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ءس؛اس ء
تقديم

ؤمننا انفئرور من باق ويعوذ وستمْ، وستعث، نحمده ف، الحمد إل 
إثةلا أف وأنهي له، هادي محلا يفلل ومن له، مضل فلا الله تبمْ من أعالنا، سيان 

ودينباتدى اف أرسله ورسوله، ءثد6 محمدا أف وأنهي له، مريك لا وحدْ اممه إلا 
حىجهاده، حى افه ق وجاهد الأمه، وثصح الأمانه، وأدى الزساله، فبلغ الحي؛ 

إلبإحسان معهم ومن وأصحايه آله وعل عليه وسلامه افه فصلوامن، الس، أتاه 
الدين•يوم 

صالحبن محمد الوالد سيخنا العلامة المضيله لحاحمس، كايز فلقد بند؛ أما 
مزحهاِفي موممة جهود وله الفقه، بمتون بالغة عناية دعال~ افه ~رِمه العثمين 
القولواختيار وياصيلها العالمق المائل وعرض معانيها، ومرب عليها والتعليل 
وثهولةبالوصوح م أسلويت، ِفي التعليل، ووحاهة الدليل عل الست الراجح 
العباؤة.

قه(،  ١٤٢١— ١٤١٢)الم^رة حلال عمدها الى العلمية يرومه من كان وقد 

حنبل(بن أحد الإمام فمه ل )اللكز كتائب، عل التحليى ءنيرْت بمحاض جامعه 
بنأخمد بن اف عبد محمد أي الدين موئق العلامة المميه لمؤلفه ثعال؛ اف رحمه 
بواسعاممه تغمده ( ٠٥٦٢ ) عام دمشق ق المتول ، الحنبزر الممدمي قدامه بن محمد 

(.٨٨الخنل)ه/ الماد لأبن الذهب ثيران (، ١  Y٦٥/ للذهي)٢ النلأء أعلام ستر انفلر: )١( 



سقضاهافيهمصالإئماسبجحئ؛ل

حوا-إقزاء،المان وا1الإنلأم ض اض وجزاه حناته مخ وأمكنه ووصوانه رحمته 
المزائض.كتارسا من المزاتض( مهام )اصوو باد-،ت إل فيه الدروس وانتهت 

ثعال-اممه ~وحمه ثيخنا لمضيلة صوتيه سجيلأت —أيقا— يوجد امحه كإ 
كاربعص بمتنيها بائر خاصة دروس و (؛ كتائب،)الكاو من أ؛وايب، عل معلما 
المنةحلأو دوري، يشكل منازلهم ق ئعمد كاثئ حيث، الغنض، لهذا طلابه 

الخهاد،كاب إل الؤكالة مماب ص فيها ١^؛ وتاوك اه(، ٤٢١-١  ٤١٥)

اش-أثابه انئّك عبدافه بن خالد الدكتور الأساد السح؛ ويائعها مجل ويد 
كلأنحلل وقد هذا للئوثنة. منها نحة بتسليم —مشغورا— قام ثم تمال—، 

•مواصعها ق إليها الإمارة *لمتإ صول؛ سجيل لها ليس مواصع الثمليقو 

مهإلتاكتابة ق تعاق~ اممه ~رحمه ميجا ئضثلة ٌّرغ أذ القمل ا همل حبذ ومت 
لئفردة فأبم، الطهارة؛ كاُتإ أزاخر إل وضوئها كام،)الكاو(، j اشاتل 

مسهراُ.الكاب من الطهارة كتاُت، عل التعليق نبماية 
مابماثعليما تعاق— افه —رخمه متخنا لثضيلة بأف اشام هذا الإشارةِفي ونحير 

خلاوعنيزْ يمحافهلة جامعه ق المعمودة العليثة يرومه ضنن )الكاق( كتاُب، عل 
تيثالمتجبضإابم

والصراطللقواعد ؤإنفادا العلمثة، الدروس حذه التمع لتحميم ومنيا 
عهدتالبلمي تراثه لإخراج تعال~ اممه ~رخمه شيخنا قررها التح، والئوجيهاج 

الدكتور!الأستاذ الشيحو؛ إل الخزثه( الجم؛ن صالح بن محمد الشيخ )موسه 
تعال—اممه —أثاثح ايثخ افه عبد بن خالد والأستاذ'الدكتور! افتقح، عئ بن خالد 



تتدد«(

محهيزالعلس المم واثر العلمثة، الدروس تلك من صوتيا المجلة المادة بإعداد 
للنشر.وثمديمه للطباعة الكتايت، 

لعباده،افعا الكريم؛ لوجهه خالصا العمل هدا يئعل أن تعال اممه سأل 
١^^له ؤيصاعف ا-إقزاء، حي لمى والمالإسلام عن شيخنا مميله بجزي وأل 

وسلم١^ وصل محيب، قريب سميع إل المهديثذ، ل درجتن ويعل والأجر، 
والآ:؛مين،الأولذ وسيد الممن، ؤإمام اي، حائم ووسوله، عبدْ عل وباوك 

•الدين يوم إل بإحسان لهم والتابع؛ن وأصحابه آله وعل محمل•، سينا 

العلمالقني 

١■^?^العتبجن صاي ينر محمد الشيخ ؤسسة مق 
زبحالأزل ١٤



سبجمالإإاض4تي

نباتةسنموةءن- = 

٥١٤٢١-  ١٣٤٧

سا؛تونإس؛

الزاهد،الوئ اشئر، الثقيه ايحمق، العالم السح الفضيلة صاحب هو 
بيمن الرهبة من عثؤان آل الرحمن عبي بن ف نلج بن محمي بن صاثح بى محمد 
٢٠٣٢•

ه( ١٣ ٤٧)عام الماوك، رمضان شهر من والعشرين الئابع ليلة ل، ؤلد 
القعودك.العربثة الملكة ق المصيم— محادذلات —إحدى سره عي 

أمهجهة من جيم عند الكريم القرآن وتعل.لم معال— افه —رخمه والدم ألحمة 
منوشيئا الكتابه، تعلم ثم —، الله ~رحمه الدائغ مليان بن الرحمن عبد المعلم 

الدامغصالح بن ع1اوالعزير الأستاذ مدرسة ق الأديثة؛ والنصوص الحسامحس،، 
النحيتانعنداف بن علإ المعلم ثو.رسة يلتحى أف نل وذللث، اممه-، ~زخمه 
يتجاوزول، ينس، ظهر عن عنده الكريم المران حفظ حيث دعال~ الله ~زحمث 
بعد.عئرْ من عشزه الثا؛عه 

وكانالئرض، العلم طلب، عل أمل ثعال- اممه -رخمه واليْ من وبتوحيه 
العلوميدرس اطه- -زخمه التعدي ناصر بى الرحمن عبد العلامه الشيخ فضيله 



سقضاه1ششصالإئمأسبجحنبل

الكبارطلبته من ٠ اثن؛نر رب وئد بعنيزْ، الكبثر الحامع ِفى والعربية الشرعثة 
العزيزعبد بن محمد الشح حلمة إل الشح فانضم الطلبة، مى المثتدئ؟؛، لتدؤيس 

أدرك.ما والنحو— والفقه، التوحيد، —ق العلم مى أدرك حش الله— —رحمه اكلؤع 
الله،ربة التعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة سيخه حلقة ق حلس يم 

والأصول،والفقه، والتوحيد، الثوية، والشره وا-قل.يث،، التفسثر، ءليهِفي فدرس 
العلوم.هده ق المتون خمحرات وحفظ والنحو، والمرائض، 

هوالله— —رحمه التعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الثّح ففبميلة ويعد 
ويأيرعارْ، عذ أحن. ^١ أكقر وطريقه— —معرفه العلم عنه أحد إل الأول،؛ ثيحه 

للدليل.واثباعه ود.ريسه، وطريقة وثاصيله، يثنهحه 
ققاصا افه- -زحمه عوداو بن عئ بى الرحمن عبد الشيح كاف وعندما 

عقيقي١^١؛، عد الشح عل ثرا كا العرائض، علم ِفي عليه فزأ عثزة 
الد.ينة.تلك، ق مدرتا وجوده أثناء النحووالثلاعة -ل، اممه —وحمه 

به،يلتحى أف بعصإحوانهر عليه أثار الئياض ق العلمئر المعهد فح ولثا 
له،فأذل اممه— —رحمه التعلم.ي ناصر يى الرحمن عبد اللامه ثيحه امتاذق ف

والثخق؛اص.ص)أ^ا-خاه(.
العلمل—الئياض معهي. ِفي فيهإ انتظم اللتي السنتين —حلال انتئع ولمي. 

الشحالممئر العلامة ؤبنهم.' حيتلءاك، فيه يدرسول كانوا الذ>ين ؛العلإء 
والشحرشيي.، بن نامجر بن العزيز عند المميه والشح الثنميطئ، الأمين محمي. 

ثعال—.افه —زحمهم الإهريمئر الرحمن عبد المحدا-ث، 

•ثعال افه رخمهإ الصالخي حمل ين وعل الطؤع، العزيز عبد بن محمد البنخان هما ( ١ ) 
ثعال.الله رحمه الصالخي حمد بن عل الشح هو ( ٢) 



١١^وبجس1لخاث4يزا 

بازبن اطه عبد بن العزيز عد العلامة الشح بثإحة ايمل دلك أثناء ؤق 
قيحزمائل ؤمن الثخاوي، صحح من المسجد; ق عليه فقزأ اف—، —زحمه 

ائداهبممهاء آراء ِفي والننلر ا-قديث، علم ِق به وانتثع تميه؛ ابن الإسلام 
الثان؛،هومسحه اممه— —رحمه باز بن العزيز عبد السيخ مإحة ؤيعد بسها، واكارنة 

يه.والتأر لتحصيل اق 

 Pالملامةشه عل ثدزز وصان )؛^اه(، عام وة إل اد ع
ي;رفيكمحاشة،همأس،وصينماص،ياعدراذه 

العاللمه.الشهادة نال حش الإملامئة، نعود بن محثد الإمام جامعة من حزءا 
وو°)وأ4':

التييئسعل فشجعه العنمل التحصيل ونزعه النجابه سخه فيه ثوثم 
بنثزة.الكم الحامع ه(ِفي ١  ٣٧)٠ عام \شويز قيأ خالقته، طاتاِفي زاو ما وص 

العلميالمنهي ل مدرتا عئ الئياض ِفي العلميذ المنهي ل نحرج ول، 
بئوزةءام)ةلأماه(.

التعديناصر بن اوحمن عد العلاoi ثلمحة ول ه( ١٣٧٦ناه)وِفي 
فيها،العيدين ؤإمامه عتيزة، الكببمرِق الخائ إمامه بعده فتول ثعال— افه حمه ز— 

شيخهأثتها الى وهي للجائ؛ التابعة الوطنثة عتيزة مكتبة ِفي والتييص 
-تبماممهُ-ءام)ا،هماه(.

افه——رحمه الشح هضيله بدأ ثكفيهم؛ لا المكتبه وصازيت، الئللبه، كثز ول، 
المل؛ؤؤثى وثوامدوا الطلاب إليه واجتمع مسه، الخائ المجد يدرسِفي 

درانهيدرسول وهؤلاء الدروس، بعفى ِو، اإئاُج، يبالغوف كانوا حى وغرها؛ 



صضاه1ششه4اسمماسبجحنبو ١٢

حشومدوئا— وحطيأآ —إماما دلك عل ومل الأست،اع. لا حاد، محصيل 
ثعالالله —وحمه وفاته 

ه( ١٣٩٨عام)إل ه(  ١٣٧٤عام)من الشل امحد ئدثتاِفي الئخ :قل 
لحامعةاقاُعة والءص؛م، الدين وأصول الشريعة كلية ق التدريس إل انتثل عندما 
ثعال—.افص ~رحمة وفاته حى فيها أستادا وظل الإسلامك، نعود بن محمد الإمام 

ورمضاناهج مواسم النبوي،ِق والمسجد الحرام المحد يدوسِق وكان 
ثعالاممه —زحمة وفاته حش ه( ١ ٤ ٠ عام)٢١ مند الصنمة، والإجازات 

يناقشفهو وثجاحه، جودته يريدي يغليمئ أسلوب الله— —رحمه وللشغ 
مطمقومي عالية نيئة والمحاصرامحت، الدروس ويلقي أسئلتهم، ويتقبل طلابه 
الناس.إل ومريئه يلهي بنقره مأتهجا وامة، 

اأذ1نذاث1ن:
مذعاما خمسيث من أكثر حلال ثعال— الله —رحمه العظيمة جهوده ظهزُتإ 

ؤإلقاءوالتنحيه والإرشاد والوعظ والتدريس العلم ثئر ق والليل العهلاء 
وثعال—.ئلمثايه — افه إل والدعوْ المحاصرات، 

العلميبالتأصل مميرت التح، والأجوبة، الثتاوى ومحرير اهم؛التالف،، ولمد 
والثتاوتح(والمحاصرات، واوسائل الكتس، من العشرات، لة وصدرت، اوصي، 
سجلت،الي الصزته الئاءاتا له^^١ صدر ك^ واآقالأت،، واللقاءات، واقل_ا 
القرآنمير ق العلمثه؛ ودروسه الإذاعثه وبرامجه ؤلقاءاته وحطته محاصراته 

والظومات،والموز النبوية، والشنة للءحدث،أمف، المميزة والشؤوحات١ الكريم، 
واضوثة.ِفيالقلومالشزءج 



uj sامملائزالسيخ كيلت من سمرة ؛JM،M  ١٢صانح بق

افئ-زحمه مقيلته يررها الض والتوجيهات والصراط للمواعد ؤإنفادا 
ولقاءايه؛ومتاواه، وحهلبه، ومحاصراته، ودروسه، ورسائله، مؤلفاته، لنفر ثعال— 
—ويوفيقه افه —بعون ا-قمثة صالح بن محمد الشح ة موثموم 

ب.وانما;ة العلمج كاةآىرْ لإ-ةماج اشأولج وشنف، ؛ناجّ، 
شتكةعل خاص موئ له أنشئ ثعاق— ، ٥١—زحمه ثوحيهاته عق وبناء 
ومديمثتال—، اممه -بعون اؤ-جو0 المائدة ثعييم أجل ثن '، ١^٧^١ ائنلومات 

الصوتت.والتنجيلاث، الؤلفامت، مى العلمت آثاؤْ حمح 
الأحرى:وجهوده أفاتن 

والإمامةوالتألم، التوريس محالات لب افمزة الحهود تللئ، جانسر إل 
أعإلالشح لثفطة كاف وثعال— -بحانه افه إل والدعوة والإمتاء وا-اقطادة 

منها!مزممة كشره 

ه(١ ٤ ٠ )٧ عام من الثعودية، العرك الئلكة ؤب العلياء ؤار هيئة ؤب فوا ع ا
وماته.حش 

ؤ؟الإسلامثة، نعود بن محمد الإمام بجامعي البليي المجلس ِفي ضوا ع ٠
ه(.١ ٤ ٠ ٠ -  ١٣٩٨)الدزابه العاتي 

بنمحمد الإمام جامعة بمنع الدين، وأصول الريعة كلك محلس 3، ضوا ع ا
فيها.العقيدة لقسم وتئيسا المصيم، ق الإّلامثة سعود 

واياهجالخطط لخنه عفوية 3، شانك العلير، بالنهي ددرسه ممة آخر ؤب و ٠
فيها.المثثزة المحب، من عددا وألث العلمك، للمعاس 

www.binotliaimeen.net ا



اصضاه1هميصالإئماسبجحمبل ١٤

وفاتهحش ^ ١٣٩٢)عام من ا-قج، موسم ِفي التوعية -لئنه عفواِفي 
والمشاعر،مكة ق ومحاصرات دروتا يلقي كال حيث ثعال~، اف ~رحمه 

الثرعثة.والأحكام السائل وينيِفي 
عاميابسها مند عنيرْ ل الختئيه الكريم ^^ ١١محفيظ خمعيه رأس 

وفائه.حش اه(  ٤٠٥)
متنوعةفئات عل الثعودية العرق المملكة داحل عديدة محاصرائت، لقى أ ا

إمحلاميةومراكر محمعاُت، عل الاتم، عبت محاصرايت، ألمى كنا الناس، مى 
العابثى محتلمة هات جل 

أحكامحول، ااثتمسرين أسئلة عل تحئوف الدين الكبار المملكة ■ء-اءاء ن م ا
الملكةِل الإذاعغ المتا٠ج عبت ودلك، وثريعة، عقيدة وأصوله؛ الدين 

الدري-،(.عل )يور برنامج وأثهئها الئعودية، العربثة 
ومشايهه.ومكامه مهامه الئائل١را؛ أمثلة عل للإجابة منه در ث '
ومحنويه.وقهريه أمحيوعثه ءدد.وله، ،؛ ■؛١١٠لقاءا>ءته ئس، ر '
الثنودثة.العرية المملأكة ل عقدت اش الؤممرادت، من الند.يد ل انك ش '
ؤإرثادهمالطلأي، الوغلإاعتزبتوجيه والحانب الرئوي بالثلموك يتم لاك و '

امممطاىعل وعمل وكنصيلمه، العلم طلّ، ِفي اجاد النهج تلوك إل 
بأمورهم•والاهت،ام المتحدية، اسئلتهلم ونحمل ثعلميمهم عل والصبر 

ومحالأمت،الحد وأبواُب، الختر ميادين لب عديده اء،ال اف~ ~رحمه للشخ ؤ ا
محنهم،والعمود الويامح، وكتابة حوائجهم والمفى الناس، إل الإحسان 

ؤإحلاص.ُصذ3ا لهم اشيحة ؤإمحداء 



١٥ٌاسلألآ«ستيمالخاث4تي 

ءمْ ٍُم 

اسمية؟

اشومهم الذين العلم الراي>-خ؛ل(في من ينال" اممه "رحمث الثتخ مضيله يعد 
الأحكاموامتنتاط واناعي الدليل معرية لب عظيمه وم1كه يأصيلأ وكرمه" "بمنه 

وبلاعه.ؤإعرابا معافخ العربي اللعة أعوار ومز والئق، الكتامت، من والموائد 
بئواجمع الخميدة، وأحلا٥٠^؛ ا-إقليلة، العلياء صفات من و4 محل ؤحا 

افوروقه التقدير، كل ابمح ومدره عظيمه، محته الناس احثه والعمل؛ العلم 
وآيومتاواه يرومه عل وأملوا الفمهية، لإحتتاراته واحلمأيوا لديم، المول 

ومواعظه.نصحه من وينتفيدول علمه، مع؛ن من يئهلول العلمية، 
عامالإسلام لخدمة العالميه دعال~ اش "رحمه ئبمل المللث، جاتزْ مخ وقد 

لأمحارسابمِوةظهم:لخق انيأبمزا امحاته ق وحاة اه(، ٤ ١ )٤ 
الئدر،وزج الززغ، أززط: من ام الفاصلة اؤاء أخلال محليه لا: و ٠

وعامتهم.لخاصتهم واشح السلمين، والعمل،لصلحة الحي، وقوو 
ويالما.ؤإفتاء 5تويئ\ بعلمه؛ ال؛ممرين جخ انيا• ث "
المالكة.نتاطق محلف ل النافحه الحاثة الحاصراسم، إلقازة اث: ئ ■
مط.إّلامية مونراي ل القيادة مشاركته ابعا: ر ٠
الحننة،والوعفلة بالحكمة اممه إل الدعوة ق متمتزا أسلوبا اJياءه امتا: ح "

وتLJوكا؛فكزا ١^؛ \لثإإن ^١ ه وش.يئه 
َ

هميه:

َْأرء َُْ أ.ب ََُُُُْْ..أََ. ِ ث.ظٌ ؛■ أاَ.َآَُ.َْب  الثخمن،وعد ،، ٥١١عد وبتوة التناسم،، من وJلأث التن؛ن، من حمتة له 
س،وتيي،وظوحيم؛



اصقضاه1نييصالإئماسبجص ١٦

وف1ون:

عثزالخاص الأوبعاء، يوم ممُت،ا ثيل جده، مديئه اش~فى ~وحمث يوئق 
عصرصلاة ثني الحزام المجد ق علميه وصل ه(،  ١٤٢١)عام ئوال، شهر مذ 
مشاهدق العظيئة والحئود الصلمى من الألأف تلك فينته ثم الخميس، ثوم 

امحزنة.تقه و ودمحذ ئوتزة، 
مدنحمح ق الغانسر صلاه علميه صل التال اليوم مذ الحمعة صلاة وثني 

الئعودية.العرث المالكة 

بمعفزتهعلميه ومذ جناته، نسخ وأسكنه الأبرار، رحمه قيحنا اه وجم 
حيرا.والسالمان بلاملام هدم عما وجرام ورضوانه، 

الشذالقنم 
الحميةالعثتم؛ن ضؤآ بن محمد الشؤخ وثنة مق 



١٧تربم4داإؤلفرساضتءاني 

-ءتماش اه رجه الؤلف توجهة 

دِإساهجإهه
وصحمهآبه وعل محمد يبينا عل والثلأم والصلأْ العالئ، رب ممب الحمد 

أحمعتذ•
١^٩٠١^رخمه 

والإسهايت،ذكره، الإطالة عن تمي وشهريه ذئرْ، ووحيد عصرْ، هوإمام 
ا"ئيرا،اقدمي مدامه ثن محمد ثن أخمد ن افب عبد محمد أبو الدين موش مره، أق 

ائول.المقيه عمن ثن افه عد بن سالم الإمام إل سه يكهي 
إحدىسه ثنتال ِفي فشبيث دابلس أع،ال< مى بجثامحل ١^^، محيي 

ونزلوادمشق، إل وانزته والدم مع قهاجن الهجرة، من مئه الخمس بمد ؤأنبج؛ر، 
ينداصلوا م الشرى، الباُب ظاهر صائح با يشجي يحرف هناك نجد مق 

الحبلل١ائاصى ابن عناها اش دمس صالحي من مانيوف تي إل تجتن 
ضاش٤واشلأم١٣^لائيارؤأأقاموا يا والصالحوو جنة الصالخثه 

دع1لتاف رِئع العث؛مين صالح بن محمد العلامة الشيح فضيله قاو 
ومنوأصحايه اله وعل محمد، نثا عل وسلم اف وصل العاين، رب ف الحمد 

وبعدتالدين، يوم إل بإحسان بعهم 
ثيمة.ابن الإسلام قيح تلاميد أحد الحنابلة، علياء من هدا الحبل قاصي ابن [ ١ ] 



صقضاهاهمهمه4اسممأسبجحنبو ١٨

العلومومبادئ القرآن يحمظ مشتغلا الدة هذه ِق ا•لودق وكاف 
الخزيالختم( بن عمر الماسم م الإمام نحتقر ومها الميم،، فمه ومتون 
الهجرق'بى مئة ويلاث وثلامحذ أوبع سه بيمنى النول 

الخافظالإمام حالته ابن، العلم طنب، ق واقرانه الدرانة ق رملأيه نمن 
مئةث تنه اثوو ' الممدبىا الإ1علأ الواحد عبد بن العمم( عبد الدين، هم، 
ثسه المتوو الواحد عبد بن( إبراهيم الدين عناد وأحوْ بمضر، الهجرة من 
الهجرؤ•من عئرْ وأربع ثئة 

علأثزت وقد رجسا، ابن طماj 0، واسعة ثزحمة الني، عبد نللحافظ 
المواييثن محها و وحدها وئئرها ُإفزادها العلم أهل مى الإحزان بنص 

وندبكجزأين، ِفي الئيخ مبرم ^•؛؛^، ٠٤١الدين، صباء الحاففل أقرئ وقد 
الدهث.الحافظ أقرئها 

^٠١تسز قدامه بن محمد بن أحمد العثاس ابو الأمام الموئق والد وكاف 
زالئلاحزالفصل العلم أئل من ق الطاهرة، القة زاضزة اثازك اليت، 

جائل•حيب ؤمنمح^ إل هجنمحم ثل وناف والرهب، 
الأوراعذأهفةثني الشام دخ)، نا _• اين،جمه الأنلأم شح زثاو 

أختهبند زمانه ؟كن،ِو( ولم كثترْ، فنون ِفي إماما وكاو ^A^، الموهؤ، الشح من 
الدثاعن، عروها الحياء، ممر وكاف منة، أعلم ولا ولاأونغ أزهد عمروالعناد أ؛، 

•الأحكام عمدة صاحس، هو ]؛اء 



مبم4اتالؤمرح|إهاضتواش

زلكذط، ءاذا ختن شتايء، ئ ءي و ي زأنلها، 
قاضين زخاثد ئاملأ، هائ، الدغن، ئام، القفل، عزين ؛^1^، ممز 

وظهرثرهم، دمع ل وأنهم الأيوف، الدين صلاح مع اقدص بتت أرض 
إلقلنمح( إقدو١ لمحهم؛ إل اممه زد ثى الممدنة الأرض 

المجريتذ•البجوث رجس يذ أرصها ويطهروا حورمحم، 
الشاممشايخ عذ والأحد العلم طلسا واجتهدلب خد الموش الإمام إف يم 

وموطنالثلأم مديق بعداي إل يناهز عمره، من العثرين ثحو لإ لجى 
الئخأJةهذه لب وصحتة الشريف_،، العلم لطف الأعلام والعلق^ء الكرام الأيمؤ 
بد١^؟ م ات الإنام تدزنإ ؤب هئزلأ الغيت، بد الحافظ الإنام 
زالممهم،اقيم ؤ؟ التاثه زالعناثه الإكرام، عانه منة هلما ابلأئ، الثائر 
هلمالهجزة مى وسمن ؤإخدى مئة خمس نثه ماث، وأرقاه يقهبمته ولؤه 
الثيل•سوى أيابؤ ثى يدركا 

والحافظالخزتحر، الثامم متزبب الثائرلب بد الشح بمزأعل المومق وكاف 
يعلأيب الماصي تلمذ الكلودائ أحمد بن محموظ الخطايس، لأيب الهداية يقرأِفي 
الهجرة•ئ وبئذ ؤإحدى مته حمس تنه المترو الثائر عبد الئتخ وئيح 

ثاصحالعناق يقيه دلك بمد المومق لرم القاور عي الئح موت ويمد 
ّخثدنك/لم الذي او ١^^ كان ١^^>^ الإنلأممحا 

سرِسوى الطويل عمرْ مدْ مي؛ إل يلممث هلم ولداخا، ١^^ عن وهر 
اكمدين.نإهادة الئالمن ؤإزثاد الئزبة النلوم 



صقضاه1منيصالإئماصبجينل

قالزبيدي هاو اشك، م هرى مى هريه منويا، إل منوب الإمام وهدا 
الميبن مكان بى مر المح آبو الأنلأم ثاصح العلامه منها الماموست ثرح 
فتيانبن مقبل بن محثد أحنه وابن الحثابلة، شخ مكنوؤة يون فتشديد بمنح 

١^^٥.مى ومانى وثلاث مئه حمس مسه الإنلأم ياصح مات المني، 

بمكهولؤي الهجرؤ، بن وسمحن وأربع شة م سنه الموثن الأمام وحج 
^١^١^١^الثلاثة الم بالحزم 

•منه فع وميعن وحمى مة حمى منه النوق المكزمه مكه نزيل 

العلمعنه هأحد والتأJف، بالتد.ريس افتعل دمس إل الوهق رجع ولتا 
يئتنه اقزو عنز أي( بن الثحمن عد ١^ قس منهم الأكابر مذ حماعه 

ِقاأ3إاو_أا سّهيل المنمي يالشنح الممغ ثارح وهو و؛،انتن، وائتمن ملمة 
اشالداج و  ٧١عد ابن الإنام شدة دلك يكن محا المدم،اا'، محصل، 

ظ٢خاضززادهمحلخ:
معدمحو واإطلأص< ذدي مقنع ثنح الطلو'لم،لا يثر كد 

مىنم؛لندفأى.مهش، بمهد امح، عن دآعز 

ذكروفد ح)المغني(، وهومطبؤع الكبثر(، يمي)الشرح الكتاب هدا [ ]١ 
لأن)القغ(؛ عل )المغنل( يضع أن ق الموش عمه امتأدن أنه مقدمته ق ^٥١^٥ 

الدى،للمهخ مرح االطل٠بإ هوئهيل الذي الكبير( و)الثرح للجرش، مرح )المغني( 
المومث،ألفه 



٢١دربم«ةالزلفرساضس1ش 

ضمحمحالإنالمي>مينإمح 
شيخييألما الفمه عمده ّارح وض الهجرؤ، ثن وعئرين وأرع مئه مت منه 

أما.اقح ثرح إله وماو؛ الع1نم،ت وكدؤك وجب ابن ومحال ١^٥^،، 
ثثز.محهُ\مرإ\ P ١^١^ اشِ م نن ه الإنلأم شح ١^٠^ مال 

بطنانخنصره ق دلك يكر كبار. ثلاث ■ءند.يِق وهو ^_، للمهخ 
ايئرية.دارالغتس، ق وهوموحودثحطه رج--ا، ابن ثيخه 

ؤإحثائه.علئئرا1ل.ما حريصا المومق الإمام وكال 
بنم بذ الرم عبد الدمئقي المرج ابو الدين ياصح الإمام مال 

مثشه ١^ انيازي ١^١^ المم.ي ١^ الأضاري لنئاُت، اي 
ممالالمومق ومحاة منه إربل ين محيمنج كنت، ت مال الهجرؤ من وثلائتن وأربع ينه 
الأغ_،،ق وهن محغ عايب، وان—ؤ امويث، اف محامه بقدؤمك مررت مد ل! 

بنا.أصحا أة؛ وحلمث 

،٥١٣١المج م الدين يايح م الدننمي أبوالمرج الدين وياصح 
ومرحان!متنان فعندنا 

)الغني(.)الخزش(وشرحه: اثنالأول: 
الكبثر(.)الثزح ومرحه: )اكع( والثال: 

بعضعن ينمل الأحيان بعض ق أنه إلا مه رالمغتي( هو الير( ولالنرح 
عنه)الغني(.ينقل لم مما مقلا كصاحب)المستوعب( الناحرين، 



سضاهانينيصاسمماسبجضو ٢٢

أيبن الماهر عد بن المادو عد دا"قؤابي ممماوبه، زوياى واحد، وعصزمحا 
ماتومنيها، زئ ميح المرج ابو الدين ياصح الراثد الثؤيه ا"اثرايى المهم 

الأصوورزئ اواي المرج ابو زمرأ بحواف، ؤدلأث؛وا زأرع ْمه بت سنه 
وزيت، ائن ذكزثا الففهق،َءا اوزئ بجظ زكاف اأزتح،ّ زلبجا ئم 

منسحه رأيت، زيد مؤلمها، يعرف لم الإثصافج1 ق المزداوي زمحاو يربنه، 
لنصرامتا بملمه كثب، نمد البهؤمحط، منمور الشيخ الشارح بملم الإللع ثرح 

ثنحثن يلج؛ية بملم منصور القيح عل هزأت شحه رأيت، وكيلك، عل، بن 
ءيآف -ؤاشُأم- ؤآمماهئ يل، لم;ن الئزحأبجا زبجامش افض. 

حراف•مثايح مذ 

ووييتو\العلم ثئر عل ؤاحتهاد بجد أقبل بيمنى انقر لنا ^؛٥١٥ ؤاالزدق 
فيهيكز متازك، متن زهؤ العمدة؛ الفمهت ق مولثاته همذ ممتنة، فنون ق زيآيما 

نافخ،الهداية، محتصز الخازم زعمدة اثدهكح، ق عند0 ترجح ما النائل مذ 
دلكج.عم زلة الخزقئ، قزح زاكى زالكاو، 

ووقث\؛؛ميمه الدي الكال كثابه ا،لخني بعد هائيه زأكزها مولثاته اني نمن 
عتدانابن العلامه أحد نلهدا مثائله؛ ؤكية معناه، زوصؤح لنمه، لثهولة 
علزانحور الكاِفي وزائد فه جع حاص مولب ق امحع عو منة الزائدة النائل 
هال(تكإ المح يظمه ل افيع عل نياداته بعص ُأحد اميا عد زابن افح، 

يح،ألفث عثز أربعه حوال الفقه ي منفلومة له لآمحةآنJق القوي عبد ابذ [ ١ ] 
تحتظ._إالصحراء إل يخؤج فيوما دِمةآندق، شرا كان لكنه م1ين، يت، حوال ق نظمها 



٢٢

بننيدىانحط الش من وشتى بجي المحيل الأكاِفي بى ينقا 
وياوالصزصري:

هطئ)؛،ك-عفء-نبم طأنا ؛ iiljبالكاو الخلق ئى 
مئةث شنه \دَئ قش الإنام \ذثؤبا خئاف م زء 

ابرمحثمس الهجرة مى وهمث وتئ 

كتبي ئعقة نطأت5ب ل مايريد، نؤاعل وليس ينظم، ؤيوتايمي الخف،، ويح 
وهدااثلم، عل فموغه صياغة إل محتاج ثم يراجعها، مراج^ر إل فيحتاج الحنابلة، 

عليه.وحرصيم بالعلم العصر ذلك، ق يسإ ولا العلمإ•؛، عناية عل يدو 

عندهوالكهرباء لق، فراش عل وينام ب عل بجلس ثنا فالواحد نحن أما 
قوالسثب قليل، فالتحصيل ذلك وْع متثئرة، والساب متثئر، والطعام كالنهار، 

نعيهق اش يجعل لم باخلاص محي لم إذا الإنسان أن هو اش- محي -والعلم ذلك، 
همتثا آمره, ؤكات هويه ؤإي دؤثا عن هثة> أثثن من ض ^ولأ تعال؛ اممه لقول، بركة؛ 

لالكهف:\/أ[.

الأمر،له افه ؤيثر ممرا، حيرا لوحد عموْل بربه معلقا قلبه أبمى الإنسان أن فلو 
•لهولا؛ أمثال يصبح حتى حففل ما عليه وحفظ 

بأممرولا بمليل لا منهم لسنا وأننا أنفشتا، حمزنا هؤلاء مثل راجم رأينا فإذا 
السنعاف.وافه برحمته، افه يتمئدنا أن إلا 

شاما.جثيا س كان لأنه ثابت،، بن حثان عل حثان تئى [ ١ ] 



اصقضاه1همهمصالإئماسبجص٢٤

وقالالأمتن ا-اثافظ وعمدة الثمتن العمد واسطه أنتاها دلك أعمب 
وحاثها:

مومقأحد اف هداك مخيها 

لناشدوانيحات فمه متسائل 

محنبآسألمان زء_ئبا 

الخزى يا ٤^^١ 

ؤو-بنبله بدق لما محا 
فقدىبمكِسيهاإذا

متشددحافظ ا\وا \ل>ولمئ 

لشدرائمات عر شبانات 

ونحنيلهاثئندالآئ-ارمنه—١ 
تز]قواموٍضي

ومثديالص_لأل ككمى بتوفيقه 

الجوداكس-، حمظ حفثلتهإ 

وترثدرثي اكنتان حزمت، بها  ابمبنمحاذازطازخث،أخل 

الواحدعد بن محمد الدين صياء ا-لثافظ الإمام الآؤافي أحاؤيف جرغ وثن 
الهجزة.مى وأربعتن وثلاث م؛ه ست تنه النول المحتارة مؤلف، 

'العراياابح منالة الفمهكِق الأصوة المناعي ق ١^١، ١^؛؛ يكز وقد 

فقال:بالم اوئب ح عن مجز ه المئ لأن حرام؛ باقر اوطب يع [ ]١ 
ُ„آُِْ  ..١١>ررأنتق ا.عه' فنهى نئب. قالوا: جمخ؟ا( إذا ص 

(،٣٣٥٩رمم)بالتمر، التمر ل باب التؤع، كتاب وأبوداويت (، ١٧٩أحد)؛/الإمام أحرجه )١( 
والنائي؛رنم)هآآأ(، والزابة، الحاقلة عن الهي ل حاء  ١٠باب الٍوع، كتاب والرمذىت 

بابالجارات، مماب ماجه! وابن (، ٤٥٤٥)رقم بالرط؛،، المر اثزاء باب اليؤع، كتاب 
ق؛ءممؤبمثق.وناص أي بن صعد •حديئ، من (، ٢ ٢ ٦ ٤ ) رقم بالمر، الرط_ا بيع 



تئ1ىاض لص ائوش مبم|إت 

الشحماله ما يدلل الحاجة عئد وحقته العرايا تع وردل، إيإ ياوت بشروطها 
ح\:\لإU ;ن بزي ئنت قاو: يد ن محئود أة الكاِفي ق محثد أنو 

\لأطتأف اش. رثوو إل ا مكن الأنصار مى محتاحى رجالا سمى هذْ؟ 
الثئر،مى فضول وعندهم ياكلوثه رطبا له يتبايعول بايدتئم مد ولا تاق 

الئخذخ\أ ثًثا، :أئونه ١^ من بخنصها ١^ أذ:تائوا ي ؤ-وو 
الصحيحي.إل ^!؛، ٧١ق آبومحمد 

هداأبيع أن تحوز فلا رطب، كيلو عندك وأتت ممر، كيلو عندي مملا ت بمني 
فنهىبسواء، سواء يكون أن بد لا بالتمر والتمر يقص، جث إذا الرطم_، لأن باذا؛ 

عزذلك-

العاممن ممز عنده الأتان مثلا تحيء أنه وهي العرايا؛ المسأله هده من ؤيثش 
نحلا،يشرى أو رطبا يشري دراهم ءندْ وليس الثحل، ل بدأ ئد والرطب الماصى 

وأناجدها، عند صخ مئة مثلا ه الئخالة هدم له؛ ومول البستان صاحسب، إل فيأق 
هداالنحل. ق الذي الرطب ويعيي الئمر هدا اعج-، أن فأيئد ، ٤۶مئة عندي 
٤۶مئة ثلاث ومي أوثق، خمسة سجاوز ألا بشزط ا هيألألأْؤقأذيمر الني أجازم 
أنبمامع قهادثلأصمُ الض أجازئ قام صاع مثة تلاث كانم، فإذا المن. بصاع 

الناسباقي، ٌثل يممهة كي الري، إل نجاج هدا لأن الحاجة؛ لأجل حرام؛ الأصل 3، 
تحوز.فلا مال عنده الل.ي أما دراهم، عند0 ولمس 

وسلم:(، ٢١٩٠)رقم النخل، رودس عل الثمر يع باب المؤع، كتاب الخارتم،: لحترجه ا ا
هريرةش حدث من (، ١ ٥ ٤ رغم)١ العرايا، 3، إلا بالتمر الرطب، يع تحريم باب اليؤع، كتاب 



صضاه1نينيصاسممأصبجضل ٢٦

الك1فىق عزوالشج عن اققح كتابه الهاديِفي عبد ابن الإمام قال محلت؛ 
يزلا الئحم ق َذل الحديث لإف م، ثدا القسن: إق الحديث 
هداولتس بو الئق، الهتب، من ثيء ِفي ووايه لبتي بن بمئود ولتس الثنن، 

بلبيهؤي•الأكإJى السنن ولا أخمد الإمام مسد ي الحديث 
؛!١؟^١ ه\ من ١^؛^ أة ثالس4 ١^، ٠^١ الكلام زأطال 

قمنصور كالسي^ الص،ءمحاحش إل منمسوا لسد بن محمود روايه همن لصا الخد 
ِفيوالرحثبائ اقهى، متن مرح ِفي امحاث وابن والإقناع، لمحي مرحته 

الصحيحي.إل يعزه ؛ iJولكنه العاية، مرح 

وهولسد بن محمود وواية من المدكوو الحديث كون ا1دكور الوهم قلت: 
العأث^ء.قهونئهووعند الحديث نس أما الصحابة صعار من 

شهاذثهوؤ اكائل جع النح1و الكثاب م الكاق كتاب ف أي 
بنعئ الش؛ح ١^^ صاحب أمز ممد وكتابه، وددويتا حمظا عش الناس أمحبل 

الشاويسزهر محمد ينشه اممه حفظه دابي آل مامم بن اممه عبد السلح 
وأحسنحرا اممه جزاه والإجادة، بالتمححح عئايته من علمه ج عليه، ؤإمراقه 

وكزمه.بمنه إليه 

ئئمحقي 

xn*



٢٧القيمة 

ه هص

r=لمالي اثن رجي ^^١ ٤١درة ف ~

هوده 

الاو؛ن،موش الزمان، أوحد الأنام، مني، العلامه، الأوحد الإمام امحح قال 
رْ؛.بمئتالخعأ المدمي قدامه بن محثد ين أحمد بن ، ٥١١عبد محمد ١^ 

زعامرالأنزاو، خماي، •ثاب، النقار، ١^.> الخيار، الزاحد ممب امحد 
ُااثل١^^، ثن ^^٤ ١^١؛، ممم ص ١^٤ ٦^ ^، ^١٥اصئاج، 

؛،٢٣^

ثنزة®١^^، يمال! أو الصحيحث والعبارة امغ،،، !^^، ١٠ت يقال ألا الأول [ ١ ل 
ولكنهيمثل أف منه وؤللبخ عولج ائه فمعناه الت٠شلاا عن ءامتع أما اشثيل؛؛، عن 

امتع.

•عغجل ثيء منكل، أير هو بل، بمدره، أو محئره بحد محي لا اف، أف يعني،ت ]٢[ 
مناثه والصحيح يضاف؟ لا أو افه إل الخد يضاف هل لآدهرأ؛ثه؛ العلياء احتلث وقد 

إطلامحا،بمدا ض ألا الأزل وأف انتدثة، الدعة الألفاظ من وأنه الخم، جنس 
س،ْاةهؤتالاممه أ0 أردت إن بالحد؟ ماذاتريد I ونقول فإثنانتفصل إذايلتثا، لكس 

به،محيطا محالوقاته من ثوإء يكوف أل بمتفى، لأله حرام؛ بجون، لا فهدا بثي،;؛ محدود 
صحح.فهذا بم، محلطا ليس الخالؤر، من يائن إيه يعني،ت يحد، ايه أردت ؤإف 



^قضاهاهمنيهعاسمماسنيضل ٢٨

باشمعلتنا انعم زالنهاو، الليل ي نكن ما وله البحار، ي ع1زئةبياتي وأحاط 
الغزار.

قست، أطهر مى المبمولث< الأبرار، ث محمد ^، l^ilبالس علتنا ومن 
الأحبار،المصطمن وصحابته الأطهار، آله وعل عانه اممه صل نزار، بن مصر 
ينيها•ونلم والثهاو، الليل بدوام ذائمة الإقتار، حد نحور صلاه 

وربائالأيمؤ، إمام مدهب، عل ثاليمه ن، ثعال اممه انتحزث، كتاب، هدا 
فيهيوثطت، الفقه، ق دنح.بمه الشثائ حثل بن محمد بن أحمد اممه عند أف الأمة 
أحاديثهوعزيت، الاهتصار، لإ مسائله أدي إل وأومايتج والاحتقار، لإطالة ائ 
محاإمارمح محنا سواْ، عئا ى ق كافيا الكتاب، وكوف الأمصار؛ أئمة كتب إل 

وباق؛والدليل، امحم بيان ب؛و، جامعا يطول، عر من بالعزمحي واما حواه، 
لصالحويوممنا الرلل، من ينصمنا أف أنأل، واياْ أعتمد، وعلنه أنتعن، 

والمسإميرن،ويثعا لديه، ويافعا إليه، ممربا تعينا رنحعل والعمل، والنية المول 
•الوكيل ننعم حنتا وهو صنعنا، فيإ ^١ وتارك حمعثا، ينا 

Mء أ* 



الطاهر( fUlحي( باب الطهارة) تتاب 

ئ
إو1بظ<ااغاءاثهم 

n  M١*

 K أأءآئُب المطرمن السنا٤ من رل ماة بس والجاسة الخدث من التطهر قور 
ثهث4ثكإآء آينء تن عقآع ^^٠ ثعال؛ افب لموو والإل؛ الثلج ودوب 

اتاودا،واناء واءد ؟لؤثآ طهرف رراللمهم ه' البي لثوي ' تالأُمال-ا؛أايمء^ 

روىقا وام؛ وابحار، العيون، من الأرصزت من بع ماة ولأم 
التحزثزكب إثا اطه رسول يا مماوت اللمي. رجل تأل ئال' هميرْ ابو 

ررهوالطهورائب. رئوو ممال البحر؟ بجاء أفنتوصأ الماء من الفيل معثا يجمل 
صحح.حس حديث هدا الر٠ذيت محال مشه® الخل ماؤ، 

زؤا0بمائ• ز .يتوصأئ البذ وكاف 
والطهور!ْلهوئاه]امةان;خأ[، ماء اكك ين ُؤمأرلثا تعال؛ يوله وأيقا ]١[ 

به.يتطهر ما الطهور فمل• شئش ؤإف لنية، المُلمهر بذايؤ، الطاهر هو 

مننع أو الثإء مى نزل ماء أكل قاءد٥ت الفصل هذا من نأخذ إد0ت ت٢ا 
والأجاسادالأخداث من ئطهئ فهوطهور؛ الأرض 

xa*



سقضاهاهمنيهعاسمماسبجحنبل

محل

علتهاحلى صمه لأي يه؛ الطهارة محكرْ لم أ أوبطاهرا يالشنس ئخن لإل 
الاءُاآاأ،ءامحنالنيردة.

الأصللأف طاهئ؛ محهو يتحمى ولم إلته وصولها عشل بنجاته ئحى ؤإف 
اتياتة.لإمحاو انتمالهُ ئكزة يلاتزووالئاك. طهان:ه، 

الكناثةا٢'.ثدم ١^ لأف لالإكزة؛ رناتهأ-؛مىأنك اطاص ثذوأأو 
لأنهثكنة؛ آخدمحا: زيهان: صه عاؤا إي نصل لا التجاته كاك ثإف 

تمحياشاتة اختإو لأف وي مبجا. كالى دقرة ١^، يشل 
'.١^١٤عي يأثنه 

يجس.لأدا< ايمرفلا؛ أماروث الإبل، ورويتح الخطب، مثل ]١[ 

تسخن،إل احتاج U عليها فلوخلق عليها، تحلن لم الماة لأف نقو؛ فيه هذا ]٢[ 
سحي.لأيه عليها؛ نحلى لم إيه ت ل فيما 

فال،ميا اسمالث، ثكنة لا يض: به، ١^ ثكنة لا أنه ١^١-^ ]٣[ 
إلعقاغ نزعإ محأ وال٤زاثة الكزاثة، عدم الأصل لأة لآىق\مئ: اظالأ١٠ أبو 

دلل•

فيه،لاكزاهة أوبطاهر بالئمس السعن المصل: هذا من الراد إدن: ]٤[ 

)؛(الهداة)ص:ا■؛(.



٣١ممباصةرطبءت|ااىءاسسم( 

فقئ

١^٠٣طاهتولمثغيةولم:م اك س لإذ 
والأرم.ماجة، وابن النتائن، رواة العحم،. أر فيها محعة مى وروجتث هو 

jSU  يعيرن٥،ئأ مائعا فزاده يكمه ماء معه كاف لإل إطلاقه، عل باق ائاء
يكره•'؛ة ا ^٠٥٤ ٥٣لم

ففيهتمحل لا لكن ؤاذ مكروْ، فهو إليه وصولها تمحل لكن إن بنجس؛ والسحن 
لايكنه،اثه يرى الخطاُس،فأبو خلاف، فيها أيقا الأول المسأله أف ْع وجهان، 

وهوالصحح.

منألتان!فيه الفصل هذا إدف؛ 

واحدا.قولا ْتكئوْ، غثر طهور فهذا أوبالشمس، بطاهر ئخن إذا I الأيل المسأله 

النجاسةوصول احتمل سواء الخلاف، ففيه بنحس، نخى إذا ت الثانية المسالة 
يت5زه.لا < ٥١والصحيح عقمل، لم أم إليه 

نمرهلم لكنها حلوى خالطه أو ممئ، خالطة أو عجن، خالطه مثلان يعي ء ١ ت 
المؤلف1،.قال ك،ا إطلاقه، عل باق اذة لأف يفز؛ لا -فهذا 

يمي—الناهي شام ومعه لطهايته، يكفي لا قليل ماء معه ان إنيعني• ت'اا 
بأسلا فهذا طهاريه، مكمل يزيده أف أجل ثن الماخ عل الئاهي من فم، مائعا— 

به؛يتطهر محورأن اله الصحيح لكن محور، لا أعا آجر• وجه وفيه الراجح• المول عل، به 
-ممة.فزال الماء، ق امنياك المانع هذا لأف 



\Aو انيك المائ لأف لياتته م لا ي الماة لكف ثإف 
مامحأفته الماع، شو أكملها لأيه الطهازهُه؛ تحوو لا آحئ: وجه وفته مبجا• لكش 

أعصائه.بنص يه عنل لو 

محمحامحساملإبجينأننيأنبخ:
\محكاللح ا1اة أنله زنا كاقب، ١^^ ق الماة ^١^، U آخدظ: 

اكألجلاا.أفته صمشه، ق اآاء يوافق لأئة به؛ ينع ^ اثاع، ْى 
لنودمح:ثعأملأمعثاش:نالأهلبامكاض 

ا.بجيمه الماء لص مأفتة اوؤ؛ حمص 

يتثي.ولم الماء أصله أف ت يعني [ ١ ] 

تمفنو بالاء، عمحتلط أف يمآئ لا فالدهى دنى، الماء ل صب لو ض• ا-آأ-ا 
الكائوو؛ ciiJوكداحتلاط، عن لا محاوتة، عن ثم لأيه بمر؛ لم الدنن هذا من الماء 

يمكنفاتكاءوولا كاهورا، الماء ق فلووصننا للأموات، بجعل معروف، فالكائووطيب 
عنهنا النم لأف بمر؛ لا فإثه منه، الماء نؤ فإذا الماع، ل يمؤغ ولا بالما؛، يمرغ أف 

تحاوجة•عن لا بجاووة، 

محثتغ—والعديئ عدير إيه ولقل• ماء، هناك يكوف أل صورما• المسأله هن>ْ تّاء 
أحدتفإذا الماء، هدا إل الخيمة رائحه ثقل ١^^ فصارت جيمه، جانبه إل السيول" 

الئلعاءبعض حكا0 وقد ينجس، لا فهدا ابيفة، ُرائحة متم ايه أدركث، وشممته الماء 
ؤادؤة؛هوعن بل به، نحتلمط لم هنا النجاسه لأل وهدا بالئجاتة؛ متم اثه مع إخماعا، 
الثاتح_ةهده من فحمل وهورطب، حبيثة، رائحه حوله يؤب، لك لوكان ما أنمه 



٢٣ئباسم،رة)دابئ,ااىءاص( 

تمنه.لم النجاسه لأف فيه؛ تصل الحوابات أولا؟ فيه تصل فهل النجنة، الخبيثة 

يبقىالجاوؤة يالنجامة ثعيد الذي الجاوو ا،ياء هذا أف عل ١لإجاع صح فإل 
القياسفال الإحماغ، يصح لم ؤإن اللمس، إحميع عن لنا عدول فلا طهوريه، عل 

ودلحننفيه أرت النجاسه أف ولولا بالنجاسة، متثثر لأثه Jجثا؛ يكوف أف يئتفي 
فيهماكانلهزائحه.

حكمقياس شزط ؤمن فانه، لأمه الإحماع؛ انعقاد يرى بخإه' اأؤلث وكاف 
الأقل؛عل اصن ئ ولو عليه، ئممما طيه اقيز الأصل يكوف أف لخكم عل 

أسلملا أائ،ت أقوو لأن الأصل؛ ي أنانغ وأنا أصل عل فرعا ميس أف يمكن لا يعتي؛ 
الهمغ.اسلإ حش الأصل 

عموما،المسلمين بين إما طيه؛ مممئا الأصل يكوف أن الماس ثرط من ولهذا 
هذاق وكذا كذا تقول ألنث ت لخصمه الخصم فيقول الخصمين، بين الأقل عل أو 

الماله.هذْ طيه نقيل إدذ فيقول: ئعم، فيقول: امحم؟ 
فهويجس؟براي*ءؤ الماء تم إذا اله عل الإجلمع هذا يعارنحى هل قائل: قال فإذ 

كإفيه، محدث بنجاسة أورائحته أولونه طعمه تعر ما يقولول: هم فالخوابت 
وقالوا:ف؛ؤاا محدث ارب؛جاسة ا: الرامُ بلؤغ ل حجر ابن ذكرْ الذي الحديث، هولمغل 

بقربه.النجاسة هذه فيه، حديتإ ما النجاسة هذه 

إحلععن ثحرغ أذ يا يؤغ ولا عنه، لنا عدول فلا الإحملع، كان إذ فالمهم 

أمامة؛محهنبمثن.\لي حديث س ٢( ٥ ٩ / السهقى)١ أحرجه والحديث (، ٤ رنم ٦ الرام)ص: بلؤغ ٢ ١ ر 



اصضاه1همهمصالإئما'سبجينل ٣٤

Ujآم، و :ب U ۴ لكلئف ثُ ممن لا U ذئي1: 
ققمؤ\ثوِ\و^

لأنهينثع؛ محلا وئمعت\•! والتبن الخشيش مى ا1اء ق والئثول الريح يلقيه وما 

وماالنيئ، والملح والأئنان، كالزعمنان، الأنولع هذه سوى ما الراع! 
و1لم ١^^١ زاوبم، كالآافس لأ:نص7امت 

فيهأوطبح اوحثرا صعا جعله أف مثل الاء أجزاء عل علب إذ يهدا يصدا، اأاء 
م.داثأه اiاء ١^ لأمأزال خلاف،؛ دلأ الءور؛ه -ج 

يأكؤفيه يطغ وثم وثنه، أو لوثه أو ؤثنمة صماته! إح_دى عم وإذ 
]اواء:'اأ[مآ،^ غمددأ  ٢٥٥^يثال؛ اض لموو لاينع؛ انه عذأحمد الروايات 

زلأخنبم،أتينامحالأملح.
اَتقلأناة أب ال^ء، انم ناك لأم يه؛ الءازة لامحون زنة: 

انماثالخزىمالأتاا١ا.زثل! ؛، ٣١

هدالأذ ينجس؛ إو4 يقول! من مول فالمول إحماع، هناك ليس كان ؤإذ اللم؛و(، 
شث.الماء 

التنم؟إل عنه يعدل هل بتجاسه، حاكمنأ إذا قيل! فاق 

باذدهئهمْ أمكن فإذ ؛،^،، iajيمكن ولم بتجامته حكمنا إذا ثنم، فالحوابا! 
فلا.رائحته، وثزول الكان هدا عن ؤيعد نحمل 

يمننهلم يغوه لم بطاهر الماء حلط إذا انه اشئل هان.ا ق اأؤلم^ ذكز [ ١ ] 



ممساس4أرةربمبئأراىءاسهم(

مأو•ءإأُها، أوحش_،، حرق أوقطع ثجر، أوواى فيه صمط بال يعني الطهارة؛ 
به.الطهارة يمثع لا طهور ~فهدا رمحه ولا إوثئ، ولا طعنة، عم لا يغم،؛ لم 

والدهنالكامور مثل; ١!،؛، يازج لا ما يعني• الماء، به §ئتلط لا ما والثاز؛(ت 
وذللث،به؛ الماء دثمَ لو حش يوثر لا أيقا فهدا أسهه، وما والبنزين، والخان والرين 

جانيه.إل جيثة برائحة المنعم فأفتة به، يخمج لا لأيه 
يكونالدي هو والطحلب الطحلب،، مثل منه، التحؤر يمكن لا ما والثالثات 

تئرجالبرك بعفن أوكدللثح كالئاُتج، الأرض، ق أيقا أويكون أحفز، الماء ظهر عل 
أوراقأو الئاح محمله الذي الراين، أو الئايتج من نؤع النعي، يسمى• ثيء فتها 

الاءطعم يعم لو حى يصر، لا أيقا هذا منه التحرر يمكن لا ثيء كل المهم الئجر، 

عمإذا فهذا بالماء، ؤيمرج عنه، الماء صون يث-ن ولا الماء به يثعم ما والرابع• 
أحمدرمعن روايتان فيه الماء 

مهلهر.غم طاهر أيه الأول؛ 
طهور.ائه واكانيهت 

رأدإلقال؛ قدمه، لأيه ؛ ^،؛٥١٥المويمح، كلام ظاهر وهذا طهور، ايه والصحيح 
قالمولمج ذكز إدذ به٠٠ الطهازه محور لا وعنه: به، الطهارة يمثع لم مماته الحذى عم 
هوالصحح.وهذا به، الطهارة محوز واله الطهوؤنه، نليه عدم وثدم روايت؛ن، هن"ا 

(• ٩٠١ / والوجهان)١ الروايت؛ن انظر؛ ، )١ 



^قضاهانينيهعاسمماسبجءتبل ٣٦

مثل!فيه، الطبوخ هذا امم إل الماء اسم عن اسمه ينتقل فإثه فيه، طبح إذا أثا 
انقل.لائه الطهوؤثه ينثه ^٠١ أوالثاهي، وشنهه، اأرق 

ام:أقأزبمة إل شأ فانه طاهت، خاثطه إذا الماة أ0 فالحاصل: 
الأئو،:ئلأ:ثءبه.

به.لايمخج ما والئاق: 
عنه.الماء صون يثى ما والثالث،: 

ذلك.والئاع:ماءاوا 
واواحبه، ولابمإ الطهورثه، سك لا ممها: الأول الثلاثة الأقسام 

أحمدالإمام عن ووايتان فيه 
وهوالكاد،، ٥^١ ق ١^ فينة الذي وهو الطهورثة، لابمي أنه إخدامحا: 

الصحح.

نو:أنكإذا اكائرين محي الدم،را' هو وهذا ١^٠^، طه الثان؛ه: والئوائ 
محه.الماء صون يشق لا تمازج، بُلاأر، 

امالأنثئرج أف اجل ثن الئلاثة القيود هذه مهلهر، غتر طاهرا يكون فإثه 
الثلأممالأولّ

فحصلمسثاه، عن وأحرجه وءيرنْ، طاهر الماء ل ولإ إذا قائل• قال فإذ 
لا؟أم مسثاه عن حرج هل فيه، الثاس بئن احتلاف 

)\(اظر:كث>افاكاع)ا/-م(.















































٥٩ةت1بارط،ادةرباباىءاسى( 

صاوئجتا.الشعرة هده عند من حاء ما فكل منفردة، تعنتث جرية كل 
ا،لاءُعندة مل وتث ا،لاة، معه اةJيبمث بجْقافيهدا وس لو لكن 

يلتم(،هغ* كثثو ماء با"بمل محط الدي لأف ميت؛ ايه مع ينجس، لا فإي؛، يتثيل، ولم 
لا:نغزقم الذيتبع الكثة و\س 

أذإل نفي لأيه العلم؛ غراب ومن شاده، ئعتيمث الروايه هذه إف قالواI ولهذا 
ولأبججسبمر•خنزير، بثعزة الكثة النهئ ينجز 

الهعل وراح جاء والئاق يجس، اله عل راح قليل هذْ السعر٥ محاشر ما إظ 
النهركله•ثتجيس إل هدا فمحي يجس، أيه عل وراح جاء والثاك يجس، 

يضيعي واسته، سمخ اذقريه يلاقيها؟ الذي ما كرة، النجاسه صارت ؤإذا 
تاثزئلأما ائجامة، من وثم خرية كل فؤ باللاقاة، نيسان لا والخقان ئاكو، 
كمحرْ•وهي 

معرياويكون القس إليه ثطمئن الذي الصحيح المنل أف عل يدلنا مما وهذا 
وضعث،إذا وأم، محهوطهور،ا، سعم: لم وما ههوثحس، مة ررما يتناقض! لا 

راكدا.أم حارثا مواtكان اص، الضابط هذا 
ا>ة؟معنى U قائل: ئاَل فان 

فهوجريه•بالثوؤ بمعلدم ما عودا، صع اثاثزة، هي ايريه فالخواب: 
واقعة؟ائل المهذْ هل قائل: قاَل فإن 

هنصثاتا.تكون الوقؤع البعيدة ائل المهاوه كل فالخواب! 



^قضاه1هميصاسمماسبجءنبل

لاحمه،ئمماله طاهرتان؛ محلتان ا1اء ق محكال الخ_نثات اجتئنت محان 
النجاسهثدي الملتمر لأل يتعيمَبالنجاثة؛ إلاأف طاهر، كله هالجثوع ننايمه، أو 

دجسَمحايمتع نإل معها، اجتمع قا وئع عذننها، 
لربوما وشإيها، ويمينها ومحتها ءوقها مذ بالنجاتة محيط ما وابنيه: 

النهر•طري بيرأ( فيإ دلك محاذي ما مع منها 
النحسالماء ضر j محل 

كْ أمام:ثلاثة زص 

يصبأو فته، ينح أف إما طاهندم٠، ثلت؛ن Jالكارة طؤحئ0 ^،، ٥١١يوف ما 
نميمتثم أوعير ثعيرْ فزال مثثيرا كاف وسواء علميه، 

5 أوبزواا^لكوزة، Jالكارة يتهلهيره ١^؛^، محدئ الثاق;  J بمكثه.عؤه
دمحْ،أنبئحمح؛ل الأّ، ه هشرْ ؛^، ٥١عن ^١^ الثالئ؛ 

َمحبمةمحاال
نطهزه؟فكيف ماءوجس، كان إذا [ ١ ] 

أوقلتم.أوأكثز، القلتي، يوف يكوف أف إما ت نقول، 

ولاحفلإليه، ممر ماء بإصافة إلا تطهثرْ إل سبيل فلا المقم، يوف كان فإن 
والقليلالملي، بلغ ما القلتان، فانتئ محليل، ماآ أو ممن ماآ ئنا: إذا أ؟ذا 
ممر•ماء إليه أضث إذا إلا يطهز أن يمكن لا الملتي يوف ما هذا، يوف ما 



٦١ه1بالطهارة)واباىءس( 

أصت!ليهإذا !لا هداأطهز أ0 يمكن لا نجز، ^ فيه فدر عندي ذك: بثاو 
فتتثجس،النجز تلاقي لأي ثثجمت؛ القلتين يوف أصمت لو لأش فأكثر؛ قلمن 

قاؤلمنأ.١^^، وأذ بد لأ إدل 
طريقان!ثطهثرْ ق فلنا ملتي، التنجس الماء كاو ؤإذا 

فاكثز.المثني سع يعني! ممرا، ماء إليه يضيم، أف الأولط! الهلريق 
بنفسه.دعيمث0 يزول أف اكاق• 

لأما1وب عل بملهز لم ف لوزال افقم ئو0 الدي الأه فالمائ 
النجاسهفيدير القلتم ؛ Jjما أما نفسه، عن النجاسه يدي لا الققي دول ما يقولوف• 

طهر•بنفيه تغيثْ زال، إذا ولهذا نفيه؛ عن 

ثلاثة؛أمور من بواحد فتهلهثره القلتي، قوى كان ما وأما 
ممرا.طهورا إليه نقيق أن إما 

١بنفيه تغيزه يزول، أن ؤإئا 

متني.عم ممر بعده فسمى ماء منه يغزف أف أي ينزح، أف ؤإثا 
ولونزحنايطهؤ، فإثه تغم،، فزال، قثه منه نزحنا قلأل، حمس الماء هدا أف لنمرصى 

لأ0يطهر؛ لا فإه أربعا نزحنا ولو يطهر، فإه ثلائا نزحنا ولو يطهر، فإه ملئي منه 
ممزا.الاةي ولابدأذيكوف قلل، الباش 

بنفسهتغتره زال إذا اثه المسالة هده ق والصحح النجس، الماء تطهثي طرق هن.ه 
فالولهدا هوالصحيح؛ هدا أوممرا، قليلا كان مواء يطهر، قإثه أويإصاقة، أوبنزح 



اصضاهانيهمصاسمماسبجينل ٦٢

حتس_،عق يصب لكن يثى، دلك لأف واحدْ؛ ديته ا1اء صب يعتبث ولا 
وأفمحبقاةقدلوا، لأتجبمئناجأن:سدلنا 

بجة؛لأنذلكلأ:ذلإاس
راللاثئ ئءرْ؛ أف وقحرج منك، فته طرح لو كنا الماء، يطهر ثلي ف، عن 

محاذا١^، ١^ الماء J عثه زلأف ف؛ زق ي U ه1تج آم، تء 
بالطاهتات.المتعر ثعر ثورال كنا حكمه زال زالت 

الحالط_هفيه العلمه لأل التثؤ؛ بزوال يطهؤ هلا المثت_ني دون ٠^! ه^ما 
١^١؛.لا 

سئثك؛ا<اوئوا حوتها، وما ررألموها الثنن: ق مع العانة ق ءفيمحآلقلأْؤصم لس ا= 
الدف.عل مهمغ لضقليلا، ولوكان ااأجاصه، ْنهزالت نزخنا فإذا 

ثثيدزال متى عك، ْع يدور اهكم وأف التغيث، هي العله أ0 والصحيح [ ]١ 
يكونالئجامايت، تهلهثر أة أيصا لما سين وقد وميله، ياي يطهر محإثه يالنجاسه الماء 

بالماء.إلا يكون فلا الأحدايث،، ؛خلاف، الماء، بغم 
المدق،عل نجامته عل يقي هل بنفسه، دؤْ زال إذا القليل قائلت دالا فال 

أميصثطا>ا؟

إليه،ئيء بإصافة إلا يطهر أذ يمكن ما لأيه نجاسته؛ عل يقي ءالحوابت 
ئجتا.يكون يتغي لم ؤإف الملاقاة، يمجند وعندهز 

(،٢٣٥)رقم والماء، السمن ق النجاسات من نير ما باب الوصوء، كتاب اليخارىت أخرجه )١( 
•خ.بمها ميمونة حديث، من 



٦٣هابالطه1رة)0باىءس( 

اجيإغلأف كثر؛ نإف لجس ثابيع لجس إل لجس اجتمع قإن محلت 
وبممجوالخئزير، الكف من كاقولد طاهر، ينهإ يتولد لا النجس إل النجس 

ذ■5زناةا١ا.و الممحن؛ زيغ ١^ زال أل:طهزإذا 
سلعطهور ثإف المع، عل باق مهر مسثنملإلش اجثنع هإن 

أزق.ثالأنتءو ١^^، م تزيل ^، ٥١لأو طهوت، ئال٤ل ئمحن 
ماكذل:ستا زلكذ ١^،، يوف طهور إل اكل ١،^ هإن 

جث،و نإف أول• ثاكئنل خنة، م الماء عثت ^٢١ كال لو لاك هنئ؛ 
الطاهرات.مى كعإرْ مع الماء أجرا؛ عل علب مائعا لوكاف 

لوساوىاكافوا.كافإليه؟قاثوت ذإ0قاو 
ماءوعندنا هلتمر، ثجس ماء عندنا التعم، زال إذا يطهر بأس، لا ءالخوابت 

إذاأثا طهوزا، يكوذ الثي، فزال التحى، فم التحوزإل اث؛ قاصفنا ئكن، طهوت 
لميزلثشجمّاّ

فزالكشرا، صار يالإصاهة لكن وهوقليل، يجس إل يجس ماء أصس إذا [ ١ ] 
إدايطهر أذ ررويتحئج يطهرازت لا أمإ ائد.هب ! ^?؛؛٥١٥اأؤJم، فيقول بنثسه، التم 

ثميهما التخريج ومعز أقنب. التخريج وهدا ذكزنا، ئ المأث^ناا وبلع الثم رائ، 
هذا.مثل هذا أفثجعل والمارس؛ 

وميلة،باي الثمي زال، متى ت تفاصيل إل تحتاج ولا عندنا الصحيحة والقاعدة 
فهويطهر•يمء، راح طتحناه أسا لوقرص حى 

بالمائعؤيعتوف مائعا، المرالستممل ■( ٧١هذا خالط الذي لوكان ت يحني ]٢[ 



حنبلiيدبن الإمام المميقهلياما|فيايفته  ٦٤

عنه؛عفي مائعا يمي هذا كل ذلك، أشتة وما والخل القن مثل الاء، موى ما 
أول*باُب من لتعمل فا 

بنجاسةيحكم هل الثحر، ق تصمت، المجاري ساحلية مديئه ق قائل• ءاو< فإف 
منه؟قرب ما 

فاثهيتعين لم الذي البعيد أما متعين، لأيه يجس؛ فهو منه قرب ما فابواب• 
طهوت•

يتعين؟لا أوالطعم اللموذ لكن فقط، الثائحه ثتعيث أحيايا قيل! ؤاذ 
يندفعفالمصث، اأصسإا، عند كان ما وأما يتعين، فوف، قريتا كان إذا ءالحوابات 

ذكرناوهذا عمود، كاثه هذا ونقى فيه، وقع الذي الأول، الماء يتإيز وقوة، بشدة 
يكونفهل النجامه، وأزالت، كيإؤيه مواد إليه أصيم، النجش الماء هذا أف لو رمسألةت 
طهوزا،يكوذ ذكزاْ الذي ١^ وعر _، لا لأنت لا، الدفأ،: ^١؟ 

العرم—،•بلاد ق —أظنه— تتعمل وهذا طهور، فإثه والئيح والثنن الطعلم زال دام ما 
 Mء أK



مموااس،ارةربمباصهماىء(

بىبالسكهىافءعب 
ل* تأ *  ل

عيأو ^^١ وجيم نواء ُ، لوا الطهاوه يذغ لم لجانته ق ثلئ، إدا 
بمج،لا يإ أن ئكثه من أذ:فوذ محل ن\شئ الئهازة، \لألإو لأو ئثغم؛ 

إاوأالئ.يزول محلا 
جاط.الأصل لأف مهوئجس؛ طهاؤيه ثائ،ِفي يم يجاتثه، تيس نإف 

هداهل وشاكت متغوا وجيم إذا لكن واضح، ثثيث فيه يئن لم إذا هذا ]١[ 
يثيمتوفد ووئا فيه وجد لو بمي• الطهارة، الأصل نقول• لا؟ أو نجانة من الئؤ 

بعثر،رولث، اله الأصل ِماو؟ روث أو بم روث الروث هل وشك• الروُيُ، بمذا 
ينعمرث،ا لائه الطهارة؛ الأصل نقولت متغيّا وجيم لكن شيئا، فيه بجي• لم ؤإذا 

بقائه.بهلول أي• بمكثه، 

بدلا الظن، عاو إل فيه يرجع لا الوضوء، اjتقاضل ق أو الماء، ق الثلث، مسألهت 
٠ر؛ئاءر أوبجن■ صوئا، بمئغ حى يئصرفت، *لأ يؤآ يمول التمحن؛ من 

يظنهراهوجدل الصحابة: وهي الوضوء، مفن عل قرينه لوجد الحديث، ففي 
شن.لينت، لأما الؤمح.ول ألثاها ذلك، ومع ثساء، 

(،١٣٧)رمم يستيقن، حش النالث، من يتوضأ لا من ؛اب، الوضوء، كتاب، الخارى: أحرجه ، ١١
(،٣٦رقم)١ الحد.ث..، ل ثلث، ئم الطهارة تقن من عل الءليل باب الحيض، كتاب وملم؛ 

زيدبن اض عبد حدين، من 



صاضاه1نييصالإدأسبجضل ٦٦

منها؟كوف أذ محوو ؛^١ ٣^١ وجدْ ثمم فه، الئجانة وهؤغ عل؛؛ ثإل 
ِّلألاطاهنعةيااال

أفوهي.' مهمة، قاعدة لدينا أف وثقا عليها، الك_لأم سبى المائل هدْ [ ١ ] 
كانوما فهوطاهر، نجاسته ق وشككنا طاهزا كان قعا كا0؛ ما عل كال ما بقاء الأصل 

وهذهكال، م، عز كآف ما بقاء الأصل لأف فهوثحس؛ ^٠؟ أو طهر هل وثك^ثنا نجتا 
محيالرجل إليه شكي حين عليه وسلامه اممه صلواُت، البي مول من ثنية مالقاعدة 

صوياحرتسثغ ررلانتصرف فقال! لا، أم ثيء منه أجرج يدوي فلا صلاته، ق الشء 
محبنرثئا«م•

تهنئ، أنت، هل الصلاة ق لوثككعقج مكان، كل وق هنا تشلث، القاعدة وهده 
كاف،ما عل كاف ما بقاء والأصل الهول، عدم فالأصل تمل، لم أم الأعل. ري سحان 

يوحد،لم أم الشرط هدا وجد هل وثلث، ثزط، عل امرأته طلاق، على رجلا أل فلو 
أبوايمححمح ق ثنمعلت، قاعدة فهذه كاف، ما عل كاف ما بقاء الأصل لأف تطلق؛ لم 

إلايمل فلا الدين، بقاء فالأصل قفاه، إثه وقال(1 دين رجل عل يبث، ولو العلم، 
جرا•وهلم قه، 

جاثة،الماء ق شل إذا أنه فهي الئالثه أله المأثا واصخثان، فالنأقان إذن: 
بالظاهر،نعمل فاثنا عترها، أومن النجاثة هومن هل يدري لا لكي متعوا، ووجده 

ئحس.الماء إف فنقول،؛ النجاشة، من انه والفثام 

(، ١٣٧)ريم صتنن، حز ايال من يتوصأ لا من ايب اترصوء، كتاثمب اله^^رى. حم.ح^ أ ا
(،١٣٦ ) رقم الحدث..، ق شك م الطهارة تيقن ْبن عل الدليل بأب الحيض، كتاب لم؛ وم
جكههنئ.زيل بن اش عيد حديث من 



٦٧ةت1باسهارةابمبسهماىء( 

اممْلإخمحاو شتها؛ يئ ش بمز لإ ام بتجانة ئ 1نية ثإذ 
كافزيلا المول ونتها ثإف فٍه، إء- محزن ئتجثة، لا 

SSzjالخديث؛ كروو موله، ملزم ديص ئلإ لأمه أوأعمى؛ ترا بمحسامرأة، أو 
واو•

:ثومحلكنجنلأسمزَلأذونثلأفابق؛لأنرنا:ممحجب ٍ
مقبولة

الطهازة؟بقاة الأصل أليس قاتل; ئال فلو 
مه،بظاهر عووض فإذا منه، بظامأدوى عورض الأصل هذا لكن ملنات 

عاليهوآحر عره، عله ليس أصلع رجلا أف لو مثلا نظائر، ولهذا يالفناهر؛ فالتكم 
•وراءْ يركفى ءلال_ا وذاك هارب، غرة وبيده الغرة عليه والذي غره، وبيده غره، 

بيدي،الغرة ت يقول الهارب أن ْع للطال_،، بيا فنحكم غرق. أعطني فلأن، يا 
هووالفثاهز الأصل، مى ظاهرأموي هنا نقول،• لكن له، الإنسان بيد ما أف والأصل 

يركصوالثاق هذهل، ؤيقول! عره وعليه عره معه واحد كيف الأل الواقعه الحال، 
ألمىهذا الطالن، أن احتإل، فيه أن مع كدللث،؟! أليس عرق• اعطني يقول• وراءه 
الظاهر.حلاف لكنه _؛s_، وجاء مكان أي ق عرثه 

الظاهر.بل1ا منه، أهوى ظاهر يعارصة لم ما يه معمول الأصل أف إلف المهم 
سأل1حى حمم ئول، يلرملئ، لا فإثه يجس• الماء هذا شحمن• لك مال، إذا ء ١ ت 

وقعتكدبابة كاولك، ولينت، نجاسة أصابته اثه يظن ربإ لأيه النجاسة؟ ننب وما 
ويعررإدا قال; ءديأكلأْؤئم الثسوJ، لأن لائنجنه؛ ياء الق لووقعت، فالدبابه فيه؛ 



^قضاهاشنيصالإداسبجءت؛ل ٦٨

وثغإثإ آحر؛ ويال هدا، يوف الإئاء هدا ق ولع كيا أل وجل اح؛رْ ثإل 
وهتي،لهومحناِق صدصا؛ يمكن لأله بنجامتهتا؛ حكم داك يوف الأحر هدا ِو، 

ممحا؛ننمط 
^عنٍذمحا،ثَلإمحلإسملبر

حازا ٤٧٠١لكن إذا ه والغالن، لإزئ«را؛ م قفه، آخدم، ^١^، ل اليباب، 
٠يحجسى لممى يلد لمؤمن، فسوف 

ثجس.^تنماله؛ الذي الماء هذا ترى فلأن، يا قالت ثخمى إدا إدل! 
فهوليسخشأ، فيه ظ لأثه الين قال: إذا اشن،؟ ما أنول: بل لا، أتل؟ فهل 

بنجس.فهوليس بعر، بعرة فته سثط قال: ؤإذا لجسا، 
فإلالعاهل، ١^١^٠ المسلم وهو نمه، يكوف أف بد ولا السبب، سن أف بد لأ 

بمل•لم محابس أو لمبجل، محوف أو لميخل، صبي أو يخل، لم كافر أحمْ 
الإصهدا من يثزب كيا نأى 1نئ ريل أم إظءان، هناك واضح، هدا [ ]١ 

لعم،-ز/آق؟ مل فهل انتم، رمم الإناء من شرب، كلبا بآف الثاق وأحنْ واجد، رمم 
قواحدا كدتا يكوف أوأف واحد، وقت، ق كثي يكويا أف يمين لأيه حإرمتا؛ بخل 

تجل.كلامحا الإناءان نيكوف نكن، 
فياغثزة، الثانية الثاعه ولإ وهوواحاJ، أم، كاتا ءا يأشا لو لكن 

واحد،آن ق إناءين من يئزب واحدا كيا أف يمكن لا تعارصا، لأمإ موثهإ؛ بخل لا 
هزين. lisالإناءان فيكون نمطت،، أهوامحا، تعارصت، فإذا 

(،٣٣٢رقم)٠ سه، أحدكم شراب، ل اليباب، وقع إذا ياب، الخلق، بدء مماب، الخاري: أ-محربص )١( 
غهبمئ.هريرة أي( حديث، من 



كت1بالط4أرةرواباصشاىءا

محل

^١٤١ضمحال١ا، انتءو بجَلئ م ١^^٣، ا1اة اثي ثإن 
.ب.....^١٢^....

أتبمإيعرف ولم بطهوو، ثحس اشتبه أي! الطهور، هنا بالطاهر مزاده [ ١ ] 
هازاؤمن عزمه هدا من يتزصأ ولا يتحزى، ولا يتتمم أو بحب يمول• فهنا العثهور، 

أفببما نجح قزائن ولا علامات عده وليس الطهور، امتعال عل قادر غز لأنه عرفه؛ 
إليعدل إدل مزعا، استماله عن فهوعاجز هواقجس، هدا وأف الطهور، هو هدا 

لاواء:مإ[.عيدوأ ؤء تعال: محوله ي لدخوله السم؛ 
اثهخلنه عل ينلن، أبمقإ يطلن، لا يض• بمحرى، لا أيه اأؤأب كلام ظاهئ ]٢[ 

للأم.إمالأ إذاكوعددالطاهر؛ ايهبمحرى الثاف والقول طهور، 
وشكثجنتؤان، منها واثنان طاهزة، منها ثلاثة أوان، خمسة مثلا عنده كاف فإذا 

^١أو ظنه عر عينؤ وإذا يتحزى، أنه الثال اوأي فعل النجس، وأتم الطاهؤ أتبمم 
منه.توصأ هوالطاهز الإناء 

والنجزعثزة، الطاهئ لوكاف حس لابمري إيه ف؛ةولولت ُ الدهس،ر عل أما 
م ٢٧٥الصزورة، يبيحه لا فيثا يالمحظور المتاح اشتبه لأثه ® ءندهمت والثعليل واحدا، 

فإثهاطزورة، تتيحه لا وجه عل بالحظور المباح اشتبه ؤإذا ماعدة، هده التحري®، 
صردرْإبمرى•هناك لتس لأل لاقوراشحري؛ 

كرحهم)؛/«0(،وممفاكاع)؛/يإ:





















٧٩كت1بارط،ارءرباباصهمائء( 

سبى،ما عل اقتصر ولو  ١١الخلقة ل يومنا وما الئسور ؛روض قال! \,لأئل.< ذكزه الذي 
ايرة■ي عإل الؤي. لأل ؛^■^؛ ٠٠٧أويؤ، لكاف ث؛؛ الئحرز ينكن لا ارما وهوقوله؛ 
دليلإيه نقول! ^١ إماصخرْ، لوقال! إماصغار0، يمل! ولم آ الطوافار٠اار ءآمامن 

لأفالطوافين®؛ ررمى قال! لكي 'ئاهر، فهو الخلقة، ق دوما أو مثلها كاف ما أف عل 
منه.ثتحزر أن عليتا ؤيشق يكثرثزدده، الذي علينا الطواف 

المؤلفقال كإ ١^^^، يمشمة العمتْ أف المسألة هذه ق الثا-جح القول كاف ولهذا 
الخإووالبغلمزر يكون ذللئ، عل وبناء بابسم، علوه لا وأيه الأمر، أول ق ;^٥١٥ 

وكذللث،طينا، ١^١^٠ من فهإ عنه؛ اشزز تشق مما والخإز البمل لأف طاهزا؛ 
منكاف ؤإن فهذا وهوالك1ل1ج، ثؤر0، نجاسة عل الثنة دلت، واحدا شيئا إلا عرمحا، 

سعفيه ولإ ما عسل بحب فإثه — والماشنة والخنرث، الصبي. ككلّ، علينا؛ الطواين 
بالؤار_ج.صاتإ،إحواثا

يعني١^٢^^، مشمة مع دوما فإ بالهرة معلق الأمر j^^! الولم، كلام فعل 
شرطن!اشرط المؤلم، أف 

\]ئإو.مشمة — ١ 

دوما.فإ الهؤ؛ من كوف وأف ٢- 

بابالطهارة، كتاب ت والترمذي (، )٥٧رقم الهرة، مرر باب الهلهارة، كتاب داود; أبو أحرجه )١( 
وابن)٨٦(، رقم الهرة، محرر باب الهلهارة، كتاب والنسائي; (، ٩٢)رقم الهرة، محور ق جاء ما 

بثاحل. من (، ٣٦٧رقم)فيه، والرحمة الهرة ور بالوضوء باب ومحنيجا، الطهارة كتاب ماجه; 
نمحهبمن.قتادة أف 



سقضاهاممه4الإئماستيص

يجس،ئسورْ منهنا، يولد وما والخنزيئ الكلب وهو ثجس، اكاف؛ القسم 
صوإمكئاهانيلوةتجا«

علمنصوص لأنه منة؛ مؤ والخنييؤ عناله، وحب ما ولولاعلته• مممق 
مسثلأتاحاتاؤريملال

ييشىءلتنا،ا الطواف\را من أمتا ١١وهي؛ الص.، به علل ما العله أف والصحخ 
منه.سمو أف علينا 

معمنه، \ذئحذ يمكن لا مما اثه قتادة أي حديث ق الاستدلال ئائلت قال، فإل 
منها؟فيتحزو الإناء، لها بمغل ألا يستطيع قتادة أبا أق 

نختارأف بين ؤوأ لا صار طاهرء، بأما . اومول حكم لثا لأية فالحوانرت 
لكن^>^^، ١١يمكن أيه ثلئ، لا الخال هده ق ؤآلأ سزنا، لا أو إنائنا من ينزنمج أف 

ئلأادثيقولسة:لأمح؛له.
أوؤتآ أحدق لا ، ١٠ؤ تعال! افب لمول والخنزير؛ الكن، نجاسة ق ثالث، لا [ ١ ] 

»إده>حيو أولنم مسموحا أودما يكثتينه إلاأن بملمثةأ طايءّ مق ءثرم١ إل 
ؤإثإوالعن،، الخنزير نقمن عل كلامنا ليمن لكن فيه، مالثج لا [ ١ ٤ لالأنعام:ه ه ييئف 
سعينله كاف امحه  ٤١١^١^^٥^١^٣ اللمي عن ثبما وقد الكن،، محور عل كلامنا 

صاُتجإخداثابالياد،«را؛.
الخنزيرلأف الاعتبار؛ فامحي قيامحن هذا لكن منه، ثؤ إيه ية_ولولت والخرير 

تلم وم(،  ١٧٢)رنم الإنسان، تعر به يغل الذي الماء يابج الوضوء، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
خ.بمثق.هريرة أن حدسن، من (، ٢٧٩رقم)الكلب، ولؤخ حكم باب الطهارة، كتاب 



٨١ممبااط،ارئ)إابصنياىء( 

مىمتوثد لأنه وصراصره؛ الكيف كدود النجاسات، مى ثولد ما وكيلك 
الكن،.منا هكاف شامة 

I^١٤ وهوثلاثة فيه، محشث ت ١^١^، القنم 
روابمان؛هفثهء1 والطثر، البهائم تساع ثائر أحدهات 

منهوثة ؤذنا ١^ نن شؤ ًئإآشمح ١^، لأف نجته؛ أبا بماخا: 
ينجس١^ ئممهومه ميء" يثجنه نم ئئلأوأ ١^ كال ررإدا ممالت والئ1اع الدوارئا 

J<11ءعال ؛، ^١١٢^ ممن ^١؛ نم؛ فثال زلأ؛ده لإ:٤^؛ إذا 
كالكن،.

اشرمول أف نبهه الخيري تعيد أبو روى لها ا؛ طاهز0ل أيا واكاتة1 
ؤا-ثم،ثالكلأب، الممغ ردثا ثالديك نقه التي:ئ اياض ض ئو ئه 

منمرايت، سع بالعسل يامر لم ذلك، وْع ءثبأئدْأئم، الرسول عهد ي موجود 
النجامايتح.بقية حكم حكمه الخنزير أل فالصحيح سويه؛ 

لنجاسه.أي• [ ت١ 

تبق•كمما دوثبما، وما الهرة ثن احترارا  ٤٢]

ابانجة،ملنا لو لاثما ْلاهرة؛ أبا الثانية: هواووايه الشح الظا>أل ]٣[ 
القلتمر،يوف هو ما الجر ق الغدران من يوجد فاثه الناس، عل مشمة إل ذللث، لأيي 

مشمةهدا ق صار ثجس، بأثه قلتا فإذا الاء، هدا ترد والطيور الئباغ أف ثلث، ولا 
منها؟ويثوصأ ا،لياه يمره، يْلهرلنا~كاف ~فيءا والني الئاس، عل 



اصضاهايهمصاسمماسبجمحل ٨٢

ماجه,ابن زواه طهوو،ا فيثطو-إثاولناماصمت أحدت ما ررلها مثال! غا، الطهارة وعن 
■ضثوو•'مماو بحوص، م.بمعا العاص وعمروبن اظايس، بن عمئ ومؤ 

ا-اثوصصاحب يا عم! محماو الثتيغ؟ حوضك عل ثري ا-لثنص، صاحب يا 
^^^دوا.ززاةناثوايطا.
محثاطل،برزامم:

رجسٌاررإئبما حين؛ يوم الخمر البي.ِو، لمول لجاشمحا؛ إحدامحا؛ 
عش.زوذكزناواواع.

هثيم ئ-ؤرمحا ع؛ر بجد م ءاذا هالل٢ُ: خ هزة؛ أبجا'll واكاط: 
التئأف هبمته حابئ روى ما ووجهها اشتمالة، يح لب بطهانته يئم لم ولو 

ززخه \ءأ أهظت زج ررنم، ق .نيز:بموئءصاةئئ؟ 
ل)ثْ(.الشافعي 

ءءُ ءللء>ةآبا اللمي. م مالكا! بن انس قال الحدين،، احتصز دَمحذسق ١,؛^^، [ ١ ] 
ريز((را؛،وإ؟ةا الأهاك؛ ا-قم لحوم عن ^١^ ززئوله  4JJ|ررإل حيآزأذ^^! يوم 

وقهثعوها،وذبحوها، فيها، رثعوا حيثر ل لأيه كاملا؛ يالحديث، أتى ;^١٥ فليته 
ررماقال! قيأئأْأئمُ الؤي، رآها فالثا الئراف، علتها وأوقدوا القدور، ق وجعلوها 

محثادى.طلحه فأمنأبا اممه، رسول حمنيا قالوا! هدا؟« 
أحمدالإuم أي! ]٢[ 

والذبائح،الصيد مماب ومسلم; (، ٤١٩٨رقم)حيبر، غزوة باب، اينازي، كتابح البخاري; أحرجه )١( 
رمح.ئئ.أس حديث من (، ١٩٤٠رقم)الإنسية، الحمر لحوم أكل تحريم باب، 



٨٣

هثويانهالأ وكاف والبعال، الحنان هوفب لكل البي ولأل 
ممعا،زلأمحلأ؛ض

؛.١٣١ئاثوو محأثنهت أنمحز:بجا، ١^، مأيهت كه!، 
رنون:شقا ؛^Ll^l Jئفقا شأكؤ زهئ ا.إقلأق، الثاث: اوغ 

نورهاوالبغال ا-قميت أف الثانته هوالمحح، وهذا واصحه، العلل [ ]١ 
والدم؛^يلين، من خرج ما إلا طاهر، فهو منها اصابك وما طاهر، وعريها طاهر، 

ؤناهئ.انه فالصحح الثسلني غم من المنتاد الخارج أما ثجس، فاو4 
ويصيبيعرى والحإر الجار، يركب كاف قوآئلآْققك(ُ اتير أف العلوم ؤمن 

١^١^،،ويباشزه ايىر، حلل البلل ؤبميب ممطزة، الياء تكون وربيا العرق، راكبٌ 
منفهي الولف، قال، ك،ا منها، ز اشم يثى ولائه ءلاهز٥، أما عل ، J>Xjهدا وكل 

كائن،إذا لاثه الطوافين؛ من والبعال ا-لخمار إن قال: العال،اء بعض إف حص الطواين، 
وهيلأتلأصكءا١^١^، من لأبا طهاربمارا؛؛ قؤآئذأبممُ الض حمحآ ايث؛ 

أول•باب، من الجثر ~ذتكول الخمثر للابس 
مها؟التحرز ثق الي الدوان، محاط ما قاتل: قان فان 

العرف•إل ير■جع ذللث، أف فالخواب: 
بحبؤيعدى لجمن، المسفوح والدم فؤح، مبدم طثريعدى هدا: مثال ا ٢ ] 

بابالطهارة، كتاب والر٠LJىت (، رقم)٥٧الهرة، سرر باب الطهارة، كتاب داويت أبو أحرجه ؛١( 
وابن(، ٦٨رنم)الهرة، سور باب الطهارة، كتاب ائي؛ والن(، رقم)٢٩الهرة، سور ل حاء ما 

حديثامن (، ٣٦٧رنم)فيه، والرحمة الهرة ور بالوضوء باب وسننها، القلهارة كتاب ماجه! 
رْ؛ؤؤءتن.قتادة اي 
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وواةوأثابجا، الخلألة وثوب ص ش ق ائ لأل جانبجا؛ إخدامحا: 

الدمإف قالوا: إذا بغلالة، فليس أكي، الخي إف قالوا: إذا أكي؟ أك نني الو، ثن 
أكؤ،فهوجلالة.

متنه،ق عفليم إسآكال، عندنا سمى ٠ الخدين، صح إذا تحرير، إل نحتاج هذا آ ١ ت 
عنظ لم ذللث، ومع شلئ،، لا منها أحثن، الحإر لأف الخلألة؛ ركومتؤ عن النش وهو 

اليإتكارْ، متنه ق لأف الحديث،؛ هدا الإنسان بمعفج أف يوجب، مما وهدا ركوثه، 
لماحبها؛تحريرا ركو؟ا عن نمى الرمول أف يعني اشزير، ام بذللئ، يراد أف إلا 

صحإذا إليه نحتاج قلناه الذي الاحتإل وهذا النجامه، تعليقها إل يعود لا حس 
الحديث،.

وعلحننه، محعلها ما أقل ومحموعيا متكاره، الحلألة ق الواردة والأحاديث، 
اثهأو التعزير، باُب من إما دّكوباا، عن الثهي، لهو ذكرنا، الذي الاحتإل فيكون هذا 

الثاكمّ_إببه ويتلومحث، ثجتّا، عزقها يكون فإيه عرمته فإذا يعرمح،، أف تحثي 

ذكزهكا طهاربما، ق اخلفوا العل،ا؛ فإف العلم، أنل عند للتحكم بالمحة أثا 
يرىطايرم أيا يرى ممن اكبجا، جل ل اخلفوا الائلأف،، هذا عل ويناء الؤلما، 
^تياخزام،وكدكَتيا،وكللأث،حلال، ألأكمحا 

وأحرجه(، ٣٧٨٥رنم)وألباما، الجلالة أكل عن النهى باب الأطعمة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
(،١٨٢٤رقم)وألباما، الجلالة لحوم أكل ق جاء ما باب الأطعمة، كتاب، الترمذي؛ أيقا 
عمرابن حديث من (، ٣١٨٩رقم)الجلالة، لحوم عن، الهي، باب الذبائح، كتاب ماجه؛ وابن 

رأ؛هبمنمح.



٨٥ممبارطه1رة)اابصياىء( 

وادسلأنطهثاالزلأيًس.امحاشة، 
طاهنانا؟ا.زيا اض1نة، الضح لأو ط1هنة؛ أي 

علهذا أف يروق لآذه،ةةء ُ ذالثاiمهر _jj4، ما حتب دجاجه، كائت إذا يمها 
أولثتها،ل"ثمها التحامه ظهرت إذا إلا التحريم، ميل عل وليس الكراهة، سيل 

•حراما ثجتا يكون فحينثذ أواللثى، بالتحامه، ثووأنثن اللحم أف بمعنى 
يطهر.لا الريى قاف بنجاسة، تنجشت، إذا أي؛ [ ١ ت 

الشاعر!قول منه وليس حلالا، لكونه فهوظاهئ؛ القح أما ]٢[ 
امحث،ذاشرماذهأئا أ؛

الث.ح.الئع هو وليس ا، السنهر الراد؛١١۵^ لأف 
علينا•الطوافين بن لأما بل حلال،، لأما ليس طاهرْ، مهي ايرة وأما 
وهيالمأرة، الهرة عند ما فألي ذللث،؛ ق شك، لا يعم، التحامه؟ ياكلأن وهل 

؛■؛• 
٠

طاهرْأوهي حرام ثجة هي هل الحلألة، ق العل،اء ا-محام، وقد ]٣[ 
حلال؟

الخاوىاهم)ها/ب؛\{،وماةص)خا/إاآ(.م:
والشعر٢(،  ٩٣/ ١ ) لسويه الكتاب وانظر! (، ١ ٠ )صت٦ ديوانه انظر! مرداس، بن لماس البيت )٢( 

والشعراءلأينةتيثة)ا/بم'ام.
النهايةانظر! ا-بما--ا. تق عن به محني دالرب حيوان، الأصل ل القح الأنتر ابن ئال، )٣( 

)ضع(.العروس وتاج (، ١ ٠ ٦ )م/ والأثر الحديث ريب غل 
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ثلاثهالطاهر وJطعلم النجس، عن تحس حش حرام ثجه إما قاوت من فمنهم 
طاهزة.حلالا تكون ذللث، يعد ثم أيام، 

قالواردة الأحاديث، وصعق، حراما، ولا بنجة، ليثث، إما قال؛ من ومنهم 
استحال،الغداء هذا إف وقال،! وطهنائا، زالث، استحالت، إذا النجاّه إو وقال،! ذلك،، 

قطهن.دما 

الإباحة.وروايه التحريم رواية ٠ أحمدر الإمام عن روايثان وفيها 
هيهل فوح، المبالدم تغدتم( إما قيل! الش الدواحن عن الثواو كثز وقد 

كاففإن أولا؟ الدم هذا مئ ها أكي هل القمل، هذا عل والخوان، لا؟ أم حلال، 
هذامن علمها أكثر كاذ وإل وءلهارت؛ا، حلها ؤ، إشكال، فلا غمم، من علمها أكؤ 

النجاسة.ورواية الطهارة، رواية الئوايتان؛ هاتان ففيها الدم، 
قالوارد٥ والأحادي^ثا الأحاديث،، تصح لم ما ^*j،، طاهره أما والصح؛ح 

ضوالطاعة الثمع مى بد لنا فليس الأحاديث، صحت، فان مقال،، فيها كلمها الخلألة 
وحكم لا وأيه الإزاله، متقي الأستحاله قاف الأحاديث، تصح لم ؤإف ورسوله، 

قصعة،إل ذم قطعة علمة من يتحول، انه مع طام فالأدس الأدمل، إل وانفلن حصل، 
ءقهألألأْؤئماللمى قال كا طاما، صار تحول، لثا ذللئج ومع ثجة الدم ؤقطعه 

الحرر)أ/ا،ا/ا(،والشرحامر)ا\/>؟-او(.)ا(انفلر: 
تومسلم (، ٢٨٣)رنم ينجس، لا السلم وأن الخنب عرق باب الخل، كتاب اا-حاريت أحرجه )٢( 

ظ^بمئتهريرة أب حديث من (، ١٣٧ ) رقم بجس، لا السلم أن عل الدليل باب الحيض، كتاب 
يثجسُلا الملم إن اف، وسحان 



٨٧هاباوط4أرة)باباصهمسء( 

منلأم ش؛ -محكي وويشه وض جلده مى الحثوان أجراء وحكم 
ئور0.محكم دلك نحكم حيا حرج يم الماء ق ومع مإدا يمه، هافبة أجرائه، 

ئواباس لا •' حيه حزجت لم ماء ق تشلث قارة أحمدِق محال 

قفل

١^،لأة للم:نمحز؛ عجها U؛بمد من م:ئ تر أكلت إذا 
الثكمحل م:ش نإذ امحانات. ألكها عف نع ر>إيتقبجل« ال: م. 

مح1ازلأكا الني؛ لِطهاة؛ أخخاثا محزو ظاهئ الامدي: الخض أنو مثال 
النجاثة._J( يزيل لا شك بما طهاربما واحتنال العتبؤ، يمت بفهارثتا 

كافإذ أولا: حثا يرجع يم الماة ل يسمهل الذي الحيوان ق اشرطوا لكنهم ا ١ ت 
اتاءنقدهمآممذينجس الفقهاء كلام عل فائه ئحثا كاذ ؤإن واضح، فيه فالأمر ط\ح\ 
أحمدالإمام ماَل وإن،ا ناشي، إلا متن فلأ فأكثز، محقن كاذ إذا إلا ١^٣، نجذد 
طاهن0.فهي علينا، الطوافى من المارة لأف به؛ باس لا : قمذمحئ 

قاوئاتل:لماذَاهمءناينمقالح،ارفان 

ؤيزولايام، ثلايه الطاهت ئطعم أذ ؤيمكن طارئ، عرمها الحلألة أف فالحواب،: 
الحكم.

يظهزلم ما طاهر اثه نجس أوسمد ينجى مقل ما مسألة ق الصحح مسألة: 
حزام.فهو حبيثه، رائحة وجدنا بحيث فيه النجاسة ظهنرتv ولو فيه، النجاسة أثر 

(.٣٩/ والغي)١ (،  ٣٣٦صالح)Y/ ابمه رواية أحمد الإمام ائل مانفلر: )١( 
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الغنة،بمد U خلاف مها، و التجاتة أر لأف :نص؛ الماضي: زئاو 
طهاردهباث1،االسمنا ما 3لأيجس محاها، يطهئ ماء مذ ئثرب أف تشل لإله 

محل

أصرب•أربمة عل الطاهر وا-لثوان 
طامةا٢ا؛ئظُ زثه، س ؤخؤْ، كال1نالث، ئ محاخ ذنا أخدها: 

Syi  ظ«.»الخل و: اش زئوو

ثهووا-قافس، والعمارب، كالدواد_، أ >ناؤثأ مس له لسست، ٠^١ وااثابي: 
................أ......

موزهافان يجد، أوعن قرب عن ثريت مواء ائه الأول؛ المول الصحح [ ١ ت 
الحديث.لعموم ء؛لاهر؛ 

طاهر؛فهدا والحزاد، الثمك، مثل بطاهر، فهومتم الماء، ؟٦١ يم لو حش ]٢[ 
الحلظ<(رن.ارهناشطؤة، ^ئصرفيم:

عتريلأن الدم؛ محرد وليس مائل، دم له ليس لا ما بمي• الدم، هنا القس ]؛٣[ 
مسله ليس قاليي يسيل، مائل الراد لكن والبموضي، اليباب ؤ، حر يكون الدم 

ٌائو0ؤئم:الني نول ودليله حراما، كاف ؤاذ ١^٠-^،، بعد طاهث هذا سائله 

رقم)٣٨(،البحر، ياء الوضوء باب التلهارة، كتاب أبوداويت (، ١٣٦ أحمد)آ/ الإمام حرجه أ٠ 
الطهارة،كتاب I اني والن(، ٦٩رقم)طهور، أنه البحر ق جاء ما باب الهلهارة، كتاب I والترمذي 

(،٣٨٦رقم)البحر، ياء الوضوء باب الهلهارة، كتاب ماجه؛ وابن (، ٥٩رنم)البحر، ماء باب 
خ؛هفيئتن.هريرة أي حدين، من 



٨٩ةتابااط،ارةرب1د،اصنيصء( 

جنامهأخد و فإن ئائمثوة، إئاء و ض زمغ الئ 
م11ومااالثحارى رواه الآحرداءا؛ شماءول 

ذوئأب ناة، لة ص لا زلأنة أكاJناة، ^١ ة شفاة وكون بئقله؛ مام 
سفيه.الخواذا 

روايتان:قفيه الادمئ واكاك: 

امحَسممض«ءرإف M امحت لقول ١^؛ محُ ■' ٠١
صظضتراشانات.

حتواولأنه ودلك ينزح؛ بزإ مات,في صبي ل أحمد همال يجس• انه واكايه• 
١^١'.أثب نائق، ص نة 

أخدىإ،صنئا(اُ\ذوجفي1نب ومغ ر>إذا 
دهنق لوغمته وكيلك يموت، فإثه حار ثيء ق غمته إذا ايه الدلالة: ووجه 

ءلاهزة.م1ثت4 أف عل يدل وهدا الخال، ق يموت فائه ونبهه، 

عندوالمعروف ءiاهر، من أو ئحس من  jSjyمواء اثه الؤلمv كلام ظ\>م لكن 
ولورزلدْنوحس،والثنلاكاز٠هءلاهم، فهوتجز، يولدثنثجي إذا أيه المقهاء 

بالامتحالة.الثجانة يانة عل بماة 

أٍئغ،وهوألالآدبيلأ:بجلذاولأهلا[والأئل 

(،٠٣٣٢ ) رقم فلغمه، أحدكم نرابح ق الاJااب٠ ونع إذا باب الخلق، بدء كتاب الخارىت حرجه أا 
;ه.بمتن.هميرة أنى حدين، من 
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ظ،ياخ لا تاق نص لا مما ذكزنا ن! U و\ص: 
ظنكآن ؤإلأ لعال؛ ه أثتثث عؤهأ ؤ-رمت ثتائ•' افب كوو 
١١٢]ُ.[ا ١ ٤ ٥ ]١١١^٣: ه يتجثب ؤث-ح حرم أوئهمم كتءوت أودما تيج 

ءَانواإثاألتقحك١^ ٠ > تحال: :ردعلناهوثة قائل: ئاَل فان 
الكافرينجس،أف فمفهوئ ' الؤميىلأبمسر'ر ررإف الص.ت وموو عصوه 

الأية.هومنطوق كإ 

الكافرإل يضاف التي والنجامحه ومعتويه، جثثه ثوعان؛ النجامه أف فا-ثواب 

إلاطاهث، فيئه طاهنة، متته كانت  Loكز أة الدم آلا مق الصاط [ ١ ] 
اشش،من ؤمج لم ما طاهر، ؛^( ١١دم إن قاو: العلياء بمص أف عل الآدةي، 
يوله:وبعموم دليل، إل تحتاج والنجامه النجاسة، عل دليل لا بائه ذلك وعللوا 

قمحزحول كانوا الصحابه وبأن فيه، وما أجزاءه فهذا ينجز١٠ لا الفيى ارإن 
والادميكتيسه، فهو حي من أبتن ما أف القاعدة وبأف ٠ ثيا?ثمر ي ؤيملوف االإلواتا 

أمامع طاهرة تكون قطعن إذا الثد هذه نقول: فكيف طاهزه، فهي يده مطعن، إذا 
بعيد.فهدا يجنا؟ يكون انمصل إذا والدم منه، وجزء عفو 

ومسلم:(، ٢٨٥رنم)وغره، السوق ق ؤيمثي قنرج الجب باب الغل، كتاب البخاري: أخرجه ( ١ر 
ظ^بمن.هريرة \لي حديث، من (، ٣٧رنم)١ يجس، لا الملم أن عل الدليل باب الحيض، كتاب 

(،٤٦/ )ا الخرجن من إلا الوضوء ير لم من باب الوضوء، كتاب معالثا: البخاري أخرجه )٢( 
فركع،الدم، ذزذه بهم، رجل غرمي الرقاع ذاُتح غزوة 3، كان ه النص أن همحن: جابر عن 

باباكلهارة، كتاب داود: وأبو (، ٣٤)م/ أس. ووصله صلاته. ق ومضى وسجد 
(.١  ٩٨)رقم الدم، من الوضوء 



بابهناو،اوط4ارة) 

لكنالسيل، من بجج لم ما الاذمي دم أف عندي يرجح ماليي ولهذا 
اولمشمة عر ق والاحتياط الاحتياط، بانم، من منه يتنزه بأو اف الأنثامر ذلك، ْع 
الأم.و بمهاون الإنسان كون من 

ثجس؟وهوحئ ثئة - يوكز الذي الحيوان من الخارج الدم هل ئايوت قال فإف 
طاهئ؛فدمه طاهزه منته ما وكل يجس، فدمه يجسه منته ما كل فالخوامح-،! 

طاهر.فهو حثه، كائن، ولو كمر، دم منها حرج سمكه أف لو مثلا فالثمك، 

ب،العقن لكن ا، ١ ماتله منا له أن عل )؛نءو أحمد الإمام نص الويغ مسألهت 
لةستاما يتمطع أن إل بامحئر تضربه ولو دما، لقيث، ما تدبحه ولو أدل.ا، مس له ليس 
ءثل فكل طاهرة؛ وص دم، لها ما والصراصير يسيل، ما لكنه ذم، ففيه الدياب، أما دما، 

علثجة، أما لنا سبق فمد ثجاسة من ثولدُت، إذا أما طاهر، فهو يسيل دم له ليس 
أيقا.فيها ن، حلا 

 Mء أ*

الإماف)؛/\<*ا"؛(.اظر:



سقضاه1همنيهداسممأحدبجحنمل

همهم
وابالإ'ذ؛ة
*n*

.،9'''ذر°ذجمأ 
لكفيمينا الأمان، جس عز مذ طاهر أياء وهوكل عزكزاهة، مذ مباح 

وا-اتلود،وا-قثسا، والخزف، والعقيق، والبلوو، كالتاهوين،، يمم، عتر أو 
منوي صمر، مذ م مذ وثوقا جمنه، مذ اعثتل الئي. لأف والصم؛ 
و1داوةاا'•قربة نبذ حجاوة، 

داو،تالؤي. أف حديمه ووى قا والقصة؛ الدهس، وهوآيه محرم، والثازت 
^^^هساي،لإيمتيافقانها

 jممممح،ثارجهم؛* بملقي إماتبرجرِو القصة آته ل ينرب ررالإي ومال• لأجرؤ؛* ا
وكنزوح؛لأء، ترما فيه وِلأرأ أ؛ عل، يدل، بالثار، علتؤ فتوعي عأيهءا• 

ا|ديبمة ى قرآَةم ٠^٠^١^؛، لقوله الخل؛ فتها الأصل الأواف آ ١ ت 
إذاذلك، ضر أو ومحوء أو أوأكل لثزب سمتعمألأ إناء فاي ]اوقرْ:هآ[، محسثاه 
ابل،•فالأصل ؤإلأ التحريم، عل الدليل هات له^ فمل تحرض، عليكه اعرض 

ينال!أو القول حدا يكممى هل ثئريمه،، هل رافدل، نحمذآلئق! ا،لؤلم، قول ]٢[ 
كبائرمذ يرة أنه عل يدل، المء عل الزعيد لأف الثاف؛ الئحخ الكائر؟ من إبا 

الدنور_،.



الأنية( ubالطهارة) ئتاب 

الإنتمناوهث عق اثدادْ حرم انتمإلأ حرم ما لأف اثمحادها؛ وعئرم 
.١^١١بموم زالتاة الئخاُل ذلك تثؤيِفي لكلقثور، 

والقصة!الاوم_ا أواق ل أشياء ثلاثة عندنا [ ١ ] 
ا-اسمالهافيالأمواي.

والشرب.الأم عي ق استمالها ٢- 
زينة.محمحا أف  jLانحاذئ، - ٣ 

الدنوب.ك؛اتج من فهو والئزب الأم ي استمامحا أثا 
الأكلي كاّتمالها أنه فالمشهوئ والثزب، الأكل عي ق اّبجامحا وأثا 
وأفكيلك، ليس اثه الصحيح ولكن الدنونمج، كبائر من حرام، إيه أي! والشرب، 
ذلك-أشئ ما أو للادؤثة ٧ تجذبجا أذ -مؤ واليب الأكل عي و امتمامحا 

جلجلعندها كاف ١^١^ الخدين، راؤيه خئ^بمنه سلمه أم أف هذا ودليل به، يأس لا 
والأشياءالزنجم ووعاء اشل، وعاء الثابوقا جس من وايجل ، ٠١٠٣٥من 

.البي ولأل .، امح، ئماُيا بن ثعزات فيه فصه من جلجل فعندها هذه، 
مذأشد مفلهر0 ق الثزبر أو الأكل أف ومعلوم ا، 'ثرباار أد أكل أُس خص 

يشاهدهعام والشرب الأكل لأق الأسان؛ عند نحزون لقي؛ وعاء اء الإنيكوف أذ 
ملمةأم حديث من ( ٥٨٩٦)رنم الشيب، ق يذكر ْا باب اللباس، كتاب البخاري• أخرجه ، ١ ر 

.جما.
اللباسكاب ت وملم (، ٥٨٣٧)رنم الخرير، افتراش باب اللباس، كتاب البخاري• أخرجه )٢، 

لآ.بمئنتحذيفة حدث س ٢(، ٠  ٦٧)رنم والفضة، الذم، إناء اسعإل تحريم باب والزينة، 
فيها.نأكل وأن والفضة، الذهب آنية ق نشرب أن . الخم، بانا 



سقضاه1همهمصاسمماصبجخلبل ٩٤

منهي والتعاظم والأهة اشحر من للأنسان فيه ومحصل استمالة، ويكثئ أحد، كل 
ذللث،.أنه ما أو دواء، فيه قرن وعاء عنده لوكاف فيعا محصل لا ما 

ؤإنالوسائل، بامحت، من حراما، صار لمحرم اقثدها إن فيظئ اتحادها، الثالث،! 
فينبغيالرئة، لمجرد اقدها ؤإن أو■ميه، لدواع لوائيدها كعا حلال، فهي لحلال اهدها 

حراأ؛لةافيذلكْنبمعةالمال.أذيقول:إتجا 
^^،الممهاء محي أثا إليه، أمحلتئن الذي القول هو هذا أف فالحاصل: 

حزام،واقادها حزام، والئري، الأكل عم وو حزام، والئريط الأكل ل فاستمالها 
عندهم.حرام الثلاثة كل يعني! 

أواليف1،القراء قJوكإ محو هي العلا كاف إذا ٥^١ ألايقص قائل: ئاَل فان 
أواتحاده؟^صبميلأميىuنالألكوافزد، 

محيكاف قلثهُإذا شل الشن الفقراء، قلوب، م ليث ؛ ٧١فالحزاب،: 
علاولا حميل، لباس عليه كاذ ؤإذا مشيد، قصر محيه كاف ؤإذا فخمه، سثاره ان الأن

الديأف ؛؛*_ • ١ الآجرؤ٠' دثكمِو( الدمحا ل لهم رايإما الرسول:٠ تعليل من أحن 
واضح.وهذا والقصة، الدم، وآنية فيها ويثزب، اف الأنلأوثاكل دانا ليث، 

فإفؤإلأ به، النص ندعم أف بأس لا لكن نقو، فيه المؤلفأ، ذكز بإ والعزل 
شأغليناضغ،لملكل:صحرام،تكن

والزينة،اللباس مماب، ت لم وم(، ٥  ٦٣٣رقم)الفضة، ي بابح الأثربة، كاب البخارىت أحرجه )١( 
حذيفةحدين، ص ٢(، ٠ رقم)٧٦ والماء، الرحال عل والفضة إناء اسمال تحريم باب 



الإنية(ارهلهارة)داب كتاب 

اشوةتجن ساة مإ Jلأمحاج، الزيك إل كاخة التخل ]ثاء بخ ؤإج 
١^١^فيه:ئ 

—أوانيرأيما وهذه ا-اقة، أهل هولباس الحريرإثا لباس لأف حرام؛ محلنات الحرير، لوأبس 
الآامة«.و الدتا، وهلمِفي ررإبا قال: ولهذا امض؛ أنل ^١^ والقصة- الأس 

والآكلإلأءلَلائي.ثكنالين، إن محيل: لو قائل: محال محاذ 
لاستخدامسواء عام، الئهي ولكن هذا، ق يكون الاستخدام ت، غاللأف التمثيل، 

أوضرذللث،؟الأكلوالنري 
ايدُت،الحدين،، راوية وهي لآ.بمها، سلمه ام لأ0 نظر؛ هذا ل ؛ابواب• 

أفالعلوم مى إيه ٠، والقصة٠٠٠ الأمن، آنية ل يئرب، ر'الذى مولها• وهو ^٠؛، ٥١٠١
للمو_إفيها فيحصل وأكؤ، أعر والشرنم، الأكل ق والفضة الأمس، أوانط امتعإل 

أووعاءقصة، من إناء لوأحد ما مثلا ،، J*^^jوالتعاظم، والتعال الأمة من محصل ما 
.استةأوما حزائة، أوق صندوق، ق عنده وجعله قصة، من 

مواءاء والثاوحال إف تهول،: كتف وهال،: مورد اورد لو ما جواب، هذا ا ١ ت 
اوحل؛دوي( والقصة االذهأّ_، التحل لها محوز المرأة أف ْع والقصة الأم، متمال اق 

وهدبنثوا ووش للزوج التزين إل محاجه ارأة أة الفند،؛ ذم فالمولف 
ليدسوأ ؤ الذي ومن كذللمثج، ليس كمذ يخي،" ا  ١٨ل١لرحرفته بن غر ث،مامِ ؤ، 

آسمحوضؤ،صمحين>ه؟
اوحل.وهو كذلاكج، ليس كمن يعنى: اء، الثالحوابج: 

باب،اللباس، كتاب، لم: وم(، ٥٦٣٤رقم)الفضة، انية بائح الأشرية، كتاب، الخارىت حرجه أا 
٢(. ٠٦٥)رقم والقفة، الدم، أواق استعإل نجربم 



^بجضادل1همنيهدالإئمأحمديضل

هاممه ونول ملخ أف آس ووى ث،ا سيرا؛ كاف إدا أبخ بالقصة صب وما 
الكشز؛ناح ولا البماري• رواْ قصة• من ميالا الشى مكاف هاقد الكنز 

الكامل.الإناة مأئنة فه لأف 
سسق وردت \لأ-ضت\ لأف -يناجة؛ يآكوف أو ا-ئاد-، ابو وافرط 

كالؤإل يه، يعلة ما إل ا-لثاجة ثدعو أف ا-لثاجة ومعش باحة، وهو المدح، 
مهامه.يقوم عيره 

اذلمه؛كرْ أحمد أف إلا سير، لأئة حاجة؛ عير مى ناح الماصى• ومحال 

للإناء؛القصة من ا-ظمه ٠ أحمدُ الإمام كرة يض وحدها، ستعثل يعني؛ ؛ا ١ ل 
أحمدالإمام أف وليعلم عنه، الانفصال ؤيمكى الإناء، -ها يمنك يعني سثنمل، لأقبما 

ؤإذالشتريم، فكدك لأيبجي، قال: ^ا للتحريم، فانه كذا، أكنة قال: ^4^إذا 
عنده)؟زع أحمد الإمام لأف أيصا؛ للتحريم وقيل: للكزاهة، فهو يعجبني لا قال: 

لومملفمثلا دهس، فيه كاف إذا إلا حرام، إيه الش؛: عن يقول أف يمثعه ما الوتع بن 
حرام.إعا مقول: مته عن 

الفصه.نباشر أن يكرم فإيه بفئة، الإناء نقبب أف حاز إذا مثلا يعني ا ٢ ت 
أفالثزب عند يكز، فإثه القصة، مى سالسلة وصيتاه انكتز إناء ذك: مثال 

أبٍحث،إذا اثه والصواب ذك، عل دليل لا ولكن المؤلف-ا، قاله ما هدا القحة، يباشر 
حرج•ولا ناثرتثا ابغ 

والهداة)ءستا٤ِ(.(، ١١٤للحلال()ص؛والرحل الوثوق انفلر؛ )١( 



 Luا؛،م1رةر؛؛uU  نية(ا؛؛

نحصالئ. لأل الوهسا؛ كأف الصزوتة، إلأِذ ناح محلا الدهب قاما 
أفعش قأيس ووق مذ أما واقي اتكلأد_ا يوم امة قتؤع و أنعي بن لعزيجه 

يالدم،أننانه وبط وناح حنن. حديث هدا السمدي؛ قال دهسر. من انثا يئخد 
الدهس،.انم، معز ل لأنه سقوطها؛ حثي إدا 

^^م،.قال1دواطام،:ؤلأمح
الإنناميكنه دم،، من ت1ائاوثإ فيه كاف عثز تنم، لأو الدمج؛ الثنم، مبيعه 
أيد.

دم،نتفه وعل الثئح يوم الله. ومول لحل مال• العصري مريده وعذ 
هوحديث،٤^^١'.وواهالرمذ*ي،ومال؛ وفصه. 

لناء؟صناب،ر وجعلها والقصة الدم، انتمال حآهم ما مائل• مال ذإ0 
قستعمل كائنه ؤاف للشريه، ومحيله الصناير ت يقال أف الفثاهئ ذالحوامء،ت 

إلتحتاج وهذه الشرتحح، ق ستعمل أيقا لكذ عإرْ، ول التحيل ول الوضوء 
الخوان.عدم والظاهئل نفز، 

محلهاأف فالحقيقه ؤإلأ الأواني(، مذ اأولم١ إليها انممJ، المرة الكلءاُتؤ هل-ْ [ ١ ] 
فيهاوالقاعده والقصة، الدمؤ زكاة الركاة ثاب ل ذُّوءا والفقهاء الئاس، اب بل 
للناء.إلا محور لا الئاس j( والقصة الدم، اّتعءال، أو 

مننؤع هدا لأف دمؤ؛ فيه قيا يتخد أف للإنسان محوز لا هدا عل وبناء 
منهدا كل لأف يهب؛ فيها ماعه ييل أو ذم،، فيها سلساله يتخد أو اللامرا، 
اللاس.



اصضام1همهمصاسممأسبجصبل

به؛ناس فلا ~ ونحوم لكلثيف الئلاح ~مثل للأملأم وعر مصلحة فيه ما وأما 
الضإو حو مطلوب، أ> الكفار أم واشاله؛ واقية اشم لأف 

الخريراأنطن«اأ؛وأُاخبمز ح\\لإ\ؤفيلأ\ 
فيا>لأ؛.

فإذاصحيح، فهذا لالصئورة، الدمتج من والس الأم، اعناذ من ذكزه ما وأما 
الأهم،؟واتخاذ اشر بتن الثزى U قاِئو: قال 

والنحلالعسس،، يعطيه من؛اُب، الأم، اتحاد لأف ظاهر؛ بينهإ المرى فا-لخوابت 
منمنا اقد الرجل لوأف نقول• ولهذا المرق؛ هو لهذا والكإل، التجمل باب من 

للحاجةانحذها ولو والده_ا، يتجمل أف له تحل لا لأنه حزاما؛ هذا صار للتجمل دهس، 
حلالا.صار 

للتجمل؟الدهس، من منا تتخد أ0 للمرأة وهل 

وقصدرها عل يالدهس، ثتجمل كإ لأما هذا؛ تتخد أف لها لعم، الجواب• 
منها.ق أيصا كذللث، يدها، وق أذما 

اهداوهابمكن كاف فإذ رجل، وهو يهب، من ماعه للإنسان أهدي إذا منأله: 
سلها،بمافيمحف،ض،أخدانا،وإذاكال،لأ-شبنا 

(.٦٥٠٨رقم ١ ٠ ٤ )U/ الكبثر العجم ل اممراق أحرجه )١( 
كتابلم؛ وم٢(،  ٠٩٢ ) رنم الخرب، ق الحرير باب والمر، الخهاد كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 

أنسحديث من (، ٢٠)٦٧ رنم حكه، به كان إذا للرحل الحرير لبس إباحة باب والزينة، اللباس 
ن.ئث.



الآذ؛ة(باب ثتاب 

.^١٠الإسلام شيخ زاي عل حائز فهدا 
باسلا للؤحل الث؛س غر ق !هب ١١استم^ل إل يقولول; العالإء من وحماعة 

قيمبمعة ١^-^، ااما-م وكيلك قرثا، ولأ أكلا ليس وهدا والشزب، الأكل ق إلأ به، 
مننوع واممابه داوا، به سكب م أو ^١ لكذ لأ;أزر، ١^١^ محأيه 

منأمى الكتابة عند بيد؛ الثلم التصاى لكن تطهرها، الثاعه كاف وإ0 الامتعإو، 
أرادألظزإJها.١^^١ المحاق 

يهب؟مقبفه ميس مثل ذهب، من المسّدساُت، انحاذ قائل• قال، فإذ 

حائز.فهو وشبهه؛ الثيم، ق داخل اله فالخواب؛ 

هناكإذ نقول! فهل الدهس،، عر من تركن، أذ الأذ للأسنان يمكن مسألة؛ 
صرورْ؟

بلبعينه، الشء إل ؤئثاغ أذ بالصزووة ليس لأيه صروزه؛ هناك يعم، نقول• 
ئكاذ١^٠ ١^ ^١ ه؛ الس هدْ بمد إل محو أذ 

ودإف قالوا! وهم حدي، من سخيها أذ يحكن اثه مع ٠، ^١ ۵٥من سلسله الثنس، 
منتربْل؛غمْ قد أما ْع باليمؤ، الس رطت، ولهدا يكفي؛ ^؛؛ ١١هدا إل الحاجة 
صدأ.فيها هئصل ولا الحديتة، المعادن 

(.AA-Al /r)١ الفاوى محموع انظر: )١( 
حديث،من ٣(، '١ رقم)٩ الني.، ليع من ذكر ما باب الخمس، فرض محاب البخاري: أحرجه )٢( 

خ.بمئ.أس 



^قضاه1ضشصاسممأيدبجضل

محل

وجهان!محفيه والقصة الدهب (ج مى يطهر قإف 

علالماء جزيان الوضوء لأف الخزي؛ قول وهدا طهازيه، ثصح أحدمما! 
انتماوالإم.محزمشة،واس 

النادة،كؤ، لضة لاك١^ ثئ؛ اخانةد لاثصئ، ثاكال: 

والقصة؛الدمتا إناء من الطهارة صحة فالصحيح! الصحيح؛ هو الأول [ ١ ] 
استمالإل يعود لكنه ثيء؛ فيه ليس فالماء الماءب استمال إل يعود لا التحريم لأف 

العيادة.ق يوئر لا فإثه حاصا، تحريمه يتكن لم وما عمونا، والقصة الدم، 
وقدعلميه، مممق غيُ فهو المغموبة. الأرض عل والقياس بكر! أي قول وأما 

مهب،كالئفماعاوه.
هداصحيحة، المغصوبة الأرض أول المنصوبة الدار ق الصلاة أل والصحح 

بالماءالوضوء تحزم لا لأمه صحيح؛ أيصا الغصولص، بالماء الوضوء وأل هوالصحح، 
قأو وضوء، ق مهللما؛ المغصورسا الماء امتمال المحزم ؤإثعا لخصوصقه، الغصويس، 

ذلك.عي أو ثياص،، عنل ي أو نظافة، 

عاماكاف وما يصح لا فائه بعينه، عنه واردا الئهي كاف ما ررأل هدا ي والقاعدة 
الأستمالءا.تحريم مع يصح الراجح" المول ~ءل فاثه 



ةتابالطهارق)وابالإئا(

والأعLئاثجةصرم

مه:ونمى الأم، يرم حيوان كو أدلأت 
ا-الآئتي.

لأ:سيلمحسصكاسم.ما أي: أ-لكمالأنصلهج 
الكف.سوى الطوافات، مى وذحؤ٥ كالر عنه؛ اشحرر يئى ما كل ٣" 

محنمشون٠حيحا، والعينة لكلبول الأكل؛ محرم جوف من حارج كل ثانيات 
؛بزذلك:

منثنغ أف إلا مئة، وكيلك و•مده.( و•محاطبم وؤيمه ولئه الاذمي مى ~ ١ 
ذلكإحماغ.

الحتاة.ق طاهر حيوان من والمحاط والويى العوى ٢" 

بعفىعند ونحوه، وعذ.روي، الاوواد_، كمي؛ سائلة؛ له يمس لا مما الخارج ٣" 
منه.\لئ>ثز لمثمة العلماع؛ 

ئكا:معسحمحذلك:
ا-طالآئمن.

البمر•حيواي ميتة ٢" 

آ-ططلأنصلهج.

يعدها(.وما ، ٤٣٩ )صزت الكال مائل مهإت وانظر• 



سقضاهايمصاسممأسيءتبل

تذلك من وينتثى ثحه، متنه حتوان من انمصل جزء كل رابئات 
و\إتوش.والوبر والصوف الشم وهو الحياة، محثه لا ما — ١ 

والصوفوشنهها، للبقر والشعر ثجسه، ميتته الحيوان ولوكاف محناهرة، فهدم 
للهر•والريس للإبو، والوبن للفأن، 
ثيميهابن الإسلام مخ عند والعذللم المنن — ٢ 

ذلك!من وينتش ثجه، ئثة لحيوان أو آدمي من الدم حامنا• 
•عليه السهد دم ~ ١ 

نوعاوه.المسك ٢— 

الئزعثة.الدكاة بعد والعروق اللحم ق الباقي الدم ٣" 
انجرلحتفلو الثملئ،، دم مثل! طاهر، فهو ?!١^٥، ميتته حيوان من الدم أما 

طاهئ.فائه الماء، ق حثه وهي تتكه 
فيكونطاهتء، ميتته لأف الثبيلم(؛ من محرج لم ما الادمي دم طهازة ويشل 

بابثن الدم فعلهاوه طاهر؛ الحياة ل منه المشصل ا-إثزء ولأل البمر، حيوان كدم دمه 
أظ•

ثخواحتار الحرمحح، وماع والصديد كالميح اشجي؛ الدم من تحول ما مالئات 
الصحيح.وهو ثجاثته، عل الدليل لعدم ذلك؛ طهارة ٠ لآمهاددقُ ابىثيميه الإسلام 

-ا(.)؛(محموعاكاوى)؛آ/'
٣(. ١٣الفتاوى[)م/ مع ]المطوع العلمة الاخيارات )٢( 



هاباوطهارة)وابامحس4(

زجهعل العمل والإمكارثنطه لكف، نؤع أي من مكر وهوكل ا-ائمر، سامان 
والثدة.الطزدسا 

بخلافواللدة الطزدس> سل عل ليس لائه مسكزا؛ يسمى فلا وشبهه البج وأثا 
ام.

قائأعلالئولءلس،بلالأليل لعدم والثاجغأنالأزوسض؛ 
ءلهارته،ينمصلننضآحز.

ياناتمحا النجاسات عن وبش 

اييض.دم إلا منه، تولد وما الدم سن أولا! 

التحمظ.كإل ْع البول، ونلس الدي بتّتر ثانيا• 
بنجاسه.القول عل الميء، ستر ثالثا؛ 

ممرا.يلأبنه، نن عند رؤتهإ ؤستز الخاووالفل، بول ستر رابئات 
عندمنها التحرز يسيى التي الطيور من ونحرها اهماثى درق ستر حامنا؛ 

دبرة•ثى يمج هوالذي والدرك الطا؛، بض 

.زحمث١iئقر ينميه ابن الإسلام شخ عند النجاسات، جح يتّثر مائتا• 
MUM

:ا(محموعاكاوى)اآ/ياك



بذحنبوالإماءأس  ٥۵ٌ ^ L£JIهلي النهيق 

لأوط1هت0؛ د1واوهلم لكتهود، ائته ينتحل لا من أحدمحا: صزبان: وضأ 
عمروثوصأ رالمثني(. مى ء1جاوه. سنحة ؤإهالة بخبز أصائ، الحم،. 

يضراة•جرة مذ 
ويعصوالمجوس الأو؛ان كعبدة والنجانات، المسات ينتحل ئس ؤاكايى! 

ثجس؛مهو انتعملموْ وما طامئ، ههو آنسهم مذ سعملو؛، لم ما النصاوى، 
أهليوم ثمارض إد1 اش رسول ي1 ؛،; Jiدالأ نمحهبمئ امحى ابوثعلمته ووى تنا 

ر^لأefئوابجاإلأأنلأبمواغيها،هاع1لوظلأل: بم،أئكلوآيجإ؟ 
 Pم. ئممق فها(< ^١ ٤Uj  ه و شكJاطاُ-،أثو ذ1و طاهت، ههز انتما

أوّاةفارث!هاطاهزة.
روايتان؛انتمالها كرامه زل 

الحديث.إحو.امحا:تنجة؛بجدا 

خظ:لأبجةدلآةمح.ألكيثالأا•

عنه؛يعفى هذا المر يقول: ^؛،،١٥ الإسلام وشخ المغلظ، حس أعم، وهذا 
منالإ;نة ج4 بء شئا وجدنا نثلأ فلو ثنت، والدين غانا، منه اشمز يشق لأنه 

نحمذآممئ.كلامه حلاف لكذأكثرالعلعاءعل عنه، يعفى إثه يقول: ولومغلنله، نجاسة، 
صكانوا ٢)!( يستعملوما، التي الئاو أواق عن المولمؤ تكلم [ ١ ت 

كانواإ0 نقلننا، اثثه يستحلون ممس كانوا وإ0 طاهزه، ذاوانيه.لم اثته ينتحل لا 



١٠٥( بابر هتاب 

حشستعمل لا فإما ذلك، أثتة وما طئخهم ق كأوان الأوايخ هذه ستع٠الول 
ي.تجدوا ألا إلا فيها، يكنوا *لا فقال: ذمح، عن نتل ه ائ لأف نمل؛ 

م1بوئئمئوائا«اُ
الطهارة.الأصل لأ0 طامن؛؛ فهي لا؟ أو يتعملولما هل شمحا إذا أثا 

عقملائه هع ثجثة، إما نقول! كيف يتعملوما، كانوا إذا ت قائل قال فإو 
قم؟- يدون الطخ ي يستعملوما رثإ اللحم، ق ينتنملوما لا أمم 

الطهارة،الأصل أ0 فصحح الأصلي؛ عر الظاهر ني-، باُب، من هدا هلنات 
الطخ،ق يتعملومأ أتجم الأوان، يتعملوف الدين الئاس عند الغالب، كاف ل، لكن 
الطاهر.غليا - ميمه يأكلوف لأتجم يل؛ لا عندهم والئحم اللحم، طح ومنه 

نشؤإنإ الأصل، هو هدا لأو طاهزة؛ كلها آسه.لم بل العلمت أهل يعص وقال 
إذالأ؟ط نخالطهلم؛ وألا معهم، زكوو ألا أخل من فيها الأكل عن ائ 
انثاط•ومحنهم وصارمحننا منهم، وناحد الأوان، منا يأحدوذ صاروا وأوايتهم أكلنا 

تجدوا1لأ إلا فيها ررلأ؛ائوا قال: قهائلآصمُ الئّول أف ذك ودلل قال: 
الأكلثبوز طامن، لكائث، وغثلناها، الكمار أنيه نجاسة لوإكتتإ او4 ومعلوم عترها٠١ 

لأحلذلك، عن مال البن ولكن ^t، محيل كا0 ؤإذ حض فيها، 
بايت،من فهو شلها الأمئ وأما الصزونة، عند إلا تخالطهم ولا إليهم، ثنجأ ألا 

الصيدكتاب ومسالمت (، ٥٤٩٦)رقم الجوس، آنية باب الذبائح، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
ئهثبمثه.الخثني ثعلبة أب حديث من (، ١  ٠٩٣ ) رقم العالمة، بالكلاب الصيد باب والدباتح، 



^قضاه1نينيصالإئمأصنيءتبل

لاش Uj\م. ننج من a؟ :يثوذ  ijisن\سو ي. ن ألص 
الإعادة،وجويت، محتمل مها. صل ميدإدا إوأذ أحث، أخمد؛ ممال عزز١:^، 

قوووهو تجب، لا أف ومحتمل يالنجانة، يتئثدوو لأنم الهاصى؛ هول وص 
بالثLئهإعنها يزول محلا الطهاوْ، الأصل لأل ا-ئادا؛ أنر 

سعدأ0 أمزنا ^٠١يغ ١١أف ل يظهز والدي بنجاسة، متالوث ثيء ^-١ يكوف لثلأ اشرْ؛ 
^ضلعلبلتيْوالأجاب_^، 

القاعده؟هذه عليها تطبق هل اللحوم قائل: قال فإذ 
لا؟أم عليها اه اّلم أيكن لاثووي قاعاJة: ءiليها تيق الإحو;إ لا، فالخؤاب٠: 

ااثمواسمؤئوا<<را'.فقال: 
او؟ظوف قوم أنم عر الاJليل ص U ئ1ئل: قال فزن 

لأفاثة؛ ينتحل ودنفهلم ئصازى، عليهم الغالب التكتاُسا أهل فالحناب: 
قدالذي ثوبه ق منهم الإنسان يمل جدا، متهاونول ا>ؤت، النجاراباب ؤ، اشارى 

عندهمالثوب تجس إذا يثددوذ، بالعكس، واليهود البول، من يتطهر ولا فيه، بال 
النجاته.أصابته الذي ؤتنخ بالقص، يقصه بالمنوس، إلا يطهئ لا 

لاإثنكاَلفهوطام يثوة لم U ح-: ١^^!، قال -ك،ا اJئار ثٍاب، [ ١ ] 
الكمار.سجه ما يلبنوذ كانوا وأصحابه الحم،. لأل فته؛ 

من(، ٥٥ ٠٧رقم)ونحوهم، الأعراب ذيحة باب والصيد، الدبائح كتاب البأحارىت احرحه )١( 
ة.بمأا.عاتنة حدث 



ةت1سالءم1رةربمبالأئ(

كاليهود،النجاسة، بتوقي يعرف، ص كانوا إذ يقالت أذ فينبغي لبنوْ، ما وأما 
علوهم بمدوذ ممذ بل بذللث،، يعنفوف لا ص كانوا bذ ثياحم، 3، كراهه فلا 

إذإليها احتجنا ؤإذا الحاجة، عند إلا ائانم، يلبس لا فإثنا النصارى، مثل ثجاتة، 
ثحتجلم ؤإذا حرج، فلا يمكن لم يإذ الأوامح؛،، 3، كا الأقصل، فهو علها، أمكن 

مكها.أذ يبغي فلا إليها 
أولا؟لولبتئاثا الئلأة إعادة تجن، هل لكن 

ثبب.لا اله الصحح الحواُءجت 

فهلالتكمار، شاي، وصل الصلاة، إعادة ثمن، لا كاذ إذا ئائلت ئال، فإذ 
نمئ؟

للخلاف،.محراعاة تحث،؛ ينقول،.' أذ يمكن فالحواب،؛ 
فثيان،الكئارلأأسام:

الأئو:مالم:نثوةا
فيهإ،كزاهه لا فهذأان الثجاسة، دتجث< عرفوا ولكثهم موه، لبما واكازت 

ص•ولا 
إلالائكه نقولت فهدا بالنجاسة، بالتعئ. عرفوا ص وهم لبسوه ما اكالث،ت 

ولأإعاذْ.فصل، يمكى لم فإذ أولا، فاغسل احتجث، ؤإذا والصزورة، الحاجة عند 
ثيابهمى سواء ثجس، ثوب عنده يعني ثجس، 3، الصلاة إل اصهلر لو ألأت م

أوبمل،عربم؟نه فهلنجل، فيى، نجد ولم الكماو، ثياب من أو 



اسقضاه1هممصاسممأسبجص

محل

؛;Juijاف لموو ايوم،؛ ظاهر ل بالدباغ يطهر ولا يحسه، الميتة وجلود 
مئها.والخلد ل١لاJاJةت٣[ ه أثسثة تؤكأ ؤ-مّممث، 

ينسصممضم،ضبيمول،
وأناجهننه أرض و افه. رثوو كتاب علثا رئ ثاو: عكنم بن اف عد عن 

أصلحما أخمد! ثاو عصما<و ولا بإهاُب المسة من ستفثوا لا ررأذ ثاب علام 

أوعباس ابن روى بإ الحياة؛ حال طاهرا كال ما جلد بجا يطهر وعلة• 
أحدواراألأ ئمال: الصدئة من ثموثه مولاه أعطبجا متله، قام وجد البي. 

عليه.متفق أكلها،* حرم ررإيفا ثال• ميله أما ئالوا• بؤ؟ُُ ئايممعوا ئد'دغوْ إهاثيا 
^^ناتي.شضظوداتجاع،ؤش

الزت،يإلخادثة جاثة إزالة و الد;خ أر زلبأ الأرم. ززاة اقور. ار ثض 
١^.كجني. ١^ مز ء كال نآ ١^^ ئبمود 

وقالؤيعسد. فيه يصل يعضهم! وقال عريائا. يمل العن،! أهل بعض قال 
آ■حرولتبملولأمحد•

الشهرصلاة أعاد شهنا فلومل آ؛ ؤيعيدر فئصن، الل.هب أما الأخر، والأصح 
ذللث،.حلاف والصحيح كله، 

٤(. ٥٨)١/ والإنصاف (، ٥٠)Y/ والمرؤع والوجهان)؛/آه(، الرواتن انفلرت )١( 



نية(ا؛؛ باب الطيارة) هاب 

3^0^عل ذثغه بمد يعنل أف المدبؤخ ابلي طهارة ف بمكر وهل 
ُرأبجاإهابمال؛ انه اللمي. عن عباس، ابن روى ة لايخثأد؛ أحدمحا؛ 

ئخصمح<،ثممقم.
لككود_الاا.شراثاء يآديطهئ محلوجسز، الخ1لد لأو ينتم؛ واكاف؛ 

وامتدوتحض، ١^ حيد أف اأؤJم، ُيرن المتة، جثوي حكم ي هدا ا ١ ] 
-هدهالاستدلال ولكن منها، وابلد تالأئا-هت"اأ[، ه ألسع عؤقأ ؤ-رمئ تعال؛ بموله له 

التحريممن يلوم ولا المتته، نجامه فيها وليس اثته، تحريم مها الأيه لأف محم؛ لا الأية 
كلولتس محرم، يجس رركل نقول؛ ولهذا التحريم؛ النجاسة من يلرم لكن النجاسه، 

لجسا؛؛.محرم 

طاعوؤ محزنا إل أوحق ثآ لا تعال: ١^٠،>^ الدليل لكن 
[١٤٥]الأنعام:بينه ؤ>وفث جتييت لحم آؤ مسعوحا  ١٠أودتينه أنيمتثثللأ 

الته.ذكز وقد يجره ^؛٨ ؤ الصرمحه الأيه هي هده 

منها.والخلود ثجه، اثة لأف ئحه؛ اثثة جنود ادف 

ثهلهئقال: من ومنهم مطقا. ثطهز لا قال؛ من منهم للعلمإ؛، أقوال دا هق 
جلديطهر قالت من ومنهم الحياة• ل طاهرا كاف ما جثي يطهر قال؛ من ومنهم مْللئا• 

الدكاة.تبيحه ما 

إهابرري قال: ءكمحصصمُ الين إن قالوا: ئطلما يطهل بأنه قالوا ماليين 



اصضاه1نيهمصالإئما'صبجص ١١٠

ذست Grمواءلكو إهارس<، كل فيعر الشرط، سياق ق ئكزه ؤإهاب طهر*راا، فقد دخ، 
يطهئ.فاثه ذلك، عم أومن الدكاة، نحلئ أومما طاهزْ، 

حدين،وهو ا1ؤلم،، إليه أشار ما وحجتهم مهلآما، يطهر لا يةول،ت الثاف واكول، 
غلاموآنا جهينه ارض ل الله. رمول كثاب علمثأ رُءرئ ءال،ت عكيم، بن اممه عبد 

أفيمكس عام، صح إن وهذا ُ عص_،«أ ولا بإهاُت، اوه مى ينتفعوا لا أذ ثاب 
علفبمل عاما، فيكوف دبئثئوه، إذا إلا بإهانم، اوه من تمع لا ساوت نجثص 
صحفإذا يدغ، لا والعصب بالعمسس،، مثه امحه بدليل يدغ، لم ما هذا فيهالت الخاص، 
به.ينشر فلا يدع، لم الدي الإهاب به فالمراد الحديث، 

أفمعر بالطخ، لا:طهئ اؤة م أة كا الحديث،، عة آ> دليل أيقا: وقالوا 
هوالمشهورالمول، وهذا بالديغ، يطهئ لا ا-بملد فكذللث، الخثث،، من فيه ما يزيل الطغ 

شلالياسايت، ق به الأنتفاغ نحور قالواث لكنهم التأ"حرين، عند ٠ ر الحنابلة مده، من 
الدخ.بعد 

دبغت،إذا الية جلود ق جاء ما باب اللباس، محاب والترمذي: ٢(، ١ ٩ ا/ أحمو) الإمام أحرجه )١( 
ماجه؛وابن (، ٤٢٤١رنم)التة، جلود باب والخرة، الهمع كتاب اني: والن(،  ١٧٢٨رقم)
رمح.بمائا.عباس ابن حديث، س (، ٠١٠٦ رنم)٩ ديغت،، إذا اليتة جلود لبى باب اللماس، كتاب 

دخإذا  ٠٠بلففل: (، ١٠٦٦)رقم اليتة؛الد؛اغ، جلود ْلهارة باب الحيض، كتاب لم: موأخرجه 
طهرا.فقد الإهاب 

البتة،يإئب يممع ألا روى س باب الناس، كتاب داود: وأبو (، ١١٠ • أحمد)؛/ الإمام أخرجه )٢( 
(، ١٧٢رقم)٩ دبغت، إذا البتة جلود ق جاء ما باب اللباس، كتاب والترمذي: (، ٤ ١  ٢٨رقم)

اللباس،كتاب ماجه: وابن (، ٤٢٤٩رنم)الميتة، جلود به يدخ ما باب الهمع، كتاب والنسائي: 
(.١٠٦ ١١٠رقم)ءصِح، ولا بإهاب البتة من ينتفع لا ئال،ت من باب 

انذلر:كثافاكاع)ا/؛ه(.)٠١( 



١١١كت1بارط،ارة)وادااسم( 

عل~والحإو الهؤ مثل الحياة، ق طاهرا كاف ما جلد يطهر يقول• الثالث المول 
ابليهذا با0 ذللث، وعثالوا الحياة، ق طاهر لأيه مهللئا؛ والماكول والشاة والعم هول~ 

فيكونالأول، حاله إل عاد ئغ فإذا صارثجتا، ا،لويت، به حل فلثإ طاهزا، الحياة ق كاف 
طاهزا.

البييمول واستدلوا فقعل، الدكاة تحلمه ما جلد يهلهؤ امحه ١^١^! والمول، 
فياإلا ممها لحري لا والدكاة ١^٣، بمزلة  "ضتجز ذكاياءرأ؛ اثثؤ يثود »دباغ 
يوفوالأرام،، والئناع والإبل والمر العنم جلد ثهلهر هذا وعل الدكاْ، سحه 
ذلك،.أنثه وما والهؤ؛، الثباع جلود 

لهؤيدل ١^^^١^،، أيرب ٠^٠١ الدكاْ، محثه ما جلد بملهر ١^٠ الأةوال، وأفزبح 
الا٤رلبملهثها وقتظ: ؟كمحا«رى، راإناخؤ؛ قاو: إبانية. له: وiالزا نبمونة حديث، 

ؤالمظ((راا.

* H *

(.٠٤٧ )١/ الاثار ساو شرح j اليحاوي أخرجه )١( 
وملم:(، ١ ٤  ٩٢رنم)أزواج موال عل الصدقة باب، الزكاة، مماب الخاوي: أخرجه )٢( 

(.٣٦٣)رقم والالأاغ، اليتة جلود طهارة باب الحيض، كتاب 
(،٤١٢٦)رقم التة، أهب ق باب الياس، محاب داود: وأبو (، ٣٣٤)٦; أحد \م أحرجه )٣( 

(.٤٢٤)٨ رنم التة، جلود يه يدبغ ما باب والخبرة، المع كتاب والسائي• 



اصضاهايفيههالإئماسبجضل ١١٢

هصا

حزءلأثة بحاو؛ يطهر لا دجسا١'، وحافرها وظئرها ومحرما الميتة وعظم 
تالأئدهت"ا[ه أآستات ^۶١ ؤ-رمئ ستح\دهوةن\ق؛ اض هول عموم ق مدخل اثتة، من 

قالوكإ والموق، والدم اللحم داخل لأيه نجاسته؛ فظاهر عظمها أما [ ١ ] 
آشأدآهأدوئ يا هل رمسر. نهمآ ُادءلم بمي ثن ٠^٥١١، تعالت محوله ق \ؤقا؛ 

:_[U،\-UA ] العظام.ثمل الحياة أن عل ذلك فدل ه
ءيرَبمي مممصل، لأيه وذلك نجاسته؛ تدخل فلا والحافر، والمنن الظفر وأما 

وبعدالحياة ل طاهرا ذم له ليس الدي الحيوان كان ولهذا الدم؛ محله ولا باللحم، محا 

الموت'

طاهئ،والحاقن والظئر ١^^ إن )يمأون'ع' المؤلف كلام ق يقال أن محالصحح 
٠الإملأآر سيح أن قليل قتل تقدم وقد فاو4ثجس، اللحم داخل يكون الدي العظم وأما 

نائله،له مسل لا ررما بأن العظام طهارة عل وبمتدل طاهر، القل أف يرى 
اثهيرى فلدللث، الدم؛ فيه يدحل لا العظم إف ويقوو،ت دم، له ليس لأيه طاهزه،ا نسته 

أنأزلت إذا هذا وعل النجس، اللحم بملاهاة ينجس طاهر اثه يرى ولكنه طاهر، 
عسله.من ث فلا 

تماما؛الثأس،متصل العفلم مثل هذا فاصله اصل؛ وله غلاف، له المزن ت مآله 
يمالإ.الذي هو والغلاف هئعة، ينكى لا 

١'(محموعاكاوى) ٠ ٠١-٠/٢١



١١٢ةت1باثط4أرة)باباسم( 

محثاْو . ربمثِ محمح، الثلم بمي ثن ^١، ثعال؛ هوله منها انه عل والدلل 
والفرسوالألإ، الإحساس الخياة دلل  o\jئئزهليس:خي-هي[ أرد ءئ 

بههبجيس ١^، تحله حثاْ فته وما و-مارته، الماء _ بالفزس يالمُوتحس 
كاللمم.

ئثٌ
س

لأفالموت؛ تحلة ملأ ثة، روح لا ^ة ^١٥^؛ وريسها وئمها وصوهها 
لككيهجاةَمضينالإزان

أبوداودبئعثاْاراماأب؛نمن-صههؤةئت«^١٥الئثيه 1ذورا■^؛١^؛ ,3، 
نحل

كالمتصلا والنجاسة، الطهانة ق حكمه وريثه الحتوان فعر وحكم 
ياولالبل. لأف طاهر؛ الادثي مسعر موته، أو الحيوان حياة منمصلأل أو 
وامقحثن. حديث ومحالت البيدي، رواْ الثاص• بئ ممثمه طلحه؛٠^٥ آبا 

تجءانطام،محدزاقإلم

لأيهقنعا؛ يقنع أف لا جزا، محز أف اشرؤل العلياء بحض لكن واصح، هذا ا ١ ] 
فتكونسعه، أصونه فإف قلعا مئ ؤإذا سحه، لا الحلي ق التي أصوله فإف جز إذا 

محز.وإد،ا قلعا، بمالإ لا اله وآحوتث أقرب وهذا الشعرنجه، هدا أصول، 
أمماوأسعارها رآؤمايبما لؤافها ؤإك0 تعال• اممه مال، والوبر العن، وشعر ]٢[ 

٠٠٤٨ ]الحلت ح\نه إل ؤمتثعا 



١١٤

كلمن طاهر الثم أف العلإء— من —وغبمره يرى دَمذآلثئ ٠ فخ ولكن 
ثيءثجس•الشعور ذ ليس ت نقوو ذلك عل وبناء الكف، من حم حيوان، 

للكفوالئن1ة الناس عل ثيسثر فيه الإسلام فخ قاله الذي وهذا 
قدكفة لأف الكف؛ نفه يمل ربإ وتنفهم بالكلألتا يلعبول الص1تال لأ0 حاصه؛ 

الشمنتح إذا اثه الدفُأ؛ مى والمشهور بمنحه، أيما وJعضهلم حتا، ملته ملأ 
رحمهالإسلام فخ نمول بالرابر، إحداها مرت سع يده ينسل أن نجب رطبة ويدْ 

يكونالكف قعر أف وانحح دليل هناك وليس الئاس، عل نحفيف فيه تعال الله 
كريمه.

مىكثرثا الكف ثجاسه أ0 إل ٠ الظاهريهر خصوصا العلمإ؛ بعص يهب ومد 
إحداهامرات سع ينشل أف نجب ولإ إذا قالوات فمهل، الولؤخ ل إلا النجاسات، 

ينشليعني! الئتاع، من كءي حكمه منه §مج وما وعذريه بوله ذللث، وعيد بالرايب،، 
ينشلأذ الأحتاط أف فك لا لكن قوم، له المول وهدا فقعل، النجاسه ثزول حم 

جدا؛وجيه السعر بطهارة المول لكن بالراُبج، إحداها عنلأُت، بشع كلمها نجاساته 
لأنالشملأئهالإاة.

لأيهضض؛ قاليي النجاسة من يولد ما ٠ لآءتذ١إئقر الإسلام فثخ علي مسألهت 

)ا(محموعاكاوى)اأ/ص.
ادمر)أ/تما(،والإضاف)ا/'اى.انظر: )٢( 
-ا(.الحل)ا/ا،انظر:)٣( 

(.٣١٣/٥)٤(الأخياراتاس)



١١٥

نحل

لدلك،نجته ؤإمحتها نجمزار وعاء ق مائع لأمه يجس؛ اثتة ولص 
وهويصعايجوس، جنن مذ نمحهعثبجّأكلوا الصحابه لأف أ؛ طاهرءا اما وعنة 

نسه.ودJائحهلم ُالإثمحة، 

مذالئهوو وعل طاهز؟، )؛ُوثةئ!ث— الشيخ كلام ~عل الكنف مئزاصؤ استحال، 
جس.مذ متوثد؛ لأما تجننه؛ ؛ اآد.م_اُ 

صنعها،وأ-حزجنا بطنها ئممنا ثم ماثت، شاة أة فلو الصحيح هو ^ا [ ١ ت 
اثه٠ الإسلأمر شيخ واحتاو ثجتا، اللص هذا كاف اللص مذ فيه ما وعمريا 

طاهتا،فكان ءوت، أف مل ودم قرث بي مذ حرج الموُي، مبل يولد لأية ًلاأر؛ 
تمرتأو مو التهينة مذ ثوثد أنه م، نقولأ لأننا الصحيح؛ هو اأؤلم، دكزة ،L ^؛١ 

نجض.فلتنها النجاته لاقى فالوعاء الؤعاء، وهي النجاته لاقى لكنه وهوطاهر، 

طاهزه.إما وقال! الإئفحه، العلياء بعض انسي ]٢[ 

أمهيهلن من ينمط ما أول فالحيوان يرصع، ما أول، الربيع لص هي، والإمحة 
ؤمذللأثياء، محبينا ا"إإئس مذ أشد يكون هواللبا الدي الأول الرصاغ هذا ويرصع، 

منفيها ما يأحدول ثم المعدة، المثارياحدول الحيواناُت، هل.ه دبحوا إذا أمم عاذمم 
مذقليلا شقا فيه وص,نتا لو الأزض، وجه عل جتن أي مذ أعفلم ويصر اللص، 

حمد.الماء 

(.٣١٨/١(،والإماف)١٣٧/١م:صحهمجم)
)أ(محموعاكاوى)ا؟/آ«؛-م'ا(.



^قضاه1همنيصاسمماصبجحنمل ١١٦

مءا'ا،واوثسوم؛ما'ا،
ئتم:لأًمحإذالككمحاه؛لإ

ثئولاقياتةإنىئاجاا'ا.

أينلكن وصعه، عند الحيوان يرصعه الذي اللظ عن عبارة هي الإمحة إدن• 
الثتنعل فمائها اشدة، ق تكون اشدة؟ ق أو الصنع ق هي هل الإمحه؟ تكون 

ف،نو،لأن
قزى.فبتنهإ ببا، محلط فيها، متحلل لصنع، ال 

لهفهذا ٠ ائجوسر جبن مذ يأكلول وأمم الصحاه، بفعل الاستدلال، وأما 
فيهنحشل لا ا-إقى أف الثاق والماحي بنجسة. ليت، الإمحه أف الأول( الماحي ماحذازت 

كانوا:اكلول، iUjj^١^،؛ ي س؛ظنك شء وإىَبمل ١^، ثيءٌممثِمن 

لووه^للأ؛ؤمح،زصءُقالوا:
له.حمح؛ لا عإرْ ل المنتهلك، لأف حراما؛ يكون لا يتوفإثة ولم بحنر ماء حلط 

لا؟أو ئنجس فهل بنصه وفيها دجاجه ماتث، فإذا الميثة، بيصه يخي، ء ١ ت 
النجاسه،لاقى لائه القئر؛ يمثل لكذ لمثنجس، مفرها صلب، إذ ابواب• 

ثجثت.يصلس، لم ؤإن 
لأفبدلك؛ ثئجس ولا حلالا لكاثث، ثجس ماء ق بئن بيصه أف فلو ]٢[ 

الماء.وصول( هنئ \لؤذز 
لأفامحميدورْععكوجوداوعدما.مولهأصح؛ ]٣[ 

(.٣٧٨؛/ شة)٢ ش وابن (، ٥٣٩الرزاق)٤; عبد أحرجه ;١( 



١١٧ةت1باوطبم1رة)واباسم( 

نحل

'،كدبح ُ، المدبوح طهارة يفيد لا اللحم إدا->ه يفيد لا يبح وكل 
ِلأمماةكوواْ'؛ عي الإزَان ش المخرمكدا،ا، نذبح فثا^ا، ا_ 

يجنا.حزاما يكون لأمه صابئا؛ يعتن هذه [ ١ ] 

بحلقاو اساء بعض كان ^ يالإحماع ذييخئ محل لا فامحويئ ]٢[ 
ثجثا.أيصا وصار حزاما، ١^٠^ صان ذبح فإذا هدا، أيكن أحمد الإمام لكن دبيحتهلم، 

وثجثه.حزام فالدبيحة ينم ولم يبح سحننا أف فلو عليه، يتم لم الذي ]٣[ 
^^١تعال: اض قنو لِنجنا؛ ويكون محل، لا فإو4 ل؛[لو1جاكرأ 

لالائدْتهه[.ه -رم وأنتم ألنيذ 

المحرمصيد و؛ين بينها والمرى طاهر، حلاو محدييحته وذبحة سقا ولوعصب 
لأفذكاه؛ ولوكاو بالمتل، عنه اممه عم ولهذا يمنه؛ قلمه عن س نكحرم المني أ0 

ذبحأما المني، محل لا لأما قل؛ الحقيقة ق فهي بالفنل ذكاه صارمتح ؤإف هذه 
■مي؛ بأي المغصوب، إتلاف، عى مي ؤإثإ بمنه، عنه ينه فلم الغصوُس، 
الدبحهذا لأ0 مسها؛ نجامه لا؛;٠^ ذللئج قاف هرة ذثح لساJا أف فلو ]٥[ 

لأمحلها،فهومحنئزوع.
*ax



اسقضاهامنيصالإئماسبجضل ١١٨

. ِ,,, „.
ئباو،خماكو|قيومح

ل MUMل

يج>لأمحأئقعلملآميا١^، الئؤاكظئؤكدة؛محو 
مطهزهررالئواك قال: انه ^١^^٣ وعنه عثه. متفق صلأة« مكل عند بالئواك 

لإنا؛\ظو)اي!
منقام ؤإدا د'كنوا، ج الصلاة؛ عند ثلاثة: أوقات ق انتحتاJه ويتأكد 

يشوصىالليل من قام اطب.إدا رسول لكل مالت د؛.بمغق حديثه روى ئ الئوم؛ 

يتنظفمميغ الئواك لأن حلو)سمو؛؛؛ أو بماكول، المم ثثؤ عند ؤالئالئ: 
رائحته•ؤإرالإ المم، 

عائثةنأْث : ئاJ هائ بن شزيح روى ئ الأوثات؛ نائر ق وينثحمب 
بماك.نؤاةسمإاأل

ئائد٥،الأول وق افه، أسإء من الرب أف وهي• فائدْ، الئاق الحديث ق [ ١ ] 
مح؟منتمأمتى عق أس أذ •رلولأ لموله الوجوب؛ الأمر ق الأصل أف وهو 

صفيامالأسابلمبجشا1اولوأم.
١^دخول محي ١^١^ لأف هكدات؛ باد_، من ١^ أف والئجمح ]٢[ 

الطهارة،كتاب ت لم وم(، ٨٨٧رقم)الخمعة، يوم السواك باب الخمعة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
رمح.بمثئ.ألّاهريرة حديث من رنم)'اآْ'ا(، السواك، باب 



١١٩ممواالطه1رة)واباسواكوتجه( 

بمدالئائم لِصئ لا أنث المدفن ممن لا محل: ابن ماو 
ييحمن افه عند أطيب الصائم ئم وحلوق الصائم، هم حلوق يزيل لأنه الزوال؛ 
كدم١^١؛.زلأكأويائ؛ئظابالمنك. 

وهوبخرْ؟مرومحث
إخدامحا:بجة؛كلك.

ينئداو؛ن5ئافئهنالأمح
حتن.حديث، هدا الرمذي! هال صائم. وهو ينتوك 

١^،زكاJ يه، زلا:مثن محزنة، زلا ١^٢، ثم لا مود ثبمثاك 
ئودزلا ١^، ث:ضشإ دآلثئان؛ مود زلاط ه:تاكبمودأزاك، 

ا-لإدام.عزى محنك انه يزوى لأيه ديخان؛ 

وخذلالنيهكاوأثل>ثوأإذا المؤكد؛لأو 
يحلإذا سدأ ما أول مدثه غ.بمها لأما ثظر؛ فيه المطلق الاسحبانم، ياي-، مى هدا 

ضم،ل؛شقمالأاتم:
أشعل أشق أن ١)^^ قال: ^١^٠^ هالئّول الأدلة؛ ولا: 

ختقهقبمهأ.عاتنة حديث من ٢(،  ٥٣رقم)السواك، باب الطهارة، محاب ت لم مأحرجه )١( 
الطهارة،كتاب وسلم؛ (، ٨٨٧)رقم الخمعة، يوم السواك باب الخمعة، كتاب اJخارىت أخرجه )٢( 

دب.بمته.هريرة أبا حديث من (، ٢٥٢)رنم السواك، باب 



حنبلبق أصد الإمام ص ي ارئ1ني على اسق  ١٢٠

نيائ؛ِلأيلإترذلإ،ثلأثشهإن 
ا.يمدرهل الإماء مى به كهصل لأن4 يصيب؛ أذ ويشل موا'كا، 

نحل

العاية؛وحلق الإبط، ونف الثارين،، وهص الأظمار، مليم الثغ ومي 
الخثاذ،ت خمس ارالفطزْ .I افب رسول قال قال! رؤ.بمنئ هريرْ آبو وى وئ 

علته.متس الإبط" ويمم، الأظمار، ويئليم الشاريتج، وهص والإنتحداذ، 

٠٠الواك®؛ الصائم خصال ®حتر فيهثظرت كاف ؤاذ حاّيث، ورد لأثه ثانتات 
ثاث:حدتمحينربمرى•

عئزفيها وصل، غنزة قزأثا ئى إلا أحئ فيها يئلط لا الأصح يقولووت ا ]١ 
التال:الين، ي محموعه لعان 

نزأمم؛سرمكنمح

طاوِ،'"أي تن غن ص ذلك ^  Jijح نمئ !؛ا ١^ ]٢[ 
يصس■،بأس، فلا ~مثلأ~ الوضوء ق الفمصة عند بأصبعه استاك إذا وانه 

؛النودأيث،.١^ أف شك لأ نكن ١^٤، 

من(، ١  ٦٧٧)رنم لكائم، والكحل السواك ق حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه: ابن أحرجه )١( 
(.٦٦الزجاجة)آ/ مصباح ق اليوصري إسادْ وصعق، رمح.بمها. عاتشة حدبث، 

(،٢٣٦رنم)٤ لاصاتم، السواك باب الصوم، كتاب وأبوداود: (، ٤ ٤ ٥ أحد)م/ ام أحرجه )٢( 
(.٧٢رقم)٥ للمانم، السواك ق جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي؛ 

٤(.١ م/ العروس)١ وتاج ٢(، ٠ ٧ / للسخاوي)١ اللامع الضوء اظر: )٣( 
الأصابعء.السواك من انحنى غال،: المي. محن أنس، حديث، من ٤( ٠ / المهقي)١ أحرجه ( ٤ر 



١٢١ممباممص1رةابمباسماكوتجء( 

قفل

حسعقيآلقثم إ)تايويلم أف ووي هه إبراهيم؛ ملة من لأنه الختان؛ وتحب 
شث.أققهااا.

]الحل:'؟'اا[إيلهي-اده ملأ أبع أف إثش أوحسآ تم ؤ ثعال؛ اممه ئال ومحي 
لأو4ُبظخازاءإمحاِم

وجوبهتمط الختان من ثنيه عل وحاف كبيرا كال هإن مندوب، 

حطايعتر هذا عل؛ها' ررمتقق ت يقول يم روي٠٠ ُرهإده ز؛زئيئث'' الونف تعبيث [ ١ ] 
ثمروي فكيف للحديث، وثضعيم، كزيفى صيعة لاروي٠٠ لأل المحدقى؛ عند 

صح.فإثه أوأ ست،، فاثه  I،jl^أف والصواب إ عليه؟ متفق 
الئجالعل وجوبه كلامه وظاهر واجب، الختال أف لآءهآ؛ئث المؤلم، يهن ]٢[ 

.٠ ائاو«هء_ار هو وهذا والئثاء، 

 ،Jواشاء.الئجال حق ق تنة انه ذلك، عكز اكاق: واامو
النثاء.حق ق سنة الئ->او(، حق ق واح_، الوسعل!ثه والمول 

بحم،فنا البول احتس ئرن عثر لوص الرجل أف والتنا؛ الرجال بتن والمنى 
لأثهالشرعثة؛ الناحلمة من أيصا ومء التدنك، الناحت من وصزه والملمة، الخثمة 
الخدور.هذا فيها عمحئل فلا المرأه أما طهانته، ق صزر عليه عضل توف 

ض)ا/اا(،واهمحهم)ا/؟«ا(،واسمف)ا/مأاانظر: :١( 



اسقضاهاهمهمصاسممأسبجضل ١٢٢

إنمتن-صيماهملأ أبغ أف إثش اؤثآ نم ؤ تعال؛ بموله المؤلف واستدلأو 
هوي.وجه له -؛ذا الاستدلال ٠ ر منه حس ءفييآئأؤئم إبراهيم وأة [ ١ لالنحلت'آأ 

يتجاحولا حرام العورة وكشف العورة، كئم، فيه محور بأيه استدلاله وأما 
كإبالإحماع، وواحّ_، ليس بإ يباح العوؤة كثث لأف ثظث؛ ~فيه بواحّت، إلا الحرام 

أفهع إليها، ؤيئظز عورته، وكث.م، أف محوز فائه عوؤته ق uدواء الإنسان لواحتاج 
زوجه،عنده وليس عانه حلى تحس لا لوكال أيقا وكدللث، بواحس،، ليس الدواء 

•حاجة هذا لأف العورة؛ إل ولوثظر باس، لا فإثه ؤثلمقها ثحص إل واحتاج 
ستد.لاثه وهو هدا، من أوصح العلعا؛ بعمى به استدل الذي الاستدلال لكن 

أعصائه،مى ولا جلده مى لا بدنه مذ سيئا يقطع أف له محل لا اف الإنباق للوجوي، 
يوا-حّت،.إلا الحرام يستباح ولا يطع، فيه والختان 

مملما؟بالئع يقولوف اثذيذ أدثه ما ئائل: قال فان 
»الفطزةقال: الرسول. لأف قالوا: ثطلما بالثج يقولوذ اثذين فالحزاب،: 

يأتونم ^١■؟؛؛، عيث وهذه الأظمار<ارآُ وملم الشارم-ه، وص »الختانى، وذكر: حسا< 
الختان.وجونم، عل يدل خاص دليل 

كتابالبخاريI وأ"؛مج نوله، من عكرمة عن (، ٦٢٢رنم)مكة أحبار ق الفاكهي أحرجه )١( 
منباب الفضائل، كتاب ت لم وم(، ٦٢)٨٩ رنم الإبط، ونتف الكبر  JUالختان؛باب الاستئذان، 

اممه.Iرسول، نال قحقبمدت هريرة أبت؛ حدبنه من (، ٢٣٧" ) رقم الحلل.، إبراهيم فقائل 
بالقاوومء.واحتتن سنة، بعدث،انين إبراهيم 'اا'محس 

الطهارة،كتاب ت لم وم(، ٥٨٨٩)رنم الشارب، قص باب اللباس، كتاب البخاري- أحرجه )٢( 
خ.بمنئ.هريرة أب، حدين، من ٢(،  ٥٧)رقم الفطرة، حمال باب 



١٢٢الوضوءرسني( فرانض باب الطهارة) ئتاب 

الؤضوءوطنهفرائض باب 
إتل* * إ

والومحوءالعنل كلهات الأحداث ظت\و1 ثزط وهي التيه، مرائضه أول، 
ئققننى« ى ١^ يئن ه ^1^4، الأءو »مح M' الين ج نائم؛ 

ك1لصلأة.سة عم من مح محصه عتاد؛ زلأي علته• 
أي:بحر، اف4 ^١^ مال: المص_د. عتازاعن لأنتا الملب؛ ١^ ومحل 
المالن،.]هي ومحل محّدكده. 

أكد.كال بإ!^١٥ نمظ هإل مسا، يلنانه مول، ولايعترأف 
واحتاته.أول لأننا اثننصة؛ عند وجوغا وموضع 

الوضوءنمزوص لتشمل والثنؤته؛ التدين عسل عل مي"يمها ؤيسثمحب، 
جاز؛أسائها ق عزبث، لإل وضؤئه، ذكرهاِفي'تم انتدامه ؤينثمحب ومتنوثه، 

كالصتام.أجزائها خمح ئشمل العبادة أول التيهل، لأف 
عتاد؛لأغ؛تا جاو؛ أؤلها ق عنة وعزبث، تسير بزمن الطهازه التيه مدمت، ؤإف 

^^١،.ٍأؤلها  ٥١أي)؛ 
ئزمحىوالتيه ، ٥١أولها ٠ال،: مئة، الوفوء يزاتص يكز اأولم٠ [ ١ ] 
لكنالوضوء، أركان الحقيقة ق وهي منها، الوضوء ل لا ما الوضوء وهرائض وثرمحل، 
منها.يد ولا مقروصة أما باب من قرائص مموها 



صضاهانينيصالإuماصبجءنيل ١٢٤

أذلاينتم اوا< ويكر صحيح، وهذا المل_ا، محئها التيه أو )يمزلاقم* \فق1< يكز ئم 
سثباو4 فظاهره فهوآكد®  ١٦٠ثطق ٌإ0 قال،• ولكثه صحح، وهذا بلنانه، يقولها 
أفثويت الس_لت وعند أئوصأ. أذ ثويت الوص_وءت عند يقول، أف أي؛ تها، اثلق 

صحح.عم هدا لكن أشل. 
امت4،تئأ تم ه البي لأل مئرؤع؛ وعم بدعه بالنية اشلو أف والصحح 

ؤخمحعليه• يثاب إيه يلنا؛ إذا سيا ولا بالنية واشلق أيثا، 7أا ^3، ولم بالتؤ، ١^^، 
بدعة،يل يق، ليس بالنية اقلي أف فالصواب يقنع، إلا تحوز لا والعبادة يبادة، ايه 

وأبمغمحذكالإbJك.
الئهأقاو: الإمام كي فء ا>ام، اشجل• ي كال الناس س نشتا أف ودم 

ؤإذاالحرام. النجي. إمام حلم، ■مقْل، فه نكعا'ي، أدع الظهر أصلب أف ثوت إق 
فلته!ميء كل ا بقل؟ ماذا فقال؛ عليك. بهل اصم، وقال؛ ش0، فأمنك رجل بجايه 

بالج؛للكلام ذاعل لا وأنه المء، لهدا اولحل فممظن واكارح. اتزم عليك مل قال؛ 
افآبذلك.محم أف حاجه فلا ض، وثتظهز طه، يصل إثإ لأيلث، 

المصمصة،وهو الوصوء، ل واجّتا أول عند محب التيه أف المؤلف يكر ثم 
والأ'>سش>ااقهالمصمصة يتقدم الذي الكمان عسل وهو المنتوناُت، أول عند وسى 

عمل—يعني حاطره عن عزيت لو وأنها ييسثر، يثدمها أذ بأس لا اثه ودلإ 
لأس.فلا سير زش مدصل 

الننل؟ثواب يض؛ الكاُت،(( الأ-محال ررإى الحدث،؛ هل قائل؛ قاو فإن 



١٢٥الوهوءوسنه( فرائض باب الطهارة) مماب 

الطهارةأر الصلاة، مى الماج إراله أي؛ الخدث، رقع أف وصمتها 
ا"إءبثوى ثإل المصحف، ومس والطواف كالصلاة بتا إلا يتجاح لا لأئر 

الخدث.رهع يتصمن لأنه صح؛ المران ؤراءْ بعسله 
والأكلبيته، ويحول يويه، كلبس الطهاره له دئنٍغ لا ما طهانته ثوى ؤإف 

التم؛د.أفته بمئزؤع، يق لأنه حديه؛ يرثبع ~لم 

المد--بدا -٤تانا محا صلا إنسانبمل مئ ما النثل حش لا، فالخزاب 
عملقآكل وثواتيا، وجودها ت يعني دالن؛ادت،اا الأءةاJ، اءإمإ فالحدسنا■. ثوى، وقد إلا 

كئثاثةلأدفهِمئقض.

وهداممكن، غير هدا إف له! قل أنو، ولم العمل، هذا عملتا أنا قائل• قال فإن 
تلنكأل( • إ قي،إ ل ئاككت يقوئ•' يم ويتوصأ، يصل، فالموسوس الوساوس. من 
عقيكول إو 1فوذ•' وجث، جاءْ الحنابلة؟ ممها؛ مذ لآثهآ؛ثق عميل ابن عن يكر ما 

يويت،.ما ١■^^،^،، ما ثوصات، ما وأفول! أحرج، ثم دجله، j، مايعمى الحثابة 
يصل.لا أو أزى عقيوت ابن له قال، 

للنهرثاق كتف ثعم، ثلاثة. عن الثلم رئ وقد مجنون، /حك تصل؛ لا له! فقال 
ثمللجناه، وإد،ا للت؛رد، ايعثلمث ما معلوم، لأجل فيه وJتعمى جنابة، عل وأنت، 

تقول:مانزض!

لأنتاالقنصه؛ عنإل وجرتنا ا١ؤموصبمع )يم2؛لأقم'.' ١^^١ يقول قائل؛ ئال، فإذ 
ّالوضوء! واجباُت، من الثتمته أة ْع وا■جباتهاا أول 

ليست،منة التسؤاه أف لآءه١iلئيزى ا المؤلفِفالحواب 



اصضاصنيهمصالإئماسبجينو ١٢٦

وغنلالوضوء، ومحييي \ذقن\0.( كقزاءة الطهاوه له تنتحب ما ؤإفثوى 
لامممثلأثمُ الئوا:مح؛ -ثكدلك،وبمى زاوم اشجي، ثافوسو ابمة، 

اكنُسا.لبس أئبة الخدث، رهع إل 
ومدثوىمحدث، عيث وض ^١ معل ثه يئتغ لأثة حديه؛ يوجع والأحنىأ 

لوثوىكإ ا-قدرث،، صححه طهاوْ زلأي له، محصل اف ثثغى دلكر 
ِ؛َُااأ

رمعه

؟٥١كيف تكن ثزط. فض: ص ؤإذ مزنحى،  ٥١أو قنيا [ ١ ] 
صور؛لها الحراب: 

الصلاةمن الماغ الوصف هو والحدث الحدث، رغ ينوي أف الأول،• الصورة 
وثحوها.الصلاة« من اثاخ إزاله )رأي: الولث يقوو وثحؤها. 

نطهنأنه يئوى بمي: بطهارة، إلا لاناح ل؛ا الطهارة يزي أذ الثانيه: المورم 
ينويلكن الخدث، ريع يزي لا يعني'• الحدث، رمع منبه و يكول ولا لمل، 
حرثه.يزجع فهنا للهلأة، الطهارة 

الطهازةأ0 الطهار0، له سن ج الطهارة يتوى أو اكاكه: الصوز0 

الحدث،زمع ثتصثى القرآن لقراءة الطهارة لأف حدثه؛ مهنا المران، لقراءة 
^;١.لم؟ض لم:بجغ ولو 

الطهارةهزفا أف مثل الطهارة، له سس لا ثإ الطهارة يئوتم، أف الراب*تةت الصورة 
لبسلأف حدثة؛ يرثؤع لا ضدا طهارة، عل الئوب ألبس أف أحب مال،ت ثوبه، للبس 

ستغ.فلا يتطهر أف ٧ يلبس أف أراذ لذ يس لأ أي: الطهارة، له ئئنغ لأ الثورب 



١٢٧كت1دااّارة)طبهماضامصءوس( 

مىثيء فته وهذا الخمعة، غسل ت الطهارة له سس ما نية ق المؤلف وأدحل 
ةننوو،لأعنفاضل ١^، نجي لا لكن الطهازة، لها نج4 ١^ لأف ١^؛ 

ليتلكنها حدث، عن طهازه أي الطهاره، له سس ما يكن! التي والمأله حديث،، 
بواج؛ه،فسهءاميى•

عملاثوى فهنا لقراءة يطهر بمي الطهارة له سس ما ثوى إذا اسبهت 
نةولتحص حدث عن ليس عملا ثوى فقد الجمعة غنل ثوى ؤإذا الحدث، به يرثؤع 

مسنوناعنلأ ثوى حدن،، عن اشل يتؤ لم لاثص حديه؛ لارثفع جثاثه عليه لوكاف إيه 
انهواضح فهذا حدن،، ص للقراءة الوضوء ثوى مذ بخلاف، حدن،، عذ لا للصلاة 

حدن،.عذ فليس الجمعة عسل أما ارثفع، حدن، عن ثطهر 
الفانه حنابه وعليه فقط الجمعة عسل لوثوى أيه يظهرل فالذي ولذلك 

طهارثهقاف للقراءة لوثطهز ما بخلافه حدن،، عذ ليس الجمعة عنل لأل حديه؛ 
حدن،.عذ هنا 

وصلالإنسان ثوصا إذا المفرؤع مذ فإثه الوضوء؛ عبديد الجمعة غسل وأئبة 
الجمعة؛عنل يشبه الذي هو هذا يتوصا، أف الثانيه الملأء حاءُت، إذا -الأوو بوضؤئه 

مئزوعة.طهارة لكنه حدنؤ، عن ليس الوضوء هذا لأ0 

فاذارثخ، حينه ناسا ننوئا منقبديدا لوثوى انه يءهإذه ياء العليكر وقد 
سئلا التجديد إ0 إي مثلاعتا؛ حينثذ يكوف لأنه يزثؤع؛ لا فإيه حدثه ناميا يآكذ لم 

إلأإذاكالالإنسائءلطهازة.



سقضاه1نينيصالإئماسبجضل ١٢٨

عللك0 فإذا اهئنة، غنل مالأ المالأ، لهدم شهوا أذ عل ٣ لذلك 
للجنإلأثوى ؤإذا للجنالأ، الغنل منوي الاغتسال، عند ينتبه جثاثة الإنسان 
أمحل.فهدا •همثا وامحا ؤإذ ابمنة، عنل عن وكفى ا-لثناة، ازمحنت 

فه؟مها واحد لئل شل أذ ١^ هل لم 
للمؤننأ ولا، للواجك، شل أذ الأكل هدا ص  ٠١٣ابن فال، 

بالكات.الأعال فإنا بالجن اكل إذا ص قمحآقث، الفقهاء بعص إليه وذب ىتا، 
لوبالكا واحده، طهاره فيكفيها واحد جنس ثن أحداث لواحتثعت ألأت م
واحد.وصوآ يكفيه فإنه ونام، يل -^؛١ وأم ويح منه وحرجتا وتغوط 

الوصوءعل بمل هل وصوءْ محم ولم الوصوء تحديد لونوى ت مائل ثاو فإف 
الأم؟

ثوصأ،رجلا فالوأف الوصوء، مءلإ لا الخدثر نته لأف يصل،؛ ينم، فالخواب؛ 
العملمتثع فالكه ،،، هوplJما عف باق فالو>نحوء النة، يطنث، قال: م وصوءه، واتلم 

فيه.توم فلا انتهاته بعد أما أثنائه، ق كاثت، إذا 

المالوكاف يحيتؤ الأفوء تحدين. عل اجتنة عنل ماز هل قائل: قاو فإذ 
حدئه؟يرثؤع للجمعة واعثتل حدثه 

يوحدلا ا-قلث، مرثفع أصلة التجل.د لأف ثامل؛ إل بماج هدا ءا"بموابت 
أصلا.حدث 

)ا(الحل)آ/آ؛(.



١٢٩( ا1وثوءوسه فرانض باب هتاب 

وصمعبريه، \ ciأش لأيه طهاريه؛ صحش والإوذ الخدث زئع ثوى نإل 
الم.م وي0ِ الينادة، بالفلاة نزى لن نا هائب لأتامحه، U إي 

الطهارةوهو ١^^،، يرثع لا ٠^١ منها لأف يصح؛ ثم مط1مه طهارْ ثوى ؤإل 
ثسامحانةاا'•

إوجهتن عل عبرْ؟ يرجع يهل نعتنه حدث رهع ثوى ؤإف 
م:نيكَإذالا:زمم

ارمعبنصها ارمع هإدا ثتداحل، الأحداث لأف ^٠؛^؛ الماصىت وئاو 
محثياا"■

نطقأص' الذي:ءئأتيى لأي المملل،،JJ؛ منا : JUئز صل [ ]١ 
ثوىفإذا ثجاتة، أعمائه عل يكون لا وقد النجاسة، عسل يريد ئ بباله نحلئ لا 

^٨^.الئلأة لأجل يكوف؛^١^١ أف بنرط لكن ثمح، ١^٦١ فالصحح ئطالمه طهار0 
حدية؟يربع فهل فقط البول عن الوصوء منوي وثثوط، بال اف إنأي! [ ٢ ] 

نولان:فيها 

و4لأ:>ي،لأدثلمنياش.
١^عن \نلإ،َ فإذا لابمثزأ، تش الحدث لأف زيع؛ ي:اكاف: ١^ 

ثعوطؤإذا حدث، له حصل بال إذا الإنسان وليس حدث، يكن ولم ارثح، فقد نقلا 
المش.حنث من ثالئ حدث منه حصل ليح منه حزحتا ؤإذا آحر، حدث له حصل 

ارثح.البول مى الحدث، رح ثوى إذا إدل: 



^قضاه1ششصاسمماسبجحنبل ١٢٠

ويتنؤرحدئة، اومع يصل لا أوؤ>وا ملأ واحده صلاة ثوى و[ل 
ثضمنشللصلاة ؤيته جديد، سست، إلا بمد لم اوثخ إدا الخدن لأف شاء؛ ما 

الحدث.زهع 

الأعصاءيمض عسل ق التآرد ثوى تيه عيت ثم صححه، تيه ثوى ؤإف 
يطللهأ ما صح الطهاوة العصوبغ عسل أعاذ يإف للقرد، عسله ما يصح لم 

القفل.

عللا معم حدث عن ثوى إذا يقوون الولمج، يدكزه لم ثالئ قوو هناك لكن 
J٠الكاتاار الأعهإو ررإيإ موله.I بعموم واستدلوا لا فهنا ع؛ره يرئؤع أف 

التووعملة له فيآكون مثلا، الريح من لا ال؛ول من الخدث ارتفاغ ثوى وهدا 
دولالئ؛ح.

عنازمع معم حدث عن الحدث رفع ثوى إذا أثه الإطلأى، ل: يظهر والذي 
الخمح.

من!_؟، ١^١٠٢عنز ي  ٥١قائل:هلمحط فإن 
^JLsJمن!،والتحثص ■^lJ^، من كدلهس هذا لأف سرط؛ لأ فالخوابجا■ 

حشوطهرها ا1طئ وثزل، الثّهني، ق معثثه تاية كاثن، لو ولهدا يه، له يشرط لا 
إلاالنجاسة من الطهارة عل الثحصن يثاب لا لكن ثطهر، قاما بالطر بملم لم ولو 

ُالكة.

الإمارة،كتاب وملم؛ (، رقم)١ الوحي، بدء كان كٍف باب الوحي، ء بد كتاب الخاركات أحرجه  ٢١)
خ؛ءأهبمئ.ا-قهناب بن عمر حديث من (، ١ ٩ • رنم)٧ ؛؛؛"، Jlالأمال؛ااإذ،ا ثرله.؛ باب 



١٢١( بابغرانضالوضوءرسني ةت1بالطهارة) 

فضل

ووايتان!وفيها افب، ينم يقول؛ فم  ءء ُِ 

ووىة أثوم؛ اختارها محا، الحدث طهارات ق واجإ أبجا إحداخا 
عأوتؤ<،افه انم يدآكر لم لن وضوء ررلأ قال؛ انه د. البي ص ة.بمنئ نعيد آبو 

الباب•ّية,في أحنن نعيد با حديث أخمد؛ قال 
الئؤا;اتانوت اثدي الخلال؛ قال الخزي. اخازثا ظ ثاكاظأبجا 

ي.اكط  ١٧محي ع؛اذة، لأيا الس، محةأنةلأ:ازخإذارك 
حديث.هزا ق شن ثيس وقال؛ فيها، الخدث أخمد وصعق 

كثائرسمط لا قال؛ من ئمنهم بالثهؤ، ئموطها \وب،ت\في من واحتلم، 
مفروضعل عباذْستمل الطهارْ لأف أنمطها؛ من ؤمنهم الطهارة، واجبات 

لكزهاقإل قال؛ وا-لإ. كالصلاة الئهو، ينقطة ما ئزوصها مذ هكاذ ومنتون، 
يكز.حنث، نمى وصؤته ثناء أق 

يي لظوف ١^، بمد زنوصمحا ذكت، ابجا الناف؛ الئنشة ذؤ 
'•خمتعالوصوءا 

ففيهاالأحداث هازة فأثا كلها، الطقازاب ق التنمخ عل اأؤلف1، ض ا ١ ] 
وهوالحديث، لصعم، تنة؛ أبجا والزاحح بالثنية، وروايه رالوجوُب،، رواية روايثابي• 

يفةدقالالإيمأط؛لأ:ئلمإفيهل.ا

رثمالوضوء، عل التسمية ق باب الطهارة، كتاب وأبوداويت ٤(،  ١٨/ )Y أحد الإمام أحرجه ا ١ ر 



^قضاه1ينيصاسمما'صبجحتبل ١٣٢

وصوءوصفوا ولأف المسألة. هذه ق أي! الباد_،اا هذا ءرق ومعز؛ • ثيء الباب 
هالؤي وصوة صمة ق وعمْ ٠ عثاف حديث سمي، كاف ايه يدكئوا اي.لم 

اكة.

لا؟أو يالئهو سمط هل احتلفوا والوحودس> القائالول م ئتة، أما فالصحيح 

يالثهي،سمط لا أما اكاقت والمول يالثهي. سمهل أما ٠ اآلم«ر مى فالمشهور 
فإذاصحها، ثزط لانتفاء الطاذةإلأ ثي لا ض أة الماعدة، حذْ ذلك وظلوا 

أتجاأمز وهذا الأركان، ىسائر باJم تشل لم ١^ شزط من الس كانت 

علاشت٠اث عتاذْ الوصوء بأف دالثهب الث_ئوط معللا المؤلف وأما 
عتئالقياس —فهذا واُثج كالصلاة بالئهب سمط ما منها فكان نون، وممثروص 
صحيح؛

١^^.سجود كم بل بالثهؤ، سمط ليت الصلأة واح؛ات لأن أولأت 
بدوإل بل بدو، عم بالئهؤإل اللإسمط واجبات لين الحج، ق ثائيات 

س(، ٣٩٩رقم)الوصوء، ق التسمية ق جاء ما باب الهلهارة، محاب وابنماجهت (، ١٠١) =
هريرة)يلمؤيقنن*أي حديث 

(,١٣٨ — ٠٣٨ / صالح)١ ابنه ورواية (، ١١داود)ص؛ أب رواية أخمد الإمام ائل م ٢١)
الطهارة،كتاب ت وملم (، ١٥٩رقم)ثلاثا، ثلاثا الوصوء باب الوصوء، كناب الخارىت أخرحه )٢( 

(,٢٢٦رنم)وكإله، الوصوء صفة باب 
(.١٢٩/١(،والإضاف)١١/١م^(،و١لخرر)٧/١ص)اظر: )٣( 



١٣٢( بابهرانضالوضوءوسه الطهارة) هتاب 

الأمسبالوجونم، فا^1^0 صحح، غثر فالماص فدية، وص العلم، حمهووأغل عند 
سمطفلم ١^^، صحه عاليها عثق عثاذْ لأناا بالثهو؛ سمط لا أما من 

لنضلأة ررلأ ١^، قال حيث دالم؛ الفائ لمطط دالمكإ 
وممزأبأمالإاب«را*.

ذكرناه؛ما ص القياس وجدت المؤلم، قياس وب؛ن القياس هدا بين جنتؤ ؤإذا 

))لأمئلإ:مأبمامحفكقولخ:م ررلأوصوة1نلإ:ني لأنملئ:
به.إلا تصح لا فيها فهونكن عل العبادة صحه الشارغ علق فاذا الكتاد_،<ا 

علدلل لا بأنه عثلوا بالثغ والقاظوو بواجثه، لست، أما الصحيح لكن 
الدمة.وبزاءْ الوحود_، عدم والأصل الوحودسا، 

ص.؟أثناة امحئ محزئ هل الث-مُب، عل قائل: قاد فاذ 
نحزئ.الوضوء أثناء ق إلا يدكن ولم سي إذا فا-لإوابجأ 

فإذ

التنمتة.نمطت، ائثهى حز تيي إذا لكي جديد، يبمأ5ن لا فالخواب،؛ 
تنه؟أتجا ؛؟١ ثيء أي فز الس حدث، سنا إذا قائل: فان 

الإسلامشح تلميد ا ٠ملحر ابن وص المحرر عل المحت، صاحب، يكز فالخوارّ_،ت 
ومسلم!(، ٧٥٦)رثم والمأموم، للأمام القراءة وجوب _، jL؛الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 

كههقتئ.الصامت، بن عبادة حدين، من (، ٤٣٩ ) رنم المانحة، قراءة وجوب، باب، الصلاة، كتاب، 
)أ(الكتحءلادءرر)ا/-اا(.



اصضاهامهمصاسمماسبجءنبل ١٣٤

يقوىلا فإثه ثدييا صنمه يكن ولم صعيما لكل إذا الحدث أف )؛مئظ' سمة ابن 
الصنفيكن ولم هيا الحديث لكف ؤإذا للاتحباب. مساغ فيه لكي الإيجاُب، عل 

(^١١١ؤيكون للكرامة. 1غ مفيه يكون لكن التحري،، عل ينوى لا فائه شديدا 
كافإذ أما الاحتياط، وادسا ْس النهي ق؛١'—، وبالكراهة الأتر، يانم، ق بالامتحبايح 

به.يوحد فلا شديدا الصنف 

والأنساذ كاJ إذا لكذ الكائ، الس محو آذ ١^^، ذم قائل: ئاو فإن 
بملبه؟فهليئمح، المياه ذودة 

قالمولي هوأحد —كإ الخلاء حال ق اممه بذكر بأس لا يائه ملتا إذا ذالحوابت 
البي.ُرلكف لأ؛هبمها• عاتشه لحديث بالامتحباب؛ قلنا لو حر محليثم، النألة— 

ي'ض:فيمم،ُبإذالكنضامح.
الواجن،،تنقط لا الواثة لأف تش؛ الس بنجوُب، وقا بالواثة مما ئذا 

الاستحباب.مقتمى من أموي ال؛ماهة مقتمى لأف يتم؛ لم بانتحتاتنا مما ؤإذ 
ؤإذالحدث إف وقالوا: ادش، ل اكة قالوا الدين مائل: ماو فإذ 

الئيوصوء ملوا الدين بأن والتعليل آحروذ، حسنه فمد العلم أهل بعض صثمه لكل 
الّى.أف ووبا واجب، امحر بأف نقول لا نحن يقولوف؛ يدكرواثنميته، م ل. 

ينمغ.بالتنميهفلم ولم§ئهن نمى 

من(، ٣٧٣)رقم وغبرها، الخناية حال، ق تعال اف ذكر باب الهيص، كتاب لم: مأحرجه )١( 
هاها فاْ الوذن بمتع هل باب الأذان، محاب معلما: البخاري وذكرْ زْ؛هدبمتا. عاسة حديث، 

وهاىاوهلص،فيالأذان)ا/ولإا(.



١٣٥بابفرانضالوضوءوسنته( الطهارة) كتاب 

فنل

ومحوءوصما رْ.عتمح زيد بى ، ٧٥١وعبد عثإل لأو يلأيا؛ كمؤ يعجل يم 
عثهإ.متفق تزان. ثلاث معنلهإ إيائه من يديه عل ءامغ ممالا؛ ه الله ومحول 

إلاصشّامحاطضاص.
محْم روى ة منتحب؛ معنمحا الم ي ئ ئم لم لكف إذ ئم 
أومل يديه محمل ثومه مذ انتمظ ^١ ١١،؛ Jiiه البي أل ة.بمه 

م(ققء.م:ذيابمابم
ُ.عتوهاا الوحويت،ِفي عدم عل دليل يالأمر الحاله هذه فتحصيصه لأولأؤ\اا 

ه،الثّول يتوصا كيف ئيل لثأ ٠ بوصوءر ذعا يمحهبمنئ عثإذ فالخواب: 
عندنالكذ اليان• إل الحاجة توصع ق كتإن هدا ومثل يسم، ولم الثامحى، أمام فتوصا 
الثيء.بث، إذا ئشاف، إثإ القاعده وهده ذكرا ليس الذكر وهم،•"عدم قاعده 

هذا؟ق الحديث، صحه أحد لواعقد لكذ ئاتل؛ قاو فا0 
تكوذأذ المواعد ممتقى عل يازمه صحيح الحديث، أف اعقد لو ءالحوابات 

اشآلة.ي الثاف هوالمزل كإ باليان ثنمط ولا فقط، واجتا وليس ثزطا، اشف 
لكانالكريمة استدل، ا.لؤلما ولوأف باشهوم، دليل لكق دليل، هذا [ ١ ت 

آلكش'إل سر إذا :١^١ أك ص تعال: هزله وهى ألحتن، 
عنليكوذ وحينئذ الوجه، عنل مل اليدين عنل يدكن ولم لالأممة:آ;ا ه وثوهنؤ 

كتاب،لم؛ وم(، ١٦٤رنم)الوقرء، ق الضمضة باب، الوضوء، كتاب، الخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٢٦رقم)وكإله، الوضوء صفة باب، الهلهارة، 



اسقضامنيفيصابمماسبجضل ١٣٦

ووون؛فه التل ثإف 
ملعمنه، هإل الأمر، لظاهر رثي؛ احتارها واحس،، انه إحداحا! 

و)ومنعا، ميد ١^ عق يدل عنسي عذ النهي لأف منممملأ؛ ١^ صار عسله، 
ثدْبمص زعنش ثافي، ١^، لأف ٥!^،؛ شه، ثأ ١^٠^، يؤذ ظه، 
الوصوء.أفنه دعئدا وجب عسل لأنه النتة؛ إل عسله، وبمممر حمعها، كعمس 

حدثلا عفئ ! ٥١لأل الخرقى؛ احثارها بواحب، ليس اكايه؛ والروايه 
ُهأؤيد انه عل يدل ا-لخدينا وثعليل الأعصاء، ناثر ئائبهتح ولاثجاته، عليه 

قعمته، هإذ بالشالئ،، الشن يرال ولا النجاثة، يوهم علل لأنه الاستحباب؛ 
ا1اءدهزلإقيإمحاال

والفعلاض، بامر ولا بأمره، لا الرّّول. ببخل ثش إثا الوجه عنل مبل اليدين 
ادجوب•عل لا الثو عل يدل 

الوجوب،يخدم المول رواية ومٍا الروايؤ، هدْ عل عمسه، إذ يعس• -ا ١ت 
النهللأف العنل؛ بوجويسج القاتلة الئواثة عل حش إطلاقه عل باق الماء أ0 والصحيح 

منه.الطهارة أولإبخر ينجس الماء أف عل دليل فيه وليس للاحتياط، هو إثإ 
لأ:ذريآخدم هإِن ثلائ شمحا حش الإناء ق ضل:ذة »دلأ قال 

المزاش،عل حثا ماست، يده، باثن أين يدرى اذ الإنأف ومعلوم ُ يدْاار بائغ آيل 

الطهارة،كتاب ومسالمت (، ١٦٢)رنم وترا، الأستتجإر باب الوصوء، كتاب البخاريت حرجه أا 
(،٢٧٨رقم)ثلايا، غسلها تبل الإناء ق نجامنتها ق المثكوك يده وغيره التوصئ غمس كراهة باب 
ة.بمه.هريرة أنجا حديث من 



١٢٧الوضوءوسه( بابفرالض ر ةتأب 

أفيئكن لا الثزاووو، عليه أذ ويدوي شغ، قد أي ويدري هدا، يدري قطت، ما 
هذاوكل هذييي، هذا كل يئعر، لا حيث من ثحانة يلوثن ت يمال حش ثتصل 

ُه،أمرثا ما معل ونحن الئذسا، أمور من هذا بالت١١ أين ررلأيدري • نقول لكن 
فيهعلنا عموJنا لأندركه وما 

ؤيلويهابيده يلعب قد الشيطاف أف المعتى لعل ٠ الإملأمر شخ وقال 
ثومهمى أحدثم انتمظ ررإدا اليآ مول مذ ذلك وانقثط بنجاته، 

^؛وتحنلأنحث1لضنحانمثاصتئن؛لأئاظِن 
الشيهلمان، ١٢-يعبث كذلك اليد تكون فربإ ءفيمحالصأآْؤئيم، الئى حز هذا لكذ مياطيرأ(، 

بالحز.نيزك لأ الى ١^، أئور من بما الثيْلان ذ لأف نشم؛ لأ ونحن 
ولهذا١^،-؛ باب مذ هذا أف يروJا والفقهاء ملئ،، لا وحيه ^٥١^ قاله وما 

ئ^سارضمحالأكمبجا.
الئاىفيشلياتدين؟ط:ما

عنةس فيه ٠ حىينيلهاأ'ر يده ررئلأينؤس لحديث• الوجوب؛ ةالحوابت 

)ا(محموعالفتاوى)ا^؛ةذ
كتابت لم وم(، ٣٢ ٩٥رقم)وحنودْ، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

نمحهبمن.هريرة أبى حدين، من (، ٢٣٨رقم)الأستثاروالامتج،ار، الإيتارق باب الطهارة، 
الطهارة،كتاب ومسلمث ١(،  ٦٢رقم)ونزا، الأستج،ار باب الوصوء، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

رقمثلاثا، غلها قبل الإناء ل نجاستها ق المكوك يده وغيره التوصئ غمى كراهة باب 
جهبمته.هريرة أبى ■حديث، من (، ٢٧٨)



صضامانيضصالإضاسبجضل ١٣٨

قفل

يكزاممه. زتوو وصوء وصم، مذ كل لأو وينتشي؛ ثمضمص يم 
ؤةعساءاثعال• اللب لمزل الطهاريقن؛ ِق واحتال ومحا وانتشى، مصمص انه 

\ل3ثايلمإوسمييمطن ظاهران، الوجه، حد ذاحلأنِفي ومحا لالائدة:آ[ ه ثوئتؤإ .و
بجلولا محهنا، ام بوصع محي ولا محهنا، القيام بوصع بمه ولا إي، امء 

عمومق ثدحلأن النجانة، مذ ■ئنلئنا ونجن، إليهكا، البن بوصول ١^٢؛ 
ا0ار

قاو:M الين أف و د5نوى ة واحي؛ وخدة الانتشال زنجث: 
عثه.متقى لينتثر® م أنفه ق هليجنز أحدثم ثوصأ >لإدا 

الدن،حمح طهار0تعلم لأمنا الصعزى؛ يؤذ اشزى ق واحتان ٌ وعنة! 
الخمين.ومحت، ١لشعور محش ما عنل فيها ومحب، 

تنشط ظ . ١^؛، لأن ه تئون أن 1لأ ئ \2\لو2 نتشي 
صحح.حديث صاج،؛ ثكوذ إلاأن الأنتئئاق ق ^١^ ١١صثت0ت 

بعثةعلو ه الزسوو وأة محيا لا اشوب الم j والأصل تمنمز، حش شها 
انتفاءها.نعلم لا فائنا معلومة عتر كاس ؤإذا لنا، معلومة عتر 

الإناءق يده يعمس أف الليل ثوم من قام إذا للأنسان محور لا أثه ل يقلهن قاليي 
طهورمحث•عل، أي إُللاقه، عل با3، فالماء وعنس معل لو لكذ حنىشلهاتخ!ئا، 

•الفلماهر حكم ق والأم، المم أف عل دد|ل حثدة، تعليلأت هذه كل [ ١ ] 



١٣٩كت1باصارق)بمبمامامد>ءوس( 

ويطولما زلاكئظ الأ؛ف، اثاءالقر،إلأمحى ايداب اه زصفئ 
شِفيأداصاشأزلأمحنمحثيونا.

عزمات؛ثلاث مذ أو ^٥؛ مذ ثلاثا وتنقشي يتمضمص أف ب؛ذ محيٌ وهو 
واحاJة،كفئ مذ وانتشق مضثص س اللمي أف مح* بن اللب عي حي'يب لأف,ف 
وانتؤوانتشى همصمص الإداء ق يد0 الحل كظ: وق دبك؛A:!؟!. ممعل 
عل؛ه،.مممق عزئات. لثلاث ؛لأ؟ا 

سالبذ رأيئ ثالت مصنف بن طلحه جد لأو ينهها؛ مصل ثاء محإف 
ا.مصليذالمصمصةوالإنتشاق.رواْآبوداويا 

الص_مىالطهارش ق واجبان والامتنثاى المممصه أ0 الصحح ]١[ 
الحJفئقاو مما وت؛يرثا ييمحذآسل المولخن يكنها الي وللمملميلأت الأدلة، لعموم ؛ظوى•'' 

صفات:فيه،اثلاث ان 

يعنى:واحدة، كف، من تلأثا وتنتشق واجدة، كف، من ثلاثا يتمفتثس الأول؛ 
جدا؛صعوبة فيه الحقيمة ق وهدا مرات، ثلاث ويستنشق يتثغتفر واجدا كما ياحد 

امحتمالق النشاطه منه يأ-خد لكنتا مئات،، ثلاث، محمل أي( مل ؤوذ موف الماء لأف 
به.يتوصأ الدي هوالماء ~بالمئح~ الوضوء لأف الوضوء؛ 

واّتتثايى،مفنصه فيها ■ؤ°ؤ' كز ٤^٥١ج،، ُثلأُث، تثئصنص أف اكانيه: 
الأوو.مذ صعوبه أقل وهدا 

ذلأ<ث،ثلاى وتنقثق ئممصلاث،، مدا<ي، ثلاُث، ثلاثا تتثمثقس أف الثالثه: 
المؤلفئقاJ كعا ١^، مذ ٥^١ كز منثصلأت،، عرقايت، 



اصقضاهانييصالإداسبجضل ١٤٠

٠نمشكن لكن مئ، لأي اوجه؛ وثق قه امحغ نجب ولا 
اشِ..خ؛ائداءّبمو 

قفل

ؤةغسلءأتعال: اف لموو بالإجاع؛ ئرصن ودلك وجهه، بجل ثم 
الئحمحرائحدوبن ما المعتادإل الرأس ثعر منابت مى رحده لالأئدة:ا"[ ه وحويآؤإ 

إلاهضصاا١؛،..........ب.......................
ئزوالاستنشاق ق بالإ إذا ربإ لائه }نحزب سس لا وأما معناها، بين والمبالخه 

حلماثيمه.من جوفه إل الماء 

الخثام،إل يذهب الناس بعض الأير ا-لثدث من الطهاوة ي هائل؛ ئاو فإن 
يثنممصعسله من انتهى إذا يم ؤقتضمص، ينقثى أف يوف الماء بدنه عل ويصب 

وستتشق؟

فيهليس الغسل الاغتسال؛ بعد ؤيشثق يتمفمص أل باس لا فالخوابت 
ٌِ

٠سا 

الشثوط؟مض ما قائل: قان فإن 
الأثف،من المعدة إل يحل ما يعني الأم،، من انتتشق ما الثعوط فالخزاب: 

أليستملح ما أحيايا المريص لأف الفم؛ جانب مى لحل ما والوجور سحوطا. ينمى 
وجورا.ؤينمىهذا المم، حاو_ا مى فثدخثوثه العادة، عل الطعام سلمى 

أوصح،بحد بعضهم وحده المعثاد، الشعر تترب من الوجه حل هدا ]١[ 
بالشعرولا الئازل امحجاربالشعر ولا حده، هدا ال_ثأمن، مع ا-اثهة منحنى من قال! 



١٤١الوضوءوسه( فرانض 4ب اسمارة) ئتاب 

سزواثدي الأمع ولا ناصثه، عن شار0 بمحسؤ اثدي بالأصلع اعياو ولا 
ل^^١ عل ثعرْ 

لأممحث؛ نا عنز محن لإ البجوة بمي كشف شم ١^-^ لكلِفي هإِذ 
:اطنأيثأضالأف.

١^٠أف هبمن أنس وووى حلل-ئ. البل. لأو ثيليلئ؛ وبمشهمب 
ودال!-لتته، ثه محلل حنكه محن قادحلمه ماء من كما أحد يوصأ ال!^١ كه 

ابوداود.نواة عغيلا< ري فني ررهكدا 
حفيثابعضه كال ؤاف والتئزة، الشعر عسل وحب التنزه يصف كاف ؤإل 

معه.الخفيف وبثزة الكثيف، ظاهي عسل وجن، كشما وبعضه 

شئونِلأيا زالساأا؛ زالثارب زالثاجى الك شم قدا ل ننناءٌ 
\صخد ض ١^ من اكومل زو اللخه، أثنهت، الزيه، ل ئنثادة 

رووذت

متحزيوف كاف هوما يواجه والذي الواجهة، ته رول، ا"لإهة مئحز لأل المنكمش؛ 
النحية•انمل إل ا"؛لإهة مئحص من حده مولات أف أصح، الخد وهذا الخبهة، 

١^:;\ض والأنزغ ١^^، ق شم له ثمث،:ب الدي:نزل ١^ ]١[ 
يكونوقد وراثه، يكون وقد الكم، ينسّ_، يكون قد وهذا ناصنه، عن وأمه ثعر 

يوجد.أيه المهم لمرض• 
والثمة.الدقن تكون العنثقة ]٢[ 



اصضامهمنيصاسممأسبجمحل ١٤٢

jiljjJiأثب القنص، محو ض نازل شئت لأتمُ عه؛ نجن َلأ 1_■ 
الئأس•

أ.ا-ثاجبا أفته الوجه، بثزة ق ؛!، Ijلأنه نجب؛ وازيئ• 
تننالثائ العظم عل الدي وهوالسعر العيار، الوجه حد ي ويدخل 

محتئعوهو والدس، العيار، محث، الدي والعارض الصيغ. إل الأدن صناخ 
الئأس؛_s؛، ال1نثو عا شز نا ؛، ^^ljت زيتج ١^٠، 

محة•الرأس س لأي 
١^؛، Jjkiمحاذ  ٢٠٥١خق و اضئ ء ١^ زم زالئذغ 

.١^، نتخهُ نمد ^٥، الئأس ِس _ ا;تداة، بالئأس شو شنت ه يا
الربح•حديث رأسهِفي نع 

الزيهمن هو هل نزل ما بمي: الوجه، حد عن النمة من اسرنل ما ا ]١ 
أم

المرضق؛J، نابت، فعر ايه اأؤلقن قال كعا ليس والتعليل نجب، اُه رواية 
•الوجه من فيكون الواجهة، يه محصل لأيه التعليل يقولول; بل كالحاحمت،، فكان 

حدعن حارج لأيه اللحيؤ؛ ثعر من المنرض عسل نجب لا الثانية؛ والروايه 
اسرنمل.ما يوف فقط هوالتنزه الوجه أن عل بناء الوجه، 

الأصابع.إدخال منه لأ:ازأ الك تحليل سألة: 
عغ.ونجب الوجه من اللحية من المسربل أف ل يظهر الدي أله؛ م

الإماف)ا/أها'(انقلر:



١٤٢( وسنته ١^٥٠٠ فرانض باب مماب 

ودواحلوسعورا عصويا فته لأف الوجه؛ ماء يزيدِفي أف ويستءصت 
والأدناللحية بتن الدي وهوالبياض الممصل ؤقناهد مآقيه، وينثح وحوارغ، 
منة.

قفل

تنال:اف، لموو ُ؛ بالإجاع' ئرض وهو المرممم،، إل يديه يئتل يم 
كافهال! جابرا لأف الزممين؛ عنل ونجب لالأئدْ:آ"ا ه ألمتافي إل 

^١ثفيه:أئانالاءَ، مِ>ش.ززاةامحمح 
........يصلحألت5وو

مثلالتأحرين العلعام بعض امد قد و1لإخماعاا هزض ^٥^ ١١^٥! ١٥^؛هوله ا ١ ] 
الكتابلأف والاحميع؛ والثق االكتاُِ_، هرصى وهو نقول؛ أف ينبغي وقال• الصيعة، هذه 

هن.همثل يصنعوف الدين وأمثاله ^٥١٥ الولف لكن الإجاع، ثم الستة، ثم مثدم، 
يكرفهنا مستنده، يذكر ثم النزلع، ههي أجل مذ الإ"؛ُإغ يذكر أف ببمذا يريد الصيثة 
ؤيقول!ينانغ، ان إنياق قد والئق الكتانم، بخلاف، منانغ، يثانغ ألا لأجل الإج؛غ 

الإحماغيكز فإذا كدا، فيه كذا، فيه أو: كنميص، احتيال فيه أويقول: دلاله، فيه ليس 
بالإخماعجائر هو ثقول: أ0 باس لا ايه والصحح ثظر، وجهة فهذه مستنده يكر ثم 

^جس،ظهالإحماغ،ضأل؛جاوج،تعال،أولملاتي.، لقوله 
ئنثدة.



سقضاه1نييصابمماستيضل ١٤٤

أي؛[ ١ لالصف:أ إ!لأأؤه أتماية ثعال؛ كموله )مع( يثعش ثآكون )إل( لأف 

د٧ئ،لأف والتلعة؛ الزائدة، والأصح طاوأا، ؤإي؛ أظماوْ عسل وتحب 
^٤لآ؟آا عننحا؛ ثخ1، امض قث نبحس\في د له لكك ه مذدْ، 

عسلهانجب لم أوالمنحبا العصي ؤب نبتن نإف الأصح، أفتهن، المنض محل ِؤب 
ونيمحلاثم،محك1بي،ثإنكانثئِن 

لإللين، إخدامح1 لأف عطة؛ ن-م، زاحد ضن، م دان وُ 
محالأمى•

لأبا؛ l^Llpبجن، م ص من كدلث، ١^١٤ من طدة ممكن ٢)■ 
عنلها؛وجن، اللواع مى فتدلنؤ العصي مى مثعن، ؤإل العصي، مى صاريث، 

تاءأتم،:ْعمحالمح(•
ؤ:ةّأوٌسلأ)ألإلوتطل: 

هإكأتزثم دأيوأ ^؛^٠ تعال؛ وقوله اللب، إل مل حى نحلصا انصاوي من يعتي! 
صضارض:1لآمبجالأم،كازس^ض:لأمحئوا 

هميرْأي وهوحديئ ٠ الداومحر رواية عن لكنة مما أصح اللمق من الدليل لكن 
يمكنولا ؛، العصيرj، شئ حش ذراعيه الس.عتل أف مسلم صحيح 3، ئ.بمئئ 

أجود.لكاف الؤلم، به امتدو ولو ا،لنهمما، عتل إذا إلا العصي 3، يئتغ أف 

)ا(سنانمارةطي)ا/مخد
٢(.٤ رقم)٦ الوضوء، ل والتحجيل الغرة إطالة اسماب باب اكلهارة، محاب لم: مأحرجه )٢( 



١٤٥( وسننه هرانض باب ر الطهارة 

أالأ->ورأئها ياشحم أحدجما من م1عن نإل محل من متدلإ لأي 
لكنتمحإذ محأ، اثدي لكبك لأي منها؛ م محل لكذى U عذل 

المرض•محل بذ محثها ما عتل وتطها متجايهِفي 

ثيءمنه قز لم لإل المزض، محل مذ ص ما عتل معؤه أمطغ كال نإل 
من ٣١ئز با^اءا١ا؛  ٣١محو بمز أن نبمب ،. ٢١تمط 

ءارْاآ'•

نحبلكف ه اللمي لأل ورجلته؛ يديه مذ اليش نسل الداء؛ وسشصب 
ا.ا علته ئتمؤئ كله. ثانه وق وطهوره، وتثلؤ رجلؤ التيمذي 

أذإل، حاجه فلا العصي نصف من —مثلا— المطع لكف إذا يظث فيه هدا ا ١ ] 
المرض•محل ثئ حرج لأثه يملها؛ 

مطعلو لكن المنهمني اؤر الطهارة لأف ثزعا؛ طهارة من خاو هذا يقاوت ]٢[ 
الزيق.من العصي رأس لأف العصي؛ زأس يمسز، أف وجب المصل من 

ولرأس ثم له ولكف. الرأس، ئر إصلاح يعني• رجيؤ® ®ل تّاا 
بدأJاJمن.ا-لإ ق ئؤ، 

ياليمن.ثدأ الثود_،، لتنر ؤمثله ا-مح1،، لتس ؤمثله اشل، فهولبسن سعلة؛ وأما 
ياليمي.سدأ والخنل فهوالوضوء طهوره وأما 
بابالفضائل، كتاب ت وملم (، ٥٩٠٣)رغم ابعد، باب الياس، كتاب البخاريرت (أحرجه 

فرْيقرب ^كان الني أن هبمت: أنس حديث، س (، ٢٣٣٨رقم)الني.، شعر صفة 
منكسه.



صقضاه1نينيهعالإئماسبجضل ١٤٦

فيهالشنغ وزد ما إلا أموية، حميع ي يعني فهو ٠ 'كلمهءر شانه »واو يولهات وأما 
ا.التجدر مى والخروج مثلا، الخلاء كدخوو او، بالسيالداءة 

عداْ؛؛ج والثمنى لأذى مدم ارالثنزى فقالوات قاعدة، يجهمأممه الفقهاء يكز وقد 
أولاهدا^^مفيهولأأذى،لألالأموتإثاإمامأوأدى، ضلطف؛هالإكرام 

ما؛والامتجإر الامتنمجاء عن س ولهدا الأذى؛ ل إلا ١^٠^، فممدم هدا، ولا 
145أف;^■وأتمم، أئ;همكجانة، ال1جاتةإذاأتذث، إزالأ وكدك أذى، ٥^١ لأن 

أفوأردت الثوب لوثجس يعني؛ ;اليمان، مركهاولا بالبمزى، فامكها ؛الينزى 
يالمار،يكون واشوك بالمسار، يكون والاستتار أدى، لأيه يالمار؛ ئاقزكة ثعسئه 
ئاليمان،يطوعا سوك إف فقال؛ بعضهم وئصل سنة، لأيه وقال 
عنديتسوك أف مثل دطوعا سوك إل أدى، إزالة لأده فبالمسار؛ ينظثا سوك وإل 

سوكإذا وأما ينتوك؛lJ_(، فهنا عنيه، ولا طعام بقايا فيه ما نفليفت وقمه الصلاة 
أفْع حنن، مميل وهدا فيالمار، ذك استه ما أو النوم، مى للقيام أو للطعام 
١لأيمن.الحاس_، مى المم ق ويتدأ وامع، فيها الأمز كلمها المسأله 

 ^٢ Jقال:ح بالمن، ززذلم، الثج البم:ن غنل ل قاثل: قا
نجنح؟يقل لم فلياذا التداءة ®ستحب 

كتابلم• وم(، ١ رنم)٨٦ والغل، الوضوء ق التيمن باب الوضوء، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
ة.بمءا- iwLc■حديث من (، ٢٦٨)رقم وغثرْ، الطهور ق التيمن باب الهلهارة، 

دخلتإذا المنن من ت.ئن: أض حدث من ٤(، ٤ ٢ والمهقي)أ/ ٢(، ١ ٨ الحاكم)؛/ أخرجه )٢( 
الهرى■برجللت، تبل■أ أن خرجت ؤإذا الهنى برجاللمثؤ تبدأ أن المجد 



١٤٧( هتابالطبمارةربابفرالضا1وثوءوسنته 

ئبحاةئرم\قتافه لموو خلاف؛ شر وهودنءس نأته، ينتح م هصل! 
تع\شمآ و اكد \طزأ و بمت U زم ]الاممة;أ[ ءؤ;أشةوأ 

لالأندة؛ا'[ِإرءو،مه ثعال؛ لقوله بالمسح؛ استناه وتحب النز-ثتم، 
ؤةساحوأكه_ولؤت وصار روونئم، امث_حوا داو(ت ]< ١٤٥للإلصاق، والباء 

لضص١^١؛ أف ؛ S-Jتن بزهان: ابن ذآذ لالاىوة:ا"[ ه تنه ظء رئ،كوهاءظلم 
يعرفوه.لا بإ اللعة أهل جاه ممد 

،LjIs^عائثه لأف رأسها؛ مهدم منح نحريها النأ0 أف أخمد هول وظاهر 
زأمها،ثيأم 

ثثومحاض.نواةشلءاأا.

فنلفيكون سيئا، اممه يدكر ولم ]الأددة؛ا'[ ه ت الأية لعموم الخواب،! 
الاستحباب.سيل عل س الثٌول 

الأيمى؟بميم هر أوالئويى الب4ت، ؤيدحلول خماعه، كانوا ^١ ^٠: ١٥هاو فإو 
الباب.فاج ار هويالداحلمن يمتن مذ واليمتذ بلازم، ليس فالحواب 

هس1حاهت هزلؤ بدليل كثفوواحد، لأما جار؛ بدأيالبمرى قإو 
ينهنإ.محجمع تالأئدة;ا■[ ه ءؤوآزثل^تظلم لالأثدة:ا■[ 

عليدل ؤءةاةتؤا<رأ' بناصثؤ ارمثخ قولئ: لأف قه؛ لادليو الحديث هدا نكن [ ١ ] 
هتنة.الناصيه وأما المامة، عل الواحب اثتح كاف عنانه عليه لكف ؤإذا عنانه، عليه أف 

حديثمن (، ٢٧٤)رقم والمامة، اكاصة عل الح باب الطهارة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
رْ؛هنهتن؟ثمة بن العثرة 



^قضاهاهمنيصالإuمأ^uابجضل ١٤٨

يئأذ انشي أو يدئن،!لا أن ناحية ند أيزأ، اوأز نتح زكبجا 
بن، ٧٥١عد لأن منه؛ بدأ الدي اأنصع إل يعيدمحا ثإ مماه إل رأسه ممدم من يديه 
مرهوأذبر ءإ مامل يديه، وأنة منح يم ه؛ الثى وصوء صمة و مال نيد 

زاحدة.ثممقش.

انهيكر الؤي. وضء وصف مذ أكؤ لأف المنح؛ يكراو ينثحب رلأ 
\ذنشأ.أفته طهارة ق ممئوح ^١٠^٠ واحده، منح،رة 

ررهدا،: Jlij^؟1، ؛^؛1 لآح\ ه  ٧١لأو :مائة؛ يثب نثئهُ: 
أئتهالطهارة ق أصل ' ماجة، ابن رواه الرنين ووضوء وصوني 
١^٠

خمحق أم الدم، ق يقصد هل حلأذ،اا راثر ئزله! معنى ما ^،؛ ١٥قال، فإل 
الذاهب؟

تيقول ١^٠^٤، ق الؤوي معل ما مثر الله>ّ_ا، ق قصده أف ١^١^ فالحوابت 
المدثب•ؤ، خلافج شر ؤيريد• خلاف، شر 

واحدة؛صْ إلا يمنح لأ ائه والصحح ١!،^، ااولأJهأا موله [ ١ ] 
الرأسثموتم، الش فالأعفاء كمسه، j، حمث دطهيرإْ كيفك j، حمفن كعا الئنغ لأف 

نحفيم،الحكمة من كاف الكيمة حمق فلنا بالنح، ت3لهثثه والرأس بالثنل، ينيرها 
ااعدد.وهي الكئثة 

هلامحةظالإا0؛ج>ها؟ط: فإن 
نهوثة.شل \}\ي ١^يكن لأ، فالحؤان،: 



١٤٩وسد( ١^^٠ ةتاباّارة)بمبماض 

الثأس«من  juiSfiMائئئتة؛ شخان اوأس، من والأذنان 
نزاة1مذاؤدار

هوراْعاا يمعتى ٠^٠٠ أف يوصح الدي أف تبق فيإ ذكريا حال كل عل مسألة؛ 
يوصأرمح؛.بمنئ هزيزة أبا أف مسلم صحح ق سنا فقد قايأئلآ0ؤقاة؟أ، الثا،ول فعل 
منلم.وهوق ٠ السل  sijtjارها5دا وقال؛ العصي، ق ثتيغ حر 

أيضارأ؛.ه عر ١^ أوأم مزممه، عل الماة أئات أن4 وحديث 
ائأشارئ ؤمو| ثصمينا الآ؛تني ق إف ت وقلن، بهت، فقد الأيتان وأما 

ئندىليس الفنل هدا منا: [ Y:،UI]أ؛ؤ,ومحإه ١^ يم وؤوث"غءوا ءمران:أه[ 
يقتفيوالصلم ئثو\يقإ.أ إل ^١^ يمموا لا أي: دأ'كلوااا ®لا معنى: لكن دااإلا<، 

اممه.إل خلصا أئصاري من يحني: وؤ*ر(أسبمافيهالآسه ابمع 
الحد,ا،إلءئغفامحلأئ>رالأذنانمنلإز«رم،^١ 

معه.شنخان الوضوء، ق الرأسيعني: مى الأذنان اراد: 
يكولالأذنم( لأف يفلر؛ خلقهها وجوب ض واخح العمرة ي الخلق ق وأما 

ىئأمح؛لأمِساوأس؟
الوضوء؛ق —فالمراد: الحديث، صح إذ الرأس" مى ررالأذنان س: مولت إف نقول،: أو 

١^١-^،.هو وهدا 

(.٢٤٦رمم)الوصوء، ق والتحجيل الغرة إطالة استحباب باب الطهارة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.١٨الرامرقم)بلؤغ وانظر• جابررة.بمن، سحديث، (، ٨٣/١الدارتطني)أحرجه )٢( 
رنمالني.، وضوء صفة باب الهلهارة، كتاب داود؛ وأبو الإمامأحم)ه/خْ؟(، أحرجه )٣( 

تماجه وابن رقم)٧٣(، الرأس، من الأذن؛ن أن جاء ما بابه الهلهارة، كتاب وال،رمن*ىت (، ١٣٤)
أمامة؛ء.بمه.أي  cIjJL■?من (١ ٤ ٤ )٤ رقم الرأس، س الأذنان باب الطهارة، كتاب 



احمدبذحنبلالإمام ص ي اماي ض اثمميف  ١٥٠

ننذه زئدي ُزأمه ائت.نتح أف م؟ نت اوج 
صحح.حنن حديث ت ومال رواه واحده. 

الرأسس محا ه اقري، كالم لأج جديدإ^ بجاء iمادخا ؤينس 
التع•جه وم 

ؤلأمحزئتبجاسكبم.

مكمحلأيس،ِه.

إيابهوتبتل '، أذذيها صباحي ل أ سبابمث-هل يدجل أف وبمهمب 

الشعر.من الرأس عن ثزل ٠^١ منح بجب ولا 
لأف^0، أولز زأمه مزق متميه ندة ثزاة الثأس، عن منحة محزئ ولا 

الظاهريوف ال؛ث.زة ممثغ الشتر ثت يده ادحل ولو وعلا، رأس ما الرأس 

ص4؛لأممحم،وثلممحصلا[ف<ثذو، 
مصلبإ اذنيه يمنح اذ الإنأف فالصواب لأذسه، حل.يدا ماء ياحد كاف أو4 اللمي. 

١حديدا ماء ياحد ولا رأسه، مذ 

والإبمام.الزنش ض ما هي والثناذ اد ]٢[ 
١^٠ى : ١^١٤]٣[ 

الدييليالئأّز؛ظ\ح\لأي ]٤[^: 



١٥١ادطبمرةربمبفراضامثوءوسه( مموا

~لمأو-جلده منه جزءا خؤأ ثم عضوا أوعنل حلمه، ثم رأته ولومتح 
•' طهازلأ بظهووه يلرمة ثلم محئ، ما بميل لتس لأيه طهانته؛ يورِفي 

فتعلقصاوظاهتا، لأنه ظهر؛ ما عتل ذلك بعد أحدث ثإو 
ظاهزا.صار لأنه عنلة؛ لزمة ' مبُ أو ص أمحاغ بمص 

فضل

ؤوأنجلءًظمثعال؛ الألب لمول وهوقرض؛ الكمي، إل وجليه يعجل ثمم 
النقمي٠.يكنناِفي جا العنل؛ \ذشنتواَفي ويدحل لالأندة:ا■[ ^ نو\ق؛ان إل 

كلامعل الوصوء عليه وجث، أزاله فإذا بمثحه، فالخم، الخس، من احتزارا [ ١ ] 
بذلهورءقلزمة نحته، عإ بدل، وا-لءم، نحته، ععا بدلا ليس لأثه وهدا الفقهاء 

نحته- ١٠ُثلهوو -أي 
داؤاالمام_،، و ^١ يكن ثق؛،(( أؤ )رثق زحمذآفئ: [ ]٠١

مسهاإذا الناس بعض ينتفها! الدي الناس يعفى عند مثنا لا ثقوق، فيها يكون 
ابلي،يقعن، لكنه متناويه، ملنى تكوذ لكي يجمها؛ صار حثومح فيها أحس أو 
تيككانت أو حنونة، فيها كانت، لو حش ثركها أ0 للث، ينبغي ولهدا يتمطر، ثم 

اربجا.نمؤ، إذا ثيابم، 
ثلث،،بلا الءثوابج هو محزئ لا ١^.^، تنح أ0 ١^^، ذي الدي هدا ]٠١[ 

)وامثخوالثمة: القزاءة عل واءتتاJوا عيزئ. الئجلما منح إة الثافمه: وقالت، 



^قضاه1همنيصالإئماسبجضل ١٥٢

هماو:اللمي. مأبصرْ ميمه مذ ظم موصع يرك رجلا لأ.بمقأف عمر وى رئ 
شثبإ'رواة صل• يم مرجع وصوءك® مأحتس ُرانجع 

ثهبا-مة يوصئت مذ ينتأحن عقأذ ممدر التدين، الثجل!٥٥^ كاف نإف 
ائاء.شراء ينرمه كإ ~لزنه، 

حدثمذ دكرثا ة سوا؛ كاف ثإف الحدث طهارْ مذ مء عذ يش ولا 
عثزت.بمق.

J؛J،قحلن وصأت ررإدا ؛ Jiiه البق لأف أصابعه؛ هدل أف وينتحب 
ُ.حنزا حديث هدا وقال؛ المحمدي، رواْ ورجليك** يديك أصابع 

القراةةات؛هونركوا 
.٠١٤ؤو-جومثأ قزله: عل عطما بالغف 4 4وآر-بج=ظم وهي الأحرى 

وحؤه:ثلاثة مذ الرجل تْلهثر ل الثنة حالمت ^٥١^والثافصه كثم ابن قال 
،غنلأ.^٠٢أممهالوا:إبامححذنثا الأئل; 
العظمدو0 الرجل ظهر ق الئائ العظم هوهذا الهعب إف قالوا: أمم واكاقت 

محفيأم،سق،محوا.
اق،عل شح بمكن لا قالوا: الحقن، عل اشخ تثنوا أيم والثالث، 

الثلاثة.الوجو؛ هده من الثنة فخالفوا 

رجلاأف يالحديث، واستدل ولويثرا® ميء عذ لايعمى *إيه ^٥١^: قوله آ ١ ] 

(.oY/rكم)•ابن )ا(مبم 



١٥٣( كتاباسل،ارة)بابهوانضاسمضوءوسنتم 

نحل

نلاهر١^^٣؛.ذكزنااا؛،و U ي س رين ذب 

الشهور.هو وهن،ا قدمه من ظفر موصع يرك 

وأتسمأألمافي إق وإوتيأؤ وجوذم ؤظءسأوأ ت تعال ئوله له ويدل 
لال1ئدْ;آ'[.\ذكننزاه إق وءوسآقموآيثثبمكم 

لآكنالعفن، عثل أيه عليه بمدى لم الماء وصوو ينع ماح محاك كاف ؤإذا 
وهذابه، ابتل قيئن سإ لا عنه يعمى اليسير الثيء إة قال! ؤتتذآنئق ُ الإملأمُ شيح 

الصلتان،أو الئقطة فيه يكون ما ممرا فإثه الثويه، ي>1تعمالول الدين المال عل بجبي، 
الامادمشخ رأي فعل الخال، ل به يزيلوما ما يجدول لا أو ينتوها أف إما 

كافولو الثى؛ عن يغمى لا وأل بالحيين،، ناحد أف بجغى لكن هذا، عن يعمى 
وصارعليه مسم ؤآلأ أراله، الصلأة وين، يئرم أف قبل يزيلة أف أمكنه فال سرا، 

لكمحةَ
فتدأما عر يرس_، يحني! وقم،، لألإه  l،aررعق لآمةأقئ! قنله [ ١ ] 
الرخلم،•يم الرأس، يم اليدين، يم بالوجه، 

yj ] نجب،يحني• ي—رردكرثا® لا دررنجب،ا؛ متعلق المدهب،٠٠ ظاهر رق ز؛أوجه.' قوله
المدمن،.اهر ظق 

٢(، ٤٣)رقم الطهارة، محل أحزاء جح استيعاب، وجوب، باب، الهلهارة، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
خ.بمثئ.عمر حديث، من 

)'آ(الأحتياراتاسة)ه/م«م(ّ



^قضاه1ينيصاسممأسبجحتيل ١٥٤

العسوثهالأعصاء عطف1ا اممه لأل بواجب؛ ليس انه عنه وحكى 
أدحولأنه الرJب؛ عق ثدو قرينه ١^٠^ ق أف ولنا فيها، ثرتيب زلا يالزاو، 

إلاهدا المصحاء بمعل ولا دظيرْ، ص المحثو زمجع المئسولأت، ,ئ اثمئوح 
تي.لإووثئهالئذوة

بجئانةزُسانيلاا.إلأيةا،زئزبمزكلأم 

ؤوأع_دوأتعال؛ قوله بمئز ٠ الرمي'ار الموه ررألأإف قوله.ت مثل مره بمزله آ ١ ت 
ُاف(ار وجه النفزإل ض ررالزيادة ت قوله ؤمثل ٦[ " ]الأنفال: ه مْ تن آستظنث> ما لهم 

]يونس:اُأ[.وزثاده'ه تنسئ أح1ثنوأ ؤلؤي نعال؛ قزله يفئر 

فدثاالطواف بعد الصما إل امحه حينإ قوله. وهو عام قزؤ دليل أنصا وفيه 
وهدم؛رآبدأبإبدأاف؛ه،ا [ ١ ]اومرة;هه ه نعرآش ين وآلعننأ آينما ون قرأت الصما مى 

فهدا٠ >يااأ اف بدأ بإ ررابدووا منلم1 عز ق ١^١^ واوواية ٠ منيمُ صحيح ق الئواية 
أبمادلل•

عامبن عقبة حديث من (، ١٩١٧)رقم الرمي، ممل باب الإمارة، كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 
نمحهتئ.

رقمتبمائإؤتأك، ربمم الأحر؛ ق االؤمن؛ن روية إبان باب الإي،ان، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
.KS^g?jصهيب حديث، من (، ١ ٨ ١ ) 

افعبد بن جابر حديث، من (، ١٢١)٨ رقم .، الس حجة باب الحج، تحاب لم؛ مأحرجه )"٢( 
ئهبمة.

حديث،من (، ٢٩٦٢)رقم ،، الطوافركعتي بعد القول باب مناملثح، كتاب اش؛ النأحرجه )٤( 
ئمحنبممحا.الله عبد بن جابر 



١٥٥الوضوءوسنع، يرالض )^ب هتاب 

وجههعسل ثإذ وجهه• عنل وصوءْمبوممصإلأ لإذثم 
بسلهةاوح1؛ه، إلاعنل وصونه، —صح رأته مثح م رحل؛ه، ع،ثل يم ويديه، 

َُاا(ُ ُ ث َُ 
•وصوءْ ؤيتم 

ينمطإثت ت قال العلم أنل يعص لكن الري_،، وجوب فالصحيح هدا وعل 
الإسلامشيح كلام ظاهز هذا كاف ؤإذ ^t، هذا من الئس ول ياكان، اتيث، 

عامفيهم الخهل موم ق ياجهل وأما ياكان، الرتيب ينمط أثه ٠ لفتاوىر اق 
وحيه.الرتي_ا سقوط فالقول كالبادية 

واعسلاتوصأ، تن أومست، تن خمس ق أjا ٧! وقال بدوي مثلا فلوحاءنا 
يهتدأ الذي هو الأعل أف أظن رخو، ثم يدي، أعجز ثم رأبي، أمنح م وجهي، 

عندهمليس ؛اويؤ 3، رجل ومولت نني-رْ، ربا فهذا ثيء، أغل والوجه والثاس أولا، 
يابرين عثار السر عدر كا فيعير، الصواب،، هو هذا ويقلن ءد\ل 

واضحه.مناتل هذه [ ١ ت 

*n*

)ا(محموعاكاوى)اأ/ه"؛ذ
بابالخيص، محاب ت لم وم(، ٣٤٧رقم)بقرية، التيمم اب التيمم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

عإرحديث من (، ٣٦٨رقم)التيمم، 



سقضاه1همنيصاسممأسبجء>بو ١٥٦

قفل

ووايثان•الموالاة وجوب وق الأعصاء، عنل نب؛ قوي 
الدرهميدر لمته رجله وق يمل زجلا رأى الس. لأف تجب؛ إحدامحات 

نجسالم ولن داود. ابو رواه والصلاه. الوفوء يعيد اف محامره اس يصبها لم 
العنل.( JUوق اللمي. ولآف عنلها، لآجرأْ اأوالأ0 

عمرابن عن روي ومحي به، أش ومد العنل، به المأمور لأف تجب؛ لا واكايئت 
يمسح-ئارة، هدهم، المنجد، يحل حر حميه مح وترك ثوصأ، انه رظ^بممحا 

محانذلظبما'ل

ئزصص هل، الوالأة: ق  ٠١لآءه١iئئرأخمد الإمام هم، روابمان محا إذذ: ]١[ 
أفيصح فلا واحده، عثادْ الومحوء لأف واجأ؛ ا،لوالاه أو والصحح لا؟ أم واجب، 
الثّنمر،،طلؤع عند وجهه ينيل الإنسان لصار الوالأة بندم ئلنا لو ولأننا يمرق،، 

وتنسإ،ساعة، بنصف الزواو مو زأنة وبمنح الصحي، ثتهى ن، يديه ؤينجل 
صحح.وضوء هدا نموز،1 أل صعب، ثوصا؟ هدا نقوJ،! فهل الروال، بعد رجليه 

هز،ا!عل، والدلسو، منها، بد ولا هرءس، الموالاة إف مول،ت أذ فالصواب 

لي،والئزط ]الأئدة:ا■[ ةنيلو؟ه ألكأز.آ إئ سر ٠ هاو: اشَ أف ولا: 
متنل.دةأشياء منر هنا الثزط كاف فإذا متعددة، أعإل من، مsكون الشزط وهتا المثزوط، 

١الأشياء هدْ ثثوال أذ ~لزم المشروط ل، إو4 وهلتا: 

والوحهين)ا/آ¥(،والإماف)ا/أما(.اوواض )ا(اظر: 



١٥٧( كتاباسمارةربابغدانضالوضوءوسنع 

فيهينشف رمن يمضى حص عم عسل يوحر أف قيه المحتلم، والممريى 

-عفو ك أوعن الزتغ، إزاثة مذ الطهانة لأمرل، عفؤ عنل أحز هإذ 
أ.طها3وؤا ق مدخ لم 

مالوقد متمما، ائهثوصأوصوءا عنه قئثظ لم عفييادقث؛'ْؤئ؛أ البي أف ثانيا• 
٢[.لالأحزاب:١ ه حسه ثذوْ  ٥٠٥١يبمؤلغ ؤ، قلإ كتَ؛ان ؤ تعال؛ اطه 

مريق.بدون يعفى عل يعضها يتبنى أل بد فلا واحدة، عبادة الوضوء أف ثالئا؛ 
العفواللأ->سيعسل أذ ء1ل اوسابق العضو ، ينشفبال ذنك ا،لولم، حد [ ١ ] 

ا-إقولأف يالصتانمج؛ مليا بجويكون عتره فلا أيصا، جومعثدل وق معتدل، ض رق 
لأفشديد0؛ رياح فيه بجو علمرة ولا متأحزا، العفوإلا فيه ينشف، لا اللمثد؛الصائن، 

بباردأينا عإرْ ولا الاء، تخر الخرارْ لأف جدا؛ حار بجو عإرْ ولا سشفه، الريح 
الماء.نشوقة معه ثتأحر أينا البارد لأف جدا؛ 

مدرثنح؟ ماذا الوجه هدا جوعل أوق الوجه، هدا عل رمن ل كنا إذا إدذ؛ 
لا؟أم ينشف، فهل معثد>ل رض ل لوكاف فنقول• ٠ ءن'رْرار له اراةل«روا 

نمطت،فقد ئزما الزنن طال فإذا الئزخ بالوالأة العإزة إة العال،اء: بعص ومال 
إلهوالأمني، وطا يضر، لا العفو ئشفج ؤإف فائه عزئا يطل لم محإذا فيعيل•، ا،لوالأة، 
الموالاةوكل بالننف،، تنم لأنا الاتساق نض إذا فيا الفلاة ق الموالاة لأف القياس، 

٢(، ٩٣٧)رقم معه، وما وصنته الدجال ذكر ياب الساعة، وأشراحل الفتن كتاب مسالمت أحرجه ( ١ ) 
سمعانبن الواس حديث من 



صضاه1نينيصاسمماسبجءنبل ١٥٨

معتدو.ومن العفوق بنشوم قالوات فهم الموضع هذا ق إلا بالعزف، دنت؛ر 

قنمم(؛إل ينمم فهذا تثق، حش بقي؛ ثناعل إذا يكر يم 
انقطع.ت،إذا بمر فهنا بطهانته، له علامه لا ء بأي يثقاعل أف الأول؛ القسم 

اعفاوه،سقف حش وصؤنه أثناء ق ثوبه ل ثجانة بعسل يئثغل أل مثل الموالاة، 
الموالاة.لسقوط الوضوء؛ يعيد أف علميه نجب فهنا 

ذلكفإف اثغئولة بالأعضاء ثظق لأم الثقاعل كاف إذا أثا الثاف: المم 
بويه،الإنسان ق يكوف أف ذللمثج ؤمن العبادة، ص ي يثعثي، لمصلحة لأيه يصر؛ لا 

قارأو بّزين ثى يزيلها با ياف فدم، أعضائه، من عفي عل وجدها الوضوء وعند 
يصر•لا فهذا تثق حش عنيْ أو 

ماء،كتحصيل الأعضاء، عن حارج بأئر الموالاة فائتا إذا فيا العلماء واحتلث 
هذالأ0 يضر؛ لا العضوفإثه إذاثنمج ايه بمعنى الموالاةتتمهل، إف قال؛ من فمنهم 

بتكمتل'لهايهؤ•التناعل 

وهمنمثلا فلو بالأعضاء، يتعلق لا أمز هذا لأف ثصؤ؛ إما قال؛ من ومنهم 
الموالاةبثقوط ئلنا فاذ الأعضاء تثنت حر آحز صنبورا يطلن، ذهب، ثم الصنبور، 

جديد.مذ الوضوء أعب. قلنا! ذللئ، بعدم قلنا ؤإف العضو، ينثم، أف يصره لم هنا 
وذقام فالأق

ينقطها.ولا الموالاة يقطع فهذا أصلا، بالطهارة يتعلمن لا ما - ١ 



١٥٩ممبالطبمرةروابمامامضوسه( 

قفل

مث؛،مث؛ ثوصأ العي. لأف أقفل؛ والثلاث يبرئ، مرْ مرة والوصوء 
عاونم نريتن ثوصا ثم صلاهءا له ، ٧٥١بمبل لم يتوصأْ لم مذ وضوء راهد«ا ومحاوت 
بيممئ؛لأا؛لأالإئو:ثصوةشوصا؛أه »_؛ 

ا.هداوضؤقيووضوءالننل؛ثهتلى<،أحزجةابنما■جةل ٠٠
بنافه عند حكي ممد بأس، ملأ بعضب مذ أكثر أعمائه بعص عسل ؤإف 

وعتلثلاثا، وانثثز مضمص ئإ 0^_، يديه معسل . اطب ومول وضوء ؤيي 
هبمإهأمبل يديه رأنه مسح ثم ؛^^l،، إل مرين يديؤ عسل نم ثلاثا، وجهه 
الديا1كان ه زجغ خر زثمحا ئأ مماة، إل خ ذثث لإ زل بمقدم دأ زأيؤز، 

بمأبم،لإشزيخ.ققشل^.

يعنيالوالأة، به وثنمهل بمر لا فهدا الغولة، الأعضاء بنفس سعلى ما ٢" 
الوالأ٠هنا.سرط لا 

خلاففيه فهنا الغسولة، الأعضاء بنفس تنلؤ، ليس لكذ بالطهانة تنلل ما ٣" 
الموالاة.امطنت، إذا أحس لكان الوضوء ولوأعاذ العلمإء، بين 

فالغالبماجه ابن به امني ما أذ وهي فائدة، )؟ئه؟ ُ الإسلأمر شخ ذكر ا ١ ] 
الحديث.أئمة من لحاففل الإملأم وشيخ قال هكذا الصعق، عليه 

يذكرلم لأيه مرة؛ والئخث-م( صد_م(، والتدين ثلأ؛ا، الوخ_ه عسل إدل؛ ]٢[ 

ت٤٣٥)١/ العاد زاد ز القيم ابن عنه م، ذا 



اصضاه1نيهمصاسممأسبجص ١٦٠

ظناةثلأئااص، الني.ض تأل لأف^١، هوثلاث؛ ولا:زيد 
رءناةأبوداوتاروظالم" هداممدأناة وادعل مثن ايصو٤ ®^١ قال: م ثلاثا، 

تممال سوصا وهو نعد عل مث س البل لأو ا1اء؛ ِق الإنزاف ودكن0 
ثمعف محت ^ ررثم، قال: اثاء!,^١^؟ ق ١^ زثول :ا قال: ))لائتوت 
ناجه•ابن جار«-وواة 

قفل

هريرْآبا لأف بالعنل؛ مدوالواجب وياووْ الوصوء، ءّّبلع ؤينثما 
اشاق،حش ووحله ^د، 

 Pه؛ءضأ.اهِ ننول نأت ثكدا ال: ث
إنباغمن القيامة يوم الحجلوو الم >رأئتم اطه ونول قال وقال: 

'aIIpمتثن وقئحياله« مليطل بثكم انتطاغ هض الوضوء، 

قثلأJا وثلأدا مريم،، ومريم مره، مرة بموصا اف الأنأف هدا عل فيجور افكزار، 
بتها.ماوت أل ومحوز الأعضاء، حمح 

وصمهاالبل. لأف يرنه؛ الثلاث عل الزيادة أف عل الحديث،ثدل، وهدا ]١[ 
الفعل.قزيم عل يدل، وكلاهما والفئنم، بالإساءة 

مسألتان:س ]٢[ 

قوسبممُ:البل لقزو ا:تيضابه، ل شف، ولا الن>ووء، إسباغ الأول: 
الوضوءااإ<ساغ ويكز: الخطايا٠، وي،كمزبه الأزجايتؤ، به اف يزمع بقا 



١٦١ا هابالط،ارة)بموافرام١^^٠ 

ارؤصوء(ارررأسغ ظ^بمتئت صحوة بن للقيط وقال ُ اثكارْااُ عل 
فهوبه إلا الواجب يم لا وجه عل كاف فاذ الوا-ى، هدو عل الجاووه اكان؛هت 

١^أو م ل بالاثرج إلا الكم عنقا محا تاكد أف ممن فلا زاحي، 
الزثادةوأثا ناجي، ه نم: نم ^ ثق، فهJالأثكأنئ ١^، ي بالإشراع إلا 

افب.رمحول لوصوء الواصفين حح لأف مئزوعة؛ عم أما فالصحيح ذلك عل 
نصفإل بموصأ كال حمإ ميرْ أي وفعل هدا، مى أكثر بمجاوو انه يذكروا لم 

منه.اجتهاد هذا اثكب، مريب أوإل الساق، 

يدلمو4(( متطل يخأ انتطاغ »هنن ه: الؤّول مزو أيس قاتل: فان 
الزيادة؟اسحبانم، عل 

بمنكن،ليس الماتا إطاله إف النوث! ق الميم ابن قال فالحواب• 
كيسه!من هريرة أبو هذا قال إثإ وقال؛ 

انأولوالعريزه يميمنيا كيسه مى يا ال، ئوهربرة وآب

حديثمن (، ٢٥)١ رنم ا،لكارْ، عل الوضوء إس1غ قفل باب الطهارة، كتاب •سالمت أحرجه )١( 
ن.ظ.هريرة ]ب 

(،١٤٢رقم)الامتثار، ق باب الطهارة، كتاب داود: وأبو (، rr/i)أحد الإمام أحرجه )٢( 
(،٧٨٨رنم)للصائم، الأسشاق مبالغة كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والرطىت 
الطهارة،كتاب ماجه: وابن رنم)٧٨(، الامتشاق، ق البالغة باب الطهارة، كتاب واكاتي: 

٤(. ٤٨رقم)الأصاع، نحلل باب 
الون؛ة)ص:ا'آ"آ(.)٠١( 



حنيل ji Jnfأالإمام المميقعلىالكاميؤفقه  ١٦٢

نحل

هإفوصئه؛ وحمله الماء بتمرب والعنل الوضوء عل بالمعاوية بأس ولا 
ئلوُمحتضيه.

الأنحاومن وعلام آنا فاته -ياجته يطلق س الؤي فاذ كههقئئ آنس هاو 
بإداوْملماءبمتضلأ•

واويحر همشى البل. مع كنت هال: معلمه بن ١^٥ وعن 
صهودكن وجهه• شل الإداثْ مذ علته لخبث جاء يم اللمتل، سواب عر،ِفي 

الئضوء.ئققمحا.

اللئل،من آية ثلايه افة. لوصول نعد كثا ث هالن نؤهبمها عائشه وعى 
ماجه.ابن أحزجه لثزايه. ؤإثاء لسواكه، ؤإثاء لتلهووه، إثاء ثئثر٥ت 

تحل

تروايتان والوضوء العنل بلل ثتشيف نق 

تهالن مم الثل. عسل وصمغ لآ.بمئها ميموثه لأل يكرم؛ إحد'احات 
زخء:هلائاء/هْ.عش.؛، ١٧٧٣^^^

أتجهُتدهلأا.

]ا[فيسحة:مدها.

ميموثهحديث إن ت نقول وربإ به، بأس لا انه الثانتة، الرواية الصحح ]٢[ 



١٦٢ممباساهارتروابمامامضوءوسا 

نحل

وحدهافه، إلا إئة لا أف أفهد الوضوء؛ مى مراغه يند يقول أف ويمشحب 
السعن تؤؤقهه' عم ووى ج ورئوثه؛ عنده محمدا أو وأفهد له، ثريك، لا 
وحدةاممه، إلا إله لا 1و أنهد مال! ئم وضوءه، مأحثن ثوصأ رامي يال،! نه ا. 

،١^١٥٤-^ ^١٠!، له ^ ١١-قح ووثوله هميه محثدا أف وأنهي ده، ريك شي 
أ.منلم ^١٥ ناء؛؛ ي مى يدحل 

البن؛ ^٠lSن هدا\0 و%ءل بالديل إثاما لأف ذلك؛ عل يدل، 
أرادأو ذلك، أفته ما أو الوتتح، بى ثيء قيه المئديل لعل ودها، لكنه ءقؤآلصلأهقئ؟أ، 

أ0أحيائا ينبغي وايه ومت، كل ل مرها يكوف أف ان للأنينبغي لا ايه لأي يبتن أف 
بتد0.اناء ؤيتفص التنثم، ييغ 

علالما؛ يشأثر أف المنحودة الأمور من ليس أيه عل دليل بيئة الماة مض وؤ، 
فواةالإنسان، عل ؛ 111أو بمي أذ اشثوذة الأئور من ليس كاف ؤإذا الإنسان، 

الغتسلأومى الوضوء مى الأعضاء سثيف أف فالصحح بيديه، أوأزاله أزاله؛الئفثة 
لأبأسبه•

يهالوضوء لأف الوضوء؛ و؛ارا الذكر هدا يخن الربط ؤ، ظاهرة والحكمة ا ١ ] 

الوضوءمن ميغ إذا ايامسج مى كاذ فلهيا اياش؛ ظهارْ به والئوجيد الظاهر، ظهاره 

بابالحيض، كتاب ت لم وم(، ٢٧٦)رقم اليدين، نمص باب الغل، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
(.٣١٧الجاة،رفم)غل صفة 



^قضاه1شفيصالإئماسبجضل ١٦٤

قفل

وعنلالوجه، وعنل النيه، حمته! أ •حلأفا بعثر دلك مل والممروص 
الره•وعنل الرأس، ومنح اليدين، 

وي ٠١١^^((همدة محثدا أن ؤأذ4و افُ إله 1لأ )رأئهد الدكز: هذا يقوو أف 
ا•الطهرينارر ٌى التوابير!اوابشم، مى اجعئى اراللهم قذ3أ•' رواية 

ٌَوء  مهلهوهذه الرالإء، آئ لا المذهب، ق يمتى خلافا، رربغثر يخه١ددهت قوله [ ١ ] 

ومزاده!خلاف. بعم ممرا! يهول، المهدُب ثنح المجمؤع ق فالسروي لعرقها، أن، يبغي 
يريد!خلاف،. بعم يقول• هنا قدامه ابن وهذا الشافعي الإمام أصحاي-، بين 

بخلاف،الو.هس،، ق الخلاف لبيان ألث إثإ الكتتانم، هذا لأف المد.هّ_،؛ ق خلاف، شر 
)المعى(لأل العلمإء؛ بين خلاف، بعم به! يراد فهناك خلاف،. بعم المعتى! ق قال، ن ما 

٠١٠١يممطن أف للأنساز، يثغي مطه هذه الحنابiة. -ثم مى ١^١^ خلأف1، يذكز 

يالج شزط لاثزى فابوخيثة خلاف، فيها الو لأل ذللث،؛ قا ه
الثوب،،كلبس شروطها، من للصلاة وسيلة المائة هذه لأف يقول! الوضوء، طهارة 

ائهواا1سه يزتم، أف يفرط لا لتصلا عورثه يه ير الئوبج لبس لو اف الإنأف فكعا 
لأفصعيمح؛ يوله لكي الوضوء. فكاولك، للصلاة، •ءورت_ه تم أجل مذ 

حدبث،من (، ٢٣٤)رقم الوضوء، ءقّإ تحِ، الالاوكر باب، الهلهارة، مماب ملم: أحرجه )١( 
رمح.بمئ.عامر بن عفية 

(.٥٥رقم)الوضوء، يعل يقال، ما باب الهلهارة، كتاب اهزمذي.' أخرجه )٢( 
(.٧٢للسرمحى)ا/ والسوط (، ١٣٤العل،اءسحاوي)ا/ محممراختلاف، انفلر: )٣( 



١٦٥( كتاباّارة)بمبمامامخءوسه 

والإنتئثاى،واآهسةمبم1، والوالاه، البيب، روايتان! فيها رخمته 
\ي}ِو

اشصةو ثاقاَلئ ١^٢؛، عنل شبمه: وم 
والثداءهالأصايع، وكنليل Jلأذنأن، حديد ماء وأحد اللحت، وكئليل 

زاكاكئا؟ا.الثاتة ثالدس بالبمى، 

مجزيلا، يوابا عليها رب ءفيمحادقلأأؤئيمُ البي أف بدليل مقصودة، عبادة الوصوء 
اكوين،.يخلاف، طهر، عل داج يكوف أف المتشبؤ مى يكون قد اف الإنإف 

 [ ١ t عنهقان،؛"حكي وهناك روايتان• فيه يقول• والترتيب روايتان، فيها الموالاة
قال؛\.فقو؛ لكن تمريض، صيعه هن>ه عنك® ولاحم الترتيب• أي؛ بواجب" ليم، انه 

الحكاية.صحة عل بناء روايتان• فيها 

عتلي داخل الزلحه بمد الكمن عتل أثا اوصوء، ول ل الكمن عتل ]٢[ 
الكمنعسل أف يظثوف العوام لأف عليها؛ العوام يّتهوا أف نجب مسأله وهده التدين، 

نحث،ذراعه يفع لحدْ الصنبور من يتوئا كاف إذا ولهذا كاف؛ الوجه عسل مل 
أفنجب الوجؤ بعد اليدين عسل 3، لأيه علط؛ وهدا كمه، ينسل لا وربا الصئور، 

المزمق•إل الأصابع أٍلراف من يكوف 
بدعه.النصوء ق اوه؛ة منح اله؛ م

أحنى؛لكان الثنله ولوقال؛ والثاكه، الثانيه العنله بالدهعةيعني مراده ]٣[ 
وكلواحدة، الرأس منح لكي المنح، فيها حل يل. إئه قائل؛ يهول، قد الدقعه لأف 



ص(ضاهانينيصاسمماستيءتبل ١٦٦

صلا وامحة ننشُ، ثوث لا ه ذ تنشُ، %لأ لا 
اثنح؛ْع لأساتب والكقزاو اقثزار، فحس المملهم، ق فيها حمم، أيه ذلكر ووجه 

لأJاثنح٣اوظث.
وتق؟الشم تنح أليس قائز; قاَل فان 

الأماممن مثحت، فاذا محتلمة، وجوهه الشم لأ0 واحدة؛ الرحيع فالخواب! 
ؤإذاالثما، ق الشم وفلهور الناصية ق الشم بملوف اسملث، انك فمعناه ا-ا؛لمخ إل 

منحهالصمة هده عل اثنح عبملول ^١٤ ٧١١١جعل الدي هو هذا فبالعكس، رجم، 
واحدة.

*ء أ* 



١٦٧ةتاو،او،مارة|وابصضاص( 

ئو1باثأضاتيااا' ق
ل nunإ

الله.زئول وأيئ عاون دممحق جريئ ووى ج حلاف؛ بعثر جائر وم 
عثه.متثى حمته• عل ومسح داو،دمدوصأ، 

إدف،ودقامخم،تجاز

تعال:وانمى، والثة المراق عله دو قد الخم عل المنح ]١[ 
^اف4َخء لأن الخم؛ عل اشح إل نمت الم ماءَة عل )وولجبم( 

العنل.يكون ومتى النح، يكون متى ببمغ والثنة ومنحا، عنلأ مرصي، 
النظوم:البيت يفيده ك،ا ، siUJbتواترت، فقد الثق وأما 

منؤاحتث_ست—ا فه بمي ومي دب من'فئائوارحدبث، 

آبنضُ يهذي حمين ومنح دالخ—وض ثماعه ووو4أ 
المنحمى محلبي ل ليس 'ت لآمحةاممهُأحمد الإمام قال، مئواترْ، الأحاديث، إدن 

أصحابه.وعن الئل. عن حديثا أربعوو فيه ٧؛ 
عله البل منح حديث وملقن: يحيين، نَمذآمق اأؤل_مج اس-تدل [ ٢] 

ع(١ ٢ ٠ التاودي)^،٩ محمد اض عبد أير الشيخ عن نقلا (، ١ التاثر)»،_:A نظم ل الكتاق ذكر0 )١( 
الصحح.اباْع عل واشيه حق 

(.٢ ٠ ٦ / ١ ) والغني (،  ٩٨/ ١ ) والوحهين الروايتتن انظر؛ ، ٢ ر 



صضاه1ششصاهالإصاسبجضل ١٦٨

رمح.بمنعثاو بن صعواف وزى و العنل؛ يؤذ بالوضوء جواوه ويئثص 
^نجين-1زخاإأا-أذلأئ؛ثاق1داو:كاذ 

الرمذي،أحرجه وثزم• زبول عائط مذ لكذ جنابة، مذ إلا زلياليهذ ايام ثلاثه 
•صءحج؛ح حسن حديت وقالء 

ثزعه.ق والثمة ذلك، إل الحاجة دعاء وتعليلازت ' حمهر 
كخان،لا ١،^، أو وقالوا; ذلك ق خالفوا الثاففأ، ذلا ق ءئ ولم 

امورتثلاثة ل الرجل ثطهر ل حالموا وقد 

أوابقواوب•باق ننئوزة كانت إذا كح لا أتجا ولا: 
\}كنآنأ.هو الميم ظهر ق الثائ العقم جعلوا أ؟ام ثانيا: 

انح.جعلواهمضاولك ىكا:أنجم 
اعا،عل المنح مذ ومنئوا الميم، ظهر ل النائ العظلم متهاة جعلوا مهم 

يرويهالذي قهبمتئ، طاف أي بذ عل ا-قمي عل المنح روى مذ حملة مذ أل مع 
النصومئ.الأئمة مذ 

وصحت،خماعة، انم رهط مثل م، انم لأنجا منافريي؛ بمعتى نقنا ]١[ 

انملهارة،محاب وسالم: (، ٣٨٧رقم)الخفاف، j الصلاة باب الصلاة، محاب البخاري: )١(أخرجه 
افعبد بن حرير حديث، من (، ٢٧٢رنم)الخفين، عل المسح باب 

(.٢٧٦رقم)الخف؛ن، عل المح ل التوقيت باب الهلهارة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 



١٦٩ممبالطهارة)بمباسضاص( 

أ.الوصوءل خلاف فيه الخم، عل اينح إل قلاثدعوالخاجة 
ث-لخزازامششووطأبم

ئيءمنه ظهر قإف كله، الميم مى المزص لمحل تايرا يكوف أف أحدهات 
نبيلولا الخنل، ظهز ما المنح، انثر ما حكم لأف علمني؛ المنح بجر لم 

ظ،كالنشمث،بمىجم
لأفالنح؛ جاز الطاية دول أوالظهاره الفلمهارة يوف البطاثه قزمتا قإف 

المنحجار الميم منه يظهر ملأ ينقم منثظل ص فيه كاف ثإف يه. منتور الميم 
•ئمح؛ِلنلك 

كانؤإل ناتر، عم لأنه علميه؛ المنح ء لم يشم، رقيما المم كاف نإف 
—جازمشى إدا الميم مى ميء يظهر لا مشدودا وكاف الميم مؤبع ل، ثرج يا 

ا1نخش؛ِهكاسل^

مى>رإلأ لخديث،! ا-لئممر؛ عل منح فيه ليس العتل إذن تعليل، هذا ا ١ ] 
ثيءفيه ليس ولهدا أعلظ؛ حدثه ولأف الأصعر؛ للحدش، بالئئنة يقل ولاثه ٠ جنادة،،ر 
فحييهالخناثة، عنل ق لايمنح الأصم الحديث، ق ينثح الدي الرأس حش ممسوح، 

الأصعر.الحددث، من أءiظ 

إ؟اأزنئه:افيلف1، ]٢[هدْشروطاشحعلاشن،يقوو 
افرللمالخمى عل المح باب اللهارة، كتاب والرمانيت (، ٢٣٩)إ/ أحمد الإمام أحرجه 
(،١  ٥٨)رقم والبول، الغائط س الوضوء باب الطهارة، كتاب والنسائي; (، ٩٦)رقم والمقيم، 

نْتهعتن.عال بن صفوان حدبئ، من (، ١ صحيحه)٧ ل حزبمة وابن 



^ةاضاه1ششقاهاسممأصبجمحل ١٧٠

صُء 

فيهيكون لا بحيث سارا ^١، الميم من \ذرأطوا لمحل ثارا ررأذتكون ؛ الأوو 
الميم.ورائه مى يزى ولا مقوى، 

أفبث لا يقولووات ٠ ف1لخنابلها المسألة، هذه ق والتافعثة الحنابلة احةJم، وقد 
ورائه.من الميم يرى ولا مقوى، فيه يكون لا بحيث محارا، يكوف 

كالزجاج.وزائه من الميم يزى ما عل بمغ أف محور يل : ٠٢١الشافعثهوقالت 
علفهو نايلون، ظرف ق رجلمه ذس ايا إنأف فلو بالنايلمون• عصرثا ق نمثل ونحن 

ينفذلا الماء لأف يصح؛ الشاقعك وعنيء لصمائه، علميه المنح بجح لا الحنابلة محارم ما 
لصمائهالحلل يصف ما عل المسح تجح لا إل نقول• حى الئر المقصود وليس منه، 

عنز;ه.طنذ به نؤ الذي كاتيدس، 
ْوم َ  ٠٠..ءه ُء  وأنهالفنصن، محل مز يثرط لا انه وهو ^ا وراء ثالث، قول وهناك 

ابنالإسلام شخ احتيار وهن.ا باقيا، اسمه دام ما اؤم، عل المسح محور 
ابددبض الخ محردان ن.بم؛؛ام وءلآ'ا' ءتنرً' ص دغم حز■('" ائ دؤث 

اومحق•

(.٢١٤/١(،واكني)٥٦(،وانماة)ص:١٦^^رادفى)ص:
.٥( • ٢ / للتووى)١ المجمؤع )٢( 
٣(.٠ ٤ العلمة)0/ والاخيارات (، ١  Y٨٣/ )١ اكاوى محموع )٣( 

.أ(.)؛(الحل)؟/'
اينأبيثسة)\/هبآ(.)ه(أحرحه 

٥I )Y/ الأومحط ي الذر وابن (، ٢٧٦)Y/ س ش وار ١(،  ٩٩الرزاق)١/ مد أحرجه )٦( 



١٧١ةت1باسةربمباّضاص( 

نحل

أوتمله oLlJالميم مى ينمط كال مإل فيه، المسي متابعة يمكن أف الئاف• 
صشىبج؛فاطاثثىف.

تْ؛.بمتقونواءلدلكا"اتلودواللبودوالخري،والخوارب؛لهاووىالمغثوه 

ابوداود،أحزجه صحيح. حديثح والنعلم(. ابووبم، عل مسح ه المى أف 
صحيح.حنن حديث، وياوت وامحمدي، 

فيعاجوده من لمم ا-عل المنح جواز مى الخكمه لأف الأدلة؛ هوظاهر وهدا 
ز؛مذآإئق٠ الإملأآر شيح احتار ولهدا اؤع؛ مثمه وهي يصف، لا وما البسرة يصف 
ميالعله أف عل بناة تناية؛ إل محتاج خمحا كاف إذا القش عل النح جواز 

الثمه.

حشا-ئابلأ، هذامدهب ق ا،لذام، وأصق هوالصحيح. الثالث القول وهدا
وهوعليل، وتعلطهلم عليه، المنح امتع اوز مقدار القرض محل مذ لوظهر إثه قالوات 

ظهنما صحيح، عتئ وهلا *.^. ١١حكمة ظهر ومآ المنح انوحكمه ما لأف ^^٠٠! 
يط1ىحقئ هذا أف بش متى لائه المنح؛ ءزصه صار له يابعا كاف ؤإذا انثر، ؤا ثاع 
الثنضمحل من يظهر ما وكان عليه، المنح جار فقد ا-ثورمت، أو الخمن انم عليه 

الثنل®نلمهر ما ارإف فمولهم• انو، لعا ثانا ذلك أمنة ما أو صفاء أو بثقونم، 
المنح.حفن كاف إذا أما حمر، يكذ لم إذا العنل ئرصه نقول• ثمنؤغ، 

)ا(الأخياراتاس)ه/ه«م(؛



صضاماييصالإئماسبجضل ١٧٢

سضت1زيجمنأس
أئ1ةفيه، الثي متابعة يمكن للمدم ناتر ملبوس ^١٠^٠ افب وئول 
.،!^١

إيشها نيئ، لا لأيا يها؛ الخ جز لإ كائث رش م شد لإذ 
قئ،ثدثاالم

محل

وامير؛لآفكاثأغمادلخوب مثأل:فووواخا،لأأور 
أ.العص1ها كنمر ثه ثتجاح ملأ معصية، 

يمنحلا بثي ثبش ما أف الاوم_ا، وهو رَمحةآإثث، ، ١^١٥إليه يهب ما هدا [ ١ ت 
عليها.بمنح لا آساف ف أك 

أنهنايووب لأل اجورب؛ من أول هي ل عليها، بمنح أل والصحيح 
وكدللث،ندها، ق معاناة إل تحتاج أصعب، واللمائف ندا، منها وأنهل ثزعا، منها 

إنعا١^٥١٤ ذات، عزوة أف فيدكر هدا، يستحملوو ;ؤ.بممح الصحابه وكان لها، حق 
الئسرأر.م من >، القائف1، تخدوف كانوا لأمم _، Jbئثث، 

~وهوعليه اأمسل لأف الإيم؛ مع الخوان والصحيح حلاف، فيه أيقا هدا ]٢[ 
الثمربرحمي الرحمن محور إيه ت يقول من العلياء فمن حلاف، فيه اآنصيه~ نمر 

الخهادكتاب لم؛ وم(، ٤١ ٢٨)رقم الرهيع، ذات غزوة باب الغازي، كتاب البخاري! حرجه أا 
رْ.ءتن.الأشعري موسى \لي حديث، س (، ١٨١٦)رنم ١^۶٤، ذات غزوة باب والمر، 



١٧٢ه1باّارة)واباصضاصر( 

قفل

امحةتهتئىو:مم
طاهرyj(ا؛أذحئمحا هإل اردمحا مماوت حميه لأينع قاهويغ نمر اي.ِفي مع 

ضلأنمحُلأولإسا.

سمةابن الإسلام ئخ واحتيار ٠ حت؛مهر أبا وهومذهب المعصخ، مر نق 
 ^A؛i?مصزوالا و:. الث<اموو مل لم ؛، ١٠۵٢^عن منثصله اشصته لأف قاوت ٠ 5؛
ملفلم المغصوب، كذلك ممزمنيكا( سافئوا >الا قاو! بل العصخ؛ تمر ق الصلاة 

المثقوب((تئبموا ))لا قاو: بل الخثوب؛ ثل شخوا لا يصصمُ: الض 
١.^.فامئب 

العتادة،ق يزر لأ فإثه نحربجا محرما كاف ما أف المواعد؛ إل، أقرب وهمدا 
عام.نحريمه والمعصوب 

لبسيم ا-محوب، لبس تم البمى الرجو عنل لو أل هذا عل( ّتمغ آ ١ ت 
خلاف.وفيها الطهارة، كعاو مل البمى لبس لأيه المسح؛ يصح لم اليسرتم( 

كعالبعد مي. إل نحتاج إدل؛ الخم® بس نم ®هإذتيثم الموJأن ؤيمول 
؛الماءّالطهارة: 

أوبجور لا فإئة وثوصأ، الاء وجد تم ا-ؤما، بس تم بالثمم، ثطهر فإف ]٢[ 
(.٩٣/المنائع)ا (،ودائع ٣٥٦محممراختلافالُل،اء)ا/ انظر: )١( 

)آ(الأختيارات،اس)ه/'هم(.



صضاهاينيه4اسمماجمدبجضل ١٧٤

١!^،محي يازي م ظ  Jpنم يه نئن نأووي 
لأيالنح؛ لئ\ محز ٢ عويا محإذ حي، ق طهاوتبمإ لأو عليه؛ ثص 

ُ.التتملما ماسهت حي، داقصهتي صاومحت، 

التعليلوهدا ا-لثدث، يرهع لا النمم يأل هذا علل والمؤلم، الخم،، عل ينثح 
أشيربد ^،^1 ذكرة• بعد تعال الله قال الحديث،، ثوي التثئم أف الصحخ لأف عليل؛ 

جعلغ٠٠اللمي وقال ِثلهزمحرهلالأئدة:ا■[ يرد وثكر لحتج تن هظم تبمثق 
نجدم ثإن انلم وقوة الك »اشئ وقال: ثطهوتا«راأ ننمدا لأن>و اق 

ثلئإ.لا للحين، راؤع وصوء فهو ا بنتن٠٠ر منر الماء 
اشحيجوز لا الم يازة عل الخف بز إذا أل ي اضيحه لعلة ام 

١^-^شل، عصزان افئم محل لأو  LgJعلاة لا ١^٠٢ طهازة لأف عليه؛ 
حكمالطهاؤة هذه عل يلبس الذي للحث لم؟قذ ثعلى لها لم؟كى فل، وال٤مان، 

الصحيح.هوالماس هذا بالميم، يعلق الذي الماء طهاؤة عل لبس ما 
بساإذا البول نلس به ومن المستحاصه أف والصحح صعيف، أيصا هذا آ ١ ] 

خي.ق كاة تياتثج لأف اشح؛ فى ١^ تمام يق ئويا نأ خفا 
النجاسةمى التلهاوة القصود يقول؛ من عل نجسس، كيف قاتل؛ ئال، فإل 

لأالنضوة؟

الأرض._،i، باب:الماجد، كاب ومالم؛ (، ٣٣٠رثم)اكمم، كاب المخاري: أحرجه )١( 
قءجهبمت؛،ا.الله عبد بن جابر حديث، من (، ٥٢١رنم)وطهورا، مجدا 

(،٣٣٢)رقم يتيمم، الخنث، باب الطهارة، كاب وأبوداود: ١(،  ٥٥)ْ/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
كتاباني: والن(، ١٢٤رنم)الماء، مجد لم إذا للجنب التيمم باب الطهارة، كاب والارملى: 

زْ.بمه.ذر أي حديث، من (، ٣٢٢رثم)واحد، يتيمم الخلوائت، باب الطهارة، 



١٧٥هت1بال،ص1رةربباّضاص( 

ا-مححوأذحلها عسل يم ا-محث، هأذحلها وجليه إحدى عسل نإف 
^^^^ُبزالأَئلمليواشي

الأوللومغ ما يائه والثبمس، الطهارْ كإل بمد احدث لأنه محور؛ وعنه؛ 

ئطهزارإدا ت مال يذلك، يصئح أحزى أحاديث جاءت إأد4 عليهم ثري ت فالحراب 
أو:الحم، طاهزمح،<<راءعشل:س ،اأس لإيزائمحغ«بم:

طاهنتان«رآ*.زمحا »أدحالق الروايات: بعض ل حاء ومد اكدمإن، أذحك 

يدخلمهام الثمثى الرحل يميل أو يصح لا اثه الثوو عل طريى هدا ا ل١ 
Luالبمها نأ اليش، ؛ J^-Uالبمزى لبنت إذا أنك هذا إل الخزيق يقول: ائ، 

متيىلإمحاقاشزة،
الطهارة.كإل يعد اللثى فيكوف 

الزجلعسل إذا محور أثه يرى ا الإسلام؛ وشخ هذا، ق متومحف وأنا 
أحمدؤمحةآنئقراُ.الإمام عن وهوروايه البمرى، بجيل يم اُمحل، يلبس أف الثش 

هذاالثنزى، النخل عنل إذا إلا الثمحى هز ألا الاحتياط أقوو: لكن 
الأَخنط.

لم:وم'٢(، رنم)٦ طاهرتان، وهما رجليه ألحل إذا باب الوضوء، كتاب الخاري: أحرجه ا ١ ل 
و?)ه£أذ.ايفرة حديث، من (، ٢٧٤رقم)الخفن، عل المح باب، الطهارة، كتاب، 

رْ؛هبمن.الغيِ؛ حديث، من (، ١٥١رقم)الخفن، عل المح باب، اكلهارة، كتاب، أبوداويت أحرجه )٢( 
XT ٠٥)م/العلب الاحتيارانح )٠١( 

(.١ ٢ والمحرر)١/ (، ٩٦)١/ الروابج،وااوجهين )٤( 



صضاه1همهمصالإئماسبجينل ١٧٦

ائنح؛ؤبر نإ ا-لص هدم ١^-^؛ بلؤغ قبل قاحدث حميه قإبس ظهر محإل 
محيى.الئبمل بدأ من هأشتة محدث، وئؤ طت>و\ ق حصثث، ح-ةلا لأف 

ijp  لسن م طهازة، عل حما ينAsy  نحدث،أف مو -محنثوهال١أ أن آحن
صحيححفث لأنه أو٤مها؛ صححا التحتائ كاف تّزاء المؤهابي، عل السح حاز 

بمثلءازةكاة،أتجمث.
طهازة.عتر عل ثبته لأنه عليه؛ التح ُ ثن ااثد>ثج ثني ^ ١٠١١بز نإف 
لمثزولَ\كغ لأف ه؛ ١!:^ قز لإ ١^ بز لإ ، ٥١تنخ زن 

مضاش^ا.
الخيش،ق بالبتطار عندنا يثمى ما يشبه غليظ كبير حمث الخرموق؛ [ ١ ] 
لأتجا^١؛ الشام بلاد ق يشل إنه ١^ مول ^١، يض بطاث 

الثلج•محمى الإوذْ ثئ انحزمومحايقع وهذا يلوج، ذات بارئه بلاد 
عتثعليها؛ ١!^ قز نم ١^١^، لبس م الأول، مثح ®إل الأحيرة! المساله ]٢[ 
وهوالئائ عليه لبس م الأول، مسغ إذا ايه والصواب صعيف، المول فهدا صحيحة، 

أحدثثم طهانة، عل ا-اءما بز ان لكنالئاق، عل يمثغ أف يجوز فإثه طهارة عل 
ثوصأإذا فهل آحر، حما عليه بش ثم الطهارة، تج، فالأف الخم،، ومثغ وثوصا، 

التحتابي؟عل لتمثغ عئلعة أف بد أولا الأحر، الخْئ عل ينتح يجورأف ثانيه منه 
التحتاني؛عل ثثح م عئلعة، لابدأف يقول(ث والدهب حلاف، فيه الخواب؛ 

المجموع)\/؛'ه(.ا



١٧٧ممباسل4أرة)0باسإضاص(( 

ئسالأئو،ظقاهابه.
الطهاتةعل التائ ا-محا ثلبس أف يجوز اله اكان فالثول يلرم، لا ١^١^٠(؛ والمول 

سلكذلأنمغإلأ:ؤلأةالأئو.
هووهدا الأنثل، تياتة عل لنتن إذا الأغل كشح أذ نحور الثاو: القوو إذن: 
علأبنه ٠١إف وقال: اأئوويراُ واحتارْ الراجح، وهوالقول ايحتارل، 

فيها.إشكال فلا كاماه، طهارة الخم عل التح فطهارة صعيف، يول ثاهتة® طهانة 
لمزثإ لل؛، بدون ملأ ك، يوما عليه ومنح -^١، بز إذاJا أف لو ألةأ م

يبنييعني• فقط، واحدْ ليله فيكمل القاف، عل المنح بجواز وقلما آحر، حما علميه 
عزالأم-

الخزنأ؟هدا عل ماز هل قائل: قال فان 

كلسنغ أذ بد لا منحه بعد ثزغته إذا لكذ ا-إقزمويى، سبه الخزمه فالخواب: 
\لذيه/
ا-اءس،لبز م بويه، مثلا ثيء، رجله عل أتى ثم ثوصا، ئئ ةائلت ئال، فإف 

علمه؟النح له نحون هل 

يصح.يعم، فالخوامح-،: 

خاتلا؟هدا ةيل:هل؛م فان 

:ا(الجمرع)ا/أ«ه:



^قضاه1يشصالإئماسلأضل ١٧٨

لأف١^؛ ^١] ئائمحوص ي  b^y^Ujضبما الممأئ لكف لإف 
صحح.لخف مسور الميم 

صحتهياعترث بالثويائ، مثى ا-لةكم لأف يبوو؛ لا أصحاساI بنص وياو 
كالممرد.

صحح.يحم 

اأنح؛بجون لا امحلأذ القدمؤا ئانثؤ وق ^ محئئا ثإفَبم 
ا.الواحي.ا كاقث ثصاوا هي،، انثر الميم لأل محور؛ أف واحتمل لدللثط، 

محل

روىة لكافر؛ ونالهن ثام وثلاثة للمقيم، وؤة بيوم المنح ؤقوثت 
؛لأ؛هتبوك، عزوة ق ا-قم؛ن عل بالمنح أمر اش. رسول أف مالك بن عوف 

سأتيُ ^١ أيد: الإم مال بمشم. ذج نئا دتلكافر، ذص ام ئو
وهوآخرالثى. عزاها عزاة آحر ترك، عزوة لأدهِفي اُقمح؛ عل المنح ِفي 

بمه.

والتهلهركامل، ا-قم، حائل، فٍه ليس فالنح أصلا، يحائل ليس فالحواب: 
باه-،•يعلؤ، بل ز؛ابمني، 

علينتح أف محور ائه الصحح القول إف بل الصحيح، هو القول هدا [ ١ ] 
الأحر•بعصهكا نر ٤مهما يغويا لم ؤإف وخدم، الم*مقا 



١٧٩ةت1دااسهارةرطباصضاصق( 

نحزهلم وهومنصته، الثمر، ينقاد واد ما لأل كا-لثصر؛ الغصته وممر 
\لث-ن2تأ.ألJنممادبه 

لأيالئوا:مح؛ إخدى ق الم بمو اص حم من الدة ايدائ زء 
كالصلاة.فغلها جواز حي من وفتها أول هاعتثر موهتة، عتاده 

هاهتمحىأيام، ثلاثه بالنح الم.أنز لأف النح؛ حم مذ والأحرى؛ 
أذظولمحنيا؛لإطالأا.

هذاوعل الحدث، بعد النح حي من ا،لدة ابتداء أل الصحيح هر وهذا [ ١ ] 
العاثزهالثاعه أحدث م المجر، لصلاة طهارة عل الخفث بس اثا إنأف فلو 
مذ١^؛ ا؛تداء فهل ومنح، عئزة، الثاذيه عه ١^١ الظهر لصلأة ثوصا ثم يتوصأ، ولم 

لحئزة؟الثانته مذ أم الحاثزة الثاهة 

الثاعةمذ ارحوح الأول القول وعل عئرة، الثايته مذ الراجح المنل عل 
اللم.مذ الدة ابتداء أف مادا مولا العل،اء بعص وثرى الحدث، مذ أي؛ العاثزة، 

ثلاثه:فالأقوال 

المحي•ا"ءذ 
\ذرني.بند الحدث ٢—مذ 

هوالصحيح.الأخئ وهاوا الحدث، بعل النح مذ ٣— 

يد١نحن. اأالسح أن كلأمهلم ظاهر لكذ به، ثتكلم من أر فلم نح—ديدا متح لو أما 
حدث.عن النح مذ و»و3و و\ئ\ تحديدا، التح مذ الدة لاثتتدئ واله ينتبت، لا 
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بدألأئه منافر؛ منح أم التح، مل نام ثم الحصر، ِفي أحدث ؤإل 
الثمر.ق اأعثادْ 

لهفهل محدن، أذ P، أخزى ْية لبنة ئأ الحف،، زغ لكو إذا قائل: ئاَل فإن 
عليه؟يمنح أف 

لمسةفلأإز.إذاكاو فالخزاب،: 
علمه؟نح قد كاف ؤإذا يل: فان 

تعندهم والقاعدة الوصوء. بعد إلا يعيده فلا عليه منح قد كاف إذا فا-بمواد_،ت 
عللبنة لائه احرى؛ مره عليه يمنح لا ذللث، بند أنيل إذا فإثه الخم، مسغ متى 

ومت،هناك يكوف ألا نازم أحد— به قال محا —وهو القول بذا نلنا ولو مح، طهاوة 
وألبسا،لدة، اقهت إذا نأ-حغ ت يقول، أف يتهليع واحد كل الخمن، عل للمح 
ح\.ي.من الله وأبتل>ئ نح، طهاوه وهي طهاوة، عل الخمن 

١■>^ما تكن عإردا، وقاله الطهاره، ئتقص لأ الخم، حثع إذا إده ئلما; ونحن 
عليه،وينثح يعيده أذ يجوز إيه ت قال، ثتتقض لا الطهارة إة قالوات الدين هؤلاء مى 

وحيها.كاذ ؤإلأ \ذنوو(.( نبيا قال أحدا يجد ولم يعسا ولقد 
 ،Jيجديد؟منح المنح ولولكف حى موت فإ

التحفيجوز الومحوء، ينتقفى لم اثه فمعناه تحديد مح كاف إذا لا، فالخوا'ؤ_جت 
الطهانةعل وهو حلعه لكن منح، ما الشحصن أد هزصنا لو وكازلاك، الخغ، بند عليه 

الأُولمزاذح\مت0فلأاز.



١٨١

مقيم؛مسغ انم أيام، ثم الثمر ق اومسح نام، يم امحر ق مسح نإل 
الخصرق طزمها أحد وجد لإدا والثمر، يالحم حغمها ثئتلما عباده لأمتا 

عك-محأالحفيكادال

^٥١^٠٥ أحمدا فالإمام نام م ممها منح إذا حلاف، فيها المألة هده ا ١ ل 
وصمنافر، منح يم وةالث الموو، هذا عن رئ ثم مقيم، منح يم ائه يرى كاف 

قدكاف إذا هدا منافر، منح انم نام فإذا بند، ينته لم المسح حنقم لأف الصحح؛ 
الحم.ق منح 

بزلو وكيلك منافر، منح فثمتح التح مل تام ثم أحدمحث،، إذا أما 
فمنافر.يمتح ال ومق محدث، أف من؛ تام ثم الخفث 

حالات:ثلاث لها فالماله إذن: 

امحت،لإثحئنام.^ممإ،
الأوم_ا.عل، حى متافر، منح منح ائنح من؛ تام ثم أحدث، ٢" 
مقيم،منح يم ايه الموي، ق حلاف ففيه تام، ثم ومئغ، أحدث ٣— 

الصحح.وص منافر، منح يم والثاف 

الصحح.ص هذا ركعتين، يصليها الثمر صلاة لومتدت مسألة: 

عل،فمنح ثانيه، يطهر ثم حلعه، ثم الأغل، عل متح إذا قائل• هال، فإف 
ذلل؛،؟له فهل، عليه، ؤيمئح الأعل، يعيد أف أراد ثم الأنمل،، 

.١( ٧ ٩ / والإنماف)١ (، ٢ ١ • / والفرؤع)١ (، ٥٦والهداة)ص: ١(، ٦ الخرش)ص؛ محممر انظرن )١( 
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ا-قال.ق مدته امفت أيام، يم ولتلة، يوم من أكثر النافئ نثغ ؤإل 
بياني؟ضلكثحم؛لأو

الأًنللأا.إل ز.بمنا ئزطها ل شككنا قاِذا زنمه، زالمنح اشز، 
؟La_jالظهرأو٥؛!، تتح هل ثك تإ الظه_ن، وصر وأحدث، ليمل ؤزو 

ائْموححالإ مش لأيه صحح؛ عتر الأنمل عل تنحه هدا نقولت فالحوابأ 
الصابط.هدا بالماء، طهارة بعا« إلا المنح يعاد أف يمكن لا 

بالقنJمحا إذا أثا شم، تنح يئ الثفر ول تنخ إذا أته عل بماة هزا ا ]١ 
تحناثك تيثث لو ت نقول لأثا يضر؛ لا الشك فهدا منافر، منح يتم اواجح 
مسافر.تنح مأتم بانتصر 

وسائر،وتنح، وأحدث، الحصر، ق الخم، ؤس رحلا أف لو ألة موهنا 
فاذامحئ؟
تنحيتم اداجح المول وعل مقيم، تنح يتم المؤلم، كلام عل 

فر.منا 

يمفهل سام أف بعد إلا يمتح لم أو ينافر أذ لإل نتح هل سك،؛ إذا لكي 
مقم؟تنح أو فر منا تنح 

متافرتنح يم بائه 3نلنات عل لكن مقيم، تنح يتم لآمها؛دثت المولث يقوو 
تنحيتم فإيه الحصر ق تتح أيه تنس فلو تنس، أو سلث، مواء لأيه حاجه؛ لا 

فر.منا 

مقيم.تنح يتم المنح بند سام إذا اثه عل نبي المسالة هدْ ق المؤلم، فكلام 



١٨٢ممباسصارة)بابصضاص( 

وق'، الظهرا مل انه عل المسح ق الأمر بى المنح، حي مى المدة ابتداء ومحا؛ 
عنلووجوب ذمته، الصلأةِق ماء الأصل لأن ا؛ منح انه عل الصلاة 
أضئه.منياإل زاحد كل هزذذنا اوجل، 

فضل

يديهمصع وعقبه، أنمله يوف اخ—، أعل ينتح اف والسنة 
١^؛نبغ ائ^اJ: ززى ج نامه، %ؤ\إل P هدمه، اضابع ء ١^ 

ُتجح•حس ظاهرجا. عل، افمحا عل مسح ي. 
١^ا-محث أنمل ، ^ljا الدين كال ثو ت هاو رْ؛.بمتق عل وعن 

أغلأْ.مى يالمنح 

ءسصانساءُقةأتي
ملزمهمحدثا صل ايه معناه يعدها المنح كاف فإذا محدثا، صل فد فيكون ]٢[ 

صلأةمل من المئح مده وسدئ ذمته، ق ماؤها الأصز لأف الظهر؛ صلاة قفاء 
أءاولم.َواش وهذا هذا. ق يالاحتياط عملنا اثنا يعني احتياطا، الفلمهر 

لكا0أنثلاوأي:المائي،:ادي سم؛عنيباوأي 
مأنلباممنأض،وذكلألضأغل محيطكأم لكل 

لوومحلتااثنا ومعلوم سل، يرطبة بل عنلأ، وليس فمهل، للحقن رطيب هوإلا ما 
اامث،أعق عف ١^^ يكوف أف ١^ مكال أكوJالنجاثة، يتلوث لكاف ا-محث أنمق 

السرغ•به جاء ك،ا 
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ا.ابوداودأ زواه حمته• ظاهر عل يمسح اممب. ونول رأيت ولد 
\شتؤتحح\كنإن الآ'ممئأغلأةأيزأة، تنح م ^ ٠٥١لإن 

محممحِض،كاثيىاأل
حنن.حديث عل حديث [ ١ ] 

واحدة؟صء متا يننحيإ أو التنزى م الثمثى بمنح يتدأ هن؛ م [ ٢ل 
~أىتبالأول أحدوا الذين قاما باكاف• بعضهم وقال بالأول، اأعلاء بعض قال 
قال'ه، البي وضء يكر حثن المغ؛رة بحديث فاستدلوا واحده— ص، يمنحهنا 

بدأاثه يدكز ولم ا عايه،ار فمنح طامزيم® أذحلتهإ يإل رردغهإ اف رمول قال 
اونى؛اممىضاننابالبمٍ، 

باص•

محأله والفزغ الغن،و،، م، قزغ النح إن فقال: هتدأبامين، يألقاَل: تن، وأثا 
ولوطهورْ وترجله ثثله ل الثمن ينجه س البي رركاف بصوم واستدلوا أصله، 

المنيب،ين؛في لا ءل؛هءا® منح ٠٠قوله: باق رْ؛.بمتن المغتر؛ حديث عن وأجابوا 
الأذمتنلأف بصحح؛ ليس الأدنم مسح عل يامه وأ0 ينافسه، ولا متقيه، لا فهو 

وملم؛٢(، ٠ رقم)٦ طاهزثان، وهما رجليه أدخل إذا باب الوضوء، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٧٤رقم)الخنس، عل المح باب، ال،لهارة، محاب 

كتابومسلم؛ (، ١  ٦٨رنم)والغل، الوضوء ق التيمن باب الوضوء، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
خأهبمهأ.عاسة حديث، من (، ٢٦٨رئم)وغره، الهلهور ق التيمن باب العلهارة، 



١٨٥اليفض( ض ائسح  ubالطهارة) هاب، 

محل

طهاوثهبطلغ المسح بمد أوأحدمحا حميه أوحلع المنح، مدْ امصش إدا 
يطنت،رال لإدا العنل، نمام أقيم المسح لأف حليها؛ وثرمه الروائي، أقهر ِفي 

سعص.لا لكوننا حميعها؛ ل فتبطل الميمم، ق الطهاوه 

كامحئمالمدو، هاجزأْ ع>نلها، بدو رق لأيه قدئنه؛ عنل محزئه 
بجدال1ءَااا.

يدأأف ينبغي فكان عفوان، فإننا الرجلي بخلاف الرأس، مذ لأما واحد؛ عضو 
اليسار*قبل باليمين 

كذا؟أو كدا الأنمل هل يكوذ: أو تحدو لا والماثه وابع، هذا ي والأم 
أورب•حمبما سواآتنح يجزئ، الإجزائ أئا 

الطهارة،يبطل لا أما الصحيح وهواواجح \ذؤبؤ1< والعوو قولان، هذان [ ١ ل 
فقهونتح و;زمحأ، لأنه وذلك ١^^، قيأ والدJل المدتين، عذل ولا 

يرٌنيلا الئرمح، الدليل بمنتهى ثن—، وما الثرمح،، الدليل بممتمى ؤلهاريه ؛؛--، 
وفدصءَ:ي:أينالأولضص؟ 

الطهارة.بماة فالأنل اليللأن عل دليل فإذا الدليل، بثنتقى ئخ 
يقوموصم، عينا، وليس وصف، الخدث فيمالا1 الممثؤح، زال إئه ؤ°بإ.' وأما 

فإذاطاهزا، الدن وصار ارثفع، الوصف وهذا للوصوء، الناقض وجود سإف بالبدن 
•طهانيه عل يبمى فإثه ؤناهرا كاف 
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ثعلمغالمسح انساحه لأف الملمح؛ بطل الخف ساق إل هدنته احرج نإل 

طهاوثهفإو -ئمة، م شعر، وفيه نثحة إذا الرأس عل بالماس أحدثا ذ إم 
عيُ-جواب بدو ا-محئ ومنح أصل، الرأس نلمح أل هدا عن والخواب باته، 

ثعلمغما أف فالمهم أوبدليا؛ أصليا زال ، ١^٠۶المنوح يكوف أف يور لا فإثه سديد، 
الختكم.ق مور ع؛ر الثري، فهدا أوبدليا أصليا كاف فسواء زال، قد الطهارة به 

هيبل طهارية ئتتقض لا لئص ا-حاغ إذا اله القئحح المول، إف ت نمول ولهذا 
الئزعل،الدليل يمهتصى سن، طهارثه أذ ذلك، ووجه الدليل، عدم والدليل بائيه، 

فلأممضألأبدممئ.هذاوبم
أصلاليأّز اق بالإاس هذا ؤإبطال اليأس، عل قنانا الثاف: الزلخه 

أصلياكاف سواء زال، قد به الطهارة ثعلثت، الدي الشء لأف يور؛ لا بدل، واثق—، 
بدلثا.أو 

هiنالو لأسا جديدة؛ مدة وستدئ ١■^، يعيد أذ محور أمه ذللئ، يعيي لا لكن 
علملمذ بد فلا ا1مثوح حي إذا نةول،ت ل داما، ملمتمزا المنح يكوذ أف للزم بدا 

وخب•عنل من بد فلا ا1موخ حي متى مهريه! قاعدة هده الرجل، 
ثمملمح، طهارة عل ا-لتم، حي ررإذا العلم• أهل مذ أحد قال لو مسألة! 

فهوالمول ب"ا أحد لوقال، يمنح® أل محور فإله وقووه، ينقص أل مل أعاذه 
ج-

الميم.باستقرار يعني• باستمرارها، ننجة! ق [ ١ ] 



١٨٧

١^^؛مئ ولزنة منحه، بطو نزعة، م الئنئ\إأ، ا"مح1، عق متغ وأو 
المدا١'.ك و، اص زال ة يا

ظ
اطهوئوو ثوصأ ئالت رق.ءغن المغيوة ووى لتأ الهمامة؛ عق التح ويبوو 

صحح.حس حديث والهمامة• ا"قمح عل مسخ و. 
محامؤعل مسح س اف وتول وأيت ت مال خ.بمئ أمة عمروبن وعى 

وحمح-وواْابماري•
علالمنح يطهره لم مذ مال؛ وؤيتئ عمن عذ يإنناده ا-لقلأو وروى 

المنحمحجاز ١^،، دزصئِفي ينفث عفو الؤأس )، Vjاش• خوِا ملأ الهمامة 
ةلخائيهكاكJمحا٢ا.

لأنةبكشفه؛ العائم جرت ما إلا الرأس يجع ّناترْ يآكوف أف ؤيئرؤث 
الهدمين.بعض خلاف ا، 3عضَعنثإ ١^^٠٢، ق J؛5>_ العادة جرت 

يعادلا فإيه الممنوح ئنغ متى ايه قليل مبل يكريا التي القاعدة عل بثاء t ١ ت 
•كامل بعدوصوء إلا 

عل^ litهجارالقمم ق ®عفونمط طنديا وصما ي1ثونئت هزا ]٢[ 
فجازالماتة:ثق، زع لأة بمال: بل لأوله، هدا -نائلهثالقد؛مح« 

عالتا.ا1ثهة أجل من الرجل عنل عن يا-لأ ا"خ—، منح كجواز الرأس، منح عذ 
كثفنبأف نقول ول_إذا يكشفه، العادة جرت ما إلا محقي تحليل هذا ا-ّأ-ا 
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لهاذوابه لا ما لأل ا-لآك؛ محت ثكول أو ذؤابة، لها يكوف أف ويشرط 
الث-ن2تئ٩ ينتح ملم جم، التشي عن يئ ومد ١^^، أخل عإئم سبه ولا 

Jهافن لم لَ، ^lJظبجا، اشح خاز محك ذاُث، كات مإف \سولأ. كامح 
الدثةل١أ.م مأئلم تاريى لابجا ذزائ؛ 

ققلنا اثنا مع العفو، لنعض كئفت، انه مع ينير، لا الرأس ي العادم به جرت ما 
امتثناء؟بدون الميم حمع اق: 

الؤأس،من ثيء فشمخ العادة جرت العثامه لأف ذلك ؤ، الثبب مولات 
ى.قمأ 

 [ ١ I! التييعني وادمحكه ذزابة• أوذات محسمه، ئكوف أف ا.لولم، اسرط
منيل؛طزمها أحد يعني ذزابه، لها يكوف أف الدراية وذات ا-ثثك،، محث، ليه منها يدار 
عليها.اثنح يمح لا مإثه ذؤابة دان ولا عص'* ثكن لم فاذ دؤاي4، يكو0 حص 

أوذاتمحقه، فن لم ؤإف عليها، اثنح جوار ' الإسلأمر شخ واختار 
الصحيحفالموو الصحيح، ر؛ءهآندقهو ومحولة الصثاء، العنامه عندهم وسمى دوابة، 

ولوكاثتالعنامة عل المنح محوز بل أومحسمه، ذؤابة ذات، تكوف أف يشرط لا أثه 
اشتراط.فيه مْلليىما بدللأ، جاء الدي الشنغ لأف صثاء؛ 

الظاهرأم وظاهرها باطنها منح به يمضو هل المامة عل المنح ٥،^(؛ ء١ل، فإذ 
فقط؟

فقط.الظاهر فالخواي،ت 

الأخ؛اراتاس)ه/ه'م(.ا



١٨٩هاساسرةر0باّضاصا( 

وجهان؛شه ولمبمصك، دواخ، لها أوحى ؤإف 
كمحا:محوزلإعا،بملك.

محمحهأممح،هضص•
ضطأذلأ:محومحصبجاتيآ.

تحل

الطهاؤةوبطلان الطهاؤة، مدم و\أذخ؛\ج التومت،، وحكمهاِفي 
محاكومحمسماوJا١ا.

حواسه.أو الرأس مثدم من يظهر ما بمسح أن يسثغث ألأت م
منحالعنامة عل اثنح لأف الخم،؛ عل المسح مى أول العتامة عل المنح مسألهت 

النح.طهانته أصل ما عل 
يومللممم ت يعني الخم،، كحكم التوقست، ق ح،قنها يكز )؟!نظم* ١^^، ا ١ ] 

يعنيالطهارة، مدم اشتراط ق أيصا وكدللث، بالياليهس، ايام ثلاثه وللمنام وليله، 
بحلعها،الطهانة بطلان وكدللئ، طهانة، عل العنامه— ~أي• يلننها أف يشرط ايه 

العثة.بنبع لاثبملل فكدللث، اقم، مظل؛ني لا الطهارْ أل ومعلوم 
أفالصحيح مولت ولهدا عليه؛ دليل فلا الطهانة مدم واشتراط التوقيت، وأما 

النيلأف وذللث، مده؛ لها وليس طهارة، عل لبمها يثرط لا العنامه 
ذللث،.عدم والأصل طهارة، اشتراط لها يدكن ولم مدة، لها يدكن لم 



سقضادىنينيصالإئماسبجص

ووايتان:منها منحه محزمة وفيإ 

بمامحا:يمذا؛ئذوثا.
hpU : جض من دو لأي انتثايا، ظزئهJjil ، ظة،كزتة ثاتي

مدوها،؟كوو أف اعتثز عترها وج' عل ويدو المامحة وج' عذ عجز لن كإ 
مدو؛L.كنJه يعت؛ر لم Jالتنبيح هأتدلها القراءة عن عجر زلو 

منحلرمه الطهارة، اجع يطل لا ويلنا؛ منحها، معد العنامه حلع نإو 
بالري_،.قدمه؛ وعنل رأيه، 

وجهان؛محفيه ماصته، محظهنُت، الرأس منح انتعاص، بوجوب قلثا ثإف 

عنل،عن ثدو طهارة ا-لتمه لأن المارق؛ ْع فماص لتم، ا-عل يائها وأما 
فالصواصرولهدا أحم؛ فكائن، النح عن مدل فهلهارما المامه وأما أكو، به فاحيط 

طهانة.مدم اشتراط ولا فيها موقث لا امه 

ضلإءلصنةأواوس؟
تقنلم ؤإذا المحانه، عل كشح أف محاتأ _، كاف إذا الأفضل فالحزاب؛ 

لأماشحلأتنمدأنك،تيزالمحائه علبم،محاتهأفممتحعلالثأس،ض؛ 
علالإنسان يكوف أف الأئشل الرأس، عل لثمنح عليلئ، وص تخلنها ولا عليها، 

.ا-مح، وق هدا ق هوعليه، ما 

المحانة؟عل بمنح كم، قائل: ئاو قاف 
محح.فلا فنازلا الدؤ٦١ئ أثا كيا، عل بمنح فالخناص،ث 



١٩١ةتاساص1رةربمباّضاصتا( 

ثوصأالبي. أل روى ة.محن اأنيثْ لأف معه؛ مسحها يلرمه أحدجتا! 
منحة،هأزم ظاهت، الرأس من جزء زلأنئ لتمح،• واُالعءاْه وعل بناصثه، يمنح 

محلوءرسايرص•

كناعترها، منح نجب ملم بالعنامة، يعلن المرصن لأف يلرمه؛ لا دالئاف• 

رووزتمحه كور امحامة من ائممص ثإف 
ه.ض }^ن١J ؛ ٣١أس:نم 

١^.أثبكثطائ،لخ؛ش الهمائه:ائ، لأو لأ:نم؛ واض: 
نحل

بماوأةرلأبجالأمحضام،
ثلأ:ثقزمحا.

مميهاانرأة وحمار والثوميات، القصاة، كدسايت، الهعئآت.' الملأنس قاما 
رووزت

عمروعى ئنن-ومح• عل مثغ أنتا لأف عليها؛ التح نجوز إحدامحنا! 
وكاست،وعنامتؤ. قلنوتؤ عل مسح ثاء ؤإف رأمه، عى حثر قاء إن نقهيمحي 

١^.م ي تشه أم 
Jlij  :١^؛؛،أءئخاك، ين نيم ض اسئؤة م ١^^ س قن الخلأُل

العنامه.أسث معتاد، لاثأس ملثوس ^١٠^ واحتاره. صحاح. اتمانيد به 



احهدبذحنبلالإعام ص اه1شم طى المميق  ١٩٢

س،ثلأ:لمقيراوأةلإئ
والؤمحايهلاُ.هأثته حم1وها، محت 

اليارالقلانس مثل عيه، شح فإلا نزئة يز ما أوكل ١^١^ [ ١ ] 
ا،صتاتا.والقثعايت، 

علونتح الكثادز، نبغ نأ ١^١^، عل اويل نتح إذا ئائز: قاَل فإن 
الرجل؟عسل من بد لا أم منحه يصح فهل الثرايب، 

ا-امإنأحد نتح إذا أيه يزى ئن العلم أهل فمن حلاف، فيه هدا فالحواد٠فت 
فف-ومسيرىمحمحورالأمال

يتوصأ،أف وأراد حلمعها، ثم ات5نادر، عل نتح إذا فمثلا باقيه، الده دامت، ما الئاى إل 
نتحإذا أنه كإ اواجح، م}؟ عل ١^١^، هي الي الحواري، عل بمح أو فاله 
بهباس فلا العنا عل ونتح أوكنادر أحرى حوارب، عليها لبس يم الحوارين، عل 
منلا الأول، المنح من الميم محتب لكن باقيه، المدة دامت، ما الراجح المول عل 

اكحاكاق.
حف،عل لومنح اف الإنأل كإ واحد، ، حفبمنزلة الأسان الحمان صار وهنا 

يكونالرأي هدا فعل البطن، عل ينتح فإثه الثثهن، حي يم وبطن، ظهر له مخيب 
واحد.حئئ كأمإ الخمان 

علثلمتس أف يشرط ولا ثوفيتإ، لها ليس اثه العنانة ق الثا->ح مسألهت 
طهاوة•

*٤٢*



١٩٢كت1بارطيرة)باباكحضاص( 

محل

هيتهعئ عذ يروى لأيه الكسر؛ عل الموصوعة اجبائر عل المنح ومحوو 
رواهعأثها. أمتح أل ه اض رمحول هأمنق رُدي، إحدى ايكنزن قال؛ انه 

مبمَة زَلأ س م ^ ص \نأ 
اثامحح؛ودكزنالاأ.

الأمي وهي بجم، جغ والحاي او، عل اكح ح المؤلف ذم ا ١ ] 
واستدلالكنز، هذا يم بال جثائزثئاولأ ومحسس عليه، ويشد الكنر، عل يوصع ما 

ونظر!بأر لذلك، المؤلفإ 

زنديضزملاشِ.ررايبمى فالأئزماثويءنئته:
.٠ ما-جهُ ارن روا٥ عانها١١ أمتح أف 

الزاحد^ii_، عل محوي الدرخ لأف الدزغ؛ ل الذي ١^٥^ هو والزند 
عليها.يمنح أف البي. قاوم جبائر، علميه عل فجعل فايكتر، زيدا، يتمى منهإ 
الدJلالأمي.هدا

كا"قةئ،عيه ا1نح فجاز نزعة، تشق ملبوس ولأيه فاو؛ اثلري والدليل 
بابمن اقث عل المنح لأف وجه؛ كل من محهة لا لكن قياس، الحميمة ل وهدا 

الكنز،لأم لوأز1ث، لأتجا الصرونة؛ باسم، من ابجة عل واشح والكال، الحالحة 
ماتاالقياس فيكون هدا وعل ا-لتم، لوأزيل عيتل لا فائه الميم، بخلافج 

ائل.معدة ق الخم، عن اكزة ؤ ومحتلف

٦(. ٥٧)رنم الخيائر، عل المح باب الطهارة، كتاب ت ماجه ابن أخرجه ( ١ ) 



صضاه1همهمصاسمماسبجءنبل ١٩٤

~ومالوثث قاله الذي هذا أقوال، ثلاثة عل فيها العلياء ا-حتلم، المسالة وهذه 
الساترعند العتل عن بدلا المتغ جعل البي. لأل عليها؛ بمسح ايه الصحح~ 

ا-اس،هو الثعة حال ي والذي أول• باب من الصرووة حال ض الثعة، ال حق 
بابمن المزورة حال ففي 

فكانالأعضاء، بعض عتل عى عجر لأيه يتيمم؛ بل العل،اءت بعمى وقال 
\لنثلم.يوحي، الأعضاء مع عن العجر أل ومعلوم الأعضاء، حمح عن كالعجز 

م١أقت  ١٣^؟تعال؛ لقوله ثيء؛ يلرمه لا ،اءت العلبعفن وقال 
وهويستطيعآ انتطنم،ار ما منه هاتوا بأمر أمندكم ارإدا :٠ البي دُنات* آ ١ لاكداين'ا" 

بالأيةقط فعتثه، يستهلح لا فائه ائجبور العصز ٥^١ إلا أعضاءه يعسل أذ 
والحديث،.الكريمة 

فكازهزضة^^^^^:أه:ج؛لأمه>روتياكنض، 
التمريض.ميعة ١،^^، ^0 الذي الأثر ا هان ؤيعصده واول، كاّقم، اللمح 

صعيئاالحديث، كا0 لو حص لكن الحديث،، صعقوا يم.ثحاا لا ١١قالوا! والذين 
ثلث،ولا دطهارْ، عدم من حير عليه النخ أف فك، ولا ووانحح، ؛ Jjf■قياس القياس فإل 
ا1نحمحب،إلامينام.أة 

فقط؟ايثتؤ العفوأوعل جع عل يمسح هل قائل؛ قال 
فقتل.ايثرة عل فالحواب! 

ومسلمت(، ٧٢٨٨)رنم ههت، اش رسول نن بالاقتداء باب الاعتصام، كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ) 
دق.بمن•هريرة أي حديث من ١(،  ٣٣٧)رقم العمر، ل مرة الحج فرض باب الحج، كتاب 



١٩٥ممابااط4أرةربمبسمضاص( 

خازق ئه النخ لأف الخاخة؛ ذوصغ لاثتجازوالئئ أذ نث1ث1 
•أ القرون^ بموصع ا"إقواز يمميد أف موجب يلفروؤؤ، 

قثلايةأساء!ا-لص ا-إفره وماريى 

زلأوم ك لنيّونة، ننج لأن ^1؛ ننح تحي أنئ أخدها: 
١^٣.اتجناياباملأ:مخف 

بالحاجةوالراد الحاجة، مونحع بالني يتجاور لا أف يشرط صحح! هذا [ ١ ] 
مثلا،أصبعين بمدر اِإقرح مكا0 أف يدرئا فإذا حاجة، فهو الشد ق إليه نحتاج ما كل 

الشدق إليه محتاج ْا قكل حاجة، فهذه أصاح ازبع تكول أذ بث لا الخرية وكاثت 
ٌ

فهوحاجة.

التيالتعاليل لكن واصح، هذا جيبها، بمنح ئنحها نجب ايه يرى هذا  ٤٢]
ءونةننلحا كاو إذا يقال: افقم« أشه ئنحااِلأنه يقول: _، ذكزها 

الحمن.عل النح من فهوأول؛التخفيف، 
ننجفيه نجت لأ م لأف خطأ؛ أيقا افم« »أشه وئنلئ 

أنهالأف ثئ القياز فهزا والكفان، الزلحة الأعضاء من بمج إى كلها، الأعضاء 
لير(بُتجح•

الخم،فقال: الخمج،، خلافج م؛ لأ ياينج اسعالحا ررولأف رِءهآدثق: له م ٠ 
"ُ  ب

ؤحصة.فهو والتنسر، للتحفيم، منحه ورذ ا-لئنئ أف المنيى يقال: لكن 
العفياستيعاب، نجب كال فإذا العنل، عن الحب،رةثاول فمنح بدل، فهي هده أما 



سقضاه1نيشصاسمماسيينو ١٩٦

ُ،ثشيهامح•الصروJةل لأيل جار لأيه بمويئ؛ لا مسحها أف اكاو(ت 
أنمَلئثونةام لِأحنن تنح لأتمُ ١^؛ الطهارة ي محور أة الئاث: 

المماا^ا.
ووايتان:الطهانة مدم وِفي 

ا-اتم،...عأيه،أسه يمثح مممصل، حائل لأنه يشرط؛ إحاوامحاأ 

مى^٥١٥ الولف دكز0 مما انزب هذا يدله، عل التح استيعاب وجب يالنتل 
القياس.

حمعها،ايثتؤ عل المنح أوجبثا حميعه العصؤ عسل وجب عندما قائل• قال ذإ0 
حميعه؟ا-لم، منح يجب حمعها الرجل عسل وجب كا إيه ت نقول ألا 

والرخصة،التحفيم، باب من الخمي منح وقلثات هذا، عن أجبثا فالخواب! 
علالملمح بخلاف العلياء، ئال، كيا عزيمة عليها المنح ولهدا فصرورْ؛ ابجثرْ أما 

رحمة.فهو الخمي، 

•اثر0وصأصح تاافيئثحة*
]'اآافيدنحة؛سزر.

الصمىالطهارة ق وا-قث الغتزى الطهازة ق محور انه الثالث، المنى ]٣[ 
احيزمنح لأثه ُ حنابة«ر من ارإلأ تتق! وقد 5مح.بمنئ عثال نن لحديث، فقط؛ 

١^٢.لاصزرأثب 

والقيم،للمافر الخفن عل السح باب الطهارة، كتاب (، ٢٣٩)أ/أخمد أ-محرجه )١( 
■( ١  ٥٨رقم)والبول، الغاممل من الوصوء باب الطهارة، كتاب والنساش: (، رنم)٦٩



١٩٧( اسإضةت1واالطهارءرباب 

سزعبماالصزز زحاف ااث1-جه، موصع أونحازوثدها طهاوة عتر عل لبنها محإل 
جرحه•عسل عذ العاجز تئمه،لكبرح 

الطهارةمدم يشرط ٣ بالصزورة، أجير منح لأنه يشرط؛ لا والثاتةت 

ئط نش نجد لأ يض: طزدأ، است أو الأوصاف هدْ كل [ ١ ] 
طهاؤة؟عر اجره يوصع أف يئرط هل قيهإيية العلكاء واحتلث امحم، حا 

وجبطهارة عل يصعها لم فإو طهارة، عل يصعها أف يشرط بغضهم.■ فقاو 
ألعاها،صزرا حلها مى حاف فإذ ثانيه، مرة إعادما ثم التطهئ، مم حلها، عليه 
الiزوطكإ ولم نحتها، ما عنل عليه ثنين أيه لأجل لكذنجمم؛ عليها، يمتح ولا 

التيمم.فيه فوجب دطهم0، عن عاجزا عضوا نحثها ما فصار لمنحها 
نقولطهانة عتر عل وصنها إذا الطهانة مدم وهواشراط المول هذا عل إلف• 

اعدثا.م ثطهز، مم ائزعها، ت له 
أواليئ"•الرجل اثكترج، ولوثزعتها صررا عل لأف يمكذثرعها؛ لا ءال،ت فإذا 
مالأن، لاثصغ اشح لأف تنح؛ بدون عنها وتبمي لاغ؛ الحرقا ذا إص 

نتمم.

ودلLلتتعليها، الطهارة مدم يشرط لا ايه اكازت والمول 
يمكنولا ايثنة، لوصع الطهاتة اشتراط عل دليل لا فإثه الدلل؛ عدم أولا؛ 

أكثروص المزلث، يكنها التي الثلائه هدْ منها موها، بينهعا لأف ا-محئ؛ عل مائها 
واجتره•الثمن بين، همون، ثاييه ص ثلاثؤ، بذ 



ص|ضاه1همنيهعاسممأسيضل ١٩٨

إلزامهلأف الطهاوة؛ يكلف فلا الإنسان، احتياو بغيرِ بعثئ تاق ابجتوْ أف ثانيات 
يتطهز،أ0 نجب وقلثات عرطهارة، وهوعل إنسان ائكنز فإذا صعوبة، فيه يالطهانة 

أفمل يتطهز أف وبإمكانه الإنسان، باختيار يلبس فإثه الخس أما صعوبة، فيه فهدا 
تله نقول( أويدْ، رحله مكنورْ سحص فهذا بإمكانه، فليس ايبرْ أما يكل، 

املن،به أوألزمناه بالوصوء فلوأنتزثاه صنس(، هذا وتتزصأ، ندمن أ0 إلا لا 
■يعرا السر 

متىبل طهانة، عل توصع ألت( لليعتؤ يثرؤل لا اثه سلئ، بلا الصحيح ، فالمول
عليها.ومسح ومحنتا شتبها وجد 

فإذاالعصؤ، نصم( ؤإثإ العصوكاملا شر لا اإف/نة كاثت( إذا ئايل• ئال، ذإ0 
إلالعسل ماء يتثزب بالماء، ايثتْ عل ومنح بالماء، \لكشوي العصؤ بمه عسل 

صررا؟له نجب وربا ايثرْ، 

اهثوفن،شل لا محا: لازئا كاذ ولو ءي أف بلازم ليس فالحران،: 
صحن،ق ثئلس أن فيستطيع عسل، عليه ووجب، الساق، ق اثه فلويزصثا عنته• وتيمم 

ا-ايَة.إل الماء تنزل ولا جنتيه، صه ؤيعسل 
أن:يلالاةإلقمحث،بي،لكأذ،يكون

بقلعثل ؤيتيئم ايبمتة، عل يمننح الحال هاوه ففي اللماثة، ه،وه نحت، جرح هناك 
ولابمكلها•

*ء ا* 



١٩٩ةت1باسرة)بمساسمضاصا( 

قفل

موصعلأئة شله؛ الصزر قاف حزح أو كنر عل ا-ينة ب؛وا يرى ولا 
ئ1غإقاكثش،محاماأا.

•عليه ص علته، ننغ بنزعه الصرر وحاف دواء، ا-لإرح عل ولووصع 

ايةممالخ:ومضجام.إذا ئاذا قائد: ئاو فإذ 
العصي؟مه امنح له: مل ولم 

أومنححائل، عل يكوف أذ بد لا المسح يود، العفولم عل المنح لأف فالخواب: 
ظاهث.هدا عليه، ينتح قد كا-إقرح، هدا وليس الزأس، كمنح بالأصل 

١^^قاوئائل:هلت;ل:تة؛الأءوتئثاءلامحٌمحلأ:مب فإن 
ايمة؟

ئلثلح:تلالغنللأدأذتجي هذوض، ليس فالحران،: 
الحدث:ق حاء تجي؛ولهدا الأءُ،لأدأذ ثلحري الغنل أثا الماءُ، ي الئفزولأ 

وميلأف.حزياف له يكرف أذ بد لا الماءا<راُ ظر آخر ررْغ 
ضل:محةءلمأوءلش،والأذلأماعل

هزي.فلا حزح، عل تنكوف قد لكن كنر، 

حدثمن ٢(،  ٤٤رنم)الوضوء، ماء مع الخطايا حروج باب الطهارة، كتاب لم؛ مأحرجه 
زأ.بمثن.هريرة آبى 



ُ،مرارلأ محألممها بإتتامه حزحن انه عمر ابن عن بإسناد؛ الأثرم روى وقد 
عه.سنصأوبمح 

كالقارورة،ا-لإة مثل الحيوان، كمد بالكبد، يلصى حدا مر ثيء المرارة ]١ا 
إيامهألممها 5^4^ عمن فابن وعاء، تكون فيها الدي الماء ألقي إذا هدم والمرارة 

وجيمما أحنن هدا لأف أو وسئمه، ا"اءرخ سفي أما المرانة أجل من هل أعرف، وما 
الطن،.لأهل فيها يرجع أعلم• اممه ؤ.بمئ؟ 

Kء أ* 

(.٤٧)٠ رقم النوى الهلب ق وأبونعيم (، ١  ٤٣)T/ الأوسط ق النذر ابن أحرجه ( ١ا 



٢٠١ه1باسهارةرطبماماّارقاسمرى( 

ه

[١!نامجاهارةاثوىاJUبا

إ* ثأ * إ

وض

مجيناسزمزثان:
هألنيل تن تتتي ند ووحتآء دع1ل: لموله خلاف؛ بلا ثثص منثاد، 

اء:مآأ[تاو

قيأدقلأأنآقلأمُ:زئال زي(( ذء عائط من ص \ذتجأ ن]ف'ب 
يكزهاريمسو اآديا٢': ق وقاو رثئاءر نجد أو صويا ينئغ حص ينصرف ررهلأ 

عاثه،.ثممى ويتوصأ(ا 

انيثرلأو أيما؛ ثئقص والدم، و\ذ1ع والدود لك-لثصى ^^، الئاف؛ الثؤغ 
•ابوداود....... وواْ صلاة،، للمتتحاي! ال قس 

وهدمالثنل، بموحبايت، العالإء عنها يعم والئترى الئأرى، من احراوا ا ١ ] 
وجبالوضوء يند ؤإذا الوضوء، ممدات هى الوضوء ونوالفن الوضوء، ^ ^١٥٥

لصح،الوضوء بْرجتات الوضوء نواقفى عن عم لو ولهدا الوضوء؛ الصلاة عند 
فنواهصالحقيقة، ق تعبم احتلاف فهي الغسل، بموجات الغسل عن عموا مثثإ 

أسدئه.الوضوء عل طزأت إذا التي يعنى ممسداته، الوضوء 
يوجبهدا إحساس، دون لكن الشهوة، نع نجرج الذي الماء هو المدى !٢[ 
والأنو٠.و.سلالدكر ١^، 



^قضاه1ميصاسمماسبجءت؛ل ٢٠٢

الميلب؛و< لريا ولا المعتاد، أئسة الثسل مى حارج وِلأثث معثاد، عيث وذمها 
•دالمحي 

حمىمذديره فلو■حرج المعثاد، وعثر المعتاد ي؛ن ثرى لا ائه هوالصحح هذا [ ١ ل 
ءثؤاصْؤئم:يزثه هدا ودلل للوضوء، ناقض فإل ذللث، أست أوما أوشم أودود 
الوضوءثنقفس لها حن؛ لا وهي الريح كاب فإذا ا  ١٠١رثتاأونجد صوئا بمح لاحس 

ذ،الهجنم؛سباباوو•
طارئ،مرض يعثمث والامحتحائ البئر، عاذة مذ الذي المعتادت معنى ألأت م

الوضوءيقص لا ذللئ، أفتة وما البوو ونشف الأستحاصة أو فالمهم عادي، وا-لإص 
صلاة.لغل إلا ئتزصأ لا لآكذ وجوده، او حق 

أفمع الوضوء ينقض والشعر والدود كامحى النادر إف قلنات هائل•' ءال، فإذ 
رنجا«فإذاكاواوحالذيضلأزنجي ضنتا 

جنميقصذامحمحبابأولإ
هذاإة لملنا: بالحزم المفب ظق فلو بالحجم، المضة يلق لم ض م 

يصح.القياس 

يعلقونم والعائط، والبول وهوالريح معم، بئيء  ٤١۵٥١١علق الشارع لكن 
مذحنج ما كل اة ص M البن عن جاء لو ص السيلم، مذ ضج ما ذكل 

القيازّهذا اشي^مناقصلملنا: 

(، ١٣٧)رثم تمن، يحى الثاك من يتوضأ لا من باب الوضوء، محاب البخاري; أحرجه ( ١ر 
(،٣٦)١ رنم الحدث..، ق شك م الهلهارة تيقن من عل ليل الغ. باب الحيض، كتاب ومسالم; 

خ.ءتن.زيد بن اش عبد حاوين، من 



٢٠٢اسرى( الطهارة نواتم باب الطهارة) هتاب 

محل

وهوثوعازتالتين، سائر من النجاسة حروج الئاف' 
ا1اوكورة.النصوص ق لدحوله وممره؛ محيله محينقص أ، ودولا عائهل 

ولمت0اموصديد وهج دم الئاو: 

مدأعيي؛هدا له، مقهوم لا الواى، يحتست، مد إو،ا العلعاءت يقول ف\لجو\ب.' 
الكلمى حصاْ عمج أح؛اوا للبول وبالئسه حصاه، بطنه من تمج أحدا أف يئدر لأيه 

يهدا من أنيئ اشئ وكيلك ج >و ١^، مع ثثى بالنظار، الناز :راثا 
أزيلوما البهيمة، رأس من يأكل قد فالإنسان أحيائا، الغائط مع تئرج لكمه الوالإ، 
وسننهاأ!.هي وسلمنها اللحمه ؤياحد اللحم، ق ثره وهورجل تماما، منه الشتر 

محئجمحتحة عملثه، له ينمل العامة، ولكم لنا افن أل نممرا، نير هذا ء ١ ت 
والغائطالبول من منها حرج ما الممحة هدم ذنقولت الغاممل، منها وبئرج البول منها 

ومموه. aJlLفهوئاقص؛

للوصوء،د١قصه أما الوم_،راُ من ءالمشهور أفتهة وما ا-ؤروح وماء ]٢[ 
عليدل لا ' رْ.بمهارحيش أيٍا بنت محاطمه وحديث ناقصة، عتر أما والصحح 

 Uمنىوهناك السل، من الامتحاضة ذم الخارغ الدم هذا لأي ه كزة ذ
وي•المميل من الخارج بتن 

الإنماف)ا/تماا،ا-ما،ا(.)ا(انفر:
نؤهقبمتها.عائشة حديث من ٢(،  ٢٨)رنم الدم، غل باب الوصوء، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 



لمبج:زلأولأغاطأفإولأ:محف\لئوب\0 
لأقاوشُولأمج

نحززي غثت ابن أة ءق ذكزثا ام الآىث هدم هدا عل والدلل 
يتزصارآ*ونم دمأد محنز أ.عتمحا أوق أن وابن ُ يتوصار ولم فصل دمه نجرخ بجْ 

هداوْع الدم، الكمنة ُا-اقروح الغازي ق و2ئابوو< كانوا ق؛هبممح الصحابة وأيصا 
الدمر٢آ.هدا من بالئصوء يوووا لم 

والم_حكالدم بناقض نيس الثسلتي عم مذ تجرج ما جع أف فالصحيح 
لاثممص.هدا كل والملء، ايروح وماء والصديد 

والدمل؟البثرة معنى ما ذ}لمذ•' ءال، ذإ0 
ل;كوذ اطد ل عوج الذي اواج والدثل الم، ي تكوئ اله؛ فالخواب: 

وةظأءلكلحاولإ:ض.

ووصله(، ٤ ٦ / ١ ) الخرح؛ن من إلا الوضوء ير لم من ياب الوضوء، كتاب البخ١ريت علقه ( ر١ 
١(.٤ ١ وايهقي)١/ (، ١ ٢ ٤ ثسة)٢; ش وابن (، ١ ٤ ٥ / الرزاق)١ بد 

اكاعوكثاف (، ١٧٨)١/ امر والشرح (، ١٣٦الخي)١/ منها: مصائر عدة j كدك ذكر )٢( 
٤(٦ الخر-حض)١/ إلامن الوضوء ير لم من باب الوضوء، كتاب البخاري: وأحرج (، ١ ٢ ٤ )١/ 

صلاته.ق مضى م دماوهويمحل، يزق أته أيٍرأول ابن عن (، ٩٤شيبة)"ا/أي ابن ووصله معلقا، 
الخرجينمن إلا الوضوء ير لم من باب الوضوء، كتاب معلما: البخاري أحرجه ما ذلك من )٣( 

كزنهبهم، رجل نرمي الرناع ذاُت، غزوة ق كان ه الني أن همحئ: حام عن (، ٤ ٦ / )١ 
الطهارة،كتاب وأبوداود: (، ٣٤-؛ ٣٤٣أحمد)xj ووصله صلاته. ق ومض ومجد نركع، الدم، 
١(.رقم)٨٩ الدم، من الوضوء باب 



٢٠٥اسرءربمبماماصارةاسرى( 

فتوصميعرق دم ارإله \وا ينت لثاطمه محاو اللمي. لأف *محدْ؛ ثممص 
جانهوزلائخ كيلك، زهدا عزق، دم بكونه يعلل امحمدي• وواْ ^^3، 

امل•مى الخارج أفجهن البدن، من حارجه 
وظنش ئاحئا لكف ^١ \ذج\ ق لإاس ائن لخزو زلاظص:ئ؛ 

مصلدم محرج بثرْ عصر عمر ابن فته؛ يكلموا الصحابة مى عد؟ أحمدث دأو 
ققايس لهم بمرق نلم ع؛رهم، زدكز يملأ، عصز أوو م زابى يتزصأ، نلم 

مكالإحماعأ.جوب 

اينلإاس.داَلاينضمحهلأذُِهنصكنو 
كناالموسوسئذ، ولا اثتدئ( لا الناس أوناط موس ق الماحس إما،ج عميل؛ 

١لأوتاط.موس محة سعه لا ما إل ئعريفه محب لا الذ«ى اللمطة يسير رجعناِفي 

هدرزعنة: هاحس، ال٤م، هدن زعئة: شز، ق ستر الكثثر أف أخمد وعن 
انقئزالدي الخلال: هاو الخس:سث. أتمه ؤظ;زس هئرأنابغكئ، 

أكاذمواء الخارج، قدبميز للنزنحى تفتح الي للشئة باك قائل: هاو فإن 
أواتزن؟الغائط من 

صلاة.لكل ويتوصا عنها، يعمى النول، سلس مثل تكون فالخزاب: 

حزغما أف اiؤلم، كلام مى ههمنا والأف الغرانس،، من الأخير هذا ا ١ ] 
وإوكا0تيمحائثص^لسلأأوغاطاصضوممئة، 



سقضاه1هميصالإئماصبجينل

فضل

وهوثوعازتالعقل، زوال، اكالث،! 

دي"وبول عايط مذ رروآكذ M'' الين لمول ثقص؛ النوم، أحدمحا: 
ابوذاوي.وواه هإتثوصأ« ثام ثمذ الثه، وكاء ءالعين هاو،ت انه ءفيهاصهؤقأذمُ وعنه 
اأظ1ئلأا.سكشائر ممام ا-قدث، نة ١^ زلأو 

مُء  اونزسنلا الأس أوساط الزان قيل: ؛;؛؟ ٤١١ي ي ص U لكن ١^ الفاحش 

اثهاؤمحذ'ولا 

ايهاوذلأف منكلة؛ وط٥ يحلبه، ان إنكل مس ق يفحش ما إيه وقيلت 
فاحس•ءندْ جرادة" ع؛ذ ~لولكف ثي;؛ كل والموسوس ثيء، يسه ؤا محس لا 

المونومتن،لاثعثر متوئط، عدل هول هذا الناس أوساط إل المرِئ بال فالمول، 
ولأدنثرالمثهاوذيرا•

الوصوء؟بميل مهل وصديد، مغ كمحر لوحرج ئاتلت قال فإذ 
خارجأي بملل لا الصحح: والقول الوضوء، بملل المزلف زاي عل فالخوان،: 

^غسجم،مامغسمحواكاةوض 
للموصوة•ناقص فإل 

وثظري:أثري بدلمح، العمل لزوال ;^٥١٥ اأؤلم، عثل [ ١ ] 
للمعم-ئريل، والنوم ونوم*راُ وبول عايط مذ رادلكذ 

والقيم،للمسافر الخضن عل المسح باب الطهارة، كتاب والرمذي: (، ٢٣٩)؛/ أحمد أحرجه )١( 



٢٠٧مماساصة)ببساصةاسمى( 

ثلأظوِسمأحمحال:
الوصوءمنقص ئيء، عل أومعتمدا أومحئا ؟كوف أف أحدها! 

روىتإ محلله؛ ثلأيتمص ثيء، عل عتزمعتمد جالتا يكوف أف واكاف• 
يصلولم قعوذا، ثناموف العشاء يتتظروف كانوا افه. رمول أصحاب أف آنس 
بمناه.م>نللم رواه يتوصووف. ولا 

كئصلزلا علمه، عتر من الزيح ووج ئظة لأم مص؛ إي اوم ؤال 
يعقلالصلاة، متتظرى مذ وجوده لمحرم منه؛ المحرز يس هنا، ها ذلك 
١^نممن ١^، تع ؤاظزص؛بملأ:مس محة، 

•ما١ا
منه

كسائرمثامه فقام ا؛ الحدث منبتة الثوم فقال التحليل وأما 
محثرما لوأحدث فإثه نام إذا والإنسان كيلك،، وهو اأظان، كسائر أو الأحداث، 

ا،كنة.يعدرت لثا يا،لظن الحكم فحلى يتنسه، 
أحوال:أنبع ثه التزم المزلث يقول [ ١ ت 

المسألةهده ق والصحيح إلمْ، أومنحئاا؛ مصطحتا ررأف؟كو0 الأيل• الحال، 
ذلك،أسه أوما أومنحئ أونائم مصشى إيه حيث، من النائم بحال العير؛تة ليمن، اثه 

لآكؤنهطهره؛ بقاء ظنه عل يعلب، كاف فان الإحساس، حيث مذ النائم بحال العمتْ 

حزيمةوابن (، ١  ٥٨رنم)والول، الغائط من الوضوء باب الطهارة، كتاب ارت والنرنم)٦٩(، 
جقبمتن.ءسالا بن صفوان حديث، من (،  ١٧حيحه)صل 



^قضاهاهمهمههالإداسبجضل ٢٠٨

ووايثان!صه المائم، \ذئلإث.' الخال 
معناه.ق لأنه ا-اتلوس؛ بحاثة إلخاهة إحدامحات 

اياوس.حماظ يثحمظ لا لأنه يسيمُه؛ يقص ؤاكاسهت 
رنانان:ذي زالثاحد، اوائ ١^: 

هائبيتحمظ، ملأ \لخوب.( محل ينئرج لأيه كاكطى؛ أيه أولامحا: 
المفطجع.

الخالسل.أسه ، ١^٠٨٠٥أحوال من حال عل لأنه كالخالي؛ انه والئاته: 
ق؛لا زنا ي مهن ممزا ئد U النزف، إل زالكشر ي و ؤاiزجع 

ؤالإ-مازا".لكلقض ص ذالنزع، لئ لاظ لأتن 

يقصفإثه شه نحس لم أحدث لو كال ؤإل يتتقص، لأ فائه لأحل أحدث لو 
ينقصفهو بشمه لأحئر أحدث لو كاف إذا الإحساس، عل الوار إدن الوضوء. 
أءاJلم.واه فلا، ؤإلأ الزصوء، 

أثاريم النزف،اا ؤىمحْإل اوم سر ق *الزج ز؛تثقئث•' المولث يقول ت١[ 
العرف،إل شه مرجع الئنع، ؤ، له حن لا رالإنه نِمعآنئئ: محولة وهي معروقة، داعادْ إل 

الفمه:مواعد ق عندكم محاعدئمنظوذ وهده والخرر، ويصح: والإخراز® كالمض 
يالمعىينزبئنذ،اط'''لمئْ أمنونئلن

ؤئئأذو4الشارح شيخنا لفضيلة وقواعده، الفقه أصول متفلومة نفلر ا١ 





^قضاعانيهمصاسمماسبجحن؛ل ٢١٠

لأيه\لتضوقاسم يقص مكر، أز أوإعنأء بمنون العمل روآو اكاف؛ المع 
العمل،إرالة انايِفي  ١٦٤١/الأص؛اء؛ نبذْ ثمفه عل سة النوم ثمفه عل ثص ل، 

نحزلا الأم ثذْ ضاججؤ لأف ثال٤ني؛ زالميل ؤعيْ اجالس هميى:أن زلا 
ثومهق انتئماك مل ميء منه حرج ؤإف انمة، نبه إدا قإيه الثائم، بخلاف، بحال، 

أخزبؤ•

قفل

زيلاأف توم بن جابر روى ة الوصوء؛ ثقص ايزور، قم - أكل الرابع؛ 
مئت،ؤإل قتوصأ، شثش رءإل ت قال العنم؟ لحوم من انثوصأ ه؛ افه رمول نأل 

الإيلء؛لحوم ثوصأثى ارثنم، قال؛ الإُل؟ -ثوم انثوصأثى قال؛ دتوصأ'ا قلا 

الواءحديث اممه ومول عن صحيحان حديثان فيه ؛! ٧٥١أبوعيد قال 
بمومومطبوحه؛ ؤمحثه ومحرْ، قيتيه بق مري ولا نمرْ، بن وجابر عازب ابن 

الخديث.

ا>سمظ،ئأ مر، اهوى ما حتن مى يم ًلاح إذا أما محل، ثوم وأيه ممقمل، ايه عل 
اتيم:سث.فهدا

طلمالأ4ُوممثة.

بكليممص صار إطلاقا ينميه نحس لا كاف لثا لكنه حدمث،، مظتت الثكز ماله؛ 
الوضوء.ينمض فلا محس لوكاف لكي حال، 



٢١١ةت1ساّارء)ئبساسةاسمى( 

قبالوٌو:؛الئي أص يم لكف إف قوصأ؛ ولم وصل أكل محمل وعنه 
عثهااُ.جاهلامحلاإعادة كاف ؤإل الإعادة، يعليه منه 

ووالقزرواساذت

منررثوصووا داJ: . ١^٠ أف حفز بن أنني نوى ج يقفن؛ واكاته: 
ي)اك(.زنلأ\لحو ٌاا الإي لحوم 

وجهان;ما ينمى لا وما والطحاو الكبد وق 

بممنمم،ةبيهاكا.
؛.اأجزائه ناتئ فيه ليحل الخ-زير، لخم قنريم عل افه ص ومحي 

جاهلاكاف وسواء جاهلا، أم عالمأ كا0 مواء يقض، ائه الأول،; والصحح ا ١ ] 
بامحمالحاهل لكن عنم، م أو فيل م هو هل يدري لا بالحال جاهلا أم بالحكم 

لوو؛ير؛أحش عليه، ثيء فلا لهم نابنا وكان وصوره، ينتقص لا ائه يروق بلد ل كاف إذا 
معذور.لأثه عليه؛ شماة لا فإثه الوصوء وجوب بمد له 

روايىالمحن مح، مدم ذلك، أسئ وما والئئال، والي افن المؤلف ذم ]٢[ 
ذلكودليل ينقص، لا المحن أف والصحيح لا، والثانيه ينقص، إحدامحا ٠; أحمدر عن 

أبوايها5ى ؤيئربوا الصدئة، إل يرجوا أف ه المحي أوهم الدين ١^^؛< قصه 
الفروع)ا/؛مأ(،والإمحاف)ا/حاآ(.)ا(انخلر:



اسقضامنينيصاسمماء4اربجض ٢١٢

الوصوءذكر عن فنتكوية البيان، إل الحاجة دعاء مع يالوضوء، و\»و°م° ولم أ وألإاغ؛تار 
ذكزأف فالظاهئ ٠ أحمدر الإمام رواه الذي الحديث، وأما بواجب، ليس ايه عل يدل، 

حدثويين بينه حمعا الوجوب عل لا الاسحياك، عل يحمل صح، ؤإف ثاد الألبان 
المحقن-

،juوالمنى روايتان، لا وجهان ففيه يا يثمى لا وما والطحاو الهبد أما 
أحمد.الإمام أصحامت، عن والوخيم أحمد، الإمام عن الرواسي أف والوجهين الروايئين 

افتهها؛وما والهرش والأمعاء والطحال ال،كبد مى واحب، الوضوء أة والصحيح 
ئشاؤتاعإثة لكان وعنيْ الخالص الثحم بغ، لوقازنا إما يل الإبل، ثم - جلة مذ لأيه 
فيهاكبد، فيها كرش، فيها أمعاء، فيها ممر، شحم فيها البعثر فإل منه، أكؤ أو له، 

صءاصملأضءافيابمف.
هدات؟؛ الاض عل ئأنخمق الإبل لحم من ١^ الئزغ توجي فكيف 

لحميععاثا صار الخرير لحم افه حث؛ لثا الخنزير، لحم عل مقتس إثه يم المعهود، خلاف 
تهوحن حلا أجراؤه عنشف—، حيوان الإملاث الشريعة ق يوجد لا إيه ثم أحزاته، 

ذىحفن دتاددأ أدمث وعد ؤ يوجد اليهود شريعة ل لكذ يأئثرا، أو 
[.١٤٦لالأنعام:عليهمثوتآه حرمنا وآلمني ألثم وبجك\ ُلمغر 

كتابومسلم: (، ٢٣٣)رنم والدواب، الإبل، أيوال، باب، الوضوء، كتاب البخاري: أحرحه )١( 
رْ.ئن.أنس حديث، من (، ١  ٦٧رقم)١ والمرتدين، الحار؛؛ن حكم باب امة، الق

ألبانعن سئل أنه. نيقؤهقنئ: حضر بن أسد حديث، من (، ٣٥٢)إ/ أخمد الإمام أحرجه )٢( 
ألبابا((.من ااتوضؤوا قال،: الإبل؟ 



٢١٣مماسا1ّرة)بمبساسةاسمى( 

حيوانيوجد لا والخزمة، الخل ق أجزائه حمح واحد الحيوان ثريعتنا ق أما 
ثيءبعصيوجد لا الأكل عل الرس الأثر ل وكذلك حرام، وبمضه حلاو بعفة 
اثهفيها والمحح الرلع، اله مالماله، هذه إلا يوثر، لا لحمه ويعص يوثر، لحيه 
للوفوء.ناقفى البعر أجراء حمح وأل عام، 

لخئلث،؟ما ويقول: أذبمأل ثنائا إنسان محي ام إذا اف الإنهوطزم وها 
لأ:وم•

أحدستمم1ه أف يريد ماءثجثا لورأى كإ تجَهلم، أف المخل صاحت، يلزم لكن 
مىوهذا لالاتوة;أ[ ه ؤاثموئ آير عز ؤوت-اوموأ تعال: اقث ل لمؤ ينبهه؛ أل يلزمه فإثه 

الإأنتزUالإuلمنمالإ,ي
سهه؟أف أراد إذا له يمول ماذا 
زغاآتزغي،لها ج ئغا:ة، لا زغائ هذا يمول: العاقة وبعص إبل، ثز هذا 

يغاء.فسهى الساة وصورا رعاء، سهي صوته 

المظاذالأ:محلإنحوة؟فإنئاَلقائل:رمحمحأجزسم 
والروث•البول وهوينبه متصل، وهوجزء لخئا، لس المحن فالخواب،؛ 

أفعل هذا دل ارثمم؛؛ الإيل: ق وقال ٠ ثشث،اار ررإل العنم: ق قال ليا مسألة: 
الإبللأضةلهءيهايالزابم،.

ثمنجابر حديث من (، ٠٣٦ ) رقم الإبل، لحوم من الوصوء باب الخيص، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ل 
سمرة





٢١٥سغرى( ا الطهارة نوائم ارطه1رةرباب هاب 

محل

رزاثات:الخاص:محالأيفيهمحئ 
البي.أف أي؛ ص طنق، بن مس ووى ة الوصوء؛ يممص لا iحناهنت 

وواه0ثكا، هوإلاصعه ررهل محاو! الصلاة وهوق يكنه بمس الرجل عن نثل 
^^كيزآينتْ،ك:أة.

هالبي أف صمواف بمغ بنرْ روت ة أصح؛ وهي بمئص، داكابجه؛ 
هريرْأبو وروى صحح• حديئ هو أحمد؛ محال مليثوصأ،١ ^٥ مس ررمن مالت 
يوئثوووهلم محدم ، ٧١طنق حديث ِفي لأف طلق؛ حديث عن مثأحر وهو دحوْ 

له.ثامحا ثؤون حتم، فيخن، ح؛ن مدم وأبوهريرة المسجد، 
لمز،لأنه محصي.؛ عز مذ ينقص ولا مص، مئه إل نحد إف واكاكهت 

'.اشاءا كلئس تحل، لعز ينقص ملم 

والثالثة!النقفى، عدم اكانية! والرواية التقفى، رواية روايات، ثلاث هذه [ ١ ] 
وعدمه.النحد ين التفريق 

وإ0مص، لشهوة مئة إل الشهوة، وعدم الئهوة بتن الئفريق رابع• مول ومنه 
٠دضعهر باثه القض عدم علل اقل. بأف المول هدا ووجه ينقص، لم ثهؤة لعز مسه 

الذكر(،)مس ذلك ق الرحمة باب الطهارة، كتاب داود! وأبو (، ٢٢رإ/أحد الإمام أحرجه ( ١١
والنسائي;(، رغم)٥٨الذكر، مس من الوضوء ترك باب الهلهارء، كتاب والترمذي; (، ١ رنم)٢٨ 

الطهارة،كاب ماجه; وابن (، ١٦٥رقم)الاكر(، ذلك،)مس من الوضوء ترك باب الهلهارة، كتاب 
ق.بمق.عل بن طلق حدسث، من (، ٤ )٣١٨ رنم الذكر(، )مس ذللت، ل الرحمة باب 



اصضاه1همهمصاسمماسبجضل ٢١٦

يقض؛ 4jUالقني' مثه ؤإل ينقص، لا فإثه الأعضاء سائر يمس كإ الإنسان مثه فإذا 
لابمثهاالدم ين الأعفاة لأف الأعضاء؛ مح ئشايمة عذ عمج الحاو هذْ ق لأع 
الJوبمكن.م لشمحة، لأمم5نأو:^١ الأداِمحؤة، الإن

هذاؤيوجه فلا، ؤإلأ وصووْ، اسقص لشهؤة مئه إف يقول! الضبميل فهدا 

كإمثه إف يقول! منلثارا يضعة هو ررإثإ وهو! البي. عه الذي القول؛التعليل 
اسمحي.لثهؤة مثه ؤإد ينتقص، لم جتده سائر يئس 

نداء،كوف الناس مى كئترا لأف ايدث؛ مظنة كاف لشهوة نثة إذا ولائه قال! 
ألخىا-قلث مظنة كال فلثإ يدلك، يشعر لا وقد يندي، تحس؛Lلشهوة ما بمجرد 

بالحدث.

للأسماب.الأمنيالوصوء وأف ينقص، لا اثه خامس هول وهناك 
الثزمحلشر٠لان! فيه يشرمحل النتغ لأف بالثنخ؛ المول الأقوال هده وأصعف 

^يكن١٠٥١ال؛اريخ، ^أف:م ١٠١١والشزط اجنع، لأيكن أف ١^ 
أحدمحاأوتحمل الشهوة، عدم عل واكازر الشهوة، عل أحدمحا محمل بال بينهإ ابئع 

الرجلعن نتل • ٥۶بن طلق حديئ لأف الوجوب؛ عدم عل والئاف الأتماب عل 
متاالحواب فيآكون الوجوب، تقو وعل ٠ الوصوءر أعلته الصلاة ق دوه يمس 

للاستحباب.لا لالؤجوب 

الذكر(،ذلك)ص من الوضوء ترك باب الْلهارة، محاب وص: (، ٢٣أحمد)؛/ الإزم أخرجه )١( 
رفم)ها"أ(.



٢١٧صةرئبساسم1رةاسمى( 

هزيزهوأبو اثنجد يوثنوف وهم مدم طلما أ0 لمجرد متأخر باُه القول ثم 
وميوأرسله، عإرْ عذ رواه هريرْ أبا أف الحائز مى لأيه يصح؛ ~لأ إسلامه ثاحر 

البي.بى وسؤنة الوين، هدا ق مدم أيصا طنقا أف الحائر 
الأسماك،،عل الأَنئ محل أذ إثا ١^١^ ي حال كل فل 

نثهمذ يمال! أذ وإثا مهنة، لشر أو لثهؤة مطلما يتوصأ أ0 يكنه مس !ذ فينثخّث، 
ينتقص.فلا لا ومذ وصوره، اسقص لشهوة 

حديث،ضخ إذا إلا تنمت،، لكنئ ثْللقا، نجن، لا أته عندي والأقتن٠ 
الثمظ-يدا صح فإذ الوصوء<اُاآ علته وجن، ممد مرجه ص ررمذ دؤ.بمئت هزيزه أبئر 

ثمكإلم مهوة لشر مئه ؤإذ الوصوء، وجن، لشهوة مثه إذ أنه عل محل أذ ثعى 

ألاثوحيالصلاة* وهوو يكنه بمش الرجل عن "•-rJ، ت يوله 3، مائل؛ قال فإذ 
اثشكاذبحائل؟بأة 

يكوذلا أذ حقيقته فالل مثه، ت يمال( فلا بحائل المش كاذ إذا لأيه لا؛ فالحوايسؤ؛ 
مثامزة.ؤيكوذ حائل هناك 

حديث،، ونفعفبزة حديثؤ فنصحح الرجيح إل تنمي ألا ت مائل مال فإذ 
طلق؟

عيهنقدوج؛، سر، دونه لمس ذكره، إل بيده أفض امن ت بلفظ (، ٣٣٣أحد)Y/ الإمام أحرجه ا١( 
الوصوءُ





uLiS  ٢١٩سوى( ا الطهارة نوائم بإب الهاه1رةر

 ُِْ

وجهان؛القطؤع الذكر مس زل 

ا1أةاسثة.,ند ,،ئ َلأتقف أخدمحا: 

^لآم::محيذ؛ما'',
ليسيكرثنسه ومس له، حرمة انتهاك فيه عإرْ يكر مس لأف جدا؛ واصح يئسه يكر 

انتهاكفيه ليس انه ْع مسه يكر بني الوضوء ائممص فإذا حزمة، انتهاك فيه 
اول.باب مى عنيْ يكر بمس فايتماصه 

رأةفزخهاض:محالثني؟
فلا.ؤإلأ ائتمص، لشهوة يزحها الرأة مثت إف الدكر، مثل فالخوابت 

يكره؟بمس الوضوء ينتقص فهل صغثرا الئنوس لوكا0 ت قائل هال، قاف 
الزضوء؛يقص لا أمحه الراجح المول عل لكن صغثرل ولوكاف يعم، فالخوادث،ت 

يعساللما ^^١ التناء أ0 مسإ لا ئهوة، فيه يكوف أف ينكى لا الصغ؛ر يكر مس لأف 
١^١^الثوو فعل الدكزوالدبز، ؤيلمس الأوساخ، مى الأولاد ؤيطهزف أولادهن، 

بذلك.ثقص لا ائه 

قُئرجلا أف لو يعي الممهاء، عل الثاص بعفس عاببما التي السائل مى هذه ]اء 
فيهيقول(! هنا ومثة، شخص وحاء الأرض، ق وألقن قصاص، أو بجناية يكره 

يقص.لا والثاف يقض، أحدمحا وجهان، 
لكانولوتركش جدا، ثادره لكثها مع قد كاستا ؤإف ائل المهده مثل فتصوير 

الفقهاءبعمى أف سبج( مل ورعن، ائو رّكسوا الذيى الثاس بعص يكر كا أحثي، 



اسقضاهانيهمه4اسمماسبجص ٢٢٠

بمَُميج.ث، عةةولم:قض ج لخنج اص 
الفلك،اقش يكر ص ولا لها، حرمه لا لأمه البهيمة؛ مزج شث، يممص ولا 

ينج.أحدمحا لأف مص؛ معا تثه، ؤإل ^-^1، كود4 يتحمق لا لأثة مله؛ ولا 

^^٧١٠أحد أدخل ثم طولأ~ —يعني ا-ارود0 ئشى كإ ان الأندكئ ص لو قاو(ت 
فيٌاهمهلث1زمحاشل؟ا

المالةفإف زقت، إذا إلا دكزوثا لا أن بالمحاء ١^  h\sنناتل هدم بمي: 
غالأوئ،البغي، كل بميدة تكون فقد المنصتة المائل أما بحلمها، افه حاء وثعث إذا 
علالطال_إ لتمرين التمثيلأت هده بمئل بأنوف نجمإيث الفمهاء لكن نيا، يمثل ألا 

الإنسانربإ يقولوف: لكن الوقؤع، نادر هدا أف ينتقدوف كانوا ؤإف ائل، الم
بمفى،عن ينفه الدكر وينثصل عملية، ومحرى، محلولا، يسق يكرم، ؤ، عمليه بسوتم، 

يممأولأ:س
هدْلأمدها.

جداجدا النادؤة المسائل هد0 بمثل يأتوف بأمم عنهم يعتدر نءيمآممه الفقهاء إثإ 
لكثهاالنمل، هدا عل ينلإوف وهم ائل، المتمرير عل الهلال-١ يرين أ؛ل ثى 

عرييه.صوره 

عاديامئا ايثد نائز ممس كإ منسلمته اثاك يعتي بقعة بأيه التعليل مسألة: 
^^^محا،وإذاقللاهاطلأبجث

م0لأبجثمحؤوو،فاِذلأن ززامحاسُناة 
اها؛لأنهثطيه.لأيكنأن:زولسا 



٢٢١ه1باسء)ئبصاّارأاص( 

لكلؤإل دكز0، ص ممد يكن! لكل إل لأئة مص؛ لثهوة يكره وجل ص محإف 
أ.دكنJاا ئ ثكدبك؛ امزأئقثأنهبنهوة مثت ؤإل ؤنهوة. ْثها ممد امأْ 

]ا[اأزنيلآمحذ\شقؤل
وصووه،يممص لم ا-قش يكز اف الإنمس فإذا ويكر، همج له الذي هو واقش 

يكزهدا الدكز هل يدري لا والأف مشكل، لأيه وصونه؛ ينتقص لم مرجة مس ؤإف 
الطهارة.يه يزوو لا الشك أف ومعلوم أولا؟ أصئ المرج هل يدوي ولا أولا؟ اصلأ 

لكفإن تفصيل، فيه ينتقض؟ فهل لشهؤة أوقبله ا"قش يكر مس لكف إذا لكن 
عليهوي والذي اش المائة لكثت ؤإف الوضوء، ائممص يكرا والماس يكرا مس الذي 

الئ>وولثممض لم لشهوة ئزجة الدكز لتر ؤإف الوضوء، اسمحن المزج هو اللمس 
الوضوء.ينتقض لم لشهوة يكنه الأش لمشت، ؤإف 

صورتأرع هده 
أصئ.هaلعا أحدمحا لأف النصوء؛ اسقمن ا-قش ق حينا المرجم مر إذا 
هوهل يدرى لا لأثه مطلمقا؛ الوضوء ينتقض لم ثهوة لع؛ر أحدمحا ص إذا 

لهيكن لم محإف وصووه، اسمحن مس الذي مثل للنامن كاف فإف لنهنة مس إذا 
الممصيل.هذا الوضوء. ينتقضى لم مسلمه 

لشهوةيكنه الاش مثت إذا يعني• هوالصواب، الع\ةسز إف تقولول1 قد لكن 
وغوره.ائتقص لثهؤة مرجه الدكر مس ؤإف وضوؤها، ائتمص 

الأقىمثن وإذا اسقص، لشهؤة ا-ققى ذكر الدكز نس إذا لا، مول،ت لكن 



صضاه1همهمصاسممأسبجينو ٢٢٢

هوالنكش أف ويظن يتحين؛ ما أوو يتحيل، ان والإنفلا. العكش أما ادممه,ى. زيخه 
الإشكاو:زال اسل يهنثا إذا لكذ الئواب، 

أشكاف ؤإف ذي، ص فقد ^١ \حو كآو قاف س ذي ١^ ص إذا 
ْشئ،إذا والمرام الوصوء، يقص لثهؤة الأنم؛ الدكر ومس لثهؤة، نثها فقد 

لثلأ.ئ فقد ^١ كاف ؤرذ هزخها، نشت فقد أش كاو إذ قول: ضن(■ 
بمقصهل أش، أم هو أذكر يدرى ولا همج، وله يكر له حش عندنا ت فمثلا 

وصوءسلمشهمبم؟
الخراب:

ومزجه،حش يكر لمس اف إنيعني؛ ؤصوؤْ، ائقفن منجيه لمش إذ أولا؛ 
وقدأصئ، "يقينا" المرجم أحد لأف والتعليل،؛ حال، ؤل عل، وصووة ايممفن مول،؛ 
رجحهالدي المول عل مهمغ فالمولث المزجوح، القول عل كلمه وهدا حمينا، مسه، 

عؤ،وكلامنا وضوء، فيه فليس الناجح القول عل، أما رجتا، ما عل، وليس هو، 
الديعل، لا هو ئارْ الدي عل من؛^^؟، فالتفريع المولث، رجحه الدير القول 

ابجناة.

أحدمحاأة يقينا ءنل.نا لأف اiتقفل؛ ا-فش مزجي متوضئ إنسان مس فإذا 
أنلأ.

هوأملأهل ينثم لا لأينا مطلقا؛ ينتقص لا ثهوْ بدون منها واحدا مس ؤإذا 
بدونهزجه مسث، أش الوضوء، ينتقص ما ثهؤؤ بدون يكنه مس رجل، يعي؛ أولا• 



٢٢٣صةاطبساصةاسمى( 

يرجهنس رحل الوصوء، يتتقفر ما يكنه نئن أنثى الوصوء، ينتقاس ما ئهوة 
أورائد.أصئ نثه الذي هل لدري لا لأنا الوصوء؛ ينتقص ما 

الوصوء،ايممصر مثله للأْس كاف إن تفصيل، ففيه لثهؤة قرجيه احد نس ؤإذا 
نثبؤإذ الوصوء، اممص دكز0 الدكئ نس فإذا ينتقص، لم مثله له يكذ لم ؤإذ 

يممصلم يكن، الأسى متت ؤإو قرحا. لها لأف وصووها؛ ائممص قزجه الأش 
محؤْ•يممص لم مرجه الرجو ص وصلوها،}\ئ° 
اتيمس؛^٤ انقض الدوأٍنؤا كاف ذكزةفإذ ص ١^^١ لأة داسو: 

بشهوة، V\y\>ص دكئ لأثه وصووة؛ اسمص أصئ عير كال وإل يكنه، ص لأيه 
كاذؤإذ لشهوة، مثته فقد رائد والهمج يكرا كاف إذ نقولات مرجه نئت إذا والأش 

يزجه.مسن، فقد أش 

^ص ظ المراد: او، همج المرادُ وليس لشلأة، ذَما ذَكت ص فلو 
صة،أوصأهمدصنيلبجثل؟

بمسالوضوء ينتقص أن يمكن لا فاأدم،! وصوؤ0، ينتقص لا الحوابرت 
اهمأْئس رجل، يض،• ا"قش،، عثر 3، هدا اللامس، جس عثر مذ كاف إذا إلا لثهؤة، 
يكنهنس رجل وصونها، هتؤضل لثهؤة رجلا ئثت امزأة وصووه، ينهض لثهؤؤ 
وصونها٠ينتقضن لا لئهوة أنش تئن امرأة وصووه، ينهض لا لثهوخ 

الدممعلكلحاو،لآدهإللكل واامإذاصالأم 
لشهوة.امرأة مس فقد رائدا كان ؤإن يكره، مس فقد أصليا 



صضاهايهمصاسمماسبجينل ٢٢٤

الكنتم ثَلأ ١^٤، اشزندْإل ي اودي;قص ذ\شئ 
دم؛يدوإل أخوئإ 1ههبى »إدا محاو: ه ١^، أن نوى هنيزْ أبا لأو وش؛ 

اسهنالي زززاة من)ك( ثتيةقضصأ« فيزثبجا 
اليئم.١^٤، اوإل تثازو 

المزجثشص لأف وعثرمحا؛ المنج عثر مس يقص ولا 
لأدللعومحمح1خاْ•

محل

5ؤ*ثوفته أنثى، بئرْ بثرته ممس أف وهو النساء، لمس السادست 
ووايات؛

بجاوأ ١٧٤\لع لسر وو بثنيه بغل ظض إحواس: 
]اى،:"؟؛[.ثآ<ئزأه 

صلثمم ;^-٤^١ عائن-ه لإل ه البي أف روي ة يقض؛ لا ١^١^٤؛ 
هجعللم،اللمي. مميت قالت؛ ;ق.بمءا عائشه وص ابوذاوي. رواه كوصأ. ولم 

ومنلم.الننابي رواه ناجي. وهو منموقان ومحا قدميه عل يدي قوئعت أطلبه، 
حه:ْمثئوؤةىث 

ءشللأته وصوؤها؛ ينتقض لا فنقوو(ت لثهوة لثنثى ا-شئ،دُ إذا ١^١٥أما 
مثتفتكون أصل عيمَ يكول أف وعقمل وصورها، لإتتقض أصلثا الدم يكو0 أن 

الوصوء.ينقص لا لشهوة الرأة المرأة ومس لشهوة، امرأ0 



٢٢٥هتاباسرة)بمسماماسرتاسرى( 

شوها؛يقص ولا لشهوة، لكف إدا يقص انه اثوف ظاهز وهي ؤاكاكه: 
الخدث،إل يلغ هو إما يحدث، ليس اللمس وِلأ0 والأحباو. ١^< بئ خمعا 

^.15"فقا\س الني:د.ئوإل ١^١٥ ،جري 
الأدلة.لعموم وعتوهن؛ ائحاوم ودوات وال٤بيتة، الصغيَة بين محرى ولا 
ووايثانتمميه امرأْوجلأ لستا ؤإل 

١^يها يانءى طهازة، نوحن ئلاط لأي م•' أي بمامح: 
لكباع.^١؛، 

لأامحم:رذئا،زلأ:طتاما
ص؛لأنمحشُأسإلامحج■

ووايتان•في4ا الملموس؟ وب سقص وهل 

يمعلا لأثة ومحورة؛ ينتقص نز ظمزها أو معزها أو ١^^ مس ينز نإل 
عثه.بإمامه الطلأى عثها 

امزأة.١>^؛؛ عثه يمع لا لأقه وصووه؛ يممص لب نمطوعا عفزا ئش ؤإل 
لأتهالوصوء؛ ينتقض لز امزأ0 امزأْ مثن أو فيمه، او علاما مس نإف 

ل4زتيبجةامثزئالاا.
الوضوء،ينقض هل المرأة، مس حكم المصل هذا ق نِءةاممئ المولفح ذكر [ ١ ] 

٠احدأ الإمام عن روايات ثلاث فيه ويكر 

(.٢٣٠الهداة)_:U؛،(،والفروع)١; )١(اننلر: 



اسقضاهاضمصاسمماسبجضل ٢٢٦

حاو.يأ5ل ينقض لا والثانيه; 

اشل.واكالة:

iألع لسب وو بالأتة: فاستدلوا حاو بكل إنه:قض قالوا: ١^ فأثا 
 ]ri_[ الرادلأف الأية؛ و دلل لا لكن اشاة( شئم )أن نيج: فراة؛ وق

هآلعايط تن نتكم حتتاءأحد ت قال افه أف ذلك ودليل ا"نجإغ، أواللمس با1لأمثة 
قصموو قال! م الأصم، اهدث يعني الطهاوة لتي؛، ذكئ وهذا 
\حآهنا اللانثه ولوطا ايئ، وهو ١^ الئهازة لي، ذكت وهذا 4 ألع 
الئسم،ذكر يعدم وقصور نتين، بذكر ثكرار الأية ق لكاف الص-عزى الطهارة لسب 

والطهارثانوالكيمتى، الصعزى الطهارثان فيها ذكز الأيه أف مع للغنل، الوحس، 
وبذلك^، والموجن الئمى الموجب والمحال والقم، المائ واول الأذل 

الأية.ق دلاله فلا قصور، فيها يكون ولا ثكزار، فيها يكون ولا الأب، ثهرذ 
ذلك؛ثوحن، لا الاحتإل هذا لملنا: لادلألة احتالا امة ل أف رص لو وأيصا 

الأ>اسدلآو(.بطل الاحتال، وجد إذا اثه الحروف، مى لأيه 

مدميظ^بمتهانشئ، عائثه بأف واستدلوا بحالء، ينقص لا اثه الثان(؛ والمزل، 
الصلاة.لبملت، ائتمص ولؤ وضروه، ينتقص ولم ٠ وهومحاحدُ ه البي 

عاتثةحديث من (، ٤ رقم)٦٨ والجود، الركؤع ل قال، ما باب الصلاة، كتاب لم: مأخرجه )١( 
ننحقمحأ.



٢٢٧هباّارة)بمبس|ّارةاسمى( 

لأفصحيح؛ •لإ يالخديث و\بولأمأ ، ٠٧١مس ينقض لا ١^٠ صحح فمولهم 
وعلاللامس، وصوء ل الآ0 والكلام بلامي، وليس ملموس، اقل 
صحيح.عم فالامتدلأل هذا 

٠.يتوصأر ولأ ساءه مؤ، كال الر'سولا أف الصجح الدليل لكن 
لممما: ِلإتي، الثاس أن1اك ه الئ لأف هذا؛ ي دلاله لا ئائت،: قال فان 

علوهوالفائ ظاهت، دليل فلنا الاستدلال هذا لمحأ إذا ها P فيه الأذل، 
مزعي؛بدليل إلا يقصها فلا مزعي دليل بثمثقى يبئ—، مد طهاوثه فإف الأصل، 

jgالنفل آليه شي ض ةفييآلقلأةبممُ ائ مو( لِبالشك؛ يزول لا الشن لأف 
فإذا٠ رثتا،١ر نجد أو صويا يسئغ حص يتصرف لا ٠١قال: الصلاة ؤ، الم،ء تحد ائه إليه 

علكاف ما بقاة فالأنل واضخة، عي بادلة يلمحا لا قانتا قائته الطهارة هذْ كانت 
اعراصى.عليه ليس الذي الواضح هوالدليل وهذا عليه، كال ما 

يمنهاأف بس التفصيل الدهب—! ~وهي لآمحةآنثق أحمد الإمام عن، الثالثه الروايه 
ييسلم سهوْ لعي مم، ؤإف الوضوء، اُممصرا لشهؤة مس، فإف أولعيشهنْ، لسهوة 

(،١٧٩)رغم الملة، س الوصوء باب الهلهارة، كتاب وأبوداويت (، ٦٢)آ/ أحمد الإمام أخرجه ( ١١
الطهارة،كتاب اثي؛ والن(، )٦٨رنم القبلة، من، الوضوء ترك باب اكلهارة، كتاب ت والترمذي 

القبلة،من الوضوء باب الهلهارة، كتاب ث ماجه وابن، (، ١٧٠)رنم القبلة، من، الوضوء ترك باب 
ءاسةحدين، من، (، ٥٠٢)رقم 

(، ١٣٧)رقم تيقن، يحش الشك من يتوضأ لا من باب الوضوء، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
(،٣٦)١ رقم الحدن،,.، ؤ، شك ثإ الهلهارة تيقنر من، عل الدليلء باب الحثض، كتاب لم• وم

ة.بمنن.نيد اف؛ن، عبد حديث مجن، 



سقضاهانيهمصالإئماسيينل ٢٢٨

~أىرا،كتم المظئة فألحمت ا-لثلث، مظنة بشهوة الثمش لأ0 تعليل؛ له وهذا الوصوء، 
يدونمطنا متمنا كاف ما يبطل فلا للظن؛LJ_(، هذاإلخاى إف نقول! لكن راليةين~ 

مليتوصأ.لشهوة الثمى نبذا ٌٌيء منه حتج إن ونقول• الءثهاوة، وهوبقاء إلحاق، 
لمأو لشهوة مطلثا، ا،لرأة يني مص لا المصل! هذا ق الثا-جح فالمزو 

ثهوة•

فهووصوؤء ينتقضن لا فإثه ممطوعا عضوا يتل إذ وهواثه أمحوا، يكنه ما أما 
ينتقفىلم امرأة امرأة مست أو ثر_يمه، أو غلاما مس لو يقول• وكذ>لك صحح، 

بالمسمص لا ال عل بناء صحح، أيصا وه_ذا لثهؤة، محلا ليس لأيه النص_وء؛ 
لشهوةكاذ إذا الأشياء هذه ص قاف ناقصا وذةو0 المس جعلنا إذا أما لشهوة، 
تليهم لهم قال لوط فموم الغمحان، بتحك مذييل الناس ممذ ^، لا لأنه يقص؛ 
[١٦٦-١٦٥]الثعراء;رمتنؤنيلإه •حاىما ريلريد< منآلتشس آلدكرأن ؤاي\ن0 

اقناء.ياتوذ ولا يأيوذ فصاروا الم؛ء، •بذا ابتلوا "والعياذ؛اف~ فهم 
المرأة.ثأق كإ للمتهينة إنائه ؤيكوذ بالتهائم، يمن مذ الناس مذ وكذللث، 

بأفالمول 0ع لالوحود_ا، مي كلامنا يعني! أيصا، هذا امرأة، امرأة مثت لو وكذلك 
الرجلبميل ي اكياُت،، إل مميل مذ اثناء مذ لأف صحح؛ عيم يقص لثهؤة المز 
أوالمرامامرأْ، الرجل أذبمس بتن ، lyفلا لثهوْ بالمى الوصو؛ ثقض ملنا فإذا إليها، 

مثلرجلا، أو سواء، كله 7بيمه، أورجل رجلا، أورجل امراة، امرأة أو رجلا، 
الئنوسيأذ مئنا إذا وصونها؟ ينتقص فهل بشهؤة امرأ؛ المرد فلولمل ١^^، 



٢٢٩مم1باصة)ئبسامممإرةاسمى( 

قفل

يشك\و أويعتمدها، \م بكلمة ينطق وهوأف الإنلأم، عن اودْ \ذثلأ.' 
ؤثظنآثعت نحآذ'' اممب لمول وصونه منتقض الإسلام، عن يزجه ثكا 

■مءك4]اله:هأ[.

حديث،وأسدمحا حدؤان، الحدُث، عباس! ابن لمول حديث،؛ الئدْ ؤ/دأل 
حرأحديث، من صلاه افه يمل ررلأ ''' ^١٣محوله عموم ق مدحل اللسان. 

محاوثةكامل١أ.
ال؛هيئةص يممص هن؛ المسأله ثاق يممص. محلتان وإف مص، محلا وصووه. يتقص لا 

أولا؟

مصلا هو! التقريران، هدْ مذ يه سشح الدي اواجح القول، حال! م، وعل 
ّيٌ■جرج إذا إلا بنّهوة الرجن، الرأة أوبم، لئهنة الرأة بم، 

هتنهلي آثئكت، ق؛ والاته! ١^٠٥^۶، لائقص الردم أف الصحح [ ١ ] 
أفهذا عل، يدل، لا ' رمحءممؤبمنهار عباس ابن وحديث، الثواب،، حبوط هدا [ ٦٥]الزمر؛

عليهنجث، محديث،، فهو اف، يعمؤغ ان إنكث؛ لملنا! ثبدا أحدثا ولو حدثان، ا-لثدءثا 
يتوصاراحئ، أحاو.ُث، من صلاة اف يمل لا  ٠٠صحح! فهو الحديث، وأما الومحوء، 

الإماو،رةم)بم/بمحذب)ا/أم،ومحونم،ابن )ا(أخرجه 
كتاب،ت لم وم(، ١٣٥)رقم طهور، بغم صلاة تقبل لا باب الوضوء، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢، 

ننح.بمتئ.هريرة أي حديث، رءم)ه\آ(،من للصلاة، العلهارة وجوب باب الهلهارة، 



اصضاه1نينيصاسممأسبجحنبل ٢٢٠

عندالاغتسال عف ث-ثث الإسلام، إل عاد نأ ازظ، إذا بمال: أذ لم:قى 
يوحبفإثه المزن، إلا وصوءا أزجنر عنلأ أنجب ما وكل العلم، أنل مذ كم 

نجبيقول• الطإ؛ بعص لأل أيقا؛ هدا ي خلافح عل الوصوء، يوجب ولا العسل 
؛.منهاا<رالوصوء ومواصع ثا٠نها ٠Jرلابم!ل ١^ لمزو المثت؛ شسل ق الؤصوء 

اودْ'كالسقم«؟ررهآئط^تها مزثة مض ما هائل: ؟lJ فإذ 
محلفاشقا قاز بماو: ص الإنساف، ازظ إذا ظل المم؛ ذوأف فالحزاب: 

ذهءلتيئلم،فه.
أظ؛؟إذا بالاغتاو المزلأ ي هل قائل: قال فإن 

مم؛قممه ١^!، اJ بالأغت١^ الكاذن وئتآ ^ فالحزاب: 
الشالإمن ^١ لأف شماه منه الم ي الأضلإ الكاي ؤإلزام الأضل، الكاي 

أمرهمالرسول أف وحديث، او، يالاغتالبي. يأمرهم ولم أسلموا، نظ^بممح 
الاحتياطلكن ٠ الدرجة' ذاك هوإل ما اورى والاغتعنه الكمر شعر ؤإزالة بالاختان 

ل•ان)غ

كتابومل؛: (، ١  ٦٧رق؛)والغل، الوضوء ق التٍمن باب الوضوء، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
ة؛هعءا•عتلة أم حدث من (، ٩٣٩رقم)الين، غل ق باب ا-بمائز، 

بالغل،فتومر لم بالرجل ل باب الهلهارة، كتاب داود؛ وأبو (، ٤١٥أحمد)م/ الإمام أحرجه )٢( 
هبمه.حده عن أبيه، عن كلس،، بن عتيم ٍلريق من (، ٣٥٦رقم)

jالذي الأنمظع من الضعف، ل غاية إسادْ (: ٤٣والإبما،؛)٣; الوهم؛ بيان ق القطان ابن قال )٣( 
جهولون■وجيم، وأباه كليب بن ءث؛م وذللتاأن امحرلتا، جر؛ج: ابن قول 



٢٢١سرى( نواقماسهارةا uUةت1واالطهارة)

نحل

عنزان لأل الطهانة؛ ثواقض مذ أصحاتا عده الميت، عسل الئامزت 
فيهما أمل موزْت آبو وهال بالوضوء. الميت عائل يأمران كائا عباس وابن 

ا-قدث.نع كالنوم مثامه ماقيم المرج، لمس مظنة لأنه الوضوء؛ 
الأ/لئئوم ذلك؛ ل زالير ثالمح زالكافر اكلم اش، ثئ محنى لألا 

أفإل أحب هال! ، ٧١٥وا-ج._ا؛ عتر منتحب ، ٧١عل يدل أحمد وكلام 
مرقومامحة الوارؤ الخم لأكون الميت عنل مذ الخل وجوب م وعل يتوصا• 

معنىهول ولا عليه، بثنصوص ليس زلأي كدللث،• والوصوء هريرْ، م عل 
عليه•محمى وجوبه، عدم والأصل المنصوص، 

ثئثداسلأ:ظضيخاللاأ.

أحمدُا'تالإمام قال مثلمعا الميت، مذثنييل الوضوء وحولت، عدم الصحيح [ ١ ] 
أخث،إوأل:ضضأ.

الرسولمول لأف وضوء؛ بدون المنتذ تغسيل يكؤي ايه الراجح أله• م
الوضوء.يدكر ولم ' وسد.رااربهاء ءاعسلموه 

(.٢١٥داود)ص; \لي رواية أحمد الإمام ائل مانظر؛ )١( 
كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)مات، إذا المحرم سنة باب الصيد، حزاء كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

ئمحهع1بج.عباس ابن حديث، من (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ مات، إذا بالمحرم يفعل  ١٠باب الخج، 



صضاماهمنيه4اسماسبجينل ٢٣٢

فنل

روية يانته؛ عل محو لا؟ أم أحدث هل وشك الئهاوة تئن ونن 
خزخهل ه يأشكل شظ ؤ.بمأحوموش لآأ1\ أ]ذ: لين اض 
رثيا؛'نجد أو صويا بمنع حر اتحد مى محلا؛رجي نجرج؟ لم أم -يء منه 

اٌاا|ََاممْ ٠ْسعم روأه 

زلألاممنلأ؛زؤامح
وثكتيمنه، نإل لدلك. محومحدث؛ الطهارة ي وشك ا-اىرث تيس نإل 

 )j نسلأئة الأل؛ محومحدث ئتهلإرا كال هإل ممح، حاله ي ثظز مهنا، السابق
ثكالثدث يفن يزل ملم لا، أم وال هل وثك يحدث الطهارة تنك زوال 

^لإت،واذكزناوابيمبجااآا.،ئلكاذمهامح.ثالإثالآل 

التمريض،ميعة مدكزه  ٠٠روي ررجا ت مال اثه المزلف عل يوحد هنا [ ١ ] 
الصحيحم،ق وهو 

أثئ،اوثلث، والطهارة امحُث، ثمن إذا ملهنا، حاله صد عل يكوف إدذت ]٢[ 
دت1هنا.حاله صد هوعل نقول* الثابق، 

أنتأثمن ول الفلاة إقائة زت حاة أن \ل ١^ أذن ئئد ألا قاَل: jذا ضثلأ: 
حاللئ،صد عل أنت، نقول.' الأول، ات؛ءا لاأذري لكس ووضوء، حدث مني حصل 

(، ١٣٧رنم)تيقن، يحتى السلت، من يتوضأ لا من ياب، الوضوء، كتاب، الخاريت أخرجه )١( 
(،٣٦١ررقم الخدين،..، ق ثلث، م الهلهارة تيقن من عل الدليل باب الحيض، كتاب ومسالمت 

خؤؤيبمتة.زيد بن الد عد حدين، من 



٢٢٢ةتاوااسبمرة)بمبماماسليرءاسمىا 

قفل
َي ُءَُ  1مم:كلاثة إلا ذتا نشوط زلا 

يتزصأ((.خش أحدث ثن صلأ0 اف مز رالأ : ١^ فنو ^٥؛ ٥١
ثممقء.

^؛؛٤١١افَأتج أن ضلاوه ج ١^ فزو ذ\ط\ت 
ا.الثاذعئ،تي)مننده(ا رواْ فيه٠٠ 

فأنتئثطئزا محت ؤاف ممؤت، ١^ فأن محدثا الأذان مز محغ فإذا ١^، ^١^، مز 
صارفإذا بقائها، ق وثك نحدها، إل الأول الخاو تلك زواو نس لأيه محدث؛ الأف 

كاوؤإذا بقاؤها، والأصل الطهانة، هده زواو ق وثالئ، ثطهز، ايه ثيس قد مبل محدثا 
عدموالأصل الطهانة، ق وشالئ، الزنحوء، هدا زواو سس فقد متوصئا ذلاث، مل 

الطهانة.

نقوو!أسق، أتبمإ وسك زمن، ق والخدث الطهارة سس إذا والخلاصه! 
 Uإذا اكالئ،؟ فته يوث، الذي الزتن هدا مز الك خ Jوإذافهوئدئ، تٍز. :أئا قا

فإذازك، قد ١^، مز امحي الأول حالة أئ تئن لأنه فهو؛ثطئت، _ 1 ^1قاو: 
كاي،ما عل بقاؤه والأصل \ذؤأت!.1 هدا بقاء ق وثك لطهاوة، زالت، فقد محدثا كاف 

عليه.

الؤلفقال الدي امحم لومحا.^١ ز بمي: أذبمؤز، هذا ل الاحتتاط لم 
•هوعليها التي الحاو من مني ملق ل يبمى لا حش يتطهر أف فالاحتياط 

أباغافآ إلاأة صسلاه بااستا سا ااالهلوافيحدسث،: للطؤاف_، ١،^^، استدق [ ١ ] 



صضاه1هميصاسمماسبجحنبل ٢٣٤

]الواق<ة:\''لأ[إلا دثث_هآ لا ؤ ثعال؛ اه؛ لمول ا،لصحف؛ ومس 
محاكنآنإلأثأكطاهث(،زثاةزوم 
الأرما١أ.

جهة،من هدا للطزاف، الوصوء بوجويتا تصريح فته ليس الدليل وهذا ا ال،كلأماار فه 
ننائو،بعدة ئكقص الكلام هدا لأف ؛ اي.ركلام من ليس أنه أنترى جهة ؤمن 

قالمهابل فقط، الكلام ق ليس الصلاة، كالفث فالطواف، ينتقص، لا ه اللمي وكلام 
استقبالفيه يشرط لا امحه ومنها والثزب، الأكل فيه يباح اثه منها؛ كشرة، شياء أق 

فيهليس أثه ومنها العلءا:؛، من كشر رأى عل الموالاة فيه يسرط لا أيه ومنها القبلة، 
وهدمكثمتة، ْسائل ق الصلأة فهوكالم، سهد، ولأ آحره ق سلام ولا أئله ق ثكبثر 

و:اي كلام مى اذكلأم هدا يكوف ألا متقي المخالفايت، 
قالصلاة محنم له الطوافت، أف عل محمل فائه العي. كلام بس اله فرض ؤإذا 

^^^،لأfهنلبجباسكصالآةمج.
هإلأ^لتء^هثون دسه7 لا ءؤ بالأية• ^٠-، ٤١استدل فقد الصحم، ص وأما [ ١ ] 

يعوده لادتأن7 ؤ يوله: ق الضمم لأف ذللخ،؛ عل دليل فيها ليس والأية ]الواس:\،ي;ا 
ؤوإدعُ ألقممي.٢ سوئ آمي يجتو تعال: افه فال المكنون، الكتادت، إل 

4إلأ؛ش1هثون ٩سثهو نكرن. ؤ،كف عدث.إممي0عيم. ممث 
ابنحديث من (، ٩٦٠)رقم الطواف، ق الكلام ل حاء ما باب اطج، كتاب أحرجه ( ١ ) 

عباس؛٠^^٠^١.
ولكزصفيسمعاكاوى)أآ/ألإا(:لمبمصامح.، 

وأهلومرفوعا، موقوئا يروى (: Y٢٧٤/ أيقا)١ وقال مرفوعا. روى وقد عباس، ابن عن ثابت 
رفعه'يشتون لا عباس ابن كلام من ويجعلونه موقويا إلا يصححونه لا بالحديث المحرفة 



٢٣٥سدى( ا الطهارة باب الطهارة) كتابا 

ولات الأيه وأما اأطه_ئوو، إلا الكوف الكتاب هذا يس لا أي: لالواق>ة:هي-بمي[ 
سيولا وهذا عإوْ، طهره الذي هو والطهر المطئروف إلا يمل: ولم ألثثهثوزه 

يلين.فيه فليس اللاذكة، عل إلا 
طاهئ،إلا القرآو بمس لا أنه عر يلين فيه فم  ٠١١٢٠٣بن عئرو حديث أما 

ارطاهراركلمه إف وقال: الحديث، •هذا الاستدلال ق العناء بعص ناؤغ ذلك مع لكن 
النيلمول طاهر؛ فالموثى الحدث، مى اثطهر وض المؤمن بتن ئشرك لمط 
والمتوصئ[ ٢٨]^:عص^ وإئما تعال: ؤلموله ٠؛ الؤمنلأبمش*ُ ٠^ 

بهينئيل أف يمح لم مشركا لهظا كال فليا طاهر، النجاسة مى بدثه والطهئ طاهر، 
ذللث،.يعئ بدليل إلا المعاق أحد عل 

ارطاهراريكلمة يعبر ؟كن لم ه الحم، لأل ثظر؛ فيه المؤبن عل حمله نقول،ث ولكئا 
يدحلارلا قال،: كعا مؤمن، إلا لأيس لقال،: المؤمن ولوأراد أبدا، المؤمن عن 

اقهإلأتمؤمن(^اّ
والعسلالوصوء آيه يكز لثا تعال اممه قال، طاهزا، ينمى الحديث، مى واكلهز 

لالأس:ا■[ِتيثهزقمه رئ وء -ئنج تذ عثا؛ظم تجمل أس يربد وما والثمم: 
(.١٢٢/١(،واكبج)٢٣١٢(،واكارسفيت)١٩٩

لم•وم(، ٢٨٥)رنم وءيرّْ، السوق ق ؤيمثي نحرج الجب باب الغل، كتاب الخارتم،• أحرجه )٢، 
هريرةأي حديث، من (، ٣٧)١ رقم ينجس، لا الملم أن عل الدليل باب الجض، مماب 

الالملم إن اف، ابحان 
تصنبمه.هريرة آبى حدين، من (، ٤٢ ٠٣رقم)خيبر، غزوة باب الغازي، محابؤ الخارى: أحرجه )٣( 



اصضاه1نينيصالإماءدبجضو ٢٢٦

ثه؛منس ليس لأنه بعود؛ وثصمحه لعلاهته أو كمه لب بحمله باس ولأ 
ممبائزأةلإ:جمثضؤة.

آيينامحآنجار؛بملأمح
رش:j، قبمز الض.إل كب نلدلك ١^؛ عن ت سفا، 
عانه.مممق لآلاءمران:أا"[ وبيمحه بيث-نا مؤثم حفلمعم ساثواإث( آلكس_، هخت 

منباية مطنرا ثوبا مس إذ وكيلك 
j13  ذكزناا٢ا.و أخد 3، ثكدلك ءاة نكتوثا دنمحا ص

طاهئ،فهو انتعش من أف عل مدل ؛ طهورار الراب البي ونمى 
ولاآتنيتيث ؤ، ألسآأ قئنإ'ؤ\ أدى ئؤ مق أتنيمن ءفيأ ؤومظومح■ تعال: وقال 

J|[YYY.]_؛:ه آمعأاس -ثق من ئآؤثى ثلهنف ئإدا ي4ربم ■٠٥ دثرؤس 
قكانغ لكن بوضوء، إلا المنحف مس بجور لا أيه فب كانغ لا ونحن 

ينسلا اد4 عل ذلك، عل دال حزم عمرون حديث، أف والصحح تهدا، الاستدلال 
والأم.الأنغر نن إلا القزآو 

منيلزم لا لأثه القرآن؛ من باية الثوُب، مملريز جوار ءلاهرْ إل ،نال•' لا آ ١ ت 
امتهانالقزآن من بآيات الثانم، ريز ط باذ ئك ولا حلالا، يكوذ اذ الم،:؛ قعل 

هذالا؟ أو المصحم، حكم ثاحذ فهل فعل إذا لكن بجائز، ليس ذلكر وأف للقرآن، 
المصخمؤ.حكم ياحد إقؤا فيقول: نِءهالئق، المؤلف مراد 

يكتوفالقرآن، من آيات الدراهم عل يكم_ول منن في،ا كانوا لأمم [ ٢ ] 

0 رقم)الساجد، مماب مسالم: أحرجه  Y Y ،) خ.ءمم.حذيفة حديث من



٢٢٧ا سترى ا نواتم uU؛تاب 

\ذنإأ0.مى فيه ما ثثظ؛ لأو محوو؛ لا واكايرت 
وجهان؛طهارة عثر عل وحملها ألواحهم، الصبيان مس ول 

ازلخن.لأممحدتوذهاث1هوالاجوز؛ أخدمحا: 
ٌِهازم، تطل زلا ذلك، ناثأإل خاجمي لأف جوز، وش: 

؛.١٣١

وهداالناس، وبمتعؤلها اأمام، ثنامحب أحرى آيات ؤيكتبوف ه أحنثي هوأثث 
الدراهمعل ١^ كتانه لأف ؛ ١٧١لكنئ اكزآن بكتاثة الممد أراذ قد الفاعل كاف ؤإذ 

أئتةوما به، وينمى والث1هاء، الصتان أيدي ق يكوف لأيه له؛ وامتهاف للمزآن ابتداو 
ذلكءفهولاقوز.

الممر•كتب ممن حكم ق الأت م

بمز،لا فانه الضر من أكثز المآن من فيه الذى كال إذا أنه ذلك ي ١^١-^ 
المرانعن محرذا كا0 إذا ابلالي مسار أ0 ذكروا وقد يئس، فاثه أوأقل مثله كاف ؤإذا 

المران،مى آفؤ يكون الضر فإف — الوسط ق كاملا فيه المزآن يكتب لم ت —يعني 
مثه.حار القرآن عن محردا ا-إقلالي مساز و-جدئا فإذا هل،ا وعل 

١^^١^،،تحليق جس من أما نرى آيات عليها ا،لكتوب ا،لعلمة الثتارْ الأ! م
معلوما.كانوا ما الثLJث لأف أما فيها  Laأذني أو وأرى 

غموهم ئهبجازة،مإأزامحدا 



اسقضاه1ينيصاسمماصبجءنبل ٢٣٨

الطاهريالعفو الصحمن هممز ئجس، أعصائه وتعفى طاهرا كاف ومن 
اهدث.بخلاف محلها، يتعدى لا النجاتة حكم لأل جاو؛ 

محل

هاضلأة؛ لقز :وئ كال ه ١^؛، لأن الطهازة؛ محدد ويش4 
شنواحد؛ ا-قمشئوصوء الصلوات المح يوم وصل اشحاوي• وواْ للمقل• 
منيم-دواة الخواو• 

الخارج؟أومى الداخل من هل الصحف؟ بس المقصود ما ^،؛ ١٥ئاو فإ0 
فهذاالمصحم،، فيه يوصع الل>ي الحراب إلا الخايج ؤمن الداحل مذ فالحواب• 

•زمنه ل

*n*



٢٣٩عاو،ااط4أرة)إابادبام( 

ه ه
ub  الفضأدب

إ* nuإ

ا.،؛ iwlبنم ت يقول أف الحاجة محصاء أواد لمن ينشمحب 
وعوراتالحس بئ ما ررشر :٠ اش ومول محال محال! رمح.عتئ عئ روى لها 

والسمدي.ماجه ابن رواه الني؛، بنم ت يقول أل الخلاء يحل إدا آدم بني 

محامحناءا'؛ةننىمحأئمحذئ■■ 
ذبك.محال الخلأة ذخو .^^١ 
ؤعادابي.الأدى عر أدهب اثدي ض الحمد عهتاد1ك، محال: حزغ ^١ 

لخلاءا من حرج إذا س اللب رسول كاف • يالت رؤ.بمها عائشة روت لنا 

الأكلعث أذكاتا لنا شنغ أذ •كغيل افء ئنئة من أة ئنأولم أف محن أولا: [ ١ ] 
علاو الإنيكو0 حر ؤإحزاحهتا؛ منهعا اشحل وعند إذحالهها، ق وذلك والئزنم، 

وكانواالخلاء، إل الحزوج مماْ: أو الأذى، من التحل يعني والتحل داخا، ف ذكر 
إلحرج حاجته ينمي أف الإنسان أراد ؤإذا البيوت، ق كئم، عندهم ليس لأول اق 

حاجته.ومحقي الصحراء 

الإث١١^،والخاثالأئزالئزيزة،جإخيخ،فكنهاتاذمنالئز]٢[ 
القز،وأهل الثناطن مأوى مندحل لأيه واصحه؛ الاستعادة ومنامنة الشن، وأهل 

الأمكنه.هده الحسيآلفول الثزمئ وأهل الئياؤن فإف 



صضاه1نيهمصاسممأسبجصيل ٢٤٠

حثن.حدث ُ ررغئناداكااا ت يال 

الذيفه -^^ ١٥محاو! ا-قلأء مى حرغ إدا كاف ه البئر أو انسر وصر 
ماجة.انن وواه وعاداراا< الأدى صير أدكب 

للأذىالثمى لأن ي ثالبمىِفي ١^ ق اومى رخالخُ 
نالثشةخا؛"ا,

اووج؟محي ررواك((را* يقوو: لاذا [ ]١ 
ال4وو-وهو الخمر الأذى من فز و أل اثاب إو طيز،فها:أضخ 

أحسن،هدا ر١غهمادكاا فقالأ الدنوب، وهي، اثننوي الأذى مى التحز كوكن والثاممل— 
>ملفياسل•

^؟٥١ذكر عن نكث لأتم، بمتنفئ؛ إنه بماو: ألا ة1ئل: ؛lJ فإ)؛، 
نكثإئا إثه نقولت لكنتا العلياء، بعص قاله ق. وهدا بصحيح، ليس فالحوابت 

مدنب.فهوعنئ افه، بامر 

لسر،ما ضل سواه، تإ والثئنى لاsدى البمزى محيهم: قاعدء هده ]٢[ 
لجنز.ذكيه ولأبإكرام، بأدى 

ماذاصحراء ق كاف إذا الخلاء ؤ، واووج للدحول بالننتة قائل،: ثال، فإف 
ينمل؟

منحرج إذا الرجل يمول ما باب الطهارة، كتاب وأبوداويت (، ١٥٥)آ*/ أحمد الإمام أحرجه !١( 
وابنرنم)^١(، الخلاء، من حرج إذا يمول  ١٠باب الطهارة، كتاب والترمذي؛ (، ١٢رنم)٠ الخلاء، 
قهبمها•عاننة حدث من (، ٠١٢ رقم)'الخلاء، من حرج إذا يمول ما باب الطهارة، كتاب ماجه؛ 



٢٤١مماوااممبم1رة)بمبادبام( 

أحمدثممال دزاه؛ي كال؛٧؛، قإل صتاثه!ة. ؛ JUأو ، ٧٥١ذكئ فيه ما وبمع 
أزيوأللأ;ةولخ1ز.

١^٢٢.ؤدخل كم وطن بملة ممال اف،ِااا ذكئ فته ثال: 

فضل

دال:كالتي.إذاخاض وززى 
اظأوقشلأ:راةمم

أئىارمن دال: ١^ البط. عن مينْ أبو ووى نقا العيون؛ عن وينتن 
مكئديرة«.

منيدثو حز ثوبه يزمع ولا علته، يرمش لئلا وحوا؛ مكايا لبوله ويرثاد 
الأزض؛

مدمقام ؤإذا قعود؛، لمكان الينزى وجله يقدم صحراء ق كاف إذا فالحواب! 
محلس•أف مز واقفث وهو ١^ ويقول النش، رحلة 

انلماش.لا[فين1حة:
كافإذا إلا الخلأة حا دئل لا أنه ١^ قال ك،ا سق نيا اواجح أله: م]٢[ 

نيايدخل فهده تنزي، أف أو يئناها، أف أو الهواء، ق ممر أف عناق أل مسل لحاجة، 
تكرقاوالتعليل عليه، يضم ثم الهم، باطن ل يكول حص محركه الحائم وأما الخلاء. 

أئدالمصحث لأف عليه؛ ، حافإذا إلا به الدخول محرم المنحث وأما ائب. ذكر فيه لعا 
ا>اتاِممافيهالدكث.



اصضاه1ينيصالإداسبجضل ٢٤٢

اكلأممأئوئاثs.الأخاديث ثذْ أنمج 
^١'.يرشش أف مذ وأبمد أنرثئ، لأي قاعدا؛ 

نحل

5وبأنو نوى ة ولا؛>J؛ بغائط الفصاء ل الملة انئال محوو ولا 
زلاثاط القبمه قلائظب؛ووا الغائط محئم )١^١ ه:اش زنوو ئاو قاو: 
قو-جاووأ١^١؛ قمدمنا آبواُ_وبت ، Jiiومحذثريواأو^^١٠؛ س٠تدبروها، ولأ 

عته.مممق افه. وستئفئ عنها قننحرف يحوالكعثة، بسن قد مزاحيص 

وواسان:انتدتاوها وق 

الحديث.إخدامحا;لأ؟وز؛لهدا 

لكذثزطي!فلاحنج، قاهأ بال ناءؤإف 

١^.أف:أنن \لأوو• ١^ 

ثظرعليه يترم مذ حوله ليي أيه بمي الناظر، يامذ أف الثاوت الئزط 
الرفاسثئ وأثس عونة، إل بمظر أف له بجل لا الذي الئاُي ثذ أبمذ فإذا 
.^^١٠قزم أتى ه ١^، أف فت لأنه فلا:از؛ 

الطهارة،كتاب، ومالم: (، ٢٢٤رنم)وقاعدا، قائإ البول باب، الوضوء، كتابه اJخارىت حرجه أا 
رْ؛هءثن.حديقة حلي.ثا من (، ٢٧٣رقم)الخفن، عل المح باب، 



٢٤٣ائقّ( ائب باب اثطهارة) كتاب 

حممه،قت عل وقيئ.توتا ظ•' عمر ابن روى ئ بجور؛ والأحرى؛ 
عاثه.مممق الكمه. منتدئن الشام، منتمز حاجته، عل السل. هزأث 

روايتان؛البيان انتمابجال ول 

بمامحا:لأمحز؛ِصاش.
البلعند يكز ئالش: عائثه ض مالك،، بن عراك روى بإ محور؛ والثانئ؛ 

هأئمتا:كزمذ
ماجة.وابن أحمد الإمام رواْ القبله؛؛ بمفعدق 

مرملاكاف ؤإف عناك، حدسئ، \لأ-خ0تب يروىِق حديث، أحثن أحمدت محال 
عزاكامبمإينثابم. ٠٣^لإو 

حننزيم القبلة منممبل بعثره عمر ابن آناغ ؛ ماو انه الأصمر مرواو وعن 
قال؛:ل،ةمح^١؟ ص يذ لا أبس ١^ مد أا ثنث،::u ق، قوو 

ززاةمحلاامن. ثتىة;يك الظ زلئ ثك  jis-أثاإذا ١^، ض؛!١ِفي 
أتوئاثدَلاا.

والجان،الفضاء ق ئطكا ١^ اسقباو تجزأ أنه ي واضٍح ]١[ 
التيالمحيحة الأحاديث، ئمتمى هدا لأف البخان؛ دون الفضاء ق انتدثارها وعئرم 

•لض»همح>احس اق 

الملهستمله لسن، زكن الملة، جهة عل المياه ذوزالم، لوكاثث، هائو: محاو فاذ 
فواحدة؟الخهه أئا قليلا الملمة عن بل تمائا 



^قضاه1ينيصالإئماسبجضل ٢٤٤

\يزأذبمته َئر مء ذ\بي اشز ؤتبيةأل:تو 
لئلأتثذَاليلهم

افءروستئفر عنها ثتحرف رْء^بمنذ! ايوب أبو قال كإ يكون هذا ذ\إذ\ب.' 
اّبملوص•كربي يم أف دالأحى 

الحاجة.لمقاء عليها معد والتي بنقغ، التي يعنى مفعدم معنى ألئ1 م

>اولكنقال: ه الض لأف والمتر؛ التمس امتقال لا أم والشيح [ ١ ل 
ينممبلموف التمس محللؤع عند ثرى إذا اف الأنأف المعلوم ؤمى ٠ أوعربواٌُ ّرقوا 

عروتناعند عرب محإذا التمس، 
ستحىالمخلوقات كل لأف أيصا؛ ثظث ففيه لهةا'ا ُُدآكري،ا هوله وأما 

التمجزةيلمتمل أف ؟تمره بأيه يقول أحد لا ذلك وْع افه، صغ من لألما التكريم؛ 
ذلك.أفته ما أو النهن أو الن؛أئله أو 

الثيانق إذاكاف أنه عل العلمإئ به امتدل نثن ابن حديث مالأ: 
١^؛به شئ لا الأسد؛ات لأف الأّتدبانأصل؛ بأف ذلك وءةلوا الأسدباث، جاز 

فالنورهالاستقبال وأما القميص، ف، أوبطن الإزار، بطرف—، منتورة تكون ممرا، 

اس،محاب لم: وم(، ٣٩٤رقم)الوية، أهل قلأ باب الصلاة، محاب الخاري: أحرحه )١( 
iX٦٦\ب١لآتذ)غJثم)^

الطهارة،كتاب لم: وم(، ٣٩٤)رنم ، ijJiilأهل ملة باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
الأنصاري;مح؛ئإئن.أيوب أي حديث، من (، ٢٦٤رقم)الأستهلا؛ة، باب 

التلهارة،كتاب ومسالم: (، ١٤٨رقم)اJيو١ت،، ق التبرز باب الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
(.٢٦٦رقم)القبلة، تتقبلوا فلا الغاممل انتم إذا باب 



٢٤٥ةت1بالطهار3ربمبادبام( 

نحل

و.اللمي أف نرجس بن افب عبد روى تإ أوثق؛ شق و يبول أف ويكرْ 
للجن،منكنا يآكوف أف يأمن لا ^١٠^ ذاوي• أبو رواه اجحر• ق ناو ف أش 

داثهJنثعه.يه أوةق0 

قال:معاد روى و ثاء؛ ئزرد أو يه، ينقع ظل أو طريق ِفي انزل ويكنه 
الئريق،وقارعة الوارد، ل اوار الثلاث: اللاعى ءاثقوا اممه رسول قال 

أبوداود.رواه والفثل؛، 
الكل؛والتؤلِق بؤ، سجل قلا اكمز0؛ فيؤ سمط ْزصع البولِفي ؤمحرْ 

مكله.ق يبول أف اه. رسول نش محال: معمل بن افؤ عبد روى بإ 

 Jاة عثؤ ص1، إل أخمد: ئاiباس.قلا قدهب الالوعة و قجزى ا

نخل

١^٠لأف اضَممالببتاني؛ دم أن ^؛٣، ١^، م تمةأنو5ق؛ 
أنثال: ئأ ثزئأ، ض ظؤ ٧ م نئن:نول زين يؤ له؛ نه 

ممح«رواةسم؛•
أذبد فلا مثلا، العاثؤ إل عونتؤ من يكشف، ، سوفاذ الإئلأف ظاهزة؛ مفتوحة 
منها.كببمر ثيء ينهنث 



صاضادث1ششصاسمماسبجضل ٢٤٦

ز:أخد١^، دمي ذك !ف لأتمُبماو: الخاخة؛ أكثزمن الإطاَله نثكزة 
منة

:ماؤك بن ثزاقه ذوى تإ البمزى؛ الربو عل جلوسه ويتوكأِفي 
البمى.زنق ١^، هل نمزكأ 1ل الخلأة 1و1 ١^ نول نك 
الخارج•أسهل"ؤروج ِفي)منجمه( ١^١^؛ رواْ 

المحريمم،لأآا،بتن محقا ديْ أصل مذ ينك ثم ثم، ما يحرج ' ?٤^^١ 

شمذث•فيه كاف إف برج يم وهذا ثنحح، البول من اقهى إذا يعني؛ ]١[ 
لأجلأما وهذا الدكر، طرف إل يه يمر ثم تحته، إبfامه يضع يعني؛ يسلته ]٢[ 

المنزات.ق مل ما همج أف 
حىأءماثئ تحدب كأيه يعني؛ الدكرينره، مس أيأ باليد، النرليس ]٣[ 

فيه•ما همج 
الئنححإن وقالت الإباء، أقد هدا آبى ٠  ١٤٠ابن؛-الإسلام سيخ زمانه حإر لكذ 

!^١١:إل وفاj ١^، بمس ث ذك وأف ^^، كثها والظت وامح 
صحح.وهذا ذر، حثثه ؤإن م، ركتة إن كالصنع 

ضالئؤاب، التج، امحفال(رأآ )إغاثة محابه ل يخذآه الثم ابن ذكز ولقد 
مناسهيث، إذا يم الثمف، ق حبلا ربط أف بد لا بعضهم؛ يقول الزسزسئ، هزلا؛ 

)ت(الأحتياراتاس)ه/ا،م.
الالهفان)ت/"اأا-إأا(.)؟(إغاثة 



٢٤٧اممهادة)بممحبام( مم1با

 ١^Sljl يف.ص لإو الإنتبجاة

قفل

لأفثادوا؛ أن لكف منثادا الثبيل، مى حارج كل مذ واجب والإنتجاء 
إل\نموم ذهث ))إذا زئال: ز:وصأ« ذوة ررشل ائدي: و مال . ١^٠ 

و\ذئحم؛.أداود، أبو وواة عنه« نحرئ هإئبما أحجار بثلالإ معه ئؤذب العايؤ 
إواكهامثمهِفي لا ثجاتة العتاد حض. إسناده وهال1 والداوقطى، وأحمد، 

عاتا.ثصحثه يئلومذرطوبة لا والثائر معهاكالكثثر، الصلاة ثصح قلم 

بدلا ث يهول، وبعضهم بقي• ما ينزل أف لأجل ويئزل؛ بثيك وُنهص به، كيك البول 
عجيب!.وثيء هرا. منك تم يقول! وبعضهم النول. يتزن، حص مساقة؛ ثركص أذ 

واiثjوغاقمي، مذأغفلم لكان الم؛ اشُهدا لوكقنا العفليم! اف وباق 
عصرإل حاجه ولا ويكهذ، فمهل، الدكر رأس يميل أف البول مذ انمهى إذا اف للأن
ئوقلذ•ة مي إل ولا م إل ولا 

حاجهولا موضعه، ق ينتتجي بل تق، عر أيقا الموصع عن التحول ت١[ 
j_Jjj ، ؤث ينده دكزة ينسك أف فاثا محوو وهوإذاJثطلمهأو وإثا ١^، ءة
الآءصل.هدا النجاسة مى وو3ز؛لآ بوله مكان ق سشجي فكوثة والأمخاد، المحاب 

البول؟ثى قطرات قلتل يمت منه عترج يكره عنل إذا الثاس بعص قائل• قال فإف 
رقيماسلتا سلته ؤإذ يكنه، فيرك طبي*ي، بسيء وليس مرض، هذا فالحواب؛ 

باس.فلا 



بذحنيلاحمد الإمام  ٥٥ي اهام ض اسق  ٢٤٨

تومدروي ثجاتة، ولاةاتلملإ\ ُ، دء>تها ثيت لأي اوح؛ مى نجب ولا 
التقشر(,)النجم ق الaلإاز؛ زواه منا« هلتس الريح من انسجى رمن 

قفل
 َُْ امحمةومنظم يه الناده محر  ١٧بإ انحزغ النجاتة ثنيت ؤإل 

ميْ.ئنقأ:بجاؤز محلأنمحمث،هابجفيهلإ 
النادرذلألأ داود. اي نجديث معتادا؛ أو كاف ثائرا والخجر، بالماء جار العادة 

تيالإضاة،كاكاداآا.
كذلك،وهو وا>سهاا لبمت، لأي الئيح؛ مى نجب ررلأ لآنئآثقت موله ]١ا 

فإلهبعاء مبلول ثوب وعليه الرج حرجت لو اله بنجثة ليت أي مولئا من والفائدة 
قائدهفهذا يتنجس، بالماء مبلول وهو يابسة ئجاتة لاقى ولو يتنجس؛ملاقاتنا، لا 

ءلاهزة.؛ي 

بحبفحيتئد ثيء الرج مع حرج فإذا ثيء، الرج ْع نحئج أحيائا لكن 
الخارج.الأسنجاةلهذا 

كاثت،إذا أي فيها فالصحخ العادة موصع النجانه ثنيت إذا الماله! هذه ]٢[ 
قدفإثه لثنا الغائط كاف إذا خصوصا يمع ما ممرا هذا لأف باس؛ فلا يستره التنديه 

مؤ.لا تابعا هذا فيكون كثثرا، الصثحتي إل ينتثر 
سم النجانث فإئ الفخذ إل الدم زأس من مثلا النجانة لوامiت أثا 

الامتجعار.فيها عئزئ فلا بالماء، النسل س فيها بد لا المخي إل 



٢٤٩ةتاباسبمرة)بمبادباصني( 

مالت؛لآ.بمها عائشه لأل الخجر؛ يدأ والتجر، ا1اء بئ ابنع والأممبمل 
أنشحيتهم،مإل العائط أثر مذ الماء الحجارْ يتبعوا أف ارواجآكذ منل 

ناثرهاقلا النجاتة، عئ يزيل الحجر  jSZjوانظفن، الإماء ١^^؛، زلاثث 
َُُ

لده.

جاز.أحدمحا عل امحتصز هإن 

سنه،اإبع ؤإذا معا، والامتجإر الامتجاء عل يطلى عندهم الامتجاء ْسأله: 
;؛.liljوالاستنجاء بالحجارة خاصا الامتجإر يكون 

زاثؤإذا ممها نحد إذا تجية با افجاثه ألمت نائل: ئاو فان 
ويزولستزول مثلا المخي عن مرها أو و\يج\ذؤ النجاسة أنيلت فلو حكمها، زال 

معها.حآلمها 

فمثلاالماء، يزيلئ ما ئزيل لا الحجاره لأف معها؛ حكمها يزول لا فالحواد-إت 
يعصولهدا الماء؛ ما,؛ه ئزيل لا الدن عل أو اكونم، عل النجاسه كاسي، إذا الحجاوه 

ةكؤر٥.لثمة الثسل؛ن مى الخارج ق الأستج،ار حاز إو،ا يمول،ت العلياء 
إذافلماذا ئزيل، بأي تزول التجانه أن ١^١-؟؛ \م'ذ \أ _ ظ: ئاَل  'ص

بالحجاتة؟لاثزول المخي عل النجاط حاءُت، 
ررأذئىئلنا: ولهدا بالحخر؛ الإماءُ له بجل لا ١^^ أن ظ فالحزان،; 

ضشبامطىأيلأيزلألالامتجار، باصؤ ل الماة(( ذلا لاثزلمت أو 
الأُالماء.



أجيء•ؤاجته حرج إدا الثي. كاف ت ئاو ;جؤمحن انثا لأف أمحل؛ والماة 
عئ Jijعلته• مممى به~ ينثنجي ~يعتيت ماء مذ إداوْ معنا وعلام أنا 

المحل.ويطهر وأثرها، النجاسة 

بمزش:ايرألإأْ ش اصز و)ن 

هبجاثائ،بمثبججالآبجالإقاة، آخدمحا:
نما.

 :Jؤاكا yS{١^،-:ض: تهتئَئ. انت1اةلألإأبار؛
لنسجيوأف أحجار، ثلاية مذ يأمل سثئجي وأف باليم؛ن، سشجي أف 

منيم•وواه عظم• برجحأن 
الخرقل؛يكنه أجزأْ، منحايت، ثلاث همتح كتيرا الخحر كاذ ؤإذ 

الآ•حجار،عق متمز ؟jI بديل الأحجار، عدد يوف اثنحات عدد اأمصود لأل 
والخرق.الخثسس، مذ معناه ق ما إل عديناه ثل 

Jlij  :١^٠^ي لا زمحال: الخل.ث. لقظ امحائا لا أنوثكر
رروأفبساقه لألِفي يمح؛ ولا امحوص، عق ورذ الأمن لأف الأحجار، شر 

دلكولولا معناه، ِفي وما الحجز أراد انه عل ثدو عظم<، أو برجح يستنجي 
ولمبجرثذينب1لهم.

بمةأتجار،أن؛لأةأملإ،زززى 
لمعنىالأحجار عل ثص وَلأوئ الدازممفق٠ ^١٥ دراباا مذ حسان أوثلاث 



٢٥١التغلي( ائب باب الطهارة) ةت1وا 

ا.المصاءا مغ ق العص_، عل كنصه ا-محم، بعداها معقول، 

شزش:للأتمارشرالأء ل١انتيإمذكلأمافيفأل 
حشوالامتجاء، للاسجإر شزط الإنقاة أة والحقيقة الإنقاة، : ٥١الشرط 

بحيثألؤولأوالنجاتة، الأستجاء والإنقاةJ يكوو لادأذ الامتتجائ 
يكونبل حشنا، لايكون بنجاء التلوث المحل لأف كاتتج؛ كإ المحل حشوثة تعود 

الإنقاء.حصل فقد حشوئته إل المحل وعاد اللرج هذا وال فإذا لزجا، 

_'،إلا ظ؛حيأ،ألأ:سهولأ؛ه 
ثرجعأف معناْت لكن غموض، فيه التعرف وهدا الماء، إلا مل ما يزيل لا بحيث، يعني 
علمنامتا الأحجار آحئ حرج فإذا يقيا، ؛رج بنجاسة، ئلوُجه علمر الأحجاو آخر 

المخل.طهز قد أته 

منخاتبثلاث يكوف باق بعضهم وعم أحجار، بثلاثة يكوف أف الئاف• الئرط 
أحجار،ثلاثة مى بد لا بل ئنتا، ذي بحجر محزئ لا إيه فقالت الأول، فأما ٥؟^، 

اكاك،.بالخم يمثح م بمّعه، 

وهوالمح، المقصود لأ0 مشت،، ثلامحب، ذي يحجر نحزئ قال،ت من ومنهم 
بالوجهؤيمتح يد.يئه، م الأول، بالوجه يمنح وجوْ، ثلاثة له بحجر حاصل 

حصوصاالمعنى، إل أهزمحبؤ اثه ثالث، لا وهدا الثالث،، بالوجه ؤيمنح يديرْ، ثم الثاف، 
ياحذووالدين الظاهري؛ن، عند خصوصا الثمظ، إل اهرب، والأول، القيامي؛ن، عند 

هر.لقلما با 

أحجار،ثلاثة عن محزئ الثلاث، النم، ذا الخخز وأ0 بادش، الأخد والئوابج 



اسقضاهاهمهمصالإئمأسبجضل ٢٥٢

قفل

،aJ-محزنه زلا نطنوم، عي ئئق، ٍلاهر حامد لأم الإنتياز نتجوز 
والحنقالخثسس، مى نمامة مام وما الحجز، فيه ثدحل حنزان، متصل ولا 

سجينا.المحل ثريد النجاسة، ^^١^ يتنجس لأئه المائع؛ منه وقئرج والراُب، 
رفس"ررإي ومال• الروثه أش البي لأف المحس؛ وّمج 

ثجاسه.المحل يئئسب ^١٧< التحاري. وواه 
ثاناشم لأف بمدة؛ الإتجياز ي لمي زني زادم يه انبجز لإف 

حالسج>سُدللئ،تي لؤ كأ عنله، ملزم علته، واردة سجاسة لمجنا 

عئصلولا ثزط، الإماء لأف الزحؤ؛ واشحم كالزجاج ينقي لا ئا ويمج 
منعود١^ نوى ج ء^اهزين، كاثا ز|ل زالئثه، والثورث، المهلعومايته وحج به، 
ائس؛'مى احوايجم واد مإثه بالثظام؛ ولا بالروُب ثنسجوا ررلأ ماو<ث ه البي أل 

•أول ؤادنا للجن، رادا بكونه الم علو منيم• زؤام 
ممزق،أيه١^.رلأولمه زءمغنالهمحنئكالززفي 

أحجاربثلاثة ااهلبمغف1، قال: الم. أو الحديث، -^١ يمه واستدل 
٠.حثاا.ت،<ار يلامث، أو 

الح<علأن ثاسا؛ ئنشي مم سقي، حتى أولا ثنتجمر أف الأدصل أله! م
ئلثج•بلا اش بينها 

مرملا.طاوص وعن عباس.؛^١، ابن عن طاوس عن (، ٥٧)؛/ الدارممى أحرحه ٠( 



luساصاني( كتyاu^٢٥١٢ا٣ارةر

لأنه٩ المتصل وصوفها هي ويثب كيدْ بحتوان، يتحل ما منه ومحرج 
أممبمائها.شائن هأسة حوج دو 

نماحقلا رحمه، الإنتجنار لأو صح؛ لم عنه يي بنا انتجمر وأن 
'•الرحصا كسائر بالحرم 

أفتهوْا والؤءإب الماح به حرج جاثي، بكل الأتمار المؤلف اشترط ]١[ 
الخللأ:زيد لأنه به، الاذ مغ لا فإنه ذلك، 

نيا.ينتجنئ فلا الحإر، كروية النجس بخلاف طاهر، يقول• دالئاف• 
هذافإف حدا، الأملس والخجر كالزجاج شي لا ما بخلاف منق، واكالئت 

لأممي.

به،الأستجإر محزئ لا فائه مهلعوما كاف فإن معلعوم، عي يكول أل والرابع• 
أومربجدوثيا ابن، ين إحواينا زاد لأعا بالعغلام؛ نمحذ أف الص.rJ أف يدلتل 

أول.باب من فزادتا ا منهار فيأكلموف تعال"لما، اد؛ة يكوها لحما، تكون ما 
أفهوما والحدث، العلم كمح—، زذ له مما احترارا له؛ ولا والخامس؛ 

الإهانة.من ذللث، ل ئ بما، الامتحان محوز لا فإنه ذلخ،، 

الممصلحكم ل كاف ولو وءلاهرْ؛ بحيوان، متحلأ يكول لا أل والسادس! 
بعضومال محرما. فكان حنم_ة، ي بلم. مصل لأمه الأستجإربه؛ فلاع؛رئ كالئعر، 

(،٤٥٠)رثم الخن، عل والقراءة المح ل الخهر؛القراءة باب الصلاة، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 
عودمابن حدث من (، ١ )٨ رمم به، يستنجى ما كرامة باب الطهارة، كتاب والرمن*ىت 

جهبمه.



اصضاه1نيهمصاسمماسبجينل ٢٥٤

نحل

قتادةابو وروى نسلنان• لحديث فيه؛ تتا يستعان ولا بيمينه، بمتجمر ولا 
ضهثلأممينصسا(

مممقس.ًُِ<

ءيو\الحجئ كان مإل الأرص، أو الحجز به وينثح بتثايم، دكز0 ثأحد 
سمينه،الحجز أحد يئكنه لم قإف عليه، يمثح يدميه أودإبإاس بعمه، أمنكه 
الحجر.عل يمثحه بتناره، والدكن 

داعأإَتي.الحاخه لأف ا^اء، ل يالبمى الإنتئ1نه 
المئأولم:ني بالي، لا الإتجبجاوم لاذ أخزأة، شينه انبجز ءاِن 

 I م ،<َْ
علمابمجمح،لأ•

نخل

بمء/لالإجارأخزأة،.

الإساذولاف ائئمصل؛ حكم ل السعن لأف به؛ النحل الحيوان بسعر لحزئ الحلا:؛• 
أحد.بمعلة لن الصزوزة عدم مع ؤإلأ ذلك، إل يفهلؤ قن. 

هذا؟ل :دخل ١^١^، هل قائل: ئاَل فان 
وليسله، خزنه ولا مطعوما، ليس منق، '؛ناهر، جامد،لأيه يعم؛ فالحوابج: 
مئصلابحيوان.



٢٥٥الممى( ائب باب اممبجارة) ةت1ب 

يمئْمم موحرها، إل \رثنز صفحته مثدم من ا حجت يمز أف المنتحب أف إلا 
منالثائ يمث م منة، بدأ اثدي المرصع إل يه يرجع حش البمرى، صفحته عل 

_و اشزلإ ثل الثاث يئ ئأ ، ١JiJai^ شته ثمدم 
مِسيزمحنوس«

ختن.إنئ1دة نقال: ١^١^، نثاة 
١^.الإنتيأرو عئد دة^ صيز ز:ثوأداجلؤقه؛

أ.فيهاا دلك لعدم ماءيئ،؛ بأبم،ا البداءة ءتيهِفي والمرام 

 ]١[ :،j^ فاقها١^، أثا دة. كوك ه يألالدكث:بمأبالمل؛
كادتإل أثا أوالدبر، بالقبل يبدأ أف ينز ثتيْ فإقهاثكون ثنا كالمت إذا س،ا ولا ءتيْ، 

يتافالآصلأللمدأاكثل.
صهل:عاسمثتيمحى؟

معيصح عنه تهل بعا الأستجعار أف والصحيح يصح، لا اثه الدم، فالخواب! 
عن('يدو لايطهزانا،رررإما ه؛ الئسوJ ئول إل بعصالعلإء: ةاJ نكن اكحريم، 

المنموصبخلاف شدة، إلا الأنت لا:زد به الاسجاة لأف يؤت؛ لا الين أف 
امدم•مع محرق فإنه واموق 

فإنىلقائل:هلمحئامحم؟
يطهئ،لا فالنحل النجس، بخلاف التحريم، ْع نحزئ ائحرم فالحواب؛ 

 sفيها.يعثظ لكن الملعوم، وكدلالئ
جهيبمته.هريرة أبيأ حديث )ا/ا'ه(،من اكا;ثطض أحرجه ( ١ ) 



^قضامافينيصاسمماستيءت؛ل ٢٥٦

فضل

ووايثان!قفيه الانتجاع مل ثوصا هإل 

الإنتبجاعظويز ئاشزط الحدث، طهانةتطiها ابجا محزئة؛ لا إخدامحا: 
ظثهاكافئم.
ناقه.عل كالئ إواليها مدم يشرط قلم ثجامة، لأمتا يصح؛ وااث1ت4ت 

اهمءالإتجن|رشس:قشتيالئؤا:ةإنممم 
كمحا:ص؛ماشايالنمع.

الئلأة،ئلأباحتنثاع^ ثإء الحدث، لأ:زقع لأم مغ؛ لا وش: 

وجهان!قفيه المرج عز ل يجانة بدنه وعل تيمم ؤإل 
الهمج.جاتة ء ماتا لابجخ؛ آخدخا: 
علكاش صحته كح قلم السمم، نوحس، لم لجانه لأما يمح؛ واكافي! 

]١[ئً 
•يؤبه 

حاجتهقفي لثا وصورما! الاستنجاء. مل الوصوء يصح انه الصحيح [ ١ ل 
فصل،ذلكا، بعن. انتتجى ثم فتوصأ، قام ثم مثلا، امتجعارا عئزئ لا وجه عل يئم، 

صححه،فصلاثه يصح إيه ئلنا! ؤإذا باطاه، فصلائه يصح لا الوضوء بأف ثلنا فإذا 
العثهولسست، الاستنجاء، مدم اشتراط عل دليل هناك ليس لأيه هوالصحيح؛ وهدا 



٢٥٧ائبالت،ءاى(باب اأطه1رء) كتاب 

يشرطهل لأجل؛ لكن بحائل، ينصمة أذ يمدو الإنسال لأف مس!لدكر؛ أجل من 
مسرإدا ءامنوأ آقمت% ءاؤئتأئر؛ا يقول؛ ادلآتعال لأف لا؛ أم الوضوء مل الاستنجاء 

ثساعترها.يقل ولم -،:؟[ UU]؛. ٠٤ةءسلوإو->وهكإ'ألصاو.إ إق 
*ء أ* 



اصضاه1هممصالإئماسبجض ٢٥٨

jL،«ub Lاسل^؟
إ* MMإ

ٌخموضااآ؛لأةأياة:
ؤيمرحروجه، عند الشهوه ثثتد الدافق، وهوال1ء ا، ^١ ٠٤١إرال الأوو؛ 

البيماو وقتي• اصفر المرام وماء يختن، الرجلأبيص وماء بميم. الدو 
ثنلثإ.................رواه أصم« رقيي المزأة وماء أنقض، عليظ الرجل ماء ررإف 

المنيحروخ لأف مرادا؛ ليس المد هذا الرجل* حؤ *ق ^١^ قولة ]١[ 
(•^^١٣المرأة بن •ي، 

للرجل،بالمحي أمحص لتين وهو الشهوة، لشدة الدافق الماء هو ائ ]٢[ 
حزجوإ0 اشل، أومنانا- -مظة د1دة حرج إذا فيجب للمرأة، بالثست أصفز ورقيي 
وتحب،الوصوء، ينقص او< أي; البزل، حكم حكمه وكان السل، تحس، لم لدة بدون 
ظة.

العنل،عليه وجب منيا فرأى تحلم أف يمكن ص وهو النوم مذ انتيمظ ؤإن 
مّنثنيت كابن عليه، ميء فلا تقلم أف يمكن لا ممذ كال ؤإف احتلاما، لمين.كر ؤإذ 

لأمالين. لمول عليه؛ عنل لا فإثه بللا يجد ولم اختام وإن مثلا، سن أونع 
ررإذاصزكمحر'؛.ها:

بابالحيض، كتاب ت وملم (، ١٣٠)رنم العلم، ق الحياء باب العلم، كتاب اليخارىت أحرجه ( ١ ) 
ظ^بمتآا.صية أم حديث من ٣(،  ١٣)منها الني بخروج الرأة عل الغسل وجوب 



٢٥٩هاباّارت)بمبئوومااصل( 

افهإف الله وئوق يا  loJiiئليم أم لأف والثظة؛ اوم ق بحروجه العسل ثحب 
اهِئ مماو ١-^؟ هئ ^١ عنل من هواوأة ثل من سض لا 

علته.مممى ؛ ٠٤٧٠١رأت إدا رريعم، 

ائنصص ه الئئ لأف يوجب؛ لم ئهوة عي مذ وض حرج يإف 
ومحما•إلا المرض ق بجج ولا أقص، علتظ لأيه الموجب 

نقاوأي ؤإذ ئيم، أم يديب عؤه؛ عنز ق يزبملأ ني اختلي مإن 
عنالله. رئوو نئن ياثت: عائثه زون ٠ العنل؛ لعلته احتلاما يدكر وني 

مدأثه يرى الرجل عن ونئز رربشل" ظ■' احتلاما يدكث ولا البلل نجد الرجل 
أبوداود•رواة علته« عنز ررلأ ممال: الظل نجد ولا اختلي، 

عدمالأصل لأف علته؛ عنل ! ٨٥هووعتره فيه ينام دوُ-ا ق ْسا وجد قإف 
يمثليأف يمأؤذ ض وهو عثرة منه يثام ؟كذ لي ثإف يالشك، نجب هلا وجوبه، 

لأفثامها؛ ثومة أتحدث مذ الصلاة وإعاد0 الختل، معليه شنه عئزه ائتتي كابن 
ُ.الصلألأ وأعاد ماعتنل، صل، أذ بعد منيا ثوبه رأىِق ة.بمئ عمر 

أمنهولايدري هووعتره، فيه ينام ثوُب ي منيا وجد إذا الأح؛رة: اقلماله [ ١ ل 
ؤإلالشن. به يزول، فلا ئاك، هذا لأف عليه؛ غمز فلا فيه، ينام الذي صاحبه أومن 

القريب،فهوثذ ال؛عثي اللل لوم أوبذ القريب الليل وم هوبذ هل يدر ولم متتا رأى 
هتلهاما لأف ئامها؛ ثزمه أحدث مذ ت يعني النهار، ثوم فهومذ النهار ل نام كاف ؤإف 

٠فيه مكوك 



اصضاه1نيهمصالإئماسبجحنبل ٢٦٠

قفل

صي،لأ4وبجوح،لأشل
شدهالدي مى ألمى كنغ هاو؛ حنق بن نهل نوى لها الوضوء؛ منه ونجب فته، 

:Juiفئ زتآلثm ُ4 ه ذ/لك ثدكزئ \لألج\د ثُ أكي فئغ زص، 
صحح.حديث الوضوء١١ دلك من "نجزيك 

رواقم؛عل والأمحن الدم عنل يوجب وض 
نهل•يديب يوجب؛ لا إحدامحا؛ 
ئانتحيتمداء، زجلا كنش يال! نيقؤهتئ عئ روى لنا يوحب؛ والغ\تةت 

يكرمُريٌ؛تّل ممال• ئنألة اiمداد هأمزت مش، اقه ^١١؛، . ^ ٥١ننول أنأل أو 
أ.آبوداويا رواه نيتوصأ،، واثثه 

هزلهلأ0 ;محهبمة؛ تهل حدث وب؛ن ينه معارصه لا ا ١ ل 
ررقزيكيعتسل، رْ؛هبمن كاف لاثه الغنل؛ عن يعنى آ ر لوضوء(( اث 

موحدزائد، نهو والأJثى ١^^ عنز وأي الوص_وء، اشل عن نحريك أي؛ منه،، 
بالزثادة.

الدي؟ئزوج محي والأمحي الدكر محل ق اواجغ U هائل: ئاو فإن 
توالترمذي ٢(، ١ رنم)٠ االدى، ل باب الطهارة، كتاب وأبوداود؛ (، ٤٨٥أحمد)V/ الإمام أخرحبم '( 

باباكلهارة، كتاب ماجه: وابن ١(، ١ )٥ رنم الثوب، مس_، الذي ق باب الطهارة، كتاب 
(,٥٠رقم)٦ الذي، من الوخوء 



٢٦١مم1بارطه1رءربابئدوسص( 

نحل

الئزغلأو الثصوءُ؛ إلا يه نحز اتزو، يث قمح ناآأبمى زاوذي: 
1ي;رذفهتي:ادةم.

لأففيه؛ عنل ملأ يمظة ق عتره أو هو أمني يدو ولم ثيء منه حرج يإذ 
شيم.يئثه ملأ بشهوة، داهما §ئرج للعنل الوجن، الى 

ههوثدكر أو أهله، بملاعية ئهوة عةسلا ثومه وكان ثوم، ل كال ؤإن 
مدي.آنه ؤالظاهئ اآدي، تجن، ^٧؛، لأل تذي 

ال؛لل،تحد الإى و.وفي عائشه -قديث اعثنل؛ 'كيلك، تكن لز ؤإل 
^ينحت،شوامحماكاد.

تحو

روايتان:مميه كرغ ٣ دكزة دامنك، ظهر0 من اآي باماو أحس ؤإف 
الاة«ااأ.نآُت، »إذا : الض لثوي ه؛ لاعنل iخدامحا: 

والأسى١^^ عسل أف وهير طبية، هائيه وفيه الوجود_،، الثا•جح ذالخوااس،: 
:مطعاأدي.

لأنعليه؛ غسل فلا عئرج ولم اشي اُقل إذا اله الشحيح: هو وهدا [ ١ ] 
فهومولهالأثري الدليل أما التعليل. هذا هدئي.( وا-اةئلم له، حكم لا باطئا كاف ما 



اصضاصنينيه4الإئماصدبجضل ٢٦٢

فليزارثو ما أسه ٠^٥، عى حرج لأنه نجب؛ والئاط! 
الوجوبلأف أ؛ الأودا الرواية عل العسل وجب دلك بعد محرج اعثتل ءإن 

ومداعثنلئا٢ليائمماله، لعلى لأنه الثانية؛ عل نجب ولم بحروجه، مثعثئ 
ظ؛بماممحمحبجصا:إنخنجملالإنو 

•ثهوةلْأ لعم حارج وهو عثرْ، انه عشل لأمه نجب؛ لم بعدم حرج لإل 

ا،لاة.لم:ز وهدا الاأ«راا نأت هل »إدا هيئةبممُ: 
قدام ما كالخارج ليس لكنه شك، لا ئه وقاري حرج هو يعم، يقال،ت [ ١ ت 

الغنل.طزئئ ملأ للأثر محالت عليل التعليل مهدا به، ظئ عن فإننا الدن، باطن 
ذلكبعد فخنج امحز إن إذف: عليه، عنل لا أنه هي الأول الثوا:ئ ]٢[ 

الأئَلاشز لأ0 أ0:شّل؛ نجن، ١^: النوا:ة >، فهو اكل- أن بعد -مي 
عفهوجب حرج فإذا نجرج، ولم باؤلقروج متعلمح، الوجوب، إف إذ بواجب؛ لس 

او.الاغت

يمحل،أف الثامحؤ الروايؤ عل فيجب نجرج، لم ولكنه المى اسمو يحني،ت  ٤٣]
غنؤن.يوحبا فلا واحد، حديث، هدا لأف نجن،؛ لم اله اغتبعد حرج ثم اعثسل فإذا 

^٥١^.أخمد الإمام عن آي■' رروعنهاا فوله: [ ]٤ 
نجن،فاثه مل حرج يم الغسل، نجب لا وفلثا: الممل، إذا يعني• ا-ْ؛ 

حزخؤإذ بانمماك، الغنل نجب، لا إثه ملنا! الدي الممل افي هو افي هذا لأف الغسل؛ 
بابالحيض، كتاب لم: وم(،  ١٣رمم)• العالم، ق الحياء باب العلم، كتاب البخارىت أحرجه )١( 

سالمةأم حدبن، من ٣(،  ١٣منها)المى بخروج الرأة عل الغل وجوب 



٢٦٣ةتأبالط،ارةر4بئسص( 

اكلأثا١ا.الئزا:ات الغم بمد الخاوية ائ مقلة زو 

دقةلم فو ومج، ١^ لدقة الأئَل ١^٠ لوكاذ لأنه الغأل؛ نجئ لا فانه بمدة 
شهنةبعثر خج إذا وائ فهنة، بعي حرج جديد مى أل ؤقمل فإل بجج ولم البول 

الغظ.يوجب لا فإثه 

يانعرجل مثلان له. اعثظ قد لأل العم؛ يوحمب، لا أما والصحح [ ]١ 
لائهالغم؛ نجب لا فإل السابق، اثي بقية حرج اله اغتوبد اعثظ، يم روجته، 
له.وقدئطهز ئنش، يوجبا فلا واحد، حدثا 

أثياة:أزبمه المثل من الخارج أله: م
عنديكون اشي لكن بالئهوة، يّعلقال وهذان والمدي، انجي والئاف• الأول 

عيظوائ به، تحس لا والملي الإنسان، به تحس والمي يروذثثا، عند وذاك اشتدادها، 
رقتي•والملي أبيض 

فممئمحو، لا ولخنا كلثان شبان وهما والرذي، ائ والرابع: اكالث، 
واحد.

و١لأمحن،١^ عظ إلا ا1دي و نجن، فهد به، نجن، ^١ ١^، عن قنتيفئ فا1دي 
نجبوالبول العنل- فيه نجب ولا القنح، فيه يكفي فإيه منه الئوب أصاب ما وأما 

ولهذالجانته؛ غلظ خممتؤ الئهوة فحرارة ثهؤة، عن "حرج المدى لأف العنل؛ فيه 
بجسلصمم،رهىلأتحبمإلأمو

أفونجث( والأنثإن، الدكر عظ يوجب، فلا البوو وأما والوضوء، والانثي الدكر 
َشلئ.



سقضاهاهمهمصالإئماسبجءت؛ل ٢٦٤

نإذنا'لئاتو:رعائفيابمنحثا؟
وبعضي، لا وقد الثمهاء بعمى من ي قد أشياء يمأورووا الفقهاء ءالحواب1 

محسنه،الئنل، عله ومحب تترغ أف ونحاف منه، ائ ينتقل قد الشتاء ق الثاس 
ؤثوزيفهده عترج، ولأ لإد م ا^ني ثكمز بمي أحياjا، >؛إنثث لإل أنه رب،ا أو 

ال؛،حنىلأكوغ ذكزة بمك بأذ ١^ قاَل با إثا المألأ هدْ فتصويث ظاهزة، 
أنيتهليع عاذ أت>؛>ن ولذا ثهوية، لإد أف ؤإثا 

صمحجمحأومحامحنيلنج4طيه
الوصوء؟

الوضوء.عليه نجب لعم، فالخوابت 

سمحشيمحغِسنيءة؟
امهثجس.الثسش مى حنج فيا الأصل أف الدليل ءا-بموار-،ت 

ْإننو:صالأنلمحةفيائ؟
شهوةعم مى تئرج الذي :؛^ ٤١أثا العنل، يوجب الدي المي هذا فا-يوابت 

ختخالدي ١^، زائذ نه يكوف لأ ولهدا ٤^،؛  il\i\لأف ،؛ ٢١عيه نجن فلا 
ثلأ،ولأغظمح.



٢٦٥ئناياادمإروربابم|يوصاسو( 

ئفا
س

ؤاذالغنل، يوحب الهمج، ق الخشمه وهووعس_ا الختاثي، المماء واكاق! 
>ىضالإئزاوا'ا.

الختانوص ، ١٠^■م الأزح، ئعثيا ت؛و، جلس "إدا الئي لقول 
م>نإ-لم.رواه الغنؤلاا وجب ممد الختال، 

كعرفجلدْ  ٠٧١وحثان الختان، بعد ثبمى التحر الحليم الرجل وحثال 
تحادىالهمج الحثمةِق عابتأا هإل الختان، منهاِق يقع الهمج، الديكِو،أعن، 

لمبجاثا•و1ل الثما، يمال؛ حقانامحا، 
حيأوقيمة، آدمي مذ دبر، أن محل همج، كل ل بالإيلاج اذئثذ ونجي 

صلأنةمغ،كلإلالآل

]ا[صثهمالأاسيهمو:مماس

الخثمة،يعد الرحل من الختان منتهى أف ذللث، ووجه الخثمة، هوينيب، نقول،ت 
يظنالطلبه فبعص الخثمه. يتينر أف ذللئح من إزم اراة بختان الرجل( حتان القي فإذا 
،،^Jiiوليس إيلاج، بدون ا،لرأة ُرج الدكر رأس يمس أف الخثاثئن التما؛ معي أل 

اليابئدة كل سا يكوف الختان لأن الخثفة، شن، إلا الختام التقائ ص فلا 
علالخثمة.

[tU  الؤي.إل وقال؛ قيمة، ق الإيلاج ل علته حثذ لا ادٌ الٌل،ا؟ بعص يكر



اسقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٢٦٦

الأربع،سعيها ب؛ن بجلس لم بالهيمة والفاعل ٠ الأربعرار ئعبها بم( جلس ررإدا يقوون 
إليهيميل هوالذي وهذا خثاذ<، لها ليس والبهيمة آ الخثائاناار الثمى ررإدا ت قال ولاثه 

الصواب.وهو سعل.ي بن عبدالرحن شتخنا 

بالبهيمة؟معل أؤ( محور إله ت نقول أي( ذلك( معنى ؛ ۶٥لكذت 

ومحبالغنل،، عليه نجب إيه لقثات فيها وأوغ بامرأة رثى اثه لو كإ بجون، لا لا، 
علها-قل.

ؤإي(عليه، فاس( فمد له كاثش فإذ البهيمة، يهتن، أف نجنا أيصا بالهيمة والفاعل، 
توكل،.ولا صإنيا فعليه لعمم كاست، 

إليهوذهن، ٠ اتهي٠ةاار وايتلوا »اهتلوة الخدين(! ق ورد فقد هو له باكه أما 
الأحوال،مى يحال لاناح مرجها لأف بمل؛ فإيه أتى؛؛يمه مذ ومالوا• العلعاع، بعض 
المتل،.حديا وال1واط ال1واط، وهو الدكر، هزج فثسة 

البهيمةأما بمثل، ولا يعرر أثه أصح، وهذا يعريثعزيرا، بل العناء؛ بحص وقال 
فتمتؤ،.

الحيض،ئاب وسالم: (، ٢٩١رقم)الضالخانان، إذا باب النسل، محاب المخاري: احرجه )١( 
ق.ةأئ.هريرة أبيا بما حل من ٣(،  ٤٨رقم)الماء، من الماء نح باب 

التقىإذا الغسل وجوب ل جاء ما باب الطهارة، مماب ماجه: وابن .! WA/yأخمد أحرجه )٢( 
عمروخ؛ؤقبمما.بن الله عبد حديث من ٦(، ١ ١ ر رنم الختانان، 

آ،٤٤٦٤رنم)ثبة•' أتى نيمن باب الحدود، كتاب وأبوداود: (، ٢ ٦ ٩ / أحملو)١ الإمام أحرجه )٣( 
كتابماجه: وابن (، ١ ٤ ٥ رنم)٥ البهيمة، عل يسر نيمن جاء ما باب الحدود، كتاب والرمدى: 

ئة؛هبمعا•صاس ابن حديثا من ٢(،  ٤٥٦ ر رنم ميمة، أتى وس محرم ذات، أتى من باب الحدود، 



٢٦٧ةتإباّارة)0بئووصاسل( 

الخنللألخك.يجب ملأ 

الهنة؟قل من العثئ U قائل: قاَل فان 

ؤيثال:ناس، عند من يمر باق حا، يو قلا البهيمؤ؛ ثل ثن العله قالحواب• 
.١٢-فيو فلأن. زوجة هذه 

افُهالْنحتل قد لكل الطج، الاح؛ة من يمدا  lJuكان،و\0° تجل، ج ئتا: 
يضحيه.فتكون آيه 

ضإلا ابما لم باش- -وانماذ ابجثه 1ق الذي لأة ^، نحن ى ئه أف 
يذهبثم إب، نحن تمثل لم فإذا يراها، به يثمح ما عنده يكون ولا شديدة، شهوة 

ّْرْثانته'إليها 

واحد؟والحدث فيها الفاعل دو0 الهثة مثل ئنا ذذا قائل: ئاو فإن 
بعض؟دون ث الحل. بمض أحدم ،ناذا يقول: وجيه، موال هذا فالحواب: 

أقلأوالرجل السلم دم واستحلال مقال، فيه الحديث لأن بذلك، أحذثا قالوا: 
الادمئوأما ١^، بإتلاف يعزر أف ويجور مال، الهمه لأن الهمة؛ امتحلأل من 

ثلاث.بإحدى إلا مسلم امرئ ذم ط ولا فهومس، 
*H*



صقضاه1نينيصالإئماصتيحتبل ٢٦٨

محل

 :_j ووايتازتومحه الكاي، إنلأم
نمحس أمر M البن لأف الخرقئ؛ احثارها الئنل. يوجب احدامحا: 

حديث١لارمديت وقال والئسا,بي، داود ابو رواْ أنلم• حنن يشل اف عاصم 
نظةقانت لأ;نتئ خدث من لاطأ الكافر زلأو ختن. 

عكنقنقط يالقث، ظ, آض لأة لكا;ة؛ ,َلأَةلُألتشآ, ذلك 
٠'ب •" 

ررإكشلآائهقال4اذ:ثاكانت:لأعنزتح 
هتيىاأطاماواافسأهد مثا 

ققف.زلإإممض،
الندئالكثذؤااثئ١^،هيبيَوازلأمأن0إثَلنكالأئلالهموضلأمُه. 

اضَشزمحتيرااا'.
أولا؟الغنل الكاي إسلام هوثوحي صء: ب؛ن خلاف فيها ايألأ هدْ [ ١ ل 

وثظت.أر ودليله العتل، يوجب اثه ٠ اظم_،ر مى الشهور 
ممينمحل^وصينعاصمرمأئالأنئفهوأ0 

٥(.)ص:؟ الهداة (، AA-AU)\/والوجهتن الرواتن انظرت ( )١ 
نمح.بمئ.هريرة أي حديث من ٣(، ٠ ٤ / احد)Y الإمام أحرجه )٢( 
بالغل،نؤمر يسلم الرجل ل باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ٦١)ْ/ أحمل الإمام أحرجه )٣( 

٦(،٠ )٥ رقم الرجل، لم يعندما ال، الاغتق باب المر، كتاب والرمديت (، ٣٥٥)رقم 



٢٦٩؟ء1واالطهارقربمبئيوصاسم( 

أنؤا.حن يعثسلأ أف 

للاستحباب؟أم للوجوب الأم هل لكذت 
ومنهمالأوامر• ل الأصل لأل للوجوُب؛ هنا الأمر إل يخوذ■' س الطا:؛ بن 
لأفالني.لم:امبهكلنزأنلي.إلللأتماب؛ تذهاو: 

ئوجبخدث من ثنبأ لا الكافز أة هو ايالة هدْ ل اثري الدليل أثا 
لأفاهدث؛ لمثزتفع كفرة حاو ق امحل ولو بالغا، ب كاو إذا يثا لا للغنل، 

يرجع،لم اعثنل هر بمسلم، ليس وهدا ا-قدرث،، ارiفاع ثزط من والإسلام التيه 
اليمن.مثام اأظنة فقامت 

لإسلأما]كاتج،لألسثحمقاق:أللأنجياضل والئوايهاكانيئصالإمام 
١^،ولأن صفيتيتيهولم:امئلمم، ٣ أنلي 

الهُإلا إلأ لا أن نهاذة إليه ممعوهلم ما ر)أئُل قاو: الشن إل ئنادا .حين:ذ 
حمشءل؛هم ائلاصن افن أف هأعلمهم لن>لكا أجابوك هم فإل ١^، رسول، محئل<ا وأئ 

الصلاةلأف بالصلاة؛ الأمر عل مميتا لكان واجبا العن—ل ولوكاف ٠ صنواتا|ر 
ري.استدلال وهذا يه. إلا يصح لا 

الحدث،عدم الأصل إف فنقول: يداا< يكوف ند الكافر *إف قيل: ما وأما 
عاصمبن نيس حديث من (، ١ رقم)٨٨ أسلم، إذا الكافر غل باب الطهارة، كتاب والناش؛ 
قهن.

بابالإي،ان، كتاب ومسلم؛ (، ١٣٩٥رقم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
عباسة.بممح.ابن حويث من (، ١ رنم)٩ الإسلام، وشرائع الثّهادس إل الدعاء 



اصضاهانينيصالإئماسبجضو ٢٧٠

ذكنن1ة.ج ء؛ اشز نجث لا أذ امحز كنه خاو ل أجب داِل 
^^لنينيلأومح؛ص:اقااو

محل

اجضمن زتزدباشو الدكوزة، الأغناُل ل بجن اوأة هاثا 
بائه.ق وثدكره والمماس، 

الردايؤثى أهوى الروايه وهذه به، عإرْ فلا مطرح، ملعى فته الشك الطهاؤة وباب 
الكافر.ال اغتبوجومتا القول هي التي 

التكمرحال ل يشل لم وهو أسلم يم حال"كمرْ، ق أحب اثه لوزص [ ]١ 
لا؟١^١٢ عله نجي فهل 

ومنهملم باق ث اخو لأف العنل؛ عليه نجت قال! مذ منهم قولان! فيه 
تعال!ولقنِله شل؛ أذ أنلي لمذ . ١^ م قدم لنئوم محي؛ لا قال! تذ 
لالأمال:خ"أ[.ه سف هد م١ لهر ثم يثهوأ إن ْتكمروأ فيذبي، ل ثؤ 

إذاعله عنل لا الكانز 1ل كا ؤإذ شل، أف ألة المهدم ذ الاحتياط لكن 
نزعي.بدليل يرد5ع حى بقاؤه والأصل وجد، ند الخدث لأف أنلم؛ 

صحيحه؟صلامه تكون هل وصل! حنابة وهوعل لوأنتم قائل! قال، قاف 
أفالاحتياط إف محا! ؤإذا شل. أف والاحتياط الخلاب،، عل فالخثا4ُ!خني 

قالفإذا الوجوب. يوف والاحتياط يعيد، أف فالاحتياط صل إذا أثه فمعناه يشل، 
به.كاللزم لآكنه الوحويح، يوف اثه فالمعنى الاحتياط، العالمأ! للث، 



٢٧١كتاوااسه،رةر0بئيوساصل( 

المع،من الإمحاب لأن ذم؛ ض النارتة اشل.>لأذة نجث زلا 
عيه•المنصوص معش و ص ولا يا، يوجب ولم 

لة،مظنة يى5اثث موحب، ماس مذ يعرى يكاد لا لأما ما؛ نجب وعئه؛ 
الإئزال.مع الختاثم كالتماء مثامه، ياقيمت 

فضو

معشأو محون إمحاية أو ميت، عنل مذ دلكت شر الغنل نجب ولا 
دكنوا0.تإ عثه؛ 

يصل

ايةقزاءة علنه وقترم الحدث، عل كرم ما عش حزم العنل لرمه ومذ 
(،J^lقيمرسا اتلأء ا-مذ قمحرج الله. رئوو كاف تظ^بمنت عل لموو محصاعدا؛ 

ثزأ، ٠١ممئ-أزقاو:4يئة-صءناةْ 
؛.١^١١ين 

وِفيبمىشوو3ثان؛
الخائضمرأ ١للأ محال؛ انه النش. عن روي ئ قزاءثه؛ يمحزم إحدامحاأ 

آبوداود.ررا0 اكنآنا< من نتئا والخنب 
ممه،الخمد ر! ،، ٧٥١يانم مول• مذ يمثح لا الخنث، لأف يخور؛ والأحرى• 

اظءأداة ض ارإلاه بمض رروس« ;ا ١ ] 



اصضاهانيشصاسمماصبجحن؛ل ٢٧٢

فنل

شيئاءرى ؤثث-محءاًلأ مماق: اه لقزو اشجي؛ ق اللط ئد 
اثنحدأحل ررلأ البي دئال الفلاة• مواصع يمي• لالاءت"اآأ[ ه س،اوأ حئ 

ابوذاوي.وواه ولاحتب؛؛ لخائض 

]الاء;مآإ[ه شل عايبج، ولا ثعال! لقوله المنحد؛ ي العبور تجرم ولا 
حائض،إن يالث،! النحل.ا< من الخنزة ررياؤيي هاو اللمي. ؤاف 
)ثحبأ.يد«ك؛ازواه ق لبمث، حتصتلث، ارإل هالت 

لأو١^؛ ق الفيث، وُ خل اهئ وئ ^١ أءنخاثا: بمص هاو 
جنبوهإ \كإي ِفي يتحدث أف أزاذ ^١ اخسفأ كال و.ظ الئحاع 

بمصثزول حديه، بمص همم، الوصوء وِلأرأ فته، يجلس يحل يم يوصأ، 
ناضُلأا.

ولوأحدث؛النحي. ق امحث هله ثوصأ إذا الحب أف الصحيح، هو وهدا [ ١ ] 
الحناثة.أثر عنه حس بوصؤئه لأثه 

صارهايكون ألا متوصئوذ جنب، وهم المنجد الصحابة دحوو ت هائل هال، فاذ 
المنجل.؟محق إمحاس لحديث، 

ينو،أو يكن لا ش ووعز عل ومحو المنجد اف الإنذمحل إذا فالحزاب 
•وصرة عل دلك، ْى المنجي• محبه هظرم بمو، أف ولاثلرئه 



٢٧٢ئنإبار،مارورواوا|،اوومااسم( 

قفل

نوىئ للصلاة؛ وضوءه يتوصأ أذ ينام أذ أراد إدا للجب ؤينتحب 
ارثمم،ت مال وهوجنب؟ أحدثا قد أين اممه رئول يا ض.' ره.بممح عمر أف عمر ابن 

~حنىجنب وهو ان للأنيجوز لا بال العلم أهل بعض استدل قاتل• مال مإذ 
ينبتحل )رلأ خ لحدث ١!^؛ ي ، ١^٠٠٠- كاف ولو 
فيصئفوثه؟عليهم— اض —رضوان الصحابة فنل وأما ولا 

باقفهو ثوصأ ؤإف الحب لأ0 حجة؛ فيه فليس الصعق ثب إذا فالحواب! 
ثوصأإذا الإنسان ينام ولهذا الحنابه، نحفم، الوضوء أف المعلوم مى لكن جثابته، عل 
ذلك.ق حلاف عل يتوصأ، لم إذا ينام ولا جنب، وهو 

هل:نمدالبل ال صن لأئ للابالحة؛ محا اللام >رهل؛تمد« ]١ا 
»تم،إذلؤصأمحىااآ.مال: لأ؟ أو 

غثروضوء؟من ينام أل للجن-، يجوز هل يجهإنئذت العلياء واحتلم، 

٥^^١١.ثوصأ ررإدا لعمزت قال اومول. لأف يجور؛ لا ت مال من فمنهم 
روىمسلإا لأف ناح؛ مال؛ من ومنهم عثروصوء• عل ينام أل يكنه من ومنهم 

همين حنب وهو ينام صإأقثهمحوثؤكال النم، ةآءهبمه١أرا عالثة عن حيحه صق 

بابالحيض، كتاب ت وملم (، ٢٨٧)رنم الحب، نوم باب الخل، كتاب الب٠خارىت أحرجه ( ١ ر 
;أت.بمنة؛ا•عمر ابن حديث من ٣(، ٠ )٦ رقم له، الوصوء واستحباب الحنب نوم جواز 



اصضاه1نييصاسممأسبجينل ٢٧٤

مرجه-ؤينتل ا"بمءإع، إل أويعود يأكل أف أواد إدا الوضوء له ؤيئتخث 
زَلأمخالنذوءََلأثؤمو لأن ذبك؛ ااثا:صإص4تي قاثا 

بجال١ا.

\0:نوح

أممتؤ ت يقوو تعال اممه لأف الطهاوص؛ إحدى عل إلا ينام ألا للإنسان والأحوط 
وياة،؛لوت ، ٥١فتش [ ٤٢]الزمر;منامهثاه ق قثت لتي نآؤ مزؤهثا شلأ'لآدصجا؛ن 

^نيللإنسانأزيمهضأقلمحين.
أفمحنة فهل وصووة: اسمص م تزصأ إذا يكن 

المنجي..ق التتث ق قلنا ما هذا ق نقول 

وكيلكوأحنن، أمحل هاوا لأف ملتتزصأ؛ جناثه وعاليه ياكل أف أراد إذا [ ١ ] 
أنشطذك لأو و؛زصا؛ ذكزة يل أذ ذ\هذ أثرى الخإع إل يعوذ أف أراذ إذا 

'•وابزر بنئل يسامح عل بملوف كاف الني. فإف حرج؛ فلا بجل لم لو لكذ له، 
بخلافباق، فحدثها يوصات لو لأنؤا الوصوء؛ لها ينتحب فلا الخائص وأما 
ش.

بلفظهوأخرجه يمعناه، (، ٧٣٩)رنم الليل، صلاة باب الماخرين، صلاة كتاب ملم: أحرجه )١( 
٢(، ٢٨)رنم الخل، يؤخر الخنب ق باب الطهارة، كتاب داود: رأبو (، ١٧١)٦/ أحمد الإمام 

كتابماجه؛ وابن (، ١١رقم)٨ يغتسل، أن قبل ينام الخنب ل باب الطهارة، كتاب والرمذىت 
(,٥٨١رقم)ماء، يمس لا كهيثته ينام الخبا ق باب الطهارة، 

ومسلم:(، ١٥٢ رقم)٥ واحد، عل ق نساته عل طاف من باب الكاح، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
رْآءأهءثق.أنس حديث من ٣(، ٠ رقم)٩ له، الوصوء واستحّاب الحنب نوم جواز باب الخيمى، كتاب 



٢٧٥اسابة( •_ اصل  uUراتطهارة هتاب 

ئباثسلصاسة
*٥*

صًُ ِ ي 
وجرئ•لكمل صرما؛ عل وم 

أفتاءتبتسعة فيه يأق مالكامل 
سنالأضاحهض،ثم1نمي ، ٥١

إدحالهنامل ثلاثا يديه يميل ثم يسمى، يم أ، المنجدل ق واللنثا ،، jT^lكقزاءة 

وأبهعل يش ثم للصلاة، وصوءْ يتومحا م يليه، وما ويعجل 
ثائرعل ا1اء يفيض ثم بيده، ومحلله ثعر0، أصول غا يروي حيلتا، ؛^١-؛، 

ييده.بدئه يدللث، ئم جنده، 

محس.آحزا مدميه عنل ثم رخ؛ته، عنل 1^* ثزمحبمأ ؤإل 
كانهولهاI يعني! عائثة، حديث، عل ا-اثثابة مى الختل أحمد! مال 

ثمللصلاة، وصوءه ووصأ يديه، عتل ابثابة مى اعثنل إدا افه. رسول 
-؛.،،٠^١١ثلالتا الاء عليه أهاص بثرثه أروى هد انه ظى إدا حش بيده، شعره بجلل 
 َُ َِ ٠جسميه ساير غسمل لم 

إلانمثاح لا ١^  Ii\yiلأة ظاهت؛ اكنآن« ))ي قولئ]١[ 
يتجاحائنجد ق الئث أة فالصحيح اثنحدا، ق ررالئنث ; ^^١٥قوله وأما JاشJل. 

Jالوصوء.



سقضاه1يشصاسممأسيضل ٢٧٦

يديهعل يامغ ا-إقناثة، وضء س الله لرمول وضع إلا.' جم وقالت 
موذزاع1ه، وجهه وعنل وآنتئس، ممصمص، م ، Ij^Ajأو شاهنإ 

ينقصوجعل يردها، قلم ُاشيل قاسه جنتيه، عسل ثم رأبمه، عل أفاض 
الماةص.عمحا.

والتنمةياشم، وبدئه شمْ ويعم يئوي وهوأف المجزئ، الئاف• القرب 
ثائناكاكهفيلإضمحاذونا.

-ثديناكثيما؛ كاف ؤإف الشعر عيث، انيب البثرة إل الماع إيصال ونجب 
قلت،!داوئ،ت ثلمه أم زون بإ نتضفورا؛ كاف إف مضه نجب ولا عائشه، 

إيإارلأ، داو(ت ا-لآاية؟ شم أقاُقضه وأبى صفر أمد امزأ٥ إن ، ٧٥١ومول يا 
هتطهرين«ا،ياء علتك مضى مم حسامحت،، ثلاث رأسك عل محقل أف يكفيلث، 

هاْلهثوأهجثثا ؤوإنَمحتم قال،؛ الاهثعال لأف *^؛ ١١ق يريب نجب ولا 
١؛.دكزنآْ بن! البماءه بض،محنبمثصل البدن بعض مدم ولم لالأئدة:آ■[ 

ابمد،ماي شم ئأ ثلأتا، اوأس عل بالإقاصة نأ ولا، باوصوء يعني: ا ١ ] 
منه.ب٠يا ؤيتدأ 

١^^،؟لنم باك قائل: قاو فان 
ؤإثاأفحديث،نبمونهزههآرا؛ أفثزخزعنلمحاك،اي إثا فائزان،;

كتابت لم وم(، ٢٦٥)رقم والوصوء، الخل تفريق باب الخل، كتاب الخاريت أحرحه ،١( 
(.٣١٧)بمئةنملس،رقم 



٢٧٧ه1سااطهارة)إابصنيامج( 

كغم iilpفها،ظولم:فنفيها وب لا لاك محه؛ والأة زلا 
اشانةا١ا.

وصوءهثوصأ تقول؛ عائثه لأف ٠ رْ؛.بمهار عايثه حديث ق كإ الومحوء مع يعنلأ 
أحز.أيه يكزن وميموثة للصلاة. 

ذوجثه عنل الرسول. تاخم ل الثتب أف افه- عند والعلم - وعندي 
محيوإو،ا أراصنا- ق -ك،ا مزهلتة ليت والأرض قليلا، كاف الماء أف ممويه حديث، 
حديثق أثه لدلك ويدل، ئيء، آحر إل يدميه عسل أحز الماء قلة أجل فمذ يذ، 

ذللثجلأف أوثلائا؛ مرس الأرض بيديه صرب مرجه عسل لثا ميموثه 
١؛،^،وافه قليل، الماء فكأو عاشه، حديث، ق ذللث، يفعل ولم الإماء، ق أننغ 

القاهر.هذا ذأغنعنزرخثه، 
إمايقول؛ نظن، فيه قاله الذي القياس هذا لكذ التتابع، الوالأءت ]١[ 

معازضالقياس هذا النجاثة® ثعنل موالأ0 فيها ؟كن قلم فيها ريب لا راطهارْ 
فالموالأةهذا وعل بعض، عل بعضها بتاء يمع بينها فالئفريمح، واجده، عباده بأما 

واجبه•

الفلهرثعند جسي•؛ ؤنمف الصتاح ق جنده نصفح اعتثل لرجل نقول، كيف 
أيناشل؟ا

ابالحمى، ئاب، لم: وم(، ٢٧٢رقم)الشم، نحلل باب، الخل، مماب، المخاري: أخرجه :١( 
(.٣١٦ابماة،رiم)غسل صفة 
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نحل

ألمحبجمحثض4تي عنز ثأثا 
ووتة وئوويه؛ ص الدم؛ أثر به قع عيْ أو يع أو المنك مى شقا 

ا-لإضمن العنل عن اممه.سأله وتول إل جاءت ١^^ رْتهبمهأل عائشة 
ممالشقا؟ أثطهئ كس ممالئ: ه يتطهرى منك من فرصه ررحدى مماو؛ 

عليه.متفق الدم. أثن سعي ٥^١؛ لأتهبميا عائشة 
كاف.هاأاء تجد قإلنإ الطس._ا، من دعإثْ منة5ا تجن. لز محإل 

ووابمان؛محه لئئسلنم؟ فعرها مص عيها وهل 
1فةكوالآالأ؛زابم،

قالنجس الثونم، جانب ثنسل أف باس لا لقلنا! ثجاسه ا-لثنابة لوكاب يعم، 
الموالاةفيها فافرطغ حدث، عن طهارة هاناْ لكن اء، المق بقيته وثعيل الصباح، 

الصحح.القياس هد<ا كالوصوء، 

فيهيكن فلم واحد، عضو ا-بمابة ق الندف فلاق فيها؛ الرتي-ت، مقوط وأما 
الرني_ا.

منه!أصح بماتّمر معارض المولمؤ فقياس إدف؛ 
وعتوها.كالصلاة الموالاة فيها فافرط واحدة، عناية أما الأول،! 

هوالصحيح.^ا كالوضوء. الموالاة فيها فافرط حدمثؤ، عن طهارة أما الئانر! 



٢٧٩ممباكص1دة)بمبصنياسبم( 

لأنهاهاية؛ •ءنهِفي عش ثإيأ محئ، ما إل الماء وصوو ليثس نجب؛ واكامحئ• 
الخيص.بخلاف فيه النفض قثى يك5ثر، 

قفل

الغنلهل اهتصز ثإن الواوي. للحم الغسل؛ عل الوصوء مديم والأمحل 
لالاممة:ا•[عاْله-روأ4 جثبا ؤوأ0ثئلم ثعال؛ افب لموو عنهما؛ أجرأه وئوامحا 

هدحلتومحرى، صعرى جس؛ مذ عبادثان \ cr\jمعه، الوصوء يدكر ولم 
والعنزة.كالمج النية، دوو الأثعاو ق المحاى ل الصعرى 

يجنانثوعان لأما يتوصا؛ حثي الأصعر الخدمثؤ عن نحريه لا وعنة: 
الأحرىيوف أ \->نذ\ي ثوى نإف كالخدود• الأجر أحدمحال، يدحل هلم بسب؛يرن، 

مى«.ما ائرئ لآكل رردأما مال؛ اللمي. لأف عثرها؛ له ملتس 

متقيالتيه وهذ0 واعثسل، العسل أوثوى وثوصأ، الوصوء نوى يعني• [ ١ ] 
تالأحوال تكوف أف 

بالكاتالأعهال ارإتما ت لحدث حميعا؛ له تحصلان حميعا، ينوما أف الأول؛ الحال 

ن1ًءالآقوهمئتاسم*'ل
٥٠ء. .ُ  أنه١^ كلام ض شل، الحنانة ١^، الحدث، تنوي آن الثانية: الحال 

عنمحزنه اثه والصحح له، حصل أحدمحا إذثوى قال؛ لأيه الوضوء؛ عن تبزئه لا 
الإمارة،كتاب ت وملم (، رنم)١ الوحي، بدء كان كف باب الوحي، بدء كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 

ظ^بمتئ.امحلماب بن عمر حديثه رثم)ب'ه؛(،من يال؛ت<ا، الأء،ال، إما  ٠١قوله.؛ باب 



سقضاه1نينيصاسممأسبجحنيل ٢٨٠

محل

البئلأل واحد؛ بآلآوصآمر(بمء للرجل 
البماوي.ززاة حمنا. منه مرهان واحد، إناء مى هووروجته شل 

اممه.مذرئوو زمن ي يتوصووف والئثاء الزجاو كاف عمرت ابن ومحاو 

نيلريل، ٥٧١طهور وتحل الرجل، طهور لأ؛ؤومحرللمرأْ 
مميهبه حلش ؤ0 به، قدن لم ما  ٥٧١طهور وتحل الرجل، طهور بمقل القطهر 

رذص

الوصوء؛يدكر ولم ]الائدة:آ■[ ماثلهروأه جثثا ؤوإن'كم تعال! افه لمول لوصوء؛ ا =
وقعه.له اعتنل فإذا أكر، حديث، ا-لثدث ولأف 

فقعلامحل ؤإن أجزأ، سه منهعا واحد لآكل وجعل واعثنل ثوصا إف فعندنا؛ 
أنهوالضٍح عئزئ، لا ظ1لم،را؛ ١^ ونزى فضل امحز ؤإن أخزأ، ونوامحا 
ؤوا0تعال• اللب لمول الأية؛ وهوظاير ٠  ١٤٠ابن؛؛الإسلام شيخ وهواحتيار قئزئ، 

عابجثوأ4]الائدة:1[.َئرجثثا 
الشعر؟مض ق الصحيح ما ءائلت هال، فإو 

إلالماء وصل متى لأله الحيض؛ ق القض وحولتا عدم الصحيح فا-لحوابات 
أءثولاثتركفى.

٢(. ٥٩والإنصاف)١/ ٦(، ١ — ٦ ٠ والهداية)ص; (، ٨٨)١/ والوجهين الرواتن )١(انظر؛ 
)أ(محموعاكاوى)اآ/و؟أ(.



٢٨١ةتاباصة)بمبصساساة( 

3[إةنذئؤأجنبت  ivLJiiنيؤههقآ متموثه روت ثإ محورأبما؛ إحدامحات 
امحنلغ|J( مملت: منة، لشز ائئ. لجاء هصأوه، فيها ممصثغ جمك، مذ 

ولم:شز،ناة رجة داندل١أ. و دأززاة جناة« عي ين  ٤٥ررإة مماو: منه. 
الث->ل.ممثه قافه عذإطلاقه، يزل 

مائيخ؛ةاتنىامئموقل:شتي
حس.حديئ المرأة• طهور بثقل الرجل يتوصا ف أ. 

عمن،ابذ منهم ويكر كرموه، الصحابة مذ حماعه لآمةآئلق1 أحمد قال 
أنث،ثوصأ نزحنمز! بن ، ٧٥١عد لموو ُه؛ حلت، ما وحص نزجمل. بذ اممي وعد 

وننوثٌ.٥^ به حلن، إدا قاما _1، ها وهى ٠^١ هآ 
\}ئؤح.ق ا-ظوة عن وحمور0 تخرج إدسان يشاهدها لا أف ا-ظوة! ومعز 

زين.لإثشاهدثا U ١^٥ ض تخئج لا الثامحىأبجا زذو 
١٧\p؛J, وفي َفلا اشاثة لأف ١^؛ اiاء و خلثبجا ر زه 

ك
بهالتطهر للنساء تخور بل إطلاقه، عذ المزأْ به حلش ^١ ٥١الماء تخرج ولا 

\ف*>ووعمذ ١^ نغ لأو ه؛ البجاثة زللث4لإزاله زائياتة، اص مذ 
مورده.عل قصزه قوجن، عثد، ثه 

]ا[فيبضة:رواةس؛ءا؛.

من(، ٣٢٣رنم)الختابة، غل ق اناء من الستحم، اكدر باب الحيض، ئ1ب لم: مأحرحه )١( 
(.٣٣• )أ/ أحد الإمام بلفظه وأحرجه بنحوْ. عباس ابن حديث، 



سقضاهاهمشصاسممأسبجحن؛ل ٢٨٢

ضمحَلأمحلص؛لآلظلأ:>لإ
بخلافالمرأث حدت يرلمع هدا لإل بموجبه؛ المول يمكس لا وهدا لكلخل، 
]١^١

حلغبإ ويشل يتوصأ أف للرجل محوز السالة؛ هذه ق الصحح المول ا ١ ] 
إقوقالت! بثقلها، اعثثل قأف2ؤ0وأتم' الؤمول رءأل ميموثه لحديث ا،لرأه؛ به 

هوالصحيح.وهاتءا ' عئث.ث،اار لا ؛■؛ itررإل I فثاو جنبا، كنئ، 
يتوصاأو الرجل امحي. 'رمط الخديش؛ أل قدهإنثه أصحابنا مذ والعجن، 

مصلثتوصأ أف للمرأة وأجاروا ٠ الرجلا'ر طهور بثقل أوا،لرأه  ٠٧١طهور بثقل 
ببعضفأخدوا الرأة، طهور سوصأبممل أف للث->غا نجيروا ولم الرجل، طهور 

بجوانه،الثنة حاءمحت، الذي هو به أحذوا الذي أل مع بنصه، وتركوا الحديث( 
ءسبحالاف!

التيا،لرأة طهور يتطهزمحنفل أف للئ-ؤوا محور اثه فيه سكؤ لا الذي فالصواب، 
بالعكس.والعكس محه، حلت، 

(،٦٨رقم)بجب، لا ائاء باب، الطهارة، كاب، وأبوداود: (، ٣٣٧، ٢٣٠أحمد)١; الإمام أحرجه )١( 
والناني؛(، ٦٥رقم)ا،لرأة(، طهور ذلك،)قفل ق الرحمة باب، الهلهارة، كتاب والترمذي: 

رقما،لرأة، وضوء بمقل الرحمة باب العلهارة، كتاب ماجه: وابن (، ٣٢)٠ رقم الماه، كتاب 
رْ.بمئعا.عباس ابن حدين، هن (، ٣٧)٠ 

وضوءيقفل ]الوضوء ذلك، عن النهي باب الهلهارة، كتاب وأبوداود: (، ١١١أحمد)؛/أحرجه )٢( 
رقمالحنب،، يقفل الاغتسال عن الهي ذكر باب الطهارة، كتاب والنسائي: (، رقم)١٨الرأة[، 

صحبهامح،.كعا صحب رجلا لقت قال• الحمتري الرحمن مد حميدبن مريق من (، ٢٣٨)
مرفوعا.فيكره أرعمنين، هريرة أبو 



٢٨٣ممو،اسه1رة)0بصساس1ا( 

الحدث؟ق النش يوجه كيم، ت قاتل مال فإف 

اللميءكا0 حراما، وليس فقط، الأولوية سيل عل هذا فالحواب،؛ 
للمحكأدعى ذلك لأف معل؛ كا0 كإ زوجته، مع الرجل يشل أ0 أراد أعلم~ ~واش 

اف.محي ^ هزا، واحدا. يكوذ اس لأف ظفا؛ وأقل والامحة، 
Kء أ* 



اصضاه1همنيصاسمماسبجضل ٢٨٤

ب1بام4ميي- 

L * *لتل

استماله؛عن العجز عند الماء الطهانة نمام يقوم يالرامح—،، طهار0 التيمم 
قوله؛إل لالأئدة:ا■[ سم4 هق أؤ م،مئ ؤوإنَئم ينال؛ الله مرض؛ أو لعدم 
هننه وؤويآؤ ءوجوها=ظلم ء1نثا صعيدا مئيثموأ تآء عمدوأ بتلت 

]الأممة:ا"[.

تئ^١ الشد ق ١^، أجد م أخب ئاو: مات زززى 
^^^را:يمحممولبمك

الم؛ن،عل الشيال متح م واحدة، صزبه الأرض يديه صرب يم هكدارا 
عاثه.مممق ووجهه. كمه، وقلماهن 

يمنحثم واحدi، ربه الأرض عل يديه يقرب أو افمم والثنةل، 
واليدالدين، ُننح أمز ثعال اف، زلأيأ للحتر، الآ5وعأن؛ إل ويديه وجهه تبنا 

وألكاؤقؤ ثعال؛ موله بديل ، ١^٠٤إل اليد هناول، السرع ِفي الإطلاق بمد 
لالأئدة:\،م[.ه أدفلمآ ة3ْلئزأ وألتاؤبممح 

وسواءاللمي. عن روي مد لأية باس؛ ملأ المزممح، إل يديه منح ثإف 
أكثزاأو ديك ينو 

هدافإف المنءمم^ إل الثمم أف إل العل،اء بعص يهب كاف ؤإف ايه الصواب [ ١ ] 



٢٨٥امبمم( رباب ةت1واالمارة 

لكفؤإل سهنا، فينا الغبار لدخل الصزدسا؛ عند أصاثعه مريق وينتع؛، 

والأثم،،المم باطن مثل يس، لا مما الوجه مى عساله نجب ما محع ويمسح 
وكمنالال1تد؛:ا"[ ه روجوهاًكلم ؤةس،حوأ د٠نالت لموله الخمتمه؛ الئعور محث، وما 

قالمنتعث، أف إلا جاز، الكوعين إل والكم؛ن الوجه ينتوعمن، أذ بعد مثغ 
راحشه.بباطن كمنه وطاهر يديه، أصابع ساطن وجهة يمثخ أو الواحدة الصزبة 

يديه.ويالثاسة وجهه، لأولامحا متح بمزسمر مثغ ؤإل 
اصابعطهور عل الثنزى أصابع بطوو وصع المرمش إل مسح هإف 

علمته،وييرْ ، ١^١٤بطن إل كمه بطن يديئ ئأ مزممه، إل ي٠ئها ثم البمش، 
امحىمإيامدْمح،لإثح

وئلالأمى، اواغ إخدى بمم لإ كيلك،، الي>ى يدة البش يدم 
•'٢^١^:

ءثيأئثْؤئمالرسول بأف صرح غ.بممحا ياير بن مار حديث، لأف صعيفح؛ 
همثن وأدoJ؛ إوجمهه=ئ؛ قوله؛*١^ وكيلك، فقط، الكمين مثغ 

^يهلعواؤأكاؤبمة وألكاؤق ؤ تعال! قوله بدليل للكفج، الإطلاق واليدعند لالائالة؛ا"[ 
لالائدة:ه'ا[.أ؛أدبه-ثاه 

انهالصحح ا،لولف، نال ما ، خلافوالصحيح ة5لمح، هدا الستعان! اش [ ١ ] 

بابالحيض، كتاب ال؛؛ وم(، ٣٤٧ريه؛)بضربة، التتمم باب التيم»إ، كتاب البخاري؛ حرجه أ( 
(.٣٦٨اكم,ا،رقا)
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يوصئه.أذ محوز كنا حاز، عبموه يمنه ؤإف 
ممغنإل جاز، يديه عل ب،ا وجهه يمسح يرانا علته الرج أثاوت نإف 

افرعقمل به، زائنح الصعيد بمصي أمر ثعال افه لأف محزم؛ لم عليه ينا وجهه 
^^١١^شح بمزلإ لأنه ^زح؛ 

محل

للأمزالkين؛ ١^^ زتنح ١^؛، و ذكزنا ثنا ؛ ٥١م ص 
رزا:ثانزاأثالأة الس ول \س. ء تأتا ١^.;؛، م \ؤكنلي زثزين به، 

كالوصوء.

صزثتمصربا لو وكيلك الت5مأن، منح م الوجه، مثح واحد٥ صزبه صزب إذا 
بعض.بعفهنا الكمم وبالثانية الوجه، بالأول نثح 

سخحائه نتق فيعا يكز ما مثل ^١ يجس اiؤلث يكنه ١^^، الك51م، وأما 
وبمنييا•لإل بملي، ط•' وبنصهم يركص، إيه ط•' وبنصهم البول، من اقهى إذا 

وينزل•
الوجهالأصابع ماطن )؟ُولأظ'\يمنح اiولم، هال، ك،ا هال، العلياء بعفن أله؛ م

منتنمل،براب لمثح بالراحة وال،كمم( الوجه لومنح اثه عل بناء بالراحة، والكمين 
والصحيحطهور، أثه وااصوا>ن، مطهر، عي طاهرا يكوف عندهم اأستعمل والران، 

مازيخثاةLبئا.

لا[الظامئأنهلأدمناكح.



٢٨٧ةتاوااسلهارقر0بايا( 

ذكتو:هضلأة وى َلأيغ1لأبه، نا انتاخه ^؛، Jiبجن ١^ هاثا 
ه،وغلوخامحعام

لإلحوُاكنضرلأنامحالأ:>لإ
قزاءةزثه ينويه، حتى المزض ُه ينسيح قلا الصلاة، به تتجاح نإيإ ا-ثدمث،، 
٢'،مزص لأي امحو؛ ابنارة ١^^، قنن الناه لأف امحآن؛ 

أعل(اآ'•لأية الثمل؛ له ينكى لم القرآن ؤراءْ ثوى وأل • فعلها مله ثملا كائن نإف 

لأ:زثئ،الحدث لأو الحدث؛ زقغ لاثئوى الج: قمحذآهثي الولف كلام [ ل١ 
حداالصلاة ينييح اثه يتري ت يعني بالطهاتم، إلا ناح لا ما اساحه ينوي وإد،ا 

١^،من ئوغ ١^ أة فالأذو المغيث، من الفلاة نئع الأقل لأ0 الم؛ 
لائهالحدث،؛ رغ ينوي ولا الاّسباجه ينوي فهو الصلاة، بمسح أف لأجل قيثم 

لأ:زتقعالحدث.

ؤإذالأغل، له لأتاخ الأش اتائ وى إذا فإنه امشالحة ة الب ؤإذاكاثت 
الأدنىَللمنحانياكة رى >اإذَا القاعدة: هدْ الأم، له الأمأبخ اتالحة وى 

فإذا^؛، ١١مى أعل والمرض الأديى® له أبخ الأعل انساحه ثوى ؤإدا الأعل، له 
لهتباح فلا النافلة لصلاة نتمم ؤإذا النافلة، صلاه له اب؛خث، الفريصة لصلاة سمم 

القاعدة.هذه الفريفه. 

]مأ[وهوإناتئيم.
لكافلمةالطهان؛ لأ0 ازفلمة؛ به ثقل لا فانه المنان كزا؛ة كم إذا يعش: ]٣[ 

المزآن.لمزاءة الطهارة مى أزكي 
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دوu بمُ: الحدث. لأ:نمع افئم لأة محزئك؛ لإ ص زئع وى نإذ 
محنصُمحإلإضوشااا.

إذاوىالأماّتاخالأَم،ؤإذوىاّشائالأذثىالصابط: والخلاط: 
لم:أنيالأء.

انيالأةفياها؟ةاَلئاي:ئممإفإن 
لأفالئمم؛ عز وق الثمم ق والموالاة الرتيب الثاجح أن لنا سبى فالخواب: 

سفثى.أذ ينكى لا واجده عباده وهر مريبا، يكره افه 

الثمأف شك: بلا اضيحه مي تبن'\%ا أحمد الإمام عن ١^ هدْ [ ١ ] 
ةستحوأثلتبا صعينا لإثعوأ ماء ؤد-ئ-دأ تعال: موله ذلك ودليل الحدث، يرع 

رٍئولى حثج تن عقا=ظم ينثن أس يرمد ما ينه ُوجوهاًطم 
المصوقال الحدث، بري إلا بر تطه ولا صريح، لص وهذا الأئدْتا"[ له 

أذزمحتأبي من زيل دا؛يا ؤط؛ونا، الأن>و ؤ ءحعاثت قهالقلأصمُ: 
لكنالأاJث. ولع يطهئ، اثه ق صريح وهذا ٠ وطهورُْر مسجده يعنيه الصلاة 

دامما يعني: عنامتماله. عاجرا أو لناء عادما دام ما موت، ريع للحدث زهعة 

لصلاةؤإذاثم الفريضه، لأنافوخازن ثم إذا اواجح ١^١٠٠ هذا عل وماة 
وحرجللصلاة تيم ؤإذا الكم، إعادة إل محج الظهرلم إل طهاتته عل اشجرومل 

(.٢٩٦والإمحاف)١/ (، ٩٣٠ والفروع)ا■/ الهداة)^٣٦(، انفلر: )١( 
.أمامة أن حديث )ه/مأأ(،من أحمد الإمام أحرجه ( ٢ ) 



٢٨٩امبمم( باب الطهارة) كتاب 

امتعإومن بد لا فإيه العير زاو إذا إلا ا،ياء، حكم حكئة يعتيت الثمم، يطل لم وقتها 
نجدلم وإ0 السلم دصوء الفب ررالصعيد ءقهاص،قصم1 اتي؛ هوو ذلك ودليل الماء، 

دليل.هذا هزت4((راآ ولبمئه اضَ مل؛تق ثء زجي يإذا سين عشن 

محللم ثولأ كاف الذي اوم قئة ي البماري ق ئت ما الناف والدليل 
مإيهبالصعيد راع1تك قال! ماء، ولا جنابة أصابتى قال! هنعك،؛ ررما فمال! لثوم اق 

مسلث،ااعل محأهرعه هن.ا ررحد وقال! ^LJ؟، فاعطاه الماء جاء ثإ هؤيلذه 
علالإجيغ الطإ؛ بعض حش وقد الئمم، بطل الماء وجد إذا ال عل يدل فهذا 

بالهم.الحدث قلنا.رقع ؤإذ الممر« الماةثًم ^ »ش المسالة: هذْ 
يموللاثه الماء؛ بوجود تيممه يطل لا اثه للقاعدة طزدا العلم أهل بعض وذكر 

إلا؛دليل.يعود لا فإثه الخدث، ارتفاع بت إذا عليله: تق 
يمموقد الماء وجد نس أف عل ١^١٠^،، وجد هذا عل الحوايس،: ق له فتقول 

نجبفإلا اوض أجل مذ تلجم وقد مرصه مذ برأ ومذ يالماع، يتطهر أف فعليه بعدمه 
بالماء.بمطهن أف عليه 

(،٣٣٢)رقم يتيمم، الخنس، ياب، الطهارة، كتاب، داود! وأبو (، ١ ٥ ٥ )ه/ أحمي. الإمام أحرجه )١( 
كتاب،واوسائيت (، ١٢٤)رقم الماء، محي لم إذا للجنسؤ التيمم ياب، الهلهارة، كتاب، والرماوي! 

(،٣٩٧٣رقم ، ٣٨٧){،/مدْ ل والزار (، ٣٢٢)رقم واحد، بتيمم المحالوات، باب الطهارة، 
جنبمتئ.ذر \ي حديثج من 

بابالساحل■، كتاب ومسلم; (، ٣٤رقم)٤ الءلبس،، اكعيد باب التيمم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
ختؤهبمته.الحصسبن بن عمران حديث، من (، ٦٨٢رقم)الفائتة، الصلاة قفاء 



^قضاهانينيه4اسمماسبجحنيل

وص".

الثانيه١^٧^؛ أف عل يدو فهل *وعني® لآئئ١نلث: الولف قال إذا مائل.■ ثاو قاف 
صعيمه؟

عندهمالقدم أل فمعناه أحمد® الإمام ®وعن ت المدق أصحاب قال إذا فالخواب; 
اشء.هدا حلاف المؤلف عند المقدم فيكوف حلأمة، 

كاكدا® ؤ.ثنة كدا )رفثنئ قال: إذا أو ثطلقتان، فئ رزاثان® )افيه قال: إذا أثا 
هدا—فيكون كدا وعنه كدا، أحمد الإمام محتن كدا قتل إذ مثلا: المرؤع كتاف ل يوجد 
مطتقه,ووايه أيصا 

وااقا:ه.والغاط اول هوظ' عنه ص له. وأشم عنه ئثثأ عندا [ ١ ] 
ذلك.وماأفثه القنآj(، وقراءة بالتيممكالصلاة، هومابمييحه له والتيمم 

١وصوء عى أوهدا جنابة، عن النمم هذا أف ثئوي أف بد لا معناه: بمي ت٢-ا 
بخلافعنه، يثئم ما والثانية: له، يتيمم ما سه الأول؛ التيه فعندنايان• إدذت 

ولوثويت،الخدث، ارمع الخدمث، عن القز مهي الصلاة لوثويثه فالوضوء الوضوء، 
ارمع.القرآن قراءة أو الصلاة عن الم بقلع الخديث، رح 

مأزقا،إزالتها عل قدزث، إذ ظلنجاتة للنجاسة، ثم لا أنه اضخ: ]٣[ 
الم٠لالوب،ائجانة ولاف امحث؛ ذ ١^٢ ذكز امم4َإنا لأف تثم؛ فلا مميز لم وإذ 

زنامحا،واوبلأ/ةا.



٢٩١هاّااط4أرة)طسي( 

بقولمحزمه؛ لم الخدث وممي أوبلجنامه الخناثه، ومجي للحدث تيمم قإف 
^^^نهلأبيئلامثئنالأزل،ض

\بج\ثئ.

نحل

عكاو•وحديث يظاهر١^ الأحداث؛ حميع ض افئم ومحور 
معيصن لم رجلا رأى . ١^ رسول أف حصم بن عمراف وروى 

ماء.ولا جنابة أصابتني هال؛ ^٢٠ ٥١١ح تصل أذ مثعك ما فلأن رريا مثال الثوم، 
.عليهلمتفق يكفيل2،اا مإثه بآقعيد ررعليك مالت

عثاروحديث الأصم، ١^>-^، عن افمم محور أمه عل مص وهذا [ ١ ] 
الت_ئلمرمح.بمثئ الخطامس، بن عمئ المومنى أمم أئآكز وقد صريح، أيصا ٠ ;ْ.بمئر 
وقال!ذللئ،، يابرق مارثن وماظره فمهل• الأصم للحدث الئمم وقالت للجثابة، 

لاأذكز.فقال: وكدا. قوكدا وكذل وإ؛اكقكاخة، ألأتدكئأفالض
عولك افه جعل يا الحديث؛ برذا أحدث ألا المؤمنين أمير يا شئث إف مار: له فقال، 

لأأئنثاكونزلكUتزك؟؛.لأ، قال: مناظاةةسلثؤ. 
الزتولعن حديث ايه ْع به. ألحدث لا أف ثئت، إذ ئال،: الصحابة، قمة وائظر 

وهعوهوالصلأة، الأحكام، أعظم ثزعومى حكم عليه ؤيرب ءثخالصلأْنآقةيم، 
بابالحيض، كتاب و<سالمت ٣(،  ٤٧رنم)بضربة، التيمم باب التيمم، كتاب البخاريت أحرجه )١( 

(.٣٦٨رنم)التيمم، 
(.١١٢/ ٣٦٨رقم)التيمم، باب الحيض، كتاب مسالم: أحرجه )٢( 



ص(ضاهاهمنيصالإئماسبجضل ٢٩٢

منابللصلاة، مشرطه طهاو0 لأما البدن؛ عل للنجاتة النمم ومحوو 
ص.١^٠٢^٥ فيها 

اثاع.عدم عند ثها تيمم إدا الإعادة يلرمه انه ابوا-ئايت، واحثار 
روايتان؛الإعادْ وجوب ق ومحل 

زماناالاء« تجد لإ ثا كامحك ر>الراب قيألثة؟أ: ؤ تجن؛ لا إخدامحا: 

ئنكنا الإعادة، ملزمته Jالنجانة، صق لأثة الإعادة؛ تجب والأحرى؛ 
ََمحْ'آه 
يتيمم•لم 

ؤلأأوزامحإضانملهم١ون؛

تزك.نا نزك لا، سك. به الأأخدث ن1ت ^١ ماَل،: ذنك 

نمنهبثيء يمنعه لذ عمن أو المتن علم بملم يابر بذ ■تمار إف نقول؛ لكثنا 
زئللث، ناو إذا يقولوذت الدين الناس لبعض حجه ؟كوف فلا ه، اش رمول مذ 

نقوو:الاطلاذ، نبل عل ممتع أف س نجث الناز. تحلم ولا محدث لا الأم؛ 
سقا:شامحسوض

منابدةلأف الناددة؛ مذ أحنن الأمور، ولاه إدناغ حاول، ثم هدا، ائرك لكن عترك، 
يتنئطوفورب،ا دل، ذي مذ أكثز عليك يتنثطوف رثءا ممر، مر ٠يها الأمور ولاة 
وأهلالدعزة أهل عذ نيثه فكره التصوف هذا من ياحذوف وربيا أيما، عترك عل 

ذلك.أئستة وما معاندوف، وأمم ا-ام، 



٢٩٢ااه1هارقرباباصم( هتاب 

ا.لكلئئوء١١محْ ؤ}لفي قلا  jjuJlي لأي 

]ا[يذن:سظثلأمم1بة:

والإحميع.بالنص ثابت عنه والشمم الحدث — ١ 

ثوبهل إنسان مثلان يعتي واحدا، قولا عنها، تيمم فلا اكوب، طهاوةثجانة ٢" 
باكوُت،ؤيمل يتيمم، فلا عإرْ، ثوب عنده وليس به، يعلها ما ءندْ وليس ثجانة، 

٠.الله_،ر عل ؤيعيد النجس، 

ماؤ»أمواك تعال! لموله يعيد؛ ولا النحس ؛الئوُت، يصل اثه والصحح 
١^١!،وأصع عنيادا أصل هل ١^٠—،؛ هذا إلا عندي ليس وأنا [ ١ لاكتاين:ا■ ئتعتأه 

هذهويل؛ الثويب،، ل صل نقووت قدزق؟ هدْ وأيووت الثويح ل أوأصل، الأرض، عل 
عنالئأو م ثن;ا نلحد إذا نأ ه ي يتل أف :أزئهُ ١^^، عف لكن مدزو. 
وحمسبمئه الشهر، صلاة صل شهرا اكوب، ق بقي فإذا الصلاة، إعادة عليه وجن، 
وهلدليل؟! بأي صلاة وخمس؛ن مئه أعادها الثوب به ينسل ما وجد ؤإذا صلاة، 
أسممعمه.ما ؤ»أموأأق أيدا صلأتين؟ يصل أذ العبد عل افه أوجب، 

او4والصحيح لا؟ أو لها يتيمم هل حلأفت وفيها البدن، عل النجاط ٣— 
تيممإذا اثه فالدم، يعدمه أو بالتيمم يلنا مواء ئجس وهو صل فإذ لها، يتيمم لا 
يعيد.أنه ^١^١٢٠ أبوالحطاب احتازة الدي الثاف والقول عليه. إعاذة لا 

*أء*

٥؛٠ والفروع)Y/ (، ٩٢والوجهن)؛/ الرواتن انفلر: < )١ 
)آ(الهداة)ص:ّاا■(.



صضاه1هميههاسممأيدبجضل ٢٩٤

نحل

زيزازافئم؛لأئضط:
3ؤؤ'م-.'ام، انتءل النجزض أخدها: 

فقط؛الأحداث طهاؤة ق يكون إثإ الثقم لأل يعتد؛ ولا يتيمم لا اله والصواب 
يائية.فلا بالثمم تزول لا النجاسه ولأف النص، به حاء اثدي هو لأد4 

باليقم؟ا-قدثخ هل:زول قائز: هاو فإذا 
ستدؤإذا يزال، محونا ثسا ليس ومعنى، وصم، ا-لخدرث، لأف يعم؛ نقولت 

طهار0هدا الطهارة، من أكمل فهذا يالراُب وجهه عمر بال سبمامحوةئاإ؛ا لزبه الإنسان 
ذ؛أ 

سيه.

زيعلكنك _J^،، تائ ١^١ أن الفنل: وفلأءئ_ة ١^١-^ ١^ ون: 
ٌُِ؛ 

مويتج.

قولا بدنه، ق ولا ثويه ق لا النجاسة عن يتيمم لا أيه الثا؛ث؛ح القول يانيات 
الثندتؤ،ق أوكاست، التين، ق النجاسة كائن، سواء عليه، إعاذة ولا يصل واثه بمعته، 

إعادة.عليه ليس سواء، كله ثجى، محل ق حبس بأف البمعة ق كاثت أو 
فهليطع وبمتيع ش وف، j النجاتة كانت، إذا قائل: قال فان 

يلزثة؟
محه،ننهئ اف والإنله، ادا ؤإفمال، إتلائا فيه لأئ هدا؛ لأتوئه فالخناب: 

باليهودؤمسه أيصا فيه هدا ثم 

يلزثة؟



jLiS ، ( باب )٢٩٥امبمم

السن،ؤلموو ]الاثالة:ا■[ مآء4 ءء-ذوأ أ؛ؤةم ت لعال اممب لمول الماء؛ عدم أحدمحات 
وجدتلإدا منى، عشن اناء يجد نم وأو( المنلم وضوء ررالصعيد 

^Jوداود.زواه جل،وكاا هأمثه اناء 

انتءلقاذ هرح أن ام؛ باتءل هوف الخزف اش: المع 
اممبلمول حلممه؛ ِفي ئاحشا مسا أو اوء، تباطؤ أو مرص، زيادْ او يلما، الماء 

نجعلأش يريد ^ما يعال؛ وقولي لالأددةت٦[ مقره آوعل نِ،ٌئ ؤوإ0كمم يعال؛ 
]الائدة;٦[.ه يرد تنج نن هظم 

محنثأو أو:بمائمه، وفتقه قريب أو للعطش، ئزبه إل يئتاج ماء وجد نإف 
ويهبثزكه إل ماله عل، حاف أو ماله، أو مسه عن، قاله عدو أو ذع وبثه 

يهزكارض،.خائث لأي ١^٠٢، -قيه الاء إل 
دال1العاؤسر بن، عمزو روى ج وصل؛ نتمم البرد لشدة حاف وإل 
أهلك،أن اعتسؤالت، إن يأممقت اJثلأمل،، دان عزؤة ق باردة ليله ل احثلمت 
ءورر:ا محال لتي،. ذلك محدووا الشح، اخلخان نطت صت، 
ئك:لإ ، ١^٠^١٧خ نقننج، شي ءالإوهُ فث« زقغ 1طخابك طت 
لاداء;هآا[ه صثا -رلي! كان أش إة آنفثكم ئئتلوأ ^ولأ يمووت ، ٧٥١حبل 

أسهمسه، عنخ حاتم، ^١٠^ داود. أبو رواه شقا. مؤ، وللم . التي، قصحلئ، 
ارص•

رزاقان:صه خاصزا كاف نإذ ذكزئا، ج ئتافزا، كاف إذ ظه إقادة زلا 

^وئهالإةاذة،بمبم،.



صضاه1ينيهاهاسمماسبجءار؛ل ٢٩٦

اؤة.صوم ئشافر،ملأيخلو زلا لأكَهمصض طزقة؛ زالئاظ: 
نإذشل. عو نادت، ئدت ثنئ قاشتز ام، إنخان إئكان نظة الحم زلأف 

اذلزتة،ءبجئةئوزهوإنخان 
\حبأو\خبأو شحصيله قشاغله الزيت؛ قوت قحاف للء1ء ناجيا كال ومن 

ؤهداتالأىوة:آ■[ ه هتثثوأ ، ٦٤محسدوأ م : iاJ Jعال الله لأف ١^٠٠؛ له يح لب 
؛.١٧

ةوو؛بمُلأبجث^يئيوُافئم؛بملالث،.يم: ئزث زإلخاء1، 
انتدزائهال٢'.

إنوحاف الزيت، عليه ضاق ان إنمثلا! يعني يتيمم، ائه والصحيح [ ١ ] 
حرجولو حئى الما؛ بتحتم يشمحل فهل الزمن، نحتج أف الماء بتحصل ائتم 
الزمتح؟ق ويصل أويتيمم ١^٥!، 

؛٠٨٠٥١١أجل من النمم مثروعية أصل لأف الزمن؛ ق ويصل يتيمم مول،! 
كاففإذا أويومم(. يوما ولوميت، الماء لمد حش ائتظز للإنسان! لقيل ؤإلأ لزنتؤ، اق 

تعال!هوله ؤلعموم يتيمم؛ أف فله بعد، عن أو مرب عن نجدْ أف ئرق، فلا كدللث، 
بثلحويمهمقاو!ؤمحاتجثوا

لالأتاوة؛آ*[.ه ئتيمعوأ ماء 

الماء.افر له! فنقول مال،، ومعه بالثناء الماء تحد كاف إذا أله! م
ابمة،قزت >ف_، ١^١ وكاJللث، وحيهٌ، \س لفزج،١^٢ مسألة! ]٢[ 

جائز.هنأا كل العيد، صلاة قويت، لحرف—، النتم وكدللث، 



٢٩٧هن1باو،مارةرباباصا( 

نحل

ا-وأءدت لعال اف لمول الئهورْ؛ الرواية ثرط3ِا الماء طلب الئاف• 
مهلز دو زلأك _، ين !لا تحد« م مال: زلا لس-:أ[ i نيأ وة 

الظهار.ق كالصنام الميل، طن، مل إليه العدول 
الآَة.ملخلِفي \بج مر لأتَهمجم َمدمط؛ زقئئ: 

آتوصأذهبت إذ وئالت الخطبه، أثناء ق أحدث ا-إثمعة صلاة ق الإنساذ فلوأ0 
ماسهذمي، لو لاثه وصل؛ تيمم ت نقول الصلاة. أدركت، سممتخ ؤإذ الصلاة، ،هض 

ثداركهابيمكنه ولا الصلأْ، 

إذوقال! الصلاة، إقامة عند أحديث، باذ مثلا، الظهر صلاة ق ذلك كاذ فإذ 
يتوصأ.فإده الصلأْ، أدركت، سممت، ؤإذ الصلأة، مالتي آتوصأ ده1حإ 

بخلافيتداركها، أذ أمكنه ئاسة إذا الفلهر صلاة أف وا-اقئعة هان>ا بين والمنى 
ابمة•

ييالمزكا عل يمل أذ أئكنت ئاثئة إذا أيما ا-بمازة صلاة قائل: يقول قد 
".٠٠البن 

يدكوهوبين الميت، عل الصلاة بين مثاواة لا لكذ صحح، هذا يعم، فتقول؛ 
مناواة.يينه،ا ليس المر، عل الصلاة وبيذ 

تلم وم(،  ١٣٣٧رنم)ياوس، بعدما القبر عل الصلاة باب الصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه ,١( 
رء.بمثئ.ين،أيىمريرة حال من (، ٩٥٦رمم)القبر، عل الصلاة باب الخنائز، كتاب 



صضاهانينيصالإداسبجضل ٢٩٨

منقريتا كان ؤإل ووراءه، وأمامه وشماله يمينه يئفلر أف الطف وصفة 
انوأها.أوثحوها حصزه رأى ؤإف حوله، قثظن علاه، أوحائط، ربؤج من حائل، 

وتكؤ َلأ \% لأف ثوثه؛ لزتهُ ثه دثه لإذ اك، م نمحق نته كال هإِل 
موله.

وهوواجديلض،محالؤ، محمث عم أوبزيادة اقل بض ياغ ماء وجد ؤإذ 
محة.ظِلمظلُوُ

^مثئةضاطه،لآنوُبملأ.

يونأو ماله، أو ثفسه، عل هم، لم ما همحدْ لرمه قريب ب،اء علم ؤإف 
\)'ثمج^ث\ص

ظنه'*٠^١^١ أو الماء، عق يدل ثسئا أو حصزة، أو ر'كتا، رأى يم نتمم ؤإل 
وجبلأنه تيممة؛ وبطل الماء، ذليل وجد لأنه الطلث،؛ لرمه الصلاة، مل ماء، 

^^،يللضه،ءاينأىئاة.
0__،بطهارة فيها ثتيغ لأنه ثبملل؛ لم الصلاة ق وثحوْ رأى ؤإف 

صلانث،ولا ولاتطلئئة صلاته، ي ئيشئ الئلأة ي اوي، نأى إذا [ ]١ 
يزوللا واليقين يكون، لا وفد متوقزا، يكون قد الثى_ا هؤلاء ْع الماء وجود لأف 

لشك.يا 



٢٩٩امبم|ا( باب الهلبمارة) هتاب 

قفل

مخ٣ ١^٠٢، عن ممنن الوقت لإل لأية ثزط؛ الوقت يحول اكالئت 
يض.واجد وهو نتمم لو ك،ا تتممه، 

وقبجا•لإل لأية فنبجا؛ عن الم وقت ل قر لم  'هالمحقم لكل نإف 
تيمبمه.بطل الوءت يحل ثم ١^٨^٥، وقت لإل أوياقلة لمائثة نتمم ؤإف 
لإلهاالثوافل مى ثاء وما يصلتها، أذ محلة وهتها، ق ق5توبة تيمم ؤإل 

مح_نصا،آياحث، طهاو0 لأما الصلأس؛ بئ وتجنع يوائث،، ويمضى وبعدها، 
ذكزن^ةكاjئثوءا١ا.U نائز هأتا:ئت، 

ئدرطهازة لأي ظأهر و ايثم تمم ١^٥^، خنج زش 
حشيالئمم يصل وعنته! المنتحاء. كطهاوة يالونتا، فممدوُتا وصرووة، 

ياتامءازةاما٢Jمحدث؛ 

لايقيس!.وأحياثا الوضوء، عل ميس أحيايا ا ١ ت

محدث.حز طهاتيه عل نمى أنه أطخ، الثانية الئوا:أ ]٢[ 
الماءطلب، فإذ الونتظ، حروج بعد وقام الصلاة، عن نام ان إنقائل• قال، فإذ 

أويتيمم؟ؤيصل الماء يهللب هل طويل، ونت، عليه ذهنر 
هرنا.إذاكاذ الماة لألأّزأذتْي، فالخزاب 



حنبلأحمدبن الإمام ص ايئامي ض اص،يق 

محل

ؤلإ J^Jا1اء؛ زخا إذ ق م 1ق الققم تا؛محث زالأئقل 
قرمة،بالماء الطهارة زلاؤأ الوت. آخر ؤث؛ن ينه ما يثلموم ا-ائ—،! رمح.بمثهتي 

أول.الثريصة واسظار قضيلة، الوقت وأول 

عترلأمر ئتيمنه يرك لئلا مدينه؛ استحب ١^ مى يئس وإذ 
قا1اء وحد ؤإذ علمته، إعادة ولا صلائه، صحئ وصل يمم ومتى مرجو• 

الصلاةقحصزت نمر، ق رحلان حرج هالت يسار بن عطاء روى ثإ الوقت؛ 
قاعايالوقت، ِق ائاء وحدا ثم قصلمتا، طيا صعيدا فتين، ماء، معهنا ولتس 

ثه،دلك ^^١ البي. آتتا يم الأحر، يعد رلم والصلأة الوضوء أحدمحا 
 Jرلكأثاد: ش زئاو ضلاث ررأصت يد: لإ ل1دي ققا(

أبوداود•زؤام مرس،ا الأجر 

مرتل•أيه وامححح ه الئئ عن نمحي•، م ض ووي مل• وقال؛ 
أ.ا1اءا طهارة أداها لن ما قاسته صحيحة، طهارة قنصه أدى ^١٠^٥ 

 [ ١ t يملحش الصلاة يوحر أذ قالأقمل الماء نجد أف يرجو الإنسان كاذ إذا
يوخز؛أذ بجب ل وقتل• يوحر، أف الأفصل كيلك: فقيل الماء وجود علم ؤإذ ؛الماء، 

الماء.أذينثنمل ؤإضه يكون الما؛ وجود بثلميي لأيه 
jالئلأ؛ بميم أذ ءالأكل ؛ ٧٠١نجد لا أنه ي أو ؛، ٧٠١ث-مد لمثزج قإذ 

ماء،وأعطاه الهلريق ق به مث رجل به جاء بأذ ياء الوجد م صل فإذا وقتها، أول 



اصم(باب الطهارة) هاب 

سمط1وب واجبه، طهاو؛ لأغقا الإعادة؛ يعليه سيه ماء رحله ألِفي علم لإل 
نيظنالإ:بة.

عانه؛إعادة ^ ٨٥الاء نته اثدي علامة عنه صل أو رحله، عن صل ؤإل 
لأ؟دثع؛ثئهمط.

الطلب،ق مثرمحل لأنه أعاد؛ ظاهت0 علامته ■٤^٠^١ أو بثنا بقربه وجد ؤإف 
مريطه.بعدم يعد؛ لم حميه أعلأمه كادت ؤإل 

فقئ

يكا؛كاذ إذ بياقي انتءلة، لزثة لا:كفيه ناء' زخد ؛ذ 
ي.ؤثالتيهارإذامهإتجثوأتآيهلالأممة:ا-[زثلا افنناو:ؤثلم 

جلاوك<،هامنه اiاء ارإداوجدت وداJت الثحاري. رواْ ماانتهلثم،ا بأمرمحاتوامنه 
ايترق•كمنح موصعها عم يحِفي ملم ؤلصرورة أبخ منح زلأي 

عله.إعادة ولا صحيحه، صلاهة قاف الماء، فوجد الياء أوأمطزيت، 
هالسئر فقال الماء، وجدا مم فتيما، حاجة ي حرجا اللدين الرجمح، قصه ويكر 

الأجزله جعل وإد،ا ' مردم،"ُ الأجر ررلك للاحرت وقال الئنة،ا راأصسث، يعدت لم للذي 
ينامأف ثني لكن عمله، عل ماجورا نمار عليه، واحته يظنها هماذه أدى لأيه مرمح،؛ 

الثثة.حالم، لأنة أحث؛ له ليس فانه أعاد فلو الإعادة عدم الثتة أف الإنسال 
تاش والن(، ٣٣٨)رنم الوت، يمل بعدعا الماء محي المتمم باب الهلهارة، محاب أبوداويت حرجه أا 

الخيريصعيد أيير حدث من (،  ٤٣٣)رقم الملام، بعد الماء محي لمن التمم باب الغسل، كتاب 
ت.بمن.



صضاه1نينيهاهاسمءاسبذءنيل ٢٠٢

وجهان!مميه محدثا كال ؤإل 

ص:هُامحامحركبم.

كطلاص، عم بموئ ثزط اوالأة لأف لا:وقئ؛ : ٣٧
ايا:هااا.عم طهاز:ثخلاف 

وتيممالصحيح، عتل جرقئا وتنفه صحيحا لدنه بعضي كال ؤإل 
ثانررج اشئ: أٍثابمُ شى و . ١^،  j;ilمحد؛ا؛ كاذأن يكا بممح، 

وينيلعلتها ينتح يم حرقه، جرحه عل ينصب- أو - ثينصر يتيمم أذ يكفيه 
العجزالإعواز نق الدن، ثبمض هنا ها العجز )، SUابوداود. رواه جثد0اا نائن 

ماحتلما،الأصل ببنص 

الباثي؛عن ويتيمم وجد، ما ستعمل او4 فالصحيح سواء، أمعا والصحيح [ ١ ] 
.[ ١ ]اكغاين:آ' أسقعمه ؤثأمإأقت،؛١ تعال: موله لعموم 

صاقتؤإذ الفلاة، يعيد محا: ونيي، U؛، الئاحلة ق كاف إذا قاتل: قاَل فان 
قأيصا ائه مع المنى ف،ا ؤو لاثه الصلاة؛ يعيد فلا إليه، رجعئ، مم ١^١■>^، 

الحاJالأولUستيئفنط؟

فالأنلالثانيه وأثا نخله، j أن:ضن يتهليع ننصع ي لك؟ئ فالخزاب: 
٧^١؛.عائم وأيه محه، غائب انه 

آخرل الماء تسجد اثه يغلم لمي التاخم وجوب، الأفزنؤ أن الفثاهئ اله: م
الوقت•



٢٠٢كتاباّارت)ُابامم«يم( 

لكفزلن الئزم، إل ملة الكئانة ِفي اوثه ١^٩ 1ئ ء
صالأو،هظنلكقيها.

ظ

عنها،بدو لأنه عنها؛ نتمم الى الطهانة متطلأيت، بجميع السقم ويبطل 
ومسوالطواف الصلاة من ١^^^، يمنعه ما مح أحاوُث، م ■بماثة تيمم مإل 

ألحدث.اكJإذا محاثنة ١^،، ض :١^، ١^٢ لأف اكف؛ 
تزداقiمدص،:

ولهاأز الئلأة و وجدت تزاة ام، انتءو ء الميزة أخدمحا: 
ا^ا٤تجد م ؤأذ اكلم زضوئ القي ررالئعيد M■ البن لخول أوبمدئا؛ 

بطهورليس انه عل بممهو^ دل جلدك® يامثه اناء وجدت مإدا مسين، عشر 

علميز زلأي ولحوده، عند انتماله ولحولتا عل زبمنطوقه اآا:ء، ولحود عند 
الئلأة.من الحارخ مأثنة ام، انتءو 

لحنبا،كاف إذ زاعتنل زيزصأ، تحرغ الصلاة ق زخده إذ هدات هعل 
دة،والنكن،فيآثابجا.

اق5منهأئته المصود، ثرغِو، لأنه بطل؛ لم الصلاة ؤجدْل، إدا ؤعنهت 
:ماJ ١^ عنهااُ ززى المزوذي أو إلا الصنام. ق قزوعه بمد الإعتاق مدوعل 

^لإذاأممئامحج،أئهثج..................

أحمدالإمام عن أي؛ [ ١ ] 



•الرواية هدم ض رجوعه عل يدل وهدا 

بطلالصلاة وهوِق حرج قإف دكرئاْ، ئ يبطلها؛ الوهت، حروج الئاف• 
يJوأخدثا١'.

أحدمحاحلح يم علتهها، المنح بجور أومحامه حما وهولاص يبمم ومذ 
ذبكزلأ:ش ١^٤، ^*0 لأثمُِس محظلمُ؛ قد 

عثرعل كالملبوس بحنيا، بطل ملم محها علتهها بمنح لم طهازْ لأمحا عندي؛ 
الوصوءابخلاف طهارة، 

فيعيدالصلاة، فتبملل تيممه، بطل يصل وهو الماء وحد إذا ايه الراجح ناء 
أحثرا•٠ أحمد الإمام عن روي ما حنسبا عل حديد مذ 

طهازةلفقم هلائة لا لأنه بملل؛ لا نحمذآثق: الزيق قاله ما ١^١-^ لمأ;ا 
والكئان.النخة هو اليم ل اثديبميئ النصؤ إذإف اويل؛ 

:وئ،فهل زخد وأخدث، \م بز لو قاتل: قاَل فان 
محدميه؟ينسل أن دول حميه عل ؤيمثح 

و٤دلإحديد، من يتوصأ أف بد لا كله، التيمم بطل الماء وجد إذا فالحوارء،ت 
يدمنه.وينسل ا-قمين، 

*٥■

(،والهداة)ص:آا•(.٩٠الرواسنوالوجه؛ن)١; انفر:



٣٠٥ممباصارء)بمباصم( 

قفل

لموليريثم؛ مريى بتن وهوما والقصم، الطويل الثمر ل افثم وقور 
الهريل،أثب عالتا، الضر ق يعدم الماء زلأ)؛ ]الأندة:ا■[ ثمره عق وو ثعال؛ افث 

الثمز.أنب يتصل، عالب عير زلأنه للأية، يلقرض؛ امحر ل ومحور 
الماءعدم ق لأئة علمنه؛ إعادْ ولا م يس امحر ق الماء عدم ؤإف 

ه.هألخق منه وأبلمع كاأتّافر، طلبه عن وعجزه 
كافؤاف سمم، ولم ب3ألمبه عل ثنا زيتا يرجوه وكال دلك، ينم عدمه محإف 

ميد؛لا أف ويشل متصل، عير عدرثائر لأمه وأعاد؛ وصل ثبمم يماذى دللئ، 
به'اأ.مح1لحق اJثمر الماءل عادم مش ق لأثة 

هزكة،١^^، مز بإء م أن الزق،، مل مازاقئ ناة اياي نع كاف وأل 
Jانتماله.كاطن، لز لأنه علمنه؛ ولاإعادْ وصل، "تيمم الومت، ق الماء عدم يم 

وجهان!محفيه الوئت، ق دللئ، كاف نإف 
كمحا:وئهالإقادة؛لأمموط.

ا.الودتاا محنن؛ ما يلمإء،أئب عادم لأنه لاثلرمه؛ والئاف• 
نرمح،•العبادة يوجب، لم افه لأف يعتد؛ لا انه ا،كعيرنا، هو هدا [ ١ ت 

لورصيي لكم، ١^، ننقدإتاق ^١ إلا ١^، توثة لا أنه الئحخ ]٢[ 
التزد.ق أئوصأ أف أريد ما انا فقاوت به، قوصأ أذ ماءينكى ومعه ارئ، بالومث، أف 



^قضاه1ينيصالإئماسبجضل

محل

ممال:١^ لخزو يالإد؛ :iij ثاث ة لَ,!!هر، محاُلأ إلا افئم محوو لألا 
عتارلا وما ه منة وأداJيك٢ ؤجوها=كم ةمسحوأ 'لسا صعيدا ؤمث؛ثعوأ 

وُلأشحثتيةإئ.
الطاهث.ص ، ١lilU>^،، ؤ\ت الشد: لإاس: انن نقال 

اشِنحالمنأياء بمطئ ؟ uuررأممئ هاو: ١^؛،.أنث ض _؛، 
طهوراعنوْ ولوكال ق)منندو( الشايهمر وواه طهوراا، الراب نر جعل هبلي؛ 

دكزْبياسمشهشُاا,
أفأراد ئأ م، ت مثلا أزاهث إذا أثا الإعاsة. عف ^،١ بم؛، أذ لأم هأزا^ئ؛ 

مةةثةتقٍءء.صبمى،ص
الوهت؛حنج ولو حش الماء، وجد متى ؤيعيد ويصلا يتيمم أف علميه فالحواب: 

١^^بمدها ما لأ0 وفتها؛ ق أراقه التي الصلاة إلا يعيد لا إثه يقال: وقد مثعمدا، لاثه 
ليسوهنا حديدة، بطهارة حوطن، فقد أحدث هال قئدث، لم ما يعيد أي: وصونه، 

لكاس.أبمز وهدا ١^١^،، إلا عنده 
^p^J _ صمُقالوحدبمثإإف الاستدلال: هدا

عام.هدا ا>الأرضاا وهزله: ٠ وطهورالار مسحدا الأرض و ررجعلتج هدا: مى أصح 
الأرضل جعلت بابات الماجد، كتاب، ت لم وم(، ٣٣٥رمم)التيمم، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 

اف؛محهبم؛ء.عباو بن جابر ين، حاومن (، ٥٢١رقم)وهلهورا، مجاوا 



٢٠٧مم1بااط4أرة)و1باصا( 

مال؛انه البن. عن ووي قا والثنحه؛ بالرمو افئم ثموو ت وعنه 
وئنبأ•البماوي نواة وطهوئا« تنميا الأنص 4 راجعنغ 

هتيمم عثرمحا نجد لم إف مونى؛  ujابن ومال 

العل،ائ:قاو كا فإنه ااقب«راأ اللفظ: ًثغ.^١ الحديث هذا أو زض وعل 
طهروا،جعل والحمى طهورا، جعل الراب فيقاوت له، مفهوم لا لمب مفهوم هدا 

يوله:فإف لالأىوة:ا"[ ه ينه وإويكب ؤةتسأءوأ يكون: ما وامكل 
هءؤين،ه إف Jقولول: الخالفول لكن تراب، له يكوف أف بد لا أنه عل يدل، ه قنه 

هذامذ منحئم اجعلوا والمعنى: ايتداسه، أو بيانيه هي بل للقعيض، يلم، هنا 
للتثعيص.ولسن، الصعيد، 

فيهكال سواء الأرض، ظهر عل بكا الثمم يجوز ايه أصح، الثاف المول وهدا 
أوقات،ق يسافر كاف ه اللمي ولأل والهدين،؛ الأنة لصوم يكن؛ لم أم تراب 

ثتيمموا،لا للناس: قال ائه ه عنه يقل ولم زمل، فيها جهات إل ؤيافر الأمطار، 
الأرنحن•عل ما بغل يثئموف كانوا بل 

الهينان؟عل أو عل افمم يجور هل قائل؛ ئال، فإذ 
•الأرصن يوجد دام ما يجوز، ما فالحواب: 

فإنةيل:ئذاكانم،الأرضينة؟
غمار،فيه كاذ إذا إلا الفراش، مذ أحن فائمطزه ممطرة، كايخ، ؤإذا فالحواب: 

به.بأس لا هذا إل قائل؛ يقول قد فهذا 

ةمح.بمن.عل حديث، من (،  ٩٨/ أحد)١ الإمام أحرجه )١( 



اصضام1نيهمهعاسممأسبجص؛ل ١٢٠٨

jp _.متجمحُ؛بمُمحيف
d\J  امإذاسُصُمحاخاَلطالمحاب

صَلإ:ماهإلإ؛لأتمُخاَهظلأ:مملكوم الطاهزاث،ئل 
الإد.الثاوإل وصول لأينع 

عتاويديه يعلا لد، أو حائط، أو عباو، عليها صحوة عل بيدة صرب نإف 
ؤيديه.وجهه به يمنح الي«ى الراب الهمود لأف به؛ الثمم ~أُيح 

let:ومسح الحائط، عل يديه صرب البي. أل همم زن ردى لئن 
داود.ابو رواه ذراعيه• يمنح أحرى صربه صرب ثم وجهه، 

وحوضمذإم يتوصووف واحدك،ا موصع مذ ا"بم،اعه يكثم أف ولابأس 
منيمح أف احتمل ثيء انتماله بعد العفو عن الراي، مى نار ؤإل واحد،. 

حJثا،للم:زئخ لأ?هُ محوز؛ ثا-محزأذ اكل، ^ جه ؛>v، ئئ؛ ١^١^ 
الآم.جلأف جنا، 

فنل

حاله،حنسس، عل وصل ينتعملة، لم طينا ووحد والراُت، اثاة عز«م ءإف 
كالثّرة١^٨١٥، رك يسح لا فتعيره! منط، الطهارة لأو الصلأْ؛ يرك ولم 

والملة•

روابمان؛الإعادة وِفي 

والمله.الئر0 قأئنهمت، ثزط، الءلهار٥ لأف يلزمة؛ لا إحدامح١! 



٢٠٩ةتاباوطهارة)بمباصم( 

كبملامحةا١؛.

قفل

مهوعنه يفصل لا لأحدهم ماء معهم وحائض، ويت، جنب اجتمع إدا 
هانجئ4ُاوم،ظِنآويثم

ظإبه الموير نمحم الأحر انتممله ؤإن لديك. وجوده؛ مع تيممه يصح لم 
الأ؛.

إعادء.لا أثه ، الأوو الصحح [ ١ ] 
مزاده؟ما هك\ذثؤ0اا المزلف يول قائل؛ ئال، فإف 

به.بمر الذي الثوب يريد بل المصل، نره يريد لا فالحواب؛ 
كهذهيجوز لا بالواجبات الإيثار أف وقا الإيثار، عل الكلام ني ]٢[ 

يوثزهأف يجوز لا فإثه آحر ومعه لوصؤنه، يكفيه ماء الإنسان عند كاف إذا المسالة، 
الماء.بزا 

و<رعبه عدم عن ينيئ لأيه يوتر؛ فلا ؤإلأ ذلك ل مصلحه رأى إف نقول؛ فهنا الأول، 
نقول:قد فهنا أباه آره الذي كوف أذ مثل هذا مذ أكر مصلحه وجد إذا وأما الختر، 

الإيثارأمحل•
عريكون وقد مطلوبا، يكون وقد الأصل، ق مباح فهو بالباحات الإيثار وأما 

الإيثار.حكم ق ام أمثلاثة فهذه الخال. يقتضيه ما خب مهللوُت،، 



صضاه1همنيصاسمماسبجحنبو ٢١٠

الين؛يوف يهو وجدوْ نإف نواء، فيه محهم لهم الماء كاف ؤإف 
عنثةلأف به؛ أرق 3اثئ بؤ محوي أو هازاد لع؛رهم كال ؤإل له. ويداو لا ^4 

ويعتسلأن.ائاء إل يزحعان وصاحتاه حاقة 

آكد،حدثها لأل ُه؛ أحي مالحائض أحدمتا يكفي ما عنه مصل ؤإل 
الوطء.وزيادة ا-ادب، يشحه ٠^١ ثنلها وثنتتيح 

طهارةلأل أول؛ النجاتة معنل وجانه حدث ريل عل ايثمع ؤإن 
صلإابمJ٣شيخفانم.

أحقيهز وحدْ الحدث يمحي ما إلا تحدا ٣ وحنب محدث ايث٠غ ؤون 
دكرثاج به؛ يهوأحل وخدم ا-اتب يمحى كال ؤإل محييه، حميم يرهم لأنه يه؛ 

.^،i

ثلاثهمميه حبه يمحيلا ؛^ ١۵٥مئهإ ^١:؛^. كل عن يهفل كال وإف' 
٠٢ ُ

اوجه؛

كثا:ئلماؤي؛واذمنا.
بخلافثضع، ملأ انتم^لأا ا-إقب يئزم مصانة لأف المحدث؛ والثاق: 

ا-إلتب.مصلؤ 

منه،،من؛٠١٤ إل فيدمع فنماويا، الرححال مابل لأنه التنويه، ؤاكاJثا: 
وارلآآعلمااُ•ينه، أومحغ 
وعللبه، فهوأحو المغيث يكفي ما إلا يجدا فلم ويب محدث اجتمع إذا ؛ا ١ ] 



٢١١ةت1ّارطهارة)راباصا( 

حدثه،انثب أصم— ث حل ق —يعتي محديث، استعمله إذا لاثه واصح؛ بتعليل ذلك 
ا-مح_،.بخلاف 

إذالاثه يعني الحائض، ي ذكنJا نإ به؛ أحي فهو وحده ا■إءشنا ؟ثقي كاف ؤإف 
المحدث،سيحة لا ما به بمسح لأيه المحدرث،؛ ْى فهوأحي وحدة ا-إقثسا ؟ثقي كاف 

الليث،به ؤيتبح القرآن، قراءة عليه محرم لا والحدث القنآن، قراءة مثل يتيح 
علقدم فلهيا مرية، له ايه المهم باينجد، اللنثا عاليه عئرم لا والمحدث بالمنجد، 
ا-اتثث،،ينبيح لا ما به ثنسيح لأما ا-مح_،؛ ْى أول هي الحائض! ق ملنا كإ المحدث، 

مثلا.الوطء وهو 

المحدث،-وعن الحي-، عن -يعني: مقلمه متهإ واحد كل ض بمقل كال ؤإل 
أوجه!ئلاثة ففيه صاحته، يكفي لا 

اأحدث.ينثيحة لا ما به ينتتيح أثه مى نكرنا، ي ا-لسئا؛ بميم أحدها؛ 
استنإمحا،اض، لزم ثمة وثقل المغيث، لأ؟دهإذا المغيث،؛ الئاف: 

أفعل بتاء وهدا ست،، الحنمملة ؛خلاف، ثضح، فلا قال! ولهدا العكس، يخلأف، 
مإوثتيم.لم، ينتنملمه، لا فاثه محلمهر؛ بنص يكؤي ماء وجد إذا أصعر حدئا المغيث، 
.١٠^٧٥ق والخلأف الكلأم وتنق للماقي، ؤتيشأ ينتنمله، أيه ٠ الله1ار 

بينهإ،يمنغ أو منهإ، ثاء من إل فيدي مواء، كانا ؤإذا التوتة، الئالثؤ! 
١^!،.^محالزخهُالأئو،لمه؛يم 

الرطمحوهمجمن)أ/مه(،وساة)ص:'آ1(.)ا(انفلر: 



صيقضالئ1ششصاسمماسبجحنيل ٣١٢

ثوصاإذ ماء وبينهإ أصم، حدئا محدثان هناك كاذ لو ت قائل قال، فإن 
وسمرء الوص كفاه لصاحبه أحدمحا لإغ ولو يكمهإ، قلى الماء هذا من كلاخا 

محنها؛فمحغ أحدمحا طهر إلا ؟كفي ولا لأمح الماء كاذ إذا يهمغ، ءالحوابت 
فيمعأحدمتا، به أذثخص يمكن ولا ■معا، الأثمح عن المثدث يرخ أذ يمكن لا لأيه 

قثا•

له؟تسمم وما؛٥^٠ الماء، ئ سثتوصأ لوقالا! ت قيل فإذ 

صسها.ممحا، لاثكفيإلا٣؛كامئ لأنه لاثفلمح؛ لا، فالخنان،: 
أحق؟فأت؟ا وهوإمام ووجها وحاء ماء، فيه إناء زوجه وجدث، إذا ت قائل !، ١٥فإذ 

الززخه.فالخزاش 

ما؟محل هوإمائا كاذ ؤإذ مل: فإذ 

متوصئا.والمأموم متيئا الإمام يكوذ اذ محور لأيه إماما؛ كاذ ؤإذ فالحواب،! 



٢١٣ممابالط،ارة)واباص( 

J_lub يء-

إK أ ت* 

بهبمثق أ، م،ممدةا أزيان ِفي المزأة من تجرج ا، لإج يرخه دم زهو 

قدعيالحتصه أقبلت ®إدا ه؛ البي ^-^٠ الصلأؤ؛ فنل محريم أحدها." 
الئلأة((عه.

عهدعق ثحيص ®^١ عائشه لموو أ؛ درصهاا ئقوط والئاف• 
علمنه.مممق الصلاة(،. مصاء يومز زلا الصنم مصاء مز مؤ س اممه رسوو 

سانعق اف ثيء'كنية هدا ؛رإو البق لمزو طيعة؛ هوذم بمي* آ ١ ل 
محمى•وهي آدم بنات من بنت أول تى مهويه ٠ آدمءار 

قأو وسطه، ق أو الشهر، أول ق إما الأنش يعتاد ائه المعروف، هو هذبا ]٢[ 
م؛•

أضأحكاتا محاك أو ،، ٥١شاة  ٧١وّنأت1ا الأحكام، محصز لأنه محي؛ هدا ]٣[ 
^٥١^٥.اiؤللن علميها سكللم لم 

هزصها،نعط فعلمها محزم إذا لأيه الثاف؛ عن بمب قد الأول قائل• يقول قل• [ ٤ ت 

كتابلم: وم(، ٢٩٤)رقم الحيض، بدء كان كيف باب الحيض، كتاب ال؛خارىت أحرجه )١( 
نمحهبمها.عانثة حيينه من (، ١ ٢ ١ الإحرام)١ وجوم بيان باب الحج، 



حنبلاصدبن الإمام المميقعلىاه1ني١^ص  ٢١٤

ووهن يمحؤيثها، عائشه لخديث وجوبه؛ ينمط ولا الصنام، واكالث؛ 
رواهبل• • ^٢٤محل® ولم مم لم حاصث إدا إحدا'كرا ؛رألبمت ه؛ السل 

البمارى.

حاصت;إذ ;محقبمها ]عائشة . ١للمني يمول الطواف؛ قنريم والراع• 
صششى«عم.

الحبولا ر>لأثهمأالخائض السل.I لمول المزآن؛ قراءة محريم والخامس؛ 
والمحذي•داود وذدوو اكنآن« مذ شقا 

4لادتثهُءؤ ثعال؛ افه لمول المصحف؛ مس قئريم ؤالثادس1 
طاهئ((وأنت المزآيرإلا تش >رلأ حزم؛ لعمروبن العي. ؤيموبب لالوافُةتاُما؛ا 

ناثغ:يانجفيسرياذلإ>خثلا'ل
المحاح.ي\صوظيِفي ناكاُئ: 
آشمحيصق  ٤٦٥١ؤقل£زإؤ\' ثنال؛ لموله المرج؛ الوطءِل محريم والئابع• 

لإتجثاغخاونيم؛..ب..

هوفهدا هصاوه، ينمط ولا الحائض، عل عمحرم الصوم بأف هذا عذ ثحيب ولكنا 
والثاف.]لأوو بض ١^^، 

منمنتها . الثئ_وو أن من يوحد أذ وينكي العتل، بانم، ي أي؛ [ ١ ] 
^طزاف،باق،،واسزافكث،.



٢١٥هت1و|اممابم1رةرب1باسيى( 

ننئز.^١؛ ثوئتي؛ءي أااضهما : خ وأنو 
 jc^ :ئألإث اه.:أمفي _ ءذ ءئuji0  ^.يالص

الدير.ق لكلؤطء بمحر، هاحتص للأيي حرم وطء زلأنئ عليه• متس 
هانتمزارهالطهاوة، يوحب حدث لأنه الطهانة؛ صحة مغ والعاثؤ! 

اتي.:ضاصةمالآاماشل،محو ثشيني:ثيون 
عله.مممق ؤصل« اعتسل م يها قيضى محت اني 

العدد.ووفث0َفي ج به؛ الإعتداد وجوب حمثز: الئال 
موصعه.ق يدكزه يإ يه؛ البلؤغ حصوو عشزت الثالث 

أ-حكام؛أوثعة والنا وعثسل ولما دمها ١^.^ ^^١ 
صحةومغ راو، ومد وا-لخ1ض، ئقوطه لأف الصلاة؛ دنءس مقوط 

كا-بمثابة،فعلمه يذع لا العنل وجوب لأف المقام؛ وقزيلم لدلك، الطهاؤة؛ 
 j؛jال١ش.^١ زال ولا العدة، لتطويل ثئريمة لأف الطلأق؛ ونحر

وحديهاالآني، ا"قدُث، المحد.ث، حق ق سن، لأنجا باقيه؛ المحزمات ونائز 
ثلهنىمإدا بملهنك حئ دمؤس مال! اد؛هدعال لأو داق؛ الوطء ونحريلم باق، 

لألا-ثدثبدلك؛ لاثطهز نإما -ؤثابةمثلا، الخاتصاعتثثئ،لوأف معتاْت ل١[ 
^مالأءخثذلك؛لأنمحثتئؤ



٣١٦

لأنهوطؤها؛ وحل سممت الماء محي لم قإف ينثسلن، حتى محاهد! ئاو 
وحلوها؛حل للصلاة سممن ، jjjُالعنل. محل ما ثه قحل الئلمل، نمام قائم 
دوي.نا أناخ الفلاة 5^ نا لأف 

ابنووى ة دينار؛ بمذ كئاوة، ئثيه نهرها مو الخائص وطئ ثإل 
رريتصدىبدينارمحال: حائض امرأثةوهف الذييأمحي( البي.j( ض هباس، 

الئحبحة.الرواية هكدا آبوداود! قال دينار،*. نصف أو 

كمازْ'5النءلءيه تجب ٣ للأيي حئ؛ وطء لأيه فيه؛ 'كمازْ لا أحمد! وعن 
راويه.عدالة أحمد فيه يوثق وا-مح.يث لداُر. اق 

يرد^ Jjأحس، حكمه لأل علميه؛ كماره قلا دمها ادقطاع بعد وطثها ئإف 
الشنغدالkانةلخل١ا.

محثم؛الاغتسال وقبل لثيض ا-مى الطهانة بعد ء الوحن أي! حرام، لكنه ا ١ ل 
طهزف،فإذا Jهلهنل حش يمل! ولم J،[YYX ]_؛:قهن0ه ئإدا ظهنف قال؛ افه لأف 

اعتثلمن؛أي! قهنده . والثاف: حقها، يشئ ةل4وئهحر ؤ-ءئ فالأول! 
أي:]الائاوة:ا"[ عاْلهثوأه جثثا ءؤوإنَكثلم تعال! لموله الاغتسال؛ هو التطهر لأف 

ئووا•

ثىآثارة،أتم،• الحتض، ثئ يطهرف أتم،ت ثلهثة4 المراد أف رعم مذ وأما 
 vالطهارةحمل الأصل لأف صعيف؛ له محن فإق الدم، أصابه وما المزج شل وذلالث

الثزعئ.معناها عل 



٣١٧مم1و،اوط،|رةرواباسيى( 

نحل

هائلدما ذيك ميل وأن هإل ميى، تسع المرأْ له محيض من وأمل 
مبلحيض لامرأة الوجود ِفي بمش لم لأنه أحكامة؛ به يتعلى ولا بحمى، 

مهترمنى تسم اُإقارية بمب إدا • مالش أمتا عائثةص روي ومد • دلك 

ثأنلالإض:زأه/

الشنسإيار أوبحثست، اشصر عل هي هل بالكمانة قلنا إذا مائل؛ مال، فإذ 
ؤإحمثارج؟

الكئانة.الشحأتجاعلالض،إذاقادنيونم،فالحناب٠: 
بالوجود،إلا بنتن تسع مبل الحيض عل"ًدم بمثدل لم نحمذآدثئ الولفط [ ١ ] 

النساءمى امرأة كل عل يهثئ لم الإنساف لأف صم،؛ الوجود مل أف والحميمه 
لأقلحد لا اثه إل ُ)؟ئس* الإملأمُ شخ دم، ولهذا يوجد؛ لم لأيه ت يقول حش 
محصزالتمو، نريننه ا-لسم كببمرة تكون ربعا الرأ0 فإل ا،لرأة، به محيض الذي السن 

شخإليه دم، والذي فتتآحر. بالعكس الأمر يكون ورب،ا مبكر، بن ل الحيض منها 
الصحيح.هو الإسلام 

أنيكن لا أنه بمني لا نuث، لكل سين تنع قي، ممها أف صحيح 
بمغ•

(.٤٣١ العلمة)ه/ والامحارات،٢(، ٤ ٠ )١(محموعالفتاوى)٩ا/ 



اصضاه1هممههاسمماسبجضو ٣١٨

أئنفم فننة، ٣^؛ أ:كاتا قر\ص قلق \لأنأ لأن ;زم؛ 
أنونؤبن م صّ;نتا، بقى ثجن نئن نالخنز، ئالثض الناه ذث'\ئ 
ًُ

منه.

^٠^١.عشز حمته ومحيص يوم!، محيص من نأيت عهلأءت ثاو 
عشزحمته ومحيصن يوما محيقن من ننائثا كاوِق الله ابوعد قال 

ذكزناة.ئ ةثز:نتا؛ حمته ذأي 
ثثئه:تبمهثشز:دنناااا.

الوجودعن حرج ما إل بل صحيح، عثر الوجود عل الاعتاد ماله؛ 
نقول!ل بحيفى، ليمن هذا تقول! لا يخن سع قبل حاضت لو يعني• نادرا، فيثر 

هالاJادر.

أكؤءأف ولا وليله، يوم ائلة أف عل دليل فلا عليه، دلل لا أيقا هذا ]١[ 
يرما،وانماد0ءما.ينز حمته 

أقهرثلاة وثْلهئ كاملا، فهرا الحيصه ثانيها من الماء من أف بنش وقد 
أقبرثلاثه 'ئاهرا فنمى محتؤع، لكنها أيام، سعه فز م محيص لكما يعني؛ كاملة، 

أوأنسأئزمنمضبجالكم
الخيضأحكام على افه لأو اهيضن؛ وجود إل ذلكر ق اآرجع أف فالصواب 

أحكامه.وست الحيفن ست، الأيي هذا وجد فمتى يالأيي، 



٢١٩ممباوطهارةرب1باسض( 

انهتممحن عئ عذ ووي ئ عثر للأيه الخيصتي بئ الطهر وأقل 
إذمحمال! فيها. قل كزح؛ ممال نهر، ق عدخا امصاء ادعت امرأة عن مسل 

الصلاةثرك مؤات نهرثلاث حاصتفي أقبما ينهدوذ أهلها من يطاثه جاءت 
جثيا.يعني؛ قالوذ. لأ.عتئت عئ ممال كاذبه. قهل ؤإلأ فيها، 

ءإلا يمكن ولا نهر، ِفي حبمات ثلاث إمكان عل منهنا اماى وهدا 
الءم•وأيل الحم أم مذ لكنيا 

نطزعئرىإخدا:5ن ررئث البل ئثز؛ ئ أقئث زلة: 
لأللآمْ وليل الخارىُا* رواْ دصر،؛ا لا 

تشثنقول: هل كا٠لأ، ء\ محيض أما ذَمث م المرأة ط، قائل: قال فإذ 
م؟محموغ بمكث أو م، تته وتكوذ ءدما 

أقهر،تخثه عدما صارت بالعادة ملنا لو لاثنا محيص؛ أذ بد لا فالخواب: 
أقهر.ثلاثه المعتادة العدة يئ فاعا ا-لإض من طهرها عند طلثئ، فلو 

نهرافتش نحص مذ التحاء مذ فإف الحمى، بتن الطهر لأم ض؛ ؛ا ١ ل 
لأم0.حد ولأ ينما، عثر ؛٨^؛؟ ا'ثمسما بئن الطهر فاقل محص، لا نهرين أو 

عثزيزما،حمته الطهر امل أ0 أحمد الإمام عذ أحرى وروايه وقالت 
المن)أ/ه؛ا(سماشاأحوْفينم\وضوسوق' ُأل، ّثضوالخأرى، )ا(الخال

لفظروهذا (: ٢٦٣التحقيق)١/ ل الحوذي ابن وقال بحال، إسنادا له أحد ولم الحديث أصحاب 
^3،^:الالففل،دنال سمغظواسص)ا/حيأ(:لأأصلكحاوا لأأءرفه«،وقال 

بحال.إساد له يوحد لا ايدري: وغال له، أصل لا باطل الخلاصة: ل ونال لايعرف باطل 
١(،والهداية)ص:م\آ(.٠ ٤ الرواتنوالوجهين)ا/ )٢(انظر: 



^قضاهاهميه4اسمءأسبجحنبو ٢٢٠

وا،وحعالأمر، هذا ق توةستا عنده ليس ايه عل يدل ^٥١٥ أحمد الإمام من وهدا 
مثنئا، عثز اثى ثطهز أف اعتادت المساء من امرأة أف يدن فإذا الناذة، إل لك ذل 

عائماوهده ايام، أنبعه محيص ئم يوما، عثر ام يطهر ئم أيام، أوبعه تحيص 
الوجههذا عل مهرذة دامت ما لكن النساء، أكثر نحالف كاثت ؤإن عاده، ؛إما مهريه، 

عادة.فهي 

عنرهاشئن إخداؤن »ىلئ الحدث: حذا الاستدلال هل قائل: قال فان 
-صحيح؟.حمته الطهر أثل أو عل صل<ا لا 

ؤنتئفحيض الدهر ضم، إدو: الدهر. ضم، عمرها وثعئث ئتزإ فالحوانر: 
طهئ.عثؤزيزما وحمته حمى عنّزيو0^1 حمته طهئ، ١^٠^ 

ا-لإقتمُين العلهر أوأكر أقل تحديد الفقهاء لمول ينتدل هل قاتل: قال، فإذ 
محللأذ للمتحاب قزله ق النشاء أحوال عموم أعمل ه اللمي لأل صوم؛ هذا أف 

النادنة؟الحالأيتج عن النفر بصزفج للغالتج، ، J^lفهذا سائها، عاده 
•حنجئافإذا العادة، عن ^_->L، النتحاصه ا،لرأه هذه إذ مول،: أن فالحوامحبح 

وحيصه،منثاذه، امرأْ كاد.تج إذا لكن بالغال-مح، Jلءحمها أذ فالأول العاذة عن 
أكئر،أو المدة هذه من اقل لكن صحح، وطهر صحح حيض يأيها صحح، 

سمهتحيص مثلا النساء بنص ممديوجد عثز، حمته الحيض أكثر نقول،: أف داجي فلا 
وثلأنىسمه وطهئها حشها فيكون مثلا، يوما عئرين وثعلهر باطراد يوما عثر 
:زنا.



٢٢١مم1بالطيرةرباباسو( 

يلأيهأو يوما أربمه وصل اعثتيل م أ، نب*ها أو آيام ستة اف علم ل، 
حدبئدضرهئ® حتحهى لمات يطهرذ وء اشاء تجتص ء دعقريذ، 

يَِ 
حسن.

لثدوث.ا-يهدا وعئزول؛ أوثلاثه وعئزول أوبعه الطهر وعالب 
حمىشها يوجد لم لأنه المحيض؛ من يسث عاما ممن اآزأة بلعت نإدا 

روايتان!مميه ا-ثماسيرن بعد رأئه ؤإل مناد، ثهودم دما رأت محإف معتاد، 
١،^^يلعت، إدا داJث،! نههبمو عائثة لأل أيص-ا؛ دام_د دم هو إحداحاث 

الحيفى•حد مذ حرجش مسه حمجّئذ 

ديك.وحد محي لأنه أصح؛ وهدا محهوحيض، الدم غا ككرر إف والئايه• 
لأنسمتئ؛ إل العريتج ؤساء حمسئ، ق ييأنى العجم نساء أف وعنة 

الصلاةييغ ملأ منه حمنوف ولها الدم وأن إدا الخرثي؛ ومحال جبله• أمحوي 
الإشكال،ئ\و ص الثمن ثإن اختاطا، ١^؛؛ ض الم؛، زلا 

•مخي ولا ومحل فصوم 
مناد؛............................مهودم دما زأت مإل محمى، لا والحامل 

آونبتهأيام متة افه زعلم *محمي حديث،! ق )أو( مد ^١ هائل! قال إذ زا ١ ت 
وم((؟

أوسعه؟متة هي هر سائها، عادة ^^-، إل فتنطئ للتزيع، هدم محالحوانر! 



^قضارئانينيهعاسمماسيضل ٣٢٢

ئثء]حى ولاحائل يصع، حى يوطأحامل ررلا ساياأوطاس! ق س اي لموو 
أ.ستنلمبراءئبمامنا-ثنلبالحمبمة، يش؛ 

فضل

ا-ائيضدم لأف والصوم؛ الصلأ0 ثرك ثه محيص سن ق ^؛ ١١غا واقتدأ 
أ.والأؤنز وثحوه، عارض المساد ودم وعائم، جبله 

واكثزسنوات، تسع اراة فيه محيض بس أقل أف الفصول هده حاصل ا ١ ١- 
العجم.اء ونالمُسا ساء ُين أوالممريق سنه، أوخموف سنه يسول ين 

خمئ وأكؤَة أو:زم، وليله أقلهُقم ليئض، وبالى للئن بالى هذا 
ا-لإض.لدة بالية ٥^١ ايامأوسعه، ستة وعاJثه عثرزنا، أوسبمه زما 

قماعثر أومحه زنا عقر ثلاثه ا-لإصكن بى ^ ٥١١أقل للطهر• وباشبه 
له.حد فلا ا-لإصكن الطهر؛؛ن أكثر وأما الخلاف، عل 

ؤثأيهاوصوم، صل اد، ففهوذم الدم رأُت، فإذ محيص، لا أيصا الحامل ]٢[ 
تماس.فهدا الطلق ْع أوقميرن يزم الولادة مل ازلادة، عند رأئة ما إلا زوجها، 

لخصهااسثنز إذا وذللث، محيص، قد الحامل أذ ؛ الإسلأمُ شخ واحتار 
الحاملبمي الحمل، أوائل ل أحياثا بمر هذا قاف مهردا، الحمل مل عليه هو ما عل 

سخقال هكذا الدم، ام2لإ اينقن ير إذا ذللث، يعد ثم محيض، الحمل وائل أق 
الإّلأملآمئآممث.

٣(.١ ٤ اس)ه/ والامحارات (، ١٢٣٩; الخاوي)٩ محموع )١( 



٢٢٢ةت1ساممصارة)واباسيى( 

يوما•جلنث دلك بالإ ؤإف ساد، يهودم ولتلة يوم لدون الدم امطع ءإن 
^١؛.ذبك زكاذ زطث، اكلث، لدلك ذثها انثبغ محإن ؤَه، 

ْاةلئوامنخب محض أو لاممن الحابل إف الأطاءَ:مولولث ؤدوأو 
مىدزاْ وما محض، لا إدا نقولت الهبيثة، إل ذلك ق فاأز->ع هذا ثب قاف الطب، 

محثاد.ذم فإنه الدم 

وقدتا؟ثيوذا ^صملأدةهلصظقهباص فإن 
محض.أو مل اوأة تجز فد لا، فالحزاب: 

الحض؟بانقطاع الولادة  ٤٣^مائل: ماَل فإن 
يل.عادت ما ا-لإص وامهلإ كثرت إذا أما الغالب هو هدا فالحوابر: 

ثمفمهل وليلة يوما كاف ؤإذا اد، فدم فهو وليلة يوم يوف صار إذا [ ١ ت 
فهذهوليلة ثزم عل زاد ؤإو ومل، تشل واضح، فالأص والللة اليوم بعد طثرت 

'.\.فةنث)(fji'Mيكز الخي الئوايه فيها 
منة!أول تحيض التي ""وهي ا،لبثداة ا،لرأة فاحوال 

أحكامله يست ولا به، عإوْ لا فساد، دم فهو وليلة يوم مذ أمل دمها كاف إف 
ذلك.عم أو عنل، أو بلؤخ، من الحمى 

حيض.فهذا أومص نيادة بدون فمهل وليله يوما كال ؤإف 

علزاد وما متمذ، لأنه والليلة؛ اليوم محلس فإعا والليلة اليوم عل زاد ؤإف 
رواياتا،.ارأرع المؤiما قال كعا ففيه ذلك 



أصدبذحنبلالإمام ق٥٥ السقض ٢٢٤

روايات؛أريع محه ء راد ؤإذ 
واجأالعناية لأف ومحل؛ واللتلؤ الإوم عقيب يشل امثا أفهرس؛ 

امطعهإن يالشك. سقطها ملأ فيه، تذفولأ الحيض أش عز راذ وما شن، 
مق ذك قش P ثاتا، عنلأ ١^^ الخبمى أكثن زَللم:دلإا١ا ذئها 
م.

علمت،واحد٥ مدة كلها الآفهر ءإف آحرين، شهرين ِفى معلمة ت وعنه 
الٌرهمنس صامت، ما واعادت، علميه، وعملف إليه، مائمملث، حيضها، دللئج أف 

^^^تالآاأياذائئلصال٢أ.

لاءينأر،ض؛يتجاو0

الحيضأم، عل زاد ما يقول؛ علميلمه، كلمها عللها لأف صعيفه؛ الروايه وهده ]٢[ 
اثهوالأصل واحدة، حال وعل منتظم، الدم لأل ثلث،؛ لا هنات فيمال، فيه، مشكوك 
العبيتة.هودم وانه حمى، 

أفستلزم فيها، صامته ما مخي أويلائا مريم، ثآكرر إذا 'راما ^١^؛ موله يم 
أفولا مرئي، يصوموا أل عباد؛ عل اض يوجس، ولم م_ثوم، علميها الصيام نوجب، 
صعيفح.المول، فهدا مرئي، يصلوا 

أذمحلوايائي عل أنح4ث، لأذا القياتة: ع؛دثوم افُ تو'ذبمآلة والاتساق 
علسمى بالدم الثدأة نموو: إدف: هذا. عل حواب، ولا مرئي(؟ بموموا أوأف مرثي؟ 

حنص.الدم أف 



٢٢٥

حما،يصلح دم لأنه ا-لإض؛ أكثر إل الدم مى راْ ما محلس والقايته؛ 
وه}

ممحقن، ^١ ت؛ من 1^1^، لأف ^1؛ أن بثا محيز 
^٢٣تمحل 

^بجاينِفيذلالئ،.
عاد0،صان  J^^JJدونه محإ الخيض لأم الدم اقطع إدا دبك حمع وِفي 

ُ.فيها المزض من صامته ما وأعادت إليه، هائممالثا 

يغفإذا الإض، أكؤ ه أذ إل محلز أبا بكم، الأم من أختن هذا ا ١ ] 
ثنتخائ،تكوذ ذإتجا دتا ١^ أكثز كال ^١ دم، ذاث ئدبما أكثز صارت أكثزة 

محمحِسماومحامح،صا•
محاأمكاِس>زوالأولافىص

الأبجز.

والئححالثزض، من ضان ما نمد أتجا اشيفة، ١^ عل بناة هدا ]٣[ 
أ•١الأنمد.

صوملا مي، فإتجا ايها ما أم الدم أىثا ^١ أبا الئحح فالثزJ لأن: 
محةمحاززأكومن فإذا ثنتا، غم وهوئ الحمى، بملحاززأكثز حر نحز ولا 

فتنتسلمنتحائ، تكون فإما دما أكثزْ كا0 ؤإذا دم، أكثث0 رمامتا صار توما عثر 
مىثانيه منة حاءها فإذا م1تحالي، لأما وتصل؛ وتصوم عمتوما، الحمثه تمام عند 



سقضاهانينيهاهالإئماسبجينل ٣٢٦

لكوقإو دمها، إجإؤِفي انتحاصتها، علئنا الحيض أكو دمها عتر ؤإذ 
م،ثكالالأءدَلأيديرم

صية،\ش الئم زنن محا -فيدْي هزأيله زلاظص اص 
زثول:ا _• طن \و بث ثاطنه أف وزوي زنك؛ اعتنك طثتة قإذا 
 ^١Ji  يزيزئ، ذلك ة رالأ، قاو: الئ-لأة؟ أثادغ أطهث، ^٠ أنثناص

نضل«الدم عنك ماعسل آمنت ماذا الئلأة، مدعي الحبمتحئ أثلت مإذا بالحض، 
زمحزثة.رك ؤبإذ:انْ نشك، ننائة ش.:نيغص محق 

عنهأمسكي يعزف، أنسزد هإو4 الحتض دم ^١^٠  ١٥رر!لهات مال نمظ نق 
١^.ززلأ ئزعزيى« الالحز٥^^١^ ثان لإذا ١^٥، 

مماتا.كاكانحة سابجا، عادة ؤإثا اشاء، غالب إثا محلز فإتجا الثاف الئز 
١؛،،الأصل لأن يطهز؛ حتى عيلس أما كلها المسائل هدم ق عن_اونا فالثا-حح 

حيص•

تحددائغنز;نتا؟ْنأنأ-خدنا فانماَل٥١^،: 
يكولأف متقى يوما عثر خمسه عل زاد ما لكي تحديد، فيه ليس فالحزاب؛ 

حمةأنتحاض ®إق ت ءثيآدقلأؤئيم لالثمحول ١^٠١؛ قالت كإ وA.دا دما، رميها أمحر 
اء.الئث-■^١^٠—، عادة محلس أف هامزثا ؛ الصلأه(اُ خقنني "يره ثديية 

تيعالخيضة أثيالت إذا قال من باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (،  ٤٣٩)٦/ أحد الإمام أحرجه )١( 
الصالآدينين نجع أما الستحائ ل باب الطهارة، كتاب والرمذيت (، ٢٨٧)رنم الصلاة، 

عستحاصة،ايتدئنه إذا الكر ق جاء ما باب الطهارة، كتاب ماحهت وابن (، ١  ٢٨)رنم واحد، بغسل 
أق.بمءا.جحش بتت حمنة حدينآ من (، ٦٢٧)رقم 



٢٢٧كت1و،الط4أرةرواباسيى( 

ثنإي ممغ!لقلأة، قإي ١^ الدم زأت ئا ماس: ائن ذظ 
يوجبالمرج من حايج تزلانث اللحم. ماء إلاكعنالة محيضها ايام بند الدم ترى 

ذاض.كاأتي الإثؤاْ، عند ث إل وجع ١^ 
حمتهأف روي دإ نبته؛ أو أيام سة شهر كل مذ جلنش محزم يآكذ لم وأف 

مقتسىقد قديده حلصأ أنثحاض ١^؛ اش رصول يا قالت: جحش بث 
اعتسفي،م ^، ٥١عنم ق أوتبته؛آم أيام ستة ررمحمي لها: ئماو والصلأ0. الصوم 
١^أن وة، نذرين نحل؛لأّا ذ\تض' ئزءت أنك رأنت إدا طي 

•حس حديث وقال؛ المحمدي، رواه يطهرذ® ومحا النثاء محص مجا 
الأزبغ.الئثا:دات ثدْ امحدأة ل اظاب وذمحأثو 
دكرئاْقا ترة؛ أول بالمحزِفي ثبلس أثبما الم٠يرؤ التدأة و عمحل ابن وحُا 

كيلكعادتيا، أيام محلس ؤالنثاد٥ ١^١^، محرى جرى الئنيز و\ذ الأحبار، من 
اكز؟اء.

جاءهام١ أرو ١^١٥ يعني اقثدأة، ق هلءا لأف للعادة؛ رّى أما يذكر لم هنا ا ١ ت 
عثزحمته عل يزيد حش محل ولا تصوم لا نمى الصحح القول عل نقول: ا-لإص، 

جاءفإذا زمصاف، وصومي وصل اعثسل محلنا: يوما عثر حمته عل زاد فإذا يوما، 
سسما محلز فإي ثمتز، لها كوف أف إلا الئناء، عادة عاث فاجلثي الئاف القهر 

بالرايحؤ•وبجئل بالغلظة، وقئصل باللون، تجنل أمون بثلاثة يئصل وامحز 



اصضاعاششصاسممأسبجضو ٣٢٨

أحمئ.الأستحاي ودم أنوي، الحيض دم ثوو فإو اللول! أما 
رقيق.الاتحائ ودم عليظ، الحيض دم قاف بالغنظه! وأما 
دملأ0 ثقن؛ فث الاسحاضة ودم محن، الحض دم فائ باوائلحة: وأثا 

الأسءاضةدأءزق،كاقاَلالني.راا.
ؤإواستحاصه فهو تحمد إذ التأحرين! الأطثاء بعض يكنه وايع ى محن وهناك 

انتحاصة،محإدا< ١^^ مثل وصار تحمد ثم الدم هدا ئزل، إذا يعيرن فهوحيمر، مجمد لم 
يمجم أولا، اوجم 3، يتجمد الحضر دم باق ذلك وعلل؛ فهولحضر، يتجمد لم ؤإذ 
واضح.هرى فهو هدا صح إذ ثانيه. مره يتجمد فلا سجمد، أذ بعد 

ثبمؤرالراحح الئول عل لهات ، J_^jمرة، أول الحمر جاءها امرأه والخلاصة! 
وضئن.\ذتذن عشنقما حمثه محاور فاذا عثزقما، حمنه دمها حش 

ط؛فثجلس به، عملت( ثمين لها كاذ فإذ الثاق الثز ؤ، الدم هدا جاء فإذا 
محلزفإناا واحدة ؤشرة عنر مأتمثا دمها كاذ باذ ثميز لها ؟كن لم ؤإذا التمييز، 

أيام.أوسبمه أيام محة النت.اء، عال—، عادة 
أوعال_<نثائها؟التاء هلمحلئرعائمعالب، قائل: قاو فإذ 

ثرجعأما يرى وبعضهم أوسمه، ايام ستة المحاء، عال—، عادة محلز فالخوا'—،! 
الياء.غاي، عادة محلل أتجا الثء ظاهن لكن نثائها، ثاذة إل 

وملم؛(، ٣٢)٥ رقم حيض، ثلاث شهر ق حافت إذا باب الحيض، كتاب البخاريرت حرجه أا 
ههنبمها.عاسة حدينا منر (، ٣٣٣)رقم وصلاما، وغلها المتحاصة باب الحيض، كتاب 



٢٢٩ةتاو،اوطيرة)باباسض( 

محل

كدوهلكل سواء حيض، قهز فيها الدم من وأن ي عادl^J  0اسممثت وإن 
يزملنكن اشاء أف أمه عن عنمثه، عن مالك، نوى ؤا أوع؛رمحا؛ أوصمزْ 
حشتضئذ لا ت فتقول يمحهبمهآ عائشة إل الصمنة من الثيء فيها أ بالدو■جةل 

تز;نامح1اصلسم

أفتهالعادة زمن ق دم وَلأنئ إثيصه، ا-يتع أنص هوماء وأحميت مالك، قال 
الأنزد.

Jp ) ،دادها يعمُتJلمتهلمنمحلإأنمام!اJا
^يشوزصو؛ب.س.............

أقهر،ثلاثه وأحديتح اكازخ الئهر ا"لإص ياخا لم أف قنصنا لو مسألةت 
-فهوعادة.فهزا الحيفن حاءها ؛إ 

ذلك،.أوشه أومنديل، الخرقة، مثل ي الدزلخه; [ ١ ] 
بيضاء،بميك كئزج فإما بقطنه احشث، إذا أما علامتها الييضاة الثصه هده ]٢[ 

لزلسالأم.فتها ليس 
أر.للدم يمي ألا العلامه لكن بيضاء، قصة كن ما الئثاء بعض آلة؛ م

أحرم.إل الشهر أول، من أوانقال( أومص، بزيادة يعنى ]٣[ 

وم.بمة فثي 1ام نبمه ءاذ-يا -كون أذ مش ١^١^، ، Lcثل أي: [ ]٤ 



^قضاماهمنيههاسمماسبجضل ٢٣٠

ٍلاهثزلأي \لغنت\ظ]لأأوٌ نأU 0 ه محل لا ثاو: لإاس اثن لأف 
الط1هتاتااا.كثاتر الئلأة قوثها 

ووإص:مميه عادبما ق الدم عاودها قإل 

حيصالكال العاد0، صادف دم لأئة الأول؛ وهي فته، يئحيص إحدامحات 
كالأم.

؟5رر٣ طهرصحح، جاءثني لأئه سكؤو؛ حى كئلثة لا واكاته: 
^نيبجار،كامجضالأنادةاا

ينبل1^؛ ؤإذ انتحاصه، ئهو الحيض أكؤ وعتر العادة ثني عاودها نإل 
شرحلصا ؟كوف ؛! ٨٥عادْ، يصادف ثن لأنه قلا؛ ؤإلأ حيص قهو ويكرر دلك 

ّا............ّؤ ر ملها عثرعادخا، الدمِفي ثرى أف الئاف؛ القنم 
صحح.وهن.ا آ ١ ] 

تكوفأذ مثل ويتثل، ءتئثسل *1^، 11تمام مل الطهز ترى أف الأول الةس-م ]٢[ 
وئصلثئتسل أذ عليها محب نقول: ايام، ؤنسة ثطهر ثم ايام، محسة عائما 

ف،اذاتثظرين؟!، ٣١لأوالدم ذلك؛ من عائقأكي ولأيكنألضو:مح 
حمبماثجعله فهل العادة تمام مل ^ ٥٥١الذ«ي هذا العادة مس ق إليها عاد فإذا 

أولا؟

حمر.انه والصحح رواثتي، فيه إف يخذله•' المؤلم، يقول 



٣٣١ممباسل4أرةرباباسبي( 

عنجرج ما قببس لا أي ثالمدهب أ، دنض-هاا أنِفي محها أوطهرها عاذبما بما؛ تع 
روايتان؛ض زل '، حس العادة 

ذبكزس أمائك« محام الفلاة ارض اليث بقزل ثلاثا؛ إخدامحا: 
ثلاث.

بمزص.عئصل زللك العاوية، مأحود0مى العاذه لأل ا؛ تزثازا والئاتة! 
ائتملتجيكرر لإدا اوثلاثا، مرئي العادة عن حرغ محا وتُنز، تحوم هذا لعل 
صّاتتةقان؛تا Jثنا لأدا فيه؛ اله_زض من صامتة ما وأعادتا عاد0، وصار إليه، 

حبجها•

فهوالعاد0 صادف1، فإ ثأحزت أو مدمن إذا ساحر، أو ثممدم التي وهي ا ١ ل 
حشمراتر ثلامث، بمكرز أف تحث، هءهإث، الفقهاء رأي فهوعل عنها حرج وما حيض، 

يحيض.فليس وكرر لم فإف عاده، يكوف 
ماءْغ دن؛و.ها أو ملها عادفيا عير ق الدم ترى ررأف المولمج مول، 

ولمثزذ لم بائيه العاد٥ لكن _l->^، أو العاذ0 ئقدم أما يعني مها* طهرها أو عادبما 
تقص.

لكنه!ايام، محته السهر من يزم أول ق محيص أف عائما كاثئ، ذللث،ت مثال ل٢[ 
العادةواش الذي ايام، تسه ومينر الشهر، مى يوم ثالث، ل حاصمت، الثاق لشهر اق 

عنزاد وما العادة، صادفن لأثه وهدا فتجلثه؛ والخامس، والراع الثالث، ايام ثلاثة 
مثاُتج.يدث حروكزر عبينه لا الحادة 

]م[اأهلم:أنهلأ:ثِسامحثر.



^قضاه1نيفيصالإئماسبجضل ٣٣٢

النادهواش حيقا، ؟كوف أف يمكن ذما رأت مص محلس أما عندي ويموى 
اليئفاء.المصه يرين حش ثعجنن لا دالئ،ت رة.بمها عائئة لأف حالمها؛ أو 

بالعادة.ميده ولم 

عترمن حيقا الدم من يزينه ما يعدذف كن الثناء أو عل الأحيارثدو وظاهز 
لآلأضاتي.تائمحا،نلأاضاو

ا1تشحاصاتااا.من وثإهها قلاأطهر، أنشحاض إن ،؛ Ljiiاكي عنهاإلاق 
ئلارثطهز ثم حيقا ؟كوف أف يمكن ومت ق دمها يأي امرأة j، أما 

النزعمن يات ولز خئقا، دلك اعتماد ي، ١^ عو جزيذ والظاهثأغس 
ا-لثثفلأكرأ->كام ق وزحننا عادة، مدم عتر من الإتدأ٥ أحاوأ.نا ؤلدلك ينيره؛ 

العادةاعتار وق وثنمصن، ويزيد وساحر، يممدم ا-قيصه أف والعزف العزذح، إل 
ق؟ Jdjزكا نع ه امحن ض المملات الئخهإخلأل.ض دا ئء 

'•نبتلإلنه' لا وهدا صمته، عل الحثض وقب 

العادْواش مواء الدم، ثملز أما لآمه\ندق انولفث قاثه ما والصواب ]١[ 
حنقن.لأثه حالمها؛ أم 

جزئنأمن والظاهر صحيح، هوحيفن بل انتحائ، ذلك يكوف فلا أي؛ ]٢[ 
نيرة.الشنع من يات ولم حيقا، ذلك اعتماد ق العزف، عل 

إحلالاالولث— صعمه الدي الوجه هدا ~ءل العادة اعتار معناْت يعني تّاا 
ومداصفته، عل ا"لإض وقت ل للدم رمحيها ْع بالكؤ الحيض عن المنتقلات يبعضن 

لأنبيلإله•



٣٢٣هن1و،امممارترواباسى( 

فنل

أمم بميثوي نا:زيان الناذة إل شأ أف اكاث: القنم 

قبلسفإي يأحزت أو العادة مدمت إذا المدهب أف الكلام! وحلاصة 
الأمحثثائة.الئثي صار ثلاثا ءوز فإذا نحز، واس العادة، زاهق ما 

أوراذتأو مدمن، سواء أما يرى ذلك، حلاف يرى ^٥١^ والريق 

شك.بلا هوالصواب، وقولة حمى، انه أوممن، 

ينعى؛٥^١ ونووحد الرأة، عل ١^٥-؛، كل ينتمث أف ينكى ما الحيفى مسأله؛ 
معناه!حما، كثة واعتبمرناه الثاق الئهر وحاء جمصا، الئهر كل اعتأرزا لو لأننا 

مانخليأبدا،ولأبدأونخلي.
منتاذه؛متحاصه لكنها منتحاصة، صاريت، ا-لثمى أم عل زاد فإذا [ ١ ل 

_^>L،.أو مص.تا أو زادائا ير ^؛^، ١١ءاذه  ١٠١كاJ لأيه 
\يأوتقيأ ^١^ ٠١١تميم شتادةفهل وهي مماضه ؤإذاكانث، 

لثاطنهه اللمي لمول العادة؛ مع بالئئيتز عبرة ولا العادة مدم أما المدهب 
فأمنها ٠١١١٠فيهانحيضن محت اقني اخام مدر الصلاة رردعي ;ق.بمهات حثش أي بنت، 

يثكل،فد اشتز لأو أصط؛ للعادة الرحؤغ ولأف مصل؛ ولم العادة إل رجع أف 
حديث،من (، ٣٢)٥ رنم حيض، ثلايث، شهر ل حاضن، إذا باب الحض، كتاب الخاري! أ-؛مجه ( ١ ) 

دْتعثنبمها.عائشة 



صضاه1ييه4اسمماسبجءتبل ٢٣٤

قدرحلثث مميزة عتر لكئّى قإف Jعادتإا، داكن؛ ثكوف أذ أحدحا! 
أفبنت كاطثة الئى. ل لمن وصامت؛ وصثث بندها واعثتّات ■ءاذتي1، 
زضفي«اشل P فها، نمن ي ام ام قدن ؛ ٠٥ررض!محم: 

ئممقء.

روايتان!قفيها مميزه كاثت ؤإذ 
امحث.يخدا ُالعادة؛ شل 

محنًخمضثمضثص؛ةئمصأشا'ا•
بتمسزها؛عملغ مميزه كايت قإن لعادتنا، ثاسه تكو)؛ ان اكاف! الخال 

أحنن.العادة إل كدا، ونره كدا مثْ ويكون الدم، يقطع وقد 
سواءٌكافلهامحأولمكنلهااكادةرجعإلعادبما، إذن:فاكائ 

محز•

أنويالخيض دم ®إل البي. لٌني لمحتن؛ ريبع أي الئامحث الروايه ت١ا 
\وقلئت.ثممدم العاد0، ثتعيث رثإ الأمتحاصة إل انتقالها ق ولائه ٠؛ ،اار يننذ

وأصنأصظ هدا لأف قيبمها؛ العادة، إل أبا الأَءثغ ذكزثا: لكزكإ 
اختلاف.ومحدث كدا، ؤيوتا كدا يوتا يكوو أف ضكن اشيز كاف إذا أثا لها، 

(،٢٨٦)رنم الصلاة، تيع الخيضة أنبلت إذا ،; Jliمن باب الهلهارة، كتاب داويت أبو أحرجه ؛١( 
حديثمن ٢(، ١ )٥ رقم والاسحاصة، الخيص دم بين الفرق باب الطهارة، كتاب ابيت واان

ؤؤهنبمئها■حبسس أي يئن فاطمة 



٣٢٥اسم( باب هاب 

علمهي مميرْ لم نإف لكمحدأْ• يه العمل يوجب له، معارض لا دلتل لأمة 
دلأرةأصزدس،ت

شهركل سحثصِفي مهده وعددها، بوهتها النامسه وهي التح؛رة، إلحواط.' 
اشاء.عادات عالب وا)ي جحش، بنت، حمته حدين، عل تبمه، أو أيام ستة 

حمبمها.انه يالظاهئ 

الأربع•الروايات، فيها وقلت مدم• ة بمابجا؛ عادة إل تزد أبجا وعنه 
ررمحبجىِوالئي لمول الوجهم؛ أحل• نهرِفي كل أول ئ حيها ومحعل 

ثلايهوصل اعثثيل م شهر، ٌكل من تبعه؛ام أو محام منة ، ٧٥١علم 
مقه,والصلاةِق أؤله، من حيصها ئجعل يوماه 

محءنثثاإلالإجمادواص:خ
١^٥^،.!^^،^ ٤٥والثع، الثت 

يعلمولم ١^١^، كالغنم، الشهر من ومحت، ق حيصها أف ، I^i■؛ؤإل 
-ي.يوف الويت، دلك محص ا•جتهادها أف إلا عددة زلا منه نزصثة 

حيصهاأف يعلم ثحوأف ومحتها، وثنتى عدذها ثعلم أف الئاف؛ الصرب، 
أجيف قض كل أول ئ أيابها يل-ز تجلس ^•٠ وقئا، لها قنلم ولا حمس، 

بالتحري•محلته الأحر ول، الوجهم، 
الأولالعشر •حنصهاِق أل علمث، أذ ^؛>J؛ ١^!،^، من ونت، ق علثته ؤإل 

يؤذي.الزف بمئإقوز1اطائذلك،منالأز،أواياص 



اصضاهانيهمه4اسمماسبجضل ٢٢٦

العاشتاليوم أف يعلم أف م؛ل عددها، وئسثت، وفتها دكرت الثالث! الصزب 
واليوم١^^٥، حخم محلته ما قدر ذثأفئةاَفي عدده، يدري ولا حيضها، مذ 

ؤإلبعدم، ايامها بقيه جلنن حنقها أول علمته قإل _j،، حنض العاثز 
مماحشتا آحرْ ولا أوله لعلم لم ؤإو قتنه• الباقي جلست حيضها آحثن علمئة 

جم،نوالآضي،.اكئىا'ا.

هذهيدوكول لا العلم طله أف ومعلوم هدا، ينرفذ أ0 النتاء مذ المهللوب [ ١ ] 
عادة،لها كا0 إذ عادبما إل لإئ اكاضة أف كد هذا j والشيح التفاصل، 

احذفمن العادة، عل اقئسز تقدم وثل. الئميير، إل رجعت، عادة لها يكذ لم فإن 
)ردعيقال! وملم آله وعل عليه اممه صل اللمنر لأو قال: للعادة وهوالث-4وغ بالأول 
تمييزللئ، هل مل: لم ينتمصل، ولم ٠ ف؛هااار محيضارأ محت اكي الأيام مدر الصلاه 
أول.فكاذ مثمه وأمل للمناة، أنيح ٥^١ ولأف أولأ، 

عائما،سعيمُ فربيا امتحيفتج إذا اآنأْ لأف فقال: للتمييز يزحع قال: من وأما 
وأحمر،أسود ذمها يكوف التي هي والمميرْ بالتئيز، فتوحل إليها، الرجؤغ فتنعى 
والرفيقوالأحمر الحيض، هو والمثن واكختن فالأمود متتن، وعثت ومنتا ورقيما ثخيتا 

الختضدم أو الأطثاء يعص ويكر الأستحاصه، هو له رائحه لا والذي 
رائعا.محنما يكون لهذا يتجمد، الأvتحاصة ودم يتجمد لا 

تقذعائماأولم فإذسنئ، ١^١٣؟، ١^^، عادغاعل إل ثرحع النتحاصه إين: 
حدينآمن (، ٣٢رقم)٥ حتفي، ثلاث مهر ق حامحت، إذا باب، الحمى، كتاب الخاريت أخرجه )١( 

ه؛هبمه■عائثة 



٢٣٧ةتابااط4أرة)و1و،اسش( 

محل
سُ.ء  فإذامحقا، سر تنكتها لأبا إيها؛ نبج، عاذما الناث ذوت زش 

العاوض•لروال ٩ العمل وجب العجز رال 
العادة،مدة ق المنءس مى صامت، ما قصت، عملث، ج محالمه كاست، هإل 

زصتنىمحأ ه ^١ لأfا ءا، ختخ ئ ؤاليام الئلأة من وكث نئا 
طامحةا١'•

\ذو'0ذو\ثة: واشز ١^، إل تزجع فاما ذلك، ك U أو ئزذة عاذة لها 
وائد.والئائط وائنمز 

هيوالثائحA الحيض؛يذ، دم هوأف والنص أنوي، الحيض ذم أف هو فاللون 
حزج.إذا يتجمد لا اهيض دم أف هو والتجمد منتن، لئيض ا-دم أو 

أينوالأم دليل، عليها ليس فهي التفاصيل هذ.ْ من لآىثآثث انك ذكز U أثا 
امزأة،عنزة بضع ءفييائثْؤئم الرسول عهد ؤ، امتحفى اللاق لأف ذلك؛ من 

وكثي•اشاء وث،رف اشر® إل اوجعي أوت عادتك إل ُانجعي يقول■' 
عليها،ثيء فلا اجتهاد عن محعلتة ما أ0 والصحيح الصحيح، حلاف هدا [ ١ ] 

نقولتذللث، بعد ثم اف، حكم هو ^ا وأف الأول ق تصل. لا اجلميي لهات نقول فكيم، 
الصلاة؟!وانمي ارجعي 

فإثهءٌفا، يم الصوم، عن أطعم اف الأنأو لو كإ عليها، ء مي لا اثه فالصواب 
ابج.يعيد لا فإثه عؤق لم محه، لعجزه عنه ^ مذ أوأقام الصوم. يعيد لا 



الإمامأح«دبنءن؛لالمميقعلىاهاضلمؤص  ٢٣٨

فضل

ؤئكرو،وشهرها وطهرها حيفها يعلم حتى معتاد0 اأزأ0 ثصثر ولا 
ينما،عثر أربعه دللئ، وأقل وطهر، حتض يه لها تبمبع اش هوالميم وقهرها 

زلأنةمحك، يدث \ذو/ت الئلأ ثعاشُ زثلأة لكض ثزم 
لآءاشلأطوئ،ثئام3ةفاذات عابئ 

أخر،م انوي، ذما ايام خمثه ا.ل1تاوأْ ملورأيت، الدم، ستا كإ ُالتئسز، 
^^ثجلامذتاعا-كالمحا

لها.عاذه صار لأنه الأنود؛ الدم ايام 

فضل

وختلمه!مممثه صزبي! عل والعادة 

فهر•كل مذ حمسه محص مذ مثل مالمممه 

١^١^؟،وق أربعه، الّاذا وق يلأيه، فز ِفي محص مذ م؛ل والمحتلمه 
وقثلاثه، فز أوِق امحمحب• هدا عل أربعؤ، إل ثم يلأيؤ، إل يعود ثم حمسه، 
منصطئ أنكن ما يس يلأية، إل يعود مم أربعه، ١^١^٠٠ ؤق محه، الئال 
مئهئوز ١^^، ١^^ ه نوث ضبملة يكذ لإ  Ujننم؛، ناذة ئهن ذبم، 

،'_^iJ_

جاور•ناءعإريحنى؛ 



٣٣٩ممبالط4أرةرواباسو( 

حمىمحالئلاله حمتة، ثهر وق أوثعه، ثهر وق ؟، J^Jسهر ق ' ل وألم، كأي 
نألم،لإذا تلاي، صذ\ خيض قالأزط ّة اوابع زأثِفي هإِذا ؛هءا، ص، 

محلا.لا وما ههوحمى، د،كثز ما هدا وعل حيض، يا-قمته نبته لخامس اق 

لونأئ،«.»كإ أو: *لكي، لظ: دس\»كآدا<ا [ ]١ 

انظمةحاو ففي ومحمة، ممممة إل ثتمم العادة أو يكز اiؤلث قائل: هاو فإف 
الثاجح؟هو ما 

محليحمته الغالي كاف إذ عادبما، من للاغن، ثظز أي ١^١-^ فالخزاب: 
أريته.محلي ارد٠نه العالم، كاذ ؤإذ حمته، 

الأحوال؟بى م ق الزيادة عن بمآلى النتاة أف العادة محل: فإذ 
عثر.الخمنه محاور إذا إلا ثطهر، حس الزيادةثبمى أف ثرى ءالخواب،: 

JjSu : نون؟لو حو

النادة١هي عثر فالئتة عادة، وصار ولود،كثر سكثر. قليل فالحواي-،: 

ألإل ^١ لمن هدا لأف ومل،؛ محاط إي نقول: لا لماذا قائل: قاو فإذ 
٠^؟:؛؛!١

واجدة•والد؛عل،ؤفت؛ لابمكذهذا فالحواب: 
قئزةم 3، وحاء أثام، يق أو أثام حمتة ءاsما كاثلم، إذا قائل: قاو فزذ 

ثعؤ؟ما الأول، حاله عل، والدم عثر، اينا أو 
حيض.أيه الأصل فالحواب: 



^قضادئنينيصاسمماسبجضل ٢٤٠

ظَفيض
ح}؟الطي؛ رنن ل ننحل شل فإبا ^;١ ذئا زأث:زئا إذا 

اشيإن ثم يشل. ال إلا ساعه الطهز رأت ^١ لها تحل لا ;?؛._! عباس ١^٠ 
لوتحل يوم كل عقيب شل حيض، دجميئه دول ما عثر بمنه الدم 

عادي، iJlS"لإل عاذحا، أو رد منثحاصه، مهل عثز ا-قمنه عر ؤإل الطتر، 
اوأرمه،ايام ثلاثه منه -حمضها ثكون الدم، مى واممها ما جلثست، متواته سمه 
-جأكث،الحيض أهل أحأJنناها ؤإل ث5دلاك،، سعه ماجاوتّناها داسيه كاثت ؛ل 

:نتازوهلأع؛ث.

ثثزثزتا؟بمثة ئ وئاذا يل: فإن 
))إفيلنا: إذا لأنا ا1آلة؛ صط لألحل ؛ ١٢١زأتح، الالى هدا فالحزابه: 

الأكؤ؟ما صعوبة، فيه فهذا ذمار، أو حمصا سهرها أكثر يكون التي هى المنتحائ 
ثلائثنئا.عق لأثني ١^; لأف خثز؛ ف خدذناة ^١ 

عثز؟أويوم؛نمىامحه لواقطع؛٠^^٢ يون فإذ 
الدمكاف ولو وطل، فاعتييل ثم الخط ^ ١٥٤إذا نقول: فالحزاب: 

نويوذا•

أثام؟تبمة قاذةبمابجاأكثزس لوكاف قائل: قاو فإن 
أهلنناتها مثل كنيا لأف الغابم،؛ ي هدا ل والحديث ببما، تائ فالحناب،: 

التاء.غاو_ا مثن مذ^؛٦١ 



٢٤١اسش( باب كتاب 

Jiحزذ رى م نقاء'، تزى لإ أنني، sتا وى;نتا ي ئ)• 
الدمرش حيفها ثآكوف التحيز، إل ردت رء، أحمر، دما رى ثم ايام، عنزة 

كين؛حيصا ؟كوف أف يمين زمثا الدم ثرى أف بتن رلأ ع؛وه، يوف الأنود 
ناعةئ أقل النقاء كاو يإو ^٠٢، ؤنتئف كنمفثزم دلك دوو أو وتلة، 

عائثهمالنا وقد أحرى، وتشيع ثارْ محري ؛ jJiلأف بطهر؛ لتس انه ئالظاهر 
شيينئاياءَار

فالدمماء، وتوما دما ئزىثوما صارث، إذا أيصات العلإء فيه ا-حتلث تما هذا ا ١ ] 
اعثنلتطهزت، إذا ^١^،، نع الأمحبؤع ق ثعتسل هدا وعل طهر، والتناء حيص 

اعتثلش.منه طهزيت، فإذا امتنعت،، ا-لإص جاء فإذا وصلتح، 

هوإثا طهرا، ليس نزتا الطهر لأف حيض؛ كثة هدا إف العلمت أهل بعص وقال( 
واحد٥.صء يشيع حص ولاثشل حيفا، ئينثمتكله أو_L^؛، نز 

حيض؛فهو ثحوها أو اعة ّكاف إذ هنات الموفق قال، كإ فصل العنإ؛ وبعص 
طهت.والنقاء حمى فالدم ذلك، عل زاد وإذ بطهر، لست، فالثاعه 

ثقاامطاعا يكون لا اول.ي فالطهئ حمى، ١^٠ ثنى ز؛ءهاممئ آ الإسلأمر وثيح 
إلأوعروتنا عروتنا، إل الثمس طلؤع ثتي( ما ثنشم، اشاء مى كشرا لأف حيض؛ 

ذللثؤ.أفته ما أو طلوعها، 
الماةلأف انزأتكح، إل ازجغ : JUالإض عن ثئل إذا ١^، بعض وكان 

لكؤ.Jbمنا، فأعت 

اظر:شرحسةاسه)ا/ماه؛



صضاه1نيهمصالإئمأسبذمحل ٢٤٢

قفل

دماثلاثه رأت ثم يوما، عثر ائى طهزت لإ دما، ايام ثلاثه ران ؤإدا 
أذممن لا لاك انتخائ؛ ٩^، jUj  jزك لأٍا خيض؛ 

لاك!لأم؛ ١^>، من لألا 1^، أم م س خيض؛ :فون 
حمتهمذ أكثر طزمها ثئ ؟كون لا الواحده والحيصه عثز، ا-لقمثه عن يمج 

غثز:نتا.

ممتاز؛،ؤةكثن،محا 

تصورعذ عجز أنه الطثة بعض عن لنا أ{ئث\شنوى ش4ثنا أر ممم 1لإ>1ؤ وقد 
أحكامه؛من فأرحنا الحيض مذ اف أراحتا قد شخ! يا ت لشيخي فقال الحيض، هدا 
وأقد،أقد لوخديم الشافعثة لكتس، أيصا رخعم ولو قددوا، خذهإلد4 الفقهاء لأف 

التيالئٌابيل ين فيه الحيفس فكتاب صئحه، وخمسائ مئه الهدب نرح ق أظنه 
رأسه.يدور اف الأنمحعل 

لمدةالدم  ٤٧٥٥١محرد وهوأف هوالصواب، الإسلام شيح قاله ما أف فالأئزب 
يذأقل الظهر دام ما أونمول• له، نعا يكون فإثه الدم مذ أكثر يكون لا بحيث؛ ييتم 
الأم.مذ فهو له مماثلا أو الأم 

محيهل خن الانقطاع أف تقن إذا الإسلام شيح ص عل ئا:ل: ئاو فإن 
الئلأة؟

الصلأء.محي ثعم، فالحواب• 



٣٤٢ةت1وااسهارتربمباسر،( 

نإفسهثا• الطهر أيو شتل مئثردْ حيصه منهن! واحدة كز جنز أمكن لأمه 
يوماعثر حمته مذ اكؤ طزمه، بئ يكوف لا بأف واحدة حيفه جعلهنا أمكن 

حمهيهنا ذذلإى دما، يلاثه وثنى عنزة، وثطهز ذما يومم، رى أف مثل 
مذ1لقتي ثنتونا هدا وعو امن. أم ئدة عذ ومهنا بجج لي لأم واحدة؛ 

اشائلJامحل١ل
مص

المنتحامق فصل 

نصاشؤىئئمحتنلأ:فاسا'ا.
عتثثجاتة لأما وفنلها؛ العتاذايت، وجويت، الطاهزاتاِق حكم وحكمها 

مماذة،كءاووا؟ا.

ئلمما.فيكون ماء، ؤيوما دما يوما ترى الى تقدم• هوك،ا الئالإ؛و، ناء 
نماس،ولا بحنقي ليس دما ثنى التي هي النتحائ ق الصابط هدا ]٢ا 

والتماسالحيض دم ق تفصووة الدماء دامت، ما لكذ بالقي د١ُربما كاف ؤإف وهدا 
فعلا،ولا انتا ليس ما ١■^؛، تقول! كعا بالهي، التعرف يصح فائه عداهما وما 

يتمىنماس، ولا بحمى ليس ما الدم هنا! ^Ui، حنئا، ولا انتا ليس ما والمغل 
انتحاصة.دم 

١،^^؛،يكنه ما لكذ ا-لإص، أكثز دمها تحاور ما المنتحاصه بعضهم! وقال 
نماتا.ولا حما يكوف أف لابمي دما ثرى من السثحائ أف وأفمل• اعم 

ءزق«ررلأباذم قوأصأبممُ! اوئول ك،اقال _! ١^^، لوقال، ]٣[ 



سقضاهاهمنيصالإئماسبجص ١٢٤٤

الخ1ض،امقلاع عند الئنل يعيها يانتحاصتها حنصها احتلط هإن 
حرالدم، من أصاثيا وما عثيئ، الصلاه أرادت ومش هاطمه. •ؤديث، 

ؤَطئ،؛وصأُت، ئأ زالقم، زانيشت،باكئ م-بجا، محت انتمماث ^١ 
راانعتالدم؛ كثز0 إيه ثكث، حيرا جحش بنت -ئنه قال س امح، وي رج 

ممال!^٧؛،، من أسد إثة قالتا؛ اق5او، به محمى ١^٥^٤، يعنى اإ\5نئفا< لك 
»وليوى«.

ه١^ نث_ول ي و الJناة محايى كات ا>ثتأة أة طه أم زض 
\ؤيزالاكأم ض عدة رريتظز ساJ: ه ، ٥١١زئول شه أم لها ئاس 

قدنالصلأ٥ ئقوة أصاث؛ا الدي يصستها أل مر ^ ٠٤١١من محيصهن '5ادث، 
زواهلتصل،< م ثثومتج، لتنتثفز م قلتعسل، دلك حثنئ، ^١ الشهر، من دلك 

أبوذاود•
حدثلإنة الوضوء؛ أعاديي، الشد ق لممريط الوضوء تعد الدم حرج ئإف 

يالت*دمح.بمها عائشة روت لنا عيها؛ ثيء ملأ ثمريط لعش حرج ؤإف 
والطشتن،والصمزة، الدم ثرى حاك أزواجه من امرأة ه رسول مع اعت\كمتا 

عزق«رSُ؛ ررإبا فيها: فاو قيئصمُ !، juأفصل، لكان 
تومسلم (، ٣٢)٥ رقم حيفي، ثلاث شهر ق حاضت إذا باب الحيض، كتاب ١لبخاريت أحرجه ( ١ ) 

يخئئبمها•عائشة حديث من (، ٣٣٣)رقم وصلأما، وغسلها المستحاصة باب الحيص، كتاب 



٣٤٥ةت1و،اوط4ارت)باباسض( 

وبمادفالمريصة يبل واتياقل القرايض مل ماءت ما بطهازنتا وتصل 
وويئ أحرى؛ لصلاة الطهاره وئنتأنف طهارمتا، ه فتتطل الوقت، يمج حش 

وصل١٠صلاة لفل يوصش ئم اعتسل، ارم لها! قال الؤي. أل ماُؤمه ديث حل 
فممثديت،وصرووة، عذر طهارْ نزلاي صحح. حس حديث هدا السمدي! قال 

كالنمم.لوقت يا 
أ.النمما كإل بدخوله وصووها بطل الومت مبل ثوصأت ؤإذ 
للصلاةيتسع لا وقتا امطاعة  l^Sl^وكامغ الوصوء بعد دمها امطع ؤإن 

بم؛لإمحلأ؛ضاصف.

صلأة«رُتكز »تؤصني بالحديث: ننتدو أتما الأول: الصوان، [ ١ ] 
عرفهدا كافمم،، بالوقت، فصدت وصروية عير طهارة رُإئاا ت موله وأما 

الوقت.بخزوج يبْلل لا اثه النقم ل الراجح المول أف مبل لأثه صحيح؛ 
قالقائل:ماسنجايىالأم؟فإن 

الكشر.الدم منها محزج يعني: مزاى فابواب• 
كلسيح هل الوقت، بداية ق النتحائ وصات إذا قائل: مال فإذ 

بالوصوء؟سثيحه ما 

فامحثتمح(،كلمح؛إلمالننم•

ئء.بمها.عاتنة حدث من ٢(،  ٢٨رغم)الدم، غل باب الوضوء، كتاب اJخاري: أحرجه 



اسقضاهانييصاسممأسبجص ٣٤٦

انتئثافلرمها طويله مده اوقط1عه عائما أو'كاJش عاد0، يه ظا' لب نإل 
؛.١^١١

مزولجريانه، لصزورة الدم العموعن لأل ثطنن؛ الصلاة 'كاوتِق ؤإل 
1ووزي'

^راوحالإيلأ:زقادثة
دْ.بمننعمئ صل ممد يحاله، يمل عصته يمكن لا ما أف إلا دلك،، ق حكمها 

ز-مخهبم،دئا.

نحل

المزج،ق أدى لأنه صرورة؛ لنز متشحاصة ئوطأ ولا أصحابنا! هال، 
أشمحبمزهؤ اؤتآء 3أقرأؤ\ هزأيتم( ظ داJ(! دعال ، ٧٥١مإل ا-لإض، دم أسه 

[YYY:3_،Jl ] أدى.بكونه معللة
منه،اشمز ميشى يتطاولا لأنه الوطء؛ أبيح العنثv ينحه عل حاف ؤإف 

فيه.الخيض أحكام بويتح لعدم أحم، وحكمه 

يعدمثلا يقنير ائه العائم حرت، لو بمني• مترد، عتر كاف إذا وكدللث، [ ١ ت 
ياقحص اسظرى نقول،! النتحاصة، وضوء ئنوصأ لا الحال هدْ ففي محاعه، الظهر 

فيه.نقخ اليتم( الونح، 
وأحتائاالشتر، بمد وأحيائا الفلهر، بعد يأق أحيايا أدري لا تهول،! كاستح ؤإف 

وتقيهالمرج تنجى مسؤ،، ما معل مصطزة الحال هدْ ق فهي أمل، وأحيايا محاعه، 
وظلإوء>و\.



٣٤٧ةتاباا،صارة)،اباسى( 

اوواهثن؛ؤحمهماطيفص(محقهار 
إخدامحا:ءذكزنا.

ناسص الززخات، حل بمئوم ئس؛ تحل 
ربإالحائض وط؛ و\ر؛ أكزأحكامها، ق لها يحالمتها الحائض؛ عل ائنتحاء 

الإستحاصة.دم خلاف محيونا، إدة؟كول قيل! ئد قإثة الولد، إل صزوْ يتعدى 

محل

حبيبهأم أف رومحتا يمحهبمه عائثه لأف صلاة؛ لكل العنل لها وينتحب 
صلاة.لكل ثعتيز هعاس وعتسل، أذ محامزها . الحم، يتألب ا'تحيضت،، 
ئقذ،لأ؛•

]ا[يعنيتفيالنتحاصة.

الثبىولأف يكر؛ ما والعله مط^ها، وطؤها محور ائنثحائ أ0 الثا-جح مسألأت 
يصحولا بثجبهى، عهده ق استحفس اللاق الماء أزواج يامر لم ءفيمحآلصلأْؤئم 

وحكتا.حقيقة تحالمة لأيه الحيض؛ عل قياسه 
لثاوا،كيمم دائم، حدثها لأف _^*0؛ لكل ثتوصأ التّتحائ ا،لرأة Jانيه! ْسأله 

الومت.يحل إذا إلا ثتوصا فلا الدم، منها بمج زال قعا هوه أما حديه، ارثهع تيمم 
بيئجالولد فان حائض وهي زوجته جامع إذا الإنسان رركون ثاكه؛ أله م
يصح.لا وقد يصح قد الأطباء وكلام أعلم، قافه محدوماه 

قالييصلاة(( لكل ألثعثسل ررقأمزها فيه! ليس عائثه حدث أف الصحيح ]٢[ 



صضاه1ديصاسممأسبجحن؛ل ٣٤٨

الئي.أف ووي ة حس؛ محو واحد يل الصلأتم ثئ حمت ؤإف 
حسئئثسفين م العضز، وئعحل الظهر يزحري أف ينقب ررمحإل يمنه؛ مال 

العشاء،ومجفين ١^^، يوحرين م حميعا، والعصر الظهر ويصلتذ يطهرين، 
إذئامل وكيلك الصتح، ج ؤدعتسل؛وا الصلأيى، بئ وكئمعس يشفن ثم 

•صحح وهوحديئ إئ؛؛ الأمرين وهوأعجب ديك، عل يوبب 
ناما.تإ أجزأها؛ صلاة كر لويت، ثوصأت ؤإف 

فنلها.فهومن ُ صلاة٠٠ر لس ثشل فكاثت ثعتسل أذ ررمحامنها لصحبحينI اق 

صلاةلغو اكخاصة باغتاو الأم إة والتحقيق: اللم، أهل قال ولهذا 
لم:ؤشءناتيه.

xnx

الحيض،كتاب ت وملم (، ٣٢٧)رقم الامحتحاصة، عرق باب الحيض، كتاب أحرحه )١( 
دظ^بمها.عائشة حديث من (، ٣٣رقم)٤ وصلأتبما، وغلها التحاصة باب 



٢٤٩ةتاو،الط،ارةرئساساس( 

بابالنفاس—
L ثل M  ل  M—

وتحبتحزم فيإ ا-لإفس محم وحكمه ازلادة، بمجّت؛ الدم جروج وم 
١^^٠^مل حرغ قإل الحمل• اجل احبس محتبع، حيض دم لأنه يؤ؛ وينمط 
يهوديك مو حرج و1ل الولائم• حروجه تجب لأف ماص؛ يهو أو؛لأية بيوت؛ن 

الا-قامو لأف ولالحض؛ الولادة، من ص قاص؛ لأميز ماد؛ ذم 
كايتمحالش! رْ.بمها مشه أم روت لها يوما؛ أربعول الكاس وأكثر 

^مفاطمحينئا،أومحَه•الكاءُعوعهدوشول 
3ناةهمئاثئا".

هوالط1ى لأف طلي؛ معه يكوف أف الولأدة مل رأئه إذا قيإ يشرط لكن [ ١ ت 
ماد.دم فهو طلن معه ؟كن لم إذا أما ازلادة، مرب عل يدو الدي 

اد؟المدم ق هوالصايط ما ت قائل قاو فإذا 

دمومنه اد، فذم فهو ماتا أو ا عيقيكوف أف يصح لا ما كل قلنات 
ارإتمات وملم آله وعل عليه اممه صل الرثول فيه قال، الأنتحاصة دم لأف الأنتخاصة؛ 

ذِلكمحق«ص.

فمنهمالعلعاع، حلاف فيه يوما® التماس مدة ®أكثر دِءهآدثقت قوله ]٢[ 

تلم وم(، ٣٢)٥ رقم حمس، ثلايث، شهر ل حاصت، إذا ;اب، الحيض، كتاب الخاري؛ أحرجه )١، 
ظ^بمها.عانشة حديث، من (، ٣٣٣)رقم وصلاما، وغسلها التحاصة باب الحيض، كتاب 



سقضاه1منيصالإئمأسبجضل

الثمحذ•إل يقول• ٠ الأسلاز شخ كلام ول يتول• قال؛ من ومنهم أربعول• قال؛ من 
تفقول هدا وعل يوما، بثوف اله التبويتن الفقهاء مدم، ق وائت، ما أكثر لكن 

إنفيه، ينظر ذلك، عل زاد وما يوما، بسوق الراثح" المول ~ءل القاس مدة أكثر 
اد.فدم فإثه العادة يصادف، لم ؤإن حيض فهو العادة وامن 

واثنفإذ الأراعان، عل زاد فيإ كيلك فالخكم أربعوذ، أكثزْ بأذ قلنا ؤإذا 
اد.ففهودم العادة يوافق لم ؤإل فهوحمى، العادة 

١إطلاقا دم بدون قدثلمي قالوات بل أويومم(، يوما يكون قد له، حد فلا أقله أما 
فانقاوقائل:هلا>زلأبيض؟

عادتهعل انتمن فإذا الحيص، معها نشئ قد لكن نحيض، لا يعم، فالحواب،؛ 
بحيضر.فليس عاد، ثم الحمل، ا؛تا.اء عند ثويفح إذا لكن حيض، فهو وؤتثتته 

ثيءهل.ا وقالوا؛ نحيص، الحامل أف تاما إنكارا المتاحروذ الأطباء أيكن وقد 
لأيكنيقالالخقهاءُب

منتمراذمها كاذ إذا محمى قل الخامل إف فيقول؛ ٠ الإسلام شخ أما 
محمللم أما عل دليل هاوا إ0 يقال؛ قد هوعليه ما عل انتثز إذا لتكن هوعليه، ما عل 

كيلك،.وليسئؤ حامل، أما ظنن، لكن الآذ، حش 

)ا(الأخياراتاس)ه/هام.
٣(.١ ٤ )ه/ اسن والاخيارات (، ٢٣٩ا/ )٩ الخاوي محموع )٢( 



٢٥١مماساا>ص1رةرباباسس( 

وتصل،شل طاهئ، ص القفز وأن ومت أي حد، لأمله ولتس 
سالإممضثتياءر؛ظصا.

الأول.أفته مدته، ق لأنه مهونماس؛ القاس مدة ق الدم عاودها قإف 
الصوملأف احتاطا؛ الصوم ومفي وصل، صوم فيه، ش5وك انه وعنه 

لأنه؛ائتمصاوه؛ ونجب فته، لعاوض ركه محوو ملأ يمحن، واجب 
'،ل٤ثزتها فيه؛ اأشآ5وك الحيص ؤيمارى فته، >وذؤج بفنل ينمط ملأ محيتن، 

}فيها المصاء إثئايت، ومثمة وة5ثر0، 

لأو4الإمساك؛ ينتحب لا واثه يكنه، لا ايه والصحيح ٠ يتكنُْ ائه ائدهب [ ١ ] 
•انجاغ حل الإإع~ من أعظم ~ومي الصلاة حلتا متى 

الحيفى•لآئرة بمي• لمحرته، ]٢[ 

يكووأذ زنن:طح ق \و لأنه ما-و؛ أنه ١^ الئوا.ة الفحيح ]٣[ 
فقط،الحماف لجزي الأول ق الدم ثومث يكو0 أف ولاحتإل نماتا، فصار نماتا، 
لفزا•ولمس 

والصيام،بالصلاة كرمها أن وحكمه عاد، إذا فيه مشكوك فإنه المدهب، أما 
وهوالصيام.الخائض عل فضاؤه نجن، ما فضاء يلزمها ثم 

هدا.ؤإما هدا فإما هماذئن، العباد عل النه يوجب أذ يمكن لا ايه والصحيح 

(.٣٨٤والإنصاف)١/ (، ٧٠الهداة)ص: )١(انظر: 
(.٣٨٥والإنصاف)ا/ ٧(، • الهداة)ص: انظر: )٢( 



اصضاه1همنيصاسمماسبجض ٢٥٢

ؤإداالنساء. عتر حمحم فته وحكئها ثليزفاس، عل راد وما 
قلا.ؤإلأ حيض، قهو الحيض عاد0 وصادف الدم رأت 

قفل

ةك1والولادة، عقيب حرج ذم لأية الأول؛ من قالكاس ثوامتن ولدت إدا 
الأولولاذة ثن أن:سن أكتلت قإذا ثنة• وبت0و ئممرذا، كاف لن كا ماتا، 

أربعين.عق يرد ظإ واحد يمل واحد ماس لأيه مدتبما؛ امصث 
ضمى زاحي٠ م لأف ١^١١؛ من تظئة P ١^، من أنه نته 

إبجاُبكالوطءتي الثابي(، من وآحرها الأول، من أولها اعتثر اجتمعا قإدا للمدة، 
اشا'ا.

مذّطرثا،وحتصها عاديا وكاست، الئئن، أو الأربعان اتت إذا قائل• يال، فإذ 
وؤنطئ؟وآ؛مة الشهر أول يأتيها 

تصل.فالخوابت 

الثان.مى وآ؛م0 الأوو، مى يكوف أذ الأقرب هو وهدا [ ١ ] 

إذاهذه فكذ.لك العدة، ستأنم، أذ روجته وطئ إذا بجب انه كمما يعني• ]٢-؛ 
النفاس.مدة ستأنف ولدت 

ئاَلقائو،:كلمئنثانيفان 
الإنسان.حلى فيه j؛_ ما فالخواب! 



٢٥٣ه1بالطهارةرواباسس( 

ظِنئو:كلم:ضءاوهمح:زم؟

ضتعال! لموله قلى؛ لا ومد ئى، يوما ثانوف ممى إذا الغالب فالحواب! 
سمزمحكؤوضظ؛ؤهلانيه[.

بمتثر؟ما الثانتذ مو محل؛ فإف 

اد،فدم فإيه الثإذ؛ن مل لوأنمطن يعني! ينكى، لا الثان؛ذ لبل فالحواب؛ 
قلق.لا الثإص وق يوما، وثإنوف واحد ان الأنحلى فيه يمتأ ما وأقل 



اسقضاهاهمنيه4اسمماسبجضل ١٢٥٤

ub  اش1ثتأحكام
*تأ *  إ

"كاو ٩٠١ي؛ َفي يعدب الذ«ى ق ئاو اللمي. لأف يجس؛ الآدمي بول 

قلأتمُ ١^٧؛ محي محئة نحث بجج ناآأتض زاوذي 
منحاوج زلأي دكزك« اااع٠ء٠ل المدي: j لعئ اتير. لمول ثجس؛ والمدى 

لأئقثُالآلأ،كالإنو.

ائاآُ.أفته بني• حارج لأمك لكلمي؛ انه وعّث 
ياولثا ولأثه '؛ ماءريى ذنوثا الأعرابٍ( بوو عل يزاى بأذ أمز ه ائتر ولأف [ ١ ] 

؛.^٥١ ثأبنه بإء دعا صبي جرْ جي 
يضحبل إغفاله، محور ولا شله، نجب لا بينهإت محمة أف والصعحح ]٢[ 

العلامكبول فيكون صحيحة، ئق ل ٠ ءثهألصلأْأئمر اشر عن ذللث، جاء كإ يصحا، 
طهزسث_حالذي ائي كحقيمة ليس الخقيمة ي لأية الطعام؛ ياكل لا الذي الصغير 

حديث،من (، ٢٢٠)رقم الجد، ق الول، عل الماء ص—، بابا الوصوء، كتاب، الخاريت أحرحه ( ١ ) 
ظقه.هريرة أي 

يابرالطهارة، كتاب، ت لم وم(، ٢٢٢)رنم الصبيان، يول ياب، الوصرء، كتاب، ت البخاري أحرجه )٢( 
عائشةحديثؤ من (، ٢٨٦)رقم له، غوك؛فية الرصح الطفل بول حكم 

والترمذي:(، ٢١رقم)•الذي، j ياب، اظهارة، كاب وأبوداود: (، ٤٨٥أحمد)r/ الإمام أحرجه )*ا( 
يابالطهارة، كتاب ماجه: وابن (، ١١٥)رنم الثوب، يصب، الذي ل باب الطهارة، كتاب 

زْميته.ا حنيفين مهل حديثا من (، ٥ ٠ رقم)٦ الذي، من الوضوء 



٣٥٥مماباسبمرةربمباءئماسسات( 

ىكَ ، j/uغي ظ لأم تجو؛ ثنحبمُ ئ لا؛]■sj ظ زظ 
.١^١٢^ئ،بميُطاهنة،ك 

ذسبمُهلكلأم؛لأكنجم بجكومُؤنهُمح. 
يصلولكف صحح. حديث العنم® مزايض ق ررصلوا قاو! السل. لأف الأول؛ 

منياشزثوا الصدهة إبل إل »اطلموا لإمئرا: زقاو منجده. تاء مو فيها 
محنابجا«ئممقش.

الطعام؛هومحصلات الدي كالثول وليس ثم إل وائممل وثضج الشهوة، قوة 
سعوربعي وثمج الأسان، سهوه ■تحتف1أ إذا محرج المدى فإل الئهوة، أر من لأيه 
الدكرمى فاهارج هدا وعل ؤق، فبيّه،ا بلدة، دإْا يترج فإثه المني بخلأفت، منه، 

أقسام:ثلاة 
الئنلمنه.ووجوب، الطهاره، وحكمة مي، ١~ 
 —٢ ،j^ ،منه.الوضوء ووجوب النجامه، وحكمه وودي

عنلفيه نجب، لكن الثفح، فيه يكفي خمثة، ثجاسته أف وحكمه مدي، ٣" 
الدهموالأمحوإنلم؛طا.

الذي■جروج ثس بملل ذلك أف والامحزت الدم علمل فوايي محمذ 
وفيهطاهزا، اأؤلف_، كلام عل كوف فإنه سائله ص له نيس مما حزغ م، [ ]١ 

وكلأغرثلث،الدتادارتج، عيلذ نجج أحيادا لأيه منه؛ اشمز وهومشمة سبح،آحر أيشا 
مشمة.فيه لكان عسله بإمحادس، قلنا وف هنها، ؤترج مما أوثوبك 



^قضاهاشفيصاسمماسبجءتبل ٢٥٦

منام 1ءثك محن داَلش: ه ءثة لأو طاهتا١ا؛ ١^ دلإ 
طاهزاآص حلق بمُ وِلأثث عليه• متس فته- محمل . ، ٧٥١زئوو دنرس، 

لكلطبن.

'•عذتجأل ؤيش يابمه، هرك ونحزئ وعنهأنةتجزان 

وبمحرويصلة، ؟كن لم وملم آله وعل عليه اف صل اللمل لأف وذلك [ ١ ] 
للوثبني لو وطبه لأف ٠ ر وطبه يصل التي هي لأ.بمها عائثه كائن بل منه، 
بظئرهاتحكه أو ياينه ومئك لنفوس، ١ منه ثممرر منظئ له ولكان مثه، إذا ال الإذ

هذامثل منه التطهر ق يكف لم ثجتا كاف لو لأثه طاهر؛ اثه عل يدل وهدا أحياتا، 
النمل.

ُصعيمةمنحيث،الدليل.]٢[هدهالئوايةر 

أَلة،المهدْ ل ئناور-؛ة كاف عمل؛^١٥ ١:^ أن ^٣٠ ١^٠٢ \ئ ويكز 
•طاهر أصللث، إ0 له! لأفول احادله أنا قال! عميل؟ أبا يا لك ما وقالوا! حاعة، به فنث 
وهدا.هن.ا بين محرق تجس. أصله إل ل! لمول محادلني وهو 

عنوينمى يابمته، قرك يكفي أيه ثجانته عل الرواية هذْ عل بناء ت يعني ]٣[ 
■دطر0 

رنمالمرأة، من يصيب ما وغل وفركه، الني غل باب الوضوء، كتاب اليخ1ريت أخرجه ( ١ ) 
(.٢٨٩رنم)المني، حكم بايث الطهارة، كتاب لم: وم(، ٢٢٩)

والهداة)ص:ا-ا■(.؛(، onوالوجه؛ن)؛/الرواتن انظر: )٢( 
الكثرىوالفتاوى •٦~٢*٦(، ١/٢١)الفتاوى محمؤع ق تٍمية ابن الإسلام شخ ذكرعا )٣( 

(.٤١٥)؛/



٣٥٧اسم1ت( اء؛؟إم باب الهماوءر ةت1ب 

حديثاش. رمول يوب من التي ينيل لكثت أبجا عائثه عى روي تإ 
صَ

٠

المدي•ي البول، محرج مذ حارغ ؤاية 
ووايتان؛المرأة همج رطوبة وِفي 

كألند بتث بجلق َلأ ض, من لأي;Lj تجه؛ أي إخدامحا: 
المدى.

ثوبمذ ابت ^ كانت زهها عائشة لأف طاهزة؛ أبجا والئاظ 
ثطو:هشي ح بجظئوف، لا الأياة لأف جاع؛ مذ زم اه. ننول 

•'١^١
مائهيزج بالخطر أحس إذا حبارا، يسمى بحري حيوان هناك ت قائل ئاو فإل 

الادْثجثه؟هذْ فهل كالختر، 

الآكووين اول طام، فهو اكوو من ختج ما كل قاعدة: لدنا فالخزاب: 
طاهث.١^ من وامة طام، ا،ياكوو من والثنئ طاهت، 

عاتشهكون بذ يكر قا الراجح؛ القول عل طامزة المرأة زج رطوبه ا ١ ت 
جاع.وهومذ ٠ ر وملم آله وعل عليه النه صل الرنول وُب مذ اؤة مرك 

\ذؤانهدا معها هرج دائءا الئساء بعص لأف ثدييه؛ منه اشمز ق اآثمه ولأف 
عظيئة.مشمة إل ذلك لأيي بالنجانة هلنا فلو 

(.٢٨٨)رقم الني، حكم باب الطهارة، كتاب لم! مأخرجه ( ' 





٢٥٩هناباسةربمباظ1ماساطء( 

ا.ااعاممثا انته المنال، إل ا-إقوف انتحاو(تي طعام لأنه والسءثجس؛ 

وامحانة؛الطهارة بولهِفي محم وةسئو الأدص عثر حيواي م وشء 
بم/فيظل
ثاو؛الثئ. لأف أوصدو؛ وأس مذ حش حن س_واء طاهزْ، والنحامه 

اباع؟ْع تمج الذي هوالماء هل المرأة همج رطوغ قائل؛ ئال ؛إل 
١^؛^.هذا معها يكون دائنا اشاء بعض الخ،اع، وعثر ا"إ؛ءإع ْع فالخواب؛ 

الئزآن،ي ظاهت م ك،ا المزم، و ولا الثق ل لا الشء، نجانة عل دلل لا [ ١ ت 
لأف;العفلم؛ مع قياس الغائط عل وقيامة 

حنمذ الإنساذ تمأ إذا ئفا: الغائط« ماي اسحال طعام ررإل تما: إذا ولا: 
ورايخ•طنمه ل حص هو ي ؛همج قم، لا لأمه ًلاير؛ الميء فإل أم 

الرائحةل لا يالأمعاء، مئ إذا كاستحاك ليس الممدة ق الطعام استحالة ثانيا: 
أوأرعتلاث أو ماعتم الأكل مذ مدة بعد الأسان لوثما ولهذا فرها؛ ل ولا 

المارفي.مع فهوقياس الغائط، ق كعا فيه، الرائحه بجد لم 

ثتواممما وهو الناس، ْع كثثرا يع هو بل النادر، بالأمر ليس الميء إف نم 
لكذالمسالة، هده عل دليلا و-جدت، مجا فانا ثجتا، لوكاف ثجامته مل عل الدواعي 

أصابهما وعنل وثورغ احتاط فمن المي;؛، نجامة أي• ثجانته، عل ال*اكا:؛ جهور 
نهوأختن.مه 

]آ[أى:فيضالتوو.



^قضاه1شهمصالإئمأسبجحنبل ٣٦٠

هكدا<،مليئل نجد لم هإو قدمه، أونحت يثاوه عى قليثثلإ أحدّكم ثثلإ ررإدا 
من1لمأالوواه بعض. عل بنصه ومنح وثمه، ودثلِفي 

امء،ء ى ت! \طواّ زذكز1دوضأل 
مذلأنه طاهن0؛ الادمل بدن رطوبات وشائر والعوى والمحاط واليناى 

ا.طاهرا حيوان كل مذ المصلان هذ.ه وكدللئ، طاهر• جنم 

الفعل.هذا حار ما ئجنا ولوكاف الصلاة، ق وهذا [ ١ ت 

ليسلكنه الملء، عل ^٥١٥ ا-ئادسا أبو فقاتة الصدر، مذ نجرج الهم ت'اأء 
يصحح.

دم؟معه خنج إذا قائل: ئاو فان 
معفوعنه.جدا، يسير الطعم ْع نجرج الذي الدم لكن يجس، الدم هالخواُبجت 

—معزقهاالخلمة ق دوما وما الهرة مثل ءلاهر حيوان كل من الفضلات، هذأْ ]٣[ 
الخيوانايت،!ق الطاهر مذ \لث\ثح الموو عل وكل.لاكا طاهر، كلمه وبصائها ومحاطها 

محاطهُفيكوذ علينا، الوافيذ مذ لأمإ الحياة؛ ل الطاهر مذ فامحا والبمل، اص 
طاهز.فهو ثحره رداذ من وأصابلئ، حولك، الخإر يحر فلو طاهزا، وعزقه 

امح،.فيامحك،صلاة البن.عن بماء إحدى هئا:ل:ءظ، فان 
ثجس،فايحيص أدى، ايحيص تش وايله أدى® فيه ثز لم ررإدا قالت،؛ فيه جامع الذي 

وّعةاممهُأذى،ولإكذللأ،.
قتعالى قوله أما هوالنجس، والمدر يؤذى، هوما الأدى ثعم، فا-لحوابات 



١٢٦١ةتاو|اسصارة)بمساجماساطت( 

نحل

بالأء«)راعي الأم: ق أننا؛ خديث ُو ام تجل؛ زالأم 
بمصلعنته حرم ذله عل؛هااا• مممئ 

إلثم منه، وسالم به ثثأدى _؛؛، JJأدى فهو لاوقرْ:أأأ[ ه أدى مؤ ت المحيض 
لأفلكن ه وذك تعال؛ يوله لأجل ليس يعني: جانته، عل الثنة دلت المحتمى 
كلوليس '• دو?آار ق نحل ثم شأه، أف ا-ثيض دم اصايا إذا ^أمو١^١٥ \لثّوو( 

•وتجسرا ولسى الإنسان به يتادى أذى اليصل فهذا نحسا، يكون اذى 

الأم:لأبء البن. اني؛ ما إلا تجنو، الأ؛ ]١[ 
حرجوما لرجها، مل دمها حرج التي الرأْ قاطنا ائه معلوم لكن ٠ دالاءراُ رااع>سده 

الراّيح■المول ^، الامتحاصة ذم حر فهويجس، المرج من الدم من 
وًتا ^ 1وؤ آ ذ ند لا ش ؤ ٧^؛ 

هإقهءحيد لحم آو مسفوحا دما أؤ ميتة يؤيك أن إي بملممه7 طاعً 
الثلاثة.هذه من المطعوم هذا يعني دحسه لإده» ؤ فقوله! آ. ١ ٤ ]الأنعام;ه 

حيوانمن الادمي ودم بالموت، ينجس حيوان من دم المذبوح الدم لكن 
يوللأف الحيوان؛ دم عل ماسه من أيرب الثمك، دم عل فقياثة ينجس؛المويت،، لا 

الطهارة،كتاب ومسالم! ٣(، ٠ )٧ ر؛م الحيض، دم غل باب الحيض، ئاب البخاري! أحرجه )١( 
ههنبمثمحا-يكر أيٍ( ينت، أمماء حديثخ من (، ٢٩١)رقم له، غوكيفية الدم نجامة باب 

الهلهارة،مماب لم! وم(، ٢٢٧)رقم الدم، غل باب الوضوء، كاب البخاري! بتحوْ أحرجه )٢( 
بكرأي يشت، أسإء حديث، من (، ٢٩١)رقم غله، وكيفية الدم نجامة باب 



اسقضاه1نييصالإئماسبجضل ٣٦٢

أي

فإوالإنسان يد لوئطنغ ولاثه عام، ٠ سجسااُ الؤمؤرلأ 'رإو ^!^^؟; ١٥٥٤الثنر 
الإنسانجسثإ من انمصل ما أ0 عل ( Jibوهذا بالدم، مملوءة أقها مع ءلاهتة، يده 

أس؛هة.وما والدي، والغائط كالتول نجاسه عل الدليل دو ما إلا طاهث، 
علدليلا هناك إف نقووت قد بل ثجس، الآدمن٠ دم أو عل دليل هناك فليس 

أفيقل ولم العفليمة، صابوف؛ا-لآثوح كانوا معاز>ئلم ق الصحابه لأف طاهث؛ اثه 
قاطنه١^ كاستv ١-^ عزؤة ق . اممه ورسول، آ دوبئُ ينجل يهب متهم أحدا 

أفْع منه، ثيابه عتل أثه يقل ولم ٠ يفوو وهو وجهه، عن الدم ثنيل ضيه 
فياوالتيانة يزم، ^١ ظ ص ي والأَذل افاك،، عف ^ أنه ١^ 
النجاتة.عل دليل يقوم حش يكز، 

صُل:م،فاظالآدتيإذاأصا؟ررأىتاو« ^^ىممحتحمذآق:
طاهزه.

صلإةمح(اوعشال،:رلأنه]آ[شووالؤكنس 
(،٢٨٥رنم)وغرم، السوق ق ؤيمثى نحرج الحب باب الغسل، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 

هريرةأي حديث من (، ٣٧رقم)١ ينجس، لا لم الأن عل الدليل باب الحيض، كتاب وملم؛ 

الخرجينمن إلا الوضوء ير لم من باب الوضوء، كتاي—، معلقا؛ البخاري أحرحه ما ذلك من )٢( 
فزنهبهم، رحل نرمي الوقاع ذات غزوة j كان ه الني أن هبمته؛ جابر عن (، ٤ ٦ / ١ > 

الطهارة،كتاب وأبوداود؛ (، ٣٤—٤  ٣٤٣)T/ أحد ووصله صلاته. ق ومفى ومجد فركع، الدم، 
١(. ٩٨)رنم الدم، من الوضوء باب 

(،٤ • ٧ ٥ ) رنم أحد، يوم الخراج من النن. أصاب، ما باب، الغازى، كتاب، ^؛ l^Jlأحرجه )٣( 
رمحهبمثه.معد بن مهل حديث، (،من ١٧٩٠رقم)أحل.، غزوة باب والمر، الخيال كتاب ومسالم؛ 



٢٦٢ةتابا1ّرة)بمباءئماسطت( 

^تقزاوسجمرثون:تيدمuلأضمحنابما١الكش 
المنموخ.أفته ذم لأئة نجانته؛ إ->ثامحا: 

الثنك،ذم أثب لأ:ضلألنتاأا، ذم ه يأ
\1شأم-ممالئم زوتما

طاهزة.ميتته لأف طاهئ؛ الائمي ودم قلتان صحيحه جعلناها إذا العله وهذه اهنْاا ط= 

ذما؟يثعب وهو صل رمح.بمئ عمر ت قائل ل ما فإ)؛( 

عنوأبمد أختن لكاف منه نو اذ الإنأف لو لكذ م، ذ\إت\>لج.■ 
عنينمى ثحس، الآدمح( دم أل عل العناء جهور لأف ١^،!؛؛ خلاف وعن المنظر، 
المسألة،ق ١^٤ لا اثه الصحيح لكن هذا، عل الإجاغ حآكى يعضهم حشإف تسيرْ، 

ثظر.إل تحتاج المسأله وأف 
ذمه،سيل لا اثدي الدم، بالمس فالمراد تسيل، لة ذم لا ما ت يعني [ ١ ] 

رؤايتانأاُ.فيه فدمه 

فيكونبالون ينجس لا حيوان دم ثانيه، صء العلة جاءت هده ق إدل; ]٢[ 
الحياةق ءلاهر حيوان مذ ودم ثر، يلأمه ءلاهر؛ منها الدم أف والصحيح ء؛لاهتا، 
أيصا.المرن  Jbuومحناهر 

دمله ما منفوحا، ليس وهذا المسموح، الدم هو الحثم ؤإينا ت يعني ]٣[ 
محل،•

(.٣٣٨والإنصاف)ا/ )_:n\•(، نظر: ا١ 



سقضاهاهميصاسممأسبجينل ٢٦٤

طاهتْ؛أي وعنة الهيص, اشتة الهمج، مى حاوج دم لأي ثحنه؛ والعلثه 
المى•أفبهت آدثي، حلق بدء اي 

أوإلا مثله، والصديد ومناد، ثتن إل انتحال دم لأنه مجس؛ والمح 
النصوعدم يجانتههأ، ق الخلاف لومحؤع الدم؛ من محي أحمل محا ت محاو أحمد 

مةالأمواكنِردا:مح
تجا؛لآدلأ؛ضاكثنةا'ا.

قفل

صهت ءهأائننأوًي;؛ه،ئ;م ^ ٥٥نا-ئئتبمز؛كنو 

صزر،قم بن ناوله محرم وإت؛ذه أ ٩ * ل١لاتد٠■ هبميوءه آلئيلي همي، 

مادةا-إثئوح ق يهون الذي والصديد الثيح طاهماjات أمإ والصحيح ]١[ 
جزيمثها إذا Jحثات حنمه يتمص قد —الإنسان أحيايا الخروج ماء وكيلك بيضاء، 

طاهزة.أيصا هذه ذلك— عتر أو حروق بعد منها اناء 

كثهاطاهزه صارت ذكثت، إذا فالمدكاة بءا، التعلل عريب افه! بحاف ]٢[ 
بجم؛عأخابجا•

فهيطاهر الأدبي دم أف صحخنا إذا الأدبي، مذ العلثه أف الصحح ماله؛ 
ِسبابأنل•



٣٦٥اسامات( احكام  ubمم1وا 

'،.هكالثجثا 

الها،محتجو،لإتجو(انيالاضذم ]ا[أثا 

تالائدة:>ا،[.

هداي وماح حئيه، نجانه ثجثا ليس اهنر أف إل العلم أهل بعص ويهب 
جئته؛الخمرثجاسه ثجاتة عل به الاستدلال يصح لا الدليل هدا إف وقالت الدليل، 

أربعهفهده 4 نة"ألسش نى يص دأ'لآهإ مح!لآضتاب وأتييز آقتر ؛^^١ قال: افه لأف 
الئ-بمزتهدا ممد، أيصا وهو ءؤر.صه قولة: وهو واحد، حم حآثها متدآتر 

الأشياءهده به تكون عينثا رجتا وليس عميأ، رجس فهو صؤ(ألسثنه تى ؤرجس 
عينةنجاتة ئجثة ليت والأزلام والأنصابخ اثير أف بالاتثاق كاف فإذا ثجتة، 

دليل.فيها ليس فالأئ إذذ: مها؟! الخءة تجج الدي فإ 
دلالهإف لملنا: الخمرثجس أف عل يدل حارحى آحؤ دليل هناك كاف لو ئعم، 

الخكم،هدا من اأه.روادت، بعض نحثج أف وينكي صرمحة، ذلألأ ليت الأقران 
بمعنىوسطر كدا يمعنى سطر ثطزين، إل الدليل سطر أف سك فلا دليل ولا أما 

الأية.ق دلاله لا فنقول: هدا وعل له. وحة لا كذا، 

ياتوفيعني: كالدم<ا حثا هكاJ صرر عم مى ناوله راعترم بائه أبما واستدلوا 
^_Sلئلا صررأر عتر ررمى قال،: ؤإنإ يريدوف، ما يصادف الذي الوجه عل يالتعليلأت 

خافواثجتة، فليت، نزرها، أجل ثن ثاولها تئرم عهئ الثم فإف الثم؛ عليه 
صرر•عم بذ قالوا؛ هذا إيراد مذ 



صاضاه1نيهمصالإئماسبجءتيل ٣٦٦

الئجاتهلأف ثجانتها؛ عل يدل لا كئريمها نقوو1.' لأينا لهم؛ سئم لا وهذا 
ثجنا.حرام كل وليس ئترام، - نحى تكل التحريم، مى أحص 

أمسأكلمعن ئدلعوا أذ أجل مى صررار عر ررمن المد هذا إذحاثكم إل يم 
الإبل؟بي:نل ي تقولوو uذا -نقول:  ٣١ناله 

الإبلوبول حرام، فهو ؤإلأ فقط، للتداوي إلا ئزلإ بجود لا إل يقولوفت 
تقولوو:ثحس، ليس إل تقولوو: ذلك ومع صرو، عثر مى ثناولة فهوعرم ءلاهر، 

إلحلأل!ا

ذلكومع لأنفدارثا، وي، الصائم عل حرام بملها إة قالوا: افثائأ وأبما 
سحنة.لسستن، ة محناهت إما يقولول: فهم 

بمنالممليل وطلأن الاستدلال يهللان تبس فإذا التعليل، هذا بطلان فتيس 

الطهارةالأشياء ق الأصل وهوأف للأصل، فترجع تعليل، ولا دليل ٧ ليس المأله 
يكننهالقول يتب؛را و7اذا التئجيس، منه يلزم لا واكحريم النجاسة عل دليل يقوم حى 

عليه.دليل لا 

الذيذَكنتلم:ءلامحمحالأس دليل لما نقول: ثم 
هظبالأموقرااولوكائ،بالئحاة الخنأراقها و ولا: 

عنءقي\ئوةؤظم النث ش ولهذا الإثْ، ينجز ذللئ، لأف بالأسواق؛ أزائوها ما 

كابلم: وم(، ٢٤٦٤)رنم الطريق، ق الخمر ب باب اإلذلالم، كاب اJخارى: حرجه أا 
نههبمد.أنس حديث، من (، ١  ٩٨رنم)٠ الخمر، يم نحر باب الأشربة، 



٢٦٧اسرطت( احكام الطه1رقرباب هاب 

ت:؛لائثثغ فلولكنت ه، ^ ٧٠١الطئداترار؛كلأ:مح و ، ٣١
ِسإتائهافيالأّوافي.

انيالإلخفيإظوىو،ئاوئاءزهدْ فان 
صارتوحين لأتموا، ثربوها ولو حراما، صارت لكن ذك، ولتكن قلتات 

لأ؟مأراقوئاو،اسم.خزاتالمقكذتجة؛ 

لا،الأوائبمدثا؟ قوسئمُأذ:دنيأواهل٣اوقوو ثان: 
الأوايبعنل امزهم كإ منها، الأواق بنسل يحثه لكئش ولو أمنهم، ما 

•٠ تنور ل •^٠^٠٠ حينا الخمر قوم من 
الثسوJ(إؤ، فاهداها حر، مذ براؤج أنك، رجلا أف منلم صحيح ل ست، قد ثالثا؛ 

حئمتااررإما وملم؛ اله وعل عليه الاله صل فقال، وملم، اله وعل عليه الله صل 
اللمي.•فسألت بنها، له؛ يقول، برا~ الراؤج صاجب مع يكلم ~يعني رجل، ارم ف

اويلفقح ثثةا< م؛ شقا -م؛ افَإذا »إن قاو؛نها. ئلث،: قاو: ئلث،؟اا »ثاذا 
الرامحة،ينمل وسلم آله وعل، علته اث صل الحم( يأمره ولم ٠ الخمرُ وأراق، الراؤة ئم 

من(، ٢٦٩)رقم والظلال، اللوق ق النخل عن النهي باب اللهارة، كتاب لم: مأ-محه )١( 
نيقؤققنن.ميرْ أي حدين، 

لم؛وم٢(،  ٤٧٧)رقم الخمر، فيها التي الدنان تكسر هل باب الظالم، كتاب الخارى! أحرجه ( ٢) 
رْ.ةنن.الأكؤع بن سلمة حديث، من (، ١٨ ٠٢)رغم نمر، غزوة باب بر، والالخهاد كتاب 

عباسابن حديثج من (، ١  ٥٧٩)رقم الخمر، بيع تحريم باب الساقاة، كتاب ملم: أحرجه )٣( 
Ski^sSj



صقضاه1نييصاسمماصنيضل ٢٦٨

^وهممام«رواُْىء•
اؤمز.أسه مطربة، شده فيه ثزاب 

المنكرة،كيتها وخا)تةقا لأل طهنر>تا؛ ينمسها حلا اهمزة املنت، قإن 

ومحنل١^١^؛؛ تءذْ يدثيح سوفن الرجل لأف الراوية؛ بنسل لأمره يجسه ولوكانت، 
كانت،لو أيد^؛١، J؛j، أويق الدي الخمر هذا من احرزوا لالناست لقال ثإ الماء، فيها 

معنويهئجاتة نجس ولكنه جثثه، ثجاسه نجنا ليس الخمن أف اواجح فالمول، 
ثلثه.ُلأ 

ُّْ ء هوالمنكئ السد بل إمحللاقه، عل ليس فهدا متله® »السيد موله أما ا ١ ل 
ابم،عي من النيد كاف إذا يقول: العلم،اء بمص لأف ذلالثإ، عل ص ؤإى مثلمه، الذي 

خمر.اثه الصحيح لكن بحنر، فليس 
هدْوكل حمت«رأأ صر ررثل الثئول لذللث، ١^ نأ 
أيمذ الت، مذ اشو، مذ امح،، بذ لكذت ثى؛ أي ن منكر فل للعئوم، 

منكر.-كل ثيء 

فقط؟النقل أذم، ما انكئ هل النكر؟ تش U لكن: 
العملعطي ما أما الطند-ج، وجه عل العمل عهلى المنكئما بل لا، الحواب،: 

بمنكر.فليس الوجه هذا عل لا 

٢٠)رقم خمر، مسكر كل أن بيان باب الأشربة، كتاب ملم• حرجه أا  عمرابن حديث من (، ٠٣
.بمتمحا.



٣٦٩ه1باست)بمبامماساطت( 

التعمينجز اثدي يطهر أف قوجب حلمتها، عترثجانة من دلك وال وقد 
•وعيثْ زال إدا 

اش.ص1ثامزثوو تآل قذ أفمحا زوي و نإذئأوث،ممحز؛ 
)منني؛(ِق أحمد رواه رالأرا د1لت أحثلها أفلا قال؛ ا>أهرههاا، ممال! ■خرا ورثوا 

ثالىذتي.

اشحربم،علة لروال ثطهر؛ أف ؤئتحرج عنه، بجه لم التحلل جار ولو 

زuئا،صازت أخرت قي ئالأنتخالإ، الئخاثات من عونا ثلمهث زلا 
ا-اقنر؛يخلأف لعتنها، ثجانتها لأف ثطهر؛ لم ملحا قصارت، ملاحة ق أوركن، 

^^>،.٨٥٠يا^زال لمعز يجامعا قإل 
حن،لاقى أو ثيء، منه احثئع لأؤأ ثجس، وبحارها النجاسة ودحان 

وعتارهاالنجاسة دحان مذ الإساف أصاب وما ئهوثجس. ماء قصار صقيلا 
منه.إم٤ان لعدم عنه؛ معفو قهو صمه ثة ظهزمت، ولأ ميء مة عقؤع قلم 

محل

اصابتإدا منه،، يولد وما والخنزير، الكي، قثجاتة الدهب ءئتلمج لا 
دلأيمن كاف نزاءٌ خ\ب إذاص تبما عننها تحن أنة \لآ°ض عي 

ررسبامحاص،«.ش.ؤبمإ:



اصضاهاهمهمصاسممأسبجص ٢٧٠

وغررإدا البي. أل روي ئ بالراب؛ وواجدْ نبعا، يمبله ث وعنه 
زالأولئنبأ. ززاة باتيب«  ٤٠٥١زظزوة نبما، د1علجة الإناء j الكك 
والأولجنسه. عر من ائاء مع لكؤنه يامة؛ الراب عد انه عشل لأنه أصح؛ 
حاو؛جعلة وحنث منظمه، ثنيه، ا1اء ؤوكوو للحم، الأول ق الراب جعل 

عنالغنiة خئ أف ء مدو بالمحاب،« الئامنه الأخر: ١^ ءو 
ئرادة•

امكالأمم،نملأةأزني:-^^١^١^، ٧^٠
التنظم،.ق منه أبلع ض ٠:، عق ثنبيه الراد-إ عل ثصه لأف محزية؛ أحدها؛ 

بيمهباتياب،ئا:شيفائه
م

بمائة،يلشوو شدا كاف أز ١^١^،، ثدم إذ نحزئه ذ\ذيج1: 
نإلائلأ.

ميق للناء معوثه بالرايت، أمن لأنه قزم؛ لم يامثه عسله مكاثه جعل نإف 
الثلاثة.الأوجه فيه يكر ومد وحده، يالماء محصل ولا أوللتعبد، النجاسة، 

حكمه؛يتعر لم احرى، ثجاته فيه ويعث، أو كلأبج، الإماء ولعِفى محإف 
ؤزارانم،ؤايثلحاص،فصاب،.

وجهان:مميه العنلأسم،، ماء من الثوب، ؤإذأصابح 
كأو_إاثجاسة لأيا بالرابح؛ إحداص سنعا ينسل أحدمتا: 



٢٧١هباسهارةربمباجماس1طت( 

عددؤق الرائب، العنل ق عنه امصل الدي المحل حكم حكمه ؤاكار(ت 
كدوكسا.زص:طيثيافياص صت؛لأناكومامح، 

قفل

عتهامدهب اأاء، يعمزها أو ض الأن عق كئها والنجانات 
ء.ئقق م« من ي ١^١؛؛ عق:زو ظ\ ه البق نJ كص 

طهزها.اأاء عيها منع الب؛ريجنه أنص ولزكاثن 
يوليل الئن لأف ينح؛ ولا بمي، اتجه الأوص ثطهث ولا 
ق.أنت زلأنت،إ،ثجز، الآ>ابم، 
عيري،منه يظهث ما لكل يطهز، لم النجس، بالزبل المحلموط اللص يح ؤإذ 

حملهلن ثجتا، باطنه وبقي ظاهرْ، طهر عجل لإدا أرم، ويمي عينه، ثدهب 
مءمثوتجن•باُمحؤ محرمي ثإف صلاته، تصح لم مضل 

فضل

رواياتتثلاث مميه ثجاتة، الحداء أو الحم، أنمل أصاب إدا 

دال،تالثئ.أئه عن أبومحْ روى ة بالأرض؛ دلكه محزئ إحداص؛ 
سنله«وطئ •رإدا لقظ؛ وق الراب،؛ يمحورمحا بحمته، الأدى أحدثم وطئ ررإدا 
كمحلالمنح، فيه محأجزأ النجاسة، فيه دتكئر محل زلأنه داود؛ ابو رواه 

الانثناء.



١حمدبذحنبلالإمام  ٥٥ي اعاي ض اسق  ٢٧٢

بمُشز،مماةوفيص.
ْندك ص آتزو من غنلأ تحث دالثالة: 

عزمحا.

وجهان:صه المنح، محرئ مننا؛ لإو 
للحر•حامد؛ ابن احتارْ يطهر، أحدمحا؛ 

أيقاتوجهان الإنتجنار بند الانتجاع محل ؤق 
وقووبأّزرثه. لا نزاؤيله: ل \.1نتحتيحذ ق أخمئ د1و يهلهئ. أحدمحات 

ص(دظشأنمحخا:و.
^مح:لأبجرمذموامحالإاس.

فضل

Jاآاع،وهوأف النصح، الطعام يطعم لم الدي الغلام بول ل وعئزئ 
يأكللم صغثر، لها بابن أئت، أقبما محصن بئتا مس أم ووت ة عئه؛ ثرل لم نإف 

ينقحهبإء هدعا ثوبه، عل ثال، حجره، ق هاحلنه افب. رثول إل الطعام، 
زللمتوله.ققش.

افبونول ماو ؛ قاو عئ روى و العنل؛ إلا ا-لثارية بول ل يئزئ ولا 
؛ص((نزاةمحِفي)ك(.



٢٧٢ممباسء)بمبأءة1ماس1طت( 

يطعم،ثم فنمى ورذُت، لإ-نت' لأف بوئ؛ عجل به ويعييا الطعام أكلا قإف 

روايثان؛المدى وق 

المدىبل ألمي كئئ مذ-' حسب، بن نهل روى ا؛،ا صحه؛ إحدامحاأمحزئ 
ألرريكفيك دال1 منه؟ لوتجئ أصاب، يإ قهبمت، اش، رسول يا ممالت،ت وعناء، شده 
هذاالسمدي؛ يال منه،ا أصابه انه يرى حيث وبلد بؤ فتئصم ماء، مى ئ ثأحد 
ٌٌِِ صحح.حديثإ 

منئ،الدم \ذوأهم/م غه؛لأو نج4 دالئاط: 
النول.أمنة كبثر، آد5ي ين 

فضل

روايتان!فيه المحال مائر النجاساسم،تي اظكورمى عدا وما 

عمثى ولوبا امحاتة من تدب فئ بالماء محاربا محرئ إخدامحا: 
)راميالدم: لألإاةِفي قاو البذه وِلأل الأزصن، جاتة م ماتا تدد؛ 

س«زلب:ذمسئااااء

يزلهلم مؤاتا، نبع النجاسة مى الئويت، عنل كاف هال: عمر ابن وروى 
أبوذاوذ•رواه مرْ• البول ين النسل جعل حش بمأل، ه البي 

الغدد.امحطنا ^١ دال،نضر إلا الاة أذ,زول بم5ن لا [ ١ ] 



^قضاه1هميههالإئماسبجضل ٢٧٤

وواثنان!محدرْ ؤق العدد. فيها محب واكات4ت 

الكف.نخانه هأفهن الأزض، ؤ و نجاتأ لأي نح؛ إخدامحا: 
وجهان•الراُب ا'نياط زل 

محلاينمنثومه من أحدكم امتمظ ررإدا البي.I يمول ثلاث؛ والثانية؛ 
وعللبالثلاث، أم يده،ا باس ابن يدرى لا هإيه ثلاثا، يفلها حص الإثاء يدْل، 
١حقيمتهال ما إلا ومحها يرمع ولا الثجاتة، بوهم 

أوح عتلات، بثلاث إلا الخابي، ل ص لا اقجانة قاتل: قال إن [ ]١ 
اتي.؟جاثة عل دو لا أم...(( انشثظ خد._شااإذا 

ثلاى:ءنلها من د لا أنه عل ءلنخانتها،م:دو لأ:دو الخواب:تنلم، 

مذأيلإتجا فلنا: صأيمخشه...«لذا ر>إذا حدث: قائل: قان قاف 
أول؟باب من المحمثة النجاسة ق القياس أليس متوممه، ثجامه وهي النجاتة، 

وهوثلاثه تعتل التوهم كاف إذا يعني: الثلاث، بعتل أويلرم بالقبد يقول أف فإما 
تكون؟لا أو نجانة تكون فد 

جناُت،ل دك نس، لو لأنك النجاتة؟ا لتزئم إنه فال: نن 
يثسههدا لكن ولايمال: النجاتة، أصّاثتا ما انه يمنذ وربطتها وحزمتها 

الطهارة،كتاب ت وملم (، ١٦٢رثم)ونزا، الاصتجإر باب الوضوء، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١\ 
(،٢٧٨)رنم ثلائا، غسلها قبل الإناء ق تجاصتها ق الشكوك يد0 وغ؛ره التوصئ غمس كراهة ياب 
خهبمئ.هريرة أف حديث، من 



٢٧٥( ul_Lx،IIاح<ئم باب الطهارة) هتاب 

زمحزخوبمزة، ظه، آم من ١^ 
يذهبحش ودهه، سميبه هعصزْ زو أو ميلا بساطا لكل محإل ثحنبه، ثيء كل 

ام.من فيه أكونا 

قفل

عنة؛-عض إوالخه لمشمة أو ^^١ يدهب ٣ اا1جاتة، عنل ^١ 
-نض:أو؛ لن:ص أن1ث ، ٥١تض'ل ;١ ئ: بمار لمئ، قزو أن يى ئو 

بمنثاه.آبوداود وواه أثرْا، ولايقوك يكفيك،، اراآاء ؛^! ٧٥١ومحول ممال الدم— 

فضل

لإفمئة، \مث• ممن لا لأنه امثا>ت،؛ عي و ١^٢ يثر ص ثبمض 
عىووي ومحي ثالبه. دادرْ مالحؤ، وبثرة، حبة بن يئلو لا الإسال ال العاJن، 

مااليثر وحد محالف،. لهم يعزف، ولم الدم، نع الصلاة الصحام مى خماعة 
موصعه.ق ذكر ويد الوصوء، مئله ينقخى لا 

منه.ئنشحل لأئه كالدم؛ والصد>يل. والمإح 

اكئقظأم ء خسوبه«ُا؛ عل ييت الئبماذ ررمإف ة4أئلآصمُ: اونول قزل 
للشي3لانأل ريا الأيد.ي فهاوه حيئومه،ا عل ين السيطان ررماة قال؛ ثلائا يسسز ئاف 

٠ئجثا يكن لم ؤإف الإنسان، عل صاوا يكون عملا فيها 

كتابت وملم (، ٣٢٩٥)رقم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب أحرجه )١( 
•لآئ^بمثن هريرة أيا حديث من (، ٢٣٨)رقم والأستجار، الأستنثار ق الإيتار باب الطهارة، 



صضاه1نينيههالإصأسبجض ٣٧٦

ووايتازتُنجامته ح\كمنا انزإدا ولب 

هبج؛اكثزش/

Jj  ،الطي،وجوايح البهائم، وتساع واياروعرقهكا، الم وينق المدي
ووايتازتالخماش، وبول 

الشبايت،،من ؟كثر المدي قإف منه، فيثلمث' لمشمة يسئم؛ عن ينمى إحداممات 
كالدم.ض:سرثا قم ااثزاناتمن;ها، ئدْ ئقي ؤَلأةكادُ:يم 
محهاا١'•الئرع ودود لعدم عنه؛ يم لا والئاتئ: 

النجاسات،من ثر يكل عن ينمى ائه يرى دِءتذالثقت ٢ الأملأم؛ شخ عند [ ١ ت 
البول*حك،ةىرّاش 

الخيضنكدم عنه، ينمى لا بنسله الثنة وودت وما البول أف الصحيح لكن 
أفعل يدل ما الثئة 3، فليس السبيلي( عي من الخارج الدم وأما والأستحامة، 

الثبيلي.من حنج ما إلا آلدم من نجز الأم من ثمج ما 
يكزوقد ٠لاهزة، الآدثئ نسه كنقه، فهو حز من أيتن ما الشرب: والماعأت.ْ 

ولأيهالأذثز، فكدلك ءلاهزه، مته لأو طاهز؛ ١^٠^< دم لآدهإستأ0 !؛^؛ ٠٥١المثهاء 
منه.أبينت أما ْع طاهزه لكايت، يده قطعش لو 

من\شِ وما الثبيلم(، من عئئج لم ما بض ليس الدم أف فالذي 
اكاوى)اآ/يا(،والأمحاراتاس)ه/أام.



٢٧٧هنابار،م1رقرباباجمابت( 

وِفياتيذروون؛
فته•الخلاف لومع عذمحرْ؛ يش إخدامحات 

محهلأناكثزضُمح.

منهاف الطن أدوكه ما منه، ثيء عن يعفى لا الجانة مى هدا عدا وما 
^محاكئزبجا،ظولمسعاكاهم.

أخمعواالعالإء أف لوتحممنا ئتإ ثابت، فيه الخلأى فإ0 ثظر، ففيه ثجانته عل الإحماع 
محها،ام عن دليل إل نحتاج بالنجاتة منا إذا نأ بائجانة، منا جانته عل 

١^٥،ووصسهلم دمائهلم ق بمثوو الصحاJه أف عر ثدو كثها والأدله 
ذلك.أفته وما 

اد4يرى ٠ محمثألثئر الإسلام شح قاف والمديد كالمح الدم مى استحال ما أما 
منمحصل التي ا؛قروح ماء وكذلك استحال،. هدا بدم، ليس هذا لأف يقول• طائر، 
طاهث.فإنه الناروسهها حزق 

xnt

Xr\T/o)_^j_



نؤن1ذادطضامشاهاش

العلامةهضيأه بملم 

اممستيصانع نغندبن 
و}1ثتله؛ؤلزالدي له اممه عمن 



فارابض راياته 
ّ" • احمجة سم'قلمآفُص 

شمذالأق"امحاهيمحآ'اءابمل 
ا.>،امّخ،ىواءة

ار،ءرهاأاد0م
نيامم)(ئلردصابىا|يجاا

ؤفذ<3و1)(>أ-ععءامإلآى 
بماتجا/& فب،لاملاض ؤإ0ذ0'اهم، 

خ(رطاشممضابممح
محقأم اصال/ممنحاجمارجص6محمح 

صلجفوحم(ّ\ٌجذ(.ء؟
ظصايا طمن،فيىسمه  ^^\أاتضياضلآ

^^اهميسمييم١تجاءبمألأن١.
ربمّاءالَاقلمُزرنيءسمصمزئأراضث 

مفاةنص'ا>ةثااّاممحك\(رضءز١ • را؛ز،ماءاا 
ّ• مودء»اخامبجمةءضجم 

سماهزل0اربمءاراري ُإناؤناطاهمسناأال1» 
^^رءممحلد(ءإمالاللأءاد1ا غأس إءءاء1؛أث 

اصأكالبم0'خلأينعآببانة ماناو تمرو/م ا/ممنيآأ؛ 
ضمس،'ُتابذاا

.ءانميءاد،ادَ،عب(اما 
سمخمسنيمسُّبل

.اض فالجم مه • li١٢٠ازال رنإ/ءازمحأونم 
ءاممحام؛نمااءمحمم،فمم ممُأبؤ صن1ىم ُامحا•نب؛راحاربم 

 j*ا اوسعتألآردرر Uu،• اسهالىاسانلامماهام(مرسةاضخسدبذسارعا1ضيذرس



ذلأءلآذ<مآردت< ٠ سبخ،ىله،امحاسرض 
رنحاددسلسم
م،زحمحاُُتي

(1زصض 

\ا.٠ ممسماسمسمابضيس 
م(يصاهةءمم

اسهالىاسزلامهم|هاهم(بضلستالثيخسدبذسالحااض؛قدس الآءيرأ،ق)يات اسهة 



٣٨٢مماتادطنلسشاهاهم 

۴؛هن1ثاكاشاتحبي)افابي( 
 Mء أM

بمِجآسآصأهمح
ءنثامحثدذلتإ زم هتفن، زالناته النايق، زب ه الخند 

أمح،•زصحبه آله نعل 
بناممه عد محمد م يألم، )الكال،( اشِق المثائل مهثات يهدم تنين أما 

أخمد

بابظا(ثءاثص

ماةولأم الثثاء، مى نزو ماء لأم زالنجاتة الخديث، من اشثهؤ محوو 
•بغمنالأن٠س 

ثحاتةمحي ؤإف ُؤ، الطهارة محرم لم طاهر أو يالشمن نحن هإذ 
الخظاُبأبو وذكر استماله. ذثأوئ طاهر، ههز يتحمى ولم إليه وصولها عشل 

لامحزه.وزايهأحزى: 
^JJ،لألأ قئ لا نزعت، غمخأ الكزاةة لأن ١^، زئؤ ئلئ: 

خ1واكزJtبجاظلا التجاتهلأءترُالإبالإ،أثا اة اكنJ ء ^١ 
به.ثء ما بمر ملأ طاهزا، يكون الدحاف قإل 



م4اتادّانلامنياه1هم ٢٨٤

َ  9٠٠

،نمل*

لكفءإدا هدا وعل ماجه. وابن الئسائي، رواه العجينٌ أثر فتها قصعه من وروجته 
صح.ئه، محطهز م شره، لم مائعا فزاده يكفيه، أولا يكفيه ماء معه 

خالات:أزح قاله الاء صفه الطاهث عج ؤإو 
ينعهلا اثائي، واني كالرات، الطهورية ق الماء يوافى أف إحداها؛ 

الطهار0وؤ.

الطهازةأبماادلأ:ثع كالدنن، الثاته:
ملأبمإالماء، م1ةكاض ١^ لاممن أن 

أيصا.محه الطهاره 

علبإذ ههدا وئحومحا، ادندنا، وابي كالأئنان، دلك سوى ما 
٣١١زاJ لأنه حلأف؛ نم الطهوريه نلته ص1عا عبمله أف مثل الاء أجراء عل 

ا1اءئئهُ،فأفتهاير.
ينحلا انه أخمد عذ الئوايات هاكؤ فيه يطح ولم صماته إحدى عيت ؤإذ 

ذلأءوحالطة]الساء:"ا؛[ مث1!فاه مآ< محدوأ ؤؤق؛ا ثعال: لموله يه؛ الطهارْ 
ظاظثلأرقهثلأخت:انهؤ

اختائالخزئزمالأضاصؤز.ثئة:لأمحوزاشةلأ،ؤثئا 
هألئ:زاكووالأئُلأضخ.



٢٨٥•ه4أتاا;ساشامنياهاهم 

صل:

أزجه؛ثلاثة معل طهارة انتعملِفي ؤإن 
•طهاتته عل مسمى الحدث، ببما يربع طهارة ق ستعمل أف ؛ الأوو 
مطهرا؟طهورا مطهرأويئول عثر طاهرا يئوذ هل لكن 

مطهر.عيُ طاهئ انه أنهزمحا روايتان، فيه 
الئؤا:هاكاط1ضغ.هلئ: 
علباق ههو الوصوء، كتجديد منشحثة طهارة ق ينتمثل أف الئاف• 

محتي،ثةئئ:محمحمح.
خالات:قشلممق1ثلأث الثالث: 

دالعاJد—^١ —إل عتلات نمع مثن، أو ^١، ا متم يممصن، أف الأول: الحال 
محولمسا؛لآهسرلأشاساط.

طاهتا.ص5ون النجاسة، بعدروالعي الثابمه افيممصاو،تي الخالالثاتة: 
وجهان•فيه ^١^١؟ أو ثجتا ؟كوف هل لكن 

علمطهرا؟ طهورا أو مطهر عثر طاهرا ؟كوف مهل يطهايته المول وعل 
حدث.زمحع ِفي اكمثل الاء ق الئوايتما عل يثاء وجهي، 

أصح.الوجةالثابي منق: 
بماسههبجزءوثئءت.



•4إتادطنلامهماهاهم ٢٨٦

ضل؛

Uj  لا:>ئع١^^ زناء زاوي لكم اأاثت ِس ام م
]اواء:ُاأ[.ثتثزأه مآي عيدوأ ظؤ مال؛ افث لمول جثا؛ ولايزيل حديا، 
ثئصحةم منصة، م »تحتئ، الثوب؛ يصب الحيض ذم ق ه البي له 
عش.مممق ذه<، صز ثم لأش، 

يطلبمحت لأبأ لمحاتة؛ ئزيل فل امحجس عاذأ والأضح يلت: 
منأنزع لأن ١^؛ و ١^ زذو أخزأ، وب أنك.أي فإذَا أزامحا، 

إرالإزللءءو ٢(: )ص؛ ١^١^محر و ثال عاتا، زأبمز عيْ، 
اصنةشالأ%لأئمال:

أحمل•ض وووايه '، -^٥^١ أف وهوقول مه٧ما، لحور قتو؛ 
ص.زالظاهرض الشاصر٢'، م لحونمملقا، لا زيل: 
أخمد.ظنب ئالئِفي قول وهو الحاجة، لحووعثد وقتل: 

بابافءاتي،س

ملةشرم لم ؤإي، خلاف، بثتر ئجثا كاف دعيَده جاثة ا1اء وقعِفي إدا 
خالان:

مهوطهوو.مصّاعدا، وهوالملتان ^-؛^١، فوف أف الأول: 

(.٨٣/١وبدائعالصانع)(، ٩٦للرخي)؛/ السوط )١(اننلر: 
(.٩٢والمجموع)١; الكبملأرانى)ا/٧(، الدح انفلر: )٢( 



٣٨٧«هماتادطنلصهماماني 

انةثء>س،أا3لؤثؤوا.' ووايتان، مميه دوما، ما وهو قيلا، يآكوف أل الئاف• 
صش.و أن الإنتدلاوخ و نفوأثا فته ذي لدلك، وانثدو 

مطهنا.طهووا معوز هوالؤا-جح، وهدا قنت! 
َ ٌْ

٠ه^،ل 

َ  ٌْ

٠ض^ل 

إذ٢ وما ثحس، يالتعهث يعصه ماء ق النجانه ويعت إدا 
محونحس•عنمحا مص نإف فته• الأم بموم محوطاهر؛ ئمحن يغ 

مطهنا.طهورا سكون طاهر، انه والراجح هلئؤ• 
ضوث

وماثجثه، التعير0 ئالحزيه يالنجاتة جزياته مص يعيت إدا اجاري والماء 
طاهز.وراءها أو أمامها 

صل:

النحسالماء طهم ثق 

خاَلأت:ثلاث لمحاء 

ثلاثة!اثور من ^١•>^> فتطهره قلتي، من أكثر يكوف أذ الأول• 



«4اتاسئلال،نيشاه1هم ٣٨٨

بمفأيئآمحثمحلإلي
ينمسه.دعمث0 يزول أف اكار(ت 

ملتان.بنده وسمى التثيث، ثه يزول ماء منه بمرح أف اكالث؛ 
بمدرقط؛ \ص محل،محن أف:فوف اكان1: الخال 

الأمالثالث.

بمدرممط؛ ١^^ بالأم قطلأة ^،، ٥١دوو فوذ أف الثالثه: الخال 
ضالتجاته دلإ لا ^٠ ٥١يوف U لكزن 1ث1؛ ١^ نتندر ١^، ١^ 

ه.نم

^٩١^١؛أم مليلأ كال شواء طهز، دثيثْ زال متى آنه ١^١^ والمول، ينق! 
ثجس،مهؤ النجانة أثن وحد ممش وعدما. وجودا عكه مع يدور الخكم لأل 

طهوت.مي وش 

ئ:

قانتمالة هور طهور إل يشم الماء أف شبي فيإ المزلف كلام ظاهر 
كالشزمس،التطهثر، عتر ق انتم^مح قور \ر0نحإ وهدا طاهر، ؤإؤ( وعمه، اشلهثر 

صثاش،ثلأنجئومح•
فيإأيما انتمالث ولالخور به، ١^؛^ لالخور القنم ^١ يجس، ؤإل 

ونحوم.كغطش بصزورة إلا والطلح، كالثزد_، التين، إل يتندى 
ونميللتتمر، لا واتئظيم_، أرص كعنل لابمدى، مينا انتماله ومحور 



٢٨٩«ه«اتادطشامهماه1ني 

زطاهئطهوو أمثام؛ تلاثه ايء ؟كوف الوثف كلام هعل ^٧!،، ونحو ونع، 
وثجس•

وهو^٠١، ٥١عل الدلل لعدم وثجس؛ طهور •' ةذ°سنان انه والصحيح 

بأبادقذشافء

طهارةثك ؤإف طهوريته، عل باق يهو الطاهر ثجاتة لب ثك إدا 
كافنا ياة \يرذ: لأن لأم؛ لِانتذخابم نخانته؛ ؤ ، بجن;u3\كض 

.Jعلماكا

لهومه،ا يآكوف اف يمكن ا يعيث ثم وقد فيه النجاسة وقؤغ علم ؤإذ 
الأصل.من أموي خطو0 بتا، الفiاهزثعيرث٥ لأف ثجس؛ 

لإحتإوالئث._ت<، شن حض قبوله؛ يئرم لم بنجانته يمه أحتره تإل 
عدلا.ثنل، عاقلأ بالعا كاو من والثمه ينجته. لا بإ نجانته اعتماد٥ 

حكمداك، ؤب آحر؛ ثمة وقالا الإثاء، هدا ؤ؟ ولإ كلتا ال ثمة أحمته ؤإل 
خميعا.فهتا صت. لإمكان ا1اءين؛ بنجاسة 

للتنارض،تمط ممحا يه ئزلإ يمكن لا ووقا كلبا عينا ؤإذ 
عوه-عل الماء نهض الرجتح، وعدم 

'(الأخياراتاس)ه/.0م(.



«4اتاسنلامياهاني

سل:

وحمولا.ءئ' وكثم، انتم^مح^، حزم بمجس طهوت ناآ اشب ؤإن 
يتحثى.أف الطاهرهله كوعدد ^١ انئ النجاد عئ م عن 

ئدمِفيوثاو: أحمد، عن ووابه )الإدصاف(را؛ ِفي دلك وحكئ هلت،: 
اه.ثصاضيح.

به،ثوصأ بعلامة طهارiه ظنه عل علب فتإ يثحرى ؛؛ الئابج؛،؛ ومذهب 

تطلاأخدمحا\ئ.ءا فته، ثك لا طهوت بمدة ه م نا ذلك، ذؤ 
يالاحرأحدمحا يطلا يملأ لكف أو فته، ئك لا طهور بميم كاف لإف يالاحر، 

فيه.شك لا الذي ويوصأبالطهور دلك، علته حن، و— 
الطهازهله لتحصل وصوءا؛ إثاء كل من وصأ بطاهر طهور استة ؤإن 

ذ\س:كاملا. ^'١ بمة كل من أنه:وئأ كلامه ظاهث ممتؤ: 
عزيه.هدا ؤمن عزمه ^١ من وا■>دا وصوءا يتوصأ 

إداالخلاف، هائيه وثنلهت ظل؛ عل علن، فيإ سمى هالِفي)الإشاف،( 
مئهإ.الوضوء يضح لا وصوءينرا، ®يتوصأ يقول؛ همن يمين، طهور بميم كال 

)ا(الإماف)ا/أما(.

١(.٨ ٠ / والجموع)١ (، ٢٧٤/ الطلب)١ ونبماة ٣(، ٤ ٤ / اهمر)١ الخاوي انفرأ )٣( 



٣٩١«ه«اتاسشمهماهاي 

الوصوء،يصحح عنهه،ا هدا ؤمذ ■إو°ذ؟ هدا مذ واحدا رروصوءا يقول؛ ومذ 
كدِكلإشرمحاا/اه.

طهورأمام: تلالإ إل ام شيم م نيت اك1لة ثدْ و ام ولكن 
لاعئاهر.وجود ولا ممط، قسءأن انه والصحيح وطاهرويحس. 

واحدا.وضوءا ثاء مذأيإ نطاهرثوصا طهور ائتة مإدا وعليه؛ 
صل:

الحيوانور نو 

آةنامتفلأيه وهو 

تألولع وهوثلاثة طاهر، أحدهات 
؛<،.٠١١مذ ثه انتدل م طاهر، ونؤرْ الأتيأ، ١^!،؛ 
خلاف.ه طاهئ قهؤ محة ^-sj نا اش: 

صاه، ق دوثةا ثنا \ذث}ت زم ت، ١^ ممذ لا U اكاJئ: 
طهارةعل وبتنلمله الهرة، طهاؤة عل بتنطوقه ذل ومال؛ له، انثدل يم طاهر، 

وJحؤها.كالمازة عنه ؛^^ ١١يمكذ ولا علتا، يطوف مما ل٤نذه دوم؛ا؛ ما 
يجس،قنورْ منهنا، ثولد وما والخئزير الكلب وهو يجس، الئاف• اليشم 

الكفامذ بانةثؤ ١-^،^ ق لةكلم ا-وعلل لدلك، استدل يم وحمعأجرائه، 
)أ(الإنصاف)ا/أا■(.



م4اتاسنلامضاهاني ٢٩٢

ه(: Y٥٣٠/ ١ ق ءى)،ج ل;؛يعو الإنلأم شخ ئال ئلئ: 
صامةفءكلأة1ماو:

٠.مالكر مذهب وهدا ويقه، حى طاهر، انه أحدها: 

الئوا:محثإخدى الئافمح،رى، ندفي زثدا شوة، ض تجز، انهُ اش: 
•عذأحمد 

ؤإحدى، حنيفه م مدق—، وهدا بس، وويقه طاهر، ثعره واكالث،: 
وطوبهاتدو، أو الثوب أصاب لإدا أصح ^١ أحمد. عن الئوايتأن 

اهامحبمالأءُ-مم،وإذاولجو،
أولع:وهويلأية فيه، خلف اكاوث<: الشتم 

روايتان:وفيه، والطم، البهائم سائر>ساع أحدها: 
ندلك،.انتدل م أهؤاسمثة، إحدامما: 
لها.وانتدل طاهن؛، أمتا واكاتة: 

مح،نتج1رنا:ثن:
ظِلخلأ،خالأدولفيه.

lj :_ ،3 ط-هازمحا ،،ilJl5 P البئ.كال:دزكبلأف ظلة
\ب)\ا0اا(.)ا(اظر: 

:٥٧٢الأم)آ/آأ(،وانموع)آ/ انظر: )٢( 
٢(.٠ ٨ )١/ ابن س انظر: )٣( 



٣٩٢م4اتاسشامهماهاهم 

لكثتهلو كو\وبأإ ونصحبويا^ يمتنوما الصحابه زلكو ٠، والخميزر البثاو 
١^.بجئاكئزبجامحا،ص 

(:٠٦٢ A ١ ق ش)مج ق نية زن \لإيم شخ  Jiiئ: 
ثاكافتي"'محالك اوفر؛؛؛، تحزون س فأثؤ ثاياي ئوث زك 

مكموو فيه، مثكوك هز الأحنى: والروايه عنة، الروائي إحدى ق وأحمد 
ويتيمم.ُه، يتوصأ ٠، -حنيمهر 

كلعالت،لجتا مكوف ثجس، حتوان باطن مى متولد لأنه نجس؛ انه واكاكه: 
هاواظئاهاير،ا.

يمضىوهدا والطوامايت،، عاؤا الطوافين من يكوننا نورها طهارة يعلل 
هإلوالخناو، والبعل سؤ يبح من حجة من وهذا للطهارة، ئمثضيه ا-لثاجه أف 

(،٢٩٨٧)رقم الجار، عل الردف باب والمر، الخهاد محاب المغاري: أحرجU 4 ذلك، س )١( 
أسامةحديث، من ( ١٧٩٨رقم)اف، الك،.إل دعاء ل باب بر، والالخهاد كتاب ت لم وم

نطيفة.عليه إكاف، عل حمار عل الله.ركب، رسول، أن ةءلإثيبم؛نات نيئ ابن 
(،٢٨٦٤)رنم الخرب، ق غيره دابة قاد من باب والمر، الخهاد كتاب اJخارىت أحرجه وما 
عازببن الراء حديثإ من (، ١  ٧٧٦رقم)حنتن، غزوة j( باب والبر، الخيال كتاب ت لم وم

اليضاء.بغلته اممه.عل رسول، رأى أنه هههقيؤآأ 
(.١٧٢/١والمج٠وع)(، ٣١٧/١(،والحاوىامر)١١٥/١الدون؛ن))٢(انظر:
(.٦٥ويدانعالصنائع)ا/ (، ٤٩للرخي)ا/الموط )٣(انفلر: 

بابالطهارة، كتاب والرمذي; (، )٥٧رقم الهرة، سور باب الطهارة، كتاب داولت أبو أحرجه )٤( 
وابن(، ٦٨)رقم الهرة، سور باب الطهارة، كتاب اني؛ والث(، ٩٢)رقم الهرة، سور ؤ، جاء ما 

حديثأمن (، ٣٦٧رقم)فيه، والرحمة الهرة ور بالوضوء باب وسها، اللهارة كتاب ماجه؛ 
جيمحن.قتادة أيٍر 



*هماتاسنلامياهاهم ٢٩٤

فتهإليه محتاج لنا محه إثاحه مع لإثه الكف، ئوو مثن دللث، مووت والماع 
الثملبخلاف، ثمنه، حرم ؤلهدا للحاجة؛ أباحه بمول،• والرخص سؤرْ• ص مي 

اه^اثرصانمن.
رزاقان:محفتها اضانه، اليأكوثلمها زم الخلاله، اكاJثإ: النزع 

س:جاخا،لإانثدولدش
ذلك،.نظل طاهزة، ١^١ ؤاكاط: 

منه حكي زؤيشه زشعرْ جلده مذ الحيران أجراء وعأفإ 
محمه.محافتة أجزائه، 

نله(: Y٦١٦/ ١ ق )ن القاني وثذص الإنلأم شح مال منت: 
رزايات•ثلاث يجس محل عل الئايثة السعور أ'همت~ِفى بلإننام ~أي 

زالخنرير.الكنس، فعر حص طاهئ، خميعها أن إحداها: 

الئاذأيرُكمول خميعهاجل، أو ؤاكانيهت 
كالئاةطاهنا كاذ الحثاة و طاهزة كات، إذ ١^ فتن أذ ؤاكاكه: 

زالخنزير.كالعأو._، يحس الحياة دجسِفي هن ما نقعر زالثانة، 

زمرجما،زالخنزير، العأوس، قعر كلها، الشعور طهارة الراجمح• والقول 
الإننانئزن، زأضاب زيا العن، شم كاذ لإذا ثدا زم الزيق، خلاف، 

(.٦٧الكبم)١/ والحاوي (، ٩٣ازف)A/ محمر انظر: )١( 



٢٩٥مماتادماشصنياه1ش 

وأحمدِفيإحدىا ومالكر حنيثه كأي؛، حمهووالفمهاء، هومذهب كإ علته، ئيء قلا 
عنة.الئوايث؛ن 

منمتحلل الريي أف وؤيقه الكلم—، ثعر بتن وقرى لدللئ،، انتدل ثم 
ظهره.عل الشعرءإدا،والت بخلاف الكل—، باطن 

ءي كالكلأمِقوريشه ثعرْ قالكلأمَفي بنجانتؤ قيل حلوان كل و م
زالخزثكف اتاء ي نخص ه قالني، زايا ئال: P الكف، شتر 

البملزلوثه تحيثة ء شنوؤه، ^ نجية أن اءث1ة ق د زلا ، ٠٢ؤالضر
عنالزفؤع الختج من هدْ زالحال شعورها ينجامة ءالمزل دلك،. زعم ؤالخءأر 
اهؤالأمح.

ٌد م

٠انمل 

١^^^٣أي:زايزاف 
لهّانتدj ئأ طاه;ة. سقة ؤااتراد، نيةكاوس، محل ئا : ٥١
ؤالتثارُت،،كالدثاب - دئة لاثسل U أي -تاه ص ثة يث نا اش: 

(.١١٥/١(،واب)٢٠٨/١)١(انذر:حاتجاينطدين)
رقمماشية، أو صيد يكالب ليس كلبا اقتنى من باب والحميد، الذ.واح كتاب خاريت J١أخرحه )٢( 

من(، ١  ٥٧٤)رقم نسخه، وبيان الكلاب بقتل الأمر باب ائاة، المسكتاب لم: وم٥(،  ٤٨)٠ 
خ.بممح-عمر ابن حديثا 



«،«إتاسنلامماه1ي ٢٩٦

إثح.اليباب،، ذؤأ ررإدا حدث! انتدل ثم وميتا، حيا يهوطاهر 
روايتازتالموت بغد طهاتته يفي الأدبي، اكالنات 

مح\مضلدوك،ؤئز.
تتنح.ماوت زمات، ق نمط صبي ثجس• انه واكابجة• 
ميتته،تحل ولا نائله، مس ذي حتوان كل وهو دللئ،، سوى ما الرابع• 

لدلك،.انتدJ م دث1تتهجنه، 

كتاُتحمل النجانامحت٠ أحكام المزو(ِل ١^٥^، ثنط ويد دلت،1 
•النجاتائب، صواوطِق هنا ئدكر ويحن الصلاة، 

هن:النجت1 مالأغتال 
أث'لأ;ةلمحثانيالآلك،سبم

ا'-الآص•

كالبموض.جرحه، عند دمه سيل لا ما أي؛ نائله، له مس لا ما كل ~ ٢ 
الكنس،.سوى الطواداتا، مى وثحي؛ كالهئ عنة، \ذئ>ر؛و يشق ما كل ٣- 

يثشونخومحا، والنذ-وة كاتوو الأم م جوف مذ خايج كل ثابجا: 
مذذلك؛

يمحأل إلا مئة، وكدللث، وزح ومحاطث وريقه ولبنة الأدبي مني ~ ١ 
مذذ;لك،إياغ.



٣٩٧«همااتاد،،1ئلامنيامني 

الحياة•طاهرِق حيوان من والمحاط والريق العري، ٢" 

بعضعند ويحوم وعذتته الوواءس، كصء نائله له مس لا مما الخارج ٣— 
امء؛ومةاكثزمنة.

دلك:من وتنقى اثثات، حمح ثالثا: 
ا-ظالآص

مآ-ظء؛زانالبمر.
''ا-بهئلأصلأناة.

دلك؛ثى وينتش نحنه، ميتة حيوان مى امصل حرء كل رائعات 
واويس.والوبر والصوف وهوالشم الحثاْ، محله لا ما — ١ 

.١١٧اثنالإنلأم شخ عئد ^١٣ م)؛ ٢- 
ظُتجأ،سمنذلأث:خامنا: 

ووعاوه.المنك ٢— ذمالشه،دظه. ١— 
الدماتاقيِفياشمؤالثثوو;نوالأكاةالئزعج.٣- 

طاهزْ،مثته لأو اشش؛ من يمج ٢ ما الادمئ دم طهازْ ويشز 
ظهارةطاهر، الحياة منهِو، الممممل الحرء ولأل البمر، حيوان كدم ذمه متآكون 

•الدم؛سباُبأوو 
١(.٠ • X/ )١ الفتاوى محموع )١( 



،ه4اتاسمصنياهام ٣٩٨

امحار\]أ>توح,< وماء والصديد كالمح النحس الدم مى تحول ما نادتا؛ 
وهوثجانته، عل الدليل لندم دلك؛ طهاوْ ٠ ر سمة ابن الإنلأم شخ 

الصحح.

١^^ؤالإنكاثممط ١^^^، ممرمن قل نئن ا-قم، تاثا: 
والثدة.الطندسا وجه عل 

مائمالدليل م نجانته، عل الدليل لعدم بنجس؛ لتس الخم أف والراجح 
علاءالأمحلأمحِفيمنمم•

محاش؛امحاساُي عن ويش 
الحيض*دم إلا منه، يولد وما الدم يي-تر ~ ١ 

ثششمل،لإلإالاض.٦-^^ 
مأ-تيئشيرملهاض.

كمحرا•يلابثه مذ عند رمحا محر والبجل، ايار بول محر " ٤ 
عندمنها التحرز يشؤ الى الطيور مذ وحوها الحماس يزق يستن - ٥ 

سمثه.ابن الإسلام شخ عئد النجاسات حمح سر ~ ٦ 

;ا(الأمحاراتاس)ه/مام.



٢٩٩م4اتاسللصشاه1ني 

ب1بالأذيؤ

صرباباثليي 

كالثمينا الأد،ان، جس عثر من طاهر إئاة وهوكل عثركراهة، من ماح 
1نعيني\مانثدولأ.

والوييالم، جي"يزا دم ُم والؤصؤ• الدم، آية وهو ٣، داكاف• 
عوث>بهمحها•

وؤبمثوي لكلقور، اكذة خزم انتمأمح خث؛ نا لأف !^^؛ ٥١ذ.لإأ 
إلياجتهن لشاء؛ اشحل ابخ يإيقا اجر- لعموم واشاء؛ الرجال دللئ، 

امحع•بئ محه التنويه تجن، عداْ ما يلارواج، الئزين 
صل:

والقصة.الدف آته من الطهارة ِفي 
َ  ٌْ

٠

الئاثم:ان:
الإّتئوماخه طاهزة إ\له' كالبجود، او تشل لا نن أخدمحا: 

أحمدِقرواء قاحابه،ا تجحة ؤإهالة بخبر تئودي أصائم صئ؛ثقيظ البي ٌلآف 
اكد.



،ه*اتاسنلامحياه1ي

وبعضوالجوس اfSوJان كعبدة والنجاسات، اثنان ينتحل من اكاف؛ 
ثجس.يهو انتنملوْ وما طاهر، يهو آنسهم من ينتمملوه لم ما النصارى، 

زظثاكلاسمحطاؤ

^^واشأوّالأفارمحاطاهزة.
امحت،هيث،مممه رنانان؛إخدامحا: انبجالها وامه زو 

زثثوائاصنوئ ^U، »لأمحوابجابجأنلأبموا الض.قال: و;ي\لأ 
فها«.

زأثاتاب
Uطاهت، يهز أن خدتا مك ثنوة؛ لإ نا الأئل: 

ةلأضمحلاكاتةكالإا0.
أذإلا أحب أحمد ممال عورام-لم، ملاق زهو لبثوْ ما والثانىت 

لأتمالماضي؛ قزل وئؤ الإعادة، وجوب ثحشل فيها، صل إدا يعيد 
ا-ئاد_،؛م محول، وهو الإعادة، وحونم، عدم وعشل ثالنجامات، يت١بدول 

داكك،.يزول، هآد الطهار٥، الأص،ل لأو 
يئلا ِص ا3كئار ثإلاع كان ا0° لكن أضخ، اظار_، م قزو ينث،; 

إذالإعادة ووجونم، سا-ألم، ق الصلاة بتحريم المول، ٥^^، كالنصارى يالطهارة 
فتها•صل( 



•ه«1تادطئلامنياه1هم

ِ ٌْ

٠ه^ل 

اقةوجلود 
محثصتجأ،لإانثدو

بمِلكثم.
عباسابن ■ؤديث الحياة؛ ق طاهرا كاف ما جلف باليخ مها يطهر وعنه؛ 
ظإي قالوا: به؟« قانثثوا قدموة إثاها أخدوا »1لأ ذج: شاة و ن.بممحمحاو 

عثه.مممى أكالهاا< حئ؛ *إي قاو: 
زلابجغم، اثدلوو من أخص  JJjJlذظ( ملت: 

قالطهاوة وصمان: فيها والشاه ثاة، ق ورد أنة أحص ووجه الأعم، عل 
الحثاْ،نحلالأم•

Aلآliاق كاJ هدا لززي؛ اأاكوو أطأ؛ ١^١٥ و والناهن 
JالJتاغيطهؤ لا ١^ نمنها نبعة، إل ٠ ^^١ ١١ثرح ل أوصلها أحرى، أموال 

الأةناكالتاكوJاكم.
شيخوحفيده ديميهرآُ ابن المجد واحتيار أحمد، عذ الروايمحن وهوإحدى 

ق)الإصاف(ر،ر.ذي ام!ةرم، الثاني و جمه ائن الإنلأم 

)ا(سلاللأم)ا/ا؛(.
)ما(اكفى)ص:مآ؛(.

المرية)ص:!٢(.الفتاوى خصر انظر: )٣( 
)إ(الإضاف)؛/مااِ(.



م4أتادطئوامهماه1هم

.اللمي أف وظغه الحبق بن سلمه لخديث اواجح؛ الهوو هو وهدا 
رآآ.دداعه« الأدُم ولأحمدأ»دلك0 دلكتتا«راُ اؤة جثوي »دثاغ ئال: 

لا:زدالد:اغ ١^لأف خبث من ذيك م (: ٦٥٩)٩; ١^ و قاَل 
١^،عئد  oISjJLطهن لإ ذم لن \نح\/ب زعت ي ^ ١و 

اههكدكضغ.
السباعجثوي عى ررمى البي. لأف يجنا؛ ، jis"ماحلي يطهئ ولا 

ماشور((نثاةالأيرُ
صل:

جرءلأية بحال؛ يطهر لا يجس، وحافرها ومحلمرها وقرنيا المسه وعظم 
ربمر.ؤمح، بمب،'الثلم ش ^٠١١، قوله منها ١^ عن؛ والJJل اثته من 

[.u<\-ua;_Jعيءه ظق ثئ|مح>؛كلي أزل أضآدآ ائوئ ش؛^١ 
)المائز^(:ِفي هال الأئةاء. هد0 طهارة أحزى ووايه أحمد وعى ينئ؛ 

^^نئر،ا-زئزاكاثرْآ.اه ٢٩١سئثا-همخلإخ 
لةلبز ما طهارة يدلل الدم، النجاتة عله أف الزوايه هده ويعلل، 

رنم)ه'؛اأ(.التة، أهب ؤ، باب اللباس، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
)آ(مدأخمد)"آ/ا"ماأ(.

الانتفاعالمهيص باب الفرعوالعتترة، كتاب والمائي: (، ١٣٢-١٣١أحد)؛/ ام أحرجه )٣( 
خيقبمتغ.كرب معدي بن القداد حدث (،س ٤٢٥٥-٤٢٥٤رقم)باع، البجلود 

X٣١٣/٥)٤(الأحتياران،اسة)
الإضاف)ا/آا،(.)ه(انذلر:



م4أواادطشمهماهاي

ُ.ر  عوقص وص دم، محها لمس والحوافر والأظافر والعظام نائل، دم 
لعقلام.ى النجاته ثاثر ما عسل بوجود بمال أف هدا 

ضل:

كافمتصلا والنجاتة، الطهاوة ِق حكمه وريشه ا-لثيوان شعر وحكم 
١^١<؛،.أو الخياة لحال أو 

المهزةومم ثجس، الكف هشم وعiنهث والصوف، الوبر وكدا ت ملئ 
ظام.

١!^نطأ محق: انن الإنلأم لشح ابمرثة ١^١^ محم وي 
أهوال:ثلاثة فيه ودحو0 وشعرها وفلفرها 

أخمد.ص وهورواية الحمع، ثجانة 
وهوالشهورءل1هز0، وثحوها والشعور ثجنة، وثحوها العظام أل والثانر: 

ومالك،.أحمد مدهس، وءنلِفى وهوالصواب ظاهر، اُمحع أف واكاك: 
•حموانوكل الكوسا. نم حص الشعوركلها طهازْ ^١^٠؟^ أيصا: ومال 

والريشوالمرن الطم ءارْ والشح وواقان• ذمْ ممي بجانته محل 
(.٢٧—  ٢٦ودحؤْاه.)ص:

٠

محه،ووخ لا لأيه طاهر؛ وؤيشها وشعرها ووبرها اوه~ "بمي وصومها 



م«اتاسصامشاه1ني

-صانه.ااثوانِق من بمبم1ه ثتجش حما0 فيه ولأنهلوك1وث ١^١!،، تحثه ٥^ 
ضل;

لدلك،يجثه ؤإئمحتها ئجس، وعاء ق ماح لأنه يجس؛ اأسة ولص 
يضعوهو اأجوس، حس مى أكلوا لآءوبم؛ق الصحاJه لأف طاهن٥؛ أيا وعئة 

يا،نذ:اىبمائ.
الثدذةالحاء وقح وقدمحنز، الماء، وقح اثنزة، الإشثة"كنر ةنت،أ 

١^^٠^بطن مذ ينتحزج أصمئ ثيء وهي وسمحه، منفحه ذآأو\ذ\ كشح— ومد 
وعيْ.١^؛,^ محثن ١^، من 

امضوءوسهقوائم باب 

واةكالآكد.ظِذ الملن،، زمح1ها ، ٥١ص ول 
دبك،.خلاف، والصواب، ُالنية، اشلق انتحتاب كلامه من يوحد ئلتؤ؛ 

لأوحاو؛ قأئنائه عزين مإف وصؤئه، نائر ذكرهاِفي ١^١^ وينثغلم، 
^سوضأيزابجاكالضام.

شولأملأياحهخا،كاص.زمغ ثصفتهاألنيي 
،٧٠٤حدئه؛ يزيؤع لم ١^٠-—٠، كثبس ^١^ ٥١١ثه يئ/غ لا ما ثوى ؤإل 

وزبمنزوع،أتياجئد.
إحدىق حدثه يريؤع لم المران كقراءة الطهارْ له سشمحث، ما ثوى ؤإذ 



4ه4اتاد1ّشامهماه1ض

بجإلاسة،كَبياي.
صحيحةطهار0 زيمح هدا، فعل ثه يئنغ لأنه يني؛ الئاتة! والرواية 

ريعه.لوثوى كإ الثدث، قزيعت 

إداأما محد.دا، كاو، إف اريمع ا-اثنث رغ ثوى متى انه بدلك قلت،ت 
لثتيءه؛لأئأنام:الطهازة نزى 

قزلأخيلا، وئ كالئلأة، الطهازة ثه ف تكون؛١ أن \لأثو•  ٣١
زاحدا.

ثنيي ١^، كثص الطهارة ثه تشزغ لا مما ثغوذ أذ اش: القنم 
واحدا.قولا حديه، 

روايتان،قفيه يب، ولا الطهارة له تئرع مما ؟كوف أف اكالث،ت القنم 
٠ُذلك ثرير ا■لتيث، أف والصحيح 

لها.زعم وجهي. عل، ع؛ثة؟ مهلثني معي حدث ومع محإفثوى 
حدثه.ارمع معيته صلاه ؤإفثوى 

ضل:

روايتان!وفيها اممه، ُم يقول! ثم 

ضنعيد ر بديث ئها؛ ١^١^، طهازاي، و زاحأ أبجا إخدامحا 
أكنئز أف! قال _« اشِ ٣ ٣ ني ئ ^ ررلأ ^j! أنه ف ١^، 
الباب•3، هى؛ 



«ه4اتادطنلامهماه1هم

ضأي - قئئ اوؤا:ات افيي الخلال: قاو ئأ. أبا ^١^: 
ثزودالإ فيها، الحديثا أحمد وصعق ^٠؛؟. ١١يرك إدا يه بأس لا انه أحمد~ 
حديث.هدا ل شت 

سل:

منئام إدا عنلهإ وجومحت، ق والخلاف دليله، ويكر يلاما، كمنه ينيل مم 

٠

 Pزممييه. ذيكح ذكن نأ ثبمثشق، ض مم P :زئنة:هال
الصئزى.المحرىدوو الطهاؤة ق واحتان أنج وعنة: واجب،. وحده الأنتئشاى 

.ؤاشJ س ثالءثياب، منئؤ: 
فنل:

١^٠^٠امحدومن ما إل المعتاد الرأس نعر منابت مذ وجهة يعجل تم 
١^١^^ ص ٠^^، ثالدءن 

لأنةمحة؛ نا غنل بجن، لإ البجزة بمي كشف ثم ١^-^ و كال لإذ 
الأدفإ.أمحي دابمن أي ثاطئ 

مىالمنلأيل نق واتشزة. الشعر عسل وجبم، التئزة مفؤ كان نإف 
الكخذظاينيرزا:ثان:
إخدامحا:لأبم،ظه.



«بماتاايىطشمنياهاهم

ثمحتحن.لإذوجا.
الظاهئالئيويئلئ:
صوث

والأصحطاثت، ؤإل أظماو0 عنل ويجب المرممين، إثا يديه يمل ثم 
الرايدؤ•

سل!

تنح٤^^ اأن1ة 1ل أخمد  Jyزظاهئ انينا؛ة. زتحن زأنة، بمتح تأ 
منحمحزمه الرجل' وعنهِفي رأسها• ممدم كسح كامت عائشه لأل رأسها؛ مثدم 

معضه.

والثناء.\إئ-يم{و( حق الرأسِفي حمح تنح وجوب الصواب! يلت! 
نواءالرأس، عن محزئ ولا الئعر، س الرأس ثى ثرل، ما منح بجب ولا 

. ٥٧لم أو رأسه قوى معمده ردْ 
فصل؛

بجألامحز(•
يجرا•كاف ؤإف الحين طهارة مى ي عن يعمى ولا 

يتحثرمح نإف • ١ الإحيياراُب ق ينجي؟ ابن الإسلام شح مال ملت! 
ومثلهلأصحابمأ، وهووجه الطهارْ. صحت اiاء وصول ودحؤْ ظمر ق وسح 

اه٠وعجين• كدم كال، حيث الماء وصول مع يمر كل 



•ه4اتاسشامشاه1ني

مثلمنه، اشمJ علئه يئؤ فنمى الصوامح-ا إل أهرب الئيح يكرم وما 
ودخؤيم•البوياب ل وعث! ا"لإازين 

صل؛

لكظصا،ثخمةأة-1ي:ضمح-كفيى
اكنَمح•مى كلأ ميل يكر ئم بواجب، 

فنل:

ويكروجهمحا•روابماي• الموالاة وجوب وق 
فند:

أكثزأعصائه بعمى عنل ؤإل أئصز، والثلاث محرئ، مْ مث؛ والوصوء 
منملأث1ز،ؤلأنيديلأث.

َ  ٌْ

٠ض^ال 

الواجب■لذي ادرؤ جق 
فنل؛

ِوشؤمواتيزة.
صل؛

روايتان!والوضوء العسل بلل سشيف وِفي 

مموه.حدث، وامحح محنه، 



«ه4أتادّانلمهماهام

ؤاكاظ:لأ;1زبه.
لإخماو

\خر.لسب ردها يكون أن 
فنل:

وعنلالوجه، وعنل التيه، ت حمته خلاف، بعم دلك مذ والممزوض 
مح،ثيم،ؤئوالئبج.

والأنتشاى،وا1صممحه، والموالاة، الرتسسا، روايثان! فيها وحمشه 
زافشط.

اآفنثةي \فش-زاث^لغه مو -بمني ١^٠ عذل : طح 
الأصايع،وقئليل لأذنأن، جديد ماء وأحذ اللممة، وعيليل والإنتئشاق، 

زاك1كه.الثانأ ذئ بالبمى، ؤالياةة 
الرأس،مذ لأي للاذنتن؛ جديد ماة أحد يس لا انه الصحح ئلت،؛ 

•جديد إهمادمحاخ^ء يقذ ولم 
وابات،إضاسن

الخاجهبأف ديك، وعلل جرير، بحدينا انثدو< ثم خلاف،، بعم وهوجائز 
بنزعي.يلحق المشمه وأف لدلك،، ثدعو 

بابالحيض، كتاب وملم؛ (، ٢٧٦رنم)اليدين، نقض باب الغل، كتاب اJخ١رىت حرحه أ ا
(.٣١٧اس،رثمرغل محفة 



«ه*اتسئوامشاه1ني ٤١٠

أزبعة•بئروط العنل، يوف الوصوء جواره ويهتص 

شمأءجمئة ظهر قإف كله، الميم من المرض لمحل ناترا ؟كوف أف أحدهات 
نسلولا العتل، ظهن ما وحكم اثنح، انثر ما حكم لأل علتث؛ المنح بجز لم 

بمام:ءا،س،اضل.
عولأ؟دث طل؛ اأأح م لب - التئزة -بمتي بجذ نقiا الخف كاف ثإف 

ناتر.

النصوصلأف الآم،وا٥^١؛ ١^^ دام ما عش المنح جوار الصحيح؛ ملت؛ 
حاصلة.ينزعه والمثمة مهللمثة، 

ثملمهأو لنعته الميم مى ينقعل كاف محإف فيه، اثقي مثابعة يمكن أف الئاف• 
١!^مثاJعه يمكن الذي هو إلته ا"قاجه ثدعو الدي لأف عش؛ النح لخر ثب 

فيه.

أفظ^بمغئ امحرة روى لكا وابوارب؛ وايرى الجلمود دبك ِفى ونواء 
ودال،توالرمذ•ي، داود، أبو أحرجه واشل؛زرا ايوربتن عل رامثح السل. 

صمحح•حس 

أصحارس٠من تإنقة أؤ نبمة عن الجوزبي عل المنح يدكئ أحمد؛ الإمام مال 
١^!،.أيه فيه، ا1ثتي ئقا:ئ محن بلمدم ناتث نثوّت زحئ اممه. زئوو 

و>نتاحهلا رحصهه لأف عق يمنح هلا متاحا، ثكوف أف ١^١^،! 
بالغصنة.



٤١١اه1ي «،م1تاسدلائنيهم 

أذحلمحاهإو رردعمحا المغتنم؛ بديث لكملة؛ طهارة ^ يكهثا أل اوابع؛ 
عش.مممق علتهإ. شح طاهزث؛ن،< 

ا-إتم،قادحلها الأ-حزى ، J_1pم ا-لما، د1ذحلها رجليه إحدى عسل لإل 
بمالأئولإليواستة.

رالثتس،الطهارة كإو بعد كال اللبس بعد الحدث لأف لحور؛ وعنة؛ 
زغالأثللإببممالأ>ى.

أيرهب مي. ردكزْ '، سمثهر ابن الإسلام سيخ احثاره ما رهدا يلث! 
١!^،لحان محدثا بيا أذ بمد افئ الثحلأنِفي عتز لن ثقاَل: '، ^%١٢

أحمد.الإمام مدم، ق ■؛مج وقول حنيفه، أنج( وهومدم، 
اثنححاو نحدث، أف مل آحن هومحة نبس مم طهارة، عق حما يس نإل 

محئئا.أم ضحيلحا الئغثائ لفزقاج، اي 

؛jJ،٢ اكح لأف ه؛ ١!^ نحز ثب ١^ بز نأ ، ٥١تتح نإف 
الطهارة.محئل محلب ادخل، ض الحدث 

عليثة لأقه الحاو؛  oSaق المندابي عل المنح جوار الصحح؛ هدت،ت 
طهارة•

٣(.٠ ٥ )ه/ العالمة الامحارات ( ١ ) 
'ا(.ادرط)ا/ا،و-')'آ(اظر:



*هماتادّاشامنياه1ض ٤١٢

1اواك.ومما اجواو ويتوجه ُت )المئوع(ا ق ئاو 
بزلأن ١^؛ الأَظهث و (: ٤٩٠)آ/ )\ص( ش/في زقاو 
اه.تموو. ®إماطهارْداقمهااعيُ علطهاوة، 

التحتاني،فيها تتح منة أوو مذ ثآكون اهاو هدم ابتداء ولكن 

ئصارامإ، انتر الميم لأف محور؛ أف واحتمل صحح، بخف، سو لم الميم 
الزاحد.كامح،

^^^و،مالإخماوالأبجصاب.
ضل؛

زذو، Jiidjيايهذ ام د1هشم، نوتة ض ي ج 
دلودلك•

وء١^٦^، ذاخدى المحس بمد الحدث حن مذ المدة نبموايداة 
دلك•

هاهتمحىايام، ثلايه وا1تح السل.أمز لأف ائنح؛ حن من والأحرى• 
أذتئوف

مقيم.منح ١ثامحزآتلم م لدفي ا-منحِفي ؤإو 
)ا(اموع)ا/خوا(.



٤١٣م«اتاسدلصنياهاني 

ئتافر.تنخ ٩^^ \لحنب ممئ: 
صل:

•فكل 

اقهرق طهازيه بطلش النح عل حميه حاخ أو ائنح، مدم امصت إدا 
الطهارةزال:طلت فإذا الخم، تقام ١^٢ اشخ لأن س؟ الئثا:م، 

سعص.لا ل5نبما عها؛ كم 

لكقبمم١^، هأخزأة ع1ها، دل زال لأم هدئنه؛ عذل محزئث واكابجئ: 
تحداناة.

الطهاو0لأف يدنيه؛ عسل يلرمه ولا ياقيه، ، ^ljUأف الصحح ةاوث،ت 
عودلل ولا شزعذ، بديل إلا تتممص ملأ الئزعذ، الديل بمنتض قت 

سيخواحتةاو ٠، حزمر ابن مول وهو ١^٥، ايتهاء أو ا-محث، بحخ اماصها 
ئ.ذئوَ\ءض : ٠٣١٧١قال ،. ٢١٥م  ٢٩١

الت^حتابي؛ينغ ولزقه تنحه، بطل رعه، ثم المويائ، ا-قئ عق منح نإل 
الممرد.ءائةه عننه، ا^ئئوح زال لأيه 

،ثكذممضطهات;ة٧١لأ:دوثهنزغ ١!^وثا:ه٧: وو ملت: 
)ا(الحل)آا/هأ<(.

س)ه/ه'م.)آ(الأخ؛ارات 
(.٥٢٧/١)٣(الج٠وع)



|هماتادطئوامهماه1هم ٤١٤

\لئة؛اإأ.ممثح ممط، الميم طهاو0 او ثتوصأ، 
ينتحأذ ول4 التحتائ، ا-هئ منح ولا وصوء يلزمه لا انه والصحيح! 

بننعأوثنض_ها الط_هازة ائتماض عل دليل لا لأئه الئاJة؛ بمه ١^!^ عق 
ع.

صل:

^١٠٠٥ذؤداّ'أف يشرط ود1لإ لدلك اسدل مم الهمامة. عق اثنح وقور 
لأفدواية؛ أو^١١-؛، وأف بكشفه، العاد٥ جرت ما |لأ الرأس يمع 

بهنمبح ه1لم -؛_لم، التشه عن يل وهي. الدقة، أهو مائم يشبه ^yji، دل مآ 
الث-نمه.

انماع١^١^ ء ا1وح \ذ ِمخ؛ ١٧والإ:لأم شخ زامحاز قلق: 
لبمزاك،بمحك،، نَللم ذؤا:ه ليل ١؟^، 

فنل؛

بحلعها،الطهارة وبطلان الطهارة، وا١نياط التزقيت(، وحكئهاق 
كاففء

ثوقيتق ا•حت^موا الع^ياء أو ؛ ا1ممىر قزح الأوطار تق ق يكز ؛لث،! 
خايم ولم أبويور،  IrtTممال ءازة، عل ليها امحاتة، عل ام 

هال،ؤايمو.ثكدا 

)ا(الأخي1راتاس)ه/ه«م.
)آ(نلالأوطار)ا'/أ،'أأ(.



٤١٥*ء4أتادطدلامياه1ني 

بمدة.تنق؛تها زلا ثيقا،  jpالطهانة مدم . ١^؛؛، عن ثري نثب 
علوالهمامه عصومعثوو، عل لبز ا-قس لأو ثظز؛ فيه اقئ عل وياثها 

العتل.ببدو بدله إفاى يصح محلا العتل، مى أحم زالمتح ممنوح، عضي 
زاشُأم.

زذيإتجمحضه/خاص:
إخدامحا:ننحأمثا.

نظلض.
رنانان:محفيها زحمارايأة الئفاة، كدؤاُت، اثئاث: الثلانز زأثا 

بمُميص:ضاضا:ة.
الض.^ئئثزةصزهمنأضام دأوالخلأو:مي 

معتاد،للرأس ملبوس واد*نه الخناو، عل ثتح نلمه أم وكاستن، صحاح. يامانيد 
أ>سةالمامه.

رعهاكالِق إدا وشتهها الملأنس ِفي المحح هل الرواية وهدم محلت: 
ظة.

والئوايهاكاصَلأةوواكحعلاصيروَلأحماوامحأْ•
صل:

دث؛ذكز P الم. هل المزضّوةة ا:وائر ء اثنلح محور 



سم*اتااسنلامهماه1ني ٤١٦

حاوإيإ عليها النح لأل ا-لثاجة؛ موضع يالشد سجاوو لا أف ؤيشرط 
الصزورة.بموضع ا-اتواز يمميد أن يوجب للصزورة، 
روايتان؛الطهارة مدم وِفي 

ا،قئ.هائب في، نمح ئممصل، خائو لاك إخدامحاث؛ثوط؛ 
الطهارةمدم يشرط ٣ للصزووة، أجير منح لأنه يشرط؛ لا والتاته! 

ئوضعلاه الصزرثنله؛ هاذ ينح عل  °ؤخب عل امحه بئ ولا 
كئثاجإلالئدثي،محاص

عي.متخ سوعه الصزز زحاف دزاة، ا-لمح عل ولووصع 
حالازت^١^ ٥١١ء أعصا ق وللجنح هلق: 
اي؛رة،حكم هحكمه دراء، أو بلمامة مستورا ؟كوف أف الأول؛ الخال 

م.إل ئاج ولا مزمئ، نا ي يمح 
مزاتبتهله مكشوها، يكون أذ ١^١^ الخال 

لهيطهثر منحه لأف منحة؛ ثنزمه المنح يوف العنل بمرْ أف اكابجه؛ 
أزق.)؛ ١١٤٥^٠٢، من عنيه ه يهزأقنب يالماء، 

هظزئةأل:ء؛.زالمنغ، ١^ لهنة أف الئالئه: 



٤١٧«ه4اتالسانلامنياهاهم 

منو؛ن:عل الأصثر؟ ا-قاوث ق والموالاة الرسس، مزاعا0 تجن وهل 

ثبجُ،عنز ذزاعه و اوخ كاف إذا ثدا: زم ذلك، زيوب أخدمحا: 
شلوئوأة، مئة،ثأئكمل للمجريح حثي ويبمم ذزاعه، الشحخئ يم 

هوالمدهب.وهدا الوصوء أعصاء بة؛، 

Pثصوةة، تم زم؛!١ زالزالأة، ١^۴ زظ تجن لا 
هزاكؤJ ^١ المزوأوالراحي، م هزاغه مد سم 

كاذإذا ؤا-ميح ٢(: الإختازان،)صزا تنقِفي ائن الإنلأم شخ ئاو 
 i.jl^ أحمدمدم، من الصحيح زهؤ الرس_>،، مزاعا٥ يلزمه لا أصعز حديا

بئؤالهصل ١^٤، هز ؤهدا الوصوء، كإو بعد يتيم أف مصح ؤعإرْ، 
بدعة.بتيم الوضوء أيعاصى 

اسخوىيواقض باب 

مقسداتجا.الء1هارةأ ثزاقص 

ايه•حمض 
ناشركامحى ص، عي أم لكذ شقاذا الشتلي، من الخارج 

لدلك،.ؤانتدJ ؤالدم، 

ياقصا،وقوف المواة، زم الريو دم ثى الريح حردج ١^١^ ثى ملئ؛ 
اوأؤ•م أن الرض دم ثى الريح حروج يقص لا ذيذ■' المدهغ• زهؤ 



م«اتاسشصنياه1هم ٤١٨

الدكرمى قمج الريح دملهساتي الأسبه ي؛5ول أف ثضل ث عميل ابن مال 
لآناكمحمهظ١لأامحذ.

صضثهماومنلأماوأ؛،ثثأفين
الصواب.إل 

ق)اiني(٢ُ؛ثئه ص ء لا:قض، ١^^ \مغ أن نالكر١ء زص 
^^وض)مح(رم.

نزعان:زص الدن، منثمة حنج ما التناقض: من الثاق 

الثصوصلب لدخوله ومموه؛ لليله قثتقص أوعائطا، ثولأ ؟كوف أف أحدمحا: 
الدكورق•

ثالغائط١^^^١^^، لإخراج محلة لة محنى أذ ذلك زمن ئلت،: 
متحه.

لحما•'°ؤمحؤ منه؟ الريح حروج هومحط ولكذ 
اقفي:لأ:صموجضنه.

العائط؛منه محئج مما الريح كاب إذا الصحيح وهو ينقص. التاق: واكنل، 
الأصل.عن بدلا صار الممميح هدا لأف 

)آ(اكي)ا/هآا(.
اللكو)ا/ه؛ا(.)٣( 



٤١٩«همااتاسئلامهماهاي 

مه.وُ ئَلأله لا بأ وُ اظ ئأ ممئة، مص زضدد، زمح دم ^،: ٥١
^٥•يقص ولا 

هحش.ما إلأ حاو)قهم لا انه أحمد مدهب وظاهئ 

اثس•أوتاط موص و الماحس بخثر ق عميل؛ ان مال 
صص بجُ: ١^!،، ^ بمُ: ثز، ثلإِفي ١^ أف ك زض 

كشر.أصاخ 
دم•زاثدي الخلال: ال حم' 

•نمسه ق

مم؟ 

^ببمُلأئيوياشثبم.
علكاو ما ااماء هالأصل: ازتماعها. سس حز الطهارة بماء والأصل 

ناكال«ثثد

~أعنيدلك أف يئنا ولم وئوته، الناقض وجود نتمن أدةلأثدس عل دلل 
شيخاحتيار وهدا أوعاتطا• بولا ؟كن لم إدا ياقص النيلأن~ عز من الخارج 

(، ١٣٧ريم)يتقن، حش الشك من يتوضأ لا من باب الوضوء، كتاب الخاري؛ أ'م"بم ا ر١ 
(،٣٦رقم)١ الحدث..، ق شك ثم الطهارة تيقن من عل الدليل باب الحيض، كتاب لم؛ وم
خ.بمن.نيد بن اف عبد حدينا من 

(.٣٠٦/٥)٢(الأحت؛١رانخاس)



م4اتااسنلاهمهماهاي ٤٢٠

لوعان!زهو العمل، ووال الئالث،! 

زاضحمحَلأه1ْئبجتاس، زذكز ١^، آخدمحا: 
فيه.ينهسهلإّث الإ؛تال بمر لا 

النوم،من العض إوالة و أبمع لأبجا زالإعإء؛ والئكر ا-ؤوف اكاو(ت 
بحاو،نحر لا الأموو هذه صاحت، لأف هدا؛ مذ والكشو الميل ب؛ن منى ولا 

أحسثومه ق انتقاك مل ثيء منه حرج محإف التبة، نبه إذا قإيه الثائم، بخلاف 
يه.

صحيحانحدسان فيه ^! ٥١ج ١^ قال الإبل~ ~أي اإّروو لخم أكل الراح• 
ميلهب؛ن مزق ولا تنزة، بن وجائر عازف بن التراء حدث S اشِ رثوو عن 

ا-قديثا.لعموم ومطبوحه؛ ونسه وكثارْ، 
١^٠تأَل نية أف ذكزة نئزة ;ن خابر خديث ئك: 

شئثوإذ هتوصأ شئت، ارإذ ثاو1 العثلم؟ ثحوم مذ أتوصأ 
الإبل٠٠لحوم مذ ثوصأ ررثعم، قاو(ت الإبل؟ لحوم مذ آتوصا ت محاو سوصأ«. قلا 

|صرا(1ََممْ مسممرواه 

منالوصوء عن اض. رسول سيل قماJ،؛ عازب ين المزاء حديث، وأما 
دثوصؤواررلا ممال! العنم، لحوم عذ وميل • ^١٠٠رريوصووا قثال؛ الإبل، لحوم 
منقإهها ٥^١، يصلوا ررلأ ممال: الإبل، مبارك ق الصلاة عن وسيل م-هااا• 

بركه٠٠•هإثبما محها؛ ررصلوا ممال: العثم، منافس ق الصلاة عن وثئل الساطين<،. 

،*٠٣٦ ١ رهمم الإبل، لحوم من الوصوء بابا الحيض، كتاب ت لم مأخرحه ( ١ ) 



٤٢١،ه«اتادطشامشاه1هم 

أ-ترجةآ: الأوطاور سر ثزحه وِفي التممىر٢ا، داوهِفي وأآوداؤدراُ. أخمد أحزحه 
ِفيوقاو ا وان ابارود، وابن •حثاف وابن ماجة وابن الرمدي أيمحا 

النمل؛جهة من صحيح الخبمت هدا أف ا-لثديث عاثإء ب؛ن خلايا أز لب صحيحه; 
اه.ثاممه. ]عداثة 

وفيامحوواقانث
بم:لأ:مح؛لأممُمم.

رُدوصؤوامحال؛ الص. أف ممر بن أنني ووى و يقص؛ واكان٤ت 
^أداها((ززاةمحو)ك(.

ررأمرهمالني. أف العزقن حديث ويعارصه ممال، الثديث َفي قئت! 
بالوصوعيأمرهم ولم ٠ وألبابجا؛رر أبوابها من ثئربوا الصدقة يابل يلحموا أف 

ِْنذإك•

ذلك.إزتان الحاجة هء واجتا اوفوة ذف°ة\0 

رقمالإبل، لحوم من الوصوء باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ٢٨٨)أ/أحمد الإمام أحرجه )١( 

-ا،رقم'ا-آ(.)آ(الض)ص;
)■؟(ولالأوطار)ا/ههآ(.

كتابماجه؛ وابن (، )١٨رنم الإبل، لحوم من الوصوء باب الهلهارة، محاب الترمذي: أحرجه )٤( 
وابن(، )٢٣رقم حزيمة وابن (، ٤٩٤)رقم الإبل، لحوم من الوضوء ق جاء ما باب الهلهارة، 
(.١١٢٨رةم)ا-؟(،واينمانرفم)الحارود 

(،٢٣٣)رقم ومرابضها، والغنم والدواب، الإبل، أ؛وال، باب الوضوء، كتاب البخاري؛ أحرجه )٥( 
مالكبن أس حديئ، من (، ١  ٦٧رقم)١ وا،لرتدين، الحاري،ن حكم باب امة، القكتاب ومسالم؛ 

ئهبمن.



م4أتاايى،1نلامياهاني ٤٢٢

وجهان:-ي يثمى لا وما والطحاو الكبد ؤق 

محلأممينمم،ياكإ.
١■؟^^•ساير محي هدتل الختزير، لخم ي ص وقد 

الصحيح.ض الئاذ؛ا الوجه محلئ؛ 
ءََ  ووايات؛ثلاث وفيه الذكر، مس الخامس: 

أظئ:مح:قض.
القص.هنا،وصحح JJوانتدلايممص. ؤاكانته: 

لدلك.س:إذصتإوضص،ثإلألأ.نم 
الأمُالئدوءمحو الأدلةأذ ثالخنع:لأ لأ:مح، ئلت: 

وهيروامحا، يمكن لا بعلة القض عدم علو الئئ. لأف الاتجثاب؛ عل 
ممنلا لإث ززاJها ممن لا ملة ئم زنا الإننانرا؛ؤ من بمنه ١^ أن 

ووخ
لشهوةمئة إدا لأنه الوضوء؛ بوحويسر الموو وو-جنا لشهوة مثة إل لكن 

للم:٤نئاص.
رنمالذكر[، ]_ ذلك ق الرحمة باب الطهارة، كتاب داويت وأبو ٢(، )أ/٢ أحمد الإمام أحرجه ( ١ ) 

محابت اني والن(، رنم)٥٨الذكر، مس من الوضوء ترك باب الهلهارة، كتاب والترمذي: (، ١٨٢)
بابالهلهارة، كتاب ؛ ٠٢١٠وابن (، ١ ٦ )٥ رقم اال.كر[، ]مس ذلك، من الوضوء ترك باب الطهارة، 
نمحهبمه.أبيه عن طلق بن مس حديث، عن (، ٤ )٣٨ رقم ذللئج، ق الرحمة 



٤٢٣م«اتاسشامنياصم 

أمام!ثلاثة عق مثه إل ت هداثقول وعق 
ومحوء.^ ٨٥محصد شر يكوف أف الأول؛ 

الوصوء.محثنتحب شهوة شر لكن بمصي أف؟كوف الئاف• 
النثوءُ.بحث ^٠ مند أل:قول الثالث: 

خمحِفي ؤلوصوع ثاهص مثه لإل الناحرين عند اثده_، من المشهور أما 
اه.الأمام. هذ0 

وانتدلوعدمه، الشص روابمالت مزجها وؤ ومس الدبر حلمة لمس وق 
لدك.

روايات؛ثلاث وفه أش، تثره بثريه ممس أف وض الئساء، لمس السائس• 
لمقهوة شر كاف ؤإد مص، لثهوة كاف لإف والممصيل! وعدمه، الممضى، 
^١.أ؛نا ١^١٧ ثدْ زذكزأدة ئمحن. 

ووقسموالآي_ه1 شهوة، ولن يممص لا اشاء لمس أف والصحيح 
ذكزالأهَلنال ؛ف ١^، دك م تدل، ي ١^٤، لاسمأ[و، له 

أصلياطهورينت ويكر الئلمل• وهق زكثرى الزصوة، وهن صعزى طهازتم(؛ 
سبوهو العائط من المجيء محا سيرن1 ويكر الرائب،• وهو وثدليا الماء وهو 

طثاه الكوى. الءيانة ض وم الثناء زئلاط الئغزى، الطهارة 
محمحثتا،زصض،اشاص،اس 

ذيي،إمحال 



«بمات(اسشصياهاهم ٤٢٤

صصث آثؤث >ي ص ه ؛ ٢٩١ض  ٢٠١الثاغ: 
لالزم:هآ■[.

حمهوزيش• ا-إقمهوو، واحتاره واحدة، روايه ٠ت )الإوصاف(ر ماوِفي هلت! 
الدهب.ممندات وهومذ الأصحاب، 

 ،Jعنالإنص1ف— ِفي ~أي مل ثم ثممص، لا الأصحاد_ا! مذ حماعه ودا
١^.من ؛ ٧١محمحاصبأبماuإدووا 

إفلأمه يائدبما؛ لعدم ركوها؛ إتإ وقتل! عندهم، يقص لا لأي ت سل 
نتذ-ووالئنل، ء زخث الإنلأم ثاذإل ؤاذ هثاهت، الإنلأم ولم;ثدإل 

فيهالوصوء.

مذ-ثنلها معز لا ممال؛ الير(، ق)ا-إقائع الماصي علن أساوإل وهد 
اه.الئذى. الطهارة ثيوُ-، نع اواقض 

وأيماللثج الثلأية؛ الابثؤ وهومدهب الوضوء، ثتقص لا أي والصحح 
مح ، :١۶ثأ از:ئ م . )١٧ِفي م خكاة ناكافصر٢/ طة 

النصوء.إعاد0 ۶ لرديه الثابق وصؤئه 
عمن١^ لأو الطهارة؛ Jزاقض من أصحابنا عد0 الست،، ثنمسل اكامن1 
ذلك،.طل لإ ي]وش. عامز كانا:أئنان زا:ذ.لإاس 

)ا(الإنماف)ا/هاآ(.
٥(.والجموع)Y/ (، ١  ٤٨اور)ا/ عبد لأبن والكاق (، ١  ١٧-١ ١ ٦ )ا/ السوط انظر: )٢( 
)٠١(



٤٢٥م4اتاسنلمهماه1ي 

دبك.عل الصحح الويل لعدم الوصوء؛ ينقص لا انه الصحيح محلت؛ 

إنئمُلأمالفثهاء.
مىالصحح عل حميعه، كعمل ائت مض عسل ب )الإدصاف(ر دالتي 

اه.ل)الرعاية(: هاو ايعض، عنل لايممص وقيل: الدهس،. 
ضل:

دويئ طهانته؛ عل مهو لا؟ أم أحدت هل وشك اللمهازة نس وس 
تخثخ فز ه هأثكل ^١ طه وجد ررإذا هاَل: اليئ. أف 

رواْوبجا" نجد أو صوئا بمبغ حر المنحد س نجرخ محلا بجج، لم آم ثيء 
^م؛زلأفمحلأ:رولباهالبماري 

يمنه،ؤإو بدبك. محدث؛ مهو الطهأرة ق وثك ا"قدث نس ؤإف 
لأتهمحد>ث؛ ههو متطهنا يإو محباه، حاله ي ثظر منه،، السابق ق وفك 

س:زل:شن ٣ لا، أم زد ثز ، liijبخدث الءانة طك وذ\ذ ثس 
.141^ش و ذَكزناة ١، ممؤت؛ ١^ محيز محد.تا مل؛، كاف نإذ الءانة، بشك 

ثالإخثاطسة. علأ\ الن1لة بهدم ق)الإكاف(ر،ا ذم يلئ،: 
^^تزاةسئ،ثحما:ثفاذة.

؛٥٢٦/٢٠)٢(مح٠وعاص)
)*؛(الإضاف)ا/،"اآ(.
)؛(الإماف)؛/؛آآ(.



م«إتاداطشصنياه1هم ٤٢٦

فنو:

زصاشلأة أم: لثلائة إلا الط_هالآان ءإ زلا 
اكم،.ؤذورلأذوك.

فيهال؛هآواح أو إلا صلاه باليت( ررالطزاف دا-ثديث(: استدلاله ؤق ملث؛ 
اللميإل مرفوعا يمح لا الحديث لأف ثظر؛ ٠ الكلأماار 

النذوءَأزخ؛وا ومَ )الفثانى(اُ و محق انن الإنلأم شح قال 
٠^٥^^اللمئ عن أحد ينمل 1^؛ قإثه أبما؛ حجه معهم ليس ١^١٥-، َفي 
حجقد بانة العلم ح للطواف(، ألتتأ\ذتضوع انه صعيم( ولا صحح بإسناد لا 

كافقلو معة، يشروف والناس متعددة، ا عمن اعثمن وقد عظينه، حلائق معه 
اكأئولذبك ه:ثه ةائا، الني.تانا ؤ>و\بمياف،ي الئفوءُ 

وحدهوهدا ٠، يوصأ؛ طال( ل، ١^ \ذح>نمح ِفي سث، ولكذ ثأملوْ، ولم عنه، 
^١١زقي ءثلأةر؛آ. كال:ءصالئل قد قإنة ١^^، ء دو لا 
.الثلأمر٦' بزي ققمم طهرا؛رْ؛ عق ؛١ ^ ١١أدؤز أف 

ابنحدث عن (، ٩٦• ) رنم الطواف، ل الكلام ل ح1ء ما باب الخج، كتاب ال،رماوىت أحرحه ( ١ ) 
ماصة؛ؤهبمعا•

)آ(الفاوىامى)\/أ؛"آ(.
الحج،كتاب ت لم ومرفم)اإأا(، وصوء، عل الطواف باب الخج، كتاب اوخارى1 أحرجه )٣( 

ظقبميا•ءاسة حديث، من (، ١  ٢٣٥)رنم وسعى، بالست( طاف من يلزم ما باب 
أنس.حديثا رقمرأ)آ(،من حدث، ض من الوضوء باب الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 
رقميول(، وص اللام أيري باب الطهارة، كتاب داود: وأبو (، ٥٣٤ / )؟ الإمام أحرحاّ )٥( 

خ.ءثن.ققذ بن المهاجر حديث، محن (، ١ )٧ 
عمرابن حديث، من (، ١ رقم)٦ يول،، وص اللام أيري باب الهلهارة، كتاب أبوداود: أحرجه )٦( 



٤٢٧يتاسنلالنيهماهاهم 

قيلوهومحدث، واكل اهلأء، من حرج لثا انه الصحيح ل، عنه بث ومحي 
٠١٣ ٣١أخزج )زمن ممحزئأ. ضلأة أزذث U مال: قزئأ؟ 1لأ وُ: 
أة؛محل س امحي ®أل بمظ؛ يامح،، آيمء محل الحيض كتاب ِفي صجمحه و

١^رثول ءريا قيل: ثمظ وِق هاتوصأ،ا صلاة أردت ررما  ijliيتوصأ! ثم إثك 
ررإىتظ: ( ٢٨٢)١; أخمد ؛ ٩١زززاة لئلأة؟!(( لزررلإ؟ مال: قزصأ؟ 1لأ 

الكلام،فيه اشَأناخ أو ضلأةإلا ُالثت، لآ\كؤ\ذ1 ثززى: اثدي زالخدث، 
نومودازمءو.ثا،زئزثززى ، ٠٣٣١مدززاة هلاةكللمي,ني( 

عباس،ابن كلام من وتبملويه مومحويا، إلا يصححوثة لا و\لحإووجح المعرية وأهل 
لاؤوذزس.

الفلاةس نزغ الطزاف أف به المزاث ين لأنه محه؛ محتمه هلا خاو: زئئل 
الكلامهيه يباح الطزاف محإف مطلما، الفلاة مثل انه زلا ؤا-ئائز، العيد كصلأة 
فتهتجب زلا زالمهمهه، الصحلث، يبطله زلا فيه، ينلمتم ولا باشس 

اه.الن1مان. القراءةياماؤ( 

حديثمن ٣(،  ٥١رثم)يبول، وهو لم'عيه يارجل باب الطهارة، كتاب ت ماجه ابن أحرجه و =
رمحهبمثن.هريرة أي 

ممدحديث من (، ^١٣رنم)٤ الطعام، ايحدث أكل جواز باب الختض، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ر 
بنالخويرثق؛همم.

ض)انيف(الخوسن ض ما )٢( 
رنمحزيمة، وابن (، ٩٦رقم)٠ الهلواف، ق الكلام ل جاء ما باب الحج، كتاب أحرجه )٣( 

^^م)ا/ههأ(،ْنرث،ابنتماسن.ه



،4إاتاسئلامماهاض ٤٢٨

يف الز;ادة زلا ١^؛، ا.ولكئ زلا ؤ\ل1نت الأم يث زلا 
صالكب هوذ أذ تجئ :ل ١^، وُ ئشوط زلا أiناط، شبمة 

الصلاة.فه حالفن مما هذا نكل يكمربركه. زلا اجإعة، فه تسنع زلا يسارْ، 
االكلام؟! فه آئاح ،، ٥١صلاة!لاأف اة اللمي. ض بجح أف ينكى يكتفن 

>ألثثنثونهاشَفاو: لأو نو؛ فه بالاه يانتدلألت اكخف نز ؤأئا 
ثعود)يمثه( ِق زاقتاء ا1لأئكة، -ئم ؤا،لزاد ااا.لطهرولا،  I،J^،ؤJلم ]الوافعن;هتماآ 

إمححاطوب•
طاهت«راا١^٩ راأنلأ:شش خزم: ض:ن زأث! 

الضدكأو لا الإنامأمحي: محال ثكن ^Ja، وقوه محيف \ج؛1 ^١ 
.١^١^١٢٠و الإنلأم شح ذكزذلك له• 
 Jنمالثئ الئاس ثم ١^>؛ أثب و ١^٣؛: ند ١;^ ؤثا

١^أنخاب محإو الكثاس؛ ^!١ من أضخ ئا:ا أم لا ئثان: نن بمقوب 
ثنعتز شهد قد ا-اثاكلم: زثاو زأتم. ؤيدعوف إلك، يزجعوف التاوع؛ن ؤه 
٠.والصحةُ الكثاد_، لهدا ؤالزهري العزيز عك• 

يممتنه لكن ثنيه، صعقن ازادوا زلعلهم صعمه، العلناء بخص لكن 
^١^ اوادُ : Jliنن ٣ م، م دلالته و ^، ٣١نأ 

(.١٢٢/١(،وانمض)٢٣١٢(،واسفيس)١٩٩/١مطآ)
(.٢٦٦/٢١)٢(مح٠وعاكاوى)

)'آ(اكه؛أو)يا/هس.
)أ(اظر;ن؛لالأوطار)ا/ههآ(.



٤٢٩«هماءادطثلامفياه1ي 

ذبكمحال ١^، زلأف [ ٢٨]^;ه محت أكثؤك وه : JUj ص
كئار•جثي وفتهم اليمن، لأم كي الدي حزم بن عمرو كتاب ِو 

ايةق لمولهثعال إثلث؛ ا-من اiزادالطاهرالتلاهئ ه1و: نن العلناء ومن 
,ِيلإردم٧ وذي ثحمج تى قثاءظم أسيجثل يربث ؤ، الوفرة؛ 
ي.اكول ن؛1ا لاص:ا■[ صمحو.ىه ثقًفلم ئقم ظ يم 

ثعال.اطه عند لعلم و! 

اللأية جاو؛ المران من آي فيها رناله أو فمه كتاب المحدث مس نإل 
مىباية مطررا ثوبا مس إذ وكدبك \لؤ°\وأؤ( عتر منه والعصي مصحعا، ينمى 

المزآن•

ذكزنا.ج ١^-^، أخد ق ثكديك 1ئ و تكئوبا دزمحا ص ؤإذ 
\ذؤا0.من فيه ما معط؛؛ لأف لاخور؛ واكايرت 

قشأز ١^، ا;ات ^ ٠١٥١\إ:الحه;زير jSؤ}؛ من ظز؛ زلا قنت: 
الكائن،يطرير ق أف تيب ولا وي، لز مسه محقم يان مناذ٥ لأف -تا؛ الدراهم 

يه،الإنتقانة من زنوثا اف يكتاك، اتدالأ ها الدراهم مثن أن المزآن لأتان، 
حزام.وهدا 

ويكزوعدمة، ا-اتوار وجهان: طهارة عتر عل ألؤاحهلم الصتان مس ؤق 
عأهكلمنالومحا•



4هات(اسئلاهمهماه1ي ٤٣٠

بابآداو،اثد1ءز؛

فيهما ويضع محال؛ والفعلثه اكو]ثه منه واووج اؤلأء يحول آداب يكز ل، 
محهلا؟كوف أنجوأف أحمد: مماو دلك كاو مإل ثه. ص؛اده أوهزآو؛ النه ذكز 
غ.

سندخل كفه ظلهِفيم اممه ٣ فته زا>ق1تلم داَل: 
،١^٠۶اللحول تخزم اننحما و\يأ التاحزول أصحاسا صرح ت هلت 

لكنهيه، بدخوله ثأس هلا ثرهة، أو ضث1ني صهاعه قاف أف إلا متحه، وهو 
بجةئلإُمحمحذمحه

ئنا.الإف ثثشألهكلأم زهزل؛اوئأل؛زكةآزل، 
أيوبم يديث ولا بعائط المشاء ق القبلة انتمال قوو ولا 

اكبمهيخاطثلأ:نل٣الغاتطلأظلوا 
ولكذشزهواأنعئثوا«.وِلأدأنإئوظ 

ووايثان•انتدباوها وِق 

الحدث.لهدا لاقوز؛ إخدامحا: 

حمصه،تت عل يوما وقل ررأنه عتز ابن -لحيين، محور؛ واكاي؛ت 
الكعتة<،منتديز الشام، منتميل حاجته، عل -جالتا ءتإإةةٌظ العل هزأى 

قزم.



٤٣١«هماو(اسئلامشاه1ش 

رنون:الجان و انتمالها وي 

بمامحا:لأهفيِصش.
يكزمالت: بخممؤعهأ عائشة عن مالك، بن عناك نوى لها يبوو؛ واكاتقت 

اهعلوها؟ الأود؛و ممال! القبلة انتمال محزما؟كزهول أف ه البي بمن 
كنامشئ، زنثده ه1تت ماجه. وابن أحمد الإمام رواه القبلة؛؛ بمئعدق انتملوا 

خالدزق ض إنث ^؛١؛: ١؛^ زمحال ءثة. من لم:تع لَياكا أف ايًض ذكز 
إفلإه' ِفي ٠ اًلدهىر ومال م• مذ يدري لا جهول، وهو الظت، بط بن 

؛.الأوطاور عمحاِفيلإل مله مقعدي،؛ ررحولوا 
انتدثازثازأف خزام، الفضاء ِفي زانتدبازثا الملة انتماو أف زالشمح 

5مح.بممح.عثز ابن وحديث ايوب ب_( حديث محثع ونيدا جائز، لبثان ال 
٠ه^ل 

اووفى>تيأن؛ف)ؤذوئثنة(.توة 
رراموا.! اف، وئوو هاو ت محاو معاد نوى لنا ماء؛ مورد أو به، ينممع ظل أو 

ئزاةأثودازد.زالظل(( الزق، ثهارءة الناري، و اواز الثلاث: ١^٠،؛>، 
ملاجذ•تئاها البئ. اأواُإن؛لأة هي؛ الإ؛ارِفي ءًريم الصواب ملئ: 

الثثائ؛ن!؛؛رراموا هاو: البي. أل لأ.ةثئ هريرْ بي، عذ منلم صجح ثل 
)ا(الحل)ا/أا،ا(.
(.٦٣٢/١)٢(مزانالأمملال)

)"ا(نلالأوطار)ا/أ'أ(.



،ه«اتاسثلامهماه1ني ٤٣٢

أوظلهم«ُاُاةس طريق ل قحل ررالدي قاو: افب؟ زنوو ثا اهانان زئا مالوا: 

وعثرْ•الشتاء، زش المض من فته ا-ظوص إل الناس ئاج ما 
صل:

بلنانه؛الله أويدكن ،؛، LIjأوالعائط( )وقويلن التول عق \)أةكئأ يكزْ 
مال؛يم ثوصأ، حى عليه ٧ ملم سول وهو رجز عثه ^٠؛ الني. لأف 

هألأيمح«نواةسم؛•
ثمالمحرج؛ن، بئ محإ دي أصل من سبلم، ئأ نأ، نا يغرج وقنحح 

عبروالنر والثلت الثنحح أن الصحيح الموئف؛ عن اممه عما يلت; 
<<ااكتظئوJ ارهلك محال: اي.١^ عن بش ومحي الطع، من م ثل مئزوعة، 

مالهاثلأ؛ارأ؛.
 * n*

وثوميقهينال افه بحند الأول الجلد يم 
اتجلدالئاقعروجل افه بئئقه ويلتؤ 

الصلاةكتاب وأوله 

ثئ■ من ٢(، ٦ رنم)٩ والظلال، الطرق ق التخل عن الهي باب الطهارة، كتاب •سالمت أحرجه )١( 
غهبمن.هميرْ أبي( 

عريمبن افه عبد حديث من (، ٢  ٦٧رقم)'اكلعون، هاللئ، باب العلم، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 
لج؛ئنبمنء.



٤٣٢سالآ-ء1دثوامحث1ر 

موسالآح1ديهوالآو1ر
اممسة*أء* 

١٥٤أبمأبإبمأافُُه 
٠٢٣ منها الوصوء زمواصع بنهامنها ائدأف 
٩٩.^...................... نة الق كاذ يأصيبممُ ائ ١^ 

٤٣٠\ُ\ص 
١٤٩محالا؛علفش،أوأمالا;ضفش....................................

١٧٥أذخالخامحزمحاطاءنم 
٣٧٤،١٣٧ينيصز؛لأأ.....................بّ........ إذا 
٢٦٦الختام الممى إذا 

١٩٤؛ذاأمممئاهمامنئuاّهإ 
٤٨اآأئمحلإسمة 
١٧٥إداظيلإبيامحمحخ 

٢٦٦خيئنياالآزع إذا 
٧١د1ئنيان،ؤإ0أخطادلثأمء................. الخ1كلمئ1جمدإذاخمحا

٠.٧٢ ّ.٠ ........ ّ.٠ ّ ّ ّ ٠ ..٠ ٠ م ي ئإ ١^١^،، ئلبمم ضلاته، أخاوىاِفي شك إذا 
٢٦٢، ٢٥٨إذاهذنأتالا؛ 

٨٩، ٦٧ّ ؤ....... ؤ. ؤ ٠ ّ لإزغة........ P محيط، ألخدكب، شزاب ايLنِفي وغ ^١ 
٨٠، ٤ ٩ ...... ٠.......٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ء..٠ صاتا. محلانع إناءض، و الكلب إذاولغ 



اصضاهانيهمصاسممأسبجينل ٤٣٤

١٤٩وأس من ١^ 
١٦١ونحو؛ أنخ 

١٦٤..س^اسزئممحس....ب...
1٣٠١سف 

٠ ُ

٢٣١ومدو نإء اعسلوه 

اعسو،ممالأم
١٢٦٦^٤ ^٥٧١ايقوة 

١٥٧افوئواَل4محة 

١٦٠.■■•■•••■■■■•••••••••••••• ا-إقطايا به نثكمئ الدرجات، به افه قع ثن يإ أحثركم ألا 
1١٥٤لأإأاكئةوس 

١٩٦،١٦٩جنابة من إلا 
٦٢تظر ^١ ولها، زظ ألموثا 
٢١١••••••••وأثبابجا أبوالها من ويئربوا الصدقة، أ؛و إل قمرجوا أف اليُر. أمرهم 
''اا"'ُاأ••••••• •■•••••••••••••حثت ق ■>رمنا حينإ اهئر قوم مذ الأواق بعسل أمنهم 

٨٢.....................رص ^^هإقذلومماص؛لإبجا أذ 
٢٨٢إنا1ا؛لأئئ 

٩٤ ؤ....... ٠ ........... . ونحه أو طعمه أو لونه عل عاب ما إلا ثيء، ينجئه لأ ؛ lilإل 

٣٦٢،٢٣٥،٩٠إئامحِمنلأقص 
٤١٨محنحاِمذمحوبجازمحايا.....ؤا...

٣٩٠ألتيهكال:زكيابغاَلزامح 



٤٣٥سالآء1دثوا؛؛ئار 

٣٣٤إف 

٤ ١٧ثتوصأ ^ ٨٥ثئت، ؤإل فتوصأ ثئش إJا 
٤٢٦أولأ:شزاكنآوإلأمح 

٣١٣إوساتيآيافُمبمتآذم 
١ ٩٣...................عليهاأمتغ أف اممه ومول دآمزبي رُدي إحدى ائكنرت 

٢٧٩، ١٣٠، ١٢٤......... ٠.٠الأمالالكاتثإجوكزازئUوى.......٠....إى 
١١١أمحا >م إنا 
٣٤٩^^ذبك ة
٢١٦منك مبمعه ض إثإ 
٤٢٤تزنحأ و,a؛!، أئن 
٩٨\ؤ>ض سا اهإلأِفي ئ:يضها !ي 

مزالأئائأتبؤ....ا.ّ..ّؤب....؛؛...............
٢٥٥إًلأثطهنان 

٦٣٢ الصلأة كثعنى يَْ شد.ياوْ حيفه أمشثاض إق 
٤٢٤بمألأذكناغَإلأقلير 

٢٦٩................، ٥١رّول محثدا اممهوأ0 أللأإو4إلأ شهاذة إليه ثذئوئب م، أوو 
١ ٠٩طهر فقد دخ' إهاب أيا 

١٣٢ ايام نننه او ايام متة اف، علم تحميِفي 
٣٢٠ظنمئالأم.؛...ب.......ب.ء....؛؛....بب....بب....ا.... 

٤١٧منها يوصزوا 



حنبلايدبن الإمام ص ي ^ ١٥١ض السق  ٤٣٦

٣٤٥وصشلآ5وم 
منجداوطهووا................الأزض ج جعلش 

٢٠٢ب"يا نجت أد صويا نع يحز 
١٢٠الصائمالئواك حمحصاو 

١٣٨

٤٠، ١١١ذكاما اثك جلود دباغ  ٠
١٨٤أذحالتهإ لأذ دعهإ 
٣٣٦،٣٣٣.اّ؛؛ّ؛ّ....٠.٠........ببؤشىمحفيهائوذم الفلاة ض

٤٠دكا٥الأديمدJاعة  ٠
 ٠..َ ٣٩٣زالحزثزالت الماشخ م، اهتناء نخصِفي 

٣٦١تسله...ب.........ّ..ؤؤؤؤؤا..... أو الإض دم أصايا إذا ١^١٠ أمز ه ومحوو ١
٣٦٢وجهه............ عن الدم شل فاطمه ابنته كائت أحد عرنة ل ه افه رسول 

٢٣٠... ٠٠٠..............والاغتال محه \}ky شم ؤإزالة بالاحتتان أتزئب اومحول 
٢٢٧ؤ......ؤبب.ؤب.....بببب....ا.ّ؛ّ؛.ّ؛؛....اا.ا وّولكأ0هسا؛ةولأوزصا 

١٥٤افه وجه إل القلز هل الزيادة 
٠١ ٦ وكلوا أنتم سقوا 
٢٣٦طهوتاّ..........ّب......اّ.ّؤ.ّ....ا.ّّ؛ّّّ الزاث ثوادقلأأبممُ الض تش 
١٢ ٦ ؤ...... ؤ ؤ ؤ ؤ......... ....... \لأ>وو1 أم الئلأة ذ ذكزة بمش الث-م عن ثئل 

٣٦٠الدي ثئلشبمىيماء
٢٨٩، ١٧٤..........١٠٠.٠٠عئرمتن الماء نجد لم نإف المنلم ومحوء الطثن، الصعيد 



٤٢٧مر.سالأ'ءادوثوالآثار 

؛Y0؛Y؛،، ٢٣٣.................

٣٥٧مذي وك 
٢٢٦.............................وهومحاجي البي. ددٌي لآ.بمهامثت عانئة 

١٣٥ظمم،ضظلإسوو..............ؤ....ؤؤ 
للتئم...ااّ......ههاالصعييّ ق ثابرحننامغ بى ماو ءثهآلأث!ْقئ؟{ عذرالبي 
٢٤٠ءه 

٦٥ ؟ ّ ّ. ّ ٠ أحد.......٠ عروْ ق عثخآئقةأئيمُ اللمي وجه من الدم ثمسل كاثث فاطمة 
صلاة..اا...............ببببب.......؟؟ا.لأمةآبآكل ئشل س فكا ينثسل أف ئأمزها 

٣٧٥حيثومه عل ست الث>1طال قإل 
٩٤........ءؤ........٠٠٠..........................لآقاوالآت>ة

١٢٢ص الفطنة 

١٣٧،١٣٦

٢٥٢ت حثا ثلاث أن أحجار ثلاثة ئكقطب 
١٦١ءثئ؛< هئثطل مئآكم ا'سطاغ هممن 
١١ ٠ ّ ّ..٠ ٠ ............٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .....٠ ّ.٠ جهينث. أرص سِفي اض رنوو كثاب علبما ئرئ 

١٢ ٤ ّ ّ.ّ..........ّّّّّؤ..........  ٠٠٠^١تثنالناث....١^؟>تزك١^^ كا0آحز 
١٣٤كا0النيهدكئاضَمكلص 

١٨٤...... .١١١١١.كله ثأنه وق وطهوره وثرجله يتعلي ق الثتص تبميبه البي. كاف 
١١٩تث4ُ ذخل ما؛!؛^١ أئَل كا0 

٣٦٨



٤٣٨

ئانيإلوثانأئواي4ا....ب........س......ه'اتجدواي إلاأب لاوأ؛ئوامقا، 
١٧٣لأئثافئواتثزس 

١٧٣الخثوب لأJلبموا 
١٣٣اص لأءنلأةإنلإ:خأأم 

لأبيئلإ:مماشِش
٥٣•••••••••••••••••••••• محؤ بجيل ثم لا؛بري، الذي الدائم الماة ل أحدكم لا 

٤٢ضفيامالأملإ:شلف 
٢٧٣لأتحJاتءثقزلأياتض 

٢٣٥لأ؛ذتواة؛لأمحِس 
٢٢٩يثوصأ حش أحدث مذ صلاة اف مل ب

٤١٧،٣٥٨،٢٢٧، ٢٠٢، ٦٥.............رمحابجد يمفنيبمعذن؛أأز 
٤٢٥ِلإ؟أِلالئلأة؟ا 

٣٥٤إياه قائتعه بإء دعا صبي حجرة ل بال لثا 
اقطهريذيذ داجعلنح، التوابتذ مذ احش اللهم 

٤٢٥ئأيزصأ صلأ0 أزذث، ٠;، 
٢٨٩ت\ص 

١٩٩الماء قطر آحر نع 
٢١٧\>ؤوسما عثؤ وح1، قثد ص مذ 

٢٤٢يادئ ي محاطة الئئ.أتى 



٤٣٩؛بمرسالآحادثوالإئ1ر 

٣٥٤..•••••••••••••••••••••••• ما؛ ةس ذنوبا الأعرابأ ^ عل يراق بأف الني.أص 
٢ ٦٨أنلها حتن ينتسلأ أف عاصم بى ومس أثاو بن ثنامه أمز ه اللمي 

١٤٤••••••••••••••••••••••••••••••••••••المح• ل نزغ حش ذواهمه عي ائ. 
٢٧٤^الضفضسامحسنوواج 

٢٧٣ماء•••••••••••••••••••••••••••••• يمس عثرأف من وهوجب ينام كاف الص. 
٤١الأهزاب؛............................عل:زو \م بص أنن ^١^^٢ الض 

٢٧٣م،إذاوصأي 
Jr  .٢٨٢•••••••••••••••••••••••••••••• المزأْ طهوو بمل يتوصأ أف الرجل الثى
٣٦٦الوقات....................ا.....ّ.... ي \ذلإ عن قهأئلآصمُ ١^؛، ش
٠٤٠ النمور ومياير الثن، جلود عن تش 

١٤٩ئكدائ1ثاتيه 
٤٣٠ئ،كصل 

٨٨صشماوة،الحله 
٢٤٤

٢٠٦

٢٦٠م1ئالنفوئ تخزيك 
١١١ثءثثاائائزاكزظ 

*ax



صضاه1نيهمصالإئماسبجحنبو ٤٤٠

الفوائدفهرس 

اكضيأ mumاJظددة 

٢٧.........................ثي؛ كل من أك؛ر ض بل أويقدوه، بمئره بحد محي لا اف 
٢٩امحلخثرْ هوالئ>بذاته، اش: 

٢٩•••والاجاص ١^١^، ثن ئطئئ فهوطهور؛ الأرض من أونع الثإء ثن نرل ما؛ كل 
٣٠المحاثةمح؛ثزمحئاجإلدَم 

٣٢لأبمكنأ0بجج_،ولاثئوغلاذ؛............................... الكاهوث 
 J٣٢الخديرمحعاشو

ولوعليه، مممثا عليه اكس الأصل يكوف أف حكم عل حكم قياس ثرط من 
٣٣

٣٣الكن.....إحملع عن يحرج أف لنا يؤغ ولا عنه، لنا عدول فلا الاحملع، كان إف 
٣٤بجةلم:هاشة..ّؤ....ا...........................

٣ّ.٥ كالئات.. الأرض، ل أشا أويكول ظهرالماءأحفز، عل يكول هوالن-ي الطحلب 
ولوثهالماء طعم يعم لو حى بمر، لا أبما هدا منه اشحرر يمكن لا ثي؛ كل 

٣٥ورئ 

٣٨ثانيه ص؛ يعتق لا فإثه أعتى إذا العبل• 
دد.روالنجاسة إمحادها، مطالوب عباده الحدث أف والنجانة الحدث ، juالقرى 

٤٤و\و-ئ \حو طلوب 
الحدثري أما طامزا، يكون المحل فإل كان، مزيل بأي زالت إذإ الثجاسه 

٤٥بالماء يكوزإلأ فلا 



٤٤١اثمشوايد فيرس 

٥١بصحيحة....................... ليثش قاعدة صارإئ>ثا( به الإ-حتاط رجب )ما 

٥٤•••••••••عليه دليل لا مطهر غم وطاهر وثجى طهور أقسام: ثلاثة إل الل؛ تقسيم 
٦٣•••••• • يطهر فهو راح طثحناه اننا مرض لو حص وسيلة، باي التغم زال مش 

٦٧الظاهر....ا...ا......... بلب منه، أقوى ظاهر يعارصه لم ما به معمول الأصل 
٦ؤ.٩ ١ ّ . ٠٠.محورلا فإثه الصزوره، سيحة لا وجه عل بالحغلور الباح اشتبه إذا 

٧٢إذات٠ندتاJةينظاهاش 
٨٧....١ فيه........١ النجامة أثر يظهن لم ما طاهر ايه بنجس ئئد أو بنحس ثقي ما 

٨٩الآدِسلأ:ئثتحذاولأبا 
٩٠ّ.الغنؤ_ثه. هي الكافر إل ماف التي والنجامه ومعنويه، جثثه ثوعان؛ النجاسه  ١١

٩٠الادص إلا طاهر، فدمه طاهرة، متثه كاثغ ما كل 
٩١.... ١ ١ ؤ ...... .٠ طاهر...٠ فدمة طاهز0 منته ما وكل يجس، فدمه ثجه منته ما كل 

للتحريم،فكدلك، لاضي، قال: ؤإذا للئحربم، فإنه أكزةكدا، ئ)،: إذا الإمامأحمد 
٩٦.....................١ ٠١؟أيفا.للتحريم فهوذ\و\غب.أ يعجبتى لا قالأ ؤإذا 

٩٧ؤ..ؤ ؤ ٠ .....٠ ؤ.....٠ ٠ ٠ ٠ ض.....١ ي محوز لأ اللاس ل والفصة الده.ب اّتعال 
الراجح"الئوو< ~عل فائه عاما كاف وما يمح لا فإثه بعيه، عنه واردا الثهي كاف ما 

٠١٠ الأستعإل تحريم ْع يمح 

١ ٠٣كاف نؤع أي من مسكر وهوكل امحر، 
١٠٣والثدة الطزب وجه عل العمل الإسكارثنطته 

٠١ ٣ . ٠ ّ ٠  ٠٠٠ • ٠ ٠ والثدة..٠ الطن'ب، سيل عل ليس لأنه مسكزا؛ نقى فلأُ وشبهه البج 
١٠٩••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••^م،كلمحرمتجا 



^قضاعانييصاسمماسبجينل ٤٤٢

صص؛ ء  ي ١١٤ثيءيجس الشعور ي ليس 
١ ١٥ينصع ما أول اوصح لس هي الإمحه 
١ ١٧................................. يحنا ويكون محل، لا فإثه صيدا الحرم لويبح 

١١٨اممب أسإء مذ الرب 
١١٨

التاحهمذ وصره والملمة، امحمة ، juفيإ البول احقذ خون مز بهذ لو الرجل 
١٢١الشرعك الناحية مذ أيقا وصرة البيئة، 

١٢٢لأثنثاحالإامإرزاس 
١٢٤مئزؤع ومر بل.عة بالنثؤ اشلق 

آُآا..........ّهّّ........لأاا..ّ.ّ.ّ..وئ>يغ\ مذالصلاة الماغ ، هوالوصفالخدث 
١٢٨واحدة..................... ؤلهارة فيكفيها واحد جس من أحداث اجتمعت لؤ 

١٢٨ا؟.؟...ا....ّّ.ّّ فيه تور فلا انتهائه يعد أما أثنائه، ق كائن، إذا العمل ظبأ النية 
١٣٨امج الأصلفيالض،

ا،ّاا...ّّّ....ا...ّ.ّّّّ...........يتوصاوه..ب.ببلأهواناءالدي الوصوء~االمئح~ 
٠١٤ ببب.........................بببب..ا...ب.............ب.... ترتم، فه لى غسل لا 

١٤٠ ٠١٠٠٠٠........الأيف مذ المعدة إل لحل ما يعني الأم،، مذ امتنشى ما الثعوط 
١٤'الفم جاسب، مذ لحل ما الوجور 

ا؛اّ.ا............ا..ّ...ّّّّ.....ا.اللمحتة. أنمل إل ا-إلإهة مذمنحنى حده الوجه 
رأسهثم احثز الذي والأينغ ا"اقهة، ي قعر له ينبن، ثمْ، يرل الذي الأهمغ 

١٤١ناصثه عن 



٤٤٢اثد^افنم فهرس 

١٤١والثمه الدين تكون الانسة 

١٤٦......................•..••••...••••••••••عداة ج والبمى للأذى مدم البمزى 
١٥•....... حديدا ماء ياحد ولا وأمه، مى محل بإ أذنيه ينتح اف الأنأف الصواب 

١٥٠والأمام \فوتو ض ما حي والثثاخة الئثاف 
١٥٠

١٥٩....................................الصعق. عليه فالغالب ماجه ابن به امني ما 

١ ٦١٢الباطن........................... طهاره به والتوحيد الظاهر، طهاوة به الوضوء 
١٦٥الئdفىايضوءبم تنح 

١ ٦٦ظلاس ١^٤ لأن مع لأبماش4 الئَائ 
١^١ ١٢الإاذة ق لاتوتئ فإنه ءائا مء محئئا كا0 ما 

١٧٤لأومحل١^٠؛عصنانفهط.،الزحةوال٤ماj طهار١ْ^٠٢لأعلامهلهابالميم؛ 
٦.١^١ ٠ ٠ .٠ ١ ّ.١ ّ ّ. ؟ الخيش ق يالبنطار ءنل.نا سمى ما يشمه غليفلّ تمم حفث الخنموقث 

١٨٥للوصوء.النامحى وجود يتستا باليين يقوم وصف عينا، وليس وصف، الحدث 
..............................١٨٧

١٨٩أوحواسه..........................الرأس مقدم من يظهر ما يمسح أف يمشثب 
ماعل منح العنامة عل النغ لأ0 ا-قم،؛ عل النح مى اول العيامة عل النح 
١٨٩طهاتذهاكحؤ..ّ..ّب...؛ أنل 

والمعات١^^١^ الهلأنس مثل عيه، تنتح فإنه ثزعة تشق ما كل أ0 ١^١■>^ 
١٩٢ا4هات 
١ ٩٢عل نيل أن ولاتشوط نزفت، لها ليس أنه يء ل ١^١.^ 



ساضامانينيصالإئماسبجينل ٤٤٤

ونسعليه، ؤيند الكنر، عل يوصع ما الأصل ق وهي جبثتة، جع الخبائر 
١٩٣اهز بم2قاؤلأ1لمحتسا

١ ٩٣المرونة....وادس، من ايثنْ عل والنح والكإو، الحاجة واد_ا من اقم، عل المنح 
لأواص؛ ا-عل تائها يمكن ولا ا"ايرة، يرصع الطهاوة اشتراط عل ذلتل لا 

١٢٠ ّ........ّ. ... .٠ ّ....٠ ّ ر........ ّ.. الونحوء الصلاة عند وجب الوضوء مند إذا 

الوضوء،يوجب، هذا إحساس، يدون لكن الئهوة، ْع يرج الذي الماء هو الملي 
٢٠١وءنزالديوامحي...7. 

لكنوجوده، حال ق الوضوء يقضى لا ذلك، أئإة وما البول ونلس الامتحاصة 
٢٠٢

قليلةلا لا:نمحن فإنه غاطا ولا بزلا بجذ لم لذا غي!لشيلي ثن الخارغ 
٢٠٤ولأكثزة 

^jiJثثره له يكول ابلي ل محرج الذي اواج والدمل المح(، ل تكوف الثوم 
٢٠٤ءللكحالنء:ثق 

عنوالوجمح، أحمد، الإمام عن الروايثي أل والوجهم الروايثي ينز الثرو 
٢١٢أخمد الإمام أصحانم، 

بنمهحيوان يوجد لا والحرمة، الحل ق أجزائه جح واحد الحيوان ثريمثا فا 
٢١٢حرا؛ وبمئة حلال 
٢١٣ثعاء............ينمى الشاة وصويتج رعاء، ينمى صوثه رغي، رعاء لها الإبل 

٢١٦أبدالشهوة ائ الإنالأءماءُتيالأملأبجا
٦١٧متاثزْ............................وكوف حائل ُناك يكوف لا أف حقيقته المز 



٤٤٥اش^افنم فهرس 

٢١٨!ذا 

١٢ الدكر....٨ بش الوصرء بنقض القوي من أصعق الدبر يمس الوصوء بنمض المول 
٢٢٠بما فالأزل البمي.، كز مدة تكوذ فقد الفرصة الماثل 

يممصلم ئزجة مس ؤإف وصووة، يممص لم ١^، ذكن الإنسال نز إذا 
٢٢١ثفوؤة؛لأنمضو 

يوجبولا الئنل فاثهيوجب الوت، إلا وضوءا أوجب اوجبغنلأ ما كل 
٢٣٠\لإ>تحأ 
وأرىالأوراق، تعليق حس من أما ثرى آيات عليها المكتوب المنلممه الئتازة 

٢٣١^عه بل. أما فيها أش،L أف 
التش،وجله يثدم قام وإذا ئثوده، لمكان الثمى رجألة يمدم صحراء ق كاد^ إذا 

٤٢ ١ عبلمش..ا.ا.ااااا...ه...ّ.ببّؤؤاا.اا.ه........ر أف مل واقف وهو الدكز ويقول 

دونالفضاء ق استاJلأثارها وهزم والثقان، الفضاء ق مطلئا القبلة استقبال يئرم 
٢٤٣المحان 

٢٤٦الدكنكالمزعإلرئم، رف 
ولاينتهي، شل، الدكر رأس محل أف البول مى اسهى إذا للإنسان المئزؤغ 

شزولأإلتيبجبم..-....-ب-ب--س""-ب---س-"-لأأأ
٢٥١والاسجاء للامتجار شزط الإنقاة 

ورقيقللرجل، باليه أبيض يخئو، وهو السهرة، لشدة الدافق الماء هو ائ 
٢٥٨للمرأة أءئ.وبالٍة 
٢٦١محبمعامح.....ا...بب.........ّّّّ...اااّا...ا...؛...... ءنلالدكر 

٢٦١م واه؛ له، مم؛ لا باطنا كان ما 



اصضاهانيمصاسمماسبجضل ٤٤٦

٢ ٦٣الغذل................................. يوحب لا فإثه ثهوة شر حرج إذا الي 
ثكفيفانه مه الثزب أصاب U وأثا وامحق، الدكر عنز ا1دي j بجن، لا 

٢٦٣ذهاشح،ولأنجن،فهاسل 
بلدةا كل شبع يكوذ الخثاذ لأف امحفة؛ شؤ إلا الخثام التقاة ثنكن لا 

٢٦٥ ٣١ل عش 
٢٦٩ااثلاّث، ارتفاع ثزط مى والإسلام الشه 

٢٧٤يمللأضأتلمحين-----ىس•••••""•••""••••"••• 
٢٧٥اكزآنلأكاخإلأ;اشل ةزا؛ة 
٢٧٥ا1تجللأ؛حاح j \ح1 

٢٨٢والعكسر...... والعكز به، حلت، ش طهوومج يئطهربثقل أف للرجل بجود 
تامفلا النافلة لصلاة نس إذا ٠ الناف1ة، صلاة له أيحش صة الم لصلأة نص اذا 

٢٩٠حلاقه.... عندهم الميم أق فمعنا0 أحمد® الإمام *وعن الن.محت أصحاب قال إذا 
٣١٠.............;،،فهوأحي ائحي.ث يكفي ما إلا نجدا -، ١٥وجنب محد.ُثإ اجتمع إذا 

٣١١اك.ثلأمحئء>هقتاةةاكرآن 
١٣ ١ ........ ٠٠٠ّ.ّ ّ ء ء ....... ٠ّ ّ ؤ. ٠... ّ .٠.  ٠٠. ٠٠باس.افث علته نجزم لا ائغدُث، 

٣١٧^مخالوىبجبهازأة..ؤ.......؛..............................
٣١٨بالأدى امحى أحكام على تعال اف 

٩٣١ ؛  ٠٠.....ؤ.؛ ّ ّ ؤ..؛ ّ.. ّ. ّ لأمةّ خد ولا ةثز:نئا، ثلائه اخشي ب؛ن ١^ أقل 
٣٢٢..روجهاؤيأيها ويصوم، صل اد، ففهودم الدم زأت فإذ محص، لا أيما الحامل 



٤٤٧المرامي مرس 

٣٢٨أخمئ الأستحاصة ودم أنوي، الحيض دم ثوف 
٣٢٨...... ■^3،• دم الامتحاصة دم لأف مثن؛ عتر الأستحاصة ودم مثن، الحيض دم 
٣٢٨ّ....اا..............ّ....؟... حيض فهو يتجمد لم ؤإذ امتحاصة فهو نحمد إذ 

٣٢٩الخاء علأثهاشنة 

٢٣٣.. ..١ ١ ّ.؟ ّ يلعى.. هل.ا ونووجد ١^^، عر الوين، أذبمثمركل يمكن ما الحيص 
إلوجعت عادة لها يكذ لم فإذ عادة، لها كاذ إذ ءاذ؛آا إل ثرثع الممشحاصة 

٣٣٦التحز 
٣٤١لايكوذانقطاعاجخنص........................................ الدي اللمهئ 

٣٤٣.......؟.ب.بب.......ّ.ّّ ئلممافيكون ماء، ؤيوما دما يوما ثرى التي هو• التنفيؤ( 
٣٤٣صولأبم،وابملطضصولأ>ئابب....ء.............

٣٤٣....................ولأنثاتاحيقا يكوذ أذ يصلح لا دما ترى مذ المنثحائ 
٣٤٧ا.لرأةاكائةزئلألمخة 

٣٥٣فاد دم فاثه الثإنئذ ئيل لوأنمطت، 
٣٥٥المد-ي حذوج مذ يثلل ذلك أف والاقي الدكر عنل قواي ثى 
٣٥٧طاهئ فهو مأكول مذ حرج ما كل 

٣٥٨••••••••••••••••••••••.............الوصوء الأصلسى ل الثبيل مذ الخارج 
٣٥٨... ٠٠٠طاهر.........ّ...........اا...العادية الرطوبة مذ ا،لرأة مج مذ يئرج ما 
٣٥٩ ٠.٠....٠...٠٠٠ .٠  ٠٠القزآن..........ل ولا الثق ل لا امء، جاثة عل دلل لا 

٣٦٠طاهره فهل طاهر حيوان مذكل الفضلات 

٣٦١بنحس.... وليس الإنسان يه يتأدى أدى البصل فهذا يكونثجسا، أدى كل ليس 



سقضاه1نيمصالإئماسبجءتبل ٤٤٨

٣٦١الإض....الموو عل الأستحاصة دم حش فهونجس، الهمج ثى الدم مذ حرج ما 
٣٦٢إلأطنوالاوولضص.......؛.؛.؛؛..ء.ء طام، ئاشئومذج1ماض 

٣٦٢سةبمح---ب 
٣٦٦حرامتجنا كل وليس -^١؛، نجس كل 

٣٦٨. ١ تيرع ثجاسه يحس ولكنه حئيه، ثجانه ثحتا ليس القمر أف ١لثاحح القول 
٣٨٤...ّه..بباباب.......؟..ابب..بب ١١١للنجاسة...مزيل كل الشص طهارة الأصح 

٣٨٤^محمنياملأةأمال.ء...لأ............ب..ب..........ّاا 
٤٦٦، ٤٦١، ٣٨٦..........ّ.ّ..ّ.ؤ.............وعدما وجودا عك نع يدور الئكم 

٣٨١^،. ١ ١ ١ ..  ٠٠٠٠ّ.......١ ّ ّ ّ .... .....٠ وثجس... طهور لقط؛ قننان ا،ياء أف الشحيح 
٣٩٤النجسة الأعياف 

٣٩٦الثا-ءحألا.قئزَمض 
٣٩٦المعفونها النجاا<ت، 

٣٩٩الأم ثل الأنتدلارالأم مإ َلأ 
٤٠٢••••••••••••القز محص العثم مذ الرصح طن مذ ينتحرج أصمر ثيء الإشئه: 

٤ ٠٣بب.ّ....ّ.ّ؟.......ّ.ّّ..بب.ب.......... محد.وا كاف إف ارثب ا-ثدمثج رقع ثوى ئش 
٤٠٤والغنل.................ّّ الوصوء ق والاستنشاق ا1فمصة وحوب، الصواب 

ب...ّ....ّ..ب.......ه.؛والنناء الئجاJ( حق ق الرأس خميع تنح وجوب الصواب؛ 
٠٤ .......^١ .؟ ٠ ..٠ ١ ر ّ..... . ؟ ٠ ٠ ٠ .٠ ؤ..٠ .. ٠ ٠ للأذنني جديد ناء أحد يني لا انه الشحيح 

٠٤ ٨ ......... ٠١امح،;اتا...................ام دام U م اشح -ثزاز الشحيح: 
الءلإاءممحٍاذؤا:ة



٤٤٩اش^اف■ فهرس 

٤١٢بمراب ومحأهمب محك، ء
١٤ ٤ خالان اش؛ ليزحِفيأمحاء لِ

٤١٥..........................الأم؟ الخدث \ؤ\ٌفي '3المحب  l،\y>محئ ثل 
٤١بمJؤافاط.ّ؛؛؛.لأ......٠م^

٤١٧خمضاح..سس.ب............■••••....■■■.•.•••
٤٢• ...... ...٠ ......٠ ر........١ .. ........٠ الوضّوء ينقص لا الدكر مس أف الصحيح 
٤٢١......ّ............؟..ب..ؤ......اا.."الوضوء ينقض لا اثت ثئسيل أف الصحيح 

إليصح لا الكلام* فه آباخ افه أ0 إلا صلاه يالتت *الطواف 
 ^١٤٢٥^٠
مىوثؤع الله لكثانم، اسدال -^1 الدواهم مس أو \}قتأ0 ُايات افاُسا ثهزيز 

٤٢١الإنتهانةده،زساخنام.................ببب......ّ...بب......ؤرؤ........؛؛؛.؛؛/
...............................٤٢٧

مفيخ.......؟ببب...........ب.ب......اهأ؛الماله* سممبالوا *ا ت حدث 
٤٣٠الئنطع........... يى مل بز مت.زوعة، عيُ والتر والثLلت اكحح أ0 اامّحيح 

MUM



٤٥١مرسا1وضوئتا 

ف،واسامحضوعات

الهسة* HMالوضؤخ 

٥تقدثم 
٩صالحبن محمد العلامة الشيح فضيلة عن محتصرة نذة 

١٧الولف ترحمة 

٢٧ئقدنأ 

٢٧هلىذاذإلاشِأولأتحاف؟ 
٢٩الطقانة كتاب 

٢٩الطاهر :اب-محكمام 
٣٠يه.......................... الطهار0 ئكزه لز يطاهر أو ُالشنس نحن قإل مصل؛ 

٣٠

٣١اشدي..........................ثموابجةلإ:شالإق قفل: 
٣٢ثالكامرزانحد...ء.ءء.ّ........................كالوس مماظلأصلس 

٣٤\-نش1بم....\ض\1\ زتائرظبمِفي لاممن ئ م
٣٧ّا....٠٠i....I.....ِّّّفينيصمحَمح.ّ.؛.......

٣٨ممتحك طهارة ق استعمل ما حمحز 
٣٩ء..ءّ..اا....ّّ.............تاثاشنزنخاتة م ي اشل ؤإن قفل: 
٢٤ ... ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ّ منتغملأ صار اهدث رغ يو__ي يجر ماء ا،لحل.ثل_، ايعثس ؤإدا قفل: 
زالمحرالززد زظء زاليذ زاوي كالخل ائائنات من ا1اء ّنى زنا قفل: 



^قضاهاهمهمصالإئماسنيص ٤٥٢

٤٤ثجتا يزيل ولا حدئا، ثري لا الئجر مى 
٤٦النحس اثاء ثاب 

٤٧جاتة يه ومعت الذي الماء أحوال 
٥١روابمان مدر'اكلثأن وق ت لفل 

٥٢نناءٌ............................................ثدا ق البيانات زحمح مضل: 
٥٤.....مهلهر؟ عم وطاهر وثجس طهور أسام! ئلاثة إل الماء صم عل ذليل هناك هل 

٠٥

٥٦والإنتحاصة ا-لإض دم ١^^ثى 
٥٧عالتعةثوجس.ؤ.................. ثنصه ماء ق اصاتة وقعت ؤإدا شئذ.' 
١٥٨ . ٠ ر ّ سمنة النشوة يا-لرية بالنخاتة ■جنو\ب< بعض دعأَ إدا اجاري الماء قاما مضل• 

٦٤انخاري فه ثصب الذي البمر ماء حكم 
٦٥\ذئلئوش ؛اب 

٦٥ضوء انتماض!لن ق أؤ الماء، ق الشك 
أوالنحاتة هومى هل ثد'ري لا لكن ^١، ٣٠ووجدْ ثجاته، الماء ِفي تمط إدا 

٦٦ِسمحثا 
٦٧٠٠٠بجمحلقلإمحأزلأ;>سمحي 

٦٩..... ٠٠...انتمالأخدحاقزلة زلي ١^ اقثت نان قفل: 
٧١٠ائتةءوتض ■محكبuإذا



4،٤٥٢راساإوأتااوم1تا 

٧٣كءبمل 
٧٥.....................................افانانشقت لإ U مم؛ 

٧٧ففل:ِفينؤرجم 

٧٨

UAالخلقة...............نظئوثآاِفي زصالئ1نث ممإنؤرزلأبج؛اشثوش 
٨٠والخنزير الكن، محور حكم 

٨١يمثؤرناثرىاعاتقائمزاي 
٨٣محلمت>يامالآنينافو 

٨٤؛ jyiiنزي محي 
٨٥المع محور حكم 
٠٨٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ... ٠ ٠ . ٠ . ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بنحس. سمد أو بتجس سقئ ما حكم 

٨٧\بتأس' إذاأكن، يقو: 
^محقلأز:ئةممخ........ؤ؛.؛؛؛......ّ....؛ب..........ا..مخدثل:ؤالحثزائ 

٨٩الآئتي:شوي، ممإ
٩٠مماثئمحمحوت>اة 

٩٢م ج
٩٣والقصة الاوم_إ أواي انحاد حكم 

٩٦حعلممامن،اكصة 
٠١ * وجهان........................... ققيه والقصة الدمه آنيه من ثطهز قإف ممل: 

٠١٠ العصونمؤ وا1اء الوضوء حكم 



حنبلاحعدبن الإمام يبص ^ LS^Iض اممكق  ٤٥٤

٠١\لأي0\ي1 >ت\
٠٣..................................والنجاتة الطهارة حسن، من الخمر الثاجحِفي 

٠٤

٠٤محمأؤافينذ:طني 
٠٦الئار 

٠٧يجس ق الصلاة إل اصطز من 

٠..٨ ؟ ّ......؟ ١ ؤ ّ. ّ ؟ ّ الن.ما. ظاهر ق دالدباغ يطهر ولا ثجثه، اثثة ويلوي ت يصل 
٩٠ .ؤؤ.......ّااؤ......ب.....اّّاّ JالJJاغ............ اآ؛تة يلود طهاؤة الرا"جحِفي 

١٢.............. زخافثئاتجو\لأ:عحاو ثمبجانظفئثا \.0 زم ممل: 
١٣............ .٠ طاهث..................٠ وويثها وشعرها ووإثغ\ وصومها ممل: 
٣١ . ....٠ ٠ ٠ ّ ّ .... ٠ والنجانة.٠ الطهانة ل حكمة وريثه الخيران ثعر وحكت؛ ممل: 
١٤ممر 
١٥••••••••••••••••••••••••••••••يجس وعاء ِفي مائ لأيث ثجس؛ اثتة ولص ت ممل 

١٥ء\ه■ \م
١٦

ائجومحي،كدح ائد.يوح، طهاوه يفيد لا اللحم إثا"حه يفيد لا دح وكل ممل. 
١٧عيالماهمو.ب؛ّبؤ...لأ؛لأّ.. ا.اثزان زذ;ح ض اكرم زوح المخ، زنووك 

١٨الئؤاكنشّ.؛ ؛اب 
١٩

٢٠العاثة...وحلى الإط، وثتف الثاوُس،، ومص الأظمار، مليم نمن ممل: 



٤٥٥مر|سامضوءاتا 

١٢١الختاذ وتحب قضل: 
١٢١اواجحِفيالخثان 

١ ٢١٢وئثه الوضوء قزاتض باب 

١٢٤تجب ونش بالنية النطق حكم 
١٢٥صفهاتي 

١٢٦ءي 
١٢٧عي......الإتياَل إذا 

١٢٨واحي...........................١..........جس مى أحداث اجتمعن لي حكم 
١٢٩.ّااب...........طهاويه؟ئمح هل والتجأد لثدث ا-رم ثوى إل 
١٢٩ع؛وْ؟ يرثفع ههو بمحه حدث رهع ثوى إذ 

١٣٠.... ٠ ء.٠ .. .٠ .٠ ٠ ّ...٠ ّ ّ ّ ّ ّ . ائجانة؟.......٠ من الناب م ي الو تثلاط هل 
١١٢١بنماض،وفتهاروايتان........ّ.......٠..١.....١..٠ّ.........١ ثمتقول•' مضل؛ 

١٣١اوا-ءحلئسمحض 
١٣٢ظبممبامأولأ؟لأبببب..ؤ..ّ................. 

١٣٣اوصوء؟........................ أشاة الشة ^ ثل ١^١-< ظ
١٣٤اص ذورة ل الإنناف كاف إذا اشخ م

١٣٥دفل:لإذلتيلأنا 
١٣٧مماممحِسمياش 

٠ه امءما احِي^ئد  ١ ٣٠ ٢٠٠٠٠١ /مس ٢٣،' ٠٢٣

١٣٩وصمتهإ والاستنشاق، ا1صمقة الثاا>حِزر 



صضاهاهمنيه4اسممأح«دبجضل ٤٥٦

٤٠والوحوو الثعوط 

٤٠ؤشالإم..ىب.........ب.ب...ب.ب...... ودلك وجمة، لإشل مفن: 
٤٢\إلج............................... خد ض الك ثن \ألح'ج الثم محء 
٤٣المن؛ن وداخل والصيخ العيار حكم 
٤٣.......................... وم ١^٥٥؛^، دمي،سليدلأإل ت مضل 
٤٣ُنصأالإإٌإعُ' 'ُم اأوأب• ل من ِفي امحم 

٤٤.لأ.........الأ.ب.ب... حكمعسلالأظمارؤإل?uJ.*،،والأصبعالزائدة،والئألعة
٤٥الأإطع عند اتدين ثزض حكم 
٦٤ ........... ...٠ ّ.........٠ ورجليه.........١ مر(َبميه الينز شمل اءة ال؛iJحكم 
٧٤ ......... .........٠ .......٠ ..٠ .١ خلاف، بعم يرض رهو رأتة، يمسح ثم ت مصل 

٤٨ذظزص ك؛ظاثنح 
٤٨و\]>ئو؟ ١^١٠^ عل ا1نح حكم 

٤٩جأش 
٠٥ ....... ٠ .٠ .........٠ .....٠ ...٠ ١ الث.عر.......١ مى الرأس عن ماثرل مسح ح؛ةم 
٥١ا-ق1، عل اأن.ح حكم 

قرصوم ١^؛،،  Jiرجلته ينين ثم مضل: 
١٥ ؤ..................... ؤ؛. ............ ،^ ١^١٥قالم، ء اوخلي تنح مخ ثل 

٥٢ممإصليالأَضاع 
ليسانه عنه وحي المنم،، ظام يكريا,ن، ننا عل الوضء ريب وتحب مصل؛ 

٥٣بناح_، 



٤٥٧اهرساإوضوءات 

١٥٥ادض الأَغثاءِفي \لأ\طفي);ب 
١٥٥بوجهه نحتم وصرءه نكز من ظإ 

١٥٦••••••••••••••••••ووابمان الموالاة وجوب زل الأغفاء، عنل بى ويوال مملت 
١٥٦الموالاة قزض  Jpالأدثه 
١٥٩أممل.......•••••••••••••••••••••••••والثلأث نحزئ، مثْ منة والوصوء ممل! 

ؤ............ا..ؤ......اا.ا..........ا'هاءعلمم:ضاصأهمخم 
١٦٠ثلاثة عى العصؤ عمل زيادة حكم 
١٦٠.......١ ١ ؤ ٠ ٠ ّ ّ. ّ ُالذل الواجم، قد.ر ومحاووة الوصوء، إنباغ ؤينثحب ممل• 
١ ٦١٢وصبه.......١ وحمله الماء بمرب، والثل الوصوء عل أ\ذو\وج باس ولا ت ممل 
١٦٢ووايثان.ابا.ب....ؤ..ااا..ؤ...ب........والونحوء الثمل بلل يئثيف—، ؤق ممل؛ 

١٦٢الووايثم هائم مذ المحح 
وخدهاض، 1^* إله لا أذ أشهد النضوء: من قزاغه بمد مول أو ؤيئثغن، ممل: 

١ ٦١٠_ جدة محثدا أف زأشلأ نئ، لاثريالث، 
وعلالوجؤ، وهمل الب، ت حمته خلاف يعثر دلك مذ والمفزوض ممل: 
١٦٤ثحم،زطاومح زس 

١٦٤الخلأفيناصفيiزطاو 
ا٦ ٥ وسنه رؤثتان محها اش الوصوء ئزاتص 

؛٦٧؛اب 

ا ٦٨.. ١. ...١ الرجل....................٠ وئهثر اظم عل المنح ق الراقصة محالمه 
٦٩الثنل اقمِفي نل المنح نحكأ 



سقضاه1نييهعالإئمأستيءنمو ٤٥٨

١٦٩\صةوم قنوط 
و - J 1^*؛الميم مى ينمط كاف ؤ0 فيه، اثمي مئامه ينكى أل هصل؛  A ملهو

١٧١ء

١٧٢يمحزوُلإءا..س.س..ب......س......ب... 
١٧٢اكاJث،:أن؟5ول_،ئلاهوزاشغمالضوكحثا>ير.......... صو: 
١٧٣ء.ء.........ّ....ّ......ّّ........... يطهازةلكث ١^١؛؛:أذشة قفل: 

١٧٤سائوتنبهمامو..ؤ..............ّ...........ّ.ّّ. 

هلامح، وأد الأحنى عتل يم ا-لتم،، دأذح1ها وجليه إ-تحدى عسل ثإف 
١٧٥:ءأص.؟ 

١ ٧٦.... ٠ ؟ ٠ .٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ؤ ّ.٠ .. ......٠ علته؟ المنح له قوز هل ا-قدثا بمد \ذؤوآ لسز ؤإل 
١ ٧٧ؤ.. ..... ٠٠...الخزنة؟ زالخزئوق ائ م ماز هل 

١٧٦محنفاؤب........ّ................ زالفزهائ سئا اشثائ كاف اأن.حإل محأ 
١٧٨٠٠٠هلإوامؤَيِكاي......

j الأما  J ٠١٧٨.... ؤ.......٠ ٠  ٠.٠ؤ....... ٠٠ّ......... فيهازاواحح ائنح ئدة اتداء
١٨١تام مم مقيتا متغ قن حكم 

تنحينتح هل ونام ونتح، وأحدث، الحم، ق ا-اءم، لبس نى الثا•جح 
١٨١ئئام؟ ي\ب 

١٨٢•••••بمدها؟ أو الظهر مل نتح هل ثلث، ئم الظهر، وصل وأحديث،، لبس حكم 
يديهمقع وعقبه، أنمله يوف الم، أعل ينتح أف والثنت دصّلت 

١ ٨٣ثامه إل ٤ؤمحا مم مدنيه، أصابع عل الأصاُع 



٤٥٩؛هرسامثاوء1وا 

١٨٤..........................بلمبمأِفيا1لجلألينىنأالمحوى|مبمجمانئا؟
طهاود4ثطآت اثنح تعد أحدمحا أو حميه حالإ أن اثتح، مده امصش إدا ت مصل 

١٨٥حمحا ولذمه الروايمح، قهر أل 
١٨٥ا-قس حاغ من طهاتة الرا"جح,في 

١ ٨٧امحامة عل دتبووالمنح يفل؛ 
١^١٨ علمتها للمنح العكامة ل يشرط ما 

١ ٨٨ذواتة....................... دان ولا مح5ه يآكن لم إدا الهمامة منح الراجح,في 
يحلعها،الطهازة وبطلان الطهاوة، ثمدم واأثياط التوقيت، ق وحكمها ت مصل 

١٨٩^كمامحؤبؤ..ب......ؤّّبب.بب...ّّّلأ1...هءءءّ......ؤؤ؛؛.ء.....ءء.ّ.......
١٩٠الهمامؤ من منحه محزيه محا 

١٩١المرأة.••••..•••••••••••••••••••••••ومائة ولا الكلزتة عل المنح محور ولا مقل: 
١٩٢المثطنات............ والمعاُت، الكبار الثلأنى مثل رعه بس ما كل ل الراجح 

١ ٩١٠•••••••••••••••••••••••••• • الكنر عل الموصوعة ا-ثائر عل المنح ونحور ت ممل 
١٩٥الخم، عن ا-إفرة فيه ءئتلف ما 

١...../١٩ ١. ّ ّ ّ ّ ّ . ...١ طهانة؟....١ عل ايبمرة توضع أذ يشرط هل العلإاءأ احتلاف 
١٩٩•••••••••••••••بعنلمه الصرر قاف كنرأوجنح عل ايثنة بئ يزق ولا ت ممل 

١٢٠ واُبجئواقضالطهانةالقرى 

٢٠١الثبيلع، من الخارج انوخ 
٢ ٠١٠ّ.........١........ وهوثوعان..١ التين، ناتر من اتيانة خروج اُئافي■ ممل• 

٠٢  ١٠. ٠ ٠ ٠ ...٠ ٠ ؤ ٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ..٠ لا.٠ أم الوصوء سقفن هل أئبهه وما الخروج ما؛ ل الراجح 



اصضاه1نينيهعالإضاصبجضل ٤٦٠

٤اشه م ثى بجج ما حمح ِفي الراجح 
 U٦................................. ائق؟ عي مذ الخارج فيَكية و\أ)\ذ ه

٦وثان زم الثم، ززاُل الثاث: ممل: 
٧منها الوصوء ينقص وما الوم أحواو 

٨زاشاجد 

٨الناهضللوصو؛ النوم ق الصاط 

٠

٢١١وطحاله وتجدْ ا-أثزور ثن حكم 
٠٢١٣١.......لئملث،؟ - ما ويقول: ينال أذ طعاما ان زنعند أكل إذا الإسسال يلزم هل 

٢١٤

١٢ ٥ رؤا:ات................................. ئلأئ يه الدم، لمز الخامز: ممل: 
٢١٨اوأةهمجها محلملسهامحم 

٢١٩ممإشوالأياك]وع 
٢٢١محءئتن/امح 

٢٢ .٤ وواياُتإ..٠ ثلاث وفيه أش، تش وهوأ0 ١^^١؛، لمز الثادس: ممل: 
٢٢٨الثاجح؛نثدْالئؤا:اج، 

أويشكاتكمرأوينتقدها، بكلمة ينطق وهوأ0 الإّملأم، عن  ٠٧١الئايع: ممل: 
٢٢٩ثقاتجيهُضالإنلأم 

٢٢٩صِفيضلإضبمثةضالإم 
٢١٢١...... ١١٠الطهاوةّ.........ثواقض مى أصحابنا عد0 المست،، عنل اكامن: ممل: 



٤٦١ا1وثوطتا فبمرس 

١٢٣ ............................... .... الت مسيل مذ الوصوء وجويت، الثا-جحِق 
٢٣٢محةنممثلسأمَلأ؟محمسب.بؤؤ......ا. 

فيزض،وممأمحامح
٢٣٣تي؛انئاإلأكلألإ|مم 

٢٣٤

٢٣٦والأمحر...... الأصعر ا-لخدثي مذ طهارة عل ليس لمذ اكحف مس ذ الراجح 
٢٣٦......................... ١^ مذ ص زالأواب الدراهم ص ممر 

٢٣٧

٢٣٨الغانة س وسس مقل: 
٢٣٩النخل أب ثاب 

U٢٣٩بماJمذالاJكربماشخل 
٢٤١تيدْخا؛مفذكئاف.....لأّلأّلألأ....ا....ّ...... 

٢٤١هفل:ئلكاللاصك 
٢٤٢خزان١^٧^ ئزوط. 
٤٢ ٢ ٠ ٠ ٠ ّ ؤ..... ؤ ..... ....٠ زلاثزو..٠ ماط الفضاء ِفي الملة انتماو خون زلا ممل: 

١٢٤٤^ِفيانتماوالئسمثاشخل..ّّ............الأب.ؤ...........؛ 
٢٤٥ثمن، أن س يولِفي أف زيكرْ ت لفل 

٢٤٥....٠٠اشمنارسا.اا...أندي 
٢٤٦اقذحوامحوض ممإ

٢٤٧



اسقضاهانيهمصاسمماسبجضل ٤٦٢

٢ ٤٧....... أوثادوالك0 معتادا الثبيل، مى حارج كل من واجب والإنتئجاء يصل؛ 
ومعظمكالصمحتمر محه العائم محر لتر بإ الحنج النجانه مدت ؤإل ممبمل؛ 

٢٤٨ائللممحئةإلأا1اة 
٢٤٨١...............ال1و1لالفخل.صراُل؟ لوامبي

٢٥١مطالإنمئpارينيش 
٢٥٢■متةوُ....... لألا قوم طاهرئئق، ثمحزالإسئلخاِسم. قفل: 
٢٥٤فته ؤلأ:شنيا زلأ:ضئض، قفل: 

؛هآأجزأه.....ّ..........ّ..اا.ّّّ.......الإنتجنار ق الإقاء حقل نكس ئضل: 
 ........................٢٥٥..............٠

٢٥٥الئاجلجواستيمحظ 
آُهآووايتان.....ّ.ّّّّّّّ.....ّ.ّّ...لأ.ه.ه.هّّقفيه الإنتنجاء مل وصأ لإ0 ئضل: 
٢٥٦الإضاء مل \ض و _ 

٢٠٨

٢٥٨

٢٥٨

٢٦٠

الئنليوجب ما ياب 
الموجل

مماثنتأىش؛افىشه
الشهوةمد يمج رمق، ماء والدي قفل: 

•••.ّ..............٠ ّ ّ ّ ّ . المد«ي..٠ خروج عند والأسي الدكر عسل ق الؤاجح 
محصشنمحإلأالنبم--سس•••

•• • دوايثان شه ؤمج ملم يكره ئأمنك ظهره من ^٠ ٤١بايتثاو أحس ثإف مضل: 
يهمجولم امحق ائقل إدا محا الراجح 



٤٦٣ضساإوثوءإتا 

وإ0الغنل، يرحب الهمج، َفي ائمة وهوشب الختائم(، التماء واك^بيث يصل! 
٢٦٥قروأشالإ'؛وي 

٢٦٦■....سهمفيبم--س----.----..بسسس.س.......ب••••
٢٦٦الهنة طسصِفيمحنةومما 

٢٦٨.................رزاءن..................زنه الكافر، إنلأم jاكاث محل: 
٢٦٩الئاحلحِفيماةانجإذاأنم 

الخيضيى بالعنل وثنيي اiلكوJة، الأعناJ حمها ق ثجب اأرأْ مأثا محل• 
٢٧٠باه ق ووالكئْ والقاص، 

معمىأو محون إناية أن نين، عنل مذ دلك،؛ بم العنل بجب ولا محل؛ 

ايؤؤراءه علته ويرم المحدث، عل يئرم ما علميه حرم العنل محلأومذْزل 
٢٧١صاعدا 

٢٧٢ضو:ؤمحئمءاكفيانم 
٢٧٢ائنجد ق اُبمت، ل4—، الرا"جح,ذ، 

٢ ٠٧٣ .٠ ٠ ّ ّ. ّ ..... وصوءْ}لحلأؤبموصا أف ينام أف أراد إدا للجن—، وستح>ّأا ت صل 
٢٧٣ومحو؛ غر مذ م ا-مح-، حآقم 

٢٧٤^^،إذاأتادأل:اكزأن:زذإلابمع...............ّ..........ّّّ. 
٢٧٥مذاُبمثابؤ الئنل باب، 

٢٧٥إذاأناذأJشلظكايخ 
٢٧٦الغ:لابيزئ 



صضامانيهمهتهالإئماسبجضل ٤٦٤

٢٧٦امح4ِفياض مم(
٢٧٧محكلماوالآةِفيص .ُ. َ.ُُِْء

ثأخدأف  L^Jينتحب انه إلا ، ۶١٠٣ا-إقتادة مهوكعنل ا-قيض عسل قاما مصل! 
٢٧٨.................■•■.......••••الدم أثن ُه هقع عمم أو طب أن المسك مى سيئا 

٢٧٩الغم.................................... م ص زالأهفلنحيط فضن: 
٢٨٠••••••••••••••••••• واحد 1دا؛ ويثوصآمذ والزأْأ0يشلا وقووممل: 

٢٨٢محاثضلإمشمهمراiزأة 
٢٨٤;ائائم 

٢٨٥اشثوح زخد اشح ئ ِفي اواجح 
٢٨٦ ٥١اؤم فضل:ثفنائض 

٢٨٧

٢٨٨و\لنثثأ الخدث الثااجحِفيَري 
٢٨٩ام الئاجحِفيصاه؟يضد 

٢٩٠ينسالهِسصأواص............ 
٢٩١فذل:زمحثاوقءضنياس 

٢٩١الأصعر افممعنا.اثدث الثاجحِفي 
٢٩٣لكثثبماساي؟ 

١٢٩٣^ ِفي اواجح 
٢٩٤شو:زلإازاهإ؛لأثشط 

بمحصلهقشاعله الوقت؛ ئوت محاق للتاء واجد.ا كاف مذ يتمم الثا-جح 



٤٦٥،هوسالوثوءات 

٢٩٦انتقائؤ أو 

ب°ؤلحوف والتتمم الجمعة، محوت ف لحن والتيمم ا-إقناوة لموتر السقم حكم 
٢٩٦اسميي صلاة 

٢٩٧.............................. ائئيوتةالئؤا;ة ثزطِفي الا؛ طل4 اش: محل: 
٢ ٩٨ؤ................. ؤ ّ. الفلاة..... و زئز الماة نتهء الإين اوكث نأى نن ممر 
٢٩٩ثزط الزمحت ذخوو اكاِلئ: هنو: 

٢٩٩••.-••••••••-••••••••••••••••ظا>جاتد،ثل:ظواها؟ 
٠٣٠ مإلمالننمإJتخاثيوئش................
٣٠١دُ،نمم؛ِضإولكفمحااا.......ا 

u٣٠٢ألأثكفيهزئنمئ 
٣٠٢...............................جربجاوبعضه صحيحا بدنه بعص كاف مذ حكم 

٣٠٣١٠فها....ّبؤ؛ؤ؛ؤؤؤب...التيائة ^^ءاياضمملأت 
٣٠٣

٣٠٤..........١١٠٠٠يظأزبملإمس....
٣٠٥■•••••قريثتن ص وهوما والقصتر، الهريل الثمر افئمِفي وبجوي محل: 
٥٣٠ ...............؟.. ٠٠٠الومحت..............دآريقهِفي الماء معه المنامحرثكون حكم 

٣٠٦دضو:نلأبجوزافقلمإئ'بجفطام،َلأيائ:طئبم..................ببب 
محننا؛فاقفمحابأملء:مح؟----ى-س--آ-م

حاله،حنب عل وصل ينتعملة، لن طينا ووحد والراب، الماء عدم محإف محل: 
٣٠٨ؤوي:لأكالئلأة 



اسقضامهمهمههاسمءأسبجضل ٤٦٦

٠٣ ٩ •••••••• •••••••••••••••••••• تيمم ولا ومحو؛ ع؛و مذ صل إذا الإعادة ق الراجح 
يهوعلمه مصل لا مح؟حدهم ماء معهم وحائض، وميت، جنب اجتمع إدا ت يصل 
٣٠٩به يؤثر أف كور ولا به، أحئ 
٣١٣اضن ;اب 

٣١٣

٣١٥■••••••أحكام..................••••■■■■أربعه زالنا وئسل ولثإ دمها ^ ٥٥١قإدا 
٣١٦دينار........................نصف كماوء، يعليه طهرها مل الخائص وطئ ؤإذ 

^^حم،لإذتأئئوزهئلأصمح،
٣١٧

٣١٧اواءفىأمبسا-وض 
٣١٨لةيض ا-مدة أقل الثاجحِفي 

٣١٩ئثةاش:يناجش 
٣٢١يناواسمحامح 

...٣٢٢

٣٢٢الخامل؟ ثمفن ثل 
٣٢٣٠النييئلأثوية....ّلأّ.......ّءّّّ؛............أ>اوالزأةاكدأة-مح 

٣٢٤•••••••■••••••••••••••••••••••••••••••روايات أريع صه وليلة يوم عل راد ثإف 
٣٢٥•••••••••••••••••••••••••••••••^^^اظ،:زمهتمصو؟ 

٣٢٦انتحاصتها الحي،سعلمنا وإ0علدمهاأكثز 



٤٦٧،،وسالوضوطوا 

٣٢٧صزدمالإساببمىث.ل؟.............................
كدزةسناءلكو حمى، ثهز مها الدم من زأت عاد؟ لها انقزت نون مصل: 

٣٢٩أزذفتةأزءإتمحا 
٣٣٠مماتن;ونقائلإا 

١٣٣ أوثآحزت العادة مدمت إدا فيإ الثا.جح 
ا-لإض،أم عل يمجمويجا يزيدان ما العادة إل ينقم اذ الثالث! القسم مصل' 

٣٣٣خام مل نحلو ئلأ 
٣٣٤التجتز..................... ثائهاأمإل ال تزجإ اص اكاصة ل ^

٤٣٣ ّ... ّ ٠ ء ء أصزُت، ثلاثة عق قهل مْ فذ ٢ ؤإل وثنسزها عمأك مء كاثغ قإل 
٣٣٧...........ء....................ز-بمتإيهاقائما الناسف ذكزت زتثى ممل: 
٣٣٨. ٠٠ثتوئ...بجئنا زنيثا خبمها تم ش ثنثاذة اوأة تمم زلا ممل: 
٣٣٨ؤ... .... ...........٠ ٠ ٠ ء......٠ ّ زمحلمنة....... ئممقه لإش: م ثال٠نائة ممل: 

٣٣٩الئاجحلشكاثقائباممه 
٣٤٠امحق فضول 

ا؛م-----------""س--""-ظامحتامحامحمحءا
sئازأث؛لأ؛ه لإ :نتا، قثز ١^، طهزت ئأ sتا، 1ام نأت؛لأ؛ه ^١ يفز: 

٣٤٢دالأَئولحنضا...ّ.ّّّ...'ا 
٣٤٣ئنلفياكاذة 

مِ. ء ٣٤٣اتخاضة ِفيمف الضابط 
٣٤٣..؛.؛؛؛؛......ؤؤؤؤؤ.هلأّ.... نسلهاالنادات ض الطاهناتِفي محب خمحا 



^قضاه1ششصاسمماستيءن؛ل ٤٦٨

٣٤٤بانتحافها حمها ا->تلط من حكم 
٣٤٥بدخوله.............••-•••.•••••••••■••وصورها بطل الوقت مل وإ0 

٣٤٥للصلاة......لاسع وهتا امطاعئ عائما وكاثئ بندالوصوء دمها اشي من حكم 
٣٤٦صزورة لعي يوطأمات>اصه ولا أصحاينا; يال ; !، ٠۵٥

٣٤٧--...-..........- شل. للصزورة ام مطلما وطؤها محور هل النتحاصة ق

٣٤٩:اثالكاس 
٣٤٩ااقاس دم ل، الصابط 

٣٥٠الثاجحِفي 
٣٥٠ثلصلأوض؟.1 

٣٥١•••••••••••••ووجها ونأيها وصوم نحلا حس المزأْ سظر وكم القاص مدة أقل 
 J٣٥٢زمحئالقازينالأئ

٣٥٢بخل؛4^ ئمٍشى 
٣٥٤البجانات ;Lبأخ٤ام 

٣٥٤

٣٥٥•••••• طامحر ررجتعه قئة - يوكل ما وبول لجس، ووجتعة ئئة  J^ji^ما وبول 
٣٥٦اواجلحِفيءانةلإالآدت 

٣٥٧المزاة همج وطوثة ِفي الراجح 
٣٣٥٩^؛ 

٣٥٩أوصذ.ر.. رأس مى حزجت سواء طاهز٥، والن^حامه 



٤٦٩موساأوضوعاتا 

٣٦٠طاهزة.................. الآدمزإ بدن وطوثات ونائؤ والعرق وا،لحاط والبصاق 
٣٦١نحل:نالثمنجت 

٣٦٢الثاجحِفيدمالآض 
U ممر  (،S  ٣٦٣..... ؤ...٠ ؤالسل...... ثالماغيث زالئ ك1شب نا% لا

٣٦٤الئا-ءحِفياكتيزاثدّ 
٣٦٤فضو:زامحثتجو 

٣٦٥الثاححِفيجانةام 
٣٦٨خلا انثخالت اض ام •م 
٣٦٩١١١١٠........منهناثوثد وما والخنزير، الكنس، ثجاتة ا1او.مث،ي، ئلما لا ت يصل 

٣٧٠................. مميه؛%؛4^ لخاماJاآختكالأiنان، ١^١;-، تكاف خذل ثإو 
٣٧١و.م،بهازَلنثآا.ّ.الاءُ، صث،محامالأزض؛وثاأو:محثا 

٣٧١ّ........... امح،راثجان1،نملأث،رز1اُت، 
باناء،يعمتْ أف وهو ١^٥^، الطعام يطعم ثم ١^، العلأم بول ق ومحزئ ممبمل؛ 

٣٧٢...١١........٠ءء٠ل٠٠ت..٠٠...لأ..ء٠٠٠l....٠..٠.٠.٠.١قلف.ّ....ؤ....
٣٧٣رزاقان اش زق 

٣٧٣روايتان............... فيه انحال ثائر ق النجاسامت، مى المدكور عدا وما قصل! 
٣٧٤.ّّ.............ّ.... اليد؟ ثجاتة عل يدل ، ١١١ أحدكم. اسثمظ ررإذا حل.ي>ث،ت هل 

٥٣٧ ّ ٠ ّ.٠ ّ عنة عفن إزالته نشمة أورفها ثزبجا يدم، منم ١^١نه، عتو نإدا ت مصل 
٣٧٥ائائعادت،.......ّ..بّ..............؟......... عم ق الدم يسم ص ويعفى همحزت 
ثيزلالطم، وجوارح البجايم، دبجاع وعرقهكا، وايثار البض المدي، ظز 



اسقضاهانينيه4الإئمأسبجص ٤٧٠

٣٧٦اقام 
٣٧٧^ ١٣
٣٧٩مهان 

٣٨١اللكز مهإت ائل منحطوط 

٣٨٣الطاهر ا1اء ثاب-محكم 
٣٨٤به........................ الطهارة يمح تم ي،م0 بطاهرلب اiاء حيط ؤوذ خنذ•' 
٣٨٥..... . ٠٠....٠ .....٠ ّ ....... .٠ ١. .. أوجه. ثلاثة سل طهازة ق انتنمل ؤإن يفوت 
..أخمالنندزمثالأثزلإخوئابمنى  Ujمقل: 

٣٨٦اشض ام ;اب 
٣٨٧دفل;زفدرام ٌ

٠٣٨٧ ؤ ّ ........١ . . ١ ّ ..٠ ّ.....٠ ّ ّ ١ ثعصة...٠ سةَت ماء النجاتهفي وست إدا ههبمل! 
٣٨٧............................بعض سيمَ إدا ا-إءاوي والماء قفل. 

٣٨٧النجس اتاء يطهم مقول 
٣٨٨ئتثة 

٣٨٩الماء ز الشك َّ.ُ„أ

٣٩٠••••••••••■••••••••••••••••••انيمامحا حرم بنجس طهوت ماء ائب ؤإن يفوت 
٣٩١فذو:ِفيئؤرالإنان 

٣٩٥ايئ؛ ممل:ِفيبي 
٣٩٥زالختزائالئاهئثلأزثنةأي قفل: 

٣٩٦



٤٧١امثوء1وا مرس 

باب

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ... ..... . . . .. والفئة الدهسر آج من الطهاوة دصلتِق 
فضو;ومحافيائارس

ففو:ِفيظوثامح
بجةانخامحثامح...ب-------سبب•••••••••

طاهر•••••••••••••••••وريثها وثعرها ووبرها اثة- ~ينني وصومها لفوت 
•• ....... . .. . والنجاسة الطهارة ي حكمة الحيوان ئعر وح^كلم ت يضل 

ففل:زلين#تجو
وسهالوصوء هناىس باب 

هضلتمبموو:سماه
هضل:لإيليلأ1

ئنتنشىبمصمص 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • المنتاد الرأس قعر منابت مذ وجهه نل ئم قفل؛ 
٧المزمحن إل ^ نل م قفل؛ 

٧قضل:ئأبمحتّ 
٧^لربجإلاهمح 

٨الوصوء رمحب ونجب قفل؛ 
٨روايثان الموالاة وجوب ؤفب قفل؛ 
٨محزئ مره مرْ والوصوء قفل؛ 

٨الواحس، قدر محاورة ئ3نذ.زفي 

٣٩

٣٩

٣٩

٤٠







٥١٤٢٨- ااغ؛ربة اسنبم؛ن صالج صدبى القيخ نحآ 
اتنشرألتاء اتوطنية أ 1لااثاههالمكتبة ههرسة 

سعشمأن>ءحسسماني

اوقصيم>ّ ١ ط " عتسن بن صالح بن محمد حنبل./ بن أحمد الإمام فمه فى الكافي على اكلليق 
^ئاه-عمج

(١  ٦٨عشم؛إن؛ ابن الشيخ مؤلفات رسلسلة سم ٢ ٤ X ١ ٧ مى؛  ٧٦'

)مجموعة( ٩٧٨-٣'٦~٨٢*ه-ا؟-* يدمك: 

-\r-Ay'_yr _-\')٤٢(

العنوانأ~ الطبي. اس^، ا~ 
TOA.i^jj ١٤٢٨/٢١0٠

١٤٢٨٨١٠٥الإبداع! رقم 
ر،جمهة( ٩٧٨أ•،■- ..٢٨- - 0٣١- ردم1 

(٢٤١٩٧٨ا«أ- ••٢٨- - ٩٣٣- 

•حموظةاكلبع حمؤى 

ااؤسسةمراجعة بمد خيوبا مزبم4 امماب طبع أراد إلإلن 

ه ١٤٣٩
من:الكتاب يطلب 

اسودبةاممربية الطكة 
١٩٢٩ I  ب٠ ص  ١٥١٩١ - سنة - اصيم

٠١٦/٢٦٤٢٠٠٩I هاس١V٢٦٤٢١٠VI•-ص
٠٥٠٠٧٢٢٧٦٦!اليمان -بموال  ٠٥٥٢٦٤٢١٠٧!أذ>ال 

آأ66أأأا3آا1هأاأه./ص/اااماا .net

info@binothaimeen.com

سواممربيةج«هيربة هي واسوي الضد الونع 
واءذيإسباهة الدولة دارالدزة 

اء،؛اهة.اص *دارس بجوار - التأض الص - نمر ،لينة - اصاس شارعأذض  ١٢٥
•١•١•٥٥٧•iiسول! -  ٣٢٧٢٠٥٥٢ها؛شوهاممسأ 

^ح<،'حم*حم*جمبء<ّ*ا







سقضاسيفيصالإئمأسلأءتيل

jSZj، ۶١٠۵٥^إئز)ذذلأو\ ودعد0، ه البي عمر ق محر نص أنثم مد زلأي 
عنثا١ا.مهم، الإنلأم، عن لة ا يشن العصاء إبجايب ِفي 

الصبيض يلالإ؛ عى الملم رررؤغ الني لمول جثون؛ عل يب ولا 
حس،حديث حر4ئعطاا النائم وص يقيئ، حر الجنون وص يبغ، حر 
Slj عنه.معفئ عليه، ء ١^١ إمحاب مشى مدثه )؛

والميمينقل، لا ، ٣١ولأذ لبمديث، يبغ؛ فى ١^، عو تجب ولا 
ظاهات0،علامه عليه الشنع محنصب وقمحتلف، قئمى وسته عمله فيها يكمل ١^؛، 

ومنالها،ل؛تن-ثل لعئر؛ عيها ؤيصزب لنع، غا يؤمر لكنه البلؤغ، وهي 
ي.و يملها، وبم4لأ هُ، ونجح بمدظوض يرمحا ملأ 

إذابقضائها ثونئ لا أنة الكافر« عل تجن لا »إيا قوله: من والفائدة [ ١ ] 
وتأالي«_ينث أصحاب سألهم إذا ولهذا عليها؛ فيقايب عليها العقوبه وأما أسلم، 

ععئوص وءكنا و؟ ُثدثر ثك ول؛و آل1صيبم يث سثزأه»ارأؤُش تشٍقتؤفي 
لكيالأخر؛، ق عليها يعامحبول فهم لالالر:أآإ-ا"؛[ أتيناه زبيه ءب ه اؤأ ألإ?بم 

مبللا لأينا الكفر؛ عل داموا ما يفعلها يومروف ولا أسلموا، إذا بقضائها يومروف لا 

ثنهم•

سؤ؛ل تحال: افب لثزل والناص؛ والثزب الأم عل يئاب الكامن إل بل 
ألد0ألمء ؤ، ءانرأ لللآر< مى ش لإوو< ين وآلْكثتي لماد»ء نج آه أش زثه -مم 

غروللكاذرين القيامة، يوم حالصه للموبن فهي [ ٣٢]١^١٠-،:ه آلإيتمؤ يرم حالْته 
حالمة.



٧_؛I،jL S؛؛؛

نما;ءب^لإالخءا؛ِسبمممهالر 
الدب.ؤالأَئو ثوثزى. وب ئظ 

أ،ملأا صلاها لأنه ثزمتة!عادي؛ الومحت ق بعدها أو أثثائها ق بالإ محإف 
ؤمحمنامص،ءايواثامح.مللمهمْءمحك 

محتلالحائض أوطهزت الكافئ، أوأنLJلم الجنوف، أوأفاى الصسئ، >ؤأَ نإل 
لزنئه١^، قوع ع دبك كاف ثإذ ثاصز، ١^ لزذئه اشس، عزب 
ئهبمعاوابنمحاس عوف، بن اوحمن عد عن يروى دلك لأل والعشاء؛ المعرب 

ومحتمذ جزءا لوأذرك ما هاستة العير، حاو منه، واحدة وكل ومحت ومحته، ذلأثا 
الأولا؟ء.

عليها.يعاقب؛الضرنم، ت يعني [ ١ ] 

يومئلا فاثه الصلاة بعد بغ م صل الصيإذا أف • ذلك حلاف والصحيح  t٢ا-
يهّالطالبه فسقطّتا به أمن ما محعل لأيه حا؛ 

وسفيقا:سم،س1هاضأيائل؛لأبا 
بهيتعلى لوصف نافلة؛ فتمع ظهزا؛ وهوني:ةا الظهر لوصل وأما يلغ أف مثل حال 

هولأببماهي•
ا،وألةءيهائنائثتانثهن،ْ ]٣[ 

مثلالكافئ أوأ>سالم المجنون، أوأفايى الصسث،، أو ١^١٥، طهزت إذا الأول؛ 
الأولالصلأتان يلزمه اثة فدكن بعض إل بحصه، تجمع مما الثانية ولت، حروج 

مذركنه أذرك ررمذ اللمي لقول فقط؛ الثانيه إلا تلزمه لا ايه والصحيح والثانيه، 





ه1و،اسلأة

كثها٠  ١٣١^حميل وحديث '، ئ.بمهاُ العاص عمروبن بن افب عد حديث ثمم 
أفيمكن فلا هوالنتهى هدا لكن ؤإذا الليل، نمق العناء صلاة متتهى يأل صرمحه 

الظهرإل الفجر بغ، ما فإف ذلك، يقتفي القياس ولأف أنفسنا، عند من الوقش ثريد 
هدافكان الليل، نمق الفجر إل العناء صلاة وك انتهاء بين وما الئهار نمق، 
هدا.مقابل 

قأئبثالنير، حاو مئهها واحدة لكل وقتر وممهإ ®ولأ0 ثعال؛ اف رحمه وموله 
لكلونتح الوقت، إف له! بماو أولأت ثظر؛ فيه فهدا الأول" ويت، مى جزءا لوأدرك ما 

واحدة.هدم الصلأتان، يلزمه فيمن هذا لكن العير، حال منهإ واحدة 

منتصف،ل أي• الظهر، ومت، لحول بعد الخيضن أتاها لو بإ مقوقس هدا إل يم 
إالمنى؟ ما إذذ العصر، صلاة تلزمها فلا الفلهر صل لم وهي الخيص، الظهرأتاها ومت، 

عريبح؛هدا الأول" ومت، من حزءا لوأدرك ما دعالت اممه رحمه وقوله 
وقت،من حزءا أدرك فإذا حميعا، الومتي أدرك فقد الأول وقت، من جزءا لوأذرك لأثه 

يعرفهاأشيائ الفطاحل اس من نحرى أحياى أنه إلا أدركها، بالخاكد فاكانيه الأول 
عليهيدحل أن فلابد لكن، مهإ بشئ اف الإنأف عل يدلنا وهدا العلم! طلبة صغار 

القص.

٦(.١ رنم)٢ الخمس، الخلوات أرنات بات اجد، الممحاب لم: مأحرجه )١( 
(،٣٩٣)رنم الوامت،، j باب اكلأة، محاب داود: وأبو (، ٣٣٣/١)أحمد الإ.ام أحرجه )٢( 

حديثمن (، ١٤٩)رقم ه، الشي عن الصلاة مواقيت ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والترمدىت 
•خت.بمئمحا عباس ابن 





luL،iS »_١١

فإنJئني، م ص- زنن بمشق ض بمبما"اإلا مجو-\ئل 
.١٣حموااللآوثالِفي كدب لأية كمن؛ وجوها جحد 

د'كزهاا<راُ.إدا دإثص1ها أوسيها صلاة عى ثام رامي وسئم: آبه وقل عليه 
أقدرلا  uiواممه إنسان! يقوو فلا ؤثمدر، إلا ان إنمن ما لأيه ثظر؛ فيه هدا [ ١ ] 

حنبعل يمل اف الإنأف فالصواب اكاق، الوقت إل سأوحرها الأف؛ أصل أن 
قتلها،(.عل ررمادرا تفرط لأف حاجه ولا مدنيه، 

وجمي•مذ بظر أبما ط؛ 
الذيثزطها فشاغل إلا قالوا: هدا اثزا الدين الأصحاب أف الأوو: الوجه 

^اإلا عنده وليس الوقت، عليه فتشايى بجهله ثوب معه لوكاف مثل؛ قريتا، محصله 

ءنJاJا،الوقتر ق تحل بل الوقت،، بعد تحل، يم حيامحلته بم حش يتفلر فلا الثوب؛ 
نحتعمما الملام كانت، إذا إلا ثيء، كل عل ثمدم الوقث، لأف الصوان،؛ هو وهدا 

الأ-محرة.المسالة ق ندحل فهنا يعدها ما إل 

قافلوقتها، الصلاة صل نقوو: ل صحيح، غثر الاستثناء هدا أن الئاز(ت الوجه 
عنك.لمتستتيتتمهل وما فاقعل، استهلعث فإ ب لم ؤإذ فذاك، تمئ<شروطها 

هتنزث١ آلثؤمكنثا عل ^ ^؟ ١١>إن تعال: قوله ل ب ]٣[ 
]اواء:م'<ا[أي:ئمئوصا.

وجه.هاوا حمحو. ق الله كدب فيكون 

لم:وم٥(،  ٩٧)ذكر إذا فليصل صلاة نمى من باب الصلاة، موامت، كتاب البخاري؛ حرجه أ١ 
نظ^ئن.مالك بن أنس حديث من (، ٦٨٤رقم)الفاقة، الصلاة قفاء باب احي، المكتاب 



صقضاه1فيفيصاسمماسبجحتيل ١٢

ثعال:اش لموو قأه؛ وحب وجوتيا معتقدا ت؛تاودا ثركها ؤإذرا؛ 
يحزأآؤتتقوه ألقاوْ ؤأئامؤأ ثابوأ ءن محنل_هت 1^، اكو؛ة:ه[ له 

الصحاعيملول، الصلأ0 يقيموا لز إدا أنم عق لدل ]اكوُة;ه[ 
منها.والصلأهآكل الزكاة، مانعي قتال عل رمحهعت؛محأخمعوا 

مم؛لأة1ام،حمتضإفىبجلكط؛
فتممدمةزاحم_ا نرك قو لأمه ءت^لناك؛ ؤإلأ صقت إذ له: ^lJ قها، زو 

يمم،ظذىبزإلألقداث،.
وواقان؛فته أولآمْ؟ -^١ يمل وهل 

أمرالصلاة وجوب فاذ الإسلام، دين من يالفرورة يعلم ما أيكن أمه والئاق: 
ذلكمذ ؤينثش مثلا، الريا تحريم أنكر كمئ الإسلام، دين مذ بالضرورة معلوم 

الصلاة،وجوب وعبجز بإسلام، عهد حديث كال ومذ بعند، مكان ل عاص مذ 
يعلملم لأمه القرآن؛ مى آيه أنهن نمحهبمتق محعثئ _J؛ ولا عليه، ثيء فلا أنكز إذا فهدا 

عمر؛أهزأها الرسول كاذ ما شر الفرقان سوره يقرأ سمعه الذي الرجل قصة ي ببا 
هالرسول إل قجاووا افه رسول أقزأنيها هاكذا ومال! عليه، وأيكن فامسكه، 

فائهبه -للإله الثيء أيكر مذ أف فالمهم ُ أئزوت،،ار هكدا ®UJ؛، فقال: اااهزأها،ا فقال: 
لأنكم.

له.صوق نجيل يوحد لا الفصل مائة إل هنا من )١( 
وملم•٢(، ٤ ١ رمم)٩ بعض، ق بعضهم الخصوم كلام باب الخصومات، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 

حل-يث،من ٨(، ١ رقم)٨ معاْ، وبيان أحرف سعة عل القرآن أن بيان باب السافرين، صلاة محاب 
رْ.بمن.عمر 



١٢هتاو،اسلأة 

اوجلرربق البذه: زملكيمملّ؛بمنو ةفرْ، إخدامحا: 
icثدقمحا لا الإنلأم، م من زلأي ثنبمإ. نؤاة الئلأة« ائزكوك وإِ 

ممئمكهالكتيادمح.

ضانزاتررحمز ه: البت  J^Jالخن؛ لكلزق خدا ذ\شلأ\ 
محتمنحاطيلإهقء1داشِيهناهءلاصِفيمحم 

اثشة.ق يدخلة لم ولوكمن مى)١!^،( له٠٠ عمن نآء وإو عيبه ك إل عهد، 
النارتنمى وررمحؤج الخنت،، يحل إلااممه لاإله يال،• ررس المتر:٠ ؤلمول 

اس،محا:ظزتارمحال زاجئ بمل زلأَبجا ص ثممق افُ،، إلا ي محال: 
\يج/فيف\ج.

inx



صاضاه1نيهمههالإئماسنيينو ١٤

=- أو٥JااسماواU باب 
ل* أ ت* 

افب.وئول ®لكف محال؛ الأنلمي بروم أبو روى ة الظهر؛ هي الأدق؛ 
فريل® يمنبي• الشص. تدحص جم( الأول- تدعويا -اش الهجثر مز 

عليه.مممق ، ^jJحديث 
الهاو.ربعد مثية ميء كل ظل صار إدا وآحرْ ١^٠٠^،، زالت وقتهاإدا وأوو 

بجامحماس؛ء؛ء؛ؤ..ء.ب.

إذاائه ذلكت وعلامه المعرُسا، جهة إل السماع ونط عن مالئ أي؛ زالت، [ ١ ] 
الغلل،هذا نقص الشمس ارتفعت كلما ظل، قائم شاخص لكل صار الشمس طلعت 

الزوال،علامة هى كالشعرة— ~ولو زيادة فأول نقصانه تناهى بعد يزيد بدأ فإذا 
لكنهظل، ممى لمنطمتنا باشة لكن الأستواع، حط ق إلا اللهم بالكث، ؤيضاءل 

منبل اليء هدا أصل من نحمتط لا فإئتا صسلأ، الصف، وق كرا يكون لستاء اق 
الثمل.عليه زالت، الذي الفلل 

إليهنضيف فإننا الثاحصى، نصم، بثد<ر ظل عل زالت، الشمس أف فرص فلو 
ؤنضما؛منة طوله الغلل منتهى إل الثاحص أصل بئ ما ويكون كاملا، الشاخص 

نجسث،.لا الشمل عليه زالت، الذي الظل لأئ 
ارتفعت،وكل،ا طويلا، يكون فظله الشمس، طلعت، إذا قاتما شيئا صع مثلا؛ 

علامةعليه فصع الثمس، زوال علامة فهذا القص بعد يزيد الفلل بدأ إذا ثمص، 



١٥_؛S( lu^i Libاسلأة) كتاب 

ييصل مرس، البيت عند جييو ررأم ياثال الئئ. أف عباس اس ووى ة
صلبيِفيثم الشزاك، مثل والصء الشمس، راك حان الأول الرة ل الظهر 

حديثال هدينٌ بع، ما الويت، ؛ ومحاو مثله، ثيء ّكل ظل صار حقن الأحرة ا،لرة 
حنن.هوحدين، ال؛رمدي؛ قال، 

محصرؤ.ساهي بمد ا الظلا بظول الشص روال، ؤيعرف، 
الإيرادستحث، ا-ار؛ثه شدة ق بنزْ،إلا -ثديثأي دعجLلإا؛ والأفهبمل 

جهم"ي الحربي شده يإف الحر، شدة بالظهري، ررأبردوا •' Wiالئي لمول بتا؛ 
ققءا؟ا.

الثاحصمحلول منتهى إل العلامة هذه من كان فإذا ينمو، الغلل يزال، لا ثم حْل، مثل 
عليهزالن، الذي الفلل محيسا رلأ العفر، ومحت، ويحل الظهر وين، اسهى قمد 

'كانظل'كلمءذله«رأ'.راإذاالرّولهماو:الشمز؛لأل 
الغلل.طول بدء أي: [ ١ ] 

العصر.نرب إل ت يعني الوقت،، يبرئ ح؛ن الصلاة الإيراد ]٢[ 

ذللث،عل وبناء رحمه، إيه ^ ١٠من العلياء من أوعبادْ؟ رحصة الأمرهتا وهل 
علويناة موعبادة، فال: نن وْنهلم لاترد. فإنا لاتذذ أف للماس الأهوئ لكن إذ! 

يشن.لم ما مهللما، الإيراد يس ذللت، 

(،٣٩٣)رقم الوامت،، و باب الصلاة، ى1ب داود: وأبو (، ٣٣٣/١رأحد الإْام أحرجه )١( 
حل.سإمن (، ١ ٤ رنم)٩ المح،.، م، الصلاة مواف، ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمذى: 

ذ.تأ\.هماس ابن 



سقضاه1همهمهاهالإئماصتيضل ١٦

محل

هاممه زئوو ئاو ت  Jiiعيآ وزى ئ الونعز؛ وهئ لعصز، ام 
إولإ؛باف ملأ العصر، صلاة الونثى، الصلاة عن رءثعلوئا الآحزادسات يزم 

عليه.مممق  ٠٠ثاراوقبورهم 
ٍنانظللكتيءنانظللكتيه،زآخئةإذا زأئjزنهاإذا 

ثزظل صار حى العفن ب؛ رروصل بجل؛ حديث و ه الئئ لمول مثلته؛ 
شه"•ثيء ظو'كز صار حة الآحنْ اوة ل ي صل م مقه، ثيء 

أوعمرو بن ، ٧٥١عند نوى ل، الشنز؛ يصمن ثز م، آخزة أو وعنه: 
م:دثنثنبأ. ززاة اضش،، نضو لم ثا الخم ررزت قاو: ه اه زئوو 
التنس.عثوم-، ا-ثوازإل وت ؤيمى الإحيار وت 

هبمنميرْ ابو روى قا أذزكها؛ قد العروب مو جرءا منها أذرك ومذ 
الئسأذثئرب هبل الخنر صلاة مذ نجده أدرك ررمذ ئاو؛ ه!نه لبي اض 

خكلمصلأثت((ققشب
*كافحينه؛ رْ.بمثئِل برزه م لمول حال؛ بكل أممز وثعجيلها 

العصز،هبمّل افه رنول 

لوحويله؛ داعئ لا زمننا ل الإيراد نقول؛ رحصه~ —اثه الأول الوجه فعل 
أدمىهناك يكذ لم ولو الإيراد، بس قال؛ ئنة إيه قال؛ ومن والمتودْ• اثكقاتا 

متمة.



١٧ةتاباسلأةربمباوت1تاسلأة( 

•ء1يهامممق حيها، والشمز المدينه أمحي ق رحله إل أحدثا ير■يع يم 

قيءكل ظل يصم »أنى حديث يض: بيعي، ليس بتن والقرى [ ١ ت 
فقداصئرث إذا لأما بعيد؛ فرق بينهإ ليس ٠ الش-ساار لمئصمر ررما وحدث ا مثلتهااُ 

الاصفرار,قاربت فمد مثليه ثيء كل ظل صار ؤإذا مثليه، ثيء كل ظل صار 

والغروبالوقت هدا بس ما لكن الغروب، إل يمتد بل بهيا، الوقت، ينتهي ولا 

ملالعقر من زكعه أذنك قزله:»_ الغروب إل امداد؛ ودليل ضوورف وقئ 
ال،تقز«رآ؛.ممدآذنك ١^ ئزب أن 

ررئكمت قوله مذ أوصح لاثه اللفظ؛ تهدا حاء دَمذآندق المولمؤ وليث، 
أدركسمواء عتحل وهدا بالإتمام، الأمئ ففيه أدرك، ايه إل إماره فيه ليس هدا لأف 

الئنشدرب< أو مل العفر من زكعه أذرك ®مذ بتات قد حاو كل عل يدرك، أولم 
النفزار.أذنك ممد 

عثاوه«ُ؛ُ.العفرممدحبط صلاة رك ررمن قال. حيث، وللعقرحموصه؛ 

(،٣٩٣)رقم الوامت،، j باب الصلاة، محاب داود: وأبو )\إسه أحمد الإuم أحرجه )١( 
حديثمن (، ١٤٩رقم)ه، الحم، ص الملام موايت ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدىت 

صاسلآهعتمح.ابن 
افهعيد حديث، من (، ٦١٢رقم)الخمن، المحلوات أوقات باب الماجد، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

تمبمة.العاصن عمروبن ابن 
ومطلم:(، رقم)٩^١٥ركعت، الفجر من أدرك من باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

أبي(حدين، من (، ٦٠٨رقم)الصلاة، أدرك فقئ الصلاة من ركعة أدرك ص باب اجد، المكتاب 
ذهقتإ.هريرة 

بريدةحديث، من (، ٥٥٣رقم)العمر، ترك من باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخارى: أحرجه )٤( 
ةتسةنل.



^قضاه1هممصالإئمأستيءتبل ١٨

نحل

ئأامن،محمئث.

مة الأم؛ الشفق غاب إذا اشز، غا:ب إذا زنها ثأثُل 
صرم الثمز، عابتر حئ" اأعرب دأمحام ^٠ ٠٩البي.أمنررأة هقهنئ بريتْ 

هنتب و ما يهن صلاتكم رروقت، دالأ ثم الثمق، عاب، ■>_ اكاي اليوم المبِفي 
ذذص

ماالئريت، رروفت، ماو(ت البي. ظهغقنئؤأ عمرو بن افب عبد حديث، نق 
الثمق،ا.يمك، لم 

باللمي.3،صلاها ^٣ جمل لأف ومحا؛ أول ض ياحثوها ويكرْ 
وي-أول 3، الينمح 

ا.مممق زجبتإ*، إدا العرب، يمحل اللمي. رركاف يمحهنن• جابر وئال 
حبوطلأف الكمن؛ توجس، واحدة صلاة ثرك (! JLiمن الحديث، -هدا واستدل 

عيإثا اراد: فقالوا: \لأخمو0  ٣١أحاب، لكن والئثة، م إلا يكوف لا انمل 
يعرما مثل الحبوط، ئاوبج أي: حبط أوالمعزث اليوم، ذللت، عؤ فيحبط اليوم ذلك 

أءاإم~—وافه يقلهن الذي والصحح الدحول، مازب، يعني: الخلأءا، يحل ءاذا بقوله: 
ْنه.ثمل لا فإما صلاها لو أثه أوبمش اليوم، ذللثؤ عمله حبط أيه 

الأفضلولكن موثع، فيها الوئت، كغبمرها، قاما الكراهة، عدم والصحيح [ ]١ 
يقدؤمها.



اسلأة(اوقات باب انملأة) ةت1ب 

محل

ززىج اللو؛ نآيئث؛وئ الأم، الشفق عاب زنهاإذا زوو ، ١^١٤نأ 
وصلاهاالشص، عابر جم، الأوو اليوم صل السل. ررأف بريده؛ 

ئنبأ.^١^ الثل« ثك ذثث حنن ١^ وم او 
مثله.جتيل صلاة ق رْ؛.بمتئ عثاس ابن وحدين، 

عاب،قإدا الحمرة، ءالشمق هال! انه ه السل عن نمحهبمق عثز ابن وعن 
١^١^٣،.^١^ الثلأة« وجن الئفؤ،لاأ 

.١^، ؤ.عننأل عنرو بن  ٥٧٥١عد روى ج القل؛ نصف آخزه وعنة: 
ض،اش«ززاةمؤمئاثد/ررثلئ، ئاو:

أنتنتجئ ٠ ائ، رركان ي: ثزرة م ^ هوه والأقل 
عثه.متئس العشاءاا يوحر 

هالعي كاف ههبمته جابي يقول ا،لاموميرأ(؛ حال يراعى أف ؤينتحمئ، 
أحر•أبطؤوا رآهم ؤإدا عجل، اجتمعوا رآهم إدا وأحثاثا، أحيائا العشاء يصل 

ئغقئدا'ا.

الشفق.غانم، حث الصلاة مى ائتهى يمي،ت غيابه، لرب أي؛ غاب؛ ا 1-١ 

وقالالليل، نمم، إل الوقت، يمتد انه والصحح صحح، ذكزه ما وكل ء ٢ ت 



اصضاه1همنيصاسممأسبجض

علاكامح؛؛، المجر طلؤع إل اواز وقت ثيبمى الإحتاو، وقئ يذهب يم 

عمروبن اش عبد وحديث ُ عثوآلتهم جيمين حدث بين الخلاف ولعل العالإءت 
مافإو الثمي؟ طلؤع أوإل الفجر طلؤع إل الليل ق المعكر هل أيه هو ىةهؤئىر^آ' 

ايامق يثإ لا والصف، اكلث، بين القرى هو يكون يكاد والفجر الثمي طلؤع بئن 
الصيمإ.

:^١٣جمِل حديثا أ0 وهو آحز، وجه من بمغ فهاك حال ّقل وعل 
بمف،سنحل،واتيائإلاسلإلي،س، س,ض;

بالزيادة،الأحد وجن، الوجه هدا ولا الوجه هدا لا يصح لم انه ميز ؤإذا الليل، يصف 
الليل.يصم، العشاء صلاة ق المعتمد يكون هدا فحل علم، نيادة معه مالزايل 

الأداء؛وفت، ت يعني الخوان ق الشيخ مراد لأ0 عظيم؛ ثظث هدا وق [ ١ ] 
وإJا٠ العصز<اُ أدرك ممد الشن<ش تخوج أ0 مل العصر مى ركعه أدرك ررتن لحديث،ث 

أفعل صرثئا نصا نصوا قد العلإء لأف معلمط؛ الوقت، هدا بعد ما بالخوان مراده كاف 
العصز.وكدللث، صرورة، وقت، فهو الفجر محللؤع إل الليل ضم، بعد ما 

(،٣٩٣رنم)ا،لواقيت،، ق بابح الصلاة، كتاب، داويت وأبو (، ٣٣٣)ا/أحمد الإمام أحرجه )١( 
حل-بث،من ١(،  ٤٩رقم)المح،ه، ص الصلاة مواقستتخ ل جاء ما باب، الصلاة، ياي، والترمذي؛ 

عباسابن 
٦(.١ رنم)٢ الخمس، الصلوات أويات يابح اجد، المكتاب، مسالم؛ أحرجه )٢( 
ومسلم؛(، ٥٧٩رقم)ركعة، الفجر من أدرك من ب، ١١الصلاة، مواف، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

أيحديث، من ٦(، ٠ رقم)٨ الصلاة، أدرك فقئ الصلاة من ركعة أدرك من باب اجد، المكتاب 
زمحهبمثئ.هريرة 



٢١ةت1دااسلأة)واوااوداتاسلأة( 

نثنفيه ذمنا« U عف اش، الم طلوع إل ء وقت  Juji)ومله: 
منلا دليل عليه فليس ثظئ، فيه الفجر طلؤع إل العناء وقت امتداد يعني؛ أيئا، 
الإجاع.ولا الصحيح القياس من ولا الثء ثن ولا القرآن 

وقثأل والمحح صحح، قياس ولا إحماع ولا مق ولا ثرآن ل فليس 
له.صلاة فلا متعمدا الليل نمق بعد ما إل أحزها مى وأف الليل، ضم، إل العشاء 

طهزتلأن؛ثا العشاء؛ صلاه يلزمها لم الليل منتصم، بعد طهزيت، لو الخائص وأف 
'الل؛لاارنصف إل العشاء صلاة ر>وقت عمروث ابن حديث والدليل الوقت، يعد 

ئثقإق آلثنيى لدؤك آلنلوآ أقي ؤ تعال: قولة وهي هدا، إل نمر اتكريمه والأيه 
دلوكيمن الفجر، صلاة يعني؛ الفجر، قرآل يصل لالإ«-راء:خ'لأ[ ألم،مه وئزءاث ١^١ 

جبإل بمصها مواصله، أوقاُت، كلها الليل عسق إل دوالها" "بمني؛ الشمس 
يصل؛م منتصفه، وهو ظالمته، ذكوف ما أسد وهي عسقه، إل الليل فصلاة بمض، 

وقتالفجر طلؤع إل الليل نصب بتن ما لأف العصر؛ عل ماس أف يصح ولا 
يصغفلا ت|ي، ونت المس عرومب إل مى الاصفرار بعد وما الههجف، صلاة 

آخرها،من ولا أولها من صلاة ول—، ما يثصل لا مثريا الفجر أف ويكر القياس، 
الأول.النهار ، نقفالنهار الأخووق البب بمف الليل ل مله يفصل 

فيرثافإذا أيد.ينا، بين الساعات بوجود الليل نصن_، محييي إطلاقا يتندر ولا 

(.٦١٢)رقم الخمس، الصلوات أوقات باب الهاجد، كتاب ملم؛ أحرجه 



سقضالئاهمهمصاسمماسبجضل ٢٢

فنل

وهوالثاضخلاف، ثم اكامح؛ا المجر طالإ إدا وهتها وأول المجر، يم 
الشمز؛إدا وآخره '، يعده ظلمه لا منرصا الشرق تل من يدو الإي 

لألأظكامامحاأابجاأل........ب

فٍكونعئز0 الثانيه ؛ p'Utيْلالح والفجر ، طزة اك1ث ازئ ثرب اكمس أف 
السائمة.الساعة ق اللل نصف 

بعضعن بعضهإ ويتمتن الصادي، الفجز ويحش\ الثانى، هوالفجر هذا ا ١ ت 
ثلاثة!بأمور 

معرض.والصادي منمملل اذكاذب أولا؛ 
بعده.ظلمه لا والمادي الكاذب الثال؛ 

وبينبينه ليس والصادق اللل، بواد اممال الأفق و؛ين بينه الكاذب الثالث،؛ 
به.متصل البياض بل امصال، الأفق 

اش>«رأرهأئام بلالا ررم قوله؛ فتحئ الصلاة، إقام  jLضلأثا بمي؛ [ ٢] 
حذف.فيها فالحمله الفجز، ه البي فاقام فأدل بلالا أمر أي• 

أومعه،بيم، قبله تعي ®حنن® وكلمه الفجر، طلؤع بمد يكون والأذان ]٣[ 
بيم.بحوْ أو 

الغروي.بالتوقيت أي; )١( 
بريال.ةحديث من (، ٦١٣رقم)الخمس، الصالوامث، أوتايتج باب، اجد، المكتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

;محكؤبمتئ.





سىضاه1نينيصاسمماسبجضل ٢٤

محل

ذ\ؤبروذه لأم ه:ظق م لأف ص لأم الئلأة »نتجن 
وسممثكثائرالأنباب، ■كقث، فشت الوجوب، شب زلأل الوجوب،، يمتضى 

النيوب،ألاك،.

لرمهااأزأ0، حاصت، أو الصلاة، وئت، من جزء يحول يعد جن قلو 
الوئت،.لكخر يه، د1نتمثدتج الصلاة، به نحب جزء إذواك لأنة المصاء؛ 

وجهاذتمحه الظي؟ وئت مذ جرة بإدراك العصر تجب وهل 
يلزمتةا-بمع، صلاي إحاJى ومت، من جزءا أدرك لأنه تجب؛ أحدمحات 

العصر•وثب مذ جرة كإدراك الأحرى، 
منقا|ئتة تبعها، ومت ولا ونها، مذ ثتئا يدرك لم لأنه تجب؛ لا والئاف• 

ؤز؛مدوك وءتها ممدوك ^، iJJبنا معل قإمتا ^، ۵٨١١يخلاف، ثسا يدرك لم 
والعناء.الزيت، ق المول، وهكدا الظهر، نح ومت، من 

روىة لها؛ مهوئدرك الوثت، حروج مذ الصلاة مذ ركعه أذرك ونذ 
أدركصد الصلاة من ركعه أدرك ررمن مال،! . البذ أف ;ْ.بمن هريره ابو 

^٠٠^،٠١١يغرب، أل محيل العصر من نجدة أحد'5م أذرك ارإدا لمظ1 ؤق الصلأ0« 
ع1؛4.متقن صلأده<، هشم ^^، ٥١١صلاة من نجدة أدرك ؤإدا صلأده، هشم 

بمروطهن،متلفعات النساء فينصرف الص.حا ليصل . اف رصول كان ارإن ن؛ء^ةءات ائشة ع ت
مايمءنمنالخلسُ



ةت1باسلأةائباوهتاسمة(

وجهان؛ركعة مذ أم مدرك ول 
اوئفته ثأنتنى ١^٥، من يزء إذناك لأم ^1؛ ئرركا أم:قوف 

دوما،كإذزاكاياةة.زنا 

إذناكم زمانا يزكنة، الإذزاك لتخصيصه ثدركاثها؛ لأ؟كوئ ناش: 
ابمه«ااأ.

أوآجرة"الوقب أول مذ مواء ركعة، بإدراك إلا يدرك لا اثه والصواب [ ١ ] 

مذحزءا أذرك إذا للأخرى محثع التي الصلاة تجب لا ائه أيصا والصواب 
يلزمهالا فإثة حاضت ثم الظهر صلاة من جزءا ا،لرأة فلوأدركت، الملأتين، إحدى 

العصر،صلاة إلا يلرمها لا فائه العصر وقت، خروج قبل ولوطهزتر الظهر، قضاء إلا 
الصحيح.هو هذا 

ركعةمقدار الوقت أول من أذركش إذا القضاء يلزمها لا إثه العلإءث بعض وقال 
الصلاةيؤخر أف لها بأف ذللث، وعللوا الوقت،، يضيى حتى القضاء يلرمها لا أكثر، أو 
فليسالمأذون عل ترس، وما فيه، يزدن ما فعلت، بل منط لم فهي وقتها، آخر إل 

القضاء.يلزم ولا بمضمون 

قضاءيلزمها لا فإثه الفلهر صلاة وهت، منتصم، ق الرأة حاضت، فإذا هذا وعل 
يلزمهافلا هدا وعل منط، لم فهي الوقت، آخر إل يوحر أف لها لأف الظهر؛ صلاة 

ز؛وئ\ذئ4.'  ١٤٠؛؛ابن الإسلام شيخ اختيار وهدا القضاء، 

اس)ه/بمام.الاختيارات 



^قضاه1همنيصالإئماسبجضل ٢٦

قفل

باللمي.صل ^١٣ ررجؤل لأف وقيها؛ آيم إل الصلاة ياحير وقوو 

ثامررمن ١^،  J^J؛ J^lعق يصاوها وئها، عن أحزها هإل 
ثزمةصلوات، هاثتة يإو عانه. مممى لكزها« ^١ يلثصلها أوثسيها صلاة عن 

•كالمجموضن فيها، السيسج هوجت، مومحات، صلوات لأنس مزنايتج؛ مصاوهن 

الخاصرةفنل وا؟0 مائته، يصير لئلا هدمها؛ الحاصرة، هوان حثي يإف 
الثائتة.بخلاف، بركها، يفتل انه بدليل آكد، 

الماسااا.من ذكزنا و ى؛ لاطط زذ: 
إلركعة ممدان الوقت، من أذنكن إذا أبجا الأزو: ١^ الأحتياط ولم 

ركعة.مقدار وقتها مذ أدركن التي الصلاة قضاء لرمها حاصن، 

ا،لولف.ذكزْ الذي الخلاف وفيه القضاء، ولنءة\ لا ركعة من أهل ولوأدركت، 

قالأولا.كإ الوقت،، فوُت، لخوف الترتيب؛ يمْل ايه والصحيح [ ]١ 
يمط؛لا اثه والصحح أولا؟ الخ،اعة قويت، يقعل؛خوف، هل العالياء واحتاJما 

والاسحصز م الظهر، صلاة عليه كان إذا قمثلأ اكضق، بث يصل أذ يمكنه لأيه 
الظهر.بث معهم اذحل ؛ ٠١نقول قإثنا الظهر، يصل ولم العم، صلاة يصلوف 

بجهمعهم الحل ت نقول الغرلبا، صلاة معهم وأدرك العصر، صلاة عليه أوأثه 



٢٧هت1باسلأةرباواارداتاسمة( 

وحدها؛المائته ومحمى البيب، نمط الحاصزْ صل حر الماسه ثمي ؤاذ 
مح«نإذذؤثاوصزايتالي 

،.liJjioئق، 

ووىئ ا-هصز0؛ وأعاد المائة، ومحمى أممها ماموم، وهو ميعا كاف ؤإف 
وهوإلا يلم5نها ظب صلاة سى ررس داو،ت اض. وئول، اف قهقة عمر ابن 
محيئأ تجب، ام فص م، ِس فئ فإذا  ٩٩١لإ فثبمل  ٩٩١ئح 

الإصل.يغل زابو الع،نيي، حفص أبو رواْ الإمام® صلاها؛غ اكي الصلاة 
ا.عمت ابن عل منهوئا وروي 

الريبنقط فلا الصحيح، هو هذا صلاتك، به يم ما وامفى العصب، صلاة 
الحاصرة.ونت، خروج بحوف إلا 

الإءادة،يلرمه لا فإثه مربه غثر صلاه وصل لوسي بالننيان، أيصا وكدلل؛، 
الثلاث،الأموم \تإ وقد لالراJعة، الإمام قام فإذا المغرب، المأموم ينوي كدللث،، والعشاء 

العشاء•صلاة من ص محا الإمام ؤيلحمح، ويلم ويتئهد بجلس 
يملبساعتين العشاء بعد تدكزها ثم الغرص،، صلاة وسي العشاء صل ؤإذا 

عاليه.ثيء ولا المغرب، 

أريعا.فيمل أقام ثم مثافزا، الصلاة عليه وجنت، ؤإذا 
ولوموقوئا؛عمنخ.بممحا٠ ابن عن هداإذصح أقرب، هولالموقوف_، [ ١ ] 

وأحرجه٥(. / )V الصنفس، ق الرزاق وتمد (، ٧٧رقم ١  ٦٨/ الومحتأ)١ ل مالك، موتوئات أحرجه )١( 
الروايةوصعق، ٥(،  ١٣٢رقم)الأومعل ق والطراق (، ١١رنم)'العجم ل أبويعل مرفوعا: 

(.٢٢١اأآ(،واّفياضاممرى)آ/ ^نمبجقاش)ا/ 



^قضاهاشيهعالإئماسنيضل ٢٨

رنانان:ووص 

اخنامحا:محكدك.

ؤالأحنى:غلئها.

ينملهالم ابوبكرث محال الأموموف، وينتأش يتصرف، انه الإماآت لب وعنه 

أوتضعمهمعيشته، ص ثئعله لم ما متتاُعه قصاها الموائت،، كثرت ؤإف 
المصاء.يعودإل ثم ئيصثها، ا-اثاصزة، يوايت، ييثى حش بدنه ؤب 

فعلقلة ا-لثاضزة، قوات قبل فنلها يمكنه قلم الموائت، كثرت إدا وعنه؛ 
وهتها؛أول  ciالخاصرة 

حديث،وهذا واحد، وقت ق مرتتن يصل أل الإنسان عل يوجب لا ■مققل افه لأف 
الأر،هذا عليه دل ما خلاف والصواب، واحد، وقت ؤ؟ صلأتان عليه بجب اله ممتصاْ 

منذوراالخاصرة ؤب يحل لائه حاصرة؛ أنها الحاصرة ؤب وهو الفائته يكز إذا وأنه 
باشيان.مقط وقد الارتس_ا، أجل مذ منها عقرغ يجووأل ولا فنمها، ناسيا، 

المؤلمافكلام الوقت صيف مع كان إف حاصرة، وهويصل، فاثته يكز إذا ذقول،ت 
أنرغتإوقد وذكزمثج متسعا الوقت، كان إذا لكن إشكال، هناك وليس الحاصرة ثم أنة 
انلئ،ذللئ، وتعليل فيها، م«نشثا وسمى مطعها، لا انلئ، الصحيح فإف الحاصرة ؤب 

نمىأ0 يجب بل منها مج أف يمكن فلا فريضة، ولزمثل—، معذور، وأنت، فيها دحلت، 
الفائته.تصل، فرعت، إذا ثم وستمز، فيها، 



؛ت1باسلأةرواو،اوت1تاسمة(

}بالرتسس،ل الإحلال لروم نع التاحم، المائدةِفي لعدم 

فإذاالخاصرة، وئت، يضيؤ، حتى مزلإ، بماليها فإثه الفواست، كثرت إذا [ ١ ت 
وتكمل.يعود ثم الحاصرة، بمل الحاصرة ونت، صاى 

خروجنل الفوائت، درك لن ه ي إذا ه رواية: أحمد الأئ^ وعن 
الوقت،؛أول شياله ينال أف أجل من وفتها أول ل الحاصرة بمل فإيه الحاصرة ويت، 
والرتس_ا.فيها نحل صلاة لهاصرة ا هذه يصل أن لأبد ولأيه 

زوالبعد نحاتها ق فثتغ صلاة، بخمسين ايام عثزة عاليه ان إنفمثلأت 
واكملعد ثم الفئهز، صل له! نقول الفلهر، ومت، محاى ايام خمسة ام فل، الشص، 

صلاة.وعسرين *همسا 

وقتهاأول ل الثلهز بمل يقول! ٠ لآمحةاددقُ أحمد الإمام عن روايه وهناك 
التامحر.من فائدة لا لأثئ للتأخير؛ حاجه ولا 

هووهذا أنحل، لأيه الوقت،؛ أول ق ئلثصالها اكامحر ق فاتده ؟كن لم فإذا 
علالحصول، وهي فائدة، وفيه والتقديم، التأتم ق فائدة لا قال! كإ لأيه الراجح؛ 

هيصليها.مكرؤه وفت، ق الفوائتج ولويكز الوقت،، أول نحيلة 

لأفالوقت،؛ عمج لم إذا بالإعادة القول، يال لا هدا الترنم، شزط ماله! 
الصلاهيصح لا ثزطا وليس يالنيان، يمهل شرط لكنه وواجب،، شرط الترتنجؤ 

التفريقووجه ، الحديث، من والئصوء الحنابة، من الغنل كاشتراط ليس يعني: به، إلا 

والوجهين)ا'/آم؛(،وس)ص:م(.الروايتين )\(انذلر:
اكي)ا/هه؛(.)آ(انفلر:



اسقضاه1ينيصاسمماسبجضل

محل

م،يّؤيِفي صلوات، حمس لرمه عينها، بملم لا يوم ثى صلأْ نني ومن 
ُيمين.قرصه يأدية ليحمح٠لآه اثكتوبة؛ اث؛تا واحدة 

يلأُث،لزنه الأول، محا يدرى لا مذ وعفرا ظهرا ثنى و1ف 
لةليحصل عقل؛ نم ظهئ، نم عقل، أو ظهئ، م عضئ، P لهت، ص1ؤات، 

.!١[َ I َُ - تْ 
•رسهاص 

و-امحث-مديأ إلا فيها U ■أثئ، كلها الأن فالعبادة العبادة، ذات ق لا امممج ي هدا أة 
وقتفوج بخوب فته ومؤح بايهل، فيه ومحمح يالنسيان، فيه سمح ولهذا فقعن؛ 

الحإعة.صلاة فوات وخوف_، قول(~ ~عل فيه وسمح الخاصرة، 

وجوبهفنقولت بالإعادة، استدراكه ؤيتطح به أحل واجب هدا إف قيل• فإذا 
التيلأةق مهد الكوجوب، لمن فوجوبه بالوجوب، القول عل حى لكن نفلر، فه 

إلفيحتاج م-تي، الصلاة يكلم، لم اهَ لأف بالإعادة، استدراكة تنكن ولا مثلا، 
فيه،ل مأذون ونت، ق الصلاة ي فرعت، أنا يقول: فهذا الإعادة، إيجامح، عل دليل 

الصلاة.سأكمل 

يدخللم الارن فإل الإحرام تكبمّة من رراف،ا قوله؛ بعد الفائته تذكر اثه لو مسألة؛ 
نقول؛تذكز مم ررأ،، قال؛ فلو التكبر، يتم حتى الصلاة ق يدخل لا لأمه لصلاة؛ اق 

التكبثز.هذا ألغ 

والص_وابجأوئمحوزلها،وائل، لااهذابماةءلل0ُلأبجوزاكميفيهذْ 



٢١ةتاوااسلأةرواو،اوداتاسمة( 

فضل

دلكظنه عل ينيب أو نجس، حى يضل لم الويب، لحول ق شك وش 
بديل•

واجتهديملدة، اجتهادلب عن أنوم و)ف به، عمل علم، عذ يمه أ-حوْ هإف 
لأنهأجزأة؛ أوبعدة الوفث واش انه ثاف صل نإل يحوله، ظنه عل ينمن، حش 

صلمدالإجوب

الرتسب،،يمهل حينتدت قالنا ظنه عل يغل!، لم فان ظنه، عل يعلب بإ ؤيعمل التحري، 
الأرل.اصنس أن الأمل لأن انمم؛ رمل 

ومحرارا!مرارا وقلنا يمضيها، أذ له يصح فلا متعمدا صلوات خمس ولوترك 
مه،ثمل لا فإما وقتها عن أحزها إذا موهثه عبادة كل أة منها: وحزسات، مواعد 
عليه،قضاء فلا تحز ولم عندا الصيام لوتزك رمضاف حتى التوبه، إلا عليه وليس 
بمضيها.ائه عل بتاء وهدا والقفماء، التوبة عليه ولكن 

أثهأوعل يمضى، معد.ور والنامي ئيى، ايه عل أوبناء ناح—ثرها، ولوتعمد 
الصلاة.تزك ق بالحهل يندر لا بأيه قلنا إذا جاهل 

لزومفالمديرب١ فقعن، ظهنا الفلهن يئوي أف لا لكن الصلاة، يعئ أف وبحب 
قوووهو احرئاه الذي القوو عل ولكن الوقت، قرصن يزي أف يمحي، فلا التنين، 

الوقت،٠قنصن تزي محزئأذ قال،: - شاملا -وهوابن الأصحاب، بعفن 

(.٣٦٦/١(،وسع)٥٣٩/١م:رحازم)



سقضاهاهمنيصالإئمأسنيضل ٢٢

هلإيبمذولواويرا'ا.

صحةثزط من لأيه يصل؛ لا فإثه الوقت يحول ق شك من أل الصحيح [ ١ ] 
أخآرهفإف لالم*ني بالنسة أما الظن، يغلبه يصئا أف له لكن الوثت،، دخول الصلاة 

فإيهاجتهاد عن أخ^ت٥ ؤإل يصلا، أف فاله ميتا الثمننر رأيت، باق علم عى ثقة 
اجتهادعنر أحنْ اثه المحح ولكنر أيما، اجتهد أنت، نقول! لأنتا يقوله؛ يصل لا 

آق،ؤءآمؤإ يقول؛ اممة لأف قوله؛ يتع فإثه الوئت،، دخول ق محتهد كيفن لا وهو 
القضاة،ولزنة ملأ، صارلم، الونم، قل أنة صلا إذا لكن ناآنعم^ 

ذلاهت.فالأم أي1ثوالوقت، تين ؤإذ 



٢٢( باباسلأة) هتاب 

LJ يءبامحذان—

إ* نو *  ل

الكثو؛عيثا،ؤصمن دُول ١^١؛ بمثلزات تنزوغ الأذاف 
بلدأهل اص محإن لكلحهاد، ثغطيلئ، عز ذبأ ا، الإنلأم ثعائر مى لأئه 
أهله.ص أنمط المصر واحدل، ادف ؤإف علمته، محوتلوا يزكه عل 

،١^٩١٢١ مئهُ، \س محتل لا لأم ص مل نحزئ زلا 

هومعروف.كإ ا-بمئعه، ومنها بمش• آ ١ ت 

.الرموو لكف بل وجوبه، عل دليل الف؛لاهرة الشعائر من الأذان وكون ]٢[ 
ممتلالصلأة أم، ٠ ماتلهلمر يؤذنوا لم ؤإف يقاتلهم، لم أدئوا فإف اسظر، قوما ثث إذا 
سى•كا أوحدا، كمرا إما قلا، تركها مذ بمل بل بمايل ليس تركها، مذ 

قلا الصلاة، ومت، لحول بعد إلا محزئ لا ايه غالصواب، ثظز، فيه هدا ]٣[ 

ذللثهق العله س اللمي بعا ٠ تل؛لٌر يدلى بلالا ر'إف وحدبن،• غ؛يها، ل ولا الفجر 
لأجلولكذ للصلاة، لا دائم،ك؛إ<ا ويرخ يائمكم لتوئظ بليل؛ بلالا^١، ررإن وقال• 

لثشحز.القائم ويرجع ليئثحر، النائم يوقظ أل 

أنسحديث من ٦(، ١ رقم)• الدماء، من بالأذان بمن ما باب الأذان، كتاب ^١^; ١١أحرجه )١( 
;ء؛ئقبمتق.

الصيام،محاب ومسلم: (، ٦٢رقم)١ الفجر، نل الأذان باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
عودمبن افه عبد حديث، من (، ١ ٠ رقم)٣٩ المجر، بمللؤع بمل الصوم ل الدخول، أن بيان باب 

ن.ثئ.



اسقضاه1نيمصاسمماصبجض ٣٤

بلالاررإة صإأقئٌظ1 البت و لمن الليل؛ نصف بمد لها الأداف عبمزئ محإيث 
مم«ققمزلأكنث

خلافللئلأة، نؤأئث ١^، ث ص مو ش ي هبمث1ج ١^٠٠٢ 
القوات.نام 

منمعه ووأق0 الناس. يم قلا عاد0؛ سخية من إلا ١^٥^٠١ مل يودذ زلا 
ظوآ.أم وابن كفنل الزمحت، ق يزيف 

نقحزلا ١^٠، ^٠^ ياد ابجا ص م \لإص■ زلامحوزممديأ 

ثن_ الئ.  Jyالفجر ل حش اّ نل محزئ لا أنه هدا عل والدليل 
خصزت((ررإدا فقوثه: ُ ٣ منيزدذ ١^٠^٥ حصزت ر>إدا بخهبمتئ: حزيرث 

فكيم،الوقت، حول بن. إعلام الأذاف ولأف الوقت،؛ يحول بعد إلا محمر لا وهي 

ملأد0 إذا لأيه الزفت،* ق يزلل من معه ُؤ؟كو0 نال؛ دِمهاائئ المولث لكن 
مله؛ومذ المؤلف عهد ل مج لا الناس، عل البز بعدة يودذ من يوحد ولا الوك 
الوقت،.حا يعرفون اعات يعندهم لمس لأمم 

٠.التقويمر من الخطأ ص يحل، الوقت، أف عل يوذنوف الأن والمودنوذ 
وسلم:(، ٦٢٨رقم)واحد، عزين المفر j ليؤذن قال من باب الأذان، محاب المخاري: أحرجه )١( 

(.٦٧رقم)٤ بالإمامة، أحق من باب الماحي، كاب 
مويمض المووله المختصه ابهه تقوم أن مل الرمية، الفم؛ بتللثح خاص هدا للغاية؛ مهم نييه )٢( 

المجر.يحول ونت، ثمديي. ل أخرى مرة بافلر المرى أم 



ممباسلأقرواو،الأذان(

نحل

'الذي رْ.بمنق بلال ادان إل علته" افب ~رحمة افه آبوعبد ويدهب 
ه^دالناقوس؛افه وسول امز ولتإ هال! انه عنه روي كإ كهغه ؤئد ين اف عند 

مملت؛ثاقوسا، محتمل رحل يائم وآنا ي، طاف الصلاة، ينع للثاس به يصرب 
قال!الصلاة. إل ثدعوته هلت! يه؟ دمسغ وما قال! الناقوس؟ آتبيع الله عبد يا 

اشُمحاضُمح،مماو:ممول:هءناصمحسذلك؟هف:ل، 
لأإمحإلأاضُ،مخألمما

حئ١^٨^٥، عق حق الص.لأة، عل حق اممه، رنول ^^١ أف أفهد ؛، ٧٥١رسول 
١^؛>P ثاو: اشُ. لأإل؛تإلأ اشُأمحث، ١^^ ■؟، ٠٥١ي م ^، ٥١قل 

ألأفهد أكلإ، ، ٧٥١أا5آر ، ٥١: ٥٥٥١١أقمث، إدا مول مم قال: يم عيل«، عتر عني 
قدالملاح، عل حل الصلاة، عل حل اممه، رسول محمدا أف أفهد اف،، إلا إله لا 

أصحتائل، اف،. ١^٠ إلة لا أكر، اف أكر اف، الصلاة، قات قد الصلاة قات 
هتب*، ٥١١فاء إو حى إوإة\ ااإةبما قمال: رأيت، نأ الله.ئأحمإدة رسول، انبتا 

داود.١^ ^١٥ مئك« صو5ا أندى قزيه به، رأبث، ما علته قألق بلال لإ 
وثمناحصنا به يؤدن كاف بلالا لأف المنتنث؛ والإثامه الأدان صمة نهدا 

مات.اف إل ه اممه رسول لإ 

محيماض معل وأريه؛ مصارع، فعل ٧؛ وأريه® "ارية بتن زذ هناك  ٤١]
للمجهول.



صضاه1هميههالإدأسبجحنبل ٣٦

ص.لأ:مح؛هُئاسمف 
منحن الصلاة \لووح.' عل حي يعد الصح أدان ق يقول أف ويسثنج 

لكال ررإف له•' الله.َدال وتول أف نمبمثئ محذوره ابو روى و مريتن؛ الثوم، 
الظويبويكزْ اشابي. زواْ مريمءا الثوم، من حم الصلاة هك؛ ١^^، أدان 

المجر،ي أثوب أف اممب. رثول ررأمتق قال* بلال روى لقا عإرْ؛ 3( 
ماجه.ابن رواه العناء® ق أثوب و"أامحاأف 

الظهر،أدان ق يثوب رحلا مسخ فيه، يصل مسجدا عمر ابن ويحل 
\ب1لأ}أخن-؛ش زقاو: ئمج 

يرجح،هو فهدا جهرا، ها يأف يم برا، بالث-هادمح يآئ أف والرجع ا ت١ 
اممه،إلا إلة لا أف أشهد اش إلا إله لا أف أشهد ت هال، أف بعد لأيه ترحيعا؛ وتمل 

قدستا فالرجع ر-ي، ثم برا، افّ، رسول محمدا أف أشهد الثب رسول محمدا أف أشهل• 
الرجعمى كلأ إ0 العل،اءت قال ولهذا ا؛ بلال؛ أذان ق ثبت، وعدمه محذوره أي أذان 

أحياثا.وبعدمه أحياJا ؛الرجح أ0 قينبض ث، وعدمه 

الإسلام،مفتاح لأها برا؛ بالشهادمح الإخلاص أجل الرجع؛_ وقائده 
-^١.مدمحمحاأئلأطالإ:مهما 

الصلاة®الصلاة الصلاة، ^١؛ ۵١١٠قال; أئن إذا من بدعة ذلالئ، من وأمد ]٢[ 

(.٣٧٩رقم)الأذان، صفة ياب، الصلاة، كتاب، ملم: أحرجه )١( 
وابن(، ٤٩٩رقم)الأذان، كيف باب، الصلاة، كتاب، وأبوداود: (، ٤٣)1إ أخمد الاط،( أحرجه )٢( 

جهلبمته.زيا_ بن اممه عبد حدين، من ٧(، ٠ رقم)٦ الأذان، بدء باب، الأذان، كتاب، ماجه: 



٣٧ةت1باسلأةرب1بالآذاز،( 

قفل

رر:الأللإةذن«،ءقال:
عش.مممق العدا0،ا صل، يم أيام، ثم وكني، صق يم 

ابنهو،ملأاممحبمئا؛قاتثى و1ذمحت 
دمت،حص صلوات أرع عى افب رسول ثعلوا أف نيؤيقنئ ملعود 

محلأمام ئأ ١^;، محل أدام ئأ هأذذ، ^٠، ٠٩أم ئإ ١^، شاة U التل من 
محمصلاثاة«زؤاةالآ>م.

صلس امحي يقعبمدأف جابر روى ثق1 هكدلك؛ الصلأى، جع نإف 
رواهؤإمامتي. محادان الظهروالخئزينزة 

إز؛مآد ^١، الآ:ء>ةلآا و الجمومح أو بمامحة، الأذاف تزك قإذ 
أذان«عي مح• ص لئو زالعثاءَثإداةة الني.ءئلالمب ررأئ ٢' ^ة 

ئممقء.

إؤوؤ ^١ وشد ف\كى آ-نثد رش ؤ قزأت أدف إذا مذ أيصا ذلك مذ وأثد دارة، اق 
رراضُأيصا: وكيلك ١[ ١ لالإماء;ا ه ؤودكع نونذ نركؤ،ص ة' 

التيالبيع من ذللئ، وعي محمدا؛ نبينا عل وسلم اممه وصل ممرا، ممه والحمن. ممرا، أكر 
عنها•بجي هذه كل أحديش، 

ال2ثواب,أي ؤيتدو نسخة، ق ^٠١ ٤٥[ ١ ت 

عندعيب وهدا الولف يعبمرب داجا وهده لأروى*ا قال• !٢[ 



محواحهدبق الإمام  ٥۵الكاييعلى المميق  ٢٨

فند

يلنَلأ لكم ِس بجح دلا ئانل، تنلم إلا لأذائ اض 
نلأءمن؛لآلإلمئنيمامحائكام

فإلا تكون ولا التمريقس، صيغ من روي لأف روي؛ الصحيحت للحدث يقول أن 
ضعيف،وهو وبجزم ررروى" يقوو؛ أحيايا والولنن الضعيفة، الأحاديث 

بثر•والإنسان صحيح، وهو *روي® يقول• وأحيانا 

بنليس الشريط لأف محزئ؛ ولا الشريط من يصح لا أيه أول يانم، ومي [ ١ ت 
العبادة.دوى 

ويودفالرر يفشل الأذان وت حال ^١ مركزي جهار ثوجد الظدان بحض وق 
وليسالموئل، صوتا حكايه لأثة محور؛ لا 3هن.ا مولن، بدون اياجد حمح ق الحهار 
عبادة.ثعد فلا ١^^، 

المواقيثا،فيه نحتلفث لا واحد والبلد كلمها احد للمواحد مودف أدو إذا أما 
جائز•مهذا 

هوالأذان من المقصود أف مع مؤا عاقلا يكوف أذ يفرط لماذا قيل: نإف 
الإعلام؟

ءء؛جل،للب ذكر الأذان ولكن السيارة، بمزمور عئصل قد الإعلام ءالخواءئ١: 
الوذنول.القيامة يوم أعناقا الناس وأطول 



مماباسلأة)بابالآذان(

ث-بجان:التام نالئٍئ الفائق أذان زو 
العيادات.انل مذ ومحا لصلأتط، مئزؤغ لأنه يصح؛ آحدخات 

بمرالزني،زلأقوفهمحخالاا.
وفيامحاما٢اس:

كعتيه.محح مرسا يه آتى لأته يصح؛ ت أحدمحا 
افب.لزموو كاذ ثاو! ظ^بمن عباس ابن نوى ج يمحح؛ لا دالئاف■ 
^^كانظج،لإنكانصهلإذويوب، 

الJازظني٠ززاة تؤذن« قلا وإلا تشتما 

وجهازتا-إف أدان ول 
الأصعر.كايدث صحته، يمغ قلم اهدش، أحد لأنه يصح؛ أحدخا؛ 
ا-محل؛هاأسنة يقدمها، للصلاة مئزؤغ ذكز لأنه يصح؛ لا دالئاف؛ 

أذانيصح اثه الأول القول المحح والصيء الثامز أدان *ؤق قوله! [ ١ ت 
الا«ز٣ وقته م ق فلوأدنا ظاهره، علامات له وهوإعلام الهس. وأذاق الفاسق 
•^١١بعيد هذا ق الكذب ولأ0 كديكا؛ 

أذائة،يكنه وهدا كالأغ>ق، الإسادا يجعله الذي يه، المطرب هو الملحذت ت؟[ 
ولكنبجح•

ررأتي،أنلأأذؤنافَتيهقال:اكحح ]٣[ 



سقضاه1نينيههاسمماسبجءنبو

محل

ج١^^١'. ي ئزهذ ِلأي أِمظ، ظون أن بمؤذن زبمتئ 
وواهمنكء؛ صوثا اندى 3إده بلال عل ررألقه ؤندت بن اش لعبد مال رُالحم. لأل 

اشقودبالأدان. ٢٠٠٨^^ق أبمغ زلأي أبوداود• 
ؤال:ئووو الأذان ةأمالأؤئاتلم ؤأن؟قون 

ابنمع تجلأل مله، يودف بصير مئة ؟كوف أف إلا يعلم، لا الأعض لأف بص-ثتا؛ 
أ؛نكئوم.

أفتهيتقدمها، يلعثلأؤ مئزؤغ ررذكئ بأية الصحة لعدم ١^^ وأم، طهر،اراُ عل إلا 
منتمح الخلته حتى قائوت يقول قد لأية عليه؛ مممق غز عل قياس فهل.ا الخهثه« 

ااق_،،ئالمائ؟إ
ق؟كوف أف فينبغي وجهتن، الفاسق أذان ق ذكر ز؛وإئأش المؤلم، أ0 متق ا ١ ] 

حيْ•ل يوس لا يوممى لا نس لأف وجهان؛ الأمن غثر أذاق 
أقفل.اثه واضح هذا ]٢[ 
؛غبمرْ،الوقت، يحلم قد لأيه بالأوقاُتؤ؛ علمه امهراط من نمغ نقول؛ ]٣[ 

ا.أصحت،*ُ نه: حش يودف لا مكتوم ام فابن 

رنمدميرل،؛ اللام أيري ؛اب، الطهارة، كتاب، داود؛ وأبو (، ٣٤٥/أحمد)أ الإمام أحرجه )١( 
•ُلهرٌ مل ءك؛لإلا اش أذكر أن ارإفكرهت ذؤهقنئ قفذ ا،لهاجربن حدين، من (،  ١٧)

حدبت،من ٦(، ١ ريم)٧ بجرم، من له لكن إذا الأصى أذان باب الأذان، كاب الخاري: أحرجه )٢( 
ا؛نءمر.بم،آا•



٤١ه1باسلأةربابالأذا0( 

اي.لأف هذه ِفي أكمثهإ يدم الأدان، ِفي اثنان تشاع لإل 
الخصاو.باى عله ومنا صوثا، أئدى لكونه زيد؛ بن اض عد عل بلالا يدم 

وما الناس ررلوبملم ئ. اف وئوو لموو بثهتا اهئ دلك، ل انتويا ؛ن 
علته•متس لأنتهئوا،< عش سثهئوا أذ إلا نجدوا ذلإ ثم الأوو، والصم، النداء 

نعد.قأمغ المادLّة، الأدانثزم و الناس وتئاح 
وو\لإأو 'صلإقلأ.بلم، الآئان لأئ س تن:زدا؛ ن٤ك:ئ؛ 

والعي؛ما''.

رصاهم.مبل فلا ملحنا؛ أذائئ الناس يرمحاه الذي فلوكاف [ ١ ] 

اجتماضمإف يقولوJات لأثئم باس؛ فٍه فائه اجتمعوا لؤ إنم قوله؛ ء؛لاهؤ ]٢[ 
الثائ،يسمع الأول يسمع لم قاليي واحد بعد واحدا كانوا إذا لكن منه، فائدة لا 

ألصحيح الواحد المجد ق وهدا ذلك، س فائدة فلا واحد يصوت يؤذنوا أل أما 
واسعاالسجد يكول أل إلا له، داعل ولا له، وجه لا هدا واحل.، يمو'ت، اثنان يودل 

الثماؤلثنيع الخنوق؛ ق والثاف الئإة، بالحهة هذا يؤدن بحبنإ واسعه، جهات وله 
به.باس لا فهذا الحنونم،، أذل والحنوبأ الثمال، أخل 

عهي«ناي قائلت قال لو إليه، حاجه لا فائه التعدد إل الحاجه ثيغ لم إذا اثه والمهم 
لكنمحات بعيد؟ حد إل يلمجع الصودتا مكم لأف أذائه؛ يكزة المودن^ر| أكؤ نقوو: إدل 

مسجده.ق واحد كل واحد، بصوتر يوذنول أنم هنا المقصود 



اسقضاه1همهمصاسمماسبجينل ٤٢

هدا«ااأ.طثع هدا رو إدا مكتوم، أم وابن ؛*Aj Jثة وؤأ0 ررلكل البي. لأل 
هبمهعياذ لأف مجون؛ حاجه تدعوإل؛ه أف هداإلا أكومذ ولاثس 

اهدأز:نهئؤذنين.

يصل)ر 

وزلأتمُأبمغ يأذن(( اتي.للأو: يضي 
محوزض ^يفيمخاز؛لألاصةآكدت، الإنئ.ثإلأذل 

كدوكل؟ا.

مدة؛بينه، أف والصواب ثظر، فيه ٠ ي3ئيا،ر وهذا ينزل، ءاهذا بلال؛ حديث [ ١ ل 
^^١))٥^^١ مائخإ«رى ٌ توقظ،ئم بم تؤذن بلالا ررإن قووُ: لأف 
ررلثوقظمل! لم الوجيزة الدة هدم بينهتا فلوكان ٠ مآكتوم،اا أم ابن أداذ سمعوا حم 

القادلموكيلك ثيء، مذ لايتمآكئ استيمظ لؤ النائم لأف ؤيرجع داتم^كم 
الثحوو.سع مدة بينهها أف فالصواب يتمكن، فلا لثثحن لوو-ئ 

الراحلةعل ولا عذر، غتر مذ ماعدا تحور فلا الفريمه وأما النافله، __! ]٢[ 
ْنغنيعدر•

المائي:وأحرجه عمته. عن الرحمن، همد بن حس-، حديث، من (،  ٤٣٣)آ■/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
;ظ^بمها.ءاسة حدسثه من (، ٦٣٩)رقم فرادى، أو حميعا يوذنان مل بائح الأذان، كتاب، 

الصيام،كتاب، ومسلم: (، ٦٢رقم)١ الفجر، قبل الأذان بابه الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
عودمبن اض همد حدمثؤ من (، ١ ٠ رقم)٣٩ الفجر، بممحل؛ْللوع الصوم ل الدحول أن بيان باب 

زهثث.
بابالصيام، كتاب وملم: (، ٦١٧رنم)الفجر، نل الأذان باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

ح.بمنمحا.عمر ابن حدسث، رفم)أه'ا(،من الفجر، بمللؤع محمل الصوم ل الدحول أن بيان 



٤٢ةتاباسلأة)بمو،الأذان( 

د?.بمئقررُلألأ أف وروي الإعلام. ق ؤلإ لأنه عال؛ موضع عل يودف وأف 
اشمث.عن أبومحْ، روى ة صويه؛؛ وينقع '، امرأْأ نطح عل يودف لكف 

ابوداود.رواه ثياص® رطب كل له ؤيئهد صنته، مدى له بثمر ت محال انه 
٢؛.منه ويوذي صوية، يقنع لتلا طاهته؛ دنيى منة محهد ولا 

لإئن؛محلأيئوكا،نثجو
كشثّفيررإذا محال؛ نعيد ابا هإف الوقت، ق جهر الصحراء لكفِؤ، ؤإف الثاس• 
الوذنصوت ندى لاتنتغ قي صوئكقارخ قأدئث نالتك، أن قثيث 

^^'،!لأتجق؛نمجم>1.........~..ب.....ب...ى...
أينثى نهل'ا إف ملكنؤ ل أدف من محم أف "وينن الفقهاءت قول ت محل فإذ آ ١ ت 
امرأة؟نطح عل يؤذن وبلال أخدوم 

فيه؛ثودو لكن الذي ا،لكان ق أو امرأة، نطح عل يمم أيما لكن انه ٠الخوابت 
ميي..هان ق ؤذن ائه عل دل وهدا ارلأسا،بةنيلأجا® لأدهءالت

جديي.من يسدأ عير للمؤذن حصل فإن 

ارأثبماُالتكبارت أصواتئلم الناس رلإ حين البي ولقول 
فالدليلوتعايلت دليل عندثأ إدن عليها، هويوا ت يعني ' أمسئم،اا عل أنبعوا الناس 

ؤيتأدى.صومه ينقخمع اثه المؤلف—، ذكز0 ما واكداليل ذكنت، ما 

(.٩٣٧رنم)وراء اكأص باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١ ٢ أحمد)h الإمام أ-محرجه ( ١ر 
الم:وم(، ٢٩٩٢رقم)التك؛ثر، ق اكرُت، رغ س يكرم ما باب الخهاد، كتاب الخاري. أخرجه )٢( 

موصىأب حل.يث من (، ٢٧٠٤رنم)الصويته؛الن.كر، -محفثس استحباب باب والدعاء، الذكر كتاب 
الأشعري



اشِهززاةالبمريلالنثُمننضو 

ةضصق«إلا ثوذن )١^ ئاو: ؤنأ ك لأف ءئ؛ أف؛>؛)؛ يص 
المحذي•أحرجة نزموعا، وروي 

الصلاة،عق حق يال! إدا يمنا وثلممث، الق1اوة، منتمل يودف أف ؤينثحب 
ثلأييلص،نمحتوصلأمحدبا

بلال،وأدن أذم، يس حمراء ئه وهوق المحي. "؛اص قان،■ابوجحيمه روى 
عزحق الصلأة، عق حق وشهالأ! يمينا بمول ئسا، وها هنآ ها داْ أنتع يجعلث، 
امح؛يي*وواه ؛٠٠ ا آذنته وأصعاِْق ينتدر ُاولم وفىلْفإ"• علتؤ• ثممى الملأح؛ا 

را:ابملإمحلألافئهقاو:
١^،الأذاذإغلأم زلأف وواة5دودائز ظحون« أس، ^١ ص إذاأذنت٠ 
الرميئتجإل ملم ا"ظصرين، والإهائهإعلام الإنى، أبلجِفي محلا والمح'قو 

مدم.ج والتلحنت؛ التمطيط ؤمحرْ فيه، 
فإفأحدا<ا يدعو لا ارلأقت ت قوله ق الولم، تعليل بطلان عل يدل وهدا ]١[ 

يماد4 الثاق التعليل وأما يبهر، بأف أمر ذللث، وْع احدا، يدعو لا عتمه 3، الدي هدا 
أثناءق إلا يتيقظ ولم نام كزجل مثلا، الوقت، غم ق أدف إذا صحح فهدا الناص، 
الماّز.لم لوأد0 فهدا الونت،، 

وث،ءالأي٠نا ١^؛، لؤ نقول; ى ^^، يما الالتفات من فانية لا الأف ]٢[ 
أمامك.اللاهط كان إذا صوتلثؤ انحفص 

•هو■لابخ ك،ا الموتر، قوة ق يزيد الأذن؛ن ق الأصبعتن وصع ولأف ]٣[ 



٤٥ةت1باسلأةرب1واالآذابي( 

محل

نكشلإف لاثم ه ؛ ^١٥ئزك الأذاذإلأ زلابجغ 
أعاد.>ؤوؤ* قكوما فيه 

علفعانه 1واسن بدئه، عباده لأيه عمم؛ أدان عل يبي أف ولايصح 
اسدأالمصل  Jllsؤإو _، هريتا أدايى ئم علته، اعمي يإف كالصلاة، عمْ، فعل 

بمن

الأذان،ق ارثي يقول! أذ مثل معل، لا قد أشياء يموروف العلإء [ ١ ] 
محمداأف أفهد الوقت! نفس ق يقول ثم اممب، رسول محمدا أف أنهد يقول! فمثلا 

يزصة.والمسأله لأنتطر، الأذال، صف أن فلأي الأو، ازئ فقد ٣^،، 
ينئيئورش تعال! لقوله الردة؛ عل يموت أف المريو عمل لبللأن ؤيئرط 

قولو١^ تالغرة:با٢[ حعلثآعتنلهره ويو»ءكاز٠^٥^، دينوءمنق عن ي٠تمح؛ 
الخال.ق ولوتاب، يبني فلا العبادة، بطلت، العبادة أثناء 

أوصومحج من قبلها كال ما يبمأل فلا أوالصلاة أوالصوم ا-لإ أثناء ق ولوارثي 
أئنفلو أثنائه، ق لأيه الأذان؛ مثل فتبطل، أثنائها ل ارثي التي العبادة أما صلاة، أو 

حصلالدي الفلهر أذان يبطل والذي يبطل، لا المجر أذان الظهر، أذابآ ق وارثي للفجر 
عملأي ق الندة فإف الزدء، فيه حصل الذي الحج بطل فيه ارثد إذا واُؤ الرئة، فيه 
ثيء.أوأي أوحج، صلاه أو صيام العمل! كان مهنا أبطلته، أثنائه ي وقعئ، إذا 



سقضاصنيهمصالإئما'سبجضل ٤٦

محوافممل:محأهسههلمم:ْأ[.

ؤإلبالرالأة، لإحلاله اثثوأ؛ لأكلأم ذئؤأ قإف فيه، ال،قلأم وث،قرْ 
كلامات5ول أف إلا منه، آكد وهئ ا-لتثه، يبلل لا دبك لأف بش؛ يسبوا كال 

وحهازتيفيه محنما، 

^لأ:نم؛لأكلأنحلبابي.
يمم لاكه يطل؛ واش؛ 

فضل

محتنهثزواالصلاة، يومت الناس ليعلم الومب؛ أول يؤدفِفى أف يستحث، 
الإمامهأحن وربإ '، ةرما لا ١^٥^٠١، أوو ق يودف كال رريلألأ أف روي ومد لها، 

ثعا(<زثاةايننابم

ظلوم، قزو هدا وهوئزذئ، الاس من أحدا ١^١^، ^١^ ٩^ ي ٠^ ا ١ ] 
قوو.الأذال،فهوا 

ثظزامرأة إل ينظر أف مثل أثنائه، ل محرما معل ؤإف يطل، لا الثاف• والقول 
أحزاءمصل لا الفعل لأف يبمئل؛ لا فإثه الأذان، أثناء ل ■ءنه~ أحنق ~وهي شهؤة 
Jyهدا لأة شبا، اليللأن من شي j فإق اكزم القوو أما القوو، بخلاف الأذان 
سث.لأن4ُ انيالأة، :قطع لأ تئ وم، 

]مأ[أي:لأثغة.



٤٧ةت1ساسلأةربابالأناد( 

بهم(رراجعل لبلأوت محال الص. تجهقبمذأو حابث نوى ج الإيامه؛ ويوحئ 
إداؤاiنتصز ئزبؤ، من والشارب أكلؤ، مذ الأكل يهمع ما ميز وإمامتك أدانك 
اذمتمي الصلاة، لاهتثاح الإمحامه وإلآ؟ل داود. ابو رواه حاجتؤ® لمصاء يحل 

للصلاة.فيه يتهثووذ ^^١ ثتأحز 

اللميعن ظثبمن ابوهريرْ روى ج حفيثه؛ حنثه جلس يلزب كان هإو 
الموامم..رواه ئنة® الهمُب والإداْةتي الأذان ب؛ذ الوين ارجلوس ل،ت ئ. 

مكانأدفِو، محي لكننه علته؛ يس أف إلا ^١^؛ موضع وؤيلمِفي أف ؤينتحب 
((نثاة1وداثدبلأمملزأئامل

١بذلك تقه قم، ثم صلاته موضع 

١^٩^؛^،الحارث، تن نثائ ة ُشلم؛ أف أذف بمن ويتشئ 
مذيهويقيم" أدف ومذ أدف، صداء ألحا رءإو البي، نمال ليقيم، بلأو مجاء 

)اكد(ااا.

ميةخازام.ب.ب........................................ب....د.

تّوعوهذا أحمل.® الإمام "رواْ بمل' ولم أحمد® الإمام ند اميعني! ا ١ ] 
هذه.مثل وتقدم 

يأقبحسث، أوثثاح، فتنه هناك ي،كذ لم ما الوين غر مذ الإقامه تصح ]٢[ 
المؤذلأن فرص لو لكذ بجور، لا فهذا ، ij^^Uمزاعمه الإقامة وقت، مل يقيم واحد 
باس•فلا غرْ أو لشعل حرج ثم أقام، 



^قضاه1همهمصاسمماسبجينو ٤٨

ررآكملأو«آكاةشظ:
أتت«.ئال: أويدة، كنت وأنا ، otjأنا ١^: عد مماو بلأو، محأدل 

قفل

آحز»إل 3او: انه العاص م بن تؤ)؛ روى ئ عثه؛ الأجرْ أحذ محور رلأ 
 Uاليذي:ثاو أ;ترا« الأذان ي َلأ:أخد ^^١ ١^ أن ه: ١^، هد؛3 ه

الإمامه.أفته لماعله، قربة زلأنه حسن• حديث هدا 

ب-ؤااا؛اذل ير(مح الإمام ررف 

قالصلاة بأنا فيه نرى الذي ولكن الصوت، م^كمتات ق يقيم أن بأس ولا 
مجدآخر•بإقامة يصلوف ولا ثثوش، التي فهي الصوت مكمتارت، 

وكدا،بكيا أذ عل أسأجزتلئ، أنا يقولت فلا مواجزة، ليت وهده [ ١ ت 
الماسعمل مثل إياه، ويعهن المال محت من ؤيوحذ يؤدن، مولن يرب فإلا المال أما 

ينمىلا ١^ ست من أحد ؤإذا البات، هذا فهومن والأئمه الموذنوف ياحده ما اليوم، 
يعطيهلا الماو ست من يعطيه والذي المال، محت، من اعيه أحد ينمى بل منتأحزا، 

تزكلو ولهدا المى؛ المممائ من بثصالمحة قام ائه عل يعطيه بل أحير، اله عل 
علميه.حمم أجيرا لوكاف لكن علميه، بئصم لم أويومتن يوما الأذاف 

دامما يصح لهم يؤذن لمن معلما متلمعا أنبملموا عل الماس س محموعة امث، ولؤ 
حرج•فلا اجن؛ عمد بينهم لمس 

لتؤدنأحد ؤإن أحر، له قلمين الأجرة لياخد أدن إذا بنيته• هن"ا كل ل والمودن 
بأس.فلا 



ممباسلأة)بابالأناذ،(

يهمتطنغ وجد ؤإف لكلخهاد. علنه، الروق احذ ئجاو إليه، ذاعئه الحاجه لأف 
^ك،قلأبجقممح.ولمثززيى؛لأن 

محل

أنابوتعيد روى تإ يقول؛ ما مثل يقول أف الودق نجع لمى ؤينئهمب 
يمالأواأمموزااآل........................سس„...زئووالهِهد1و: 

يتطؤعمن وجد فإذا السلمير؛(، لمصابح يكون إثإ المال بيت مال بمي• ا ت١ 
لبيتهداإصاعه ق لأن المال؛ بيت من ونعطيه يزذن شخصا يقيم أن بجون فلا بالأذاُتا 

منالمالمير؛ا مال بيت حففث فإف اليوم، الملم؛ى واؤع عل المأله هدْ وطموا المال، 
ينيلأذ محور ولا والدنيوية، الدينية ولمصالحهم لالمسالييى لائه الواجبات؛ أوجس، 

إليه.الحاجة محي إلا 

والصحيحقوله، مثل يقول، أف الودق نجع من عل فيجب الأمر، الأصل ت٢ء 
الوين،أجر ق شركا للسامع جعل ■بثا ءمإ؛ل؛ الثب فمل بيان وفيه مستخث،، اله 

مذوعلم الأجر• هدا له حصل فثاح تجع مذ ولكذ واحي•، ناكل يكون لا الأذاف فإف 
الودقتئ لذ أمر لأيه يقول؛ ما مثل القيم مع يقول أف يستخث، لا أيه الولم، كلام 

بنانس لحديث، حكتا؛ ولا حقيقه لا أذائا، ليت، والإقاْنه يقول، ما مثل يقول أف 
iiJU ، :الضولقول سه،ا؛ ^ الإقاته«ُا' رمين الأذان أن:ثذغ ئلأل »ا1مز يجتن

الصلاة،كتاب ت لم وم٦(، ٠ )٥ رقم مشى، مثنى الأذان باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٣٧٨رقم)الإقامة، ؤإيتار الأذان بشفع الأمر باب 



اسقضاه1منيصالإئماسبجضل

نمعتم؛رإدا ٠ اiؤدنىاار موو ى مثر ^٠^١ ٥٥الأ1و ثمنتم راودا ءثيأص0ؤئمت 
يقوو.ما مثل ثقوو يوئرLj( ولم ٠ الصلأة*ر يامنواإل الإهامه 

حديثهدا ق ورد وقد سمعهإ، فنمى الأذان وحكم الإقامة حكم بنتن وفرك 
بهموم لا صعيف، لكنه ا،لقيم يقول ما مثل يقول الإنسال أف صعيف حديث لكنه 

يه.لقلنا فيها الحديث ولوصغ حجة، 
أدائمكل ت لحديث اكيم؛ يقول ما مثل يقول إيه العالإءت بعض وقال 

فسمىالؤدنا' يقول ما مئل هقولوا ا،لوديز ثمعتم ؛؛إدا يقول؛ والرمول ٠ ر  ٠١صلاة 
ومعزخاص، لفظ لها الإقامه لأف التغالست،؛ ي من هدا إل فيقاو: أذائا؟ الإقامة 
فهداالتغلست، مسل عل معه ذكزت إذا لكي للأذان، مباينه فهي خاص، وحآكم خاص، 

الحرية,اللغة ق ساح 

كتابت لم وم٦(، ١ رنم)١ النائي، سمع إذا يقول، ما باب الأذان، كتاب اJخارىت \-خوج* )١( 
الخيريسعيد أي حدث من (، ٣٨٣رقم)المؤذن، قول مثل القول استحباب باب الصلاة، 

خ؛ءؤؤءتن.
الماحي،محاب لم: وم(، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل سعى لا باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )٢( 

نيهؤهنئ.هريرة أي حديث، من (، ٦٠٢رقم)وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب 
٤(،١ ١ واليهقي)١/ ٥(،  ٢٨رنم)الإقامة، سمع إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرحه )٣( 

الحمرالتلخص ؤ، الحاظ وصعقه ه. الني أصحاب بعض أوعن خ.بمن، ايٍرأمامة حديثؤ من 
.(TUA/^)

كتابومسلم: (، ٦٢٧رقم)ثاء، لن صلاة أذافن كل بض باب الأذان، كاب البخاري: أحرحه )٤( 
المزقمغفل بن اف عبد حدسث، من (، ٨٣٨)رقم صلاة، أذاني كل باب؛،ن المافرين، صلاة 

نْءأجبمئ.



٥١ه1و،اكلأه)وابالآناد( 

مئلماموJل١اااتقه.

اُئاببن عمر روى ج باممه؛ إلا قوم ولا حول لا ا-لإعلةت عند ويقول 

خمحاو:أهأنلأوإلأخ
مال؛ثم ؛؛، ٥١رسول مح٠ئا أق أنهد تذ\و(.' ،، ٧٥١رسول محثأو«ا أة أسهد ت فال يم 

الملاح،عل تمأ :  jliئب لأفِ، ]لا ي زلا خزو لا فقاَل: ، ٥٠٥١عق خل 
الهُأتيافُمح،: Jliاشٍُافُهم، يبافِ،لإ؛او:

ضه«زواةس؛•
ايتاد.الأخادث من ثدا الأثزم: د1ل 

فهلمول« ثا مثل ممولوا الأداء تجثم ررإدا اض رسول قال مل: فان [ ١ ] 
يه؟ايهز أي: الأذان، صمة ق أيقا أم فقط الرم، ق هده 

عملذللث، ووجه فلا، الصوُت، ق أما فصحيح، والرم، الحروف، ق فالخواص،: 
فهدهكالودن، حتى؟كو0 صوثه يوخ منهم واحد كل كان فا دظ^.ءئمح، الصحابة 
الإعلامحصول يمكن لا إي الناس؛ لإعلام صوته يرفع إنا الودي أف واشليل واحده. 

لأفبعده؛ بل الوين مع يقول ولا الأحر، أحل من فكابع هدا وأما الصوت، برفع إلا 
•أكثرا' افه ٠٠يتم حتى أكثر® رراف قال: اثه عليه يصدق لا يقول١، ما مقل •١١تولوا قوله 

[fY  الثاقبالتكبثر الأول الوذن يصل أف ا>تحبانم، منه يوحد أف محتمل
أففيجوز قجسثزآمُ، ١^، عن ست، ااتك؛ير زنل م غرة، ومحتمل لأذاب،، اق 

بمُضر،•بعفمحا الأولمح، اك؛يرمح تحز 



سقضاه1نينيه4الإئماسبجص

لإداشعلا، ١^٠٨١٠ ِفي لأف هوله؛ مثل يمل ثم  ٥١٥١و الأدال تبغ مإل 
١JدلأشاJبغما

يفوت.وهدا موت لا القراءة لأف دبك؛ وئاو قطعها، هناءة ي، كاو ؤإذ 
هذهزن اللهم النداء: ينح ■>_ قاو ررمن قاو: الس. أف جابر وعن 

محمودامثاما واتعئه واشيسله، الوسيئه محمدا آت المائمة، والصلاة التامة الدمؤ 
التحاوي.أحزجه المامة« ين؛ الشماعه له حلت، وعدئت، الذي 

'أنهدا وأنا النداء: ينج ح؛ن قاو ررثن قاو: البي. أف تغد وروى 
صلاته،عن ذللث،:نثه لأف نجن،؛ لا فإنئ وهوتحل ط تبغ نذ ]١[ 

وجدذكز ذلك، لأل الصلأة؛ ق كان ولو تجب بل الإملأمر١؛ شيح وقاو 
امتوللمن ئئ وكعا ايإه، عنند أذ للعاطس غا ك،ا مشروعا، حؤ' الصلاة، ق سنئ 
معقياس نرى ذ،ا ولكئه الرجيم، الشيطان من باممه يتعود أن صلاته ل الشيطان عله 

الأولهده الرجيم، الشيهنان من باق والامتعاذة العطاس عند الحندله لأف الفارق؛ 
فهيالثانيه وأما وقتا، منك ميأحد الذي عليها الأذان قياس يصح فلا ثشعل، لا قليل—ه 

•عليه الشيهلان تنشل عند الرجيم الشيطان من باق الاستعاذة وهي الصلاة، لمصيحة 
حتذبمعهال، ®_ الحدث؛ سياقه مذ بل ^١^٥ الولف قول من دههم ]٢[ 

دينا*وبالإسلام زصولأ، ويئحثد زئا، ئافي »زضيت قول،: أف ٠ أئهد«ا وأئ١ اا1داء■. 
التان.مفهاتان اف# رسول محمدا أل وأنهي افم، إلا لأإلأ أذ ااأنهد قول: عند تكون 

)ا(الأخ؛اراتس)ه/مأم.
حديثمن (، ٣٨٦)رنم الوين، محول مثل القول اسحباب باب الصلاة، كتاب 4ساومت أحرجه )٢( 

هته.وماص أف بن سعد 



هاب،اسلأة)وابالآذازا(

مزين؟كز نجيب نهل الوذنوو، تعدد إذا ماله: 
الفقهاءقال وقد عام، ' ا.لوذلااُسمعتم )رإدا الخدين،: ءلا٠ر نقول: 

محبلا فإثه فعلها التي الصلاة صل فإذ يصل، لم ما وثالثا ئانيا الموذف تجيب أذ يس 
الفربمه،أدى قد لأنه الأذان؛ -^١ مدعئ غثث بأنه ذلاائ، وعث^Jوا لها، ؛ودذ ١^^، ا،لودل 

قولعند باش« إلا قوه ولا حوو لألا لقوله: ولخة فلا الأذان لهدا غومدعئ كان فإذا 
صل.قد كان إذا المرين إجابه له يس فلا هدا وعل الصلأة« عل ارحل الوين: 

احتلئت،إذا لكذ نجع، محب'كلما مل واثه صل، إذا بجب لا انه والراجح 
أحاب،بموته الثال غلته فإذ أولا، بدأ من بجب فإله حميعا يوذنوذ وصاروا آصواتيم 

إحايهل شرع الذي الأم >^، إدراك يكنئ كان إذا أثا الأم، عن وعدن، الئاي 
٠ع^ه للنمر 

نفتة؟بجب هل ماله: 

أيصاوهو وامعها< رايس قال: لأيه لا؛ الولم، كلام ٠لاهر الجواب• 
أذلأحاجةإل ثالؤذئ ا>إذاثمفم١^ممولواذلىممول((رأ؛ ١^^،: ذلاهئ 
الوسيلهاف، وسال، الحم،. عذ صل، فإذا وأدن، م اليتم، فهو يقول، ما ممل يقول 

له.حمالت، 

كتابلم: وم(، ٦١)١ رنم المنادي، سمع إذا يهول، ما باب الأذان، كتاب الخارى• أحرجه )١( 
الخيريسعيد أيى حدث من (، ١٠٨٣)'رنم الوذن، قول، مثل القول، استحباب باب الصلاة، 
ظ^بمنّ

اّ.التخريج انظر )٢( 



سق|ضاهاهمنيصاسمماصبجينل ٥٤

ويمحمددينا، وثالإنلأم ربا، ثاش رضت افه، محمدارسول و1ل إلااف لاإلأت أل 
من1لم.زواه دسه« له لفن رئولأ، 

ماو:ك ه البت ض _ ة ؤالإدانةا١؛؛ الأذان الدهاءُ:ئ زيتشي 
ؤالإهاةةلأيرإ«»الدعائ:آنالأذان 

صلاة،غثر أوق صلاة ق كنث، مواء والإقامة، الأذان يٍن الدعاء ستحث، [ ١ ل 
ومحاالإجابة، _ بتن لبجع طُتإ؛ إذا أكثز ياكد فاثك صلاة ي كنث، إذا بل 

الجود.والهنة: والإقامة، الأذان بض فالزنن: والهية. الزئن 
xnx



uLiS  (اسلأةb)b )اسلأة

فبشائط'ا'الصلاة -ءي^ gjnmnسساسا،م ييب 

ا

ررلأقواشُغةاشِه:سةينمحثامكنوزمو مح;قلم 
شيأ.زواه طهور® بعم 

®حئه،الحيض: دم لأنةاءِفي اش.  J^Jالنجس؛ مى الطهارة واكافت 
موفيه  ٥٠٥١من تمنوعه أبجا عل يدو ا ذه«ا وصل اعسليه، م ءرصه، ام 

مأومماُْ.......س.

صحتها،عليه تتوثق ما وهي ثزط، جع وشروط شريهلة، جع شرائهل! ا ١ ت 
الصلاة.صحه أي; 

للتآسث،.ت(. وهي الصلاة، شرائهل نسخةت)باب ق ]٢[ 

أدمكلقوله مأمور؛ فنل وهي الحدث، من الطهارة منها؛ ]٣[ 
ةغسي!هلالأممة:أ[.إقآصآ سر :١^١^١ 

الرسول،لأف الحمى؛ بدم له واستدل، النجس، مى الطهارة الئاي! [ ٤ ت 
آ. ١٠١٠٥الصلاة م بغسله، أمز ءثيامحلأْأئيم 

موضعومل أوسابه® بدنه ق الثجى... من ؛رالطهازة فال،! الولثن ولكن [ ٥ ] 

بابالطهارة، كتاب ومالم: ٢(،  ٢٧رقم)الوم، غل باب الوضوء، كتاب اJخارى; أحرحه ( ١] 
الصديقبكر أن ست، أم،اء حديثه من (، ٢٩١رنم)غسله، وكيفية الدم نجاسة 



سقضاه1ضضههاسمماسبجضل

صلاثة.ثصح لم معفوعنهال١ا، عتو إزالتها عق ممدوو جانه 
القرر،حاف إدا ملعة يلزمة لب مجمل، ثجس، بملم حوعظمه ؤإف 

البدنالثلاثة! ا،لواطن هذه ق النجاسة اجتناب فيحب صلاته، مكان وهو ثالث 

وا،لكان.والثويس، 

الصلاةبعد إلا حمه ق نجاسه هناك أل يعلم لا وهو صل إذا يل• فإن 
ثزطا؟وليغ واجبة أما عل هذا يدل ألا صحيحة، فصلاته 

الرسوللأف شزط؛ أما فالظاهئ والعلم، الدكر ْع الصحة شزط هي فالحواب! 
أتىجمل ولأل فيه؛ يمحل يزيلها بعدما فه® صل ارم المحامة! اجتنانم، ي ال قه 

٠كالشوكان ؛ ٣١بعص وثرى فخلنهقاراء. قدئ مهعا ننل ل صل حن ه ١^، 
ثزطاثه لما يفلهئ واللءي واجب، ولكنه لالصلأة، شرطا ليس المحامة احتناب أن 

منه.ولابد 

ثيءوكل معفوعنه، النجس، الدم جر يمثل! معفوعنها، نجاسة هناك [ ١ ] 

معفوالنجاسات كل نِمذاض عنده بل الإسلام، سخ عند ييمه فهومحفوعن يشق 
يعمىلا ما ومنها كالدم، جئه يعن يعفى ما منها المذم_،ر؛' عل إنعا يسجرهارآ؛، عن 
٠كالبول سم\يه عن 

(،٦٥)• رقم النعل، ل الصلاة باب الصلاة، كتاب وأبوداود: ٢(، ٠ )ّا/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
قهلبمثن•الخيري معيد أيى حديث من 

)أ(نٍلالأوطار)آ/ا،*اا(.
)ممح<وعاك1وى)اآ/بل(.

١(. ٩٣الشاع)ا/وكشاف الهيابة)ص:أأ(، انفلر: )٤( 



٥٧ةتLباسلأةرUسمانملاسلأة( 

وهوآكد.ا-فوث، مى ١^^ رك يبيح دلك لأف صلاله؛ وأجرأئه 
أتجإذا١^!،، ؟I؛!، لا ه اقف؛ قف ألطزئةهإذا!ز زثشل 

؛.١٢١^٤٢
محارتمعدنيا، ق حصلت لأنيا وم_ؤها؛ يلزمه لم نجاته، أكل ؤإذ 

العدة.ق كاتتحسل 

النجس؛١^٠^، أوحلع بدنه، ض النجاتة إوالة ض عجز نإو 
ينمط،عنة عجز ثزط لأنه عيه؛ إعاده ولا صل دلك، ثحو أن مربوطا، 

لأJخالأثوزةآئل٢أ........,......'؛ iهأ صل ثجنا ق؟ يجدإلا لز نإل 

محن،لا فإثه وحج، به فألخى كلب، بعْلم فأل زددْ اقنز رحل ت ذلك، مئال( [ ١ ] 
حدا،صعيم، ذهن.ا القاي وحويت، احماو من ا،لولم، ذكرْ وما الضزر. مع قلته عليه 

أمكيبحين، لمَذشؤر إي( وأما الصواب،، وهو الضرر مع قلعه بجب لا إله يةالات بل 
—وممهالآزا أما ذللث،، وحن، طاهزا عقلتا بدله ونجعل النجس العفلم هدا مي أي، 

أنهأوما أوحديدا، بلأنتيكا، إما بدله يصعوو صاروا نفد الءلن، تقدم بعد الحمد— 
ذلاثج.

إعادةولا فيه، يصل فإيه يجنا ثوبا إلا بجن لم إذا ايه هوالمحح، وهدا ]٢[ 
[.١ لاكغاين:آ■ نا ؤ»أةزاأس تعال: قوله لعموم عليه؛ 

كدللث،مكثومة وعورته والصلاة محرم، الثجى الثوُب، ؤ، الصلاة يل• ؤفأ ]٣[ 
هدا؟مى آكد هدا أف أدرانا ما عندنا فاجتمع محرم، 



^قضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٥٨

مسه.وصاثه مز ق يه الاذمى حق ويعلق وعزها، الصلاة ق لوجوبه 
محاه.تضئغأذلأبما'ا،

ظاهز0،محالمة العونة وبروز الثتية، عل حصل عوريه نر إذا لأثه فالخوابت 
هدهأول، مراعاما فكاف الث_ودسا، ق النجاسة شى( لا قد حمة محالثة والنجامحه 

واحدة.

فمطنجاسة، من ما؛4 يزيل أ0 يسمملح لا بثوب عوديه مر إثه ت مال، ائه ثانيات 
ذلك•عن لعجزة الإزالؤ؛ وجوب عنه 

عوؤته؟سر يجب فهل أحد، يراه ما بته ل متمردا الإنسان صل لو مسألة؛ 

أحدعنده ما ظلمة ق الإنسان فلوكان العورة، سر محن، الصلاة ق الخراب! 

حلافج،فيها الصلاة غجر وق يسرها، أل عاليه بحجا عويله يرى ما ه نفهو حى 

حلافج.فيه فهن.ا الثوم، حال ق تكشفن، مثلا إننايا لوأف مثل؛ 
٠.ز؛وئ\ذو4آ أحمد الإمام عن يض• ]١[ 
هلأامحلع أف يإمجكانه إذ النجاسة؛ محل—، وهو عاليه، مهدورا سزطا ترك لأيه ]٢[ 

سروهو آحر، ثرط ترك هذا عل يرب، لكن عرياثا، يكون لكثه ؤيصل، اكوب، 
يعيد.لا اثه المحيح كان ولهذا العورة؛ 

عنديعرف، ما يثبه أحرى، مسألة إل مسالة حكم نمل معناْ؛ اشنريج ]٣^ 
بالقياس.الأصوليجن 

(.٤٦٠(،الإنصاف)١; Unالهداية)>_:)١(اننلر:



ةتاو،استة)دابقوامماسمة(

'■الخروج لاثنيه يجس، نريع ق أوصل حليؤ، وعجرض لي 
اليسمنئه ٠^ يعسل حش ح\5مها يزل، لم النجاتة موصع عليه حفي نإف 

عنلها.شن (٩ _j_Jمحلا النجاثه، تيس لأنه لحمها؛ قد اشلهر 
محإلصلاته. صحت منه الطاهر عل ثجس، ء^نمحه منديل عل صل ؤإل 

صلائة؛يصح لم مشى، إدا معه يجر بحيث له، متعلما أن عليه، المئديل لكف 
أحثظلق\.

تصخلز ض، إدا ئتة نم نجس مء ل نشدود ختل ده و كاف نإف 
التجة،ؤالثفينه كالفيل نثة نص لا كاذ نإذ لها، كالحامل لاك ضلاته؛ 

حش.فيها ق؛١^ مشدودا مالوكاو محأشته ، L^Jعترحامل لأيه صلاثة؛ يبطل لم 
البل.صللأف صلامه؛ بطل لن طامرا حيوايا الصلاة ل حمو و1ل 

قالنجاتة مذ الحتوان ماِفي نلإلمأ عليه. مممق اقه• ئيب بث أمامه حاملا 
التنل.خوف مال، محافتة معدنيا، 

عترق لنجاتة محامل لأنه صلأيه؛ يصح لم فيهاجاتة، محاروره حمل ولن 
كمه.لن ما أفاة معدنيا، 

محسحثجصلأJئ، أجزأت منه ١^^ يمكذ لا يجس موصع j، صل( لو لأي ء ١ ت 
هده.إل ائألة تلك حكم يقل أل 



٠١١٠٢

الثوب،أشتة الصلاة، إل؛هِو، يئتاج لأيه صلاته؛ ضع من طهاره نيشرط 
عللاصمها نإل صلاثة. يصح J؛؛ ثجس، موضع عق ي أو بدثه كال قإل 

يموضعليس لأنه صحيحة؛ صلاثه أف عميل ابن يدكر إئنان، أوثوب حائط، 
بملأمح،زلأتولأبجا.

صلاته؛ثبملل لم بسرعة، أوأراقا فزالت،، يابسة يجاتة عليه سمهلت، نإف 
وص محاذ:أ التجاتة كانت، ثإف المدر. و كاص قنه، سل سث، رنن لاك 

صلأيه.صحش ثوبه، ولا بدئه، تحس-، لا نجوده، 

نععاثها صلأيه صحت، طيها، أو ثزبا النجثة الأرض عل بثط ؤإف 
اعثإدهلأن لاثصح، وقتل؛ لها• مباشر ولأ حاضبحجاء، لبمل لأنه م؛ 

النجشة.الأرض عل 
حفيت،نإف الثويت،. حكم يحكمه معم، موصع 3، الجانة حميمت، نإف 

عنلولا النجاتة، مى حمظها يمكنه لا لأته ثاء؛ حبث، صل حراء صق 
محها•

حش_إعل صل لأنه علنه؛ إعاده ولا صل حس مكان ق حبس نإف 
أزنأإيه ص هاف زيه كانن، قاف ١^، عؤ إل ١^^^٠! أثب ^^1^، 

بالأرض•نجد قم، لم نإل بالثجود، 
له.صوق تسجيل يوحد لا الفصل نهاية إل هنا من ( )١ 



٦١ممبااسلأة)طوامالطاسلأة( 

نحل"'

الإعاده؛يلزمه بندها،!؛٠ وجووحدوثها الصلاة، بند جانه عليه وأي إدا 
الصلاة.ق عدمها الأصل لأو 

 Jت \؛\ علنا وإJروايتان:مميه الصلأة، و علته كا
ؤتاتاكالوضوء، يابمل، واجبه، طهاره لأما يعيد؛ إحدامحا! 

الشرائط.عونائر 

١^٥،ثنؤهِفي خلع ه ي أف نعيي. \ئ ص ئ لاطزئة؛ ثاكاته: 
ئنث،مماك،،زأتاك ^^١: ظثم؟(( ٣ »u ١^:^، نغنغ 

داود.آبو رواه هد«رااا يهما أف ئّتيا ءقوآلثهم جفيذ ُرأٌاف قال• نعالنا، نحلعثا 
ه:ع،لأنثامحا.

كإقعل ٠^؛^، عمل بعثر إرامحا وأمكثث الصلاة، بتال، علنأ إف هدا معل 
فنطلأقه يعيد؛ الماصي: مماو انستها، يم !؛ ١^٠٨مل بتا علنأ ؤإل س ١^٠ يذل 

كابيلإلقا؛لأنظمحممني
الصلاة.كواجتات بالننّتان، فيه 

له.صرق نجيل يوحد لا القمل مائة إل هتا ن م' 



سقضاهاينيصالإئماسنيضل ٦٢

شل

مواصع!خمسة الصلأةِق ولاثصغ 

ووىئ وحاوجة؛ داحلئ ' والخ،مل دديمهل١؛، أو لكمش حدية اأني0، 
ؤالخئام<اإلا منحد ئها رءالأرض ئاوت صإأق،هيظ البئر أف أنونعيد 

رواْأبوذاود•
الشوو،.........عل ررلانحلنوا يانات اليثر ابومريدأن وروى 

ويكونمنبوشة، تكون قد ا،لنيْ أن الناس بعض يدكره ما العلة لست، [ ١ ل 
ينجمؤرلا ا'لؤمرز لأف محتاهر؛ ائت يد صغ. لأف وذللئ، والدم، بالمحييي متالوJا الراب، 

حديثه.أو قديمه كانت، مواء الثزك، إل ذريعة لأنها إدف فالعلة ميتا ولا حثا 

فموضعالحاجة، قمحاء موضع هو وليس الاغتاله موضع هو وا-لإإمت ]٢[ 
عليهافه صل اليثر لأف الاغتسال،؛ موضع الحثام لكن اُلئس، بنش الحاجة قضاء 
الحثام؛ل العئه أما } وا-لإام"ُ منحدإلاالمموه 'كلها ^٥٢٠، ١٠قالات وملم آله وعل 
علهيشوئس والخارج، الداخل فيه يكثر وموضع العورات،، كئم، موضع فلاثه 

مأوىق يصل أذ شي فلا الثيامحلمر، ما؛وى - الحثأم -أي: إنه ونل: المصل. 
الشياءل^ن.

الصلاة،فيها نحون لا اش ا،لوانحع ل ؛اب، الصلاة، كتاب، وأبوداويت (، ٨٣أحمد)م/ الإمام أخرجه )١( 
والهمام،اكرة إلا مسجد كلها الأرض أن حاء ما باب، الصلاة، كتاب والرمدير: (، ٤٩٢رثم)

(،٧٤)٥ رنم الصلاة، فيها تكرم التي المواضع باب اجد، المكتاب ماجه؛ وابنر (، ٣١٧)رقم 
خئيبمئ.الخل.رى معيد أي ديثج حس 



٦٢ةت1وااسلأةروابثرانطاسلأة( 

نيإهأاا(<زؤاةمم؛.
نمرْبن جابر روى لكا إلتها؛ ويأوي محها تحم الي وهي '، الإبوا وأعطال 

انصلI قاو . رريعم® ئاو! الخنم؟ مزامى او2تر،َفي اض رئوو يا هاو؛ رحلا اراف 
قامثتلانجامة مظنة الناصع هذه زلا/؛ مسلم• رواه ررلأءا محاوت الإبل؟ بارلؤ مق 

مها.مما 

احقالؤاف عئة، النفي عل محته الواُيع هي؛ عن الثفي لأف والخس؛ 
اتياتةفءؤص.

تيعني ٠ إثها*ر صلوا ولا الشور عل عبلنوا ®لأ المئر وقوو ]١[ 
اضربجعل أف للإنسان يجوز فلا ممبمرة، غبمر ق ذلك ولوكان ملتكم، ق يجعلوها لا 

ءاودْ.يثبه لأو4 أمامه؛ 

تقيمالمح، وص فيها، لابمل الإبل أعطال الإبل، أعطال الثالث؛ ا،لوضع ]أنا 
أفالعادة جرت نإثه الثزمحت،، بعد فيه ، تقفما الإبل أعهلان وة؛ل• إليها، وتأوي فيها، 
فتشزبح،ترجع فتعطى، وترويث، تبول جعلت، ثم مكان، إل انحازيت، شرم، إذا الإبل 

الشرانم،.مى بهلوثرا كلأ أف أجل من العللي~ ~؛_ العامة يموثه ك،ا عللا، تنزبح 
شتيهصمحدغُى.

من(، ٩٧٢)رقم عاليه، والصلاة اشر عل الخالوس عن الهي بابح الخنائز، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
رة.بمئ.الغنوي مرند أي ■حديث، 

الغنم،مرابض ق الصلاة ق جاء ما باب، الصلاة، كتاب، والرمدى؛ (، )أ/٦٨أحد الإمام أحرجه )٢( 
رنمالإبل،  jlJaP؟ق الصلاة بابؤ الساجد، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٣٤٨)رنم الإبل، وأعطان 

هريرة؛محهبمته.أي حدين، من (، ٧٦٨)



^قضاه1نيهمصالإئمأسبجضو ٦٤

يمخعنه،مض محرم، فيه ولبثه ومعودْ قيامة لأف المعصوب؛ 
امحس.زمن ق لكلصلأة عبادة، 

قلمعز الئهي لأف الئحريم؛ لإ ثصح المواضع هذ«ْ الصلأهِفي أف وعنه! 
دهسا.من حائم يده وق الصق أمسه الصلاة، عتر 

صحئ،.؛ Uajئأ ؤإل للنهي، لأنوكابه صلأيه؛ يصح لم النهق علم إف ت وعنه 
موضعويي المجررْ، أحر' أوبعه المواصع هذْ إل اصحابنا بعص وصم 

الئواياُت،فيها نجعل لثزام، ا-اممه ئيت، وظهر التريق، وقارعة والمربلمه، الدبح، 
نهألمح.ئال:'بئصلأمد

اكريق،وقاJءت والخئام، الإيل، وتتاطن والئبتْ، وايليiJة، ايمحررة، مهاالصلاة؛ 
والمجزومالُريق قارعه زلاؤأ صعق• وفيه ماجه. ابن رواْ العيق® اممي بجت ولوي 

لتعضمنتلضا ؟كون الكعبة وق وا-لإام، الميش أسهت، للنجاب، مظاف والمزيلمه 
الملمة.

صحئ،منها، ميء يديه ونتن ظهرها، عل أو الكع؛ة، النافلهِق صل ؤإف 

'؛صححه' الواصع ثذه إل والصلاة 

ئشما لأ0 ؤإجزاؤها؛ جوازها المحح فال الكعبة، ق الفريضة صلاة [ ١ ت 
فيضبث،فيالفزضإلأباوم.

تصحإما أي! السمة، الواضع هده ق الملام صحح يجه١دثه وا>اؤلمخ ]٢[ 



اسلأة(قوانط  uUاسلأة) تناب 

الفلاةأذزمحاك ئخق ^1، ئنحدا و ررجعلت الثمذ لخزو 
شو«ئممقم

١^،كزو ؛ 1451نمخ لا ئاو: خامدا'ا ان لإف اأمحةل١ا؛ ألأ 
وألحكمقا. يحكمه ق يى ننجد ق صل وأ0 إليها'؛ ثملوا ررلأ 
Jمنيةا٢ا,ليس لأنه فته؛ ١^٠٨٠٥ صحت حونه الني0 حدثت 

واجعلن ذلك: ودليل الأمة، الخنثة اطلواضع ل ماعدامايدخل فيها، الصلاة 
اوله،مبدليل إلا ئيء منه تمج أف يمكل لا عموم وهذا ٠ وطهورا*ر مسحدا الأرض 

لوهدا 

وعلعليه اق، صل البل لقول القم؛ إل المحلأْ تصح لا اله الصواب ]١[ 
ءا«رىوالحدث،فينيئحدث

هذالأف ^^٠٢؛ ب؛ن نحعلوها لا القيور،ا: إل تصلوا الأ رظ^عثئ. الثنوي مرثد ابى 
ءض<.س فليلك عباذما، يشبه 

التمدمvر٠.الحنابلة من ]٢[ 

القبورعل بي إذ الممجد تفصيل: من فيها لابد والمقمنة المجد ماله هذه ]٣[ 
فيهالملأ٥ فال بثائه بعد فيه دفن ؤإذ ممره، ق بني لأيه صحيحة؛ غ؛ر فيه فالصلاة 
فإذالمميز يدي بين المن كان إذا إلا الماس، مع وفنْ القبر، نبش وبحب تمح، 

لحعلت باب الماجد، كتاب الم: مأحرجه (، ٣٣٥)رنم التمم، كتاد_، اJخارىت أحرجه )١( 
ة.بمتعا•اش همد بن جابر حدث من (، ٥ ٢ ١ ل رنم وطهورا، مجدا الأرض 

(.٩٧٢رقم)عاليه، والصلاة اشر عل الخالوس عن الهي باب الحنائز، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



أ!وجهازا المواضع هده أسطحة وق 
ممها؛ِلأياىطتي.

ذضانة،زلأ:تاهمح.

اكرهلكنت إذا أما القبوو، إل الصلاة عن النهي عموم ل داجل لأيه صح؛ لا الصلاة 
ثزئهأو يار0 أو يمينه عن لكنت أو جدار المجد وبين بينها لكن فإل المجد حايج 

حاتل~جدار ~يعني! محول جدار وبينه بينها يكى لم ؤإل به، بأس فلا القبلة حلث أو 
صح.لا القبور إل الصلاة فإف 

أيما؛محوز فلا المجد فيها وبى الق؛رة من بجانب بكاملها القبور ازبجي فلو 
غترثم'ثن بأمكنتهم أحمح، القبور فاصحاب لاضرورْ، القثورإلا نبش محوز لا لأيه 

كإمنها، السطح لكن إذا إلا أسطحتها، ق الصلاة تصح أمتا الصحح [ ]١ 
قأو سطحها، ق ولا الحجرة ق لا الصلاة تصح لا فهنا الق_ارة، ق حجزة لوبى 
الصلاةتصح لا فيه لحل ما كل فإل بناء فيه بني إذا فإيه هدا، حمامنا ليس والحثام الحثام، 

السطح.ق ولولكن فيه 

السوقعل روثنا لوتنينا مثلا يعني صحيح، اثه فالمححح ذللث، عدا ما وأما 
لكنالآشوش~ —محل الحاجة فضاء محل عل نقما تنينا أو فيه، تصح الصلاة فإف 

لووصنناكإ بن.لك، بأس فلا الأن— الماجد بعض ق يوجد كإ —بائش متصله ليست، 
تصح.الصلاة فاو ثجنة أرمحن عل طاهرا شيئا 

ضضالإلأوضمكانض،كلسا:ئء
 Mء أM



٦٧كتاسانملأةرباUسةرامموJة( 

ه؟؟(، ص

دابسدوامموارة

إ MUMإ

محال؛ه البي أل نقهبمي عائثة زون ج ا؛ الثالث وهوالثزط 
داود.ابو زواه بخةار« إلا ُ ررلأيملاشصلأ0حابمررا 

محالقاو: الأنصاوي ايوب أنو نوى لها وومحه؛ تزنه بى ما الرجل وعوزه 
ابوبكربإننادْ.زواه العورة،، من وقوى الثرة ر١أنمل افزموو 

العورة،،من المخي هإو مخيك ررعط له؛ هاو اممه. نمول أن جرهد وص 
تنادكزدا.العوزة؛ مى والؤئ الثؤة اونيت ق)النند(ا أحمد توا٥ 

النجاسات.اختاب الئاق: والشزط الحدث. من الهلهازة : J^lالشزط ]١[ 

ثدواتادم ؤبي المالثهبالحيض،فهأيمحادليزآحروهوقولةتعالت بمي• ]٢؛؛ 
الثياب.الريئه باحد المراد فإف لالأماف؛ا'آ[ تسحيه هتدلإ ييميإء' 

بأذئىبالرينه يقوم أحد فلا الركبه، إل الثرة محن ما مر الويق ل مي؛ وأش 
العزف.محلريق عن وهدا ايدا، ذلك من 

ولكنالريك، ص أيضا ص الصلاة إل الناس بعص :،ا ياق التي النوم ؤمحاب 
الشهزة.ياب من فيكون العادة، يه جزت ما بأيه عليه ينكر قد 

أيضااآُ.وأبوداوذوااني-ذي ]٣[ 

٤(،٠ ١ رقم)٤ الممري، ص الهي باب الخإم، كتاب وأبوداود: (، ٤٧٩أحد)م م أخرجه )١( 
نيؤؤؤبقنئ•جرهد ث حل. من (، ٢٧٩٨رقم)عورة، الفخذ أن جاء ما باب الأدب، كتاب والترمذي: 



سماضاه1همنيهعاسمماسيضل

عنالإراز تنز - حي ين؛ ه ائ أو أس وووى ١^^١؛؛ أي وعنه: 
البماوي.نواة ام.. ئخد إلناص لأمي دخدْحنىإو( 

}ئئوأ\محج.
الثئ؛j؛j( ما هدا وعل الفنحان، أي ٠ أحمد عن الثانيه الروايه هذه ا ١ ] 
الحديث.حذا واسدو بعووة، ليس والركثة الفرج بتن وما بعورة، ليس والفرج 

عنكثث صإإئيظهمِوغ ١^، لأف دوو؛ فيه ليس لاصلأة بالمسك والحديث 
لالأءراف:اّا[.ثذوأوواوئإو'ه ءادم ءؤضؤآ فيها: الله قال والصلاة غترصلاة، ق ' دخذ٥ر 

مال؛لا أيدا نينته، أحد ،; لا،lJوصل فقط والدبر® ®المبل الثزأة غش وش 
بالبهحلاف المسالة ق كوف أذ ينبغي لا ! ^؛^٠١٥ الإّلأمر شخ قال ولهذا 

علالإنسان ي\كول أذ يهللج، الصلاة عورة فإف ، ^٤١٥صحيح، قاله وما الصلاة، 
قأحدكم يصل iالت٠للأ وسلم آله وعل عليه اممه صل البي إف حش هتئة، أحسن 
بصحةمول( فكنم، ٠ ثيء®؛ بته عامه— —أوعل عاميه عل ليس الواحد اكوين، 
يقولأف ينبهم( لا هذا صل،، ئم ودبرة قبله عل تّإرا فوصع ثياب، عنده رجل صلاة 

•المعز هذا عنه بالرواية أراد لآذهأددئ أحمد الإمام أظن ولا العلم، أهل ئ أحد به 

)ا(اظر:
الكاح،كتاب ت وملم (، ٣٧رقم)١ الفخذ، ل يذكر ما باب الصلاة، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

خهبمتن.أنس حديث، من (،  ١٣٦)٥ رقم يتزوجها، ئأ أمته اعتاقه  iLjiiباب 
)آ(محمعاكاوتم،)آلإ/آاا(.

(،٣٥رنم)٩ عاتقيه، عل فليجعل الواحد بالثوب صل إذا باب الصلاة، كتاب البخاري; أحرجه )٤( 
حدثمن (، ٥١)٦ رقم ه، لبوصفة الواحد الثوب ق الصلاة باب الصلاة، كتاب لم; وم
ثمحهثن.هريرة أف 



ةتاوااسلأةرطواس؛راوءورة(

المخيلنز بمرمحا وقد بعورة، ليس المخي إف ت يقال قد الطر مسألة ق 0تلم,( 
الشابمحخذ حروغ لأ0 والكبثي؛ الشاب ين يثنى وقد عنه، نزل وما وأة للالحادي 

فتنة.فيه ليس هذا لبممل ثوبه رخ أمال رجل الكبم، الرجل بخلاف فتثة 
بينما سر أف ثبب الصلاة مسألة ق اثه مك بلا الصواب أف فالحاصل! 

بعورةليس المخي إف تقولت قد فهنا الصلاة حارخ أما تقدير، أقل عل والؤ'كه الثرة 
قاللو انه عل \}أنتؤا. ف، حن أجل مذ الشبار-تإ مذ مره نجب ولكذ النظر، ايب، يي 

والمزج؟اللمزة بن ما ظعوف جحلئم الذي فنا دخذْ عن حمر الرسول. إف قادزت 
~جرهي حديثا ثثمحص فعل ~وهو هذا آنس حديثا أ0 جدلا فرصنا لو يعنى! 
الرمول،أف يرد فلم وهوالمخي، محل ق محصص قصص كان إذا كلنا! 
الدكزاسر فمهل! فنجان يقولوف! الذيذ هؤلاء رأي عل لأية عائته؛ عن حتر مثلا 

كشفه.ثبوز والباقي والدبر والأيثم 
العونة.ق يدحل ألا يرى ٠ مذم_،ُ وهناك 

أوزفتهنزته وأتين صل انا ونفلوأف ثيء، الآراء هذْ ؤز من نمي ول 
هوالمذهب.وهذا صحيحة، فصلاته 

*٥*

٤(،٠ ١ )٤ رنم اكرى، ص باب الحام، كتاب وأبوداود: (، ٤٧٩]حمد)T/ م أخرجه )١( 
نمحهقبمثه.جرهد حديث، من (، ٢٧٩٨رنم)عورة، الفخذ أن حاء ما باب الأدب، محاب والترمذي: 

(.٤٥١والإشاف)ا/ (، ٣٤(،والفروع)Un /Yالهداية)»_:انظر: )٢( 



سقضاهانينيصالإداسبجضل

محل

النبمااأ،ولامحروونام•

]اا_ضفيصة،قال:إلأب.

ماءاه-رإي نشهن ِبلأك• تعال؛ اممه لقول ٠ فتهعاروايتازُ والكمان ]٢[ 
هداق الأية —دم ٠٢والاستدلال ُ. وكمهار وجهها تيقؤههيؤآ.' عثاس ابن قال ينهاه 

منسثعثس لأثؤءن؛ت وثل ؤ النفز ق وردت إيقا الأيه هلْ لأف صحح؛ غثث ا،لوصع 
بمِدنهولية محل ح إلا زيتثن ثلأبم< ن؟ مثجهن وبحمثلث صئ 

تالورتاّآاإلمْ•
حائضصلأ0 ^ ٥١يمل >ه'قوظ:»لا بقوله هاJا عل تستدل أن ينكن لكن 

عندالدهب روايتان؛ فقيهها الكمان وأما الوجه. تغيه يدكن ولم  J٠٢حةاراارإلا 
شخوهواختيار بعونة، ليستا أما الثاف؛ والقول عووئ أما أصحابثار؛ا من التأحرين 
الاحتياط•بات مى أمحل سرمحا م الصحيح، ؤكهأ؛ئقوهو توئهرْ؛ ابن الإسلام 

٤(. ٥٢والإنصاف)ا/  drwo /Yوالفروع)الهداة)ص:ا-تما(، انظر: )١( 
حامأب وابن ر'اا/؟ْى، الضد j والطري (، ٤٣٥)آ/ تي التفل الرزاق تمد احرجه )٢( 

(.٢٥٧٤فيالضر)اا/
(،٦٤رقم)١ خمار، بغير تمل الرأة باب الصلاة، كاب وأبوداود: (، ١ ٥ ٠ أخمد)٦! الإمام أحرجه )٣( 

ماجه:وابن (، ٣٧٧رقم)خ،ار، إلا ا،لرأة صلاة تقبل لا جاء ما باب الصلاة، كاب والرماوي: 
خ.بمت،ا•ءاتنة حديث، من رفم)هها"(، إلابخيار، تمل لم إذاحاضتا١^١^٠ باب الطهارة، كاب 
(.٢٦٦/١(،وكشافاكاع)٤٥٢/١الإضاف))٤(اظر;

الصلاة[)ص:أآ■؟(.]كاب الفقه صدة وشرح (، ١ ١ ٤ الفتاوى)آ؟/ محموع )٠( 



٧١ةتاباسلأة)واواسواسمرةا 

هال١^؛عثاس:[ خلهت_ءنهاهزالور:١٣]^٠Cه,بدرك<زقهن ١^تعال: 
وكمحا•ويهها 

زخمحداك1ازتيزيكاكا

ميالقبول دس أ0 والأصل ارأْ؛ ثعر مز وجوب أيضا الحديث مى ؤيوحد 
امال.م أنث عل دليل لمثولحد U الأصل هدا للإلحزاء، 

إلابخمار®حائفى صلاة اممه آرلايمل قال! ههآمحلأْؤكاذم الرسول أف ذلك ووجه 
منثياثس لأف العتاد؛ هدا الكث، إحراج لماسهي ق الصحابة اء نعند والمعتاد 

البت؛ق إلا يكون ما والصلاة البيوُت،، ق للماسهي هدا الرجل، ىُب إل اليي رنغ 
يلزمولا الصلاة، ق إحراجهنا محور والكمين القدممر أ0 الراجح القوJ، كاف ولهدا 

فهو-؛م.وسرمها المرأة احتاطت، إن لكن نزمحا، 

مال؛الستر. لأف بحرام؛ لسؤر الإحرام ق الوجه مر ثظئ، فيه هذا ا ١ ل 
الوجؤ،لبس القابر لأف ١^-^؛ مز محثد مؤ، أحص القاص، ولبمئر ُ ئتم،ااُ ررلأ 

لأثهلبمة؛ اعتادلمر ما وكمها وجهها ق تيؤر أف الإحرام حال ل المرأة عل فحرم 
الكمثن،ق الممازينر للملر يعتدف كن وملم آله وعل علميه اش صل الرسول هد عل 

ذللمثج.مر المءممه فنهلمب الوجه، ل والكايب، 

عائشهلحديث، الوجه؛ كثف، الأفضل لكؤر بحزام، أث، فاليأالتغهية محرد أما 

(،١  ٨٣٨)رنم والحرمان، للمحرم الطم_، من، ينهؤر ما باب الصيد، حزاء كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
غ.بمتة.عمر ابن حدسث، منر 



^قضاه1ميصاسمماستيحنبل ٧٢

سائرقاس؛ها تزمحا، ق ظحى لا المشمه لأف عنوْ؛ الكمي أف واك1نث! 
إلاحائض صلاه اف مل ررلأ لموله عوره؛ هدا عدا وما بديأ، 

بخءار«•

علتهاولتس وبار ينع النأِْفي صل افب رسول يا مالئات سلمه أم وض 
آبوداود.زواه هد.متها« ظهور بجر سابعا كاو إدا ررثعم، ممال! إزار؟ 

محل

إلنالن-مح ه إل ناايين لكوأم الأنة، غانا ثتيث ذتا 
بم؛لأةمحشامحضمحآاوهم•

أفتهلايفلهرعالتا، لأنه عوره؛ دللش عدا وئا ق)ا-يامع(ت الثاضي قال 
\)نثثبمقئث ما 

'؛اوبرا كعونْ عورمحا حامد؛ ابن ويال 

كثمنأوذهبوا اصرموا مإذا وبوههى عل خمرهن سيلن اوجال مر إدا رأيه ر= 

الأرض،جبهتها ناشر أف لأجل ثكشما؛ أف فالأفضل متمه عليها لم؛كى إذا 
لكنثه.وهي إليها ينظروا أف للرجال بجور ولا 

مثليفإل وليلك الأمة؛ عوؤة حد ق -٦١ أقنع أدله أحد لم الحميمة ق [ ١ ] 
رنموجهها، تغطي الحرمة ل باب الحج، كتاب داود: وأبو (، ٣٠)ا■/ أحمو الإمام أ-محه !١( 

٢(. ٩٣٥رقم)وجهها، عل الثوب تدل الحرمة باب المناسك،، كتاب ماجه: وابن (،  ١٨٣٣)



٧٢ممباسلأقروابس؛زاسمت( 

أحدثمروج ررإدا ظ•' اللمي. أف جدْ عن بته، ض محب، عمروبن روى ة
الرككإل الثرة عيث ما يإو من ء مي إل يئظز يلأ أوأجثرْ عبمْ أمته 

صدره؟كن لم عورْ رأسه ؤاف الدارئطى• رواْ رييالأمه• عوره" 
منة،لكلئيو.

١^ثعتي.زأم 
منجاكمح،ونجالأة ^:^1^، 

محت؛
عدمالأدلة مى الظاهر فإف والقدم؛ن الكمي مسألة ق إلا المألة، هدم ق للمذمت، 

بمر•الوحوثب 

عائثهالمومنيرأ أم النام ق وأي نعيي يى الرحمن عبد شيحنا أف ؤيذكر 
امكيف فتعجب، الهثف— من ق —وافث كمها كاشفة وهي تصل لأ.بمها 

٠.هوقوقار هذا أف وجد العلم أهل محب ذاؤا فلمإ إ تمل؟ وهي كميها تكثث المومنن 
وعلمت،الصلاة أثناء أعتمت، ؤإف تعيد، لا الصلاة بعد الأمه أعتمت، إذ ألأت م

بالحهل.سمهل لا الثزط لأف ثعيد؛ تنؤو° ولم أعتمتج أما الصلاة بحد 
بحصها.والذتيى الولد أم [ ١ ] 

طل.الزى للت ]؟[أي: 

أنهتحال: نوله تمر ي مها ٢(، ٢ ٦ الكبرى)Y/ المن j المهقي )ا(أخرجه 
والكفذن.الوجه 



^قضاهاييصاسمماسبجءتبل ٧٤

؛و،الث-وجوب عدم الأصل لأف الرجل؛ كعورة المشكل اّقشى وعووْ 
لأفودكرهااُ؛ قيئه مر !زته العنرْ ملنا! ؤإيا يوجبة قلا 

بنّزجنا.سر0إلأ سمن ولا الثر، واحب محا أحل 

نحل

التحرويشي اليجر لأف عنة؛ عفذ يير ثيء العورة مى اُكشث و1ن 
١٧^^ أطارت ؤإل محن. مه ١^^^ لأف يه؛ ^٠٨^٥ ١١يطلت كر نإف ا• م-ثا 
\لتوو0.من اليسير قأمثه يير، لأية صلأيه؛ ثبململ لم برعة مأعادْ عوؤته، عذ 

نخل

عترحا،او ا-إثلود أو افامس، مى الثشزة لوف تنر العونة مر ونجب 
ساتر.ليس لأنه يه؛ يعتد لم البثرة لوف وصف قإف 

ا.2ئولأب.........

منرمحاويكررجل، أش مرج له المنكل وا-قش المرج، صمه المبل ء ت١ 
حمعا.

قومره ممرا كان ؤإذ يصر، لا فإثة سرا العووة من المنتك>سما كان إذا ]٢[ 
فإذاثآس، فلا مر الحاو ق ثم إزاره، مثلا الريح أطارُيج فلو أيقا، يمر لم الحاو 
الصلاة.ؤيتأش يصح، فهولا النكثف أوئحش الرمز ؤنال 

ينمرجلأيه الدبر؛ فيمر الواني يكفي ما نجد لم إذ قذهأثءت العل،اء يقول ]٣[ 



٧٥ةت1باسلأةربابس؛واسمة( 

علليس واجب ثوب الرجدو بمل ررلأ يال؛ ه الئئ أف محْ ابو روى قا 
عاشمنتمحة«محش

بمفهوم١^^٠ ه ٢ نإِذ أيزأة القاس ئ شى ه تزك ٢)؛< 
ب*الخد

نحط.وصع نحريه ؤمحوت المرض• واجبِفي المحن سر المائي^ ومال 
نظاهثس:دJيUذكزناةا١ا.

فهوبمرواثكتم،، والدبر ااالقبل ثلاثة من واحدا يمر ما إلا تحد لم ؤإذ نجد، إذا 
جدا.صعيف وهدا اثكتي 

صللو وأثه والنمل، القنص ق الامتحساب سيل عل هدا أف والصحيح ا ت١ 
اممبعبل. بن جابر حدبمثإ ذللثج عل والدليل صححه، فصلائه الكتش وهومكشوف 

®إذ'كافالنوُب؛ ي له قال وملم آله وعل عليه الله صل الس أل أبيه وعن ث.ثن 
فال،رمح.بمة، جاة يدلك فحدث بهءرآ* ماثرز صما ثاذ يإذ به ياشحم، دامعا 

علالنداء هذا حصن! من بعض له فقال بإزاو، يصل أف أراد الصلاة حصنت 
^١امثلل م بذلك. كنتنحنأ فقال: البئر" يوصععل ثيء المنجس،"والمئجب: 

ليس؛واج_.ا.الكتمين نر أف وهو الحديث، 

الزِسمحاب وسالم: (، ٣٦رقم)١ ضيقا، الثوب كان إذا باب الصلاة، محاب الخاري: أحرجه )١( 
رمح؛هءقن.جابر حدث من ٣(، • ١٠رمم)العلويل، جابر حليثا باب والرثائق، 

(،٣٧رمم)٠ رداء، بغثر الصلاة باب الصلاة، كتاب والبخاري: (، ٣٢٨)م أحد الإمام أحرجه ( ٢١
(.٥١رمم)٨ ه، لبوصفة واحد ثوب ق الصلاة باب الصلاة، كتاب لم: وم



ص(ضاه1همنيصالإئماسنيضل ٧٦

نحل

روىة ونراويل؛ إرار أن ورداة، نحص بملل أل للريو وبمتحب 
)رإذاصئزي ثاو اش.أنقال: ئالزئوو انصزماو: 

الئهلأن أيزأة؛ ؤثاجب امحو فإن نتاةأنوم-. نلبملفها■ 
عليه.مممق واحد. وومحس، صلِق 

ا-إيزابخ كاف قإف الثم، أنأو ه الئs١ءا١أ؛ من زافبتص 
\و\يونول يا يلت: محال: الأكؤئ بن نشه ووى |ئزوئ؛ عنت:هولم منه تزى 

حديثوسو'اكؤأا ولو وارررْ ُردعم، محال: الواجي؟ المجتهس ل امصل يصيد، 
ضت:هُخازل؟أ.ذاوئظلأيى كان لإن 

وهاؤؤّبؤا.ب.......................التحفن واسعا، وكاف رداء، ل صل وإر< 

لكنصحيحة، فصلاته بالإرار محلوصل بواجب، ليس اله هوالمحيح، وهن.ا 
\0م.الأفضل 

هزأخزم،  ١٢ص ِبس مش والئدائ أك،ام، له ثوب ص السش ]١[ 
الإزاتوالنداءَ.

ودْ؛يضع أف فيجزئه أررار فيه وليس ا-مح-، وائفح ية؟ ذا يكذ لم إذا ]٢[ 
هومنة.إما بواج—،، ليس الزكؤع الؤك؛ثماحال عل اليدين وضع لأ0 وذللث، 

علالثجود لأ0 يده؛ يضع ولا ويتنلإ ثوبه يضم أف يمكن السجود حال وق 
تممأظ(ثةن.



٧٧ةتاو|اسلأة)بابخاسمةا 

ملمةم بن عمؤ روى ج لكلقصار؛ متكته، عل طزمه بئ حاكح صما كاو و|ل 
عامه((عل طزمه ألهى ئد واحد، ثوب ِفى يصل ه اطه وو رم رررأيت قال'• 

أفجابر دوى ج عورثه؛ سر منكبيه، أو ينر ما إلا نجي- لم ؤإف 
رواهقايزر؛هءا صما 'كال نإو يؤ، قالتحم واسعا الثوب كاو ررإدا ئاوت اللمي. 
اشحاري.

صدوي قأ بث؛ ثلتحن وجلبايب، وحمار ينع نحلاِفي أف لنمرأؤ وسشصث، 
و1واو•وحمار ينع أثواب• ثلاثة المرأْي، محل قال،؛ انه ;قظئبمئئ عمن 

حدببمذ ووبا ة أجرأ؛ بدئا حمح ينر وحمار ينع و صلن ؤإف 
وليسوحمار، ينع بمثانِفى كادا أنج وئيموثه سنمه أم عن روي وثن• سئمه• أم 

مالك•رواة '• إرارا علته، 

وفدومحلويله، كثيفه ولو اللمة إبقاء عل يدل ■^١٠ يا ُكال ررقإذ قوله؛ ول 
زادتإذا اف الأنإ0 يقول؛ اثه العلمماء مذ نحص عن اليوم الناس بعض حدتمتي 

فاسبالالفارق، مع قياس هل>ا أف المعلوم ؤمى الإسبال• مذ ذلك فإف القبضة عن لخئث 
عغقل•النه فعل بذ اللمخت ومحلول الإنسان، فعل مذ الثزس 

بعورةليستا ويدميها المرأة كمي أف الحدث هذا س ٠ الإملأآر شيخ أحد [ ١ ] 
•الخلاف مذ تموحا أول؛ سرمحا لكذ صحح، وهذا لصلاة، اق 

١٥-١١٤/٢٢)١(مح٠وعاكاوى)



فضل

لزئة؛ووق، أن ء، ؤمحُ ١^، هدم هإف 
^،.٥١أثب فتيوة، لأن 

ي،لأنئبجمحثلأئوياه.
بإيلزمةكها؛ لم فيه، الثصب نيدحل حنثه، يؤذي ' وجد,تاوئ؛اثإف 

ليزلأئة كدتال٢ا، لكف ( jjjفيه، النزوو يلرمه لم ماء وجد وأل الصنو• مذ يه 
الصلاة.مى التمعن ؤيمنعه ينزه، 

فنل

ؤإوأعلظ، لأنج المرجم(، نر العنرْ يعص يسر ما إلا محي لم قإف 
بمأص،وفياماقوام

نوأيزأة.زأج ثالاوثث:ص,الأمح، الم^ه، لأنثُه:تو 

جمه،يؤذي هذا فإل أشنهها، وما امحير أو امحيف مثل الباويه ]١[ 
جسمه.ق القصب ويدخل 

عندبممع فإذا فيه، وهوكد.وويقُ مرته إل يصل الماء أف لوفيرثا لائه [ ٢ ت 
والمؤلم،وتشمه، كلمه فيه لأف يومئ؛ يقالت ولا ينمق، موقن انعثس إذا النجود؟ 

١١^٠٨^٠١؛ مى التمفن وثمنمه سلاه، ليس لأئه ٠ ت بقوله علل 
ظبهئ،ولأ:>أءاليهإلأفيحاوالقللأثاكأن ]٣[ 



٧٩ممدااسلأة)بابس؛زالامرة( 

نحل

لأنهوالثجود؛ يومئ حالنا، صل حال لأكل عدم مإف 
دكنواْ.ثإ وهوآكد؛ النوو0، ثزأعاتظ 

مىأوق أوكان ثملأية عل المحاهظه لأف وتنجي؛ ذ)ن°غأء يصل وعنه؛ 
ثزطااُ.بعض عل المحاهظه 

الناسعامة عند حتى لكن الدبر، ؤيممرج الفل الئجودنسي حال ففي الئجود، 
نرإذا ا،لولفات يقول ذللث، وهع بالثز، هوالأول فيكون الدبر، من أيحس الفل 

أخزأ.أخاJمحا 

لكنفيه، يصل به؛ ينتمت ما عنده وما امرأة، ثوب، إلا الرجل نجد لم ؤإذا 
أولأيكنه،أتى 

والتعليلؤينجد، يركع وال حالنا، يمن؛ ولا قائتا، يصل، اثة الصحيح [ ١ ل 
محأزل«لإهوءاخضص،

ولا١^^٤، عن ولا الهيام، عن بعاجز وليس الوجوب، عنه يفل العجز حال وق 
السجود•عن 

منأول وهو أركان، بثلاثة أتى ونجد وري قاؤا صل إذا ه-ذ«ات ل فيمال، 
القيامعن عاحزا وليس الثي؛ عن عاجز هو وأيصا ثزط، بنضن عل المحافظة 
شاكبلا فالصواب عنه، عجز ما عنه وتنقهل عليه، يدر ما فيلرمه والنجود، والركؤع 

أنث:>،قاواو:زلإس.



^قضاصششصاسممأسبجحنيل

وتقومبغض، عووات يمثضهز يزى لألأ أ؛ واحدال صما حماعة العناه ننصل 
صميصلوا واحد صف سننهم لم محإف له، أنر يإؤو0 وشطهم؛ ق إمامهم 
اث5انصاى قإل لأيفسهم، ثؤع كل صل نساء فيهم كال قإل أبصارهم. وعصوا 

اوجال•ومحس اشاة ضل ئأ اشاث، ومء الئجال ضل 
محل

أمتةعنه، عجر للصلاة ثزط لأنه يعد؛ لم الصلاة بعد القرة وجد ؤإف 
كانتنإل محلل، عمل لأنه ذتزلأ نر قريته الصلاة أساء وجدهاِفى نإف القتله• 
كثر.عتل إل يمتقر لأنه صلاته؛ يطلث، بعيده 

تنألم ؤإل ،، محكيJiiالرأس مكشوقة وهي ^٨^٥ ١١ق الأمة عتمن، ؤإل 
جا.تش ش ط ^;11، ء أثاذL،، ث ض 

ظ
ءنياداوضل، عإرْ آثر لإق فيه، ^٥ ٨٠٠١١ثزمته ثوب، معهم كاف إدا 

للمتحغمُام

صارصمن إذا أنر، هدا لأف مار؛ أو إصاءة ل كاثوا إذا متوجه هذا [ ]١ 
أنر،فهو واحدا صما كانوا ؤإذا أما^۶، الدين عوؤة إل ينذأئود، الخئم، ل الذين 

الأفضل.هو فهذا يقدم، فالإزم خلنة، ق كانوا إذا أثا 
كانث،ؤإذا فهوخزام، وا-نه كانت إذا ١^^، ل الإئاز أف ذكزلأ أف ّنق ]٢[ 

أصلح.هو لعا ينظر حبة ت م



٨١ةتاو،اسلأة)باباس؛راسمة( 

يعصب؛لم ينمل لب قإل يعثرْ أف استء>؛ب صل ^١ الثتية، عل دادر لأنه 
بدؤنه.يصح صلاتم لأل 

وهةوثن ثه، لاثالص ١!^ لأف بئثزك؛ وصار موثه لزنة لواحد أعارم نإف 
واحد،بعد واحد فه صل بمنعهم أعارم محإف منة، فيه لأف نوله؛ يلرمه لم له 

ءزا0.والتاقوف واحد فيه متصل الومب، صتق هافوا إلاأف 
هاخمبجثهم،شمحأدبأ

جاز.لعمه أعاره قإف 
يأمال هز ٣ الصلأة، ثرط عل محادر لأنه ا؛ وحدلأ نيصل \ذذ[ض.' قاو 

مح:بمبمهءالإنو.

قفل

المئسمبجصني،
وركه.صل، عتره نجد لم محإل منة، يقس 

وكيلكواتياش-ها، فيها ل الحرير، تاب انتماو الرجال عل ويئرم 
به؛والمموه داكهء_،، اثوج 

هو.صلأته بند أي! [ ١ ] 

عنعاجزا الإمام يكول أل يجور وانه حرج، ولا معهم، يمل أتم* والصحيح ]٢[ 
الخروب•بعض 



صقضاهاهمهمصالإuماصبجص ٨٢

دؤورعل والدف الحرم لباس ررحرم محال؛ ه اه رثول أف أبوموتى وروى 
صحيح.حديث هدا الرمذ«يت محال ِلإو\هأاا وأجل أميي، 

عنها•المنهي المواصع ل يوجتهمح! نفى روايتان، صه دلك ل صل ثإل 
النهللأف صلاثة؛ صحغ دهّح، حائم أولط مرنة، محاتق صلل، ؤإل 

الصلاة.ثزط إل يعود لا 
^فشتي.زلأ:ازشوخالؤلأ:ازبملأة 

ؤحو0.الصحاهلأن الخز؛ 
١الحاو تنك لةِفى متاح لأنه يعيد؛ ولا فته، صل حري يوب إلا نجد لم ومن 

بنعمر روى قا يوف؛ ما أصابع أربع كاف إدا الئوب ِفي ا"ميج علم ويباح 
أوثلاثأصبعي موضع الخريرإلا عن البي. يى همال• ههنه الحطايتج 

'.مدماا لكو ؤإل ساح بكر؛ أبو وهال مسلم■ رواه صحح، حديث أربع• أو 
وعمة،الحري ثن سج وما القراع، ونجف ا-إيا، ثلينه الئد1غ، وكيلك 

ررإدثادال،ت انه ;محئيمحق عباس ابن روى لقا النصم،؛ عن الحرير مل إدا لبمه حاز 
بأس*بؤ ممس القوُب، وتدي العلم أما المشت،، الثوب، عن و. لبي اش 

ابوداود.رواه 

التيفالشالح اليوم، الناس عمل عليه هوالدى هدا بكر أب [ ١ ] 
الدهبأف يرى ومن حراما، تكون فلا أصاح أربع من أقل لكثها مدهبة أرارير فيها 

اشرطناؤإيإ ده—،، فيها الذي يكوف أف بئزط لبمها نجوز لا هذه يهول،• مطلئا حرام 
بدمس،.ليس ولكنه الدهب لوف لونه يكون بعصها لأف ذلك؛ 



٨٣ةت1باسلأة)وابسماسمة( 

وجهان!مميه امتويا ؤإن }تغني. الحمخأ لأن حرم؛ الممبمف عل راد ؤإف 
كمحا:إ:اظت؛ِم

التحريم.حر لعموم واكاف؛ 

عوف،بن الرحمن عبد أف ووى محتا لأف والحف؛ لقنل اُبير محس قاع 
مممقالحرير• يمص ل لإ1 مرحصن الني. إل الثمل شكوا العوام بن والربثر 

•عي 

؛. ١٠٠٤٧^احتصاصه، واحتإو التحريم، لعموم لاناح؛ وعنة! 
^مياحكلاود،؟فرواةافت

بمامحا:لأةوز؛بمئوماو.
وكافا-ودس،، ل ميمونة عتر وهي للخلاع، منه المغ لأف لحور؛ والئاية• 

الحزب•ق يلبمه نتيس، من بطالته دي؛اج، من يلس لمو0 
4!ُفيش\م.شألثكا>ير٢أ؛محذو، 

الJابه.ألتنة نن ما هأشتة مكثم،، عتئ الص-يى لأف انةَياح؛ وعنه؛ 
عدمالأصل لأل له؛ وجه لا الاختصاص فاحت_،او صحيحة، ض هذْ [ ١ ] 

اقنوصك,

ي٠تاذة.لأنهُ ولم تكثف، لأنث ليس تحوز؛ لا ]٢[ 
xni



حنيلاحمدبق الإمام ص ش اهاش ملي المميق  ٨٤

نحل

أفثس اشمث. أف روي ة واأرعمرا١أ؛ المسر كز لويل ^٥ 
ةزغفزاويو.ئممقشاأل

أحمر،ولونه بالزممران، الصبؤغ وا،لزعثرت بالعصم، الصبؤغ العصوت ]١[ 
قليلا.الصقن؛ إل يميل وقد 

والمزعمرمكروه المنصمز إف العلإءت بعض قوو عل الإحانه ها ئاتل; قال فإذ 

لحرج عتر ابل وأف عوف، بن همدالرحمن ل صمرة أثر و. امحق رأى كا حرام، 
ذلك؟معل اللمي. كاف وقال• عليه، بمكر فلم أصمر ثوب 

كانفإذا الإحرام عثر وأما طتب، لأيه صحح؛ الإحرام ل المزعفر إل فالحواب 
بميلكان إذا وأثا ، ٠١الخالصر١^ ياس امحق  Jrفقد خالصا المزعوأحمت 

مىا"قمرة إل أقرب الزعفران كان —ؤإذ الزعثران ق الغالب هو كإ الصمت؛ إل 
رعفتاداكلمه الثوب يكوف أذ بدون الزءمتان أر وأما الكراهة، عل فهوباق العصفر— 

بأس.فلا 

ورويعلته® ررمثفى ^ ١٥نم ررل،اروي® انه ا.الؤلم، عل ؤيوحد ]٢[ 
عادههده ولكذ الفعيم،، الخدين، ل إلا التمريض بصيغة ينش ولا تمريض، صيعه 
J^tJJ ،^ذللئ،بعد يدكؤ أنه هدا ويثرر التمريض، بصيغة روي® لأيا يقول،• ، ^٥١٤٥

ذللث،.أمتة أوما منّللم،ا أورررواه عليه® ررمممق انه 

ماباب الأدب، كتاب والر٠ذيت (، ٤٠٦٩)رقم الحمرة، ق باب اللباس، كتاب داود؛ أبو أحرجه ( ١ ) 
عموو؛؛؛^؛^؛؛١•بن اممه عد حدبن، س (، ٢٨٠٧)رقم والقي، العصفرللرحل لبس كراهية ق حاء 



٨٥ةت1بااسلأة)بابسراسمة( 

منلم•وواه المعصمر. وس عذ الثئ. مانج، ت ماو ههمحئ عئ وعن 
أواكوثاء.ثلأ:أز 

ق1و:طلخة أنا لأف يئن؛ص ض: أقو ممال ٠ ص م نآ هأثا 
ولاصووه،،.فه'كلب بتتا اللائكه ررلاثدحل ت يقوو اش. ومول نمعت 

ورءإلأرمحا الحديث؛ مساق ق لأف بمرم؛ ولتس يكرم، عمحل• ابن ومال، 
دودس،<<أاأمممقش.

١^١^؛،ستحضر لم أعلم~ ~واش لأيه ؛ للمجهوو اثني بروي يأق فكانه 
لعدمهنا الفاعل حيف يكون هدا فعل صعيف، عنده الحديث، لأف لا بعينه، فيدكرم 

لضعم،لا ذكره لعدم ؟كوذ أف الأئمة له-ؤلأء الغالث، لكن ُه، للجهلي أو ذكر؛ 
الحديث،.

الكراهة،عل ٠ ثوم_،اار رةةاِفي ®إلا الحديث،! بسياق ينتدل أف عري-، هذا [ ١ ل 
ذلك.ق كراهه لا إو4 يقول! أف به استدل من عل وكان الوعيد، هدا من استثني وقب■ 

محثةا،كال ما بالصورة ا،لراذ إ0 يقولوف؛ الأسثناء تبمذا بتيلوف الذين كاف 

وعل،اءالسلم، بعفن بذا أحد وقل■ به، بأس لا فإلا ~وهوالرءمِ بمجم ليس ما وأما 
يكز.ما -بمذا الراد فيقولول! رأيتم، كمما الخلم،، 

اأص.ورةغم الأرقام عل ثوي—،٠ ق رمحا ®إلا قولة؛ تجمل أف الصحح أف المهم 
سوانأى لثا الم وّوعلآله عليه اف صل الئ أف الحنل لهذا محيدل حيوان، ;؛؛ ٠٢٥؛

كتابت لم وم(، ٥٩٥٨)رقم الصورة، عل القعود كرْ من باب اللباس، كتاب البخارىت أحرجه ( )١ 
رء؛.بمقث.طلحة أبير حديثإ س ٢(، ١ • )٦ رمم الحيوان، صورة تصوير تحريم باب الباس، 



ضاهاضمصالإئماء|دبجءنيل ٨٦

قفل

ضررش البت.أة عن نعتد أبو روى ة ١^٠،^^ امحال ؤثكزة 
اشخاواع«نزاةابمري.

ومحقالنسده نأى ول، مزقه، يعتي• ؛ عثوآدقلأْقئم هكه عاتشه بيت ق قيه صور قد 
أصحابرإل ت ءثيألص٤ؤأكةم وقال فوقف أوسجادة، قوة والنمرقةت حل. يد ولم 
قويها ررإلأ قووث: أة عل  Jjbوهذا ُ حلمتم<ار ما أحيوا ماو،ت الصووبمدبوو. هذ0 

-صوان.صونة صث لكنها صورة، كان ما حا فا،لراد محفوظه الكلمة كانت إن عومت،اا 
الأحرىوالرواية الأصطياع، يأيبما ا،لولف مزها الصثاءت اشتإل [ ١ ] 

الحنمكل ينع واسعا كبثرا الرداء يكوف بأف إزار، عليه يكول لا أف بثزط ت يهول، 
به.فم3ني 

الأيم،كفه عل ومحلزمه الأيمن، إبطه تحث، الثويب، ونط عبمل أن والاصيلغ• 
الصثاء.اشتإل هي هذه 

ص،ء؛سميت ولنلالثا بدنه؛ حح عل بثوب يلثم، أن الصثاة اّقال إن وقتل• 
فيمنعهكامله، بالصلاة يأل أن من يمنعه الأستإل هذا إ0 ت وقال( منفذ، لها ليس لأيه 
غيره.أو حيوان لوهاحمه فيإ ه نفعن يداخ أن من ؤيمنعه اليدين، رغ من مثلا 

كتابت لم وم(، ٥٩٥٤)رقم المماوير، من وطئ ما باب اللباس، كتاب الخارتم(• أ'مجه ، ١١
(.٢١٠٧)رقم الحيوان، صورة تصوير يم نحر باب، اللباس، 

٢(،١ ٠ )٥ رنم والماء، ، ^_-؟iJlJلمسه يكرم ءي،ا التجارة باب المؤع، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 
حدثمن ( ٩٦/ y  ١٠٧)رقم الحيوان، صورة تصوير تحريم باب والزيّة، اللباس كتاب وملم• 

رمح.بمها.عاتثة 



٨٧ةت1وااسلأةرو1سس؛راسورة( 

علطزمه الأيض، كتفه محث اوداء ونط محعل أذ الصثاءت ومش 

ه٩ ك مبمُ، ثدو وث ظه م:فن ^١ ضُ ئ ق ؤشُ: 
بمكئض،مح;ازخأ.

والإزاروالموايلالمجص وتكزْاُإساو 

طوافبالست طاف إذا للمحرم يشنغ ولهذا بمكروْ؛ ليس فايث الأصيل؛ أما 
يصعض.أل القدوم 

نحملفإو4 الأصيل؛ ياثه المركن يه فئره بإ مزناه إذا نقول! حال كل فعل 
بخلافينكثث، اليدين حركة مع رثا الحال هلْ ق لائه إزار؛ نحته يكن لم إذا ما عل 

اشتإلوهو الاشتقاق، عليه يدل الذي الآ'حر بالقول قيا إذا أما الإزار• عليه كان إذا ما 
كبذلأن دون بثوف يلتفئ ايه عل يدل فهذا الثيء، سمول معناه والاشتإل وصثاء، 

محارغ.ليديه 

اشتالمن فلامح: فيه، اليدين إدخال وترك المفلح، ل الرجل لوصل مأله! 
ليسإيه ٠؛ الإسلأمر شيح يهول، لا؟ أو المكرؤه الثاو.ل مى يكوف هل لكن الصثاء، 

كتمهعل مثلا الكوت الإنسان جعل فلو الماء، ولا المفلح لا المكرؤه، الثد.ل من 
المكروْ.من فليس اف٠ني ق يدنه يدخل ولم 

علنضل لا بل ظامئ، ثظث فيه الآكراهة عل لآمهآiده المؤلف اقتصار [ ١ ] 
وعيدا.عليه لأف الدنويح؛ كبائر من إنه نقول! بل ^ا، ق التحريم 

(.١٢٢/٢٢)١(مح٠وعاكاوى)



سقضاه1نينيههاسمماسبجضل ٨٨

حلافهذا التحريم، كراهه بالكراهة أراد المولف1ا لعل قاتل! يقول وقد 
لكزيه.الإطلاق عند الكراهه أو اياحرين محي فاكللح ءتر>ولم، اكهللح 

تعدالوف حال يقوون فإيث التحريم كراهه باتكراهة ا،لراد أف عر خملة من لكن 
هوبل عالإفمه، ؤتتذآممق ا،لولمر لأل الحديث؛ ثيذا عليها ينتدل ثم يكزْ، يقولث أذ 

بحديثيستدل وهو التنزيه، كراهة ؛الكراهة مراده إف نمولت فكيف دوثه لن إمام 
االكبائر؟ من بل الحثماتا من تكوف أف يمتفى 

كبائرمن احتيالا والراؤيل والإزار القميص اياذ أل فالصحيح ولهذا 
باممه.والعياد أليم، عذاب وله يزكيه، ولا إليه، ينظر لا افه أف عقوبته وأف الذنورب، 

مابمقدار بالنار عليه يعدب فإثه احتيالا لا الكحبي من أسمل إل ثوبه نزل، من وأما 
ئزلفقط.

وليسيدنه، من حرء عل الإنسان يعيب، أن أي• حما، هذا يكول أن جرم ولا 
وسالمآله وعل عليه اممه صل البي أل )يؤهتنئ هريزة \لي حديث، بدليل إشكال، فيه 

بغسلها،أخلوا ط، الأعقايق؛ عل U الوعيد فلحتن النار«ااا من للأم *رل قال: 
ي^كماولولا يتوصووف فصاروا الوضوء، ق وأمزعوا العصر، صلاة أرهمتهم فإنها 

فكذلكخزِدت، الحذاب، فهنا النار« من للاصاي، )رونل \ذؤإ. فقال أءقايلم؛ 
فيهحصلث، ما عل حزئئر فائه الكعبأن عن النازل الثويت، ق المخالفة به حصلت، ما 

الطهارة،كتاب الم: وم(، ١٦٠رنم)الأعقاب،، غسر، باب، الوضوء، كتاب، البخاري: حرحه أا 
.٢( ٤ رقم)٢ يك،اله،ا، الرحل،ن غل، وحوب، بابه 



مم1وااسلأة)واواس؛واّرة(

الساقنمق من يكوف أف فالأفصل \ذكوحوآ عن ينزل لا إثه ملتان إذا ثم المخالمه. 
فإفكيلك؛ الأمر وحدت الصحاة ألبته تأملت إذا لأيك ستة؛ قئه الكعب، إل 

أبوبكرتقال إل؛هاا افه ينظر لم حثلأء يؤبه جر ررمى الحديث؛ -^،١ حدث ل، ه اللمي 
ئد٠اإثك فةال1 أتعاهده أق إلأ عئ سرحى إزارى شهى أحد إل '، ١٥١رسول يا 

لوكانلأيه هأُزل؛ الساق نمق من ئوبه أف عل يدل مهدا ا ح؛لأءا،ر دلك يصمع ءس 
قوى.من عوريه لبدتر الأرض إل نرل يم الساق نصف إل 

المثعينالصالخ؛ن سمة ^ا أف يتزعم الإنسان وكون المسألة، هده ق فالتشديد 
سمةمن هده فإف الساق نصم، عن ثوبه أئرل( من وأف تييأئلآ٥ؤكلأم، للمرمول 
بينما وامع، الأمر يقال! بل حتلمأ، فهدا الكإل، درجة إل يصلوا لم الدين المتهاونئن 

الكمنمن أنمل *U الرسول ه إو بل الكم،، إل \لفي نقف 
وهوالكم، فزق أو الكم عل كان U جواز عل واضحة دلالة يدل لنار«رأا اق 

كيلك،.

مناثه يقتفي يحديث، اّتاولأله ثإ )ايكنه(ا بكلمة المولمج تعبر أف الشاهد 
حلافهدا كان وإ0 التحريأ، بالكراثة المراد إف قلنا: المزلمح م إل نظزنا إذا الكبائر 

العلم.أهل من المتأحزول عليه اصطخ ما 

حدبثإمن (، ٥٧٨٤رقم)خيلاء، غم من إزاره جر من باب، اللباس، كتاب البخارىت أخرجه )١( 
^^؛١.عمر ابن 

٤(،■  ٩٣رنم)الإزار، ٌوصع ندر ؤ، باب اللاس، كتاب وأبوداود؛ ٥(، أحد)م/ الإمام أحرجه )٢( 
معيلأبب حديث، س (، ٣٥٧٣)رنم هو، أين الإزار موصع باب اللماس، كتاب ماجه؛ وابن 

رء.بمئق.الخيري 



^قضامهمهمههالإئماسبجء،ا؛ل

عش.مممق إش<، افه بمفر ٢ محلأء يؤبه جر راس محاوت س السئ، لأو 
'؛................................^^٠١١

ولباسالسهرة، لباس من السافي نمق إل الثوب تقصبمز إف قاتل• قال فلو 
الثهنةلإمحهرُ

تركوه،الناس لأف الشهرة؛ لباس من هال>ا إ0 نقوو(ث أف ينتمي لا فتقول،ت 
لكثاناتهءا نصف إل الومن ®إرره الحدينرت جاء وقد عنه، وينهى فيتنكروثة، 

آحرين■حماعة أنتم وتقولولت الساق، نصم، بعد ما إل نزل إذا علينا تشددوا لا نقولت 
هكذا.يقول السفهاء بعص فهناك ذللث،، أسته وما الثنةإ نحثوو ولا ا ملسن! لتم 

منلمثتنغى صل وأست، فملئ، غطتث، إذا لأيك فنعم؛ المم تغطيه أما ]١[ 
وعجزيتخقاوب حدث إذا ولكن الأكمل، الوجه عل وغيرها والسح القراءة إؤلهار 

عارض.هذا لكن فاك، تحد أن المثريع مى فإل كطمه عن 
الملاثكهث]ذي لئلا المجد؛ إل محصئ فلا كربمه رائحة فمه ق كان إذا أئا 

ألمثل آخر، مكان إل ينممل أف له يتيثز ولم ينادى ه هونفكان إذا وأما والصلن، 
العيشتغميض بكراهة قلنا كإ حاجه، لأثه حرج؛ فلا الأل الصلاة ل دخل قد يكول 

يعممى.أ0 فله يشعله ما رأى إذا لصلاة اق 

٤(،٠  ٢٩)رنم الئؤهرة، لبس ق باب اللباس، كتاب داويت وأبو (، ٩٢أحن.)Y/ الإمام أخرجه ، ر١ 
عمرابن حديث س (، ٠٣٦ رنم)٦ الثياب، س ثهرة لبس س باب اللباس، ياب ماجه: وابن 

.بممحّ
٤(،٠  ٩٣رقم)الإزار، موضع قل.ر ق باب اللباس، كتاب وأبوداويت ٥(، )م/ أحال. الإمام أخرجه )٢( 

سعيدش حدث من (، ٣٥٧٣)رقم عو، أين الإزار موصع باب اللباس، كتاب ماجه؛ وابن 
الخيري.محق.



هدااسلأةرطد،سأزاىمرة(

الرجلبمد وأف الصلاة، الثدوااأِفي عن ءرش ه؛ الئئ أف ابومحْ وى رج 
ابوداود.وواْ محام® 

القف,اشازى،من محه ج ١^^٣؛؛ شد ي يإ ' ١^١٢د ش^ 
ظماضْشودوك،ئلألأسه.

الكمن،عل محرمه يرد ولا كفيه، عل الرداء يطرح أف ت الئدو العلإءت قال [ ١ ] 
اليهود.عمل من بأيه ذلك وعللوا الثدل،، هدا 

هداإثإ بمحح، ليس وهذا فخذيه، عل يديه يرحل أل الثدل بعضهم؛ وقال 
ٌّ

إرسال.

وتطه.ق الواحد يتحزم أن الوتط ثد [ ٢ ] 

قتعدهم عند أوساطهم به يثدول النصارى، عنلؤ معروف، سد الزثارت ]٣[ 
للمسلمفتكزة التعئي.، عتد النصارى لباس خصائص س لكنه رأيته، ما وأنا الكناس، 

الزوارّسد بإيشبه وسطه أذيشد الصلاة ال حق 

الزثازييز لا لأثه وغبرها؛ الصلاة ق تهللها يتقن0 الفقهاء: بعص وقال 
يقول:المؤلف، يمال،: أذ بقي ولكن 7ءم• يثبها به الوّنُي ثد فيكون الصارى، إلا 

لاتوم،بالغفارمكروآ الي أف كلامه وظاهئ بن محه قإ »ثكنة... 
هومكروه،بل بمحزم ليس بالغمار الكف أف فعندنا ٠، اكهّ_ار يى هوالمشهور وهذا 

وغره.لباس ق يالغمار الكته يكنه قولهم: ق به صوحوا 

٥؛١ ٤ الربع)١/ الروض وحاشة (، ٢٧٦القاع)١/ كشاف نفلر: ا ا



اسقضاهاهمنيه4اسمماسبجينل

ههوبموم ثثك ررمن ه! امحي لقول ■ًرم؛ التشبث أف الصحيح ولكن 
حد،إسناده ٠ اكمم<<:ر الصزاط اااءتص1ء كتابه ق هذلأس' الإسلام شيح قال منهمااُا؛ 

-م.اقثبه كمن يمتفي ظاهزه كان ؤإذ التحريم، أحواله وأيل 
ا،لفاسدمن فيه ج بالكماو التئثة أة الصواب، هو رِىقآدثه قاله وما 
لهم؛تعظي؛؛ قلبه و مكون صن؛عهلم، أعجته قد أنه شلئ، لا مم اأتث1ة لأف العغلي٠ة؛ 

تقفضوفته الإنسان جبثه فإة واعتزازهلم؛ افتخارهلم إل ثنيي مم الثشئه ولأو 
واسمح.سمح به يمتدوف الناس رأى إذا اثه 

المهللوببل الغمار، إعزار به يكون ما معل لا أف منا الهللونم، أف المعلوم ؤمى 
مؤ؛لثابملمينح ت قوله ل ذللث، عل افه حثنا وقد الكمار، يغيفل ما شتل أف منا 

صنلمح^صد يهء حر إلاَمحس، قلا عدؤ ين يئافيى تألأ آلخ=قعار ييسظ 
الصالح.العمل من الغمار إغافله [ ١٢•

آمنمل ؤئتثد قال! وسلم آله وعل علميه افه صل محمد وصم، ق ءغ؛؛ةل وقال 
ديبمودأأم ثى ضلا توة نجدا رؤثآ رُيم يمم عدُالغمارثحآء أثدآث و\ق>و 

لنخآلإنجلَكرغ ي، وظم ؤ،أمحث؛ؤ ظهم دثللث ثذ رمههم ف، سمانم 
تالفح;هآاألكماره ؛؛■م ِشء ألنقع بمجب ّممحء هك فانثؤئ قاردء> سهلته> 
ثثبةفني الكمار، إغاظة أحل س معه ومن لمحمي. للممليث العفليمة الرمة هاوه 

من٤(، ٠ ٣ ١ ) رنم الشهرة، لبس باب اللباس، كتاب داود! وأبو ٥(، ٠ )T/ أحع. الإمام أحرجه ( ١ ) 
قأ.بمث؛ةا.عمر ابن حدينا 
(.٢٧٠-٢٦٩/١الممم)الصراط )أ(امحاء 



لصدووهم•شارحا بل لهم، نمظا فليس حم 

بمثثثئ لم لأو4 الباطن؛ ق بم التثق إل يودي الظاهر 3، حم الثثه أف ثالثات 
وهذاأمورهم، باؤن ل يبلهم حتى الثيْلان به متدرج يصنعول، ما أعجبة وقد إلا 

•مشاهد ميء 

تحريممع الكلاب يقتنول المى الميعص أل عجيب ثيء ل حكل ونل 
ممعن.هكذا نعم؛ والشامبو، والصابون بالماء يغسلولها يوم كل وأمم ، اقتنائها 

كانتهوما يطهر والذي عتيق، النجامحه لأف يطهر؛ لا المميل هذا غنلوها إذا وهم 
أبحرسبعة ل يهلهرلويمي أف فلايمكن عيية نجاسته أماماكانت حكميه، نجاسته 

عام.أك 
هد.مفهذا أوقيراطان، قيراط أجر؛ من ينقص يوم كل بالكمار، التثغ مى فهذا 

حزثأو ماشية ككل—، الشنغ به رحص ما إلا "والعيال؛اف~ والخنان، للأجور 
حمايهإف وقال! للحإية، الثيت، ق وضعه اثه يدعي بعضهم كان ؤإف . رنع أو 

الماسة،لأجل ءثءآلألأْؤئم الرسول، أباحه وقد البهائم، حماية من اول النفوس 
الناسعن المنمرد أنت، وقلمنا! ذللث،، سلمنا اننا ه1، نقول،! أول، باب من فالنفوس 

عليهومحنل يشأن نف بجنللث، الذي U لكذ كيا، فاض ضرك أو بنالث، 
اهدهلم.اللهم اهإ٦هلم، اللهم اهد٠^٢، اللهم حهلمأ، لهذا ذللث،، أفته وما الشامبو، 

ياب،لم: وم(، ٢٣٢٢)رقم للحرث، الكلم، اقظء باب اجلزارعن، كابح المتاري: أخرجه )١( 
هقؤؤبقنئ.هريرة أين، حدين، من (، ١  ٥٧٥رقم)نسخه، وبيان الكلاب، بقتل الأمر باب ا؛اة، الم

ابق.ان)أ(اظرالتخريج 



سقضادىييصالإئماسبجينل

نثفنةئالئلما'ا؛

الئثتهالسالمئ يئن انتثز لو حش حال، كل عل حرام هدا بماداتمم فالس؛ه إدن 
لأفءئثم؛ فإيه السلام رد ق أو اللام، أداء ق  ٢٠٦٢التثئث ذللث، ؤمن بالعبادات، 

عتاده.اللام 

حكمهيزول، بعلة فيه ا-اءكم تعلق ما أ0 ؤتهاقث العاJإء يكز فقد الحادات وأما 
الفراشهدا أومن اللباس، هذا أومن الفعل، هذا من العلا كات فإذا العلا. بزواو 

فإد4والكافر السلأأ ين فيه فزى لا وصار الماس ين الأمر هذا وانتثز التشئث، هي 
حجرابن الحاففل ذللث، ذكر وفد بزوالها، زال بعلا ثتغ ما لأف الحك!؛؛ يرثؤع 

صحح.وهذا ماللئ،، عن ونقلا ٠ الثارير تح فق 
السريرنحث، كان غ.بممحاعندما والحم( الحثن قصة ي محاب كيف ت قيل فال، 

(؛،٢١١٠•
؛جرو 

يقال!أو وجه، من هذا للكتار، يغممر لا ما للصبيان يعتمر يقال! فائه صح إل 
ام،•إنهذامأ،

وهناك٠ دوبا*ا ررولأأقم والحديث! الكم® ررمكم يقول،! لآمة١iثق ا،لولم [ ١ ت 
الين.،ق الكم وكم، الأسفل، مى اكونم، فكم، الكيآ، وكم، الثوا.سإ كف، فزق؛نح، 

)ا(اظر:ذحالارى)*ا/'ا*م.
المرثيصعيد بن حفص حديث من (، ٦٣٦رنم ٢ ٤ ٩ y/ )٤ الكبير انمجم j( اممراق أحرجه )٢( 

^^٠اض رسول حائم وكانت أمها، عن أمي، حدثتتي ئالت 
كتابت وسالم ٨(، ١ )٦ رقم الصلاة، ق ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 

عباسابن حديث من (، ٤٩٠)رقم والثوب، الشم كف عن والهي السجود اعضاء باب الصلاة، 
خ.عنة•



ةتاوااسلأةرواوار|،؛رادمرة(

^١أكم ولا آغفلم، نبمة عل أنين أن راأِ>ئلا؛ ه: M الثمن لأف 
ثلأئن:أ«ئممقه.

نحصرأيه الثويب كث ص الم ثى أءلم~ ~واش الخكمه لأف القميص؛ أكإم مغ ولا 
الأرض،من يقعة أكؤ عل وصجل ا،لكان اسع الثزب أرحى فإذا معه، ينجد فلا 

وقال:^ ٤١١كث j الحلإ:ء يعص نظن ولهدا الأرض؛ إل يصل لا القيمص ل والئم 
واحده.هده الحديث، ق يدحل لا إله 

يئهأف ا.الكروْ هل م: يوثا؛؛ أكم لا ١١قوله: لعموم قالوا: الكم، قالوا: والدين 
منثوبه فرع يصل، أف قبل عملا عمل قد يكوف أف ممل مهللما، يكمه أن أو للصلاة 

كثة؟أوكفئ،أوكث اسل، أخلهدا

فعلةما أما الصلاة، عند كان إذا عثا الثمل أف وأءلإئمحا ،!؛، JixJiJنولان ذا هي 
وصبه، باس لا هذا فإل واهراث، العثأل يصنعة كإ هو، كإ بقل م يصل، أف قتل 

يقل:ولم الجود، عند يعني• أكث'ا ولا أعظم ثتعة عل أنجد ®أل اللهظ: من ظاهر 
اقلأ0 خاص مي فيه ورد الشم م، مكفومحا، أوثعري مكفوثا، ثؤي؛ يكوف لا وأف 
*•الرأسُ أو الشعر مقوص وص الرجل بملأ أف ش . 

اممه.أمنه يعني: [ ١ ] 
*HI

(،٤  ٩٢رنم)والثوب، الشعر كف عن والنهي الجود أعضاء باب الصلاة، كاب ت لم مأحرجه !١( 
ق؛هءثمحا.عباس ابن حديث، من 



ح|دبذحنبلا' الإمام ص ي اها،في على السق 

و1باسالدا'

َص للأنبياءمنه الكمه هذه وهل المن. للمالكمه هى ١^^^ [ ١ ] 
شخفإة يئة؟ ان الإسلام شخ ذلك قال كإ أتباعهي من التحريث وخضل 
واشارى>لأؤخ\.1 اليهود ولكن الأنبيا؛، ■همع قبله الكمه إف ت يقول ٠ الإرلأمر 

وذلكاكدس؛ ث أذنملوا إل الملة امقآل >لأؤ\ قاليهوئ >فوئا، كيلك 
الصحن؛،عل قدروا افلقيص بين، عل استولوا لثا النصارى قاف لشارى، مزاعمه 
إكرامهامى ذلك صد وفعلوا اليهود، فجاء وأهانوها؛ والئاسه، القنامه عليها وألموا 

الكنه.وبن بيها كانوا الكعأإذا واستدثروا إليها امحهوا حتى 

بافِالإياف وئ ك،ا محثقه، المله فكانت، الممق، إل فامحهوا اشازى أثا 
ورّوإة•

الهاءل باش قلتن لبملق يتقبلها؛ مله لائصل افَجنل أف الحكمة من ة إم 
يملألحد لكان هذا لولا واحدة، ملة عل المسالمول قحل أذ ولأجل الأرض؛ ق وببيته 

كيلهاتيثز.للجنويخ، والراحتحل سضال، والثالن،يصل والثاقتحل }ذثنق.< 
لم،ملآكل الأرض أقهنار همع ل الصلاة لصحة شزطا القبله صارت لكن 

تلا،محنم ثتث نسمصآءإإ ج ودليلها: 
و-ثوذةأؤمم_أ مكان أي ق الحر، 3، الأرض، 3، الهاء، 3، مكان، أي 3، ١[ لالمة:أأ 
تءلتْأه•

١; ٢٧اكاوى)٠^٤ 



مموااسلأة)باباسهاواصد(

ألتنحدشنلئ وجهلك> ثعال؛ اف لموو للصلاة؛ الراح وهوالثزط 
]اوقرة:أأا[.مطتءوه و-»وهثم ماكنتترفولوا ؤتبثا ألمام 

صربتن•عل الؤبمؤ ق والثاس 
هريتااو بمت5ه، أومن ا، ل ]لكننه المعاين وهو العم(، إصابه يلرمة مذ مئهم 

صلخ،ئذلإبملممهمذورا:؛حامل 
عمإل مصل انه مشاهدة او يقم عذ ا-ائتث أجزأه ينكه، والعريس( 'كالأعمى 

الكلإ.

يكوداألت( يمكذ اد( الإنأد يعني! فقتل، الوجه توليه المراد هل قاتل• يال، إذا 
الجح؟والويئسةأوالمراذ ضأوابمإسوب 

يكزةولهدا القابل؛ هو لأنه الوجه؛ عل نص لكنه الحمح، المراد 
صلاته.ق يلتفت( ألت( ان للأن

وهيشطنه، وجوهكم فولوا كنتم مكان أي j( أي! مكان، )■صن((أ [ ١ ] 
ثزطة.

بمو:نذطزمحاثاومحامح.

مشاهدةيمكنه لا يمكه من لأي المشمة؛ مذ ثيء هدا ون( الكمه، مذ يعني؛ ]٣[ 
أمكنهمن أد فالصواب، الكعتة، مشاهدة أيصا يمكنه لا حائل وبينها بيثه ومن الكعبة، 
يلزمه.لم يمكنه لم ومن الحم(، اسقبال( لرمه العم ه مشاهلم؛ 

كانمذ إلا اللهم العم، ة مشاهدن يمكنهم الحرام المجي. ق فالإيذ هذا وعل 



ضاه1نيهمهماسمماستيءتبل ٩٨

إصابهيلزمة محلا عنها البعيد وهو الكمة، جهة إصابه صه محن مذ الئاو(ت 
خديثه(ماَلاتيذي:سا 

محةظبلأن اكاعدنن، الإثثي ضلأة صفة ثل انمي الإحماغ زلأو ًتجيح. 
واحده،

أحٍاىأنة عل الأزمحي، الدري 3، وهو الإمام تجد إذا إلا بمكنئ، لا فهدا جدا بيدا 
تعتر.ممره أعمدة لوجود يمكنه؛ لا 

ماآس ءؤ،أقوإ قوله! ق افه ذكزْ ما هي الباب هدا ق فهم الهم، والقاعدة 
اسقباو، ^Jiiوجب داستهلامحلث، كان فإذا الواجن،، هو هدا لاكغاين:آ■؛[ ئبتأه 

ئكلفح.لا فائك أوبعيدا الكعبه من قريتا كنث مواء أ\أوتط\جلذ، يكذ لم ؤإذا الش، 
يتمل.لا فإثه الش،ائ محلزمحه إلا الكمة حجر امتقبال، ويجوز 

العياسشال، لأئ العي؛ لا الخقة امتقباو زضه فإئ عا بيدا كان إذا ا ١ ] 
عليهاممه صل العي، قول فهو الثص أما بنص المؤلم، واستدل، متعدر، 

يستةباوولالمدينة أهل لأف ٠ يلة'ار دالنرب انئرق يئ ررما • المدينة لأهل وملم آله وعل 
بينما لهم: يقال مثلا الشام قافل حكمهنر، فله حكمس j، كان ومذ الحنو>-_،، جهه 

قتلة.والغرءلأ_، المشرق ب؛ن ما لهم• يقال اليمن وأهل قبلة، وايرب الثر3، 

نقول!قتله، والمغرب الشرق( بين، ما لهم• ، J_^jلا الهلائم، وأهل جده لكذأهل 
قتلة.والحنونمج الشمال بين ما 

(،٣٤٢)رثم نلة، والغرب الشرق ، juما أن جاء ما باب الصلاة، كتاب الرمذى! حرجه أا 
مريرة؛محهبمن.\لي حدين، من (، ١٠١١)رقم القبلة، باب الصلاة، إقامة كتاب محاجه؛ وابن 



٩٩ةت1باسمةرباباضالاسم( 

نلأممنأوفمحيسا'ل
أم<ام!للامه يقسم وئذا 

إلاوجه ممرصة بجتن، عن بجرم من بحد من أو y؛ و الحاصر أحدها: 
إلالرجؤغ قور ملأ النص، بمنزله هدا لأف لموب إل الرجمحغ أو محاريبهم، 
١^٢؛.زخد إذا لكم نته، الإلحتهاد 

جهةإل متباعدين صلاة صحة عل قذهإنثه الط،ا؛ بإجلع امثلل، [ ١ ت 
وقدمحا، أحو إلا العين يصيب أف يمي؛ لا قطعا وهنا واحدة، حهه يتقبلان واحدة 

مإ4ا.لم قمتا الثاي فإو العلا أصاب، أحدخا فزضأف عل لكذ أبدا، لامحا 
الكعتة،مى أوسع الأيسر وطزفه الأيمن المجد طرف ين الأف مثلا: بمني• 

والابحاهابنوُب، من بطرقي وآحر الشال من محي طرف 3، بمل واحد لكف فإذا 
علالأة يمها؛ لم فالاحز الكعبة علا أحدخا أصاب، إذ امه قطعا نعلم فإينا واجد، 
أشئسممظ،وهداالكفة 

الملموذأم وقد الكعبة، من أطول، الرسول مجد صم، 
مىالصم، ؤ وطزقمتمم، بصم، الرسول. مجد ق الناس صلاة صحة عل 

علااستقبال هناك أو قرصي -إذ قطعا الكعبة علا ينتمبز قلم الشال أومن الحنوب 
أطخا.الكلمة-إلا 

إلمبنية المحاريلم، لأ0 محاريبها؛ إل يرثع أف فالواجب قرية ؤ، لكف إذا ]؟ء 
صاحمت،، ٧١وقال ستا استا-مدث، إذا الدار كماحسؤ يفين، عن بجرم أومن الشلة، 
القبلة.هى هده الثيتؤ! 



^قضاهاهمنيصالإئماسبجءتبل

ثهلأف الاجتهاد؛ >ولأ °مالقبلة، بأدلة ف وهوعاو دلك، عدم مذ الئاف؛ 
الخادثة.دلك،، قلزنة بالاجتهاد، منرئها إل 

حبس،أو لرمي أو أومحته، همْ بميم ذلكإ؛ عذ عجر مذ اكالث،ت 
المملد،ملزمة باجتهاده، الصواب، معرية عذ عجر لأنة المجهد؛ ملئي محفرصه 

١^،ئروج مذ ب ؤالإنتذلآJ ١^ 5^^، أئكنة نإف الآخ٤ام، و كالناص 
كالعازإ.عم؛ ملي محنثة ظأ مسه، داجتهاد التوجه عق محير لأئه دلك؛ لرمه 

دللسمى التي للقبلة العلامات هذه لال،سالمذ اممه يثن الحمد- -وقب والأرز 
آحرمص؛الإثارة،وةسم بالأرقام، مص ننم ت نص( عل وهم، بالبوصلة، القثلة 

كدا،عئرين، عشز، خمنه عثز، متة رمم عل الإبرة صع مثلا• لل—، يقول، دليل ففيه 
الإملم،نلم:ثئض.ابلدالJىضهدا ذعن 

الإبرةاجعل للثج؛ ؤيقول، ~الدليل~ البوصلة نفس ل للثلي• مض وينمآ'حر• 
ندكننحتاج ولا يعرفها، ان إنكل هدم لأف أنهل؛ وهن>ْ البلد، نفى وزن عل 

الأف.نتعمله ميء منها عندنا كان وهده الأرقام، فيه الدي اللقم دصئ_ا أو الأرقام، 
وعزفبالبلاد، ص م>نللم، فارس من شخص صنعها قدذ،، مصنوعة وهي 

حاصهالحاج دليل فيها أنهلواثه أيما وصع مضبوؤله، فوجدثاها فصنعها، سمتها، 
أيما.ومميده الحجاج،  ١٦٠يمز التي والثرى ومآكه بالدينة 

يإلا ئظ، >ثة لها لكذ الملة، للناس لئ العمر(؛ أيما)مانحة وهناك 
يريتاالشاشة عل فيفلهئ الحتر، يعطيك لا ومزدلمه منى وق الخمن، تعطيلث، لا مآكه 

ط؛.مقيده لكنها للغاية، 



(باباسقطلاصة مماباسلأة) 

اظو١^> قد لإف عندةا٢'، أزئقمحا النأمءق قثد ۶^١^١؛ ١^!، هإن 
محوو؛لا اذ واحتمل ُ، وحود٥ا مع ثكدJاك •^٥، عدم ْغ دليل لأنه هوو؛ اف 

لإلخلته، جهه حالث الجتهدإدا محأفته حطوه، فق عل يئلب بإ عمل لأيه 
الأخكاما٤ا.و لكلناص منة، شاة نن ثئد عندة انتن:ا 

والصحيحإليه، اجتهاده أدى يصل واحد فآكل محهدان اختلفن فلي ا ١ ] 
أنياالصحح لكن الانجاْ، لاختلاف حماعه؛ يملئان لا وءيلت خماعه، يصلوف أثم 

ناقض.أوعم للوصوء ناقص هذا أف ق احتلما لؤ كما يصليان 

هناككان ~وإل الأوثق غي فبع أوثق، وأحدمحا اثنان، عنده اختلفن، ؤإذا ]٢[ 
منتقليد ترك لكي الممق، القضية هذه ق الأوثق غي مع الصواب، يكوف أف احتيال 

بطل.صلأى، أل الصحيح أصح— اثه يظة 
منه.هوأول من يوجد لم ما غمم عدم ْع دليله صحيحا، ليس هذا ]٣[ 
وباحبارالإسلاث، يالمحاريس، ستد.ل قرية ق يكون الذي أف فتيي ]٤[ 

وأنت،الصلاة حايت، الم، ق يكوف أي، مئل عجر، من والثاف ذلل-،• ففرصه اكمايتح، 
أهلمن كنث، إذا الاجتهاد يلزملث، فهنا الملة، عل علامايئق عندك وليس لم، اق 

الاجتهاد•

أوبالممر،أوبالنجوم، بالشمس، إما القبلة، دلائل يعرف هوالذي هنات والمجتهد 
نمه،يملد أف ثبسؤ فحينئذ يعرف، لا صار باق الاجتهاد يمكنه لم فإن ذللث،، يغتر أو 

المجتهد.يملد أف فله مثلا، كاجتهاد يفن غي عن محره الفة ولوكان 
ار.كالملة نال! والثاف يمتن■ القبله أحدمحا! فمال مجتهدان عليه اختلفنؤ فإن 



سقضاهانينيصاسمماسبجءئ؛ل

والعملصدقه، عندْ الظى عل يعل—نر هوالذي لأيه الأوس؛ يملد أف عليه وجب 
سيئاحاله، عن يعرف أولم عنده اويا ثفاذ الشن، تعدر إذا واجب، الظى يغال—، 

مساويمركانا فان المعرفة، عدم ق له اؤيي مالثجلأن هذان ؟كن لم ما هذا 
ويصل.ؤيتحرى، وثئتهدهوينميه، ءوك،ا، ممط عليه، واحتلما المحرقة، عدم ل له 

أينفيصل يستدل، أن يعرف لا وهو الوقتح، عاليه ومحاى أحدا، نجد لم فإذا 
كإعليه، يهلزأ ما حثس، عل يصل بمي• الوقت، نجرج حتى يماك«ث، ولا وجهه، كان 
ماء،تحي. لم مى ولهذا ّية؛ كل فوق، الوقت عل المحاقظه وثكرارات مرارا لكم قلنا 

بجدلم وش مرها، عورته بمر ما وحد وش يرايب،، ولا ما؛ بلا صل رابا بجل• لم وض 
ؤإذحتى فقاعدا، يستارع لم قاف قايإ، صل قائ، يصك أل انتهلاغ وش ءنيادا، صل 
كلعل مثدم الوقث، أ0 المهم القيام، عل ميمير الوقت، ■حروج يخل انه يمرق كان 

مح(؛•

مرةبن أكثر الؤبلمؤ تحديد ق الج؛هل" اجتهاد يثر لو الخكم ما قائل• قال فلو 
يصل،؟وهو 

إلباجتهاد صل ١^ أة لو قالوا: المسألة، هذه ذووا العلماة أة فالخوابه: 
وثا،القبمه أو إل اجتهاذث احتلن، الصلاة م ل لإ الملمه، أبا عل الثإل حفة 
ئمالحنونمح، إل يتجه فإيه جنوبا القبلمه باق اجتهاده احتلمث ثم الزيتج، إل يئجه فإنه 

رجلفيمال: -بما يلعز وقل■ الئر3،، إل فيثجه مرقإ، القبلمه أف فظن اجتهاده احتلم، 
صلاثة.فصحتؤ الخهارؤت١ أرع إل صل 



ىباكلأورىواار،،؛نىلارقهإةر

نحل

لأئهأصاب؛ ؤإل صلاثه، يصح لم وصل الإنتماو ؤذئِفي يزك ومذ 
قولكل أحتثأ، انه مال ُ ا يمزصه آتى ؤإل أحطأ، ثز ما هأفّتة كزصه، ثارك 

شافنالإين؛لأكشهلأ:محنيِهمط،ئنكان 
أصاب.لز كإ الإعاذ0، يلزمة 1وأ ثفريط، عتو مذ أمز نإ 

أوللأف حاطئة؛ الأول ابهه أل أصح يقينه أف مع صحيحة، صلاته وهدا 
يطللا الصلاة فاخر فهوصحح، اممه، باز مثلا الشيال جهة إل صلاها التي الصلاة 

أئلها؛لأنثممُب.
ثبمهد.أف القزه. ل كان إذا وأثباهها بالمحارب ,ظ أف منصة ا ]١ 

ىكا:ألمئو.

وأحطا،الأدلة يعرف وهو؛_ واجتهد بقزصه اتى إذا اثه المحواب ]٢[ 
قكان إذا فمثلا [ ١ ما آثت ^؟٤^١ تعال؛ اف لقول علميه؛ إعادة فلا 

دلائليعرف وزكنه الملمة، عن الين، صاحب يسال ولم فيه، ينام بيتا ويحل امحر، 
التاحلمة،هده إل القباه أف له ؤة؛ وباجتهاده النجوم، وراى السطح، إل فخزغ القبلة، 
أففنصه لأف الصلاة؛ يعيد المولمئ فعند أ-حتلما، اثه تبة؛( ثم الماحلمة، هده إل فمحل 

يناله.مذ عدم إذا إلا يآق ما الاجتهاد يسأل، 
غمالبيت صاحب يكون وأحيائا متمة، هن.ا لأف عاليه؛ إعاذه لا ائه والمححح 

هل،اق عندنا العامه والقاعدة أساله، أف يمكقي ولا دم،، أين أدوي ولا موجود، 
عليه.الواجن، أدى قو فاثه كان عبادة أي ل اجتهد ض، كل أف وغمْت 



سقضاه1نييصاسممأسبجضل

 ij:لأفضلأيه؛ م ذ:و ١^، جهه انقو الئلأة، ي الخطأ ث لَؤإذ
^١قانقJاثواإوها، الئلأة، ثئلمِفي ١^ ٢ يم قاء أئن 
َ'أّهمكٌَ 

يعتمدلأنه يصاحبه؛ الإسإم لأحدمما محن وحشنإ اجتهاد احتلث ؤإن 
lU."؟

وحده،انتداو الأطألآحدمحا، مارآ حميعا، يصك اجتهادمحا اص ؤإن 
مهنا،هثدْ ثع؛ثدي مثئد معهنا كال محإل صاحبه، مثارهه منهنآ واحد م وثوى 
يحللأنه ا؛ Jدوراغإنال إلا يدن ٢ حمتعا محلدمحتا ؤإي، يإيانثه، وأقام بدووايه، مدار 

بمثله.إلا يزول ملأ بفثاهر، لصلاة اق 

أحدمحااقتداء يصح ايه لكم؛ مالت، كعا اثه والصحح '، المدم_<ر هو هدا [ ١ ] 
اقص^؛ ١١هن.ا أن أحدمحا:رى لولكن ما الاجتهاد، عل نئ هدا لأف بالأخر، 

باقزئ العل،اع بعص لكذ العكس، يرى والاحر معه، يصح لا الصلاة وأف للوصوء، 
الملةي احتلما من أما ظاهزا، متفقان فهإ واحد انحاههنا الؤصوء نمض ق الختلمي 

يصل}لتزوك<إوهذا للثئرق يصل هدا يكون ظهره الأحر يول أحدهما يكون ففد 
والخام.الخان سمل 

أحدهمااستدار فإذا هذا وعل حميعا، استدارا إذا الأول مع يبقى هذا وعل ]٢[ 
ظاهر•عل الأول؛ ْع مل الأحر دون 

\؟لم\نخم:تممو)ص:\^هوكث\ف\ص)\إ'ا



١٠٥( اسمماو ، jUانملأة) هاب 

'؛عايها ثص الخطأ، ثة لوثال كإ إليه، وجع الصلاة 3، اجتهاده ثو نإل 
لخنثة٣ جهة، اجتهاد0إو محهد،!؛١٥ لأنه 

باجبجاؤ؛،اجتهاده يقص كثلأ الأول عل محي مونى؛ م ابن ومحال 
أوق.والأول 

محلايرولبظاهر، فيها يحو لأيه هوعلته؛ ما عل مصي الصلاة 3، شك ثإف 
مُرهلأممئه

إلالتوجه ولا 1ثامهاإوخيماظابجا، 
^^؛؛١مىيطالإجمائمحا، ؤالٍنللألإخبجاد،لإأزائ 

أ.أحرىل مرة حديث، ثم حادثة، اجتهدِفي 

ررنصالأصحاب! مى غارْ أو ا،لؤلما قال إذا ٠ ؤمةممقر أحمد الإمام أي؛ [ ١ ل 
أحمد.الإمام عن يعني! *وهواضوص« قال! لو كإ أحمد، الإمام يعني! عليه،؛ 

١^ذري؛لألسأنع،محنألسْ 
المجالأن نقول! أوالرابعة، أوالثاكة الثانيه ابهة 3، هي هل يدوي لا لكي حْلآ، 

علاد4 يعتقد لأثه ومحرج يرجح، حتى احرى منة اجتهادك واعمل الصلاة، مى 
أحزىحهه الأف له سع، ولم القبمه، هي ليت، هذه أ0 وهويعلم يشر فكيف حْلا، 
ظاهز.وهو إليها. انتقل نقول! حتى 

مسالةق سواء ثزض، طريق الأول الاجتهاد لأف يلرمة؛ لا والصحح! ]٣؛! 
الآ5تنا،ورا-ح فيها، اجتهد أن بعد مسالة 3، حكم إذا فإثه القاصى، الحاكم أو3، القبلة 

الهواة)ص:ام(،والإضاف)آ/ما(.)ا(انظر:



اصضاهانينيصالإئماسبجضل

فضل

حاله،حسسؤ عل صل عزْ، أو بنم الجتهد عل الأدلة حمت هإل 
هميننيخ،ضوقاو:قاثعمح.

أصبمتنايل، حياله، رجل كل محل المله، ثدوأتى ٣ مهنمة، ل؛اله ق مر نق 
ماحةابن ^١٥ [ ١ ١ لاوقرة:ه ه أقب ونه هثإ مؤأ ٠^١ فنزل؛ مثآ. دنك دكرئا 

الأدلة.ظهور مع المجتهد ماسه يه، امر بئا ^^، ٠١٧والمحمدي• 
روايتان؛الإعادة وق ٢،، يملدْ من المثلاJ نجد  ٠٧و|ل 

بمامحا:لأس؛وذكننا.

ذيل•يخر صل لات محي؛ 
وجهازاهفيها ؤإلأ أحط1أعاد، إذ حامد«ت ش ومالا 

انتمالة؛ثة خاز ابمناب م ^١ ١^^ تلاض زنجوز 
هأبمرتيعمم، بحم ^^٠ ١١ق ملغ ءإذ المبم؛ى، مأفتة العلم، بدلك، ّضل لأنه 

وإذكاذيرصهيتم، لم منصة لأة صلأيه؛ بزعل ١•^، وهو£واؤإضئ ^١^١ 
صلاه،١^ ، a^Jأوأومح1تادس، شمس مى الملمة عل يدو ما مشاهد الإجتهاد 

ثبحغأذ يلمزمك ت نقول فلا المسألة— —ثفس أحرى حدين م العالإء، كلام وراجع 
يلزمة؛لا انه والصحيح ثانة، مث؛ يبمث، أف يلزمه يقول؛ قمذآقق والمؤلم، ثاته، منه 
كان.U عل كان U بقاة الأنل لأف 

ؤةلإأأض'نمهلاكاين:آا[؛



ةت1باسلأة)إاباحالتج(

الاجتهاد،هزصة لأو '؛ ١٧١٨٠٥سدت محهدا هثد زكآو ث1ئا ساهد ئأ ؤإل 
عإرْ•باجتهاد صلاله تحوو يلأ 

شو

حمومحل مدم، قا محون؛ ولا صبئ ولا ئاسق ولا كافر حثر محو ولا 
ِلأممخلإينأمالد:الإ^؛ Vijزاي م ١^^ من ننمزائب 

^محارلأكلأدلألأفي4اابر

دليل.من ^bJ عباده أمد من كل لأف مثد؛ لا أمتا وال۵^حح ا ١ ] 

كمحارد_،كانت الولف عمر ل المسالميرا غز محاؤيب أف عل يدل، هدا لعل ل٢[ 
•اللم،ن 

محزن،ولا ص ولا فابق ولا كاي خن لامحل أثئ الضخ القفل هدا ]٣[ 
للإنسان،ملأ هدا كان إذا ولم حزم محل لا هزلاع أف الأقل أف ثلث، فلا 

مهنته،وعل سمعته عل محافظ مهندس لكنه فابق، وهو حا يقيس الة عنده كرجل 

قوثهقاف نمحته، وعل مهنته عل محاق، حاذى، جثي مهندس لكنه كيلك كافئ أو 
مكهمن الطريق عل يدله هاديا اساجز وسلم آله وعل عله اممه صل الس لأف ؛ مموو 

كافئ،زيل جاآنا ^كاننخهمفمةفيساهواصمولخ،فإذا 

حديثمن (، ٢٢)٣٦ رنم الضرورة، عند المثرين استئجار باب الإجارة، كتاب البخاري• حرجه أا 
•^؛$^٤^١ ءائثة 



سقضاهاينيصاسمماسنيمحل

محل

J^iij  ١٣١؛^ ٥١١و ^lV' ئظوئهز لأ:نرئها، ص ثاظ، لكذ وأو
فيه.محهدا لكل شماث ديل عينا ئن لإل لكف وأل 

،1وو0ه٠^ وافنم معال؛ لموله النجوم؛ أدكها وأوس 
قالث->ى، كثزاثة ذائزه انجم خولئ حمي، وهوجم المطب، وآكد.ها ]الحل:ا"ا[ 

ثلاثهصعاو، انجم دلك، وبع، ا-بملي، الأحر طرقها وف المريدان، طريها أحد 
حول،الرحى ذوراف المهلت، خوذ المراثه س ثدور أنمل، من وثلأية هول(، من 

المنمديز(،ين، مما يعثك، بماُث، ١^١^ وحول يورم، وليلة يوم كل 3، مطبها 
'، UlJvsيمح لا المنامة ومط ق والمطمت، مضيقه، ٠^؛^^ أنجم سعه وهئ 

ف،يدينا —لا يالكذُت، ؤئمت أف ينكى لا مهندس والخهات، الممر بمنازل حبع لكنه 
اتمم؟ مول من ١^ فا - مهثه عل وحماظا ننعته، عل حندا ولكن 

ا.لؤنم،ولوأف مثدإ، حع ولكنه لرااiجثهداا صفه ليس هدا ارااعالم<ا [ ١ ] 
بأدكها،العالم هو القبلة ؤ، المجثمد يمول،• فهو أبع، ~لكال المصل صمع هو٠١ -١٠ أتى؛
هويعيرت ااا،اجتهداا حع ااالعالما، فقوثه; القبلة، ق المجتهد فهدا عاميا• لكف ؤإف 

بادمحا•
يمول،تمنها! متعددة، حسية أدله لها فالقبلة حوله، وما القهو_ا وصف هذا ]٢[ 

تنزئ،الث.مسل لأف والقمئ؛ الشس الأدلة أوصح ولكن الأدلة، أوين، وهي، 
عزمث،زكه أوحونا الكعتة حول، -جهتلئ، عزمث، فإذا اآعرب، ق وتعرب ا1ثرز(، من 



مم1باسلأةرباباسىلامج(

علالمثري صار لمكه به يالنوالغرنم، المثرق بين جهتك أف إذا الملمة، أين 
القطبلكن فبالعكس، جنوبا كنث، ؤإف يمنلئ،، عل وا1نرب شإلأ، كنث، إذ يسارك 
قإلأ لائرى ح ١^ قال ي خفئ، المم،تجلم ولم ثو، لا لأنث ذكزة؛ 
افبإذن الم هدا الم، خدي إلا أيضا ولاثراة ئثت، فيها ليس الش المظبمة افال 

يثثم.لا وهو النجوم، عاليه ثدور الرخى كمهلم-، 
الأسفاروأهل العامة، عند معروف، اخدي، حوله؛ الواضحة النجوم وأقزبؤ 

وكلمإالملمح، من قريب لأنه قليلا؛ إلا مكانه عن يبح لا ي اخل اخدي، يعرفوف 
قليلا.يكون دوراثه فإف الدائنة أوأصل الدائنة من قرب 

لمزف،،ق وهو كالفراشة، سعة جوم قال ~كءا حوله اخد.ي هدا 
ومحه،منه، أوقريتا اخدي كإخاءة مضيئان سمان والمنقيان؛ طرفر، ق والمزقيان 

ربيعيه،ليستا لكثه،ا صغيرتان، جمتان ثم منهنا، أخفى أيصا يجنان الحدي يل تما 
سعه!الفراسة محمؤع فيكون الأجم، شذ0 من الثالتح هو والحو.ي جانس، ق هما إئيا 

الفرقدنن،يش الطزن، ق ذي أزتتة، أم ذلك، بحد نأ ١^٠، نأ ١-^؛،، \يثذ 
اللخة:ك،اقالفي ١^!،، قدم ل صام ؤبمزب 

ا"اتااث؛اءلمن:هموئمئ

منقريبه دورما لأف الأرض؛ عن يغيب لا السثعه الفراسه وهده متمارنان، دائنا 
سعالا.الليل أول ق وأحيائا جنوبا، الليل أول ل نحدها أحيائا لكي الملم،، 

(.٧٩للحريرى)صتالإعراب ملحة انظرت )١( 





١١١ةت1ساسمة)بمباسيارالنيين( 

فو0َوالمغري-،، ود،مبفى امق، من كلها تهللع منزلا وعئزوف دثانأ وص 
'•عروخا وف الصل،، علبمرة طلوعها 

المئرُبد؛ذ مما كب الدبور الثة1ء، روايا من مب باربع الرياح ثى نبمتدل 
إلظهره من تئب ئماثلتها والصثا الأيمن، المصل وجه شطن ئنتملمه والملة، 

yu^١^، ١^ ئ مما مب واؤوب الدبور، ئهب إل ثارة اص، محه 
١^٢؛.نهأ، ^ yuققامحا من ءب والمحال محا، اقابلة الزاوية إل 

قفل
0ُ ُم  ^١^٤:ثلاثة ل الإنتمال، زبمل 

حشب،عل يمحل الملة، عز إل حزرة ل؛كننه العجز؛ عند أحدها! 
حاله؛

اليم؛ن3، ئرومحا فتكول العكس، عل اليمن ق من وأما الشام، ق لمن وهدا ا ١ ت 
وموئ؛اأمانة.الممل حلم، ئزومحها جديكوف 3، ومن المسار، 3، وعروها 

أذنكخفنن قبعلمه مثلا جد 3، كنث، فإذا ابزيرة، من للشام أقرب واُبمدي 
الم^ه.منتقلا فذكوو ؛^،_، 

حا،ذللث، مع كن وابنه، لأمحا دلالة؛ أصفها هي اوياخ هدْ ]٢[ 
جنوبيهأو ثإليه هي هل الرخ، الأسفار.شموفحأَ يارسوف الدين الناس ثن وكثثر 

يابنحرج الذين نحن أما ين'لمعيها، ؛يمذوثأا يب؟ ما بمجرد أوذبور صبا أو 
هذه.الأشياء نعرف، لا يثيابج وندحل 



^قضامانينيصاسمماسبجضل ١١٢

لآ؛ةيضسزمكيما"ا.
عدومن أ ^١ ٥١واثزيسر ا-قزمحس،، التحام حال يمل الخوف، شدة ق الئاف• 

ويصلالقب^ه، رك له ثجور باقرب، إلا مئة التحلص يمكنه لا أوتبع أونيل 
هثنى، ز زءي خفثز فإن ؤ ممال: اشِ  sjiثزاوا؛ ناحلا أئكثة، عيث، 
:^[٢٣٩.]

وواهمانممبفيهااا وعم القبالإ ررمنتمل اللمي عن عمر ابن يال، 
اأزثوط.مافة الإنقاJ، ض ثاجز زلأك البماري. 
روايتان:مميه قوثه، للعدوقاف طالبا كاف قإذ 

ثاو:أنيس بى افه عيد لأف كالطلوب؛ الخائف صلاه له نحور إحدامحا: 
نغزتأنثى لأمحتئه، الهدئ ئثاذ ن خالد إل ه ١^٠ ممش 

النئأحمإيدلك، انه وظاهئْ ائوداود. رواه إ>ةاءثحوْ. اومئ أصل وآنا العصؤ، 

ظهر،عق إلا الص1ح يصلوا لا حنئه: بن قزلحبيل ئال الأوزاعق: وقاو 
..■ به،• اممه حالم، ئئالم، ممال: شزحسل، به همث الأرض، عق هصل الأسر هنزل 

أنهقللكف [ ١٦لاكاين:ئاصره تعال: لقوله ا،لؤلف،: لوقال [ ]١ 
أكثز.الإنسان فيطمئن لقسه، وأطمن 

نحونلا لأنئ الملة؛ اسقبال رك ي يترخص فلا قاتلا الهادب كان فلو ]٢[ 
يترحم،ؤاهمي•أن 



١١٢مماوااسلأةرئباسبالاسم!( 

ا1ط؛ووب.خالا هايهت اوف، خام إخدى زلأبأ اض ذ الأثة ئمج 
نبي':'لأسآلآ

العجز.عند الأول! الوضع موصعان! هذان إذن ا ١ ] 
محوزائه رواية يكر ك،ا ُ روايتازر فيه الطل—٠٠ وعند الخوف،، عند والقال! 

أخزىورواية ذكزه، الذي ولالحاوي.ث، كالهارُ—٠، الهلاوّذ، لأف الملة؛ استقال تزك 
أورقت\واهؤحالأ حفثن ؤ0 ؤ يقول! وافه غبرحائم.،، الهلالس، لأف بجور؛ لا ايه 

لالقرة:همما[.

عادونحتيعل يقضي أن يريد الهلال—، كان إذا المملحة، ق ينظر اله والصحيح 
هاربا.عدوه كان ؤاف الملة، استقبال تزك ل محل فإثه السلمي عل منه 

محوزفلا ذلك، بعد يدركهُ لإ الاتساق ينو أف ومحن نحض لا كان إذا أما 
تنكاّ.تمالاض.

استقبالين يتمغن ولا مرير، عل ممشى التئمي ق المريص كان ؤإذا 
دليل^ا وق عاحز، لأيه الملة؛ استقبال عنه فيمط بالمرصتن، ولا بنفسه لا الملة، 

أخليى الصلاة بداُت، الإنسان محل قد يحيث، الصلاة، شروط اهم الونث، أف عل 
الونت،.عل المحافغلة 

دوبممسملأبج؛؛لأوأنم 
أويمكن ولا طولها وهوق ضيمه، مثلا الخجنْ تكونا أو ثاسة، تكون الثرر بعص 
•وجب أنم إذا المهم عرضها، ق يتكوف 

(.١ • )s_؛A والهداية (، ١ —٨٨ ١  ٨٧/ )١ وااوحهين الرداتن انفرن )١( 



اجمدبذحنبلالإمام فتع ي ادق،افي ظى المميق  ١١٤

راي،ظلثاصةعلدمح؛ق1روىلكف هثاةقوامحاأا،ظِذ 
يومئوجهة، لكف حث راجلته ظهر عل بنبح ررلكف وسول،. أف عمر ان 

•خمارة عل يصل وكاف علتي• مئس  ٠٠محل؛ عل يوبر ولكف برأبؤ، 
كي، ٤٣١ل محق ذبك لأف ؛ ^١١٣الزل  ٣١ئ ي:٣ زلا 

الإنتمأوأمكئه لإل والمصثث، الطويل محه ثنتؤي وملتلؤ، يطعه إل يودي 
زقشلالمحك، مجلأأفيئدك،بمؤابي ق ؤاائيودكالإي 

وعيرُْ.الخاجة دو فيها يأتؤي العامه لإ-نت' لأف يالزمه؛ لا أف 
وءبملوالثجود، بالئ'كوع يوثئ وجهه، كاف حث، صل عؤه ص نإل 

ركوعؤ•يى أحمص سجوده 
اشئورابمل كزي الإخزام  ٥٣ل الإله انثاُل يه ثق ثإف 

زإللكلظلأنمس:لأمحتإنازوث،قإحئئ. 

راحكعر بمل كان أنة وملم آله وعل عليه اممه صل ١^٠ عن ثتث لأيه [ ١ ] 
.٠١١٠١توجهت؛ما حيث 

ؤيمكنالحمللكلخربي، ءم عل يوصع ثى؛ عن همارْ هن-ه الت،وئ؛•' ]٢؛؛ 
سممبلأف يلزمه فهل ويسارا، يميئا هب فيل ينلحرك، أف العنارية وسط ؤ، ال للأن

أيهواحتاو يلزمه، أثه احتاو احتإلأن: فيه يلزمه؟ لا أو بنهولة يمكنه لأيه ابجله؛ 
لأفالؤحصهعامه.لأيالزمه، 

١٠)رنم السفر، ق الوتر باب الوتر، كتاب الب*حارىُ أحرجه )١،  ٠ السافرين،صلاة كتاب ومسالمت (، ٠
ق؟عفبممح،عمر ابن حديث من ٧(، ٠ ٠ ) رقم المر، ل الدابة عل النائلة صلاة جواز باب 



١١٥مم1باسلأةربمساس،اواسأ( 

قالإنتماُل محُ لأم الخزبئ؛ اخازة ذبك، طزنث أخدمحا: 
،١^٠

ساترها.هائب الصلاة، مى جرء لأنه ابوبكر؛ احثاره لايلرمه، داكاف' 
الأصل،لأغبما جار؛ القبلة، جهة إل نشده حهة ص البهيمه محه عدلت، يإف 

هبمةرك لأيه صلاثه؛ ، Lllajنه، محات عالمٌثلالئ، وص عترها، إل عدلتج ؤإل 
بطنغ.لمأ الJاثه، أوعثتة طريمة ظثها ؤإل عذر. بعتر 

المامحمحهوووناا'تهاثا 

]ا[وهل:قازءلالئام،المامح؟
مىكلأ لأف يقاس؛ أثة الأوو! القوو لاّعلإء قولان هدا ق ابواب• 

متيم،ق لتأحز وعئلز، وينجد جو°غِ وقف الماثي ولوأف محتاج، والماثي الراكب، 
وصالمححح، ص وهلءا كالراك،سؤ، النوافل لآكثرة محثاج الثز، محثاج،لواصلة فهو 

والثكوغالقبلة إل الصلاة افتتاح يلرمه المائي باق الراكب، وب،ن بينه فرقوا لكن 
والثجود؛الأكؤغ يلزمه ولا الملة، إل الصلاة افتتاح يلزمه والراكب، والئجود. 

والماثيللراكسؤ محور اثه والصحيح إياء، فيوبئ والثجود، الزكؤغ عليه يتعدر لأيه 
فالث-خ3تةؤإلأ أهمل، القبلة إل الصلاة افتتاح وإو،ا الملة، إل الصلاة افتتاح يلرمه ولا 

عامة.

(،وكثافاكاع٥٣•(،وثرحالزركثى)١/ ٤٨٤الهداة)ص:ا'ما(،والشرحالير)١/ انفر: 
.(Y'r/\)



^قضاه1نينيصالإئماسبجضل ١١٦

يائاةالمثافر، مز حالص إحدى لأي يوجه؛ حيث الصلاة له إحدامحا! 
لإ>ئكانضلا؛ الأم، م ثاشيود ١^ ١^، 

س؛لأواؤنمةنبمواوي،6 °ؤورجإ ثهظ:لأةوز، 
محإقِفيضرشزمم.

١^البمد  Jjiiثإذ فته، خازألينق زقه;Jj؛ و ١^١^ يخز لإو 
صلاة.فيه سيئ ولم صلاثه، أثم يقصده 

عجزلو مولولت الملإ إل الصلاة افتتاح بوحونمه يقولول الدين الدمن، وعل 
فاثهوحدها؛ الملإ إل قجة أف يمكن ولا بعض، يعصها وبط التي المقطورة كالإبل 
عليه.تعدر لاثه الحال؛ هده ق عنه يسقمل 

الصلاةيصل الكمار وبين! بينه حرمح—، ق السالمير؛( من ثباهد الذي مسأاةت 
؟كرأف تأم، فلا وثر كر إل محتاج كاف ئذا والثجود، بالركؤع إياء يوثئ المعتادة، 

صلاته.ل وهو ومث 

X H *



١١٧ممباسمةرطبهماهمطاماسرمامكا 

ب1و،شالضطائئ؛س
إ* ثأ M  ل

اثكتو:ات.أنقات ذوى زقي الزفت، زئؤ 

يدحللم انه أ ماذا نيا أحزم لإل خلاف، بعثر زهتها مل الصلاة تحح زلا 
الصلأةلآُ.سه من المزصمم سه ، LHajو لأيه ؛ ٠٨٠؛^، ٥١ؤهتها 

فعلها،إل زفها يحول من علتها مممدمة مكتوبة صلاة كل مؤ ؤؤمت١ 
زنهارأ؛.م إل فنلها من بمدها الي ززفغ 

ائهوهويحلم الوقت مل تبما لوأحزم ائه ارماذا؛ مِمهانثقت قوله مذ يفهم [ ١ ت 
يقول:اف إنيأق منتهزئ. لأثه نفلا؛ ولأ٠ فرصا ^٠ ثصح لا فإما ونواها؛ يحل لم 
الفجرطلؤع قبل الفجز ماصل قال؛ ولو صح. لا الصحي، ق الظهز مامحل أنا 

نفلا.ولا فرصا لا صلاثه صح ولم صازآئنا، متتمدا ذلك فلوفعل يمكذ، فلا 

النيةهما: نيئين عل القرمةتنثملنيتها فصلاة قاعدةمفيدة، إلف^٥  ٤٢]
الفخر،العشاء المغرب العصر الفمحر  ixjي الميه الكه والثانئ: لالئلأ*ة، ايطلئ 

بطيتجلئا رالأيه الولم، قال ولهلءا الاطلأى، مل التني؛ن باعتبار بطنلم، فإذا 
ظاكزصك;ضغئةو

منوقها الصلاة مل التي فالزاتبه للصلاة، التايحة النوافل لأوقات محاق هذا  ٤٣]
الونت،،آخر إل الصلاة انتهاء من يحدها والتي الصلاة، فنل إل الصلاة وقت لحول 



^قضاه1ضنيصاسمماستيءنبل ١١٨

اشنر1ؤئات;بمو محة نئت،تيإلأ الزنان شع ائئ ^١^ ١١يأى 
حشأ قيامهال وعند رمح، محي يرجع حر طلوعها ويعد الشمس، ثهللع حر 

ثعرب،حر يصمت نإدا وأومومسا، الثنر ا دصفا حر العصر ربعي ثزول، 
الله:٠رئسوو و لثن لها؛ شب لا يصلاة الأويات هده ِق التطئغ محور ملأ 

لطيحر الصنح بند صلاة ولا الشص، ثغرب حر العصر بند صلاة لا  ١١
اشش«ثثثقم.

والعير0الوت، غم ق لأيا قضاء؛ فهي بعدها محعلن، إذا الأنلثه الظهر قرايه هذا وعل 
بالأذان.لا الوقت، بدحوو 

بإمكانهالسائق أف مع والراكمت، ااJثيارة القائد يفرى؛؛ن الناس بنص مسألةت 
ويصل.الئيارة يقود أف 

صلاةررلأ بجمحسصمُ: الض قال وقد ذخنئ، ضغل أو سئ والفزيى 
أ0لوفنصنا لكي حهلر. هوعل وأيقا ٠ الأحتثاناار ولاوهوياو.اذعه طعام بحصزة 

 hj،\ ،،بنصلأف ملأ؛ الشارة ق القيادة حركه لأف مواآ؛ وغإثة ه
تكونأتوماتيكثه.فقهل،إي النو إلا ثا شمك لا الثياراتا 

الزوال.عند النهار ومط يعُي• -ا ت١ 
وهدااقرص، أول غاب، يعني) الموُسج، ق ثزعت، إذا معناه! قيل! ]٢[ 

لمولثنرب أف عليها بقل إذا ومحJت نحوذللثح، أو ؤنضما، دقيقة إلا ينتعرى لا 
هوالصحح.وهدا رمح، قيد يعني! محللوعها، 

حدبثإمن (، ٥ ٦ )• رقم الطعام، بحفرة الصلاة كراهة ،_، Ijاياحد، ئاب لم; مأحرحه )١( 
ئمح.عها.عاسة 



١١٩ممباسلأةروابهماهمطاماسومامه( 

ألينهاثا اممه رسول لكف ماعات ررثلاث مال؛ عامر بن عمة وروى 
وجذرجع، خم، بازعه الئص ظلع جئ موتانا؛ فنهى أومي فنهى، نمق 
أ.مسلما رواه للرودت،*ُ الشمس ثمحيم وحث يزول، حز الظهثرْ مائم يقوم 

ث1نءتلظبام،ملإمحلفلئاقفو، 
الئبحفيإبمد الفلاة. امبإمحهمذإل لفظ لأف ي، 

محظماثهاكام.
اف،رمول أف عمر ابن ووى ل،ا بالوقت؛ مثعلق انه المدمس، والمئ-هورِل 

سبثو\ض]لأصتص(ا\h\؛jJ مال؛»ولح 

منهي؛ وامحسة ثلائة، فقل؛ شئت، ؤإل خمسة، وهي الثهي، أوقات هده ا ت١ 
قيامهاوعند رمح، قيد رجع أف إل الثمي 'للمؤع محمى الثمي، طلؤع إل المجر 

فهدهثمب،، أف إل ذا ؤمى رمح، قيد عليها يمي حتى العصر صلاة ؤمى ثرول، حتى 
وقات.أص 

عنروايتان هدا ق بمعلمها أو المجر ل الصلاة بومت، مثعلمى الثهي، وكون تأ-ا 
النهيونتج حل ين. هذ.ا وعل بالوثن، متعلى الثهي أف رواية ا؛ لآمةآندثُ أخمد الإمام 

ينهىفلا هدا وعل الفجر؛، صلاة ١١بالصلاة متحلي الئهي أف أحرى وروايه الصلاة، قبل 
الصلائثن،إحدى ررلأم،ا ^،؛؛4^؛ ا،لولن قال كإ والدليل الفجر، صلاة بعد إلا القل عن 

العصر.صلاة عل قيانا امحم فجعل ثالعصر،، بفعلها متعكا الئهي هكاف 
٢(.٠ ٢ والإنصاف)Y/ (، ٧٩٦)؛/الكبر الشرح انظر: )١( 



حنبلاء«دبن الإمام هقه ^ اماش ض المميق  ١٢٠

؛،.متكها هدا ق وسواء 

ماصل العصز أدو فإذا العصر، وفت مى يدحل لا العصر صلاة ي الم، فإل 
الحصربالصلاة.ق الم يذحل وإن،ا النوافل، مى شئث، 

علقياس بأنه قولهم ا،لولن علل بالخوان قالوا الذين قولازت فيه والفجر 
نشالبي. أل اشس به يبث بل القياس، باب ين ذلك ليس انه والصحيح العصر، 

الالفظ.-بذا ٠ ر الصبح صلاة بعد الصلاة عن 
هووهذا بالنص، ولكي بالقياس لا الصلاة بفعل متعلقا مsكون هذا وعل 

الفجر((.ررصلأة الصلاة بفعل متعلن الخكم أف الصحيح، 
وصلاةالفجر طلؤع ين ما أف شلث، فلا ^٥١٥ ا،لولم، يكنه الذي ٠ ر الحدين، أما 

كإخفيفتان ركتتان وهما الفخر، زكم إلا الئلأة فيه لأنتن الفخر 
ئلثا:اواتة، غي الئلأة ؤإقانة الفخر أذان بن أضل ائوم اف: الإنقال ظو 

صلاةبعد لوصل كإ آؤا يكون فهل لوفعل لكن الأول، ، حلاففهن>ا معل، لا لا، 
الفخر؟

الوقت،.هذا ق مطلوبة غن لكنها صحيحة، والصلاة ايإ، يكون لا الصح؛حت 
عليهاممه صل الؤي بقول واستدلوا م،كه، ي ني لا ةالات العلياء بنص لأ0 [ ت١ 

اوت،ؤضلفبمثناغة^^ينيصدذاف،لأممنئواأظاطافها 

رقمالشمس، ترضر حتى الفجر بعد الصلاة باب الصلاة، مواقيت كتاب اابخاريت أحرجه )١( 
•ئ.بمتق صر حديث من (،  ١٥٨ ر 

(،١  ٢٧٨)رقم مرتفعة، الشمس كانت إذا فيهإ رحص من باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ٢ر 
■دظ^بممح عمر ابن حديث من 



١٢١كتاساسمةرطبفياهمطاهاسومامه( 

أ.ا-بمويعا ِفي الم لعموم وعثومحا؛ اجمنة ويوم 
امأؤم«وسوضلاست 

النهارقال:لأمصاكلئعوط ]ااوصعلابمة؛لألضص 
لهذاواستدلوا بيسير، الشمس زوال قبل ولو يطؤغ أن له الإساف وأف الحمعة، يوم 

ا.الخمعةاار يوم ررإلأ صعيف لكنه الحمعة يوم باستثناء ورد بحديث 
يزالوفولا ا-اثمارة صلاة إل يتمدمول كانوا وأمم الصحابة، بفعل واستدلوا 

عهدق الصحابة وفعل '، ر وملم آله وعل عليه الو4 صل الئِل يأل أف إل يصلوف 
الإسلأمرشيخ اختاره الذي هو الئاف الئعليل وهذا مسة، ءثيأدقة!هؤىم الرسول 
إذاهذا ولكن الصحالإ، لفنل ابمة؛ يزم ل الزوال عئد ^ لا إنه قال: وص 

الإمامقازب؛^،٤ إذا اليزم الماس بعض يظ U أثا الأْلثع، j ئنشزا اف الإنكان 
يمعلةالإنسان.أو يثعي ولا فيهثظر، فهذا قاميتطؤغ، 

(،١٨٩٤)رنم العصر، بعد الطواف باب المناسك، كتاب داويت وأبو ٨(، ٠ / ٤ ) أحمد الإمام أحرجه )١، 
الوافت،كتاب والنساش! (، ٨٦٨)رقم العصر، بعد الصلاة ق جاء ما باب ا"ني، كتاب و١لرمدىت 

بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ٥٨٥)رنم بمكة، كلها الساعات ق الصلاة إباحة باب 
لج.بمأئ.مطعم بن مر - حديث من (، ١٢٥٤)رنم وقت، كل ل بمكة الصلاة ق الرخصة ق جاء ما 

حديثمن (، ١٠)٣٨ رقم الزوالآ، قبل الخمعة يوم الصلاة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 
نيهمق الشافعي وأحرجه مضلعا. يعني• اه• مرسل• هو داودإ أبو وقال خء^بمنث، قتادة أي 

هريرةحديث مجن ( ٤٠٨رقم ١ ٣ ٩ / ١ ) السندي بترتيب 
ج.بمتأمحاعمر ابن عن (، ١١٢٨)رنم الخمعة، بعد الصلاة باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٣( 

عمرزمان ل كانوا أمم ٧( رنم ١ ٠ ٣ / ١ ) الوطأ ق مالك وأحرج الخمعة• نل الصلاة يطيل كان أنه 
عمر؛نرج حتى الحمعة يوم يصلون نء^ةتن 

)؛(محموعاكاوى)مآ/آ،أ(.



اصضاماهمنيصاسمماسبجص ١٢٢

محل

صلاةض ئام ارس ه! البي لمول وقت؛ كل اثكتوداتِل مماء ومحوو 
تجدةأذنك ررمن وهوله عثه. متس آكوقاه إدا ظثصئها أوثسيها 

الحنانة؛عل الصلاة العصر، وبعد المجر، بعد ومحا منهات وقتن ولحوول 
ي:همافي،اأا،..............ب....

ذكزم الصلأة، بفعو متعلى النهاو أوو ق الثهي أف انحوب أف لنا سؤ [ ل١ 
يفعلالذي أف فدكر النهي، أوقات ق ينعل الذي ما الفصل هذا ق ^٥١^ الولثن 
الشقول ودليله محصل، ستيقفل أو الفائته الصلاة هذه تذكئ ومت، فأي الفائتة، الصلاة 

د'كزها«ااأإدا يلثصئها أونستها صلاة عن ئام ارس ويم: آله وعل عليه اممه صل 
بعده.الذي والحديث 

علالصلاة العصر، وبني المجر، بنت. ومحا منهات ونمتن ق راوبجوز ثانيات قال ثم 
اكلأيث،الأوقات أف ام أقخمثة إل الثهي أوقات يم تممائدة من وهذا الحنارة® 
رمح،قيد ثرثؤع أل إل الشمس طلؤع مى وهي ايناوة' صلاه محووفتها لا القصرة 

صلاةفيها محوز لا فهذْ ثعرب، حتى لالموب متمت ؤإذا ثزول،، حتى قيامها وعند 
ابنارة.

تلم وم(، ٥  ٩٧ذكر)إذا نلمل صلاة نمى من باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
رمح.بمثن.مالك بن أنس حدث من (، ٦٨٤رقم)الماسة، الصلاة ثقاء باب المساجد، كتاب 



١٢٣ممسسمةربمبهمالأ|رطاِوسمالوصا 

طافرر:>نيجثثافلأصاكا تي.:كزو 
اثصنالآمما'ل^^١؛ ١۶طممم'صمأن 

هدهبأف ذلك الولث وعثل الحناوة، صلاة فيجوو التلويلة الأوقات ق أما 
الوقت.ووال انتظار الانتظار، يس طويلة، الأوقايت، 

ركعتايوجد لا لأيه للواؤع؛ سان وطا الطواف،. بند أي1 هواإثاJثا، هدا [ ١ ] 
قبله.طواف 

السلقول ومحت؛ أي ي الثهي، أوءارت، ق نحور أيصا الطواف، ركعتا هذه ]٢[ 
وصلالتثث طاف أحاو.ا كنئوا لا هنان، جو ثى »ثا وملم: آله وعل عليه اف صل 

والمؤ؟ث،ئ3أثإ، »ثاعةاا لأو بالتأنيث؛ ز»عه« مار«خ أن ثل من شاة ناص أثه فيه 
بالتا؛•يدمح،ذه 

هداإف وقيل: الأمتد.لأل، هدا ق نونغ ولكنه ن١عةاا ارآيه قال: ائه الدلالة ووجه 
أنتميقول: يض: فيه، يظئ الثزعل المع مأق الولاية، يسب المع عن الم بايب مذ 

والؤلأية.الثّلطة باعتبار وهذا ساعة، اية أوصل به طاف أحدا ممثعوا لا اليت، ولاة 

يصل؟لا أو يصل أف بجور هل يم 
الدليل،ا هن. ق قؤية منارعة هل.ه أف ثلث، ولا الشنع، إل هدا الخواب: 

رنم)؛؟خا(،العمر، ج الهلواف باب، الناسك، ئاب، وأبوداود; ٨(، ٠ / أحمد)٤ الإمام حرجه أ١ 
كتاب،ت اني والن(، ٨٦٨)رقم العصر، بعد الصلاة ل حاء ما باب الحج، كتاب والرطى; 

إنامةكتاب ماجه: وابن (، ٥٨٥)رقم بمكة، كلها اءا>ت، الق الصلاة إباحة باب الوامتط، 
بنمر حديث، من (، ١٢٥٤رقم)وقت،، كل ل الصلاة؛م،كة ق الرحمة ل حاء ما باب الصلاة، 

خهبمثئ.مطعم 



بذحتيلأس الإمام ص ي الكاي ملي اصاية  ١٢٤

افب.زموو مع صقث داو(1 انه الأموي بن روى لكا اِإؤاعة؛ ؤإعاده 
ألمثتكإ ؛؛ما  I(Jl_معه، يصقا لم بز-حلأن هو إدا صلاثه ممى محلتا المجر، صلاه 
إذائبجا_، J^» :Jli ،llJUjق محي اش زثول :آ ةتا؟« نحث 

•^اه<رواةالأترم 

الم،ويت، ي معلأن الئلواف ركش أف الصحيح ولكن هذا، مول أف لقائل واثه 
مىا،لولم، يدكزه ما آحر ق تعال اممه ثاء إذ نلك_ئها مهمة قاعدة عل بناء لكن 

ذك.وجه ز حاءات؛ 

فلثامنجدا-لثيمخ، ق متى ق عفيو^كلأ٥رآكةم والرسول وقعت، القصة هده [ ١ ] 

اممهصل اممه رسول إل فانيا الناس، ناداهما -؛عا، فجيء بمثا، لم هوبرجلم إذا ملم 
الرسولهنتة من سافران يعي; فرائصهتا، رعد وسالم آله وعل عليه 

رخابجافقال: رحالثا. ل طئا قالا: ائقثتجاأنثطاثا؟(< فقال: 
للقلأةبجود واشل»>إلما« نافله«را؛ لمحا هاٍِا تتهم محقا خماعه تنحي ٩^١ لإ 

يحويأذ يمكن ولا الأول، بالصلاة مشل صن المن ولأف مدكور؛ أقنب لأما الثانثة؛ 
الفزصىملأ.

ألعل الحدث حدا الحلعاء بعضن امتدل، الثايه، الصلاة يحنى: ررإما« فقوله: 
لامحقايموت فلم ينهمحا، لم ام. لأف المحي؛ ل أذتكوف لايجب الحكاعة صلاة 

أدركثم منزله ق صل فنمن باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١٦١)؛/أخمد الإمام أحرجه )١( 
يدركثم وحده مل الرجل ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والممjيت (، ٥٧٥رقم)الخإعة، 
وحده،صل ش الخءاعة مع الفجر إعادة باب الإمامة، كتاب والمائي; ٢(، ١ )٩ رقم الخناية، 

إيؤهقنن.الأسود بن يزيد حديث، من (، ٨٥٨رقم)



١٢٥ةتاباسمةربمبضاهمطاماسزمامص( 

هووهدا رخامحا، ق ينقا أف عل أومحا بل ازس، حماقة إل امحا م رخالمحا، ي
بلاجد، المق ثكوف أف نجب لا الخإعة صلاة أف ' خدهإدوة؛ الحنابلة عند المدهب 

حياةآجر ل الحديث وهدا الحديث، تهدا واستدلوا البس؛،، ق ولو الحاعة الواجب 
منثوحا.يكو0 أل فسعد الودلع، حجة ق الرسول 

وهذاناجد، المق واجثة الحإعة ق الصلاه بل العاJإءت مى آح_رول ومحال 
ْعاجد المق لملأة ١ بوجوُ—، يعل،ا لم أقح عقمل وحالها ل صليا اللذان الرجلان 

والقاعدةأحرى، احتإلأت وعئثمل صلوا، محي الناس أف ظنا أقرتا وعشل الماس، 
تجذُإلاذثات؛ة اكوض وأف الأسدلأل، الأحت،ال:طز وجد إذا أنة لاستدلال او 

المم.
يمكنمحلا اجد، المق حماعه الصلاة وجويت، عل يدل ئكإ ص لدينا كان فإذا 

ّواآ\و؛2وظاإ ص، حديث الخكمِسمذلألإ الص هذا دلاله أذنبمل 
آيهأوحديثا.

شعائرمى لأما كماية؛ فرص اجد المق الحعاعة صلاة العلما؛; بعص وقال 
عنسمط يكفي مى يجد ؤإذا المسلهق، يلاد يعدمها أف محور لا الش الظاهرة، الإسلام 
بصلاةالمنصرر سمط يثر، ألف وحماعته ثلاية المجد ق صل فإذا هذا وعل الماهئن، 
كفاية.فزض لأثئ بصلاتينا؛ القنص سمط اثنان صل إذا بل الملاية، هؤلاء 

حمايمع أذينل والاممزألذي والأن1لم ان للأنالاحتياط أف ط ولا 
الهداة)ص:إه(،وكثافاكاع)ا/أه؛(.)ئ(انفر:



حهدبذحنبلi الإمام ص ي الك1،في هلي اثمميق  ١٢٦

رنون:همه1 اتاتة، الثلاثة الأرقات ق الثلاث الفوات ثذْ بمل قاثا 

بعضق حاوت صلأ0 زلأي المجووة، الأدلة لعموم بجوو؛ إحدامحا! 
كالمصاء.حميعها، ئجازتِفي النهي، أوقات، 

صلاةباب ل اد؛ة ثاء إل ذكرها يأق اش العديدة الممحالح من ذللث، ق ليا السلميرث(؛ 
يصلوف.والناس محلس أف ينبغي لا النافله وحتى الخعاعة، 

»إعاذْالنهي أوقات، ق فعله تنشى مما الرابع الموصع هو هدا أل والشاهد 
وهاواالمرُسا، صلاة حتى مئزوعه الخعاعة إعادة أف ا،لولم، كلام وظاهئ الحءاعةاا 
إعادما؛نس لا الممُسا صلاة إف Jةولت من العالعاء فمي العلعا؛، جلاب؛؛ن، موضع 

تنقول بر وئر، إما يقال؛ ولا تعاد، كلإغ\ أما والصحح يكرر، لا والوئر وير، لأما 
هداوعل منتقل؟، صلاة ليست، لغمْ، تابع فالمتثل مستقلة، غتر معادة صلاة إما 
أماعل والدليل برابعة، فتأئ يقوم أف الارد-، صلاة مس الإمام ملم إذا حاجه فلا 

حماعةمنحي أتيما ثم رحالكيا ل صلتما ا>إدا موبؤ عموم الزب محلاه ئدحل 
فثم(ارا/

الإعادة؛قصد بئر حفتؤ إذا إلا منرؤع، غيث الحعاعة لإعادة المجد وقصد 
»ئأأتبجاقال: بل سجدحماقة، فاذهاإل يمل: لم خماءؤ« »نأأئبجاتب ولهذاقال: 

مثلا.المحد هذ،ا ق شغلا للث، أف بمعنى ( ١۶١^٠٤منحد 

أدركُم منزله ق صل فيمن بابؤ الصلاة، كتاب، داود: وأبو (، ١ ٦ ١ )إ/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
يل.ركثم وحده يمل الرجل ل جاء ما باب، الصلاة، كتاب والرمذمخ،• (، ٥٧٥)رنم ١^١^، 
وحائم،صل لن الخ،اءة مع الفجر إعادة باب الإمامة، محاب والنماتي: ٢(، ١ )٩ رنم الخإعة، 

خ.بمن.الأموي بن يزيد حديث، من (، ٨٥٨رقم)



١٢٧ه1باسمةربمبماهمطاضزمامصر 

lj :_ نمقأذ اش ذثوذ لكف خديثه: سو فزو َلأمحز؛
محهى،وأذمحسمنئادا•

هدهالم،ِق ومح؟ل الميت، عل الصلاة ظاهئِو، الدفن مع الصلاة وذكر 
هافلا حممه، أزمات زلأي أحادث، ق يالنهي لتحصيصهى آكد الأومات، 

ا.عترهال خلاف، فتها للطواف، الرمع يأحثر يئس ولا محها، الميت عل 

دايت،صلاة كل ا0 وهي• ماعده، لدسا أل المحح بل عامة، أما والصحح [ ١ ت 
تمتم،أف ررrJ أثث الم أحاديث بعض و لأف أولا؛ ام وفت ي جايزه هي فب 

ظوغضؤيويا«را/
كانوئ الئار، ئثاؤ الأوقات هالْ ل الفلاة عن اض ل ١^ ؛ ١١وي: 

فيهاوثبمد الئ؛_س،، ٥^١ إل ينزى الصلأْ لأف اأثاثآه؛ فيه ثتأر لا فإثة سب له 
الشاه

ماعليها ماز ١^، أزمات ق فمحا وزذ ام انو المساؤ هدم ف إف 
الإمامعن الأخرى الزوو هو القول وهدا الأساي، ذواُت، مذ لها ثشاها كان 

وسخنا'  ١٤٠ابن؛؛الإسلام واحتيارشيح ُ الثافعذر وهومذهب دِمحةآنثق، ُ أحمدر 

رقمالشص، ترتفع حتى الفجر بعد الصلاة باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(،٨٢٨رمم)فيها، الصلاة عن ني التي الأوقاُت، باب المسافرين، صلاة كتاب ومسلم; (، ٥٨٣)

ههبممحا.عمر ابن حديث من 
'٨(.٢ )١/ الكبم والشرح (، ١ ٦ • والوجهى)ا/ الروايتئن انفلرت )٢( 
X\Uالمجموع)؛/•انظر: )٣( 

اآ(.)إ(محموعالفتاوى)مآ/،



^قضاه1نينيصالإئماسبجينل ١٢٨

فضل

يئتغولا ، AJliljلأي عل؛هاآ'؛ ص ' ^١١١١شمعها ايرب أعاد وْش 
ازر•عثر بورق اقمل 

كلارأف وهوالصحح ُلآئ4ماأه بازر بن العزيز عبد وشيخنا ا سندير بن الرحمن عد 
وقتق تصل فإثبا محبب ذات 

وركعثاصل، حتى لاعيلس محصلها، الغرونم، محتل لودحلتؤ المجدمثلا شث 
يفوتلا أنر ق أما يفوت، أنر ق الأستحانة وصلاة الخإعة، ؤإعادة الطواف،، 

•الم وئت يزود أف إل الصلأة ثوحر أف يمكن لأية صل؛ فلا 
نوحزهاأف يمكن هده لأف المهي؛ ومحت ق تصل لا الهز عل الخنارة وصلاة 

انهازأر اعتنام أجل مذ عليه فيصل يديذ لم اثث أف لورض ثعم، آحر، ومت إل 
الصل.يدي وجوده؛؛ن ق المزصة 

وتكوذالإمام ْع ئصل أف عامه الأحادي>ثؤ لأف يئمعها؛ لا ايه الصواب [ ]١ 
,حتء استقلأتا ا وي لت، الاعادة هده لأف ل! نقه يعاد، فلا ئ ٠ هدا قال! لا ْ نافأه، 

مول:إنالئ-محلأزي>مح.

'أحمدا الإمام بض* ت'أ-ا 

الخلية)ص:يّ؛(.والمخارات سلكين)ص:ص، مهج )١( 
(.٢٨٦با3لآءةآلئن)ا؛/ابن الشيح محماحة فتاوى )آ(محموع 

والهداية(، ١  ٦٦والوجهين)١/ واروابض ١(، • صالح)V/ ابه رواية أحد الإuم سائل انفلر: )٣( 
)ص:ه\،(.



١٢٩كتاباسمة)طبنياثرطاماسومامك( 

ثهينتحب ثم ا1نجد، من زهوحايج ش، وقب الصلأهِفى أقيمت ومش 
بناممه همد ذاو بن حتج ك ص انن ض زوي ج ئنهب؛ صل ذحل ظِذ الدحوو، 

خشزائفا م:زل الفلاة، النازل إذا المنمي إل;اب نظن إذا خر خالد 
منج،وضم'نوالثاش، 

محل

الت5ثوف،زصلأة المسمد، كتحك الأ،ساد_،، دؤات٠ الئلزات تائر ماما 
وزابجان•لفيها الثنن، زمصاء التلاؤة، زئجود 

ثه.تنب، لا م! داش؛هت، دافiه، زلأي الم، لعموم ١،^؛؛ إحدامحات 
الله.وتول عل ذحل مالش؛ تلمه، أم وزن ج فعلها؛ محوو واكاذ٤ت 

أكنلز صلاه صللمث، اممه ونول يا مملئ،ت ركعتي، نحل العصر، بعد يوم دات، 
بنيوهد مدم ؤإثه ^، ٠١١بعد ركعتم أصنخ محت، ررإل( ممالت يصليها، أراك 
١٣زؤاْ الركعتان® هاثان ئهها عنهإ، هنعلوق تحم، 

الئحبعد يصل زجلا و. اض زشول رأى دالث عمرو بن يس زعذ 
مثم؟ا<........................الصنح ررأصلأة افه رسول لة ممال ركعمن، 

حارغمقل ووحدهلميصلوف صل وقد الممجد، إل حاء رجل مثلا ]١[ 
٠.رمح.بمتمحار عمر بن اللب عتب بفعل اقتداء بأس؛ فلا المحي 

.٤( ٥ ٥ الصنف)٤/ ق شيبة زي ابن أحرجه أ( 



حنبلبى أحمد الإمام فقه ش اثئاض ملي ارمميق  ١٢٠

صالأو، محئهما ؤيا، اومحؤن طت أئن لإ إف : ثة ممال 
زمحقيئأسهت م، ذات ضلأة زلأبا ذاثد. محو ززاة ه ١^ زثوو 

الطناف.

١^زئوو فنو ١^؛ ول مظ أنئ ١^ j ك ض زاكنوص 
الأثزم.رواه الص1ح« صلاة إل العشاء بهز ما هصثوها صلاه رادثم افه ررإو 

قاخثاثؤأثاأنا أخزأة، ١^ بمد ءثلأمحا  ١٧١^: زمحقى ق زيآو 
الله.زئول قال قال؛ هريرْ م ض المحمدي، ووى قا الصحي؛ إل شنق 

ؤمنها:الأسان، ذوات ق الفصل هذا ا ]١ 

قتدحل فلا هذا وعل واجبه، أما يزى العناء وبعض المجدت تحثه الأول؛ 
واجمت،•عن قلا ولا النوافل، ي الكلام لأل الانثناء؛ 

نقولما أيدي أف عندي والؤا->ح حلاف،، فيها أيقا الكوفي، صلاة الثانية؛ 
يصئوهالم ؤإف أجروا الماس صلاها إف سنة تكوف أف وأما كفاية، فرض أما فيها؛ 

إليلممتوف لا غافالول والماص كوفح يوجد كيف ثيء• منه القس ففي يووووا، لم 
بعيد.فهذا افه؟! 

بصلاةليس إثه ئلنات فإف صلاة، كونه ق ختلفث وهو التلاؤم، سجود الثاكه: 
ثيميهابن الإسلام شخ هواحتتار كعا لامحتئنائه، وجه فلا 

(.٠٣٤ الكبرى[)م/ الخاوي صمن العلب\حما الاخيارات، )١( 



١٢١هاباسإرىبياشمئامإسومامد( 

ومحتق قضاؤها أويمكن الأساُس، ذوات من هو هل الئنن، قضاء ؛ الر١٩
بنمس حدث من ا،لولث ذكزة الذي فالخديئ فات؟ وقتها لأو آحز؛ 

أباعل دو  ٠٢الثافروالحديث الم، وت ي نحز أيا الحدث هدا ض صرورار 
الشص.محللؤع بند ثمل 

الشمس،طلؤع يعد نخل وأل الفجر صلاة يعد نخل أل جائز اله والصواب; 
ونستها،عنها لهت أحرها إذا اف الأنلأف الفجر؛ صلاة يعد أمجا محتار أف والغالب 

ممرا.يثع وهدا 
الراذ;أف عل محمل أو ' صعيمجر ا،لولفط ذكزه الدي لحديث، i، الوز مسالة أما 

الص.أف الصحيحين ق بث، لأيه الصغ؛ صلاة ومت، إل أي؛ الصح، صلاة إل 
„(،)صلا<ر؛*.قد ٠،؛ له دأورءلم< واحده صل ااص1ح حبيأخاوؤإ ُُإدا قال" 

مىالفجر[ ]ريط فاته س باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٤٤٧)م/أحمد الإط،( أ-؛محه )١( 
الفجرمل الركعتان تفوته فن حاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ١ ٢  ٦٧رقم)يقضيها، 
فاتتهممن حاء ما باب الصلاة، إقامة كاب ماجه: وابن (، ٤٢٢رقم)الفجر، صلاة بعد بمئه،ا 

(.١١٥٤رقم)يقضهإ، متى الفجر صلاة مل الركعتان 
١(، ٢٣٣)رنم واسع، يدم فاثار ثمل وهو كلم إذا باب الهو، كاب الخاري: أخرجه )٢( 

العهر،بحد الّكإ يصليها كان اللمح( الركعمح، معرفة باب المافرين، صلاة كاب ومسلم: 
■قهقها سلمة أم حدث من (، ٨٣رقم)٤ 

(:٢٣٩الجمع)\/ ق الهيثمي وقال، يجهمحق، بصرة ش حديّث، من ٧(، أحمد)٦/ الإمام أخرجه )٣( 
وهوأحمد ثّخ لمي الإمحمحاق ين عل حلا المحح رجال، رجاله أحدهما أمد عند إمحنادان وله 
مه.

كابومسالم: (، ٤٧٢رقم)الجد، ق والخلوص الحلق باب الصلاة، كاب البخاري: أخرجه )٤( 
عمرابن حديث، من (، ٧٤٩رقم)مشى، مثنى الليل صلاة باب السافرين، صلاة 



^قضاه1نينيصالإئماسبجحنبو ١٣٢

مضهفلا ئوتن لم وأث الضم ٠^ إذا بل الفجر، طلؤع بند الوئر يمي ولا 
عائنهلخديث، ثنتا؛ امضه ولكن وئرا، يمه ولا الصحي، ل الشمس طلؤع بند إل 

يمالئهار من صل وجع أو ثوم عي إدا ررلكف الم. أف منلم صحتح ل الدي 
ئئزةتىثة«رُ

أبدا.بور قنن، اله الرسول عن شن، فلم دائنا، ث ليس فيها والقنويت، 
 Mء أ*

عائثةحديث من (، ٧٤)٦ رنم اللل، صلاة جامع السافرين،;اب، صلاة كتاب ت لم محرجه أا 
•ههبمءا 



١٣٣هاد،اسلأة)ب1باسة( 

* H *

ين\ذ1ن1صسمِو

»ااب«.الاد<ز هوالئزط هذا [ ١ ] 
أوجه:لها والكه 

العبادات-ها فتميز العادة، عن العبادة تميز التي ومي العمل، ية الأول،ت الوجه 
الفقهاءعليه ك5ثم الذي وهذا بعمى، عن يعصها 

ولارياء لا افه، وجه العمل تندا ينوي أف وهئ له: المنموو سه الثازإا: والوجه 
التوحيد.ق ،!ء ١٧١١١عنه سكللم وهذا سمعه، 

تفنلأنك تسن أنم، وهى: \بي ١^ ^١^، ٧١ظ اكاJث٠: والوخة 
الئلوك.أربان، ءنه سكلمم وهذا اض، لأمر طاعه هذا 

جهات،:ثلاُث، لههتا 

أئلأ:سةالشل.
له.المعمول سة والئاق: 

الأكال.واكالث،:نة 

المعمولنيه وينسو0 العمل، نية عل يركزوف اليوم عبادامم ل الناس وأكثر 
الامتثال،نة ؤيتثوو، اف، سوى ثيء قلو-إم ق وليس فه، نحلمورز أنئم عل بتاء له؛ 

امتثالايثوصأ وقام [ ١١٤]مود: ه ويوِآلكنيرآ ؤ تعال: لموله امتثالا يصل قام وانه 



^قضالئ1نينيصالإئماسبجضبل ١٢٤

ثالتيات؛؛الأخمخ]ذ1 ارإيإ ه؛ اض رمول لمول حلاف؛ تتثر بتا إلا الصلاة يصح ملأ 
م.ئز°وغلمه ئ، مَة زلأَبجا 

ثوىؤإل ثلنانه. يلفظ لم ؤاذ أجزأه، بملبه ثوى هإدا المن،، ت التيه ومحل 
صلأدهااُ.ثمني ٠٧عترها، لنا نمق صلاه 

لالأتدة:ا■[ه ثثونذقأ ة.صأو؛ الكيزأ إق قني ^^، :١١٧^ جؤء تعال: ظو°لأ 
ذلك.أفته وما 

فلأيمنلاقا، ي انمادات وبجتل محزاممزا، الإنسان عل وهذا 
العمل.ؤيثة الامتثال، ونثة الإخلاص، الأوجه: هذه مراعاة 

منبعصها العبادات ا -بونمتن انمادة، من العاذه حا ثتمتز الحمل ؤيه 
بمض•

ولذللث،النية؛ ق لهثدحل فليس اللسان أما الهلس،، محلها أف صحيح وهنأا [ ]١ 
يوثر.لا فاثه بقلبه أراد ما بغثر لودُلق 

الأقلأن:ضزفهلصئذ^لها: 
:نلق-؛ام>اأوبجا؟

يردلم ذللثؤ لأف ما؛ افلق يأشحتؤ لا ائه والصوابه: خلافح، هذا ق الخوان: 
بالج•يطن، فلا بإءراوْ، ولا بفعله ولا بقوله لا صهسوهمحِوط، الي عن 

لبتكالحاج: قول عل ؤقياتا للعبادة، إعلائا جهرا؛ بما ينطق قال: و>عف.هلم 
خئا،ولكنهذالأؤ-بملهّ



١٣٥النية( باب ر اسلأة هتاب 

ئمارثهالمه إتكو0 الصلاة؛ أول لأي الإحرام؛ دكسثرة نع المه والأقصل 
[١)أ،الإ-وايسا ق لأنهأبلغ الصلاة؛ سائر ذكرهاِق انتصحاب ؤينثمحب 

قديمزمن ل الحزم ق يصل، رجل جنت، إل ومحقن عاميا أف الأجار طرائف محمى 
إلالرجل، هذا يصلا أف أراد ملثإ وعلومهم، ومحهومهم الناس مدارك ئتوثع أف مبو 

المسجد3، ركعات أربع الظهر صلاة أصلا أف نويت إق اللهم قال؛ العامي جب 
ثيءٌ.عليك ملأ قف له: العاص قال أفأكء أراد وو الناب، الإمام خلفن ا>ام 
نؤق كذا، شهر ؤ، كذا، يوم ق قل: الئاؤيخ، عليلثا بقلا قال: بقلا؟ وماذا فقال: 
المكافذكزت فقد الوقت، ذكر من فلابد التحديد، بالمنألة المقصود دام ما كذا. 

طرايبثى وهذه ١ذعJH؛•١•١ أ0ثد.كز فلابد المميى المقصود كان فإذا والصلاة، والإمام 
•الئنغ به يأت لا ما يئكر بفطرته فالياثي العوام، عل بعريثه وليت الأنمار، 

استواءق الممهليل أهل قول عن الإخوان بنص فتكلم محلى، 3، مره أي، وأدكر 
فقالامتولعليه، ]الأءرافت؛ه[يحني: عقآلعخي،ه آسؤئ ^٢^ قال: العرش، عل الله 

اناحتى اممب، بحاف فدللئ،؟!اا مل الحرز كاو من وقعني الناس: عوام من رجل 
حلقواصحه، طْ لا، قال: مل؟ ملأ عالم ين سمعث أنش هل وقلت،: تعجنت،، 

هذا؟!مل العرش من فعند استول، نم والأرض، موايتط ال
دكو0أف ؤينثحب العبادة، فعل أول عند تكون فالنية مهمة، مسألة ط، آ ]١ 

ئمارئهالميه لذكوف الأفصل؛ هو هذا الصلاة، أجزاء كل 3، فتدكزها منها، ذكر عل 
بملاكفلا الصلاة أثناء 3، عنك غابن، قاف هوالأفصل، هذا منه، جزء كل 3، للعمل 

الأول•محك علف محأنت 



صضاعاينيصالإئماسبجحن؛ل ١٣٦

العصز،أو الظهر ثوث أس هل فمال! الصلاة أثناء ق الشيطان حاءك قاف 
منشاملا ابن يهب ولهذا لها؛ انس التي الصلاة ث عل فأيث لهذا، _، ijفلا 

نياثتوي أذ الصلاة ث ق ؟كفي قالت لالناس، راحة فيه مذما أحمد الإمام أصحانم، 
الظهرتعيين  ilhfi■يغيب مد لأيه عصئ؛ أو ظهث أما ثقة؛ لم ؤإذ الومب، هذا صلاة 

فإذاالتعيين، ذهنك عن يغيب مد لامحه رائ؛ والإمام حئث إذا يثإ ولا العصر، أو 
سعهفيه أف شك لا وهذا أحزأك، الوء_ب هذا فريصه لتصل ايث، إمحإ أيلث، محومحت 

للناس•

الؤك_وغحلأ فال ئتة، الصلأة أحزاء حميع ق الية ا>سصحاص، أل اiهلم 
أحزأ.محنوالمطع لم لكي النية عن أوالمعود أوالقيام الثجود أو 

أمحهُ الثنميطئ،ر محمد الش1_ح ومنهلم العال،اء مى كبر أحد هنا ؤمى 
ذي_، يزأمن واJم _ لأن ال1ني؛ ئة ولأ ، Jijjiلأتبجطؤة 

فكذلكللئلأة الخاثه ١^ تمحي بر الئجوذ، ولا ص ي ١^ نوى لا أك 
الميماتعند عمزة لثلئ، ت ملث، أف حين فمذ العبادة، أجزاء وسائر والسص الطواف، 

للناس.ثعة فيه أمحصا وهذا العمرة، أفعال كل نوبت، قو فإيلثج 
فوبجع الحرام، البيث، يدحل الرحام أيام ي تئنا ولا الناس مذ وكثثر 

إفملناث فإذا كان، طواف، أي أو العنزة محلواف، نوى أثه ذهنه عن ويغيم، الطواف،، 
صارتثملهنا العائه النيه وأف الصلاة، ق والئجود الأكؤئ بمنزلة والئص الطوايح 

)ا(أصواءاويأن)؛/ث؛ا(.



١٢٧مماباسلأة)واباصت( 

لأ0نختاره؛ الذي وهو العلم، أهل من ممر قوذأ وهو وتسهيل، للناس سعه ذللت، ق
بتةفندحل الثاس وكئرْ الرحام رأى إذا ستا ولا يئدهس الناس من كثتوا أف الحقيقه 

أوذلوتن1.ليحج باد4 ينحر ولا الطواف، 

والنءة؟ث التقط قائل: قال فإذ 
فالخواب:لأبجغاهله

تقولأ0 بالنية ال؛طى لكن المف، ق عثا إحبار فهذا حجا( ت)لساق، فول وأما 
الممهاءيذكزه كإ افج، ثويت ١^؛ اللهم العنزة، نويت إق اللهم الإحرام• عئد 

حبميؤإف العنزة نوث إو اللهلم يمووت أف الإحرام أراد لئن يسني قالوات نء4رأائذ 
حيثمنحل حاس ؤإي، الج نويت، إق اللهم حبمش، حيث، فمحل حايس 

حبسش•

بمتزلةوالتله Iليحول، هو فهذا لسثإ ثم 'نمياُن، إذا فائت، صحح، غتر ٥^٠١ فإف 
إتيانل ع لمي التف، j و إشائ ونمئا الئ، بمزلإ لا الاحرام تكية 

بعنزة.ملب أنا مول• كايلث، القاو_إ، ق لنا 
كلأف وااقاعدة! واوأعة، بالنية التلأذل يأل صرح ٠ نِءهآلثقُ الإّلأم وشح 

هوهذا فهومثيغ، أوثزك؛ عمل أد أوقول عقيدة من الأنه ينزعه لم بثا ّب نبئ من 
العادات،محنى جزي ما أما البدعة، ق الئعبل• قصل■ من فلابد فه تعثد من الضابهل، 

ثزعا.بدعه فائز لعه عه بل• سس محإف بدعه ينمى لا ^•١ 

الكمى)ا/؛اأ(.الفتاوى 



حمدبذحسلi الإمام ص ه اماي على المميق  ١٢٨

اجزائها،من أولها لأف يمثحها؛ لم ما جار يسم برش الكفبتر النية مدمت ؤإل 
كنائرأخزابجا.فته الج انبمخاب ثكثى 

لثمتنعصزا؛ أو ظهنا بعنها، الصلأ0 ينوي أف لزنة ذ\ 'ؤ'كاJثا نإل 
الصسظهر عن لقميز ذو°ح\لأ هإؤأ أف ويلرمه خامد• ابن مال '• مهاا عص 

^^ملألنيسالأبجليهمضا.زاكادةا٢ا. 
وجهان؛دلك وجوب ول المائتة، واكصاءِفي ا-اثاصزة ق الأداء وينوي 

مطلييزي أف يصح فلا يمها، يئوتبما أف العينة الصلاة ق اثرط المؤثث آ ١ ] 
يئوتآاعصرا كاك ؤإذ ظهرا، يئوتبما ظهرا كانت إف بعنها، يئؤت،تا أف لابد بل الصلاة، 
اأط^قه.١^ محزئ فلا ^^١، 

قرض"وأما الظهر بمدي أف أيصا ذلك ْع رريلرمه قمحذآممة؛ حامد ابن وقول ل٢[ 
ئل:لأيإلأمضافيخاس،أثامحصعفيالذفيئممعإلأ موو:

وي-عيرنافرصا إلا ككوف فلا الظهر ثوى فإذا بايع، يصل الذي فيقاو؛ نملا، حمه 
قولحامد ابن فقول، صخث، ما بائ وهو نملا الفلهز لوثوى بل ذلك، 

سك.لا صعيم، 

ينوياثه الإنصاف ق نقله ثاهلأ، ابن وهوقزل إليه أثزنا الني الثالث، القول، 
إلثه'ئيتل الذي هو وهذا أوعمر، ظهر أمتا ذهنه عن غاب، ؤإل الومت،، هذا فرضن 
أعلم.واض ١^؛،^. باله عن يغيس، قد الإما0 لأف وذلكر 

الإضاف)آ'/«آا(.;ا(اظر:



١٣٩ةت1بانملأة)واوااسة( 

بملأمحسوتنذللاثاس،
أداء.ثواها وهد صححه، صلاثة أف الوقت بعد ثاف 

ثاهلهكائن( ؤإل أيه.ا، ثنينها ثرم ووحؤ0، تجنه ئنة كاثث ؤإف 

الأًنللأف انتئثاه4ا؛ لزنهُ لا؟ أن وى ض \ص أثاء و ق، ث^ 
هعلنإل أجزأه. ١^٠^٠ أهعال من ثسا محدث أف مل ثوى انه يكر مإف ^^،، 

^١'.٠٨٠٥ق شاكا سنه لأئه صلاثة؛  vLllajذكره مل ثسا 

وهدالصلاة خمع ق ثزط التيه لأف بطلت،؛ الصلاة مى الخروج ثوى نإف 
ئعلمملعها ق يردد ثإف قطعها• 

أخدمحا:ظل؛وذكزنا.

بالثاك،اآُّمنها يمج هلا متقه، ث مها يحل لأنه لاثبملل؛ واكاون 

^ثه١^؛^^ كثين كان فال اككوك، كثين لم إذا با ممد وهن-ا t ١ ت 
الملأة،ق يحل شجية يسل، العامه— اممه -سأل، الناس بنص لأف إليه؛ يلثن، لا 

هوافقول: ثق،؛ الئلأة ل دخل ظ ^ لأ؟ا أم وى هل م:ظ، ^ ء 
داب،الإنسان عر ثخ لألأ إلخاؤها؛ نجن، الئاا1، كثزة لأف شئه؛ إل ظس، لا 

الزنواس.

لا،أم صلاثه يمطع هل فلوتردد صلاته، ق ينثمز أيه الصحح، هو وهدا ]٢[ 
تدركصلاه يمطع هل فأردذ حاجه، ذكر م الصلاة ق ثتٍع أية لومرص يعني• 



سقضاحانينيصالإئماسبجضو ١٤٠

الظهرنثه يهي لأنه حميعا؛ سيئا عصزا ملتها الفلهر صلاة ل، ثوى ثإدا 
؛لأكناواثاسالإيم.

ثملاثجعلها حماعه فتحصز مثريا، -يا محرم أل مثل لعدو،  ٠٨٥ملتها ؤإل 
دلكمي، نإف المرض' نيه سصمنها الشل نته لأف صح؛ ا-إو1عة، منصةِق لبمل 

الظهردكزثاِفي قا يصح؛ لا أف ومحل دوثا، ة محلبجا؛ وصح كرْ، عزض بغثر 

نيهبجعلها ~يض• الئيه يبطل الردد باق القول معل أمضى• مالت يم لا، أو حاجته 
الصلاة.استئناف يلرمه ماسية— 

متيمنه،بية يحل لأمه تطلمها؛ لا فيها اودد أة الثازات يالقول ملنا إذا وأما 
أفمثو بمعله، ولم محطور فنل لونوى ذلك ومثل ترجيح، غم مذ عليها الردذ وطزأ 

صلاثةأف اويح أطلق إذا أيه ومعلوم الرخ، مأطلؤ، فيقول،• يمل وهو الريح ثنحبس 
معله.ولم محظور مغل نوى لأيه ثبطل؛ لا صلاثه قاف ؤقصمث ينتمؤ م تظل، 

محرجأف يجرر لا لأيه العلة؛ لها"ْ ليس يصح، لا أف يمثمل يقال،ت أف يثغي ]١[ 
إلمحتاج المأله وهذ0 الممل، إل الفزض من حنج الثجل وهذا ثعد-ر، إلا الفنض مذ 

تنقول محاط، وضع 

الاثنان.يصح لم معم إل معم مذ اممل إذا 

يصح.فإنه ائعم محننه ق يد.حل مطلق إل معم ؤمذ 
يصح•لا معم إل مطلمح، ومذ 



١٤١ه1باسلأةرو1وااصت( 

أماالعنز، ولا الظهئ لا يمحغ فلا العصر، إل الظهر من امل أولأت أيه: يمض 
أئلها.من يتوها لم فلأيه العضز وأما أبطالها، فلأثث الظهر 

مثلمعم، إل ئطلق من لأيه يصح؛ فلا الزير•؛ إل مطلق مل من انممل ثانيات 
منلأيه يمح؛ لا موو،ت ويرا، فجعلها مطلثه صلاة ؤمل الليل ل يتهجد ان إن

م.إل مطلق 
تنشلالفلهر صلاة لأ0 يصح؛ مطلق، نمل إل الظهر صلاة من ائتمل ثالثا! 

الصلاة،ة فس غزا، ^^١ فانء ئهزا، وكزبجا الفلاة ث الوي، جزل عل 
قال—كإ معناه فالإبهلال ]محمد:ّاما[ بلمأ ؛؛؛^؛* تحال! افب هول، علينا يوود ولا 

ءيينع عن ينذودئمت؟لم تحال! لقوله بالرئة؛ أعإلئم بطلوا لا العلا؛~• بحض 
وأماإبطال٢[ ]اوقرة:يا ه وآ'لآخ-نم ألوثا ؤ حئثلثآصتلهتر يكاخ»أؤقإى وص مثق 

لعررريكزه نِىثانثن! المؤلم، قال ما مثل أبطلها، ما والرجل هدا، ق يدخل فلا العبادة 
هناكلكن اريكزه* يقول! والمؤلف يمح، صحح لعزصن كان فإذا صحح،، عرض 

والنفر.الئر j ذكزو ئ ي:مخ؛ ئض ق قزل 
معم،إل معم من لأيه لاثمح؛ الظهر، راته إل الظهر صلاة من انممل رابعا! 

؛١^٠٨٠ذكوف أف يكن ولأ أثلها، من ئزو ذ5ول أذ لأي والثاته أ;طلها، فالففي 
رات؛ه.وآ؛مها مطلمه أولها 

رش،ريش الظزأزبثا! أنائأ0يئورلإ نزإذا محأ U قاتل! قال فان 
الثالثة؟إل فقام شي 



اصضاه1همنيصالإئماسبجحن؛ل ١٤٢

أربعااتمها ؤإف ركعتم، ركعتين نفوذ أف لأجل اجلس؛ ت نقول فالخوابت 
باشفلا 

فاهتمزالضم، أدف يم مثلا، بحمى يوتت أف نوى مذ -محم ما دائلت ئال ؤإن 
واجدة؟عل 

بمدا.فالخواب:لأ1ّز 
للتثهدجني وعندما وعمل، ركعات، أرع يريد الظهر الإنسان لوصل فائدْت 

أثالوLمركعى، أبا عف صلأثا لأنت ثنيل؛ لا ^١ الفم، أمجا عل ئ؛ ام 
يكيل•أ3ع  ١٣١عل الركعى مذ 

*ه * 



١٤٢ةت1و،اسلأة)بمبساتاسلأة( 

وابسةاثملأة
ini

ز1زلكيحمتةعم:

هئننتس ه ؤنفوأ لعال؛ افب لمول المرض؛ ل ا وا■حبا وهو القيام• 
مماعدا،م;نتهئ لإو ٌ ررصل محن: نن لعسال ائو. وماو ]القرة:ح"اأ[. 

الثحاري.روآه جتب،ا هعل ثستتي لم محإو 
اتىلأنه يه؛ يعتد لم المام، إل نئوصه حال ل أو ماعدا، للاحرام كمن مإف 

بهِفيعإرمحله•

ئثاآِلأنئ م1ئت ثن قزو ع1د لككئو:ة الإ1م زبمئي 
_iiؤام، آه 

صفيامضثلإ،لأئاصةإلأبم.
اا"صارمعز لأ0 الصلاة® عل ارحل قوله: عند يقوم العالياء: بعض قال ]٢[ 

الإمام Jsإذا يقوم وحضه1: وقال الإئامة. ق ثزء إذا يقوم بعضها: وقال أنل. 
لكنرثة.

ثيءالتوقيت ق ليس وامع، هذا ق عندنا والأمر زِءهآممق: مالك الإمام وقال 
٠•و'ثئمر وعزم عليه اممه صل الثى عن يصح 

)ا(اإلوطأ)ا/'ما(،والدونة)ا/«ا-ا(.



^قضاهانيهمه4الإئماسبجحلبل ١٤٤

إفثاوت مالك بن انس ووى ئ أ؛ للإمام ويستحب 
ا4ئنب-و ^١ -بجي بمنه أخدة الئلأة إل قام إذا كاف M اممه زئول 
سووارراعتدلوا ت وقال سناو0، أحانْ ثم صقوقكم،، نووا رااءتلاوا ممالت 

ابوذاوي.رواه صفوهكماا 

محل

ٍثلأتؤ:شيءِفي ئاو الضM لأو اكانج،؛ الزكن زم مأكوللإ-مام، 
الكفر،ونحريمها الطهور، الصلاة ررمقتاح وقال! ةتم؛زاا الصلاة إل دمّت، ررإدا 

بمعحر امرئ صلاه اش بمل ررلأ وقال؛ داود. آبو رواه الثنيم® ومحيلها 
أكيرث«.اض ومول! المله، ينتهبل يم مواضعه، الوضوء 

١^؛شر ١^ زلا الهُالآتي، لإلأ: ثَلأ ١^، من ي نحزثة زلا 
قفيه١^٥٠!، خروج حثي قإل التعئم. لرمه العزبثه، نحسن لم قإو دكنJا٥، ليا 

وجهان؛

كلمظهومعناْ، الإثان قالزمه اللمظ، عن عجر لأنه بلعته؛ يكبث ١■^-محا! 
افكاح.

فقول:اياز، 1ص أذ له يخذ الإنام أف أي للأمام، هدا الانتحاب [ ١ ت 
محبمت1-؛ما أو مممدما أحدا رأى إذا عاليه ونجب اعتد.اوااا صفوئكم، نووا ®استووا، 

١^^.عيه 
الصموف.تسؤغ عليهم فيجب المأموموف أما 



١٤٥ةتاوااسلأة)واو،حاسمة( 

اليمحز ملي الفلاة، به محمد ذكت لأتمُ ١^؛ شر لائكو واش: 
الأحنأس.حتكر يكون-ئقمه هدا معل لكلقزاءة، ١^^، شر عنه 

نافأربناينكثه• الخروف، بمص أوص القظ، عجزعذبمص قإف 
عذعجز ^١ اش؛لق، نع يلرمه لكل دلك لأف لسانه؛ ٤^^—، قليه أجرس، لكف 

ذيالماضي.ملالآخئ. أخدمحا 
الناطقعل وخب إي دلك لأف لسانه؛ محريك يلرمه لا أيه عثدي ويقوى 

نحسسلا الدي كاياهل صزورخا، هومى ما تمط تمهلت، مإدا القزاءة، صزوره 
لأ}\ذ1نأ ثري هلا ^، جث، القناةة شر س ٧ زلأف ١^، من شقا 

ij ^ ،الش،... يعم مماططا مهئطه لإل يمططه، ولا الكو،ح...............

٠١ ١٤٠^ابن الإسلام شح اقعئ، هو عنده يقوى أنه ماله الدي هدا ]١[ 
امحوغياِفي جث، لأنه أقربط لكف 1لك، بطل الفلاة إف محل: ولز هال،: ح
صارلم،وشفثه لسانه نحئك أف أراد إذا بجلي، لا أحرس فرجن المشرؤع• عل، ونياده 
كشزةحزكه فهي نحتي، أف إل بدأ حن من سوفن لأنه متوالئه؛ ممره حركه 

3\لأ-وئلأنه، ,ه لا أنهُ ح ا،لؤلف1، قاله ما ظلصواب، جا، فتكوف متوالثه، 
١[.لاكغاين:ا■ ه آنقنم تآ ؤ»أموأأثث تعال: لقوله عنه؛ يمط التملي يستطع لا الذي 

القكب،حلأو وذلك، بلعته؛ يهو أف فله رالانربية التحر عن يخجر الذي وأما 
بأس.فلا بلعته سح أو بلعته أودعا كوبلعته فإذا القرآن، بخلاف بلنظه، يتعبد لا 

(.٣٣٦الملمة)ه/ الاخيارات )١( 



احمدبذحنبلالإمام ص ق اه1مؤ ضى المميق  ١٤٦

^bJأوز، أزيد ١^٧١؛، سأة ممال، اشِ ي!نم الهلإة طي أذ ثل 
محزْاآأ•لم "زئوالثو~ كم جع جمر ألما 

زإذولم؟كنبمئا؛، ^١٢نن ^باهمإذك1لبمتاضرئا؛ض 
كالقزاءة.مثه يسبع ما فدر 

محل

حشإلممضن بعضها مضموما الأصابع، ممدودة يديه، يرخ ؤينثهمبأف 

أماثر وآس قوله؛ ثل انتنهاما، ار صآفه قال! إذا أكمث. آممه يقول! [ ١ ] 
لالمل:أره[.ه دذجزن< 

رراشُألإاث«الة؛ث: قال فإذا م، جع كأّواص كر، جع ررأياث(( أن يعني ]٢[ 
كيلكو ل، الطثْ , يمعتء أكتا١ ٠  ١٠أثار 1١١أت! لأول1< لمثنعقد؛ ْ طأه ١١، صلاjii|الا؛ 

في.محضمم\
حشبمحفصة أف اكو0 جهوري كان إذا العنى! وليس الواجّ_ا، أدثى ،^،١ ]٣[ 

حكة.من يسيع أف الواج—، أدثى بل حلمه، نس إلا ينمعه لا 
أفإثا فهو ثئثي لا ١^ ثكوف أف خل أكثز، يزئعهإ أف إلا بمدر نم وإل [ ]٤ 

فقط.القثمة ق محالثة هذ0 لأف يرقع؛ فنقول! يرك، أو جدا يرخ 
—أعلامحا ~أي! أذنيه هرؤع إل أو منكيه، حدو إل يكرف الرخ أف وبيرا 

بيداوزدت الثئه لأن واحده؛ أوصمه صفتان محا فهل الكتمان. هما واأنك؛ان! 



١٤٧ئنإباسلأةربابسغامج( 

منكبتؤ،حدو يديه ومع الصلأْ ائثح إدا لكف الس أف عنز ابن نوى ج
السجود•دكِفي يمعل ولا كيلك، زيجما الركؤع من رأسة رمع ثإدا ركع، نإدا 

ئممقء.
Ojtj  افبيااُ،ايداء ئع اومع ايداة

المحذيرأ،يكز مذ لكذ واحدة، صمه وقال صفتان. إنح يلجأ: قال ؟ ^١١١٠
نهل•هذا ق وا-ظنا الآ5ف1،، أغل فالراد الاذنمر قزؤغ يكز ومذ الأ5م،، أنمل فالراد 

الثنةوجاءت ، الثنة يه جاءت أيصا امحبمفهذا ابتداء الرقعْع ابتداء أما [ ت١ 
يتلُرلأا الثلأم،• رسبل ق اكنعامحا وقول '• دمتكمر يزمع وأف ؛، يردعُ يم يكمن باق 

جاءَوممماْا.٥^١ يأن:زلخت(شثمه،لأن 
صمات.ثلاث إدف فالصمات 

رقمالأول، التكبثرة ل اليدين رغ باب الأذان، كتاب \بخ\دي.' أحرجه النكب؛ن؛ حدو الرغ )١( 
الإ"مام،نيرة •ع التين حدو اليدين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب ت وملم (، ٧٣٥)

ههنعا.عمر ابن حديث، من (، ٣٩٠رقم) 
حدوالنيناليدين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب مسلم؛ أحرجه الأذنين؛ فرؤع إل والرغ 

ق.بمد.الخويريث، بن ماللئ، حديث من (، ٣٩رقم)١ الإحرام، نيرة مع 
ومسالم:(، ٧٣٧رقم)رغ، ؤإذا ركع ؤإذا كثر إذا اليدين رغ باب الأنان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(،٩٢٥^ رقم)١ الإحرام، نيرة مع المنكبين حدو ّين اليالرغ اسحباب باب الصلاة، كتاب 
نيقهقنن.الخويرث بن ^١ ١٠حديث من 

رقمالإ"مام، نيرة مع الين حل-و اليل*ين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٣( 
 ١( /v\٢٤ ،)-منIjjb ، رمح.ءثن.الخويريثح بن

رقمالإحرام، نيرة المتكئين«ع حدو اليل-ين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب مسالم: أحرجه )٤( 
ة.بمنمحا.عمر ابن حدينح من (، ٣٩)٠ 

رقمالإحرام، نيرة ْع التيز، حاذو اليادين رغ استحباب باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )٥( 
ئ^يءتناالخويرُث، بن ؛، ٧١٠حديث من (، ٢٤)١ 



^قضاه1همنيهعالإئما'سنيضل ١٤٨

الكير،رفعه نتق فإل معه، فتكون U^،^، الرغ لأف ائتهائه؛ لإ وادتهاؤْ 
افير،يقغ حر يرهمغ لم و1ف امو' حال يمطهناِفي ولا يكم، حر أبهء1 

عجزؤإل لأف رقع؛ أثثائه يكري،  ojjغها' ^٠-؛، ستة لأي يرهمع؛ لم 
١^^إحدتح( رفع ض عجز وأل ثئكنه، ما ئدز نقع ايكتم، حدر إل الرفع عن 

انتطنتم،<.ما منه قاتوا بأمر ررإدا :٠ البي ظوبا الأحرى؛ رفع 

قفل

كافمال• هلب، روتم، تقأ له؛ ش، عل يمينه وصع اسحب قؤغ نإدا 
حس.حدين( هدا السمذي! قال، بتمينه. شنالة خد نتأ هيومنا اممه رسول 

ال؛كف1،رصع الثتة I ئاو انه يمبمه عل عى روي قا الئرة؛ محش وعئعمحا 
آبوذاوي.رواه الثرة• محش الصلاة الكمال، عل 

يفعهنااثة يجنمحن حجر ابن وائل حديث عليها دل، ما والأقوى( الأصح [ ]١ 
الرمحول،®أ0 وف؛هت صحيش، نيؤؤههنئ عل حدث لأف ٠؛ صدر0ر عل 

صدره.عن؛ ^١ ١٩۵؛١؛؛ فالصواب ٠ الثؤة«ر محث، يصعهإ 

٣(.' )أ/ واليهقي (،  ٤٧٩)رنم صححه ق حزيمة ابن أحرجه )١( 
قالمسرى عل المنى وصع باب الصلاة، محاب داود: وأبو ١(، ١ ٠ / )ا أحد الإمام أحرجه )٢( 

رمح.بمنن.طالب \نا بن عل حدث من (، ٧٥٦رنم)الصلاة، 
متروك،وهو الوامطي، إسحاق بن الرحمن عبد وفيه () ٤ ٩ ٠ / ١ ) الخبثر التلخيص ل الحافظ وقال 

ذلك.ْع فيه عليه واختلف 



١٤٩هنإباسلأةروابساسمة( 

واكمحبلمصل، أحثع لإتة نجوده؛ موضع إل يظره جعل وينتحب 
ثبْاأ؛•

فإثهالثجدى J؛j( اياكة ق أو التشهد، ق لكن إذا ذلائ،ت من ؤيحقز [ ١ ] 
أصبعه•إل ت يعني اشانته، محل إل ينظر 

>عالتال1وب لقول العدو؛ إل يئظر فإل الخوف صلاة ق لكن إذا ذلائ،ت من ؤينثز 
٧[.١ ]اكاء: •حدرا=كمه 

الكمه،يئظئإل فائه الحرام المجد ق لكن إذا ذللث، مذ الطإء بعص وانهى 
قيثإ -ولا الكمه القوإل ثم التنفيف. عل نبئه والعبادامت، دليل، هدا عل وليس 

ماهناك تكن لم ما فيصح الوجه تلماء القئ وأما او. الإنيني؛، الطواف" ايام 
إليه.يظئ فلا يشعله ما فيه لكن فإف يثعله، 

قولهالثلم، مذ كشر فثر يقولوف• القجوؤ موضع إل القلر ودليل 
مواضعإل ينمروف الذبذ ه كشمن صبملاغم ؤ، هم ؤآؤ!ن تعالى• 

سجودهم-

فعلءلاهر هدا لأف وجهه؛ تلماء بمظر أف الثتة هذضيق'•' العلكا؛ بعص وقال 
آلهوعل عليه الله صل البي لحية اصطزاب يثدذ لكنوا حيث، ة.بممح؛ الصحابة 

أغإثمعل يدل وهدا ٠ •لخسهر باصطراُب قالوات بمرأ؟ يعريويه بإذا ثؤلوا• لأقبمم وملم؛ 
وهوأنزهبه، يمتدى الرسول يأف نحاب، وقد وجوههم، تلماء يتظروف 
له.ثنتاجوذ إليه ؤإمام، 

حويثمن (، ٧٤٦رنم)الصلاة، ق الإمام إل المر رفع باب، الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ئمح.؛تئ.خاب 



^قضاماممهاهاسمماسبجصبل ١٥٠

محل

َأثَءَ.ْ ُ َمََْ  سممج.ال ويستحب 

انهالأنود- زواه ما -يعني عمن عن ووي ما إل ئادهب آنا أما أحمد: ئال 
انمك،وتبارك وبحمدك، اللهم ررشحاثك مماو: كن، ممعة عمن، ■حش!، صل 

امح،.ض ردي ظ بمتحن انتمثح رجلا ولوأل عترك"•  ٩١٥جدك، وثعال 
خائنا.ئال: ينالإطاحكالط1،أز 

النارنلماءوسلم آله وعل عليه اض صل العي رأى الكسوف صلاة ق وكيلك، 
أفأراد الله لأف طاريه؛ حاو هاوْ بأو عنة تجاب، أف يمكن أيصا هدا وفعلث وحههراٌ 
والئاز.الحنة علميه ينرصى 

يقاو:أف الصوايح، من بعيدا و،5رر لم أيصا وامع هزا ق الأمن بأو قيل ولو 
أفللت، أحثع كان فإذا سجودك، موضع ق نظرك أوقبعل وخهللم، تلماء أفثنفلن إما 

منطلماظنك محعل أف للث، أريح كاف ؤإذا فامعل، مجودك موصع ق يآكوف 
وجوب•فته ليس القز فموصع بأس، فلا الأمام إل 

مكروهالعيش فتغميص عينيه، يعمقن لا اذ الأنأف أيصا مدا من وتتماد 
باس.فلا لأثعثه، عينيه فح لو أشياء أمامه يكود أف مثل لحاجة، إلا 

ومسلم؛(، ٧٤٨)رقم الصلاة، ل الإمام إل المر رفع باب، الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ]١ 
(،٩٠٧)رنم والنار، الحة أمر من الكسوف، صلاة ل س الني عل عرض ما باب الكسوف،، محاب 

ق.بممح■عباس ابن دين، حس 



١٥١ةتاوااسلأةرباواسقاسة( 

إذااض. نقول لكف قالا: نعيد زأنا ءثة لأف ؤإى 
أرقمحكاو الصحابة، من ينحصر عمئ يه وعمل دبك. ياو الصلأ0، اسممثح 

عي•مذ 
افء،رسول يا قلتا1 دال1 ابوهريرْ روى ما مثل ، aj\*Jالإستمثاخ وصوب، 

وبتذمحي باين الئهم ررأقول• قال؛ مول؟ ما والقناءة افكا؛ر يئ إسكائاف، أرأث 

عله.ئممق ؤالبرد« واناء ^١^ مذحطاباي اهمثلى اللهم الدس، مذ الأبيض 
محثالإيملألإض؛لأئمحهقاةهن؛إ'ل

به!ينمتفيح نيؤهبمنق عمر كان بنا وسرال.ا، بهيا الاستفتاح فيجوز ت يعني [ ١ ] 
تءَ  أويناُ عؤركا<ر ولاإله حدك، وئنال انملث،، وتبارك وبحئدك، التهم ررسبماثك 

وسلمآله وعل عليه اض صل الص أف محهقه هميرْ أبي، حديث من لصحيحي اق 
.٠٢كانظتحذلكر

ومزمغق لأيه هريرة؛ ش حديثا نيمهمآقة العلطء بعص رجح وقد 
د.;ءنة،عثئ رواة ما بحهسم ورجح وسلم- آله وعل عليه افه صل اي إل صربجا 

بالبسملة،محهر لا قال ْن حجة باب الصلاة، كتاب بن عمر عل موقوفا لم مأحرجه ( ١ ) 
(،٧٧٦)رقم يسيحاك، الاستفتاح رأى من باب الصلاة، كتاب داويت أبو وأحرجه (، ٣٩٩)رقم 

إقامةكتاب ماجه! وابن ٢(،  ٤٣)رنم الصلاة، افتتاح عند يقول ما باب الصلاة، كتاب والآرمديت 
مرفوعا.تمحجقبمها عائشة حديث من ٨(، ٠ )٦ رقم الصلاة، افتتاح باب الصلاة، 

الساجد،كتاب لم؛ وم(، ٧٤)٤ رقم التكبير، يعد يقول ما باب الأذان، كتاب اليحارىت أحرجه )٢( 
يمحهيبمئئ.هريرة أيي( حديث من ٥(،  ٩٨)رقم والقراءة، الإحرام تكبيرة يقال؛؛ن ما باب 



صضاه1همنيصاسمماسبجحنبل ١٥٢

قفل

ظد\ؤ ثعال؛ افه لمول الرجم؛ الئبمثان مى بافه أعود نمول؛ نتعيد، يم 
لالمحل;حه[.ه أؤمر أذئة،لي من إش ءاسستمد ^٠١^ ٥١مأت 

بافثررأعود القراءة! مل يقول كاذ انه اللمى. عن وجاء ١^•^• ابن ئال 

قفل

محهثغا،ةنثاش:ئيركئال:
عئهئأخدا أنمغ م وعقال، وعنت بكر وم البن. حلث صقت 

ومنلم.الثحاري رواه \لثجيآ. الرحمن اش ببنم 

تمعهواثه يه، عنانه عل يدل الناس ؤيعلمه عئهريه أمثرا،لؤمار؛ كوف إف وقال؛ 
العاد(؛)راد ق المم ابن رجح وقد وسلم• آله وعل عليه اش صل القي بن 
وشاركوبحمدك، اللهم دررسحاين، الاستفتاح أي؛ أوجه، عثرة نحو بن هدا 

آخره.إل •••،؛ اسملث، 

بينهنا؛هئتغ ولا ئتة، اتكل لأف ناره؛ وبيدا ناره بيدا يأحذ انه الأرجح ولكن 
١^أدعت بخلأم، فقط، واحدا نزئا إلا يكز لم تقول U نؤ ؤا ١^؛،^ لأف 

منها،واحي■ عل يمتمؤ كان أمه ١^^٤ ق ورد ما لأيه بينهها؛ عئمع أف يجوز فإثه مثلا، 
منها.واحد عل يقتمؤ او4 ورد هغ«ا أما 

ا:ا(زاداس)ا/ا/أ،



١٥٢اسلأة( ست باب انملأة) كتاب 

ووون؛وفتها 

حمص؛وآبو بطه، بن افه عد \وو احثاوثا المامحة، مى اية أي إحدامحا! 
]القاتمة:١[ه آلجمم آؤني ؤبمسمأق الصلاة; ءرأِفي الثى. أف تنمه أم ووت بإ 

الصحابهوِلأرأ ايثم• لالفاتحة؛أ[ ه آكنيمك> يين .ف و; ، آبه وعدها 
منها.اي عل قيل مى حمعوا مها المصاحف أثبتوهاِفي 

مول:البت. نؤت قال: أبو ص ئ مها؛ لبمت والئاظ: 
١^:ماو ^^١ ضي، محيى زثأن ثى الئلأة ضن ممال: افُ »ءاو 

ئاث،:ؤإدا محيي. حمدف اللهنخال: محال ه آكنيث> ني ,بمن 
قدوماو: م نس ؤ قاو: هادا محيي. عو أش الهُ: هاو i أتيم 

عجلي،وث؛وا يى هدا هال؛ ه ئنتيثث دإ؛ك تثد ءؤإثاك هال؛ هإدا عبدى• 
إلاؤذ.؛اه ٍظ © آششنإ س آنيث١ > هاو: هإذا شأل. ثا ؤبمدى 
ئتبأ•وواْ نأل،، ما ولمد"ى هدا مال،إ آجرها، 

التتصيغت،يتحمق وJلم يا، لتدأ منها ه آتيي أؤءى أق ؤبمج ولوكائن 
يبممح،نلأتزامحفخاءح

فا'ا.

منتقئه.يعني؛ آيه، عدها فالمراد صح فإف صعيف، هدا ا ١ ] 
منليت البمنلأ أف ومحي أطخ، الآ-مى،• اووؤ »إة تال: الذي وهدا ]٢[ 

فلوجه؛نتالفاقة مى لتت كوي أما • الئوو من ثى'نيها ولا الفامحة، 



^قضاه1ميصالإئماسبجحتبل ١٠٤

٠١٠مش((همدي وُين بض الصلأ0 »مثث قال: و ءغ؛ل افآ أو الأول: الوجه 
-٦١.لبدأ منها البسملة ولوكانت يا-لخمد، بدأ 

يالإحماعوهي آيات، ثإمح؛ الفاتحة لكانت الفاتحة من إبا ثنا: لو أنثا الثاو: الوخه 
إذالأثه متثاسة؛ غبَ آيات سع تكوف أف ؤإما آيات، ئإلم، ثكوف أف قاما آيات، سع 

قثبمآث آين صرط ه آلثستذبم النتط آنيا ؤ فوله: صار آيه البنمله جعلتا 
•طويل وهذا ايه، كنها —٧[ هالكاؤن ^١ ئنهم أيعْثوب غر 

الثنمنهتكوف لا أف تعيرثأ نصفم العبد وبين، اف بتن فيإ منتاها إذا إثتا ئإ 
التي-نلآهتنئك.؛تني ه أتيم آنجى ه آكنيرك> ني ق؛ لأف منها؛ 

وبتنالئه بين هده الرابعة، مثعئثه وإياك ثثد رؤإ،ك لله. هذه آياات،، ثلاث، 

ءلب>ألمعْثوس طر تبحم لذ آئن صرط ه آكبتم آلغرط آنيا ُؤ العبد• 
للنبي.اكلأثآياُت، هذه \ةحوضِه ألا 

والخامسةالعبد، وبتن ييتث والرابعه حالصه، ممه الأول آيات الثلاث فتكون 
وكدللث،الفاقة، من ايست، أنبا الصحيح: هو فهذا للعتيء، حالمه واو.اوعة والسادسة 

قالجثريل أف الوحي بدء ك؛فمم ق عايثه حديث، ذلك، عل والدليل غترها، مى لست، 
ات1هّ Jjuولم  ٠١٢١لالاوق:ا[قده \ثى ه ،آتي ؤ\و\ له: 

حديثمن (، ٣٩٥)رقم ركعة، كل ل الفاتحة ناء؛ وجوب باب الصلاة، كتاب لم; مأحرجه )١( 
ة.محن•هريرة أيٍ( 

الإي،اذا،كتاب ومسلم: رنم)٣(، الوحي، بدء كان كيفإ باب الوحي، بدء كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
•( ١ ٦ رقم)٠ اش.، رول، إل الوحي بدء باب 



١٥٥مموااسلأقابابساتاسمء( 

شنعحس أوسىالإتجادْ الإنتعادة، ثرغِفي حص الإسهتاخ ومر(ني 
منيش لَتئوو: ش اوزلإ -م الثامحة و ثزغ خز البمله أو لبملإ، او 

قفل

ع1اده،نوى ج والتمرد؛ ^^،٢ حى و الثالث ١^ هل و م
الكثاب«ئممقهرالأمكنقا:>أبماةة ^و:

لثأّتشعزأ المنءاق نكش نإدا ؤ ثعال؛ افب لمول الماموم؛ عل يب ولا 
ا.٢؛ • ]الأعراف:٤ ه ؤأنيتإ 

لوقض؛هالأنك ممضى؛ لا فإما محلها ماث ئؤ كل ء1ئب: هدا وضابط ل١[ 
لشنع حتى الاستعادة لوثيي يمال• القاعدة هده عل ولكن غثرمحلها، ق ببما لأنث 

لوسياثئ كإ نحرا، لكا0 يسمد باُه فلوقيل الاستعادة، محل ق زال فهولا البنملة 
حتىالامتعاذة سي إذا يرجع بأيث فلومحل وركع، إليه، رجع الصلاة 3، مثلا الركؤغ 

وجه.له لكاف يرجع ايه المامحة ق شنع حتى البممله أوئثي البمثئة ق شمع 
وحديث،،ياية امتدو م والتمرد، الإمام بحي ذللث، قيد ولكنه ركن، أمتا مع، ]٢[ 

صلاةررلأ قال،! الحم، أل ة.بمن الصامت، بن عبادة بحديث، فاستدل، ركنا كوما أما 
المدلوو.مى أعر هنا الدليل أف المعلوم ؤمى ٠ الكتارسح*ُ بمامحؤ بمرأ لم لثن 
لم:وم(، ٧٥٦)رقم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخارتم،؛ أحرجه )١( 

الصامت،ين عبادة حديث، من (، ٣٩رغم)٤ ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 
ن.ثئ.





١٥٧ةتاو،اسلأةروابسةاسمء( 

•'؛،••••••••••••••• اكزآل؟ا أناثغ ررمالم، يال'. س الئئ أو هزيزه ١^ ونوى 

بازعويهوهويقرأ، يمرووف فهم القرآن، و الس. ينارعوف أقأم ت بض آ ١ ت 
عنالناس فائثهى ٠ القنآن؟،ار انالمع ,ل ررما ت فقال عليه، ويشوسوف 

التيا؛قهريه الصالوات، المراد أو عل يدل أيصا وهذا البي.، فيه جهر فيا القراءة 
الصامتبن عناية حدث عن عدل المؤلم، ولكن للأمام، مناوعه فيها يكوف 

تإ|ماهئلماا حلم مزوون محم ارما فقال! الصبح صلاة من امتJ، ه ايي أل 
صريح3،أبالأَطةِملإ:>أبما((رىوهدا 

ابهريؤ•الصلاة 3، المأموم عل يب 
الفاقة،غم j، يعني! بمرؤوا٠ا أذ الثاس رايايثهى هنات قوله فيكون هدا وعلي 

وغبرالفامخه وسالم اله وعل علميه اش صل الرسول مع يقرووف الأول ؤ، وكانوا 
الفاقة.

أقوال؛حمثة عل العلمإء ب؛ن خلاف، فيها الماله وهده 

مىتيثز ما يمزأ أف ١^١-؟،.؛؛، وأف أحد، عل تجب لا الفاقه أف الأوو،ت المول، 
اهزأرريم صلاته! ق الييء حديث، j( وملمم آله وعل علميه اش صل، اللمي لقول القرآن؛ 

ماسثزسائ،ساكزآن<ار

)؛(الوطا)ا/ا-درفم؛ة(.
مانحةصلاته j، القراءة ترك هن باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٦٣١ )م/ أحمد الإمام أ-؛محه )٢( 

٣(، ١١رنم)الإمام، حلمج القراءة ؤ، حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدى،ت (، ٨٢٣)رقم الكتاب، 
(.٩٢٠)رنم الإمام، به جهر ف،ا الإمام حلم، القرآن، أم قراءة باب الافتتاح، كتاب والنسائيت 

كتابلم: وم(، ٧٥١رقم)^والاموم، للإمام القراءة وجرب باب الأذان،، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
;محهنبمه.هريرة أبر حاّيثإ من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ؤ، الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، 





١٥٩ةىد،اسلأء)باسسةاسلأة( 

القولالأحد الواجب لكا0 حجة به موم لا صعيف الحدث هدا أف ولوثث 
واصح•رأبجم محتويه لا الدين ولهدا بالممصل، 

هوالمثهوزوهدا الحهرية، ي ولا الئزثة ق الآموم عل تجب لا الخامس؛ القول 
>امنوملم: آله وعل عليه اه صل البل لقول أحمدُاُ- الإمام -مدق الدف مى 

ياءة«رمل4 الإظ؛ ؛ ٥^١٤وم له ثان 
القنل؛هدا رجحنا ؤإثإ المنبوق، حق ق إلا مطلما، النجوب الثاجح: والقول 

١^١٠^بن ياذة ولحدث اعتاب«رم'ا لإ:موثامحة لخن ضلأة »لأ الأدلة: شوم 
تجنلا المسوي فإف المسوي، إلا الموضع ي وهوص الفجرُ؛' صلاة ق فهمحق 

را؛ع،وسلم آله وعل علميه الله صل والبل جاء حنن د.بمنئ بكزة أي لحديث عليه؛ 
افهصل ائ يأمزة ولم الصمج، و يحو م المص، ل يدحل أو مو وركع فانرغ 

هومحلالذي القيام يدرك لم بوى المولأو ٠؛ الركع-ةُ بإعادة وسلم آله وعل عليه 

س)ص:ه؟(،داضحاهم)أ/؛؛(،والإماف)؟/حآأك
الإماموأحرجه (. ١٩٤الإمام)ص: حلف القراءة ق واليهقي (، ٢٦الدارممي)f؛/•أ->رحه )٢( 

محن(، ٨٥رقم)• فأنصتوا، الإمام ؛زأ إذاباب الصلاة، إمامة كتاب ماجه: وابن (، ٣٣٩أحمد)٣! 
ظ^بمثن.جابر حديث 

وملم؛^١(، ٥٦)رنم والآعوم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه  ٢٣١
الصامت،ين عبادة حدين، من (، ٣٩رنم)٤ ركعة، كل ق الفاتحة ثراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

زهثه.
بفاتحةصلاته ق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب وأبوداويت ٣(، ١ ٦ )٥/ أحمل الإمام أحرجه  ٢٤١

٣(، ١١رقم)الإمام، حلف، القراءة ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والارمدىت (، ٨٢٣١رقم الكتاب، 
(.٩٢" ١ رقم الإمام، به جهر غء،ا الإمام حلم، القرآن أم قراءة باب الافتتاح، كتاب اش؛ والن

(.٧٨٣رقم)الصفج، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٥( 



^قضاه1ينيصاسمماصبجحتبل ١٦٠

فإثثنمن، إذا اليد عنل ينمط كإ محلها، بنقوط الفائ عنه فنمطث، الفاقة، قراءة 
الحل.فات لأمه الوصوء؛ ق عنلها ينمط 

فقوو:ا،لؤلم، قال ما الإجاغ أثا 

عامه،]الأءراف:ة'مآ[ ه ؤأنيتإ ك, آسثعؤأ آلمز؛ان نيكك\ يإدا ؤ الأية! 
هريرةأي حدث وأما قصصها، الكتام_،اا بناقة مرأ لم لثى صلاة ءرلأ وحديث،! 

لكسفيه، يقرؤوا لا أف ءقيآلصلأْؤئم الئّول فيه جهر في،ا عام هو ثعم، I فنقول 
أي!يمنلوا،، >رلأ وقال! الصح صلاة من امتل جئ الصامت، بن عبادة حديث، قصصه 

١^١^،،؛.بأم ررإلأ إمامكم ح دمؤوا لا 
مىكثير إليه ذهن، وكدللئ، نحمذآممق، ' الثانمنرر مدهي، هو نراه الذي وهدا 
عنولا الفامحi -ننقط لا أبا أيضا والشوكائِص;;ى ، ٠٢كالثوكائر١^؛^ 
سحناالقول هدا احتار وكدلائإ أصح، المسبوق عن نقوطها ولكي المسبوق، 

والثرد•والمأموم الإمام حق ق وكن أما  ٢٢بار ئن >^ ١١عبد 
يلمرملكن مثلا، لوئثي فتإ المأموم مسألة ق سامح باز ابن الشيخ لكن 

ولوسياى.ثكنأنهلأصغ-زكها ءلالنيليأ؟اا 
ؤإذافيها، \لتيوه\ اونحة شت، ننناى تزكها إذا الأركان من وهي 

(.١٣٩/٢(،ماةاس)١٤١/٢الخاوىهم)^ظر;
)آ(نلالأوطار)آ/؟أآ(.

)م(محوعمحاوىاينباز)اا/بالإ(.



١٦١ةتاّاسلأء)ب1بسةاسمة( 

زلأي)الموولأ( ِفي مالك وواْ البق. فته جهر فيإ مرنوا أف الناس هاسهي ت هاو 
ق-ناةةضع إذ لكن الأزكانل١'، كنائر ص، ض تنقط لإ ء -بمف ثي 

له.الإمامأئصش 
محناأذمرووا الناس ررهاسهى مفهوم لأل وإنراوْ؛ سكتاته ومرأِفي 

خمحمحه«أيءمحؤونوي•

يمزألم ؤإذا أعاد، ؤإلأ عليه إءاد0 فلا به مدؤ الوي الخهل من كاذ فإذ جهلا؛ كان 
صلاته.ثصح لم اُبمهرية الصلاة ق المأموم نيا 

ط:ضمأا،لأموممجفياضمح؟
الإمام؛لقراءة ينمسث أذ فالأممل معه. يمرأ ولا الإمام، قراءة بعد فالحواب،! 

ينشعفكويه لها، الامتلع محن، الإمام قراءة إذ حنث، أممبمل؛ لها الإنصات، لأذ 
معرددها إذا وأما برم، ؤس هو ٧ بجئ كنيه مذ أول الإمام حمح، ل ركذ وص 

هآكفث ب ق؛ ؤألم1ث قال،! إذا الآيات<، اس،إع عن مينشغل اثه فمعناْ الإمام 
تقول!وأنت؛، ه أتيم ؤأ}أنإلي يقول• هو كان فإذا ه أتيم ت سيقول الإمام 

اسمتعاعه.عن استغنت، ه ادثلميرّك> يئن المنيِف ءؤ 
الأستفتاخ،أْلاو والإ٠ام ^، الأّشاح محي الإمام ش الiائ قال إذا وأثا 

بأس،•ملأ 
علمقدم والدليل بالدليل، شلت، يقاو: أذ اشلميل ذلل؛، عن الخواب، [ ١ ] 
المسوي،ولأن يمحئنبمة؛ أبى؛آكرْ ^•_ مذ ذكزنا هوما والدليل المياس، وعل التعليل 

المراةةؤهوءل الذي أوالموضع المكاذ درك لم 



اسقضاه1همهمصاسمماسبجضل ١٦٢

بمرألألكل اللمي أل ابوقاذْ روى ة رفتي؛ فل المامحةِق قراءة وتجب 
أ.عثهل مممى الكتاد-،اا لأجمرم(أم اق 

مانيء/فيمح،...س.س..........ب..........
آلهوعل عليه افه صل البى بأف ركعة فل ي تجب الفائ أ0 عل ا>سدل [ ١ ] 

كأن:خلوالآصأماواب
الفعلمحرد لأف ٠ ر ه أصل رأيمول 'قيا ررصلواوقال؛ إليه؛ يشاق—١ حتى يتم لا منه 

بهالاستدلال لأتنكن ءتأدة أف فحديئ الؤكئة، عن محفلا الئجوب، عل يدل لا 
أصل«.رمحئوف 'كيا ااص1واوملم: آله وعل عليه اش محل زي بإصامحة إلا 

اللففللكن الصحيحتن، ق أصله أف مع التمريض، بصمة قاله الحديث هدا ]٢[ 
سخإن;ئاسلذبم

لسشئهاا(ر،*.
قأو؛ صلأتلثؤ، من بمي ذ؛ءا ذلك افعل المعنى؛ أف عشل الصحيحم, ولففل 

والما--،والظهر العصر ق ذللن، افعل يحني؛ الصلوات. كل ق أي؛ كلها، صلأتلثج 
اصخ®ثم الصريح؛ باللمظ أتى محملا الصء،ءيحما ق لففثه محلثأكان والفجر، والعناء 

ل'كلزمحفلزق.

وعساامت(، ٧٧٦)رنم الكتاب، بفانحة الأحريتن ق يقرأ باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه ، ١ ل 
قهيبمن.قتادة ش حديث من (، ٤٥١)رقم والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب 

حديثمن (، ٦٣١رقم)جاعة، كانوا للمافراذا الأذان باب الأذان، كتاب المخاري: أحرجه )٢( 
خ.بمن.الخويرث بن مالك، 

ةئ^بمئ.الزرقي راغ بن رفاعة حديث من ٣(، ٤ ٠ أخمد)أ/ الإمام أحرجه  ٢٣)
ومجسالم؛(، ٧٥٧)رنم والآموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٤( 

ختهثبمثئ.هريرة أيب حديث من (، ٣٩٧رنم)ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 



١٦٢ةتإبااسلأةرب1بكااسمة( 

ذواك«نل زمحتؤ ثل ل رراصثغ محال: ئأ سم«،  Ujالكتاب هامحه مماو:١١١٧ 
^؟آا،قكثنوكوزمح،كامحع.

بمص

......................

وذون نكن ولأنث ص: لو لأنث  ٣١محة مذ ا.يازا ذلك قال [ ١ ] 
تمءحلا بقوله•"ركن ذلك فاحروعن الإحرام. تكب،رة فل ت قائل لك لقال ركعة، كل 

يريد.لها موافثه ثكوف حتى العثه صع فكانه الصلأةاا محه 
محيرلا كويئ وأما ركعة، كل ق واحته أما والصحح رأيه، هذا ]٢[ 

كهث.لا فكذلك الفامحة عل ينجز أذ  ٥١ف أص 
لالفائ:أ-مi 0أمبمشآتيء آكفث ب فتقرأ: ]٣[ 

وصلعندما مثل اذ.كركشر، قراءما ءْي فإل مممرقة، غي يعني: مثواليه ]٤[ 
بثزطمحلويلأ مئوثا ، iSwأو يادعوممرا، جعل ]الفانحة:آ'[ آكغبم؟اب آلنذط ا آني ؤ إل 
يضر،لا فإيه إمامه قراءة لأاستءإع ككونه مئروعا كاف فإف مثرؤع، غن يكوف أف 
كانإذا أما إتمامها، من يتمغن حتى القراءة هذه  JiJijفيعا يتئكتؤ إمامه أة •٣ إذ! 

ولوكانقراءتها ق ينتمث فاثه القراءة مذ فئ إذا بممت، لا ايه عادته من إمامه أف يعلم 
الإطمثزأّ

لاثهثفرد؛ أذ مح—، لثزعته، معه الفامحه تمرأ أف ينقنلذ لا الأئمة وبعض 
المتابعة.وب؛ن الفامحة قراءة بئ مح.تع أف يمكن لا 



سقضاه1نينيصاسممأسبجص ١٦٤

دبكمعل ثإو أعادها. عامدا، طويل ثأكوت أو ممر، ذكر قزاءما يطع هإف 
ايالأةلأموت.ثاك.ئوى;ذا،أزكال 

ُ.الصلاج خ بخلاف، يالنة يشئ ملم ياللسان القراءْ لأف ثممهبع؛ لم قطعها ثوى 
شدة،أو منهآ ُحنف، أحل مإف ا، يئدذلأ عئزْ بإ-ح—دى فيها وهفا 

الشدةحمق ال وفر، ح مماء أقمت و'الثدة ^٤^١، دم'أها ثن لأنه ثصث؛ ثن 

'١

مثلانمطمت،، أيتائها ذ ولونواه ثبمل، لا تمامها بند الصلاة ءْفي نوى مإف -ا ١ ت 
لوأرادحتى شئ، لا الوضوء بعد كان ؤإف انمطع، أثتاته ل قطعه نوى فإذ الوضوء، 

أثرفهدا الصلاة استقبال أما انثهت،، العبادة لأف الوضوء؛ بيذا حديدة صلاة استقبال 
فئفإذا انقطعث،، قطعها نوى فهوإذا بالعبادة مئلس أيه دام ما ررالوضوء؛، العبادة 

لأماولايصح؛ ١^^، نيه معنا0 الت،ام بعل قطعها نقه لأل تضئ؛ لا رقعها ونوى منها 
وقعن،.

حتىيفعله فعل هناك فليس فمط، نه الصيام لأف اشئ؛ الصيام قطع ولونوى 
دامما العبادات كل وق ينشئ. أثنائه وق شئ لم انتهائه بعد وقطعه اُثهى إذا نقول؛ 

فإثهالخج إلا ينمعها، أذ يمكن فلا فئ إذا أما انمطاJنإ، المهئ ونوى ما متلبسا 
•مسسنى 

المثدد!والخنفؤ منها، لبن، وال1نلة سديدة، عثزة إحدى فيها المامحة ]٢[ 
سديدةتزك إذا فالقارئ بالباء، الباء أدغمت، لكن ُر؛بُ أصلها؛ "رب" حرقي يعنى؛ 
ممىوقد جاهلا كاذ إذا ولكن صلاثه، تصح فلا كامله، الفامحه يمزأ لم اثه معناه 

عليه.ثيء لا ايه فالصحيح الأشياء هدْ ينلم لا وهوبمن طويله أوقات 



١٦٥مماباسلأةردابساسلأة( 

نحل

بنوائل روى ة بالؤراءة؛ محؤ محر محا يبجر:بما آية• محال؛ ثبجا، همع لإدا 
وزمغ٠^٠٠ مال؛ تالفائ:لأأ ١^^^ ولا محال: إدا لكف البن. أو لخجر 

ابوداود.وواه صوثه. تبما 
ؤ؟الإمام ُال، ررإدا ه' افث رئ—ول يمول يايتثؤ؛ ْع ا،لاموئ-ول ويومن 

^»يذاماوامهأئوااس......................
يمنأى أذ فإثا اوثة، الئلأة و الفامحة و يتهازذ الناس س كثة سألا: 

يقنافالذي بالقراءة، اقلق يى لأبد فنقول: الثمتم. يوف اللسان بتحريلث، أو قلبه، 
اووف؟،ضبم،إبغفألهمإتياث ؛القاو،لأمال:مأ. 

نفثه،أفبمجع لأبد يقول: العلكاء فبمص قءهإ؛ثئ: اال*ل،ا:؛ قنلأأء١ فته الجواب• 
يمثأثه محرد أما محاوجها، من الحروف يظهر أف والسرمحل يثرحل. لا ايه والصحح 

منفيه لأي مأكالا« تن كدا.. قال ررئن فيه: ذكز U كل بل يكفي، فلا قالبه عل الهراآة 
الخروف•إظهار 

محهيراجع لم من c*(؛ "وأم، الاس لجمن بجم وقل- شرع• إذا ذاْ• ء ا-١ 
قست، عثأ غملأ وهذا التأم؛ن، من فؤخ إذا أي: ٠ أس*ُ ءإذا ا،لننى: أف الألفاظ- 
أفيكوففكتئ هذا وعر آم؛ناارأُ صولوا: ه آلمثامحن ولا هال: إدا ٠١منلم(: )صحح 

الملأة،ياب، ت لم وم(، ٧٨رثم)٠ الإمام جهر بابؤ الأذان، كتاب، اJخارى; أحرجه )١( 
رء؛ونبمتئ.هريرة ش حديثه من (، ٤ ١ رقم)٠ والتأين، واكحميد التسمح باب، 

الصلاة،كتاب، لم: وم(، ٧٨٢رنم)١اكأمين، ا،لأموم جهر باب، الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
هريرة؛مح.بم؛ل.أي حدين، من (، ٧٦؛/ ١ ٠ ١ رنم والتأس، والتحميل. التميع باب 



صضاه1نينيهعاسممأسبجءتبل ١٦٦

عانه.مممق عفز)ه« اللأتكه ضأ يأمسه واهق س يإيك 
حئىإلئومنوف يؤس الربثرلكف ابن أف عطاء ووى ة بما؛ وبجهروف 

الئاأمح(تي)مسنده(.رواه ^4؟• للمشجد 
القزاءةحش يدكوه لم قإف ليدكرْ• الماموم؛ به جهر الإمام دجٌبم لإف 

لإغته؛لأوهئتةداتش.
محز؛لمأ الم_لم نيئ لإل التحقيق، ْع ومدها الألف صر محازت اريزا؛ ؤق 

نحل

سعهزأ دلك،، عن ١^^ صاى لإف ثعئمها، نزمه المائ، محسن لإف 
وجهئن؛عل حروفها؟ عدؤ ككوفِفي أف نجب وهل عثرها• من ايات 

اكزابمميزبا-قؤوف،ياغتريث،كالأي.لأف نجب؛ أحد۶^١: 

مش،ا،لأأوئتو0 ا،لؤلمات قال ولهذا الئامثن،؛ ل شنع إذا أي■ أس٠٠ ررإدا قوله• معنى؛ 
دأبم؛قةاا•ح ا1أئوئو)؛ راؤيؤس فمائ،؛ الإمام مع أى• 

كعامد، بغر ُ'أمثر(اا أقول،• أف يجوز الولب كلام عل بمش• -ا ١ ا- 
لأفثبور؛ لا فهدا ا،ليم، وتشديد الألف بمد ااآم؛رأاا أما ا،ليم، ونحفيف—، الألم، بمد 

ثابت،هذا هل فيها يأظئ فلهيا الأماثة، من ®أميرأا® حتى لكن فاصدين، ت بمعنى ®آم؛ناا 
تكونررأم؛ن® أف المثرك باُب من هذا فيكون بأس، فلا لعه ثبم، إف لا؟ أم للثة اق 

الخائن.نحد وتكون؛معنى! ارسءص1ّ،، اللهم ؛معنى• 



١٦٧ةتاباسلأة)بابسإتسة( 

قالعصاء يغتم لز ُني؛ل يوم صوم يائه مذ لأف ينثمث؛ لا والاحر؛ 
بمدرها.نجن نا كزز نبما من لإ يإذ مثيه. يل زي 

م!الثامحة، من  iLنجن؛م م ت ئامن ؛، ٠٣١م قزأ ذ\ش: 
عترها٠من بتدله هفا" أف وجب مئها عجرعنه ما عترها، مذ 

لأفاضَ^^،لإءأن؛وجم؛بجاسم؛ 
اش،زامحتش،ذلأوبجاشُ،نبماذ تغال 

أكم،وافت افث، إلا إله ولا ف، والحمد اممه، ارّبحانى لكلعات: حمز هن.ه [ ١ ] 
ولأ>وولأمةإلأباله«را'.

منها؟أكثر وهي الفاقة عن ضان حمس يعني كتف ت مائل مال فإف 
الثزآنمن لوهمأآيات U بخلاف هنا، مه اثدJ جني غي من  JjJlلأن قكا; 

ايئس.مى لاثه المامحة؛ بمدر يكرف أ0 نجب مإثه الفاقة، غتر 
.^١١١٤٥بمدر _، الدم، ولا القنآن من شبما من لا كان فإذا 

والأءجسمنالأس محزئ ما باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٣٥٣)٤;أحد أخرجه)١( 
القراءة،بمن لا القراءة،لن من مجزئ ما باب الأفتاح، نحاب واكمائي: (، ٨٣٢رغم)القراءة، 

ئقهمحن.أوف، أي بن اف همد حديث، من (، ٩٢٤رنمر



^قضاه1همنيصالإئماسبجءئبل ١٦٨

أنتطتعلا  Jiممال؛ الني. إل رحل راجاء مال؛ أوو إي بى اش عد ررى ثإ 
فه،والحئد اف، منحاو ٠١قل! ممال1 ؤنتي.أ ما يعلمني ، jT^Iمى مسا آخد أف 

خنلولأمةإلأبافازواة5رئاثئ•
قإلكالمام. عنه، العجز عند مهامه عتره ممام الصلاة، ق ركن زلانث 

يويوي1.

نحل

روىج حلمه؛ من فيها ،زأ نكته، المامحة بعد ينئث، ال للإمام ؤيسشهمب 
منمغ إدا ونكته كمت، إدا نكته نكتي، ه اض رسول عذ حفظ انه تمز0ت 
داودأبو رواْ لالفاتحت؛لإ[ أههآقأّه رثُ ئنين آيشثوب ؤراءة؛ 

القناةْفه، داعثئوا ت!كتتان، للإمام الثحم_ن: عد ثن نتنه أنو زئاو 
أدثآإنهلس:طآا.ئاو: ^١ الثلأة، ^٤ ١٥١^١^،،إذا ^١٤^ 

والبحاريفيها، وهي"محتلما تمرة، عى الحتن، رواية من الحديث، هذا [ ١ ] 
منه.تمع إله قالوات الحافظن الحمقى من وحماعه 

:الأى عن ثابتؤ إيه ُت الاري(ر ق)فح حجر ابن الحافظ فيه قال والحديث، 
المأموممرأ ما بمقدار تكون أنها العنإء بعص زعم ك،ا لمست، الثكته وهدم ]٢[ 

الفامحة.بند يمزأ ماذا ؤلبملز النص، إليه تراد حفيمه؛ سكته ولكنها الفامحه، 
٥(. ٤٧٢ريم)العقيمة، ل الصبي عن الأذى اماؤلة باب، العميقة، ياب، البخاري: انظر: )١( 

■( ٢٣٠)آ(فحالارىرآ/



١٦٩كت1با)هلأة)بابسةاسمء( 

الفامحة.بمدر ينغئ إيه فقال! الفائ المأموم بمزأ أف أجل مى إله قال! مذ وأما 
المأموميفزأ ما بمدر الثورة قراءة يند يسكت الإمام إل مول! أف يلمرمك له؛ قيل 

وهداررق^ مورة المأموم يقزأ ما بمدر امكت نقول! ه ارق محورة قرأ فإذا السورة، 
لأ:قولبهأخد.

قراءةالمأموم يكمل أل أجل بن ليت الثكته هده أف الصحيح كان ولهذا 
قراءةق يئتٍع الماموم ثإ بمزأ، ماذا ؤيئفلر القس، إليه يراد أف أجل ٌن ولكذ الفامحة، 
الراجح•القول عل الإمام قرأ ولو ؤيكمل الفامحه، 

رىوالدي بدعه، قاما الثكة أؤلمال إذا المقرئ أو الإمام بأف صرح نذ وهناك 
الدىأما ُاوعه« »إوه بمال: لا القق علمإء فيه ا•حئ^م، الذي فالم؛ء وجه لا أيه 

لكاوؤإلأ >رذثه« نقول: لا الثوقاتما علماة فيه ، اخلفما أثا فنني. ابدع أفل به قال 
علنهآ ءئ نخن تذ ئي ئبمدئا. فيها المخالف يكوف حلاف فيها ألة مكل 

يعثرولهذا محذ؛ إ اثثدعتذ؟ ئحذ فول أف الممكن ثئ ألتس مبثدعه، بأنم الناس 
نقولفهل عريصة، محلويلمه خلاقامت، قي —الفقهاء— الئق عناء لأف عاطا؛ ^٥؛، ٠٤١هذا 

يراه-لا -والاحر الإبل لخم أكل عند توصا لمذ نقول هل إ ئثلغ؟ إيه فل 
ثراه"لا ~والآحر الركؤخ عند اليدين ريع لمذ نقول هل ئثدغ؟ا إثه توصات لمذ نقول 

AjJنقول:يغ؟الأ،لأ:ضلمهذا 
الفامحهالمأموموف ليفرأ يقف الذي الإمام لآءهآ؛ثهبيع الإسلام شيخ كان ؤإف 

مذلسوا به قالوا الذيذ العل،اء لكن يه، يقول من هناك كان ؤإف صحح، فهذا كلها، 
الأئثة.



سقضاه1نينيصالإئماسبجضل ١٧٠

فضل

'،اiثصلا طواو من الصح ل، يآكوف نورة، الماقئة بعد يمزأ أف ؤيس 
أف٣ نن جايئ نرى و أرناطه؛ من تائرهن وو قصارْ، مى امُب وِفي 

•منلم رواه المجرب-ؤف4• ل مرأ لكف البي.؛ 
والثناءوالطارق الفلهروالعصربالثناء مرأِق البي. لكف يال• وعنه 

أبوداود•وواْ الثور. من انأرؤج، دان 
وئزأالفلهن، صل الشس، دحضت إدا اممه. رمحول كاف قال! وعنه 

كالقإثة ال2ثإغ,( إلا كلها والصلوات كيلك، والعصر إدا سحؤ! 
مملها.نبم5دوداند/

بمفيذلالئ،ممأيزأ^ل
الةتاد٥ ١^ روى لنا صلاة؛ كل من ١^^ يتيل أف له ويسثما 

اوثاد،ؤنومح،ثابحة الفر من الأولإن اوكتن الض.كال:ئنأق 
مىوأوساطه! ررعماا1 إل ررق® من وطواله! ااق،ا أوله معروف! المصل ]١[ 

لكثزةئمصلأ؛ ونس المزآن، آحر إل الصحي® ١٠من ؤقصاره! راالصحى® إل ارعم® 
فواصله.

راق®أف قلته، هوما المشهور لكن الدحان، من يبدأ المصل إف قال! من وهناك 
صأئلالمثئل.

الوجوب.عن احي_از وهذا السنة(. به حصلمث )يعنى! نسخة! ق بعدها ]٢[ 



١٧١ةتاباسلأةرطواساتاسلأة( 

الركعىيقرأِفي ولكن أحيائا، الأيه وينجع الثانية، وبممرِل الأول، يْلول،ِق 
الكتابمامحة الأولى ١^^، و ام مزأو زكاذ الكتاب. بمامحة الأم:ي 

مذالأول الركعة يطول،ِفي وكاف الئامحؤ• وبمئرِفي الأول، يطول،ِفي وئووس، 
ظةامحزد,ثوكأورزو: زو ه. ثممق اكاته. ق نبمئز \شم ضلأة 

دركالأازجمالأوق٠

ِسصزلأاكاهِسممب،
امحثل١ا.لهدا 

نحل

والعشاء،المعرب مذ والأولتم الصح، ل 'بالقنا٤ة ابهزل للأمام ويس 
لأنتي.كانشوذ/لالئ،.ؤالإماثمحانناءَذ;ك؛ 

;?؛.محه،٠ ا-ؤاورير تعيد أي -لخدث م_دد؛ أف يأس لا بعضهم• وقال، ناء 
يقولتنعيد أي حديث، لأ0 منه؛ أرجح ٠ ر?؛.بمئئر ثنائه أيى حديث، أف شك لا ولكي 

قتادةأي حديث، وأما والتمييز، هو والحزرت .ا؛ الحم، صلاة ًٌُرر رركئا 
بأس.فلا أحيائا فعله اف الإنلوأف لكذ فصريح، 

علداوم فكونه الزحوب، عل ابهر عل ائذ. بئداوئة __J، ربجا ]٢[ 
وصفهدا لأي قالواI منتحب بأيه قالوا لكن أنر، انه عنه محمظ ولم هدا 

(.٤٥٢)رقم والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ر 
كتابلم: وم(، ٧٧٦رقم)الكتاب، يفاتحة الأحري؛ن يقرأق باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.٤٥١رقم)والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، 



بذحنبلأص الإمام ص ي اه1ني هلي اصليق  ١٧٢

الممردجهر محإف عيْ■ إسإغ شد لا لأم الإنام؛ لغي ابفث يس ولا 
١^۶.من نا ِكذاء \]أ\ثإ ده ي ؛ j\^iلأم نلألأي 
ضلأة»إن ١^ ِكنو ؛؛ ^;١١لإ ^٧، محضاثا م ضلأة داصُ ثإذ 

البجارعياءُام

صثةوهذا مسها القراءة وجوب اشوص يه جاءت والذي للقراءة، أوصفة للقراءة 
فقط.

]ااالصححهء؛لأن
يثملوطا ٠ يومءار "كل يصخ *كهل »هصخ قال! وصلاها الشص طلعت، حتى ١^٠^ 

أوستهاصلاة عن ثام ررمن وملم! آله وعل عليه اممه صل اللمل قزل ولعموم الحهزما، 
٠٠٥١هيئه أيصا به واد الئلأة به؛؛١^، يائ ه كإ وهذا ذ:كزها((رأا إذا 

جهر،النهار ق الليل محلاه مصي إذ الممضق، حنب اثه فالصواب وصمتها، وكنمتها 
تبجر•لم الليل ي النهار صلاة ص ؤإذ 

منشاه،فريقه فإما ا-ئعة صلاة وأما النهار، صلاة ق يبهر لا أذ الثنة ]٢[ 
وكومما-بمع، فلكثرة اجئع، هوكثزه استثنائها وسب والعيدينكنللئا، والأستنماء 

القراءهلكوذ الإمام؛ مرآ أذ الناس—، مى صار اتلي.— أهل ~كل واحد إمام عل 
واجي•إمام قراءة عل ؟كونوا أذ لأجل ثبهر أل المناسب، فمي واحده، للجميع 

قتادةأبير حل.يث، من (، ٦٨١)رقم الفاثة، الصلاة قفاء باب الماحي، كتاب مسلم! أحرجه )١( 
غئثئبمه.

ومسلم؛(، ٥  ٩٧)ذكر إذا فليصل صلاة ني من باب الصلاة، مواقيت كتاب الخاري! أحرجه )٢( 
ماللث،ين أنى حديث من (، ٦٨٤)رقم الفائتة، الصلاة قضاء باب الساجل.، كتاب 



١٧٣ةتاوااسلأة)بابسةاسلأة( 

،٠٥ئاته'ؤإذ ثتار، ضلأة لأي ٤يهزل١ا؛ لإ ثلأ شتحاثا م ؛ ٥٠ثاتئ نإف 
جهن.ءعة، ق تلا مممحاها 

خدثِفي لأن ١^؛ مو نكته أذبمئث، اشي من مغ ^١ 
تكتاءا.القزاءة مى هرء ررؤإدا رواياته؛ بعص ل نمرْ 

ظ'
هؤآمّجسدإ ؤأئءظ،مأ افه لموو اوابع؛ الركن وهو يركع، ئم 
إلمام إدا كاف اض. وئول أف هريرْ ابو روى ة بلرمع؛ نثكم لالخحتماما؛ا 

حنيكن ثم ينجد، حن يكن ثم يركع، حنن يكن ثم يقوم، جنن كن الصلاة 
ثسأ.البماري رواة ^1. صلاته ل ذلك، بمي زأنة، :>دع 

رواقان!اف5بنات هذ0 وق 
»ضثواياه1و: زيد ص، الين.لكو لأف زايه، أي إخدامحاث 

محعبجهاهصذ/سممحم■
صلاةقفى ثإل يبهز، لم الليل ق النهاو صلاة قثى إذ ت يعني غريب، هدا ا ١ ل 

صإذا أنك يخي: بالعكس، الثاته تكوذ أن هدا تمض وكان محهز، لم النهار ق اللل 
الليلصلاه قمى إذا كذك نقوو: مز، صلاة قمى لأيه عئهز؛ لم اللل ق النهار صلأ"ة 

•جهر صلاة قمى لأنه جهر؛ لنهار ال 
محهز،لا ليلا اثا قف إذا النهار الأداة، ص القضاة خبجآثت: العلماة قال 

دقا،بمفى ممطثط، لأي حثوزبما، عل تش فلا ابمة صلاة الفائ كانت إذا وأثا 
منه.للميل مناويا يكوذ أذ يلرم لا والبدل 



سقضادىنيهمصالإئماسبجينل ١٧٤

نملآئتيقلإ:محاني؛تيم،ثلأه3
ا.قاء؛ا".؛أه؛تاينضثإت 

عمت.ش -قديث ^؛ ٥١ْغ نديه يزم اذ ؤيتشثب 
لايئىائت ثثشتدت؛؛ ص ■يرثني' الإسق؛ زئذزالإيزا؛: 

]٢[.  ء بدؤيه

لأفإنمايا؛ يجوز لا وأنه واحف، اصرات هذْ أف ، الأَئو والصواب [ ١ ] 
لكن؛٤؟^ولأنه ثكيوا«رم الإلكم ثي >اإذا غال: وسلم وضآله عيه اممه صل الض 

واجثه.أمتا فالصواب ، jij^^ (j؛هوالفاصل ذللئ، ولأف وريع؛ حمض ل كق 
والتنهدأيصا، ااتئهل يعلمه ولم يةال(ت أف فجواره أيضا، غثره هال، وكيلك ]٢[ 

شل،فيه أماء ما علمه إثإ والئثالصلاة، منأرلكن الأمحرركى 
أيصا!لملنا المييء؛ حديث، عليه دل، ما إلا الصلاة ق واجب بثيء نقول لا اثنا ولو 

\لئلم؛؛ر\بهذه أف فالصوابا ٠ ١^^٠٠١ من معك، سر ما ^١ ٥١١١لموله؛ نجثا<ا لا ررالفامحه 
واجثة.الأنممالس —تكبيرات، 

ونطا،أفيكو0 بثزط الفقهاء قال ^^٤، ١١ق الأجزاء مقدار هذا ]٣[ 
محرُني،يداْ تكوف الماس بمص لأف المدين؛ صتر ولا المدين بويو لمس أثث يعك، 

قليلا.إلا انحناء إل خلا؛قاج طويكغ( يداه تكون الماس وبعض كثير، انحناء إل محتاج 

كتاب،لم: وم(، ٧٢٢رنم)الصلاة، تمام من الصم، إقامة بابظ الأذاjا، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
رمح؛هءتن.هريرة ش حديث، من (، ٤١٤رنم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 

كتابلم: وم(، ٧٥٧رنم)والمأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
نمحهنبمئئ.هريرة أي حديث من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ل الفاتحة ثراءة وجوب باب الصلاة، 





ضلبذ iحمد الإمام ص ي الكايؤ على المميق  ١٧٦

نحل

روايثان؛وفته '،  ١٣٣١ربا ئيحاف بمول؛ ثم 
هداوعل الإمام! هدا صلاه محقوق -^؛؛ ٧١الناس أكثر ما ولكن ستأنفوو، لا الأركان 

مكانه.ق ؤيبمى ينمصل يتاح أف ينقلع لا اون،ي ت نقول 
هن.هلممسك. وأكمل عنه فاممل الإمام مثايعه يمكناك لا كان إذا حال كل عل 

لكذمتمرد، فاث تد.رك لم ؤإد جاعة، لك،إدراك يكتب أدركشركعه إف القاعدة 
صلأنلث،.لإصلاح 

■■ العيمليخني■؛* ر؛، ®سبماذ قول؛ به يأس لا حديث ل أيضا ورد وقد [ ]١ 
ربمدوس ءرسثؤح يقول؛ كان أيه أيما عنه وبت '• ويخئبُْارالأعل ري ثبمان 
ركوعهل يقول يمحرأف قهبمهاكال عائثه حديث، ق عنه وبث، ا. والروح"ر ااالأقكة 

الأيأاغفزفي«رم.ثبسك »اضاكامحلمنواا ونئودة: 
ربت*ثبماذ عل الاقتصار يوف وسسيح تعظيم فيها أدكار مى ذلك، سوى وما 
قوآوئلآْجم:١^),< فبمكنألي>ثثينمل الأغل،، زي ئبمان اسم.ؤ 

ررقتظمافيهاوي((اأ/

من(، ٨٧)٠ رنم ومحجودْ، ركوعه ق الرحل مول، ما ;اب، الصلاة، كتاب، داود؛ أبو أحرجه ( )١ 
خ.ةتن.عامر بن عقبة حديث، 

خ؛.بمها.حل.يثإعاتثة من (، ٤ )٧٨ والجود الركؤع ل عايقال باب، الصلاة، كتاب مسالم؛ أحرجه ( ٢) 
الصلاة،كتاب وسلم؛ (، ٧٩٤)رنم الركوع، ل الل.ظء باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 

•ة.بمتا عائشة حدينؤ من (، ٤٨٤)والجود، الركؤع ق يقال ما باب 
(،٤٧٩)رقم والمجود، الركؤع ق القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب لم؛ مأحرجه )٤( 

ق.بمثعا.عباس ابن حديث، من 



١٧٧كت1باسلأة)و1بس،تاسمة( 

رهروت ل، انه عامر ن عمه روى تإ نجب؛ إحدامحا؛ 
أنمبلمه روت يلتا ز رراجعلوها اللمي مال تالوادة؛أماآ ه العقم 

فعلزلأنئ أ■ داوذأ آبو زواه ئجود'5ماا ق رراجعئوها د1و! ١[ ]الأمل: زه 
كالمام.واحس، ذكر من يئل  ٢٧٥لصلاة، او 

شُشءَِفيمأ'.

بهجاءت ما والعدوو فهوخر، قوآئغؤئمُ اتي، عن ورد ّْا نقول؛ دلكن 
العمومل عليه ينثني أذ يصح لقظا هناك أف لوفرص حتى لا؛نبغي الأذكار ق الثنة 
ءفييأصآؤئيمُاتير عن وزد ما عر فالمحاظه الؤمث،اا فيه ارعظئوا ذكزت: الذي كهذا 
اول-

)رثتحح: jLالتنظيم، لفظ فيها ليس لكن واردة أدكازا ازكوع ل ولوذكر 
الرُث،اافيه ررعظئوا لقوله؛ العظي،ٌ زثخ *ثيحان يقول؛ أن لابد محزنه، لا فإثه يدوّن" 

اطوم.ظونيكالنا:
أوارننحالالأعلاا زئا »ثنحان وجويت، عدم عر ;؛٥١٥ المزلث اس1دو [ ١ ] 

أيْع صلاته، ل اليء يغلمها لم البي. بإل الثاية الروايؤ ثم، ك،ا العيم" ربا 
ماأكثز العلما؛ من وغرم المولنن لكن الوجوب، يؤيد مما وهذا داود، أيٍر عند وزدت 

>الصحيحش ق ما عل المسيء ، حديق اعتمدوا 

ٍذإإشصسخ أن الأسدلأj -ومي هذه أن عزفثم ]٢[ 

ومسلم:(، ٧٥٧)رقم والمأموم، للإمام القراءة وحوب باب الأذان، كتاب الخاري: أ-محرجه )١( 
زْ.بمنئ.هريرْ أي حديثج من (، ٣٩٧رقم)ركعة، كل ق المانحة هراءء وجوب باب الصلاة، كتاب 



ايدبزحنبلالإمام  ٥۵ي الك1ني ئى اصليق  ١٧٨

رثع»إدا هاوت البئر. أف منعود ابن ووى بإ ثلاث؛ الكناو وأذثى 
ثنحاوهلمل: شجي ثإدا أددا0، ودلك ثلاثا، العظتم و؛و! سبماف محمل• أحت'ؤم 

واحدةهل امحتصز ؤإن والرمد-ي• الأئرم وواْ أدثاْاا ودلك ثلاثا، الأغل ري 
الأكم.صفأيزكص؛،كأل

محي

١^^وهدا ياجا، يعتدل، حز حميم، لمن اشّ نجع قائلات رأته يري ثم 
مضلائه: البن.هماءو  Syiزالثاع؛ الثادز ١^ زالاغداو 

لثىاف راشخ قال،؛ افه. رمول، أف حميي• ب، حديث، وؤ، قاة،ا® يتتدل، حر ارمع 
معتدلا.موصعه عظمِق كل رجع حر واعتدل، يد*يه® ورغ حمده 

الكبر.ق دكزئا لنا روايتان؛ التنميع وحويت، وق 
لمناض تخ الإمام؛ مال ُُإدا ه•' اش رمول لمول للمأموم؛ ينتغ ولا 

الخنداا.ولك، رثنا هقولوا؛ حمده، 

أ.دكنJاا لنا روايتان؛ وجوبه ؤؤ، الخمد. وللئ، رثنا اعتداله؛ ويقول،ِق 

ندكنلم ذلك، وْع معزوقه أركاثا هناك لأف صحيحة؛ غيث — صلاته ق المجيء يعلمه لم 
إو،اعثته3،حديثالييء،وأجبماعنذلك،بأفلمتاو.كن؛لأفالثّول،

فقعل.فيه أساء ما 

الحمد٠،رارتناولك، يمول؛ الريع حال ؤ، الركؤع من إذارمع المأموم إدن ء ١ ت 



١٧٩كت1باسلأةروابذسمت( 

فيهوزى مد ت نمال الواو• أمر يثبت اممه عبي• ابا وسممت الأيزم! محال 
أمحي•ص ماؤ زعذ محْ، أتجا ص نعيد وعذ اض، ض أحاديث ثلاثه الرخري 

الئ٤ا١ا.ضقثبه قد لأنه و؛ نز س  illزوا: Jliزأن 

المأموثة•ب؛ وأمر يالأ، الس. لأف مصل؛ كل لك دو 

وتمامالرقع انتهاء وبعد حمد«ْ'ا لثى اف ررنخ مولازت الري حال ق والقرد والإمام 
الحندرا.ونك رارتنا يقولان! القيام 

تأوجه ؛؛ ٥jjL^١ ق صحت الثنة ا ١ ] 

الئهءنوازَلكاطرا/الأثل:
اتيأزواَكاطُى.داصت

واكاث:نتاوكائرم.

والثاغ:توالاكاظر'ا.
الماعدة.هو كعا أحيائا، وهذا أحياثا هدا ويمعل الئنة، ثبا صحت كنها 

من(، ٧٩٥رنم)رأسه، رغ إذا حالفه ومن الإمام بمول، ما باب الأذان، تناب اJخارىت أحرجه )١( 
يمحهبمن.هريرة أبير حدينح 

(،٧٧رنم)١ وقيامه، اللل صلاة ل الدعام باب وقصرها، المسافرين صلاة محاب لم: مأحرجه )٢( 
علحديث، من 

كتابوسالم: (، ٦٨٩)رقم به، ليوتم الإمام جعل إن،ا باب الأذان، محاب، المخاري: أحرجه )٣( 
نمحهبمئن.أنس حدبثح من (، ٤١١رقم)بالإمام، ائأموم ائتإم باب الصلاة، 

حديثمن (، ٧٢٢)رقم الصلاة، تمام من الصف إقامة ؛اب، الأذان، كتاب، اJخاريت أحرجه )٤( 
خ.بمنن.هريرة أف 



i ص؛خمؤ ^ ١٧١ض المميق  ١٨٠ |،UX حعدبذحنبل

م؛مذ جئت ما ؤمزء الأوض، ؤثلء الءة ملء مول؛ أف ؤيثحب 
مال؛وأنة ومع إدا كاف البذ. أف أوو م وابذ نيد، أبو ووى ة بمد؛ 

ثئثما ؤمزء الأرض، ثملء الماء ملء الخئد، لك رننا حميم، لنذ افه ررنخ 
مذمحءبملاُرواْسم•

اتيكزي ^A، نص ا.ئو« ولك ررنن١ م الز:ائة بمأئوم ذلاصي 
ثوي:أمئلمتي.ولكائ(( زثنا ررقولوا: 

ا-ئامس(؛وهواحتارأي( لة• الثهاء■ ملء مول؛ انتحباُب، عل يدل ما وعنت؛ 
ُ.كافقبيرا ^ L»i))لإمام، >تذئو؛أ ذكئ لأنه 

ثتما ؤملء الأرض ثملء الماء رربو،ء قوله؛ مض ل العلماء ا-حتلث [ ١ ] 
تازكايا ممن! حمدا يض: أ-بماتاللآذلاك، لوكان أنث انمي فمل: س«را* ثيء من 

فهلوكالأخناتاللآذك.
يحد'أثذ يئن ما يبلء الأذض ثيلء المادات ارثلء مض بل وقيل؛ 

فعله،فإثه ذلك، يعد ثاء وما والأرض عاوايتح الؤ، عيججل افه حلمه ما كل أف 
لأفوالأرض؛ الموات، ق ما كل عل الحمد للث، قال! فكاثة عليه، محمود وفعله 

،لاأ-صسائثاررلوكان المغز؛ بأف القول مى أهرب هدا ولعل محمود، ءغء؟ل فغله كل 
دلك،«.

افهصل اتير قول وأما للماموم، يئتيغ ائه والصحح يمحيح، ليس وهذا [ ٢ ] 

حديثمن (، ٤٧٧)رنم الركؤع، من رامه رغ إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب ملم؛ حرجه أ١ 
ييتهنهئن.الخيري سعيد أيا 



١٨١ةتاوااسلأةردابسةاسلأة( 

وولم1موماعتداله، بعد واتمرد الإمام حى الخندا،تي ولك اررتتا وموضع 
ولثوسا يقولوات حميم، لمن افه شخ الإمام' مال أرإدا ئوله• لأل رئعه؛ حال 

وقعه.حال وهي ا،لامو،، الإمام مول ينقيب يمفي الحمداا 

فنل

اضلمول والتامح؛ الثامن الركن ومحا ئجودْ، ناحدا، ز ختم 
]الخج:بم\[.ه ءؤوإمّجسدإ ثعال؛ 

إلوينحط ناجيا'ا ثطمئن حر انجد ررئم للأ؛عزايأت البي. ^^٠ 
غنز.ان يدث زَلأ;نلإ:ذ;ه؛ ئت;ئة، م يديث ١؛ ^ص 

ojtj ' وثأ؛س؛ جبجثت ئإ نلم:تات، ثئائ، \لأنص م ظ:قع؛أت ٥
يديه،متل ركبتيه وصع نجد إدا افه. رئول كاف هال؛ حجر بن وائل نوى 

تثوثمح.نثاةلإوداثد.
•وا->باُ الأ•ءصاء هد0 عق والثجود 

فهلءاالحند،ا رثك رننا ممولوات حميم، لمن افه نخ مال؛ ُإدا وملم؛ آله وعل عليه 
القيام.بعد يكون الذي للدكر قرص ولم حمن.،؛؛ لثى اف ررتخ مقابل 3، 

محوز؛فلا رأسه، لحلثج يديه؛ إحدى ريع سجوده أثناء ق النل فلوأل آ ١ ] 

كتابت ومنم (، ٧٩٦)رقم الحمد،  viUرسا اللهم فضل باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أ١ 
رء.بمتن.هريرة أي حدين، من (، ٤٠٩)رقم والتأين، والتحمد التسمح باب الصلاة، 



حنبلاصدjj الإمام  ٥٥المميقعلىاماضي ١٨٢

الخثهةأغفلم، نبمة عل أنجد أو ررأمرت ئاو؛ ه السل أف عباس اس وى وئ 
عثه.منس الميمين<، وأطراف والثكتت؛ن، واليد«ين أذفه~ ~وأثاوسدهإل 

روابمان؛الألب وفا 

س'.ي من \إثولأء؛ نجي لا إخدامحا: 
الئيود.نجدت1نص ك م4؛ِلإثازة 

فيهاي ابتهه، إلا الأعصاء هذه من ب؛ىة اكنل ئباثرْ نجت ولا 
رواوي؛

حره اش رنوو إل ررس>كنوا I ثاو حبايب، ض روي ئ تجن؛ إحدامحات 
قشنثمأ.رواه يشكنا*؛ ملم وأكمنا، حبانجا ااؤمصا;ءتي 

نعيصل اركنا I ثاو آس روى ج اأدهسا؛ ظامر وهي تجب، لا والئانيئ؛ 
الثجود؛،مكان ق الحث شدة من اكوين، طزف أحدثا ثفع ءتإأق؛شوغ البي 
وئثبأ.اليحاري زواه 

فومغالحكة أئثثة لكذإذ أطم«را؛ ت ض أنجد ءأمزلم،أن البن لقوو 
ماكئصو،ينح لم الإمام كان ؤإف الطماينه، من الراحس، بالمدر اتى إذا اشجوي من 

عليه.مشمة هناك فليس 

كتابوملم؛ (، ٨١٦رنم)الصلاة، ق ثوبه ، يكفلا باب الأذان، كتاب الخاري؛ حرجه أا 
عباسابن حديثه من (، ٤٩٠رقم)والثوب، الشعر كف، عن والهي الجود أعضاء باب الصلاة، 

ق؛ئئبمما.



١٨٣ةتاباسلأة)وابسداسلآة( 

لكلمدمنياحائلها عل الثجود ئجاو اشجود، أعصاء مى ولأن؛ثا 
عنويخدنه نحديه، ض وبطنث جثيه، ض عئديه محاق أف وينتحب 

١^١٤ووصص إبمثه. عن عقديه حاق البي. أف حمي ابو روى ة ناميث؛ 
ابوذاود•رواْ أ• عجترج ورثع بالأرض، ئوصع^ الئت. نجود 

هجبهته يؤذ محسا الإنسان بمع أذ يكره اله السأله هده ق والصحح ]١[ 
عنستا لاثه بأس؛ فلا مئثصلأ كان إدا وأما وغتيته، ؤمئشحه يه، متصل هو 

الثدي:حدا اسماة قال وقد عل نجد ه وسالم ٌ وض عله اف صل اي 
ام:أقثلاثة إل ينقسم حائل عل السجود إف 

يديه،يضع أف مثل نجوده، أعضاء من حائل عل ينجد أذ الأول،: القنم 
الصدا يدي، عل، جمتئ وبمع 

يكنه،فهدا ؤمئيحه كثوبه يه، متمسل حائل عل ينجد أف الثان: القسم 
١۶١^كنية حاجه هناك كان إذا إلا  ثوكفيها الأرض ثآكول أف أو انس، لحديث ؛ ٠٥٥

بأس.فلا يطمئن، ولا الحبهه، تح_ا صغره حصى أوفيها متعسا، 
أفمثل الثجود، أعصاء من وليمن عنه، منثملأ الهائل يكوف أف الثالث،: القنم 

محئصنلا قالوا: أمم إلا بآس، فلا عليه، ؤيئجد منديلا أو عليها، ؤينجد عتيثه بمع 
علإلا لاثنخدوو الإين واقفة أي ذك قل ٥^١ ماي؛ ولحدثا؛؛؛،؛ ا-بجه 

ئتيءِسالأزض،واط4ُأءاوء.
يعي؛يمده، ولا ظهزْ أف.ذغ دعني لآءهأ؛دهت العلم أذل وقال، ]٢[ 

(،٣٧٩)رثم سجو، إذا امرأته المحل ثوب أصاب إذا باب الصلاة، كاب البخاري; أحرجه ر١( 
خ.بمها.ديناميمونة حس 



^قضاه1نيهمصاسمماسبجءتبل ١٨٤

الأنصعل ويصعهكا بمص،  cliتجها يديه أصابع يمم أف وينتحب 
ثحوويثؤها يدميه، اصاع أط_زاف، عل وت5ول ع وين منكتيه، حذو 

تجدكظ! نق حدومنكينه. كميه وصع اللمي. أل محي أبر روى ة القبلة؛ 
متجدوواية1 ق ِوالقيله. وجانيه باطزاف وانممتل مابضهنا، ولا مفرش، عر 

ناحد.وهو مدميه، وصدور ا، ورك؛تإهأ كمنه عل ماسمحسّأا 

juj ١^١٠^،ذزاهمه مرش ولا ملبمتدل نجد ؛ ٩١١الئ
معناة.عل مممى صحح، حديث، ' الكاوي،ااا 

مول،!ثكاد حتى يمتد سجد إذا المعار الطلبه بنص معلمه وما يمده. ولا قوى، للأعل 
تجوده،ق معتدلا ينجد الإنسان أف هو والمجاماه له. أصل لا فهذا ائبهلح® مد ررإثه 

فلهزة.تزمع ولم 

؟5نلم لو١^ لأثه كميه؛ عل فايتم، لكم، إوت ج ينهي أما هذا [ ١ ] 
الإنسان.عل كبره متمه فيه أيما الامتداد هذا إف م متما، 

صمتازتوفيها القيلمة، إل ويوجه بنص، إل بنصها اليدين أصابع يضم ]٢[ 
ا1ممينرهءخدؤ الئمهالآول:أ0ئكو0 

٠١ م٠نلمر أحرجه • بينهنل ينجد بحتث حذوجبهته، ثكوف أ0 ١^^؛ والصمة 

الصلاة،كتاب وايزمذي.' (، ٧٣٤رقم)الصلاة، افتتاح باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرحه )١( 
خ؛هبمئاالساعدي حمار أي حديث، من (، ٢٧رقم)٠ والأنف،، ا-يبهة عل الجود ل حاء ما باب 

صدره،نحت، الإحرام تكثرة بعد اليسرى عل اليمنى يدْ وضع باب الصلاة، كتاب لم! مأ-محرحم )٢( 
غئيعن.حجر بن وائل حديثا من (، ٤ ٠ ١ ) رقم 



١٨٥ةت1ب،اسئةرواواسةاسمة( 

ثديهو \إثض مخ ٣ زممة ١^(( زئ نئوو: 
مض•قا ووجوبه؛ 

أجزأه؛الأزص، عل جبهتة هوينن وجهه، عل يهوى الثجوذ أواد هإف 
ثاؤثاالأنص جتهته همثش اقلب م جسه، عن؛ اقلب نإل دواْ. قد لأنه 

مد٥ا١لويأقلأشجود محزم، لم بمؤ لم ؤإف أجرأه، للثجود، 

التكتين.حذو إل الأول• الئثة صمتازت اليدين موصع ل فيكون هدا وعل 
بمجدظا•ض قليلا بمدمحا 

١^١،.انيفاع مع اود;ن محافاة فالأ£ 
يكوفأو متنغ أذيه حا حصل فإل حاأذيه، يتحشز لم ما ئق أ؛صا المجافاْ يمإف 

تنعلأف سعي لا لأيه بمل،؛ فلا صاحبه يؤذي أف و§نثى الصف ونط ل الإنسان 
نشالرسوو كاف ؤإذا العم، عني ودفييس أدى عليها ويرب الئنة 

و\لأمى فهدا الأدى، مى حوما ٠ بعض-ر عل ١صواتيلم-يلجأ يرقئوا أف أصحابه 
•أزل 

الدى،غلهل، وهذا مقابله، تكون تكاد الأصابع وكئعر، يديه، بمرج الناس وبنص 
الصلة.جهة إل الأصابع تكوف أف يثغي 

حصلم تام، من سجد أذ أراد اثا إئلوأف مثلا واضحة، المأله هذ>ه [ ١ ] 

كابلم: وم(، ٣٩رقم)٠ الجود، ل وبجال ضب يدي باب الصلاة، ى1ب الخاري: أحرجه )١( 
خهمحن.بحنة ابن ٥!^، بن اف عد حديث، من (، ٤٩٥رقم)الصلاة، صفة ما؛بمع باب الصلاة، 

من(، ١٣٣٢رقم)الليل، صلاة ل بالقراءة الصويت، رمحع باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 
رء.ءتن.الخيري معيد أف حديئ، 



^^اضاماهميه4الإئماسهضل ١٨٦

فضل

قم؛زامى ص وكن زش ج ؤبمدُل ^١١؛، ئأثزلإزك 
مرشقمرثا، وتبلس جالنارا غمحاء حى ازهغ ررم للآعرا؛ات ه اي لموو 

ضلأةي،صام؛كنوممموثض 
كلنجع حش اعتدل ثم علتها، ويعد الثُى، وجلة ثنى م .ت ، ٧٥١زئوو 
قعظم 
ٍ

موو!فهنا ماجدا، واسم الأوض، عل جبهته ووقعت الأوض، عل قفل دواو، له 
الوصولأجل هوثى إثا أنمو إل أعق من والانتقال وحصل، نوى قد لأنه يصح؛ 

فمثشاقلب، م جنبه، عل املث، ؤإن ذللث،، ق به ^^١ فليس الأرض، إل 
هئالأثضلإااضودمحأة.

الأنءس،عل جبهته ووصع ئاملب، قام، ثم امحبح، عل نمط لو أيضات مثلة 
اوأزاتمح:سمح:ا^^^ُ،ِض:أذاننى 1^1 أخزأة 
•بعدم بالسجوؤ وثأق محزئة، لا فإثه فقعل اُبم-ب، عل ؟كوف لا أل لأجل 

الجودإل الهوي وأما ركنا، الجود مى الرأس رقع يمأس' المولس عد [ ١ ] 
ارتفاعوذا اذبمغن،  jiVدي ممز، لم ت ج الرنغ ن أل ي

رى،ةذ4َأق* العلم ص من أحد يعدم لم ولهدا أغل، من ٧ والأثر رول، من 
رمعيعد لم العلمإ؛ بنص أل مع للثجود، الهوي يقولوات ولم الثجود، وقالوا؛ 
يناتقلوس ملنات إذا لأثنا قال؛ ركنا، الركؤع من الرأس رنع ولا المجود من الرأس 



١٨٧ةت1وااسلأةربابساتاسلأة( 

البمى،وص ايمى، رجلة الض.تمس ئاذ ئائ: ثُالئ 
تشصمحاصا'ا.نثا؛ممإ.

أئهعمر ابن عن القانح،، وروى نحوالمله؛ اليز أصابع يثي أف قيس 
القنله.ياصابعها وانتمال اليمش، الميم ينصب أف الصلاة تق من دال1 

-^١عمه، عر وعئلس مدميه، مرش وهوأف الإمعاء، ويكز0 
وعائشه.حميد م -يديث 

معلوثه.^١ العتادله يعيه، من أعيب ولا أهعثث، لا ئال: ١^ أحمد وعن 
لإكهنؤاةسم؛لأا.

للزومكان إنإ والثءع الهوي يكوف هدا معل لأنمه من لأنه الرفع؛ عن الئجدتم؛عى 
له.المجود 

الإقعاءق يبموه* أحمد الإمام ومراد عقثه، عل يبلس باق بعضهم همثرها ]١[ 
اثهواضح أحمد الإمام مراد لأف ل؛ ت؛يرق الذي وهذا رْ.بممحا، عثاس ابن مراد غيمث 

ملاستقرار، فه لص لكنه كذلي، فلص عبامر ابن يكره ما وأما ومتمس،، صعبا 

ءلأ.كالا مقى البمى وضب اليرى إذا ما 

قدمتهينهبمتج الأ ' رْ.بممحاُءباس ابن ذكره الذي الإقعاء ي معروف لكن ]٢[ 
ُعأيقا الصثة وهذه عقبيه، عل ومحلص قدميه يمرش الأ لا عمسه، عل وبجلس 

ففيهالعقتم؛ عل وءاند'ت، رحلتك، لوفزسنؤ الإنسان. عل ثامحة هى ؤبب\مكروهه 

(.٥٣٦رقم)العسن، عل الإقعاء جواز باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب أحرجه ( ١] 



حنبلايدjj الإمام ص ي اهاي عش المميق  ١٨٨

مووهكاف \ذقأ. مع صل أقه حديثه ووى تإ ل؛ اعفن رب ؛ نموو 
\}ثكلثمأ.رواه  ٠٠اعقر^،رب • اعؤرل• رررب السجدثي؛ بئ 

الركؤع•ينبح ف لكلمول وعدد0 وجوبه واكولِق 

الثجدش:بأن يموو الئى. لكف مال• عباس ابن ووى ما مال ثإف 
أبوداود•وواْ '• باس ملأ دانودنح،اا دعامحن، دا٠بف، دارخمى، ررالثهم 
وقمكروه. اثه يرى أ أحمدر والإمام ننك نته إثه عباس• ابن يقول فالإقعاء مشمه، 
يفعله.لا ولكنه فعله من عل أعيب لا ت يقول ائه رواية 

الأولالصفة عل كان عباس ابن أف من العلياء بعض إليه ذهب ما ل والظاهر 

ريإذا كان رْجثبمئه عود مبن افه عبد فعل كعا بالناسخ، يعلم لم ولكثه نبغ، وايه 
يمينهعن أحدهما جعل اثنان معه قام إذا وكان ركثيه، بين ؤيضعهعا يديه بين يطبن 

توح•الفعلأن هدين من وكل يسارورى، عن واكابي 

عثاسابن أن أعلم— —وافه يبعد فلا النسخ، •بذا يعلم لم عود مابن لكن 
عليهاطه صل البي، جلوس وصفوا النءين حم—ح لأف سابمة؛ ث عل بتي رع^بمنمحا 

اليمنىؤيتصب الينرى يمرش إثه يقولون• الجديم ب؛ن وملم آله وعل 
ارهلأ؛اش«لأدلقولئ: لأو ررسن«كاني؛ لوقالا،لؤلفنحمئاه: ]١[ 

(.٩١(،والإضاف)Y/ ٦٠٢الهداة)ص:أخ(،والنرحاعبم)ا/ )١(انفر: 
ضالأدىضالركبفيارضع،رتم)؛به(لأباب اد.اجد، محاب يلم: 

عمرابن حديث ْن (، ٨٢٧)رقم الشهد، ق الخالوس سنة باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )٣( 
ن.بمنمح.



١٨٩مماباسلأة)باسساسمة( 

محل

^١ئثىن،لإتلإزأت1 
يديثلإ(ميرْ•

رواقازتفته للأنلإاحة؟ محيز وهل 

صل؛جنثىمك:ئابي1نتيهاخازثا بمامح:مح 
بثثْ.اليحاري رواه ينهص. أف محبل الثجود من رأته رح إدا ثملز لكف 

اممهرمول صلاة صمة ق حميد آبو روى تإ المصل؛ حلنة مثل جلوسه وصمة 
مض•ثم موصيه، عشآِفي ثل زجغ حر واعتدل ومحعد وجله ش ثم اي؛ ي. 

صحح.حديث 

أنموةمححوك.ؤئال

كانائه وذكر الليل، صلاة ل كان ذلك فإل ا ر حذيفة حديث وأما مطلوب. اثه عل 
يطيلكان ذلك ْع ولكنه ل* اغف—ر رب ل، اغفر رب ل، اغفر *رب ت يقول 

والجودالركؤغ يطيل كإ الليل، صلاة ل الجدي ؛؛^٠ ة الخلءثيالصلأْؤئيم 
يطيللا إثه العلإء مى أحد كان إف ررمحلأثأساا أراد فلعله الركؤع. بعد والقيام 

فهوحنن.يقال: أن فالأصل ؤإلأ وجه، فله الركن هدا 

كتابماجه؛ وابن (، '١ رنم)٩٦ ذلك، قيامه ق مايقول باب التطبيق، كتاب I اتئ النحرجه أا 
(.٨٩٧)رنم السّجدس، ين يقول ما باب الصلاة، إتامة 



رمحي؛عل مشدا يدمنه، صدور عل يبجص بل يبلس، لا اش؛■' والروايه 
المحمدي•رواْ مدميه• صدور عل بجص لكف الني. أف ابوميرْ روى ل، 

ؤإداوِفيكب: رفته. مو يديه رمغ نآص ؤإدا حجر؛ بن وائل حد-بمثا ول 

بمبشه؛ ذلك ذكزنا،إلأأذ:ثق ئ الأزض، ء زلابمدح 

صمح،محئووينمينامحدااا.

ز؛ذةإق4أuعلإء أقوال ثلاثة فيها ابلثة [ ١ ] 

أصحامحت،المتاحرين عند هوالمثهوئ وهذا ْطالها، يتق لست أيا الأول: القول 
ق!وئ\ش.أحمدراُ الإمام 

واكان؛تبلسظا•
حلوس،بلا بالقيام نفته يتعب فلا إليها احتاج إن ائه وهو التفصيل: والثالث: 

الوهقاختيار هو المفصل القول وهذا تملس• لا أف الأفضل فإف إليها محتج لم ؤإذ 
الأقوال،أقرب وهوعندي ٠ العاد(أ ق)زاد المم واختياوابن ٠ ق)المعني(ر 

ولألفيها؛ ذكر ولا لها نير لا انه بدليل مقموده، ليت ابله هذه لأف وذلك 

القاعوكثاف (، ٧١والإمحاذ،)آ/ والهداة)ص:؛م(، ١(،  ٢٧/١الروابينواس)انفلر: )١( 

(.٢٤١زادالعاد)ا/)٣( 



١٩١؛ت1و،اسلأة)وابساتاسمة( 

أنأراد إذا لكن لأنه لحاجة؛ لكن أنه لها وملم آله وعل عليه افه صل الص فنل ظاهز 
حاجة.مى إلا يكون لا والاعتاد يديه، عل اعتمد يتهص 

لكنزإليها الأسان احتاج إن اثه وهو أومهلها، هذا ل عندي الأهوال فاعدل 
أففالأفضل ؤإلأ نفسه، عل يثى لا أف فالثنة ذلك، أشنه ما أو ركبتته، ق مرص أو 

الشط•القوي الرجل ؤإش بجص 

أفللماموم فالأفضل يراها، والإمام الاستراحة ة حاليرى لا المأموم لكن ؤإذا 
ء؛لنللا أف فالأفضل أيضا، وبالعكس له، متابعة إمامه؛ ْع الاستراحة ه جليبلس 

والمأموم:راثا.لايراها الإمام لولكن 

ئنة؟أم وا-يه القولة الأذلكث هل قاتل: ئال فإذ 
فيهوالتكميث حلاف، فيه فالتسخ حلاف،، فيها \.لإئو1ا: قال كإ فالحوان، 

نجبلا نقول! أذ أرديا ؤإذا ،. حلاففيه والتسمح الإحرام، تكي؛رة ءا.ا ما حلاف، 
ملماذا الفاتحة؟! عدا يكون ماذا ل® اغز ®رب ولا بيح تولا تمح ولا نير 

فقهلّأفعال محزذ الصلاة؟! من 

عريالصلاه تكوذ أذ يمكن ولا عليها، اللمي}. لمواظه واجه؛ أما فالصواب 
منمذهِ_، وهوعل الأمراء أحد نحاطب لكن ااعلإء أحد إف يقال! ولهذا فقمل؛ أفعال 

أذفأراد أكث® اااف4 لفظ ولا التكيثرات ولا الطمأنينة ولا الفاتحة قراءة وجوب يرى لا 
رمعيم يسترا، ءلهرْ حز يم ا-ارُءنت؛ا'؛ا نهاثافياه ؤ أجل الله فقال• أمامه يصل 

يقول،!لأية ضترط؛ م الأحير، التشهد وقرأ صلاته، ي امتمث ثم يئا، شيمل ولم 



سقضامينيه4الإئماسنيص ١٩٢

محل

ذلكاضخ ررم النيهلأ>ابمث فزو لكلأول؛ ِ يب١^٧ نأنحز 
م.لانثاح ٧^٠^٥^١٢؛  ٥١ق ٩ ئها« س ضو 

ووايتازتلاستعادة ١ ؤق 

اكتهلتنمن مإؤأ٠١سمدأش ؤ؛ياهمأت • ثتال اممب لمول يستمذ؛ إحدامما.' 
قراءة•كل بمد يشل أف ثمحى لالنحل:ااا'[ ه القبر 

مضاش.إدا رمول لكف ت قال هريرْ ابو روى لها ينتعيد؛ لا واكاسهت 
[Y;UUJi]ه اكسك> يينذ د-ؤادمنث القزاء0 انتئح الثاتة، \لمثفز؛ مض 
أؤلهاشا\لأينادذفي لإدا حمأه  ٥١٨٥١ jVjمنلم. زواْ بمآكت. وللم 
لخلافوالأستقثاح الثانيه، -؛اِق آتى الصلاة أوو سمتهاِق قإل كالإنتئتاح، كمي 

ذ;لكامصه•

أوثيء،أوأكل أوحدث كلام من الصلاة يتاق ما يفعل أف الواجب التسلم، يجب لا 
الأحذعن فعدل محزئ، فهدا ُمدهبلث، أحدثا إذا  ijliصلاتنا. هال0 قال 

مدا•
الأسفتاخوأثا الأول، بالة اكفاة الثانة؛ ١^ ي نٍثئ محدد لا ألا ص: [ ١ ] 

ُ.روايتازر فيها والأستعاذة فسنه 
والأتُاذةسقط، الأُول ١^^٥ j ية فاذا ه الأسضاخظظث لأن ]٢[ 

(.٨٤والهداية)ص; (، ١١—٦ ١ ١ ٥ / وااوجه؛ن)١ الرواتى انظرت )١( 



١٩٢ةتاوااسلأة)واسسةاسمة( 

محل

مإدا. افه وتسول صلاة وصف حمدل أي لمول مفرقا؛ عئلس يم 
ثائرشت لمظ وِفي الأ-مى• ونحب البمزى، عل جلس الركعى ل جلس 
صحح•وأثليصدوالبمىعلبميه• البمرى، وجله 

مضموطنيثوطه، الئنزى ثخذه عل الثنزى يده نحع أف ويستحب 
مخيهم دة نبجع ثكبم، أزبجثؤا اله، الأضاع،م.ا>افها 

ذكرعند يائثالإ ونمئ وحممي، عمدثلاث الإيام مع الونهر يعقد البش، 
يدهوصع البل. أف عمر ابن روى لها والبجر؛ الخنحر وبمص يعال، الثب 

ئنيأ.^١^ نأقاوالئ!ا:ة. زين، ثلاى زفي البمز، ه ووم اليز 
افث.رئول رءكاف ماوت الزير ابن وزى ثقا زالبجر؛ الخنحر يبمظ ؤعئئت 

د...الثمز، قخده عل الثمنى يده قعديدعونصع إدا 

عندله خمتا الأول القراءة ق سنة فإذا القراءة، يدي ينز القراءة مقدمة ق هي إد،ا 
م\.ج-\س■.

ققرأ لو  I،Jنقوواحده— قراءة الصلاة قراءة ~وهوأ0 القول هذا عل وثناء 
يمزأأف مو مئتا، كوف فإيه قبمها ما الثانخ الركعة ق قرأ م ثوره، الأول الركعة 

لتقليلنات إذا أما منتكتا. يكون فإثه العاديات، الثانية وق القارعه، الأول لركعة ال 
الركعةمل ما الثانية الركعة ل ولوقرأ هذه، عن تنثصل هذْ فإف مستقلا فراءه ركعة 

واحد٥١^١٠٥ الصلأة قراءة أف الأظهئ ولكن منتكسا، يكذ لم الأول 



صضاهاينيصاسممأسبجحد؛ل ١٩٤

إتهامةووصع يدعو، السبابة بأصبعه وأثار البمرى، لخدم عل البمرى نيدْ 
س0وء!؟/وفيء:البمزى كفة م دئو، الن:ش أت ثل 

رواةأبوذاوي•رركافمح.كإذادثا،ولأمحئمحا«اأُ. 

كلاموعل ١^^!،، ذكزه ما عل يدل لا ٠ لأ.بممحار الرز ابن حديث -ا ١ ت 
هالرمول عن الواردة الحبمفه م والبنصر، الخنصر أويبمط ئى، أف إما ١^^، 

الخنصزااوةبذس أراد! واثه سهو، والبمحرُ ابنحر 'لي4هل قوله؛ولعل التحليق، هي 
ابنبحديث والبنصر الخنصر عل ببالمؤلف استدل ثم صعوبة، فيه فالبحل والبنصر® 

أول.الئنة علميه دلت، ما حال كل عل حلاقه. عل أيه مع الزؤ 
واردة.كلها  ٠٢٣١وهاك الفخد، عل ط فهناك 

ثعاؤلأكوتيا((رىكفنمث)ركانشثلأنمإذا س:]٢اوندفيهدا 
®تحرثهاآخر؛ حديث، 3، وزد ولكنه قئريلثج؟! مى فيها لابد والإشارْ محرك، ولا 

إثازةالدعاء، عند ثوكها ؤإن،ا دامحا، وكها لا أنهُ الرا3 :نعوبما«ا؛،ويغظا؛ال 
عكتجل.علواممه إل 

اشعبد حديث من (، ٥٧٩)رنم الصلاة، ق الخلوس صفة باب المساجل•، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ههثعا.الزبثر ابن 

السابق.التخريج انظر ( ٢١
الهو،كتاب والنسافيت (، ٩٨٩)رنم التثهد، ق الإثارة باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٣( 

S/C£.Jالزبثر بن اممه عباد حديث، من (، ١  ٠٢٧ ) رنم الركة، عل اليرى بط باب 
قالثمال من اايمين موضع باب الافتتاح، كتاب ت اني والن(، ٣١٨)إ/أحمن. الإمام أحرجه  ٢٤)

ج.بمنت.حجر بن واتل حديث، من (، ٨٨٩)رقم الصلاة، 



١٩٥ممباسلأة)بابسةاسمة( 

محل

كميالتشهد، . ، ٥١١زموو علمني محاو،ت منعود ابن نوى بن! يتشهد يم 
والقات،والصلوات، في، رراشحثات ١^^١؛; مى الثووْ يعلمنى كإ كمه، ثئ 

^يمعواثعلتالهِاثين،اط؛ثمى;ه، 

ثاحثازة١^٠,^، ااس.و عن زوي حديث أصح هد؛ الرمدي: قال 
جار،وعإرْ عثاس ابن كتثهد البذ عن صح َ، بٌثرَ دنّهت ءإن • لدلك أحمد 

صء.

الامحإمأجل من  ٠١١^؛ينز هبمثئ عود مابن كفل الثص. جعل [ ١ ] 
والعناية.

الثشهإ٠.ح—يا عنايثه عل يدل أيئا المرآنء، مى الثورة يعلمني اركإ وقوله؛ 
البلعن صح بإ تشهد إذا ولكن التشهد، ق ورد ما أصح هو عود مابن وتشهد 

باس.فلا وسلم اله وعل علته افه صل 

٠.الصحيحم٠ر ق لست، نهءا >ذرولذ لا ااوحو.ه وزيادة؛ ]٢[ 

الصلاة،كتاب ومسلم؛ (، ٦٢٦٥رقم)باليدين، الأحد باب الأسمم.ان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٤٠٢رنم)الصلاة، ق التشهد باب 

عودمابن حديئ، من (، ١١رقم)٨٦ الأول،، التشهد كيف باب اكُل؛و،، كتاب اش؛ النأحرجها )٢( 
ته.بمئ.الأشعري موصى أي حدين، من (، ١ ١ )٣^١ رنم التثهد، من آحر نؤع باب و؛ ;ْ.بمئ 
•خ.بم؛ئا عمر ابن حديث، من (، ٤٠٣)رقم التشهد، باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ وأحرجه 



سقضاه1نيمصالإئماسبجضل ١٩٦

ا.بأس ئلأ التنهدات، بنص قظة ْشأحل انه هدا وممتصى 
نوىئ ا؛ ■عأ؛ها يزد ثم ركعتم، مذ أكؤ ١^٨^٥ ولكئت، منه، ينيغ هإدا 

'•الرصفا عل لكنه الأولى الركقتن 3، بجبس لكف اللمي. أف منعود ابن 
كئفيفه.لشدة ابوداود• رواه 

القووحذا ملنا إذا لأنه ثظث؛ فيه الزلف ذكزه الذي التفريع هذا ا ١ ل 
•كلمة هذا ؤمن كلمه هذا من مثمق، بتتهي• يأق أف يمكن صار 

أفأراد فإذا به، يتشهد أف أراد تشهي• من بلفظة محل لا اثه الصواب مولت ولكنتا 
يعقبممحاهماس ابن أوبحديث بلفظة، لامحل فائه عودرْ.بمنن ميتشهدتشهدابن 

بأحدأف أما الممق• الكيفك هذه عل التشهد— ~أى ورد لأيه منه؛ بلفظة محل لا فإئه 
•ظاهئ ثظئ فيه فهذا عليه قعا لم ما وسقط لفظه، هن.ا ؤمن لفظه هذا من 

الأولا~التشهد —يعت_يت صلاته بطلنا متعمدا الءشهل• ق مص إذا أما ]٢[ 
ولوئمح لا صلاثه فإن الثان التشهد وأما هو. السجود يدحله ناسا كان ؤإذا 

•ناسيا 

البي.عيا الصلاة ونحصيص الأوو، التشهي• نحفيفت هاوا من ؤيوحل• ]٣[ 
ابنوحدث هتعاُآُ عباس ابن حدث ل لأنه الأوو؛ دون الثاف التشهن• 3، 
كانهحتى الأول، التشهد محففح وكان التشهد، علمه الرمحول أن رْ؛.بمنهر عود م

٤(. ٠٣رقم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، ياب مسالم; أحرجه )١( 
٤(. ٠٣رنم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب مسالم; أحرجه )٢( 
ومسلم;(، ٨٣٥)رنم التشهد، بعد الدياء عن يتخم ما باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 

٤(.٠ رقم)٢ الصلاة، ق التشهي. باب الصلاة، كتاب 



١٩٧ةتاوااسلأةرواواسلااسمت( 

لكلأولإنزاوامه الثالة ينز من ئهوصه ^١ ييص نأ 
صو ١^^؛ مامحة ثل ؤلأ:زذ ابجر، ل إلا 

نحل

١^؛،لأف قم؛  SjpUقم ^، ١٥١^^ زمحا كشيد، ظن مزغ ^١ 
صلاثنمت ممد ذه قظت م1\ محاو: P ننثود، ١^ زشة بؤ، أم و. 

ذاوي.ابو وواه 

^٥١خل الثلأم التنهد: علثا أف،/؛ش مل موو "S؛! ماو:منعود ش وعن 
ف«التحثات هولوا: ولكن اف، عل الثلأم ررلأمولوا: اللمزس: ممال، بمائه، مل 

ؤإش.انه عق ^!١ ئدو 
ثتج-بجاصمتكا،نيشرظالثءى،صامح، وص 

البمرى،عل، جلس الرمح، ق جلس لإدا وص ِفي ي م لمول محي؛ 
ؤس،الثش

ائماة.ا-فحاؤة عل يعني: ٠ الثصفر عل 
الصلاةؤيدكر الأموم متمث يئهص، ولم الأوو التشهد ق الإمام أ٠لاJ( إذا لكن 

يكرييشر، لا الُلا:؛ت بعفن وقال إلح• محمد•• عل صل اللهم ت البق عل 
تمث.ي أية والصواب الأول. التشهد 

الصلاة،مماب والزمزي.' (، ٩٩٥)رنم القعود، ، نحفيفق باب الصلاة، كتاب أبوداويت موجه )١( 
بابالممليق، كتاب ت اني والن(، ٣٦٦)رقم الأولمن، الركعت؛ن ل المعري مقدار ق حاء ما باب 

ج.بمتئ.مسعود ابن حديث، من (، ١١)٦^١ رقم الأول،، التشهد ل ، التخفيف



^^اضاه1هميصاسمماحمدبجحنبو ١٩٨

^غوةامى،بجصلكيط
الثحاري.وواْ نمعديؤ. عل وقعد الأينر، 

أكوبمن الثش، دخدْ محت البمرى وجبه باطن بمو ومحال 
نيمم:شمك،ثخؤ:سش

التمنى،ا.قدمه ومب اليمر، مأبض عند الينزى 

اليزىقدمه جعل الصلاة ئعدِق إدا افه. رئول لكف الرب؛رت ابن وقال 
جازا١'•معل وأته! ذاوي• أبو رواهما وسامحه• مجذ-ْ محغ 

ٌيعو لاك ميا؛ الأم و ثشئدان محقا ضلأة ل إلا زلا:وزك 
ؤلأخاخهإَلإهنغنمالإنمأْابر

هكداوناةه<ا محخد؛ ثئ الثنزى قدمه ررجعل الحديث• هذا ل الصواب [ ]١ 
إذافإما سز، لها ليس ا< ونتاقه مخيم ررمحش ت قولة لأو أول؛ وهي ا، منلمر ووايه 
قما الرواية فصواب عليه، لإنهس حاجه ولا المخي، نحت صارت، الساق تحت كانت 

ؤنائها<.رابئقخن•، منيم• صحتح 
تصفات، ثلاث للتووك يكون هدا وعل ]٢[ 

بأليسهونحلس الساق، تحت، من اليرى ونحؤج اليمنى، ينصسم، أن الأول• الصفة 
صض

الساق.تحت، من الثرى ومحرج خميعا، يمرثهإ أ0 والثانيةت 

؛٥٧٩رقم)الصلاة، ق الحلوس صفة باب اجد، المكتاب ت لم مأحرجه )١( 



١٩٩ةتاباسلأة)باسسةاسلأأ( 

نحل

ُتووايثازا وفيها  Wiاقن عل صل يم 

ذكزهما وهذا والساق، المخي المسرى وعبمل حيتا، يفرثهإ أذ والثالتة! 
العاد(رُ)زاد ق المم ؛ ٢٠١

و-يذامث؛ -يذا يائ أف أمكن إذ لكن حائزه، الثلاث الصفايت، من واحدة وكل 
أذفالأهصل البادامحئ، نوعت إذا أثث الصحيحة القاعدة عل بناء أفضل؛ فهو صْ 

٠

تارة.وتيدا تارة تهذا يأق 

كانإذا لكن ماح، ولا رابعة، صمة فهكب محفوظه ٠ داوذر \ي رواية كانت، إذ ثم 
أحدأن عل محمل هده صئش. نصمإ يمكن لا واجد والرواة واحدا، الخدين، "مج 

منلم.روايه وميم ذاوي، أب رواية سياق ق فيها وجب الثواة 

رجلنجعل إذا الأرض عل الركه يصع أذ يستطع لا الناس بحص يكون وقد 
فيهايكون أحيائا لكن الأرض، عل الريه تكوذ أذ والأحسن الساق،. نحت، السري 
ظه.

١^٧،لكن ي عل ضل ;_رراءلم - ٣ -واه الراجح ]١[ 
المسألة.ق الثلاثة الأقواو ألخد وهدا ثاجئ« ر)إبجا فال،: بل نكن، أبا ^ ٣١٥١^^

المدهّت،من والمثهور أوركن، أوواج_ا، سنة، أبا أدوالت ثلاثة فيها فالمسألة 

)ا(زاداس)ا/آ■"؛'؛(.
(.٩٨٨)رنم التث.هل.، ق الإثارة باب الملأة، كتاب أبوداودت أحرحها )٢( 



حنبلأصدبن الإمام الكاي^هم اصيقء،ى 

ممندلك معك ارمحإدا ١^^! ق الؤي. بقوي واجبه؛ لبمئر إحداحات 
ىئغواك<د

دلك،أميب كنت أحمد: ض الدمئش، نزعه أبو يال( واج؛ه، أي واكاتهت 

ممثا؛عينا حزج البن. إف محال؛ عجنْ بن كنب روى ما ووجهها 

صثمحثرا؛ولأئصةإلأه
إلزامي ^١٥ورعه عل دلل دلالث،اارآُ آ؛ؤب ارمحت، أحمد: الإمام قوو وق [ ١ ت 

يقول:أو يتهيب أن الإنسان عل بجب ايث وهو به، الإلزام عل الدل؛ل يدل لم ما الناس 
يمعل،لا يقال،ت لكن محرمه• لم والله محرم® ارهذ>ا أو: يوجبه• لم وافه واجب® ررهذا 

واجبإما تقول! أذ لأيد باق اف الإنيلرم الناس بعض كان ؤإف ؤيكممي• يسل، أو: 
انافلا أعلم، لا فقل: الوجوب أو اكحربم لك يّبع، لم إذا نقول: ولكن حرامإ أو 

اد4يقينا تنلم لا فيا تقول أف بملرم ولسث هالا، يرك أوأقول: هن.ا، يسل أنول: 
بأومحمحئ؛:إلُوابمأووأ.

مماؤإذا عل الاقتصار فيكن نة الي، عل الئلأة يأو مما ؤإذا 
مماؤإذا الثهؤ. مجود فيها يكفي النيان وْع العمل•، مع تركها بملح لا بوجوبها 

يأبأ؛الثهو.م ؤيلإ، حا، ؤيأن صلاته إل فيعود بها، يأف أف لابد ركن بأي 
١(.١ ٦ والإنماف)T/ (، AUالهداية)_:انظر: )١( 

الرومحواس)ا/هأا(.)آ(ام:



uLlS  (اسلأةuU  سة)اسلأء

إبرامحم،آل عل صيغ محا محمد، آل وعل محمد، عل صل اللهم رريولوا؛ قاوت 
أوإ;ناهم،غق نءلأوئب،ث؛ا;اتثق محئي، ن;ايك؛j نجت، محي !نك 

إنائ،محتلجث«تققظ؛ا"ل

الأصول!حيث من فوائد فيها القطعة هذه ا ١ ] 

وهوالأخر، التشهد ق وسلم آله وعل عليه اممه صل البي عل الصلأْ أولا! 
!أحمد عى روايتان فيها ~ أورياعثة ثلايق أو سائية ق ~سواء السلام يعقبه الذي 

أيزأة،ويم الأزل التثي عل اقنصن إذا ا0 الأنوأة بواحت، ليتت أبا إخدامحا 
ءنلأوك((رى.قغ ص ئثنق ))^١ قوه:والدJل 

صلالبي أف ;لأ.بمتئ عجرْ بن كعب روى ما ووجهها واجبه، أما والثانئ' 
ووجهاحرم، إل علمنا..ا، مد الله رمول اريا فقلنا! علينا حرج وملم آله وعل عليه اممه 

محثد(ارى.عل صز ال1ةلم ))^^١! قال!  ٥١ذك، 
لعليلث، صلتنا حن إدا علتالئ، نحل ، »^aLالئواJا١تج! بعض ق لكن 

لوأما الصلأة. ق عليه يصلوف أبم عندهم المتهمر من أيه عل يدل وهدا صلأتثا؟<ار؛ُ 
محمد®عل صل اللهم قولوا  ١١قوله! لكال شل ي<تئآنثق ، المؤلفقال كإ اللفثل كان 

x٥٧٩/١(،واكرحهم)١٢٩/١سوهمص)
دمح.بمن،عود مابن حديث، من (، ٩٧)٠ رقم التشهد، باب الصلاة، كتاب داود; أبو أحرجه )٢( 

أنثئتر ؤإن فقم، تقوم أن ثنت، إن صلاتك،، قفت فقد هدا أوقضت هدا ئلت، )رإدا بلففل؛ 
قعد؛٠.فا تقعد 

كتابلم; وم(، ٦٣٥٧رقم)ه، الني عل الصلاة باب الدعوا>تإ، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
'٤(.رقم)٦ التشهد، بعد المح،. عيا الصلاة باب الصلاة، 

(.٧١١رنم)صحيحه ق حزيمة ابن أحرجه )٤( 



^^|ضاه1همنيههالإئماسبجضل ٢٠٢

ببما،اللمي. لأض الصمة؛ هذه عل الصلاة ومحب أصحاساث بنص قاو 
ألفاظ^L، لأي أيزأة؛ الئلأة أر زكبجا الأصل، ئدا ثالآنلأذ؟قول 

الأحادين،لا'.علنه احثثنلم، ما منها ءئزئ أف موجب ٤^٥؛، 

أصلعن سألوا ولم الكيفة عن سألوا لأم الكث؛ ليان لكن للوجونم،، ليس 
الصلاة.

'،Jajإذا لكن لاووحود_،، لا لالك؛فق بياثا ااهولوا،ا ق الأم يكون هذا فعل 

الئلأةأة عل دو هذا فاة ضلأتثا« ل عمحك ث نخن ا>إذا ٠' اض ١^ إل 
الوجوب.نمرر أف يمكن وبيذا مممرره، كانت ءثوالصلأْوآلسكأ عليه 

كثامحم« عل ضل ررالليأ يقوله: فهلثكض عليه الئلأة قابوجوص إذا نأ 
آلهوعل عليه اطه صل البي إليه أنمي كعا نقول أف لأي أو ٠ ا،لذهس،ر مى المشهور هو 

وملم؟

١٠^أشارإليه حلاف، ذا هق  الصيعهنقول أن لأبد قال: الأصحاب فبعضي ،، ٥١

١٠صل...اللهم *هولوا: قال: لأيه وسلم؛ آله وعل علميه اممه صل الص إليها وجه الي 
الحديث.ذكر م

بالقصود.أتيت لأيك كمي؛ محمدار عف صل *اللهم قلغ: إذا يقول: وبعضهم 
وأئصل.أول وملم آله وعل علميه اش صل افه رسول ذكزها التي الكيمه ولكن 

إذافقالوا: الأول، التشهي. ق ;قمهإقه الأصحاب سلكه وقد ثظر، فيه هذا [ ١ ] 
الأحاديث،ي صفه كل لأف نوظاهت؛ فيه وهذا الأحادث،كس، علميه اجممُث، أنى؛إ 

(٢١vّ(،وثرحضالإرادات)١١٣/٢/١الإضاف))١(اظر:



٢٠٢اسلأة( همة ثنا 

محل

.، ٥١١وو رم لكل ماوت ابوهريره ررى ج أربع؛ من سعود أف ا وينتحبل 
الحيافتنه ؤمن النار، عياب ؤمن الثم، عدالته من ئالث، أعود إن ءالثيم يدعو: 

علته.متقى الدجاو٠٠ الميح _ ومن وال،ات، 

فهوالأحايين، عليه اجتمعن، ما ونقوو! يلس فكيمخ الأحرى، عن متقله صمه 
بواحمت،؟افليس فيه ا-حتلثن، وما الواجب، 

بإحدىفيكممى معينة صمات، عل وردن، الأحايين، لكنت إذا ،! ^lJبل 
،iajjli؛-يداولا اشظ -رذا لا ايث، تش° لم شن إذا لشذ يلمى؛ بأذ لا الصفات،، 

تيمال ولكي صعيئة. ؤلريمة هنا عليها مشى التي فالْلريمة ! نلمق؟ إثنا ت يمال( فكيف، 
وود•ما أعل عن أجزأه ورد ما باش الاتساق لوأش 

وعلعليه اممه صل البي لأف وذللث، بموذ؛ أف بجب إل الُاءاع• بعض وقال، آ ١ ت 
ارالتنهدت رواية وق  ٠٠أحدكم ئئهد ررإدا به، وأمر ذللثط، يمثل لكن وملم آله 

الوجوب،الأمر ق والأصل أ أربع٠٠ر من و\ب ررهلبمتمد مسلم صحح ق كإ الأ■محراا 
مافلأجل لأهلهئة؛ بالإنسان لوأحاطن التي الأمور من الأربع هذه وأف يس،ا لا 

عنيكز وفد واجبه، لكنت، منها بزبه يستعياز اف الإنوأف الهلاك مى عليه تئتمل 
ا.الصلأةر يعيد أف الأرع هده من يافه يستعد لم لثا ابنه أمز قئإههأيه ءلاوس 

(،٥٨٨)رقم الصلاة، ق منه يستعاذ ما باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب ملم: أخرجه )١( 
مريرةأبا حدينا من 

(•٥٩٠رقم)الصلاة، ق منه يستعاذ ما باب الصلاة، ومواضع اج المكتاب ت لم مأخرجه )٢( 



اسقضاه1همنيصالإئماسيءن؛و

مما Ajدعا وما ولكزه. أنع٠٠ مى محلستمذئافث أحدئم ثشهد إدا ٠١و1نلمت 
\لئدول،له ينتحب لي إماما يآكوف أف إلا بأس، ملأ والأحباو المرآن وردِق 

يؤثرواأف المأمو؛يرا،!لا عل يشي كتلا 

علني،ه•' اش لرسول مال انه ظغه الصدينء بكر ب؛؛( عى روي ومد 
ولابئفزالثيأقهلم،شىص^؛:١، ر)م: هاو: يهِفيٍئلأق، أذئو دُثاءّ 

الئحيم،االثمور انث إثك وارحمني عندك، من معفره ماعفرل أنتج، إلا الدئوب 

وجوبنامدليل يدعها، أف ان للأنينبغي لا ولهذا ٥^^،؛ والقول؛الوجونم، 
وملم.آله وعل علميه الله صل البل عل الصلاة وحولت، دليل مذ أموي 

إذاأما محموويذ، يكونوا أف بثزط هذا ولكذ يزصوا؛ذللث،، أف إلا بمم،• ء ١ ت 
انبذا؟ رمحوا أقم يعلم أف يمن فكيمج همصويثذ غتر كانوا 

3،به يئن أف بكر أنا ائ. عك الذي الدعاء موضع المزلف لمْيمح، ]٢[ 
قالوملم آله وعل ، uUافه صل الض لأئ التثي؛ ند أنئ ص ولكن ، ^١١٠

اّر ثاءا( ما الدعاء من لتتحم ا>وم عود: مابن ديث، حق 
M * !ء

الذكر،محاب وسالم: (، ٨٣٤رنم)اللام، قل الدياء باب، الأذان،، ى1ب، الخارتم،: أخرجه )١( 
ويجههقنن.الصديق بكر ش حدين، من (، ٢٧رقم)٥' بالذكر، المويت، خفمى اسحباب، بابج 

ومسلم:(، ٨٣٥)رقم التشهد، ؛*،و الدعاء من يتخم ما بابؤ الأذان،، كتابه البخارتم،: أخرجه )٢( 
(.٤٠٢رقم)الصلاة، ؤب التشهد ؛اب، الصلاة، كتاب، 



٢٠٥ةتاباسلأةر0و،ساتاسلأة( 

قفل

الآذمحثر<،كلام ينبه وما الدئيا، وئهوات باللاذ فيها يدعو أف نجوز ولا 
صلأساررإو اتير لموو طثا؛ وطعاما حنناء، ووجه ازوهيي اللهم مثل؛ 
ونزاءةو\ذئغ؛و التنتح مي إيإ الناس، كلام مى ء مي فيها بمنح لا هذه 

_،I^I«4ثنيت أثب الآدمنول، ث تخاط1، ^١ زلأة ئنبأ. ززاة اكنآن« 

الدئيابملاذ يدعوفيها أن يجوز لا أيه وهوقول،• جدا، صعيف القول هذا ا ١ ] 

العنديكون ما ®١^'>-، قال! وسلم آله وعل عليه افه صل اللمي لأف وذلك وثهوايا؛ 
حديثق وقال ٠، اللءاء«ر من فيه هأكئئوا الثجود ®آما وقال! ٠ وهوناجالاار ربه مى 
ا.ثاهءر غ ثلييغ التنهد من أحدثم مغ ®إدا ;ء.بمنن! عود مابن 

®إةوسالم! آله وعل عليه اش صل البي بقول بجوو لا ال عل استدلاله وأما 
هدا؟ل الاس كلام أين فيقال! ااناس(<ُ؛* كلام من ثذأ فيها كية صلاتنا 

لاحلمب فلأن يا هويقول! هل حنناء، زوجة ازوقنير ري يا مال! إذا الإنسان هل 
أيٍرحديث من (، ٤٨٢)رقم مجود، والالركؤع ق يقال عا باب، الصلاة، كتاب، ت منم احرجه )١( 

هريرة؛غ.ءنن.
(،٤٧٩)رنم والجود، الركؤع ق القرآن نراءة عن النهي باب الصلاة، كتاب لم! مأحرجه )٢( 

عباسابن حديث من 
ومالم!(، ٨٣٥رقم)التشهد، بعد الدياء من يتخير ما باب الأذان، كتاب الخاري; بمعناْ أحرجه )٣( 

٤(.٠ رقم)٢ الصلاة، j التشهد باب الصلاة، كتاب 
بنمعاؤية حديث، من (، ٥٣٧)رنم الصلاة، ل الكلام نحرتم باب الساجد، كتاب لم! مأحرجه )٤( 

قهبمد.السلمي الحكم 



سقضاهإينيصالإئماسبجضو

محل

١^٥ررثخ ١^، فنو ثم؛ م وكن م زالثلأ؛ نأ؛1^؛، 
،uS(jواليم/ذي. داود، أنو ^١٥ ا)تتدم<، ؤكئل1ها الكير، وكنريئها ١^^^٤ 

ك1لأوو.وآحب لطي فيه الص>لأة، طزل ١■^ 

ثمينه،عن ويلممغ ؛، ٧٥١ورجمه علتكم الثلأم ؛ ثموو ممثتى، ؤيلمم 
يمينهعن يلمم لكف البي. أف تنموي ابن ووى ئ كدللئ،؛ ينارْ وعن 

اله«ااا.

ابل الاستدلال فهدا ءياد0، والدعاء ؤيدعوريه، رثه، هوقاطن، أبدا، حنناء؟ زوجه 
الصواب,من بعيد ايه شلئأ لا الخدين، 

ؤإذاالآدموJا١ بمتله يتحاطن، هدا "زلأو لآئها؛دئتقوله أيصا كدللثج 
آدمئا.أحاطس، أنا فهل بمثله بمحاطوف كاذوا 

الناس،،م من فيها ءلأملمح ههصآصمُ: الرسول مول والراد 
يه.باز فلا الماس كلام محة با اممه دعائ وأثا الماس، ثثايه 

كانفإذ إم، يكن لم ما شاة ثدئوب،ا اذ الإنأف المألة: هدْ ي فالصواب، 
الدظء.ذ الاعتداء باب من لأنت محوز؛ فلا إء 

اف،اونجمه علبجر الثلأم ،.. ٧٥١ونجمه عيلإ  ٣١١١مول: ض ق [ ]١ 
حتىيلممحه وسلم أله وعل عليه افه صل الثي وكان ؤيلتمت،• والشإل، اليمن عن 



٢٠٧ه1باسلأةرو1و،سةاسلأةا 

وصعذمحه حدْ ش .يلم زئول زأيغ لخظ؛ وِفي 
أول.الثانية التماتهِق و؟5ون صحح. I ومحاو النيذي. وواه يتاره. 

مائلا:ئأطممت ١^؛؛، إل عأوقا« )م يدئ نمو: ١;>، محاو 
تلماءيحلم ه اممه ومول كاف عائثه: لمول وسارْ؛ يمينه عى ءورخمت 

ا;تداةالئلأمل؟رثخههاا'.ننثاة: 

ثرىُياصحد0ُُ

عوكمرراللأم يمينه: عن يحلم كان البي. أل داود لأب;، روايه وهناك 
ابنالحافظ محها قال اش« وزخمه عليئم رراللأم شاله: وعن وبركادهاا، اممه ورخمه 
صحيحه.إما ق)البلؤغ(: لآىق\مق حجر 

عنمح ثيء ئكل به، نقول أل فلابد رْ.بمها عائثه حديث صح إذا [ ١ ] 
وبئنهؤهو عائثه حديث بين فنجمع به، نقول أذ لابد ^١^٥^^؛؟؛ الرسول 
اليمينعن وأمناه القبلة من ابثدأْ إذا لأيه منامحاة؛ لا باثه رْء^بمئع عود مابن حديث 

حصلالقمود.أوالثمال 

يقول:ي المنة، تحاة علكمء ءاللأم يقول: اثه عميل ابن ذكره ما ]٢[ 
أيمااللمظ ومقتمى هسعود ابن حل.يث مقتمى بل ثهلر، ففيه اممهء ®ورخمة 

(،٩٩٦رقم)اللام، ق باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٣٩٠)ا/ أخمد الإمام أحرجه ]١( 
الهو،كتاب ائي؛ والن(، ٢٩٥رقم)الصلاة، ق اليم التق جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي؛ 

مها،والمة الصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٣١٩)رنم المن، عل اللام كيف باب 
خ.بمن.عود مابن •حديث، من ٩(، ١ رقم)٦ التسليم، باب 



حتيلأصدبن الإمام ص ي الكأي ض المميق  ٢٠٨

الخلال•زاحثارْ عليه، ثص ُ، اكاذقةا مى أممز بالأول كبهن اذ ؤينتحب 
كافأنه ي ناحية، تنينه يئز كاف . ١^، أف قابمه، خديث، أءد ؤءل 

الهِننوُل قاو ئال: أنا لأف الث_لأم؛ لا:ثد أف ئش4 
صحيح.حس ث حي. وهال! السمدي، رواه ؛٠٠ ثج الثلأم ررحدف 

^١.يمده لا معن1ه! اiناركت ١^٠ مال 

به^٧.لأيوو شئثاة: قالأ-تد: 

وراءه،لذ خطاب، لأو باللام؛ سد«ئ أف حتن مذ يلشق أيه -الخطانمح- 
التماسه.بعد الكاف تكوذ أن فلابد 

مِسسسامحاغإدُم،بمبمُووص
ظاكبوسلم وعلآله عاله اممه صل الس 

محثبجئبالأولأكؤ٠ناسفي
الحواز،لبيان واحدة سليمة عل الاقتصاو إي ت نقول أذ المكن من إذ ثيء؛ منه الني 
محها•لأنث ولمس 

ورحمهعليخم ءالثلأم فيقول! الماس بعص أما يمده. ألا اللام وحيف ]٣[ 
يعصإو حتى كثبرا، يمدها اض® ورحمه علقم رءالثلأم المائة: وق فبمدها، اش« 

بمعل.لا أذ ئالثنة الثق، حلاف فهان.ا يقوم، بويذ الم
H  Mار



٢٠٩كتاباسلأةروابسةاسمة( 

قفل

تندبى ونهل عائشه لأن ئئه؛ والثانيه واحده، سلمه والواحب 
إحماغزلأي واحدأر مرْ صئم صل البل. أف  Gjjالأكؤع بن وسلمه 

ص\:والمروو.

راتي:كفيكئاالض.: محال ئاو: خا.>ا لأف زاجأ؛ الثاته أف زفة: 
منيم•دوام أ دسءالها٠ا بمتنه عل من أجه ءل 4نئب م مجي5، ءل يْ ٣ أف 

لكبج.واحتا ١^ ث5اف محللان، ه ع؛تاده 

بعضلكذ واصح، دليل فهو صح إذا ٠ الثلاثةُ حديث الأوو الحديث ت١[ 
عليهاف صل البل عن محثظ لم وقالات القل، صلاة ي ائه عل حمله لآمةإ؛ةل العل،ا؛ 
الفنءس.صلاة ق واحدة سليمة عل ائتصز اثه وملم آله وعل 

1دبملمقالوا قوا إذا لأيم الض. قالئ إى هذا همحق حابر حدث ]٢[ 
3خده،عل يده يضع آذ \-ىوؤاأ يكفي آكاذ ُرإتما ت فمال، منى، جيل أدنابه لكما هكذا، 

يفعلوذ،لكنوا الش لحالهم ياذ وهذا ، ٠٢١١٠وثمإلهبيينه عل من آخه عل ئم مبم 
سليمى.من لأبد بائه صرمحه وليمت، الثإل، وعن اليمئن عن مول لي 

(.٠٩٢ : ٩١٨أرغام)واحدة، سالمة لم يمن باب الصلاة، اقامة كاب ماجه: ابن أحرجها )١( 
عاتثةحديث من (، ٢٩٦رغم)الصلاة[، ق ]التسليم منه باب الصلاة، كاب الرطى: وأحرجه 

٤(.٤ ٥ الأحكام)ا/ حلاصة j النووي الثلاثة وصعق، ت.بمها. 
بنجابر حديث، من (، ٤٣١رنم)الصلاة، ق بالكون الأمر باب الصلاة، كاب ل لم مأحرجه )٢( 

كهققن*سمرة 



سقضاه1نينيصاسمماسبجينل ٢١٠

قفل

انهأحمد كلام ظاهز الماضي: ممال عليولم<ا هوبه: عق ائتقز محإن 
نئناشلإا« ررمحلبجا قال:  ٠٧١لأف الحثازة؛ ضلأة ل ه ص محزئة، 

الرخؤ'بدون حاصل 

م.
مذاي. نلأم وصقل مذ لأف محزئ؛ لا انه الصحح عنجل: ابذ وقال 

بدونؤا،نحز 1للم ١^۶، ذكئ فيه وزد ملام لأنه إزافاا ررورحمة فيه: قال أصحابه، 
•كالئلأمءاتي.ِفيمح 

\ئظو\ش4ِالثلأم(ا )رعأوئئ ممال: ج0ص ^11، بالثلأم زاق 

السقلأف وهوبعيد؛ عئصل، اقصود لأف صحته؛ ق وجها الماضي ويكر 
الصلأة،طني أحد ي به تنش ذكئ نلأ0لأ مزسا. إياه وعلنهلم مزسا، اله ق. 

قاعت^ترسهكافني.



٢١١ةتاو،اسلأة)بابساسمة( 

محل

صصلاثة، ثبملل لي م لب لإل أ، مى اووج بنلامه ، ۶٣
■ءت^ذ٥ؤاي حم-لتها. مذ والثلأم خمسعها، ثملغ ئد الصلاة ئه لأف عليه؛ 

J^j ، اليهفيه يزجتث الصلاة، ل طن أحد لأيه صلاثة؛ تطل حامد؛ ١^؛
لكم.

•هدين،عليه؛ يص بأس، ملأ معه وااصلئذ اثمفلة ا-عل بالسلام ثوى ؤإي( 
بنصنايثلم وألت( الإمام، عل رد البل.أو ررأمزثا لخظ: وق ددما٥، الإي جابر 

رواْأبوداود•علبمس،'؛ 

نخل

وانتعمارْ.ودعاؤْ الصلأة، مذ ادصزافه بند دعال ، ٧٥١ذكر وستن1، 
مكتوبة!.صلاة كل دبر ق السل.يقوو كاو المغثرْ؛ 

زيالكن الغابي،، j فهدا ا>وغ، بموي ي؛ إذا او الإنأف وااغاJت، [ ١ ] 
التشهد،بوئ لا أنه فكنا الأذكار، من كزها أيا بزي الخروج، نثه خاطرة عن يعزب 

ينويلا فكدلك، الصلاة عموم ق داخله لأما الجود؛ يئوي ولا الركؤغ، يزي ولا 
منوكذ ايه عل لوسلم او الإنوأف اللام، نثه يشرط لا اثة والصحيح اللام. 

يأس.فلا الصلاة من به الخروج يزخآ أف يوف الصلاة أركان 



سقضاه1هميصاسمماسبجضل ٢١٢

مدير.الحط، نله اقك، له ق، شريك ؤحوةَلأ اشُ، ؛لا ررلأإو4 
الد«ثث، ائد ذا يممغ ولا تثنت، و صئ زلا أغطث، و ماغ لا الئهأ 

ثلاثا،انثغثن م من انحزف زنوو رركاذ ثن:أئ: زقاو 
رواةوالإمحام« الخلال ذا :ا -١^ الثلأم، ؤثك الثلأم، ك ءاللهأ زمحاو: 

أصءْ
•مسهءدم 

اأ؛كتوتهمن الناس ينحرف جإ بالدكر الصوت رقع إف عباس؛ ابن ومحال 
عل؛هلمتقى بدلك،• انحرمحوا إدا أعلم 'كنئ، .. ، ٧٥١وشوو عهد عل كال 

سبماة؛وبماك؛يذواممه أف الصلاة بعي• سشحب انه يهزفيه الفصل هذا[ ١ ] 
هجتورا==غم وع؛ وممدا ^١ أق هآديظثوا ألصاوة محيثث ءدل تعالت لقوله 

عباسابن قال وهوكذلك. به، ثئهز أيه عل ل يل. الأحاديث من به امّتدل وما 
وأفبه بجهر لا باه والقول '. رثمنتهاا١ إذا بذلك، انحرفوا إذا أعلم 'قنت ١٠نجقبمنمحل! 

'•لأسباين، ؛ ، صعيفقول للتعليم يه جهر إثإ وملم آله وعل عليه الثه صل اللمي 
وككيرثولررس4حول لالفق_راء: قال فانه الماس، عئتة البي.قد لأف أولا• 

المساحي،كتاب لمت وم٨(،  ٤١)رقم الصلاة، يعد الدكر ياب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ر 
(.٥٨٣)رقم الصلاة، الذكريعد باب 

الساجدكتاب ومسلم؛ (، ٨٤٣)رقم الصلاة، يعد الذكر ياب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
هريرةأي، حديث من (، ٥٩٥رقم)الصلاة، يعد الذكر استحباب ياب 



٢١٢ةت1وااسلأة)باو،ممتاسلأة( 

محل

المأهااُ؛ئنتمل مكانه ا"إفلوستي للإمامإطاله وئكرْ 

صل•كل،ا عليه يداوم ولا واحدة، بمرة يئصل التعليم أف ثانيا؛ 
أفأراد الرمول إف فنقوو؛ للتعليم، او4 مثمنا لو اننا ثالثا؛ 

اشليءومصاصم،وطمحبه،ذكون 
جهرا•يكوف وأثه 

—وعنهم عنا وعفا اه —رحمهم العلياء يعص يلكها التي التاؤيلأت هذه ومثل 
نجدةاظ لإ الإنسائ \ظ فإذا اّئدلوا، نأ اةقدوا أقم عل ّاء' إليها إى 
م^?؛٠، يستدو الإسال أف والوا-بم_، ينتقده، ما ^١^، حتى اشوص؛ أءناد، ي يلؤ 

له.تابعه الأدله وليست، للادلة التابع هو يكوف حتى ثانيا؛ ويعمل يعقد 
أف3، صريح نص أما وجديا الأحاديث، هذه إل ونغلزيا التقليد من نحرذثا فإذا 

مقوورجاو جاسلئ، إل أف فنصنا لو ولكن الصلاة، بعد بالدكر بجهر اف الأن
عليهملشوئث، ولوجهرمث، الصلاة، يمض—وف وجالا أمانلثج أوأف الصلاة، 

١^^٠واف آحر. وفتح ق  ١٠٢تاق والثنة للأذية، اماء قبهر؛ لا 
نكروآ:^سفيمضزائةسا 

يقعدلم البل.ؤ رظ^بمهاأل عائثه عن المؤلف، ذكره الذي للحديث، أولا؛ 
٠.ثؤا'أل'١ J١ؤمنلث، الثلأم انت، ؛راللهم يقول؛ ما مقدار إلا 

(.٥٩٢)رقم صفته، وبجان الصلاة بعد الدكر استحباب باب اجد، المكتاب ملم. أخرجه ، ١ ؤ 
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نافدان إلا مند م ط؛ ١^١ ه اشِ زئوو لكف قالت: زه ثاممه لأة 
دواةوالإوام،، الحلأو ذا يا وزكت ام، يمنك الثلأم، أئن ر>امحم بموو: 

كافقال: ه شم وزى ج ينه؛ عى احرق ثاء ؤإل قام، أحب ئإل ماجه. ابن 
وم1للم.الثحاري ززا0 بوجهه• علتثا أيو صلاه صل افب.إدا ونول 

ينعللا منعود: ابن يمزل شنال؛ أو يم؛ن عى شاة، حط وينصرف 
واتيمنه، عذ إلا يتصرف لا أف يزى أ، من حظا للش1طان أحاJكلم 
ع1تهامممق عن ينصرف ما \ب.أكثز ننول 

ثنبقونررلا قال: الثي فإف المأمومئذ؛ تجبس لأنه وثانيا• 
الذيلأف الماس؛ أخرج القبله، ئنتمل لالجالوس، مهليلأ بض ؤإذا '، بالإنمراذج،ار

الإمام.تأحر إذا حرجا تجد سوفت، دالإنمزاف،اا منموق ررلأ النض: ينسل أذ يريد 
الفعل،أخل من ليس المن، عن إلا ينحرف لا أيه يرى أنه الحظ ا ١ ت 

ا'ءثٌن"تحيث حظ؛ له هذا يمتنه، عن إلا ينصرف لا انه يعتقد كؤنه أجل ثن دلكي 
بجائز.ليس جاننا شيئا أن 

المار؟أوجهه المتن جهه ينحرف هل القبلة عن احنق إذا [ ٢ ت 
جهةمن وأحيائا المن جهة من أحيانا هامحا، ؤمن هامحا من ينحرى نقول: 

،هاهنا ؤمن هاهنا من ينحرف، كان وملم آله وعل عليه اض صل اللمي لأف المار؛ 
خ؛هيبمتن.أنس حد؛ث س ٤(، ٢ رقم)٦ الإمام، سق عن النهي باب الصلاة، كتاب لم: مأحرحه )١( 
رنم)اأ"ّ؛ا(،الصلاة، من الانصراف باب الهو، كتاب والنساش; (، ٨٧أحمد)اُ/ الإمام أحرجه )٢( 

وأ-محهثماله. وعن يمينه عن ينصرف كان اممه. رسول أن رق.بمأات عانثة حدبن، من 
ومسلم:(، ٨٥٢رنم)والشإل، اJمان عن والانصراف الأنمتال باب الأذان، كتاب البخاري: 



٢١٥ةت1باسلأةرب1سستاسمة( 

هوويثبث النثاء، يثب أذ هالمنتحب أ، ؤساءا رحال الإمام لإ كاف يإف 
اممبرئول عهد ق اشاء ررإف تّلمهت أم لمول اشاء؛ ينصرف ما بمدر والرجال، 

محساصمحنممنضواف.نشذوِسلإي1و
وقالمي:مى1لذإاكَمئام ناثاةافُ،ءإِذا 

إلبمفى بدلك الإح-لأل الثحاري. رواْ اشاء« من هنؤوق من ينمد 
ياشاء.الرجال احتلاط 

علالمامويتذ بجي هل الحرف ؤإذا اليمتن• جهة داحا؛>، ينحرف أف لازما ولس 
يدأالانحرافهل ي! الكلام ولكن ينتمبلهم، ،: j^jأويستملهم؟ أوعل.بارْ يمينه 

كيماتيثرله.فيقوم الانصراف، ق صمه له ليس والآموم 
الخروج،عن قليلا اوجال يتاحر أو الأفضل فإو ؤنساء رجال اجثثع إذا [ ١ ] 

منوهدا اء، بالنالئحال عئتلط لا أذ أجل من وذللث، بحرجى؛ الئاء نادر وأف 
وسالمُا؛.آله وعل عليه اض صل السل هدي 

فإنهُوإلأ أذ:نحرف، فللمأموم ح١بما؛ الملة اميال الأئ؛ أطال ^١ )لا ]٢[ 
إمامه.انصراف مل ينصرف أف له ينكره 

من٧(، • رمم)٧ والثمال، المن عن الملأة من جوازالانصراف باب السافرين، صلاة تاب ك ح
يساره.عن ينصرف ممرا اليي. رأتم، أنه ههبه'• عود مابن حديث 

حديثمن (، ٨٤رقم)٩ اللام، بعد مصلاه ق الإمام مكث، باب الأذان، كتاب أحرحه )١( 
ملمةأم 
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ل\لثرأتادروق ^ ٨٥إمامئم ررإق ه! اللمي همال وقد ُ• مسجدا سهوا يدكن قلا 
^^نيافل٢ا«ززاةسم؛.

الملة، j-illJا-إلقلوس؛إطالة الثنةِفي أوحالم، مأته ض ادءمة1، قإن 
ويدعه.الأموم بموم أف واّز ئلأ 

١^يكو0 أف والأزJ الدلل، ش ١^ ذكر أنئ العجسث، ]١[ 
المحللفدكر الني« مال »نئن فال: ثأ محبميد(( ^١ قال:هو بالعكس، 

لأفطم؛ ي ذي ١^^، ٥^١ P بالعكس، يكون أن والأزل ض ه 
ظع،فالأزوضلضالأول،هاناAوالأنJ.الوىذياحت،ال، 

الضمحئم؛لأل المممحت،:إنالأضاد،يالإيم ]٢[^ 
ساىأف ومعلوم والأنمزانح، بين فمنن دالر'كوعاا سائرون( لا ١١ال: ق. 

الإئم؛الئكوعومٌ؟
؟ثل؛؟لثادؤ ا-ثكم: اشاوكاق الأقزانلأJوجي دلألة إة فالخوان،: 

•لإكل الخيل أو ْع لالنحل:ه[ ه تدتو0 ي ما ؤبمؤر ونمهء لؤمحقبؤثا 
صريح،بثهي، أحرغ قد الثجوؤ ول الرمع i، الأول أل هو هدا أحرج قاليي 

;;٥٠^١قان'كئوا، ذغأ هإذا عي، محلئوَا ٥^ بؤ لتزتأ الإى؛ حبل ررج قوه: وهو 
١^٠؛،إذا الإuم وأف ^u^،. مع يكز فنم هد! أثا ١;،آخرة، خنىثزقغ...«اه 

اللزوم.وجه عل به االأموم اتحال، فاقهى صلاثه، 

محابت لم وم(، ٧٢٢رقم)الصلاة، تمام من الصم، اقامة باب الأذان، محاب الخارى،: أحرحه )١( 
خهنبمثئ.هريرة أي حديث من (، ٤١٤رقم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٢١٧( S_l_ub)i_؛luL؛؛

نحل

كدازئاوت ا، عليها ثص اآكتوية، صلاته موضع للإمام وتكرْ 
عمت.ابن يعله صلاته، موضع أفظؤغ ؤللمأموم رْءثبمئ طالت، م بن عل محال 

بملالذي مثامه ل الإمام ارلاظؤغ هال؛ اي. أف سعته؛ بن الخوْ وروى 
قليلاايحزف ايثجد لضيي صزورة؛ دعتإلته قإف ايوداود. رواْ بالناس® فيه 
صلاآُ.ثم صلأْ، مض 

تحل

أزكاذشازت ني، الخامل وكن زم ذكننا، نا ء ال2ثلأة ^٧٠ 
نض.غاوقئل>نلأ يانح لا تكا، نلإ ئ الئلأة 

قوالتنسح الإحرام، ك5بيرة يعوى افقب؛ث تنعة؛ فيها؛ المحتلن وواجتاتبا 
١-^^،ؤللئ، ربنا وقول،؛ حمده، لمي ال٤ه نميع وهول؛ مرْ، مرْ والسجود الرمع 

^^^^^۶،...........ؤ...؛.ب.ب...ا....ءؤ.لأبب.......

كراهةعر ;مح.بمنقُأآ؛ عل بحدينؤ واستدJ '، أحمد الإمام أي؛ [ ١ ] 
صلاته.مكان ق الإمام تطئع 

آخز.ملكن إل ملكنه عن ثقل أذ الأذل ]٢[ 

(.٥٨١" ٠٥٨ )؟/ راهويه بن ؤإمححاق أحل. الإمام ائل مانظرت ( ١ ) 
والوارممي٣(، ٠ ١ الصف)٤; ل شف ل وابن ٤(،  ١٧الصنف،)X/ ل الرزاق همد )؟(أخرجه 

فيالمن)ا/اخمآ(.
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نمدالثاتئ. زاكيئ ه البن م زالئلأة لا، الأثُل، ٧)؛؛^ 
وواقثن•محها وجوُب دكريال 

ذك

ض.'ه:ثأنأماو،ض 
آمي،ومول الرحيم، الرحمن الألب بنم وفناءه والإنتعادة، الإنتهتاح، 

علزاد وما ، موصعهنا ِفي والإحمات واجهن المامحة، بعد الثورة ونراءه 
ملءويول، المنفرة، سؤال لط المرة وعل والثجود، \لثأ5وآ ق الواحدة التنبيحة 

الؤُر■وقور~ف الأمحر، التثهد والتعودل، والدعاء، التحميد، بعد السناء 

وعشزوف؛ادن1ن وهي الأئعال، سنن الئاف• الثؤغ 
علالبمى ووصع '، ثلمه والزمع والرمح الإحرام عند اوين ومع 
،••••••••••••••••••ثجودْا ءؤح إل واثأر '، اءْا مح، وبممحا ^وى، 

صفهوالإحفات ايمهز لأف ئظئ؛ فيه الأقوال نتن إل والإ-خفات ايهر صم [ ١ ل 
هوالقراءة،ليس صنا العالمن(( زب ض ررالخئد الإنسان; فقوو هوالقزل، وليس القوو، 
بعصذكزمحا ولهدا للمزل؛ صفه وابهر الإحفايتح بل هوالقراءة، ليس جهرا وتوئا 

الأفعال.نتن مى الفقهاء 

الأول.التشهد مى القتام وهوت منها، ائت والصحح الرابع، لميدكرالوصع ]٢[ 
صدر0.عل كعلهنا أف الراجح أف لنا ومتق ]٣[ 
إشازئة،لانحاوربصزه فإنه الإثارة، >؛LJ ل ذلك سزمن ى ومنق ]٤[ 



٢١٩ةتاباسلأةروابسةاسمةا 

وءرْ،وأبه بئ والميه الظهر، ومد الرهمع، الرمحتثنِفي عل اليدين ووصع 
مواليدين ووقع الئجود، ل اليدين مل الرك؛مح، بوصع والبدايه محه، وامحاق 

أ،ا"لإلوسا وِفي محه وجليه أصابع وثح محه، والتجال النهوض، الركثتنِفي 
الئثهدِفي والتورك القبله، -يا منتهبلأ مضمونه، منكتثه حدو يديه ووصع 

الهالثشيالسالأَئووفينا:تراض؛ثزض 
البمزى>^> ٠٥١١عل التنزى ووصع و\وثأ\و؛، والإثارْ محنمه، ئمبوصه اايش 

والثجودعلالتنيم، ل وبنإله عذمحه والإلممايئ، مبموطه، 

وستقأصبعه، إل ينظر الإثارة عند فإثه التشهد، أوق الجدص ُين جلس إذا وذلك 
أد4يثمثمدعاء.

فإمابدون؛تكاء زئيا إذا أثا الأصايع، عل 1ظ إذ! إلا يكن لا هدا [ ١ ] 
عل٤^٠ أنئ بمظح لا الاس كبض الإ-اام، عر اثخأ إذا إلا الل4أ ئكه، ظى 

والثثابة.الإببمام من ما المج يكوف فحينئد الإبمام، عل فبجئ الأصابع كل 
عليهاش صل البي لأف ركن؛ الأئف عل الجود أف الصحيح أف وسق ]٢[ 

تئتةعق سجدرآ'- أمنداأى رواية• ~وفي ٢ أذأنجدر ®١^^، قال،ت وملم آله وعل 
.أنفه١١وأثارإل • • الحبهة عل • أعظم 

الصلاة،ممأب ومطلم: (، ٨١٢رنم)الأنف، عل الجود باب، الأذان، محاب الخاري: أخرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ٤٩٠)رنم والثوب،، الشعر كف، عن والهي الجود أعضاء بابا 

ه؛هبمثمحا-
عباسابن ين، حد من ٨(،  ١٠رنم)أعظم، سبعة عل الجود بابا الأذان، كتاب، الخارك،• أخرجه )٢( 

.بمعا.
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وي ؤظ ١^٤٢؛، زص بالقلب؛ بمثق نا اكالث: واوغ 
مح؟ا•

نحل

ءرضا؛ا؛صلاة ق ١^١^، يس ولا 

الاستراحة.ه وجلالأم، عل الجود ت يعني [ ١ ] 
حشؤعبلا صلاه الصلاة، لّئ، هو وهدا حضووالقلس،، يذللث، يعني الخشؤع ]آآ 

كجسيلأووح•

الصلاةأم عل الهواجس" ت "يعنى الوسواس غلب لو فيإ العلياء احتلم، وقي 
بوجوبلومحل فلذلك جدا، ناقصه لكنها يبملل، لا أيا والصحيح أولا؟ ثبملل هل 

به.مل ومحي وجه، له لكاف ا>كوع 

السلام.عند الصلاة مى الخروج بمي• ]٣؛ 
ذللث،مع لمر لثتك،، رلأ بشة يس أنة ^>^ ۵١١الفنءس، ^*0 ق اكويت، ]٤[ 

علويومن يثابمه فإية الفجر صلاة ق يمنت، بإمام اسم لو أحمد الإمام محال 
سكان وكليا للكلمة، نس متابعته عدم لأف الإمام فمه مى وهذا ٠، دءائهر 
محالثةمى يكشر أعظم الإمام عن الخروج كان ولهذا أغفلم، كان أمحر المسالمارا كلمة 
صعنىّإمامة الصلاة ؤإمامة الصلاة، إمام 

داود)ص:0ا،(،الإماف)مأ/؛لإا(.ْائلالإمامأحمدرواةفي )ا(انذلر: 



٢٢١ةت1باسلأة)بابساتاسلأة( 

الرسولقاله قد أو ركعق، إذا اركعوا االناست يقول هل سبيأ,! الصلاة فإمام 
العصايشي أف ينبغي فلا به، يقتدي فهوإمام الرسول، ءال< قد بل ءثيآلصلأْؤئم؟ 

يتابع،أف االاموم عل وجب وجوبه مع الأول التشهد عن قام إذا كان ولهذا فتحالمؤ؛ 
الركعةهي حقه ق أما مع يبلس أذ عليه وجّب، الثانيه الريية ل الإمام مع يحل ؤإذا 

عاليه.والأ-محلأف، محالمته ولعدم للإمام؛ متابعه ^ا كل الأول، 

انتحباب،يروق الأئمة بعص الراؤيح صلاة ق يوجد فاثه كيلك كان فإذا 
بد.عة،،رهذه وية.ولت ؛ئرج فلا هذا يرى بمن الإنسان ائثم فإذا القرآن، حتم عند الدعاع 
ويؤمن.متثاع اجتهاد، أنة مالمّاله لأف ويؤمن؛ يثابع بل وم 

ك1إالمخالمة عدم وهي بال، عل له تكوف أف العلم لطاؤب ينبيي قاعدة وهدم 
قالشنع مقاصد أكؤ من إيه حتى فهوأحسن، القالومحتج" ~تأليف التاليث أمكي 

لوفعلنعم، الهلاعة. عل والأجت،إغ القلونم، هوتألين احي المق الحإعة صلاة وجونم، 
اتايعه.لا فآنا صلاته ق يطمثن لا الإمام لوكان مثلان يعتي ئنيءآحر، فهدا محرما سيئا 

تنب؟وحد إذا الفراتض ق يمنت فهل 

العامهوالستب هل التب هو ما لكن السثّث،. وحد إذا يمنت، نعم، الحراب! 
مامنه حطب من كل يتزوج، أف عاليه تعثز شانم، الإمام أف لو يحني! الخاص؟ أو 

إذاالقنوتر لا، الحواب! زوجني؟ اللهم ؤيقول! الفريصة صلاة ل يمنت، فهل أجانر، 
لفاف الإنيدعو فالخاز فلا، الخاز أن ي، بالملمهتن تزل ؤإذا عاثا، ألمزا كان 

نازلة.بالمالمن نزل إذا إلا يمنت، فلا القنومحت، أما الأح،ر، التشهد أوبعد لجود، اق 
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اف،رسول حلس صقت هد إيك إ آبت يا لآبٍا؛ قلت هال! الأئجم مالك آبا لأف 
بختذ،حمس مذ ثحوا الآكوية، ِفي هنا ها رعئ وعثإذ، وعمر، بكر، م و. 

حتن.حديث هدا الرمدي! هال محدث. بى، أي ت قال، يمنتول؟ أكانوا 

لمالعرب، أحيا؛ مذ حي عل، يدعو شهرا كث الس. أف أست وعذ 
ؤكئ.زناةس؛.

الركؤع؛بعد الصح صلاة ِق القنوت هللامام ثازلة يالمنلمى يرل، ئإن 
صلاةق يمنت لا سكايز اش رسول، أن ايوهريره روتم، ايثب.ج برسول اقتداء 
هومعل دعا دعا إلاإدا المجر 

الاموماراُحاف فمد الدعاء ق نفثه خص إذا الإمام أف الحديث ق ورد وقد 
المامحهجعل سيء\ةمحوةتال الله أف من الحكمة هي أعالم~ ~والله وهده حياثة، فهده 

القارئأل مع أعبدا؛ ارإياك يقل• ولم ه مثل ؤإ؛ك الحنع بصيثة أو التعظم يصيعة 
ؤؤإءكتمول! ولهدا متعددين؛ لأناس ّمأ السورة هده أف يعلم تحال افه لأف واحد؛ 

يقولبه يثر الذي الأحر الدعاع 3، لكذ بالحمع، ]الفاتحة:ه[ 4 منعثث دإ؛ك تثد 
وذاكله، دعاء هدا لأف باش؛ نحوي يقول! ولا جهم،، عياب من ُاه ءآعوذ الإنسان! 

دءاءٌلنمح.

رقمحاقن، وص الرجل ابمل ياب الطهارة، كتاب داولت وأبو (، ٠٢٨ )ه/ أحمد الإمام حرجه أا 
رنمبالدعاء، ه تفالإمام ؛محص أن كراهية ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدىت (، ٩٠)
٦(،١ )٩ رقم يصإب، أن للحاقن النهي ل جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماحه؛ وابن (، ٣٥٧)

يهئبمتئ•ثوبان حديث من 



٢٢٢كتاباسلأة)واسسةاسة( 

اكئا١أ.لأخاد ذبك زيز و)ئثه( ززاةتعيد 

ولكود.بمق عمن اممه. زسوو محوو مذ ثحوا ينونه ق وبمول 
والمنلنات،والمنلم؛ذ و\لأ0ؤ1اب، بلمومنى اعفن ارال1هم القنوت؛ ِق يقول عمر 

اللهموعدوهم، عدوك عل وانئزهم سهم، دان وأصلح يلونبمم، لهط وألم، 
خالفاللهأ أنتاةك، ثمائوذ بخو/و الدين ١^١^، م كفزة ١^؛، 

المجريتذ،العوم عن لا٧ الإى بأسلخ، ى وانزل، أيدامهم، وولزل، لمتهم، كص 
البلادمن وغرها والهرناك البوسه ق وجد ما ممل التازله وحدت ؤإذا [ ١ ] 

الإمامبل اجد—، المأتمه وليس الأعظم، —الإمام فقط الإمام إلا يمشت، فلا الإسلامك، 
فقط.اللأ، إلا لا:_، اشلكة ل ها ه بمي ١^، 
الرمولإلا هثث، المدينه اجد ممن أحدا أف لم؛ئمظ لأيه يمشتؤ؛ فلا غإئ0 أما 

د\5لوإلأ الأول، بالدرجة الإمام هو الملمتذ بأمور المنيل ولأف 
شل.الأعظلم الإمام إلا يمنت، لا الفقهاء! قال فلهيا منيول الناس 

كالأمراء.وثوابه الأعظم الإمام يمنت، وقيل؛ 
الناس.آحاد يوف شل مسجد إمام كل يمنح، وقيل• 

مصل.كل يمنت، أف يمس اده الأصح، هو وطا مصل، كل يمنح، و٠يلت 
رأيعن يتندروا أ0 ؤيثغي ال،كلمه، تتمنى أف يكعي لا اُنجاعة اجد مj، لكذ 

يمنح،هذا يكوف أن أما قنتوا، ائتوا المساجي•؛ عن البلد ل المؤول تال فإذا واحد، 
الذيإما الإمامم(، أحد  ciيتنمذ أف ويوحب، الملمس، يمرى فهذا يمنت، لا وهذا 



سقضاه1هميصاسمماسنيص ٢٢٤

يكظك«١^^٠٢، ١^ ١^ بنم 

غمم،يوف ؤفت بنفسه يعتد اثه الناس فيه طعن يقنت الذي يقنت، لا الذي أو يقنت 
الئلأن؛نادمام ايظز يمنت، ولا ايلمي، بأمر ثيم لا رجل هذا يقولات يمنت، لا والذي 

٠وقن2إح لمن المبأمور الذي.؛تم 

أفإلا اجد الملأئمة لا!ببغي عام القنوت، باق القول احرثا ؤإن اثنا نرى لهذا 
باضالناس ألثن واحد؛ِممعاس،هظوك :شدئواضرأي 

ُدء..ِ َِْة. القنوت؟يتمز وهل 

منت،مثلا! يزول. فاثه القنوت مميغ أجله مى الذي السن، زال إذا الحوااثجت 
قتلواالغمار من قوما لأف ثمنت، ينتصروا. حتى ثمنت الغماز، محاربوف قزم لأيتصار 

إجراؤه*نجب ما عليهم وجري حم، ثظثر حتى منت، أوعلمإءئأ، قزاءنا مثلا 

أوثطورتحدد إذا م بالثز، مده أJنا فالفلاهز محلويلأ القنوت، سن، امتمث وإذا 
المنون،٠نعيد أكقر إل 

فعلتبهر؛ ولا الركؤع قبل منت، والإمام القنوت،، يرى لا الماموم كان ؤإذا 
المامومأليقزأمىالقرآن.

واشبمارى.اليهود هم ٠ الكتاف،ا،أ أهل كمزة العن رءالثهم رمح.بمتهت عتز قول، [ ١ ] 
مذمزمن، يوجد نحم، مومذ؟ الكتانم، أهل ق فهل الكتافااا >ركمنةأهل قال: وقد 

لواليهقي (، ٣٧المنن،)ه/ ق ثسة أبيأ وابن (، ١١١الصنم،)م/ ق الرزاق، عبد أحرجه )١( 
الكرى)آ/-اأ(.الش 



٢٢٥ةتاباسلأة)وابسةاسلأة( 

ملامبن اللب فعد ا، واانجاثيُ ؛ سلأمُ بن ائب عد مثل بالرموو آمن 
وامرابجم•اضاوى ء ثى وامحابي وظ<0لم، اليهوؤ أخباو من 

غزهم؛من بالدد_ا أحل الكتايت، أهل كمنه لأف الكمزة؛ حميع عمر يذكر ولم 
وليسعناد عن هكمرهم أبناءهم، يعرفول كإ محمدا. يعرفوف كتابا، عدهم لأ0 
-بذا،جديروو وهم لآ.بمئ، يدعوعليهم عمر كان فلذلك أعلظ؛ فكانوا جهل، عن 

قبوياكذوا والقئارى؛ ال؛هود عل افي نعته ١٠يمول! كان حياته آجر ل ه والبئر 
آ.ةساجد<ار أسثائهم 

للعن،أنل فهم القيامة؛ يوم إل لعائنه عاليهم يثابع أل تعال ال؛ه ثنأل ونحن 
فهذاصاغرول، وهم الحريه يعطوا حتؤر ماثلوا لأل وأنل للدس، وأنل للب، وأغل 
محزمثا ;مون ولأ ألأم أثوءِ ولأ أش ءطوى ١^٧؟ ثنوا ؤ اشُ؛هت أمز الذي 

أيوئظوا ء محأألخمح، أك بم؛ أم ^ ه أق;تثومح 
عليه.قدزنا إذا ذك ؤيكوف لاكوة;ا'أآ[ ٣،^<^ وين( د يص 

قفنحنرعاجزوف وحكاما، سعوبا الحاج، وصبها عل، الإسلامه والأمه أما 

(،٣٩ ١١رنم)الدية، إل النح،هو\صح\و< هم؛ باب الأنصار، مناقب كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ر 
خ.بمد.أنس حديث، من 

كتابو.سالمت (، ٣٨٨)٠ رنم التجاتير، محوُت، باب الأنصار، مناف، كتاب الخاريرت أحرجه )٢( 
نْء^بمثد.هريرة أي حدث من، (، ٩٥١رقم)الحنانة، ملر التكبثر نر باب الخنائز، 

كتابومسلم: (، ٤٣٦، ٤٣٥)رقم المة، نر الصلاة باب الصلاة، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 
عباسوابن عائشة حديث من (، ٥٣٠)رقم القبور، عل الماجد بتاء عن النهي باب الماجد، 
هقم•



^قضاهاهمهمه4الإئماستيءتيل ٢٢٦

إذنحن م الإلي، الأم هذا تنجد عن عاجزوذ هذا، عن عاجزوذ الحميمة، 
لإليهم نصي أذ نريد إليهم، سيء أل ثريد نا لغيهم~ أو ~هم الإسلام عل 

كمرهمعل بقوا إذا أما والآ-يمة، الدثا ق به ينجوذ الذي الإسلام، لدين إدحالهم 
رروالذيو: المحن لموو لهم؛ نجاة فلا الأيترة ل أثا الدثا ل هإنا:^0 جن؛ فإذ 

^ديوَلأص>افبمَلأمحئ"محن
النار«م.بمارسوJرا١لأثاذينأب 

منحم، وحمه ماتلهم ولكذ وعص؛ا، نقانلهم لا الغمار ماتل عندما نحن إدذت 
ماأبعد ؤإذكاثوا إحواسإ، مهم الإسلام ق دحلوا ؤإذا الإسلام، ق يدحلوا أجلأذ 
و؛لأدا.سأا عنا يكونوذ 

من،، ١  ٥٣رمم)ه، محمد نسنا برصالة الإي،ان وجوب باب الإييان، كاب ت لم محرجه أ ا
قتهبمن.هريرة أف حديث 



٢٢٧ةت1د،اسلأةرب1بهلأةامااوع( 

ه صص
ب1به،لأةاممثنعااا

H إ  M *ا

أوررواغلئوا ءتإ|قتقظث اف، نموو لمول البدن؛ يطئع أ أءصلا وهي 
آكدفتطؤعها الهمووس، آكد هزصها زلأ)؛ ماجة. ابن رواْ الصلأ0اا أعهالئم حتر 

الأطئعل^ء.

ذلكمع الله أف لولا لائه يعباده؛ سءاةقوةأئاق اممب رحمة من بالصلاة التهلؤغ ا ١ ] 
قالتهلئغ لعباده مع أف تبمائذؤقاث اممب نعتة مى لكن وغلاله، يدعه فنلها لكاف 

العادات.

ُُْ ء;ٍَََ َتء  الفرائصلأف الفرائض؛ تكميل يم ع،ثل، لله التعبد اكْلوعت هدا من والقائدْ 
والفرائصالقياتة ين؛ نأي الفرائص، حا ريع النوافل لكن مص، ثى ظو تكاد لا 

فرائضمن فريقه تجب لا ولهذا تالتطؤع؛ ءغ؛ْل افه فيكملها ناقصه، اتتتها التي 
لهوالصيام ®الصدئء ثطؤغ لها والزكاة يطئغ، لها فالصلاة تْلوغ، ولها إلا الإملأم 

-ءاو0الفرائصى تكنل أف أجل مذ هذا كل ثطؤع، له وابهاد ثطؤغ، له والحج ثطؤع، 
الوافل•

[J[T  :اشلئغلأف الأصح؛ فهل التعيف.ل؛ عل تدل، أنمل()من( )من نسخة
وليل)أقفل(.بالصلاة)منأفل( فاشلئع بالصلاة، التطئع من أفضل بالحهاد 

هيالصلاة فريصه باق قريصتها عل الصلاة ناقله ;؛تذآنئذ الولف قاس ]٣؛؛ 
الفم|ههظآمحوثؤ الؤى لأف ئْلر؛ ~فه أزكي نافلتها فكانت، الدف أعال أؤكد 



صضاهاهمهمهعاسممأء4دبجضل ٢٢٨

Iهتام I أويعه ينسم وهي 

نص؛أ<؛4أ؛نإع:ال1؛و\لإس أص 
أ،.......المزاتصا ثع \لئو\وب الأوو! ١^؟ 

اله<اراُ.نبل ايهادل تنامه ذريه ®إل لإسلام؛ اي 
وصاكللم،مالخلمسم

الخلمإل الطس حائ لأئ اض؛ سل ق الخهاد من للظم- أنلأ لكن -ق أفصل 
داخلها،ق العلم إل محاجه الإملأمة والأمه العلم، إل محاج إنسان كل ملحه، حاجه 

الماس.ومع مسها، ول حاوجها، ول 

إلل ابهاد، إل صرورمحم بذ أشد الشريي العلم إل الناس فصردرْ 
علإلا يعمل وكسف المجاهد يسبمر فكيف الثرعي، الثلمم إل بماجوف الجا؛بين 

العلم،بتعلم إلا الثريعه متضيه ما إل يصل أف يمكن ولا الشريعة، تقتفيه ما حتست، 
طاملامة:آأا[يخي:لأبج؛ولهذاقال 

ألنبنؤ نثنممهوأ  tSjUfمثؤ ثرينَلإا ؤءي الحهاد إل كامه بجروا أف 
العلمأحمد؛ الإمام هال، لاكوبةتأ'أآا[ ءندطث>ه دلهمِ لجماءيم مم،-ءّلدا ؤلبمذروأ 

لأبمدلهُثتىةر؟ا.

المراتص،تنمى كإ وئنمى بيا، الإخلأو يثغي ولا لها، تابعه أما بمني؛ ا ١ ] 

رنمالصلاة، حرمة ق حاء ما باب الإيهان، كتاب والرمذى، (، ١٢٣ )ه/ أحد الإمام أحرجه ( ١ ر 
حديثحمن (، ٣٩٧٣)رنم الفتة، j ان اللمكف باب الفن، مماب اجه: وابن (، ٢٦١٦)

حملبن معاذ 
(.٣٣٩/٢)٢(اظرالفروعلأ؛نْفلح)



٢٢٩ةت1باسلأةرواواه،لأةاصوع( 

عشزه الئى مل ررحفظت ت هال عمن، ابن يكزها ركعايث، عئر زآكدها 
وى،الزب ثزك٠محبمJثا، القي، م زكؤن زئناُتج: 

........................

عثزه،أما الولمح وذكر معها• راتبثها فاقض وفثيا وحرج الفريقه، لوياسلئ، حتى 
علتهاش صل البي رركال قالت،؛ نيقؤههقآ عائثه لحديث، عئزه؛ ائنتا أنيا والصحح 

مدها«رأا»زكعتان عنز: ١^؛ حديث، وق ا الظهر«ر مو أزما لاينع ونلإ آله وعو 
والمجرركاثني، والعشاء ركعئين، واآمم_، ركعاُتج، سن، الفر رواتب فتكون 

زكتى.

عداوما تصل، لا والعشاء والمرُت، الفم فرايبه سمر عل الإنسان كان ؤإذا 
صلاةمن محزم لا لكن ئثافز، بأنهُ حكنثا إذا ئنافزا، دام ما نجل النوافل من ذك 

التطئعاممق.
مىأن فالصحيح صحيحا، ليس ممرا؛ ق الثق يرك الئثة ررإف ت بعضهم وقول، 

والعثاءّواالخرد_ج الفتج ق الراته يملأ لا أف المق 
^^بيئهاأوموفيالمإ،وهذكفيزمح]ا[إوالأئضزفيهدْ 

آلهوعل عليه اش صل البل لقوو الست،؛ ق تكوذ أ0 الأصل إف قلنات وإد،ا ايرتحج، 
عليهاممه صل الش ولأف عام؛ وهذا ا اثقتوته٠ار إلا سه ق المرء صلاة أمحصل ١٠وسلم• 

(.١١٨٢رنم)الفلهر، فل الوكتن باب التهجد، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
صلاةكتاب ت لم وم(، ١١٨٠رنم)الفلهر، نل الركعت؛ن باب التهجد، كتاب الخارتم،ت أحرجه )٢( 

٢^١(.رقم)٩ الراتبة، السنن قفل باب المانرين، 
ايانرين،صلاة كتاب لم: وم^١(، ١٠رقم)١ الليل، صلاة باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )"١( 

ني؛ج^بمنن.ثابخ بن زيد حدث من ٨^١(، رهمم)١ بيته، ق النافلة صلاة استحباب باب 



ضاهاهمنيه4اسممأصبجحتبو ٢٣٠

حديتنيأحد. فيها البي. هل حل بل لا ناعه كاثث الصح، ميل ووكعمحن 
و.ئممق نىقن«. ضل ١!^، زطلمغ 1^0، ك \ووق0أ1\ طثه 

مءم .وي:فن اضِ ننول ررإف هانئ: مالت لشم؛ اص 
منإئ أحب المجر ااركاثا ت ومحال المجر® ركعش عل منة معاهد0 أشد ؛ ١^١٢٠من 

هااثل«َنواة5وداثد.
نكشاش.يصل زئوو كاJ عائثه: قهفيمهناا١'؛ ويشمحبثة 

ئه.مممق الكتامس،؟ مامحة محزأفته، هل ؛ لاقوو إو حر محثحس، المجر 

أفعل داله والفعلثة القولثة الثنة فتكون ُ ر سه ق الثاتيه يمل كان لم ومآله وعل 
.يالرسوواقتداء بيته؛ ق الإنسان يتتلؤغ أف الأفصل 

١^٠^؛(أم عائقه كاثت حتى يطوي، ولا ئثهنا أف ^ ٠٥١١ركعش ق السنة [ ]١ 
التحقيق.ندة من ٠ الكتاُس،؟،ار مامحة أمحرأ أهول؛ إق ُحنى مول• 

التق—ق —أيأ الفجر ركعشر ل أطيل أف أجب انا ان• الإنفلوقال هن-ا وعل 
أةمع التطويل، مى أقصل فالتخفيم( حطأ، قلنات التنمح. ونيادة الدعاء من لأكأكن 

الالأمر، مواممه الايع حقيقه أن ، ثمفوتمدا بالأد؛اع، أوق الئق لكن عبادْ، الشلويل 
١٣٧فهدا الزيادة، بطاب الئة حاأ0 إذا إلا باد، لا بالكيفج ي الزاذة، 

صلاةكتاب ت وملم (، ١١٧٢)رقم الكتوبة، يعد التطؤع باب التهجد، كناب ١ليخاريت أحرحه ( ١ )
عمرابن حديث من (، ٧٢)٩ رنم وبعدهن، الفرائض نل الراية المن فضل باب السافرين، 
هتهنمحأ•

كتابوملم؛ (، ١١٧١)رنم الفجر، ركعتي ق يقرأ ما باب التهجد، كتاب اليخارىت أحرجه ( ٢) 
(.٤٧٢ ) رنم الفجر، سنة ركعتي استحباب باب السافرين، صلاة 



٢٣١ممباسلأء)وابه،لأةامممع( 

آسهن وؤؤ 4 تأق، وش المنيات وكم وِفي محهثا بمرأ 
نأيؤؤ المجر! ومحنتي قرأِق البي إف هريرْ؛ ابو محال 4 أرثد 

منللمااُ.ووا0 4• لحتثد هوآس و4هاو 4 آلًكغروث 
ؤؤالزب' بم" الركعثم ق بمرأ كاف البي أف منعود ابن وعن 

ماجة.ابن زوا٥ 4. مد -أهوآس و4غو 4 آلخفنروث ثأه 

حديحبن وائ روى ولما عمر، ابن يديث البيت؛ ركوعهنِفي ؤينثب 
ئاو1م منجدثأ، ق المعرب محصل الأسهل عند ني هِفي اش رنوو ررآتاثا محاو! 

ماجه.ابن رواه سوت؛كماا الؤكعتأنفي هاد؛ن رءاركعوا 

4را*،لمحثد هوآس 4 آلخقتغروث الفجرب-ءاؤهوقأي ركعكب ^j، ا ١ ا- 
الضم،النهار صلاة أول لأف النهاربالإخلاص؛ صلاة لافتتاح ذلك؛ انتحب وإد،ا 

هدو4مح 4 ٦^؛^^ نأي ه الإحلاصزت فيهاَبنورو فتمرا لها، نح وراقتها 
ءنه،اتأويمرأبدلأ الخر، توجيد فيها والئانيه الطن--ا، توحيد فيها الأول 4 لممد آس 

سونهق الأنة إلآخر [ ١٣٦]^:إمح4 ءاق أنف ونا إمحنا د؛آمم أش ءَاثكا 4ملوأ 
^١^ئتث ْقثوم ^١٠^ طنو\يج 4ق الثاتة: الرمحنة ول القرة، 
عمرافال محورة ق [ ٦٤لألءمرانتقبما4 يهء فيك ولا أث، إلا فد 

من(، ٧٢٦)رقم الفجر، محمة ركعتي استحباب، باب، االسافرين، صلاة كتاب، لم: مأحرِحه )١( 
تهنبمثئ.هريرة أي حديث، 

من(، ٧٢٧)رقم الفجر، نة ّركعتي استحباب، ياب، السافرين، صلاة كتاب، ملم؛ أحرجه )٢( 
ح.بممح.عباس ابن حديثإ 



اصضاه1نينيصاسمماسبجينل ٢٢٢

j^ :ض ١^، بمد \ص من بز أيد: داَل 
التت.

خبةأم ززث ج ؛ ^jUذخ ١^، مو أنبع م الخ1ظئ يضئ 
بخدهاوأربع الظهر مل أرع عل خايظ ررمى مول* اض. رنول ثمنت قالش: 
صحيح.حديث هدا ١^؛؛^•^('' محال النار® عل اممه خرمه 

صاينصلأل:ئونئولاش.:^
ملمأنبم«رواةلإوداود•

ارسهأ اممب رسول مال مال؛ هريرْ، آبو روى تإ الزب؛ يمد بت وعل 
تة٠١عشز0 ئتي عباده لك عدلن يثوء، بتنهى ؛^^^٢ لم سئا انئرمت، يمد صل 

رواْامحذي•
العشاءالله. رسول صل ما ;?؛.بمهر: عائشة لمول العشاء؛ يمد أرع وعل 

ثرذلم فالحاظه الحافظة، ذكز فيها ليس مائها الش الأحاديث بعص ؛ا ]١ 
•٠ هققبمهرر ■ميتة أم حديث الأول الحديث ق إلا 

(٢)تمأنيح\ااسة:»م ^ماضيهاتحقق أثا 

رقم، b،_jjالظهر قل الأربع باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٥٣٢ )٦/ أحمد الإمام أحرجه ( )١ 
منثواب باب الليل، قيام كتاب اني؛ والن(، ٤٢٧)رقم الصلاة، كتاب 1 والترمذي (، ١٢٦٩)

اتامتكتاب ماحهت وابن (، ١٨١٢)رنم المكتوبة، سوى ركعة عشرة ينتي والليلة النوم ق صل 
(.١١٦٠)رنم أربعا، وبعدها أربعا الظهر قيل صل فيمن جاء ما باب الصلاة، 

وقم)\لأ\\هالعمر، نل الصلاة باب الصلاة، محاب وأبوداود: )آ(أحرحهالإظمأحمد)أ/لأاا(، 



٢٣٢مم1باسلأةرب1بهلأةاص( 

نحل

خفرْل ء ه الض س ئزكدة؛ ئأ زم \ؤؤ. اش: اوغ 
أذيمحترأحب ص ررااوئرحى، ت ماو اللمل. أف أبوايوبت وووى وتمره• 
بواجدهنحير أل أحب دس محمعز، بتلاث تحير أف أحب دس محئعل، ثحض 
ابوداود.رواْ هأومعل،ا 

اربعصل إلا مط العناء س اض رمول صل ررما ٠ متارار اآثرص« ثني صل 
المحامظة.منه يفهم هذا آ ركعاتااُ 

صحتإذا القس هذه لكن باللازم. والأمحئ! صرثئه، فيه الحاظه فالأوو! 
عئئإما هى! للفراتفى ملازمة منة كون الش فالثواتب وواتب، ليت محإما أحاديثها 

يكن®لم هؤهقهك' عائثه حديث عثرعل اسا ؤإثا ، عمن ابن حديث عل 

عمراين حديث من (، ٤٣٠)رقم العصر، نل الأرح ق حاء ما باب الصلاة، كتاب والر*ذىت 
•ههبجا 

رقماجلغرب، يعد ركعامته وصمته التهلؤع فضل ق حاء ما باب الصلاة، كتاب الارمدىت أحرحه ( ١ ) 
رقمالغرب، يعد ركعايتؤ الستر ل حاء ما باب الصلاة، اقامة كتاب ت ماجه وابن (، ٤٣٥)

ح.بمتئ.مريرة أي حديثه من (، ١١)^١٦ 
العثاء،رفم)يمما(،نل الصلاة باب الصلاة، كتاب رآ(أحرحهالإيمأحد)أ/ح0(،وأ؛وداود: 

ة.بمثا•ءادثة حديث، من 
(.١١٨٠رقم)النلهر، نل الركعتن باب التهجو، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
(.١١٨٢رقم)الفلهر، نل الريتن باب التهجد، كتاب البخاري; أحرجه )٤( 



اصضاهانينيه4اسمماصبجءتيل ٢٣٤

جورزلا صزوزة، عي من ١^١^ ي يصل لأنه ؛ ^٥١۴^٠ والصحح 
دلكِفيوبياال

والإمامتزكه، يتبعي لا مؤكدة سنة وايه ^^، ١١حكم بيان فيها الفمره هذه آ ١ ] 
وهذاا. سهاد0اار ثه مبل أ0 يثعي لا موء يهوزجل ازر ترك ُرمر( قال• دِمحةآقة أخمد 

عليدل ركعة هو الذي الوئر ببذا تبماويه أف يقتضى لكن فاسما، يكول أن يمتفي لا 
شاهدا.يكوف أن يستحى لا رحل واثه مبالاته، عدم 

أثوال;ثلاثة عل الوئر وجوُب ل يِمحذآثئ العلمائ احتلث وقد 

مطالما.الوحوب، ت الأول القول 

مهللما.الوحوين، عدم والثانر! 

آلهوعل عليه اض صل اليئ لأف اللل؛ وزدٌس له كان لن اوجوب واكاِك: 
الإسلامشخ احتيار وهذا ٠ أنترداُ؛ القرآن أهل ُيا فقال؛ القرآن أهل وملم"محاطبت، 

مهللما.يوجبه مى قزل وهوبعفن قال• آ)؟نء' ييميه؛ ابن 

فيهقال الاJى الأعرايأ حاليلما لذللث، ؤيدل مطالعا، بجب لا أيه والأخلهئ 
ئالتاقس— اامالوا>ت، —يعني! غينها؟ علآ هل مأله! نإ الرسول 

(.٢٨٥)رقم المسالة صالح ابنه رواية أحن. الإمام مائل )١( 
(،١٤١)٦ رنم الوتر، استماب، باب، الصلاة، كتاب، وأبوداود! (، ١ ١ ' ا/ ) أحد الإمام أحرجه )٢( 

اللمل،مام محابؤ واص: ٤(،  ٥٣رنم)حتم، ليس الوتر باب،ئحاءأن الوتر، كتابه والترمدي: 
قجاء ما باب، فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب، ماجه: وابن (، ١ )٥^١٦ رقم بالوتر، الأمر بابه 

خ.بمثن.عل حديث، من رقم)؟ا"اا(، الوتر، 
)ّآ(الأحتيارا>ت،اسة)ه/مإم(.



٢٣٥كتاباسلأة)وابسلأةاصع( 

ءُ ومنونه.وعدده، وفته، أسياءت يلاثة فيهِق والكلام 

؛؛....الصحا صلاة إل العشاء صلاة ممن ومته؛ أما 

.٠١٠٠٤٣،الأ،إلأأن
عيمذ الراجلإ عل يصل ®لأنت المؤلف ءة ما أبما لدلك ريل 

ره.بمهالصحابه ولأو لفرووة، إلا الراحلة عل يصل لم واحتا كان ولو صرورة٠٠ 
غيوقالوا: ا، راحالته١٢عل يوتئ كان أيه وسلم أله وعل عليه اش صل اتي، عن حكنا 

الدمىللمعهد ررأل® إ0 نقل• ولم المكتوبة بعموم أحدثا فإذا المكتوبه عليها يمحل لا انه 
المكتوبات.من ليس انه عل واصحا دليلا صار 

ئتةط غيرهم، عل ولا القرآن أهل عل لا بواجب ليس أيه الراجح• ذالقولا 
.ijSy

إلتقديم— جع العرت إل ~ولو•محموعه العشاء صلاة من وهته! هن>ا نعم [ ١ ت
العشاءصلاة بتن ما مصلوها صلاة *إة ءثيأدقلأْؤئمت لقوله الصح؛ صلاة 

إلضلأةالئلح«رى.

الإبجان،كاب لم: وم(، ٤٦)رقم الإسلام، من الزلكة باب الإبجان، كاب الخارى: أخرحه )١( 
ظققنن.اش عبيد بن طلحة حدث من (، ١١)ريم الصلوات، بيان باب 

١٠)رقم السفر، الوترق باب الوتر، كتاب البخاري• أخرجه ( ٢ )  ٠ المافرين،صلاة كتاب ت ومسالم (، ٠
عمرابن حاليثا من ^١(، ٠ ٠ ) رنم توجهت، حيث السفر ق الدابة عل النافلة صلاة جواز باب 

نمحقؤبممحا.
اسيفيص)أ/؟م\(:وقال نهن، بمرة (،سحلثأبي ٧/٦أخمد)ام أحرجه )٣( 

وهوأخمد شخ السلمي إمحمحاق بن عل حلا الصحيح رجال رجاله أحدهما أحمد عند إمحمنادان وله 
مه«



^قضامنينيه4اسمماسبجءن؛ل ٢٢٦

صلاةيهن ما قصلوها صلاة، رادثم افه ررإو هال؛ اللمي. أل ابوتجرم وى رة 
أخمد.الإمام وواْ الور،، الصثح، صلاة إل العشاء 

عانه.متص هأؤيزيواحدوءا الصنح حشست، راهإدا البي ومال 
١^.ثبم:ينلكاشددأورنضو 

يتام؛أف مبل أور لابموم أف حثي ومذ ازربميم، جعل مجد له ممذلكف 
محمانيمحمنأمح،سمشع١^،.: لخول 

ودلكثشهودْ، اقل آخر صلاه هإة الثل، آخر مذ مثؤتن آخره، مذ موم آذ 
شثبأ'رواه آهصل؛؛ 

حزثمنا وصل وئرْ، يقص لم للبججد محام ئم النوم، ثو أور ئمذ 
حنن.حدث وهدا لتآؤ« ورانِل رالا ه؛ امحذ لمول تحبح؛ 

الفجر؛صلاة إل الفجر أذان يعد يصح أثه ا.لولم، كلام وظاهئ 
السذلقول الفجر؛ بمللؤع يّتهمح، انه الصحيح ولكن الصسحاا صلاة ®إل ^ ١٥لأيه 
حثي*إدا ولقوله! اللل، صلاة مذ فجعله ٠ ونراءر اللتل صلأث،ئمز ®اجعلواآجر :٠ 

بئراما وهوفوله: الحيف يحماو ُ  ١٠٠صن؛ ١٠٠قآورت واحدْ صل الص1ح أحدُثم 
الصبح.صلاة وهت إل أي! الصنح،، صلاة إل العشاء صلاة 

صلاةكتاب ت لم وم(، ٩ رثم)٨٩ وترا، صلاته أحر ليجعل باب الوتر، كتاب اوخ1رىت أحرجم )١( 
ق.بمثمح.عمر ابن حديث، من (، ٧٥١رنم)مثنى، محنى اليل صلاة باب السارين، 

كتابومسالم! (، ٤٧٢)رقم السجد، ق والخلوص الخلق باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
أة؛هنبم؛ئا.عمر ابن بث، حد من ٧(، ٤ )٩ رقم مثنى، مش الليل صلاة باب السارين، صلاة 



٢٢٧ةتاباسلأةرب1بهلأةاص( 

طمإذا ثام والإئر، الراوخ الإمام مع ممل الو_در، تأحثر أحب ومذ 

التهجديريد وهو وازين، التراؤيح الإمام مع صل مذ إل نفووت هل [ ١ ] 
قالك،ا بمعل أم الليل، آخي ي ولايقوم الإمام، عليه اقنحز ما عل يمنحز أف محالأفصل 

أحرى؟رمحه ازئر إل يضم المؤلمات 
ؤإذاثكنملة، صالح عمل الليل آحر ل قيامه أف إل إذا لأثا محلثظر؛ هدا 

تلهم فقال الليل بقيه يقاهم أف اللمي. تذ طايوا الصحابه أف إل نح، 
أفيثعي اثه إل إثازْ وهذا ا ثانهءار يام له ينحرف'كتب حص الإمام ثغ قام ررمذ 

أفأراد مذ لقاوت شاء لو لأئث أنفتهم، لاتكلموا وأذ الإمام، عليه كان ما عل يمنحزوا 
•توقف فيها عندي هده المؤلم،، لكزه ما إل وأرثدهم محليتهجد، يتهجد 

وأنتالإمام، به قام ما عل ثمتصز أف الأفصل هثا: الخدين، ظاهر إل نظريا فإذ 
ه١^؛, ي هدا ند ثهيد أذ \لخف من ولولكن نزج وأنت ليلة قيام لك ّبمثل 

لأصحابه.

المقثثةإلاشمح،وثثماكوفالخايه ^لنناإلأفقٍامسِمذالأءءال 
رجحناالرياء، عن بعيدا وحده، يتهجد الليل آحر ل قام إذا لقلبه زي صلاح فيها 
هدا.

كتابت والترمذي (،  ١٣٧٥رنم)رمقان، ثهر نيام ل باب الصلاة، كتاب أبوداويت خرجه أا 
بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن ٨(، * رنم)٦ رمضان، شهر نام ل جاء ما باب الصوم، 

الإماممع صل من ثواب باب السهو، كتاب والسساشت (،  ١٣٢٧رقم)شهررمضان، نام ل جاء ما 
ذرظ^بمثن.\لي حديث رقم)؛ا"ما(،من بممرف، محي 



صضاه1شيه4اسممأصبجحتبل ٢٣٨

مممدئا.ذلإ، تإ أ؛ المجرا يبل صلاه الوئرحرأصخ قاثه وش 

قالوقد بركعة، إمامه بعد يأق أف الإنسان لهدا تحزوف كيف قابل• قال فإن 
به«؟رلثوثم الإمام جعل ررإء وملم آله وعل عليه اممه صل القي 

هالم،قلم الشمع، نوى وإو،ا الوئر، يتؤ لم الماموم هدا لأف ذللث،؛ يجيز ئلثات 
الثصخ.نوى وهو الؤدر نوى فإمامه إمامه، 

قامسلم فإذا ، ركعتم( افئ المفيمل السافر، •حئف1ا يمل المقيم ذلك،ت وئفلمث 
الإمام،صلاة عل المأموم صلاة زاديت، إذا باس لا اثه عل يدل، فهدا أربعا، قاتم المقيم 
الإمام.صلاة عل زائدئ صلأيه الشمع ناؤيا إمامه مع يحل الذي وهدا 

طيرإذا ولكي ؛^_، وقت من تقدم ل،ا صعيفح؛ هدا نحمذآنثق المولم_ا تمرع ا ١ ت 
عئزة،بإحدى توتر كنت، إن ركعه عئزة ثتتي النهار ق تمضيه توتر لم وأنت، الفجر 
عائشهلخديث، بواحدة؛ تؤتر كنت، إذ وركعى بثلاث، توتر كنت، إذ ركعايت، وأرع 

الئهاربميمى صل أووُجع يوم عي إدا رركاذ وسلم آله وعل عليه افه صل اللمي أف 
محةنئ«رى.

أوثرلابموم أذ حاف فإذ الليل، مزم بموم أذ يع لئ أفصل الوني، وآحر 
أذالؤئر نمض وكيفية ودرْ• يئمض لا فإثه فقام له قدر يم أثله، ؤ، أوثر فإذا أؤلؤ، ف، 

مماهدا ؤيكون الليل، أول ق سل ما عل تبز واحدة، بركعة الليل صلأ0آحر يتتدئ 

كابوسلم: (، ٧٢٢رقم)الصلاة، ممام من الصف إقامة باب الأذان، كاب الخاري: أحرجه )١( 
رمح.بمثن.هريرة أي حديث من (، ٤١٤رقم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، 

(.٧٤٦رقم)اللل، صلاة جامع باب السافرين، صلاة كاب لم: مأحرجه )٢( 



٢٣٩ةت1بااسلأق)بابسلأةاصع( 

ظز0ظلممنإحدى وأكؤء أيوب، م بديث ومحثه؛ ثأقله عدية، وأي 
يمزالله. ومول كاف ١١عائشة روت تإ بواجده؛ ؤيوتر ركعى، كل 

يثوترركمحن، كل مذ يسلم ركنه، عئرْ المجرإحدى إل العشاء صلاة ب؛ذ ما 
•علنه متثق بواحدةاا 

اشزئوو نأل وجلا ررأن عمن ابن روى ل، ثلاث؛نيمالأ الكإل وأدثى 
وواهبالتنلم،، ؤاكتت؛ن الواحدة ررانمل افه رنول ممال ١^^، ن ع. 

الأي•
أونصي أحمد! ثال ^1^4، لألأ بمتأة؛ فقا ثابتة الإمام حلمخ أوثر لإل 

■ء1دىااا.عقؤ بمئق ٢ ثلاث اوثز ؤإل ١^'^!،• يئمِفي 

جدا؛صعيف القول وهدا بواحدة، وكنتم ركعتم، ركعتي يمل يم السائق، للوئر 
jUjالثانقة؛والرمحثة الأول اوئتة محن وث ئثوالأ، تكود أ0 لأي الفلاة لأف 

سابمة؟!ركعة عل الركعه هده بش محكيمح حنابة، وربعا وضوء ونمض ونوم 

ورانررلأ كان ؤإذا ، ٠٠۶١^ثلاث الليلة ق لأوثر هدا المؤلمتإ بكلام ولوأحدثا 
واتهؤتذايثئ، المؤلم، قال ك،ا ورْ يتمص لا ايه فالصواب ؛الئلأيث،، فكيف، بمة® لل 

المم.بمئلع محي ركعتم ركعتم يصل 

الوئز،مدم أف فالأصل الصحي وقت ل يصليه أف فاراذ الوئر عن نام ومذ 
بأس.فلا الصحي قدم ؤإف 

،۶١٩يؤتزأن أحث، مذ  ٠٠الرمول.قالت أف ستى لأيه عليه؛ بشيق لا [ ١ ] 



سقضاهايهمصالإئماسلأحتبل ٢٤٠

كأت،^^]٠ الثاتة: وق ا1دءله ره أنث يجبي الأول ل يمرا أف وينثحب 
لكلمحال: كم، بن أنأ ووى ئ ه أحتثد أس هو ^٣]، \ذةإؤ.' وق ه \ة>=ضنثث 

وؤ؛وه \ة=ضرثث نأي ؤؤ؛ن أ'لآءله ره أنن ب-ؤثج ثوي اممب. وتول 
دآود.١^ رواْ ه. دك هوآس 

،:Llliئاممه لأف دئ إلاق قيز قي نزدئن، يخس أزر ثإف 
حمس،دلك مى يوث زكعه، عئزْ ثلاث الليل مى يصل اممب. نمول اركاف 

لأمحألألس«ققه•
مثطإ،لإحبمس

لعايثة؛قلت هال! هثام بن سند روى ثإ الثع؛ معلِق وكيلك وسئم، فتشهد 
فهإي ي ثة نئئ ة ض . اشِ زثوو وتر ص خض 

ثدكئ!؛، ٠٥١ق إلا مها محلق زكئات،لأ سع يتز كئك ه، أف شاة نا 
مندلإ الأأيخ، محل بموم P كلإ، ذلا خ م يثدنوة، ومحنية اشَ 

ثنيماركعتم؛ يصل يم ينمعنا، سلي-، يسلم ثم ويدعوْ، ويدكرْ اس بحمد 
ئشزةنئ:ائني.بمى ظلك، ^^_، 

ركمحنبن ملم إذا أما سلتم• محنهن ؟كن لم إلاإذا بملأيت، كنار يكوف ولا ٠، هلقسل*ُ 
بواحدة.موترا صار 

رالشاش!(، ١٤٢٢)رنم الوتر، كم الصلاة،;اب، كتاب وأبوداود: (، ٤ ١ ٨ ه/ أحمد) الإمام أحرحه أ( 
ماجه:وابن (، ١٧١٠رنم)أيوب، أي حديث ؤ، الزهري عل، ذكرالأخلأف< باب الليل، ثيام كتاب 
الأنصاريأيوب أي حدين، من (، ١١٩٠رقم)الوتر؛ثلايئ،، ؤ؛ جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب 

رمحمقبمان.



٢٤١ممبااسلأةرواو،ملأةاصإوع( 

مثل\لأ6نؤوأ وصعِفي أوئزبنع، ال1حلم وأحده ه اض زئوو أتى ثلتا 
وابوداود.مسلم، رواْ '• الأووا صنيعه 

والثانة،الئادتة إلأِل تجلس ثم ركعات بسح رراوتر حديثه؛ ؤق 
مظابجواس((اأا.

ركشمبماصل لثاصل يض؛ بغدالوئرركعتين، صل ض؛ ء ١ ت 
ؤإحدىؤتنع، ونع، وحمس، وثلايثح، واحده، العدد؛ عندنا صار ]٢[ 

 ََْ

aعسره 

واحده.إلا سلمم لا معرومحه، الواحدْت 
_؛واحدة.يسلم أف وله مرس، يسلم أف له والثلامث،؛ 

ا.واحدةر مث؛ يتنهدإلأ ولا واحدْ، صْ إلا سئم لا أف الثنة والخنس؛ 
هداو والأم كالتنع، عبملها إثة وقيل؛ كالخئس، بجعلها إيه مل؛ والثح؛ 

رابع-

التا>سعة.وبعد الثاث، يعد يتشهد»^j؛j(، لكل واحد٥، فيها تثلم والتنعت 

النتويخئدةعاس_ه: كوو الثامنه؛ ق كثه التشهد يكمل أيه ويمكن 
لهداؤيدل دعاء، فيه وصار جيدرا خميد ارإيك حمد فيه صار التشهل. كملنا فإذا ويداءوْاا 

تماما،كالأول ويدءو0اا ^^^كره ٥١هي1حمدا معد ،رنم التاسعة؛ يعد التنهد ق قالت، أثبما 
الفريمهّءليها ما«ز ولا ؤيدعو، . ١^٠ عل يعني بمل، أيه فالظاهر 

;ؤهبمثا•حديث من (، ٧٣٧)رقم الليل، صلاة باب السافرين، صلاة كتاب لم؛ مأحرجه ، ١ ) 



سقضاه1منيصالإئماسبجضل ٢٤٢

التحّبلأبمنتإلأِفي وعنة؛ \ذثؤ' حمح دئننولِفي فيه المن_وت وأم! 
الراوخ.يصل حنن دلك بمعل لكف أبيا لأل رمصاف؛ مذ الأمحر 

إلأدهب كئئ ئد وواية ق  Jliرجوعه، عق يدو ما أحمد وعن 
خماما ذلأثأ وحثي• هودعاء ؛، قترايمإق رمصاف، مذ الأمحر اشفي، ق انه 
كعددْ•عإرْ ئرغِفي يمصاف ل الأ ِفي 

مدقنث، البق. أف وأنس هريرْ، ابو دوى ج '؛ بند ويس 
اوكوع.نثاةسم؛.

يكمل.أف بأس فلأ الوئر اثنا؛ وهوق الفجر لوأدف مسألهت 
أففيجور مش٠ار١'، مس الل؛ل راصلأْ قوله.ت مذ الوئر ينتقى أته: م

صس5ذاشوم•
ارصدعاةؤلإ(<.بلإئوذكقولخ:

قهدا إف يقوون ٠ مسلمر بحديث، واسشهاد0 الوثف كلام يمزأ الذي ]٢[ 
نوم•يدعوعل لكف لثا الفرائض ي منونه ل هدا بل كذلك، وليس ازر، منويتؤ 

لكل. الرسوو أف عل يدو ما أحدمحا ولا الصء>بحني ق ليس نإثة ازر منويتج وأما 
•فنله مذ ض؛ ١^، 3، منت، 

كتابلم؛ وم(، ٤٧٢رنم)المجل.، ل والخلوس الخلق باب الصلاة، كتاب اJخارىت احرجه )١( 
نبجئقبممحا.عمر ابن حديث، من (، ٧٤٩رقم)اللملمثنىمثنى، صلاة باب المسايرين، صلاة 

ومسلم؛٣(،  ١٧رقم)٠ عهل.ا، نكث، من عل الإمام دعاء باب الخزية، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(،٦٧٧رنم)؛اللم؛ننازلة، نزلت، إذا الصلاة حمح ل القنومحت، اصتحباب باب ال.اجار، كتاب 

;ء؛هءثن.أنس من 



٢٤٢مماواانملأة)بمبسلأةاسوع( 

بنوحديثه قش، اثه يدكن ولم ُ االيلر ق معه صل ;ممحبممحا عباس ابن فهذا 
صلالرّموو يون لكن ولهدا قف؛ أنه يدكروا لم ة.بممحُآ' منعود وابن ٠ ايازر 

^؛^.١١ق كن، اثه عنه يدكر مما اصح النوازل عند الفرانفى ل وسلم آله وعل عليه الله 
الصحابةبفعل فاستدلوا رمضال من الأتم القنم، ق يوتر بأيه قالوا الذين وأما 

ةهعئمحر؛ُ.

ولأفدعاء؛ فلأيه القنوت؛ أما أحيانا، ؤييغ أحيائا يمنتؤ الإئاف أف والأول 
قنوتل أدعوبه دعاء ءلمني الله رسول، يا قال• ءلالتا أي بن عل، بن الحس 
الثقظاهر عل بناء أحيانا؛ تزلا ؤإذا ؛، هدئت،...،ارفنن اسر( اراللهم فعلمة! الؤُر، 

•أحيانا ويرك أحيانا هغدل، فخرأيصا، وغإرْ عباس ابن حديث ؤ، 
الماس،حضور j، لاثه وذلك ^^١؛ لكادا عليه فلوقيل؛اكاومة رمقاف ن، أما 

بدعاء،إلا الفزص—ه هده يموت أف ينتعي فلا إمام، عل واجتاعهم الكلمة، واجتcإع 

محابت لم وم(، ٦٩٨)رقم الإمام، ار يعن الرحل قام إذا باب الأذان، كاب الخاريرت أحرجه )١( 
(.٧٦٣)رنم وقيامه، الليل صلاة ؤب الا-ءاء باب السافرين، صلاة 

(.٧٧٢)رنم الليل، صلاة ؤب القراءة تثلويل استحباب باب السافرين، صلاة كاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
كابومسلم؛ (، ١١٣٥)رنم الليل، صلاة ؤ( القيام ْلولا باب التهجد، كاب الخارتم،• أ'؛مجه ، ٣١

(.٧٧٣)رقم القراءة، مملويل استحباب باب السافرين، صلاة 
بنائب فعل من (، ١٤٢٩—١٤٢)٨ رنم الوتر، ؤ، القتويت، باب الصّلاة، كاب أبوداود؛ أحرجه )٤( 

كب

الصلاة،كاب والترمذي؛ (، ١٤٢٥)رنم الوتر، ؤب القنوُت، باب الصلاة، كاب أبوداود؛ أحرجه ( )٥ 
الوتر،ؤ؟ الدياء باب الليل، قيام كاب والناني؛ ؤإالوتر،رقم)؛آ؛(، القنويته ؤ؟ جاء ما باب 
١(. ١٧٨رقم)ؤوالوتر، القنوت، ؤ؟ جاء ما باب الصلاة، إقامة كاب ماجه؛ وابن (،  ١٧٤)٥ رقم 
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اممب.وئوو علميي ئاد؛ ُ عيآا بن الحس نوى ما ت قوته ل ومول 
وتزلميعامش، يثن ؤعاذني هديث، يئن ائدق راالثهم الإئرت و أقركن كلنأت 
يممىولا يمضى إثك ؟صيث، ما ثر وقى أعهثش، فيإ ل وبارك يوثث، يئن 

^حنىءاذ;ثثانئنكالآيى«ا'ا
أ0فالواك الواؤع، هو كإ واجب اثه العامه يظن لئلا أحيايا~ ~يع؛يت تركه إذا إلا 

تحلثوراثحرجوا يقتت لم إذا الإمام إف حتى قنوت، بدون وئر لا انه يظنول العامه 
أفأحياثا فينثغي الوئر، هو القنوُته أف عل بناء يوتر؛ لم إمامنا يوتر، لم اليوم إمامثا 

بنزط.ليس اثه الناس يبن حتى القنوت، ينغ 
عل،بن الخن وسلم أله وعل عليه اممه صل البي علمه الحديلم، هذا [ ١ ت 
الهوعل عليه الله صل الرسول قال وقد لأه^بمم، الرسول بنت ابن عل بن والخن 

وهوأفضل، التأدانأا من دثت؛ن به؛؛^_، افه وّيصلح سيد، هدا ابي ُلإذ فيه■ وملم 
والحسيالهسن ق وقال سيد، بائه وصمه الرسول لأن الحسم؛ أحيه من 

؛؛نبه االهمي3نتي يأل عاليه أش الرسول، إف ثم ٠، حميئا؛١١ الحق أهل قبات، سثدا را۶ما 
دماءيذلك، هحقنتح ' ظ^بمقل لعاويه الخلاقة عن تنارل فإيه كذلالئ،، والأمر فمن، 

كثثرة.عظيمة 

تنحملة ق أي: اشِ، إل اتيث-ل حا هذْ\:شلأ_ثر\إ هدئث،(؛ ر>فئن قوله: ]٢[ 

أبىحدث عن (، ٣٦٢رغم)٩ الإسلام، ق اكوة علاماته باب، النام،، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
ظ^بمتن.بكرة 

يقم>،، بن الخن محمد أي •ناف باب الناف، كاب والترمدك،: ٣(، أحد)م/ الإuم أحرجه )٢( 
الخيري؛مح.بمتئ.سعيد ابير حديث، من (، ٣٧٦٨)

والمها؛ة)؛؛/هم؛(.(،وس ١٦٢/٥اظر:تالخاسرى))٣( 



٢٤٥ةتاو،اسلأةروابهلأةاصوع( 

هدايةهنا والراديالهداثة معهم، انانا هدث إثك السائليقول• فكاف هدث، 
اص.وج العالم 

القف.وعامه التين عامه بال،لك: اراذ عامت،،ا ممن اروعافني وقوله؛ 
لأفمنك؛ الناس ؤيتلإ الناس، مى اممه يعامك أف العافاة ااعلإء! بنص وقال 

الاسلحوم أكل مذ افه عافاه فإذا غيم، هوعل وثنتل• عله منتدى يتن ما ال الإن
عظيمة.معافا0 فهذ«ه لحمه أكل من الناس وعال 

ل\كلالعامه لأف الخاصه؛ الؤلأية هده وولإش،ا ممذ ررومولي وقوله• 
مولثمأم ائ ردوأ تعالى؛ قال كا الأإهوؤ4م، الاكمار حتى أحد، 

لالأنعام:مآا■[.

بسمذالالومجمنا.
ثصحولا موصول، امم هنا وارمالأ بالفئح، هفنتر هضيش،ا ما ثر وقولهت 

نحتاجوحينئذ هصائك(ا )رثؤ العني لكاف لوةدرت٠ا لأثلئج تكو0 أف 
فاكولدصثه« الاJى ثؤ اروقتى اقُنىت ر ص؛ موصولأ امنا جعلناها ١^١ أما تاؤيل، إل 

وملم:آله وعل عليه اممه صل البث، قال ولهدا القضاء؛ ل ولسر، الهضث، ق الثؤ 
هوالذي ^، ٥١قضائ أما ، ٠٧٥١قضاء ق ولمؤ، المفتر ق فالثؤ إده«راُ لبمل، ارؤالشؤ 
فهوحتث.وتهديره، هوفنله الذي مصاوه، 

من،(، ٧٧رقم)١ وقيامه، الليل، صلاة ل الدعاء باب السافرين،، صلاة كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رْ.ثن.عي، حدث 
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احرى،حال ق ونحرا حال ق ثرا يده ثربمي، ممضياة ل الوجود والئر 
علآتموئ■ومحوا ياس عل ثرا أويده 

الأمطاوفجاءت الأن، بنائه سمف صمئ، وقد يني ووجل نحث، مثلا فالمهلر 
هويالمتهم نحث. غإر0 عل لكنه نزا، المت صاح-، عل الطث هذا فصار الغزيره 

عظيمة،يئاُت، لتكفرا سيكون لأيه محصا؛ شنا ليس بدللئ، عليه قفي الذي لهذا 
آفي(بعض لثزمهم آلنامى س( ترنحاكثبمن، آلم ي ءثنزالم1اد ؤ ت تعال اذه قال 

تكوفمصيتة من الإنسان عل اش قثى ما كل فليس ٤[ تالروم؛ا مجمداه تلهم ممحأ 
بند.فيإ سن ممرا خرا تكون قد ثرا، 

ءا1ا1ث،؛ ٣٤٥٤ولا نحآكم أي: صدق، علتائ،اا يممى ولا ممفي ارإك وقولةت 
ذلكول شبه، عل أوجبه ما إلا واجب جئ، الألب عل أالّاس ليس العلياء• قال ولهذا 
ؤءه\إثن:الممُاُ ابى يقول 

منأنبم،الأخنصاكاناسادشطي ث
والإحنانالإحلاص باف كإذ انع صه أديل عنولا كلأ، 

انللمنوالمصل له هيمفوا أوممبد.و4 عد-بوا إذ 

فهو١^؛^،ؤلثئ ، ٧٥١كان نى عادتث،« من ولابمن داثث مس لايد>ل، "ؤه وقولهت 
كخهىنثث١إئصه ق م أي تن ك همد قال ^١، ثدل أف ولاممن 

)ا(الوية)ص:ه•؟-•؛؟(.
كتابلم: وم(، ٣٥ ١٨رنم)الخاملة، دعوة من ينهى ما باب النانب، كناب الخاري: أحرجه )٢( 

جابرخ.بمتن.حديث من ٢(،  ٥٨٤ررنم ظاتاأومفللوما، الأخ نمر باب الروالصلة، 



٢٤٧ةتاباسلأء)و1واه،لأةاصمع( 

هدا.من أحس ثسا الئنوت اي.ِفي عن نعرف لا وئاو: السمدي. نواة 

علهاف صل اش رسول وبالأدو: نفثه، بالأعزت يريد لالناسون:م[ آ'لأدثه آ'أهزت؛ا 
هوتن لكذ الأذو، الأنز عمج أذ ذلك ئنء تعال اث فقال وسالم. آله وعل 

اضررورسول ت يقل ولم ه وإآمؤإبن\؟ى ولربمش، ألمرْ ؤل؛لب ماشزة! ذعاسها الأعز؟ 
لمسأثأ ابن يا وأنت لاداسون:،م[ ه نإأثوكى نيتسش، آلمزة ؛)jA قاوتبل الأعز" 

وليسعزة، أنأ لأنن أف لمهم ٠ والمومتوو افه رمول ®والأمل ةالت ولو عره• لك 
كيلك.

ماا هل. عل زد ولا له، عز فلا اف عاداه ونى له، دل فلا اممه والاه من أف المهم؛ 
وله،، iJ^^وانمار استدراج هدا لأو الساكان؛ عل الكمار انتصار من أحيانا عئصل 
ولهداعزؤةأحي.؛ ل حصل كالذي ليطهرهم، لهم؛ مصبه وكوف المومنتذ؛ من نبب 

حكمةمن ذلك وراء ما أو يقلن لم ٠ مجالءر والحزب بدر، بيوم *يوم أبوممياف■' قال 
أمثاله.وعل عليه نحفى ما اللب 

علالخمار انتصار من أحياثا ؤئصل وما له، عر فلا الله عاداه من أف فالحاصل• 
تعالاش ذكز كإ له، عظيمة وحكم لل٠ؤمن١ن، وتطهبمو وامتحان فهواستل>راج السلمان 

عمزاف.آل محورة ق ذلك، 

وكنزت،، iijl^^عظمن، أي; تبارك_ثا وساثت،،ا رتنا *ساركت، ت وقوله 
علموةأيصا ذلك ؤمن سوء• كل وعن نمص، كل عن رسن، أي؛ ويعالتث، ^١^،• 

أعلم.والله ستحاهةو\ل. بذاته 

نيؤيقنن.الثناء حدين، من ٤(، ٠  ٤٣رقم)أحد، غزوة باب اكازي، كتاب البخاري: أخرجه '( 



^قضاه1نينيصالإئماسبجينل ٢٤٨

إلرراللهم الوزن آخر بمولِفي ه اش زثول ررلكف مال؛ 6قؤلآقنث عئ وعذ 
ثناءلاأحهي منك، وبك عقومحك، بن ويئعاياتلث، مذسحطك؛، أعودبرصاك 

وابوداودأحمد ا/يمة ورواه الهقايى، دوام ؛٠٠ مء>-كاعل أثتث ي انت، ع1ثكا، 
واشايئ.

إثااللهم الثحيم، اوحمن افب ررسم قمانات محثت، انه رْ.بمته عمر وعن 
عليكويئقي عليك، وسوكل بك، ويوبن ويسثئفرك، وسسهدلأ،، سشسك،، 
iUjنبو، ١؛!^ ١^ ١^، اش١ِ^ سم ذص" ا-لإنئه، 

عداباكإن عذاباك، ويحشى يرجورحمتك، وثحفد، سعى ؤإليك وسجد، نصل 
نسلك<لعذ بمدوف الكتاد_ا أض كمز0 عيب اللهم ملحن، ا-يددالتكمار 

أى.مصحم، ق مورثان وهاثان 

زالإ,ماغ......تج:يادث،ثأضلاض:ئام، 
مذوبالمعافاة الثحط، مذ باوصا صدها؛ من بالصمة التعوذ مذ هذا ]١[ 

اا؛اكوأما معاثاه. العقوبة وبدل رصا، اشحط بدل أحلل يقول• فكانه العقوبة، 
فيسنبمذاأز-ى، إله الذي هو تعال اش لأف مثلثا؛ باق، أستعيذ أق غمعناها ٠، منلثارار 

المثدأمه الذي تبم\دةؤن\ق فهو له، مند فلا سوءا قزم أراد إذا اممه لأو اش؛ مذ باه 
بتلذه.راأعوذ؟؛، يقال،؛ أل صح ولهذا المتتهى، ؤإليه 

(،١ ٤  ٢٧رقم)الوتر، j اكون، باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٩٦>؛/ أحد الإمام أحرجه )١( 
وتهلؤعالليل نام كتاب اش: والن(، ٣٥٦٦رقم)الوتر، دعاء ل باب انمءوات<، كتاب والرمدي: 

ماباب فيها، والمنة الليل إثامة كتاب ماجه: وابن (،  ١٧٤٧رنم)الور، 3، الدعاء باب النهار، 
رأ؛وئنبمنن.عل حدبن، من (، ١  ١٧٩رقم)الوتر، ل ^^:، ٥١١ق حاء 



٢٤٩ةت1باسلأءرب1واه،لأةاسيع( 

ؤإللاحق، الحاء كنر وملحي الثمث،، لا الص أي؛ الجتم~ "بأكسر والجد 
جاز.فتحها 

ثصهو، دعا الإمام، منوُت، ينتع لم هإل حلمه، مذ أمذ الإمام دّش نإدا 
ه.

أمرهمغ ثإدا يعله، منعود ابذ لأف ا؛ صدر0ل إل المنويت، يديهِق ويرير 
الثابم،ين:ز1فاو:إنلأن ^؛ ١٥١^:ذيمبج.ثثئئ:لأضل. 

أ.ابوذاويا رواه يديه• وجهه ومتغ يديه، إدادعاري كاف اللب. رسول 

فإوالصلاة صر ق كان ؤإذا بدعه، القنوت عتر ق الصلاة ق اليدين ري [ ١ ] 
أكثز.الأبتهاJ وعند الصدر، إل رلإ اليدين 

الكلأمفيهدْاض;]آ;ا
معروف.وهو فيه، يهال، وما القنوت ق يدكر ما أولات 

^^^«أوظموي:مإناص
عندوانز->ح ؛، أحمل الإمام مدم، ل قولان هدا ل ' ٠ يلخإا، ومنتهي• بلث، 

افهعل ثناء لأيه وذلك وونتهد.يالث،،ا. بالث، ئنشن إثا اللهم ب'، يبدأ ائه الأصحانم، 
بندم.لا لJدءاء سا؛ما يكوف أذ يتبنى والثناء عيججل، 

(.٢١١والمهقي)؟/ دءآ(، ب)ه/ ش وش (، ١ ١ ١ ارزاق)٢; ب ب )١( 
الفروع)\/^مآ-إا"'آ(.)آ(انظر:

وكثاف(، Y"[Y-r-\r /Y)والفروع )ا/ها/-ا،ار(، وايحرر (، A،^-AAالهداية)»_:انفلر: )٣( 
اكاع)ا/خاإ-ا،اأ(.



سقضاهاهمنيه4الإئماصابجضل

ثقفإذ الناس، عل يس لم مآ به بأس لا واده الدعاء، هذا عر الزيادة وتحوو 
ا.رْ؛.بمنقر معاذ لفعل وملم آله وعل عليه الله صل الحم( عفب فقد علتهم 

أحمدالإمام مذم، ق قولان أيصا فيه لا؟ أم الزير قنوت ي يديه يرقع هل ثالئات 
قيدنه نقع وملم آله وعل عليه الله صل السئ لأل يرقع؛ أيه والصحيح '، لآءهاللهُ 

محا.فكدلك الفريصةرآُ، ئنوُت، 
روايتئنذكر ^٥١^٥ وا،لولف الدعاء، بعد الوجه عل اليدين ؤإمرار المنح رابئا• 

السائس،بحديث، واستدل يده، يمئ أذ الأول إف وقال؛ ، ^٥١^٥ أحمد الإمام عن 
الدعاءبعد الوجه منح إف يقول! لآكةا؛دق ' د؛ميهر ابن الإسلام شيح لكن و، 

موصوعة،أو صعيثة دلاثإ ق الواردة الأحاديثج إذ ومحال! بق. وليس بدعة، باليدين 
. ApJbيه فاشثد الخدين، يصح لم ؤإذا جوارْ، يرى أحمد الإمام أل ْع 

باثهيقفي ومحئوعها حوف له إذ يمول! ا المرام(؛ ربلمؤخ ل حجر وابن 
ح^أوءاح»ر^ء

_،J،Jالصلاة، كتاب، لم! وم٧(، ٠ )١ رقم الإمام، طول إذا بابح الأذان، كتاب، الخاري! أحرجه ( )١ 
رء.بمنئ.جابر حوسث، من (، ٤٦٥)رقم العشاء، ل القراءة 

(الص١٧٢/٢والإضاف)(، ٣٦٢)Y/والفروع (، ١  ١٣)Y/ والغي (، AA)_:١^ ل ذكر )٢( 
عز،دءعالل-ين•

زهثت.أنس حديث من (،  ١٣٧أحمد)r/ الإمام أخرجه )٣( 
(.١  ٧٢/ Y ) والإنصاف (i )ص•'٩٨والهداية (، ١ ٦ ٤ / ١ ) والوجهين الروابج، انظر! ( ٤ ) 

١(.٤ )٢٩ رقم الدعاء، باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٢٢١)أ/ أحمد الإمام أخرجه رْ( 
رآ(محموعالفتاوى)أآ/ا<اه(.

ص(؛اووغالرام)ص;هآإ(.



٢٥١ةت1باسلأة)بإسسلأةاص( 

فنل

الصحؤراصلاه اكاث! الوٍغ 

هذاطرق عل بثاء لونسح ولكن بالدين، الوجه مسح يس لا أيه والراجح 
فقط.القنوت دعاء ق ليس مطلق، والمنح ذلكوآس، ق يكون لا فنرحوأل الحديث 

حدثفيه يرد فلم بدعه؛ أئد الوجه مع الصدر منح من البعض يمعله وما 
المعوذات.هراءة ل الوم عند إلا 

أقواوتثلاثه للعلمإ؛ فيها لا؟ أم سنة هي هل الصحي صلاه [ ١ ] 

لأغرتارْتهبمه\؛ عايشه بحديث واستدلوا مطلما، يق لستا أنها الأول! القول 
ولكنيه• الناس أحص من وهى دطااراُ المحى يصل رأيته ®ما الني. عن قاك 

رايت**ما قالتت إذا لأيه تش؛ ج نافنا يكوف أف يمح لا هذا مثل أ0 المعلوم مى 
استحباغا.عل ثدو فنلمك غم هزة أحايين، أو نأى، وعإئها فيقالت 

محالقزلالأثل،سملأنان
عل*ينسح و؛حديث،ت ٠، إْ.بمتقر هزيزه أي بحا.يث، هؤلاء واستدل دائنا، الصحي 

(،١ ١  ٢٨رقم)والواقل، الليل صلاة عل ه الّمح، نجرم، باب الحمعة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
رقمركعتان، أقلها وأن الضحى صلاة استحاب باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ومسلم! 

(٧١٨.)

(،١  ١٩٨ ) رقم عثرة، وأربع عترة ثلاُثؤ الييض أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
رقمركعتان، أقلها وأن الضحى صلاة استحباب باب ونحرها، السافرين صلاة كتاب لم! وم

(٧٢١.)



^قضاهانينيصاسمماسبجحنيل ٢٥٢

ايام5لأوة صيام بثلاث! حليل محال! هريرة ابو وزى ئ منتحثه؛ زهئ 
عثه.ئممق أن1م. أذ مو أؤتز زأذ الصض، ونكش شهر، كل مى 

دلكص ررومحزئ قال! \}ئشاا فه ثطلإ ثوم كل صدمه الناس من شلأمى ثل 
قلكمي الفائدة هده إلا منهتا يثن لم فلو قالوا: ٠ الصض<ار من ركعتان 

ٌئروبيم(يرآ•
عليها،الداومه له يس فلا الليل آخر من مجد له كان من أف الثالث: والقول 

ذلك،عل هريرْ آبا حدث وحملوا عليها، يداوم أف له سن مجد له يكن لم وش 
الليلأول ينهر كان لأته الليل؛ آخر ق مجد له ليس ر?.بمته هميرْ أنا إف وقالوا: 
البلأف ذللث، عل والدليل وملم، آله وعل عليه اممه صل اه رسول أحادث تحقظ 

يتهجدأذ عاذته من ولوكان ينام، أل قبل يوتر أل أمره وسلم آله وعل عليه اش صل 
لآمة١دثق.٠ د؛ميهر ابن الإسلام سيخ اختيار القول، وهدا الليل، آخر ل يوتر أف لأمر 

كانلمن عليها المداومه تنشب ولا مجد، له يثن لم داؤا!ن منتحثه فتكوف 
آلهوعل عليه اه صل البي عن الواوذؤ الأحاديث بئن تخنع هدا إف وقال: مجد، له 

لطمةىممحوبج•
 [ ١ ] U وأكوثا: زك٠ثان، أتيا: أكؤثا؟ ومآ أ1محاolp.

حدثمن (، ٧٢رقم)'الضحى، صلاة استحباب باب ارين، المصلاة محاب ملم: أحرجه )١( 
ذرهبمتن.أيٍر 

)آ(محموعاكاوى)أآ/؛مأ(.



٢٥٢باب ةت1وااسلأء) 

يحوالبي. أف هانحأ؛ أم ووت ة وكعات؛ دإل وأكثرها هريرْ، م
يقإ، ٧١عيث منها، أحم، صلاة يط أر ٥!^؛ يإن وصل ؟، ٤٠مح يوم سها 

علته.متقى والثجود. 

الأوابقنررصلاه ■ةقيأ3ؤلم'أ لموله ُ؛ وائتد الشص، عنت وومحاإدا 
ْسللم.رواه ح؛نثرمضالفصال((. 

^طاب،:ئ،سءا؛

الصاض«،راوركش رْ.بمنت ئريرْ ش لحدث فذلاهر؛ نكتي أهلها كوف أما 
حدلا أيه الصحيح ولكن ا، لأ.بمهاُ هانئ أم فلحيين، ماسا أكئرها كو0 وأما 

الرسول(قاف هانئ أم حديث وأما شاء، ما يصل اف الأنوأف لأكرها، 
»لأمدواعااا.مل: ولم مالركعات، محل 

فخحين السل. صلاها التي الصلاة هده ل العلعاء بعض ناثع فقد وأيثا 
بلدافح من لكل وامتحبوا صحى، محلاه ولست، قح صلاة إما بعضهم• فقال ؟، ٤٠
المالة.أصل 3، هنا الخلاف، فتكون ركعات، د،اذا بمل أف 

ارماعبعد إلا يكون لا الصحي صلاة وئت، أف المؤلم، كلام ظاهر ء ١ ت 
الشصرجع بأ0 وذللثح الم، زوال حمن من يكول أثث والصحيح وعلوها، الشمس 

أفإل أي: الزوال، مل إل وقتها ؤينثد أئله، من، أنحل الوقت لمآحث ومح، محي 
الشمس.زواو< عند الم، ونت يدحل، 

وس<اومت(، ٣٥٧)رنم به، ملتحفا الواحد الثوب ل الصلاة باب الصلاة، كتاب ١لب٠حارىت أحرجه ( ١ ) 
(.٣٣٦)رقم ونحوه، بثوبه المغتسل ستر باب الحيض، كتاب 



^قضاه1ضيصاسمماسبجضل ٢٥٤

ذنوب4،عفرت الصحي ئفنة عل حامحظ ارثي ؤلموله هريره، يإ يدث 
ادومة.اف، إل العمل أحب المحمدي• أحرجه البحرا، ربد مئل ثامن ؤإذ 

اشرسول رأيت ما دمح.بمهات عائثه لمول دلك؛ ينتحب لا عإرْ• وقال 
بالمزائض.سبيها فيه زلاؤأ علثه• مض قط• الصحي .يصل 

نحل

أ،رمصار٠ا مام وهو الواؤيح، منها اجاعة، له نس ما ُت ١لئافيا القنم 
واحتثاثا،إيإئا وقامه رمصاي؛ صام ررمن ت قال البي. لأف موكدْ؛ ئنة وهي 
عليه.مممق دئبه" من ثمدم ما له غفر 

اكلؤع.صلاة من يع؛ي1 [ ١ ل 

وثقوملم آله وعل عليه اض صؤ، الرسول تق الفنلق؛ بالثق وثتومحا ]٢[ 
تنتعلا التراويح ررإ0 ةالت من الصواب حالفن وقد الخطامت،، بن عمر ا'لؤمنير1( أمثر 

وسلمآله وعل عليه افه صل البي أف بن قد فإلا يصلها؛١ لم البي. لأف جاعه؛ 
ئنتمةا-ائئنة وهده ؛، علينارأ0 حئيه تأحز؛ ثم أربعا، أو ليال ثلاث صلاها 

ُّوةَ'بمد 

لهص وهو ٠ د.بمننر عتز ا،لومتئذ أمثر سنها فمد بمنها لم ألا فرض عل ثم 
للمواص.مواممه ؤمن ;مح.بمتئ الرامييى الخلفاء فإثه مثعة؛ ئنة 

توملم (، ١ ١ ٢ رقم)٩ الليل، صلاة عل الني. نحرض باب التهجد، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
خ.بمها.عاتنة حدث من (، ١٧٦ ) رنم رمضان، قيام ق الترغيب باب السافرين، صلاة كتاب 

٢(. ٠١٠رقم)رمضان، قام من قفل باب التراؤيح، صلاة كتاب البخاري: أحرجه )٢( 



٢٥٥كتاوااسلأةردابمخقاسوع( 

مزص،أف حسه ركها يم ص، ثلاث 1ُصحابه ه اللمي وهمام 
يتثثوذ،أوو|غ وهم عليهم محيتن عثر حرج حس لأنمهم، بملوف الناس 

حميصل كاف كف بن أنط عل الناس عثر جع لثآ بن الثائب محال 
^^١؛.اياقه؛ ق زينه ي ئالثئهأذبمقى يزئ؛ 

أملأف ركعه؛ عئزه إحدى أو ركعه، عئزه ثلاث إما العلد أف الصحح [ ١ ] 
وسلمآله وعل عليه اش صل البي محلاه كاث كيف نئلغ؛ قهبمثقا عائثه المومنتن 

نكته((؛*؛،عشزه إحدى عل عإر0 ولا ومصا5 ق ثريد كاو ررما ; gJUsمضاف؟ وق 
•صرح ص وهدا 

ابنحدث ق صح وكيلك ٠ ركعهر عئزْ ثلاث يصل كاف ايه عنها ورري 
هيفهذه عئزه، أوثلاث عثزة إحدى بين داثره الركعات فذكوف ٠ لآ.بممحاا عباس 
٥١.

بنعمت أف يزيد، بن اس_، العن ماللث،، فزوى حلاف، ففيها عمن ثنة وأما 
هظاأل؛طيمسبمىالخلاك،يأنتوينش،وئا 

صلاةكاب ت لم وم(، ١١٤٧رقم)اللل، ه الني نام باب التهجد، كتاب الخاري؛ أ"مجه ، ١١
(.٧٣٨رقم)اللتل، صلاة باب المسافرين، 

رقمالخم،:< ركعات وعدد اللمل صلاة باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب ت لم مأحرجه )٢، 
(٧٣٧.)

صلاةكاب ومسلم; ١(،  ١٣٨رقم)الني.، صلاة كف باب التهجد، كتاب الخاري؛ أحرجه ، ٣١
(.٧٦رقم)٤ الليل، صلاة ق الدعا•، باب السافرين، 



سقضامنييصالإئماسبجينل ٢٥٦

محال:و/ذ بن عنلإد نايك نوى يإ ركنات؛ سلاث حم الإمام ئؤي 
ركعه.وعلمرين رظ^بمننوثلأث عثر عهد بموموفتي الثاس كاف 

نئوترالإمام لإ بخنيأذمحل مالأحمد: 

الجمرهدي لأيه ظ^بمنه؛ بعمر اللائق إله ثم إستاد، بأصح ثابت وهذا ٠ عئزه 
وسالم.آله وعل عليه افه صل 

عئر؛ىحم يصل وكان كنب بن اق عل جعهم ايه المؤلف ذكزه ما وأما 
عثرعهد ل يقوموف الناس كان قال: روماف بن يزيد لكي ئظر، نوته ففي ٠ ركعهُ 
لكمالذي الأوو واللممظ عمن، عهد إل مضاف وهذا ٠، ركعهر وعئرين بثلاث 

قفعل ما لأف عهد؛• إل ، اضيفمما أموي محوله إل أصيف، وما عتر، محول إل مصاف 
إلمنوبا بحجة ليس يعني؛ المحانج(، إل ينتب ولا بحجة فليس الصحابئ عهد 

،،.JLpاطغ اثة ثنلم ال إلا الهبمحابي(، 
ه،هونفبه أمز ما عل عهد؛ ل الناس معلمه ما نمدم أف يمكن فلا هذا وعل 

هوالصواب.هذا ركعه، عئزة أوإحدى عنزة ثلاث أقها فالصواب 

أفأوالأفق—ل صلاثه، وؤيم الإمام مع الإنسان يوتز أف الأفصل هل [ ]١ 
ام؟ذم هجد الإمام 

الإمامج يصل أف ارينجبنى أحمد الإمام لقول أمحصل؛ الأول فالحواب: 

(.١٢٥ ،رقم ١ ١ ٥ قالوطأ)؛/ )١(أخرجه 
(.٤٩٦/٢)٢(أخرحهابج،فياسمامرى)

(.٢٥٢رقم ، ١ ١ ٥ ^طأ)ا/ ق مالك أخرجه )٣( 



٢٥٧ةت1د،اسلأةربابءلأةاس( 

تامة حسب بمصرف، حر الإمام قع صل إدا اوجل »أو ئال: ائ. لأف 
عايهم•يثى ولا الناس، عل عنف—، م، ومصال سهر ِق يالموم وبمرأ ت يال لإؤ®■ 

ظ؛ثلأ:ثقمحإ،...س.........

تقالوا الصحابه لأف الحديث؛ —ر ٠١١٠هو بمجبه اثه قال الذي وهذا ؛. معهاارويوتر 
محبيتصرف حر الإمام خ صل مى ®إيه فقاوت لشنا، بمه لوملتنا افه رسول يا 

لهتاموة(<رى.

ثاءمى لقالت ؤإلأ معإمامه، صلاه ما عل الاقتصار الأول أف عل يدل وهذا 
المجر.إل بائه والليله مفتوح، فالابج ثكتئل، يممل أف 

تامله محل، ينصرف حر الإمام مام؛غ مى ررإثه فقال؛ لشنا، بقيه ملتنا لو 
علنائم وأث ليلة قيام لك يكتِث، كان إذا لاثه ظاهر؛ ايينى حيث من ووجهه دالة'ا 

أرادإذا الإمام ْع يصل الذي ولأف عغبجل؛ اممه نعمة من فهذْ مناك، فاؤخ فزاشك 
ثمالإمام ْع يؤتر أف ؤإما الحعاعه، حالث فيكوف اوئر قبل بجئرذ أف فإما التهجد 

قدكان ؤإف اوياء، عل الإنسال عئمل ورب،ا حلاف، نؤع أيصا وهذا يركعة، ينفع يقوم 
للناس:يقول وكأه ؤياء، قلته ل نحصل الاستمرار ْع رب،ا م اوياء، مى منة عئمي 

الوئر.ثنعت ولذلك أتإجد؛ سوف إثنى 

(.٢١الليل)_؛U ثيام ومحتصر (، ٩ • داود)صرت ش رواية أخمل. الإعام ايلر ماننلوت )١( 
كتابوايرمذي: (، ١٣١)٥^رقم رضان، شهر نام ل باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٢( 

ماباب الصلاة، إقامة كتاب ت ماجه وا؛ر، ٨(، • رقم)٦ رمضان، شهر قيام ل جاء ما باب الصوم، 
الإماممع صل من، ثواب باب هو، الكتاب اثي،أ والن(،  ١٣٢١رقم)^رمضان، شهر قيام ق جاء 

ذرأي حدت منر (، ١٣٦٤)رقم ينصرف، حتؤر 



سقضاه1ششههاسمماسنيضل ٢٥٨

ققأذ إلا اكنآنا١'، حمع لبممم منها؛ \إه\0 زلا 
محلأثأّشغ1.

أنبعثنرفوف.كل ص عيلثوف كانوا لأقم ثراويح؛ هدم ونميت 
البت.أٍنثاب من ثلاثة ض فيه :  Jlijثثها،  ٤٣١أخد زي 

عامر.بن وعمه وأبوالاJرداء، عتاد0، ، ^١٥٤

امآJمكقأومابج؟[ضها
ينقص؛لا أف عليها. ؤإيذ ولا حتمة، عن يتقص لا أف ؤءهإسئ الفقهاء استحب 

•عليهم يشي لئلا يزيد؛ ولا القرآن، حميع ينمعهم أف لأجل 

لأثئمبجي،؛ لا الذي الثمح،؛ مس الوم الناس عمل يكوف ذلك عل وبناء 
تمالليل، أول ؤ، الأول الصلاة ق الراوح ق قمحتموف هم فتجن. حتمة، عل يزيدوف 

عليسمح، لأيه هي؛ لا وهذا حتمة، عن يقلوا أو محموا أف إما يزيدوف، التهجد 3، 
الماس•

قاجد المإمامه يتول الن،ي صار المتأحزة أزماننا ق الحمد— —وفه ولكن 
إح—يتم(عل يزيدوف لا الثق، فعل عل الناس فتحملموف علم، طلبه غالتهم رمماف 

أولل يصل، عليها، يزيدوف لا الأواخر العشر ق حتى رمحنه، عنزة ثلاث أو عئزه 
الليلآم ي يأتول يم محنيم، إل الاس( بجئرذ يم ُلويله، ركعاي، أربع الليل 

هووالطلوب، الناس، راحة مع الثق يوافمح، طيب حسن عمل وهذا بمح،، ما ؤيصلوف 
الثق.فعل مع الراحة 



٢٥٩ه1باسلأةرباسهلأةاص( 

آنتالأف حماعه؛ و1فاهتي الراؤيح بند يصلوا اف وهو التنقيبلاُ، ^^٥ ولا 
و:زيويرأزئزمحدثول/

يديث؛.محزو ١^ إلا انئتكز0، وعنة: 

وواي؟محرم، لم اوآخره الليل نمحق إل الصلاه أحئوا إذ أبومحر؛ ماو 
واحده.

يديكيارهع ه التاّن 1ءود م قراءْت مذ هرعث، أيث ^١ أخمد: مال 
عتينهبى ونماذ نفه اهل رأيت القتام، واطل وايغ الزكؤع، مل الدعاء ِفي 

يمعلويه.

نحالقتام لأف الماصي؛ ممامها '، ا الشك لتلة قتام ق أصحابنا واحتلم، 
قذبم، رك ثتاذ، الأضزبماة لأف ١^؛،، شص أبو س لثام، 

الأصل.عل سمى عداه مميإ احتتاطا، الصتام 

فنلهو كإ ثانيه، ٠^٥ ويصلوذ ين-جعول يعني: التراوح، بند الئنفج، t ت١ 
أوبندالور وقبل الراؤح هوبند هل التنقينر لكن الأواخر، العفر ل الأن الماس 

دالوئر؟الرامحنح 
>فث،وقد لأتحاf، ، ٠٧١يزم وكدس، الثكلأمحJ، ليلة أن !كحخ ]٢[ 

حرام.الثالث، يوم صيام أف 
MUM



^قضاه1ششصاسممأسبجضل ٢٦٠

قفل

وهواللتلءا صلاه المزوصة بند الصلاة ررأقصل اممب:٠ رئوو لمول أقصل؛ 
•ح^«*ساح^سن 

١^؛أي اممه، رئول، يا محلئ! عبمأت عمئوبن محال الأ-محرأصل، واشئس 
اقلاني(زثاة1دوئاثد.ررجنف أننإ؟ااائاَل:

اش،بمص كازظ؛ اشِضلأةثاثد، إل الفلاة )رآخي ائ.: زئال 

ه:١^؛؛، كزل خفمى؛ ًنلأص/>مح أذبميح لمحيي 
ئلمبأ.زوا0 أ حفيمتم،،ال يزكعمن صلأد4 ملتمسح الثتل من أحدّكم هام ررإدا 

الاسجالإ.ننع ها فالثتع للاحالإ، أهزب يض: ا)أتح( ]١ 
الليل--صلاة الصلأ0 يمح كان أيك . البل فنل مى ألجا هذا وست ]٢[ 

قاضعل الشيطاو ممد م إذا اذ الأنهوأف ذلك ي والحكذ حفةير١؛ برمحقن 
صلؤإذا الثاسه، انحثت توصأ ؤإذا عمده، انحك اممه وذكز قام فإذا عمد، ثلاث 

أ.اظتاكالة٠٢

(،٧٦٧رمم)وقيامه، الليل صلاة ق الدعاع بابح وقصرها، المسافرين صلاة كاب لم: مأحرجه )١( 
•نهتهنبمهأ ءاسة بثإ حد من 

رةم)')أا)(،يمل، إذالم الرأس قافية عل عقدالشيطان باب الحمعة، كاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
من(، ٧٧٦)رقم أصبح، حتى أجع الليل نام فيمن روى ما باب السافرين، صلاة كاب لم! وم

ح؛هبمه.هريرة أف حديث 



٢٦١ةتاباسلأةرواو،ملأةاصع( 

لأفمن حزبه فيها بمرأ معلومة، ركعات ثه يكوف أل وسشصط 
مممقمل® نإل صاحثه ؛1p 4يدوم الذي افي إل العمل ررأحثؤ ياوت اش. موو  رمو

ه.

صلاةمن يمنع أذ ب؛ن ٠^١ يصل ، ٧٥١رسول كال عائشة ومالئ١ 
رواهركعه. عنزة المجرإحدى الآحرةإل العشاء 

خائ:كوذلككالشوزمه،إلناةخامت،ؤإل 
يثعة،مذ يسجع كاف إل انه إلا صحتح• حديق جهر• ووبجا أمر وبئا س البي 

أوييلهلأحدا، يؤذي كاف نإف أمحل• يا"؛قهر لملبه، وأخب له انئط أويكون 
هاض رنول اعتكث يال! بخهثة سعيد آبا لإل أول، ئالر القزاءه، عليه 

ئآكمإن ررألأ I ومال الشر، ثكشم1، بالقراءة، يبهروف يسمعهم لمنحل«، اق 
الأزاءةأ<ق بنص عل بنصآكم يرلإ ولا بعصا، بعصقم {وظ محلا ربه، مؤج 

:ى

أبوذاوي•رواْ 

تحل

بن ٠٧٥١لعبد مال اخي. لأل ّيع؛ م ؤ، المراق ييتم أف ؤينشحب 
عثه.متقى نبع® ٌكل ز المرآذ ُُاءرأ عمرو• 

هذهحل ق الإسراع لأجل حفيفه؛ هذْ تكوف أف فينبغي ;ِمحهاددقت العلياء قال 
فنتةالعناء، ثنة المقصود وليس وبالفعل، بالقول بتت الثنة هذه فتكون العمد، 
الزم.مل العناء 



اسقضاصنينيصالإئماسبجئبل ٢٦٢

اممبلرنوو محك ت ئاو ;نحعبمق حديفه بن أومن ووى ج أخرابا؛ ومحربة 
أليكرمت، حربير، عئ طرأ ررإو4 محال! اللLJه، عاتثأ أبطأت ثمد ءتإإئ4هظت 

أجيءَخممح«•
:Jliالمزآف؟ زئوو داوأنز:سآثسب 

وحزبعئز0، وثلاث عئز0، ؤإحدى ؤسع، ونع، وخمس، ثلاث، مالوا! 
داود.ابو رواه وحده. اقصل 

قفل

الئنأف عم ابن ووى ة وكعتي؛ عل ^ لا ^١'، مثك، الم وصلأْ 
منئنئإ محاو: مش؟ مش ما عم: لأبن قتو مش« مش اض صلاه ٠١او؛ ه. 

لكنمحن.محه.

علذيل لأمحة ام محص لأف باس؛ هلا امحاوبأوبع يطئِفي ؤإف 
الز;ائةءهاواتيار.إس 

الإمامهال، حتى وجوبا، مش مثز الليل صلاة هوأف القطعة هذْ حلاصة [ ]١ 
فإذأنئ:زجع، أي الفم، صلاة ق ٣ إل قام فكاما إل'الثة قام إذا أخمدرا' 

بأربعثهلؤغ ؤإذ مش، مش تكوذ أذ الأفصل النهار وق الصلاة، بطنت، يمعن لم 
بأس-فلا 

)ا(اكى)آ/؛م.



٢٦٢ةت1|أ،اسلأأرباواه|لأةاصوع، 

محل

jبالفلاة م !ش. زئوو أكلا^ا؛ اليت ِفي  ٤٣٧
عملمذ ^ ١٧منيم- وواْ اثكت-وبم إلا بجه j الزء صلاة حثر يإذ محيئم، 
.p\

والأهار«رأاالم »ءئلأة ؛: Jyق ٠لوالنهارا قوزب: رادة أة عل ماة هدا [ ١ ] 
صححهاوص والنهاو، الليل ين ون لا ايه وى صححها نس أما بصحيحة، ليت 
صححهانس لكي فيها، خلت وهي صحيحه، إما هاوت ا بازر بن العزيز عبد الشيح 

باسالأهار صلاة ألخق 
بجه3، الرجل صلاة حثر ررهإ0 اي. لقول أقفز؛ الين ق المملؤغ ت٢ا 

ولأيوأزلأتكونأهمبإلالإتخصوبميناوuء؛ إلأاثُق«امولأوذك 
ادرابي^٥ ٠١٥الصلاة، تألفورن يصل يرهم العائلمه ئثاهد أو أجل ؤمذ لورا، بيوسا 

اقل.البيت، ق الصلاة صارت 

(،١  ٢٩٥رنم)الهار، صلاة j باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٢٦أحمد)؟/ ام أ-محرجه )١( 
واكساتيت(، ٥٩٧رنم)ثى، عش والهار الليل صلاة أل حاء ما باب الخمعة، محاب والرمدىت 

إتامةمحاب ت ماجه وابن (، ١  ٦٦٦رقم)الليل، صلاة كيف باب الهار، دتُلوع الليل قيام كتاب 
حديثحمن (، ١٣٢٢رقم)مثنى، مثتى والهار الليل صلاة ل جاء ما باب فيها، والسة الصلاة 

همنظا.عمر ابن 
٣(.* ٣—٨ ٠ ٧ ١/ باز)١ ابن الشح س،احة نتاوى محمؤع )٢( 
السافرين،صلاة كاب لم: وم(، ٧٣١رقم)الأيل، صلاة باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )٣( 

لأه^بمنن.ثابتؤ بن زيد حديث، من (، ٧٨رقم)١ بيته، ل الافلة صلاة امتحياب باب 



احمدبذحنبلالإمام فقه ي الئايؤ ملي اصليق  ٢٦٤

ابنأم ومد مممردا• كاف اللمي. يطئع أكؤ لأف حماعة؛ وق منمردا ومحوو 
ُ.ا-اثميعا جواز عق قيل وه، ا والشلمل وآنثّا مؤْ، وحديفه وه، اشئئع ق •ءباس 

ىزبه،هوأماينئاسرصئل،

أمهمإليه البي. ودعب صنعثه لطعام نيم أم إل ذهب لثا هو إيإ ،، ٣١صلاة 
*خ.بمنر ئاك ئن خاو مع ذلك فنل كإ اللمل. بصلاة ليس لكنه ءفيمسةزسمُ، 

له•مصل ليثخده مكان؛ ق لصل عثبان دعاه حن 

الليلصلاة ق مواء القل، ق حا بأس لا أحيايا الخإعة صلاه أف واأهمت 
مئزوعاليس فهدا يصل، ليلة كل راتبه، سنة انحاذها أما أوغتوها، الصحى أوصلأة 

الذينالأفراد بعض تنشيط لمصلحة أو للمقرأن، اّسإعهلم ولولمصالحة رمضاف، ق إلا 
محصلقد هذه والمملحة المصلحة، أجل من ثريته سس ملأ بمهندهم، يصلوثنا لا 

مثلا.الصلاة غم ق يقراءؤإ-م 

محابوملم: (، ٦٩٨رقم)الإمام، بمار عن الرحل قام إذا باب الأذان، كاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الليل صلاة ق الدعاء باب السافرين، صلاة 

(.٧٧٢رقم)الليل، صلاة ق القراءة تهلويل استحباب باب السافرين، صلاة كتاب ت مسالم أحرجه )٢( 
كتابلم: ومرقم)هما؛(، الليل، صلاة ق القيام باب'لولى الهجد، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(.٧٧٣رقم)القراءة، نملويل استحباب باب السافرين، صلاة 
الساجد،كتاب ت لم وم(، ٣٨رقم)• الحصير، عل الصلاة باب الصلاة، كاب البخاري؛ أحرجه )٤( 

(.٦٥٨رقم)اكافلة، ل الحاعة جواز باب 
المساجد،كتاب لم؛ وم(، ٤٢٥رقم)لبيوت، ١ ؤ، اجد المباب الملأة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٥( 

رقم)٣٣(.بعير، الحإعة عن التخلف ق الرخصة باب 



٢٦٥كتاوااسلأترباسه،لأةامملؤع( 

محل

ر)صلأةاليئهئاو:هاشلئخ1تااأ؛لأن 
وثكشثزه،ينتحبثطويله لأنه دلك؛ ا-ظجهثدعوإل  SSZjمنلم. رواه الصلاة،، 

لة.ثكشرا القيام ثرك دثومحِفي 

قفذلك لاوقرة:خمآ[ ه نننتس ف ؤدقوأ تعال• قوله قاما لا• ابواب• 
ئنتهئذإ هإل هابجا، ررصل حصم؛ بن لعمزاو ه البي لقوي الفريصه؛ 

حئباار١؛.يتق ذلإتنتظغ لإو مماعدا، 
القيامولكن وهوجالس، يتْلوغ أف فيجور فيها، ركئا ليس فالقيام النافلة أما 

لثدر.إلا أقفل 

قاعدا؟صل إذا القيام حاو ي يكوف وكيف 

الثجودحاو ق وأما الركؤع، حال وي القيام حال ي مربعا يكون الحواب،• 
مرة،وهذا مث؛ هذا ينعل كان البي لأل رجليه؛ ثانيا فيكون الخلوس حال وق 

ُ.مثْر وهذا مث؛ هذا يمثل ائه عندنا التي لأحايين، اق 

(.١١١٧رقم)حن_ا، عل صل ةاءا.ا يطق لم إذا باب، الصلاة، تقصير كتاب البخارىت أحرجه )١( 
رممصح، ثم ماعا-ا صل إذا باب الصلاة، تقصير كتاب أحرجه نام من ركوعه. )٢( 

من(، ٧٣١)رقم وقاعدا، ئايإ ^ ٧١جواز باب المافرن، صلاة كتاب وسالم: ١(، ١  ١٨)
جوازباب الماقرين، صلاة كتاب الم: مفاحرجه قاعدا ركوعه. وأما ة.بم؛ا■ عاتثة حدينح 
ئ.بمهاأيضا.حاليثها من (، ٧٣رقم)٠ قاماوقاعدا، النافلة 
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ثيم،افوس، خالا لبمالف صبماا١ا؛ اؤام خاو و أف:فوو ثيص 
المام.كحال الألمع لحال لأف الثجود؛ محال رجليه 

صلوأذ انس• ص يروى دلك لأف الثمعأبما؛ ل محمحا ابرمحث؛ وثال 
عائشهزون ئ ركع؛ ثم هام ثاء لإل \إ؛ؤوأ بلغ ؤإدا خاز، الهيئؤ هذه عم عق 

يىكالأنس، حش قاعدا اللتل صلاه يصق اش. رثوو أز  ٠٧: cJliرمح.بمهآ 
ايه،\ووه؛اوإ أو ايه، ( JU^Jمذ ممزأثحوا قام يزكع، أف أراد ^١ لحر قاعدا، يمزأ 

تأزكغ.ثضظه.
كاله افب رسول، أل عائشة روت لها قعود؛ من وؤأ قاء نإل 
زتندزكع قاي؛ قزأزم زكانإذا ي\, لأ زثه ^;١، ٍميلأ بمزَه 

شثجزواه وهوقاعد. وتجد ركع قاعد وهز قزأ ^١ يجأ.( وهز 

نحل

^ص:طزثءاسل^،

الركؤعحال لأف ١^^٤؛ حال وق القيام حال ق يربع قاعدا صل إذا ]١[ 
ا٠٠ر أنى عذ يزوى دلك لأف أيقا؛ الرهمع محمحاق ا•' ا"؛ذرنير رردقال، القيام• كحال 

١^.المؤلف ئاَلأ U القاّز أف شك ^٠ تكذ 
نممثالوىذكزانيكح،فل

)ا(اظر:خصرالخرفى)ص:خآد
لرجله بمي أنه فه ولمس يربعا محل أنه أنس عن ٣( • ٥ )T/ الكرى المن ل المهقي أ-مج )٢( 

اركوع-



٢٦٧انملأة)باسسلأةاسوع( ةتاوا

يحلءرإدا اش وسول هال ه1ل1 رظ^بمنق ابوقتادة ووى نيا النّحد؛ محية منهات 

يعلمناس افه رثول كان نيؤهه.' جائر هال أ، \لأ»ثبن\و\ صلاه ؤمئها 
١^هأ ))٩ ;قوو: ص من \شم1 ظنا يا \رو و الأنتخانة 

نتمهإنكشثثَلأمحث، 
لييj محري الأم كدا أو يقم محث إذ اللهم العيوب، علام واث أعلم، ولأ 

ي،مائدزة وآجله، أنري عاجل ررو ماو: أو آمري" دعاته ومنادي دنناثي 
دمنامحيص ، 34ثرالأم هدا أف يم يإذ'كنئ محي، ب، بارك م ب،، ثيئرْ 
عنه،داصرمحي عر، ياصرئه وآجله أنري عاجل راي، أويال،؛ أنوي" وعامحي 

اشحاري.أحزجة يه،ا زصض م كاذ، ح4ثج الخي واقدرب، 
فضل

افبرثول كاف هال؛ عتر ابن لأف والمستح؛ ؤلمارئ نئة التلاؤة ومجود 
سصضُ،ضلأمحتأطنا

عثه.ذممق جتهته• لموصع تكايا 

يحلمى عل والتصدق الأنتتماء، وصلاة ثنة، بأما القول عل الئتوف صلاة 
هالبعا محئوزه لست الأساب ذوات أ0  ٢١الوضوء. وثق العلام، هامة وقد 

قمحذآهق.

الملام.بند يكون الاستخارة ودعاء ا ١ ] 
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ماص،مث نيقؤهقنئ عماو بن عثإل لأو يتند؛ عتر عن بالثابع يثن ولا 
انتمع.من عل الثجده إثإ وئال! ينجد، قلم عثإن، معه تنجد نجدة ممزأ 

اممه.أشنثوَل أف _ و بمنيع؛ الأال:طحبمئا كنف نثنوِطو 
ممالاطب. رسول إل ثظر ئم نجده، خز رجل ممرأ أصءحاده، مذ مر إل 

يمذ\0و\ض/
دلك،لأو عنه؛ بالعاحز المام عل والثائر الأمل، بثجود الثارئ ؤينجد 

لبمن(بواجمبمحه،ولابمومالركؤغمثامالقجودا
بمخدفلا هذا وعل يض: ا \س١١محث، ه قولئ: هدا من [ ١ ] 
كلوامرأة إل ينثبع أف مثل له، إماما يكوف أو ملح لا القارئ كان إذا المسثؤع 

تكووأف صح لأ المرأه لأف ينجد؛ لأ قإو وينجد بالسجدة المرأه يتئز القرآل 
الصبللأف وذللتح ينجد؛ الصبل تجد إذا فاثه يقرأ صبيا تيع لو أما للرجل، إماما 

واحدا.هولا النافلة، ق إمامته ثصح 
وتجدمثلا، الراؤيح بالنارس يصل والإمام الحد ل جلس رجلا أف فلو 

له.لأ؛دئوسبمتا الحائز؛ هدا فلابملحي الإمام، 
فإثهفزكع، نجدة القراءة ق آحئآية وصار صلاة، ق لوكان فيعا يم؛يت ]٢[ 

مبثيغ،فإثه الثجود بدل وركع الصلاة حارخ كان إذا وأما الثجود، عن محرئ لا 
علم.عن كان إذا بدلكآنا ركوئ 

بنزيد عن (، ٤ ١ ٨ )v/ الصنف ق شيبة أبي( وابن (، ٣٤٦)"T/الصنف ق الرزاق عبد أحرجه )١( 
■مرسلا أملم 



٢٦٩ةتاو،اسلأة)وابه|لأةاممع( 

ضغصَمحدص.
أحبؤإل وكع، م ثسا ٥^١ مام م نجد، او؛وو0 آخر الئجدْ كاثت ؤإل 

بهيوش اشيود لأف الثونة؛ م رلإِو ثاء نإف قراءة، عم مذ رلإ ثم محام، 
؛•١٣١محب 

محل

علمزأت ماوت يابي، بذ ثيد لأف واجب؛ عثر الألاؤؤ ونجود 
ء•ع بجا• قزمحد ام، 

ومنأصاب، ممد شجي محمذ بالقجود، ثمث إيإ الناس. أنجا يا عثر؛ وياله 
اشُجا.^نمش.ؤلإحا

الثمر.كصلأة \ؤذ\ج'.أ عل بالئجود يومئ أو وله 

ثلندلا ءؤ^ مثل• السورة، آجر ؤ، الثجدة كانت إذا حالاتر ثلاث هدم [ ١ ت 
لالعاوق;ه١[!ه هُ رأ3رب ؤأنمن 

ري.م يه، الأمومول يلحق حتى ما نيئا قنا قام فإذا ينجد، أف قاما 
ألأجل ثئ قل؛لأ بمحر وجنب يركع، لم يمرأ، ولا الجود مذ بموم أف محإما 

القيام.ق المامومو0 يكامل 
محرئوى بند يكول الذي الصلاة سجود أل كلامه وظاهر يركع، أف محاما 

ثظث؛فيه القوو هدا ولكذ الومت،، ق امقا جس من عبادتان لأما التلاؤم؛ مجود عنه 
المؤلم،.إليه ذم، ما يظهئ فلا وهوالزكؤغ، والتلاؤم الجود بين الفاصل وجد لأثه 
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وقالصلاة ق واحده كساوه للئجود ؤيهر للنافلة، يشرط ما له ؤيئرط 
ص^١ المزال، بمزأعلثا . ١^ زئوو »كال محاو: عمز ابن لأن عرها؛ 

ا.معه،،ا ا JJوسجاوتجد، كبت 

يومحف، ;مح.بمنن الخطاد_، بى عمر أف بمعناه البخاري رواه الأثز هدا [ ١ ] 
مىم فجد، النم من نرل، الثجدة رل وصل فلثا الثحل، مورم فقرأ ا-إئمعة، 
ألإلا الجود علينا يفرض لم افه ارإل قاو(ت م يجد، ولم الأحرى ا-بمتة 
*عليه أقكر أحدا أل نعلم ولم )؟ؤهقهؤ الصحابه من بمحصر وهدا 

يسجدوللا الدين عل أيكن تعال اطه لأف واجب،؛ التلاوة مجود بل وةيلت 
بدلك.فيئهم لالأنثقاق;ا٢[ ه مئيسنلأمثثونه فقال،: 

ليسبأد4 صرح لآ.بمته الخطانم، بن عمن لأف بواحس،؛ ليس انه والصواب 
أحد.عليه ينكز ولم الصحابة، من الملأ أمام بفزصن 

.هلأمثدون آة/»آ0 عانجم زه ^٧^١ تعالت قوله ق الذي اوب_ود وأما 
يقولونلا الأنة حذه تدلن مالتلاؤة مجود بوجوب القايلن فإف أأ[ ]الأس.قاق:ا

كذلك،وليس المجود، نوحب القرآن قراءة محرذ أف ظاهزها لأف قتلعا؛ بظاهرها 
تعال!قوله المذكووق فهوكالثجود يذلول، ولا يئقادوف لا أقيم النجود معنى ؤإيإ 

والقممرألتث ؤآلثتس ١^.، ؤ( ثش ؛؛^، ٥١ؤ، ش مجيلا، آص ورن أؤ 
[.١٨لالخج:ه العياب علته حى ؤئثثر أثابى نن ؤحفئيد ؤآلدؤآب ؤآلثجر 

رقمالسجود، يوجب لم عيججل افه أن رأى من باب القرآزا سجود كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ر 
(١٠٧٧.)



٢٧١هتاباسلأة)واداه|لأةاصع( 

لكفؤإل أ. \فؤحا ثيزه لأي الصلاة؛ عتر الكفزةِق مع يديه ويرمحع 
نجودأئبة نجود، من وقع لأئة منه؛ للرمع ويكلإ ووايثان• يميها لاة، صق 

يزىؤ؛يءأكق ُ الأسلأم؛ شيخ كان ؤإف التلاؤم، مجود نجن، لا اثه ذالصواب، 
صعيم،.بالوجونمؤ القول هذا لكن الوجونا، 

النجممحوزة قزأ ثيدا فإو صريح؛ أيصا ُ نمح.بمنئر ثابت بن زيد حديثر إل ثم 
المجودويلآمةاءئهذك•

ابنقول لنئوم الصلاة؛ حاوخ ولا الصلاة ق لا يرلإ لا اية والصحيح ]١[ 
الخالقرينه كانت، ؤإف عام، فهذا الثجودا<رآ'. ي دلك، معل لا اروثاذ عمر 
لفظلكن الئلأة، شئود يعني: القيود،، ذِلالث،ِفي دررلامنز ئزادة أو عل تدل 

به.باس لا العموم 

يصحلا هدا 3، والماز اشامن، ذكر ه دللا، هذا ن، يدكن لم ]٢[ 
كانولهذا الصلاة؛ وتجود التلاؤم مجود الكسبمر المرق لظهور يسقيم؛ ولا 

قكان إذا لامحه صلاة؛ ي كان إذا إلا التلاوة شجوي من رقع إذا يكيمث لا أيه الصحيح 
ألهوعل عليه افه صل البل لصلاة الواصضن أف ذلك، ودليل ريع، تكلإإذا صلاة 

)ا(الأخارات،اس)ه/'؛مك

ومسلم;(، ١٠٧٢ريم)يجد، ولم الجدة نرأ من باب، القرآن، سجود كتاب، الخارتم،؛ أحرجه ( ٢١
(.٥٧٧)رنم التلاوة، سجود باب الساجد، كتاب 

كتابهوملم؛ (، ٧٣٥رقم)الأول، التمرة ق اليدين رقع ياب، الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٣( 
(.٣٩رقم)٠ الإحرام، نيرة حذوالمنين،"ع اليدين ريع استحبابؤ باب، الصلاة، 
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ايتاية•صلاه هامبهت إحرام، دان صلاه [دآمتا واحدة؛ سلنه رغ ؤسلمرإدا 
ووضمح.ثَلأ:محألع•

يممولا ا، الحناوْل صلاه أمتة فيه، ركؤغ لا لأئه لتهؤلاُ؛ فيه ينجد ولا 
إلوام؛لأ؟دهلأقزاةةلخ.

ؤظنبمتهاتعائشة روت ما مال ؤإن الصلاة، مجود يقولِفي ما فيه ؤيقول 

وصوره،حلمه للذي وجهي ررتجذ المران• سجود ي يقول  tjijس"البي أل 
عترهمال ؤإي، صحيح. حديث وهدا محنن، وةوتهاا يحؤله وثصزه منعه وشى 

.١^^٣٢^
فيهاالتي الايات أثةيمرأ المعلوم يمن حمفزرآ* وكلمما رقع كثا أنه.ثع* ذكزوا وملم 
منجد.التلاؤة تجود 

البيه،ض يقل لم لأثه ولايلم؛ رقع، إذا لائمجو ايه الصعحيح إدن، 
التنقف.عل متناها والعبادات 

من١^أكي جبم،هُتربجمس 
مجودان.وايابئ واحد، تجود فالأصل الأصل، 

لومهاابتاؤة صلاة لأف ا"بمئارة؛ صلاة أفنه بأيه يعلل أف يمكن أيصا هدا ]٢[ 
جائزا.لها النجود يكون فلا أصلا، فيها تجود لا لأثه ينجد؛ لم فيها 

هاقأنكابمكاتيأانيزل؛
الصلاة،محاب لم: وم(، ٧٨٥رقم)الركوع، ل اككبثر إممام باب الأذان، كاب البخاري: أحرجه )١( 

ظهقنإ.هريرة أي حديث، من (، ٣٩٢رقم)وريع، حفص كل ل التكبثر إثباُت، باب 



٢٧٣مم1باسلأة)دابهلأةاممئ( 

تيهمبحند ؤبمثمأ ثجدا -ميإ بي، ذًًقثثأ أل;نإدا تعال؛ لقوله 
جاوة:ها[.؟ا<لاله وئلملأ_سلإيذئ< 

قيام،لغز ينجد واثه الهوي، م التلاؤم لتجود القيام عدم الأظهر أله• م
قائوهم عليها، هازا فقاسوا ٠ فقامت،ر سجدت، أما نجهبمها عائشة عن روي ولكن 
انمادات،،و لأ:مغ القياز لكذكامحا: قاوا، أذيتي أنهُين الم عف أيا 

ايهفالأظهئ التلاوة، ئجود بخلاف، النافلة، صلاة ق ممصود الممل ق القيام إل يم 
القيام.بدون ينجد 

الألاثة؟نيود ي الملة استماو نجن، هل قائل: قال فان 

صلاهالتلاوة ئجود هل بأية القول عل يثني القبلة استقبال ءالحوابات 
أولا؟

غزعل كان ؤإذا الوصوء، له تجب واثة القبلة، ثنلإل اية يظهرل والدي 
شجويأثه يرى هدا، يرى لا الإسلأمرآُ وشيح الأظهر• هو وهدا ينجد، فلا وصوء 
■هغيثلف، تجودا دام ما اثه نرى ونحن بواحس،، وليس سنة القبلة استهبال، وأف دعاء، 

شجويبخلاف طهارة، غز عل ؟كوذ أف ولا القبلة، غز إل يكوف أف ينبغي فلا 
بدونتميم.يعته يآق لاثه الشكر؛ 

ينجد؟فهز سجدة ايه وقرأ برية صلاة ق الإمام كاذ إذا قابل• قال فإف 

(.٦٣٢ )Y/ الك؛رى السنن ل واليهقي ٥(، ٠ ٥ )؛،/ الصف ل شيبة ابى ابن أحرجه )١( 
(.٣٤اس)ه/•)؟(الاختيارات 
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قفل

قوثلاث اسان، مها الحج ق مجدْ• عئرْ أرع ١^١١?؛ ومجدات 
امحم.

العاصبن عنرو نوى ج ص؛ تجده مها نجدة، عئزه حمس اما وعنه! 
ونجدثأنالمصل، ق ثلاث مها نجدة؛ عئزة حمس أمرأْ اممه. ومول أف 

قالخح-زراةأنوداثد•
عباسابن روى لها السجود؛ 'ءرا,يم من لبمنا )صل( مجدة أف والصحيح 

داود.آبو رواه ا. القجودا عرائم من ص لسنت، هال،ت انه 
الحج،مذ واكامحه امحل، تلحدان صاتلإلألإبمع،1لأ ومواصع 

عمروابحد.ي>ث، ؤف يثث ويد 

ؤإفالمتنلتن، عل سوس مخي إف لأيه وذلك ينجد؛ ألا الأفصل فالحواب; 
وينجد،يمزأ بل وقيلت يقرأ. لا أف فالأحثن مننوئا، شيئا تزك فقد الثجوذ تزك 
الماس.يسمع قليلاحش صوثه زع السجدة آية من يربح ؤإذا 

روايةمذ ذكزه المولث م الخاريُاُ ق عثاس ابن حديث، [ ١ ] 
.٠٢شداوئر

وافزأ.والانثقاق الملحم ق؛ وسجل.ادة ءق® من اشقل ]٢[ 
'٦٩)رنم صن، ممجدة باب القرآن، مجود كتاب الب٠حاريت أحرجه ( ١ ) 

١٤٠٩)ريم صن، ق السجود باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٢( 



٢٧٥ممو،اسلأة)و1واهلأةص( 

Iقال سجدئان؟ ايج اشل؛، رمول يا قال؛ انه رْ؛.بمئه عاير بن عقبه وروى 
ابوداود.رواه يئرأجتارا هلا ينخومحا لم ومن ررثعم، 

٠ ُ ٌَُ

التلاؤة!سجود ق مبق ما حلاصه إدذت 

،٠^٠^٠٤حديث ودليله الراحح، القول عل ثق التلاؤة نجود أف الأولت المألة 
موقوف.وأر 

ينجدفلم الجم ق ه اضأ عند قرأ أنث ثابت نن ثني حويئ المرفؤغ؛ الحدي>ن، 
فيهام.

اللهارإ0 اواس1 أمام وقال ينجد لم انه ١^^^، عمر أثر فهو الألئ؛ وأما 
صيأنشاء«رىؤ

ازفلة،غمخأ ممئ الدفر٢؛ من اكهور عل الألأؤة سجود اك1ظ; وا،وأق 
والتسليم.وثئتتم بامحبثر، ؤيفتح التافله، ق يثرمحل ما فيه فيشرط 

قالثاته الثيدة إلا عليها محع ؤ ي المزجودة امحداث الثالة: المسألأ 
ينجدأما والصحيح خلاف، محل مجد،ااءت، أرع المصل، ق سجدايت، وثلأُث، الحج، 
فيها.

و٠س٠امت(، ١٠ ٧٢) رقم يسجد، ولم السجدة ثرأ عن باب القران، سجود كتاب اليخاريت أحرجه ، ١ ) 
(.٥٧٧)رنم التلاوة، سجود باب اجد، المكتاب 

رنمالسجود، يرجب لم عغقجل اش أن رأى من باب القرآن، سجود كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.١٩٣/٢والإضاف)^محوالوجمن)ا/هإا(،والهداة)ص:او(، اظر: )٣( 



ص|ضاه1ششصالإئماسيضل ٢٧٦

عند!سنحاف وق ٥[ • ]الحل: يوعميذ،"ه ما ( S^،_y^عنيت القحل وق ء ١ لالرءدت٥ 
لمدم:خه[ه t يجزث\ عئد: رم وق ١[ ■ ٌ ي 

ؤظ=ظبعند: و\بي ]الخج:حا[ 4 ه قلا ما عند؛ الأول الحج وِفي 
وق]امثان:'ا■[ ه ٠ صا ؤدمح؛دذم بمد• الثريان وق لالخج:يب[ ه ٠ كيحؤث 

?0تؤئهلاس:ا-ما[ههتاكل:آ-أاوقؤاقت جصهم عند: الم 
العند: السجدة حم وق تالسجالةتها[ ه ٠ دسسكمإقك• لا ؛ ^J،Vيد• 

عند:لالأنثقاق:ا[ الجآ.ث ^١ زق: النجم، ووم لنمات:خم[ ه  ٠٠ةتو0 
هه]الأنشقاق:اأآ[ؤآحثامل

ركعة.ق ثمناها الثجدات ايات يبتع وهوأف الثجود، احتصار ؤيتكرْ 
محدث،مكئوْ؛ وكلامحا قراءته، ق الثجداُت، ايات عئدف أف وقتل• 

Jالرت٠ب.إحلال وفيه 

قفل

ننشئمحئا'اس........

عذلا ١^٢، نحدد عند لكل يخذآسن، ١^ ثنةك،اقال النكر تجوئ [ ١ ] 
النعملأف الدهر؛ مدى ساجدا لبقق النعم دوام عند يسجد إيه قيل: لو لأيه دوامها؛ 

ثنثادة.لمسنؤ ١^ النعم نحدد عذ لكن لحظة، كل ثرى 

أسهوما والعناء، الغداء ق الأكل وحصول النوم، مذ كالأسيقاظ العناية فأما 
بانتصارسر أو يثرؤج، أو ولد، له يولد أف مثل نعمة، له نحدذت لو لكن فلا، ذلك 



٢٧٧ممباسلأةاو1و،سلأةص( 

بهسر أنر جاءة إدا ه ١^٠ كاذ ئاوت بكنه أبو روى تإ ١^١'؛ نحدد عند 
عريب.حديث وهال! رواه ساجدا. تله حز 

•وئزوطهاا التلاؤم ئجود كصمة وثزوطة وصمتة 

للشكر.دكج1. ذلك؛ أسنة  Laأو المسالميى، 

سيارة،ل حادث حصل لو كإ النقم، اندفاع عند بمهإثءت العلمإء محال وكيلك 
اندفاعمن هدا فغل فنض، خفزة ي تثط أو جتل، مذ أوتندى الحادث، من فنض 
حصلت.التي النعمة هده عل عيججل للب شكرا منجي. الطارثة؛ الغم 

يكونولحه من إيه ت يقال قد لكن النقم، اندذاغ المولن ين.كر لم ا ١ ] 
نعمة.مثلا الهلاك مذ السلأةه لأف ننمة؛ نحدد 

سجد،إذا يهر هذا وعل له، يشرط ما له فيشرط التلاؤم، كنجود حكمة ]٢[ 
مجدإذا كر اثه التلاؤم سجود ق الراحح القول عزمحتم ومحي ؤسالم. رع، ؤإذا 

فقهل.

ولهدامنها، حارج لسست، لأيه الصلاة؛ ق للشكر يسجد أف يصح لا ايه ذكر يم 
سجدةلما لأما وذللث، الصلاة؛ لطلتج الصلاة ق ®ص* سجدة الإنسان لوسجد قالوات 
•ف{؛' سجدة ولال.اوذ نكر، 

الصلاة؛وخارج الصلاة ق سة ص١١ ١١ق التلاؤة سجود أف الؤا->ح القول ولكن 
بنا.مرلم، ما هدا ثلوثا اينا فلولا التلاوة، هو لما باشتة سبتها لأ0 

زادهالأثه صلاه؛ بطل ص١١ ١٠سجدة غر سكر سجدة الصلاة ق فلوسجد 
فيها•مبسما له ليس مجودا 



اصضاهاهمهمصاسمماسبجص ٢٧٨

مجدثن كنا تطلث، معل هإل منها، ثتس سبثة لأف ^٠٨^٠؛ ١١ق واإش\5ر ينجد زلا 
•احرى صلاة لسهو لصلاة اق 

الملأ؟وانتماو الطهارة الشكر لننود  UjJiهل قائل: فلوقال 
دليلهناك وليس مماجئا، يأق لأيه الطهاوة؛ ل لايشرط اثه الصحيح ءالحوابت 

نقول!ورثيا وثوصا، فاذهب الئمثة جاءت إذا ان! للأنتقول أف الطهارة اسةَاط عل 
المصل.لهلال وتوصا لوذهب 

أفان للأنلاثيغي إنه التلأنة: نجود ي لكم ملت فكنا الملأ امفال وأثا 
اممه.بت إل ودبره فه ينجد 

الشكر؟تخدة اخك ئاثل;هللأمامأذسفيص ئلوقال 
المير؛االبانتصار نحلب وهو الخطب بئز لو يعني بأس، لا نعم، فالخوابإت 

بأس.فلا الخهللأ أثناء ق ومجد 



lulis(،؛_ub  تجود )٢٧٩اّو

ه ه
و1بننودِاءاا'=- 
إ* أ1 *  إ

وثاكاومص، زيادLlif ;، ،0وهويلاثه الصلاة، حلل يم يئ/غ ثإدإ 
ت^١٤ يلاثه ثتتؤع أهوال، زيادة صزبازت دالزي1دة 
محثه،.................................عتر ق مئزؤع ثدكر أذ I أحدها 

ينلئةثيء عن اف الإنيدهل يض؛ معلوم، ثيء عن الدهول هو الهوت [ ١ ] 
تفنوعان الصلاة هوعن الفأما الصلاة، وسهوعن الصلاة وهوسهول فينجي، 

هقمتيى ^^45 تعال؛ قوله ي هوالمذموم وهذا الرك، سهوبمعنى 
لالأءونت؛~ه[.ه ساهون  ٢٠٢صلاعن هم آثن 

أوسنهاصلاة عن لأمنثام فوله ق المدكور هو وهذا النيان، بمعنى وسهو 
اءصاثلأة.ذوظ<ارا؛هلاساأ1ا 

ا،لوصوع.هذا ق \.ؤقنث كثة الذي هوالماب فهذا الصلاة الهوي أما 
قانحصارها ووجه وشك. ومص، نياذه، ثلاثة! الهي سجود أسائح ]٢[ 

فوجدوهاذلك ق الواردة النصوص تبعوا العلياء لأف والأستقراء؛ التتح هو ذللث، 
التفصيل.ؤياق فك، ؤإما مص زياذْوإما إما الثلاثة، هذه من واحد عن نحرج لا 

توملم (، ٥  ٩٧)ذكر إذا فليصل صلاة سي من باب الصلاة، مجوافت، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ر 
غجنبمن>مالك بن أنس حديث من (، ٦٨٤)رقم الفائتة، الصلاة قضاء باب المساحي، كتاب 



سقضاسنييههاسمماسبجضل ٢٨٠

ايعل والصلاة المام، ق والتشهد وا-ئوس، والئجود ق لكلقزاءة 
قثثزؤغ ذكئ لأئة بحاو؛ الصلأْ يبطل لا يهدا ونحوم، الأوو، التشهد .ق 

شيود؛لأنسمحممل.

صودم^ْ؟محهوواسانت
وواْهلبمجد أحدثم ررإدائي ١^٠ لمزو يثن؛ |حدامحا: 

صحح.حنن ت ومحال بمئثاه، السمدي 

سلأثم،محاصائاا.ؤاكاط:لأيإ؛لأل 
ثلاثةالقولثة والزيادة فعلثه، وزيادة قوليه نياده صزبان! الصلاة الزيادْفي ا ١ ] 

نِمحةآدئقثاألولف قئمها كإ أنولع، 
يأقلكن الصلاة ق مشرؤع موضعه، غثر ق مشرؤع بدم يال أف ت الأوو الثؤغ 

•موصعه غز ق به 

واجوس•والسجود الريع ق كالقراءة ت أمثله ا،لولث له وصزب 
عليهاض صل اللمي لقول محرمه؛ الراجح القول عل والسجود الريع ل فالقراءة 

نائاأنتاها(ارأ؛لأ0ماةةءا
القيام.

قه البي عل والصلاة الخلوص، ئه لأو الق؛ام؛ ق هد التث_أيقآ كيلك 
وهداونحوم، الأحم، التشهد ل البل. عل الصلاة محل لأف الأول؛ التشهد 

(،٤٧٩رنم)والجود، الركؤع ل القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب مالم: أحرجه )١( 
هماصابن حديث، من 



٢٨١السهو( سعود باب اسلأة) مماب 

لأيوذلك ولوتعمدها؛ الصلاة بطل لا الزيادة فهذه ولوتعمدها، الصلاة يبطل لا 
محله.غم ق به أتى لكذ ا-ادملة، ق الصلاة ق مشرؤغ قوو 

قراءةإف يةولت من محوو عل إلا اللهم الصلاة، إدهلاJ، يوجب لا محالثه وهدم 
بطلثذلك، تعمد من إف يقاو(ث أف يتوجه فهده حرام، والثجود ق القرآن 

الصلاة.ق محرما شيئا فعل لأيه صلاثه؛ 

قالكا رواظنر١؛ ذللث، ق لا؟ أو الثجود له ينزغ فهو ^١ فذنئ إذا لم 
نهورامحل الم: نجود عل الدائة الأدثة لئموم الثجوئ؛ وؤو1أث4/ضُ ١^: 

ذللث،.أشه وما ش.بمءن(ارآ؛ مئبمجد أم ؤ»أ1ائؤ شبمتان<(رأ' 
فكانالصلأ٤،  oJUPتظل لا لأيه وذللث، الثهو؛ مجود نس لا اكاو(ت والقول، 

اليسبمتةالحركة عل قياسه لأة ثفلر؛ فيه التعليل هدا ولكن يى"الصلأة، المنة كالحركة 
المزهالحركه قاما مئرؤغ، اثة عل زاده زاده، الذ،ي هدا أ0 إذ صحيح؛ غيث لصلاة اق 
لهينن الشن؛ر هدا أف فالصحح مثزوعه، أي عل نعلها لم فاعلها فإو لصلاة ال 

ولكثهُلأمحن،.ب\ب 

والهداية)ص:١١(،  ٤٧- ١ ٤ ٦ )١/ الروايتنانفلر: )١( 
جالس،وهو يتثهد أن ني من الصلاة،;اب، كتاب وأبوداويت (، ٠٢٨ )ه/ أحماّ الإمام أحرجه )٢( 

رقمالسلام، بعد مجدهما فيمن جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١ ٠ )٨٣ رقم 
رجه^بمثه،ئوبان حديث، من (، ١٢١)

(،١  ٢٣رقم)١ مجد، أرثا أو تلانا صل كم در لم إذا باب هو، الكتاب البخاري: أحرجه )٣( 
(،٣٨٩)رقم له، والجود الصلاة ق هر الباب الصلاة، ومواضع الساحن. كتاب ت لم وم
ظ^بمه.أفهم؛رة حديث، من 



سقضامانينيصالإئماسبجضو ٢٨٢

لأنئضلأتئ؛ ممن صدا لكف لإذ مز!ي، ١^٥ ق ثم أذ ش: 
مها،اوقي ثاء بمدر أيما؛ ممت القفل زطإو ^١ كاف ثإذ مها، تكل؛ 

الثلأم.س وتجد صلاثه، انم يريبا يكر ؤإف 

واجبالقيام لأف جلوس؛ عذ ليئهص قببس؛ أف معليه مام، هد كال مإل 
يا.هاطا ه وملأن للصلاة، 

افب.رنوو بثا ررصل هاو؛ >و.ض' مريرْ آبو روى ما فته والأصل 
قمموص_ة حشته همام!ل تلمن؛، يم زكمي هضل العثي، صلاي إحدى 
التمنييدْ ووصع أصامحعه، بثن ونثك عصتان، كانه عليها يده هوصع النجد، 

ممبمزتممالوا! النجد، أبوايت، من الئزعان وحرجمت، الينزى، كفه ظهر عل 
يديهوجلّق الموم وقط يكل،اْ، أف ههاباْ وعمر، بقر ابو الموم ؤؤا الصلاة• 

الصلأْ؟هصزت أم آنسسث، ،، ٥١رنوو يآ مماو(1 التدين، دو ثة؛ ماو طوو، 
داJ،!ثمم. ممالوا! اليدنن؟ا، ذو يقول ررأكإ ممال؛ مصز،ا. ولم أس ررلم ممال؛ 
ريثم أطول، أو نجوده مثل متجد كم ثم تلتأ، ثم يرك، ما هصل فتميم 
متفقلكمت،١. رأته رمع م أطول، أو مجوده مثل وتجد، كمت ثم يكمت، رأته 

ءا^

الثجوذويس ت٠نماJها، إذا الصلاة بطل لا محلها غتر ق القوليه الرياذة إدن؛ 
فذلهاإذا 

هولزيادة وطا تمامها، قتل الصلاة ق ينلنا أ0 الأقوال؛ زيادة من الثاف -ا ١ ت 
يقول!فإنه الآدمثار(، كلام من الملام لأف المحلاه؛ بهللت، عمدا كان مإذ شك، لا 



٢٨٣ممباسلأة)واب|،جوداسم( 

يطلالصيام ق الفطن لونوى فهوكإ إتمامها، مل قطعها نوى ولأنه عليكم* ®السلام 
الصلاة.فتبطل يومه، 

أئلهاعل آحرها بناء لتعدو أيصا؛ الصلاة بطأت الفصل وطال سهوا كان ؤإذ 
العنف،إل فيه وجع الفصل، لآءهآiئئشاوطول ا،لؤلما يم ولم ائوالأة. بفوايت، 

كانوإ0 انشافها. من ولأي الئلأة، بمن ئنا: الفنل. طاو الأو مثلا: تمل فإذا 
اللام.للسهوبعد ؤينجد صلاثه، يث فاثه نمثوا 

ليسالأول قيامه أف ذلك ووجه يقوم، لم عئلس أف محنر ائه المولما ذكر ولكن 
بمومم ومحبس يرجع أف فيجب انتهتخ، صلاثه أف عل الأول القيام قام ل همادة، قيام 

الئجودمى الأول التكبثر لأن يكن؛ ولا مئزوعا، الخلوس مى لإوصه يكوف حتى 
هاوْعل والدليل القيام، إل اشجوي مى الانتقال ق آحر تكبن هناك وليس حصل، 
ومزأْا اليديزر ذي الحل،اء عند الموف زْ؛.بمئئ هريرْ ابا حديث، المسألة 
الأذ:

وصلأثاالعثئ® صلاق اض.إحدى رسول بنا ®صل كتؤغه•' هريرة أبو قال 
نأزمحتى، »فل الغزوص إل اووال ثن النئ لأف والنئل؛ المحن هما: النثؤ 
يئوثثك عصتاف، كانة عليها يدْ محوصع المنجي.، ق معئوصة حشه إل قام سلم، 

غضبان،كاثه عليها يدْ ووصع قام قبمه، هي المجد ل المعروصة امحبه أصابعه® 
ءفيهأدقلأْؤقلأأ.أصابعه وثبك؛؛ن قال، هكذا 

كتاب>ّالمت وْس(، ٤٨٢رثم)الجد، ق الأصاح سسلث، باب الصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه ر١( 
(.٥٧٣رقم)له، والجود الصلاة الهول باب الماجد، 



سقضاه1همنيصاسمماسبجضل ٢٨٤

يكولوبا مهموما كان إذا اف والإنالثنزى* ئه ظهر ض اليئش ارؤوصعثدْ 
سم،لم الصلاة لأن عفيؤألآلأْؤئم؛ أوكالغضبان مهموما كان ؤإثإ حالوئه، هكذا 
يتممأذ عادته من كان إذا الإنسان عل اممه ننمة من وهذه اتمامها، متعلمة القنر فكال 

اممبنعمة من أمتا شك لا فهذْ منميضه، مسه تحد منه، شعور بغؤر نمصت ثم ع؛اذو4، 
الانقباضر.هدا س_ا صر يمكر موف الأنقياصر، هدا وحد إذا لأد4 عاليه؛ 

نحرجولالذين ت يعني ا1نءحدا، أتوامب، من الثزعاو ®وحزحت، دمح.بمتة: يموو 
ينسى،قد الرسول، أل يمكروا ولم الصلاة® يصزيته قو2ولور؛.' حزحوا مريعا، 

أوههاثا وعمر آبوبكر الموم رروق هصزلم، الصلاة أف ممكن نييع، وفت، والومت، 
ذلكومع يه، أصحابه أحص وهما وعمر بمكر أبو اكلتي( ل يعني لإكثإْ® 

ئ؛اأنت5ايإة:
افهُعليهاالها;ة.لأن١^؛،.أمرولا: 
إذالكن معه، يتكلم أف يستملح الإنسان كان ؤإل حتى الخاو هذ0 ق اثه ثانتا: 

ووصعأصابعه، بين وقئلث، وايكا قام لكونه أكثز؛ بمابه مزق الحاو هذْ عل، رآه 
وحدإذا الإنسان سهثب، موف اف الإنأة قك لا عصتان، وكانه كمه، ظهر عل حده 

ألقلن، فلا ؤإلأ يكثمه، أف امتحو، أو يعلم4 أف لتهثت، الحال هذه عؤ، مثية قحصا 
ولكنهنار.عتعا، وعمر بكر أبو محا ^^٠^٣ الرسول عل إذلالا الناس أقد 
ألئكلقاثو؛ي:ها؛ا 

الهابؤ•من رموله عل افه ألمى ما الأول،! الست، 

الهاثه.ثنثدعى الأف ق أف الثاف: والم4ث، 



٢٨٥ةتاو،اسلأة)واب|،جودا1سهو( 

طويلتان،يداْ ث يعني طوو، يديه و وجل يكلمئة، من هأ افه يثر ولكن 
أحياناالكبثر يإزحه لكن إذا والإنسان اليدينء ذا *يا أحيائات يإرحه س اللمي وللُل 
اممه،ومول يا بادُت، تكلم ده.بمنن ولكنه عاليه، ومحرئا معه ئنطلما هو يكون 

كاJاولأبمحضصة،لالأسإثا تة؟االممحمبمني، قئزت ٢١٧
ؤإثاكدا.

أويعت_يت يخ. أذ يمكن لا لكنه العقث، المتمة بئمتفى ثالث، قسم وبقي 
الينحال باعبار لكنت عفئ، احن،ال الثالث، الاحتإل وهدا سا، التإم ه شث، 

منيمع أف يمكن فلا ممتع، ثيء هدا لأف يذكنْ؛ لم ولهدا ممتع؛ هيآئ"هقئم 
ه•'اليي ررممال عندا إتمامها قبل الصلاة من يسلم أف الرسول 

المصر،وثنى الئسياف هنقى محولا، النامن أصدق اممه. رسول إف مصنا؛ ولم انس ®لم 
ضوضلإهولح(م،الأ>ينبناة

صادمحا،اممه عند ثنتبث فإنه فث يختمن، أحل إذا او الإنأف عل يدلنا مما وهلا 
حتىحانثا يكن لم ظنه علبة عل بثاء اليمئن عل لوحلم، المتن، ي ؤئثث لا ولهذا 

لل،اصي.بالنستة آم يكن ولم لمقتل، اق 
ئعليه؛ حنث، لا محإثه يقدم ولم ظنه، عل يثاء غدا، ؤيد لمدمن وافه فلو 

سبى.

ءءِ:-، ؛-ْ؛'َ  سست،،امذ ®ثل الخمله وهذه سست،ا( محذ ®ثل همال1 ثمصز(ا، رنم انس ®نم قال! 



سقضاه1همنيصاسممأصلأضل ٢٨٦

اا1سياللأن مقصورة؛ ١^١٠ يأل عئزم ولم ناس، ياثه فجرم الألفاظ•، بعض ق محدومه 
ممنه بمغ اشياف لأو قواصآبممُ؛ الرموJ إل بالية م جمل \ل أوب 
سي•أيه وهو بالثابي( نجرم مستحل، أو بعثي فهذا امحم يبهل كوئة 

اليدين.ذي وثلإ ظنث، أمزازت \ذقأ عند فتعارض 
إدأشهمدوء سء 1، كزقم ؤ؛ن اليدين؟ ذي بخز يأخذ أو يظئه ياحد فهل 

ذيوحز ، ٥٠الين عند هدان تنازع الاذ ]اس:ا،ه[ ه ثأؤوو 
العمل،ق له الثاركوJ، الصحاثه وهئر الثالث الطزف إل يرجع أف إلا يبى فلم اليدين، 

بجايلوافلم الحي، ل الصراحه هي وهد0 دعلم(< هالوات التدين؟ دو يموو ررأكإ فقاوت 
سسثأااايعم، قالوات  ٠٠الصلاة يصرن ولا ئسيت ما أبدا ؤإوبوآ\ ءفي4ائوْؤكلأأ المي 

وأوهي جذ؛ة' ألتنط م,عيا "ؤؤ؛ »اثنواآفيى ؤكآئثا  I(JL4»؛ محي^١٥٧تحال ١^ لأ0 
صلاته،من مارك محمل فتميم : »ilJ [ ]الاء:ه"آ؛ ه وآلأين آوؤدن آؤ آنسك؛ عق 
إليرجع فإثه مكانه عن وقام هذا مثو حصل لو اف الإنأف عل يدو ررتقدم« ئم« نم 

رك.ما ويصل الأول، مكانه 

يمعبلس ايه مى ؤكهآنثق  11\لؤئنمحالة ما إل شبر ما رك؛؛ ما ررصل ت قوله وق 
حملةمس النهوض هذا أف يعني! القيام، إل الخلوس من القيام تزك لأثه وذلك يموم؛ 

موصهبخلاف العبادة، بعصي النهوض ل؛تكو0 يقوم؛ ثم يبلس أف فيمتفى تركه، ما 
ثمثم ثئ؛؛، ثم ٠٠صلاته ص تزك ما فمل تلم،، محي الصلاة أ0 عني نيض فاثه ١^^ 

تجود؛مثر وتجد، نكز ثم محآكؤ، نأته زئع م ألموو، أو ئجوده مثر مثجد 



٢٨٧ئنإب|كلأءرىبا،جوداسهو( 

ثكتج«رُزك زئغ نأ أزأطزو، 
لكنومتى نيادة، رسهإ لأف وذلك اللام؛ بعد الثهي مجدي مجد لم مه 

محتيعلا أذ ذلك ق والخكمه اللام، بعد مجوده فإف الثهوالزياذه مجود صبب 
الشهبسجود فكان الثجوذ، أوجب الذي والثهو الثجود ومحا الصلاة، ق زيادتان 
ميأق.كإ أوفعلة، مولة الزيادْ لكنت سواء اللام، بعد للزيادة 

لأبوهميرْ يقول لكن الهو، مجود من ملم أيه يذكر لم الخدين، ذا هق 
مجودين،فينجي هذا وعل ٠ سلمءار م مال،؛ حصم يى ءنزال أق ررئستؤ آحز؛ حديث، 
الصلاة.كلام ويناللم 

أوئمرئا؟ضكا الثانك:كوئ الثنية من الئ3ع بند ها ااثلوس وي 
الأمحرتشهده ق صلاة ق لكن إن الصلاة، حثنؤ يكون ايه الغلاهر الخواب،؛ 

مه.رسا.ؤإلأصار صارمتوركا ثووك 

محلايلائه؟هل انس: نزلخائ قائل; قال فإن 
أوبقوارجعوا هل حزجوا فالذين الناس، بعمى عل أمكلت، هذه فا-لحواد،ت 

أمفبمممل محمل. هذا كل فاعائوا؟ ًلأوئإ أعيدوا لهم: أوقل عاليه؟ هم U عل 
أقيمومحتمل رجعوا، وابعلووا ناحروا الخإعه رأوا أولثإ الكفن، ممحوا لثا رجحوا 

ومسلم:(، ٤٨٢رقم)وعترْ، الجد ق الأصاع تشسالث، باي، الصلاة، كتاب، البخاري: آخرحه ، )١ 
خ.ءثئ.هريرة ش حديث، من (، ٥٧٣رنم)له، والجود الصلاة السهوق باب، المساحي، كتاب، 

)؟(الخدبثااّ.



YAA اصضاه1نيهمصاسممأسبجضل

صؤ'\ما عر بموا أمم وعشن تمث، ما  ٥٠٨٠٥١١لأف صلأُةقلم؛ هث\ بعدت فيإ لهم قيل 
الصلاة.يكملوا ولم 

ؤنِ\لا الدثه وهوأ0 الأم، إل رجع هكدا كان فإذا احتالأت، ثلاث، فهدم 
الإئؤاهارعني الشرعثة! والقاعدة ومشيها، مشكلا الحديث ^ا ممى تامة، بصلاة إلا 

.افياه، به ليس الدى المحكم إل ثر*جع 
أيموعلمئوا بينهم فيا الناس محاور ثم الثزعاف، حزج ثم هدا مثل وقع فإذا 

يصل،حتى ملئه منهم أحدا ءزدث، إذ للأمامت نقول الصلاة، وأقوا الصلاة، مصوا 
نامحهكانت الفاؤ صلأتا إة لهم: وئل الحإئ فم الئانأ اس جا؛ت، فإذا ؤإلأ 
جديد•من يصلوا حتى 

ائس،لم *إل قال: البي. أل الساجد ي يقرأ حديث هناك ئائل• قال فإن 
يثربمس؟البي. أف مذ بجالث الحديث، وهدا ا لأسى*ُ انسى ولكذ 

يصح،لا وهدا الكدونم،، الحديث حذا واتى العلمإ؛، بعص إليه ذم، فالحواب،: 
سقوون(ارى

ابنونال لآنن«، أنثى أز َلأنمى و \يبلففل: ٢( رم ١ ٠ ٠ بلاغا)١; الوطأ ل مالك ذمْ )١( 
منبوجه س اليي عن يروى أعلمه فلا اللفغل حذا الخديث هذا أما (ت ٥٣٧ x/ ٤ ) التمهيد ق الر 

التيالوطأ ي الأحاديث وهوأحر أعلم وافه الوجه هذا عثر من مقعلوعا ولا مجندا الوجو0 
اه.الأصول. ل صحح ومعناه أعالم وافه مرسلة ولا نية مغثره ل توجد لا 

الساجدكتاب ت لم وم(، ٤٠١)رنم القبلة، إل التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
مسعودين اطه عيال حديث من ( ٥٧٢)رنم له، والسجود الصلاة ق السهو باب الصلاة، ومواصع 



٢٨٩سجوداّوا  uU)،^_luL؛؛

شأنعز ق أوذكؤأ أح_نى، صلاة ق يحل أو وصوؤ0، امص ؤإن 
سالبي كلام مثل ثكئم ؤإل صلاته. قنيت ناء،، انشي  ١١ت كمنك الصلاة، 

ووايات!ولأُث، قفيه اليدين، وذي 

او;نتئئوالإُا^ئ،لأئتيههمثصزثذا 
ضلأم.

برجلمر قد القرآن، مى ايه أحيايا بمي الرسول إف بل نمص، فيها البشرية والطباع 
مول!عؤإ؛؛ةل وافه ٠ سينهاا،ر آيئ دكزق لمد فلائا اطه اارحم فقال! الليل صلاة ؤ، يقرا 

أوفالص_واب تالأءل:ا--'ا[ ءسه تمحأ.ثثتنثا إنث أس ق ط ح0أإلأ دئ ولا 
لغإرْ.تكون كعا ليرمول. تكون اليشريه الطباع 

الدرس•اقهى إذا للأمام يقول أل السجد ل الخديث، هدا مثل نع أن ؤينبغي 
الثيءهذا ق سامحش فإثه حثا موجودا المولث كان ؤإذا تيا-؛ع. وكدا، كدا القضثه ثرى 

الردود•مى أحس وهذا الكتاب، يعدل حتى 

المنوي؛الضرورة عند إلا بعض، عل يزد بنمهم العلياء أف جب لا ونحن 
تحزبونوحج، والؤاد، عليه المندود توهن الطرءما• توهن الطريمؤ هدْ امتعإل لأل 

الأمور؛المحاورةمعاؤة فالواح—ب لهذا، يتحزب وهذا لهذا يتحزب هذا الماس، 
أفمإمكانك هوعليه ما عل مل محطئ أنه ظثث الذي هذا أف محير ؤإذا والمنامحشة، 

كذاالصحخ أف لتبيرأ( الكتاب يولم، فلأن، عل اود ق مثلا من؛ ولا كتابا، ثولمؤ 
الصحح.القول عل مبنثا كتابا ثولث باق أي؛ وكذا، 

صلاةكتاب ت لم وم٥(، ٠ )٨٣ رنم القرآل، نسيان باب القرآن، كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ) 
رْ؛هنبمها.عانشة حديث من (، ٧٨٨)رقم القرآن، بتعهد الأمر باب السانرين، 



صلاةوثمني ئالبي. أنوم له لأف ^٠-،؟؛ صلاة ثمني لا ^١^١^؛ 
ثاجابتهلني،. محيتن ظا لأي بكروعتر؛ بب؛، ام لايمكنه لأثه المأموم؛ 
دلكيمكن رمن، ق الصلاة قصار عن نائلا ثكلمم لأنه الدين؛ بذي ولا واجه، 

الخزي.احتازها ش، خلاف يثذز، يه، 

هذْلأ:طحه "!ن اني، قزو بموم ئلأي ئشد واكاكه: 
^١'•والأول ؤوبكر، احتاوها النا-ر،اا كلام مؤ، ّىء محها 

الفصل،محنال ^١ الأول بمدر ت نقول أولها؟ عؤ، الصلأة آخر يناء بخدر متى ا ١ ] 
وسق•

ؤإفحتى صلاته، مثدلمر وصونه ايممص إذا لأو4 وصونه؛ انممص إذا الئاز(ت 

بمم(•ض جها بناء بمن 
أولها؛عل الئلأة آخز تى أف لايكن فانة أخزى صلاة ل دخل إذا الثالث: 

قولان:فيها وهده الأحزتم،، الصلاة -لإلولة 

الصلاثم،بين، جع لو كإ مقروصة صلاة ؤ، شنع إف موو<: من العلمإء فمن 
لأبدفإثه العصر صلاة ن، وشنع الفلهر، صلاة الثهوق هدا نههم، ثم والعصر، الظهر 

النىّئإموالفلاة وأبمل ظع افلة ن، شنع ؤإو الصلاة. امثتاف من 
إتمامها.

بمي:شأإل، الكلام فإة -كلم؛ إذا الراغ: 
الظهرمن ركعتي من ملم أذ بعد مثل الصلاة، شأن غز ؤ، يكوف أف أولا: 

ائتيا ابنه: له مال هدا فال أف ثأبعد ياره، الأحضر بس يا لاينه: أوالحصرمال 



٢٩١ةت1ساسلأةربابر،جوداسم( 

بكلامتكلم لأُه جديد؛ من الصلاة يعيد أذ الأب عل فيقغي الصلاة، أممنث، ما 
تكثمحين تكلم لأيه ستأنمها؛ ولا الصلاة يعيد لا اية والصحيح بالصلاة. يتعلى لا 

ولاينتأنف.يسى ائه فالصواب صلاته، تمام بعدم فهوجاهل تامة، صلاثه أ0 عل بناء 
٠!رواJاتر ثلاث ففيها فيها سها الش الصلاة بشان تكلم إذ ثانيات 

السل.من وقع الكلام هذا لأن ثبملل؛ لا والمأموم الإمام صلاة أف ت الأول 
حلامحم.عل وسوا ٠ ر وأصحابه 

الإمامالتعليلت إل واظر المأموم، صلاة وثبملل الإمام صلاة يبمأل لا و١لثافت 
لاثهصلأJه؛ بطل والاموم وسلم، آله وعل علميه اف صل بالبل أسوة له لأف بطل؛ لا 
ؤإجاثثئ.، لارّوو كن كانا لأي ؛ ١٠ولن بكر بأي التآر ,ي لا 

إجابتهفإذ واجته إجابته كانت، ؤإن حتى لأيه علتل؛ روف~ ~كا اشبتل وهذا واجه، 
ررإنسْئةلأ:مففاتي1محمحم^:ِمنكلأمالآدثن،وقدقالاتيئ 

اكحاول؛ممح.تيفامامملهس.إذذسا 

فيه،ذللث، ينكس ومن ق الصلاة قصر عن سائلا تكلم لأيه اليدين؛ بذي ولا 
سلامبدون الصلاة أثناء ق لوتكلم لاثه ثقلت؛ فيه أيصا وهذا غنيْ، يخلافا قعذر، 

(.١٣٣والإنصاف)Y/ (،  ١٣٨والوجهتن)١/ الرواسن انظر: )١( 
كتاب،لم: وم(، ٤٨٢)رمم .، اأو>جالق الأصابع تثسالث، باب الصلاة، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

هريرة؛نحهبمتن.أيٍ( حدين، من (،  ٥٧٣رقم)له، والجود الصلاة الهوق باب ساجد، ال
بنمعاؤية ين، حد من (، ٥٣٧رنم)الصلاة، ق الكلام تحريم باب الماجد، كتاب ملم: أحرجه )٣( 

رمح.بمته.السلمي الحاكم 



سقضاهانيهمصاسممأسبجضل ٢٩٢

؛٠٥١أبمو  ١٥لكف هإذ ، ٥٠٥١ٍئف و وكئي أذ الثاك: اوغ 
الرجليكلم الصلاة؛ ق يكلم كثا مال؛ بنأرمم، ئند روى ولما زونثاْ، ة إحماعا؛ 

ومينابالثكوت، مامزيا lJ[YVA ]^؛:ه قننتس هي ؤو؛وموأ ت ينثن حش صاحثه، 
ضالكلأم.ئممقه.

روايتانIمحفيه شحريمه جاهلا أو يابسا لتكلم ؤإل 

ّأوالأف لكنه صلاثه، فتبطل الصلاة يصر فيه يمكن رمن ل الصلاة قمر عن سال 
بماي.ذلك كاذ إذا تشم أولب نفئرزة، كان إذا انقضن الفلاة أف عل بماة 

النسيان،وب؛ن المصر ب؛ن مرددا الأم جعل بل ممصووه، بأما بجزم لم اليدين وذو 
تامة.الصلاة أف ظاقا تكلم ائه العلة ولكن ئمصز، أف إمكانثة ق ليت فالعلة 

قاماشحاوروو تكلموا إذا تامه الصلاة أو يظنول الدين القوم أولثلث، 
لأتطلٍلأيا.
تطل.لا والمأموم الإمام صلاة أل إدذت فالصواب 

لأممالأفوال؛ أشد وهدا الماموم، وصلأْ الإم١م صلأة تهلل أمتا والثاكهت 
الصلاة.ق لايصلح الآدمث؛ن وكلام الآدم؛ان، بكلام تكلموا 

جهلأُالآذمي؛ن وكلام جاهين، تكئة.وا إمم فيقال1 سهل، هدا عل والخوان 
للذيوقال الصلاة، صنسا ق تكلم الحكم بن معاونه أف بدليل الصلاة، ق يور لا 

١^؛ولميأمزْ >لؤامحلأمثاْ« وقالأ اف، ، »^^illعند خمد 
الاعادة.



٢٩٢ةت1د،اسلأةروابسجوداسم( 

العملياقته الصلاة، حس عز مى ^ ٠٥ووينا، بإ يطلها؛ إحدامحات 
الكثة.

سات ماو نيؤكقنئ الثانس الحكم بن مع1وثه روى لنا ينسيها؛ لا والثاتهت 
القن؛هرماق اممه، يرحمك مملف؛ الموم، من وجز عطس اللمي.إد ؛ع اصل، أثا 

يصربول^،^٠١ إة؟إ سئروف ٠^١ أمياْا والكل ممنئ،! بأبصارهم، 
وأمي،هز هبأبير اش. زموو صل ئلتا سمخت،، لكز أفحاذهم، عل بأيدت؛م 

صريي،ولا كهنق، ما موافب منه، يعلها أحس بندم ولا مله معؤا رأيت ما 
إماهءَرالناص، كلام يهاثيءمن الصلأْلأيصخ هذه ررإو يال،! يم ولاثثئنيب، 

بالإهادةM الق م.ى ئنلء. رواة الممح« دئزاءَة والي المخ 
ءله،زالأابىوةنثاةااا.

الذيبالكلام الصلاة صال_، ق تكلم إذا اثئ الصححه، هي الزوايه وهذه [ ١ ] 
تعال:قوله عموم ذللث، ودليل أوناسا، جاهلا كان إذا بطل لا فإعا ثعمدْ يطلها 
عامة.الأية وهذه ه لثثآا أو مينا إن تواجدنا لا ؤ;ئا 

مرت؛ن:تآكثم فإيه رْ.بمتئ الحكم بن معاويه قصه وهي خاص، الثاف والدليل 
ومع^٠٠ ثأثئم ما أمياه رروايكل هال،: ومره اله،ا رايزخمكا للعاطس؛ ، ؛LJم؛ 

أمرك،ا لأمنه؛الإعادة، باطله صلأيه ولوكانت، بالإعاذة، ه البي بأمرْ لم ذلك 
صلاثه.يعيد بأن يطمئن ولم صل الذي 

بكلاميتكلم يعني؛ ~، الصلاة مس، صالق "أف الثاJثا الئؤع هو فهذا 
الآدِمح



سقضاه1نيهمصاسممأسنيضو ٢٩٤

علنه؛ص صلاه، مثذ ٢ حمروما اسظم بإ ثثج علتةااات5اء، ؤإل 

عليه.الكلام تسى وقل. اواُت،، هذا من فليس الصلاة ق مئزوعا ذكرا لكن ما وأما 
'ا-همُبن معاؤيه حدث وقّليلة صلاثه، بطلغ الصلاة صف ق تكلم فإذا 
ثبطل؛لا أما والصواب ٠ ووايتازر ذلك ففي أوجاهلا ناسا تكلم إذا ولكن ;?؛هبمى 

ولخديب]اوقرة;\'خأآ[ لثثأوا؟< أو مجنا إن دؤااءاJذا لا ^^؛-١ تعال! قوله لعموم 
الموضع.مس وهوو امحم، ئن ئثاوثه 

لعمومتبملل؛ لا صلاته فإف ناس من وقع ^١ ١^!؛ إ0 قلم: : ةال؛IjJ فان 
ولمدح س إة وكأ: [ ٢٨٦]^؛:^ ٤٥٠٥أؤ قثآ لا وئ تعال: قوله 
بالإثم؟الواحدة مي عل وحملتمو0 الأنة، بعموم تقولوا ولم ذبيحته، محل لم ناسا سّلم 

فنلوبئن المائة يبملل فنل بئن فزى فقالوا: قيهرآه الحناة ، iyفالخواب: 
ناساالإنسان تركة ؤإذا منه، فلابد المأمور فعل من؛انم، فاكاق العبادة، يبملل 
المحظور.يخلأف، عليه، الفعل حكم وترب الإثم، عله ممهل. 

قائه مع ثبملل، صلاثه فإو ذلك مصي قاف ذللث،، يقصد لا انه ْنه ضأ [ ١ ] 
وعلعليه اممه صل الثي لأف ثظر؛ به الصلاة إ؛ْلاو< ض للادميتن، بآكلأم ليس الخقيمة 

افالإن_>؛^ لو ولهدا ا الآدمقرااا١٢كلام ثيءمن فيها »لأمالج قال: إنإ وسلم أله 
كلاما.ليت، النحنحه لأن ثتطل؛ لا صلاثه فإن مزاده ويهم لشحمي 

(.٥٣٧رنم)الصلاة، j الكلام تحريم باب اياحو، ئاب لم: مأحرجه )١( 
(.١٣٣والإنصاف)Y/ (، ٩٠)ص: j\_■ (،  ١٣٨)١/ والوح٠ين الرواتن اننلر: )٢( 
ينمعاؤية حديث، من (، ٥٣٧رنم)الصلاة، j الكلام تحريم باب احي، المكاب لم: مأحرجه )٣( 

خ؛هيةقنؤالسلمي الحكم 



٢٩٥ةت1باسلأةرطواسجوداّر( 

ا.وناء من ثشيجه يسمع كاف نمحيتئ عمن لأف 
يئكنةلا لأنه صلاثه؛ مئد •عإر0 مذ بكلمة قاني القراءؤ ق علط ثإل 

افمزم1ه.

وجهم؛احتمل مكلم ثام ؤإل 
مدم.ما أفته عثة، عن لأيه صلاثه؛ مند لا أحدمحا: 

ثاش:أنهمض.
نلأما،رد إذ ، وكدJiiمعاويه، ■هديث صلاثه؛ أهند عاطنا ثمث ؤإذ 

ههمةوإذ العاطمل، ثنيث هأفته الادمتئ، كآدم من لأنه إئنان؛ عل أونئم 

كلاممن ليس فهدا صوت،، له وس٠غ سكى، فصار البكاء غلثة إذا [ ١ ] 
بنعمر المومتثذ أمثر بفعل نِكةآنثئ المؤلم، واستدل، الصلاة. ثبململ فلا الآدم؛-ئذ؛ 

ُ.الصنوف_،ر وراء من نشيجه ينتع كان ايه بخممقبمنن الخطايس، 
تنالالمهمهه لأف سمحلل؛ صلاثه قاف بالصحلمثؤ، صوت، يعني الئهههة: ]٢[ 

فتبطلها.الصلاة، تثال فإما بكلام ليت إما قلمنا: ؤإن حتى كاملمه، منافاة الصلاة 

علسقهل. اثا إنيزى أذ مثل الصلاة؟ ثبملل فهل قهثهة اذ الإنعثت، ؤإذا 
ثبمللفلا الثلبه، ياص، من هذا إذ نقول،: فهل المحك، ينلمبه الناس فبعضي الثلم، 

قوالبيهقي الصف،)بما/هه؛(، ق شيبة أي وابن (، ١ ١ ١ / ،)Y الصنفق الرزاق، عبد أحرجه )١( 
(.٢٥١المنالكرى)؟/



اصضاهانينيصالإئماسبجءنبل ٢٩٦

ثنئصولا الصلاة، يتمص اراكهمه1 ئاوت البي. أف روى ههمحق جابرا لأف 
الداومطي.وواه الوصوءاا 

أ؛,.......,................,..,...قصا■؛^١ حرش ائتظم ما اثطل والكلام 

غزمن يقول، ئيء أصابه إذا مثلا الناس يعص لأف الكلام؛ عل لوغلب كعا الصلاة 
احتيار0شر غلب الذي لأل صلاته؛ تطل لا الصلاة ق له حصل لو وهذا شعور، 

عرلاثمي لكن الصلأة، تطل لا أنة غثة اشُأنثإذا شاة إذ ظلظاهئ ^، عنر لم 
الصلاة!!.إلآحر العثة امتدت ويقول،• دانتا، صحكه 

تثة-عئزة ص إل أ-مارهم مميزوف، المدارس""وهم طلاب ذ)لإذ•' قال، فإن 
الكمر؟إل يصل هدا هل ْقنئد"ين، والكلام الصحك الصلاة ق يتقثروذ 

ويماو:نكص. لا صلاته إ؛ءألال ولوثعئد حتى الكمر إل لاتصل قالحوابت 
بتويكم•ولو3، أعيدوها باطلة، صلاثكم 

أوبجوارمعلم.كبم، بجوارطالت، صغثرا طاليا يبموا أف والأول، 
بكلامليس الحرقتن يوف ما أف كلامه وظاهر يمد، لم أم أفاد مواء هدا [ ١ ت 

قال!ع،عتبجنبه الذي اسة فلثأ الصل، تصرب أف شحص أراد مثلا فلو أفاد، ولو 
منتنتظم لم لأيه كلاما؛ ينمى لا انه الولفج، كلام فظاهئ الوعي، مى أمرا يض• 

م1ّلإ.فاعل وفيه واحد، هوحرفا بل حزمن، 

يدوأيصا المولمب وكلام ومفيد، لأدبي، ■حهلاب لأيه يظر؛ فته هذا أف ومعلوم 
يمال،تأذ وينعي حرمن. من منتظم كلأم لأنه صلأده؛ تطلئ، ارهنا؛ قال،ت لو اده عل 



٢٩٧ةتاباسلأة)وابضاسم( 

وتححالصلاة، ق يفح ؛jA اللمي. ض روي وهمن الكلام• مه مابميم أمل لأيه 
تم;ات,ممح،أزلإ:ا0ثخنتييج

•ع،ذلك: ق أنتذنل ُناجل واحد، حنق أوأنالولوين مة؛ن، ين حااةئ؛أ 
•مفيدْ حمل وهي واحي•، حرف عل وكلها ق* ب، 

٠ءثياص،ألأةمر الص عن ارز°وؤأ إل المؤلم،ت يقول الصلاة ق الثحح [ ١ ] 
ثحنحةمن الإئاف يتمغن هل أذوي ولا يأت لم اية عل محمول لك ذق 

محىقالامإلأومأو4ُلإةناكن، أصلا الحاء لأ>هين،فئلأ>ف 
مكورة.وصل 

بج؛محومحأولأممإلأظ؟م
بكلأم،وست والإثارة الإشاوة، يئبة فالئحح ، ١٨٥١بكلام ليس أيه عل محل 

ثثة((ررإنه يقاو; لكي أبدا، تكالما؛ ^ ١١يةاو(1 لا نحنح إذا الإسال أو ، Jpفيحمل 
^.٨٠ك5ثماا ®إو4 يقال! أف وأما 

المرخالكلام لأف ظئ؛ فيه أيما وهدا لحاجة، اثه عل ا،لولم، غتر وحملة 
وودولهدا بكلام؛ لست، النحنحه إف يقال! أ0 فالصواب، الصلاة، يبطل لحاجة ولو 
ي1تاهارآ'.ولا صلاته ق يثلحح كان ايه لبي. اص 

*ء أ* 

(،١٢١٢رنم)الصلاة، ق التحح باب، الهو، كتاب، ت ائي والن'٨(، / أحد)١ الإمام أحرجه  ٢١١
ننحهبمتن.عل حديث، من (، ^٠١٣ رقم)٨ الاستئذان، بابؤ الأدب،، كتابه ماجه؛ وابن 

(،١٢١١رنم)الصلاة، ق التتحح باب، الهو، كتاب، والنسائي؛ (، ٨٠)١/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
ح.بمتن.عل حدين، من ماّا(،  ٠٨رقم)الامتثدان، باب، الأدبه، كتاب ماجه؛ وابن 



سقضاهايفيقهاسمماسبجينل ٢٩٨

فضو

أدو|عتئلاثه وهئ الأيعاو، زياله ١^١؛؛،؛ 
كالهمتى أوتجود، أوركؤع كزكعه أ، الصلأةل جس من زياده أحدها: 

صلهاو: دؤ.بمثق منعود ابن ووى تإ له؛ تجد تهوا كاف ؤإف أبطلها، عمدا 
ررماممال: سهم، الثوم الصلاةثوموش مى امتل هلتا اطه.حمتا، رثول بنا 

٧؟.........................^ثوواشِ،ضو1وئة 

أنولع:ثلاثة إل قال ~كءا سؤع الأفعال زياده [ ١ ] 
وازادوقعود، وقيام ونجود كركؤع الصلاة: جس من الزياده ُكول أذ الأول،: 

اليدينريع زاد لو —ك،ا الصلأة هنثه يعيث لا ما فأما الصلأة، هقه الشئعيث الزيادة بذلك 
١لمؤلمح.قاله الذي الحكم هذا له فليس الجود~ مى القيام عند أو الثجود عند 

دكزئاأف ؤإثا الئلثو0، ١^:^ أنماء ق الزادة يكز أف إثا كنلمو ^٠ زاد ^١ 
وبمجدؤثثهد قئلس أف علته وجب الزا.بتْ الركعة أنماء ؤ، ذكزها فإف اللام، بحد 

مجدس، م المؤلف— كلام —عل 

هن.الأف الصحح؛ ^ا س.جددين، ينجد ثإ يثلم، يتشهد، انه والصحيح 
يزححوالم زائدة إل قاموا إذا الذين الأئمة بعص حطا ثعرفإ وببذا نيادة، عن السجود 

عفليم،حطأ وهذا الأول، التث..هد. عن القيام ممل هذا أف منهم ظي قائميرا انتتنامهم يحد 
الخامنةهي هذه أف ذكر ثم حمده،ا لن افه ررسؤع وقال: ري، لو حتى يزجع هذا بل 
الرجؤغ•عليه وجب لرياعة اي 



٢٩٩ةت1وااسلأةرباداسعوداسم( 

ه:لم ط؛، نم يدي ضد ئاقو ى، طش !ك د1لوا: لا. هال: 
،jjتجدم(ا؛ هلبمجد أحدثم سي هإدا شوو، ثإ أنثى ثنللخأ، تثر آنا إي 

وواْ___،، هلبمجد أومص راد ®هإدا ثمظ: 

ام،و نخد م خر :يكز ٣ زا:ذة، زكثة إل النبل ثام ؤزش 
خاوأي قل خلل الزكنة، و ذكز ناف نم، م تغد الثلأم مل ذكز ثإذ 

تجدثنيه كال نإل تلإ، ثم تجد ئم سهد التثها٦ مل مامه كال ^٠ ١٥كال، 
و'تئأآتجد، م عثه، صل ه اللمل عل يصل ولإ تشهد كال ثإل تلإ، لإ 

فنل

المامومير؛(وتيههتعل الإمامفزادأومص نها ثإدا 

خ؛هبمةعود مابن حدين، ق وسالم آله وعل عليه اممه صل البي لأف ا ١ ت 
.٠ وتلإر تجد لإ اللام، بعد إلا بالزيادة بملإ لم 

بعدكلة فالثجود اللام أوبعد الصلاة أثتاء ق بالزيادة عل؛ا إذا مول،: ونحن 
زثاذة.عن لأنه اللام؛ 

لا؟أو تشهد فيه يكون الزيادة بسب الثهؤ سجود هل قائل• قال فإذ 
سهد.بدون سلام، نم مجود، اثه المبمحح فالخوا'ء،: 

الإمام.بصلاة مزثيطه المأموم صلاة لأف ظاهر؛ هذا ]٢[ 

باباجد، المكتاب ومسالمت (، ١٢٢٦)رقم خمسا، صل إذا باب الهو، كتاب البخاري! أحرجه 
(.٥٧٢)رقم له، والمجود الصلاة ق السهو 



سقضاهاميصاسمماسبجضل

أناررإي،ا محال؛ ثم فزادأومص، صل البل. همحهأف منثود ابن وى رج 
يدؤروف"•ثنّيت لإدا نئسوذ، ي انس بثر، 

هلبمثحأئئ دا؟كم ءرإدا ه؛ اممب رموو هال هاو: نعد بن نهل وعى 
مممىلأناء،< والأففيى ررالشتسح ثمظ! وق الئثاء« ولثصي \إثإة\ئأ.< 
م.

أي:هزئي، زين، جنبك إل أذينق مثل ثنبيهة؟ الأصم؛ى غتر عر نجث، وهر 
ينبهة؟أذ يلزملث، فهل لأئ،، إماما ليس وهو زائدة إل يقوم 

والأمرالصيحة، بانم، من هالا لأو لإهه؛ أف يلزم أثة الغلاه_ئ نعم، الحواائ،; 
الغاو_ج.عل بناء ١^^؟، كلام فيكوف هذا وعل التكر، عن والنهي بايروفج 

ءإ؛4مبمعل لم فإف الرجهمغ، عليه ونجب زاد، بأيه سهره أف عليهم نجب ]١[ 
وليجلأو يفارهوثة هل ولكن: عمدا. زيادة عل تابعوه تابعوه إذا لأث4م يتابعونه؛ لا 

لأجالأنكوننمنيئكاِساصلكووة، ١^أن نقول: 
بحصفإف ممزا، ذلك ك،ا:قع تزك، قا الرس.^:١ هْ فش الرىُات إخدى من 

لأو الأول الركعة ل الفايجة فراءه انائيّيت قال: الصلاة ق زدت له: فيل إذا الأئثة 
•ذكرنا ما لاحتيال تتظزوه أذ ثحتار فلهيا ذلك،؛ أفته ما أو مثلا، الثاج 

وهدالفجر، صلاه بمم يصل كان لو ك،ا وارد غي الاحتمال هذا لوكان أثا 
فحينئذالثالة، إل قام ثم وقعدوا، وقاموا ونجدوا، معه، وركعوا الفاقة، قراءة نمعوا 



ةت1باسلأةربمبصداّو(

لإل^■؟٤، بمدي وأمر وعمر، بمكر بط مول إل رجع ص؛أأقثمحغ البي لأف 
لثطلأناتأ|عة؛ لنإ وليس عندا، الواحب رك لأنه صلامه؛ بطلمش يرثع لم 

لأوبطل؛ ^ ٨٥جاهل؛رر ت5وووا أف إلا صلاي؛،  JlJIsjابمْ هإن صلاته، 
صحتونثموا مازقوه ؤإل ا-ئمثة. ق ثايعوْ ءتإآئ4يوثؤ البي أصحاب 
ضلأم.

أنمنالته: ؤرثا:ه انبما:ا. تابمونه أثم أ-ونى: رثا:ه الماضي 
حامد,ابن احتارها ينتظزوثه، 

^تجينضنففم:>ئ؛لأن
الظن،

ذييمول لم ه البث لأل علته؛ ص يرجخ، لم واجد بؤ ثإف'تبح 
وخدةا١'١^ 

إلباطله؛ صلاته تكون الحال هد0 ق لاثه مثارقته؛ عليهم وجب أصر فإل ينبهويه، 
له.عدز لا 

أيمسه، صواب ينرف أثه دام ما واحد به نح إذا يرجع لا اله الصحيح t ١ ت 
كان.نس كاسا ألحد لمول يرثع لا متمه بصواُب جرم إذا انه 

مصيب؛به سبح الذي أل طنه عل غلب تسبيحه وبعد واحد، به سبح إذا أئا 
ينميأحيائا ممزا، بمع هدا ولأي جائز؛ الظى غالب عل البناء لأل يرجع؛ ذحيّني 
مىورجح أمره، ق شك أحد به سبح فإذا صلاثه يكمل لم اثه عل الإمام 

>ثبحبه.





٢٠٢كت1و،اسلأءرواواس9وداسم( 

لهم؛هن نمط طائمثي ال1مومول انرى ؤإن مقبول. عيُ حإره لأف 
ثةا'ا.

الماس!أحنن من الصلاة ق ؤيكوف الأعال مى عمل ل فائق إنان مذ وكم 
أوعئلىفنق— الدحان مرُب عل "والإصرار مثلا اللحاف يشرب ان إنمن فكم 

إمحناحتى الاس، أحنن من الصلاة ق تجده ذللث، ومع فنق— اللحٍه "وحلى اللحية 
بلالخإعه، مومم ولا الليل يقوموف عليه، مصريذ اللحاف، يئربوف اناتا نعرف 

أمرق -لمونم° مبل لا مولت هؤلاء مسل فهل الصقن. ق الأفصل الكاف يفو-أم لا 
ا!٠مايكون أبمد من فهذا بالصلاة؟ يتعلى 

يفعل؟ماذا قولهم محشل [ؤإذا ت١ 
بهينبح لم كاثه يكون ت يعني مسه، ق ما إل أي! عنده، ما إل ير-ى الحوامح،؛ 

أحل..عل أحدا ينجح لا اثه غإرْ وكلام كلامه وظاهر أحد، 
ظنعل يعلن، من يرجح فإثه أصواتئم يعرف كان فإذا يريح، ال والصحيح 

وهواض،ا راسحال ت وراءه من له يقول أن المألة هلأه وصورة الصوانم،، إل أقرب ألمم 
عليه.اختلفوا فالأن مم، لا يعي• اش* *تبحاف الاحروف• قال بالقيام هم فلثا جالس، 

الآخرولتفقال فقام، اشاا *ئنحاذ ) ٢٧٥أحدله قال الذي كالعامل نكون ولا 
أدريلا الإه، أنتئفئ فاصطعح. اف« »ثنحال الاحرون! فقال فقعد، اش® ارثنحال 

ممصوصة؟قصة أنينا أم صحح أهاوا 

فلأن®؟يا اممه *سبحاذ فقال) يانمه، للإمام لونبح قاتل• قال فإف 
صحيحه.^5^ فال جاهلأ تكلم وإذا جاهل، إلا هذا يقول، لذ ايه فالخوااب،ت 



اسقضاه1ششه4اسمماسبجءت؛و

ؤيتابعوثهين->ع، لز هاج، اسصابه ثني به مثحوا الأزل، التشهد ثسي ؤاف 
زكعمن،صل محلتا سغبه، بن اأغيت0 ينا صل محال! علامحه بن زياد روى لتا القيام؛ ِق 

تلم،صلاته مذ همغ ملثا محوموا، محأشارإلتهم حلمة، مذ ئه محنح يبلس، ولم محام 
ذذ\1\لإت\أسزنخدنغدىزط؛ااا،زئال:ثكداضغزضلالهه. 

■حطأل لأنه ؛ يتاثعوْ لب القراءة ق ثزوعه ر-لإثني قإل 
وهوالحديث، ق إشكال هناك يكون هذا وعل منلم( ئسخة؛)رواه ق ]١ا 

مثللأن الرتسنا؛ ئنتلزم لا الواو إف Jةالت قد لكن نجدس٠٠ ونجد ®_J»؛ قوله؛ 
يلمم•أف هبل تجل• ايه اض عبي. حي.يث، من الثك، عن ثنت هذا 

يقومهوأذ يض:واأراد مقرة، ولأبم5نأن_لإإلأكزم نايك لم؛[لكنهذا 
وهمبعيد، هذا قاثتا، ثنم أف نو القراءة ق ونزعوا قاموا هم إذا الأول الشهد عن 

يتعلق؛العجادة•محرما فعلوا لأثيم صلامم؛ الثبيىبملأJثV هزا وسموه ذلك إذاتعمدوا 
يبطء،إلا يقوم لا ثقلا مثلا الإمام وكان وسبقوه، جهل عن وقعن، إن لكن 

منأف والحاصل ^-؛^؛، عليه نجذ قامأ إذا فهو القراءة، ق زعوا نم 
حالات:فله الأول التشهد عن قام 

يلرمههل الحال؛ هدْ ول الرجؤغ• فلمرمه قاما، ثشم لا أف الأول؛ الحال 
ثجوئامأولأ:يئئ؟

قياماقام ؤإذ عليه، سجود لا فإنه القعود حد به مارق قياما تقز لم إذ نقول: 
مجوديلرمه فإله عقبيه" أليثاه ماري، بأذ يعضهم —وصثطه القحود حد عن به ؤئرج 

قاما.لمينشم إذا هازا الصلاة، ل لأثهزاد الهي؛ 



٢٠٥اّو( جود _؛،)باب SluL؛؛

'؛وثابعولأ لأمسهلم سهدوا يرجع لم قإف الرجؤغ، لزمة قيامه ثل يه نثحوا قإف 

زئض الهرض لأن يء؛  'مأن ه رض إذا س تخن لا إن؛ دم: 
عاليه.سجود فلا نيادة، ط) يعتبمر لم نبحس فإذا بنفسه، مقصودا 

احتلثالخال هده ففي القراءة، ل يفتغ أف قبل قاؤا يثم أف الثانية! الحال 
رجعغلو وعليه؛ • fyrولا يمحْ أيه والمدهي١١٠ يكزة؟ أو اوجوغ عترم هل ؛ ٤٣١

بطننم 
استثمإذا هذا صلاثه. لتطلث، رجع فلو وعليه؛ ءً—رم، اثه الثاف؛ والقول 
•٤^:^

يزحع،لا الحال هاوه ففي قاجا، يسثم أف بعد القراءة ق ستغ أف الثاكة! الحال 
صلاته.بطلش وق فإن 

الرجؤعوهوعال(ٌتحريم عندا b^،رجع لايرجع، انثمقامحا إذا أثه والراجح؛ 
LILj ، ،بظل.لم ؤإلأ صلائه

يأتكودهفلا واحيا تزلئ. لاثة لاثقوموو؛ أنئم عر يدل ١^^، كلام ا ١ ت 
فبلالفاهنه متم اله الغالسر ق الحال هده وق ؤينابعويه. لأنفسهم فيتثهدول معه، 

ؤإنمعه، ركعوا المأموم عل واجبه ليست الفائ باق قلنا فإن فثقوْرذ، يقوموا، أن 
محابمته.ق ثلم:أشئول قزاأبا، بنحوخالزن4لم محنا ؤإذا الفامحه. يمززوا لم 

الفامحة،إتمام يوم الحال هدْ ق هاموا وأثمإذا نكن، الفامحه أو والصواب٠: 
الثجودرق الإمام لثدركوا اوكوع؛ ق وكاولاك،مئول مها، لكزيرهوو 

٤(.• ٥ (،وكثافالقاع)ا/ ١٤٠الإماف)Y/ :١(انظر: 



اممُومى.ئإةزئإلإممُ;ئك 
وومروعهم المأمومع، محام بعن إليه مرجع ائتصابه محو التشهد يكز ؤإف 

معلومبئ1 عإرْ ولا متابعة، واجب، ريعإف لأنه الرجمحغ؛ لنمهم القراءة 
ؤة.

قإف'، والروحأ اثك، وا-لكلمثي الصلاة، حش عتر مذ ريائه اكار(ت المع 
أفنْ.محق آبوقتادة نرى ج يبمللها، لم قل ؤإف إحماعا، الصلاة أبطل متواليا كثر 

محإداحملها، محام إدا الربح، بن العاص إي بئثؤ أمامه وهوحامل صل البل. 
الصلاة.وهوق لعائشه الباب فتح انه عنه وروي علته• مممق وصعها. تجد 

لهيشئ ولا الصلاة، جنس عم مذ لأنه والثهوفيه؛ العمد بتذ قزى ولا 
^،.Jjنخوي، 

صلاةل ؤثأ-حره ميمه ؤزمثل رؤيناه، فتإ اي. فنل شابه ئا والنيتر 
الئئوف.

^بي،يبلم؛،هألضأة
.'٧٢^

أحرى•وجل عل ومرة رجل عل مم، أنه الروح [ ١ ت 
يلللا قاخا صات إله الضرورة يثن إذا الأفعاو اوغ؛ن هزا لكذ ]٢[ 

أنومعلوم ]اوقرة:ه'م'ا[، أورك؛اداه يماي حفتنِ هأ ت١نقوبم١ك• افب لقول الصلاة؛ 
تبعلوصارعه وكدللئ، ثكثر•حتكاتر_لم، موف ءدوه.لم من هاريئ إذاكانوا الئحال 



٢٠٧سجوداسهوا باب انملأة) ةت1و، 

فإثهكثثر، عمل إل واحتاج حية هاحمته أو كثثو، عمل إل واحتاج الصلاة وهول 
العم؛.تبيح فرووه هذه لأل الحال؛ هذه ق صلاثه لاثبملل 

ا،لأمومولبه ويح الئلأة، ي زمحنه زاذ إذا الإمام إف ق: هائل: هال فإذ 
الإماممحذمجثل ه اللمي قول بعموم هلواستدللنا يفاريويه، فإمم يزجع ولم 

الزيادة؟ق يتابعويه فإمم الأول التشهد نقوط عل وقياسا ئؤ٠٠ 
ولم:زيدوا،شيئا تركوا الأم الشيد و لأي القياز؛ هدا لا:طح فالحواب: 

يالثهو.ينمط والواجب واجب، ،لروك ام 

هدا.فتير؛ا علته«راا قئتلموا هلا له لتويم الإمام جعل ررإث،ا قوله' ي العموم وأما 
متافلوصل الخالق«رأ' معصسه ل لحلوق طاعه لا ٠٠له طاعه فلا الحدود تعدى إذا أما 

تتايعوه.نقول: فلا 

عدمالمأمومارأ عل تجب ■حامنه الصلاة ق الإمام لوراد انه ذكرنا قائل: قال فإذ 
نئ.بمثقعود مابن بحديث، لا منتي. التابعه، نجن، هال: العلمإء بعص ولكن التابعة، 

عأتهلما<.اممب رضوان الصحابة فتابعة حمتا صل افب. رسول أف ٠٠

كتابت لم وم(، ٧٢٢وثم)الصلاة، تمام من الصم، إقامة باب الأذان، كتاب ١^١^; أحرجه )١( 
رْ.بمثن.هريرة ش حديث، من (، ٤ ١ رنم)٤ بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 

حصنبن عمران حاوبث، الكبم)خا/*لإ؛(رنم)؛خّ؛(من العجم ل الطراق بلففله أحرجه )٢( 
(،٢٩٥٥رقم)للإمام، والطاعة المع باب الخهاد، كتاب البخاري: أحرجه ما له ؤيشهد ة؛هبمه، 
حديثمن (، ١٨٣٩رنم)معصية، غثر ل الأمراء طاعة وحرب باب الإمارة، كتاب ومسلم: 

ممعفلا بمعصة أمر فإذا بالمعصية، يؤمر لم ما حق والطاعة •السمع بلففل: عمر؛ظ^بمتءا ابن 
.aرلأطاعة



 T•*اسةضاه1مهممابمءاسبجص

لأيذ ي ش\و ئالأزن، الأقل الثالث: اوغ 
لكلمريصه.و\ل1اؤ1؛ الصلاه، ينامان 

انء1وه،أبطن ابطل ما لأف أزق؛ والأول اليسبموا يطلها لا زعنة1 

ووقتزيادْ، فسموها ٠ الصلاة؟١٠ر ق ررأنيد قالوات الحديث آخر ق فالحواب! 
رامصزتI اليدين ذي قصة ل قالوا ولهذا محماه؛ فيه والزيادة تثريع، وقش الرسول 

اثلأة«رى.

تابعوهظ^بممح فالصحابه يمكن، فلا الرسول موت ~بند وهسا ق أما 
رائدة،الخاصثة هذه أف نعلم الأف نحن لكن حمسا، صارت الصلاة أف يفلرل جاهلين، 

حرام.الزيادة حكم أف ويعلم 
فإذاالأول التشهد ق يرّثع فلم بالإمام الماموموذ سح فلو قائل• قال ءإ0 
يفعلون؟

ذكرثاهما وأما معه. ؤيقومول ير■خ، أل محوز فلا قيامه بمد كان إف فالحوابات 
قلأنه يزحع؛ ولم قاجا تسثم أف قبل به سبحوا إذا فهذا يدركوثه، يم بمشهدوف أنإنم 
فإلحرام، فعلة لأل متابعته؛ ق عذر لهم يكون فلا الزجؤع، عليه نجب الحال هذه 

وتايعوْ.لأمسهلم شهدوا ير■؛ع لم فإذ الرجؤغ، لرمه محابؤ محل به بحوا 
الساحو،كتاب ت لم وم(، ٤٠٤)رنم الملة، ق حاء ما باب الصلاة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 

(.٥٧٢)رنم الصلاة، المهول باب 
كتابت لم وم(، ٤٨٢)رنم المسجد، ل الأصاح تشيلث، باب الصلاة، كتاب اؤخاوي.' أحرجه )٢( 

(,٥٧٣)رقم له، والسجود الصلاة ق السهو باب المساجد، 



٢٠٩ةتابانملأةربابصعاّو( 

مؤإف ي، ذو لأثمُ \ص ذِلك:طك وو ظن\ سمحا 3أذ 
لكلمي•وسهوه عمده يير؛ا محوي الصلاة، حسري غم من لأنه محكذلل؛ 

الئهيِفي عنص يعفي العمد، ق وكثمْ هللا تئ ثوي لأية بطل؛ لا ت وعنة 
فينجيتهوه، عذ عفي بعمدْ، الصلاة بطل لأنه له؛ ينجد هدا معل كالئلأم. 

Jثكءشدةا١'.

وساللئلأة، ئبطلأن ١^١ ح ذم والئزب الأكل إذن: ]١[ 
صحيح.

الغاِف.ي م عنل إل محاجان لأمحا ولا: 
وسلم:آله وعل عليه اش صل البي قال ولهذا تماما؛ الصلاة بمايان أما ونابا• 

سكالا:موأكثض«
وهوواضح.الصلاة، يطل الأكل أف علم طمام'ا بحفرة صلاة ارلأ مال: ملثا 

شايأوفجال، فاك^ها. وهويصل حمصه معه ان إنمثل الأكل، المومى لكن 
لا؟أو يطلها فهل وثربه ثنلم أو قبل يزد أذ وحاف نصمه، ثمل مثلا 

وأثا^، ٧١لأيلل أي: الشلأ(( يطلها لا >رثغن4رأ؛: ح يقول الحداب: 
س.الييث يمحا القرمة 

فنصهاللصلاة معلل الأكل فقال: والئزنم،، الأكل بتن ثزلأ بعضهم وفصل 
حديثمن (، ٥٦رنم)•الطعام، بحضرة الصلاة كراهة باب المساجد، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

ج.ءتا.عائشة 
٩(.والهداية)ص:٠ ١(،  ٤٢الروابمنرالوجه؛ن)١/ انظر: )٢( 



^قضاه1همهمصاسممأسلأضو ٣١٠

نإلأكل، ههو منه، يذوب ما ؛ JsjIjكاث5ر، يذوب ما فيه ق ثرك ومن 
مندلز يائثلعة، اويق به عتري الطعام مايا مذ سير اننانه أوأهث فيه ق مذ 

لإوعَ..........................................

هووهذا القنص، ونلل الممل يبطل لا مسمنه الثزب وأما وقلياله، ممره ونملها، 
الرمبن اش سم• عن روي بأثه بينها وفرقوا ٠ ١^^١ مذ ااتأحرين عند المشهور 
النافلهوُأل الفريصة، مذ حكتا أحفئ النانله وبأف آ، الافلهر ي يثرب كان اثه ظ^بممحا 

الصنف.ايام ق منا ولا فيها، التسمر الثزنم، إل الإنسان فتحثاج يطول( قد 

الفرصهابطل ما لأف والنافلة؛ المريقة الصلاثتزت ب؛ن فنق، لا أيه يظهئ والأي 
الأحكام.ي نماوؤا الأنز إ0 إذ أنوازفلة؛ 

بن؛؛كان إذا لايلمحا الفلاة ثناو لا الذي السمن ١^ إئ يقاو: ولكذقد 
هذافعل نهوا، وي وقد وحقممتها، هنثها عن الصلأْ عنرج ولم يبر، عمل لأله 

والثهووالعمد.والكثثر، التبر بين يقر3، القول 

لآءهه.ياقال أنمسممكالأم، ]ا[>دوبكاثروسوط 
أي(يوف فق3ل بهلنمه ومحس الثمر، قشور أو اللحم من أمنانه بين يبقى ما وأما 

١منه لمثمة وذللث، يصر؛ لا هذا فإن الممدة، إل يتزل، جرم له يكوف 

وحينئذوصوء0، يتقّض فإثه وابتلعه الإبل -لثم من أمنانه بئ ما كان إذا ولكذ 
الوضوء.لأنتماض صلائه، بطل 

(.٣٩٨/١(،وممفاكاع)١٣-•١٢٩/٢والإطف)
(١١ ٠  ٥٧رنم  ٣٨٩)y/ صالح ابنه برواية اطه مق كإ أحد الإمام أحرجه )٢( 



١٢١١ةت1باسلأةروابتجوداسم( 

^لإبمُمحو:ذ،محة؛وئ 
أثطو،كإز إل يهولكلعثل، ^٠^ مإل وق-ناءبم، حشوعها ض يشغل لأيه 

ئوَإلأملأاأا.

القرا؛ة،إجاء من وس الواو، ق الإنسان تشغل محها نفز، لا هلْ [ ]١ 
راْنلثا يمل، قام يم حبزة ممه ق وصع ئحصا لوأف فيإ إلا اللهم يمع، لا وهذا 

يئمث،فحينئذ صلأيلئ،؛ فتبملل وثأكلها تمصعها لا له: قال يممعها أن يريد محاجثة 
طيهافيلهح5،بمل•

لأنةالكراثه؛ أحواله أيل لكذ ص يبل لا كان ^ ٥^١ أذ موُل: لكن 
وجهها.عل دا-لثروء_ا ثاق أل من ؤيمنعلث، يثعللتج موف 

فأيثتداركه ينكى مما كان قاف يؤلث،، من أحرجها يبمئ، الأمز فء، والحمد 
وقته.انتهى ينكى لا مما كان ؤإذ بند، فيإ تذوقه ، موف

العملحكم حكمه فهذا أويمفعها، همه، ق يديرها يلوكها، جعل ت يمي ]٢[ 
الكلاملثم المم ق اللسان حركه أف ثمفح هنا ؤمن فلا. ؤإلأ به الصلاة بطلت، كثز إف 

الش،أو أواوجل، فقيل، اوإ> حنكه هى الحزكه أف ظن لا يعنى! الحركة. من محنتمث 
اللسان.-مكاا.تح حتى 

مىعندممي يوجد كإ وشهالأ، يمينا وانصرافه المن، محنكاُتح ذلك، من وأعظم 
اممهأو نالشيهلان. من هذا وكل وهناك، هنا إل قنثه ماهر الصلاة ق يحل إذا الناس 

منه.ويعيذثا عليه، يعيثثا أن 

ini



^قضاه1همهمصاسمماسبجءت؛ل ٢١٢

فنل

امح،زصلأةً:اش:البمب 
jjj، ١^٠٨١٥أبطل عمدا لكل قإل أونجود، لإشآ رش، لإلأ أحن*هاااُ• 

لثعدوالساءصلأيه؛ فتمني المصل، وطال، نلم، حش يدكره لم أحدها! 
المصل.طوو مع 

املأف كاملإ؛ ءإمم:أقيرمح ،، ٢٣١من هرن1 ذي اش: 
لكلمروكة•يناوت عترها، ؤالئروع,في بمش بجا الرض يرك 

i{>ل قزوعه مل ١^ ذؤ ١^١^،:  Yj  ^:^ثأقوبموذ ، ١٣١
هدكن،المصل حلمنة مل هام يم نجده، نجد هإو صلأتؤ، عل يى ئب ركه، نإ 

لأنهتبلس؛ ولم تجد وخدم الثجوذ رك ؤإل هام، م تجد ثب لنممحل، جلمل 
ءمس  ٠.٠٠٠ .َ ْ ٠ ص  ٠٠٥ َ ْ َ َء  ٠٠٠٥ِ

ؤضدض،ظلدإ
صدا،إلأألةوفخايخ

لفظاذندكن ولا: iJiلأنكك،اإخدائا، \موص\س: صواب ا ]١ 
مثلهذا.ق يجهمأنثذساها!ول والفقهاء معنى. مويثج 

أولها.من الصلاة يعيد الخواب: يمسغ؟ وماذا يعني• ت٢ا 



٣١٢هوااسلأة)واواسج>داّ( 

ارئلإطل أخزى، زكنة بن\ج j ئزوعه ذكزبمد ': ١٣الخال 
اموا وسجد صلاته، ويتر ^1^1، الأحزى ويبعو وحدها، وكنها تزك التي 

الئلأما؟ا.

الفقهاة_صل.م يك لكذكا الرابط، الحال قزك: الصواب ]١[ 
)بعدتكون؛ أذ متقى مل من أصلناها الى والقاعدة )بند(، نسخة! ق ]٢[ 

الثلأم(.
الرامة:الحال إلا صحيح فهو المألة هدْ ى  'ح ٣١ذكزة ما كل ]٣[ 

إلمل لم ما يزجع أنة فالصواب الأخرى، الركنة ^١؛؛ j شروعه بعد ذكزة إذا 
تقاماكاته قامت، الثاج  -صل ا،لتروك إل وضل فإذ اكاتة، الزكنة ق ا،لتروك 
هذا.الشتنكمها الأول 

شنعحتى اكانية الركعة ق الأول السجدة مى قام لو ذكزْ! الذي المثال فمي 
الذيالقول وعل الثاته، هي الثالثة الركط هدْ تكوذ ١^^، كلام فعل لقراة؛، ال 

مؤينجد، الثجدص، ين حالط وهي الفصل، جاكه وؤئلز يرثع نقول• احرثا٥ 
صلاثه.يكمل م للتشهد، عئلمس 

فإذامحله، عل ق فعله الثانيه الجدة بمجد أذ مل فعله ما أف ذلك: ووجه 
أذينكى ولا الزيادة، ق يتتمز ولا يزحع، أذ عليه وجس، وذكر، محله غبمر ق فعله 

المؤلم،كلام وعل لإبطالها• وجه لا لأيه الجدة؛ هذه منها تزك التي الركعه سطل 
محها.بدلا الثانأ الركط وتكوذ يللها، 

ررسؤعقال! أذ بعد إلا الجود ثنى ايه يدكر ولم ري لو حتى نقول: رأينا فعل 
اسمئ.م اسجد، م للفصل، اجلز م ارحع، له: نقول حمده،؛ لمن الله 



سقضاهاهمنيصالإئماستيحتهو ٢١٤

jjj ) مكايج.يزمحن أش ركعتي من رئن رك
نجدالتشهد وهوِق ويكر ركعات، أنبع من نجدات أرع يرك هإف 

ؤتنجدركعات، بثلاث ؤياق ، ١^١٩اوكنة ومبمحثة نجده، 
ظل؛لآة;ضإنىمنينيهبجا'ا.

مم،، J^lشجي٤؛( ١^١^؛، نجدة؛_ رك التئهد!نه وهوق يكز 
^-بمبجا تنيا، اوثنات أي ض لي:م لإذ للم، زتخد ثم، 

نجرد؟••■•■•■••••••هزأم ليبمليأرثؤغ ؛زإف'''' 
يفعل؟ماذا غر0 أو نعاس بسست، ركن فائه إذا المأموم ٥،^،؛ قال فإذ 

بالإمام،ونص به، شبهه؛أق أو اشاس أجل ثن ثيء فاثه إذا فالحوابت 
فاوةنيآلمبمإأذ:محبه.الز،إلأإذا ولابمخدمجود 

uذاالنلأة من انتهائه ند وذكزة الثاح الرمحة ي ثكا تزك ^١ ئائز: قال وإن 
بجل؟

الألؤه اكالثة، مكاذ الرايعه وصارت مكاما، الثاكه صارت نقول! فالحواب! 
•اللام بعد للهو وسجل• وسلم، ؤيتسهد، ارابعه، 

القليل؛ع، فرف، لا ئلنات ١^-^ العموعن إل نقلننا إذا الكثر العمل هذا ق [ ١ ] 
ينتأنم،باثه القول إف قلنا! ئاحثا شنا الصلأْ تيعت هاأ"ا أف إل نقلننا ؤإذا والكثر، 

•سك بلا أحومحل• فهو الصلأه استاف إذا اد4 سك ولا أقنب، الصلأ٠ 



١٢١٥ةت1باسلأة)و1واسعوداسهو( 

ئك.عل الصلاة من هرج كيلا بعده يإ مم يه، لتأئ ركوعا؛ جعله 
الإحرام،دية عم ثالأي عندا، ركن عم واجبا ثرك اكايه؛ الثيغ 

شهوائركث ثإن بوجوبه، سا إذ صلأيه تطلت والثجود، ١^^۶ وسبح 
ئويثاص: بمق"' ان س تن ض ب و l^.(؛ ظ نم تخن 

ئأم،ئماةزم'،ئ؛؛اشسة
•نلم.. يم يلم أو< مل نجدي ينجد كن سينه، الناس واسظن 

اويلئض iJuفكو0،جدة،إنإ»بمظ<اك، ليس رربمثه« ج: ]١[نوله 
ابنماللئ، ءربن ت فيمال، تائك أيقا يثرن ولهذا أمه؛ وكنية أبيه، كثة كثثتن• 

بحثه،،.ررابن وبثن ررماللث،اا  ij؛؛ررابن'؛ محرة الوصل خرة ينعل وأيصا 

لأوتلول،؛ ابن \لي بن ، ٧١١١عد ت مول، نلول،® ابن أق ن ، ٧٥١*عند ذلك: ونظن 
أمه.محلول 

ويكوفباين، فتكوذ ابد إل ئضايه كانت، إذا الثانأ )ان( أو والحاصل: 
منالأول عن محتلث ت يعني يكر، فتك،ا الأم إل مماقه كانت، وإوأ منون، غن الأول، 

•أوجي ثلاثة 
وئّالدي ١^ ي \ه• 

الأول.الامحم يعرب؛إءرانمL اثه والثان: 
بناض *عند مثل: الوصل، محزم ننله الذي الاسم و؛ين بينه يوصع انه والثالث،ت 

بالرئعبحتثه؛ا ®ابن ؤإعراب أي؛ بحنك® ابن ماللئ، بن افه *عند لكن الخطاي-،® بن عتر 
ماللئ،اا.رربن مثل ثان، بدل اثه عل 



سقضاه1نينيصاسممأسبجضل ٢١٦

الزا;بماتلبرنائن ش ثقن1ا ثداباو، محت ه. ئممق 
شزوعهبعد دكن٥ ؤإل يه، هاتى رجع محاج، ائتصايه يبل التشهد يكز نإف 

لكرمثإف واجب•  Jiضء قم طصود، ه ثبن لأم يرجع؛ لم لقراءة، ال 
بىامحرْ روى ولما لدلك، أيصا؛ يرجع لم القراءة ل تروعه وقبل قيامه بعد 

ررلأاكتهضتي.محق1ل:
تجنفيصرواةووذاوذ•

وهدايقيسول، وأحيائا المادات، ق قياس لا وةولور(ت دائنا الماله هذه [ ت١ 
تفنقول الإشكال، يوحب 

متريه.ليسست، القاعده هذه أولا! 
عبادةعل أصلا عباده يقيس أف العثادامحت، ق المنؤع بالقياس مزادهم أن وثانتا! 

الممهاءفا0 ذلك، أثب ما أو عبادة، ي صمة أو عبادة ق واجس، قياس وأما أحرى. 
محبكعا الأصعر، الحديث، عن افمم ق التميه محن، قالوا: فمثلا سعمئوماممزا، 

قياسا.الوصوء، ق التسمية 

أيصا.قياسا الوضوء، عند تجن، كبا العنل، عند التميه تجن، وقالوا؛ 
ثكبثرهالبي. برلؤ ثرد لم السألة فهده الآل، ا،لاله هذه ومنه ممن، وهال.ا 
وهوقياس"ظأ،الواجات، بقيه عليه فقاموا الأول، التشهي• هوبرك إما أوسميعا، 

بمئ،سا اث الإنتزكها إذا الواجبات، فغل واحد، امح؛ لأف إشكال؛ فيه ليس 
النص،به ورد ما عل النص به يرد لم ما يماس أف فينمي سهوا تزكها فإذا صلاته، 
الثهو.سجود عليه وحعبؤ سهوا تزكه إذا ونقول: 



٣١٧ةتاباسلأةرب1د،«جوعاّ( 

إليرجع ولا صلاله، متذ لم ا-هو( هدم ق رجع ؤإف أصحابنات وقال 
فوكوعا لراد متحة لأم الركوع إل رجع لو لأمة الواجبات؛ من ■ي 

عترمنزؤع.ئزكؤع ل وأربالمح صلاته، 
ءوأ سا محكها الئ_لأة تبمم قلا ئئة، ثزك \ذؤأ 

ءنوأ\ئذلإ،ظِذاقامالأمثاجا 

روايتان!قفيه الأقوال منن من كال ؤإل منه، 

لاينلة^صوئكئتنالأسال.إخدامحا: 
شجدم«لقلبمجد \؛ووم سي رر|دا ; ^١٣لموله يس؛ والئاته؛ 

نجيلا ا،لؤلف: قال ك،ا ^١ نق، ثزك واتيك: الزيادة من ١^ الزغ [ ١ ] 
الئننرك أف ومعلوم الصلاة، سمده يبطل لقا نجت إما جود اللأف الجود؛ له 

١^؟له تحن هو لكن: اكلأة. لأيلل 

تجد،وثمسها التنة هذه يمعل أف عادته من كان إل يةال(ت أف يبني ابواب• 
قيهال، وكدللث، يمعلها. لم ذكر لو لاثه ينجد؛ فلا يفعلها أف عادته من يآكن لم ؤإذ 

الرك•

مجودله يس فائه موضعه غتر ق ْشروع بقول اتى إذا اثه سبق فائه الرياده أما 
الئهب•

يخكسفالفعل عليل؛ والتعليل ثنلئ، فيه الأقوال ورك الأفعال رك ين وتفريقه 



صاضاه1ممصاسممأسيحنبو ٣١٨

قفل

تتاؤ:ثلاث زفته الثك، اكاث الصم 
وراياتIثلاث هميه الركعات، عدد شكِفي إحداهى! 
روىتإ الئلأم؛ ثني وينجد صلاثة، ؤيم فق، عالس، عل يبني إحداهرات 

يليثحثصلاته ق أحدكم ثالث، رزإدا اممه.! رمحول قال ت قال نْ.بمن منعود ابن 
التندما،.ررثند ولكحاري1 عليه، مممق شجدس® لبمجد ثم عليه، وكم الصوايبؤ، 

اممه:٠رئول قال رء؛.بمثقثاو،ت ابوتعيد روى ج اليئتن؛ عل يبني الئاته؛ 
بميخائلئ،،ؤم

ثهشفس ثازضومحا قإن طم، أن مد شبدؤي ثأبمجد ١^، U عر 
سمان<(نؤاةثبم؛.

للإناملأف الشن؛ ثل زالممردُ فق، عاي، ثل الإئ؛ يي الثالة: زاوزئ 
لأيهالمن؛ عل، والمممرديبني ثلئ،، عق منها تجرج ملأ علط، إف مذيدكرْ 

يةمٌ،لإلألإئخيندةالخطأ،زيزوُشدؤة، لأ:أنن 
أ.اللم_اا ظاهر وهدا فيها، ثاكا 

ليسالجود لكن المح(؛؛، نمس والقول صلاة، ق ائه اسحفز إذا منه الت٠مز 
الأمين،•ؤ،بواجب 
ئطاقا.الشن عل أوئ:نى اياخريزرا؛ محي الدفن [ ١ ] 

ا؛(،وضحصالإرادات)ا/'مآ(.ض)ص:.



٢١٩ةتاو،اسلأق)داواسعوعاّ( 

أحدغالب ظى عنده كان فإذا الئنة، عليه ذلت بإ يوحد ت يقال أف والصواب; 
الأولالحديث لمظ من ظامئ وهو القين، عل بمي الأمران عنده اوي نؤإف يه، 

مشمالصواب منثحؤ صلاته ز أحدثم شك ءإدا ;محعبمه: عود مابن حديث 
الفاثه ظن عنده ليس من لأف ظنا؛ ءندْ أف عل تدل ررمنسحثاا وكلمة عل؛ؤ؛' 

الفص.ق أو الزيادة ق مواء به، عمل غالب ظن عنده كان فإذا 

وهوالأهل.بالشن عمل ظن عنده يثن لم ؤإف 
ظنهعل وغلب الثاسة؟ أو الثاكة هي الركعة هذه هل رحل شك الأول; مثال 

اك١كهفاذابمغ؟أبا

ثئعلهاالثاكه، أما فش عل يعلب لم فمهل، برابعة ؤيأق الثاكه، ثئعلها اُبمواب• 
عود.مابن وحديث ُ تعيدر أي حديث عليه دل الزى هو هذا الثانيه، 

أوبعده؟اللام هوفنل هل للثهي ينجد متى الوصؤع; ق آحر بحث بقل 

بعدينجد ه فث عاو_، عل بنائه حال ق أي; الأول، الحال ي أما نقول; 
اللام.

يدلأيصا وهذا اللام، مل فينجي فلن غلثة بدون ردد إذا الثايقةت ل وأما 

المساحن،كتاب ت لم وم(، ٤٠١رقم)نحوالقبلة، التوجه باب الصلاة، كتاب الخاوي؛ أحرجه ، ١١
(.٥٧٢رنم)الصلاة، هول الباب 

الخل.رىمعيد فآ حديث من (، ٥٧رقم)١ الصلاة، الهول باب اجد، المكتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
خءؤؤبمئئ.



^قضاهانيهمصالإuم١صبجضل ٣٢٠

ومعلوم|ثجاوس® ينجد ثم علته ارهلسم ظ^بمئت عود مابن حديث الحديثان، عليه 
ا؛ةلأيأالإممامعليهإلأإذاط؛.

اللام.بعد ينجد اثه ق صريح وهو ُ التسدثإاار ررثند اJخاريت وقول 
ألقتل ثجدس ينجد ررثم قال; فائه رْ.بمئ سعيد أبي( عن الثان، أما 

الثلئ،!ؤ، نظران المسالة هذه ق لنا الأف فصار 

الإمامم_ثيى؛؛j( أم مطالئا، ظنه غلبه عل أم مطلثا، الشن عل سي هل أولا؛ 
وغإوْ؟

هدهق والصحيح روايات، ثلاث آ ؤءثئآنثقُ أحمد الإمام عن المسألة ق الخواي،! 
أوالمامومالإط؛ مواآكان نث، غاف عل بز ظن غالأ لدله كان إذا نقول: أذ المسالة 

\1بنأو 

خث؟غال—V عل يني فكيف المأموم أما واضح، والمفند الإمام فامئ 
الثاتة،الركتة أول الأول الرمحنة ي الإمام مع دخل هل يثك أذ الحواب،: 

أزبمة.أم ئلأءا صل هل  SUأنة الشك هدا ومض 

لمىاممه ررتجع يقول؛ والإمام رأسه يرير ثم رائ، والإمام الإمام ْع أويدخل، 
ولث.رقع الإمام أن أم الركوع j، الإمام أذنك هل دري ولا حمدة،( 

١(.٢ ٢ رقم)٦ حما، صل إذا باب، الحمعة، مماب، المخارى: أخرجه )١( 
(.١٦٩ )١/ الير والشرح (، ٩١)ص: واكاة (، ١ ٤ ٥ والوحهئن)١/ الرواتن انظر: )٢( 



٣٢١ةتاوااسلأةرداوا،جوداسما 

اللام،بعد ؤينجد فث، علت عل ثكن ظن غثه الشاك عند كان إذ ت فقوو ٍ
نء؛.بمئة.عود مابن حديث عاليه دل كإ 

عاليهدل كإ اللام، نل وينجد اليئن، عل بتي فلن عثة عنده ليس كان ؤإذا 
رمحهقبمنئ.سعيد أي حدين، 

أوالشكالظن غلت حال بين الغرين لأف وا،مد؛ والمأموم الإمام بغ، قرئا ولا 
الحديثي.j ظاهئ والتردد 

السلام،بعد جود اليكون ظنه عل غلب إذا ايه ل الحكمة ما قائل• قال فإذ 
اللام؟مل كون م؛ مجة بدون ثاكا كان ؤإذا 

امتطاغ،ما ١^ انمي فقد ظنه غاف عل بني إذا لأيئ ظاهره؛ الحكثه هلنات 
صارملهيا رائدا؛ نجودا الصلاة ق يدخل أذ ينمي فلا تامه، حقه ق والعبادة 
وهوالصلاة، ق ينقصن الشلث، هدا فال ترجيح بدون تردد إذا أما اللام. بعد النجود 

منكان الصلاة يتمص كان ؤإذا فهوسيحتاط، الشن عل بش ؤإذا الشن، عل نمحي 
فإنهناس١ الأول التشهد لوتزك كعا صلائه ينتهي أذ مبل النقص هذا تجر أذ الحكمة 
انتهائها.مل للصلاة حترا اللام؛ مل ينجد 

مسالةحنا—ق ررإف'قاذصل قال؛ علل إذالرسول. ثم هذاواصحه، ق فالحكمه 
ا.أنيتا'قاتامغي،اللئتطان،،ر يإذ"كاذصل صلاته، ثمس ~ ترجيح بدون الشلئ، 

الخيريسعيد أي حديث من (، ٥٧١)رنم الصلاة، السهوق باب الساجد، كتاب ت ملم أحرجه ، ١ ر 
هئة.



اصضاه،نيهمصالإئمأسبجضل ٣٢٢

لا؟أو السجود عليه هل فعل، فنا مصيب ايه تيس لو ما التمليل• هذا عل يتض 
المجود؟طزئه فهل فعل فيإ ئصيب أنه _!؛ أف مو له وتعن الشن عل بتي ت يعني 
اجعلهاله! نقول ترجيح، يدون أوأربعا ثلايا صل هل الظهر صلاة ل شلث، ذلكرت مثال 

فعلهوأف الصلاة، ق لإل لم او4 له ش؛ق الأخر للشهد جلس ول، ثلائا، فجعلها ثلاثا، 
لا؟أو اشوئ عله فهل صواب، 

ربماضل ثان يإن ضلاثه، ثفنن محا ضل كان >اإن الحديث: نفي الحوان،: 
لأئمحثئسنياف1هُ؛ 

أيهإذا أثه ٠ هوالمدهبر وهذا مص، لا أف تغن وقد للقص، هوجبر المجود 
عليه.مجود فلا فعل فيإ مصيب 

كننهق مرددا صلاته من جزءا أدى اثه ووجهه جود، العليه الثار(ت والقول 
وكدللث،فهوشاك، مثلا بالثالثة اتى حينإ لأيه الفص؛ هدا جبر من لابد فكان منها؛ 

ثئبرحصل الذي الردد هدا تقول: كاملة،  ١٦٢١عنده ترجح واثه يزد لم اثه محدريا إذا 
يرلؤإن ينجد، أن والاحاحل اللام، يعد لمحود ١ ثكون ولكن الهو، بحود 
فيه.ذلاهتا ليس الدلل لأف أاإنثآنأاا لممل: 

المأمومقيئ الأخر، التشهد ق الإمام مع المأموم جلس إذا قائل• قال فإذ 
معل؟فإذا معه، وملم الإمام، وملم امح،.، عل الصلأْ 

صلاته،ق يعوذ أف عليه وجب ركى البل عل الصلاة يأو ئلنا إذا الحوان،: 
١(. ٤٨والإضاف)Y/ (، ٠٤٧ والدع)ا/ الفروع)Y/ انفلر: )١( 



٢٢٢اسهو( سجود uUمماباسلأة)

لأ0\لأظمحواص،سممى؛ 
عدئة.

ئركان ُ مذ الثني، مجود يوجب متا ماك الئاكة! اننأله 
وجمان؛^ '، ٢١٣٣٧

بعدللثهؤ وسجد سالم، م ومحالم، آله وعل عليه افه صل البي عل الصلاة ويقرأ 
واجبإي ئلنا: ؤإذا أذثزجغ. خاجه فلا بزكن ولمست ئأ، إي قلنا: ؤإذا الملام. 

سجدإذا حاو كل وعل الواجس،، لرك الثهو؛ مجود عليه لكن يرحع، أف حاجه فلا 
َءٌ

جيد.لهو 

عدي.الأصل لأن عليه؛ مجود لا اثة وواضح الزيادة، ق هدا [ ١ ] 
الرابعة؟هي هده أو حمتا صل هل سلث، الأخر الشهي. ق وهو ذللئج: مثال 

اكلئح.لهذا يلشئ، فلا الزيادة، عدم الأصل لأف عليه؛ نجود لا نقول،: 

الأختةالركعة ق يعني: فعلها. وك الزيادة ق ثلث، إذا ما هدا من وسسش 
لأثهالثهي؛ سجود عليه بجب فإيه قليل، قبل مبق وقد الرائعة، أو الخامتة هده ثلث، 
منها.كزنه ق صلاته؛^^١ من جزءا أدى 

 ]٢[jL  الزلففيقول لا؟ أم الأول التشيد تثيدتج 1ا هل أذري لأ يقول: أو
مستؤوجود ق الث، ثلأيه عاليه،١ مجود لا ®أحدحا: يقول: وجهان® ررفيه رِءتذانثن: 

وهوالثهو، مجود لوجوب سمب الأول التشهي. فرك عدمه. والأصل الوجوب، 
عدثة.والأٍئّل لا؟ أم اثؤ هدا زجي هل ثالئ،: الأف 



سقضام1همنيصالإئماسبجضل ٣٢٤

الشاك.تحب ^٠ وجويه، عدم الأصل لأف عليه؛ تجود لا أحدمحاإ 
قشك  JUقيئها، الأنل لأف بمجن؛ م زادة ق ثق، ، Jiأنث ناش: 

ثجدِفياثإ،إذا قيئه، ١^ لأف زاج_،مإصد؛ وك 
الوجهعل ^^ ١١القاهن لأف لإصمح؛لاا نلابما ثكبمد قال الفلاة، 

نسايرالشالث،تي وهكدا مننمط، إله الؤج_وع مشى بمكثر دللت، ذلألأ المئرؤع؛ 
منها.ئراغه يمد العبادايب، 

Uعابم، ئي؛ لا نقوو: لا؟ أم \لأتذ التثئد تشيد هل ثالث، إذا هدا: وعل 
عدمه.والأصل الوجونم،، سم—، وجود ل شك، لأيه تركته؛ اثلث، يتيمن لم 

سجدأف ملزمة الواحس،، فعل عدم الأصل لأف ينجد؛ أو عليه ل وقيل؛ 
للم.

نجس،نقول: لا؟ أم الأول التشهد تشهد هل شك، الأد: ذكرناه ما هو وا،لثاو( 
ملزمة.\ذحش.أ عدم الأصل أي: فنله، عدم الأصل لأف الم؛ سجود عليلث، 

الأولالتث.هد تشهد هل شك، إذا الجود يلرمه ايه الثاء؛ المالإ ز والصحيح 
واصح.وهدا الفعل. عدم الأصل لأف لا؛ أو 

أوإذ فلاطممتؤإليه؛ العادة فرلإ ند شك لأنة الثالث،؛ هدا إل لامح، ]١[ 
بابجلائفثح الباب، هذا لوفتحنا ولأينا تاليم؛ صحح وجه عل العبادة وقؤع الأصل 

فكانيتمها؟ لم أو أنها هل يشك،: عبادة من ينتهي إنسان كل وصار الوسواس، 
سمط؛؛إقه الثح_وع هسق يكثر دلك، رُولأ0 يق—ول؛ ;^٥١^٥ ولأيه أول؛ الباُب سد 



٢٢٥ةت1وااسلأةرباو،سوداّو( 

محل

عبادةمن مغ كل، العافيه— ولكم لنا الفآ ال ~ذفا،لونوس ا،لونؤمير(، عند هذا؟قثر و= 
قال:َلمأقفغ.

غممن لكن إذا أما الصلاة، جنس من يكول أف بثرط لكن قاعدة، هدْ ]١[ 
وإن،ا١^، مجود ي فيه بمث لا فهدا ذلك أك وما والأم لكلكلأم جما 
المووعل ل؛كن فيه، نجود فلا وتكلم فلونها أويطلابما، الصلاة صحة ي فيه يبمئ 

هدا.سق وفد الصلاة، المدم-ارا'ثبملل وعل الصلاة، بطل لا الراجح 
منلكن ما يه يراد لكن عاما لكن ؤإف هذا عمده® يطل راج فقوله 

محلمها،غر ل جلته جلر أو ئثود، أو قيام أو نجود أو ركؤع مثل الصلاة، جنس 
فإذاتعمدها، إذا الصلاة يطل هذا كل ذللث،، أسه وما واج--،، رك أو ركن أوترك 

له،السجود نجن، فلا الصلأة عنده يطن لا م؛ أما الئهي، تجود ويتؤ نهوا فعلث 
ِءالم.

غمق يديه يزئع أف ت ملل صحيحه، فصلأيه تركها الإنسان يعمي لو فالقس 
جلوسهت مثل جلوس• بدون لكن التشهي•، موصع غم j( ئثهد أو الريع، موصع 
يوحبلا فهذا اعقرل® راربه فقالات ذكر تم ناميا، فتنهد اعمرب،® اررب لمول• 

السابق.الخلاف فيه لكن الثجود، 

(.١٣٣والإماف)Y/ (، ٩٠والهداة)ص: (،  ١٣٨)١/ والوحهين نظر: ا ٠



سقضاه1نينيصاسممأسبجمحل ٢٢٦

يبوِ\ةبواجبا قهاف واجم-،، يتر فئ زلأنه به، وأمر يعله س العي لأل 
كئجودتلامها مل ث5ال وثانيا، تامها من لأنه ا؛ مل وحميعه ابج، 

محا،إلأفيلألإتنق;
ممثلالقتة، فيه احتلمئ، مما هذا إف المجود! موصع عن العلعاء بعض قال، [ ١ ] 

علاقتصز ؤإن الملام. يعد وْرْ الملام مل مث0 ينجد يعني! مره• وهذا مْ، هذا 
حزج.فلا دائنا بعده ما أوعل دائنا، الملام مل ما 

 Jئطلثا.١^٢ مز أنث والقن
مهللما.الملام يعد الثالث! والقول 

مسائل!ثلاث ق إلا الملام مل كله محله أو المؤلم،وذكر 

أوأمل.ركعه الممص كان مواء نمص، عن ملم إذا الأوزت 

الفلهر•من الثاة 3، ملم إذا زكعة؛ عن النقص ومثال 
وتشهدالأختة، الركعة 3، الأول المجدة مى قام إذا أمل! عن النقص ومثال 

للتثهد،والخلوس الثجود إلا يرك لم لأيه ركعة؛ من أمل هنا فالقص وملم، 
زيادة.عن كان إذا الملام يعد فيسجد 

محله.غتر ق ملأتا زاد اف الأنلأف زياذه؛ الحميمة ق هو نمص عن واللام 

عودمابن لحدينا الملام؛ يعد منجد ظنه؛ غال-، عل بثي إذا اكانية! 
لبمجدم عيه، يئس م الص-وابا، ملسعر صلاته 3، أحدٌئم ثك ررإدا يممحن؛ 



٢٢٧ةتاساسلأة)وابسجوعاسم( 

الراجح،عل يبني فإله الرحح مع شك إذا فيإ وهذا ُ يالم®؛ أل بند تجدص 
•السلام بعد ؤينجد 

واضح.وهدا بعده، مجد اللام مل الجود سي إذا اكالث،ت 

فإنمص. عن ؤإما زيادة عن الثهوإما تجود أف المسألة! هذه ق والصحيح 
قصةل هزيزه أن وحديث، منعود بن اللب عبل. لحديث، اللام؛ فبني نيادة عن كان 
الصلاة!ق زيادتان محمع ؤلتلأ فيهإ؛ اللام يند سجد الثسول. فإف التدين، ذي 

تركق إلا هذا يتصور ولا مص، عن كان ؤإن الثهؤ. ونجود فيها نها التي الريادة 
بهأتى فإذا ينده، وبإ به يأئ أف فلابد تركه كمي صار ركنا مص إذا لأيه الواجسؤ؛ 

زيادة.فيه صار بعده وبإ 

وركالأول، التنهد رك ثثل: الواجك،، رك ي إلا يكوف لا القص إذن 
هلأاامثهها، وما الاحرام، تكبمة عر ال؛كسبر وثمرل الجود، او الركؤع ق السببح 

اللام.بعد به اش سيه فإذا اللام، قبل يكون 

لط إذا أي! الشاوي، مع شك إذا لام! المو تكوذ التي الثاتة الحال 
قنمهانجد هل مالثؤ ؤإذا الأمل، عل ينير فإثه ثيء؛ عنده يرجح ولم الركعايت، عدد 

الصلاةمن تجثج لا أف أجل من اللام قي( ومجد أبما، الأمل عل ثممر أومئْ 
الساجد،كناب ت وملم (، ٤٠١)رقم القبلة، تحو التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري• أحرجه ، ١ ) 

(.٥٧٢)رقم الصلاة، ل السهو باب 
كتابومسالم! (، ٤٨٢)رنم المسجد، ق الأصاع تشسالث، باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

(.٥٧٣)رقم له، والمجود الصلاة ق المهو باب الساجد، 



^قضاهانينيصاسمماصبجء؛ابل ٢٢٨

ذيلخديث الثلأم؛ بعد تجد صلاته ق مصان مذ طأ إدا أحدهات 
اص•

منعودابن -يدث الثلأم؛ بعد نجد ظنه عاف عل بز إدا الئاف• 
زهثث.

الواحبثاثه لأنه بعدم؛ نجده الثلأم مل الئجوذ سى ^ا اكاوثا1 
ممضاة.

حرسا٥ أف إلا ١^٨^٢، مو حمعة او أحمدت زعذ 
منكاف وما التدين، ذي يوه ^^٣؛ ١١يهوبعد زيادة من كاف ما وعنهإ 

نيؤهقجهآ.تعيد وم بحينه ابن ؤديث ملة؛  tjis^أوثك مصان 
بمنته■ابن ؤديب التشهد؛ مذ هراغه بعد جعله الثلأم مل تجد يمذ 

وينلم١^^٥، صف( كنجدن تجيش وينجد منه، والثءع Jالئجود مكن 
اليدين،ذي •ؤديث، منه؛ للثجود كن الثلأم بعد تجد ؤإذ عقيتهنإ، 
همتها، f-rصل س اللمي أف هبمه؛ حصمح، بن عنراف روى قا ثيثلم؛ ؤسشهد 
•••••••■"■•■•••••ء•••••••••••••••••••""""•••••• وتلم سهل يم مجدتن، مجد 

الواجب،،برك اللام مل يكو)؛، أيما وكيلك( اللام، مل يكوف هذا جترها، وهد إلا 
الأمزاي(.عنده ترجح إذا الشك( وق الزيادة، ق اللام بعد ؤيكوو 

القول،هو وهدا لام• البند ومنالش السلام، مز منألش ق الأل فانحصز 
الراحح.



٢٢٩ةتاباسلأةرباب،،جوداس4و( 

صفكئجود ئشهد معه هكال ثة، تجود حنزرال حديث وهدا 
الئلأةا٢ا.

ثكلم.ؤإو تجد المصل طوو مل محدكزْ الثجوذ سي هإل 
..................^lij؛ نإل التجد، مى يمج لم ما ينجد الخرقي• وهال 

يتشهد.لم انه صحح رمح.بمه اليدين ذي ث وحن. ثظث، صحته ل بل ا ١ ت 

و-ءكتّا:طزدا مقص قمحذآممه ماثه ]٢[ 

الثانتةإل قام فإذا تشهد، بندم مجود كل فليس الصلاة، صن، مجود أولا: 
,j^Sjفيه ليس \لثو\عك ق إل قام ؤإذا تشهد، فيه ليس 

الذهبعل التلاؤم مجود المدمر، عل التلاؤم مجود ق منممفى هو ثم 
ثجودارلأئه فقال: وهوعثل ١^^، فيه ليس ذلك، ومع التنليلم، وفيه الةك-جم فيه 

مجودلأف منفض؛ القياس هدا أل فتبس الصلاة'؛ ٌكجود الئثهد ئه ه،كال له، يسلم 
التشهد.له يشنغ لا ذللث، وْع التنليم، وفيه الكفر فيه التلاؤم 

يعي.النهي مجود يعل. التشهد يمرأ إمام ْع يمل المأموم أل لو قائل: قال فإؤ، 
اقا:ط؟فهل:وئة وهو:م، اللام 

يراموالإمام هو المجود بند التشهد يرى لا الماموم كان، إذا نعم فالخواب: 
يتاُعه.أي( المأموم عل وجن، 

I٩٣والإنصاف)؟/(، ١٩١(،والهداية)ص: ٤٥اروايمنوالوجهتن)١/ انظر: 



^قضاه1همهمصالإئماسبجينل ٣٣٠

مسلمازواه والكلام. الئلأم ثعد شجي البي.5 لأف 
نمط.الخرئ، قوو عل السجد، مذ أو■حرج ١^۵^، طال حص سيئ ؤإذ 

الصلاة.يعيد و'ءنهت 

صلامه؛يطلن عامدا الئلأم مل المئزؤغ ئزك إف ابوا-ئامحس،! ومحال 

لأثئسجن.؛ لا محإثت السحد. مذ حرج إذ رِمحثآ؛ئئت ٠ الخزمحترُ رأي عل [ ١ ] 
المصل؛ولوطال ذكر مش ينجد رَمحهآنئث1 ُ الإملأمُ شيح وقال بالصلاة. يتصل لم 

صلاةعذ رامذئام هائوْؤئ؟أت السل قال وقد الصلاة؛ -لإ_منان الثجود لأف 
دانجد.يكزن متى نمول: سي إذا فهذ؛ا لكزها(ارآآ ^١ هالثص1ها أوسنها 

طالإذا اثه لآدهءآ؛ة، آ الأصحابر إليه ذهب ما الراجح أة آعلمإ— —واه ؤمزب 
^١١٥٠د ئح، ك د تعمد اذا الأ يه سطآ. لا فالصلاة الصلأ٥، لاثمي ٠ ممط، الفصأ. 

ض.
مقدارمض؛ العرف، إل فيه يرجم الثيء العل،اء أطإى أو الثارع أطلى ؤإذا 

الفنل.

لمنجثباوسنونفو؛_

(.٢١•ب(،وثرحالزرىني)أ/ ٠ اكي)أ/ماآ(،ومحاهم)ا/ )ا(اظر:
(.١٣٤ العلب)؛،/ )٢(الاخيارات 

تلم وم(، ٥ ذكر)^١٩ إذا نالمل صلاة ني من باب الصلاة، مواقست، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
نيهليتنئ.ماللتج بن أنس حدث من (، ٦٨٤رقم)القانتة، الصلاة قفاء باب الساجلّ، كتاب 

أ/خأ(،واكرحهم>ا/؛'ي(،والدع)ا/هي؛(ّ
ي؛م(ا)صر، ٥٧٥١^^الث.ارح ثّيخنا لفضيلة وقواعده، الفقه أصولط متفلومة انظر )٥( 



٢٢١كت1باسلأة)وابتجوداّ( 

تبمملإ ^١ أز صدا الثلأم \1ذئو1يحذ رك نإذ صدا، فيها زاجا رك لأم 
؛.^٠١١١ءثلأوئ؛لأسمرك 

مصل

ررإدااللمي يثول أحدمحا؛ كماه واحد، ثجودمحا عدل تهوين نها قإل 
الش_هوكله،للجمع القجودإثإأحن؛ سىأحدثمملتتجدتجدلإن،، 

الصلأ0؟تظل فهل صدا، ركه ت يعني ١^-^، سجود رك تعمد لو [ ١ ] 

تحبما نقص لأثة صلاثه؛ بطلش اللام مل ما رك تعمد إذ هتيشوة/' يقولوذ 
اللامبعد ما لأف تظل؛ لا فإما اللام بعد ما رك تعمد ؤإذ الصلاة. ق ؟كوذ أذ 

الثهيثجود بخلاف فيها، واجبا وليس لها واحب وهو الصلاة، انتهاء بمد كان 
ركبخلاف الصلاة يظل لا للصلاة الوا-جس، ورك فيها، واجب فإثة اللام مل 

مها.الواجب 

مهاالواجس، ورك الصلاة، يبملل لا للصلاة الواجب، رك قاعدة• وهدم 
للصلاة،واحب هذا لأف الأذان؛ برك ولا الإقامة برك الصلاة تظل لا ولهدا 

مها،واجبا وليي لها واجب، ذلل؛، لأف الؤا->ح؛ القول عل ابماعة صلاة برك ولا 
كلها.الأركان بلاك وكازلك، الإحرام، والنجرغيتية الييح رك ثش• وثبمئل 

—\ءدإ —واش الفلاهئ ؛ل نظث، العلة لهذه أحر كؤنه ؤا يعني• ثظر، فيه هن>ا ]٢[ 
اوثه_واحتلعفسا ينجد لوكان لأية المحلأة؛ ترسب، نحتل لا أذ أيل من أحر ال 



^قضاه1منيصالإئمأسبجحنبل ٢٣٢

وجهان!محقه والآ-تحئونو0 الثلأم محتل أحدمحا كان ؤإل 
ضم؛بم1ُن؛قؤمم

الثانير.خلاف ثه الإسان ملزمه مثامه، يقوم ما ينيمه وثم 

رواةءالفلتهوتجيئان؛؛ البيس: لمول ظهتا؛ يأل،نئءاِفي دالئاف■ 
أنودَاثئلاا.

نحل

معه؛الثجود معليه إمامة تها محإل '، ونهؤْا نجود اiأموم عق وليس 
تهامحإذ تهئ، الإةام حلم ثن عق ررلبمن ماو: . ١^، أو عنن: ائن وى نج 

ملزمهلإمامه، ثاح المأموم  jSTjالداومطنق، ووا0 حلمه؛، من وعل يعليه إمامه 
بمثه/فيامحودؤوى.

هوالخكمه.وامحر0 ءكا0 الصلاة، ترس_، 

كانلو يقاو! لكن صحيحا، تدو قد ^١ كلمة الثهو ليجمع أحر انه أما 
الجدةبند تها لو ك،ا واحد، تهو إلا الإنسان عل يغذ لم إذا فيعا لامص كدللث، 

الآدJJمنمح
يعني!اللام، مل ويكون واحد، نجود يكفيه ايه الأول! المول، الأمحزب [ ١ ل 

اللام.مل ما يعلب 

المامومعل ليس لأيه الأموم؛ تها إذا حتى يتحمله؛لإمام الئهب مجود ]٢[ 
.٥١التثإد الإمام الم،كءاسل مجود 



٣٣٣ممباسلأةربابتج>دسم( 

القجودلكف ؤإل يدركة، لز الدي سهوه ِق إمامه نع التنوى وينجد 

النغئا'ا.

ياجا،انتتم يكن إل معه مجد رجع الإمام ئثجد ملم، ولم محام محإف 
واجب،ص ئام لأيه سلامه؛ مل صلاته آخر سجدق م مصي، محاج انقم ؤإن 

.Jهأتجمكاكئدالأث
روايتان!محفيه الأمام نع سجد قإف 

تبعا،إمامه مع تجد ؤإثإ الصلاة، محلهآ•تم لأف الثجود؛ يعيد إحدامحا! 
ضامحزوغJظكاقمح.

اللامثني الإمام نجود كان إذا الننوى أف الأحرى! الرواثه الصحح! [ ١ ] 
ولأبمكنألئآ، ي،لأمحهالأ؛ظالتاطإلأإذا قندر لابمخدذوذك 

سجد؟هو ولكن ونونجدللثهو، داداك ما لمض1ء لم 03الإمام سلم إذا فنموو! ينلم، 
معهثدحل أل مبل سهوه كان ؤإف سجدت، تهوه أدركث إذ اثه الصحح! 

الوجونم،.عدم فالأصل دع1لم لم ؤإذ عليك. نجود فلا 
الؤجوع،عليه وجب قام قاف ينلم، ولا معه ينجد أذ فثجب، ' المدهنار أما 

ركلأنئ اللام؛ ول ؤيكوف الثجوئ، وطيه فلاثزى انثأ فان قاجا، أذيحؤإ إلا 
واجبا•

والبيع(، ١ ٥ ٠ / )١ والوجمتن والرواي-ين (، ١٤٤رص• صالح ابنه رواية أحمد الإمام ائل مانظرت 
>ا/الإ؛(.



^قضاه1ينيصاسمماسبجحتيل ٢٢٤

إلينجد نإ صلائه، واجوت تجد، هد لأنه ينجد؛ لا واكاسة1 
ُ.Jاحداا وجها تجد إمامه 

روايتان:فيه ههزينجد الئجود، الإمام نإفثرك 
٤^^١ولم ئثدةشئغبمؤإمامه، لأو ينجد؛ إحدامحا: 
تحسالم المثبؤغ يوجد لم محإدا بما، ينجد إيإ لأنه ينجد؛ لا والئاتة: 

^٠فكإ الثاو: اووو عل أثا الدهي« •رإنه قال ما عل هدا [ ١ ] 
تجدنهوالإمام أدرك كان فإل صلاثه أش إذا لكن إمامه، مع هولاينجد نقول: أف 

ؤإلأفلأ.

المضلهذا ]٢[ 

الإمام،يتحمله اثه يمتي: الثهب، مجود عليه ليس الآموم أف الأول: الآلة 
لسه الإنساف دخل إذا أوفيا ذاضا، قام إذا فيا الأى التشئد الإت؛ بمثل كا 

اوكمةق يتشهد أو ؤيلزمه الأول، التشهد عنه ينمط فإثة الث;اعمم، من اكاز؛ه الركعة 
لإمامه.بتا الأول 

إشكالولا اتمائئ، عله وخن، اللام ول الإمام مجود كان إذا الثاته: المأله 
إلوأنت، ٠ ل؛ؤمبؤ"ر الإمام ر'إدءاجبل ت وملم آله وعل عليه اش صل اللمى لمول فته؛ 

محابوسلم: (، ٧٢٢رنم)الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، محاب الجاري: أحرجه )١( 
;نحهبمن.هريرة آبى حدث من (، ٤١٤)رنم بالإمام، الماموم امام باب الصلاة، 



٣٣٥ةت1باسلأةرو1وا،،جوداّ( 

أنك ٢١ظلدفنرالملام بمد ١^ لكن ؤإذ يم، لم الإمام لأن مأموم؛ الآن 
آخرل اشجوي يلزملئ، هل م؛ فتفغي، يقوم ثم سلإ، أف بدون لكن معه سجد 

الصلأة؟

وجهان!فيه الحوابا؛ 

الوجهالأئو:أنئبجد.

واكاف:لأ:ط.

قافصلاته من مئ إذا م الإمام، مع ينجد لا ائت المسألة هده ق رجحنا والدي 
فيهاحصل وقد الإمام، بصلاة ارتبطت صلاثه لأف مجد؛ نهوالإمام أدرك قد لكن 

عليه.نجود فلا ؤإلأ إمامه، مع وهو الثهو، 
^Uj(!فيها ذكر فإثه الإمام ينجد لم إذا الأحيزة! المسألة 

ينجد.لا والثان: ينجد. أحدهما; 

عننها الإمام يكوف أف مثل المأموم، لحى قد الثهو لكن إذا ائه والذلاهئ 
الإمامترك لو كإ المأموم يلحق لم السهو لكن إذا أما معه. المأموم وقام الأوو، الشهد 
ينجي.فلا فمهل، الإمام السهوعل فهنا كم، والمأموم الإحرام تكبوة غز ق التكبثز 
المسألة.هده ق الصمحيح هو هدا المأموم، 

الأكل،رئأ ررمبحاف يقول،! أذ لوسي المأموم! يلحق لم الذي اكاق! ومثال، 

والملخ(، ١ ٥ ٠ )١/ والوجه؛ن والروا؛ت؛ن (، ١٤٤)ص؛صالح ابنه رواية أحمد الإمام مسائل انظرت 
)ا/اَا؛(،والإضاف)'ا/'اها(.



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٢٢٦

محل

معناهاا١أ.وِلأ؛عَفي الأنحاو، لعموم السجود؛ لكلمريصةِق والئافإه 
التثلتليل٢ا،..".......ق يفقئ لأيه الئهؤ؛ سجود ِفي لسهؤ ينجد ولا 

شكعنده أوكان لذلك، وتجد الركؤع، ق العظيم،ا وق ررس1ءحال أوت لجود اق 
وجهعل يالإمام ثعلى الأص فهنا صحجا، دناؤْ وكان ظنه، غال—، عل وبتى وتردد، 

المصل.حلاصة هاوا الإمام. سجد لم إذا ينجد فلا ا،لأموم، يلص لا 
قالسهو مجود فيها تحب أئه ق كالفريضة فالمافلة واصح، الفصل هن،ا [ ١ ] 

الصلاة.عمده يبطل ما كل 

إللأقصى مجودا فيه إن فلنا1 لو لاثنا السهؤ؛ مجود ق مجود ولا ]٢[ 
قسهو وربإ سهو، سجود فعله الأول، الجود ق مها سجلج فادا الثلل، 
ِ  - ٢ً

واصح.وهذا السهو. سجود فيلزمه 
الخاليمةعند جلنا أمإ والكائ يوسم، \لي عن يذكر كإ الأمر وليس 

بارعاصار فإذا عإرْ، إل تحثح لم العلوم من علم ل بؤع إذا اف الإنإل الكائ؛ فقال 
إليقغ لم الم ل بارئا كان إذا ث: ي، إل ي لم الخلوم ين م ل تحدا 

مجودعليه نجب هل الهؤ مجود ق مها إف أوأث ا؛ يومفأبو له فقال الفمه، 
ئيئمنتراثالن،فيام؟

٠٠ر يصم لا الصم النحوأف قاعدة من قالت 

(.٨٢الحور)١/ عل الكن ق مفلح وابن (، ٢٧٥الْللب)٢; مائة ق الخويى ذكرها )١( 



٣٣٧ةتاباسلأةربابسوعسم( 

ولابمجد|ولاا'، ثزئا ممي صلبها، لاثجوذق لأنت جنارة؛ صلاة ل ولا 
أند4ثم ئاذ إذ اد زلأة شثوئ!لم، اشثُئ لأن ض''ا؛ كم 

العدو•محل فمغِفي إما والثجود له، عدو محلا عمه لكلِفى ؤإل الصلاه، 

فضل

̂ oljظ، أخو لإتمُ ؤئن1خدث 
.مسدطهاوثة،......................................... U طزأعثؤ ا"قدثااُأو 

ايهالحي هو الوثث ذكز0 ما لكن دليلا، وليس صحيح غتئ هذا لكن 

ليتابناوة صلاة لأف ا-لناوة؛ صلاة ق السهؤ ق نجود لا كيلك [ ١ ] 
أول.باب من فجزها صلبها، ق سجود ولا أصلها، ق ومجود ركؤع ذات 

وإوكانِممافإن4ُلأتجئةالثجود، ئإنكانِمماممواثلأة 
هوللثهو.إثإ الثجوذ لأو فيه، الثجود آل حاجه لا فإو4 الصلأْ يبطل لا 

١^اث_ت ضرتا،كإلإ ثفاف أن !لا ^١، محدث أف له محل ولا ]٣[ 
الخروجيتوي أف الخال هده ل يتبغي لكن عليه، إئم لا فهنا فأحدث، صررا منها فخاف 

الصلاةمن الخروج لأف صلاة، ق ليس وهو محدث حتى الحدث، مل الصلاة من 
عئدث.ثم الصلاة، مى الخرؤج منوي جائز؛ أوالر؛ح الغائط أو البول لاحتباس 

احتيار٥.بدون الرج أو اختيارْ، بدون الول منه جرج اله يم،■ آ ٤ ل 
الموافقاتلالشاطى)ا/خاا(.وانفلر: 



^قضاسنينيههاسمماسبجءتيل ٢٢٨

ثطلشالتول، ناس ئه من وبرء التح، مدة وايقصاء سح، 11اقدمي كظهوو 
ثلأتثا'ا.

والدهبمعناه. الصووق وهدم أ، ويبنيا بموصأ الحدث؛ ثمه يئى وعنه 
؛٥١

انقضاءوأف وضوءه، يبطل لا الماسح ظهووقدم أ0 الصحيح القول أف سبق وقد 
فليسثمرالصلاة ق وهو المدة ممت فلو هذا وعل الوضوء. ينقص لا الملمح" —مدة المدة 

القوللأ0 صلاته؛ ق فللملمتمث القدم أوكل القدم بعض لوظهر وكيلك لاته، صق 
القدم.من بفلمهووثيء ولا الدة، بتإم ينتقص لا الوضوء أف الراجح 
لمسال\وق0ي فإذا صروؤة، طهارة البول سلس به من طهارة أف ووجهه؛ [ ١ ت 

لكنيرج، البول كان الضرورة طهارة ق لأنه جديد؛ من يمملهز أف الواجب صار 
جديد•من سوصأ أل لأبد صار وتوقف امتع فلمثأ للضرورة، عنه عفي 

أكنز>ال نه حدث لأثث وضووه؛ ينتقص لأ ائة السأله: ط0 ق والص<حح 
قليستوقث، الحدث والأن يترج، والحدث متطهر الأول؛ فالحال الأول، الحال من 

الؤصوء.دائلمبملل حدث به ص توقم، إذا الحدث أو عل دليل هناك 
دبرءالمدة، وانقضاء الماسح، قد-مي ءرظهور الثلأيث،؛ ائل المهذه ق فالصواب 

يطللم الوضوء ينقض لم ؤإذا الوضوء، ينقمن لا ذلك أف البول® ملس به من 
الصلاة.

الحدثسبقه إذا واثه يبغي، لا اثه والصواب السابقة، معنى ق الصورة هذه ]٢[ 
ه

جديي..من واستانثها صلأيه، وبطلن وصووه، بطل 



٣٣٩ةت1بانملأةرباوا،،جوداسهو( 

صلأًئينسِفيثثلأملال
ضفشُظىاص؟ا.

سطل،الصلأْ أف آ! ر هب ، illالصحح الحدث سمة من مسألة ق لكن [ ١ ] 
أوفالصحح الدائم حديه نوقم، من وأما حدد. ويتوصأمن الخروج، عليه وتحنا 
لأينتقص.وضوءه وأف صصحه، صلاله 

بمثخبم،.الصلأة؟ تزيإط بمخلق فهر كان!ماتا اذآ ]٢[ 
انصزف،الحدث مسقه إذا بل الحدث، سمه إذا ، لأسشحلفا! الناحرين عند واكم_ا 

حدد.من الصلاة وابتدووا المأمومول، وانصتء1، 

صلاته!عن نقول فهنا ؤيح، منه حتج الصلاة أثناء وق بالناس، يمل إمام مثاله. 
صء.لأةاسطثهلظل؟

روايتانر؛ا;فيها يقول: 

ٍلأثييلأتطل.الئوائالأول:أو 
مئاكاظ:أنحلإطلؤ

للامتخلأف،حاجه لا 1لآمه أحدا؛ -رّم لايخحلم، فإنه تطل محلامم إو ملنات فإذا 
ملةؤللث،؛لأنس:اس،ولدللث، الصلاة؛ إذاظت، 

(.٣٢والإنصاف)٢; ٤(،  ٩٩امر)ا'/ والشرح (، ٤٣اكي)A انفلر: )١( 
والهداية(، ١ ٤ ١ / ١ ) والوجهين والروايتئن (، ١١١)ص؛ اش عبد ابنه رواية أحد الإمام ائل مانفلرت ( ٢) 

•١( ٤ ١ )١/ الروا؛ت؛ن انظرن ر٤( 



^^(ضال؛ل1نينيصالإضأستيءنيل ٣٤٠

تيسبمنئعمت لأف الأوو؛ والدهب باطله، صلاثه لأف دJك٠؛ لة ليس وعنة؛ 
ينكزهفلم الصلاة، حم قاتم فقدهمه، عوف، ين الرحمن عبي بيدي أحد طعن ح؛ن 
صلواأو إلآنفسهلم، الإاعة ياسحلم، ينتحلم،، لم نإف إخماعا، نكاذ أحد، 

ئحوا؛ا-خاز.

يثدمة،عوفج ئن الرحمن عبد بثدي أحد طس جئ يمحهبمئن عمر لأل الأول،؛ ؤالدم، 
ثكانإجاعا«.دلإىئةرا؛ىإمحزةمم، 

لذليقول ثبملل، صلاثه فإل الحديث، سمه إذا الإمام أف هوالصحح! وهدا 
سشحلمؤ،ثم ارؤإل خت الولف_قال معل؟ لم فان الصلاة. حم فليم ثمدم، فلأن يا وراءه؛ 

قدمفإذ لم:ظلف، إذا يض: جاز« وخدانا، ضرا أن اياعهِشب، مانتحلس 
نخدانا.أوا ؤإلأ الطلوب،، فداك حم منهميأ واحدا الحمائ 

الصلاة؟ق معهم كان همن إلا ستحلم، لا نقوJ(! فهل ا'تشءلم، ؤإذا 

فلأن،يا فهال! حدثه حال وهوق يحل رجلا فلوأل بثرط، ليس لا، اُبمواب؛ 
اشحلمهوسلم آله وعل عليه اه صل اللمي أف بدليل صح، الصلاة،  ٢٠٢أكمل تعال، 

مذمعه♦؛ ؟كذ لم وسلم آله وعل عليه الله صل والنص ٠ الصلأةر أثناء ي بكر أبو 
أمما•

(،٣٧، رنم)•عفان، بن عمان عل والاتفاق المة نمة باب ايام،، محاب الخاري: أخرجه )١( 
ممرن.بن عمرو حديث، من 

(،٦٨٤رنم)الأول،، الإعام فجاء الناس، ليوم دخل من باب، الأذان، كتاب أحرجه )٢( 
سعدبن مهل حديث، ص (، ٤٢١رنم)، ٢٠٦-مل س الخ،اعة تقديم باب الصلاة، كتاب ت وملم 

نمحهثئ.



٣٤١ةت1باسلأةربمبمداّو( 

Jli  هالض لأف ١^٠؛ و ئ فن لإ نن دئ زلة
ابوبكرإلتؤ اقهى حيئ مذ ماحي معه، تكذ ولم همحئ بكر م صلاة يحلِفي 
هبمتئ.

جلواهبله المأموم؛ذ صلاة فتمت، الصلاة، يمض ننبوها كاف يإل 
لأفهتله؛ ينثموذ ولا جز، ملمم أدركهم ثم صلاثة، هام هو وهام يتشهدوف، 

مف،ئاآأئوثونآنرصاال
المأموم—قذفإة الصلاة، ببعض ايشحلمث الحديد الإمام نمى إذ أي؛ ]١[ 
واقووا،خالئوا ١^٨٠؛ أضا إذا وم ص, ذ لزادوا لو-ابعوة لأئم لأبمابئوثك؛ 

وأذنكهمئإ.؛م.إليهم وضل ك،اقالالؤوفنس،مإذا 
يممرذعنأل للماموم بمكذ ولا وهوإمامهم، صحيحه، صلاثة أل ذللئج؛ ووجه 

أعلم.واممه به. ينلموذ ثم فينتظروثه شرعي، لنت، إلا إمامه 



^قضامانينيصاسمماسبمينل ٢٤٢

m ,,..,., ,٠.
Uub ^ ضالصلاة في~

ل* ثأ *  ل

،٧٥١زئوو تألت ،،: محاJLدمحهعه١ عايشه لأف حا->ة؛ شر الإلتماتا١' محزم 
اشلأنممه انحلاز م مماَل: ١^٠؟ و زئز أم الممات ض . 

ءصخ،ئاولم:ثزبم،
أز:ثويرهآل

بالحتد.والتفاث بالخف، الممات نوعان: الفلاة و الألممات أف ثم [ ١ ] 
واستدلمكروه، اثه ^٥١٥ الؤلف قذكر بالختد، الألممات( عن هنا والكلام 

صلاةمن السيطان عئثله #هوانحلأس وسلم: آله وعل عليه اممه صل البي بقول 
علينيق كعا التعليل وهذا العبد. صلاة من الشيهلان سرقها ترقه يعني: ؛ العتداءر

الصلاة،عن الألب، يصد الشيهلا0 لأف الخلل؛ الألممايته عل وضرتأ الخندي الألمماُت، 
يكنهكان إو،ا لكن البعض، إلا صلاته من له كتب وما ، يتصرفاف الإنإف حش 

اكمزفإ0 باكن، الألمماُت، بخلال، هق، لا مه اكمز لأف بالخند؛ الألتفاث، 
لكنهثقي، -حديث، أو ونواس قلبه عل حصل إذا للإنسان محنه لا ولهذا يثى؛ منه 

صلاثه.يتقحى لأيه معه؛ يسرسل أن ينبغي لا 

كوار>ت،صلاته؛ بطلت، الخبله استدبر أو فمهل بحنقه ليس أجمأته التمث، إذا ]٢[ 
الصلاة.شروط من شرط 

رْ.بمها.عائثة حديث، من (، ٧٥رنم)١ الصلاة، ق الألممات، باب؛ الأذان، كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 



٢٤٣مماباسلأةرب1بئيمهياسمة( 

.اشِ نئوُل يم ئاو: ان ني لأن Jاكاخةل١ا؛ محنة زلا 
زواهطلعه. مرثي م بى آنس ب؛نف ولكل قال؛ الثنت،، إل وهويألتمئأ يصل 

همئاثئ٠

الفقهاءقال وقو تزول، الكراثة قاف لخاخة كان إذا ا،لكروة الالتفات ]١[ 
الحرامتتاح ولا الضرورة، ريله والحرام الحاجه، لإيله ا،لكروه قاعده! لآئهإ؛ةءت 
للحاجة.فإن4ُتاح الوسائل محريء وئا كان إلاإذا بالحاجة 

يمعل،لم إذا الض؛زر يناله ا0 الإذأف تعني الضرورْ الضرورة، دو0 والحاجة 
ضرورة.بدون لكي لدللث،، محتاج اف الإنأف تعني والحاجة 

لكنهحرام، المرأة إل الرجل ظر الحاجه؛ وسحه الوسائل محريم الحرم مثال 
ووسيلةديئعه ولكل لكن بعورة، ليس الأصل ل الرأة وجه لأف الوسائل؛ تحريم محرم 

للحاي.حاز الوسيلة؛ تحريم حراما لكن ولثا حراما، صار والفاحشة الفتنه إل 
ينظزأذ قله المرأة عم؛ عل يشهد أف أراد فلو والشهادة. الخطتة، الحاجة! مثال 

وجهها•

همها،ق أو أنمها، ي أو عنها، ي أو وجهها، ي داء المرأة ي لكن فلو والدواة، 
الحايمة.فأباحته وسائل، تحريم الوجه نظر تحريم لأف إلثه؛ يّظر أف للرجل جار 

المصلربا لأو المصل؛ رثا محريم من منقاْ فالحرايا العرايا، أيصات ذللث، ومثال 
وهووهوالأكمة، بالتحريم، هوالمقصود النسيئه ورثا النسسئه، لرثا وسيله محؤنه ممنؤغ؛ 

فحصرآ السسةه،ار ق الئثا ررإيتإ غ.بمنمحا؛ ريي بن أسامه حدين، ق حاء ولهذا الأصل؛ 

(.١٥ ٩٦)رنم بمثل، مثلا الطعام بح باب المساقاة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 



^قضاماهمنيصاسممأسبجحنيل ٢٤٤

عقةولايلوي وشكالأ، محنا يلممت اض. رثوو لكو عثاس: ابن نقال 
الثناتثر.رواه ظهرْ. حالث 

افبرسول قال قال؛ أنسا أف ابحاري روى بإ المر؛ رهع ويآكرْ 
دلكق ئولأ "مائتي صلأتم َفي الث؛اء إل أنصارهم يردنول أموام بال ررما 

^سبمايم«اا'.

ربايبح وصار الحديث، بيدا ياحد لم أ.عتها عباس ابن إل حتى اشيتة، ق اوبا 
بعدفيإ اثه إلا سد يدا لكي صاعا)صسمنآح يبح أف للإنسان محوز ويمولت المصل، 

ا.رمح.بمئنر رمحر المحابؤ بعض ناظزْ لثا 
والرأس،وهوبالعنق الحاجه، يحة ا،تكرو0 الألفات نقول: أذ هذا من والشاهد 

الصلاة.ؤيلل محرم، بابمد فالألفالمر يالحثي، وليس 
هوهل الصم، محلزف ق البعيد يدري ولا نها، الإمام يكول أف مثل والحاجة 

أوقام.قعد الإمام هل لبمئن يلتمت، أف فاراذ أوقعد، قام 
أولمفامتتؤ، قاج استم هل ا،لآموم يدري ولا الأول، التشهي. عن تها اثه أو 

بأس.فلا يالتقث، أف فاراد فرجع ينسم 
سلبملز يلممق أف وأراد صوثئ، يعرف ولم اف، إنعليه ستأذف أف ومثل 

المهمائهبيحهالحاجة؟والحاجاتكثترة• هو. 
عليهينتد.ل م مكروْ، بأية الفنل هدا عل يئئأ أف الاستدلال غراب من [ ١ ] 

رنم)أهها/ه؟(.مثلابمثل، الطعام بيع باب اةا0، الكتاب لم: مأحرجه )١( 
«\ر؛م)؛؟ها/«مثلابمثل، الطعام بح باب الماتاة، مماب لم: مأحرجه )٢( 



٣٤٥مم1و،اسلأةرب1بئبحهنيسمة( 

وهذا1هوام« ثاو ا٠ما قال; الئى. لأة الدنوب؛ كائر من يكوف أف بمجي با 
ذلكي قوه فاشثد ضلأتثلم« و الياء إل أ:ضاناوأ رريزهئون للانكار الأسممهام 

IJU،ِء أن:رذ بمكن هف بماثئب(ارأء شظئن أؤ ذلك ص ص : JISحش 
مكروة؟ثي؛ عل الإنكار وهذا الوعيد 

يملوالإنسان الياء إل البصر رغ أف ثالصحح ولهذا يمكن؛ لا الجواب• 
عله.ائ لأف منكائرالدنوب؛ بل حرام، 

الإماممل رأته يزيغ الذي ررأما؛مشى الإمام؛ مو ريع بذ قوي مثل وهذا 
•الدنويب، كائر فهومذ ؛ خارٌرصورة صوريه أويبمتل لجار رأس رأته افّ أف؛ٌول، 

صلائه؟بطل مهل مل وهو رأنة ريع لو ولكن 
أثهيزوق أنم ذلك وأصل يبطل، لا أما عل العلكاء حمهور الجواب- 

الصلاة.يبطل لا وا،لكروه 

محرمفعل لأثه الصلاة؛ ثبطل بل ثذهإذذت العلمإء مذ وحماعه ُ حزمُ ابن وقال 
العبادةق يخموصه عنه نبي ما أف والقاعدة! الصلاة. ق بخصوصه عنه تنهل 

لها.مبطلا يكون 

حا-يثمن (، ٠٧٥ ) رنم الصلاة، ق الياء إل المر رفع باب، الأذان، كتاب، الخاري! أحرجه ( ١ ) 
الصلاة،ق الهاء إل المر رفع عن النهي باب الصلاة، كتاب ت لم موأحرجه تمحهيبمثه. أنس 
ظؤبهنئ.هريرة أي حديث من (، ٤ ٢ )٩ رقم 

الم!وم(، ٦٩١)رقم الإمام، قبل رأمحه رسر من إثم باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
رجيبمثئ.هريرة أي حديث، من (، ٤٢٧)رقم الإمام، سق عن الهي، باب الصلاة، كتاب 

ا،لحل)أ/ها(ا)٣( 



صضاماهمنيصالإئماسبجءت؛و ٣٤٦

السئأ0 هقئث ئريرْ ابو روى ة حاصرته؛ غل وتتْ يصل أن ذءإ 
.شأنيتيويلمحوقوشا'ل

الحرامالمجد ثطز وجهه يوئإ أف بجب اف الأنإف قالوا• أحرى بعلة وعللوا 
بالوجه،الكل عن افه نلإ [ ١٤٤]^:آدمإوه ألتنحد شتلن وجهه 

رفعالمر رفع من يلزم اثه فالغالب ياء الإل بصرْ رفع فإذا بالذات، مقصود إدف 
ياء؛الوجهه ول فقد الياء إل بصره رح فإذا الغالب، لكني يلزم، لا وند الرأس، 

لوجهي.'للصلاة مبطلا ذللث، فجعلوا صلائه، فتبطل 

الصلاة.بحصوص عنه مض ايه الأول،ت الوجه 

جدا.وهوقول بالوجه، القبلإ استقبال من ُه اممه أمر ما حالم، أو4 والقال! 

بهللأنول حرام، بأيه الحمهور قول س أقوى المسألة هده ق الفلماهرية فقول 
أيهأيك، لأ لكذ يعيد، أف عليه نجن، وأيه ياط1ه، إنرا أقول! بأف أجرم لا الصلأة 
عليه.الوعيد لوجود الدنونم،؛  Jisمن بل حرام، 

حتتىرأته رخ خمده® لمي افه *نمع قالوا! إذا نراهم الأن الاس مى وكثير 
حطآ.وهدا الوراء، إل ظهره يكير يكاد 

أ،3،ووائةأحرىُ نجا اليهود فنل لامه عنه؛ وش الخموين، فوق الخاصرْ ت١ء 
يكادالاذ أناس وهناك خ\بنؤز.< عل أيدثم يصعوف صلأكإ ق اليهود وكان 

البمرىعل البمز يده وصع إذا اكاس س كثترا رأيت وقد اختصارا، فعلمهم يكوف 

من(، ٣٤ ٥٨)رقم إسرائيل، بني عن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث كتاب البخاري! أحرحه ( )١ 
نيقهبمتها*عائشة حديث 



٣٤٧اسلأة( ي مايم، باب هت1وااسلأة) 

مح:محئزةأنتابم'رأنينمحا'ا؛

لأفغال: ئاذا؟ وقالما: من!وات منة بعشهم فآلنا البمرى، الخاه>ة عل بمع 
قلوحم•عل فيمعوثها اليمحار، ق هنا القلب 

قاص\بمكت ؤنٍا حاضا كان إذا ف عل 1ث يشع اذ الإنعاذة فنقول: 
أفأما قلبه، عل يده يضع حاضا كان إذا اف الإنأ0 فالغالب لااقمّص;مآم[ ه أهب من 

أفالخال هذه عل أحدا رأيتم إذا اشحتكم انا ولذلك حلأ؛ فهذا جئته عل يده يفع 
صءلم،حءلمهووثهُذلك لأتجملأ:شئون لإأوو0نم 

هوالبلاء.وهذا بعلم، وليس علتا يظنه ما عل التعبد ق ائئكله وإد،ا سهله؛ 
ألوسلم، آله وعل عليه الله صل البي عهد ق معهودا كان في،ا هذا ]١[ 

يكوفأف أجل من سعرْ؛ يكفئ اف الأنأف فيكرم رؤؤسهم، سعور بمللقوف الرجال، 
وت5مة،سعزك ثري لا ت فيمال، الأعضاء، بقيه كاذت< كعا الأرض عل ماحيا الشم 

قوهذا معزك؟ ثرثع فكيف الأرض، -يا يعمر ذلك، ومع الشعر، مى أسرف، فاب؛بهه 
ضفيلإ الأرض، ثعرك ينال، أف الأستكار، مى نؤع عن ينبئ 

علثوبه عبمل بل ذللث،، فيكره السجود، عند ثوبه يري أف أيقا كذللث، 
كمه.إذا مما أكثز الثنُب، مى الأرض عل يمرش إطلامة جعل إذا ربجا لأية إطلاقه؛ 

بمعنىوكم، لليمئن، اليسار أو ار السإل اليمن مى كم، نوعان• والكم، 
يثعي.لا مما وكلامحا الري، يحني: التنمر، 

هلالعلياء واحتلم، عليه، هما ما عل يدعهتا أف فجب يرينهنا، بمي■ ت؟ا 
مصيهوعن إو،ا النهل أوأف الصلاة، قبل لعمل قدفعله ان الأنولوكان مكروه هدا 



^قضاهايهمصالإئما'ستيحنبل ٣٤٨

الصلاة؟عند الفعل هذا 

لوأما الصلاة. عند الفعل مصي هوعن إيإ النش يقوون العلمإء بعص 
يعغبمهثعره رثْل أو الصلاة، قبل لعمل ثوبه رير أو أكإمه، شمر قد الإنسان كان 

عنيكون إيإ اثه الذلاهر! هو وهدا يكرم، لا هدا قاف الصلاة، قبل لعمل ببمضي 
قال!الس. لأف به؛ بأس فلا مل مذ حصل قد كان إذا وأما الفعل، هن.ا مصي. 

وأماالثجود. أوومت، الصلأة، ومت، ق وهلا ٠ أ'قمااار لا أنيذ... أذ لأ\إنت 
سثإلا ثوبه، شمر قد تجده الأف العإل مذ وممر به، بأس لا فإيه ذللثؤ قبل كان ما 

ثوبه،شمر قد بيه اتن، الثق ا.لاء ق أو ذلك، أمنة وما الهلن ق يعملول الذين 
بهّباس لا فهذا 

ثوبهيكون الناس بعص لأف الحادة؛ حننت، مثمنا الثوب لوكان ذلك! ؤمثل 
مشمر،الحميمة فهوق المساق نصف إل الثوب كان إذا ءم؛لأ العادة، بحنك ا مثمن 

ا،لشمزة.القصيرة الثياب يعتادوذ الناس بعض وكل.لك 

يديهأكإم تكون الناس وبحص يكره، لا أيصا فهذا نازلا الئزوال كان ؤإف 
هذهق داخل غيث فهذا والتمصسل الخياطة باصل كان مإ يد.حل. لا أيصا هن.ا قمثزة، 
فهذاالثجود، عند يكمه أذ الإنسان أراد نم واما، مرخيا كان ما الكلام لكن المسالة، 

اي.فيه هوالذي 

I كتابلم: وم(، ٨١٦)ريم الصلاة، ق ثوبه يكف لا باب الأذان، محاب الخاري: حرجه أ
عاصابن حديث، من (، ٤٩٠رقم)والثوب، الشعر ، كفعن والهي الجود أعفاء باب الصلاة، 

5.بمعاّ



٣٤٩اسلأة( يمء؛٠ U باب انملأة) هتاب 

ولاي((أنحث ولا 1طم، نبمة  jpأنجد أن ه: ١^٠ )فنو 

بىاش عد وأي عثاس ابى أو روي ج أومكنوها؛ معقوصا بمي ال ومحرم 
1I(J^Jض.ونول تمعت إن ت وهال هحثه، معقوص ورأثه يصل الحارث 

بجثصفتوف«ززاةالآترماأ؛.
ثنكثد زيلا نأى الض. أف ثوي ج ي، بمتك أذ ؤتمة 

uخائل٢أ.اثن ززاة أضامه. همخ;ئ الفلاة و أضاثة 

الثتس،مى نؤغ فهدا متعددة، صفات عل الش،اغ ياكسول الدين الناس وأيضا 
الحديث،.ق لايدحل 

باتة،رؤؤسهم محبق في،ا الصحابة وكان الشعر، لم، ت يعني المنقوص ]١[ 
الشم.أنتاف فاضنِس سمثة، هو هدا ثلأثنثا((رار ررلأأئشننا هال: ولهدا 

ينجدحتى تبقيه أف الشعر ق المشرؤغ لأف ؤينقمه؛ ينقده كيد ثعر عنده ان إن
سكءلالأنضاذاكان:طإلالآنض•

كتمه.عل يديه وضع الذي معناه: والمكتوف 

ض:ولم _J، يرد لأيه ٠ الحليث،ُ -رن.ا الأستدلأل ق منانغ يئانغ قد لكن  ٤٢]

كتابو>سالمت ٨(، ١ رقم)٦ الصلاة، ل ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
ابنحدث من (، ٤٩رقم)•والثوب، الشعر كف، عن والهي الجود أعضاء باب الصلاة، 

عباس
من(، ٩٦٧)رنم الصلاة، ق يكره ما باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 

نء.بممم.عجرة بن كعب حدبث، 



اصضاه1نيهمصالإئماسبجض

افننول أف طاب ي بن عو ض ووي ة ١^^١'؛ يرئ ويكرْ 
ماجة.ابن رواه الصلاهءر ز واث أصابعك رالأمج او؛ ئ. 

ااتلوساآُ؛يدْو عل يشد أف ^٥ العبث• من لأمه '؛ الأئأآ ثئكرْ 
زهويشدالرجل تبلس اطب.أف ونول  Jrهبمنهايال؛ عمر ابن زى وة 

عليدْ-وواْأبوداود•
نتكنُْشحصام

بئيشبك لا أو اامألأة إل ثبن فيمن ورد اففبيك عن الثهي إف فيقال• دسبكا؛ ررلأ 
أول.باُب من الصلاة صف ق كان فمن الصلاة إل سن فيثى هذ"ا كان ؤإذا أصابعه، 

منفاثه ظاهز، ووجهه محزن، لها يكول حتى الأصابع، عمر ١^١ء 
الاس.عل ثشزش أذ إل ذلك لأي الخاص مع الإناذ كان ؤإذا الجث، 

العبث،من لأيه مكروْ؛ فإيه باإند'حؤ، الإنسان يروح أف هو الروح• ]٢[ 
يروحأف إل واحتاج شديد وإم ثديي• ئأ ل كان لو كا لحالخة كان إذا لكن 

ولوروحالحاجة، تبيحه ااكروْ أف العلم أهل عند القاعدْ لأف باس؛ فلا ؛اإروحة 
جمإضأي:مكهاطا،بجةإلألأامح؛

إلالحاجه دعت لو لكن عليها، ويشد الأرض عل يدْ يبعل ت يعني ]٣[ 
فإفعليها، ليغتمد يديه فمع منتصبا، الخلوص عليه يثى أن م؛ل بأس، فلا ذللثج 

هذالخخهلأإّز.با.
اللملمجد وكان الأرض، به سر الذي هو والحصى ]٤[ 

ذللث،إل الحاجه دهمتح إذا لكن الإنسان، يمنحها فلا الحمى، وهي بالحصباء، مفروئا 



٣٥١ةتاو،اسلأة)واب4اثرءياسمء( 

لإلالصلاة ل أحدثم محام ارإدا افه ونول د1ل محال: در أبو روى ج

اّبماءمن إف ؤهبمنئ؛ مسعود ابن لمول ُ؛ ■جبهتها منح يمحر أف ودكرْ 
الصلاة•مى يمثغ أف م؛و جبهته منح الريو يكثر أذ 

مايلهثهاآُ؛إل ١^ ويكرْ 

أجلمى امحش منح إل فيحتاج حهت0، الثجود عند أمامه يكو0 أف مثل باس، ملأ 
حاذ.لأنث به، إز لا ^١ الم;ة، 

تلكان اشَإذا فإة ؤخهه«اا؛ تل الهَوت1ل ١^؛، ]ا[هدايمل 
نحاهه.أما يعني! ' الصز،اار اروتواجه اكسنى مى قريب افه رحمه قاف وجهه 

تحلكنا إذا فاتل: لوفال لكن الت، من فيكوئ إليه، حاخة لا ولأنث ]٢[ 
انثذ^محس،وثتماثاوضامح،فهلليأل علذلإس1\لأ 

حاجة.لاثه يعم؛ فالخواب؛ منذللث،؟ حويا تجدن؛ كليا 
نمثل^ئث الذي ل إليه، ظز أف فانث؛كنة ئنخدْ عل أو  t\Jكان مواء ]٣[ 

قالذي وأما الحدار. عل أومتقوسا معلما كان مواء الملة، جدران ق يكتس، ما 

كتابت لم وم(، ٤٠٦ريم)الجد، من الزاق حلث، باب الصلاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
رظ^بممحا.عمر ابن حديثه من (، ٥٤٧رقم)المجد، ق البصاق عن النهي باب احي، الم

رنمالصلاة، ق الحمى مح ق باب الصلاة، كاب وأبوداويت ١(، ٥ ٠ )ه/ أح،. الإمام أحرجه )٢( 
(،٣٧٩رنم)الصلاة، ق الحمى مسح كراهية ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمحذي؛ (، ٩٤٥)

كتابماجه؛ وابن (، ١١٩١رقم)الصلاة، ق الحمى مسح عن الهمح، باب السهو، كتاب ار؛ والن
١رقم)الصلاة، ق الحمى مح باب فيها، والسنة الصلاة إقامة  ره.بمته,ذر \لي حديث، من (، ٠٢٧



صاضاه1همشصاسممأسبجينل ٣٥٢

ممال:أعلام، ثها حميصة ق افب. وئّوو صل ،؛ LJliرْءمحقبمها عائثه وويتذ تإ 
واقتوقحديثه، نن حه؛أ \لي إل تتا ادهثوا هذه، أعلام ررثعلش 

ئممقء.

عئاررأبممح، لعايثه؛ س البن لمول يلهه؛ ما يديه وبإذ يصلا أف ويكنْ 
الثحاوي.ووا0 صلأقا< ق ل يتزض ثصاويزه يراث، لا هإد4 هدا، قرامك 

نظرفإذا الومحي، فيها أي: موساه، تكون اجد المفرش بعض ل يوجد فكعا منجده 
لأفبه، يتؤى لا فانئ اي هدا الإنسائ اعتاذ إذا أحيانا لكن آلهثة. إليها الإنسان 

فائهعليه داوم إذا لكي فيه، ويئفلر فيه بمأكو فإثه الموسى هدا إل يئفلر ما أول اف الأن
وعدما.وجودا العلة مع يدوو فامحم به، تنثم لا 

البمرى،الرجل عل( وصْ البمك، الرجل عل مره بممد أف التنيل.س•' آ ١ ت 
الشاب؛عل سق لا أننا والغالث، لها، داعل لا حركه لأيه مكروه؛ القرمة ق فهدا 
إلبماج بحث الشاب عل يئس لا وطا المقصل، طوال، هو يهمأ ما أكثز لأف 

أذعلميه حرج لا القراءْ فيه تطول، ١^^، القل أو الكبثر لكن، قدميه، بين، المراوحة 
إذازيا لأي الءئلأْ؛ ل له أنخ كان إذا ذلك، تضئ، بر ت، تن بص 
القدمان.ثش، القيام ْع'؛^_J، حميعا القدمم( علا اعثند 

دحمهآثنهاستثنى ولهدا علميه؛ هان هنأه علا ومره هده علا مرة بينه،ا راوح فإذا 
عن:طول جي  ٤٣١دأثا ذِلك،. بمثطغ لا ي أن\أ ؟كون أن )ري فقال: 

مثْاا.هد.ا وعق مره، هد.ا عق يوكؤ من بد ملأ الإس<ابا، 



٢٥٣ه1و،اكلأةرب1بئثرءهمسمة( 

ميمهعل ماج ينتد«و وأل التحريك. فه يقل أف لأحب إن أ! عطاءل فوو 
الإنثان،عو يطوو مإنه اشلئغ ماما دلك. ينتطيع لا كر إننال ؟كوف أف إلا 
يفئجلا رْ.بمنئ عمن ١^ وكال مثْؤ هدا رعل مثْ، ٠^١ عل ثوكو من بد محلا 

^^^محالأ>ى،ثلإن:ئذلكاأا.
-أا؛ينثانس لكنه يحجة، وليت -ها نس ينتأ التابعين أقوال ]١[ 

معروف.عايرآكئ رباح أف بن عْلاء لأف 
بتنولكن بينها، يلهي، ولا القدمم(، بين، مرج لا القيام• حال j، هدا ]٢[ 

هداق هرى ولا ثح، ولا صم بدون حابنا عل الفدمم، موضع محتل اثك أي ذلك. 
محعلولكلهم الإمام، أو وخدم يمل الذي أو الخاعة مع يصل الذي الإنسان بين 

صم.ولا قح لا طبيعتهنا، عل القدمم( 
فتحاقدميه يمح انه زءم~ ~كءا بالصحابة اقتداء الاس؛ بعمى يه.عاإه ما وأما 

يلهقالصحابة كان التق. حلاف فهال>ا متثرجا الكتممر بين ما يمي حتى شديدا 
عليدل، وليس التراص، عل يدل، وهال.ا ا بم1ك-هر ومئكته أحيه بتكن—_، كعبه الإنسان 

أحيك.بكنس، تلهمهنا حتى القدمين، ثفح ايك 
الذيكان إذا وأما بالراصس، الهمج سد وإو،ا لالقل،مذن، بقح الفرج ند وليس 

أماقدميه، قح إل يئثاج هنا اكلوم-، كالهنم يكون بحيث واسعان كتفان له أمامه 
حداءعل قدماء تكون، محليعتا وقوما وص إذا الإناي( أف فالغالب عاديا كان إذا 

نئكته.

من(، ٦٦٢)رقم الصنوف، تسوية ؛اب، الصلاة، كتاب، داويت وأبو (، ٢٧٦)؛/ أخمد حرحه أ ا
ق.بمثعا.بثير بن النمان حديث، 



أحهدبذحنبلالإ،ام  ٥٥ي اه1هم هلي اسق  ٢٥٤

التهود.فعل هومذ وماو! أحمد، علنه ثص ا. العيزا ثعميص ؤيكزْ 
ءبثي الصلأْ بطل ولا ١^^٥. بخشؤع يذهب وما كثة، العت.ث، ويكنه 

.إلأنائدا من 

ولأفاليهود؛ فنل مذ لأية الصلاة؛ حال، ق مكروه العي تغميص [ ت١ 
ولأيالومحليفة؛ هده فاتتا عينيه غممي فإذا سجود، الموصع إل النظر وهي وظيفه 
اثهالسابق ظ^بمثها عاثشه لحلي>ث، عينيه؛ يمح أيه عفيمحآدةلأ،لآئمُ اللمي حال ظاهر 

عينيه•يعمص لا اثه عل يدل، وهدا الخميصةثقلن٠٠ أعلام نظرإل 
jيصل أف مثو العيش، تعميض إل معه محاج ثيء حدُثا أنه لوقرض لتكذ 

التغميصيكون ربا الحالي، هده ففي يديه، يغ، يتجول، فجعل الصبيان أحد فاني بيته 
أذعىلالحضع.

فيقال،للحثؤع، أدعى كان عنى غمضت، إذا انا فيقول،! الناس بعص ويسألا 
أدعىهدا أف ثنتقد وأنت، المكروه، هدا معل هتكذ الذي هو الشيطان، مذ هدا له! 

منالمكروه معل أل وأما الحشؤع، مراعاة مع العيش فتح هثتلذ فعود للخضع. 
للث،.بمنؤغ ليس فهدا الخشؤع عل الحصوو أخل 

*n*

(،٣٧٣رنم)علمها، إل ونظر أعلام له ثوب ق صل إذا باب الصلاة، كاب الخارى; أحرجه ا
(.٥٥٦رنم)أعلام، له ثوب ق الصلاة كراهة باب الساحال، كاب ومسلم! 



٢٥٥ةت1ساسلأةرطبئيمههمسمت( 

قفل

وابنوالخض، طاوس، ض روي لأمه واشمحآم الأي بعد باس ولا 
ِلآ[

•أجمس 

و\ذوؤو؛<لأالخه بمتل ولاثأس 

ذلك؛إل الحاجة ذقت إذا !لا اكسخبمد أذ ثكنة أنئ الصحح ا ١ ] 
دقتما إلا الكراثئ، \ص■ ي الحركات j والأنل حركة، عدها لأف وذلك 

ملأ.ؤإلأ طّش ملأ ذلك، إل الحالحه دنت، فإذ إليه، الحالحه 
أومثلا، الناس عل يطيل أف ويمشى إماما، لكنيه قدم؛ إل محتاجا يكون ومحي 

السجودق عئزا، الزكؤع ق سث،محتإ مثلان محيمل متنايسه، صلاته تكوذ أن يريد لأيه 
نللأإ.أفته وما قفزا، 

الصقاف يجدها الذي التبح أما الصلاة. ق الذي يح التبالتبيح؛ واراد 
الصلاةنر ق اذ الإنولأف طويل، لأيه يه؛ بأس ولا ا ُيمينهر بخ التبمقد ان كه 
أفمله 

آّثريذر وابن والخض طاوس عن روي بأيه وقء' ا،لولث اسندو ]٢[ 
به.ينتآئس لكنه التابعئ، ماله بإ حجه لا باثه قلمم ومحي خذهإنئئ؛ 

بناف عبئ حديث عن (، ١٥٠٢رنم)بالحمى، التسبيح ؛اب، الصلاة، كتابه داويت أبو أحرجه )١( 
•عمروة.بمثعا 

(.٥٦• —  ٥٥٨)T/ المنقح ق عنهم شيبة أيى ابن أحرجه )٢( 



٢٥٦

٧^.النلأة،\مي' الأمديناا'ِفي بم أنز ق الض لأئ 
زواهالصلاة. المنوِفي يمل كال عتز لأف بآس؛ ^ ٨٥اكم^ه هتو ؤوذ 

س.ئاواكاض:زائاثلعاأزلاأ'.
ويدئنا.للخا-تة اليم باص زلألأّز 

اكدس،،ي من هدا لكن فقط، العمزُت، ق السواد أف الوائ الأمويان: ا ١ ] 
سودا.ليت، يت، ١^١ غالب لكن توداء، الحيات بعفن تكون وديا 

الئن.مبام امتدل نأ م« >رثلأ:أز ا،لؤلم،: فوو ئائز: قال فان 
الأسلإ:تلبجاءيهالأص؟وزم بالإباء يحكء فكيف يا؛ 

لأفالإباحة؛ سبيل عل هنا الرسول أمز إل يقال! أل فالحواي، 
باجة،لم ما مقصود، لأئر حنكه هذه لمر الحركة، من ثنع أف اكل ق الأصل 

يدابعمأموويأل ّاف الإنلأف الدفاع؛ عليه ولحب فقد العمزب، أو الحيه هاحمته فإذ 
ءنذْجي•

أملوقتلها فتؤذيه، عنها التغامل يمكن لا وأحياد١ سعلة، لم ما •^^١ بماقل ]٢[ 
التعاملإف نقول: التي هي مثل بدون الحغه لكن ملته، أشعلت، إذا £، بكم حركه 

إذاآحز، باب عليه امح -دكها إذا لكن نكنت،، محها تعامل إذا اذ الإنلأف أول؛ محها 
هدألمر،عنها تعامل إذا لكن وهكذا، التهلن، جاء ح،كه ؤإذا الظهز، لح،كه الكتث حالت، 

(،٩٢١الصلاة)j انمل باب الصلاة، محاب داود، وأبو (، ٢٣٣)؟/أحد الإل، حرجه أ( 
الهو،اني؛ والن(، ٣٩الصلاة)'ق الأسودين نل ق جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمذىت 

ماباب الصلاة، إقامة كتاب ماجه; وابن (، ١٢٠٢)رنم الصلاة، ق والعقرب الحية قتل باب 
رْ.بمتن.هريرة أي حديث، من (، ١٢٤٥الصلاة)ق والعقرب الحية قتل ق جاء 



٢٥٧

نحل

jjj ) هليده وصع مدن لم هإف ؟5^؛؛، أف لة انتحب الحلأؤ ق ثئاءب
دوائه•وِفي ا'سطاغاا ما هنكظم \؛ىوؤب قاءب رءإدا اممب زثوو لمول فيه؛ 

حض.حديث وهدا مسلم زواه يدحل١١ الئتطان هإل فيه، عل يده ارقلثصع 
النجدق هإنكاف ميمه، نحش عنيساؤه،أو مق البصاق بدره ؤإن 

افنمول أف 5ْ.بمثن هنيزْ ابو روى ج ببمثس؛ بنمه وحلن، ثويه، ِق بصى 
ررى;الأخدئلمبمومممال: ض، ي ماثل \ص يلة هزأىوخانةِفي 

سي ١٥!وجهه،ِفي مثتنلإ 1و أتحث، ^، ١٠٠١محتتنلإ ١^^، منتمل 
ووصم،هكدا،، منيئل نجد لم مإل هدمه، قنت، أو يثارْ عن هئسنءي \؛ووؤب 
ا.بنضل عل بنصه ومنح ثوبه ل كثل المامم: 

إذذ;ؤمتلت. وداس مْ مذ الإنسال بمالإ أذ لأي اشل فان سلا كان ^١ أنا 
ة.أووئ ثنظه لا كانت إذا محا صحيح القاصي كلام 

الززغ،شد الزائ ق يكوف والمثل: للإنسان، السل المم، غيُ والمم 
هالزنع ق ه والمثل وأ-لراد أهمعاث نهأ ئأرسلنا ُؤ تعال: قوله ومنه 

[١٣٣]١^١^^^،4 اويث ؤوآلدمه؛عنيت لماء اي 
بينالصلاة ق يبص أ0 للإنسان محوز لا ايه عل دليل ٠ ُ الخدين، هدا ق [ ١ ت 

(،٥ ٥ رنم)٠ وضرها، الصلاة ل المجد ل البصاق عن النهي يا'—، الماجد، ياب ملم: أحرجه )١( 
ه؛هقنإ.هريرة أي حدين، من 



^^اضاهاهمنيصالإuماح^ابجءتبل ٣٥٨

أدزكغقاوت رْ.بمثق جابر روى قا بالإثارة؛ رد المحل عل ثلم ثإف 
>رإواك،ومحالت دعابي، مغ مال، إو، د1قار عليه سلمت يمحل، وهو . البي 

كوآئاؤمحم((ققشام

حذاس البث أشار وقد وجهه، قبو واشُتعال عغجل، اممب يدي بتن يقوم لأيه يديه؛ 
ثمأمانة، نحص يقوم أف يرمحى لا الناس مى أحدا فإف الأديت،؛ خلاف اله إل اثل 

فكيفالمخلوقن ُين فيإ هذا كان فإذا العظيم. الأديس، سوء من هذا أمامه، يشح 
في،اتنالخافيضق؟!

يدمه((,»أزكنت لقوله: طاهزه؛ ائثانه أف عل دليل وفته 
هلمل:نجد نم لقوله؛»هإرر المسجل،؛ ق سح أف محور لا ائه عل أيصا دليل وفيه 

يثثمحأف محور لا فإيه السجد ق يكوف أف مثل صالخا، محلا مجد لم إف معناه: هآكدا(ا 
٠.النحدحطٍثها(ر ق ءاليصاى وسلم: آله وعل علميه افه صل الؤي لمول فبه؛ 

لألالتعليم؛ أجل من منه ينتحل ما يمح أل للمعالر محور انه عل دليل وفيه 
منمحزها،يكون فد ببحفى يعصه ومحك ثويه ق الناس أمام ييصق الإنسان كوف 
به.إز لا فإنئ اكُلم لأخل كان إذا لكن 

،٤^١٣لني علميه سلم لو وأيه جاهلا، المصل، يكوف أف حاذ إذا لكن [ ١ ] 
سالم.فلا 

*ء أ* 

الساجد،كتاب ت وملم (، ٤١٥رنم)السجد، ق الزاق كفارة باب الصلاة، كتاب البخاري• أخرجه ٠( 
نيهليقنن.أنى حديث من (، ٥ ٥ ر٢ رنم ومرها، الصلاة ل المسجد ق اليصاق عن الهي باب 



٣٥٩ةت1باسلأة)وابالءمائ( 

-ٍتيٍ

اM أ ث* 

خ.بمنقابوميرْ نوى ج مكتوبة؛ صلاة عل الئ-يماوأ عل ا واحه ا-إيعه 
بحطبأذآم حنئ لخد يلْ، متى ®والدي محال؛ س افث وئول أف 
يشهدوذلا رجال إل أحالم٠ ثم الناس، هيوم رجلا آم ثم الصلاة، م ثم 

بيمحماةر«ققش.
واجبهارالخماعة وقال; محقمها ئإ؛^٧ الصلاة، ق الخ،اعه يعني! [ ١ ] 

عليهنتجب فلا النساء، ااالئجالا<ث مد فخرج مكثوتهءا صلاة لكل الرجال عل 
الرجال•مع ولا منثردات لا الخ،اعة، صلاة 

والخعاعةرمفارز، ق القيام حماعة م\قتوته،ا1 صلاة #لكل موله! وخرج 
امحتدل،ثم واجبه، ت، ليفإما الامحتفاء، صلاة ق واإّءاعه الكسوف، لاة صق 

هوالقولالمؤلم، ذكر0 الذي القول وهذا ا آخرُْ إل • • البي.• أل وُو بالخديثخ، 
قولي!ين ومحط وهوقول الأول، 

عذربلا الخ،اعه ترك من وأف الصلاة، لصحة محزمحل الخماعه أف الثاق! القول 
ابنالإسلام وشيخ أحمد، الإمام أصحائ—، من عقيل ابن اختبار وهذا باطله، فصلائة 
.^١٥تم؛هرأ' 

ئابطوسلم: (، ٦٥٧)رقم الخإئ، ل العثاء قفل باب الأذان، محاب الخارى: أحرجه )١( 
نمحهقبمتئ.هريرة أيير حديث، من (، ٦٥١رنم)الخ،اءة، صلاة فضل باب احي، الم

X٣٤٦/٥)٢(الأحياراتاس)



حتيلصدi jj الإمام  ٥٥ي اهاي على اص،يق  ٣٦٠

العبادةق واجس، كل أ0 فالقاعدة واحته كانت فإذا واجأ، الخإعه إف وقاوت 
ثكولا واجن،. إنه نقووت أف يصح لم ؤإلأ ثبطل، العبادة فإن عمدا الإنسان تزكه إذا 
لماق ك،ا يلعى، حلاقه عل النص يدن الذي التعلل لكن رة، اكعليل هذا أف 

ا،لؤأف_،.كلام 
منحا قام إذا كفاثة، فنص هي ؤإثإ واحثه، لست، الحاعه أف اكالن،ت القول 

المجدإل وذمث، مر، ألم، الحي أهل كان فإذا هذا وعل ؛^(، ١^١٥عن سمط يكفي 
الحميع.عن كفى المجد ق وصلنا اثنان، متهم 

فولوهن.ا يأJموا، لم الحإعة صلاة لوتركوا الناس وأف ئنة، أما )لقول 
الشافعي"مذمث، ررليس وأقصد يذكر، كإ الثافعل مذم، هو وليس جدا، صعيف، 
بركهاأف الحاعة صلاة عل قدو لمن ارحص لا قاوت لأيه الثخهؤ؛ الدهن؛، 

الراجح.هوالمول كإ وحوما، يزى اثه عل تدل العبارة هذه ؤمئل آ. عذرر بلا 
واجبه،أما الجاعة صلاة ل العلما؛ أقوال مذ الراجح القول، أف فالحاصل• 

المولفنذكرْ ما هل>ا عل والل>لتل مكتوبة، صلاة ل،كل الرجال عل عم فرص وأما 
أثنب؛ب5 محثي ُدالي'ي قال- اللمي. أل هريرْ أي حديث، من ){ولأقم' 
مالناس، قوم رجلا أمز ئم بالصلاة، أمز م كختؤن!،، حطب أمز أذ هممئ 

علميهمتص بالنار" بيوم عيهم ءأجرد، الصلاة لأينهدوذ رجال أحالفن 

الماحدكتاب وملم؛ (، ٦٤)٤ رقم الخإعة، صلاة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
هريرةأي حديث من (، ٦٥١)رنم الحإعة، صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع 



٣٦١ممباسلأة)باباس4اط( 

وحدثبالنار، محرقهم أف هم الرسول. أف هزه lisالحديث; من الدلاله ووجه 
وهوأصحابه به محدث ء بثي ؤؤ أو محرم، ء بثي فم أذ يمكن ولا بدلك، أصحابه 

معل•ولم هم ه الرسول إف قالوات الوجوب بعدم قالوا والذين سهل، 
همبائه الناس تحديثه من الفائده ما لكن معل، ولم هم اثه ذلك، سلمنا فيقال! 

كثن عل ؤإقرارهم التقرير، الفائدة أو التحدير الفائدة هل بالمار؟ سوم محرى أف 
الحإعةصلاة وحونم، ق دْس الحدث هدا أف نرى ولهدا الأول؛ ايه سلئ، لا الحإعة؟ 

ثمآئث ِتي حمق ^)؟١ تازقوق\ق: اهِ قزل أيما ذلك، عل دل ظاهناكإ وليس 
ينةكظم_أ ث٠ذوأ ^١ آأتلحتبلم ويلدوأ تثناى تتيم ثلآمه قلإ الصثلوْ 

حيرهموثأ-ثدوأ ^١ ظمتّؤأ بمكؤ؟ لز أئتبج0 »تادثة وتأت ورآهظم 
ولست،عم، فرض ابإعة صلاه أف عل دل الأية فهده اء!آآ'ا[ لالنه وأتلحمم 

عم.فهي الأول؛ باس لاكممل كفاثة >_ كانم، لو لأبا كفاثة؛ فنص 
أزل.باي، من الأم حال ففي القتال التلحام حال ق واحب الحإئ كانت، ؤإذا 

التيالاجتهاد ائل ممن وليست، الخلاف، ائل ممن الحإعة صلاة ووجوب 
الأنكاث؛فيها الخلان، ائل ملكل فيها، إمحاز لا الاجتهاد سائل تكل فيها، و5ث لا 

قإئكار لا بل عاط، وطا الخلان،، ائل مق إئكار لا يقول; النامن بعضن ولهدا 
عليه.ذكت فهدا لمخالمته وجه لا الذي المخالم، وأما الاجتهاد، ائل م

;هلثرشأشثفيالإنكاِر؟
بالاس،لأم واجتهاذة ]؛؛jh لو ١^ هدا \لأر\0 ولأ نأى إذا فالخواب; 



صضاه1نيهمصالإئماء4إوبجءتيل ٣٦٢

ثَدثمطاسلم

و0بنوأاللاق التاء عل يك5ز أف تحب الوجه إظهار الأل صار كإ ينثعه، أذ له فهذا 
الثومحكزولألهذاإعلألب،اثراةأذو ١^؛ 

يركهالم واجبه حماعه* *الصلاة لوكانت ت يقول الناس بعص ت قاتل قال فإل 
بالنار؟بيوم عليهم محريا أف أجل الس.من 

رحلاآمر إنر الرر«-ولت قال هل لهم■ فنقول الثابه، يلمعوف هولا؛ أف فالخوابت 
احتإل.فيه الخإعة؟ صلأم-ثي حال ق هؤلأء إل وأذهب بالناس، يصل 

فنقول:بالمار، بيوتم عليهم 4ريى الخال هذه ي يدهب أيه الحديث ظاهر لكن 
الماسخماعة وئث، ذهثوا إذا النكر إزاله إليهم يوكل والادين النكر، إرالة بانم، من هدا 

بملووأنإثم حرم؛؛ تعهم برجال *انشن أيمحا: يقال وربإ حرج، فلا المنكر لإزالة 
•حماعهأم٠ا 

الصلاة؟ئلأمامالآJأنبجيىشهءن فإن 
بالنار،التعذب عن  Jrوقد معل، لم الرسول. لأف يجور؛ لا فالخوامح،: 

شوقد ٠ والدئية®؛ الئناء من فيها ما *لولا المثني: ق صعيفه— —لكنها رواية ق يم 
الض.أنش؛الاراُ

بمولا>>ّتدل م للصحة، شزط أما زعم من عف ردا بالشرط؛ه؛ المول نفى [ ١ ] 

قالهصعق أبومعنر وفه خ؛هبمنن، مريرة أبا حديث من (، ٣٦٧أحد)V/الإمام )١(أحرجه 
١(. ٤٧الأوطار)٣; نل ق والثولكو ٤(، ٢ الزوائد)Y/ صع ق الهبمي 

حديثمن ٣(، ٠ ١ )٦ رنم اش، بعداب يعذب لا باب والسثر، الحهاد كتاب البخاري• أحرجه ( ٢١
اله«.إلا  ١٣يعدب لا ْلالار خت.بمئنبالفظت هريرة أي 



٣٦٣مماباسلأة)باو،اثبمائا( 

دزجه«وعفرين بحش اسا١' صلاة عل ا-نجاعة صلاة اريمصل اللمل لقوو 
نثاةءءث« ء •الإقاذا" \ض' ^j، يا؛ش، زممت قد. ئممق 

\ق'ح

درجه١١وءشرين بحئس المد صلاة عل الخهاعة صلاة التح، 

أحثالمد صلاة ق يكن لم الصلاة لصحة ثزطا كانت لو اثه الدلألهت ووجه 
إطلائا.
وذلكصحح؛ غم وهدا عدر، يه من عل المدار  ١٠كلمه حمل وبعضهم [ ١ ت 

ولأف ٠٢مقةااارصححا بمثل ثال ما له ؤت أوتامز مرص ررس قال البل. لأف 
عليه.إئم لا المعدور 

فتكوذشلت، دزخا إذا الونل محزة لأف اللام؛ بمر الاثنان: ]٢[ 
اللام،وتح؛ك أذ ، مجسساكنه، الهمأه ما, ساكنه كانتر اك, اللام ٠ ساكنا اكاء 

الإمم.وأثامحنمحمحز.بال:
نحقدأبا عل ^٥^ ي ررالإثثان ان بحدبمث، الزلف استدل ]٣[ 

عليهاف صل التح، ْع نام حنن عباس ابن بحيث ستدل أل أيقا ؤينكى باكن، 

اياجد،كتاب الم؛ وع(، ٦٤٧رقم)الخإعة، صلاة يضل باب الأذان، كتاب البخاري؛ أخرجه ر١( 
;ْ؛.منن.هريرة ش حدث من (، ٦٤٩)رقم الخ،اعة، صلاة فضل باب 

(،٢٩٩٦)رنم الإهامة، ق يعمل ماكان مثل للمانر يكتب باب الخهاد، كتاب الخاري• أحرجه ، ٢١
ق.محد.الأشعري موسى أي حديث، من 

موصىأبى حاويث< من (، ٩٧٢)رنم خماعة، الاثنان باب الصلاة، انامة كتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٣( 
;محهبمثه.الأشعري 



سقضاه1شهمهاهالإئماسبجينل ٢٦٤

^؛،٤١١ق صغ أم لإل لدلك، حماعه؛  IjIS"أوزوجته عبمْ الرجل أم مإل 
أحمد:ممال هزض، ِفي أمه لإف التهجد، ي عباس اس أم البئ. لأف جاز؛ 

ثث1ه::ئءلزأمزبجه

٠.عودُ موابن ٠ حدث وكيلك، ؛، التهجيرق وصلم آله وعل 
أةعل والدليل بدليل، إلا الفزض j بث، ام ل بث، U أن الدلالة: ووخئ 

أفخكزا ؤا الصحاثة أف دليل« الفزضإلأ ي بث الم ل ررمابن 
.الكتوبهاا عليها يصل لا اله راغير قالوات به توجهتا حئ،ا السمر ق راحإته عل يمل 

قدوهم بدليل، إلا المزض ل بث ام ق بثج ما أف عل يدل مما ذللأؤ، فامشنا 
اثكتوثها<.عا لأمل »ءيأنه قالوا: راحلته، عل يوتز أيه حكوا 

ملأ،كان إذ بالصبل وتنعقد و\وؤلإإ الخعاعة انعقاد عل أدله عندثا اسا المهم 
بالصبل.ثئتقد ١^١ وال۵وابح ٠ أحمدر عن روايتان ففيه قنصا كان ؤإن 

 Mء أX

لم•وم(، ٦٩٨)رنم الإمام، ار يعن ارحل نام إذا باب، ا'لآذان، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
(.٧٦٣)رنم وئامه، اللمل صلاة ل الدعاء باب، ايارين، صلاة محاب، 

رنماللتل، صلاة ل القراءة مملويل اسحبابر باب، ايانرين، صلاة كتاب، ملم: أحرجه )٢( 
(٧٧٢.)

وملم•١(،  ١٣٥)رقم الليل، صلاة ق القيام ؤلول باب، التهجد، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 
(؟٧٧٣رقم)القراءة، تهلويل اسحباب باب السافرين، صلاة كتاب 

صلاةكتاب ومسلم: ١(، ٠ ٠ )٠ رقم الممر، ق ارتر باب ارتر، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 
عمرابن حدينا من ٧(، • رقم)•الممر، ل الدابة عل الافااة صلاة جواز باب المسافرين، 
قنهتعا.

(.٤٢١٣(،والإنصاف)Y/والمرحالكبير)آ/ (، ١٣١الخي)Y/ انفلر: )٥( 



٢٦٥ممو،اسلأةابابا1بماطت( 

محل

ررأجأذزمحك!لثلأةي ِكزو ي زتجزطفيِفي 
صل،لإمحتج((ققه.

اتحدررلأمبار زاتمحوتي.:
إلأِواس«ااأ.

الصحراء؟وق البيت ق فنلها محوو أو اجد، المق نحل أ0 محب هل ا ١ ] 
يصلأف ان محووللأنذلك عل وبناء البيت،، ق فنلها بجون ايه )؟ئيقم* المؤثث قدم 

اضعيفلكنه الذهب من المشهور هو وهذا الحإعه، يشهد ولا بته، ق بامرأته 
المجد.ق تكول أن محب أثه والصواب حدا، 

اتجدا<ُأ'ِفي إلا اشجي بار ثلاة »لأ ضعيف: لكنت ١^، لهذا ولا: 
أدثهأحزى:هناك لكن ضعيف. الخدين، فهذا 

الناس،يوم أف زجلا يأمر أف هم الير. أف هريره أي حديث، ق سبق ما منهات 
هؤلاءلأف ٠ ارر بالنبيوتيم عليهم ى فيم الص_لأة، يشهدوذ، لا قزم إل يطلى ثم 

٢(. ١٣)T/ (، ٤ الفر)Y/ والشرح (، ١٣١والخي)Y/ (، ٩٤الهداة)ص: )ا(انفلر: 
عناياب ول خ؛ققبمن، مريرة أن حدث من وضره (، ٤٢سنه)ا/• ل اكارقطتى أحرحه )٢( 

الحافظمنهم أئمة، ضعفه والحديث، موقوفا، خجنبمد عل وعن مرفوعا، جهنبممحا وعاتثة جابر 
الحبمِالتلخيص ثابتؤ. إساد له ليس ، فعيفوهو الناس، يحم( مشهور فقال،ت حجر، ابن 

.(nn/T)
الماجدكتاب وسالم: (، ٦٤رقم)٤ الخإعة، صلاة وجوب باب الأذان، محاب \أبخري\ أحرجه )٣( 

خ.بمنق.هريرة أب، حدين، س (، ٦٥١رمم)الح،اعة، صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع 



صاضاهانيهمههاسممأسبجينل ٢٦٦

عذرليآكذلهم فلم ل؛يويّا" جاعه ررئصل بقولهم؛ عنهم العذاب يدمحعواأف امكاغنم 
•المجد عن التحلمج 

نعم.قالت الأداء؟اا ئلممغ هل ١٠فقال: أعئى رجو اّّتاذنة . ١^ ولأف 
الماجل..ق الخإعة حفور نجب اله ل صرح نمس وطا ®مآجب® قال: 

تحلإنسان رركل قلما: إذا اجد، المتعطل منه لزم القزل حدا مما لو ولأتما 
ثعاترمن شعاوْ نفقد وحينئذ تتعطل، مزق اجد المفإف البت(( ق بأهله حماعه 

الماجد،ي الخإلمة إقانأ اتزم إل ننهم طي من الملمتن عنل ولأن الإسلام، 
الإسلام.هوهدي هدا أل عل إحميع شبه وهاذ.ا 

عنها.سحلمث أف للإنسان ثبور ولا الماحي، ق واحبه أحا فالصواب: 
مملحةجب إل الماجد تكون أحيايا الحاصر: وقتنا ل آله مهنا ها ولكي 

صيقواطلأثا كانوا إذ أولا: فإئبمم المجد إل حرجوا ؤإذا مدرسة، أو حكومة 
هذهق لهم يزحص فهل تحثوذ. ولا يمقول وربإ فيه، ينثوذ ورثا المجد، 

نتب.فالحواب: الدرنة؟ ل تحلوا أف الحال 

لأذاهلم.دفعا أولا: 
ُس:لأيومحلأ:يبسصمج.

واحدة•صلاة ق عارض أمر هو إما رانيا، داؤا أمرا ليس هذا أف وثالثا: 

النداء،سمع من عل المجد إتيان قبب باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب •سالم! حرجه أا 
خ.بمنه.هريرة أبير حديث من (، ٦٥٣رقم)



٢٦٧ه،باسلأةربابارع4اس( 

ررهوضلخاومكنوتي.:
الرجل،بغ صلأيؤ مذ أرش الرجؤن لإ وصلاته وحدة، صلاته مذ ' ١^١١

ءلإنأسإلاضأتال«ين)ك(.
أئصل،فيه ممعلها عنه، شثه فيه ا-بجاعه كئتل منحد جوارْ ق لكف نإل 

نأفلءةثوبم

الدائنةأفل أل لو الناس! بعامة اس ملها التي اادواير بعض ق يقال وكدك 
الوفلقنهؤلاء يعص ولذهب جهة، من الناس أمور لتعطلت، وذهبوا الدائرْ أعلموا 

أتمأحش ^١ اليت،، إل يدم، م شل، أنه عل محئج وائ، هو كا محؤهم إل 
الناس.به سهد ثيء وهذا حاء، العمل إل جاروا 

عليرس-، ئ مهائتكم؛ صلوا أذ ق لكم نقول! أيقا هؤلاء فمثل 
وعامةبالحمهور اس ملهم لكنوا إذا ولأمم صياعهء وعدم الوقنإ حمظ ين ذلل، 

الإنسانعل بمعب وثائق هناك يكون رد،ا ولأيه ذهبوا؛ إذا الناس يعطلوف الناس 
منأو الضياع من عليها حاف تركها ؤإل ويمثح، يرجع لم ال؛اب ينلئ، أف 

علدليل ٥^١ الدىهواقئدمي!أكثنمحا،وفي ]ا[أزرهتامنؤكاء 
صلاثةلأف جافه، نجليان فإمحا الأول الحائ ظتؤ وفد رجلان دخل إذا أنهُ 

وحدة•واحد كل صلاة مذ أرش جينا 

ئشط١^ هدْ ق فهدالأنئ حال كل عل هدا. عل دليل من لأي أولا: ]٢[ 
عنيْ•ق صلاته من أمحل فيه صلأية فصارت خاطرهم، وتحر ويموتإم، اباعه 

باتكان.يتعلن لا خارج تيء إل يحول لأمر وهدا 



اسث|ضاه1هميصاسمماسبجص ٢٦٨

م^١؛، لكنا نإذ أنغ. فته الئائ لأف أنصزام ثالختق تنجدآم وم 
اها٢لJJjهمأوامحع

اسهذا صان أني فيه الطائ لكنت فإذا أني، فيه الطاقه لأة قالوا: [ ١ ل 
معكله وهدا القديم، و أول نمار الآحر، من أني وجه عل عئإ؛ل ه عبادة محل 

ل٤ونهأو إمامه، يلاؤة "قنن آحر مجدا الإنسان مصي قد لكي ا،لكان، مراعاة 
حارج.لأمر الثقل هذا فيكون ذلك، أفمه أوما درس، فيه أولكؤيه عالما، 

مجدمن وهوأصبق الأئش المجد ل يالصلاة هذا ينتقفى هل قائل: قال فإن 
بالم،الديك مجد ق الصلاة ذللئ، وْع أفدم، فيه والعيادة ءفي4ادقلأآؤقلأأ، البي 

اسبق؟انه مه بحمن الاقمحي الجد وف صلاة 

الرسولمجد ق فالنوعية أتصل، هنا الؤع فأصل هذا، عل ( Jjbلا فالخواب،: 
أفصلوهو قياددلأأبممُ، الئنلي حاتم تنجد هذا أف بالوعج والمرائ أمحل، 
محاك.من اؤثل غالن، لأف محل، له لكن وذللث،إن،ا الئئل، 

الأبعد،بمصي قال: ئى ومنهم الأفزءنج، بمصي قال: من العلعاع فمي ]٢[ 
تجنأف ش أنهُ ه الض عن ورد قد لألأ قالوا: الأرب، بمصي إنئ قالوا: فالذين 
أومعناْ.هذا ا. آحزر مجد إل محده الرجل 

ررأغثولمضاتي.:^^^لأن:ضتالأيدسلوابمؤل 
(،١٣٣٧٣)رقم ( ٣٧• آ/ )٢ الض الٌجم ق واممراف (، ٤٣٢)T/ الضعفاء ق الشل أحرجه )١( 

وقال،اياحد،. ينتح ولا مجيء، ز أحدكم >لمل مرفوعا: رء؛هبمثمح عمر ابن حديث، من 
الرمذؤ،،الضر بن أحد بن محمد الطراى شخ إلا موثقون رحاله (؛ ٢٣)آ/ رالجمع( ق اليثمي 

ترجه•من أجد لم 



٢٦٩ةت1وااسلأةرباو،اساس( 

لأنه!غلواحد؛ منجد الناسفي احتئ ثالأفصل ا دماا اتلد لكف ؤإل 

وُ؛تيي زلا مئة، كثغ لإ اشجي ^١^ هإذ ه، خن وأة ائ 
زواهلهى٠٠ حيث وثثومى اممه، متاجد اممه إماء كنثوا ررلأ اي لثوو 
أحمد.

أمافيئةأسمَشم.
يدلهو بل ، JbuVlيقصد الإسال أف واضح دليل فيه ليس الثاف والحديث 

الأبعد.ا،لكال يفصد أف لا فهوأمحل، المجد عن مكائة بعد إذا ا0 الأنأو عل 
ضياف الأنإف العلم،: أهل من فال نس قول الوجوم بض مى هدا وينبه 

الأجر،يآقثر أل أجل ثى بعض؛ بن يعفها اخلوات، يدئ أف المجد محي إذا له 
ّكلj »له الرسول قول لأف بمس؛ لا وأيه ذلك، خلاف والصواب 

،l^^jولا ا-ئا يوئع لا فنحن العتادة، اخلوْ يعني: ا نحلوهاءر حطن؛ 
عنكحا ونجل درجه، ثبا للئ، يري حطوة• بأكل ولك معتادا، مفيا منيك، واجعل 
خطثة.

قمحثمعوا أف فالأصل والأعداء، السالمان بين التي الحدود يعني؛ الثم [ ١ ] 
للأعداء.وأدل للمهيبة، ذللث،أوئع لأف واحد؛ محي 

الساحاا.،كتاب ت لم وم(، ٦٥١رنم)الفجر، صلاة قفل باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
خ.بمن.الأثعرى موصى ش حديث، رنم)'اآآ(،من اجد، المإل الختنا كثرة قفل باب 

ابنحديث من (، ٦٥٤)رنم الهدي، مسنن من الحإعة صلاة باب الماجد، كتاب ت ملم أحرجه آ ٢ ) 
ق.بمثئ.مسعود 



صضامايشصالإئماسلأءتبو ٣٧٠

ئتطق^تل١ا.عي ملأت«ثش »دمجن وِفيووو: 

ثومال وزقه لأم أذو اللمي. لأف ا بالئساءل يصلا أف بأس ولا 
أبوداود.زواه ذارها. أهلا 

قولة!وأما وغيرمحا. ' اضحيحيزر ق اجد الممى الماء مغ عن الثهي [ ١ ت 
الصحيح-و فلتس ٠ لهرا'ار حثي ُربجوثس 

ا-ختلم،وقد الحإعه، للماء يس لا ائه ٠، بأس ؛رولا \,لمؤبى.' قوو من علم ]٢[ 
قخماعه بم1ورا أل للماء ساح— —يعني! يس لا قال! من فمنهم هدا، ق العلمإء 

يصلى.لم شئن ؤإف صلين شئن إن يعني• البيوت• 

وخمسقالتبمس•
وميلمتنقال:لأيإ.

صلاةأجز ظن لا فإنش حماعه يصين أف لهى يس بأيه القولر عل وحى 
لزجه؛وعترين ثبع عل تئصلن لا ض- الماجد، ل الرجال ينالها التي الجاعة 

واشُأظإأ.١^^. علمهأ تجي الدين الزجال ل كلمها الواردة الأحاديث لأف 
 M ه*

(،٨٧٥)رنم المجد، إل بالخروج زوجها الرأة استدان باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
مطية،نحرج لم وأما ثنة عليه يترتب لم إذا الساجد إل الماء خروج باب الصلاة، كتاب ومسومت 

عمرابن حديث ر؛م)آ؛؛(،من 
الماجد،إل الماء خروج ل جاء ما باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٧٦)Y/ أحمل الإمام أخرجه )٢( 

ةهعاة١•عمر ابن حديث، من ٥(، رمم)٧٦ 



٢٧١ةت1باسلأة)باباسائ( 

نحل

ؤمدووركا-قإعةوا-لءئعةبخاثهأسالأ

نجن٣ الداء ثجغ رامن ثاو: . ١^، أو عثاس اثن روى ئ اآرص؛ 
١^؟....................زن1 مئزلأسني،قارا::ازضواف، 

٠الأحقنر وهو^١^ يصل أف س 1. الص لأف معز؛ لا أثة معناه لس ا ١ ت 
صلأيئ؟فهلثصح لوفعل العناء: واخثلث الطعام. أوبحضزة 

لأفالطعام؛ نفسه ننوقال ولوْع الداثعة، ولومع ثمحح، إما نال: من فمنهم 
يكوفأف لأبد وهدا صلاته، ق ئنثه وعمحصز صلاته، ق نحشع أل أجل ثن هنا الم، 

لكنلسءلالكءال.

الإنسان،وانشغال مائيا، المن، حضوو عدم إل ذللث، أدى إذا أيه والصحح 
صحةبعدم نقول قد فهذا يتتثمث أو يتعقز نجده دحسثا الأحبش مدائعة ق سنجا ولا 

الظاهرية.هومذهب كعا الصلاة، 

نقول:فهذا وأوكايا بواجباتنا بالصلاة ياي أذ يتهلع لكذ يدافر كان، إذا أما 
علمناإذا ولكن صلأْاا *لا الحديث،: أف مع ثبملل• لا ولكنها مكروهه، هنا الصلاة 

قبورلا فهوا الخشؤع، من ثيء معه سيكون والرجل الخشؤع، ذهاب هي الحله أف 
بمعلما يدرى ولا مول<، ما يدري لا وصار بالأكؤ، الخثؤغ ئثد لو أما إبطالها• 

صلاته.ثصح لا ياثه القول يتوجه فهتا الدامعة، ئدة من 
حدثعن (، ٥٦رقم)•الطعام، بحضرة الصلاة كراهة باب ا،لساجل.، كتاب لم؛ مأحرجه ر١( 

رء.بمهااعائشة 



سقضاه1همنيصالإئماسبجضو ٣٧٢

تم'و6نلأ".ةن,و• ض;.ءنذأن 

بنب U ض الخاز  jjjJLقتتأهأنى ءق لكن ج دلل ور;تا ]١[ 
الدليلثى أول فهو الخاص بالدليل تأف أف أمأكى إذا لأيه وصحته؛ سنية ق المقاو 
لحميعبشموله ينلم ولا محصوص، اثه \قنأ يدعي قد العام الدليل لأل العام؛ 

المميئن،عل أقرائه حمح يتناوو لا العام إف قالوات الأصوو ^;؛ بنص أو كإ الأفراد، 
الأزاد.حح  J^-Jلك!ئظاهئسل 

فالثنةالثق، وأنطلته صعيف، ائه ^٥ ٥٧٠الأءراد حح يتناول لأ راو4 القنل ثكن 
وعلعلتا الثلأم ~يحنيت دللئا قلتم  ١٥! ٣٢عفيمحآئو!،لأئأآ؛ الرمول هوو هي 
الأنض((راءوطاشث م

أقرائه.حح يتناول العام أل ق صريح 

الدليلوكر فالأول عام، دليل وفيها خاص، دليل فيها اله مأساق، إذا فأنت 
•الخصم منازعة أو التخصيص، لاحتإل الخاص؛ 

السيانةل بمثي كرجل عمد، غثر عن كان إذا الإحرام ل الصفد قل فملأت 
ؤُإيستعال• لقوله كفاوه؛ ولا فيه إئم لا ثيء، فيه ليس فهل،ا عند، شر صدا فصيم 

دليل^١ ]الأءزاب:ْ[ محوثأه ^ تا ه م، أطآثر يآ شج هٍم 
يثننم؛'♦ مم؛دا ذغ نئن ؤوس تعال؛ بقوله قال والأحر الناس، من واحد به امتدل، 

•بالعام بمتدل م لخاص يا فبمتدل بالقاعاJة، أتق فالثاق [ ٩٥]l_،: ه أقم ثى ثر ما 

الصلاة،محاب ت لم وم(، ٨٣رقم)١ الآ-محرة، ل اكشهد باب الأذان، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
سعودبن اف< عبد حديث من (، ٤ • رنم)٢ الصلاة، ل التنهد باب 



٢٧٣ةت1باسلأة)وابالبماط( 

لص،أن سلطان، مذ مسه عل حاف زسواء ا-اثديثا. لهدا والخوف؛ 
أوصتاءثألم، مذ ماله أوعل ا، يعطها معة ميء ولا يلرمه أوعريم شم، أو 
 ،f َاوسرهه ت-اأا،

قولههو الحءاعة تزك ق با،لرض يعدر مذ مسالة ل أقوله أ0 أريد الذي قالعام 
طُ:>لأيجآشُثثاإلأص4

قالعامه والاياثر [ UA]_:من.،ه يآلدن عوؤ جعل وقولةت [ ٢٨٦]!^:
الأحايين{.وكيلك، ممرة، هذا 

فهويكفيه ئيء عنده وليس يلرمه غريم مذ حاف إذا الحد، هدا ]ا[إل 
للمسجد;حزج إذا أية وقني كثترا، يطلوثة أناس له الذي اقلس اف فالإنمعذور• 

واكالالمحد، عتية عل وواحد الهلريق، ق وواحد البائح، عتبة عل واحد إذا 
حياتهكل مل لو يض: وفاء. تحد أف إل معذور فهو هزلا؛، من محقي المقت، 3، 
مذيأتموذ الئرماء هؤلاء لكذ معذور، فإية العرماء مذ حويا الحكاعة؛ ْع يمل لا 

وجهإزت

دووه(كمنت- ؤ تحالت لقوله الني؛ حى ي الإظار يلزمهم أثة الأول،■" الوجه 
[.٢٨٠]اكرة؛ طل"اك 

الحعاعة.صلاة الرجل هذا يرك أف 3، سببا كانوا أمم الثانرت 

مفندارمالاا وكلمة صيلع، أو تلم، من ماله عل حاف إذا أيما وهذا ]٢[ 
علالخثار حال{ لو قالوا; ولهذا يي•؛ لم لأي قل؛؛ ررؤإف أية؛ وظاهره فتعم• مضاف، 

ماله.يضّح لأيه الحعاعة؛ ثزك فله تحرق، أل حبره 



^ة(ضاه1همهمصاسمماسبجحنيل ٢٧٤

باُلإعةساعل إف عئدْ اووديعه '، نمرغ هاف عريم عل دين له ؟كوف أو 
ابمتازا أوثاطور طيخه، أو حبزه الإايى أو دابجه، قرود قاف أو وركه، مصي 

فلهيصل، ذهب إذا الإسمنت حلطه صد أذ نحثى كان إذا أيفا ذلك ؤمن 
أّزغلأثه ايص— ت —يعني ايبس حلطة عل خاف إذا وكدللئ، الخعاعة، يرك أذ 

صيلع،مذ ماله عل خاف إذا كذلك الح،اعه، يرك أذ فله الإسمنت، حمود من أيقا 
هداوثالص الخكاعه يرك أف فللث، الصبي ١^، فاز أول، باب مذ ولدة وعل 

الإنسانش الواسم، أيام السؤي والمسجد الحرام المجد ل ممرا يقع وهذا الصبي، 
وهذاصئاف،، عن لتحث، الحعاعة؛ برك تعذر إثك ت فنقول — ينهللق —والمسئر بصبيه 

١^•ثى أذل أي•' أول، باب مذ 
البلد،قدم غريمه أ0 له ذكر يستنرب، للعامي نقوث؛ لو هذه أيقا، وهذه ا ١ ] 

بموقم،والغريم الصلاة،، قامت، ررقد الإقامهت يسمع وهو الإف، يسافر موف واثه 
يلمتدلأذ يمكذ وهذا منه، حمه ليأخد غريمه؛ إل ويذم، الصلاة فييغ السياراتا، 

لأوآ الآح؛ثان*أ ولاوهويدافئه الطعام بحصزة ءلأصلاة الرسول بقول عليه 
ثئضزفلا ومسافئ الموقم،، ق غريمه أف يشعر وهو الجاعة مع صل إذا اف الإن
كشرا،ماله كان إذا مئا لا التلعام، حصر لو مما أشد قلبه وانشغال الصلاة، ق قلبه 

ثماهُ.الغريم وكان 
يدغأف فله عليه، موممذ لأيه الح،اعة؛ تزك فله الحاوس. البستازت ناطوو ]٢[ 

يصلى،ذهس، إذا قليه ينشغل سوف ائه هذا عل والدليل مكانه، ق ؤيصلل الحعاعه، 

حدثمن (، ٥٦٠رقم)الطعام، بحفرة الصلاة كراهة باب، اجد، المكتاب لم؛ مأحرجه )١( 
ة؛ءيمئها.عاسة 



٣٧٥ةت1باسلأةرب1باربماط( 

قافمريض ثه يكون او رممتؤ، هوت قاف منافر أو منه، ميء مرهه قاف 
جاا،أنضث|زمئقافءااأو

لإاسهثمحمحقالزاكا)ثثلإاغ:م 
علُرحي مل• ملأ افه® ومول محمدا أف ®أمهد قنت،؛ إدا مطيرت يوم ل لموليه 

■محزمه،ااثئعه إل مر، حير ض من دلك، معل بثوأكم® لط ®صلوا ومل• الصلاة® 
عثه.ثممى زالنحلا٢'. الطني هتئشواِفي أ-؛محثلم أف كرهئ، نإل 

ئزلألأنه به، لألإم ا،لكال هلا ولوترى 
شحشىيميز، لا صار حتى الرص به مل الل«ي المريص مرادْت أف الظاهر ا ١ ] 

ثضع.وشإلأ، يمينا ويدمت، اريص هدا قرخ أف 
ابقيلهان هال لو امرأه معه مثلا إنان العير، ق يكون ما أمد مى هذه ]٢[ 

فينثىمثلأ~ حائض —لأنها المجد لاثدحل وهي عليها، حاف المجد راُ—، عند 
المسجد،عتبه عند معها نمى أل المتثحنن من وليس معذور، أنث، نقولت عليها، 
مكان.أي أوإل البيت، إل وهي أنت، اذهنؤ له! فنقول 

الأعذارلأف الخزف؛ س_، الأعذار هذه عل الدليل أين هائل: هال فان 

لأي
ينألبج؛ ي هوؤ -كثل ^^١ فه: فالحمد إ ننتهي لا الأءالائ ولخكن فالحوادثه: 

المائلوهذه قواعد، والثريعه ، -٦١الإحاطه يمكن لا والحوادمث، لالخح:هي[ -،ه 
قثى.لأيه قلبه؛ لانثعل حماعة ْع يصل ان إنلوذهب المؤلف ذكزها التي 

علارحل ت لأمل قال؛ وهوأية ر.بمهاإشكال، عثاس ابن كلام ق ]٣[ 



^قضاه1ششصالإئماسبجمحل ٣٧٦

كانواؤإذا الصلاة، إل أقبلوا يعي• الصلاة،* عل ررحي قول• أف ذلك ووجه ؛ الصلاة،،ُ 
صلواالصلاة،،I •ثل ررحل بدل فقول الصلاة،( قل ررأقبلوا نةولت فكيف، هعدورين 

و،رحابما•
بيته،ق صل ولو ثفلح اف الإنلأف الملاح،، عل ررحي نقولت رثا ولكن 

الأذانألفاظ أ0 يمثفي هذا نقول1 ثإ الصلاة،، قل ررحي إلا فته ليس الأف والحدث 
صلاته!ق لوقال العناء! قال ولهذا به؛ يتعبد مما كلها ليت أي! تمديه، كلها لست 

صلاته.ثبطل لم افه،، رسول محمدا أف أشهد اممه، إلا إله لا أف أشهد أكر، راالأJه 
أماالحديث، هذا عليه ؤيدل كلامآدمثن، لأما ثطلث،؛ الصلاة،، عل ارحي قال! ولو 

والتشهد.التكبيمث يقصد كا بذاته مقصودا ذكرا ليست، 

ن.بمعا!عباس ابن حدث فوائل• ؤمن 

يعني!عرقه،، الحمعه ارإ}؛ قال! سوت؛ك؛إ،، صلواِفي رامل! له! قال جقبممحالثإ انه 
لهمرحص فلهذا متحثة؛ وأما يواجتة ليسمن، أمتا ظاف يقلن أف حثي لأيه ااواحتة،، 

البيوُت،.ق يصلوا أن 

ْعالماص، عل يشي كان إذا الحمعة رك ق عذر المطز أن أيصا! فوائد؛ ؤمن 
الإنسان.فيها يعدر ذلك، ومع الحمى، الصلوات، مى أؤكد الحئعة ق الحاعه أف 

الؤحهس،إل رظ^بمتمحاتييميل ءثاس ابى أف الشخصثة! الحديث، فوائد ؤمن 

(،٩٠١)رمم الطر، ل الخمعة محضر لم إن الرحمة باب الخمعة، كتاب البخاريت حرجه أا 
(.٦٩٩)رمم الهلر، ق الرحال ق الصلاة باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب ت لم وم



٢٧٧ةتاباسلأة)بابااعماس( 

اءئ؛كنص زثدا ازرء، ص \ؤ البي1ةو ١^ ذص: 
يمولم موئل، مناديا يأمر كاف افه. رنول أف يقهبممحات عنز ابن وى رج 

......................

قالالخليفه إو مال: ولهذا التثدي.؛ إل يميل كان فانه لأ.بمئمح، عثز ابن هكسن 

عمر،ابن تشديدات تحب قال: )الوطا( يصنف أف أراد ل، لآ"هاسق م١لاي٠ للأمام 
أر؛التسهيليالتثديد احد أذ بين ما اله مق الأمر دار لو لكن ٠. ءباسر ابن ورحصن 

ولأدعئزوا«راايئزوا وقوله؛ ' س.ئا<رالد.ين ررإو قوله لعموم بالتسهيل؛ أحدثا 
ذكزها؛ئرجالى القيود وهده ا-إثمعة— ق لا —يعني: بالخإعة خاصة هده [ ]١ 
jتكوف لا وابمة اتاردة«  'ش\ذ0 و الئد1ة راالئج قال: لأنك ١^، 

ثدييهرح الجاعة يرك ل عذر اله يعني؛ با"بمc١عة• خاص اله وانحح وهذا الليل، 
وبارئهوثدييه رح كانت إذا الطر، مى أس تكون قد وهذه مظلمة، ليلة ق بارئه 

ثعتا.فيها أ0 ثلث، لا مفللمه والليله 

الإفللأملأف ئفنمة؛ تكوو أف الليلة ق لأتبجط أنث ا الأصحادح٠٤بعض وذكر 
سضل:إذاكانمحاكئشاليدة؛ارذة

هووالخليفة  I.(y)ص.'1 حلدون ارن وتاريخ (، ٧٣)Y/عياض للقاصى المدارك ترتيب انظر; )١( 
العبامى.المنصور أبوجعفر 

هريرةأي حدث من (، رنم)٩٣ير، الدين باب، الإي،ان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
٣(،• رنم)٨٣والاحتلافج، التنانع عن يكر0 ما ؛اب، بر، والالخهاد كتابه البخاري; أحرجه )٣( 

حديث،من (،  ١٧٣٢رقم)التتفبر، وترك بر بالتيالأمر 3، بابه بر، والالخهاد كتاب، لم; وم
ة.بمن•الأشعرتم، موس أبي، 

٣(.)آ/آ• والإنصاف (، ٦٢)T/ _ انظر; )٤( 



صضاهاهمهمصابمماسبجءتبل ٣٧٨

^١؛.ئممق ٣. أو اورذة ^ ٥١ِفي 
ثمؤقتةتوؤإيا^ل

ثديية،ياوده العتاد، الترد غي باوذة تكوف أف لأيد لكن الحإعة، ترك ق عير فإما 
الخروجق ْشهتهلم من أسد فيها الخإعة إل الخروج ق الناس مئمه أف شك، لا وهذه 

إلالحامفي>:نلاكياب،.
الث1زلأف ^^١؛ يكوو لا الحم ق أنة عل يدل، ٥^١ نقوو:؛0 قد ال1ئ [ ١ ] 

الخصرق تكون فهي المثمه العئة دامت ما وقد الحصر. بخلاف مثمه مظنة 
ؤإئإسديدة، فه وليسى ريح همه لس ترون~ ~كءا الحديت لكن السفر، ق وتكون 

منالخروج الناس عل يئن التي الاودة بالليلة المراد أل شك ولا بارد0ا< ررلإه هي 
الرويةرءإف قلمنات لو لأثنا يعذر؛ ليس فهذا العتاد الثيء أما المسجد. إل ييؤتئم 
وأثاالشتاء. حمع ل الحإلخة صلاة يتركوو الماز ص الحإةة« تزك ل ئدز الحتاsة 

الحفركذللأؤ.ق فيكون المشمه،، العله دام ®ما فنقولات الثموار ءق قولئ.' 
يأكلحتى فيندر إليه، تتوق، ومنه الطعام عئصر أف العدرت من أيثا هذا ]٢[ 

المقيميسْع يالتق— ممتكه شدة —عل عمن ابن وكان ينصرف،. ثم ويسع، 
٠٠■ءثّائها من ولايقوم وهويمنى الصلأْ يقيم 

!.،-ئ 1ئُ؛ َ،بَ أ.ُ 1َ, ْ َِْث مثء.ٌ  صلاةومتا ق عشاؤ0 يكول أل عادته من قبمل لم إذا بإ مقيل هذا ولكن 
لأليعن.ر؛ لا فإل الحإعة صلاة ومتا عناؤه يكوف أل عادته من جعل فإن الحاعة، 

أوالحصولالطعام طهي يتأحر أف مثل طارئ طرأ إذا لكن محيوحر، بميم أف يمكنه 
(.٦٧٣)رنم الصلاة، وأنيمت، الهلعام حضر إذا بابج الأذان، كتاب، اJخ١ريت أحرجه )١( 



٣٧٩ه1ساسلأةرب1باادأم1ط( 

العشاءقدم #إدا يندر ~ذهلا البيت خشمغ له لعير يتأحر أوم ذللث،، أفته أوما عليه، 
ظأدؤواُهموالمشاء«رأر.

مشغولا،قئثه يكون فسوف الخإعة إل جاء لو لأثه الحإعة؛ برك فيغير 
فهنابوصفها، يثعلى ما عل المحاهظة مى أول العبادة بلااتإ يتعلى ما عل والمحايظه 

الهذسا.وحفور امحؤغ يعني• عئؤ، موف العبادة ذايث، فإ0 الطعام قدم إذا 
المعريبج؟أذان ومت ق إفطازة رمقاف ق الناس بحص قائل: ق1ل( فان 

ينتغيفلا الهلث، ال١■حتة مى ايس مى ليس اثه مع عارض، هذا فالخواب: 
ممرولهذا فشيئا؛ شيئا الطعام العدة فأعط العدة، فرل؛ بعد فيه نفع أكلا تأكل أف 

يحدالعشاء ونححلوف تتمر، وما قليلة تمرات عل الإفطار عند يقممروف الماص مى 

والجثاء.المعرب ؤإثا العشاء، صلاة 

المولفنعدها المي الخوف صور من ذكره متق ما أل هذا من ناحد أل ؤيمكى 
الومتج،ذلك ق وجودها تعمد فإن الوقت، ذلك ق وجودها يتعمد لا أن بثزط 

وماالصلاة، وت إلا يبنجر لا أوالتناء الصلأة، ونت، إلا تجز لا حبار يكوف أف مثل 
وم.ذلك، أية 

يعدرفائه ذللث، حصل فإذا الإنسان يريد ما غز عل الأمور تاق أحيايا لكن 
•متق ما عل 

لم:وم(، ٦٧٣رنم)الصلاة، وأفت اسيام حضر إذا باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
لآئدبم،آا■عمر ابن حدين، من (، ٥٥٩رقم)العلعام، بحضرة الصلاة كراهة باب احي، المكتاب 



٢٨٠

مالنرترمح.بميا عائثه وزن ج أ؛ اوأحدمحاا الأحبى يدائ أف ١^٠١^ 
ثدائوئؤ ولا الطعام، يحصزة أحدثم يصل ررلا يقوون اممه. وسوو< سمم، 

الأمحوناةس؛•
عمنابن أن ووي تأ يئصرْ؛ ولا موله قافإ مريب لة ؟كويا أف الئامن• 

وركها.إليه مدهب للجمعة، تحمر وقد زيد، بن سعيد عل استفلح لأ.بممحا 
قاز،ترمح.بمثن هريره أبو روى نقا امحور؛ أمكنه إدا يعدر قلا الأعمى ئاما 

المنجي،إل بمودنجا مائي ل لتس افب، ننول، يا مثال،؛ أعض رجل لؤي. اض 
٠٠الداءئالصلاة؟ ررأثغ ئمال! دعاه، قلنأول لة، قزحص له، يزحص أف مألة 

شيجرواه ررقأجإ،اا قال؛ يعم. ثال،ت 

محل

أحدمحاثوى لإل حالإا، وا.لاموم الإمام ينوي أف اُحاعؤ صحة مرط نمن 
منه،،وحوذها قبمتر بالكه، ايعمدمحت، إينا ا-؛قناعه لأف صح؛ لب صاحبه يوف 
ثوىنإف لة، ماموم لا لأنه يصح؛ لم صاحبه إمام انه منهيا واحد كل يوى ثإل 
باحداف ثوى نإف لة، إمام لا لأنه مح؛ لم ماموم انه منهنا واحد كل 

4ُلأمممحامحائة،دا

عندكان إذا فإد4 الزج، مداقعة ذلك ؤمثل والغائط، البول، هما الأحبئازت [ ١ ] 
مويممس، ويذهب الحإعة، برك يعدر إيه نقول،ت فإثنا وآدئه بطنه ق رح الإنسان 
ويرجعيتوصأ، 



٣٨١ممساسلأة)باو،اسائ( 

لمالممرؤ أو بالماموم الإمحام ثوى ؤإل لدلك، مح؛ لم يجأ الإمحام ثوى و1ف 
أ.ُإماما ليس لأنه تحح؛ 

إمامأغأ،ا ؤو\ فإف إمام، اثه والإمام مأموم، أيه الآموم ينوي أف لأبد إدذ، [ ١ ] 
له.لاإمام لأثه يصح؛ لم مأموم أوايه له، مأموم لا لأية يمح؛ لم 

يصح،لا اثه الإمامه يو لم بتي الأتتإم نوى لو اثه ا،لؤلما كلام وظاهر 
يمح.انه والصحح 

صلاتهل هو وامحتمؤ إماما، فاعتمداه يصل ثحصا وجدا كرجلي يعنى! 
U؛.أنة لم:ني الإuم لأ0 نصغ، لأ صلاثثا أن فا،لدنئراا قثاثئته، ذ وا-ثنئا 

افهصل البي باق وامتدل ُ صصح؛ ذللث، أ0 مالك الإمام وذهب 
وصل، النخو مى بخصم، احتجنها حجنة ل رممال ل صل وملم آله وعل عليه 

٠٠وراءه؛ يصلوف بأقإم يعلموه أل دول أناس وراءه 
علمقد يكوف أذ يشل ه البي باق الصحة بعدم يقولول الدين وأجاب 

إمامهم•انه فنرى  ٢٠٦:
لآءه١نئثماللث، إليه ذم، ما المحح نقولات المسألة وقعت، إذا حال كل وعل 

لميتؤالإمامه.بتن الامحإم أف يمح انه مى 
(،٤٩٦/١(،ومحهم)١٧(،ص)٢/•٧٠٧/٢محس))ا(اظر: 

والإصاف)أ/يآ-ا/آ(.
)'ا(الموونة)ا/ا،لإا(.

السانرين،صلاة محاب لم: وم(، ٧٣١رقم)اللل، صلاة باب الأذان، محاب الخارى: أخرجه )٣( 
خ؛هيبمثن.ثابت، بن زيد حديث، س (، ٧٨رقم)١ يته، ل صلاة اسحباب باب 



^قضاهانينيصالإئماسبجءت؛و ٢٨٢

قفل

ناينايث مميه •ء1ها، اسمل ثم صفة، عق أحرم يإف 
ثجوولإمامتك، محتوى معك، محأحرم إساو جاء لم مممردا، أحزم إحدائن: 

محصلئنه، محاخزم عثاس اثن نئاة اتيجد، 3، يصل محام الين. لأف الم؛ 
•بؤاليثه.ققء 

علته؛ص محنا، جار معه، يضل مذ محيء ة°لجو وكاذ محزض 3، كاف ؤإذ 
ءإ•محفل ر.,عمح رجبار جابر نجاء وحده، يالصلاة أحرم الم. لأل 

ومنلثإ.ابوداود زواه 
محُلامالإسلام

الصلأة.

ئعنا0اوالثزصِفي الم، يصحِفي لأثئ الإجراء؛ عل يدل، ما وعنك؛ 
الصلاة،أثتاء ق الإمامه ينوي أف يصح اله الصحيحة، هي الرواية وهده [ ١ ] 

أحد،معه يدحل أو وليس؛نحو لحل أم أحد، معه يدحل وهويرجوأل لحل مواء 
المرضل ستا الص ل ست، وما الم، ق ست، لأيه يصح؛ فإثه أحد، معه يحل ثم 

إلابدلل•

والمرض؟الهل اوي نعل هوالدليل ما مائل• مال، فإذا 
مسائلإلا الأحكام كل ق اشوكا وقد صلاه، سمى منهما كلأ أف الدليل يلنات 

كانوملم آله وعل عليه افه صل اقل أو ذكروا رمح.بم؛ثزلثا الصحابه ولأف نادوه؛ 



٢٨٢_( UAllub)_luLi؛

احمدتممال معهم، يصلا أف ماحب حماعه، هحصزت متمردا أحرم إ الثانية 
الإمام.مع ويدحل ا، ١^٠٨^٥١ ^ aijاف أحب!ؤ 

ذلكمدل ُ المكتوته«ر ئتها يصلا لا أثه ررعتر قالوا; به توجهت حيئإ راحلته عل تحل 
ضأناص-اويامومإلأبمم.

إمام؟اثة الإمام أ0 سّرط لماذا ئاتل! مال ؤإل 
وهوالمأموم صلاة لوثهلمنغ ولهن>ا ببعض، بعضها صلاتينا لارتباط فالحوابت 

وهوإماما يكول أف نوى لاثه صلائه؛ ، Lilaالإمامة؛ث عل الإمام واستمث واحد، 
ًٌُآ 

ممرد.

مىأو والمعروف فنص، ق يحل وقد الصلاة مطع كيف مايلت مال لو [ ١ ] 
شرعي؟بعدر إلا منه عمج أف له محور لا فإية فرض ل لحل 

يمطعمذ فزق؛؛ن وهناك تقمالها، أذ أجل من الصلاة قهير هدا أف فالحوابت 
يكملها.أف أحل من يقطعها مذ وبين منها لبمحلمص الصلاة 

اريدنالت طاف أف وبعد فعلمه أثناء ول بالحج، ألحرم اثا إنأف لو ذلك ونفلتر 
ومعيفطاف ففعل، الحج، مذ لأثئلص للعنزة؛ والثعل الطواف هن.ا أجعل أف 

هالءا.محور فلا لبلي•؛، ورلحع وقصر، 
أحزمالإساف هذا أف أي جاز. متثتعا لأكوف بعمزة؛ أتحلل أف أريد قال! أما 

فمصزليصيرأجعلهاعنزة، ؤيدأف هال؛ ومعي ولثاطاف  ١١حجه "لسك فمالت با-ني، 

صلاةكتاب ت وملم ١(، " * )• رنم الفر، ل الوتر باب الوتر، كتاب الخاري. أحرجه ، ١١
٧٠)رقم الفر، ل الدابة عل الافالة صلاة جواز باب المسافرين،  عمرابن حلءيثا من (، ٠
ن.ئاا.



صضاه1نيهمصالإئماسبجحنبل ٢٨٤

ووايثان؛ممته معهم ودحو بمعو لم لإل 
ء.محلإ:زالإيامواص 

مأموما.عتعلمها حاوأف إماما، ثقته محتل حارأذ لثا لأنه محزيه؛ واكانية• 
ا،الإمام يطول أف يحو جاو، بعذر الإيبراد ثوى لم مأموما، أحرم اكاكه؛ 

لثحلص.لا أكمل هو ما إل لسقل المرض هذا ^ ٠٥لأيه جائز؛ هذا نقول• متثتنا، 
ؤءتذمحث.أخمد الإمام قول وجه فهذا 

بملأأف ندر لمن وسلم آله وعل عليه افه صل البل إدن من يوحد أف ؤينمحت 
أفشل.إل ممفول من انممل لأيه ُ هاهنأاار ارصل له؛ قال القدس ت، سق 

أنهمهي أحمد الإuم ذكزئ ١^، ا،وألة إل أقزبج وهو ظاز ،^،^، ١١.لثال ام 
وكوفمتثتتا.١^ ^iJ؛ 

الئأث.ْع يتامة أن ١^ ٥^١ لأيكن بممث، الأئ؛ أن:فض وكيلك [ ]١ 
نجيفهنا بالئأث، بالإحلال \0ي/\لأ ولأيكن الإمام:نئل لوكان بمي: 

يماريه.أن وجويا 

يمارمه؛أن ذحسا الط٠أسه عدم أما محوز. لكن يمارمحه أن نجب لا التْلويل ول 
يلأJها٠وهذا ١^، أركان ئ م بذك إلا أتامة أف لايخئ لأم 

حصل،أصابه أو باس، فلا الصلاة مى فائمتل رعافج، أصابه المأموم لوأن كدللثح 
وحد0.الصلاة بقيه ؤيصل يتمرد أن فلمه الإمام، ْع يمي أل عليه ؤيشى 'ءازادتا أصابته أو 

ونمل أن نذر س باب والندور، الأتمان كاب داود: وأبو (، ٣٦٣)V/أحمد الإمام أحرجه )١( 
هؤهقتن.جابر بث، حال• من (، ٣٣ ٠٥)رقم القدس، بيتؤ 



 Luاسلأءر؛؛tjU  )٢٨٥ا1ج4اءة

قاوتهؤصئ جابر روى ة دحؤْ؛ أو حدث شق مذ لعدو صلأيئ مثد أو 
مميلوخدم، ممل رجل فتاحز البمرة، بوتة ممرأ مومه، دمح.بمنق معاد صل 

ثناذ؟«ررأقانأنت:ا مماو: ذبك، ئدو!ة . ١^؛، مش ملاق، ناس:ا ئ: لَ
ممح.ئققء.

بعترإمامؤ مئابنه رك لأئه صلاثه؛ هندمتج عدر لعي الإمزاد ثوى نإف 
الممردعل بناء يصح، انه وجئ وفيه اقازمؤ. ث شر لوثركها ما مافبه عدر، 

٢^١؛.وى إذا 

فقط،مثال هذا الإماماا يهزل أل ررثحو قال! يم ارلعيرا، الؤلم،ت قول أو الهم 
الحلنر•سل عل وليس 

يلحذالإمام كان إذا الصلاة مذ هئج أف للمأموم محور هل ئايل• قال فإف 
^١؟

لمأو ينسل لم لو ولكذ الصواب، له ويبئ عليه وبمثح محج، لا فالحواب؛ 
ءام.العير أف المهر عرج. أو له فحينئد الخزف ينم 

الإمامه،نوى متمرد وذاك الانفراد، نوى مأموم فهدا عكهثي، قياس هدا ا ١ ل 
وهويصل،حماعة لوحصنت في،ا ذكزه الدى الثاق الوجه عل الأمام نوى أومئمرد 

عدر،بلا ينمرد أن محوز!المأموم ايه الثافعي مذهب هو ذكره الذي الوجه وهذا 
وملم:آله وعل عليه اش صل قوله لعموم عدر؛ بلا يثري أف محور لا أيه الصحيح لكن 

وروضة(، ٢٤٦)؛/والجموع \،؛(، A/T)لارافعي الكبير والشرح (، ٠٣٥ )٦! الأم اظر: )١( 
(.٣٧٤اّالين)\/



^قضامهمنيصالإئماسبجضل ٢٨٦

'،ا-خوثا إمامة شتق أو مثل لعدو، إماما صار يم مأموما أحرم الرابمه• 
لأيصحاآُ.وعنة: ؛؛يصح. ١٥

يصاحمؤأحدمحا ائم تلم هلنا الإمام، ح الصلاة بنص منان أدرك ؤإي، 
'،هإلكافنيسركإصح.وجهازا مميه قسها، بق 

لأ"اُررإمحامحلالإما؛هم 
يزولالروايتتن" إحدى ~عل عدر بلا الإمام عن يممرد أف بجور أئن القول وعل 

منحلث ا،لنرُتا صلاة يريد ثخص لولحل فنا الناس لبمفى حصل الذي الإشكال 
ثلاثا،صل لأيه الرابعة؛ إل الإمام قام إذا بجرد أف يصح كيف وقالت العشاء، يمل 

الانفراد؟جاز فكيف ؤيثالم، عئلس فوف 
م.بلا الأمراذ محور لا أثث ي إخمائا لست، المأله أولا: نقول: 
أزبما،الزب أذينل محوز لا لأنة نزئ؛ ئدز هدْ الحال هلْ ل وثاتا: 

العشاء.صلاة من مذ فيا الإمام ْع ؤيقوم ؤيلمء، فيجلس شزعئ، فهوعدر 
يصح،.< ٧١١٠الأول والصحح ]١[ 

الئلأة.أناء ى ألحدث ]؟[يعنى: 

فاماقد اتان دخل ^١ يثغي لا أنة ^ وبJا وعيثها. الئلحه الوجهان: ]٣[ 
وجهان:فيها أثه الملأف مخي؛ فيعا إمامالثر انا لالثاني؛ أحدهما يقول أف الصلاة بحض 
إنثثنتح.ئ،.يقول: من فيه وليس بالغ، ووجه بالخوان وجه 
لم؛وم(، ٧٢٢رنم)الصلاة، تمام من الصم، إقامة باب، الأذان، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 

رْئ^بمتن,هريرة ش حديث، من (، ٤١٤رنم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، كتاب 



TAUممساسلأةاااو،اسائ( 

'،لعيرا متمردا صان م إماما أحرم • الخامثه 

قطاماثبا ما لقضاء انان ئم إذا الاس، عل تشونا هدا فم ل إف نأ 
واحده.زكعه إلا يدركا ولم حهريه، الصلاة كانت إذا سإ ولا حماعه، 

لوكإ يمح، لا فائه الإمامة، عن وثئل ه، ينفامند الإمام أ0 لو يعني! [ ١ ] 
الواقع،ق معذور فالإمام عدر بلا الأموم امني لو أما الائتإم. عن ا،لآموم نحل 

الإمام•بذم بجو،ت فالعير 
كانؤإذ بأس، فلا لعير كان إذ نقول! الإمام إذا ومأموم، إمام مثالهت 

وحده،يصل أذ وأراد الإمامة، فنح وهوإمام الإمام مس عذر• لعثو مثالة 
الحدث،ا،لآموم يسبى أذ مثل لعير كان إذا أما عير، بجون لا هازا ت مول 

بأس.لا فهلءا متمردا؛ ولحده الإمام فسمى متصرف، 
لأ0بأس؛ فلا متمردا الإمام نبقي عدر، بلا صلاثه قطع ا-لآموم لوأة وكيلك، 

منذورا؛منهمدا فبقل الإمام، انحسار بغز صلاثة قطع فالأموم ليس؛اختاره، هدا 
ضلساموم:لأتجصلأءلأ،.

صور؛ثلاث ألة للمقمار 

مذانقل لأية يصح؛ لا فهدا عدر، لغز إمامته الإمام قطع الأول؛ الصورة 
صلاته.فتظألث، عذو، بلا انفراد إل إمامه 

إشكال،ولا حائز فهدا لحدر؛ ا،لآموم صلاة لأمهلاع إمامته الإمام دُني الثانية؛ 
له.



سقضاه1نينيصالإئماسبجينو ٣٨٨

الإمزاد،الإمام دسؤي لعير، صلاله متد أو ا-لتدث، يسبى أف مثل 
صح.لخم لكل لإل ح، 

ائت،انام عن أل:>م مثل بمدر، نائزئا ضان نأ إنانا أنترم الثادته: 
ومبميُالأول، صلاة عل ويبنجر الصلاة، أثناء ِفي ثممدم الإمام، عدر ثزول 
وجهان!مميه ماموتا، الأول 

افبرمول رردهب يال،! رمح.بمئه نعد بن نهل روى ثإ يصح؛ أحدحا! 
بكرابو محل الصلاة، قحانتج _4^؛، لبملح ^٥؟،؛ بن عمرو بنحب ل إ. 

الصم،،ق ويم، حش فتحثص الصلاة، لب والنامي اش. رثوث، مجاء رْ.بمتة 
انصزفن((ئإ هصل، اللمي. ويثدم الصص، لب انتوى حر بكر ١^ دانتأ■حز 

•قذ،ظمحلاأ 

للإمام،صح فهنا عدر، بلا ائتإمه الآموم ^ ٥٥١إمامته الإمام ^ ٥٥الئاكه! 
الآمومتحت أف باحت؛اره ليس لأيه له؛ صح فلا صلاثه فهلخر حال كل عل والمأموم 

فهوتعدون.البقاء، عل 

لندر،مأمونا كنته إل إمائا كزنه من انممز المادتة المسألة هدْ 3، ]١[ 
حصرالصلاة ؤ؟ متع فالثا بالناس* *صل فقال! الخل، إمام حلمه إمام يكز! ما ومثاله 

يكونإماما كان والذي الإمام، هو ؤيكون يقدم، أف الخي لإمام فهنا الحي، إمام 
مأموما.

مأبو صل حن وسلم آله وعل عليه الله صل البت فنل ذك عل والدليل 
نْ.بم؛ءزيصف>ولالصحابه فجعل الصلاة أثناء ؤ؟ الس. فجاء بالناس، نيهبقنئ 



٢٨٩ةت1باسلأةرب1باسئا( 

اممهصل الثثر فإذا فالممت، صلاته، ق يلممغ لا ;.محه بكر أبو ولكن بأيدبمم، 
يتأحز،أف نْ.بمق أبوتقر فأراد مكاثه، إل اللمي وصل حش وملم، آله وعل عليه 

رصيءفيهادقلأهؤئمُ الرمول لأو افه؛ لبممد يديه أبوتقر فريع البي.، فدئعه 
والرسوليتأحز أ0 عل أصز لآ.بمه لكنه غبطه، وهدم له، إماما أبو؛،بر يكوف أف 

أبىلأبن كاف *ما وقال• ظياقلأهؤقثمُ، للرسول إكراما التأحر؛ عل ينصر يديعه، 
الصلأْ،الرمول حإ فكمل اممه.٠ رسول يدي مح، يقدم اف محاقه 

الصم،ُُق قام حتى تأحز وأبويكر 
تائل معرر فيها وهذه 

الن؛ل•حالم، تقر أب، فال منصته؛ مد لأ للإكرام المخالقه أل الأول! الاسألة 
منصته.الحالمة هذه تكون فلا للإكرام، حالمه ولكنه ءقوأئثْؤئم، 

حاءحمن، ٠ ا-محويب؛ةر صي ق هقهنث طايب أي بن لعل وي ما ونفيرها 
افه»ئنم يكثوا: أف عل واتمموا ^، ٥١١ق للمفاوب عنرو بى سهيل 

١^فقال الئهلماا، بانملخ، اكت-1،؛ ولكن الرحمن، ثعرف ررلأ سهيل! فقال الرج؛ماأ 
م_لماا. الثهارباسمك، فكشت،! الثهم،ا ئانماثف رااكثتج! م! وملآله وعل عليه اممه صل 

(،٦٨٤ر رنم الأول، الإمام فجاء الناس، بوآ لحل من باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه ا ١ ر 
بنمهل حدث من (، ٤ ٢ )١ رقم حم، ص من الجامة تقديم باب الصلاة، كتاب ت لم وم

خ.ءتن.صعد 
(،٢٦٩٨رقم)فلأن، بن فلأن صالح عا هذا يكتب، كيف، باب الصالح، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

الراءحدين، من (، ١  ٧٨٣رقم)الحديبية، ق الحديبية صلح باب بر، والالحهاد كتاب ومسلم: 
رْ.ةتن.



محمد١٠تكتب أف يمكن لا ر«هنلت قال \به رسول محمد علته همي ثا ررهدا قال! 
بنمحمد  ١١ت اكتب ولكن مثعناك، ولا قايلناك ما اف رسول اثك نعلم كنا لو اف® رسول 

رسولارمحمد كتب أذ بعد وذلك أبيك، إل سستك قزيس، رحال من كعبمرك اش،ا عند 
تواكتب اف، رسول محثد ^؛ ١١١طالمتات ش بن لعل اللمي فقال اف® 

ءفي4أئخؤئمتالرسول فقال وابى. أمحوها، ما وافب قال! اف® عند بن محمد 
بيده.ءفيهأكاوءؤئ؟أ الرسول فمحاها إياها، فاراه 

بمدلا ه الرسول م رد ق امة ؤإقظ^بمثق، طابب أبي، بن لعل محالمه فهده 
ءفيمح\لصلأؤئم.للرّول وتحظنإ إكراما معصنه؛ 

عليلثإ؛حلف، الذي الإنسان محالثه أف ٠ الإسلام شيح أحد ثم ومي 
ليسوهدا الإثم، عل مبناه الخنث، لأف كفاره؛ فيه محن، ولا حنثا، يعد لا له، إكراما 

يلزمفلا يحلن،، ولا أيحل، ما وافه فقالت،؛ لتيحل، واف مثلا؛ قال فلو 
اثنعل العناء حؤغ لكن حصل. وقد الإكرام أراد لأئة بالكفانة؛ الأول الحالم، 
بمث،.

نحنتقولول؛ ثم ثيء، ل فتخالفوثني الباب هذا عليكم يتميح أن أؤيد ولا 
وهذاأحوال،، لها القرائن إثا الباب، هدا ينمخ أ0 أحنى الإكرام، باُسف من نخالملئ، 
اممه®.عيد بن محمد واكتنؤ امحها ١١قال! ءفييادقلأْؤكلأأ الرسول 

٥(.٠ .٥-؛ .اسة)ه/ الامحارات ;١( 



١٢٩١ةتاباسلأةرباواا1عماذ( 

بنمحمد رامحال قولود،ت صاروا الذين أف اادديبتة صلح قضية ق المحت ؤمى 
إممنقول! ائب،، رسول ، ^١١٠١يهولوا! أذ دون اش® عبد بن محمد وااح\كم الألب٠ا عبد 

يوصفنولم ١^٠ عبد بن ®محثد نوت لو لأيه بجغي؛ لا ما إل بجني ما تركوا 
ثيء.المنسؤ ق صار أوصافه أفزف مي الي والرسالة 

قالتولهدا اش؛، رسول ^٠١٠ ١١محل! اف،،، عبد بن محمد ا؛ ثقول! أن من بدلا 
محمدأراكب فقال! اممه® عد بن > ^١١٠١نكتب! اف® رسول )رمحمد نكتب ما ةنيش1 

ابنعداش(ا,

إلالرض" اللب رربمم عن بميل أف :يدا، الرمول. يزصى كيف هيوث فإذا 
اف®.عبد بن ارمحمد إل افه® رسول رامحثد وعن اللهم® ررئانمك 

يرد؟لا فإثه الملمى مى ذهب ومن إليهم، ردْ مسل،ا جاء من أف آحرت وشرط 
أذورمحصست وحنثت، عيوألآلأهؤئمُ— —نامحته المائة حيتإ؛ركن، الترم لأيه ئلثا؛ 

ماررواف فقال! كمي. أف واث حرنت، يعني! المصواء® ررحلأت الماس فصاح كمي، 
تنتابأف يمكن ولا يثع، أف أحن الخن لأف 7ييمه؛ وهي عنها وداع المصواء® حلأت 
لهاداك "قال وما المصواء، حلأت ما رروافي محال! الثوء. هاJا من حانه وص البهيمه 
فهابمفلئول حيلة بمألوق لأ ررواله قال: م ^،(^ ٠١١حابز حسها وتير بخالق،، 

الخزبجمازن، هدا عل ^١ ولولم صافيأهاءاهرا؛ثمسئ، 
المسورحديث من (، ٢٧٣١رنم)الحياد، ق الشروط باب الشروط، كتاب المخاري: أحرجع )١( 

Sics^^ejالحكم بن ومروان نحرمت، ابن 



اجمدبذحنبلالإمام ص ي اماي ض اصيق  ٢٩٢

هلأنفوزه ائ ثبؤ ذبك، إل ياقة لا لأم' لأ:ملح؛ واش: 
ا.ساوJها لا ١^١ لأو ثه؛ حاصا 

اعتباري،اص هذا محاج لا أو عقاج ايه اله ومالخصوصق، عدم الأصل ا ١ ل 
أذفيح،ا، الخإعة، حمح عند مول ذا ليس ناسه لتكون الحي؛ إمام إليه محاج فربا 

حاجة.هذا ق ؤيكون الصلاة، تهم هولكمل يقدم 
ائاغفإ الحي، إمام من ألحسن النائب وأف لذللث،، حاجه لا اثه زص و لم 

بمل•ولم وسلم آله وعل عليه الاله صل، اض رسول ثى وبع ومد ذلك؟ جواز من 
الخصوصثة.عدم فالأصل يٍر« حاص ه،وا >اإل 

عندشثن إل يلجوول وعنهم~ عنا الله ~عها اإعلإء يعص أف اعلموا ثإ 
الآصلحئواإلها:ضايىب(

منسوخ®.ااهذ.ا التحثص عن عجز العاإأ'إذا فتجد ءالننخ® الأولت 
حاص؛الرٌّولُُررهذا قالت ورد مما اشثلص عن عجز فإذا ®الخموصية® الثال! 

النسخ.عدم الأصل لأن محور؛ لا وهلءا 
يعدرهمان مهمم، من قيه لأبد والنئح محكمه، المحوص أف والأصل 

باكار؛خ•والعلم الحْع، 
رندثش ^^١ ءغ؛؟لت اممة هال، لثا ولهذا العدم؛ فيها الأصل والخصوصنه: 

ort ١٢٠٠؛^١ ■^^ ٠١أق ؤا لحج آلمحبج< ؤ أؤث لا 4^، قثتظك محيمرإ  ١٣٠
بلعرج" عل؛كا ؟كوف لا ر'بم يقل• فلم الرسول، ْع والقضيه لالأحزابتم؛ّ؛[ ؤئلتأه 
أحلما أف إشار0إل وهذا ]الأحزاب:؟*؛[، ه حج وآلنو٠نيرا بخف ي ءؤ,ع، فال،! 



٢٩٣اسماط( باب اسلأة)  ١١١٥

شل

أنتنرأإذا الي دنيثال١ا؛ ثيا لإ:ضل الفلاة ك ثإذا 

واضح.نص وهذا لي، أجز للثّوو( 
لكأح1ل1ونا يعي• ْأ ' تالأحزابت ه مهمهثه ^^٧٠ ت قال الخصرصة اف أراد ول، 

دؤثنمن لاكن -فا.لبمتثه مدكما أوأن أدأد إن لاقى ستا رمت ون مؤمنه امرأه 
أدتينير؛اه]الأنماب!'ه[.

١^كوي به؛ ضز فلأثاكأن4ُلأيجوزأن الاJقا أمور من لإثا أثا [ ١ ] 
دائشواإلالئلأة«رأ*.:ارإذاتمظاالإس 

أنبعد رجل ت يعني بجور• لا فإثه ابتداء كان فال أحرى بْلاعة اشتعاله وأما 
ثبوز؛لا ذلك فإف عليه، كانت فائثه يمحل أوذهب رات؛ه يمل ذق الصلاة أنيمت، 
كان-ؤإن لأحمد رواية وق ايقتوته«رآ* إلا صلأ0 محلا الصلاة أئنت، ررإدا قوله؛ لعموم 

ط.لا هوالراد وهذا أس،«رأا ام ارإلأ نثدهاصعفا-: 
العبادة،ق شنع قد كان قاف العبادة، ق ثنع قد انه معناه استمرارا كان ؤإف 

اجد،المكتاب ومالم: (، ٦٣٦رمم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
ويؤلآةنأأ.مريرة أي حدث من (، ٦٠٢رقم)وسكينة، بوئار الصلاة إتيان استحباب باب 

السافرين،صلاة محاب لم: وم(، ٧٣١)رنم اللمل، صلاة باب الأذان، كاب الخارى: أخرجه )٢( 
ثابت،بن نيئ حديث، من (، ٧٨رقم)١ بتته، ق النافلة صلاة استحباب باب 

كلام.وفيه لهيعة، ابن فيه ٥(: الجمع)Y/ ل الهشي، ونالط (، ٣٥٢أحمد)أ/ أخرجه )٣( 



اصضاهانينيصالإئمأسبجينل ٢٩٤

ا-الإاعةؤ\و3 هاف اذ إلا وأعها، حممها يافلة وهوِق أنمت، ؤإف 
يوه ثعال؛ افب لموو يمها وعنق: أهم. المريصه لأف ثمطعها؛ 

س.-ج}

شنعوقد الصلاة، فأنمتا ثميحل، فائتة، عليه لوكان كإ أنها، فريصه فإذكانت، 
^لفاتتة، اق 

المؤدنأقام ثم الظهر، صلاة ق وشنع فيحل الظهر، صلاة عليه تكول أذ ممل• 
يدركأذ أحل من حفيثه يمها لكن فيه، إثكاو لا وطا أنها. ت فنقوو العفر، صلاة 

الخاصرة.الصلاة 

العناءاحتلم، فقي. الصلاة أقسةستإ م نافلة، ل متع قد كان إذا وأما [ ]١ 
أفواوتعل ذللق، ق خءهإسث 

فلاةهلا الفلاة أنتن ءإذا : الي لقزو تظل؛ اكافله أة الأه: 
إذاأنت ائلخدئ، من م زاي وهدا واترازا، ابتداة للصلاة ص وهدا الكتوثه« إلا 

لمميؤإثا الوجود، لقي إما القي لأف الصلاة؛ بمللت ناقلة 3، وأت الصلاة أقمن، 
الصحة.ثش فيمي متع، قد لأيه متعدر؛ هنا الوجود وس الك،او. لممي ؤإما ١^٠٠^، 

الخ،اعة.فوات عيثي أذ إلا وئمها الافله، يتر العالعاءت بعص وقالا 
أيصاثالعناء فيه احتلم، الخعاعة؟ تفوت وبعادا 

مىالمشهور هو وهذا اللام، قبل الإحرام تكب؛رة يدرك لم إذا تفوت ت فقيل 
اسأا.

(.٢٢١والإطف)آأ/-٦٥(، ٥0/٢(،واIاJع)٤٣٦/٢واموع)١^: ١



٢٩٥ةتاوااسلأة)باو،الع|اط( 

الإحرام،تكب؛رة مقدار إلا ؛، Lipيمي لا حتى ، iiiiiljأيإ نقوو؛ ذلك عل وبناء 
ثمطنتهار،.الخهإعة هوايت، يمسى ررإلأأذ قالت ولهذا فاهطنها؛ هده إلا يبى لم فإذا 

حتىالنافلمه ؤإ ت فنقوو هذا وعل وكعة• بإدراك إلا الحاعه يدرك لا إثئ ت وقل 
اثطنها,نكته إلا تق لم فإذا نكته، الإمام عل يمي 

يو^؛٠ قال: تعال افه لأف الخإعه؛ ولوفاتت، بمطعها لا العبياء: بعص وقال 
عنله.لأبطل وهولوقطنها عام، وهذا تمحمد:'أ'آ[ 

الرادلأف محله؛ عر ق ُالآية والاستدلال سك،، بلا صعيف القول هذا ولكن 
بالنذَةصالإسلأم،وضلإاءنوض:

أهلهعل يحل لم- ومآله وعل عليه اممه -صل الثئر هو فها مطلئا، النمل إبطال 
ضاج((أس، ملقي ا)ويه قال: ص. عدى قالوا: ثي؛؟(( ^ ر>هل فقال: 

مأكزرا؛.
فيه((الدخول بنن منه ارالخرؤج بمعتى: العمل، إدهلال عن الئهي فيها ليس فالأيه 

هذا.ليس 

أس،اطلأةوأنت،فيلإكتةسوأةرب،الأةوالوهذْ 
دامحطنها.الأول ١^^،^ ق وأنت، أق؛مت، ؤإي، حفيفه، مايمها 

اضصل النص لقول الصلاة؛ أدرك فقد تامه ركنه صل إذا اده الممصل: وجه 

(،١١٥٤)رقم الزوال(، نل الهار من بنة الافلة صوم جواز باب، الصيام، مماب، لم: مأحرجه ، ١ ل 
عائشةحديث من 
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يالقاوث هقؤهقتئ هميرْ آبو ووى تإ إليها؛ ينع لم بتيه قبل أقتمغ ثإف 
الثكبت،وعوكم امحوها  ijjkLjثأتوها هلا الصلاه أقيثت ررإدا اش.ت رثوو 

رردائوا«ققشاالشي:^١، ٠٥^١^ 

صلوهذا ُ الصلأة،ار أذرك ممد الصلاة من زكعه أذرك ااس وّالم: آله وعل عليه 
إدراكهلأف كص؛ لكن شمها، ١^٤، أذرك فكوف نه يودو ونت ق ركعه 
الصلاة.نافاه من أفصل الصلاة واحسا مذ شيثا 

تلعموم فليهطعها؛ الأول؛ الركعة ق وهو أقام بأل ركعة يصل لم كان إذا أما 
ولأنفيها؛ الدخول فيه له تحل وقت ق المافلمه يدرك لم ولائه اثكتوته،ا إلا صلاة ررهلأ 

المدبي؛الحديث ق تعال لقوله بالنافلمة؛ التثاعل مذ أفصل بالفريصة التشاعل 
محشءسإوِثماسضرى.

أظض ومنهم 'رهاغوا® ^١؛• أخد من فمنهم العلياء احتلما [ ١ ت 
٠,ارماقضوا، يقوله! 

للاقي.والإتمام فاث ج \سو قال: والقفاء: الإعام بتن ووق 

(،٥٨٠)رنم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، مواقت كتاب الخاري; أحرجه )١( 
٦(،٠ رنم)٧ الصلاة، تللث، أدرك نقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الساجاو، كتاب لم! وم

خ؛ويبمتئ.عريرة أي حديث، محن 
;هتهبمته.*ريرة أي، حدبثح عن (، ٦٥٠٢)التواضع باب الرةا3،، كتاب اJخ١رىت أحرجه )٢( 
الماجد،محاب ومنم: (، ٦٣٦رنم)الصلاة، إل سعى لا باب، الأذان، مماب البخاري: أحرجه )٣( 

■رتيه^بمته هريرة أي حدث من (، ٦٠٢رنم)ومحكينة، بوقار الصلاة إنتيان امتحباب باب 
(،٥٧٣رقم)الصلاة، إل المعي باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، yTAfyأحد)الإئ،( أحرجه )٤( 

ة؛قنهتن.هريرة أي، حديث، من (، ٨٦رقم)١ الصلاة، إل المعي باب الإمامة، مماب والماتي: 



٢٩٧ةتاسانملأةرئباس4اط( 

صلاته؟احر أو صلاته اول يقصيه ما هل الخلأفت هدا عل ؤيتهمع 

ز'كاتتم؛،من أذرك فإذا صلاته، أرو مابمضيه فات لها المضاء يلنات إف 
ؤيتعوذالاستفتاح، ؤبمرأ وسورة، الفائ بمرأ فإله ١^١^^٠، الركلإن بمفي قام ثم 

®١^١٠®ماهضوا،ا ت معنى وأف القضاء، معنى بمئر الإتمام إف قال،! ومن 
قضاهن١١٠٠لكلت،:مآا[ ه ف،سننك سخ ؤش-نهلا تعال؛ افب بقول واستدلوا 

الأجلموسى محي لالممص؛اّ'اآء آ'لآبمله مح( فش ^^-١ تعال؛ وبقوله "أء-ةىُ' ض• 
 Iأتمه٠٠ ١١يعني.

®اقضوا،،فمعنى بعصا، بعفه يمز الرسول كلام إف وقالوا• 
»اأؤا((شث لكن العربك، اللثة ل وارد ؛®أنيا،ا  ٠٠®امحوابر تقلأف ®^١٠٠ أىت 

منق.U بناآعل الإتمام لأف لم:رذ؛ بارامحوااا 

الذيالفائتة الصلاة من او الإنبمضيه ما أل الراجح• القول، فيكوف ا هن• وعل 
اللتتنالزكعى وكمث الفاقة، عل فيه فبمثصؤ صلاته، آخز هو الإمام مع فائه 

فهناالطناسه، لماJته دوثه حس لو محفبما همم، الإم١م كان إذا إلا اللهم بمضيهنا• 
لامح،.

رمحته؟الإمام زاد إذا المسوق ق تمولوف ما قائل: قال فإذ 
أذيلزمه شل حمتا، فصل تها والإمام اكاج، الركعة ي الإمام ْع لحل 

يلزمه؟لا أو بركعة يائ 
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سإء:قولان فيه 

أولهو يمضيه ما إف قلتان إذا سيإ ولا ركعه، فامه لأثه يلزمه؛ قال! من فمنهم 
ويقال!الماله، هذه ق فيلمعز هذا وعل ببا، فيلق الأول الركعة قاسه فقد صلاته، 
.صلاته® ثبملل ملم صلاته ركعةِفي زيادة ثعثد ءرزحل 

القوJ٠وهذا يأئ«با، أف محور لا بل بالركعة، يائ أذ يلزمه لا قال؛ من ومنهم 
هوالمحح.

هأفيا«»ثا!١٣ قال: وملم آله وعل عاليه اش صل البل إو قاتل: قال فإذ 
يتم.أذ محب ركعة فايته وهذا 

أئنكالذي وهذا »هأبجا« قال: زنوا« أو قاغزا ثاوفز »u يمل:لم لكنه ئلنا: 
قولفيكون تامه، هي بل ؤإ,( حتى الادزثاقصه صلألمه إ0 ي٠الا: فلا ركعه فزاد الإمام 

والأحكاملإلأي هذا لأة نكثه؛ الإطء زاذ إذا U همج ءآفيا« »ى،٣ الئّول: 
الزائدةبالركتة يأق اثه عل دليل لآ1ؤئ\اا قوله: ق يكون فلا وال٤ث^ر، الغلواهر عل ثش 

ثيءعليه ينحص لم هذا فيقالت ®^^٠١٠١ لموله؛ 7،ا؛ يأق لا اله عل دليل قيه بل عندا، 
الآلحنىثطاي،بالإتمامؤ

ؤةل1>ما لأمر الصلأة ثمطع أف أردمت، إذا يمولول: ؛ ١٢١٠١١بنص مائل: مال فإذ 
.٠٠١٠٣*ومحيمحا لحديث،: شلميابام؛ 

(،٦١رنم)الوصوء، نرض باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ١  ٢٣/ ١ ر أخمد الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه؛ وابن رنم)٣(، الطهور، الصلاة مفتاح أن جاء ما باب الهلهارة، كتاب والرطى; 

ق.بمثن.طال، أن بن عل حديثؤ من (، ٢٧٥رقم)الطهور، الصلاة مفتاح باب الطهارة، 



٢٩٩ةتاوااسلأة)باباسئأ( 

أصحابعذ جاء لأنه قوات حاف إدا ثسا سئ أف باس زلا 
١^.ش؟ااااإذاخاقوا ننوواشهأبمإكازا؛غو 

آحزها،اكاليلم لأف ملام؛ بلا مطعها قطنها فإذا صحح، ضر هذا فالخواب! 
ثيء•دون بلكها لها، ^i؛ وها 

الركنهإف ت نقوو ركنه، وزاد الثانته، الإمام مع لحل إذا المسبوى قائل• قال ؤإذ 
فكيف،غنتب، فلا منزوعة، غتر ركنه تكون زائدة كانت، إذا الإمام ببما أش اش 

أمثروعة؟ ضر وهي بوؤ، للممحسمسج 

فإنالفاثنه، فيها تزك لركتة جبوا لكنه مثتمد، أو ناس إما الإمام فالحوابجت 
والآمومبه، معذور فهو ئامسا الأول كاست، ؤإذ ببما، معتد ركتة فهذْ اكانيه كانت، 
معهيحل معه يحل حى أيه يعلم لا يكون وقد الإمام، هذا ناع لأيه معذور؛ أيصا 

الثانية.هى هذه أة يعرفج حلس إذا التشهد بوامطة يدري وقد لثاج، اق 
لكذهلهذْ

الركحايت،إحدى ق ركنا ترك لأيه الخامثة؛ لهذه قام الإمام أف احتيال فيه دام ما 
صحيحه.فملأيه تهون قد الإمام! قال ؤإذا زاد. انه أتيمن فلا 

عجلأو: الثيء، بنص ررعجل ت قولة لكن تعليق• إل محتاج لا واصح هذا [ ١ ] 
صوت.لها يكون ولا مبح، لا وعجله ثرا، يشيئا معناه: سيئا® 

دْ.بمنئ:بكرة لأي قال وملم آله وعل عليه افص صل البي إف ئايل• قال فإف 
.٢١٠٠٠ثنيولا حزصا افه *رائك 

بكرةأبير ين، حو من (، ٧٨٣)رنم المنح، دون ركع إذا باب، الأذان، كتاب، الخاري: أحرجه 
خ؛ئؤةئن.



^قضاهانيهمههالإئماسبجحتيل

وهذاونمنها، . الثسوJ أذوكها عجله عجل ههتإلأ ؟كره أبا لأف ملثات 
مبحاالا بعجلة بأس رالأ ا•' أحمد الإمام قال ولهدا ثدييه؛ أما عل يدل 
شديدا،نكصا يو°كض راي والإمام يدحل حين الناس بعض يئنله ما نعرف وبه 

نمعا/دبمةإذا بنص إف ،; ^lJأويثنحح. الصابرين٠ نع افه إل اراصحُوا ؤيقول; 
وقفتعامه. ؛^_، عومرأوانه مل شيئا تنجل فمي مثاثزة، رير الذي 

فجعل__؛، أف أرائه الامومثرا وبعص ١^^٤، الإمام هذا أطال الأيام مى يوم 
نهص.الإمام به فوأخز داحل، ^ كأنه برء .عبوإ 

عادتهمن كان إذا الإمام ئرعة عل لبمحيل الماص بعض من يكول قد وهذا 
هإذاضنذهمن،يربجأو:ظني

أفبثزط يتاحر أ الأصحابر قال كإ يثأحت أذ هذا ق الأفصل لكن 
الداجل•ازجل بالراعاة؛_ أول مهم ■عليهم شهما فإف حلمه، من عل يثس لا 

أدركأذزكها، فقد ١^^ أذنك أنه يتمن أف إما دحل الذى ^١ ٥م 
يشكأو وإما ١^^، يدرك لم فهو الركؤغ يدرك لم أيه سمن أف ؤإما الركؤغ، 

هوالأفنقوذ■' حيتثد لا؟ أو منه الإمام بجص أف قبو الركؤع إل وصل هل يدري لا 
نناملاكاك؟وكم، شاك 

اعملقلنات و)تز. قال! إن يدرك؟ أولم أذزكتج انالث، فلن علته عندك هل نقوو: 

•0(،وكشافاكاع)ا/ا-آآ*؛(.١ (،ومحهم)١/ ٣٢٨/١اكي))ا(انظر: 
والمغني١(، )ص;؟؛ اش عبد ورواية )ص؛ّ؛ه(، داود أي رواية أحمد الإمام ائل مانظرت )٢( 

.(١٧٣/Y)



ةتاب،اسلأق)واو،اساط(

بطء\لأ6وذ ثدوك لم إيك قلط: نلن علته محيي ليس قال: ؤإذ عليه. وابن الفئ؛ بعلك 
اص•وعل الأصل عل 

أ-طم.^٠، ،^: jlفيمج'ض: 
وإنمحا:ممي،أخطاتم.

يزكعة،ؤيأق انسس، ما عل يبى فإله يذوك، لم ايه ظي عل غلب إل يقال: 
علغلب ما عل سي فإية أذرك، أية خك عل غلب ؤإل اللام. يعد للثهب ؤينجد 

كانإذا المأموم إف قالوا: العل،اة لأف محه؛ تئثل الأم لأف للم؛ ينئي ولا ظنه، 
شموذعليه.فلا ائها مذ الخ.لأة ^ك 

الإمام،كالث لئلا المأموم عن الثهؤ سجود أنمطوا إثإ قائل: يقول، ئد لكن 
المخالثه،محي فلا يعده أما اللام، مل الهي سجود كان إذا فيإ يفيق إثإ وهن،ا 

نؤعهدا ثيء يفته لم وهو إمامه سلام بعد ينجد كونه لكن وارد، هذا نعم، فيقال: 
فلا:نئد.محالفة، 

لأنةتم، بلا إن4ُبمل يقول: ^١ الإمام أذنك إذا ١^؛: ١^ _، 
صحيح.وهذا النجود، من التكبير ءل يذوك لم 

بدونالإمام انع P للإحرام، فكت أوقاعدا، ماجدا الإمام أذزكتج إذا يعني: 
الذيبخلاف بمثرؤع، ليس وهن.ا قعود، إل قيام من نستقل الأف لأيلث، تكثر؛ 
ثقلالآ0 وأنم، القيام، من إل انقل قد الإط؛ فإف راكنا، الإمام ثذرك 

ذض نابمااككة الإّام ئذ اككة أن س.ع .ناكا.رإدلإمع، 
أممل.لكنة ليس؛واحنم،، حقه 



^قضالك1هميهاهاسمماسبجضل

كيهإذ ^٤^٤• كوأنيى ثم وهويائم، للإحرام كث رابما أذركه لإل 
ء،ثاجشبجكينسصمح

يدركلز و[و ١^٧، أذرك الإمام مع الركؤع ق نحزئ ما يدز أذرك نإف 
ill®ماو1 . الس أو هريرْ ابو روى ة لها؛ مدركا يآكذ لم دلك 

محيأذرك ومي سسا، ولادئدوها الثجودمحانجدوا، ق الإمام أدركم 
الئئ«ززاةأثوداثذ.أذنك 

لأنهيكبثر؛ عثر مى وائحط للإحرام، كي أوجلوس ئجوث و أذركه لإل 
الثجود•مى افكبثر محل يدرك لم 

فكمللشهد أوجائز السجدم بين جالس أو ناحد والإمام جث إذا أما 
قعوديوجد لا لاثه واجبه؛ ليت هنا فالتكبثرات تكبثر، بدون ايرل، ثم للإحرام، 

الشرؤعفاشحود مباثزه، القيام بعد مشرؤغ مجود ولا متاثزة، الهيام بعد مشرؤع 
ركؤغ.مله ليس وهنا ركؤغ، ملة قيام يعد يكون إثإ القيام بعد 

الإمام؟مع ١^^٠٤ به يدرك الذي الخد أو هوالمقدار ما ئائلت ئال، فإ0 
الإماموأذزكث أفنت، P للإحرام، وث إذا في،ا يزك ١^ فالخواب: 

الأى•حد ق والإمام امت أنت يض• بجص، اذ قبو ركوعي ال حل 
xnx



ارج4ألأ(باب انملأة) قتاب 

محل

يسثم ما \فظاو0.< ثه استحب ١^^٤ أو القيام ِق يداخل احس نإدا 
الركعةل بموم لكف ه البي أف هبمق أوو أف ابن ووى ئ المأمومع(؛ عل 

\مأورك انتظات زلأنة يدم، زهع لا:ضع ش ١^ ضلأة من ١^ 
ا>ف،إلأأذ؛فولٍنلأة كالإنتظارو ٣^;، لأ:ئق، يه زش 

ش:لمقه،زلآدثبمئلم،خق
واحد•لأم محرم جاعة 

ظهأ•زستي أ، الإأعةا يقيله أذرك ممد الإمام، نلأم مل كمأ زمن 

فضيلةمن شيئا أذرك أية أراد ؤإف ثظئ، ففيه الطاقه الفضيله ، iUJijأراد إذ ا ١ ] 
أذركلأمن ويم: آله وعل عليه اف صل ائل قزو هذا وزجه صحح، فهذا الح،اعة 

منركته أذرك ارمن أذ اللفظ هذا نمهنوى الصلأة«ره أذرك ممد الصلاة من ركنه 
وهذااكلأ0« يدرك لم فائه ذلك، يؤذ أذرك ارئن ومفهومه: الصلأ0اا أذرك ممذ الصلاة 

يدركحش الإمام سلام مل بالتض ابمة لأدرك أنه وك،ا الإدراكات، خمح 3، عام 
الطثقهالمضيله يدرك لا -ايه الراجح القول، عل الدليل قمار هنا، فكذا كامله، ركنه 

إلأبإذزاكركةة-أتتاونظتا:
محنئيناصةصأذنكمحة«.الأثث:ةزله: 

(،٥٨٠رثم)ركعة، الملأة من أدرك من باب الصلاة، مواقيت كتاب، الخاري؛ خرجه أ ا
(،٦٠٧رنم)الصلاة، تاللئ، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك محن بابؤ المساجد، محاب ومسلم: 

خ.بمتن.عريرة أبا حديث من 



حهدبذحنبوالإمامi اص،يقعلىالكا،في٠^ص 

محل

أوثهايمضيه وما فه، ينمميح لا صلاته آحئ الإمام مع المأموم يدركه وما 
والمئفئهاقضواا، ماثكم اروما الني يقول ويستييد؛ إليه مام إدا يسمميح 

ض
هاثكم®وما عثي١لثةم! لموله آخرها؛ يمضيه وما أولها يدركه ما أف و'ءنهت 

محا«ااا

وكبتا-ادمعة، إل اتى لو ان فالأنا-اثئعة، صلاة إدراك عل القياس واثلمر• 
بليدركها، لم لأية حمعه؛ يصل لا فائه الأخثر الركؤغ فائه وقد الإمام، ملام مل 

نم]،محا•
ئئئوا«رأ؛م ®U وقال: هآفيا«رأا م ®U قال: الض. كان إذا [ ١ ] 

يكو0أو إلا اللهم الئمظ؛ن، أحد إلا يمل لم ه الي؛ أف أعلم~ ~واف والظاهر 
U سأ يقوو:®U أذ بم5ن فلا وإلأ محلفي، زش ل قالها  .jJcU  ماهئوا«م
يعيد.فهذا 

»دآفيا«قال: فإذا اي، هوكلام اي كلام به بمثز ما أختن فإة كان ووا 
محاسبالإتمام؛لأفاكاةصالإتماموارد

الساجد،كتاب وملم؛ (، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
هؤؤهه,هريرة أي حدث من (، ٦٠٢رقم)وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب 

(،٥٧٣رقم)الصلاة، إل العي باب الصلاة، محاب داود؛ وأبو (، ٢٣٨أخمد)٦!الإuم أحرجه )٢( 
رْؤوبمتن.هريرة أي حديث، من (، ٨٦رقم)١ الصلاة، إل السعي باب الإمامة، كتاب اني؛ والث



مموااسلأة)ااباسط(

صلأيهأول،  tjlJoالثامحة، بند واوا؛وو0 يمضه فيإ ٥^١ لأئه الشهور؛ والأول 
و\لن:وولأا.

ي،ستنإت سح ؤشستهن اش قال الكريم، القرآن ق بل العزق، للثة اق 
أنهى.بمعنى! مقاهي [ ١  T:،iL]_ه تومير1ا 

ؤيقزأؤيتعيذ، فيه، يتتميح صلاته، أول بوق الأدركه ما أن فالصحيح! 
إذاإلا يستعيد، ولا ينتفيح، فلا هوآحرها، يقضيه ما وأف ممأكن، إف وموره الفامحه 

الودي.ق يستعيد كإ ^، ۵٥٤١ف؛، فيستعيد ركعة، ذكل ستعيد بانه ملنا! 

القضاء؟يكون ، فكيفالمعري، مى ركعه أدرك لو ائه الصحح المول لهذا ؤيدل 
هوآخريدركه ما إف ملنا! ولو الأول، للتشهد غلس ثم ركعه، فيصل يقوم نقول! 

واحد.بتشهد ركعمن يمل لكاف صلاته 

وسوره،الفامحه يقرأ إيه تقولوف! يقصي قام إذا إيه تقولول! إنحم يقول! كانه [ ١ ] 
وجهم!لايلرمنامن هذا فنقول! صلاته، أول، يقضيه ماكان أف عل وهدايدل، 

الفاقنة،هع محورة يقنا إثه نقول! ولا به، م ثلم لا إثتا نقول،! أف الأول! الوجه 
اس•عل بلبجز 

ياو.ركهلم ثإ فضاء هذا ؤيكون الفامحة، مع محورة يقرأ إيه نقول،! أف الثاف• الوجه 
المأمومبممغن لا وفد الفامحة، عل بمتمز سوف الصلاة آخر ل الإمام لأف الإمام؛ ْع 
قوله!عموم ق داخلا ذللمثج ؤيكون فاثه، ما يقرأ فإيه سمكن لم فإذا غ؛رها، قراءة من 

إقامه.من فلأي فاتا هوا لأو دأغوا<ا مائ،كلم رروما 
وجهي!باحد الإلزام هذا من التحلص قمار 



اسقضاهانينيصالإئماسبجص

تقووتلأننا يiزمنا؛ ولا أحرى مورم الفامحة بمزأْع لا نقووت أف الأووت الوجه 
الفامحه.إلا فيه ليس الصلاة وآحر الصلاة، هذاآحئ 

أووق بمزأْ لم ج قضاء هالا لكن الفامحة، مع سورة يمأ نقووت أو القاف؛ الوجه 
صلاته.

قالفاثئة بعد سووه قراءة من بوى المهدا ممكن إذا نقول؛ ذلك عل وبناء 

ثانيه.منة السورة يعيد لا فإثه الإمام صلاة آحر 
معاذحل نقول؛ فهل الأمحر التشهد و الإمام الرجل أذرك نائل؛ ئال فإو 

يصلوا،١؟أئنكم ررما ^^٥; أي حديث عل ثحيب وكيف آلإمام؟ 

الصلاةأول من أحزى حماعه سيد.رك كان إذا إلا الإمام مع ادحل مالجواب• 
الصلاةمن ركنه أذرك ررمن قوله عل محمول هريرة أي وحدث معه، يدحل فلا 
أؤلها،من يدركها بصلاة يآق دكوئه يدركها، لم الحةيةة ق وهدا  ٠١الصلأ٥اارأذرك صد 

الصلاةيدرك لا حال ق الإمام مع يدحل كونه من ~ح؛را ا،لطلز اباعة فصل ؤيدرك 
معه.

يدركلم إمام مع يدحل أف بتن، كمث اف الإنإف نقول؛ فهل الحاعه يدرك لم فإذا 
الثافي١الحواب! الحإعة؟ معه يد>رك إمام مع يصل أف وب؛ن الخإعه معه 

 Iخارىت حرجه أJلم وم(، ٥٨)٠ رقم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، مواقيت كتاب ا•
حديثمحن ٦(، ' )٧ رنم الصلاة، تلك، أدرك فمد الصلاة من ركعة أدرك من باب الساجد، محاب 

قؤهبمثن.عريرة أي 



مم1اااسئة)واد،اسلأ(

روايتان!دشهد0 موصع في أوالرباعية ا،لخرُسا مى إلاركعة يدرك لم فإن 
صلاته،اول اأمفي لأف يتشهد؛ م ْتوالتتي بزكعتم( يأق إح^Jامما! 

^١^،ص بالثوزة، فهإ زمحان:^١ زلأبجا ١^٥، وو صفه ^١ 
كغ؛راص.

هبمهمنعود ابن عن  ijjriلاك ؤبلسا١أ؛ نم يأق.زضؤ واكانأ؛ 
ثنم:نك'،ش.

مصيمإدا '، ١^^ ١^^ كزر الأخ^ر سهد0 ق ^^٠٢ مع جلس نإدا 
نلم.لم ه الثي عل وصل سهد، علته ما 

وقخفذأ\القول هدا عل حس يعتي! صلاتؤء أول يقصيه ما أة عل بناء هذا آ ١ ت 
يانهالقول عل أثا صلاته. أول يقصيه ما إل يقولول؛ أقإثم مع ه وكنه عفب يئلس ررإثه 

0

مصطرب.فهدا متواليين بركعتي يأق 

جلوسههو الإمام ْع جلوسه كان إل ،! Jliيعضهم حلاف، فيه أيما هدا !٢[ 
الإمامنشهد فإف رباعت، ي ركعتم الإمام مع أدرك يكوف أف مثل التشهد، كرر الأول، 

بلا:زد لأف الأزل؛ التثي محزث الحاJ ُالْ ففي أزلا، -^١ له سيكوف الأمحز 
><مامحغفثه•

قمعه يدحل أذ مثل الأول، تشهده ليس الأمحئ الإمام تشهد كان إذا وأما 
صإلا له جلوس تزنحع ليس الخلومن هذا لأف التشهد؛ فإن4ُبجل الأخمة الركتة 

وجه.له وهذا بالفعل، يتابعه كإ بالقول فيتابعه المتابعة، 

مرتتن،التشهد ثكرار عل دلل لا لأية التشهد؛ يتقمل ل -الت قمن ومنهم 



سقضاه1نينيههالإئماسيضو

نحل

مذإلا نجد لم مإف أحرى، حماعة ل يصلا أف اشب ا-إقإعه ماسه مإف 
رجلاارأل رْ؛.بمتئ تعد آبو روى بإ معه؛ يصلا أف لتعضهم استحب صل مد 

وهدا ١٠معه؟ كصل هدا عل يتصدق ررمذ ت ممال اممه. رمول صل وهد جاء 
ثنعالمد صلاة عل مضل الخهاعة ررصلأة اف.ت رمول ؤلمول حض• حديث 

عليه•مممئ وعيريذدرجه" 
ومنجدا-اءزام، ائنجد ق كرهه أحمد إلاأف الناحد، حمح ل دلك ومحور 

•' الله.انمول 

٠احره إل وستمر الهد، فيكمل 

فالأقوال

كانسواء مط1ما، التشهد تكرر اثه وهو المؤلف، إليه ذهب ما الأول! القول 
لا.أو تثهد0 موضع ذلك 

تثهد0.موضع كان إن يsكئره أثه الئاق! القول 
نشهن.؛.موضع أوليس تثهده موضع كان مواء يتمن، الثالث،! القول 

حوا،معل امثمز ؤإن -؛^١، معل كزر إذ وامع، هدا ل الأم نحن! ونقول 
الثلاثة.الأقوال هد0 بين مصل دليل هناك وليس 

واحدمّجد ق الحإعة ؤإعاذة واحد، مجي• ق الحإعة إعادة مسالة هده [ ١ ] 

أقسام!ثلاثة إل تنقسم 



ةت1و،اسلأترواباسط(

كالمساجدوذلك صل، ص نس فآكل للعاؤة، المجد هدا يكوف أف الأوو<ت القسم 
المزين--محطاُت، الحطات ق تكون الش اجد المت مثل الطئداتا، ق ذكول التي 

ينكىولا للمإرة، هده لأف واحدا؛ قولا مآكروهة، غتز فيها الحإعة فإعادة أوغثوثا، 
أذاتكرو0 مر صلمزا، حماعه جاءئ، كثإ ضقوذ.' بعصا، يطأ _، LJينتظز؛أذ 

يوجدكإ وحدهم، فيصلول الصلاة، ق الأول الحإعة ثزعن، وقد حماعة 
السلمي.تقيم إل يودي لأيه حطأ؛ وهدا الطزق، احي مق هدا 

بملموفأثم يشل وهزلاع المعرب، محل لم ندحل نحن قالوات إذا ولكن 
ركعثن،ممصلوما تمر فهم العشاء يصالول كانوا إذا لأنئم مؤ؛ لا هدا هلتات العشاء، 

فاتواركعة آحر أدركتم فإذ معهم ادحلموا لكم، بالنسبه المثرين، صلاة يعيُ لا وهدا 
ولابزكعة، فاتوا ركعة أول ق أدركتموهم ؤإذ العرب،، نخلوذ كنتم إذا بركعتمر 
للملم؛ن.وتفريق غلهل فهذا وحدكم صلاة تقيموا أذ أما ^ا، ق إشكال 

بدعهفهدا ١^؛،، احي مغم ق راته الحإعة إعاده سحي أذ الئال: القنم 
السعودية،الحكومة عليه ئتول أن قيل الحرام المجد ق يفعل كان وهدا مكروهة، 

هبه،من ق يتيعوثه بمنر يصل إمام كل أئمة، أزبعة قيه يمل الحرام المجد فكان 
المقامهدا فيقالت إمام. ولالإلكمم إمام، وللحنفك إمام، وللشافعك إمام، فللحناش 

يتفموذج أحيانا الحظ، المقام هذا الثافعن، المقام هدا المالئ، المقام هدا الحئ، 
الشإلثة.الخهة مع يمل وهدا الحنوق، الح؛هة مع يمل فهدا حميعا، 

حناسم،محر كان ولهذاا الملمن؛ لتفريق وموجبه منكرة يدعة هدا أذ مك، ولا 
فيكونواحد، مجد ررالمحي وقال! هل.ا، ألعى أذ ■ءايه~ اللب —رحمة العزيز عبد الك، 



اصضاه1يهمصالإئماسبجضل ٤١٠

متكزه. U-Jbأثة ق شك لا فهد١ الأئمه، تعدد أذ ينكى ولا واحدا®. إمامة 

الذيهو وهدا طاريه، المجد هدا ق الحإعة إعادة تكوف أف اكالن،: القلمم 
فهناالصلاة، مى وانصزموا الممجد طا ق الناس صل وقد حماعه فياق كثيوا، بمر 

أحزى*.حماعة ق يصل أل ينتحب *إيه ا،لووما قال كإ نقول 

تغالثحل *صلاة وملم: أله وعل عليه افه صل اش، قول أولا؛ ذلك؛ ودلل 
اوجل،مغ صلاته مى أرش الره ح وصلاته وحدة، صلاته مى أرش الرجل 

عام.وهدا اله«راُ إل أحب مهر أكّر دما'كاف 
بأصحابهجالس وسلم آله وعل عليه اه صل والبي رجل لحل أيه ثانيا• 

وط٠ْ معه؛ ومجل الصحابة أحن. إليه فقام معه* مصل هدا عل يتصدق رامي فقال؛ 
أحزى.حماعة حماعة؛U. إقامه 

صلاةمى أيصل الخهاعة صلاة ١١س؛ قوله عموم من المولث به امتدل ما ثالثا؛ 
عام.وهدا درحة® ويرين بيع الفن. 

رنمالخ،اءة، صلاة ضل ل باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١ ٤ ٠ أحد)م/ الإمام أحرجه ، ر١ 
بنأب حدث س (، ٨٤٣رقم)انمن، كانوا إذا الخ،اعة باب الإمامة، محاب والنساتي: (، ٥٤٤)

رء؛هننّكعب 
رنممرتين، السّجد ق الخمع ق باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو ٥(، )م أحمد الإمام أحرجه )٢( 

رقممرة، ف، مل نل. مجد ق الخإعة ق حاء ما باب الصلاة، كتاب واارطيت (، ٥٧٤)
لآ.بمتن.الخيري صعيد أبير حدث من ٢(، ٢ )٠ 

اياحد،كتاب ومنم؛ (، ٦٤٥رقم)الخإعة، صلاة نحل باب الخإعة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
عمرابن حديثا من (، ٦٥رقم)٠ الخ،اعة، صلاة فل باب 



٤١١ةتادااسلأةربابا1ج4اط( 

كفضيلةالثانتة الخاعة مضيلأ أف يمحي الحدث حذا الامتدلأو هذا ولكن 
أوفالظاهئ ظن؛ عندي هذا وق درجه، وعشرين سع تكون أما أي الأول، اباعة 
الثانغأما الأوق، الحإعه هي إثإ درجه وعترين بع أقصل تكون التي الجاعه 

وعشرينسعا تكوف أ0 ثلص لا ولكن الانفراد، من أيصل اباعه أف شك فلا 
الظاهر.هو هدا درجة، 

أحدمدى إذا فيإ إلا الحإعه يعاد لا إما قال،ت العاناء بمص أل وقد؛لتا هذا، 
الأثري:الدليل وعن الفني، المياس عن يكوف ما أيجد مى الحميمة ق وهذا عليه، 

الدِللالآري:فقديئئوة.أثا 

شخصمع الحإظ نحام أذ أم ه الض كان إذا فيقاو: القياز وأقا 
المحيىهذا لأ0 أول؛ باُب، من له يضيله تكون شحص مع فاقامتها عليه يتصدق 
يملمنهإ واحد كل الحاعه فالته، اللذان الداخلان والرجلان نملا، ممل 

امضِسبأنل•^طمجفيمءإقاتيؤ،همضا،فاذا 
ارإمات يقول الولمر لكن وجه، له لكاف تجتر هنا الحاعه إل ءايلت لوقال بل 
واحدكل وصل تمرقا، الداخل؛ن الرجالإن هذين أف لو قوله• عل وبناء نسمبج؛ا 

دكافحيثي الحاعة بوجونم، ولوقل الأجز، فامإ لكن إم، عليهإ لم؟كن وحدة، 
الحإعهلأف الحال؛ هذه مثل ق الحاعة بوجويب يئرم لا اف الأنلكن وجه، له 

الأود.ما-بمماب،ائة 
العارضالأم هدا ق حتى الحإعه نحاد لا يقولوو! الذين إف قائل؛ قال فإ0 



اح«دبذحنبلص ي امام هلي اصليق  ٤١٢

ومعهالمجد يحل اله د?.بمتن عود مابن عن روي بآر امتدئوا الصدقة حال ق إلا 
ذك:عن الخوانم، ق فيقال وصل، البيت إل فانصريح الماس، صل وقد أصحابه، 

?،٠^١قد فرآهم المسجد يحل اية عنه روي قد ةأ.ةتئ عود مابى إف أولأت 
قحول ملابن فتكون عنه، ررالمعنىاا صاحب نقله هكذا ، بأصحابه حماعه فصل 
قولان.ذلك 

عاما،قولا وليت عم، قضيه بتته ق وصلاثه حوي مابن رحؤغ إو يانثات 
يتهاوفأو الخإعة أقام إذ حاف، دْ.بمئ عود مابن يكوذ ربإ يشل• فعل أي؛ 

اقتدواالحال هذه ق رأوه فإذا جليل صحابأ لأيه الأول؛ الحإعة إل بالحضور الماس 
الأول.الحإعة بحضور الناس يتهاوذ أذ حماعه يصل الماس رام إذا فخاف، به، 

أذمن حوئا معه؛ الذين بالحإعة ليصل بيته إل ذهن، ربإ ظ^بمئئ إيه يالئات 
قرعترحتى حوي مابن ناحر لماذا ؤمهر• فيه، ما المجد" "إمام الإمام قلب ق يكوذ 

صحايأ.اثه سإ لا وارد، أمر وهلءا بأصحايه؟ يصل وحاء الصلاة 
هذهكوضوء عل ليس امحه ندكن عود مابن يكون فربا يدري، لا إثنا - رابئا 

الاحتالأُت،.أصعق الاحتال وهذا لتثوصأمنه، بيته إل 
يموجوها، محتمل عم، مضيه ئة.ةتئ حوي مابن فعل إف مولت حال آكل فعل 

الرسولأحاديث، عليه تدل با معارضة هي ثم صل، اثه عنه يروى با معارضة هي 
الئة.عليه دلث، ما عل أي: الأحر، عل والنول هيائةأقلأمُ، 

(٥٠ ٤ ه/ ) الصنف ل شيبة أي ابن حرجه أا 



٤١٢ةت1باسلأءروابارجماذ( 

فنل

جيلررإتما العي لٌنل أمعاله؛ بند أقعاله ثجعل الإمام، الآموم ؤيتع 
حميميذ اف شخ هاو: ؤإدا دار'قنوا، زثع ؤإدا وةكمثوا، لإدا ُه، جوتإ الإمام 

للتنقيب.والماء عليه• مممق هانجدوا،٠ نجد نإدا الحمد، وللذ رنتا هقولوا! 

•ممسيم امُْ

لمحمده لمذ اممه شيع داو(ت إدا ه اممه رمول كال رمح.بمتئت الإاء ومال 
ئعءئابمة.ققهااأ.٧^١، 

سعقات. ٢٧ُمى ايم لأثة يمح؛  ٢٧مله أو إما٠ه مع للإحرام كم هإف 

قال:ولهدا ١^،؛ وعدم ١^، ذ المادزة 1مين: تكوذ ١^ ]١[؛ذن: 
هداوعر التنقيب<ا عق يدل ررإما : ^؛٥١٥الؤلما يقول والفاء ةكمثوا«راُ كمت ارإدا 

ذلكفإن للدعام تأحن قاس كان ؤإل حتى الإمام عن المأموم يتأحر أف الثق مى فليس 
وسمنائ.

المأموم——صلاة صلائه سعقد لا أ0 الإحرامئوحب تكبمة ق مواءمته إدذت ]٢[ 
التكب؛ر.يتم حى صلاته كعقد لا الإمام فإف صلاته، لأأثنعقد بمن اسم لأثه 

وسالم!(، ٧٢٢)رمم الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه ]١( 
غهبمنإهريرة أيير حديث، من (، ٤١٤رقم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، كتاب 



سقضادىنيهمصالإئماسبجينل ٤١٤

اجتمعلأئة صلأيه؛ مند ولهأ الثق، لمحالمة كره معه الأيعاو نائز يعل نإو 
ألأمقروام لقزو سراأني؛ ثلئ نُغ نإذ3ةغأن اوثن'''، ل نتن 

التحرين؛.يمتفي والمر مسلم• وواْ ولائاكيام® ولابالقجود، بالرٌكؤع، 
يزهغالذي بجشى ررأما هال؛ انه الم. عن 6هئ هريره أبو وووى 

أند^٠٠٢ > llijه. ئقق ^١^(( زم زأنة اشُ بجَل أن الإىم مر زك 
ماتياب، وُ ءنلأةلث;ءني ثئ كاف م قال: \ص ^١ ظل؛ ضلاثة أف 

العماب.عليه تنس 

ا،لوواممها ما أمتة \لم؛تي.1 معهِق اجتمع لأنه صلائه؛ يمحح الماصي؛ وهال 

وهوالركؤع ل اجتمعا بغده الإمام ركع ثم الإمام مبو ركع تإ أي؛ ]١[ 
ركؤعه؛ل وزمع ركع أثه ررلو قولهم؛ لهم بملم أف لأجل ذلك قالوا ه الرآس، 

الركن•ل معه §بموغ لم لأيه بطلن٠٠ إمامه 
مبنم ١^٠، اوجل ٥^١ أن ~وهو الأول التعليل لأف علين؛ التعليل هدا لكن 

هوالمحح.سطل~ أف فوجثت لصلاة اق 
٠؛نِءتهممئر أحمد الإمام كلام ظاهر كان ما الصواب الأول؛ والصواب ]٢[ 

الإمامقال وكعا العبادة. ذفسر، ق محرما سيئا هعل لأيه صلاته" ثطنش نبثه إذا رراثه 
العمابء.عليه عئش ولم الثواب له لرجي صلاه له ر'لوكاف أحمد 

ارك5بلأثه ياطالا؛ فصلأJه محور لا أثه عالا متعئدا الإم١م مل لوركع إدذ: 
ْعلكس الركن، ل واممه إمامه لأف ئطل؛ لا صلاثه أف والمدهب رل.لك، عاؤا محفلورا 

(.٢٣٤والإضاف)Y/ (، ١ ٤ الير)Y/ والشرح (، ١  ٦٩)١/ الرواتن انفلر: )١( 



٤١٥اساعات( باب هتابااسلأة) 

العبادةق محرما كاف ما أف القاءدةت لأف للقواعد؛ محالف وهدا سمه، هوآثم ذلك 
لها.وشد لها مبملو لهو 

والظلأن؟الفساد بتن فزى محاك هل قاثل: قال فإن 

عزىفلا مدت. يعنى وتطلن، يطلت، يعنى صلاته مدت ثرى، لا فالخوامح،! 
العلم:أبواي، مى بابي ق إلا لآئيُآق الحنابلة عند والماطل الفاسد ينز 

الإحرامّالا'ن،الأئو:فيباك،
وساكاو:فينيامحاح.

الإنساو١^! فاذا لابملوالأ؛الثذَة، الإحرام إة يقولوو: الإحرام باب ففي 
دلباباع فالنثلث، الأوو• اشحلل قبو باباع وبمني إحرامه• بمش محرم وهو 

مائي.إثه يقاو! ولا باطل وبالردة باطل• إيه ت بمال ولا فاسد، الأول القحثل 
احتلمواوما باطل، فهو مائه عل العلهاء أو فإ المحاح: باب، الثاف: والبابح 

محريمه.عل محتع لأيه باطل؛ الندة ونكاح يابمل•، وؤ بلا فاليحاح فهوفامن.، فيه 
المسجدق الحاعة إعادة ل ^٥١^٥ أحمد الإمام كراهة وجه ما قائل- قال فإذ 

غزحا؟دون السوي والمجد الحرام 

الثاس_،،الإمام ور حف عن الناس توادي أف محشى يائه علله ذللث، وجه فالحواب،: 
كإالدية- -يض: الثوو< الإعادة سيل عل ذللئ، كان إذا ءادة: أف بمتفي وهذ-ا 

سبق•فيا بمعلوف 



^قضاه1نييصاسمماسنيضل ٤١٦

لإلمعه، بدلك، ليأئ يعود؛ أف وعليه بأس• يلأ يامسا أو جاهلا معله ؤاذ 
تيجلأبج؛اكئزبم

ُالتحريمعاج عندا نقعه مو ونجد إمامه، أذ مو ونقع زكع ؛ف 
ثامتاأو جاهلا كاف نإل معظم ِفى يإمامه ياتم لم لإنة صلأيه؛ بطلث، 

ي}و اوىثة؛ ؤللم:سطث، _^، JJج تبمم لإ 

صلاتهيللأن ففي اوم إل الأم نق إذا الأْوأ اصل: لهدا ايئوا [ ١ ] 
ذاكزا.ثاؤا كان إذا هدا اشللأف، والصحخ يج °ؤ

الإمامتكبثر ظنه صوئا نجع أو غافلا، أو ناسيا كان أو جاهلا كان إن أما 
لمفإذ إمامه، بحد يه ليائ يرجع أذ عليه نجب ثر*يع، فإثه الأمر، له نيئ؛ يم فركع، 
لاتممنسر الثني الؤهدا وقال،ت الؤكن. ق معه اجتثع لأيه صلائه؛ صحن ينعل 

غثيمئهأُ ر الثم ينكى ررلأ وقولهم• به، ينلم قد يسترا؛ اُإده ت فقولهم منه،ا \ذئلإو 
واحد0.هده انتظر. للمامومت فيهال، اشمر، ينكذ إي منلم؛ 

عامداالإمام، ذي مل ومجد إمامه، أذ مل ورغ رٌكع ررفإذ قال(؛ يم 
سممهإذا هدا ١^^، معظم ق يامامه لم لاثه <ا صلاته يطلن بتحريمه عالئا 
بالرمعهم، لأثه برم؛ إمامه سم، فهنا الإمام، يركع أذ مل وزثغ ركع باق ه، 

صلاته،١.سهلل ررإثه فيقول(! الإمام، أذ مل تاما 
لنا١^٣ بتلك( يعتد ولم للعير، صلاثه؛ ثبملل لم ناسيا أو جاهلا كان ؤإذ 

سمةإذا هدا اوكعق. معفلم ق به ياتم لم لائه أي؛ ذكننا. 
والبمقالزكن، إل ئ الإف: فعندي 



٤١٧اتجاط( باب اسلأة) مماس 

نرابمتلم الإمام، ثل الأم إل بجل المأم؛ أن ط: م اد ثالئ 
البطلان.والصحح قولان، صلأتؤ بطلان ل فهدا يلحمه. الإمام بمي• فيه• الإمام 

الإمام،إليه يصل أف مو الركن من بجع الماموم أف فمعناه: بالركن الثبى أما 

الثهسمد صلأتة بمغ ذاما عا1ا كان إن ّقة إن4ُ مموو: فهدا 
ذلكوطلوا ركضُ، تطل لكذ صلأتئ، تطل لم  C-Uأو جاهلا كان ؤإذ %ني. 

إمامه.مل ورح ري إثه حيث الركعة؛ معظم ل بإمامه ياتم لم بائه 
أوبمبثة\لأغا إل بمبثة أذ ب؛ن  llxUأوجاهلا كان إذا }ئ لا أن4ُ والصحح: 

١إمامه بعد به إمامه سبق بإ ليامحا يحوي جهله زال تم جاهلا كاف إذا فإثه بالركن، 
سجعم مثجد، لاشجود، مت5مثا الإمام فطنه صوئا نجع رجل ذلك: مثال 

كيفجاهل، فهدا بعد، سجد لم والإمام فرح، رافعا، الإمام فظسه أحرى مره المومحت، 
منجديعود الإمام، سجد ثم السجود، مى رح لثإ مول: ل إ صلاثة؟ ثبملل إيه نمول: 

سذوو.لأثه للملأة؛ مبطلة عل هنا الئجدة نياده وتكوف إمامه، بعد 

بعصفإف المنارة، ق الموت مكؤ عل الصلاة رح من أمحرا حديث، ما ُن،ا ؤمن 
بعمىإف بل نجا>وا، أو فركعوا إمامهم، ءلتحْ حولهم س نير نمعوا إذا اجي• الم

ْعيمثول حنن بصوت محولة جئدة قراءة ايجد ق جارهم قراءة كان إذا المأمومان 
قالتفإذا الإمام، هال.ا مع فيمشوف قزأ، الل.ي ما يدرول ما إمامهم محنركوف الإمام، هنءا 

منوهذا ١ أحزى محورة ق إمامهم كان ؤإن آمي، قالوا: لالفاتحت;ما[ ه آلمآلُا ءؤو؛لآ 



بذضواص الإمام ص ي الناش على المميق  ٤١٨

اومحنةوالاعتداد الصلاة و3للأ0 ؤي زمحع، زكع فلتا ية زكع لإل 
وجهان•ثننيانه جهله مع 

لركهصلأيه، بطنت عمدا، انأموم وكؤع مبل ووغ الإمام، ري لإل 
ذان°موسر، تبق لأنه بطن؛ لم دلك، يحو أو عمنه أو لنوم كال ؤإل التاJ٠نه، 

وجهان!مفيه لعير دلك، من باكنر تيمه ؛ف 
د،كاوخومواص.
ظلاوئ؛لآٍامحةيلأاأ.

المتارة.فوق من الصوت بمكؤ الصلاة ري مقامي 
والئواببالئكن. والثي \لأق إل الثي بن العل،اةبوقوف أف الخلأئ: 

كانؤإذ مطلئا، باطنه فصلاثه ذاكزا عانا ابق انكان متى وانه بينهتا، منيى لا أيه 
الإمام.بعد به ليأئ يعود أل وعليه صحيحه، فصلاثه أونامتا جاهلا 

الإت؛وكع الإمام، صوث بمثع لا أو الإنسان بمل ^١، يقع ٥^١ ]١[ 
يلغىهل يصنم؟ ماذا حمده،ا لمن افه ررتمم قال! وقد إلا به ثمحس ولا وينيم، مثلا 

الثىُه؟

باقذلك، من باكثر سممه فإذ الإمام• ويثاح ويري، يرؤع يلمحها، لا نقول• 
وجهان!متابعته ففي غافل، وذلك ومجد وري الإمام ركع 

شبجاثئبهالإuم^جبماع.



٤١٩_^( Slub)_luL؛:

يقوو!تعليل، هناك ولكن دليل، هناك وليس 1^^5*4، هده يبطل اكاق؛ الوجه 
بأكزعنه ثيلم، إذا ما بخلاف ييث، نحلما فإيه بركؤع الإمام عن هئلم، إذا لأيه 

الثكعةفاتئممتذلأ؛خ.
عدزثاهدمنا ما والكشر، القليل ق قائم العدو لأن ت فيقول الصحة وجه وأما 

هووهدا الكم، باكحلف فلنعدره ك\لثكوأ— هام بركن ~ولوكان القليل ياكثلم، 
يلغوبل فاثه، ما يمضي أف يتوجه لا هنا فاثه مكانه إل الإمام وصل إذا إلا المحيح. 

ملممه.ركنه له ؤيكون لال«أموم، الأول ^^٠^ ١١
بمزا،وقام ووخ ومجد، ورقع الإمام، فركع الإمام، عن ثمحثث مأموم مثاثه! 

نقولتلا هنا كاملة، بركعة عنه نحلث فالآل اكانية، الركعة ق يقرأ قام حنن به فاحس 
عليه،أنت، ما عل ابق ت نقول بل الكببمر، الخلل مى ذللث، "ق لها فايلئ،؛ ما نمقي إيلث، 

ملممة.ركعة للثج وتكون 

الإمامملم فإذا الخانية، والثكعة للإمام الأول ١^"^ من ملمقه أمتا ملممة) معنى 
فاتن،.التي الركعة بدم مأيتخ 

وهداوتتابعه، يه نحلمت، تأق؛،ا مكانك إل يصل لم الإمام كان إذا أما 
أنت،الذي الوصع إل يصل أن إلا ولو*كثر، عنه به نحلمت، بما تاق ايالث، ر؛ هوالصحح! 

فيه«.

١^؟إطاله المأموم تنئي إذا ام U قائل: قال فان 
هووهدا صلاثه، ، iJdajواحد بركن الإمام فارق إذا فإثه تعمد إذا فالخوايج: 



صاضاهانينيصاسمماسنيص ٤٢٠

بمدر.لكن إذا ستلكتيإلأ 

ظئة«؟إٍا أو: ئققه.. رئ ررإبجا قنِلث1: ق الض و الفزى U هانز: هال وإن 
اوكعةق الإمام واهي اُة معناه ماسهاا »ركعه هلنا: إذا اثنا بينهإ المرى فالحواب: 

إذاإية نقول: ولا القضاء. من فلابد القفاء حيث من أما الثانية• الركعة وق الأول 
ئلممه.ركعه ثبمى نقول: بل الصلاة، ثبملل فإما م؛كاذؤ إل الإمام وصل 

اموع)م>/خ؛؛(،والإظف)آ/هم>(.\م.■ ا



 Lu٤٢١الآن«ة( ست اسلأءر ؛؛

واو،سةالآئنة
*ء أ* 

أمام:حمثة ي مقا زالناز \لإج صئه أخدئ: 
1^1؛^العدو ١!^^؛ الث-حلأ زهو حاو، بمكل إمامته تحح مذ أحدها؛ 

منعود،وابذ در، آبا لأو عدا؛ كاذ ناف إمامته فتصح '، و'نرا,يطهااالصلاة أركان 
أمدلأ4/ كا ثملآ معد ادا ١ يدم؛ . ر'معلاش أصحادا م•, واأسا ٠ وحدمه، 

مامحي،فاقالإ.
يومممحتوم أم ابذ ينتحلم، كاف ه البي لأل الأعمى؛ إمامة وثصح 

الأاسوهنأضوواةهمئاوئ•
.....لدلك،ب. \لخمج إمامة وثصح الشم، ممد قامنة حاثة ممد العمى ؤ/أل 

,ُِِ, ة ,ب .ِ .َُِ.ه. ةَ , •« ء ءُ  قإمامتها تصح فيقال: إمامتها؟ ثصح أبما ا،لرأة آليت قائل• قال إذا ]١آ 
ومنحضه من بمذكانوا حال، بكل إمامته ثصح من عل والكلام الزجال، يوف النساء 

جنية•بذ يكونوا لم 
مناحترارا وراالنلماا الصغر، من واحترازا ا،لزأة، من احترازا وُالرجلاات ]٢[ 

احترازاوثزاتطهااا الصلاة بأركان وارالقائم الفاسق، من احترازا وراالعدلاا الكافر، 
يومأوعار الزكؤغ، يستطيع أولا القيام، يستطيع لا كالذي عنها، العاجز مذ 
ذلك.أثب ما أو 



^قضاهانيهمصالإئماسبجصبل ٤٢٢

مديسهوملأينكنلأنه إمامته؛ لايصح أصحابنا• بنص ممال أعمى أصم كاف ءإل 
والثهوعارص،الصلاة، واجثات مذ بثي؛ قل لا لألأ صحبجا؛ والأول محثه• 

الثجود'بحكم كاُبجل وحودْ، احت،ال الصلاه يطل يلأ 
نيماثالأمابمْا،أذا ولدالزناا٢'، ويصخ!ناثه 

المن؛»يؤم ه: الثذ ( Jyعئوم لدحويهبِفي دينهم؛ 3، 
متيمتا،صلثأصحاه العاص ئ  jytS■لأف بالوصئ؛ اليمم إمامة وثصح 

ائامحح.أنته صححه، طهارثه )، S/jبكرعليه؛ ولم مصحك، اللمي. وألحم 
فضل

نزقان:؛ Ujيش:تذلأضإنائه؛ 
يثزطأحل ومذ والمجثون، كالكافر لنمسه صلائه يصح لا مذ أحدمحا؛ 

...........مسه،٠ لةِق صلاة لا لأنه يحال؛ إمامته يصح عذوقلا لثم أوواجب 
إذاانه لاشلث، لكذ إمامته، يصح الأعمى الأصم اف الأنأ0 والصحح ا ١ ] 

نهوأول.بصيرا ٌم.ينا كان 
أبيه.]مأ[لأنئقل:سةشؤم 

الأشياء.بعض ق اهلوف يتأثم الجوؤ عل الغائب ت'ُاء 
لاهح.ولهذ.ا اعامل، وليسكالئيل الخئقة، ل فيهشنا لأن ]٤[ 
ثصحلا يقول؛ العلعا؛ بعص لأف هدا؛ عل المولث نص واصح، والأعرابأ ]ْا 

وانحط.فالمأله ؤإلأ سمْءلم، 



٤٢٣ممباسلأةابمبكس( 

بن^١ ناق>س!ذاولم:ممنهضما"ض ص \بى؛لاق ك
حرجثم الصح، والناس صل انه رئ.ةثق عمن عن روي ج وحده؛ أعاد الصلاة 

الناس.اعل> ولم يأعاد، احتلاما، ثوبه قوجدق ائاء، ،؛رئ ا-اتؤف، إل 
لهمولم عمر، وابن وعلآ، عمحاف، ض هدا يحو الأئرم وروى 

به،الإهتداء ٠ندوراي ١^^ لكال يش، مما هدا ؤ/أل إحماعا، هكارز محالئن، 
ؤاتياتئسث،رلأبجامماُ.

الإنامك،فيفاض،ظِلي؛
الإتؤناذا٢ا.ل٩^ ذلك ذ\مأ 
واكيدد.الواحد فثشمل ابض، هنا به ا،لراد الآموم [ ]١ 

نوعان!وهم إمامته ثصح لا خن التاف القسم هذا ]٢[ 
لنفسهصلاته ثصح لا فثى كالكافر، لنفسه صلاته ثصغ لا من أحدهما! 

كامناكان إذا لم إماثه. نصغ لا فإن4ُ ^تا كان لو ظلكاي لغية، إماشُ تصغ لا 
كإبخفائه، معدورول لأتم صحيحه؛ صلاتم فإف بأناس وصل ممره عل علانه لا 
فهذانمل، الناس أمام لكنه به، يعرف ولا الأخر باليوم الإياف بمكر رجل اله لو 
فتصح.معذور، فإثه جاهلا كان من وأما بحاله. عالما كان لمن إمامته ثصح لا 

علهوجبم، كافر اثه علم متى وأنه مهللما، نمح لا أما اجلولف كلام و٠لاهر 
كذلكثيء. عليه ليس الإمام بحاو الخامل أف وانمواب، ثظر. هذا وؤ، الإعادْ، 
لكنهمحنوئا يكون ربعا نعم، نقول،' محنوئا؟ ثخصا بميم أن يريد أحد فهل المجنون، 

فظاهركلاممحنون، اية الصلاة ق ثتع أف يعد علمننا ولكن أحي.، لكل حنويه يطهر لا 





٤٢٥ممبانملأءررابسةاص( 

الحدث،الإمام نبق لو ي ْمبى ما عل يبني انه المأموم عنةِفي وحكل 
•الحدث سمة مذ بخلاف طهارة، عتر عل بي نفى ما لأو ؛ الأوو 

بميمحمما؛ يعيدوف أقم مالمحوص بعض، يوف الامومير؛( بعص علم ؤإذ 
،؛ila^Jبالعلم اخص لأنة عل؛؛؛ ُنذ الإعاد٥ قص أذ ويشل فه، المشمة 

لوأحاJثاي Jاثiلأن، أ\-نضثا 

كعاعنها، التحل أمأكنة إذا صلأية بطل لا أما ت الجاثة مسألة ق والصواب 
نعليهل أو صلاته، ق وتنفي عنها يتحل أن يمكن فهنا نجاسة غتيته ق كانت لو 

صلأنه.ق ؤينفي يتحل أذ يمكن فاثه 
قافا،لأموم به يعلم لا وجه عل باطله الإمام صلاة كانت، متى ائه والقاعانةت 

لمفسق عن أو نجاسة، عن أو حدث، عن ذللئ، كان سواء صحيحه، الآموم صلاة 
المهمقول• وبدون ذكر بدون ؤيجل• يركع أوكان به، نعلم لم كمر عن أو به، نعلم 

صحيحة.صبملاثه أل فالصواب العلم، الماموممعذور؛حا؛-م أل 

الإمامعلم إذا واله صحيحة، صلامم قاف يعلموا لم إذا أقبمم الصواب! [ ١ ] 
وقدمعذوروف، المأمومئ لأف الصلاة؛ حإ يم مذ وأمز اصزف، الصلاة ساء أق 

منم؛ العد.ر يعدم ملنا ولو [ ١ لاكناين:آ■ آتقعمه تآ ك ؤ»آمإ تا3قؤد\قت اممه فال 
طاهزة؟ثيابكؤ هل طهارة؟ عل أنت، هل له! المامومول يقول إمام تقدم كلمإ اثه ذللئ، 

ثجاسه.ثوبه ل أوأل محد>ث، اله لوبش فيإ الحرج 3، يقعوا للملأ 
الإمامعلم سواء عليهم، إءاد٤ لا فإثه يعلمو١ لم إذا الماموم،ذ أف فالصواب1 

انتهائها.بعد إلا يعلم أولم الصلاة، ثناء أق 



اسقضاهاينيه4اسممأسبجص ٤٢٦

ئثة؛شبمضرؤون:
-؛،jis"إدااث اركمن هقؤيقنئ.' در لأي( البي. لٌنل ثمحح؛ إحدامحا؛ 

ررصوقاو: ُو؟ ي ثك: قال: ثنيا؟« عن ١^؛ محئون ١^١٤ عايك 
من)ك(.(( ءإٍِالك٥٥محل، هإذأذزكثياميم الألأةِلنءبجا، 

وراءيمثان والحسين والحس الحجاج، وراء يصل عمر ابن ولكل 
مزوال.

اض.يموJ٠؛رئول شمعت، قال: ظ^بمنئ جابرا لأف محح؛ لا والئانية• 
نوط4أوقاف بثلطان، مهرة أذ إلا مؤمنا ماجر دلا رجلا، ائراة يؤمن ررلأ 

هُلأبجسمماطاص.

let:أمر البي. لأل 'مرجا؛ دول والمحل اّبممعه تحح اف أ و؛قثلا 
يفضىالماسق حأف1ا منها ماثع واحد، بإمام ّهتص وماجر؛ بر كل حلم، 

ال2قألزات,نائر دول فيها ئومح مويتها، إل 

ابمةو الفايز حلف، الئلأة تحغ أبا الدم،ُأ' هو الاحيال ٥^١ ]١[ 
داؤا،ابمه محل لا أف لزم تحل لا ئثا: لو لأتا غ؛رهلم؛ خلئن، تذز إذا والعد 

المد•لامحلا وأف 

وأذمحل أو وخدة، أذمحل قالما;لأنخلأئكنئ إذا ح اكالوات أما 
آحز.مكان ق حماعة 

X٢٥٥/٢(،والإنماف)٢٠/٣(،وموع)٨٦١/٢بمق)'(انظر: 



٤٢٧كتاباسلأةربابهثتاس( 

القاسيأف وهو ا،لؤلف قدمها التي الأول الرواية هذا ل والمحح 
الصلاةفإو أوبالاعتقاد، أوبالأفعاو بالأقواو فاسما كان سواء حلمه، الصلاة ثصح 
حلاقه.عل الدليل دل ما إلا إمامته صحث، صلاته صحت من لأل حلمه؛ لصح 

لأيهللإمامة؛ يصي مى الحاصر يومنا ق يجد لم ثرطا هذا اعتثرثا لو ولأينا 
الغيتة،مى سلم الذي أين لكن افه، وبتن بينه فيا الدين مستقيم الإنسان كان ؤإف 

.العاته— اممه أل —نبالغيتة إلا الجالس لهم تهلسث، لا الماجد أئمة من كمر بل 
دمح؛ءةنبمنيالصحابة وفعل الفاسق، حلمن ئصح الصلاة أف إذف فالصواب 

يصللا أف ينكن أقه مع  ٠١الحجاجرحلمن صل لآ.بممحا عثز ابن فإف ذللن،، عل يدل 
حلمة.

نحلمهيودي لا لأف الحجاج؛ حلمن يصل كان رء^بمها عمر ابن إف يمالات وقد 
يماوقد  ٠٢ننؤالرطفن وامحنيصليان امحن وكدك فق؛ إل حلقة لئلأة اض 

الفق٠من نحشتان إما كذك: أيصا 

إذاانه وصحيح عدلا، الإمام يكول أف اسراط عل دليل لا إل نقول؛ لكن 
بهإلا الفلاة تصخ لا ثزطا ذك جثل كزكا لي شك، بلا أزل فهو قيلا كاف 
يهو.ففيه 

ولاشبالأفعال، فاسق فهدا لحثه، لحالما الإمام لوكان U ذك عل و:ثني 
إذااثنا وهو آحز، ثيء عل يت؛ءي فهذا حيلأء، ثوبه بجر فاسما كان إذا ما ذك عل 

(.٣٤٤)A/ اكف ل ب أن ابن أخرجه ( )١ 
(.١٢٢)٣ الكرى المن j والمهقي (، ١٨٥)ه/ اكف ل _ ش ابن أخرجه )٢( 



^قضاه1ضيصالإئماسبجينو ٤٢٨

المازوالثوب عليه الذي هذا محاو ئباحا يكوف أف الساير صحة شرط من جعلنا 
إمامته.لصح لم صلاته لصح لم ؤإذا صحيحة، غيث فصلاته تماما، كالعاوي 

بينها١^ إثة؛ حالب( وبغ، منل وحل بئن المزق تنرف أف بجن، ولهذا 
فلا.اللحيه حالق وأما الصلاة، شروط من بنرط يتملق هذا إسال، أف 

وألمباحا، يكول أل الساير صحة شرط من ليس اق ت الراجح القول، 0 أح 
ءابت،ص بئحزم >زتئ لوخ الإنساو 

أثمسوف لأثه يه؛ الائتإم يصح لا فهنا للصلاة مبطل الإسثال، أف يرى من أما 
ستقسلم.لا وهذا باطلة، محلاثه أف يرى بمن 

الأحم،•فيمدم وجه من فائق( منها واحد كل ثخمال اجتمع فإذا 

لأوالدحان؛ شارب فيثدم مثلا، اللحية وحالي( الدحان شارب اجتمع فإذا 
أهوفمراوإخم،تليه 

الوخهالأكو(:هلأمضب.
منعند يجاهر فإثا جاهر ؤإف به، يجاهر لم الدحال شارب أف الثال! الوجه 

منلىاللحية حالهم( وأيصا اللحية، إعما؛ بوجوب المر جاء مل لكن حولة• كانوا 
باممه.والعياد الجاهرين، فهومى والمعصية، بالمخالمة تاما إعلائا 

الدخانوشزنم( كبثرة، الغيثه لأف العتانم،؛ مى أول، الدخان شارب وكذلك 
التيهمعروف شحص اجتمع فإذا هذا وعل بالإصرار، إلا كأار0 يكون ولا صغره، 



٤٢٩ةتاباسلأة)باواسةالآس( 

العامةعند هذا أف ْع أول، الدخان فثارب للدخان، شارب وآحر الناس، لحوم وأكل 
•VV
لأفُالإمامة؛ أول الدخان فثاوب خمر، وشارب دخان شارب اجتمع ولؤ 

الحمر.شرمت، ثن أهون الدخان شرب، 
والشيثه،الدخال يثريول وهم العوام من جموعه يمغ أن أردئا إذا مسألةت 

الدخان؟مى نحن>رهم أم ا،لهمة، والأشياء Jالتوحيي. فتبدأ 
وبمثالرسول لأف شء، كل مل الدعوة فالحواب: 

افه،إلا إله لا أذ نهاية إثه يدعوهم ما أوو مالت اليمن إل رق.بمنن معادا 
نئوواف<اُا؛.وأف 

وهاواماح، فلا للأغل لمولهم نبتا بالأنهل إليهم يغوينا كانت، إذا لكن 
الإسلام.عل للتالف ص أعْلتنائب لو ك،ا الوسيلة، باب من يكوف 

ماأول ننوإ،ز فهل الغلو، وجه عل القبور يعفلمول اناسا أن لنمرض فمثلأت 
التيوالأشياء والصلاة الطهارة ق تحب فيإ أولا شلأمأ أو ذلك، عن لحيلهم 

هدا؟عن بنائب علينا وأملوا نا ملوا إذا ذلك ند P لها، قلوهب تلن 
كلش لكوحد الدعوة أف ح ؤإلأ للمس، هدا و نو كل، عل 

•iisr"

الإي،ان،كتاب ت لم وم(، ١٣٩٥رقم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
يخمحقبمما.عباس ابن حديث، من ١(، رقم)٩ الإسلام، وثرانع الشهادت؛ن إل الدياء باب 



صاضاه1همهمصاسمماسبجءنبل ٤٣٠

نحل

أيولع!يلاثة وهم ُعإر0، ولايصح لمثله، إمامته ثصح من الثالث،! القنم 
ولاريلا، توم أف قور ولا مدم، ة التاة؛ توم أف محور الزأة أحدها: 

ويلأ،<امزأة ثومي ررلا '.' ■^١٣لموله مل؛ صلاة ولا موص ِفى مشكلا، حش 
^١١^لأم ^ئحخاو،محاةزمحاأن 

نقو.صحته ففي  ٠١١رحلأااامأْ ®لأثؤس الأول،ت أم، [ ١ ] 
علههي ولست، عله هذه فإف للرجال يزيل لا كوبجا ل الئاف: وأما 

إذانقول! أف المكن فمي إدف• ثومهم لا نقول،؛ للرجال يؤذن لا فكوما معنويه، 
محا،فهوالأصاسوبه.كاوتإلأ;ؤذو 

*لذوسلم! آله وعل عليه اف صل البي بقول العليل يصح أف يمكن لكن 
مأمر، توليه فهذا صلاتنا، ق القيادة نعطيها وكونا ٠ امنآْ*ا أمرهم ولوا يوم ملمح 

صوماوكان ثاثه، كانت، إف سث،ا لا العفلنى، الفتنه وهي؛ منسيْ، فيه إماما كوما إف 
•حرج ولا فحديث، شبابا، وراءها الذين وكان رقيما، 

والفته،امزاة® ^٠؛ ولوا هوم يمئ ررلن الخدين، عموم هي العله أف فالحاصل• 
منصبطة.غيث الحقيقة ق الفتنه أف >ع 

من(، ١٠٨١)رقم الخمعة، نرض ق باب فيها، والسة الصلاة إنامة كتاب ت ماجه ابن أحرجه )١( 
رً.بمنئ.جابر حادين، 

من(، ٤٤٢٥)رقم وقيصر، كرى إل الّكا. كتاب باب الغازها، كتاب الخاركات أخرجه )٢، 
خ.بمن.بكرة أف ينط حل• 



٤٣١ةتاوااسلأء)رطبسةس( 

الموت،حننه شابه، لكنت، إذا فيإ ا،لرأة إمامه أبطلوا ةاتلت قال لو 
والذينعجووا كانت إذا لكن باس، لا أبطلوها، ثباي،، وراءها والذين الأداء، حنته 

الفتنهيقال،■ لكي فتنه• هناك فليس رديء، وصوتها مكثزة وثراءتما محيوح، وراءها 
الأزل.هو ابُت، فاغلأى لاقطة، ناقطة لغل قل: وكإ لامط، 
ثمحولا بمثلها، إلا إمامتها ثصح فلا للمرأة، إلا إمامتها ثصح لا هذه إيف، 

يكووأ0 فلاحتاو الحش وأما واضح، واوجز والحش، الرجل مثل منها، باعل 
زيلا.

عدمويب أش، أو يكرا يكوف أف إما حلقه، يفئهر لم الذي هو والخشت 
صووتأرع إحدى وجود الظهور 

ليسرجل الشام ق يكز إنه ق)المعني( ^٥١٥ الوئؤ، يقول، الأول؛ الصورة 
حيتا.والغائط البول منه يمج واحد م—، سلم(، الفنزج ( juثم—، إلا له 

لكلورم،ثيء فيه ه أ؛ز، همج ولا يكر آله له ليس آحر رجل، الثانته■• الصورة 
٤مغمنهالإزلزنماكالأزق.

منيهمج ؤإيا الأسفل، من الففلأُت، منه تهمج ثي،ء له لي~ل الثاكهت الصورة 
صور.ثلاث فهذه ميئه، اممه ثاء ما المعدة ق وبقل الهلعام، أكل إذا ئون،، 

يتوليأل الأحرى عن، إحداجما ثتمير لا آلتان له يكوف أن ت الرابعة الصورة 
منهإحمعيا•

)ا(المغنى)ا"/ا،م-«أم(.



صضاهانيهمه4اسمماسبجحت؛و ٤٣٢

'،منهار اأوحرف محيتلهار أومحل المائ، نحيس لا وهومن الأبي، اكاف؛ 
صف والحمد لكن أواش، دكت إما فهوواصح، إحداهما من يؤو كان إذا وأما 

الحس.فيها يممت ، ٧٢الماعز، س،ا ولا للمهائم، كثثربالنسه الأدميتر(، بالشبة قلل 

تحور؟لا أو تحوز هل لتش يا-الضحك عن ياو الناس بعض ثن موال ورد وقد 
ؤإفجريه، فهي ذكرا كانتؤ إف احمال، كل عل جريه لأما محور؛ فالحوادت،ت 

ي•محي اش كانت 
أقتن،١^ نم ومت، ,>أولأ:كثي، لا ١^^، هو ١^: ل الأم ]١[ 

ينلملا أمه بطن من محتج اف والإنالأم، إل ننبه يكتوف، ولا بمرووف لا لأنبمم 
د1ايجاةفيامآناهمم.

من®وهو ت المؤلف ذكزه ما فهو الحإعة صلاة ياُبخ ي الاصْللاح ق أما 
يوممالك ٠ العالين رب ف ااالحمد مرأت فمي بريلها'٠ يل أو المامحه، تحس لا 

ام.هذا فنقول: هكذا، مرأإلأ ولا الدين* 
قبالباء محلوف أعم المراء بعضن من سمعه ما ذللمثج ؤمن مثلا• مثنقطه ]٢[ 
.العالمين١١ري، ف، ارالحمد Jقولولت إمم تقول؛ أل تكاد إيلئ، حتى ءؤد،سه 

بالجزم،يقروومحا لأيئم المعنى؛ بحل لا هذا ه جنثئ يكلمة بعفمحم إحلال وأما 
يبينلا ]اافائ:ه[ ^ منعثث وإءك غثتت ؤإ؛ك يقرأ سمعته إذا الأئمة من فكثيث 

صاربالكون الوئم، حار لعا إم أونقول: بحركة؟ إحلال هذا إف نقول: فهل القثه. 
الوقف.جرى الوصل أحرى كالذي هن>ا 

بالغالجؤ•ويغتي يمرض أف ان للأنبجغي الذي حاك كل عل 



٤٣٣ةت1وااسلأة)واواكالآس( 

المش،نجل -قنا ينحن ومن ع؛ناااا، ١^١٤ يبمل الدي كالأقغ بي يدله أو 
]الفاتحة:ه[.........ا ي لكف أوممسز تالفانحة:يا أ مثلألضمداءؤآسأاهل 

تيقول أذ الولف من غريب لكن غب فه ررالحمد مثلأت فيقول [ ١ ت 
هوالكلإ.فهدا لأنا، الراء إبدال والكثثث ينا، الراة تدل 

الميأ؟يكوف فمن عاايهلم« الدينكث، ررصراط قال: إذا انمى نحتل لأنه ]٢[ 
عغجل.افه هو حقيقة وادعلم القارئ، هو المنعم يكون 

)روكقال: فإذا اشَ، نحاطن، وهو للخلانم،، الكاف وأطب، أطأ وهدا ]٣[ 
ررأهدواا<فيقول: اندئاه ؤ همزه يمتح أو جدا، عظيم حظر فهذا ر'إياكٌ دل نمد" 

والتوفيق.الدلالة من ورراهل.وااا الإهل.اء، من ذااأهدداا< انمي، فيختل 

الذلاللأف انحى؛ به فيختل ظاء، الضاد إبدال، هدا لأف الظالتن® راولأ مول،: أو 
فإذامنويا، وجهه صار يعنى: لالحل:خْ[ مننداه وجهث> ؤظ مثل: صار، الذي معناْ 
وهداالفامحه، قراءته ثصح فلا انمي، معه نحثل بحرف، حرما أبدل، فقد الضاد؛فلاء أبدل، 
المسألة.هدأه ق الوحهمر أحد 

وذللئ،بمر؛ لا يظاع الضاد إيدال، أف ٠ أحمدر الإمام مدهج، ق الثاف• والوجه 
أثناولو والظاء، الضاد يزلأ لا والعامي المخايج، وقرب، منه، الثحرز لمثمة 

الناس.من كمر صلاة لفسدت، ذللث، بمثل الصلاة أنمدثا 

صحيحه.فصلاته الفثالن،، ارولأ لوقال: انه الصحيح ولهدا 
القاعومماف (، ٢٧١)٦١ والإنصاف )آ/آ'ةا(، والمضي ١(، • الهيابة)ص:• انفلر: )١( 



^قضاهاششصالإئماسبجحنيل ٤٢٤

هامثراالثحم،ا واع مدة آل بدليل حرف، نمام يامث الشدة محإل يشدة، نحل أو 
قزاءتإ-مإصلأح عل يمدروا لمأ قهولأء!^١ أجزأئة، حممها إل لكن اللأما١ا، ممام 

الص-لأة،ركن ض عجر لأيه بثارئ؛ يصح ولا لمثلهم، صلامم ثصح أميوف، 
وهتيث،الأؤن صلاة صحث، وقارئا أمثن أم لإل الثجود، عن العاجز محأستة 

لأفمأل مص فقد بالشدة يأت، ولم العال؛ر(ا، رين، ه ءرالخمد قال(ت فإذا [ ]١ 
مقامفامت، الرحيم راء شدة وهوأن لثوي، والدليل حرفان، فهو مشدد حنف_إ كل 

تمثل خناهزه القمرية فاللام اكسة، واللام القمرية، اللام فهناك اللام، حزف 
المثدده،اكن اللام ُدو جعل لكن فناهزة، غتز الثمن مثل: والشمثه الممر، 

ررأل((.عن بدلا وقعن التي والشين الأصلع، الشين نمام قامن، المشيئة فالقين 
اواعنقام قامت، المشيئة اواة قمحذآه: ١^^، قال ءؤآتيء4كا وكيلك 

اللام.عن بدلا سم،واواءمنيلث، 
فإماكث؛إرا يشدد أف غير من منهله  ١١٦٢؛^؛ إل يعني• أجرأئه، حممها إل لكن 

لالفاتحتت٢[ه آذنذيرءك> راّد ِس ؤادم1ث مثل! ممب، والحمد السسير، من أيصا وه،وا ثئرئه، 
إفبحسن، حفيفه، فوقعت، شيئها، نفسه ق هو إمحإ حلفه، من أنت، ينمعها ما لكن شدد 

اuئلأفمبهأءنثا.
لأموذللث، وجها، ثزلأ لكان الحمع صلاة محغ لا اتجا قيل لو ^ا ]٢[ 

اويلهدا إمائه محكون الهِ«اأا لكثاص، أفززئب ء وتوإ قوله: ق الض.  ١٣
عودمأبي( حديثا من (، ٦٧٣)رقم بالإمامة، أحق من باب، اجد، المكتاب، مسالم: أحرجه )١( 

البدوي



٤٣٥مماوااسلأة)بابسالآس( 

عنوالعاجز كالأمسااا رم أن بشرط نحو مذ الننع هدا مش نل 
والمعود.والمام والثجود، الرمع، 

أوفسهلم،ِفي صلاي يصح وأ>ئ1اههلم اتوو نلس به ومذ والنتحاصه 
د1ئنةالصلاة، بفرض أحلوا لأمم إعثرأ-م؛ مح ولا كحالهم، حاله ويمذ 

الهادريزم القيام عن العاجز وهو واحد، ترصع إلال، '، المائما يوم الصهيجع 

فلوقلأسديا، انماذة ذات إل عاذت إذا المعصأ أة ومعلوم محمحا، غي ل الأم 
وجه.له لكاذ الخمح صلاة ببطلان 

١^١ض >ثة صلاة ي  ٧١بجين لا ص القارئ كان إذا قائل: قال فإن 
الثانالقوو عل إلا به، ياتم أف محور لا المش تجل لحنا يلخذ انه يدري كان إذا مواء؟ 
لأتا،أو با ١^١٤ ندو ألثغ كآن لو ك،( :ضيع لا عاجزا كان إذا إنئ ئلمنا: الذي 

حلمه.يصل أل محور ائه فالصحيح يعدل، أل ينتطح ولا 
يمزالا وهدا اف« لكتايب، أيردئم المن؛ رربوم لحديث؛ كالأمذ؛ الأحرس ]١[ 

أصلأ.

الشأله المثدحل لثلأ ا>الماءدا<؟ يقل ولم >>الصط(خ« قال لماذا ]٢[ 
القاعال.يومه القائم استنى لائه انشاها؛ 

ثصحاو4 والأركان الشروط عن العاجز وهو المسالة هذه ؤ، نرى الذي ]٣[ 
أيزنهمالثوم اريوم ثص؛ فيها القراءْ لأف القراءة؛ مسألة ل إلا علميها بالقادر صلأيه 
افه،(.لكثاى 



صاضاهاهمهمصاسممأسبجءنبل ٤٢٦

ن:كونبمماي1:آحوح1ءِّْء. وو 

منصة.آو زو أف واكاو؛ 
هوموراءْ هصل جالتا، نثم صل ه السل لأف جلونا؛ حلمة ويصثول 

كئتلمواهلا بؤ، الإمام.١^٢ جبل ررإي،ا مال• لم اجلسوا، أن إليهم هأثار قياما، 
عوو،هإذاءنلخابماصا

يمحلقارئا إماما وجدنا فلو إمامته. صحش صلائه صحت فمذ غنرها وأما 
ؤبمجدذللت،، أسبة أوما رمحتيه، أوق عينيه ق لمزص الجود يسمملح لا لكنه بنا، 

ونحنا>امتهلاغ، ما اش امى لأيه صحيحة؛ حلمه الصلاة أف نرى فالذي إي،اء، 
الشروطمذ وغزمحا والثجود ١^^٤ مذ يالواجس، فأثينا استطعنا، ما اممه اميثا 

والأرلكن•

الأركانعن كالعاجز بمثله إلا صلأيه يصح لا مذ عل نتكلم نحن ]١[ 
فانهالقيام، عن عجز إذا عقه زواو الخل إمام ^^،: من وسم والشروط، 

ارألحن9ؤوآ.' )؟هءو المولث اشرط لكن قعوذا، وراءه الناس ؤيصن، قاعدا، يصل 
زواليرجى م يكوف وأف المسجد، ي الراتب الإمام ت يعني للحي'ا إماما ؟كوف 
عيه.

اليًرقول لعموم يفرطان؛ لا أنيا والصحيح Jظث، فيه،ا الشرطان وهن>ان 
وهيالعئه ولأف ٠ ر  ٠١قعودايصلوا داعد,ا صل ررمحإدا م• وسلآله وعل عليه الله صل 

كتابت لم وم(، ٦٨٩)رنم به، ليوتم الإمام جعل إن،ا باب الأذان، كتاب أحرجه )١( 
إء.بمقن.أنس حدين، من (، ٤١١)رنم بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٤٣٧ةتاباسلأةربابساتالألأ( 

وجهان؛مميه قياما صلوا محإل 

أحومحا:لأنم؛همثئة.
^١^٣'.زقي الأذل، ئز الإام لأن وش: 

زواليرجى مذ أو الخن، إمام مر أو الخي إمام إل بننها قئتلث لا الإمام مواقثه 
شوسلأتض•

صلالهيام يستطع لا كان ؤإذا اف، لكتايت، القوم يوم اثه فالصواب 
قعودا.وراءه وصلوا قاعدا 

ؤ!وئ\ذئ4أيقول صلاتيم؟ يصح فهل قاعدا يمل من حلم، قياما صلوا إذ [ ١ ل 
وجهازراثلأمها 

افهصل افه لرسول مععبميه ذللث، ق لأف صح؛ لا الصلاة أف الأول؛ الوجه 
*رصلوائئودا،ارا'.قال: حيث، وملم؛ وعلاله عليه 

الوجوب•مجيل عل ليس محعودا بصلامم الأمن لأف صح؛ أما الثال؛ والوجه 

نقسق محظورا اريهبوا لأنبمم قوي؛ قول ثصح لا صلاثم اا0 القول ولكن 
العبادة.يبطل فإنه العبادة نمى ق محظورا ارثة٠نا ننن أن والقاعدة الصلاة. 

لكنهمأحطووا.بطل، لا الصلأة أو الأولا؛ الأهّت، ^٠ 
الثنة.أبطلتة أصل هدا با0 معارض التعليل هدا لكذ ]٢[ 

كتابت وملم (، ٦٨٩رنم)به، لوتم الإمام جعل إذ،ا باب الأذان، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
ئهتن•أش حد.يثح من (، ٤١١رنم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



صقضاماهمنيصالإئماسبجضل ٤٢٨

;?.بمهاعائثه لأف تاما؛ أقوا يجيز اعؤ مم ٥،^، ااصلأْ ابتدأتهم لإل 
موبالناس،( ملبمل »موامحام قال: اف ننول وص قالت: 
ساوعذ جنس حى اش رنول محاء الني. حرج الصلاة بكرِفي ابو ذحو 

بصلاةبمدي قاع وابو؟كر جالسا، بالثاس يصل اممب. رنوو مكاف بكر، أب؛ا 
لإ:تداهلمإثاثاهاماتائا الأازبمةمم.محه. اتيهثبمدي 

^١؛.

قعفييادقةث0ؤئم اللمي فنل قزيج بمي: الصحيح. هو التخريج هدا ]١[ 
حاءهمالحم،. لأل الضمح،؛ وص ٠ ق؛امُ حلمه والناس قاعدا صل حيثج حياته؛ آجر 

يياما.يتموها أف فالإم قتاما، ابتدزوها وقد الصلاة، ثناء أق 
وملم:آله وعل عليه افه صل قوله وبغ، محنه نجنع هوالتعس؛ هدا قلنا: ؤإتما 

قاج،الصلاة -هم ستد.ئ لم ما سودا يصلوف فيهال،: هنوداءرأ؛ محلوا هاعاو.ا صل »إدا 
ةيائا.ُيتئول ٢^٠١ اغثل P قاقا، الئلأة م ا؛ثدأ ^^٠ 

وعللواقعودا(، ^^١ ١٠لٌوإؤ نابخ الحديث، هدا أف إل الثلاثة الأئمة وذهن، 
فالأجر•بالأجر يوحد وإد،ا آجرحياته، ل هدا بأف ذللثح 

أمتكى^j، النصم(، بجن الحنع يمكن لا أف النسخ شرط من إف يمال،ت ولكن 
مقتفاهوالخمع المحس، أحد ال، إ؛هلمقتضاه النح لأف بالنسخ؛ الهول، نحون فلا 

كتابومسالمت (، ٦٦٤رقم)الجماعي، يشهد أن الريفي حد باب الأذان، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
همحؤقتؤتأ.عائشة حديث من (، ٤١)٨ رقم عذر، له عرخى إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، 

كتابومساومت (، ٦٨٩)رقم به، ليوتم الإمام جعل إنإ باب الأذان، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
رْهقبمن.أنس حدين، من (، ٤١١رقم)بالإمام، المأموم امام باب، الصلاة، 



٤٢٩ةىوااسلأةرواو،ستالأئ«د( 

بميمخاِلز؛ نئن المام ي قادزا الإثلأ:صلحأل:ؤم إتأم مأثا 
محوللا لأثة إمامته؛ نحز لب بنوة ينج لب ؤزو ا، عجزْا نغ مديمه إل الخاجة 

.................................

الن3ثني.أحد إبطال اثتفى مما فهوأول يالصم العمل امحى وما بالقثين، العمل 
اعؤم قاعدا ابتدأبمم ^١ الإمام أو مذ ا،لولثذكزة هوما فالصواب: 

يئوتا.جابما الئلأة اثدأط إذا أثا قيانا، حلثت فجمأوا 
Mالنحت لقني ِسي أص الخن إمام لأل نو؛ فها الجة ْ طص 

^١^.:س'همالأكأأخقِمنني؛ 
والثافالقيام، عل قادت أحدهما انان: احممع فإذا اشِ«رمأ' لكثاُت، ١^ »يؤم 

الأهزأ.مدم أف متقي فالثنة أهزأ، القادر غيث لكذ قادر، عيث 
٠قال:^ثثلولميجزوالشلمنحزأل:محإماتا، 

فادامإلينا، وليس أويدله، مصله الص هي الوولإ، الحها0 إل هذا إلينا، ليس هذا 
أولأ•عقه زوال يزجى أف تثمنا فلا الوولذ يل ثذ وهوإمام بما بمن، بايا 

له،الماح الرص بمؤع ذللئ، نموق لا؟ أو عقه زوال، يرض ايه يعرف كيمؤ لكذ 
غثالا الأخنكا اوجل عل أف بمتطع ولا رجل، ظغ الرص كان إذا فتلا 

زواله.يزجى لا أيه عزفنا ذلك، أنته أوما الأسفل، ق قللا أوكان عصا، شر ولا 

عودمأي حديث من (، ٦٧٣رنم)بالإمامة، أحق من باب الماجد، كتاب ت لم مأحرجه ر١( 
نمحهتن.الدري 

عودمأي حدين، من (، ٦٧٣رقم)أحق؛الإمامة، من باب الماجد، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
ؤعئبمثن.الدري 



صضاه1نيهمصاسممأسبجءنيل ٤٤٠

دومارالالم ق ثموطه بدليل لخمته؛ الأزلكن تذؤ يوف المام ل هدا واحتمل 
علبالثجود لإحلألؤ إمامته ثمح لا ابوبكر• ممال اليدين أقطع كاف قإف 

معناه؛وق جبهته، عل السجود عن العاجز مائبه الئجود، أعصاء مذ عصوين 
أ.الد أممثع 

يزجىمما فهدا زواله، يكظر ركسه أو مخدة أو ساقه ق كوجع عارصا مزصا كان ؤإذا 
ومذعك زوال يزجى مذ بتن لا؛ji، أيه فالصحيح حال كل عل ولكذ زواله• 

تيهقال:«إذاطساصامحئا«ااا.لأثزض،لأن 
لأفالم؛ ق ي1مءلان والثجود والزكؤغ يقال؛ لأثه عليل؛ التعليل ا هن• [ ١ ] 

تقولوف:وأشم جود، بالويو؛ئ يالزكؤع يومئ فإنه ام ق قاعدا صل إذا ال الأن
عليها•للماؤر إماما يكوف أف يصح لا والسجود الركؤع عن العاجز إف 

الأركانعل القادر الإنسان ياتم أف يصح نقول،• أن هو الطرد؛ فالصواب 
أعلمأو أمرأ لكونه بالإمامة؛ أحي الحاجز أل ملاحظة مذ لابد ولكذ عتها• ؛العاجز 
ذلك.أست ما أو بالثق، 

أ ؤإذاومحنها، سجد فإذا صغ؛رة، طفلة ومعه يمل إمام قاتل؛ قال فاو ]٢[ 
الصلل،عل ويشويس مفسدة هنا فحصل الست، يأك0 الجود فعند حمالها، قام 

أعضاءستة عل سجد يكون وبلللئ، بيد، وأمسكها رأسه عل السجود عند فحملها 
يجوز؟هذا فهل 

كتابومسلم• (، ٦٨٩ومم)به، ليوتم الإمام جعل إما باب الأذان، كتاب اابخارىت حرجه أ ا
رمحهبمئ.أنس حدث من (، ٤١١رمم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٤٤١ة11باسلأة)واو،ساتالآس( 

ثاوكبخلاف الصلاة، بركن نحل لا لأنه إمامته؛ ثصح الهاصى! رمال 
'•الثجوؤلكالإةُ 

بمدراتى فإذا الجود، يطيل أف من بدلا نحمث هذا مثل أف أرى ءالخوابات 
اشتدة،تزول فحينئذ مل— ؤإل الكون هي —والطمأنينة الطمأنينة وهو الواحس، 

أعفلم:تبتة عق أنجد أو >ااؤنت ت فالحديث أعظم، بتؤ عل ينجد أف بد فلا 
ا،لولما،ذكزه هوما الكفل فالأمهي أ والكم؛ناار أمه~ إل بيده ~وأثار الحبجة عل 

.٥۶وهذا 

ىفن فلا صححه، والصلاه فزى، لا يكون الصحيح المنل عل وبناء ا ١ ت 
ا-ؤيؤ•عل السجود عن والعاجز اليدين أقطع بنن 

الأعضاء؟بمه عنه ينمط هل ا-اسهة عل الجود عن عجز وش 
يلزمةلم ا"؛لإهة عل جود العن عجز مى وأف تنمط، الدم، فالحواب،: 

شرثا.

[١ لاكغا؛ن:أ■ أأ1؛ثلتؤه ما آثآ ؤ»أموا ت تعال لقوله ينفل؛ لا انه الصحيح! والقول، 
لكنالأوض عل يديه وبجع الأرض، ئزيب إل ينحى أف يستطع الرجل كان فإذا 

يلزمهفائه ذلك، أفته ما أو عينه، ق وجع أو جبهته ي لحروح تنجد أل يستملح لا 
الجود،عن معها يعجز التي الهيئة أو المكان إل شحني عليه، يمدو محا ياف أف 

يتطع•ما بمدر الأرض من ؤبمرب، يديؤ، وبجع 

كتابت لم وم(، ٨١٦)رثم الصلاة، ق ثوبه يكف لا باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ٤٩٠)رنم والثوب، الشعر كف عن والنهي المجود أعضاء باب الصلاة، 



صضاهاينيصاسمماسبجضل ٤٤٢

إمامتهمبمح زلا بثنزكه، لأته بمثله؛ إمامته تصح الصبي اكالئ؛ الئؤغ 
ؤايةعباس• وابن منعود، ابن عن ووي دبم، لأل علته؛ ص يوض، بباِغِفي 

علالقل و يومهم وهل كالمرأة• الرجال يوم ئلأ الكإل، أهل مذ لثس 
رنا:مح•

بمامحا:لأمحلح،بمواك.
الؤيتحثج حاله• مثل هوق مذ ثوم صلا لأف ثمحح؛ والثايه! 

بذعمرو زلاث؛ للئمرض، المتئل إمامة عل ساء المزض، و لهم إمامته تمحح 
اممهرئول عصر ل علام وهز هونه يوم كاف ايرمي نلنه 

أ>بمالبمارئااأ.

علالقل قدم )؛يثقم' ا،لولث وليث سك، بلا الصواب هو التخرج هذا [ ١ ] 
العملتقديم يعتي• وهدا النص، عل التعليل نحمذآلثه قدم لأيه المسالة؛ هن>ْ ل العمل 

الم-عل 
بنعمرو ~قصة القصة وهذه العمل، عل القل يمدم أل الترسب، ل والأول 

أفوفزاريوقفم عفيهأص'ْأئتمُت قال لأيه البخاري( )صحح ق ثابته ايربي— نلممه 
ولهإمامهلم، فجعلوه يزانا، الصبذ هذا من آكأز يجدوا فلم القوم ل فنظروا هرانا® 
ذاتالقوم مذ امرأْ فحرجت، هزمه. يوم فكان صغير، فهو سنوات، سع أو ست، 
مارذؤلم«انت< عنا ^١ ٥٤®فةالت،: عززيه، تنكشفن تكاد رفع، إرازْ أو ووجدلم، يوم، 

أتاذُتجذك،يجززو١^^ ١^ ووستإالمل، ١^، زالإث 
ملمةعمروبن حديث، رفم)آ'ّ؛إ(،س الغازى، كتاب \بأخ\)ي\ أحرحه )١( 



٤٤٢ةتاساسلأة)وابذاس( 

نحل

منة،أعل ولا بثه نحح ولا دويه بمي إمامته نحح مذ الرابع• القنم 
يزقتكول أف أحواله ادئى لأف بالئثاء؛ إمامته يصح المشكل، اهش وهو 

ثلأئشضل،لآنئمحل^، ثلأمحغييل؛لأثثمحلأنتكون 
'.كنJالائومنيلأ١١

الثويح؛-بدا كمنحي الإيلام يعد هرحت، فإ حديدا، ثوتا ل فاشروا ت يقول 
مندم؛را.كانوا الناس لأف 

يصلصبيا فلووحدثا هدا وعل عليه، الدليل لوحود هوالتتي،؛ القول وهدا 
الثا-جح.القول هدا عل صحيحه إمامته قلنات أوفريصه ناقله ثالماس 

أهوال!ثلاثة فيها المسألة صاريتح 

دولاكزض.اثئهفيض القولالأئل:
والفرض.الم ل الفساد الثاف: القول، 
هوالمحيح.وهدا والثنض. الممل ل الصحه الئالن،؛ القول 

1 وذللأش، أم هو أذو لأثم ١^ وهو نشكل، المشكل ١•^، ]١[  ،iل
ثيءله عئصل ولم حميعا، منها يثول وفرجا، دوا ت بعني وأش• يكر آله له يكول 
أي!لوثه بمن إلا إماما، يكوف أن بمغ لا وهذا الرجال، عن أو المساء عن يه يتمير 
الرأة"

ولأفله؛واذكرولأ_كوئإماتاناويل فامحاككل_كوئإماتالوري، 



سقضاماييه4اسممأسبجص ٤٤٤

نحل

ئمرصا؟يوم أو يصح وهل أ. مثملأا يوم أف يصح الممل، الخامس! القنم 
ووايتان!فيه 

ابمههأثب لأتثأذَىبج اأ؛ئوم م لأن مخ، لا 
حلم،ننمحلاشاآو

للوصالاش ؤإمامه وجلا، والمأموم اش، ا-قش يكوف أ0 احتإو من الؤJما
الرجل،هو والمأموم الأش هو الإمام يكوف أف فبمثمل يمثلمه كان ؤإذا صح• لا 
فواضح.بالأش أما مثمن، صث لكنه صح والعكز يالعكس. أو 

دكئ؟ائه لاحتإو حلمة أم أنش أيه لأحتإJ جنبه إل ثمف هل أنش، أم إذا لكل 
أفيمتفي وهدا واحد، إمام مع منفردة ويمت، حلمه ويمت، إذا مشكل؛ وهدا 

يكرإيه قلنا! لو حتى صلانيا ثبطل لم يمينه عن ويمت، لو لكن باطله، صلاتها تكو)، 
أنالاحتياط فيكون هدا وعل الاستحباب، مثيل عل حلمه مقامها فإل أيش، وهى 
جلبي-إل يؤما 

واصح.وهن،ا [ ١ ] 

الفرصنأف ومعلوم نفلا، سينوتها والإمام فرصا، يرحا المأموم لأف ]٢[ 

ركعتان،وا-ةثعه أرع فالفلهئ الفلهز، ثوافق لا ا-إثمعه لأف ظاهر؛ ثظر فيه ]٣[ 
فيلمالإمام قالث أف إما الفلهر يمل من حلم، الخئعه يريد صل الذي المأموم فيلزم 



٤٤٥الأن*ة( سثت  ubةت1وااسلأة) 

لكورْ.بمثئ معادا أو روى ;ْ.بمئه حابرا لأو أول؛ وهي يصح، 
علة•متص الصلأْ• تللئ، مصل:ثم هومه إل يرجع ثم س الثى مع يصل 

بالأحرىصل ثم سلم، ثم ركعمن، بطائمة القرف ل الأى. وصل 
ثمريوم متممل، ١^١^ ق وهو داودإ أبو ^١٥ نلم. ثم زكعى، 

اكفليممحضل٢أ.مأية الأنماو، و اشقث1 ءئلأًان زلأتح 

مذأغل الآموم صلاة ررلأف محال لو لكذ أربعا. فمل يوافثة أف ؤإما يله، 
لوقالنقل. الإمام وصلاه فزض، المأموم فملأه هوالتحليل، هذا لكاذ الإمام® صلاة 

واصحا.لكاف هل>ا 

قومهإل يذم، ثم العناء، صلاة ه البل مع يمل رْ.بمغقكان معاد [ ]١ 
اللييملأه ا أيمبمامحتدل، ثم مفرصون، وهم مثئمل فهو الصلاة نفس ببمم فيصل 
ممؤسلمر، ركعتي بهلاJفة يصل أذ وحوهها أحد فإف ٠ ر الخوف، صلاة ق ه 

لومت،فرصي يصل أذ يمكذ لا لأيه مل؛ حقه ق والثانتة وينللم، ركعتي طائفة 
العدلإقامة أحل مذ حاجه الخوف، أله ملأف ثظث؛ فيه بزا الأّتدلأل لكن واحد، 

قصهأف إلا الوجوه، بعفس من المأله سبه هى حال كل عل لكذ الهناتفى. 
٠،iئعاذأننححفيذلل

محبه؛لا •' نمول، بئمرض® يأئم المنتقل ءرفأنبه ت قوله ق ثقلت فيه أيصا ٥^٠١ [ ٢ ] 

مماب،ومنم: (، ٧١١)رقم نوط أم لإ صل إذا باب والإئ.ة، الخ،اعة محاب الخاري: أحرجه )١( 
(.٤٦٥رنم)العناء، ق القراءة باب الصلاة، 

ركعتثن،،يكل يمل قال( من باب الصلاة، كاب وأبوداود: ٤(، ٩ )ه/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
رء؛ؤهبمنن.بكرة أي حديثج من رقم)اهها(، الخوف،، صلاة كاب والنسائي: (، ١٢٤٨رقم)



صضاه1نييصاسمماسبجضل ٤٤٦

بملمن حلم، العشاء صل أن العنز، يصل مذ حلث الظهز صل ثإف 
مدما١أ.ما وجههها روايتان، ممته الراريح 

وا-لإمعةال،كئوذ، كصلأة الأحرى، محالم، الصلأم إحدى كائت، ءإف 
واحده؛روايه ثصح، لم يهيهنا من ^٥!، عممحا أو عيرمحا، يصل من حلم، 

الإمامجعل ارإيإ قا3م'.' ق مدحل الأمعاو، ِق الحالمة إل يمخي لأنه 
لثؤتألأ،لأئئواضاأل

هوأذئى،فمذ بالممل الممرض وأما منه، هوأعل بنذ اسم بمفرض ياتم الممل لأف 
يقو.فيه التثسيه ^١ 

صحيحه،فهي العصز يصل؛ مذ حلث الظهر صل إذا أمتاثصح، والصوابإ [ ١ ] 
الراجح.هو القول وهدا صحيحة، فهي الراؤيح يصل من حلمإ العشاء صل ؤإذا 
ملما افن مكان إذ معه؟ يسلم ٢، الراوخ يصل من حلم، العشاء صل من لكذ 
اشصا كان ؤإن معه، 

قنئالمه من، حئم، صل إذا بمي،• • واجدة رواية إما يقول،• المسألة هدْ ]٢[ 
مذحلم، العشاء صلاة أو العشاء، يصل، من، حلم، مثلا النبحد_، كصلأة الأفعال، 

وعللالصررئي، ؤ، واحدة روايه نصح، لا أمتا ١^١٥^، كلام فظاهر المعربا، يصل، 
الأفعال.j، ١^ إل بأنئئؤثى، ذللث، 

كانتجؤإذ الأفعال، ؤ، قمحالمه موف، فهنا أمصز المأموم صلاة كانت، إذا فيمالت 
مل،ما ميمقؤ، يقوم ثم يأل، ثم الإمام، يسلم حت5( ّسثءا لأيه نحالئه؛ لن، فإيه أكثر 
أيصا.نظن فيه فالتحليل، كالميون(، عليه 



٤٤٧سةالآسم( باب الصلاة) هاب 

صلاتهثنحابف يشخهى ياتم أف يجوز ايه أي صحيح، ذلك أف والصواب! 
صحيحه،فالصلاة الزب، مل من -خنن العشاء صل فإذا الأفعاو، ل محلاثه 

مقع.المأموم كان إذا فيإ واضح وهذا فاني قام الإمام ملم ؤإذا 
التشئدالإمام قزأ إذا يلي أف ين كو أنث ق فالظاهئ ثسافتا كان لو لكذ 

ائثهت.صلأيه لأف الأخو؛ هو١^>^ وقرأ الأول 

بإماماقثممش لاثك الرابعة؛ وأن الإمام مع كمل نقول! أذ وعئثمل 
١^^٠^.لأف ^؛ 

صلنقول! أيقا، فكذلك العشاء، حلم الزب بالعكس! الأمر كان ؤإف 
وسلي،وتشهد فاحلل إل قام فإذا العشاء، يصل الذي الإمام حلم، الممد؛-، 

العشاءيصل أف تريد لا كنث، ؤإف العشاء، صلاة من مل فيإ الإمام مع الحل ثم 
ينده.وسلي الإمام، يصل حتى حالز ئتظروأنت، أف يأل فلا 

وسلموتنتهي تثارقه موف، لأJكا للأمام؛ ظاهنة محالمة فيه هذا قاثمل! قال، فإل 
صلاته.ق والإمام 

لاممنلأي الشزعت؛ للمندر مفازة ها المفازة لكن مفازة، فيه هذا م، قلنا! 
الهلائثةكمخالمة شزعل، عدر ق محالثه هنا فالخالثه ^١^،، من أكؤ المعرب صلا أف 

وسلمي،الثانيه، الركعه ومحقمل الإمام، عن ثنفرد إما حين، الخوف—،؛ صلاة ق الأول 
لعير.إمامه ص امني فهذا ،، وسمر٠ف 

لهفهنا الإمام، مع وهو أحدمحا أو الأحي؛ بمداهمة الإنسان لوأصيث، وكإ 



سقضاه1همنيصاسممأسبجضل ٤٤٨

منحلمخ يمضيها مذ أو يمضيها، مذ •حلم، صلاة يودى مذ صل نإل 
احتلثؤإيإ واحده، الصلاة لأف ا-قلأل؛ يكنه واحدة، روايه صحغ، يودبما 

دبجاااُ•لكش ووايى فيها أصحابئا بمص وحرج ١^٧،، 

محأرا'ابن الإسلام شح اخياو هو قمحُ الذي وهذا وسقا، الأنفرائ أذ:زى 
قاملثا وحلننا العناء، حئم، اأزرنج صلتنا أي! أيما، وعمقا يعمل، ويه ^<^، 
العناء.صلاة من مل فيإ الإمام أدركنا ثم ومثمنا، وتثهدئا نلراسة، 

فعلما والمضاء وفته، ل معل ما الأداء أف والقفاءث الأداء ( juالفنيى ]١[ 
هوهدا بمدوقته. 

أداء؟ ١٠^!؛بمذ قصاء الفلهز يمز أحد يكوف أف بمكذ فهل 
كدللث،.وبالعكس نعم، ابوابر• 

يصلوووالناس المسجد حصر م بالأمس، الفلهر صلاة عن نام رجل مالهت 
فنمول،!يصثها، أف وئيي عنها، نام لأيه بالأمس؛ الظهز يصل لم اثه فدكر الغلهر، 
بالعكس.وكن.لاك بالأمس، الغلهر صالة يك ادحل 

ملث.فيه والتخريج المؤلف قال( كعا صحيح، ذللث، أف والصحيح 

الأخ؛اراذ،اس)ه/بإم(.ا



٤٤٩مماوااسلأة)بمبصفاتالآست( 

قفل

منعودم حديث فيه ووي ما وانم بالإمامة، الثاس أول ل اكاذٍا الأمر 
زثاثوا 3إو اف، Jكثادت، أيزنهم الثوم ®يوم ئاوت اللمي. أل البدري 
لإوهجنه، ئأنوئهب ^١٤ الثق ل كالوا هإو بالثق، يآعلئهم ^١٤ ١^٤؛ 

الثجوو:ضصط-أنقاو:هثلأبجس 
منللمارواْ إلاإإإ.ياا يكرمتؤ عل عبلس دلا ئلطانو، ولأل 

بابمن ةقرةثه...« عل نحم ®ولا و..' قوله أ0 ْع للتحريم، هنا الثهي ء ١^١ 
^)،؟١١لم وأنا مال سلم، فلمإدا مال. إتلاف فيها هذْ لأف فهومحرم؛ ذلك ومع الآدار-ت،، 

بالفعل.عرياأوإدئا صارإذثا الطعام تقديم إو 
الثدرىمعود أي حدين، الحديث، هدا فيه ما انم بالإمامة! الناس وأول 

اف«رُلكتاس أثن}>ولم القوم رايوم قال: وملم وعلآله عله اش صل الس أف هبمن 
معيم;نحتمل بالقرا٤ة؟ أوأجودهم أكثرهم أهروهم المراد وهل 
مء«اأ؛.ررؤل؛ؤتمءم الصحيح; ١^،؛^، ك،اجاءق ١^، ١^^ المش 

المهللوب،الوجه عل يودتبا بحيث القراءة، ق الأجود يعني: الأقزأ. ويختمل: 
الحديث.هدا ق محتمل والكل 

عودمأيى حديث من (، ٦٧٣رنم)الإمامة، أحق من باب اجد، المكتاب ت ملم أحرجه )١، 
تههبمن.الدري 

ئء.بم؛؛ا.صالمة عمروبن حديث، من (، ٤٣• رنم)٢ الغازي، محاب البخاري: أحرجه )٢( 



سقضاهاهمهمههاسمماسبجص ٤٥٠

صريح.فهدا مانا« أقوي ا>ثنؤةئم أثا: 
اجثياضٌوأمأسذثضأ؟ئالئاتو:إذا فان 

طامرالعمل لأف المنتمي؛ هو وك5رر الأمزأ، بميم ايه الحديث ظاهر ملنات 
لاهإللإو4.' ذلك ؤيويد بدليل، إلا هوالواجب عموما النصوص بظاهر ل الأحاديث 

يعرفلم ص أكؤ فمه عنده والعا1رُرالثق بالثق® دأء1لمهم نواء القزاءة ز 'قانوا 
القارئ.مدم وفقيه قارئ الحثتغ إذا أثة عل هدا فدو الئنة، 

سصزالتي أوالئنة عموما الئنة الراد هل محق؟ أي بايقق؛، راأءلمه٠ا وقوله؛ 
بالصلاة؟

بالصلاة،:قنلمق فيا بالثق عالما كان لو فيا ذلك، أر ؤظهئ الثانيه. الظاهث: 
ذلالثج،أفته وما والفرائص، والأئكحة بالمعاملات يتعلمى فيا بالثغ جاهل لكنه 

بالصلاة.صّلمه أمحي لاثه الأول،؛ فبمدم بالعكس، وآحر 
والتوثيقايتؤ؟العقود مى وعترها يالبيؤع عالم ءندْ الذي الإنسان يخل وماذا 

شيئا.يستفيد لا بالصلاة؟ ستلمق نا بالنتة يستفيد ماذا 

سوىفنا جاهل لكك بالصلاة التقة بالثق عالما كان إذا اوجل يقص وماذا 
ذللأ،؟لأ:دقنةشآ؛

بالصلاة.تتعلق التي بالئقا٠ ررأعلمهم إدف 
أي؛م؛رة« ^١٤ الثق j كانوا ه قواصصمُ: ١^، وه 

واضح،ءفيمحاكلأ0ؤئ؟أ اومحول عهد ق وهدا الإسلام، بلاد الكمرإل بلاد من هجرْ 



٤٥١ممب،اسلأة)بابستالأن4ق( 

عهقل؛اض قال ولهذا ناحروا؛ ممن أول والأضار اخماحرين من الأولوف فاوسابقوو 

وضبمي• • الخديته صلح وهو آ ١ ■ ثير ين أمق س يحم دى مه 
١[.• ]اس: كئه .آه نقن ه ذلك يوف لكن 

ر>هأقدمهلمكلهم الإسلام دار ق ؤلدوا لكنوا أو سواء، الهجرة ق لكنوا فإن 
يدحلونالناس لكن إذا فيإ إلا قاني لا والثانية ارسلهإ،( أوقال! صأِ، بمي' يسا® 

يكونأن إلا يتصور فلا الإسلام بلد ق لكنوا من أما فواحدا، واحدا لإسلام اق 
وسالم.آله وعل عليه افة صل الئئر قال مىل.ا الأكن، وهو سنا،< ارأقد الراد 

وقت،وحصر بستانه، إل حماعة دعا سحصا فالوأن البيت،. صاحب من ١^١ ولولكن 
القراءة.ق هؤلاء دون لكن ؤإن البمتان، صا-ص، مدم فالذي وصلوا، الصلاة، 

سواه،من عل مقدم فاثه الرات._ا، المسجد كإمام مسلطانه، ق يؤمنه لا لكنللث، 
قالثاس_، فالإمام هؤلاء، حى لقدم وذللث، منه؛ أقزأ هو مى الحإعة ل لكن ولو 

البيت،.ق يقال وى.لالث، الحادث، عل مقدم المجد ق ساإ3لانه 

بجشرإلأإنيءائدةءللكابمليضلافئه 
ممزذلا ثلطانه، ل ذلا الثجلؤ،:ض الث-محل «لأ:>س الثلاثة: 

الثلأُثإّالمسزر j بإذنه« إلا 

عودمأبيأ حاويته من (، ٦٧٣رقم)بالامامة، أحق من باب الساجد، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نْءمحظبمئ.الدري 



^قضاهانيهمه4اسمماسبجضاا ٤٥٢

i١J '.طJأمائةمدم زجلا فلوأف بالإدن، إلا محلس فلا للصف، إكراما بميم ما ئا
فمنجدا، جائعا كان الثجJ هدا أف إلا *مصل® بموت لم المت صاحب لكن الشام، 

ذلك؛عن نش . الس لأف محور؛ لا هدا فنقووت مدم، الطعام تقديم انتهى حتن 
قوله!ق نفثه الشاعر امتدح ولهدا أددسا، سوء عنده هدا أف الخاصروف يرى ولهذا 

نمأذصممأمار'ائذ؛ئ0ابييإد>اب'بي 
بإذنه.إلا تك ي بإذنه، فلأمئدءلامحرءإلأ 

ليتبأشياء فياق بيته إل يذهب، ثم الهلعام، البيت صاحب بميم وأحيانا 
عئصلأو كشرا، يتأحر ربإ الطعام ق صرويثه ليست، كانت ؤإذا الهلعام، ق صزوريه 

هد0ففي الخاصريى، بين موجود والشام لنحثها، البيت ق فيمي البت، ل مشكله 
رجوعه؟سفنرول أو للهلحام يتقدمول هل الخال 

ويقول!جرأه، عنده يكون الناس بعص لكن سلئؤ• لا الثان،، الحرين،! ظاهر 
أذاذف؟له فهل لهم. فياذف لما، إلا الطعام قدم U فالئلخل تفضلوا، خماعة يا 

يزصى—~وهوغالتا حدا يرصى اليت، صاحتإ أل علم إذا تفصيل؛ فيه ابواب 
انتأحزياكله! سيقول البيت، صاحب، جاء إذا تفضلوا؛١ ١١قال! الذي هذا وتجد بأس، فلا 

أحيءلا قربإ ثنتطروش® ولا تتقدمول كويئم حثرا افه ررجراكم بمول،• فربا ومدمثا، 
عندي.تفصيل فيها المّأله فهذه مدة، بعد إلا 

الرب.لأمية د: المشهورة لأمته j الخامل( )الئاعر الأندى مالك بن عمرو الثنفرى قاله )١( 
(.)_IU1للعكبري اللامية ؤإعراب (، ١ ٩ / ١ ) الشجري لابن العرب شعراء محتارات انظر! 



٤٥٢ةت1باسلأة)بابطتاص( 

تلهمذ اوال أو اجئ، زم ناكدث الثلثاو؛ الإناتة الناص قازو 
أصلآح؛ر.اتسخ ^^٠ '، أووائثه،ا 

نيالمأصح، أثبمإ لم،، ومأحمد الإمام رارواْ نسخة! ق ملم،، رارواْ وقوله! 
أحمد؛الإمام يقدمون لكنهم شاك، بلا لم مصحح الخوايح! مسالم؟ صحح أو 

وجيه.تقديمه ءإ0 هبه شو ق المولفايتح كائن، إذا ميعا ولا رحمهآسق، وجلالته لإمامته 

يوممذ مهو الحامع، المسجد ويحل مثلا يلد إل اوسالهلان حصر إذا إدف، ا ١ ] 
العامه.الولأيه للسالهلان لأف راتب،؛ إمام للمجد ولوكان الماص، 

ب؟عل الي. لهدا وهوقادم ابمة ل قالوكان 
ابمة؛و إuئا يكوف أذ مخ لا لهلاJ الهدا لأف لا؛ المدم<را؛ فالحوالم،; 

لمؤإن إماما يكول أل يصح اثه المحح لكن البلي، هذا ل مستوطن عتر لكونه 
حملهاوا —وعل بلائه حمع ق منتوطن السالهلال إل قيل؛ لو اثه كإ ملمتوطنا. يأكذ 
كانلو لأيه بصحيح—؛ ليس هدا لكذ ٠ يإل حيث منى ق رة.بمئئ عماف فنل 

لابمكن.وهدا أبدا، لا:شم اس لكان كدلمث، 

العاثة؟الولاثه مذ أهزي الخائ الولأئ ألم، قائل: قال فان 
الولاثةتل مذ إلا الزؤ امتفاذئ ما الخائه الولأ؛ث هده لكذ بل، فالحواب 

.عبده كالسمن. فكون العامه، 

(.٣٦والإنماف)؟/ (، ١  ٤٧والدع)Y/ (، ١ ٤ ٦ الفروع)م/ انظر: )١( 
صلاةكتاب لم: وم(، ١٠٨٤رنم)بمي، الملأة باب الصلاة، تقصر كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

النخعى.يزيد بن الرحمن همد حدث من (، ٦٩٥رنم)يمنى، الملأة قمر باب المسافرين، 



سقضاه1ضضه4الإئماسبجينل ٤٥٤

منثاتا مملوك، وآنا ثزوحت، أسيد؛ ر مول نعيد أبو وهال 
محصرتوحديفه، منعود، وابن دو، آيو فيهم . اممه رئول أصحاين، 
١^٧!،؟ممالأ أصحائه إل هالتمت، وواءك، ثه؛ ممالوا دو ١^ فتميم الصلأ0، 

)منائله(ابإنتادِْفي صالح رواه يعم• مالوا؛ 
الثلطاناجتمع هإن بمنزلته, 3هز لرجل البيت صاجب اذل مإف 
ابجعؤإن زضاحبه. ١^، م ولأ0 لأن أزق؛ ثالئلطان ^، Jlزءناح1، 
وسيدْتيالعبد اجثمع ؤإن أعم• ولأته لأف أول؛ مالسأطاف وحيمثه الئلطال 

زاكأجث١^ !بجغ و\0 زيه. بك نالك ِلأ؛د4ُ أزق؛ ئأللإد ين 
IJ ،^.صأؤل؛لأكأخم,م^

يومأذ لأحد بحور لا البنت، صاجب بمنزله فيه الراتب المنجد ؤإمام 
عابج؛ذ صل نيقهقنئ بكر آبا لأف عيسه؛ غ ويجوز لدلل—،، إدنه؛ لعير فيه 

•^^^1١١١^، مثاو وة، عزفج بن اوحمن عبد دللئ، زهنل ه ١^٠ 
ذذ\أثيأ.

للحآر،؛؛ ٧٥١لكثانم، أمروهم مأزلاهم هؤلاء، مذ مزية دو ي،كذ لم مإف 
أقروهم١١بالإمامة \؛ىوئب.أيلاقهدن؛ؤمهلم ارإدا^١^١ ه؛ افه نلمزلننول 
ذذ\1ءج.

زالأحرأحزي أحدهم كاذ هإف المزآن، زكثرة بجزيتها القزاءة زوزححِفي 
•هأظاأخنا؛....بب.•.•.•...•••••••••••••••••••• 

يته.ق سلطان لأيه وميم؛ آ ١ ت 



٤٥٥كتاباسلأة)واو،ءمتالآدة( 

^^^^،ملكخنفمن4ذزئات،م
صحح.حنن حديئ حتنه« حنف لأكو محلك هيه، ولحن هرأْ ومن 

بنصحمظ مذ إننا أحب القرآن إعراب لأ.بمهات وعمر بكر أبو وئاو 
حروفه•

أول؛محالمارئ أمي، وهميه ١^٠٨^٠ أحكام يعرف لا هارئ اجثتغ محإن 
قمحزئ ما ي٠نأ المقه كاذ ؤإل الأس، حئس صلائة ثمحح لا زلأي للحم، 
يثضلا يإ و لاك 1^، !!ي يل: ا؛ن بنخي. ءق الئلأة 

ضُوالئلأةلاا.

إويهِقمحتاج القمة للحم، أقمهه،؛ هاولامحا القزاءة ق انتريا ءإن 
وهزهجزة، أمحدمهأ محأولامحا دلك ِفي استويا ؤإن القزاءة• هالته الصلاة، 

^لذلاكدامحمحام!اِم،؛.لإن ٩١دار افيجيند/امحإل 
اينمنهولإحس؟لكلام ةا:و:هل قال ]ا[فاذا 

هوالغاو_، ق اف لكتانم، أيزوهم الصحابة أل وذلك وجه، له يكون قد محلنا؛ 
ُوالعملُ العلم من فيها وما يتعلموها حتى آيات عئز يتجاوزف لا لأقم أهمههم؛ 

كعافهوأول، وعمومه الحديث و0ذ\مو أحد من لكذ ائمة، يكون غالبا منهم فالأقرأ 
قجعله ذلك ومع أهقة، يكوذ أف يمحى بايئق* ®أعلمهم قوله: إف وئنتا: ثزلحنا 

ا،لرءالثاء•

أصحابعن يقرننا كان من حدثنا نالت لمي الالرحمن همد أبا عن (، ٤١أحمد)م/• الإمام أحرجه ، )١ 
المى....فيكرم.



^قضاهانيشصالإئماسبجءتبل ٤٥٦

آخدي،ققزذن م؛ خضزت ))\1\ او;رث: 1اوك;ن ماَل خ. زلأن 
الدعاء•ؤإجابة ا-ائشوع إل أقنب نة ٠٥صحح. حد.يث أتيثآكةاا< وتومكإ 

بقدمرجح وإد'نةإدا سأةا<ا ررأقدمهم لموله الإنلأ"م؛ بقدم ؤيزحح 
yji  ق،^ ٥٧تجأ، قدم ذبك و انء:ا فإِن 1^،. ذالإ:لأَأ

هدامدموها® ولا قريئا ^^١ ١١ه.' اللمي يمول مدوا؛ واعلامحنا أمسه،، 

هأهدئه،انتث، دإِن ، iLأ:لإمحا قدم ١^ ل انو، ^١ ١^: 
هجزة.

مإنالس، م الهجز0، م ١^٥<، ثني ١^^، مدم حامد؛ ابن وماو 
أمثمح؛هأش عند آ،=قزقؤ] ؤإ0 ثعال؛ الله لمول وأوزعهم؛ هدم انتووا 

لاسمات:آاءزمحُأهمبملم!لالإيالإا'ل
متقيهدا لأو نظن؛ فيه النتست، بثزف التقديم ي ^٥ ١٥^،إليه أشاز ما ا ١ ل 

بالأسالت،.التفاحز ستلزم أو 
ئروءةالحديث،فتميمآومحا ق الدكونة الصفات ق ١^١ إذا تكن!ومز: 

هدامثل مدم إذا لأيه المحبوبة؛ المرغوبة )لصفات من ذلك أفته وما أدبا وأحننهنا 
سب،أما حكيها حملة من الجاعة مشروعية وأصل وراءه، الذين الحإعة أحثه 

هوالصحيح.هدا للألمة، 

المهللموبة،الصمات، حمح ق ثناووا الثوم أف ووجدنا اجثمعنا أسا لو ولهذا 
القف،عليظ القول، ئظ ممد، انه إ^* المشهونة، الشريفة القبائل من أحدهما لكن 



٤٥٧ةت1باسلأةرب1و،همةص( 

علالؤ وميم له، وأتهم للمنجد، محدم انتزوا هإن 
حمححصل أم إذا لأيه المثافر؛ عل والخاصز الواصسا، أهل من لأثه العد؛ 

اكافر.خلاف حماعة، الصلأةِفى 
وأحرىثعال، اممه حدود يمعرهة أجدر لأنه التدوي؛ عل وا-لثصري 

اءنا:ةااثق.

القألةوانتماJ النجاتّات، ثور عل أمدر لأئه الأعمى؛ عل والتص؛ر 
ْه

لمسه.لعلم 

 Jقيدنك وتشعثه، يلهيه ما ثنى لا الصرير لأو ؛ ٣^١۶محا الماصي! ودا
ئمايةابمر،يثو:انااا.

ركطزنيي لئلا ت؛ أذ اوام ض نئز إذا لإنام ؤالأنل 
ننج

المن،،طست، لكنه اiوالي مى أحد وهناك أيا، يصحك يكاد لا الوجه، عبوس 
الثاف.لقالوا: أب؛ليكم؟ أتحا الحاصرين: ه الوجه، شل القدر، ئئثرغ 

واللهأعلم.عليه. الناس حتىياتلم، يمدم هدا مثل إلف؛ 
كزق ساو يوجد أذ -^١ يندر ل؛كن أول، البصار أو الأوو: الصواب [ ١ ] 

بهمحنل البصر لأو وذللث، أول؛ فالبصر وحد إذا لكن الولف ذكزه ما 
علالواجب، بميم كنا الأول، فيمدم منه، محاق ما به يزول والأعمى ثيء، مطلوب 

الحرم•ئرلي 



بذحنبلاس الإمام فتع ي؛ الء،ي ملي ام،يق  ٤٥٨

 ،j^ الأدان.و العادمك أهو بتن أهمغ تندا لأف أهمغ انثنوا
أ.الإم^مةا ق لا مدحل لا لأنه الزجه؛ حنن ينجح ولا 

شد

 I،ؤإمامةالثواب، ونص يدهب، مص لأنه الثحان؛ إمامة يكزْ انه الثالث
ٌرالإؤرروض اشثام، ؤإمامه والماف،، أ كالصادا ا-لروذإ، ببمس يفصح لا من 

فيمءاووف،لأ؛،زض ض، 

يكنلم إذا فيها يرجح فلا اُظقيق، الأموي حمح ل وهذا صحح، هدا ]١[ 
الصلاة.نحستن ق أر لها 

فإفمثلا، كالأهمج أر لها كان لو مما احترازا أثتا< لها ؟كن لم »إذا وفنلا: 
أوبمثدرخذ، قدتئد ١^، ١^-^ >، بالئلأة أن:أق الأمجلأ:مع 

ذللئح.أفته ما أو ئنؤبط، ليس نجودا 

قريبهإما حيث الإنسان حا يفصح لا مد الصاد لأف ركالصاد(؛ نسخة ق ]٢[ 
النتن.من 

أثهالفلاهت لأف التؤع؛ هدا من الصدى يموثه الذي هذا إف هل ]٣[ 
ليوجد اله سمعت فقد عنه، ينهى أل يسعي ولهذا أيما؛ ؤيئغل ١^^١ يكرر 

الإنسانفيحسن لهو، أمهلواثه ليكور، رل ما والقرآن غل3ل، وهذا الماحيف، بعفن 
كالايكوف وأذ الحروف، تضعيث توحب، التي الألأت هذه بمثل ياق لا لكن صوثه 
:بمُ

بوثما•



٤٥٩ةت1دااسلأة)بابسثتالأن4ة( 

الفاذكبمز لكف محإف الكإو، ء با،ووف لأي:اتان خاشيا؛ الفلاة زمغ 
المش،وبجل بعمْ، حريا يدو لأنه كالأش؛ انه األهسا هماس المامحة، ق ظاء 

لكبجلئا،إذاهياتاار

ثال:هنئ نثى5وأناته قا ^^)؛؛ آوئب ضتا 
الآ.ز.ئنى:ضجخ،!،٣'': »ئلآئلأنحاُن اهِ نضj نال 

حديثوهدا  ٠٠ثارهوو له وهم قوم ؤإمام ناحط، عليها وروجها باس وامراة 
ٌََ
حسن.

محزضاد>خين: ذالوا: ولابمؤ. اش لا أنهُ المدفثر١ا ولكن [ ١ ] 
قال:الدي لوماثا ولائا أذتوقوا؛ بميوف لا أكوالعاثة ولأن والظاء؛ الضاد 

أبدا،لقال: ؟ ^١^١٠٠راالظالر٠ أي: الظالن(( ا>ولأ تريد هل تريد؟ ماذا الظالر،ا، ءولأ 
أوظاء الضاد إبدال أل هوالصحيح: القول وهدا هدى. عل ليس الذي بالظال أريد 

القرآن،حمح ق وهذا بينيا، التفريق ومثمة المخرجم، لتقارنم، بمر؛ لا بالعكس 
لكنصءلالفامحلأمحامح

ثلايه:ولأئملوم رقع لا بمني• ا-٢-ا 
وظازصالهاِرب،ِسثْلأةشصلألُ، 

الونيل: قبمم• ، مضافمثني ®صلاة* لأف النافلمه؛ ولا الفريصه صلاته، مل لا أنها 

القناعوكثاف (، ٢٧١)Y/والإنصاف )آ/ا-أا(، وادنني «ا(، )ص:'الهداة اننلر: )١( 

من(، ٣٦رنم)٠ كارمون، له وهم نوما أم فيمن حاء ما باب الصلاة، مماب الترمذي: أحرجه )٢( 
رة.بمثئ.أمامة أى حديث 



حنبلالإماماحهدبن اصليقعلىاهايئص  ٤٦٠

aJsI^jلا مزعا منتش الفريضة زئى لأف فممتل؛ الفريفه وأي فقط، الاف1وه مل 
يصلأن من ومتعه سيده عند لكن لو حتى لله، فهو ءغءْل، الله يملكه ؤإثإ السيد، 
القولوهذا يممل. لا أف لرمه الممل مى منعه لو لكي يمي، أف يجوز لا فإثه فريقه 

النافلة.صلاة -؛يا اراد أف الصححت هو 

منهينتش أذ ينبغي أيصا هدا ماحطا؛ عليها وروجها يائت، ررامرأْ الثانرت 
فإذاوأنث،، فرائه إل امرآتة دعا إذا الروغ أف وذللث، فلا، النافله وأما الفريفه، 

كامافتكون روجها، محب بال ماموره لأما تمل؛ لا الصلاة هده فان تتمحلؤع قامت، 
مغصوب.زمن ق صلتإ 

١-^،^،ظاهُ ٠ ح محآ, لأ أثا هدا ذ(( هْ ى ثه وَم وْء رراثاة اك1لث،: 
لأمحللأفيالفزضيفيض٠

الإماميكرهوف قد الحإعه لأف أومطلما؟ يحي له الكارهول المراد! هل لكن! 
بمؤأو ْتأ-ما، ويوتا موا يوتا يصد أو الئق من أكثر :يم بجل أف مثو بمم،، 
بحق.يكرهوثه هؤلأء ذللث،ا أمنة ما أو فيها، يطمئن لا صلاه 

عنؤينهاهم يأمرهم؛المعرون، لائه مثلا يكرهونه بحق، يكرهوثه لا أل والئاق! 
بحق.يكرهوثه الذي الأول،، فالمراد فيكرهوثه. ؤيتفمدهم الصلاة، عل وبمثهم المنكر، 

فالعنزةيكزهه، لا من ومنهم يكرهه، من منهم ذللث،! ل الناس احتالم، فإن 
أفالخدين، وظاهر ينمهم، أف ينتغي لا فإثه بحق يكرهوثه أكثرهم لكن إذا بالأكثر، 

ٍلأتئلأمحل.



٤٦١مم1وااسلأة)واواهثتاص( 

عشإيإ ثناI قيل متصورت يال . محرم ملأ أودينه لنئه محرهوثه كادوا قإل 
كرهة•مذ عل الإثم ه بالئق، ١؛ أقام نن قاثا الظلثه، 

اقصوويقدم أف ومحرم ا، معهذا رجل لا اجايب نساء يوم أف قمحرْ 
هوحيثمذ يمحهم الموم الرجل أم ررإدا الحبيبإ ف جاء لأيه يثه؛ أول م مذ 

)ئام(.الخراب: ]ا[الظامأل 

بأس.فلا محايمه من امرأْ معهذ كان فإل المحارم* مذ امرأه ُولأ بمش• ل؟ا 
فيأقممرات، نساء فيها البيوت يعص تكون حيث رمضال؛ ليال ي كثثرا يمع وهدا 
به•بأس لا فهدا القيام، لبملأ:tS ومهذ رجل 

X أ a



سقضاه1همهمههاسمماسنيص ٤٦٢

——واب«،زقفاسمتأاا 
ل* تأ *  إ

أدانهينايم عن كن هإف الإمام، يمثن عى ومحم، واحدا، المأموم كاذ إدا 
أفإلا الإمام يممدم ولا حلمه، يصما وثأحرا 'كمال آحر جاء ءإف يمينه، عى الإمام 
جابرروى قا يديه؛ الإمام أحرمنا يسارْ ص اكاق كبتت هإل صما، الموضع يآكوف 

حشجئئ، يم فتوصأت، يصن،، ممام عزؤة، هِفي الس مع مزيئ، يال،؛ 
ينحمائ نجاة ثمنه، عن أمام خر ^١^ يدي، محاحد بمائة. ن عس 

يءولأاذاظه/ين)اك(األ
روية جار؛ يماؤة عن ^١^ محنه، عن أوأخدمثا نمنه، عن طا لإل 

هوانأوئ،زئوو،اشِ.لك.زالأمد، هه ئزئ نتنود ١;؛ أو 
النناء.ؤإمامة العراة لإمام موقف، الونط نلإلم؛ ا* ابوداودأ رواه 

قالمأموم موقم، ررباب المرادت لأف كبر؛ إحمال فيها الترجه هده أل الواى -ا ١ ت 
إلوتحتاج معنى، لها فليس الصلاهءا ررموقف قوله! أما المراد. هو هدا الحءاعةا، صلاة 

تعديل•

٠.أبمار منلمم ورواه ]٢[ 
ا.المثنير ق ائه مع أبوداودء اررواه يقول،ت يتمحذممق المولث أ0 غريب ]٣[ 

٣(. ٠١٠رقم)اليسر، أيٍا ونمة الهلويل جابر حديث، ؛اب، والرقائق، الزهد كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 
يقومون،كيف ثلاثة كانوا إذا باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٤ ٢ ٤ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( ٢) 

(.٦١٣)رقم 



٤٦٢ةت1باسلأة)واب«وتفاسمة( 

نامئاو: د.بمق أس ووى ج حلمه_لم؛ محامش \>ثتأت معهم لكو يإل 
زكعى.بنا محصل أ، حلمنال والمرام وراءه، والشم آنا وصممت اش. وو رم 

الصتاف،م الئجاJ(، مدم ؤنناء، وحناض وصتاف رجاو اجتمع هإن 
لأيهمحدال:1لأكهإ

الغiنال،صفث م الئجاJ، هصنث الصلاة، أقام محاوأ الئى.؟ بصلاة 
أم.قاو-ضلأة أخثيُه لا ١^: بد -ثاو ^١ ثاو: م ى، ل ضم 

رواْأدوداوذ•
ومحقنصبي معه كاف قإف حلمة، وثمن امزأ0 إلا الرجل مع يي لم قإف 

ههبمتهأمتمويه حام علي رربت، ثال،؛ عباس ابن روى لء1 يمينه؛ عذ 
بدوابتىئآحد سارْ، ض موقمئ شن _، مذ محن M ^٠ ١١ممام 

فامحصنم((عء.

منعودش حدين، كإل ينهنا، وثمن وص دصتيِفي رجل ئ ؤال يإذ 
^وصمح،أنظناصمح•

كانتؤإذ حتى حلمة، سر فممف-يا، وصل الرجل، محارم ثن المرأْ كانت ؤإذا ا ١ ت 
ث>،محابم•
سح.رؤ.بمنئ ٠ مسعودر ابن حديث، ]٢[ 

،Oyjiiكن، ثلاثة كانوا إذا باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٤٢٤)ا/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
(.٦١٣)رقم 



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٤٦٤

ظ^بمثهاآس حديث مال؛، عل حلمه ومما ثافلة كاذل؛، نإل 

محل،

>اتيالثت: ٍئلأم؛ نمغ لإ الإنام ئدام ال؛ئوثوو زص هاِو 
الإمامهملأإآُ•جءز،

فإنمواحدا طا يقفوا أذ الحاو اققت إذا الثلأة أ0 عل دلل هدا وق [ ١ ] 
عنكانوا إذ لكن هوالأففل، هذا بينهم، الإمام يكون بل الإمام، يمئن عن لايكونوذ 

يينه،.الإمام يكوف أف الأفضل لكن بأس، فلا يمينه 
وشاله؟يمسه عن جعله 3، والمرضب النافلة بتن الممربج، وجه ما ئائو(ت قال فإن 

إذانقولاث ولهدا القرمة؛ ؤ، الصبث، بماف أذ يصح لا ائه التفريق ءالخوابت 
يمينهعن الرجل يكون ل يّارْ، عن والثاف يمنه عن أحدهما يكون الفريضة ن، كان 

•ثمرا كان إدا الصثى، مهصافه ويقسح ار0، وعن والعمثى^ 

الماموموذيتقدم أف يصح لا ايه عل ؤثذآدثق المؤلف به استدل، الحديث هدا ]٢[ 
فإوخةالأسللأJ؟الإمام، عل 

الإى؛لحبل »تي قال،: الرمول، أف الأسيلان ولحة يقال: أذ ممن الحراب: 
فيهاالمسألة وهذه إماما، كان ثا ؤإلأ متقدما، يكوف أف لابد والإمام ٠ به*ُ ليوم 

العلمإ؛:بين حلاف 

توملم (، ٧٢٢)رنم الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أ٠ 
قهبمتئ•هريرة آبى حدبث، من (، ٤١٤رقم)بالإمام، المأموم امام ؛اب، الصلاة، كتاب 



٤٦٥كت1باسلأة)د1وا«وتفاسمة( 

ثصحلم يماره أوص الإمام، أوحلمؤ الصم، حالم الواحد ويث ؤإل 
محائاينمثخايراءزمماص:ص.

الصصحلث يصل رجلا رأى اللمي. ال تجئ بن وابمه وووى 
داود.ابو رواه يعيد• محامرهأل وحده، 

حكمرد ورجل مانحرف ه الئي ط صل مال؛ شتباف بن عو وص 
ررانتملالبي.ت مٌال الرجل، انحرف حر افه. ض هوقم، الصم،، 

حديث،ؤق فيه احمد هال الأرم. رواه الصم،® حلم لمرد صلاه محلا صلأيلث،، 
•هدا وايصيه• 

حلافلكنه مهللما، الإمام عل الآموم يتقدم أل يصح إنه قال• من فمنهم 
١١.^!

والحاجة،الضرونة حال ق الإمام عل ا،لاموم يتقدم أف يصح إيه هالت من ومنهم 
المسحدحلث وليس الئوق، ق يصلوا أذ إل الناس خاصعلز صقا المحد لوكان كعا 

الحالحة.لدعاء خائنا يكوئ هدا نمثل قالوا: الثوؤ ؤإئا ثوى، 
يقول:من قول بئن ونهل وهو تعال~، اممه ~رحمه ٠ الإسلام' سخ اختيار وهدا 

يكوفأذ يصح إيه يقول• من وقول مطقا الإمام أمام ا،لأموم يكوف أف يمح لا إيه 
لأثهبه؛ يعمل أف ينبغي الال«ى هو وهدا ونط، قول فهاذ>ا مطلما، الإمام أمام اجناموم 
يصلواأف الناس بماج صمه، بمآكه الماحي تكون الحج~ مواسم ق محئا سولأ أحيائا 

بزكوجايب-
)ا(الأخ؛اراتاس)ه/ح؛ى.



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٤٦٦

صلهإذ الإمام• ئدام لوويم، كإ صلاثة، ثصح ئلب ١^٥٠!، حالفJ4jS  ،1؛
محتلالصس أودحلِفى معه موهم، آحر جاء ؤإف صلأية، يصح لم وحده وكعه 
يهندوك ما الصم، ق أذرك لأية صلأد_ث؛ صت من الإمام ريع 

؛.١١٧^

قال•ه البي لأل صلامم؛ تصح لم الإمام ئدام الأمومول ويف إذ [ ١ ] 
حلثالواحد وص ؤإذ الدليل. مأحد عزقتم وقد ٠ بؤ١٠ر لتوم الإمام جبل ُر1ٌ،ا 

لمإذا ولكن أ، شساذر بن وعئ ا معبي•' بن وايصه لحديث صلأية؛ تصح لم الصم 
فهداالصم، ق يكول أل إمكان مع الصم حلم وحده صل بال عذر هناك زكى 

العلعاءتين حلاف موضع 

أحمد:الإuم مذف ل وقول حنمهرا"ا وأبو وهْ؛  ٠٤الثاذصرالثلأة: الأئثة 
الصف٠٠حلم لنمري صلاه لا ١١^j،: وحملوا عير، ولولثثر صحيحة الصلاة أف عل 

وسلم:(، ٧٢٢)ريم الصلاة، ممام من الصم، إقامة باب ،، jl^iىأب البخاري: أحرجه )١( 
خ؛.بمتن.هريرة ش حديث، رفم)؛ا؛(،من بالإمام، ا،لآموم امام باب الصلاة، كتاب 

(،٦٨٢رنم)رحيم، يصلب الرجل باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٢٢٧/٤أحد)الإمام أحرجه )٢( 
وابن(، ١٢٣ ، ٢٣رنم)• وحده، الصف، حالف، الصلاة ؤب حاء ما بايج الصلاة، كتاب، والرمذي: 

١(.٠ ٠ رنم)٤ وحده، الصف، حلم، الرجل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: 
الصفحالف، الرحل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب، اجه: وابن (، ٢٣أحد)إ/ الأئ، أحرجه )٣( 

•١(.رقم)٣•وحده، 
(.٢٩٨-٢٩٧/٤(،والخموع)٣٤١/٢الكبير)الخاوي )؛(انذلر:
والتحصل)\/أإأ(،و؛دايةاسد)>/آها(.المالونة)ا/إها-0\،ا(،والبّان )ه(انثلر:

والموًل(، ٢٣٤)ا/ العناء احتلا؛، ومحتصر )\إلم\\<\ه الخن بن لحمد الأصل انفلر: )٦( 
٩٢،



٤٦٧ةتاساسلأة)بابا>تمااسلأة( 

_il؛صح لا الصلاة أو ُت أحمدر الإمام أصحانم، عند الثهوو والدهب 
٠٢٠الثص((حلم ش صلاة ررلأ وسالم: آله وعل عاليه اض صل البل لعموم 
لم؛كنه.ومذ اكاقة أمكنه من يثمل عام، وهذا 

الصمل وقوفه تعدو إذ ايه وهو المالة، هده ق الوسط الثالئ: والقول 
سمتهابن الإسلام شيخ اختيار وهدا فلا، ؤإلأ صلاته، صئت، الصف لامتكإل 

الصحح.وهو لآءه١iئه، ُ سعديُ بن الرحمن عبد وشيخنأ 
تجدلأ حيث، معذور؛ لأJك وحدك؛ يصل أذ يأس ^٠ تآم والصما جثث، فإذا 

عاك.

معه.ليكوذ الصف؛ ين واحدا ب عيي. أذ يمكن إنسان: قال فإذ 
لكذهدالأمحوز:ماونا:

لأنئتصزففيانينيخم.ولا: 
١الفضول إل الفاصل مذ يزحعه سوف لاثه العم؛ عل جناية وثانيا• 
يأقموف ١لفنجة وهده وفزجة، خلل الصم ق يمع أذ يوج—V اثه وثالئا: 

لهّداعي لا وهدا كله، الصم، أذ هدا من فيلرم ليدوها، فنيئا شيئا الناس 

١٠والهداة)ص: ا>في)ص:ا،٢(، نحصر انظر: )١(  ٠ ،)/Y(٦٣والثرحاصر.)
حفالرجل صلاة باب الصلاة، إنامة محاب U^،: وابن (، Yr/i)أحد الإمام أخرجه )٢( 

;ء.ءتنان شيبا بن عل حديث، من (، ١ ٠ ٠ )٣ رنم وحده، الصم، 
(.٣٤٨)؛،/ الملمة الاختيارات، )٣( 
٨(.١ الكن)ص: انمنهج )٤( 



^قضامنيهمصاسمماستيمحبل ٤٦٨

وبمرْ؛بجطن فربا ورائه، ثن تجطه حش المقل هذا عل يشوش ربا أيه ومنهاث 
أحدا.عئتدب أف محوز لا ت نقول لذلك 

الإمام.مع ليكوف يتقدم دعوه إدف، هائل؛ قال فإف 
محاذيئ:فيه أيصا وهدا يلظ; 

مكانه،ي الإمام يممرد أ0 الثق لأو مكانه؛ ي الإمام بانفراد الثق محاكة الأول: 
أحد.معه يكون لا 

صفوف.عنزة مله مثلا كان إذا الئقار«_، تحلي الغالب ل منه يلرم الثاف• 
الإمامإل تقدم نقول: آحر جاء ثم معه ؤيقف الإمام إل بقدم قلنا: إذا ^،: ١٠١١

كامل.صم، الإمام مع فصر ثمدم، نقول: كدللتا Jالث، فجاء معه، وكن 
واسهىمعه صم، آحر وجاء عليه، قدريث، الذي مكانلث، ق صل لوقلنا: لكي 

مثن،أذ -اثا الصفئه كان إذا محور أنت الراجح: ١^ أف شلئ، لا لهذا الموصوغ؛ 
صحيحة.وصلاته وحده، الإنسان 

افهصل الرسول كان فربا أعيان، قضايا فهي، وقعت، التي القضايا هذه أما 
مححوىوأيقا الصلاة. يعيد أن فامره ييم، لم الصقل أل علمم وسلم آله وعل عليه 

'١١٠الصقل،حلم، لمزد صلاة ®لا قال: لأثه مكاث؛ فيه الصقل أف عل تدل، الخهلاد_، 
فيه.يصم، أل يمكنه فيإ يعني: 

حالفهالرجل صلاة ياب، الصلاة، إثامة كتاب ت ماجه وابن (، XT)؛/'أحد الإمام حرجه أ ا
سان؛ء.بمئان.بن عل حديث، من (، '١ ٠ رنم)٣ وحده، الصف، 



٤٦٩ةت1وااسلأة)ب1بمصاسمء( 

الواجبأ0 عامه: شرعيه قاعده وعندنا جائر، ذك أف الصواب حاو كل فعل 
بالعجز.ينمط 

السلأف بدليل ثصح، لا صلاثه فال الإمام يسار عى واحد مأموم ومحق فاذا 
أنومعلوم يمنه، عن فجعلهإ ائه، يض ومحقا حض آ عباسر وابن ا داوجابرار أ. 
او4غايته لأة صحتها؛ عل الدليل محام عبادة إطال عل ولا الوجوب، عل يدل لا هدا 

كانولو الوجونم،، عل يدل ولا الأستحياف، عل يدل المجرد الرسول وفحل فعل، 
الصلاة،حئن ه البي ذلك لجما يمينه~ عن يقف أف ~أي• واجبا ذك 

هتق. ٠٣١لأف:^؛قاَلهُ كا لدك« ولقال:»لأثئوذا 
هء م قولللصلاة— مبطلا الإمام ار يعن الوقوف كوف 'ني،• القول وهدا 

صحيحه،فصلاثه يمينه حلو مع الإمام بمار عن ا ومحقلو أيه والصواب صعيفا، 
الثق.حلاف ذك لكن 

مكروهه،والخركه الصلاة، أثناء ق يتحرك الئمول كون ت قائل يقول، وقد 
الوجونم،؟عل يدل، ألا أيصا، مره ومحنك 

لمحايم( الئن،.لم لم(كوف الوجوُب، عل دليلا هدا يمح، رمحا نمول؛ 
الاستحباب،وجه عل المسألة أف عل يدل، مؤدا١١ لا  ١١—ت وجابر عثاس لابن ~أي• 

٠)رقم النسر، أي وقصة الطويل جابر حديث باب والرقاين؛، الزهد كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ )  ٣(، ١٠
ختهبمتن.جابر حديث من 

(،٦٩٨)رقم الإمام، ار يعن الرجل قام إذا باب الأدا)!(، كتاب الخارتم(ت أحرجه )٢( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الليل صلاة ل الدكاء باب السافرين، صلاة كتاب 

(.٧٨٣رقم)الصم،، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 



صضاه1ميصاسمءاحمطوبجءنيل ٤٧٠

تروايات ثلاث محفيه الإمام ري بمد دبك كاف ثإف 
ومغ.بمكاشأنمَئيمحك 

منأفته ١^٧، به يدرك ما المس ق يدرك لم لأيه يمح؛ لا ؤاكاسه؛ 
ضوزم

\مإ}وؤأقءثإذكال'ثاوأةاد؛وننى ثافبم:إلكالخاخلابم 
ننمذ;لكومحمحبجةشبمتيهنئنتىويثوأن:ط/ 

عنوغةاْ يؤله، إو\لإم' يأمرْ قلم دعد؛*لاأ ولا حرصا افه رارادك ت او ممه 
اضاد.والمرضى العود، 

االنامر،ثمول، قاسا المحس، تقارب لو كإ منثص، لفعل الصلاة ق الحركة وتحوز 
ينضر.إل بعمئم ليمس 

الثق.حلاف لكن4 مح، الصلاة أف السالةت هده ل الصحح إدن، 
الممل—تمام —وهو لعير كان إذا انه الصقل! حلفن صل فيمي والصحيح 

صححه.فالصلاه 

لمإذا ثصح ولا الحاجة، عند ثصح أما الإمام• هدام الصلاة ق والصحيح 
هز.واش حاجه. هناك ؟كن 

٠تعن.اار ولا اف ررراذك يلفظ! روي إيه ق؛ل• بكرم أي حديث ]١[ 
الروايه*مه ثبثئ، هوالذي هالا ® JUjررولأ الصواب! ولكن ®ولايني١٠ وJلفظTحز! 

)ا(ان،م:فحالارك،)آ/ا'آ"أ(•



٤٧١ةت1وااسلأةرباب«وتفاسلأة( 

حاء1،من حآكم الموات، حثي ولا عدو، لعثو دلك يعل قإف 
لأويصح، لا أذ ويشل وعدمه• الموات لخمة يئتلثن لا الموقم، لأو الموات؛ 
عيرْ.يه ينحى محلا المدور، حى ق وردت الرحصه 

فضل

ا,كامحرا معه وهم، ومن 

فيهيدخل نئن« )١^ مل4ُ:أثا 
إعادةفلا بالإعادة ي1منه لم إذا لأثه إليها؛ حاجه فلا مدا؛ ^ ١١ت قوله وأما 

العود.مى ارولاثعدا( الئواية! فيه صحت الذي أف فالصواب عليه، 

بحطوةمنه فقرب الصم، عل أمحبل إذا اف الأنأف العلكاء بعص ذكر وهل• 
ركعالءلمإلأإذا ه:زلإ.واب:أنهُلأبجوزأدا، 

مقدما،أو مثلا متاحزا يعد ت يعني الصم،. عن حارحا يعد لا مكان ق واقف، وهو 
صلاثه.ثصح لا فهذا الصم إل ليصل حطوات إل ومحتاج ركع كان إذا وأما 

الماس.مع طافت كأنئ هذا قيل: إذا والمعيار: 
أذركفهل الركؤع، ثئ الإمام رقع ابتداء بعد المأموم ركع لو ظ■' هال، فإق 
ي

اوكوغ.أذنك أقنب،،إذف اوكوع إل الإط؛ كاف إذا فالخوابؤ: 
وآياتهبافه يستهزئ رحل ايه يعرف أف مثل كافر، هذا أف علم إذا وهذا [ ت١ 
ورّوإة•



حنبلاحمدبت| الإمام فقه ي اماي على المميق  ٤٧٢

هق1ّ؟'وصمحءاسدلأبما
معهلكنوا مممل أو أس أو قاسمق معه ومحق ؤإذ معه. الومحوف أهل عر من 

صماكاثا اقل ق الصبئ معه ومحق ؤإف معه. الوقوف أهل من لأتم صما؛ 
كالتئل،لأنه صما؛ معه يآكوف أف احتمل قرض ق كاف ؤإف آس، لخديث 

مِسمالإناءلأف،كوألأْا.
يعأ،٢ ؤإذ ، l^li"محهؤ ُدواك، يعلثان ثجس أو محدث معه وقم، ؤإو 

ضلاته.ضئلم، يكاJإنائاثه ه ياطينه؛ ت 1واك 

ّرجاو ;l^، كأما انء;ينبم بض لأن ؛ ٧١ثش أن بمئ [ ١ ] 

رجال.ثياب يلبس قد المشكل ا-إءش لأف محنه؛ أيضا هد0 ]٢[ 

مصامحته.يصح فلا فاسده، صلأJه أو ^؛٢ ^١ محدث، أنه ين1لم أو صنن؛ ]٣[ 
يصح.اله والصحيح [ ٤ ] 

لهداويدل، بالارغ، للأمانة أهل الصيي أف والصواب، ممنؤغ، أيقا هدا ]٥[ 
قأيما اليحاري رواْ وما آ اف<اُ لكتايب، أقروهم الموم اريوم اللمئ قول عموم 

سيزرسع أو يسق وله - -مسلمه قزمه أم أنه نئ.عنن ابرثي سلمه بن عمرو حدين، 
فإذابدليل، إلا المرض ل بثا اقل ل بث، ما أف الأصل ولأف صريح؛ نص وهدا 

أيصا.المزض ق جائزة فككن اقل ق إمامته جازلم، 

عودمأبٍ( حدبثؤ محن (، ٦٧٣)رقم بالإمامة، أحق من باب المساحي، ياب مسلم; أحرجه )١( 
رء.بمن.الدري 

)آ(أحرحهالخ1ري:ىابسزي،رةم)آ'م؛(.



٤٧٢اسلأة( مؤنق باب اسلأة) هتاب 

مذصلاه زلا صلاي يطل ولم كرم، الرجال صف ق المزأْ زممت ؤإف 
ازل؛زالأول ا1ومم،، حاكح لأنه يليها؛ مذ صلاه يطل آبوطر• نمال يليها• 
أزراهصلاثه صلأت؛ا، يطل يلم الرجال، مع بوموفها حالمتا اش هي لأمتا 

الصقن،الأحرِق لحل بثادر أحدمحا يحتج الصم،، حلمح ائنان زممن قإل 
نزىممئ لي لإف تثة، ممن _ تذ ي أز الإنام، محن هذ ؤقف1، أز 

لآأيuيلإقإمحامحثا٢ل
الإمام،عذين قام يمكنه لم قإو فيها، قام مرجه مزجي المسبوى ذحل نإف 

يتظئأؤ زحدة، ؤيصل نزهة لم يفعل لم ءإف معه، ساحر زجلا نبه يمكئه لم قإف 
حماعهأحزىلآُ•

رمضال،ق العنزة مومم ايام ق أو الحج، موسم ايام ق ممرا يقع هذا ا ١ ت 
مننأيت، إذا لآكذ صرور؛، هذا تقوون جائز؟ هن>ا فهل الرجل، جب إل الرأْ يد 

إذاشهوئه قد الناس بعص لأو آحر؛ مكانا واطJنV فائعزل، ئنهه؛ مسلأج 
كانت،فإذا ؛^،، L>*Jصلاثه مند ربإ أيصا الناس وبعص امرأء، جبه إل مامت، 
صمنهناك كان فإذ باس• فلا صرورة ذلل—، ق وكان محظور منها بجثي لا السألة 

الفرونة•عند نعم، ا"بموابت الرجال؟ ورائهى من بمس فهل كامل اة نثن 
الصحٍح:والقوJ الأهراذ.  'سلأي الدخول لمبمكئهُ إذا المذم،رُ ]٢[ 

أنث:قىوحذةفيالمفث.
فإJالئ،نز ند والصم٠ ايتإ إذا \ثك والصوا>ن، ثظئ، فيها الأخيمَة السأوه ]٣[ 

(.٩٥والبدع)Y/ ٧(، • الكبم)Y/ والترح (، ١  ٥٩الخي)Y/ انفلر: )١( 



أح4دبذحنبلالإمام ص ي ارك1هم ملي اصيق  ٤٧٤

محدبولا الإمام، إل سقيم ولا وحدك، ضثئ يعني! الحإعة. مع وحدك يصل 
متميزالإمام إف إي الإمام؛ موقف ق الثق محالمه به قنصل الإمام إل التقدم لأف أحدا؛ 

فإفإمامان، لككإ صار جنبه إل ويمت، فإذا به، يمتدى بكؤنه متميز اثه كإ بالوقمح، 
صما.صزتم والثالث، اكال وحاء معكإ، وقم، آحئ حاء 

الصفح.واستقام ايجن، صرتما وجاءآحر الصم،، حلم، صللت، ايلث، لو لكن 
صححه.وصلأيه وحده، يمم، فائه تام والصفح حاء إذا ال الإنأل فالصواب 

نحالمح— الصفح حلم، الثجل -صلاة الصلاة غللأن القوو أف ولبملم 
وقوفإف تهول،! كلها حنيمه وأف والثافهم؛ ماللئ، مي.م، فإف اكلاثة، للماوام_، 

أحمدالإمام عن وهوووايه ٠ الصلأ٥ر يبملل لا عذر ولولغم الصفح حلم، الإسان 
قمحذآهق.

٠؟عذرر لعم أو لعير مواء مهللقا، الصلاة سطل اكانيه! والروايه 
به.بأس فلا الصف—ؤ كامتلأء ر لعل. كان إذا اله والصحح! 

لمنفهل المامومتن، عل فيمحين صغرْ مزحه تحد الماس بعص قائل: ئال( فاذ 

الخلمب؟إل يرجع أف صئ، له حصل 
بأسفلا الضيق، أجل من صلاته عليه تشوش أف من نحثى كان إذا فالخواب! 

١٩٤لاورخبى)؛/'؛بم؛(،والدونة)ا/ والمّوط (، ٢٣٤محصراخلافجالعل،اء)؛/ )١(انظر: 
والمجموع(، ٣٤١)A الير والحاوي )ا/بم0ا(، الجهد ودوة (، ١٩٥-

١٠)ص: والهاJة الخرثي)ص:ه٢(، غممر انغلر: )٢(  (.٦٣الكبير)T/ والترح (، ٠



٤٧٥ةتاباسلأت)واب«وتفاسمئ< 

نحل

عائشهص يزوى ذلك لأف ونطهن؛ نناءّألقوم أتت إذا ل4نأة الثق 
حلمهاوممت ؤإل يمنها، عى وهمنا امزأه معها كائن، ؤإي، رْ؛.بممحا سلمه وأم 

انسحديث بديل وحدها؛ قووومومها المرأْ لأف جار؛ 

وبدثةصغيوة هرجة 3، لحل الذي هدا لكن أول• هذا نقول• ز المهمرى، يرجع أف 

إلممر أف فلابد امرأة ْع امرأة كانتؤ إذا ثظر؛ فيه قاله الذي هذا ت١ء 
تالراجح القول إف هلنا؛ أذ لنا سبق ما حسب اتصابا أو وجوبا إما اليمين. جسها 

خلاف،لكنها صحيحة، ضلاته يمنه خلو ْع الإنسان ار يعن صل لو ال الإنأل 
الأزل-

اليمينإل إما معها ثصما أف فيمثت تماما، الرجل مع كالرجل ازآة ْع واجلرأْ 
اليسار.إل أو الأفضل— —وهو 

عموم!ق داخل وهو كالرجل، بجور فلا الواجدؤ ا،لرأة حلف—٠ انفرادها وأما 
٠.ر الصم،، حلص لممرد صلاة ررلأ 

Xء ا* 

الصفخالف الرجل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه! وابن (، ٢٣)؛/ أحمد الإمام أ"؛مجه )١( 
نمحهبمن.ن ثيبا بن عل حديث من (، ١ ٠ • )٣ رنم وحل0، 



اصضاه1منيصابمماصبجينل ٤٧٦

نحل

اروئطواقاوت اللمي. لأل الصقن؛ ونط حداء الإمام يقفن أل والسق 
الئفثالأول؛ةانوىم^إا'ئوا5ُْدوئاوئ-وألئوا وندوا  ٣٢

مصمن كاو هإ الأوو، الصقن ^١ I١١ ئاو ه اف، ونول أف 
اضثام(ا٢'نزاةبمبرذاثد.

الماعاو0لأف الشرعك؛ القاعدة ممتقى هو لكن ثظت، صحته ق ُ الحديث١ هدا [ ١ ل 
يكونبحيث الممن أم ل الإمام يقوم أف العدل من وليس العدل، تقتفي الثرعيه 

هوالوسط.يكون فالومط إجحاف، لأثه اليمان؛ عل كلهم الناس 
الصلاة،أقيمت ما أول الصقن ونط ي ، وقفالإمام أف لو ذلائ،ت ومن 

وهuلاالأيسر، وييع ولوبمد الأيمن إل يدهب الناس من فكثثو آحروف، أناس يحل 
نقو.فيه 

لهذاتؤيدئ، أوالتقارتح،، التساوي عند الأير من أقمل الأيمن أف والصواب! 
الأيمنولوكان مترمطا، كان بينهم الإمام يكوف أف الثلاثة حق ق المثرؤغ كاف لثا أل 

التساويمراعاة عل دل بينهإ توثط قلما الثلاثة، من الأير هو لكان مطلئا أفضل 
أفصل.اليم؛ن أف شلن فلا تقاربا أو اويا نفإذا الحان؛يرن، من 

هو١^٠هذا فالأول، الأم الصقن إتمام ]٢[ 

أيحدث من (، ٦٨١)رنم المم،، من الإمام مقام باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
هريرة)محهبمتئ.



٤٧٧ةت1واادهلأةرد1بمتفاسمة( 

اشونوو لمول آحرها؛ الئثاء صفوف ونحر أولها، الرجال صفوف ونحث 
أيوظاشاء صموف ومحث آحرها، دثرها أولها، الرجال صئوف ررمحث س؛ 

م>نللماا'.أئلها<ارواْ 

الأول،الصم، من الإمام ولرب الصفوف، تقارب ؤسغي قدهإلدذ• العلياء قال 
فيها.يتقاريول الماس لأف جيدة؛ هذه المعلمة والخهلوط 

بإمكانكان لأنه يدعه؛ إما الخعلوط! عن يقول العلياء بحص قائل• ئال فإذ 
معل؟لم لكن نحلما أذيقع ءثيأدثلأ0ةئم الرمول 

يزوقلكن الخهلوط، حذه يتعبدوذ لا فالماس وميله، هذه نقول،ت فالخوابت 
عهدق كن لم ولهدا القاصد؛ أحآكام لها والومائل الصفوف،، تعديل إل وميله أما 

إعرابؤولا القرآن، تنقيط ولا الدارس، بناء ولا التقتسا، تدؤين اي 
وميله.لأثه س؛ الؤّول عهد يعد حديث، هذا كل القرآن، 

مجدأرض لأف يمحيح؛ هذا فليس يمعله أف ينكثه الرموله إف قولهم• وأما 
منوصعوا فمه،ا المخهليط؟ يكون فكيف، ؛الحصباء، مفروثه كانتج الرمول 
متذلل•اُقطوط 

به.ينثئو0 الماس عل مصزه فيه الخلط محلنات نحطأ، محعل أف ينكى ولوقالوا•' 
صموف،ختر وكان الئحال، عن أبعد لأنه آحرها؛ الماء صفوفه تم [ ١ ت 
ؤالس\م Uِفي ال!از »هبماوم الأزل: الخف إل الثي لأخل أثَلها اوجال 

محبجثواطهلأعثوا(ام.

الصلاة،كاب ومسلم: ٦(، ١ رقم)٥ الأذان، و الأستهام باب الأذان، محاب اJخارى: أحرجه )١( 
جهته.يريرة أبا حديث من (،  ٤٣٧رقم)المغرق، تسوية باب 



tVA صضاهاينيهعاسمماسبجحنبل

و\جنز\ثالص1ةادا نيوحئ \ذؤ°لإا.أ وأهل الثنوخ الإمام ويلي أحمد• هال 
^بجامحممح«نناةسم؛•

فضو

يابرن عثاو أف روي ج ١أأموم؛ من أعل الإمام ؟كوف لا أف والئة 
والناسدلكن عق ممام مار فتميم الصلأ0، با1دائن،  jis^خ.بمئ 

فئئو خدبمئ، أنزئئ ض ءث ذ\4ت ثْ، قأخد خدئ ٣ شُ، أنفق 
العومالرجل أم ررإدا ت يقول افه. رثول سمع الم° I حديثة قال!ة صلأتؤ، من 
أحدتحن ايتك قليلك عثأرت قال ممامهم،ا مى أرغ مكان ق يقوس قلا 

•عليديااا-رواْلإوداود 
الماضي:j؛lJ الم. لإنتكابه ٍنلأمح تطل خامد: ان ئقال ممل ئإذ 

قال:نهل لهاروى يدا؛ لاباس أحمد؛ وعن عدصلاته• مارابى لأف ثمل؛ لا 
لمالمثر، عل وهو وراءه الناس وكم هكم، المتر، عل هام اش. رنول زأيث، 
•••••••••••••••••••••••• • المتر،• أصل ق نجد حس المهمرى د؛رل، زهع، لم ركع، 

قأما والئحال. النساء ( juحاجر لا حيث امح، عهد ل وهن'ا 
الرجال،وبتن بينهن أوحاجز حاصن، مصل للنساء يكون اجد الممن ممرا فإ0 ولإنا 

كالئحال.أولها النساء صفوف حم يكون الحال هده ق فنقول: 

#ألمقال: لاثه الحديث؛ بئ منه إقرار اثه عقمل هدا رْ؛.بمئه عثار نول ا ١ ت 
له.فهوكالتصديق ذليل، ص إلا معل لم أيلث، يعني: ذللث، قال اثه ويشل ستغ® 



٤٧٩اسلأة( عوتف باب ر اسلأة هتاب 

لتأكواهدا يعلت إثإ الناس، ®آبما ت محال م صلأتؤ، آحر من مغ حش عاد ئم 
بي،زشامح«ققشاال

فته،ثنة اثهئ ام زئع إو فته ثئث1ج لا لأم ١^، إز زلا 
ودوك،ا؟'.١>^؛ من أغل ١!؛^؛ زلا;ازأذقوذ ١^. خلاف 
هلولكن عنه، مض الأموم~ عل الإمام ~علو العلو أف هذا من يفهم ا ١ ] 

تقدم.كإ قولان فيها ثبملل؟ لا أو الصلاة تطل 
العلوأو عنه— العلومئهي مطلن أف ~تعنيت بمطلقه عنه العلوملهي هل ئم، 

^١.كان إذا الئلز عن بام الائ أف طزو والذى خلاف، أيضا ٥^١ ل !لكمث؟ 
ايهه الحم، عذ< ثبم؛ لأيه بذللث،؛ باس فلا والدرجتتن اكر كدوجة العلوالمر أما 

.صلأقاار نلتعلموا يى لئأيوا هدا يعلت ررإي؛أ وئال،ت المش عل صل 
آحز،طابق ل والصلود( طابق، ق يكول أل، مثل أحد، الإمام مع كان فإل 

حرج.فلا الأعل الطابق ل أناس معه الإمام لوكان ؛عني؛ باس• فلا 
أفاiأموم حق ق الثرؤغ يأل يتعز ظاهزه األولما ذكر الاJي التعليل هذا ]٢[ 

ارتقائهكان ؤإذا المر، ريع إل الماموم محتاغ رمتا كان إذا الإم لأف الإuم؛ إل ظز 
لأفمحرم؛ الصلاة ق الماء إل البصر ريع أف ومعلوم الصر، رقع إل عقح لم قليلا 

أنصاثهلم«رأ'.أولتحطقن دلك عن أئزام ررلسهئ وقالا عنه اتي.مى 
المساجد،كتاب ومسالم: (، ٩١٧)رقم اكر، عل الخطبة باب الخمعة، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 

معد؛٥^٥٤^.بن صهل حديث، من (، ٥٤٤رنم)الصلاة، ل وامحلوتن امحلوة جواز باب 
حديثمن (، ٧٥رقم)٠ الصلاة، ق الهاء البصرإل رغع باب الأذان، محاب اJخارى: أحرجه )٢( 

الصلاة،ق الهإء إل البصر رسر عن النهي باب الصلاة، كتاب لم: موأحرجه نههيهتن. أنس 



سقضامهمنيصاسممأسيضل ٤٨٠

أ.الصهوفل اوص1وت إدا وعتزه، النجد أعل ق نس يه ياتم أذ ويصح 

محل

موضعكله المنجد لأف تباعد؛ ؤإي، المنجد ق بالإمام ياتم أف محور 
الإسإميصح لم الك5بم، وسنلغ المشاهدة ينع حائل بي؛هءا كاف قإل لثجء1عة، 

اثباعه.قندر به؛ 

الصفوف،ثتصل أ0 المحد حايج كان فنمن للاقتداء الولم، انرط [ ١ ] 
الأقرب؛هو وهذا صوئا، نيع ولو الاقتداء، يصح لم ثتصل لم إذا أغ؛ثا وظاهئْ 

الأفعاو؛ي محنمعوف يا المكان ق الماز كمحع أذ الاجماغ: بالحاقة المراد لأف 
مده،ممس لا باب علمينا لامح الصوت مطلق عل الاعتياد بصحة يلنا لو ولأينا 
تقلالصلاة لأة الحرام؛ المجد إمام حلم، بيى ق أصل انا قائل• يقول أف وهو• 

مكانمن أصل إمامي وماكاذ حماعذكب، من أكو وحماعتي اكلفزيون، ل الهواء عل 
مسأسمع حتى وأثاهد، أسمع لأل صلاj؛J^؛ من اتر صلاق فانا إمامئم، 
ءتحولو المجد. ق الدين بعض س،اع من أهوى لدللث، باعي يكوف ورئا الإمام، 

سلحضلفيذس،حلإ.٥^١ 
يصلأف يصح إيه i()،; الهدايه— ولهم لما افه —نال المعاصرين يعص كان ؤإف 

مئاها)الإقناعرساله ذللئ، ق وكتب، الملفزيون، يأيأ أف قتل الذياع حلم، الإنسان 
الإمامحلم، ويصل أماملثخ، الراديو قئعل هدا وعل الدياع( حلم، الصلاة حة صق 

المكان.ق احت،اغ يكوف أف لأبد أيه والصحح تسمعه. الذي 

;هئيقه.هريرة أي حديث، ،م)هآ؛(،س ر =



٤٨١ةتاو،اسلأةرباس«|وتفاسلأة( 

الصلاة؛صحة أصحهإ ت وجهان مميه الثنلع؛ يوف الثاهدة مغ ؤإل 
الخإهة،نزضع ق زلأقم م:فز. ١^، ظغ إذَا ١!^ ز  Jiiض لأو 

الشاهد.هاى الش، بثئ ُه؛ الإنداة و4ثةلم 
سمهوصا:لأمح

هنا.ها موجود والحجاب ا، حجايسرا ق دويه هإيآكن الإمام، يصلأة 
منأو الإمام، وئه ينثع حائJ وسه، النجد٠، عم و ١^^ كال يإو 

المزض.لب يمع حامد• ابن ومحال عائثه. لحدث الصلاة؛ ثمحح م وواءه، 
ووايتان.الناذ1ة وق 

ئئلقة:^ ابمتة، :زم ١:^ تحايج بجز زم ق ك زص 
أزجوأللأ؟كولهباز.

العاد0محر م كثيمٌ ثني سه، لا:آكوف وهوأف الم-موف، اJصال ويشرط 
طريق.ولا الثفن، فه ري مر بنته، يكوف لا أف أصحابثا وافمتط 
ح؛أو\:ثعأو:ئوذ إلا اقا:نة، بجع لا لاك يع؛ لا لأ\ أذ 

الإمحاJا٢اء

فإيهالمجل. حارغ كاف من أف عل يدل هدا ٠ ظ^بمهار عائثة حويث ]١[ 
الصفوفمصل لا لأنها حاجة؛ فهذا الصفوف، انحالت إذا إلا به اةتالاؤْ يصح لا 

المجد.بامتلأء إلا عادة 

١^١باذ الثفن! به وري الاتحاو؟! لابجإ ي افُاسما ]٢[ 
(.١١١! ٢١اليهقى ئ وأحرجه الشافعي ذكرْ )١( 



اسقضاهاهمضصابمماسبجحنيل ٤٨٢

نحل

محالمحال! شعد آبو روى ت،ا مها؛ ويدنو ٌزْ إل يصلا أن ويستحب 
الأرم.زواه ^١١٠ وليدذ ئزة، إل مليصل أحدئم صل  ٩٠٠. ؛ ٤١١زئوو 

ؤئن1لم.ضوض.نناةابماري 
لأنالئ3أعا"؛ ئظم امحاعأذ نذر يدلك الث-م، ؛ثوآح؛ الئمح؛ وع 

ق:شنومحأضنخ\نلأقاو
•ئحبإ زواه دلك؛' وراء مر ما 

فإثهالنهر ينس أما منكن• الثهر ثن 'لجذولأ يريد لعله هذا؟ معنى ما أذري لا 
سك.ولا الاتصال، يمع 

السجن.؟أغل يصل لمن الصفوف اصال يشرط هل ت قائل محال فإل 

يشرط.فلا آلمجد أعل أما يثرط، السجد حارج ذالخوابت 
بينها؟فيإ وتياعد ،^^، ٠٥٧مل فيه يكون الحرام المسجد محاتل• محال وإل 

لكنلالصّفوذ،، تمتلع الحرام المجد ل دنت،~ ~كإ يوجد نعم، ه١لحوابت 
ولوتياعدت.صحيحة، فالصلاة المسجد ق داموا ما 

الثق،حلاف هدا إن لكنتا الثعة— ~بعد ١^٠^؛ مجي• ل أيصا يوجد ك،ا 
وائأنحضتواإلالآئلفالأم.

ضلمن منم سمط ١^١٤ وعظم ذرخ، ١^^ إل الأصابع دذوص ين ا ١ ت 
>لئأإله.



٤٨٢كت1وااسلأةرداوا||وتفاسمة( 

آوه،ة لَتزكز )؛ 15■منأ. لأن د،لإنان؛ أن بمي أن نجوز 
محيلن إدا عثز انن لكف نائ: زقاو إنه. مصل انييز ويعرص إنها، مصل 
ظهرك•وثني يال؛ تارة، إل نبيلا 

اللب.•رئول محال محال؛ أبوهريرْ رزى لنا حطا؛ حط ثر0 محي لم محإف 
لممحإل عصا، نجدمحلسصب لم يإل ثسا، تنماءوجهه محليجعل أحدكم ررإداصل 

أحمد؛محال داود. ابو وواه أمامه،، مئ ما يصزْ لأ م حطا، محنحط عصا معه لإكن 
هدا.أحثار وآنا عزصا. وقالوا؛ طولأ، قالوا1 وقد الهلال، مثل عزصا الخط 

ممامموم لأمتا يديه؛ ك؛( عزصها الخط، ولا العصا، غنب يمكنه لم محإف 
ص.

ن1ثنا افداد: لثزل لخبجا;^١؛ ^ ه لمحة، بمد زلا 
حاحبهعل جعله إلا شجزة ولا عئود ولا عود إل يصل ه ايلب وقوو 

إلباصحايه يصل كاف ه البل لأف حلمة؛ لمن نره الإمام وئرْ 
بثي:؛•ينووا أف يأمرهم ولم ئمحْ، 

وقيل؛الأصحاب. إليه وذهب — تعال اممه —رحمه ا،لولف إليه ذهب ما هدا ا ]١ 
اشوصىظاهز إف وقالواI ؛ الحاو|يثاا هدا وصعقوا يارا، ولا يمينا ينحرف لا إنه 

أينتحوها أو اؤية عل صل إذا باب الصّلاة، كتاب وأبوداود: ٤(، أحمد)ا"/ الإمام أحرجه )١( 
حلاصةق النووي وصعقه ظ^بمثه. الأسود بن ا.اقل.اد حديث من (، ٦٩٣)رنم منه، يجعلها 

الأخكام))/بم)ه(،والخامحلفيالوراية)؛/)ما(.



^قضاه1ميهعاسممأسبجحنبل ٤٨٤

نحل

المروودويأوال لإدا لبمديث• بأس؛ ملأ مء، محته وراء مذ مر ثإدا 
روىج كثثر؛ عمل إل أو يعلبه أف إلا ديعه، لج لإل رده، إسان 

ثيءإق بمد ]نمام ثان ))إذ! :ثوُل: . ٥١زئوو تمنئ و\و: تمد أنو 
قققأة، ر لاذ قدس، ي;ؤ محثاز:ئ أن أخد هأزاد الأاس، من بمدة 

صاضلان«ققه.

عثرإل صل ثإف ثان• مرور لأمة جاء؛ حث مذ يردم لم يديه بئ مر لإف 
يلحدين،،الثتية؛ وبئ سه مث ما محم محكمة ثيء يديه بم مذ يمر نخْ 

البيلأف صلأيه؛ ثمني هدمعة إى ثومشى الذ«ي منة، بالمريّ_ا دلك ويتمي 
هدا.ثكدلك( الصلاة، صد لا ة دلالافتمدخ، الأئ، يقع .أمز 

نخل

فالقال: امحاري ين أنو ززى ئ اكل؛ :ئ:دي ١^ زقوم 
أزبجنمم أن لكان عي ^١ الصد اأاثث؛ن:دي  ٣٧٧١١اممهننول 

خواقمذأنبمثثئم«ققش.

وهذايديه، ب؛ن عبملها أل الموصى ٠لاهر أف ثلث، ولا صمدا. يديه ؛؛ن عئعلها ائه 
وغإرْب٠ الإقناع(ر رثرح ل ذكره كعا لذ فيه الخديث، 

(.٣٨٢/١)١(كثافاكاع)



٤٨٥هاو،اسلأةروابعوتفاسمة( 

بمنىفته ٧ لا اثدى ١^، \بي  4j5aiي ثتيءٌ لألا:نطه 
^؛4بمل، \؛ووم هام ررإذا ه: اشِ زئوو هاو ; Jliذئ م ززى ج الثناد؛ 
مؤهإنه اوخل، ^٠ نز يديه بى يهن ٢ قإدا اوحو، آخت؛ ز ن^ 

١^،ju;  uذئ، :ا هك: ١^(( وج ؤا1زأة ايات ضلاثه 
هاش زئوو الت أخي، ١:^ آا مماو: \إدو؟ الكأو، من ١^، الكأو، من 
٢٣ززاة الآنثدش1طان« ررالكني مماو: آقي تي 

والشهوونلحدث. الصلأْ؛ يمطع والخإر المرأة مرور أف أحمدت وص 
اضرسول كاف كد واؤمار، بالكلب عدلتموثا داوثاأ كهغه عائثه لأف الأؤزل؛ 

ئممقالقبلة• وبيرأا معرصهبينه وآنا القلكلها، يملصلائةمذ 
عي-

قمحصل بائية ل ولحن البي آتايا عباس؛ بن الثقل وهال 
دبك*بال ما يديه، بئ يعتثان وكيه لثا وحمار؛ سر؛، يديه _ ليس صحراء 

آبوداود.رواه 
وجهان؛مميه يديه بر واهما الكلبم، كاف هإف 

هخذز:ئم،أتجالمائ.

الأننئ«الكلي إلا »لأشنتها يقول: أذ الاستدلال عجائب من وهاJا ]١[ 
المستعان.واف } والمرأةا والحإر الأموي الكلب يمطعها اثه عل يدل بعا يستدل ثم 

٥١)رقم الصنب، يستر ما هدر باب الصلاة، كتاب مسالم! أحرجه ( ١ )  الغفاريذر ش حديث من (، ٠
هئق.



صضاه1همضصابممأسبجءن؛و ٤٨٦

أف JJl,ا^اث؛ -محآ لإ1وف \لزوقب م لأف الئلأة؛ قني لا اش: 
مجفيضؤلأ:رىمحلكني

ثناءا، وجهازا فيه وواءها؟ مر ما ك-غ مهل ببما، مامتر مره عصب ومن 
اiغئوبا٢ا.اكنب و ءء 

فضو

مال:لأف صثئ:ذنه؛ U ثلأ:فؤة ٠^٠، خا-ئِفينةإل زلا 
الخلأو.رواه يديه. J؛J( والناس الخم حياو يصل ه الله وسوو رأيت 
يديهبئ المزأْ ءؤ القبلة، وبتن بينه والطواف يصل؛ هقؤغقتئ الربتر ابن ولكف 

ددمهال٢ا.موضع جبهتهِفي يصع يم ممر، حش مستظرها 

ولوحى مغصوبه، كانت ولو وتئبفي قيزئ هدْ السره أف والصواب [ ١ ] 
قئزئ.قاما صلاته، ق سعله رائحة لها يكذ لم إذا يجسه كانت 

لصحةيشرط اثه الورقات! ثفلم ون، الخلاف، فيه ما عل قياس أيصا هذا ]٢[ 
ثوملم الأصل عل اكاظزان مق لم فإذا عليه، اشى الأصل عل الأتماى القياس 

بالقياس•

الدليلومحا أنث، الدلل أة قليل ه تقدم وقد الغرابمؤ، من أيما ]٣[هدا 
منالهلائفورا ويمر الحرام المسجد ق يصل، كان فيمي ورد إما الدلين، لأف أحص؛ 

مما يضؤْ ولأ ننية، إن( مكه 3، حاجه ®ولا يقوون تعال— افه —رحمه و١لؤلفv ءندْ، 
ثأر،يدئهاا.



٤٨٧ةتاوااسلأهرواس«>وتفاسمة( 

ماتضئوأف غنوها، ق إليها محتاج كإ م؛كه ق الثّرة إل بماج اله والصواب؛ 
منالطائفوو وص ا،لهلاذ،، حول صل من إلا م؛كة، ق يقطعها مكه ةحِ ق الصلاة 

منه.إا،لكان أحي الهناضن لأل نفسه؛ عل حش الذي هو فإله يديه بتن 

عليهم،اعتدى الذي هو فإثه الأبوانم، عند الماثة بمكان صل من ذللث، ومثل 
أعلم•وافه ْرووهم• أماكن ل وصل( 



UA صضاهاهمهمصاسمماسبجءنبل

بابىراك،لأة

ا* H *  إ

^١'تجذ الئبمح نحز لأن لألإياع؛ ذ\ذ)لأ الئيح تحز محوز ذلا 
وئرا•^ ص يرجها المزب ونحر يقلنها، 

يق:ئزوط مطها الئ:اعج تحز ثبج_زاأا 

روا،بجنثها ولاه ٩ ا)يجذ قال: كا لأنث يكن لا ١^ قفز وأبما [ ١ ] 
تكونالعريس،، مع واحده لأنيا ورا؛ المفروصه الصلوامحتج ك5ن لم ورا جعلها ؤإذا 

أزبماءسا.

والدليل.النص هو فالأصل ؤإلأ للحكمة، بياو أو تعليل وهدا 

الئلأةمحز لأة ننتئا؛ يكوذ أف تال فلا المئع، ئقاظة ل التعلأ هذا ]٢[ 
ثيءولولا ذللث،. بوجويتج العلم أهل بعفر قال حتى مؤكدة، ث الثمر ق الزبا-ث 

عثإلهوأ0 عندي الذي الثيء المصر~ وجوب ~أي• بالوجوب لقلت عندي واحد 
تيقؤيتنئعود ممابى إف حتى الصحابة، عليه وأئكر ٠ مزر ق انم عماف ابن 

قله فقيل إتماما، حلمه وصل الصائم-،، من ذللث، ورأى اسمرجع، ١^ ائه بالعة ل، 
ؤثز الخلاف إف فمال: ذللث،، 

رأواإذا لأيه ذللث،؛ عل عثإو، تابعوا ما واجب النمر أل يروق الصحابة ولوكان 

صلاةكتاب ومسلم؛ (، ١٠٨٤)رنم بمتى، الصلاة باب الصلاة، تقصير كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ، 
النخص.يزيد ين الرحمن عبد حديث من (، ٦٩٥)رقم بمش، الصلاة نمر باب الساقرين، 



٤٨٩ةتاوااسلأةرباو،كراسلأة( 

ءننح1،عثر متة وهي برد، أوبعة ددرْ ءلؤ؛ل نسفر يكوذِق أف ت أحدها 
^^٧١؛؛••••••••••••••••.م1لآوأوبموفمخلألهامح، 

متاالأربع صل لو كإ للصلاة، مبطله محرمه المضر عل الزيادة صارت واجب اثه 
بوحود_،فالقول ؤإلأ بالوجومتخ، القول عن أتوقف بجعلي الذي ص هذا مثلا، 

ررفرصتذلك! ق صر؛ح هؤهققآ عايشه حدث لأف جدا؛ جدا قزي قول المفر 
\ذخوأثبعؤ؛ الثمر صلأْ ايي. هاجر محا ركتمحن هرصث ما أول الصلاة 
ا.امحرااُ صلاة ونيدِفي الأول، 

\يمدهب هو هذا لأو الأمة؛ حمهور أو الأمة أكؤ بالوجوتح، المول وعل 
ولكقاحيفه، أي مدهب عل الأمة أكؤ كان الونعر العصور ول ;ِءهآثق، ا ر حيفه 
١^.أثة مع لعثإل ;?؛؛^٤^، الصحابة ايباع أله معلينا بمكر 

القحقفؤ بجون )رلأ ٠: ئمابل ل أي: المع، ئقابل ل »قوز« قولهُ: إذن: 
واكرص*.

وجوبعل ظهقتئ لعثإو جقبمه الصحابة إنكار يدل، ألا ئايلت مال فإذ 
الث٤لأثةكئuيها؟ام؛لأل 

عام,محتغ وق حليمة من وقمن، إذ مث،ا لا الئنة، سكئ فمد لا، قالحوان،: 
^صصم':»ثاكضنس

المتومأأ(، ٣٥رقم)٠ الأمراء، ق الصلاة فرقته كتف باب الصلاة، كتاب الخاوي• أ~مجه ، ١١
(.٦٨٥رنم)وقصرها، السافرين صلاة باب السافرين، ة صلا؛ كتاب 
ادوط)؛/لأمآا(،بدائعام)؛/؛بم(.>آ(انفلر:



سقضاه1همنيه4الإئماستيءاابل

ثري،أزمة من أم مصرواِفي لا مة، أش يا محال؛ أئة جاس ابن عن وي رة 
ؤاينمحتيلأسوُاينلإاس تا:دأنساذإوه.ثكاذ 

المصؤلجاو والشد، الحل من الثمر مشمة محنع تتامة نلإنما برد. اربعة مذ 
ايام.ثلاية كمسثرة فيها 

مل شف، ؤإل الفزامخ. الإمحان لأف بمر؛ أن ء و  jlS"ؤنناأ 
ضالإئام،مح:زلألداشلأ،.

بداثم همصز، طويلا، ا نتمن ملوثوى الثمر، حقيمة يوف بالتيه والاعتبار 
هشا،منت٠>نا أو لابق طالبا حرج ولو صحيخه. صّلأته كاثثs ر-ح، أو دامام ثة 

شهرا•سامر ولن مصر، لم أيام أن رجع وجيم مز 
تهلئاُ؛بمُ:اعِم

عليه.ثهس حينئد. أتم حصتهم وصل تإدا المصر، منامه يقصد 
دلك،؛ماله نمصز المLJه يتاثك وميره، طوياله طريمان يرالإ كال نإل 

م،لإالنقإظذ>,زمناةااا.

بطيئا.ولا مريعا البر ليس ت يعنى راماصديذرا ممض ' سلعوا،،ر 
ومي:ح ١^ عقها الض المسامة تلخ أف : ٥١هوالثزط هدا [ ١ ] 
بالكيلووةل.رت وأرتعوذميلايالهاشؤذ،' مائة عثرمرمحا، مئة لص برة، ُآربمة 

ائة.المهي هده كيلو، وث،انئ أوثلاث وتإن؛ن بنحوواجد 

ثحل. من (، ٦٤ ٦٣رقم)العمل، عل والداومة اصد باب الرقاق، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ا 
هريرةأف 



٤٩١ةتاوااسلأة)وابادماسمة( 

إلالتحديد لأف التحديد؛ لا التقريب التحديد هذا ق العل،اء كلام من والمراد 
ملكقل كان مذ أف يمتفى إيه إذ يرده؛ لم البي. أل البمتن ينم نعلم الحد هذا 
تتلأيه يقصئ؛ لا القارئ مكان ل والذي مصر، ميلا وأربع؛ذ ثإنية وهودول هذا 
يمكذ.لا أمر وهذا ميلا، وأربعوف ثإن 

هذايكن لا وقال: الإنكار، غا:ة هذا الإسلام شيح أنكز ولهذا 
الأرصن،يمحوف مثاحوف الثسول عهد ق يكذ لم التحديد، 

بعيدفهدا يصح، لا ومن القصز له يصح من ( juمميز شعثرة مقدار إف نقول: حتى 
تم،فهو ّهما ازز عدة فإ بالئنو،رأ'، ذلك، ي العم؛ أف س واختار جدا، 

بنقر.فليس نما يعدوْ لم وما 

ائةالمذ الملول الزنن ؤإف مم، القصر الزنن ي ائو,أة المساقة إف ونال: 
سفر.القصتة 

فليسالأن أما متق. فيإ الناس عادة حنب ؤيلمتمل ؤيثح يويغ بتن فالعبتة 
اكاس.عده بإ فالعرة سسح، ولا بودلع 

وهي:المحروقة، القاعدة عموم أي: العموم، تحت، داحل هذا إل وقال: 
انيثألخننبملمفضا'انتلطسنوءنحئء 

(.١٣٥-١٣٤/٢٤)١(مح٠وعاكاوى)
رآ(محموعاكاوى)ثأ/يإذ

)ص:"؟(.الشارح شيخنا لفضيلة وهواعده، الفقه أصول منفلومة انفلر )٣( 



حنبلاحيدبذ الإمام ص م الكام هاى المميق  ٤٩٢

jUj منشميأ أن قاح عؤي ظيس آ[هما ؤ ممييأ ^^٥١ الآيأ0أ ائرووا (؛
محر.ولو بالسفر عمحصل المزب أف ومعالوم [ ١٠١الناء: ]ه 

حزج^١ كاف ه الص »أل ث.عتق مالك بن أنس عن منلم: صحيح وي 
٠.ر ركعتين® صن، أوعزاسح أمال يلاثه 

الإسلامشخ دكر0 ما فالصواب فرّحا، عثز سثه من لابد يقولون؛ والفقهاء 
قمذاه.

يتثاكنالذي الانضباط ذاك يمئصبط ليس أثئ وهم، آمه، فيه القول هذا مر 
بئفمثلا مثر، غتز وهذا مثن هذا يقال؛ قد إي الحكم؛ ق الفصل من الإنسان فيه 

لورجع تدرم، لرود0 سامر ا0 الإنأف فلو مثلا، كيلو ثلاثين بريده وب؛ن عنيزه 
ويتهم،ليزورهم هناك له أقارب إل ذهب، لو لكن مسافر، عبث انه مالث، لا يومه 

قصرمع سفنا صار الدة طالت، لثا فتأمل! سفنا. ذللث، لعد ثلاثه أو يومين عندهم 
ائة.الم

لأجلمسافزا؛ الاما يعتيرْ يومه و ولورجع الئياض إل سامر إذا اف والإن
المائة.طول، 

الطريةالماحية مى سالث، فلا ؤإلأ صعوبه، فيه القول هذا انضباط حال؛ كل عل 
الثرعثة.الأدلة تقتضيه هوالذي ايه 

لا؟أو مثن أنه عليه ينهلبؤ، هذا هل، شككت، إذا قائل،; مال فإذا 

(.٦٩ر؛م)١ ونمرها، المسافرين صلاة ؛اب، السافرين، صلاة كتاب مسالم؛ أحرجه )١( 



٤٩٣ممباسلأة)وابدمسمة( 

قالوثن قال كإ الإتمام، وجوب والأصل السمر، عدم الأصل ثالخواب! 
ارإذت المؤثث قال ولهذا واحتياطا؛ للمدمة إبراء دأتم<، شاك ق دمث، ررما الأنة: المسألة 

لإحاضئ؛لأنالأضوالإتام«.
أذنمافنأزذخ، إذا ه: يض: طكنلي« لأ ح راالية قال: \ؤف ^ نأ 

يثةيصل حتى وليس بلدك، من أف"لرج حنن من مصر أف لك نقول: فإثنا مآكه إل 
الثلي*بى "مج أف جنن بن ماقصر امه الميالإ ٌا نويث دمث فإ مرنحا، عثر 

مضىأ0 عليه هل فعاد، له بدا م ويصن، بلد0 من ريل حزج ئايل: محال فإن 

فإثناأمن بإ واتى ذمه ابزأ وش أمن، بإ واتى ذمه، ^؛١ لأيه لا؛ ذالخواب: 
لأنالزئة؛الإءاذة.

آبئايهللن، اف إن"ًنج ملو معم، مصي من لأبد امه )؟ئا<'ةم' اءئنث ذكر ئم 
وجدمتى لأيه يمصز؛ لا الوأف_إ— رأي —عل فإثة غنمه، أو إيلمه من صاله يطلن، أو 

امه؛الميسمحْل أذ قبل يرحع فلعله وما رحع، الأيى هذا أو الخاله هذه 
أينولا متى يدري لا كاف ؤإل امه، المبغ إذا ممر إثه العلم: أهل بعص مال ولهذا 

بالفعل.محقمت، امحه الملأف الخال؛ هذا نجد 

الخالةهذْ أة و>ف وازمحj الثفر نزى ^١ أثث الساوة: ي اكالئ والقول 
المثمهلأف الصحيح؛ هو القول وهذا يقصز، أف له قاف بالمرانن البلد حول، لينج 

وشدحنج، الرجل، دام ما معينا، ثنا مصي لم وش ثمنا شيئا محصي ض فيها ينتوي 



سقضادئ1نينيصالإئماسبجضل ٤٩٤

أفبجوؤ لا إثه ت نقول لاذا ومإلأ، يمظ الأفاق ق يقرب وصار عصا٥، وأحد رحله، 
أالصلاة؟ مصز 

ئال:ومحا المفر، م يوخص لا إنة شلن: سام منذ محا قائز: قال فإن 
أن:شم«؟له مإن مط،،أبمومحأ طرقان له »إذاث^ن 

صحح،غرض له لأيه ممز؛ ايه ثلث، لا قصد بدون الأبعد سنك، إذا فالحواب! 
فهدالمصر الأبعد قصد إذا لكذ ذللث،. أسه  ١٠أو آمذ، أو أنهل، ١^٠^ يكون فقد 
يشبا ب أن ١^١-^ القول ولم لا:فم، أنه :ظهئ والدى الإثن5ال، محل 

والهلويل.القمر بين هزي لا هدا وعل سفنا، 

حدببلؤغ العمثْ هل المفر؟ ق الماهة باعتبار يقول مذ محول عل قاتل: قال ؤإذ 
jULJi نانة ط يكون يض: ئكهى!لبمد؟ أو ؛Jالمائة،ثزل عل ١^ صافة أقل ا

مثلا؟البلد ونط ق ينزل ثم 

ب؛ر(وكان توثعغ، الأل البلاد بعص يحني: البلد• بحدود العتره فالخواب؛ 
الإبل•عل أوأيل يوم امة قمالأف أما الإبل، عل يومغ، مسامه مديإ وجدة مكه 

الإمامةوطول المائة قفر تعال~ت افه ~رحمه الإسلام شخ قول، قائل: قال وإ0 
ثنتيله؟أوالٍكزهللهادولأم 

يومتنيش آحر إل؛لي• ذهب الذي لأف نم؛ أيه عل ولكذ لا، فالخواب: 
فنائيايوجل• فاليوم اليوم؛ الاس حال، يعتر ولا متاعا، معه محمل لابد ثلاثه أو 

سض محن نهذا اظخ، محل ان لأي -ي نا م ابي، طذ 



٤٩٥ةت1باسلأة)طبكراسلأة( 

محل

الطريق،زظع لكلإناق، شخ نام لإف ماخا، الثو ثكوف أف اض: 
قورلا اه الثمر؛ رحص مذ بمء يرحص ولم بمفر، لم ام ل وامحانة 

الئرغولأني إمحا، والدعاية عقها الإعاثة مذ قافه بالمناصى؛ الرحص ييمح، 
.'٨^١

أفيسرط إثه قال! من فمنهم العالإء، بين أيصا حلاف فيه الشرط هدا [ ١ ت 
همز.تمره ق عتش ؤاذ يمصز، لم فره بعصى فإل ئباحا، الثمز يكوف 

محزم؛منزه بالابق، ز؛وأئيئئ الولث مثل كإ محرم، الثمر أف يعني بسمرة• ءُمى 
فهذاالهلريق، قطع لأجل ساهر مذ أيما كيلك سده، عن يأبل أف للعبي• بجور لا لأيه 

فهدالامئز.محزم، أولاكجاتةفيامتت محزم، نفز 

فإثهافر موهو ردى لكمه مباحا ممره يكوف بأن تفره ق عمى من وأما 
بمفر•

رحصأ0 يثعي ولا رحمه، والمضر محرم، الثمر ا هن• أف العله ;َمهآدئهت يمول 
الثزط؛هدا ق العالإء احتلث وقل. الحزم، عل إعاثة هدا لأل محرم؛ يعل شحص 

مر.بالمعلى الخكم لأف بثزط؛ ليس ذلك أف إل العل،اء مذ ممر فدهب 
هزيتةالمضز صار المضر يزحوب محا إذا فإننا زخضأ؟، المضز إف : Juتذ نأ 

إذاايافز أف الصحح القول كان ولهدا الأصل؛ هو فإثه يه ثمل لم ؤإذا سك، ولا 
هزصة.الثكعت؛ن لأن ينوالمضز؛ لم ؤإل ركعتين يمل فإثه المصز بؤ ولم صل 



^قضاه1همنيصاسممأسبجحنبل ٤٩٦

محل

هال!ثعال اممه لأف محريته؛ بيوت مذ الثمر ق ئزوعه الثاوث1 
يكونولا ١[ * ١ ]الماء: ه الصاوؤ من يشميأ أن ج-اح عيد فوس آمحنج، ف، صميحمآ ؤ^١٩١ 

مذلبمت لأمتأ البماتين؛ حطان بئ المصؤ وله حج، حش الأاوءس ي صاوبا 
حطانض،ذلأشع.

حيطاُةكاثث ؤإو كالصحزاء، ههو اء همح هصاو البلي، بنص حرب ؤإف 
نهالمها. الثكز ممن لأم ^^1؛ خش بممحز لا اكاصي: ممال هآط، 

لإممدةلائنى،صكاص.

نخل

أننيىاضا'الإ:قالإمحام.الئئ:

مىئقثثوأ أن جنخ عوهت هلس ؤ ء' ثديا ؤ بالثمر! معلى وا-إتكلم 
وهومذهب، لآه١هنث تميه ابن الإسلام شيح احيار هو وهذا [ ١٠١اء! ]النه آلئاوء 

مباحا.اوث1ئ يكون أف يشرط لأ أل ز؛حوئ\ذئ4.' ا ر حنيفة أي 

الممز،هو الثمر صلاة ق الأصل لأن بشزط؛ ليس القصر نة أن الصواب ا ١ ت 

محتاجفلا 

(.٣٥٠)ا(الأخياراتاس)ه/
(.٩٣الصنائع)ا/(،ودائع ٣٥٦خصراختلافاسإء)ا/)٢(انفلر: 



٤٩٧ةت1باسلأءربمبدماسلأة( 

بجا

نحرف ٥١؛إِطلأى الإءالما'ا، الأَنز أن ه 'وئالتام. ي ثوبمت 
هوالأصل.الذي الإيفراد إل انحرف ئطلما الصلاة لوثوى كنا إليه، 

المفرتهو الأصل بأل صريح صحيح فالحديث بصحيح، ليس هذا ]١[ 
زيدوسلم آله وعل عليه اممه صل البي هاجر ملئا وكعى، الصلاه فرصت ما ®أرل 

حاجهفلا هذا وعل الأولااُ المريقة عل الثمر صلاة والأمن الحم لاة صق 
تحزا.يمل فإثه حاطره عن المم سه عزين وقد فلوكن ث، إل 

هيوهل للمافرين؟ فيها المضز يجوز هل لانملارات، بالمة ئائل: ئال فإن 

داخلة؟أم البلل. حايج 
ومطارلحدة، ومطار القصيم، سذب مثل البلد حايج هي الي المطارات فالحوابت 

يمصز.فلا البلي. ومط ق الأف وهو القديم المطار أما فيها. يمصر الحديد الرياض 
بالكيلومراتائة مبعد عل متناثزة بيوت حولها المدن يعص قائل. قال فإذ 

منها؟مد فهل 

متمله.تكوذ أذ فلابد اهة، مبينها دام ما منها تعد لا فالخوابت 
المفز؟له يجوز فهل المم، سامة من أكثز ممدة الدية كات إذا قائل: قال فإن 

عثرينأو كيلوات، عئر ولوكانت، يمصز، لا فإثه ثيرج لم دام ما فالحواب! 
كيلو.ألف أو أولأث؛نكيالو، كيلو، 

تلم وم(، ٣٥)٠ رقم الإسراء، ق الصلاة فرصت كيف، باب الصلاة، كتاب البخاري; أحرجه ( ١إ 
عاتشةحدين، من (، ٦٨٥رقم)وقمرها، المسافرين صلاة باب اهرين، المصلاة كتاب 



صاضاه1نينيصالإئماسبجضل ٤٩٨

صالإئمِفي وى ئلن الأش لاك الإممأم؛ لزنة الخفر خ و شك لإف 
ممبرنمر إل سه هإب أو كالإقامة، الإفام به يلزمه ما أو أثنائها، أوق الصلاة، 

ماأو الأوع محه لأف متابعته؛ حلمه مذ ولزم الصلاة، إقام ~لزمه معصيه أو 
الإص.ق نناُْ لن ي ١^؛؛، ملزنثة ^، ئد ئوجبجا 

ينتميما ئمل لألأ ئاس-له؛ هصلأية اكقر يحربم منممدا ئصر ومذ 
ي}

محل

حصرممصاهاصلأ0 قثورك الحصر، و-صت<تي الصلاه ألا الخامس! 
كإمنها، القصان هز قلم أوبما، فعلها هؤئإِ لأنه نحرها؛ لة محر لم لثمر اق 
اربع.والآداء منت؛ثدالأداء، الخصاء واإ0 وكنالتا، أوبع ثوى لز 

ثيوهذه ! حرام؟ الخفز أل ينتقد وهو يمصر فكيف، مثلاهمس،، ولأو4 [ ١ ل 
أريعةإقامه نوى من أل يرى وكان ايام، أربعة من أكم بلي ق أقام اثا إنلوأف مثلا 
ينتقدوهو ئصز، ولكنه ايام حمنة إقامة فنرى يمصر، فلا زاد ومن بمصر، فإل ايام 
متلاعب.لأي صحيحة، همز فصلاثه حرام، ألا 

الإمام،فمصز مقيم، الإمام أف منه ظثا الإتمام السافر لونوى قاتل• هال، فإذ 
الإمام؟ح أوطأ هو فهرظ 

لكذفيمسالأنيىالإتمامطيه.^^وب،
ملميتم لم ؤإذ معه، انم إمامه ام إذ ثم شل، ظهر صلاه أما يزى وإد،ا الإتمام، 

معه.



٤٩٩ئاباثمرلأءرو|بد|راكرلإو( 

ثهُت ع1ها وحكن لدلك، يمصرها؛ إلإ صلاة ومحت يحول بند نام ومذ 
فيه.وقتها يحن؛ لن مآ هأئبه الثمر، ق مودا٥ صلأ0 لأنها هتئزها؛ 

سامإذا أثن فالصحح الصحح، هو وطا  ٠١لآىثآثئرأحمد الإمام عن أي: [ ]١ 
يتر،فاثه الو دحوJا بند البند وصل لو أث4 كإ مصل، فإثه الوقت يحول بند 

فازبع.ا-قم j، فعنتها ؤإذ فركعتان، الثمر 3، فعنتها إذ الصلاة، بفعل، فالعن٥ 
سمرصلاة سى ولو أربنا، فيصل الثمر ق فقفاها حصر مجلاه رك لو أما 

علهاش مجل، الئئ لقول بالمضث، اعتبارا زكعى؛ يصل فاثه الخصر ق فقفاها 
ووصفهابغينها يعني؛ ٠، قنبملهاءر أونسيها صلاة عذ نام ءرمذ ت وملم آله وعل 

يكنها((.)رإدا 

فإثهحصر ق تمر صلاة ذكر أو أربعا، صل تنر ل حصر صلاة ذكر إذ وعليه؛ 
•رمجن يمحل 

فتها،وقصر عل، أبتار ووصل الديك، مذ سام الرسول. قائل؛ قال فإذ 
عندها؟القصز محور فهل، عل، بأبيار منجل المدينه ق العمران والإذ 

وننهرصىاثصنغ—، أظنها —ولا بالمدينة اتماث عل أبيار كاث إذا فا•لخوابت 
المدينهلأما فيها؛ يفصل أذ للأنان محور ولا اللي، مذ تكوف فإما ايصثتج أما 

اس.

والفروع(، ١٠١الير)Y/ والشرح (، •١١١ المحرر)١/ عل والكن (، ٢٠٩المغى)؟/ انظر: )١( 
)ا/بمأ(.

لم:وم(، ٥ ذكر)^١٩ إذا يليصل صلاة ني من باب الصلاة، مواثيت كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
،iLi_(بن أنس حديث من (، ٦٨٤رقم)الفاتة، الصلاة قضاء باب احي، المكتاب 



7تاأوأحرم الصلاة، أثناء ق له محتجّت ق؛محر، ننسه ق تبما أحرم ولن 
بالثمرثئتكح ع؛اد0 لأما بمصر؛ لم الصلاة، أئناء ق البلد قدحلت، لثمر، اق 

حكمةكاكحا١'.معلب الحصر، ق طزمها وجدأحد والحصر، 
ذوثاوثإذ لدلك،اآ'، أبجا؛ الحصر، j ثدؤثا تثر، ضلأة مؤآ نإذ 

!ئ، jiSoاوثمِ، ق و-جدا وفع1ها وحو؛؛1 لأف ^^١؛ ١٠٥آحر تثر أوِفي الثئر 
لأفتهمَم؛ j ذكنثا ^١ أقائها طزنة أذ ز:شمج أذاثا، لز محا نحزثا 

^بكالئابماِفيذيِفياملأل

تحل

jائثأُه ٣^١؛ ^^t؛، اْمشَبم ءإن أف الثادز: 
رماكافرنحز نا:او نئل: ءص اثن ئةمحاأنِفييزءبجا؛لأل 

^u؛أكد..........ززاة . Zh\طك مماو: بجم؟ اكأ إذا ثأزبما الانفراد لحاو 

صحح.وهل.ا [ ١ ] 

سالرسول ولقول 5اللالئ،؛ وحنث لأما ركعتين؛ ملها او4 والصحيح ]٢[ 
ووصفها.عينها إل يعود وهذا محلنا؛ رادليصالها،ا. 

لذكزها لو نني، لها. نا-نا الحصر ل كان لأنة ضعيف؛ نحريج هدا ]٣[ 
إذاالإتمام يلزمه بائه المول عل لكاذ الثنر ي إلا يصلها ولم تماوف ولكي الحمر 
نفلتالخخريج هدا ففي نننانه عل مل قد كان إذا أثا ئشمخا، الحم ل ذكزها 
ظاهز.



ةت1و،اسلأة)لابد>اسمة(

وكعتماااُ،إل أنبع مذ مزدوذْ صلاه ذلأي البي. نق إل ينحرف وهدا 

زيدتئد،ا ركعتم، إل أربع من رد لم لأي الواصح؛ الغلط من هذا [ ]١ 
أزبما.نمازث الرمحثان 

عمدههو الذي الدليل أف المالة هذه ق والصواب غريب، قياس هذا ]٢[ 
الث<اس_ولقول وهو أيصا، منه أصح هو وما رنح؛.بمبج، عثاس اين حديث، 

صأوا«١^ ررظ فقوك: ةفيا«رآأ، ^ ١٥وظ ص1وا ررتا قوئصمُ: 
الأربع،مذ قانت ما قفاة بمأ هامحا« ٣ رردثا أدركها إذا الأربع كل بجأ 

لوحتى أسائها، ق أو أؤلها مذ الصلاة أئنك مواء الإتمام، عليه نجب اله فالصواب 
يأنأف نجب بل معه، يسلم لا فإثه ركعتم معه وصل اكاكة، الركعة j( أدركه 

الكنبالريش 

ولمفقط، اكسايلم إلا الصلاة من يذرك ولم الإمام ْع لويحل قائل؛ قال فإو 
الإتمام؟عليه بجث، فهل شيئا، مل 

أئنكفهو مأتمواه هاه،كم وما محلوا أذوم ررما الإتمام عليه يجب فالخواب؛ 
أذنكم® Louفأكوا® فاككم وما محلوا ركنه أدركتم ررإذ ف؛ه• ليس والحدث التشهد، 

عام.

السافرينصلاة باب السافرين، صلاة كاب ملم: عند أصل وله (، ٢ ١ ٦ / أحد)١ الإمام أحرجه )١( 
(.٦٨٨رقم)ونمرها، 

الساحاو،كاب ومسالم: (، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل لايعي باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
هريرة;مح.بمثن.أيير حدين، من (، ٦٠٢رقم)ومكينة، بوقار الصلاة إتيان اسماب باب 



سقضاه1هميصالإئماسبجضل ٥٠٢

اكما'ا،لإؤايي أزبما؛ إتابجا لنتن 3محت ين أقو ابم؛ بن اكاقث د'نلأ أه 
عثهمتث لأي دبك؛ بند ممزها ثث غز الصلأْ، ممنين باشم اكم ومن 
بمقيم.لإسإمه ثاثه 

مصرإمامهؤإف الإتام، لرمه فيه، أويشك مقي، يظنه من نع أحرم ومن 
ونتعالمصز، هرفا أذ مأة لدليل، مسافر انه ظي عل علب ؤإذ دالسة• اعتبارا 
هلهيحابه، علمه محيل إمامه أحدث ؤإل ا. ؤيم بمصيْ، ميمحصز إمامه، 

١^١^٣.لأف المحن؛ 

أنبعايلزمة ا-إثئعة ي ركعة من أمل أذرك إذا أيه ذلك وجه غريبه، وهذه [ ١ ] 
ركعتيقمى فهوإذا ركعتان، حقه ق الظهر وصلاة مسافئ، هنا لكنه مشنا، لوكان 

الانه والصواب! مأكوارا. يائكم 'روما ^^! عموم ق فيدخل فائه، ما قصي فقد 
الإَمام.قايف لم لأنة ركعتان؛ إلا يوثة 

صلالظهر يصل الذي القيم أف الظهر يصل بمقيم اسم من وبتن بينها والفرو 
^١٥٠١وما مصلوا أذركم ءما الرمول! فقوو ركعتئن، صل ا-اثئعه يصل والذي أربعا، 
كالمه.ولم الإمام هق عل ارركعث^ناا فاثه ما أم هذا يقاو: دأ؛واا، 

أوحممه؟ظهرا سوي هل ا-بمئعة يوم صل إذا ط' ئال، فإذ 
ا-بمتة.أجئ لفاته ظهزا لونزى لأنه حمته؛ سوي فالحواب،؛ 

\دط\بعند تكون التي اجد المق يصل الذي أف القلي عل يعلب ؤمما [ ٢ ت 
فيإوكيلك يتايعه، ام اثه قدر إذ ثم النمز، مزي مسافزا، يكون لطرقات اق 

المطاراتصالات ق يكونول الذين قاف المطارات، ق الانتظار صالة ق كان ص يظهر 



ب،واك،واسلأة(اسلأة) كتاب 

ي:قوو 1ذ ويش4 الإقام، اي لزم محا اكافث أم ؤإذ 
اف،نمول نع المح سهدت دالأ حصى بن عمزان روى نقا سم؛ لإيا أ؛وا 
 M نم(،هإ؟ا 1نبما ط\ الق: لأم بموو م زمحتى، إلا ينل لا ض

ئأذاتأابمم.آيسدو
.• الأحثرى،• الريتت؛ن ق بمتئل اسموا لأتم ااقي٠ير؛(؛ صلاة مئد وعنه! 

•اتم انم إذ ثم المضز، نوى الإمام مع يحل فإذا مسافئوذ، أقإم الغالب 
كانفإذا الإمام، ْع فتسلم الحاهل يعر لا أذ أجل ين ذلك انتحب ؤإما ]١[ 

لأنتالصلاة؛ ي أذ:دئل مل يقولها لكن ممنئت،ا. هإنا »أيا فنقل: ص الإمام 
حثيؤإذا مل، من فتقوثا الناس، معه يلم أل لأوسلث، اللام بعد إلا يمنها لم لو 
يضل،.ولا اللام بعد أيصا يلمالها الثانية الركعة ل معه يحل أحدا أف 

منافئانا العلم! ءلالمث، لهم فال ؤإذا جهل، عندهم البلدان بعص ءائلث قال فإذ 
ممإا؟غإرْ وهدموا أحئوْ، اللام يعد فأكوا 

ؤإذاركعتي ّأصل مافئ، انا حماعة يا قال! إذا وارد. فهدا صحح، فالحواب! 
هذافعل إذا اثن يفلنوذ لأيم يمصر؛ لا إماما سنجعل ارثخ، قالوات فامحا، سلمث، 
لكتاك،أقززهم الموم "يوم نْولات لكن ثراذى، وسموما الصلاة، نصف شنهم 
الئلأة.ولأيأ فتزثهي، هوأرأ\ص المسافث هدا كان فإذا اف«رأ'، 

عودمأنى حديث عن (، ٦٧٣)رنم بالإمامة، أحق من باب الماحي، كتاب لم! مأ"؛مجه )١( 
خ.بمتن.الدرى 



اصضاه1نييههاسمماسبجضل

٥٧ vlijil الإتامطزئه/شلأذ ؛
لأف؛dy i\زلا:وئة محيز، أو ظئ ثاف إل قام اكاي نؤ ثآذ 

ولهللثهؤ، مجد جلس مإف يوجد، ولم يمقم أواس،امه تيه، للإتمام الموجب 
أذيأ.

لأنقا:ثه؛ ^^١ ؛؟ dyiوى أن ثز اأائوثوئ لز:م قإذ 
صحيحة؛يصلاتثن ابُو0 هإدا بالشك، يزول قلا ثايت، النابتة وجويت، حآكم 

ممالJابعوه، قإف ئمارقته، قلمهم لسهو يامه اف علموا ءإل دكرثا، وإ 
لأبجائثد؛ َلأ أيا نالئحح ستا، م ِفي زائوا لأَلإلم ضلأي تسد 
كزيادامحت،الماموم، صلاة -؛ا متد قلا عمدا، الإمام صلاة بتا مند لا زيادة 

الأفزال.

زيادْلأبجا علمته؛ بواجب ولتس إلسهؤ، نجد نهوا الأزع :بمم صل و1دا 
١^١١^ق ١^ كقزا؛ة ١^، تجث،لها سثا،مح لأيي 

فنل

ممال:ومحقلةمحلإاع1ننِضايأن:ض،ثوُأنُظ؛كنل 
عانثهوعن قووثركها• وحصه المصز أف ممهومة [ ١ •  ١:٠٧١]ه ^ ٧٠١١ين دشكأ 

رمقاف،.........................عمزة النب.ل، وسول نع حرجت ئالئ،ت أمتا 
الجودوجب عمده الصلاة أبطل ما أف الثهؤ مجود ق القاعدة لأف [ ١ ] 
قلا.لا وما لتهوه، 



٥٠٥هاباسلأة)وابكواسمة( 

أئطزتوأمي، أنث، يب؛؛( ١^، وئول يا مماوئ،ت وأنمث،، ومحصز وصمت،، محأهطز 
أ.الثابيئرا أبوداود رواْ ررأحثنث،®  I(Jl_وأمممت،، وقصزُئه وصنتج، 

أفصل؛والهصز ، Ij^Ajثركة فجاو يثر•( ١^ عئغيقن ا وِلأنمأ 
ركةَمذ وعابوا عليه، داوموا وأصحابه اللمي. لأف 

ئعطث، ١^: ثد مماَل أنبما، ئإف ضل ثني: ئن اوم صد ماو 
لأكممد1إ يم وكعتم، عمن ومع وكعتتن، بكر م ومع ركعتم،، البي. 

عش.مممق متمالتان. ركعتان أنبع مذ حقد أف رلودذت الطرمحا، 
١^ظئ الثمر، قِفي صاحسؤ مع كئئ،  Jiمماو،ت رجز عباس ابذ وأر 
يم.وصاحثلئ، مفر كئث، الدي أنش بل فمال؛ بمفر، وصاحبي 

حمث؛اطور'*لأمم:]ا[هدا 

رمضافق م،كه إل يسافر لم لأيه قعل؛ رمضاف 3، اللمي. بمثر لم اُه أدلا• 
لمثنثمز.ه وبالأتفاق الفتح، عرؤة 3، إلا 

ثم،وهي يفقر فالرمولا ائحالمه، هذْ عائثه الؤمن١ذ أم معز كيم، الئازات 
^،j^AJajواصح هذا ااا-صننااا يقوون يم .، للئّوو تقوو يم صوم، وهي ؤبمطر 
ا،لوصوعة.الأحاديث، مذ الحديث، هذا ولهذا 

له.صوق نجيل يوحد لا الفصل مائة إل، هنا ">، آ ١ ل 
وحنه)'\/آأا(، امرى المن ق واليهقى (، ١٨٨)T/المن ق الدارقطني أخرجه )٢( 

منكر.الحر (•' ٦٧* )ا/ التحقيق تشح ؤ، الذهى وهال، الدارهطتي، 



سقضاهانيهمه4الإئماسبجينل

محل

نإلأم، صلأْ ذبمولأ إحدى بلدأكومن و الإئامه المثافث نوى نإدا 
صز.دونيا وى 

لأةاكلأثطاش1مألتي1نبمه1امبمم؛ يم:إلوىإداف 
أقامئإدا داود. ابو رواْ ُلأدا،ا يئكؤ محصاء تعد يثكه الهاجئ يقيم ٠٠ال؛ ق. 

بمقهأقام . ١^؛، لأو الدئي؛ زالأئل شأ. الأق، خد م ^ ممد أزبما 
ئأقاموايعة، لصبح يدم انه ودللئا فيها، بمصر صلاه وعنر؛ى إحدى غنا قصل 

زادزنن م، اثحئج>ج،محأئامبجإك إل:زمَ 
أثلم،ذنجةاسأءوب

حثبدكزثاه؛ ننا ومعناْ الصلأ0، مصز ■^.؛^١ ومت5ه أثئ1ا أئس؛ قال 
العشر5اا•ثى ومابمْ وعريه ض إل حروجه 

الثر•>ئلم محه نشئ فهل ش ي الإيامه افئ الموى إذا ألأ المهده [ ١ ] 
الإ٣؟محي ؤتوثة 

نرحرالجمهمع ي ما لولا، ■يشرين عل زاد العلم، أهل بئن خلافت دا هل 
ئًيعص المسألة ذ ليس لأنئ هدا؛ إل ١^ وصلت وإن،ا . ٠١للثووي امحدب( 

^١:اختلاقا الُل،ائ هدا ذ فاختلف الخلاف، j ضل 
دومانوى ؤإف أير، صلاه وعشرين إحدى من أكثز نوى إذا يقول: من نمهم 

(.٣٦٥r٦٤/٤)١(ادبم«رع)



٥٠٧ةت1ساسلأة)و1بكراسمةا 

\شفي\يج\ء.نحز،كافيكلأم 
إحدىأكثربذ ررإداثوى ^١-،؛ لأثت أولا؟ مصر هل وهمنرين إحدى نوى ئذا 
تكوفوحينئد عثرين، ض: دونإ وى ؤإف زاد، ف،ا وعثرين اثنئن ض؛ دfشرينا٠ 
وأنثِأزةة، الاJفئر١اه أولا؟ الإتمام ازمه فهل عنها، طوي وعثروو الإذى 

الإتمام.يوئئ أثام أربعة أوْن الإقانة وى إذا 
وعللوايتم، لم ثلايا نوى ؤإف انم، ايام أربعه الإقامه نوى إذا الثالت القول 

)رميمهال! وملم آله وعل عليه الله صل البي أف بدلثل القلة، حد الثلأة باق ذلك 
انمي،مثابلة ق قياس وهذا ُ داوذُ أبو رواه ئلائا،، نئكه قصاء تند بئكه الهاجر 
قطعاايام أربعه أقام وسلم آله وعل عليه اممه صل الئى لأف الاعبار؛ فاسد فيكون 

ثلاثهالهاجر إقامة علامه؛؛ن لا ولأيه وعنقه؛ مز إل عئرغ أف مل الودلع جي حل 
لحاجته.المسافر ؤإقامه ايام 

فإثهايام أربعه أقام ؤإف يتم، فإثه ايام أربعة ين أك؛ر أقام إذا انه الثالث،؛ القول 
مته،الأيام تكوف هذا وعل اؤروج، ؤيوم الدخول يوم نحسب لا لكن يتم، لا 

٠الشافعلر مذهن، وهذا 

١(.٠ ٢ (،والفروع)٣; ١٣٣-١٣٢ابنتمة)١; لأياوركأت المحرر )١(انظر: 
اJخارىتأبقا وأحرجه ٢(،  ٠٢٢رمم)بمكة، الإقامة ؛اب، التاصلث،، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

كابلم: وم(، ٣٩٣٣رقم)نكه، قفاء بعد الهاجر؛uكة إقامة باب الأمار، مام، محاب 
حديثمن (، ١٣٥٢رقم)والعمرة، ا-ني زلغ بعد منها للمهاجر بمكة الإقامة جواز باب الحج' 

ق؛هنئ.العلأء؛نادضرس 
(؛٣٦١الأم)؟/^)آ(انظر: 



صضامهمنيه4اسمماسبجءتبل ٥٠٨

عثرحمته نوى ؤإل ١^، يوما عثر حمتة من أكو أقام إذا ائه الثاع! والقول 
٠.حنيةهر أبيأ مذهب وهذا هصز، دونبما فإ 

محر،عثزيوما سعه إقانه نوى إذ ظ^بمنئت عباس ابن قول الخامى؛ والقول 
القحعام مآكه ق أقام لم ومآله وعل عليه اش صل الص لأذ ١^١٢٠ أكثز وى ؤإذ 

٠. ١١٥٠٨٠^بمصز يوما عثر سعه 

سميهابن الإسلام شيخ إليه ذهب ما أوجحهات لكي ممرة، أقاؤيل وذكروا 
فهوالبلد هذا ق المتللمه الإقامه يتوى لا الإنسان دام ما اثه ؛^٠٢١٥ ٠ القيمر وابن 

منافث.فهو والدْ إل عاد انثهغ متى حاجه ينتظئ أقام فإذا منافث، 

أقامأنلأبمذالأأام،وهإذا بثزط ا،لؤلفأن وّظِبيفيكلأم 
وتا.محدذ لم دام ما شه، أك ولوأقام فهوثنافت ئؤئه لحاخة 

إقامهنوى فمي العمل، وتحديد الأيام محييي قرى؛؛ن لا ايه والصواب؛ 
•مافر إيه يهولوذ؛ والاس مفره، يقطع ولا فئ، ٠^١ فإJه برننن محدذْ أو بعمل 

فلاق؟أين أوغثرها• ا فرنأول أمريكا ق يد>رس اان>ى ابنه عن شخص لوسئل 

(.٢٣٦السوط)>/ (، ٣٥٩العياء)>/ امحلأف خمر (، ٢٦٦الأصل)١; انفلر: )١( 
"١(.٨ رنم)• الممصمّ، ل جاء ما باب الصلاة، ممر كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
من( ٤٢٩٨)رقم القح، زمن بمكة . الحم، ٌقام باب الغازى، كتاب الخارمح،؛ أخرجه )٣( 

قءأليلبمتمح١•عباس ابن حديثأ 
>أ(انذلر:محموعاكاوىرأأ/مآا(.

(.٤٩١/٣،٤٦٣/١)٥(انثلر:زاداس)



٥٠٩ممباسلأةرب1بكراسلأة( 

عموم!ق داخل وهو لالادرا>تة، لندن إل فرسا... إل أمريكا... إل مسافر قال؛ 
تعال؛وقوله [ ١ ' ١ لالن-اء؛ ه >؟ ٤٩۵١١مى يشي أن -جناح عوؤ ةيس ؤ ممييأ لدا يؤ 

آش4لالزمل:'أ[.محل ثن بمئون الارم 4 محدروف ؤوءا-موذ 

من-أكثز أثاتا معهم ما لتع أو باعهم لشراء سقوف التجاو أف المعلوم محمى 
الواسلم١ؤيتحروف ذللث، وينووف ثك— بلا ايام أربعة 

مل— —أظى أمريكا من علينا ورد لسؤال جوابا كثناها ورقات ذلك ق ولما 
أفالراجح القول أف وبينا القول، فيه وبطنا سنوات، أوتع ستواتر، عثر حوائ 

ئسافنا.ينثن فإثه أوعمل بزمن إقامته مثوت، من 
منوغني؛ ابنع ي يرحص أف له هل رجحناة-: الدي -عل قائل ئال فإذ 

الثمر؟رحمن 

الأولأف ذكنثا الصيام٠ أئه مإلأ نه، ثثبت الثمر رحمن حمع نعم، فالخواب؛ 
لأسانم،:اكاق رمفاذ إل الصيام يؤخر لا أف 

اكفر.كناثم. لمس الثفر ق الاضلمار -أفت أف ولا: 
فبمحز.عليه الأث٠هؤ إح'\تعددت •^١^، ن عئصل ربإ أثه دانتا: 
أوثلائاتتي أوّنته سمى فائه بلده إل يصل حتى إذاأحرالصيام ايه ثالما: 

نمصوره.أنيا إلا بونها صلاة كل فهويمل الصلاة وأما ء دنصا يصم لم 
ذلك^١^!؛ تكون وحينئل. الماق، رمماذ بند ما إل الصوم يوحر لا ايه فنرى 

الئثاايام ل ويقضى الصيف، ايام ي مطر ائه بالفطر" برحمه المول فانية "أي■ 



صاضاه1همنيصالإئماستيضل ٥١٠

يلههرث عنة ١^->^؛؛ _؛_؛، بلدا يصد نس أو عل دليل الثديث هدا ؤق 
منأف عل دليل وفيه مقمدة، وهل  aIuمصز؛البل. لكون فيه؛ المنن 

١^٠لأة ١^؛ هيه زاحد ض إقانهِفي لا:زى فته ؤقل ثنثائاا١ا، فضد 
ا.قأت\ا وعزمحه ؤمز بذكه فز حمس 

يقتملا نكه إل وإخ إدا انه عل عازما عزهه إل ئحرج مقيثا بمتكه كاف ونى 
محجثاآُ•جنن ثى المفر ملث يا، 

الراج؟للئق بالضة قاتل: قال ؤإن 

الظهررامحه وهي الد، ل مشروعه ليت تعلم~ ~ك،ا الرامحه الئس فالحواب؛ 
مئزوعة.فهي النوافل يمه أما والعشاء. والئررِا 

بأس؛فلا الرامحه ث بعم وحلمها الفلهر صلاة يدي بتن صل لو أيقا وكذلك 
عليصح لا باطل، قول هدا السنةاا ييغ أف للمنال الئق ونيؤلمأ محول لأن 

يالاماق.العموم 

مضها.من القرته امحندده المنى هو الثنتايى: [ ١ ت 
 ]٢[ jJ^ أسا<: ؟١١ذكة؟ و أقم «كلم ثئل: ي ك أة ذك

الحج•أيام j أيام وستة الحج، إل اُقروج مو أيام أنبعه منها فعد عئئا*رأا 
الثاثنالنوم ل مس إل حرج إذا الحاج إل يةولوفت الدثا• غراب من وهذا ]٣[ 
مس،ق ممر ءقيآلص^هرآلتةم الثس_ول أف عليهم ورد لأنه بلده؛ للسمرإل فهوحايج 

لم•وم(، ١٠٨١)رثم التمصير، ل حاء محا باب الصلاة، ممصبر كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٦٩٣رمحم)وضرها، السافرين صلاة باب السافرين، صلاة كتاب 



٥١١ةتاباسلأةر0بكواسلأة( 

وصلئإدا إليها، وجوعه ق مصر دلدْ ف حاجه مدكر المسافر، حرج ولو 
أيقا.فيه نحر ؤزلأ آتم، و ما أو أهل به لة كاف هإل ^،، ٥١

عمحافعى يزوى دلك لأف أثم؛ أوماجة أهل فيه له النافرببلد مر وتش 
عثاصوابن 

الومل حرج حنن مذ الرحيل عل عرم لأثه مالوا؛ عرقه• ي وممر مردلئه، j ونخر 
الثابن•

جعلواله، إلا المدينه من ءفيوأدقلأ0أئ؟أ الؤر«ول يأت لم الذي اكصوذ فجعلوا 
وأرالصوامب، من بعيد انه ماش لا وهدا والمغادؤة، بالسفر بدءا اطلقصود تهدا البدء 

الثسولإة ت فيقال منها~ بافه ~نعود آقه وهل0 الاستدلال، قتل هوالاعتقاد له الحامل 
مك،،إل بجج أف عرم بل الثامن،، الوم ل حرج حنن من الديك إل السمر ينزم م ل. 

ثق،.بلا عزم، هكدا مز، إل ئأ ئزديثه، إل م عزة، نأإل 
فجعلءائJااا بئ،كه ءرأسأ قال! الرسول.، بمراد منهم أعلم مالك بن وانس 
بظأقام لكاف قالوا كإ ولوكان به. الإقانة من وومحه وئزدلثه مر إل 

أيام.أربعه 

بالي،ق الامتيطاف نوى الرجل يكول باق المالة تصوير يمكن قد [ ١ ت 
تص.ويئها.ينكذ فهكذا لحاجته، إليه عاد ثم مال،، ولا أهل فيه له وليس منه، وسائر 

.أوuJأنل وفيه بندإلا ي ثنثزطئا يكوف أذ لاتنكن فإنه ١^ 3، أثا 
*ء أ* 
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قفل

أيام؛^١،وإل نحز صلاة إحدى إيائة عل :^'١٧ لم ومذ 
أوعدوأومرض،سلطان أوجهادأوحبس يزيوإجارها، باحة ميم مذ مثو 

\كو\%ابمص أدامِفي ه ١^، لأف ^٢١؛ أن ذبك قزة ه م عي ^٤ 
البحاوي.رواه الصلاه. مصز عئزْ تسع 

عْربادرب؛جافابن وأقام أحمد• الإمام رواه بممر• يوما عئريذ يوك وأقام 
؛.١^^١٤زئ اك؛ج:بم خآل ذق' زمحتى، قهرنحز أ% 

هنابه والراد والاتفاق، العرم اللثة ق الإحماغ لأف بمزم؛ ت لمعنى بجؤع -ا ١ ت 
•اعزموْ أي• ١'^نا ه آتأهأ٠١٢۶١٠^تعالت قوله ومنه العزم، 

عطم،باُب من وهو عطم،، حرف الواو• كالتال• يكون الأية إعراب فائدْت 

®وأحمعوا،اتقديره محذوف لفعل منصوثه ررثزكاء؛ا فتكون ابمل، عل ابمل 
ث>كاءَىا•

فإلهستتئن أو سؤ أو شهرين أو بنهر إلا يهم، لا أثن ظب عل عنب لو حش ا ٢ ت 
الإقاء.هذه ض  ٢٣ jjه بمصز؛ 

المنح.عام ق ]٣[ 

الحوابتأقهر؟ متة يمم أف نوى فهل ٠• أمهرُ متة أقام رؤ.بممحا عمن ابن [ ]٤ 
أفنوى فكم لا. 

(.١٥٢الكرى)٣ المن ق المهش أثص-بم )١( 



٥١٢هاوااثم،لأإروابديراسلأإ( 

ِلأنتتمْ، محي للم:ثئو نالالزأ3لم، آس، ئلأى !ذثيئ نال: ثإذ 
للمبميمةلالإئ؛ي.

شك،بلا ايام أربعة ل يذوب لا واكني ١^^، ينتهي ما حثب عل ابواب• 
الأثاملازدة ة يألالشتاء أم ي كان ؤإذا ١^، م ل كان شزإذا ق يذوب قد 
االإسلأمر شخ به استدل مما عمر ابن حدث كان ولهذا أويلجا؛ بروده إلا 

ونووىمصز فائه تامه إقامه ينزم يم الإنساو دام ما أية عل لآذةاممقرأُ المم وا؛ن 
أوعمل.برمن ممده إئاته 

اءقثعهإف ٠يقولولت مثافر* غتث منافر ®إل يقولوزت المن؛ هولاع أف والغريب 
الطلاُبمى عثرة ووجدنا ربج، أر؛عار( من لابد إثة يلنات إذا يعني• به، سعقد لا 

ا-ادمعة،عدد -م ؟قمل لا يقولوف• أوحمى، مثلا نئن ّأرح إل اللي هذا ل ءنم؛و؛( 
يصح؛لم ولوأقاموها الخمعه، لايميموذ فإثئم ا،لديئه هذه ق محللأب يوجدإلا لم ؤإذا 

الأستيهلان.من لابد لأثه غيم؛__؛ لأيبمم 

فيها.حطيا ولا ا-إئئعة، ق إماما منهم واحد يكول أف يصح لا يمولوف• وكذلك 
دليل.بلا الأحكام تبعيص وهدا 

)ا(اظر:محموعاكاوى)؛أ/آئ؛(.
(.٤٩٣اس)م/)؛(اظر:زاد 



^ة(ضاه1نيهمصالإسأسبجصيو ٥١٤

فضل

و4وؤلأتشوُي، نخاط:تي، المحك، ثاألأخ 
اي،ى ننزي، ص ^٠ ١٤عق لأن ي ص لا:مصزا١'. ظد ٣ ة لا 

.JJlj

علذ.شُو ثالفجا٢ا زامحاري الثامحي: ئال 
نأيزائتثاع اك، اشوص لدخويِفي ى؛ القفر اثاط والأول 

زنثادة١^، و اثئزو زنفالح الأم انشثاب لألألأس تيح؛ اء 
}خلاف معه، أهله بحمل ننرْ ل عقه الثمة 

ص»اللأح«.الذي حوالبتدإ مصز« »لأ [ ١ ] 
زيلأثب بلد، إل بلد من أخانا محيل الذي نيم، ق هوانرغ الفج: ]٢[ 

الييد.

السياراُت،أصحاب عل يسني القاصى وقول صعيم،، لآتةا؛ثق القاصى قولط ]٣[ 
يقصزوللا هؤلاء إف نقول،؛ هل السمر، ق داؤا هم الأف، للأجرة التي الك؛ثرْ 

رمضاف؟ق مطزوف ولا 

معهالذي كاللاح وليسوا لرمضاوا، ينمطرول بمصروف نقول،• لا، الجواب• 
وهذابيه فهذا مقيم، كأيه السميك ق أهله معه الذي الملاح لأ0 فيك؛ الق أهله 

إليهيأوي وطن له لكن فإل ١^٤، أعني"ت وطن، له يكوف لا أف لأبد وطنه؛'ولهذا 
فز.يه؛^1 أل



٥١٥ةت1و،اسدةربابك|واسمة( 

بعيدة،مسافات إل ينافز لأثه معه؛ أهله محل اللاخ هذا أن لوفرصنا 
ib ، ،متافرا-يكوف فإثة إليه؛ يأوي معروف وطن له لكن أحزى، قاواي

فهذاالقينه، وسه البمر، ومحلته وطن، ولا أهل له ليس الذي الملاح أما 
صُ- أأُ  مهيم.إله 

X H X



سقضاه1همنيصالإئماسبجينل ٥١٦

-يطباو،اثج«وبيقانملأسيى 
إ* ثأ *  إ

بهعجل إدا كاف البي. أف أنس روى ئ لنمفر؛ المنح الثمر أحدهات 
....ب....الخثر،وهت الظهزإل يوحئ الثبُ 

يقول:تحال اشَ لأن لسب؛ إلا يجوز لا  ٣١أن تم أن يجن ولا: ا ]١ 
هدهه البي وه، ١؛ لالاءت'آ" بؤ ممد-ا ألثؤخ-ىيئا يمل َ؛اثق آلتّاززه ءؤإن 

ميمهاأف ولا وهتها، عن صلاة لمج أف بجور ملأ تاما، تفصيلا وفصلها الأوقات 
بلمهلكا، ابتع جواز عل يدو ما الشؤع ل وليس الث/ع، من بدلل إلا ونها عل 

منثيء أو مصلحة، فوات عدمه ق يكوف أن إما يقتضيه: لسس_، إلا اجئع يجوز لا 
والشمة.الخرج 

ثنؤذإذ الخإعه؛ وهي مصلحة فوات عدمه من يلزم لأيه ا،له1ر؛ لأجل فاجع 
المئمؤ•ثى محننلإ محته 3، بمل أف واحد كل 

والثمة.الحرج أجل من هذا للمرض والخنع 
مشمة.حصول ؤإما للشنع، مقصودة مصلحة فوات إما سان: فله 

بخومن باطله، فصلاته تقدي،ا ببغ ممن اجمع، يجوز لا مإثه ذللث، بدون أما 
،٥١أمز عليه ليس عنلأ عمل لأثه ^؟؛ ٥١١القول عل باطله وصلائة فهوآJلم، تأمحرا 

ورموله•



٥١٧( ا1ع4عبمباب هتابااستأ) 

عله.ئممق الشص, ميب جم، العشاء وثى سها كبمغ حز المعرب ؤيوحئ 
زئتدخوو P، انم إذا هْ!لحالة !بمج ١^ زمحز ئنلم. لفظ زسا 

أحمد.عن وم0 وروي الثاج، وهت ق اكانتؤ نع كثعها حن، أحزها الأول 
زنيم.نزؤلؤ اضني، لحازلة لثن !لحم 

إلالأون؛ ثأحر وث؛و( ١؛^^، ؛غ كصلميهاالثانيه، مديم بي( الخم؛ وله 
١^أحز الشنس ؤيغ مو  J^j!إداكال ني،. أف معاد: زومح، ج الئانث؛ 

الفلمهزصل الشص، نع بند ازمحل نإدا حيتا، منك النصر إل محنها حر 
عيصقها حن، ائعرب احز اأعرد_، هتل ارتحن، نإدا ثار، ثم خمتعا، والهصر 
السمدي:هاو اآمد_،, نع يصلاها العشاء، عجل ا1عررسا يعد ارتحل ؤإدا العشاء، 

اشحاري.أحزحة اسادءحوه• وروى نخزه. عثاّر، ابن زززى حس• حديث هدا 
ُ.٣^٧!ؤجمذاتتيكنايراؤسم،ا و\لإارحصهمذرحص 

هوأو للنازو الحع محور هل، العلإء فيها احتالث الماله هده [ ]١ 
بالأثر؟حاص 

افرللمالخنع أل العلياء من وحاعه ٠ ئيميه' ابن( الإسلام شخ فاحتاز 
ولأةتزرم؛ البه ظ إذا ٣ كان وملم آل وض ض اف صل، الني، لأئ ام؛ 
فلا.المازل وأثا ابمع، إل محتاغ الذي هو الائز 

(.١٦٩/٢٦)١(مح٠وعاكاوك،)
(،١ ١ * )٦ رنم والعناء، اكرب ب؛ز، الغر ؤ، الخمع باب انملأة، تضر كاب اJخارى،! أحرجه )٢( 

من،(، ٧٠٣)رقم فر، الؤ، الملأت؛ز( و؛ز( الخمع جواز باب السافرين(، صلاة كتاب ت لم وم
محؤبمعا.عمر ابن، حالبث، 



حتيلبن اص الإمام ص ي اه1هم على المميق  ٥١٨

حقوق ستة، الساير حق ق لكنه والسائر، للتازل يجوز ايه الصحيح ولكن 
بينهإ.القرى هو فهذا رحصه، النازل 

الشمسرخ أف قبل ارتحلت إن ، 5^؛؛ Jالثسولاقتد لالسايرث فقول 
قيقال وكدللث، العصز. فعجل الشمس تزخ أف بعد ارتحلت ؤإن الظهز، فأحر 

فعجلالغرونم، بعل ارتحلت، ؤإن العرب، فأحر الغروب قبل ارتحلت، إن المنرُبا• 
الصحح.هو هذا العشاء، 

نزولق ؤهبمتة جحنفه أي حديث، ٠لاهر ولعل تحتع، أف فله المازل وأما 
ثنله مك بن خرج ه الؤي أف يكر مث عليه؛ يدل بمآكه الأبمثح ق ه الؤي 
جعاثة هذا فظاهر ُ ر ركعتم والعصز ركعتي الظهر فصل العنزة، له وركزُتظ أدم، 

والعصر،الفلهر ينز تحئع اثه يكر فإثه محبوك، ق نزوله وكذللئ، نازلا. كان امحه مع 
جعايصل فكونه سلئ،، بلا المسافر عل أيثز هذا ولأف ٠. والعشاءر المر_ا وبين 
ركعى-رنها ل صلاة كل محصل كننه من أبمز 

قفالتحقيى أول، يامح-، من ا-بمع فجوار الصلاة يمصر أف للإنسان حاز فإذا 
قفابتع نازلا كان ومن تأه، حمه ق فابتع سائرا كان من يقال؛ أف المسألة هذه 

الصّلاة،كاب لم: وم(، ٣٥٥٣رقم)الني.، صفة باب اdانب، كاب المخاري: أخرجه )١( 
;نحهبمه.ححيفة أيى حديث من (، ٥٠٣)رقم الصل، سترة باب 

من٧( ٠ )٦ رقم الخضر، ق الصلاتين بين الخمع باب السافرين، صلاة كتاب ت ملم أخرجه )٢( 
جيلين معاذ حديث 



٥١٩اسلأم( ةت1و،اسلأةربمباصبجا

عنداينع أف ئروب' للأيه اعتثر الأول وئت لب سه، بع لإل 
يء1دالإيمئم،زف

ئا-بمع تنصع لأنه الأول؛ من ١^١٤ مل أذ محزئه أنه آحئ وجه 
٤^٤لا وقالأيوم: حاو. محة القه ثأم ؛!١^ ١^^،، 

أ. U،jCiالكلام نمى ومد المصر، ؤب كموله 

المصؤوكذلك 0، إل اجتع محتاج لا امحه رْ؛.بمئ ع أي نول والصواب ؛1 ١ ] 
المساني،صلاة ق الأصل هو اد4 ؤسا فيه، الكلام سق فقد المصز أما نه. إل بمناج لا 

ث.إل محتاج لا فالا الأصل كان وئ 
الصلاثمين—ومغ ~أعنيت الومت صار مسه وجد إذا لأثه فكدللث،؛ ا"إقنع وأما 

واحدا،فلأحاخهإلالج.وقتا 
رأفكيف ي، محوزإلأ لا أنهُ اجغ 3، الراجح أف ذكزنا مائل: مال فان 

مطرِو،ولا حوف عم ثى جع ى الؤي ®أف بحيث؛ بمجوف الدين الناس مض عل 
منعل نزد وكيف عليهم؟ ئزد فآكم مطلما. جاؤ ابع أف عل دليل وفيه اأدوثه«را' 

تالاءون:إا®؟ؤمب5 زعالت اممب ^_J< له؛ فالؤيل محل ®نس قال؛ 
ءثاس:ابن يمول عباس. ابن حديث أكمل نقول: وكيلك الأيه. أكمل نقول: 

فالواجبالخرج ائممى فإذا الحنج، هي العثه أ0 فيه واصح وهذا أمتهء محئج لا أف ءأراد 
صلاة؛^٠^١.كل محل أذ 

مانسمن ربغ يهن ق أرين جه الرخ. أنل منهج التشابهات ثتع نقول: ثم 

حديثمن ٧( ٠ رنم)٥ الحضر، ل الصلاتين و؛ن الخمع باب، السافرين، صلاة محاب لم: مأحرجه )١( 
لآ؛قبمنمحا.ماس ابن 



صضاهافينيصاسمماسبجءتيو

\ijh  :اقاط١^، تش لأف ش
ثم1ْ^3، طوو وض/في الزل، اوق نغ ذلك بمقل زلا زاقازنئ، 

الصلاةستة يتهإ صل، نإو يتطل، حفيب٢ وصوء احقاغإل هإن العزف، إل 
سووواق؛نلاأ•

ُ.,م؛ُُ م ه ُ  ه ؤافتثاحمها، زالفزلإ الأول، افتتاح خال النير خوذ زي 
٣٥،

قصلاة كل؛ فنل وجويت، J( وضوحا كالنهار أدثه نمدنا حممران;؟[ ]Tj نث؟بم يثته 
كعافيه لادلاله اثة مع منتبه، دليل أجل ثى الواصحه الأدله هذه نيغ فكيف، وفها. 

عزفث،؟!
ظلإذاصإ،رؤظا.واحتازلا؟ لا[يعني:هل:طلأو 

وليسالصم، هو اخئع معنى إف وقالت بئرط، ليس هذا أف لآءهآثق ُ الإر>لأمر شخ 
أففلت الأول، وفت إل الثانية ومت صم ا،لرادت ؤإتثا أحزى، إل صلاة كل، صج اراذ 
النابنه.وليس الصم، هو اخئع لأف والثانتة؛ الأول ب؛ن المصل ولوؤنال يئمع 

إحدىصم ليس الصم أف يتذآش يرى ولكن4 الصم، معنى من قريبه القارئة نعم، 
يجورالأحرى ولت إل الصلاهن إحدى وفت صم ولكنه للأحزى، الصلاثين 

التفريث،•
افتتاحعند موجودا العير يكوف أف فلابد ا1مدسا إل العشاء فإذا؛ع ]٢[ 

اأؤلم،.ذكر كعا والتعليل العشاء، افتتاح وعند منها، اللام وعند ا،لخرنم،، 
(.٣٤٢/٢(،والإطف)١٢٢/٢(،ومحهم)٢٠٦)ا(انظر: 

(.٣٥١)آا(الأخيارات،اس)ه/



٥٢١اسلأ٠ر^باصuزااسمءا( هاب 

يكنلم ؤإذا النية، من للجنع لأني فلأنه الأول؛ افتتاح عند يشرط كونه أما 
هوالذيفلأثة الثانية؛ افتتاح وأما اجمع• بموي فكتف افتتاحها عند موجودا الب 
العدوفيه.وحوي قاعي فيه، اليه فاجآب ابتع به عئصل 

حازالثانية افتتاح عند العير وحد متى وائه بشرط، ليس ذلك أ0 والصحيح 
مطر،هناك وليس المزب صل أو ايممع، نق ءندْ وليس المزب صل فلو اجمع• 

بدلك.بأس فلا اجمع، فنوى الماء، أمطزت انزُب مس سلامه وبعد 
يومذات صل حيثا يمذانئق؛ سعل.ي بن الرحمن عبد ثيخثا ببمدا عجل وقد 

األؤدوافآمن ث.اويدا، >ح\ مح؛ إما وقالوات إليه، رجعوا الناس حرج ولثا المنرُب، صلأْ 
العيريوحد ولم الأول، افتتاح عند ينواجمع لم أيه مع العشاء، وصل الصلأْ، فأقام 

يهعئصل لا ومت، ل للجنع ابيح العير وجد متى انه الصحيح أن فالحاصل 
عبمع•أف بجور فإية التفرص 

سلامهمن طويل ونت بغد العد"رإلا يوجد لولم حش العل،ا؛ت بعمى مال بل 
جاوايمع•الأوو ومت العدوموحروج وجد مش يحني؛ بجغ• أف فله الأول بس 

القسلكن الناس، عل أيرها ؤمن المدام،، أونتع من اثة ثلئؤ لا وهدا 
يجور،فإنه الأول من طويلؤ مدة بعد العير وجد إذا انه أي؛ به، بالقول تطيب لا 
بنيةّلأم!لأول بعد ١^ زجي إذا أثا حدا. ١^ عل الأف ألحثز أف أنشئ لا 

•ايئع جواز ل ثلث، فلا التفريق بما قيصل لا قصيرة 



صاضاهاشنيههاسممأسبجضو ٥٢٢

ي.الثدث ئاي ابمع، ممل اك زامحاح الئ، تنصع ه ^٤ ٤٥١لأن 
يور.لم اأواصع هذ0 عتر ق العير امطع محإن 

١^^١؛،وهت كعِفي ١^^ يمزقا أذ ١^ الثاثه نؤت ق جع ثإف 
ييمر زلا ، ٤٥١زئت طو1ذ زانتنناث قه، قدن ت قى أذ إل 
ثنتأرولا التأخر. له حوو وهد وهتها، عم ق صاوت لامتا اكامحة؛ قت وق 

علأداء ههل وهتها، تشو^٦^( الئاثه لأف الوجهي؛ أصح ق ينهإ المواصله 
ا.هائتة' كصلأة معها والأول حال، كل 

الأول.وهت ق اجئع يئوي أف فلابد السسن،، ولووجد كلامه• ظاهر [ ١ ت 
وهت،ي ابتع يزي أف يفرط فهل اُبمع، محح والمر مافر، ان إنمثاله! 

الأدق؟

دقهاض الأول لكاذقدأحز يئيْ لولم لأئث لأبدت؛ أنث ^ ١٥؛؛1^^1، يزى 
حرام.وهذا ا-يمئع، ث بدون 

التأمحر؛جع يئوي أف إل حاجه لا فإثه موجودا العير دام ما او4 الصحيح ولكن 
الأولقويت، مسافرا كان فإذا تأخرا، أو تقدينا للجئع مسوع العير وحوي لأف 

وهتق صلاختا ثاء ؤإو الأول وهت، ل صلامحتا ثاء فان واحدا، وقتا صار والثانية 
الثانثة.

أفذللثه ووجه كالثاسة، وهتها ق مصلاه الأول ل ظاهر، نظر هدا ق ]٢[ 
الصلاةقدم كثي مجار الأول وهت، ل جع فتى والثانية، للأول واحدا صار الومت، 

ومحا•آم إل الصلاه أحر كنن صار الثانية وهت، ل جع ونى ولها، ول أل 



٥٢٢؟ت1ساسلأة)طباصبجااسمتجا( 

نحل

سلمهابا لأف والعناء؛ ا1مُسا J؛J( ابتع يبتح ائر، الئاف• والئثب 
عمنابن وكال والعشاء. ا1ئردسا بئ نحمع مطثوأف يوم كال ^١ من دالت 

والعشاء.العرد_، بئ الأمراء جع إذا بجمع 
1لك،تجث ن1 أيد:  JlIكلر، ناشنر محع:ي زلا 

صلاةعل تانا حوانه؛ ق وجها اصحابنا بعفن ودكن بكر، اي احتيار وهدا 
الثلهته،لأبماز\لإأيظإفي و ^ لأف :_؛ ١^١١، 

بالئنة،سش للعز والعصر الظهر ابمع؛؛ن إف نقول: أف الصحح ولكن ا ١ ت 
عباسبن اممب عبد عن منلم: صحيح ففي والعشاء، المم_، عل ماسا لا 

اأئر>س<وبقن والعصر الظهر بئ وسلم آله وعل علته اض صل البي ®بع ءال،ت 
الظهرين ببمع كاف انر عل يدل، وهدا ُ مطر®' ولا •حوف، عر من المديئه ل والعثا؛ 
هوالصحيح.وهدا للمعز، والعناء ا،لخرلتا و؛ين والعم 

لأفوالعشاء؛ اأمد_، ين حش ولا جع لا الخام عمرثا ق اثئ متقي هذا [ ٢ ت 
والعشاء؛اأعرر_، بن بجتع لا البيض ايام 3، أل أيما ؤينيي *وجوذْ، الإصاءه 
فإذاالمثمه، هى العثة ولكن الشمس، لكصاءة لست، كانت، ؤإن الإضاءة، لوحود 
وهوابمع•اّمحم ثبت العشاءين أوين الظهنين بغ، المئمة وجدت 

٧(،٠ رقم)٥ الحضر، ق الملأتقن ين الخمع باب، المافرين، صلاة كتابه لم؛ مأحرجه ,١( 



^قضاه1ششصاسمماسبجضل ٥٢٤

ا،^ باّقروج المشمه وينحى ُ، اقاب يبل هو١^•^، للجمع والموالمنح 
ابمع؛يخ محلا ^،، ٥١هل لا ٦^  jUUالطل محأة ظئِفي؛!١، وم 

فيه.المشمة لعدم 

إلتهطرفه أومذ المنجد، و أومحم ئممردا، بمل بمن ابئع محور وهز 
وجهأزتعل لال؟ ظو 

ا1ثق.بميم أخدمحا:لأةوز؛ 
لأنامحالخا؛لأيموفممالمثقك1ئفراأا.محوز؛ ذش: 

فيهيجور لا فهدا القليلة الصمنة الى بمل الثياب ثبل لا ١^ وأثا ]١[ 
أرادما له: قل يكر، الذي لحدين، با حدن، ل، عثاس ابن أف هدا عل والدليل الحمع، 

علدو وهدا ي لأثالحقها أن أي: أظ((رأ؛ بجج أزلأ قال: ذك؟ \ل 
أوالصيم،، ايام ق سإ لا الثياب،، تل لا اليسبمته وال1قط بالمطر، أذية من لأيد ، ٧١

الثياب،.يل أ)!( بد فلا الهواء، مع 
فيهيكون سوف الثياُب بلل لأف بثزط؛ ليس أيه يرجح هدا أل الظاهر ]٢[ 

الشتاء.ايام ق سيئا ولا وأدى، ة تم 
بنته،3، ويصل، الحكاعة، بمدربرك لكلدي مثريا يمحل من أف -،^^ ٠٥١١]٣[ 
فإذاوهتها، 3، الصلاة فعل وجوب الأصل أف والدليل الحمع، له يجور —لا وكالماء 

صل،فمذ الأصل• عن العدول محور لا فائه وهتها عن إحراجها يبيح سب يوجد لم 
ايلمعجواز و3، يبمع، لا فإئه الحاعة حضور أهل مذ ليس أوكاف لعذر، بيته 3، 

(•U٥٠/ ٠ رنم)٥ الخضر، ق الصلاتين بين الخمع باب، السافرين، صلاة كتاب، الم؛ مأخرجه )١( 



٥٢٥ةتاوااسلآةربابابمعبج(اسمص( 

اجنعمحور وأنه الخ،اعة، آمو عل دليل بيته و ائ الأنينل أف ل الرحصة مع 
يل!ما عليه تريب ذلك؛ وقلت الخإعة، لتحصيل 

خمنا؟حاعه يصل أف لنا فهل الثانية، ومت دخول مبل وستفرى حمتا لوكنا 

أجلمليصصمvطوميى صمحا؛إذلأهميى؛لأنامأل 
عقبعلم فإذا رحاتثلم،<را؛ ق *صلوا يقول: كان فمد والوحل ام محرد وأما اباعة• 
®امحوا®.فتقول! اجتمعوا إذا أما رحالكم®. ق ؛رصلوا لهم• ملثا الناس، 

منتهىإل وسيص.لول محتمع؛ن، خماعة فيكونوف ممرا، يي إليه أشزيت، والذي 
أونصلونجمع، الحإعه نصل هل فيقولول: اجت،اعهلم، ئقهى أو مترهم، 
ئزادى؟يصلها البايه والصلاة الخاضزة، الصلاة ق الحإعه 

الخإعة.لتحصيل احئوا؛ لكم■ فنقول 

الأولومت، ق يكوف أف إلا اللهم الئأخثر، لا الممديم الطر يوم وق 
هذالكن نحس، أف لعلها فيوخروف؛ الخروج معه الناس تستطيع لا شديد، مطر 

مديإ.كوف أن الأزمق؛الناس للمطر فابمع واردا، يكوف لا أف يّمح، 
ممكاجعم،عابمة-فإنقالقاثل:إذاؤلحبعدءلأةاص 

النضر؟ل الخاعه تنمط فهل 

(،٦٣٢)رثم والأس، جاعت كانوا إذا للمانر الأذان باب، الأذان، كتاب الخارى: أخرجه )١( 
حديث،من ٦(، رنم)٧٩ الطر، ل الرحال ق الصلاة باب ونمرها، ايانرين صلاة كتاب ت لم وم

.١٨^؛؛عمر ابن 



حتيلاحمدبق الإمام  ٥٥ئاهاض هلي المميق  ٥٢٦

مشمتهَفي الطن ساوي لأئه للجمع؛ مبثح بمجردْ والوحل 
ِفيلإمحلاصل بجح؛ لا أيه آحر وجه وفيه لكم، مهو ٧^٤؛، لنجئعة 
ذلإ\%لاأظaة الثله اشيدةِفي اوح وو ١^١؛، 

متمهعاليه كان ونى معهم، صل بالمسجد العصر صلأْ حصر نى ذ\ثفو\ب.' 
الحإعه.محه تمتلغ 

ابمع؟محوولهم فهل ، فللأو للمحي طربمهم الخاعة كل لكن إذا قيل؛ فإف 
مموا،لأئئيصيودةالآن.٠Jالفلاهئأنةلأمحوزأفالحواب: 

مىأشد هذا يكون وقد اجئع، بجح ائت والصحيح الرلى، يعني• الوحل ا ١ ت 
ممزأومحنح،أوطأيذك،

للوحو•اُبمغ بجور أيه 
الوحل؟يوجد هل المرى ق لا المدن ي عندنا الحاضر الومت ل الأف ولكن 

أفوهو الزَفي، ي يكوف ى لكن ئنئاقه، فاليقاث \لأت يولحد لا 
كانفإذا النامحى، تودي كثثرة منال فيه مثلا فشحي مثساو، عيم يكون الشو١رع يعمى 
فيهلكي ولحل، فيه ليس لأيه ا"بمع؛ يجوز فإثه الكمة ال-الح هدْ من أذية محصل 
ا،لياه.هذه بحوض تشمه 

قدالسياؤة صاحب حاء إذا ظنك ما تإ للسيارات، ^١ الثارغ يتكوف ورب،ا 
الياب•ق الماء هذا فثيذهب مثلا، وعرين ملمة إل الز رغ 

بردابارئه الريح لكنت إذا وايه قبمع، فإثه مشمة فيه كان إذا ايه والأصح ]٢[ 
قديده.لمثكى وإ0 ينثع، فائه الماس يؤذي 



٥٢٧ةت1وااسلأأربمباصبجااسممح( 

تؤذيلكنها عاصفه، ثدييه ليت يح هناك يكون الشتاء ايام ل وأحيايا 
هيالعئه لأف أجله؛ من ا-بمع جواز ل شك لا هدا فمنل العظم، إل وتحل الناس، 

اجمع•حاو ابمع برك المثمه وجدُتف نمى ابمع، برك المثمه 
الظهرب؛ن أبع أف أيند أنا وقال؛ يشتغل، عامل ل رأبجم ما مائل• مال مإف 

بجوو؟أولا بحووهدا مهل اوم، إل حصزلم، واصثهاإذا والعشاء، والعفروالمهمُت، 
والعمالفلهر بئن عبمع أف يجور لا أقه ل يظهئ فنا حتى يجور، لا هذ-ا فالخواب: 

إذبعمل ألزم لو كا صرر، ابمع برك لحمة إذا إلا اللهم والعشاء، الزبر أو؛؛ن 
فهدامعاشه، ق عليه صرر ذلك ق ؤيكون بمقل، فإثه الوئيإ هدا ي ينجزْ لم 

محورلهالحْع•
بالإمام-ولتس ياباعة، ابمع ل والبمرْ 

عئئع؟فهل بارئه، تكوذ أذ الأيام عل يعلب الشتاء ايام ق مائل• مال فإذ 
ريحبالءون اليرلهود٥ لأل الحنع؛ يجور لا ريح بدون الروده لا، فالحواب؛ 

ثدحلثياب عيك كان وإذ اويح ْع لكن وسلم، ثوبم، أو ثوبا ريي أف يمكنك 
الثياُتا.مع الريح 

الثقأحيوا حميمات مطث نزل، إذا للإمام الناس بعص يمول، مائل• مال ؤإف 
واخمئوا؟

ذلك،؟إل أراذ ما ثؤ و ءثاس انن لأف وذللث، ائ؛ أخظا هدا فالحوابه: 
أذهذا مى فعلم أمئه® يحثج لا اذ ®أراد بل الناس،؛ يحثر ®أرادأذ يقل•' لم 



اصضاه1نيهمصاسمماسبجضل ٥٢٨

نحل

زانمثاء،زاي زام، الثر ابمع:ئ يح اوص الثاث: الين 
داو:جغزثوواشقلأتيلآابمئثءسص؛لألاينم 

علته.مممى مطر• ولا ٤^٠؟، عثو مى بالدينه زالعثاء ؤالمدسا زالعصر 

يلأهوومح،ئللمققبماوض،زلآنتي
لأجلالصلأم ئ يابمع جحش ئث زحنه ئهيل، بنت نهله مر أ. 

الانتحاء،

لم؟كنفإذا اشج، ليقع ذلك يعو ه الس أف يهم الحديث هدا روى الذي عثاس ابن 
رنها-ل الصلاة فعل وجوب وهي المحكثة، اشوص إل ١^٢۶؛;؛ فالواجب عرج 

ولاكدبئ،الإنسان فيه لايتثعن الذي العلم طل—، مساوئ من —الحقيقه— وهذه 
كالذيفيكون ماحذ.ه، حلاف عل يدل ما الحلو.ث، ق أف مع اللممظ، جبي يأخذ فتجده 

للث،.يؤجنآ حتى الحديث؛ اقزآآخز فنقول! لال1ءونتأ[ ه لأ-مصلمت\ فال! 

الإتيافيستهليعول كلمهم أثإم يعرفوف مجد جاعة ل كان إذا قائل• قال فإذ 
جع؟بدون الصلاة عليهم محب فهل الطر، وثنا ق باليارات 

بواجب،ليس الراجلمؤ عل الحصوي لأف اُبمع؛ لهم محور أيه الذلا٠ر فالحواب؛ 
وبتنبينه والمطر تطر، وص الثيب بن فيخرجوذ كالفللأل، ليست والسيارات 

فهاواالمحد إل ستدخل السيارة كانت إذا إلا المسجد. ومارإل نرل إذا ثم السياره، 

ثيءٌثان•



 Lu٥٢٩اسلأة)واوااأع«عدءتأاسمص( ؛؛؛

لأفسلك؛ م أنهو  d\sذبك أي '، ٧^١١\ض و ءو ص نأ 
^١ويوحئ الوثن، يحول تند انمحJ إدا بميم لكف ١^؛ 

ئاهزناحJا عندة ١^ كاف نإذ ارض، ^٧٠، 
التأمحث.

إلالعشاء يممديم إلا فيه ا-إلثئع يائيه محصل ملأ ائر، ِفي ا-إلثْع مأثا 
اعلم.ستح\ة؛ؤئ\ق وافه الأول، دلك ئتكون النرب، 

وأبمرأنهل لكن فا الثهوله، يراعي أذ مالأفصل ابمع جاز إذا نعم، ]١[ 
التأمحرمزدبثه ق انتش بعضهم أل إلا التأحيث، ؤإما التهديم إما أمقل، نهو 

قيهاالأنهل زلأ لأف الاحاء؛ لهذا ونت ولا تحللقا، التقديأ وفه ول ئطلقا، 
كلمواقفهلم، إل يتصرفول سوف الصلاة هذه بعد الناس أف إي سك؛ لا التقديم 

ءز،مقفه•

عاليهافه صل اليئ لأف شك؛ لا ١^٢، م ١^ ئزذيفة j وكذلك 
كلأناح ثم المزب، صل ولهذا العشاء؛ دخول بعد إليها وصل إما وسلم آله وعل 

قاستثناء فلا هذا وعل له. أيتز لأله العشاء؛ صل ثم رحله، وحط بعيرنْ، إنسان 
مطلما.الأبمز هو ما فعل ا-اثْع جاز إذا الأمحصل أف القاعدةت 

إش.فلا جغ ؤإف محع، لا أذ الأصل النازل ائافن أف ي كذلك كان ؤإذا 
تأمحي،أوجع تقديم جع إما له، تنثر ما حب عئئغ أف فالأصل السائر النافر وأما 
الثمر.ق اإق،ع مسألة ق الصحيح هوالقول هذا 

اجنع؟له بج، هل البول سلس به من مائل؛ قال فإذ 



سقضاه1نينيصاسممأسنيضل

محعأذ له وقت، كل ق الصلاه عله ؤثثق النول، ملس به من نعم، فالحوابت 
حاوا-بمع ثرك ق مشمة الإساو، لحى ررنش قاعدة! عندنا إف ثأ تماما. كالمتشحاي 

ابمع«.

التأخرا؛هالأقصل واحدا عند0 الحميع كان ررؤإن ١^^،! قول قائل! قال وإو 
هذا؟يكون كيف 

•واحد كله تأمحر، أوجع تقديم م جمتؤ مواء وافه انا قال! إذا فالحواب! 
أصلاأف مو وكبئ ؤإف علا، نهل ونثئت ووكت تقديم جع جنت إل ٥^! 

عندي.واحد فكله وصفيت،، نزلت، محظة أي عند م والعشاء المزبؤ 
 Xء ءX





سقضاه1همهمصالإئماسبجضو ٥٢٢

بنضهاق المعود إلا الإمام مع محنه ولم وحده هاجا الصلاة أئكنئ ؤإل 
أنكثهثإل واحتأ، نيرك واحتا متمحا واحد كو و يمش لأنه فيهاا١ا؛ محج ههؤ 
مأومأجلس تم ءأومأبالرمع، ياقا، صل واشجود الركؤع عن وعجر ؛ ١^١٢٢

عتره.هزصا ينقط لا هزض ئموط لأف بالثجود؛ 

طائه،.هدو القيام حال رخ 'كالؤا؛ع هصار ظهرْ موص ؤإل 

واالولماللوسادة، حاجه ولا غالإي،اء، ؤإلأ 1وذت إن ماجدا صل فقول: 
وأنه.إليه  SySماأذثى عل تكوذ أذ الإسادة ق انرط 

أهوال]ا[هالاأحو 

والئلأةنكن،  ٣١لأف هاؤا؛ ف ي أن؛ظ طيه نجن اكان: و\ذ2وو 
أفعليه فيجب اوكن؛ ثلم وغ؛وْ اوكن تعارض ^١ ُئم، ليت الخ،اعة •ع 

يصلiامحهقام

مكافوصل فإذا إليها، بالثني مأموئ لأنه الخءاءه؛ طيه نجن الثالث: والقول 
قاعدا.صل عجز ؤإف هام، القيام عل هدر قاف الخماعي 

قدرفإف حصر إذا ثم الحضور، طيه يجب انه الثلأنه: الأهوال أقرب القول وهدا 
بالصلاةغاضه عل سامه الحعاعه إل بالحضور لأن ^؛ ٨٥ؤإلأ قام القيام عل 

ظ١^ فالأقوال قاءدا. صل وإلأ قاوا، ط قدر إذ ئأ ملحضز، ^;١، 
ثىبواجب أومثنئكا ابدار، عل أو العصا، عل سواء القيامت عل هدرثه ]٢[ 

القيامعل قدر لو قالوا: حتى طيه، وحب حال أي عل القيام عل قدر فمتى الناس. 
أذبموم.نجث ئنئيا- -يعني: ولوكراي 



٥٢٢ة1اساسلأة)بابملأةاٌى( 

العؤاءمن ثمان ممال ؛، ومدا يعينه كال ؤوف آحر• محليلأ الركؤع ادحثىِفى ثم 
ثزكتمأتمه أم لأن دلك؛ حاو مداواثاك ١^؛ منتلإا صقف إل ات Jالطبأ 

النص.أفثه الصزو، منة كاف  AjSZj^١، لومي الثجود 

محل

-ثديثبوجهه؛ القبلة منممبو الأيض جبث عل صل المنوؤ عن عجر ناف 
صلنإف ١^٤٤^، ستقبل للحم، جاو؛ الأيسر جب؛ عل صل ثإف بمراف، 
ويشلامتمال، ثؤغ لأئة حاو؛ إليها وجهه معدكاف إدا يحنث ظهر0 عق منتلما 

هكهالإنئالممؤمما٣ا.

تا[الئتد:يغمنمضالمح.
والسحمزممات، ولأي الواحد، أنثلأقلمحثاي، كلامه ظام ]٢[ 

الواحد.الطس..، هول، يقبل أثه 
الئلأةسبمالهاثلأئحالأُت،;]٣[ 

الأنحل•وهدا الأيمن، جبي ءإ_، يكوف أف ~ ١ 
مفضول.لكنة جائز، وهدا الأيسر، ا"بمنج، عل، يم ٢" 
علحائز أيصا فهذا القبلة، إل قام إذا وجهه يكوف بحث مستلقيا ثم ٣" 

المدم_،.

مستتحياصث، الدي هدا لأف اجب؛ عن عجر إذا إلا بجور لا أيه ؛ والصوان، 
الق1لة.إل بدنه وحمله وجهه فإف جب عل محل من بخلاف، القبلة، إل ليست، حملته 



حنبلبن اص لمؤهدالإمام اه1ني ض اثمميق  ٥٣٤

والئجودلألرمع ثنومئ ظهره، عل صل جبه عل الصلاة عن عجر لإل 
.Ij_1عملة دام عنة»و\ الصلأْ سفو ولا عجزئطنفهلاُ، لإل بزأسه، 

عنعجر إذا إلا القبلة إل ورجله منظما يصل أف محوو لا أنة ذااصواب; 
جسه.عل الصلاة 

كمئأنمطها ولهدا '؛ صعمار حديثها بالعإن والصلاة بعينه، أي؛ يطنفهأ [ ]١ 
الثقق لا له أصل لا فهدا بأصثعه يومئ اثه العامة عند افتهر ما وأما العلم. أنل مى 

العلم.ولأJكلأمأهل 
قليلا،محنيه ركع إذا ثم أصبمه، يوقف لأثه ارسء>سنها؛ العامة بعص لعل لكن 

 P\ \وبممحد،فالأضح:زلإ ص١ركالئيل، الأءنّع ٥^١ وقال: أكؤ، محٍه سخي ذ
اسنن أخدا نلث ون ، ١٧له أٍثل لا هدا لكذ الأُءلإعب ي ص فلتكن 
قاوبه.

الئجودحاو وق قليلا، يعمقن \إثكوأ حاو ق أي! ^^_،، Ijيومئ لكن 
سلأكمح•

الحديث،لأف سن،؛ لم ذللث، إن ؤيقوو؛ هدا، لآمة١دئهيمحئ ' الإسلأمر شخ لكن 
صعيف.دا هق 

اهصل اوموو ذكزثا ام الثلاثة الرابم، عن عخز إذا هز يقاو: أن ص لكن 
أولا؟الصلاة سضل فهل بعينه، يصل لا إيه وقلنا؛ وملم، آله وعل عليه 

بنالخن م، الحض، بن عل عن أيه، عن محمد، بن جعم عن بإسنادْ، الماحي زكريا رواْ )١( 
ص.ي(،وسع)آ/ه«ا(،وساإسادْ.

)آأ(محموعاكاوى)مأ/يآ(.



٥٢٥ةتاوااسدةربابطةاشض( 

قفل

ا.طلاج وأئم إليه، ائممل الصلاة أثناء والهعودتي المام عق هدر ؤإل 
أمكنئ؛ما عز صلاثة أم أثنائها ق دللث، ض قعجز قاعدا أن قاع اسدأها نإل 
أذنجاز العجز، حال وقاعدا ١^^، حال قاجا حيعها يودي أف بجون لأيه 

العجزانع قاعدا وتعصها القينه، ئافإ؛ع بنصها بمعل 

ؤمىئتعتأه ما آس ؤ»أموإ تعال؛ ائب قول لعموم سمط؛ لا أما الصحج؛ 
العملبش البدئ العمل تعدر فإذا بدئ، وعمل قلي عمل العلام أف المعلوم 
تبخوسبح رائ، أثة بملمبه نوى الركؤغ أراد ؤإذا محنمرأ، فثكمت وعله القلي، 

الصلاة.مئة وهكذا الزكؤع، من رقع أيه ملمبه نوى تم الركؤع، 
سمثهابن الإسلام كشخ يمول من العلياء من كاف ؤإف أصح، القول وهدا 

افآفول:ألمز ١^؟ ما فقال: صلاة. فلا الثلاث الرائن ١^، إذا نة أس 
تعدرفإذا وبدنثا ثلبئا عملا الصلأة أونين لاكذاين:1ا[؟أ م١آنعنمه آس 

وبماكنث،؟اااندف 

تدرإف ت يعني اصطجاع، من المعود وعل معود، من الشام عل ندر إف t ١ ت 
ءلسمبجإوها.

لأ\°ؤلعموم الئلأة، أناء ل يقوم القيام عل وقدر حالنا كان ؤإذا ]٢[ 
ؤةلإإأشِناأظيمهب

الفاثمحة؟قراءه يصح هل موصه حال ل الفائ ولوقرأ 



اصيقضاه1هميصاسمماسبجسل ٥٣٦

الفائيمزأ أذ القنص صار الهيام عل قدر و لأنث تصغ؛ لا وس\ يقوو 
قيامه.حال 

قدؤته،حنب أعل إل ألدى من انتقال النهوص هن.ا لأ0 يصح؛ او4 والصحح 
لأفقاما؛ سم حتى قاعدفاسقت وأنت القيام عل قدرت إذا له1 نقول أف ولايمكن 

يمنأرما الأثناء هده وق يطيئا، بل 'ثرينا ليس القيام إل انتقاله سيكون هذا مثل 
هدميعيل أف لابد اثه فمعناه يصح® لا راإد4 قئنا! فإذا الفامحة، مى ئلاثه أو آيش 

اوئ.

حالق قراءثه قاف القيام عل القدرة بعد تبموضه أثناء ق قزأ إذا انه والصواب 
صحيحه.النهوض، 

وهوالقيام، عته ينمط أنه لاعتقاده قاعدا صل اثا إنأف لو قائل: قال فان 
صلاته؟يعين. فهل الحال، هذه ق عليه نجن، القيام أل جهل ولكثه القيام، يستهلح 

ئيدثا؛اونت ق ذلك كان إذا فنقول: النيربالحقل. عل هال.ام فالحواب: 
٠.الحاص.زةر صلاثة يعيد أف صلاته ق الثيء أمر الؤي. لأل 

•يعيد لا فإثه الوين، مصي إذا وأما 
 Xء أX

لم؛وم(، ٧٥٧رقم)والمأموم، للإمام القراءة وحوب، باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أ( 
هريرةأي حديث، من، (، ٣٩٧رنم)ركعة، كل، ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

رهئنبمتقُ



٥٢٧ه1باسلأأ)ب1بء،لأةاس( 

قفل

jjbU  ادثلة
علمني- يوم ل اثكتوبه صل مالك بن أئس لأف دائه؛ عل والصلأْ يالإيإء، 

ومعهمحق إل اقهى أئة ٌإإمحشوظت الين عن مرْ، بن يغل وروى دامحه• 
اض.زنوو ثمل أنمو من زالبة ئوقهم، من والياه أصحابه، 
الركؤع•من أحمصن السجود عبقلوف يومئوف، دوابمم ظهور عل وأصحابه 

•والمحذي زواْالأثرم 
منانحزف ه ١^، لأف \ذ1لجث ثنته يه أذى لا يتا jJbاكاذ تإذ 

عانه.مممق والطن. الماء أر وأمه جبهته وعل صلاته 
لآلكام؟كرثاةان:

منأكو ابض ذ ١^ ظه لأف أنوم؛ امحازثا محور، ^١^ 
يالز.المشمة 

بم،زلأنامحةمالآملأن ؤاكاظ:لأمحوز؛ 
الطن.صا-ص، بخلاف وأمأكن، له أنكن 

وثحوء،عن كائقطاع محمو؛ عتر صررا بالنزول اريصن ■^١؛-، ثإل 
مء',ا-قاوم، نأسة مسه، عآ, حائف لأنه احد٥؛ ه ١^ ٠ ١ علمتما، الصلأ0 ئنه 

آنتكنمه،٢٠ؤئير\أقع آعالت قوله من يوحد أذ يئئ الممريعان هلْ كل ا ١ ل 



حنيلبق اح4او الإمام هم ي اها|في ض المميق  ٥٢٨

^ملأمقهماتئاحا(ارار
بجورفهل ا ا٤كتوبم٠رر إلا راحلته عل يصل رادكاف ١"^"^،؛ ي يائل؛ ئال فإذ 

الصلاة؟\حأص إذا الم ونائل عل الفزض صلاة الأن 
الأف،الميارات مثل بمي: محلثئ، الأف الدزاب عل الئلأة إة فالحواب: 

عليل أف أذكن فإذا والشروط، الأركان بجميع ؤإو تحل أن للإنسان يكن 
كالصلاةبأس، فلا وينجد، ويزكع القيام، محل ق ؤيقوم المله، وينتمل السيارة، 

الاتساقأف تحق فيا ١^١^ عل الئلأة من العق لأن ؛ jjiولا لنيثه، اي 
عليهاالصلاة فكاب اشجود، مى ولا ١^^٤، مى ولا الوقوف، مى يتثغن لا 

صرورة•صلاه 

يقفأف ومحي، حتىثقمح، اسظر نقول• السيارة ق الصلأْ يسمملح لا كان ؤإذا 
الوقت.هومحث، حاف إذا تحل حش 

*ء أ* 

ومسلم:(، ٧٢٨٨رنم)ه، اش رسول، نن بالاقتداء باب، الاعتصام، كتاب، الخاري: أحرجه )١( 
ثمحهبمه.هريرة أي حدين، من (،  ١٣٣٧رقم)العمر، ل مرة الخج فرض ياب، الحج، كتاب، 

١٠)رقم السفر، ق الوتر باب الوتر، كتاب الخارتم،: أحرجه )٢(  ٠ صلاةكتاب ومسلم: (، ٠
حديثإمن ٧(،  ٠٠رقم)توجهنؤ، حينا السفر ق الدابة عل النافلة صلاة جواز باب المافرين، 

ا؛نءمررهبمئ؛،ا.



٥٢٩ةت1وااسلأةروابه،لأةاث؛مد( 

لأةاهمقا١'J٠Uا
 Kأ تM

١٩١

الصلاةباب يعني• مسه، إل الثيء إصاقة باب ثن الخود،اا صلاة ررباب ]١[ 
الخيل.من ا>ذ وسا ا>ف، نثها ١^، 

إلاإذاحرام، فقتالهم أوذمه عهد ويتهم يتا نآما الحار٠وJا. مراده! ]٢[ 
مواء•عل الخهل إليهم فإثتاي• الخهب• مص حث محإف قتالهم، بجور فإثت العهد مضوا 

أمام؛ثلاثة إل ينمسّول العاهدين أف عالينا مل وقال 

■ئبايهب.حيف ومن وحائنول، مستقيمول، 

iJ،l3 ؛jلمه]اكوبة:ي[.هآنتمثوأ دؤ ؤماآننقثوأ ثه سش-تر _؛
عهده.انممص قد وا-ق1ئن1 

سواء.عل إليه حياثتهمثسد نخاف والذين 

تبمي سائغ، بتأؤئل الإمام عل يترجوف الدين وهم باغ، جع المنام؛ ١^٣؛؛ 
ناح*ُبتأويل الفقهاء؛ توو معنى وهدا سهه، ولهم فتقاطونه الأئر وئ عل نحرجوف 

منثإن؛لامنايا ؤ تعال: قولئ ذك ومن الصوانم،، إل محيثنحنوا قالهلم محاح فهؤلاء 
نج(ءحئ ى أؤ ثنمأ آ'لآرئ يمل إحدُيثا بمئ، ؤ)، هأصيثؤإ؛؛٣^ آثنتأوأ آلمملأ 

تالحجرات؛بم[ه ألمقسطوبم ؛محب أثن وأئ2لوأإة ألتأول ؛*؛، ؛؛٠٢ئلتيما عا»ث < jUلترأثو إق 



سقضاه1نيهمه،اسممأسبجنيبل ٥٤٠

عل:ثم يصل أف محور الشديد سر وعمم، شديد صرم؛ عل والخوف 
زثولافِه

حمادأحاديث ^١ ١^٤-، صلاة ق ■جاءت ١^، الأحاديث أخمد: ماو 
حديثأف إلا محعأة، كن حاJز كثة دلك إل هأهوو: قيتيثن، وهئ صحاح، 

يها،يروى أوشبمه بتة ومال؛ أحثارْ. يأئا العير ق أم حثمه ش بن نهل 
ئلهاَخائز.

تىبش ص بعصا، بعصهم بماتل وصار بعض، عل بعصهم حرج ء؛لاتفتان وهؤلاء 
قتاله.علنا وحب الإمام عل بر مذ وكيلك قتاله، علينا وحب اyار٠تإزا 

معاملهبماملول خوارج، فهم السائغ التأؤيل شروط من ثزط احؤ ؤإذا 
الخوارج•

بمال،إلا منهم ولاثتثاكذ الطزى، مطئوذ الديذ وهم الحاربولث الثالث،! ا ١ ] 
الطريق،يقطعوف وصاروا الناس، عل حرجوا لكنهم الإمام، عل عترحوا لم فهولاع 

بالختال.آلا مهم ١^١؛ من نمثغن 
رمحه®®لأننا بقوله• ذلك الؤلْن وعلل ماحا، القتال يكوف أف لابد أيه فالمهم 

واونحةلأمح١خاس.

يصل؟كم، الرئة مذ بنته ل المال عل خاف مذ ئايل: قال قاف 
حاله.حتب عل يصل فالحواان٠: 



٥٤١ةت1باسلأةربابه،لأةاأ|مد( 

التح،بمتاامظفنح-4وة 

الئلإ صل عثذ حوات، ئ صاج ووى ما مبجا الأول؛ مالوجه 
..........٠ العدو،. وجاه وطائمة معه، صمت، طائمة أف الخوف، صلاه ١^^٤ دايت، 

وملمآله وعل عليه اممه صل البي عن وردت الخوف صلاة أف لنا ^؛1، ]١[ 
مطلما؟التخيم عل أوهي ا،لصلحه ثتح الوجوم هده يهل مسوعة، وجوْ عل 

يكونقد بل اآهنيحة، مى يكون لا قد يعصها لأف المهنلحه؛ ثئح الحواب؛ 
التهقكة.إل يالقس الإلقاء وجه عل إلا الوجه هذا عل الخوف، صلاه تقام أف متعذرا 

ا:حثنهُ أي نن نهل حديث، وا->شاثه 

أئلأ:لأنهمفياطئيقال،.

وهزأيت،رمح.بمثئ نهل حدين، هزأُث، إذا فإيلث، القرآن؛ لظاهر موامح، لأيه ثانيات 
كتابه.ق اممه ذكزه ما إل الصفايت، ١^^، أيه وجديت، الاته 

)بلعتنإ(،والصواب; ثحوي، خطأ وهو يلغنا. سخة; ق رربلعتنا،< وقوله; 
صمم.لأثه واح.,_ا؛ هنا والتاسث، 

٠;لآءهآنل4ر ماللئ، اين قاو ومحي 

شلأوتمداف،م>منملكر ءاتلدإئ
صلاةكتاب لم; وم(، ٤١٣١رنم)الرئع، ذات غزوة باب الغازي، كتاب الخارىت أحرجه ، ١١

٨(, ٤١)رنم الخوف، صلاة باب وقصرها، السافرين 
)آ(الأكة)ص:همآ(,



^قضاهاهمنيد4الإئماصبجضل ٥٤٢

وجاهوصموا ائصزفوا ثم لأنفسهم، وأتوا ماجا بت يم ركعه، معه باش مصل 
لمصلاته، مذ مست، اش اوكنه هثم مصل الأحرى، الطائمه وجاءيتط العدو، 

تهلحدبمث، مهدا علته• ثممى جم• نلم مم لأنفسهم، وأمموا جالثا، بث، 
احتازْأحماوااا.١^،^، 

ثتفتنئم ت تعال مال، للأية، مطابما وجدثه تأملته إذا ٥^١ [ ١ ] 
منؤهكء_ذوأ صلامم أعرا يعني؛ لالنماء:'ا'ا[ سجدوأه ^؛١ اسدحثألم ويأحذوأ 

جَولآمحأ ثه فمحزأ محزأ ثن ص هثأ ض نثي=ظلم 
دسيا4لاس:\'ا[.

معأدركت، الأول الطائمه لأف العدل؛ كعال ؤمن الرتب، حسن من وهدا 
سم،واسمحكن،سممى.

واشلم؛التشهد مضيله أذركث، والثانيه الإحرام، مضيلهكيمهة الأوقأدركت 
ط-ايه-ةؤولتأت ه؛ الرسول ْع صلت، التي هي الثامحه تعال اممه جعل ولهذا 

وهيالصلاة مذ ثيء قاما فالأوليعتتر ١ء تالاء؛أ■ ه ^٠^١ >صثلوأينأوأ لتِ أثركث_ح 
الثاتهاّائفه انو . ١^؛، لأن ١^١^، ي ملها لم الثانية واس اوئ، 

لأفالإّلاث؛ الشريعة ثهولة عل دليل هلا ول حم. وتلمم اوكعه هصت، حتى 
وجؤأتمن الصلوات من عترها حالمت، هذه الخوف صلاه 

يه.ومثمث، الإمام، عن اثقزدت الأول الط1و0ت أن الأول،ت الوجه 
u هضث، الثاته اظامحه أن الثاف: الوخه  U lيلء.أن مذ ؛؛



٥٤٣ةت1و،اسلأةربابملأةالأمذ( 

لبمتالصلاه لأف يدوكوه؛ حص ويطيل الإئتظاو، حاو ِق الإمام وبمرأ 
ءثفازقته،!ذ مز الإمحام محم و الأول الطاتئ ذةؤ0 بالئئوت، محلا 

ؤطواوت،ئنلخق4لممحاننيْ، 
نجدوا؛نهوا ؤإف تهوه، يلحقهم لا متمردين صاروا مارقوه محإدا ماموموف، 

\مج'ي:
معهأدركوا ما الصلاة، خمع تهوإمامهالب ملحمها الثاسه، الطائمه عأما 

لأتمصلأت،م؛ مذ ي ظز ولا يدركواكالنثوق، وما
عأ؛هلمما قصوا لإدا سلامه، سلئول لأتإم ح؛ة،؛ ثه مخ£ن0 ظز فغلا مازيوه إذ 

إمامهملأنه معه؛ تجدوا مل تجد ؤإذ معه، تجدوا إمامهلم ينجد 
م:قرذوالأتم ١^؛ من ^ اشيوsبمJ نلأيتدوذ ثثه، ئوطب 

مالثانك، الطامحة محي؛ P ذثايي، م ^، الأول الطامحة نضاة مقو لأنئ 
الأول،من أكؤ الثاؤ اوئ يؤو مهوموف للفامحة، و2\ج الفلاة، j، ئ-خولها 

الأول.من انحز الثاته اوئ أة الئلوات j القاعدة أة مع 
مهاإذ أية اواجح نقوو،ث لا؟ أو الأول الهناهه يلحى الثهوهل مجود [ ١ ت 

فتلزمهمالثانيه الهلامحه أما يلحمهم. لم فارفوه أذ بند مها ؤإذ أدركوه معا 
يدركوه.لم أم تهوه أدركوا مواء حال، كل ق متابعته 



اصضاه1همهمصابمماسبجضل ٥٤٤

محل

ووىكإ صلاةلكمة، طاتمة بمللأكل بمسثهم اف الئاف• الوجه 
بعضهمنحس الظهن، حوف ق اممه وتول صل دال1 ؟كرْ ابو 

معه،صلوا الدين ئائطلؤر تلمم، ثم ركعتم نخل العدو، بإزاء وبنصهم حكه، 
مركعتي، ى نخل حلمة، نخلوا أوكك جاء ثم أصحاةإ-م، موقم، يومموا 
زواهركعتي. ركعتي ذبر>اح أربعا، ٥^٥^^ اممه لرثول ئكاذ تلمم، 

ئاثدا١ا.أنو 

تحل

مق ٩ ;L؛ أنت؛؛• ؛لا ثه، ش ط ينق أن الؤيئ 
١^^٤،يدان كنا إدا حص اطه. زثول لإ أملنا قاوت جابر روى ي الأربع، 
يالطائثةوصل ثأحزوا ثم ركعتم، طاتفة ه اممه رمول تحل لألصلأة، مودي 

وواْزكعثان• ؤللموم رىداُي،، اوع أ. افث لرئول ، ٧١٤٥زكعى(، الأحرى 
البمارئا؟ا.

ركعتي،ويطاتمة ركعتي يطاتمة صل يخك،• متواصلإ• عثت لكن أوبما، صل ا ١ ت 
مقرض.وحلمه مممل صلاه الثاييه بالهلائمة محلائه فتكون 

اش.لزمرل  jUL-فيه الأزل أف مة والدي الزخه هذا الخزي؛؛ن ]٢[ 
فلا.هذا أثا 



٥٤٥؛ت1باسلأةربابه،لأةامحوق( 

محل

صلاهاممه. وتؤو صل قاو: عمن بن اض عد ززى ما الرابع؛ الوجه 
نحلالعدو، بإزاع وطائفة معه، طائفة ممامث، ايامه، بعض ي الخوف 

الطائمتانتحت، م ركعه، ى لخل الآ-نوو)؛ وجاء دهوا، يم ركعه، معه 
حديث،واحتار به، الصلأ0 أحمد جور الوجه يهدا عليه• مقفى ركعه. ركعه 

الكتاب،أما العدو، ق وانكى للصلاة، وأحوط الكتاُسؤ ظاهر أسه لأنه نهل؛ 
١^؟،ألكثأوآه ثم  olStsنين َمحت ^وإدا يعال؛ ^ ٥١

ظاهره]الناء:أ>ا[ ه معإث بمكالوأهتحلوأ ثز أثركنس\ ئاغمة ؤولثات< ٥^١،،! 
يتحمقولا صلاتنا، حمح صلت، محي الأول الطائمه وأف معه، صلاتها حمح أف 

١^->^.هدا ق هدا 

طلأها،من ١^ بمد طائفة م مإف ل؛كنصإ، الأخثاط زأثا 
كلسصرفج الوجه هدا وعإرْ،َوفى والثحريض والكلام الصزد-، مى وسمعن 

دلك،،................................من سثهكن لا الصلأة حكم ق وهي ^١؛^، 

فإفا>فإ، صلاة من الئفه هده مه يثش هأفيا«رأا م ررظ إذن: 
بمصائهتا.يزمرول لا ذللث، ومع ركعتان، قاتم محي التاحرين الموم 

فصارواا-ئا، يأكلها أرحالهم وكانت، دجدأ، تل عروة هده خ ح وذات، 
ومائه.رماعا؛ عليها هعلول 

افاجد،كاب لم: وم(، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كاب الخاري: خرجه أا 
رًء^ءتن.هريرة أي -حديث، من (، ٦٠٢رنم)وسكينة، بوقار الصلاة إت؛ان استحباب باب 



سقضاه1همنيصاسمماستيضل ٥٤٦

ظكئJممثشiثاا١ل

نحل

بمتحهممحمى لا بحيث الملة، جهة ق العدو لكف إدا ت الخامس الوجه 
نعسهدت دال1 جابر، ووى كنا نثم صل كميثا، قاموا ولم المسلمتن، عل 

الملة،وب؛و( سنا والعدو صمين، حلمة يصقا الخوف،، صلاه اممه. وسول 
الرمعثى رأسه رمع ثم وزكننا، ركع ثم حمنا، ذي اممب. رسول مكهت 

الموحئِفيالصم* وهام يليه، الإي والصفئ بالسجود ايحدر ثم حمينا، ورمنثا 
اثحدريليه، الدي الصنئ وهام الثجود، ه المئ همي يلنا العدو، ثحر 

الممدم،المس وثأحز الموحر الصم، مدم ثم وهاموا، Jالثجود ا،لوحر الصس 
حمتا،ورقما الركؤع مذ رأسة رمع ثم حمتا، وركعنا س اممب رسول ركع ثم 
وهامالأول، ١^^٠^ ِل موحر يليه كاف اأ4ي والصم، بالسجود ايحدر نم 

الذيالصم، وهام الئجود، س البث، مش ملنا العدو، ثحور امحجر,ذ، الصم، 
حمينا.وتلمنا البث،. سئم ثم مسجد، بالسجود ا،لوحر الصما ايحدر يليه، 

منلماآُ.أ-حزجه 

محلويل،مثى إل احتاجوا لؤ ت ؛عني الحال. هذه عز ق يفسدهات [ ١ ] 
ذللثه.إل المزوؤة لدعاء لاتطل؛ صلاتم فا0 أوركونم،، 

الآل1نموده الصورة هذه ]٢[ 

تمتا،وركع:،—م حمتا، فآكمب،—م صمإن، ائ. صمهم القبلة، العدودل 



٥٤٧ةت1باسلأةروابملأةاموق( 

عتتنادتا وجها ثنرف ولا يعلمها، لمثى حائزه ا-قمثه الأوجه مهدم 
ا-ثوف،صلاه مند بذي الئ صل ماو؛ عباس، ابن ووى ما 

هئممصل ااعدو، موازي وصما حنمة صما دصس الملة، وبهن ينه واثئركول 
مصافإل هولأء ووجع هولأء، اف مص>إل هؤلاء يهب يم ركعه، 
ولهمركعتان، ؛^١١لوئوو يىكائثا ^LJ،^، نلم م زكعه، •>للم ممل 

^ksyks ..١^٢^
ا-اثاةزة،الوجوه من هذا كول أحمديقتفي وكلام 

قيامهمفيكون هذا وعل ٠، الموحرر الصفق فنجد قام ئإ الأول، الصفق ومعه ومجد 
أ0بمد إلا ينجدوا لم لأنيم ؤلويلأ؛ الموحز— الصفق ت —أعني والثجود ١^^٤ ين 

الميمالصفق ناحر قاموا فلثا ورقع، وملم آله وعل عليه افه صل البي نجد 
الميمالصف مكان ق وصار الوحر الصفق وتميم الوحر، الصفق مكان ق وصار 
الأول.اومحئه ل فطوا كا الثاج ١^^ ل وطوا ولأ، 

وفتهإليه• للضرورة ا-قنف صلاة ي كم ؤإف العمل جواز عل دليل هذا ول 
والوحرموحرا الميم الصم، جعل الير لأف الصلئ؛ العدل؛،ن ك،ال 

الركعتيل الميم ، الصفق فصلموثا هؤلاء إ0 الوحزت الصم، يقول، قلا مميتا؛ 
حمعا.

الملمةالعدونحاة كان إذا إلا الخامس الوجه يصح ولا 

حديثامن (، ٠٨٤ ) رقم الخوف، صلاة باب< وقصرها، المسافرين صلاة كتاب، ت لم محرجه أ١ 
خخقبمتن.جابر 



حنبلايدبن الإمام ص ي اه1ني ض اسق  ٥٤٨

ثدايز1ل م ثوو اومحات، هدئ j ^ ص لا 1لأأئسبم 

فنل

ويمركعمن، الأول يالطائثة صل نهو، حديث عل المزب صل قإل 
ركعتين،لأمسها وبئ زكعه، وُالثانيؤ ِذه د_ؤآقئثئو فيها ركع4، لأمسها 

محأمحه،بجسسهومح•
^يم؛لألالإ؛ظازوايم

مئغحين مارمه الأحر وق ١^؛-^، مصتو وانتحباب المائم، لوائنا لكثرْ أول 
^،٥١اومح حمع \شلأ ورك خا)نا؛ ص ؤئ كقوم ١^، تشئدْ من 

ثئهص،اكامحه ^١,؛^ ١١الشهدحزمحئء ؤيطتل 

وجهكل أو لآمةآسقأاُ أخمد الإمام كلام عموم عليه دو ما والصواب ]١[ 
جائزة.به الصلاة فاق الخوف صلاة صمة ق الث>»ول عن صح 

ولكنحامحُفادأقعلسماسم، 
فحديثاأحرى• حال ل بجوو ولا حال ق الوجه هدا يجوو فمد اكيثة، مسل عل 

صطم،أف فانية فاي ظهووئا• العدوحلث كان إذا محور لا هريا تقدم الذي ٠ جابرر 
هدا■ثن فايدْ لا إ ماجا؟ الأول الصما يمي ثم الإمام، بتا ؤيصل صمم 

٣(.٠ ٦ والخي)Y/ (، ٧٣٢راص؛ا<)Y/ بن ؤإمحاق أحمد الإُام سائل انظر: )١( 
(.٨٤رقم)٠ الخوف، صلاة باب ونمرها، ايسايرين صلاة كتاب ملم: أحرجه )٢( 



٥٤٩ةت1وااسلأةربابه،لأةاضد( 

3 لمصاء مصغ ١^٠■؛؛^ للتئهد جلس قإدا ٠، معةر ولدحل العلائمه م U،ات؛ا
إي؛ إدا؛iuمعه سئهد أن وعقمر سهده1. بموضع ليس لأته معه؛ سثهد ولم 

^^١؛•شهد اثلأة حمح ومع إل قلامحي منوالكن؛ ركعكن محي 

بعديقوم واله معه، ركعتين تصل الأول ١^١٥٤ أل هدا ق والصحح ]١ا 
للتثموجلس ااثكعه، معه صلت فإذا الثاته، تعود حتى قائتا ؤيئبت التشهد، 

الصحيحلأف تتشهد؛ مم الفامحة، مع ؤرة بالأول ل مرأ ركعى، فمصئ قامغ 
مفقط، الكتاُت، بفاهة الثاث بالركعه ويأق تقوم، ثم صلاته، هوآخر بمضيه ما أل 

ب•الإمام ؤينثم يس، 
حمحبإدراك امتارت والثانيه ركعى، بإدراك امتارمحت، الأول الهلاتمة فتكون 

والأولُ الصلأْاار أدرك ممد الصلاة من ركعه أذرك من ٠٠ه.' الثى لقول الصلاة؛ 
عليه.فتثاب افب، بآمر انصراف الإمام ملام مل انمرائها لكن ركعى، أدركت، 

الطائمهإف يقوو<•' الؤلم١ ا-لولب كلام وب؛ن رجخثاه ما ب؛ن والقرى 
الثاف،الوجه وعل الوجهتن، أحي" عل متواببج، ركمتئن تحل قامن إذا الثامحه 
الفامحه.مع سوره ١^^^٠ كلتا ق مزأ لكن _؛>^؛_، ركعى تصل 

الثاته-وهي اكالثة الركعة ل ومزأ ركعتئن، نخل نقول: ونحن 
ضل.الفامحة اقصة— 

ا4.صوق لايوحدسجيل عنا إل الفصل بداية امن ر١ 
(،٥٨٠)رغم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، محوامت، كتاب الخارمح،؛ أحرجه )٢( 

٦(،٠ )٧ رنم الصلاة، نالك، أدرك فقاد الصلاة من ركعة أدرك من باب الساحل.، كتاب لم؛ وم
هريرةأي حدبن، من 



^قضاهاشفيصاسمماسبجحتبل

فضل

نيم'محت ثعال؛ هوله لعموم اذئيلأو1لأ الخوف صلاه وتحوو 
حالههأفبهت حوف، حالة ذلايإ ؛؟• ١١]اكاء:'اآ'ا[ ه إككؤ)؟ ثهم هأئمت 
كوق ذه الأول الئائئ زيأ زمحن، طائفة ذنحذخ الثفر، 
الطائثةمثاومحة موصع وِق ومحورة. ه ف -ءؤآدئثنث دالأحرى والطائثة ركعة، 

jنا^ ئل ن-بجان، الأ'ردلت 
لأول^١ ائعرب صر أو ركعه، ويالأحرى وكعات بطائمة؛٨^٠-؛، صل ثإل 

؛•ا الم؛ ورد امحظانين عل يزد لم لأم جار؛ ركعتم،، ؤباكان؛ زئ 
ايرب،قرق،ِفي أويلاث وكعه، طائثة لأكل وصل رق، أربع محرمهم ؤإي، 

لزيادتهالإمام صلاة وبطلش لعير، محارقتاْ لأنج والثاثة؛ الأول صلاة صحت 
باطلة.صلاته بمن لإقتدائهإ والثادعة الثاكة وصلاة يخله، المع ود لم اُتظارا 

الثاف؟إل قام إذا تفارقه أو الأول، التشهد ق وهو تفارقه هل يعتي• ا ١ ت 
سبى•ك،ا وجهان فته والحراب؛ 

وقالوا:حالث، فإذ ا-محش، محالف لم إذا بجا هدا بمد أذ ضي لكن ]٢[ 
ركعهبالأول يصل كوثه لأف ورد؛ ك،ا يصل أذ يلرمه محإيه ورد؛ كعا بتا نحل أذ نريد 

حصلفإذ معارض، محصل لم إذا بجا الكلام هدا فيمد الواقر، ق لها بحس هدا واحدة 
هذابمع فإثه حى لنا كان إن بحمنا سمح ولا الثنة تطبى أن نريد وقالوا: معارض 

امحارص.



٥٥١ةتاوااسلأة)باو،سلأةار؛مفا( 

،J_jصلاى صحئ صلاته نللأن يعنا لم إذ حامد• ابن ومال 
^١؛.زاآ1مم ص كبه محدث ذذ\ءِ ضل ئن قاى 

اتكلأمءاو4ثؤسم:لا[هدا

وليسمطءلثا، فزق أنبع مئد4لم أذ محور أيه كلامه ظاهر الأيل؛ الؤاحدْ 
أنبعرمهم إذا صزث هاك لكن فان صزر، هناك يكن لم إذا بعا هدا يمد بل كذلك، 

ؤإذيمثع، هذا قاف العدو كاب1ة صغيرة؛النسبة وتكون الفزئة، مل بحيث فرق 
النزقإحدى مع ستجثؤع لأما الخد؛ ذاك إل صغيرة تكوذ لن الواؤع ل لكنت 

الثلاث.

بهيرذ نم انطاث لأنه ظل؛ الإلكم صلاة ررإن لآذئآiئق: رله اكانيه: اiؤاغدة 
وزيادةالركن، ز؛ْلؤيل زيادْ الئنع به يرد لم الذي الانتظار وهذا الثرعاا؛ 

قالقيام اذ الأنفلوأطال الخوف، صلاة ق يعن لم ؤإذ حتى جاتر، الركن تْلويل 
أذالأيضل لكن ؤإذ للئلأة، ممل عي هذا لكان الأول من ألكز اكاح اولكثة 
أطول.الأول تكوذ 

فزقأنبغ يمني أذ المصالحة من لكن فإذا ممن أذ فالصحيح: 
لكلها.الأرع الهلوائف •ع صلاته وثمح فليمعل، 

العدو؟محاصزمحا كأذ واحد ومأموم إمام الخوف صلاة ل لكن إذا مائل؛ مال فإذ 
الإمام،ْع واركخ الإمام، مع  °jSنقول: الماموم يتظز أذ لابد كان إذا فالخوابه: 

مانجي.، الإمام محام إذا ثم العدو، يأئ لئلا ثنتظر؛ السجود وعند الإمام، مع واري 
ئولخد.أف يمكن ولكن محرصيه، أله موهذه اكانيه، ل معه مم 



حتيلايدبن ،! UVIص ي الئامؤ على المميق  ٥٥٢

ئئأ
مى

بملأًمكمنهرق
سلامه،محتل ؛ L^iJمحايم أو إمامه، إقام نع أومحاصر متاثعته، أوثارك إمامه، 
حدين،عق صلاه طائفة لأكل يصق إلاأف العير، نع إلا مبطل دللئ، وكل 

مبجةا'ا.

قالصلحه لأن واصحه؛ لست، فزق أرع مرقهم مصالحه قائل؛ هال، ؤإل 

مصلحهفرقا أرع تفييٌب ل يكون وقد أحيايا، محدث قد وهذه فالحوابت 
فعلما مثل العدو، عند الوجوه به ثثعيُ محي فرق، أنع وهميقه-م يرا، العدد كان إذا 

وبنصهمالثدئ، مائل الخيش بمص فجثو للئزس، عزوْ ل عنرو الثنماغ؛ن 
العدو.فيهاي، حديل.، مدد كأثه يأق بحيي، من يدميا 

فعلا.ثخ حتى الأل الإنسان تصورها أف ينكن لا المصلحة أف المهم 
ُ.؟^٥٠ أبي( حل.سثا عل تامه صلاة يصل كان إذا مثؤكل وهدا [ ١ ] 

مقرصة.وهي بممملة ثاتم سوف الثانية الهلائةّ؛ أف الدهس، فعل 
يمكن.فهلءا ١^٥^؛، حلس يصل أذ للمقرض محور اثه الصحيح القول وعل، 

الوا-جت،لأف يدعه؛ وهلءا حماعكن، إل القوم سقزى أئه القول هدا عل أيصا ؤيرد 

ركعتين،طائفة يكل يصل هال، من باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٤ ٩ )ه/ أحد الإمام أحرجه !١( 
(,١٥٥١)رقم الخوف، صلاة كتاب اةي1 والن(، ١٢ ٤٨)رقم 



٥٥٣ةت1وااسلأةروابهلأةارغوش( 

محل

لكاذزخث م لاك اوف؛ ضلأة الئلاحِفي ء تجب لا أضخاو: ىَل 

لعير.إلا واحدة بصلاة واحد إمام عل القوم احملع 

حلثالمرض صلاة بصحة لوقالنا حتى ينثني، لا إثه نقولت تقدير كل فعل 
الواحدة.الحإعة مريق وهو لحئ، محذور خمنا فائه الممل 

قائله.إل ١^ قت أف ١^ باب من هذا أسم« ررد1َل قو°لأ: ]١[ 
وهوالصحيح.١^١^؛، هدا يرى لا \,وئون أة التعبير هن.ا ْن ؤيمهم 

لائهالصلاة؛ لصحة منطا وليس السلاح، حمل تجب اثه الصحخ أل أي 
بالصلاة،له علاهه فلا القس، عن المدايعه منه القصود إف إي -با؛ له علامحه لا 

م:انا،لكان منها الإنسائ لأنهَلوود تحت،؛ كالئية، يكوف أف يكن ولأ 
عيججلالله يدي بين يقف عاو وهو يصل ~أل لله وامحؤغ الخشؤغ ينال وهدا 

كل.لاك.يكون لا الئلاح لكن مكثودة~ وعنرته 
سياةئوم\كاممه لأف واجس،؛ ا-ئوف صلاة ق السلاح حمل أف فالصواب 

iج وتأ-غئدأ الثانة: الْلا:فة ي وقاو ؤح\ قال: 
لهايعرض مما القس حماية وجوب عل وهودليل الوجوب، فالصواب [ ١٠٢زاكاء; 

ِسمالأضرار•

ض.لأ:ثق وأف ح، محل لا وأف ي يؤذي لا أف بثزط ]٢[ 



حنبلاصدبق الإمام ص ه اماض على اص،يق  ٥٥٤

عترهيه يؤذي وما كالمعمر، الثجود كإل ينع وما كا"؛قوسن، محله ما وتكره 
^^١؛.و وئطا، كاوئح 

البجامومئ كاف أف إلا الصلاة، برم نحل ما ولا يجس، نحووحمو ولا 
يهللأم ١^^؛ م وجوب وعشل للصزوية، ثجور به، ومها وا-يجارة 

-مثاحإوي ممال؛ وموله ]الاء:آ'ا[ يحمتره ؤول؛أطوأ تبم\ةنحوةن\ق1 بْوله 
\سلإهء' آن مثئ آومحم تم تن أذى يم' هم 
 •Y:_[ ١ ] ؛.^١٢عدم عند اياح عو مدو

ضوزة1لمشضلىق؟
الأدى؛عل سصم جانه إل من وكيلك المشمة، عل ؤيتصز عئملمة، نعم، نقول،ت 

دهاع.نمام المام لأف 

محملهلا قلناث لكن رساشايت،، معنا ونحن مثلا، رئاثايت، معهم القوم كان فإذا 
السلمير؛،.عل حطر هذا ق ~صار ذللن، أمتة وما والئاكن، الثلمث واحمل نحل وأنت، 

والضرونة.الحاجة يحنن، نفسه عن يه يدي ما السلاح من عئمل ايه فالصواب 
السلاح،حمل وحوب< يزى ايه ،<^^،، JiJيالنمتة هوالواؤع ظتناه ما صار ]٢[ 

الصحح.هو وهدا 

محور؛لا الضرورة عدم ومع الضرونة، محي فيجور النجس السلاح حمل وأما 
نمل.وهو ثجنا شيئ١ عيمل أو للمصل محور لا لأيه 

أمامهخة البي أف نت وقد هدا، تقولوف كيف هائل؛ مال فان 



٥٥٥مماو،اسلأةروابصلأةامود( 

قفل

ومصيوهموالقتال، الحزين، التحام مثل الشديد، الخزف، الئاف• الصرب 
مزثمحانا، رخالا \ض° ين! أن؛طوآ فم اأطازئة، إل 

ولاويطعنول، ويصربول وقأحروف ويممدموف ^١٥؛، ١١مدر عل والسجود 
صحيحه.وصلاتئن وئها، ض الصلاه يوحزوذ 

التحثصيمكنه لا أوثار أونع نيل عدوأز من مباحا هربا هرب محإف 
أذ؛-، ١٤موضع ِفي خفيا أو صل، إف الأكمار قاف أسمرا كاف أو بالهرب، إلا 

دالإ؛ةاءزعيئا، اض زةظكا؛ئ زماعدا ماج كبجاأئكنه، -ٍنل ه يمحز 
صلأ0م؛،.........................أقها صلاته ق امى قإف ا، والحصرل لثمر اق 

صروره؟هناك ليس انه مع د?أهبممح الربح بن أبوالعاص وأبوها ٠ ر ريب ابنيه بنش 
يكونولا طاهزه، البطن ق والعدرْ فالبول طاهرْ، معديا ل الئجانه إف يلنا؛ 

لتفصل.حتى نجا 

 [ ١ t الخوف،!صلاة من اكاق الصزب، هن.ا

حالي!عل فإل السامة الوجوم عل الصلاة معه لايمكن شديدا الخوف إذاكان 
مىشيئا ستحضز أف ال الإنولاكْ،كن داهبه، العقولا تكوف أف الأول؛ الحال، 

ث-لأةمحعإلماندهاويزولصلأته،لأتيولأيا،ضهالْ 
الساجد،كاب ومسالم! (، ٥١٦)ريم جاؤة، حمل إذا باب الصلاة، كاب البخاري! أحرجه ( )١ 

قهبمتن.الأنصاري نادة أيٍ( حارين، من (، ٥  ٤٣)رقم الصلاة، ل الصبيان حمل جواز باب 



^قضاه1همفيه4اسممأستيحنبو ٥٥٦

صلاةعل سني لأئة حائف؛ صلاه أٍا ا-قوف لة يعزص آمنا  LAfjl_lؤإن 
الصحةاصلاة عل المرض صلاة كبناء لجاز، صححة، 

كانتيإف وجوبا. بندها نيا محئع قاما الثانية، ومت لحول ميل الخوف هدا 
•وفها عن يزحروها أف فلمهم بمدها لنا نحمع لا 

صلاةاحروا أنبمم المواد" —بعض الصحابة بعض عن ورد ما نحمل هدا وعل 
قراةةلا:شنحز ١^ هانْ ق الإنساو لأن وذلك ]ى شنت حش ١^ 

الأزمه.هده ثنتهل حتى فينحر هواء، مالبئ طائر، ملبة لأف نجودا؛ ولا وكوعا ولا 

القناهمتقبلا وفارا كارا حاله، حمب عل الؤللن^ قال —ك،ا يصل مهدا لاصلأة؛ 
آورك؛اّاهؤحاثُ حمقر ؤ تازقوقاق(ت اه لقول حاله؛ حمق عل اله، أومنتدزا 
كال.حال أي عل يؤمنه بجا يقوم موف الخائف الزاجل أل ومعلوم ]اوقره:ه"اآ[ 

أثناءق الخوف هدا زال، ؤاذ إليه، انممل الصلاة أثناء ق الخوف حصل إذ [ ١ ] 
أههاالصلاة أثناء ق القيام عل قدر إذا المريض; ق هلتا ك،ا آمن، صلاة إل انتمل الصلاة 

ُؤةموأتعالت اللب قول لعموم ماعدا؛ أممها الصلاة أثناء ق القيام عن عجز ؤإذا مابجا، 
آستا\عنمه]اسين:أا[.

لكنكالملم، محقور مع أفينل اي ل الأناذ اسْلاغ إذا قائل: قال فان 
الوضوء؟يستهلح لا 

عنيوحرها ولا طهارة، يختر صل يمكن لم ئف تثم، أمكن إف ءالخوا'ت،: 
الهلهازه.المقصود كان إذا ينحز أذ فالأول محئوعه، كانت ما إلا وهتها، 



٥٥٧

أوعدو، عتر انه بال ثم الخوف، صلاة هصل عدوا، هظنه سوادا رأى ؤإف 
ئثط؛ت،أنه ظن نن فأثب ١!^، ئوخد م لاك الئثوزأقاد؛ بجع U زي :ت4ُ 

أ.جأ م قصل، 
،^^l5lرالأ .^l^، شدةِفي أط\ أف ومحور أٍنخاثثا: ئاو 

وركالمحر، الغم عن م ء الحاجة، لأم الإنام مدمهب ص ئش 
الإنقاو.

لكم:قلت، فكإ ذلك وغتر والثجود باوكوع أذ:اق يتْلح لا كان إذا أثا 
ؤنتغ.أف نجب بعدها لها محع كانت، إذا 

إذالصلاة يقطع فهل بالهاتم، اتحاو وحاءه ان الأنصل إذا ءائلت ئال، فإذ 

ومثلصلاثه، يم2لإ أذ فاله صزورة اتصال أية ^ JLp■عنده كان إذا فالخواب،: 
أذحرج فلا النار، ثنتهمة أذ وحاف ~وابل~ مطر أو حريق هناك كان إذا ذلك 

■عوت\,(سع أو عوئا، سع من وكدللث، له، تيئر ما حسسس، عل هارب وهو يصل 
الصلأ0.فغ3لإ 

الخللأل صحح؛ والقياس إشكال، يوحد ولا وصحيح، واضح هدا [ ١ ت 
وئزوطها.الصلاة بأركان أحل بالطهارة 

 Xء أX



صاضاه1همهمصالإئماسبجضل ٥٥٨

حح
ا* تر K  إ

ساش وئوو حطتنا هاو: جابر عن ماجة، ابن نوى ُالإحماع، واحته ومحر 
هدا،شهري هدا،ِفي يومي ل الحمعه علبجم اهمتص اممةئد أف ررواغلئوا مماوت 

أوجائرانتحماماعادث، إمام وله أوثنيي، حياق ركهال ثمن هدا، عابئ بن 
سمه،ثلأ:انكقِفيمه«ار

,^،^١٥الإنلأم، صت- شزائط محه ائس، نن ي إلا ي، زلا 
؛،••••••••••••••وا"إةثيهوالدكوئيه، بامحئ■ افكلف ثرايط ين لأي والعمو؛ 
1ذاءَانثأ أك >كأ؛ا نال: تعال اشَ لأف أختن؛ لكاف اظ!الآَية لإ ا ت١ 

ءهخن إ؛ذلإ' الخ ودووأ أش ذَؤ إق  ١٣آليثثو^ءنءّ بن للشلوء مدث 
]اب٠عةت٩[٠

مهاإشكال، لا والفل® ؛_، 3ljذ»الإنلأم، الشروط: إل نطئ ]٢[ 
الخإعة.ذوات، من لست،  ٥٧١لأن فيها؛ إشكال( لا أيصا اروالدكورية® 

تأرمة ررإلأ قال! ^٥٥^^ الؤى أف العتد عن أنمطها الذي بمول،• ررالخريه® 
ين،أما ٠ ;ِمحةآلدقر أحمد الإمام عن روايه وهي، العلم أهل بعئن وذهب ٠ عيد؛؛١^٠^٠١١ 

يد.الحى عل مميتة فهي، عم،، قرصن لأما عليه؛ 

حدثمن 0،  ٠٦٧)رقم والرأة، للمملوك الحمعة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
رء.بمن.شهاب بن طارق، 

(.١ ٠ )ص1ا، والهداية (، ١ —٢٨  ١٨١)؛/والوجهين الرواتن، انظرت )٢( 



٥٥٩ةت1وااسلأقرباو،ه،لأةاسا( 

حى»ا-لحئعه ئال: س اللمنر إف ئال: شهامب، نن طارق وروى ؛؛ والإنتيطافل
زوا0أومريص« أوصى، أوائراة، ممثوك، عد أرمه؛ إلا مسلم ؤل عل واجب 

أبوداؤد

بحقانثعاك أجل من المملوك عن أنشلل إد،ا ت وقال هدا ق بعضهم وفصل 
تعالتاش قال وقد المؤمنين، من لاثه عليه؛ وجثت، ذلك ق له أذف فإذا سيده، 

ذَؤآسهلالحع«ة:ها.ألحمتةسموأإق لوو من لالثلموو ود؛كت »امنوأإدا ال;أوأ 
شيئان:الدفر١ا من المشهور عل ضدة الأّبلماذ الأّتٍْلاذ: [ ١ ] 

الثم.الئىئالأئل: 

وئمأ،الازإلثلألإأنمام:صلأ، بمئئوف لأمم الإقانه؛ الثىءُاكاف: 
ومثافئ.

أقيمت،إذ والمقيلم: عليه، حمعه لا افئ والمطن، المنتن هو ا-ائئعه عليه فالذي 
عإر0.ق عليه ين، ينثوثه: وهوالدي فلا. ؤإلأ لزمتة نتوطنثن مي 

لننل.فيه وأقام به مارا كان تكنه اللي، أهل من ليس هوالذي والمقيمت 
مصطالإ،ومسيلم هذا لكن مرق. هناك ليس يقول: دِمحئآنئق الإسلام وشخ 

للبلدالقائمين من كان إذا جز فلاق يقال: الظام جهة من حتى الأذ عندنا ونحن 
وئقيأ.ئزاطن فمئئوم: نافدا، أو لننل 

امالأقهذه إل الناس صيم إل دِمهأدثقيقولت ٠ سويهُ ابن الإملأم شيخ 

(.٣٦٥والإماف)أ/١ْ(، ٢/٢(،ومحامر)١٤٢/١(،وسمر)٢٠٢/٢^ض)
(.١٣٧)أ(محموعاكاوى)؛أ/



اسقضاه1هميه4اسمماسبجضيل

بملنلم مح؛ يذم التي.يوق دلكن ا-وئات، أنل يى ليث ؛ ٧١زلأ0 
'"ا.جم

ثالث.ثيء هناك وليس مافروق، أو إما والماس بومه، التلاثة 

فهوعلالاستيطان يوف آثام أزبعة أكومن إقامه نوى تى Jادثالت هذا وثظهز 
إمامايكون ولا ا-لإثعه، به ئنتقد لا ولهذا منافتا؛ ولا منتوطنا وليس مقيم ا،لدما 

فيها.حطيبا ولا فيها، 

أثامأزمة من أكو إدانه نزى الذي هذا فيقوو: الثيح كلام عل وأما 
اجئعهفيه مام بلي. ق كان إذا م هومنافز، بل ممنا، ليس هذا الطلمة الإقامة دو0 

العملعليه الذي هو وهذا بأس؛ن.لك. فلا لهم إماما وأقاموه البلي. أهل وحصر 
الكباوالمشايخ وهومن بلد إل ان إنيدم إذا أوفيإ المسافرين الطلامس، ق مواء ، الأو 

مثلاالمشايخ أحد فلوحاءنا ا.ئنه، م فثصل ا-إئئعه، بما صل له: يقاو أحياثا مثلا، 
علباطله فصلأسا ا-إمعه، بنا فصل ا.اءمعه، بنا صز ومحلنا: الدينة، من أو مغه مى 

يصحلا فإنه أوشهنا انبوعا عندنا يمي أذ أراد ؤإل حتى غومنتزش، لأثه الملهس،؛ 
^اصمحليسبمزشا

ظزمهلا منتزطتوذ اJلي. هذا ق وليس ثلي. ق أقام الاJى ١،^؛؛ فقوو:هذا وعل 
فإنالمدق، عل منتوطنوو معه لم؟كن إذا ا.اثئعه ولاثلزمه متافز، لأية ا-امئنه؛ 

بعمْ.يلزمه فإما منتوطنول معه وجد 

صائمةكانت ه الض أف ١^ ذكزة U فدليلة ١^٠١^ وأئا ا ١ ل 
بمطها،ولم ابمة يزم صادف عزمه يزم ل حش صليها، ولم؟كن الثمر، ل ا-بمثعه 



٥٦١مميااسلأةرباد،ملأةالج«عة( 

الصلوات،من عم يرصن لأي علته؛ يب أي أحرى روايه العبد وِفي 
محبوسايمعة، مملوك العد  oSljللحؤ؛ اول والأول لكلفلهر، عليه محوجتغ 

بدين*المحبوّس أسبه سيده، عل 

الثابغ:

ا-اثمعهفيه مام مكان ق افئ الملوكان ولكن واضح. دليل وهذا الذلهزُاُ صل (! ١١٥
أوأكؤأوائل؛ّراءٌنوىإقانةأزتتةم تجئ، أي الصحيح: طيهأولا؟ تجئ فهل 

دئآلثثموiاس٠وأإق ثني من هلقاوو ملمحك ءامنوأإدا ؤكآ؛بما تعال؛ قوله لعموم 
الذينآمنوا*وهوثن آثحهتا-يمعن؛ه[ ودروأ اثي 

الذيما فنقوو: نعم. فسيقول: الذينآمنوا؟ من أنت، هل للئتال: لوقيل ولهذا 
يواثرحاف، إذا إلا ه آثح ودروا ذَؤأش إق صل العموم؟ هذا من أ-ئمجالئإ 

سس_،معذورا يكون فهنا الثم، سطلتة مما ذللثه أفبة أوما تمرْ، ق أوثاحرا رممة، 
الأهث.لثوايت، لا ممره 

الواغ،انتفاء معناه الأعذار انتفاء لأن بجدة؛ ليسستؤ العلياء عد هذه ]١[ 
شرط.الثوم هل الزكاة: بايتإ ق اختلفوا ولهذا الماغ؛ وبين الئزط بين ؤيثرقول 
صاحسإبحثها كيا للعل،اع، قولم هادا محا وذكروا ٌاغ؟ عدمه أو الزكاة لوجوب 
لصحةيشرط فإثه مائع ُركل نقول،: العام المعنى جهة من لكن ٠ الفروعُ 

ضاصذلاك،اص«.
;?؛همحن.جابر حديث من (، ١٢١)٨ رقم ه، اليي حجة باب الحج' كتاب لم: مأحرجه ( ١ ) 

)آ(الفروع)؛/ه(.
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منه.أوقريتا ا-إءمعة نمكان ممئا ؟كوف أف الثامن! 

الإلدلأن وJعيدهلم؛ هرويه_لم المصر أهل عل الجمعة وتجب 
علتجب ولا ا، ع؛رهمل ثى قزنح ايابع وبئ ي مذ عل وتجب ١^^١؛، 

مداؤs. م نزاة (( ١^١٤شخ علَثن ررابمة : .ilJ ١^، لأن غ؛رهلم؛ 
ءإعسسهدامتبمظتمه.

بموضعصسا الودن كال ^١ العاوسا، النداءتي منه سمع الذ«ي واأوضع 
هاعثمندا٥—^١!^، منممته والعوارض هاديه، والأصوات ماكنه، ^١^^ عاو، 

مسجدعن بعيدين كانوا ولو البلد أهل عل بحن، قالوا حتى ا ١ ] 
تسعهفتكون ثلاثه، أقلها جع، وفرابخ أميال، ثلايه نح والمن فزايغ، الحعاعه 
كممزوا،أو واحد اللي لكن إذا اللي. م عل مجن الكيلو، من أكؤ وائل أماي، 

 Jن، النداء، ،اع بعلمة والؤموJقرتخمذ النداء سع اثه والغا
الخمعبتعدد باس لا أيه اممه ثاء إذ ميأيسا لكذ صحيح، بالمزنخ فتحديده قائل، 

اجد.المصامتا إذا 

البلد،حارغ نازلوف أناس هناك مثلا لوكان يحني! اللي، أهل عثر مذ أي؛ ]٢[ 
٤ئصزولؤقائم المزنح من الخاعأقل وبئن بينهم لكل 

بأنهبمدن ل به، عن؛ لا الأف الأذان؛الميكروفون هدافيكوذبغ وعل ]٣[ 
كانت،إذا الرياح لأل ثاكنه؛ الرياح تكوذ أذ افرط ولهدا ميكروفون؛ هناك ليس 
بعيد.مكان إل الصوُت، نملت، قويه 



٥٦٢ةتاباسلأة)بمواسلأةاصة( 

محل

أمام!أرتعه ثتمسم الثزوط وهدم 
منثمحح ^ ٨٥والعمل، الإسلام وهو؛ والإيعماد، للصحة ئرط أحدهات 

وامحأ^'،والدثورن؟آ'، مي؟اُ، وص؛ والإمماد، لنوجوُب ثزط اكاف؛ 
فيها؛إمامتهم ثصح ولا فيه، عدمن بض ا"اءمادة ثئعقد محلا '، والإنيطازا 

وقبريهمثلمهم ونجح لكلنساء، جز ثنعقد ملم الوجوُب، أهل عم ئ لأم 
لإدارحصة، عنهم سقوطها لأن أتحل؛ اشاء لعتر وحضورها الظهر. عند 

^م،كارض:حاصماج.

آحز،مجد عنده لأثه ا-إقمعة؛ صلاة إل ثد محور هل قائل• قال ءإ0 
كر؟جائع إل مثلا الرحال ؤيثد 

احي.مج إل إلا ئ لا اوحال فاة البمنة المقصوئ كان إذا فالخواب: 
حائز.العلم لطف الرحل فند العلم مى يلقيه وما الخْليب القصود كان ؤإذا 

ت.ثصغ ولا عله، تجن لا فالرJق ظ.< ت: [ ١ ] 
ْنها.مخ ولا علها، تج4 لا فالرأة الأنوة، صدثا الدكورة ]٢[ 
غاسثلأتجيض،ولأئت،محهممح.]٣[ 

أخزم.محضلأئ0،ولأتجيسصلوءوا 



سقضاه1نيهمههالإئماسبجضل ٠٦٤

يكس،يثو الأءدار، ائتماء وهو؛ ممط، الثعى }وجوب ثزط اكالث،! 
الثمة،كال سقوطها لأف ثه؛ وائسدرنا عليه، و-صت، الحضوو \,روض 

كالصحيح.به وائعمدمتإ عليه، يوجست، الثمة، زالت، حصر لإدا 
أذلقلزكاذ ابمة، بمكان الإقائه زم: خنت،، الإنعصاد شزط الزاخ: 

أهزحرج ونز :؛م، تعقد ولم حفورها، لرمهم المصر من النداء ينمعوف مزية 
^١،ئنثنٍمح ثن لأم ١^؛ ى ممد لز اكز:ة أوبمئئبه المئر 

الوجوب•أهل من لأم محها؛ إمامتهم نجح أمحا والظاهر 

ظ
الإم؛ئلأة نو الئمحز لاضق أن س ئد تجن لإ بمن زالأًكل 

لأ؛ةىناومحةهمظبما'ا.

ا-اثمعه.ط ممد لا أي؛ ومحزي: مهم لهح لا وقولتا؛ 
فإماالأربعة الأصنافؤ هؤلاء من وعئرْ مستونجرف ثلاثوف يوجد اله فنصنا لو 

يكوفأف ولا فيها، إمامتهم لهح ولا الأربع؛ن، يشرط نس مدم، عل ا-اتمعه مام لا 
حطيتا.

شديدامرصا كمريض عدنه، يزول لن أنه ^١ انه عل يدو التعليل هدا [ ١ ل 
ي١^ تحل أي؛ وةتها، أم ي ص تحل أن ص فإن :زوو لأ أنهُ :ثم 
الحمعه،الناس يصل حتى انتظرى للمرأْ؛ نقول، لا ا،لرأة، وكيلك، كالعادة. وهتها أول 

كالنائم.وفتها أص ق الثلهز صز نقول؛ بل 



٥٦٥مماuاسلأ٠)^سط٠ايت( 

ثصح؛أي والصحيح لدلك. صلاثه؛ صح لا أبو؟ز• ممال صل، محإف 
المدق^ زق ءإذ م. الامحإو، ظل ملأ زصة، ل ضه 

عن->جاا' إدا ال،صوص، محأنتة ١^^٠٠، أدى لأية ا-ادئعه؛ ينزمة لا أثث 
الؤي.يمول ملأ؛ لهم كاثت يحصروها العدو يزل لم نإف برئ، يم نيه 

^^^«زلأنالأولأسامض.

لأنةصح؛ لم الإمام صلاة مل الظهر صل إدا اِبممعه علميه تجب مذ ماما 
حيسد.ه حوطب لأئه ظهرا؛ أعادها ا-إثئعة ياثته هإل بالظهر. حوطب ما 

^١لدلك، تحخ؛ لز ^;١ ذه ا.بمنة، ثزك م بمد ا؛ثقأئل نإن 
الظهر.إعادة لرمهم ا-بمئعة ومئ حرغ 

شمحل أن أنللم:ظذِسأغويبا ١^ 
بنعالمد صلاة مضل ا-نجاعه ررصلأة ءتئستيوثؤأ البي يمول جاعة؛ ِفي 

L^_jQإحماؤها انتحب ^٠٤ ١١^1^1، يإل . ٠^١٥عل متفق درجه٠ا وعثردر٠ 
]y[ِْك.ْ 

■مجه عن 

)احج(.أي! الأ>ثبه ار*باا ت موله [ ١ ] 
تيمهأو واحسا، ق التقريط تيمه مسه عن دع أف الإنسان عل يتثغي ]٢[ 

قصمه إليه آث ومحالم آله وعل عليه اممه صل الس أو ذلك وأصل المحرم، ممل 
مىرحلان متر يثيعها، "مج ثم ماعه، عدم ومحدئت، متذؤخ 

فقالافه، سحاف مالأت حص٠٠ بئت صمية إي ونلكما ُرعل ذقالت فانزعا الأنصار، 
يقذفأو حشت يإيى الدم، تجرى ادم ابن ثن بجرى الئنظاذ لأإ0 ت قوألألأْةق؛دم 



اسقضاه1نينيهدالإئماسبجص ٥٦٦

فضل

قنوط!أزبعة ا-إوئعة لصحة ؤيشرط 
نلأبم/الإيع،................

التهمه.نمه عن الإئاف دئع أصل فهدا ٠ ارثؤااار أوماوت ثسااا لولأكها هز 
أخيك،عرض عن يداؤع ايك فكا أمامحه، منك أن وهو ثنليل أيصا وهناك 

مسلأا.عن فلتدائ 
يوحبما شحص وين ينه وي إذا لكن لا فهذا يبال لا ان الإنكون أما 

فيه.نحن الذي البايب هذا من ليس وهذا العمؤ، دور ياق فهنا عليه، عيمل أذ 
الزوال،ء ابمه صل قد الإمام وكان اله ضل إذا ايذور قائل: قال ءا0 

الإيم،فايمم؟مزمن وموقد 
والظهئالظهر، يرصه ا-إقئعه ثالزمة لا الذي اييذور لأف نجح؛ لا فالحوابت 

قبلبمل الأئمة بمص لأف الناس؛ يحض عل ينجس قد وهذا يالروال، إلا ثدحل لا 
يأقلا يانه \نن*\وأصدروا الطاع، محار هيمه عيس القضيه هذه بمثث انه مع الروال، 

اوم.مل الخطين، 
ثزط،الومت، إف قولنات ين وفري، الونج،، يحول، هيئرط عثرها وأما ]١[ 

ثزط.الومت، يحول، ؤإف 

تلم وم٢(،  ٠٣٨اعتكافه)ق زوجها الرأة نيارة باب الاعتكاف، كتاب ١لبخارىت أحرجه ,١( 
خ.بمها.صب حديث من (، ٢١٧٥رنم)حاليابامرأة..، رني لن يتحث، باب اللام، كتاب 



٥٦٧ةتابااسلأة)بابصلأةاصة( 

نحورِقأي الماصي يدكن أوله هأما خلاف. شر الظهر وهت آخر وفتها وآحر 
هتلا-بمئعه يصلا أف هوو افه؛ عبد رواية ل، هاو أخمد لأف العيد؛ صلاة وقت 

صبرمال، بن جعمر عذ وكتع، يديث العند؛ كصلأة أما إل ندهب الزواو، 
؟كر،ر مع ا-ئعه شهدت قال; بسدال، بن افه ع1د عن ااثجاج، بن ثابت 

ا.ئانىا،بن عم نع وسهدما ١^١^، اُتصاف قتل وخفته صلائه ثكاس 
بن■عثنال لإ صلتتها ثم النهار، ائتصف قد أهول(! أل( وشؤ؛لإئ صلائه ههايث 
عابأحدا رأيت ما النهار، راJ، ئد أهول،; أف إل وخفته صلاته عمال، 

.٤۶٠للإ•، J،ijوهدا ولأأيآكزه. دلك، 
إلودهسا ثم ا-لحمعه يصل اممه رسول كاف ثال،; جابر وعذ 

صلاههاسثهتv عيد صلاه ولأي مسلم• رواْ الشمس• يزول ح؛ر( فربجها جالثا 
المحدمح،•

قطهوئةالخاسة. شخة; ول الثادنة. الثام زمحوزل الخزي; ئاو 
نئاةبجخ.u،،iمحلأٍوثثjذلل

موضعيمدمهاإل لا وشتاء، صتما الثتس روان( عند فعلها والأهصل 
ئثاJ; الأكزع ثن نشه ززى ^١ الأاس؛ ي ئئق زلا الخلاف، 

مممقالملء. ثر•ج ثم الشمس، رالت إدا السل مع جمع 
خمعه،أما التشهد أذرك مذ أخمد; ق٠اJ ٥^١، ^ ١^٧، حزغ هإل( علته. 

لئبمو ث.زط، \]نذن لأن م ي خميع4ا ِفي الزمت بخم أنث ئظاهثة 
حمتهاكالوض•



^قضاه1هممصالإئماصبجضل ٥٦٨

غانئأخزأمس؛محؤوئتمن1ذ ذخو ثماوالخنقئ:إذ 
ا1يق.خق و لكءم الثاج، اويثة ملابمول ابمثه، ؤص ثزط 

٩؛ص ئق :^؟ ٢١كي؛^1 نيل ذ/لك ِس أقل  hyjنإذ 
وكعة•مى لأكثر المسبوق، عل 

الظزات.تام ء وتا بجه، زنهاٌ ق ؟ تبز ش لخاضى: اه 
jjjمازه، الأصل لأف مجه؛ أقها الوقت حروج ِفي ثك يم محها ث/غ لإل 

سجملإ:محمبموهاااا.

أمهاوفتها من ركنه أدركوا نمنى بالركتة، ذلك ل العيرْ أف والصواب [ ١ ل 
آلهوعل عليه افه صل السل قوو لعموم ظهرا؛ أقوها ذلك من أقل أدركوا ؤإف حمته، 
JLoj :٠١١الصلاة((أذنك ممد الصلأة من نكته أئنك »من ؛.

الروال؟بل وحطثتؤ وصلاته الإمام بي؛ j( الراجح ما • قايو قال فإف 
:كثهب١^ ١^ لأة الزواو؛ مل لااق أنة ١^١;^ ءالخواب: 

وهذاأبما، ا تعال—ر اض —رخمه أحمد الإمام عن رواية وص '، الروالُ بل لصح لا 
إلثدهب ثإ نصل  ٠٠ت يقول جابر حدث لأف رةئ^بمنن؛ جابر حديب مع متعارص غثي 

(،٥٨٠رقم)ركعة، الصلاة من أدرك من باب، الصلاة، مواثست، كتاب البخارىت أخرجه )١( 
(،٦٠٧رنم)الصلاة، تلك أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الماجد، كتاب ت وملم 

نمحهبمن.هريرة أبط ديث، حس 
-٤٦٦))/والزيادات،والوادر  Uir/rالذر)لأبن والأوصل (، ٣٨٦Aالأم)انفلر: )٢( 

٤٦٧ ،) /Y(٤ والسوط ،)١(. ٦٧المجتهد)ا/ وبداية (، ٢٦٨/١انمائع)وبداتع ٢
(.١٤٦والفروع)م/ (، ٨٨٣راهويه)T/وابن أحد الإمام ائل مانثلر: )٣( 



٥٦٩

فنل

منبه، القزى يناء العادة حزت يإ متخ يريه يكوفِل أف الئاف■ الئرط 

علعائدة أنيا يثمل الشمس تزول وحقن ٠• الشنلاار رول جنن منرتثها رحالثا 
زكيها٠.٠ بقوله! متعلمة أنتا وعقمل ا *نصل ت قوله 

منأما أونحوه. ساعة نصف حوائ الساعة، مى أقل المزق فيكون هذا وعل 
بعيد0.فهذه العيد صلاة ومتا 

ثاءإن بأس فلا الروال، بند الصلاة وصل الروال، مل ا-ئ؛ه حطب لو أما 
تكوفأف لابد يقولوف• المذهب، وهو الزوال® مى ررلابد يةولت من قول وعل افّ• 

الئلأةبمJاؤوال.

]ا[كفتنىمحإلأتي؟
نفثمثلا سي يعتي؛ عروقا، فيجعلوثه بالطن سول الأول ل كانوا الجواب• 

صاروام البن، من أقنى وهذا عليه، بش يش كبإ م عليه، بز يش فإذا مر، 
محّوفمحالأين•

ايهات،.بعض ق المتازل يه سى العيدان، من مغ المص>ب! ]٢[ 
وتكونمنتمث، فإثه مفكنا عد فإ والعزف_،، العادة إل ذللث، ق المدار أف والمهم 

المنيهمتيهبه.

(.٨٥٨)رقم الشص، تزول حين الحمعة صلاة باب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه 



^قضاه1همهمصالإئماسبجءت؛و ٥٧٠

أهلمذ أزبعوف بمأكنها '، ١^١->!^^ ^^ ٥١١ق العائم يه جرت يأ البثاء محمعة 
نقا؛^٢'.ثبجا ابمهمإداءقلأ:محذ 

الواحدة،المرية ق العادة به جزت بعا البناء محتمعه تكوف أف أيصا ولابد [ ١ ] 
آحر،بيتا مساقة وبعد آخر، بيت مساقة وبعد ستإ، هذا مثلا؛ مممرقه كانت فإن 

قني4.فإما العاده به جزت بعا محتمعه كانت إذا لكذ قريه، ليست، فهذ0 

إقامة.شكز وبمكنويا ا-ئعة، أهل من أهلها يكوف أذ أبقا ولابد ]٢[ 
منتزطن.يكر حث عائل بايغ كل أمم بنائم، اف شاء إن سيأننا ا-بمة وأهل 

الثركات٠،بعض يفعله كإ ما لعمل مقيموف أناس فيها كان فلو هل.ات وعل 
ثعملكانت إذا ا-فلوط جانس، عل قني، مئة حمس من أكؤ فيه قزيه، يعتتث ممثا سي 

فيه،يتوطنوا لم لكنهم أكثز، أو أقهر محق لمدة هدا ق ؤسقوف ا-اقهل.، صلاح إق 
اهئنه؛يقيموا أف يمح لا ت يعني منهم، ا-ةمعه ثمح ولا عليهم، حمعه لا فهؤلاء 
قالأف يوجد كعا يركوثه، ثم إليه، محاج؛ذ داموا ما مثر هده قرية، ل ليسوا لأمم 
إصلاحها.ائثهى التي الطرقات بعض 

لممرا ونحوها، الصحراء ق والخيام السكراجف يعص 
حتىا-ةمعه قيهم مام فلا ممروف، عناو وفيه مثلا، البروو لإحراج الصحراء 

بمتوطنوا•

اقلولوكاف عليهم، حمته فلا ئزنخ بندأكومذ عل متهم قريته قزيه كانت ؤإذا 
[.YAA:،_Jl]ه وسدهتا إلأ ي؛ةشأسما _ؤلأ فالعمل لوئت، يتطيعوف لا ولكنهم 

معدوروف.فإنم الدن، داخل ل الذيذ السجونوف ؤمثلهم 



٥٧١ةتاوااسلأةربمبصلأةاصة< 

صلا ذك لأف هي؛ بجه قلا اشر زتوت ايام أئن ئآى 
ائ.٣ آلديك، >J ام بائل كانث ثيدك }لاح، 

متمقهأو بعض، يؤذ الثثه بعص فيها ينكن قزيه كاثن ؤإذ بجمعة. 
ا-إدمعه.فيها لمثصح العائم، ثنيه لم 

وصحتأهلها، عل ا-إقمعة وجثت المية، الثؤوءلِفي هذه اجتمعت، 
■^5^5؛،ثى امح،، م؛ بماِفي يع مذ أول وواوْ بذ أنعي مال؛ كعبا لأف خا؛ 

ابوذاوي.بماللتدنيائ>ّءات-وواه 
بناء^١ زلاؤأ الد.ينه. من ميل عل بثاصه بني حرة ا-ئابيت يال، 
المصر•كأنل علمتهم ئوجبش ا"ا؛معه، أنل مذ اربعوف انتوطنه 

بنأنعي مح.يثا الصحناء؛ مى البنثاذ ثاويث، فيإ ا-بممعة إقامة وتحوؤ 
نحهكمهاومرثتها إصلاحها عل عازماذ يآرموثا المزيه، حربت، قإذ ررارْ• 

الإنتيطائ.زال ^41 ١^ م ^٣٠١ ؤإذ :اق، 

قفل

الئزط
واقدهسجيحمساذ، وعنه ا-إلإاعة، -ثم سعقد جع لأنتم ثلاية؛ ينعقد وعنه! 

ؤغجوفبجه. 3،كلأربع؛ذيئن٥^١ السنةأف مصت مالت ■؟؛١^١ لأف الأول؛ 
اللميٌق إل 

ثرط،لأية جعه؛ يتمها لم أربع؛ذ مذ أمل إلا معه يبث، ملم ائمصوا قإف 



صقضاه1هميصاسمماستيينل ٥٧٢

علصلأتؤ؟ عل أوسي ظهزا يتتأنف وهل لكلطهازة. الصلاة حمح ل هاعي 
المنبوقا•عل بماء وجهين، 

ثزطلأئ بجه؛ أٍا زئنة ضلأة بمد امضوا إن أنم ١^؛^، زتاز 
'•محهالكا-بمإعة وكعة ثى أم ق بمن للم ا-بمه، قص 

ذلكل العاإءُ وامحلث اوجوص، أهل من عدد قبميع أن ]١[ 
عثراسا قال: من ومنهم حمتوف، قال: من ومنهم أزلجوف، قال: مذ فمنهم العدد، 
اسان.قال: من بالعا تذودا وقد يلأية، قال: من ومنهم رجلا، 

و-جبثاْستوطنول، ثلاثة المرية ل وحد فإذا الثلاثة، ذللث،: ق الأقوال وأرجح 
الخمعهفيهم مام لا مريؤ ق ثلاثة مذ ارما قال: البي لأف ابجعي؛ إمامه 

ئن((ُأ<%ئدايفيشومملأسال:
هآثح ودروأ أش ذَؤ ةنتؤاإق ألعؤ وأِ بن بخلوء مدث ئاثن؛وا،١^١ آق:ذ 

تنعقدأيا فالصحيح بالثني، ومامور ؤإمام، مولن، بملاثة• محنل وهدا تالحْاة:؟[ 
بملالإ•

فمل:تمامها مل انحزف ئأ الئلأة ول ل امملوب العدذ ^ لو ولكن 
ظهرا•بملوما إمم 

مؤلم(.عل أوينتأنفول؟ صلوا ما عل يموف وهل 

رقمالخإعة، ترك ق اكثديد ق باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١  ٩٦)ه/ أخمد الإمام أحرجه ( ١] 
أيحدث من (، ٨٤٧)رقم الخإعة، ترك ق التثديل باب الإمامة، محاب والنسائي: (، ٥٤٧)

الصلاة،(.مهم ءلأتقام يلففل: ظ^بمثق، الدرداء 



٥٧٢؛ت1ساسلأةروابه،لأتاسا( 

لمأم استأنفوا مواء ظهرا، أويتموثبما حمعه اتموث|ا د1مة بركعة أتوا إذا وهل 
بمتأموا؟ضأماويماوم.

بجه.ي الثاج ي وثزئوا زئ، ض1نا إ0 أعم والصحح: 
ول،أربعوو، وهم الصلاة ق فيحلوا رجلا، أربعوي! أعم فنصنا لو بمني• 

يتموماأجم فالصحيح ثلاثوف، وبقي عثرة، منهم ذهب الثاييه الركعة إل قاموا 
؛^١.^نذموافياومحالأولفإيمئوما 

النزطأف الراجح القول ولكن اشتراط عل بناء أربحووا،، ١٠وأفول! 
بالثني.ومأمور ومؤدد،، إمام، ثلاثه! يكونوا أف 

باثنمر،تقام الخإعه أ0 عل الإخماغ عليه افه رحمة حزم ابن نقل ئايل! مال فإي، 
كيلك؟ابمنة صلاة ل نقول لا فلماذا 

زثلاثة مذ *ما الخالاوث.ا! وكاJلكا ثلاثة، مذ لابد أثه عل تدل الأيه فالحوامس،! 
كئلوةمدث ؤإدا ذولهت ل العدد مذ بج؛ ما وأمل ا-بمئعث،ارا' يهم تمام لا مزية 

إماموعندنا مناد، عندنا ثلاثة، أثلمه ]الخمعة:ه[ ه أش ذَؤ إق أليعنت لوو من 
فلالا-فعة:ا،[ ه أش ذَؤ إل ونثزا له: قيو وهوالدي ئنادى وعندنا له، منادى 

ذملأو(بو( بمصور 

رقمالخ،اعة، رك ق التنديد ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١  ٩٦أحد)م/ الإمام أحرجه )١( 
أنىحدث من (، ٨٤٧)رنم الح،اعة، التشديدزترك باب الإمامة، كتاب ت والغاني ٥(،  ٤٧)

اكلأة().قهم تقام *لا بالفظ,; خ.بمن، الارداء 



سقضاه1همنيصالإئماسبجءتيل ٥٧٤

هنآ
س

أئالثاج \لأ/أو ^^٠٢ نع أذنك ^١ ١^ أف الدئن قين زلا 
اللميعن ابوميرْ نوى ج بجه؛ يتمها لم ذلك مذ أقل أذوك لإل بجه، يتمها 
ئممقالصلاه(( أذرك همد الإمام ْغ الصلاة مذ ركعه أذرك ررمذ هاو! نه ا. 

\ّىاولآ1رلهأن1'أص\وِفيلخظت عش. 
^كفقاقظ:ضيمحإذالكنقنذتحو
^نق1فرلأممحلأهى

مُثبميمزام.
ثمإمامه، سه سسه ثمحالم، لثلأ حمعه؛ ,ءؤا مائلاتبن إسحاى ائو وقال 

زكعتئن،إل أربح مذ إحدامحا ردت واحد، وئت هزص لأي ظهزا؛ عليا يني 
الأزع،كالأالإلإامحونةلاا.ئة1بجا

حاءإذا الإنساف لأف وذلك الصحيح؛ هو ثافلأ ابن ذكزه وما ا ١ ] 
ؤزيأوالأول الظهز، فينوي الثانيه الزكعه هي هذه هل يدري لا الإمام مع يدحل 

كانولهذا ا-بمعة؛ فتقويه الثانيه؛ الؤكعة هي هدْ تكون رثإ ائتظز، ولوئلنإت 
أيهتين؛ إذا م ا-ئعة، بث  ٥J^-Jb ثاقلأ ١^١ ^Jt شكر لأ الثا-جح القول 

ءرا،وإنلم:دئو.لمبمركالئك،تةمحأٍا 
محالمايكذ ولم ثومعة، فيه كان إذا والقول الميذ، المعل التوسعة من وهدا 

والثهولة•البمر عل مي الدين أصل لأف به؛ فعليك بالنص 



٥٧٥ةت1و،اسلأة)بمبه،لأةاصة( 

قفل

إئثانظهر عل الئجود مح1مكنه الثجود عن وحم يم الإمام نع حرم أش 
علقكجد الزحام اقتد إذا ت ماو انه ر.محئ عمن عذ روي ثقا لرمه؛ أوقدمه 

موجبالعجز، حاو يمكنه با ياق الئالئ. رواه قدمه• أو أحنه ظهر 
ويتحينجد م الزحام، روال اثتظز دلك، يمكئه لم قإف يو؛ئ• كاذريض وصح، 
الإمام؛

قيدحل أف محور  ٠Jاالإذإن أظن—ت فيعا مائلا ابن ~أي• قوله ذللث، ومثل 
الماس،عل السسثر من أيصا وهذا المعن، إل بماج ولا الوين،، ئرمحى بنية الصلاة 

١^^؛،لدرك ثم.صفخ الظهر' صلاة ل رائ والإمام يث( مثلا الماس مى فكثثر 
الوقت'ئزص هي هده أف ذهنه عن يصن، لا لكن الفلهئ، هي هده أف ذهنه عن ؤيغيت، 

الم؛ن.المعل ثومعة فيؤ أيصا وهذا 

أؤلها،من الصلاة أذرك الإنسان كاذ ولو حتى التنين نحن ينسى ما وممرا 
هنصلشك، من يلرم فإيه الظهر كان إف لأيه كمي؛ الومت، فرصي هد«ْ أف يق يحلمن، فإذا 

الفلهز.تكوف أف الومنإ 

علمذلك، يعد ثم الأتم، المشهد ا-إقئعة ق الإمام مع أذرك رجل قائل- هال، فإف 

قافمنافزا كان إذا إلا أربتا، ؤيعيدها الصلاة، ينتأنف فالحواب،! 
ركعتان.



سقضاه1همنيصاسمماسلأضل ٠٧٦

هائأ،ئئا زالئدثى بمدر، شقان ضلأة ق اتيهأمأسا:رثوك، لأن 
أ.أو أوثوم مرض مذ لعدو الثجود عليه ثعدر إذ 

والمجدالحرام المجد ل الزحام ايام ق ممرا وي حدا، مهمة السأثة هدم [ ١ ] 
شخيإنسان ظز ض بملحي أن أتكك إذا تس• ذكر م فالماJفئر١؛ ١^، 

كانفإذ القز، مذ ثيء فيه هدا أف تش ولا عليه، سجد الإنسان قدم أوعل عليه، 
امرأة؟!قدم أوعل امرأة ظهر عل بملحي كيف امرأه أمامه الدي 

نجدالذي الرجل هدا من تشويس بمع سوف ايه ظى ففي رحلا كان ؤإذ 
الثاقالقوJ، كان ولهذا به؛ رصاه ثعلم لا وجه عل الشر ق وأنثف وهو ظهره، عل 

يمجد،م الزحام، زوال، ينتظر وهوأذ أصح، العجز عند لآئة١لئه \إوق1أ ذكزه الذي 
لعير.الإمام عن هنا التحثم، ؤيكوذ الإمام، ؤيتابع 

لأفإي،اء؛ بالثجود ؤيومئ تبلس ت يعني يوتئ، أيه ت ثالث قول الممألة وفي، 
الثجود.عل ميز لم نذ محزص بالثجود الإي،اة 

وذلكالأحر؛ عل حدحا أ زلحلحان بمئ لا ئثكافئان، والثاك، الثاق والقوو 
وهواشخك،ءنالإفم.^j^^، هوالانتظار ^زوالدي لأن 

لكذالأرض، عل، السجود بدل، الإياء وهو محذور، به تنصل الثاف والقوو 
الإمام.موايثه يه نحصل 

 Jعنديفه،ا الإمام، متابعه عنه وسحلفن الأرض، الثجودعل به محثل والأو
الإنمافو ١(، ١ )ص؛ا والهداية اش)؛/مآ'أآا(، عد اسه رواية أحمد الإمام ائل منظر: ا ا

.(٣٨٢/Y)





^قضاه1همنيصالإئمأسبجءتبل ٥٧٨

١^^؛أئنك محإل ينجد، ئإ هوكمن افايي■ ومال للسهي• وبمجد مال؛ 
نجدمحاالثجدس معه وأدوك الركؤغ مائه ثإف وحدها، الثانه له صحت 
نإلركعه، لإدواكه حمعتة وتمثر وكعه، ؤمفي ركعه، لة وصحت، الأول، للركعة 

jjوكدا ركعة. ثه فتصح إمامه، سلام بمد دبك مصي أوإحدامحا الثجدثان قاسه 
تجديص ورحم نثة، مركع الئامحؤ ركؤع موات من حوما الأول، تجدي ترك 

الإمام،تلام يعد تجد يئكنه لم نإف تجد، التشهد الثجودِق يأمأكنه الثانيه، 
اكاسه.تجود ص ورحم م«سودابالأول ومظلهاثوكال ركعة. ثة وصحت، 

تلامبعد إلا زكعه لة يم ئإ موصع كل ق لألجه,عة مدركا ؟كوف وهل 
وواستن؛عل إمامه؟ 

ثنما أسه الإمام، نع بالصلاة محرم محي لأنه لها؛ مدركا يكون إحداحات 
معه.وتجد ركع 

ركوع١^ قأثنه زمحه، لإإس درك  ١٧٦١بجهله، لا 
ا•وجهم(ل عل ظهرا؟ أويمها هلبمتأس الرواية هذْ وعل اكامحة• 

يقومنم الزحام، وزال، إمامه قام إذا ينجد أثه المائل هد0 ق الصحيح [ ١ ] 
لعير،كان إما عنه نحلمة لأف وذلك، ١^^٤؛ مى إمامه رح أف ولوبعد ؤيزكر للثاسه 

الأول.وبالئكن الخانة باوكنة لئدر كان فإذا 
ألعىم الجدس، تزك الخانه ركؤع مونه أف حاف إذا إيه ت يهال، أف وأما 

هوَالل.يطثنإليهوهازا إعدركالمتابعة، الإمام عن التحك، لأف يظن؛ فيه فهدا الأول 



٥٧٩ةتاباكلأةرب|به،لأةادا( 

نحل

ثمححإلإ هدا، نخل الصم، مى وأحرج فزحم، الإمام يع أحرم و1ة 
روايتان!هفيه وحده هاممها الثانك، وا-حرجِق ركعه صل ؤإل صلاته. 

التنوى.هاسة ركعه، إمامه نع أدرك لأنه حمعه؛ محئها إحدامحا! 
كاملة.ركعة مدل، لأيه يعيد؛ والئانية؛ 

نخل

مجدهإلا ينجد ٢ انه هدكن ليمفي، همام ركعه، الإمام ح أدرك قإف 
قزاءةق ثنغ يمأ لم إذ يرثع أذ لرمه السجدس، إحدى أوئكِو، واحده، 
عل؛هلاأ•ص محه• ؤنتبجا أحرى، ركعه محي يم رك، ثامحب،ا اكاقؤ، 

أولأْ،الئانته وصاوت الأؤله، بطلب اكامحؤ ؤراء5 ل، شروعه يكربمد ؤإذ 
•المنصوص عل حمعه محيمها 

الزحامزال، متى فيقال،! ذكزها الي الصور هدم من وهوأنهل المنن،، 
اوكوغأذزكث، فإذ M؛؛U،، ئثانا الثاء لوكتة ئز م ظتا، لم ا _

إمامك.اثع ئإ اري حرغ، فلا تدركه لم ؤإذ فداك، 
العيرتْليس وايه السجود، حد إل، يصل لم ما يزثع أيه الصحيح القول، آ ١ ت 

يصللم ما اوئين->ع المحح ذلك، أسه ما أو القزاءة، ق ننغ أو قاه امثم كؤنه 
؛،.Jilوخد 



ص(ضاهاهمهمصالإئماستيضل

لكم؛ة،وكنه الإمام مع يدوك لم لأية ا-اتمغه؛ له محصل لا انه آحئ وجه زيه 
قأوشك يركها، أتؤا من لايدري نجدْ سي انه علم ئم الثانيه وهكدالومحي 

إذناكقكِفي إل هأما أول• الثاته ويصتر الأول، مى بجملها هإية دلك، 
واحدا.قولا ظهزا، وثصثر الإمام، مع اش لهثالزكنه يعتد لم الإمام، مع 

محل

ئطيهلث، كال . ١^٠، لأف خئثان، مدنها أف اواغ: الث>ط 
عائثةوداJتV أصر٠٠, وأيتئوق ي ٠^^١ مال؛ ومي• عليه• مممق يثهكا• بمعل• 

ااشك أجل مذ ركعمن ا-ادمعه أقرت إء 
للصطأوؤمدث إدا ،١٠^١ ^؟؛1 ^^٦١ أول لكان بالأية ا،لولث استدو لو [ ١ ] 
©%و\ أش ذو -ن:ض 

أفعل هدا فدل الذكر، قفي فإذا يقل• ولم لالخععة؛ه~'١^ آلماوْه لإدا 
واصح.استدلال وهدا الصلاة، مل يكوف حضوره تحب ذكزا هناك 

فهداُ أصلاار رآيتمور٠ ي ®صالوا ؤيقول! -شمحأ نحلب الرسول. كون أما 
الأم.تحت يد<حل فلا الصلاة عن خارج هدا إل ؤيقال• فيه يّارع قد 

ثتكان فإن أولا؟ ذك محها تت، هل قيه فهداثم  ٠٢٠١٠٠عائشة:أر وأثا 
تصس_ا.وقد عئطئ وقل- اجتهادها، من ؤيكون نقهبمتهأ، ممها قالته فقد ذك عنها 

حدثمن (، ٦٣رنم)١ جاعت، كانوا إذا للماز الأذان باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )١( 
؛منبمئ.الخويرُث، بن مالك، 

ا؛نالأءرابيوانمبممرنم0ه؛ا(.)؟(أخرجه 



٥٨١مم،أااسلأة)باسسلأةاسأ( 

انرطذكئ لأنه للصلاة؛ المئزوط العدد حفوو صجهإ ثزط ؤمذ 
المصليطل ولم وعادوا امصوا محإن الإحرام، ككنية العدد، لة مافرط للصلاة 

^:شإ،كامتي:لأاكوم.
اغص.ق ^ ٧١ئشوط ه ١^٧،؛ محا ئوط 

وبىيمحا أو الواحدة، اخليه أحزاء أوثئ ا-ظكن، بى زذ مإف 
كالجموعى،الصلاة نع لأمإ ض؛ سيرا كاف نإف بطلت،، طال، مإف الصلاة، 
\ؤ\لآ1مللم؛محط ١^٤، مد؛ لأتمُذكت شزطا؛ ايالأةلي1، \0 ذةق}ا

كامحؤالإماءل١لتمح(، 

^^بم،،زلأبجارامطث،محط
الإنئاJكاص.

البن،عن ست، لأيه الصلاة؛ وبين بينهما الوالأة يشرط لا ائه الصعحح [ ١ ت 
فالصواب٠، الصلأءر وقبل التهك بحد طويلا كلائا وجلا يهلم قام أيه 

بثزط.ليس اثه 
وأثاشزط، أبا uلفلاهئ أجزائها- بين -أي: الواحدة اخك بين الموالاة أثا 

بيمحا.ير بمصل جاءت اما فالثنة اخلثين بين الموالاة 

منيزل بعدما بكلم الإمام باب الصلاة، ى1ب داود: وأبو ١(، )م٩١ أحد الإمام أحرجه )١( 
مجنالإمام نزول يعد الكلام ل حاء ما باب الخمعة، كتاب والرمذى: (، ١١٢٠)رقم اكر، 
رنماكر، عن الزول بعد والقيام اتكلأم باب _، محاب ائي: والن٥(،  ١٧)رنم اكر، 

اكر،عن الإمام نزول بعد الكلام ل حاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٤١٩)
ذيجههظنة.أنس حدبث، من ر؛م)بااا(، 



^قضاه1همهمه4اسمماسنيحتبل ٥٨٢

قمحذمحرزالإنينلأذ نبش، لِتزقزق!_ ئئوط 
الصلاةمحقي للعدو الصلاة مض الإنتحلأفتي حار إدا لأنه للعير؛ الصلاة 

ين؛تجلب الإمام دال,في عذر• بعثر الإنتحلأف جواز عل يدو ما وعنه؛ 
لأ؟دهلأيبجءل١^؛ الأَمي خضن لأ:محإذا الناس: الأتي ينل ١.^، 
ىنلأىا٢'.ؤاحاJ، فأJلمثئوط ٩ س 

صوبونابخ\0:

كانمحطِفيءمحمحثمإذا 
ذأصئا،صإذاكائإناتا.

•ئامرطحضورهللحهJها والتايه:تئلاط؛

تكوفأف من فلابد ؛ ١^٠٨٠٥من الإحرام تكبثره لأ0 حدا؛ صعيف قياس [ ]١ 
لها،ثزط إما ف؛هءات بماو ما أعل بل الصلاة، يى فليستا ا-محلبتان أما طهارة. عل 
الطهارة.لها يئرؤث فلا 

يجورواله الصّلاة، يتول ش يتولامحا أذ يئرؤل لا أد4 الصحيح، هو وهدا ]٢[ 
الثامحه،والثاف الأؤل،، ا-محله واحد نحلنا أف يجور بل آحر، تنل واجد يتولامحا أف 

عئصل.اكوي لأف الصلاة؛ وثالث 

القنا٥^^١^١>.]٣[ 







٥٨٥ةئوااسلأةرواو،سلأةاثبمدت، 

ثتقضإوتوكيد؛ تأكيد فيها فيجوز والئأكيد، كاائن؛ي الو■؟٠١?،، بجون 
هأنت أؤثلر تعال اش قال هده كيلك تاو>ل:ا؟[ ه مدكيه1 بمد أ؛تيس 

الوجهان.فيجوز رروةتت،،ا يقل! ولم اء ]المرملات؛١ 

يدلإثإ القراءة، وجوي، عدم عل يدل لا تعال— ال،ه —رحمه ٠ أحمدر الإمام وئص 
ولمقرأ*• ثاء ما موهت ثيء فيه *ليس قال؛ ولهدا معم؛ ثيء وجويت عدم عل 

فيقزأتحديد، غر من ولكن يقرأ، ائه معناه هرأ* ثاء *ما هال،؛ فإذا قرأ؛ا شاء ُإن بمل• 
يثاء.ما 

ولكنبمعنى، الأية تستقل لم ؤإذ ثاء، ما يمزأ أو4 ^^^؛ كلامه و٠لاهر 
تكفيلا يقول،؛ لالرحن؛إا■[ ؤ فمثلا؛ بز.! ئنتقل أف اشترطوا الفقهاء 

لكن__، ينتقل لا لأما آيه؛ أما مع تكفي لا [ ٢١]؛^-_؛ قوه بز آيه أما مع 
يمعز.ثنتقل ولولم آيه يغمي ائت أحمد الإمام ظايركلام 

قيقول مثلا؛ معنى، لها ؤيكون منه، كلام سياق ل الأيه يسويا أل ؤيمكن 
لتكنهافتكوذآيه، ]الرخمن:أا■[ ثو>أوصه ؤ وكدا ويوا كدا فيهإ حقان الخؤ؛ وصف 
الخهلس؛،.كلام ؤ، سيقت، 

لأفلأ منه الم ق ذللئ، إلا تصغ لا اخثة وكوف ماءَةآية، اشتراط ؤإى 
يكونوقد بائه يكون فقاو القالودأا، وتحريك الأحكام، وبنان ا،لوعظة، باخله المقصود 
بغتراة.

ا٨٣/٢(،واكرحاهم)٢٢٦/٢اكي):أ(انظر: 



^قضاهانيهمصالإئماسبجءتبو ٥٨٦

وجبإحدامحا َفي وجب ما لأل ائ؛تأن؛ ِفي الأربئة هده وتشرط 
الآئرىثتاتجشضا'ا.

بثيء.ليت ءبؤ بلا وحطبه منها، ولابد ثزط، أما ثالث، لا قالوعطه ا ١ ] 

وعلعليه اش صل قبئأ أف يؤثالْ منه لابد يائه القول لعل افه خمد اشراط وأما 
يقولولتحطن، اثه الناس يكر كلمإ ا، ءاليهر وأش اممه، خمد حط_، إذا كان وسلم آله 

يدلوالثناء للحمد وملم آله وعل عليه اممه صل التح، فملارمة عليه، وأضر اممه خمد 
منه.لابد أيه 

باثزاطفالقول فيها، بزئ لا ؛^١؛ كانت، بالحمد ندا لم إذا اظه إة لإ 
قلتانلو بل فه® لهمد ا  ١١ت تقول بأف معتنة صيعة له يشرط لا لكؤر م ؤ قول الحمد 

كمي.الحمد« لك، \لمأ أو: عليه، ومحي !فه أخمئ. أو: ررأحمنالأهوأّتسنه، 
وقن.ثزط، أما يفلهئ فلا وملم آله وعل عليه اطه صل ال؛ي عل الصلاة وأما 

الفلاةأف فالئواب، عليل، تعليل اشتراطها ل المؤلف1، ذكزة' الدي التعليل أة مز 
•سرط لسستا وسلم اله وعل عليه الله صل الني عل 

ومالا؟ أم محفلور فيه فهل واحدة حفه عل اف الأنلوانممز قائل: قال فاذ 
حطتش.من، لابد فالحوابر: الخفتم؟ بين( الخنتة حكم 

الخطبهائتح أيه عل يدل بعا يآئ أذ فلأيي قائعا بقي ؤإف أئصل، والحلوس 
\لإ.م اتكلأم، من لماغ ّكت، أنت لئلاظن الثانث؛ 

الشاه،.،ا1غات._، ؛ JUJiليشهد ؛اب، العالم، كتاب، الخارى،; أحرجه الودلع، ح3لة ل ه فعله نه ما 
رقمرلقطثها، وشجرها وحلاها وصيدها مكة تحريم باب ايع، كتاب وملم؛ (، ١٠٤)رنم 

هجهقتئ'العدوى شريح أب حديث من (، ١٣٥٤)



٥٨٧ممباسلأةربابسلأةابمة( 

محل

عنزة:ثلاث زئقها 

منتر0؛عل نحلب لكن . البي لأل عال؛ موصع أو منم عل تجلب أف 
ثلآ؛ةأبمغفىابمما"ل

أزد،لكن ذ أو \ي ذJءلأةمالكن ؛، ٥١اسل ]١[ 
ا>ستعإلخ.عدم من أول الخمعة حطبه ي الصوت مكم فاستعإل هذا وعل 

ضغووفلأ:يجوو؟حرج ما أول الماس يئن ؛؛ jiهناك وكان 
أبوايينمه لأيه اخله؛ ق الصوت مكم اسعإل يجور لا إثه قال؛ يعضهم 

الماسعل جديدا حج ثيء كل وهكذا اجيهم، مل ئوصع أف من ومنعوا المهود، 
الخيئ.فيه ما عل الأمر يسممؤ ثم فيه، يتنازعوف الناس يجد 

الإعلام،ق أبلع لأو4 المهللوثة، الأمور من الصنت< مكم اسعإل أف فالصواب: 
له:قال الأذاف رأى الذي ربه عبد بن نيد بن اممه لعبد البي. قال يقذ 

رمح.بمتقالطلب عبد بن العباس عمه وأمر ٠ مناكااُ صوئا أندى هإيه بلال عل ارألقه 
الصوت،جهوري كان لاثه ٠؛ أدبزوار الذين الصحابه يثادي أف الْلائمإ رنة عق 

فهوأول.فيه الصوت ارمع ئإ كاف الإعلام به مصي ما أف عل هذا فدل 
(،٤٩٩)رقم الأذان، كيف باب، الصلاة، كتاب، داود: وأبو )ة/م؛(، أحمد الإمام أفرجه )١( 

الأذان،كتاب، ماجه: وابن (، ١٨٩رنم)الأذان، بدء ق حاء ما باب، الصلاة، كتاب، والترمذي: 
Jbjبن اش عبد حديث، من ^١(، ٠ رقم)٦ الأذان، بدء بابظ 

نهتهنبمته.العباس حديث س (،  ١٧٧٥)رقم حشن، عروة ل باب الخهاد، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 



^قضاه1نيمه4اسمماسبجص ٥٨٨

ررلكذ:  jliيم\ة\ لأف ي أول إذا ئنودْ بجث ثتلإ أف اش: 
ا.١^UU وؤا0 المنمتلممعلئهم،، صعد المئ.إدا 

عاو؟ميأوئزضع عل كنته واأوئ U إذف: هائل: تال فإذا 
وانفعالاتهالخطيث« يروق الناس كول لأف المئاهدة؛ وهى عظيمة الفانية نقول! 

إذاوسلم آله وعل عليه افه صل اللمي وكان فقهل، صوثه سمعوا إذا مما ألإ وتأرايؤ 
يثللأ وهاJا يتأر، أف ^bJ ٠، صودةُ وءلأ عصته، واشتiJ ءينا٥، \حوذ حطب 

أومزتآنوئ الخهليس، حال من سحه جاءت إذا ولهذا عال؛ موضع عل كان إذا إلا 
يناهد.حين الخطيس، كاثم تأثيرها يكن لم 

سمعوهافإذا كثثوا، منها الناس يتأثر حطبه الماس أمام الخهلسب يئطب فالآل، 
الخطبةهي هلهدْ القائل: يقول قد بل المأر، ذاك حا لميتآروا الشريط ق مثجئه 

لاثهلميتأثر.حقةقديمة؛ لعلها منفلأن؟ الميّمغناها 
لهمشاهدتنا تكون هل عئطب، وهو الملفاز عير شاهدناه لو أيما كيلك 

عالموضع عل يكوف أف يسن نقول؛ ولهذا لا؛ الجواب• مباثره؟ له كمشاُدتنا 
أوبأعينهم، لكن الخطين، يثاهدوف حاضرين قوم ق رأيخم ما ولكن الماس• لراْ 

إذاإلا يتقيد لا أبدا، يتفيدوف لا يستقيد.ول؟ فهل بأعنهم لكن اينلم يشاهدوف 
١^^،.سة أف ال؛ه أراذ 

ببمم،مث لأيه يحل؛ إذا الثانم، حول من عل يتلمم الفقهاء قال [ ١ ] 
العام.اللام الماس عل أمل إذا يئ؛ ئأ 

جابرخ.بمتن.حديث من (، ٨٦٧)رنم والخطة، الصلاة نحقق، باب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه 



٥٨٩ةتاباسلآة)باو،هلأةايت( 

Mالئ ررلكذ قال: ص انن لأف محز؛  ٣٠إذا هز آذ الثالئ؛ 
وظإ.<محلا عئلس ثم بحطب، بموم ثم المزيف، يمثأ حش المي صعد إدا يبلس 

آبوداود.رواْ بحطب،ا يقوم ثم 

اللام؟هذا ود بجب وهل 

\و[ؤئ.عن مقط يمحي نس به قام فإذا الكفاية، عل بجب ابواب،• 
عيواقثم؟رد الراديوأذ عر يسلم حطسا سمعنا إذا ثمن، فهل 

الحواب:لأ؛هلأظادا.
الكرام!ايتمعوو ابما يقول؛ يسلم الراديو عر مديعا سمعنا إذا نجن، فهل 

اللام؟رد أف اطه،، ورحمة عليكم رراللام 
متمعوو.ونحن المستمعين، عل يثئلم لأيه نعم؛ الخوامح-،! 

منه؟الفائدْ ما يسمع لا الذي الرد ولكن هيل• فإو 
كفاية.فزصى لكنه الأل، ندعوله اننا يعني! الدعاء، حموو فالخوابر! 

وزدالمزض هذا عنا أنمط الناس مى أحدا أو ثنلمم نحن هل النظز! ؤيبقى 
اللام؟

السلام.رد وحينئذ راءتتأ، رن1للم ض - الدمة سعل الأصل إدن محنلم. لا الحوامح،! 
سين،ض ١^ يكوئ الإذاعات بمص لأف ئنلمم، مز الملي كان فإذا 
فهلرذُ؟

اللام،،.ر>ءاليكم نقول! الواضحة، باللام عليكم،، ءاللأم قال! إذا الخوانر! 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجينل

لكذالهِ. ذثوذ إل محاو: ظنأ ;ن خاُن لأة ^٤١؛ نحك أف ١^١؛؛; 
حالنا،نحل كان انه حديك ممذ بحطن،، يقوم يم هئلز، ثم محاج، نحلب 

بدؤنه.تجنل اقصود لأل بنط؛ دلك، وليس وابوداود. مسلم وواْ كدب. ممد 
،^١٢حلنه لآ؟آا ثمزا;بم،؛ ^^، و يزنى أف \لجو: 

الأول•مأشبهت مفرؤغ، ذكر محها ويف 
بنا"قكلم روى ج ةص1اا'؛ أو دنس أو نس عو يشد أو الثادس: 

علمتوكئا ممام ا-إؤمعه، معه يئهديا اممه. رثول عل ويدن ض.' جري 
ءلإ؛اتحممات ؛٤^١ت علته وأش ؛، ٧٥١نحمد عصا، أؤ منس، أو تيف، 

أمسلئإثيء معه يآكذ لم مإف له، أمكن دلك ذزلألأ داود• ابو رواه مباركات• 
وسكنه،.حنثه عند أرنله، أو يمنه، شناله 

اشح1ل؛و وأموي له أمكن ذلك لأف عاليه؛ تكد مما ع؛رمحا أو يعني: [ ١ ت 
اعتياد؛بدون لووص مما الكليات إطلاق ق أموي الغالسر ق ولأيه جنمه؛ يتعب، لئلا 

بعينههومقصود هل عصا أو قوص أو متما عل اعتياده هل الحالعاءت احتلف ولهدا 
لي؟مقصود أو 

أوقومن؛متفإ عل يشد أل ينبغي واثه يعنيه، مقصود إله قال(؛ من العلياء فمن 
والقوسالئقاد-ا، قطع فيه الذي باليمج انتصز الإسلام وأف المساإمان، لعزة إظهارا 
اوالئهام.إرّفيه الذي 

رنمقوس، عل نحطب الرجل باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو ٢(، ١ ٢ أحمد)؛/ الإمام حرجه أا 
الكلمى}؛.ظحزن بن الحكم حديث، من (، ١ ٠  ٩٦)



٥٩١ةت1باسلأة)وابء،لأةابمت( 

هذاعل مواء الاثكاء، هو والقصود لعمم، مقصود هذا إف قال! من ومنهم 
فقط.اتمامحا وي ؤإثإ مصي، يوف هذه عل ايكا .ؤ الني، دأن همذا' أوعل 

ا-اثمعة،عم ق كاقل-_، ليس ا-ئعة ق الخهلسن، أ0 عل دليل أيصا هذا وق 
حاءؤإذا الياء، إل أصبعه ري اممه ذكز حاء ؤإذا _^^، ا-بمنة عم ق ذالخهلسن، 

لا.ا-إءم.عة ق لكي ذلك، أسه وما وهزها، مده مال انفعال فيه ثيء 

يشلوقام واحد حطتنا والله ^ ١٥عامي رجل نقرسا ست؛ن مل جاءف ولهذا 
ها.يشئ، ؤإما هنا ينممت، ؤإما وكذا، كذا يقول مال: كف،؟ له: قلئ صوته، ؤيعل 
لأفالوصع؛ هال.ا عم ق لكن الناس محمس كان ؤإف هذا منرؤع، غثو هذا نعم، 

ليسلكل _« ثهاله >اأنثالث، ا،لؤلف، قال ولهذا اوعق؛ هنا اكوي 
مابمحرك'يعني• ونكتهما® ر'أوأننله،اعئدجنتيه ١^•^ عل 

ي؛يقوم ابمة لصلاة الأئل الأذاف أدو إذا الثندان بعض ق قائل: قال فان 
ا-إئكلم؟فيا بالعوق، نحلب الثال الأذان ومت، جاء إذا حش العربية، بعم اظه برجه 

ابما،هفيضململإضيألظ،يل
القرآن،ق إلا واردا ليس العريأ باللسان التعبد لأف بالعربية؛ للحلجه حاجه ولا 
رسولؤمن ١رثلث١ وما ؤ تعالت افه مال بلسايم؛ ^؛٤^ لهؤلاء ستذ أف نريد كنا ؤإذا 

هؤلأ5بلسان يتكلم أف ق فائدْ وأي تإبراهمم'؛ء ه  ٢١٢٤لثبغن^■ هممي، إ-دّايا إلا 
وهلءاوإملألهلم، عليهم الومت، إطاله إلا  albl؛فيه فليس بالحرق؟! به يآق ثم القوم 

مطلوب.عم 



اء4دبذحنيلالإمام ص ي الئاي ض اصيق  ٥٩٢

إعزاصاجانبيه أحد إل اليثاتؤ ِفي لأف وجهه؛ تلماء مصي أف السادعت 
صفيابمساهم

حطبإدا . اممه ومول كاف ت هال جابوا لأف صوثه؛ يرخ أف الثامن؛ 
راص1حفممول؛ جيش، مئدو كانة عصبه، وامتد صوئة، وعلا عينآه ا•مت 

عندهمواحب كاد4 البلاد بعض ففي الخطبه، مبل للدرس بالنسة هائل؛ قال فإذ 
الحكم؟ما الطبه، مبل درس بإلقا؛ أوغترْ الخطيب يقوم أف يثعي اثه 

الخطبهموضع ق لكن إذ لاه الثق؛ فائدة تدهب وبدعة علط ط! فالحواب! 
عنبه والثهوا الناس، حديذ صار الخطته موضع عتر ق لكن ؤإن منه، قائده فلا 

الفائده؟فضاعت، اخك، 

قال:م. النلاأ؟« شع ررهل للأض: البث. قول قائل: قال فإذ 
ظهماك.وت،؟

اممزاأؤذئينعإرت5مب،يأو لوأذذ فهوايقازبا لا، فالحواث 
يييهسا.فإثه مثلا لصممه ا،لودذ يسمع ولا قريتا الإنسان فلولكن لكولك،، 
مزرا؛ليكوذ يا-قلته؛ مثأرا يكوف وأذ صوثه، يرخ أذ اُظبه آداُبا من [ ١ ل 

عصثه،وامتد صند4، وعلأ عننا٥، اومذ حطّت، إدا ه البي كان جابر■ ل؛وبب 
ؤنثاتم«.النيئ- ررطبمىا-:ض: شكاكض.ئمح،:ئول: 

النداء،سهع من عل السجد إتيان بجب باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب مسالم؛ أحرجه ( ١ ) 
ق.بمثه.هريرة ش حديث من (، ٦٥٣)رقم 



٥٩٢ةت1وااسثة)ب1ب،ملأةاست( 

ا،.\با كتاب الحديث محر محإل ات ارأتابندا ؤيقول؛ 

قنستغالمحدئول، أحييها كإ بندرا أما ارم ^j(! وليس ' JناJا١ر ررأما يقول! [ ١ ] 
هنا؛لها وجه ولا كيسه، من جاءت الثم وهدم يندا، أما ررم يقول؛ الإخوان يعص 

لأل»أثابماكلأمطذ.
لأيهثظر؛ فيه هذا لكن آحر، إل أسلويت، من للانتقال حا يور اما فيل! وفد 

تزرووكنه بموضع، أش ئإ بما يأق لكان آحر إل أسلوب من ببما يوش كان لو 
للدخول ١٠٠يزر أذ الصحح؛ هو هذا الكلام، أو ا-ئ؛ه موضع إل للدخول حا 
•لموضع اي 

إليه.١^١ف، محو.ف - الضؤ عل مبني ااأما؛*١٠٠٠ وقوله؛ 

الحديث،وهوحير حدين،، اش فكتاب، اممهءا كثاب الحد<دثؤ راحيَ أف ثك لا ا ٢ ] 
نطلمه.خنيثه وجه، كز من نحرم 

صحتااإري(ا؛إذ كتاب الحديث أصدى رافان يقول؛ إخواننا يعص سمع وقد 
يصحلم ؤإف والرأس، العم( فعل الثسوJ( عن اللمظ •يذا الحنله هذه 
والعدJ(الخم، ق الصدق ق نحريه الخميه لأف حمة؛ الحديث، بخس قد فائه 

وليسفقهل، للكلام وصما إد،ايكون والصدى ذللث،. وغم المنٌ، ؤإصلاح ِمحم، اي 
لكلكلأم،؛لسمِسالكلأم.

•حم١٠ ^ ٠١قوله؛ إل أئزب وهى إذ ٠١يقول؛ ش أيضا وهناك 

حامحديث من (، ٨٦٧)رنم والخطبة، الصلاة غشم، باب الخمعة، كاب الم: محرجه أ ا
قهمحن.



سقضاهاهمهمصاسممأسنيضل ٠٩٤

'هصلأقا'ا« ئئو.نء؛ ص، اهمرا'ا ح محثدا"، غذي م ذ.ون' 
ممإا'وزلآة1لإفىالإم.

وعلعلثه الله صل محمدا؛ هدي  ١١والمنهج السلوك ت يعني الهدي؛، رروحثر ا ]١ 
محصلفالكتاب الثريعه، به كصل ما وعندنا ثريعه، الأف عندنا فصار وسئلم. آله 

الخدفن،.وهوحير الله كتاب فالكتاب الله.، رسول مئهاج والشريعة الشريحة، به 
ؤوستحالت اممه قال وقد حديثا، سمى القرآف أف عل دليل الحدث هذا وق 

اء:بخ[.]اكه حدكا يزآش آثدى 

ليسفيها فالحاديث، الدنيا أمور أما الدين، أمور به والمراد أمر، جع الأمور• ]٢[ 
ثرعق.ببدعة 

اشغما هي البدعه لأن ^١!؛ محدثة كل يعني: ؛؛ بن>عة»^J4ررو'قل وقوله؛ 
واخدث•

ضلالهقاما الخير يريد وانه هدى، عل اثة صاحثها زعم ؤإف حتى صلاله ]٣[ 
لأنزهمناهِإلأبما.

اللهصل الرسول يعلمنه الذي الحديث هذا بتن جتغ كيف مائل؛ قال فإذ [ ت٤ 
قلهحشنه ئتة الإسلام ق نى راس ه.' قوله وبئن اخك ق وملم آله وعل علميه 

أمئ،ثأ;مسضوبماإد؛نممم«"؟
تناقض،فيه يمع أذ يمكن لا ايله. رسول عن صح ما إف فه، الحمد قلتان 

الدين،يدعه هي ءاثؤالألأْؤئم اومول أرادها التي فالبدعة المهم، ق التناقص ؤإيإ 
تمدالثهبن جرير حديث من (، ١ ٠ ١ رقم)٧ الصدقة، عل الحث -، jIjالزكاة، كتاب لم: محرجه أا 



٥٩٥ةت1دااسلأة)بمبجاسات( 

ممط؛زلا ء عي من بظ ئزتا، وئلأ خك أذ:قوذو اف-خ: 
لإتمُأأغصاال

اشه:موُل:نمثزثوو ئال: ءث ززى ج امحه؛ صت الناثز: 
واممحرواالصلأْ محاطيلوا فئهه، مذ ْسه حطسه وئمحر الرجل صلاة طول ررإو 

أوقنلأ.قولا أو عقيدة كان سواء يئتيع، لم بدين الإنسان أفهقآ 
الرادخنثئا( ئنة الإسلام ق نس ؛رمخ اممه رسول فيها نال التي والسمة 

أمأتتبصرة الرجل جاء جما قالها ه الثذ أف يدلتل السق، تفيد بمي• الفعل، حا 
العملنتن هذا فإف الصدقة، عل وملم أثه وعل عليه اش صل السذ حئ أذ بعد يده 

تع.له والاس الماس، أول( فكان الثق، •مذه 
المصحم،تميط كثق مثرؤع، لأم ومياه كان ما المراد؛السقت يهال،؛ أو 

كانؤإذ حنثنه، سنة أما سالئ، لا فهذه ذللث،، أمنة وما الدارس، وبناء وحمعه، ؤإعرابه 
الأدلأ.تاكلم وبذلك، وملم، وعلآله عليه اش صل اي عهد 3، أصلها يوجد لم 

أيصاوصار اخلبه، ق ترسل إذا المنثصثاأ مى هن>ا أذ ملث، ولا صحح، [ ١ ت 
أيصافهذا ذلك،، أئنة ما أو الموُتج، محوة ق يزيد بأذ الأنتاه يوحس، ما ينعل أحيايا 

الطلوثة.الأمور مذ 

إلLVامتدقتالحاجهأ^^ثامنئألبجاظهُهذلأإذا 

يامرععاربن حديثه من (، ٨٦رقم)٩ والخطبة، الصلاة نحفيم، باب، الخمعة، كتاب، ت لم مأخرجه )١( 



سقضاهاينيصالإئمأصنيءتيو ٥٩٦

يعظ؛م اممب، رئوو عل الصلاة يم فء، بالحمد سدأ رنينها، عشزت الحائي 
ذي:اولأثبمأذهثائهكانجدأاصشِ، ألحتن، ائ 

دهؤأئمي«ااُ.؛ ٥١بحمد 

فعلذللث،، أفته وما إيضاح، نيادة أوإل بسط إل بماج الموصؤغ كان بأف المملويل، 
الممصيت.فالأئصل ؤإلأ إليه، تدئوالخاخه ما 

■i ُآ جرتوقد موضعها؟ يكون أين الأية يدكر ولم التشهد، ا،لؤلمإ يدكر لم [ ١ ] 
محارثم ؤمن سق، ل،ا كالدليل لتكورن اخو؛ آخر 3، الأيه تكوف أف الخظباء عائم 
علمحن، اض دالآا<ت، أتى ام بمل يدئوإل كان إذا فه للخك، المايب اوئ 

فنوم

فالتشهدؤإلأ ، ^٥١٥ااؤلف_ا مى تقصرا يعتر هذا ولكي التشهد، يذكر ولم 
حطبهأصحابه بملم وملم آله وعل عليه افه صل البي كان الحطبه، ق مهللوب أص 

والتشهدُ ورموله،ار هميه محمدا أن وأنهي ١^،، إلا إلأ لا أذ اروأنهل وفيها! الخا-جة، 
ؤإثثركن، فيها التشهد إف قال؛ الحلكاء بعص إو بل اقثة، ق كا-قمد ثهلبة اق 
تشهد.فيها ليس حطتة يصح لا 

يتكلمقام الحمعة صلاة من الإمام انتهى إذا الأف الناس بعفن ئايوت قال فإذ 
حائز؟هذا فهل الناس ويعظ 

٢(،١ ١ )٨ رنم النكاح، حهلبة ق باب الكاح، كتاب وأبوداود! (، ٣٩٢/ )١ أحمد الإمام أحرجه ( ١) 
الخمعة،كتاب ت اش والن(، ١١٠٥رنم)الكاح، حطبة ل حاء ما باب الكاح، نحاب والترمذي: 

(، ١٨٩٢)رقم النكاح، حطبة باب النكاح، كتاب ماجه! وابن (، ١٤٠٤)رقم الخطية، كيفية باب 
•قتكمحفبمف• مسعود بن اف عيد حديث من 





٥٩٨

ئال:اشَممال لأف ١!^؛ م الإنام هز أولأأ0لة\أذَا عم: اق)ث 
ارلكلالثائب: محال الأداف. يعتي: الضموهلا-ةتعت:آ[ روي_ بن للماؤف ؤإدا 

بموم ه اض ونول عهد عل المئؤ، عل الإمام يحف إدا اُبمعؤ يوم النداء 
ح١^؛،. ززاة اقوغاا'« النلاة راد الءز زكي ءف، لكف م زصز، 

نشزوئا
يه.الأحكام فتعلمت ١^، يزول جم، 

لأةلم:»1؛ ؤإف فيض الماس بعض ت;>تي لا ال٠لان للالدحماة كان ؤإذا 
اذزاله، لأثدما قال: انحرائا الثال2لان من رأى إذا العامة- اشَ أل -نالماس بعض 

دعاءالمولث: قال كإ له الدعاء لأف يالهداغ؛ له ادعوا علط، وهدا اه، ^^٤،، بأف عليه 
غانا.الرعه صلاح إذبصلاحه عموما؛ للم.سدير؛، 
مدكرات،عنده كان ولو علإة اممه ممل أذ للأمام يد.عو هل قاتل: قال فإو 

يالهداية؟يدعوله أو 

اهداراللهلم قال: إذا ولكن طاعته، ق علإة يطيل أف تعال افن يدعو فالخواب،: 
يهلثوذأوقد طاعتك،؛، ق علإه ررأطل لقوله: صطتوف لا قد الماس لأف أحس؛ الإمام® 

لهدعا إذا لكن الإض، نء طول أف إلا ئإ له ولمس الإمام، ض الداض هدا أف 
احثن.فهدا والاستقامة، البطاثة وصلاح واكوفيق بالهداية 

بتا،بت، لكنها نداء'، تحم لأتجا فبت،؛ هوالإقانئ، اكال؛ج الداة [ ١ ] 
مالزوال، هو الذي الومن، يحول عند يودو أيه أي الماس، بعض ظنه الذي وهذا 

انهرمقاف ق مكتوم ام وابن بلال أذان ل ووي ما ينبه ثانيه، مرْ دتؤذن بجرالإمام 



٥٩٩ةتابااسلأة)وابسلأتاسسة( 

١^١٥زةمأوتُه تق، محاذ لإو ١^١؛؛ وأم  ٥١الأذاف زين 
زالإيامةئالخطيه، للإعلأم والش ^^،، Ijبلاعلام مئزؤع وهو بنده، 
الصلاة.بقيام 

وذللت،تتقيإ؛ ولا شادئ الزوايه هده فإف ٠، هذا؛ ؤيصعد هذا تنزل، أذ إلا يينه،ا ليس 
لاماظلكن ؤإذا نانطلم«رى ثثوقظ ُئوا ٌ بلأي: أذان j الئت. لمزي 
وليسهذا عئئل أف يخكن فهل ضم، حتى القائم ولإرجاع بمحر حتى النائم 
زقاأدانيا بض أف لأثق ولذلك، لأيكن؛ هذاَ؟أ ؤبمد هذا أذ:زو إلا محنها 
للأل^ور•يئسع 

ومح،قيد الشمس ارتملع عند ا-اقمعة صلاة ق ا الحنابلة٠ عند الزمحتا أولط ؛ا ]١ 
الشمسارماع وكوذَ؛عد أذ ا-إثثعة يوم الأوي الأذان ق المنرؤع فيكون هذا وعل 

النادئ،إلا لذشيث لأنه ^١؛ يميد لا الزنتؤ  iJuق،الأذاذ لم ^، بمقدار 
نأ١^، ئ\و< إذا إلأ الأز]، الأذاذ ثوذف لأ ئذ ذكتؤ من القي عن وكذلاثه 

الوي.j له مثه لا فهذا الئاي، الأذاذ ؤتزذف الإلكم ياق أوثلاُث، دسن بعد 
بساعةالزواي مو أي: أو٥^٥١، بساعة ١^٠^، مل يكوذ أف يكوف ما فأحس 

الثان.الأذاذ أدذ إذا للحضور الناس يما حتى أويلخوها، 

بلال•،أذان سحوركم س يمنعنكم •لا النكا قرل باب المحرم، كتاب البخاري• أخرجه ، ١١
يودنانهل باب الأذان، كتاب الناتئ: وأحرجه قوله، من محمد بن القاسم عن (، ١٩١رنم)٨ 

ة؛هعها•ءاسة عن (، ٦٣٩رقم)أوزادي، معا 
بابالصيام، كاب وملم: (، ٦٢رنم)١ الفجر، قل الأذان باب الأذان، كاب الخاوي: أزجه ( ٢١

عود.مبن اممه عاد حديث، من (، ١ ٠ رنم)٣٩ الفجر، بهللؤع محمل الصوم ل ااا.حول أن بيان 
(.١٣٣والفروع)٣;١(،  ٤٣/١>والمحرر (، ١١١الهداية)ص:انظر: )٣( 





ه1وااسلأة)وابه،لأةاست(

المواتُاا.ض ثها صياثه العصسسا؛ ومواضع الطئق، ق فغلها ؤلهداأيح 

٠•وثاجرر بر كل حلفن نصق أل السابق يقهبمتن جابر بمحدث أولا• 
الأئمةحلفن يصلوف زالوا ما السالمير؛( قاف المسلمين، عمل من هذا أف ثاسا• 

بر•عل ليسوا وهم ا"بمنه، يقيموف الذين 

مذكان ما أف ا،لولم، كلام وظاهئ الغلاهتة، الإسلام شعائر مذ أما ئالئات 
لأو4الفاجر؛ أذاق ثصح وعليه والفاجر، البث مذ يصح فإية الظاهرة الإسلام شعائر 

أفالأذان ق يئرؤل إثئ لآءها،دقت العالياء قال ثم ؤمن الظاهرة• الإسلام شعائر مذ 
ولوظاهتا.عدلا ا،لؤدل يكوف 

نحاملا أف لزم فاجر حلفن محل لا يلنات فلو واحد، بإمام قئثص أما رائعات 
فاجزا.الإمام كان إذا أبدا ابمه 

الهلريقق الصلاه وأل ا؛ئمعة، خصائص من ليس هذا أل الصحيح ]١[ 
مثل~يعنيت العصت، مواضع وأما ضعيف. الهلريق ق الصلاة عن والنهل صحيحئ، 

والصححبأس، فلا ا-إئمعه فيها فتصل المحي" حول معموبه الأرصن تكول أل 
حيثلكنه صحيحه، المغصوبة الأرضن ق الصلاة وأن ا-بمئة، عير حش انه 

وزدالنهل بل الصلاة، عن يرذ لم النهي لأف فصحيحه؛ الصلاة وأما صاحبها، منعها 
مق5ه.إدف فايتهه العم،، عن 

الصلاة،بطلت عضت،، مكان ق فصلى حرام* مكان ق لانخل ٠ فلو٥؛^،؛ 
هريرةأبي( حدث من (، ٥٧الكبرتم،)؟/ نن الق واليهمي، (، ٥٧الدارممي)آ/ حرجه أ١ 



سقضاهانينيهعالإئمأسبجضل

محل

كليهمأِق زكعتي، جب نحل ١^^٥ وأقيمت ثزل، ا-ظبه مى مغ إدا 
،.......ؤلاخملع وكئهرو\لؤت\ة0 ومورة، ه اكشيمنث> ئيي■ ,بمي د-ؤاددثنث ومحنه 

^^بهإخنامها(اصمح
حاؤج؛أص فهو الأوض، اغممامح-، الاغممايط، عن ولكي الصلاة، عن ليس إدف 

أئبثوما الوضوء وماء السرة كثوُس، الغصوبات، حمح ق الثا•جح القول كان ولهدا 
للصحة.ثزطا ليس التحت، عدم أ0 ذلكات 

؟الصرار المحد ق الئلأة .ممر U قائل: قال فإن 
قال:عنه، نش سال اف، لأل ثصح؛ لا الصزاو مجي. ق الصلاة فالحواب: 

١[.• ]اكوة:خ ه أبدا فه ئمتِ ألؤ 

ليتالصراوحلال، مجد أوص ولهذا كالمغصوين،؛ ليس الصرار ومجد 
صلاثه.يطللم، الصزار مسجد ق فلوصل عنها، مئهي فته الصلاه لكن حراما، 

الأوقاف،،لها والباف معصوبة، أرص عل مبنيه الماجد بعص قائل: قال فاق 
فيه؟الصلاة من ؟^٤ الماس فمص 

عصته.ثن عر والأم الصلاة، ثصح ايه ١^.^^ القول فالحوانؤ: 
بالقراءة.فيها علهئ أيه ا-ؤمعة حصائص مى هدا [ ١ ] 

القامة،كتاب، لم: وم(، ١٧٤١رقم)متى، أيام الخطبة بابه الحج، كتاب، البخاري: أحرجه ( ١] 
ئًهنبمن.بكرة أي حدبث، من (، ١  ٦٧٩رقم)الدهاء، تحريم تغليفل باب، 



هاو،اسلأةربابسلأقاصت(

المنشمحبأف إلا أجزأه، فها الكتاد_، أم بعد به هزأ ومه، عن ا-قلف ومو 
عال؛هريره ابو نوى و والعاشيه؛ سح أو والناشن، وا-إثماءة فيها يمرأ أف 

ا-امحئعه,ا-لدئعةرالمتاق؛رتي <.يمزأينونه ٤١١رئول سممن، 
واُبمعؤالمحدين بمرأف س اش وسول لكف مال؛ بستر بن المحاق وص 

!.^؛•٧٠روامحا آلخنسوه حدث أنتك و ا'لآ،له ره أنم ي_ؤثج 

محل

اشمث.لأل بجا؛ قوم لم ام واجدةِفي بجمعة الغز أتكذ وش 
معللأما جاز؛ بخا أكثر إل احتج ؤإن واحدة. حمع< إلا يقيموا لم وحلماءه 

عيي.صلاه ولأمتا لخارإحماعا، يكتر، عز من جوائ لط العيمؤ لأمصار اق 
•.......ا.......٠.....اهاجةهلمرط فغلهالموصع؛نْع مجاز 

عللكومم الأجت،إع؛ وتأكيد الكثر، ا-ظق اجتءاغ \عإإ—.' —واف والحكنه 
الئسوف،وي العيد، ول ا-بممعة، ق إلهائك.' بالقراءة ايهز يتن ولهل،ا واحد؛ قارئ 

إمامعل محن عدد أكز بكول الماص، فيها عشع صلوات لأما الامينقاء؛ وق 
محتمحوف،ولا محورة يقرا وهذا محورة، يقرأ هذا الريه فإف السرية، بخلاف واحي. 

قراءةعل الق اجماع أجل مى الجاعة ل بالقراءة فيه بجهر الليل أينا وكذلك 
واحدة.

للحاجة:المندد جواز عل امحتدل ح المزلف [ ١ ] 

وأحذ•م، عده دصّلول المالث القزن منذ المسلمل فإف السالميرن، بفعل أولا؛ 
حجه.وهذه كابر، عن صاغزا ذلك الماص 



سقضاهايهمه4اسمماسبجضل

حاجة،عؤ من بمجنا yaَفي صلثت، قإل الثالثه. محر نإ يجئمة امتنيا ؤإن 
لأنهالصحيحة؛ هئ الثامه أف وعئتمل الصحيحة، محهي الإمام جعة ؤإحداجما 

لألأول؛ والأول بعدها، ما يذسدها لا صحتها وبعد مسدها، ما قدمها ي٢ 
-لإمثته.وJتطيلأ عليه، اءتئادا الأمام جعة مر صحح ثق 

^ممأصإذلأ،لألزذشأjادأزبمولشاإسائ 

العيد،مصل إل حرج وملم آله وعل عليه اش صل البي أن إل أشار ثانيأ• 
أصل.وهدا المجير ق بالصعثة يصل ءلال--ا \لي بى عل دخقأ 
الصحيحه،هي السابمه أف عقمل يقول،؛ يحني؛ الأول، التحلل تع هذا ا ١ ت 

الرميأويالممدم الإحرام، همة 3، الرمي هوبالممدم هل الثتى؟ يكوف بإذا ولكن 
اضحاكاف.بمم،ُىالأئوفيإiاتةابمة؟ 

ذللث،وعلل أول® والأول، هوالصحح، الأوو ر>إ0 الشيح يقول لكن 
للتعليلتابع مهدا وسطيلأ عليه، انماثا الإمام جثة مر تصحيح ق ارلأق قال! 

فإذاذللئ،« أمهنهم والناس الإمام صلاة إفاد متا أربعون أراد اءوتش الأول 
محنكونالأحياء، من حي مجد ق مثلا ناس فيجتمع بالصلاة، ينبقوثه يصنعون؟ 

القليلإلا معهم، يصلوذ البلي. أهل وكل الكم، ابابع 3، يصلوف والح،اعه الإمام 
سبىأف ونريد مسجدثا، ق الخمعه نصل أل نريد مرا أربحول نحن يقولول! منهم 
حيد؛تعليل وهذا باطله، صلاة كلهم والناس الإمام صلاة تكون لكي الإمام؛ حمته 

ضعنةيصل أن رحلا أمر أنه موقوئا: عل عن ٣(، ١ ٠ / اممرى)١ المن j المهقي أحرجه )١( 
أصحي.فطرأويوم الجديوم ق الناس 

 )Y( :انظر /Y(٢٤٩انمي ،) والثرح /Y(١ ٩ ١ الير ،) /Y(١٦٩والمدع.)





سثومطإئاجا.
ذممامخِسضثالآذوص/ 

إحدامحايصحح يعدو ل، لأئة إحدامحا؛ يسبق العلم مع إمامتها وجهاِل الماصى 
شهاذازنسوطال

طئها؟ءثمح
الثيئمت ظ. ث لَخائنا نناضمياوي:ئن لأو انثائها؛ أضئهإ 

^١٢لنغز بالأمى الإ-مام حث؛ بإحدامحا شأ-مم لأنة بالإحرام؛ 
يتحذىالاتساق قاف بالفعل أقيمت إذا ايه المسائل هذه ق والصحح ]١[ 

ا-لإئعهفيه أنتن في،ا صل امتلأ؛ فإذا فيه، فمل ا-إقثعه فيه تقام الذي الأول المسجد 
حمعه،مسجد هو أولا وصع الذي فالأول الزائد، ل كان إما الصرر لأف وذلك بعدم؛ 

امتلأفإن بعده، كان الذي المسجد فمي ١^؟ فإن فيه، يصل أل عل الإنسان فيحرص 
الصلاة.وصح مجد، أي ق فيصل ينلمم لا أوكان عاليه شى ؤإن • التايثح ففي 

علتشمه فيه فهذا باطنه، صلأو\كم ونقولت الصلاة، بإعادة العامه ثلزم أل أما 
الإسلام.هل.ا ثر بتيالناس، 

كانتالذي المسجد وأف إقانه، الأ<تنق ١^: الشحيح أف لما كق وفد ل٢;! 
•الصرار كمسجد حاء الذي هو والثاق هوالأصل، الخمعة فيه تقام 

مسجدق الجخة وأصتحت لتجديدج، القدير الجد هدم إذا ئاتلت قال فإف 



ممباسلأة)ئواصلأةاسات(

قفل

بمدلاك;ونجا ه دخوو يحد  ١jiiJi^؛ ه تحي ين قوز 
مودأثا وهقة. ؤ\ذ ٤!^، أن ٩ س تنلإا ثن ى محز، م ، وي 
ننافب عد ه اف زنوو بمغ ماو: عثاس ابن روى ج للجهاد؛ ثجور الوئت 

محأصلأئما وداوأ أصحابه ممدم ا-محمعة، يزم دلك يزاقق مرية، ^١"^ل، 
صا>ثا مماو: اش.زاة، محوضلزنوو محاو: اطب.Pأ-محهلم. زثوو نغ 
،٧٥١رمول محمال ألمهم، ثم معك أصل أذ أردت محمال! أصحابك؟<ا مدوتغ 1و( 

ا.)ا1نند(ا من عدوملماا ^؛ ٠٥أدركش ما الآرض ق ما أممثؤ رُلز 
فيه؟بالصلاة أزق فأثج أعيد؛ناؤ٥، ثم آحر، 

أزل.إليه فالقوو مه ا.بمة ;ممل قال: فإذا القاصي، إل ثزجع فالخواب: 
محهوأزل•ص حش موصعه ل اجمنه مام محاوت ؤإذا 

المستقيمالشباب ممآكن قاف صوما الأول المسجد إمام كان إف قائل• قال وإذ 
لهم؟محوو فهل زائدة ولولكنت محة إقامة مذ 

الإسلامعن خارجا رحلا كان إذ الصؤئ هذا وثقال،: محور. لا فالخواب: 
الأمورولاة مذ يصست، وقد الإسلام عن نحرجة لا صوفثه كانت ؤإذ إزالته، فالواجب 

عليه.الاختلاف محور فلا 

مريةق رواحه بن اه عبد بعث قصة ق عثاس ابن حل.يث [ ١ ] 

الخمعة،يوم المر ل حاء ما باب الحمعة، كتاب والم_مدىت (، ٢٢٤أحمل،)١/ الإمام أحرجه )١( 
(.٥٢٧رنم)



محواحعدبن الإمام ص ض اهام على المميق 

محهووون؛ابهاد؟ قوولم وهل 
وا؛زلإأاشفر، عن نحبس لا ا-اتمعه ت ئاو ;محهبمنه عمن لأو محور؛ إحدامحا: 

ولمتجن،محاثفزيناش.
لآ>اد(ضشمحتيداكاط:لأمحو؛ةزوى 

١^عي ذعت اك ثن؛ إقاتة ذ\و من تاب ض مال: اهِ. زثول أن 
تمر0،ا.ق يصحب لا أل 

ذهبتفهتا مع فأصل، أنحلث وقال: أصحابث، فمد؛ ا-إثمعة، يو؛ ذلك فواثق 
إذاوئتها يدحل ' ا،لدهس،ُمن الشهوو عل لأف ا-إقمعة؛ ومت يحول يعد ايريه 

يحلإنه يمول؛ من فنقول: للجهادا، ررنحوز ا.لؤلم،: فيقول ومح، قيد الشمس ارسنت، 
_؟!ونئ، 

لايدحلالظهر، ا-إئئعؤكومت، ومت، إف فمال: ا،لؤلمإ استدلال ق وقديعازصى 
وواحهبن افه عبئ ممر فيكون هذا وعل الشمس، والتإ إذا إلا يعني: الزوال، أثتاء إلا 

الومت،.يحول مبل نيؤؤيثنئ 

أ0نحرر لا فائه لها أدف فإذ لها، يودذ لم ما ينافر أذ بجور ايه والصحح 
ألثثعويرو ين ,للمأزق نردئ إدا ءامتوأ أقة ^^؛٦١ ثانق•ؤناق• افب لمول يسافر؛ 

ذللث،مبل وأما ا-بممعة. أذان عند الثص اممه فاوجت، ]ا-ادثعة:ه[ ذَؤأشه إق  ١٣؟
محلريق،بأهل يأل أف يمكنه كان إذا الأف أوقاتنا مثل ق حصوصا البقاء، يلزمه لا فإثه 

ا-اقئثه.فيها ويقي؛ البلاد، بعض عل يمج بحيلمؤ 
مج)ص:؛ا؛(،وسمر)>/م؛؛(،وموع)م/ماك



هاوااسلأةروابه،لأةاصة(

فضل

أنقش بمد،  j/Jpبمن )لا ذكزjاة، و 1^؛ أل£وء \ذثخمأ زمحي 
بؤالزاحن،إلا لاير ئا لأن شبمؤ؛ ثدرلك بؤ ٦^تقون ص ق بمش 

واجب'

هافب رسول أف لآ.بمن هميرْ ابو روى ج الثني؛ التبكثر ؤسشثب 
ناخنثن مببمن4، ص زج م اياثؤ نمل ابمتؤ اشل:زم ا>ثن قال: 

محثارب قكام الثالئؤ الثاعؤ و زح زنن قكام اك لثامؤ او 
الثاعؤق رخ ومي دجاجه، رب قكأثإ الث\؛ء الثاعؤ لب رخ ونس أرو، 

الدكز«حنون ي خضُت، الإئ؛ خزج ئإذا رج،؛بجه، ص الحاسة 
قئ،ظمحااأ•

]ا[حاوط،اوته:
كثموعنل ١^^ أو شو، تأ أه نحائ حث عيه.ئثا;ة الإنسان يكون أن 

ا-ئاثؤ؟

الراد.هو اكاف الحواب:

الصحيحي،رواية ق لاكز لم ؤإف الأول، الساعؤ 3، يعص زاغ، »م ونزله: 
اكاتؤ،.زالئاغؤ راح *ومي ففيه: الحديث،. سياق من مهم ولكن 

باب،الحمعة، كتاب ومسلم: (، ٨٨رنم)١ الخمعة، نفل باب الخمعة، كتاب البخاري؛ حرجه أا 
هريرة؛ْ.بمثئ.أي حديث، من (، ٨٥رنم)٠ الحمعة، يوم والسواك الطسا 



أح«دبذحنبلالإ،ام  ٥٥ش اه1ي؛ على المميق  ٦١٠

شررس الني.ت حديث ق ينزله كيف مثآحرا الإمام مدوم قائل• قال فإذ 
والثاعةالأول«س؟

أتأ1خد أنئ والظاهئ ^١^٣، الثّوو بفم ثنثش الإuم ؛1^^: 

للصلاةيركها مع الحائص مصت كإ الوجه هذا من ينقص إيه ث يقال أذ وعقمل 
ا-اثئع،هذا قياذة وهو ذلك من هوأممبمل ما لك الإمام أيبما أنت ويةالت افه. بأمر 

وتحلبج؛.وإزشادُئلم ابمع، ووجيةهذا 
مطليبه المراد ؤإثإ اكس، زوال بعد الدهاب معناه ليس الرواح وهذا 

ررفلأنالليل ق ولوكان راح'؛ ارفلأن نقول! الأف، عندنا الشهوره اللعه هو كإ الدهاب، 
•النهار أول ق ولوكان لكذا،ا راح 

المرادأو هأ لن حلأما اوواح؛ مطلي أي! ائثي، به؛ يراد زاغ® ررمن فقوله! 
ربعحلال ق كلها الساعات فتكون هذا وعل الشمس، زوال بعل أي! رخ٠٠ رامن 

•الرواح مطلق عل فهي ذهب، أي* ٠ررلحاا المراد أف فالصواب يعيد، وهذا ماعة، 
قءَةتجل اطه حكمة منه فيوحلم. العمل، بتفاوُت، الأحر تفاوت أيصا وفيه 

لأفإلينا؛ ليس فهذا التفاوت؟ هذا كان لنأ أما العمل. حنس من الحناء وأف المجازاة، 
كانلماذا يقال! فلا ثيء، الأم مى لنا وليس عئقجل، اممه عند والثواُب الأجور تقدير 
ءَي؛ثلافه إل يرّى أمر هذا لأف بنصه؟ قرب كامإ والأجثر بدئه، قربر كاد،ا الأول 
التسليم.مطلق إلا لنا وليس 



٦١١ةت1باسلأةربمبطةاست( 

ظخز لاذا أث: وفيه 

علفيميز حجتا، وأكمث أثوى يكون الغالب" ~في الأثرف الكبس لأف قالوات 
نحتاوالأملُُأصحته ي وملم آله وعل عليه اش صل الثئ لكن ولهدا غمم؛ 

ارهكأئإقال! لأيه قال! بالدجاج، بجوازالأصحيه العالعا؛ بعص امتدل وقد 
الضصهفتجور والعثم، والمر الإل الأنعام؛ حيمة مماف ل فجعلها دجاجه® 

رريكايقال! لأيه بالثصة؛ الأصحيه جوز إدف، له؛ فيقال وباليك• بالدجاجة 
ثشه«.

إلينم ولا اللمظ، يءلاهر يأحد الاس بعص لكن غريب، استدلال وهو 
.Iلقوله الأنعام؛ حيمة من هي إثا الأصاجي أف عل الدالة الأحرى اشوص 

\ضئ\إا\ؤمن جدعه ا فدتم ع1تكلم؛ ثنثز أذ إلا مسنة، إلا ®لائدب•حوا 
الماجدأ؛وادتا عل هي فثنا اُفلبه، إل سثبع الملأتكه أف أيصا الحديث وق 
لالحهل؛ة.وأيصتلم، الكتابه، ترين الإمام جاء إذا فإثه ا"بمع~ "مساحي 

الخثه؟باع للملأءء فاذة أي قائل: قال فإذ 
مصلعل النتة نيادة باب من هذا ؤيكون وحم، بركة وجودهم إف قلتا؛ 

لأممحضز الملائكة أئ ابمة 

رنم)؛ههه(،أمنين، بكتن الك،. أصحثة ل باب الأضاحي، كتاب الخارىت أ"مجه  ٢١١
خئنبمتن.أنس حدث من (، ١  ٩٦٦رنم)الضحية، اسحباب باب ت الأضاحي كتاب ومسلم: 

خ؛غهبمتن.جابر حديث من (، ١  ٩٦٣رنم)الأضحية، من باب الأضاحي، كتاب ملم؛ أخرجه )٢( 



اسقضاهاهمشصالإئماسبجمحل ٦١٢

نتقوْ،مد ثلاثه موجد الحمعه، يوم افب عبد خ حرجت علممة! ومال 
الناسارإل اممه.يقول; رنول ثمعت ببعيد• أوبعة راع وما أربعؤ راع ممال• 

ما•جةلابن زواه الحئعة<، إل رواحهم دد>ر عل القيامة يوم عئلنوذ 

وموعظهآياته، وتلاوة ا-ظبه، هذه ل ع،؟ل افه تعظيم تمت إذا محي يم 
الإيإن،مى يكون ما أعل عل هم كانوا ؤإف إي،ايا، يزدادوف أثآم ثلث، لا المسلميرا، 

.jلكنيراتجيالإبج١ئكانأمم
علومف لهم، فتتحز االلأذ5ه، آدم لبتي ءِ؛<؛جل اش سخر أيقات الحديث، وق 

افجشإ جنود كأيم يحني؛ فالأول. الأول جاء، ش كل ثكتب، الساجد أبوامب، 
الآثوفالأث'ل.قء؛لوثةرا

وجوبالفائدة هده من تفيد ونذكرا، تتمي الخطبه أف عل دليل هذا ول 
مزوين للصأوؤ >ودءكت ؤإدا تعال؛ اممه لمول واست،اعها؛ التحلبه حضور 

يجوبعل به شتيل، اظه، إل أي؛ اش® ذكر *إل فنقول؛ لالحئقن:ه[ ذَؤأشه إق 
إليها.والأست،لع ا-إثئعة حطبه حضور 
حزصعل دليل ظ^بمتق عود مبن افه عيد هع علممهحديث، ق [ ١ ] 

لمولصمهم؛ مد هم غي وجدوا إذا ثاثمهم وعل اُبمتة، ل التقدم عل الصحابة 
الأول.هو يكوف أف وأحئ، مثه، ائممد كأثه ٠ أربعه٠ار ®راع عود؛ مابن 

كإالمصاحف د،كرايي ولا بكتابه، ولا بمئديله لا يفيه الإنسان مدم والمراد! 
يقعوبعضهم المنواك، يصع وبعضهم المنديل، بمع فتجده اليوم، الناس بعص يمعل 

المفاتخ.

(.١٠٩٤)رقم الحمعة، إل التهجير ل جاء ما و1ب الصلاة، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )١( 



٦١٢؛تاو،اسلأةرب1به،لأةاستا 

ساموكول1ظالأني

قلهإللذالعلكاء احتلث ولهذابقسه؛ الإنسان يقدم أف اِبمئعة إل فالرادبالممدم 
لنفسه.ل؛حجز0 ا،لكان؛ ق الثيء وصع واز جل 

أذلاي. إل ةالت أجاوْ فمن منعه، مذ ومنهم ذللث،، أجاو مذ فمنهم 
أحد،فيه يصلا لذ ا-لسمة مكاف لأو الثجز؛ مذ ثؤغ وهدا ٠، المجير ي ا-لإمة ببناء 
محمهدا وأف محوو، لا إيه وةالات ذلك، مع مذ ومنهم صاحبه. إلا فيه ينتقر ولذ 

منه.به أحي غثره ،لكان 

الكال،به لحجز الثيء هد.ا وصع إذا اله وهو هدا، ل التفصيل والراجح 
لحاجةبه؛ بأس لا هدا فإل عدؤْ، انتهاع يعد وميعود لعدو، المجد مذ حرج وقد 

فهداومتجره، وأهله بيته إل وحزج المكاذ، هدا حجر كان ؤإف الخروج• إل الإنسان 
منه.ا،لكان بزا أحي لأثه محبق؛ من عل جناية 

ا.قئا.يطاماثا؛لألكألذاَلأخن 
®عاوكمومالم: أله وعل عليه اف صل قوله ل والوقار الثيؤ يئن ]٢[ 

تحالتاش قال، الماطن، 3، والثكية الف؛لامر، ذ الوقار أف ُ والومحار،اُ الثكيته 
بحسن،وقورا، مطتئنا، الملم-، محاكذ فيكون لالمتح;٤[ ه آلمقيتثذ مبم" ف، ألتبجه أزل 

والمروءة.الوثار نحالف، حركايت، لا 

من٤(،  ٦٣)رمم وضرهم، للمرصى السجد ق الخيمة باب، الصلاة، كتاب البخاري; أحرجه ر١( 
عائشةحدث 

اجد،المكتاب ومسالم; ٩(،  ٠٨)رمم الخمعة، إل المثي باب الحمعة، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
نْ.بمنبهريرة أي حديث، من (، ٦٠٢رنم)وسكينة، بوثار الصلاة إتيان استحباب باب 



^قضاه1همهمصالإئماسبجحتبل ٦١٤

ؤالنئث((ص ذ\ؤخ\ ذ\لإأص: \لألأأ ظ\ ه: ١^ 
لثكوطاتئا١ا.خطاة؛ هارب:ئ ه. قق 

محل

١^،زص الفر، وشوبا٣ا، 
ؤإرالإوايثة؛

اثزوصالأمور من ولوكان أصمحي، ا-قظا ُين اقائ لأة نو، هذا ي [ ل١ 
وملم.وعلآله عليه افه صل الس لسنه 

خط؛ثه«راآعنه بما ينحط يزجه بما له ^ إلا ٣ نحط »للم M وأثا 
ظاو.نو هذا ففي الأض لزيادة حْلاة بخز أو وأثا المعتادة. اخلزة فالمراد 

وا-صا.العنل أة ' لآمحهآإدئُأحمد الإمام عن أحرى ووايه ميأق ء ٢ ت 
أبمى.والاJغن أو١^، بالبمور ثتيت، ]٣[ 
الثائحة<ا.زأو\ؤ الفكر، وهص الشعر، ررمطع ت بقوله اكفليم، يئا ]٤[ 

هذهترك ولا والعانة، والإط الناريت، مثل؛ يطحه يس الذي الشعر ودني 
لفاذ الإنجنل ولو ومحا. و. الض لأف يوتا، أرمن ١^ الأشياة 
أوآخرحمعة،الشهر، ق جعة أوله سخي أف مثل حشا، لكاف لاينسى حتى معينا موعدا 

الماجد،كتاب، ت ومنم (، ٦٤٧رنم)الخإعة، صلاة فضل باب، الأذان، كابح اوخأرىت أخرجه )١( 
خ؛هءتئ.مريرة أبير حديث، من ٦(، ٤ رنم)٩ الخإعة، صلاة فضل بابظ 

(.٤٠٧(،والإنصاف)T/ ٢٦٣والفروع)ا/(، ٢٥٦والخي)Y/ (، ١١١الهداة)ص:انظر: )٢( 



٦١٥ةت1وااسلأةربمبطةاسات( 

ويتطهرالخمعؤ يوم زجو يشل ررلأ ت ثاو ه اش رنول أف سعتد ابو روى ج
قلايمرىنحرج ئم بتته، طي-تج ثى ويمس ديدهذمذدهنه، بذمحر، انظاغ بجا 

ينهما له عمن إلا الإمام، د\كثم أف1ت يم لئ، محب ما يصل يم ائتم(، ^؛١ 
ابحاري.زواه الأحنى« الخئعه وبتن 

ا■لحئعهررصنل قال،1 انه . السن؛ عن رري لها واجب،؛ الئسل أف وعنه؛ 

أفلأجل ولكن التومت،، حذا فُ يعبدا لا سهر، كل من جعة يالث، أو جعة، ياي أو 
الشمطال، إذا إلا أربعين،، عل فزاد يي اكومث، رك إذا اف الإنلأف ضى؛ لا 
.حيذ من فتزاJ الأربحيرئا قي ١^ أو 

أمور!عليه ؤيدل، واحسا. أو4 هوالصحح، هدا ا ١ ] 
؛؛p^،ا-ئق؛ljأعلم من صدرت وقد الوجوبا، ؤ، صريح *واجّيج* لمظ الأونات 

ا-قلق،أفصح ؤمن الألفاظ، اض؛مدلولامحت، أعلم ؤمن ، يقوو بجا الخنؤ، أعلم يمن 
يدعوه( jiالأمة مى وهويريد اللفظ هذا مثل يطلي، أف بْكر، فلا اُظؤ،، أصح ؤمن، 

•الوجويج 3، فهوصريح ثاووا، إذا 
شكلا الفقهاء مصنفات من مصق_ا ق و-حددئ، لو العبارة هده أ0 ومعلوم 

أالأهم،من صدزلم، وثد فكيف واحب، اله ^5، القارئ أف 
الأمرق والأصل مكنتسل* الخئعه أحدثم آتى *إدا قال،ت ه الرسول، أف الثان؛(؛ 

كييتبمأن، م»ء عذ بمالمث آل؛ات( فمال،؛ المحالث هدد اش لأف الوجوب؛ 
لالور;"اا"[.أل-ره ءداب أزشتم نننة 



حتيلايدبن الإمام ص ي !^ ٥١على اصليق  ٦١٦

بنوعمر اش تيهبمنن عماف بن عثإف فإف الوجوب، مهموا الصحابة أ0 الئالث،! 
ا،لؤم0نأميت يا وافب فقال؛ به عرص وكآئه الحمعة يوم الناس تجلب ظ^بمنه ا-قلاد_، 

عاليهاممه صل الؤى ئال وثل أيمحا، والوصوء فقال؛ آنست،، ئم يوصأت أف عل زدت( ما 
ذلك.عل فلانة هيشل«ااا اكه أم "إداأش ومالم: وعرآله 

الر؛يكالرٌنل ثمرْ حدين، إلا فيه وليس الوجوب، عن لصرفه موجب ولا 
٠أءصلا(ُ محالعنل اعتنل ومن ؤننمث، قيها الخئعه يوم ثوصآ راش وهوقوله؛ اللمظ، 

كلامفهو النبوة، مشكاة من تنرج لم ايه هبزم تكاد سمعه ما بم٠مد الكلام هذا 
منالخلاف، ق ما عل أئم، قوآئوه قاله قد الث<أسول يكوف أف وبعيد ركيلئ،، 
محمرة.عن الحسن 

اليثرقال وقد الإمحانم(. عدم من أحوط الناس عل ذللث، إيجاب أيصا؛ ونقول، 
٠.وعنصهااُ اسيرألديته ممد النبهات( امى 'رمن 
لممعل لم لو بحيث، حدث من العنل كوجوب، وجولإ هل قجذ•' قال فإذ 

صلاته؟يصح 

رنمالخ«اأة، كتابا ت لم وم(، ٨٨٢رنم)الخمعة، قفل باب الخمعة، كتاب اليخاريت أحرجه )١( 
تمحهبمثئ.عمر حل.ينا من (، ٨٤٥)

يومالغل ترك ل الرحمة باب الطهارة، كتاب داويت وأبو )ه/خ(، أحد الإمام أحرجه )٢( 
رنمالخمعة، يوم الوضوء ل جاء ما باب الخمعة، كتاب والترمذي. (، ٣٥٤رنم)الخمعة، 

من(، ١  ٠٣٨ ) رقم الخمعة، يوم الغل ترك ق الرحمة باب الخمعة، كتاب واكائي! (، ٤ )٧٩ 
•ههليقنئ جندب بن محمرة حديثا 

افاتاة،كتاب ت وملم (، ٥٢)رقم لال.ينه، امحتبرأ من فضل باب الإيعاز، كناب ال.خاريت أحرجه )٣( 
ظ^بمعا.بشر بن النمان حديث، من (، ١ ه )٩٩ رقم الشبهات(، وترك الخلال، أحن- باب 



٦١٧كت1يااسثة)وابسلأ،اسات( 

-أي:أنة عتز قصة ق سهم إحماعا يكوف يكاد الصحابه لأف لا؛ محالحواب: 
فيها.مزطا وليس لالصلأة هوواجب بل الصلاة، لصحة بثزط ليس او— الاغت

الصلاة؟يعد الئنل عئزئ وهل قائل؛ قال يإف 
الصلاةانتهت ؤإذا ا؛قئعة— لصلاة ~أيت للجمعة العسل لأف لا؛ فالخواب؛ 

اكصود.انتهى لأيه العسل؛ مى قائده فلا 

وتفوحالعرى، فيها يكءر التي الخر وايام الصيف ايام ل الاغتسال، ؤيتأكد 
واجب،ا-لإئعة عسل إل ;ِتهاسقوقال: ٠ سمة؛ ابن الإسلام نيخ توئط ولهذا الرائحه؛ 

بالاغتساو.إلا تزول، لا رائحه فيه مذ عل 

بالتميد.المزو من أول- الوجونما عموم ~أعنيت أول العموم لض 
لكذباشل، نزول أن فلأيكن اويل ل فة الكره الرائذ كانت، bذا 

قويهرائحه لها آمحلياب يوجد لأيه الرائحة؛ محمم، قويه بأؤليابه يدهذ أف المش ثذ 
الرائحة.نحقق 

آحر؟رجلا ثوذي قد الرجل بجعها التي العطور بحص قائل؛ قال، فإف 
نيأومفلأ:ظثؤ

®واجب؛؛قوله إف يقولوف: الذيذ يول عل يجيب كف قائل• قال يإف 
هاوموو إف ؤيقولوف: واحبا< عل ®حمك، كقولهم: العرث اللثة ل م_د هذا 

اللثة.عليه يول بإ فهويآق اللثة، أهل فهومن ميم، عربأ بلسان يكلم 
)ا(الأخياراتاس)ه/ي«م.



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ٦١٨

ُمسلما رواه '٠٠ طساا بمس وأذ وسواك، 

سب؟

لأوام،؛هآ أذ الأٍنل لكن فإذا للواجت،، ش أي والأنل لا. الخوابح: 
علظاهرها.اشبموص فالواحبإجراء 

العرنم،؟عن مورويه عبارْ هده إف ءالت من واحب® عل راحمك ت مول إ0 يم 
فيهوالأصل واحب، المسلم عل السل، حى إف ثم . عبارةهذه تكون قد 

اوسووخمنها التي اّقنتة الحقوق مى امئى من ولهذا الأصل؛ لهذا الوجوب، 
للاستحباببأثه منها واحدا اصقنى من ٠ خمثة،ا المسلم عل النلم اءحق وله. قق 

بالأم.طولب 
رواتهأحد أف عل بالاتفاق، بواحمت، ليس فهذا طيبا يمس وأف السواك أما [ ١ ل 

ولكيها ادرير فلا السواك وأما فواجب، الثنل أما ئالات رق.بمنن معيد أبو وهو 
الاعتناو.من محثل كا التفلف من به بجل لا الئواك لأة توك؛ 

وشقا•'من الحدين، هذا ق أحطأ محمذآسئ المولمؤ ل٢[ 

التفهيم،.عل ل تل صعة وهذه رويُ ُلءا ت قال، أنه الأول،ث الوجه 

اسهنمل مهر> لأول 

كتابو٠سLJمت (، ١٢٤٠)رقم الخنائز دادب1ع الأمر باب ابتائز، كتاب التخاري" أحرجه )١، 
ظ^بمه•هميرة أثى حديث من ٢(، ١ رنم)٢٦ السلم، حق من باب السلام، 

سليمين عمرو قول من (، ٠٨٨ ر رنم للجمهة، الطيم-، باب الحمعة، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 
خت.بمثن.الخيري سعيد أف حديث ل الأنصاري 



٦١٩ةت1باسلأةرب1بْلأةاست( 

الخئثةوصأثوم ءرمذ دال1 افه رثول لأف الأول؛ والدهب 
حض.حديث هدا الرمديت يال \ثذذاا هالئنل اعتنل ومن ؤننمش، هبها 

ؤاللن١^^ فيه ذكز دك لزالأنمتاب، ناي به ود الأول ناو 
ولياثاجمح،أاآ.

عدفظ نالأهضJ اك« )رثن؛ كنِله: '؛ ٢٣١بمد  ٣١

الثثنأصحاب كل : ٣١أ>-بجا )امغ(ر٢ا: j قال محلم((راا -كز ض ؤاجي 
الأزبمة،القش وأصحاب أحمد والإمام وملم البخاري أحزحوها، والصحيح 

.^٥٤٠١٠ّكل عل واجب الحئعه ررعنل الحديث: هدا أحرجوا كلهم 
مثلايعني: العلكاء،  ٤١١٢بإ■سلمنا ؤإذا واحي، ليسا أما منثم عم هدا [ ١ ] 

االإحماع،هدا حرج فتقول: عثرواجبم؛ والقلب الئواك أف عل أجعوا العلعاء بأ0 
ولهذاالعلعاء؛ مى قليل م إلا -jL مل ولم صعيثه، الأفران ودلاله بواجب، ليس أثه 

والسعال.بالحمم المران ق ئووج كاJت، ؤإذ حلال الخيل أف الصحيح: القول كان 
لولكن النير، بطلوع يدخل الئزئ الين؛ لأن شك؛ لا احت،ال فيه هدا ]٢[ 

كانالشمس لملؤع حتى أحزه إذا لاثه أحس؛ لكان الشمس حللؤع بمد ما إل أحز0 
فيه.مشكوك أمز النص طلؤع ومل هطعا، الين؛ ل اعتنالة 

كتابت وملم (، )٩^١٨ريم الخمعة، يوم الغل ضل باب الحمعة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
;هئيبمتد.الخيري معيل. أبير حديث من (، ٨٤٦)رنم الخمعة، غل وجوب بيان باب الحمعة، 

)أر(بلوغا،لرام)ص:ه"آ(ّ



سقضاه1نينيه4اسممأسبجص ٦٢٠

امحلؤإن أيزأة، زا-اثا:ة شبمة اعتثو هإِن بماذة، لأنئ 
غنلالخئعة يوم اصثل رامن عفييآقأمأ لموله محزيه؛ أف احتمل وحدها لهجناثة 
لمولهمحزية؛ لا أذ واحتمل حاصل. وهو التنظيمث، اقصود ؤاف ' الخنامهءا

فنءخسيىماة«اآ'.قهآلثلأمُ: 

®إيإالإت وّآله وعل عليه اممه صل البي قال وقد المائة، مذ لأيه لتم، [ ١ ل 
الأvلباشثات،^١ا.

الخناثة.كئنل ]٢[ 

لأنهنؤاة« U إلا صلا من للثزء »يز بالمض ١^ روى ه الفلاهئ ]٣[ 
الحنانةإذا هامئماثويىااُىواكىهرهمحئ 

عبزئه.فانه للجئنة، اافتل نته ذهنه عن وغاب 

بدولا حدث، عن الحنابة عنل لأف محزيه؛ لا الحنانة يوف للجمعة لونوى لكذ 
الأغل-عن الأذثى محزئ ولا حدث، عن وليس تنفلس الحئنة وعنز بالج، ريعه من 

الرانته.ْع المحي محثه والث\وإؤ نوى لو كإ صح، حميعا ولونوامحا 
الفقهائ:قال بل محزئ، للجمنة واعشز عاد P ا-إلا:ة، ض ولا اغشز ؤإن 

للبمونئأ ولا، للواجم_، أذشل أنحل إلا 

كتابت وملم )١(، رنم الوحي، بدء لكن كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري* أحرجه )0 
بنعمر حديث من (، ١٩٠٧)رقم الأعإل ءإنإ ت قولهباب الإمارة، 
الخطاب

الإمارة،كتاب ت وملم (، ١ ر رقم الوحي، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب ت البخاري أحرجه ( ٢ ) 
حئ^بمثئ-الخطاب عمربن حديث من (، ١٩٠)٧ رنم يالنيت؛ا، الأعإل ارإنإ قولهس• باب 





^قضاه1ششق4اسمماستيءنيل ٦٢٢

لأمشخش؛ إز محلا ^54، ح\ ئارعا اشجي ول نإذ 
محييلم اس1ّع، وداخله اشجد ق الناس اودحلم ؤإن نموسهلم. حى صثعوا 

ؤإليقوموا، حى جلس مدموا، ياموا إدا أقم قعلم موصنا، لثنيه الداجل 
حاجة.موضع لإنة كدطيهلم؛ مله دللث، ينج لم 

ويللة ئ؛ ؤإذ عثه• مممؤ، محه؛* وعئلس ضْ مذ الرجل اوجل ررلأمحملاُ مال؛ 
..............................٠......'،. ٢١٧خاز؛لأنالخق

الثجلأف محتمل عين محثه فهي العموم، الناس يثحتر الذي الرجل ي الحديث 
لأجلشحش أف نرى لا لذللث، هرجه؛ محي لعله شحش أثه ويقمل لمرجة، شحض 
الأحيان،بعص نراه كعا هرجا يدعوا أف لهم يثغي لا تهدموا من أف نرى لكن المرجة، 

سعما أحيه وب،ن ينه رجل كل ت تقول تكاد ت يعني متسعان، الأول الصفوف ق قحد 
'م

مكانا.لحذأ محاق ممن لعرهم ومغ للم.حلأ، يصن ا وهن. احر، لرجل 

عنه؛الرجر 3، فهوأبمغ النهي بمعنى الص جاء ؤإذا النهي، يمحى هنا القي ا ١ ت 
٤^٥.يقيم لا ال دألالإنوشعه نجيه صار بحيث معلوم، أمر هذا أف التمييز! لأة 

الصم؛الصش ولا ابنه، ولا الصغن، أخاه يقيم لا ائة المؤلف كلام وظاهز 
أفبحور لا ايه ■ص، وهدا م،كادهاا وتبلس ع؛رْ يمم أذ لأخب ّرولبمف قوله• لعموم 

الم.هذا كان مهعا مكاثه ومحلل عيره اف الإنيقيم 
للجالسالحق لأف ؛ j_jlه فيه وأخشة مكانه من اولحل له قام إذا ]٢[ 

فلاش.أنقطه فإذا الأول، 





حنيلايدبى الإمام فقه ق الكاش على اصيق  ٦٢٤

فواهس رقئه بي وهل علك• اإئلوس بي ؟كل لم مصل له رش و1ف 
ُ.وجهازا فته مونحعه؟ 

حصن—إذا فيه لبملآ مكان ق شيئا يفرش ~أف جائز ذلك أف الذهب' ]١[ 
عليه،مؤ أذ محوؤ ولا رشة، للذي المصل هذا لأف فيه؛ عئلس أف لي وليس 

عإو0.مال ق متصزف 

لكنهلمأن:زسُ؟
وجهمرتفيه إف المؤلم،ت يقول 

حق.بعتر وصعة هذا لأف يريعة؛ أف له الأول،ت الوجه 

يزمحعة.أف له ليس الثانرت الوجه 

سوفلورمعه ايه ثك ولا الصلاة، أقيمت، إذا إلا يزمته أف له ليس والمذم-،ت 
الأحرإل متهإ واحد كل ؤيظث وعداوة، وشجار حصونه صاحبه وبان بينه يكول 
الصالمح.جف من أول الفاسد ودرء عص-،. ثطزه 

هم١^^٠ الناس عن يئجره أوعيرثْ مصل يضع الذي الرجل هدا يّصح لم 
الكافعتزك حزمت، همنتا إذا لأيك، هذا؛ معل لا أحي يا ويةالت منه، به أجي 

المحي.،ممدم ق للئؤ مكايا وصنت، قد اثكؤ عل وغث«ال ف[وإأا سلت، ؤإذا الفاضل، 
عئجزوف١^ أف الاس يشاهد فيإ الأل ١^^ هو ك،ا والمماJم، الحضور ي فتهاول 

شهصمن قد أثه يزى لأثه الناس؛ أحر ي إلا يأتوف لا تجدهم المميتة لأماكن اق 
متأحز.الأول، الصم، ل يكوف أف 

(.٤٥/٢(،ومماذحاكاع)٢٦١/٢اض)م:



٦٢٥هاباسلأ،ربابه،لأةامج( 

ووىة ؛ به ههوأحو إليه عاد يم باجة موصعه ثى اّبمابس قام محإف 
مهؤإلتؤ رجغ م محلمه مذ أحدثم مام ارإدا اش. ونول محال ئال؛ أبوهريرْ 

أحولأ<<وواْسلم.
ثهاستحب احد فه يتحطاْ لا مكان إل التحول يأمكنئ ثعس ؤإذ 

ئعسرءإدا يقول! اممه رئول شمعت د1ل! عمر ابن نوى ج أ؛ دلكأ 
حديثوهو )اثنتي(. من عمم" إل مليثحول محلسه الحمنة يوم أحدكم 
صَ

منيقيم أل وله بمكانه، أحي فإيه ر-ني، ثم لعدو، محلسه من قام إذا أما [ ١ ] 
ثيرث-ى؛اله عل يدل ثسا مكاثه ق يصع أف لعدو حرج إذا له يتغي لكذ فته• جلس 

حصلما وكل مكال، عن ئتر ومال: رجع، إذا النولع محمر أحد، فته عملس لئلا 
•حر ؤهو بمن الساحره درء لأ 

يحديث،الولف، له واستدل آحر مكان إل يتحول أذ فالأئشل تعس إذا ]٢[ 
وعلعليه افه صل اللمي أف له يسهي• وربا صحح، حديث إثه وقال! ٠ لمنتيءر اق 
إليتحولوا أذ الشمس طلؤع بند إلا ينتمظ ولم الثمر ق نام لثا وملم آله 

نكانمُأ؛.إل فازمحلوا عازم، 

عنْلب،،والإمام ينص الرجل باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٢٢)T/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
منيتحول أته الخمعة يوم نمس فيمن جاء ما باب الخمعة، كتاب والرم؛وىت (، ١١١٩)رقم 

هبمعا.عمر ابن حدث من (، ٥ ٢ )٦ رقم ه، بال
كتابومسلم* (، ٣٤)٤ رقم الملم، وضوء العليب الصعيد باب التيمم، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

;محممحقبمتن.حسمن بن عمران حدث من (، ٦٨٢) رقم الفاهة، الصلاة قضاء باب الماحي، 



^قضاه1همنيصالإئماستيءتيل ٦٢٦

محل

يومعثل ررمى ^] J^Sc'^Oاممه رثوو لمول الإمام؛ من الدئو وينتحب 
داثغ،الإمام، من وديا يركب، ولم ومشى وائثهر، وبكر واعتنل، الخنعؤ 

ماجة١^؛ نواة ؤيامها« صثامها أجئ شثه، عمل حطوة لأكل له كاذ يلع، ولم 
وافّانح(•

^^ماض،ثمحاأةاكنآن،...........

قثش قحش، لا له! فنقول الناس، رهاب يتحش أف هذا من لزم إذا لكن 
يوثرلا كان إذا أو مثلا، ا-اثاوس ثنيم أو باشوك، النعاس طرد وتحارل، ^١^،، 

أفنحاول، أيه ايإ الإمام• بي؛ مو ت يعني قليلا، إليه واشحد'ث، جاسه إل من عل 
:طئداشاز.

سجادةمثلا مصع متعك،، ولكنث متأزا، الإنسان حاء إذا ءاتلأ قال فاذ 
المجد؟ل لكنه موضعه عتر ق نام م موضعه، ق كتابا أو 

باس.فلا المجد ق دام ما فالخوايح! 

أمذللث، موو الأنحل فهل زجلا ثؤتئ مكانه من زجل قام إذا قاتل: قال ؤإذ 
عإت0؟يوتز لا أف ينصحه 

هذار؛معل أف ينبغي لا ررإثه له؛ هلت، لو لاعذ للمصالخة؛ ينظر فالخوارن،ت 
زدديهإذا وأنتا لثكرمك، إلا قام ما لأيه محيء؛ ميه ق صار إياك إيثازة وردذيت، 

ثنصحه.ذلك، بعد م الإيثار، ٥^١ ثمل أيك، أرى قاليي أهأثه، 



٦٢٧ةتاو،اسلأة)بمسه،لأةاسا( 

هاممه وئوو عل الصلاة من وت5ثئ الإجابة، ثاهه يوافق لعله الدعاء مى ويآكثر 
،٠٥٣١ئوزْ هزأ ررمذ محال: انه ه السل عن يزوى لأية -،؛ ٥٣١نونه ويمنا 

اكئته«.^ يزم 

فقئ
اص؛،خزم اظة ق هإذاأخد الظل، الإنامء هن هإذا 

مممىلثوت،، هثد ]نبذ، ^،: ٥٥٤والإمام لصاحبك هك رءإدا الثى.ت لموو< 
ه.

جالملوعمن ا-إثمعة يوم آذلأؤ0 كايوا أمم مالك أف بن ثعلبه ونوى 
١^٠،ض:ض أخد وكئي زَللم ص قام ^j،، نكت ظِذا ١!^، هل 

يملأخث؛اص؛اااف.................

قإشكال ولا محرم، ا"إثئعة حلجه حال، الكلام أف هدا ل التعيرئ( الصواب [ ١ ] 
;ه؛.بمنلأثه التحريم؛ عدم ل رواية ٠ أحمدُ للأمام يكول أل وأسعرب هدا، 

دليللا فإيه استدلالا أوزدوء وما واضحة، هدا ق والثنة بالثق، التمئكى مى ورحمه 
الخهلبن،أف إذ لتلجه؛ ا-معلع عن يتكليمه يئثغل فلا الخطين، يكلم الرجل هدا لأف فيه؛ 

إلالضرورة دعت، إذا ما ذللثؤ من ؤمثتى تكليمه، عل عئْلب، ولا يكلمه ، سوف
شحنايزى أف مثل جائز، ذللث، قاف هاكة، من معصوم لإنقاذ تكلم لو ك،ا الكلام، 

لإنقاذلأثه واحم،؛ بل جائز الكلام فهنا فيتكلم؛ نحوه أو بتر ق ينفل أف عئثى 
معصوم.

٢١ رص؛ والدابة ١(،  ٨٣/ ١ ) دالوجهئن الروايتتن انظرت 



سقضالئ1ششصالإئماسبجص ٦٢٨

للأم؟أورذا لئواو جوزا بمكالإ وهل 

لكتحل لا و للطم: يقوو اخئ؛ه ١^، ^١ ولكن ، ٣١ق؛ لا \.فوب: 
امحم،ولينهم بامياء، بمثه لئلا ا>لأمك،؛ عل تحيك أل لعثوك تحل ولا سلم أف 

فائدتينIاستفاد -يذا أ-؛وه فهوإذا 

ؤسل؛.ثانيه ص0 يعود لا حتى إءكلم ا-يعرف أف له: الأول الفائدْ 
الكم.تيمه نفسه عن يدمع أف يجئه• لم لمذ الئانه الفايده 
الضلأف فلا؛ بالمائة وأثا سلم، بالاثان؛ أثا نقول: الكلي؟ يئن وهل 

الأذ والثنو آ Jثوثاار ممد انصن، عئطب: والإمام لصاحبك ينث، ررإدا ال: ق. 
جعهملأ لعي رروس ءفيدادثلأْؤئم: قوله معنى فيكون هذا وعل ا-إثمعة، أجز يد.رك 

صحيحهصلأيه بل ثبملل، صلاثه أن المعنى وليس دذ1ها، يد.وك لا اثه يعني• لهااُآُ 
لعي.لأيه يناله؛ لا الخاص الخمعة أجئ لم حلأما، ذلك ق أظن ولا محريه، 

محلالخهأر محثل تجلث، ي؛ ثكلي ١^^، )رأن أحمد: آلازم ئث ول 
مح:قوو:أس،لأسق«رم.

ومسلم:(، ٩٣٤رقم)محل،، والإمام الخمعة يوم الإنصات باب الخمعة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
هريرةأبى حدث من (، ٨٥ر١ رقم الخطبة، ق الخمعة يوم الإنصات ق باب الخمعة، كتاب 

خ.بمتن.
من(، ١ ٠ ٥ رقم)١ الجمة، فضل باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٩٣/ )١ أحمد الاط،؛ أحرجه )٢( 

قت.بمه.عيب حدين، 
خ.بم؛ما.عباس ابن حديث، من (، ٠٢٣ / ر١ أحمد الإمام أحرجه )٣( 



٦٢٩ممUاسلأ٠رJابملأةاس٠لأ( 

سفإنانحل س^ذكناموهفياض ق\دق\ذ: فإن 
ت،لوجود تش دعاء وهو كلاما، وليس دعاء فهدا عليه صيف لو فالخواب: 

أوتقول•منحوللث،. عل تثوش لا بحيث، عليه، وملم صل اللهم تمول• فأسن 
إليهينتؤع دعاء عل ا،لوئن أف إي أسق؛ دعائاك بتزلة الخطيب صلاة عل تأمينث لأف 
للج■

ربآإ،كنثونى وعاك ؤ ت وهارون موسى قصة ق سبماةئوةت١ك قولت هل>ا ودليل 
ششنتئا سخيؤئ ص لياوأ رقا ألدتا أ-لإوء ف، وأتوي زثه وملأم لآورك> ءاثق 

ينتثن قال 0 الالإ آلئداث جأ لخئ محيموأ فلا فوهر ء لأئأ أنص ء 
يزمنكان هاروف إل قالواث لكن موسى، والداعي يوستحم-هم[ له 

افهصل اللمل عل تحل أحدا سمنت، إذا قانت، ه دءنقء=قثا أحثت! ^من اف! فقال 
ااآم؛وراكمي.وءاوت،ت إليه ستمع وأنت، وسلم آله وعل عليه 

اللهمٌآميراُ• معنى لأف الإمام؛ دعاء يند ءاآم؛ر،® نول،• أيضا الدعاء محمى 
استجب.

يرفعوفالناس الأحيان يعص نمعوف كإ والأف مزا، يزمن يمولوف• والفقهاء 
لهمالخامل أل ْع أصواكم® رثعوا ®لا لهم• يقول أل الله محاق والإنسان أصواتم، 

بألئقكزْ أصوايا رسوا لوأ-ام أما عمههل، افب عل والإلحاح الرجا؛ هوموْ هذا عل 
عنينهاهم أف اف الإنيقل>ر ولا عليهم، يثكر فهنا بينا رمنا أصوامم يرفعوف كانوا 

مزا.يثن مولول: الفقهاء لكن الثيء، هن>ا 



بذحنيلاجمد الإمام قه ش ايكاش على اصليق  ٦٣٠

يفعلمةولم الرّّول. عهد ل ٌسة وحد ما أف فيه شك لا مما ئائلت مال فإف 
كانواأمم السلف عن تت فهل للثق، ■محالفث فهو الصالح السلس ولا الصحابه ولا 

الخطكن؟ين أيدتئم يرفعو0 

نقلاليس القل فعدم يقل ولم العموم بملريق ثبما ما يقولوف* مالخوابت 
اليدين،ريع الدعاع آدانم، من وأن إحاية، ماعه الساعه هذه أو المعلوم ومي للعدم، 

الذيهو وهدا إحاثة، وقئ الويت هدا لأ0 عليه؛ سكن لا قاسا يديه أحد رمع فإذا 
نحوهأو بعموم ثيث ما أل ومعناه للعدم، ثقلا ليس القل عدم أف إًللاق ثه يتم، 

النقلعدم ويقال• به، يحملوف أمم الأصل لأف به؛ العمل يقل أف إل بمتاج فلا 
للعدم.نقلا ليس 

اليدين،رح بدون افه انع معل، لا نقولت حينها، يفعلوف لا أمم لونقل نعم، 
يديلث،.لا وأنت الصلاة، ق اعفرل؛' "وب، تقول،• ك،ا 

دالءائل:مامحإنيابيفياظ؟فإن 
قدلكن ٠، نرواف' بن ثر عل الصحاثه أيكزه ا-محله ذ اليلءين رمع فالخوابت 

غرذلك،وق الامتصحاء، حال وق ٠ الامحتقاءا حال ق ا-محله ق اليلءين رمع سث، 
\دض/ولا لأتنئعالأثدى،لأاّإ 

بنُعارة حديث من (، ٨٧٤)رنم والخطبة، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
رؤسة;ة.بمئ.

كتابومساومت (، ٩٣٣)الخمعة حهلبة ق الاسسماء باب الخمعة، كتاب اابأحارىت أحرجه )٢( 
•مالك بن أنس حدث من (، ٨٩٧)رنم الاسسقاء، ق الدعاء باب الامحشقاء، صلاة 



٦٢١ةتاباسمةربمبملأةاس«اوت( 

مماو:زيل محام إي ابمة ثن؛ نحك ه الئ ثج محاو: أس وزى ئ
ا-قدث.ويكر ينقينا. أف اممه هاثغ الشاء، هلك الآ5ز1ع، هلك اف،، رمول يا 

اللاك ي؛ يوف آي م و ^٥ ؤغ1ا أزق، ء. قق 
دلكااُ.ق سواء والمريب زالبمحد حطسه• سإع عى ينتؤزبميؤؤ 

مثلا-قظ مى يسثع لا الدي للمنمهجا إل دالت انه ص روي ومحي 
١^،ثئ نبز م.زا، ج)؛ نمن1 افَ، يكز أذ ف. آة إلا بماْع، نا 

زالإنا؛ابمة الخلقثزم ض ش ٍتإإهقمحوط البق لأو الخمه؛ و الداكنة زلا 
نحك.

بجرةبمل لا فإله العام الص وزد إذا أيه العل،اة بعمى ذكر قائل؛ قال وإذ 
به؟العمل لف العن ثبث إذا إلا منه 

شاملالعام أ0 والأصل هوالعمل، الأصل لأل مهدومه؛ ناعيه هده فالخوابت 
رءإدا; Jliالصالخ؛را<ا افي عثاد 'روعل التشهد: ذكز ج البن،. لقول، أقرائه؛ لجمح 

زالأنض،(م.صمحاءلونياضالجقً 
لمس؛،مئنوا:تإفلهأن

يشوشلأ أذ بشرط الفهه، ق يطائ أو القرآل، بمرأ أو يسح، أو ءغ؛ثل، اممه ين.كز 
الكتابيقلب إنسان مثلا يكون ربعا يمغ، فإيه غنيْ عل شوش فإل غنيْ، عل 

بعيدا.ولوكان ينع فهدا الناس، عل يثوش صوت له ؤينضر 

الملأة،كاب ومسلم! (، ٨٣)١ رنم الآ-محرة، ق التتنهد باب الأذان، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ت 
رمحهبم1نّعود مبن الد عبد حديثا من (، ٤ ٠ )٢ رنم الصلاة، ل التثهل. باب 



اصضاهانينيصاسممأسبجءتبل ٦٢٢

أفجيم عن أمحه، عن محب، بن عمرو عن واشانح،، داود أبو وووى 
'•الصلأةا مو ا-لثمعة يوم اشحلق عن ش البذ. 

أصبمهؤبمع نمرإلته، ولكن ؤلحثر، بمهه لم مككث،ا سمخ ومن 
عومحه•

اللمظففي ا-إئئعة، يوم التحلق عن اللمي. بمهي امتدل الوثن [ ]١ 
ضة(ااا؛.»الأطقمو »محوالإمامظ4«وفياكافى; الأم: 

أرتع،هو ما أراد اثه ويشل ا-محك، وت الصلاة مل بإ أراد ائت محتمل 
والإماممحقوا الا-زإذا لأة خناهن، فالي الأم كان فإذ ذلك، ئي ما حتى بمي: 

الخطن،.يقوو عإ عملوا تجلن، 

ءلuإذاكانتحل فإنث اكاي ؤازكان 
الذينالمصلى عل يضيق فإثه تحلق هناك كان فإذا الناس، يقدم اٌبمعة يوم لأف 

شفلهيا م؛ وجه من بالأصوات علميهم يشوش وربا وجه، من للمجئعة قدموا 
ءنالتحلق.

حضوريدأ أذ مل وينتهي ا-إثمعة، يوم المجر صلاة بند حلمه هناك لوكان أما 
فيها•لمي لا فهدم الناس، 

الصلاة،نل الخمعة يوم التحالق باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١٧٩أحمد)؟/الإمام أ-مجبم )١( 
(،٣٢٢)رقم والثراء، اليع /امة ق حاء ما باب الصلاة، كاب والترذي: ١(، • )٩٧رقم 
ماجه؛وابن (، ٧١)٤ رنم المجد، ل والثراء البح عن النهي باب الماجد، كاب ت اني والن

عمروبنبن اش عد حديثا من (، ١  ١٣٣رقم)الخمعة، يوم الحلق ق جاء ما باب الصلاة، إنامة 
S/CJ.Jالعاص 



٦٢٢ةت1و،اسلأتربابصلأةاد( 

خمألأئة الكلام؛ يعليه محوئا نيئا صرير محيير 5ئل الكلام وجب ثإف 
لأل'؛ إ-يمايمنج معلنه ء مي عذ الإمام مألة ومذ عمم• عل مميتا لكال آذثي، 

ي؟'.محاق ص ؤش1ل ٥^، ر)أئث؟(( \}و\ط: تأل ١^،. 
تروايتان العاطس، ووئ،مستا الئلام، رد ق ِو

الصرير.محذ«ير هامسة آديي، يؤ لأنه بمثل؛ إحداجمات 
منةوالتثمست، موضعه، عر ق نئم اiتlئم لأف بمنله؛ لا والأ■حرىت 

الزاجن،اأا.الإضات لها لا 

بهيتكلم ما عل يصر مر الإمام كان إل استماتا؟ أو وجونا الإجاثه ا ت١ 
كانؤإذ رجنْ. ورث،ا ثانيه، مره الطلب عليه لأعاد ينه لم لو لأثه واجته؛ فإحابته 
مصالذذلك عل -رث إذا إلا تجن، لا الإجاثة فإف والتسهيل الم أنل من الإuم 
هدا،أصئ فلأن يا وءال،ت الصوت، أومكر مثلا، الكهرباء تيار لؤ كعا عامه، 

الضه.ظ لا لأف يية؛ أف نجن قال: فهنا 
ازذ ٠٧١٠أيصا: قال وائه ثأحزه، ;٥^^١ عثإف سمر عم قصة ؤتمصد ]٢[ 

وعلعليه اف صل الم، قال ومد أيصا، ٠والوضوء عمر: له فقال ثوصأتا أل عل 
٠.قكشلءُ الخئعه أحدٌكم آتى إدا ١١ونثلمت آله 

وذلكحمد؛ ولو العاطس، تشمست، ولا اللام زد لا محور لا ائه الصحح ]٣[ 
^نم:كوهواش،ويواللأنالأسإغللاضم، 

رقمالخمعة، كتاب ومسلم: (، ٨٨٢ريم)الخمعة، قفل باب الخمعة، كتاب اوخ1رىر: أحرجه )١( 
يفغقبمتن.هريرة أف حديث، من، (، ٨٤)٥ 



صرضاه1همشههابمماسبجءاابو ٦٣٤

بأسئلأ اّقلته، ينثغ ٢ ؤإدا عئطب. والإمام نائل عل سمحيى ولا 
\0;ذِت\لآ}

قضي
نألذشت ص كال . ١^، لأف الخاءبيا؟أ؛ م ١^٠؛ عترم زلا 

وجهان؛محفيه الوعاء إل الخطيب وصل ثإدا هدم؟ تاعة اية عثأف؛ 

^^غمحم؛لأكهمغمحامح•
طسم،أتجاملِفيصاأل

أحد.عل فيه ينلم لا ومت هدا لأف تسلم؛ وقت عر ق تلم النلم المؤلف! 

احتاجإن : ^lj لكن لا:ثزب، أنئ ١^ كلام فظاهز بمتع كان وإ0 [ ١ ] 
ووث.زب.يقوم أل بأس فلا الخطبه اٌّّّإع عن ينثلمه عطشا وعطس 

كيلك،وليس ثاء، متى شاء بإ بخل؛ أف للخاضا أف ١^١٥—، كلام ظاهر ]٢[ 
حاجة،أو لمصلحة إلا يتكلم لا الخهليب حتى حاجة، أو لمصلحة إلا يتكلم لا بل 

سكللم.أذ عبور فلا حاجة أو مملحة لدون فأما 
الذيائرسث، له؛ قال لحل فلعا بثي؛، الخطيب أوصاْ قد أحد لحل فلو 

بأس.لا أومصلحة لحاجة لكن يمح، لا فهذا ~وهومحطب~ علميه وصيتك 
الإنصات.الواجت، قاف سكت، لم الخهلسب، دام ما هوالصحيح! الثاق الوجه ]٣[ 

*ء أ* 



٦٣٥ةتاباسلأة)طبسلأةاسات( 

محل

هوش;نلإزمحتحجزتجا؛ةزنذم 
قال:ئلأن؟« ررطت;i ممال: نحك ه ذ\]وأ زيل يخز قال: خائن ززى 

يومجاء ررإدا قال: م صنبم راد عأثه• مممى ررلخل قالت لا، 
محهء^ااا١'•دثتجوو وكعكن، ئومغ بمئب والإمام ايئعؤ 
المجد،تحك وجوب عل قدهههث العلياء لعذس يه استدل الحدث هذا ا ١ ] 

وم،إغاقك، م،إع عن الانشغال يستلزم التحثة ق الانشغال بأف ذلالث، وعلل 
بواجب•إلا واجب عن ينشغل ولا واجب، امحك 

ررولثتجورلقوله: والمنتحب؛ الثق عل الواحس تقديم عل دليل أيقا وفيه 
قالإنسان تهلويل أف مع ا-قلبه، لأمت،إع المغ أجل مى بالتجوز الأم لأف ٠ ذهءا"ر 
عليهاش صل الؤي أمر العارض لهذا لكن أصل، والقراءة الدعا؛ بكثرة الئل صلاة 

بمجور•أف وملم وعلآله 
جنسه،من كاف إذا الممل عل مثدم الواحب أف المعروقة: القاعدة هذا من فيوحد 

تفميلأت.فله جنسه عز من كاف إذا أما 

حادحدث من (، ٥٩/ auo)رنم عنطب، والإمام التحية باب ابمعة، محاب مالم: أحرحه !١( 
فهن.



سقضاهانيهمصالإئماسبجءتبو ٦٢٦

قفل

اممبزموو هاو هاو1 ابوهريرْ ووى ئ أنبما؛ اجمعة بغد ينل أف ويس 
^«ززاةمم؛.ئذشاة

زمحن.بمد!بمن يم )؛ 15. ١^، أن م، آئ ص ج دس نز 
ئممقء.

ءمحنثىأنائهكانممُااا.

ومث.وأرح، ركعتان، صفات! ^^، هذه [ ١ ] 

\.إؤق1أ.عليه مشى كعا محيرٌ إثه قال! من العلعام فمن 
فقط.ركعتان يتى فال! من ومنهم 

ركعات.أزح ين قال: ئن ومنهم 
فركحتان.البيت ق صلاها ؤإن فأرع، المسجد ق صلاها إف قال! من ومنهم 

تال:الموله والئتة ركعتي، البيت، ق مل الؤمول أد المغلة الثنة لأف قال: 
فلا:زدالست، ق وأثا المجد، ل كان إذا U عل هذا فبمل أنيحا«اار *صذيمدها 

وسلم.وعلآله عليه النه صل اللمي صلأْ ما عل 
قوللأ0 المسجل«؛ ق أو ^، ٠١١ق مواء أريخا، يضل أف الأحوط أن سل!، ولأ 

فعلمه.عل مثدم ه الثمول 

هريرةأبإ حدث من (، ٨٨١)رقم الحمعة، بعد الملأة باب الخمعة، كتاب •سالمت أحرحه ]١( 
قهن.



٦٢٧ةت1و،اسلأة)وإبه،لأةاتجعة( 

ةإل أووجؤع بملأم، والرمع ا-بمعة بق يمحل أف وسشب 
بملأ؛صلها ملأ اجْنه صثث إذا ل د1و ئاوت ^bJ بن الثائب روى 

تي.ئاذإمثابملأف.نناةتجءا'ل
^١^الوثف أشازإليه الذي الحديث لهدا لا بتا، يم : JUاص وبض 

والفعلأربع فالقوو والفنل، الموو بئ جنع قاوت ولكن ق.بممح، عمر ابن حدث 
وابع.هدا ق والأمر ركعات، يسن، والحمح ركعتان، 

إذاإلا يته، ق أو الحد ق مواء أربثا، يصل ايه القس إليه يطمس الذي لكن 
هوبالأم فالأحذ بتا، يصل كان ه الثر>ول أف ظ^بمنمحا عمن ابن حديث، صح 

الأفصل.
ا-بمئعة~وغم ا-لثئعة —مواء ونقه المرض يتن يمصل أف يس ينم، -ا ١ ١- 

مكانه.من أوانتقال بكلام 
ررخنىظاأزمج(ارن.^: ٣١أثا 

إذاإلا والثق، الفزض يئن \هذ به تجنل فلأنئ ا،لكان، من الأنممال وأثا 
يصلأ0 بأس فلا الثوي، والمجد الحرام المجد ل الزحام ايام مثل مكاي،، لا كان 

تالجيين ق حتى البيت،، ق النوافل الإنسان يصل أف الأمحصل أف عل كانه، مق 

وةالتبيته، ق الرافل يصل كان اللمي. لأف النوى؛ والمجي الحرام المجد 
الكثوثة((ر٩ُ تنؤ !وءِفي ررأمحل 

قتهعن.معاؤة حديث عن (، ٨٨٣رنم)الخمعة، بعد الصلاة باب الحمعة، كتاب مالمأ أحرجه )١( 
السايربن،صلاة كتاب لم؛ وم(، ٧٣١رقم)الليل، صلاة باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

هقهبقنئ.؛؛، ثاببن نيئ حديث، من (، ٧٨رنم)١ بيته، ق التافالة صلاة استحباب باب 



سقضاه1همهمصاسممأستيضو ٦٣٨

محل

]السجدة[ثنيره  ٠٥^نز ؤ؛ت الخمعة يوم المجر صلاة بمرأِق أل نثحب يو 
المجرصلاة ق لكن ٥^١٥^^ الني لأف ]الإنسان[ آلامي4 عل آن 

هألدهر ثن جثن آلإمي ض أف ذء الكتاب4 مث ه ٠^ الجمعة: يوم 
اصلا[ََأُُْ ٠مسطم ٥ روا 

الأدييذ؟أوكلام التبيح هنا الكلام هل قائل: قال فإذ 
محلويلأسبيحا كان مواء التمييز، به عمحصل ما اثه أعام— —واممه الظاهئ فالخواب: 

اللام،ومنلئط اللام أنت، اللهم يقول،: أذ لا بيح، التيطول يعي؛ آدثيتذ، كلام أو 
الحلألوالإكرام،لإ:شبج.^^تياذا

حئقتبدأ فيهإ لأة ؛ كاملتي ورتم ال7أاتني بمرأ . اللمى كان ا-اء 
بدئا-بممعة يوم لأف ائق؛ بتدء الحمعة يوم الناس فيذكر ومنتهاه، وأحواله الإنسان 

لأفلا الساعي، فيه تقوم الخمعة يوم لأف أمرهم؛ وبئنتهى وبأحوالهم آدم، حلى فيه 
فيهيس ا-ا؛معة يوم هجن أف يقلى الأئمة يعص يئلط ولهدا الثجده؛ فيها ااسزيلاا 
إثاوريي، الإحدى مقل الأئمة بعص أف كعا علط، وهدا مؤتة، بأي السجدة 

ه؛^١!^ يقرأj_،: جلجأ أف كعا علط، أيقّا ^١ أزه ^،jJ وإثا 
علط.أيقا وهدا ه أن ا؛ؤهل ونصف،: السجدة ه تحل 

تلم وم(، ٨٩رقم)١ الخمعة، يوم الفجر صلاة ق يقرأ ما باب الحمعة، كتاب اJخارىت أحرجه ١( 
ج.ةثن.هريرة أب حديث من (، ٨٨رقم)٠ الخمعة، يوم يقرأل ما باب الخمعة، محاب 



٦٣٩؛ت1و،اسلأة))اب|،لأةاسة( 

تنم؛أف أى ك، ثم U فاوأ ؤإثا ززدت، كإ \ظ محئل أذ إثا فيقاو: 
ؤإمالكملتي، ورثم المزأ أل فإما بك، يليى لا فهدا ظهزها، ومسم الثق عزى 

ؤوق.ومزأ تدعه، أف 

زجل،عله فأيهن والإنسان، بالجدة ا-لإمعة ثجر ق صل زجل قائل• هال، فإف 

•أتهإ ت نقوو نحن فالخوابت 
صلاةأحس أحد لا نموو: الماس« عل التخفيف أجل ررمن وقولة 

رامارمح.بمنئ! مالك، بن آنس قال كإ افه»،؛^_؛^^، رسول من صلاة آتر ولا 
آلهوعل عليه اممه صل البي من صلاة آتم ولا صلاة احمر ظ إمام وراء صقث، 

زط(ءرم
السورمن وعترمحا ا،لومنول ومونة يومف، ونة بيقرووف المحابة وكان 

باأتى هومن الناس عل يثمل والذي كان، مهإ محممأ فهو بالثق أتى فمن الطوال، 
حفيثة.فهي اتى؛السق س أما الئنة، ، ^١^٠

وسلم:٧(، ٠ رمم)٨ الصي، بكاء محي الصلاة احف من باب الأذان، محاب الخاري: أحرحه )١( 
(.٤٦٩رقم)تمام، ل الصلاة بتخفيف، الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 

الخطاببن عمر عن (، ٣٧• رمم)"اليعة، نمة اب بالمناقب، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
ن.بم،ت.

الساببن اش همد حدبنا من (، ٤٥٥رنم)الصح، ل القراءة باب الصلاة، كتاب مسلم: أحرجه )٣( 
موصىذكر جاء حتى المومين سورة فاستفتح بمكة الصح الحم،. لنا اصل نال: ة؛هبمئهت 

وهارون®.



سقضاه1همنيهماسمماستيءتيل ٦٤٠

نحل

ويصثوفا-بمئعه، ثونهإ لم العند تحلوا حمعة يوم ق عيد اص ؤإدا 
قاجتمعا عيدين ه اطه وسول مع ءرثهدت داو،ت أرقم بن ويد روى لها ظهرا؛ 

دإثجةع،<.نحح أن ثاء ررمن ت مماو ا-لمحمعة، وحهستي م العيد، تحل يوم، 
عيدان،هدا يومكم رراجتذغِفي ت محاو انه اممب. رتوو عذ هريرْ، م وض 

ابوداود.روامحا الهاا ثاء إذ محمعوذ وإثا الخئعة، من أجرأْ ثاء لثن 

ق\فثن$1لأو\ئرأاللمي عن وزد قد لأنه ثظر؛ فيه ٠ لآئذآندقُ أحمد الإمام قول، [ ١ ل 
محُكانيد.جسرى.َ

إذابعا يزول، هدا واجب، أم هدا أوأذ سجدة ممصله أنرا الناس ظن وحشته 
•بواجب، ليس إيه لاناس1 قال أو سه، الشهر ق أو سة، الثنه ق ال الإنأحلم، 

أماذ الإنيقرأ هل ركعة، وقايته الجمعة هجر ق المبوى مائل؛ قال فإذ 
الثحد0؟

الأول،ااثكعة ق ئرعث، إو،ا اوسجدة فاسه، لأغرا الثجل0؛ يقرأ لا ءالحوا١ئا; 
هوبوق البمضيه ما إل يقول،؛ من قول عل إلا الأول، الرك،نه فاسه الداخل وهذا 
ثيثز.ما فيمرأ هدا وعل فيقرأها، صلاته أول 

(.٤٠•)Y/ والإمحاف (، ١٨٩)م والخروع (، ١٨٩^)Y/^ (، ٢١٧١الغي)Y/ انظر: )١( 
ج.بمثئ•عود مابن حدث من (، ٩٨٦)رقم ( ٨^١١/ )Y الصغير المعجم ل الطيراق أحرجه )٢( 



٦٤١ه1باسمة)0بسلأةاس«،ات( 

معركهثها زلأ)؛ ؤتشثووه ره انيرس! لمول الإمام؛ عل ا-اثمعه وتجب 
بمر(تحةهايناثس•

إذاابمه زلأف اظتا، زكاذ محلها لب الزؤ انن لأو تجي؛ لا زظ 
ا.الثمرا كحالة الإمام، عن نمطت الاموم؛رر عن نمطت، 

وا-بميهوهتها، ق العيد فتصل واحد، يوم ق وا-اثئعة العيد اجتمع إذا ا ١ ت 
بشربن اشعان حديث، من منلم( )صحح ق ثت، كعا السنت، جاءت مكيا هتها، وق 

وا-ئنه.العيد يصل للإمام، يالتنبه هدا ;ْ.بمئعرر 
حضوونموط ا-؛قمعة، حضوو عنه صمط العيد حصر فتى الإمام ع؛و وأما 

وجويا،م محمن ابمة، م ثى لغد حصر لو أثث بمض وجوك،، نموط لا 
العيد.يفوثه لئلا ا-إئمعة حضور عليه وجب تنصر لم وش ا-بممعه، به وانعمدثا 

محلفهل ا-إثمعة حضور عليك بجب لا ويلنات العيد، صلأْ حصر ض لكي 
م١ولأ؟

عاليه؛بجب الفلهز أف والصحيح الطهر، صلاه عليه بجب لا الءال،اءت بعص مال 
فإذاوقتها، ق ئها محل ا-إقئعه وجعل بالزوال، تعال اممه أوجتها صلأ0 الظهر لأف 

الروال"~وهو مرضها نب لأن الظهر؛ محل أف عليه وجب الرجل هدا محلها لم 
يصل.أ0 عليه فوجب مائم؛ 

العيي.صلاه محل أذ عليه بجب الإمام نقول• أل ايآلإ؛ هده ل فالصواب 
ؤإفا-إقئعه، حصر ثاء إ0 فهوبالخيارت العيد صلاة معه حصر ومن اُثمعة، وصلاة 

الطهر•محل أف عليه نجب لكي ينصر، لم ثاء 

(.٨٧٨)رقم الحمعة، صلاة ق يمرأ ما باب الخمعة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



^قضاهانينيصالإئماسبجصيو ٦٤٢

كلامه؛محلاهر والظهر،ِق العيد عن أحزأئه العند وهت الخمعهّفي عجل ءإف 
عيدانت صاو الرم، ابن عهد عل فطر ؤنن؛ جعة يوم اجثمع يال• عطاء وى رج 
صلحز عي لإذ قم ركعتم، وصلامحا يجمثمحا واحد، يوم ق ابجنا مد 

الثiةاأصاب مماو! عثاس ابن فعله وبلغ العمحز، 

وقهالأف ؛^٤؛ : ٠١ذالمدهبرالعيد صلاة وثت ق ا-ايئنه عدمت ولو !١[ 
لكنبأس، فلا فدمها فإذا ابمعة، وفث ت يحني رمح، قيد الثمي ارماع من يدحل 

تكونا-ئبه فإف العيد صلاة بخلاف الصلاة، قبل ا-محلته تكوف أ0 ذللث، من يلرم 
المارم_ا.ومذا بندها، 

ثتاتىلا فإما الرواو~ بغد إلا تحح لا ا-بمئعه أف ~وءو ابمهور رأي عل أما 
الزواو.يعد إلا لاثصح ا-إثئعه لأف العيد؛ مكان ق ا-لإئعه بميم أف أي؛ الصورة، هدم 

وقها،ق وا-إقمعه وقها ي *^ ١١نحل أولا؛ أثردا ك،ا بمالا أف والأ٠رب 
الظهر•صلاة عليه تجب لكن للجمعة، بالنته فهوبالخيار العيد حصر وس 

قالخعاعة إقامه لأف ق؛يوتألم؛ يصلوثه بل اجد، المق الخإعة مام ولا 
دامما الخإعة أجئ يئصل؛دللث، اش ثاء ؤإن وحلاف، تضارب فيها يئصل اجد الم

اشعc،.أنمطئ 

اقطبهتقصر أم القراءة ق التمصر مع اخلبه تطويل أمحل؛  ١٥قاتل؛ ئال، فإف 
ذللث،؟ق الثنة ما القراءة، ومملويل 

مئةحطمه وقمر الرجل صلاة طوو ررإف ^^^^؛ السءُا قال فالخوان،! 

(.١٣٣والفروع)٣;١(،  ٤٣/١واض)(، ١١١الهيابة)ص:انم: ;١( 



٦٤٢ةتاو،اسلأءرو1به،لأةاست( 

لأسباب;أممل؛ اخلبه تقصمُ ٠ فئهها'ُ مى 
ا1ق1ؤسص.الأئُل:لاوهع 

طويلهلكنت ؤإذا •ها، وأحاطوا الناس، وعاها مميت؛ ا-محله لكنت، إذا الثانرث 
الناس.سئت، محتلمه— ا،لواضع لكنت، إن نيإ ~لأ 

اشْع ماجايه وطالت، اممه يدي ( juالإنسان وقوف، طال مكثإ الصلاة أما 
ثلئ،.لا أممل فهو 

آقثهن يقرأت ثم ووبعا، ماعه أو ا-ظبة ي ماعه الخهلسث، يظل أف أما 
الئقحلاف هدا باه أعود ]IU_[ ه الكامن يني أعود ظ و ه أرثد 

ابمة.الاسإلأيوم تاتا،حنىولولمممئنط 
 Xء أX

بنعإر حديث من (، ٨٦٩)رنم والخطبة، الصلاة قنفيما باب الخمعة، كتاب ت ملم حرجه أا 
^؛١^^٨١٠مر يا 



سقضاه1همنيهعاسممأصتيينل ٦٤٤

ايءٍالسدين ه|لأة باب ؛ييه 

إث!* * إ

^هةسلكراداومذعا،
لكبهاد،زلأتجيماصن؛^تجاسامماهزة،سمضا 

ررلأ،إلأصظال:ممي؟ئو:
أنئئغ«ققهاال

لليبء)؟ءظ'أقوال ثلاية فيها السأثة هده [ ت١ 

كماية.مرص أما مواْ~ يدكن ~ولم \ائئر1أ)؛زه' ذكزه ما الأول: القول 
علوجوما مي عل ااؤلف به ل امثل بإ هؤلاء واستدل منة، أما الثاقت القول 

®هلعوقال؛ حنن للاعراف قال وملم وعلآله عله اش صل المئر وهوأة الأعيان، 
قال;«لأؤ(نمأر.

١^٠،لأئ الأمال؛ أزيمح اكنل ^١ الأءيان، عف أتجا _■ اكول 
مط،حماعئ بصلاة الساء يأمر لم أيه مع ٠ اءر النحتى حا وأمز حا، أمز صإأس،يوثؤ 

ا،لصل.الحيض ثثجتب وأل< النساء، حتى ما أمز 

الإبجان،محاب لم: وم(، ٤٦رغم)الإسلام، س الزكاة باب الإيان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
خ؛ؤثيبمئ.افه عبيار بن ٍللحة حاويث، من (، ١ رقم)١ الصالوات،، بيان باب 

كتابلم: وم(، ٣٢٤)رنم العيدين، الحائفى شهود ياب الحيفى، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
عهليةأم حديثا من (، ٨٩)'رنم العيدين، ق النماء خروج إباحة ذكر باب العيدين، صلاة 

هنهها•



٦٤٥ةت1وااسلأةروابجاسبج( 

الظاهن0،الإسلام ثعائر لركهم الإمام؛ قائلهم يركها عل بلد أهل اص لإن 

ا-بمعه,ئأفتهت عيد، صلاه لأما للجمعة؛ يشرط ما لوحوما ؤيشرط 
تعالع1 يهد لإ إذا كاف أننا لأف ١^؛ زلا ١^٠^ لخحها زلاثئوط 

ركعىمز ئصل مولأ0، عشه م بن ؛ ٧٥١عد قام م وموال1ث، أهiئ بع ارمام 
يشرطقلم ثطؤغ، الوجوُب ئروط فته ايممش من حى ل ناما ذيهك1، .ءو 

محاذلككنانجاشلئع.
ؤإدنوالعلد الإسشطان اسمتاط ق أف يمتفي أحمد كلام ااماصى! وقال 

الإنامبنا:ئ؛نا"•

الصواُت،،إل الأقوال أقرب وهو ' رنماه ابن الإسلام شخ اختيار وهدا 
العظيمةا،لصنحة مى فيها و1ا فهوآثم، عدر لم عنها نحلم، من وأف ^1،، قرض أما 

ؤإظهاواشمة.
أوعل بناة فهدا »لأإلأآنئهوغ« فقال قوغ؛ثثا؟« »ئنل حدث،: وأثا 

يناقلا فائه لنت، واحيا كان وما لسنت،، بحن، وإد،ا يوم، م بحبا لا المحي صلاه 
ا-قص.الصالوارت، بحنؤ نجن،كعا لا إيه أفيقال،ت 

صحح.هدا ]١[ 

ينافئكان ءث،محاصهؤئم الزمول أف لهدا ؤيدل ذلائإ؛ من لابد انه الظاهر ء ٢ ت 

(.٣٥٦)>،/ العانة الاخ؛ارات، (، ١٨٣/ Y٤)الفتاوى محموع )١( 



حنبلاحمدبن الإمام ص ي ،^ ٥١هلي المميق  ٦٤٦

محل

هإذليالزواوااُ،  ١ji^، وقئ ؤيزوو الئص رجع حنن مذ وومحا 
أسبذ عمي ابو روى ة :بمم؛ تحل الخد ثذ حرج الروال بمد إلا يا يخلي 
اممه.وثوو إل جاووا نكبا أف اممه. رّول أصحا'سا مذ لة عمومة عذ 

يعدواأف أصتحوا ^١ سلئوا، أن بالأمس، الهلأل وأوا أتئي هشهدوا 
إلئشلأئلم.نثاة1ومحإأو

قمنتوطنأ الإنسان يكوف أف من فلابد العيد، يصل ولا العيد يوم ؤيماديه 
حضورها،عليك وجب مسافرا" كئث، ~ولو العيد صلاة أقيمن إذا لكن مدينة، أو 

و3نئ،ا,أف أيصا عليلثا ووجب، 
.كان^^١ ]ا[.روووئغ 

الصلوات!فضاء ق الأقسام أحد وهد ]٢[ 
اهس.الصلوات مثل ومحت، أي ممحى فاثت إذا من الصلوات، فمذ 
الوروكيلك، ا-إقئعة، مثل بدلها، ؤيمصى تقصى لا فاثت، إذا من الصلوات ؤمذ 

وضيثمع فإثت الراجح القول عل 
لونهامساو آحن ومي، 3، بعينها محضين، ونمها فائت، إذا مذ الصلوات، ؤمذ 

العيد.كصلأة الأم، 

انجلت،إذا فإما الئسوف،، كصلأة مصي، لا فاين، إذا من الصلوات، ؤمذ 
يعاد.لا الثمى 





سقضاه1ينيصاسمماصيينو ٦٤٨

قفل

يصلا؛حش الأصحى ق ؤثئمك الصلاة، مل الفطر ذ يأكل أل نيس 
^^ماكزخمبج،ثلأ:طئا:زم

مادتأئس ووى ة وئر؛ ممرات عل ثئمطر المحيي• رناْ حرمحق• الم 
ولالبمحاوي• وواْ ممرات• يام حر الم ين؛ يعدو لا اممب. ونول لكف 

•وراا١ا نيأكمحن لمظ؛ 

إليمي هل الأصحك؟ ذ الدح قيه تحل الذي الزيت ص ما قائل: قال ؤإن 
رمح؟قيد الثمس بارتفاع الصلاة فيه تحل الذي أوالومت، الصلاة انتهاء 

فمتىمدينا، يمفنروف يصلوو« لا ومن الصلاة، يتتظر أذ لابد لا، مالحواُ--،ت 
بعدماقة رع مقدار ق ~يعنيت وصل الإمام حصر وأله رمح، محي الشمس ارمعتا 
الصلاة.أدى ئد يكون رمح~ قيد ارماعها 

الأصثك،محي• وق ورارأ' ممتاُت، يأم أف المزن تااهد.اشينئفيمح• 
انلأ؛ألكخمبمنئلكمحله'•

ماؤإلأ أكله، ق الؤئر ينسغمل لا ه الرسول، أف عل دليل الحديث، هذا وق 
درا"•ااديأئهر< ت عزله عل، يص أف احتاج 

حدثمن (، ٩٥٣رنم)ا>وج، نل الفطر يوم الأكل باب الخدين، محاب الممحاري: أخرجه )١( 
أسن.بمتن.

الخروج،نل الفطر يوم الأكل ق باب الخدين، محاب والرذي: (، ٣٥٢أحد)ه/ الإuم أخرجه )٢( 
(،١  ٧٥٦)رنم بجرج، أن نل الفعلر يوم الأكل ق باب، الخيام، كتاب ماجه! وابن (، ٥٤٢)رنم 
نيؤؤبهنن.الأملمي بريدة حديث، من 



٦٤٩ةتاو،اسلأةربابهلأةاسبج( 

نحل

^١؛.مطوي 
لألابابع؛ ق -؛ز يصل مذ الئاس صعقة عل يتشحلث أف ؤينتنث 

المنحد.ق الناس بصعمة يصل اليدوي، منعود آبا انشحلم، يمحعبمثق علثا 
احتلأفعل بثاء روايى، عل أوأزبما؟ وكعتي المنتحلس يصل وهل 
منعود،..ب_( فعل الرواياتِو 

أصللا فهذا ررأوتراا مريم؛ محهوْ أو ثايا له صيت إذا الناس بعض قول فأما 
وردومحي ثلائا، قيه يممس كان الثسول أف ورد الشراب يعم، له* 
الحديث:هذا والدليل صحيح، ض الأكل ق الإيتار مصل* لكذ بذلك، الأم فيه 

رر:محدرا«.
التوكيد.باب من هذا لعل قائل؛ قال فاذ 

وئرا؟يأكل الرمول أف الأصل فهل أصل، عل بثا؛ إل بمتاج التوكيد يعم، ملّا• 
خلافهطوا وثرا؟ الأشياء مى ذلك وعتر وثرا؟ واشر وثرا، لقت،اُي، يأكل يعني• 

الذلا٠ر.

الأصح؛هو وهذا الصحراء، ق يصلنها أف والئنة ١^^-،: عتر عبارة ]١[ 
أففالثئة فيه، يصلول شيئا لهم فيصعوف البلد، ونط ي المصل يكود قد لأيه 

الشريعة.لهذه إفلهارا الصحراء؛ ق يصليها 



سقضاه1نيهمصالإئماسبجينل

أ.أنبما ى صل ج ركس،ى صل وويأنث ممد 
ماوتابوئريرْ ووى ٧ ١،^>^•؛ j صؤ أوحوم مطر من عدر لكو نإل 

•ابوداود رواْ النجد. هِق اممه رئوو بثا محل عيي•، يوم ذ مطر اصابنا 

قفل

يلبسوأف والئواك، والتئظيث، والطيب، لiعيدل٢أ، الإعشاو وثنن 
أخننتابؤا؟ا؛

لأفا-اثئعة؛ عل قيامة يصح ولا ركعتي، إلا بمل لا اثئ والصوابت [ ١ ] 
فإدآ1^، زت النفث، هدا لأف الإنسان، ؛، Jli^١ ي كا;ث، !ى !ئ 

إذاانه الرا-جحت القوو كان ولهدا بدو؛ لها فليس هل>ه أما الفلهز، هل ا-قمعة فاثت، 
العيدصلاة من انتهى قد والإمام ■جئ—، لو مثلا• يعتي• لأمضيها فإثه اف الإنقاسي، 

مز.قلا 
صرنحا،ثثودْ لعدم باتمابه؛ ١^ عل الإنساذ عئئز لا الاغتاو ]٢[ 
مننرثاها بءو0 او الاغتعل التفلنن وص، إذ لكن قياس، فيها ليس والحباداثؤ 

•لذاته صحونا ولمس لخار0 

المجر.صلاة بعد يمج أذ أراد إذا الاغتسال ووقت، 
وسطسث،ينثيز أذ له يثمح، الإنساذ أو الولم،فيه ُيرن الفصل هدا ]٣[ 

هدالأف كا.ةمعة؛ ثيائه احس ويل ؤيتثوك، الئوايح، مى يؤذي ما بإزالة وسظم، 
إذاولأثه قالواI هيثه، أحسن عل الإنسان يكوذ أذ فيثغي المسالموئ، فيه يئتؤع يوم 



٦٥١ةت1باسلأة)داباه،لأةاستي( 

عيداافه جعله يوم هدا ررإو ا-إقتغت مى حمعة حطبه ل محال ه البي أل روي ة
وعلثآكممنه، يمس أذ يصره هلا طيب عنده *كاو وس هاعتسلوا، 

الآمحإعمحي محغ يوم هدا ثال عثي، يوم بمحن؛ ديك ئل بالثواك" 
١^تمح؛زدة النيقلكذ:م، أف _  jjjابمنه. يأيئ بمثلأة، 

قإءروج ا-له يسحب المغتكم، أف إلا التر• عبد ابن زواه واجئعة. لعيدين اق 
وك،ص؛محهُامحأدةلاا.

التمة،لعدم أول؛ انم، من العام عيد قفي أسميع عيد وهي ابمثة يوم ن، نى 
ثلتب.فهدا ثيابه أحس لابثا متطيبا ؛ترغ أذ ان للأنأمكن فإذا 

اوّول.:نثأمح]ا[هذومحعالأ/سىرواةاينسماوأن 
يتجمل.ذللث، وْع ينكم، كان ل ١٠٣^لأف ٠؛ برد٥ر 

والئوانم،:أن

استنانه.عل ذليل لا لاثه ولا: 

الرياء.قلبه ق وياو.خل الشيهلان يزيه قد اف الإنقاف الرياء؛ عن أبعد لاثه ئانيا: 
وبجللهخْلوط؛اتحاْاله؟الخل ئال،قائل:هليئث فإن 

الناسصار المصثات، بعص لأف يور؛ فإثه ينثهن أف حنقن إذا فالخواب؛ 
فيها،ول فيجلنغليفه، لأما فيها؛ ول ومحلإليها الصيم، ايام ق فيخرجول يمتهنوما، 

 ،^^lا مزصك؛ عتز أشياء وياعبول الدخاف، ؤيشربوف ؤيتحدئوف؛Jالناس.حجرها فالها

(.٣٦/٢٤)١(اك٠هيد)



ص(ضاه1يهمصالإئماسبجص ٦٥٢

فضل
لفقبيرا٠^^١ ماشنأ، يتكنإو؛ها أن ؤينتحب 

يكونهمد يكل ثابت، عتر فيها المحي مصل يكون البلأؤ بعض قائل• قال وإ0 
المجد؟حمحز يأخذ فهل آحر كان مل 

العيدمصل لأف سث،؛ الذي المحي بمصل ا،لراد أف الأحاديث ظاهر اُبمواب• 
يأمل.إل فيحتاج التنقل المصل أما ثايت• عثوألألأْؤمحم الثمول هي عق 

اكللأثُتج؟قالئا:ل:إلخبيلأ0لأةئما ؤإن 
معدادام ما منورا، يكرف أو المصل ل يشرط ولا يصح، لا هذا فابواب،• 

مصل.فهو فيه للصلاة 

المضل؟قال،ئائل:ماضاطسماوامح فإن 

الأف—العيي مصقات ق العاوس، هو ~ك،ا منورا كان إ0 محابطه فالخواب،! 
فيهيصل الذي المكان ق تكون ملأ متور عتر كان ؤإف الثور، داخل من ثلخل ملأ 

غانا.الماز 

منب5زا، إليها يمج أف اليي"' صلاة ق الملمثحك الأشياء مى أبما هذا [ ١ ت 
أكرءاممه المط1قت للككبيو مظهرا يكوف وأف له، تنثر ما حسب المجر يصل أف حنن 

الإمام.عتر ل هذا الخمدا، وفه امم1ُ4كث م واطهُ اط4ُ، إلا إله لا ص اطبمُ 
وملم،وعرآله ظليه اطه صل اي بمل هذا لأة أذوم، له فين الإط؛ أثا 

المجدإل التقدم ْى الجنغ أئمة من الناس بعض معلمه ما وأما الجمعة، ق وكذللث، 



٦٥٢هتاوااسلأة)بمبصلأةاسبج( 

ومال!السمدي، وواْ ماشيا. العيد يأئ أف الثق من هال؛ تيهبمنن عليا لأف 
الثىلأف الصلاة؛ وئت إل الإمام ^حر للأجر، أعظم زلأثئ حس• حدين، 

يتظئ.ولا ينتظئ الإمام وَلأز؛ يمذلث، اف ك. 
كانالوأ.أة ئال:كال عدابنززنلخوي؛لألخايرا ثإذا 

الثحاريلاُ.نواة الهريى. حالم، عيد يوم 

بيتهق الإمام فقاء شك، لا الثق، حلاف فهدا الرواو وفت، يأل حتى والجلوس 
المحد•أوj الجئعة ل، تقدمه من أفضل 

علالأتفافي بعد عك ق الرال،اء واخلث ثنئر١ا فهو الطريق نحالمه وأما ]١[ 
لأنكلمائل4ُاوسووالصةامالديبمصاتي،ه، أف 

فهوحئنة،لأثّك.

لوكانلأمم كلها؛ م أموال ل اشائر إفلهاث أعلء- -وافُ ايئ لم 
هدمِس الأسواق لانثلأت ا>وج فيها بمثل ام الجهة من إلا يأتون لا الماز 
للمثعاي.إظهاث المريق محالثة ل فكاف الأنترى، الجهة من الأموال ومم، الجهة، 

والثاقر.الأوو الهرمان له ينهي أف لأجل ومحل• 
وهدا.هذ.ا ي الطرقات عل يوجدوف الدين الفقراة ينطل أف ألجل مذ ومحوت 
الشيائر.وهوإظهار أئربج، الأول المعنى وم 
الطريق.تمحائ فيها يخى وقارات الجمعة، صلاة بن.لالث، العناء بحص وألخق، 

من(، ٩٨٦)رقم العيد، يوم ر-؛ع إذا الطريق حالف من باب العيدين، كتاب، اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
حائرين، حد 



احمدبذحنيلالإمام ص ي؛ الكاي على المميق  ٦٥٤

محل

أمنيايالت! عطنه أم روت لها النثاء؛ حروج ؤيستمحث حاميت ابن قال 
ودواتوالخيص العوائق والأصحى، الفطر ق محرجهن أف افه. زئول 

مممقا1نلمير؛(. ودعوه اهتز ويشهدن الصل، إتيص ا-محأما ا-ؤدور، 
منتحب.عتؤ حائز دلك أف أحمد كلام وظاهؤ الماصي1 قال علته. 

ررثسسكنلتيهمح:
تفلأت«ااأ.

الطريق.محالمة فيها يثى وقالوا! الحعاعة، صلاه وألخقآحروف 

أولعيالهقريب لزياوة لويثبت حتى عبادة، كل الُلءاأ بعض بن.لك وألخق 
الطريى.ثئالم، أذ فيس قالوا؛ مريض، 

ؤإذاالتوقيف، عل متناها المادات لأف وذلك صعيفه، الأقوال هوْ وكل 
لجأبمعنه ولم وملم آله وعل عليه اض صل الص عهي، ق منه وحد قد الثيء كاف 

الثرأ،ولعهن. ق موحود0 ا-إثئعه أ0 العلوم ؤمى سق، ليس فعلة أف 
هذا؛ق الطريق محالثة إل الأمه يرشد ولم كدللث،، الرصى وعنائه كذللثا، والحٍاعه 

قصدبدون اتماقا هدا لوحصل لكن ١^"^(، ؤا إلا الهريق محالثة مصي عدم فالثنة 
فإنهُلأثئهىعنه.

ألشمئ؛ العيد، صلاة إل النساء خروج حكم بيان فيه الفصل هذا آ ١ ت 
كانت،إذا ولكن أنزبذك،، وملم وعلآله عليه اش صل البل لأن ئنثئي؛ ذلك 



٦٥٥ةت1دااسلأة)وابه،لأةاسلأ( 

لا:ينأذ لذلك و\لإط الحدثر١،، ي كا اننل، نمزو فإي حائقا ارأة 
قال:وملم آله وعل عليه اش صل الير لأو بجوي؛ لا وأف مهنة، ثياب 

كانذلك فعلن فإ0 متتيات، ولا متجملات عي أي:  ٠٢ملأتااررردفيحرجى 
الفتك.من ذلك j ئ حراتا؛ زوعأ 

قالمسالمير؛، أن خئ^بمها~: عطيه أم حديث ""أي• الحديث هذا من ؤيتفاد 
حهكق هذا أف والفلاهر ®ودعوه لموله: عغقل؛ اف يدعوف المحي صلاة 
عاثا.الدعاة مها يكول التي هي لأما المحي؛ 

أفوهو ذلك لوازم من شيئا ذكر لاثه منجد؛ العيد مصل أف منه• ؤيتفاد 
•المصل بمولى لم اجد المأحكام له يتكن لم ولو المصل، ب"محلى القص 

يصلحتى محلمس لا فإلا المحي مصل إل أش الرجل أل لو ذلك؛ عل محنمع 
منحداأحد.كم آتى ®إدا وملم: آله وعل عليه اممه صل البي مول لعموم ركعى؛ 

٠•مح4ىحمظرئ؛ن"ر 

ممابت لم وم(، ٣٢٤)رنم العيدين، الحائض شهود باب الحيض، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عطيةأم حديثح من (، ٨٩ر'رنم العيدين، ق اء النحروج •>^ ]١١ذكر باب العيدين، صلاة 

ق؛هءءا.
إلالنماء حروج j جاء ما باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، iTA/Y)أحد الإمام أخرجه )٢( 

جهبمتن.مريرة أي حدث رذم)ها'ْ(،من السجد، 
(،٤٤٤)رقم ركعتن، فالمركع المجد أحدكم يحل إذا باب الصلاة، كتاب الخاري: أخرجه )٣( 

قتادةأي حديث، من ٧(،  ١٤رنم)المجد، تحية استحباب باب اخرين، المصلاة كتاب لم: وم



صقضاه1نيهمصالإئماسبجءت؛ل ٦٥٦

محل

أذاولا أف خائن أض قاو: ةطاءٌ ززى و إ3انة؛ لألا ^١)؛ ثها نبز 
مممقإئامه. ولا يومئذ نداء لا ثيء، ولا نداء، ولا إماتة ولا الفطر يوم للصلاة 

مثد؛نولا مث؛ عم العيد اممب. وئول مع صليئ وئثن0أ نن خابر ومال علته• 
س-وواةثبمآُ•

ممحابمل لم ركعتتن فصل عيد صلاة إل حنج البئ. إ0 قاتل: مال فإن 
.٠١ولأبمJمحار

المسجد.محثة عن فأعنش العيد، بصلاة بادر لأثه ملهثا؛ يصل لم يعم، ملثات 
ثميهفيها ليس ا-لدئعه أيصات عم فقول الاستدلال هذا بمثل تتدلوا أف أزذم وإذا 

سولأبجوهاولأبمثام.لأن مجد، 

فيحرمثيء، كل ل المساحي أحكام له وأف منحي، العيل• مصل أف فالصواب 
أفالحائض المرأة عل وعئرم والثراء، التح فيه وء؛رم فيه، يمغث، أف ا-إثثبا عل 

فيه•يس 
ت،ليلأما إمامة؛ ولا أذان لها ليس ايه العيي• صلاة أحكام من أيما هدا [ ١ ] 

الع؛ا"ين،كتاب ت لم وم(، ٩٦)٤ رنم العيد، بعد الخطبة باب العيدين، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
ق؛ؤجبمنمحا•عباس ابن حدين، من (، ٨٨رنم)٤ وبعدها، العيد نل الصلاة ترك باب 

كتابومسلم؛ (، ٩٣٧رقم)وقبلها، الخمعة بحد الصلاة باب الخمعة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
•رأ.بمما عمر ابن حدينا من (، ٨٨٢رقم)الخمعة، بحد الصلاة باب الخمعة، 



٦٥٧ةت1و،اسلأة)بابهلأةاص( 

قفل

[UUll]ه ِف _ؤآدمنث دمنهإ زكعة كل ق يئرأ ركعتان، العيد وصلاة 
ركعتان،الأضحى صلاة رمح؛هبمه! عمر قال خلاف،. محلا ^١^١٤٥ وعئهر وثورْ، 

زقيتا؛عتمءسبمإه. الإ2وزض 
زثاةالإظمأءوو)ك(.

الكسوف،عل ماتا جامنة، ااالصلأة لهات ينادى \و4 العلعاء! يعفى وقال 

•للئش صائم أبما وهر الفارق، مع قياس هذا لكن 
عملة،ق الناس يكون ورب،ا بثته، الكسوف فلأل الفارؤ(؛ مع قيانا كونه أما 

يكونبل بعملة، لا^ فإية العيد وأما جامعه® ®الصلأْ بمووت التنييه إل قيحتاجو0 
العلممى فمد الأصحى عيد كان ؤإذ المعز، عيد بعدم قعا رمقان ثم فإذا محروئا، 

وسلمأله وعل عليه اش صل اللمي عهد ل ومعتا العيد محلاه فلأذ اشر؛ وأما 
يئتغفلا هذا وعل جامعه« ااالصلأ0 بقولهت أي؛ مذا، لها ينادى كان انه يقل ولم 
ااالصلأْجايخ®.لها! ينادى أذ 

ثنييأف لنا فهل الثمن، طلؤع بعد إلا كن لم العيد نوت أف لوئرمحس لكن 
فيالأسواقيالأز؟

اللميعهد ل الكسوف ق امتنؤالن بصيعة تأق أف أما باس؛ لا يعم، الجواب• 
فلا.الكان هذا ق وثصعها وملم آله وعل عليه اض صل 



^قضاه1يهمصالإئماسبجضو ٦٥٨

]الغاشيت[ه ألغنسن حدث أثنك دررتبح® فيهما يمرا أن ويسرز 
مأأخزأةااا.رنيا بنشر. امحان بدث 

حمنا١^١^ ؤق الإ-مام، ثيزة منها شع آلأول ذإ؛ؤولفي 
الفطرق ءالكبير هال؛ ه الله رتول أف عايشه روت لها القيام؛ دكبثرْ محيوى 

يكبثرةسوى ثيران حمس الثانية ول ثكبترات، نع الأول ل دالأصض 
أبوداؤد.^١٥ الثؤوع« 

اللهصل ائ عن تث هذا لأف [؛ ١ ]الممر: ه وؤأعرنا -ؤقه بفيهعا؛ أومرا [ ١ ] 
اواسحال يلاحظ أف يثغي لكن ٠ وُؤآثرن، ب-ؤيىه يرأ أيه وسلم آله وعل عليه 

ذلكلأف ه؛ وؤأعرئ< فلامنأا_ؤقه الناس هناك فإذاكان الحان، ذه هق 
يئو،ءلها•
ارثش،أن بمد إلا بالعيد موا لم لو ك،ا شددا، الحئ كان إذا كذلك، 

منلوحاف أيصا وكذلك، ه وؤ١عرت ^3،^ بقراءة أيما عليهم يطيل فلا الشمس 
معيمه.السماء أكوف باق مطر ذرول، 

لهبجي( لكن ه وءؤأثر'تء" بؤفى4 اليي ركعع، i( يمرأ أن الئق مى أيه فالمهم 
انس.أحوال أف

الاسعل ثشق فقد أطال إذا الأصض ل لكن ثأز، فلا أطال لو الفطر وق 
صحايا٥^.لبح عن 

أيحديث من (، ٨٩)١ رنم انمدين، صلاة ل يقرأ ما باب المدين، كتاب ت ملم أخرحه )١( 
اللم،واقي 





اصضاماهمهمصابمماسبجص

ؤإذأحبالبت.محذكلذهو0• عل نمل علته، نهي اهَ، زبمد 
اضُونضل زأصتلأ، \ببخ\ زنبماذ ^١، ض زامحد اشُألإيا، قاو: 

ي.نا بجئع لأم تنئ؛، ذجأ زم \حأ ١^؛، محثد 
١^.ذ\جت\ُفي الإتجاذة ذع الإنقاح شم,ظذ ؤنوصغ 

لأنزالأولأزل؛ نصاحية، إقلأو ا-امحاوها أيما، الإنتمتاح لإل ١؛! وعنهأ 
صزالإتجاذة أؤبجا، و وقوف الئلأة، لإمحاح الإنتنثاخ 

الثانيهنق \ذمثبط بعد الأول محعلهاِق القراءثم، بة؛، يزال انه نعئهت اؤلها• 
عليهمحرخ زحديفه موتى زآبا عود من بن الله عد أف علمنه رزى ئ لإلمه؛ 

اليهي دنا مد انمLJ ؛!١ إو م: ممال :زتا لإل قه ط;ن 
ؤدصلوبك، ؤنحمد الصلأ٥، ؤا ذغحو\ثمتمح وثكبث سدأ ،! ٧٥١عد ممال فيه؟ 
وبك•نمحتد فممزأ موم م زيركع، ؛ ماJ إلَأل نمحكمث، ثدعو ثم . ^٠ ١١عل 

قديٌ ١^ الأول ؤؤجه صدق. وحديثه! موتى أبو ممال ا-قديثا. زدكز 
اكزاةةكالأولا١ا.لإل ة5اذ ١^ زمحم أؤووى 
ذلكق وردت فقد ٠ \ذ؛نقأ أما القياس. جهة من وهذا الإحرام، تكب؛ره فأسه القيام، 
أيئا•

الثانيةق التكب؛و أ0 الأد، به العمول هو وهذا الأول، كالؤكعة بمي• ]١[ 
•3،آ؛مثا يكوف ولا أثلها، ل يكول 

عمص (، ٢٩٣الك،رى)م/المن ق واوِهفى (، ٣٢٤)؛/ ١^ ق ^ ابن خرجه أ ١
ثمح.بمنموتوغا.



٦٦١ه1وااسلأة)بابجاسين( 

محل

زقنإذ سا. رثها تزر لا ئة، محكا والدكن الزوائد انمد ^١^، 
لأنهإليه؛ يئد لم القزاءة ق ثنغ حش افني سي ؤإل جائزا، كاف الككب؛ر بى 

أ.القزاءة قؤوعهِق ثني يعوذ محلا ئتة 

ئثل^١٥^^ الص لأف ابمنة؛ كحطم حطكن حطب تلمم محإدا 
ذك.

ابمهِفيأزبمةأبياة:خطض زقارى 
•• • بكر• وأبا اللمى. ُرأف عمر ابن روى ة الصلاة؛ بمد محله، أف 

وهذاالقراءتان، تتوق أف أجل ثن آجرها ل التكبثر فتكون الثاف• القول وأما 
ركؤغوالثانية الأول القراءة محن إي ئنتجل؛ القراءتم توق لأف عليل؛ التعليل 

قيكوف الأول، ق كالمحبر الثانية ق امحتر أف فالصواب وقيام، وقعود وسجود 

ؤإفاشُأكئ«فلأإز، اضُأىت اأاشُأكت فقال: امحم محن وال لو إذف: [ ]١ 
فحنن.بينها نث عل وصل عليه افآوأش خمد 

العياJينحطبه فيه مارى ما ا،لولقن فيها يئا ائل مفيه الفصل هذا ]٢[ 
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^١؛.ئممق اظه« مز شمدي طوف ^١ زءذ زغثز 
سع،والئايإ متواتايت،، وؤ؛؛ت\ب سع الأول يسممخ أف يس انه اكاف• 
غامحت أف الئي. مودف تند روى ة اخو؛ أصناف ل ؟> ٥١

م،ممتمح:ئماسااللكنتكو:ئفف، 
قدمهاوقد قيه، إشكاو ولا عليه، متقى أمئ هدا الصلاة بعد محلها كوف [ ١ ] 

الناسبال فتعلل هدا، يصح لا وقال،ت المحابه، عليه فأئهن أنثه بني ولاة بعص 
عليله.العله هدْ لكذ ٠ الصلأةُ بحد ا-محلبه م،إع عذ يتفزوف 

ا-امحمعةحطبه وبتن بينها والمند، ، >lJكز ق الصلأة بعد محلها أف والصواب; 
تكميل،فهو هدا أما اثئزوط، مدم والشزمحل الصلاة، لصحة ثزط ا-إئمعة حطته أل 

الأصل.يعد يكون والتكميل 
رويوقد المولث، واش نن فمنهم العلمإء، متن حلاف محل الاستفتاح ]٢[ 

__J.لأيه ثفو؛ صحته ق لكن ' حديثؤر فيه 
اخل—،؛كسائر بالحمد ؛الاستفتاح العيد حطش سدأ يقوو،ت العلياء وبحص 

وطيررآله وعل عليه اممه صل اوموو هوئثة هدا لأف 

طارقعن (، ٤٩)رنم الإي،ان، عن التكر عن الهي كون يان باب الإمحان، كتاب ملم؛ أحرجه ( )١ 
شهاب.ابن 

حدثس ٢(،  ٩٩الكبرى)r/ المن ق والمهقي ٢(، ٩ • الصف)T/ ق الرزاق صد أحرجه )٢( 
عتبة.بن اش عبار بن اف مد 

حديثمن (، ٤ ٤—٥ ٤ / ٨٦٧رنم)والخطبة، الصلاة ، نحمفباب الخمعة، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 
;نح.بمنئ.جابر 



٦٦٢ةت1باسلأةاوابه،لأةسبج( 

مالهم ويهئ الفطرة، إحراج ء الفطر ل هم أذ الثالئ: 
قرئما لهم ؤنبئ الأصحته، ِل يرعبهم الأصحى ول وحشثااُ. ووقئ، 

^٠٥٤النثك، هدا ومحت لأنه منها؛ الإطعام عل وهئر يبحها، ووت فيها، 
٢[ثْ 

٠سسبم̂ 

صمحؤلأالإنحاث،ى،'؛.

ماتمحقد الوقت، ^١ ق الفطر زكاة أحكام يئآ إذا لأثه ثطث؛ محيه هذا ]١[ 
أحكام< j؛ljأ0 والصواد_، ١لصلأة، يند ما إل إحراجها تا-جمر بجور لا لأيه ومحا؛ 

الفطرعيد صلاة حطبه ي أما رمضال. حهلس، من حطبه آحر ق يكون إيا الفعز زكاة 
له.وجه فلا 

^همءيها؛لأوويلمثفتامد.
ذكزلأف العيد؛ ومحك ابمة محك بتن منقا ليس هدا إة قائل: بموو قد لكن 

تكوفأف يبغي أيقا ا-إدئعة وحطته المتاميه، أجل من المحي حطبة ل الأشياء هده 
قالحمعة وخلبه العيد محك احتمعت، فقل. وحيثد الناس، ولخال للويت، مناسبه 
فلاالمض 

المحدين•حطم، يعك،؛ تّاا 
الفلاة،تكمل باك، من محنا- -ك،ا لأتحا الظاهث؛ هو فهدا ئأ كزبما أثا ]٤[ 

ثق.الآكوفج صلاة و■حهلته الت5سوف_ا، صلاة حئه الوحو؛ بعض من ينبهان وهما 

الأّتءاعي همآ بر نو، فقيه ١^١ الإضاُث، ولا امت،ابجا محن، لا كنن4ُ وأثا 
والناسعتزك، ونحاطن، س5للم أذ لك، لومننا) مح?تا الجمعة؛ كخهلتئي والإنصات، 
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ظإالعيد، اممب رسول ْع شهدت قال! السائس، بن اض عد وى رج 
أحث،وثى هنجلز، ^ aJthعئلس أو أحب متى حطب ررإثا مال؛ الصلاه ممى 

ابوداود.رواه هاويدم،ا، يدم، أل 

افوصلأف عئلس؛ لا ؤمل؛ لبميح، صعودْ عقب يبلس أف يشمحب 
'.١٧نا أذاو زلا الأذان، -بمة!نصع اى 

قهما نيذهإه؛ الفقهاء قال ولهدا لمين؛ المإيداء ذللث، من لزم ا-محليه، إل وستمعول 
بخلاف،ؤيتصرفه، يقوم أف ان للأنلكي ا"بمعة، كخطر الكلام تحريم 

آفيل^،^١ تعال؛ اممب لمول ليسشعهها؛ تحصر أف الإنسان عل نجب فإلا ا-إدئعة، 
]ا-بمئعي:٩[.آثحه ودروأ آئي دئ إق آلجنموةسعوا يزو ين للقلوو ادا ءاموا 

ا-ادئعهوحطم واحده، العيد حيه أل وهو كلمه! ذللث، من أثث ^ وهناك 
،صعيمؤ حدين، ل إلا مرم( يئطب كاف الأ ه الؤي عن يثبت لم ألا وذللثج اثنتان، 

أفالبلد أهل عادة وكاست، ذلل؛،، ق يلحمة أدى من الإنسان حثي إذا لكي 
كان~وإل الحديث، هدا فيه ورد ئد ط! لأف نصالأ داكحهلأ، حؤت؛ن، نحلبوا 

الاس.ءاذْ ولألأ صعيما— 
]ا[وهداهواضح،ألألأمح.

من(، ١  ٢٨٩)رنم العيدين، ل الخطبة ل جاء ما باب الصلاة، إقامة محاب ءاج4ت ابن أحرجه ( ١ ) 
•( ١ ٥ ٢ / ١ ) الزجاجة مصباح ل البوصري وصعقه خ.ةثن، جابر حدبنا 

كتابت لم وم(، ٩٦١)رنم العيد، إل والركوب المثى ;اب، الييدين، كتاب، البخاري• أحرجه )٢( 
^^^٥.جابر حديث، من (، ٨٨٥)رنم العيدين صلاة 



٦٦٥ةت1ب،اسلأةرطبطقاسبج( 

نحل

الصلاة،.....................موصع ق بندها ولا الصلاة مل أ زلايمملل 

للكراهة،تكوف أف ويئتمل للتحريم، تكوف أف عقمل يصل،ا ءرلأ كلمة [ ١ ] 
الواؤع،ق عليها يدو لا الكراهة عل يه استدق وما الكراهه، ادة مر أف لفلاهز ام 

الفعلأف عل يدو لا لكي سث، ليس الفعل أف عل يدل بمعل لم الرسول فكون 
مكروه.

يقلهنوالذي مكنوه، الفعل نةول<ت أوأف ينق، ليس الفعل ذةولت أف ض وقرى 
محكلألاتي.لميومحامهلأدلألأفيسج،إْللأماءلماذبإب 

ا-ؤطهاسهي، لثا ه يثدمحا؛ ولا ملهثا، يصل أف حاجة فلا الصلاة، ق شنع إلا حيث 
يصلحتى محلس لا فإلا العيد مصل إل لحل إذا الاتساق إف نقول؛ ولهذا انصزف؛ 
محإفإشكال، ولا الثهي ومت زال، فقد رمح محير السمي ارتفاع بند كان إف ركعمحن، 

 ٠.ُ باق.النهي فزت ذك قبل كان 

ستقوقد عنه، ينهى لا فالا التملؤع مى تسج، له كان ما أف الراّجح• القول لكن 
المسالة.هذه يحث، 

طلؤعأوثني الشمس طلؤع مل العيي. مصل إل حاء مذ فتقول: هذا وعل 
الحدنحيه ركعتي صل إذا ألا وصحح ركعى، يصل حتى يئلس لا فإلا الشمس 

قذك ك،انقول تئصزالإمام حتى صل فم لانقول: يعنى: بمقل، أف لابس فإثة 
البJين،كتاب ت لم وم(، ٩٦٤رقم)العيد، بعال الخطة باب العيدين، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

عباس)يؤفقوه.ابن حديث، من (، ٨٨رقم)٤ وبعدها، الميل. قبل الصلاة ترك باب 
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اينءس|نتيهإظتالكئأنمحتا؛ةمح 
عانه.متفق ولاثنيها. ملها يصل لم رمحش مصل الفطر ثوم حرغ 

هافه رسول كاف ت مال سعيد آبو روى ج رجوعه؛ ثني بالصلاة ثأس ولا 
ناخة.اتن ززاة ركني. صل ننزله إل رجع ءإدا ثها، المحي لابمدمل 

فنل

شولم:ض؛هظماثتياالم
المجد.نحت اممزعل بلنقول• ا-لإمعة، صلاة 

ركعتي،يصل اد4 ظاهر فهو هل«ا ٠ ماجهر ابن حديث صح فإل الرجؤع، بعد وأما 
أحيائالاثه الصحي؛ ركآش صل الرسول أف أعلم"" ~وااإه فالفلاهئ يصح لم ؤإل 

يصلزصاضى.
أوبعضهكله التكبر انتهاء بعد اش باق أوببنضه بالتكبر الإنسان محبي إذا [ ١ ] 

امحز؟هدا ثض فهل الإحرام، تينة أذتش لأي الإمام مع دخل إذا فهنا 
يقضيه؛لا أيصا! نقول ونحن محلها• فات ستة لأيه يقضيه؛ لا ١^٠،ت يقول 

ثمزأأف وسلم آله وعل عليه افه صل الس س وقد بمرأ، الإمام ولأن محلها؛ فات ستة 
وجهي:من التعليل فيكوذ الكتاص،رأ* فامحه ق مزأي والإمام 

رقمويعدها، العيل. صلاة نل الصلاة ل حاء ما باب الصلاة، إ»امة كتاب ماجه! ابن أحرجه )١( 
الزجاجةمصباح ل اليوصري وحسنه نههبمتن، ا-كوري معيد أي حدين، من (، ١٢٩٣)

صلاتهق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب داود! وأبو (، ٣١٦)ه/أ*ءود الإمام أحرجه )٢( 



٦٦٧ةت1باسلأة)0سهألأةاسين( 

قأذزكه محإل أذز'كةاا'، وهد المام محلة لأن به؛ يأق عقيو: ابن وهال 
إدامحام التشهد ل أذوكة محإف ا• واحداُ وجها ١^^، يمض ولم يعه الرمع 

هقىم انتثغ اخلته ق أدركه ؤإل فيهتال يكمث ركعتين قمحي الإمام نلم 
\0ئ}الئلأة 

روايات!ثلاث المصاء صمة ول 

علهكاف صلاة هصاء  AjSUأنى، -لديث صمتها؛ عل بمضيها إحداصات 
•كعترها صمتها 

أوبثلأم؛...............أحب، إذ واحد بنلأم أوثعا يملها الئاية! 
محلها.فات تنة أنه الأوو! الوجه 

الئال::قزأ.الوخه 
بمتابمةلانشغاله محله أذزكة لكذ شاك، لا القيام محو مو نعم، يقاو: ]١[ 

صعيف.عقيل ابن ذقول( إعامه، 

واحدا.وجها يمضيه، فلا حقيقة محله هائه لأيه ت٢ا 

•ةنث\الثانيه وق ووائد، ومتا الإحرام نيره نبعان الأول j، أي• ل-ّاا 
رواتد•

وهوكن.لكّبواحم—،، ليس الصلاة قضاء أف عل يدل هذا [ ٤ ] 
الإمام،حلف القراءة ق حاء ما باب الصلاة، كتاب واارمjىت (، ٨٢٣)ريم الكتاب، بفاتحة 

الإمام،جير؛،< ذ،ا الإمام حلف القرآن أم نراءة باب الافتتاح، كتاب ت والناني ٣(، ١ ١ ١ رنم 
خئنبمن.الصامت، بن عبادة حديث، من (، ٩٢' ) رنم 



صقضاهايهمصالإئمأستيحنبل ٦٦٨

وَلأمإأربما• يمحل العيد قاثه نس ت هاو عود من بن اممب عد ص الأثرم روى تإ 
كالخمعة.أربعا صليت هايت هإدا عيد صلاه 

إيهفيه اه؛ دكاثت م، ِلأنةظئغ ش؛ زمحش محوبى م الخالة: 
كالصضل١؛.

أقوال■ثلاة القضاء صمة ق ا ]١ 

أصحوهذا صمتها، عل يمضتها أف ٠ أحمد الإمام عن رواية وص الأول: 
الأداة.عم القضاة لأف وذلك بالقضاء، ئنا الثلأثةإذا 

ابنعن الأر فيه وذكر واحد، بلام أو سلامم( إما أربنا يمضتها أف الخاف: 
٥^،فاJت إذا ا-ثئعه لأف ا-بمنة؛ عر قيائة يصح ولا صعيف، قول تكنئ عودرأ، م

هنءس.للويتا فليس هنا أما وهوالظهؤ، الوقت، مرص 

صعيمه.أيصا وهده ركعاتر، أوأربع ركعتي يمعنها أف بين هيث أثه الئالث،; 
الشهورهو وهدا صمتها، عل يمضها فإثه بالقضاء قلنا إذا اثنا فالصواب 

واحدبلام لا أربعا، ولا صمتها عل لا يمضيها لا أيه الصحيح م المدم_ا، من 
وجهعل ستغ فلا الأحت،إع، وجه عل سرعن، صلاه لأما وذللث، بلامي؛ ولا 

مريقهمحل ؤإما أيقا مصي لا ا-ادئعه لأف ا-إدمعة؛ قضاء علينا يرد ولا الانفراد، 

(.٤١١ والهواية)ص؛ والوجهان)ا/اها(، الرواتن انثلرت )١( 
٣٠الصف)٣; ي الرزاق عبد أحرجه )٢(  وواممراف (، ٢٣٥اكفا)ث/ي شبة أي وابن (، ٠

ادجماهمر)ه/أ.م(.



٦٦٩ةتاباسلأةربمبه،لأةاسبج( 

نحل

راغ=طزئ\'ألمث، ءؤولتح=فلجأ ينال؛ اممب لمول العيدين؛ ل الةثب؛و ذيثأ 
يؤعحص ك؛ر لكن انه أْ؛.بمنئ عنآ وعى ]الهمْ؛هها[ ه ما سم> علنأقن 

أهل
ينتيكلامه. ظاهر عل ممد عيُ مطلي الفطر والككبثرِفي ث العاصي محال 

لأبج1ذمائنك.
الصلاة.إل الإمام حروج 1ل الثمى عروُب مذ يكبث اظاب؛ ابو ومحال 

ووايمحإاُ•عل العيد؟ صلاة وثلبكتبمد 

نخل

وئمد.مطلي صزبأن1 يهوعل لأضحى ١ ق التكبمُ ئأما 
التشريق.أيام آخر إل العشر أول من الأوقات، حمتع و الأي يافللق 

العصرإل عولأ يوم الصح صلاة مذ الصلوات، ادباو ل ؛^ ٥١مهر اقيد وأما 

عؤنحأق، ؤوثءك؛ثوأ ت لموله به تعال افه لأمر القز؛ عيد 3، نق التكبثر [ ١ ت 
غروبمن فكبمر الصلوات، باديار ممدا ليس مطلق، ولفه [، ١٨٥لالقرةته ماها-ءكم 
وأماوالمساجد، والبيوت الأسواق ق يه ويبهر الصلاة، ل الإمام مرؤع 1ل الئمى 

عئهزلبهل:هطوفلا الشاة 



سقضاهانيمصاسممأسبجضل

عزلهيوم المجر صلاة من الةكا؛ز أف إل ثدهب حديث أي لأحمد! ٥،؛!، 
'هقثاس  'هنئلأ ئتن ,الإءع؛ ئال: ١^؟ أثام م ين الخم إل 

٠

عيأهبو ثم عرقه، يوم النبح صل . اليئ أف جابر عن ووي ومد 
اراشُأي«زندافنيإلم1امالشريق.مماو: 

الهُنالهُأي افُ، ؟٩٩ اش1ُي اراشُأه ا1ثزوع: م نصفه 
ظلإهعود من وابن عل عن يروى هدا لأف الحمد* وف أمحر 

قj؟)، هدا، مثل ويكر مسعود. ابن يآير انتؤاري اش• عبد ابو مال 
ثنتا^ ١٠٤٥الصلاة حارج يكبثر وا؛*نه سكمتكةبثرد؛ن، المر جابرأف حديث 

ككبيالأكانا١ل

الؤدر•محب ءَقةلور وافث ور، لأل ثلاثا؛ يكر مالت من ؟ ٣١ؤمى ؛ا ت١ 
إلألا افُمحئ افُي ارافُم ٠^: كؤ ثاء إذ وايع: هدا ل الأم أة وأنى 

يشاة ؤإذ ه كإ شاء ؤإذ الحمد« وفِ م افُ افُم وافُم افُ، إلا 
وئرا.أي! حمنا، الجمؤع لهكوذ واس؛ن ثلاثا 

منانللق التي أة نيمذآه ا،لؤف كلام من، يهننا إن،ا وابع، هدا ي فالأم 
عصرإل عزة يوم نم من واقيي التشريق، أيام آخر إل الحجة ذتم، مز دخول أول 

واقثد.المطلنر التشريق آخرأيام إل عزة يوم ئم من ثجتؤع التشريق، آخرأيام 
عرويبإل الحجة ذي أيام أول من المهئلؤر ذءيإسث1 أصحاسا منر غيمث،، وقال 

بعدأما الإمام، يأيي أف إل المحي يليلؤ المْللق ؟؛^ ٥١يبدأ ثم التاسع، اليوم ي السمن 



٦٧١؛ت1وااسلأةر0بطةاسيز،( 

يومفجر إل عرة يوم فجر بئذ فنا ؤبمثع القول هذا وعل مميل، إلا فيه فلتس ذلك 
ذيثز أوو من اسداة ■زق يوم فجر مو با ويممرد وممد، مطلي الئم 

التشريق.ايام عصرآحر إل العد صلاة بمد با ا،لمد وسمري الحجة، 

عرنه،يوم فجر مذ للنإلذ فقال؛ اقيد بابتدا؛ ال*لا:؛ بعص أيفا وفرق 
يومفجر إل عرة يوم فجر ثن لأل قالوات العيي• يوم خر ين بالحج ولثءرم؛ذ 

ونيق نزغ إذا إلا فئ لا الحاج محة إل إذ بالتك؛ ئئتغلأ اف الإنيكول المحي• 
العمة.حمرة 

١^،١^ ثكإ لم الإنسال أف لو ص وامإ، هدا ق الأم لكم: ينت، وكا 
ض.ذكئ كلمها حرج؛ فلا كن، ذللث، بعد ثم المعرويه، الأذكار الصلاة بعد وجعل 

الصحاثة؟فنل أومن ه الرسول فعل ثن التكبثرهل سئ قائل؛ قال فإل 
ثدؤثإمسخا جعتا أثم نهتتغل ؤ موله؛*١^ عموم ق هوداجل فالحوابت 

[.]_:irأإمّه بهنة ئ محييهم ما عك 
منه.التكبم فصار الدبح، فيه يكون الذي الشهر هو الحجة ذي سهر إف وقالوا* 

١؛!؛؛^ؤثدمحأ لموله: الذبائح؛ رأى التيرإلأإذا يثب-ئ لا يقول•' العلما؛ وبعص 
ؤيزىللمنبح يأل أف مثل الذبائح، رأى إذا بالتيرإلا يثي"ئ فلا ه محيبمهم ما عك 

قديم.من عمل وهذا الناس، إجلمع ٠• أحمدر الإمام قال كا العمل، ستة كؤيه فوجه 

٣(.١ ٦ / الفقه)١ أصول ق والمودة (، ١ ٠ ٦ ١ الفقه)٤/ أصول ل العل.ة انفلرت ( ١إ 



سقضاصنيهمصاسممأسبجضل ٦٧٢

قفل

لأئهالنوافل؛ عقيب يشتٍع ولا اأئئوصات، الصلوات ادباو وموضعه 
المريصةببمض الرجل نجي ؤإل ا• ا"إتارةل كصلأة دعاJها يكمث ملم لها أدال لا 

ووايتازتمحفيه وحده كلها صلاها ؤإل تلمم. ؤواة 

١^٠زماو زخدة. ضل ١^١ نو لا كان لز ١:^ لأن نو؛ لا وه 
محصبوئي نحئوص زلأي ا-ؤاعة، ق صل مذ عل افكبتر إدإ منعودت 

با-جثةكادأا.

الامتغفاو،قبل يكوف هل لكذ اأهموصة، الصلوات أديان المد الكبيئ نا ١ ] 
أوبعده؟السلأمء ومنك اللام أنت ءالثهم ونل 

ومنكالسلام أنت رراللهم ؤيقول! ستعفز أذ . ixjأي! ذلك، بعد يكون ت نقول 
الملام((.

_،تش ولا :از فلا ي ي،؛,;i سا ذ \لأز- |ن لإلأ: تك ي ]٢[ 
يه.ولايرم فلاتأس ئمو' ؤإذالم 

عثرمن رجال عندها كان إذا ييا ولا صوما، عقفص المرأة لكن صحح، ]٣[ 
محارمها•



٦٧٣ممو،اسلأةربابملأةسبج( 

العزيز،عد بن وعمن عثإو، بن أبال حالف1، كن اشاء اليحاوي: د1و 
أحمدوعن اوجاو. بمنعهن لا حر أصزات؛ن وعئفصن المنجد. اوجاوو مع 

أبجالاثكبت.

لمبعدها همحاها نإل كم، فيها ممصاها ايام صلاةِق محايته ومن 

قفل

امحث:مطعلأف \لأوولإتكو؛ ع أخدث ظِل ١^، ئهبتئظي 
اشجد-مى لم؛رج نا وكي، القبمه انقل امحم وأذمي ادا 

الينض _ ة الم؛ ائام ل الئابح النم ي، الإجمادُ محمي 
الجهادولا مالوا! العشر<،، من منه أمحصل ايام ق النمل راما مال،• انه ٌؤإذثيوثق 

.................................

كانؤإل كم، التكبم زمن ق كان فإل ومحتها خروج بعد الصلاة قفى إذا [ ١ ] 
اثهعثر أربعه ليله ذكر ايه محلو ومحته، فات لأيه يكم؛ لا خإثه التكبتر زٌن انتهاع بعد 

الزاحليلة ق فثقى القضاء، عليه تحب فهنا وصوء، بعثر عثر الثالث، يوم عصر صل 
قمحذاسئ.١^^!، قال، ك،ا ١^^، ويث، فات لأثه لاتقم؛ عثزفاثه 

ح؛نمن عليه صمت ريح فيه إنسان أحدث فلو يكم، أيه والصحح ]٢[ 
لواثهنعم، طهارة• عل يكرف أف للتكبم يشرط لا لأيه يكم؛ فإيه أطلمها، سلم ما 

محلها.فات سنة نقول! فهنا الصلاة عن التكبم وائثصل الومحت طال 



^قضاهاشم؛صاسمماسبجحن؛ل ٦٧٤

بميء<ابرّى ئلم دٌامح بّئتّؤ ■مج؛محاطؤ رجل إلا الي تجل الجهادل، ررولا ت محال 
ميتاقئايئا'ا.

اقثرأذ،وهتفيمم]ا[الأمماءالالؤفحمحنيفيام 
ثئتٍغلا إنه قالوا: أمم العلم محللك بعض من والنجب الصوم. ذلك يمن صالح، 
التشريق،وايام العياJين كايام فجعلها حرام، إثه لهز.' وقال الأيام. هدْ ؤ، الصوم 
ا.قaلر العئز صام وأيه ما خهبمهاتقول: عاثمئه إف قالوا: والعثة 

وجوه:من سا ض اود فيقال: 

قال٠. يصومهار كان اثه أحولمه تبجهبمهآ حمصه المومنى أم أف الأول: الوجه 
النافيُآُ.عل مقدم والأبتا أحمد الإمام 

آيامبن راما و.' اي قال وقد الصالح، العمل بى الصوم أل الثاف• الوجه 
منالصوم أف أحد عل ئى ولا العشر<اآ؛؛ الأيام هده من أمحل فيهن الصائ العمل 
فقال:ه لفاختصه اممه إف حش الصا-ؤه الأعإل أهصل من بل الصالح، العمل 

العموم.ي فيدحل "الصوم؛؛،٠؛ 

(.١١٧٦رقم)الحجة، ذي عثر صوم باب الاعتآكاف، كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 
٢(، ٤١٠٧رقم)العثر، صوم ق باب الصوم، محاب وأبوداود: (، ٢٨٨)٦!  J_lم أحرجه )٢( 

^م،ه،ربىا)أبآآ(،ءنض،أزواجام،ه
(.٦١٠العاد)؟/)٠١(انثلر:زاد 

حديث،من (، ٩٦٩رقم)التشريق، أيام ق العمل فضل باب العيدين، كتاب البخاري؛ أحرجه )٤( 
تيؤبممحا.عباس ابن 

وملم؛(، ١٩٠٤)رقم ثتم، إذا صائم إن يهول، هل باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٥( 
ؤهمحن.هريرة أي حديث، من (، ١١٥١رقم)الصيام، فمل باب الصيام، كتاب 



٦٧٥ةتاو،اسلأة)وابه،لأةاسين( 

قالحيث الثق؛ بنص أقرائه لكل شامل ثابئ العموم أف سبق فيإ يقا وقد 
إذا٢^ الصالخن-: اش عاد وعل علينا اللام الخل: قزل -ق 

يمعلوتيمقمحوالأنض«م•
السلوعدم ممل، دليل ول محاج أوالتحريي ادكراثه يقال: أذ الثالث: الوخه 

فيهنالعمل أيام مذ ررما اللمق: ق ليس أيه قرض فلو النهي، يتصمذ لا 
دللا لها اومول قنل عدم لأف دليل، إل الكراثه محاغ نقول: ءإ؛ا اض« إل أخئ 

th\أف متقي أدثه محاك كان إذا م ص °) th\أة عل دل، بل الكرائة، عف 
فان4ُثؤخده\ضو 

الصلاة،كتاب ومسالم؛ (، ٨٣١رقم)الاحرْ، ق التشهد باب كتابالأذان، الخاري؛ أحرحه .١( 
خ.بمتئ.عود مبن اف عبد حدين، من (، ٤٠٢رنم)الصلاة، ق التنهد باب 



صقضاهانيهمصاسمماسبجصبل ٦٧٦

.نب1و،ه،تةاضوقلا' - = 
ل* تأ *  إ

من^١، ٥١ررصلاه زمنه،!كى إل لا سببه، إل الثيء إخافة بايتح من هدا ]١[ 
الصلاة.لوحوت مبب الوهت يحول إف ت مل لم إذا ومنه، إل الثيء إصاهة باب 

حجابا،تعال اممه جعله بإ الممر أو الشمس ضوء احتجاب هو والكسوفت 
بالأرض؛ينمحب والشر الأوض، وب؛ن بينها محول حيثا بالممر؛ ثنحجب فالشس 

وحدفادا الثبمس، من متماد القمر نور ال ودللئ، السمي، ويبن بينه محول ا حي
J_يل ما أول الهلأل تحدوف ولهدا ^؛ ٥١١وكثم، الرر ادحج1ت، منه يمع حائل 

الشمسمى مرب، وكلما جدا، قليل القمر من للشمس اكائل ا•اءرء لأف نور؛ فيه 
١^.قو ١^١-^ هلت، 

قإلا السر كوف ثوخد أف ممن لا ولهدا الإبدار؛ uل ي المواجهة وتمام 
حيث،الثز؛ آخر ل أي: الأنتنزار، ليال ل إلا الشمس فتوف ولا الإبدار، ليال 

الشمن.ويبن الأرض الممر؛؛ن محول أف ينكى 
بعضه،،أو الغنين أحد صوء يهاب ررإثه لئثوفؤ! ا-ق العلماء بعض هول، وأما 

حجاب.هناك يكوف لكن يدم،، لا لأيه يظن؛ فميه 

شزمح،.ممكثوف،ء:ط،مئوث ئألأ 
الممرفكسوف، الحلإ، الي، هو وهدا لكم، ذكننا ما فهو الكؤئ: السن_ا أما 

بنهامحول الممر ان محبثه مس ال، وكسوفمس، الوب،ن ثه بمحول الارصى ان سببه 

وبع،الأوض•



٦٧٧ةتأ0اسلأة)باسهلأةاصود( 

أوالممر؛الشمس كسوف عند مؤكدة سنة وهى 

«إئياض،مثناةرّووالهه؛ثقال: والت 
٠.عتاد٥اار -؛إ قوف اف ومحن لحياته ولا أكب ؤري لايكيمان 

فواد:]ا[ممانئئئؤكدةمحثنا،س 
بواجه.ليت أما ١^: 

طاقة.بئق ليت أي الثانأ: الفاءدة 

انئاقة. ٥١من ^ والثثئ 
ا،لؤكدة،يايقق الواحك، سميه عل حنقه— أي —أصحاب )؛ ١^٥٨اصطلح وفد 

أفالأصولقن وأكثر الحنابلة عند لكن واحه• لمعتي؛ فهي موكده منة قالوا؛ فإذا 
وكدةصامبمبجامح.

عليهاش صل البل أف الإجوب ودليل واجبه، امحنوف صلاة أل والصحح؛ 
ءالصلأةقال؛ محي منغ، هي بصلاة وأص ُ، رداء٥١ يجؤ ٠ هزءاُ حتج وملم آله وعل 

محابلم: وع(، ١ • ٤ رقم)٤ الكسوف، j الخدنة باب الكرف، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
نبجهبمه•عانثة حديثا من ٦(، و/ ' رقم)١ الكرف، صلاة باب الكرف، 

محابلم: وم١(، • ٠٩)رنم الكرف، ذ الذكر باب الكرف، محاب الممحاري: أحرجه )٢( 
الأثعرىموصى أنى حديثح من (، ٩١٢)رقم الكرف، بصلاة الن،أاء ذكر باب الكرف، 

رهئؤبمتن.

حديثمن (، ١٠٤٠رقم)الشمس، كرف ق اثملأة باب الكسوف، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
;نحقعهبمثن.بكرة أف 



^قضاه1نيمصاسمماسبجضل ٦٧٨

آياتمن واكمزآبمان الئنش ررإو ئ..' اممب وئوو ماو ت ماو ابومنعود وى رج 
صاده، ٢٢٠اممه ؤئوف اف 

عرضما عله وعرض الطويله، الصلاة تلك وصل كلهم، الناس واجتثغ ٠ جامنهءر 
الصلاة،إل  ٤۶١؛الخدين، ألفاظ بعفى ي وأمر والنار، الخؤ من ءَة؛جل الله آياتر من 

والتكبثروالاستغفار بالصدقة وأمر لدنته، قمزعوا المسلميرى، عل أغار عدوا كاف 
واجبه.صلأما أف عل ندو القرائن هلْ وكل والعتق، 

أوالكوف تجثل أذ أثا من. قزش لا كفاثة ^ إما موت،: الأمل وعل 
يكن،لم ثسا وكاف ورمها، وثنا وشراء ينا دياهم j الناس يئش اُقوذ، 

اللبنحويف إل الناس انصياع وعدم المبالاة، عدم عل يل.ل فإد،ا ثيء عل دل إف لهدا 
ظ

كماية.قزش إما مول! ما وأقل مزنحن، أما ءالصءححت 
الخنزالصلوانؤ ذكز وملم آله وعل عليه اش صل ائ أليس قائل: قال فان 

ر)لأبجأنظئغ«رى؟متيثا؟قال:
أثا١^٧، ١^٠٤ الئلأة بدك قؤأئلآصمُ الئن ئراد لكن بل، نما: 

سباتنا٠بأ تمروية فهده سبب لها الش الصلاة 

كتابومسالمت (، ١٠٤٥رنم)جامعة، بالصلاة النداء باب الكسوف،، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
بنعمرو ين الله عجل حديث •ن (، ٩١٠)رنم الكسوف، بصلاة الداء ذكر باب الكسوف، 

ت.بممحأ.العاص 
الإبجان،كتاب ومسالم: (، ٤٦رنم)الإسلام، من الزكاة باب الإبجان، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 

ةم^بمنن.افه عبيد بن طالحة حديث من (، ١١)رنم الصالوات، بيان باب 



٦٧٩ممو،اسلأة)وابملأةاصد( 

.................لإانأتيابجاشئاا٢'

\لثّوو(عهد ق كنثش اشس لأف ٠ التاس®؛ مى أحد ُرلوت إد،ا [ ١ ل 
عاليهوحرف سهرا، عثر سثة وله مات إبراهيم وابنه إبراهيم، ابنه مات حئن 

مول،ولا عنرن، واكنس، ثدئغ، ارالع^ن وةالات عيناه، وفاصت، عفيبآئثْؤئم الرسول، 
فقالآغزونون*رى أييب يا منائك- قال: -أز ^١^، عل دلنا نكا، ثا.ّ إلا 

الس؛مسأ0 الخاهليه ق فاسدة عقيدة ءنا>.هم لأف إبراهيم؛ ،لوت كنمثاالنامحى. 
العقيدْ؛هذه البئر. فأبطل عغليم، ؤلد أو عفليم مات إذا إلا يككسمان لا والممن 

مهإمما الفاكأ ظلأحوال القد، الأحوال عل الأزصج للحواديثؤ أر لا لأنه 
فالكثةبأحوال الأرض أهل اطه يعاقب قد لكن فيها، يور لا فإيه الأرض ل حدث 

الأرض،ق عئدث ئ ي سثا تكوف أذ لم، ذلك،، أثب وما والإد كالصواعق 
ابدا.بصحيح ليسر، ابوفهذا يتم حتى 

كنمت،اش.ز، أف لويدز أنه شقا« منها زأيم ارمإذا قوله: من، واستمدJا ]٢[ 
عن؛؛هناك كان ولو صلاه، فلا نحرج أل مل كنثئ، ولو صلاه، لا فإيه غابش أف بعد 

كوماهناك أل المتكنن بتقرير علمنا ؤإف حتهم، صلاة، فلا عنا رؤيتها حجن، ثقيل 
رينهسبماةثرةتاق ايقه وقدنحجب لامحإدارآيتم® لقوله؛ نرى؛ حتى بقولهم لايأحذ فإثنا 

نحوفعهْلأن اممه من، حجابا هذا فيكون بالنا»_،، رحمه الممر؛ أو كاسمه الئمي، 
الخال.هذه ق الصلاة ثلرم فلا القوم هولأة 

كتابومسلم؛ "١(، ٤ رنم)٤ الكسوف، ق الصدفة باب الكرف، كتاب الخارى؛ أخرحه )١( 
ه؛؛قبمه•ءائشة حدين، من ٦(، و/ ٠ رقم)١ الكرف، صلاة باب الكرف، 

لم!وم(، ١٣ ٠٣)رنم يحزونون،، بك ؛ارتا س؛ نوله باب الخنائز، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
ننحئنبمثد.اسكرحديث، من، (، ٢٣ ١٥)رقم الصبيان، ه رحته باب الفضانإ،، كتاب 



^قضاهاشضصالإئماسبجص ٦٨٠

بئم®.ما يكشما١ُ حم وادعوا ٥^^١ 
ثعثاطه ومول عهد عل السمس حسمت ظغ.' عائثة وعن 

وصلوواءْ، الناس وصس المتحد، إل وحرج جامعه• الصلاه مناديا 
•أ علمال متني نجدات• وأزبع ركعتم ل ركعات أربع 

ْء, ئ لسكشم،وادعوا صالوا المعنى! هل غايه؟ أو تعليل هي هل هنا، ررحش" ء ١ ت 
ينكسف؟حتى دلك ق استمروا أو بكم ما 

صلاة؛ياقل نكممي اتنا فمعناه لتك5شم، قلنا! فإن وهدا، هل.ا احتإل فيه الحواب! 
الس؛ب.أو-جدوا لأننا 

^فإدناضلحتىسكطن.

إذاالصلاة ق نمل فصثي• وقتة ميهلول الئوف أف علمنا فإذا هدا وعل 
للغاية.ررحساا جعلنا 

العل،اء!احتلث فهنا ينجل؟ ولم الصلاة مى انتهينا ؤإذا 
الصلاة.تعاد يقول! من فمنهم 

لاتحاد.يقول! تن ومنهم 

منفيجرئ سبا، تكون صلاة أش أف المعلوم فمي للتعالمل جعلناها إذا أما 
نحلأذ مأموروف وأثتا للغاية، أما الأمحلهئ لكن •حفيمتي، ولو مثلا ركعتان ذلك 
بنا.ما ينكثّث حتى 

ركعتيفصل لها، لاثقن صلاه صل أو الثزعك! اممه آيات من أيصا هذا ]٢[ 



٦٨١اموذ( سلاه باب ر اسلأة ةت1ب 

واُبجاعهمسعود، ابٍا حديث الأمرتهالط لإطلاق ومرادي حماعه وتحور 
ررالئلأةجاثِكثا٢لثنائيَلها: مح.َمفيالإاطا؛. شم أمحل 
خيفالمصل إل ملوحرجوا صتما وقيها وا؛رئفي '، للحرا المنجد؛ ل ومعل 
يزابا.

واحدركؤغ ركعة كل ل الأحرى والصلوات وئجودان، ركوعان ركعة ل كق 
شزعثةMو البق حنبجا كنق آية سثها الئلأة هدْ كانت ء لكن ونجودان، 

والخموؤ•المألوف، عن حارجه 
»الئلأة: JUلها الض.ادى لأف ،؛ ^١٣كزما الحدث: ق ]١[ 

عليه.ومحلامه اه صلوات بم وجع حامنة® 

كللأف الناس؛ مى حوف، مفمحر هناك يكن لم مرائي لوأدوها انه أيصا؛ وفيه 
عنه.يدروف ولا بيته ل يصل ان إن

أي:جامته،؛ ®الصلاة الوجهان: قبور الحراب: أو بالنهب أهي !؛٢[ 
وحنث.متدا أما عل جامعة® ®الصلاة وقبور جامعه، الصلاة الحثزوا 

مجدكل ل معل هل لكن المجد. ق معل ل العيد، مصل يوف أي: ]٣[ 
الجوابح؟أو3، النوم الناس هوحال كا 

يكاثلأذ ، حيفإذا لكن الأمحز، هو مهدا جواح، ل معل الثاف. ابواٌب• 
مجد.كل ق ئصل أو بأس ملأ اتحوائع، ل صلوا قيل• إذا عنها الناس 

كتابت لم وم(، ١٠٤٥رقم)جامعة، يالملأة الداء باب الكرف، كتاب البخاريت أخرجه )١( 
بنعمرو بن اش عيد حديث من (، ٩١)٠ رقم الكسوف، بصلاة النداء ذكر باب الكسوف، 

العاص



حنبلاحهدبن الإمام فته ض الك،ني ظى المميق  ٦٨٢

محل

المرةونوره الثائ يمرأ ثم وينممتح، للإحرام يآكر أف وصمئها 
ننمراومحمد، يبملإ يرلإ يم اية، مئه مذ ثحوا ثثح يركع ثم يحوها، أو 

يريعيم ايه، ٌنمحذ مذ لحوا يبمح يزكع ثم J^؛L، أو عمزال وآل المائ 
إليموم ثم الركؤع، مذ ثحوا فتهنا يسبح تجيش ينجد ثم ومحمد، ثنمع 
ثمايه مذَخمء>اذ ثحوا ؤينح يرلإ ثم النساء، وثوره المائ يمرأ الثانية، 

مذئحوا قحل يركع ثم المائدة، ونوره الثامحه ويمرأ ومحمد قينير يرير 
ويتشهدركوعه، مذ ئحوا ينجد ثم ومحمد، منمع يرمع ثم ١؛^، أربع؛ذ 

تظا.هسا
أجزأه,فيها الكتاد_، أم ثني يه مرأ وما 

لكذأحمد، الإمام مذمس، عل لالكتاد_، مولنا انه معروف ;حمقا؛ئق الولم، [ ١ ] 
القنالثقلن لئلا أحمدء الإمام عن ممحّوصا ليس ®إيه قال،: الممدين هذا ذكز ه لوزعه 

عاليه.منصوصا ليس ولكثه أحمد، الإمام كلام من عاليه منصوصى هذا أل 
أجزاءمتة الكسوف، صلاة ق قزأ الإنسان يكون المؤلم، تقدير حمتج وعل 

ئييلز،الهيام علميه طال نذ نما: الاس. عل تطويل هذا قائل: قال فإذا ي. ^^١ 
منة.هي وأيقا , ٥^١ أجل من العامه ااصالحه مومت، ولذ 

فإذاثة، الكفاثه -م محنل صذ زاد فيا صارلم، كفاثة فزض هي نما: فإذا 
ائصزف،,ثاء 



٦٨٣كت1و،اسلأة)وابهلأةاسم( 

ياثت:عائشه، زون فيإ . ١^٠ فز لكاوب دلك؛ بمثصب لكن 
وصسوكمن، قام المنجد إل يحزغ الله. وقول حياة ق الشص حنقت 

ثمحزيلأ، ركوعا قزكع كيمت ثإ قراءْ الله رسول قامحرأ وراءه، الناس 
قزاءهئامحرأ محام م الخمدا<، ولك زثتا حمده لمن اممه ررشخ ممال: زأتة زمحع 

الرمعبى هوأش ركوعا يركع كي يم الأول، القراءة مى أش هذ طويله 
ل،قعل ثم تجد، ثم الخمد،،، ولك ربنا حمده لمن افه ارسخ يال: يم الأول، 
تجدايي،،وأرح ركعات أربع انمحمل حش دللت،، مثل الأحرى الركعة 

اض.عه.قامم،

مورمالثامحة وو ا، البمرة بنورة الأول قرأِفي أيه ُ  ١٧^؛روايؤ• زل 
مئِزال.

جهزِقس اللمي أة روت عائثه لأف متارا؛ أو كاف ليلا بالقراءة ويبجر 
........صأ.............

ظن•بمض هنا فرأى ظثت، ؛؛*_؛ [ ١ ت 
منيلرم لأيه حا؛ جهر قد وهو البقرة ونه بتثير كيف قائل. قال فإذ ]٢[ 

معلومة؟موعه متكون أن *؛ا جهره 

عته،لبعدثا يقول؛ ماذا يدري لا لكن جهرا، يمرأ الإمام أف يعلم قد ملنا؛ 
حتىفوقا، كلمة كل ئنتع أذ يبهر الإمام مقلع من يلرم فلا نير، ما كثثرا وهذا 

معي.إثه نقول: 
عايشهحديثج جهر القراءة أف عل تدل استعالى" اممه —رحمه المؤلم، ]٣[ 



احدبذحنبلالإمام فقه ي اه،ي ملي المميق  ٦٨٤

ثلل ثل ثإِذ قانمد• ابلأ بجا نثن المحة، ابمغ بجا ئئ ئلأة زلأي 
هاممه ومول أف روت عائشة لأل حاز؛ دكزثا ما ثحؤ عل ركوعات ثلاث ركعة 

^ت.نؤاةسمإاال

كالعيدا-إقهئ لها فنس الكشر، امقنع لها محميغ صلاه بأما ذلك وعلل ;مح.بمهارأا 
نحهرفاثه له عقتع مما الصلاة كانت إذا اثه عل يدل وهذا أيصا— وكا-إثئعة ت —يعني 

واحد،لإمام ثنمثوف الم اجنخ هولا؛ إف إذ الاتحاد؛ ل اوى لأمه وذلك .يا؛ 
لأماجهريه؛ النهارية الصلوات بعض كون من الخكمه هي أعلم— —وافه وهده 
الاتحادل أقنى ١^٠ آلامام لهدا ؤإنصام مكوم فيكون الكمين، الاز يح 
الإمام.هدا عل 

حدين،من أو ٠ ;ه.ءثمحاُ عباس ابن حديث، من مواء شاد، الحديث هذا [ ١ ] 
•ركوعات ثلاُن، ركعة كل ل صل اله الؤي. عن فلابجح ٠ دظ^بمهار عايشه 

واحل>ْ،منة إلا اللمي. عهي ل تجنل لم بالاماق الئوف أف ذللثؤ ووجه 
فإثهذللث، عدا وما ٠، ركوعازر ركعة كل ق ركتن صل انه الصحيحي! ق والثا؛ت، 

رنمالكسوف، صلاة ق القراءة باب الصلاة، كتاب داود! وأبو (، ٦٠)أ/ أحد الإمام أحرجه )١( 
انيتوالن(، ٥٦٣)رنم الكرف، ق القراءة كش ثاب المر، كتاب والترمذي. ١(،  ١٨٨)

(.١٤٩٤)رقم الكسوف، صلاة ق بالقراءة الحهر باب الكرف، كتاب 
رقمسجدارتلأا، أرع ل ركعاين، ث،ان ركع إنه قال،ت من ذكر باب الكسوف، كتاب ت ملم أحرحه )٢( 

الواحا.ة.الركعة ق ركوعات أريع صل ه خنئيبممحاأنه عباس ابن حدين، من (، ٩٠٨)
ما(.آ/ ٠ ١ ) رقم الكرف، صلاة باب الكرف، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 

كتابومسلم* (، ١٠٤٤)رقم الكرف، ق الصلأقة باب الكرف، كتاب ت البخاري أحرجه ( ٤ ) 
رمحغئبمهاّعاسة حدين، من (، ٩٠١)رقم الكرف، صلاة باب الكرف، 



٦٨٥مماوااسمة>بمبطةاصود( 

يوص ثززى لأم أمحا؛ خاز هثات أج زينة م ل خم ثإن 
؛.وأنهرالأمأصغ الأوو؛ واكاث عن ءس، وابن 

نحل

البيمص؛ لم ياثت لإل التجل، حم، اتكنوفإل حي مذ وومحها 
 I. وحممها.أممها الصلاة ق وهو نحلغ نإف محمء؛ ما افه يكشم حى ررصلوا
انثرنؤإن والدعاء، يالدكر وافثثل أحرى، يصل لم ايحلائها ميل تلمم ؤإف 
الآJثوذ،،..........................................ماء ١^١^؛ لأل صل؛ ُعنم 

رويما قكل شادا، يكوف لا أف الحدث صحة شروط من أف ومعروف يصح، لا شاد 
شاد،حديث، فهو ركعة كل ق ركوعي مذ أكئز صل أيه ءقهآدةأث٥أئم البي عن 
.^^١٥؛ ١٧ابنالإسلام شخ ذك ل عي 

قمنلم روى لكذ الأصح، هو فهدا ركعة، كل ق ركوعان هوت الأول، ا ١ ] 
ئلأُئ،ركتة كل ي ركعتم، كسوف ى صل أنه ءلاو_، أي بن عل عذ صحيحه 

أففلذ لاثه الزيادة؛ رأى تيممتبمنئ وكاثه به، يقج مما نؤقؤهه عل وفعل ا، ركوعاتُ 
فراد.ءلودالآ ممر الك.وفا 

لأموج'رئثة كل j( ذم يتل أف ح الموثق اختات ك،ا نخاث ولكنتا 
فمط.

)ا(محمرعاكاوى)ا/ا"هتآ(.
رنممجدات، أرع ؤ، ركعات ماز ركع إنه قالت من ذكر بائح ح، الكسرفكتائب ت لم مأحرجه )٢( 

)خ'ه(،م<>الها.
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طلعتؤإي، سووها. الائتملع وفت، يهب لأنه يهوكاُجلائها؛ كاسمه قابن ؤاف 
إلكاذ زص تلا عاب  JUو خاث \فث نص 

ثأطانه:اقا؟أ.زك محل؛َلأو \ض: زماو عات. ينل،كاشسإذا 
للغسوف؛ينل لا فإثه الممن وحثف الشص طلعت فلو ينل، لا بمي• ]١[ 

لهابينل فلا النهار، امح قد لأنه يور؛ لا ذك ولأو ثإهلانه؛ ولا ذهب لأنه 
ائسطلوع ش المتريث أل الخالب لأف جدا؛ نادر الخالب j هذا لكذ 

شمحجالعروب" من ~أيت امب ثن قريبا ييكوف يناحر رثا لكن الإبدار، من زل 
يعرب•0 أع 

أولا؟يتل المم حتم، م اشم ولوطائر 
الفائه الثهي وهت 3، يصل لا الئسوف صلاة إف هلناث إذا أما فالحواب! 

فلاالمجر بطلؤع يدحل الم، وك إل يلنا• إل وكن'ك المجر• صلوا لأمم يتل؛ 
المجر.صلاة مل ولوكان ينل، 

v^ai\بعد أو الصسلأة ثل المجر بعد حنق إذا ينؤ،، اJA ١^٠٠^ مر 
فائهاشمر طلعت إذا ما بخلاف ا-ثو، ق أره يطهر ذك لأف يصل؛ فإيه مباثرْ 

لأ:طهثلهو.

يصل.لا فإثه عروبه بعد كنفن إذا ايه الأول، والصواب ]٢[ 
الغروب؟بعد ر الأممؤثيف كيم، ئائلرث هال، فإذ 

وأمايعرفوما١ فالعل،اء ^١٥^، الآل ءهي'دا 3، أما يكسث. يعم، فالحوابت 
الكسوف،.ابتداء يثاهدوف فلعلهم متق نيا 



٦٨٧مماو،اسلأة)بابسلأةصد( 

قفل

ودنك؛أصحاسا، من لأحد وأية ولا حطبه، أحمد لها يدكن J؛؛ القاجي.' يال 
ا-ئبةليوف الصلاة امن البي. لأل 

فقل

١^٠٤نإل علتها• كاف لأئة ُا-لئنارة؛ بدئ واينازْ الئثوف اجتمع إدا 
ثدئزهبجا أم ل  Jis" ،Jijآظ. لأبجا ^1؛ دئ م ق ا1ئو:ة لإ 

بدئمؤمنا وحتف هووالؤدر اجتمع ؤإن قواما. كثي لأنه الغثوف؛ بصلاة 

عليهاش صل البي لأف راتبه؛ بنديه حطبه لها إف العلعاء• بعض وقال ا ]١ 
فيكونالناس، ووعظ التدير إل داعيه الحاجه ولأف آ ر وحطب صل وملم آله وعل 

يثغيأفلا ايه يظهر والل،ي اثثثقؤ. حطبه ق قادقا قطن ك،ا قاؤا وكطب حثه، لها 
الناسإف حين، ءهل>دا؛ بثل ق مث،ا لا ذلك، إل حاجة ق الناس لأف ا-اتثه؛ يفوت 
الأمور•حنءْ عتموا ولم واعرضوا عملوا 

لعيرمزعترفامتج فالورإذا اضوفؤ، الوئرخلاف، قصاء ]٢[ولأثهيمكن 
سببان.ففيه يمصى، لا والكرف النهار، ق يقمى فإثه 

*a*

كتابومسلمت (، ١٠٤٤)رقم الكسوف، ق الصدقة ياب الكسوف، كتاب أخرجه ١
خ.بمه•عاتثة حدث من (، ٩٠١)رقم الكسوف، صلاة باب الكسوف، 
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محل

^^^^؛بمُم:قلضمحقثَلأص
الني.ظولأف الدابمة؛ َ. يمز قاو: ص أو إلا خلفائه. من أخي. 

قلاالث-يم0ة قاما كئويما، أمد والزلزلة عتاد0، جا اض نحوف اية باته الغسوف 
بمةا١؛.فع ثدة نقى 

اشرفعم المزعجة للايات يصل هل العلمإءت فيها اختلث مما الماله هد0 [ ١ ] 
للئوف؟إلا محل لا أو اكئ؛ الشداة واوئاح والصواعق كالزلازو 

فيهتما العهود عن خرج ما كل أف والصحيح للعل،اء، أقوال هدا ق فالحواب! 
الشديدة\رثو\آ أو الدائمة، الصواعق أو الدائمة، الزلزلة مثل له، يخل فإثه التخويف 
ه•الني لقول للماد؛ محوما العهود عن خارجا يعد تما ذللث، غر أو العاصمة، 

٠.راعثادْااُ والقمر يالنمي يعتؤرت بمإ؛؛ اف ررنحوف 

ايأة حاة قد ومرقا، كاويح الهلوارئ لهدم الفلاة ل قاتل: قال فإذ 
متهبJانه الصحايه وألم الغزوامت،، من عزؤة ق مث؛ ذايث، كان ءلهألصلأْلآئأ 

الصلأْهده ٤^٥١١١^٤؛^^^؛ تحل ولم رحالهلم من محرجوا لا أذ وأمنهم شديدة رج 
الرج؟شدة مع 

العهود.عن خارجه وليست، دائمه، ليمثؤ الرج هدم لكن يمم، فالخوابج: 

كتابومسا؛مت (، ١٠٤٤)رقم الكسوف، ق الصدقة باب الكسوف، كتاب اليخارىت أحرحه ( ١ ) 
د؛ةعدفبمها•عايشة حديث من ٩(، ٠ ١ ر رقم الكسوف، صلاة باب الكسوف، 



٦٨٩ةتاوااسلأةاطبسلأةام،ود( 

يمحلفإل وعاصمه وْنتمثه دائمة كاثت بأل العهود عن حاوجه لكنت إذا لكي 
مماالعباد يه اه كوى ما يغل ذللث،، وغ؛ر والصواعق، الثديي اوعد ويولك لها، 

له.ينل فانه -تمجصالمعهود 

صلاهالليل و أوينادى حمائه بملح؛، مل للنساء بالمة قائل: قال، فإذ 
اضوف،؟

أخنن؛للمجد ؤاتيانئ أورائي، حماقة النماة نحل أذ لأ;1ش فالخواب: 
وريوتسلكلعادة، حصزذ الصحابة اء نإذ يقال،ت وفد حمزذ. الصحابة اء نلأة 
لهاأحشع للمجد حصنت، إذا أما رأث، إذ لالمصالأحة ظئ لكس لهى، نم 

فكغمحز.
MUM
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ئبمالإسماءاا' خب ق
قالئئ حرج ظ'' ويد نذ اش عبد ووى و إليها؛ الحاجة عند ثق وهي 
محهء1اآ'جهر زكعى وصل وداءْ، وحول يدعو، الملة إل كوجه يشقي، 
عليه.مممق يالقراءة. 

ليتفيهة| يكمث وهل العيد• صلاة صمة وأحكامها ق وصمتها 
يالعيدين؟ 

لآنبدضينزبجقا:ذي.

الكرؤْ،ليقع الكسوف صلاة لأو جد؛ الفقهاء من وغمم المولمه ترث ا ١ ] 
المهللوُسا.لحمول الاستقاء وصلاة 

الصلاة،حال أوق الين،، ق ُالدعا؛ كان سواء الثما، هوطلب والأستسقاءث 
المعروقة.الصلاة وجه أوعل الحئعة، حطبه أول 

الحاجةوتكون إليه، الحاجة عنت وهوئنة ءئْل، الله من الثميا طاو_ا ايه المهم 
حاجة.ق الناس صار وامتع؛ المطئ وقحط الأرص، أجدبت، إذا 

لكنمموا، الملل فيه يكون محل ق يكوف بأ0 الأرص عئدم، لم لو وكدللت، 
ااوللث،ؤأيصا شثش المياء، نقصت، 

الركعمح،•ل يعك،• ]٢؛؛ 



٦٩١؛تاباسمةربمبصلأةالأضت1ء( 

ملي ركمح، صل ه الئ أف روى ءس ابن لأف يهم؛ والثاط: 
صحح.حديث لهوي. أق 

بملوفلكئوا وعمر ؟كر وأبا الني. أف أبته عن محمد، بن جغمر وعن 
ق)منندو(.الشايعئ رواه وحمنا. سعا فيها وئقؤ؛و0 الإنتنماء، صلاه 

-يا.لشنهها العيد؛ صلاة وهت ق فعلها الأول أف إلا معم(، لها ويثر ولا 
 Jالء؛ااا.الأش،عإدحماقة تيالإألاووخإوهاعئدززا

محل

العيي.تصلاة عل ساء روايتان، الإمام إدف ؤل 

ودعواصلوا إدن شر حزحوا ابو؟فر• محال لها• ئرط هو إحدامحات 
بمرتحمحؤ•

الإتجئاأأزاد ٩ للإنام نالأمم أخدئب. ى نظن، يئثوف، واكاظ: 
مىوالتنبة اiظالم، عن وا-قروج ثعال، افث سموى ويأمرهم الناس، يعظ أي( 

التشاحن؛............ورك والصدقة، والصيام بمبج.ا، سبمهلم ومحليل ،، ١^١٠۶

يتأحزأف رأى ؤإ)!( بهر، ببما يبكر أف رأى إف ت للمصلحة بظر ائه والصواب ناء 
الصلاة،فتوحر الفطر زكام راعى الفطر عيد ق أما ثيءيراعى. فيها ليس لأيه ئأحر؛ 

هناكليس الاستسقاء لكن الصلاة، فتميم الأصحثة دح يراعى الأصحى عيد وق 
تتأقز،أذ بالاس ف\لأنء بارذا ا-اقث كان فإذا لسلخة. فثئو فيها راعى 

للمصلخة.فيظر يقدم، أيا بالناس فالأرهق العكس كان ؤإن 
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أنممال:اشُ ئال اوكات، ض والقوى اشتط، نتب اثناصى لأف 
نلى،َةيأن\لآزني ٢^ تث ثئقي مم ^ آلتئ;١^١ 1نل 

ا.لالأءراف:أأ،[ُ ه دعفيثون يقاوأ ثأ.أاوقهم 

١^،الص1ة عق محزجوا أف ويأمرهم فه، جوف يم يوما الناس ؤيعد 
هاش زئوو خنج لإاس: انن ماو ه اشِ ننول قيها خزج 

ييطن،ملم المحل، اتى حر متصزعا، متغثنا، متواضعا مبذلأ، 
يصلكاو كإ ركعتهن وصل وامحير، والتصئع الدعاء، لب يزل لم ولكن هذْ، 

صحح.حديث هذا لعيد. اق 

ستايكون ائه يرد لم فإله الصوم، إلا حسن دئنءمقث' المولم،ا ذكزه ما كل [ ]١ 
رثاهموم مغ راما I الحدث ق جاء ولهذا اكز؛ لثزول محبب فانميمة ^، ١١١٥٠١^لنزول 

القطنمنالثةاء«راأ.مال^اإلأةثئوا 
هوهذا أف أجل محمن ثه، يأمر لم الرمحمول لأف فلا؛ الخوم وأما 

خارلحاتراة تكاد لا الحبس، 3، ؤإثا الأنمن ل إثا الامحشقائ صار الفقهاء محي الثائ 
الاثنتنيوم الاستقاء يكوف أف اتحادوا كانوا الناس أد السبب هو فهذا ذلك، عن 

الاثنييوم أثئ أجل ثن اف الإنمحام فإف صزئه،ارآا، بس أنه أجل من الخص أويوم 
ئنة.وهذا حثن، فهذا الاستسقاء لأجل لا الخمس يوم أيه أجل ثن أد 

زغته^تمحا•عمر ابن حديث من (، ٤٠١رقم)٩ العقوبات، بات الهتن، كنات ماجه' ابن أخرجه ا ر١ 
الأنمنيوم صوم ل جاء ما ؛اب، انموم، كناب، والرمالىت (، ٨٠أحد)i/ الإمام أخرجه )٢( 

الصيام،كتاب، ماجه; وابن ٢(، ١ )٦٨ رغم الصيام، كتاب، اني; والن(، ٧٤)٥ رقم والخميس، 
عاسةحديثج من (،  ١٧٣٩)رقم والحيس، الأسان يوم صيام باب، 



l^_YI3^ub)،_luLiS )»٦٩٣

نيثثياب ينبس ولا 7بما، الثاس يؤوي لقلا الرائحة؛ ؤإوالة التنظيف نيس 
ؤووو\وانبمانة ئدا:زم لأو نلأ:شون؛ 

فضو

أمع؛ه وصلاح؛ وئ حمو ذكت لة ومذ والصتاذ، الثموح و؛مج 
ولإخا:ةاأ'.

انثنمىغ.بمنئ عمن لأف صلاحه؛ ظهر بض الإمام ينثنص أف نينثخب 
ا-اءزثي.الأسود بن ^؛^٠ والصحاك معاؤة وانثنمى اممه. ونول عم بالماس 

٠متحئعا ْقواصعا حرج أنه رء.بممحا عباس ابن ذكر وكإ [ ١ ل 
منأذى ب كان إذ عذ كعادته، حج أذ فالأنj اشك،، أو ١^ يافيه وهدا 

بالماس.عشع موف لأنه ذليرلها؛ ذلك أفته ما أو حفؤ رائحة 
وغلعانشيوخ من والكأار ااصغار الاسث حمح يمرح ايه والصواب ]٢[ 

الذيالشاب أة ■^Jj.!، فحندنا إجابة قزم هؤلاء كان إذا لاثه يرج؛ كل وكهول، 
إثه; أذ،lJفالصواب، ُ ظثهر إلا ظل لا يوم ظله ق اممه يظلهم ص اف طاعة ق نشا 

والصبيان.والكهول، الشيؤخ الماس، حح ؤئرج 

الأسماء،صلاة أبواب  ٤٣باب الصلاة، كتاب يأوين وأبو ٢(،  ٦٩احمد)١/ الإمام أحرجه )١( 
تاش والن٥(،  ٥٨رقم)الأسماء، صلاة ماجاءل باب الفر، كتاب والرطىت (، ١١٦٥رنم)
(،١٥٠رنم)٦ حرج، إذا عليها يكون أن للإمام تب، يامح، الحال باب الاستسقاء، كتاب 
(.١٢٦٦)رقم الاستقاء، صلاة ق جاء ما باب الصلاة، إنامة كتاب ماجه! وابن 

توملم (، ٦٢٩)رقم الصلاة، يتتنلر ا،و.جاو ق جلي من باب الأذان، كتاب أحرجه )٢( 
خ.ءته.هريرة ش حديث من (، ١ ٠  ١٠رقم)١ اله.اونة، إحماء فضل باب الزكاة، كتاب 
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رجلتؤ،عند ممعد المئآر، مصعد الأموي بن يزيد امر مناوئه أف وروى 
زأشلئا،ذ _ 
اثسورقع ديي قرقغ افب،  Jiيديك انقع يزد يا اوثي، َالأمد نيي 

لهاوهب يرس، لكمتا العربج، تحابةل، ثارت أف من أوثك كال محإ أيدثم، 
ا.منازلهلمأ يئئوا لا أف الناس كاد حش ئثقوا ريح، 

إجابتهم؛يرجى الذين الملاح بأهل يشهى أف يثغي إيه مال؛ كعا وهذا [ ١ ] 
لقرابةلكن الأمة، أمقل عمن أف مع ظ^بمئئ، ' اظاد_،ا بن عمن ا،لوموٍن \وو لفعل 

الإمامأقامه للذي فتنه نحس لم إذا بإ مشروط وهذا قدمه، ه اف رسول من العباس 
معل؛لا فائه عهدثا— ق الغالب هو —كإ فتنه يذللئج حثي فإذ للناس، ستنقئ أذ 

صارالمطز، ونزل دعاءة اش أجانر ينتنقي الإمام أقامه الذي هذا أف |دز إذا لأيه 
حال.كل ق يه يتوطوذ الاس وصار للناس، فتنه 

أقامهمن فتنه أو الاس فتنه حا يئصل لأمور ثتعزص لا فإثتا ١^٤ حيفي( فاذا 
الفتنه.من حوما هذا فلاثزثكن( مقامه، الإمام 

اشآيات من ففيه ُ الأسود بن يد بؤ معاونه امتقاء عن ذكزه ما أما 
اجمنة،حطبه ق انتسمى ■محن ه للتح، قتله متله وغ وقد ظاهر، هو ما ءغ؛جل 

ءقؤأدقلأْؤئميسه من يتحاذر والمطر إلا ممحْ من نرل ما 

١(.• ١ صالأتماءإذاةحطوا،رنم0 
١(.٥ ١ رنم ٢ ١ ٥ الأولياء)٩; كرامات كتاب المة- أمل اءمماد j اللألكاتي أخرجه )٢( 
صلاةكتاب ت لم وم(، ٩٣٣)الخمعة خ3لة ق الاستقاء باب الخمعة، كتاب ااخارىت أخرجه )٣( 

خ.تن.ماللث، بن أنس حديث، من (، ٨٩٧)رقم الاستسقاء، ق الدياء باب الاستقاء، 



٦٩٥ةت1وااسلأة)بمبسلأةالأتق1ءا 

الغماو؛ولاإحراج محرجها، لم خ. لأف البهائم؛ إحراج ينشب ولا 
ووظزإهوذ لأنم يئتعوا لم ■>وجوا لإف نثم• بموثل قلا اش أعداء لأثم 

كيإظابقإسمحما١ا.

قفل

ا;نء ه:دم؛ نحك لا ج ووي اشو، و الئؤا:ئ زاخلت 
افب■مد لمولر الصلاة؛ قتل نحك انه وروي هدْ• فئؤظب نحل،  ٢٧ماص! 

صل.ئم رداءه، وحول، يدعو، القبلة إل فتوجه ريي؛ بن 
منوي.ا-اثمح لأل وثنيها؛ الصلاة مل اغو ق محيث انه وعش! 
خيا•م امحق. ضل قال: أبا لأف الفلاة؛ بمد محك بمُت 

١^٠٨^٥١وحفتهاثني العيد، مش؛هةبملأة ولأن؛ا صريح. وهذا 

اليوميكون ت يعني الزمان، ق لا الكان ق المسلمئ عن يمردول لكئهم ]١[ 
محاءرو،ايصست، إقراذه»ابزمان لأف جهة؛ ؤ، لموف والمجهة ل هولاع لكن واحد'ا 
عظيمه،فتأ ، iLJjjمحصل الأقمار؛ فيه انتنثى الذي اليوم ل ايز ئزوو ي وقدرا 

عن®٥^٥^ االؤلم،ت يقاو! ولهذا الملموف؛ نجب ولم الأكمار أجنب ؤيقال،• 
نايصن،أص١ي٠إعدامحث، >ربحنثاإى قالث ١^^؛، عليه ؤيدو با،لكان، ت ادت>لم،يىاامراده 

عيىا«.
أقوال:]'آ[نمدلأالآل 

دعاء؟ئرد أو ثمو يوجد هل أولا: 



^قضاه1نيهمصالإئماسبجءتيل ٦٩٦

يمسحهاواحدة، حطته يحطب قام م جاش، اكر صعد قإدا 
حطتتم(.١^١٥ من أحد ينقل لم لأئه 

مثل:يالإتجفار، الأم فها الي اص ز:>اءَة الأنتئفاز، فها نيخي 
لنوحت'ا-ااءندراياه عوؤ ذيزآلتك  ١٥عمايإ جمك رقكمؤآت-تثتيأ 
]صد:آه[.ه ^١*^ ئر رذم آتأغفتحأ ؤو>ىؤ/ 

صؤأق4يبمن.البي ويدعوبدعاء والتصئغ، الدعاء وي\5ير 

لقولءغ؛جل؛ افن فيدعو يأق لكن تجلب، لا قالت من العلعاع فمن حلاف؛ فيه 
هد0«اُخشؤطإ تجلب لألم يهبمتمحات عباس ابن 

حطته.فيها أة الثازت والقول 

ئوفيها؟هو أو الصلاة بنين أو الصلاة مل هي هل لكن 

بمدثا؛شاء ؤإذ ١^، مل شاة \0 محو، ألا الخطته: و الثلاثة الأهوال أظ 
وهدارى.هذا ل الثق لورود 

أذنكأنه ماس ١^٠ ئراد \أ ثقال: فقد \ص عف ١^٠^ وأثا 
الناس.ؤيملول اقلتة ق يطيلورز انانا 

(.٢٣٠)ا(أحرجهالإمامأحدرا/
الأسماء،ل بالقراءة الخهر باب الأسماء، كتاب البخاري؛ أ-محرجبم الصلاة؛ نل الخطبة )٢( 

زيدبن اش عبد حديث من ٤(، )إأ،اا/ رنم الاتقاء، صلاة كتاب لم: وم(، ١ ٠ ٢ )٤ رقم 
نمحهبمة.

ئمحههتن.نيد بن اش عبد حديث من (، ٤١)؛/أحمد فاحرجه الصلاة؛ ج الخطة وأما 



٦٩٧ةت1وااسلأةرببصلأةالأتقإء( 

الإنسنماء،إل حرج ه البئ؛ أف أنس؛ ض بإننادْ قتتبه ابن ذوى ويد 
ان-ؤؤخ.(الموم انثمبل صلاثه ممى محل، القزاءة، فهإ كبهن ركعتم( ممل فتميم 
انقثارراللهم  I(JUثم ينتنقل، أف مل وي0َ وكم يديه، وري رداءه، وهلم1ا 
مهمنما،مغدقا، عذقا طما، وجدا ربيئا، وحيا مغيئا، عيقا انقثا اللهم وأغكا، 

عم، l_ljدرورا، ديإ، محللا، منجلا نائلا، مرتئا، مربتا، ثريتا، مريقا همحقا 
بلاعاوثئعله العتاد، بؤ ويغيث اللأي، بؤ هم؛، اللهم رايٍّج، مر عاجلا صار، 

اللهر،ثملو،أنتي1اءا، لنماْمثازاتاد، 
انعامالآ حلمث كئا وانقؤ منته، بلدة بؤ قأحي طهورا، ماء الثكاء علثا أئرل، 

وأنابذمحرا«•
الدىمحتاب؛الأزض.زااثا 

اشوالنام.زايدا: 
•الآزصر، الدييود،واللق؛ 
المحة.زالثدؤ: 
العحّث،.والونق: 

والخص_ا.المناعة دو وازيع• 

يؤ.أقنث إدا هان محزلك،؛مى المقيم• والمربع؛ 
نعش.الإبزإدا زممتط مولكا؛  otوالريع؛ 

المو•والثابز؛ 



صقضاه1نيمه4الإئمأسبجص ٦٩٨

الأو.ؤاكبو:
الأزصلأف ١^٥؛ والثكن: 

عقانقن\ ^ ١١)ئال: انظى إذا لكذ ه ١^٠ أف ص ثن ام 
الثث،انقنا الثهم داةإا، نحا، ، L^Ip؛، ll، ?1^1^مريئا، هيئا، مغق، 

ماوا-إوهد ^١^،^.! ال٨لأواء من والسلاد ئالعتاد إو اللهم الثانطقن، مى عبعتا ولا 
منيرrكاتثانقنا ١^٤، لنا ذآدث الزنغ، ^١ محت ١^ إلا!يك، لأنشئوة 

j_،ؤائوغ ١-؛؛^ ^١ \و'غ' ١^^ :>^l2،، من عاقا ه ١^، 
ممثكبمقئاتا،عوك، يكشثة لا U اتلأء من ظَ زاكذ 
مننائا(و^٤^٥١ ١ي 

زالبمازانيين:ناتا محؤ ردا؛ة، ذدئ اظة، أثناء و الملأ نطبل 
ا-إقدبمحنتا.................ثعال اش محوو ماولأأل ه اللمي ُةل اؤا محّاا 

فوائد!ثلاث الرداء ملب، من الفائدة بعضهم! قال [ ١ ] 
وّلمُُوضآله صه اف صل الئن نء امحاغ الأيد: الفائدة 
ال؛فاؤل.الثايئ!الفاذة 
ياسمن أحرى، إل حال من بمقل موف ا0 الأنبأن الإشعار الثالة! المائدة 

تكونوقئ. جيدة، منانبه وهال.ه المموى، ياس إل العاصي ياس من ياس، إل 
فوائد.ثلاث ذلك ق فيكوف أوأعظلم، التقاول لناسه اؤيه ئ

ومسالم!(، ١٠١١)رنم الأسماء، ق الرداء تحويل باب الأسماء، كتاب البخاري؛ أحرجه ( )١ 
نْتقهنبمتن.نيد بن اش عبد حدبن، من (، ٨٩٤) رنم الأسماء، صلاة محاب 



٦٩٩ةت1واالهلأة)وابسلأةالإضق1ءا 

والغوثالعرة حتى أويثمل كالعباءة، شاتيه وما بالرداء حاص هذا هل لكن 
أفجهيا؟وما 

أعلعل ياس لأله بالرداء؛ الشبيه والعون بالرداء بمهس أيه الأوو، الفلاهئ 
أنمملث عمن يقل ولم كالعإمة، لأما غلا؛ العرة أما بالرداء، فهوثبته الدن 
بلبدن، لناس لتت المحْ ولأل عليه؛ هي كا المحْ فتش المايم؛ بملبوف كانوا 

هيياسالإش•

تشعروفالاس كان إف مظئ: وكب الوعاء هذا عئثظ لا كان إذا فالحواب: 
قو،ئثع لا ١^٥ عل ركز إذا الإنساف أف الخالث لأف ضل؛ فلا وزقه كآتجا 

أشدصار محده من بدعا؛ دعا لو ورثإ فقط، ا،تكتوب، الثمط إمحامه ممة ويصير 
فلاالصحيفه هذه يقزأ بقئ إذا لكذ الدعاء، ق انفعالا وأمد عَهئجل، اممب إل يفرعا 

إذامثلا يحسث، خاصة، ؤلريقه ينلك، أف إلا اللهم الدعاء، ق التاثثر ذاك عنده يكون 
إلشدها قد وهو يبديه، الصحيفه رافعا ؤيكوف يديه، يري أف السنة" هو ~كءا دعا 

فائدة.حذا ينمل فقد فوق، 

ثلأثقزأها ^٥^٥^ فالثسوJ ١^١، \ذمأ أغثن،، ال1هلم لإذ.' لو 
وتحرير،تخريج إل تحتاج إما يقاو،ث رثإ أيقا الألعيه وط0 الجمعة حطه ق مرات 

تلم وم(، ١٠١٤رقم)الخمعة، حطبه ق الاستسقاء باب الامتقاء، كتاب ١^١^; أحرجه )١( 
مالكين أنس حديث من (، ٨٩٧)رنم الاستسقاء، ق الدعاء باب الاستسقاء، صلاة كتاب 



سقضاهاهمهمصالإئماسبجم،

هموو(تانتماك ق ا ويدعومؤ يثعلة، الئى.ثم لأف أنملة؛ أعلأ٥ يئعل ولا 
ئاشثآمء، ء ي زقي إخابمك، ززثدج دس، أثزء 1ثلو \للأإ 

المصلإل حزغ ٥^٥^^ ١^٠ أف ززى  djjبن اض عد لأو وعدى؛ كإ ثنا 
والأينزالأسر، عل الأيمن وجعل وداءه، وحول، ودعا، القبله هانممتل ينشقي، 

عوامحن.
الدعا؛مى ثي؛ 3، يديه يرئع لا الني. كاف يال،؛ أئتا لأف يديه؛ ؤيرمع 

'•اعلته مض إبطيه• بياض يرى حر يديه يرقع كال الإنتنماء، 3، إلا 

لا؟أو هيأصيبممُ الئّّوو عن  ouهي هل 
واَع؟غثو بثي؛ عوف يد أحياثا الناس لدعاء بالشبة هال، فإل 

واضواؤع، غي ء بثي دعا إذا الأناف لأف واقع؛ ء بثي إلا ثنغ لا فالحواد-،ت 
واثنا.يكو0 أن من فلابد الدعاء، ق اعتداء هدا صار يوجودج، عليه أئعم قد 

انماة؛؟بجن الشاة هل قاتل: ئال، ؤإن 
ئتة،هذا لأن فنتنذ؛ 0كثما حصل إذا وأما العباءة، بملبى ثنم، فالحواب،ت 

-الئساء وغالتا كثم، مصل طزف ق بعيده اء الثكاب إذا لكن محترم، وافكثمن 
هذا.ثن فيثتيغ — يترج ثياب لست، ثياب علتهن ش~ والخمي. 

صنيسصبجِفيولأسم«ململض
لم•وم(، ١٠٣١)رنم الاستسقاء، ق يديه الإمام رغ باب الاستسقاء، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 

أنسحدث من (. ٨٩٥)رنم الاستسقاء، ق الوين رغ باب الأسماء، صلاة كتاب 
خيقبمتة.



ةتاساسلأة)بإبطءالإسقاء(

يصله،مذ ونألوْ ا، J؛UU الله وذلإأو\ صلوا الصلاة مل ثقوا قإل 
قاىءن تحي \ط لأن زاكاك؛ ١^ اي و ةادوا ,ولح°\ ذج ئزا نإذ 

الدثاء.

أمريزتأحي عل محمول هو بل عموبؤ، 
اخلتة.حاو ق يعي: الدءاء<ا مذ ثيء ق يديه *وؤأ لا ار ت المعنى أف إما 

الاتقاء.ي إلا ^١ رسا يدنه لانزلإ المران أة ؤإثا 
يعارصهالحدث هدا إل مالت أل إل نحتاج لا وحينثد صحح، الوجهم وكلأ 

.٠١الدعاءرق يديه كانثنلإ .أنه ١^؛، عن تئن، اكلاثتن عل أحادثممرة'زد 
هماثأم، أحي عل محل بل ثعارص، هناك وليس حاجه، لا نقول،ث 

أئهزولهدا الأسماء؛ ل إلا اخك حال الدعاء ق يديه لايزلإ المعنى أف 
٠.الأٌتقاءُ غير ق ا-محلبة ق يديه رم لثا مرواف بن ثر محقبمأتزعل الصحابه 
الاستسقاء.ق إلا فيه تائ رفعا يديه يرم لا أو 

صلاةبل شكر، صلاة لستا الاستقاء صلاة لأف له؛ وجه لا غلهلء هذا [ ١ ل 
قنموا ؤإف نحرحوف، لا فإمم الخروج مل نموا فإذا شدة، ؤإزالة ودعاء وهبه 
يصلوف؛يقال: أف عشل المهلل-فهنا زل المصل إل وصلوا لثا ت -يعنى الخروج أثناء 

(،٦٣٨٣)رقم الوضوء، عند الدعاء باب الدعوات، كتاب اJخارى: أحرجه ما ذلك من )١( 
عامروأي موسى ش فقاتل محن باب عنهم، تعال اش رصي المحابة فقاتل كتاب ومسلم: 

ق؛ؤؤبمئئ.الأشعري موسى أيٍر حديث، من ٢(، ٤ رقم)٨٩ ^؛٥^٥١، الأشعريين 
بنمارة حديث، من (، ٨٧٤رنم)والخطة، الملأة نحفغؤ باب الحمعة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

رمح.ءنن.رورة 



صاضاه1نينيهعاسممأسبجينل ٧٠٢

نحل

أخاوظ:مثوظثسااال

زيلارر1ئ ززىأس: ء ابمنة الإنام:نم 1ذ:تتي ذش: 
محاج،....•....•اممه. ونوو محانقل قمحطب، ه اش وزئوو ا-إثمعه يوم يحل 

بليصنو0، لا يقاو(ت أف ويشل موجودا، الثنب لكن الص.لأة إل الجيء ابتداء لأف 
تعال.الله ممانا فقد انحرفوا الإمام! فإ يقول 

ينتنقيحرج اله صعيئا~ لكن ~وإل ممليإف عن يكز وما 
مىحلى إثا *اللهم تقول! لاو،اء موائنها رافعه ظهرها، عل منظمه ننله فرأى 

أيتزإوذآضآفقد ااازحعوا محال! ررمحك®. عنا ء!ع محلا حلمك 
إذاأنم ذكزنا ج فهوأصل صح إل لكي مقال، وفيه ممر صعم، فيه الأر هدا 

يصلوا،أ0 محتؤل الخروج بند تقوا وإو< عمحرحوJا، فلا هزجوا أذ مل ثموا 
وهوالأقرب.يصلوا، لا أف وعشل 

الوجهيكر ثم أوجه، ثلاثة عل يقع الاستسقاء أن يئأ المولث ]١[ 
 !،Jتقدم.كإ ؤيصلويز المصل، إل الناس عئرج أل الاستسقاء! صلاء الأو

الصديقأي عن (، ٦٢)آ"/ الصف ق ثسة أبير وابن (، ٤٤٩)رغم الزهد ق أحد الإمام أحرجه )١( 
-٣٢٥المتدرك)ا/j والحاكم (، ٦٦المن)٢;و اللارةطي وأحرجه نوله. س الناجي 
ءقؤآلسأتم'٠سليإن النبي اسم ذكر دون مرفوعا هريرة أمحط حدبمثؤ ْن (، ٣٢٦



٧٠٢؛ت1دااسلأة)بمسطةالإضقاءا 

هزييغيثنا. اممه ه1دع الثبل، وامطعت الأموال، ه1ثكت، اش، ومحول يا ،؛ ^lJثم 
ا-يييش,ويكز ١^١<، اللهم أغثا، ؛للهم أغثا، ا'اللهم ؛ مماJ يديه . ١^؛ رئوو 

ققئدا"ا.

منالوثث ساقه ما ودليله ا-إثئعة، حطيه ي ينثسقي أف اكافت الوجه ]١[ 
نحل،س والص ا-إثئعة يوم رجل لحل قال• ظغه مالك بن آنس حديث 

هالبي فرهمع بجبما، افه فايغ القبل، وامطعت الأموال، غذقبإ ال،هت رمحول يا 
الثيأأغقا«.الل4أ١^١، أغثا، »الثثلم ودعا: \ظ اك<ز وزلإ دنه، 

فيهاما ت —يعنى قزعة ولا مححاب من الماء ل ما ®فواف أنس قال 
جثل~ّبع• دار ولا بيي ثن شبع وبتن محتا دما المحأ~ ثى قطع دلا عام سحاب 
الرس،مثل نحايه وراته من فحزجن، الثخب،— مله من ثاق المدينة ق معروف 

هوالثى وأمطرت، وبريت، ورعدث، انتثزثح توثطت، فلعا الماء، ق فاريثم، 
مح*راا•محادرالمطرمن حتى ينزل المنثرلم عل 

^^٥^^١٥٢^،الزمحول عادة من لأف عفليمة؛ بسرعة جاءيت، أما ت يعني وهن«ا 
I_uو؛ردتإ، ورعدت وانتشرت جاءت السحابة وهذه يطيلها، ولا الخطثه يمصز أل 
—المسجد —عريش العريش مى المهلر نزل م أم3يئج، ئم هذا، ق ثلث، لا لخظات، ق

>ه'.£يىوكؤ.الرسول لحنه من محادز حتى 

فيكون.رركذا؛ له؛ قال شيئا أراد إذا وائه ءغ؛جل، اممه مزآيات، عظيمة آية هن.ا وق 

تلم وم(، ١٠١٤)رنم الخمعة، حطبة ق الأسماء باب الأسماء، كتاب البخارىت أخرجه ( ١ ) 
ماللث،بن أنس حديث من (، ٨٩٧)رنم الأسماء، ق اللءعاء باب الأسماء، صلاة كتاب 

رْءهتن.
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والناسفاحابه،  4Jj1دعا لأيه حما؛ اممه رسول وأيه للرسول آية وفيها 
كاملا.أسبوعا الم3لر وتش يفلرول، 

البناء،وتميم المال، عرق، افب ومول، يا وقالت الأول،، الرجل أو رجل جاء ثم 
اللمهأ^١، زلا ه »الئهأ نئ\و: يته m الئئ ظ، اشَبممحا ثاذغ 
عفيهادقلأْؤئيم،يشبمر وجعل الشجراا ومنابت الأودية وبطون والذؤامس٠ الأثام عل 

الشمس.ق يمشوف الماس وخرج ايثرجتخ، إلا ناحية إل يشبمو فإ 

منها!ثيء إل نشبمر خمة عفليمة فوائد الخدين، هدا ففي 

لأوا-ادمعة؛ يوم نحلب وهو الإمام قاطن، أف للإنسان محور اثه ذاالث،ت محمس 
الثلخلؤهل.ا عل محن لم وسلم وعلآله عليه افه صل الين 

لكن>،ءذاجاةو،كأ،ني؟
حاءث.ةلمصللخة كان إذا أثا عاقه، مصالخة هالمؤ كان إذا يجوز إنا لا، الخواب 

كانإثا وزد والذي ورد، ما عل فبمصز الكلام؛ مع الأصل لأو يجور؛ لا فائه 
عالإؤكالحة 

الخاعةفلبعص اليكرفون، سعلع ^ ٥٥١أو ااكهربابي الميار انقطع لو ذلك ؤمن 
عامة.مصالحه ^ا لأف الميار؛ \نقجا إيه ؤيقول! الإمام يكلم أف 

يديه،رع ا-قعة حطبة ل استنمى إذا اذ الإنأف I الحدث هذا فوائد ومن 
~أيتذلائ، غبمر ق أما افه.، رسول من ومع الذي هو هذا لأف ^^؛ الماس ورقع 



٧٠٥مماباسمة)0بسلأةالأضقاء( 

ولا:زلإامحه ي يديه لا:زلإ فإلا والامحاء- الاتقاء الوعاء عي ي
ا-إئئعةحطبة ق دعا حى مرواف بن بئر عل الصحابه أيكن ولهدا أييت4م؛ الناس 
•٠ ر يديه ورمع 

—قرينةالقرينة به احتمت إذا الواحد حف تصديق ت الحدث هدا موائي ؤبن 
واشنتتالأئواو، ارهلآكت قال: الذي الرجل هدا صدق ه اومول لأو الصدل- 

ترينهلأف ذلك؛ سابه ما أو أوكاذب؟ هوصادق هل ونرى نتأُى يمل• ولم القبل" 
بصدقه:تثهد الحال 

ايعل كنفي لا ا-لحدص هذا مثل لأف ولا: 
واوسولايته، يتمعوف والماس المسجد ؤثدحل يأق الرحل هذا كون نابا: 

صادق.وأل صدقه عل دليل هذا بمكلم، أن يتجئم ثم نحلب، 
منهسأل لا وسلم آله وعل عليه افه صل اللمي أف الحدث•' هذا ذو.ايي• ؤبن 

ااأغثنا«يقل: ولم يغشا« الله ٠ااذغ قال: اوحو لأف علته؛ يمؤ>ر لا الذي الأمر ل العوث 
ماءل غرما الإنسائ كان لو لم الأم. هذا ل بجث أف بمدث لا س اومول لأف 

عليه.قادئ لأنه يجوز؛ فالأ أثدق، أغثى أغثني فقال: رحل وخولا 
اوسولإ0 يقولوف: الذين المف؛را دعوى يعللأف الحديث: هذا فوامم• يمن 

اومولرمع 7ءذا أرادوا الحقتئة ل فإمم قل-ير، مي؛ كل ل عه 

بنمارة حدث من (، ٨٧رنم)٤ والخطة، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
رْءهنغ.روية 



صاضاه1نينيصالإئمأسيضل

وهم٠ العل_وفيهُ عن نش حيث عنه؛ نش ما اريكثوا ذلك، من العكس عل ولكنهم 
فيه.ع1نا 

الفعلأ0 ْع يغسارا افر أرائع يقل• ولم يغ؛ثتاُ' اف ررائع قولؤ• ل إشكال هن*ا وق 
محزم؟لم فلعاذا يطف، مسبوق اكائ 

١الفعل هذا لأف واصح• اُبمواب  هالبي أف إذ للطل—،؛ جوابا ليس يغ  ٠۵٤١
قال:لكنه ااثهيغثنا« رراذغ لقال: مطعا دعاأغيثوا إذا ولوكاف يدعوولايغاثوف، قل، 

مرفوعا.الفعل نمي ®يغشا" بقوله• الْللوب محذا ص ثم اممه* *ائع 
ائهأأغثنا،ررمأذا، ^س:محزاثاشلأ1؛كنل:فوائدهدا يمن 

منه،لبجي ثلاثا؛ ظ؛ تظ؛ bذا ثلأنا، دعا دعا إذا س الئئ وكان أغثا٠٠ الثهأ 
ممزة.أشياآ ق ^^١ والتف، ثلاثارآ؛، L؛ L؛ ؤإذا 

الحابه،افر أسأ حيث عيججل؛ افث قد>وة بيان الخديث*■ هذا فوايي ؤبن 
وعن،علبه، وعل جدوعلأ، كال عل دلتل فهي القميرّة، المدة هدْ 3، وأمطزيتج 

فلولاعثؤألهةهؤئ!م، \لمثأسوب( دعاء اممه إحاثة لوازم من هل،ه كل وخب، وعل سمعه، 
م؛معش ءايٌقادت ذكنه الثخ1إ، نثأت م! عك ولولا الدءاأ، شمع ما ثذقة 
الدعاء.إحاثة لوازم من هدْ كل نميع، نحير 

(،٣٤ ٤٥)رقم ؤمحآدثرفيآلبمس الدإ قول باب الأنبياء، أحاديث كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
;?؛؛^٤^٠عمر حديث من 

من(، ٩٥، )٤٩رقم عنه، ليفهم ثلاثا الحديث أعاد من باب العلم، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 
•هتهئمحق أنس حديث 



٧٠٧ةتاباسمة)بمبطةالأسةاء( 

دعاءهأجاب افه إل حيث ولئّوو( آية أيصا! الحديث هذا فوائد ومن 
اممبطوات ص من الو محادن وقد إلا اؤي من  jjsفلم انمثلمة، الثزهة مدم 

صدقه.عل دالة اية فهي عليه، وصلامه 

:^lJ الكدارسا، مثه عن يذو ي ١^■؛^،، كذيبؤ عل داله الأيه تكوف وفد 
ماءوأعطوه إليهم، فمج إئ، احرجوا فقال• بترهم. عور إليه ينأكول قوم جاءه إيه 

ُالماءر غار فيها محث ،( JLsالماء، مى ثيء وفيها البز، ل محص ثم لمه، ل فأداوه منها، 
آيهفهذه بالuكس، ١^ م اةديكر٢ء، ل ١^ فان ي بموث أنة تزئل كان يعني: 

لتصديقه.لا الرجل هذا لمحديب آية لكن اللب، ُذرْ عل تدل شك، لا 
رأته،ينتح لعلمه إليه مجيء رأسه، شعر ممزى قد بصبي أيصا إليه جيء وكا 

فهذه٠ الوجود١ الشم فزال ^^،، رأته مثح إثمه ذالوا: طيبا، نبائا الشعر ؤيث، 
يريد.ما عكس عل لكثها أيفآآية، 
يريد•ما وقق عل فهي الثى آياتر أما 

عوا«زلا خذي ))١^ قال: ١^ أف العظي.ثة ١^ أينا: فوص محمن 
مالحتى المدينة الوحول وصار السحاب، ف؛تهميى ييدج، النواحي إل يشر وجعل 
كاملأؤ>وفتا كاة ينئي الذي الوادي 

افه٠ااذغ قال: الثج-ل لأف الذمول أيصا: وفيه 

(.٢٨٥-٢٨٤/٣)١(اظر:تار؛خاسرى)
ظ^بمئن.الراء حديث من (، ٤١٥٠رنم)الخدسة، غزوة باب الغازي، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(.٢٨٥الْلرى)٣ تاريخ انفلر: )٣( 



سقضاه1هميصاسممأسبجضل ٧٠٨

ال1قاوؤاتاالأر(ثاوعؤممث \ذؤذذ.' 

برمعافن دعا بل يميكها، أف ال؛ه ييغ لم شآئ!ْؤئم و\لثسوو< عنا، يمستقها 
عؤاراررولأ الصر بقاء ذررحوالثاءت علتثا« ولا ررحواينا فقال: القع، وبثاء الصزر 

عنديسمى وهدا ذلك، ق الصلحه لأف ما بعم السائل فأجاب الصنو، دع 
يتويع.ما بخلاف السائل بجاب، أف الحكيم؛؛ ررأسلون، 

 Pالأمررعل قال: ئهئه: ملالحظة أيضا هيئصمُ اوسول دظء ي ة إ
سباخ،فيها والمدينه التجاخ، عل محال: فإ ١^<^؛؛ ومنابت، الأودية وبطون والثواب 

لأعلتعميم بعد نحصلأ؛س وهدا الأكام؛؛ عل اللهم عفا، ولا حواثثا »الئهلم محال: بل 
الشجر؛؛.ومنابت، الأودية ويهلون والفوامت، الآ'كام 

الشعاب.الأودية: وبهلون الصغثره. الؤوتي والظزاب: الحبال. والأكام: 
اشم.فيها ينسح، التي اوياض الأراضي الشجر: ومنابت، 

عئصرفلا وهدا الصلوات،، عمت، يدعو أف فيقول: الئالث،: الوجه أما ]١ا 
فجاءهالمدينة، مى ناحخ ي مثْ كان اومول مر له، دJل الآل 

ينلن،مند يلأل يئوم حمر أغثنا ررالئهم فةال: االبثا يدعوالله أل( ينأنه نجز 
ا.مزيده؛ارارهاار

الررع~محتع ~وهو المربد فكان الماء، معه يدحل الذي يعك،• ١^^" وثعلب 
وأمط_نت،،وأمط_زات، السإء فأمط_زت، هوالمعروف، كإ للمإء قحه فيه وكان محوطا، 
تقومحتمح، القميا الله مال، و. اومحول إن وقالوا: اوجل، لهدا يجازوا الناس، وحاف 

لوالبيهقي ٢(،  ١٨٦رقم)الا>ءأء ق واممراق رفم)هاه'اا(، تخرج الق عوانة أبو أحرجه )١( 
\ليلبابةجهئق.حدين، (،منر ٣٥٤الكبرى)م/ السننر



٧٠٩؛ت1و،اسلأة)طسملأةالإضقاء( 

فأس روى ة بنصيبها؛ تيايث وتزج '، المنزل أول ل يقم، أف وبمثخب 
بخسه•عذ بمحاذو المطر رأينا حى مي عل يزل ١^٠ أو حديه 

.'١^٢^

مزدهيعلب مد الرجل فقام صزيا، الهلر إف بازارك، »نووذز ثنلب وثني 
أيقا.اش آيات من هذْ اض! مبحار مإء، الفوهمت بازار٥، 

الليل.آخر ي الجود حال ق الثوال متهات هذه، غتز مواصع أيقا هناك إف ثم 
اذالإنكان كثا لأنه الغث؛ ^١٠٠ ٧١بالاصطرار اذ الإنبمم محدما الثوال 

أنهاش —ويع1لم كافئ هو الذي الكافر حتى أقنب، الدعاع إحايه كانت رورة صق 
كنلصيتاممث دعؤإ َغلكاوفي ثإدا ؤ أحانه الضرورْ حال ق افه دعا إذا ربكئر~ 

لههلمان:أت[أث 

ا،لهلئ.يبدأ ما أول االراد بل .( \ذثؤ<ق تأق مطنة أول ق ااراد وليس ]١[ 
يئصمُلمئاومول لأف نظئ؛ فته  ٠١الخدثربزا الاستدلال ]٢[ 

ويثه•نأبه عل المطر ينزل حتى النم عل يمي أل 
ثومهعن حنز ايلئ نزل إذا فإف أحزى أدله هناك لم 

الأف،حلل يعني• بربه'ا عهي■ حي"يث "إيه ت ؤيفولبدثه، يصيب حتى 
ينتدل؛4.الدى فهدا 

صلاةكاب ت لم وم(، ٩٣٣الحمعة)حطبت ق الأسماء باب الخمعة، كاب البخاري; أحرجه )١( 
(.٨٩٧رقم)الاتقاء، و الدعاء باب الاتقاء، 

حديث،من (، ٨٩٨)رقم الاتقاء، ق الوعاء باب الاتقاء، صلاة كاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
رنحهفي،ته.اض 



^^اضاه1نيهمصاسمماصبجءتبل ٧١٠

قفل

منها،حيف حم العيون ماْ كثزيت، أو وحسنا الطر كثز ؤ0 
مناادمطنث1 هال1 انس حديث ق لأل نحممه؛ أن معال اض يدعوا أن استحب 
^،،٠٥١تميت ١^، زنوو ممال:;i . ١^ زيوإو تجاءَ ابمه، ه ا-بمة 

اياوظهور عل ارالثهلم ٠٥١١ننول ممال ١^١^، زهت ١^،، زتثئت 
اكزُسا.ايجياب المدينه عن هاجابت الشجر<، ؤمنابت، الأودية، وبطون والآ'كام، 

وذنآلا و؟ا وتتوو: ررال^يأخزاوازلاها« ؤِفي ءع. 
.؛ YA"\;o_JI]الأية ه لحكاظ ؤ مسينا إن 

كلهو ذكرناه ما أة ثفلنوا ولا نتوعلها، لم أنس حديث ق التي والفوائد 
و.الرسول وأف اليصه، معر اثئاذ منها المهم ؤمن ممره، فوائد يوحد بل الفوائد، 
لحثهثرى وكانت، كثها، يائو،ؤئيم اللمحيه عظيم وكان وهوكدللث،، دولحنه 

عليه.وسلم صل اللهم وسحرك• الصلاة وهوبمرأفي 
وهداJ|[YAY ]^؛;ه يدء ثت١ لاءلانن تمعألنا،C ولأ ؤو2ا يقرأ' أيه ذكر وغثرْ ناء 

كثها.١؟؛! مزأ أف اسحب و؛وإئي0ث ١^٥!، كأف لكن الةصود، هو 
 Mأ ثM

زثويقهثعال افه بحمد الثاق المجلد ئم 
المجلدالئالغعرزجل اينه بمشسة نيله 

ايائزمحاب 





سقضالئاششقهاسمماسبجص ٧١٢

ورخاِمالإأنىاتجأتْر',٠^^٥ ت أْر| 

٢٠٥.......................................ثاءبإ ئكنغ ١^؛^ من مغ إدا 
١٢٠ صلاتك تت ممد دلك هعلت إدا 

٦٣١صمحإملكي.م.........ّاّؤؤ..ّ........ؤؤؤّّ.ّ.. 
١٦٥\دكآةبمهصرا:آج ه محال: إدا 
١٨١الخمد..ّّّ.ّ............ّ.....ا. ولك رقا ممولوا: حمده، لمى اض ّّوع قال• إدا 
٣٧٩العشاء مو محادزواثه النشاءُ محدم إذا 
١٦٢٨ا....ؤ١..ؤ.١١١١....١ّّ٠..لعون همت. أيصث، ءمحطّثا: والإمام حنك لصا محاك إدا 

١٥اذَالكنظوكومحةهُ 
٤١٣،١٧٤كيالإنامثكووا إذا 

٢٨١ضيم صد ^١^١^ 
٦٢زام الأزضمحاتج١لأالإة 

٩٠ساقه نمحق إل المومن إزرْ 
٦٩٤

١٦٢افغِفيكلزمحلكذلك، 
٣٦٨ممشى ١^٠أبموم ق الناسأ-ما اغثأ 

٦٣٧،٢٢٩ ٠٠٠........٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.......٠٠٠٠فيشبمامحثوبمؤ..ّ.هذوص 
ميوةا:ضؤاص*ة......ّ....ؤ؛.ء.ّ....ءّ؛؛؛؛لأخهه

١٧٤امأuكمظثكيناكزآن 
٢٠٥البJ٠ئتيزقنتايخ.......................................أمبuتكول 



٧١٣ءرسالأح1دثوا؛أض 

٥١٠أساثئزا 
٣٨٩

مُم 

1٢٨٦لإامولذوالبمين 

٥٥٨مملوك بد إلأ1زبمة: 
م

٣٩٣إلأم1ض 

٨٥و&فيقب إلا 
٢٨٠................................... ناجياأؤ زابما اكز1و أم1 أف بث ثإف 1لأ 

١٢١إلأ:نمابمة 

٥٨٧منك صوى أئدى قاثه بلال •ثل أكه 
٢٦٤اينعبمستيا أم 
٢٦٤تيمحقبمة متعود اتى أم 

٢٦٤أم1ناوانملم 
٢٦٤كهينئ حديفه أم 

٢٠٥الدهاء من فيه مو\ اشمحود أثا 
٥٩٣بمد أثا 
d ٣٤٥الإم مو زك اأدى:زلإ نحض
٥٣٦الحاصرة صلامه نجيد أف صلاته ق الميء أمز 
٣٥٦الخلأة اش.قلالأسوشفي أمر 
٥٥فيه الصلاة الحيض، دم فيه ما بغل أمز 

٤٩الإدائأ زثويز الأذاذ أ0:شفخ أيزيلأل 



^قضاه1نيهمههاسممأسبجضل ٧١٤

1٢٢صبلألأ3أث1ماشم 
٥٨٧. .. أدبروا الذين المحابه ينادي أف الطائف عرؤة ق المطف عبد بن العباس عمه أمز 

٤٤١، ١٨٢أعظم نبمة عل أنجد أ0 
أمزئألأ:جو

٦٢٥كانآخز...ب...س.سس..بسس............ب......س..

٤٢٧الحجاج حلث صل ظ^بممحا عمن ابن أف 

٨٦حكم..........................ما أحيوا يعدبول. الصور هدم أصحاب إي 
٣٧٧ثنت الدين إف 

١٥٣ ••••••••••••••••••••••••••• فرش:بما ونادة عل يصل رجلا رأى ه الرسول أف 
٣٢٧الئّوو.سخدنداللأم أن 
١٩٦\كثئو عئة و. الر-ول أف 
١ ٤٨؟ّ.ا......؟.؟لألأ..........ّّبابؤؤ الثرة محت، يصعهإ عثوآلأ1و0ؤئم لرسول ١ أف 
٥٦٥الدم محنى اننآدم من ءيى التيثاف إف 
٣٥١وجهه تل تعال اممه إف 
٢٣٥الصح........اا.؟ب.ؤ صلاة إل العناء صلاة ثئ ما قصلوها صلاه زادكلم اممه إن 

٢٧٥^ضوSإلأأJشاةء.لأ٠ءب.ب.ا.....بببّ..؛..ااا.ا.ءبب.....
٦١٣الجدّ....ءا...ّ.ّّ......ا...لأ..لأ.ب......ا.... ل الخبمة بباء ذأذف الض أ0 
٥٥٤ريب ابنته بث  ٤٠١^٠١حمل س البل أف 
٥١٨•••••••••••••••••••••••••ااعنرْ له وركرت أدم، ثن له مك ثن حرج ه الثى أف 



٧١٥ثار

.١٠٧

٣٤٠الصلاة.......... أثناء ق أبوبكر امشحلمه وتلم له 

٢٥٠.............. الفريصة قنوت ق يديه وع وتلم له 

٢٥٤.......... ٠٠...أربعا أو ليال تلاث صلاها وتلم له 
١٣٨ ...... احتجنها حجزة ق رمقاف ق صل وتلم له 

٦٨٧.. ....٠ ّ. ّ ٠.. ...٠ ؟......،٠ ء وحطب. صل وتلم له 

٣٨٢به..١ توجهن حيثإ راحلته عل يصل كان وتلم له 
٦٨. ٠ ّ ّ ّ ّ.٠ .......... ١ ؤ ....... محخذ؛ عن كثفن وتلم له 

٣٦٥أل:دؤمالاش..اّ....... 'لهزتن؛جألائننه 
...؛؛................ا...ؤ...ّ.ّأ؛مجتزحمظا

٣٣

•• فحلمجمأ فدو فتها نعل ل صل هح؛وا الس أتى جمّل ن
٥١ ٤ .اا.ب............ّ.... ... ٠١قده.........ءى َره أتي ؤ\و\ له: قال يل ج0 

٦٠٢ترامظكب ,0دناةكبزأئزالكي 
٢٢٨اممه نبيل ا-بمائِفي تثاثه ذززة أ
٣٠٧الضاثه قاتجئ محا صل ه اف زثول 0

٤٩٢ركعمن..................٠ صل أوهزامغ أميال ثلاثه حرج إدا كاف س البل ف
٥ ٩٧..••••••• ٠ ٠ ..٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ صة...٠ كل ق مي 

٢١ ٠ .• ٠ ؟....،.٠ ٠ّ ّ ّ ّ. ....٠ ١ ٠....١ ؟.  ٠٠الشح صلاة يعد الصلاة عن ش ه لبل اف 
ةالعئءنلافهُءزعل
لالبئصلاشُءوعل
فالبئصلامحُموء

وعلعش اuه صل لبل اف 

وعلعش ١^ صل لبل اف 
لالبئءنلافُءزقل
فالعئصلاهُءوم

وعلعش الله صل ^؛ ١ل 
ئاوئصلاضُءوم



^قضاه1ينيصاسممأسنيءتبل ٧١٦

٧٠٢.................. منظمة نمله فرأى يستسقي حرج عثخآلخلأهإئ؟أ سليإذ أف 
٠٢ ٥ ؤ... ....٠ ١ ... ؤ..٠ ؟. ّ .... ١ . ١ ؤ ٠ الناس كلام من ئيء فيها يصاح لا هذه صلاتا إل 
٦٤٢..............................فمهه مذ نتنة حقيه وقفر الرجل صلاة طول إف 
٢٧٣فقامت للشكر سجدت عنها اممه رصي عانثه أن 

٤٨٨مش ل أم ر.بمته عماف بذ عثاف أف 
٣٢١^ومحانحزج...................................ب.ؤ...ؤ...ؤ. 

٧٥به مالتحم، واسعا كاذ إذ 

٢٩١الآدمي١ذ........................... كلام من ثيء فيها لاتتي الصلاة هذه إل 
١٧مثلثه ثى؛ كز ظل محو أل 

٢٦٨كنت إنك 

٦٧٥، ٣٧٢....٠٠٠ءنالح..............قد كز م طثلإ ممد ذلك ثم اذا إمحر
٦٢٠جالأَماولألةات 
٣٤٣قالئ:اِفياشئة 
٢٨٨إتما1>ثئمثمحإ 

علتهثئثلموا ئلأ به ليويم الإمام محل إمحا 
٤٦٦،٤٦٤،٣٨٦،٣٣٤،٣٠٧،٢٣٨،٢١٦

٤٧٩ضلاق.......................................زثنتوا ص.و( هدا ئتلت إمحا 
٢ ٠٩ا............لأ...ّ.........ّ...بب.. ئخي.ه عل يده يضع أذ أحدكم يكفي كاذ إثإ 

٧٠١كال;زثإيديهفيالأعاء أنة. 
١٨٥وئن تدلن وذ س ص أنةإذا 



٧١٧ضسالآحاديهدالأئ1ر 

٧٢محإئام-يناوهلطئوس 
٧١٠ظ عهد حديث، !نه 

1١٨٣ثةتجوعلامحنة 
٦٨٤ركوعان ركعة كل ق ركعكن صل اله 

١٥٨ الخطتة..................................... بعد طويلا كلاما رجلا يكلم قام اثه 
٦٥٨أنثمأ;_ؤقهوؤآذتته 

٢٧٥مها.....................؛.........•••ضد 

٢٩٧أنئكانمفيحولأظمها 
٢٩٥.ا؟؟؟ّّاّ.....ا.....ّّ..ا.ّ..٠٠٠٠......الصفون، وراء من نثسجه سمع كان ايه 

٣١٠أنثكانبجب،فيالافلأ 

٢٥٥ركعه عئزء يلاث، يصل كان ايه 
١١٤به توحهت، ما حيث راحلته عل يصل كان أيه 

٦٧٤أنئكان:ئوموامالخثر 
٢٦٠.........................بركلإنرحميقثمر—صلاةالليل— ١^٠كانيمؤح١لصلاة 

٢٣٥أنئلكنيو:رعلراحك 
٢٥٧شمد،ك،لأي١مَث.لأب.٠ا٠ا٠ّؤؤ.......ب.ّ.ّّّّ

٣٥٤ثظزة الخميصة أعلام إل نظر اثه 
١ ٤٨صدنه عل ^١ ؛٥٠٣، ٧١

١٨٨امح أةيفرشاشرىرم،

٢٧٢أنةت5وظازلإوتيض 



حنبلاح4دبن الإمام ص ي اه1م على اصليق  ٧١٨

٦٧٧ص زلا أخد 1زت ثهمثان لا إج 

Ji ) ٢٨٨لاممز أنثى ولكن أش، لم
٤٣\زخ\ؤخنوم' ي\هن 

٣٥٨البميىِفيصظه 
٢٤٨منك بم، 

٤٢يطي وهذا ينزل هذا بلال 
٥٠صلأ0 أداثي م بئ 

٣٧٠

٢١٢زثلائتن.......................تلأثا نلأة م ء زممول ؤمحكتو0 تنبموو 
٣٦٣.................... دوخه و>وبأوأ حص المد صلاة عل ١^٧ صلاة مصل 

١٦٢

١٥٧نأافيأناتيظكيناتيآن 
٢٨٦ئجود0 مثل سجد كمن م سلم، يم 

٢٠٤تأوومناضuشاة 
٣٢٠لإسدبجمحءألظ( 

١٩٥كميه بغ، عود مابن كث الس جعل 
٦٥وطهروا منجدا الأرص ل جعلش 

٥٢٣، ٥١٨.................. والعشاء الممر_، وي؛ن والعصر الظهر الص.J؛J( ؛ع 
٢٣•ءنىإوأمو;أماثمحاتةتاس 

٦٣٧■ةئض-\ثٌ 



٧١٩ضسالأح1دثوالإثار 

ُ ِِ _ُ ٌَْ
٦١٨

بجوصدلأبممح•"•••••""•س•••••٦ْ٦
٦٠٤•••••••••••••••••بالمعثة يصل طالح ش بن عل وحلث انمد، ئصل إل حزج 
٢٦٤له مصل لغحدْ مكان؛ ق لتصل عثان دعاه 
١٥٠وجهه......•••••.....•••••••تلماء النار وملم آله وعل عليه اض صل الثئ رأى 
١٨٩اغفزل رث اغلإل، رب 

١٧٩

١٧٩نتاولكاط 

٢٨٩نئيتها ايه دكنق كد النه رحم 
٢٢٩زىقانبمJثا 

١٠٩٩تئد زلا !ه 

٤٧٠زادكاشُحزئازلأس 
١٧٦نبمانزواصزيمْ 

١٧٦نبماآكاجلمنكا!يمك 
١٥١زَلأإلةء؛ثك.......... نبماثلث،المحأزّتجك،زثازكاننك،زممال

١٧٦والروح الملائكة رب قدوس سئوح 
٥٤٦•••••••••••••••••••••فكم:بمم صمئن، وسلم آله وعل علميه اض صل البي صمهم 

٢٦٥لإللي؛ثتيقاعدا ص، ضل 
TMذلثائثا 



^قضاه1شنيصالإئماستيحت؛ل ٧٢٠

٤١٠يزجه.......................بسع المد صلاة مذ أيفل صلاة 
٤١٠••••••••••••••••••••••••••••••••وحدْ صلاته مذ أركى الرجو نغ الرج)، صلاه 

٢٤٢ط%أالثلنوش؛ 
ُ

٢٦٣والنهار 

٦٧١^الحلأأ;و\ست 
٦٨١جامعة الصلاة 

٥٢٥ئالواورخالم ِ..ا. .ِب

١٦٢طوالإاز1ملم 
٥٨٠طواوان1ضم 

٣٨٨ّ ؤ ّ  ٠٠ّؤ............ الئلأة......... أناء و ائ. فجاء بالماس، أبوبكر صل 
ض.بمتمام^ءّ............ء.......ؤؤ...س.....بمخآ

٤٣٨قتام حلمه والماس قاطا صل 
٦٧٤\لئنولي 

٥٦٥مرلإتيإياس 
٦٧٩محزئ ؤالملبم امحمم.نح، 
1٦١٨أو\بء 

٢٥٠. ّ...... ّ ّ. ٠ ٠ ّ ّ.. ٠ ;مهنه معاذ لفعل وطأ آله وقل علته اممه صل الص عقب 
 ٣٩٦^١
٣٩٦ س

٢٦٣الئيلِفي:نههس 



٧٢١ضسالآح1دثوامحو،ر 

١٧٢نئغلإا:جعكو:زم 
١٧٦^١^ سنوا 

٤٢ظوم انزأم زامثوا:شممئواأذال دئوا 
٦٣٦وصوبثوقاأذيح\ 

J١٥٤صفاي عثدى وبن بني الهبالة فسمت 

٢٠١امحأصلممم ملوا:
٣٧٨يتعثى...................وهو الصلاة يقيم القيم تيهبممحاينتع عمن ابن كان 
٥٨٤ّ.؟؟..ا...اا..ا..؟....................غضبه واشتد عيناْ، احمرت حطب إذا كان 

٥٨٦عليه وأش الله، حمد حطب إذا كان 
١٣٢.......٠٠نكثه.............

..ّّّ.ّ.ّ........ّّ.ّّخمأ

٣٣.....٠.٠ّؤ٠٠^ئنفا0أذنوالمماتيإ 
٣٥٣..٠٠٠٠ا0نحئبمبي...........................سبمشقالإنكان 
٢ ٥٦........ّ......ا.اا....ّّ ركنه وعشرين بثلاث عمر عهد ل يقومو0 الناس كان 

٧٠٦ثلاثا دعا دعا ^إذا الض كان 

٦٣٨.٠٠٠ّّ.٠ ّ ّ. ء........... ء.. ء... ؤ السورتيكا،لتي.٠..٠. بماتي الئئلكن 
٥٨٨.................عناْ احمثت حطب إذا ونئم آله وعق عثه ١^ صق انأ كان 
١٦ ١ . ١ ء....٠ ّ...... ؤ الأمل نحتاث أصحته ق وسلم آله وعل عليه افه صل الس كان 
 J٢٢٩ ٠٠...٠٠ّ ٠٠ء.ء دلال،هم؛... لادغأتنا ذجأ الضطلاضُثوهؤمآبه كا



احمدبذحنيلالإمام ص م اثءا،في هلي اسق  ٧٢٢

٢٠٦حده............بياض يرى حتى يلممت وسلم ي وعل علته افه صل القي كان 
٢٣ك\0ئاؤئ؛اش 

٥١٧;4^ خد محع1ذا كان 
١٩٦...............................١^٥٩٥—،. عل كأنه حتى الأول التشهد ئث ن ك! 

١٩٤بجكها زلا ذغا 1تإذا ى كاو 
٦٥٦ّ.٠ءءلأ٠.٠.ؤ.....٠.٠ّ٠صاولأبمثا..........٠ؤ...نحل كازنحزابمته 

٢٣٠كأننملالئأقفي:ش 
٣٥٥بيمينه التبغ ينقد كان 

١٦٢كالمزأفيالأسم1مالأاس 
٢١٤هنا ها ؤمن هاهنا من يتحرف كان 

١٧١كاوتزثءت.لأةاتيه 
٢١٢اثذزدوايدلك ^٣^١ 
٣٤٩زلامثا لأأكفث.ثتا 

٦٧٨،٦٤٥،٦٤٤،٢٣٥َلأإلأأ0تطثغ 
٦٣لأممواماشنلأنحإواإمحا 

٦١١إلأأ0مصا.لألألأّّ....؛......ّلأ.....ا.....اّ.؛بّ.... 
٤٣لاقشزمحن 

٢١٤سقوفي؛الإنمزاف لا 
شؤلأممواءاءّّّّّّ....ا؛.ّّ.......ااا....ّ..ّّّ.........هآ

١٥٧لأشنثواإلأ1ماكزآن 



٧٢٢موسالأح1ديهوا؛؛و1ر 

٧١لأتي 

٤٣٠لأ;وثنائنأةنيلأ 

٣٧٤الأحتثان..............................وهزيدافعة ولا الطعام بحصزة صلاة لا 
١١٨......... ...ا..ّاا ......... الأح؛ثان..... يدافعة وهو ولا طعام لا 
٣٠٩طعام حصزة صلاة لا 
٣٦٥اثنحد إلأِفي النجد ياو صلاه لا 
الصفححلث هزب صلاه لا 

،1االكثانم،.ا.............؟ّاّ..ّ.ّهها،خها،بمها،يمرأمامحة لم لتي لاصلاة 
٤٧٥،٤٦٦الصفح حلفح لمممرد صلاة لا 
٣٠٧ا-قالفي منصة لحثوقِق ط1ءه لا 
٠٧ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ.. ٠ .٠ ٠ ؤ..٠ ١ .١ ١ ّ . .١ الإنتنماء إلأِفي الدعاء من ئيء يديهِفي يزمع لا 
٢٩٤ضآينكلأمالآدتي مها ملإ لا 

٦٨لأيئلمميِفياتيبص 
٧١، ٧٠بحمار إلا حائص صلاة اهُ لايمثل 

٤٣٩سلطانه الرجوِفي الرجل يوثن لا 
٢٢٥مناجي.................... قبور اقثدوا والنصارى؛ اليهود عل افب لعثة 
٢٨١سجدهان سهؤ لغل 

٢٩٣لمإئزةالنيهبالإعادة 
٥١ ٩ . ........٠ ١ ١ ١ ١ .١ ٠ ١ ّ ّ ّ ّ النكتة بإعادة وسئم آله وعل عثه افه صل اللمئر يأمره لم 
٦١٤حطيئه.اا......ّ...ّ........... عنه نتا ومحط درجه بنا له رئ إلا حطوْ محط لم 



^قضاعLينيصالإUمiصبجءاiبل ٧٢٤

٢٩٩لم:طمارائةإلأسام 

٨٥....................................عاينه بنت ق فيه صزز قد ا مي نأى ل، 

1٦٧٩نت1خد.منالاس 
٤٣٠انت1ة 1يم ونملحم؛زونا

٣٦٩حطوة؛ئطوقا كل لةِفى 
٧* ٨ . ١ ّ . ..٠ ؤ...١ ١ ّ.؟ ؟ ّ ..٠ ....٠ ّ.١ ّ مرثي.ْ.... ثعلب ثني ئلأن يقوم حس أغة اللهم 

٧٠٣،٦٩٩....ء.........اا.ّّ.ّّّلأّب ه،الأهأأضا
٢٢٤الث4أاكذئنةماواب 

٢٤٩

٢١٣المحلمأكئ؛ؤبمضم 
٢٤٩،٢٤٣الله؟امحيثنتجث 

١٧٩اللهأنتالكا-ئد 

١٧٩الأ4أنكازلأشاط 
٣٦٢لزلأناذ4اِساشاء 

٥٩٩ئوقظ قاتم وجخ 
٤٧٩ٌضذ;كمحَصأبمام 

٥٠أأفيا قام  Ujمح1وا أذم ئا  ١
٨٩ناأنثليرامحِفياش 

..................٣٤٥....... ٠٠٠



٧٢٥والإثار ١^٥٥٥ فيرس 

٩٨مله وا،لخرب الشرق بئ ما 

٣٩٦ثاثه.............................^١ إئ أحب ء بش عبدي إؤ يثرب ما 
٤٦٧ قط العثز صام رأيه ما 

٢٥١ظ ؛م uت1ثهتقو 
٠.٢٣٣ زمحإب.....٠................٠ أزح ضل إلا قط العثاة افه. زئوو ضل نا 
٩٦٣ ٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...٠ البي. ثى ضلأْ آتم ولا ضلأْ أحث قط إمام وواء ضلتت ما 

؛«ة،ه؛ه

٤٠٤مانموا ماد^iلم ما 
٢٥٥........؟؟بؤ؟؟بب..... ١١١ركعه عئزة إحدى عل ءيرْ ولا ف رمقا ق يزيد كاف ما 
١ ٥٧إمامكم حك، دهمؤول طز ما 

١٧ناَللمتنواشز 
١١٥٧^^ انارع ل ما 

٦٧٤ال،م..................... الأيام هده مذ أنخل فنهى الصالح العمل ايام مذ ما 
٥ ٧٣، ٥٧٢.........ّّّّ........٠ّ٠ّّّّ.٠ّ..ا-لتمعه فيهم مام لا قرية ِفى ثلاثة مذ ما 
٦٩٢..............................الثإء مذ القطن منعوا إلا أموائم ركاة قوم مح ما 

١٨٠••••••••••••••••••••••••• مءبمد• مذ ثئت ما وملء الاوض وثلء الء؛ ملء 
٠.٦١٦...ّ....٠اا............ؤ......٠ّ..صه وعن انثرأ مقي. الثمهاج، اثثى من 
٢٣٩ملغز دثلأُث، يوتر أف أحب من 

٥٦٨،٥٤٩،٧،٣٩٦،٤٠٣،٤٠٦نذأذنكزكنهمذالئلأةقدأذنكالئلأة...... 
٢٠، ٨١٧، العفز....... أذرك قد الشس ثعرب أ0 قتل العصر مذ ركعه أذرك مذ 



حغبلاجمدبن الإ،ام ص ي اه1ي ض اسق  ٧٢٦

٦٠٩اص عنل ابمة كل;نم اض 
١٧عمله حبط ممد العم صلاة ثزك مذ 

٩٢مذيبمنممحم4م 
٦١٦ؤننتث مها ا-إثئعة يوم ثوصأ من 
٨٩افُإوه نحلأةولم:طر خزئ تن 

٥٩٤نذتنِفيالإيمتثهئ 
٢٢٠٣تذ,نلبمييثا 

٥٢أمهد وأئا النداء! سئع حيذ ئال من 

١٥٩

 JكاUةJ١٠٦٢'نذصضأزناهنف
ذكزئامكأهاإذا أنيبجا ئلأة ض نذلأم 

٦٤٧،٤٩٩،٣٣٠ ،٢٧٩،١٧٢،١٢٢،١١

٤١٠معه مصلا هدا ؛ Jpيتميى من 

٥٦٨وبجا صومسإورخاتا 
١٢نني،ثكداأنزلش 

٨٤شالئئ.ءنمامالخاض 
٣٦٢شائأنسبدالار 

٦٦٦وفنأ^لأفيهامماآ......س.................
١٢٧الشمس طلؤغ يتحرى أف ش





ساضاهانيهمصالإئماسنيءتبل ٧٢٨

٩٤

٤٠١نلأئسالثيوالئيلفمح 
٤ ٧٧إلا..................... تحدوا لم ثم الأول، والصما ١^١؛ ق م! الناس ولويعلم 

٦٣٠

٦٥٥ثقلان وفيحرجن 
٤٤٩ؤلإةيىاأوىإمٌ 

٦٢٨لة حمعه هلا لص ومن 
٨٨الناو من للأصانم، ؤيل 

٢٣٤؛اأئJالمزآنأنيوا 
١٢٣،١٢٠ؤ................... ٠ ٠ اتت..٠ جدا طاف أخدا قثوا لا نناف ي :أثنى 

١٩٤

٦٨٨بمإعباده اف قوف 
٣٧٧تعزوا ولا سروا 

٢٥١الثمس..............فيه 5طا1ع يوم كل صدقة الناس مى سلامي كل عل يصبح 
٥٠٧ثلائا سكه قصاء يعل هنئ' الهاجئ يقيم 

٥٠٣،٤٧٢،٤٤٩،٤٣٩،٤٣٤الهّ.ّّ.....٠ّّّلأّّّّّ..َّّّأةالص؛رأئَأمص 

^محثتمى.1ؤ.اإ.ّّ.ؤلأّبؤ.اا..ّّّّّ.ب...ءّ........ءّ.....ءء.يم...ببؤأ؛؛
 * H*



٧٢٩؛لإرسالفوالد| 

ههوساتهوادد
UUM اسف|هاةأ

٥بواحس، ليس الإئر أف الصحيح 
٥لسب................. لكن كفاية، فرض واته واجب، الكسوف صلاة أف الصحيح 

٦ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ....٠ ّ ّ ّ ّ ...٠ .. ٠ ٠ ٠ ...٠ ٠ .٠ ّ ّ ّ ّ . .... ..  ٣١إذا الصلاة بقضاء لاثوم الكافر 
٠٧ ١ ١ ............٠ ١ ١ ١ ١ ٠ -يا يؤمر لا فاثه الصلاة بعد ثم صل إذا الصي أف الصحيح 

وةتث....ّ.؟ّ؟.....حأذركن ما إلا يلرمها لا ايه فالصواُب، الحيض من الرأء طهزت إذا 

٨الليل بنصف يتتهي اء العوقت، 

٠١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ. .. ١ ... ...٠ ..٠ ... ١ الصلاة..٠ عليه نحس، لا عليه،لرضن أعمي ض أف المححح 
٠١ ّ ّ.. ........................... ١ ١ ١ عليه.٠ نحب الصلاة فإف نكر أو دواء ؛زب 'س 

١١ ّ ّ فائعل.... استهلت فإ سم لم ؤإذ فدالث.، اثألأروءلها تمت، فا0 لونها، الصلاة صل 
هاJانقص الشمس ارتقعت، كلمإ قلل، قائم شاحمل لكل صار الشمس طلنت، إذا 

١٤اش 
٧١ .....١ ّ.٠ ّ... ّ .. .١ ّ.........١ . ١ ّ مثليه. ثيء كل قلل صار فقد الشص اصهمت إذا 

١٢ .... ّ.٠ ّ ................ ١ . ١ ّ ّ ّ ّ .... ٠ ٠ .٠ ٠ الليل نمحمؤ إل العشاء وننؤ أل الصحح 
٢٢ ّ .......... ١ ّ.٠..٠ ّ.. ّ  ٠.٠..٠ ثلاثة.٠ بأمور الآكاذب المجر عن يتميز الصادق، الفجر 

٢٥.......أوآخر؛ الومت، أول مى سواء ركعة بإدراك إلا الصلاة يدرك لا ايه الصواب 

٢٥٠الصلأتم(...إحدى مى جزءا أدرك إذا للأحرى محمع الى الصلاه نحب لا أيه الصواب 
٢٦الومت، ^'—، لخوف، ال،رتي«سإ؛ يسقهل. اثه الصحح 



ص(ضاه1نينيصاسمماسبجضل ٧٣٠

٢٩.......الخاصرةّّّّ....ا... وقت يضمى حتى مرئه يمليها فإثه الفوائت كثرت إذا 
٠٢..٠..٩ ّ ّ ................ ٠ الوث عوج لم إذا بالإعادة القوو لاياي الترب ثزط 

٩٢ ١ ١ . ١ . ١ ..... ......٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ بالنسان.....٠ يمط شرط لكنئ وواجب، ثرط الترتيب 

٣٠التكبتر يم حتى الصلاة ي يدحل لا 

٣١ؤ ؤ ١ ١ ؤ . ّ.٠ ..... . . ١ . ّ... ّ.٠ ّ يفضنها... أذ له يصح فلا متعمدا صلوات خمس لوترك 
١٣  ٠٠؟ّ..؟؟؟.٠ .... .٠ ٠ ٠ ٠ّ ّ ّ .. ٠ ْنه..٠ مثل لا فإما وقتها عن أحزها إذا موهته عبادة كل 

٣٢ّّّا؟؟ّ...ا....... ......... ... يمل لا فاثه الوقت يحول ي شك من أف الصحيح 
٣٣ّ.ّ ّ ّ ّ ّ ّ .. .٠ ٠ .٠ ...٠ ّ.٠ ّ ؤ..... وحوُه.... عل دليل اص- الشعائر من الأذان كوف 

يولا الفجر ق لا الصلاة، وهت يحول بعد إلا الأذان عئرئ لا ائه الصواب 
٣٣غثرها 

٣٥واييه® ®أريه بين الفرق 
جهزايأف:بما يم برا، يأن;الشهادتين أف الرجح 

٣٦..٠.. ٠٠ّ..الإسلام ضاح لأبجا منا؛ باكهادتق الإخلاص أخل مذ الترحتع فائدة 
٣٧ْنابدعاشككفيالأذان 

صغمن روي لأ0 روي؛ المحح؛ للحدسث، يقول أن الحدثيذ عند عيب 
٣٧التمريض 

ؤيودنالزر يصعط الأذان ونت، حاف إذا مركزي جهار يوجل البلدان ;عض ي
٣٨,,, ٠ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ محور لا فهذا مؤذن، بدون المساجد حمح ق الحهار 

٣٨المواقيت،............ فيه نحتلم، لا واحو والبلد كلها للماحي• واحد مودن أدف إذا 

١٤ الواحد المجد ي واحي• بموت اثنين أذان حكم 



٧٢١ضساثضاند 

١............................. إليه حاجه لا فإثه ا،لؤذنين تعدد إل الحاجة ثيع لم إذا 
٣جديد من سدأ عدر للمودن حصل إذ 

...............٤ ١٠اّ..ّّ؛ّّّ......الأذان ل وشالا بمط الألفات من فائدة لا الأذ 
٤....... ٠. ١ ......... ...٠. ١ .. ١ ١ ١ ١ ... الصوت قوة ق يزيد الأذنين ق الأصعي وصع 

٥ّ ّ.. ّ ٠ ّ ...٠ ١ ١ ؤ ؤ . .١ ...٠ .١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ....١ ؛ ٧١عن؛ يئون أن ا،لرثد عمل لبملأن يشرط 
٥العبادة بطلت العبادة أثناء ق اريد لؤ 

٧.......٠. .٠ ّ........٠ ّ ٠. أوتناغ فثأ محالئ. يتقن لم ما الوين غر مى الإقامه تصح 
مكواتق الصلاة بأتا فيه نرى الذي ولكن الموت، مكوات ق يمم أن بأس لا 

٨الصوت 

ء....٨. الاJ( ست، مى أعطيه أحد يسمى ل منتاحرا، ينمى لا المال بين، مذ أحد إذا 
٩الميذ الملماي يكوف إيا المال ين، مال، 

٩الواجباتر أوج.بإ من الميذ الممال بينا حئفل 
ه٠ ّ.. ّ ّ ؟ ّ ّ ... ّ.......٠ .. ........١ نمعه، فينذ الأذان وحتكم الإقامة حكم بير1، قرى 

٥٣ّ ٠ ١ ٠ . ١ .٠ ٠ ٠ ّ ّ ؟ ؟ ؟ ّ ّ ّ ّ . ..... . . .. . .. ..٠ . ٠ ٠ .. مؤذن؟ كل نجيب، فهل المودنوف، تعدد إذا 

٥٣نفنة؟ هلمحينالؤد0 

٥٤والإقامة الأذان بين اس بمث، 
٠٥٧ ٠ ّ....٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ...... ... .٠ ١ عليه إعاده ولا فيه، يصل فإثه يجنا ثوبا إلا نجد لم إذا 
٥٨٠٠..............عورته؟ محّر محت، فهل أحد، يراه ما بته ق منفردا الإنسان صل لو 

٥٨أحرى مسألة إل مسألة حكم نمل ت معناه الئحريج 
٦٢طام الثن، صديد 



^قضاصششصاسممأسبجءتبل ٧٣٢

٦٢الحاجة....................... قفاء هوموضع وليس الاغتسال موضع هو ا-لإامت 
٦٤.......................جزاؤها ؤإ جواوها الصحيح فإل الكعبة، ق الفريضة صلاة 

٦٥المر إل الصالة تصح لا انه الصواب 
٦٥تفصيل من فيها لأبد واكتة المسجد ماله 

علوالؤكبه الثرة ( juما يسر أذ ثبب الصلاة مسالة ق ائه سك، بلا الصواب 
٦٩تقدير أقل 

٧٠أضلمذبانم،الأحياط ملامحا الكفان 
٧١ارأة ثعر مز وجوب 

٧١بحرام ليس الإحرام ل الوجه مر 
٧٣الصلاة الأطبمذ إذأش،

٤٧ ١ ٠ ٠ ... ١ ّ...٠ ........... ٠ ١ ؟ ّ .. ....٠ ٠ يضر٠ لا فإثه ثرا يالعونة مى النكثم، كان إذا 
٧...................ب..ب......ا...ه صحلأ^ة له فصلمن لكتف\رإ ا مكوف، وهو ءإإ لو 

٠.٠١٠٠ّ٧٩فيه؟؟ّّ؟..ا..ايصل به؛ ينز ما ءندْ وما امرأة، ثوب إلا الرجل نجد لم إذا 
٨٤والمعصمر ا،لزعثر حكم 

٨٦...الأيسر.٠ كتفه عل وتلزمه الأيمن، إبطه تحت اكويب، ومط بجعل أن الاصطاغ: 
٨٧فيه الياJين إدخال وتنك المشي، ق الرجل صل لو 

٨٨.........الدنونم^ كثليي مى اختيالا والراؤيل والإزار القميص إسبال، أف المحح 
٩١الكنائس.....ق هم تعيل. عنلب أوساطهم يه يدون النصارى، عند معروف، سد الزيارت 

٩٢الصححألاقهباظارجم 
٩٤العثة بروال حكمه يرول، بعثة فيه ا-لتكم تعلق ما 



٧٣٢اٌوسارضالد 

٩٦^؟ Ulللأنبياء مله الكب هذه هل 

٩٨الثإلأ محلزهه إلا الكب ججر امتمال يجوز 
٩٨........................العين لا الحهة امتقباو فرصه فإف الكب من بعيدا كان إذا 

١٠عل بالبرصلة القبلة دليل  ٠

ا.اشوسمبجواأثىاجادةبؤب.ب...لأء...ّلأب.ّبب.......
٠١ ؤ.........٢ ؛؛ ٠ ؤ ء . ........٠ ..٠ ٠ ...٠ ثيء.....٠ كل ئ الصلاة وثن عل المحاظه 

٠١ ٢ ّ.٠ ّ ..؟ وهويصل؟مرة من أكثر القبلة تحديب ق المجههب اجتهاد لولم الحكم ما 
٠١ ء....٣ ء .. ١ .١ ١ ....١ ء.١ ء. عليه. الواجب أدى قد فإيه كان همادة أي ل اجتهد من كل 

١٠١لمين................/المكمحارب كانت المؤلف عصر ؤ، الملمين همر محاريب 

١ ٠١............./٠٠٠والفاسق...............................الكافر حير مول حكم 

١٠٨متعدد؟ حسثه أديه لها القبلئ 
١ ١٢"المضّهلجع..ب.بب..ب..ا..ّّّّّ.ّ......ا...والمريفى للهارب القبلة استقبال حكم 

١١٤•••••••■••••••••••كاتكر'يي الحمل ظهر عل يرصع ثى؛ عن مارْ هذْ الماينه• 
١ ١٥القبلة استقبال ق والماثى الراكب بذن الفرق 

١الوالتأه.ؤّ.تما١ والثاف: للئلأة، الوالطلثة نتش: قناعل شل الفريضة صلاة 
١ ١٨بالأذان لا الوثب بدخول العيمتْ 

١١٨.....٠٠ّ.ّ.٠٠.ا٠ّ...٠..٠٠.٠....ااوالراك.س، للثيارة القاتد بين يفرق الناس بعض 

١١٩ثلايه فمل؛ ثئش وإل حمثة، الئهي أومات 
ّبباؤب....ّ.ّّّّبّّّ..ّ.....هااالمجرأويفعلها؟ ق الصلاة بوثب متعلمن النهى هل 

١٢٢، ١٢٠...........ا..ّا..ب؟ الصلأة بفعل متعلى النهار أول ل النهي أف الصواب 



سقضاهاهمنيصاسمماسبجحتبو ٧٣٤

١٢٢أقسام محة إل الش \ن'ذ\ب تقيم فاذة 
١٢٣اش......................................\ن°ذ\ب ايئاتحوزو الطواف زمحا 

النهى.....اّ..ّ...........ّ...ّا؟ببم\أاوفت ق هإمتاتصل تجب دان صلاة كل أف 
١ ٠٢٨ ّ ّ ٠ ء٠ ٠ ّ......٠ ّ ..... .٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ٠ النهي.؛. وفت ق لأصل الثي عل ابانة صلاة 
١٣٠ؤ.........كفاج. >و 'مخأيا فيها: نقوو أذنيU أف محيي اواجغ اشوف صلاة 

١٣٢لأ؛صمؤندطالوعاسم 
١٣٢اكنوثفيالوترلسئداوا 

١٣٣اهلهاأنيآ 
٠١٣٣...له. انموو وضز0قه الخل، اليومئركزولعل:ث همادائ j الماص أكؤ 

١٣٤يعض.....من بعصها العبادات  ١٦٢وثنمتز العبادة، من العادة -با تتميز الخل قة 
١٣٤اللائليسلهمممفياؤ 

١٣٤اسمابهلأ؛ث4محبم 
١٣٥... ٠٠ذكرمنها.........عل ثكوف أف وينتحب العبادة، فعل أول محي تكون المية 
١٣٦الثنىّّ.ّ. ولأخه ظ\ي نحمثآهمحُلأمحطظ ١^؛^ محقي الثغ يرى 

١٣٧واشزة....لأ....ّ؛لألأّ..لأ.لأ....ء..ّب..ا.ّ..ؤ..ا.....ّّ بث\ؤيأ التلفظ لأمإ 
١٣٧الع بمنزلة لا الإحرام همة شزلة التيه 

١٤٠إلا المرض مذ بجغ أف بحوو لا 
علملم ١^١-، للتثهد حلس ومحد.ما ، وعمو ركعايتح، أربع يريد الظهر صل لو 

١٤٢الفم،فهالالأبجل أيا
١٤٣نكن الفزنحن ل القيام أئ الشيح 



٧٢٥اصرساوتوالد 

١٤٤الصموف عليهم نجب المأموموذ 
١٤٥بلعته................................يكمن أ0 له ^^ ١١النحثر؛عن يعجز الذي 

١٤٩٠٠٠٠٠ئئلمبجهاك>ظ.ء..ءّ.لأ..اا......ّّّّّّ.
٥١ ٠ ٠ ٠ ١ ..٠ ... ٠ ّ ّ ّ ّ ّ. ّ. ١ .. .. ١ . .٠ ؟ ٠ ّ ّ.. .. ١ لحاجة إلا مكنوه الصلاة ق العيش تغميص 

١ ٠٥٣ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ّ ّ ّ.... ٠ ....٠ .....٠ ام.٠ من غترها من ولا الفاقة، من ليت البمنالة 
١٥٩............١٠المنبوق حق ق إلا مطلما، الوجوب الفاتحة قراءة ق الراجح القول 

١٦١ا-لحهرثة؟ ق الفائ الاموم يمزأ متى 
.....ا..ّّ...ّ.ّ....اا....ّّّ......مآارمحةم j واجه الفاتحة قراءة أف سمأ 

١٦٤............ امطعن أساتها ي نواه ولو سطل، لا تمامها بعد الصلاة قْفي نوى إل 
١٦٤فقط..اّ.........ؤ.....ا.اااا...ؤ..سه الصيام لأف انمطع؛ الصيام قطع نوى ولو 
J١٦٥القراءة التملق مى لأبد 

١ ٦٧ء ................ القرا؛ةبمدر فكث الدم، ولا القزآن من شنئا نجين لا كان إذا 
٠٠٠٠ّّّّّ١٦٩ّّّّ....٠٠٠٠.٠٠.، »lJت بماو لا الثق عناء فيه اختلف الذي الشء 

١٧٢•••••قهز لم اللل ل النهار صلاة قمحي ؤإف جهز، النهار ي اللل صلاة مفى إل 
١٧٤. ١١١....................واح؛ة الانتقال— —تكبران الةك٠ارا١ت، هذه أف الصواب 

١٧٥.................... لذًالئ، وأكمر محه س الإمام ئثاتته لأممنان، كان إذا 
١٧٩..ّ...اا.ا أوجهبأربعة الزكؤع بعد الرفع ق صحت، الئنة 
١ ٨٣. ٠ . . . ؟ ّ ّ ّ ّ . ٠ . ٠ . . ٠ . . ّ. ّ ّ ّ . به هومتصل مما جبهته يوف ثبئا الإنسان يضع أن يكنه 

١ ٠٨٣ ٠ ّ.... ّ ّ ......... ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ......... . ام. أمثلاثة إل ينميم حائل عل اشحود إف 
١ ٨٣المجود ل بمدة ولا ظهنْ يزثع أف س؛عي 



^قضاهانينيصالإئماسبجءنبل ٧٢٦

١٨٤ظهزه............. يرمع ولكن نجوده، ق منثد.لأ ينجد الإنمال أن هو ائجائاة 
١٨٥ااا..ّّّ.اّا...اا الشر عل وسو_يس أدى عليها ويرب السمة شتل أل يّبتي لا 

١٩٠...أوسطها هذا ق عندي الأهوال وأعدل لالعلإء، أقوال ثلاثة فيها الاستراحة جلتة 
١٩١ثة؟ أم وا-طه القولثه الأذكائ هل 

١ ٩١٢واحد؛ فراء؛ الصلاة تراءه أ0 الأظهئ 
٠ّ١٩٥•••••■....؟•٠٠...................التثهل. ق ورد ما أصح هو عود مابن سهل. 
١٩٨صفات ئ ج

٢٠١الأحثر التشهد و الني. عل الصلاة حكم 
٢٠٠جدا......... صعيف، وشهوانيا الدسا بملاذ الصلاة يدعوق أن ثبوز لا اثه ت قنل 

هدانحتاجإلدم...ّّّّّّّّبؤ...؛ببخهلإاس من الأولأكثز يثنهثباس 
٢ ١٢٠نكروة....لأ.ب...........ّّّّ.. هذا الملة ئسممبل مكانه ي الحلوز الإuم إطاله 

٢١٤...... السار؟ جهه أو اليمي جهه ينحرف هل الثلأم بعد الصلة عن انحنف إذا 
٢١٥..... ٠١١١١له...............تيئتر كيمإ فيقوم الانصراف، ق صفه له ليس المأموم 

٢١٥...................٠ أف فللمأموم حالتا؛ الملة اميال الإمام أطال إذا 
٢١٨سإلمالأمالفيهم.......بب.....اّ...لأ.ب.......ب..

٠٢١٩ّّ.ّّؤ.....٠.ا..ّ؟ّّ...••...ا••٠•••••••••ركن الأف عر السجود أف الصحيح 
٠٢٢ ....٠٠١١١١١.........لسيمثاإلا سه دلس انه الصح^، القرصي، مجلاة ق القنوأت 
أمكنكل،ا المخالثة عدم وهى بال، عل له تكوف أف العلم لطالس، يثعى iاءده 

ا؟آسب.ب...ؤ..............ّ.......ااا.ّّ.ّ..اا.....ءلأس.....ّ..لأ...........

٢٢٤اا...ّّ.؟لأ......لأ....ّّ بالشهر ئمدْ اJنا فالظاهئ ؤلويلأ القنوُت، سن، اسثثث إذا 



٧٢٧ههوسالفواى■ 

٢٢٧................................بعباده سبماةئوةات\ق الله رحمة من بالصلاة التطؤغ 
٢٢٩...................... صحيحا ليس نمر® ق التق ثرك السنة ءإف ت بعضهم قول 

٢٢٩...............................البيت ق تكوف أذ كلها الرواس_ا هدم ق الأثصل 
٢٣٠ئفيتماسمأنئثمحاولأبجي 

٢٣٤................................أقوال ثلاثة عل الوئر وجوب ل العلياء احتلث 
٢٣٥بواى.......................................... ليس الور أف الراجح: القول 

توتركنث إذ ركعه عنزة ئنتي الثهار ل تمضيه توتر لم وأنت الفجر طابع إذا 
٢٣٨ئنزة بإخدى 

٢٤٢..................٠٠٠يكمل........أذ بأس فلا الور أثناء ل وهو الفجر أدف لو 
٢٤٢الوئر..ي يقنت كان ه الرسول أ0 عل يدل ما أحل>محا ولا الصحيحين ق ليس 
٢٤٦ننئ...........................ثؤ نبم\دمحوم\ك ،، ٥١ممضثات ق الموحود الثؤ 
٤٢ ٩ ؤ.......... ؤ............. ^ القنوت عي ل الئلأة ي اليدنن ريع 

٢٥١ذعه.......................... أمد الوجه •ع الصدر متح من البعخى فعله ما 
٢٥١....................١٠١٠١....................لا؟ أم سنة هي هل الصحي محلاه 

٢٥٦...١..................١١١١١صلاثه....وعئتم الإمام الإنسان«ع يؤتر أذ الأفصل 
٥٢ ٩ لاثصام................... الشاك يزم وكيلك محل، لا الشف، ليله أف الصحخ 

٢٦٣أذل اكلئفيات، 
٢٦٤النقل ل بما باز لا أحيانا الح،اثة صلاة 

٢٦٥ئوبما يكوذ قاعدا صل المامإذا حال ل
٢٦٩اصْفيضالمورة لأئحالأتإذاكانم،



اصضاهامهمصاسمماسبجضل ٧٣٨

٢٧١التلاؤم سجود نجب لا اله الصواب 

٢٧٣قيام.............. لغم تنجد وأد4 م التلاؤة لتجود القيام عدم الأظهر 
٢٧٣التلاثة ئئود ذ الملة امشاو محم 

٢٧٤............... بمئد ألا فالأفصل نجدة ومأ1ة ع صلاة ي الإمام كاف إذا 
٢٧٥الراجح القول عل منة التلاؤم مجود 
٢٧٥..................... النائلة حكم حكمة الميم، مى المشهور عل التلاؤة مجود 

وJلأثالحج، ق الثانيه الثجدْ إلا عليها محع المران ق الموحوده الثجدات، 
٢٧٥اقصل ي ّجداُت، 
UUA............................؟.؟.؟الطهارة الثتقر لجوي يشرط لا ائه الصحح 

٢٧٨ب٠٠١١٠٠الشكر................٠ببب...ب٠..مجدة المتهلتة أثناء ق تنجد أف للإمام 
٢٨٠ؤ......... ٠ ٠ ّ ٠ّ..٠ؤ.ؤ.... ّ ّ وتة الراحح القول عل والقجود الركوع ل القراةة 

٢ ٨٨......... افياه* ثمه لنز الذي المحكم إل ثزجع الأفتباة أعند اكرعيه؛ القاعده 
٢ ٨٨ّ.. ّ ... ٠ ٠ ....٠ .٠ ٠ ّ مكذوب..٠ حديث، لأسى® انثى ومحن انس، لم ®إل حل>يثخ 

٢٩٤العبادة...... تركه يبململ فنل ويتن العباده يبطل فنل ينز قرى فقالوا• العل،اء لإق 
الآد0ئارر؛كلام من ليس فهذا صويت،، له وينءع ينكي، محار البكاء غلته إذا 

٢٩٥فلأتتطزاكلأة 
٢٩٥................٠٠٠٠ّّّ............الصلاة؟ فهلتطل قمحه اذ الإنهم، إذا 

٢ ٩٧ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ؤ.. . ٠ ّ....٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ّ..٠ بكلام.... ليت الكه إو يقال: أف الصواب 
٢٩٩.................. ظقي.....بدون سلام، نم السهومجود، مجود أ0 المحبح 

٣٠٤حالاث فاله الأم التشئد عن قام تن 



٧٢٩؛هوس 

٣١٢مش.....مؤثث لخظا مدم ?LJ - لأثة إحداها؛ ; أف؛^LJالمصيح التنير صواب 
ِْأآَ,.. -ءب ءآَ.  ٣٢٨اللام............ بند ومنألإن لام، المل منألش ق ايحصز السهو نجود 

١٣٣ ....... يبطلها فيها الواح—، ورك الصلاة، يبطل لا للصلاة الواح_، رك قاعدْت 

٣٣٢الأموم.لأ.ؤ........ا.ّّّّّّّ....؛؛.... سالإط؛ضإذانها
٣٣٣٠٠محئالإيمبماللأملأ:ظس...ؤء....كان ^^١ اكحح:أن 

٤٣٣ . ١ ...... ٠ ٠ ّ ء ّ ..... ّ........٠ اساعة عليه وحب اللام مل الإمام مجود كان إذا 
٣٣٥زلي...ّ..لأ.....ؤ.....ّ.ّ.......ا؛؛؛؛؛......ّ. مها للثهو الإمام إذا 

٣٣٦الصلاة.... عئدة يطل ما كل الهوق مجود فيها محن، أثه ق كالفريضة الاف1ه 
٣٣٧ؤ ٠ ٠ ّ ّ. ٠ ...........٠ ٠ ّ..٠ .. ٠ ٠ ......٠ ^١ تفاق أذ ه سوا، نحدث، أف له محل لا 

مذورء ١^٠، وانقضاء المامح، قدمي ررطهور اكلأرث،1 ائل المهذه ق الصواب 
٣٣٨لأ:نقضالثصوءَ..؛....ّّّّ..؛.؛؛؛؛......ءّّ...اا.... ذك أ0 بهنمانيو« 

٣٣٩ئطل......................٠.....الفلاة أف المدب المح؛ح ض ّثهُ نن 
٣٤٣.؟........ّاّّ.ّّ.ب.ؤ..ا... الضرورهئزيله والحرام الحاجه، ريله الكروم ءاعدْت 
٣٥٠ّ ّ . ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ..٠ .٠ ّ.٠ . ؟ ١ ....١ ٠ مكروه..٠ فإثه بالنوحة، ان الإنيروح هوأذ ت الروح 

٠٣٥٣ ّ.......٠ ّ.. ّ. ّ.  ٠٠..٠ ٠ ّ ّ ٠ ؟ ّ ٠ ...٠ يحجة.....١ ت، ولي-يا ستأنس التايعئ أقوال، 

٣٥٤اليهود......................فعل مذ لأثه الصلاة؛ حال، ق مكروه العي تغميض 
٣٥٥........١٠ذلك، إل، الحاحه ذعت، إذا إلا والأي اكبخ يعد أف يكنه أنة المحيح 

ورثإاكغالست،، وادس، من هذا لكن فمهل، العمزُت، ق السواد أ0 الوائ الأّود.انت 
٣٥٦ترذاء الحثاب بعمى تكون 
٣٥٧الززغ........ المزارعشj 1 يكوئ واكئل: ان، للأنالسل السل، غإ القذل 



سقضاه1هميصاسممأسبجحتبو ٧٤٠

٣٥٨^٥ ١٤اقحامة 
٣٥٨الجد ق يتنشر 1)1( يجوز لا 

٣٥٨التعلم............................ أجل مذ منه يقحم ما ينع أذ محوو 
U ٣٦٤ء٠ ء ء ّ.........٠ ّ.. ٠...........٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ بدليل إلا القنص و ض الم ق تش

٣٧٤الحارز مثاوستان:

٣٧٦امّ.........................ّ.ّ.ّ عل لكن:ثق ابمهإذا الأرمحفيتزك 
عنالمأموم لوتمحل ك،ا لايصح، فإثه الإماتة، عن وقل ينفه، امني الإمام لوأ0 

٣٨٧الائتإم 
٣٨٩الخاكةللإماملأئتج 

ثعدرهمان مهمم، شزطي من فيه لأبد والننح محكمه، الصوص أن الأصل 
٣٩٢ابما،والخلإبالتالخ 

يوأنت، أقيمت، ؤإف حقيقة، قأتها الثانية ق وأنت، الصلاة أقيمت، إذا 
ء

٣٩٥فاقطثقا الأول النكتة 

٤* ٥ صلأيه أول السوق أدركه ما أف ت الصحيح 
٤ ١٣الئههّّّّّّّّ.ا.. وعدم الاشاع، ق الماذزة 1>;_: نكون الما:ته 

١٤ ؤ.......٥ ؤ. ّ العلم. أبواع، من باتي ق إلا الحنابلة محي والباطل الفائت. ب،ن مزق لا 
^^^ن.واذواب،محلأهميىظاس.سخا؛

سمعاكان إذا ١^ لأشك، امامته، ثصئ , الأعم الأصث الأنسال أف المحح 

٤٢٤صحيح......ة...... به فائتإمه إمامه يعلم؛حديث، لا المأموم كان إذا اثه الصحخ 



٧٤١|إ،وسالفوالإو 

٢٤ ٥ .......... محهاالتخل أذكنئ إذا صلاته ثبمش لا المجانة: الة ق الصواب 

المأمومصلاه فإف المأموم به يعلم لا وجه عل باطله الإمام صلاه انت كض 
٤٢٥صحيحة 

؛YUّاب؟ّ..................................الفاسق حلث مبمح الصلاة أف الصواب 
ناعياصل القيام يستهليع لا كان ؤإذا اممه، لكتاص  ٣٠٧القوم يوم أثه الصواب 

٤٣٧نئوذا ورا؛ة 

مالصلاةالصّف~ تمام ~وهو لعدو كان إذا اله الصف! حلث مل فيمي الصحيح 
٤٧٠صحيحه 

٤٧٠........  ١٠............... الحاجة عند ثصح أما الإمام' فدام الصلاة ل اكحح 
٤٨٦ّ.٠ يجنه ولوكانت حش مغصوبه، ولوكات وتكفى قيزئ هذه الئره أن الصواب 
١ّّّ٤٩٦ّ.٠٠٠٠.٠٠....٠...٠٠بثزط................٠ّّّ٠ّليس القمر سه أف الصواب 

٥٠٤ّ ّ ١ ١ ّ ّ ١ الجود وجب ءماوْ الصلاة أبطل ما أن الثهي مجود ق القاعدة 
أماوالعشاء. والماّ_، الطهر راتبه وهي مر، الق مشروعه ليت، الراته الئس 

٥١٠طزوئ ض النوافل فأ 
٠٥١ ..............ؤ؟.............ّ.ّ؟ بعضها مى القريبه المتعددة هوالقزى الزنتناق! 

٥١٦لث يجورإلا لا الصلوات الحمع؛؛ن 
٥٣٣الواحي. الطبب قول يمل أثه المحح 

٥٣٣حالات ثات*ث لها ممعلجعا الصلاة 

٥٣٩ايغ•••••••••••••••••••• مبتأؤيل الإمام عل محرجوف الذين وهم باغ، جع المغاه! 
٥٤٠............ ٠٠٠بقتال إلا منهم ولا ااطئيى، يمطعول اادين هم المحاربول• 



حنبلاحيدبى الإمام ص ي الكاش ض اصليق  ٧٤٢

٥٤٢........................... وجوم مى الصلوات مى ها عمت حالمت ا-لقوف صلاة 

٥٤٧.ّّّّّّ......ّ.ّ.. ..........إليه للفرووة الخوف صلاة ق كثز ؤإف العمل جواز 

٥ ٥٣ّ ّ ّ ّ ّ ٠ ..؟؟؟؟..... ١ . الصلاة. لصحة ثزطا وليس الملاح، حمل يجب اثه الصحيح 
الأضرارئ لها يعرض مما القس حماية رجوب 

٥٥٥..............ا.ّ.؟.. حالين عل فإثه الصلاة معه يمكن لا شديدا الخوف كان إذا 
٥٥ ٩ ؤ... ّ . ٠ ..٠ ٠ لخم. فيه وأم به مائا كان لكنه اللي، أهل ثن لمي الذي هو اشأ: 

٥٦٣خاِم ١^١ _^_، 
٥٦٩............ ١ .٠ الخهات،......٠ بغض ق المنازو به لإى الحييان، مى ثؤغ اكص1ات 
٥٨٥ثيء.........ة. منه القى ل بذللثح إلا ثصح لا ا-قلثة وكون آية، قراءة اشراط 

٥ ٩٨........... يزصوالم ؤإف فيد.عى الناس بعص يرضي لا للل؛لان الدعاء كان إذا 
١٦ ٠ الغنل الأ-يضاثُت، 

٦١١اللأةكةب؛إلاض 
٦١٢اظةتثشذما 

٦٢٢عنه الرجر ق أبلع فهو النهي بمعنى المر جاء إذا 
٦٢٢الأزو... للجالس الخق لأن أذبمل؛ فله فيه وأيلمة مكال من له قام إذا 

فهلءاالفضول، الكان إل لظن' الفاصل المكان ق غيره بميم أ0 للامان ليس 
٦٢٣مكروث 
٦ ٢٣ؤ................ ّ.. ّ محفز...... حتى فاصل ئكان ق محلي أخدا قدم نذ غكم 

٠٦٣ للمعدم.................... نقلا ليس النمل فعدم يقل ولم العموم بهلرينر ثبش ما 
اليد.ينرثع ست، قد تزواذ، بن بئر عل المحابه أقكز0 الخقة ق اليدين رقع 

٦٣٠الاتقاء حال ل ض اق 



٧٤٣ههوساتنخاىو 

العملاللف عن تش إذا إلا منه بجزء ينمل لا فإيه العام اشس وزد ®إذا ت قاعدة 
١٦٣ مهدومة قاعدة هذه به® 

فلهحنمه عز من كان إذا أما جنسه، من كان إذا القل عل مقدم الواجب 
٦٣٥تفصلان 

٦٤٦الصلوات قضاء ام أق
٦٤٧بعمى ُع يعضها العبادات مراعاه 

علطهدا التال، اليوم ق رنها عل يصلنها اجلكتوبه الصلاه فاسه إذا الناص بعص 

٦٤٧النساء عل عم مرض ليت العيد صلاة 

٦ ٥٣العيد صلاة ق العلريق محالثة من الحكمة 

٦٥٤العيد صلاة إل النساء خروج حكم 

٦٥٥منجد العيد ممل 

٦٥٥•••••••••••••••ركعتم بملأ حتى يس لا فإثث انمي• مصل إل أثى الرجو لوأف 
٦٥٩الحنارة..................................ق تكبثرة كل ق يديه يرغ أن التنة من 

٦٦٣ء.......... ٠ ؤ؛. .... ٠ ّ ابمة كم والإنصات الامتاع ل هما العيدئن خطثا 
٦٦٤...... مرثي ععطب كان اثه الثذ. عن يئش لم اله وذلك واحده، العيد حهئبة 

®اللمعل؛ وفم ثنتعفز أذ ُعد ن كء صة ٠ اآم ات الصال٠ أية اكثد التكمُ 

^جمج:س:س:::.;سسو::...:سس:ص
٦٧٧فواذ ثلاث أظ^ ءكدة ذه الئتوف صلاة 

٦٧٧المزكية.....بالثق الوام، تنيخ عل خنثة- \لي -أصحاب الحمحوف اصطلخ 



حنبلاحمدبق الإمام ص م الئاي مض المميق  ٧٤٤

٦٧٧فش \ؤئوض\شص  ٤٤١١أو \لأووهو وأم ا-كابلة عند 
٦٧٨كماية........... يزص إي نقووت ما وأقل محرض، الكسوف صلاة أف الصحيح؛ 

٦٧٩.....٠.٠٠٠...ّّ.٠......٠٠٠ااصماJأJ>ثفاأتلأصلأة

١٦٨ .١ ّ...... ّ ّ ّ ّ ...... ٠ ٠ ّ ّ ... ٠ .٠ جامعه؛١ ءالصلأة ق! والنصب الرغ الوجهان عبوز 
٦٨٥••••••••••••••••••••••••• • فقط ركوعان ركعة كل ق الغثوف، ق ركعتي يصل 

٦٨٧اشوذلامحى 
٦٨٨ّ.... ٠ .٠ ....٠ ١ له يصل يإيه التخويف فيه مما اليهود عن حرج ما كل أف الصحيح 

٦٩٨الاضاء j اوذاع فلب من الفاذة 
٠٧٠ ّ... .١ ١ ١ ... ٠ ............ ٠ ١ . ٠ فيمننى ثتكثس حصل إذا وأما العباء0، يملس اء الن.

٧٠٢الأتقاءئءلثلأ؛ةأنني 
٧٠ا-لئئعة.......................ّّ؛ يوم وهوهئطب الإمام كاطب أف ان للأتثبور 

٧٠٤•••••••••••••••••••••الماصأيد-تبمم ورمحع ابمةرمحعيديه، حفة انثشj إذا 
٠٧٠ القرينة به احتفت إذا الواحل. حر تصديق 

٧٠٥تيفيالأيالخيلأ:شثض؛؛..٠ّ٠...........ءء•س
٧٠٥•••••••قدير• ثي؛ كل عل ه الرسوو إف يقو الدين المحرفين دعوى ثهللأ٠ل 

X أءX



٧٤٥مدسامصوءات 

الوضوماتفهرس 

الهسة MUMالوصؤع 

٥الصلاة كتاب 

٠١ ....لهاذاكزا كاف وهتهاإذا ض هزله U؛ الصلاة عليه وجين ومن قفل؛ 
١٤الصلوات أومات ثاب 

١٦الونطى وص العنز، ثم ت قفل 
١٨ازئر وص المزب، ثم ت قفل 

٠ّ١٩٠١......الشصالأ'م،وآخرةيلثاللإل ■^١١!،وهتهاإدا خنذ■ثمالعثاء،وأرو 
٢٢ .......١ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ خلاف....٠ شر الئاق المجر طلع إدا ؤءتها ^١^ المجر، يم قفل• 
٢٢الكاذب والفجر الفائق الفجر 

٤٢ الويب أوو الصلاة ونحب قفرت 
٢٦وئها م أو تامحوالصلاة وقور قفل؛ 
كلنيىِفي صلوات، حس لزنه عينها، يعلم لا يوم ثى فلأم ئتي ؤس قفل- 

دنكظنه عل أويئيب يتمن، حش يفز لم الويتإ، يحول ّكث وس ،،-' 
٣١يدلل 

١٠٣الأذان ثاب 
ارثهالذ«ى غئ^بمته بلال أذان إل علإه~ اممه ~رحة اممه عيد أبو ويذهب قفل• 

٣٥ن?ءهبمنق ريي ين افه عيد 

٣٦الرجع قائد؛ 



حنبلاجمدبق الإمام ص امالمآه على المميق  ٧٤٦

٣٧ظ:زبجالأَذا0مح 
مزلأ:طِسكانجزلأضنَلأ

٣٨محون 

٤٠وينتحبيلئودنأذ؟5ولأمث ينون 
٤٢ظ:سخث،أليرد0داع 

٥٤ وان >و& الأذائ؛لأ صغ زلا قنل: 
٤٦الومت أول يودفِفي أف بمشحب يفل؛ 
٤٨علته الأجرة احد قوو ولا ت قفل 

٤٩••••••••••••••••••••••••••يقول ما مثل يقول أف الودق نجع لمذ وينثخب قفل؛ 
٥٣مودن؟...........••••....••••.••••••••• كل يجيب فهل الوذنوف، تعدد إذا مسألأت 

٥٣نمنة؟ الودبأ بجب هل أله: م
٥٤•••••••......••••.•••••••••••••••••••••والإقامة الأذان بئن الدعاة يستحي ماله: 

٥٥الفلاة ثزاتط ؛اب 
٥٨•••••••• • عويته؟ مر محب فهل أحل•، يرام ما بيته ق متفردا الإنسان لوصل ت مسألة 

٦٠صلاته 0نوصع طهارة ؤيئرط قفل؛ 
يلزمهم ل_،L، ح_دودها وجوز الصلأُة،  jjJثجانه عش نأى إذا قفل: 

٦١الإقاذة 

٦٢تْلأتحثالصلأةؤ/خمثةصاسم قضا 

••••••••••••••••••••••••••^^^^٧٠



٧٤٧مرسامثوئت 

^مزاتدينإلا1نمح،زجمإلنحل: 
٧٢النمح0،بزبمنة 

٧٣نمد لا الصلاة مد الأنه ك إذ ماله: 
٧٤عنه...............................عفي سو ثيء العورة مل ائكثم—، نإن نخل: 
٧٤......بمزةثنضأوشأؤنيح1نخل: 
٧٦•••••••••••••ونراؤل إرار أن ررداة، قميص بملاذ أف للرجلأ دبمثحب مضل؛ 
٧٨....٠ لزنه. أوورق، عليه، برنطه الإنساريخثبس وأم؛كثه السرة، عدم قإف نخل: 
مللَثإذ أغلظ، لأي ١^، ني ال،ننئة بمش بمي U إلا تحد ثي لإو نخل: 

٧٨النم بمفهسعالأيفيأخ.
٧٩....ء٠ ء . ؤ..زاشمحود باوكوع ثومئ خالنا،  LUثل خاو لأم ض؛ ءاِذ تحل: 
٨٠يعن. لز الصلاة يمد الثرة وخد ؤإذ تحل: 
،pjي آر ءِذ يه، الئلأة ثزنتث لألحدهي وت نتهب كاذ إذا نخز: 
٨٠صلاثة ثصح لب عنيادا 
٨١زتحثأكزاياكثوب نخل: 

؛٨نفو:محً/لأئيلمحامحنوو 
٨٦نحل:توةامحالاصء ء٠ٌ ُ ر,ْ ِ ٌ

٨٧........١ ....١ ّ...٠ ..... فيهاليالين إدخال وترك المث.اني، ق الرجل لوصل مسألة: 
u٩٦بانذالاض 

٠١ ٢ ؤ.... ؤإذأصاب... صّلاته، صح لز وصل الإنتمال ق يزصة ثزك ومن نخل: 
رلالحاله، كثت، عل صل عنيْ، أو يعتم المجتهي. عل الأيله حمت قإذ تحل: 

١٠٦اثائةظته 



^^اضاه1همنيصالإئمأصبجحتبل ٧٤٨

٧١■ نلأ:قولإئاينلأسمنلألإنلأمحن....................... ظ: 
٠۵٥ :^ Jمحهومثليينرمحها، لا ومن ^^١، لكل ؤإل العالمُبأدكها الملة ق والمجتها

١٠٨همها لكل نال 

١٠٨الحثة الملة أدلة 

١١١..ب........ 

١١٦العتادة. الصلاة الغماومل وبين بينه حرب ق الملمتن من بجاهي الذي أله؛ م
١١٧الخامس 

١ ١٨والراكب.......................... للئياوة القائل. بين يفرق الناس يعص مسألةت 
١٢٢نبي...........ب...........ب.ب•س.....سمJsJفضن: 
١ ٢٨.................. ٠٠عليه...........ثص بزايعة ثمعها ا1مب أعاذ ومتى قفل: 
١٢٩الأن1اب ذزات الئلزات ناي هاثا قنن: 

١١٠٣'تاثالكة 

١^أزجه 

١١٢٥... ٠٠تحل...................زيل جب إل ومم، عاميأ أف الأحبار طرامح، ثس 
وعثوركعاُي،، أربع الظهريريد لوصل قائده: 

١ ٤١٠الصلاة صمة ثاب 

١٤٤•••••••••••••••••••••••••••••••••••••اكانج( وهوالركن يكوللإحرام، ثم مقل؛ 
ثنفنإل بنصها مصئوما الأصابع، ممدودة يديه، ينقع أف ؤسثصث، قفل: 
١٤٦أمحه مروع أو ممحه، ي محاذي حو 

١ ٤٨شناله عل يمينه وصع امتص، قنغ قإذا قصل: 



٧٤٩صوسامصوءات 

١٥٠ينممخ أف وينتحب ت مصل 
١٥٢الشيطان مى ياف أعوذ ءي٠ولت باق، ينتعيد ثم يصل؛ 

١٥٢............................ محبياشِماثم،نلأم;أ 
١٥٥يوخقالإناممح....ء.•..•...•..

ءْى س مء ِ ,٠ ،ص  ١ ٥٧أقوال............... حمنة عل العلياء ينز ■حلاف فيها الإمام حلف الفاتحة قراءة 
٦١ ٥ ٠  ٠٠ؤ....ء . ...٠ ؤ.٠ الئزثة....٠ الئلأة j الفاتحة ي يتهازئ الناس ص ممن مالأ: 

١٦٠.. ■ةمحفءامحا«■■■
شغقزأ دلاك>، عن الزت صاى قإو تذلئ,ها، ثزنة الماةه، نحسن لز 3فل: 

١٦٦اتسعإرئاّّّ......... د1
١ ٦٨حالمة........ من فيها يمنأ نكته، العاقة ثني ينكث، أف للإمام محصل: 
ؤقالمصل، طوال مى الصبح ت5ونِفي ثورة، الماتحة بند ^١ أف ؤيثى مصل: 

١٧٠••••••••••••••••••••••••••••••••••• مذأوناطه ماترهى زو قضارْ، من الزب 
والعشاء،المثرب والأوص؛_ الصح، ل بالقراءة ايهر للإمام ليس محل؛ 

١٧١ذلك ززا؛ محا 

١٧٣محل:ب؛زلإ،حامحوئ 
١٧٥يئ وكاو بالماس، إذا الأ: م

١٧٦رواسان.............................. وفيه العظيم، ربأ ثيحاو يمول،: م ممل: 
النفعوهذا ئاجا، ينتد.لا حص حمده، بمي النٌ نبع قاتلا: رأته يرح ثم قفل: 

١٧٨الثاد-ز ١^ ؤالإتيJال 
ّي؛يذ ث ما ؤملء الأرض ؤملء المحا؛ ®ثلء قوله؛ ْعك، ل العلم،اء اختلث 

١٨٠ض



سقضاه1همنيصالإئماسبجينل ٧٥٠

١٨١والتامع.......... الثامن الركن ومحا سجوده، ناجيا، تخر يم ت مضل 
١٨١"مِيإإللأةأفام 

١٨٦... ٠. تخثز الزكنالخاشز3امحى خابما،زمحا نأثزلإزأنةقكوا،نبمدو صل: 
زأتة:زئإ م ئكان، ثيها ^١؛، كالأوJ الثاؤ بمبد ئأ صز: 
١٨٩ئكوا 

١٩٠للعناء أقوال ثلاثة فيها الامراحة حلته 
١٩١الأذكاثالضلث4 محإ

١٩٢ؤ. ؤ ٠ ١ .....................٠ ك1لأول..............٠ اكان٤ محز م صز: 
١٩٣فضو:ئأتخلزمحئا 

١٩٥فضو:ئلم;ضلإإد 
١ ٩٧ؤ... ّ ثم.٠.....٠ نالثالغ اشنم اوكن ؤشا قزغغشكثيد، ^١ شو: 

١٩٨ب\تالوئ}؛ 

٠٣أنبع ثن ؟نود أف وبمثنب مصل؛ 
٥٠ ... ١^ نقاSJئم الJثا، محوزأف:دم زلا نحز: 

٠٦ممئن>محالئاغم.......ءء٠بلأ...٠....ء.•ب••.••••نخل:ئلمظء، 
٩٠ ّ... ؤ....................٠.... ّ ئنة... والثانيه واحد؟، سلمه والزاحنم، نخل: 
١٠؛؛« iCJLp»الثلأ*م ئزله: عل افتصز قإن نخل: 
صصلأيه، ثمل لم يز لم قإل الصلاة، من اووخ بمثلامه ؤسوي نخز؛ 
٢١١ظه 



٧٥١محرسامضوءات 

٢١١..... وانتئثاوه ويعانه الصلاة، مى انمزافه مد مال اممه ذكئ وسئئ، ت مصل 
الملةمنتمبل مكانه ا"إولوسِفي إطاله للأمام ويكرم مضل• 
٢١١^.٠عكثص الكتوثة، صلاته موصع ق اشلئغ بلإمام دي؛قرْ مقل- 
ركالصارت عثز، ا"قامس وهوالري؛ دكندا، ما عل الصلأْ ننرب نحذ•' 
٢١٧م محه ١^٥ 

٢٢• مرض صلاة محا المنون بس ولا مضل• 
٢٢٧اشوع صلاة ثاب، 

٢٢٧التهلئع هاJا من الفائدة 
٦٣٣اتي المعاكافي:صل: 

٢٣٠٤....٠. ٠ ٠ ٠  ٠.٠.٠٠.....٠....٠  ٠٠.أقوال.٠. ثلالإ عل الإز وجوب ف الطاء احتلم، 
٢٤٢... ١١١.....؟.؟؟؟..٠٠.يتقمل.أذ بأس فلا الؤُر أثناء وهوق الفجر لوأدف أله• م

^^ر5رنقول.:»جاشضشب........بب.س.ب.آ؛أ
٢٥١الصحي صلاه اكالث،: الثؤغ مضل: 
٢٥١لا؟ أم منة هي هل الصحي صلاة 

u٢٥٢أدلهاوuأكؤثا؟ 
٥٢ ٤ ؤ.... ....... ٠ ؤ ء ء ء .٠ ٠ ٠ ٠ اواؤخ....٠ بجا ايائ، ئ لَتنإ نا الثاق: القنب صل: 

٢٥٨تيثر؟ القرآل:،مئهأوما عنتم هل 
الليلويطئ والمحار، المحل مئروغِو، وهو اأطليى،  ٤٣١الثالثا: القنلم ت مضل 

٢٦٠.محل.
٢٦١نح كز ق المرآو نحم أف وينشئج، لضرت 



صايقضاه1همهمصاسمماستيضل ٧٥٢

٢٦٢شَلأ:زذممحس•س••••••••.•بب""ىى•
٢٦٣جغِفيقأكو 

٢٦٥دفو:ؤمحئاشوغخاِث 
٢٦٥محطسئعاكام؟ 

٢٦٦س،بجاثئانمس........ب.س..س.
٢٦٧........•••••••••والنثؤع.................. }لقاوي ئنة  OJ^Iوتجود ت يصل 
٢٦٩واحس، عتر التلاوة وتجود ت مصل 

٢٧٣.... ٠٠...............٠ ..١ ١. الهؤي. م التلاؤم لشجوي القيام عدم الأظهئ أله؛ م
٢٧٤...ا٠٠..ّ...لأ.ب٠٠٠....اا.٠ّّّّ......تجدةعنزة أزح اامنآذا وتجاJات يصن: 
٢٧٥الراجح القوو عل منه الئلأنة ّجودَ أن الأول: المألأ 

٢٧٥سصُممادّ.....؛
قالثانق اشئدة !V" ئ القمح ادْحئةف،اشىلاث _:

٢٧٦النعم................................ تحدد عند منتحب الش\قر وشجوي قمل: 
٢٧٩الم شجوي ;اب 

٢٩٨انزغ نهلثلاة الأنماو، ز:ادة اض: قفل: 
٢٩٩.ا..ّّّّ.......؛ا؛؛..ثستهه.. المأموم١ر٠ قش اومص نزاد الإمام نها ثإدا قفل: 

٠٣ ٤ ّ...اّ.اا....... ءء.ء....ا. .. ٠ ........ ٠٠٠٠٠٠...الأوو التشهي. عن قام من حالات 
٣١٢زصثلأةأولإ.اا......ء.......ّّ.ّّ..ّ.ؤ؛.ؤ.... الشتن، \ش:  ٣١قفل: 

٣١٨٠...زف؛لأثنثاشء.ءءبب؛؛؛؛_، 



٧٥٣ض.سالوثوطت 

٣٢٥.................••••••••••واحب الصلاة عمده بملل الثهوج ونجود قفل؛ 
١٣٣ ..................... أحدمحا كماه واحد، ثجودمحا محل |ثهؤين نها قإل قفل؛ 
٣٣٢ ٠٠٠معه...الثجود قعلته إمامة سها هإ0 بمهب؛، سجود الماْموم ثل وليس قفل؛ 
٣٣٤اومّ.. نجود عله ليس ١^ أو ١^: الأَله 
٤٣٣ ّ........ ؤ... ؤ ايائة عله وخن، اللام مل الأن، سجود كان إذا الثايه: الماة 
٣٣٥الإخ.......لأّّ؛ّ.........؛..........لأ..بؤ.؛ّّّّّ لم:يني. إذا الأخوة: الآله 
٣٣٦........................................... قفل:

٣٣٧سابم،طتثّ.......................................

٣٤٢الفلاة ;ان،ئتبيةو 
٣٥٥قضل:ؤلأمحبمالآيثاني 

عليده يمي.ووضع لم قإل يكف؛؛، أ0 له استعم، الصلاة ِفي ساءنق وإ0 قفل؛ 
٣٥٧يه 

٣٥٩بابا-ياعي 
٣٥٩محاضلأةا;إث،اءة 

٣٦٠ةفل؛ؤخوزبجاِفياق،سسم 
٣٧١ؤسخاتصّّ........ا.اّّّّّّؤ.....ؤؤؤ.. اخثاقة زك قفل؛ 

٣٧٦دْتهعثمحا عثاس ابن حدث فوائد مذ 
٣٨٠.................. حاً والماموم الإمام اف ا-إقإعة صحة ثزط ؤمذ نضل 

٣٨٢ّ . ّ.٠ ّ........... ّ .. منائل مت، قفيه عنها، ائممل ئم صمة، عل أحرم ثإل قفل؛ 
١٣٨٩....................ااا....بّ. ضخ لامحي للإكرام المخالفه أف الأول؛ الماله 



^قضاهاضهمصالإئمأصوذ،ينل ٧٥٤

بنمحمد ررقال يةولو0ت الأل صاروا الذين الحديبٍهأة صلح قضؤ ي المحت ؤمى 
٣٩١تياه(( 

٣٩٣.ب. ثا... ضوبجاش ئذاأس هفو: 
يشينإ ما اُتظارْ، ثة \إإكوع أو القيام ق بداخل أحس ؤإدا هصلأ 

٤٠٣الامومار^ قذ 

أوثايمضيه وما فيه، ينتئؤح لا صلاته آخر الإمام ْع الآموم يدركه وما قفل؛ 
٤٠٤ساذاقاةاثهآَظ 

َ"ء ا كءاَ 

منإلا نجد ٢ لإ0 أحزى، حماعة يصلاِفي أذ انتجئ، اؤاعي ئاسه قإو قفل؛ 
٤ ٠٨معه ل؛نضهلمأذيصلا اسحق، صل هد 

٤٠٨ام أهثلاثة إل تشم واحد مجد ل الحإعة إعادْ 
٤١٣بمدأسان...........................صُ سل الإنام، ١^ زيع قفز: 

٤٢١ان،صفةالأئثة دَ

٤٢٢.ّ.ءءّ ............لأب......ؤ...ّ...ا....ؤاك1.أاكافي:قفز: 
٤٣٠بعمْ.........ّ.ّ....... يصح ولا بثه، إمامته تحح من القسماكاك،ت قفل؛ 
منة،أعل ولا لمثله يصح ولا بنن؛■وثه إمامته يصح مذ الرابع• القسم قفل؛ 

٤٤٣اك5ل،محغبمذ4/ض ]م زص 
م،صأل:>مهؤؤ............ا....ّ.ّ.ّ.....؛؛؛

٤٤٩الأماكافيِفيأزلالأاسبالإ^ ممل: 
٤٥٨اكاوثإ:وثمحزةإط١^١٧ ظ: 

٤٦٢الفلاة ثان،ةؤةم، 
٤٦٤تم.ّّ.ّ...ؤ....؟؟.....اا. صلا ثصح لم الإمام ئدام الا°مومول وقم، قإف مضل: 



٧٥٥موساإوضوئت 

نممةماسيه، صلائه من أو مشكو حش \ز\؟\ئ° أو لكفئ معه وقث ومن صل؛ 
٤٧١القد ممر 

٤٧٥.............................وسطهى ثقوم أذ ساء أمنر ^١ ل1لمنأة الئنة صل؛ 
٤٧٦١.الصسونط حداء الإمام يقف أف والسنة صل؛ 

٤٧٨فولاسمسيناأامحّّّّؤّ.ؤببب..................
...............................تباعد ؤإل المنجد بالإمامِفي ياتم أف بجون صل؛ 
؛AY.................................منهاوتد.نو سس؛ إل يصل أف ؤينتحب صل؛ 
بأسملأ ميء، نمحته ودا؛ من مر ثإذا مقل؛ 
٤٨٤المصل يدي المرورثنن وتئرم مقل؛ 
٤٨٦يديه..................... ثئ مئ ما يصره ولا ، نمح؛ إل نقه ل حاجه ولا صل؛ 

٤٨٨الصلاة صر وان< 

الءرJق،ومهي كالإثافي، لمعصية سام لإف مثاحا، \ذث6وو يقوف أف اكاق؛ ممحل؛ 
٤٩٥■■■■•■■■■■■■■■■■الثمر رحمن من بج،؛ يوحمن ولم بممر، لم حمر وامحارةِفي 

٤ ٩٦مسهّّءلأ؟..ا يون من الثمربحزوجه ثزوعهِفي الثاث؛ صل؛ 
لأ.......ّ.ّ...ّء.اا.ا.اا..........آه؛الإحرام ث ح المصز أل الراح؛ مُنلن 
حفرصلاه ثزك ملو الحقبمر، ل وحثت، الصلاه ثقول ألا ا-قامس؛ صل؛ 

٤٩٨سناهاِفياثمربعزلأًها 
٠٥٠ شم لاتيز أف الثادس؛ صل؛ 

0ئْ  ٠٠ ص ٥٠٤يتم أف وله بممر، أف وللْساني ممل؛ 
٠٥ ٦ ••■•••• أثم صلاة وجخويذ إحدى من أكثر ثلل■ ِفي الإقامه المنام ثإداثوى مصل؛ 



سقضاهإنيشصاسممأصبجضل ٧٥٦

٥١٢•••••••يهزا أقام ثإل يصز صلاه ذ;؛وبأر2 إحدى إمامة عل نحؤع ومذلب مصوت 
عتزها،ثه ثيث ولا سه، وحاجه السفينه، ق معه أهله اوذ.ي والملاح ت مصل 

٥١٤ؤموُظاقامشلأ:ضز 
٥١٦الصلائم بئ الخنع ثاب 

٥٢٣••••••••••••••••••• زالعناء الني ابمخ:ين يح الو، اكاق: زافي ممل: 
والعشاء،والعرد_، وااعصر، الفلمهر ابمعثئ المز٠سييح الئاث: الثتن< ممل: 

٥٢٨، وصعقمشمه بركه لخمته ^١ 
٥٣١المريض صلاة ثان، 

٥٣٣بوجمه•••••••• الملة ننممل اض بجه عل ضل اش عجزعن ثإف ممل: 
٥٣٣..............••.••••••••••••••.•••••••••••• حالأدتv ولأُن، لها مصطجعا الصلأة 

٥٣٥••..•• صلاثه وأتم إليه، ايثقل الصلاة أساء ق والمعود القيام مدوعل وإ0 ممل: 
دةمله  jipijمح4ُصدُيلألأوث، 

٥٣٧بالإ؛َاء،زالئلأةمدمح 
٥٣٩الخزف ضلأة ثاب 

٥٤٢وحو؛•.....••••••••••••••••• من الصلمواب مذ عرها حالثث، هذه الخوف صلاة 
٤٥٤ وثةءثلأةكامله••••••••• طامحثين،بجبم ١^١^:أن:شم فضن: 
مِفي ولا تم لا أن4ُ ي ه  J\sى محل أن اكاِلث،:  ٧١فضو: 
٥٤٤امحع 
٥٤٥••••••••••••••••••••••••••••••••••عنز بذ ، ٧٥١عد نوى ما النابع: الوجه ممل: 
علتعضهم يش لا بمصث، اليبلؤ، جهة ل العدو كاف إدا الخامس: الوجه ممل: 

٥٤٦اكلمئ 



٧٥٧ضسامضوء1ت 

وتممركعى، الأوو الطائثة صل نهل، حدث عل المعرب صل قإف هفوت 
٥٤٨زمحه لأنسيا 

٥٥* يلمقيمى ا-قوف صلاة وتحور قفل؛ 
٥٥٢ما>فِسممفمءتي.س.سس....س............

٥٥٣ا>ف.....................ضلأة ِفي الئلاح محو تحب لا ياوأنخابما: قفل: 
٥٥٥الثديي اّقزف اش: المزب مضل: 

٥٥٨الخمعة صلاة باب 

٥ ٦٣أمنام أربعه تميم الثزوط وهلم•؛ يضل؛ 
دأنلأبجشءمالإنام..؛1ه

٥٦٦ئزوط....................................أربعة ا-لتمعة نمبمحة ؤينرط مطل: 
٥٦٩به....... المنى سناء ال،نائة -نزت نجبإ مزتة و أ0؟كول ١^: الئزط مضل: 
٥٧١.................... الئزط ءضل;
أنكالثان؛ة الإم نع أذنك ^١ آكتوق أف ١^^؛، قي زلا مضز: 
٥٧٤......١١.حمتهسمها لب دلك من أهو أذرك قإل حمته، سئها 

إسانم الثجوذعل ماممحه الئجود عن رحن م الإقام نع أخرم س مطل؛ 
٥٧٥ثننه قدمه أو 

٥٧٩ّ صلائه. ثصح ثم ^١، مصل المس مى وأإءرج فنجم، الإُام أخرم؛ع ثإذ مضل• 
ثنيةإلا ثنيد ي لَأنك مدكن ضي، دمام نكته، نع أذنك ءإِل مضز: 

٥٧٩الثجدس !حيى أو؛lI،^ واحدة، 
٥٨٠حطثان يقدنها أف الراح: الثزط مضل: 
٥٨٣ء أس، أرسه ا-ادهل؛ه ومروص هضز: 



^قضاهاهمنيه4اسممأسبجءتبل ٧٥٨

٥٨٧قئزة قفل: 
٥٨٧اسماjماصفياض 

٦٠ظ:زَلأمحطسةبمالإم  ٠
٦٠وماجر بر م حلث ونحل هفوت  ٠
٦٠٢••••••••••••••وضؤرإأ جز صل الصلأ0ُ وأمثت ثزو، ا-فك مى مغ إذا صل: 
٦٠٣•••••••••••••••ثبجا أكؤ % اهملم واجنةِفي بجمعة اليص أنم وش ينل؛ 

٦٠٧•••••••••••••••••زمحا تج4ءائاثفئبمئضو 
٦٠٩صل:زمحيلإبممح 

ؤإرالة^، ١١وقص الشعر، بمطع ؤقئث وةي1،، يشل أف ؤثنتحج قضوت 
٦١٤اوانثة 

٦٢١•••••••••••••••••••••••••••••••■الناس بمئهر أف له كرة التحد أتى ؤإدا مضل! 
٦٢٦الإمام الديومى وينتحب هفل؛ 
ا-قيةحرمالنياشلعالممل،نإذاأحدو ءإداجيشالإمامpJ صل: 
٦٢٧الكلام 

٦٣٤صل:زَلأعتثممماص 
٦٣٥•••••• محما يؤجر وكعم،، تئلر،حسيركع لم بجلب والإمام يحل ومذ منل؛ 

٦٣٦صثبمإأنبجبمجمأنبما 
ه٠٧ه ؤالتِ ا-بمعةت بوم الهج_ر صلأ*ة ق مزأ أف ؤثتثصئه ممل; 

٦٣٨

وتحلوفا-محمعه، ثلرمهم لم العيد ^^١ ۵٥جعة يزم ِفي يد اتثق رإدا صؤ: 
٦٤٠محا 
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^ق(ضاه1همضهعالإئماسبجءنيو

:j'uي ^؛، و ء؛ائتتا"؛ اشث ؛-رض ^ ذ\ي'\لأذم 
علئه.مممق ا،لريض. وعثادة ا-ئاير، بائي1ع اممه. زموو 

..,,.....,ب....... ب.. .................. حالخاآُ،. عن تأله عثه يحل قإدا 

الإنسانعل تحب فيإ نجب وقد له، الاسعداد يس فنعم، له الاستعداد أما [ ١ ت 
نؤغنوعازت فالامتعداد ذلك،، أفته وما عليه الواحة والعبادات، كالديون أداره، 

لالموُت،.به ينتعد ما حنتؤ منتحب، ونؤع واجب،، 

ولجتؤ؟قفى ض ب ينم لم إذا وال كماية، محرض اريض عياله أف الصحيح [ ٢ ت 
أنينا يليق وكيف المسلم، عل الملم حقوق من لأما أحيهم؛ عيادة السلمي عل 

منا.أحد يعوده ولا بسه ي مريص أحانا أف ثعرء1ا 

فعياديهدم ذا اريص كاف إذا وأل كثاية، قرص الريض محاذه أف ت فالصواب 
اوحم.صلة مذ لأعا عم؛ رص 

مرضل ثالثيادة بميل أف يتغي لكن العموم، ظاهره المولمج قول، أف ويمهم 
ذلك،ونحؤ الضزس كو-ني مهلا مرصا مريصا لوكان أما فيه. يالعياذة العاده جرئت، 

المريضعياده يس بضاط.َاده ولوقيل سه. ق ينحبس لا اثه الغالت، لأو يعاد؛ لا فإثه 
حيدا.صابطا ^ا لكايز الثيت، ل بمحبس أف مرصه امحى الذي 

ويسألاتأنت،؟ ك؛فخ حاله! عن المريص أل( يأذ المريض لعاتد يس مما هذا ]٣[ 
وقال،مريصا عاد فزنجل المزض، بعض عل تنمى قد لأنه تتطهن؟ كيف صل،؟ كيف 

عثزحمته ل عنا، يتجاوز أي( افه أل، ®نت قال، يصل؟ كيفه وسأله حاللئح؟ كيف له؛ 
وأمحصز((.والعضر الفلهر ب؛ن أنح وأنا يوما 



ةت1باس1دز

الوبءلآُ،•محعبمِفي ١^٢؛، عل وفه امحى.ار رش ببمض ورداْ 
١^^لكن الإذراد، عله ثى إذا الح٠ع له نحل صحيح، ٠ذا أم. فنولث.' 

منكل أف القاعدْ أليست، قال؛ البلد؟ ي وأنت يمصر كيف صاحبه؛ له فقال 
ليست،أما بزق عاص كل القاعده وهدم ظنه، هدا المفز؟ له حاو ا-بمع له حار 

مئز.ولا ذلائإ، أمته وما الشديد، والرد ايلر حال ل جئع لأنتا قاعدة؛ 
بجببا وتجره ثثطئر؟ كيف، نحل؟ كيف، حاله؛ عن يسأل، أف يثعي إيه فاقول؛ 

عليه.

،متثوف١^ مى رأى إذا أويتأكد ينتحب ويرلا عليه، يقرأ يعني؛ آ ١ ] 
محثدئر الثءى حي أف وصحيح لدللث،، 

إلب يمول؛ فلا الأجل، ل له ينجتّؤ ْع لكن صحيح، التوبة عل وحثه ]٢[ 
عبادهاممب إل التوبه ؤيقول؛ التوبة، عل تحثه لكن لا، عليه، ؤيصص بالمتر، فرجلاك اممب 
التوابوو،اقثائتن وحن حطاء آدم بني فنكل حطاء، ان والإنالعباداُتؤ، أجل من 
ذلاائج.أمنة وما 

الاسمن بمتدين 1نث سروئا اويل هدا كان إذا نحا لا بالوصية ؤدي ]٣[ 
يدكزه.أذ يتأكد فهنا معاملأيتج، وله ؤيمتقرض 

فهلوحاف ارعج الخدين، حدا حديث، إذا المريفن كايت، إذا قائل• قال إذا لكن 
فهلواحد مستوى عل لسوا الناس لأف مرصا؛ كلامنا رييه ربإ لأيه أوثدعة؛ يحدئه 

لأي؟



ررماحؤ١^^منيميثللمنمال: السن.انه عن ام؛عمن لهمآووى ثيدكئ 
علته.متفق عنده،؛ مكتوبه ووصقه إلا يه، يوصى ميء وله 

قفل

وأما٥^١س1اثته، وأعلمهم يه، أئلمه أريق ذإ؛ش يلي اف ثيسحب 
ثمتيهؤيثدي أوثرابا، ماء فته مقطر حلقه، بل ثعاهد يه منرولأ راْ نإدا ل ل لربه 

^٢؛.

يعني:ارتاغ، ؤإن حتى نذكزه أف يتوجه قد فائه فيه التديو نجب ما أما نقول،• 
لكيفنذكره، ديوئا عليه أل وتعرف الناس، ( juمداحلأُت، له الإنسان يكوف أف مثل 

المرض،j( ليس الأ■جلي دثو إن يم أجله، دذا اله الش بأن ينعر عىأف بعيي• ؛أسلوُت، 
عثؤبمل!، ٧٥١وءافا٥ ءمثْ، وحفر كمنه، وافري ينشه، ومحربج مرص، ان إنمى فكم 
يموت!ثأ نزص أذني فته ليس صحح إنسان مى وكم 

وإ؛ذقلأ6الأجل ق المريض لهذا سمس رأسالوُت، الإنسان يآئ أف فثمكى 
•الإ^صه 

هبوأسل إليه، الماس أقرب، المريص يمرض أف مإلاحق-' ينتعي مما هذا [ ١ ] 
والألم'والمليى.المرص عليه ونحفس صحته، ل مما هذا لأف وعهلئا؛ حنوا 

سنناهدأف فالأفعال: وأقوال،: أفعال فيه ينتحب فإنه به نزل قد أيه رأى فإذا ]٢[ 
ؤيلقنه:اقلق، عليه لمنهل بالماء؛ تثدى شفتاه وكذللث، ينشف، ييمه لأف ياء؛ حلقه بل 

ررلأإلةإلأاشُ((.



ممباس1دز

بصوتافثءتوْ إلا إله بلا أوينطق الله؟ إلا إله بلا ياصْ هل التاشئ: كيف لكن 
ََُْءوء
تسمعه 

هدا،يكنه وبإ الحال تلك ق ثممه صيق مع أمره إذا وبا لأيه الثازا؛ الجواب• 
انتبه،سمعه عنده؛صويت، الله يكن فإذا ذلك،، أفته أوما تآمرفي، أنت، لا، أويقول،؛ 

وصارهداتالقينا.

وهوطالت، \لي لعمه الؤس_ول قول عن الجواب ما قيل؛ فاذ 
اف((را؛؟صد بما لك، ألحاج ممه إلااللهُ، لاإله «ياعيقل: محم: 

لا،طال_إت أبو يهول، أو< محقي ما وأفد كافنا، كان طالت، أبا أف مهل؛ فالجواب 
ينطقلم ؤإن كنب فهي حا نطق فإذ كاوا، كان لأي الأم؛ عليه لإل لم ارلأرا قال؛ ؤإذا 

اأطل_اااعتد ملة ®عل باممه"؛ —والعياذ قال ما آحر كان ولهدا ببما؛ ناطق عم فهو ببما 
انيؤ؟قد ملة ص أرم، له: قالا ءدْ، كانا زم ست، 

ارلهُ«)للأإلةإلا اكضزوقال: ونطق اشُا )الأإلأإلا الليينضة: قال ؤإذا 
كلامبأي المحضر لو لكن يعيد، لا آحركلامه هن"ا دام ما يمد، لا لا، يمل•؟ هل 
البنرلأف يلتعد؛ ذلكر؛ أفته أوما اممه، أشكوإل أوأ رباه، يا لوقال؛ حتى يعيد، فإثه 

سثانآحثصلأإلث١لأاف4ُ«ا٢/.قال: 

(، ١٣٦رقم)٠ افه، إلا إله لا اظلوت: ممر المثرك قال، إذا باب الجاتز، كتاب الممحاري: أخرجه )١( 
بنالمسب حدث من ٢(، رنم)٤ اش، إلا إله لا ، Jyالإبجان أول، باب الإي،ان، محاب لم: وم

ق؛ءسميبمتن.حزن 
من(، ٣١١٦)رنم اكلشن، باب الجائز، محاب داود: وأبو (، ٢٣٣)o/أحمد الإمام أحرجه )٢( 

نْتهبمته.جبل بن معاذ حديثا 



^قضاهاهميهعالإىماسبذاضو

قوتاؤب^^١ ١١>،ئا0ثقصوثق1  ٥٥١وئوو كوو مرة؛ ، ٥١إلا لاإله .' iJjiويثمنه 
ؤومت0.أعلته ولائؤمأ ومداراة، لطم، دلالث،ِفي وث،5ول مسلم•  ٠١ JJاممه® إلا لاإلا 

ررس، ٥١زئول لمول كلامه؛ آخر هول ثلقينه؛ معيد ء بثي يكك1م أف إلا 
الخة«ززاةأئوذاثد.

اممهرسول أف يثار بن معقل روى ج عنه؛ لحمق، رريسء سورة عنده ؤمرا 
ا.دارئ أبو رواة موياثم،، عل رُاهرؤوا)يس( ئاز•' و. 

؛،،؟٥١رسول محمد ١٠محهات يلمنه فهل 

لا.الحراب: 

مرهوقال:ولأصصاتيه.
نزعتالذي اليت عل وليس المحتصر، عل )يس( تقرأ إيه قال• حسه ومن 
وء ُ

روحه•

ثالثالقت أيحل نيل ؤ ت ففيها وترهيب، ترغيب فيها ريس، يأل دلك وعللوا 
مسعر<محرئ. ؤا أل؛>يم آهثب أنلحب وة ومها؛ لصتا"آ؛ا ه ؤوأةذئ0 دثث 

أيصاآخرها وق ٥-٦٥[ لص:ه ه حءيآ آلأرآلك عئ طثل 4< محآزوحم 
>ذون°آحبائه الحتصز الإنسان أحس فإذا تيس;'مم[ تيهمنه ؤإقه سء ملكلت،َيل ثدهء 

بمرحسوف فإمه هؤلاء" من ؤقاكم هش أف ، ٥١-نأل إي،ال وعنده عئهتجل اش، إل 

٣(،١ ٢ رنم)١ المن، محي ي- باب الجائز، كاب وأبوداود: ٢(،  ٠٧أخمد)؛/ الاط، أ-محرج، '( 
من(، ١٤٤٨)رنم حضر، إذا الربض محال يقال في،ا حاء ما باب الجائز، كاب ماجه: وابن 

\٢<.T-^\y /Yالجم)اكلخيص وانظر زهتئ. بمار بن معقل حديث 



١١ةت1ساسائو 

oSijو-ةهوف(• ماوت حديثه لأو الصلاة؛ كتنحيههِق القبلة، 

وابّا،أمي مذ ي أوحم ص الذي رب إل أرجع أنا لأية الدثا؛ عليه وتأوف 
يكدر.فلا 

المطلوب،فهدا صحيحا الخدين، كان إن ، ١٠٠باس لا اش~ شاء —إن وقراءما 

علصاحب،)المحن، قاعدةذكزها ذكرنا وقد فهينحر، صحيحا لم؟كذ ؤإف 
نحملوالأمن الكراهة، عل نحمل صعيم، حدبن، ق كان إذا النهي إف قال،؛ ؛ المحررار

الاستحباب.عل 

أوبرا؟جهرا مروها هل ولكذ 

يسنولا يزعجه، الن.ي الخهز يخهئ لا انتتصز، ينجع بحيث مروها الحواب؛ 
تتحركولم شيئا، منها بنبذ لم لايمنه وجه عل قزأها إذا لأنه لاتحئعة؛ الدي التل 

ؤيملقه.يزعجه ربإ مرضر بصوت، لزأها ؤإذ مه، لها 
\ذو؛لأة الملة؛ إل ثنية أذ يحن أنة ٧ منها القس ق هدْ ]١[ 

يقلولم مات وهومئه ُ ميتار ووجده سلمه أيا حصر 
القبلة.إل ئوحيهه أويثعمدورز يممصدوذ أثيم 

فهوعملصح فإذا صحته، ق ئظر إل تييندمحتاج حديثه عى الأثر هدا إف ثم 
(.١١٠/١)١(الكتءلالحرر)

من(، ٠٩٢ ) رقم حضر، إذا له والدعاء اليت إغإض ل باب الخناتر، كتاب ت مسلم أحرجه )٢( 
ة.بمأا•سالمة أم حديث 



صضاه1نيهمصالإئماسبجضل ١٢

محل

ه•'الله وسول مال مال؛ أوص بن نداي ووى و عينه؛ اعمص مات مإدا 
)اأثند(من  ١٠٠٤^^التصزثتع مإو البصر، مآعمضوا موياُكم حصرم ررإدا 

عريصة،يعصابة هه ويشد منظزه. ممبح نئتوحتمر، متا عياه ممص !^١ 
ماءمحؤ ويدحل منظرْ، مقبح موْ ينمخ قلا وأسه؛ عل يشدها م محه يبتع 

؛.١٣١

بنعمرو بحيث يعتل لم يا به، يعتل ملأ به ثري لم الئنة كانت ؤإذا صحايى، 
ويقسمجزور سحر ما مدر ءندْ يقيموا أل لقنوه إذا أنله أمز ظ^,ءنه-صن العاص 

أكتلالبل. وهدي منه، اجتهاد فهدا بصحيح، ليس هدا نقول: فإما -قئهار١' 

لحله البل قهتهأف ثلته أيى بحديث استدل ااؤلم، أف لو [ ١ ] 
إدا١^^٤ ®إف ومال؛ عشه فأعتص مزة نخص وقد تشه \لي عل 

الروح،قمح أف بغد فته الإبصار صوء سمى البصر أف يعي•  ٠٢٠٠٠البصراسثه مص 
بظلالخد مع الروح حزجتر إذا أيه ثقلن وكنا الحديث،، الطث، به نهد ثيء وهذا 

منه.حرجت، ام اووخ والمزجمظنهذْ لايبملل، لكن ، كلثيء 
يرتما،جسم هي بل أووصما، ثش وليست، جنت؛ \لأأوغ أف عل دليل هدا ول 

الولمهيكر ،ا لعيتؤ؛ معبص الس،اء، من اللائكه به ثتزل الذي بالتكمن محكمن ولهذا 

١(.٢ رنم)١ مانله تاا.م الإّلأم كون باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرحه )١( 
ة.بمه•سلمة أم حديث من (، ٩ ٢ رقم)٠ اليت، إغ،اض ل باب الخنانز، كتاب ملم: أحرحه )٢( 



١٢ممباس1لز 

نماصانه؛ويلئ ُ، اممه.ل وثول ملة وعل افث، سم الذ«ي ثموو 
لئلاوه زقنلع ^٤١٢؛، محن ^ يى  ٠٤٧،، ٣١١و أنم، لإء 

بم،مغإيامزاثداأا.

يمحؤلئلأ ;نحجبمنن، سلمه أي عنى أعمص ه القص ولأف صح؛ إذا الحديث من 
فواتي،يفيها المز، ق لالهوام ئتفتوكه الأعين تكوف ؤثلأ والتكفين، التغسيل، عند منظره 
يذلك.مادو صى_،، بزي إذا لأيه الحسلم؛ يترذ لا حتى بالتغميض ونادر 

ذلكلأن يفلر؛ فيه افه؛ا رسول ملة وعل النب ُبم يقول* أعمقه إذا كونه ا ١ ت 
^بى ولا ص مذ لا س اممه رمول عن يقل لم 

يمدم صاورْ، إل وعقديه عقديه، إل ذراعيه يرد أف ا،لفاصل يليتن كمه -ا ٢ ا- 
فأحياياعليه، هي ما عل، بمش الأعصاب ثردت إذا لأما وذلك ؤيمد؛ يعود ثم اليد، 
هكذافتأق بطنه إل ئخديه مص وقد أحد عندها وليس ماث تكون جنانه تاق 

ثلين.أو يمكن لم الأءصاب إذاثردت لأما منتقده؛ 
ثلاثاكض،مطثاصمحأو 

ممدودا.منظئْ ؤثقى تنجّيلمه لثنهو تلمذ حتى 
جزئي ه افه أثجرذرسول، قالوات ه الثسول لثإئوق الصحا؛ه وأيصا ]٣[ 
مو-ا1؟را*.

حتىله ساترا يكون بثيء فينجى ويعمليه، ثيايه حي ق يسع فإله مات فإذا 
ؤينثل•عسله سرير إل يقل ثم عسله، عل يرب، وما الماء محضر 

رثمفاله، هد الم، ّز j باب ابمائز، محاب وأبوداود: (، ٢٦٧/٦)أحمد الإمام أخرجه )١( 
•نقهبم4ا عانثة حديث من ٣(،  ١٤١)



بذحنبلاجمد الإمام ص ي اهاي هش الممية  ١٤

نمُهنةالآنضمة.هكء
لألبقوب؛ ويسءهم ٠بثولا١أ• يطع، ؟كن لم ؤاف بطته، يتتفح لئلا حديده؛ بطنه 

فيهحدث مد طلحه لأزى ررإو مال،: ه البن لأف مثزْ؛ ويارعِفي 
١٢٧١^٥٤بع، نحبس أذ منلم ييمه يتبعي لا مإيه وعجلوا، به هاذيوف الويت،، 
.SjlSأبوزواْ أهله(( 

أنفه،وميل صدع؛ه، ايخساف، موئه، يسس حص يه ائتظن موته سك،ِفي ؤوذ 
'،ا وجلته وان«ةنمحاء كميه، والفصال 

حضأف;ممخ فلأي والانتفاخ، ٣ جأ لا الحديدة لأف نقو، فيه هدا [ ١ ] 
ليسالئن وكذللث، بمناسس،، فليس جدا ثقيله حديده وصع ؤإل حديدة، عليه لوكان 

أهله.محي حيثه يتمى لئلا نحهتزة؛ i، الإّراغ كله؛ ذلك عن بجي لكن يمتا_-،، 
قجاءَ تدا لكن أنله، يث والراد: مراد، غة ئثر »ظياو((: قوله: ]٢[ 

أسهه.وما ومنيك لبتلث، مثل: اللثة، 

ولهموته، يتيس حتى ينتظر فإثه أوبجه يحاديث، مايث، بأف المويت،: ق الشلئ، ]٣[ 
)؛?تإس'المؤلف يقول، منها؛ علامات، 

امصانت،فإذا ثنمصل، اللحى لأف يتحمف؛ والصنع الصد.ع؛ن، انخاف — ١ 
ايشثلم،.الثائ العظ، مى اللحيتن 

أق.مال اف الإنمات فإذا أنفه، مل ٢- 



١٥ةتاو،اس1م 

مشدودةالأل لأي ال؛كم،؛ وJمم۵بمل الدواعم، عن فتقصل كمه، انفصال ٣" 
الانفصال.وبان وامصلغ ارنحغ مات فإذا بالذولع، 

—الحكمة —وش الأن فهي مف، لا يرخي فالمدمان رجليه، امرحاء — ٤ 
ماتإدا لكن مسدودة، 

وانثهالميت يدننا ؤإذا عده، من بجثاوة مروا حيتبا وجلا أف ئبمثا وحدسا 
إثهأئزلوْ قالت يدفنة، ومنيم، مات ]ثه فالوات ١،^-؛،، هذ.ا أئنلوا فقالت رحت، عيث 

روح،فه أيه عل دليل فهدا سرخ• لم رجليه لأف ءالت الدلل؟ ما فقالوات لمبملم،، 
والثطوJهوالحرارة اليرثودة الأرع! الطبائ لأف البرودة؛ عليه عثت يقولت لكن 

قيفريه وجعل يشوط فجاء يقولت المحه، اغتلت مكافئه يآكن لم إذا واليبونة 
•محته إل به ارجعوا فقالت محرك، ثم حمل حتى مء مواصع 

عليدل وهذا ^4؛^4، تعدي ين الرحمن عبد ^٥٢٥ سيخنا يه حدسا ما هدا 
الموت.علامات مى الئجلأن اصرخاء أف 

القروضالبت، عل الصلاة ينح الذي الدين تحث، يدحل هل قائل• قال فإف 
العقارثة.البنوك مى الرجل سممرصها التي 

والمراد:فلاثاّل، وفاء حلفن إذا إلا ذللث،، ق ثدحل فيها ثلث، لا يعم، ذالحوارن،ت 
فإفالأمحاط كل أول كان إذا أما مل. مى عليه حلت، أقساط ض وياء حلفن، إذا 

ص،لألإمئلمالذينآلصاليث،ء
مرهون.والبيت، الأف، عنه انتقل اله-، لأف اكاقي؛ عل محامسج، ولا 



سقضاه1همنيصالإئماسبجءت؛ل ١٦

عليئس أو علة، بج—، لم ما حماعه، لها تجثؤع ما مدو غا بالإئثظار بأس ولا 
اةس.

دضممكه ١!^؛؛ ررمز قاو: السل. أو روي ئ ذيظ؛ محاء ق ويناؤغ 
ُهيجئ أن استجب ثعجياله ثعدر هإذ حس. حديث وهدا عنها، يئهى حس 
م،مالوا: ئين؟« ه ررمحل مماو: بحثازة أئ . جي، أف _ و _؛ 

عانه.مصل اش، رثول يا عل محا قتادة: ابو ممال عليه. يصل ملم ديثاوان، 
١^١'.ززاة 

حلمهُءا يثمآكهوا أو للورية محل ولا واجب، الدين محاء ق الامرخ إدن [ ١ ت 
اثتحلث لو كإ الأثإن، زيادة يتتظزوا أذ أيصا لهم محل ولا دين، وعليه الميت، 

والواجبعليهم، حرام هذا قإف الثم ^bJ حتى -بما ينتظر وقالوا: ءقاراات،، أو أراضي 
ينللم وملم وعلآله عليه اض صل الي أة الُاةلإذا اذ والإنألتادثوا، 

التيالثثازة كماحس، يكون ولا وكي، قليلؤ الدين من نمير الدين علته من عل 
أوبأقل؛أف بعثرئ مسازة نجل أف يمكن انه مع آلاف، وث،انية ألم، بمئة اشتراها 

انهلمن الثامن عند الأف صارت الديود، ؛ل الأسم، خ لكن الثمه، س هذا لأل 
ةمخأو ملأيئن أربعة فيها ؤإذا ورمه للث، يثدم أحيايا اف الإنإف حتى يكون، ما 

منهمأوممئ النامن ماكثز العافيه؛ افه أل نا بلعا؟ الدراهلم يالإ هل هدا؟ قعا ملأيتن، 
علط.وهدا تال، لا 

ذهناأذبمتمرمحن لأزواج المحتاج الث-محإإ قيئصألم؛زشد الض كان إذا 
إمحللأما،لها حاجه لا لأموركمالق أوتنتمرصن ان الأنيتدين بأل بالك ذ،ا لازوجة، 



١٧ yUAlluLIS

لأ،وي:ئوانقرض؟ خاتاِسخديدرههلقاللخ: والئخوالاوىقال:لأيولأ 
شدهين لم لكن إياها، ؤيعطيه ذزاهم عنزه ينقرص أذ يمكن اُه هع انظرص، له! 

لهدا.

أفمع هدا بالدين، إطلاقا تبمتموف لا العافيه— اممه أل —ن١^ الماس وتجد 
زيادةأو:قظث الخم،، اوث،،ثقكئبالال ولأ:زخي اشَ، لاقاذ  ٣٣^^٧١

حشالدين، قضاء ق ارعه المفالواجِ، حرام، هذا وكل ذلك،، أمنة ما أو الأثإن، 
عليهاض صل الئئول( لأف يلمه؛ يمحى حتى عليه يصل لا أف يثغي قالوا! العلمإ؛ إف 

العئداكلأة:هلءلمهئينأملأ؟'لإ*.
كانالبل. لأف الزكاة؛ مى يلمه يمصى لا المث، أف عل القصة -بمده وامتدل، 

يتحملهاولم زكوايت، ءتاسه يكون الزكاة فرصت، ما أول من ملث،، ولا زكوايت، عنده 
صارعده الأموال وكثزُت، عليه، اممه وأهاء عليه افه قح ل، ولكن ءثيمحْقظم، 

إحماعا' وأبوعثدُالتر عبد ابن حكاه بل ، ^٠١١١۶حمهور عليه هوالذي وهن.ا يتحملها، 
المالة،ي إحماغ لا أنة الصحيح لكن اؤت،، عل الدئن قضاء ق الزكاة محزئ لا أنة 

بجلآثمحوز،مالراىثثلأنجق.
دائنه،إل المامن مى وجل فيثب ركة، له ولمس ؤيال، ألم، عليه ميتا فلوأف 

ومسلم;(، ٥٠٢٩)رنم القرآن، تعلم من محركم باب القرآن، فقائل كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
١سع،■ بن مهل ، ^Jjiمن (، ١٤٢٥رقم)الصداق، باب الكاح، كتاب  جهبمد.عدي  ١١

(،٢٢٨٩)رقم جاز، رجل عل اليت، دين أحال، إذا باب الخوالأيت،، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
نمحئنبمن.الأكؤع بن ملمة حديث، من 

(.v٢٣)٣(الأموال)ص:



 \Aاصضاه1نينيهعالإئماسبجضل

الموصىعل بجريابجا لبمجو وصق؛ مريق و المثازعه زتضئ 
.له

صدمهلولكت أما محوز، لا مهدا الزلكة، مى فلأن عن ريال ألف  oJU،ومال! 
بأس.٧^٤^٠ 

عقار،فيها يكون الأف فوصايانا الأل، وصايانا يعرفوف لا خمهإثء الراإإء [ ١ ] 

غالبها،هذا رمصاف، ق وعشاء أصحيه الأؤلن— وصايا بسا ~ولأ الوصايا وءاJنا 
كداملائا فاعطوا ت فإذا معم، لشحص معيه وصايا تكون الأول ق الوصايا لكن 

الدمن،مبل الوصك إنفاذ ق يسارغ أف يمكن ولدللث، الأموال،؛ من وكدا الدراهم، مى 
محتلمإ.فيها فالأمر الأف وصايانا أما 

فقتليوم لدة عليها— الصلاة عدم ~يعنى ا"ئارة ثامحر حكم ما مائل• مال فإل 
منمجم.ورضالأمارد،؟

يوماالتأمحر وأما بأس، فلا والساعتي لكلساعة اليسثر التأحر أما فالخواب! 
ويوحئ-بعيدة بلاد ل أوأحوه ابنه مثلا فيكوف يومم من أكثز -وبنفهم أويومي 

مدموقيقول: مومنأ لكن إذا والميت، الميت،، عل إصرارا ذللث، ي لأف محور؛ لا فهدا 
فيكوفيدمن، حتى ابك نعيم إليه يصل أف يمكن ولا با-ثتم، بثر هوقد يم مدموف، 

علميه.حنائه دا هل 

ليلهودفن الاثنتن يوم يوق عليه وسلامه اممه صلوات الصر أليسر مائل• مال مإف 
الأر؛عاءاا؛؟

غنهنبميأ.عائشة حديث من (، ١١٠)\أ أحمد الإمام أخرجه ( ١ ) 



^_lul2S

عئلوالأمةلئلا يندم؛ حلمه سمبوا حتى ذلك أحروا الصحابة لكن بل، قلثات 
محققمحئ،ثم أبا بابموا محي يدفنوه لم ولهدا الأرض؛ ظهر عل بينها حليمة وحوي مذ 

هذاِسنني.

٢إمامر بلا أرمالا عليه يصلوذ إليه ياتوف كانوا الصحابه لأة آحر رجه ؤمن 
ياقفكان الإمام، هو عليه وسلامه اممه صلوات لاثه إمام؛ بدون عليه صلوا يعني 

عليهوصل وحده، عليه يصل كل والثلاثه، والرجلان وحده، عليه يصل الرجل 
ينكنإذ نظئ؛ فيها عله الأ-جمرة العله هده لكن ذقنه، يتاحز أف ينثدعى وهدا النساء، 

علالصلاة بأو ذللث، عن محاب لكن الدهن، بند حاصزا عليه الصلاة عن الاستغناء 
أحد.لغز ظاهتا ليس سه ق دفن لأنه صئوثه؛ فيها الدهن بند اي. 

ذهنهق المحابه ناحر السل. أ0 جدا ظاهر هو الذي الأمر حال ؤل لعل 
ظاهر.أمئ وهاوا بنده، حليمة مذ عئلوالأمه لا حتى 

ابنحديث من (، ١  ٦٢٨)رنم س، ودفنه وفاته ذكر باب ابناتز، كتاب ماجه؛ ابن حرجه أا 
عباس



سقضاهانينيصالإئمأستيينل
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ر)انيلوةزئٍاقث: اJدي قاَلِفي ٠ ١^٠ لأن واس؛ مزض زم 
تج(ئققه.ظء 

نمحهبمنن١لصديق بكر آبا لأف يدلك؛ إليه أوصى من يعنيه الناس وأول 
يعسلهأذ آنس وأوصى بدلك• محقدمث عميس، ا)ئناتئأتن\ثبم< ينثثه أف أوصى 
كئزيق•ي عل فيه ؤص1ه ممدم بليت -ص ومح?ه ثم، سترين بن محئد 

;٢^

وهدهللفعل، هده يعتي; العباده، ؤو\خئأ.' والخنل التعسيل، بالفتح; العنل ]١[ 
للش.

أذمحب لا أشياء فيه يكون قد اشت، وهوأف ت مهم ثالث تعليل أيشا هناك [ ٢ ] 
يعسلةأف فيوصي يأممنه، ثحص إلأ عليها يطئ أف محب ولا أحد، كل عايها يطلع 
فلاق.

شخصافيختار ه، وأطؤغ لأله أعتد كان من يعئله أف محب اثث، لأف رابئات 
يثئلة.أف ا،ليئ لث أوصى من بميم أمه ق صحح ونفلئ آثار امحم هدا ففي ^^١، 

موته•بمد ووجها المرأة جوارشل هقه الصديز(را' بكر }و أثر وي 

شيبةأي وابن (، ٤٣٥ )م/ الأوط ل المنير وابن (، ٤٠٨الصفح)م/ ق الرزاق عبد أحرجه )١( 
XMiMلصف اق 



٢١هادااسم)ببساس( 

ثزو،^ انته يم جدة، م اووْ، اوجل منل وصي له ؟قى لم قإف 
الأجانب؛ثم الأرحام، ذوي مى اوجال، ثم مى 3الأمُب، الأئزب ثم 

لأبملمأزلالناس.دةه.
ناصم؛^،4، ا;ءا، م ، i^j^ثأ 1^1، ؛ ٧١بنم 

لإالأيلإالم،ا".
خبطذ'ومول بكر• م ؤد>يث خلاف؛ يلأ روحها عسل للمرأة وهور 

ذاوي•كلوئولاش.1لأساوث•

؟Uyوأم ^1، وثتت ئت. أليس قائل: قال فان 
هذا؛وعثر الثراث، وسوت العدة، وحوي، من باقية المحاح آثار لكي بل، ئلثات 

زوجها.يثئل أذ وللمرأْ امرأته، يعتل أف للرجل جاز فلذلكإ 
وهو:ي، أض تن؛وة دس اأ5وف، قالها اض الرمحان هذْ كل لكن ا ١ ] 

الوصيبعد يعني: الأولويامت،، هاو0 كل عل مقدم فهذا التغسيل، يخيفك الناس أعلم 
أقروهمالثوم 'ُيؤم ءثوألألأْةئم: الرسول كقول التغسيل، بأحكام الناس أعلم بميم 

التغيلتحس لا س ا،لولف ربهم الذين هؤلاء ل أف مدر فإذا افا'راأ لكتاب 
ثيءإلا هذا من ينقز ولا ١^٠^٢، مى أول اكغسيلي عل الحافذاه لأف مدم؛ لا فإيه 

الوبى•واحد-وهو 

الغنل.صفة ظ؛ فاك حاهلأ ١^٥^، ك1ن ؤإذ 
دمم أي حديثا من (، ٦٧٣رقم)يالأمامة، أحق من بابا الماجد، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 

ننحهبمثغ.الدري 



^^اضاه1نينيصاسممأسبجحئبل ٢٢

^^سرريتمجم،ؤمح«
ثكانإيائا.زلأيممئئكت، وكزة ٣ ي ئ زعم u-^. \نأ ذذ\1 

لكلرنج•عنلأ للاحر مابخ الروجم 
ءيبوح زأزبما أمحهاا١ا ص ئزة لأي لاوخ؛ ذ\مى: 

\ذمذ\ءف\ذه3.
انتئتاعه.محو لأي هدا؛ لكلزوجةِفي ١^ زأم 
ههمنربائنا، الطلاق زكاو العدة، ق مماثن زوجته الرجل طلق قإف 

محلهلة، ٠ثاحه الؤجعغ ودلنات رجعة، كايئ، ؤإل علته، محزئه /؛يا كا/؛-؟_؛ 
غنلهانإلأفلأ.

الزوجةموت بمجزد أحتها ,توت؛ أف لزوجها جاز ماين، إذا ارأْ أف معناه! آ ١ ] 
معه.التي 

هداعنها، بدلا الرابعه يثروج أف جار الرابعه هي الميتة هده كانت، إذا أي! ]٢[ 
كلامهمعش 

X n *



٢٢هنابارجن|إزروإبضلاي( 

قفل

منيصح ملأ محصأ؛، ■ءثادْ الثنل لأو لمسلم؛ الكافر عذل يصح ولا 
ئنكانوبمؤلأ:ولدمم

ؤو\روث'صأاعة هاف أف إلا 

عذووي ج لأحمد؛ ٥^^٠ وحكاْ غور الئكري: حمص أبو وماو 
ءافماو: تاث. مذ افال الئخ ثثك إن ق ئك ٌ أقك يو 

ص«ززاةأنوئاثثض.
م\لإ:ظ ِوكالأمحت، علمه لا مم:قن ء، يل لا أنث زنا 

وبدر*ياء ®اعسلوْ قال! حيث ؛ -jIس امحي أص يادْ أي عل يئدل ا ١ ت 
قامايكوف حتى حدا؛ أصْ الرمول أف ينتثعت أف له سغي المث يعئل الذي فالغابل 

يصحفلا هذا وعل وملم؛ آله وعل عليه اش صل الله رسول أمر حا ينسل أي• بعبادة، 
ألبمJاعايئنلإا.

لا؟أو هالييغ ابنه يعئل أف وأراد لايخل، كان فإذا 
ص.لابمئل والكافئ لأ؟دثكافت، لأييغ، فالحواب; 

يدمىأف ولا أفتكس، ولا الكافز، يثثل أف قبور لا اثه هوالمحح، هذا [ ]٢ 
كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)مات، إذا الحرم منة باب الصيد، حزاء كتاب الخارىت أحرحه )١( 

ق.بمعا.عباس ابن حدث من (، ١٢٠٦رنم)مات، إذا بالمحرم يفعل ما باب الخج، 



الخناJةا١'،وفيزأمام دابه يوكب التحزايأ: والدْ مات منلث؛ 3، أحمد مال 
عمنهول ْثو وجع، دفن أف أزاد ؤإدا 

الوثثذكزها التي للامانم، لأحد؛ مملوك عم مكان أي ق يدس ولكنه المسلمان، مع 
وأفبرائحته، الناس يؤذي لا وأف ببقائه، بمصرر لا وأف يوبه، لا أف وهم،• لآههآ؛ثق، 

فايو4ُ:محمح،م،لأيائلخ.
فإليصل لا أثه ؛؛ JJJمن مات فاذا يصلوو،، لا الدين الكمزة هؤلاء ؤمى 

ثزمثهم لخد، يدول حمرة له يحمر ثم مملولؤ، عتر مكان إل به يحرج أف الواجب 
به؛قريبه يو ؤلئلأ الكر;٠؛؛ الثائحة مى اجو به يلويث، لما واجتنابا لثرة اتماء فيها؛ 

وإئلأبمرخسة•
أحيهأو بابيه ياق الإمال فتجد ، ١٢-ؤيعمل عمإ؛جل اممه نحاف، من قل وهذه 

ْعؤيدفنه علميه، يصلمول اإم؛ذ للميقدمه ثم تجده، ممه سجد ما أو4 وهوينلمم ابنه، أو 
ينتحيلا ئى عل فلأنم الأحياء؛ أما والأموات، الأحياء منه فسأدى المسلمير؛(، 
وعويلمه،صاحه ؤمن منه يثأدوف ورب،ا دترْ، ل يعدب فلأيه الأموات؛ وأما الصلاة، 
بافه.والعياذ 

حزوجهمذ لأتي كان فإذا منلمم، عل يقدم أف لكافر يثغي لا لأيه هن-ا [ ١ ل 
اذسالماذ،مثابر ي تلمذ لذ فهو يرجع، الدمن عند لم ايم-ارْ، أمام ومار حرج معه 

أحمدالإمام قال ك،ا يرُثع، الدمن عند ثم حاصآ، مثابر لهم كان الكمارإذا ٌقاير ل بل 
ينكذفلا ذلك،، مذ ^0 لا لأيه ذهنه؛ عئصز أذ أجل مذ يئحبس لا عني• يُ 

لهدا.أهلا ليس لاثه ولا؛التسبت،؛ بالمغفرة، يدعوله أف 
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ذلكعل وبناء نظيف، طهارة أما إل ثئظر أف ؤإئا يمم، فائه حمه ل لماء ا -
إذاظئظفاتمُلأتثأ.

يعسلناللاق للمناء ه امح، اٌني ينيب؛ عنل ايه الأدلة ظاهر أف والخمتقه 
عريدو وهدا آ دواكااُ زأيس إ0 دلك أك؛رمى أد أوسبما أوحمنا يلأثا اراع>سلنها ت ائته 

عزهه:ين؛ ;^١->^^ ومصته الذي الرجل ل . ؤلموله اقظيث؛ دللئ، مذ المزاد أف 
وثوو\لأايج.زبنر«رىولأمماممة >رانياووةبم 

جلدهلثمزق أو الماء، وجود لعدم إما الميت، ينسيل مدر فإذا هدا، عل وبناء 
ويدمذ.علميه، ويصل ١^!^، علميه يلمس وإد،ا يمم، لا فزيه أوثحؤ؛ بحريق 

لأف"ص؛ هذاأوبالعكس أماريه من ته ولوكانالمرأه مثل لا الرجل وكوف 
'.iijijفلهذا الزوجه؛ أو الروج إلا العوداييؤ عل يظئ أحد ولا عوزه، ئة اليث، 

لاتغئل•

هززة؟اثثج ئالئائل:ئدوهاءلأئ فزن 
ِلمبمآ'لأرني ق يحث عإثا آئه الائدةث محورة ت\زقؤو\أاق الله قول ئلنات 

[.٣١لالاJد٥ته أحيه محموءه يؤأرى كيفا 

كتابت وملم (، ١٢٥٤رقم)وترا، يغل ان يستحب ما باب الخناتز، كتاب الحائي• أحرجه )١( 
رمح.ءها.مشة أم حدين، من (، ٩٣٩رقم)الست،، غل ق باب الخناتز، 

كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)مايتؤ، إذا الحرم محسة باب الصيد، جزاء كتاب • البخاري أحرجه )٢( 
خ؛؛محيبممحا.عباس ابن حدين، عن (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ إذامات،، بالحرم مايفعل باب الخج، 



٢٧هباس1مابمسضلاس( 

١^٠٢ئ النوة اؤاز ا،قلأو: قاو اياة. اويل عنر ض دلإد 'ذأآ مخ
جرياابوار؛ بجهإق الخظاب ابو ونوى سمحا• فرقوا التابع؛ذ أف لولا واجايثؤ، 

'•الإياسا موجب عل 

محل

يمثللا محاو: أنه عم ش عن روي لها أمنا؛ العامل ؟كوف أف ويقص 

رناهائأْونولا، موثاكم رالثعئل افه رمول مال هال؛ عمر ابن وعن 
مذيرى ما ؤيديغ الثنل، ينتزو لا أف يومذ لا الأمئن عق ؤاف ماجة• ابذ 

انرمايرىمذني؛••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••وعوها 
قلا حكم، قليس منتذ تبع لم.ئ' مذ أف عندهم لأف وذلك آ ١ ت 

فيجورواجلرأة، الرجل بتن هري، فلا الضرورة ذعت إذا ايه والظاهر المس، ل ولا اثلمر 
امرأة،هناك يكن لم سئاإذا لا سنوات نع من أقل ولها ماتت، طملمه يئثل أف للرجل 

مراسه.أومن أوأحنه ابنته كانت، إذا أيقا مئا ولا 
الغاسلعل ونجب، بقولهم• عن، عق ولهذا الوجوب؛ ييل ارءليهاا؛ قوله؛ ]٢[ 

يدسه؟أف الأفضل فهل حثنا رأى قاف حثنا، لم؟كذ إذ راه ما تر 
محامنسر فإن نحم، لم ؤإن يدعه، فلا الفتتة حمت، إذ تفصيل، هدا ق نقول؛ 
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مذحرج عي بمش لم م مو عثل ررمذ قال؛ أئ . امح، عن يزوى لأثق 
انتحبالخم أمانات رأى ؤإذ يمعناه. ماجه ابن رواه أمه،، ولدئه 'كيوم ذنوبه 

طربمتؤ•ثم ثيرعبِفي عليه، ليرحم إظهارها؛ 
بإظهاربأس ملأ مشهورا والدين، الثق ق عليه معئوصا كاف ؤإف 

اليس،بمدن>شثااا.

لأيةأمره؛ يعار(تي مذ إلا ءدصرْ ولا العيون، عن االستا نر ؤيمثحب 
ضن:هىشاثدثااأا.س:خزفيص،ثىبمث 

بهأوثتنثى مرارا مإوْ يكوف بأف الفتة خيمت إذا أما اiطالوتة، الأمور مذ إخوانه 
الأفئد٥فلأتئ.

إذاض: »وءءهنمحئ:رىمنمييح،، مزله مذ هداكالأمشاء ]١[ 
ومحنرلها يدعو بدعة صاحب كان بأف يعنى الثق، ق عاليه منموصا الإنسان كان 

ذلكأ>سة ما أو وجه، انوداد من بموءت ما موته بعد عثلث من منه رأى ثم عليها، 
يشيعه.فإثه الئيثة، العلامات مذ 

منالمراد بال يوحي التعليل وهذا طريمته، من الناس عمدر أل ذلك، س والفائدة 
الداهمة.-|دا الناس يعر لئلا يدعيه؛ يدعوإل داعيه كان 

احتجمن إلا عئصزْ لا يقالI أف إل ؤيودي به، بأس فلا جيد، تعليل هذا ]٢[ 
أيةأوما علميه، الصب أو إليه، الماء أوتمرسي، الست،، ملسي، ق الغاسل لمعاونة إليه 

ذلاكّ

*H*



اس(س u_ اثعتام) هتاب 

محل

الأرمدلك نوى ووكثتيه، ئرته بئ ما وبمر شكله، عند اثن ومحرد 
ينابغ فه، ق أئكن دِلك، لأن م؛ ذ\ئ الخزش ذ\يجو ؛، ^١١

عنه،حيع إدا بالثود_، يقص أف ض لة وأصول ا-م، بعنل وأسه دطها؛ر0، 
أنويندري َلأ ^^١: أم ذِوو ذبم،، .لكنوا:شئول ١^، 

أوأمهلميه أمرهم الكي أف والظاهر ابوداود• وواْ موياثا؟ جرئ كإ الني. 
عل؛ه•

فته،الماء ينزو ذي ئميص عنلمةِفي الأئصل أف عنة المروذي وووى 
فهمثل الثى. لأف بديؤ؛ عل محرها اضيص كم ق يدْ الثابّل نيدجل 
ولإمهٍشيت،اآلقميصه. 

رجيه؛نحو منحدوا مثوجها، عسله، نزير عل يوصع أف وينتحب 
ضس'،ثلأ:ممحشتةا'ا.

أحمنالإمام عن أي: [ ١ ت 
د\ؤ'ه,0!'.١^٥ بئ ما وهي عنرده، إلا محرد أيه الأوو، والصحح ]٢[ 
الاؤزعندنا به العمول لكن واحده، صفحه العنل مرير أف عل بناء وهدا ]٣[ 

تمول أف إل حاجه فلا هدا وعل يمي، لا الماء أف بمعنى عوارض، الغنل مرير أف 
•رجليه ثحو منحدرا يكون إيه 



^قضاه1ينيصالإئماسبجضل

ؤايءاتت، عن بعيد ماء فيه ينا إناء آيته، العامل بمخد اف ؤيستحب 
الوسطق الذي الماء مد قإف اثن، عل ثنمحب الونط، مى ُه يعرف نإياء ونطا، 

؛.منه قمج نا ناكثه لتحمى بحوو؛ فته محص بمربه و؟كول نيها، الأحر كاف 

محل

الآا:ة.طهازةتتيق،أيهنعنو اليه؛واوصفتهثلائهأمحاة: 
منودطهر0 ا-إقنابة. كمنل دلك، فيه موجب عسل لأيه بالعتل؛ البدن ويعميم 

يألعنل م ثاة ث-بجان، النمة ول امحانه. 

يعندهم ال الاغتأف ين ثي U عل بناء' يخذاه ذكزة الذي وهذا [ ١ ] 
الصنتور،ق مثلا الماء حرمحلوم بمع هذا، يى أير الأمر فآصح الأف أما الأواف، 
إلاخثينا إذا في،ا إلا أزان، ثلاثة بجع أك إل حاخة ولا ؤدقه، الدن عل ؤيخئ 
إص.من فلأي الكافون، فيها محل الخي الأ-مة الغنئة ي وكذلك النير، 

صمهسعئموا لكي والناعي المعئل مى أكثز حفور حكم ما قائل- فال فإذ 
الفل؟

اثن،ف،والتعاJلملابملمقجذالأناس؛ها هذامكروٌْ؛ فالجواب 
بأذالتهلبيق هذا جعل مواء الونتؤ، هذا عر ق حارجا للامان يوصف أذ يمكن 

عرمواإد،ا العلم طثه مذ وكثثر وصما، أوبجنويه الناس، أمام ويعئلمث يجند يأيأ 
بالوصف.التغسل 

يكوكوأذ مميزا، يكوك وأف منلبما، يكول أذ الغابل ل يئرط أيه تبي، ت؟ء 
عاقلا.



٢١ممباس1لز)وابءسلاسا( 

أساءتيإسة فيه ويس 
محاكظاَلأ:ؤغلإابجزااا،

شزوط!ثلاثة فيه فيفرط التنسيل أما 
مآتاثث جوانمادةلأبمنياِساهضأو 

ماءق ثجس ثوب ولوتمط ثعسيله، مى لأبد فإيه بالماء، تماما جسمه ويطهر بعرق، 
مسيلوأما اليه، فيها يشرط لا الجانة إزاله لأف طاهرا؛ يآكون الثوب فإل وطهر 
الكه.فيه شرط اثت 

وساور،اُاُياء اراعس1ووه الؤي.I لمول بالميل؛ البدي ينمنم الثاف• الئرط 
لكان IJl-؛المولث  JjLiولو ررايالثها«اماء ايمه: بملن اللاق للماء ولقوله. 

فبمراااءساووه<، صريح؛ ثص هذا لأ0 الحتاثة؛ عنل عل بالقياس استدلاله من أحس 
بدنيا.حمح يعم واراءسلثهااا البدن حمح 

وملمآله وعل عليه اطه صل امحر لمول الئجانة؛ مى دطمرْ اكالث،ت الشرط 
دلاك،<رأيس إى دللث، من أوأكم أوتبنا أوخمسا *اعسنتهاثلاثا لاقه؛ لخاملات اق 

مدير.أدثى عف النجاته به ثزوو عنل من لابد ائة عل هدا فدل 
هإؤأءأذ لوقال؛ الطال-،، عل ينكل قد الذي ارالخىاا بدل المؤلف لوقال [ ١ ] 

ملإتأنهُمئلأإللآي؛لأدئالآوبجءلسراض، 
كتابلم: وم(، ١٨٥١رقم)مات، إذا الحرم سنة باب الصيد، حزاء كتاب البخاري: أحرجه )١( 

عباسابن حدث من (، ١ ٢ ٠ رغم)٦ مات،، إذا بالمحرم يفعل محا بابح الحج، 
كتابلم: وم(، ١٢٥٤رنم)وترا، يغل أن تحي، يما باب الخنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

رمح؛هءها.عطية أم حدث من (، ٩٣٩رنم)الين،، غل ل باب الخناتز، 



^قضاه1مهمصاسمماسبجءاا؛ل ٣٢

محتجلئلا ممة، من ء و نا تختج ي عفزا سزة ممه عل يدة محئ 
كثزا؛صئا العفر وئت الماء علميه وتصب محمسده، الك5فين أوبعد الثنل، ثني 

ظهررائحته•ملأ بجا؛مج، ليد-هب 
لألعونته؛ لنز له محل ولا بما، بجته حن3ه يده عق يلمح أف واك١ق؛ 

ثؤثثهامحث؛ىنهاأنل.
العاملسخي أف ؤثنبعي أينج.1 إلا ثدنه مائر يمز لا أف ؤينتخب 

بمامثمتح ثد0 عل الأحرى ويلم، يلقيها، ثم يإحدامحا يثجته حثستي، حرقتم( 
>أاينتح حرية وبتد"ْ . البق عسل رة.بمثن علميا أف روي لها التين؛ نائر 

المميءس.محش ما 

وكهئ\ون.' أبما عطثه أم رويت، نقا ثوصئه؛ يبدأثنيإجائه أف اكالثؤت 
علميه.مممق منهارا الوضوء ومواقع بثيامنها ررابمأر^ ت مال . اممه رمول اسه 

اثن.

بمُ،وجذتحلهلإ>ج
متمثحمشته، ثنن ؤيدحلمها ميلموله، حرمه يدم عل ثلم، لكن وضوءه، قامثد 
كالصمصاف،لي مود ملتها" ؟كن ثم ~إن أظمارْ محث، ما ؤيثتح وانفه، أسناثه 

وعنلمه•وله ل اخ محل محا بجله، 

ئنيدامح،لإ:ضزهبخلخثجطلكن المد،لأوذلك 
\ذئهبجأ,أويعد التغمل بعد التين يتلوث لا حتى للخروج 



٣٢هاساسضرطبضواس( 

ثينر«بجاء ررانيلوة اشِ زئوو لخزو ام؛ لإ ألمم/سذر اواغ: 
JUj بكاء

عؤه.ثممق ثاهورا، من أوشقا كاهووا الآ■حزة ل واجعنذ يبدر•، ظء 
زذوةاو، بمام اشلأت؛ خمح و الئدزمحنل 1و ثظ1هئكلأمأ-تئر 

الخن:ش•

بإءالئانته يثثل ثم وبدر، بياء الأول يثثل وابوا-ئادت،ت الماصي وهال 

رالصابونكالخطمي تمامه يقوم ما نكاثه جعل الئدر اعور نإل يوثر، لا يسير 
ومةأامح،اا'•

الغنلإق القاضي: وقال شلة، كل ل محل والئدز اتاة أف الحدث ظاهئ [ ١ ] 
الأُولفقطرُ

ؤإلأشلة، م ي اشل عنة كل ل !ليه ١^٤ إن ثم: أنئ واس؛ح 
فانيةلا مال إضاعة ولأثه ورهنه؛ الخلد تضعف ربيا كثزيه لأ0 فقط؛ بالأول يكممى 

افصل \لث>ثوو( ك، عنل ق ويكر الأ-محرة، الثنلة ق بجعل فإل الكافور أما منه• 
منالتكافوز لأة ؛ ٠٢ناقثروثصتة الذي عنز و يدكن ونم  ٠٢وطمرآله وعر عيه 

سطثب.لا والخرم الئس، 
(.٤٩٠(،والإنصاف)Y/ ٣٢١(،والشرحالكتم)؟/ ٣٤٢الغتي)Y/ انفر: )١( 
كتابلم: وم(، ١٢٥٤رقم)وترا، يغل أن مايستحب باب الخنائز، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

عمليةأم حدث من (، ٩٣٩رقم)افتؤ، غل ق باب الخنائز، 
كتابومسالم: (، ١٨٥١رنم)مالت،، إذا ايحرم ستة باب الصياد، جزاء كتاب الخاوي• أحرجه )٣( 

ةءوبمني؛ا.عباس ابن حديث، من (، ١٢٠٦رقم)مامحت،، إذا بالحرم يفعل ما باب الحج، 



^قضاهاممصاسمماسبجءغبل ٣٤

لأفويظاُ؛ رأنة ئلم:دبمأشلمح الئذن، أل:ضب الخامش: 
.١٠و زف ء باثث الوصوة يدأبند الينMلكف 

ثعسلبهتامنهار، اراندأو ؟؛'I ^١٥لموله الأيمن؛ شقه سدأ أف الاثادست 
ثموقدمه، وساقه، وئخدْ، وجثه، صدؤه، وثق عنقه، وصمحه الثمز، يده 

محهعل بمو ثم يلنه، وما الأبمى ظهره ثى ومحل الأم، محه عل بجلبه 
تيJثالأمحئJالث،.

^يا،ما'ا،

يقربهثم مدقوقا، در الفيه يمحع ثم ماء، يعد الغاسل أف معناه ت يعني [ ١ ] 
والوجه؛الرأس  ١٢٠وينيل الزغرة هذه فيأخذ ربد، أي• رعرة، له يكون حتى بيده 
فيهاسمى فلا الثءنْ أما منه، حثات رأسه ق لكل النير يثمل الرأس لوعسل لأيه 

دمث،.ذلل؛، بعد ا،ياء أتاها فإذا ثيء، 

كاوأتدأوسلم وعلآله عليه اض صل الص باو ^٥١٥ المؤلف استدلال ]٢[ 
عليهاش صل اللمل أمز ولهدا ١^^؛ بعد فهدا  ٠١زأسهرعل بالإفاصة الخنابة عنل 
الوصوءومواصع Jمبامنها س_دأل أف ابنته يعثالى اللاق النساء وسلم آله وعل 

.،V
ىاأنتتاأزمحزسملالث،[ ٣١

ومسلمت(، ٢٥٩)رقم الخناية، ل والأستثاق الضمضة باب الغسل، كتاب أحرجه )١( 
ة.ةها•برنة حديث س ٣(،  ١٧)رنم الخنابة، غل صفة باب الخيص، كتاب 

ومسلمت(، ١٦٧)رنم والغل، الوصوء ق التيمن باب الوصوء، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
نبجهبمها■عطة أم حديثآ من (، ٩٣٩رقم)اليت، غسل ل باب الجنائز، كتاب 



اس(ضل اسم) هتاب 

لإ?ئئيا؛ ي تغ، أزه م، زائإل تولأكلاث لإ ؤ0 ثلاثا، كغظ 
اوةولأئوصئثإلأِفي مرةبمْ، م محرِفي الئي.٣ أمر اقهىمح ما آحر 

ا1عتسلتيمن الحدث يثنزلة لأيه وصوءه؛ معيد ثيء منه هرج إلاأف الأول، 
الحناثة.

إنزمحنذلك«رُ
أوأكثزستا لآ\و قال! ه اثه ادثحاري صحيح ق سش بل ثظئ، هذا ق ا ]١ 

فإذابالثغ، اثن لاظف فقد الخابل، اجتهاد إل ناجع الأص أف فالصواب: 
وئر.عل لمطعة التاسعه؛ إليه أصاف بالثان ئظث 

إودلك من »أو١"^ يمحهبمهأ: عطثه لأم قال حين،ا الثئول. قائل؛ قال فإذ 
ي'أمحرائ:سبيتيء/ضتي1؟

الث1د4لا كبر، وتخ فتهم المرصى يكون فأحيايا لا؛ فالحواب: 
أفعيهم >،:شني ٧١كان ؤا الأَئل الزتن ل ميا لا الثلاث، ولا الغنأى ولا 

حرجإل لقال؛ الخروج اراد ولوكال أفبهها، وما ايام عثرة أوكل جعة كل بمئظموا 
ميء.»0ٌ

كتابت لم وم(، ١٢٥٤)رنم وترا، يغل أن يستحب ما باب الخناتز، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
رمح؛هءه.عتلين أم حدث من (، ٩٣٩)رنم البت،، غل ل باب الخناتز، 

كتابومسلم; (، ١٢٥٩)رقم آحره، ق الكافور بجعل باب الخناتز، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢٢)
غتهبمه.عتلية أم حديث، من (، ٣٩/ ٩٣٩رقم)البت،، غل ل باب الخناتز، 

كتابلم; وم(، ١٢٥٤رقم)وترا، يغل أن مايتحب باب الخناتز، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
•عهلية أم حديث من (، ٩٣٩رقم)البت،، غل ي باب الختائز، 



سةاضاهاينيصالإئماستيضل ٣٦

دلكبمد حرغ مإل حمى، إل عسله ثيء منه حرغ يم ثلايا عسله ولو 
النجاسةمحرج ويند الثنل، إل بمد لم دلك، بمد حرج لإل تبع، إل عسله 

ؤيوصأ؛اقجاتة، موضع ؤيعنل '، ا-ةثا مالط؛ن سثمسلثإ لم محإل بالمطن، 
إلبجاد لا انه الخظامب، ابو واحتار تبع• اسهىإل بالعتل البن. أمر لأف 

وصوءةنيوصأ بجدة، لب عنله بخد أحدث إدا ا-اقت، لأف اتثدث؛ -بووج العتل 
َالئلأةا؟ل لِ

اوملمن فرسا يكون بمفه الئتن لأف يتإتك؛ الذي هو اّلئر• الئث [ ١ ت 
زصاكسماو: ئزف ل وإل!لأو ١>، أءيكايثى وبخصةيكوف تانك، لا 

متإسك.طئن ذات يُني•' حرة، 

ص:ططامحوَظ،أزلأتوخد؟
LjJ ; هذاسد أو< القصود لأل يكفي؛ فإل الحديثة الأمور مى مقامه قام ما

الديرأومذطننهالئبلأو الخايجمذ كان مواء الولب دُلا؛ركلام الخايج، 
إيقافها.عل عترض أف لأي لأنث ذلك، أتب U أو نه 

يوجبما هناك ليس لأثه للصواب؛ أقرب ا الخطابر أبو ذكزْ وما [ ٢ ] 
ذهبفإ هذا وعل الخنل، توجب لا الموت بعد مج اش الأحدايث، محل الحابة، غنل 

وقئزصالمحل يعتل فإثه الغنل انتهاع بعد حنج إذا اله هوالصحيح• أبوالخطاي—، إليه 
يومحأ•ثم الخارج، إيقاف عل 

أوننتاأوخمئا اااعسالنهاثلاثا نال! ا ولهن. ظاهره تميل بتمسيلمه المقصود لأف 

)ا(الهداة)ص:«آاا(.



٢٧ةت1و،ا1عظمرطواصلاس( 

زلأفيي؛ زئودة ؤثدة ٌ ١^ اشلة ِفي محم أذ الثامن: 

للم،بالمت خدنا كان ت خزج U أنآكؤينذبمبمز5مذبم«را*وأثا 
فلا.هذا أما ا-لثدث، من بالهلهانة ؤيومر سثصل، لى ا-لكن 

^ijiشل فإننا ثيء جرغ فإذا فعلناه، علينا الرمول أرجيه الذي وتعيله 
إعادةنجب ولا ومحروه، نجس، ولا فقط، حولة وما مكائه يطهر الثيء، منه حرج ما 

٢١أ0 نجث، لا أنة الشافثُ'ا: ندم، من الأضغ أيئا وهذا عنله، 
محبولكن ينقص، لا المويت، ق فإثه الحياة ق ناقصا كان ؤإير هذا لأف الوضوء؛ ولا 

النجانة.نوضع ينل أف 
للكافور:ثواني ثلايث، وهذه [ ١ ] 

البم0.ؤيصلس، الLند٠ يند الأول: 

واكانية:لإدة.

متثحهُمغيناني•
وذكروالتطسن،. واكؤيد، الشد، المولث: ذكزها التي اكلأرث، فثوائده 

الفوائدفتكون الهوام، يطزد الطيبه الحيدة ائحته فر القبر، ل عنه الهوام يطرد انه رايعه• 
حنثذأزبما.

كتابت لم وم(، ١٢٥٤رنم)وترا، يغل أن يتص، ما باب الخنائز، كتاب اJخارىت أحرجه ر١( 
رْ؛.بمها.عطية أم حديث، من (، ٩٣٩رقم)البت،، غل ل باب الحناتز، 

(.١٧٦والجموع)ه/ (، ٣٣والبيان)r/ (، ١ ٢ اهمر)٣; الحاوي انظر: )٢( 



احمدبذحتيلالإمام ص ي اهاي هلي اص،يق  ٢٨

روتج ورائها؛ مذ ؤيندو '، ئثوو1ا ثلايه  ٠٧١ثم يضمر أف ؤينشحب 
!شرابنه  I_AJحلفها. مذ والمن1ه ثلاثه قمه1 صمزو1 ه1وتات عطثه أم 

..ققء.

نحل

مممم؟يتصوف علام مالت1 نيقؤغههرآ عائثه لأف آلمت؛ سرخ أحمد وكرة 
^^^^ُلإدتةتنفة.

وامحمح;تحه،اتاردئدة، لأف الحاث؛ مذ أنحل اشل ل اتارد زائ 
٠•• ٠ . • العامل ئه بزي أوشدة بمالإثه، لونح إليه حاجة مذ إلا 

بالكافورفيوش الأشياء، هدم مئل يبيعوف الذين الباعة عند معروف والكافور 
الأبجةالغنلة ل »اجنلن M• البن لقزو عنالة؛ آخر j ١^ و كنلط ثأ ؤدى، 

كادوناآزفئامنثاةور«رأا.

ويلمىيرون ثلايه فتجعل الضمائز، يزوزا؛ راثلأة ظيقينآ.' فولها [ ]١ 
خلفها.

^ي:مائمحمحفينملاي،؟فإن 
الحنابة.كعسل واحدة مرْ بالنسل بدنه حمع يعم أل المجزئ فالحواب؛ 

كتابت وملم (، ١٢ ٥٨)رنم آخره، ل الكافور يجعل باب الخناتز، كتاب خرجه أا 
عطنةأم حديث من (، ٩٣٩رنم)اليت، غل ق ياب ا-بمائز، 



مماباسانورطبض،لاس(

هجةمحسلإلأمإرالإام•
محل

حمايه،لب سنة دلك لأف '؛ ^١ ١٠٠٤وقص المت، أظماو ملتم ويسحب 
معهجعل اليب مى نمط ما وكل أ، مى لأيه أكمانه؛ معهِق دلك ؤيرك 

ِفيأص؛ِصمحس.
وجهازتعائته أحذ وؤب 

الحبيباتهذه سظفث م يدي صغيره، حبيبات له معروف نبات الأسنان! ا ١ ت 
به.فثنظف1، حفيم،، لكنث الرمل، مثل وح؛ي؛اده تماما، 

١^؟قائل: قال ^١ 
رائحهأبما وفيه يظأ•! فالشامبو أيصا، والشامثو الصابون، عنه عئزئ مول،ت 

طقه.

إبطه،يتف ولا سارية، بمص ولا أظماره، ملم لا ق١لات من العلكاء ؤمن ]٢[ 
عمله.اشي اكتا لأف هو؛ كإ بمى يل 

لمذلك، إل محاج لا واثث، التطهم، كاو الأشياء هده إزالة مذ والمقصوئ 
ويتثالثاريس؛، وقص الأظفار، تقليم إف بمال،ت أف به بأس لا لآمحه١دئه المولفن يكنه ما 

الإط-جائز.

صؤب وصعها مذ أحن كمنه ؤ؟ ووصعها أحن، الأشياء هذه وأحذ ]٣[ 
الضر.



اصضاه1همنيصالإئماسبجينل

عاثهجز وقاص م بن نعد لأو حلق؛ أن بنورة إرالتها يستحب أحدمحات 
الأظماو.مل_لم مأشتة الفطنة، مى  AjSZjيت،، 

^٧٠،ظرثا، زى م لأن لاتشئ، ذش: 
اضبجو ملأ ٤^٢، 

مئها،إل احتاج ورث،ا ، OJ^Uكشفت فيه زَذذآإئقأ مال ك،ا العاثه حلى ت١ا 
ماهمسعل نمى فالأولأف 
الإسافإليها يظن لم ؤإل المحل، 7اا يدص أدهاف يوجد الحاصر الوقت ي لكذ 

المزيل؟^١ العاثه راو الحاو(ت هدْ ق نقوو فهل يتئها، لم مإف 

فقدتؤإذا وجد وجدت إذا عقه؛ ْع يدور الحتقم لأل احتإل؛ فيه فالحواب؛ 
هقد.

الموت؟بعد ثحتنه فهل محس أف مل مات فإذا الختان! ق القول ؤيبمى 
الثمل،حكم ق ليس عفو يطع لأنه حرام؛ للمسن، والختاف لا، فالحوانه: 

لأساُب،؛تحل؛ فلا الختان وأما ١^٥^، حكم ق فإJه والأظفار الثعور مى ن>ى ما أما 
والتتالطهاية، هولتكميل إئا الخناق أف إي إليه؛ محروره هناك ليس الأول! 

انتهى•ئد 

تحل.فلا الميت، مى جزء مهلع فيه لأن اكاق! 
تحننها؟يجوز هل المزي نان للأّبالمبة قائل: قال فإن 

أوفمةذما إذكانت، المزقهئع؛لأمملأذإليها.أثا الأسال فالخواب:



٤١ممساسلز)و1بضلاس( 

فقل

ننروى و عله؛ وصلا عئو أشهر أرمه عله أش ^١ والظ 
منلمميت ولأدة ابوداود• رواه عله® يصل ااوالثمط ت هاو ه البي أل تّب 
\دوبذطهأئه 

ممزا،الورثئ كان إذا مثا ولا \ج إصام مذ معه دفنها ق لما ث-متا؛ تزخد فإتجا 
لوممتاةثث،ا فهنا الأيلإ الثن عل ئلبما الدفن يكوف بحث المثلث حنت إذا لكن 
لأفلهم؛ فالحى ذلك الورثه أجاز إف يم معه، فيدس له، لائتعرص فحينتد الس؛ املح 

بأس،فلا عليه يبمى بأف رمحوا فإذا للمورية تكون مالأ كات إذا مؤنه يعد اليت، أساف 
لإظِسق،وساثثمالأمهبمفإنهإذاتيإأن وإللم:دزضنا 
وارث.إل وارُث، من أوالقصة الدم، هدا يتنقل لكذ طويلة، نواتر ّ

وطارت،أوصاله مطمن، وعن_يت رجلا إلا الميت مذ يجد لم إذا قائل• ءال، فإف 
بالغل؟معل كعا بالرجل معل فهل مات،، هد بأيه علمثا ْع ويعن،، أين مرفؤ ولا 

يمهلكذ رجلا لووجد.دا أما عليها• ؤيصل وثكمذ مسل يعم، فالجواب• 
وملأوغمه، برباط الأصل إل وثصمها الرجل ثآحد فإئنا ومعلومه بافيه المصاص، 

الرجلوجدب إذا لم أيثا، عليه صلينا الرجل يوف الأصل وجديا ؤإذا جيعا، عليه 
الواحن،.ونمط ^، ٤١حملة عل صل قد لأنه عليها؛ يصل لا فإنه ذللث، بعد 

تجنؤ؛لا ولكنها الصلاة، يعاد أف فبمثن الملمثؤ وجد لم الرجل عل صل ؤإذا 
لأتجانهطت،.



jءبمغ أحدآقم حلى ررإف مال؛ الس. أف مسعود ابن روى ما ميت، أية ودلل 
ئمدنك، مثر مفثه يم ،، lulمثر عاقه م يوما، أريصن ثطمه سكو0 أمه بطن 

حرجنثم روح فيه كال ومن علته• متثن الرؤح" فه ؤجؤ ملآكا إلثه اف يبمث 
؟َُِمحصاا[

•مهوميت 

ممهإلإءاأةهإ«ظِذلخزو ويض4ي؛ 

هبملهرضمناذكنثأةف.

ادوح،فيه نفخت فد كان إذ هذا أوانه،  jjخزج إذا اذل هو الئقط ا ١ ] 
ويدهنعليه، ويصل وتكس يعثل تماما، كالحئ فحكئه أقهر، أربعه له ثم الذي وهو 

أربعةدول ما وهو الروح فيه دّذح لم كان ؤإف سيبعث، لأية ويسمى؛ الناس، مع 
عله؛يصل ولا يكمن، ولا يعثل، ولا مكان، أي j يدمن فهذا له، حكم فلا أشهر 

ا،لولم،.كلام معنى هذا ان، بانليس لأيه 
محنإذا سيكون هذا لأف بعيد؛ —وهذا أنش أم كان أدكزا ^؛ Iajلم إذا ]٢[ 

!،iyuلم أسا لومرصن لكذ أنش، أم أيكن متئ الروح فته نفخن ؤإذا النوح، فيه 
مثلوالدكر، للأنثى صالح باسم أي؛ محا، بملح ينمى؛c\ فائه انى هوأم أيكن 

سمزةأيصا وهناك والأُش، للدكر رمنهم ق صا-ئ كانت ولعلها وسلامه، سعادة 
وشه.

يوميبمث، سوف لأثه ص؛ بمالح ينمى العزف، سع ثيء هذا حاو ّكل وعل 
بانمه.ويدعى القيامة، 



٤٢ممو،اسام)باواضلاس( 

فنل

علتهالصلاة وِق واحدة. روايه يثثل، لم المنرك َفي مات إدا والشهيد 
ووايتازث

>جه ائ أف ئ ص و الخلأو، امحازثا ه، محل إح:امحا: 
ظ:4ُمقلإاضذ.محه.

سمةاصخاترأنمح.أمبج
وحديئالبحاوي. وواْ علتهم• محل ولم يثثلوا، ولم دمائهم، و أحد فهداع 

.ستس ٌإل، بند ضل'هلثهم اُه ثتَ-ل أحد، يشهدي محنمومحى عمته 

لوغللأو4 يعثل؛ لا ايركة ق ئهيدا المقتول أف المسألة هده ق الصحح [ ١ ] 
رحواوح الدم لون اللون يتعب، وحزحه القيامة يوم يبعث الذي الدم اثر لزال 

امث؛الإ بى أف م من يكس لا ه تابه، ق يد"مئ ل بجت لا وكدك منك، 
عليه.فيها اصتشهد 

الرسولقال ي ءخراثؤ، يوق ق يآكس فإله محرم وهو مات إذا ذلك؛ ونفلثر 
Syiشفائ، الصلاة لأف عليه، محل لا وكيلك وئنته«راا ررظنوة شئأبممُ: 

جنانتهعل مموم يموت منلم رجو من راما ت وملم آله وعل علميه الله صل اي 
صمه«موصصمحها،لأل

كتابت لم وم(، ١٨٥١رقم)إذاماُت،، ادمم صة باب الصيد، حزاء كتاب البخاري; أحرحه )١( 
لآهبم؛مح.هماس ابن حديث، من (، ١٢٠٦رنم)مالت،، إذا بالحرم يفعل محا باب الحج، 

حديثؤمن (، ٩٤٨رنم)فيه، شفعوا أربعون عليه صل س باب اّبمنائر، كتاب لم; مأحرجه )٢( 
ن.بمتمحا.عباس ابن 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجص ٤٤

عليهما وينع تابه ق ومله أحب إف الوئ، إل الئهيد يكمتن والخيوهِفي 
سنغأف أحد قو .أمز ١^ وئوو ررأو عثاس ١^؛؛ روى ئ حلدأوسلاح؛ مذ 

ابوداود.رواه دمائهم،٠ ساتثم ق ذئتوا وان اثدُد، ا-عنهم 

منفلأي الآدم_ذ،، حق هو الذي الدنن إلا العاصي مذ ثيء كل ثكمز الشهادة 
لفاته.

وزآلهطيه اف صل ائ لم؛ظ ولهذا ض؛ ينز لا فانك كذلك كان ؤإذا 
وسلامهافه —صلوات آ ُ حياته آخر ق عليهم صلاثه وأما آ أحدر سهداء عل وسلم 
لأوالحنانة؛ عل الصلاة هي وليت كالمزيع، لهم الدعاء واد_، من صوا فإن عليه- 

سنوات.الدمن بعد وهذا الدمن، مبل تكول أل نحب الحنانة عل الصلاة 

ولاولأ يعثلول لأ أغم لآمحة١لئقث \لؤةو1> يكنه ما فالمواب 
بردالبث أمر ولهدا مها؛ انئئهدوا التي مص-ارعهلم أماكن ل ؤيدمنوف عليهم، 

•؛ إل احد سهداء مذ مل مذ 

٣(، ١٣٥)رنم يغل، اكهيلّ ق باب ابتائز، كتاب وأبوداود! (، ١٢٨رم/ أحد الإمام أحرجه ( ١ ) 
أنسحديث من (، ١ ٠ ١ )٦ رقم حمزة، وذكر أحد نتل ق حاء ما باب الجنائز، كتاب والرمدي؛ 

نء؛ءؤؤءثن.
كتابلم: وم(، ١٣٤٤)رنم الشهيد، عل الصلاة باب ابمائز، كتاب المخاري: أحرجه )٢( 

فهمحن.عامر بن عمة حدين، رقم)آ'هآآ(،من سا.، حوض إسات، باب الفضائل، 
إلأرض من تجمل الين ل باب الجنائز، كتاب داود: وأبو (، ٣٠٨)T/أحمد الإمام أحرجه )٣( 

jالقبل دنن i، جاء ما باب الجهاد، كتاب والآرمل.ى: (، ٣١٦٥)رقم ذلك،، وكراهة أرض 
وابن٢(، ' ٠ )٤ رقم الثههيد، يدفن أين باب الجنائز، كتاب والرمدى: (، ١١^١١)^رقم مقتله، 
حدينامن (، ١٥١٦)رقم ودفنهم، الشهداء عل الصلاة ق جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجه: 

جابرئهبمن.



٤٥ةت1باساض)طبساس( 

يوئيالبي. إل أونثت صفيه لأف بعثرها؛ وكمنه ثيابه مغ أحب ؤإذ 
آحن.زجلا ق وكمن أحدح،، ق اض. زثوو ^ ٤٥فيهثا، حمزة لثكس 

هبجبينيئزصالإنتادا١ل
لأفعثه؛ وصلب عقل حيائه، ^١^، أو أكز، أو ومي، وبه حمل ؤزف 

سهيدااوكاف عليه، وصل البي. عئاه معاؤ بن تعد 

ذلرث4ابمم؛ تمثر كان نهبمته حمزة لأف ذلك؛ ائتقى لسب هذا ولعل -ا ١ ا- 
كسفيمحنابه•
ك،ائيابه، ق ؤيدمن سابه، ق الشهيدتكس وأف الخيار، لهم ليس أيه والأصحت 

الماُومآله وعل عليه اش صل البئر بدلك أمز 
عاتيمل مما الخزح هذا ولكن رمق، وبه الشهيد حمل فإذا ت تفصيل فيه هدا ]٢[ 

قصهوأي النزكة، أرض ل مات مذ بحكم يلص أف فقني موح~ جرح أيه ~!عنيت 
أ0تعال اممه وسأل ظ^بمتئ، بأكحلؤ لمي أف بعد طويله مدة بمي ممد ئعاؤ بن تغب 

بميبحلماته عنته مز حتى يميته لا 

حزحهكان إذا وعلنا! فصلنا، إذا إلا المدلول يطايق لا الدلز إف نقول• هدا فعل 
ماتمئر حكم ل أيه ئك لا فهزا معه~ هتا أف بمكذ ولا مميئ، انه ~بمهنىت موجيا 

لكنروامعاوه، أوصاله وندقحذ منتئسمر مثلاإل فلوحمل ولوحمل، لمعركة ال 

وابن،(، ٣١٣٤رقم)الشهيد، j باب الخاتن، كاب وأبوداود: ٢(،  ٤٧ر١/ أحمد الإمام أحرجه ( ١ر 
ا؛زاحديث من (، ١٠١٥)رغم اكهداء، ض الصلاة ل حاء ما باب الخاتن، كتاب ماجه: 
عباس

.١٠٤٠٥٤عاتنة؛?؛حديث منر (، ١ ٤ أحمل)ا*/١ الإمام أحرجه )٢( 



اسقضاه1همنيصاسمماصبجضل ٤٦

بنحنظله باو راما احد؛ ين؛ ياو اللمي. اف عسل؛ وهوحب محل ثإف 
ثثثسلااون؛ محنج الهائثه، شخ إيه مالوات يثئله. اللائكه رأيت إق ؟ ١١٣٠٠١^

الئالمي.رواه 
عئلبه، أقر لا مسا وجد أو ثاهي(، مذ يردى أو دامحه، مذ نمط ثإف 

أيفه،-حتم، ماتا انه عشل به أثر لا والإي ادقماو، محل لتس لأيه عليه؛ وصل 
ظالزابم،داثئ،ار

الاستدلال.يصح ولا معاذ، بن نعد كمضق هدا إن نقول! فلا حي، الرجل 
 [ ١ t غاب،إذا نيا البئر قال ما عل يماس يقال1 أذ ينبغي وهنا

وهلالصد؟ هدا حقم ما ٠، نهوهر أثر إلا ته وليس متتا، وجده ثم وميؤ يعد الصيد 
لأ؟1ئئأم 

قتلالذي هدا كدللئ، الأثر، مدا ماُت، أنث الظاهر عل بناة فالحواه:أكله، 
بهليس لكذ ميتا، ذللث، بعد وجدناه اثنا المهم أحد، حمله أو مثلا وهزب، محل شهيدا، 
لأثعثل،شهيد إنه يقال: أف يثعي فهتا ؤمتله، يمتته أيه الدى الثهم أر أرإلا 

ولأتكمذ،ولأبملعليه•

دخللا محّل فيها بولم، شنقها، قيئ uنخا إذا الأت ا،لديأ قائل; قال فان 
شهداء؟يعدوف فهل الخريب، ي لهم 

رنمثلاثة، أو يوم؛ن منه ^١<.-، إذا الصيد باب والصيد، الدياتح كتاب البخ١رىت أحرجه )١( 
(٥٤٨٤ ،) I٦(،/ ١  ٩٢)٩ رقم العالمة، بالكلاب الصيد باب والذباح، الصيد كتاب ومسلم

قتغقبمد.حاتم بن عدي حديث من 



٤٧ةت1وااس1دوربابساس( 

عادالأنيع بن عامز لأو الآكمار؛ قهوكهيو ممتله سلاحه عانه عاذ ومذ 
ممُهامحذضامحيم.

^توهره''مضاشيا'ا.

تتلهمارلآبما'مييمص.
ووايتازتهمه ناي يوف واقتول اللصوص، كمتيل ظلتا المتول واما 

بززلأنة زنوعي؛ عئو ١^ ١^؛ لأف ئغ؛ ننحل ثغثز إخداخا: 
اس؟التطول.بشهيدالمعرك. 

قتلوالأقبمم شهداء؛ هم لكن المذكور، الشهيد حكم لهم ليس هولا؟ فا-بموا'--جت 
الشبا..اءمن فليسوا يكزن، ما بمثل يمثلوف الدين أما المعركة، شبيد هو والشهيد ظلتا، 

و؛،نبيتهم العداؤة حي، ؛قتلواإتعا لأئبمم اممة؛ عند شهداء لكئهم يعلون، لا الذين 
لأثةلا؛ الدثا ق لكذ الاحزْ، ق ئهداء يعدوف فهؤلاء أيصا، ظلتا وئلوا الشركي، 

يالمعركة.ليس 

ن؛!وئ\ذئ4.القاصي كلام حلاقح الصحيح [ ١ ] 
عيه،ؤينز ؤثكفن مثل ٤^١ ١^ أة ١^: ١^^ اكواب لكن ]٢[ 

ولأبمكذإلخاوُصبد
للقتلعتمه صئحه وعزض ثمة، ن1؛ا الذي هو المعركة قتيز أو الأول: 

وقتن.عليه اعتدي ظلتا فالقتوو ليسكذللثخ، ظلتا والمقتول ؛احتيارْ، 



ص(ضاه1همهمصالإئماسبجضو ٤٨

قفل

'؛يملما لكلمجدوووالحرق، به، مطثه ائاءأوحيف لعدم ثعدوعنلة وش 
لكيالإ،آم ض اشتر عئد ١^١ ءبمخ1لها الدن، م طهازة لأي 

صثاالناء علنه صب عني.< ئ وخيم، عليه، التاء صث، أمكي ؤإذ 
ص
١^ولكدتا بمثلة، إلا يمكن لم محإل أحرغ، مس ياي؛ بز ماتِو، ومن 

ؤإفالثلة، عن حمظه ئ أول الأحياء حقوق رعايه لأف أنفا؛ أحرغ إليها ؛قاج 
لإإمحاكهسلإة.

عندفاعا قتل والكماوإو،ا السالمئ بين الخهاد معرك ق ثتل الذي أف الئان! 
أومائه.مسه عن دفاعا قتل ش بخلاف عاليه، وممتة عاو، فنكث الإسلام، 

أفنجب بل المعركة، بشهيد ظنا المقتول إلحاي، يجوز لا نقولت ذللثج أحل فئ 
عنيه.وينو وتكس، بمل، 

يعسياتهأوإف حديثإ الوُت، لأف عيادة؛ هو هل الميت، تميل عل م؛ءي، همذا ناء 
تطهة؟

يذيهالحي بمرب، بأف ييثم، يصيله ثعدر إذا إثه مال! أف صح بالأول ئلنا إل 
التغسيلوثعدر تطهر هدا إف قلنا! إذا أما وكمنه. وجهه ببم،ا يمنح يم الرامح—،، عل 
■ٌّىة بدومحآ ولإكس بممهل، فإثه 





اصضاهايمصالإئماسبجينل

 Xأ تX

'متءّ َأأ : ِ اءأءَ؛'م

عب1وتالممن 
آ

SjJi\لإذب:< َوزاوصة الدنن ض ئقدئا ه ل الميت كفن تحب 
زلألأيررظوةو؛تي(("اامحم وئس■ اشِهواودي زتوو 
^٧!،كمنه.دينه، عق مدم الحق الملمس 

بج/فيمم،لإذلإبجشمح
٢٣.'

منها،الإنتنثخ تحل لا أجية صاومتإ لاكا وزجته؛ كس الرجل عل ولتس 
دينعليه هل ينأل: لم وملم آله وعل علميه افه صل اللمق أو الدلالة وجه [ ١ ] 

الاحتإلنتمام ق الامتفصال وثرك سممصل، أف يوف ُ قئوسهءُ '''كمتوْ لا، أو 
J^j ، المقاو.ق العموم منزلمه

مدة،إل تحتاج ومراجعته منتظم، غتر المال بيت كان بأف يمكن لم قإف ]٢[ 
الغال_،ق لكن كفاية• يرص الين، تكفين لأف الملمس؛ من بحاله علم من فعل 
عندثياب علميه يكوف أف لأبد اليث، هذا إف يمال؛ ما أدثى لأن مقروصة؛ صورة هذه 

عنثتمص قد ؤإلأ وثشمل، البدن عل تويع فربا وامعه كاست، إف والثياب موته، 
الكفالمة.

كتابت لم وم(، ١٨٥١ر؛م)مات،، إذا الحرم سنة باب الصيد، حزاء كتاب الخارىت أحرجه '( 
عاس؛?؛^٤^١-ابن حدث عن (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ مائتا، إذا بالمحرم يفعل ما باب الخج، 



٥١اسق(  uUةت1وااسانزر 

ءللمتحثشمحJنيا١'.

نحل

ينوحمته.ثوب الكمن و يكفى ما وأقل 

كمنأف الرؤج عل نجب أيه العل،اء بعض وى حلاف، فيها المسألة هذْ [ ١ ] 
ثبوزلائه صحح؛ ■كيث انقطعش المحاح علائى بأف والقول مال، لها يكن لم إذا امراته 

وأيصاامحاح. متعلمات مى يكون ما أعفلم وهذا يعئلها، أف له ويجور يثئلة أف لها 
موجوده.الممح آثار فمه العده. عليها وأبما وريه• تريها 

مدهمعه عاشت التي الإنسان روجة تموت أف بالمعروف، العئزة مى ليس إيه ثم 
الأسإل اذهوا الززج؛ عل بم، لا محا: كفئا لها تجد لم ؤإذا تثاذة، أكم ل ض1ة 

يليى•ولا بايروف، العثرة من ليس فهذا لها، بكمن امتئجدوهم 
ئوبرا،كان إذا الروج يكمثها به يكمن مال للمروجؤ يوجد لم إذا أثه ت فالصواب 

ونعها.إلا نقنا افه يكلث فلا مغيرا كان إذا أما 
لأنأئوايؤ؛ بثلاثة م إذا ط ل وهذا محته، عي 3، المال إنفاق الإمراف ]٢؛ 

قميصفيها ليس تحولك أثواك، ثلاثة ق كمن وملم آله وعل عليه افه صل البي 

كابلم: وم(، ١٢٦٤)رثم للكفن، اليص الثياب باب الخنايز، كاب الخاري؛ أحرجه 
ة.بمءا.عانشة حديث، من ٩(، ٤ رقم)١ ايتا، كفن ل باب الخنائز، 



سقضاهامهمصاسمماسبجص

يلزم،لا يكنه وما أود، مالميت واحد، ثويح سره! المثلظة العنر0 لأف يصح؛ ولا 
ومحنمح.منأذأبزأملآ'ا.

مفيحسنأحاْ أخوؤب ؤلإ ^١ ١٠ماوت اللمي. لأف الكمن؛ محستن ؤينثب 
وواه'ثحمبأ■"كمنه٠١ 

فتمتشحلق ق بتكفي0 اثث، يوصي أف إلا عسيلأ، أو حديدا و؟كوف 
إلأحوج ١-^، مإف هدين، لوي كمنوه؛افى ثال؛ ههئن بكر ابا لأف وصيه؛ 
المستا.مى الخديد 

رركسرمحعبمه١ت عائثه لمول بيض؛ لمائف دلأُث، ه ثكفينه والأفصل 
ا«....عنانه ولا هميص فيها لنس أ سحوئ بتض أثواب ثلاثة ل اطب. رّول 

حمحيسر كمن الواجب أف والصواب صعيف، القاصي قاله ما [ ١ ] 
اثن.

علماحل واتنن الم، من ترد لأما الاحل؛ إل ط واشمحوؤ:  ٧١
الم.

منهايكون لا ثلاثه يعني! والعمامة، القميهى عل زايدة ثلاثة ]٣[ 
أئواب.وثلاثة وعإمة قميصن ^سحب هذا وعل والمائة، القمتبس 

والعمامة،القميص لوحود ص ۶^١^١، ولا هميص فيها راليس معنى إل وة؛لت 
نميهىفيها ليس سحّوث، بنفي أثواب بثلالإ كفى انه اللفظ، ءلاه—ر هو وهذا 

إدراجا•فيها ؤيدوج محامه، ولا 



ةت1ساساذز)إاو،اسن(

ؤملأ:ثز\اوٌ الإخزامأكيأخثاو ظ زلأن ئققه. 
ث5دوكخاليممااو

أثواك،بثلاثة الرجل تكس كإ واُه اء، للنسث ثث}إت->\وأ ما أف والأصل 
ازاة.كيلك 

العإمهلأف يقاو: 1)1( الصواب لكن القيامات، أصعم، من ماس هدا [ ١ ] 
^١قد ظ>تي ١>،، ;خلأف ١^٤، به لأيائ ال٤ثن لأف ي محاج لا والسش 

أحرى،حاو فله المحرم أما لآذ4رآئئ. إليه ذهبوا ما عل العإمة لبمل له ينتخب أنه 
واحدتبثوب المحرمول يتحد وأل رأسه، مكثف لزيه الإنسان يرحل أل واكصود 

إزاوورداة•

العنامةمنتخب ءإمه يقووت من قوو ذهع ق نقول أف يكفينا حال• كل يعل 
ءلاJفتانتبه استدل الأف الحديث لأ0 اللفظ؛ ظاهر حلاف إليه ذهبوا ما إف والقميص®! 

يكونرأبمم وعل وعإمة، قميص الكمن ق يكوف أف ينتنث، تقول؛ طاتمة 
اللفظظام حلاف وهذا والعءامةُ القميصر عل زائدة أثواب ®ثلاثة الحديث؛! معنى 

لاشالث،.

محميمىيها ®ليس وامحح! صريح الحديث يقولول! ذلك، يتقول والدين 
مىواحدا ولا الثلاثة عل زائدا لا عإمه، ولا ثميصا يكز لم أمه يعني! عهامه® ولا 

الثلاثة.

حلعوةهل نمصه ل اليه عظوا و المحائقاتل! قال فإن 
منه؟



^ث|ضاه1نيشههاسمماسبجءنبو ٥٤

تآكوويناط؛ عل ثيط واوثعها، اللمائف احس يوحد أذ والمنتحب 
^واط1هز|تجمم\يمنمل

اثئنحمل يم محنهن، محا والكاموو الحنوط ثيدر هومحأ، الثاكه يم إوي، الثامحه 
محصيها،ثمحلئاثمحءِئ

بريق،أك بئ منه ونحعل م، ل والكائور افوط بقأ رنحعل رجته، عند 
الطزف،مشمومة حنمه إوئث ويشد محريكه، حن حرج إف سيئا لزد دلك؛ وتكثر 

سجوده،ومواصع وجهه مافد عل الباقي وبجل ومثاسه، ألئيه يأحد كالثان 
النجرالأمماء ئذ0 ثثريما مجودو؛ ومواصع معاينه والدريرهِؤ، الئب وقبعل 
خمعطتب ؤإل ^١. بميب الحق لأو ولحئئ؛ رأنة ويطيب دالثجود، حصن 

حثنا.كال بدنه 

الئديقلأف ١^؛ ثزآمن ١^٠ زلا الظا القاية أغو غل زك 
سمهعل العثا اللثاقة طزف يثني ئإ حتوطا. أكمان؛، عل بجلوا لا مال؛ 

الآخر؛شكئإذا١^ ئزى ١^ ث م \لآ.نن ه ئأ ١^، 
طرفم دبل—، بجع يم كدبك، زالئالة بالئامحة بجل ثم الأيمن، سمه عل أقامه 

قوصع نإدا منميها، ائتثارها قاف أف إلا زرجاته، زحهه عل لإدْ العكامة، 
المرحثها.

را(أ؛ؤادس،ايلاثة ااكسِق ت تقول نيجهتهآ عايشه لأف حلعوْ؛ ثتم، ءالحوابت 

كتابومسلمت (، ١٢٦٤)رقم للكفن، البيض الثياب باب الخناتز، كتاب اإيخارىت أخرجه "١( 
ه؟قمممحبمءا•عائشة حديث من (، ٩٤١)رثم اليت، كفن ل باب الحنار، 



٥٠ه،يااابم1دز)باوااوهذا 

بجةثفىاصرلأنمش'ش1ثا'ا.

ام،ء نجث لا نه امحت.للم.تأري لأن الين؛ بمب نلأ 
١.^؛،.عل 

باممب——والعياذ يوجد لأيه اللصوص؛ حاف إذا قه نحث العلعاء! بعض وقال [ ١ ] 
مذالتكس حرى هؤلأء مذ خيف فإذا الأكفاف، تآحدوا القبور؛ ينثوذ لصوص 

الهزصاحس كثي أف يعلم لا اللص أف الشكاله لكن اللصوص، عل إفساده أجل 
يتان!مقذلك ق حصل نبثه فإذا سجنه، حتى مخرق 

َُِْ

اللصوص.مفندة الأول! 

ام.نحريق الئانيه! 
فعله.من فليس عليها أحد ثعدى ؤإذا الثق، مى عليه بمدر ما بمعل والإنسان 

وجودمع حتى نحري لا الأكفاذ أف رِذذانئق! المولث قاله ما فالصواب 
اللصوص.

سجىولا الكمن، ق النعش عل يمي اثش ١^^٠ ءلاهثكلام ]٢[ 
الخئ«كا:شتل أخثتقا النيا اللماة محتل ررإة يقول! لأي بغزثا؛ ولا ^١٤٠ لا 

أذفالأهصل للمرأة به بالمأما أحثن. القمتة أو عليه العباءة وضع أف شاك لا لكذ 
دوؤها~مذ السر ؤيكوف اشش عل يوصع نحته أعواد -وهي مكثه ثغشها عل يكوف 

الماس.أمام جتئها يتئثس لئلا 



^قضال؛ئهمهمصالإئماستيضو

محل

ئن، ٥١١عد أين ه الض لأن خاز؛ ؤكامة نمور __ كسو ثإف 
يزوولا حليم، يل ءثا ١^ ومحعل مغناْ• عل مض '• كمنه هميصة، أق 

المميتس.عليه 

ييجىلكل ما حننتا عل سا لماثفجعل؛٨^^، ال\كمن، ق الورثة س-اح قإف 
وحياته•

رأزأنة مع  ٠١ق٠يصهرق الثئ_وو كمك أنأ بن اض عبد [ ١ ] 

ؤ.بمئالطف عبد بن حمزة ولكن جسع، لكن أق بى اش عبد لأف قالوات 
ليجعلهه البي إل نبنه انأ بى الله همد أغطى أحي• ي انئئهد فلثا أيصا، جقا 
تحرير.إل تحتاج والمالة قيل، هكذا محزة، 

اممب،عبد اسئه أنأ بن افب عد فابن اممب، عبد لابنه اليما ذلك؛ فعل إيه وة؛لت 
افهعد ابنه لمف تأليما بقميصه؛ ه الص فكمنه 5^^^، الصحالإ أفضل وهومذ 

الصحابة.خيار من هو الذي 

الثسوللأف ءلاهزْ؛ منامته فاكاق يصح لم ؤإف فهومتاسب، الأول صح فإل 
التأليس.هديه .مذ 

(،١٢٧٠)رقم اولايكم،، ، يكفالاJى القميص ق الكفن الحناتز،;اب، كتاب؛ الخاري؛ أ-؛محه ( ١ ) 
دْ؛.بمثئ.جابر حديث، من (، ٢٧٧٣)رقم وأحكامهم، الناشز محقات، كتاب، ت لم وم



٥٧ةت1باسدز)واباس( 

منكمن الثميل، ماو من الآحئت وقاو ماله، مذ يكس أحدهم؛ قاو ؤإي، 
باريام نالخ؛ض:بجَسااأ.

ْكي  جزيمررإدا محاو؛ ه الئ أف نوى جابرا لأف ثلاثا؛ الكمن ثبمثر نئنثب 
هجموةثلأئ(<ا؟ا.اثت 

محل

نحثئم بمده، و3ثاث ويمص توززبه، مئزو ١^١^،، حمثة j إؤ؟ ودكمذ 
يالغ•القنغ همايب يئن لتل عذ ابوداود، روى ل،ا بلمافتتن؛ يأس ثم بممأعة، 

اعطاثام1 أوو ةكال وهاتنا، عند س اش رثول ابك كلثوم أم عسل محمذ كنت، 
دلكأذرخشبمد ئأ اشفه، ئأ اياز، ئأ ١^، ثأ ١^، . اشِ زثوو 

عورهيزيادؤ الثر؛ ل الرجل عل حيابجا ل يزيد اأرأْ و\ذ الأيم• لثوب اق 
مماتها.3تأةثئِفي [^١^١ اآخيطل^ وثاكز منها، ق ثكدلك عونته، عل 

للموش،أكمايا وأرهنن نتمغ، ان إنمثلا! يعني هوالوقف، الميل؛ مال، ء ١ ت 
إيهقال؛ الذي فتميم مالؤُ ®مذ الاحروف؛ وقال الميل* مال ررمن الورية؛ بعص فقال 

ةكسبذُامح•

فبمث،بام، شئ إمحا التئوز لأف بالبخور؛ ي أي الكفن؛ تحمل ]٢[ 
ااطسّ_،.رائحة مذ ثكثسن، أف أجل مذ البممْ محها أتكون ثم لماتف، ئوصع يعني؛ 



اصضاهانيهمصالإئماسبجضل ٥٨

محل

حشيش؛وجلته عل ورك وأنة، عند حمعه، ينر لا رثا إلا نجن لم لإف 
إدادمزْ، إلا له ؟كن ولم أحد، ين؛ قتل عمتر بن مصعب أف حباب روى لنا 

تباررهطوا س; اللمي مٌالا وأنه، ثدا وجلأْ غني نإدا رجلاه، يدن رأمه غقد 
تيُهدلك بى أصئ لكف لإف عل؛؛• مقى الإدجر" رجلت؛ عل واجعلوا وأنة، 

ور3،•أو بممحش سائرْ وعز _^، 
و١^١:؛^؛ الكفن ق زاكلأة الإقان ثقن الأكفائ زي \ؤ°و كثز لإو 

والرجلانالرجل ةكس ا•حد، يوم الأكمان وملت، المتل كوت مال،ت آنس روى 
حس.وهوحديث هبمرواحد. ق مميدينويز '، الواحدا الثويب، ل والثلاثة 

نخل

ِفياف وخمل؛ العسل، بمدإل لم أكمانه، مءيثروهول منه حرج يإف 
يئاطاتيظةاأ'محئو

1ثمةإعاده.أيصا؛ 

الثوُت،ق الثلاثة تكفئن كتفيه يعرف ولا واحدة، لثامه ل يدرجوف يعي• ناء 
فتجمعرداء، له وليس إزار عليه منهم الواحد تجد أعلم~ ~والأه كأثه لكن الواجب، 

وقدبالصبي، لنا معروقه لست، حاله؛ لأف أوالاثنان؛ حميعا الثلاثه ثبا فيكس الأزر 
بثوبه.لكن يكمن فالشهيد ثيابهم، ل كفنوا 

أط.الإمام عن ]مأ[1ى; 



ةتاساس1لورب1باهفذا(

ض١^، و ظئ لأنث ئ؛ يؤث ظُ، س ك ': ^١١
."٠٢٧^٢^^

فنل

\خمِ\ب:اق،محآ ِلأل زأنة؛ كم زلا ي، لإثوت الخرم، ناث ثإذا 
إيبعزمه زاقفت زجل بتنإ مال؛ عباس ابن نوى ئ المخرموف؛ ينجي ما ميجب 

قومكمنوْ ويدر، بإء اراعسالوه اض رمول ممال مات، راحأته عى وع 
علته.مممق ملسااا القيامة ءإدهيمث،يم زأنه، نحئروا ولا ُ، ولانحتملولأ '، دوب؛ها

لااأي:عنالإيمأحماورا'.
علطلا الكشُ والثىءُ ظُ، ياي لا المن اي أف والأظلأ ]٢[ 

ثمالوصع، عمل بماد ل آما، وجلحثا ما عل العمل يخاد لا لكن ياي، ونجئن ال٤ثن 
ثانيه.منة الخروج يمغ ما عليه بمرب 

فيهءاّمات اللدين ^١^ إزازة يعني: ]٣؛! 

١الأ٠وات محتلوف أتم عادمحم ثن أف عل( يدل وهذا ا ٤ ا- 
اديمهلمحوزظبجاءيهتي؟اثت ذا:ل:مال فإذ 

نسؤ}ا صعق عل يدلنا وهذا محرم، لأيه اليب؛ منه محا يعتل، لا فالخواب؛ 
هالبل أف ذلك ورخه بمي" ما عنه بمممح( إحرامه ل مات إذا ®إيه العل،اء؛ ثن يقول 

عنهلوئفي ولأمة يريقه، كانت ؤإن حتى الرجل هذا عن بقي ما بقفا؛ يأمر لم 
(.٢٩٣والفروع)rf (، ١٨٧/١واض)(، ٠٣٥ انمي)X/ انظر: 



اسقضاهاهمنيه4اسمماسبجضل

لأنئممطثى؛ شُ وبلاث. زلا زخهة لابمئى ثشُ: 
أول•مالميت يئمحا، مذ لابمع امث ولأذ عثاس، ابن خدث هذلإم لإ 

امنأ0لكل و[ل اد>يط، ثتس مذ ممنؤغ لأية وجلا؛ لكل إل يمما يئس زلا 
ينبملأيلأمحإذ;ك

فم-آا•

اجتنابلأف شوها؛ معل ما تبما ويعل عدغتا، حكم بطل معتدْ ماثت ؤإل 
مثؤتتا.دبك امن ويد نكاحها، يدعوإل لئلا كاف ا-لإاةإدإ ي الطست، 

منيا،القيامة يوم يبعث، أيه وهي العفلمه، اثرْ هدْ له محصل ولم إحرامه، لاثتهى 
أشناسه لأف مليا؛ القيامة يوم يبعث أف من اتت لهدا حرمان قضاته ق نمار 

 y*.*<
،ده.د

ولولكننثكه، من مل ما اثتا عن مفى لا أنه فيه: ثالئ، لا الذي فالصوان، 
 sلواكيلولأنه يآمن؛دللئ<؛ لم اللمي. ولأل بموته؛ عمله اقطع لأيه يزصا؛ النثالئ

منيا.القيامة يوم يبانثج لم عنه 
MH*



٦١ه1باس1ئز)بمبسةضاس( 

ub  حياله عنى الصلاة
ا MUM

رالجالكثنهالطأشمحهال:
اءئلمها؛ذثطشزطها من ين ٍنلأة لأي ثاحد؛ نبجي ( ٥١لأإل4إلأ 

لكلفلهر.العدد لها 

نهمناءنزنثوواشِهي ،: iJliثاممة لأئ اشجدام زمحوزو 
التحد.وعمنِفي نز م عل وصل مسلم• وواْ المنجد. إلأي محصاء ابن 

اضصل ١^؛، لأف كفاية؛ قزض ح: اiؤلئن قال كا ا1ت عل الفلاة ا ١ ] 
علررصلوا قال! حيث قاثه مما أصح حديث ق  ١٢٠أم وسلم اله وعل عليه 

ناثنم م و شؤ َة ؤ قال: اضَت،ُال ولاف عاليه؛ بالفلاة قاص ضاحهاا،را؛ 
الأموات.عل الئلاه عادمحم مذ أف عل يدل وهذا تاكوة:أخ[ أبداه 

هزادى؛الصحاثه عليه صل . والبي صح، ثراذى عليها صلوا فلو ]٢[ 
فصارواوسلم، اله وعل عليه الله صل الرسول يدي يئن إماما ئخدوا أن كرهوا لأمم 

١^٠الئحالنً 1روطولءاوهأهمادا، 
أذالأفضل بل الأفضل، وليت حاتزة، المجد ق المن، عل والفلاة ]٠١[ 

حيثاليوم؛ الناس اعتاده لعا ٥^١ لكذ فيه، علمهم يصل خاص مصل للجناير يوصع 

(،٢٢٨٩)رقم حاز، رجل عل الت، دين أحال إذا باب الخوالأت، محاب الممحاري: أحرجه )١( 
خ؛ئيبمثئ.الأكؤع بن ملمة حديث، من 



سقضاه1نينيصاسممأصبجص ٦٢

بجزفىامحا'ارلآنتيءذلةورفيس
م
هذا،يعتادول الناس صار وآوثع خمعا أكثر لاثه احي؛ المق الأموات عل يصلول ُ

الحائز،بايت، مى احي المل الحنائز عل والصلاة احي، المق الحائز عل ؤيصلموو 
التسه*بابا من وليّسُت 

لألاقمتة؛ ق الميت عل يصل أف جائره هي فكذلك المنة ق الص-لأ0 أثا آ ١ ] 
وهذاالنحدرا'، كانت،;٥^ الي ا،لرأة م عل صل وملم آله وعل عليه اممه صل اي 
النهيلعموم ثنصصا هذا فيكون هذا وعل اقبتة، ق الحنارة صلاة جواز عل يدل 
ليتالتي الصلاة المم؛رة ي الصلاة عن الم الراد ويكوذ المتتة، ي الصلاة عن 

٠

7بما■بأس فلا هذه أما جنازة، صلاة 

يقول،•'العنإ؛ وبعص الهز، عل اق؛رة ق الصلاة محور اثه دكريم قائل• قال فإذ 
يدسلم الي الحنانة عل الصلاة وأما وزد، كإ المز عل الصلاة عل شل متصز إيه 

ندحلئأ اقتة، خارج عليها مصل وهوالم، الأصل عل ممى اقتة داخل بعد 
المز؛؟

ا-بماتص أنةيصل أصغ، الأزل فالحوان،: 
أثَُأ.أ؛-أ ء .آء أْ... , .َ . .,ء

مفيصيضلءلاشور،لأو
وهومئهيالمز إل اف الأنيصل أذ أجاز الثرغ كان ؤإذا المووأعثلم، عل الصلاة 

أول•باب مذ المبرر مكان ففي المبورا؛رأ* إل ر>لأدصئوا يمنه: عنه 
ومسلم•(، ١٣٣٧رقم)يدفن، دعا.ما الشر عل الصلاة ياي، الصلاة، كتاب، اليخاريت أخرجه )١( 

نيؤقهنئ.هريرة أبٍ( حدين، من ٩(،  ٥٦رقم)الشر، عل الصلاة باب ا-لنائز، مماب 
(،٩٧٢رقم)عليه، والصلاة القبر عل الخلوس عن النهي باب الخنائز، كتاب •سالمت أخرجه )٢( 

حئئيبمه.الغنوى ثد مر أي حدبث، من 



٦٣ةت1و،اس1مربمبسمةضاس( 

وفطها زالفج زص ه ضل ه ائ لأن فناsى، فطها و:مأ 
لأواتيهكالمحا.ايم.

هالني اف هبإوْ بن مالك روى ج صفوف؛ ثلاية يصفح أف وينتحب 
\ثبإلا انمن م ش ئلأة عي هبمل بموت ثنلم من ))U ئال:
بى......... أ.................................. حس حديث وهدا 

الأصل؛عل الحاوبمت هده استتيئ فلتا الصلاة، عدم الأصل إو موو،ت ولا 
مطامه،صلاة لست، الخناJة صلاة ولهدا به؛ فنأحد -ظآ، صحيح قياس عندنا لأسا 

فهيممده.صلاهجناوة، ليقاوت 

٠صفوء_،ُ ثلاة يصمهم كان اثه هببوة بن مالك حدث دِءهأثث المؤلم، يكر [ ١ ل 
عيمصل بموت منلم من ررما ت يعني التكثثر، الحديث، معنى إ0 قد لكن 
أربموذعي ليصل بمويتؤ مسلم من ررما كثوله• فتكون السلميار من صمونج يلاق 
كقوورْ؛هبمئه هث؛رة بن مالك وفغل ٠ ذه٠ار اف ثئعهم إلا ذسا بافب يئر'كول لا رجلا 
هداول ثكثز، أذ ألحل من الحطى بمئز أذ سغي إنه المجد: حش j العلماء بعضن 

ولأفيهدا.نذو،لأفيهدا 

المرادأ0 آحز وجه من الثق ق جاء ما عل بجمل فإيه هبتوة بن مائك حديث أما 

رقمالخانة، عل انمنوف j باب الخاتن، كتاب وأبوداود: )؛/\،U(، أخمد الإمام أخرجه )١( 
وابن(، ١٠٢٨رقم)الخانة، عل الصلاة ق حاء ما باب الحائز، كتاب والرمذي: (، ٣١٦٦)

(.١٤٩٠رثم)السالمين، من خماعة عليه صل فيمن حاء ما باب الخائن، كتاب ماجه: 
حديتؤمن (، ٩٤٨رقم)فته، شفعوا أربعون عليه صل من باب اينائر، كتاب لم: مأخرجه )٢( 

صاسهعتمحا.ابن 



سقضاه1ييصالإئماسنيجمل ٦٤

رمعته١عائثه لأو بأس؛ يلأ مراذى أو حماعة عاثه ممتلئ نتاء اجتمع نإن 
وئاص•م بن نعد عل صلش 

محل

يالئخالإ لإخماع ألك؛ إي أزصى تن ه الئلأة الثاز 
علتهيصل اف وعمرأوصتى عمر، علته يصل أف اوصى بكر آيا يإف الوصؤ:با، 

تلمهوأم برره، أبا به أوصى وأبوبكرم الربتر، بدلك أوصى منعود وابن صهنب، 
إلابونرتمحه بؤ وأوصى ئريرْ، أبا إل أوصف وعائثه ئيد، بن سمحد بؤ أوصت 

لئدم،••••••••••••••••••••ع٠روينخبجوهوألأالأولإ مجاء وإي.ثوأوي 

امحن،وحلمهإ وواحلا، الإمام ويجعل رريجرئهم، قلنات لو ثم الصالئ، يكثثر بدلك 
١^^٠الصف تكمل j الث1ه حالفنا اتثئ« وخلفئ 

ذكرح:U له بمهد كا اصت، ي ثن مالك بحديث الراذ أة ل فالغلاهئ 
ثسا!لاثمعهمبالله لاينرّكول أربعوذرجلا عل مقوم مئلثابموت من رءما 

الثٌذه<،.

نإفالثق، ظامر حلاف أيصا فهو المجد إل جاء فيمن اخلى تقارب وأما 
 Jاخلىتقمر ولوكان النتات!0، اخلوة والمراد ' عئطوحءثو0ا<'لا ر؛ قال: . الثئو
وملم.آله وعل علميه اممه صل ائ لثه مطلوبا 

كتابت وملم (، ٤ )٧٧ رنم السوق، مسجد ق الصلاة باب الصلاة، كتاب الخاري; احرجه )١( 
هريرةأي حدين، من (، ٢٧٢["/ ٤ )٩ رقم الصلاة، وانتذلار الخإ-كة صلاة فضل باب اجد، الم

ننحئؤبمثن.



(uUاسانورمماب 

شزدينأم.صموتا.زلآي
ثلثه.كممريق -بما وصثه ممدم للمئت، حى 

«لأ:>ثئالثغولإيرفيضُ

بنتعد مما وهويدهعِق الحسن مات ثئ حتسا سهدت جازم' ابو وهمال 
إماةهاآد.ينه. أمم ونعيي يدمتك. ما الثنة لولا مدم، ؤيقول! العاص 

الصلوات.نائر أسبه صلاة، ِق 

مذالرجاو مم العصتة، أهرب يم تمل، ؤإف الابن ثم علا، و1ف الأب ثم 
روايتان!العصته عل الروج مديم ؤق الأجايب• ثم أرحامه، دوي 

....١ ......٠ امرأته!.٠ لمرابة هال، نيقؤيقنئ عمر لأف العصحه؛ ثمديم أنهرمحا• 

قأما الأمير، هو الإمام أف الوهن ذللث، ي يعهلءوثه كانوا ما عل بتاء هدا -ا ١ ت 
مكانه،ق ذوسلطان المسجإء إمام لأة وذلك الأمير؛ مذ أجي المحد فإمام الأف عهدنا 

احي.فكون 

شؤونفوزير الماجي•، شؤون كونير الإمام مؤثم، مذ جاء أيه زص لو يعم، 
حاءولو عامه، الماجد عل ولايته لأف المجد؛ إمام من آحى اثه الظاهؤ الماجد 

هوإمامالمجي. بيلطأ0 أف فالذلاهئ فلا؛ البلدة أمير أما أيصا، أول كان الدولة رئيس 
الجل..

اثتلاثلأةءاوه،لأطاإذاكانأقرباء المجدأخد ولأمحألمدمإuم 
مدم.أف ءئسئ قد فهتا والعلم، والعبادة يالتقي مشهورا القريب 



^قضاه1همنيصالإداسبنحن؛ل

زاكزاةثاظا١ا.الئ51خثزوُلبجت، زلأن 1ثيأخقخا، 
زلأيإ-نيا، يوف امرأته عل صل ؟كرْ أبا لأف أحي؛ الروج واكامحه؛ 

بمبها•ها أحؤ 
فته.شخم ا1كئو:ات؛ ١^١ لإف 
أهمغوئثاحوا انتووا لإل ولايته، لعدم المريس،؛ العبد مى لثرأول واّ
َ»َُْاآ[

•يه♦( 

محل

قأفتهنالصلوات، مى لأما والتيه؛ والإنتمبال الطهاوة ثزطها ومذ 
نايرص•

^٧١وونط الرحل وأس حداء الإمام يقوم أف والسلة 

والعدةكالإرث علاقات هناك بل ماسا، بالموت يزول لا المحاخ أف نبي آ ١ ] 
ذلك.أمنة وما والمهر 

يتولفالآل الأف، لاثويد الفقهاث التي:فرصها الأموز هدم أف ه الحمد ]٢[ 
ننالماز محتاؤ الئلأة عي 3، محيت إذا م المسجد، إمام الحناؤ عل الئلأة 

لأوأخي؛ التقوى إل أئرب كان مذ أف شك ولا وبمدموْ، القوى إل أقرب ايث يروق 
الإجاثة.إل أرب كان ض أمي اذ الإنكان وكج ذناء، مقام المقام إذإف يقتضه؛ المقام 

وئوئةءندْأزلمذفكان اون، اوأزثمدته أف -واشُأءاوأ- وا:بمه ]٣[ 
يعوشأف عل بناء وهذا لها، أنر عنده القيام فلاق المرأة؛ ونط وأما الدن، بقية 



٦٧ممباس1لوربمباسمةضاده( 

حيالممام امزأة عل صل ثم وأسه، عند ممام زجل، عل صل آنسا ررأف زوي ثإ 
لأظا'نضلاشِ.مامةلايأة١^، زتط 

حس.حديث، وهدا يعم® مال! منه؟ ممامك، الرجل نمى مئها، مماملث، 

نينوىأمحلهم، الإمام إل نمدم واحده، ديعه حماعة عل بمل زمحودأف 

عسدا،كانوا نإذ الرحال قدم نساء، وحناش وصتان وجال اجتمع هإن 
 Pس نأ ، ^١١٧\ P داَلثننم ين الخارث نزد ءز ززى ج

وراءْاأزا0 ووصعت، الموم، يل مما الصيئ، ممدم وامراة صبي جنانه سهدت، 
هريرْ،وابو قتاذْ، وابو عباس، وان ا"قدوي، نعتد ابو الموم وو علها، محل 

ائ-نواةلإوداود•^^م،ممارا؛
الئتان،ثل ١^ بميم ١^: ؤداJ ض. بمئوو،ل ^١ زلأم 
الثماعة.ؤاحتهنإل 

هداوراءه، عمى ونعلها نر ونطها عند الإمام قام نإذا مكثه، عليها يكون لا النساء 
ذللث،.ق الختكنه أءلم~ -واش 

والممديئ!الاستفهام أداة منها حل>دن، 'اسقهامئة، رأوت،ءر ®هتكيا حملة! [ ١ ] 

إذاالت، س الإuم يقوم أين باب الحائز، محاب داود: وأبو )Tإ^^^ه أخمد الإمام أحرجه )١( 
الرجلمن الإمام يقوم أين جاء ما باب ابنائز، كتاب والرمذىت (، ٣١٩٤)رنم عليه، صل 

علصل إذا الإuم يقوم أين ل جاء ما باب الحاءز، كتاب ماجه: وابن (، ١ ٠ رنم)٤٣ والرأة، 
رمح.بمئ.أنس حديث، من (، ١٤٩٤رقم)الحانة، 



اصضاه1هميه4الإئمأسبجص

رؤؤسهم•مح، يسوى لكف عمر ابن لأف رووبمهم؛ مح< ويسوى 
احتازه. ٥٧١وسط ^١؛ الرجل صدر بجل انه عل يدل ما أتني وعذ 

ئنممةا١ا.مى زاحد كل من لقص اطاس؛ أنو 

نترأي، ثن ءالهه أرآثمدتأ ؤ القرآن• وغثر القرم ق ممره أمثله ولهل>ا ااأهكدا؟اا 
عندالإنان يقف أذ سغي كان ولهذا ينشرول® ررأهم الممديرت ٢[ ١ ]الأساء؛ ضرئ<ه 

حملهأف الظال لقلن لووصل لأيه ه آمحر؛ن ثن ءللهه نقذإ\' ؤ ؤ تعالت قوله 
كد٧ئ،.وليس ه ؤءللهة ل صفه ينثثؤزه 

ُينوقدما اء، ونرجال أصناف اجتمع إذا فالأل الأقرب، هو الأول [ ١ ] 
بميالإمضالذىَشالإيم؟

الماة.م الشياف، م الئجال، 
أمامه؟يمدهم وكيف 

موقفحليكوف ا،لرأة؛ ونط بجداة يكون الرجل رأس أف ُ الملهب' ءالحوابت 
حدة.عل جثازة كل ل للثق مطائا الإمام 

موقفهذا لأف الرأس؛ عند الإمام ؤيقف نواء، رووئهم تكون الثاز(ت والقول 
المرأة.جنان؛ من بالراعاة أحق فكاذ اوجل، جناية من الإمام 

للصوادّح.أقرب والأول 

(.٥١٨(،والإنصاف)Y/١٢١الهداية)ص:انثر: ١



ةتارآااسال3)بمباسلأةضاس(

نحل

ستة!ا-لثوة صلاة وأولكن 

ا.لكلفئهرا مها المام موجب مكتوبه صلاه لأي القيام؛ 
يرلآنتي.ويصأنبم<محها'ل

ماجررصل الص.ت لثوو أرلكنيا؛ مذ وكذ ه معروف الصلاة ق القيام [ ١ ] 
أوالعمومالعنوي، العموم ل فتدحل صلاه وهذه الحديث، ٠ مم1عداااأ ستج ذإ مإو 

والولففالقياس، ا،لعنوي العموم وأما فظاهث، اأالفظئ، ااعموم أما اللفظنر، 
الحتوي.العموم بايإ من جعلها 

الوجونم،،عل يدل لا الفنل عتري لأف الوايع؛ ل عثولكف الاستدلال هذا ]٢[ 
حامظبل ثلاث مذ أيل عل افتصز أنه واحد حزف ءض< يرذ لم ايي. كوف لكذ 

رأبمئوفي *صلوا موله"• لهذا ؤينتأنس الأربع، وجوما عل هذا يدل زاد وقا عليها 
_J،لأيه الوجودسا؛ عل يدل لأ فهذا  ٠٢١أرثعاالنجاثي عل كي أثه ^ أما أصلااُآُ 

الراجح•المول عل الوجوب عل يدل لا والفعل 
رنم)يا؛ا(،حب، عل ناعياصل يطق لم إذاباب تقصرالصلاة، كتاب المحاري: احرحه )١( 

•قو^بمن بن عمران حديث من 
حدثس (، ٦٣١رقم)خماعة، كانوا لاوسامإذا الأذان باب الأذان، محاب الخاوي: أخرجه )٦( 

خ.بمإن.الحريرث، ين مالك 
محابوسالم: (، ١٣٣٣رنم)أربعا، ا.دازة عل اصر باب الجانز، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 

هريرةأي حدين، من (، ٩٥١)رقم الحنانة، عل التير باب الحنائز، 



سقضاهاهمهمصالإئماسبجينل

>الأءنلأ3اتيه:الكثاب؛كنو مانحة مح:تي1وبيالأول 
إلهوئال'' المران، ممرأبأم جثارْ عل عباس ابن وصل اكرآنٌ بمرأبأم لم لمن 
نجبصلاه زلامإ البمحاوي• رواه صحح، حديث الثك. تام أومذ الثق، مذ 

كالغلهر'القراءة فيها محوجنت القيام فيها 

عذنهل بن امامه أبو روى ة الثامحق؛ هِفي الئي عل محل أف الراغ• 
الإمام،يكم أذ ا-إثازة عل الصلأة ِفي الثتة أف البل. أصحاد_، مذ وجل 

١^،عق تحق ثم مسه، يخنأل، الأول، ليك' ثني ١^،'--، مزأبمامحة ثم 
مسه.ق مؤا يث1لم م منهذ، _،:؛ ل بمرأ ولا للجثارة، الدعاء ومحلص .، 
رمنثدو(.الشاهم،تي رواه 

الشهدعلتهِفي تحل ي صل نإف ميء '  ٥٠٨^٥١١ق وليس 
 f َ َ٠هح،اسن ص

،إذاطشالين ؛،، IJjJالثاف؛ أذ:نصلأكفى الخابز; 
الإحلأJمحور محلا اقصود  AjSfjابوذاوي. رواه الدعاءا، له محآحلصوا الين عل 
أجزأه.يه دعا وما به، 

علصل اللهم قالت لو بل منهث، أي؛ مونت ثيء  Wiالس عل ت يعني ا ١ ت 
أفشك لا لكذ -كنى، محثد عر والسلأم أو محثد، اف،ءل أوصل محثد، 

الثهأ٠^^١ قال: علك؟ نحل محق ثئل: الض. محإو أمحصل، الثة به جاءت ما 
آحر0.إل .«را' . محثد. عق صل 

كتابت لم وم(، ٦٣٥٧)رنم جف، الّء، عل الصلاة باب اادءرات>، كتاب أحرجه ، ١ ر 
خ.بمتن.بنعجرة حديث،كعب، من ٤(، • )٦ رقم التشهد، بعد الشيه عل الصلاة باب الصلاة، 



٧١هاباسائزرطبسمةضاس( 

اشلإإ«األراممفي اتيه:اّكنو اثدز:

بنأبوأمانة رواْ الذي ه البي عن الحديث فيه صح إذا الرتيب هذا ء ١ ت 
لأفمناسب؛ فهوأيمحا يصح لم و\ئ° فظاهر، اتيرآُ أصحاب ثى رجو عن سهل 

ثمعيججل، اممب عل الثاء نثه؛ من والدعاء له، الدعام هو اثب عل بالصلاة القصود 
الدءاء.م س، الص عل الصلاة 

التك؛يرةق ه البل عل والصلاة الفاقة، ءغ؛جلبقراءة افب عل الثاء فهنا 
والدةاةوأشم، ٣ لأنت الُام؛ لكذ:ثوأبالاوثاء الثالثة، j للت والدعاء الخانة، 

ومنهمومثثا،ا لحيتا اعقر ررالثهم تقول؛ فاث يديه بئن الذي الميئ فيه يدحل العام 
مناسبوهذا وارحمهاا ثه اعقر رراللهم له؛ فتقول بخصوصه له ثدعو ثم اليت، هذا 

حذا.

م؛السلأماش، عل بالثاء ثيدأ ^؛-^، ١١ق اش>يات وهو؛ يظترا، له ذكرنا وقد 
باللامويوأت الصالحين، اممب عباد عل باللام ثم عليك، باللام ثم ه، التح، عل، 

الأمهفؤأ الؤسول ولأن ٠ ررائدأمساكاار التح،.قالت لأل العموم؛ يوف ءليلئ، 
اشِالثالحين«رم.هماد »اثمتاؤءل هكذاقال؛

وأحرجه(، ٣٦٠)؛/ المدرك j وسكم (، Yor/U)الصف j شب ي ابن أخترجه )١( 
أصحابمن رجال، عن ٠؛،،؛ يذكر ولم (، ١٩٨٩رنم)الدعاء، باب الجائز، كتاب ت ائي الن

المي،س•
جابرحديث، من (، ٩٩٧)رنم بالض، الفقة ق الابتداء باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

هنئ.
الصلاة،كتاب ت لم وم(، ١٨٣ ) رنم الأجرة، ق التشهد باب الأذان، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 

هههة.عري مبن اقه عبد حديثا من (، ٤٠٢)رنم الصلاة، ق التنهد باب 



نحل

والمحد،اينآ0 محبثر يديهِو يزلإ عمرلكف لأل ييتم؛ كل بع اليدين زمع 
كككبثرْاولع فيها مس معود، ولا بتجود طرمها يتحل لا ئكبثرْ و\لإا 

اإظةJظ١١١عباس ابن لحديث الفاقة؛ مع نورة قراءْ بجور هل قائل• ئال، فإذ 
منه١١؟ومحورة ١١نيادة! فيه الذي 

أحيائا.قصثرة نورة الفاثئة مع بمرأ يجورأف فابواب■ 
الختائزتتكبثرات من ثكبيتة كل ل يديه يري ان هوالصحيح وهذا [ ١ ل 

كا' سُ البي إل مرفوعا صح بل ا عم.بممحار ابن عن صح لاين أولا؛ 
آ,البارير ثح عل حاثته ق باز بن العزيز عبد الشخ صححه 

حبجزكة بدون آثتر ض \ل الأمماj لكان دنه لم:زئغ لو لأنهُ 
ركؤع،إما إلا؛حدكة؛ وكن إل ركن ثى انتقال محها ليي الصلوات ذكل الصلوات، 
سّ،البت عل الصلاة إل الفاقة نراءة مى يتمل وهنا أومعود، أوتام، أوشجوي، 

١(. ٩٨٧رقم)الدياء، باب الخناتز، كتاب ت ائي النأحرحه )١( 
لاليدين رسر حزء ل ووصله الحنانة، عل الصلاة منة باب الحناتز، كتاب البخاري؛ علمه )٢( 

(.١٠٥رنم)الصلاة، 
(.٨٤١٧(رنم)٢٠٨ Ja)أخرحهالطراقيالأوط )٢١( 
١(. ٤٨/ ١٣باز)ابن فتاوى محمرع واننلر (، ١ ٩ ٠ ازري)٣; فتح )٤( 



٧٢ممد،اسمربمباسمةضاس( 

الم؛ادن،امشيمأث ؤ؛!١ دعال1 اف، لثوو القزاءة؛ مبل الإنتعادة والئاق! 

الصلوات.ق العهود حلاف وهذا انتقالابلاحزكة، صار الكيJ محرد ائتمحزعل فإذا 
كلق يديه الإنسان يرح أف الثق مى أف عل يدل كلاهما والحديث فالقياس 

الحنانة.صلاة ل تكبيرة 

علالقرآو يكزن إذا لكن ف\ص القرآف قزأت إذا ثهثه: ماله هدم [ ١ ] 
يتعيد؛ولا ^الآياتا ينتنهد داما الرسول. لأف للأستعادة؛ حاجه فلا ساهي. انه 

أوالأستدلأل.الأمتثهاذ يصد إد،ا القراء٥، يقصد لم لأية 
الشيطانمى باش أعوذ تا3لئؤئاقت اش لمول يقول• الناس يعص أف والعجب 

باشأعود الأتعال: يمل ولم هكذا، اممه يمل لم ]الثرح:ب[ 4 الرجي،ت.آمبمث،اثن 
هل.هولدللث، لالثرح؛لإ-ح[؛ ؟ا؛ ره ا'وأرإك ثآنمب معت ُؤؤدا الرجي، الشيْلان من 
ؤبمأبالئق، ينثئسكوا أذ يرنوول الدين الناس بمس عل رد المح، الأحطاع مل 

الثنة؟جاءت حيث الثنة يطبق أف نجب لكذ أوادوال ما 
مىمقعده كتب، وقد إلا أحي• مى منحم ررما س• الّمح، حديف د-اهلهذا إذا فنحن 

مميئل اصلوا ررلأ، قال; اشِ؟ رسول يا نمحل أملأ قالوا: النار،( من زضدة الحي 
وقزأ،استعاد م الحديث،: ق وليس ]الاول:ه[ 4 ثأم محل تذ ؤ»أما قرأ: ثم ا لهااُ حلى لثا 

ممرةلهداؤوأممه 

وأخرحه(، ٤٩٤٥رنم)وامره، آعش ن ؤءأق تعال؛ قوله باب التضر، كناب اJخارىت أحرجه )١( 
بنعل حديث، من (، ٢٦٤٧)رنم أمه، بطن ق الادمي حلق كيفية باب القدر، كتاب لم: م

زْ.ةقن.اىطالب، 



صاضاه1نينيصاسمماسبجضل ٧٤

يرو•لكف اللمي. لأف بالقراءؤ؛ الإنرار ت الثالث 
ووىوهوما : اللمي بدعا؟ ظئنلم؛ن ؤلوابديه يدعولقسه أف الراع• 

ماو:١^٥ ي تل اشِهإذا زئوو لكف ئال: أسه ض الأخظأ أبو 
وأثثاuااودٌكرئا ويوئا، وصفردا وع1ينا، ومسا لخيثا اعمر رراللهم 
ِ ٌ ٌِ صحح.حديث 

جنزاد:متيكةظيءل
صثلأتحكس«ااا^موسمومحث١صمحمالإبم 

ؤ؛ياتعال؛ قوله بعموم أحد أوقال ثابت، وايه الئق، مى ايه لوفرض لكن 
وثيمظ،ثمدا قزأه وم؛ انتثهادا هنأه م! يئنل ]الأءل:ااه[ ه أش ستعد ١٠امءال مأت 
ولكنثازصن،ه ؤث ؤ؛، الرجيم الشيطان من بافب أعود تعالت اممه قال مل• لا ملثا• 
الاسعاذةفاجعل معئ»آ>صنه ^؛٠١ ^١^ اش قال الرجيم، السيهلان مى بافب أعود قل؛ 

ءغ؛؛بمل.اش قال هل! ثم منك، 
هلمحأحيه منا منأحيثه اللهم الفقهاءت بعض ذ °ؤأما هوالصوان،، هدا [ ]١ 
توالصحيح بصحح، ليس اللمظ هدا أظن التق، عل فتومه مثا يوفيه ومن الإسلام، 

الإسلام،للحياة ^٥^٥؟^ البي احتار وإد،ا ُ الإيءان'اُ عل قومه بثا ثومحه لأيمن 
الشالدئيا ق لحظة وآخر الهاو_ا، ق ما عل يكود إد،ا الحان، لأف الإيإف؛ وللمويت، 

ائت،عل الصلاة ق يقول ما باب الخاتن، كاب والترض: (، ٣٦٤أحمد)٢; الإuم أخرجه ;١( 
(،١٤ ٩٨رنم)الخانة، صلاة ل الدعام ق حاء ما باب الخائن، كتاب ماجه; وابن (، ١ * ٢ رنم)٤ 

رً.بمثن.هريرة أي حديث، من 



ةت1وااس1لن>طباسمةضاس(

ولكملنا عئتم أذ اض نأل القيامة، يوم عليها يبعث التي هي الإنسان عليها يموت 
الإيان•

الإنسانكان ؤإذ حتى ظاهتا الإسلام فتكفي مجتمع، هع فالحياة الحياة، أما 
فلا>ا،عي ض الماز بمشب؛ أذ مي: فلايا، الإسلام المقصود لأة ثنافئا؛ 

وازت،الحياة ب؛ن الثري، ءثوائ!هةئم احتاوالبي ولهدا ءَأظ؛ افب عل وحساثم 
الإيإن،،.عل ارقتوثه فال: الموت ول ٢^٠٦ عل ر>هأخيه قال: الحياة ففي 

الاستسلاملإلنا: تاِفي وهذا مئا«راء آلحثه ض قال: . ١^٠ قائل: ئال ^١ 
ولوظا>ا؟

:فئنص أن الثاز آسئ »لأ قال: قؤئصمُ اوتسول إة ئلنا: 
فالمنافقمنا، فيكون ءلاما؛ له أصحاب، لأتم أصحابه؛ من المنافق^را محجعل ا أصحابه١،ر 

عدوثا.كان ؤإن ظاهزا، منا 

الخطاب،أف عل يدو< وهذا أتى، ؤإبلمسز لأدم سجد أف الملأتكه اممة أمز فمثلا 
معهمكان إبليس لكي لاوترة:أ"ا[ ه لآ؛نلسكن ظنا وإذ ؤ يقول: اا؛ه أف مع إليه، موجه 

(،٣٢ ٠١)رنم للمست،، الدهاء باب الحنائز، كتاب وأبوداويت (، ٣٦٨)Y/أحد الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه؛ وابن (، ١٠٢٤رنم)الميت، عل الصلاة ق يهول، ما باب الحناتز، كتاب والرُذي• 

هريرةأب حديث، من (، ١٤٩٨)رنم الحنانة، عل الصلاة ل الدهاء ل جاء محا باب الحنائز، 
ئهبمته.

قتثغزأم آم لهتِ ءقإ_تّكنعئزب ^٣!؛ قوله؛ باب القرآن، ضر كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
(،١ ٠  ٦٣رقم)الخوارج، ذكر باب الزكاة، كتاب وسلم: (، ٤ ٩ ٠ رقم)٥ ه، م زقفزآقث لم 
ظيمحه•جابر حدين، من 



اصضاه1ضنيههالإئماصبجينل ٧٦

للإنلأم،هديتها وانث حلمتها واث زئيا، اث ءاللهم آحزت حديث وق 
ابوداود.وواه له؛؛ ماعفر شمعاء جسا وعلأنسها، بترها أعلم وانث مصتها، وانثر 

تدعائه مذ ثحففنغ حناوة عل ه البث صل ياوت مالك بن عوف وعذ 
ؤاعسأةمدحلت، ووثغ ئرله، وأكرم عنه، واغم وعافه وازخمه، له اعفن رراللهم 

ؤأندل4الدس، من الأيص الثوب صش ء الخطايا مذ ومه ^١^، واكلج يالما■؟ 
،٤٤١ختامنننجه،ثأئط ^٤١ ختامذئاوْ،وأهلأغتامننم، ^١ 

^١٥اثت. دلك أئا أكوذ أف محت، حص النار،ا ؤعداب ١^ عداب من وأعدم 
٠مسميم اصلا[ُء

وليلكعملا؛ ولا أصلا مهم فليس نور، مذ حلموا وهم نار مذ حلق لأنث منهم؛ وليس 
حم.متثتئ فيهم مئدبج لأيه معهم؛ إليه الخطاب، وحة لكنه نجدوا، وهم انككتر 

^١^٥٠^١ )شلث صم؛لأفملئ;
عليمخي يكاد ولا وكدر، وعناء ويمس، ثماء دار الدثا دار لأن واصح؛ دارْ" 

الشاعر;قال ك،ا فيه، ثناء بعده والدي إلا فيه يثر يوم الإنسان 

ثُىاءثينمنثؤدنمنثا ثاوبوم علثموم 
اشُووكييش ابؤ، م مذ اف الإنكان إذا ذللخ، فيها ليس الأحزة داث لكذ 

الدثا.دار مذ ثم الأحره فالدار منهم، 

بنعوف حديث من (، ٩٦٣رمم)الصلاة، ق للمسن، الدعا■، باب، الخنائز، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
قأ.؛تن.مالك، 

مالكلأبن الشاب الكاب وشرح ، ( ٨٦لسويه)\/ الكتاب انئلر: تولم،، بن لكر المت، )٢( 
/((٣٤٦.)



٧٧هن1باسادزابمباسمةضاس( 

زهزظذ>ا وثاود:ؤ اخط اللهأ الأنتغفارلأ: هاذ نيو طفلا لكذ ؤإذ 
وألحمهدصالحشفأحوومحا، موانينهإ،لإ]او؛ واختا،ونلما 

ا-اقحيم...................عداب بنعتك نقه إيزاهيلم، كمالا ق واخط المومنتن، 

أهلؤ؟مذ نحر فمذ إشكاو، مها يكوذ قد هدم أملؤ* مذ ■؛وا *آهلا قولان 
الحور•الجواب؛ 

الختحيهم نحر؟ نحرأوبموآدم هم هل يهذ، كلفث الحور حاو؛ ثل وعل 
محوءمن أئلك وصف اض عج إذا وهنا الوصف، يبدل وتكون العني، ببدل تكون 

يرمؤ يقول• الاه أليس منهم، بنحر أبدللث، الله إف يمالت فإيه معامالإ حنن إل معامله 
زكنثنيJ؛، م، الأرص هي الأرص أف مع تإيرامم:م؛[؟ آلآمح،4 عثد آهو ندت 

L^J.،

معه،يكونول لا أزواجه أل ذللتج بمي لا روجؤ* يذ نحرا لاروجا بمال• وكذلائ< 
عليهاكانوا التي الحال عر أحزى بحال أخوالهم تعال افه يبدل لكذ معه، يكونوف فهم 

فيالدثا.

قنيباب، من هذ>ا هل ؛ التاءر دللثه آنا أكوف أذ تمست، خص ١٠;مح.,ءنئ1 وهزله 
الوب،

يد"عولا مذ عله يصل ربا لأيد•وى لأنه الدعاء؛ هدا م مذ بل لا، فايوابت 
قؤأصبممُ.١^، عله لأيتل وثث،ا ١^، ٥^١ 

بنعوف حديث عن (، ٩٦٣)رنم الصلاة، ق للميت الدعاء باب الخنائر، كتاب مسلمت حرجه أا 
مالك



UA صضاه،نييه4اسممأسبذ،ضل

ئًثاا".لأئظلم!لأ الثم نإذلي:مئث؛ين؛صص: 
ا•ووايثم،ا غل ^ محها وقزبمي قيلا■ الرابنؤ بمت ثقفن أن الخاثس- 

به،وآتوا أحاديغ عدة من نءهإسث الُلإة بعض بنته للطمل الدعاء هذا [ ١ ت 
نن.أنمأف ١^، لأف ؤأ-ما« ذظ ذزلأ ذخئاِلناِلدئؤ ١-^ )اال1هأ 

الاررُمن له مرا كانوا الولد من وائان الولد من ثلاة لة نات 

أيقافهو إبراهيماا 'كماوه ق واجعله ا،لؤمن؛و،، ملف ارألخئه؛ضال محولة! وأما 
ألفاظبعص ق حاءذلك ك،ا ، إبراهيلمعند الؤمن١ر( صياذ أن عل ثناء 

حدث

كئثود١لوا! العذم، أهل عر أفكن محمد الحأحم،ا عداب ®قوثرمحك محوله؛ وأما 
؟٣٥١عنه وبع محي ]ثه إذ يعيب؛ /١ أثه مع الحء>يم ءداب الثه يمه بأذ له يدعى 

قجهنم عل الناس- -ورود الورود عند يكول هدا بأل بعضهم فاحاب 
ثيتزجواب ولكنة الأمحلفال، ؤمتهم المرور، ذلك من يتعدب قد اف الإنمحإف الصزاط، 

كاما.لكان والأم والثواب باوجمة لوالدته ولودط ثابتا، ليس 
مث،فها، ذكز لا أنة ذ١لدهن أحمدرأ؛ الإuم عن رزاتن أي: ]٢[ 

ومساومت(، ١٢٤)٩ رقم فاحتب، ولد له ْات من ضل باب الخنائر، كتاب البخارىت أحرجه )١، 
سعيدأي حديث من ٢(، )٣'٢٦ رنم فيحسبه، ولد له يمرت من ضل باب والصلة، الر كتاب 

ت.تق.الخيري 
حديثمن (، ١٣٨٦)رنم المشركن، أولاد ق قيل ما باب الخنائر، كتاب البحاري• أحرجه )٢( 

ئهئبمه.حندب بن سمرة 
٢(. ١٠))/و١لوجهين الروايتين انظرت )٣( 



٧٩ةت1باسلو)بمباسمةضاس( 

وقيل!يسالم، ثم مه إليه يراد ما مدر وقوف أيقا، طويلا ليس والوقوف ثلم، ثم 
ؤاعفزلثاثق«.ثَلأشثابمة، لأمئ1اأخزة، »الثهأ وهوأذيقول: ذكت،  LfiJ؛

النار®.'عنااب ؤثاالآحرةحثنه، ول *رنتاآتثاقالدساحسنه، يهول،• إيه وقيل• 

العلإء.يعفى من استحسان لكنه ءفييأكلأْؤئم، البي عن يرد لم هذا وكل 
^بمثلأمحنابموة(احإحلأص

للش،.الدعاء 

وحفورياحلاص يدعوله اله معناه للميت، الدعاء إحلاص لأل لا؛ ءالخوارس،: 
اعقرلحثناررالثهم يقول،؛ الثئول، كان ولهلءا ؛الدعاء، الست، إفراد معناه وليس ئلت،، 

آخره.إل ' ١١٠٠وعاثيناّ..ومسناوثاهد.دا 

ليسضاذكث.ضاذكئأولأ؟واثف4:
االؤلم_،كلام وظاهئ ^"؛^١، فيها أف )بم'س' أحمد الإمام عن الثايه والروايه 

روايمن®®عل قال،؛ بل الأخرى، عل واحدة يندم لم لأثه محنناؤسان؛ الروائي أف 
الإسلام'ثيح لأن فحنن؛ حننه® الآحرْ ول حننه الدئيا آساِز رررتنا قال،؛ فمي 

دخا٤ة.١^ ^٠١ ه؛ U ^^١ ١^، إف ال؛ قح 
(،٣٢• رنم)١ للمتؤ، الر.ءاء باب، الخناتز، كاب وأبوداود: (، ٣٦٨)T/أحمد الإمام )١(أخرجه 

كتابماجه! وابن (، ١٠٢٤)رنم الت،، عل الصلاة ق يمول، ما باب الجناثز، كتاب والرءال-تمات 
هريرةأي حدين، مجن ١(،  ٤٩٨)رقم الحنانة، عل الصلاة ق الدعاء ق حاء ما باب الحناتز، 

نههبمتن.
(ب٢٦٦/٢٢)٢(محموعاكاوى)



جتارةعل صل الثى. أف روي ئ ثماله؛ عل يمينه بمع أف الثادزت 
مصعمحث؛هءمحالخ•

اشيم.و الإ3مما0 الثايع: 

محو

الفامحة؛مءبمد ^١؛؛ لألا افئفف، م نبماثا لأو ١^٤؛ زلأين 
لدلك.

مينصززى1لاتيهطإم
ولأنهأجإغ•ا-إثوزجاي، وواه واحدْ. سئمه ا-بمناوة 

!لثلأصءحاُسامن ستة عن زاحده الخنازة;نيثأ عق \ذئزوإ أحمد: م1ل 
'•ص(إيراباا ١^^٩ فته ولتس .، 

:•••••••••اشمث عن المئهورْ لأبأ ثيران؛ أزغ عل الزيادْ نس ولا 
قشيئا الفامحة بعد مزأ أذ بأس لا بأيه القوJ يكز ;َئذأنثذ \لوق1أ وئوأف [ ١ ] 

قنثنن الفاثئة بعد شيئا قزأ إذا فيقال: يتث، لأو4 جيدا؛ هدا لكان الأحيان بعض 
المأموممرا أف فلابد القراءة الإمام وأطال مأموما كان إذا محمثإ ولا الأحيان، بعض 

الإماآمن؛ مل محإلت 
التاُعاى.أممه مى لأئه 5؟^a^؛ النحعثر إبرامي؛ر اثه الظاهؤ ]٢[ 



٨١ممباسائو)بساسمةضاده( 

ىكي لإذ ١^٠. أزو م زقاق: أزح م الأاز صث زجغ 
اللمي.لكف زماق؛ حمتا، جنآوأ عل كي أويم بن ئإ لأف المأموم؛ وبعه جاو، 

تكتثا.نزاةسم؛.

ؤإذكو^لآبجالادةمثن1أولإلال اخازة زةنة:لأتاعبجا.
وزايتازإمميه ستاأوستعا 

همحصضتيهمحكٍتجا

بلمستوثة، عتئ يقال؛ م قوأئاذ٥ؤئم البي عن يجش أف عريب هذا ]١[ 
هو٥^١ أزبما، ت5ت أذ البن. بىلأأ أكؤ كان ؤإذ ب، حمنا يهن أف ين 

سودينأنلإنهراُأإدافلأإز،
الثق.سر مذ وهدا 

والخامثة؟الرابعة ، juما يقول ماذا يقال؛ أذ يمي ولكي 
الدئ؛ينلت أكث^1 أذ أزذت إذا ز اجتهادا م تجا، هذا ي أم لا 

نكو0أف ونرحوافه الرابعة، التكب؛رة يعد الخاص والدعاء الثاكة، التك«.بمرة بحد العام 
الصواب.إل هدا ق موؤيئ 

عليه،المصل لصلاح وليس احياوالإمام، إل واحعة آك؛\را><تا أدع عل والزيادة 
سجمغالإاكوومحث،._^، 

أرقمبن نيد حديث من (، ٩٥٧)رقم الشر، عل الصلاة باب الخاتن، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



اسقضاه1همهمصاسمماصبجضو ٨٢

وأصحابهس امح، عن المقهور لأف فها؛ المأموم سئه ولا كور، لا والئاته: 

الصنح.ق لكلقنوت ه، افتغل إدا إمامه مثاوهة له قز قلم 
يتبحأف 3؛^؛، أحمد• محال هبله• يسلم ولم يثابعه، لم نبع عل زاد ؤإف 

ا'ا

قفل
ْمَ  فالقة -؟ي إف ئأ عي، الئاقه كي احترى هحي؛ جنارة عل كو لإف 

ثكبتراتتبغ يتم لم علتهن، اوابعه كو جيء إف ثم علتهن، اقالة كث 
مءبأنيلاتكلإعا؛•••••••"""••••

ي،لأمحلم:رذأئثِسم.
فءاذا:ضعللأموم؟ةالقائل:إذاكوالإمايلأئاويم فان 

و:كتالارلمومحو%>ض
الكفالة.

نجبفهل ذكبثرات، ثلاث إلا يكن فلم مثت، عل صق إمام القائزت هال ءإ0 
محدده؟مده لها فهل وجثغ ؤإذا الدين؟ بعد عليه الصلاه 

راُعةقيأق الخال؛ ق يكنها إذا إلا الصلاة يعيد أف عليه نجب فالخوابت 
الم؛ر.عف بمل دفن قد \.ؤئ كان وإذا وس.ئلم، 



٨٢مموااسم)بمباسلأةضاس( 

وكلامحاأرح، مذ ا-قامثة مصان أو سبع، عل امحبمو زيادة إل محي قلا 

ئ/؛الثلأم لأف محز؛ لإ الإنام شلأم ء زمحا الأول أنل أنائ نإف 
يأببؤ•لم 

ؤيدعوالني. عل يصل الخامتة ول المامحه. الكنية ل ؤيقزأ 
؛.١^١٢بمع الأزكاذ فئل \ص':< و ي 

بأحرى،حيء ثم الأول، التكببمره عليها فكم جناره، قدمت يعني! ]١[ 
إلفتحتاج دثالثة جيء يم حمس، للأول وستكون تكبثراُت،، أوع تحتاج فالأحرى 

اربعا،عليها فكمث بالرابعة، جيء ثم حمسا، والثانتؤ يسا، الأول تكبثرات، فتكون أرع، 
جي؛فإذا أزبما، والرابمة خمنا، واكاكة سئا، واكانت تبما، ه تيوئ وتكوذ 

للأول،بالثنيه السع عل الزياد٥ إما ذللث، من يلزم لأيه معهم؛ ثدحل لا بحامتة 
الخنائز.مع يدحلونيا لا يقاو! وحينئذ للاحبمتة، يالئنتة الأرع عن القص ؤإثا 

الأمراضْع أثا الأموات، وكثرة الأوبئة زمن ق لي ربإ منائل وهذه 
صلاةعليها ؤيصل *بميعا ببما يوش اُبمتائر لأل محر؛ لا هذا أف فالظ-اهر المعتاد والويت، 
واحدئ.

ممدللأ؛وو دعا قاف ^، Suيدغ لم إذ هذا السادنة، ل لهم يدعو هئز.( ]٢[ 
إذاP للأول، بالمحه الزنوو عل الئلأة محل وهي بالفاقة، ندا موف لكة انتهى، 

وللأولاي.، عل الفلاة محو للثامحه بالمحة وهي لها، الفاقة قزأ الثالثه 
الدعاء.ئ ق مقزأالفائ،لإ؛ض ١^١^ لأيت،،ضتيلإل الدعاء محل 



^قضادلامهمصالإئماستيءن؛ل ٨٤

محل

يدحلكأ معه، يحل محبيوثتن بئ الإمام مأدزك الصلاة يعص ثبي زمن 
الصلوات.ساتر معهِفى 

يشتغلمحلا كزكعة محبيتة كل لأل معه؛ فيهم الإمام كقبثز ينتظر انه وعنه؛ 
بمفاثهارا'

٥;!الفامحهلم نن صلاة تبملل بحيث والدِئاةأزلكف الفائ هل ئائل: قال فإن 
ويدغ؟

ررلأمكنلإ:مأبمامحهالكثاص،«را*قال.: الفائوكن، أثا فالخواب: 
وءنيها.ا-إقنارة ل عام وهدا 

وجده؟حال أي عل الإمام ْع يدحل هل ت يعني [ ١ ] 
^،١١مول لعموم وجيم؛ حال أي عل معه يدحل ايه والصواب، ت مولي منه يكر 

«ايممحامحأوا«رى.
بوق،للمبالنبة تكبيرة أول هذه لأف الفاقثه؛ يمزأ هل الأل معه لوذحل أما 

الأن؟الإمام يدعوبه أويدعوبإ 

ومسالم!(، ٧٥٦)رنم وااأ«وم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
بنعبادة حدين، من (، ٣٩٤)رقم ركعة، كل ق الفانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

ئْ.بمثن.الصامت 
الماجد،كتاب ومسلم! (، ٦٣٦رقم)الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

رْ؛هدبمتئ.هريرة أي حديث، من (، ٦٠٢رنم)وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب 



٨٥ممباسام)0باسمةضي( 

ررؤظد1مسا«.لخنواتيه:الإuمشuمح؛ هإذاتق٢
عمنايى لأل بأس؛ ملأ مص ولم تلمم نإل متتاُعا. مضه الخرقيت مال 

ماتما مصاء نجب ملم القيام حال ْثواله هقرات زلأي لابمفي، مال؛ ;جئمحئ 
العيد.ككفبيرات مئها، 

ممضبا-يناره رح إلاأذ صمته، عل مضه وابوا-قطامحات الماصى ومال 
له•دض مذ لعدم متواليا؛ 

يواتا تصغ لا أبجا رزا;ه محئ و\م د1مش يمضه م خ مإذ 
^^١".ثائر 

مخةلذلإ:ئنأحا،لأد4ُترفيأ
قضىيم الفريصة، أثناء ق معه يحل لو ما بخلاف الإمام، نحالثه فيه يظهر لا الفامحه 

مماتا.الإمام فاكه فيه بملهث فإنه فاته، ما 
^٥١صل اللمي لقول الإمام؛ يدعوبه ما بمرأ إيه يقال؛ أف عشل اكاز،ت الوجه 

مذالإمام تسليم بعد يتمآكذ لا رب،ا ولأنه مصلوا® أدركتم  ١٠*وسلم! آله وعل عليه 
للميت.وهوالدعاء اكت عل بالصلاة مقصود هوأعظم ما فيفوت فاثه، ما قضاء 

مىيتنغن حتى ئمى سوف اءقنارة كانت إذا فنقول! احت،الأت، ثلاث هده [ ١ ] 
فاثه.ما حتب عل مليمفى والدعاء؛ التكبر 

مالهائل!كيفهمالآازة؟فإذا 



سقضاه1همنيصالإئماصتيءنبو ٨٦

وصارخمنة، وحفز محمورا، العاJد كان إذا فيإ ا-بمازْ ثمى أف يمكن نقووت 
العثرْهؤلاء يتم حتى رمع لا الآازْ ثثى أذ يمكن فإله عثزة، يمفوو الذين 

الزحام.تخم، حتى حملها ق فستفلرول ثديي زحام هناك أويكوف ئامم، ما 

معل،فإل اجازة يرخ أن مل صمته عل فائه ما يمؤؤ أف يمكن كاف إذا الهم■ 
حالان:الاذ نميا يكن لا كان ؤإذا 

١^^٢٠الخاوالآول:أوبماع 
الإمام.مع يلم أف الثانية: الحال 

به؛الصلاة تطل أما الولث يكر فقد الإمام مع سلامة أما فتقول: 
لهأو ظهث ١^^، وص بمائ، أن4ُ ذكز فقد ١^ قاط وأثا إتماِمها، ور طي لأنهُ 

لثالأيه الإمام؛ مع يطم أف ؤإما رخ، أف مل ويّتهي التكثو يناغ أف إثا الخيار• 
تميالفريضه، مضيت فالأن الكماية- مرمحى ~أي: الفرصن انتهى الإمام محلاه اقهغ 

أحسنالايعه أف شك لا لكن التطؤع، من يمج أذ له بجور والإنسان ثطوعا، عداه ما 
فاثه.ما يفقئ أل يوف الإمام مع يصل كؤيه من 

متوالة،أكمث.. ١^ أكمث.. ؛ ٧٥١أكم.. ١^ أكث.. ؛ ٧٥١يقول: أف اثابعة وكتمه 
بجؤلظى كانت إذ أثا ١^١^؛، تزلإ أذ نحثى كان ^١ هدا ثعاء، بدون ؤيخل؛ 

صمته.عل فائه ما 



٨٧مماباس1م)ئباسمةضاده( 

قفل

ينتظئمإية الوئ، إلا أحد حفور يكظر ولم دمنه، إل W علتؤ صلا ؤإدا 
ويرادى•جاعه عله صلا علته يصل لم مى حصر لإف التم. عله محس لم ما 

ُرْصل وس ؛• اتير.؛١ أصحادس، مذ  oJLpمعله مد بدبك، باس لا ١•؛؛^؛ مال، 
بخةاإتالألأبجهاأل......„.........سوُإةادبملأيمج، 

عنوزد قد دام فإ حماعة، اقت، عل الصلاة إعادة أنكز لن وجه لا إذن: [ ١ ] 
عليهصل اثت، عل الصلاة اف الأنقانت ماذا مدؤة، نم فهم الصحابة 

حماعه.عليه صلزا أحد معه كان ؤإل أحد، معه يئذ لم إل وحد0 
معهم؟الصلاة يعيدوا أف للمصالئ يس هل ولكذ 

قولهلعموم بمس؛ قال،: ئذ ومنهم يكنه، قالات مذ العناء فمذ قولازت فيها 
ررإذاطجلرخالئظلإمحختنحيخماعؤهثشنههإِبمَص

ناه>ا،.

الاحريذ.مع يعيدها لا عليها صل مذ أف أي؛ الأف، الأوو عل والعمل 
التنامض،مذ شيئا المولمؤ كلام ق إف ونقوو: متلم، عم هدا ]٢[ 

نظن.كلامه ففي ثامله، واكانيه عليها؟ الحاعة بإعادة بأس لا إثه قال• أليس 

أدركثم منزله ق صل نمن باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١١٦ )إ/ أخمد الإمام حرجه أ ا
يدركنم وحدْ يصل الرجل ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرطىت (، ٥٧٥رنم)الخ،اعة، 
وحده،صل لن الخ،اعة مع الفجر إعادة باب الإمامة، كتاب ت اني والن٢(، ١ رنم)٩ الخ،اعة، 

الأسودبن يزيد حديث، من (، ٨٥٨)رنم 



اصضاه1ينيصالإئماسبجضو ٨٨

مرانه عباس اس روى ة '؛ ^٩١ عل صل دفن حز عليؤ الصلأْ داسه ومن 
عثؤ.مممى حكة. وصلوا د1مهلم ' مسوذا م عل اللمي. بع 

يمَلأ زآنت امحيدى■ ^١؛ بمم« محادة:ندنا؛_ تن تنب أم ئل نل 

أومعمرابه، مذ حصيصه هناك لكن أوإذا ميت، كل ق نق هذا هل لكذ ا ١ ل 
ذلك؟ساوت،أوماأيئ 

أJلإنولسضلضكلتذUتولمبجالفناهث: 
ماتقريب له إنسان لكن لو وكيلك المجد، مم لكنت، التي الرأه إلا جثازية 

فلابأس•مْ عل فصل ولم؛ئصرجنارية 
منعل تحل، للمقابر يوم كل هرج بحيئ مات ءر،كلمن تحل، يقال؛ أف أما 

ثنلث.فيه فهذا عليه الصلاة محصر لم وأنت، يقذ، 
القبور.إل ممرنا ليس وخدم، معناه؛ النبوي ]٢[ 

>ئاواأللف،با0 امتدلأو ]٣[ 
وهذ0تحديدا، ليس مصادقه— ~أتم،ت اتثاما وغ ما لأف القييي•؛ عل فيه دليل لا بثهر 
ولوبعديصل فنقول؛ هذا وعل مطلئا® فيه انوة فلا اماما وقع ما ®أن معروئه؛ قاعده 

امح-لكنالض؟
بنمعيد عن (، ١ ٠ رقم)٨٣ اشر، عل الملأ٥ ل حاء ما باب الخنائز، كتاب الرمن.ىت أخرجه !١( 

■مصلأ اييب 



مماو،اسائو)طباسمءضاسا

نحل

العائس،.عل الصلاة وتحوو 

والأولواجي، بأي ق لولكثا ما لدليل ثزط، حضووه لأو نحوو؛ لا ت وعنه 

.ء>م

فته،نايث، الدى اي التجاثيِفي ثنى الين. أف ابو وروى 
•^ ^؛١١منس أربعا. علئه وكم اأصل ق حم نحس 

علصلأتئ تصغ ص وأنث، مات، قد ١^ هذا لكن وإذا بماُل: ما أم^، 
مثلأمم، ض؛ ظ ^ م أذ مل أو توثد أف مل لكُتج إذا وأثا عيه، صل ؛^، ٤١

المرعل الصلاة به محدد ما اوبخ فهدا أصلا، الحال، هذه ق عله بالصلاة محاطس، 
اقيا•أوعو(

ماح،لا له افه انع ليت نقول( للتئج! يدعو أف محب الإنسان وصار ا،لدة فاتت، فإف 
يعدآ ر أمه هم ه البي زار فقد ته، بأس لا هذا فإل مأرْ، عند له افه وايغ همء، رر 

القحإل ثدهث، أل( الأف لما يس لا ولهذا الصلاة؛ عل كلامنا لكذ عديدة، منواُت، 
وعمربكر وأي( . الني عل محلا أن ولا ج.;ءته، عماذ الؤمنمأ أمم عل وثمل 

كجر؛.بأرمان مثا ماتوا لأقم ا'إذارْ؛ صلاه 
الصلاةنس إيه يقول،ت من )؛جوظ' العاو،اء فمن خلافج، فيها المسألة هذه [ ]١ 

للاسحباصؤ.لامحا للنغ ذلخا ب)محوز(؛ ها ق>ةآثئ ١^^، وقم الغام،، عل 

(،٩٧٦)رقم أمه، قر نيارة ق مبمثل ربه النيئ استدان باب الحنائر، كتاب مسلمت أحرجه آ ١ ) 
هريرةأي حديث من 



صقضاهاهمنيصاسمماسبجءنبل

منالطإء بعص إف حش عان-،، كز عل بمل يقول: نن همحآسئ العاإء محمى 
اليومهذا ق مات مذ كز عل الحنانة صلاة صل ينام أف أراد إذا القول هذا ي ايالعي 

الثىعن ترد لم فإما فيها، إسكال لا بدعة وهذه االسلمين، من 
الحاصر.بصلاة اكتفاء غائب،؛ عل يصل لا قال؛ مذ الطإ؛ محمذ 

محاثله مات الذي الغاني كان إذا و ومحال: محئل، نذ ذج الطإء ؤمذ 
يصلفاثه العامة؛ ا،لصالح مذ ذلك أفته ما أو دماع أو أومال علم إما لسالماث اق 

نملاكا اقاثؤر١ا؛ عل اي بصلاة كلها والحئه فلا، محإلأ عيه، 
لكذولأ'الصحائ، أبدا ه مات أكي. كز عل يثل لا الض.كان أف الشن ^٢ 
عنيء.عل صل اله عنه يئثط للم عنه، حفظ هوالذي وهذا الئجابي، عل صل 

وهوونفرهي، الملمتذ مذ المهاحريذ تم مذ فيه قا عليه صل إثه وقين؛ 
ذلك.ق شك لا مؤمن 

صلاة aJlpفصل بلده؛ ق عليه يصل من يوجد لم لأيه عليه؛ صل إيه وقيل: 
الغاى.

ومنفعةمصالحه فيه مذ عل الصلاة أما ميت كز عل الغايس، محصلاه 
عكيآلصلأ٥إكلأإ.الرسول من وتعس، محهذ.ه لمن، للم

م،ئالعله؟

كتاب،ومالم: (، ١٣٣٣رقم)أربعا، الختازة عل التكيم ياب، الخنائز، كتاب، البخاري! أحرجه ,١( 
نمحهبمنه.هر؛رة أيى حديث، من (، ٩٥١رنم)الخنازة، عل التكب،ر باب، الخنار، 



ةت1باسذو)بمباسمةضي(

إليه،هاجروا الذين للمساضئ وشر عناء فيه كان النجاثير أف العله إن ملنأت إذ 
^:تيلمبجكذسلأمحjعاليه.

قعليه صلا من قلثات مراث، بلد ي لأيه عليه؛ يصل لم ايه العلة قلنات ؤإذ 
شيحرجحه الذي هو وهذا عليه، يصل لم افب لعباد اللب عباد أنمر من كان ولو بلده 

عفليمعناء فيه مذ المسلمائ مذ ت م؛ قد أثه رجحانه ووجه ٠ سو_ثهر ابن الإسلأم 
العله،هذه فتظلغ منهم؛ أحد علا صلا انه نحمط ولم وعني؛ قتاو مذ للمسالم؛ذ 

عاليه.لميصل، النجاثى،أف وهي! الأول، العله ويش، 
الذينهزلأء ْما ودفذ هو، أين بمي ولم ^;■٥، و ل)، إنسانا أف فلو هذا وعل 

مرمئه نع أل من يل ما ذللئ، عل وبناء عليه، صل قانتا مصيره، أين يعلم ولم قتلوا 
لا؟أم علهم صل هل نعلم لا فهولأ؛ الصرب، ْع حرب)الثونناويئذ 3، ءتلوا 

المعركةق قلهي وليس لا، أم عليهم صلا هل نعلم لا لأننا عليهم؛ نملا أن فلابد 
عليهميصل فهؤلاء البلد، علا والامتلاء المعركة بحد ولكنه شهداء، إيإثم مولت حتى 

عليهم.لميذ الممذ واحد بصلاة المنص وينمط وجوبا. 
الغاب؛صلاه عليه يصل فهذا عنه ئد.ر ولم حياته مذ وأيس محقي مذ كذللث، 

عليه.يصلا لا فهذا عليه الصلاة وعلثت عليه صلا قد كان مذ أما عليه. بملر لم لأنه 
له.المأ هذه ق الصحيح هو التفصيل، وهذا 

عليه؟ملأ متى إل لكذ 

سه،مثه ولوبند دلك، علمنا مش عليه فنصل تزد لم الفريضة دامت ما نقول! 

(,٣٦٠/٥الأمحاراتاس)ظر:



^قضاه1نييصالإئماسبجءتبل

١^؛ابمس و تن ه بمو لإ ؛- ٥١خاش أخد  J،i5lكاف لإف 
خورعامين ابن ويال واحد. خانب لط لوكائا ما يأئبة حضورْ، يمكن لأية 

مماتا 

بمإماؤةأُش1تجش

يصللم الرجل هدا دام وما له، تقييد لا فهدا سبق، كعا الهز عل كالصلاة ليس وهدا 
المدة.ولوطالت عاليه يصل أل فلابد عليه 

أززاثاوطبعوا المطاح، إل ذموا م ئُت، إذا البلاد بعض ذ قائل: ئال فإن 
تمدهيذهب يم عليه، الصلاة ومأكان الدفن، وساعة افليت، اسم فيها مكتوب ييصاء، 

أثهوJعليلهلم ال؛تا. هالا أقرباء أماكن وقخروف الأئكنه، بعض عل ويعلى الأورا3، 
ؤثتوالعدد؟<، JLpمصثول أنه،L>^،، ينلئوا حتى 

أوعزالأقارب بإعلام لأإّز يمي: به، لاطّز هدا فالخواب،: 
مات،،يوم النجائي البي. يعى كا عليه، الصلاة أجل من مايث،؛ بأيه الأقارب 

٠.ءليهر يصلوا أف أصاحابة وأمن 
الكانإل ننمآ أف إثا فإنئ واحد، ه ي كان إذا خون لا ه الئواب: [ ١ ت 

الصلاة.ييغ أف ؤإما اليت،، فيه الذي 
ؤإذائزئت، عز أنة الصحيح أف وقا أيصا، هذا عل الكلام لما ني ]٢[ 

كانلأثيم؛قاؤةأئزينثزفالأضاكائ.
كتابوسالم: (، ١٣٣٣رقم)أربانا، الجازة عل التكبثر باب الجائز، محاب الخاري: أخرجه < )١ 

نيقهبغنن'مريرة أيى حديث من (، ٩٥١)رقم الحنانة، عل التكيثر باب اُبناتر، 



u^s  (على اسلأة اب اسدو)اس

نحل

صوو\ذ^وبذ

منوحزج حلى منذ عليه يصل ت فنقول عليه، يصل متى ثعرف أل لابد [ ١ ل 
هذاوعل أقهر، أرمه له ثم إذا إلا حيا أمه بطن مذ أف؛ترغ بمكذ ولا حيا، أمه بطن 

ؤإذالمسالم؛ذ، ْع ؤيدهن عليه ؤيصل ؤيهمن يمثل ءأوه أقهر أربعه بلع إذا فالمط 
ولاينلولالإظئ بمثل ولا الأرض مذ مكان أي ل ئديذ فإئه أقهر أربمة هبن، نمط 

الآن.ءليه،لآدهُلم:كذبما
مثهيكر أف يعد البل فقال أطوايه؛ حح ق حئا ليس والخنين 

ناماثه بمعنى التي فالحياة ُ الريح®؛ يه هيئح الملك إثؤ يرتل ررثم يوما• وعثريذ 
كنموالأشجار.موجودة صحيح 

كافناأو أنيا كافنا كان ّواآ بمم، ليس نذ سم(( ررثل بقزله: وخزج 
ذلك.أسنة وم١ كاام.لأة يهمز عمل أورلؤ ببانء5 مرثيا 

منيسسنى فلا صحمح، وقوله المعركه، معهد معوي رحم4آنت4 يستن لم  ٤٢]
لسعتيرنتوذلك العركه؛ ق قتل الذي المعركة، شهيد إلا الصلاة عدم ق الأسلميرغر أموات 

والءثلأة١^^، إلأ ثيء كل فيخوله ك، عفن قد ١^ شهيد أف السي\لأوو: 
كتابت لم عوأحرجه (، ٠٣٢ رغم)٨ اللائكة، ذكر باب الخالق، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

نء.بمثن.عود مابن حدين، من (، ٢٦٤٣رقم)أمه، بطن ؤ، الأدمي حلق كيفية باب القدر، 



^قضامهمهمصالإئماسبجءتبل

ير:دالإإذاس.زاصالأثل؛
•رووس عل ابوعبيدْ وصل ُالئام، عظام عل صل ة.محئ عمر لأل 

الدين؛إلا مغفورله لأيه شفاهة؛ إل هقاج لا العركة وشهيد للتئت، الشفاعه >اا مصي 
وئاءةئمخ ولم دين عاليه عئن يأل عاليه افه يمنح أذ مو اليثر. كان ولهدا 

يصلءاليهرُ ٠٨٠

إقبممحتى ٠ أحدر سهداء عل يصل لم ائة ه البت عن بش أيه الئاف؛ السب 
ظومبى القيامؤ يوم يبمث حتى نصاوعهم؛ إل بزيهم ثآمز المدينه إل بمصهم ئقل 

شابهالنىنلفها•
أيض١.١لأثر عر مى ثظري ودليل أثري دليل الأف فعندنا 
كعمهعليه ويصن، وت5س يعسإ، الئنة جم ^؛؛ثقغ ٠٧١الشهداء مى ذلك وعير 

ويصلعليه-ظمحايعثل،وتكس المقتوو حمط الناس، من 
ضعيف.فموله عاليه يصل؛ لا ظالتإ اكتول إة العاإإءأ من قال من وأما 

ابمض؛هدا عل يصل لم جدته عل صل قد كان فإل متر بعص وجد إذا ا ١ ت 
■ممهعل يصل، لم كان ؤإن منتقثة، ثنن ذا لين العم، وهدا عليه، صل قد لأيه 

ئخمعإذا أما عاليه، يصل فإثنا رأته أو رجلة أو يده إلا يجد ولم الحرب ل ثقي "كرجل 
•ابنيبا3،حمأ لأف لايصل،عليه؛ ا"مفإننا بعمؤر 

(،٢٢٨٩رغم)حاز، رجل، عل، الت، دين أحال إذا باب، الخوالأُت،، كتاب، اوخارى؛ت أحرجه )١( 
خئقبمثئ.الأكؤع بن سلمة حديث، من 

حامحدسثط من (، ١٣٤٧)رغم اللحد، ق يقدم من ياب، الخنائز، كتاب، أحرجه )٢( 
زهمحن.



ةت1وااسامربمباسلأةضاس(

^لأيصف؛وصخايئظنة
محمثطه.نثاةسم؛.

افبلرئول ثدكز حئ، ين؛ جهتة ثى وووجل مال؛ حالي بن نقد وص 
احمد.به احثح اشمة<< من عل ضاجفب إو صاحبئم، عل ءرصلوا اوت ممه 

علررصلوا البي.؛ لمول الثاس؛ مائر عمحا ؤبمل 
وؤكل إمام احمدأن وعن وحده. اأؤْنار( هناأمير ها الإمام الخلال؛ مال 

أ.ثا٥٧ وحطا ا-قلأل، هذا وأنآكر واليهم. 

بنصوجد ؤإذا عليه، بمل فلا حي بعص وجد إذا ألإ•' المق هوالتفصيل فهن.ا 
عليه.صئنا ؤإلأ عليه محل لم حمله عر صل قد كان إل نخوو( مثت 

إليه،اتتحيف أن ويتبغي القس، وقاتل الغاو، الناست من صنمان هدان [ ١ ] 
الين.لأن المزمئ؛ أمثئ هو الذي الإمام علهأ يخل لا الثلاثة فهزلا؛ اأدين، 

قلعل أد الئلول عل أحد يتجرأ لئلا لثثوجثا؛ وثكالأ محا عموبه عليهما؛ تحل لم 
نمه.

»طوالإماآفانهُبجمحا؛كووتي.: 
علصاحلأكلم«را'.

تسأل أ0 مدين نخص إليه مدم إذا للأمام فقغي الثالث،; وهو المدين أما 
مزكؤإلأ عليه، صل أحد صمته أو عليه، صل *يعم® قالوا; فان وماء؟ حلث هل 

عاليه.الصلاة 

(،٢٢٨٩رقم)جاز، رجل عل الم، دين أحال، إذا ياب، الخوالأت، كتاب، اJخارىت حرجه أا 
رمح.بمئ.الأكؤع بن ملمة حديث، من 



^قضاه1منيصالإئماسبجءانمل

فند

اشهنى:ؤ'هقيءمتيىقثلأمحوزا1ئلأةئللك؛ب؛فنو 
٢٣١^ؤاكمكث للبي ماَلكرنتث• ؤ ئ1حادةت وهاو ا ]اكوية:أخ[ا ه؛وْةه عق وإلآُمم أبدا 
ا[الاكوة:"اا ه معف أول لأْءكامأ فمثر؛=كيرا متعغثوأ ق

للضرونة،إلا الاسدانة عن اواس من ممئ لازممخ هدا فعلوا ازز ولوأف 
أنلأمضشنإذالمبجلبم.

مثالة؟ءيرثْ وهل المؤمت؛ن، أمير إلا الصلاة مى يمشر فلا 

أوعترهمأوعاي أوهاص أمير مى البلد ل كلمه له مذ أف ثرى الذي هالحوابت 
السلفعل الئتة؛ أصاب فقد الصلاة ثزك إذا 

منأفتههم وما الهلريؤ،، وهظع مثلا، كارجوم حدا اكوو ت يقاو أ0 بقي 
عليهم؟يصل هل لمئ الم

ركل يرى أف إلا اللهم عليه، يمل الإمام حتى عليهم، يصل يمم، الخواب؛ 
حى.فهدا الهلريق قانير عل الصلاة ييغ أف مثل مصلحه، عليهم الصلاة 
بم1واأف _^ LJمحور لا فإثه نفاية علم همذ المنافقتذ، ي الأيه هده [ ١ ] 

الدينبعد له بالامتغفار هتحْ عل يقوموا أن ولا لميئ، المْع يدفنوه أن ولا عليه، 
أوأثث.أباك كان لو حتى أئاكان، ماiئ هلثا إذا 

تعال!قال كعا الأمتناع، غايه شرعا ممتع ائه بمعنى ١[ لاكرةتُاآا ه •ت١كا١ى ؤ ]٢[ 
ثزعامستحيل ائه فمعناْ المممي الكون حاء فإذا تميم؛ُْآ[ }إره بن ئخث أف ؤما'كافِق 



٩٧هاباسادن)بمباسلأةضاس( 

[]اكو؛ة:مآا١ ه اوأمثعفثوأألثبج\و؛ ^١ ٠١٠ؤأكمتت ٥^٠ أمحي ؤ أومدراأومحات 
الوعاء؛ق منتد نإثه ارؤ المغفرة اممب مى طلب مثى المغفرة، افب مى بمللوا أن يعني• 

>أئمأيقوو; تعال واطئ الدعاء، و الاعتداء من وهذا شزئا، لأيئ U ع، لأنة 
لالأءراف:هه[.ه ألثملذت> >مهجإئذلأبجتم -ومحئبما روؤم 

أوابنكأوامكر أباك لوكان حتى [ ١ لاكوبةتّاا ه منف أزل ؤءحكانوأ وقوله• 
البئراستأذو لمد عغئثل، ش طاعه فهل>ا عموما، لسر، وهدا لهم، ستعفز لا ابنتلئ، أو 
٠.لهُ يأدف فلم لأمه ثنتعفن أف جلثعؤُ بة ره 

وحنن،يالشممة الناس، وأحي ، ^١^^^^٠١ الزمرل اض إل الناس وأئرب 
ستعفنأذ تعال اطه له يأدف لم التام المتقي الست، هدا وجود ومع الأم، اضحك 

عمهومع.ت، إ بين أمه، ولا أباه __!، الرسول شفاعه أف يعلم ولا امه، أما مع لها، 
افرسول وعى الإسلام عن اللماع من منه حصل عمه لأف اف!~ "سحاف 

الإطلاق،مسل عل مل لم لمر عئه، ق شمع ذالذلك، وأمه؛ أبيه ص محثل لم ما 
ذالذيعنه، همم، تم فكأنه ءدابا، الناسا أشد صتة يرى أنه مع عنه حمم، وإد،ا 
نارمن، صحصاح ق وكان حمق، ما كايه عدابا الناس، أمد ائه وهويرى عنه ، حقق
دماعه.طإ مل يعلان ضه 

—إ اطه —بحان له مأدف أمه م يزور أف ■؛3،^ افب مى ه التي استأذف وقي 
ثيء،كل مل ار؛نب ورصي لكؤرْ لأي لها؛ اعقر اللهم يقوذ•' ولا مرها عل يؤما لكن 
(،٩٧٦رنم)أعه، نر زيارة ل عيجز ريه س الني، استدان باب الخنائز، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

هريرة•أيا حدبنا من 



اسقضاه1همهمصالإئماسبجءت؛و ٩٨

وأتمقياصصمُ نكى اعتازا، نرى؛ عل وقف لكذ لها، بمثغفز أن بمكن ولا 
l^؟l،لها لإيظقنقكلني؛؛بام نن>لث؛لأماك،لضرض 

عليه.وسلامه الله صلوات 

هربي،أول كانوا ولو للمشرئ ستعفئوا أف يمكن لا كذلك، آمنوا والذين 
فإنهيصل، لا لكنه وطزعه، خدمته ل عنده الأبناء أعز وهو شص ابن فلومات 

وٍلائافبذأم،إوناولأأنينل>ه؛لأمهُكافت، لأمحوزلهأنظفزله، 
١^٠ماكاى ؤ تعال؛ قال فلذللث، حما؛ المؤمن هو هذا وأهواتنا، أمسنا طاعة مى 

لهمئيرث> ما بمد ين رق اولم، >كاما' ة فننيكس نسثغروأ أف ءامنؤأ وأكتجنك 
لاكوة:*اا١[.ه آلجمي سب أه؛ 

لاعنز نقا ؤ تحال: فوله ل كإ لأيه وانثغفز قيئصمُ ^١^ 
وماؤ الأية؛ نفى ل عنه اض أجابح تإبرامم:ا٤[ ه آل>ساب يقوم ت؛ ولأإ؛ومح 

الناسأحؤ، والأنياء وعدهاإثاُْه موعدة ءن إلأ لأيه إتثه_ن '؛اُىائمار 
[.١ ١ لاووة:إ ه ثيتث إنيوه-تنلآؤه نهء يبرأ ِش صدو أئة> لأآ بة؛ ^،؛^١ بالوعد يالوفاع 

المؤمن.هكذا العالمين. رب، يا رصائا عل مقدما رصاك اجعل اللهم 
يميلكن عليه® بالكقرفلانصل عليه ح،كمنا بدعي راكل عامه: عباره هل.ْ [ ١ ] 

لأنهالتكفمُ- -أي هذا عل تنهلق هل م اثكهمة؟ وعيث امحمزة البات.عه هي ما ق ١^ 
ميع؟جاهل لأيه سعين؛ لأ أو ءاl٦معاند 

أولا؟-jI كافر هذا وهل اثكمنْ؟ ال؛دعه ما وبيان: وشنتن تحرير إل تحتاج فالماله 



مماوااسام)0باسمةضاس(

صئلأص،ضنمحاسأء4ا'ا.

اسهدلا أحدت تال لووعهأ ييمولأهم' أحمد الإمام كلام كان كيف ائظر [ ١ ت 
فهوالاّزا* أنثع «ولأ يقول: أنه يمي أحب، من ؤينهدمحا الراففي، ولا ا-بجص 

منينح لا لكن كاذران، أنيا يرى لأية ومألأ يشهد ولا ا-بجص ينهي لا لووعه 
دولهم الذين الناس بمص لأف ووعه؛ من وهدا أحب، من ينهيمحا ويمولت سواه، 
قالثأف ينصو0 لا راكرى~ وهم بالمزيا أحمد الإمام ~بل بمواجل أخمد الإمام 

ربعربع ربع ولا العلم من بلعوا ما أناس الآ0 يوحد إ كيلك،؟ أليمن أحد، أهواءهلم 
حالمهممى بل أحد، أف يزصود، لا ذلك ومع ، ^٥٢٥أحمد الإمام عند ما 

المعاق.واممه محه، الناس نحدر صال، فهومتيغ 
بمركلا فهدا أث، رأيثة أورأي مول عر أحد اعرص إذا وأكئرث أقول إل ثم 

بالممارصةالناس أصل حنث الخهلآ؛  ٠٠^؛ياء فقد معك الصواب كان إف لأيه سيئا؛ 
ثننالخطأ كان ؤإف لالأئ-ْ؛وأ[ ه دإ؛ش بوآهإلميا أن رب ؤءيآ بإثمه ؤيبوء الخن، عن 

عنها.الختلآ تزثنح الإسلأمة للأثة \طآنئ ؛؛أو ٧٥١فاحمد. 
هدامثيغ، هذا صال، هذا محطئ، هذا قالت أحد ءارصه إذا ان الإنكوف أما 

بضأو عليه زد بض يتم لا حما الخن يريد الذي اف فالإنعنط؛ فهذا - كذا فيه 
فمدمعه الخن كان ؤإل بالإلم، باء فقد ّْم؛، الحمح، كان إل للب الحمد ؤيقول،• عارصه، 
ألخاحموف م ثو، أخد زة إذ١ مثأد أف ذ أن:ضي من وبدلأ d، نبت 

١ألما حمسي من أسلم أف مئة بإؤم آبوء أف من بدلا الأف فأنا أوأقل، مثلا 
زدإذا الناس وبعفن المحم، هذا من به اذ الإنسنئن الذي المل أين لكن 



اصقضاهاهمهمصاسممأسبجءن؛ل

ئإالأوراى، هات والهاJلم، الخإر هات فه، يا و٠الث اممح، داطه~ ~أءوذ أحد عليه 
سافيإ المل| المنحن هكدا م عليه، أيماى ذاك م الثاق، اودعل مى يكثئ قام 
جربمنهم واجد فل ومريدي، راد عل بممر الأمر وليت بعض، عل بنصنا يزد 
يفعلوذالأتباغ هزلاع أن يزصى لا البيع هذا وربا ؤيتهاوثوف، يتهارقوف أحزاب أو 
الرحيم.مى ؤإياكم يعيديا أف اطه أو نلكي مثلوا، ما 

الصحيح!الحديث ق حاء كإ بالتحريس، إلا الأمة -!ذه لما ان الأنوحد ما 
هداسهلم«راُ إالتأحريش ومحن الرك، جزيرة اأصلو0ِو بنبمْ أذ أيس الشتطاف "إي 

التحريثب،ي بممرقوف صاروا فيها ؤيممرهوا الأصنام يعبدوا أف مذ بدلا التحريس 
واجي•مدأكل ايوم، الناس ثئ دمع مذ ثربجا ف و؛ع ولذلك مشكله؛ وهذه 
الأتلع،بيذ القتال ؤيكون آحروف، عليه يبعه ثم معم، أومنهج معم، لانجاة أو ثمول، 
الخ3لا.من وهل.ا مصالح، لا ذلك— أشثة —وما الأساغ لكن الرؤوس ورثا 

فنبيه،الهي معه كان من إلا معم شحص ومنهجنا طريمنا يعلى أل يجور فلا 
مليم؟أوعم هومليم هل صاحبه ؤمنا الذي المنهج هذا هل وننتظر يروى لكذ 
الثلف؟مهج أوعم السلم، مهج هوعل هل 

>يقعي عل كان ؤإذا الب؛، يع أف المزمن عل عيطي،ظلواحي كان إذا 
المدوء،وهم الأمة، حم فهم الثاوف_ؤ؛ طويئ يح أف أيصا المؤمن عل فالواجب، الثلف 

عكيل.اطه أراد هكدا لكذ 

رنمالناس..، لفتة مراياه وبعثه الشيهنان نحريش باب القيامة، صفة كتاب ت ملم حرجه أ ا
هتهبمئه.جابر حديث من (، ٢٨١٢)



(الين باب اسانو) هاب 

اجهسعل يصل لا أس، ناصح اوا< عل أحمد الإمام كلام أف المهم 
رأيه•عل الناس نحجر لا أحب، مذ ونئهدمحا عليهإ بمل يقول•' لكذ والرابجي، 
بعضوق المزو من ثيء ق الإسلام يطهزوف الLانيول قائل: قال فإذ 
والمتزاتزوالمتفيص عنهم الشهور لكن الصلوات، بعض سهوي وربا الكتابات، 
*)لأع؟مثل عل يصل فهل يتطعون، با ومحاربته منه، والتتضر للإسلام، كزاهكهلم 

يئهدوذالمنافس لأف معنا؛ صل ولو عليه يصل لا نثامه علم من فالخواب! 
ءثوامحلأْؤئم.الرسول مع الصلاة 

فإنقيل:ضنممذِك؟
منأومنيقال;مع انناك5ئمنا الإل المشكله فالخواب;إذ 

نلكوأيه كمريه، إلخاديه متطزمه علناسه هناك لأذ الهلريو هذا تقئ إثا أنا ت فقال 
ينلكيريدأذ فكأئه الملحدة، ١^١^٥ العلمانثة هذْ من الشيان، ليتتثل المنللئ، هذا 

صحح؟النهج هذا هل لكن سبيفن. سبيلا؛؛ن 

الإسلام،إل الكافرة، الملحدة العلناث هذه مذ ينتشله كان إذ يعم، 
حترا،أراد نقول،ت ربا فهذا اباهل، الأيمن، بمد صحيح إسلامي أدب، عل كلامه ؤثبي 

رحللكذ -ذحو*\. به يقلى ثل بجاهه، ومحيذ ؤيتصدق، الخاعه، ينهي كان ؤإذا 
ينكزأذ اله ثعرف ونحن المحح، هو ؤلريقنأ ؤيقول! الثيء، هذا منه يعزف لا 

ثيءفهنا الدين، ند إل ذلكا~ أسته —وما والأد؛اء الأدنم، يمول توثل لكذ الأدياذ، 
ثان.





 Luاسالور؛؛؛ub  اسازةح4ل)

اثعإدا ئاوت انه منهود ابن عن ووي لها مننوف؛ ا"بموْ حمل والرمحعِفي 
بمأنممز،لإنهينص ٣

متصور.بن سعد رواه التانة> 

رأسخ س البمز كممه عل البمرى ١^^ مايمه محصع يبدأ انه وصمتئ 
عندمذ البمرى كتمه عل البمى مايثتئ بمع يم رجلته، عند مذ ثم اثب، 
بجا١لبمب• ثى ثم ص، 

س:اةاأؤنيلإسل

يأف مى اللمي. لأل إًللأى؛ واردة عثر هذا ل للرجال الرأة جمق فأصل 
الماءُااكائز.

المولثساقها الش والممللأت صعيف، هذا ٠ ابرمحت مول أف فالحابل•' 
فُعلإجالفيالخنا:ز.

اكومةبالقائمة الإنسان يدا قو\و؛,( أرح له الت عليه الذي السرير ا ١ ت 
قالموحزة بالقائمة تأحد يتأحر ثم أيقا، والميت الحامل يمئن عل فتكون البمرى، 

بمارعل هي التي البمرى اهمير يمابمؤ فياحذ الميت، رأس إل يعود ثم الكاف، مس 
يرجع•ثم الحامل، يحار عذ وكذللث، اليت،، 

لأبدصار بالأوو ^١ إذا لأثه الزحام؛ مع سئا لا الغالم_،، ق أيخز وهذا ]٢[ 
يأخذأن بعد فهو الثاييه الصمة أما ناما، يكون مد وهذا رأيه، عد من يذثب أف 

١^.اشزى،نأباص باأ3مةاونى:س؛الأخ0 
اخمالخرفى)صلأ(.



سقضاه1همهمهعاسممأصبجص

محْ،وم مائه، بن نعي عذ وروي يحس• العمودين بتن حمل ءإل 
الزيراعئودي بى حملوا الرب؛رأثم وابن عمر، وابن 

>مضا.ص،ظِنصمح.:^ئالإمجومخا،كنو 
مممقرد1بآكم،ا عن وصاُووك هشؤ دلك عتر وإذئآكن إثؤ، يثدموي هحيٌ صالخه 

ثيزذيمبمحها•الإحن،ثمحصها ق ولابمرط علته• 
محل

أصئد_،توهوعقثلاية ثتة، الخنارة واؤخ 
ويتصرف.يصق أذ أحدها! 

لكنومحملها، محنهإ ؤيكوف المايئتم، بتن من محمل أربع، ثواتم له الثريث [ ١ ] 
مثلؤيمعل أحد، ساعده أذ إلا عليه، ماما سيكون لأد4 محوي؛ رجل إف بمثاج ُل'ا 

نهلا.يكون أن فبمكذ فنله، 

منطزما منهإ واحد كل اثنان، محمله أذ يمكن واسعا الثرير كان إذا وأبما 
فلاممنضقا كان إذا أثا وامثا، اي كان إذا فيا هدا لكن الزنط، ي وهم ١^ 

كم.كيفا ض زخام هاك كان فإذا لأذنه، ليستح هدْ ذؤ شل-، ذاجئ إلا 
الخيول؟ئال،ئائل:مايممقضمكمحئثا فان 

اللوكإلا الخيوو عل ١^ لأثركن ولهدا و-و%ل نم هدا فالخواب،: 
ممب——والحمد أصحت، الأف لكن العسممم• بالحنارة يسمى ما وهدا والأمناء، 
موجودة.الثثارات 



اء«لاسازةوادوهز، اسايورباب ئتاب 

أفمريرة ابو وزى ج يدس؛ حتى يقث يم الهز إل يبمها أف الئاف• 
سهدهاوس قثراط، هته عثتها يصل حص جناوْ شهد ررمى هال؛ افه. رسول 
العظيمينا<ا-ئوأن ررمثل هال؛ القيراطان؟ وما قيل؛ . ٥^١^٠١هته يدس حم 

ثممزه.

رويااسيت، له ، ٧٥١وينأل لة، ينتعفؤ الدس بمد يقم، أف اكالث،ت 
السيت،له واسألوا له رراستغهؤوا وهال؛ وهم، ميتا دس إدا كاف انه السل. عن 

هامحالآنبم1ل«ززاة1دوداثدااو

محأحٍكمااانتغفئوا الخدين،؛ لأف الحديث؛ بلفظ أتى ا،لولمؤ ليث، [ ١ ] 
وهداا، لأخيكم ررانتذفئوا ذد>و\ييموو؛] اسممهناف، فيه وهذا ' اشستإااا له واسألوا 

ستنفزوال.أف يوحب الأّتُءلاف 

الإنسانأن ذكؤ من وي ال^دكان، بمه أي؛ بمآل« الآن ا>هإة وهزله: 
بمم-يتظث الثلاجاُت، و نح-نلوف الدين هالأمواث، هدا وعل بمأل، لا الدس دل 

محنولأيالأئ،ولأبجللمِس
عندالبشارة لهم حصل قد لكثهم الثعداء، من كانوا القبور)ذا لأهل يثل ما النمم 

وندئهب.نوهب إل لمتصلوا لأبجر هلا؛ الأن أثا ا،لوي،، 
إلإيْاوه يمكن ولم فينة، الق البخر ل الأمان ماُتف لو ذللث، عل وبناء 

محتل١^- -ل او؛خر ل ؤدهن عليه، ؤيصل ؤتكئى، ^_J، الئاني 
حديثمن (، ٣٢٢)١ رغم لف،، اكر محي الأّتغفار باب ا-اكاتز، كتاب داود: أم أحرجه )١( 

;محئنبمته.ءث،ان 



صاضاهاششصالإداسبجءئيو

القبيت،له يسأل لكلدهن، يعتمث البحر ق ؤإلماوه التحر، ق ينمى م ونحؤ0، كحجر 
وئ11نئثل.

الاراد_ا؟عن  ۶٧٠١يتوب هل فيقاوت -يا، يلعز المسأله وهدم 

المسألة.هده ق ثعم، والحواب! 

الثي؟ت أونقول أنتع لأنيا الثئارة؛ مدم هل ابناوة خمل ق ئائلت قال فاذ 
شديد،أوبرد المشمى، كقلمة محاجة - إلا حطأ، السارة عل ا-محثارة خمل فالحواب; 

ووتكو0المثثئوف؛ لسؤع هوالثتة؛ الأكتاف، عل فحملها ؤإلأ أومهار، شديد، أوحث 
صار^١ لكن والولائم، الزهاف، كحال الخمل حال، سحي ؤلئلأ به؛ نروا لذ عإرْ ذللث، 
بأس.لا حاجه هناك 

مذيزوره؟سلام اتئربمع وهل الدهن؟ \لمإبوذ حكم ما قائل• قال فإذ 
حديث،إلا فيه ليس لأية بصحيح؛ ليس فهدا الدمن بمد التنفذ أما فالخوابرت 

علفثقم، الأمتغفار، يس إثإ ١^،^، بمس ولا وهوصعيم،، ُ رمح.بمثقر أمامه أي 
ي،ال!يأ له، ١^; \عأ له، ١^; الل4لم له، اعفز اللميأ وتقول: ١^، القييد 

ثلاثارآ'.دءا دءا صإأش'محغكانإذا اثثووأ لأذ وتنصرف؛ تته، 

الروادمحع ي الهشي وقال (، ٧٩٧٩رقم ، ٢٤٩)A/الكي انمجم ق الطران أحرجه )١( 
( 0 /T  :)صالح.وإسادْ (: ٠٢٧ الخير)آ/ التلخيص ق الحافظ وقال أعرفهم، لم •بماعة إسادْ ق ٤

عليهتفسد لم جيفة، أو ر قل. المصل ظهر عل ألقي إذا باب الوصوء، كتاب، البخاري: أحرجه )٢( 
الثرك؛نأذى من اش. لقي ما باب بر، والالخهاد كتاب لم: وم٢(، ٤ )٠ رقم صلاته، 

إْ.بمتناعود مبن اش عبد .؛، jjb- (،من ١٧٩٤رقم)وايافقن، 



باسامادابح4لاسازةواسم(

بصحيح.ليس فهذا يلقينه أما 
فاو4أصحابه عنه ايصزفن إذا او4 ورذ ممد ينتع لا أو ينتع الت كون وأما 

فزدروحة، عله اش رد يغريه مذ عليه تلمم إذا انه أيمات وورد ذعالهمراُ، منغ ينتغ 
قيأقث؛أرُ

فيإإلا مطلما الأموات أئهز مذ فمنهم ووسط! ءؤؤوأ هذاثين ق والعلمإء 
همغينمع أصحابه عنه اضزف إذا الرجل وكساع ٠، بموُ ق لرص قل كساع درئ، 

التثعد ابن مال الذي ذاوي أي حديث وصعموا فقط، وزد ما عل متصز ومحاوت ينالهم، 
اطهفإف عليه وتلم ي،رمه م صاحس، إل حاء إذا الرحل وأف صحيح، إثه لآئهآئقر؛ُت 

.^١٣ؤيزد روحه، عليه يزد 

المترعند زحلأن حلمن لو إيه وماوت الثيء، هذا ل بالإ مذ العياء محمذ 
منالخة.فيه أيقا وهذا ثيء، كل ينع وجنلوْ الميت، تمتهعا ثي؛ ف، يتحدثان 

الموجةإليه.الخطاب ينتع اثه والصحح 

كتابومسلم: (، ١٣٣٨رنم)النعال، حقق يسمع الين باب الخنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
لآ.,ءنئ•أس حدث من (، ٢٨٧رمم)'والنار، الحنة من البت مقعد عرض باب الختة، 

ؤإمإعيلالأصم الماس أي مصنفات فيه محمؤع انفلر: حزته، ل الأصم انماس أبو أحرجه ( ٢١
(،١٣٩رنم)القواد j وتمام (، ٥٨الجروحن)٦! ل حان وابن ٤(، ١ ٩ ٢، ١ رنم)٤ الصغار 

تههتن.هريرة أب حديث من 
ابنحديث من (، ١٣٧)٠ رنم القبر، عذاب ل حاء ما باب الخنائز، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

لآ.بم؛ا.عمر 
(.١٨٥/١)٤(الأّتدكار)



سقضاه1نينيصالإئماسبجءتبل ١٠٨

وعمروأنام س الئي رأيت مال؛ عمر ائذ روى ة أئمحل؛ أمامها والمثي 
الثمؤغ.يقدم رالثائ ثها، مشناء ابوداود. رواه ا-يناوة. أمام ينثول 
كن.منها هريتا ض وط 

السيعن شب، بن المغثزْ روى ل؛،ا حلمها؛ ؟كوف أف ثالثنة راكتا كاف نإف 
صحح.حد.يث مئهارا ثاء حيث والاذى ابتارة حلم ررالراكب هال• انه 

ركبما ه الئى أف يروى لأيه حاجة؛ مذ إلا كيها الركوب وثكرْ 
أفسمرْ بذ جابر روى ئ الانجراف؛ ق بالركوب بأس ولا عند• ولا نارة جل 

حنن.حديئ هرس• عل ورجع ماثسا، الدحداح ابن جنارْ ايح الأي. 

فنل

ثةينتحب  ٠٧■جناز٥ به مرت ؤإل محثها، عند يقم ثم مجألمنر اسمها ^١ 
القتام.

ابثازةقفىإمح:راىاتي.:»إذانأىأخدئا بمُ:صي؛كنل 
خشئثه«نؤاةس؛.

وهدامنلم. زؤام هعد. يم افه. ننول هام عئ؛ لمول أول؛ والأول 
ىسغلآئلاااب

لهايقوم اُه فالصواب! الصوانم،، حلاف المؤلف احتازْ الذي وهدا [ ١ ] 
يانالخواز؛وةن،أئالأننفيإذاصتبه، 

خهبمن.عل حاويث من (، ٩٦٢)رنم للجنازة، القيام سخ باب الخنائز، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 



والوهن(اسازة حعل اسانزرباب هاب 

ووىلكا الأ-ءناق؛ عن توصغ حتى محلس أف مكنه الحناوة مع مذ مأثا 
رواهتوصغ،ا حس عئلز 3لأ جنارة ثخ رامن اممه رمول محال مال! ابونعيد 

•صمحنثاةمئاJإ١ا 
لهاالقيام وق ٧، يقوم أف فالثنة للاستحباب، هو ؤإثإ للوجويت،، ليس الأوو 

السقام وقد -بما، مباو عنو حالنا القاء ق ليس ما القين، وحضور الاتعاظ مذ 
٠.معاااا للموت رزإل ^١^ يبمودي لحنارة ءفييآلصلأْأقلأأ 

لبيانفهو قيادقلأأنأصمُ اوئوو ئئود وأثا القيام، استحتاب، فالئواب: 
ا-بمواز•

ثعارصقاتل؛ يقول قد لأيه هدا؛ بثل ق الثنخ إل بمار أو يثني لا ايه عل 
ممذ النحاوص رض لو هواخ.ص•' وهدا هوله، واةدم وهزله، اتي. فنل 
المعودحل يمكن إي إطلاها؛ بوارد ليس هذا ي التعارض لكن لأحدثا؛^^، وجه 

علبيانا-بمواز•

حتىيقوم أف وهوهاعد اُئازة به مرت إذا ان للأنينبغي ايه الآJا• والخلاصة 
ونحلمة.عده ن مو 

قالوصع اراذ وليس الأرض، ي الوصع بالوضع الراد أو يتئ وهذا [ ١ ل 
وضنت،أما فلورض للدهن، الأرض j( ئوصع أف قالوات الفقهاء إو م المم، 

تيعني هذا، ق يوحل فلا الحاملى لتاو_إ وضعت، أوأنبما الننس، عل اإقثارة لإصلاح 
للدن•الأرض ل رصغ أف إل محيا النهي يثى 

خ؛هبمن.جابر حديث، من (، ٠٩٦ ) رقم للجنازة، القيام ياب، الخناتر، كتاب، ت لم مأخرجه ( ١ ) 



سقضاهانيشصاسمماسبجضو ١١٠

١^٤ض رربينا قاثث: ج أم ززت و الآ1ئزااا؛ ؛ ٥١^٤ ١ص 
ا-ئائز«ئممقه.

ارلأيوثويضائتءعُقال:
أبو^١٥ دار« ومحُ بصوت ا-بمناوه 

أتىم الحنائر® الشتاء اتاع ررؤيكرْ ،^ ١١٥زِمحهآإثق الولف اش! سحاف ]١[ 
 ،^_،A<،حجة؛له لكان الحديث ُآحر أش ولواو4 حراما، يكول أل فتفي وهدا النهي، ؛

)رمبخمي(راآ.مأ،قاك:
ذك((دووضألامس،مْع  ١٥۴وي قالوا: 

الئئوJإف لالجائزقالوا:  ١٥١^٤  ۴٩الدينقالوا: لأف يس\وئنازقة؛ 
مجشاتتيشاُت،((رآ/

منها،وممه منها، ظس فهدا علينا® يعزم ررولم ئ.بمها: عطثة أم مول وأما 
إلوهدا كان، ما عل النهي بقاء والأصل عفييأدقلأ0ؤمُ، البي ثي بمارص فلا 

منعليم: به اه ما المفاسد مى فيه محمل الحنائز اء الناتباغ لأف أقرب؛ الصواُب، 
ووعرذه-لصفتي ودبجأ ونياح، احتلاط 

وم.الخائن الثاء امحاغ إف الراجح: القوو ١،^أف 
قيوجد ما وكدك بصوُت،، ئتح فلا الماحة صوت فهو الصوت: أما [ ٢ ] 

كتابت وسالم (، ١٢٧٨)رقم الخنائز، الماء اوي1ع باب الخنائر، كتاب المحارىت أحرجه )١( 
(,٩٣٨)رقم الخنائز، ادباع عن الماء ثهي باب الخنائز، 

حديثمن (، ١  ٥٧٨)رقم الخنار، الماء ١تياع ل جاء ما باب الخنائر، كتاب ماحهت ابن أحرجه )٢( 



١١١مم1باسام)طبح«لاس1ذةزاسمح( 

قفل

؛•ق.^١ دفئوا وعمر بكر وأنا ه البي لأف البنت؛ ِفي الدس وبجور 
هدالكذ بام، ثع لا أي فظاهت الائ وأثا والمنام، الئوو اللأي بعض 
أفملأإز المفنمة حاطكال0لي محاك كان فان حاط، محاك لمثي إذا ب،ا ئثد 

لأجممحتاجوللهذا.ينثحبوامعهمبزاحا؛ 
بلكير_ة، مفاسد إل ؛؛3؛■^، اليت، ق الدس لأف وذلك، ثفو؛ المقاو هذا وق ا ت١ 

كبمتلواررلأ قال; حث ءفييأقلأْؤئم؛ لال3سوو تعصيه اليت ق الدس لأف نقول،ت 
معنيان!الخملة ولهذْ ٠ موراا'ُ بيوككم 

أخدمحا;لأثدفنواء؛ها.

^ابجلأام1لأنيافيها.
صحح.وكلامنا 

١^،؛األى ولوعل عباذيه إل وى ه، إل ثنيي الست، ل الثم ولأة 
الرنةإل يودي ولأثت الساحة؛ ق جعل إف اثت، امتهان إل يودي الين ل الدس ولأف 

بالقبور،الاتعاظ وعدم المالأة عدم إل يودي أو ودم,هم، الصبيان من والخوف، 
مسده.وكلامنا 

٢(،٠  ٤٢)رقم القوي، زارة باب اياماثه، محاب داود: وأبو (، ٣٦٧)T/ أحمد الإُام -محرجه أا 
اسمابباب ونمرها، السافرين صلاة ى1ب مسلم: وأحرحه خ؛هبمئ. هريرة أي حدين، من 

مقابرار.بيوتكم نحعالوا ارلأ دلفظث (، ٠٧٨ ) رقم السجد، ق وجوازها بيته ل النافلة صلاة 



اسقضاه1ينيصابمماسبجضل ١١٢

دفنؤإثأ الإسر. أصحابه يدفن كاف البي. لأف أيصل؛ الصحراء والدينِفى 
مالثص ي، ي ذبك ذف°لأ ^١، لإة قغد آذ ■^١^ ^،؛ ١ق 

عليه.مممق لأأ.بمها• عائثة 

،ilيردوا أف أحب يشهدي أمر ه البي لأف مصرعه؛ و الشهيد ويدس 
وابنواشانح(، أبوذاوي، رواْ المدينه• إل حمل مد بمنهم وكاف مصارعهم، 

صحيح.رمحاوI والرمذي• ماجة، 

المحل.ورهدا مذ ^١ ويه، ذقن فان،ا وسلم وعلأله عليه اش صل الض أثا 
دفنإلا مات ض مذ ررما انه! أيصا ورذ إيه ثم منجدا، يتحد أف من حدرا الكبثر؛ 

عليهاض صل الثذ عر ي يأق لا وهذا آحز، سبتا أيصا هدا فيكوف نص«رأ' حنث، 
وسلم.وعلآله 

وعلعاليه اه صل اللمذ لأف حصاصهإ؛ مذ أيصا فهدا نعه صاحثه ذمذ وأما 
وأبوتكروعثؤ،آنا اردمتح دائنات يقول فكان الرجلي، لهدين قريتا داؤا كان وسلم آله 

العز،ق وصاحتيه الدثتا، ق صاحثه فكانا ٠ وءمرااُ وابوتكر آنا وجئت، 
يالنةالولندكزة عثا سصب، فهدا المحثر، ل الأحر؛ ل صاحبيه وصيكونان 

ه،مهومذحصائصه•

(،١٠١٨)رنم نص، حث . الك، دفن ف جاء ٌا باب ابنائز، كتاب ااار٠ذيت أحرجه )١( 
نمحهبمتن.بكر أي حديث من (، ١٦٢٨رنم)ودفنه.، وفاته ذكر ياب، الختاتز، كتاب عاجه؛ وابن 

(،٣٦٨٥رقم)خ؛.بمتن، الخطاب بن عمر مناقب باب ال؛ي،.، أصحاب كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
عنه،تعال افه رصي صر فقائل من باب عانهم، تعال اذه رصي الصحابة فقائل كتاب لم؛ وم

ت.بمن؛اااعباس ابن حديث، من (، ٢٣٨٩رقم)



١١٢مماباس1ض)بمبيالاسازةياسمح( 

والتتولآ-ماء أدى لإثه مآ5ئوه؛ حاجه بم ب1د0 عتو إل اللت وحمل 
لخترئ1بمةااا.

لأفالميرة؛ ل ذقن أوالتت ض' و الدهن واويانِفي تاثغ وأل 
ٌايطادلأتجزإتماق.

وجع'• إمجاودؤآما ليمع الثا-ةول؛ فيها اش المئير1ة ل الدمن ثيستحب 
سز;انمثمحنحامحا.

علوالأج اكن عل الأج من فته ؤا الزثف قال ك،ا هدا ا ]١ 
الناسءهتاو أو مثل صروعام، بدلك يئصل رد،ا ولأئه ؛ ١١٠٥^الدهن وثأحم الميت، 
وأفالكراهة، بعدم قلنا فإذا المع، ق يدمن أف يتمثى هكلأحد البقع، ل الدهن 
ميعلأقل اعقر ®اللهم عثءاصْقصمت اللمي قال ك،ا المنغره لأهله ين-جى محل القع 

يئنإنسان كل نقول: ^١ اللغ'ئها؛^؛؛ ^١^ ^ ٧١فلوقظ الغزئ«رآر 
الذيالثش للمكان اتقاء قله؛ بأس لا فإيه كمر بلد ل كان إذا إلا بلدة، ل مايت، حنث 
ات5مار.مور عن السّ؛، قثوئ ممثز أل محن آنه مع الأ5مار، أموات به تكثئ 

يمجاورمحمينتفع والمحالحول وثمن، إل محتاج لأثه ثظر؛ فته هدا ]٢[ 
أقتتما أو تعليم، أو مني، عن ش أو بمعروف أمئ منهم محثل قد لأقم لدثا؛ اق 

ينعم.والثان يعدب أحدمحا واحد م ق اوحلان يكون قد فإثه الأحرة ي وأما ذللثج، 
وأماواحد، مكان ق المحالحتن جع من المولث قاله ج رجة لا اية فالصوانج: 

الفارق.مع قياس هذا إف لملنا: وعمن، بتكر لأب حرى بعا محج لوالحج 

من(، ٤٩٧ ) رنم لأهلها، والدعاء القبور دخول عند يقال ما باب الحناتز، كتاب ملم؛ أخرجه ( ١ ) 
لآغؤبمئهأ»عائشة حديث 



صضاعانييصالإئما'صبجحن؛ل ١١٤

ومحال؛صحن؛ مقلعون بن حز\0 زأس عند رك . السئ، أو ذوؤأ وهد 
أبوذاود•رواْ أهل٠١ مذ مات مذ إله وأدفذ أخي محي :بما  ١١١٣١١١

نبقررمذ هأ الثذ يمول الثابى؛ مدم مسبلة ْفذة ائنازل ساح نإل 
بتمحا•أييغ السبق و انتويا ؤإن بؤ،، أحو محهؤ إله بمي مالم إل 

ئخم:ءالأئل،محمحمح5إلم
الخبم؛طكالآنضا'ل

علانأ.أجعل ناءيض؛ 
هداصار لإ إذا اثش لأن وذلك ي؛ عل ه ئذوُ لا صحخ، ٥^١ ]٢[ 

فكذلكبرضاه؛ إلا ١^^١ ق أحد ست، أحد يناقذ لا فكإ احت3ئاصاته، من الكان 
هبرق رجلان نحح أذ محور فإيه الخاجه ذعت إذا إلا اللهم احد، عل احد بمتر لا 

واجب•

ؤيكوذآحز، ثدهن أثام وبعد اثث، دمن مقايئ هJاك هائل: قال فان 
أتجاظكلالأجساذ؟الأئلنمَي،نلهذافيئةثخدثا 

تكوفالأراضي بعص يعني،؛ عتتلمؤ، الأراضي وعترها، مكة ق فالخواب: 
وبنصهدا، ثاكل هلا بارئه تكون وبعقها بزعة، والعظم الثخم ثاكل حارة، 
طويلزمان من دمحتوا اناص وجد فقد له، صحة لا وهدا سنة بأربعين يمدرونيا العوام 

وُثومهمعظامهم تكوف للهواء محنوف ما بنجري لكنهم عليه، هم ما عل ووجدوا 
هته.



١١٥اسازةوااد،تذ،( ح4و باب ةت1وااسائز) 

حميعا،و٤ئمعو٤يم كالمتو مكان ق يوفنول وهم يعيدة أنمه قممي نكه ل أما 
مآكهل ممرة أوبئه محمل وكاُت حدة، عل واحد كل فروق هناك معم مكان ق إلا 
إيؤيقولوذت الواحد، الوم j ياكاُتج الموش يكوف إيه ئالبمتح4م؛ حتى سبو، ما 
قلةمع هذا واحد، الق، اليوم ق يموت يعن_يت ألخش ومعنى البلاء، رئ المش إذا 

هذامصعوق مورا؛ يئمروا أف سطعوف لا صاروا العظيمة الأوق ْع لكن الناس، 
فيه.الأموات ويضعوف القبو، 

يأتواأف لأجل كالّورؤ؛ برعة يئلمة ثقا عليه يمعوف إنأم أيصا! ل ؤقيل 
للحاجةوهذا حديد، من ويدفنول القبو، هذا من جهة ل العظام يزصول ثم إليه، 

'•١^١ يوم واجب م ي الموش جع البئ. لأف به؛ بأس لا 
شهور؟عليهم ص بنضهمإذا هوى ين، محوروصعأكومن هل هائل: ئال، فاذ 

نمىإذا ثم العم، يعئقوو( ابهات، بعفن ق أيما وهناك عور، لا فالخوابت 
تجدهاولهذا آحر؛ ودقوا حمروا دعيثْ، زال مد اجن أف جأ لكن بعيدة عثر مده 

قور.لا المؤلم، كلام عل وهذا طماتر، 
للمور؛أماكس هناك يكون لا فقد التلدة؛ كفليم الواؤع ق عنمح هذه ثم 

 Jالخال.شذ0 مثل إل مصهلنو

الأياء«ألخثائ ءام أن الأنض ض خز؛ اشَ )رإن قولهُ مجذ:  J15فزن 
صلاحه؟عن؛ ذلل، سم لم أنه ووجد للزجلي حفز إف أنه الحديث، هذا من يوحد هل، 

من(، ١٣٤٥رنم)واحل.، نر ق والثلاثة ١^■؛^، دفن باب الخنائز، كتاب ت البخاري أحرحا< )١( 
رمح.بمنئ.جابر بثا حال 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ١١٦

نحل

سقال: ر. الين لأف نتنسبمُ ١^ شق يثئئ 
الحسلأل الصدو؛ إل يعمق أحمدت محال داود• أبو رواه وأعمقوا،( وأومعوا 

ثقاَلظه. ذبك من أكو شقه ق زلأن ذِلك، لكنا بيين زائن 
ا.وسطهل قامة قدن يعمق الخطاد_،أ ابو 

الكزامة.-بمده ■ي عن حرج أثن الكزامة مى هدا يكوف رثا ثتم، فالحواب؛ 
مئةمئد هو كا ووحد شى ئتز حفز لأثه إطلاقه؛ عل هدا هل قائل: قال فاق 

به؟الدثا وطارت البلدان من بالي ق سنه 

وهدايال؛و>واءلامأللممامات، فالحواب:هداتج,!يناص؛ 
وقالالعقيدة، ق معه تاظز لما ' و1مثهرابن الإسلام لشيخ البطائحك سيخ قال 
الحي.فهوصاحب النار عزله لم فائنا الماز، ثدحل سنمتحن، لهأ 

حتىالناز ثدحل لا أذ بشرط لكي ماح، هناك ليس الإسلام! ئيخ له فقال 
لأنث١^؛ فايم الناز، دخئنا أشنا ونقثا ام ق ١^١ فاذا ١^، ق شز 

فهؤلأءذللث،. له فقال لهدا مطن ^؛؛٥١٥ الإسلام وسخ النار، صد بثيء مسه طل قد 
يكوفأذ يمكن ولا الإسلأمثه، الثريعه أبطلتة باطل دين ^٠، أمم سك، لأ الصّاوط 

يصبره.ما عليه ويضعوف يتء>؛ايالول ربعا لكنهم لهم، كرامه هدا 

أيقا،تجتلث إثه تأ أحنن، ه_دا فنعم، الص_در إل لكن -^١، عميق ٥^١ [ ١ ] 
)ا(اظر:محموعاكاوى)اا/يأ؛(.



١١٧ممباسام)طبصلاسازةواسم( 

هوذ\هط\ 1دا، ق \لخ/\ ناك: ث؛ن له؛ ثك أف ذ\ظ 
•>ثحيأ وواْ ه ج برسول صع ي صبا، الي 

كهذ\عيلماهأمحوَلأأج4الئق؛كنو 
أبوذاوي.وواه 

لكئتؤ0 ثازلأ. ثما ونعله ق ص الأرض إل وصل إدا انه الئق ومعش 
ئبجااكدشقبجاِّاأأ.

ثتحللوالثات٠حه نمو، لأي ^؛ ٥١قمج ى الصدر إل لوعئشا الأراصى معص 
اوز؛هثئأممن.

.J&a]\[أى: 
طحلأيخأل:مإ؛لألك زئلأ ]آأايض:ترلكنمالأرض 

الحانتين،أحد إل لله -ثدا وقس المله، يل مما المز جاذ٠با ل المث سع ثما يس أف 
الئنة،حلاف فهذا المز، ونط ق نازله حمزه فتحمئ المز، ونط ل فهو الس وأما 

سندأذ:ضإ؛ لأيكن اشد فإف زئلو، الأزص أللكت الحاظ س إذا إلا 
وهدااللبن، عليه ونضع المنث،، نضع ثم اللص، نضع نم الثمي، ونط ؤ، ثما نحفر 

به.بأس لا للحاجة 

علالرمل اخمإل ثن بمع أف لأجل الحوض؛ محربثل بالطول؛ يوصع والبن 
عليه.اللص بمس نم البنات، هن.ْ بئ اليث، يوصع نم المت، 

منتزقدوا - فإذا إليه، حاجه هناك وليس الس، عل يعودوا البلاد بعض وق، 
الئق.إحياء مى هذا 



حتيلاصدبث الإمام فته ي اه1افي هلي المميق  ١١٨

محل

لإذي و نتت م دفن )؛ 15. 1^؛، لأن ه القؤ بمسل لألا 
ئيع لكذ أخد، ثزم \ظتا كو ررو . ١^؛، لأف ءن إي الخايه يثن 

اك«ق ؤثدقة هنآن؟ ؟!!١ أممز أجم ؤظ ١^١>^، ١^ و اويأؤن 
صِ ٌ ِ صحح.حديث 

راب؛ثى حاجرا ايثم، ثل مح، ومحعل للم، امحو إل أقلهم وميم 
متفرد.لتر ق لكنه منفردا واحد كل ليصثر 

وامحئالقبله، ق الرجل محل واجي م وامرأِْفي وصى رجل يقذ ؤإذ 
خلبجا.زاوأة خنفه، 

زأزالبجر، ثب خفن ثإذ هالأيد: اشً،. و ^ ممدأ ١^: نهال 
ُصاحته.أحدمحا يلزى لا حاحزا، بيبجا ويبمل جاز، هدا رجل بمد همدا 

عقإنه بأقرحم بدأ استووا قإن دءْ، قاف بمذ بدأ أمحارب له مات محإف 
ا.ثأقLلهلم١١أنهب هدم \عذ\ قإف الساُت،، نزتس، 

فيها،الموتى ؟كثر باوبئة تكون قد ياJكئونإا التي الأمور هذه أكرا افه ل١[ 
العتل.فيها ؟كثر العافيه~ اممه أل —نوحروء._، أو 

واجيبذ أم جع إل الحاجه دعت، فإل( بم، ْئت، كل ^ أف القنة أو فالمهئ; 
^^سمحلمح،لكامح،حاخينرف؛

بنفيحلس بعضهم يكول أذ يتائى لا لكن ؤإذا المتمرد، الم شبة ذللئ، يكوف حتى 



١١٩مم0اسم)بمبصلاسزةس( 

نحل

ثصإنه، الحاجة دحثسا هو إثإ ؛، \1خووا يدحل من عدد ِفي ثومنا ولا 
لحثه.

ينلثم المز، رجل عند رأئة محعل وهوأف رأسه، يو ئ اؤت وينل 
محذ/كضوالأؤل

ورأسطولا، يكونوف أقم أي كالنهر، جعلوا ذلاثا، أنبه ما أو ثعرصن لصحزة إما 
١لكال.لهم شع حتى الأحر، وحل عند ان إنكل 

هوحبل محدود، عدد فيه فليس الدقن، عند المم يذحل من ٠عنا٥ت [ ١ ] 
ثلالإإل نحتاج وقد الأنان، لاثكفي وقد واحد، ؟كفي وقد انان، فقدثكفي الخالحة، 

عاديا،جنده لوكان في،ا اثتان ؤيكفي صغم!، لوكان فيعا واحد فيكفي أوأربعة، 
صحتا.جنده كان لو أكثر إل وتحتاج 

ا-قاجة.بمدر ^ ٥١١ق بمزو أثه الهم؛ 
بالنعشيوثى المؤلم،، يكز ك،ا سل إيه ت يقول، بضهم • فته ^٠—، ٠٥٤وهدا [ ٢ ] 

•اللحد 3، ينممر حتى رأبه عل اثن بمرل، ثم الهز، رجل تل من 
رأسرأئه محاذيا الملة، جهة من به يوش أف الأفصل يقو)،؛ العلياء ويعص 

والعملل"قدة، يئوصع المز، 3، لكف من إل ينلم لم الهز، رجل ورجلاه المز 
وأصحابه.يمظم* ٠ حنقه؛ أي الإمام هوماوهّ_، وهن.ا هدا، عل عندنا 

٣(.١ ٨ / الضائع)١ ويانع ٦(، ١ لالرحى)آآ/ السوط اننلر: )١( 



صقضاه1نييصالإئماسبجضل ١٢٠

أفعمر ابن روى لتا الثب؛ رسول مله وعل اش، سم يدخله• اثدي ويقول 
اوتاشتينرلك(والنيءلكل:زمحإذاأذخل 

ارإذاM ائ لمول القء؛ قطه الابمن، جاي ء اشد تسو 
4ؤاَوط«ئثدبمُكأزمثا ^ ١٣

لأفبأس؛ قلا بمطيمة محته وطأ ؤإل مماه. عق ينتنقئ قلا ينندْ؛ دراب حلمه 
تعد،-يديث ثصثا اللص عانه ويشس، مرمها. لكل قطيمه محته رك س الني 

زأيئ Jiقال؛ ئرمحل بذ عمرو روى ة جار؛ قف طن تمه يعو ثإف 
دلك.يستحتول الهاحرين 

خش؛اأنشبمضهُأن  ١٣: ٣١ئذظ زأن ١^، ل لئفن اص 
زلأكؤالآ-م، ص ز؟كزئول ١^؛ كانوا:شئوف قال: لأفإننامf الثاث؛ 
^١'.، ^ijjالناثتكنة ئ نا ذؤ \ؤئ ؛ ٩٥١

الأنهل،و فانه ذلك عتت الأنهل لكن إن يقول: فالولث هن،ا ومع 
تتجاززأف لأي لأنه محني؛ \ظ وأثا ١^، ^١ عليه U آلأنهق أف ومعلوم 

lJuأثا،ريرم\مظهُسنفيم، 
ثمالمم، رجل عند ورجلاه المز، رأس عند رأسه تماما، الق؛ر جياع عل، به يوش فإثه 

ثك.بلا وهوأنهل المز، ق الدين إل سلمه 
قتكوف حتى الثيء؛ بنص طويله اللن ئكوف أف يتبغي لكي ]١[ 

وهذاهتطث،، الراب عليها تراكم ثم هصيت0 لكنت، لو لأما المز؛ جدار عل انتئادها 
طويله.اقؤة ق ^١٠^، ١١محي عندنا، الأف به المعمول هو 



١٢١ه1ساسام)بابصاسازةواسمح( 

نحل

متاومد؛٥^١ موم ص انه همحن عئ عذ ووي ئ الؤ-جل؛ م كم ولا 
وينتحبشاءا يا هدا يصع إما ومالت مجيبه، اكوب،، دأر0 عل وسطوا 

الحابروف•واْ ثيء منها ينكثم، ؤلئلأ يشاع؛ ديك، 

نخل

محْرئ ق الئي أف الثاجي دوى قا ثز؛ مدد الأرض عن اشر ويرلإ 
علتهيراد ولا عليه، محثرحم قتتوش، مثر أثة ينلم ذلأع* ثز• مدر الأرض عن 
حزغ^١ أكؤ الرادc من ١^ عل محعل لا عامر: بن عمه يمزو رايه؛ عتر من 

ذذعمنة. 

3.اف رسول أف زاؤع ابر وروى ا• لتتلبدل الماء؛ علته يرس أف وينثحب 
ماجة*ابن رواْ الماء• مثرْ عل ونس سعدا سل 

^^أةفيمثاماشتسمأللأيرى
:المنممغ زاد عبارة كانت، ولهذا يعش؛ فلا الرجل أما المرأة، حنم الناس 

همطء.امزأة م ررؤسجى 
أنالعائ ما:ظن وليس ١^١^، ي القي عل ١^٧؟ زش ئ \ظ ]٢[ 

أفأجل بق لكن ثوابه، بجثدْ ولد،ا الماء لامحدْ اليثر مإف اثت،؛ عل لإل أ0 العرص 
الراب*بملمبد 

الممغ)ص:آب(.)ا(زاد 



حنبوحمدبى i الإ،ام ص اه1ني على اص،يق  ١٢٢

وأيانه التإو تثاو عن البحاوي وووى أ؛ سط؛حها من أمحصل زثنيمة 
هزلأ:اششئضنة

\ذو-ثإمحتآكتئ دأوْ بمرق  4jS/jمظعون، بن عثإو حديث من كزيا دج 
ه.

لوجهتن؛أمحصل والتنسم آ ١ ت 

وملمآله وعل عليه اممه صل البي قبور يثابه الذي هو ذلك لأف الأوو،ت 
.وعتن)؛.sifjتقر أب حثه ومحا 

منطحالكن ؤإذا وشإلأ، يمينا عنه ائر ماء ينزل محإيه مسنا لكن إذا لأيه الثاز(ت 
المتث.وينحسث اللنه، فتدرب الين، إل الآم تزل أف وهثى ١^، فيه سمى 

ِساشوث لكن إذا عشى 1لأ ئنثشق القي ٣ لكن إذا قائل: محال فان 
به؟يكرك ثم ثتقثززياريه أف مْ وعلم لكلعلقاء المشهورين 

سغي،فلا الصالحين قبور ق الغلو يعتادول بلد ق هذا حثي إذا ةالحوابت 
ؤيدعومحوزْ أف أراد مذ أف أجل يذ تحلم ئث،ا ض، والحمد عندنا ليس هدا مثل لكن 

م.له 

وجهعل يدمحن واثئ مز، مقدار الأرض عن المز ارتفاع ت قائل قال قاف 
بجور؟فهل الماء، لخرج المز ولولحمزيا الأرض، 

له؛يحفر أف يمكن لا كان إذا المرونة باب من الحال هدم عل البناء فالحوابت 
صزورة.هذا يكون فحينئذ المحفور؛ المكان إل الماء وسزب رحوْ، الأرض لأف 



١٢٣( ءأل ubاسام) هتاب 

قفل

اقزيهكزاثه بدلك أراد ؤإذ خق، فهذا التحريم بالكراثة أراد إذ [ ١ ] 
صعيفح.فهذا 

متبلةظوب ل لكن إذا لأنه محور؛ ولا حرام، القبور عل البناء أذ والصواب 
مذكثي فائه له ملاكا منية ل لكن ؤإذ محتاج، مما أكثن الأرض مذ يأحذ سوف فإثه 

ذلك.أسته وما عنده، والصلاة ثعظيمه 

وم.م ض _ أف فالئواب 
أيماوالذلاهئ الم، عل الذي الراب نحثص بأذ حرام محصيصه وكذلك ]٢[ 

هذالأل تجرم؛ فإله اللحد" لوحصص ت —يعنى النؤع هذا مذ اللخل. قبصيص أل 
الدثا.زيئه ؤمن مال، إضاعة 

الضلأة الم؛ عل محب أف محوز ولا خزام، أيما عليه الكتائ وكذلك ]٣[ 
الكتابةإحراج عل دلتل ولا والتجسمن، الماء سياق ق  ٠١علتهرالكتابة عن  Jrس
الرمولعنها تيني التي بالكتابة المراد إذ مشامحنات بعص قال لكذ اشءري٠٢، مذ 

فلأن،ابذ فلاذ هذا ^ضلو^فياص،مكبءلم; 
محابوالترمذي: (، ٣٢٢٦)رقم الشر، عل الماء j باب الجاتز، كتاب داود: أبو أحرحم )١( 

بابالخنائز، كتاب والنسائي: (، ١٠٥٢)رقم القبور، تحميص كراهية ق جاء ما باب ا-اكائز، 
علالبناء عن النهي ل جاء ئ باب الخنار، محاب ص: وابن ٢(، ٠  ٢٧رقم)الشر، عل الزيادة 

رْ.بمن.جابر حدبث، من ١(،  ٥٦٣رقم)القبور، 



صضاه1ششه4الإئما'سبجضل ١٢٤

معدوأف علته، يبمى وأف المبث، محصص أف . اض وئسوو نش جابر' بقول 
ختنخديث : jujئبجا. ئكئث ؤ1ذ اليذي:  SIJئنبأ. زاة زو 

إثئه.المتت حاجه محلا الدثا زينه من ^١٠^ صجح• 

وهذابه، ثأّز لا فهذ١ عيه للدلاثة شل انثه أكب أو محثد وأما محا;سه، وتدكئ 
المغالاةبه تكون الذي والتجصيص بالبناء الكتابه يزف ه الثسول أف بدليل جيد القول 

وي•لين ال 
عل»طوا مثل: ١^، أسوار عل س ام الكتالإ ممر فإ مائل: قال فإن 

اثت«؟دعاة ورالأتئئوا اتي،اا 
مدمحاىئ،ص)رئواءلتياكلايمحلأإشبهمح، ^^واب:

المأثور.\ذوء\1 علميها يكتب المقابر بمس لكن ثري، لم هذْ 
لقولللتنريم؛ أنت والئواب لاكراثة، الم ذح\0 المزق ظا٠نلكلآم ا ت١ 

^١٥-أوجلده إل فنقي سابه، نحرى خمرة عل أحدؤم تبيس ُلآل البي 
علالإنسان جلوس تحريم عل يدل وهذا  ٠١١٠٠الخمعل بببس أذ بن حم جنوي~ 

المز.

وعنالمحور، العلو3، عن ش ه الرسول أف لك يتم الحديث هذا إل وائظر 
غلوقالقبور عل فالبناء والإفراط، التفريط ثئ وسط الإسلامي والدين القبور، إهائؤ 

وعلعلميه اطه صل اللمي فجُع المحر، لماحب، مهاثه المحور عل والحلوس التعظيم، 
هذا.ولا هذا لا اسل، عل ئنتمإ الإنسان يكوف أف أجل بن وهذا هذا ب؛ن وسلم آله 

أبيرحديث س (، ٩٧رمم)١ اكر، عل الخلوس عن الهي باب الجائز، كتاب ت لم مأحرجه ا ١ ر 
خ.بمنن.يريرة 



١٢٥ةت1و،اصرإابء«لاسنةواسمح( 

موزاقلوا اليهود اض ررلس اي. لموو منحي؛ عثه يض أف يبوو زلا 
علته.مممق ' صتئوا«ل ما نحدر نتاجي. أنتهائهم 

ؤالإتجادyي،سخاير.^^ةافJوزه،ؤالإصyه 
رالأنقاَلنتوواشِ.:ام،هونزىسينهمئاو: زبخزة 

ماجةا٢ا.ابن زوا0 الثوق،، ونط أو حاجتي مصيق 

ءص•مزصع لأثه جان؛ بالوطء إلا يرورْ مذ م إل طرين لا بجن لم لإل 
اجةأنص و كنتة هيجا تشه أم له ذكزت حتن ذلك ذكز ود [ ١ ] 

ابهأةتاجد«راا.البجودزاشازىامحدواموز >رلظافpjِ فقال: 
أذممن فلا \شمق ي خا-بمك ممفؤ أف ممن لا كان إذا أنة معناة ]٢[ 

القاير.ق مقتها 

مهءمذص:]ّا[كلأمالإلف 
عترم،ائه عل 5ووأ والأدثه عليها، والحلوس القور وطأ بجزم إل قال• ال الأول• 

الصدكزة الذي الوعيد فيه وهذا 

كتابت وعالم (، ٤٣٦، ٤٣٥رنم)السعة، ق الصلاة باب الصلاة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
عباسوابن عائشة حديث من (، ٥٣١)رقم القبور، عل الماجد بناء عن الهي باب الساجد، 
بابالخنائز، كتاب الخارىت فأحرجه للكنيسة ذكرها ؤإنإ ملمة، أم ذكر فيه وليس ةّ.بمم« 

علالماحي بناء عن الهي باب الماجد، كتاب ت وملم (، ١٣٤١)رقم الشر، عل المجد بناء 
الصالحالرجل منهم مجان إذا ارأولثلثإ ت بلفظ ة.بمها، عائشة حديث من (، ٥٢٨)رقم القيور، 

اض®,عند الخلق شرار أولئلتا الصورة تلك فيه صوروا تم مسجدا، نثره عل بتوا 



اسقضاهانيهمهعالإئماسبجضل ١٢٦

محل

أنس ايذ ض _، خديث و المدكوزة الثاثات و الدفن محرز زلا 
فيهىمبمر وأف فنهى، نصل أف بجايا ه القث نمول كاف شاعات ررثلاث مال! 

أ،الظهبمزةا  jtjiiيقوم وحى ُ، دزدؤعا حش بازعه الشمس ثطالإ حى مودأدأث 

وأسلا فاثه محلريق هناك وليس يزووه أف يريد قريب له كان إذا انه ذكر ائه الئاق؛ 
تنقول لأسا ثظر؛ فيه أيقا وهذا المور، يطأعل أف 

مفأذ ويالإمكان عاليه، ومف هريسالئ، متر إل 5دهش، أف صزورة هناك ليس 
واحدْ.هذه وثدعوله. عنه، ولويعيدا قباكه 

مدم،موطئ بينها يوجد لا بحيث نرصومه القبوركلها تكوف أف يمكن لا وأيثا 
فيهصرورة® هدا ®إل يمالت وكوثه هدا، من بد لا مدم، موطئ هناك يكول أل بد فلا 

نقو.

أفأجل ثى عليها أفهلأ بحور لا واُه المحور، عل الوءلُ يجور لا ايه فالصواب 
له.ءرس_ا مؤ إل يذهش، 

هذاوعل رمح، قيد ثرثؤع حتى الشمس طلعت إذا اكلأJةت الأوهاُت، هذه [ ]١ 
رمح.قيد ثرثئ حتى الدمن عن سوقف، الثنس وطلعت اأئترة إل وصلنا فإذا 

S^.ض حز وذس، اؤوال، عند ض: 

يكوفأف للعروب وثصمها يعرشؤ، حتى للعزوب الثمي يصم، وحين ]٣[ 



١٢٧ةت1باسضربمبجملاسزةواسم( 

ثمتا؛لأنمحهمحهسم
عنوجر أيه ه الئئ عن روي لأئه أول؛ امحار ل والدس محلا- البجادين يا 

محل

تؤو؟ي ودس لم مسلم من حامل ذمية مايت تإدا 
الق1اوة؛إل 0فنأهو\ ويدمن؛^0، وووها لأل الآ5مار؛ منية ق يدس ولا 
•ءمهاااُ ا-محنإل وجه لأل 

أونحوذلك.تاعة ربع خلاو ل ت يعني الإشرافي، وبتن محنها ٧ العروُب ومحن محنها 
١.٠لأْواتر فيها دٍ أذ البي. ش الأوقات هده 
كانإذا إلا النهار، ق أو الم ل مواآ فهوخاتن، ذلك، عدا في-،ا الدس وأثا 

ذلك؛أفبه وما والئنييل الأكش إحسان من يجب بجا القتام فيه بمأئى لا الض 3، الدس 
الأحاديث،وبئ ليلا الدئن جواز ق الواردة الأحاديث، فيجمع؛_ عته، ينهى فهنا 

انه.ناج_، ونئزواي اتقئذ، محتئ محارذالم الي أن الم ي الرايُة 
إلوظهره أمه ظهر إل وجهة الحنتئ يكوف أف عيججل اض مى حكمه هدا [ ١ ] 

افبحكمة مذ فكان ذللثؤ، أسته وما ال،كل؛ماُت،، تحمل عل أئوى الخنم( ظهر لأف بملنها؛ 
أم.زخه إل وظهئة ظهرأي، إل وجهه يكوف اي بطن ل ا-بمئ أف عئؤثل 

حدين،من (، ٨٣رنم)١ مها، الصلاة عن مي الى الأونايتح بابؤ الساجد، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
لآ.بمن.عامر بن عقبة 



صضاه1ينيصاسممأسبجضل ١٢٨

الموايلعليه نطت حياته، ورجيت وثدها حامل، امزأْ ماست، ؤإذ 
موهومةحياة لإبماء ئتيمنه؛ هت\كا فيه لأو يطنها؛ يس ولا محآ-؛محنه، 

علبإل بطنها يشي أف وعقمل تدهن، يم يمومحث،، حش ركن، عمج لم قإل بعيدة• 
اانىأزلل١ا.غزنة حفظ لأف ؤ\ص \م 

منثة ثئليصا فيه لأف ن\تجذت ثته. شق بي ^٥^؛ اؤئ، ثلغ ؤإذ 
ولأ4ثوشلث؛ري، مذ سها يفرم أف ويشل مالكها، إل لها وردا نأئمها، 

ولدهالأن الت5ماو، مع يدس لا قاما مسلم مذ حمل بطنها وق ذميه ماست، فإذا 

تس

ئنلم؟مذ خنثها لأن اخنانة؛ الدوصلاة عل يتل هل ظ: ال قض 
ماتجمامذسم،لخذإذا 

بطنها.ق وهو فمهل هو عليه يصل الخت،ن 

مقابرو يدهذ حتى الملم الخنئ منها وهتج الأئ بطذ يشهم، ألا هائوت هال، فاذ 
المئ؟الم

قدفئ اله دام وما سمه، من المائدة وما وإياْ، هي ماست، لأما لا؛ فالحوايج! 
مائع.فلا الئزك قبور من حال مكان 

تعدلا الحنئن إحراج عمليه فإف الحاصر؛ وهتنا ق سي،ا لا الصحيح هو هذا [ ١ ] 
ا-محن،وأمج فورا، العمله لها أجرنت، سمك حمل بطنها وق امرأه ماست، فإذا مثلة، 

ووسفيهذاهإْللأدا.



١٢٩( ء«ل uUاسانورهتاس 

مميهثه ا-؛قومه لكثت لإو ثمة. ثركه؛؛_ ثة ؟كن ده-هإلولم المثلة عن صياثه 
وجهان؛

^:ملأيصتيسةامح.
يإفالوارثأاُ• خق مللم:ظق:؟ ه يءو لأنة لائثق؛ واش: 

مدركته•امحمه ويثرم طه، يثس لم سرا مالأ بلع 
بعزصاحبه إل ودْ ينكى لأيه واحد؛ ُبش قننه له ما المز ِو، ومع و1ف 

موجب.صنو 

القبلة؛إل ووجه وئئل بس، القبلة عثر أوإل اؤت،^٣،، يقذ ثإف 
خيبش؛ ئلأ المناذ عش ^٥!، أف إلا موجب، فنله عل تمدوو هدا لأل 

لثعدؤو.الحل وصوء ينمط كإ متمط، وعن.و، 

واجب،لأله كيلك؛ محئة ؟كوف أف احثتل عش الص.لأة مل دفن ؤإل 
بخمذه،إهمحاأاب

تحلفلا حيائه، ق انته1دكه وقد ماله، هذا لأف بطنه؛ يس لا أيه والصواب [ ١ ت 
ا-إقوهز0،أحدت نميتأ وصار مآ ،— ٧١—أى1 ايه ئور فإذا نمى، بل بطنه، يس أف 

م،.! ١١ؤمثلث 

بطنه.فيس ثيا وطالب لثؤثْ ا-إقوم0 كانت، إذ أما 

الوا-ءب،ثوأي أن ه/ثئ4و ١^، عر بجل أن أئغ: الاحتاو وهدا ت؟آ 
بالئلأة>،امحفلأخاجهإلأذ؛مح



سقضادئنيهمصاسممأسبجص ١٣٠

محل

١^،إلا يمعله، احدا نأيت ما ممال؛ دإرْ ق الميت ينقتن ص احمد ئئل 
آفياحهمعذ مريم، م ئن م ي ص محي يزوي امحق أبو ولكف مال؛ الئام• 

اوأمائه م ض فيه وروي دلك، ينتحب اظاُس،! وابو الماصى وئال 
نأسعند آخدم ٣ ١^١^ ه مرئي ١^^٢  ٩oU : .١ilJ^؛، 
١^؛؛ثا لمز: م تحئؤ، ولا ينمع مإيه للأيه ابن محلأو يا لمزت م ي، 

أنسمول: لإنه ابن هلأن ;١ نمن: نأ داعدا، منتوي الئاته، ئلأنه، 
ىن10ثهادالدسا، من علته حزجث ما ادؤز مقول: لأيئمنوو، ومحن افه، يرحمك 

دينا،وبالإشلأم ربا، بافب رصيثج وانك ورموله، عبده محمدا وأن لاإلأإلااف 
مقول:منهةا، واحد ثل يتأحر ومحثرا مكرا يإو إماما، وبالقرآن وبمحمدلميا، 

مماليؤتينا<،. ححيجه افه ومحوو حجته، لقن ومحي مدا عند معديا قا ائطلؤ، 
رواهحواءر؛ إل ®محاكنه يال،: أمه؟ انم يعرف، لم محإف ايثه، رمسول يا الرجل: 

اللإئو)صدضاال

٠٥١صل الثى لأف أيصا؛ ثاذ وهو يعتمد، ولا صعيم،، ا ر الحديث، هدا [ ١ ] 
لأخيكم*انثعفزوا وتال: عليه، وممن الميت، يئن من مغ إذا كان وملم آله وعل علته 
و»الخئئبمئ، امامة ش حديث من (، ٩٧٩٧ رقم ، ٢٤٩)a/الكبم العجم ل اممراق أحرجه )١( 

التلخصق الخافثل ونال، اعرفهم، لم حماعة إضادْ ل الزوائد)V/٥إ(ت محمع ق الهيثمي 
الشال.ق العزيز عبد وأحرجه أحكامه، ل الضياء قواه وفد صالح، ؤإسادْ (: ٠٢٧ الحبثر)٦! 



١٢١( صل؛ت1وااسائزرباب 

فهويئالقابر عر لاواس هذا قال قائلا ولوأة طل«اار الأن هزة ي ق ذ\ح\لإ\ 
به•بأس ولا 

 Xء أX

حديثمن (، ٣٢ ٢١)رنم للميت، اشر عند الاستغفار باب ابناتر، كتاب داود- أبو أحرجه آ ١ ' 
ظقبمته.عنان 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجضل ١٢٢

^وؤواند1ءضاث؛ا
M   L ثأM

''َ ءص . ِم  ٠٥. هلهمصانا عرى ررمن هال.■ اض. أو منعود ابن ووى ج ئنة؛ التنزيه 
عريب.وهوحديث أجرْاء بثل 

الخم.لعموم وبعده؛ الدهن يبل الثعزيه وقبري 
^^ةافلوزمحا؛لأكمحث.

ذزحزعزاءك، وأحس أحزك، اممه أعظلم باثنلم! ائنلم ثنزية ق ومول 
عزاءك.وأحس أحزك، اض أعظلم لأكافر• ثعزيته وق ميتلئ،. 

يؤون؛وبجا شاي، عل محج وهل الدلإ• وتودم،أحمدصملأم 
.،١^ محدم كال ١^ من علأئا أة زوي لأم بموذئب؛ إخدامحا: 

وهوعندأبيه هنظزإل له؛ ممال زأمه، عند ممعد يعوده، اللمي. لأنام 
فه))الخند وهو ه الحم، نقام هانلم، المامم، ابا أؤا له^ ممال نأيه 
البحاري.زواه ١^١^١١ مى يئ أمد.ه الذي 

ررلأيبؤومضم«..دال:
لتك.وعمن عزاءك، اض أحس منلم؛ ض هإفثنزيتهم يتزبمم، محا• لإل، 

عددكااُ.مص ولا عثك، اش أ-حش!، كافر؛ وعن 

اممهصل اضر عن، فيهاآثاو ولمس، نثيهإمذ، العلياء من امتحنان مايت، هل.ه ]١[ 
وملم.اله وعل عليه 



١٣٣ممباس1ضربمبامجوابملاءضس( 

نحل

النيأف روي ئ تاحه؛ ولا ثيب معه ؟كن لم إدا مكروْ عثر والةكاء 
ومحاوتأصحابه وبكى مش عاشته، ق فوجده عناية، بن نعد عل حل ي. 

يعيب«بماومحن الموس،، بحرن ولا العم، بدئع لايعدب اطه إو ررألائنمئوو؟ 
؛.عل1ؤلمممق ^■^٠، أو لسانه" "وأثارإل 

ثدعوونحن عددك،، مص ءولأ الدمة! أهل ثمية ق مول، ، كيفقائل• ئال، فإل 
عليهم؟

^ايزيه زادت ■قذلأئز زاد إذا لأثة فالخواب: 
الموشذ؟من الئار ينتم، هل هائل: هال قاف 

>L،ما الثهأإلا لهم، يساإمحاتا لأن لايخزوذ؛ ل؟م يقال: فد محالخوان،; 
اش.ثاء إذ يه باس لا فهذا منه، لابد >ثا الدول ب؛ن الحائم به 

لكنفلا، التقصي مع أما الهلسعة، يممتمى حاء إذا وهدا مكزؤْ، عتر البكاء [ ١ ] 
ممددوذ الزحمة عليه الخامل كان إذا يسإ ولا به، باس لا فإثه الهليعة يممتقى جاء إذا 

لدلك،ا>سدو، ثم عئإ؛ْل، الرحمن يرحمهم الراحمئذ لأف هذا؛ عل يؤجر هد لاين الأحباب؛ 
لإكىعاشية ق فوجده ههقتئ عناية بن نعد عل يحل لثا امحق. أف يحدب 

الملمت،،بحرف ولأ العم بدْع ١^^٠يدب إي ثنتعوذ، رُألأ وهال: أصحابه وبش 
ا.متثنعايهُ أويزحم® -واثازإلبنانه- ومحنبمدبتندا 

الخاتن،ئاب، لم: وم(،  ٠١٣ رقم)٤ ارض، محي ايكاء باب الخاتن، كاب الخاري: أحرجه )١( 
رأ.ءتبما•عمر ابن حدينا من (، ٩ ٢ رمم)٤ الست،، عل البكاء باب 
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ووىتإ اياهلك؛ دعوى والدعاء ااتيود_،، وص ا-قدود، محوولطم ولا 
١^،ذشق الخدوث، تيوب تن ث ءفيش ئال: ه الض أف تنثود انن 

•الحاهل؛ؤا'اا' بدعوى يدعا 

'وا"قاكةل١^١٥ مى زئ ه الى أف موتى م وض 

محاسنثنداد هوت والندب تاحه، ولا ثيب معه يكوف لا أف ا،لؤلثن انتش لكن 
اماولكءَ لأف م؛ زخ ي بجز أذ واقاط: ق، 

اكّنة.هاو0 عل الصز عدم به يعرف وجه عل عي اف الإنأف فيه مقصود هدا 
فإلمحوو، —لا اجاهث بدعوى والد•مى ا-إلإوم_،، وس ا-قدود، ٣ [ ١ ] 

صلاللمي منه لإأ لكن أبما، الإسلام وق بل الخاهلق، ق اكاس_، عند قدث ذلك 
لكنهالصنة، عند حده الإنسان يلطم أف سنجبوف ولناهم لم، ومآله وعل عليه اممه 

جثة،نس الصنه لشدة ا-ينت،؛ مى كيلك، الخد، يلطم حتى يئثعل المصيبة لشدة 
الصز.وعدم الرصا عدم عن يتثئ وهدا 

ذلك،.أفته وما ثبوراه! يا نيلاه! يا ت يقول أف الخاهلية بدعوى والدعاء 

أو؛الياخة.يالنلص، ضنما رلإ التي الئاكهُم ]٢[ 
محلقالمرأة أصنت، إذا الحامية ق وكانوا منزها، محلى التي والخاكهإ ]٣[ 

أفالمرأة اممه ي،5لمإ لم ولهدا محبوب؛ مطلوب أص عندهم الشم اتحاد لأل منزها؛ 
فمهل.بمدرأثملة بل بالعا، يقصينا تمصزه ولاأف النسك،، ق زانها محلى 

ومسلم؛(، ١٢٩٦رقم)المسبة، عنلب الخلق من ينهى ما باب، الخنائز، كتاب، الخاري• أحرجه  ٢١١
(،١٠٤)رقم الخاهلية، بدعوى والدعاء الخيوب وشق الخدود صرب ريم باب الإبان، كتاب 

ة.بمئئ.الأشعري مومحى أي حديث من 



١٢٥سمرطباسمواب1ءضاس( 

ناثثتا".ثققئي.
ثلأتاهلإ;ائيا،ئنأتت خزن ذؤ ز\لئغ. ت ذص 

ؤممان.اوخ كانا:شنان ذ\ٌ زك ؤزاثلأ لأف ذئاه الخلال زاخازة 
\}ئالمووإ.الأ■>بار وظاهئ 

م]اسة:آا[: ثلإ،ونيه ( sولاِشدكj ننال: ، ٧٥١ Jyأحمدق محال 
لاقرخ.ائ.ذالإبم؛أذ أقدقي غطة: ^J؛،P نئ. مءة ١^، 

؛ظقظ؛ا"•
وسّر-خ،والمح.لأة، وبالمز ئعال باق ستين أذ شماي ا ا وينبغي 
امحمات.[ ١ لاوقرة:'آه ه ألمترو\ذشؤ» الله لمول حثوا؛ ولابمووإلأ 

ا-إثث.ظق ١^، فهي الئا1ه: وأثا آ ١ ت 
يخةنم أنه وعشل أباحه أنه تجتمل دام ما أحمدرأ* عن مل الذي هذا ]٢[ 
الأتارياتبيع معروف )؟أوالأةق' أحمد الإمام لأل يبحه؛ لم ايه عل عينل أل فالواجب 
)رينأوأة منا«اآأ* رربز الئئ_ول  Jyأذبمتع ولأيكن بالئء، واشئك 

يكون.ما أبعد مى هذا بإباحته، يقول ثم ٠ والشنه،اُ النائحه 
علنجب بمي• الوجوب، مراده أف ®ينبغي* الولم، الظاهربقول ]٣[ 

(.٥٦٨والإضاف)Y/ ٤(، ٠ ٢ الفروع)م انظر: )١( 
كتابومسالم: (، ١٢٩٤رنم)الخيوب، ثق من منا ليس باب الخنانز، كتاب الخارىت أحرجه )٢، 

نهئيبمتن.عود مبن اه عبد حدين، من (، ١٠٢رنم)"الخدود، صرب تحريم باب الإبجان، 
من(، ١٠١٢٨)رقم الوح، ف باب الخنائز، كتاب داود: وأبو (، ٦٥)م أحد الإمام اخرجه )٠١( 

خ؛هءثن.الخيري معيد أي حديث، 



سقضاه1ضهمههالإئمأسنيحتيل ١٣٦

منأحد هل يثآكرت وأف والصلاة، والتحمل بالصز تعال باش ستعير؛ر أف الإنسان 
الصاب.هذا ممده الذي هذا يبمى حتى بقئ الناس 

حالأتاتأنبع له وا،لصاب العن، أهل قال 
ورباوالنور، بالويل يسه يدعوعل وربا الصز، وعدم اشحط الأول؛ الحال 

درجؤإل يصل وربا شلث،، بلا حرام وهذا تقديره، وق عميتجل اه حكمة ق يمدح 
اتهم.

اددود،ا-ولطم الحيوي-،، كثي تجرم، عثا يمثع أل وهو الصبر، الثاسه؛ الحاث، 
واحم—،.وهذا أسهها، وما 

لها،اش باعتبارتقدير وعدمها اكبميية عنده سساوى وهوأف الرصا، الئالق! الحال 
يكنولا ثط1يى، لا أم ث1وعها باعتار قدمها مع تناوثتا لأة ث1وعها؛ باعتبار لا 

؟هشلا يقول؛ كأيه يعني؛ لها، تحال اش قضاء باعتبار لكن عليه، يستقيم أف لأخي 
تحالاه بقضاء راضنا فيكون عئقهل، اممب فعل من دامث، ما قنصل لز أم حصلت، 
ومدرْ•

الصز؟وب؛ن بيته المزق ما ئايل• يمول وقد 

باعتباروعدمها الصيتة عنده ثتثاو لم الصائن أف الصز وُين بينه المرق يقال؛ 
فيقول!هذا أما حزاما، فعلا يفعل ولم حرام، بكلام يت،كلم لم لكنه عؤوْل، اض تقدير 

أوهذا.هذا سواء وثدرْ، اش قفاء هع انا 



١٢٧^وةواساءضاده( 

تحسهنصيه عبد مى ررما ت اممه.يقول رئول نمعن تلمه! أم وياثت 
محيي،ل أجنبي اللهم راجنوذ، إلته ؤإي ف إثا وجو؛ م أمرافه ما كمول 

مفيقوم قد وهدا الصيه، هدْ عل عغتهل اشء ينغز بأذ الشكئ ١^١^٤! الخال 
اضثكز العقوثة له عجلمغ فإذا كمرة، مآناهئ مذل قد مسه، عل مترف إنسان 

وفالأجرة، عذاُب من أهون الدثا وعداب لدنوي، تكسو إما وقال؛ هذا، عموْلعل 
الدسامى برخ حتى الدثا ق بالعقوتة له عجل ايا إنأحب إذا تعال اممه أف الحديث، 

باين

أفالموتبذاجل ف ثنارعه الناس الثثول.كانأشد أة وَلظىاظمحول 
عاوؤإتابجقمنزله الصرله لأف الصابرين؛ درجة ق يكون ما وهوأعل يموت. 

[.١ • تاازمت ه ُثهم-صتا>ؤ مهم ^؛^ ٥١١
اناملهيعص الثيaلان له ؛ ٢٤الوفا0 حصنيه ر؛مةادرثالا ٠ أخمدر الإمام أف ؤيدكر 

يعد.يعد أحمد! له فقال أحمد. يا قسي • ؤيقول 
سياقق وهو بعد بعد قال! لكنه أء_ؤك، لم يعنيإ1 ®فتني* الشيهلان؛ وقول 

ولكميا محسن أل افه أل نحطر. عل، فهو عترج لم روحه دامت، ما لأيه الومحت،؛ 
الخاقه.

لأةنفلنا ا،لمائس،؛ عند الشاكرين مقام ق يكون ربإ الإناذ إن نقول! فالذلك، 
الدثا.ل ذلك، له عجل حيثج العقوبه؛ عنه حمم، اممه 

لالمصانمإ.يالتنبه مقاماُت، أرع مهدم 

٥(.الخوزي لابن أحمل الإمام مناف، )١( 



سقضاهاششصالإئماسبجضل ١٢٨

تمحالت متهاءا. ح؛را له وأحلم، مصيتيه، ااف'ل؛، أجرم إلا مئها، ^١ ي وأحلس 
أ.مسلمل رواه اض.■ رثوو منه نحرا ل الله هأحلم، محلتها. ابوتأنثه يوق محلنا 

^!٠٥١هإن تات5دوتشه: ٠ وقال 
م1ّللم.روا0 مولونى،< ؛،١ عق يومتوف 

الماسأحئ، ؤمن عمها ابى ~وكان أبونلمة مات، لثا نمحقيها نلنه وأم [ ١ ] 
الثس_وومول منها إي،اثا ولكن ا،لوصوع، ق ثغا لا الكلمة، مده قالت( إلها~ 

قالثلث، ذلك( س القصد وليس ٠ ار تلمة؟ م من حو من وقالت،! ءفييائثأؤئمُ، 
أوعثرهوأبوبكر هل هذا! من تؤمل أما الئصد لكن قيآئ!أقئآأ، الؤثول وعد 

أبي(من نحرا لها يملن تعال افه أف ق لا خثرا، يكول فيمن مريده فهي عخاذ، أو 
هلنجرب أي( ثريد وهوأما مثلها، من يمع أذ يمكن لا الثافط الاحت،ال، لأف تلمه؛ 
خيارمن تلمة أبا أف ْع اللكدم هدا قالت، واذلائ( به؛ مؤمنه هي بل أولا؟ هذا يتحمق 

ذللث،.من حوا لها اش فأحلم، الئق.، حهثها حتى عدما امشئ، أن وما الأزواج، 
وقدالوفاه، حصزئه وقد تلمة أير إل حصر لثا . النموو< أف الخدين، وق 

درجتهوارقع تلمه، اعقرهم( رراللهم وقال؛ محأعنصه. بصزه، مؤ، وقد عليه ذحل 
كؤات•حمس( عقيه"رأُ ^١->^ِفي فه، ونورله مرْ، ق له وامخ لهديع(، اق 

لأفشك،؛ لا عشه ق حلقه اممه أف فهو اللكو،اتإ هذه ص الظاهري الثيء أما 
حمؤرقد يكود( أي( تعال اممه يرجو فإننا الماقي، وأما ه، امح، ر'ًايؤ محت صار عقبه 
وملم.آله وعل عليه الله صل الص يدعاء ذلكؤ 

;ؤ.بمها.سلمة أم حدت من (، ٩١)٨ رقم اكيبة، عند يقال ما باب الختائز، كتاب مسالمت أحرجه ( ١ ) 
نمحهبمه.سلمة أم حدث من (، ٩٢٠)رقم اليمى، إغإض ق باب الختائز، كتاب مسالمت أحرجه ( ٢ ر 



١٢٩

ئئأ

اض.زئول لأو '؛ لآهلها طعام إصلاح وحيوانه اثن لأقرتاء وبمننا 
محاىا1مشئم«

رواْأبوداود•

لأقارنم،ينتحب اثه فقال: امحم من أحص بدليل امتدل ١^٥—، ا ١ ت 
مدا،مناك أل عل يدل والحديث مد، بدون لأئله، الطعام إصلاح وحوانه المث، 

الطعام،لهم ؛؛ JajUUوالمماء والخزن الاشاض مى يئعثهلم ما أتاهم إذا وهوأقيم 
الئئكمول ،^، ١١هده محييه بإ الحكم محصيص توحب ا،لنصوصه العثه لأف وإلأ 
عئزده«را'دلك، أة أجو من ١^١^، يوف اسان ارلايمماجى وملم: وعرآله عليه ،، ٥١صر 
الحد.شومكدا ذلك،، ي علها لحنج لا فإنت الأتي اكالث،ثاحي نحزن لم فاذا 

.يشعلهم١١ ما ررهمدأتاهم موله: ممدا بل مطلما وليس ٠ طعاما،ار حعثر لأل رراصنعوا 
منالطحام ٤^^١ أف اأسئر من وليس يش_عثئإ، ما أتاهلم أنه تقدير ر عم 

الدبانحإليهم ثناى أف أما يكفي، واحدا طعاما فإف الأف، هوالحاصر كإ المطاعم 

والمناجاة،ارة يالم بأس فلا ثلاثة من أكثر كانوا إذا باب الأسدان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
رممرصاه، بغر ااثالث، دون الاثنين مناجاة تحريم باب الملام، كتاب لم: وم(، ٩٦٢ رقم)٠ 

لآ.بمئ.مسعود بن اف عبد حديث من (، ٢١٨٤)
رقمالست،، لأهل الطعام صنعة باب الحناتز، كتاب وأبوداود: ٢(، ٠ ٥ / أحمد)ا الإمام أحرجه )٢( 

ماجه:وابن (، ٩٩٨)رقم الطعاميصنع، ي جاء ما باب اباتز، كاب والترمذي: (، ٣١٣٢)
بنالئه عبد حديث، من (، ١٦١٠رقم)الست،، أهل إل يت الهلعام ل جاء ما باب الحنائز، كاب 
لج.بمبما.جعفر 



سقضاه1نينيصاسمماسبجضل ١٤٠

مصيسهم،عل زيادْ فيه لأف همكئوْ؛ _ bJiJالطعام ا،ليت أهل صغ هأما 
زشئلألهلمإلّلاا.

قفل

ضث؛قكم رامحت ئاو: . ١^٠ لأف أ؛ الموو' زثاز0 ثيستخب 
^^وئايت«ززاةسمإ.

يأكلمذ إل نحتاج نحذ يقولول: ^ الأطعنة، من ممر الست ل ويبميع واأنائد، 
ليسفهذا الأطعمة هذه أكل أجل من وشال يمتن مذ الناس فبمصر الأطعمة هذه 
الإملامج.البلاد من ممر ق الأف الوائ هو ك،ا الثق، من 

وظاهزئت5ئوْ، إثئ ت يقول اأؤلم، قاف الطعام المت أهل صع وأما ا ١ ] 
يصخاليب أهل إل اا١٠جةاغ يئد ®'كثا قال؛ ظ^,ءثئ انحل اممه عبد بن جرير حديث 
ليأتواللناس الأطعمة يصنعوا أف حرام ائه الحديث هذا فظاهئ ٠ الكاحة،ار مى الطعام 
اليا->ة.مى عده ظهقئ ١^ عند بن جرين الخليل الصحاف هذا لأف إليهم؛ 

لدعاءلين القأور وزيارة للمرجال، لكذ منة المور زياوْ أف المؤلف ا ٢ ت 
الدينلأة ١^؛ لثدكر وكن ١^١^ لثيج وليث لهم، لكن ^ ١م 

س\ف}:
ؤبلبواأف المبور أهل فدعاء أكن، ثرك وهذا ليدعوها، العبور يزور مذ أولأت 

أهنزك أوامحوص النئوم نبيل عل مواآكان الم ؤدثئوا الحر 

إلالاجملع ص الهي ل جاء ٌا باب الجنائز' كتاب ت ماجه وابن ٢(، ٠ ٤ أحمد)آ/ الإمام أحرجه ا )١ 
الت،رةم)آاأا(.أهل 



١٤١بمباصزيةواماءضاس( 

ئضواهِ.ظهلملكف ئاو: ئنيإ، ززى نا ئاو وؤ1أنزازثا لإذا 
»اضممحالال..بب..........ب...أ1الحن-واألبيثلكلم1ئفيإيرو: 

ا-ءتمدلأية بدعه؛ وهذا القاير، عند أي: ؛ءثلها ٥١تدعو اكتذة زوو أف ثاتات 
فهوبدعه،دليل؛ إل محتاج وهذا غثرْ، ل الدعاء مى أفصل اجلكان هذا ل الدعاء أف 

يافصلاقأرة ولست عنه، مئهيا بدعه فيكون الأموات، هؤلاء لدعاء يكون"سبا ورثا 
بساق،.ق فيه فه ثتعثد مكان من أفصل ولا اجد، الممى 

القومهؤلاء وأف الأخزة، وثدكر ١^"-؟،، ويدكر للاعتبار، امحره يزور أف ثالثات 
ستهليعوفلا بأءالهلم، مرمتين الأف وأصبحوا الأرض، ظهر عل معلق، بالأمس لكنوا 
الؤيهول: ويعظثنته، وشظ فينتثر الثيئايت،، مى مصا ولا الأعاو ق زيادْ 

الوعظمى ذلك، أفته وما عندهم، إلا ء!سار( لا أو عندهم، إلا وصبحير؛ر لا لعثلث، 
الآ:ءرة«.)١٣ وقوله:ةبيادقلأصمُ ١^؛، ^١^ هوالدي وهدا لشسه، والتدي 

الص،إل حزج أبيه أو أمه إل اشتاق كثإ الأحزان، لتهيج المثابن يزور أل رابئا؛ 
أرادهالذي هذا وليس ومةكر، سالئ، لا ؛دعة وهذاومحن، يبج، المز رأس عند وجلس 

ا.لصسه.يدكئ ما يئعل لاأف المصيبه، يتنى أف له يثعي والإنسان ءقؤأئأؤئمُ، اللمى 
إليمج أف الئرعية والمقاصد اأمتة، زار لمن تكون كلمها مقاصد أربعة هذْ 

الثزعثة،الزيارة فهذه القبور، أصحاب، إل والدعاع والاثعاظ للاعتبار اقؤة 
بدعثة.ؤإما شزكثة فإما ذللث، سوى وما 

الممن؛أهل أوإف الاستحضار، موه مذ هذا فهل ، aJ<-i_J؛عليكمءا ارااسلأم [ ١ ] 
ُ

يقوله؟ما يسمعون 



صضاه1نيفيه4الإئماسبجينل ١٤٢

..........لأكم افه ناء قإياإذ ا، والننمزل ا1ؤمضرا الديارمن أهل 

أومنفسمعوذ،  ١٠عليكم ءرالملام فيقولت معوذ، يامحت؛ أهل أف احت،ال فيه 
أفمع وبتكاتها، اش ورحمة البي أتبما عليك ررالملأم نحن• نقول كإ الاستحضار قوة 

والإسلام؟هميىبينالإ؛ءان ]ا[هلهاك 

وإمووا>اةثالق يىمحاهميى؛لأفالإيلإي،ال إذا نقول:م، 
تيعني الإيعاز، مى حالا وهوأصعق وامشلاطا، ابوارح إسلام والإسلام ؤيقينه، 
مئنر ت\تب آمحءِإب يجس تعال؛ قولة ذلك ودليل المزمن، مذ حالا أصعق المسلم 

^ءوومماهلاص:أا[.

إذالأنك، ثنلئوذ؛ اوم الماس أكؤ أي: إسلام، إدءام المزم الماص وأكي 
ك،او(ساق وما الإيعاز، كعال ساؤ، أشياء يعملموف وجدتيم اليوم الماس يصرئاُت، ثأملت، 
يعطىفلا الإيعاز؛ ثافص موما أو منلمثا يكرف أف إل ال الإنبه بمحول فإئه الإيمماف 
الأمم.طلق 

-؛ولاء؟موفئلمحق اثنا متئتوذ اننا مع ٠ افاار ثاء إذ ررؤإثا قال؛ كيف  II٢ت
إذظن؛ عنث أم وهدا بكم، الإسلام عل لاحقوذ افُ شا؛ إذ \ؤ\ذ• إئ قيل: 

باش.والعياذ الخاممه، حنن ومن الإنسان j؛j( محال قد 

الكان،هدا ل لاحقوذ اهُبكم شاة إذ ؤإنا أي: سان، الأسشاة إة وقيل: 
من(،  ٩٧رنم)٤ لأهلها، والدعاء القبور لحول، عند مال، ما باب الخنائر، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

نْءمحءهااعاسة حديث، 



١٤٢صزياتواتجاءضاسا 

مناائنتئدجر افه لآوأت->اأ آحزت حديث وق ُ« ولكم لنا افه ثنأل 

عائداالأسثناء فيكون الدهن، ق الأرض  ٤١٥أئقل؛هو الذي البقع ل لابُيا وهذا 
إلائمحوقفيس.

اممهقول ونقلوه اممب، بمشيثة لاحقوف إسا ت يعني الاستثناء إل وقيل؛ 
هرسم؛؛0 زثر.ثةأ محذتن ءبت أثم كاء إن أيثمإم اكمد ؤ20ئرآ ت تعال 

قإئر1ؤلعمزت عفيهأكلأْؤئ؟ر اليثر مال كعا محق، مؤكد الدخول هذا أف مع لالفح:يآ[ 
ثا؛إذ ٠اإنا يقول: اذ الإنأف الأهوال، أقرب -واشُأعال؛ا- وهذا ,\ا آته 

إلمحتاج لا وهذا اللب، بمشيئة ينص فإد،ا لخمثا ؤإذا بكم، لحمثا اش ثاء متى أي: ال؛هاا 
أيضا.المهم ق صعوبة إل ولا ثكثم، 

العالآللأمواذ،؟ممظل،
الينلأف ذلك،؛ أئبة وما العذاب، وشدة العذاب، مى العافيه أي: الحواب: 

مف3لنولفتحن لما بالنبه أما العدايت،، هذا مذ العافيه له افه فتنأل ميم؛ ق يعدب 
كذلك،يكن لم وما تقيئه، والأحام مريصه، فالقلوب واليتا، الدين عايه العافته إل 

له؛ظلذمح،نحتاجإلضباسلا.
الإسلائة،الأمة معثز منا يحنى: منا، اكمد.ماذ اف يرخم المعنى؛ ]٢[ 

والمنثأ؛ءريذ•

بنالسور حديث من (، ٢٧٣١رمم)الخهاد، ق الشروط باب الثروط، كتاب الخاري; أحرحه ١( 
يجبمتمحا.الحكم بن ومروان محرمة 



صضاه1نيهمصاسممأسبجء؛بل ١٤٤

ر)الثيأزاد: وأذ زلأقئابمومااا« ، لاقنرئثأ١٣)١^ خديث،م:زو 
امحلنازم«لكذطا.

ودون؛لهأ المحوو نيارْ كرامه م، افاء قاما 
مرأحيهارمح.بمهازارث، عائثة ؤ/ال وؤيئاه؛ ما لعموم يكرم؛ لا إحداحا: 

حديثهدا القيور(( روارات ررلساش البيس؛ لمول يكرم؛ والثانية: 
القز،قليله اوأة زلأف الواثه؛ مت ، ٣٣١رال قو سح. 

ةورمح،ساءبجنالأظمحاش،
•' ٢٠٣١بخلاف 
بمءْ:ُء ء-ْ ومنعليهم، صل من منا فمثلا فيهم، اللب إل به مربما ما كل يثمل .سني■' [ ]١ 

أجرزيارمحم،أتمات لألأمحرمناأجرهما؛ أجرزثارمحم والتيمن أصيب:ثم، ومن ثيثهم، 
أوفتةدين، أوفئنه ، ^١٧حئوُب، فتنه دندهلم<، >اؤلأمتنا مذزار، لغل مسس وهدا 
االأمتنادندهلمواعفزلناؤلهلم«.تشننمفتنه: ومحيدسا، 

الدنوُت،؛كبائر من بل حرام، للقمور النساء زيازه أل سلث، بلا الصحيح ]٢[ 
)رسالموررا؛وفيَفل:فوضآلهوىواممنزا2ك 

رنمللقبور، الماء زارة ي باب الحائز، كاب داود: وأبو  urr)^/؟أحمد الإمام أحرجه )١( 
رقممجدا، اكر عل يتخد أن كراهية ق جاء ما باب الصلاة، كاب والترمذي: (، ٣٢٣٦)

٢(،•  ٤٣)رقم القبور، عل المرج انحاذ ق التغلظ باب الحائز، كاب والمائي: (، ٣٢)٠ 
من١(،  ٥٧٥)رقم القبور، الماء زيارة عن الهي ق جاء ما باب الحتائز، كاب ماجه: وابن 

عباسابن حدبثا 



١٤٥ةت1ساصرواباسوسم«ضاس( 

^؛٤٧ليت هنا اثالخة صيثه إف الأوو، عل الثاف اللفظ فتغمل المثورااراُ 
ؤإفمى فلاق يقاو؛ كإ واحده، ولومث؛ للشته اق ومحعاو للمنه، هي بل 
[٤ ]صف،:ا" ه لنسي دكلنو ه ؤوت تحال• قوله ل ي بل واحدة، •ره إلا ينجر لم 

مةبل;ذاش؛إلمثأسوسالممئ 
موو،تمن يؤو بطلال واصحا بياثا ' الفتاوىر ق الإسلام شيح بى وقد 

^اصتعامحرصوثا«رمإل 
الولثيكنه وما فمط، الئحاJ هوق ؤإثإ يصح، لا هدا وقالت والنساء، لالئحاJ( عام 

يتهجصعيمه، وقيمه فهي زاوُت، إذا المرأة لأو ٥^^،؛ أثه نك لا اشليل من 
ورباالمز، عند الطويله المدة نمى وربا تنوح، وربا الأحثه، ثور حزبجا 

حدا.ظها وعقل النية، ي اننردث إذ( زخثة لها محدث وى الئثايى، بمرصها 
للقبور.المرأة زيارة ؤ( ممره مقاسي هناك أن المهم 

القبوررارت إذا النيئ علمها ني.هقآ عاتثه إف ئائلت هال، فإف 
ممنومحذّ•اظمءيىادان ^^و:

للتاء،القبور نيارة كراهية ل جاء ما باب الحتائز، كتاب و١لرمدىت (، ٣٣٧)V/أخمد أحرجه )١( 
رقمالقبور، النساء نيارة عن الهي ل جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجهت وابن (، ١٠ ٠٦)رنم 

ة.بمتئ.هريرة أي حديث من (، ١  ٥٧٦)

(، ٩٧٧رقم)أمه، قبمر زيارة ل عغجل ربه ه البي اصتثذان باب الجائز، كتاب مسالمت أحرجه )٣( 
ظيقنن'الأملس بريدة حديث من 

من(، ٩٧٤رقم)لأهلها، والدعاء القيور لحول عند يقال ما باب الجائز، كتاب ت سلم أحرجه )٤( 
ثمح.بمهأ.عائشة حديث 
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هنآ

ئال:امحاصة ئ بشي ووى بإ نغش؛ حلع الثابز يحو يثن نصب 
علتهبالمور ينمى زجل لإدا ثظزه، منه حاثش إي اممب. زئوو أماثي آنا ررسا 

نؤ١^، قثلز ءنشاك«، ق لاذمجذأ اتتقتن، ضا-؛ب >ايا قال: مملان، 
حلعإذ الشوك حاف لإذ أبوداود. ووا0 -إةا<، ينمى حلعهإ . اممه ننول عزف 
•يثى يرعها لأف الخماف؛ !١ ٠ لط يدحل ولا للحا->ة، ولإسهنا باس قلا مملته 
وجهان:التئشت5ات وق 

حلعها.لتهوله كالننل هئ أحدمحا: 
j\hU : ١؛.محل القشءب، ظغ لأن لأبمئ؛^

أذإز فلا بالمس المرأة وت إذا U قيآئلآصمُ اوئرن واد إذ ئلمثأ: 
كتاومى يل حرام، فهذا اأمت٥ ثاصل0 سها من عنئج أذ وأما وثدعو، مث 

الدنوب.

عليدل والحديث ^، ٥٤ثدحل أذ حين من اثة رءمحذا؛دق الموثق ظاهركلام آ ١ ت 
أئمىق المور فلوكانت هدا وعل محنى، وسهءا اشور، بتن هوالمثي إن،ا عنه المنهئ أل 

الأمواتإكرام القمود ليس لأيه ثدحل؛ أف حن من نح1تاش قئلع لا ، ^jjiالكان 
هووهذا المور، ين ينمي اذ الأنكان إذا في،ا الأذية دئع المقصود ؤإما اشل، بحلع 
أفاضُ، ثاء \0 الحق هو فهدا واذة ؟كذ لم فإذ زس ١^ ْرائ ولث ١^١^ 

عنيسن، وقد فلا، ذلك سوى فيعا وأما القبورباشال، بن هوالمسي إد،ا عنه المنهل 



١٤٧ممباس1دذرئباسموسمءضي( 

قفل

ojj  دبكمعه عش، واحنما ديط ممى أو عنة، أؤ ثت،، إسال دعا
أنمررأتا دملورك> بمدهم يى ■؛آءو محأث!يكث- ؤ ماو،ت ثعال اطه لأو ^؛_c؛  ٠٩

•ررينمء؛ داو(ت عنها؟ صديتخ اميإذ آيي بلسنر محاده بن مند وعال 
بليتإيواببما وجعل والصوم، والصلاة كالقزاءة بدنيه عبادة يعل محإف 

عشعوذالنلمير؛ا ولأل الوا-جتات، ءام1هت العتادات إحدى مح*وه ايقا؛ معه 
ا.منكئ، سكن0 1نواهلم، وثبموذ ؤمزووذ مفر، كز 3، 

وهمأ ذعالهمُ مغ لبمئع إيه حتى اقهان بئصزه اثن، قصة ق السئ 
مح٠دئوثافياتي

تحلاف وفيها للأموات، أوثواغا المريب، إهداء اله مهذه [ ١ ت 
فقط، ilh\يه خاءَث ْا ١^٠ \لإث ^٠:ضغ \خو : Jiiئن قبجآئ \ص نمن 

يتتنيلا عداه ما وJةالت الثنة، به جاءت ما فيحصؤ الين، به يتتبع لا فإله عداه وما 
المن.ُه 

الأمنوقع يعني؛ أعيان، قضايا الثتت ما جاءت التي القضايا إن قال؛ من ومنهم 
وهذاعداه، ما عليه فيقاس مراه، ما ينع ولم فأجازْ، اللمي. عّه ٌثتل ءك-لا، 

كتابلم؛ وم(، ١  ١٠٣٨)رقم العال، حفق سمع الست، باب الخناتز، كتاب اJخارىت أحرجه ( )١ 
■قهبمتن أس حديث، من (، ٢٨١^٠ ) رقم والنار، الحنة من الست، مقعد عرض باب الحنة، 
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ءفيدآقأأْؤئمآيشه الثيء هذا لووه يدؤيثا ما لأيه الصواب؛ إل أثرب 
أملأ:مُ.

الإنسانأف الئلف، هدي من ليس انه الصواب لكن جائز، انه ت فالصواب 
يقال!بل الأف، الناس مى ممر عند الواى هو كإ ثمنه ينسى ثم الثيء، هذا من يكثر 

 Jائثطغالإنمان لكت »إذا قال: حث إليه؛ ًتإإهمحؤ\س ائ أنشدك بإ انلإثا
٠.ر له(( يدعو صالإ ولد أو بؤ، بمي علم أو جاييؤ، صدمة ثلاث! ين إلا عمله 

له،الئدهة من أسل وهذْ لث، الدم؛ إل أنشدك قمحآصصمُ فالني 
إهداءيقال: وهوأف أصح، وهذا أو١^^٥، الصوم، أو الصلاة، أو له، التنب؛ح أو 

فيه،منهمسا ولا الإنسان مى مطالوُت، ولا بمثني ليس لكنه ئافر، للأموات، القزنم، 
قوأدقلأفقلأمُءءو:م:محمتروالديثتيءٌالدطءُأفصل،حسإئاي بو 

علبجإوالفلاة محا، قال: بل إطلائا، له،ا الني دم لم نها؟ بمد 
ييجا>'''وثم:أو-:ض: 

بالفاعل،قص انمادات أ0 عل مما:يدل، علأنا، ولا اّج ولا الفن؛ ولا الئدقه، 
وعزعؤا ءالسلأم ليمض، يدعو ا،لسالمير؛( كل وامع، مابة الدعاء وأما 
أوحثا.كان ميتا صالح كل يشمل هذا الصالحين اممه ياي 
من١(،  ٦٣١رقم)وفا؛ه، يعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب مسالم: أحرحه )١( 

,هميرة أيا حدينا 
رثمالوالدين، ير ياب الأدب، كاب داود: وأيو )٣لأ\1-لأه.> أحد الإuم أحرجه )٢( 

حديث،من (، ٣٦٦رقم)٤ مل، أبوك كان من صل باب الأدب، كتاب ماجه: وابن (، ٥١٤٢)
الساعديأمي،. أن 
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المووزث1زة من الرأة تغ أف ثنى العاصرين العلم أئل ثنص قائل: هال فاذ 
أدلة!بأرثعة لذلك واستدل الحواؤ، الأص٠ل لكن الدويعه، ند باُس، مذ 

المقاُر.يحول عند دعائها و ق.بمثا عاسه حديث، الأول: 

إلايدلل.١^ خق و ١^بم، خق و ، UUالثاف: 
اررائزا'ت،ا،.لمظ: والصحح صعيف، رارواوايت،" لمظ قال: اكالث،: 

العموم.خهئبمها عائثه بحديث، المقصود أل الرابع: 
أفلوجد أدلة بدون هآكر ايه ولو الوافر، ق تحالثؤ هدا أف الظاهئ فالحوابر: 

المفاسد.بعض مذ إليه أشزنا ئ الموو؛ زيارْ مذ النساء مغ تقتفي الحكنه 
ؤإذاالئهي، وبئن، بينه اجمع يمكن ايه عرمت، ممد ؤهبمه عائثة حديث، وأما 

س؛هبجدلإزئممحاضاهمإلأت5ذابمع:محمحبم 
اكاق.إبطال 

صححهقد رُرائرا'تهار لمظ إن له: فيقال رررواراُت،'ا عل رُرايرا'ت،'ُ لمظ: وترجيح 
المناsفكائلنا:إل واثالثه، المحزة المرائ أف عر U\ لمت ر>رئانات« أف مع ع؛ثك، 
الئ.

نقول:فنحذ بدلل؛؛ إلا النساء حق ق ي الدجال حى ق ص ررما ومولهم: 
uئخال.زتجيزذلك دول:جعاشاة، م،ظ 

التأمل•عدم والأصل عائئه، حدبث، تأؤيل والرابغت 
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ه،بامىو__ 

L ، 1 تل ١ M

مح.:محالإه؛شم:هة
وصومالركاة، ؤإيتاء الصلاة، ثإهام افه، وئوو محمدا وأن اش إلا إله لا أل 

عأثها١؛.مممق الست،اا ذيثأ رهصاف، 

.لالحدث١١٠الإّلأم؛ أركان أحد هي الزكاة ا،لؤف الأصك،ا [ ١ ] 
وجيماIالأركال هذه تأماك وإذا 

محرمنا.يذل ما إ٠ 

■أوكفئعنمح؛همب•

المشعة.مى نؤع إل تحتاج وأركايا شروطا لها لأف عمل؛ عل صز فالصلاة 
لمحتءاؤوإده> تعال! لقوله الإنسان؛ إل محبوب، المال قاف محبوب؛ بذل والزكاة 

منوكم ٢[• * ]الفجرت ه حما حا آلمال، ؤونحتوُى ولقويي• ]الر-اديات؛٨ا• ه لثديي آلم 
ماله!من درهم يذهب أذ علميه يثس لكي بدنه ق يتعب أذ تلمه لا ان إن

منيثتهيه ما نمته ^٠!، الإناذ فإف الصوم، ق فذلك محبونم، عن كمن وأما 
مدميم،ِسمأنتلمض.

بابالإيإن، كتاب رمساامت )٨(، رقم إيإنكم، دعاؤكم باب الإيإن، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
تمح.بمئمح.عمر ابن حديث )آ"ا/اا(،من رنم خمس،، عل الإسلام ابض الني.ت قول 



١٥١اة ةت1بارزد

بمرقحى لأي أدائها؛ عل المدية مع قورثأمحرها 3لأ ١^^، عل ومحب 
}لكلوديعةا ثأمحزم، محو ؛ ٧٥ئه، ا.لطالته يوحهت، آدؤي إل 

بالإسلام،العهد كحديث ديك، يئهل ثظ بهله، وجوها جحد ومذ 
لكذِصلأتخهلظذلأ،ممن،

طومموئة،قنآوىصئبمايمم؛لأنثيوباؤلكة 
ووثوله.ثعال اممه 

دونعليه قدو قإف وعزو0، منه الإمام أحدها وجوثيا معتمدا مئعها ؤإل 
ولجكص°وهى...ىى.......

منالكمر لأف نفسه؛ ق قوى لا عيججل فب ءلاءه يمتثل إيمما اف الإنأف ولبمم 
الناسوبعض ماله. من واحدا قرئا يدل أف يمه لكذ يصوم أف تؤمه لا الناس 

الثلأثةتالأموو هدم عل مينيه العظيمه الأركاف هده ءِ؛<؛ل اش جعل فلهيا بالعكس؛ 
محبوب•ص كفل أو بحوب، بدل أو عمل، عل صبر وهي، 

أدائها؛تأمحر يجوز لا فإثه الوجوب ثبم، متى الفور، عل تولى أف بحب، ]١[ 
لأمور؛

فتحببه، المطالثه توجهت، لأدمل، حق لأما المولث؛ ذكزه الذي للئعلل أولا؛ 
أداؤةكالودنة.

لأثيرياف الإنولأف يتادربه، أف بجب، الإنسان عل دين الواى ق لأي ثانيات 
ؤيتهاوفذمته ؤ، وثمى يموت وقد ذمته، ؤ، الركاة وسمى الاJ، سلف فمد له؛ يعرض ما 

يديمها.يبادر أف من بد لا كان فلهيا بأدائها؟ الورثة 
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بمم؛لآفمحومحقتهقال:
البماري.ززاة مها. \ب.قام زئوو إل ص ^١ محائا نمق ثن 

.٩^١١٢ثكاو هدا، عل الصحابه وثايعة 

عئء1،عئهله مثله لكن ظزثاإف الرلكة وجوب جحد ش أف الحملة ب،ده نجت ا ت١ 
ذلك.ينلم من معامله عومل إنكارْ عل أصر إف يم واجة، أما يعلم حتى بدلك 

؟قفرفإثه أذكرها ولكنه الرلكة وجوب وعلم الإسلام، ل عاس ص لكن ؤإف 
(؛١١٥ولكنه الرلكة من الرلكةوأكثر فلوأدى أداها، ؤإف ويمثل ~ بالله ودة"والعياذ كمن 
ؤيمتل.مزئدا، لكم؛ يكون فإيه بواجه؛ وليست، صدقة إما 

رل:اخدظدس: المزلف، قال فكا أدابجا؛ عن وامتنع أني؛النجوُب، إذا لم 
يراميا واشزيريكوذ اشزم، من بد لا بل الأحد، ود يكفي فلا ؤيتررْ" منه الإمام 
وأمثاله.يرذعه حسن، الإمام 

أبيه،عن لحكيم، بن مز حدبث، عل بناء ماله؛ فطر يوحد أف اشزير إف ومحوت 
منعرمه ماله وفطر آحدوها ا١هإدا ه'' قال الرلكة، أداء عن امتغ فيمن جيم؛ عن 

ملكُت،نثنا«راا؛

ماله؟أوحميع أدابجا من وامثغ الزكاة فيه الدي اطلال، اراد هل ا،يال، ني نم 
زلكيهمن اقنع فإذا الزلكة. فيه الدي ماله شي  Utأي: أظهئ، الأزل الخواب: 

له.تعزيزا أمر؛ ريع من بدلا النصث منه أحدثا عروض وماله 

(،١٥٧٥)ريم السانمة، زلكة بابه الزلكة، كتاب، داود; وأبو ٢(، )ْ/ أحد الإمام أحرجه )١( 
٢(.٤ ٤ رقم)٤ الزلكة، مانع عقوبة باب، الزلكة، كتاب واس: 



١٥٣اة ةت1بالزد

قميالعه زلكثه؛ يودي  ١١٠حتى كله ماك مطز يأحد أف الإمام رأى لو لكن 
حنج.فلا للأمة أصلح ذلك أف ورأى اشرير، 

يقولءاوهس يقدر لا المال لكن موجود الرجل ~يعنىت ماله يوف عليه فدر فإل 
ؤإلأمحتل،.وأ-مج -اب فان  lSu»بمثاب ١^

ولكنلآ.بمنة، الصديق بكر أي لفنل يقاتلوف؛ فانم أدائها من قوم امتع ؤإذا 
تحريرا؟أوبمو ردْ بمو هل محو إذا 

الإسلامأركان من ثيء برك ؟ثمر أحد لا اثه الصحيح لأن اكاق؛ ابواب• 
التعزير.باب من يمثل لكنه والصلاة، الشهادتإن سوى 

إذتعز_را، المثل هلا كان إذ الزكاة مانئو نم لماذا قائل: قال فإذ 
قاتم؟

بوجوه•ولميةروا جريه، هذْ إل وقالوات ارتدوا لأم قائلهم ئبواب،ت 
نجست،فتك؛م، لا؟كمئ، فإنه بوجونتا وأم الزكاة يوُت، لم من إف قالمات هيل: فإذ 

١^^ؤ ؤخز3ة؛ ألقًقوآ نءَاما آلقتثلدئ وأكائوأ ^١ ءن الأية: هدم عن 
لاضة:اا[؟

؟كفئ،لا فإنه بنحوخا الإقرار مع اوكاة ِس امج نن إن نقوَل: أن فالحواب، 
زيؤهههميرْ أي، عن صحيحه ق نلم أحرجه الذي الصحيح الحديث، ق لةو.لي. 

ثار،من صمائح له صمحنخ الماتة يوم كاذ إدا ررإيه زكاثة: يزد فلم مالأ اش آتاة فيمن 
أع؛دت،يابومءبرئت دءنْ، وجبنته بتاج?ة محكوى ثارجهنم، علبجاي، وأم 



اصضاه1همنيصاسممأسبجضل ١٥٤

ؤإماالحك إل إما تسيله يرى ثم العسال، ثئ يقصى حص تنه، ألم جنجأ مهدارْ كال 
إزاشءرا؛.

هذاوعل ا-إقة، إل سبيله رأى ما كافرا لوكان إذ بكافر؛ ليس بأيه رج ص وهذا 
الزكاة.مى أحص ١^ هذه من اشهوم فيكون 

الزكاة،ض -ه- م هد الاْتاغ فشا أو امثع إذا هل قائل: ئال فان 
يملأ0 أف مصلحه رأى إذا للأمام هل مالهم، ثطر أحد يردعهم ولم 

^^واب:أيم،لخألبمم.
أفرادا؟وكانوا ْلامحك، نحلثوا ولم U، بلد ل ولايته نحت كانوا فإذا قائل: مال فان 

بمي.أفرادا كانوا فالخواب;م،إذا 
الصلاةخمأذة}؛ مذ لأقاتلذ ®وافب رمح.بمنأ بي أي مول معنى ما هائلت قال قاف 

والزكاة«رأ؛؟

علوكقلقاطهب الئلأة رك عل بماظوف كانوا إذا أنيم انمى: فالحواب: 
الزكاة.

٢(.٤ / ٩٨٧)رنم الزكاة، ماغ إثم باب الزكاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
رنمالردة، إل سوا وما الفرائص تبول أبى من قتل باب الزكاة، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

افإلا إله لا يقولوا: حض ام يمال الأمر باب الزكاة، كتاب مسالم: وأحرجه (، ٦٩٢)٤ 
ق؛.بمثه،هريرة أيى حديث من (، ٣٢آ/ رقم)٠ افه، رسول محمد 



١٥٥اة ممو،الود

صزلكمح،كثثُؤمح.
الزلكه،مننت العزب أف بديل زيادة، عم من الإمام يأحدها دبك حمع وق 

مبملمحابمهالآادْعا•
عذحمحم، ن بم روى ما بديل ماله، ئطر منها يوحد م أبو ومال 

بتئأنبع؛دا ؤل ل نايثه آكل راِفي بموو؛ لكف انه ه اللمئ عن جدة، عن أبته، 
منعزمه هإثاآحدوهاوسطرماله، آبى وُن أجرها، أعطاهامويراماله من يون، 

صائ.وهوعندي أحمد؛ مال ابوداود. رواْ ربمارا عرماُءح 
صمحهرزا:ثان:

ن;اواألكءآ ناثاما ناؤأ . ممالى: اش يحوي :كفن؛ إخدامحا: 
قلا؟كوف ١^ عق هدا دو ١ ]الربة:١ 4 آلدبي 1، غ-مئقئم ألزء=فوء 

متلأثاأف يشهدوا حس لا الزكاة! لمانعي مال ;ق.بمئ الصدين يأدائها، إلا 
JةؤئلآىاJالأار.

مدلابتداء، قتالهم من امتنعوا و.ظ الصحابه لأف ؟كمن؛ لا والئايه؛ 
''.٣١م اففث زص التئاو، ي £ولإنأا؛شما 

قال:من مهم دمبمه بكر أي عهد ي الرتدين لكن ال؛كمر، عدم عل يعنى: ا ١ ت 
١^٧٠؛قنن مايلو0 فهولأء فامتنعوا، ا-لزتة، أحت، أو جزيث لأما الرلكْ؛ سلم لا إثتا 

وجوببما•جحدوا لأجم 
ولاظهاوأوءال:إتمالأظئهاإلألإّولس، وأثاةنحخد>ة، 

ينتنيموا,حش ؤيمثلول يمايلوف لكنهم كمرا، يمثلور< لا فهزلاع بعدم 
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فضل

الإسلام،^بإ مذ لأما  i\jj^أؤ كال كافرأصلئا عل محب هلا الإسلام، 
ايءدا١ا.ء تجي كافركالتنام. م محن فلا 

لأفأصذ؛ لكان نيؤيقنؤئ ٠ معاذر ُحديث، استدل ؤ؛ىقاائق الوقت أة لو [ ]١ 
إلأ:ندأنثٍثواالمن-إلالزكاة تيسلم:أئزةأن:مم-أي:أئز 

•للهؤملاه يم كو*حد 

وءل1؛جاصيإذالم:زك؟
هآلمتك؛ن هلعثر .ُول>نه آلمه، مت ؤُش ؤ عنهم• تعال لقوله ياثم؛ ينم ئلنات 
عليها،يعاقبوف أمم عل ذلك فدل، هوالزكام، المكذ يطعم ما وأعظم ث؛ا. تالاوثر:ٌاإ-٤ 

عليعاقبوف كعا الإسلام هرؤع سائر عل الت5ماويعاقول أف الراجح، هوالقول وهاوا 
أخطه.

أحن.بعد أحدهما وارثي منلمم، ابني عن مال له زجل يوئ، لو قائل؛ قال قاف 
حمه؟١،^^؛ يركي كتف نصيبه 

إذاإلا عليه، زكاه فلا الصان، هٌ لم ؤإذ زكاه، المحاب يتلغر كان إذا فالحوابت 
•إله فحبمممه حسمه من عنده لكن 

الإيان،كتاب ت وسلم (، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري: حرجه أ ١
ختئيبممحا•عباس ابن حديث من ٢(، ٩ / ا )٩ رقم الإسلام، وشراغ للشهادنن الدعاء باب 



١٥٧اة ةت1بالرد

زمثا:نالا، نتدة نمحُ هإِل همد، م محن قلا او؛ه، اش: والثزط 
لأو؛ jdlزكا٥تي ٥^ يملك، دلن1ت ؤإل ما3ا5ه، لأية تميم؛ عق فزكاية يملأ،، لا 

عليهينتق لا انه بدليل عقمل لا صعتف العبد ؤملك ينلإكه، لا تيده 
الواناة.طري محب و\لئك\6\ث\ قريبه، ممه عليه يب ولا ملكهم• إدا أقاربه 

بم،لأةئهمثوام؛جذكننااال

أونضفه؟المال مع عن، قائل• قال، قإذ 
عليهفليس وهوالكافر اكاق أما الماب،. وهونمحق ورثه ما علي الركاة فالخواب،؛ 

مح،أمحه•ورثه محا زكام 
يمللئج،لا ائه ت الصحيح والتعليل عليه، زكاه لا فالرقيق اوي،، صدها الخرية ا ١ ] 

هيالهمال وله همدا يلع ررمى البي قول ذللث، ودليل ميد0، عل يد0 ق ما زكام وأف 
أن:محطهإلا لليي:اعه، 

الثمول(كان( إذا الناس. مى ان إنأي ئول، به ينيل، أف يثغي لا وهدا ؛؛، ٣١
المسألة،ق رلآم دم أذ حايمهإل فلا للييثاعث« ظ ش: قخادثلأصمُ 

إثكاو<.بلا بالتماإيلث،« لأظلاك، ءإنة ونقول: 

بملاك؟فهل سده ملمكة لو ولكذ 
وليسفقط، الإباحة بامت، من له محمده تملك وأف بملك، لا أيه الظاهر الخواب! 

رنممال، وله العبد باب ال؛يوع، كتاب أبوداود• وأحرجه ٣،، ٠ ٦ ره/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
رقممال، له والعيد التآلإر يحد النخل ايتتاع ل جاء ما باب البيؤع، كتاب والترمذي• ٣،،  ٤٣٣)
من(، ٤  ٦٣٦)رقم ماله، الشتري ؤنستس العبد؛؛-؛٤ باب الييؤع، كتاب والنائي؛ (، ١٢٤٤)

عمرابن حديث 
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أ.حولا يه انتمل نصاب وببيتييد0 عتى هإذ 

سيدهتمليك و؛و؛أ أاللإفأ يقولوف لأف آ؛ ر الذهب هو وهدا التمليك، بايب من 
ملكهؤإذا سيده، ملك إل ثينفرن، ايه فمعلوم ^٥ ْقكه إذا يقولودزت غإرْ وتمليك 

العد.لهدا ماله من جزءا تمج بأف ومحي فقد السيد 

سامحي لأف بتمليك؛ وليس إباحه هو فإء أحرج حش أقول؛ ولككب 
يممليكولا ثْ بتس لا لابميك العبد أ0 فالئواب،: شيثاعئ« رره ش: 

نبيه.عل زكاته ييده الذي الالا يكون ذللث، عل وبتاء عإرْ، 

أنت:نلأ،إذ مافعه، من شيئا امحاتن،:نلأ، لأف كالمن؛ فهوليس اiكاب، وأثا 
عليه؛زكاه لا إثه ؛ نقوو فهل متيم، يوق أف أجل من ؤيشري ييع ماله، ق التفزف 

ضدزئ؛(أوموو:وكانلهاشثذلأنهإلالآنلم:ثمز، 
ر-حأ0 قدر إف ثم الزكاة، عليه فتجك، كالمالك،، صار اليد مراجعة بدون اله مل 
صارتايلكةضاثبمسإلاديى؟الزى إل 

بديعاقكاب، ثوم الكام، بد الدي ١^ إة يقال: أف لعل الحراب: 
وجعت،للبد هووماله وعاد يوقت أل عجر ايه قدر إذا ثم ميده، إل الرجؤع دول زكاته 

حولأ•به يبتدئ المال، هدا يزكمحآ أف اث عل 

تكوفأف وأحثمس، ابا. نم المال، بقل يعنى: ابا؛ نم يدم ؤ، وبقي عممه يعير ]١^ 
ذللئ،مل لأيه امحاسِح؛ اسمل والدي حولأ،ا به استقتل نماب يد؛ 3، راوتقل بالريع• 

لمر(بءالك•

(.٦/٣(،والإضاف)٤٣٧/٢اكرحهم))ا(اظر: 



١٥٩ةت1بارزىو 

نيوممن مض  Ujهُ:جةث، ؛ وإ0ء\ظو 
دوكأرلِلإلأ به انئي ئكاته 

وقدفأوفاه به  JuJiيوي ما وجد \ذثؤ حلال وق امحايب هذا امحز إذا فمثلات 
فهلفزائدا، النصاب يبمر ما معه وبني السند، فأول الثمه مى أقهر ثانية مصي 

يدك؟ي مي الذي هذا تزم أ0 علك الثنه قت، إذا نقول: 

الثاتةالأشلأ فثم لإلأ. به بل:ظيل لا، ح ١^^، فول الحراب؛ 
اشكا؛تموأذ؛مح•

منالحول م فإذا متى، ما عل ييي نقول: أن المسألة هذه ق احرناه ما وعل 
ركاته.عليه وجنر إيا0 ملكه 

]ا[لماذالأنقول:إعابجلةش؟
ذقهق لمتق ولم عجز إذا إذإئه ^j،؛ لا العد الحارأو من لأنه الحواب: 

أومماطل•مم عل الدي فهوكالدين للسيد ميء 
الاستقرار؟ثزط فيه يتحئن أل؛ ئاتل؛ قال ؤإذ 

ءئقت؛ناّفراثئ.ظ-؛ماب:مح؛،لكذو 
الأس؟نو نائل: ُإذفال 

الزئاة.قبمي الوائ الأ> ثت ١^^١ ١^۴، نو فابداب: 
هولم رقيق. وبعصه حث بعصة أو يعنيI بحصة المش [ ٢ ل 
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سذكهواثا،محالإ.

لئنمانامحاتب؛ ي ١^ الوكاوو تجن هلا افك، ءم الثالث: وائزط 
لأفالوقوية؛ الثائمة ولاق أدائه، من ثيمي مسه يعجر أف له لإل فته، الملك 
فتهاامحزف من لائن نابما يثت وجه وو وجه، ثئ مها يثن، لا الملك 

التصؤهات.و1وواع 

علتهزكاة هلا الثبيل أوع؛اِفي أوصا وص فنمى أحمد؛ عن مهنا وووى 
عليدل وهدا هزاته، -جع1هِق إدا دلك يكوف وإد،ا الثبثل• ل هدا عئر، ولا 

ُ.>ثاةااا ثاة أرسبر( ارق عثوآقلمم؛ هزله لعموم لمعم؛ كاف إدا فيه الركاة إبجاُبا 

ملكه،عل باق والثاق نصيبه أحدهما أعتق وجل؛ن عتل؛iu بمي؛ يمم، ابداُب،• 
يمهيضنى أذ يتهلح لا المعتق فهدا أعقه، ما فيمه يفثى أف يستطيع لا وهو 

قواتجويوو\.

كلك،؟تنتق حتى تزق أف أجر من اسع ف؛مال؛ تتثتعى هل نم 
استتعلإذا لكي ينتنعى، أيه والصحح حلاقه، المسألة هدْ ق الخواب،؛ 

سز:محص

علأم معم عل كان مواء الوفو؛_،، ق الزكاة تجب لا أما الصحح [ ١ ل 
يمأكإلا إي تاما؛ ملكا الوهم، بمللث، لا المعيرأ، عليه الوقوف-، لأف وذللا، العموم، مسل 

فملتك_هعنه، يوومثج لم مامتؤ لو أيقا وكيلك، مة، ولا شراء ولا ببيع فيه التصؤفأ، 
ناقص-



١٦١ممد،امى، 

ءبميمحا لا لأن البمة؛ قي، اوح من امحارب حئة و تجئ زلا 
المال،ثأس وثاق لأمحا ئنتقث؛ عي نابما ذكا ثنلئها رزلإ زم رزلإ، 

يمائها.الصاوب ؤئتص ولا 
؛.^١١الملك قوت الزلكة خزو خارأِفي أبجا اطاي واخازأثو 

المالأطل له المال هووب الذي والقارب النبح، من نصيب له الضارب آ ١ ] 
دمثلإينادح•

صارتالخول تمام وعند مقاربة، ريال آلاف، عنزْ رجلا أعطيث، إذا يمثلان 
آلاف،وحثه فيه، إشكال لأ الزكاه، فيه عنزة ١^ يرأس رياو<. ألفن عثز حثه 
قالركاة تجب مثه، وحس ألفان وللمضارسم، وحمر،َمئه منهاٌألفان المال لرب الريح 

ثابت،.أصل، نإء لأما ١^؛ رب، نصم-، 
لأنقالوات الزكاة، فيها تجب لا فإبجا ؤنصف ألفان وهو الضارمت، نصي_، أما 

ل،المال، رأس عن مص المفازثه فيه الذي المال هذا أف لويرص إذ بتام؛ ليس ملكة 
فيكونله، ثيء لا المخاربر هذا فإف لإل، ولم ينتقص لم المال رأس مدر عل لوكان 

م1تقؤا.ليس مز-ءزعا منكه 
نوجبلا فلماذا المال هذا ومحيه م قد الحول دام ما ث يقاو أذ فنءس عل ثم 

الحول؟م لأثه علميه؛ ١^^ 
نصيب؛خلاف، له، تابعا يكوف حش أصل عل ليس الضارب نصسث، إف 

الحول.أول من وهوثابمت، المال، هورأس الذي لأصله ناح فإثه الضاري-، المال رب 
المحولتمام ومحي مقاربه، ؤنال الأف—، ءثز0 شخصا أعطى، رجل، هذا فمثلا؛ 
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ؤنصفواثنان (، Jlilلرب ؤنصف اثنان آلاف، حمته ربحت ألما، عثر حمته صاريت، 
عملالذي ا،لضارب هذا أف لوقدر لأيه ثيء؛ فيها ليس اكاريسؤ فحصة للمضارنمج، 

لرأسوقايه الحاصل هذا فربحه ثيء، له يكن لم وبح عل محنل لم الئمة هذه كل 
اذو.

وقألما، عثر حمته آلاف، العنزة ياإعّت، الثنه أثناء ق أف فنصنا لو ولذلك 
الضارب؟نصسس، أين عثزة، إل رجعت الئك آحر 

الزكاة.فيه تجب فلا تام، غتر فملكه إدف ثيء• لا الجواب• 
أوجبتمفالعاذا لالحسارة، عزصة أيصا المال رب ربح إلف ت يقول مورد علينا يورد 

ربحصة ق أوجتناها فلهذا الزكام؛ فيه يب ثابب أصل عل مني لأيه قلنا• 
لأ؛دهلمتنعلممب،.١^؛ ناءُشدول الأل؛لألهذا

ؤنصما،ألمتن آلاف عنزة ق ورخ بإله تكب الرجل أف فرصثا لو ولهذا 
ؤنصف؟ألفين ق الركاة عليه تجب هل 

هوالمنى.فهذا تجب، يعم الجواب• 
بيوم—الحول تمام مل ت —يعنى قسم قاف زكاة، فيها ليس الصاري، حصة إدير! 

فحينئلم.ؤنصما، ألفين حد المقبمارب أييا ؤيا ؤنصما ألفين حد المال رب، يا ؤقيل• الربح، 
المصاتب،نث5ةهالأف الأل، لرأس وقا;ه يكوف أف لأبمكن ١^ ه يألالزكاة؛ تجث 
-ائا.



١٦٣اة هاو،امد

اولكةفيها تجي هل  Jlilذالئائل;فيامحمسصرم فإن 
جديد؟حول عليها ومر النصاب بلعت إذا 

للأصل.تابع التجاؤة ووبح السائمة فنتاج الأول• تع هي لا، مابواب* 
تماموعند ثإس، صارت الحول منتصف وعند شاه، يملك إنسان مثلان 

حولوالتاج النإء حول لأف الزكاة؛ فتحب وء_شرين، وواحدا مئه صارت الحول 
أضله.

الثعاةأوتز إذا ؟كن لم فالث>سول. الأدلة، عموم والدليل قاعدة، هدم وخد 
هناككان ولو الموجوؤ• من فياخد قديم؟ أو جديد الئأء هدا هل امألوهم يقولت 

أولا؟.الحزل عليه تأ الئاج هدا هل ولقال: لآل، امحلأف 
عقاجولا فيه ما يموم مثلا، كمحل تحارة عروصن عنده كان مى قائل• قال فإف 

أصله؟مال رأس إل ثظر إل 

الزكاة،فيه يب مما عندك ما مموم الحول ثم إذا ^١^؛ ١١عروض فالحواب! 
أدمصن•المال رأس عن زاد سواء 

مالهق المصارص، عل نجب نقول• بيوم العام مل المال قسم إذا قال ذإ0 
واحد؟يوم إلا الملك تمام عل يأ لم وهو الزكاة تجئ كيف الزكاة، 

الإلهناكةول1نة:تدئ ولهدالأثبمدأنكول لحد، ^ فالحواب،:ُدا 
هوسالذي المحظور زال، والأف موجودا أصله كان لثإ يقولون! هم لكن جديد• من 

الزكاة.عليه ولحنت المال— رأس وقايه 



^قضاه1نينيصالإئماسبجءنبنى ١٦٤

لإعثاومنة انشماوْ يمكن لا ئى عل والدين والصاو اأعصوُس، وق 
طورزص:أزخخدأن 

الكتابة،دين أثب وصؤفه، يد0 عن حارج لأية فته؛ ولكه لا إحدامحا؛ 
نلآنئغ؛ث;اأفأتجصلبر

قنيبه، اأط1لإ نبمبم، ئنممث، ف اينك لأف الزكاة؛ فته زاكاته: 
الرلكْمحؤلكلئينعلمة•

..................انتيماؤ0.. المكن الدين ق الركام وجوب حلأفاق ولا 

الماوإلأطةأم؛لأدهِسام؟لمبمزءلمذا وإنقل:وإذا
هيإنإ محنية، هبه ليس لكن الربح ثن هو تبعا، صار لكنه صحح، فالحواب: 

تنه.له ثم مابق لثيء د،اء 

وجهما الخل* قآنتة ثام عير الو1لأثه لآمئ١ق: ا،لولم، قول، قاتل• قال إذ ء ١ ت 
الشيه؟

ليسهل.ا لأذ يقول،: فيه، زكاة لا بائه المول عل الحل أف ذللئ، وجه فالحوابا: 
صحح"يعنىعير هذا لكن عترتام، فته فملكه هومسثئمل، بل لكتنثة، مثمحفا 

صحح~:عير القياس هاوا أ0 
إلالأتُءاو ضة تكن فيه، ث لأ -أم منك للخل الإنسان ملك، لأذ ولا: 

الوحونم،.بعدم المول عل المتمملة الأشياء حكم 
لامخإْللأما.القياز فإذ ثلناإذا وأثا 



١٦٥اة ةتاب،الذد

زلتشمزاناه، الزلك0 لأو مثى؛ ئ مودي؛ يمبصة، حش الإحراج يئرمه ولا 
زلكة^١٤ 

لا؟أم واجبه هي الشرهل عل الديون نلكم ]١[ 

فهداوعادة، مزعا منه استيفاؤ٥ يمكن من عل تكوذ أن إما الديون نقول• 
أوعادة،نزعا ْنه الأسماء يمكن لا من عل كوف أذ ؤإما الصندوق. ق لك،لوجود 

الخلاف.فيه الذي فهدا 

الثخصهدا ريال، ألاف، لخنزة شخص عل للإنسان لكن لو كا ^١،: ١٥
أذمحب لا طيب، وجل الدين صاحب لكن أءطيتك،، شئث متى متعد اذا ت يقول 
واحتيارْالرجل ذمة ي إبقاءه لأف الزلكة؛ فيه فهدا ل، عندك ما أعطى لأحد يقول 

مصهفإذا يمبصه، حتى الرلكة إحراج يلرمه لا ولكن صنا.وقه، ل فكايه ؤإرادته، 
حمليؤديه فإثه يمصه، سنوات،، خمس المدين ذمة ل بقي ايه قدر فلو مصي، ل،ا زكاه 

داحتياره.أبقاه لاثه زكاته؛ ئدر منه نحصم ولا منوات،، 
مماطلا،أو جاحدا أوكان أوعاذة، شرطا مطالثئ لأيكن نن عل لكن إذا أثا 

واجبه،قيه الزلكة أ0 فالد.م، الأه_،، ق نولان وهما أحمدرا'، الإمام عن روايتان فميه 
سنوات.عئز ولوبقل مصي، تئأ فنزر يمصه، حتى أداؤها يلزمه لا لكن 

أويكنت ولا بيدة، ليس المال لأف ذللث،؛ ل عليه زكاة لا أنت الثاف: والقول 
الزكاةإ0 يلنات سواء لأينا هوالمحح؛ القول وهذا عجز، فقد طالس، ؤإذا به، يطالب، 

يميزلم مال هذا فيقال! عباد٥، الزلك٥ إل أوملتا! اأواّاء، مح_تماله لأ وهذا مواس_اء 
٢(.١ ٩ والحرر)١/ ٧(، ١ والض)م/ ١(، الإرشاد)>_AY انظر: )١( 



اسقضاهاينيصالإئماسبجص ١٦٦

فيه.عليه زكاه فلا عليه، مل,ئ لا ماو فإنه عباده الزكاة لوكانت حش عليه، 

حولافيه أويستأنف واحدة، لثته ١^ ق يزم أف تمحة إذا يلزمة هل لكن 
حديدا؟

لأثهحديدا؛ حولا فيه يستأنف، إيه يقول؛ من منهم حلاف، ذللثج ق الحراب! 
حديدا.حولا به فيتأنف، الأف، ملكه فكانه المعدوم، حكم ق كان ذللث، مل 

فيها؛افه قال الي الثمرة عل قياتا واحدة؛ لسثة يزكيه بل قال؛ من ومنهم 
لأ0فيه؛ ملكه امحشجد كالذي ليس وهدا [. ١٤١ت ]الأنعام ه حمتكادهء يور حمهر ^٢ ١٧^

فلهذالحمحإ، نلمكه فهو سا أثا ص. ولا حقيقه لا لم:نبم، فيه ِمقكة اثد الذي 
بقىولو واجدة لسغ يزكيي ايه الصواب؛ إل أقرب وهذا بندم، من يورث فإثه مات لو 
ماله؟ق حله ط. ثم سنوامتؤ، عئر المدين مة ذل 

نقول؛أن الدين زكاة ل الحتقم الأف فصار 

منهامحتخراحه عن ينجر من مهلالثهأوعل محن لا من عل الدين كان إذا أولا؛ 
هتيأرهم'.'للضا؛ قولان ففيه أوعاده نزعا 

فيه.الركاة وجوب الأول؛ 

الوحونم،.عدم الثاف؛ 

زكاةلا اثه الصحيح؛ ولكن يمصه، حتى الإحراج يلزم لا الأول القول وعل 
ممحه.ق أيحله واحدة، يثؤ زكى مصة إذا وايه فيه، عليه 



١٦٧ات ةت1بادذك

هلَمملوك الويل لأف الخال :ئ  jyلا أنث أيد ءم 
أ.منهأ وال؛راءة ا-لإوالةأ<، ثصح 

هولةبأعطاه ■^^،^ ١١١قال(ت ولو يطالب، أف يمكن مومر عل كان إذا ياتات 
منصة.إذا إلا يلزمه لا لكن زكامه، يلرمه أمه واحد— هوقول —بل فالصحيح 

علمء؟كان كشئزكىإذا أماطا الديئؤخد الدنن فإنقال،قائل: 

فالخواب،:ماصتجازكاة.

وتجحد.ينسى أف وجائز يعاطل، أف وجائز يفتقر، أذ جائز اشء فائدْ؛ 
الث/ع؟وعجز العادة عجز نيثر ما قائل• قال، ؤإف 

لقراكهإثا ئطالثئ، محن لا الدنن عيه ض يكوف أو ١^ فالخواب: 
ذلك.أسه وما وثثئه. ؤإما لثلطي، ؤإما كالأد_،، 

ميء.عنده لى لكن وفيا، حاصرا الحصن أن)كون والرعي. 

حلاف،؛؟ررلأ لآمحةآإئقأ ا،لولم، بقول اكصود ما قائل؛ قال فاذ 

ممممانالمولي أن يعني حلأءس،ا؛ رالأ قال: الأول ق المولي ذكز لثا فالجواب: 
١^٣.فاممه إحماعا عل أما هدا. ق حلاف لا يعنى: القول، دا هق 

ندين؟عل كانت إذا بالحل اراد هل قائل: قال فان 

ييز.الذي الخل مرادة بل ندين، عل الخل مرادة ليس لا، فالجواب،: 
صاحبهأجله إمإ ا،لوجل لأي وا،لؤجل؛ الحال بين منى لا او4 الحق، هو هل،ا [ ١ ] 

الأفالئلعة ييعت، إذا يعنى نياذة، فيه يكوف أف بد لا ا،لوجل أف والغ—الب باحتتاؤْ، 



اصقضاه1نيهمهعالإئماسبجضو ١٦٨

الزلكة،حوو و->رتتي العمد، تحبا من ملهها بأجرة منتن داوْ ولوأجر 

مصلحهفيه التأجيل فيكون ستبيعها؛أكثر، يمزجل بعتها إذا ائك فالغالب بعثرة نقدا 
لك.

طينالخاوولأفييى،وساصذل1يلكلآمالإيمفالصواب:أ0 
أحمدرا'

علط.فهدا الاJ، رأز إلأ أركي لا أئا الموجلI ق الناس بعض ثوو وأما 
مثلا،مسم( إل بمستن نقدا مئه يساوي الذي الثيث يبيع الناس بعمى بمش• 

أحدتالذي وأنت أجلت،، الذي أنت، لأيلث، علط؛ هذا مئة، إلا أركى لا انا يقوو: 
الجميع•رؤى أذ علتك فيجب الربح، 

يمثبؤفاإيه ت يقول، يأجنة؛ بنتن دارْ أجر إذا كثيوا؛ ثي أله مأيصا هذْ [ ١ ] 
قيء؛هذا من النمس ق لكن الدين، حكم حكمها فيكون هذا وعل العمد، حنن من 

الإجازةاشش، ١^٠ ثلثت، لو ولهذا ص شٍئا ممئ، لأن 
بملك،.ولم 

سملم ؤإذا تاما ملكا ملكها حينثذ الميم تت، إذا الأجنة إن يقاو: أف فالظاهز 
فإنهإىآهاياصا.الدة 

المؤلف—،كلام فحل الثاه، تمام عند الست، صاحب، وأوفاه تنه، لدة سه أجز فإذا 
العمد.حين من تنه لها م لأنرا فوزا؛ الركاة إحراج نجن، ؤفءء 

اض)ماص،وامحهم)أ/م؛؛(.)ا(اظر:



١٦٩اة ةت1و،الذة

القووهذا وعل المدة, تمام بعد إلا يستقر لم لأثه يلزمة؛ لا الثاف• القول وعل 
حديدا.حولا فيها يتأنق 

بمنزلةالأ-مة مص إف وقال؛ آحر، ميما ذهب الإسلام شخ لكن 
أئربالقول وهذا } حنلهار يقم لم ؤإف الزكام عليه وجب الأ-مة مص فمتى الثمرة، 

والثلث،.الحسايايت، من وأنLJلم الصواُت،، إل 

أئزبهذا لكاذ ماله، ق أيحلها ثم فورا، زكاها الأحزْ مص إذا إثه ولوقذ•' 
أمحصا,الصلمط إل وأقزب الصوامحتج، إل 

إدذثلاثه:فالأفواو 

قووا,ا-قولزكاها رأس عند مصه فإذا العقد، حين من يزكيه اثه الأول؛ 

ئزئذللث، مل لأأره استيفائها؛ من >ل لها حتىَتأ لأ:أزئهُ ة يأالئاف: 
,ذللث، غثو أو اخ للأنف

الأخزةأة الأم حقيقة لأف ،>؛، ١١كزكاة فوزا زكائ تقها إذا أنة الئالأج: 
الثلامحة.الأفوآو هوأهرب الشخ فقول، هوالخقيقه، هذا دمز0، للحقار ية بالن

الده_،فحل الأحزْ، ومص شنه، نصس المدة كاستظ إذا أيه الأiواJ ُين والمزيى 
لومشهاكذللث، الزكاة, نجنر الشح احتاره ما وعل حول، لها يقم لم لأيه فيها؛ زكاة لا 

الممن,تنه واحدة لشنه الشخ وعند نتين، ليزكي الدم، فعل ■__، يعد 

)ا(الأمحاراتاس)0/ه1م.



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجينل ١٧٠

يثي،لأمحيزم 
^٧١؛.لأي ؤس؛  J^JJIء ظ\ نثناآِفي 

أولعلمي الموئ أوسى ماله، ومح( ينه وجل الثال زب ابر إل ماثا 
أووهبهماله الأيسمُ لوبيغ ؤلهدا يافد، ماله ثصؤمهِو، لأف الزكاه؛ فيه معليه ماله، 

صحرأ!ءِ 

اجزهليست _؛، ilامتيفاء بعد يعنى المدة، تمام يعد الأجنة ثص إذا وئلنات 
ءو°>ثلأ١^٠٤ الأجزْ لأة مثدمه؛ 

ا-ثولا؟بتهي أف بد لا إدف ئاتلت مال، ذإ0 
احتاوْما عل بلازم ليس واحد، أوثهر أقهر، أومتة هوا-ؤولا، لا، فالحوابت 

ا-اثول.يتم أف الشخ 
١!^،ّمط الدحوJ دل علمب به قثآ لو فيإ ١^ تنمط أنه احتإJ قيه ا ١ ] 

الثموط.عدم الأصل إف يقولوف• لكن القنس، تنفل الدخول مل طلمى أوإذا 
المالنيئ إذا إثة يقول: من خذهإسث ١^١؛ فمي خلاف، فيها المأله هذه ]٢[ 

وهدافيها، ناسيا كان الش المدة ق زكاة عاليه ليس فائه يكر؛ ثم موات ذللث، عل وبقي 
بالئيان.ماله وبين بينه حيل قد لأيه هوالصحيح؛ 

ولكنهاالمال، ق لبست، هنا العثه لأف ثظر؛ محل مهذا المال هوعن حبس إذا أما 
أفيمللثإ فيه، التفؤف1، هنبك لأيه عليه؛ الركاة بوجوب يقال فقد المال، احب، صق 

كالذيلاثه عليه؛ زكاة لا إثه ^؛،١^ وق. فلمه• أذ ؤيملك عنه، محبوسا كان ولو يبيعه 
يزكي•أف الاحتياط لكن ماله، وبتن ينه حيز 



١٧١اة ةت1بادوة

وفيإدكنئاْ، ما عل التعرف ^j( ههوِفي ملممط يد ل الصاو حصل نإدا 
لكنةوكايه، ثالزمه لأ أف وعقمل نبه. يؤو عش فزكاثة المئمم_ط، يملت5ة بعد0 

أصح؛والأوJ محييه، عند مئة ايتزاعه لمالكه إي منممر؛ عيث ملكه لأف عقثل؛ ابن 
ز\د'نغ للانن المنمُب الماو وِفي الدخول، ع الصداق ف تجب الزلكة لأف 

؛.١٣٣١

يأتولم كامله سثه فها وعث دراهم وجد إياثا لوأف ذلك؛ عل بناء [ ١ ] 
حولسيئ التعرف حول تمام حئن من للواجد تكول الثثة تمام معد صاحتها، 

للواجد.التعرف حول تمام بعد ونارها الركام، 
فهولصاحبها،ذلائ، ثل نعاوها وأما زكاما، فعليلث، نازها للث، الأف أنت، فنة.وو،) 

منفله ويثن، فيها واشترى وبيع ثصرف أذ ويعد المثول تمام بحد صاحبها جاء فإذا 
مئتم،صارت الخزي تمام وعند مئة، أصلها اللمطة فلوكانت، ا-ثوو،، عليه ثم ما ماله 

صاحثها؟يآحاو كم مئه يلأيث، صارت صاحبها وحول وعند 
سه-أي الثنه تمام يعد صاريتح الخي الثالثه المئه وأما متت؛ن، ياحد الخوابج: 

للواجد.فهي التعرف،— 

فيه،واضح ذكزة الذي اممر لأف وذلك، أصح؛ المؤلما ذكزه ما أف والذلاهئ 
كلهأوبعصه،للسقوط ايه ْع الدخول ثل المرأة عل الصداق ق تجب فالركاْ 

فيه؛يرجع أف يمكن أيام أف مع يزكيه أف الابن عل نجب للابن الوهوب المال وكدللث، 
الزكاة.فيه نجب ذللث، ومع لاينه، وهبة فيا يرحع أف للأُب لأف 

محورلا وهو الحول بعد نعانها للملتقط كيف، المال للمطة يالنبه قابل• قال فإي، 
كاملحول عليه مز إذا كيم، ت يحني فقهل؟ التعريمج سبيل عل إلا فته يثصردج أف له 
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لمحهمذ عريمه اني؛م أبرأ أن عثه، صداقها مذ روجها المرأْ أبرأت محإف 
روايتان!مميه 

ئهثوأحال ما أفته فيه،  vS^ijلأثه نمى؛ ما زكاة المترئ عل إحدامحا! 
 «f ََمت

اومحيصه.

ث5آوةمئة، مضه مو عانه  Jjjj)ما مأنك لأية ،؛ jjjilعل زكادث واكاظ: 
ولم:زل،فقئض/
سيئا،بمص لم الترئ لأف مثه،ا؛ واجي عل الركام تجب لا و§قملأف 

لألشأس؛ ١٧مم، مضه، مل ١^ ؤلأيث،الزكاةةلنب، 
ضُلإالإههأواوئ،.

لأن؛تافيه؛ زكاة قلا الروج طلاق مضه مل الصداق مى مط تسما قأما 
لمنحهاتمط ؤإل ملها، التي بخلاف، فيه، بتصرفها ينمهل ولب ثمضه، لز 

يكوذأف واحتمل فيه، يتصزف لم لأمتا ك—دللث،؛ يكوف أف احتمل  ٤١٥١
^وطه/ي،ينحهتهاااا.

يتاجزأل له يجوز لا أيه ْع التجانة ق يتمو حتى فيه يتمزق كيم، لصاحبه، فنماوْ 
٤^٥٠؟وهو فيه 

الحاكم،مل من فيه التصرف، ق له أذف كان إذا إلا ممن لا هذا فالحواب،: 
ذللثج.أنتة ما أو 

َص٠ ُ  مهمة!ائل مهذه ؛ا ١ ل 

عر-أي ١^^ عيه يجب فهل دمه، من غريئة أبمزأالإنسال ^١ ١^! السأله 



١٧٣|ة ممد،الزد

منها؟داجي عل تجب لا أو امحأ، أوعل الأرئ~ 
فيالمأَلةثلأةماو:

اويلأف ومطوأ لكلمض، الإبراءَ لأي الترئ؛ عل تجئ أي الأثُل: امُل 
زلكيه.عليه وجب دينه قبص إذا 

طيهتجئ ٩ مول: حتى شبا بملك لم اويز لأف تجن؛ لا الثاو: القوو 
كو0لأنه عنيه؛ تجب ^ي ءقما كان أيئ لورض حتى الئ، عل تجب لكي الزكاة، 

لكش-
زئ^يالؤكث:أيلأي،ضوسخما.أثا 

فيه،عليه زكاة لمبخلكةفلا فإثهكذلك المدين وأما يمضه، ولم لميخلمكة فلأيه المال 
وبعل لا تجب لا أي هوالأئزب، احتإلأ المولفث ذكز0 وما ^?٦، به سدئ ولكن 
لإلأ ٧١٩٤٦٥هدا وعل ولأءلشين؛لأُهلمممهُ، لم:نينحة، لأمه المال؛ 

حددا.

الرؤجبمللامح، بيه مل الصداق من تمط ما ار3آما دتئن*س'.' يقول الثانية: المأله 
كأفيعني: ملها® اكي بخلاف مؤ، بثصرفها ولمبممط مبصة، لم لأتبما فه؛ قلاوكاة 

عليهازكاة لا فإثه الدخول محتل صدامحها ينمق إذا المرأة أليت فقال: أورد موردا 
الزوج؟إل عاد الذي شنم، ال 

الإينعن ١^^؛ سقوط لأو الإبراء؛ وبين هذا ين محا محن هناك بأف فأحاب: 
المراة،معل بمقط. لم فإقه المسداق نصف سقوط وأما المترئ. معل سمط إيإ بالإبراء 
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الصداقنصف للمرأ؛ صار الدخول مل طؤ إذا الزوج لأل الزوج؛ بفعل سمط وإد،ا 
علاذكاخ شخ فإنه الدخول؛ مل اويل تحيأ أذ ض كله، ممط فإذ فقط، 

فالزوجالزوجة، مل من هنا  A3م لأف المهئ؛ ينفل وحينئذ ا، ا،اده_،ُ من المشهور 
.هوالذي!٠٣

تعال.افه شاء إن سياق آحر وأي وهناك 
لا؟أم الزكاة عليها تجن، هل ذلك،: عل وبناء' 

مجساحولاكاملأ، إلاأذيمى الثهم تاما، ممكةملت5ا لم لأما لاتجب؛ مولت 
ا-قنل.الزكاةقهذاعليها 

امحم؟فإ صداقها من زوجها المرأة أبرأت إذا ماثل؛ مال فإذ 
فالحوانه;هيكاأدين.

الزكاةتكوذ ص، القد، انفساخ ق شا كان أنالإ إذا الزوغ قاتل: قال فإن 
منلثة؟عبث أصلا وهي الزوجة داق صق 

أذإلا هنا المثال مخ فلا زكاة، عليها فليس ممة، ي هي م فالخواب،; 
خن'لأ.تن0إودئ 

عمدأثه بمعنى: منلمه، وهي الزؤج يكفر أي؛ بالعكس، تكوذ أذ ؤيمكن 
هذا.يتصور وقد يكفئ، ثإ منلنان، وهما عليها 

الهداةانفلر: 



١٧٥اة كت1بادود

أن«أظهأ م: تن id  Mامحث  Jyم الش، اوئ:  'ج
و1وّققش.زلآن>لكةبئ

الواماة.مى الغتى؛ يعتثر أف مجب للفمزاء، مواشاْ 

بملكنذلا ء نجب ملأ دين، عذ خال بماُب ملك انو: والغز 
أونقحمثة دون دإ لتش ١١محاو: أيه . ١^، ص سعيد، أبو روى ئ يصابا؛ 
مممقصدقها، أواق خمس دون فيإ ولا صدقه، دود خمثة دوو فخ ولا صدئه، 
•'١^

الغزمر الركاة مذ الأحد ق الغر فمثلا بحتب، موصع كل ق الغر [ ١ ] 
يأحدوما،الدين الركاة أهل وهومن الركام عليه تجب قد فالإنسان الزكاة، حونم، وق 

جبلبن لئاذ قال البي. أل ذلك ودلثل ركوي؛ يصاب مللئ، هنا بالغر واراد 
سرايهم"محدِفي أعيايهم مذ يوحد صدئه علتهم اهلاض اممه أن ررأعلنهم و.ه•' 

أثري.دوو هذا 

للفمزاء،مواتاة تجس، الركام ررولأ0 تماما مسئم مر وهو الغلري• والدليل 
قال.كعا نصانم،« النتبرت؛_، والغر من لثتمقن الغش، يعتبر أل ئثحمؤ 

الإنسانعند لوكان يعنى! محل؛؛^؛_،. هدا دين® عذ ررحال قوله لكذ 

نصابايمللث، أذ بد لا لائه غنيا؛ يكون لا ا،لولم، كلام فحل بمدرْ دن وعليه يصاب 
سى.كعا ثظئ فيه هدا لكذ الدن، مذ حاليا 

الإيمان،كتانم، ت لم وم(، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخارىت حرجه أا 
;ؤهئبمثمحأ-عباس ابن حديث من ٢(، ٩ / ا )٩ رقم الإسلام، وشراغ للشهادلإن الدعاء باب 
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منلكل إل فيه، ولكم هلا ينمصة أن ينقرلا دين وعلته نصانا، ملك، زمن 
بنغثإل لأف واحده؛ ووايه اشجاوة، وعروصن النامحى، وهي الباطك، الأموال 

دينعانه كاف يمن شهئ هدا الصحابةت من يمحصر محال رْ.بمثق عماف 
لكاليتكز، ولم )الآموال( ق أبوعيني وواْ اتولبلخأ' وكاْ عزجوا حش يئتودة 

صم ص إلا تجب ولا خ، ^^ي، 
ثلاثصه وامحاو، والررؤغ الموابي ومح، الظاثرؤ الأموال مى كاف نإف 
ووايات؛

،.^Jliاؤكاة؛ إخداس^لأي،فيها
^١الزكاة ثأخدون .كاف:ننث، ١^؛؛، لأف الزكاة؛ ف؛4ا : ٠^٤

الناطن.يخلأف، صاحبه، دين عن نوال عثر من الظاهرة، الأموال من وحدوا 
أهل_هعق انتاJاه وما حنته، لموسه وزعه عل انت-ده ما أف اك١كه: 

مثابلةحعألهتي أحدمحا، مائل دين نعليه مذ"جئن؛ن، مالأن له كاف ءإف 
منه،يمض نا 

أزنقحمثة يهادون اال؛س السذ.ؤ•' يزل، اشاكط مللئ، بدمن لا انه والدليل 
أواقحمى دو0 بجا زلا الإبل" ثئ ت "يعني صدئة ذزد حمس دوذ بجا ولا صدئه، 
٠.مممق ء صدئه القصة— من —يض.' 

رقمالزكاة، كتاب وسلم: ١(،  ٤٤٧)رقم الورق، زكاة باب الزكاة، محاب الخارتم،: -محرجه أا 
رْءممئبمئ.الخيري سعيد أي بث، حد من ، (١ 



١٧٧اة ممبام؛

ممابآبمؤ؛,ف جنيي ي للمسامح( الحظ ما مماثلة ي جعله جس، مذ كاثا ؤإف 
بجاا'لمحملا 

لا[امميسالأينضه4اؤلك؛فيالأوااذيث؛؟
زكاةفلا لالماس لاثتيئ ما وص باطنا المال كان إذ ضيز: هدا ق الجواب: 

قواحبه الزكاة لأذ الزكاة؛ عاليه بل ؤقيل: ز؛كةادئق. المولث إليه يهب ما عل فيه عاليه 
اكلآكاثواحه.ل لا الماو 

فهل^٠٢ ثئه يبلح دين وعليه نصاب، وهي دنهم متا بنية وجل ذلك: مثال 
زكاه؟علميه 

الدينبعد عنده يبق لم لأد4 عاليه؛ زكاه فلا الزكاة وجوب يمع الديذ إل قالنا: إذ 
واائهدوذاشاس.إلامئه، 

اشُفال كا الماو، ي واجأ الزكاة لأن وذلك الزكاة؛ علمه نجي أنت الئاف: القول 
البي.وقال ء، ١ تاكوة:"ا'• ه ها ومم هلمفرهم صدة أمو,دثا مذ ؤ-خن ثا3قرماق: 

منثوحد أموالهم ق صدقه علمبجم امرص افه أ0 ®أعلمهم محقفيقه: جبل بن لمعاذ 
الإنسان،يدي الذي؛؛ن بالماو ئممقه \س ولأة ههمائهلم«رأ؛ عل ءذ 

مشهورا.نحارة عرومحى صاحب كان إذا لأسي،ا 

محتاجاكنت، ؤإذا مالك، زكاة أحرج فيقال: الصوامح—،، إل أقنب القول وهذا 
الزكاة.من أعطناك الدئن قضاء إل 

الإي،ان،محاب وسالم: )0ا<مآ؛(، رنم وجوب باب ىاب!لزكاة، الخاري: أخرجه )١( 
•عباص ابن حديث من ٢(، ٩ ١/ رمم)٩ الإسلام، وشرائع نكهادشن الدعاء باب 
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إلقيل! ولو الزكام. له ومحل الزكا٥، عية تجب الإنسال يكوف أف من مآع ولا 
ؤإذابالونا؛، فهوأحي الركام وجوب مل حل نل الدين كان فإن قدم أولا وجب ما 

أحؤ•فهي مله الركام حلب بل يل لم كان 
مدمفهنا ا-اثوو(، تمام يعد محل موجل دين الإنسان عل كان لو ذلكت مثاو 

لكانبزا لومل الدئن. قدم الخوو تمام مو ولوخل القراء، حق لني الزكاة 
بقضاءاثادنة عل والنحل الشح أهل وهوحئ مصلحه، أيقا فيه ؤيكون جيدا، 

به.بامل لا ، Jyوهدا الدين، 

وا،لواثىوالقار الحبوب وهى للناس، يطهر التي وص الغلاهر٥ الأموال أما 
ساهدنخيل والقار ساهد، ٠رارغ الجوب لأف ظاهرْ؛ أموال هده الأنعام" ~7آيمه 
المزلف:ذكز اش الثلاث، اوواياثه ففيها كدللئ،، واداثي أيقا، 

اشان،.بمص دنن صاحبها عل كان إذا فيها زكاة لا أنث الأول: 
الثانيه;ءليهاؤكاةغلحال.

اسدافكالذي عله، زكاة فلا المال لمصللحة الدنن كان إذ تفصيل: فيه الثالثة: 
كحصيلامتداد للماشيه يالنبه وكدللث، ذللمثؤ، أسه وما والحر والحرث الرنع لويؤ 
ذلك،.ألجة وما النش، إل ومحلها لها الماء 

المولين،بين وسط مول وهذا الوحوب،، ينع لا فإثه حارج لأئر كان ثملف 
يبمث^كان اليئ لأف الظاهرة؛ الأموال ل الزكاة لانئثع الدنن أو الأقرب لم 

خافتعلق ءلاهت0 ولأما لا؛ أم ديول عليكم هل الناس يالوذ ولا لمضها الثاناْ 



١٧٩اة ةت1و،الود

كيلك.وليس دينا عليه أف صاحثها يدعي قد ولأيه الفقراء،  ٤٣١
فإذابميم، اوجوب ق تنق اكي 1ن القزو عل  ٣٧١الأ،راو قائل:  J15فان 

بمد؛؟واحدأمحا وثن ل وجوثمحا لكن 
فالخواب;بمركان.

الباطك؟أم الظاهرة الأمواو مى التجاتة عروض قائل: فائرقال 
باطنهوهي قيمتها، ق تجب الزكاة لأو الباطك؛ الأمواو من هذه فالحواب: 

كلالمتجر صاحب لأة الظاهتة؛ الأمواو من قريبه الحقيقة ق لكنها ظاهزه، ليت 
منيعدوما لكثهم عظيم، متجر عنده هذا عى، هذا وJقولولث يثاهدوثه، الناس 

.٣٧١الأمواو 

والمراثي.والثاث، ابإب فقط: ثلاثة الظاهرة الأمواو 
زكاته؟ر قي. فإ الوفاء ق معينه مدئ له ليس الدين كان إذا ئايل: مال، فإذ 

علساما فيكون قضائه، ق البادرة تجب مده له كن لم إذا هال.ا فالحواب: 
الزكاة.

واجبآي ق، الرلكْ ووجبت الباطق، الأموال ي الدين وجب إذا قائل• قال فإذ 
يكوفكيف مئه، وعليه الزكاة، به ووجثش درهم، مثا س كان إذا كإ يتحاصان، 
الإخراغ؟

اثنينالركاة وأهل ؤنصما، اثنم يوحد الدين حمته، المثمن زكاة فالحواب: 
منها.بد لا هذه يودتيا، واه ؤنصما، 
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محل

ثاو:انه الص. عن روي ج زايحنون؛ الهس مال ِفي الركام ويب 
ممال،وقإن11دْ الزثاة®أحرجةالسمدي• ررابموالبأموالالثامىكلأثأفلها 

أهلها،من ومحا مزاتا0، تجمث، الزكا0 وَلأ0 دْ.بمن، عمن عل موهوما وروي 
المزركام عمحا وعرج دوالرحم، علتهن! ؤيمى المرب، ممه علتهة! يب نلهدا 

زالنثز،ماثنها

بالعم.متصل الزكاة ق الدين إسقاط إف العل،اءت بعض يهول، ءابلت قال فإف 
المألةق أن تسى هدا، ق الخلاف لنا محبي فقد يصحح، ليس لا، فالخواب،! 

الدينوهوأف الصحح، هو الومحط القول إة لقلنات العمومات لولا واثه أموال، ثلايه 
الزكاة^٠^ والث،ار، والررؤع كازامحى الظاهرة، الأموان، ق الركاة وجوب، ينع لا 
ظاهئلكن ، ;؛٠٥١٥ بن الرحمن عبد شيخنا احتتار القول وهدا رها، عق 

الظاهزةالأموالي( من 'كانت، سواء الزكا٠، وجنت، \ذش\ب وحد ما متى أما اشوصن 
.٥٠٧١أو 

المسيمال ق الركام وجوُب من نحمدآثئ الولث ذكنْ ما الصحح [ ١ ل 
حصالصص عن ثلالإت ص الملم رارؤع ه الص قول هدا يعارص ولا والمجنون، 

باعتبارالثّوو، ذكزه ما لأف وذلك ٠ مسؤ«ر حز ا،دحتون وعن يلغ، 
)ا(سراتابمن)صهه(.

١٠)أ/ أحد الإمام أحرجه )٢(  بميبأو سرى الجنون ل باب الحدود، كتاب داولت وأبو (، ٠
(،١٠٤٣٢رغم)الأزواج، س طلاثه يقع لا من باب الخلاق، محاب والنسائي: (، ٤٣٩٨رقم)حدا، 



١٨١ةت1سالزىة 

أّْوابجكا•ق الرلكة شجب بالدمة، تتعلق مائ تكليف والزكاة البدي، النحليف 

لأفعليهنا؛ القر؛ب ممة وجرب وهو نظائر، لهذا مِمحئآئئق ا|لؤلم< ذكر ثم 
قحقوقهإ تعثمث، الزكاوت أهل ل يقال، وكذللث، القريس.،، وهو باحر يعلي، الحمح، 
الماو.

علما•عتن، رم يا لوملكا يعك، الرم، دو علما محن ثانيات 
رقيمايييع أحاه —وجد الثوف، مى أحاه اشترى إذا اف الأنأف ايألإ! وصورة 

لومالكاوالمجنون فالصغثر منه، رجم ذتم، م وكنللث، اختيار، بعثر عليه عثي، ءاشتراْ~ 
لكنهملكهنا، عن هرج موف عتل، إذا ايه مع علمأ، يغتمح، فإله أوطوغا حبه رم يا 

بجورلا بالئرا؛ لأيه وانجؤ بالإرُك، مقلئا ونحن المالغ، الحقوق ثى ُذا لأف يعبج،؛ 
لهإؤم، إذا م مابينا، إضاعة من ذللث، 3، قا علهإ؛ ينتمح، من يثري أف لولبجقا 

دالعنيا ليوهما الفطر زكاة ءنه،ا وأيئا؛رج علمإ، يمق، لكن ملكاه، رم ذا أجئ 
ولأ>مح.

انهوبتن والصغثر المجنون عل الركاة وجوب بتن يجءع كتفإ ةايز،• قال فإل 
ك؟ئ لا والجنون انم، ث إلا الزكاة ءُنإماج لا 

لكنله، يه لا التحيز يؤذ الذي أبما والصغثر له ييه لا الجنون يعم فالحواب• 

حديثمن ٢(،  ٠٤١)رنم والنائم، والصغبمر ا.لخو0 طلاق باب الطلاق، كتاب ماجه! وابن 
هقمحقمثا■عائثة 



ضادئنيهمصالإUمأجمLJنيءتيل ١٨٢

محل

حىماو و وثاة ررلأ يوله:لا لأو الأداء؛ إمكاف وجرتنا يعتبثِفي ولا 
لووأفأ،ؤلأنه الحول؛ تمام عند فيه وحو-آا عل بمفهومه يدل الحول؛؛ عليه نحول 

يجُماباماول،لإذٍبم
زلحث JUلأن ثول؛ لإ أن وط ^١؛ الزكاة، طط لإ ء بمد اشاب، 

كالدئن.اض بم، لدثة،هللميخغل اق 
الزكاة؛تمطت التثغن مل ثلفن إذ انه المنير وابن التميؤي عته وروى 

زه٣؛ ١^ مز؛^lj ش ظط بالال، لأبجا 
الصابيمض يلم، هإذ والحازإ. كالوديخة مرط عر من يتلفها مسمط بالعين 

ينمطلن النصارّ_،ااأ عن ١^١,^ ثلف1إ نإل بمدرْ، الركاة مذ نمط ;، ١^٠٤مل 
العمو.يوف بالصارسا ثتعلق لأما ميء؛ 

الوص1هثصح واج-_ا حى ه علميه؛ وجثث مذ بمويت، الزكا٥ سمهن ولا 
١^٢؛.ق ُه،هإبمللألزت 

مثلئ؟هو هل آثم زجل عذ زجل أحزخ لو لكن ئائل: قال فإذ 

للفرونة.عيإ عئرج الهس ووؤ المجون فزلأ صروزة، هدا فالحواب: 
]ا[أي:فيالئانمة.

أولا؟الأداع إمكان الركام لوجوب يسرط هل ايه خلاصته؛ الفصل هدا ]٢^ 





اصضاه1همهمصاسمماسبجص ١٨٤

أماةالزلكةفييدْ لأة عليه؛ ^^الم:محصطاولأمحافإللأضا0 
الفصل.هاوا حلاصة هده فهولك،لوئع. 

بعدالتصايت، يعفى ثلث إذا هذان التفصيل فهوعل النصانم، يحص ثلن إذا أما 
ثنيبلا ثلث ؤإل والتالف، الاءي كله ماله زكاه عليه وجب أوتفريمب بمعد الخول تمام 
لكنثالخول، تمام عند وجت الزكاة لأف فقط؛ الباقي زكاه عليه نجب فإله تمربمب ولا 

لأبم-ثىمايا.

زكاهعليهم فهل الورثة. إل الماو فثقل الزكاة ئودى أ0 قبل مات ؤإذ 
ي

أهلها.يزدوهاإل أف فعليهم وحىثابت، عليه دين لأما ثعم؛ الحواب؛ 
ليسإثه يقولت ثنته هو ت يعنى الزكاة، ءا.م تعمد المب الرجل لوكان لكن 

أحرجهاؤيقووت إحراجها، j يراحى أحيانا لأنه إحراجها؛ و تبماونا ليس بئزك، 
عته.ثئرج اثه شك لا فهدا الموت، فيماحته غد، بحد أحرجها أو. غدا، 

فهلالإحراج، عدم ويتعمد مثلا، زكاه فيه ليس مال زكاه، لا يقول؛ أحياثا 
عنه؟الزكاة عئرحوا أ0 مات إذا الورثة عل نجب 

نجس،اثه خذهإلثه العبياء عامة ءنا_ المشهور قولازت ففيه حلاف،، هذا ق الخواب! 
قكانت، ؤإن شجب، العم، حث، :أا وتعأمحا عليه، وجبش وقد لئن، لألما إحراجها؛ 

صء.منثها وثنتمثكالن.ى لاثبزأذمته، الخاJ هذه 
والورثهعليه، الإثم وأو نحرج، لا أعا إل العلم أهل بعفن وذمب، 



١٨٥اة مم1بادود

تجخها.مالأمبأمامحغِم
قدلأثه عغتثل؛ اممب عند الإحراج هذا ينثعة ولا ذمته حا يبرأ لا لكن بيا، أهلها حق 

تنئيأزلاثزتح،.

اوحم،صله عل محافظا الصلوات، عل محافظا يكون الناس بعص أف والعجب 
حرمافوهدا باه- -والعياد الزكاة لكن الفاصلمة، الأخلاق كل عل محافظا 
—باه —والعياد وهذا بخيلا، يكون الركام ق لكن الركاة، غير ق كري،ا فتجدْ عفليم، 

مر،ئوءانمز،.

صاعيتط،منها واحدة إبل، عثرة وعنده مثلا، موارس عنده رحل قائل• قال فإن 
ين-هم،لا مرصا مريضه منها واحده كانت، أو الزكاة، ثهر وحاء طابها، ل زال وما 

القول؟فإ بنوم• 

مسألتان:هناك فالخوابج: 

إذنالخول، تمام مل منها واحدة محاهمت، الإبل، من عئر عنده الأول؛ المسألة 
حم،فيها ءلليه زكاة فلا \uU الأرثثه أثا ثاةَ. ام،  jjحمس، زكاة الآ0 امحس 

الضاح.نجد 

حال؟كل عل أوثزتح، به ثتدئ فهل الضائ وحد إذا لكن 
واحدة،لثنه يزكيه ايه الصوان، أف قرريا وقي• سبق، ما عل مبي هنءا نقوJ،؛ 

واحدةلسمه هيرك؛ه وجيم يم نجن•،، لم سنوات، أرح بقي الضائع هدا أف فرض فلو 
الراجح.القول عل 



^قضاه1نينيصالإئماسلأءتبل ١٨٦

الزلكهمحب أل بد لا يعنى لكلصحيحة، فهي برؤْ يرجى لا مرصا المريضه وأي 
فيها•

اممتبعد وجدها م الحول، تمام مل الشيا0 بعص قد إذا قائل• قال فإذ 
اءل؟

ملكه.حكم ق الضال هذا لأف الزكاة؛ نجب ءالخوابت 
جحد—أي؛ الزلك0 جحد يم ا-لثوو،، عليه وحال مال له شخص ئائلت قال ؤإذ 
عنه؟يزكوذ الوريه هل مات• يم مال، ي وكاه لا وقال؛ وجوبنا" 

.u١٣^، هدا لا، فالحواب 

من>ع الغفز لأن لا:رثون؛ فإم سين أولأدُة كان فإذا ئائل: قال ؤإن 
التواوُث،؟

الزثدأذ فهويرى ^٥١^٥، ثميه ابن الإسلام شخ رأي عل إلا نخم، فالخوار-،ت 
القول.هداثوزثراا،ولأي-ئح 

قالزيدين ورثه ورثوا محممقبمه الصحابه إذ ت يقول الإسلام وشيخ 
حديث،لأف والكافر؛ المنلم بين ثوارخ، لا اثه الصواب لكن ر^^بمتئ، أبا؟قي- رمي 

اكلم«رأ؛.ررلأ:رث،انليال٤افزؤلأالكافث كحيخبي:
أ؛(.0/0اس))؛(الاخيارات 

(،٤٦٧٦ ) رقم اللم، الكافر ولا الكافر الملم يرين، لا باب الفراتض، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ٢) 
خ؛ؤإقبمث؛تا.نيد بن أسامة حديث، من (، ١٦١٤رiم)الفرائض، كتاب ت لم وم



١٨٧إة ممو،اتود

نفل

نوش>ئاةيثا:ثان:
يذعولا اثنادسا، عم من ةورإ-؛ماحها لأثة الدمة؛ اي إحدامحات 

الدين.ياشتهت فيه التصؤف1ا 

ؤق[ ١ لالناري1ت:ه ه حق يولهم ؤؤآ ؤ يمال؛ افه لمول العي؛ قثلق والئامحة• 

^،ijlو هذ زئك: ولكنة، و لي اخزال ه ئصت ضا؟ا تلك لإف 
سعلىيلنات ؤإل ينقص، لي اثثّاب، لأل الأحوال؛ مى نقى ج الزك1ه لزمته 

........١ المزض، بمدر ثعكث آلأول الركام لأل ؛ ٥Jواحازكاه إلا يلزمه لم بالمح( 

تمامP، أذيتها مو ثلثن ئإ وع، ه، زكاة نزأنمخ قاتل: قال فإذ 
اول؟

ؤإذعتها، التي الزلكة هذه تئرج الرلكة، فعليه ممزطا كان إذ يظن فالحوابت 
عاليه.زكاة فلا بنمزط ليس لكن 

لصدمه علبجم امحلاض افه أة ررأعلنهم ظ^بمنئت معاذ حديث وكيلك [ ١ ] 
أمولييى ؤء تعال'• قوله وكدللن، ٠ ممناتهما<ر عل ملاد أعساتهم من ئوحد أموالهم 

ثدههه]اكوة;يما[.

الإيإن،كتاب ت وسلم (، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب اJخاريت خرجه أا 
لآهثبمتآنح١.عباس ابن حديث من ٢(، ٩ / ا )٩ رقم الإسلام، وشرابع إلشهادمح، الدعاء باب 



اسقضاهاهممصاسممأصبجضل ١٨٨

ُ.أخمدا ص ا-حاعة ملة ا1دهسا، ظاهر وهدا اكابي(، الحول اثثابا_، ننقص 
ووجلتبمدوالمنءس، حول كل منه مص نصالتا، عن زائدا المال، كاف ءإف 

^رطتكلملثاةرلألاكزضي،

زيإمحاص، اسه الأول لهحول سلمه الإبل من وعفريى حمنا ملك ؤإذ 
بمدذلكلألملأزعبجْ.

هيألالزكاة لابمغ ٩ ثلمنا: ئذا الزكاة، أف عل أبمابناءّ هدا [ ]١ 
مفى.م( كز عن ثنيي 

قررالزكاة قلتا! إن أحوال، خمثة عاليها مضى شاة، أربعوف عنده إساف مثاله: 
يوفالأرثثه الأحوال وتكون الأول، الحول ل واحدة ينمن محوف فإما المال؛؛ 

فيها.زكاه لا اشاب، 
الزكاةفتثب المال، عم عن أمرحارج ي وجنت، ففد الدمة؛؛ راق ملنا: ؤإذا 

يتمص.لم الأراعارأ لأف الحمى؛ تواتر اللكل 

ولهاالمال، عي ق تجنر فهي الحمى، تواتر الكل ق يثر الزكاة أد والراجح: 
هوا J،>«jساحر لا المالكر أف وهى عظيمه، فائدة اسثدثا فلتا ؤإذا ■ بالدمة ثعلمق 

الزكاةثلزمه فلا اشايسر، عن مصتر الحول أول أحرجها وهوإذا الركاة، حراج إل 
فيابميلها؛

ّوجه له والتدكر الزكاة، عن الحديث، لأف الزكاة؛ أي: يعلمها،؛ ثخة:® ق [ ٢ ] 



١٨٩إة ةت1سالزد

محل

ثتجناؤلكةِفيمحً:
منوط!ثلاثة وقا المراثي، أحدها؛ 
يثاويبالا وعآثها فيها، وزد المم لأف الأنعام؛ ثبيمة مذ دآكوو أف أحدها؛ 

عترها.يوف منها الموانا؛ يا-حتمل، وسبها، ودرها ومعها ي،ائها رم حمق 

حمسهلمحء:محغل
%لأ:ع،ئثثا،زلأهمق

^^بيذلأِوق،ؤالإمح1و،لأِءلاا.
ثلأزكاةفيالثضش؛كك.

أول؛.........والأول، المر، ان-م ق لدحولها الزكا٥؛ الوحش وعئه؛ِؤ،بمر 

وجبتبجاؤة عروض كانت فإل بجانة، عروض لممحذ إذا بإ مشروط هدا آ ت١ 
فيها.الزكاة 

فيها؟الزكام عليه فهل ^٠؛< نجارة عروض ءندْ مذ قائل؛ هال، ذإ0 

مثلايخاف ءندْ ان كإنائم؛، المال، هذا مم1، أف يرد كان إذا أثا فالحواب؛ 
علميه.زكاة فلا يتلممها أل ريي كال إل دخان- -كراص 

ولأيكن^هاسليهاؤكاة؛لألهذاجممالأ، 
عنه.الزكاة سقط ب1ل وم فعل عل 



سقضاه1يهمصالإئماسبجضل

1 لا لأي  Jjj-Jj جءممثى زلا غا، الصط محرز ه م، آنم هو
ؤلأئئ،م1تياض.

تنئالزلكة فته أٍسمبم: ممال زالأئو اوخئ :ئ ^jJ زنا 
زلأيالزخث1ه، أثنهت jالJئ، ^ تقثى لا لأي ف؛ لا أن ؤ\لأئو 

\نم\)غذ\مملأممخوو|طلأق 
نحل

هثاو:الين ززىأف ١٠صز ان لأف الحزو؛ الئاف: الئزط 
ؤ1وذازد؛ئ-بم زابن \ص ززلأ الحزو« عي يمول خر JU  jزثاة ررلأ 

المائد0زعيصل فيه، الئأء ؟قمل حزو ثه مال يبِفي !ي الزكا0 ؤ/أل 
محانمم(محءمح•منة، 

iiiالحوللامطع باعيا، أز الحول، زاحد؛ اؤ اثنابخ، ، ئإل؛
.....•الحول،... انتام، ؟غ، ما إل؛ه زح أن قكاي، أحزى لة سجت ل إم 

هدا،ق بالاحتياط للناس يمال، لا بشن• إلا تجب فلا الراءْ، الأصل ولأف [ ١ ت 
حتىللزكاة محلا أصلا لست، فهذه سببه، يوحل• لم الاحتياط لأف الزكاة؛ ونوحب، 

فيها.الزكاة إمحاك، ق الاحتياط باب، ظك، 
ببيعها؛الحزل لا:شئ فاثه لاشجازة لكنت إذا أثا لليء، لكنت، إذا هذا ]٢[ 

هذهأو العين، ط0 لكنت، فسواء القيمة، منها المقصود التجايثه الأموال لأف وذللث، 
العئ.هذه أو العئ، 



١٩١اة ةتابال3ة

التح،يزوو  viUilلأف يه؛ هزئت الخ؛او أوباعها أوإيالة سع إليه ردت نواء 
منم،.محييي زالزد 

إنماطيصد لاثه ئنمط؛ لز الركاة مى الفرار دلك مذ ب؛تية دُند نإف 
ا.الموتا مرض ق كالطلأؤ( ينمط، قلم انتحماقه نتب ادعمان من يصست، 

لإوثولمضس.الحزو؛ يخؤ و\جوألإ هلتكسئ، م واحد0 ؤإوسجث، 
واحده؛في1غ ذهن، شاة أربعوف وعندْ الحول تمام هارب، لثا ان إنمثلأت [ ١ ] 
لاطظ.الزكاة قاف الزكاة لإسقاط ئثحايلأ كان إذا هذا نقول: الزكاة، محه بممط 

وكلينمط، لا الواحن، فإو واحِت، لإسقاط محي من كل أن عندنا: والقاعدة 
ننءلأتامحمفإناكئملأياغ.

النؤع،ق المحاح، ق الهللاق، ق المائل: كل ق مهنها أف يجب قاعدة هدم 
فإيهمحزم لامتاحة أو ينمط، لا فائه واحنمت، لإسقاط تحء من رءكل ثيء ي أل 

لاياخء.

نكالابميم أذ أراذ ذلك، مد P الحزل، تمام ثذ الزكاة النيل قدم إذا سألت: 
 jذلك،؟له هل تنه، كل الوقت فى ن

سه.سنه كل بميم معناْ: لأف ذلك،؛ له الحوابه: 

الحزليزث.الئ؟تمام إل ئلئا:ل:نىلوظن٩iثثم^ماظن فان 
وأحرجهوينميه التطؤغ احتار فقد مص ؤإل الرياذة، يئرج زاد إذا فالحواب،: 

نكالا.
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لأنه؛ ا-قنو امطع بققها حروج مو أحرى هثك-ش م بنصهاا١' حنج ؤإل 
محجحر الزلكة الوجودِفي محم لها قت لم 

منيصاب ملكه ق يزو لب لأثه الحول؛ يممخمع لب ئجنسه نصابا ابدل ؤإذ 
^سضا:أ،لإعالأءاثاأو

الولادة.إنتاج ق قصده آ ١ ] 

الحول؛^ ٥٥١الأحرى الثاة وماثت الولد يعص ظهر ثلد شا0 ٠<^ هده ]٢[ 
حروجها•اقهى إذا إلا بوجووها محم لا لأيه 

الوليعه حرجن ثم الولد، يقيه §مج أف مبل الولادة أثناء ق ماثت إذا مسأاةث 
لأوالحول؛ انقطع نقولت مهنا بإحراج، إلا ثمج لا ماس إذا الغالب لأف أوأحرجت،؛ 

الثء>لة.يوحد أف هسل اJصاب مقص ؛.؛، ١٠!لأم 
ثتجتنم الحول، مبل شاة وماين، ثاة، أربعوف عنده رحل هذا مائل! قال فإل 

الحول؟تمام يعد أحرى 
ثلمي.أف مل التحاب مص لأيه حديد؛ من الحول يبتد«ئ فالحوابت 

هرجأ0 أنجب أررع؛ذ، صارت واحدْ مامت، ثم واحده ولدمت، إذا مال ماذ 
يايمه؟، لثمتج.تإ الى وهدم الركا0 

لأمه.نح السائمة فتتاج لأمها، تع هي يعم، ماُبمواب• 
واحداولدُت، أذ وبني واحدا، ولدُت، حدة و! كل ثاْ، أربعوف عنده هذا ]٠١[ 

الأثهاُي•موت مبل وجدلم، الأربعتي، هده لأف يشئ؛ لم لحول ما الأربعؤ، كل مايلم، 
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يصم،يلنات مإل الآ■حر• إل عنا أحب صم عل ادبمى بووق عيج بيغ محإف 
اقؤا،مو؛لأجالؤاحد.ثإذئثا:لأبمأ، لإ:تماوُل؛لآجكاني 

ثانا'ا.

انهرْ.بمة عمن عى روي لكأ اثنائ-،؛ حوو نحوله اثناب مى ثثح وما 
ا•^١ ٠٧عل الرامح، غا يروح بالسحله، علتهم اغثد مال• 

يريدونالصياوف أمواو لأن الصياوف؛ أموال إلا ان جنأنيا الصحيح ا ١ ] 
نجازة•عروص فهي التجارة بما 

واحاJا؟جننا ألست الصيارف أموال قائل• قال فإذ 
وفصه.يثب لا، فالخواب! 

الهائلمأتنابالأولأدولدت إذا ^ينىrاءلتلأفاؤعاةفيالإ 
شذ0الأولاد، فيه بجعلوذ كح،ار ؛(يمه مثلا هناك كان إذا إلا أيدبمم، عل محملوما 

مثلايكون رحل~ ~أىت مراجل له َمارا معه يتنحب العن، راعي الثءاة، عاده 
بما®*يرؤح قوله؛ فمعنى الراجل، هده الأولادل وضع الغنم رمبيلأيراإذاولدت 

يديه•عل لها حاملا ٠ يديه١٠ر ررعل بما يرجع يض 
-ذبلا الولادة  jiمميله حاملا صارت إذا ١^١ أف الخالث قائل: ئال فإذ 
\لم■

ويأقالصباح، ق ندثب عنمنا كانت، هد.ا، جثننا نحن تدئب، لا، فالخواترت 
ذ،ماشمار•بائلة 

(.٠١٠ ا'ا-(،واوهقيفياضامى)أ/ ،رiم ٢٦0/١)١(أحر-OْالكJانيطأ)
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ممحئش/خنو،يحامحانة.
فيهاوحمت نصاب ومي الئحال عل الخول فتم الأمهات تاب ؤإل 

قامحضاس،كناي:محين
نصابالأمهات 

كملحتن من الحول احتسب يالثحال وكمل الصائن،، يوف ، ilJLaؤإل 
،.القنا>،

هوالئناب، لأف ١^^؛ وائJهب الأمهاتا. ملك، حين مذ عقنمث، وعنة; 
حميعهل١أ.عق الحول مضي محاعي الئ؛ّث،، 

مالكةأطلا،مال لأية ا؛ مسه' حكم مله بإرثأوعمد، المستماد وأما 
مطا،لككادمنمايض.

فليسذللث، مل أما اشانمؤ، تمام من إلا عشنث، لا ايه هوالصحيح هذا [ ١ ] 
بثي؛•

ِظالإنسان محي كان فإذا هذا وعل اشاك،، كال ق لا الحزل ق يض ]٢[ 
الثراّي،ثذ لوهم مئة عل وحصل الثثه أثناء ق موريه مات ثم محرم، ق مثآكها درهم 

^ll،م إلاإذا زكاما بت، لا الثنه نصف ل عليها حصل التي درهم المئه نقوذ•' فهنا 
تابعهوليست، الشبمايتؤ ق للأول تابعة لأما اشاص؛ يوف كانت، ؤإل الزكاة فيها لكذ 

الحول.ق له 

قلكنه الثات_ي، محرم ق زكاما يب محرم، ق مالكها زكاه، فيها درهم مثا مثلا؛ 



SL؛ S^IuL »١٩٥

غرمحاء مثة، ثلاث الأل عدم صار درهم، مة وماللث، وارث له مات اكانية خمادى 
الثانيه.يائي ج1ء ^١ !لا أىمثي، ص زك نقوو: 

اشاب؟سالخر لم مئة هده قال؛ فإذا 
الحول.ق لا المحاين، تكميل ق عدك ما إل تضإ لكنها قالتا! 
اوسائمةوكدللثايناج الحول، وق اش.اُت، ق أصله إل فمم التأجارة ربح وأما 

المحساد_،.وق الحول ق أصله إل يقم 
السئهأثناء وق شاتان، فيها شاة، وخموف مثة عده ان إنهدا السائمة! مثال 

وواحدة،مثه )؛ذ فصاروا بخالتم( جاءُت، إحداها بل نحاته، وخمس؛ن بمثة حاءلم، 
نصم،ق إلا عئصل لم اثه مع للامهاُت، تابع هدا النتاج نقول! لكي شياه، تلاث فيها 

الئو.

باعهاالحول أثناء وق ألم، يمئة أرصا اقري إنان التجانة! ربح مثالآحر• 
المنةق الحمح، ق الزكاة ففيها الأول الشراء حول م إذا نقول! وزسارر، بمئة 

السائمةؤيتاج والمحانم،، الحول ق الأصل يتع التجاتة ربح الخمسى لأ0 والحمسى؛ 
ينمذس،:ي؛الأنلقاشانمجلأفى

اول.

اكجارة؟يثمل هل عقد١١ ررأو الؤلمإ قول قائل! قال فإذ 
قباقة م فيه، زكاة لا بماكنه الذي فالبيت، عدهتث،، إنسال مثلا لا. فالحوانمؤ: 

بعقد.الركاة فيها التي الدراهم استفاد فقد الركاة، فيها والدراهم بدراهم، الحول أثناء 



صضاهاهمهمصابمماسبجينل ١٩٦

عندةلكل محإل جديد، ملك لاثث حوو عل حولة الواومث، يبني ولا 
ظنقائتج_اوكء

بي؛؛بجال>ص
يمكىوJلم المسك، نصاب م لاثة مسق؛ ربع يفيها النفر حول ثم لإدا 

'•ملهاابمنطها العنزة ءوجن،ِفي بحكمها، اكلأث؛ر( لإثفزاد إبجاغا 

لأف-ممد؛ وهي بالؤ، الأل امتفاد فقد اءل أناء ق ^ لو ابمئ، كدللث، 
هذاو؛اغ يالعقارات يبح ان إنلولكن هوؤبارة، ما زلكة، فيه ما يسكنه الذي البيث 
الأصل,يئع هذا فإل للتجارة اشارا0 الذي البيت 

التمريمحا؟ثأحد أين من مائل•' قال فإذ 
اس.من الفريق فالخوان،: 

لمؤنث،،لأف)ها( أصح؛ وهي الحهلوط، ق منه،ا بمنطها اريالعسر •ءنديت ا ]١ 
النفر.حول ثم إذا والصواب! العنزة،، حول ار5م فبلها الي كذللث، ؤب•( و)عخر( 

أوئيعة،تبح ففيها البمر مى ثلاثوذ عندْ لكن إن يقول ال>«ألهت وتصؤير 
ماُتإأو البمر، مى عئزا ان إنله ومج إذا كهبه، بعمد الحول أثناء ق عفزا فامتفاد 

حولها.لكإل نح؛ الثلأس ق فعليه البمر، مى عئزا ؛الإرث، فم1اائ، مورثه 
ءنال0صار بقرايتج، عئز مللث، الأول حمالي وق بمرْ، ثلاثتذ محرم ل ولومللئ، 

حمادىل الننز ؤيركي محعه، أو نح وفيه الثاف، محرم ل الثلامحن يرش أربعوف، الأف 
علميهفيكون أربعي، من عفر وهذه مسنة، الأربعين ق لأف مسؤ؛ رع فيها لكن الثانية، 

الحول.ق لا الصامت، ق سبمها ما النفز فهنا؛بنت، نينة، رع 
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وبحوأنمحثِفي صمر، ل وأزمحذ المحرم، ق العم يت أرمحذ ملك، وئ 
ةقش زلي خزو ه ض بماب لأي شاة، ئني الأول >J كأ 

خزوتأ محإف ي بملك لإ ن لَي شاة، مه  CJ-yمحه، ل افطة محأ 
وجهان!تفيه اكامح؛، 

لأيلأ نحت لم له اشاك، ل تعمحا لولا لأي التحاب »في مما: 
ثمإذا الحول، يوف التحايسر ق ثئبمه لكن ثيء، فيها ليس والعئر عشر، 

العنرحول ثم فإذا ثيء، الاني ق علياك نجب ولا يبيعه، أو بع فعليلث، الثلاص 
وقأربعين، صارت الثلاثين إل أوإضافتها حولها م إذا الأف لأي متق؛ رع فعليلث، 

مسنة.الأريعذن 

مسق.رع العني هذه ق إذذ عليك 
متق؟أربعئن عن عرج لا لماذا ث قاتل قال فإذ 

ماغ.يوجد لا الثلاثين زكاة عجل باق ميسة أذ؛رخ ثاء إذا فالحوابح! 
الأفأحرج أذ وأريد مينة، رع عن أبحث أذ عل بكلمة ليس قال! لو يعنى• 

مسنة،فتكوذ فيه. ماع فلا معجلا، للثلاثين بالنية ؤيكوذ الأربعين، عن كامله مسنة 
معجاله.للثلاثين به بالنوتكون 

أةكلف~،أذ إل حاجه لا قال• العني ق الركام وجبت وليا يوحز، أذ لوأراد لكن 
باس،لا قلنا! الأربعين، عن كامله مسنة الأن أحرغ أذ أيثد متق، رع عن وأبحن 
التعحيل.باب من هدا محنكون 
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فتهمحي لم لَالأم نع ه لن لأنث الثالث؛ و زلا فه، ي لا أطءتا: 
ءا١[ْ آ 

•سء 

نصام(.بين وقصا عتصل لأثه بعده؛ نلهه إدا ثكدلاك 
ووزكاتئكالأٍ. م-تت حزو، ئقرد الزكاة؛ فته واش: 

وجهان:قدرها 

أحومتا:شاة،لدلك.

الثالثوق ا-قوو. حمع ق حلطة عن يقك  ١٧لامهشاة؛ نطف واض؛ 
مملة١^،حاذيهدالقنطزصممث:قكض ١٧لأ?ه؛ ٠١٧ثلث
."٢

شاةفيها وعشروف ؤمتة وعشرين، مئة ق الفريضة متكون وقص، لأما ا ]١ 
كالأربعين.

 ]y[ ثيءٌ،عليه نآ:غذ حمنا كلها نأتكقا لوكان لأنه اطغ، الأزن أة الظاهئ
عليكليس يقال: أو هوالأصح، الأول فالوجه يوئر، لا اشاي، بعضن ملك ونجدد 
ئتظئؤإلأ الأول، الثريلث، •حول، تم ثا0إل فعليه الثالث، الثريلئ، حول، ثم فإذا ثيء، 
أيصا.

قملك، الحول. لتإم ثا0؛ ففيها الثاق محرم جاء فإذا أربع؛ذ، محرم ق مللث، ولو 
ملك،إذا وكيلك، ماذا؟ أو شاة رع أو شاة عليه نجب هل صفر جاء إذا أربمتذ صمر 

الأول؟رمحع _J، الأوس 
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ريع،وحمتاو صمر، ل وحمتا المحرم، ِزا الإل من بئرين ملك نإف 
حمسحوبجا بمد الأول الخنس ول شياة، أربع حولها بمد المقرين ق لعلمنه 

اوجه!ثلاثة الثانية الخنس ول محاض، بتت، 
أخاوها:لأثتيةفها.ءِم

ند.زتيمحاض.عثه واش: 

يكنلم محرم ل جينا ملمكها لو لأيه ثيء؛ فيها عليه ليس اثه الراجح نمول،• 
واجده؛شاة إلا عليه نجب لم الأروعارأ: منك تجدد إذا فكدلك واجدة، شاة إلا عليه 
قمله ما إذانجع هذا الحوو، يؤذ اشاُت، ق مله ما يتح القاعدة- ق نما -كإ لأثه 

فيه.قيء لا فهووص اشبماي، 
علنجب فهل مآكه، ول المدينة ل منها ثيء متفريه، كانت لو قائل: قال فإذ 

حووواجدأوماذا؟الثلاثة 

حشتهمحتيع؛ يفرىثئ ولا مممرق ,ؤنآ محع لا أثه الحدين، ظاهر فالحواب،: 
ائا؛ألظوواج.ءا.

.؟٣١نفى ق كانت فلو ة؛لت فإذ 
ئزعىواجن.، ثيء إل تأوي -يض واحد إل رجع كانت إذا فالحواب: 

مأكه،ل له ايا إنأف لوفنصنا لكي فيها، ثيء لا حلطة فهي واجد~ ومحل، واجد، 
حكم.واجي. تكل صار القصيم، ق وله الئياصى، ق وله 

رنم)؛هأ؛(،محتمع، ي؛ن يفرق ولا متفرق j؛j( بجمع لا باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ختئنبمعا.بكر ايٍ( عن أنس حديث من 
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ثاكاوئ:مثاةي'.

^مفي\ٌلإنوام؛، اكاوئ:الئزط 
بجفين،ووتا:ثةاقاوو

إلئ\ع<مش لا ائنلومه زلأ)؛ الثائمة؛ عم عذ ١^٥ ثقي عق مدو ثاْاا أنسيرثا 

عليهأو نحاض، بنت محيس كسورا، فيها لأف محيء؛ هدا ل ل يرجح لا t ١ ت 
شاة.فيها الإ؛ل حمز ثظه، لأما شاة؛ 

منا)١^(١لأخثن لأة زكاة؛ فلا يقول: أذ ^١^ للولف كئنن ها ]٢[ 
مىأول التفرع ق بالفاء والعهلف مبجا، ما عل مفرعة حملة هذه لأف الواو؛ دول 

الفاء.الواوبخلاف ق الاستئناف لاحتإل بالواو؛ العهلم، 

ا١ ١ ]الماء: ه آلتن.ش قديه يدآإخوة جمأ ٣)، تا3قؤُاق: اف فول إف قلنا: ثم ؤمن 
متقما عل ايماله هذه لأف بالأمت،؛ محجويى الإحوة كان إذا ما يمم إيه 

الرحمنعبد وملخنا تمثه ابن الإسلام شخ إليه ذهب ما وأن ، ١٠٢ومتصلة 
اثوس\ل ١^ مموف لأ قام بالأب محيوض الإ-ئمة كان إذا أنت ق العدي٢٠ 

العالإء.حمهور لرأى وخالف الأية، لظاهر مخالف صعيفح قول، 
هالها١بإ JعاJها ما ارساط عل ثدل الفاء أف فالمهم: 

تعال:قوله ومنه هوالرعي، والثوم: سائمه، تكوف أف الثالشر: الشرط 

العالمة)ه/ا*؛؛(.)؛(الاخارات 
الحاوة)ص;«ا<(ّ)؛(الحارات 
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ئامحِفيماالواووه:ثإالنيوببم 

لزكاة فلا رعوما، أي! الأنعام، سٍمول أي! [ ١ • ]المحل: ه ئ_يموثا ؤيه سجتر 
العالوقة.

الثياةي الزكاة إحراج عدم ذم محي تعللا ذح ا،لؤلف ذكز مائل: قال فان 
آحز؟فيهازكاةست، للنإءهل مش لا بكويا ادُلوهة 

حتىللق،اء لأما نحانؤ؛ عروص فهي للتجانة كانت، إذا اييلومة زكاة فالحواي،; 
القىيئزبؤ لبيته أعدها الإنسان كان إذا لكن واحدة، شاة أو واحدا بعثرا كانت، لو 

وليسللاشاء، فهده لثها؛ أومن أولادها من حاجته عن زاد ما أويبيع الأولاد، وتأكل 
لوبمرمزه محده اف الإنأحيايا يد ولهذا صدمه؛ فربه ولا عبده ل المؤمن عل 
فهويثة، لا فاكاحث التاجر، بخلاف لف، امحدها لأع باهها؛ ما ئها الدنيا ما 

عداءؤسع الوم هده سطري 

قيمتها،هو فيها فالتر التجاوة وأما السائمة، ق الؤJم، كلام أف ولاحظوا 
فليسالقصة من نصانا الأربعوف ناوي لا حش زحصث، الغم أل قرص ولو حتى 

زكاة.فيها 

محةمع أشهر ثبمة ضثلأ أكثزة، أو الخول سائئ تكون أن د ^٠ لأن: ]١[ 
لأيهسائمه؛ ليست، ية 0ع ويتة مايثة، ليمت، سمعة ْع أسهر وخمثة سائمه، تكون 

ا-مو.أكثز اوص يكوف أف د لا 
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الثوملعدم فيها؛ وكاْ ملأ و الخن معظم معلمها عاصب عصتها نإل 
وجهازتمميه هأسامها معثوهه عصب نإل المشرط. 

م;ءهاظزئزةايلإايما.
يداشأبفى نوثمل ما ثأست تحمى، الئزط لأل رقاي؛ تجب وأكابيت 

العاصا.

*ء ء* 
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ءبابزك1ةالإدل =أ 
و* KMا

أنسعن بإننادْ، ابحاوي قروي اممب. ونول به مدره بجا ممدوه وهن 
اوحمن، ٧٥١بنم البحرين؛ إل وجهة لة كب و.(£نئ الصدقى بكر آبا أف 

والىائنام١ن، عل اطه. وئوو يرصها اش الصدقة قريصه هذه الرحيم، 
نئن،ونى منبمطها، وجهها عل( اكلخن ثى نئمحا همى رنولة. اللآ:آا أمر 

شاة؛حمس ثل 3، الم من دوثيا ما الإيل مى وعشر؛ى أوع ق بمد، هلا دنهها 
ستظل لم قإل قاص؛ ست مميها ويلأنؤ( حمس إل، وعئرين حمسا بلخغ لإدا 
لبونبمن مميها وأزمحن حمس إل وثلامحذ يغ يلعن، لإدا يكر، لبون هابن ض ١٤

بلختقإدا م>ئر،، ، 31اشحل، طروقه حمه قفيها وأريعتذ مسا بلخت لإدا اش، 
ينعىإل وسعى متا بلخغ قإدا جذعة، قفيها ونثعتن حمس إئ، ومستن إحدى 

ووقتاحمتان، مميها ؤمثه يسرين ثبميئذإل إحدى بلخن قإدا لبون، ابما هميها 
محتذم وق لبوي، بمئ أرمحئ كئ، ش وكغ عل راذت لإدا اشتم،، 

زيا.ثشاء ألت( إلا صدقه، قيها قلبمش الإيل مى أزح إلا معه ؟كذ لم ومذ حقه، 
.؛،١٥ ١٧٥الإض، مذ حمنا بلخغ لإدا 

ا1او،،جني مذ الموانا0 يئكذ لا لأنه عما؛ وعفي؛يى حمى يوف محا أوجب 
والإنماطواشر، يالمالك بمر يئقيص جرة ؤإحراج كمحر، محها واجدْ لأف 

أصلاالثناْ وصارت ا-اموز(، بتذ حمانا الئتاه؛ إبجاب إل، قعدو محن، عتر 



اصضاه1نيهمصاسممأسبجحنبو

جنسهعتر إل علته اأنص_وص عن عدو لأثة محرقة؛ إدلأ مكاما لوأحرج 
الثم.و الزاجة اض ض ء'^١^ رقة، حمم 

المطكةا١لنواودْ تائر ل الئزع محم 

كلزكاة ذكر الساتمة، ق العامه الشروط ذكن أف يعد سها الإبل، زكاة هده ء ١ ت 
دْ.بمنئ.٠ الصديق' بكر أيٍر حدث وذكن حدة، عل منها مع 

منها:فوائد، وفيه 

عهن.من المسالمول عليه عمل الذي هو وهدا بالكتابة، العلم يفل جواز ~ ١ 
له،ثكت؛وا شاة«'؟ا لأف »اكتثوا ١^٠ قال فقد إل:زمنا، الرسول 

اش.رئول عن مني حديئا أكؤ الئاس مى أحد ليس ررإثة كههه.' هريرة أم وقال 
أكب«'آُ.زلا تكب كال ءإئئ عنرو؛ بن ، ٧٥١عتد مى كال ما إلا 

فيه.إشكال ولا ءاJه، محئع ف— —والحمد أمر وهلءا 

حميم،لني، الحمد اءإل وهي• موصع، كل ؤ، تجب لا الحاجة حملته أف ٢" 
الكتاُت،هدا ق يدكزها لم نهلهمحق يكر أبا لأف آ-ّمْ؛ إل " وستئفزه..• وستينه، 

عليه.الناس جر يالذي المعثمد 

(.١٤٥٤رقم)الخم، زكاة باب الزكاة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
ومسلم؛(، ٢٤٣٥رقم)مكة، أعل لقعلة تعرف كيم، باب اللقْلة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

نْنهبمته.هريرة أي حدينا من رنم)ههما/م\؛؛(، وصدها.,,، مكة تحريم باب الحج' كتاب 
(,١١٣رنم)العلم، نحابة باب العلم، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 



٢٠٥اة)بابزئةالإبل( ؛ت1سادذة

أيهوظاهره إعطاؤها، عليه وجب الثزعئ الوجه عل الزكاة ثمل من أن - ٣
الأمرثرسوؤ أعطاها إذا فإنه مصارفها ق يفرعها لا الأمر وؤ أن ظنه عل علب ؤإذ 

فإنهيقها.ثزعذ زيه عف ئؤ إذا الأس. زئ عف والمؤول؛ه ذمحك، 
محلأذ مصارفها- ل لا؛ضثها الأنر زو أو عليه :ند أخن إذا لكذ 

محور؛فلا ®لا، مووت وأف والأمتناغ المادمه أما عليه، واجبا ذلك كان منها عمقي ما 
الفساد.من أةافيذلك 

الإبومى وعترين حمس يوف محا فأوجب الزلكة، إيجاب j الشرع حئ - ٤ 
الثثم.فيها فاوجب جنسها، من المواساه عقيل لا لأثه غنتا؛ أويت، 

هذاثنلر.وق عئزئ، لا إيه المولم.، فيقول إبلا، الثنم بدل لوأحرج لكن 
رمحالأل يمحح؛ لا فهنا العنم، مى قيمه أيل الإبل تكوف أف إلا محزئ، اية والصواب(ت 

مهاوعشرين حمنا إف حيث الحاصن؛ بب من أعل الثم تكول الأيام من يوم يأق 
أريعتكوف الأيام من يوم ياق رمحا شياة، أريع فيها وعثروف وأزيع نحامحن، بنت 
الحاض.من؛نن، بكقر أعل شيا؛ 

بالإجراء؛القول يبجي، لا فإل قاصن بنت وعشريي أريع عن لوأحتج فهنا 
خاضبنت، إحراج ل للفقر المصلحة لوكانتؤ أما بجب، مما فرارا ذللت، ٌدل إمحا لأل 
ويثتؤإد،ا أده تعليله حثمث، يعلم ^٥١٥ والولمه ثعنم لأينا يجور؛ ايه شلئ، فلا 

إلرجعنا العكس إل الأم عاد فإذا بالمالكؤ، رمما وعشرين؛ حمس دون محا الغنم 
جنسها.من الإبل زكاة تكوف أف الأصل وهوأل الأصل، 
ينعى،فهذا المزصم، ين ما وهو الأوقاص، اعتبار الحاويثرت هذا ل - ٥ 



سقضاه1منيه4الإئماسنيءت؛ل

الوجوُت،،عدم الأصل لأف الفقبمر؛ حى يراغ لم وهنا ْع سامحا زكاه؛ فيه ليس 
يشنيةفيس فالأوقاص الم، ولابجنل الفم حاث فلم 

واكم.والبقر الإئل 

بتتأرثعئذ كل 3، صار وعثرين مته عن رادت إذا انه بيان الحدث هذا ل ~ ٦ 
حمتانإنازت لوقال لون، بنايت، ثلاث وعثرين مك وق حمة، خمسار( كل وق لون، 
حمتانوأربج( ه وق وحمه، لثون سا وثلاثئذ مئه وق محور، لا فهذا الكنز وأش 
مئةوق لون، بنانا أرح وّتن مقه وق حماق، ثلاث وخمسيرا متة وق لون، وبنت 

وتعينمئة وق لون، وبتتا جمثان وثانئذ م؛ي ول لون، ينالتا وثلاث حمة وسمن 

لونبنايت، خمس أخرج شاء إن الثرصان، يتساوى ممن وق لون، ويثت جهاؤ، ثلاث 
حماق.أريع ثاء ؤإف 

حعالت،قاف يد، ولا المزض يتعيمُ فوف، عئزا زادت، ك1إ ئمس، هذا وعل 
مئةيعد عنزا زادت، كثإ يد لا تظئ، ]قلذ فاعلم العشر زيادة ْع واحدا الفرص 

أوفاءاJلم الفرض يتثؤ ولم حنيت، فإذ ولابد، المزض يثعيز فسوف، وعنرين 
قلط.حتابالئ، 

الاpز،من وثنيا الصأن، من حدعا يكوف أذ بد لا اثه لآءتهآ؛ئث ا،لؤلم، واشترط 
لقولالنكث، هوالئن هدا أف فالظاهئ  ٤٠٢٧١عرف، ق أطلمت، إذا الشام لأف وذللث، 

قدبمواخدئخاثأن((رآ'

حديثهمن (، ١٣ا/ ٩٦٣رقم)الأصحية، سن باب، الصدوالذبائح، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
اممهعبد بن جابر 



٢٠٧اة)باسزىةالإبلا مم1و،الذك

وقب، تمنة شاة الكرام ١^ ففي ١^ صفة و ^^^١ 
كاثفاضاJإ٤زإنياجشض؛

مذيممص المال، يدر عل صححه شاة ومحرج جنيها، عز مذ المحرج لأف 
سهاةلهمممالإياال

مذوابمع الماعز، مذ أوثي الضأن مذ جدع من بد لا الثحله، نحور فلا هذا وعل 
تق.له العنم من واك؛ي أمهر ستة له الضأن 

والثلأنئ؟والمثه والعثريذ المئة بتن ما ينتمث هل ت قاتل قال فإذ 
والأربعئ،والثلأنئ والعثرين، العثرة بين والعمد، العمد بين ما فالخواب! 

عنزاد ^١ المنص، يتعيرَ أذ ثد لا عئزا زاد إذا لكن ونص، لأثه فيه؛ ثيء لا 
لون.بنت أربحيذ كل ل الحقود فاعثر والمتة العشرين 

مىعندنا لنون، بنت أربعين كل ق واحده، زادائا وعشروذ، مئه مثلان الأف 
الخمه،جاءت وثلأنئ مئة إل ووصلن، زائن، إذا لنون، بناتر ثلايث، الأربعيناُتج 

لون.وبنتا حمة فالواجب اللون، بنات ونقمي 

ليلرط ما الأنعام بؤ من الإبل مذ المحرج ل يفرط هل قاتل: قال فإذ 
العيونم،؟مى السلامة مى الأصحيه 

عنه،الحنج بصمة المحرج يكوذ أذ بد لا ز؛وئأأ!ئث.' ١^^، يمول، فالخوابت 
فالونط.محتلما كان فإذ متوئطا، والمتوسط رديئا، والؤدىء طيبا، والطئن، 
الحميمة:ق ا،لريضه [ ١ ] 

ليس؛طئب،.لحمها أولا: 



اصضاهاينيههالإئمأسبجءن؛ل ٢٠٨

ووجو«يا،نتا ئبمت لأي البلد؛ عنم ولا عنمه، جس مذ ,جوكزي ولا 
يمذشها،كابىااا.

شاهلأي بحزئ؛ أف ويشل العثم، عن لكلفرجة الدكر فيها نحزئ ولا 
الJوكالأنما٢لفيها مدخل مملمه، 

منلائه ذلك؛ ثدعوإل حاجه ولا مريقه، لأي القرسس،؛ للهلاك عو°>ث\ ئاتا؛ 
الإبل•عن العم إحراج ق الأف والكلام المال، جض غثر 

لأنهمريضه؛ أحزج مراص كلها والإبل الإبل مذ نحرج أف يريد لوكان أما 
عندة.مما أكثز ، I^i^jلأ 

هذاأحرى، بعت، وش البلمي، عم ثن عم عنده لوكان يعني ثظر؛ هدا ق [ ]١ 
منتكون أو لأبد امة فالصواب( قتلم،، الإيل وكيلك( نحتلما، الأغنام لأن ثظث؛ فيه 

ابنس.من أحص والنؤغ رعها، 
ذلاأنش، يكون أن ِس د ولأ ١^، نحرئ لأ أنه ادوم(را؛ ل اكاعدة ]٢[ 

الئواب(لأف نو؛ فيه أينا وهذا الدو، نحرئ إن4ُ فقالوا: ذُكوتا، كله اشاب، كان إذا 
لوكانحتمح، محاض، ابذ عنها نحرج لا نحاض( بتت مثل التمغ، همرْ ما بخأر أئئ 

مححجتهمالمدمجا أما \}شواإ علميه ثص ما نحرج أذ بد لا فائه يكورا كله التحاب 
إبله.جنس عي من نحرج أف ُكلمة لا إثنا يقولول: 
الخاص؟نئ( -أق أين من جاد كلها ١^ أف قدزنا فيقاُل;إذا 

الهداة)ص:ماأ؛(.\نخم: ا



٢٠٩اأرو1بنئةالإبل( ممو،الزة

بدللأي لواهم؛ عنزة عئزئه ابوبكرت ومحال ثاة. شراء لزنه الثم عدم محإف 
اأننخةالشاة ق ي محن، ٣ متة إثتراج قدا لأف مخ؛ زلا ١^^١'، شاة 
الشاة•وجود مع إجرائها بديل بدلا، ا"بمزنان الدواهمِو، ولبمت الثم، عن 

محل

ست،فيها محوجت، حنسها، من ا،لواساة أمكثت، وعئرين حمتا بلنثؤ محإدا 
ج،أثها لأو ؛ iyiئيتف.١^، ق زدخلتج شه ١؟^، زص محاض، 

ولائها.حاف لا شرها، حامل أي! 
،١^١٥ق ودحو شتان أة ١^^، وهز ^١، لإون ١^؛ أحرج عل'مها لإل 

بزيادةنجودا الدكورية مص وصار م، دان اي لون أمه لأف بذبك؛ سمي 
بئت،شزاء لزمة عدنةأبمّا لإذ الس. 

فانر؛سري تريدأذ أثاك دام ما  I'dونقول الأف، للشرب هومصهلز الحواب; 
وحينثل.الشراء، من بد فلا هافى، لتت عنده يكوف حتى والدة هي ما الإبل هدْ لأل 

انرماوهسعلهالأزع.
شايقنوزاد دوثه، ما إحراج عليه وحسر ينا ممد إذا اف الأنهوأل الخ،ران [ ١ ت 

هذ.اأف الصواب لكن ٠، درجتار .سثرئ اللمىفٌالرْ ؤرمما، أو'؛شرين 
دراهم،عنزة عن الشاة الرسول عهد ففي الأويايتؤ، باحتتلأف—، وثنتلن، تقدير، 

عويثربمحالءثوابه ااكات، \لثاأوير ١^ ي ي لكذ 
يكرأبير حديث من ١(،  ٤٤٨)رغم الزكاة، ق العرص باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

ئهبمتن.المديق 



سقضاممنيه4اسممأسبجينل ٢١٠

صزلآوهمزاينَونلأئفي
^ئةعاثامم،وخ1لاض.

ثإلإحراجها، بمائ لا لاثة يهولكلعادم؛ مميه قاض بمش بجدإلا لم ومذ 
دلكلأف نحزم؛ لم لبون ابذ أحرغ قإف ١^٤^، الواجط صفة مذ أعل وجدها 

جار.الواحسا صفة عل محاصى بمت اقري ؤإن جريؤ، نحن ١٤ابمة بندم نئرومحل 
١^>^.عترهدا ق الئئ بزيادة الدكوؤنة مص عم ولا 

ثعجدعا ١-^ وعن حما، ؤون ين، عذ عترخ آذ بجور العاصي؛ وقال 
صلا لأيه يصح، ولا دالتنيه، فته  ٣٠١ثيت، وأقفل، أغل لأيه عدمهتا؛ 

الئباع،صعار مذ يمحع:بما مغ زيادة لأف ءئع؛ النون ابن عل ومحانة محهكا، 
ض.ق هدا يوحد ولا اآاة، ؤيرد بمقجه، ١^٠؟^ ؤئرعى 

محل

اشوهل حمة، وأزسذ يت ول لون، بن-، مها ويلامحذ بثا يلخت، ؛ذا 
ي3لردهاأذ لأما لدلك؛ سمنت الثاJعة، ق ودحاJت، منذ لها 

ررطزويهالقحل((.اهديث; ق هاو ؤلهدا المحلودنك>ن،، 
لودحلئ منذ وقاأربع سنا ألمت، اش وهل جدعه، ويئذ إحدى وِفي 
ا.الزكاة١١ق يوحد سن أ-ئو وهئ ا>قامثة، 

لها ٥١لأف ، ٥١سن بمنع -L الزكاة ي ليس ^نه ، ^l-^J ٥١[!ذن: ]١ 
سنوات.أرع وا-اثدءة سنوات، خمس 



٢١١اةروابزئاةالإبل( مم1بالذد

لبون'ابننا وسبعتن ست وق 

مميهاناحية رادت ؤإدا نمئه، ■^؛_ إل حمحان ؤيئ إحدى وِفي 
لون.بثات ثلاث 

لون،وبنتا حمة فيها محون ؤمئه، ثلاث؛ن ببغ حى المرض يتثيث لا ت وعنه 
عندوكاذ اض.، وترو كثه الدي الصدئات حديث ل، لأف الأوو؛ والصجح 

لون،،سان ثلاث يقيها ؤمثه إحدى كاثت راهإدا الخظاُت،! بن عمر آل 
حنن.وهوحديث وهداثص، ابوداود. رواْ 

المروضحبنَ ؤاف ثديك، بؤ؛ اكرص جرءا ولورادت 
لأتوير:ادةيزء.

ا.الصححا وإحل.يث، حمه؛ يا كل ول نون، بنت \ثؤيو1 كو 3، لم 

ثلايلسالأ حص المرض يتم ُلأ )آييقئ*•' ١^^ قول ئايل• قال فإذ آ ت١ 
معناه؟ما ؤمثه،، 

حتىوعثرين، كيئة الفرص، يتم لا وعشر؛ى ثإحدى ثق يض فالحواب: 
الأول؛الصحح لكن وثلاص، يته يجعله وهمنرين يته بدل يعنى وثلأثير؛^، يته باغ 
بهيتعمث وعثرين ؤإحدى منه أل ؤو^بمتن بكر أيى حديث عليه دل الن.ي هو لأيه 

الفرص.

وانز١^، من شأ32ول أف ذلاهثة ^، ٧١الحديث قائل: ئال فان 
(.١٤٥٤)رقم الغنم، زلكة باب الزلكة، كتاب البخاري؛ أحرجه ، ١ ر 



صضاه1همنيهعاسمماسبجضل ٢١٢

نحل

أنهالثوي، بمات أوخمس حماق أرع المرصأن، ادس مسي، بلعث ^١ 
وهداحماق، أرع فيها عنه والمنصوص منه. الآ•حزأةصل لكف ؤإي، أحزأْ، أحرغ 

آلعند الذي الصدقات كثائ—، ي  oSl،التحماّر؛ بصفة فيها ديك أف عل محمول 
الئؤنأي ليون، يمامت، أوحمس حمامح، أرع مفيها مثني كائن ®هإدا يخيتقت عمر 

الماللرب الخن، ثكادتا الركام ق الهنصان اص ^٤٠^ أحدت،ا عنده وجدث 

صيفبه نزل إذا فهل الاش، مى أصل الضيف— إكرام ي -لاميا الدكز أف يعرفورز 
يبال؟ولا الأش يمدم فهل وهدا، هذا له وتوهر 

رأىإذا ولهذا ثطم، ي انس محي الاش من أصل الدكر كوف فالحواب: 
همةهده هالت اقئه الثحمه رأى ؤإذا حمل، ئنة هدم قالث المفم الشديدة الثحمه 

محَ
اش.

_فلا ٌ أوكك إنا؛ا كئ4ُ كان إذا أثا ١^؟، أش!١^، عن يكر فإحراج 
له.

ولكنلبون، ابن محدهم وليس محاض، بنت زكاه، عليهم كان إذا قائل• قال فإذ 
محشدلإ عندهم 

بنتعن حقه المئنؤغ: بمي: قاض، عزيتا أول بايا من محزئ فالخواب: 
خاض.ست عن لإون انن عل ماز فلا لنون، 

دنيا.أوعنروذ ثا-ان الحراذ: ]١[ 



٢١٢اأ)بمبزىةالإبل( ةت1بالزد

سِمماوعبماي.
نيمبجئاغ|لص،كزلكة

ءتوحمو حمى عه محرم مئة يلاث كزلكة إنه ءقم لم نإل نحز، لم الم؛بى 
من،خازابر

حماق.أوأزح لبون بنات حمس المني؛ زكاة [ ١ ت 
وحمسحمي عنها تزج بئه يلاث، كركاة إثه تنثج لم يإذ تبر، ُرلم وقولةت 

وأويعالثم ل لإون بنات حمس لوأحرج ذلك و محدْ أف الغلاهث حارا؛ ثون، بنات 
اللون؛بتت نصف وقيمه لون وبث حماق ثلاث أحرج أف اريد أنا ويال،• جماق، 

ذللتؤ،أقتت ما أو لون، بنت حزء نسلم نريد وقال؛ عنده، مما عنم_ زكام يتمص لأيه 
لاثصخ.

أجزاء.أي! أئثاصا؛ الثيء تبمل أل معناه؛ فالتشقيص 

حمتئنأحرج وهال،؛ جماف، أوأربع لبون، بناج حمس الثم ل نمول،؛ الأف مثلا 
ديمابمحئيحثىالإي•

والعشروفعثروف، ؤتثى الإبل من تانثن محمابمحئ لبون بم سأحرج قاك ولو 
يعنىتثقيص. هدا لأل هذا؛ يصلح لا نقول؛ لون بنتا نمقا عنهى أل؛زج يريد 

نحزئة•

وحمسحمي عنها تزج مئه يلاث كركاة إلئه ثئثج لم ر'وإل المزلب؛ وقول 
ش؛ئاالركاة عن محرج أف ينكى لا أية والحاصل فيها، تشقيص لا هذ0 لون<ا بنامتؤ 



اصضاه1ضيه4اسممأصبجينل ٢١٤

ثاقصة،الأحرى أولكثت الأحرى، يؤذ المريضتي إحدى وجدت ؤإذ 
ظ،َلأضاثإَتيلإئيوداماص،

لكنت^١ ه U أخثج  •ءه زيصة ثل اخثاخت لإن 
بناتأو ا-ائأران مع لبون ونت الحماق إحراج مله لبون، بنات وأربع حماق 
الحبرانمع لبون بثات وثلاث حمه أعطى ؤإذ ا-إقمتاذ، ويأخذ وحمة، اللبون 

ايمواد•وؤقؤل ا-ثأران، إو وجودة مع المرض عن بميل لأيه محزم؛ لم 
ا-اتةتان،مع عبرمحا إل العدول ملة أومعيتي هعدومم(، المزصان كاذ محإذ 

وعشنثناه،كاض بنات« حمن أومحرج سام، وثأحدؤئآ حدعات، أنبع 
القونأزمزثثات اوان، تع الخاص سان، الحماقإj اخازأذنموئ ؤإن 
علتهن،منصوص اللبون وبنات، الحماى لأل لحز؛  ٢٧ا-ادأتان، تع الحلعاتا إل 
ا.سجتزازل القون سان، إل ينزل، ولا دجز؛ان، الحماق إل يصعد هلا 

محل

سك،منها أعل هريصه تزج أف مله يعدمها هريصة عليه وحبت، ومن 
•بسك،• منها أش زيفه أو درمحا، عئريذ أو ماثي، ثأحد 

قدحنث، الرلكة؛ أصحائ، وعل المال زب، عل صررا ذلك، ق لأف مشاركة؛ إل بئتاج 
ذلل-إ•أفبه ما أو التقويم، عند بينهم يزلع بمصل 

ومنالحران، فعليه أهل أحرج ممن بالهاُبإ، تدرك أف يمكن ائل مهذه [ ١ ] 
بالهانم،.ا وJغتفالحران، فاله أكثز أحرج 



٢١٥اة)بابزهاةالإه( ه1بالزك

يرمما.' اوعثزولل ثاثان رنعها 

رمىدال1 رمح.بمثق بكر ابر كتبة الإي الصدئات كثالتا أئسِق روى قا 
هإنياحمه، وعندة جدعه عنده وثيث ا-؛قدعة، صدقه الإبل مى عئدْ بلثش 
بلعنومن يرمنا• أوبئ/_ين له، انشسرثا إن ثاد؛ن معها ويبمتل الحمة، منه مبل 
ا-بمدعه،منة مل قإتتا ١-^■^ وعنده الحمه، عندة وثبمث الحمة، صدقه عند0 

وليسست،الخمة، صدئة عنده يلعت ومن • يرمحا أوعئرين ثابن اجلصدق ؤيعطيه 
•درخا >وبإوأ او ثاثي ؤيعطي ليون، ينت منه تميل هإقبما لبوتي، ابثة إلا عثدْ 
ثاييالمصدق ؤيعطيه منه، مبل قإما حمة، وعنده ليون، بث صدقته بلعت ومن 

ينيندنٍا.
طلبثإف جار، جأراي بئثر محه مكاتيا قاعهر جدعه، علته و-صت، إذ قاما 

الخاضقد.مب1ث،وذةينهلإُفياؤكاة،ؤإذ 

لإلللحم، المال؛ رب إل والدراهم والئتاه والصعود النزول ق والخيتة 
مقام^١٥ ١١لأف الهاصي؛ يكنه جار، دلك، أوأحد -؛، ^١٥وعنزه ساه أعطى أراد 

فيهإإلته الخمَة حتيح عترحا، ْع فيهنا إليه الخيثْ كايت ومد دراهم، عنزة 
١^٤،مئين،نمحل 

عشرييأو سائم( معها يد<ي والتقدير• رروممها وتصااحأ و\إرثخ,> ا ١ ] 
مناوئاالمحهلوف يكوف أف العطف—، ق فالأصل ررثايان،؛ الأول مادام لكي درجتا• 

يرمحا.عشرول ت عليه للمسلوف 



صضاهاهمهمهعالإئماسبجءتيو ٢١٦

أزادؤإذ \ؤي1نبوآط بئ أكومما س|ون صحيحي، بئ ثإ حأتاJا؛ جعلتا الشايي 
^^محخاز؛لأمحظئغاوادة.

بممأزآزوث/م،نئن 
يزجنا،أوأرمحذ شياة أوع وياحد الأغل، إل يصغي أف محور الماضي؛ ممال 

لةجوز الئاؤغ لأف درجتا؛ أوأربعير^، شياة أريع منة ومحج الانرل، إل ويتزل 
هوكاف إدا ثيي ما إل يلتؤ الذي من الإئتمال وجوز يله، الذي إل ١^٠؛^ 
زئاليله. ما إل حاوالعدول عدم قإدا أجزأ، موجودا لوكاف هنا وها المزض، 

ناثله.١^١^نزددالأمالإJ لأف لامحون؛ واطاب: د5
البت.أياملأف الأبمد؛ محزله ّئا:نيلا زخد هأثاإل 

الأهزبوجد إدا ههدلك عنه، يتنقل لم المزص ولووجد المزض، نمام الأقرب 
للم:ءلع

دناهم•وعثرة أوشاه درجتا، أو•يثرين ثاثي، أعطى ثاء إف يني،• t ١ ت 
ليسلكنه هزض، عليه ان إنفمثلأت أحنن، ٠ ا-ئاد_،ر \لي كلام الفناهزأف ا ٢ ] 

بنت،عنده من لكن لبون، بشبإ إل مخاضن بتت مؤ، يليه ي الن• المزنحن إل محيتتمل عنده، 

أولا؟جبمراثم( يأحد هل لكن الحمة، إل ينتقل جمه وءنادْ لبون 

x٤٩٢/٢(،ومحهم)١٤٣٩/٢كي):١(انظر:



٢١٧اة)بابزئةالإبل( ةت1بالزة

لأنحجاز؛ دزمحا شاتم شثاْ الأربع مكاف يئرغ أف أزاد ثإف 
يتانانه^كاتكفانمح.

عإزهاوزين ززد، مها النص لأف الإبو؛ ع؛و لدمحانِفي مدحل ولا 
ص".

ائئثللو لأئ4 ■جمراُمرأ أزتأحد نحور ٌ اكاصيُ نمد إشكال، محل هذا الخواب،ت 
مكافيليه الذي الن من انتقل ولو شاتين، امتحى يليه الذي إل عنده الذي المس من 

معدوما.كان إذا هن.ا شيا0، أرع ولهذا لهذا شاتان فتكون ثاثين، استحى الواحم، 
والواجبلنون بنت عندْ لكن لو لأنه محور؛ لا أنه إشكاو فلا هوجودا لكن إذا أثا 

إذاحراثين يآحذ أن يمكن لا نقول• فهنا وحمة لون بنت وعنده محاض بنت عليه 
١^.أنهثك لأل ١^؛ أخزج 

للزكاةIا1تحم؛ن للفقراء يقول أف وله حيا، ائنتحى ينطيه أف يد لا مسالةت 
.بيتكم العجل هذا فلأن ؤيا فلأن ؤيا فلأن يا 

الحاجة؟عند الواجس، عن القيمة إحراج محور هل ثانيهت أله م
يقولتأف مثل ذلك، إل احتاج إذا القيمة إحراج فيجوز به، بأس لا أيه اله؛ححت 

الحاجة،عند ريال مثة خمس ييال؛زج مهة خمس مثلا قيمته فيقال؛ امحع؟ محنة كم 
بذللث،.لألأز الحالحة عند ١^ الأموال كل 

يله؟الذي ولا الواجث محي لم إذا بمتل ماذا قائل: قال فان [ ١ ت 

(.٤٩٢الير)Y/ والشرح (، ٤٣٩الغي)Y/ نظر: ا '



اسقضاه1همنيصابمماصبجضل ٢١٨

حالم وعل جثران• بدون الأعل لإ-رج ؤإلأ الواجب، ينري ءالحوابت 
الخمه.أتمج نقووت لون، بتت عندْ وليس محاص بنت والواجب الخمه ءندْ مادام 
يياة؟أريع تحيتؤ هل لكن 

فقط.إلاشاي له ليس لا، الحواب،• 



٢١٩ممبالزىءر0بسهاكتوا 

الثرهدقؤ باب 
 Xء أX

شيمحال: ^١ أف الحكم، نن عيي عن دإنتاد0 أحمد الإنام ززى 
بيعا،يلاثع، كل مذ البقر مذ آحد أف اليمن، أهل أصديى اش. زئول 

ثمذونيتنا، بق المحتد نمذ يبيثأن، الئمحذ نمذ بج، أرمحذ كل ثمذ 
العثرةؤمذ وسيعم، بتة اك ؤمذ أثاع، يلامث، التتمذ نمذ يثم(، الثإنثذ 

أفوأم-نيغ أثاع، أرح أو بينان، ؤم؛ه رالعئريذ وبينا، يثين ؤمئؤ 

ِقويحل سمة ثة اثدي وهو بيعة، أو يبتع وؤيها يلاثوف، يصاغا هأول 
ؤيممقالثالمة• ق ودحلث، سنتان ثها الت_ى وهئ يئة، الأردع؛ذ وق المانيه• 

الإبل•دكرثال ولما للحم، ثاء؛ ك المال رب، بحرج وعئريذ، مثه المزصازق 
قفل

وينلمها،بدرها وقفلها غا، الص لورود الأش؛ إلا الصدقة يوحدل ولا 
محاصإذابم، ذكال لثون ث-بمت،، جث، ١^ ِفي الأبنه إلا 

واحدا؛وجها الغثم الدمِفي حارإإ>اج uشئثكثهاذكوتا كانمط هإل 
إحراجهل،ومحور ا1ال. حش ثد0 وا1واسأ0إوإا مواساه، وبخت، الزكاة لأف 

وجهان؛الإبل زل لدللئج• الوجهم؛ الثمرِفيأصح 



ضاه1نينيصالإئماسبجحإبل ٢٢٠

أطمحا:هز؛بمبم•

وبئم عذ ابزؤون إحراج إل لإممائه ؟ور؛ لا دالاحرت 
الغئاب؛ن.د؛ن سيئة وفيه ورلأث\ر(، 

تنرجالأول الوجه وعل ١^، قيمة مدر ئاقصه أثى عئرج هدا يعل 
ض١٤ابن لإرج أف ويقيل بالمنة• الم-يز ويفوق اثنابم، عن لبون ابن 
المحب•كناير بي، النح،,في الاش قام الدكر ثموم وعئرين، خمن عن 

نحل

جننوالم والفأل الإبل، من ثنع والبمائ البمر، من ثوغ واوامس 
واحد.

أحرجوبّام؛ وؤرام ومهازيل، يمال فته أوكاف النصاب^^٠، كاف لإدا 
اوضينصمحابجنه ص، 

يرمىأف إلا عثر، حمسه قينته ثاء أيإ من أحده عثزول الأحر وين عثرْ، 
الالُإ>اجالأينداا؛.زئ 

أعطاةؤإن الأَلإن، ئذر عل اوصن أخد من إخد فإنئ ١)^؛ ١^، ^١ [ ١ ] 
ذلك؟له تحل فهل الأش مى أحد ا،لصدى أحد ؤإو نحر، فهذا الأيسر مى  JUklزلمر 

الزكاة•ضث:لأمحللهذك؛لألط-اقيهصررءلأنل 



٢٢١اة)بمبسهاصا( ممبامحد

وابه،دقؤائقمؤ_ 
MUM

أََُْا I َ . َأءأ  واحده،زادت هإدا وعو}ويو؛. مئة إل ثاه، زيها اربعولت نصاثتا زاوو 
ثاةمئة كل دمِفي شياْ• يلأيث، مميها واحده زادلم، لإدا مئى، إل ثاثان مميها 
ثايترإدا الثثم نائمة ررؤؤ، الصدئات! كثاب رمح.بمنِفي آنس ووى ج ئاة؛ 

هإداشاتان، هميها ومئة عيريى عل رادث، هإدا شاه؛ ؤمئة يوئ إل أرمحن 
هفيمئة ثلاث عل رادت هإدا شياه، ثلاث هميها م؛ة ثلاث إل مقمن عل رادت 

هثتشواحد٥ ثاْ ائا٥ أرمحن ض Jاهصه نائثه كاس هإدا ثاْ، مئة فل 
يهاضثة،لآأنشاءنيا«.

شاة.شاة مئة كل ق م شياْ، أرع وواحدْ مقة ثلاُث، افِق أحمدت وعن 
الهمصلأف١^؛،.ختل١^^!،مئةءا:ه،ءسنو امح^زثاأنو؟م؛ 

الثلاثإذا يلآناتيهختjصا 
جعلؤإمحا او، كالن مئة الأربع دوذ محإ الأربع لإبجاب ذاْ• مئة كل مئةِفي 

الفزض'اا.لإنتقزار ^١ مئة >!، ٠٥١
ُء0 م ِ َ ََ ٥ ََِ ءُ ء م ففيشاه، مئة كل ففي وزادت مئة ثلاث إذا انة الصحخ، هو ^ا ا ١ ل 

هذاكل ثاة، مئة الأف والزئص شياه، أرع م؛ة الأنع ول شياه، ثلاث مئة الثلاث 
واجده،الزكاة وتعوق ؤتنع مئة وثلاث وواجده، مئة ثلاث يعني؛ فيه، ثيء لا 

هذالأف مول،ت يل العغليم؟ الفرق هذا لماذا سأل1 أف لنا وليس شياه، ثلاث فيها 
وأحكم.أعلم ورسوله واش ورسوله، اف حكم 



اصضاه1مهمصالإئماسبجصبو ٢٢٢

محل

مىوامحي أمهر، سة له وهوما الصأن، من ابمغ إلا العنم من محزئ ولا 
بعثرممالانعل رجلان آتاذا هاثاث دبمم بن معر روى ج منه؛ لة وهوالذي العز، 

مالأتثأحدان؟ مأي يلئ،: عثمك. صدمه لتولي ه ^ ٥١رموو رمولأ !يا 
الأصحتاأج_رئِفي هؤ الئن هدا زلا/؛ داود. أبو ^١٥ سه. أو جدعه عناما 
الزكاة.ق كديك عمم، يوف 

ؤيوحداثصوص، إلا فيها محب وصنار كتار مامثه ق كاف مإف 
ينوحُالثحلة، عليهم اعتل نظ^بمنت عمؤ هاو ؤلدبك ائالمر، قيمة بمدر المرصن 

منه.ولاثأخدها عليديه، الرامي بنا 
ممح.بمنئأالصديق لمول الصغثر؛ إجراج جار صعارا كلها كايمت، مإف 

تنأىزلا ^1. كاظئ4لم !٥. نت_وو ثؤئ'وي!ق ضث\ ■G، همق نم 
جننمن يكوف أف ثحب مواتاْ، نجب الزكام ذا؛رأ صعار؛ عى إلا العناق 

ص1رم^لأيئيية؛ملاأ.

وحيتثدؤإماثنيه، أمزأذتوحدإماجدعه ءثي١كلأهؤئم \لمثأ0وذ ناءوهوأف 
يعني•البالعه، بد.لك أراد بكر أيا إف ءيةال1 بكر، أي حديب عن ا-إقواُسر إل نحتاج 

عمالارالزمنعوق I الحدث ألفاظ بعثى أل بدليل لماثلتهم؛ الصغيرة حتى لومعوق 
إحراجق بأس لا ايه الأرجح إف يقال! قد القلز حيث من لكن ' 'قامواتودوئه،ار 

(،٧٢٤٨رقم)والة، بالكاب، الاثداء باب والة، بالكاب الاعصام محاب الخاري: أحرجه )١( 



٢٢٢الفنم( ميلت باب اءر اثزيهاب 

وجهان!يفيها أومرا إبلا الصعار ماشيته كائتا هإل 

قالواجتة الصغثزة وثكون الثنم، ق دكزئاه تإ الصغثرة؛ محزنه أحدمحا! 
وبنتالخمه بئ ما ماوت بمدر ويلأين مت ق الواج؛ه عل زايدْ وأزبع؛ن مت 

بالقيمة.تعدل النصس« ثائر ق وهكدآ اللون. 

امض:عي;ائ؛يثئئى!>اغ
يقذرمهسالقيمة ثاقصه تجيره -همج هذا قتل المحات؛ن• ثى التنينة إل الم-غثرة 
الكتار.عن المثار 

لئلاظزمالئكاة؛ ِفي محزئ مئا بلغ ش اءو يم:لأبجقدءاثغار 
\1وذلأ}ظ\ 

منه.ماله ق ليس شيئا الإنسان لا^٥!، لأثه صغارا؛ كثه اشاب كان إذا ^٥ ٠١٠۵١١
١^٤الأ/ب لم الأن-تح، أيا تام، إل محاج الثلاث، الروايايت، هذْ م ا ١ ت 
تكوفلكن النص، به حاة ما عل ؤينثى غاض، بئق وعترين خمس كل j الص، 
محتاجأما هع الثلاث! الروايايت، أئرب هذا المثار، قيمة بحنس! أيل، تكون أو جيده، 

تام•إل 
فقط؟المحزج ق اأنت>إتة الس بلؤغ هل قاتل• قال ءإ0 

لأإشكالفهذا اشابإذاكانصئ١تاومحاتا \0 'حالمزلث ذكز فالحواب: 

رنماش، رسول محمد اش إلا إله لا يفولوات حتى الناس بقتال الأمر باب الإيإن، كتاب مسلم و =
همنيد.هريرة أف حديث من (، ٣٢؟/ ٠ ) 
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نحل

ُؤولألعال؛ اممه لمول يس؛ ولا معتبه، ولا هرمه، الصدمة ق نحزئ ولا 
[.٢٦٧ت المرة ل ه تنفمؤن منه أثخهث تينمؤأ 

دانولأ هرمه، الصدمة ق تمج ررولأ الصدداتث كتائب، ق انس وروى 
صار،ولأنئ1و«.

طعمطعم محي قعلهن من ررئلاث هال: .انه ١^٠ عن أبوداؤد، وروى 
مئه،>تا طثه ماله رثاة وأعش ض، إلا إله لا وأيه وحده ^ ٥١عث من الإيإن: 
الشزطولا ه، الريص_ولا الدرثه، ولا الهرمه، ينط ولم عام، *كل علته رافده 

مخية،ؤمياممش«.
او:اة.زالدرنة: ائال. زذاله الئزط: 

خدئايكرف أذ مذ د لا هل الخلاف، فيها ١^ ذكز صثاتا ه كان إذا لكن فيه، 
الغنم.ق هدا الصغار؟ مذ محرج أف له أو الصعار، قيمة هدر عل وسا 

تقاضبنت، والإبل: ومستة، ومسنا وعينه، يئنا قدره الشارع والمر الإبل ول 
ثهرجأونقول: الثنع، عليه ثص ما نحرج أل نجبا فهل وجدعه، وحمه، لبون وينثا 

قالعكيآدقلأهؤئم اللمي لأف الحول؛ عليها ينتقد لا المغار أونقول: الصعار، مذ 
الثدزة؟الئن ه أف فلأي وكال.ا، كدا فيها 

ذللثإق لإع هوأف أرب، أنه نزى الذي لكن ثأئل، إل تحاج كلها هاذْ أنول؛ 
وجدعه.وحمة، لون، وبنتا محاض، بنتا ماشى: اشس، 



٢٢٥هاو،سةروابستةاساا 

صححةإلا يوحد لم صحيحا وبعضه مريصا، اثناد_ا بنص كاف هإو 
منه.مريصه أحدت مريصا كثة كال ؤإل ائالتن، هد.ر عل 

كالقولهدا والقولّق ا،لريصة. قيمة صحيحة إلا يوحد لا ابوثم؛ وقال 
والئغار.

محل

الحابل،ويي الماجص، ولا ولدها رئ، اش الرمح،، الصدئة يوحدِفي ولا 
،١^٠٠٤ذمأ ١^ لألا ^، أبجا ١^^، ِلأو ،، ٢١>قها ايي لألا 
النئمحزنة يتازة زم الال، خززاث لألا لضزاخا، اثني اقات ئذل لألا 

مي«محه.نمح.:ر>إثاك محه4اذ:-ص؛فنل 
»إناضَقإبمأهالإث«.

الأكوله،ولا ا1احص، ولا الزبى، ثأحد لا لتاعيه! نيؤينئ عنز وقال 
٢١.

^١،لاقا ضاثلأثا،^،١ختانا، ٢ الزخري:^١خاةئال 
أوأحزجهدا، من بمي؛ ا1الاك لإغ لإل الونط. مى الصدئ، نياحد ونطا، ويكا 
برصاه،ئجاز ئه، - أحدْ؛ مى المغ لأف جار؛ حنته مذ مئة أعل الواجب عن 
مكاذب؛ة؛ن او لبون، بنج، عذ حمه يقع قإدا قرض• مكاف قرصم( لي لو كإ 

ضامحلإمثاةSJنجظعاا-قدم 
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ممال؛البن. عل مدم ويلا أف كنب ثن اة ض داود ابر ووى ومد 
محاص،بنك فيه عل ما أف فزعم نب، صدمه مني ليأحد وتولك ض اممه ض يا 

علتكوجب الدى ا>داك ؛ ٧٥١زنوو له مماJ نمينه، ءيه ثامه عثه معزصئ 
،٥٧٥١ننول يآ ذم هن مها مثال: منكج«. ود؛لناة هيه افه حرآجزك يطوعث 

بالركةا<.لة ودعا مضها، س اممب رثوو مامز 

فضو

الركاة•من ثي؛ ل القتمه محزئ ولا 
لأفالذهب؛ والأول اشومدوا^اJ. غنى ال٠صود لأل محزئ؛ وعنه؛ 

١^^،مزمحة و تانا ^1؛ الئئوض الأمال ثدْ يكز . ١^؛، 
ينعدكئ،، لبون مانن قاض، بنت ثآكن لم ررمإل ومنله؛ لأمهموض. ثزك عتوها 
يوفالعير^، ازاد انه عل ؤيدل المحاض، ١؟< وحوي مع اللمبون اثن إحراج 

ذلك،قالف المنة نإخزاج ومحاض، ئوض لا حمنا مإف 
النص،، وهوحلافيتران، عتر مذ الأحرى مكال المريقة إحراج إل ؤمحي 

■أول ^١^٤١^ 
منالح1، ررحد مال: ١^٠ إل بعثه  ١٥البل. أف معاذ عذ روي ومد 

}أبوداويا نواة ١^٥^٠٠ مذ والبمزْ الإبل، دامحرثذ مذالثم، والشام الخ—،، 

فيها:مح1م، السأله هذه [ ١ ] 

هوالماJهب.وهدا مطلئا، القيمه عنزئ لا أما الأول؛ القول 



٢٢٧اة)إابسهاسم( هن1بالذة

٠.أحمدر عن وهوووايه الواجس،، بمدر لكنت إذا نحزئ أي اكاز(ت القوو 

الصحح،هو وهذا مصلحة، أو لحاجة إلا نحزئ لا القيمه أل الثالث؛ القول 
فيهانحزئ ولا طعام من صاعا عرغ أذ يجب الفطر صدمه فإف الفطر صدقة 3، إلا 

القينة.

الحول،تمام بعد نمائه الإنسان ييح أذ مثل فالحاجة أومصلحة، لحاجة قولتا؛ اما 
ملكه.عن حرج قد نصابه لأف القيمه؛ هرج أف إل محتاج هو فهنا 

وهوهدا أحب أئا فيقول؛ الهائم، عل المال، الفقتر بمتار أف ئيثل المصلحه وأما 
مصالحه.فهدم ل، وأريح إل أحب 

صص لكنإذا فيقال،ت مطلما، بالع والفول مطلقا بالحوار الفول وسط؛؛ن قول وهدا 
فلا.ؤإلأ بأس، فلا مصلحه أو حاجه هناك 

;٥٥٢ الكبير)Y/ والشرح (، ٨٧الغي)V/ ظر: ا ا
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ءّ-محض مب ء
*ثأ *  ل

ذضشم.،9■'
بجأزمحممأنى3ذبم..َمأْ أَْ؛ثِ.. أ>,ِ,آ،مب.ً,َ؛,. ؟؛َْ

يحلطاه،متميزا منه-، واحد كل مال ؟كوف أف وهي أوصاف؛ وحلطه 
.أوصاف٧٠^^١ ق يتميزا ولم 

نصابامعا بلعا قإل واحد؛ مال ق كالواحمت، فيهها الواحب أف أحدمتا! 
.v;uزيفه طىظلخا الفنص ١^ ي وادا ثإذ ١^ هفثه، 

منه،واح-د يآكل كاف وأل ثاْ، علته، كاف عئزوف مه، واجب لقل ئلولكف 
مأوذ،لإنمءمنشاةاا'.

ثا:ءبوم كاJ مز ، ١٠٥٠١ِفي ١^ بع قلط، عن نال محا كاف ؤإف 
^^^،هشارفيئبي،مم؛ِلأللألص^)؛، منة 
الحتلطه،الممرد0إل الأربع؛ن ثضم المللثج، ق بعض إل بعضه يقم 
واحد•امحعءل جمر بجطه، ام امحامهاإل ثلرم 

لوامنيااثه ْع واحدة، شاة فيها وعثروف، مقة ميموعهإ يتى ْع مثول [ ١ ل 
شاه.عليه واحد كل لكان 



٢٢٩اة)واو،ءل«(اض( ممبارزد

مالواجبلاحر، محبطه مها عفريذ م متوق، ٣ ولوكاف 
واحدكل عل ا-اتلطاء، عل ؤنصثها الثؤذ، صاحسا عل نصئها واحده، ساه 

ساثان.ممنده،ثزمهم لأحدهملكل قإل دكنJا٥. ئ ساه؛ قدس 
ثناةسإَتيخاخه؛شاة، أي أف 

لمه واحد م موصن تجد باق خاجه، إي ثدغ لب أو واحدا لكون 
د1و،ئديك الإ-ماج، ل هكدللخ، الإبجاُب، ل الواحد كالماو ضان نالة لأل ناله؛ 
البماوي•وواه بالضيه"  leisمحاجعانهإئة حلمتش مى كاف لائما المحي 

أحدحا.مال من المنض أحد إدا يمي؛ 
بتنتجثغ ررولأ الصدهايت،ت حديث، ق آنس ووى ما ا-ئطة ي والأصل 

دإئأ؛ايمتاح،تانحليهقن من وماكال الصدئة. حشه محثح؛ ث؛ن ولامرق، مممر3،، 
.١^١١١و هكدلك ١^، و اواحي. م ءنازا ١^ زلأف بالثوثة« ثثهإ 

أوصاف.وحلطه أعيان، حلطه نوعان! ا-لئنطه [ ١ ] 

أذ;رناشل ملك، اثتراك اشاص ي اوحلأن تشرك أف الأعيان: فنلق 
مشإذا أما ظاهر وهده أعيان، حلطه سميها هده شاة، أومئه شاه أريمذ أبيهما من 
منها.توحد الزلكة فإف نمنم لم 

يثركلكن الأحر، عن منهيا واحد كل مال، تتميز باق أوصاف: حنطة الثاف؛ 
عندلكن الأحر، عن متثيز منهيا واحد كل مال فهنا المؤلم،، سندكن٥ فيئا المالأن 

ررلأنحغلإنظثق،ي.:
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^^لأثميى:لأم؛مح4حم«رار
شاهءشرول واحد كل عند لكن فإذا محفيثا، تفيد ونل تشديدا تفيد قد واهلطة 

هناا-ئط4 إدن ثيء. عليهإ فليس محلطاها لم ولو شاه، عليها وجب وحلطاها 
التشدذ.وأوجثت أمد، صاريت، 

تحبلم وعشرين مئه فصاريت، وحلطاها شاة بزق منها واحد كل عند ولولكن 
نحفيثا.فايادُت، واحدة، شاه إلا فيها 

الأوصاف؟وحلطة الأعيان حلطة ُين القرى ما ئايل؛ قال فإذ 
مالله الخيعص من واحد كل ت الأوصاف، حلطه أن بينها القرى فالحوابت 

الخليهئين.ين مشيغ مشرك المال الأعيان! وحنطه منتقل. 
لأ0أءيان؛ خلطة الخلطة شاة، مئه لها وحلم، أبوجما ماُت، رحلان ذللث،! مثال، 

مواجل؛>،كأ،درةينامب•
جعلاهايعني فحلهلاها، شاة، خموذ له منها واحد كل رجلان الثاف• والمثال 

تندكيما ثن، واحد والمغل حميئا، اوعى مى ورجع معا، رعتمه سني، سواء، 
أفيعلم واحد كل الأحر، عن مثميز منتقل منها واحد كل مال الأل الأوصاف،، 3، 

لصاحبه.وهذه له هده 

؛١٤٩٤)رنم محتمع، من يفرق ولا متفرق بين محع لا ياب الزكاة، كتاب الثخارى• حرجه أا 
بكر.^١.أف عن أنس حديث، من 



٢٣١ةت1بالوىة)وابءت«ااص( 

قفل

عترها.ا"ئط4ل زلا;ور الثائتة، j تكوذ أف أحدها: 

الزكام،نه تجب ماو زلأثئ الخم، لعموم الأعثان؛ حلطه مها يزر وعنه: 
علاجتمعا ما ررؤالخدطان البي مول ولتا كالثائمة، محه ا-ئطه مأيرت 

الخنضثاوضناصنناةالأامحا'ا.

عترشاة ءشرين الناس أحد من اقري شاة، أربعول عنده رجل قائل: هال، فال 
أوصاف،؟حلطه أو أعيان حلطه تكون فهل معينة، 

أيقا.وأوصاف، أعيان حنطة هده فالخوابه: 

ءتثثامنالأمواJفلأثؤؤ،أثا محط، ]١ادلأثؤؤإلأفيخالأنمام 
واحدنصاب القحل وهذا أمائا، لهما يحل ل مئركم( وحلان فلوكان هذا وعل 
زكام؟محا فهل فمْل 

زكاة،فلا اشبمانر لا منهإ واحد كل يصيب لأف زكاه؛ عليهما ليس ابواب• 
يمثهأش فاحدمحا درهم مثا الفضة نصاب، إل وحين، مال، ق اثنان لواثرك وكيلك، 
مئة،ولأُث، المال صار الخول أحر وق فيه، ودثريان يثيعان وصارا بمثة، اتى والقاف 

زكاة؟فيها هل مئة ثلاث، الأف وصار مقتي بالأول كان 

واحدكل لنصس—، لويظننا لكن مقان، المحاب، أف مع زكاة، فيها ليس الخراب: 



٢٣٢ Jماصنيحنيuهضاهانيهمصالإ^

السائمةا-امحأطهتي وَلأ0 مديئه، مجب مزعا، العتبتة للحلطة مسير وهدا 
يها،الوممى لندم القع؛ تورِفي لا عيرها  Jjالقع، ق الض و أتزئ، 

الشهورمو هذا فقط، السائمة البهائم ل إلا ثور لا واهلطه اشايت،، دوو لكاذ منهعا 
لذهب.اق 

هوالقوو وهذا '، الأعيان حلطه أن ؤتتذانيئ أحمد عن الثانيه واووايه 
ئولا أنت ومعلوم ض من ١^ لأخذ \ظ كان;بمئ ه ١^٠ لأن الئا.ءح؛ 

ذلكومع ثريكان" الأصل وصاحب الثاني أف إلا منها يكن لم -لو الشركة من 
أولا؟ئشارك ل ض ولابمأو ^١^،، ١١ائهاخدِممايغ تآن 

هذانكان لو كإ الأوصاف، أما الأعيان، حلطة ق مورم اقلطه أف ت فالصواب، 
غيرو نزر لا فهذه واحد دلأو ويبينهتا واحد ئشم وو واحد خزن ق الالأن 

الوابي•
توعي عل الأف ا-ئط4 فصارتر 

•وغيرها الواثي ل مورم أما والصحيح الأعيان، حلطه الأوو،ت النؤغ 
شل.الواثي ل يورإلا لا وهذه أوصاف، حلطه الئاق؛ الؤغ 

غيرق ا-قلطة تأثيي عدم عل به منتدلا \,لأئن1< ذكزه الذي والحديث، 
خليشأن يض: ررالخليطان«رأآ. قال،: البق. لأن أرال، U عل سمبمةلأ:ثو 

وكذا.وكذا الحتنثا ما الأوصاي، 

اكي)؟/؛هأ(.)ا(اظر: 
الوارقطني)\/؛«ا(.)؟(أخرجه 



٢٣٢اةرب1بءئ(اضت( ةت1و،الزة

دلكاحتصاص عل ديل الصثهة<ا حشته مصرق ثتن قثيأ ررلا البي. وقول 
عهرها.خلاف أومحاصها، لأجل بجنبها الصدئة يقل اش يالثائمة 

ذماأو مكانيا أحدمحا كاف  opالزكاة، أنل من ا-ؤلطان ؟كو0 أذ الئاف• 
صئي،م:ماشابإا'.

كئتبمامثلأذ دونه، فيإ اختلطا قإن ضاُتإ، ل محبما أذ الثالث: الئزط 
 )j ائجتيعلأ0 ؟كن؛ اولم سواْ مال، محا كاف ^١٤١ ٠٠ا-قلطه،'يور ثم ثاْ يلأين

ذهاآُ.الزكا0 محس، قلإ القناُسخ، دو0 

فإذالزكاة، أهل من الخليْلان يكوف أذ بد لا ايه وهو الثاف، الشرمحل هذا ]١[ 
ق^ ذئإ أذبمزك مثل له، أر فلا الزكاة أهل عي ِمن الخلط كان 

إذخ"حدة، عل وحده المسلم ؤيعكرمال لاثور، الخلطه هذه فا0 أوصاف، اشتراك 
فيه.زكاه فلا طلع لم ؤإن الزكاة، ففيه الركاة نصاب 

لأذالزكام؛ ماله ق أ0 والصحيح: زكاه، ماله ق ليس إثه فيقولوذ: الكاب، أما 
فعالهلده، ماله فيكون سممليع لا أذ ؤإما فبمتى، الوفاء يستهليع أذ إما امحاستح هذا 

١^،أذبملكة ؤإثا الكتالإ، م وفاء عل قدت إذ هو أذبملكة إثا مالك،، له الاذ 
ضائعا.ليس فهو 

١محلط جس من مال له كان ولو وءلاهئْ: ]٢ا 

أحدهمالكن شاه، عئزه خمس واجد زكل شاه، ثلاس ق احتلطا رحلان مثاله: 
الذيالاحئ أما المحاُتج، ماقلع عنده فهذا آحر، مكان ل شاة وعثروذ حمس عنده 
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فتها،ضاحبه ض أخدمحا َلأقء أم، ث قياِفي أف اواغ: 
روىة واشحو؛ والراعي، والمراح، والمخلب، والمشرب، المثزح، وهى؛ 

تيقول، اش رسول سمم!، مالت وماصى أي بن نعد عى يإنثاده الدارقطتي 
اجتمعاما والخليطان الصدئة، حشه محتح؛ بهز مثؤ، ولا مممر3، يتي، نحذغ ررلا 
إدا، bSfjناثرها، عل هثة الثلالإ، هذه عل ص والراعي® والمخل لحوض ال 

 Pف،ئ1و1ِ زلا الم5ن. 3، ١^١^ كالمال لإ:٠^١ ^!١؛ نال.تيمما ل ك
لإختاماإل:تلاا.^^^نذ/لالث،محيخني:لمث، 

ميءعاله محب هل ^ ٧١لكن ٌّىء" علته لى فهذا صاة عسرة خممى إلا عنده لسى 

أولابجب؟

آحزمكان وق شاه، وعشرول خمس مكان ق متئرفة لأما يجب؛ لا ابواب• 
عليه.نحب فلا شا0، عئزة حمل 

شاة.أربعي متاك نصابا، م1كا لأو4 الزكاة؛ عاليه مح، ائه ااثا٢ح! القول، لكن 
أشياء:بتة ق عهتلء1ا أف [ ١ ] 

عزتا،والثاق ثزمحا ينزح أحدجما يكون فلا الثزح، مكاف يعني المنزح؛ ~ ١ 
الرس؟يشرط وهل واحدا. المنرح يكوف بل 

والتاقبالليل يسنح أحدحا يكون لا ؛حيث، يمنيرثينرمحل؛ يعم، الحواب• 
وزماثا.مكايا المرح إدن بالنهار. 

متمردهمائه لأحدحا ليس واحدة، ساقيه من يئربان أثمحا يعني المقرب. ٢~ 
ُه.



٢٢٥اءروابءه|ااض( ه1باازد

الإلفرادِلحكم لمحا ثبت مإل الحول، حمع يئتلطاق أذ الخامس! الئزط 
ماعت^تتالزلكة، إنحاب بؤ تتلى مش اُظهف لأل فه؛ المتمردين زلك0 زي ينفه 

ركناهدحلطاْ، منفردا مثهها واحد كل مال كال هإذ كاثئايت،، الحول ع مخق 
ا-ئطؤ.زكاه بعده وفها الإئفناد، زكاة الأول الحول َفي 

الجرم،أول ق أزمحذ طنا واجي كل ينلك أف مثل حزلامحا، اص لإل 
هعثهةااكامح؛، ثم ؛يا ث-ادني، أحزحا الأول حولمحإ م ^١ صمر، ق وح^طاها 

أربعانوالأحر المحرم، أربعار(تي أحدمحتا لملك، حولامحتا، احتلمر ؤإن 
•الأول،...................•.•• ينحول ثاثين أحزحا ربع، ق محلطاها صمر، َفي 

الحلي-1ا؟ؤئثط أف يشرط وهل واحد• مكان ق حلثيحا يكول الم*حلبت ٣" 
بثرط.ليس لا، الخواب! 

واحدا.يكون واليت المأوى أف يعني المراح• ~ ٤ 
ذلكفليس لماشثؤ ر، متهإ واحد لكل كان فإل واحدا، يكون الراعي• ه~ 

واحي..كزلإ فها الأنة جع وكاظ;نهمان زاهمق كانا لو أثا بخلطة. 
القح)،بل ماشقؤ، بطرق قص نحل لأحد-جا لمس أيه يعني؛ المخل؛ ٦- 

فليسبإثسؤ عقتتس نحل ٌنهءا واجي* لكل، كان فإن هدا، وماشيه هدا ماشيه يطرق 
\علإ.واف حلطه. هذا 

نصاب.أررعول، منها واحي. كل وعند فيه، حالطه لا الأول الحول لأف [ ١ ] 



^قضاهاييصاسمماسبجءنبل ٢٣٦

هعلالنصادّا عؤ من أحرجها قإل ثاة، نصف محعليه و\ذش الأزل حول ثم قإدا 
الشاةمى اكانٍ؛ معل ايت، اشن-مى أحرجها نإف ثاة، نصف حوله تام عند ١^^؛، 
نصفإلا أرتع؛ن صاحبه ومال أربع؛لا، ماله كاف لإدا اثالم(، خمع من ماله بمدو 
شاة.من ننصف جزءا وسمن تسعة من جزءا أزبعوي، ثعليه شاة، 

نصابينيملكا أذ يحو صاحنمه; يوف الإيمزاد حكم لأحدمحا ثبت ؤإف 
تش^ خزيه؛ ^١٢ عئد شاَة ١^١٠< قش لألأأخث!ا، أءدمحا ئأ؛اغ قئJطاحا، 

محابماوثنن م افظة؛ زكاة ينثه اش خزو P ^١ ١^^، مح؛ َلأ 

محصل

وأبماهاصاحبه ُعثم عثمة أحدمحنا جيأ ءتلطان، نصاثان سه، كال محإل 
ياتنضالتعص ؤيأ إل وكيلك حنمهإ، يزل وللم حولهإ يممخمع لم ا-قئطة، عل 
وطاوح^طاها، م دتايعاها م ^١^١، إل ق1ما ١!^أوكثز. قز ^١^، ع؛و مئ 

وجهاذثشه يطو لم نإف اهلطه، حكلم الإهزادثطل زماف 
زتن:ستسلئه.كمحا:لأ:لإمحإم؛لأنسا 

^محادِفي:ضا>لس4
ثغيبم،كاهم.

نصابا،ا-لئئطة عل الثافى وكاف وتياثعاْ، النصاب يعص يإلأفندا 
حكمقحكمه نصاد_، من أقن بقل ؤإل نصاُس،، واتهِل لأما ا-ؤلطه؛ ظؤ لم 

اقال.حمع إؤراد 



٢٣٧اة)وابئ|(اض( ؛ت1و،الزد

لأفيصح؛ ولا النائل هذ0 حمع ا-امحإطؤينمءإعتي لخمخأ أف الماصي• ويكر 
^3،م\خم'مفي\لأيج 

افطة.

قلق،ولم:نممحاوقلماوآ>،ي:ثاى هكاذو5لثسأنبمول 
اهلطه،امطعت محلطه، باكزدة أو ممنية، المحيلة اقري ؤإن ا-ظطة، حآكم 

بثوهد التح، حول عل ببائه نجب الئّري ركام لأل اإلأمرد؛ ركاة وزكى 
ىا-ةوو، بنص الإئفزادتي محم لأحدعما 

محل

يشئابو؟5ر! مماو ا-اءنل، مشاعاِفي مة ؤا نصاب، لرحل كاف إدا 
هُلإتجوخنواؤكاةأط،

الإاiي.ق امطاعئ يلزم 
^^^^ُلإ:زوئبمالماوخارل

زثكدا١^١^، بمج ^ ١^٧، اثJاة لابمج ١^٠٥ زخدوث ، ^^١٠خزو 
خنُلثأ [دم \ isشذ ١^١، نصية ألجدمحا ^٤ }تٌ اكاب، لكن !ز 
يلزمظإ النصاب، مص منه أ-حرجث، لإل الزكاة، مى حصته شه يع أإ ما 

زكاة.اقزى 
ءَي ْ ء مَُْء  مون،:حتى أعيان؛ حلهله لا أوصاف حلطه لأما هذا؛ عل يتى المشتري ا ل١ 

الملك،.نيا انقل 



^قضاه1ممه4ابمماسبجضل ٢٢٨

المنريعل ميء ملأ بالعتن، قعلى الزلكْ ويلنا! عإرْ، مذ أحرجت ثإف 
معلينع. ب اكاصى1 وهال الركاة• وجوب ينغ بالع؛ن الركاة يعلق لأف أيقا؛ 
Ajy ، ظقلأكلإ:ش؛ص ثاذ مُلئ. زكاة اثنري م

يقص.اثتبمابلأل المقري؛ عل الركاة وجوب 
ممالالبائع، يإل المقري حلطة يم وداعه، اثئامحتا يعص أهري إذ يأما 

أذمحل الماصي؛ وثال له• الامراد حكم لكون حولي؛ يشبع حاميت ابن 

اوورئة،صاحبه، أحدمحاثصتب ماسرى حلطة، نصاب لزحل؛ن ولوكاذ 
قلأثة مش؛ ومثلها صورة الأول ١^٧^ عكس مهده الخول، اساء ق اي أو 

دصازأجلمي حلتط كاف هثا وها أجلمي، صاوحإتُل يم مبه، حليط كاف الأول 
لإثياكيحاوا1ش.الأول؛ كامِفي بجا ف،ؤام 

مهنامردها ولز ا-لثنل محال مئها، بثاة عنمه ينع-ى انمأجرأج؛را ولؤ 
شاةانتا-جنْ ؤإن لتقصانإ. بجا؛ زكاة ملأ اثناب هممعس امزدها ؤإذ حلطان، 
محه•الخلاف ثن مش ما عل للركاة، ميها الدينِفي ص وجرت صح، موصومة 

فضل

الفزض،ئشبموبه ة يألالخلطة؛ زئزنثه نادتا ثزطا الثامحي زذكز 
وتنؤ لا  ٠١لأف لاشوط؛ أنة زالشجح ^١^٠٢، ، ٠١^١٥^٥ 

نعمحص،ل ودلك المزية، لخمة الإنتثاق تيا المص-ود لأف حآ5مها؛ دؤدرِق هي 



٢٢٩ممابالوىة)بمبءء|ااضت( 

".٣١ j£i\ي  pdiiالع. قدم 

محل

حصتهبمدو حليطه عل وجع جنا أحي ننال مذ المرض الساعي أحد إدا 
سهإهإئئإ حليهش، مذ كال رروما اممب ومول لمول المال؛ مذ 

حليطههل رّح ننالؤ، من المرض قأحد الثث لأحدمحا كاف قإدا بالثؤيؤ،، 
قاحتلما يإن ثلثه، بقيمة عليه صاحبه رج^ صاحبه، من أحده ؤإن ثلثه، بقيمة 

نزلةهالمزJ عارم، لأثه ؛؛؛!؛ ١١عدمت، ^١ عانه، المزجؤع ظ دالهوJ القيمة 
كالعاص(.

استمر،الشاة مكاذ ماحي يأويل، شر الواجب ئ أكؤ الساعي أحد ؤإذ 
عل-يا يرّجع ملأ ظلم، الرياذْ لأف الواج-بإ؛ بمدو إلا صاحبه عل يرجع لم 

؛.^١٤١٢عتر 

القاصينأي عل فإثه أنلها، عن، بدون  ٣١احتلطت، إذا نيا القرى يفلهئ [ ١ ] 
غالطه،تكوئ تنوط ^٠ أنئ ١^ وعف ا،مورا؛، كل انتلئتإ ولؤ خلطه تكوف ^٠ 

ينؤلم أم نوى سواء سامت، إذا بل صحح، وهذا ؛الصونة، العمن0 لأف أدند-ؤ؛ وهدا 
سائمة.فهي 

أحدالساعل لأف والعدل؛ الظلم ق يتثاوول وأنيا ير■يع، ايه الصحيح ]٢[ 
هوالعدل.وهدا ظلمه، بعا عليه ذم->ع جينا، ماليهنإ عن اثنتي 

(.٧٢والإنصاف)r/ (، ٥٣٦الكير)T/ والثرح (، ٤٥٦انمي)T/ ظر: ا ا



اسقضاهايهمصاسممأسبجئبل ٢٤٠

صاحبته؛هل رجع صعار مراض عن تجترْ صحيحه محاحد بتأؤيل أحده ؤإل 
وكاوإثه، ذئعئ وجب أحده إل اجتهاده اداْ لإدا الإمام، اجتهاد إل دلك لأف 

فيه.محتهد [؟ثٌ مئها؛ بالحصة وُح الؤيمه أحذ ؤإل الواجب، بمنزلة 

محل

كائجتمعه،مهل الصلأْ سهنا مصؤ لا بلدين ق الرجل تائ٠ه كاJثا مإل 
يقمواحد ماو لأية ابوا-ئاب؛ احثازه ئقو]الن، المصر منامه سهنا كاذ ؤإف 

التلدان.ثومارب وكنا الثّائمة، كعر بنص، إل بعضه 

هوكلظاهر مسه؛ حمحز مال لنكل أف أحمدت والمسهووعن 
ضؤينحلحلإنني؛ئد«.

بنص،إل بعضه الواحد مال انئ،وإ الأموال نائر ق الدهب §ئثلم، ولا 
ذيهاالعدمثأتبمرا-قلطة أوساعدت؛ ثازبت

يقمفإثه مكه، ق والثاق المدينة ق أحدهما مئجزازت الإنسان عند لوكان ا ١ ] 
وهذاالمواثي، عم ل سمحا~ ~يا للحنطة أر ولا واحد، مال لأنإنا بعض؛ إل بنفهنا 
وهوالصحح.واضح، 

حننهمحؤع؛ بئ مرى ولا ^3،، يئ نحع ي ١٠ةم\لألأأو\3ما/' قنل4 وأما 
يثرىفقد شل، يشاهد ما إلا له فليس المدمه لتأحد حاء إذا الساعل فلاق آ ر (٠ الصدمة 

٤ ٩٤رنم)محتعع، ُين يفرق ولا متفرق ين بجمع لا باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
بكرأرِإ عن أنس حديث من 



٢٤١اتربابءىااض( ةتابالز؛

والساعيأ-مى، حهة ق لهاة وعشرين جهة ق شاة عشرين مثلا نحعز ماو4، اف الإن
لا؟أو الحاو هزم و الزكاة ياخد هل شاهت، ما إلا له ليس حاء إذا 

جحولأ.إلا يشاهد لا لأثه الزكا٥؛ يأحد لا الحوابت 

والررؤعالماشية ل بنص إل بغضة يمم الإنسان ماو أف هزا ق فالصحيح 
•فلايرى ماله، لأيه أومارنم،؛ سهنا تباعدما والعروض، والأث،ان والحويت، 

ا-قليطمرأحد امنذ فإذا واحد، مال كأنها تكون الأوصاف، حنطه أة القاعدة! 
أعيدت،فإذا ا-ثوو،، انقطع اشاب، مص ؤإذا اشاب،، مص فكاؤا الخول عض بق 

الأول.مى لا رجوعه من اقلطه فتنتم جديدا، نماثا مالكر كأيه صار اقلطه 

طال،إذا فيعا الخلاف حكي والولم، هئز، أم الرمز طال مواء اثه ل والظاهئ 
مصفكما الأيام مى يوم ق اهنطه امطآJتا إذا لأثه ^1،؛ لا اثه والغلاهئ الزمن، 

أيامعشرة لمدة منكة أهزذ الخلميطي أحد فلوأو اشاب،، مص فعلا وهو التحاب، 
-هائمه،لثن.ةل أو لتثزب، آحر مكان إل أو هناك، ؤو°ز آحر مكان إل يه ثرح مثلا، 

القاعده.هي هده جديدا، حزلأ ابتدأ أعاذه فإذا فتشيع، 
انمؤ.بالحس-ويمفج بالحساي، يظهئ هدا الشريهين، أحد عل الرجؤغ أله وم

منهاتزحد فهل عنهعأ، الزكاة لبمقطا عمدا المحتلطان تزئ إذا قائل: قال فإذ 
لا؟أم الزكاة 

عغلهأجبلا ينتثر حديث ديثا ول ذلك،، عن اللمي.نش لأف يوحد؛ فالخواب،ت 



اصضاه1نيمصالإئمأسبجءنيل ٢٤٢

ثنمع.لا إدل: الحيله فهدم محهوزدرارا؛ U^،1 عك لنش عملا عمن راش لشريعق؛ اي 
sllijjuأو دليلك تزكز أف بد فلا خلاف صاو إذا الخلاف! آدانم، ق فائدة1 

دليلاولوأوزذت القوو، لك م ما ؤإلأ الخالق، وتعليل دليل عن ونجب الصحيح، 
متولمج.\وإلذ معناها حصملث، دليل عى نجب ولم 

وقالقئم،، عل شاة أربعين ق إنسان هع خلق للأنان لوأ0 قائل• قال، فإذ 
انوالن^LJالمصر، مسادة من أكم وبينه، آحر، رجل ٌع شام أربموف أبما آحر يلب 

خاز؟ممإ أوله قاعدتنا عل هدا فهل محلفان، 
البلدق وعليه شاة، نمحنج الأول البلد ق عليه أوصاف،، خلق هدم ف١لخواببخت 

شاة.مفج الثاق 

الشاة؟نصم، هرج كيف قائل• قال فإف 
٠القيمة ببدل الركاة أصحام، •ع أويممق يمومء فالخوابح! 

رغممردود، فالملح حور صالح عل اصطلحوا إذا باب الصالح، كتاب البخاري; أحرحه !١( 
رنمالأمر، صلث١تا ورد الباطلة، الأحكام نقض باب الحدود، كتاب ومسلم; (، ٢٦٩٧)

رمح.بمها.عاسة حديثج من (، ١٧١)٨ 



٢٤٢ممد،الزىة)بمسنكاةاسمواصد( 

و1بزكاقالودوعواضار
xnn

،cحتت من أئمقوأ ءانوأ قآ هأيها ؤ ثعال! اطه فول واجبه وهئ 
تمتررفيإ \ذةأ  Jyj [Ynv:،_Ji]4 آلاض نى لغ احمجى وبتآ طثبثر 

أحزجهااعشر« نصمخ المحح ئنيَر وفإ العشز، أوكاذ والعيوذ السماء 
'•البحاري، 
ئزوط;ولا 

أومثرحب وكاْل، ررلأ البي بقول أويمرا؛ حبا ؟كوف أف أحدهات 
الحثو وكاة ^ م دل زثدا ثنبمإ. ززاة أنثق« ئ خض 

ناشيناممابجاسنيبما'ا.

والثقيالقرآن والث،ار الررؤع زكاة وجوب عل نحمذاممق الؤلفسا استدل هنا [ ١ ] 
والإجاع،وهذامذأمىالأدلإ•

الأرض؛ثن نبت ما كل ل تجب إتجا وقتل• الأقوال، هوأرجح القول هدا ]٢؛؛ 
تفيدموصول اسم هنا و)ما( الثؤاا الثهإء تمت رافييأ ٌإإئثهوثؤت قوله لعموم 

العموم.

تحدث مش مدة، الأ•مى الأحادث أو ١^٠ ثك، لأ عام هذا ثتم، لكن 

رقمالخاري، وبالماء ال،اء ماء من يض ف،ا العثر باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ره.بمءا.عمر ابن حدبث، من (، ١ ٤ )٣٨ 



صضاه1همهمصاسممأصبجضو ٢٤٤

دلكمدو مة1سو، وهي لألأوس، لممديرْ نكلا؛ ؟كوف أف الئاف• اكرط 
اإي؛\وقالأا.قز 

الولثمحاقك الذي ^ aAUljأو٠ ر صدقه(( نثر ولا خب من أوثق حمثة دوق فخ رلدسزر 
•واشر الخب هو الزكاة موصؤغ أة عل يدل فهدا 

يثرولا حب ر'كاِْو اءلأ قوله مذ امحر وجه يظهن لم قائل: محال قاف 
فقط؟للمثال ذلإ خوهئمح((رم1لأقال:هلا 

فمفهومه*لأرثاةقحئ،ولاسر(( قال: الثسول. أف ا'سمو وجه فالخواب; 
سلإ.لم أم التحاب هذا ّواءولإ أصلا، فيه زكاة لا عثرمحا أ0 

علهذا قيل أوثق(( حنة دوو فيإ رريل قال: . ١^، أف دليله هذا [ ]١ 
بسوقؤممداره هوالحمل، والونق زكام، فيه ليس يونق لا ما وأ0 التوسيق، اعتبار 
الّ؛و-ي■ثاثع صيع مقة ثلاث الأومحق حمنة فتكون صاعا، 

مواءمطلما، والثار الحرُب ي يب الركام إف يقول: مذ يَذهأمئ العااإء ؤمذ 
مكينة.أوعبَ مكيله كانت، صواء يعنى: لا، أو ثومق كانت، 

فيهفهل الشجر، مذ يكون ماكول، ثبامت، لأيه ثمر؛ الرتقال الأذ مثلا: يعنى 
زكاة؟

والراجحزكاه، فيه ليس مكلا يكوف وأل التنّيق باسراط القول عل الحواب: 
لالأف الماس عثل عليه ما 

سعيدأي حدين، من (، ٢٢٦٤)امرى السنن ل والماتي (، ٥٩)"T/أخمد الإمام أحرحه )١( 
يهنبمتن.الخيري 

الخيريسعيد أب حديث، من ٥(، / ٩٧٩)رنم الزكاة، كتاب، ت لم مأحرجه )٢( 



٢٤٥ةت1باثمذىةربمببمةاسمواصد( 

مدحتر،زلكته عو اتفق ظ حمع لأف يدحر؛ مما لإكول أف ١^^،: الشزط 
سيالمأو. و يه الانتفاع من ١^ بميم ^؛ JUتكئل لا ١^ جئ زلأو 

والثزوووالاباننر زالمطائ، منها، امحات امحياه؛ لءبوُس، ا-خميع الئك\0َفي 
والمنتق،والثوز، والزدس_ا، التمر، نق وثحوها، المطن، وحب و\}ؤوتؤ؟,( 
الثلاثة.الآنءناف س ص زالئناب؛ 

والثزووونحوها.الأنازير و ولكْ لا حامي؛ ابن وقال 
الأوصافهد0 بميم والتاذيجان؛ والبطيخ، كالقثاء، امحر يئ،تي ولا 

صدقه.اؤصر من ياحد معادا'ولم أو طلحه بن موتى نوى وهد فيها، 
زالئثثزى،زالإياص، ذ\ش.< كاوز، الفزاكه نائر ق تجئ زلا 

الإدحاوِفيتجها•وعدم محها، الكتل لعدم والمحن؛ 
فيهاكروم َفي إليه كتب نقهبمتئ عمر عامل أف بإمسادْ الأثرم روى وقد 

ليسعمل؛ إليه ه،كثب ئصاعمه، أصناها الكرم مى عله هوأكثر ما الفرملئ، مى 
الخوح•والفريك؛ الجصاْ• مى هز عئر، عليها 

لألأزكاةقص؛لأأهلأثمح.
وغذهيئا وآلثمارثء اهثعالت لمول الزكا0؛ فيه وعله! 

[.١٤١-حصثادهءهيور حمهل وءاتوأ أثمر نعرهءإذا من ^كلوأ متثتجهز 

مثئ((يبمزفهاثاؤلكة؟فان 
الرتقالوأما لكلتمر، تومق لكست، الثّسول عهد ق فالحوائج؛ 

فيه.رلكة فلا يوتق، لا 



اصضاه1همنيصالإئماسبجينل ٢٤٦

^٥؛،ئ-ملإ  jjئزلئ تئ، لأي الزكاة؛ \0 ه؛ لإرذ ظ: 'و
نبمالابي>ئا؛لاؤثانا'ا.

تمو.شتيوغذ ثتثو,ي ثقو محثآ آدوكآ وقو ٠ ؤ ت تعال اه تال ]١[ 
ْقلوأ؛ننغتةق-ت نكثي؛ دص تأوبجك تأشثدناو؟قءئا1ًفلث 

[.١٤١]الأسام: ه ذ.٠٥^١؛^ 'قثقئ. وءامأ أنعر ئمءءإدآ 

وء،اذكزا-؛قناد، فيها؛ الثترفيقال وأما فقط، إث،اهوللررؤع المعروف الخماد 
الثماط.فيهاث يقال معه 

الأشياء؛هده ق الركاة وجونم، عل تدل فلا مكية الأيه هده قائل• قال فلو 
فيهامذكور أف بدليل بالزؤع قممس -حمتثادوءه •/؛ 'قحمه> وءاترأ ؤ قوله' لأف 

زكاه.فيه وليس 

حلان،موصع فهذا الزكاة وجونم، مل نزلت، مهثه لأما فوله! أما ت الخراب 
ما5هق إماهرصئ، يقولت من فمنهم أولا؟ مآكه ل فرصثؤ الزكاة هل العلعاءت ُين 

ؤمقدارالانصبه فيها ولم وكزمه، وجوده الإنسان إرادة حسب عل كانتؤ لكن 
الزكاة.إل تشم مكثه ممره آيات، فيه لأف قوي؛ قول وهذا الدينة، ق إلا الواجب 

يدحز،لا لأثه زكاه؛ فيه ليس القز يقول! الثن، ل االولمؤ كلام ءنل.نا بقي 
عبعلوثهكانوا حتى يدحر ايه وعتوها البلاد هذه ل زمان الناس عل جرى ولكق 

ويرصالتمر فيها يوصع صغترة حجرة عن هماوْ وص الخصاص، ومط ل كالتمر 
تمائاالٍ كامحتز ١^، المازبجزوف كآن ١^، وم ل -^١ ويكوف بالأحجار، 

سما•محا 



٢٤٧ةت1سامىة)بمبنمح1ءسمواضر( 

مكل•ولا م ولا بحب لتس لأيه م؛ ولا ورق، ولا ين، ف ركام ولا 
رلكه،ؤالز-ءمتان المطن ق وعنة: 

الزغمزان.عل بناء والعفئروجهان، الوزص وق 

فيه.واجبة الزكاة أف الثن ق اواجح القول كان ولهذا 
أولا؟زكا؛ فيه العب وهل 

مدحئ.مكيل والزبيب وبيب، منه يتحن. لأثه زكاة؛ فيه الخواب: 
فيهفهر رطنا، إلأ يوكل ولأ يدحئ لأ الادحاو، منه يتحد لأ \لئثي وبعص 

الزكاة؟

ثدحئ.ايه حنسه ق الأصل لأف الزكاة؛ فيه يعم، اُبمواب• 
وأءتاثنافيه، زكاة لا إيه قال: من العنإء فمي الريب منه يأق لا الذي العنب أما 
القول.هن.ا عل فيها زكاة فلا الريب منها يئحذ لا عندنا ا،لوحودة 

الثإر jLA.0من ئؤع كوف لأف أحن؛ بالوجوب القول أف أءلم~ ~والله والراجمح 
ءلأدلعلأ0حشاؤاريلأم.

الادخار؟شرط عل الدليل U قائل: قال فان 

لايوثقلأيه ا صدمه٠٠ر أوثق خمنة فيإدوق ررليس قال التوميق، فالخواب؛ 
^^١.كان ما إلا الثسول. هد عق 

رنمالزكاة، كتاب ت لم وم(، ١٤٤٧رنم)الورق(، زكاة باب الزكاة، كتاب الخارتمات حرجه أا 
خ.بمن.الخيري معيد أي حديث، من (، ١ / ٩٧٩)



اصضاهاهمهمصالإئماسبجءنبل ٢٤٨

مدحئ،مكتل لأيه والأسنان؛ ١لصعر، لب الزكاة تجب ا-لآطاد_،ت ١^ ومحال 
اأنصوص.مغنى j( ولا علته، يخصوص تجش لأنه أول؛ والأول 

محل

تجزرف، النابت داثا الآدمح،وأبج، اواخ: الئزط 
إمالأثه حامد؛ ايى يكنه فيه. ركاة محلا والو^م، الأسنان وحب والبطم، دطود١، 
IiJuj ، ،5تكن وثم ١^٨؛^، ببدو تجب إيإ والزكا٥ حتارتهdLحشد،ثة ا ٠

داولمبمركامح،ييي.
فيه.الأم ١^^١^، لإ-بجإع الزكاة؛ فيه اش: 1ر زمحال 

هوودالت أحمد. عش ثص فته• زكام لا الئ1ثل من اللماطول يئممطة وما 
يوهبأو بصادؤ، أجنة الإسان يأحاو0 وما صدمحة. فيه لتس المتاحان يمنزلة 

لهُلأزكاةهف؛قاذمنالاا.

ومعالززغ لأف ووغ؛ محإ ء قالزكاة أوانقثازثا رصا، انتأم وع 
لأنالثئؤ؛ ننمودةظثه،مم أزض ززغلب نئن الاJكب يوف لة الأزض 

عمطلق الزنغ 

..١ .. ٠ ١ .. ٠ ١ معم، لواحد لتمن لأيه فيه؛ عئز محلا للمثامح( ، الو٥٠كاف محإل 

الزكاة،فعليه التجارة به أراد إف نظونا الحول عيه ثم حتى عنده لوبمي لكن t ١ ت 
عليه.زكاة فلا الحاجة دغ به أراد ؤإل 



٢٤٩اءرطبزك1ةاسمواضد( ه1بامف

مة،ييسمحاؤزعمثةااا.

فنل

رريزامحتM لخول ئأوثس؛ ئدوة بماثا، الخامز:الئزط 
منىصئ(عه.

مهقه!ائل مهذه [ ١ ] 

والساحر؛الشر عل الززع فزلكة فيها وزئ اسعازها أو أزضا أساخن إذا 
الزكاة.فيه الذي الزنع ومالك هه 

نررغمح~ عل وص هذْ شخص ~يضت ْوقوءة أرض ل ررغ ومذ 
ؤإذالأرض، هوق إمحإ والوهم، له، ملك، الرنغ لأف وذلك، الئئز؛ فعليه فيها، 
ايذالمأف والست، فيه، زكاة لا يعنى! أيصا، فيه عئر فلا للماكن الوهم، كان( 
لأيهيقولآت ولهذا ببما؛ الناس أول فهم الركام يصرف، أذ أردئا إذا الزك1ة، أهل هم 

عئزلوأحد كإ عئزْ، يلرمة فلم منه، يعطى ما الك؛ر( يملك، إثا معم، لواحد ليس 
العئز.أحذ الذي عل زكاة فلا يعّيا مرْ، الرنع 

الأرصكانت، ؤإذا الزنع، ق الزكاة فعليه عليه موقومحة أرض ق زنغ إذا مسأله: 
وهذهالواثى، ق إلا توثر لا ا-فلطه أف عل بناء فيها؛ زكاة فلا اين المعل موقوهه 
الزكاة.تجن، فلا الناس، لعموم الأرض 

و\ذحلمسالراد العشزرا معلته علته، موقوهه أزض ق رثغ ُرومر، موله؛ فائدة؛ 
أحس.لكان، الركاة عوبلفظ لو ولهذا الزكاة، جنس 



سقضاه1ميصاسمماسبجضل

ررالونؤ؛ ئاو انه ه اضأ عن أنوتعيد، روى ج صاعا؛ متوق والزنق؛ 
مئةثلاث والمحمؤع وثلث، أرطال خمثة والصاع أبوداود. رواْ صاعا® بتول 
ؤوٌوعتروذ وصإلأ مئه والرطل بالعراقت، وطو يئه وبث أْلن وهذ صاع، 

مئةثلاث درهم، مئة سئ المثير الدمئقنر يالثطل وهو درهم، أنتلمع وأرثعة 
رض■أشباع وبتة رطلا وأربموف واسالما رطل 

•ويقو شحثظ الورن؛ إل مو زاي مكتله، والأوتاى 
^١حنطه. وثلثا أزطال خمثه ضحاو.ده الصاغ- -ثنتي وزئته أحمدت هاو 

Jjb  اقيلة.اتثورس، ا-من دلك هدنة أف عق
بالورن؛اعتثت والرعثران كالفطن موزويا الركام فيه و-جستا ما كاف يإل 

الماضي.يكنه مورون، لأيه 

محرجهما أذدى مى أوثق حمته قيمه قيمته يلعت، ^١ هال،1 ١^ عنة وحكق 
الأزضءفيهالزكاةا١؛.

لأف،؛ ١٧١نمحشُإل اماث نقمحا فالمكامحل الأصل، هدا بالكل، ئقدت [ ١ ت 
فتجدالثلدان، باحتلأف الأمولع وعقتلث أويممص، يزيد وبئا والكيال سمى، الورق 

مضبوط.الوزن لكن آحر، بلب ل صاعين عندهم الصلمع يكون الناس يعص مثلا 
حفيف،ويعضه ثقيل فينفه عنتلمح، الموزوف أف الوزن ل إشكال عندنا ؤيبمى 

١^!،؟نلإ فهو 

الخفيذلأف المبم_اع؛ عن يزيد موف انه معناه الخفيث اعكزثا إن الخواب! 



٢٥١اة)0بزىةسمواضار( ممبالزد

الغنايت،،بلؤغ ِق ثك أو دبك، يعلم لم ؤإف قشره، ْع أوسق عثرة هنصايه 
ُنئسه.واعساره محئرْ ودير1، مئره مبل عئزْ ونزغ بمظهر أف بتن ■؛ؤ 

محإذا>جين:نيلأ:مح:قاة

الذيا-لآد  jaJIjيثير إيه قالوات ،، L^Jlعن ينقص فوف التمتل اعتمريا ؤإن حفيف، 
العدس.ورن وزئه كون 

ولاالإئ؛ فثزف اؤن، الو أو الندنن فيه محتل إلأة -اخد أف ذلك ومحقق 
وقدنهلا، وهذا هذا عل الوزن فيكون أوالو، التيس فيه تضع أف بعد رنه ثم حاليا، 
وأربمتذكيلوين بمي جراما؛ وأربعتن ألمتن امخ مالإ الكنر بحثست، أنا قدرت 
صل.هذا وعل لذواهد، بة يالنهذا حراما، 

ُ.يأم أ ج بعضق وجد مدي، كان ءفييألصلأْؤقلأأ، ابمي مد إيه ت يقال مكيالا، وجدنا 
منكذا من كذا من كذا مأحودمن الد هذا عليه؛ مكتوب البلد، ق عندنا المحلات 

JعاJلملا عثيألألأهؤئمُ. القي مد عن ثابت،، بن يند مد ثن مأحود إيه قال• أف إل كذا 
تماما.أوموافثا مقاربا ووحدنا© بالوزن قدزئاه نحن إد،ا لا؟ أو صحح هذا هل 

كيلوعثر وايتي مثة مث للمكيلموات بالشبة صلمع مئة ثلاث كون هذا وعل 
منأحم، حفيف فالشع؛ر هذا وعل بالخفيف،، لا الدحن— الخيد —يحنى اونين بالو 

حم،كلها الوزن، هذا من أمل يكون الصاغ أف يمعتى الوزن، ل قيقص هذا وعل الو، 
وزيا.وليس حجم الصلمغ لأل الوزف؛ ريي أف بد لا مل وكلما الوزف، يمص 



^قضاه1يهمصالإئماسبجءاابل ٢٥٢

اتير:ادئااا'.ثمن قص، اب من الناب نبموألة1غ 
وا،^ م دز ثُ كنرج لإ ثٍوا، \شنأ و بمو!_ بمُ: 

زالص:رذُذكاأا.ص؛محُإمحابفي:ادةيم، 

 [ ١ t يدحرالخبونم، بعض لكن إذا ت يقول القثر ألة مق نِذةآإدئ ا،لولف كلام
يساوىهل القئز هذا فينظر طويله، مدة يبى لم القئز أزيل إذا وأيه شره، قل 

الس،؟

الخالصالحنر نصاب لأف أومق؛ عنزة نصابه المصذ، ساوي ثعم، قتل• إذا 
نصابهيكون مثلا كالربع اشف من أمل يساوي قالوات ؤإذا عثزه، نصابه وهدا محه، 
سمىأف يد لا الحبوُت، يعص لأف يقس؛ هذا وعل ؤنصما، تبنه 

يوسفأرسي ولهدا مدته، تطول فإثه بقي؛قئر0 إذا للثر وبالسه 
حمموسبثمي، وسح عجاف سح يأًكإهن سماي دثرُتي بثنأ رأى• اللي الملك 

٠يفسد لا حض سبله ق يبقوه أن أمرهم [ ٤٣ويوصف؛وبّحبه ؤآحر 
للوزن،المحو حوئ والأف زجا، ثزخد النخل هدا لكن لو مثلا: بمي ]٢[ 

أولا؟بالوزن الؤطب هذا ثشر فهل 

والنص*>^، ١١عن لزيادة إقباب لأثه بالورن؛ اعتباره يمح لا يقول 
العنزفيكون الناب، ياي القليل أف معناْ صار الوزن إل حولته إذا ذللث،، يزد 

وننه•لزيادة وذلك أوأكثر، عشرين يكون الواجب 
الولم،قال كإ ا-إئلاذ، وقت هو هذا لأف ثمنا؛ بمتر أثه والصحح: 

الماريابتاءولأمن ز؛محةآنئق: 



٢٥٣؟تابسةربمنىءسمواضد( 

فضل

اثاشت،ق الإثا كإ اثنايت،، _j، 53بغض بنصهاإل الحس انولع ومم 
زبجأزاحد، جض لأج ١^١؛  Ji_jالحطة، النلزإل محو 

احتلثأو ثإدواكه إطلاعه وهت امى شواء بغض، إل بغضه الواحد العام زؤغ 
مقلم،محئاصإلاس.

ونغلإُة الأحر؛ إل أحد لص-لم أحرى مره نتئ ثم الدوْ ونوحصدت 
كانمارب.بغض إل بغضة هضم واحد، عام 

عيملثحل ثه كاJ قإو لدلك. بنص؛ بنصهاإل الواحل> الغام دمن0 ويصم 
صرلا موضع؛ ق المامحي وهال كالرنع• الأحر إل أحدمحا صم العام، حملأنِفي 

امحلاقبيإلم؛.نالآثوأنلا'ل
الاممي،عندثا، أنولع فالحطه والحطة، مى أنولع هذه ا ]١ 

أمريكا،مى اق والأمريكثة; كندا، من تاق أي فالكنييةت وامريكثة، وممية ومعثة، 
أنولغ•وهي واحد جنس هدْ وكل 

لأوأولا؟ وايع هدا هل أذري ولا قدهإه، الفقهائ ذكزه حاو: ثل عل ]٢[ 
رخمةق الورح؛ن بعض ذكر لكن واحده، مرة السك ل يكون الثحل يمر أف المعروذ 

بمتانله كان أنه ماله ل له الله تارك أف الس. له دعا الذي مالك بن أنس 
اثيممحرُمحل3،

(.٤٠صس)ه/ههم،وسرلخمابم)م/•



اصضاهانيهمصالإئماسبجضل ٢٥٤

نحل

هاخدمحا بمأ م هلثان، حشان لأي ي؛ إل حض بمأ زلا 
الآ-خرلكلات

ليممق لأي ابو؟ز؛ احثازها بمفي، إل بنصها الخبوب كل مم وعنت؛ 
ا-ل؛1س.انوإغ أسهن وا-محاد، والتت، وا1حنج، هدواثناد_،، 

احتازهابنص، إل بنصها والقطن_ثات، الشع_ر، إل الحنطه صم وعنة! 
وهداثممصاينس• يوعي، يانبهغ الثعة ذ يممازب لأي والماصى؛ الخرهي 
[١]؛.دكنواْاما الأحرنع أحدمحاإل لايقم والربيب، بالم 

٥١

الوم_،ق إلا آحز إل جض يصم لا أيه  ٠١والدهبر، ٣١أثه مهده [ ١ ]
ؤنتنفالقصة من نصاب نصف عده كان فإذا الأحر، إل أحدمحا فصم والقصة، 

إلالخنس يصم فلا والئار اُلبوب وأما يالاحر• أحدمحا كمل الدم، مى ذصاُب، 
بنفسه.مستقل حنس كل لأن احر؛ 

فإذا١؟•^، إل أحدمحا يضم لا والفصه الدم_، حتى يمم لا اثن والصواب،! 
حدا،هدا لائتقئل اثه فالصواب القصة مى أوا3ا ثلامث، وعنده دذان؛ر عثرة عنده كان 
الخاص.حكمة له حض كل وأف 

كانإذا فمثلا يصم، لا سواه وما فمهل، والفصه الدم، إلا يصم لا فالدم، 
عاليه.ثيء فلا حئطة من نصاب ؤنصمإ ثعر من نصاب نصف عنده 

اكي)م\م،وموع)؛/أه(.)ا(اظر:



٢٥٥ممسسةربمسزىةاسمواصر( 

محل

والأم،والموز اص ص ثنفة، بم نص محا النشئ الزلكْ؛ ومدر 
قالذي للحدث وعرها؛ والنواصح كالدوال لأكلمة نقي محا النثر ؤنصف 

وفياؤلكةكاشلس.

إلحض بمر لا وأثة والقصة، الدف ق حتى عله ثيء لا أية والخحح: 
ضديهفه مهش ثة >اءإ0للم؟كذألأص القمة: ق فقال قدن، الشايغ لأف آخن؛ 

ضدده«ر١ُ^ من أنا3 ى ئ محا »وو ومال: نيا«را؛، أن:شاة إلا 
التحابقلإ لا كلامحا ،، Jlilمن وبلغ ذق ءدْ كان إذا قائل: قال فإن 

إلالدف، بمر فهل وحده، 
قث،ه اف الإنعد فلوكان للتجانة، المال كان لأبمثئإلأإذا فالحوالم،: 

بمرلا فإثه الماشية مى بماين، وJلنا القصة، مى نماُتج وثلث، الدفؤ، مى نمامحت، 
ثهاللض•

دهس،نماب ؤبمف، الفدية الأوراق المال من نماب نمم، عنده كان ؤإذا 
فإوهبم-لم.
ةالةائل:ضثمالأورايىذما؟فإن 

محمر.لا فإما فصه تنكث وإنإ دهتا محنكث لا كاJت، فإل دهنا، تنتبث هي فالخوارت،: 

أنسحديحا من (، ١٤٥٤رقم)الغنم، رلكة باب الزكاة كتاب ١ليخاريت أحرجه )١( 
ومسالمت(، ١٤٥)٩ رنم صدته، زود خمس دون فيإ ليس باب الزكاة، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

لآ.بمثه«الخيري سعيد أي حدبث، من ٥(، رنم){،U\،/ الزكاة، كتاب 



سقضاه1نيهمصالإئمأسبجءنيل ٢٥٦

أزثاعثلاثه قفيه فيه، كلمه لا ثإ ؤنمحمها إفلل<، الشؤ ننس حض وإل 
عددق الثمي اغتاز لأن \موو\لأكزلأ الآحر من أك؛ر بأحدجما نقى نإل العئر• 

ف\ذ1نأ.ع1عيالآم، ويتعدو، يس ص؛ كز و يئزب ما وقدر 
الحائل،عند القنط فيه وحب ما لأف يالقنط؛ بجب حاثي• ابن وقال 
عكاافداث يهز نإن \ص ١^ ض ١^> كزك1ة المماصل عند 

١^١؛.محش؛لأ?4ُ 

يئزبكالذي أو بعروقه، يئزب كالذي العئز؛ ففيه موثة بلا سش ما [ ١ ] 
نصفاففيه يكلمة ّحما وما موثته، لمله كاملا؛ العفر فيه هذا أو؛الأنهار، المطر ؛عاء 

العئر،أربيع ثلاث، فميه كلمة بدون الثئه ؤنصم، بكلمة نصم، مقي وما العئر، 
^^١،الأكي ١^ كلفة % أشهر وأزتته كلفة أشهر ئ،اته نقذ كان بأف اخلفأ، 

هتا.للمقع يتمض لم والؤلم، 
وأويئهأقبر ئ،انيه كان فإذا '، ^١ ٠٥١١؛نجن، يكر ما حامد ابن وقال، 

١^،وأمنا الصوادا، أئزبإل ٠ الدهن،ُ ولكن أمام، *>^ثلاثه ١١يمم فائه أنهر 
كاملا.وهوالنفز للفقراء الأحظ فيه ما يعلّ-، فإثه المدار جهلثا فإJا والراحة، الصرر 

ئالئا:ل:هلبملإا>ثفان 

لا^،يكرفوطأثبذلالث، ا>ث،والLJن لأف لأئنمإلأالثس؛ فالحواب 
أول،مرْوثنتهى•

(.٠٢٢ )؛/ (، ٥٦٣امر)T/والثرح ١(، ٠ المغتي)م/ انظر: )١( 
اكي)م/'ا(،واكروع)؛/حم(.):آ(انظر: 



٢٥٧؛تابسءربمبذىةسمُاشاد( 

إلوبمرئها الأمار عل كنذ ة ط بمفة الئص كان إذا قائل: قال فان 
أرصه؟

أذبد لا ولهدا بممريفه، العبت0 وليت الماء، باستخراج العبت٠ فالحواب: 
يكونوأحواض سواؤ، هناك يكوف أف بد لا كلمة، شو كان ولو حتى الماء بمرق 

الماء.باستخراج ماء، فيها 

ك1لمة؟أوبثر بتكلمه يكوف هل تفيه من الماء وثح البتر حفر إذا ئايل؛ قال فإذ 
سمجئ،م الأرض، ق مواسر لأ،هوشنىكلمة،ذةأناسبمعون فالخواب: 

يتكلمة.فهلءا بالآلألإ، تخزج يما لكن ئمة، بشر هده الأرض، تي عل ومممى 
ملإص؛أخدطيهالدولأقاة؟ئالئائل:إلكان فإذ 

عبزة.يظلم فلا ظلم إذا لأيه النثر؛ فيه فالخوابؤ: 

عترأحرى ٠صاريف عليهم أل يزعمول المزاؤع أصحامت، بعض قائل؛ قال فإل 
الماء؟

شراحزى نفقات عليه كان إذا أما فقمحرعليه. ٠ عئرءُ نصف بالمحح ثقل وفبمأ 
اشرب.ص سمص أذ يمكن فلا ثء، 

I ٤٨٣رنم)الخاري، الماءماء من العثرذ،ايقي باب، الزكاة، كتاب، الخاري; حرحه أ١ 
خ.بمة.عمر ابن حديث من 



صضاه1همنيهعالإئماسبجحتبل ٢٥٨

منزب  Jyدالقنُل ص، م و ائ1و وزب الثاعي اخلث ثإن 
لأ؛حوليط1ي.

أحدمحاصؤ موثة، والاحزشر يموية، أحدمحا قسمي حائطان، له كاف هإ0 
علواذ محا ونجب وصه، واحد م مذ وأحد المحاُب، محال ِفي ام إل 

أ.كالأمازأ بحناه فيه يتجرأقوحنا لأيه أوكتر؛ مل بءحسالأ، المحاب،  ,,  ظ

يفصدحيسذ« لأيه الزكام؛ وجتته الحب وافتد الخاو ق الصلاح بدا نإدا 
كاوعقهؤ لدلك، لأمضي زماله ١□^، قأئب به، ثالإءثاُت، للأم، 

الوحوُس،،قتل ، Liijلائه علته؛ ثيء ملأ أيلمه أو ، ١٠٤٧^هتن، ثلما لإل 
زكايامن الفناز إلأألض1بمقها الخوو، ق؛و، الثابمه لنأهU ،1 قأثنه 

دكزثارآ؛.ج علته؛ فتحب 

وأفالأزئضةت، ين وهوما وقصا، فيها أف سبى الماشية الماشية، دخلأذ_، هدا [ ١ ] 
زادما فيكون فيها وقص لا فائه الماشية سوى ما لكن شاة، إلا فيها ليس ويئذ أريعئ 

بحسابه.

صلاحهايتدو أي( قنن، حائحه اتئها التحاب، بغ يخيل عنده ان إنمثلأت [ ٢ت 
زكا0.علميه فالسرإ 

الصلاحفيها يند لم حضراء وهي حدها اله بمعتؤئ لوأيلمها ه نفهو وأيصا 
زكاة؟عاليه هل وباعها، 



٢٥٩اة)بمبنه1ةاسمواثإر( ممبالذد

قرط،شر وجرينها يدرها ق حنظها وثو وجويا، بمد تيمت ثاذ 
علتؤ،اتل ست ماإلإ حكم ق لأما محرص؛ أولم حرصن تواء علتؤ، صناو 3لأ 

البائع.عل الشري ما رجع بجايحؤ لوييثث، 
محشا■بجم أذ بالخرص، الممرا؛ نجب صمي فيها أووط أثلمها ؤإذ 

^١كئفيث علتو ام وب لأف بالقينؤ، الههماء صب صمن أجثى أثلمها ؤإذ 
الأص•بخلاف 

حقحالص لأيه ا1ال؛ رب يول فيها والممريط ويدرها ثلمها والمولِق 
محكمهاا-يرين لب جعلها يحد ثلمث، ؤإف كالخد. في؛ ستحلم، ملأ ثعال، اممب 

اسبما>لااا.محإهم،

مح،إلأإذاساكرارينمحكاة

الواجب■بدلك يلرم فإل واجب لإسقاط تحيل مذ كل لأف ؛ ١٢يلرم فإل 
حالات!ثلاث لها أله المصارت إد0أ ا ١ ] 

فيهافليس ميجل الأؤ أوبمغل بإتلافه، تلنغ إذا الصلاح بدو محتل الأول! الخال، 
الزكاة.فعليه الركاة مذ الفرار بإتلافها ينجد لم ما زكام، 

بتقريبكال فإل اجرين ف، وصبها ويبل الصلاح بدو بعد ثلمق الثانية! الخال 
عليه.زكاة فلا يكذ لم ؤإل الزكاة، ضان فعليه منه أو5عال منه 

الضمانفعليه السير ؤ، ووصيها الجريد إيوايها بعد ثلنن إذا الثالثه! الحال، 
٠تفريط ولا ثعد بلا أو تفريط أو منه يتعد  vL^jمواء مطآما، 



^قضاه1نيضصاسمماسبجينل ٢٦٠

قفل

ووتتإ الصلاح؛ بدو عند اؤار ءموس مذ يبمش أف للإمام وينتحب 
محرصتثوذ إل وواحه بذ افب عبد يبمث كاف . البي أل ه.بمثا عائثه 
رواْأبوداود•علتهم 

يالعب م  o\Mاش رئول آم مال: أسد ين قاب وهن 
^^ظزكاةامهما-وواةلإوداثذ•

إنهيوليه ما يئعل ذهوزلأي عائثه واحد حارص ونحزئ 
زاحداكام.ايتهادة،محازألبجو 
١^ماةاكانت ءإِن قوة، ^١ تيم، ه ثنوأب؛، زبموأزهوذ 

يابنة،ينقل رطة يكثر ما منها قئتلث، الأنولغ لأف حدته؛ عل ثؤع كل حرض 
متمردة،مجرة كل حرص ■حيوبئ واحدا يوعا كاثت، هإذ دللئ،، حلاف، ؤمنها 

حمظهابئ وةيثْ الزكاة، يدر ائاللث، ضنأق تمم واحده، ذمحعه ا-اثمع حرص وبثن 
الممزاء،حق وصنان فيها ١^۵٠^^،، وبئذ ايداذ، إل 

تفريطولا شرثعد يلملم، إذا يعني: الثانية؛ كالحال الثالثه الحاو أف والصحج! 
ئنتحمهاإل دئعها تأحثر ق لأذ إذا إلا أماثه، يده ق بسلم، لأما عليه؛ ضاف لا فإيه 

الضمان.فعليه 

جومولا بمتني ليس وهو سد.ه الدي الماو هدا لأ0 يقص؛ لا الثالثة الحاو وق 
كالوديعة.فهو 



٢٦١اة)بمببماةاسمُاهاد( ممبالزد

ملتسئزلكوه، الممزاء لأل كثر؛ أو مل مي يوحد ما زكا0 لعلته حفظها امحار لإل 
بالخرص•المثزاء حصة صمى احتار ؤإن منها، حمهم مذ أكثر عليه 

شرمحط،مولث مالثوو محمله، يغوى ا-قزص، ق الثاعي علط ادعى ؛ن 
١^شرلأمم؛ظإي،مح ئِن 

ثصثرملأ ^، الزكا٥ لأل قيث؛ ثو)^١ مهوي أوثلمث، يتصوف، 1ولم التصؤف 
ا.كالوديعةا بالشرط مضموثه 

قفل،

أتياداعئإل الحاخه زلأن قاص،، لخديث ^١^!،؛ ١^ زبجٍش 
وعنامحدجا،أياي 3، واجهاي لظهوويمتؤا، محذ؛ وحرصلخا ومح(، 

ظزنلإة الز;ثول لأن ^1>1، و ص ؤَلأ ي، 3، با>ص يبغ ولب 
ُ.منلإمرتيل ثجرj 0، مممري( 

حقوماز فيها التمزق ومتن ا-بمداذ إل( حفظها بتن كيل بالركاة عرمه إذا [ ت١ 
منذلكذ يبيعه أف ؤإما ا-ةداذ، هوإل التمريا يبقى أف إما يقول؛ أف يعني الفقراء، 

والتمر•الرطب، مح، من همج أف بلازم ليم، يعني؛ بدلث، كرا 
محثئفمح،ونلمالومخممص

بالقئرلبجا؛;!^١ ١>^، لكون جهالة الززع 3، ؤاذكان لأنت وذلك الماروالزروع، 
اشتراطمع نله ق المستتر الحب بح يجوز ولهدا كشره؛ حهاله ليت قريبة جهالة 
الث،ار•كحرص الررؤع حرض فإل إجاغ ذلك من يمثغ لم فإذا البيع، 3، العلم 



سقضامهمنيصالإuمiصبجصبل ٢٦٢

محل

الماو؛زب عل ثوسعه الربع أو اكث الخرص ل يرك أذ ا-قارص وعل 
اطوزيمايا مبجا، ئدبمائ زلأك زالإطنام، منها الأكل يا-بجإل 

القك،ودعوا ئجدوا حرصتم ٠^١ ت . ١^٠ أف حثمه أل دن نهل ووى ومد 
رواةأبوداود•^'٠ ئدعوا الثك تدعوا ءإِلللم 

عنررحمموا د1لث ا-ؤراص بعش إدا ه افب رثول كاف مال؛ مكحول وعى 
ثالأكأوه«ززاة1ومماردإنوا1اوالنروثايا% الأاس؛ 

ءصلا ه اراد فهل أو^؛٤، اهف الخأرض:أغ أف ح ١^ ذكز [ ١ ] 
جلإاقف؛أىثساوكاةأو١٥إلأامحأوسأز:أع،أوأنش 

الركام؟

ييغبل كثها، الزكاْ يأحد لأ بال مأمور الخارءس وأف هذا، الأةرب الحواب! 
أفتحب ومعارف وأصحاب أقارب له يكون قد الماو رب لأف وذللث، أوالربع؛ الثلف 

ثيء.والأقاورسا اشاوف لهؤلاء يق لم منه كلها الزكاة أحدت فإذا الزكاة، 
الحديناهدا من أصح هي الش الصحيحه الأحاديث، أل يزيده ذكرناه الذي وهذا 

منه.ثيء حذف، ذكر يدون العئر أوضمؤ العئز ءكبآئلآْؤئيم البي فيها مدر 
ينعأف للخارص يثغي لكي كاملا، العئؤ موثة بلا يسمى فيإ ت نقول هذا وعل 

النفر،ضم، فيه بموية يسمى وما الثمر، أو الريع صاحب يوليه أف أجل ثى الثلث، 
الثلث،يع يقال م ضمه، أو العفر إحراج تجب، الحديث،، ق حاء كإ 
لماجها•الربغ أو الركاة مذ 



٢٦٢اءرداسنىةسواصر( هن1د،امد

٧^٠^:ي. زالزاطئئ: نثني. اثاو رئ بمب الثخلأت ي: 
يعلى:ثم•ومذ الأمواو أوثاب 

ه،ثلأكيهمإ،ئل
حاز.دلاث، هدن ورك هحزص، حارصا اناو وب هأحزج عليهم، محرص لم 

س؛ث'نلأمحثظبماا'ا.

فنل

محثزلإابمينفصأزهمء،أني
أصق^ul، ما مئة هلابخخ1أ مواما0، وحب النثر لأف محهلعها؛ جاز الثثزة ثمة 

هوكإ فيها، حمهم اذؤث الثمرة؛ حمظ مذ للممرا:؛ احظ الأصل حمظ ذلألأ الماو، 
محا،ئوقإشخازمحائها.

زديءكا-قمري،زسة أو زبيب، منه نجيء لا بما، الثمزْ كاب نإف 
همةم1ثوكامتالأ؛غازمملئث.َ

و}ِؤطتشلان أخدوا الززغ امتوى إذا ١^ أهو أة العادة جرت ء ١ ] 
الزكام،منهم ثزحد لم ؤإف اأحالوْ أف ثأس فلا العائم به جرت هما الفريك، هدا وأكلوا 

وسّاتحالعادة عل عئري فإل العادة به جرت ما لأف وذللثط ثؤي، تحا الركام ويوحد 
همها•

للحبمواب.وهوأهزب ارالتحفيفج،، ت نسخة ق ]٢[ 

هإذاوا، يكون أف لاينكن رئب ؤيوجد التمر، مى نؤغ معروف، هدا ]٣[ 



^قضاه1همنيصاسممأسبجءاا؛ل ٢٦٤

عش.ثص أخمن ويكرأف يابمسا، دلك حمع ق الرلكؤ مدر وعليه ابوبي؛ ماو 
juj ٠۶^١ :، ijZ:طزمهى؛ ئزلكؤة السناة لأف ذبك؛ لا

مالخا١لجنس شر 
iitjابدادباوص، مز ١^ اه زب ثماتثة الأاعيين ثقخو 

الثمنهومسلم ؛، JlS^Lجدها بعد الثمنه مماسمتؤ وبتن منفردة، ثجزات وصس؛هم 
^١؛،٥١١نهافي ٠Jويمسلم وبنيه، ابداذ مل أولثمْ لمحالك بنتها وبتن الممراء، ِفي 

١^".ئأئث' يبجا، لأنت سي؛ ص الماو ئإذا؛اءانث، 

الذيض الياد ذ م.مئا ارث.لإ، اوغ عدا ثان فإذا دلاثوم، لا:مع بز 
أراد١^^،.

رمحلبابدلاهرج محورأف القاصي قوو مثلاعل يمحتي أصح، ٠ ئولءالقاصي؛ ء ١ ث 
الزكاةبوجوي، مننا إذا العب وكيلك ممرا، رطثه ينق لا الذي الئحل هذا ؤ، الم عن 

الركاملأف رطا؛ عشا الركام يمج أف بجور فإثه الربيب، منه يأق لا الذي لعب اق 
والقشر.العي بتن مواساة وجتت 

صدقيهذه لاعامل; ومال ا،لالك ء؟ها إذا وأثا نمنها، مل كان إذا هدا ]٢[ 
وقال!صدقته، الرجل شراع عن نبي الم. لأل ذلك؛ بٌد بجرتبما أف له يجوز لا فإثه 
ظمملامحبي،:شيمموئjدئؤ،<امّ»إن 
١(.٠ 0 والإنصاف)٣; ٥(،  ٦٧الكبم)Y/ والترح (، ١ ٨ ايض)y/ انفلر: )١( 
٢(، ٥٨٩رقم)لزوجها، واالرأة لامرأته الرجل ب باب وقفلها، الهبة كتاب اJخ١رىت أحرجه )٢( 

منرنم)مآأأ؛/ه(، والهبة، الصدقة ل الرجؤع تحريم باب الهثات، كتاب •سلمت وأحرجه 
ة؛ئنبمحا.عباس ابن حدث 



٢٦٥اة)بمبزئ1ةسموامار( هن1بالذة

ك1ها^٥ ١١فالقين للفقرا؛، أنفع القيمه النخل! لزب قال العامل لوأف لكن 
ؤإذامئة، خمس فالواجب سمى؛مؤ^ مما وهي الأف عثرة اوي نكاستن، فإذا بقيمتها 

العامليكون أحيايا لأيه بأس؛ لا طب وهذا ألفن، فالواجب بمؤُؤ ينمى لا ئ كانت 
الئمر•فيه بجي مكان عنده ليس 

العاملرأى فإذا القد، الال، ؤيريدوف التمر يريدوف لا الفقراء يكون ربا وثانيا• 
ثحله ٥٣ييع الثجل أف ق الأف عندنا معهودا كان ما ذلك ؤمن معل، أف فله ذللثج 
دمثما نقول! بل للفقراء، لدئعه اوثّوفي من وا يشري أف يهلث لا فحينئد كله، 
والعئزينمى كان إف العفر نصم، الثمن مى تمج فإيلئ، كله ن،ئللث، يمن؛ بنتا 

هللكل الئاعي. مليها إذا فيا القيحه همخ قمار ه بلا ئنثى كان إف كاملا 
لالثاءيطوها؟

لمصثحةكان إذا وكيلك، بأس، فلا للفقراء أصاغ ذللث، أف رأى إذا ثعم، مول؛ 
محءندْإلأ؛سامم،ذقول;؛،>L،^ المالك، 

القيمة.مى الزكاة العامل يأحد أف بأس لا 
ثزئن،لا الذي والعثت، يتمر، لا الذي الرطب، إل يقول! العناء بحص مسألة؛ 

هد.ايقولوف: الوجوب، الذينأتو0 الفقهاء لكن الفاكهه، يشبة هذا لأف زكاه؛ فيه ليس 
له.حكم لا والنادر التنته، ل ربثبا يكون وانه الرطب، 3، ينير ايه أنله 

نأفومهأك،ريالبجماتاويقالقائل:فيزكاة فإن 
الثياب؟محمثهاثى 



اسقضاهانيهمصالإئماسبجضل ٢٦٦

شد

اجوبرثى ثابتا، إلا ثمرته مى الواجك، إحراج قور لا دلك عدا وما 
عئزهأحرغ واحدا ثوعا كاف لإل الإدحار، وحاله الآكن1ل وئت لأية مصمى؛ إلا 

ن1للكذأواةاأخنجيه. الئزلكء يخزلإ ١^١؛ لأف نيئا؛ لكذأن خدا م1ئ، 
بدلك•

١^٧؛عن ا"تي إحراج تلن؛ ولا اه، عن ^؛ ٥١إحراج قور ولا 
ثئقيص.إل عقاج لأ لأيه هدا؛ ل متمه ولا دكزثا، تإ 

الونط.من أحد واحتلافها، الأولع لتكثزة دلك ثى إف ابوا-ئاد_ا! ومال 
قدكزثا ج المصل؛ واب ولة حاز، الرديء عن ١•^ المال زب ؤإذأحرغ 

الئابما١ا.ءَ-اا1اه 

بالثياب•ليس بالقدين التعامل الناس محن الأصل لأف محوو؛ لا فالخوان،ت 

ا-قزص؟مشكوف فإ0قالهائل: 

^!١.^^١أممت ضاب:إثاملألضنإذابمأبهاقئ، 
تلأتة؟يا إذا هل قائل: قال فإن 

لأبم5نطُ.لأنه لأمأحإذا^١ ذ\.أوب: 
كلثن تزج إثه فقال• امحاو، زكام محرج كيف نهق أف لآأهأ؛ثق المؤلما أراد ا ١ ] 

تحبفإثه الحإم أم وفيه ثمزاء، وفيه بزحئ،، فيه البمثاف هدا أة قدزثا فإذا بحصته. نتع 



٢٦٧ه1بادوىة)بابنىةسمواصد( 

محل

ئيتيا كال ؤإل حه، عثر أحرغ رب يا ؟كذ لم دإل الريتون ناما 
يمحيَلأثث أنصل؛ كاف \ Sjjأحرج ثإل الخبويب، كسائر جار، حه من ئأحرج 
رالإدحار.الكنال حال ر؛هرجهِفي موسه، الفمراء 

الحإمأم ؤمن زكاما، وحدها الثفزاء ؤمن زكاما، وحدها الرحئ من عرج أل 
المشهورهو هدا منها، زكاما هرج فإيه ثؤع من واحدة نخله لوكاث حتى كيلك، 

زكاثهمع م من همج أف وص الأنوغ ك-رج إذا إيه العلم؛ أهل بعض ومال 
يجئه'إحراجدلا العقب، إحراج يلرمة ولا الهكب، تنرج فلا الونط من همج فإثه 

ي'
الناسيعص معله ما وأما الأول، مى الصوايت، إل أقرب ايه ثلث، لا القول وهدا 

١^۶،؛،الؤع ابؤ؛_ ق وعثرين ابيد الثؤع بن اقة ل ثانتن البتاف تجد عندنا 
تعال؛اممب لقول الزكام؛ محزية ولا حرام، فهذا الردي؛ النؤع ين الركام يزج 
٢[.ه فيه تنيضؤأ أن إلا بماحذم ولنم تنغتون ينه ألغيث ئثعوأ 

يتهثدز القينة مى أحرج إذا لأيه القيمة؛ ين همج أف ئؤ هدا ين واللامه 
الدمة•برأ فبدللث، القيمة، من أجثج ثم وجيي'ة، روييؤ البستان كل 

(.٨٦والفروع)؛/ (، ١٢٢ المحرر)؛/ نظر: ا ا



^قضاه1ضفيصالإئماسبجءن؛ل ٢٦٨

فضل

ذمتهَفي لكنت إل الزلك0 لأل ولكنه؛ وجونم، بعد سعة و  ٧٠١لرب ومحور 
شربث ظق لكثه لأئاو، ظثش ثإذ لكلدنن، ؛ JUل ١^ بمثع لإ 

يوفعيه فزلكئه باعه هإف الحناية، لكرش مه يمثع يلم احسارْ، 
الولميُه'^١^٧ ديلوثهإحراجها الئري، 

محل

والعشررثبجا الخراجِفي عئوْ، نمن أرض ثل والخراجِفي العفر وتمحع 
تحتانحمان ولأٍا الإجازة، ق كالأجزة ئهز الأرض منيه الخراج لأف كها؛ عق 

الخرم.م \حثؤ الض. ق زالقنة كالكئازة سنان كخن، 
نوءِفي دين الخراج لأل ص؛ ما يرثي ئم الخراج يودي الخرق-ئت مال 

اصرويمحىولأدكننامح1
محُلأمح،خ،ملإثغثالأا.

ت١ايعنيالإحراج•

ينع؟لا أو الركاة وجوب ينغ الدين بأف القول عل محي هذا لعل ل٢ا 
ومنهمهبؤاط قالات مذ منهم ثفهإمئ، للعل،اع أقوال ثلاثه ذلك ل أف ومحن 

هوما لكن اكاطك• والأمواو الغلاهرْ الأموال ب؛ن فرق من ومنهم ينح، لا قال؛ من 
ا>اج؟



٢٦٩ةت1بالزىة)بمبزىةصواضار( 

ُينيقسمها أف ُين عوفيها الإمام قاف عنوة البلاد فحت إذا الحواب! 
يده،ل ص يثإ يوحد مسثمرا حراحا عليها وبمرب السلجيرا عل يوبمها أف وبتن 

٠،فيهار حق لهم الأو يوجدوا لم الذين المسلمير؛ا لأف قال: وطقهه' ا ^١ فعله والثاف 
لأفالأراضي؛ عثموا والقوة~ بالسيف ت يعني ~ عنوة أرصا فتحوا فإذا هذا وعل 

حراجاالإمام عليها صرب إذا الأرض فتبقى ا،لزارغ~ —هذه لالمسإميرث( تكون الأراضي 
ه:ضيلوضظلاوكوط،هذاهوالخراج.قال أ0 

والخراجهوالزكاة، الذي العثز وحراج، عئر الخراحق الأرض ل فيجثؤع 
فإنالمحرم فتلمه إذا المملوك بالصند لذلك مثلا وصزب المال، بست، حى هو الذي 
أفتوهين ض تت1 مثل ^٢٠ ٠٥متعنئ١ ٠،;؛،^؛ تنث ت تعالى اش قال ك،ا الخزاء، علميه 

علؤ4>رثأ الحرم الصيد مى فالغزال شحص غزالا الحرم نل فإذا لالأئدة:هآا 
الخزاء،الغزال هذْ ق نجب نمولت لها، ماللئ، شحص والغزال يفتلها، أف ايحرم 

حطأقتلها ولو ضإنان، فيها فاحتئع للاذمي، حى المثل أو القيمة ونجب، ممب، حق 
نمنتسدا منتمحر ئئفيق ؤو*و تعال؛ لقوله جزاء؛ عليه وليس لمايكها محمئها فعليه 

ت1ثلينأشه.

أحلايذكر ولم اث أثرك U أنرك الأرض رب نال إذا باب المزارض، محاب المتاري: أخرجه )١( 
والزرع،اضر من بجزء وانماملأ اياقاة، باب ا،لزارئ، محاب لم: وم(، ٢٣٣٨رنم)معالوئ، 

رهبم؛ةا.عمر ابن حديث رقم)؛هه؛/أ(،من 
(،٢٣٣٤رقم)وزارمحهم، الخراج أرض الض. ، أوقافباب ازارعق، محاب البخاري: أخرجه )٢( 

خ؛ؤوبمتءا.عمر ابن حديثا من 



صضاه1هميه4الإئماسبجضل ٢٧٠

محل

يثلأمحمحيِفياهمبجا؛
لئلالهي؛ ئكنة؛بجا ناط. نو١^١ نا قاى ، ٠٥١م عي من ابمي 

شؤ،إلإنماطاؤلكة.
إنندا سل الخلال اخازثا لدلك. ^١٤^؛ تشئوذ زثنئ: 

عليهمصوعث ثلداهم عي إل امحروا لو كنا علتهم، *؛^ ١١صوعم، ا>نروغا، 
ناثؤخدمناسينااا.

١^^حاث ب بمتن الزكاة لأن ، ^٠٠٢نئن ^٠ ه الأئل، ص ]١ا 
إثهئن.غوهلم ما أوو قال: اليمن إل لثاثثثه حبل بن لناذ الئل. قول بدليل 
اللتأو ياعلمهم لدلك أجابوا هم دإ0 اف، رئول محثدا وأو اف إلا إل لا أق سهاد0 

أفيأغلنهم لدلك أجابوك هم هإذ وليلة، يزم ؤل صلواتِو خمس علبجم املاض 
أهلفهزلا؛ فثئلب، عثاذ0 ١^^ أة عل ذلك فدل صدهه«را' عليهم ائلأض هد ١^ 

فالصوابسلئوا؟! لم وهم الزكا0 منهم ثأحد كيف الزكاة، منهم ثآحد لا الدقة 
^هأنبلما>اغوضنيياؤكاة.الدغناأ'فيهدْ 

الإي،ان،كتاب ومسلم: (، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
ق؛هبمتمح.هماص ابن حديث، من ٢(، ٩ / ١ رقم)٩ الإسلام، ونرانع للتهادقن الدياء باب 

(.١١١والفروع)؛/ الهيابة)ص:هما(، اننلر: )٢( 



٢٧١ممبامىةربمبزك1ةسمداضو( 

قفل

ررأفجدْ عن أمحه، عن ئم، بن عنئو روى قا النئز؛ الغثل وِفي 
منقربه قرك، عئر كل من العتل، قنُب من رمانه يوحدِفي كاف ق الم رنون، 

ابوعبئي•رواء أونطها® 

رواْئربه'ا قرب، م ثل ل العتل ُرو الئي همال مال• عمر ابن وعن 
اتابثدا ي زلاصغ نماو، إننادْ ذ اليذي: ز3او زالمحذي. أثوئاثئ 

يكنهكيلك رطل. مئة زالقزبة قرب، عثر نصابه يكوف اف هدا وممتصى 

الئقن•ل غا مدروا او القزُب قدير ل المءُ 
هرى،أقراق عثرة ِفي مال،• الرنري لأف ^١؛،؛ عثرْ نقابه أصحاسا؛ ومحال 

وحكنرطلا، مرق المنى الالجثد*ت ق والماضي حامد، ابن محماق احتلموا، ثم 
المزيىالعزق أهو عئد واآثهور رطلأ. ودلأزل ستة الهزيى دالت انه الماخبى عن 

تمحل١ا.م ستة وهز م، ^زلأه 
لا؟أو زكام العسل ق هل العلعاع بين حلاف فيها المسألة هده [ ١ ] 

أنهعنز عن صح قد لكن ثظز، فيها ه البي من المن*كورْ والاثار 
ياحدأف أراد العسل صاحب أة أوعل زكاه، انه عل أحث0 هل لكن ؛، العنزا أحد 

بابالزكاة، كتاب والنسائي! (، ١ ١• • ٠ ) رقم العمل، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداود! أحرجه ( )١ 
رمحهثن.جيم عن أبيه عن شعيب بن عمرو حدث من ٢(، ٤  ٩٩)رنم الحل، زكاة 



سماضاه1همنيه4الإئماسبجصيل ٢٧٢

الزكاة؟غر بسبب هذا مته هؤؤيتنئ عمر 

أفإذ والزرؤع؛ الثإر مى الخاؤغ يشبئ لأيه العسل؛ ينش أذ ثك بلا والاحتياط 
الهسل.منه وء؛صد يحلا بجع أف إلا الإنسان عل ليس برم يفيه الكلثه 

*ء 1* 



٢٧٣اءربمبنئةالأسمحاس( مم1بالذك

uU  وايفهثؤريء
ا *ء أ* 

ولاراكصثه آلدهب ذمحروى ؛ ٧٥١لمول واجإه؛ وهي 
النصوصى،من ثدكره ولما ٣[ ٤ ]اكوة! ه أبيِ بمذادا ذبنره_م أش سبيل ينفقوم—اؤ، 

الئانتئا"ا.ئأ؛ءا ٧^٠، ممJان زلأي 

الئش_ايلزووؤيصاب يرئآ، يق الورق ييماب قاف، إلاق ولاركام 
ص:ائ.ق' ض ط؛، ص أج، ض محب، ءوتن ة مالأ؛ 

ينائب،نلأمضبجبنمظق.نناة
َُْم  عبيد.ابو 

زالأمماث1زاهمالإهم،

قولا وألفمحثه أللهب ذمحردى ؤوأؤ-ت ت تعالى قولة آ ١ ت 
يمممهالا أن الأية فئزئه كنزها معنى [. ه آلؤِ يمداما دبن/هم أش مهل 

الزكاة.هو الأمواو مى افب مجيل ل ينمق ما وأعظم اممب، جيل مل 

اج)الدين( لأة ياي الفائ اقونت i \وو بمدف ؤوثنهم وقولئ: 
ملهيأتني ^۶، ١٠مثالهم؛ ل اضوقن كمول العموم؛ ل النزط يشبه موصول 

حازعمومه ق الئرط انم الموصول أئبة لثا لكن درهم® له يأمحي ررالذي والأصل؛ 
انتراواوبالفا؛.



اصضاهاشنيصالإئماسلأضل ٢٧٤

مثامحلبع؛ربجبلازعثرة؛بجاتجه م ورف اق 
فخررلإس ؤلخونه و1حدث،، فه؛ رلك0 محلا ممرا النصاب مهس 

يرمنا.أرثعوف والأوقيه صدمه،؛ أواق حمثة دوو 
نثخم.فه؛ زكاة لا الخزي: كلام ظاهز زالخقي كالحبه كاذتينا ؤإذ 

سالأشل،بجزصالحزونائزد1و 
\ثت\لإ}

 P،امحازثاجنتان. لأي اشاب؛ إمحاو و الث إل الدفغ زلا
الإور._،.نصانم، واماق نصاي، لإحتلأف ااءثورس، وت؛ن ينهقا وفزى أبوتقر، 

^^محققة،محاكومابما.

دراهمعثرة كل لأف مقالا؛ وأربع؛ر( مئه بالمثافيل الدرهم مثا فتكون [ ]١ 
عثرورتفهي دينارا عئرين كانم، فإذا مثهال(، دينار الدنانثرهكل أثا مثاقيل. تبنة 

وحمثةمئ حمس الغرامايتط ق فهي مقالا وأربعوف مئة درهم مس إف قلنا؛ ؤإذا مقالا، 
غراما.ؤتسعوف 

ملنرجمرقدره قد الشنع دام ما الصواب، هو آ الخزة_لر قول أف هز ١١٥١١]٢[ 
•تحاسيد،التمييز أف فالصواب ممرا، ثمنهقا يكون قد الحتتي أو الحثه ولاف وقالير0؛ إل 

ولتسهمسا•
قإلا اشاك، مل، ق اض إل لأثقلم ١^^، أف \لأنئ الصحيح ]٣[ 

)ا(خمرالخرفى)صه؛-1أ(.



٢٧٥ممو،الزىءرببزىةاسداس( 

والقصةفالدهب للتجاؤة، يبوونما الصيارعة أم_وال لأن وذلك الصيارمة؛ أموال 

بجارة•عروص 

زكاة؟عله هل دنانير وعنزة يوهم مئه مالك رحل ذلك; مثال 
نصانماؤنصفح الدم، من نمام، نصم، م1كا لأيه الزكاة؛ فعاليه والص_لم يلنا إذ 

الفئةمن نصابا يمللث، لم لأيه عليه؛ زكاة فلا الصم بعدم قلنا ؤإذ الفئة، من 
نصنجيلغ *ئ عندها امرأة كانت، إذا ١•^• ق يأق وهدا الله_إ، من نصابا ولا 

حبيها؟تركي أذ ءليها فهل نصانما ، نصفنير دراهم وعندها نمام،، 
الصميعدم ملتا ؤإذ نصاب، محموعهإ لأف ئزمحئ؛ أذ وجن، يالصم ملنا إذ 

أفمعر الحنطة، إل يصر لا الئعيز أف بدليل صم؛ لا ائت والراجح• عليها• زكاه فلا 
إلبعضها فيصم الشعر وأنولع الحنطة أنولع وأما طعام، كلها واحدة، مقاصدمتا 

واحد.اينس لأل بعضن؛ 
لدليلين!اشبمام،؛ تكميلر ق القمة إل الدم، يضم لا اثه الراجح'• القول، إدن• 

•ونظري أري 
مملضألاكئإذالمخكزافلأزكا٤فيها،

>رأواقا،يعي ا صلنده«ر ، ^13خمثة دوذ فخ ررثش فيه زكا؛ فلا كدا تلع لم ^١ والدما 
أحذثافإذا الدمؤ، هي والدنانير صددة(ا ديثارا عشرين دوذ فيإ ®ليس الفئة من 

رنمالزكاة، كتاب ت لم وم(، ١٤٤٧)رنم الورق، زكاة باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه ( ١ر 
)?.قنئ.الخيري سعيد أي حاJسث، من (، ١ )؟U؟/ 

ق.بممحا.العاص عمروبن بن افه عبد حاويث، من (، ٩٣)Y/ الدارممى أحرجه )٢( 
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يقمثم نصاثه، من واحد كل ييحثب بالأجزل ■^ ١١إل أحدمحا ويقم 
.١^١٧كتائر تحوسيا هلا الزكاة;ئئُاّ لأو ^1^؛، إل 

منهقاثالاحر،الأعل قيموم للمهماء، أحظ ذلك كال إل يصلمباكسةة وعنه! 
مناعا0وكاتما؛ وحنت درهم، مئة قيمتها دئانيز، ؤتتعه درهم مئه م1اك، قإدا 

محأسةصرر، عتر من تجرأ لأيه لحساله؛ النصايت، عل الرائي• ونجبِق للفمراء، 
\ع%}

لا.أو الأحر اينس مذ عنده يكول أل ءريى فلا العموم ^"١ 

اشاد،صل ل آشر إل ك،الأبملمالي يقاو: أذ الفري الدليل وأثا 
^لإضإلاثفيصفياشانم،.

عندهوالصمؤأ تحارة، عروض الصيارفة أموال لأف منشاة؛ الصيارفة وأموال 
أين.أف أريد لاق لقال: لماذا؟ لوسألته وفصه، يهب 

بالقيمةيصم فهل تقدم- كعا مزحوح -وهويول بالصم قلنا إذا بمي ء ١ ت 
أوبالأحزاء؟

بالقيمة.فيصم عروصا كانت، إذا إلا بالقيمة، لا يالأحزاء يضم اثه الصحيح 
يتلغلكنه الدم،، مى نحاين، وربع القصة مى نصاُت، ضم، عنده ذلك،! مثال 

زكاة؟عليه فهل بالقيمة القصة من تصاب نصم، 

بالتجةقنا ؤإذا عليه. زكاة فلا »الئلم؛الأحزاء« قنا: إذا الخلاب،، عل الخوان،: 
مننصانم، نصف عنده ومن للتجانة. لم؟كن ما بالأجناء اثه والصواب الزكاة، فعليه 



٢٧٧هن1بامىوربابزىةائسراس( 

مننما!._، )نصف القصة من نمايت، نصف ساوى الدم، مى نمالت، ورع القصة 
محملفهل درهم، مته ساوي عنده الذي الدم، من اشانم، ورع درهم( مته القصة 

بدلك؟اشاب، 

٣تالما: ؤإذ زلكة، فلا ءوبمإ قلط: إذا الخلان،، عل الخوابح: 
مراتسؤ:ثلاث الأف عندنا فصار الزلكة، فعله بالقيمةا، 

اشاكه؟وهملة القصة إل الدم، أئلأ:هلبملم 
لأماالصارية؛ أموال ق إلا قب لا اثه والثا-جح: حلاف، ذللث، ق الخواب،! 

الأعيان؟أوباعتار الفتة بامحيار ثصأ فهل بالصأ ملنا إذا ٧^١; 
العين،يعتبث قال: ويعضيم القيمه، يعتمث قال: هبعضهم خلاف، هذا ق الخراب: 

درهم،مثه ءندْ رجل لكم• ذكرُت، كا والثالا بالصم، قلنا إذا بمي هوالصواب؛ وهذا 
ملنا:فإذ درهم، مئه يساوي لكنت الدم،، من محايت، رع وعنده نماين، نصفح هذه 

لأثهزلكه؛ فلا منا؛الأعيان ؤإذا الزلكة، فيها درهم متثا عنده صار بالقيمة® ®الفر 
الزلكة.ثلزمه فلا نماص، أر؛اع ثلاة بمي يماب درع يماب نصم، إلا عنده ليس 

والفئة؟الدم، ١^١^^ تصر هل قائل: مال فإن 
أوخمنتةريال، عليها: مكتوب لاثه فصه؛ Jعث^رها الورقية التمود فالخواب: 

فهيريال، مئة حمال أو ريال، مئة أو ريال، خمول أو ريالأُن،، عثرة أو ريالأُي،، 
باكصة.ملحثه ثنتر 
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قفل

.)ولإئثئابيزثاةمحء:
العئرينزل ذزام، ئ المجن و يحث اشزوئ، \ذوذ\؛وإ زاوة: البخاري. 

قالاذئاو.

أفإلا جيه، بى مع م وص وام، الرديء ص واجي م ص ومحج 
الماشج.و يكزن! ج ي:، من وخد ١^١٤ لإكثزة ،؛ iijSثق 
بمدرزاد حمد عن رديئا أحزغ محإف أصل، كاف الرديء عن ا-ئد أحنج ؤإف 

ا.وش' الثد بق ربا لا لأنه المصل؛ من سهنا ما 
بلمحزئه، ملأ البهرجه أما الصحيحة، عن اقكسرة هداِفى المائي* ومال 

ممال.فه أحزجه فينا زلاثزحع ض، إحزاج يلزمه 
إلأحدمحا صم عل بناء روايتان، الأحر عن النقيين أحد وِفي 

منالزدك الدراهم عن زاد فإذا ء،جل، ه حى فالزكاه افه، بدلك يعني [ ١ ] 
حرج•فلا جنيها 

'حا،لؤلف كلام فعل الدف، من حل امرأة محي لكن فإذا ضلا، هدْ ]٢[ 
الدمس،عن القصة ؤإخراج القصة، مناب نائه الدراهم لأل الدراهم؛ من ثنج لا 
الصب.ثدم الصحيح لكن واحد، م يكوان فإمحا بالفب ئلنا إذا إلا يجوز، لا 

مثساويهسوارا أربعين تحدها أف قدزئا إذا ت تقول -^، امرأْمحدها الآل1 اث^ئ فنمى 
محرج؟ماذا والوزن المنة 



٢٧٩كت1بسةربمبزكاةسواس( 

والقصةالدهس، يدر يير حتى فيه زلكه قلا منه، معشونا م1الث، ومن 
وءه_رج؛ينظهن أف وبئ لثمئ،، شتكه؛ بئ نؤ بلوغه ِق ئلث، قإف نصابا، 
١^^١^طل 

قفز
تاب،قأثتهت للأتج،و، ممدة لأبجا زاللأبئ؛ اواهر و زكاة زلا 

البدله،زةزامزالاث1ة.

رلكْفتها نجب اشجازة، يهنكعروص الملوص وأما 

محرجأف يمكنها لا أحيائا لكن القيمه، محرج ولا واحدا مزارا محيج ابواب• 
فحيتثدالزكاة، بمدر يعص عن يعضه ثيءمممصل عندها ليس لأيه وذللث، الدمج؛ مى 

هووهدا القصة، ْى ومحرج القصة، من بقيمته الحنب فتمدر القيمة، إحراج إل يصهلن 
الديءليهانملالآل.

يعشفد والقصة الدهس، أو الممود أف من عزفهم ق سبى ما عل بناء [ ١ ] 
فيها،غس ولا منمبمبطة فالأمور ض— والحمد — الأف أما منه، ليس ثيء فيه ويدحل 

معزوقه.كلمها وعشرين، ناجي وعيان عثر، عياوي،اييه الدهس، ؤ يعزف
وأثباْوالألماس زالثمبياا الحزاهر ق رثاه ررولأ \.إؤئن1< يهول، ]٢[ 

للامتماولأمانحده رر وهوقوله! صحيح، غ؛ئ التعليل لكن صحح، ا-محم هدا ذللثج، 
والأصلفيها، الركاة إيجاب يرد لأدهّلم الصحيح! التعليل بل المدلأ،، ثياب، فأئبهتج 

اثهمع الزكاة فيه يجس، امأ هو فها فهومتثص ذكزه الذي التعليل وأما الذمة، براءة 
للأستمال،.معد 
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قيها،الزكاة إيجاب :رذ لم ه هذا؛ ي الزكاة يجي لا بماو: أن ^١^١^، 
الدمة.براءه والأصل 

للحمل،الناس يعدها التي العوامل الإبل بذلك يريد الماشخ* ®عوامل قوله؛ وأما 
لأففيها؛ زكاة لا هذه يدوما الي والإبل التمر أو عليها، الأمتعه تئملوذ 

غثرذلك آنبه وما والحراثات العوامل ي والثوم ^٢، ١١الركاة وحويت، ثزط مى 
وجبتالرعي عل تعيش ولكثها عوامل، ماشيه عنده ائا إنأل لوقدر ولهذا موجود، 

شروطمن شرط ممل لأيه ولكي اسعانثv، لأما لا العوامل ق فالعثه الزكام، فيها 
الث'ض.هو واJثوم الثوم، وهو الركاة 

القيثة«رثاه ف؛ها يجن التجازة، محروض »إتما فيقوو الفاوس وأما 
كثروضهذا والقمة الدم، غم من المعدي القد يعي القروش، يعني الفلوس؛ 
مداكائن، ؤإن مطلما عروض الفلوس إف لآذهإ؛دئ: الفقهاء قال ولهذا التجاؤة؛ 

للتجانة.يعد لم ما فيها زكاة ولا فيها رثا لا عروض، لكنها م1تعملأ 

الناسلكن قمة، ولا دما ليستؤ لأما الممديه؛ الأوراJ الملموس وينجه 
هلالحلإء بين حلاف محل وهذا والقصة، رالدهسا يتحامالول كإ ما يتعاملول 

كتاباالعاصرين بعص ألف وقد بالفلوس؟ أويلحى بالقد يلحى القديه الأوواى 
انتصارالهذا وانتصز ، الملوس( يعملة الأئواط أوراق بإلحاق التموس رآقيأ مئاه 

هذالكن للتجاية، ثني لم ما زكاه فيها وليمتؤ الئثا، فيها تجري فلا وعلته؛ كببمرا، 

ه.١  ٠٣٣ سة ب،روت، ق الأهلية وا،لطعة طبع الحرام، بالمجد المدرس الخطب لأحد )١( 



٢٨١ةت1بامىءرئبزئةسسواس( 

قفل

يتخذهوما كالأواق، محرما أوالقصة الدثب مى مصوعا نصابا ملك ومن 
والدواةالصحف، وحليه الدهس،، وحائم وثحوْ، الطوي مى لنئسه الرجل 

ينلهدا لأف الزكاة؛ مميه النجد، وثأنير واللجام، والمح، والملمة، واآحترة، 
ةئأ،قللمبجخدؤصض

والقصة،..................الدهس، مى المنثادة الئناء يؤ متاحا كاف ؤإل 

يوفالنسيئه ربا فيها عقري وأيه الركاة فيها أل ت والصواب، صعيف، نفلري ق القول، 
المصل.ربا 

الثثوس؟محا ؛>، الركام هرج أف محور وهل 
العروض،ئ محج لا ٧ منها بزج فلا القيمة، زكاه مها تجب المؤلم،ت يقول 

ليساض كان لئا ذلك، حلاف الماس ذل لكذ الفلوس، ثن همج لا فكدلكؤ 
الفشريعهلول وقرشي، قرش عل الركام ينطوف كانوا اليوم عندهم ما الدئيا مى عندهم 

العضثئذُبل علمك، ة يالأ اص لوتمم والأن حدا، وبجع ز>شين قرشا 
الاسأل أدركث، وانا يمل، ما ؤإلأ مسم أو مئه ينطيه حش ريالا لنمثذ اٌعليك 

الفشئ.ويملة الركاة مى الواحد القرش ينهلوف 

الفالوشفيوءتتاصماس؟قائل: قال قاف 
ثني،المعال.نثة فالريالأت فهوفلوس، والفضة الدهن، مى ليس مد كل فالحواب: 

والقصة.الدهب بالقدين يتعامالول كإ حا يتعاملول الماس أف بمعنى 



صضاهاييصاسمماسبجحتبل ٢٨٢

وحويته،وحوشنه، ؤمنطمته، وحمائله، تسفه وحلية الفضة، مى الرجل وحائم 
يميهيت، كزاء أو ممة، أو للتجانة، معدا وكاف القصة، مى ورأنه وحمه، 
يهوة\.ةنتولأ.للجء، معد لأثة الزكام؛ 

الصعن حابز روى ج فته؛ زكاه قلا والعارية، ليس أعد وأل 
شاحانتءو إل الجء جهة ض ئفزوف زه ركاة« راؤزو\الإ مال: أنة 

بعمومالزكاة؛ فيه او عنه موتى م ابن وحش البدلة• كثياُب نكاية تجب ملم 
؛.١٣١

أنام؛إل يشسلم والقصة الدم، مئ الصؤع [ ١ ل 

شكلعل موار للمرأة يكون أف مثل حاو، كل عل الركاء ففيه الحزم، الأول،؛ 
هدهأتد>، شكل عل فلأيه عليها يكوف أو هدا، لبس بجور لا لأنه محرم؛ هدا ينباف، 
بلغإذا الزكام ففيه محرم، هذا دهم،، من حائم للرجل أويكوف الركام، وفيها محرمه 

اشاب.

امرأهفمثلا! أيصا، الزكاة ففيه والكراء، والتجارْ معدا يكود أذ الثاف؛ 
بجارة،عروص لأيه الزكاة؛ فيه هذا الئل ؤ، وسرى يبيعه به قحر حبأ عندها 

أوأعدئهالزكاة، فقيه للتجاوة أعد ما كز مال، يوف بعال قئتص لا التجارة وعروض 
الزكاة،ففيه ها نفعل وأنفمت منه، باعت، احتاجت، كث،ا حليا عندها أف بمعنى للنفمة، 

اىئإلُمالإمأومرْأيزتئاحتامح، ستئءنيصالاز،وا
الزكاة.ففيه إيائى، 

تتحملهحل عندها امرأة أف يعني؛ المباح؛ المجرد للأستمال يكرف أف الثالث،؛ 



٢٨٣اةربمبزك1ةصواس( هاو،ارزد

حيوانصور ولا العادة عن حروج ولا إمراف مه وليس محرما، ليس وهومتاح، 
لوكإ يض البدلإ، فهوكثياب للامضإو، أتي لأنه فيه، زكاة فلا ذلك، ي ولا 

وكفناثنزكاة، فيها عاليه فليس قيمتها يالمتر مهإ فالئاب ثيابا، الإنسان لس 
تنتنملمثلها لئ وا"زكام، فيها ليت هذه كل ذلك،، أسته وما وكاليارة الست، 

للزينه•

يستعملهالالزينه مشائ عنده أوكان للزينه ثياب عنده لوكان الرجل أل ذقإ 
للاسعإوالمعد امآ ق زكاه لا إيه قولنات وجه هذا ارأْ، حث فكدللث، فيها، زكاة فلا 
ذللث،.أوعز فيه باسراف، حراما ليس حلالا كان إذا 

أحمد-الإمام عن -أي عنه موسى أبى ابن خهى الكاو: j دانه ابن قال لكذ 
عاقةوالفئة الدم، زكاة ق الواردة فالأخاث الأخار، لعموم ؛ ١^^١٠فيه أة 

لامصيوفيها.

إلركنت، بل المؤلف،، يه استدل الذي الخدين، ثدكر لم لماذا ةائلت قال فإذ 

يصحلم وما اللمي.، عن يبح لا الحدين، هذا لأف عنه؛ عدلنا اثنا فالخواب؛ 
الزكامفيه تجنا قد امآ إف إذ منعكس؛ ولا مهلرد ع؛ر وهو به، الاستدلال، محور فلا 

به.الاستدلال يصح فلا إءللأقه، عل فليس تجب، لا وقد 

سلرشاد)ص'ما(.عل )؛(الإرشاد 
;ء.بمثن.جابر حديث، من (، ٦٣٦)رقم الحلب، زكاة باب الزكاة، كتاب الرمزي؛ أحرحه )٢( 



اصضاه1يهمهعالإئماصبجضل ٢٨٤

الأحباو،عموم والدليل امآ، ق أي ^؟١٠، ففيه أحمد: عن اكاذ1 الئوايه أما 
هآس سهل ي وث!* ؤآكصته ألدهب يكإزورنث\ ت تعال قوله مثل 

الشريعه،به حاءتا ما حتب عل الله سيل ل والفقه الدهتؤ يتفق أل بد فلا [ ]^:٤٣
يوديلا محة دلا يهب صاحب من ررما ه قوله ومثل لها، فهوكاير معل لم قاف 

ثاوق علتها وأخمي ثار من صثائح له صمحت، القيامة يوم 'كان إدا إلا حمها منها 
سو:زمثانِشاثةسمجهآ، 

وعيدوهدا ٠ الناراءر إل ثإما الحق إل إما سبيله يزى م العباد يقمىثق حص سنه ألم، 
ثديي.عفليم 

الدهبمن حليا لكن إف أوفئة، ذم، صاحبه حم عندها اكي المرأ0 أف ومعلوم 
الذيفإ وفقة، ذم، صاحته فهي فقه، فهو الفئة من حلثا كان ؤإن ذهب، فهو 

العموم؟ين أحرجها 
عمروحديث، مثل صحيحة، بأحادين، الحل بخصوصي القنة وردت، قد إثمه ثم 

غليذلتانمسكتان اثها يد وق . البتح، أئج امرأ؛ أف حدة، عن أبيه، عن قعي-،، ابن 
-؛إافه سورك أذ ار^يؤك ،; لا.؛lJفقالت،; ةذْ؟اا رثاة رراتوديى لها; فقال ئهس، مذ 

؛•ورّوإةأش محا ت وقالت، الس. إل وألمتهقا فحلعتهإ تار؟اا من سوايين 

(.٣٦٩والدع)X/ ٦(، ٠ ٥ الكم)X/ والشرح ٤(، ١ الغي)م انثلر: )١( 
 )X( (.رقم)ا\\\ا٤ الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، محاب لم: مأحرجهX
(،١  ٥٦٣)رغم هو؟، ما الكنز باب الزكاة، كتاب وأبوداود؛ X(، ٠ ٤ )X/ أخمد الإمام أحرجه )٣( 

عمروة.بممح•بن اممه عيد حدسث، من (، ٢٤٧٩)رقم الحلب، زكاة باب الزكاة، كتاب ائؤج؛ والن



٢٨٥اةربمبزىةاممصواسأ( ةتابالزد

حايأ؛الز1ع صالة ي والنص اولع، ممالة ي أي المسألة، عي ق ص وهذا 
هواثووألاحي أممي مينوف إنَقبم إدآممووأفيول همدوه ّيىء ف، معم ءن •' تعال لقوله 

ثيءيعاوصه.ولا اء؛اّه[. ]الن

}ءويُ ؤإساده الثلاثه أ-مجة إثه الحدث! هذا عن حجر ابن قال وقد 
حديثمن شواهد وله ٠، صححر إستاده إل )؛ئإس' باز بن العزيز عبد الشيح وقال 

.٠٢١وضرثاتشه أم 
الدهس،من امآ زكاة وجوب المسألة! هده ق الؤا-جح القول يكون هذا فعل 

عليهيلن، ما ولا عمومه، ظاهر ق اض كتاب، عليه دل ما نتجاوز أف لنا وليس والقصة، 
الذيالقياس وأما ذلك،. عن مؤولوف لأينا وحموصها؛ عمومها ق النبويه الثنة 

ذمحةالمؤكإiهوiازباي!
الأءتبارفاسد اشس ئمابلة ق والقياس اشس، مقابلة ق قياس أية أولا! 
لاثزخدبه-

فاثةللتهمة يعدها ممره ثيابا لوجع اف الأنأف بدليل مهرد عثر قياس أثة ئانيات 
محن(واشز الزكاْ، فيها وجبش للنفمة امآ اجلرأْ لوأعدتا لكن الزكا0، فيها تجن، لا 
أوإبليوجزها ممره ثياب، الإنسان عند لوكان أيما! عليه. للمقيس موافقا يكوف أف 

)ا(بلوغالرامرةم)'آا"(.
٠( ١ ٢ ٥ / ٤ ) ق?وو\ذئئ ياز ابن الشيح ءأمعا-حة فتاوى محمؤع ( ٢ ) 

!٥٦٤)رقم هو؟، ما الكنز باب الزكاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 



سقضاه1ييصالإئماسبجءنيل ٢٨٦

القصةأو الدما مى حئ ارأ؛ عند ولولكن الزلك0، فيها ليس فإيه يو-مها ممره 
قياس.لا فإدل الزلكة، فيه لوجتت تؤجئ0 

والفقهوالدهب الزلكة، عدم فيها الأصل أسهها وما الثياب إف موو1 أف ثالثا! 
الأصلهذا عن عرج أذ يمكن لا فائه الزلكة فيها الأصل دام وما الزلكة، فيها الأصل 

إلابدلل•

الثصثقابمة ذ ولأن4ُ ها، ولا لا مغ لا القياز أة حدا فبئ 
؛محرجأف الثموثة من الإنسان به وسل؛؛ الدئ به الذي فالصحيح إليه، يلممث، فلا 

واسع.الأمن فه والحمد الحل، من الزلكه 
احتاخت،كثإ لكنها ظبمه، لا حئ ءندها شرم امرأْ تكوف أف لتنجب ؤإيلئ، 

والتزينيه، للتنين الكث؛و الثيء الئ من عندها وامرأئ نفمّها، لإنقاذ وألكللم، باعت، 
تنمطأذ ألحق أج ^؛، ءاليها ليس والئانيه الزلكة، ءاJها ١^ نقوو! ك،اؤ، أنت 

١^؟عنها 

فلوأودناللكإل، أعيثه إثإ وط، للضرورة، أعيثه الأول لأة الأول؛ الحواب! 
عنينقط الوجوُت، يعدم قال، ومن الثانية، حو0 الأول عن لأنمطنا الزلكة نمط أف 

فهواشس مقتفى اثه كإ امآ~ رلكة وحوب، —أعني؛ القول، وهدا الأول، دول الثانية 
والعالمُالإسلأمئإ'، ^ الزلكة وجوب ^٥١^٥ حنيفه أيى مدهن، لأف العلإء؛ أكز قول 

علأكئرْ كان ءثإل~ لبني الحلامه لكنت، -ين الونطى، القرون ق مئإ ~ولأ 
(.١٩٢والسوط)Y/ (، ١٠ ١٣الطحاوي)٢; خمر شرح انظر: )١( 



٢٨٧ىبهمىورب|بنىءسصواس( 

قفل

ائنوداو بمديدْ. المع ورود لندم وقيله؛ الخل كمحر بئ ^ ولا 
إلهال! ■^^١ لأف الزلك0؛ وفته همهومحرم بقال ألم، المرأة محل إف خابي• 

•الئجال حل اقدت ثو »و\ ء1ستة به، ااعاد0 قبر ثن ترف واوث لمحثر• دللئ، 

ظ

ركأف إلا لكلئجح، ئهن ^ ٥١لا:ذغ ■^١ الخد ١^ لإن 
ولكة،محضازلكمحة.هوى

ثوى؛.............حنن من الركاب لحول علة ائعمد أوالكراء الأجاره القس بخل 

شاداولا غرسا الثول هذا فليس وثإلها، آسيا سزؤ( ق سيا لا حتيمه، أبط مدمس، 
نادوا•ولا 

الوم،؟اب نمح غراما كم هائل! فال فإل 

سك.بلا أحوط وه,نأا غرانا، ويإنوف خمسة الغرامات فالحواب! 

كسبواأذ ستلوف لا الزكاة إحراج عل اليوم الماس صل قاتل: ئال فإذ 
الشائ؟

مىأعل ينع لم الذي الدهب يكون وقد المسامح، باُب، يى هذا مابواب• 
لأفوذلك، فقط.، الده._، ق الزكا0 عليهم نجب يلنا• يدش أف أزذئا لو لكن المسع، 
متاحة.منمعته هذا التمحنح 



سقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٢٨٨

محوائنننىخاJصاكةا١ل

للتجاوةنواها ثم لظتننها أعدها كثثرة ثياب عنالْ ولوكان ا1قءإ سحاذ ا ١ ] 
للتجاؤة؟تكون هل 

القياستناقض عل يدل مما أيصا وهدا الدم،، عل تكون لا الحراب! 
ثاّزمه.الذي 

ش؟ص U قاتل: قال فإن 
الدهب.مى القطعه التقزة فالحواب! 

بهمرادا ليس هذا ١[ لاكوبة:'آ• ه صدثه أمؤلم يى تعال؛ اض قول مسألة! 
قالكإ الثياُسا، ق الزكاة تجب لا ولهذا الحاص، به أريد عام ٥ يالاماق؛ العموم 
يالإجاغ•وهذا ' صدئه٠١ر منبه ولا عده ق ائنلم عل ارشز افه.! رسول 

صشلوغؤكاةينصمحقائل: قال فإن 
مال؟بن 

نجبيعنى! المالا١ عم ق تجب الركام اإ0 مولت من يول عل فالحواب! 
القولوص \ه ع؛ر بن كان إذ ١^٠٠.، أوين ام ين يل المال عم ين إحنا•جها 
امحمة•مذ الإحراج محي أثه الراجح 

الدفمن همج أذ يطع لا كان إذا اوآئلما!بم زكاة ل قائل! قال فإن 
ماذا؟أم الدف، ثتن عل هل محب قيء أي فعل القيمة، ين همج أذ فل4 

ومسلم!رنم)أا"إا(، صدنة، عبده ق لم المعل ليس باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه ( )١ 
هريرةأي، حديث، من ٨(، / ٩٨٢)رنم فرمه، ولا عيده ق الملم عل زكاة لا باب الزكاة، كتاب 

ن.بمن.



٢٨٩أةرواب3كأةالأمواس( ةتأواالزد

قفل

أكوقيمته لكثث قإل الخآر، لعموم بالوزن؛ الصؤغ ِق النصاب ويغتمث 
كاكؤإذ ثزعا، معدومة لأما القيمة؛ زيادة عنوة محلا محرمه لصثاعه وئنه مذ 

هناها القيمة ويادْ لأف ؤقتمته؛ زدته عئرِْق رع محير مثليه اشجاؤة كحل مباحه 
جاز،مشاعا عئرْ ربع أحنج ءإف جوهرْ• لثانمة قيمته زيادْ ماسبة محرم، لعم 
الئيالأف جاز؛ القيمة ق يستؤيان بحيث الوزن ورادِق عشره رع مدر دع ؤإف 

مْمحوتالاجز؛لأ?ه:مح
كاذنإل حميعه، موم للتجارة وكاف ولأئ جواهر الحل كاو(تي ؤإف قيمثه، 

ثكدوالث،نععيثاااا.محزكاةبجا؛لآبالأزكاةفيهامحزة، 

هداأف محدرئا فإذا اللم_ا، وزن عل كثثب للنصاب بة يالنأولأت فالخوابت 
أكرقيمته لكذ مقالا" عسرون ~أي دينارا وهوعشرون نصاب إل يصل لا الدهب 

قيمتهفيثير النصاب، بالإ اثه مع فيه، زكاة لا فهنا القصة إل بالنستة التصانم، مى 
زكاة.فيها وليس حلال الصناعه هده لأل تصنع؛ شر ذهبا 

١^^؛،هذا كآن إذا نملا بالقيثة، لا بالوزن  -صل اشاب يغ [ ١ ] 
هلدرهم مس ساوي لا دينارا العشروف هذه لآكن نصاب،، فهو دسارا عشريذ يزف 

الزكاة؟فيه نجئ، 

عندهولوكان القيمه، لا الوزن العكر لأف وذلك، الزكاة؛ فيه نجب يعم، الحواب■ 
فهلبالئعم، النصانم، من أكثز يعني دره، مئه أربع وقيثته دينارا عثرول وزيه ما 

دينارا؟عشريذ أوعن درهم مئة أرقع عن همج 



حنبلاح*دبن الإمام ص ي اهاي هلي اسق 

التجانة Juلأف مث؛؛ لشاتة لكن إذا فإو شاتم لكن إذا إلا الأظ، الخواب: 
مته.ش ا

ولأئ"؟جواهر الحل و كاف ررمحإل قوله؛ معنى ما قائل؛ قال فإف 
أومرْممحوص، فيها حواتم يعني؛ جواهر، فته الحك كاف معنى)إف فالحواب؛ 

الفصوص؛هذْ هيمه حمإته ؤمن ناوي، با موم للأجارة كال فإف فصوص، أيصا فيها 
ممالأما الفصوص؛ قهذْ نلكم فلا التجاوة لثر ؤإفلكن للئجاتؤ، الفصوص لأو 

لعإو0.تبعا لكن إذا فيه زلكه فلا أصله، ق زلكه لا 

انيكيرىمحلأزلكةفيام.ط:فإذا 
بص الخل أف للكراءفيهالزلكة،ويرى الخلائتي أن محا:م،لكن:ضى 

الزلكة.اكدللفقةفيه الحل ئزىأة الزلكة، 



٢٩١اءربابزىةسذا ةت1و،اتذد

حنواوازك1محاشن 
لM ه M  إ

والقصةلكلدم، عهرجنسها، من فيها حلق مما الأرض مى انتحؤج رهوما 
والقاروأثباهها، زايرة واهحل والعقيق والبلور والرثزجد والنحاس والحديد 
لمجناثموممآ ؤ ثعال! اش لقول الزكاة؛ فيه فتجب وثحؤ0، والكتيت والممط 

الله.ونول أف المنئ، الحارث بن يلأل عذ بإسناده الحوزجاي، وروى 
الصدهه.القبلك معادن مذ أحد 

الأp^ن،نائر زكاة قاث1ه_ث، ١^^٠، زكاةِفي ِلأبجا ١^؛ g نiدثثا 
ظس،صزكاةامحاتةلالم

١^،نثاصطأو قء، لأأ4ُيائوام >J؛ 
محابملإوُخنل،كاهم

ثقلت،فيه مطالئا الزكاة فيها وأف المعادن، مى يخوأش الولم، يكنه ما [ ١ ] 
والقصة،الدثب كمعادن الزكاة؛ ففيها اوكاة فيه مما كات إذ العائذ أة والثواب: 

مافيها زكاة لا فإثه وعرها؛ والتقط والخديد كالنحاس فيه؛ زكاة لا مما كانت ؤإذا 
•نجارة عروض أما عل الزكا0 فيها وجتن( لااتجارة أعدها فإذ لالتجازة، يعدها لم 

نجياأوقصة دئب فايئدن الأرض، من الخايج جنن من ليس العين قائده! 
والقصة.بالدهب الزكاة وجوب نموصن ُمقتثبى الزكاة فيه 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجصيو ٢٩٢

منمقالا عثزوف أو الووؤ(، مى يوهم مقا وهو النصاب، له ؤيشرط 
أواقحمى يؤذ يإ راليز لعزله عثوحا؛ مذ دلك محنته أوما الدم،، 

كالأمن\ضا\ت دانيلها بالقنة أز بامحان تئق زكاة زلأبجا ضدة(( 
^^نؤكاصَهأؤمانالالثلأ،

زذالثادة. ذبم، لأف كاهمل؛ محز قد أزوق م أز الأداة، لإضلاح أز 
مم،ِض،ئِلوكهوك

ظإم يو 
الأيناسخإ زالأَزل ^١، حض م _j، ئمت لقاصي: اظ 

احتلمتاؤإن فتصم، يالقينة سعلق لأمتا القناد_،؛ كقميل الواحدِق المعدن مذ 
الأ؛ُثاغ،كالئئوض.

امحادِلأثثص وتمنت؛ اثنين عل آص محنن،و زلا 

قأزله نثآتمةإل ئثواتا انمل كان إذا اندف الالى;ظرج سا يخي ا ]١ 
اليوميجيء يم ويبيع ويستخرج يوما يأق كان بأذ ئممزيا كان ؤإذ اشبماب، تكميل 

كانؤإن فيه، زكاة لا فهدا اشاُتا من أقل يشحرحه وما ؤيبيع، ؤيتخرج الثابي 
لأوفوضوء\ط.د٠ج٠وءهظلحانم؛ 

حمشكالصء،أته عل ا"لوس فيه هل أيصا والئكار الزكاز- ق حزو ولا 
تعال.اممه ثاء إذ بائه ق نتأق ركاة؟ ايه عل أوحمس 



٢٩٢اء)بمبزة1ةاسذ( مماسادذد

بحثاه؛اشنايت، هل الرائد وتجبل، الأثنان• ل يذغ كء1 وجوبه، الدين ويمغ 
الووضا١ا•يذمحمي بهمج محا محمتو، يذ رلكثئ وهمج يتجرأ، يثا لأن 

نحل

روايتان!مميه والعنبمث، والزجان كاللؤلؤ البحر من الخارج يأثا 
^^نمئاو:َلأمء/فيانيإمحهممأ

سسق٣ وحاJثائه صئئٌوثؤ ، ٧٥١رئوو عهد عل كاف هد البحر، ألماْ 
ًيُ .

منه.له 

١^٢٢.فاؤكاة؛محضل،كضذ 

الإ.يهوكصيد صيد، لأيه الئنك؛ ق ثيء ولا 

بملكإنسان كل أة ثق مإ معروئا كان فيا اثنين عل الكلام هذا ]١[ 
الدولالأف أصبحت لكن يشاء، ك،ا فيه ؤيصرف له المعيق خإف معدن وفيها أرصا 

علوبناء للدولة، فإثه أرمحى ق منديا وجد إذا اف الإنأف عل وثنى 7ءذا، يعثبر لا 
Juلأة عترثا، ل ولا الزكاة زحوص ق لا ذكنثا، الش الأحكام جئ تممي ذلك 

علوالعمل فيه، زكاة لا وحينئد مآس، مالك له فليس المال، بيت، إل يدم، الدولة 
الآJ.هذا

كالئاسفهو الركاة وجويت، عدم الأصل لأف فيها؛ زكاة لا أيه الصواب ]٢[ 
فإذاالبحر من إخراجه من الحول انعمد لاكجارْ أعدم لوايه لكنه فيه، زكاة لا ونحؤ؛ 

أتأاولزكاة.



^قضاهانينيصاسمماسبجضل ٢٩٤

 ;_j ١^١؛.قل وثا الزلكة؛ فته

فضل

إل^٥^ جورثحيه ولا شه، الأتمازي ننادن تزايت، وقووبح 
وا؟؛.

عليطلى والعقر لآ،هادثق، ١^٥، قدمة ما عل فيه زكاه لا اثه الصواب [ ١ ] 
يثىالذي الشنك كبم، الثتك مى مع عل ويطلى الهلب،، علدوعثس شه؛ 

يثتلت 

يمصهاالتئزه ياحد الواحد كان حتى أيدت؛-م ق الطعام فقد تريه اللمي. بمق 
وجدوهمنه دثوا فلمإ أوكا-إءثل، كالتل ثيء البحر سيم، عل وهم والساء، بالصباح 
ييبلس إيه حتى عظها وكأوا كثترا شث فيها ووجدوا لهم، افه أحرجها قد تنكه، 
منضلعا أحدوا إقيم حتى كرة، يعني• اش~ ~بحاو( رجلا عثر ثلاثه عينها يجم، 

وأكلوا،عليها، وبموا محتها، من ولحل عندهم جل أكم ورحلوا وثصبوه أصلاعها 
•المديئه إل منها بثي؛ وأثوا 

لأنهشه؛ من بثمن رابه ياغ أذ يبور لا فإثه اوبا فيه الندف كان إذا هدا ]٢[ 
المختلطهالأحجار مى الدم_، نحليص أف ومعلوم يهب، ائه لوهدرنا يعني ربا، يكون 

الرابهدا سح أف الإنسان فاراذ الدم(، مى الرذاذ مى ثيٌ هناك يكوف أف بد لا به 

ينجابر حديث من (،  ٠٤٣٦ ) رقم البحر، سيف غزوة باب الغاري، كتاب الحاري• أحرجه آ ١ ' 
ظ^بممحأ.الله عبد 



٢٩٥اةاطبزث1ةاسد( ةتابالزد

محأحديأحتره، هؤيقنئ عه اتى م معديا، رجلاؤأ لأف البائع؛ عل رركاته 
صلاحه.بدؤ بعد الخث، كبايع علته، ذكي وكاثه وحثت، ما ،؛4؛ oVjمنه.زكاثه 

منهولا؛زج يصلاجها، ياشرة كثعلقها بظهور؛، يالمعدن الزكاة وسعنق 
ذخ.كانن، زاض م [ص 
أذأراد ؤإذا الثاوي، من بد فلا بجنسه بع إذا الربوي لأف يجوز لا ذلك فإف يدمج، 

مض.ولوبلا حاز بإشية باعه ؤإذا المبض، من بد ولا جاز، بقصة محعه 

xnx



سقضاه1نييصاسممأسبجحت؛ل ٢٩٦

L *  ل M H-

عىأبومحْ روى و الخص؛ وفه الأرض، المدمحوفِفي الئار وهوناو 
هُناُلكا:مطثوثزئوو 

كاشمة.الخص فيه موجب بالإسلام، علته 
يديك•حول؛ عثر ني لكف مع أي بذ وكبثية قللا الخصِفي ونجب 

ؤزبك•وعثرهم؛ الركاؤ أنل بذ له واجي كل عل ونجب 
بنصزد انه لآ.عثق عثز عن ووي زلأي لدلك، الءيء؛ نصرف ونصرلأ 

الركاة■ق دبك ولانجور واجؤ"ة، عل الركاز حمس 

أمزظ^بمثق علئا لأل الخزقئ؛ احتازها ئصرمحها، ئصريه ركاه، انه وعنهت 
الأزض،من يمستثاد ينلن حن زلأنه المساكم، عق يه يتصدى أف الركاز واجد 
والعئز.الندن صدمه محأشتة 

الروايمحن-بن يكريا ب،ا وجهاي؛ واجزة عل رد؛ جواز وِفي 

عليحديث واحثج علمته، ثص ينسه، الخمس يفرى أف لواجدْ وقور 
ا.الزكاهل لن كإ منه، مثرئ متشحمه، إل الخن أوصن؛ )?:ظ 

الئلءاءُفي١^، جمهوماض«رااوقل 
الخدود،كتاب ت لم وم(، ١٤ ٩٩رقم)الخمس، ارلكز ق باب الزكاة، كتاب ت البخاري خرجه أا 

هؤهغنئ.أياهريرة حديث من رنم)•اماا/هة(، والترجبار، والمعدن، العجإء، جؤح 



٢٩٧اثرب1بئ«اامىز( مم1بالزد

افدار؟لبيان أو هوللعهد هل ارالخئىاا قولؤ• 

الرسوللأف المي؛؛ مصرف مصريث محار ر، الخص الرم راو للعهي• قلنأت فإ0 
هليصنف، أين إل يظن أذ مل اكدار لبيان اهئز جعلنا ؤإف امثا، عله ج. 

هوأعث؟أوفيا الزكاة مفرق يمزق 
حقيقةلبيان هنا )أل( أن يرى من رأي عل زكن وهدا، هذا عقمل الخواب: 

والحامالناين والمالفقراء ق فيكوذ وجوبا، الزكاة مفرق يضزف إثه يقووت المقدار 
إلآجرة•عليها 

بيتإل يرجع أو واجدْ يأحذْ هل الركاز i، الراجح المول ما ئايل؛ قال فإف 
المال؟

هوالؤا-حح.هذا واجدْ، ياخذه ذالخوابت 

له؟فيكون المعادن من الواحد يجده ما هذا ينمه ألا هائل! قال فإرأ 

افزىهذا مم،، لم واثنادذ ولا، ثلمك قد اوكاز هذا لأف لا؛ فالخواي 
بينة•

البحر؟ق عارقه مشنة زلخد إذا U اوكاز أيضا ضل هل قائل: قال فإن 

علميهيكورن أ0 بد لا اله اوكاز ق اممه— ثاء —إن يأتينا ملاثه لا؛ فالخوابت 
فهوركاز.هذا عل علامه وجدت فإذا الإسلام، ثل ما أي الخاهلمك؛ علامات 

xnx



سقضام1نينيصالإئماسبجضل ٢٩٨

هنأ
مط

كأنسإءعانه، علأماتألم دبك ؤيعتمث ا-بمهلة، دثة U و\لإف\و: 
اثنلؤهم(علامات علته م1 محاما ؛؛، 41انه الأصل لأف وثبؤزلأ وئذوخز ثرهأ 

عنه.زواثة يعلم مسلم!؛؛ ملك لإيه كله؛ ثهو ووحؤ0، مزآن أو كأسناتهم، 
الفثاهنلأف الغمار؛ علامه بعضه وعل الإنلأم علامه بعضه عل كاف إذ وهذيلذ 

الإنلأما١ا.محم ثعلنا شله؛ ههؤ علته علامه لا زما يدهنه، لمتلم صاز أنة 
صل

ؤ.لأل'أحوال بذ الرلكو يئلو ولا 
لهوبواجده.مواُت، تحدهِق أن أحدها! 

روايتان!مميه معصوم، آدمي ملك، وجد٥تي اكاف• 
سهالأنض؛إذيزصمن

•* * • • • • • • • • • • • • •• • • • • والكلإ،•• الصتد محرى مجرى فتها، هوموئغ ؤإيإ أجرابجا، 

التيالقوي ق حتى تكوف هذه والصنّث، والصور الملوك أسإء الوافر ق [ ١ ت 
حاصهمؤدا يعني الغمار، بيا محتص أشياء هناك إف يقاو! قد لكن السالمى، بأيدي 
ركار.بأما محم فحينئد بلادهم، حاوج إل هرجوما لا لهم تكول معينه 

تيضاوأنع«لألالحاوئثمسلا



٢٩٩اةاوابمامث1ز( ةت1و،ادود

يمينه؛مع يهولة الأزض صاحب ادعاه ؤإن كلها، كاثاحات يه ظفر مذ يملآكه 
محله.عل يدْ لثبوت 

لأووههو ؤه، يعرف نإ مإو محه، اعرف إن الأرض هولصاحس، ؤاكاسهت 
أفإلا يهوللورية، موروثا الملك كاف لإل كحيطانه، له هكال ملكه، لأدةِفى مالك؛ 

بنصيؤذ به اعري، لإن مله، لئذ لإؤو0 لورؤيهم ؟كذ لم انه بمريوا 

لأيلك: ١٥ثإل ه. يهنله،إَلإه ٣١ملك، ي ذيمذأ ١^^،: 
مالك،.يهولأوو نإلأ به، اعرى إن مله يهن به 

ماللثجلأف له؛ يهن سمسه عليه دفينِ ااثزدّا، أرض ق ؤ-حاوه الرائع: 
مهؤانمن ه؛بجاثة نإن١^، فأيه لا.}ح الأزض 
^^١٣.٢١^لأف فه؛ 

فإن-لمره، انتوجت من إلا وحده لمن يكوذ أذ السأله هذه j، الظامئ ا ]١ 
الأرض،عن ئممصز لامه وذلك وجدة؛ فهولمذ ؤإلأ امتأجزة، فهولن -قزم انتوجز 

مذمحرج أوشيئا كماه فيها ؤجد لو ك،ا لواجدْ، ملكا فيكون ملكها، ق يدحل، فلا 
نيولواحده.الأرض 

اتؤجزنيموماطمث.يإذافالئواب:محلوس 
أزضل س أزض و ركاز فهذا الفة، ئ بمي فة كان ؤإذا ]٢[ 

الخماركأمواو يكون فهذا ثوكه، لهم المسلماذ مى بجإعة إلا عليه مدر لم الحرت، 
الشأخدناثابالقتاو.



سقضاه1همنيهعاسممأصلأينل

عنة،ائممل من دادعا0 ^!^٢، علامه علته ما اسمواته ملك ق وجد ؤإل 
رواكان!قفيه 

هالظاهئيده، محث، كال لأقه صمة؛ ولا عترهريي مذ إلته يدقع إحد«امحات 
هه،ءونلإ:شوثأه/

أنهزامحرى الاJك، من ذإجي م دادعى دفين، يها ظهز دانا \فوَى ثإف 
وجهازتمميه دكه 

•للازض الدمحذتابع لأف المالك؛  Jyالمزو ١^^ 
خضمحبجا،ث5اناكنُلذ\ش: 

ضَلتن:قهكاصاا؛.
قفل

لأ?هJكثام؛ مهن ■^١، مزيد ؤئز، طاوا له نبمفز ^١ انتأين ^١ 
اطجنةنيذبم،هثبمنإن 

^نلأامه،ءياتئاينكوامحزهم؛لآدههضبالإيازة. 
صتدا.قوجد له، لتحمل 

لل،الك،اثه عل ئدو قرينه أو علامه وجد إذا إلا للمتتأم، ايه أقنب وهدا [ ١ ] 
لمالكيكون)[صويؤ به، يقوم المنتاجز أن يتعد مكان"محكم ل مدفوثا يكوف أف بسل 

الأرض•



اةربابزك1ةاص1رة(ةت1بامع

قب1بزذ1ةاضرة 
إ *HM

اوأمزثا اش. وموو ررإو قال! جنيين، بن شمنه روى تإ واجته؛ وهئ 
الركامبؤ فتعلمن ثام مال وِلأثئ داود. آبو رواه لتح* مدم ^١ الصاJقه يحرج 

ض،ؤلأي،هشطأزء:
الأصلق ئومه العروض زلأب؛ بمحع، دثادْ مما إ٠نبؤ• اشجاؤْ؛ نته أحدهاإ 

-زم١^فأدنمث^\ببلجها،ي!لUخلقبلتجانة 
َلأشثكهظا.

الحول،حمع اغتارِْفي ثرطأئض الحول؛\لإا حمع ل وينتثروجودها 
كاشاك،'ا'.ف محامح؟َ 

انالإنأعدم مال هآكل للكثب، الإنسان أعده ما هى التجارة عروص t ١ ت 
أومنالحبوب أوبن التاو أومن الواثى من كان سواء نحانم، فهوعروص للتكب 

فهوعروضللذكثب الإنال أعده ما كل ثيء، أي أومن ادكائن أومى الياراُت، 
يعرضالتاجر فتجد ولائمي، ؤيزول ولأيه لليع، ينرصة الإسال لأو نحاتة؛ 

فآكلالربح، الغرض إئا يدايا عرض له ليس لأئه اء؛ المق ؤييعها الصباح ق الئلعه 
نحارة.فهوعروصن للتآكنج اعد ما 

فيهأف به ^-؛ ٥١والصواد_، فيه، الزكاة وجوي، ق نءهإسئ العلياء اختاJما وقد 
البيولقول ئهبمه، سمنة •حديث، المؤلم، ذكزه الذي الحدي>ثا لهذا الزكاة؛ 



صضاه1شنيصالإئماسبجءاابل ٣٠٢

التجارة.ودحؤْدنك كالئزاء العئوصنع1ه يمللق أف الئاف• 
^،cijعميل؛ وابن بكر، آبو احتاره النية، بمجرد للتجارة ثصتر وعنه؛ 

أول.يدلك للتجارة يصثر يلأآل النية، بنجري للمؤ يصتر ^١٠^ 
ظلأظقحاؤكاةينس........بؤبؤ.....

ممهبالقي٠ة، التكئب التجارة بعروض ثوى إد،ا الرجل وهذا ٠ دالئياتاار ^١٧ ٠٨١^١ 
التجارأمواو غالن، ولأف لتاعها، عم بطزقة كثبته لو ولذلك أعيابجا، يمه لا قيمته 

قوي.؛ولعموم كثثرة؛ أموال زكام لأنمهلنا فيها الركاة فلوأنمطنا العروص، هي 
فروي•بذ بد لا لكذ التجانة، بعروض عنيا كان مذ ثئمل ا أعنيائهماار مذ راتزحد 

يريدعله عنده قاليي تحانة، صارعروص التجارْ الأرض مذ بالخايج ولونوى 
تييعها،بل يأكلها فلن )بن( أؤلنان عثزة فيه بنتان عنده مثلا صار فإذا ييعها، أذ 

؛نتن والالثنه الثإر ق تند،.ول الناس كان عاييآلصلأْؤئم اومول عهد ق وحى 
بنوثة.تقئ فيإ ؤنصهة موثة، بلا نش فيإ العشز الثسوJ عليهم أوجب ولذلك 

صارإذا ذلك بعد ثإ يار، ركام يركيه هذا يقول؛ نييعه، لكذ للئاء اةدْ هو 
بجارة•ركام يزكيه فته وبجري يتح 

كتابت لم وم)١(، رقم الوحي، ء يد كان كيف باب الوحي، بدء كتاب ت البخاري أحرحه )١( 
عمرحدث رمم)؟•بما/ههل(،من الأءءالابالية، إن،اقوله. باب الإمارة، 

الإي،ان،كتاب لم؛ وم(، ١٣٩٥رقم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
غءممنبمت؛ثا.عباس ابن حدين، س ٢(، ٩ / ١ رقم)٩ الإملأم، وشرائع للمثهادس الل.ءاء باب 

عباسابن حديثا من (، ١٢٧/١٦)٤•رقم السالم، باب اليؤع، كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 
.٥^١^



٢٠٣اءراابنئةاص1رةا هد،الزد

•الإشافل١أ محمحإدامىيا
وذن}؛آ.'فحزخ اات1حارة،ا ث شتله ينوكها ارأل دِمحهآممئت يمول ]١[ 

تكونلا فإي بإرث ملهيا فإذا الإنسان، بفعل ليس الإرث فإف بإزُب؛ لوملكيا ما 
زكا؛.فيها فليس سه، ثقيش ما بالنية للتجاؤة 

التيالسيارات انتقلت مات ول، معرض ق ممره سيارات ورث رجلا فلوأف 
السيارات،هده ق زكاه عليه ليس فهدا واحدا، الواريث، وليكن للرزية، ايرض محا 

ليسمحيري ملك بادرارثا ال1لكا إو إل فعله؛ بعم ملكها لأيه التجار٥؛ نوى ولو 
^١.ملكه ق ويحل يلرمه، الإرث* أليد لا ُاذا يقول،• أف الوارث لوأراد احتتايثا، 

ذلكثني له بدا تأ الاقتناء، بة هبه أومحبول مثلا بشراء بفعله لوملكها وكدللث، 
ينهالإمم،ءاتيةيوئجزحافابالأتكو0 أل٤بمJهارأز 

التجارة.

ميبيننها حتى التجارة ث شر ملهيا دام ما للتجارة ينتقل أف يمكن لا إلف• 
الأجانة.ع تحنها ثمللث، 

الكااراُ،ثصثريجحاتم٩^٥ *وعنت; لآمحه١iدقت يقول، ةول،آحئ، المسألة ق لكن 
ولوكانللتجانة صازتر التجارة إذاثوى اثه روايه؛ أحمد الإمام عن أي )وعنه( 

البي.اولأف للمع*ر نبيه ®منيل الحد-يث، لعموم الئجانة؛ إياهابعتوييٌ ثلكؤ بمن 
(.١٥٣(،والإنماف)٣;٦٢٥(،والشرحالهمر)آ/ ٥٩الغي)T/)١(انفر: 

حدثمن ١(،  ٥٦٢)ريم للتجارة، كانت، إذا العروض باب، الزكاة، كتاب، أبوداود: أحرجه )٢( 
جبقنن.جندب، بن سمرة 



سقضاه1هممصالإئماسبجص

مالرأس يبملها أف له بدا يم الاقتناء، بنية السيارة ملك إنسان ذلك! ومثال 
المولنعليه مشى ما وعل الحول، ثم ما متى ويزكيها شه، من الحول فينعقد نحاوة، 
محزمشهر ق لواها اثه قدرثا فإذا االتجارة، تكون لا الاJم، ظاهر هو الذي 

الأولحمادى ق الحول ينعقد التجازة -يا ونوى الأول، حمادى شهر ق إلا يعها ولم 
ؤهءالمزلمق رأي عل 

هوالصحح.وهذا محزم، ق الثاق القول وعل 
لعمبيعه فإفثوى مالتحارة، نواْرأس للقثه،إذا يوى إذا قلنا؛ اثنا ولاحظوا 

جديدة،سيارة وافرى قديمة، سيارة عنده هو يعنى! يريده. لا هو لكن4 التجانة 
7اا،الئجاتؤ لالأجل منها، نفثة طابنرلأيه لليح؛ ايرض ق القديمه السيارة ووصع 

عليها.زكاة لا فهذا 

وقال!شنه، طابن \و4 م للتجانة، لا اشتراها أراض عنده لوكان ذلائ< ومثل 
زكاة؟فيها هل للبيع، وعزصها المكان، هذا عم ل سا سأعئز إو 

^؛؛*^1.أف وأراذ منه؛، مئة طايتؤ لكنه للتجارة، ليست لأما لا؛ الحوامح_ه! 

ؤمنمدة، عنل-ْ وتمت أرصا، الحكومة أعطته يحني أرصا، لوأيئ ذللث، ومثل 
للتجانة؟تكون فهل محتاجها لا لأيه يبيعها، أذ يريد الدولة مى مالكها أف حنن 

كتابومسلم! )١(، رقم الوحي، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري! أحرجه )١( 
زهثئ.عمر حدث من (، ١ ٩ • )٧ رقم بالة، الأمال هإنٍا توله باب الإمارة، 



٣٠٥اة)وابزكاةاسرة( ةت1بامد

الثفر،نع لكلإياتة ، ٥١ود فيها هكفى الأذل، ابجا ؛ ٥١١نو زئازى 
محرده،نو لأيه فيه؛ الزكاة تجب لم بندم وثوى التملك، عند ينو لم إل هدا معل 

وإ0قلأالأذj، ^^اةكضاJكرلأبا
صةلإ:>بجاش:هئلاا

عيكان لثا أنت نزى إن،ا الأجازة نو لم هذا لأن للأجانة؛ تكون لا الخوان: 
للتجارة.ليت لأما زكاة؛ عليه ليت فهذا يييآنها، أن يريد للارمحى محتاج 

عليهومث يبيعها، أف له وبدا بناء، ليبي أرصا اقري زجل قائل"• ئاا< فإذ 
اوو؟

نحلصا.بيعها نوى إد،ا بيعهاةكسبا، يتؤ لم لأيه زكاة؛ فيها ليس فالحوابت 
قالزكاة تجن قوي المال لأف محنه؛ ي الزكاة فتجن الأزض- ثتن - المال وأثا 

لبمخه،بقا به أوتشري به لجووغ ولونواْ حتى به، الأجازه يئؤ ولولم حتى عنه، 
عنها.ق الزكا٥ والظود 

نمنهمحتابث، تكوف بأل منها الأحلص بنو لا بثه، للتجارة تكون أما فاواحح 
زكاة.عليه ليس هذا ل فإثه يبيعها، أف ؤيريد منها، 

نمهاأف له يا م للتجاتة، أرصا اشوى الأ ذكزانحالات، ثلاث لها هذْ [ ١ ] 
ذللث،بحد نم زكاة، فيها ليس وصارت الأجانة نو امطمث، له، عليها ليعمر 
المزلمخ،عليه مشى ما عل زكا؛ فيها فليس الأول، شه عل للتجارة ونواها رجع 

الأحلصلوثوى أما للتجانة، الأ-محيرة النية كانت، إذا هذا الزكاة، فيها أف والصحح 
عليه.زكاة فلا 



اصضاه1نينيصالإئماسبجص

أحدمحائغ قإدا قيمه، اكمن؛ن أقر من نص>اثا قيمته بلغ أف اكالث،ث الئزط 
فم؛ثالممزاء، -ظ لأف محه؛ افراه ما زلايه، يومه الأحر يوف بمابا 

يقتصانمعنيان فيه وجد لاثة كالثلع؛ هومه أثإثا كاف ولو فيه، اخل لهم ما 
كلمذ نصابا بالإ قإف والتجارة، كالئوم الإمحاب، به يتعلى ما ميعكر الإثباب، 

؛.شاة؛!^١١انتز:ا لإف للممزاء، ئزأخظ منة ناحد 

زكاه،ففيها للتجانة، أراض محطط مذ أرصا اقري رجل آحر• بثالأ أيمحا يزيد 
إدفص.' فيها، وابن الأرص عمر قالوات أصحايه بعض عليه أشار الخول أثنا؟ ول 

فيلأقهر تإنية مفى وبمد زكاة، فيها فليس النية انقهلعت، بيتا، عليها لأعمر ثويها 
إذذقال: مكانآحز، ق عمز للئكز، فيها ممز لا منممتل، لها ما الأرض هده له! 
لا؟أو للثجانْ تكود هل بيئا. فيها أئو لذ 

الأولمذ التجارة نة بمن لأتجا تكوف؛ فلا اجلوثف كلام عل أثا الخواب: 
إفثوىنحمذانئقفنقولت أحمد الإمام عن روي الذي الثاف الرأي عل وأما تكون• فلا 

ؤاذثوىزكاة، ففيها فيها يتحر له مال رأس الأرص هده تكوف أف ثوى يعنى التجاره 
حداثمهمة لأما النةطة؛ لهذ>ْ وانتهوا زكاة، فيها فليس يييعها أف يريد منها التحلص 

القولض التجارة ثوى إذا أوللتحلص، للتجارة للأقتناء كان ما أف بق المزي، 
أعلم.واش زكاه. فيها فليس التحلص ثوى ؤإذا زكاه، ففيها الراجح 
الثمننيثأحد من يصابا قيمته بلغ أف التجارْ عروضر ق الشروط أحد هدا ا ١ ] 
نصاباوقد القصة، س يصابا ينغ ولا الدم، مذ نصابا سغ فمد والقصة، الدم، 

الأم،.ئ يصابا سغ ولا لخصة اس 



٣٠٧اةرااب3كأةاصأرة( ممارو،الذد

هومناهاإذ دنهم، ؤمئى دينارا عثر سعه ثشر باي عنده رجل ذلك! مثال 
يالفصةقوماها ؤإذ دينارا، عثروذ الدهس( نمان( لأذ اشابؤ؛ سير لم يالدمتا 

نقودغالب لأما يالفصة؛ مومها فهل درهم، مثا القصة نصاب لأ0 نصابا؛ بلنث، 
يالدهت(؟مومها أو أيد-ألم، ق الغالث، وهي الناس، 

الأحردوذ نمابا بآحدمنا بي فإذا بالأحفل، نمومها المؤلف، يقول 
وجوبومث( القينه المنكر أو يه، اشتراها ما النتمث وهل يالاحر، لا يعنى به، قومه 

الزكاة؟

منعهاقري رجلا أو< قدرثا فلو الزكاة، وجويت، ومتا القيمة المنبر يقول؛ 
يزكيؤيال، آلاف، خمثه اوي نصارت( ا-اثوو( تمام وعند ريال، آلاف، يعسزة 

ناويوصارت( ريال آلاف يحمسة اشتراها بالعكس ولوكان( ريال، آلافي، خمسه 
الزكاةوجويت، ومت، القيمه المنتأت لأ0 ريال؛ عثرةآلافي، يرؤي، ريال آلأب عقرة 

يه.ائريث( ما ينتمث ولا 

دهس(أمواكلم الصيارفل إ0 حيث، الصارف(؛ كأموال أو،وا التجاره كائنه ؤإذا 
بالقصة؟أو بالدهس( يعكر فهل وفصه 

عندهئ هي رجل فهذا الزكاة، وجتنإ الثمكن ياحد اشبمان( بلنتؤ إذا نقول؛ 
هدال الئجاره يريد لا ولوكال، الركاة، فيها درهم، مثي اوي نلكئها ديانير، خمسة 

لميإفهااؤكاة؛لأزالمهاشان،اممة 
وجوهره•عيتؤ ص( افن بمطع فينته، وتنر الزكاة، فيه بجارة عروص 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجص ٣٠٨

الخنل«غك محول يز  JU•لام %.■ الخذل؛اواغ: اقنط 
اعتثتوالنصاب الحوو اغلإثة ما لأل الحول؛ خميع ل اثناُت، وجوب ويغث؛ر 
كالأمحازاحميعه و وجوده 

مذعانه لثول ا-ايعمد بلعة، م نصابا، سلع لا >تو\ °مخللتجارة اقري ؤإن 
ح؛ذصارضاباا

]ا[لكذهل؛مملا>ل>هت؟

بثز،الخول تمام مذ أل;شريآحزش ممن -اجن هدا لأف لا؛ الحواب: 
زكاة؟فيها ليس افراها الش السلعة هذه نقول فهل 

مدوفإذا دائنا، ببنض بنصها سدل، الإنسان التجارة عروض لأف لا؛ الخوابت 
بشهرل الم تمام ومل ريال، آلاف بعسرة اشتراها أرض ءند0 كان الرجل أف 

مشثا؟زال، لا أو امطع الخول إف نقول: فهل بأرضأحزتم،، باعها 
سياراتبالدراهم ابجء، م بدزاهي لوباقها وكيلك، ؛^١، زال، لا الحواب 

السيارات،.ملك، حول، لا الأرض حول، المنت؛ر فإف للتجانة 
ثمريال ألم، بجم الحزل تمام مل فباعها للتجارة اشتراها أرض ءندْ ان ؤإن

هذهعل لخول ا محول أن بد لا نقول! هل لالتجارة، مياراتؤ ريال ألمه بالك اشترتم، 
الزكاة؟عليه وجثت، الأرض حول، به سم مهر مثى إذا أونقول! البارات،، 

المقصودؤإثعا أغياما مصي لا التجاتة عزوض لأف ونللث١ اكاق؛ الخواب! 
وأحزى,سلعة بين هري، فلا هوالقيمه المقصود كان ؤإذا القيمة، 

وخمساذبمثه عرصا يثري أي، مثل النصاب،، يبمغ لا بقيمة عرصا افرتم، [ ٢ ت 



٢٠٩ةتابالزىةرو1بزئةاسرة( 

انتأئفالنصاب ٥؛!^ هي عاد هإو ا-منو(، امطع هقص ^iLjI ملك ؤإل 
الثائة3، ذكننأ نا م اول 

نصاُسر؛إل نصاب يصم زلا حوو، ص، نصا ملآكل أزيان دصتاِفى ملك نإف 
١^^الأَئُل زإنولم:كم ناأنالفأاة، م الحوُل اكثاد؛شولأ لأن 

كذلح؛وا مذ ابمح هحزو بالثالث إلا يكئلأ لم نإف اكائ، ملك، مند هحولهها 

"منمن النصاب ثعتثر محإثنا دنهم، مس تساوي فصارت السلعة زادت ثم درجتا، 
ليوق ؤرمئا وخمسان مهة يساوى وهو شماف ق ^^^"4 فادا درهم، مثي يساوي صار 

بهم آلذي هو لأنه الثنية، ذي من ااثزJ متدئ دنهم مس اوي نصار الثندة 
النمايت،حول من يعتم فإله النصاب به يتم آحز مال عنده ؟^؛٠ لم ما هذا النصاب، 

نحارة.عرونحن هده لأف مابثا؛ عنده كان الذي 

اشانم،ملك، يعني حول، نسمت-' فلكل أوقات، 3، أتحبه ملك، رحل هذا ]١[ 
كثثرايظهر وهذا حوله، له واحد كل رجب،، ل والثالث، ربع ق والثانخ محرم ؤ، الأول 

راتب،،له ثهر كل واحده، ذهعه يملكها لا الإنسان الأف فالئواوس، الزوانب، سالة مق 
فإنالتجارة ربح بخلاف، وهذا ملكه، مذ حوله ايعثد نصابا ملك، كليا نةولت فهنا 
ؤيثاريمحع وصار محرم فا تحابا ملكا اله قدر فإذا للأصل، سعا يكون التجارة ريح 

هذايزكي فهل نصام،، مذ أكثر ناوي وصار التحاب هذا زاد ا-ثولا ئارب، ولثا به، 
دلا؟يتم لم يإن الرائد 

لأصله.التجارةثاح ربح لأف حوله، يم لم ؤإذ يزكيه ثعم، الحراب! 



^قضاه1همهمههاسمماصبجءنيل ٣١٠

محل

اينتمثوش.ثئالذي 
و\ذئص.(........,..............وا-فلإ لكلبيع بعوض يملكه أف يشرط 

إليه؟ممه هل نماُت، نصف ملك م الأل نصابا منك هائل؛ قال فإل 
اهولق لكن اشبماب، تكميل مسألة ق إليه لضّمه قالن، لا هذا فالحواب! 

زجلاأف مرض للتجاؤة، كان إذا إلا حولا، له جدد نصابا م1اكا كئإ إليه، يقمه لا 
علحوله يض له وهب الذي هذا ذقول،ت فهل اشبماب هذا له أووهب مترائا، ورث 

اتي،أو:تدئلهلإلأ؟

السأله.هي هذه ^?١٠، سدئ الخوامه: 
مثلاعنده ارز الإنلوأف مثلا فالعنم الحول، وب؛ن اشامحت، تكميل بين قرى وهنا 

الصائبق إليها تضم فإما أحرى سائمه اقري الحول أثناء ق ثم سائمه، شاه أر؛عول 
هذهالسائمة. ؤنتاغ التجارْ رح إلا جديد خوو( ئلتكل لا، الحول مسالة ق لكن فقعل، 

القاعدة.

منالحزل انعقاذ فيكوف ينوكالأجم، ألا الدزلة ي ا،لوظف قائل: ئال فإن 
الإجاره؟عمد حين 

أفجائز ولهذا شل، الثهث تأ إذا إلا راظ بمحق لا ا،لوظف لا، فالحوامج: 
توزيعكان ؤإف يوميا• لا بالشهر إلا ينهلى ولا ذللث،، أسه ما أو أويمال،، ينمصل، 
بمر•فلا الأيام عل الرائب 



٢١١اة)؛اب3كأةاصأرت( ةتأبالذد

عوض،بعثر تك لأيه للئجارة؛ يمر لم عيمه أو احتثاش أو تهبه مالكه هإف 
لأنه^3^،؛ زظ3يى يانع، ائوك أيه _، ظكه أنة وه \ص. أثب 
الأنتداءارمحترى يجزى فعله، شر 

نحل

ضالإو؛لآواؤكاةةمي،إذا 

أقواو:ثلاثه المالإ ق أف  IJبمص إذذ: [ ١ ل 
عوضشر طق فإف بعوض، مالكه إذا إلا للسجارْ يكون لا ايه الأول،؛ المول، 

فهووهأدثة، ا القاصير مول وهو ، ١١٠٥^إليه أثار الذي هو وهذا للتجارة، يصر لم 
حتىذلئ>[و0 يكون لا القاصي رأي فعل مب مالكه فإل بعوض، يملكث أف يفرط 

آحز.عزصا بثمنه ؤينري ييعه 

وعلأوبعثرعوض، بتوض كان مواء بفعله، يملإكه أف يفرط اله الئاق؛ القول، 
للتجارة.يكون للتجارة نواه ثم التجارة عروض مذ عرض له وهب إذا الرأي هذا 

متىواثه ياحتيار، هتبق أف ولا يعوض يملكه أف يشرمحل لا اثه اكاوث،1 القول، 
س؛البي لقول وأجثرا؛ أولا رجحئاْ الذي وهذا صار للتجاتة نواْ ثم ملكه 

يئونهِمرم.١^۶١ >رأءاتججول ^«رمبمثءة:
(.١٥٤والإنصاف)T/ (، ٥٦١٢ الكبم)r؟/ الشرح انفر: )١( 
كتابت لم وم)١(، رنم الوحي، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري• أ'مجه )٢( 

عمر؛جيبمتئ.حديث، من رنم)لإ'ها/هها(، الأء،الابالية، إن،اه نوله باب الإمارة، 
١(. ٥٦١٢رثم)للجارة، العروضإذاكانت باب الزكاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٠١( 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٢١٢

ستمن ملت ؛ aIjJSيهئ بلعه، إل بلعه مذ اسملت، واحده، فيهإ والقيمه 
ظامزهلكثث الأمان نمه لأف حقوالخ-ولا؛ لم بأمان اقراْ ؤإن بت، إل 

حقيعلم الأمان بنصاُت، التجاوة ضابخ لوبلع وكدللث، الئلعة، ق ئانترت 
ا>وودلكلا؛.

أراضعنده فلوكان ، الخوو لاهنخ الأجارة عروض ل الئلع تبادل، ت يعني [ ١ ] 
السياراتؤيزش ا-لخوو(، يشئ لا للتجارة بسيارات باعها الحول نحف وق للتجاؤة 

آحز؛ثؤع إل حولها الحول أثناء وق مع مذ يلع عنده ولوكان الأرض، حول ثم إذا 
التجانة،بتعيثرأعيان ثئتلم، لم والقيته القيمة، ي الزكام لأف الحول؛ يشيع لا فإيه 

وقللتجاتة أراض عنده كرجل الحول، يشيع فلا ^١^ بعرض لثس يامان ولوباعها 
حولها.ينقني فلا دراهم عندي يكوف أف أريد قال،ت بدراهم، الحول؛اعها أثناء 

كيلكوثديلهايامان الحول، لابمطع العروضبمضهاببمض هدافتييل وعل، 
بالقيمة.التجار٥ عروض ل تجب إما الركام أ0 والعله الحنلا، يقطع لا 

صلأبمأنبجفيالأمانتماما>لئالئائل:إذا فإف 
ثإثمن،أأف_ا، يمثه باعها ثم أقهر، يثة عنده وم٤ثثا أراض عنده مثلا يعني الأول؛ 

١^٤؟ئكمل حتى ثانية أقهر يئة ألف القه ي ثتتظر مولت فهل ألم،، المقة عنده 
الدراه؛يعل يمض لم انه ْع الزكاة وحنت، تنة للعروض ممى إذا فالحواء>-،ت 

أحرتم،•لوأبدلهابعروض أقهرك،ا بة إلا 
^١^؟ئهالأمحانةض:شئ 

البح.مذ الأمان حول، يأتد«ئ فالحوادس،ت 



٢١٣اةرواب3كأةاصأرة( ةتأو،الذة

قفل

موجودان،التجاوة ؤية والثوم الحول، يحال سائمه للتجارة ملك، إدا 
مئسقيمتها بالإ لا الإبل من كحمى الأحر يوف أحدحا نصاب الال ثنغ 

صحاليا شيها لوحود نصابه؛ وجد ما ؤكا0 وجتث، دلك،، بالع أوأنيع يوهم، 
التجاؤةركاة وجثت، يوهم، مثا قيمتها كحص نصاثٍ وجد ؤإف لها، معارض 
ثموصواء وهص. عر من القيمة بزيادؤ لزيادجا لنممراع؛ أحظ لأثبما وحدها؛ 
أ.لدلكل صا->جة؛ أ•حدحا مدم أو حميعا، -عولنإ 

بتةوتمت، لدتاس، وصار الدولة، تل من له منحت، أرض عنده ان إن
الحنلمنالإعرض:طموذللأ،يم،^مذابمثأمأ:شئ 

للتجارة.ليت، 

الأبان،من الصانم، يوف أوبإ للقية، نصابا ائرى ؤإن 
حولق عئر ٢ به اقري ما لأف الثناء؛ حم من الحول اوسد لالتجارة، عزض أو 

Jنصاص٠سائمه أو سائمة، ينصاصج للتجارة نصابا اسرى ولؤ عليه، يبن ثلم الركام 
نصاب،به ئاسرى سائمة نص،ب، كال قإل محتلمان، لأنج ١■^^؛ امءلإ "^1^0، 
المحاتةزكاة م ئدم إلزكاة، ض ١^؛ لأن ١^؛ ثيع لإ ثة هس 
لذلهورْ.الثوم حكم بش المعارص رال قإذا لقوته، 

وحمته، ^١٥٣حمته أي العشر، ربع زكاما دنهم، ٠^١ ةي>تتها الخنس آ ١ ت 
شلئ،،لا أكو الشاة والأو زئنه، ي هدا لكذ اض، من أكؤ المزلمؤ كلام عل دزاهي 

مؤخدبالأط



صضادل1قشصاسمماسنيءتبل ٣١٤

الأوص،وووعت النحل يأثمزت للتجاوة ثحلأ أؤ أوصأ انرى ؤإن 
تيثاقغزلكةم،لإلإئلم

3؟{'الواص ذلكأط لأف لأموزنيأ؛ النخل 
]١[؛.ْ 

معه

شل

مكاذ^^^1، ١^ لأن زرح، ص من فتها اووبجا عند الئلمع وتؤم 
١^؛اوو الإوءنمأإَتيِفي بمد يا زنا الثابمة، كسخاو خزق كنه 

ا.ف،وتكملضاباتياوةوالأيانا 
قيمةمن الزكاة وقمج واحد، حنس يهنا يالقيمة، يتعلق التجاؤة وكاة لأل 
اغبزنا لا.يالأيان، يالقيخة تظق زكاما لأف أجابجا؛ من لا \ذ)/ص 
الأمواوا}كنائر منه الزكاة وحنت فيه النصاب 

ثمزةزكاة ركاها ؤإذا النفر، ريع فيها لكاف محارة زكاة الثمرة زكى لو لاثه [ ١ ] 
أكثر.فهو النثر، تصم، ؤإما كاملا الئثز إما فيها صار 

شهرالحول تمام عل ويدمي ما فإذا الأصل، يئح الربح أف واصح هذا ]٢؛؛ 
واحدئواءُتاعللأم.

منقنرج ولا القدين من العروض زكام ثنرج ايه '، رالمدهب هو هدا ]٣[ 
اJهأخوطتثالث، لا القول( وهذا الأعيان، 

(.١٣٨(،وساة)ص:٤٦)١(اظر:صرا>فى)ص:



٢١٥اةاوابزئةاص1رة( ةت1و،الزد

الأعيافلأو الأعيان؛ ق تجن ولا القيمة ي تجن ١^^ زكاة لأف ولا: 
الوم،احر ق او عدا ويبعها الوم السلعة هذه ري مفالتاجر للتاجر مراده لٌت 
القيمة،ق الزكاة فتجب القيمة، التجانة عروض ل الثاجر مراد له، مراده ليت 

تيمجاؤكاةئاس
يكوذالتاجر محي الذي الماو هذا فهل الماو« من رربمريها ها: لو ألا 

الممزاء؟محي مرغوثا 

بالبيتمحدْ أويبقيه أوأمل، قيمته ينصف، ؤيبيعه فيذم، الفقير، يرعبه لا قد 
"اهالأزمحة.

١^٤،له ضثز لم الذي محدْ الكاسد الماو إل فظث محايئ، زى أثاث ئكا: 
ول.النحوي بإحراج القوو كان لذلك، اميئ،، فيكوف؛_^ الزكاة، ض فيغريئ 

نفسمى الإحراج الممزاء إل الأحب وكاو احتلمت، الأمور أف لورص لكن 
محدهالش التجاؤة وعرونحى م، ياجر رجلا لوأل بمي،■ منه، -مج فحينئل المال، أعيان 

التمرمن آحؤج نقول• فهتا الدراهم، مى أئر الئمر إل محتاجوف الفقراء وكان ممر، 
ولأي.القيمة من فالإمحراج للفقراء أنفع تكن لم إذا وأثا لأنام. 

إلبمتاج الففثر هذا أف وعرذ القد، من الزكاة عليه وجنت، شخصا ولوأف 
لا؟أو محور فهل له، فابجاةا أخزى أوحاجة أوغثالة ه ثلاخة 

س:لأةوز،لأنايأنمممموئا؛



احمدبذحنبلالإمام ص ض اه1هم ض اسق  ٣١٦

زمإالاص، زلكة مأيهت اس تممثق لأي ١^؛ ج زلكته زقدث 
لأنحووق؛ أو عم مذ ثاء ما عنها وعئرج ،، iijjjحنائه؛ اثنايس، عل واد 

•همعاس1ااو

محل

مذوحصته المال رأس زكاة المال رب قعل المقارنة مال عل الحول ثم ؤإدا 
موتهمذ لأي ال1ل؛ مذ إحزاحها وله الأصل، حول الربح حول لأف الربح؛ 

كدينه،عليه فتحهسعبا عليه، واجبه لأما نصييه؛ من وجنبها يسببه، وواجبه 
ضنؤئالأو،صنيةالإاوا'و

شيئا؟«ها للث، أفري أذ تولكني فهل زلكه عندي للث، إة يقول؛ أف له وهل 
عئدك؟ل ام الزلكة مذ ل فافني ١^ ي \ل ]حج أا م، نيقول: 

به.بأس لا جائز هذا الحواب! 

الذيلكن القصة، مذ ثاء وإ0 الدهس، مذ ثاء إذ تزج يعنى صحح، هذا [ ١ ] 
اوينحاجة إل بماج وهو دينار عندْ لكن إذا لأيه هوالقصة؛ الناس عامه ينامحس، 

أذبالفقمح ١^ أو فالغاJن، بمزي، P تجرف أذ عيه بمل؟:شق uذا دز>ا 
القصة.أي الورق، مذ الزلكة عترغ 

رأسبن ^، فه المصاريب المال مذ أحرجها إذا أثن هوالأول، الصحيح ]٢[ 
أعطىرجل فهذا الضارب، لخير الريح مذ ئنا لو لأثثا الربح؛ مذ وليت المال 

الالرأس زكاه ١^ رب فعل وربح؛ حا قام بيا، واتجر حذ ال! فألم، مثه فحصا 



٢١٧ممبسة)بمبزئةاص1رة( 

انال؛من نحورإحراجها لم أوجبها ممن وجهان؛ امحاريب حصة ركاة وو 
متودي؛يس، حز عمم من ولتسعإماجها المال، رأس ومائه الرج لأف 

'•١٧١٤١مى ؤإحراجها الركام وجوب، حكمه محمى 

المالرب عل صار ألما عشرين ربحت ألف مثه أف قدزثا فإذا اوبح، من نصسه وزكاة 
المال؟رأس أومن الربح من نحرجها هل الأف نحرجها أذ ط آلاف، وعثرة مثه زكام 

ألما،عثرين عن لثمن الربح من ولوأحرجها المال، رأس من نحرجها نقول؛ 
بعمسعلن ال؛كث1و اجره لأف الهثاو؛ أجرة بخلاف وهدا العامل، عل الصرر وصار 
.Jالا

اشابسير لم الربح لوأف لكن اشاب سالا الربح ْع لوميع مائل؛ مال فإذ 
زكا0؟فيه هل 

^^نأنبمأا>ليإذاجس،سم
مفوٍ،بعد الصان، بح حتى زاد م يرد، لم أقهر ستة وبقي يصاب من أمل أعطاه إذا 

اثوأنيلمناث،م.يقأشهريكوئ 
لا؟أو فيها الزكاة نجن، هل حلاف؛ فيها اأصارد_ا حصه [ ١ ] 

نجبمال ربح لأنبما الزكاة؛ فيها أة صم لم وهي الحول ثم إذا ايه والصحح؛ 
الثّولعهد من الماس عمل من الفلاهئ هو ٥^١ ولأن يزكه، أن علمه تجب ركايث 

هلم ربحه، وس منه أحرجش ا،لال ق الزكاة وجثت، إذا أقه اليوم إل ءكهأصْؤقلأم 
ي؟ثن أومحج المال ثن محج 



اسقضاه1نيمه4الإئماسبجينل ٣١٨

فة!.  Jlilمس من كمج أي والظاهئ الخلاف، فيه ذكر ؤتذاقه المؤلف كلام 
أحرجالصحيح القوو عل نقووت ألما، بموئ ونبح أف، مته المال أصل كان إذا 

الماو،لرأس تابعه لأي الزكام؛ فيها تجب أي فواصح عثزْ أما وعتريى، مئة زكا0 
المالالمقارب،هدا علالمولالراجحواجأأيقا،فقول: العنزهالثانيهفزكاتجا وأما 

الموجود.من الزكاة أحرجنا الخول حال فيهكثإ 

قاأقاربا أم وعترين مئة عن تجرج الالكا هو هل الحاطن، قائل: قال فإل 
١^؟

الزكاةأف ١^ هو، أوأ-؛مجها أحرجها، المالك، قال سواء فالخوابؤ: 
الأحز.وكل منهإ: واحد لنكل مثلا ويقال والعشرين، المثة ل تجن، 

اكاوتوحصه المال استقرار الزكاة شروط من إف مكا: نحن قائل: قال فإؤ( 

الأفم لمر يدري، لا ا-قنل مل أيه صحيح الأف، الخول م لا، فالخواب٠: 
م1تقثه.وهي الركاة فوجتت، الخول، 

حصته؟هزوإ  ١٢يزكي لا التي الصورْ هي ما ؛: ئال؛IjJفإذ 
يكزما هو الصحيح لكن الحول، لوثم حتى مهللما يزكي لا ' الدهن،ُفالحواب،: 

الثاق.الوجه ق الولم، 

٤1 والإضاف،)م (، ٤ ٦ ٥ الفروع)م انظر: :١( 



٢١٩ات)بمبزىةاص1رة( ةت1بالزة

محل

معا،3ا-؛محاها زكاته إحراج للاحرل الشركي من واحد كل أذل نإدا 
ِقموكله الوكالة عن اُعزل لاثه صاحبه؛ ثصيب منه، واحد كل محمى 

علمالأول، ثصسب احقا صمن الأحر مل أحدمحا أحزحها ؤإل الإحراج، 
ه.زمنائكلمهف..ب..................

القهعل هي هل فالزكاة ذما والقارب ئنل، ١^ زب كان إذا قائل: قال فإذ 
فقمل؟وعثزة 

صاحبه.عل الزكاة فإة زكاة عليه ض الثر,ك كان إذا نني، فالحواب 
المحامبة؟مل ا-قنل وحال المقارُتا ربح مال قدر إذا ءائلت قال فإذ 

حتىفهوكالتاح ميتة بمبمى لم دام ما اأذاربا يظهرأة الذي ءالحوابت 
ثصيبه.يزكى ولوتحاسبوا 

المال؟بميئوذ الثنة حلال أنك عل اةقوا لكنهر مارأ امحازف نائل: قال فإذ 
الحولتمام قبل أجد ؤإذا يركى، أذ فيجب يسموه لم أقإم دام ما فالحواب؛ 

الأحر.عن وامصل مالكه، أحده ؤإذا ماله، إل فهويضمه 

وخدةالئ;لح لكن اشاب والئثغ:اقا اذل رأز هذا قائل: ئال فإذ 
التحاب؟

للأصل.تبع اوبح لأذ حصته؛ يزكى والذّاربا فتركي بمر، لا فالخوابت 
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ظأنلأبجإذاقا:م؛^ىزفيتيبيلإمُايكو، 
^؛١'.لألاآأواك 

فضل

مثؤارح وقيمته الحول محال دنهم، بمثى يلتجاوة شمصا اسرى ومن 
الحاليأحدْتي الئفيع لأف دنهم؛ بمس الئمح وياحد0 مئة، أرع ركام معليه 

يالثمنرده عتا بؤ وحد مالؤ، زكاْ لأما اثئري؛ عل وزكاثة الأول، باكمن 
•المقري عل وركايه ١^؟^، 

يوكللا أف والأول الأئصل نقوك الحاو هده مثل وق الأصح، هو هذا [ ١ ل 
ذمهأبزأ يكون الأول، يدع ماليي الأحر احدمحا وكل إذا لأيه الأحت؛ منهها واحد كل 

الأصلمى ءنقوو(ت مضمن، بواحمت، ليس ما أحرج فمد بعدم الثاف أحرج فإذا الجمع، 
أحدمحاثزكلالآ>فقءل.
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يديه

ا

؛|سءءسهبماسء^^^

 Xء أX

اممب.وتؤو مزص عتز اتى نوى و ئنبم؛ كز عل واجأ وص 
ضائاللإثائوكرسامح، زالاكز، 

الصغثرعل بث مذ صأع نمحس بؤ الناس معدو ثمر، مذ صاعا أو م، مذ 
ا.•؛!؛؛١ مممق ١^٠٨^٥• إل الناس حروج بل يودى وأمرأف والير، 

تيهاام الزكاة يض: تنؤ؛ إل الثيء إصامؤ باص بذ هدا القز: زكاة ا ]١ 
ولأوعبدا، حرا أويرا، لكف مغثرا منإ-»أ، كل عل واجأ وهي رمضاف، مذ الفطئ 

٠، ٦٠٥١إل الناس حروج مل ئزدى أثرأف الؤي. أف يهبممحا؛ عمر ابن حديث 
بمدمزق لا أية عل ذلك فدو الصلاة، إل عه-ئجوا أف مز العيد يوم ل ت يعني 

قال:س ١^؛، لأة محن، لا فإما تدر بلا ١^ يمد ما إل أيثا إذا وأنة الئلأة، 
طمظؤأنثنالإؤنئٌ«رأآ.

العيديوم ويمد العيد يوم ل الصلاة يمد إما قيهمآقت: الفقهاء مول وأما 
صعيف.قول فهدا حرام، 

الزكاة،كتاب لم: وم(، ١ •  orرقم)الخطر، زكاة فرض باب الزكاة، كتاب الخاوي: أخرجه )١( 
عمرابن حادبث، من (، ٢٢رقم)٦^٩! ايالمن، عل الخهلر زكاة باب 

رنممردود، فالصلح جور صلح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري: أحرحه )٢( 
رنمالأمر، صلJاتا ورد الباطلة، الأحكام نقض باب الخدود، كتاب لم: وم(، ٢٦٩٧)

•جنبمءآ عاتثة حدين، من (، ١ ٧ ١ )٨ 
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عنسدئايغذ لم لو يعم، يلنا• العيد، يوم مبل اشوها إدف مائل• مال، إذا ثانيات 
محابجاموس،لكذقوقئهدا إلا 

أويوميا•محوم المحد محو إحراجها بجوو أثث عل 
لأيةذلك، عل نص إثإ ثعير<ا من أوصاعا م، من ررصاعا ونوله 

نْ؛ه^بمئسعد أي حديث وق الشعمُ، ؤإما التئر إما العهي• ذلك ق نؤتئم ءال_ا 
«o\S  ^الئّلإوومد ق ؛؛ ١١ولم؟ض ؤالآط١١٠ ن\ي ١^طنانثا

فقدالربا حديث عليه يدل كإ موجودا كان ؤإف منتثزا مائعا ممرا قوألألأْؤئم 

إنالاكاس، عائا ئوءا ليس لكئه ثاللإبامح«ُأ' بالقصة والفقه باائ.ما ر>الدهن، فال: 
أعيانا،لقصود فهل والأئط. والشع\ئ والزبيب ١^٠.؛ ت فمهل الأربعة هده العام قومم 
ابئز؟أواكود الأفة هدْ 

امودابض،أىأنئئكانثناتالالماسأيأ،فالوهمضأئالأ-زالخواب: 
حتىلامحزئ مإثه هوللهائم ؤإثا ولاياكلوثه، لايمايويه التمروصاروا عن عدلوا 

الأفأثا الاس شام أنت عل بماة الحدث ق ذكز إنا لأنه الحدث، ق ^١ كان ؤإذ 
أوالدنةمثلا كالؤز الأصناف هده سوى يطعمو0 صاروا الناس لوأف وكيلك فلا، 

الزكاة،كتاب ومسالمت (، ١٥١٠)رنم العيد، قبل الصدقة باب الزكاة، كتاب أحرجه )١( 
سعيدأي حديث عن ، c١/م^٩٨٥رنم)والشعثر، التمر من السالمن عل الفطر زكاة باب 

الخيري.بمه.
من٥(، ٠ ا/  ٥٨١)^رنم نقدا، بالورق الذهب وبح الصرف باب السائاة، كتاب عسالمت أحرجه )٢( 

هؤمحئبمثئ.الصامت بن عبادة حديث 



٣٢٢اة)وابسئاص( ةت1بالوة

يآرمتهممتة، مسلم و%نئ للحم، يقسه؛ عى اقكاس_ا عق وتجب 
بطرتن؛1>.

روجهأو عد بكلم لكل ظن ته، أحد عل ولا لكي، عق نجب ولأ 
تلزمملم ولكة، زلأي اكلوة« رربن لقزله: ف>مح؛ تجنج، 

ص.

والمشلاُ•بلحي الضر؛ عل وتجب 
ثئينطئعث؛محيبجا.

ص،تمي1>ابجاة؛

باللحمإلا ُللومضهفيمحلأتثدوف نجزئ، فإي طنامهن مي الأماكن عض بق 
اللحم.مى يكون فاثه 

واشر«رالصغير ررعل عمز! ابن لحديث الصغير؛ عل محب [ ١ ] 

حدين،ي لأيه كثة؛ المعي وليس المش يعص المراد ااوادش،ا ! ^٥١٥وقوله 
وشمهوالرقي، اللص تى للصائم طهرْ ه الس ررمرصها ^؛^١: هماس ابن 

لحقل؟الدي اهن أي يتام((رأ؛ 

حصل.الذي هو الثاف اُبمواب• 

الزكاة،كتاب لم; وم(، ١٠ ٥١٠)رقم اكلر، زكاة فرض باب الزكاة، كتاب اوخ1رىت أحرجه )١( 
عمرابن حدث من (، ٢٢/ ٩A٦٦رقم الملمى، عل الفهلر زكاة باب 

بابالزكاة، كتاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفطر، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
(.١٨٢٧رنم)الفطر، صدقن 



اصضاه1نينيصاسممأسبجضل ٢٢٤

أ.ا-إك؛نل عن يزج ظ^بمنئلكوا عثنال لأف 
ن\لثأوثئ  juلا ابمد لأة هزه ف قنوم بدا الكافن نلك ثإذ 

لكفت•

لكو jjكأ فهزثة، نثده ينزم الطهزة، أهل مذ اي فطرية؛ الثيد عل وعئة• 
أشوا؟،.

محل

المممهلأل ص1غ، وتلتة العيد يوم عتاله وممه ممته عذ مصل أف أحدمحا؛ 
وققظ:ئنيأ. ر)ابمأبملئإ« البت:  Syiبما؛ الداط كحث أئأ، 

السمدي.رواه سوو<ا ااواندأبمخ 

أوصاصن؟صاعاواحدا محرج؟ فكم الحنئن عن بإحراجها هملنا ءإذا ١ ت 
يوصفإثه حمل عن مات إذا الفرائض! ق قلنا وقد اثنان، ائه احتإل فيه الحواب! 

قوملاJخالوق خق ذاك أف ١^ فيقاو: احياطا، أوأنثي ذم ٠نإنث ١^ له 
واحد.حت؛ن عن إلا محرج فلا الدمة براءه والأصل طه فهوحى هذا أما الاحتياط، فيه 

^^نأل:ثكاسم؛إذإل]آ[لكنهدْ 
يكزكا م، إزالة عل م الكاي عند أندلإ ؤإذا مغ، لا الكافر عل اكلم ثع 

اانال،اءُفيكتاك،ض.



٣٢٥ةتاسامىة)ئبسهاسو( 

ثلزمهبمن بدا آحر، محصل هإل مسه، عذ أحزحه واحد صيغ ممل محإف 
و\ثظيجننؤ.لأي اش؛ ساء إل بابه ق يدكئ عق بقمته، ١^١^ 

ووايتازتصه صيع، بعص ممل يإف 

١٠٠منه يأمرمحاتوا مئ\كلم ^١ ٠٠لموله إحراجه؛ يلرمة إحدامحا؛ 
مص.مأك ١^١ ة5دلك فطآية، مئة و* العد , مص ، llJLoوُ لأئة ٠ عانه. مممأ, 

بً سف 
عيهكنن يومه، ئلز ض المن به يودي ما عدم لأثه يلزمه؛ لأ واكاسهت 

ممشبج:ضاوواا.
ثضثق،خقآدِس لأنه قاوة؛ ئدم يه، ، ^١٢يئن ضاغ شل ءإِل 

اiطاهلأ?ه ١^'؛ ممي ءإذولمظالإ،ه أزق، هكاذ 
اشرعق يوجوبتا لثاكدها وحوتيا؛ الدين ينغ ولا به• يطالب لا ما عل ممدم به 

غيخوي.من 

تحل
الفعز؛لتلة من الشمس وهوعئوب الوحويت،، وقت دحوو اكاف. الئرط 

يكونودلك وتناده من الفتن ركا0 اممه رمول ررمحرصن عمرت ابن لمول 
الئنس،■•■•■•I.•••■■■•••••...■.■••••.•••..•••••••.•...................مروهمب 

لأدمق،حى هذا لأف محرجه؛ فإثه صيع بعص شل إذا وأيه الأول، الأوب ا ١ ] 
اسهليغ.ما منه ترج أف فوجب 



^ضضاه1همنيصاسممأح4دبجضل ٢٢٦

محسممأنأبجبماي،أنشا
هعثهمايوا ثم عنده وهز عريش ؤإف فطرتم• ظزمه لم العروُب، مل 

الظهار.كئانة هآطل ق تجن لأي 

فضل

إعناءاآمصوذ  jSTjللحم، الصلاة؛ قتل العيد ين؛ إحراجها والأئصل 
ادوم«اتيه:محىاضاضفيضا لثزو العيد؛ الفماءضس:ن؛ 

لإلكله، ام و له؛ إعناآ الصلاة مل إحناجها ول مصور. ن نعيد رواه 

منلأكثز عج1ها نإل فيه، خا الغز هبمصل أوبمصها نمى أبا الئاهن ؤاة 
العيد.باثئود:ز؛ \ذبو عذلغا ملأ الظاهنأن4ُظها لأف جز؛ ذَلاك،م 

وأجزأت-محووالأمن، لمحالمتؤ الإحيار؛ ثزك الصلاة عن أحزها نإف 
اكنى.بمفىامئتلأثا'ل
ُ .ِْ. بالدحول.ولست، بالعض. الع؛وه t ١ ت 

حشتممتها عاليه نجث، لا إثه النمما١.تجت ق قالوا العض. مسألة ق ئايوت قال فإذ 
تنiلمصقا؟

هاولأتبجط فلا، هدا وأئا الأسماع، تقابو ق الكمه لأف ممي؛ فالخوان،: 
الدخول.

أداهارايتي قالت رمح؛هلبمي؛اصريح، عثاس ابن حديث، لأف جدا؛ صعيف هدا ]٢[ 



٢٢٧اةروابهدتتص( ةت1بالزد

المصاء؛ولزمه ونه، ص الواحب الحي لثأحمْ أنم اليوم عن أحرها ؤإف 
كالدين.وقته موات ينمط ملأ وجب، ماو حي لأئة 

ا.ر الصدئات(( من صدد4 لبي، بندها أداها ومن ثموله وث1ه مبير الصلاة هتز 
بعدأ-مجها ثإ لوأحزها وانه العيد، صلاة عن يأحترها يئرم انه ت فالصواب، 

اممه.إل يتوب حتى أج ؤيكوف الصدمات، من صدمه فهي انمد صلاة 

أدائها؟مى يثثكن ولم متأحر ومت ي إلا بانمد ينلم لولم ا0ت إذقال فإذ 
عذر،فهذا انمد صلاة بند إلا بالعيد علم وما الم 3، أوكاف عذر، هذا ملنات 

لندركان فإذا قش، ولم الخلأة ء لإخراحها أندها قد أوكان 
بأس,فلا 

يومإن،ثن لأكثز إحراجها ينجل كان بجودإذا لا إيه مووت هنا قائل؛ قال فإذ 
وكاذايام ثلاثه ياتيه كاف الثنطاذ ®أف من رمح.بمته هريرة أتجٍ( حديث ق مومحر فا 
الفطر؟ضيقه كانت أبا الظاهر قالوا: ه«رى افه زئول يقة ضم 

إثإللفقراع، وكيلا ليس الثس-ول بأف — أعلم —وافه عنه محاب هذا فالحواب: 
ولأئنفإلالفقراءإلأفيجما.نكيل 

*ء أ* 

بابالزكاة، كتاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفطر، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداود! أحرحه )١( 
(.١٨٢٧رقم)الفطر، صدنة 

(.١٢٣ رقم)١ شبا، الوكيل نترك رحلا وكل إذا باب الوكالة، كتاب المخاري: أخرجه )٢( 



صضاه1همهمصاسمماسبجءتبل ٢٢٨

محل

بإنثادْأنوداؤد نوى ج ع؛وْ؛ ولا نصالت، الغز لوجوهنا يشرط ولا 
صاعاالفطر صدهه ررأدوا محاو: . ١^ وئوو أو أسه، ص صعثر، م بن نثه ثض 
عثبخمأما أوهقثر، عى ممئدك، حرأن صمحرأوير، امح، ثل ص برأومحئح مى 

يزيدلا مالأ حى لاؤث أغطى٠٠ محا أكم علته اف فيوم' وأما افه، محري 
كالكماتة.اثناب، وجوبه لب يشرط ذب' ، ائاو بزيادة 

نخل

روىة المسلمتن؛ من موته يلزمة من قطره لرمته يسه ذطرْ لرمته ومن 
وا-لئئوالكتم، الصمحر عن الفطر يصدقه اممه. زئوو راأمندا هاو: عثز اثن 

لأفعبدْ؛ وروجة وعبدْ روجته محرم الرجل عل يجب محونوذ® والمد• 
ممتهزه.

يزنهإلإ والملائ، المنم،، يحق ين، لأن؛ثا فطريه؛ هعيه آبق عبد لة كاف مإف 
هد١^ كقمل ؛١٠^ ودلك، مكاثة، يعلم أف إلا عنة، يعطي ولا أحمد؛ هاو الإبايى. 
لرمهدللث، بعد حتاثه علم هإف الشك، نع الفطنة تجكا م ارثي، أو مات، 

وهال،ضمتها. ثلزمه لا لأئه هزنجا؛ ثئزمه لتر ثأشز روجه له ، LjIs"ؤوذ 
لزوجتهكاف ثإل الأيق. عبدْ فطرة الثني يلرم كإ هط_زمتا ثلزمه أبواظأُتإأ 

ثمأ^لزئهققئهيشهبجJه.



٢٢٩اةراابستتص( ممبالزك

منواحد كل وعل ممتة، علثهم لأف فطريه؛ ينلنهم لسادة العبد كاف وإو< 
مدرها.فتمدرت لها ئابعه لأما ثفمته؛ مذ يلزمة ما بمدر فطرته 

كتكمارةد^SمLلإا موجب طهره، لأما كامله؛ فطره نيد كز عل، وعنه؛ 
١^١؛.

ماعق ث0 وعق عليه هفطزيه حث ضمه ومذ 

وزوجها،>ثئدها عق ممتها اش أوالأمه أقاريه، مذ اد؛؛ن عل ممته ومذ 

عليهعذأخمدأف مالمتمبم.وص نهززمصال ماُه محص يموثه ومذ 
تمونول«.ار؛لمن مزنه: عئوم ق فطنته؛ 

وخملا"قتتعقلاثلزمهممته. لاثلزمهفطزيهكإ انه واحتاوابوا-ئادس،ت 
يممحا،ولم العروب عند ملكه ومذ الآبذ<، عل وجوبما بديل المويه، يلومه مذ 

ماJه.وقد المود_ج مل أوأعتق ٠^١^، عثذ وتموطها 
قفل

كاJتؤإل كالمعدوم. لأثه مسها؛ فطنه معمل ووجها اش اأومرْ وعل 
هنجي ق لأف ف>بجا؛ نجث لا أذ زمحل ^^،، ثئا قل ءفطنبا أته 

^٧٢؛.زالثLJ ١^ كانت لن كإ قنقطت، تجز الس 

يملكه.ما قدر منهم واحد كل عل أل الأول الصحح [ ١ ت 
فهلزما،محرج أف الروحة عل تحب فائه منيرا الروج كان إذا ائه الصواب ]٢[ 



اصضاهامهمهعابمماسبجضل ٣٢٠

توجهان هميه إدنه لعير يمسه عى محأحرجها عيْ فطرته لزمت ومن 
كخا:محزمحمحناه.

مذإدن بعثر إحراجها محزئ ملأ عثرْ، عل تجب لأي تجزئه؛ لا داكاف• 
ائاوارؤ-متظلإه،كزكاة 

محل

ووىولما عنر، ابن -ؤديث محرج؛ ثل صاغ؛٧ الفطرْ ق والواجب 
ممر،مذ أوصاعا طعام، مذ صاعا ء البي رض ثنيها,ف 'رثثا همال• نيئ ابو 

وجاءتهلناجاءمعاؤثة زيمط، أوصاعامن اقط، من أوصاعا شعثر، أوصاعامن 
ؤإأحرجه أزاو محلا نعيدت ابو مال مدين' يعد"ل هدا من مدا اوى مال،• السمراء 

هدملأف ئومزا، زنيها كان ولو ف>ي عليها نجن، الززخه أف الئق ظاهز إة بل 
عنه.متحمل وعيثْ شه، الإنسان عل واجته زكاء 

والدةبه لووغ لكذ هوالإنساوثسة، الفطر زكاة بإحراج هدا وعل 
^ق،يافأ>جطيفلأإش.

الآحر؛عن ونمط ذمته بريث، يشه عن أحرجها إذا أيه الأول،، الصحيح ]١[ 
ومحث:ثغثلساJبظ، الخاطنخحاأئلأالإنلأة 

باحتلأفبثتلفن، العزف، باعتار ^؛ ٥١١وهل صاغ، الفطنة ل الواجب ت'اا 
وسلم؟آله وعل عليه اش صل اي صاغ هو \مذأ أف أو والأماكن، الأزمان 



٣٣١اة)بابسئاص( ةت1بادند

^^^^١٥٠١^،الثّوو( وصخ س، اللمي صخ ص العلياء عئد المشهور اُبمواب• 
وأربعوفكتلوان ا-ئد~ "يعني الرنين الم بن لص عندنا، ادروتؤ ١^١٤ ثى أض 

البثمن غراما وأربع؛ن كيلوين سع إناء سخي أف هدا وكيمة ذللث،، عل ؤيماس غراما، 
ثعيثلا وحينئد البث، سوى ما يه فكل نلآْ فإذا الإناء هدا ل فتصعه ا"ئد الرزين 

١^.لأ الخيأ مدانة ، ٣١لأة بالنزن؛ 
ئموننلموة، ام الرنين او من غراما وأربعتن يلوين سع إناء محي يعنى 

أوأحثالبث مى أثقز كان سواء صاعا، فيكوف ّني،ء، كل، مذ ويملموْ القيامحن،، جعله 
الك؛او،اوز،:دلأ أ0 ننهي كنا الاس، بعص بمهد ما عل ليس الم، وكظ البث، مذ 

الصحيحالكيل، ولكن الخث،، مامك ما يثير المكياو قوى يكوف حتى عليه ؤقزيذ بملاه 
فهدافوثم، بجعلوئه الذي الثنيم هدا وأما الصاع، وررءا~ ~أي مسح عل يكوف أل 

•الأصل ص وليس عني ميء 

والأقط،والربيب والشعثر والتنر الم مذ يعني هرج* ثل ®مذ : ;^١٥وقوله 
٠ءر"ر مذ أوصاعا طعام، مذ ررصاعا اقدري سعيد أب حديب كلام ي وهتا 

راءطعاتا؟ئنى،س)أز(؟

لوجهم،تدرأو( أش أثه الفناهئ 
مذمحاها ام،: فيكوذ ١^، ها الرادبالطعام قالوا: الضاة أة 

الزكاة،كتاب ومحساومت (، ١٥١٠)رنم العيد، قبل الصدقة باب الزكاة، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ ) 
(.١٧؟/ رOAرقم واكيثر، التمر من السالمن عل الفتلز زكاة باب 



١حعدبذحتيلالإمام ص ي ،^ ٥١ظى المميق  ٣٢٢

قولهذا وس، من ^ ١٩أو?،أقط من صاعا أو سؤر من أوصاعا م من أوصاعا بث 
الحديث.هذا عل ثكلموا الذين أكثر 

هنا)أو( وأف ينده، التي للأربعة شامل هنا الطعام إ0 ةي-لت اكالت الوجه 
الصحيح!الحديث ق يوله ونظبوه طعام، كلمة ق ايجمل مبيم أي• للممسيم؛ 
نن١^١ عكه أن كثاائ،، j أزأنزقه لكيلأس، م انم كل >اأنه 
ءندكاار١؛٠العيب علم دهِفي أوانتاثندت، حنمك،، 

ممابهل افه أئزلة ما لأو ررشثخمثك<ا دولهت ي المجمل شيم هنا ذزأو، 
علمق به استأثر وما منه، به نمى ممد حلقه من أحدا علمه وما ثقته، به نمى ممد 

بهثقته.سثى ممد محده العنبخ 

وستاأيه ذللث، ؤيزيد وهوأربعة، بعد، فيإ ذكر هوما الطعام فيكون هذا وعل 
اليي.عهد عل تحرجها رركنا آحر• بلمظ سعيد أي حديث من البحاري محح صل 

هذايمثز وهذا ا والأقطاار والزبيث، والشعم التمز طعامنا وكا0 طعام، من صاعا 
بندكذا٠ من *أوصاعا يوله! أ0 عل أحتاره، ١لذى وهذ١ بين؛الأربعة، الذي اiجمل 

المجمل*أوبيان المميجم به يراد طعام® من ررصاعا هوله• 
ألحدكل U -^١، قوأقالآصمُ الئّوو اووض أف أيصا لذلك ندو 

ولهذاولأمام، طعانا التإ فصار الةولحُت،،'وةنا.لإث، بمةصجاءلإ، 
(.٣٩١/١)١(أحرحهالإuماحد)

(.١٥١٠)رقم العن.، تبل الصدقة باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 



٢٢٢اةراابسهص( مم،د،الذد

مدينيساوى هدا من مدا ررأرى )،؛ ١٥المدينأ وجاء الخلامه، ويول ;?.بمته معاوية حاء 
ءكه\ئثآؤئم\لثّوو عهد ق الم أو عر يدل ^١ ٠ ثعيا<ر مذ مدين~ ~اوينيل 

شائنا.ولا ممود1 ليس 

طعانا،ليس والئلأ شام، والثم شام، الم الحاصر وقثا ي يقال: أذ وص 
طعام،اثة عل الأقط يأكل ما الأف الباليه حتى كيلك، والأقط طعاما، ليس والزبسس، 

الأصناف،هدْ ملنا: بالمش الممْ يلنا: إذ باللفظ؟ أوالعمْ تالض ااعيرتْ يقاو: فهل 
حال.كل عل تحزئ محلنا: باللمثف أحدثا ؤإذ تحزئ• لا الأذ محوئا ليست، التي 

حتىس إذا إلا محزئ لا ^؛1 محنا: باللفظ محنا إذا أيقا هدا عل رص 
صإذا إلا محزئ لأ فإنه مي، كائ الاس عند وأطبم، الاس عند أمحمل لوكان 

؟٣١هو فا الأصناف. هالْ 

ماللئ،الإمام ثص ولهدا بالمش، العباه أف نرى فنا الأرجح ابواب• 
الإufوكدك ^٢٠،  ١٧لأ:اكله نن وأثا لنكانوا:اكلون4ُ، إلأ محزئ لا ١^ أف 

لا؟أم محزئ هل يوكل لا كان إذا الأَتطرآ' ل روايتان عنه رحمذآمئ أحمد 
يمعامهاالأمور ق العسمء أذ الفقهاء ولاسئا ،اء العالعند المعروف، إف ثم 

الزكاة،ئاب، لم: وم(، ١٥٠٨رقم)العيد، ئل المحدقة باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه ا ١ ل 
معيدأي حديث من )هم؟/ما(، رقم والثعثر، التمر من الملمتن عل الفقلر زكاة باب 

ه£أن.الخدرى 
)أ(اللونة)ا/اا،*ا(.

(.٦٦١/٢(،وصهم>٨٣/٣(،واض)٢٤٧/١^ص)انظر: )٣( 



سقاضاه1نييصالإئمأسبجضل ٢٢٤

أوأقطاأووبيتا أو٤^١ ا شم كؤنه ق ا-محم به يعلى معنى لاثغلم ونحن بألماظها، لا 
لهم.طعاما الوقت ذلك ق كانت أما إلا معص له ما أو^١، 

ررئرضومرجنا• الصحيحم ل عمر ابن حديث عليكم ^ ١٥قال فإذ 
ُ.ثعثرءر من صاعا أو م من صاعا الفطر زلكة اممب. رثوو 

أمازمحا الزفت ذلك و والشم ١^; لأة جاJا؛ ظ ٠اjا أن ا.ثوان مما: 
ذلكق الدينة أهل لأف والأقط؛ الزسب عثر ابن حدث يدكرق لم ولهدا الطعام، 
سبيلعل والثم التمز الثز. فدكز والثم، الثئز هو الثئيس طعامهم الوقت، 

يالمعان،•المْ أف المقهاء عند هومعروف وكإ التنين، سبيل عل وليس المثاو 

الثمرإلا نحزئ لا يقول،ت محقا ظاهريا ل،كوذه قمحذآنيئ جرم ابن عند ولذلك 
سعيد.قهأي حديث، و أنه مع غريب لكنه عيرخار٢'، محرئ ولا شل، والشم 

دكزالزبين،والأقطام.

إليهدم، بإ أوثأحد ذلكر، عل الناس وثبعه لآ.ةن معاؤية قال بإ وأ-حد وهل 
سعيد؟أبو 

الزكاة،كتاب، ت لم وم(، ١ ٠  ٥٣رنم)الفطر، زكاة فرض بابط الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
.٧٢سإ وفم اللمز، عل الفطر بابزكاة 

)آ(ادءل)أ/؟>ا--آا(.
الزكاة،كتاب الم: وع(، ١٥٠٧رنم)العيد، قبل الهدنة باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

الخيريمعيد أب حدث من (، ١٧/ ٩٨٥رقم)والثعثر، التمر من اللمن عل الفطر زكاة باب 
.محن.



SLهتاب  S^I ( صدهن باب )٢٢٥اضلر

ؤزلأ}محزتئ لإ الأزبمة \ؤني ثذْ ء ميز زنن 
تغن؛م أن موتئ نزاءٌلكنش أخزأة، أخزخ ذ4\ ظها، اثئوص لأي 

او.لظاهر 

والئعثر؛الح-طة مى والثويق الدمحو وقزئ 

الظاهرلأن سعيد أبو قاله بعا يأخد أذ الاحتياط أو شك لا الخوابت 
ا،لقصودولوكان القيمة، ق ختلمان قيأئو'ْأئيم اومحول عهد ذ والشم التمز أف 

أفالمسالة: هده ق فالصواب مثلا، ثعي مذ يعادله ما أو ممر مذ صاعا لقاو: التقويم 
االصوارسا.أقرب الصاع~ إحراج وجوب ~وءو لأ.بمثئ ممد أبو إليه دما ما 

اواس^٠!، ٥٤رث،ا الممدير، ي الناس محتلما لا أي، وهي عظيمه ^٥ فيه وأيصا 
ؤيقول:آحر ؤياق الشعر، مذ صاعا يساوي الر مذ صلمع ثلثا مثلا: ء؛قولا لتقدير ال 

صاعاأحرج ملنات فإذا الأمه، فتحتلم، اشر، مذ صاعا يساوى الم مذ صلمع وبع لا، 
اكتمنا.أوالأقط أوالسعثرأوالربب أوالم الم مذ 

محزئأقه معاؤيه إليه ذم، ما احتار ثتميه ابذ الإسلام سح أف والغرم—، 
المرُمذ م نصم، لفطنة اق 

ئ؟أو أزثئه يكز ١^^٠ [ ١ ] 
أوثعمأوممئ طعام حمته، صارُت، منمملأ جننا الطعام أف اعتمإلما إذا الخراب: 

زيين.أوأقطأو 

(.٣٧٢العلمة)م/ لاخيارات ا '



سقضاه1هميصالإئماسبنءنيل ٢٢٦

ه1ن .إلأءثاةامنم،٠٥١ررممغيتيزضو س:
تقال ثني، ثان فه ئك ثم ديق، من أوصاعا رييط، أوصائامن ئعر، من 

مح؛س،بخالتئخث،محاء4ا'و

واحدكز لأو \لنئوي عن مدل لب إدا أجناس من صاع إحراج ومحزئ 
لإ1عة■العبد لوكاف كأ هدا، مى وبنص هدا مذ بنص مأجرأ مممردا بتزئ مها 

تمحوله لظاهر الخمنة؛ هذ0 مهام محام ما ينطي أيه آحر• محول بموجه ابوبي ومحال 
ا.أمزل والأول محال! طعام® مذ ،رصاعا 

مدْمحمى يعني الدمحق، مذ أصلإ الحب لأف الدمحى؛ نحزئ لا وموت [ ١ ] 
وتاذلا لا:يى ه يألِماج، فيه لم:كذ إذا لأبيا ص مثد والدJق نو، ولا 

نحزئلا الدمى أف الصوامت، إل أرب المول وهدا بمني، فلا الحب وأما بمني، يم قليله 
وأبمى.أصلإ الخأا لأف نحزئ؛ لأ فإثه فيه وزاذ احتاط الإساو ونوأف حش 

قامما محزئ أيه 6ف<أذئئجيد، بكورا؛ أثى محول هوالأيل، الثامحخ الظاهرأف ١^٢؛؛ 
واحد؛صلع ق أجزاء تمج كؤيؤ ل بؤيّا عليه، القدرة مع منها يكذ لم وإ0 مثام،،، 

وحمسثم، صاع وحمس رمحت،، صاع وحمس بر، صاع وحمس ممر، صاع حمس ت يعنى 
أقط.صلع 

ررصاعاالخدين،؛ لأف ثيء؛ هذا مذ المنسج ق لكن جائز، هذا إف الولم،؛ يقول 
افالأنبملي فكيف ابني، اثماد ل ثفنر له والشائع مءرآ' مذ أوصاعا نم مذ 

(.٦٦٣الغنى)'ا/هخ(،واهمحاهمرآ/)ا(اظر: 
الزكاة،كتاب، ت لم وم١(، ٠  ٥٣رنم)الفطر، زكاة غرض باب، الزكاة، كتاب، اJخارىت أحرحه )٢( 

رْءممبمنمح.عمر ابن حدين، من (، ٢٢/ ٩٨٦ررنم ايملم؛ن، عل الفهلر زكاة باب( 



٢٣٧اةرطبسهص( ه1بادزد

نفىالآظرنا:قن:

الخم•ق لأيه عثرْ؛ وجود مع إحراجه محزئ إحد'امحات 
أخلأخطى إذ \ينئ: مال الأَءثثاف. قدم عئد إلا تجزئ لا ثاك1ط: 

تجبولا الكمازة، ِفي تجزئ لا لأثة ودلك، موتم؛ كاف إدا أجرأ ١^٥^ البائية 
الآكاةفها١ا.

"ََ ص

زالم.الحث، من ثنتات م من نمانها قام U أتجخ الخط قدم يإذ 
ايثانوقوم والدحن لكلدؤْ كاف، م؛ أي بيم مى عئرجوف حامد؛ ابذ ومال 

زاهاما٢'.

الفقيث؟ابه لاتتؤع ئد أجزاء محة مى مكوثا صاعا 

يكوذأذ يد لا واد4 ا،لولفث قال ما حلاف الصواب أذ هنا 
النص.هوظاهر ك،ا واحي■ جنس مذ الصيغ 

كوذأذ بثزط الباليه لأهل محزئ الأقط أف ^: ١٥^؛للخزقث جثي مد ^ا ا ١ ل 
الش•إل ثظث وهدا ٠،  ١٣^

الأول:ق يقول وا،لولمؤ ؛، الثحمرق ^٥١^٥^ حامد ابن قمم ]٢[ 
قالهما والصواب والأم،اك، مثلا اللحم يوف يعتي واكمررر الحسب، مذ ممتات كل ررمذ 
١^٠^.عئزئ الحيتان -قوم يقتاتوذ مكان و مثلا كان إذا أنه حامد، ابذ 

)ا(غصرالخرفي)صلأإ(.
: ١٨٢والإنصاف)م (، ٦٦٥الكبر)Y/ والشرح (، ٨١٠الخي)م انفلر: )٢( 



سقضاه1يهمصالإئماسبجضو ٢٣٨

نحل

هلتهاو،ت محاهد وزى لها التئر؛ لآنن١ثئإنياج اممه عبد م عند والأنحل 
تلقواهد أصحا؛؛ا إل هال! التمر. ْى أنحل زالم هدأوتع افن إف عمرت لإبن 

ثنيم أخمد. وكدJك عيْ. عل جم الإهتداء فار أنLJ^كه، أف أحب وانا طربما 
لألأ.لإمحأكؤسا ١^؛ ١^ 

مُ ,  وهومورون؟اللحم يكيلون كيم، لكي 

قيزاد فإثه موروثا كان إذا وأما تهل، فكيله جاها اللحم كان إذا أما تقوو! 
كيلوين؛؛؛ ٠۵١١كان فإذا يزيد، أف بد فلا ثقيلا، يكون طري إذا اللحم لأف الوزن؛ 

إلبماج الكيل اكصود دام ما الموزوف لأف كيلوايتط؛ أنثته مليجنل غراما وأربعير1( 
jيادةJالورن•

هوهذا للفقراء، أنقغ كان ما إحراج والأتحل السواء، عل الباقي م يعنى [ ١ ] 
اللمي.ُإل ة.بممحت عباس ابن قال ولهذا الفقراء؛ مع حا اكصود لأف الصحيح؛ 

فهولهم أئع كان وما للمثامحر* وطعمه الثعووالثمثا، من ول0ثاو؟ طهزء هزصها 
أزل-

منلكاتلك، إيه حتى للثق، التام التحري ماعديه مى نمحهبممحا عتت ابن لكن 
التيالأمور ق حتى به. يقتدي وهواُه بالزسوو الاقتداء ق غريتا 

باب،الزكاة، كتاب، ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفهلر، زكاة باب، الزكاة، ياب، أبوداود; أحرجه ا١( 
(.١٨٣٧رنم)الفطر، صاو;ة 



٢٢٩اةردابسهاسو( هاد،الوة

نحل

معيبحب ولا والإدحاو، المحل عن خاوج لأ?ة اؤز؛ نحزئ ولا 
يته\ألؤي3 نثموأ ثعال؛ ؛ ٧٥١لمول طعمة؛ يعمن قديم ولا مثوس، ولا 

ائتصوصا١لعن عدوو لاكة القينه؛ محزئ ولا 

وذ\ذئٌلإفيه بال الذي الكاف يتؤل الثمر ق كان حتى ٠، يضير بدون اماثا وثعت 
غومخ.شدة من فيه ؤيبول فتنزل 

رجهورالصحابة عليه حالمه الإسلام سح يقول الأصل هدا لكي 
بجوازالقائلى وممومن الأثمع، النقم إعطاث الأقل إف يلنا! قائل! قال قاف 

البلدان؟من كثي ل محائر وهدا له، أثح القينه إف مولوف! القيتة دع 
وهذاطعام، الخدين، هوطعام؟ هر عليه، ئص تما الدزاهلم هر لكن فالخواء«_،ت 

إلأحب الطعام الأيام من يوم ق يأق رب،ا لأيه طعاما؛ يعش أف الشنع حكنه بى 
مفيدة.علن أشياء ببما ويشري وين.م، الفشودراهم نعطي وربيا الدراهم، من الفقم 

أفلهدا ويدل صعيفح، قول لكنه تحزئ، القيمه إف قال! لن حلائا هذ.ا [ ١ ] 
والربيبواللإ والشعار فالتم ثلث،، بلا القيمة محتلمة أصناف، من عينها الرسول. 

عممت،فلثالم محلمروهوصاغ، فدرهاثزعاعم ذللثح ومع قننها، والأقط 

)ا(أحرجهاوهفىفياضهم)ه/أأ\-0أأ(لأ
)؟(محموعاكاوى)يا/هيأ(.



اسقضاهانيهمصالإضاسبجضل ٣٤٠

قفل

بمةت ززنئ الإي باوْم نئن أزطاو ئ زالئاغ 
لأنئكع1وؤ.

ىأتط[وأنر لإو حطه، زئك ئ1نطاو الئاغ ماوأيت: 
و\هأنو.

أفيثغي أيه عق يدل وهدا أدرى• لا ت ممال ميل، الص1حاتي إل لث.' وقيل 
^سوئطاكنصيجااو

حبئدلأبا الثمنام؛ من محن لم القيثة إض مما لو إنث نأ لها، أي لا القمه أف بمنا 
الس؟مدث ص أَيصا بالمنة ولأبمي.اا،نألوول خمه تكوف 

لدلكمثلا؛ يرمحن وهويساوي بدرهم العثبغ فيثير منه الإنسان محايى ربإ 
يطعم.مما وهو١١٥^؛ الثريعه به جاءت عثا الخوول يثعي لا 

كيلوانأما ووجدنا رءها؛ثذ، الفقهاء كلام حنس، عل قدرياها نحن ا ١ ت 
كتلواتثلاث وأحرج احتاط من لكن ا-ئد~ بالت ~يض الرنين بالم جراما وأربعوف 

كرهيحمذآسق مالك كان ؤإن اف~ ثاء ~إن إمحراها هدا يعد ولا بأس، فلا  ٤١١۵١١عن 
يكنن، ٢١ءاJهرالزيادْ تثغي فلا شزعا ئمدئ ه،وا إل وقال: الصاع عر يزيد أذ 

مل.أتبما عل بل واجأ أما عل لا نزيد نحن يقال: 

٣(.٠ ١ والزيادات)Y/ الموادر انظر: :١( 



٣٤١اثرو1بسئاص( ممابالرد

لأي^؟١؛.الأو<؛ ذتؤوم 
ثقوزإممالزسئ:وأ

^٢؛.ناله واةوز;فرةزكاة ١^ ظزم آ نس 

يحاجثث ثدمع مذ إلا منها بملي لا ؤيذ•' لأمةآثق، الولنن قال مكيا [ ١ ] 
للفقراءإلا صزف فلا ٠ بمثامءر >>طنمه خ.بمبج; عثاس ابن لحدث اليوم؛ ذلك 

تصرفولا الئقادسا، ق يصنف ولا دينه، قفاء ق للمدين نحزف لا شل، والساكين 
 jنن:اخدإلا بمر لا أف للأثة: أنزأ القول وهذا ^١، يكوذ أذ إلا السل بن ا

إله.لحالحتهلألالحاخة الزكاة 

عائله،له مميئ هذا يعني خماهة، فطن يخر الواحد أف فواضح الأول أما ]٢[ 
لهيكذ لم ؤإن حتى بأس فلا إياثا وأعطوه فطر عثرة وعندهم البيت أهل اجتمع 
ناه.

لأفثيء؛ هذا مذ القس ففي عدة عل ١^١-^ الماغ م_ثيى بأذ العك٠ز أما 
للمثام(ااطنثه )رإما رْ؛.بمها! عباس ابن وقال طعام. مذ صاعا فرصها الثمول. 

أفبثزط الحإ-ءة عل الملع تفريق بجور محل• لو يعم ؟كفي، لا قد  ٤١٥١١دو0 وما 
به.بأس لا لكان اليوم ذللت، إطعامهم عذ ينقص لا 

أمام!ئلاثة إل يقسم للفقراء يطعم ما أذ يعلم أف نجب المناسبه و7ءذْ 
اليمينوكمانة الظهار كئاو0 ق وذلك المدفؤع، دوذ العطى فيه يدر الأول،ت 

بابالزكاة، كتاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رمم)الفهلر، زكاة باب الزكاة، كاب أبوداود; أحرح4 )١( 
(.١٨٣٧رقم)صادنةاكلر، 



احييبذءن؛لالإمام ص ض اماض ء،ى المميق  ٢٤٢

كمازةوق يطعمهم، كأر يدكن ولم منكينا يشئ إطعام رمفاف، ماو ق ا"بمإع كمانؤ و= 
ئشمهم.كم يدكن ولم مناكين عثرة إطعام ال؛مين 

لكنوهو?،U؛؛، الدفؤغ قدوفيها كالفطزة العش، دون الدفؤغ فيه قدز ما الثانر; 
لواحد•لعنوينأو ولا لنثزة محوت ما المغطى، مدو لم 

قالس اوموو قاف الأذى، فدثة ق وذلك والخر الدفوغ فيه قدز U الثاك: 
وقدنالمعطى فميز ؛ صاع((رنصم، منكم لكل مناين بق ررإئتام ت لصدقة اق 

المدفؤغ.

نقولتالئنة به -حاءيت، ما عل قلنمش 

التفصيل.من سبى ما ّ_، حتّعل اينئن، أو لواحد صاعا فتيي الفطنة أما 
مواءالمساكين، فيلعم رمصاف مار ق وابلغ والظهار اليمين كئازه وأما 

وأطعمهمعناء أو عداء مى طعاما لهم صع أو الؤ؟ مى أو ١^ من 0ووا أعطاهلم 
ثونعلمآه]سش;؛[.:^٣ اشَقال لأف فلاثام 

الأدىفدية ق تطعم ت فنقول التزامه، فتحب، والمعتل المدفؤع فيه قدن ما وأما 
■صاإع يصهط م٠رسك^ن لكل مساكن ستة 

لكيآبرأ، العيد ثوم ق إليها بحتاج الذي للمتجر دمتها أف ذكرنا قائل• قال فإف 
تلم وم(، ١٨١٦)رقم ص1ع، نصف الفدية ق الإطعام باب الحج، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 

بنكعب حدث من (، ٨٥/  ٠١٢ )١ رقم ، ٠٠٠للمحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب 
عجرة



٢٤٣اسوا مدقة  ubاارة_اةرهتاب 

منجرءا بماج وإد،ا العثرْ يلك محتاج لذ اله العلوم فمذ فطر عنزة اعطينأْ إذا 
لها.حاجة ق ليس العثرة فتش واحدة، 

كلحاجته يدمع ما الركاة مذ يعش فالفشر الثنة، نبماية إل يعش فالحوابت 
الثنة.

و Jl^Jlعن رل!عنوهلم عدي وابذ البيهمحر رواه ما ت قائل قال فإذ 
محه؟محاب، كيف اليم«رأ؛ هدا 

أنلأة عل يدل ه_دا وزياذ0، اليوم هذا ق أعنيناهم نحن ثحم، فالحواب،ت 
النوم.هدا ق الث.ؤال يدير ما يعطنل ما 

n n X

عمرابن حدين، من (، ١  ٧٥أ/ ) الكبرى والسنن (، ٥٥)U/ الضعفاء ق الكامل 
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إحراجباب 
tnxا

•إءاالآءال,اصزلآيلأمحنإ>اج>لكةألأثرمحومحه: 
اتسمالزمن الدي هل مديمها ويجوز كالصلاة، النية إل ياكمزت محصة عبادة 
الوثل•لأيا؟ مماوثة عم بخ محها محوو العبادات، سائر لإاِفي 

قإل^، ٥٥١١أو، ؛،UJأوصدقه الوا-حمه، أوالصاJقه الزكاْ ينوي أف ويجب 
المنصإل سصرف ^ ٨٥ككون؛٥٨^، لأف يجزيه؛ لم مطلمه صدقه ثوى 

المنصااُ.ينؤ ئأ لأثه محزيه؛ لم يطوعا ماله لجميع ولويصدق، إلابثنيتن، 
عذالمنص ئأحزج نصابان، لة كاف قإف عنه، اطلزكى الماو ينيتن نجب ولا 

تأخزأة؛لأنمحلأ:لإام

المرض•م لم لأل الركاة؛ عن محزئ لم ت١آبمي• 
الج'كالثلأة«؟إل اهخزت ارإي١ ا،لؤلف كلام مض U قائل: قال فان 

فيهابث فلا محصه، عباده لأما العادية؛ الأمور مذ لمست، أما بمي فالخوابات 
J الآغةا١^^١ قال،ث، ثى  ،J.'الكاتاار١

الأحرمن لا يعني بعينه، أحدحا من القنص فأحزغ نمابان، عنده هدا ]٢[ 
المال.ثفس من تكوف أف يئرط لا لأيه باس؛ فلا 

كنابت لم وم)١(، رنم الوحي، بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري: حرجه أ ا
جئبمد.عمد حديث من رقم)ي«ه؛/هه؛(، بالنية، الأء،ال إما ه ثوله باب الإمارة، 



٢٤٥ممبسأرطب|ماجاثموةاةؤاسس( 

مأظلقتقانضكبملأ:لإ
به.الممييد 

صح،ا-قاصر، ههوعن ؤإلأ رلكية يهز تائ النائب كاف إف أيه وى محإل 
النيهيئلص لم لأيه يصح؛ لتر يطئغ أو زلكه انه ثوى ؤإل ثواْ. ما عل وكاذ 

لأمهصح؛ يهوثطؤغ نالها ؟كن لم لإف مال وكاْ ١^ ثوى ثإف 
وكايه^١ ل ماله هصاز مات مد م ^١٧ إذ ثنى وثن ُه، الممسد يصؤ ^٠ يمع 

uيالغابيثانملخالإبج
كمازةعن عبما أعتق ثؤ ما مأشب العاس_،، ص عتة لأية ا»قاصر؛ إل صزمه ثه 

لابمكصزلُإلهمىلال

محل

بمدالرظ وثوى الوؤتل، إل الدنع بمد وثوى الزكاة، أداء ل وكل إدا 
عليهيرصى لأنأا نحريه؛ لم الموكل يئؤ ولم الوكتل ثوى نإف جاو• الأدا:ء، 

صبمدالأمحإلاصم:نيايىلفللمنحزثثينهمق.نإنكى 
 Jؤ................مدثنى،...... المزص عثه الدي لأذ محزى؛ أثوا،وظاُت،: مما

هدهوقالت مكان ق الزكاة لوعرو أما ودمعه، الغائب عن نواه إذا وهدا [ ١ ] 
الفشوينتلمه لم دام ما ١^ لأو الحاصر، عن عئرحها فثةأذ تالما مقثأ الغائ-، عن 

سصدىيريدأن ماله من شيئا عرل، لوأيه ولهدا شاء، ك،ا فيه يتصرف لصاحيه فهوملك 
ملكه.عى ثئرجه لم لاثه حرج؛ فلا به يتصدى لا أذ له بدا تم به، 
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محع؛رقءريبؤحصل الأداء لأف نحزئه؛ لم الدئع ثى الأداء 1فبم وعشلج 
نلأئئارنةل'ا.

دلا أنث الأو ثنى ١^ لأف لأ مها م الواوو و التفاصيل هذْ [ ١ ] 
والركليزيللوكيل، دفها عند وأف الوكل• يية الموكل، يق 

ءمِ 

^^اشثحقيها.

ضمغزلك؛مشإلسرمج
الماليكون كثثرا، ؤ، وهذا حما، لكان محزئ هدا إل قيل• لو ذاك، أف يدوف منه 

المال،زكاة إخراج ق وكلتالئ، قد إل المال! صاحم_، له ويقول المصارمح—،، عند مثلا 
نقول!فهل أحرجها، كيف ولا احزجها، متى ينلن لم وذاك المقارب، ومحرجها 
لأس

ئنشحميها،إل أدائها س هزي الوكل أف هو ثيء وأهم تئزئ، أيه الصواب 
ثمزكاة إحراج ذ هووكل مال، بجدة ليس الوكيل إف أيق-ات يقال ثم ثيء• أهم ٠^٠١ 

يدعيفهنا لملأن، أما إياها إحراجه عند ذهنه عن غاب، لكن مال، عنده وليس أ-ئرجها 
لفلان.هوزكاة المكان هذا ق ما حمح أف وهي سائمة، نية عنده لأف بالإجزاء؛ يمال أف 

الوكيلأة الأصل ؤيمال! ثيء، منه القي ق الحد لهذ>ا النية ل التنديد أف المهم 
سئمهإذا وأثه أحذه، حين من نواه اثه فالأصل زكاة يدثعه الموكل مى المال أحد إذا 

صاحبه.عن نواه فقد لنتحقه 

ندهاإذا الاتساق وأف الفقراء، عن ناثه أبا المزكلمه الحهاب، أف الفناهئ سأله: 
ثرئمنها•لهم 



٢٤٧اة)طبإماجادوتماةواسكه( ةت1بالزد

بمخاو؛لأندالإميشاالوئ 
فهلحميعا وحلطها متعدده، ركوات الإنسان عند اجتمع إذا ت قائل قال فإل 

عثر،حمس من عثرة أو عترين من عثزة له فلأيا أف عند تعئ أف بد لا ت نقول 
\ييةلو؟: أو؛iljذك، أثب أوط 

الأفالخئة الخممات مي، الفقراء عن وكتلا كان إذا أثا نقول: فالخواب: 
معملقحص وكيلا كان إذا وأما الحميع، عن الجمؤع مى الزكاة "مج أف بأس فلا 
وثفعلرهنابعينه، ثخحي كل، زكاة يثيرمثلا أن ق حرج هناك يكون قد اثه ثك فلا 
منهم.واجد كل صسثا يعلم سبح١ةثوةئال وافه وتزج، حمعا أف؛بمنها إل 

لهاوح ا،لفالخثريه الحمعيات يعني،: الإمام، مثؤ، الإمام ثائب وأيصا ا ١ ] 
أوثرءثاحرهش يم الحمعيات، لهدم زكاتم أدوا الا>م، فلوأ0 الإمام، حكم حكمها 

ظها•إل وصلش لأنها يضمنوها؛ أ0 الزكوات أهؤ، ض نجب لا يعز،ت صهاف؛ لا فائه 
فعل،الشحهس، هدا من، مرت ثم يفريها، أن لقغس زكايه ايا إنأف ولو 

^^محؤكاقلإهل،سالوكيل،أولا؟صاحثها 
هدهفلوأعطيتكألم،ؤيال،وئنت،: الممريط، وعدم الممريط سني،عل، اُبمواب' 

بدلاتمج أف أعطاها الذي عل نجب فهل ثرين،، الركام هذه إف ثم ^i؛l، زكاه، 
عنها؟

للخقراء،نكلا بي، محا الوكيل، لأن عنها، دلا همج أف نجي م، الخواب،: 
بلهووكلكاجما•

منه؟ثرئت، الذي هذا بمتن وهل، 
صإف.فلا ؤإلأ صمى، فرط أو يعدى قد كان إف نقول،ت 
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منينحي لأي ؛ jdiزب ة عز مذ أجزأت ^١ الإمام أحدها نإف 
١^؛كلام ظاهر هدا احدت• ما محزئ يلولم الممتمع، 

محصه،عتاد0 لأي يقها؛ إلا ممال الله وبئ سه محا محزية لا أف وعشل 
وئالعميل. وابن إقطاد_، ا-م احتار وهدا كنها، كالصل ث، شو نحز محلم 

^^ش؛لألممالإنامكاملإننيكاء،
نالأَئوأنللاء.

قفل

مد.يمهانحز 1وب نبتها، لأثه اضاد-،؛ كناو مل الركاة نحجتل محور ولا 
عئ.بمثئ:عن روي لنا ومحورممجيلهابميم؛ الحلم،، كالتكمثرمو عليه، 

والإماممنه، -ها وط1< لم هذا لأ0 اف؛ وبئن ينه محا محزئ لا أي الصواب [ ١ ] 
أدوقال،: الزكاة طحّ، إل عاد الإم فلوأو ئيزئ، ذلا>ا أثا كزئا، منه أخدقا 

الأن؛فاو اك، قئاَءلمك أخذتما قئا، هذا قال: إس،. أذَقا فقال: ءئا، ؟^ ١١

اش؟اإل -ها الممزب ينؤ وهولم محزئ إي نقول: كيف افب وين ينه محا لكذ 
رأسه.موى والسيف إلا منه أخذت ما الأمتناع، غايه منها هوممتح بل 

احرى؟مره محرجها فهل تاب، إذا زكاة للمع عل، المكرم قايوت ئال، فإف 
أخدنلأي أجزأت؛ ما هذه لأو أحرى؛ ركاْ يدح أف نجب نحم، ذ١لحوابت 

كنها.منه 



٣٤٩اةرئبإماجسمئةوايس( هن1سامد

محقأن مز الصدد4 يعجز أف لهِق يزحص أذ اش. ومول تأل العباس ءرأف 
أجله،مز ثعحيله مجاز للريق أجل مال "ص وَلأنئ ابوذاوي• رواْ له؛؛ مرحص 

لكلوينؤد:ةاظ/

رواقان؛عام مذ لأكثر يتجبجا وق 

نيلها)مزلز نا ماي ه انعماد مز نيلها لأأ4ُ جوز؛ لا وه 
ا.نصا.ةا(ل ومتا العماد 

به.وكإ نصا.تا م تما مل I يعني بماتبما؛٠ ول رر • نمحة ق [ ١ ت 
الحول،ثم لم ؤإذ اشبماد_، عام بعد الركاة ثعجيل محور ايه الاذت والخلاصة 

العثاسبى هثعجز الؤي ررأة تيؤهقنئ- طالتا أبي( بن عئ بحديث، المؤلث واستدل 
به.ثاّش فلا حلوله مز صاحبة عجله دين هدا ولأف ٠ صدقته١٠ر 

ي،ضالآن،ءا>ابجالم لأيا ^ظنهلأمحئ؛ 
قي•أف لإل لوكئر كثا اب، وجود لإل لها إحراج 

لكنجائز، الثرط ولإز منبه وبمد لأخ، ميه لإل الثى،ء تقديم أف والقاعدْ: 
لا؟١^أو ، ١^١٢هل 

أحداأوأف محاعه، النامن ق لوحدث كإ الممدم، الأهصل يكوذ قد يئظئ 
(،١٦٢رنم)٤ الزكاة، تعجل ل باب، الزكاة، ممابؤ وأبوداود: ١(، ٠ ٤ )ا/ أحمد الاط، حرجه أ١ 

؛اب،الزكاة، كتاب، ماجه: وابن (، ٦٧٨)رقم الزكاة، تعجل ؛اب< الزكاة، كتاب، والرملتم،: 
X١٧٩٥رقم)ّا، قل الزكاة تعجل 
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عنأجزأه الحول ي ينشده وعثا عنه زلك٥ معجل نصابا ملك هإل 
وجودها.مل الزيادة وكاه عجل لأيه الرثاية؛ يوف القناين، 

ءازضثاجها،ئخالا>لؤهن
مائأحثم ، عنها؛٠١٥معجل ثاه أرثع؛لا ملك ؤإل تأ5نوا. ج محكدنك؛ حمثا سجت، 

^١^،ثن زض ةئها محزئ قئها؛ أخزأث ب.خالها، ه الأثهائ 
وحدهاسها بائه، 

محالالم؛ن، وكاْ معجل ألفت، قيمته عرصا ولومأكج ملها• ١^؛، J«>^؛-، 
ذكننال٢أ.ج ؤاحد؛ أتج، ض jنفةألخانأخزأة \خم6° 

سس-،هناك ؟كذ لم إف أما التعجيل، الأمصل هنا قاف خاصة حاجه احتاج الناس من 
وجوتتا•ثى يمنن عل اذ الإنلتكوف أزل؛ تجب حتى فتأخثرها 

حلاقا؟المال وزاذ لنئه عئل إذا قائل: قال فان 

زاد.U زكاة همح المال زاذ إذا فالحوانح; 
عنالال نأممص الأول مثلأوالثق نجن ئوة زكات4ُ إذاعيل قاتل: قال فإن 
أحرجها؟الش الزكاة ق يزجع هل اشانم،، 

ثطوعا.وتكون فيها، يرحع لا فالحوابا: 

زكاماوالمانوف ث،انو0، لأما شاة؛ فزكابا باتة وأثهابا هي كانت، إذا لأيا [ ١ ] 
شاْكالأر؛ع؛ن.

لأيهمحزئ؛ لم معدوم ثيء عن عجل من أف القاعدة هذه ^٥١٥ يكز ا ٢ ] 
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قفل

يعجلنصابا ملك ؤاذ موقعها، وقعت ثتعم قلم الزكاة عجل إدا 
مثهم1كا ؤإل عنه. أجزأت عجلها ممداوما وهوماقص الخول وحال وكاثه 

لأليائية؛ شاة لزمته ا•يول؛ 'ك،ال قبل احرى سجت ثم شاه، ئعجل وعئ/_ين، 
إمحابِفي قكدللخ، الحول، عند الزكاة ض إلحزائه ِفي مك قل كاتاقي المنيل 
الزكاة.

كئزئالزكاة قإف أوردته اوغنام الحول مل الأخذ يموت الحال غإوب ؤإف 
تلمنلن ي منها، إوك\ ئثمها أداها؛ئ لأنه ازمحاعها؛ لة وبز ريا، عن 
-با.أوانتعنى آحذ.ها عند 

أوبعضة،النصاب اويلفل أوردته، بمزته المال رب حاJ، يعريت، إل ةأما 
إلدقعها لاثه كيلك،؛ ا-محم والماصيت بكر ١^ ممال، معا، حالهنا أو سعه، او 

حيوغخا،ءلزقاسه.
ئهقا:محوُاويوغ^قاواينخابج:إلولمسهنئ، 

كافنإذ غاب \لأ:وو\ ذظزمداض،هابجلأ لأف قؤه؛ 
لأنهقاته؛ نجع ثنئله، زكاة الأحدأيا الال،لكنهأم الثامح،أؤوي الدائ 
زأة،ق الإتجمايى >أنا:ئخ ءإِذا ١^، المابضِفي فث م دقة 
مريعوالمه القاعدة، هاو0 فخد موجودا. عنه المعجل تكوف أف الركاة قُجيل يئرط 
عاليها.
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نثادة slljأن بيها س إذ P الممى. مز الاJان ص إذا ^^٥ 
هنا.ها فتبعت الفنوخ، الزياذْ لإ0 لأل -بما؛ ذؤأ متمله 

مصتوإل ملكه• اإئضازن<َفي لأي للمقتر؛ مهي مقمحله زياذْ زادت نإذ 
ثلمثوإل كاأعسس١. عانه مصها ل ١٥بمضها ملكها لأيه ١^٥؛^ لزم 

الشر.ملك هوق إثأ مص أو ديك زادبمد ما لأف مصها؛ يوم محمبجا معليه 
^^^ُلإنم؛لآدهمحئلاا.ءإِذ 

محل

بيداي؛محدامحاس^ؤ

النمل،عرآية دو مما وهل.ا قيذه، حامدرا؛ ابن لقن}؟ ه التفصيل هدا ا ١ ل 
ماذا:نلح؟الحاو لو;وت أنت 

إوثخ؟أولا المقتر إل يرجع مل ائتمر، يم الركام، عجل ال إن
زكاتهاذ الإنتجج لا أذ الأفضل كان ولذلك ني، الذي الخلاف فيها الخواب،: 

فحينئذالتقديم، أوا،لصلحهإل واو.عوالجاجه لكذقو الزكاة، وو-صتا الخول،، م إلاإذا 
أذيد ولا المحاُت، تمام يكوذ أذ لأبد المحارسا، ممام بثزط اثه إلا به، بأس لا مول؛ 
فقهل.حولي عن إلا يصح لا فإثه أحواو ثلاثة عن فلوعجل فأقل، الحول؛ن ل يكوف 

منتحق،هوعيث التعجيل عند لكذ لها، منتحما كان الوجورسا حى اله ،ع ]٢[ 

أىع؛ت•

(•٢٩٠(،واكرحالكبير)آ/حا/1(،والفروع)؛/٤٧٥انمي)آ/ انم: )١( 



٣٥٢( إخواجباب اة) الوههناب 

النارئضزلكلأّاصإلظقالإس 
مممزض،دايلأرهام.

صهانمذ ولكثن مث1ها، لز يدم ِفي مهأكت الزلكْ الإمام سلم ؤإف 
بمك1د.آلم،لأف اييح؛ ش1\ئي/ت\ي أو الماو السناء،نناةتمحزب 

يإتي.لإذاعمذنيمط
.١^١١ولم:ضذكنت 

نحل

وهوواحد بسبب نجب لأثئ العئر؛ يبوولعجيل لا أيه المانحى وظاهركلام 
سبه.■عل ئه مديم فتعجتله والحب، الثمرة ق ثدوالصلاح 

محووولا الزوغ، وظلع اقن؛ محزن لحوونمءثإذا الخطاب: أئو وقال 
\جظث،اص.ثبمئموام 

...............واحدا؛.٠ قولا صدهته، لحوو والئلكوهلا اأعد.ل وأما 

الثديي.المإد ق وألماها ماشيه زكاة عجل بأف ماز، فعليه فرط لو أما ]١[ 
الض،ن.فعليه وماثت الشدين. أوالحر 

أوالممزاء®؟ا1ال *نآلهرب محئى؛ ما ئاثل: قال، فإذ 

أعجلأذ أحب انا للإمام؛ قال يعتي التحجتل، المال رب سألة يعني فالحواب؛ 
الزكاة٠لما لحيل له: قالوا ١^١٤ أوتآلئ ٠ زكاو 



صضاهاهمنيصالإداء«دبجضل ٢٥٤

'•ش؛بهاا مو مدينها قوو ولا وجوبما، يلازم وجوخا تجب لأف 

الزكاةمدم أذ محوو لا اثه ز؛ذت\ق4، ٠ ااقاصير كلام الصواب أف الغلاهئ [ ١ ] 
الصلاح.سدو حتى 

MUM

(.٦٨٥/٢(،ومحامر)٤٧٤/٢الض)انظر: 



٢٥٥ئناو،اروىأروابد،ماسدان( 

(٠٥٥٧٧

xnx

هذامال؛ رمح.ئئ عمال بى عثإل لأف بئمسه؛ ز'كاته مريق ١^ لرب محور 
محهثئعئ وأمز ماله• ميه يزكي يم محمضه، دين عثه كاف ص زكاذكم، فهر 

خمسه.بمدى واجد 

عنصارح، ر بن ئهتل روى ج أوعيتْ؛ كاف عدلا الإمام 1ل دمحا وله 
وهؤلاءركاته، إحراج وأييد مال عندي مملت• وماصن أي بن نعد آتيت هال؛ لميه 

نعيد،وآبا هريرْ وأبا عثر ابن محآتيت إلتهم• اذمعها هال؛ ترى• ما عل المزم 
^هامحازالألإإيكثئاي.

يأمنولا مجه، من مة عل لأيه ودبك بزجها؛ أف إئ اعجب أحمد؛ محال 
مصارفها٠عتر ِفي و2!تيه\ أف الثلطاف 

يوفالثلطان إل الفثاهزة الأموال زكاة ينع ينتحب انه عل يدل ما وعنه 
زكاةلمض سعثول كادوا نهبمه وحاماءْ . البل لأف الباطك؛ 
التاطنه.يوف الظاهرة الأموال 

لأيةأئصل؛ العادل الإمام إل ددعها ا"قظاد-،ت وأبو موتى أب_( ابن ومال 
إلودءعها ^١^١، ظاهرا به ويترأ التهمه، من ابعد إليه والدقع يالمصارف، أعلم 
واطنالاُ.-^١ يتزا ملأ منتحمها، عي يصادف أف يشل أهلها 

كانفإذا الصالحة، إل يرُجع إيه ت يقال، أف يثغي الحقيقة ق الخلاف هذا آ ١ ] 



صضاهانيهمصالإداسبجينل ٢٥٦

المنتحيينرف ولا الناس يعرف لا المال صاحب وكان يالعدالة معروئا السلطان 
الإمام.إل محها:ضأن:ذئتها 

بمحؤع الممصل هذا ولعل دبجا، ألا مالأففل بالم الأم كان ؤإذا 
بشن.الألإ هوإبرائ المقصوs لأة الأهوال؛ 

ثذوؤضإلا اللأي، أطراف، ل أوفقراء أوغارمول محاهدوف هناك كان إذا فمثلا: 
؛،i_jلا كويك من أمحل إليه الدلمع أف ثالث، لا فهنا عائل، والسلطان و>كئهلم، ولا 
فإفعادل عي كان إذا أما يدري• لا وأنت المال مى نحموف ورث،ا حولكر، من إلا 

منئنتحمئ هناك أن ثع1لم كان إذا سئإ لأ بقسه، زكاثه الإنسال ث}ئو( أف الأيصل 
وصله.صدمه فذكوف أقاربه، 

علواسم مشن، اناس إل الزكاة يد>ع أف اعتاد الاس يعص قائل• قال فإذ 
ويقول:يتم ثم اعتنوا، هي. الزكاة ياحد؛ول الذين ولوكان حتى منى، الخال هدا 
الإمامإل ذمحا إف يقال: أملأ ردهم، مى وستحي  ٣١كل ؤيأتوذ علينا اعتاذوا إمم 
هؤلاء؟إل إءهلائها من أول عائل عن كان ؤإن 

ينطىولا الإمام إل يد.صا ولا لمنتحبيا، يعطيها يقال،: بل لا، فالخوابر: 
حاءْمثلا: يعتني، ثم وتعطيه، شرا الرجل هذا تجد كثثرا، بمر ذكرث وما هولا؛• 

العادة،ويطل1، نجيء م ذللئح، أسه أوما ائراها، مذ ربح جاءه أو مثراُث،، 
إذالكذ يعفس—،، لم أو عفب نعطيه ولا اممه، ايق، له: نقول وثعظه، نعطته لا نقول: 

الصالةباُبإ من مالك، من هأعطه رجم، مطيعة ذللث، ؤ، يكول أل وحيف قريبا كان 
الأوهءليلأ،.ولإلم،



٢٥٧اة)بابد،ماستات( ةت1باأ>ة

لكنإذ زوحها عل سفق أذ عليها ليس الزوجه أف المعلوم مذ ئاثموت قال فإذ 
ووجها؟إل زكاتبما يودي أف لها فهل فقثرا 

مقثروالروج عقة الرزجه كانت إذا يقوذ•' ظاهريه عل حزمُاُ ابن فالحواب: 
تعطيهرلكْ عندها لكن إذا لكن عليها، محب لا ايه والصحيح عليه، تتقى أذ عليها يجب 
أقثبالئدهة هيئةئمُ ١^٠ وأم ^١ اواجح، \]yS هو هدا زكاها، مذ 

هووولدهاثه رعم مسعود بذ اممه عبد إف اممه رسول يا وقاث؛ منعود ين اممه عبد امرأة 
ا.عليها،ر يصدقني مذ آحى وولدك روجك تنم، رر قال! عليه؟ ، liju،sjمذ أحي 

نا'ئكنالقدقتس مقا ؤ الزلكة: اهمأآيه لأجإ، وأيصا 
فمثلابدليل، إلا منها ثيئا يحرج أف ولايمكن إلآ؛مة، ]١^؛'٦■؛ عقتاه وآددنيل؛ئ 

نجبوهل الممزاء؟ اسم ق داحلأ أليس نلكم وعندها عيه وزوجته فشوا الزوج لكن إذا 
مالها؟لتوفر الزلكه تعطيه إما نقول؛ حتى عليه يتقى أذ عليها 

وكنن؛،طعام إل محتاج وهي عيذ، والزوج شرة لوأما لكذ لا، الحواب: 
أعطاهافإذا عليها، أذممق عليه محن، لأثه نجور؛ لا فهدا ركاق® مذ ررأعطيها ظ•' 

زلكتهمذ بمصه أذ حاز كدنن عزم الزوجة عل لوكان ولدللث، ماله، وم زلكته مذ 
الأبيجد ولم أبيه، عل يفن عي والابن دين عليه أب له إنسائا أف أو زوجته، وهي 
مذأبيه ديذ بمضل أذ الابن وأراد مثلا، سابي دين الأب، عل لكذ الإنف-افي ي مصا 

)ا(ادءل)'ا/آه(.
كتابومسلم; (، ١٤٦٢)رقم الأقارب، عل الزكاة باب الزكاة، مماب الخاري: أحرجه )٢( 

٥(.٦ ; ٢٧٧رقم)٠ الإفالث،، حديث و باب التوبة، 



سقضاه1نينيصالإئماستيضل ٢٥٨

محل

عثه،ما لا٣ أز صدقة يودي لا مذ الناس ل )؛ S/jمعلوثه، كائوا ؤهته 
هفيإمحاوذلكوكإالزك1ة.

ؤا1ئوذ\كيؤإ 1من1؛ِلأ0 الثاء-يأف؟قوف؛الخا شزط زس 
محطيُشتا؛لآنائه

كنهزلا ^1. ١^٥ ؤائتة أجزم، بميه ٠^١  jVjعيا، وكال وعمأه عمن ؛، Jijقد 
مم،كاوزلأضاإذايلأنا

مال.يوفر لم فإل قضاه فإذا والد.ه، دين يمغي أف عليه يجب لا لأثه يجوز؛ زكاته 
أفرادمن قني وأي ه ألصدودث اؤإثا العامةت بالأية حد فأك 

الئدةارإة وهوهوله.ت عرجهم، ذلل فيهم الين فال، دلل، مذ عليه لأبد بجح 
لأبجكنلأبممم<'''رمضغِساسم

الزمولفإة بأز، فلا الزكاة يثوة أذ الماس من الاط؛ طلت إذا ماله: 
.٠ ر الصدقة إبل إل يالملاثة والع١تدن بالعتين المر يأحد ٤^٥١^^٠^^٥( 

أحرجهالصحيحض؛ ق وآصاله ;ة.ءتئ. هريرة ابى حديث من (، ٢٧٩)Y/أحمد الإمام أحرجه )١( 
ومسالم:(، ١٤٨٥)رغم الخل، صرام عند المر صدقة أحد ؛اب، الزكاة، كتابح الخاري؛ 

١(.٠  ٦٩رقم)وعلآله، اش. رسول عل الزكاة تحريم باب الزكاة، كتاب 
بالخيوان]الخيوان ذلالث، ق الرحمة باب البيؤع، كتاب وأبوداود: (، ١٧١أحمد)؟/الإمام أحرجه )٢( 

;أ.بمبمنا.العاص عمروبن بن افه عبد حديث من (، ٣٣٥٧)رقم يثة[، ن



١٢٥٩ةتاواامىة)داواشماسدات( 

١^ث لَأ1وِط° م خق انت1اء م \س لأئ ذِلك؛ هة نن نئة تجئ آن 
لكنت1اءالئين.

ووايتازتإسلامه وق I آبوا-قطانم، محال 

عمان:هي[.]آو ه إثق< يود٥٤ شكار ثأته إن من آلكتنير أنل وبن ؤ ثعال! محوله 

تيممهبمنه:عمر يال ومد الأماثه• يناق التكه-ر لأف ثزط؛ هو والأحرى؛ 
jij .اشُمماداأا

امح؛لأنئ:ممبية،.......ستا:زجوزأن؟5ونينذوي 
يكوفأن يشرط ولا الزكاة بأحكام العلم فيه يشرط أنه هذا ق الصحيح [ ١ ] 

مايدري لا وهو عاملا يكون ، وكيفمنه، بد لا الزكاة بأحكام العلم لكن فقيها، 
الإبلمن *همس ول شاة، شام أربعر( ق وقيل! ذلكؤ، له كتب اثه لو حتى الواجس،، 

كولأن يريد التي الزكاة بأحكام علها كول أن بد فلا كفي، فلا ذللئ، أشبه وما شاة. 
فيها.عاملا 

يتولاهاأن يصح فلا دينيه وءليمة هدْ لأن مجا؛ كوف بدأن لا أيصا وكدللأ، 
يهال(باذ معلومة زكاة قبض محرد المسألة وليست علميها، يوص أن يمكن ولا سلم، غ؛ر 

يريقد من فيها بد لا بل ذلك،، أشثه ما أو كيلو. مئة فلأن عل شياه، عثر فلأن عل مثلا! 
مساوا.بدمنكؤيه فلا للواجس،، ومعرفة 

هوؤيكوف عدل، معه يكوف أن إلا الفاسق وصده عدلا، كؤنه من أيما بد ولا 
بأس.فلا منه-،ا واحد ق والقوه منهما واحد ؤ، الأمانة فثجتنؤع عدل، ومعه قويا 



صضاه1همهمصالإئماسبجءت؛ل ٢٦٠

ءاسالقفل;ن م0 ذلك بمإ او وم امحل، ^٥ بجا غ مبم 
^لأ:;ازضواضِ\لنظاءتي

اذهاُى الناس. يودى ما إليك ولودي الناص، يصيب ما بجا فنصيب الصدئة 
رواْالئاص؛؛ أوناح هف إيإ محمد لأو يسعي لا الصدده هذه ررإو وماJت يبجنا، 

اٌاا[ءء
مهسيم

محل

بعثاؤإف إحراجه، ونب ق يعش ُ العئرا لأحد يبعث، الثاعي كاف ؤإدا 
\ذثؤ.أول، لأله المأمم؛ أوو ق بعث، عتيه لمبض 

كانإذا العامل أن فيه؛ نص الخدين، لأن أول؛ ^٥١٥ ا،اؤلمإ إليه ذم، ما [ ١ ] 
أن)آثاالحديث، هذا ول يعش، لا فإثه ه، اممه وسول هربى أذت المربى، ذوى من 

يدحلن،أنس المححح ذلك؟ 3، الزوجات، يدحل وهل قرائنه.، عل بمللمح، محمد( 
عمل.فيه فليس انتهى، لالزوجات، بالننبة الأف الخكم لكن 

~أيتيعثون فإمم الئار، زكاة ت يعنى لأحدالذشر،ا بعن، ®إذا ت دِمحهآلئئ قوله [ ٢ ] 
-أي:يقون فإم الماشية- -زكاة الأشية لأحد كان فإذا الخداذ، وفت ل الؤاو- 

الئ؛ال-فيأئلاد>م.

الأموالمى التجارة عروض لأن التجارة؛ عروص ^٥١^ المولث يذكر ولم 
باطنه،أموال لأما ؛ vLljJiJالئعاة يبعحؤ أن حاجه ولا فيها، للإمام حى ولا الباطة، 
فمط.الغلاهرة للأموال يبعثون والمالإنعا واللمعاة 



٢٦١هاساازىة)واسصااسداتا 

نوىو أمحهم؛ أنِفي الماة، عل أهلها عل الماشية بمد أف وبمثحب 

منه.هبل دعدد0 اثال صاحب أحمتْ ؤإل 
الأحديذغ مما هدا وثحو وكاثه، قد أؤ ا-قول، يكمل لم قاو؛ ثإف 

عثهالكلصلأةئث قلا تعال، ش وحى •ءتاذ0 الزكا0 لأن ئمة؛ ؛ Ujمنه قبو منة، 
ثاةثا١ا.

أمؤلت؛مى ءؤ-خد ثعال؛ اممه لقول يعوله؛ أف انتحب صدقته، أعطاه ؤإف 
١[.لاكورة:"ا• نياؤبمؤعثهتره وتعؤم قفيهم صدئه 

ئاو،ت..يصدض قوم آتاه ١^٠^^١ كاف ثاو؛ أول م بن اممه عبد ونوى 

قال!فإذا دينه، عل موممى الإنسان حق، المؤلمر قاله ما أن سك لا ا ١ ] 
لمU مذا لكذ تح1ق، المار. أو الخم أو الز أو الإبل من كدا إلا عندي ليس 

رعاياعنده الرجل هدا أن علمنا لو يعيي يصدق، فلا الواقع كدبه فإن الواقع، يكدبه 
انإنكل وهكن.ا نصدقه، لا فإثتا البقر، من وعايا أو الغثم، ْس رعايا أو لإبل، اس 

العيفالرجل العبادة، أمور ق حى يصدق؛ لا فإثه والواؤع العائم يكدبه ما يدعي 
ضيقه،فلا له، كله ال؛ر أن ونحنثعرف شاة. أربحون إلا عندي ليس أنا قال! إذا مثلا 
دسه.عل موممى إنسان كل لأن تحديه؛ فإننا محتلا قوله كان إذا لكن 

نحيرل0فلا صقت،. أنا فقالت تحل، ما 5،،; وقلش ١^٠١^ ق رجلا لورأت ؤمثله 
اتىند إيه المأمور; قال فإذا بالمعروف، ^٥ أث دينه، عل موقن هو تحل، أن عل 

علدينه.موقن والإنسان الأم، انتهى فمد بالعروق. 
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ارامحأطعلمشأنق«مماو:يممحن«،دمحةمبم1في 
مم/ثوكاالللم:أم ه ١^، لأف الاوثاءُ؛ زلامحي م ئممق 

زجعلةأنمش، فيإ للث، وبارك أغطنت، فيإ اش احرك بموو؛ أف نينشحب 
١٢^،^.'

١[]^:٣• i م ون ظ: اشُ قال كإ الدعاة أن شك لا ا ]١ 
لأخيكدعاء هي ثم عزم، أنه يعقدون كانوا إذا العرم عليهم وتمول هلوخم، ثُليب 

وأخلفتمحرا، اش جزاك يقول• أن صدقته من أحد أءهلاْ إذا ان للإنتتغي المسلم، 
أنأو ئلأن. م ض خ  ٣١مول: أن ائ س ص تائب، وكلمة عليك. اشُ 

ينامحسنا؟بإ يدعو 

ؤرث-فيالأية: لمظ هذا لأن فلأن؛ آل عل صل اللهم يمول: أن الأول الحواب،: 
أبي(آل عل صل اراللهم ^_J،؛ كان فمد يفعله؛ التبئر ثرها فم 

يثمترورثا يلان(، أل عل صل )اللهم يعرف لا عاس هدا أن لوفنصنا لكن أولا<ااُ، 
المناسسج•بالذعام ثدعوله فهنا الرسول! حق ق هدا ؤيمول 

عليهالمممق والحدث، دليل، ولا دليل، إل محاج اللفظ بيدا ثدعو كوتا ]٢[ 
ء.يلان \ل عق صل اللمهم  ١٠يمول،:هوأن محبن ك،ا 

المثكين:حديث، ل حاء كا _i،*، اض ®أحلف، قؤله: حكم ما قائل: قال فإن 
(،١٤)^١٩ رقم الميتة، لصاحب، ودءاتبم الإمحام صلاة باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

أيبن اف عبد حدث من (، '١ )٨^١ رنم يصدنته، أتى ،لن الدياء باب الزكاة، كتاب لم; وم
لجءيلأ؛ثن.أوق 



٢٦٢؛ت1سامىةربمثماسد1ت( 

صتج1زلأصايتا.

ظنيالأوزلكمحص،نإذ

ا^خضآومح؟1لأسمك:ررالأهأممضقأظ((رار 
أقت«يإ ثك >ازك \ؤد: قاله الذي الحديث وهذا و، لا فالحواب: 
نرعمنا"قلب•

لفظوهو ملأن. آل عل صل اللهم أقوذأ•' الثنة وردت مد دام ما أوا،ت والأحسن 
^ايستحب مول! كوننا لكن بأس، فلا يناسب بإ جاء ؤإذا هوالأول، ماتJاءه الأية، 
نظر.فيه الئنة، ق يرد وهولم بعينه. اللففل. 

صهل لحالبها، ص،■ ذهابه عل الاعي الذي;أغذْ الأحث مائل: هال فإن 
اجرة؟أم الصدقة 

عدظالأو والثعاة المال، ست ص له كان إذا إلا الصدقة، من ذالحواب; 
نيئا.الصدقة من يأحدون لا المال، ست، س شيئا لهم أن أظن— —فيإ 

١^؟من الأئل ل الزكاة فيع لاذا مسأله: 
منكل للسعاةت مول أن يمكن ولا الناس، نجمع هوالذي هذا لأف الجواب• 

إليه.فاذهبوا حوله م نن أوكل حوو، قمحي 

لم؛ومرفم)آ؛إا(، ئشزواٍه، ؤ»انا.ى تعال؛ اض باب، الزكاة، كتاب، \ب%خ\وي.' أخرجه ( )١ 
نْ.بمنن.هريرة أبير حل،يئ، من (، ١٠١٠)رقم والمال؛،، المتفق ق باب، الزكاة، كتاب، 



ب3احنبلأص الإمام  ٥٥لمؤ اهالمب على المميق  ٢٦٤

1ل؛ؤمثاإقموضااله،ئثا

محل

ارأبميااتيه4اذ:محضدو:شذارمحو 
همرايهمءا•ز ذولأ أعيائهم مذ يوحد صدقه عليهم أئ 

^^^ُركشزلأنمحام
روايتان؛مميه الماو رب ملها لإل ممرائهم، صيلع إل محي 

اغطازةنحزئ ٣ بمد، لأَءنناف ثاج_ث خق لأنث لأ \_■ 
شرم

ي،لآهلممحضائنم
عمنإل يعق معأدا أو زوي ثإ ملها؛ حاز بمدها أهز عنها انقش محزن 

جريه،.........ولاآحد جايا آفك لم ومحال؛ عتردلك محانكر اليثن، مذ صدمه 

لخرْتحإق ق شيتئن ب؛ن حي من أن ت معروفة قاعدة عل يض التخيثر هذا ا ١ ت 
منيوكل أو الثاف، الحول إل يزجرها أن الصلحة هل فينظر الأمحظ، ايع عليه ولحب 

أمور!ثلاثة إدذ فلدينا يقبضها؟ 
أمتكنّإذا ثيء أحسن وهدا صاحبها، من سلفها أن الأول! 

فلأنركاة اقبص فلأن يا يقول! الحول، ممام عند يمضها من يوكل أن والئاف. 
مثلا.المقراء عل ورعها ثم حولها تم إذا 

الناس.هع زكاته وثكون الثاف، الحول إل يزحرها أن واكالث،! 



٢٦٥اة)ب1سد،اااستات( هت1بامد

إثكبعثت ما معادن مماو ئقت\وؤلم. هردق الناس مذأعساء لتأحد بعثتك ولكذ 
الأموال.ايوعثيدِق رواه مر. يأخذه احدا أحد وآنا ب؛ىة 

الالا١'.ام  juكاذ هإذ 
مميهالثائثة من شاثا كال هاِئ ص. خنث ( JUكل زكى ثممئئا كال هإذ 
وجهان؛

ركاتهيتمل لملأ انال؛ مذ فته ما بمدر المرض مذ بلد كل ل يلرمه أخدمحات 
إلغيبتدْ•

ا.الحيوازل ركاة سهص إل بمضي لئلا بمضها؛ محيئ دالئاف• 
متحى،فيهم دام ما اللي أهل سر أن الركام ي الواجب أن عل يدل هذا ا ١ ت 

إننما: كعا فالأفزنمج، بالأفزيح ابدأ ثعني،: إليه، البلاد أقزنمخ ل يوخد لم فإذا 
تجبلم إذا محتا إحؤته بني أو عمه بتي مثل إليه، الناس أقربق ل بركايه يتدأ الإنسان 
لوكاتجم بجنعون الماس بعص يفعله ما الخطا مذ لكذ أول، فهم عليه، مقتهم 

قالزكاةثمى فتجد يعطومم، لا وغينهم شل، الشتلة ممراء إلا سلوثبما ولا صندوق 
لعمومالزكاة لأن غلط؛ فهذا محتاحون، الأحرون والفقراء كله العام إل الصندوق 
ايلمين.

القاصاس نأي إل تزجغ إتجا ثقال: أف ضي الأخرة المأله وهذه ]٢[ 
علدأى بأس، فلا المليين أخل ل المالي أخد مذ توخي أما وأي فإذا للزكاة، 

القولعل مثكلة عتز المسألأ فتش أيخا، بأّز فلا القينه يآحد أف ١^١^ المول 
الراجح•



سقضاهايهمصالإئماسبجضل ٢٦٦

مثامهأكثئ الذي الوضع ق يزكيه أحمدت مماJ يه. يسافر محازه ماله كاف ؤإف 
له.

اصزبمفىثلا.^^وسا

إليمحي هدا من المغ لأف حولة؛ حال حنث وكاثه بزج الماضيI ومحال 
لزكاة.ام 

البلأدإوهااا'بي ي ركائة وى نالهُ!١^، كاف ثإف 

قفل

الض.لأف اأاثأه؛ اش4ألبإ الفدمة اخثاج إدا 
ن\لوز\والحزع ممم ض لشزثا ذلك اةاخهثدئوإل زلأف كاذيئها، 

لأنهأمحخاذنا؛ أفنول ِفي زاتم الإي ث:سب شزذت، إذا وب إل نبرث 
لالم ذقإ ١^! محقيث اضر، محيل زم فته، \م 1لإ ئليَبج نزضع 
ررزلكة((لآا.أؤ ررش(( وكب.^1: آذان؛ا، 

ث-

دا0تما فته الزلك0 عليه تجب الذ.ى الكان ق تجريه أنه حني ٠ القاحيُ فول [ ١ ت 
مكهق مال وعناوه ماكه أهل وهومن المدية ق وهو مثلا الزكاة عليه وجبت فإذا عنده، 
الزكاة.ومل يتصززبالتأحر لا حتى باس ولا المديؤ، ق يزجه المديثه ل ومال 

الذيالكاف -يا ؟كوى يم النار، عل حديده محي اف الأنأف معناه! الونم [ ٢ ] 
أنعل ذللث، فدل للأموال، حمظ فيه لكن إيلام فيه كان وهوؤإن فيه، سم أف ويد 

(.٦٨١اعم)Y/ والثرح (، ٥٠٢الغي)؟/ انفلر: )١( 



٢٦٧اسدو(( تسم رباب اة ايذئمماب 

به•بأس لا حمظه أجل مذ الحواف إيلام 

منهوادمها يمموا أف بد لا الحإم يشروف الذيذ الناس بعض ينعل ما ومنه 
لكنتالذي ا،لكان إل تطل موف الإلكذ \1ئ\غ\ إذا لأل ممن؛ لا حش الألحخة 

طمِاوا،لاممثر لأما اليث؛ يألث حتى ويمموما الموائم ممصول مل، مذ يألمة 
بمشسن، ما هصوثا لو لآكن جديد، مذ وسبت عرج ذلك بعد مم البيغ، فتالث 

الهلمراذ.ستطح ولا نمحوصه 

أذلنا محور لكن ؤإذا به، باس فلا للمصلحة لكن إذا التعدب هذا مثل أ0 ^١٤٠٣ 
الأسهلسحرى لكذ مثله، فهذا لصلحتنا، روحها وينهى أوداجها عل الئآكئذ يجر 

قاص-

)ش(؟عيها نكتب كيم، )فه( عليها يكنث، الوسم لكن 
علوصع فإذا الوصل، مئزة بدون )طه( بشكل مكتوبا ميستا تحع الحواب،؛ 

نحلح)فص( لأف الملء؛ إبل مذ تكوف قد )طه( مشكله فيها لكذ )طه( ظهز البعثر ئخذ 
وقثلاثه )طه( كلمة ق ا-قثوف )زلكة( هوكلمه ؤيعئ بجئص فالذي وال٠نء، للركاة 

كلة)زكاة(أزبمة،لأ؛وخد

زنأبمذا،يكوئهلإيائ الموجودالآلفالازلأينون  ٣١أثا 
علليس أيه اiهلم ذللثؤ، أفته أوما أومقاطعان، مرائيان حطان دائرْوإما إما معس، 

والقصوديدري، وما اللأي بغض ق كان إذا إلا يعلم، محا هقهاثه الفقهاء قاله ما 
العلامة.وهي السمة مذ هومأخوذ ولهذا يعينها؛ الذي الوسم 



سقضاه1همنيه4الإئماسبجءت؛ل ٢٦٨

لألهيعه؛ حاو هلاكه حاف او الهريق، ثتيٌتي ا1اشنة مى ويف ؤإذ 
انيو؛لأنهُالإع:اطوؤظثه القاصى: إق\و ذك شر ئن;اغ محزونة. نزنحع 

يز:نلأن س ص ذ;لك، وُو تؤذن م الإذن(لاآ ممزق)و 
مماوقيا، مال كزظ؛ ناة الئدمة إل و نأى ائ. ززى»أن ازم خم 

افالرجعة ومعش منصور. بن نعيد رواه مثكتءا بإبل، ارتجعتها إف 
ا.عرها' بثمنها ويشرى ييعها 

.ر،ءص الزكاة؟الذي اذكان ق الضابط ما هائل: قال فإن 

ءالخواب;نناةام.
المار؟غم بثي؛ الوسم يمكن هل قائل؛ ئال فإذ 

فهوأحسن.النار عن به شيئا وحدئا إذا فالخواب: 
الإذن،ق لم حقيقه لأيه من)ق( أصح والباء رريالإدناا، قثنحة: ]١[ 

إئ،ائقزفبالإذنفابةي.

الثصزف،أحاز ة4ئيبممُ اوسول لأل فيه؛ دلل لا هذا إة بمال: قد ]٢[ 
أزصىلا أئا قال: ؤإن يأس، فلا التصؤف1ا أحاز إف الأض، وج إحائة عل موقوها ٠؛^كول 
ذلك.ف1ه مئنها أذ وايغد 

 Xأء أ



٢٦٩ي)بمبذماسدصضمسالوىة( 

ءمقالهئلإ|تي؛امىة ع
ل* ثأ M  إ

ؤآلسكنلاممج ألصدقق ءؤإقا موله؛ ق لعال اممه يكرهم دإنأ، وهم 
دؤاأس مخيل ونح ةفيم؛ل النهاب دذ هزجثم ؤألثوقت عقنا وألمحلأ، 

٦['• زاكوة: ه عي؛ل.ثبمتكيئ وائه أس تُى هنيصتثه ألسهل 
مت؛أوكس ءإريق، أوإصلاح منجد، مذساء عتوهم قورصنمهاإل ملأ 

أ.ماعدا0ا الدكوووثنفي محسن لنحصر، وهي ررإيإ® بتابمولي• حصهم اسثعال لأل 

هذهمن موقفنا ما ه أقؤ ترك\ ةالت الأصناف اش يكر أل بمد [ ١ ل 
'٦[ه عيسرثءكيئ ؤؤوهئئ ت يقوله أ-كمها ثم وطاعه. سمعا ت نقول أف الكلمة؟ 

مننهمتبع تعال ناش مننه، فلا الناس، مى أحد حا ماكس حكمة أي شبع 
سبموكتؤهئ،ضهمه•

؛حؤوود-ولهت إف ئالت لمن حجه ولا حيل، استدلال هذا صحيح، هذا ]٢[ 
إليه،١،^^، هوالهلرييى ١^ سيل لأف او؛ أمال كل بجل ٦[ ' ه آس ّهر، 
حتلمأتهذا نقولت 

*تعميألمننا: الأخر ل لوكانت يعي نج، أشياة ي;اطن اشَذكزط لأف ولا: 
جوفيذكرهاق اأماأف يمدتعميم ٠رقنصيص لملنا: الأول ق أوكانت يمد 

هآس مميل ؤوؤ_إ المراد أف عل يدل فهذا ه آس مميل وفيح وفوو،ت التتحمن 
.اهِ سبيل ي وهوالخهاذ حاص شءٌ 



صضاه1ينيصالإئماسبجص ٣٧٠

ثلأمحيس4لميا.
ثلاثةصف}ل كو مذ يدثع وأذ سهم• والتنويه ينميمهم نجب وعنه: 

واحدا،يجاوأذ؟كوف أجرم، ياحدْ ما لإل العامل، إلا ا-إقءع، أقل لأيه محصاعدا؛ 
الأJهJعاللأف احتارأف؟كر؛ وهدا العامل. تمط ُثسه الرجلإحنا-جها يول نإف 

الئواءعل سهم ة5اوثا بوآوالتثريلiج، سهم وثرك الت٠دلئ،، بلام لهم جعلها 
ر)أسإأنمحاس:

واحد.صش، ق بزيها أمن دمزائهلم« دمتدِفي أعثايهم مذ يوحد صدقه 

ثئواالخصر ذكز لكاف حز لغل عام ه آس مهل ؤوغسح ينثا: لو وأيقا 
منه.مائدة لا 

قلتنةق عإرْ لا قليل• مل قلنا وكعا لآ،هانثئ، ا،لوثث يكنه ما ت فالصواب 
ه.عدةِحأ؛=ك؛> عغيل: اض قول بعد متمنيمؤ 

ممرالأو الأحنى؛ الخم لنبل ومميتما الممراء، عل ثصسما القول هدا ق ف إم 
تضييقهدا ل فيكون وأنشح، بزكاق منجدا آبى ؤيقول؛ السح، يعلبه قد الناس مذ 

الفقراءإل صزئها ولكذ نهل، ١!^• بناة لأف المقراء؛ عل وتصميق ا-قز لطزق 
ثعب؛إل محتاج 

^^^لأ:سعنحالاسهلهوشئأوصثش.

هوللأية محالفا كونه مع لهدا الحساب؛ يتول ومذ الصنف، سوق مذ ثاتتا: 
عامه.ه آس مهّل ءؤوذب> كلمه باق القول أغي منتحميه، عل صزر فيه أيصا 



٣٧١سة)بمبذماسدص^|س«اامكاة( 

ح٩(( نك كأم الئدة م.شمح ءلإ: و ه و ينه زقاو 
وهوواحد.صحر بى سلمه صدماتم بي وأمز واحد. صف 

JjJjJJاشيم؛ ئ الئزف نزاصع اؤةناف ءاذ أف خدا يجئ 
خلافالثاعي، احدها واحدإدا يمحدمحة التعميم ولا صف، كل يعمم نجب لا 

اهساا'.

المرادلأف التعميم؛ بوحومسر وهوالقوو حهل1، اثن شك لا الأوو والقوو [ ١ ] 
ؤإذاالاحاز هى س ش: فهوكاك الأشخاص، ذكز ليس الأخاس ذو بالاثة 

علالاقتصار محور أية ق ظاهزه واصحه الثنة م بأس، فلا واحد جنس ق صرمها 
واجب•صثب 

مأمتنبملإضمحاولك؛ضاضلاكابي؟
ثلاثة،منه يكوف أف بد لا صتم، كل ثإنه، الأصناف مثلان التعمي، ق فالخواب! 

فأعطريالا وعترين أربعه ركاتلث، كانت، فإذا وعثرين، بأريثة ث،انية ل ثلاثة فيكون 
واحدا،ة1لوثيلم والمولمه واحدا، عليها والعامفن واحدا، والسكيرث واحدا، الفقبر 

عتزأثه ثك لا وهطوا واحدا. السبيل وابن واحدا، اش ميل ول واحدا، والغاوميرث 
صحيح؛

ذللث،.ق متصافزْ الثتة لأو ^؛١: 

سمهئلمهعلالاس.

محبجاس؛المبةقاتح؟



صضاه1همهمصالإئماسبجحن؛ل ٣٧٢

قفل

ثك1واعزصا، يأحد لأية عإلتئ؛ ءأغطاْ و\لث[عي ووأ الضه الإمام يول إدا 
يعثئأف وثه بعثه، مل الثاعي احرم يص أف ؤللإمام موانا٥• يأحد كن آكد حمة 
يل،أجزه، ثه ينعل ولم ساعيا ةة.بمن عمت يعث، ه الثئي لأف مرط؛ عم مذ 

أ.ثها أجز0 إنه دمع ؤإلأ إنه، ذمعها أجنة له عة؛( محإف أعطاه، جاء 
وا-اثافظوالثاء_ي والثائق والعداد والكاتت، ا-لخاممت، أجت٥ منها ويدي 

}عر0ا عل مقدم مويتها، مذ لاثه دللأح؛ وثحؤ والتكثاو، وا-لإال 

لكاعي: للميقوو أف فاللإمام اّز، فلا نل أخزة هذا كان إذا فالخواب 
مثله.أجزه هذا يكوذ أذ بثزط المقة، ق خمسة أو المقه ق عمره 

ومحاتق؟كحامت، بعنش يقوم العامل لوكان قائل• قال، فإذ 
١^٠•^،بالعمل نحل لا أف بثرط ماغ، ل ما مدوعمله، عل يعش فالحواُء،ت 

نحرز.فلا ذلك أثب وط والحفظ المص بسالة وأخل خاطا لوكان 

ننسه،كأحة لا الزكاة لمصلحة أءطا0 ها لأئه ٤^١؛ ولو ينطيه هذا وعل [ ١ ت 
عيا.ولوكان مقدارأجرته يعطى ولهذا لحاجته؛ لا إليه للحاجة فهومعش 
١^هزلاع ؤبمش الحامل ينطى الماو ست، ^مذ هناك يكذ لم ما هذا ل٢[ 

الزكاة.من يلمزو لا فإيم هاك كان قاف الزكاة، لمصللحة يعملوف 

١^^محل مذ بالعمل مثير عمل أوراتب مهري راتب لهم لوكان مثلا: يعني 
لهم؟كذ لم إذا أما أهلها. عل يصموا كلأ الركاة؛ مذ يعهلوف لا فإقيم المال ست، مذ 



٣٧٣بمبذماسذصضم|ده|االزث1ة( 

نحل

والفمزاءمسه، موثة إل ■ؤاجته يأخذ وكلامحا صنمان، والمناين والفقراء 
^بإp^تدأالأفأظلأثأل١ا.ئخائ؛لآلاهممالبمأى، 

الؤلث.، Jliكإ أجنتئم مدو الزكاة من ينطنJ فإثم أوعمئ ئزي راتب 
زكاتها؟عليه فهل للبيع شمه عزض أحد٠^٢ ئائل؛ ئال، ذإ0 

ثمةق تاكن الإنسان يعني زكام، فيها ليس للبح يعرصها التي السمة فالحواب 
.منها مسه وطابت، 

للتجارة؟اشوائا كان ؤإذا قائل: قال فان 

الزكاة,مى بد فلا للتجارة ثزاؤْ كان إذا ذالحوابت 

معل؟فإذا للشمة زكاه الفقراء يعطيه مال عنده ؟كن لم ؤإذا قائل؛ قال فإذ 
أحرجها•باعها يإذا ؤيمدها، الاذ فيثيرالقيمه ينتظرحتىيعها، فالخواب،: 

قالوقد يثال،: أذ والصواب بدأ•يا،، افه لأة ١١يهول،؛ أحيائا ^^١٥ المولث [ ١ ] 

بدأبإ ر١ابدؤوا اشات_ئإ: وروايه '، رمنيم روايه هذه به؛؛ ؛^ ١١بدأ تة\ آبدأ ١١البي
عيثثزعثة حقيقة لدينا لأف كداء يقول المنا ارإل ١^١٥.،: قول من أحسن بؤ'ا افه 

مقدمه.١^^٤ وا"ققيقه الئعومم، 
بنجابر حديث من رثم اليمح،.، حجة باب الحج' كتاب مسلمت أحرجه )١( 

افهعبد 
بنجابر حديث من (، ٢٩٦٢رنم)الطواف، بعدركعي القول( باب، الخج، كتاب، ت اني الثأحرجه )٢( 

يهبمعا.اش عبد 



صضاه1نينيصاسمماسبجينل ٢٧٤

أدمهؤ( بمعاؤن قلكثلس1كإن لثاأللهأ4 ؤ محال! اشآهتال ذلخمأ 
م^^ني1نَمي:ظوله،زلأئ١^^١^^م،زئال: 

ا•المحي"يل وواه الشاكن،* ومْ ق واحشنق منكث، وأمسي منكث، أحيى 
مىكمايته من موقعا يمع ظ ثة بز من داشز أثد، الممز أن عق هدو 
لهبم مآ مئهإ واحد كل بطي دلك، لة الذي وابمكمتذ ع؛وْ، ولا تنم-، 
كفاها؟أ.

محثروفالمساكين أف الحميمه لأف موصؤغ؛ اثه ثيء أقرب بل صعيف هدا [ ١ ] 
به،لا موضع حديئ هو حاو كل وعل زمتإ-لم؟! و هو محثز كيف ئزته، رو 

تل، ^١ أذ لتعليل ١ إثإ 
رلأبمأبجابمأاضُقوئصمُ: اوموو قال كإ اشَبمأ.مودأم، إة أئلأ: 

ُه(<>ُ

الخال،الكان الممؤ ومنه الخلو، معناه فالممئ ذلك، عل يدل الأسقايى أف ئانتات 
الماده«قزيهم: فهومن اين الموأما الأصغر. الاشتقاق ق مزاممه وهدا 

زيلعند الحال ءئط كان إذا طن زى ائ فالإناقلئ، عل دل لا كوئ ٠Jوا
حاجه.اامقيرأمم أة عل ل ثل ا1أتسكنه ومادة الممبح مادة ث ك( عى؛ 

ولخدةذكزأعدمحا إذا تكن ئزقا، أزتة !لأن الففُوامنجثلا]٢[ 
الفقراء،لالائوة:؟هآيئمل ه مثنك؛ي عثزؤ وطعام I تعالى فقوله ُينه؛ا، يزى لا ار ص

اشعبد بن جابر حديث من (، ١٢١)٨ رئم ه، الض حجة باب ا-اج، كتاب ت لم محرجه أا 





صضاهاششصالإئماسبجضو ٣٧٦

اممهعثد نوى تإ عرفييألأ مذ أعطاه ثه كنب لا انه ويكز جئدا زاه ؤإف 
ئثألاهالصدهه، وهؤبمسلم . ١^ زئول أسا زجلي ررأو الخناو؛ بن عدي ابذ 

ثؤاأهازلأطبجاؤضئث4ُااأ، فها 
لإزلأِميشب((ززاةمثاثئلأل

ؤإلاستحقاض إل يالنستة اثتي إل فاحتيج الاحرين، ومصايمه الرجل هدا استحقاق 
عترهينطنث أف محدزيا الذي الرجل هدا لأف الأحريذ؛ مصايثة إل به بالنواحد 
أعلموافه ثلاثة، من بد لا صار فليلك العنزة، هذه مذ الممزاء بمه متحرم آلاف 

الذيطهزلما.محثزجه،ممذهالا

ؤمثلهاالنساء، فيها يمل ما رجال، ثلاثة من فيها بد لا اليينه هده حال كل وعل 
 \X\ زيلأن،فيها مكفي الأموال ثمه أثا الزنا، عر \ص رجال أزبمة من د لا

مدع•محذ أوزجل وانزأتاف، أوزجل 
 '•Mعملعندهم الديذ يعني العمل؛ ا-بمى؛ ررمذدويالحجيى"را' ومولث

عمه،لأيه أو أحيه ابن لأيه هذا؛ عل يعطم، الذي العواطف، دوي ليس ؤإدراك، 
ينتحي.وهو إلا لأحد ينهي لا عاقل رجل بل ذللث،، أفجه ما أو 

•رل، صوبه( و) ريع يعتي )صعد( [ ١ ] 

الكدنم،علا٠٤ عليهها ورأى منهقا، يثق لم إذا أما ميا، ؤثق إذا طعا وهدا ]٢[ 
للرجل•مال، إذا الئسول ء دلإ لأثئزمئألثأحد؛مؤتحا، فإنه 

 Iبنقيمة حدث من رقم)أأُا/و'ا(، المسالة، له نحل من باب، الزكاة، كتاب، ت لم محرجه أ
ئظيتئ.محارق 



٢٧٧ية)بمذمسدص^سهممح1ة( 

يلدكإ ديك بمليِفي اط1ُسات وأبو الماصى مماو همالأ، ثة او ادعى ؤإن 
مسه.حاجه ل، 

ثتعدوولا العتاو، عدم الأصل لأن سنه؛ إلا يمل لا ابن 
٥^١؛.إقاته 

إقؤقاج أوحائم ركوتبما، إل ئاج أودائه سكنها، دار لرجل كاف ؤإف 
لأ5مايته،موم لا بمثيها، سائمة أو ينتغئها، صنعة أو -^1، ينجز بصاعة أو خدمته، 

هُئمءينذوك،مأنكثزإأ'.

رقولو0؛سوف أتم الناس مى أحد آيظن ٠؛ مكثسب*ر لثوي ولا محق فيها حظ 'رلأ 
حظلا ٠٠ؤيقووت يووو قد الحاصر وهتنا ق الصحابة. من بعيد هال،ا أعثاء؟ لسوا 

القرائن.مى بد لا لهدا الدراهم؛ ملايين له عنثا يكود أذ ويريد لعتي؛؛ فيها 

لكنكفاية، ق شي أئا ةال1 لو ت يعني حيد، )؟،!؛،،'ه ٠ عقيلر ابن محوو [ ١ ت 
لكننهالبينة؛ إقامه سعير كان إذا إلا اللهم ال؛سه، مى بد لا فهدا أبناء، عثرة عندي 
أبناءعثزة عندي وقاوت الثلد ي كان إذا لكذ نصدقه، فهدا عنه، لا٣ عريتا زجلا 

التينة.مى بد لا نةولت ولدا، أوعشرول 

هوليسألم، مس مثلا ساوي داربمأكتهارا كاذيرجل إن  ١١^٥١^! قوله [ ٢ ] 

رنمالميتة، من سلى عن باب الزكاة، كتاب داود؛ وأبو (، ٢٢٤)؛/ احل. الإعام أحرجه )١( 
حدبث،عن )ا/ا،0؟(، رنم اصب، سالاالقوى باب ١^^، ئأب والماتي: (، ١٦٣٤)

ة.بمنمح.رحين عن عدي بن اش عبيد 
٣(.٠ ٤ والإماف،)٤; ٢(،  ٤٧والفروع)r/ (، ٤٧٢اكي)أ/ انفلر: )٢( 



صضاه1نينيصاسممأسبجمحل ٣٧٨

واستعنألف ا داو وافر بعها ت ( J_^jهل سآكنها الش الدار وله ا،لال مى ثيء عنده 
الأخرى؟باو 

كانالذي منزله احتلث إذا وحياته حالة ثتعم قد اف الإنلأن لا؛ الحوابت 
ألنه.

منمسه عل يتقى أف لوباعها يستملح دابة عنده ركوتبمار؛ إل ؤٌّإج اردابة كيلك 
الزكاة؟عن -ها واستعن السيارة بع نمولت هل مثلا، ئاتة كالثمنها 

لاينها.الحواب: 

منله وليس مريض مثلا او إنحدمته(، إل عقاج راحادم له كان إذا وكدلالث، 
محتاجالخادم لكن قابر عئ ما بنمي انا وقاوت إليه، محتاجا حائما فاستأجر يقدمه، 
.َُْه َ

.*ءبمام؛*ا١٠!نتت  ١١

أثاحدا، صرو عل يقول؛ لرجو  تر'رما ي - .~وب• ' يررس '۴ -' ى"سْ 

محنيلامث، ويكفني ألف، اك اوي نأقها ومم البضاعة، تهده أير 
ِِ,.نأُُأ.:ِ. ِ>. َ.. ِأ

الديذرها لكن محسنوائت،، 

٠يبيعها أف يلرمه فلا ما منها 

لكنهكثرا، مالأ يساوي يستغله، بنتائا يعنى صعة ينتغلهار، صنعة ا) كذلك 
هذهبغ نقوو: ولا الزكاة، من يعطى لنثمته يكفي لا ومعلمه أهله، عل لثئفق يستغله 

الئبمه.



٢٧٩يةرطبذمالأسالأبجمممساوزىة( 

نحل

مماتم:ان: ذنأ ننزوب j \لأ\>و0 القادة ذئإ اأ5لخئ، اواغ: 

ءإم؛ترمأمحِفيايماأل
عمحالم ^١، ه تساوي ئؤ-مثا، )مازة( دان سْ لوكان وكيلك 

يالبح.ئالزمه لا ولعياله، له ئكفي ما 
لدرهايهثيها شاة أررعول عتدْ رجل مسيها؛؛ راتائتة نقول؛ أيقا وكيلك 

نقوو:لا يناجها، من هووعياله ويأكل جاووا، إذا أولادها ؤمحع اللي، يبيع وتلها، 
يصؤ،.هذا لأل الزكاة؛ عن به وانتعن يعصها، أوع بنها، 

قولائه والظاهر المول، -أاJا أحدثا إذا للناس تعه فه" فيه"والحمد هدا كل 
اممه.ثاء إذ صواب 
للمظ)_(مراعاة بالإفراد؛ ثزها< قاف، أو إسلامه يرجى ارس سعئة ق [ ١ ] 

وهذا.هذا جائز اللثة حيث س فهي لمعناه، مراعا؛ الخْع وعل 
[i;y  ث)الطاءول(جع ؛؛( أيا)١٧ذلك >ف، ١^^٠ قلويي، الموقه

علس -أليفا ١^ من الاس من ^١ أغلتا أننا لو ذس، عل وبنا٤ شزوب عي 
وأذَيكولسادة، يكونوا أذ لأي لأنه قرئ؛ لا ذللث، أف المؤلف_، فظا٠نكلأم الإسلام 

عشائر٠-؛؛ق »و0يعوخ؛ سادة كانوا إذا لأم واصح؛ والمرى ^-١^٥-♦؛، ق ءلاعه لهم 
إذافي،ا محمل لا كبثرة مصلحه وهذه غانا، عشائرهم إسلام به عئمل إسلامهم قاف 

الإملأم.عل لنتألمة مدا أءطثا 



^قضاه1هميههاسمماسبجحتبل ٢٨٠

فإعطاوناالبدن موت من لإنقاذ؛ الركاة مى المفر لغطي كنا إذا يقال! قد لكي 
الإسلامإل محتاج اف الإنأف ثلث، ولا أول، باب من الهلب، موُتج من لإُقاذة إياْ 

والشراب.الشام إل حاجته من أكؤ 
سادةأوعتر سادة من الإّلأم عز ممه نس كز قلوثيم( )اiؤلثه وقيو؛ 

0كانساأزل.

 Pا jالغانممن الإعطائ نقال: فه، قدنازع الغائم من مزلاع بإعطاء سلأ
أذبد لا لأثه الأحهس؛ عل بالأعم ستل.و أ0 يصح ولا الزكاة، مى الإءطاء مى أوسع 

يكولالدJل

افبكتايت، من ايه لاJينا لأ0 صفواف؛ محضك إل نحتاج لا فنحن حال كل يعل 
تحال:الزك إعطاء عل الدليل ونقول: هدا، إل نحتاج لا 

عام؟أوهو ا،لءإاع؛ن السادة ق عئتص هل ائئ يبقى ٦[ • لاكو؛ة: 
بدلإل محتاج كان إذا رحوإسلامه نى ف،كل عام، ايه عندي الصحيح الحوامح،! 

الدين•موت من له إمادا لغيه فإما الركاة من ثيء 

عنوجوعهم يرجك، الدين العصاْ محلوبمم المؤلمة ل يدحل هل قائل: قال فإذ 
المعصة؟

وهمالمعصية عن رجوعهم يزجى الدين فالنما٥ يدحلون، لا أمم فالخواي،; 
كانت،إن أواشزير حد لها منصتهم كانت، إن اهد علميهم يمام هؤلاء لممتن الممى 



٢٨١همىةربمسذمالأضالأبج^سالذىة( 

أصزب؛أنثعة والنلمول 

المديؤربكر آبا قإل يظمو، إنلأم  4jQaf^>ينج_ى ثزف، ثه من منهم 
ثىالربرماف وأغش الصدمة، مى محريصه ثلامحذ حاتم بن عدي أقش هبمق 

وحسقا;؛كااأا■لإمحايا بدر، 
أنتاءإف فته، ^^١ هبم1نذ و!_، صعيفه نجب صزب اش: 

وجالايعطى اممه. ومول طفى هوازف، اموال وصوله عل اممه أياء ^؛ ١١محال؛ 
»1وأيررجالأظاءتيظرمح^محمحشالآِسمالإبل، 

.'٢^^
اسيناأوض زدثئوا د1ظوا 1طوا الثالث: 
هاف...............لأ؛ظيق1بجأو الزكاةِص ة!^،^١ \خ'ؤاواخ: 

حننمنلم، عشؤنه، ق مهلاع مند ههو،يقم.' يقول يعني صحيح، هدا ا ١ ] 
صغثرةييله مثلا أف ولنقرض ^٢^١، يي وهدا وظ؛وه، ينلم أف لأجل نعيؤ الإٌسلأم، 

-1JLJ ثا ؛Jإةم انننة، اية ثي فاغيا يلب، نم أيضا صمرة و؛الة ^٤، غ
تخذلأيصا هدا أط، الال ٠ذا ١^ الث؛ل ٥^١ أ0 نوال ؤا ١^ اكبLJة تند 

فتجور,للعم، تألتفث وهدا ا-لم، به 
يلدخوله ادكافئ فهو الأزل أثا إيانه. لهمَة هدا كالأثل، ليس ٥^١ ]٢[ 

الإّلأم،والثافلهم:ةله.
التاليم،.مذ أيصا هدا يدافعوا، ولم يقاتلوا لم يعطوا لم ؤإذا ]٣[ 



صاضاه1نييصالإئماسبجض ٢٨٢

صئصنفىماوئ.ثئنض
•ارتحدعالآ4معا 

لأ.بممحوعمال عمر لأف حكمهم أف أخمد ص حقل، وووى 
وئئةلعال اض دكتاد_، بت، سهمهلم لإل الأوو. والدهأا سسا. ينط؛اهلم  °ج

'•٢ ثيء ملأ عئهم انمحى لإل شاجةإض، مطول إما والموئ عنهم• 
•• • • • كتابتهم،.....• مايودووةِق يعطوف اقكاتبول، وهم الئداب. الخامس! 

ليسالولمه ينيا لم وعؤاف عثز أن يعي صحيح، ذكزه الذي التعليل هذا [ ١ ل 
مو.،ولكنلأناسإوهمزاَلأ،،

للحاجة.إو،اينء1ول وهم 

رجوما يعنك، شرهم، لدم أغطوا قارا الأول؛ القنم ذ مولة انحم محمى 
إليهالناس بماج قد وهدا لثرهم، دفعا ضيهم؛ شرهم من ثخنى لكن إسلامهم، 

الحاضر.

ثرهم،من وعيسوف الكمار، هؤلاء قتال ؤ، قدرة عندهم ليس اللموف يكون 
أذأئا ؛;، ١١ذلمغ الطاةثو-بم، أن،^١ أن ثزط ولكذ ؛;، J1م بطون 
ميهم،لا مهنأ به ليماتثونا ثنيهم ما يأحذوا وأف بنا يمتكروا أف يأمن لا ونحن ثنيهم 

عنائزهم فإتم؟ممول شسا إذاأعطوا أم أءءالهلم ومحريات حالهم من >دنا إذا لكن 
الثئ.ألثنهامح،3لأإز 



٢٨٣ا،)طبذمالأضاص^سامث1ة( ممبادود

شه٠ ه هإِن ثدثها، لأن بثه، ٩ ئكا:ئ و و: قو زلا 
وجهان؛

^غ،لأواثبممزلكسه.
اؤلكةظ٢ا.وأخي 

وبحوولكلأجلمي، المعاملة باب معهل، لأيه مهايبه؛ إل زكاته يقع ؤللمسيد 
الثر.م؟ا.هاثب ديه، ص زئاة لأثة;اأخدثا ١^>!، أن;ئثثا 

١^،؛حلوو مل ثددعإل؛ه وهووأو ^١^، يوو ما عل اثكاب ^١^ ولا 
بند.له مول مر لم لأيه أصح؛ وهو سحة)سيده( ق [ ١ ت 

قبرإيه لملنات ئهاد0 ذلك كان ولو واوي، الثاف فالاحتتعال صحح، هذا ]٢[ 
هذالأف أحز؛ زجه من وصزرا زجه من نقنا مسه إل هومحن لم نقنا، مسه إل 

الثثدوصدمه مكاثب، إد4 العد قال إذا نقول! وحينثذ ملكه، مى حج سوف، امحاست، 
باب١^٧لإ،فثثاوءلالثي _أك ئللايجة،لإمولت: 

حيلته.

الثاز٠والئئان أقهر يق بند نضمها آلاف،، محة عر عده كاب هذا ]٣[ 
جائزهدا نقول! وفاء، عليه ردثا والعد النبي، لهدا زكاثه فأعطى أسهر، ستة بند 

هو~الدى الطالب  ٥١١٥۶فافشر غريم لإنسان لوكان كا يعنى! كالغريم، باس؛ ولا 
مؤاطاْهاك كان فإذ ئزاطأة، هJاك تقن لم ^١ ثأّش ؛٨! ، ١٢فازما٥ دزاهلم، الدائن" 

فلاقور•



اصقضاه1نيهمصاسممأسبجءتيل ٣٨٤

^صشئم٠حئاسهار

يعتذِقمحووأل هدا هعل ١^، ق ثدحل الرياب مى لأقث قوو؛ إحدامحات 
المحرم،دكه ذا أف محور ولا وينممها• رلكته مذ ثمحا وأل ئتنها، 

منالإعتاق عتو ُجا حصل عتمة لأو الزكاة؛ ولزثنمط عليه، عتى معل لإل 
اولكْ^

أشهر،متة بمد قل دين عليه مدين إنسال يض الدين؟ ذلك مثو وهل [ ]١ 
شلمحأن:>وئبمولأنه؟

حلإذا الوفاء يستملح لا أثة يعلم المدين هذا كان إذا ت التفصيل فيه الحراب! 
حيد،رام، صاحب يكوف بأف يستمحلح اثه علمنا إذا وأما "حرج• ولا عنه نول الدين 

•الوفاء إل بحاحة ليس لأيه ثعطيه؛ لا فهذا سيوق الدين أجل حلول عند وايه 
هكذاإعتاق، بدون يعتق لأيه زكاته؛ من عمه يسري أف محوز لا معناه! ]٢[ 

أهلهامن الذي القرست، إل الركاة يقع كان إذا لأيه محور؛ انه والصواب ١^٥؛،، علل 
أهصل.يكوف القريب إءتايى ؛، ^JJJأئصل 

حصلهذا ل ثنلئ، فيه نقوو! إءثاقاا مر حصل رربانه لآمةآممه! وأما 
•لمبمتيى اشراه ما ولواثه المحرم الرجم هذا اقري لأيه بإعتاقه؛ 

بمجردعليه ويعتى الزكاة، مى منه محرم رجم يا بجري محووأف اثة فالصواب! 
هودوالرجمهدا امرأة، ايه لومدر ينشب عليه عترم هومذ المخرم فدوالرجم الئزاء، 



٢٨٥سةربمبذماسداصضم|ّ||امىة( 

^ا؛لأثمُسومينالأم•
١^^؛إل ١^ ثقفي اويه لأن مئها؛ لاهووالإظ الثاقئ: زاوزاثئ 

١^^^؛؛،1ل الدمع يريد تاكوة:'ا"آ ه أشل رأن أس سهل لموله؛ 
ؤالبJلأدلإقا١'.

النأذلأرح؛اسة،ابن أثا الأخت. ابن الأخ، ابن ادممءثل:^،الخاو،الأخ، 
مدوالرجمهوصهر، إد،ا رجم ذا ليس وأبوادروجة لحاوأف امرأْ ولويدرأثه 

الرجم•يعني المح،، أجل مذ افاكح محنة يئرم هوالذي 
الئقادسا،ق داخل لأيه صحح؛ هدا منلم، أسيئ منها ينمك أذ قوز يقول؛ [ ١ ت 

ؤيقولالأعداء، عند لمل الممى رهائن يكون يارهاين، العصر لعة ل يعرف ما وهدا 
الثهاتن،هدْ لثك،  s\Sji\من فبمطزذ الال، نن يثيء زلا لكم نلاكهز لا الأءداة: 

بأس.فلا 

إلالدمغ ئقفي الآت4 لأن منها، الإغثاى قبوز "لا ١^: ررالئو٦ئ /' Jyوأثا 
ي«ترقالممنمح:ىيلأسه

»كمنله:بمال: أذ الأقرب لكن لوناب، تحللا ليس ه أؤ تهل >زذ قولئ: لأة 
عل ١٦٠ستُين الركاة من مكاتبا ينطئ أذ أول أيج فيقال: ه® أش بيل ؤوؤ_خ 

^محإلانمخولفيةومح؛ؤديىأصه؟
اثهأقنب.سلت، لا الثاق، الخراب: 

لإيد٦[ ■ ]١١^؛؛؛ ه أشل أس سؤيل ت يوله إف ئوله)بف<أش•' ثانيا: 
إذاالكريمة الأب لأة نظئ؛ فيه أصلا خذله الذي عليه اقيز اتجاهدين« الدئغإل 



اصضاهامشصاسمماسبجضل ٢٨٦

لاتشوطوبم؛ ممتكه، بمإلادمن قنني: إل المتحض نمت أي >Jc ثوي 
لأل iojdjهؤلأء4 ص ي دامحن نأصن >لأثقج قبلا: 

Is  ه.مأوبثم ؤألموكه عقنا واكا؛وا واكسثكن هثخة ت ف

فقال:\شزه و\لي أس سد-في ونمح أؤاما ^4 الثاو(ت القسم 
يملكهاأف يدون الرمامح—، ق تصرف أف الممعود أف عل يدل وهدا ه ألنظب 4وفي 

يشرطلا لاثه لأجزأ؛ يعطة أف يوف المكاس_ا دين أوق لوأثه نقول: ولهذا المنهز، 
صعق.فقهل المجاهد منها يعطى بائه القول افاا سيل ررق نقول: أيصا كذلك التمليك، 

الزكاةمن وتثرى الأسلحه، منها وتثرى المجاهد، يعطى او4 والصواب: 
شيم،:يثمل 4 آهه ميل 4وؤح • له قم للمقاس، يممحقها لم ؤإذ الأمحلحة 

.١٩•جاهد ويال~ ~الألم، هدْ حد ونقول: الجاهد، يملك! أف الأول: 

داخلذللث، وكل جائز، ذللث، كل للمجاجين. وئعطثها أملحه أذتثري الئاق: 
اكس،،عل الدالة اللام شر القرآئ الي جاء لأنة 4 آؤ نهي، 4ويى وقوله: 

دينعليه محلانا أف  ۶۶إذا ان محووللأنأيه وكإ الظزؤ، عل الدالة ب)في( جاء بل 
ريال،مئه ريدا ثهلاو_، أيت، فلأن يا ؤيقول: الدائن، إل ين،هّث، أف وفاءه يسممليع ولا 
4.ؤؤوآلعنرم؛ن قوله: ق داحله لأي يذلل؛،؛ يعلم لم زيد كان ؤإل ريال، مئة هذه 

يماتلو0ملاح للمجاهدين يثرى أف محوز اثه عل ثدل الأية فتقول: هذا وعل 
الزكاةمن العبد يثرى وأف يعلموا؛ذللث،، لم ؤإل المد.ين؛ن عن الديون تممي وأف يه، 

واشُأءلء.دلك،ملأ:ثأن:يممحمبمثن. 



٣٨٧^ية)بمبذماسدصهرم|ص|اسمىةا 

قفل

م;انثزم الغارثوذ، الثادز: 

فتنه،لثنكي مالأ أؤ ديه يئمل وهومذ ال؛يرن(، دان لاصلاح هرم صرب 
عنيا؛كاذ ؤإو حمالته، يودي ما الصدهه مذ إليه مثدمحع ثتذ أوإصلاح 

مهاأنه اضِ. ننول يامحث، ^١^، »ئإث، الخارق بط:ن زى زة 
ررياييصةإلالنألهيمدالت •؛ا،،. ررأقميايصهحىداتثاالصدهةفتآمزثك قال؛ 

ّزَلةالأخدلإامح،كاذازيابرهُهبمشهانمن، 

صزJان:أنيم ١^١۶ ويكر ب)في(، الأية ق اممه ذكرهم الغارموو [ ١ ] 
١^.عرم.لصلحة مذ الأول; 
مسه.كالحة م؛ مذ الثانر: 

تحدكاذ جدا، ٠^^ لأمر عزمه يكو0 أف بد فلا الثر؛ كلحة عرم من فأما 
القسأقإنهاثي ين بملح أف فأراد ذك، أوبثر بينهعا قيل بدية إما فتنه، بينهما ملتتن 

محاسنمذ فكان عظيمه، ومصالحه كبيرا، معرويا أنى ايه ثلث، لا فهذا هو، تحمله ب،ال 
منثُطى الفنل، هذا له يشكر وأف عليه، ساعد وأف الأمر، عل يعاف أف الإسلام 

الزكاة

عنحماله محثل كإنسان ^!١، كان إذا بمر لا فإنه مزدثة ١^ كانت، إذا أثا 
محمس،رجل فجاء الأف، حبمتالئ، ؤإلأ حمي أغطني ونال؛ عرينه، أمثكة ثعحص 



سقضاه1نيضصالإئماسبجض ٣٨٨

مضيما الصدئة من فيعطى مباح، ق مجه شنلحة عرم من اكاف؛ الصرب 
آلغنىنع إليه يديع قلم مسه، ياجة ياخذ لأيه الغز؛ مع ولايعش ^^، 

سمحن(:بماأذ يؤمن لا لاثه التوبة؛ لي ق يدمغ لم تجنه ِفي عرم نإف لكمحر• 
وجهان؛الئوبة ضلائهبم i،jوتجتة• ال 

لثمره.كإعطائه نجاز، لالعصسه، ذمته، يأخدثبمريغ لأيه بمر؛ أحدحا! 
محُلأبجيمئةإلصااا.

مم،متاَلأسي،ظثنىأمحثل وقال:طك.ثو،مح 
 ،)Jأغؤاة؛اوكاة له محل ^١ كان إذا ٥^١، كان إذا إلا الزكاة من لانمه هذا كالأئ

واضحبينهنا والثنيى بحلي، فلا عييا كان إذا وأما لأنمهم. الغاوميرنا من صار لأيه 
ظاهر•

لهامصلحه ^_J، ألن( يشزط العم ولمملحة الم لإصلاح الغارم ٌذا إلف• 
أمؤها.

المزلفوائزط الوفاة، يتطح لا ^١ ٠٥كان إذا إلا لايمر لف الغارم [ ]١ 
غزئهأوكان واجن،، ق وث كان إذا ما فيثمل منصيه، p؛J ق وئ يكوف ألت( 

مباح.ق كان أو نثم،، مق 
زكنهاعليه، واحته ي وهي ا-لإ، قرصه أدى واجن،، ق م؛ الأون: 

واجِح.ل 'غرم هذاعليه• يذر لقصاء ا'سلم، أوكرجل الفريضة. هي 
ولمست(العمز0 ليؤدي مالأ فحمن مى استدال كرجل مسثصح، ق عزم الئازت 

منتج،.ق عزم هذا عليه، واجته 



٢٨٩يةرئبذضاسىصمممإصسمىةر 

عنها،غنى ي هو حاجه واسرى شسا، استداف كزحل مباح، ي غرم ااثالئ،ت 
ذلكؤمن مباح• فهذا مثلا، كزملائه يكوف أف يريد لكثه مستحبه، ولا واجبه وليست، 

عليهقمار سا، اقري الرجل أل قدر لكن به، يستأجر ما عنده يعي، بيئا، يقري أل 
المباح.مم من وهدا ليثه، ومغي فنعطيه غرم، 

لأيهمكئوه؛ ق عرم إذا يعطى اثه المؤJف كلام فظاهئ مكؤو0، ق عن؛ 
•سعصه مي ل

صادي،واثه ثويته، وعلمنا تاب، إذا إلا يعطى لا فإثه منصت، ق عن؛ الخامس; 
صه.

ممرهخمورا وافرى باش~ "والعياد الخمر بئزد_، اظئ رجل ذللث،ت مثاو 
ومضيننطيه فهل هدا، ق سلث، لا غارم هو فهنا كشرة، أموالا يدللث، وعرم يئزتيا، 

ذ;نهُوئاك،مةأولأ؟

ونحنكثير، مال ذمتلث، وق غارم، الأف أنت، نقول; تابج، إذا مطبه نقول; 
هنعطثه.اض، إل فتاب ثتوب، أذ بثرط لكن الركاة، من الدين هال"ا ئقفى أف منتعدوف 

^^لأ:لأنلإيوئنهمحة.

اضة.رك ي الاستمرار عل له نتجا 

لمش،فإننالأنم:إذاأثا 
الدخان،شرب من عليه التي الديون وكل الدح—ان، بثزيسج مبتل رجل مثالة; 



ائضواوهال! حراما، افرى فهذا الدين. موائم يول ما عنده ما فقثر إيه ومال• جاء 
يتوب.أف لا إ عنه ثمفى لا عنى، 

عنه؟و1نضا الرباا إل #أتوب يقول! أن Jمجثد وهل 
الانفكاكؤمبمعب التي الأشساء -هده التتلئ خصوصا لا، الحراب; 

فإلصادي، اثه حتىثنلم ثنتظئ بل نتنا، يقولوا; أذ محرد منهم مبل لا هؤلأء منها، 
دينه.مفي أن حينثغ. الثاجح القول 

وجعالثجل هذا نقوذ■' لكن ■^، jjأ0 عشل لأمه دينه؛ يمفى لا أنه وجه وفته 
عرمالذي حتى ١^٥؛^؛، ق الناس يعصم باق م1زماو( نا ولذنوبه، من يطهر أف بمل 

ي•ثي؛ ل ستدين أف الأيام مى يوم و بمكن اح مل 
عرق غارما يكوف أف بثزط عنه عاجزا كان إذا الدين عن الدين يعفى إدف؛ 

منها.يتوبا بال أولا طالبناْ معميه ل عرم فإل معصيه، 

علينفقه ما يجد أف لاينتطح يعني; شئ، الغارم الرجل هذا أف مدريا ؤإذا 
نعطيه؟هل مثلا الدحار، وهويئزب وكنوة وثراص، طعام من مسه 

فهذامباحة حاجة ق تعهلوثني ما أصرف هال; إذ مصيل; هذا ق الحراب; 
قالدراهم يصرف ما أول، وشتهه الدحان بئري—١ فالمثل ويطلمح، يعطيه أف أما يغطيه• 

ئعينه.ما الدخان، 

ملث،لكن أومر، عارم منشحق ايه ثعرف وأنت، عترمنتقيم، الرجل فإذاكال 



٢٩١بمذماسذصص|سادزثاة( 

يعلالعريم صدمة قإل '، بجنها عاومإلا إلا صمح1 ظ

يعيهلا بأل يعتي جاتر؟ هذا هل وساعدك فأن سث ؤإذا اف، إل فتب ادهب له: 
1^.عر خملناة ^١ إلا سحق مما 

منتجيالرجو لأف بجاتز؛ ليس نقوذ■' ^١^• ليس وربا جائر هذا نقوذ■' ربا 
استحقالاذ هو تاوقرة:آلأآ[ ه ئقآء ثن تهدى أق وقبمكن قالين هك جن 

والنميمة،الغيبه أوكثثر ثوبه مسبلا أو يته حالما مثلا وكويه الزكاة، مى يعطى أف 
مه.قلنا ما فهذاإليه، 

هذاله قلنا إذا اثه ءلمنا إذا والرسه، الإصلاح بايب، من جائز إيه ت نقول وقد 
وجه.له هذا يكون ممد المعصية يرك عل قوثا هذا وصار استقام، الكلام 

التلحصوصا متل، لألأ يرجع؛ ولم ذهب هذا ملث ^١ أيلث، أحثي ولكي 
يمكنلا يالغييه، مبتل الحافيه— افه أل —نالناس تعص أوبالغييه. الثويبط بإمبال مثلا 

نقوذ,'رثإ فهذا منها، مئ أف حدا يقل الاس، يغتاب وهو إلا محلس ق يبلس أف 
وهومحس، لأنه أغطه؛ فهتا يأتقيلم، لذ أنه ظنك، عؤ، أويعلب ثبمى كنغ إذا أغطه 

■االخ^^سه عل حا سسعن لذ 

أعينك،لكذ مستحق، أنت، وافه فلأن، يا ت تقول أف بأس فلا ثرحو كنت، إذا أما 
العموعل عنه، تمئ وأل صنعت،، مما عغهل اطه إل وثتوب، وذه-مذا أل مسك، عل 

طتب. ١٠^٧٥والرأس، 

بؤسيعرف لم مذ أف الصواب؛ ولكن عليه، التينة لاثتعدرإقامه اورم لأف [ ١ ] 
الأف.فيه هو الذي الكان ق ال؟ه بمندثإiاته قد لأنه مؤ يه أل



^قضاماهمهمههالإئماستيءنيل ٢٩٢

ا1لكس_،ادكنداِفي ج منه؛ وأحدها عريمه ^ ولكنه دمع ومحور 

رث؟ئوزة لكنت إذا مئا ولا قه الوثاتق هل قائل: ئال فان 

ببينة؛ليس ويقولث ينوثق فد اليوم الناس حال إل ثظن من نقول! ةالخوابت 
أوأكسْ،منها كمرا ؤيول 7آا، وعئممظ الديون، ق الوثيقة له مح5ثب، الناس مذ كيرا لأف 

•التومحم، الإنسان عل يوجب فهدا النامي، بيا مستجدى يويقة ياق يم 

عارمإيه ت يقول واحد أي نقول؛ بكلامه يأخد أف أرديا إذا هئاهم ا،لولف، لكن 
صدثتالغر_مهلبملأولا؟لأدألميي;تةإل 

للتبء؛قولان— —أي وجهان فيه الؤلم،ت يقول 

قنل:إنئمحل.

يئهم،فالغريم هذا، نظير ونبي مئهم، الغريم لأف يقبل؛ لا إيه ثان؛ ويول 
تأصدئث،وأنا عرينك وأئا أطلبك، ١^ ايع أحدمحات ؤيقول اثنان قى أف يمكن 
سننا.يكوف محصنه والدي 

ثيء.بغل الأموال عل يتحايلول الذين ؛، ٥٤٥١١البلاد ق لابسا يمكن، هذا 
لتصديقحاجه ولا بينة، بلا قبل الدعي صدى طغك عل علب إذا يئنا: كا لكن 

الغريم•
الزلكةيضسدصة:محوزلأئمأل:ذلإ ]ا[لم؛ثزط 

فلاانن.عليه أuد٠ا فإذا _^_، له لكن إذا ولأينا عرييؤ، إل 
ؤيال،زك_اهعثزهآلأف وعندي ;يال، رجلا اناأؤللب ذلك: مئال 



٢٩١٢سءربمبنماسدص^سالزث1ق( 

عترأشياء -jL تشري يدثب وهولم ذمته، إبراء عل حريص والرجل إياها، فأغطتته 
إذالامسا عل؛' وردها زكاق ررحذ له! ملئ ما أنا لأم محور؛ إياها، مأعطاق لازمة، 

عنزة،يطلبه وفلان ريال، آلاف عنزة أطلبه أنا أكوف كأف آح-رووا، غزماء له كان 
فيها.إشكال، ولا واضح هذه فجوار عنزة، يهئلبة والثالث، 

ذمته،إبراء عل حريص الئ■جJ أة مف كنت إذا وردد: فه الذي لكن 
لأتيهازا، 3،  ٧١يردد قد فهدم عيه. ديي بمدر أغطتئه م أنا، إلا أحد يهلثه لأ وانة 

ل.ردها موف الث•جل هدا أف أغرف 
ينذلأ،ييناشوانيينمحكاة.

يهلثةالذي الدين إعطائه 3، ثردذ جعلنا الذي هو وهذا محور، لا هذا يئنا: 
الإراء.عل حيله كك يكوف لأنه الزكاة، محاحن، 

وزضا،وظئأنئ:فدثءلامحضل قالذائل:إذا فان 
قضاءوأييد البتوك سوء واعلم ويدنت،، بت، الأف أنا وقال: وجاء عجر، لكثه الوفا؟، 

 ١^، ٥^١ J١^؟عنه وردأنثن
لا؛عرفووالناس من كثتزا -لأ0 -اب ١^ أف هيما إذا أنا شلث، لا فالخوان،: 

جواز3، ثل—، فلا حقيمه الدءوة~ وسائل فيها لاثتتنر بلاد 3، لاميا حرام، البنوك أف 
المال.هورأس الذي الدين قضاء 

عنهمضى أف دآس لا ألما، عثز امئ عليه ^٠، ٥١جعلها آلافج، عنزة ٠^: 
يخق؛ه يألالنثزة؛ 



سقضاه1ششصالإئماسبجينل ٢٩٤

ى،؟مضيه هل الزائد لكن 

فهلعليه، عصبا -يا يطالبه موف البئلث، صاجب لأف منكل؛ هدا الخواب،! 
لماحس،تقول أف لك الخرام والثيء اياح، الثيء ننيك نحن والنب أونقول• نعيه 

ك؟ل>ض:ولأخقكوتينأز 
افرلأف ء؛زئ؛ فائه علمه بدون وأءهل١ه المدين غريم إل يهب اف الإنأف لو 

حكاهعئزئ، لا فائه الركاة من دينه وقفؤ ثركة، له وليس ميتا كان الغاوم لوأف 
لوجها فيه أف حممه لكن محزئ، لا أثه إحماعا تؤا١''ا بن وأبوعثي• التررا' عي• ابن 

وعلعلميه اممه صل اي لأ0 الأجزاء؛ عدم والؤاجح '، اثه أحمد! الإمام مدهب 
الزكاة،مى يوفيه ولا وفاء له ليمن يموت الميت وكان عنده، الزكاة كانت وملم آله 
الزكاة.مى يدير ولا أهله، ملوب اثكنزت ولؤ عليه، الصلاة رك إل يعمي بل، 

تكانعليه- الذي الدين -وأعني فيه الزكاة دمع محور المثت دين ولوكان 
عليهاينه فتح ولثا عليه. ؤيصل عنه، يدمع با•قلق ا،قلق أزم ءفيهالألأْأمُ الثسول 

علميهم.ويصل الأموات عن الديوف يمضى، صار والغانم عنده المال وكثز 
عريموله ريال، آلاف عثزة مثلازكاته ان إنالزكاة! بك عريته لوأيزأالإنسان 

)ا(الأسدلكر)مآ/مآاآآ(.

(.٢٤٣والإنصاف)٣; ٨(، ٠ / Y٥اشاوى)محموع انظر: )٣( 



٢٩٥بمبذماسداظبجممضاله«اسمة1ة( 

إداالديوان ق مأ حى لا الدين العزاة وهم افه، نبتل ل الثاعت الصنما 
ثإيامتهم،طوقهم ممة من لعنوهم، إلته ئاجوف قدوما بملوف عروا، نشطوا 
لكيواإف وحمولتهلم الثايش، يعطوو، وما هنساو1، كائوا إذ والختل الئلاح وثمن 

امح؛اا'•مدركنايته؛_ يأخد لأنك 

الزكاةمن ونواها عنك عمون إل فلأن يا وقالت ريال، آلاف بعثزة مدين صعيف 
الرديءبمنزلة الدين أف ذلك ووجه نولع، بلا زِمهءت ' الإ»<لأمر شيخ قال عئزئ• لا 
وصزما،كزعا ثئك كعا فيه مصنف يدك الذي ااال لأف النتا؛ عن الركاة حراج إل 

لولا يوق أذ يرجى لا صاحتث يكوف قد الدين كيلك، ليس والدين ثيء، كل 
ك،افيه يتصئف1، أذ ان للأنيمكن لا وأيصا كاكالف، هذا فيكوذ البعيد، الثمل 
اجزهتئعله أذ ولوأراد صح، ما أحد عل يبيعه أذ لوأراد بيده، الذي المال ق و؛3ت-ئفث 

منأغطه نقول: بل الزكاة، من القمم الغريم إبراء محزئ لا فلذك صح، ما كن تي 
ع؛تك.أغطى شاء وإذ أزئاك نآء إذ زكاتك 

الزكاة،من لالمجاهدين ملاحا ثشري أذ محور لا اثه المؤلم، أفادنا ا ١ ] 
الأملحهيشري أذ محور اثه والصواب: ملاحا، افر ونقول: المجاهد، يعطي لكن 

إياها.ونعطيهلم افه، بيل سق 

إلنئُوثا اكزا ؤإذا العارثؤ ميل عل أم اشللث، سيل عل لكذ 
الال؟

:ا(الأمحاراتاس)0/سم.



حنبلاحعدبق الإمام مإ،مه الك1هم على امطيق  ٢٩٦

وفيالإJواوان؛
الإسلام،حجه به ثلج ما الصدهة من معطى اممه، سبل هومذ إ-حدامحات 

هأرادتاممه، سبل آهِو، ثاهه جذل رجلا ررأف روي ئ الممر؛ نع فيها يعينه أو 
داودابو رواه اف® نبيل مذ ابثأ يإل رءاريها ه؛ اللمي لها ممال اجج، اصاته 

لنحوه.

زلأكاشزث، بماظ ة أطيق ائب!؛١ ته اة ذلك؛ محرز لا ثاكاتت: 
ا.لإةد،ق1لمبمئغيويجهم،ئلأغاءةبجإلإبم 

القوا"•إلتمنح 

ميلُؤو؛ز_إ ت موله عموم لأف اشليك؛ سبيل عل الأول، الأمرب ابواب• 
منهااسهوا إذا فاقم الأسلحه لهم اسريث، إذا ت يمال أف وعقمل هدا، يشمل ه آهه 

يمح،لا والزصv نقف، كأبا صازث لهم اشئنائا إذا لأنا ١^؛ ين آل ؛زأويا 
عام.وجه عل كان إذا 

الفشرإو نقووت لأننا الزكاة؛ مى مرصه ج الفشر يعطى لا اثة الصحيح [ ١ ] 
وهداالأستهلاءة، الوجونم،! ثزط من إذ محزض؛ عليه مليس به ما عنده يكذ لم إذا 

حشلأنه تمائا؛ ١^ كثج الفريضة عل لأ:نيئ الذي الفشر فثغ بئنثطح، ليس 
مند لأ أنث شك لأ فإنه ا،لؤلف، ساقه الدي ١^ ضخ فإJ _، نجن، لم الأف 

الحديث،،عليه ذل ما فالقول صح إذ لكن صحته، ل سئ لا الحديث، لكن به، القول 
إيهله: يمال بل الزكاة، من حجه لمرض الفشر اذ الإنيعطى لا فإيه يصح لم وإذ 

العامة.عل اممه واحمد ،، iiJLpمرض لا 



٢٩٧^^ةرئبذماسدالأبجممضإٌ«(الزىة( 

راتبعنده مثلا وعاتك، لنمسه يكفيه ما عنده ان إنصورتيا؛ ألأ موهده 
لكنهبحاجة، وليس الأف، ثلاثه ثهر كل عائاته وعل علمسه ينفق وهر الأف، ثلاثة 

آلاف،خمنه الفريضة به ؤج ما ينطه ينش® الإده يةوو،ت مذ يول عل الفريضة، يود لم 
ثكفيه.١^۶٠( آلاف، أوعثزة 

عنالخدين، يصح لم ما هوالصحيح المول وهدا ننطيه، لا الثاررت القول وعل 
كلام.فلا صح فإذ اممه.، رمول 

العلم؟هه اف4ِ سيل ي بالمجاهدين ثلثق هل قائل: قال فإن 
قادرإنسان يهمغ إذا وقالوا• بالجاهي'يذ، ١^١؛ يعص ألخمهم ينم، فالخوامح—،ت 

مذننطيه، جلدا ^٧١ كان ؤإذ الزكاة، مذ ننطيه فإثنا العلم لطلسر «سا افكث-عل 
^مجمادفيصاضِ؛إدإنالأيذ

يأزتأأكشا ؤثأتا أرمLثا تعال! اطه قال كإ والثم،، بالعلم قام الإسلامي 
ومننئثي.يد موبأس آثديي- محأزلثا أكلمي آلناش ِيمؤم وآلمثراث م،ي،رآوئنب 

ظهوري قرينان أى عل يدل الكتسؤ بإنزال الحديد إئرال فمرن [ لالحانبم٥٢لاقايزه 
دينافِميةل.

الإنسانيتهلح الئك.سءتا، عل قادرون علم طله وجد إدا إه فنقول* هدا وعل 
مذينطيه فهل العلم، لطل-إ يمغ أل يريد لكذ حنائه، به تقوم ما ونجئل ينمل أل 

الزكاةثوغس،الخلم؟

ثنم،الجوابؤ* 



سقضاه1همهمه4الإئماسيضل ٢٩٨

البماثِفيبجْ،هُ ؛^، ٣١اكافث زص المل. ائن الثامن: اشممن 
^؛١^دنا 

وابمها١^^،، النيل لأف نبتل؛ بابن ملتس ش ثى بلم امحئ مأثا 
ام.لإلنلأوُ-محابجا،ثاكالأوشمبمانج، 

هلا.ؤإلأ لثمره، أعطل ا صت هدا كال 

العلم؟طثه النى:رائثا ست محا الزكاة من نشري وهل 
أفبجور فنعم أنلحه تثري أف يجور بأيه المول عل الجواب• 

أفيجور فلا أنيحه حا نثري أف يجور لا إية داكا; ^١ أئا العالم. لطثه محا سري 
٠كتبا تها نسارى 

موص:شثلإعطاء باك قائل;قال فإذ 
وهذيلأالحدث لسماع ممءا كان أئه ْع ظ^بمثئ هريرْ أب حال أقول: افكسّ-ا، عل 

بنال1وب عند أوأعش أعطاه، ه البل أف يدكر ولم ٥^^١، جندا وكان أيقا، شرا وكان 
الوسط؟أويوف وسطا كاث حالهلم أف ح عمت، بى اممب عمرووعبد 

الذيوالثيء ورمقوا، الركاة مى أعطاهم اللمي يكون ئد لأثيري فالجواب؛ 
هذْفيه ثدحل عام ثيء عندثا دام ما الاستدلال، ق يدخل أف يمكن لا احتيال فيه 

يرد.لم الصحابة عهد ق يقع لم أثه واحتيال به، الصوره 
له،ئلازأ زف ل وهو الأف إل للميل ئلازم لأنه سل؛ ابن نص ء ١ ت 
فيئونثوائاء البحار عل تكوف داؤا اص، انن اص ه تم كيا سيل، ابن فنم 

طراثاع.



 Lu٢٩٩الآس1ماايديذتدفوإريه«االرثان( ذم باب ؛؛؛

وجهم،عل به؟ يرجع ما التوبة بغد إلتؤ يدمع مهل لمنصية نمرْ ومذكاف 
يذوناقثنضممحةا١ا

قفل

التألمث،به محثل ما عل الزكه رلأ اجزته، عل العامل ولا شهنا، ما عل 
^^^ع،ثلأالغازىثلنائاغ1يِهم،

^1.أذمي ص با:ئة، الدئع لأف ^:^، نا م اليل انن زلا 
...................• هئنا؛ إليه المقردئ كالعارم نسان واحد اجثحِفى ؤإن 

قلالطريق أثناء ق وجدناه مثلا ان إنأول• باب ثن عنه يدي يدا لكذ -ا ١ ت 
ثصخناه:هذا يريد أئن علننا ٥^١ م!، بلد ق ^٠٤ متعه لثثح ياممب- "والماد نام 

الاذبلد>ي، إل به ٌّيٌأرجع مهم، ما الأف والألب مقال• بجور، ولا حرام همذا النت، ايث، 
الزكاة؟مى ثنيه فهل ماو، عئدي ليس لكذ نارجع، الألب، إل محت 

لأثهالمعصية؛ مى تاب إذا الرجل ألة ممذ اول هذ«ا ثنيه، لتم، ابواب 

ظناأحدها من حكلم وما الزواج؟ أراد لذ الركاة دمحع يجور هل مائل؛ مال، فإذ 
له؟تصزف أذ تحوز أقها منه 

أعظممى هذه باس، فلا مهر عنده وليس للرواج محتاجا كان إذا فالخواب؛ 
الخاجالتا.



^قضاهاهمهمصالإuم١جمدبجءنبل

قفل

^ا،َلأيجعمحاتي:..............ث1نط:أخئولأخدا 

بمدرإلأ إليهم يدمع لا للرلكة المسشحمول هزلاع صحيح، الوثنن هال، ما [ ١ ] 
الفقم،نعطي ما حد لآتئآ؛ئق \,لأف سن لم لكذ ينيه• ما نعطيه مثلا فالفقيث الحاجة، 

الزكاةلأل يالثاه؛ وحصرها سك وعائلته،لدة تقنيه ما شر وقالوا! الفقهاء ت، وقد 
المؤلم،قال كإ محرم' أول ل يدمعوثا أذ يعتادوف الناس كان إذا لاميإ سنه، كل تجب 

متصل.ثم منه إل وعاظلته يكفيه ما مثلا فيعطى تقدم، فيإ 

تلالهراتثه موظفح زجل السالة؛ هده ق ممقيله يمكن ما أمرب أف لأوت وقد 
هانمأزبمضن٦كا.آلاف، 

-٦١،سكث—_، محارة مثلا له وليس موظم،، عتو هو يعني مال، عنده ليس من أما 
سك؛لمدة ؟قفي هدا تقول• أف لاثسظح الحميمة ق فهدا عماراُت،، إجارة ولا راتب ولا 
لأكنألفت، نه شهر كل أْلما، عثز ١^١ ٠^ عدم فيكوف الأمحار، ريادة يعشه قد لأيه 

ألمتن.مهر كل محتاج وصار الأسعار، راذيت، 

عثرةعنده إنسان نقول! نمثل، أف بأس ولا يكرما، ما مثال أمرب نمول! لهدا 
العثرةلأف نعطيه؛ ما هذا نقول! سك، ثتقفيه،لدة صندؤقه، ق موجودة الأف آلاف، 
ئلنا!١^^، ريي ربإ علاج، إل أحتاج مزض عل عيدمثج ربإ قال! فإذا سك، لدة وكفيه 

الإشكال.وائثهى أعطناه، الحاجه جاءُت، إذا الحال اوه هق 



سةربمسذماسدصممماصهمىة(

و\لؤئو؛,والعاملول واثناكين الممزاء 
الثبيل،وابن والعزاْ والعارموف الئماب مزاع_ى، أحدا يأحدوو وأربعه 

انرجعثبجمااُ•و1لأ لة، محإأحدوا صرموْ إف 

ظوو4ُزكخاجمافيص]ا[ءؤلأءالأنطالوين:محأخدا 
أيهعل بناء ويال، آلاف عنزة ءقيرثا أءط؛نا فلوأس! أ•حازوا، ما يئدو0 لا فإتيم الثئه 
عشراتونلك الثنه، أثناء ق أغنام اممه إف ثإ سنه، لمدة محفيه ريال آلاف وعثرة شر، 

وآكلمثثوأكسنكذا محثرآ؛ آلصديث وئمأ 0نلثقةا.' لأثه أعءليتا٥؛ ما يزد فلا الآلأف، 
•٦[.زاكوة: قوؤلإه ؤألثوقت عثتا 

قال\م ك ما ذم، فلع ذتئ، لكفؤ ١^ أغْوا فنوأنتا ص وأئا 
منه.أنرئ وفد ١^^؛، لمصاء أءهلينا٥ [دمنا لودها؛ لا إن ١^١^ 

الفقر——مس محاج لكنه ايزأتلث، إق عرينهI وقال الدين لمصاء أعهليناه ولو 
ألمجب، ١^؛^؛، به يمفى اله عل أحد0 لأثه ممره؛ ل أحده ما يصرفن أل محور فلا 

الدينمى لا إق الزكاْت أءهلاه للذي يمول أف بأس لا لكن هدا، ق بمرية 
عنالدين بمفي الأسان أحيايا لأيه للث،؛ حده يقوو،ت أف له حينثد شر، محاج ولكني 

وكنأئندة، ممزا كان إذ ت ولا  jaiجاةة ]^١ لأن لافضر، بميه ولا ^ ١١
١^^>!؛.من طلتما ا حث وصار ذمته، أبزانا دينه محصنتا إذا 

إذاالفشر أف ي لأنه امح-تة، دفع عن اش قفاة الإنس|ن بماز ما ٥^١ 
دثنةمضتا \ذ\ تكن فيه، ال؛مزمحن نجن لأ ^١- لا م، كان إذا -ولأي1ا الأ أغطئ 
به.١^٤ 



سقضاه1هممصاسمماسبجصبل

ئرثؤ،مصا؛ بمن العاوم نع أو كتايه، أداء س ثيء اقكاس لإ مصل و1ل 
منهم،انرجع بلد؛ إل وصوله الئبيJبم ابن أونع عروْ، بمد العازي مع أن 

ردوْ•امحع عن انثئنوا نإن 
لأنالألج]يمحلإتحبج

ئد١^، ثثثِفي ١^، فثن إذا ١^: زئاو 
•لسسده فهو 

والوثن؛يلإصلاح والعاوم والعامل العازي الغز؛ مع يأحدوف وأوبمه 
هم،زشاينىالأممنللأم:اخاووذ 

المحلابن أف إلا متهم، دلك ماعي ياجتهم، ياحدوذ لأنم الثمر؛ مغ إلا 
ئهوعليه، ممدوو عم لأيه بلده؛ مالِفي له كاف نإف مكانه، حاجتهِفى تذبّ 

كاأعاJوم.

فيهلأف الإمتحمايى؛ ظاهره كاف ^١ ركام اما الأحد إعلام يخشحب ولا 
قل.كنز 

أغاJمه،امت>ماقه ي شك محإل يخلمة. لا نجي• بما، يّلعه ولم أحمد• ماله 

فه

هذهمزت لا محرم، لا للركاة أهل الرجل أف علمش إذا يعي• صحيح، هل"ا [ ١ ل 
مكثسس،.ولالثوي لض، ولايل زكاه هن-ْ مول،• فاحثره، نهكث ؤإف زكاه. 

فإذاقال:وليسظنيلمحزمحمح؟



سم)ئبذماسمسمحترم|كبماهمىة(

عثرأية عرك فإن صرصادق، أية دمء1إ لم ما هولة يمل ثمم، ت الحراب 
الظن،غثة ؤتقفي ؤن، حش ^ ئامل، تزف لم ؤإف تمل، فلا 

عنك.أجزأت أنبها من ليس أية لك ؤئ تإ الزكاة، أنل مذ امة ثظن إليه فلوديعث، 
MUM



سه
بابخ،لإغردلإامكاةإث

 —L * 1* ثأ

لألخ]تيِوض؛كنوتيه:
يبمنم اiنلم، عق يب مناناْ  t^S/jسزائهلم« و مرد مذأعسابجم رريوحد 

Jأكافرلكلقمةا١'.

مهوعنينسيم عق ممتئ لثْ، ؟كون بملأْ ما لأو الملوك؛ اكاف• 
)غناه.

ُوأنخ\يج\وج.واو:
-عبأعطواونواء محمد،ا وم لمحثد محل لا ؤإثبما الناس، أوناح الصدمه ررإيإ 
سمىثاق، ضئإ  oSjاو، لعئوم أوثنئوة؛ احن من 

ا:لإص

للتأض.كان ^^١ ١٣^اتكهم>عسإطاء ]ا[إذن:
فإيمواحتاحوا احل ئنرا إذا إتجم زحمذآثق: الإسلام شيح وقال ]٢[ 

حاجمي.بمثننم؛ثلأدِسني 
الناس((اأاأذنخ ا)إنةاهل هئآبممُ: السؤل نول إل ظ-ننا إذا لكن 

اس)ه/ص(.)؛(الاخيارات 
(،١٦٧)/ ٠٧٢)ريم الصددن، عل الني اسماوأل ترك باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

رجؤبمثمحا.عدالهللببنريعة حديث، من 



أس(اJوكLة دعو3دهع لإ ض باب هتاب 

راَع،أبو روى ة حكمهم؛ نحآكمهم وهم مواليهمت الرابع؛ 
زاؤع؛لأف مماو الحذؤؤ، عل محزوم بني مذ رجلا بعث اممب. رنوو أف 

لنامحل لأ ررإدا ت مماو متألة البي. إل يايطأؤ، منها، مبميب كيإ اصحيى 
بمذيريهؤاقم صجح• وهداحديث مذأشهم٠٠ مواوالموم محإف الصدهه، 

هاشم.كأي الصدهة عليه يحرم يالئعصسسأ، بنوهاشم 
روايتان؛وو،ماهم، 

يلحقملأ بتوهاشم، وهم محمد، يال اختص الغ لأف لهم؛ محل إحداجمات 
ْمبَْ ْ ١٦•^

ء-ي القب وبنو هاشم بنو ررإى :ؤ الثئ كون عيهم؛ عوم والثايئ؛ 
الثحاري...................................أحزجه أصابعه،؛ بئ وسثك واحد؛؛، 

ودمع\ة0]\ةهب أن إل  Ijjlajؤإذا يعطوا، أولا ا-ئس من يعطوا أف تئ مري لا هلتات 
ثنوهزلاع الزكاة ين إلا يتذنوف لا ازز كان إذا نفثل؟ ماذا واجي أئن كثاتهي 

جوعا؟يموتنوف هل الماو بيت مذ ثيء لهم وليس الهت، آل 
افُأحدامذوإثاأذهدي اكاز، أفتكففوا وإثا يوئا همإثاأذ:ئوتوا 

أولا.لهم محل هل حلاف، فيها أيصا التطؤع صدمه أف عل صدمه الناس،نجمز 
وعطساجوعا يموتور٠ هزلا؛ نرى كوسا لاثه هوالأمزب؛ الشخ ذكر وما 

اقصثذ لهم لهن أقم ْع الهج،، آل من أنتم ونقول؛ تحيهم ولا وحرا وبردا 
يتصدقلا أو عليهم يتصدق ومد الصدمة مذ حدوا نقول! أو يطر، فيه هالا ثيء، 

عليهم•



اسقضاه1نيمصالإئماسبجضل

ا.هاثما مأئسهواثي امحى خمس مى ؤاغمبمشحموف 
>>لأطمسذي؛كنواتيه:

ررلأنحلالصدةلئدلالذيبرةندي"محقاهفدلايمويمكيب"وموله؛ 
٠ح^سري وهدا 

ووابمان؛صابطه ول 

بماةةأنشأنأخنة1نم.
وثنوبمولكثم »ج قخئصمُ ١^،  Jyوأي لهم، محل أي الظاهئ ا ١ ل 
يقولولهذا هاشم؛ بني ناصروا المطلس، بني لأف امحن؛ ق هذا واحد® ء مي الشتر 

المثّهووةتقصيدته ق أبوطالب 

عاجلافترآجورآ؛ثؤ صوبه ومزيلا عناعندثنى اف جرى 

اهس،معهم امحشحموا فلذلكر والد3اع، ١^،^؛ ق معهم فكانوا الشتر بتو أما 
منها.يأحاووا أف ولهم فلا، الزكاة أما واحدا. ثبئا وصاروا 

نج،ثى وليسوا الصدمة، يأحدوا؛_ ألا أبماءْ الرجل أوصى إذا قائل؛ قال فإل 
تنمذ؟وصثة هذه إل ت نقول هل هاشم. 

إذايآحلوا أف ولهم محمد، آل من وليس ماثر، الرجل هذا كمذ، لا فالخوابرت 
وصثه.ثتفيذ عليهم نجب ولا الركاة، أهل من كانوا 

من٣(،  ١٤٠)رنم للإمام، الخمس أن عل الءليل ومن بابر الخمس، كتابر اJخارىت أحرجه ( ر١ 
رْ؛هءنئ.مهلعم بن جبيّ حدينر 

)أ(انغلر:سرةابنهشام)ا/أ؟؟(.



اة)بممحلأسوندضامك1ةس(ممبالذد

كررهحئت ةسصهث حديث البذ.ِق لمول جهاب؛ وابن اُئايب ابو اخاوها 
حصووإل اثنألة مدإباحه •ءتس« من أوسدادا عيش مى قواما يصيب حر ادت<أله 

عدمها.مع وتوحد بالكمايه، ثدهب وهي ا-قاحة، صد الغنى زلاثأ الكماية، 
ووىلها الدم،؛ مى أوقيمتها يومنا خمتبخن أوملك، الكماية، انه واكاتةت 

يوممنألته جاءيتؤ يئسه ما وله سأل ررش اممه رسول، محات، دال1 منعود ابن 
هاز،تالغز؟ ما اطه رسول( يا مميل؛ وجهه؛*، أو'اكدوحاِفي أوحدوما خموما القيامة 

حنن.حديث، هدا اليمدي: قاو الدهّبإ« من أوقيمتها يرجئا ررحمئورا 
حمسان،ع؛اله من واحد لقل يأحد أي( مله عتال ثه ، jlSإل"الئوايةأ هذه معل 

رواة^سمالأفورصخارلُالأخد، 
واحدة.

^^١.وحوثا عثه كماسها لأف عقيه؛ مهل عي زوج للمرأة كاف ؤإدا 
^سءفلااممالآظيناؤكاة.

الممر،وجود له وجوبثنا مى قتلرم بممرة، مئروط للنممة استحماهه لأل 
ا.عترهال بخلاف والواساة الصلة بطريق وحوتيا وِلأر؛ الروجة، ممة يخلأف، 

هوالقريب.فالنمس_ا قريبه، عل بمي ء ت١ 

هداق ؤيكون يعطيه، ولا ااأءطني،ا ممته؛ ثلزمه لذ يمول رب،ا ا أيمهولاثه ]٢[ 
متيخمممدة لت، أثا ان الصم ٠ شه، ما الآكاة م'. فثعط, ,، حجاو لمله كنث 



اسقضاه1هميصالإئماسبجص

سم1ووا،ؤإل وأولاده ^١، نإل ووالديه كزوجته مويته! يلزمة مذ الثادس! 
مح؛لآنوئنيابم(بممةذ

مسه.إل صنمها هكانه مسه، 

ووايتان؛مه عئودي ع؛و مذيرثة وق 

ذ;لأقز]اومة:مآا.-ثن ويت أس 
مإلكالأحاوسا، إليه، الدم مجاو ثه، ثهادثه ثمل حأ لأثه محوو؛ واكاتهت 

شحصانكان وإل إلته. الدمع جاز الأرحام دوي اومذ ميزاته، عذ محجوبا كاف 
زكاتهدم ه1أمزروثا أحيها ابن نع كالعمة الأحر دول صاحبه أحدمحا يرث 

الروايتان•مورئيه إل ولكيه الوارث دم وق يرثه• لا لامه الوارث؛ إل 
رواه؛عل روجها؟ إل ركابما دم للمزأْ وهل 

زيالتنه، تكفيه إتجا وملنا: كثيرة، أموال هدم كان إذا الاتساق مائل: قال فإذا 
إنفاق،أوماكذمح،.إل أومحاج لأمكه،ثىئ1خئوُشآ، 

وئناوق اكتساب،، ؤإما أجز؛ ؤإما صناعه إما لآءهالدثأ الزلن قال ك،ا فيقال 
الثزق ونممثة رال، ألفا وظيفثة النيل هدا أف قدزتا فإذا الوظيفه، الغالك، ق هدا 
ئدزفإذ ألفا، ثثر اثنا فبمر ألفا، ئثز ام محتاج فها يال، آلاف ئلأة عياله عل 

فهوثيء عنده وزاد زحمت ا،لوثه أ0 ميز ؤإل يعش؛، أكم واحتاج زاديت،، ا،لوئه أف 
منتقزا.ملكا يعش، ما ينللث، الفقير لأ0 له؛ 



اءابمبنيلإيأءزدمامىة|س(سمد

سننئود: \لي \دؤ وئب  Jliه \خأ لأن محوز؛ أس 
ممتةيلرمها لا اشح1وي، أحرجه علتهم« به صدفت ثن أحي وولدك 

وبثطهاعلنه، ممتها وؤجومس، يدئعها}!نه؛ ستؤع لأي محور؛ لا واكاته: 
لكلزودااُ.محزدمحئهاؤته مأ عاد0، مانؤ ِفي 

سكان إذا م تصة عل فيه المدان يقاو: أن ينبغي ١^ ١^ ٥^١ ا ١ ] 
وعلمحزئ، قإف، بدلك ة لائظ لا ك1ن ؤإذا نحزئ، لا فان4ُ بدلك ح يخفظ أقاربه إل 

أذيلرمه لا لأيه باس؛ فلا أوزوجه أوزوجته أوا؛نه لأبيه عرم ق الزكا0 أدى فلو هذا 
عنهمالركاة ويقع الديون لقضاء محاجوو وهم يلرمة لا كان فإذا عنهم، الدين يعفي 

الزكامدمع يم ثيء عندهم وليس عليهم الأنماى نجب هولا؛ لكن إذا أما حرج' فلا 
افالأنهل الأقارنم،: مسألة ق المدان فيكوف تحل، فلا الدمع ٠^١ ماله رم ^١ إليهم 

أذممقهضث4ُلأ:يئه 
أوامممة.الدين مماء ق الزكاة يدثعإليهم أذ له فحتنئد ديثهم أويقفي عليهم 

ولدولها زكاه، وفيه إليه، وتحتاج يتممؤله، حلمآ عندها أف مثلا ولنئرض 
هداإلا عندها ليس علميه، سقى أذ يلزمها لا لاثه يعم؛ الرلكة؟ هلْ ينطية أف أبجور فقثر، 
الزكاة.من تنطثه أذ فلها علميها، واحته ليست، فقمته لنفسها، تحتاجه الذي اما 

كانؤإذ ئيغ، مالة يزمئ مريه إل دسها إذا الإنساو كان إذا إذن: فالئابظ 
كايت،إذا لشمه بملمير أف محور فلا الإنفاق عل مائنا كان فإذا فلألأّز، مالة لاثزمز 

وقضاةالئينلأ:مح؛ه.ذوظإع 



اسقضاه1نيمصالإداسبجىبو ٤١٠

إذاروجها إل الركام ثدمع أف لها الروجه حتى والروجة الروج بئن يرث، ولا 
يثوديم تحيه وكنrا حال، إكل روجها عل تممي أف يلزمها لا الزوجه لأف صرا؛ كاف 

عليها.ينفى بأف الروغ يطالب موف لأما يضر؛ لا منه مصلحه إليها 
زكاه،له كانت والأب واقم، بيته ق أبيه عن وامممل الولد، كتر قائل؛ قال فاذ 

عيه؟ي-فرا أف نجب أو له نجرجها فهل 
thuمحدْ الأب كان لو أثا بمتْليع، كان إذا عليه ممق أذ ثمث فالحواب 

منليس لأمه ولوانقل، زكاته من أفممه فله الابن هذا عن؛ أفممق يسمملع ولا 
ينتقل.لا أف الإنفاق وجويت، ثزط 

آلهوعل عله اممه صل البل شن، إل شث، القائل بض قائل: قال فان 
يملهم تجور لا أنجا ينلئوا ولم جهل عل الزكاة أحدوا إذا هؤلاء مثل فهل وملم، 

أحدوا؟ما يضمنوف هل لهم نخع 
محوزأنه نرى ظلدى قث\% كانوا فإذا ١؟)؛، م ثوخد ^٠ ه يألولا: فالخواب،: 

فيه.إشكال لا \لإ'6 هذا فعل الزكاة، لهم 
ولوسننأحدوا ما مطلما الزكام قم محل لا وهوائه الثاق القول عل أما 

،.ضعيفقول لكنه كئثرة، 

الصدقة؟أومى الركاة مى أهدم أل يأف للأحد يلزم هل قائل: قال فاو 
ظنلم الزكاة منأهل ؟كن لم ^١ الزكاة، أخل من كان لأثلزئئإذا فالخواب 

قينأل.الزكاة أهل من أيه الدائ 



٤١١اة)بمبضلإيهوزدمامك1ةإس( ه1باوزد

نحل

ا.ائثتو>وئل الصدهه عي حرمت إيإ وهاو،ت والدينه، متكه يئ ممايات من 

أوثاخهئ )رإيإ ت عكه\ئوْؤئمُ الرسول يمول لذلك ينتدل أف ؤيمكن ا ١ ] 
صدمةأمولهم يى ^•»،J تعال؛ قال كإ الواجمة، الصدقة ق النقل—ث لأف الناساا 
إثهيقول! العلياء من وممر هذا، من يؤخذ قد يعني! [ ١ ]التوإةتّا٠ ه ها وتعؤم ئطه-رهم 
الأماوويصهينلإرى؛ءوهذاائيولأص، لهم لامحو 

واضح،قالأمؤ يصح لم ؤإذ العلياء، من ي كرأي فهورأي صح فإن صحته، ل أولا 
يئ5ويا،لا لأبجم وثخوثا، الئقا:ات من الشزب من ينئوف لا هؤلاء أف عل 

فهوؤيمئي، الناس يئزب كيا فهويئزب هذا أما يملكوما، الش الصدقة والقصود 
•يتملكها ولم بيا قص لم 

هذامثل فإف الثت(« ( jT•ثل ئئ>ت4 اثئئع صدقه ررإف محا! لو حتى يعني؛ 
>هم؛وذمح،لأهملأ:ج5ووه/

فأيالصاJقه، لهر الأه هزض ١^؛، المانيه الأصناف ^^١ أننا سق فيعا ١^ من 
إوه«الزكاة دمع نجزئ ررلأ الئياتة-! الأصناف -وهومن محص عن يقول إنسان 

يجوزلا والوالدة إليه الزكاة يقع يجوز لا الوالد قال! إذا نمثلأ! الدلل. علك نقول! 

(،١  ٦٧/ ا  ٠٧٢)رنم الصدقة، عل المي آلط اسمال( ترك باب الزكاة، كتاب لم! مأحرجه )١( 
يمحئبمة.ربيعة بن المطلب عبد حديث من 

)!أ(أحرجهالهفىفياضامى)يمآم.



^قضاه1يهمه4اسمماستيضل ٤١٢

ضيقةلأي زالأدور؛ الفقراء بم:ا من الأظ القزثى ذوي 
وجهان•الكماوة من أحدهم زق دطوغ:آا• 

الؤى.لإل أظهر، والأول ا"قم• لعموم القلئع؛ صدقة من معهم وعنه: 
إليهم.المعزوف اصطناغ ومحور صحيح. حديث صدقه(( معزوف ))'كل داوأ

له;نقوو الثإنه، الأوصاف من بواحل. ايصف ص وهو محور، لا وكدا محور، لا والأخ 
سالأول،ساهوالأذو.

^١^١١^، سأندلإزلكمحإلوسفيمحاء 
عندهلكن أبيه، عل يتقى أف يسمملح لا قليل ماله لأف عليه؛ ينفى أف يسمملح لا كان 

لوأعطاهكان إذا بإ فالعمتْ الدين. قضاء ق ؟كن لم ؤإف حتى يعطى شر وأبوه زكاه 
واضح:هدا ق والدليل اعزيوها، القاعده هده عليهم. الزكاة ق ماله ءلوفسه لزم 

ؤإشألقث.ئقِصه.

منتحى؛كتاُساشر هدا هوأدرى، له: نقول وهوشر، أباك تعط لا قال: فإذا 
اش،وهاللمجؤا.
هياف، آل عل ١^ وأن الظاه_ئ، هو ا،لؤلن قاله U أن نتق وتئ؛١ 

أملميذ ؤ-ْئ ءغ؛ثل: اممه وقال الناس(( أونناح هل ررإيإ لموله. المزوصة؛ الصدقه 
بمأيرسوف يه يطهز الذي الماء أف فمعلوم يهلمهز الصدقه ت ك! فاذا ه قؤفبئز صدقه 

مزالزتخ.

صدقهإلأ الثت، آل عل محزم لا أثه السأله: هده ق ١^١■^ ءالقول هدا وعل 
بأس.فلا ائاقلة أما شل، الفريضة 



٤١٢هابسءربممحلأسو0ضهمةاقإس( 

لعييالصدله نحل ررلأ قال؛ انه البن عن سعيد، ابو وووى 
ٌأومومبم

العي١٠إل النكثن هأهدى المنكثن عل هتئدى منك؛ن جار له كاو لرجل أو 
رواْأبوداود•

البتلأف خلثه؛ اقاثمئ نحيى.^^5إل مما \صو ورتخذى 
مممقمحلها(٠ ولع_ت ئد راإةبما وض.' دري_نه، عل يه تحدى مما أكل صإآق،يوتؤ 

١١١^.

اكانهدا كان ؤإل بحق، ع—رْ إل يدمعه أف قله بحق مالأ أحد من كل [ ١ ] 
التط_وعصدمه ته محل لأ ذ\ذؤإ. ، أحدهالذي بالس_ا يأخده أف محل لأ 

أحدتت1ثريره لأف ٢؛ ثريرْر إل بذلت التي ١^•؛؛ مى اكل يكنه الواح؛ه، الصدمه ولأ 
بريرةأحدئه الذي بالست، لوأحذها الث>أمول أف هع ئحق، النمول أحذها م بحق، 

لممحلله•
لكاقحل بحق آحز إل دمنه ثم أحدمالأبحق، نس أف مقيده! هاعده هذه لكي 

محل.لم الأول بالست، لوأحده الثاق كان ؤإن 
المؤلفيكنه الذي الثاق الوجه يعني عندي، ثيء فته الكماوة مى أحذه وأما 

أم'—،الركاة إل فهي المدقه، ئشبه واجبه الكماره لأن الصوايتج؛ إل أهرب، يكون قد 
القدم.من 

الزكاة،كتاب، لم؛ وه(، ١٤٩٥رثم)الصدقة، نحولت إذا باب الزكاة، ئاب البخاري; أحرجه )١( 
أنس؛ْء^ءثئ.حد.بثا من (، ١٠٧٤رنم)للض.، الهدية إباحة باب 



اصضاهاينيصالإئماسبجينو ٤١٤

قفل

ووايت1نتصه صرا، يظن4 عي إل الصدله  Jillوب دئع ؤإدا 
عترإل الدين يقع ماسة مشمها، عم إل دهعها لاثة محزية؛ لا إحدامحات 

صاح^هء

بجا ٧٢^^:الئامحر؛ اكممى ائت. لأف قوه والخانئ: 
الغز؛ص،ذلألأ محزئ، ؤه عل يدل ^١ لعي® فتها حظ ولا منها أعطقكءا 

يىمحناء ^^تّهئأبجتاط( ؛! JIaj، ٥١١هال ولهدا يشي، ئاعتباوحققه 

هؤلاءحال لأف واحدة؛ روايه محزيه، لم أوهاشميا أوعدا كافرا باق ؤإف 
هاممرائائآي،يخفمحا'ل

انهوتثع، أهلها من ظنئ من إل الزكام الإنسان دثع إذا معتاه1 ١^^ ^١ [ ١ ] 
حراظه كيلك، وهوليس سيل، ابن هدا أف ظن من مثل: نحزئئ. لا قاما أهلها من ليس 

ثمحهاإلئهنخافإبامئ.أتجذلك،فا؟الأمحزمحإلأإذا فالصدا،وط 
النيهقالللئهبأئ ١^٧ فيه، اظالمؤكتسطلأدلألأ الل!يل: 

فاءْلامحا.ي((رأء كوي ه شئ ه ص آغطقي شقي ررئ ١^: 
أومحن؟زيتن كانا أمحا باق فهل 
رنمالخدنة، من يعطى من باب الزكاة، كتاب داود: وأبو (، ٢٢٤)؛/ أحمد الإمام أحرج،، )١( 

حديثمن (، ٢٥٩٨)رقم الكتسب، القوى مسألة باب الزكاة، كتاب والسانيت (، ١٦٣٤)
رحالن.بمنة.عن عدي ين اش عسي 



1٤١٥ةرطبنيلإيو>ندتيسمىةإس( صامد

الخواب:لأ،إذَنلأَظاسلأُو
ءكدأصيأصمُالس محه حدث الذي ح-4و قصه وهي واصح، دلل هناك لكن 

و3ةذك0ِ\الناس قأصخ سارق، يد ق فومنخ فتصدى، ، لثصدى يوم ذات ئمخ اذ 
تّاوق!عل ممه! الحمد فقال: تّاوق، عل الثيله ى صل 

فأصحباق— والعياذ —زايه، بغي يد ي صدقته فوصع الثانيه، الليله حرج ثم 
راسةاعل فب! الحمد فقال: زانية، عل الليله يصدى يتحديول: الناس 

المازفأصح عنل، يد ق صدقه فزهعن، فتصدى، اكاكه ؛^ ٧١نج حم 
يريدوهو وعنيإ ورانية مارق لنب! الحمد فقال: عى، عل الليله تصدى يثحدثوف: 

ءاو_هم،ص بأنلم، قد صدقك أما نه: فقيل متعمم،. ففتر يد 3، مع أف 
يعتمثالعض وكيلك، سعمف، الرانيه وكدللئ، ينطيه، مما بمشي لأعله الساري أما 

صديى،لأئقهئ،يىي.

أءهلاها^١ مين، محزئ، فإما قننا يفقئ عى إل زكاثه إذاأعش أيه واصح وهدا 
عداأغطى محزئ، لا إما المولنن: يقول بخلافه، قاف الزكاة لهم محل ص العي لعثر 

هسدضل:لأهمئ.ماذايمح؟
ثدهث(وهذه للفقراء مصمنها العند ابى ؤإذا العند، من يأخذها الحوان،: 

عله.

هريرةأي حدث من (، ٢٧\ا٠٢٢رقم)أجرالتصدق، بوئت، باب الزكاة، كتاب ت لم ماأحرجه '١ 
نهن.



اسقضاهايهمصالإئمأسبجضل ٤١٦

مميهص\معمحُلكفت،أس ؤإذا 
ينع؟ماذا ع؛زده• لا لكفر أثث فلوؤتثآ التأليفن، وهي واحدة حال 

يومالكافر ويطالب للفقراء، يقمنها فائه ابى ولو منه، بمرجثها الخواب،ت 
القيامة.

آلمن والهاثمث؛ هاشمي، أثه وتارأ الناس، سائر من ثحصا أعطاها ؤإذا 
يفع؟فإذا إليهم. الرلكة دير يصح لا البيت وآل البيت، 

الصإن.فعاأيالث، أتى فإن منه، امرحعها نحزئ، لا إما نقولات اّبمواب،• 

ررلأنحالجلأمظJاهالأائوقال: وعم 
عليهالدي الرجو هذا أف بملمنا الذي فا يظر، فيه الواؤع 3، هذا العي® بخلاف، إلهم 
فالتلدالكافئ، أيصا ؟ حر أو هوعنو هل التؤس: عليه وظاهئ مممثمه ثياب 

لألالرجل؛ هذا واعطيت برلكق، فحرجتا لكفر، متهم وممر ممروف، عثال فيه 
ولد.لكظل،لإينبر؛ ^؛،لإجنمحكاو،1لأكئفىحاه؟ 

سصءؤلأ؛مركلأأنيىاممإم
فالحالقنفى؛أوكافت؟ 

هاناأف يعرف، الذي الرجل فأين حاله عئمى فقد الهاشمي هذا من أشد كل.لائ، 
بنيمن لآكنه شر وهو شث أية عل المجن، ق رجلا أعطنئ، فإذا هاشم؟ بني من 

هاشم،بني مى الرجل هذا أف ل إينأ ثم الصدمحه، لهم محل لا هاشم وبنو هاشم، 
محزئ.لا فنقول: 



٤١٧اةرطبنيلإيأمنممىةإس( ام؛

قفل

الديعقوو الدئى بأتاوبه يبدأ أذ انقحب ولكنه إحراج الرجل رل نإدا 
اانيييرواْ صدئه المراته ذي عل راصدقتك :٠ البي يبمول إليهم؛ 

ثاتتي.نمذويصرلآممح.َمص  م

ثحصصهإ؛سهنأ مسمق له،، محركته سع لا ولمحن نلكم وعلته مات وش 
اكقاءل١ا.ك\ن:\و النيوُ-، ق تناتُا لأج 

الشك،عند التحري محني أهلا يقلنه من إل ديتها إذا ثمحزئ الزكاة أن ت والصواب 
إعه1ادهئ المائع كان مواء أجزأت، فأعهلا0 أهلها ئ هدا أف نله عل علن، فإذا 

محصين يزى لا إذ واصح؛ حل هنا القياس لأ0 الصحيح؛ هو هدا عتره، أو الغز 
^jJ،،لا الين، آل من أثه فبتن الين أهل من ليس محفلك مّحص وين فشرا محظنه عي 

عيأمحه فث؛ير؛، ^١ ثظك عي عر تصدى ^١ أنه عر الث1ه دلش فإذا حل، هن؛ فالقياس 
الأصناف،.مه فكدلك، ننموله، فالصديه 

مذلإل فهم الزكاة م ئ أقاربم كان إذا ه واصثئ \لأنذ \دآإلأ ]١[ 
وصاله.صدئه علميهم صدفة لأف عترهم؛ 

وألفنزكاه رمحاو ألفث مثلا علميه وذمحذ، زلكه وعلميه مات رجل الئاغ؛هت المسألة 
صنع؟فءاذا ال، حمرأك، إلا ئفن ولم ذتنا ال حمر

تسمذكنذا الال.ي والمثال الدين. وين الرلكة بتن محسم إما المولفح؛ محمول 
الذيوهذا الدين، ق تحر مثه وحمس الزلكة، أهل ل للرلكة تنعل مثه حمس ذصممأ؛ 

ذكنةلآمحهآئقهوالأَووؤ



سة(ضاه1همنيصاسمماسبجضل ٤١٨

أحيقاف افه ا١اهضوا يال; البي. لأل الثب؛ "ص يٌئم الئل،ا؛■ بعض وقال 
اكاحةعل مي الأدص وحى حوآذص، لأل ١^^؛؛ بميم قال؛ وبجهم ٠ ^الوئءاار 

مزخل قد \عو بميمكالوكان ميا ,>، ٧١قوو1خئأو أفيها ولأمى فتميم، 
رابع.قول فهذا بذلك قال قد أخد كان إذ أولا؟ الزكاة ورثح 

صلأدكلامها أنتبمتأينة؛ ^^١١٥^ عك الأةوالUض ؤوب 
فانمى؛١^٥١'؛؛، أعهم، قاف اة اقضوا ٠٠قوله وأما فتناؤيا. المت هذا ذمة ق ثابت 

وكلامناالتزاحم، ذكئ فيه وليسر، بالقضاء، أول اض قدينر الآدؤي دين، بممى لكن إذا اره 
التزاح٠إ.أئة مو الآذ 

إثائ؟أعطاة الذي ١^ من زكانه أذيري للخن بجون هل، قائل،: ئال فإذ 
فأصاعهله يرس عل هقممقمحن ا-قطاد-، بى عمئ حمل فقد يجور، لا فالحوان،: 

ئأحدْلا  ١٠فقال: ذلك ق . ١^٠ فانتش يخريه أذ عم فأرآد إثاه، مذ\1 الاJي 
يئوئ؛م ;^٤ ^١^٢٠ ضيقه ن، ١^ قإن ضيقك، j ممد لا بد.نهم، أغطاك ثإذ 

•J٠٢محا٠ر

يبيعهاموف مئه اوي نإليه يقمها التي، الشاة كانت، الفقرإذا هذا أف واكعليل 
ابنحديث من (، ١٨٥٢)رنم اليت، عن والنذور اُلج باب لج، ا"كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

هماس
رنموصيفته، هبته ق ير"أع أن لأحد محل لا باب وفضلها، الهية كتاب خارىت J١أحرجه )٢( 

عليهتصدق ثمن يه تصدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات، كتاب ومساومت (، ٣٠ ٠٣)



٤١٩صامىة)بمنيلإيءوزدمامثاةإس( 

ودليلأري دليل الأل فعندك ب، حاباه لأيه القادم؛ العام ق يعطيه كي بماذأو<؛ عليه 
ي

وهوالصدمة ثراء ق ثدحل ألا بمدوديه المدين عل الصدمه ئائلت قال فإذ 
الدين؟قضاء عليه يفرط لم 

فيه،ءئاJاة لا لأثه الثناء؛ بانم، ق يدحل ولا أرأذمته، فيه، لاماح فالخوام-جت 
عرء؛يعطنها أف يمكن أحدها الذي والرجل الرجل، هذا أبرأذمه المال صاجب، هنا 

ثدهاعو.مل: يم لأنه 
*ء أ* 



صضاهانيهمصالإئماسبجضل ٤٢٠

وابض،قةالممإع

ئقتعمن-صث ئنصا أئن ثبيس ^١ ثعال؛ اض لمول منتحة؛ وهي 
ا.د7محعاة^فث؛نةه]امه;هئآ[ 

يصدى..............ررس الله.I رسول قال قال؛ تؤ.بمة ميرْ أبا وعل 

للسقالوا \ؤآلأ هده ثزلت  ١٥القيامة— يوم إل اممه لعائن "عليهم اليهود -ا ١ ت 
بغربوليس [ ١ ]الحديد:١ نيسأقن^ ياأقي ش ءؤ ءالت اصز ربك إف ءفيجآئ!ْؤئمت 

عِؤقجلاطه وادوا وسبوه، مومحى ادوا هم رسوله، سوا وأن افه، سوا أن عليهم 
اممهإل يصل ببما ثتصدق التي الدراهم هل طئكو0\ اش اممه قائلكم فيقالت ونئوه. 

المخلوق؟أوال 

الذيكالمنض هدا جعل ■مقير اممه هزم لكن المخلوؤ،، إل مل الحواب؛ 
لزامافإف آحر، من اسثمرص إذا ا0 الإنأف ومعروف عليه، يئن، أل عليه لراما يكون 

منيد لا استقراض كاما اممه وجه تبما ابتغل اش الصدقه اممه فجعل يوفيه، أف عليه 
إبمامحو٠ذا^ىخم•

هقؤ وهوالذي عليه، يالثوايت، يمي ثم بالمال، مى هوالذي ايه والعجب 
iس:•٦آ.ألإثض ■ك-زإأ-آلإ-مللأ 

ذلكوْع به، علينا وأحنس به، علينا من هوالذي ءَةقل، الله مى نحن إحساسا 
هّوهذامذياوبيممُزق\ك؛أصث يقول:ؤنليزأ،ُبجإلأ 



٤٢١اة)باو،ستةاممع( ممواا1زة

يملهائعال افن محإل طيب، إلا افب إل يصعد ولا طئب، 'كنب مذ كرة لعدو 
مسايل" مثل يأكوذ حس قتوْ، أحدؤم يربي( كا لصاحبها يريها م ببجيؤ، 
١١^.

ئطفئالثؤ وصدقه العئر، ز ثريد الرحم صله ررأو البي ض وجاء 
أ.ا عريب حسن حديشر وةالت الرمدي رواْ الريئ،؛،. عصب 

ينقلونيتاالديذ لكن ؛ طئم،اارمذ كئ؛ يعدل ئصدى ررمذ الحدث! لمغل [ ١ ] 
لأفاعم؛ وهو طب( )من فيها• والأصول ط؛باا "كنب ررمذ يقولوف• الأصول مذ 

افهإل يصعد ®ولا ه! وقوله فهواعم• وعث كنبا طاب ما يثمل طثب،ا ُمخ 
هرئمثأ ؤألسث أشب ألمخر بمتد وته القرآن! ق وحاء ٠ القث«ر إلا 

١[.]فاطر:• 

وإنضآ ممما قنت آلمث تندوأ ^إن ثعال! اممه لمول الثرأيصل؛ وصدقة 
<تتثتءاتآطلمهتن ثهمحئم ويكمث لآًفم ينوحت آلمعثآء وومما يحموها 
:^[٢٧١,]

لأئأسل؛ 1^1 ثق، ولأ اوأهصل« ضيقه »إن ^! قمحذآثن ١^ ]٢[ 
ابهر!صدقة ق محصلان لا ءظسنتم؛ قائدمر فيها 

من(، ٦٣ا/ ٠١٤)رقم الطب، الكس، عن الصدقة نول، باب، الزكاة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
هريرة؛ء.بمثئ.أيٍر حديث، 

يب،،ي من إلا يقبل ولا ، Lp^_3محن صدقة اممه يقبل لا باب، الزكاة، ياب، البخاري: أحرجه )٢( 
٦(،٤ ا/ ٠ ١ رقم)٤ الطب، الكب من الصدقة قبول، باب الزكاة، محاب وسالم: (، ١ ٤ ١ رقم)٠ 

رمح.بمنن.عريرة أي حديث، من 



صضاه1همنيصاثماسبجضل ٤٢٢

تجةالأ/ل:أيمحبإلالإخص.
أمامثحص عل ثصدقش إذا لأيك العش؛ ئف كنر عى أنتي الثانيةت الفائدة 

١^^.انس 

الئئ.صدئة ق توجدان وإد،ا العلأنه، صدقة ق توجدان لا الفانيتان فهاتان 

يقومأف ْثل الإنسان، وثصدى العموم، سيل عل الصدقة إل دعي إذا لكن 
تكو0أ0 الأئصل فهل ما، بلي ل لفقراء أو افب، محبيل ل لل٠-جاهبين قثؤح شخص 

\واكو0هبزا

ينزلا الصدقه هده لأن العز؛ قلب يككسز لا وهنا أئصل، القاف ابواب• 
اواس.أمام معم شممى 

إعهلائهاوبين إحلأصا أسد لأيه ب>را؛ إ'ءطائها بين الأل الصازعه ثئى ١^ 
يقتديأذ أجل من وذلك أئصل؛ جهرا إعْلاؤها الخاو هدم ق مقوو،ت جهرا، 

أتىالصدقة إل ه اللمي دعا جنن معه بمرة الأنماوي جاء لثا ولهذا بالإنسان، 
قلهحثنه سنة الإنلأم ق نس من ٠٠وةالت ءقؤآلصث؛ؤئ؛أ البي فأحدها كث؛رْ، بمرة 

•٠ المامةاار يوم إل بما عمل من وأجر أجرها 
إلارعوف يتالاّز وأة الأفتدائ، به محل -^١ الئدثة إعهلاؤك كان فإذا 

التؤ.من أئصل هنا صارتج ذلك، 

من)ي؛'ا/ها(، رنم تمرة، ولوبشق الخدنة عل الحث، باب الزكاة، كتاب لم؛ مأحرحه ( ١ ] 
اشعبئ بن جرير حديث 



٤٢٢ةىواارزىورواو،هدق4اصع( 

١^،ذي م د

أيصل؛ذالعلأتئ مصلحه هناك يكن لم ما أئصل مرا الصدمه ت نقول حينئذ 
وعلأنيه.مرا أموالهم ينفقوف الذين افٌ مدح ولهذا 

ظلهال؛هِز( >سعه )أة مى الصحيح ق ست ما \,رؤئن1أ يذكر ولم 
بالناجد،معلق ورجزدل؛ة ^، ٥١طاعة سأِفي وساب عائل، إمام إلاظلئ؛ لاظل يوم 

وحالمنصت، دان \»تأ0 ذثه ورجل عليه، ومرعا عليه اجثئنا اممب تحاباِفي ورجلان 
بصدميصدى ورجل عثاه، مماصت، حاليا افآ يكر ورجل افّ، أحاف إي ممال،ت 

>«أخفائ-هملأممئم
اِتيثهاهفيش:زملأظويظل4/

أثكلمما وأشباهه الحديث، وهذا العمر( ق يزيد الرحم صله هو)اف الحر -ا ١ ا- 
آشلبمل، ؤإف محددت والعمر العمر، ق الصله لإيد كيذ ومال؛ العلم، أفل بعض عل 

نيه؟ريي فكيف [ ٤ ]٢^: لاِؤمه مات إدا 

تالالثق، ق وجاء القرآن، ق جاء هذا ش~ "والحمد فيه إشكال، لا هذا فيقال،ت 
وبليأإيوأقيرُ آث، آقثدإ أبن ?٠ ين ين تق إؤ دمءّ ل ٠^٠١ ت لقومه نوح 

أسانم،من ذللث، فجعن مئثصهتمح:أ-أ[ إق وبج-ؤ-رمح؛ دموي 
هذابين سامص ولا لأيقمه -بمد إدا أش لبمل ون وفال؛ مسمى، أجل إل، تأحترهم 

وضلالصلاة ينتظر المجد ق حلى من بابح والإمامة، الخ،اعة كنابح اJخ١رىت أحرجه )١( 
)؛"آ«؛/اه(،رغم إحفاءالصدقة، ضل باب، الزكاة، كتاب، ت لم وم(، ٦٦)• رنم الماحي، 

رء.بمنئ.ميرة أي حدينا من 



اسقضاه1نينيصابمماصبجض ٤٢٤

اللبإل رجنتم إذا لكن يوحر، لا بالعدانم، جاء إذا افب أجل أف يعنى؛ مله؛ وما 

رخمه،،يتصل أثره ق له وشأ روقه ق له يبمط أل أحب وكيلك؛ 
باسمن الثس_ول قاله الذي هذا لأن طه؛ والحمد ثناقص لا نقول! 
صلةعل مسا مثنى أجلا ان للأنميز قد اطه كان ؤإذا الرح،، صلة عل الحث 

مكتومبؤ المدر لأف الأجل؛ ثأمحر يكون وموف الرحم صله تكون مثوى اوحم، 
لاتشة.

تعالاممه أ0 علمنا رحمه، ووصل الحدث، هذا ومل الإنسان، وفى إذا فمثلا؛ 
مدتعال اطه أف علمنا يوش لم ؤإذا العمر. ومحلول الررق نعة به يكون مسا له جعل 

كتب؛مد ومصه العمر نيادْ وهو الأمئ فهذا لذلك، يوش لم لأيه عمزه؛ أنمص 
[.١١]فاح: عثرهِءإلأ من ينمص ثلأ مم ين ثنث ؤوت\ 

أولادله يكوف أف أراد من نقول؛ اسا حتى فيها، إشكال لا المسأله أف فعندي 
لامهأولأدا؛ له ميز ١^ أف ^!١ يئزوج أف ميز وإذا هذا، نمول أذ محن مكتزوج. 

١التمر؛، ي ثنين. الرحم ررصلة يوله؛ ل إشكال فلا وجد، مسبح 
التركهأن شك فلا الإكة هنا بالزيادة المراد يقول؛ أف العل،اء بعضن محاولة وأما 

الحديث.ق المزادة هي ليت لكن زيادْ فيها 

كتابت لم وم٢(، •  ٦٧رقم)الرزق، ق المط أحب من باب السوع، كتاب الخارىت احرجه ( ١] 
ج؛هةنن.أنس حديث من ٢(، ٠ Y/ ٥  ٥٧)رثم الرحم، صلة باب والصالة، الر 



٤٢٥اةربمبسهاسوع( ةتاسالرد

[.١١٥-:٤ jJUI]مهميخه يا ننتؤِ.سا ؤعنمفافب ثكول 
ستءوابم؛محاال

م\ر>اؤهيا ينكنا بؤ يعال• اممه لمول حاجته؛ افتدت من عل وكيلك 

يابؤي الجاعة المنعتة؛ معنى [ ١ ]اوالد:أ ه منتن ذى غنم ^j( تعال؛ نوله [ ١ ت 
إذاالأخ فأولأئ مثلا، الأخ لكولاد والمزاغ، البم؛ ونش: جغ لاولاو:ها[ i ثرتن 
ممزيه.وذوو أيتام فهم صعاو وهم أبوهم مات 

كانإذا فمثلا الفقم، حاجه مدم الفقم وحاجه الوئت فضيله اجتمعت إذا ]٢[ 
الزكاةأجل وكان أجلها، حلول ثل بمسعه أصيبوا الناس ومدوأف زكاة، الإنسان عند 

ثلالمقراء حاجه افتدت لكن هده ومحل فاصل ومت وهو ومضاف، ل عنده 
هدا:إل ماعدئنمث ولدينا الفقراء، حاجه يدخ وأف نبادر، أف فالأمصل ومضاف، 

بالمراعاةماول العبادة يمس أول أورمانيا بمكان؛-ا ثمملق مضيلة العبادة 3، اجثْع إذا 
العناية.بكس يتعلى ما 

مىالدئو مى أول المدوم طواف 3، الرمل قيهإه العناء مال أمثلأت ولهذا 
ولاوهوطعام ثحصزة ءالأصلاه وسلم! آله وعل عليه اش صل اللمي وفال الكمه، 

٠.يداذعهالأح؛ثان،ا 

الأحش(مداقئة مع لكن ونها أول 3، الصلأْ يصل أف الإنسان عند فلوثعارص 
احز.ملنا: الدامعة، ويزول يؤخرها أوأف 

رقمالطعام، بحضرة الصلاة كراهة ياب، الصلاة، ومواضع المساحي كتاب، لم؛ مأخرجه 
ح.بمها.عاسة حديث س (، ٦٧/ م ٦ )٠ 



ممقضاه1همهمصاسمماستيءنبل ٤٢٦

ماهفالشريمة الأماكن وق كزمصاف، الشريفة الأومحات ق والصدئ 
صعق؛مئة مّع ثقاعف اش نبتل والن٠مهتي امحنات. من عترها ماعف كإ 

أقتتكثة ككى أثم ّثبمل ق، أم؛لهحّ ينفعوف اك1رن مل ؤ ممال؛ افه لمول 
[إ١ا.٢٦١]اJمة:كثة4 تآدةُ !،و ^>، تج 

محل

ثا-بمن،لآثمُ مفاءَة؛ قع ضيقه ممدي أن محرز لا يئن ه زنن 
قللمقو:زئابر

ذلكين ما الطاعات، كل ق متة ثيع إل اصم، أو الثواب ا ]١ 
إلصعق مئة سع إل حنان عنزة له يت5ث_ا فإثه حثنه عمل فيمن الئي عن 

عتر0،ق الإنفاق من أضل افه مسل ق الإنفاى أف ثلث، لا لكن ، ^٥١١٠أضعاف 
ئفهالفاصلة الأماكن ق والئدثه ي، ق الئدقة من أتمل وس0 ق والصدقة 

أنخل.والمدية 
مكانأو رمان ق يتان والالحسنات نقاعف ت قاعدة الفقهاء عند ولهدا 

منداك؛ز محنى أف ينكن ما لسه  ١٥هوبالعدد، ما بالتك؛فك السسات وماعف، فاصل، 
الخفيف،.والصزنم، الشديد الصزيت، ين الثني، يعلم كلثا تالآكتميؤ، المرق لكن تّتثة، 

وJصلو(،حال، هدا والدين دين، عليه ان إنمثلأت يعني واضح. هدا ]٢[ 
عثزةعل وأنا ريالأتا،  iy^juساتص_لو، آنا الدين، امحن سصد3ا، لا نقول! 

كتابومسامت ٦(،  ٤٩١)رقم يسيثة، أو بحسة هم من باب الرقاق، كتاب ال٠حارىت أخرجه ( )١ 
رهتؤتؤبمةأ»عبامحي ابن حديت من آ،  ١٣١)رقم كتيعت، يحسمه العبد هم إذا باُب الإيان، 



٤٢٧اة)بأبسهاص( ;ممابالذة

الدائنأعطها هذه وو\لأب العثزة له! نقول فقط، ؛، jNLjبعثرة وماتصدى آلاف، 
قالوكا كذلك، الثانية واوة ريالأُت،، ئم؛ إلا آلاف ثم؛ عليلئ، ونمى 

والشهر:بما، ءشزْتمحديى عندك الشهر هذا ففي واديا، أو عديرا تأق ئرة ُع يطره 
•الدين Jقصل حا، يتصدق عثرة الثال 

لأنكحرج؛ ولا فتصدى يرمه ما وعندك حل ؤإذا موجلا الدين لكن إذا أما 
الصدمة.عل ممدنة العيال نفقه وكذلك مادر، 

مسلئ،عل إمامك بل صدمة، أولادك عل إمايلئ، أف سبماة؛ؤعاك اض نعمة ؤمن 
يقفيفالإنسان اممب رم سعة من وهذه ، ءثوآكةْوآقة؟أ البي عن بث، كا صدمة، 

مسكعل إمامك لأف الواجته؛ الصدمة ثواب، يثاب، ذللت، ومع عليه، واجبا شيثا 
واجب.وأولادك 

أوصديق،لمرست، ؤيكون دين، عليه يكون أحيايا الناس بعضي قائل. يال، فإذ 
يتصدى؟أذ إل ا،لواشط بنص ل بئرج إيه يقول• يم لامه، لما عنه ولويأحر 

ذمتك،السأله لأو يوافق، أو الدين صاحب، أف المسألة ليت، فالخواب،ت 
يئةلا ١^ ؤينلم ذللا،، أفته أوما صديقه أو أحيه مذ ينثلملث الناس مذ كثتر ؤإلأ 

موقفوجد إذا إيه يقالت مد لكذ الذمة. براءة هي العلة لكن يخنث، عثرة لومهث، 
قريتا.صار إذا لابسا به بأس لا إيه ت يقال فربا ملت،- ما ~مثل حرج 

كتابلم: وم(، ٥٣٥رقم)٤ الأهل، عل الفقة شل باب الفقان،، نحاب البخاري: أحرجه )١( 
;نحهئبمثئ.وغاص أي بن صعد حدينا من (، ١  ٦٢٨)رغم بالثلثا، الوصية باب الوصية، 



اصضامانيهمصالإئماسبجمحل ٤٢٨

رائيالئ. قاو زقي زاحأ، لأي الماو؛ ءمثة جورقدنها زلا 
أبوداود.زؤاْ موت،< من يصع أل إما بالمرء 

اممهرثوو يا مماوت زجل ممام يالصدقة، ه اللمي أمر مال' ابومريرْ زرزى 
عقبه رادصثيى ئالث آحر، عئدي ئالت مسك،؛١، عق رادصديى ئال1 دينار، عئدي 

قال!آحر، عئدي ئاو<ت روجلثجٌ، عق بؤ رريصدق ئاو،ت آحر، عئدي ثال،ت 
ُ.ابوداويا رناه ررانثآ؛صائاا محال! عنديأحر، قال! رادصديىخعقحادملث،ا،، 

ثإزأهل لماحبه بدائم آحث وثعهد دين، علميه ثحص يوق قائل• ئال، فإذ 
بدلك؟١^، ذثه 

مدمالدينارين تحمل لثا قتاذة أبٍا وقصة حلاف، فيها هدْ فالخوابت 
او4عل ثدل علميه وصلاته قالوات الميت، عل وصل وملم اله وعل عليه اطه صل الئي 

قالتحتى قتادة أبا ينال الزمرل كان الحديث رزايات بعضن ق لكن ذمته، بريت 
بناءهمنها الميث، يبزأ لا اثه عل يدل فهدا ؛ جلمدتهءر عليؤ بردت ®الاذ فقالت ®١٥^١١١ 

الدينوحوب أف والأصل يمتر، ورث،ا ي،اطل قد الفامى لأف وذللث، مفى؛ حتى ثامه 
الدين.صاحب أوبرصاء بشهود أو حطئا ولولعهد البت، عل 

مسك،علكا واج.,_ج وأول يالواجبإ، البداءة الواجب أف واضح وهدا [ ١ ت 
أهلملمثجعتر تقديم يكون ثطرأ أحوال هناك تكون قد لكن • يعول بض يم ايدأبئيلث،، 

يموتوذلا وأهللئج بطعام أمذثه إذا إلا مثلا ّيمورت، جاغ صرورْ كدير مؤكدا، أمرا 
صزورثه.ئدقع الحائ مدم هنا ١^، يطعمهم لم لو 

ق.بممح.اف عد بن جابر حدبن، من (، ٠٣٣ )م/ أحد أحرجه ( ١ ) 



٤٢٩ةىواامىء)ب1داسهتامدوع( 

عقت٠نالت اممب يهوأهصل؛,^yS الإيثاو عل عثاله واممة محإف 
لالحض:ا<[لأ؛.ةوكا0بلأر ي؛ 

نواةالئئ« ق همم إل مقل مذ جهد الصدم ررأهصل الأص وماو 
محثلإ:ذمح>>إلصقام«•

وموهالتوكل، حس مسه من يعلم وكاف ماله، لأكل الصدهه أراد ومن 
وأولله انحل مدلك به، يقوم نكسب له أوكال ا^نألة، عن والصيت اJم١ن، 

٠^٥قال! عمن عذ مروي ماله، بكل يصدى ؤ.ةتئ الصديق بكر آبا لأل به؛ 
~إلبكر آبا أّنبق الين؛ مقلت،• ■؛٠^٠^،، مالأ ثوامق سصديا، أف ه افب رمول 
لأهلك؟٠،أنميث ررما ائب ونول ممال مال، ينصف محئت يوما~ سمته 
أميت،ررم1 ،؛ ٧٥١رثول ممال عنده، ما بكل ابوبكر ئآتى مثله. نهم أميت ملتان 

 :Jلأانابمك،إليأبما«.ممنت،: اشَؤزثووة. لأهلك؟«مما
أحدثماريأق محال؛ . ١^٠ أف روي نقا له؛ كره محيه:ندا مذ محو لم نإف 
عذماكال حبرالصدمة الناس، معدبمكمرثم صدمة، هذه ءمول،أ إ،اينللث، 

•ظهرمحا؛روامحالإوداوذ 

إةخو,هث0بن محالايض توءوألدار ُؤمحآئ!ث رْ.ءثمح1 الأنصار وصف هدا ا ١ ] 

صدورهمق لابجدوف أومأه•  ١٤•ءا-كثه؛صدوربم ؤط محلامحيون ثا"م-للتأم ثن 
حثدتعندهب ما لأئه والتحزة؛ الهجن؛ قمل من اش آتاهم مما المهاجرين عل حاجه 

لالخشر:ه[.ه حمامة -٢^! يآوكان أدفآ؛إ عق لوهرإتةك>■ وؤ 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجءنيو ٤٢٠

عالا

مممقعلته.يك5ممونىالناس،ا 

'.١٣١شةضالإثا:ة 

ثممويتهم، تجب بثي يم أول، بالقى ١^١۶٥ لأو صحيح؛ هن>ا كل ]١[ 
بالأحاب.

xnx



٤٢١ةتاواامي1م 

ه ه
 Luالهيام؛؛

xnxا

أل؛بمتأغبا ؤ يعال؛ اممب وقروصؤ؛ الإنلأم أرلكن احد ومصاف صيام 
اؤات.[ ١٨٣]^:ه \يم ثسي محث ،توا 

I(Jl_وجل اتاه إي لالناس باووا يوما س اممه وثول ينا ت هال هريره م وعى 
الصلأ0ومم شيئا، له ممرك ولأ افه ئنثد ررأل هال؛ الإسلام؟ ما ، ٧٥١ومول يا 

!١]عأيهامممق رمصالاا وئصوم ا،كئوصه، الرثاة وئيبير  ,

صزثآه؛لأ>ني ئدزث ه تعال؛ قوله ومنه الإمساك، اللغة: ق الصيام تا ١ ]
وقول[. ٢٦]^:ه إنثا ألزر أحقنم ظإ قوله• بدليل الكلام، عن إمساكا أي؛ 

الثاجر:

امحارآ'دأحرتم،ءك العجاج محث صائتة لإ ع يحيل صيام حيل 
إلالمجر ًلالوع من المقطرات عن اك بالإمتعال فه اشبد هو ١^٤; وق 

•الإمساك محرد لير طه والئعبد الشمس• غروب 

آلهوعل عليه اف صل الئي فصام يالإجاع، الهجرة من الثانية الثنة ق ورض 
دالإ"بماع•رمفانات تسعة وملم 

القوساؤلمأب لثا نم أويفدي، يصوم أن بتن غير الإنسان أن رصه أول وكان 

(•٣٢٧ءبٍد)ا/ م الحدث ورب ٢(، ٠  ٠Y-Y ١ الخن)ا/ انم: الاJياق، ي لمن ا '



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٤٢٢

أنيستطع لا فيض الفدية وجعل يصوموا، أن عباده تعال اطه فألرم المريقة قبلتح 
زوال،•يرجى لا عجرا عجزْ لكن إذا يصوم 

الذيالةكاليمح لأن افكاJم٠، أنولع محي مقثل افه حكمة من الصيام إن ثم 
بذلالزكاة نإن الزكاة، مثل؛ الإنسان محئه ما ببذل يكون ثيء منه الماد به الاله كلف 

يكونوقد ٢[، • ]١١^: جناه جا ألماد ؤومحؤرنت% تعالت قال ك،ا الإنسان، تحثه ما 
الصيام.مثل؛ الحبوب برك ، امحليفيكون وقد كا-لإ، البدن ينثمة المحاليف 

معروف،.آمر هذا الإنrلأماا أركان أحو ررإيه ا،لولمح وقول 
منأك؛اك> عد ألذ,ثامكماهمتا يطهأ "محب ^١ ١٠افي؛ُا قأغثا ؤ تعال؛ وقوله 

ثاطلم4من أدض عث ؤاقاَقث قوله: ففي ]المرة:مامااب 4 تنمق منمطترصأ 
فاتادتان:

بلوحدها، عليها يثى ب؛تيء تلرم لم بأما الأئة هذه سلية الأول؛ الفائدة 
السائقة.الأمم به ألزم.ت، 

منوهذا سمها، أن كانت، التي للفضائل الأمة هذه امسكإل بيان الثاية؛ والفائدة 
للأمم.سمتؤ التي المقاتل اسكتل تعال افه أن الأمة هذه عل سإحاكؤو\ل اش ننمة 

إلاإخمالأ:لها أنكإض حاجه فلا بملول، مزحها والآي1دتج 

منأكمك> عثر آلفثامَاقماهمت، قؤهٍظأ أفي؛ُا»اموأ"فب تآغبما 4 تعال: فقوله 
المفروض،يتساوى أن يلرم ولا بالمرض، للعرض هنا التشبيه ه دنم0 م-ل*ءكمتلك؛ 

مممق.المزض لكن لصيامنا، خالما صيامهم يكون فمن. 



٤٢٢ةت1باساء 

علينا؛الصيام إيجاب من الحكمة لتيان التعليالية ا-إثنالة ه يغقول وقوله! 
ررمناليخاريت رواه الذي الصحيح الحديث ق حاء ولهذا عميبمل؛ اش لقوى وهي 

٠*دثرابم*ُ طعامه يدغ أj 0 حاجه ف ملبس والحفل؛ به الرويوالعمل مول يدغ لم 
القوس،عل لثهون لها؛ تقليلا الصيغة •هذه اتى ه ممثوداُتي آثاما ؤؤ وقولهت 

العديدركها معدودات هي ثم ايام، هي بل أسابح، ولا أشهتا ولا سنٍر( ليسح، فاتها 
العال.ويجصيها 

نحفيفتهذا لره آماي مى مدة ثمر أوعق مِ،ُئا *ظ ؤتنكارنث> قوله• 
وقوله*أحر، ايام من عدة عليهإ والمسافر الصوم عليه يثى الذي فالمربمن احر، 

لهو-ى ئئلئ ئص يتنك؛ن هلعام ؤذد.يان وقوله! يستطيعونه، أي! ئطيتوثده؛ ائمت> 
فديةالهلشن عل أن ذكر [، ١٨لاوةرة؛اثلمؤثه إزكتد حير شومؤإ وآن لخُ حير 

فيه.هومحؤ الحتكم أن ثم؛_ مكين، إطعام وهى 

ّثطؤع؛الفدية أي! ؤإتهوحيرلآأه؛ ةْلئ وقوله! 

منلكم حير موموا وأن ه ثلتون إن'محذ ثبمطم حيد شوثوا ^وآن وقوله! 
كلق أيمبما الوقوف ويجتن ه، حيرشي ثبموموا ^وآن الوقوف! بمتن وهنا الفد.ية، 
الموصع.هذا سبة كان موصع 

هدافافهموا العلم دوي من كتم إن أي! ث1ئوثه وزَثمتم تعالى! وقوله 

أيٍرحديث س ١(، ٩ • )٣ رنم الزور، نول يلع لم من باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ظهقنئ.هريرة 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٣٤

شرصوموا ^وآن ت وهلت، وصلت، لو لأنلث، الوهوفح؛ محن قلنات ؤإنإ واعلموْ، 
الأَنئكاولك.وليس ملما، تشروطه اي صازت ءاه ^ ١٣

ئأين رمقناى ؤأذط فقال! ثهر بأما ا1عدوداُت، الأيام هده تعال اش ثم؛ها 
الشديدالخر ويت، ل كانت، سبيته لأن رمفاف؛ ومس ه \خون.*\)أ مؤ أمرل 

ومضاف.نهت وتموه زمنه لنانبة العزمّح فوصعه والرمضاء، 

ألهتئنن وبتت لآغتاة؛لا هدف أخثن،)؛ فه أنرل ^٥ ت تعال ونوله 
رمضالبنهر الصوم محصيص من للحكمة بيان أعالم~ ~واف ^ا وكأل ه ؤألمناير 

والمرقان،الهوى من وساُت، للناس هدى القرآن فيه اش أنزل الذي الشهر أنه 
واضحامحت،علامايت، ه الدلالة، هداية وهدا عموما، ممكامره ؤهدتم_لأ 

الحل،ب؛ن لشييز؛ تحتاج ما كل بجت، اشبتر ه العلم، من أتم،• الهدك(؛ من 
ذللثح.وغر والصلأل، والهدى والفاجر، والإ والكافر، والمؤمن والاطل، 

بريةل بجه الئهر ئهد مواء ه فضنه أثبت ءسةإ ثكد ؤئى تعال! ونوله 
بأنحك، نهده أو حزم، يسمع لم ؤإن فلمنه صومه ق الحاعة محالفة متقي لا 

نجس،فإنه القاصي؛ل.لائ، وحكم واحن. ساهد أو شاهدان بدلك فشهد يلد ق كان 
الصوم.

بمل•ولم أثره تيأ>كتامّ نمرس، عل آو توبما صقاى ؤوشأ تعالت وقوله 
ثمعينا، الصيام اممه فاوجس، الأول، للأية ناسخة الأيه هدْ لأن يطيقونه؛ الذين وعل 

اشرأراد؛ذللثإ أنه عثؤجل افه وبجن محمر، أوعل مريقا كان لمن الفطر ؤ، رحص 



٤١٢٥السام هاب 

جم،محنجبمءمحموَلأمث•
محنجغيص؛وذونافىص.

قاوتثبيثه م بن الرحمن عبد روى لجا أطاقه؛ مذ عل تحب أصحابنات بعض وقال 
شزبثام ه ذب ام ئوثلاثة بتام الغلام أطاق ررإذا اهِ ذثوذ قال 

لمولالدهب؛ والأول الواحس،، حميمة وهدا ركه، عل يعاقب نلأنه رمصال؛ر 
ضنيهمما؛هممحئ.زهيائ؛

النديب،ثأكتد عل نحمل يم مرنل، كاُلج، الصبي بلوم ملم بدتيئ، 
أطائئ،إذا الثزم محذ محلم« ثل عل ناجي ابمة ررعنل 

كاثلأةل١للتعثاذ٥ عله؛ ويصزب 

اليدهذبصلجأف\ السل باًىإ يئبد ة أنسر يهنكم أش شميد فقال! عبادْ عل 
لاوقرة:هماا.ه يثخثوث وتفطم عرما أقت دشًكبتدأ 
العفليمة.الأيات هدم عل الكلام من نيرة حلاصة هذه 

لا[لكنهل:أئم؛يى؟
يصللا متن هذا وعل ، Jbjilسإ ولا عليه، ويعاقب بركه يأثم نعم ابواب؛ 

عندبذلك يأثم لكنه مرثي، كافر لأنه يصح؛ لم صام ولو رمضال، صوم عليه نجب لا 
عؤقبمل.الله 

لهنيه لا والجنون اك، ؤإمسة الصيام لأن محتون؛ عل نجب فلا العمل دالثاف• 
فمدنن ذللث، ومثل الخديث،را*، ق حاء كا عنه الملم ولهذارفع ولابمهم؛ ولايحمل 

(،٤ ٤ • )٢١ رقم يرق، الجنون ق باب الخدود، كتاب، وأبوداويت (، ١ ١ ٦ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( ١ ر 



سقضاه1همنيصاسممأصبجضل ٤٢٦

صثاملرمهم الئهر، أساء ق صى أوبلغ نجون، أوأفايى كافر، أنثم قإف 
ولاهويزبه. الخطاُس، ِفي ثدحلوو الخطاد_،، أخل من صاروا لأنم ينتملوثة؛ ما 

الماضي.كزمصاو قصاوه تونهز 1زأ ك5لمهلم مل مصي لأيه مصي؛ ما محاء 
ؤمحاؤ0.نآاروزنهلمإ>شاكض مئهمِفيمحاء دللئ، وجد ؤإف 

فليزثانجا ٌ :>أمح ياتأسحَم لاك ذ/لك؛ لاطزم زنجة: 
النا3ةزف من م زلأثم الئاJث، ١^ م ي س أص 

هايثايزاَثكامَه.

كبثرالمهدري مثل• الصوم عليه نجب لا فانه زواله يرجى لا حادث أو لكز حاثته 
صوم•عليه وليس الصثي فهوبمنزلة القول فيها تحين لا منا بلغ الذي الس 

كانإذا أما برزه، يرجى لا وجه عل عمله أذهب بحادث اصيب من وكذلك 
زاوإذا زكن يقفي، فإنه أفاق إذا فهذا فمط عليه أغمل بأن بروم يرجى وجه عل 

عليه.فديه فلا صوم عليه لم؟كن ؤإذا يعني• عليه؛ صوم لا فإنه  ٧٤١١عمله؛
لأفأهلا ليس ولأنه القلم؛ هه مرفؤع لأنه الصي؛ عل نجب فلا الثلؤغ الثالث: 

العل،اءلكن صعيفة، فإما نجب أنه الثانية الرواية وأما تحمله، وعدم لصعره يكلف؛ 
القسثعويد إل نجاج لأنه ليعتادْ؛ عليه؛ ويضربه به يأمره أن أمره وئ عل نجب قالوا: 

٠وعيا استعد قد هو ؤإذا بلغ إذا حتى ويرويصها 

والنامي-١(،  ٤٢٣)رقم الخد، عليه بجب لا فيمن جاء ما باب الحدود، كتاب الارمدي٠ و ت
طلاقباب الطلاق، كتاب ماجه; وابن (، ٣٤٣٢)رقم طلاقه، يقع لا من باب الطلاق، كتاب 

ظققنئ-طالب أي بن عل حديث من ٢(،  ٠٤٢رقم)العتوه، 



٤٣٧ه1باسي1|ا 

يلزمهمالعبادة ومت مذ جزءا أدوكوا لأقم الأوو؛ الدهس، وظاهز 
-لأزمةالإمناك؛ وولو0لإ1إ الصلاة. ومي، من جرءا اذزكوا لو كإ محقاوها، 

اوئبائلإِفيمحاتيار.زئقاذ،يلزدائت 
مذصار لأم واحدة؛ روايه صومه، إقام لزمة وهوصائم الصبي بلغ نإف 

ثدرإقامة.م ثطؤع صيام ل لوننغ كإ الإتمام. ملزمة الوحوص، أهل 
الثقاة،طزئة أثو\ظ\ب: زماو لدلك. مقازة زلا الثانحى: ثال 

ءاييغJمماصا١ا.

حقهم!ق الوجوب سبب حدث الثلاثة ^/١؛ [ ١ ت 

بلغ.الصثر الأول،! 
الكافرأب.والثاف! 

الجنونأفاق.والثالث،! 

لأتميقضونه؛ لا معي ما فهؤلاء حمهم، ق الوجوب سب حدث أنه يعني! 
اليومفبقي للوجوب، أهلا صاروا لأمم يصوموته؛ يقبل وما للوجوب أهلا ليسوا 
الأول!ثلاثه! الأف الأحوال فمارت ءاليهم؟ ماذا الوجويت، سب فيه تحدث الذي 

أهلاليسوا لأتم قضاؤه؛ يلزمهم لا فهدا الوجومحت،، سب وجود فبل مصي ما 
للوجوب.أهلا صاروا لأتم فنله؛ يلزمهم يتمل ما والثال! 

المهارأناء ق قاب كافر ريل ذلك! مثال الهار، أناء ق هذا كان إذا والثالث؛ 
ليسلأنه قضاؤها؛ يلزمه لا التسعة الأيام العاشرثقول! اليوم ل الزوال قبل أسلم 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجمحو ٤٢٨

آلوجوب،أهل من صار لأنه صيامها؛ يلزمه بعدم وما عثر والحادي للوجوب، أهلا 
والمضاء.الإمساك يلزمهم إنه ت العلم أهل بعض فقال، العاشر وأما 

المضاء؛ؤيلزمهم الزمن، لحرمة الإمساك؛ يلزمهم قالوات ٠، هواللم،ر وهذا 
اكالإميلزمهم لا إئبمم وةيلت مضاوه، فلزمهم كاملا يوما يصوموا لم لأمم 

المجرطلؤع من والصوم النهار، أول، ل الوجوب أهل من ليسوا لأمم القضاء؛ ولا 
فلاالثهار محياحلهءالأكلظا٠نابايافيأئل، إلموبج 

الأئلا.١^ ئكس وهذا مضاءٌ، ولا إمساك 
يلزمهمأنه هوالراجح وهذا المضاء، دون اك الإميلزمهم اكالث،! القول 

النهارأول ل لأمم المضاء؛ يلزمهم ولا الوجوب أهل من صاروا لأمم الإمساك؛ 
ليسواالنهار أول ق قإمم الأدلة عليه لقوم الذي هو وهذا الوجوب، أهل من ليسوا 

وباطناظاهزا الوجوب أهل من النهار وقآحر باطئا، ولا ظاهرا لا الوجوب أهل من 
سبحدث إذا وهذا ايالة، لهذْ فليته يلزمهم، فلا المضاء وأما الإمساك، ملزمهم 

فيه.الكلام اف4~ شاء ~إن فسيأق ا،لاع ارثي إذا أما الوجوب،، 
أثناءق بغ لو كإ المضاء يلرمه إنه قال؛ حيث، ؛^١٥ الخطاب أب وكلام 

لكنالمضاء، لايلزمه أنه علمتم ك،ا والصواب، النهار أثناء ل بي إذا فالصي الصلاة، 
أماعل فيها متع لأنه قضاؤها؛ يلزمه أنه يرى الخطاب فأبو الصلاة أثناء ق بل إذا 

نافلة.

الإضاف)مآ/'؛ا/'ا(.)ا(انذلر:
)'؛(الهدا؛ة)ص:هها(.



mئب،اس،ر 

يكملهافإنه الصلاة أثناء ق بلغ إذا الصتر وأن يضاوها، يلرمه لا أنه والصحيح 
للظهرالصمن، فصلاة مهل1ما؛ ملأ ولينت به، امر بإ قام لأنه المريضة؛ عن ومحزئه 

صلاةأنيا عل ظهر؟ صلاة أما عل يميها أو مطلق نفل أما عل بماليها هو هل مثلا 
يتعلقلا شها بالصلاة ثتعلق اللؤخ يعد وفريضة البلؤخ نل نافلة بأما ووصفها طهر 

صلاتهوثصح مستمث عليه، 3ضاء لا فانه الصلاة أثناء ق بغ فإذا هذا وعل بالفاعل، 
مريضه.

الصلاة؟أثناء ق يبي كيف إنسانىت قال فإن 
ولكنشكن، الإنزال وأثا ذلك، لابج، أنه فالظاهر العانة أثا فالحواب: 

محثراو الإنهذا فنمولت سنه عشر0 خمس تمام وهو الزمن وأما صلأيه، ؛طلت، أنزل لو 
مثلا،محرم شهر من عشر الخامس اليوم ل الظهر بعد من الواحدة الساعة ل ولادته 

بلغ،يكون حيتتذ سنه عشرة خمس فيه يتم الذي محرم شهر من الواحدة الساعة ول 
بائغم كان صلاته أول ق الرحل هذا قلنات بمل وهو الساعه هذ0 أن صادف، فإذا 
المضاء.يلزمه لا أنه والصحيح! بالعا، اصبح صلاته آحر ول 

وباطناء؟الفطر^١ لهم »أ؛؛ح مانعنى: قائل: قال فإن 
كانما بخلاف الصوم، عاليه نجب لا أنه أصلا يمض•' وباطئا ظايرا فالخواب؛ 

وحولق الله— شاء ~إن هذا وسيأتيتا ظاهتا، له يباح فهذا الصوم عليه نجب أصلا 
ا1واغ.

 Mء أX



صاضاه1نينيصالإئماسبجءت؛و ٤٤٠

شد

ارضزلا ١^١؛، محهدة ١^ الئخ ء بحي ملأ الإطاة، اواخ: اك>ط 
هومعها إلا سمثا يتلإذسآس ؤث* ثعال؛ اممه لمول برئه؛ من ا،لآيوس 

هديةهيميث أئ!أمنتت> ؤء مال؛ افه لمول مسكه؛ يوم لآكل يطعم أف وعلته 
[. ١٨٤]اكرة: ه مت1كإن طعام 

يطيمانومحنا الكبيرَة والمرأة الكتثر رخصه كاثت عثاس1 ابن هال 
علحافتا إدا ^١^٠^ والحامل منكينا. يوم كل مكاف ؤيطما يمطزا اذ الصثام 

^^ولإ؟كنمحيألأيو؛لأة
٠

يرجىلا وعجز زواله، يرجى عجز ثوعان؛ والعجز العجز، صدها الإطافة ا ١ ] 

ؤدنن'كاثكتابه ق ءئوْل اش بيته فمد زواله يرجى لا الدي العجز فأما زواله، 
حتىانتظر له! مول هدا [، تالمرْ:أخا أره آياو مذ مدة سمر ظل أو ئلإُئا يكر 

تحال؛اش لقول مكينا؛ يوم كل عن يطعم يهشر؟ ماذا ولكن عاجز، لأنه الصوم؛ 
ثثومواوأن ة؟, خز مز -نيآ ثلئ ئثن يتكؤؤ ْلمام هذية ةطيمثات< أك؛أننت> 

أي1يكلمونه؛ معناها؛ ةيل1 يهليمونه ومعنى ]اوهمة:أخا[، إنَقثازثثتوزه -حرئًظم 
محتيدخل أي؛ يهليمونه الصحيح—؛ —وهو وقيل تجثملونه• لا بحيث طاقتهم قل 

ذنثقة.بلا ويدركونه طاقتهم 



٤٤١ةت1باسي1م 

نههبمتهالأكؤع بن سلمه حديث من ؛ الصحيحقزرق ست أنه هذان عل والدليل 
أنزلمحي افتدى، شاء ومن صام شاء من محؤون؛ الناس كان الصيام *رض ما أول أته 
أثهدئنن كسا؛يداوبنتتت هدى ألمنءان فه أمزل ١^^، ؤثبمررمْنا0 تحال• اممه 

الصححنق ثاُتا كان ؤإن القول هذا عل ؤندل الصوم، فلزم ء،  ١٨٥تالقرة؛ه دآلنزناُا 
مدحتؤنأ ثلئ ئش بمسكتف هلمام فد-ية مممثث ائ;أث ؤولإأ الآيةت ظاهر أيما 

لاوقرة:؛خاا.ثنوثواخوشظإه وآن دل 
وجهولكن ه قئًقم ثثوثوا ووق فقال! يغليعون الذين اممه نحاطب، إدف 

~واف4ذللش وجه ٠، والشيخور والشإح الكبثر ق نزلمت، أما لآ.بممحا عباس ابن قول 
فإذابينهإ، التخير كان حن لاصوم عديلا الإطعام جعل افه أن أعلم— 

الإطعام.لزنهم هؤلاء عل الصوم ثعدر ل، فكول.' الإطعام إل رجعنا الصوم دعذ.ر 
ثلاسأويطعمون مكينا ثلاثن إطعام يطعمون هل الإطعام؟ كيف ولكن 

منكينا؟

تسعهيطعمون أو ثلاثن، الشهر كان إن مكينا ثلائ يطعمون الحواب! 
إطعامنلنا• إذا اليارتع، بن والمرق وعئرين، نعه الشهر كان إن مسكينا وعثرين 

مكين.له يوم كل لأن تحوز؛ لا وهن.ا واحدا يعْليها أن تحوز صار ثلاثن• 

(،٤٥٠٧)رمم ه، ثيتّنه ألثيز شمت؛بتمحأ وش باب القرآن، ير نفكتاب البخاري؛ أحرحه )١( 
يتنكٍزه،نلمام ثن فن تيعوقت> أون;رك. ووقذ تعال؛ نوله سخ بيان باب الصيام، كتاب لم! وم

آوتقيندنشا تى'؛ا>كن ئمدوتُدتي أكاتا ؤ قوله؛ باب يرالقرآن، نفكتاب البخاري؛ أحر-بم< ( ٢) 
(.٤٥٠٥)رنم ه، أثاوأم يذ سدء منم 



^قضاهاهمنيصالإئماسبجئبل ٤٤٢

ذلكأشتة أوما ا أوممن رر! يعطثهم بأن يملكونه طعاما المسايى يعطي هل ولكن 
اأص1حةكات فإذا !^؛ ١٥٤١ويتظر ئم أنه الصحيح؛ ناضجا؟ شسا يطعمهم أن أوله 

اش|دحةكانت ؤإذا فهوأفصل، ؤيتولونه بمليخونه وهم الطعام الفقراء هولاع يعلإ أن 
فهوأفضل.لعكس اق 

الناسعل زمان يآق فمد الأزمان، واحتلاف الأحوال باحتلافح ئم، وهذا 
ثلاثونفيدعى ناضجا، يعهلاه أن الأول هنا فكون الطعام، بملح أن ١شر يستطع لا 

عشاء.ؤإما عداء إما ؤيملعمون مكينا 

،وحبرا أدما يطعمهم مئثرا كثريدعوثلاثئن حئن بخمحقبمثئ مالك، بن أنس وكان 
يتفلرأن الأفصل ولكن نيئا، أو ناضجا بملعمهم أن تحوز أنه هوالصحيح القول وهذا 

الشر.اصالحة 

عثه؟فإذا تاب،، ثم يصوم، لا أنه ذلالئ، إل جع إذا الصلاة تارك قائل؛ قال فان 
يصللوكان حتى الصحيح— القول —عل كافر لأنه الصيام؛ يقفى لا فالحوابر؛ 

مؤقتةعبادة كل أن القاعدة لأن يقفى؛ لا فإنه عمدا الصوم تزك ولكن وهومسلم، 
عملرءس لموله. منه؛ مبل لا فإما قرعي عدر بدون وهتها عن الإنسان أحرها إذا 

قهوند«رأا.أمئدا عنلأثبمزعش 

٢(،• U/T)والدارظي ٤(،  ١٩٤)رقم المد ي وأبوبمل (، ٥٣٣)U/شة أي ش أحرجه )١( 
(.٢٧١واوهفى)ث/

(،١ ٧ ١ رقم)٨ الأمور، محدنات ورد ^، ٧١الأحكام نقض بابق الأقضية، كناب، لم: مأحرجه )٢( 
عاسةين، حد من 



٤٤٢ةت1باس1م 

فقئ

أنثنه:إلا ^^٥ لة نح لم الصوم لزنة وش 
اصص خاقاءؤمملإاصاكلث، أحوظ:صزؤئإذا 

أفيهنامنيأنوتأخوئاعو نإل اص ودونائ وكزيوم؛ منكتن ؤإلهام 
كاآريض.حنب المصاء 

ِفيو^51 1^1؛؛ ؤلأ:مغبجا الفؤ، ؤ\فءوص الخاتص اش: 
اليومئ جرة ف دبك وجد ومي علة، ثقثسه كالحثض والنفاس ا"لإض، باب 

٠أنميه 

صنمها؛صح النهار ئ اعتثك م الصوم، ثرت لتلا دمها اشلع ؤإن 
بجزص>ئةا(ققم»لأن 

معناه.وهذ0تي 

القصاءُ؛ِمحوارصكُاكئثنء س:
1اا[١٨٤]اوقرْ; أزه أيام ين فؤسذه معر أوءق نِ،ُبمسا 

تجزئ؟فهز واجد مسكتن عل الإُلعام لوور محل؛ دإ0 
ثلاثينطعم هل ت ملل قبل قولنا هومعنى هذا عليه، يكررْ لا لا، فاّبواب• 

الأيام.بعدد بد لا ثلاثين، إطعام أويفرق 
الفطن٠١>اله قوله! اكصام،، وعلته الفطر له ُرالريص ١،^^ يقول، [ ١ ت 

قالفطر إن مول! أن يمض فلا الفطر، س المغ أي؛ المع؛ مقابلة ل للإباحة هنا اللام 



اسقضاهاهميصالإئماسبجضل ٤٤٤

ؤإنالفطئ، لرمه بالصوم ثمحرر إن  ١٠٠٨^أن وذلك الفطر، يجب مد إنه بل نق• حقه 
الفطر.له فليس به يتفزر ولا عليه يثى لا كان ؤإن الفعلر، له صرومس بلا ليه عص 

يلإؤثن'؛اث تعالت قوله لعموم الفطر؛ له إن مال• العل،اء يعص كان ؤإن 
يثس،لم أم عاليه سى مواء الفطر يبيح فإنه مرصا يسمى م| مكل سمره عك أز زيبما 

>الهفقوله مشمة، عليه كان إذا إلا المريض يفطر لا يقال: أن الاحتياط لكن 
الفطث«فيثقابلاهم.

آومكرزلقا ؤثى'كاث تعال: لموله اكضامء؛ ®وعائه المؤلف يقول 
أوإيءلاءالمرض زياق-ه الصوم من خيفا ما للمفطر وائيح أوه آباي بذ دءثْ سمر عق 

المريضيتعب بحيث أوالمشمة برئه أوإ؛هلاء المرض نيادة حيف فإذا هوالمبيح، هذا برئه 
الفطر.له يبح هنوا تكل صام، إذا 

الفطريبيح لا فإنه ونحوه والإصبع المزمن كوجمر فيه للصوم أثن لا ما وأما 
منهيستفيد لا فإنه الضزس و-ح ء؛-رد أما هدا، عل ثريس، أشياء هناك يكن لم ما 

هدافإن الغداة وأكئت، أفطزُت، إذا إنلث، الين،: له قال لو لكن أفطر، إذا الإناف 
مصيكون أحيائا لأنه بأس؛ لا قلنا: الصزمى. أو السن مرض المرض عليك بمون 

يفطر،فإنه الصوم عليه يوثر كان إذا مثله الع؛ن ووح والئار، المرض لهلول سببا الغذاء 
وإذاكانلأ؛ؤثرفإنهلأثفطر.

معناه،موجود الضزر لأن الفطر؛ فاله النهار أثناء ل فمرصن صائ، أصبح ومن 
النهارأثناء ق المنهمر حدط، إذا نعم ثمول: الفطر؟ له مهل الوجوب، يمغ ما حدث ؤإذا 



٤٤٥مماو،اسيام 

إذاوالصحيح موجود، الضزر لأن يفطر؛ أن فاله الفبمزر منه عناق أو عليه يس وصار 
فالهذلك، نحو أو الأنثغن ثثمق تخاف أوشبق جؤع أو العطس شدة من مسه عل حاف 

بلالعطش، محرد الراد ليس لكن العطس، حاف إذا ا،لزض، بمنزلة هدا لأن الفطر؛ 
الضزر.منه تخاف أو اثلأك منه يجاف الدي العطس 

هوكان فإذا كثيرا، الماء إل تحتاجون بالثأكر الصابون الناس بعضي يوجد مثلا 
الماءممد إف الأطثاء! فال إذا ت مول ويثزب ويأكل يرؤح أنه ظاهره يعض• مريقا ليس 
يفطر.أن فله عليكر. يمثى ؤإنه عليلثا، ينثر 

يتحمللا النهار وطول الصيف أيام ق سئا لا الناس بعض يوجد الخؤغ وكدللئ، 
•أفطن فنقول: الضزر مسه عل وتخشى الشمس غروب إل الفجر طلؤع من محمى أن 

ض.وا-قمد وامع والأمر 
محردوليس مرض والئبق المطر، له فإن الشبت، من ه نمعل ينثى لكن ؤإذا 

أنهالعافيه— الله —سأل به المصا؛ان بعض حدثنى وقد هومرض، ز الئهوة، شدة 
عفلعانتفاحا ئممخ يم ا-قصيتين، كيس إل الماء ينزل شهوته ويدور يشتهي ما بمجرد 

سمقتخشى كان فإذا العافيه— اممه —سأل عظيم مرض اطلرض هذا ومثل ينزل، حتى 
أستهلأنه مسه؛ عل حائف، لأنه ويقفي؛ المزض، أعظم من هدا لأن يفطر؛ أن فله أنسه 

المريص•

،ص؟اأرص؛اتيقكيفلإ0ئالقال:
عاليهيشي الذي كالكبير صار معه امتمؤ فإن علميه، هان إن يمؤّي فابواب• 

الئزم.



^قضاه1نيهمصالإئماسبجضو ٤٤٦

أثرلا ما ئأما برئه• إبطاء أن نناديه الصوم مى حنقت ما بتمطر• والمنح 
صروعلتهلا لأيه الؤطر؛ يبتح ملأ ودحؤْ والأصح الفرس كوجع منه هثدآ 

موجود.الصزز لأو الفطر؛ مله الثهار دمرمر(فى صاقا أصخ وش لصوم• اق 
أنقاف ثس أو جؤع، أو عطش لشدة صه عل حاف إدا والصحح 

اريص.أثب مجه، عق حاف لأية ؤمفي؛ ^ ٥٥١١يلة دلك،، وثحؤ اقا0، سس 
علوقور الككليث، لا لأية المصاء؛ معلنه لإعناء الصوم مائه وش 

مهوكالمرص•صاحبه، عل ^٧ ١١ست ولا عقهإلثثم، الأيياء 
الإمثاك،الصوم لأو صومه؛ يصح لم الثهار حميع علته أعمل وش 

الإتناكص م ضخ المحار من ^١ أثاى ؤإف إي. دلك، ينب ولا 
إداينتبه ل٤نذه المنتبه؛ حكم الئاأمتي لأف صومه؛ صح المحار حمع ثام نإف فيه. 
ثتحدالأآ؛;فيءالأزشاا.ي، 

ملمن ين فإذا واءم، والإغاء ايتون بتن يمزق ت يعني واصح، هذا ا ١ ] 
لأتهصحح؛ غر وصومه عليه، ثضاء لا عليه؛ ثيء فلا الشمس غروب إل المجر 

الشصعروب إل المجر مل من عليه إذاأغمي عليه والمعمى الأكليف، أنل من ليس 
محزئه.فإنه الإعإء قبل الصوم نوى ئد وكان المحار من جزءا أفاق فإن المضاء، يلرمه 

فالنائمصحح، فصزمه الشبمس غنيت، أن إل المجر محللؤع فبل لونام والنائم 
منحزءا يفق لم ما قضاء عليه عليه والمعمى مضاء، عليه ليس والمجنون المجنون، صد 

والمرقعليه، ثيء ولا صحح صومه والنائم المجر، مبل س نوى ئ• وكان المحار 
الإنسانعل أغمل إذا إنه الصلاة! ل الراجح المول فإن الصلاة بخلاف، وهذا ٠لاهر، 



٤٤٧ةت1و،اسم 

مح،زلأتاعاكئثبجرم
اشثر.ة ظهرْ؛ وواء البيوت حشمحك يمطر ولا المصر• 3، لكنيا 

لقثمال أة الأنلص عنرو بن حمره ووى ة ؤمطر؛ يصوم أف ؤلكاي 
عش.متس هأنمن« ثئتؤ يصم شئث ررإل قال: ١!،^؟ ق ررأصوم 

ينالإاشمرفيام«ققه
أ.كالم۵بمرا أدصل ثكال عايها، ا،لممق ١^٥^ رحص من زلأنئ 

ذلك،أوماأثب أولحادث جلزمحى عليه كإلوأغص لاثقاءعليه فإنه شرعندمنه 
فيلزمهوالمالْ فد هوالذي فيكون ببج عليه لوأغمي ك،ا منه بمصي عليه أغمئ ؤإن 

الصلاة.ثقاء 

فهداانس محي ّثنا لأيد أو المافة لأيلغ الذي اضر ثر الأثا [ ]١ 
كونأن المؤلف واثرط لاوقرة;؛حا[، سمره ُؤأوءإأر تعال: افه لقول الفطر؛ له محح لا 

هذايكون أن مثل الفطر، له تحل لا فإنه به اطه عمى وهوالذي ^٠^، كان فإن ناحا، 
فهذااد4ينأوفكس، الحئرأوقال الريلقدساقربملابأوتيب 

تحملهلم الأول أن بينهعا والمرق الفطر، له ذهذ"ا نفره ل العاصي وأما محرم، سفره 
سمره.ق عض آحرلكن غرصن فله الثاف أما ثرإلاالمنصتة، العل 

يفعأن يريد بيتا إنسان منلث، امحتأجر إذا ثحثنا~ من ليس كان ~وإن هن*ا وثفير 
للهومزحا منه جعل ثم ل1ننكنه، منلث، استأجره ولؤ حرام، للهوفتأجيره مزحا فيه 

لفعلاستأجره والثان ال٠مم، لفعل استأجره الأول ق أيه والمرق بحرام، ليس فتأجثره 
ائمم.فيه فعل لكنه مباح، 



^قضاهاهمنيصاسمماسبجحاابل ٤٤٨

تعال!قوله والدليل مباحا، يكون وأن طويلا بمون أن )(ييؤم' المؤلف اثرط 
،!;,?،؛٥١٤المؤل_ما وءال لره، آياي من ءءثْ سمر ءق أو مغُئا ^٢ ؤدش'؛اث 

من®قش س! ام بقول لذلك استدل ثم أفصل. والفطر ؤيفطر، يصوم أن للمسافر 
.١^١٠الضنمِو الإ 

لأنؤيفطر؛ يصوم أن له المسافر أن والصواب! نظئ، المولفج إليه ذهب وفيإ 
علالصائم يثب فلم المقطر، ؤينهم الماتم منهم الرسول. يع ُكاذوا الصحابة 

رْتهبمئالآأالس عمرو بن حزه حديث وكدللث، ٠،  ١١لماتم ا عل الممطر ولا المقطر 
دأهطن((رآا.شئت خئإ.( ثئئ »إنى س! البئ، له ةال حن 

هوبإ استدل لأنه أولا؛ نظث، فميه أفصل. الفطر إن المؤلف قول وأما 
ققاله إثإ الثمر١١ ق الصثام الإ من ®قش ه! الرمول قول فإن العموم، من أحص 

ينظرونعليه يتزاحمون والماس عليه طلل قد ورجلا زحاما رأى اله وهي ممغ، حال 
يعني!الثمر١١ ق الصتام الإ من ®قش قال! صائم• قالوات هدا؟اا ®ما فقال! حاله، ما 
الإ.من فليس الخال هدم إل أدى إذا 

الممن ®ليس ت الحر واشتو عليه ظلل لمن ه الّك، ُول، باب الصوم، كتاب \ؤخ\اوي.' أحرجه )١( 
مهرق والفطر الصوم جواز باب الصيام، كتاب ت لم ومرذم)اُ؛ها(، المفر،، ل الصوم 

جابرق.ئن.حديث ر»م)ه؛اا(،من افر، للمرمضان 
الصومل بعضا يعضهم ه الني أصحاب بمب لم باب الصوم، كتاب الخارقات أحرجه )٢( 

رمضانمهر ق واكلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم! وم(، ١٩٤٧)رقم والإفaلار، 
خ؛هنبمد.أنس حديث من (، ١ ١ ١ )٨ رقم معصية، غم ل للمسافر 

كتابت لم وم(، ١٩ ٤٣)رقم والإفaلار، المفر ق الصوم باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
(.١١٢١)رقم فر، الل والفعلر الصوم 3، التحتم باب الصيام، 



٤٤٩؛ت1واامي1م 

الممبب.بخصوص لا اللفظ بعموم العترة إن (! ^lJولا فيه، إشكال لا وهذا 
حالهكاك من وغيرن0 الرجل هذا يشمل قلنات ولهذا الئمظ؛ بعموم العإرة نعم، مول؛ 

لملناتؤإلأ عممه أن تحوز لا فإنه معثة حال عل وب امحم أن علمتا إذا لكن كحاله، 
ثر.الق يصوم كان لأنه الر؛ يفعل لم الثسولا. إن 

يصوم،أن الثر من فليس الثر ق الصوم عليه ص من مال! أن الراجح! فالمول 
ثلاثة!لوحوْ الصيام؛ فالأفصل عليه يشي لم ومن 

الدرداءأبو قال ثر، الق يصوم كان فانه الثي.، فنل أنه الأول• الوجه 
يدهليقع الرجل إن حى الحر شدة ي تفر ل ومضاف ق ه افي مع رركنا لآ.بمثق! 

رواحه®بى افه وعبد اش رسول إلا صائم فينا اُلووما شدة من رأسه عل 
ءثؤاقلأهؤئ؟أ؛الرسول سنة لأنه أفصل؛ الثر ق الصوم إن مول! هذا وعل 

سقد الناس إن اممه، رسول يا وقيل! العفر صلاة بعد إليه فجيء يصوم كاف ولأنه 
عأتيألألأْأئمناهته وهوعل العصر بحد يإء فدعا ماثفعل. وينتظرون الصيام عليهم 

القليلإلا يبث، للم الناس فأفطر ينفلروف، والناس يثرب فجعل فخذه عل فوصعه 
بحصإن افه، رسول، يا وقالوا! إليه فرجعوا العروب من قريبة الشمس لأن صأروا؛ 

العصاهءرأوكك العصاة، لآ\وؤإ1> فقال! صام. قد الناس 

!٩٤٥)رقم افر، ثم رمضان من أياما صام إذا باب الصوم، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.١١٢٢رقم)الفر، ق والفعلر الصوم 3، التخيم باب الصيام، كتاب ت لم وم

ا١ ١ رقم)٤ افر، للمرمضان شهر ل والفتلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب مسامت أحرجه )٢( 
جابرحديث من 



صضاه1همنيصالإئماسبجءت؛ل ٤٥٠

صعبوالقضاء عليه، وأسهل له أنشط صار الناس ح صام إذا أنه الثانرت الوجه 
بمم،وهولم الثاف رمقاف ٢؛، حتى وبجاون بماهل الناس بعص ولهداثجد وثاى؛ 

وأحس•فهوأول أسهل كان وما 
أقفل،فكان ووقته الصوم هومحل ومضاف لأن الزمن؛ مضيله الئاJشات الوجه 

فالصومالشديدة اثثئة مع وأما الإ، س الصنم وليس أفصل، فالفطر المشمة مع أما 
وهداعصاة، بأنهم بقوا الدين القوم وصف ءثؤ١كلأ٥ؤئم الني لأن حرام؛ 

•السافر صوم مسألة ل الئفصيل هو فهدا معصية* أنه يعني 
لأو مر الل صام من أن إل الظواهر اساع ل كعادتهم الغلاهريهر١ا وذهبت، 

صامفإذا أحز، ايام س عدة عليه أوجت، اطه لأن له؛ صيام ولا باطل فصومه ا،لزض 
صحيحة،غز فعبادته الولت، قبل العبادة فعل ومن وئته، قبل صام فمل مضاف وق 

يصومونالرموو مع المححابه كان فمد الني.، بثنة مردود هدا قوثم ولكن 
مريصاكان فمن والمعنى• محدوفا، لقدير عل والأية صام، قد وهوثمه. ؤيفطرون 

وربابالظاهر يتمئكون يءيرآدده لكنهم فته، إشكاو لا وهاوا فآفطز. سمر عل أو 
•ممرا بالثنة يتمثكون ؤإلأ الثنة، عن يعملون 

نجيبكيف، ٤^٥<؛ وراء السوت يوك ارحم المؤلمv قول قائل: قال فان 
هذا؟حلاف الصحابة عن وزد عثإ 

بقرتهدعا المر أراد إذا كاف أنه أنس عن ست، هتوا نضأ، فالخوان،: 
المحل)أ/*؛أآ(.)؛(اظر:



٤٥١ةتاو،اسم 

أدواايم وأجراهم؛ لهم ي الصوم والمرصع والحامل ازيص ولومحمو 
ييئلارضئةثاةال١ل

الغماوي،تجزم م ض روي و الفطئ؛ لة أبخ النهار أساء ق نام ومذ 
ملمعداء0 ^١^، ثم مدئع، رمهبماف، مهر ق السطاط من نفينؤ ق ركب انه 

 :Jدلق:كؤىوت؟انزت. محاوزاتوثصئممبلإدا

وأنهالع1ئ، محيي ثمره ؤءإ؛ا قوله: لأن -^١؛ القس تطيب لا لكن ، ركب٠١٠ثم وأكل، 
أنبجون لا الحمهورت رأي الراجح فالقول السمر، ل شايغ يمي: ظهر. عل مال: كعا 

وأداهاجتهد من لكن فعله، من عل وننكر ظهره حلف ١^^ بيوت عنلف حتى يفطر 
الله.عل وحاثه اجتهاده فله ذلك إل اجتهاده 

وإنتيل:نازادسفيام؟
لحتى فهوحاصل الصوم مشمة أما ثر، البسبب حصلت، التي فالحواب: 

عليهكان إذا مول: الاس؟ أمام ويثزب يأكل أن للمسافر بجور هل لكن البلد، 
لألأمحمميا؛ ياكل أن فالأول المر علامة عليه ؟ض لم ؤإذا بأس، فلا السمر علامة 

ليسالمرم أن ؤيظنون والصغار الصبيان أويغربه وجه، من للغيبة مسه يهرض 
مريضة.

أوالرضعأوالحامل أوالسافر وصام الثمة مع كلف الريص لوأن يعني: [ ١ ] 
ملؤإما كراهية مل إما عنه مهنا يكون قد لكن صحح، صيامهم يعض: بأس؛ فلا 

ماما.مصلناه ما حشبؤ عل التحريم، 

(.٧٩٩رغم)صفرا، يريد ■حرج ثم أكل من باب الصوم، كتاب الرمال.ىت أحرجه ( ١ر 



سقضاه1نينيه4اسممأسبجينل ٤٥٢

الصوممن الولد عل أومحاق الصوم عليها يس لكن فإذا والرصع الحابل أما 
الفطرمن الولد عل حائنا إذا رثا بل الفطر، لها ياح فإنه الغداء؛ كقص 
أوالإطعامالمضاء يالرمها هل لكن اثعصوم، منإماذ قذللث،  ILالفطر عليها وجب 

والإطعام؟أوالمضاء 

منؤمتهم فمط. الإطعام ؤإنا عليها، قضاء لا قال،ت من منهم للعناء؛ أقواله فيه 
علحنئا أفطننا إن وأما الولد، عل حوئا أفطننا إن والإطعام المضاء عليها ءال،ت 

وأر).ضالمريض لحكم j( لأما فمط؛ القضاة فعديها القس مع ولدبما أوعل أنميها 
المضاء.إلا عليه ليس إطعام، عليه ليس 

عنديالأفواو وهدا عليها. إطعام ولا المضاء، عليها قاله؛ من ؤمنهم 
مردود،قولنا أن شك فلا المضاء، يوف الإطعام عليها أن العصوم عن صح إذا إلا 

عليهطإن ثقال: أن ثيء ^٠-؛؛، فإن ^،٥^٠^٣ المل عن أر هناك بمكن لم إذا لكن 
شل.المضاء 

يزىأن مثل: هلكة من معصوم لإنقاذ لوأفطر ما الوجوه بعض من هذا ؤيثبه 
ذلكعل تقنى مب؛ أو أكل إذا إلا إنقاذهم من بمفن ولا ازث حاضئ،لم أuتا 
فمهل.قضاء فمهل؟ أوقضاء ؤإطعام قضاء فهليلرمه الماُصومين لإنقاذ أوثرب،؛ فاكل 

عليهاليس الولد عل خوقا أفطرتا إذا والرضع الحامل أن عل يدله وهدا 
عاليهنجب معصوم لإنقاذ أفطن الذي أن إل العناء بحض ذهب، ولهذا المضاء؛ إلا 

المضاءعليها هوأن بملهر الذكه لكن واأرض-ع، الحامل عل قياما والإطعام المضاء 



٤٥٣اد^طام هلاب 

داوياآبو زواْ هاكل. ا الله.؟ وثوو ثنة عى اتنعب د1وت 
 ٢Jيم:لأتاح؛لأبجاالأهارلكرضل

لكلصلأة.ا-ئبمر محم علب فيها اجتمعا قإدا وامحر، الثمر كئتلنن عتاده 

اللهومول ارأف جابر روى ولما لدلك، الفطر؛ قلمه ممره لط الثوم ثوى وأل 
إلشل؛ ْعة• الناص وصام اشيم، كرغ بلح حش نحام المح عام زج حس 

•• • هعك يإ يظزوو اواس و|ل الصنام، علمتهم مؤ هد الناص 

أويغلببه ألزمهم اش أن لاثعلم يعا اممه عباد يلزم وألا الدمة، براءه الأصل لأن فمط؛ 
الظن.غله فيه تحري مما كان إذا به ألزمهم اممه أن ظثا عل 

ملمسيئا إلا اممه عباد تلزم لا أك يفهمهات أن ان للإنينمي ذبد0 وهذه 
قفأنت ؤإلأ به، ألزمهم افه أن الظن~ غلة فيه بجري كان ~إن طتك عل ملب أو 

جل•

المضاء.وعليهإ نمومان لا اء والنقوالخاتص 

اليوتص حرج إذا ان الأنأن عل دليل المؤلف به استدل الاJي الأثر ول [ ١ ت 
يفطر،فإنه واحدة ذولع إلا البيوت وب؛ن بينه ؟كن لم ؤإن يفطر، فإنه يراها كان ؤإن 
رحصل الرحص مزط ص ليس لأنه هصرا؛ يصل فإثه حاثت قد الصلاة كانت ؤإذا 

واحدة.ولوشلوة يفارق أن المهم البالي، عن يغيب أن ثر ال
يفطرأن إل واحتاج النهار أثناء ل مرض يم محاجا كان ثشئا لوأن [ ٢ ] 

ءديألألأهؤشأيم٠ُالني عن حديثا فيه أن مع السافر وكدك فمال! يفطر، أن فله 



اسقضاهانييصاسمماسبجضل ٤٥٤

وصامبعضهم هاهطز يئظئول، والناس مثرب العصر بعد ماء من بمدح يدعا 
مسلملوواْ ^١٠٠٠ ١١١ررأوكك محمال! صاموا، ثانا أل ملعه بعضهم، 

١^٥ممي أثوئه هاِل لأمطئ,اياع، زمحئ: شاة. ؤوثأ0ئمحنة\ 
يؤون؛

س0ق حى ءادْ عل يثر نياهءيقاق اض أن عل دليل الحديث هذا ق [ ١ ل 
اأقلءلسشو.عذسبام.الأ؛ح:شن

صرإن قالوا: -واشُأعانأ- لكمم لميفطروا والذين النفررا'، ضلأة بعد 
عبادتنا.ق فلنمض يرب،، والغروب 

ركعثيق يهلل أن أراد إناثا أن لو ولهدا المشمة؛ من حتر الثنة اتبيع لكن 
أزل،الثنة اثماع لأن أحطآث،؛ له: محا وثد> ممل أن أراد القبر- راية أي: - اشير 

حفم،مح، لا قلنا: وادعواش. اض إل أبمهل أن أيند لوقال: حتى عنميفه.إ، والتنة 
،.iUيتجاث، أن حري فإنه والإقامة الأذان ما؛خن وايع الركعت؛ن، 
ةإل ذاما كان الاس من أخدا أن قدر فلو شاة، با يفطر أنه الأَءنغ ]٢[ 

وميوهوصائم وجامعها إليها واشتاقا زوجته جنبه إل ونامتا صاع وكان للعمرة 
حدعل كلها الأكل، وبين ا"يcأع بغا يرق، لا لأنه الراجح؛ المول عل، بأس فلا صاتمه 

]اوقرْ:بم؛[.ئأهنمه الأسيل أ'مح4 بى 
(،١١١٤رنم)للمافر، رمضان شهر ل والفهلر جوازالصوم باب الصسام، كتاب ملم: أحرجه )١( 

حديثججابرمن 



٤٥٥ةت1باسم 

راللأله الفطر؛ لهنا يبح لم صاثنان رمحا اأريص وبزأ الثافئ، قدم ؤإدا 
اونيكص.محىلك،

ئضثو3ذ.................زئي زاومحخاأزمحمضؤاس ؤإذ 

رمضالق روجته جامع إنه فقال! العمرة ايام ق ما5ه ق مائل سالك إذا ولذلك 
لأنكمث5ه؟ أهل من أم افر مأث هل له; قل الكمارة. عؤك ثقل؛ فلا صائم• وهو 

علكلامك يأخد قد مشكلة، فهذه معتمر وهو الكمارة. عليلث، وق1لتاأ أطالمت، إذا 
أكومنلأن منه؛ بد لا هنا والممصيل شهرين تصوم مسه ؤيكلم، المول 
فتقول!ستفصل، أن بد فلا ثئالى فإذا مسافرون، رمضاف ايام ق الخرم ل يوجد 

قال؛ؤإذا ثيء• علياثؤ ليس مننا؛ للعمرة. جاء مافر قال؛ إذا مقيم؟ أم مافر أنت، هل 
بالكمارة.ألزمناه معه، أهل من إنه 

فعليهالنهار ق أفطر يم ثطوعا صام من يمول؛ من العل،اء من قائل؛ قال فإن 
هوالصحيح؟هدا فهل قضاء. 

يلزملث،أسد.ده إذا مل هناك ليس قضاء، عاليه ليس أنه الصحح فالخواي،؛ 
أهلهعل لحل الرمول، لأن الناو.ر؛ عكم له وليس فمهل، والعمرة الحج إلا قضاؤه 
تكنقأكزرا؛. صاحا«، أصنت قلمن. ارأرينيه فقال: حيل. إلينا أهدي إنه له؛ فمالت، 

الأصلفيقال؛ الشزم. الصيام ليس الطعام عن ّاجا أي؛ صاجا؛ المعارمنيقولون؛ 
هوالأصل.هاوا ثزعثة، فهوحقيقة ءقوأكلأ0ؤئم الرسول به نطي ما أن 

١٥٤رقم)الزوال(، نل النهار من بنية النافلة صوم جواز بابط الصيام، كتاب لم: مأحرجه !١( 
يجئقبمءا.ءاس.ة ( Lob•،من 



بذحنيلاص الإمام يآص الئاي على اص،يق  ٤٥٦

الئذؤمْااناذكزناو م رنون، الإئثاك ممي 

اك؛الإملرمه بلده إل صائم وص السافر قدم إذا ينق فيها»ئق شاله هده [ ١ ] 
الخصر.جانب فغلب والحاصر، المٍيح حقه ل واجتمع واجب، صوم ل قنع لأنه 

الإمامعن روايتان هدا ل لا؟ أو الإمساك يلزمه هل يده إل مقطرا قدم إذا لكن 
ءلاهتاالفطر له تحوز اليوم هذا لأن الإمساك؛ يلرمه لا أنه والصحيح ، ^٥١^٥ أحمد 

وليسالنهار آخر ق فكدك بأهله، ؤيتمح ؤيثرب يأكل النهار أرل ل فهو وباطئا، 
الماحعنه زال وهذا امحليث، عليه طزأ فالصئ ;َكةاندث، الولمج قال كإ كالصئ 

منصار بغ فإذا إطلائا، الصوم أهل من ليس يلغ أن نل الصى لأن ،؛ 3yومحنها 
سق.كا المضاء لايلرمه ولكن الإمساك، فيلرمه الصوم أهل 

ماذابممميدلوأمنك حض الإمساك لاثومه فإنه ئفطزا قدم الاذرإذا أثا 
بوجوبقلتا إذا يالواجمس،. القيام يستفيد قائل؛ نال إذا لكن والعطس، الحؤغ إلا 

معودابن قال ولهدا دليل؛ يوجد لا الإمساك بوجوب يقول من قلتان الإمساك، 

يعنى:عنه؛ ق)الش(أآآ ذكره هكذا النهار® آحز فكألل النهار أوو أكل ®من دممحئ: 
ولوقدمالقياس، ص وها،ا النهار، آخر ق الأكل له جار النهار أول ي الأكل له جاز من 

الإمساك؟يلزمها فهل اليوم ذك ق الحيض من طهريت، قد امزاته ووجد مقطرا المسافر 
الاغليسلخدوثالوجوب؟لروال لأنه لا؛ الخواب: 

اليومذك ل الحيض من طهزمحتإ قد وزوجته وهومقطر قدم فإذا هدا وعل 
جامععاقل مكلفا؛ابغ رجل ؛يمال؛ بها، يلعز أن ؤيمكن البلد، ل يجامعها أن له جاز 

•الرواتندالوجهين)؛/أا"أ( )١(انفر: 
)آ(الض)"آ/أ؛ا(.



٤٥٧السأم ةت1ب 

دبكموى قإل زمصال، عتز يصوم أل له ؟كذ لم الفطر له أبخ وض 
}لمّواها الزمان يصلح ولا ومصاف، ينؤ لم لأثه يصح؛ لم 

يمكنكيف جاعكإ، ق تك،ا اض باؤك لهمات ويلنا الغلهر بعد ومماف مار ق زوجته 
والزوجةمقطرا قدم إذا ذكنذاها، التي الصوؤة هذه عل ثنيق هذه أل وابواب• هذا؟ 

اك.الإموجوب لعدم محامعها؛ أل فله النهار أثناء ي الحيض من طهرت قد 
عؤل محرم غثر هذا الزمن الزمن• لأ-تيام الإمساك؛ محب إنه وةولهت 

لحمها؛ل فالزننغثئمحوم الحاتص وكذلك ويثزب، أولهياكل ل أنه بدليل السافر 
يومهو محرم غثر وآمحرْ محرما أوله يكون أن يمكن فلا يتبعص، لا اليوم هدا لأن 

واحد.

إليهفرؤع ثيء، عليه طرأ لم فأفطر مافر وهو البنيان فارق من قائل• قال فإن 

الهلائرةلكن فأفطر، اأطار إل خرج رجل يقول• ممرا شر المسألة هذه فا■لحوابت 
يلزمههل البالي إل فرّح مقطر الأف وهو المقرر وهتها فبل اقلعن، أوأما محضر، لم 

الإمساكيلرمه مقطرا قدم إذا السافر بأن قلنا إن القولين، عل ينبني أولا؟ الإمساك 
لايلزمه.فإنه الراجح هو وهذا لا• يلنان ؤإذا باب،أول، من هذا لزم 

الإمساك؟يلزمه هل وهومقطر اف رمض مار ق برأ إذا المريض فيل• يإف 
قدم،إذا والماخر بزأ، إذا ا،لريض ئلأتةت هؤلاء السافر، مثل هو لا فا-لحوابت 

طهزُت،ؤإذا والمرأة 

اليومفجاء ا مافن لكونه الفهلر؛ له أبخ اثا إنلوأن بمي• صحيح؛ هذا ا ١ ت 



حنبلiصدبز الإمام ص ي الء1ني ملي المميق  ٤٥٨

قفل

تجاذلأئ:زنا؛كإو 1مم: ئلالإ ام إلا زنصاذ ضن؛ نجي زلا 
ُ.رمصالا لحول به تيس لأيه 

مممئ ١٠وأهطرداررصوما ه؛ ائذ لمول الهلال؛ ووويه 

لأناليثى؛ مأصوم وiالت رمقاف س عثر والحامي عثر والرابع عقر الثالث 
هدالأن يصح؛ لا مول! الفطر. ل يباح وأنا البيص مأصوم وقال! سنة. البيص صوم 

هولرمضال.إثإ الرس 

الوقتلأن لا؛ نافاة؟ يصل أن ان للائفهل امحتوبة وقت ثقايق لو ثظثرْ 
سكان ؤإن ثطوعا فيه صام فإذا المنءس لصوم قق رمضان وهدا للمكتوية، نجئا 
ورخصلرمضال، النش هدا لأن ذلك؛ له تحل ولا ثطوعه صح لا فإنه الفطر له يباح 
الصومإن قلنا! فعل أن بعل وسألنا لونوى لكن عليك، اقبر اجل ص تفطر أن لك 
لغرشع لا وقت ق لأما البيض؛ ص ولا ثتوْ، لم لأنك رمضاو؛ عن لا يصح لم 

البيض.أيام س أفصل رمضاف فصوم النتإن، ينوي أن تجزئ ولا رمضاف، 
فإذاأبدا، ثلأثين:نتا عل الهلألأ اقر أن:زيد لأيكن أنه الشن وحة [ ]١ 

نج_،فإنه خذلف بشاهدين دخوله ثبت يكون بحيث يوما ئلأتين سعبارز سهر أكمننا 
•يوما ثلاث؛ذ عل يزيد أن يكن لا الهلأئ اشر لأن رمضاف؛ صوم 

وعشرينتسعه منباف صهر ولوكان الهلال ؤي إذا الهلال؛ رؤية الثال هذا ا ٢ ] 



٤٥٩كتابااسيام 

َُثُِ

;عصسس
وأهطئواررصوموا دال1 انه افه. ومول عى اممب، رسول صحايت، أص 

ادلع دوا ساهدان نهد هإذ يلأفن، ^^١ علتآكم عم فإل واش5وا، لرويؤ 
١^١؛.تؤ\أ ثأهيوا« قصوتوا 

لأييءامحولمقا،إلأس-:1ي >؛ ١٤إذننالهم؟ئي: 
الأول.ا1دم_ا وظاهئ وحدْ. هوله مل ممدم ٌّّّر لكلِفى ؤإل عاه• ما يعايتوف 

الهلأو،ءاختئض رواءَى ئال:وثوشن، امحةامحتح،ثمحةرلإاس 
داود.ابو رواه ؛ام،، يالص—الناس وأمر هصام، رأيته أق افه رسول 

كومت،واحي.، من مقبل المريصة، دهِق يدحل الناهية، طريقه مإ حإر ^٤٠^ 
الصلاة.

^ئلالئزوزامحا،فأيهالإ.

ؤيتق'، لرويتهارُصوموا ١٠لموله; يصام؛ يوما وعئرون ث،انيه معباف ولومدرأن يوما 
قعبال.أول ق الروية حطا بدلك 

صحح.ؤإسناده المش ق أخمد أحزجه ا-لخديث هن.ا [ ١ ] 
(،١٩٠٩رنم)ضوموا!، الهلال رأيتم ءإذا ه؛ التي قول ياب الصوم، كتاب أحرجه )0 

أيحديث من (، ١٠٨١)رقم الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ت وملم 
;٥^^٥.هريرة 

علالواحو الرجل شهادة نول باب الصيام، محاب والننمائي: (، ١٣٢ أحمد)؛/ الإمام أخرجه )٢( 
٢(.١ ١ رقم)٦ رمضان، شهر هلال 



سقضاه1ينيصاسمماسبجءنبل ٤٦٠

وجمان؛وِفيامحأْ 
محا؛لأمملإتيشونحثئجص.

تعالمع شاهد يه لامؤ ؤبجدا ١^، طرمة لأو لأمي؛ 
لكلئهاماثفردة، اوأة من مل م اوخاو، ظه تقع الأم، شاهد إنكان 
شواواجلاب 

الراجح١^ عل فيه تكفي الهلال، زقة اليام وجوب الثاق الني [ ١ ] 
التهمة؛يوحب حماعة ْع كال إذا بأنه والتعليل حماعة، مع أو انمزد سواء واحد روية 
رأىأنه وشهد ثقة الرجل أن دام ما عليل ثعليل هدا ينونه؟ لا وهم يرام كيئت لأنه 

ررأفهدا يؤيد لأ؛هبممح عمر بن الله عبد •حديث، جاء ولهدا مبل؛ أن نجب فأنه اإهلأل، 
امحهافي. فأمحر الهلال" بعصا بعضهم يري جعلوا -يحني! الهلال ثراءوا الناس 

بالصيام(('الماس وأمر فصام رآه 
ورثادومم به بمري الرانج، و< بمر ئوة هناك يكوف ربا يرونم لا وكوثم 

لمثانية وطلتته التمت، إذا ثم الهلال، ترى أحيايا مالئ، تجد ولذلك المز؛ يزخ 
يره.

هداففيها الرأة وأما حماعة، معه كان ولو الواحد شهادة يقبل أنه ظلصواب■ 
واحدنكان ي كانث، إذا انبما والصواب،; لا؟ أو محل هل ١^^، ذكزْ الذي الخلاف 
لكانائذهس،— هو —كيا مهللما بالمبول قيل ولو تقبل، فإما رجال— فيه ليس ~ي*ني• 

•وجما له 

(.٢٣ ٤٢)رقم رمضان، هلال روية عل الواحد شهادة ق باب الصوم، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ر 



٤٦١ةت1و،اسي1م 

لأنهفهدا الأصل؛ شهادة إمكان مع الهمع شهادة فيه يمل لا بأنه التعليل أما 
آحزقحصا نهايته الشاهد محمل أن هي المنع وشهادة فيه، محتاط أن ينبغي ديتي حإر 

وعندهماسلعة عمرو عل ؤيد ؛١٤ مثلا• نزعا، والثانى اصلأ الأول، الشاهد فيكون 
قهادمإخملا لكنهإ مامحرا الشاهدان وهذان العمد عل يشهل"ان شاهلءان 

فالشهادةكدا، ملأن عل خ فلأثا بأن تشهد بأننا شهادتنا عل اشهدا لهإت فقالا آحرين 
الأولأصل.والشهادة مع الثانية 

يدووهذا الأصل، إمكان مع المنع فيها يمل فلا الشهر بدحول( الشهادة أما 
بأنان إنلوأخ؛وك فالخم الخم، بخلاف الشهادة، مراعاة من يرا جايا فيها أن عل 

قدالمجر إن لأحزت ونال، لحاجته ذم، ولكنه طي قل المجر أن وهورأى لحل الونتا 
^٠١.٥نحم أن بأس لا فانه طي 

إذاسثإ ولا مل فإما الهلال، رأيتح بأما شهدت إذا الثقه المرأة حاو،ت كل وعل 
غرها.معها ليس مكان 3( كائن، 

قوالقمر الغرب ق فالشمس الثمس عن متباعدا الممر ش إذا ةائلت هال، فإن 
الشهز؟به يثتت، هل الثرق 

يعيالثانج(، لليوم يكون وهو يمكن، لا بعيدا كان إذا مشحيل هذا فالحواب 
الثرق،ق الصباح ل رى أن يمكن إنه ويمال،ت متعذر، أنه فالغال، الشرق، هوj، مثلا 

٣،وافه هكذا يمال، النهار آحر j واحد آن 3، ليس النهار آحر 3، الغرب 3، وى ثم 
قبللوغاب حيث ي،تم فهولا الشمس عل اما ّالهلال، لوكان ت السألة هذه ومحرم 



^قضاه1نيهمه4اسمماسبجءتيل ٤٦٢

مت،أن ئ؛ تجاذ من اكلامحن وته الهلأو طبع يوف محول أذ شِوئ: 
روايات!ثلاث وفيه 

الأكررصوهوا : ^lJآلي. أل عم ابن وووى الصنام؛ بجب إحداهو(ت 
العد0،ثة صموآ يعني؛ علته• متص له® هادن"روا عل؛آكم عم مإل لرؤمحه، وأمحطروا 

علته.صق ]الطلأق:ي[أيت ه يمحقن. ئدرعقو قى موله: مى 
؛.إن>و\ا وعشرين ينعه ئعثال محنب أف لة العدة وثضييق 

يمكن،لا أته مع ولوبدقيقة ثأحر ؤإن الشهر يحول به يسر فهولا بدمائى الشمس 
يه.يسر لا فهو فرصا لكن 

رمضاف؟شهر عتر ليحول اش ثهادة من بد لا هل قيل: وإن 

عنوحرج وأمطروا® يصوموا شاهدان شهد ®إذ اثى من بد لا فالحواب: 
عمنابن بحديث رمضاذ لحول الحدث 

لحهاتموكول هدا لأن الأف؛ تحزف فيه ليس الناس عند الواى مسألة: 
محكموالم ومتى صمنا، السهر بدحول حكموا ما متى الأمور ولاة عند مسوولة 

العماليةالناحية من أما الفقهية، الناحية من السالة نحرير االمصود لكن صوم، لا فإما 
نموولة.جهات إل ثعدئتا قد فالسألة 

فاعلمه.يسلم لن نإ وقولما: ارثنان(ا، فاعلمه يّلم لم ل،إ مبني فعل اامحثم_،اا [ ١ ] 

هلالعل الواح،. الرحل شهادة نول باب الصيام، كتاب واكافيت (، ١٣٢ أحمد)؛/ الإمام أحرجه )١( 
اف..رسول أصحاب عن الخطاب، نيئبن بن الرحمن رفم)ا'للأ(،ءنءبد رمضان، شهر 

(.٢٣٤رنم)٢ رمضان، هلال رؤية عل الواحد شهادة ق باب الصوم، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 



٤٦٣ةتاساسي1م 

وهوصاع، هرأصبح أو عم مطلعه دون حال رؤ.بمتئإدا عمن ابن وكاف 
ا.خ وعمله ا-لثديث، واوي 

تتعال اممه مول عظثا، احتلاها عظفان فالعبارتان لالمجهول<ا ررمبني قولنات من أحنن 
فاعله،م ٢ لما نبي فهذا ارالخاوق«، معلوم [، YA]_:ه صميما آلإذسنن اؤو-خلى 

مماأحنن فاعله يسم لم بإ فاشبر معلوم الخالق لأن للمجهول؛ تبتي بمال• ولا 
للمجهول.مبي ت يسمى 

النيلأن الصوم؛ وجب أوقر عيم هناك كان إذا أنه صحيفة الئوايه هذه [ ١ ] 
له«فكلمة»ائوثوا له(ارآء، هاiدثوا عوكب ئأ ررقإن ص: وملم آله وعل عليه افه صل 

ليسبإ ثنفلم الكريمة بالأية والتتفلير عليه، صيموا إما؛كز.' دقولأ أن يصح لا 
يمل•'ولم له" ررهاهدروا ت الخدين، ولففل ]الطلأق:م؛[، ؟ا< فورعثؤ اؤوس الأيه• لأن سفير؛ 
يوما،ثلافن العدة أكملوا محنا0ت شل التقدير هذا له، هدروا المعنى! عليه؛ اقدروا 

بالخاُب،؟اعملوا أومعناه؛ 

ثلاجن.(ثعباف أكملوا أي! له«؛ ر١اقدروا الأولت المول للعل،اء، هولأن ذا هق 
كانوإذا العدةثلأئ«ُ'* رريإنعأعوكب٥!^ الخد,ش به وزد الذي هو وهذا 

فعلوليس قال، بإ فهوأعلم العدْ<ا اردأكمثوا قال! هوالذي لهءا ارهاددروا المائل! 
قوله!هذاثحمل وعل له، افي بر موجود مع الخدين، يفر عمرهوالذي ابن 
واسعا،كله رأى ومن رمضان؟ شهر أو رمضان هل بابا الصوم، كتابج ت البخاري أحرجه )١( 

١٩٠)رنم  تعالاف وأن وصغره الهلال بكبمر اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ت وملم (، ٠
عمراثن حديث من (، ١٠٨٠)رقم ثلاثون، فليكمل غم فإن للرؤية أمده 

(،١٩٠)٧ رقم فصومواة، الهلال رأيتم ررإذا .ت المح، قول ثاب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
ق.بمنمح•عمر ابن حديث من 



اصضاهأينيصاسمماسبجء،;بل ٤٦٤

الئيلفظ ص هدا لأن يوما؛ ثلاثتن ئنباف عدة أكملوا أي! له®؛ ®ئائدروا 
اثألهيجعل لا ،لاذا عليه، ائدروا بنص؛ له® اراiاJروا أن يرض عل مول؛ ثم 

ثعبالأكملت إذا لأثك العدةثلاين®؛ أكملوا را يوافق حتى رمضأل؟ عل تضيق أن 
رمضاير.عل صمت ثلاثين 

وهذاالتقدير، من بالحساب اعملوا أي؛ له®؛ نمول؛"اقدروا الثاق؛ القول أما 
بالخا.ثأييدا وأيدوْ المعاصرين بعض إليه ذم، 

نحن"والحمدومول؛ المعنى، يوصح بع، ص وجود مع له وجه لا أنه وعندي؛ 
يدم،فلعاذا يوما ثلاتئن ثعباف محمل أن وجهنا قيأئلآْؤئم نئا دام ما حل ق لله— 
مزألا أب أقه راإنا الرسول.؛ قول إن فلومالوا؛ بالحساب؟ والعتل التقدير إل 

والحكمةالكتاب، اش يئنا أن قل أب أثة وكنا العلم أثة الأذ ونحن ثلأنكئث،«راا 
العدةارأكمئوا الص؛ به يقال لا لكن ثعليل، أيفا هدا فيمال؛ ه، محمد يد عل 

وصريح•واصح نص يلامحذار 
واشريبالتشدد معروف، ;ْ؛هبممح عمن فابن عمن ابن فعل أما 

داحلغثل ثوصأ إذا أنه الأحياءلا>ته من يفعل مما نمحهبمنن كان ولهذا والاحتياط؛ 
داخليغسل كدللتؤ ؤيتئضنص الإنسان يستنشق وكإ الوجه، من العين لأن ا؛ عينيهر 

(،١٩ ١٢)"رغم نحسبء، ولا نكتب ررلأ الّكا.ت قول باب الصوم، كتاب الخاري• أحرجه ، ١ ر 
حديثإمن (، ١٠٨٠)رقم الهلال، لرؤية رمقان صوم وجوب باب الصيام، كتاب لم: وم

اينءمرق؛ئنبمعا.
(.٣٥٤ ١٢ارع)الروض حاثية اننلر: )٢( 



٤٦٥ةت1وااس_يام 

هآآئملواعوتمم عم رريإف الأحر؛ الخديث إذو}؛ِفي يصوم؛ لا والثات4! 
صحح.حديث دلأث؛رااا 

القاسمص الناز فته \ؤي:1لئ اتوم ضام ررتن ءت: نهال 
رالصحول حاق هائب الشهر، اوو ق سك( وَلأنئ صحح؛ حديث 

احتياطهشدة من أمحهثئ وكان النهاية، ي بمزْ كمؤ أن إل الأمر به أدى حش عينه 
بعثرهمن ينزل أن أجل من عثؤائذْؤئتمُ الرمول( فيه بال الدي الكاف يتحزى كان 

مهءار.يول 

فعله،ل الصحابة حمهور حالفه ُ~ j؛فXةJث١ الإسلام شخ يقول ~ك،ا هذا لكن 
.ثة بليس فإنه المصادفة سيل .وعل الرمول فعل ما وأن وهوحق 

لقوله؛الصيام؛ تحوز لا فإنه أوهر عتم محاك كان إذا أنه يزد مار حديث، ا ١ ل 
قالواالدين أن والعرس، ٠، انثاسمءر آبا عمى ممد فيه يشك، الذي ايوم صام ارس 

كانم،إذا أما صحوا، كان الصحوإذآ هويوم الئالئه يوم إن يقولون; الصوم ؛وجوب، 
الملمونثراءاه الصحو؟ مع شلث، محاك هل اطه! تبحان مقال؛ شلث،. يوم قيست، عتنا 

النيآثار يتع أحد لكن اما نالت،: تقهبمي عن ١( ٤ ٥ الطقات)٤/ ق صعد ابن أحرج )١( 
•عمر' ابن تعه لكن ك،ا منازله ل ه 

(.٢٧٤/٢المراطص))؟(اتقاء 
رأيتموْؤإذا فصوموا، الهلال رأيتم ®إدا البي.ت قول باب الصوم، كتاب الخارىت علقه )٣( 

رنمالشلثح، يوم صوم كراهية باب الصوم، كتاب، داود؛ أبو ووصله (. ٢٧)ُ؟/فأف3لروااا 
(،٦٨٦)رنم الثلث،، يوم صرم كراهية ق حاء ما بابخ الصوم، كتاب، والرطى! (، ٢٣٣٤)

الصيام،كتاب، ماجه! وابن ٢(،  ١٨٨)رنم الثلث،، يوم صيام ؛اب، الصيام، كتاب، اني؛ والن
خ؛ئنبممحا•ياسر بن مار حدينا من (، ١٦٤٥)رقم الثلث،، يوم صيام ل حاء ما بابؤ 



اصضاه1همهمههاسمماسبجض ٤٦٦

^٣'.'كوبه اممووا؛ ]٥٥^ ؤإي، صاموا، صام إذ للإمام تع الناس الئالة؛ 
ا.ابوداويا وواه وصحوذ(< يزم ذ\رنناة\م ثصوموذ، يوم ررصوْفلم 

السديوم أن فيه شك لا الذي والصواب تبمل، لم أنه مك عندهم فليس يروه، فلم 
أوقم.غيم هناك كان إذا ثعباذ ص ااثلأتين هوليلة 

عليها،العمل يكون أن ونجب حدا قوية الرواية وهدم للأمام، تع الناس آ ١ ت 
فإنبخروجه أو الشهر ُا.حولا الحكم عن مؤولة جهة هناك كان إذا أنه بمعتى 

ولكنالهلال رأى بانه وشهد ان إنحاء لو حى الاحيلأف وعدم الأجت،إع الواجب 
•بأس لا • يقول فربا برا يصوم أن أراد إذا إلا يصوم لا فإنه به يعت؛ر لم 

وشىللعصا، وشى للجإعة محالفة هذا لأن منه؛ يمع فهذا علنا صومه وأما 
ابتداءأو العصا ثى س يعبر الأمر لوئ فالمخالمة ممط.، الثلاح حمل معناه ليس العصا 

الممي۵سحى أ محشيقا؟ شي؛ا ينسى أم حميعا ينثّى هل يتقه عندما الشى لأن العصا؛ شى 
هل.امثل ق الأمور لأولياء والمبارزة الحالمة ظهزُت، فإذا فشيئا، سيئا بل حميعا، يشمه ما 

سمحواإذا الأحرى الدول ق مثلا الناس بعفس ولهذا فوصى؛ مكون الأمور أن محناْ 
قبعضهمالسهر بدحول محكموا لم أمورهم ولاة ولكن صاموا، صاموا؛ مثلا المماكة أن 

غلهل.وهذا يصوم، 

قاش— شاء —إن وساتينا نحتلم،، والمهتائ الثنة، هي للجعاجة المواممة مول! 
محث،كان من أن الراجح ولكن العلياء، بين حلافج محل المسالة أن يليه الذي المصل 

أصابواؤإن أمهم، فعل أحْلؤوا إن ازلأية هن.0 موله ما يتعدى لا فإنه ولاية 
فللجمع.



٤٦٧ه1بسم 

فنل

^؛11ذلك بث لأئ' اء ثم الأا.ز ثزم ه أذل الهلال نأى ئإِذا 
ا.تت2واذا بو° 

'ئ مطانوولكنه فيه، شك لا مقال فيه ٠ مومول،ار يوم ررصومكم ت حدث مالة! 
قبثا لا الاختلاف وعدم اصة اماق وهووجوب الثزعثة، العامة ااإقواعد تماما 
الأموو.هده مثل 

رويةإما ثلاثة! أمور من بواحد يجب رمقاف صوم أن ذلك، قبل لنا مبق [ ١ 1 
الصواب!وأن أوفر. ع1م الثلاثين ليلة يكون أن أو ثلاثين، ثعباف أوإكإل الهلال، 

هذامدرس إننا ومحلنا! حرام، هذا إن بل أوقر، ع1لم هناك كان إن الصوم نجب لا أنه 
نظريه.دراسه هذا عصرنا ق تض.' الأف• 

ئحولعندهم ثبم، إذا الأمور زلأة إل راجع الأم فهذا النثلثة الدراسة أثا 
لأنوذللئ، الملمين؛ عصا ئشى لئلا ايباعهم؛ علتنا وجب رأوها طريقة بأي الشهر 

معويحل نبومحا كان إذا الأف المصل أرأيتم الاختلاف، عدم ق عملتم ظر له الشارع 
نجدهالإمام، متابعة وجوب لسسس، عفلقإ اختلامحا صلاته كظم، الثانية اوكعق ق الإمام 

للركعةالإمام قام إذا ويقوم له، جلوس محل وهوعتو للأمام الأول للتثهد تجلس مثلا 
له•جلوس وهومحل الرابعة 

الرزاقوعبد (، ٦٩٧)رمم تفطرون، يوم الفهلر أن ل حاء ما باب، الصوم، كتاب الرمذي! أحرجه 
رمحهبمة.هريرة ر حدين، من (، ١٦٤)Y/والدارقطنى (، ١٥٥/٤)



اصدبذحنبلالإمام ص ض الئاي على اصايق  ٤٦٨

انثقإذا;قزقت الأثة لأن الكلمة، اجتاع j غثليم نظر له الإملأس 
شيئايكون ؤإنإ واحدْ، دفعة يأق ليس العصا انشقاق إف سق؛ فيإ محلنا وكإ العصا، 

عظيإ!نحثرا اومحدت كلمة من وكم بالتهام، يكون يم بالكلام، بالأول يكون فشكا، 
كلمةكيفثكون فيها لثتظروا الباليان وراقبوا له، يشهد والواغ المشاهد، هو وهدا 
يلمونه.ولا ا-ائلأصرر يتمنون الأف ذلك ق انعموا الدين تجد نم عفليمه، نبمرايا توقد 

البلادبعض ق ^٠ ٠٢١حرية يقول! ما، بلاد من بالهاتم، إنسان كلمتى ولمي 

معتنا،ثويا يلبس أن عل بحروننا بلادنا يقول! بلادنا. ق حريتهم من أحنس الأوروبية 
لاينك،- وأعف شئت، ما البس البلاد تللث، وق اللحى، وألائتخذ الثميص، يلبس وألا 

لأنالأمور؛ ولاة عل الخلاف أجل من ذللمثج كل لها، الناس ومحثؤع بالصلاة، وأدق 
تلاطمبيضة أن العقول من وهل المملة، سدهم الدين هم الوافر ل الأمور ولاة 

بصحيح.هدا ليس أ المaلثخ؟ يسخن الثنابل يقابل شخصا أوأن حجنا، 
انيلالمصّينظر ولكن العترة، نار بمقتضى الثيرء عل تجكم لا والإنسان 

التيللمدعوق وأذى بل المسقبل، ل ولغزه له أدى من ذللث، عل يتريب وما والممامد، 
الأمرلوأش لكن هينه، ليست فالسالة يهيمه، أن يريد كان الذي وللمدين ينشدها، كان 
شيئاينوننا هؤلاء نعم، وقالوا! الولاة موس وطابت والهدوء الم لحصل وجهه عل 

مقابلةأن ثرى لدلك عرب؛ ثى،ء وهدا يريدون. ما عن؛عفي وثنارلوا محالهلة، ؤيروثتا 
الإنسانيقلنها بكلمة ممون الثل أول وأن شدة، إلا الأمر يزيد لا بالعنف، الثيء 

إنكارهمجّت، المعلن النكر س هدا ؤيقول! بالحي. الصنع س هدا فيمول! ييهلة، 
العواقب.ق ينفلر أن دون ذللثح أسه وما ء1نا. 



٤٦٩

ألمفأؤ آ/دم أمرين -ةءهم وِإداءؤ ت الكريم المران ل عغ؛جل الله قاو وكإ 
اطمسوا،ناس يا قالوا! الأمن حاءهم إذا الأمور مدت، مم لاكاء:مآ\/[، يدءه أذاعوأ 

أذاعوالأمم عدوهم؛ اواجهة الناس استعداد أفندوا ثم حوف. ولا ثيء عندكم ما 
منحوف وعندهم لأمر يتعدون الأمور ولاة بينإ هى الأمر وأن أمن، الأمر أن 

تعال!اينه قال يديعونه جعلوا كذلك الخوف أو الناس، ئثهلوا هؤلاء ولكن العدو، 
تعال؛قال مماته، بحد مقه ؤإل حياته، ق عفيمحأكلأْؤىم ه ألنبمول إق ردوه 

محقا،تايعا يجعله لم يمي• ابر، بحرف العطف آتى وهنا ه يمم الأم ٌ، 
مياسة؛مسالة هتا o_،! الهتامة، بخلاف ه \يزن وإك ألرسول ^إق تعال• قال 
عندليس ما الأمور ولاة عند يكون قد 

دشْلوممه،آك-تي تيثه ممم ؤفيآلأس وإك أؤول ؤولدرداوْ،إق تعال؛ قال 
الذينوهزلاع ذلاهتا، ليس واياطن الأرض، باطن من الماء استخراج الأمشاط وأصل 

ئتكلمثحن مول! لذللث، بالغلاهر؛ ياحذون الذين هؤلاء عند ليس ما عندهم يستنبطون 
نظرية.مسألة أما عل الحاصر لوقتنا بالنسة الصوم وثبوت الهلال سألة مق 

بإالئؤرأوخروخه ^حول الأمورإذاأجوا ^ إل ذلك ل فالرجع طا أثا 
بلادنا،عن ثتحدُث، وثحن بأس علينا ليس لله والحمد ساا.هم، فإننا شرعيأ طريئا يرونه 

لرؤيتهصوموا  ١١مماتا؛ الشرعية الطريقة عل ثرثكز الأمور هذه ق بلادنا الحمد وفه 
لشدةنفلنا لكن الواى، حلاق الشهادة قدكون أحياثا إمم حتى ٠، لرويه"ر وأفطروا 

(،١٩٠٩)رقم ضوموارا، الهلال رأيتم 'اوذا الّمح،.ؤ•' قلل باب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه ، ١١
أيحدين، س (، ١٠٨١رقم)الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ومسلم; 

خ.بمتئ.مريرة 



سقضاه1ضهمصالإئماسبجضل ٤٧٠

ذلك،وتحعلون بذا، يآحدون وروسؤ،ا وأنمزوا ®صوموا الئنة و0ذبو ممثكهم 
الشاهد.مة ذق 

تنم،ا-ثإعة، عن عترج أن ان للأتسمي لا الأمور هلْ مثل حال كل فعل 
يرىولا إشكال هدا ق عنده وليس الهلال ورأى وحده ام ل إنايا أن لوفرصنا 

فهدارويته عل بتاء أوأفطر فصام الإمام عليه كان ما عل خروجا ولو اؤاعة محالفة 
رأيتموهؤإدا محصوموا رأيتموه ®إدا يقول! الرمول. لأن اش؛ عند ينعه الذي هو 

الأتر.ثلأة ماثراه الئدوذ ولا اياعة محالفة بدلك محئل ولا دآْ، وهدا هأهطثوا«ااا، 
راىأنه وثمن شوال هلال رأى مثلا يده نحالف البلد وسهل ق إنسان لكن 

أماميأكله ؤلعام معه الثوق إل فختج المحاكم عند يثبت، لم ولكثه شوال، هلال 
يطيبلا كان ؤإذا يليق، لا هذا الفْلر عيد يوم اليوم وأن مقطر اق يعني الناس 

ولولفلايمكن، اياعة مخالفة تعلن أن أما فأفؤربرا، رؤيتلث، عل بناء بصومه لث، م
لنمهحكم شاء من كل ليس السألة لأن فعل؛ ما عل ؤيودبه هدا مثل يعزر أن الأمر 

بأمرا-ة،اءة.يبال ولم 
يستسهلونالدين ئح لا نحن يهولون! الصادار العلم طلبة بعفن قائل* قال فإن 

ثقول!تبمائةزق\ق واشُ الأدلة، عل نشة اثألة ولأن ظ؛ اضَ لأنانخشى لعلم؛ اق 
الأدلةلئيم إن ؤيقولون! [. ٦٥لالقمص:ه امثلن تجتر مائل ئقؤل تنادمم مم ؤؤ 

وامعا،كله رأى ومن رمضان؟ شهر أو رمضان مال! هل باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 
١٩٠)رنم  تعالافه وأن وصغره الهلال دك؛ر اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ومسلم• (، ٠
ة.بممحا.عمر ابن من (، ١ ٠ ٨ ٠ ) رقم ثلاثون، فليكمل غم فإن للرؤية أميم 



٤٧١ممو،اسام 

يرلا ونحن بديننا، يتعلق أمر وهذا المتكر، إنكار عل والئنة المران من الواضحة 
مقلدين؟فنكون الناس 

وصعتلو فالأو، النهج، أحطووا لآكن يكنهم، ق لهم اش بارك نخول•' فالخواب'. 
وتركوهاجانب من النصوص إل نظروا وهؤلاء الناس، مض، ثرى عينك، عل يدك 
منكرعن مث إذا أي; طيمات، المنكر عن والنهي بالعروق فالأمر جاس،آحر، من 
محبلامحون، بالإحماع فهذا أءفل؛أ، منكر إل الناس ينتقل أن إما أحوال تخلوس فلا 

منه.وأءظلم منه هوأنم لما يقعا المنكر هذا عن الثتكوت 
قثيأأش يؤن من دض0 أكمنت< ثيوأ دلا ؤ ثعال؛ قال افه كتاب، بنص وهذا 

الأملأوعل واجب، المشركن آلهة سب أن ْع [، ١ • لالأنعام:ه شده شر أقن 
فإنهومص عيب كل عن الرم ظ إلهنا ب يقثفي تبهم كان ؤإذا مطلوب، 

٠وهوأعفلم النه، سب الهنتهم يب عل يترئبا لأنه تحرم٠ 
إذاثعلم لكن محرم، الدحان وئزب الدحان، قزب عن اثا إنتيني ايلث، فلو 

ومضؤ،مؤذ الدحان أن —وافه— صحيح ^١^ الاJحال. واتزك اممه ايق فلأن يا قلت،؛ 
هذافقال! هذا، عن نيينثه لأيلث، منها؛ وشرب حمر بجرة وجاء فذم، لدة. فيه وليس 

تحوز؟لا أم هذا تحوز هل أهون. 
مثالإسلام ثيح فهذا العلياء فمه إل انقلن ولهذا تحوز؛ لا الخواب! 

ثنههم؟لم لماذا فقال؛ له صؤاحب، ومعه الق،ار يلعتون ورث،ا امحر التريثزبون من بموم 
بياهمويلهيهم أعراضهم، ق ؤنثعون الناس لن.هبوايقتلون هؤلاءلوميتاهم قال؛ 



^قضاهاهمنيصالإئماسنيءتيل ٤٧٢

هاناُإل يدهبون كوتم من أهون المتنكر من عليه 
جثيا،لكان ٠ الودعين٠ر ءاعلأم ق القيم ابن كلام لوراجعت ولهذا 

اشتدقنلأعل درءا إنكاره نجوز لا فانه منه أنكئ هو ما إل يزول كان إذا فالمكر 
هدالأن الأمور؛ ولاة ماجوا لا لكن المنكر• ينكروا لا يقووت لا ونحن بأدناهما، 
قداشياء محلتهم ق يدخل الثيaلان لأن المهاجم؛ فيهم يفع لا الأمور فولاة لاهخ•' 

المنكرينكرون الذين بعض لأن عل؛اللث، 'لمرأت أوأما بالك عل محلزأت يكون لا 
١'،!^،اممه ثدري، لا الثلمهلة، يتولوا أن مقصودهم يكون قد بالنيات" أعلم ~واض 

الثيء.هدا من اممه و؛تأإل 
ماجمأن العمل من مثلا فهل حرام، الربوية البنوك فمثلا؛ النكر، أنكر لكن 

احدرواالناس أيا يا للناس! يقول أن العمل من أو حرام؟ وهي لها ئمح لماذا الدولة 
اضرأتيإ قاطعوها. اهجروها، تعامالوها، لا فيها، تودعوا أن عليكم تجرم البنوك هذه 

للمجتمع.أني الثال للمجتمعر؟ 
أنالحكمة س مثلا هل نوجودة الإذاعات وغثر الإذاعايتؤ ق مثلا والأغاف 

الماسأيا يا ثقول؛ أن أم ذلك، أثسه وما وتزكت،. يعلتج فتقول! الإعلام وزارة ماجم 
استنإلهاكثرة ولا لها، الماس انتهاك يئ-رككم ولا حرام، فإما المعازف-، هذْ دروا حا 

الأدلةوني، ومحذرهم اممه• حرم ما محليل يوجب، لا هذا فإن الإذاعات ق بثها كثرة ولا 
الماق.أنه لأشالث، لالناس؟ أمع أيا اش،، عل الدالة 

اينالممفيإماص)مآا(.)ا(ذكرْ 
المرسن)آ(إءلأم 



٤٧٣ه1و،اس1م 

 Iحصلفإن ماشر، أوغثر مباشر بطريق إما المؤولة؛ ايهات ناصحوا وأقول
ومنموله، الذي هذا ذمتالئ،، وبرئتا ملمت، فأنت، محصل لم ؤإن فهوللجمح الهدى 

؛صحح.ليس فهذا عنه ويسكت منكرا الكر يبقى أن بذلك نريد أننا زعم 
الرجلهذا إن بعفبمهم: ل يقول الناس؛ حولهم يدئدن الذين السلف بعص 

أشعريبانه بعضهم ل وصف حتى الأشعرية العقيدة ق إمام إثه حوله يدندنون الذي 
كلمةقال ه يأللكن أندا، أشعري. هذا وقال: ممدنه عل تكلم أخدا ر ولم جلد، 

لهمالملمح ثقول: ثم حولها يدندن صار الدعاة بعض صائح ق يكون أما رثإ 
وهذاكله؟ الليل يقوم الملمح يعص أليس غثرها، ي ولا العبادات ل لا اجتهادات 

مصيب.عثر 

حتىرجل، فاقطعوا فاتوا صلاق ق دحلت، إذا يقولون: اللف بعض أليس 
الومجنوأمير الصلاة، عل إناله ْع الواثع يتصور لا أنه معناه يمي• بإ؟ أجس لا 

الشثرأويل • ُ ١^٨٠^ ق وأنا خبمي أجهز أنا يمول: اظاب بن عمر 
قيوجز يم لأمه، محصل كيفط ؤيعرفط ؤتصوره، '، الصيُبكاء يمع لاته صل 

محطئونمحثهدون هزلاع عثوآئخأئ،أ، ول الث١عمن حجرا لسوا وافه صلاته؟ 

قممن أما ذم دون ازجر ن عروة ص الخم (• ٤٣• - ٤٢٩الملأء)؛/ أعلام مم انظر: ر١( 
الصلاة.

ووصاله(، ٦٧الصلاة،)Y/ ل الثيء الرجل يفكر باب الصلاة، ل العمل كتاب الحائي: علقه )٢، 
شثسة)ه/أ«آ(.ابن 

لم!وم٧(، ٠ رنم)٨ الصبي، بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب الخاري; أحرجه )٣( 
خ.ئن.أنس حديث من (،  ٤٧رقم)• تمام، ق الصلاة تخممح الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



^قضاه1همنيصالإئماسبجءئبل ٤٧٤

قالماذا عثإل ثان ق كلموه الدين سمر أمامه قمة البخاري صحح وق ؤيصيبون، 
االصحابة؟ عهد ق وهم لهم 

مبثتةوالثنة القرآن من موص فعندنا إطلاقا، و\ؤث->[}{ بماس لا فالخى 
الصالحمحصل متزن عل مبنثة كلها الإسلامية فالشريعة ض، والحمد موصحة 

الإمتكان.بمدر ]وةووؤ\ الماسي ؤإعدام الإمكان، بمدر أوبعضها 
ليصلحواإلا الرنل اف بعغ ما الإملامية الشريعة عليه بيت الذي الأساس هدا 

الأشياء،يبن نوازن عقول لديتا كون أن فيجب اش، عباد ساملة وق اش دين ق الناس 
الفتية،وحمق، الثضثة وانتهتر حهليئة عليالئ، أحطأ ابنا للث، أن لو فالأف 

هذاق صئإ ولا انممى قد والأمر الين؟ من وطزدْ يجرم يداؤيه أن المملحة س هل 
يثملرأبك عند يكك، يأو هل يذهب؟ فاين الين من طردته لو أنك لو الزمن 

أينئجهون.أعلم واه صاحبه، مع يذقمتح إنإ ل ا ل؟ اٌمح ر يا ويقول• قدميلث، 
الأمرهذا س غليلك يثقل أن تريد لا قانت، للنصي، يتفلر أن نجب فالإنسان 

اهمع عل فامش اه، عباد ثصلمح أن ثريد أنت، الفاترة، العزة هذه ثبري أوأن اأت،كر 
حل•ل وأنت 

والقاسي؟المصالح هده صاط ما قيل* فإن 
فالإنسانيالقيجة، كون والهامد اأصالح بالواقع، ي«ررفها الإنسان فالحواب،ت 

والرقائق،الزس كتاب، ث وملم (، ٣٢)٧٦ رقم النار، صفة ؛ابر الخلق، بدء كتاب، ت البخاري أحرجه آ ١ ) 
٢(. ٩٨٩)رقم يفعله، ولا لمعروف، با يأمر س عقوبة باب، 



٤٧٥هاساسم 

هدموقول(1 والثاق مصلحة. هدم إن أهول! قد لأني الأشياء؛ رن الش هم، للسيجة ينظر 
وعازمالثيء، >رذا اش يدين الإنسان كان إذا مسا ولا الم_اع، يمع ورب،ا مصلحة. غير 

إفكال.فيه عنده وليس عاليه، 

فيهاالناس صار الثورات س ثورة ياي ل ائت يعيي• للئتيجة، انغلر أنت، لكن 
الإسلاميةوالأمة واثماسد، }لتصال انقلن فألت، ابدا، سهلح لا تل. ذي من أصاخ 

شهر،مسيرة والثء.سإ وئصروا جانب، كل س الناس تخافها مهيية كانت، هنؤلف أن قبل 
قتالعن بعصا بعضهم بقتال انقعلوا يعيي• بعصا، يقتل بعضهم صار ^^١ ولثا 

لiلوالج.انقلن أقول: أنا أوالفاسد، الصالح عل الحاكم أل أف أض ولا الئار، 
الإنكار؟3، صحح الغثر الطريي، أعك،• الرأي هدا مك، ق موقْنا ما ت قتل ثمان 

ولكنوالبصيرة، الهداية لهم اممه سال أن الرأي هذا سوا ق موقفنا فالحوايج: 
ئناصحهملكن السلمين، بين ليست، العداوة لأن عداء؛ وبينهم بينتا يكون أن تخون لا 

عتدمالعامه لأن ؛ ٠٠٦٠الناس لايغر حش صحيحة غير الهلريى هنْ أن للناس ونبين 
أماالهلرق هده مسل أن يظنون ش، والحمد الحاضر، الوقت، ق مسإ لا عارمة عيرة 

كثثره،مقامي فمن.حصالت، حصالت،، التي الئاج وتح، سليمة، غير أما وذير1، سليمة، 
وسلوكومشورة حدوء السالة لوكاب لكن هولاع، يرين• ما عل ء مي تحديث، ولم 

كثير.حيث حصل الفموي إل ئوصل التي الطرق، 
بالحكم.ة،داجا يلرموا أن الخير عل المقبل والثبان، علم محلله أوصى أنا فايإ 

حتىقدمهم موطئ أين يعرفون وهم إلا العفليمة الخْلوة هل.ه مثل حطوة تخهلوا وألا 
نوما.بحد قدم يزل، لا 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجحنبل ٤٧٦

محل

والإجإعااُ'بالص واجب وصومة 

يتمنونما بلاد ق المسألة هذْ ق ثووطوا الذين أن اش~ عند "والعلم أحزم وأنا 
وقلوا١^؛، شلوا واضحة، محاوم عل محزووا لأمم ئلومم؛ بكل ؟كن لم الأمر أن 

وبيكمبينتا افه! سحاي، هدا؟ أحل من هده؟ ءلريقة بأي اذستامتين وقتلوا المعاهدين، 
وسنةرسوله.اهه كتاب 

رأىإذا قالت 5ِءهاندث المؤلف فان جدا، مهئ أنه مع حدا تمحتصر الكلام هدا [ ١ ل 
والدليل:الصوأ، كلمهأ ازز لزم بلمي أهل الهلال 

صوموالإحماع بالنص واجبا وصومه رمقال من اليوم ذللمثا ستا أنه الأول: 
هداالبلاد؟ حميع ق يثستا بلمي ق تفأ إذا هل رمفاف؟ يدحل متى ولكن رمضاف، 

ثبترآه من بل البلاد• حمح ق يستج لا قال: من منهم العلمإء، ؛؛ن حلاف، نتوضع 
تعال:بموله لدللث، واستدلوا حمه، ق ا-محم يثبن، لم يزه لم ومن حقه، ق ا-اءغم 
اختصاصميد سزطية حملة وهدم [، لاوقرة:هخا ه ظثثنه ألقبل متكأ شمن ؤئى 
علميهنجب، لا فإنه يشهد لم من وهو الممهوم بمنهلوقها مخئج سهد بتن امحم 

الصوم.

صوموا ١٠لمثل: وق ٠، يصوموا(،ُ زآيتموْ #إدا اليي نول الثاف• والدليل 
رامحعا،كله رأى ومن رمضان؟ أوشهر رمضان ت مال، هل بانم، الصوم، كتاب الخارى؛ أحرجه )١( 

١٩٠رلهم) تعالافه وأن وصغره الهلال بكبر اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، محاب لم: وم(، ٠
عمرابن حديث من (، ١٠٨٠رقم)ثلاثون، فاليكمل غم فإن للمروية أمحله 



 ^L،٤٧٧؛

مطوقهزاسمو0اا ر)|دا ت فقوله يزو0 لم وهؤلاء م1ةطئوااا، زمحموْ ®ؤإدا ٠، لثؤتتهاار 
الرؤية•انممت إذا الوجوب عدم ومفهومه \إإووة، عند الصوم وجوب 

منحهة لئل أن بالإجيع فإنه اليومي؛ الئوقيت عل الصحيح القياس ثالثات 
ثإذاالإمساك، لزنهم قوم عل المجر محللع إذا وأنه الومل، التوقيت ل حكمها الأرض 
كيلك،يآكن لم الأحرى البلاد كانت ؤإن الفطئ، لهم حل قوم عل الشص غزت 
يصوموا١٠،رآيتبموْ ارإدا كع٠ومت عموما فيه أن مع أحد، فيه يعارض ولم االإحماع، وهدا 

-وأثاتإلامق-ثأوص)رإذاأملاقلسهاسا 
الثائلم((رأ/صأفؤ ]شل زغزت - الغرك، -زاشازإل هاهنا من البجاز 

كانولهذا فلا؛ لا ومن الشء، هذا فيه محمق بمن تختص الحكم هذا أن ومعلوم 
مهتايعاحتلمت، إذا أنه ^^١٥ ييمج ابن الإسلام شخ احتاره ما شك، بلا الراحح القول 

وعل، ا،لعرفةر أهل بايفاق ثابت، اللالر واحتلاف، قال؛ مهلليهم، قوم فلتكل الهلال 
احتلم،ؤإذا الملاد، ي؛اعدُت، ؤإن واحد، فالحنكم وم٠نريه الهلال مهلير ل ثوايق فا هذا 

موافقأنه أيما وعزفتم المواعد إل، كون ما أقرب وهذا ا-اممم، فيه يظفإ فإنه المهلك 
المحح.والقياس والننة للكتاب 

(،١ ٩ ٠ )٩ رثم ، ٠١يصومواالهلال رأيتم ارإذا ه؛ الني ٠^١٠ باب الصوم، كتاب، اJخارى؛ أحرجه ( ١ ) 
أيين، حل. من (، ١٠٨١)رنم الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ومسلم؛ 

خ.بمتن.هريرة 
كتابومسلم؛ (، ١٩٠٤)رنم الصائم، فطر محل مى باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

ئمحؤقبمن.الخْتاب ين عمر حديث، من (، ١١)••رقم الصوم، انقضاء وك بيان باب الصيام، 
(.٣٧٥الفقهية)ه/ الأخ؛ارا1ُإ )٣( 



اصضاه1نييصاسمماسبجضل ٤٧٨

الشرقأنمى ق ئى إذا وهوأنه الزق إليه ذهب آحئ قوو انألة وو 
يصومواأن المشرق أهل لزم المغرب أنمى ل ^٠ ؤإذا يصوموا، أن المغرب أنمى لرم 
،هوا1لهب وهدا وا-قوب، للمسإل بالشبة وكذلك المطائ، فيه تختلف هذا أن ْع 

عموما،لالمسلمان الخهناب إن وقالوات يصوموا(( رأيتموه ررإدا قوه. بعموم واستدلوا 
الحميع•لرم متهم واحد رآْ فإذا 

فإذاوالولاية، الئالهلة عنل إل ترجعون الناس إن المألة: ل الثالث، والقول 
ولوثباعدتالولاية هذه محت من كل لزم منها حهة ق ست فإذا واحدة الؤلأية كانت 

مثلأالورات؛ حن، الأو العنل الأف، العنل عليه الذي وهذا فلا، ؤإلأ الأقْلائ، 
حكمها؛لها منطقة كل تجعلون ناس، قزكمها المطقه وهذه ناس، محتكمها المطقه هذه 

والرلع.الخلاف، محصل لئلا 
واحدةأمة بين ، الاحتلأفوعدم الاماق جهة س نظر وجهة فيه كان ؤإن وهذا 

الحدودكانت، إذا مثلا لأنه بجثي؛ ليس النظرية الناحية س لكنه واحد، يحكم محكومة 
منهل فمثلا أذيع خمسه ممون الذتم، الحد هدا إلا الدولتين ب؛ن وليس ذولتئن 

يلرمكملا أذيع خمسة وبينها بيننا الش الدولة نخول.' ثم ا الدولة؟ هذه ثراه أن الحةول 
بعيد.هذا الحكم، 

نظر،وجهة له تختلفون ولا واحدة ولاية تحت، ينضوون الناس أن ناحية س من 
محعلالحتكومات بعض أن الشديد الأنف مع أنه عل العنل، عليه هوالذي وهذا 

(.٢٧٣رم/ والإنماف (، ١٠٧الض)r/ انثلر: ر١( 



٤٧٩هإباسم 

لها،نتعا صاروا وأحرى دولة ب؛ن جيدة العلاقات كانت فإذا لليامة؛ تابعا العمل 
وهذابالشنع، ثلاعب وهدا مهناليهم، يلد أهل لكل أصبح رديئه العلاقة كانت ؤإذا 

لانجوزإطلأئ•

واحدح\$م فلهم واحدة ولاية محت، كان ومن يعمل أن،•ال•' فإما 
رؤيةالواحد رؤية بأن مول! أن ؤإثا أفطروا، الناس أفطر ؤإن صاموا الناس صام إن 

•يجوز لا فهذا اش بب*ين التلاعج، أما للجمح، 

الأمهدا ئراعي مسلمة دولة هناك وليس العزب بلاد ل كانوا من علينا مي 
إذاإليهم البلاد أقرب يعوا أن للنظر يكون ما أقرب يبعون؟ فمن القمر، وتراقب 

هواشقول.هذا لأن بالرؤية؛ بمكمون كانوا 

عغيل،اش مثاها ك،ا القرى أم مآكه لأن مآكه؛ يبعون إُبمم قال• من العلياء ومن 
صومااتياعها إسلامية مستقلة دولة لهم ليس اللءين الناٌى لرم مقه ل يبت فمي 

الغربيةالبلاد هل،ه إل الإسلامية البلاد أقرب يبع أن الأول الأقرب ولكن وفطرا، 
هذهيبعون فإتبمم ثربملهم رابعلة الكافرة البلاد هذه ل المسلمة للجالية كان إذا إلا 

الإمام.بمترلة تعكر لأما عنها؛ يثدون ولا الرابطة 
ماذاالحاب، عل ؤإن،ا اوؤية عل تشد لا الرايطه هذْ كانت، إذا قائل: قال فإن 

يصح؟

علنشد أن محن هل به. عبرة لا الخساب، إن قننا: إذا هل لكن فالخواب: 
ثظرهمق مزصثون أناس تجرج بحيث يمكن كان إذا البلاد؟ تلك ل هناك الرؤية 



^قضاهانييصاسممأسنيءنبل ٤٨٠

ررصومواأ ءفيهصم الص_ؤم؛ ثرتة ثهادثه الهلال نأى ومي 
ومصافمن يوما لأيه والكمارة؛ المصاء هعثه حؤع يومئذ أئطز لإل ٠؛ لنزنه 

م،يكئازة،لإاَربمىاه.
ؤاينيد، بن عبدالرحمن بديث عدمح،؛ زلاقورالفطرإلابشهادة 

الشهور.كثائر ١^١-^ فيه يمل قلم العتادة، ِفي -يا لا هلال عل سهاد0 
لدلك•وامرأيم؛ زجل شهادْ فتها تمل ولا 

الهلال،رأيا وقد اiدينه، قدما وجش أف ووي ج نخدم؛ زاه بمطرإدا ولأ 
\ضايإ1ث؟ممالِلأخدمحا: ذيكله، ^^١ ص^ئا، الأا,ز زقيأضخ 

لإأثنلأئومزددز1ثالأوقال::لشو. 
زالنازلأقطز لإأثن قال: تاةألك،ءثدا؟ : Jliضابمإ. 1ا : ٣١زقال 

؛•رأسكالآو-جنت هدا مكال لولا أظنت لثدي ممال صسام• 

فقدثعدر إذا أما بالحساب، محكم دامت ما الراطة رأي ثعثمد لا فنعم، وأماثتهم، 
الديالممدير من أنه له<اراا ماقدزوا عوكي لحأ ررلإن الئأو،اء:فول: بض أن لما ظق 

•القمر منازل هوحاب 

وحدهرأى إذا اأؤلف~ قاله —كيا فالشهور العلعاء، فيها اخلف السأله هده [ ١ ] 
داموما شاهدين برؤية إلا يبت لا شوال هلال لأن الصوم؛ عليه ولحس، شوال هلال 

واسعا،كله رأى ومن رمضان؟ شهر أو رمضان )،; ١٥هل باب الصوم، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
١٩٠رقم) تعالاه وأن وصغره الهلال كم اعتبار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ومسلم: (، ٠
خهئبمئمحا.عمر ابن حديث، من (، ١٠٨٠رقم)ثلاثون، فليكمل عم فإن للرؤية أمده 



٤٨١;هأو،اسيأم 

مأنة.الذي أمته ومصال، مى محه مح5وم زلأنئ 
لمولأمحطئوا؛ الهلال يروا يلم يوما يلائتذ اس؛ن بسهادة الثاس صام ؤإدا 

مطرألا والأقرب ^١، يفطر أن له وقيل• يصوم، أن عليه نجب فإنه ثرعا يثت لم 
نحالفأن له فلايبني ءلا٠رة مفسدة اؤاعة ونحالفة رؤيته، ل الوهم لاحيال برا؛ 

بخلافأحوط، ولأته الصواب؛ إل أقنب وهذا الوهم، فيه نحتمل بأمر ا-ثإءة 
يصوموالم والماس يوما صام إذا لأنه للصوم؛ المصل؛النسبة أول ق ذكرناه ما 

لابمزْ•
َلأز-بمثك((ثذا ذكان »لنلأ اس: الأثر ي تهن ئمن قول قاتل: قال فإن 

الئذينللريلين قال لهكا انياتا فيه ئز الذي الكاف ازاد محل فالخواب: 
منولسما الرمول نشحد ق أنآكعا رالولأ ! الييم عند صومكا رقعا 
إكراتاذك ص صاحك، لولا محل نلف>قك،ا«رأ' لأزيمحإ الي ذا ثم 

الثمظ.إل أقزنر وهذا لصاحبك، 
 ]١[Jp  عاؤكبمحأ ررقإف ه: فقوله منه، الإنسائ تجيب أحيانا ذح

به؛يستدو( أن له ينبض وكان أوأحدهما، المحيحتن ق هذا ٠ ثلايتذارُ العث•، هأكملوا 
اده.ّ>^، ١٧١^٥٥^ هذا من أحس لأنه 
(.٤٧٠رنم)اجد، المل الصوت رفع باب الصلاة، محاب الخارى: أحرجه )١( 
(،١٩٠٧رنم)فصوموا•، الهلال رأيتم •إذا الك، قرل باب الصوم، كتاب الخارى• أحرجه  ٢٢١

^؛^٥^١.عمر ابن حدبث، من 



صضاه1نينيصاسمماسبجءاا؛ل ٤٨٢

صامواإتأ لأنم مطزوا؛ الهلأو يزوا ٣ الم، لأجل صاموا ؤإف 
احتاطا.آحرْ ق الصوم محتجب للصوم، احتاطا 

وجهان!مميه الهلال يروا قلم واحد بنهاية صاموا ؤإف 
رأهطئواا،يصوموا اسان نهد ءاؤإو قاأ3م'.' لموله يمطزوو؛ لا أحدمحا! 

قوال.-يلأل لونهد كإ كز، ئلإ واحد نهاية إل يستند فطر ^١٠^ 
تينا،العدة بانتكنال الفطر موجب بث الصوم لأل يمطرول؛ واكارات 

أصلا،النثاء بنهاية يسنؤ لا الثنت، أف بدليل أصلا يثست، لا ما تبعا يثبت وقد 
للولأدةا١'.١^٠ زيه نل لفياش ١^، مم:قث، ١^، يا نقلم، 

ظ

نافتبهح،باؤم، الشهور معرئة يمكنه لا موصع أوق أميرا، كاف ومن 
ئزجت،المادة، ونت، عك افثه لأثه دالإجتهاد؛ قهتا يصوم ٠ الأذهث عك 

تصومهالحال ينكشم، قإف الصلاة. وقت عك انتبه لألئحري،'قمن القمل 
المم.يوم ١^.، أفته ياجتهاده، قنصه ا)و4أ1ى صحيح؛ 

يومايلاقن واحد بنهاية صاموا إذا أتم فالصواب الأنزب، هو وهذا [ ١ ل 
استقلالا.ض، U تبما ثيت، لأنه يرنْ؛ لم أو الهلال رأزا مواة أفطروا 

الصيام؟باب ق يقبل هل الصبي شهادة قائل• قال فإن 
١عاقلا بالعا كون أن بد لا تقتل، لا •' فالحواب 



٤٨٢ةتاuاسام 

اجتهاده.لب أصاب لأثه أجزأه؛ الشهر وامى انه ثاف ا-اثال ائكثذ ؤإن 
بالنإل لوعلم• كإ يصح، علته وجب تإ قصاء ومع لأيه اجزاه؛ بعده واش ثإف 
الوهت.مل المصل أفه الخطادا، مل صام لأثة محزية؛ لم ملة 

محنية}لإ خن[؛ يد«حل لم ١^-؛^ أف فش عن، علب أن اجتهاد، بعثر ولوصام 
',١^^٠٠١١ق ثاكا المصل مأفه ١^!!،، مع صام لأية وامؤا؛ نإل 

قفل،

الشمس؛...............عرومب، 1ل الثايىآُ المجر طلؤع مذ الصوم وومت 

ؤموم؛سمى، فإنه الشهر يحول يعلم أن يثْليع لا الأمان كان إذا [ ١ ] 
أقنوةولهتوسعهثاه]اكرة:آمآ[، نستاإلا خغؤدآثم لا ؤ تازلئرق\قت اش لقول 

الظن.غلة رجعناإن، اليمين إذاثعدر العروفةت المواعد ومن تاكغاين؛ا"١آ، ،ئتع>نلم'ه 
أنؤإما يعده، يكون أن ؤإما الشهر، يواض أن إما ينرج لا يم ًله، غبة إل يرجع فهذا 

مله.؟كون 

ؤإنصحيح، فصومه الشهر وامث، فإل سواها، يكون لا حالات ثلامث، هذه 
صحيح؛غبمر فصومه قبله كان ؤإن قضاء، يكون لكنه صحيح، فصومه بعده كان 
لأنهصحيحا؛ صومه يكون أن ومحتمل الومت،، مل صل كمن الومت، قبل صام لأنه 
بست،إذا أما وسهولتها، السريعة ير إن، أقنب وهذا ذمته، ^JiLl عليه نجب، ما أدى 

حلاقه.عل الأمر باق إذا كلامنا لكن صحيح، صومه فإن عليه هي ما عل الحال، 
وهوكدللث،،أول، فجرا هناك أن يميد التاق® ®المجر وءهآندق1 المؤلم، قول، ]٢[ 

يروقا•ثلاثه المجرين بع، أن العناء ذكر وقد 



سقضاهاهمهمصاسممأسبجضل ٤٨٤

المجروأما الدب، كدب فق اد ق ثتهليلأ يكون الأول المجر أن الأول! المرق 
ممتدذاك وأما اجوب، إل الشإل من يمتد يعنى! الأفق؛ ق معرصا فتكون الثاق 

الغزب.اليقإل من 

نوركأنه يعني! مظؤا؛ الأفق بئذ وما بينه ما يكون الأول المجر أن الثاف! المرق 
مضيئا.الأفق وبين بينه ما فتكون اكاق المجر وأما مقتلؤع، 

ا-ثومظؤا،يرجع أنه يعني ذلك؛ بعد يتهلمس الأول المجر أن الثالث،! والمزق 
لشرحتى منثشرا الضوء يزال لا بل بعده، ئظل، ايو يرحعر فلا الثاق المجر وأما 

الت.ممرإ.

فتختلف،؛بيتهإ ما مقدار أما الأول، والمجر الثاق المجر ب؛ن مروق ثلاثة فهده 
الظواهرحس، عل ربعا إلا ساعة بينهإ وأحياثاكون ساعة، تصم، بيتهإ أحيائاكون 

الأئمة.الكزنية 
النهازصام أنه يتحمق كي اللنل من ثبرا جزةا ثئزك الماس بعص قيل: ؤإن 

ئه؟

أننجب ولوكان ؤ-ءيىيئيراه قال! لأنه جدا؛ صعتم، الموت، هدا لا، فالحوان،! 
يقرب.حس لقال! الليل من جزءا يمسكؤ 

الزمن؟من هرة يآحد أم بالتوقيت، هومحدد هل المال المجر طلؤع قيل! وإن 
والمم١ويلما،قديث،، ق حاء كإ النهار أقتل فمد مضيئا اهمق رأيت إذا فالخوان،! 

الأمل-عل د٠ائيى خمس ثقديم فيها المجر صلاة ل خاصه ثقديم فيها 



٤٨٥ه1باسم 

صآلاوم أم ة ص أنثئ شو؛ء ء ;؛^١ : \ج؛uj لثزو 
>؛:Jil.]<UAه أا؛تامإدأقي آتي؛ ئئ أقنت 

ينممحأأذائبمرلأاضثص،

صحفمد لأتهؤقمحق، أبوبم ؤمنهم الصحابة بعض فنل نحمل علام ئل: ؤإن 
يرثؤع؟حتى يأكلون كانوا أتم عنهم 

ألثءذؤ ؤ-ءئ اف! كلام أيدينا بين لكن اجتهاد، الفعل هدا فالخوابت 
•مبلها لما نحالف الغاية يعد وما ء،  ١٨٧لالقرْتألآّومح مىأكر أ'لأ.ثس 

النهار؟هو المجر حبمل قاوت ومن قيل: ؤإن 

بطلؤعإلا طلوعه ير لا والنهار النهار، بياض بأنه .فثزه الرموو فالحواب: 
•المهمى 

وقولهمسلم، رواه ئد لكن إذا نظر قيه حنن* لاحديث الولف قوو [ ١ ] 
عنديؤدن رْ.بمئ بلالا لأن '؛ بلاوءا؛أذال ثحورثر من ءلأ ت لحديث اق 

ويرمغئائمكم ^٥^ ١٠فمال! ^j(؟ لماذا الرسول وبى المجر، قرب، 
يوقفله.والائم يتحر، حتى يرجعه يصل الذي المائم مائئئماا 
غبرهذا مكتوم* أم ابن يؤد0 حتى وائزبوا *ثكلوا ءفييأصْؤئمت قال مم 

الصيام،محاب لم: وم(، ٦٢رقم)١ الفجر، نل الأذان باب الأذان، محاب المخاري: أحرجه )١( 
بنالله عبد حديث من ١(،  ٠٩٣)رقم الفجر، بمصلبْللوع الصوم ق الدخول أن بيان باب 

هنبمئن.عود م



اصضاه1همنيصاسمماسبجضل ٤٨٦

أمءرإذا سممحأنمح.قاو:
ع.ؤ4وئ\لأكلن\لأنت1وئ، ها 

اشنر؛لأَةزمح.

أذف٠ افءثعال لأف صومة؛ صح جنيا أصح م المجر، مل جامع نإو 
جبا.يصوم عل دو و\لحنم.( أةت م المجر، ق ثاثزة اق 

منجنثا يصبح كال ه البي ُرأف ههبممحا تلمه وأم عائثة روت ومد 
ظز:ثوأ((عهاز'

!_أثااكخئ«را؛ تس• اiؤكv ذكره الدي الثياق 
المخثضومح«رى،ومحن ))^١^١^، مقول:

الطائر؛جناح يشبه عرصا ؟ون الذي والمسمملير الث،اء، ي طولا يمون الذي التهليل 
مسمملرا.سثاه فلهذا جناح1ه؛ يفرد ممر أن أراد إذا الهلا,ير لأن 

إلومحائ ويتزب يأكل أن له تحوز اف الإنأن سن أن يحمذآدئق ا،لولف اراد [ ١ ] 
يه\ تبجأ أشُ ْقتث نا كمحئذسإ ولم اشَةال: لأن اشتر؛ أن:طبع 

حتى؛: jijولم ؤتسه، فماوأ ألثمه ص ألآنيِ نص بى أ'لأ.بص ■حم،يببممحأذمئ 
هأثل ^ ٢١٢٥١١ ivi^؛تعال؛ قال يم قيه، إشكال يكون ولا تبمآه، ؤ-ءيى بملي 

لاوقرة:سا[.

بلال•،أذان محوركم من يمنعنكم *لا س: الهي قولُ باب الصوم، كتاب الخاري• أحرجه ، ١١
ظ^بمها.حديث من (، ١ ٩  ١٨)رقم 

رقمالفجر، بيان ل حاء ما باب الصوم، كتاب والرمدي: (، ١٣)ه/أحد الإمام أحرجه )٢( 
بْللؤعمحصل الصوم ل الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب لم؛ مبنحوْ وأحرحه ٧(، ٠ )٦ 

رء؛هيئئ.حندب بن محمرة حا.يث، رفم)أ؟'ا(،من الفجر، 



٤٨٧ةت1وااسيام 

وهوالمجر هبي أن ذلك من لزم المجر يْللح حتى محائ أن محرز كان ؤإذا 
منبجا الض.نمغ فمدلكن الثنة: أثا المران، من الدلالة وجئ هدا يابة، عل 

ِدنغسغد حثو0 آش يبمؤلخ ؤ، ذلإ كدكان ؤ ت تعال اممه قال وقد ٠، وبحومر أهله 
٢[.١ ]الأحزاب: وأون؟*لآجمه اقن يمأ َكان 

محلم؛لا النذ. فإل الأ القاكد، باب من هذا احتلام* م ارمن وقولها: 
احتلملؤ لأنه محتلم؛ أن نمكن لا فإنه كيلك لكن ومن يلبه، يتام ولا عيناه ينام لأنه 

قالوليلك، ٠؛ دلبهر ينام لا وهو. بملبه ذلكر يدوك إنه حيث ، ،مخالفعل لكان 
محتلم.لا أنه حصاتصه من إن العلياء: 

حثه الحم، احتلام ل ح م ابن ذمْ ما الخواب فا قائل: قال فإن 
ظيأولأهأقةمُ،حقه ق ؛ضر فهذااوث«يهلان ولأع._، بالاحتلأم أريد إن فمال: فصل 

منه؟يسر فهذا الماء من جثيه من الفائض حروج أؤيد ؤإن 
أنهالرسول حصاتص من أنه العلياء عن ايمحروف هذا، أعرن، لا واللب فالخواب: 

تزىنيم: أم قالث، U مثل انام ل الإنسان:رى أن تعروف، والاحتلام محثلم، لا 
مهللما.محتلم لا أنه والمعروف علينا، مر ما هذا والتفصيل ٠. الرجلر يرى ما نامها مل 

كتابومسالمت (، ١٩٢٦)وقرحنا، يصح الصائم باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عاتثةحدث من (، ١١٠)٩ رنم حنيا، وهو الفجر عليه طل من صوم صحة بابا الصيام، 

نءتعنبمت؛را.سالمة وأم 
(،٢٠٥٦٩)رنم قالبه، بتام ولا عينه تنام . الخم، كان باب الناقب،، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

ق.بمه.عائثة حدبمج من ^١(، ٢٠٨رقم)الليل، صلاة باب الماقرين، صلاة كتاب لم: وم
٣(،١ رنم)* منها، المني بخروج الرأة عل الغل وجوب باب الحيض، كتاب لم: مأحرجه )٣( 

أمحهبمن.أنس حديث، من 



^قضاه1همهمصالإئماسبجضل ٤٨٨

يمندلمأ ئلمظة أوثراب طعام فيه وق أصج ؤإف 
انتدامهلأف والكماوة؛ المصاء معلنه هانتدام وهومحآثع المجر طالإ نإف 

ثنيغاؤغ لأف والمالجي؛ حاثي احتياوابن مغ ؤإل يلغ، ايكلع 
كالإيلاج.

هلعيق وما و1لجنإع، لأوتد1رك كماره؛ ولا عثه ممهاء لا ابو->مصت وهال 
بجم؛'لأ'ظقؤمىا'ل

إثمعليه ليس وأنه ة1ون'قه( حممي أبو إليه ذهب ما ريب بلا الصواب [ ١ ت 
المجر،طلع يم المجر، بمللع أن قل جامع له؛ ياح ٌا ٌُل هو ئارْ، ولا مضاء ولا 

الأمعليه إن مول! ء\كبمإ امرأته، ئرج من لكرم وأحرج نثع طلوعه حنن ومن 
والكفارة؟المضاء عله مول: الأقل أوعل والكفارة. والمما; 

المادونعل ثرب، وما فيه، مأذوئا فعلا فعل لأنه ثيء؛ عليه ليس أنه الصحيح! 
طلؤعقل جاعه ينهي حش يممدم لم لماذا يتأحر؟ لماذا قال: قال فإن بمضمون، فليس 

الوقت،ذلك ق إلا عليه لابملزأ وريا غز، وهو بذلك له أذف افه لأن نما: اشتر؟ 
الأحوال.من ذلك، أسه أوما سمر من قادما يكون أوريا 

أنبعد اسمث لو أما إثم، ولا كمارة ولا قفاء لا عليه ثيء لا أنه فالصحح: 
قحانع لأنه الكمارة؛ فتلزمه اليوم "قرمة سهلث،وأنه أيم أنه شلئج فلا المجر له بيرأ( 
المضاء.فلزمه الصوم يوم 

والثزب؟الأكل عن الإمساك يلزمه هل رمضاف مار ق جامع من قائل؛ قال فإن 
ء

ءا أ .أأا jjjJIUj؟
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لأكلليس لأنه لفظ؛ لا ئض، ولا لفظا لا الص بمثله فلا الأكل يطيه 
والثزب.الأكل من تحصل ما به تحصل لا لأنه شزلأ ولا ئزمح—ا، ولا 

الخوفإل يصل الذي الخ-نح هي الخائفةت حائةةاا داوى ارأو يقول! كيلك 
يفطرإنه رَمهاإدق! ا،لؤاف يقول بدوا؛، يداؤيه فصار بطنه انحزق ان إنمثلا، كاتهلن 

تحملما يه تحصل ولا قرب ولا باكل ليس هذا لأن يفطر؛ لا أنه والصحيح بذلك،. 
؛الأكلوالإزب.

مهطعن إنسان جوفه® يصل بإ بإدنه غثرْ طعنه أو نفته طعن ررأو وقوله! 
•يفطر إثه ! ^١٥الولف، يقول الخوف، إل الئآكبن فدحلت، البطن مع سخن 

والشزب.الأكل بمش ولا قربا ولا أكلا ليس لأنه يفطر؛ لا أنه والصحيح 
فلاقيا قال! لو له؟ أذف إذا يطعنه أن للعير تحوز هل يإدنه® غثرْ راطعته وقوله! 

يمنعهأن عليه نجب بل تحوز، فلا بطني• واطعن النآكئن هذه حذ حيرا" اممه —حزاك 
يمنعه؛أن عليه وجي، منعه عل قادر وهو ه نفيهلعن أن يريد رآ0 لو حش ذلك من 
يذكرونلآذ4إثه الممهاء لكن العموم، إئقاذ باب ومن المكر، إئكار باب من هذا لأن 

•تجوز ولا تجرم إيه لقالوا! ا-ل؛نايامت، ق هذه جاءت لو بحسبه باب كل ق المائل 
•فنعم المؤلف، كلام أما لا، الصحح لا؟ أو بذلك الفطر تجمل هل أنه عل الكلام لأكن 

أحدلأن أيما؛ يفطر فإنه دماغه® إل فوصل أدنه ل قطر ^ ١٠قوله! 
إلفوصل ادنه ل قطر فإذا الأممل، الخوف والعدة الأغل الخوف لكنه الخنفين، 

الأكلبنعش ولا قربا ولا أكلا ليي هذا لأن يفطر؛ لا أنه والصحيح يفطر، فإنه دماغه 
والئزب.الأكل تكان إل ولأصل والئزب، 



^قضاه1نينيصالإئماسبجحم؛ل ٥٠٢

لكنموصع أي من واصل بئل يطل أنه عل دو باشوط بطل إذا قوله:»لأئه 
إلووصل الرأس ل الذي ا-اءزح هي المأ٠ومةت أفطرا إليه يصل با مأمومة أوداوى 

فإنهالدميخ إل ووصل االأموْة داوى فإذا الرأس، جوف ق \ذو>خ' وأم الدميغ، أم 
إلفهولكلواصل إليه وصل فإ جوف، أنه الوثف ذكرْ الذي القياس عل ساء يفطر 

بذلك.يفطر لا أنه فالصواب بصحيح، ليس قياس وطا العلوة، 
اجوابل فيمال الأيف س الثعوط هوالثعوط؟ ما #أفطر؛الثعوطاا وقوله; 

وهوالفطر، به تحمل طريى أنه عل يدل ما النص ق ورد القعومحل أن أولا; هذا; عن 
صاح١ا١رأذ إلا الإنتئثاق ز اربائ بن لقيط حديث 

بهويتعدى اشدة إل يصل فإنه ثيء الأنف ص أيحل إذا الثعوءل أن ثانثأ; 
ان.الإن

وهوالعادة، به جزُت، العدة إل منه الطعام بإيصال الحادة جزت مما أنه ثالثا; 
معوالقياس الفارق، مع قياس عليه يراه ما فقياس المدة، إل يصل واضح مثذ 

به.عبرة لا الفارق 

سكتحميله الهسائم احذه لو لديعها للحرارة يوحذ الذي ما قاتل؛ قال فإن 

تفطر؟فهل أممل 

منالماء عليه يئب الماتم باب الصوم، كتاب داويت رأبو (، ٣٢)؛/ أحد الإمام أخرجه )١( 
الاستنشاقمبالغة كراهية ل جاء ما باب الصوم، كتاب والرمذىت (، ٢٣٦٦)رنم العطس، 

وابن)٧٨(، رنم الاستنشاق، ق المالغة باب الطهارة، كتاب ت والنساني (، ٧٨٨)رقم 
(٤٠ ٠ )٧ رنم والأستتثار، الاستنشاق ق البالغة باب الطهارة، كتاب ت ماجه 



U ر اسيام ئتاب  ub  ٥٠٣الممأرة( ومايوجب اسوم يصد

محيدبك لزنقد؛ الي لأف إل المحي ، pyانحز نإن 
وصولهق ثك ؤإل ئحاعته، ق أجزاؤه وكئئج حالقه، ق اللحل مزاوْ 

عليه.ثص يمهوه، لز طعمة محي ولز ودحؤ0، لكيل سّتوا لكونه 
اأثادهمؤ ما لأو صومه؛ يطل ثم ميأد أيحل أو نيئا أحيلا ق ررف د1ف 

لوركما وسحا البول يمج إء محنمحا، مثد ولا ا"محتي، إل لابجل 
فىزهث1ئا.

منه،^;^ ١١ينكى حارج مذ واصل لأمه أمحطر؛ أسنانه بتذ ما ابقع و1ؤ 
دايهاللسها١ا.

مقطرة،الاوم_، اغل عند اهة لأن مطر؛ الدم، قاعدة عل الخمنة فالخوامح_،ت 
مطر.لا أنما والصحيح 
أنهوالئحيح مطر، فإنه خلقه إل الفحل فوضل اكثخل إن الأيل: المألة ]١[ 

لينت،العين لأن وذللثج معي.ته؛ إل نزل ولو حلقه، إل وصل ولو باللممحل مطر لا 
تثدا.

ويسري اللحل أن مدر لو حتى نظر، فيه طذ. إنما ': )؟rC-'Mالمؤلم، وقول 
ئعتائالأ5لوافزب،يمحمحوقض:جلإلاشفإنهداضظا 

انالإئأن دوقوه بإ عليكم ينقص مال: يم والثرب،، الأكل بنعش ولا مربا ولا 
يدحلحلقه، ق طعمه نجد الخنفلل فقئ إذا فإنه معروف، والحنظل حنظل عل لووطئ 

لينثالرحل لأن يفطر؛ لا إنه يقولون• ذلك وْع الحلق، إل نجل حتى المسام مع 
معتادا.منميا لينت أيما والعين فيمال: معتادا، منمن،ا 



ص(ضاهانيهمصالإئماسبجينل

لكنعليه، ئي؛ ولا حلمه إل يصل ولوبا أن للصائم مجوز هذا وعل 
فإنيتفله، أن عليه بجب المم؛إنه إل الطعم ووصل بطعمه واحس حلقه إل وصل إذا 
،.iJJJL؛تفطراصار وابتلعه يفعل لم 

الطن،بلغة يمي دقيق كثافج الكئاف،، معدته ق أيحل اثا إنلوأن عندنا بقي 
كانإن ثفصيل، هذا ق لا؟ أو يفطر هل وهوصائم منظار معدته ق لوأيحل رامفلارااا 

وهوا1عده يباشر سوف الدواء هذا لأن يفطر؛ فإنه مروره لثهيل المنظارأدؤية ذا هل 
تخرج،سوف النظار هذا لأن يفطر؛ لا فإنه ثيء فيه يآكن لم ؤإن المم، من يحل قد 
فإيفُؤر فإنه حروا ابناي لو اّؤرز؟ وبغ( بينه الفرق ما يمال؛ ولثلأ المعدة؛ ل يبقى لن 

فيها.يبمى فلا الممدة من تخرج سوف هذا أن المرق ت مول يينهإ؟ المرق 

ؤيوحررمضال ق للماتم استعإله تخون فلا مقطرا صار ثيء صحبه ما فمش 
الشئلألأمُابمع.

تيعني اللسان؛ طريق عن أو الخلال طريق عن سواء أسنانه بين ما ا؛تي ؤإذا 
ابتلعلأنه يفطر؛ فإنه الخلال طريق أوعن وابتلعه اسنانه بين ما ؟نرج أن بلسانه حاول 
الأنتانبين U ابتلاع شألة ق هنا شالة الفثهاء ذكر لكن قليلا، كان ولو طعانا 
ابتلعهبلسانه احزحه ؤإن الصيام غر ق حتى سلعه فلا بالخلال أحزحه إذا قالواث 

إذايبتلحه لا أن والأول وهذا، هذا بين التفريق وجه ل يطهر ولا '، صاجاُ بجن لم إذا 
ابتلعلؤ الإنسان أن ثعلم هنا ومن الأسنان، بأومحاخ يلوُن، قد يكون أن تخشى كان 

٢(. ٤٣والإثناع)٢! (، ٣٣٢الإنصاف)A/ نثلر: اا 



 Lu؛S(السإمuU  اضداسوم• )٥٠٥و،ايوماالممأرة

ؤإنأكلا يمي لأنه ثر؛ يثيء أنه مع وقووه انقص الإبل ■قم من أننانه بتن ما 
ثرا.يكان 

امحأ؟فإ اضق:خوتا ؤإن قائل: قال فان 
للأنه نجوز؛ فلا جوفه إل مل كان إن فإنه بخووا امشثق إذا فالخوابت 

ليسلأنه لايفطر؛ فإنه طيتا وثم طيتا امحتئقق لؤ ولهذا أجزاء؛ لأنه الثزب؛ معنى 
الخنف.ق وJدحل يتصاعد أجزاء له 

قؤادقلأصمُاوٍئ ذكرئ ام ١^ إل نظرنا لو ١^ نالة ي مل: وإن 
انالإئلأن قرانا؛ ولا طعاما ليس والتخور وثهوثه<ا وقزابه طعامه لاهلمغ وهوأنه 

الثخور؟أوإ إذا أويروى أويثبع يتعدى لا 

أوحزنهحماة اثلح لوأنه ولهذا نافعا؛ ثرابا يكون أن بقرط ليس فالخواب؛ 
الخرزةالإنسان بي لو الجسم به يشر لا ولوكان ئيء أي ادحلت فإذا يفطر، فإنه 

.مفطناصار ص، كإ نجّج إطلاعا مع فيها ليس ارالسحةاا 

الربوللمريض؟بحاخ استخدام حكم ما قتل• يإن 

إنقالوا: لكن يمضحة، مضح الممس بضيق يصاب الناس بعض فالخوابا: 
دارس قتوى صدرت، وقد فمط. الوانية الماوات يفح ؤإنإ اشدة، إل ثمل لا هذه 

مدحلكبتولأت، أظنه قيء هناك لكن به، نفتي الذتمر وهو نفطر، لا أما الإهتاء 
ويستعمله،يفطر فإنه مريصا، ان الإئكان إذا إلا يستعمل لا وهدا الجوذإ نر الثخار 



سقضاه1همهمصالإئماسبجءتيل

محل

الهريق،ومحاو الدمحق، وعزبلؤ ريقه، لكيلاع منه التحرر محن لا وما 
ولامحث يدحل لا منه اشمز لأف بمطئ٥؛ لا حلمة، ثدحل والدبابة 

محاشُشابمسال

عبمعه.1^؛ ثن مآ أسته نعدته، يمطز؛لأثهيصلين \ونإكئوب ثم j^؛، نإل؛ع 
^صص'ولإصاشثو%و

مص أطتم لارض كان ؛ jbريل، م تئهِ اوض عدازوال رض كان نان 
*مسكيثا يوم 

وجه؟أي من المرمة المسألة هذه مثل عل الأحاديث دلالة لكن هيل: ؤإن 
يئزؤلليس ثتثع لا مي لكنها ثرابا، أو طعاما يشو فهده العموم، فالخوااسات 

العلوكمثل غذاء لها ليس التي الأشياء يبير أن ان للإئنجوز فثول،• محإلأ يني أن 
وغثرها,

مصالْلو أما يضر، لا فهدا الإنسان يقصده ولم منه اشمز يمكن لا الذي آ ١ ] 
الدقيقمثلا ايا إنأن فلو يفطر، فانه جوفه إل ووصل أمه من يحل إذا فينظر 

هذهإدخال يعمي لأنه يفطر فانه جوفه إل وصل حتى عمدا يتتثقه وجعل 
كانلأبمناشثزمه٢نهلأبج.إذا أثا 

•حمعهريقه هذا بل الخارج، من شيئا يدخل لم لأنه يفطره؛ لا أنه الصحح ]٢[ 
لوأنهولذلك الظاهر؛ محم حكمه ١^؛ لأن الظاهر؛ حكم له المم كان ؤإن وابمه، 



uUS  (باب اميام U ومايوجب اسوم يصد )٥٠٧اتممأرة

ووايت1نتهميها النحامه اتتاي ؤإن 
1تجامة.محبج؛لآبجائنيام،

أمنةالمم، ق مغثادة وهئ حاوج، مذ ثصل لا لأما مطؤ؛ لا ؤاكات4ت 

قلأنه العنل؛ وق الئصوء ق ائضمضة تجب ولهدا بمرْ؛ لا فإنه يالماء ممضمص 
الظاهر.حكم 

منهي بل حارج، من ليحل لم لأتما بملر:يا؛ لا أنه الصحح اشامة ا ١ ت 
نمسوقد تقدرة، م لأتما ممه؛ إل وصلته إذا الئخامة سلر أن تحوز لا ولكن البدن، 
وامتهجانما،لأستمذارها حرام؛ الثم إل وصلت، إذا النخامة بلع أن عل نييهاست المقهاء 

هلأنما عل الكلام ولكن نجرم• إنه ت مول فلدللئ، اشدة؛ ما ُتأدر أمراصا تحمل وربجا 
مطر.لا أما الصحح لا؟ أو مطر 

إلالخياشيم من تزل ام النخامة فأثا الثم، إل تصل الخي النخامة ق وهدا 
إلليحل فلم الظاهر، حكم ل ثيء إل مل لم لأتما واحدا؛ فولا مطر لا فهده الحلق 
الونرسينبعض معله وما '، اأدهس،ُمن اثشهور عل حتى مطر فلا حايج من الدن 
محاولحعل حلقه إل حياتيمه من بالنخامة أحز إذا أنمهم عل يشددون الدين 

التشديدبابه من هذا إن وثانيات يصزك. لا هدا إن أولأت غلط، لهدا إحراجها 
عنه.مل مما بالهبادة والتنطع والتشديد بالعبادة، والتتل 

(.٢٣٤(،والروضالرع)١/ ٣٢٥)A/ انظر::١( 



صضاه1نيهمصالإئماسبجضل ٥٠٨

منبمة لأنه |هطز؛ عي ينق يغ 1ن ابمة، ئأ ئمه من ينمه أحزج زنن 
ا.ماءا لوبالإ ما أفته فيه، عتو 

بممقلا لاك ينبن؛ لب ينمه وبلع أذحك م فيه من دز۶تا |حزج زنن 
ؤالتثوكالصمفه بعد ينقه Jايلأع ينطز لا نلدلك علته، كال الذي البلل ايلاغ 

أ.إءاسمل م إحن١^^١^ زلا مداوطس،، 

لأنهيفطر؛ فهذا فابتلعه عاد ثم إل ١^^٠٠ أحرج إذا صحح، هذا ا ١ ل 
الثمإل ثانية مثْ أءاد0 ثم سوك، أن بعد السواك أحرج لو وكلللث، الثم، من انمصل 

يفطر•فإنه الريق وبلع ممه ي امتصه ثم ريق وفيه 
ايتلاعيتحمق لا لأنه يفطر؛ لم يقه وبلع أيحله تم فيه من درمحا أحزج تن [ ٢ ] 

ثمأحرجه ثم درحا فيه ل وصع ان إنهذا القصة، من القوي هي والدرهم الثلل، 
فيهيكون ربإ الدرهم لثتظيفا الناس بعض يستعمله ربعا وهذا ثانيه، مرة ممه ق اعادْ 
الدرثمأحرج الرجل فهذا يتنظفا، أن أجل من بلسانه ونحزكه ثمه ق فثدحاله ومخ 
يتمنلا الولفح- قال -ك،ا لأنه يفطر؛ لا فهذا ثانية، فادحله ونح فيه زال ما أنه فوجد 

أنيلرمه لا فإنه ممصمص لو الرجل أن يا ابوف، إل يحل ١^^، من ثيء انفصال 
يكلف،فلا الماء ومحجث، ثومحات إذا ت مول بل الزموسن، بعض معلمه ك،ا ينقه ينفل 

يمثإفلا فانه فملث، ق الماء بهلعم لوأ-صنت، حتى بعدها ثئسلثؤ 
يتكلفونلا أمم الصالح والسلم، ){هقيؤ الصحابة هذي ظاهر هو وهذا 

اممه.دين ل يتنطعون ولا 

والشوكالضثضة بعد يمه بابتلاع لايقبر ارولدلاائ، ز؛وئ\أ!ئ4.' \,فئل مول 



U اميا،ا)كتاب  uU  ٥٠٩الكفارة( ومايوجب يضئاسوم

ق\}>و؛ لأف أئطز؛ ئازدوده، شء، أو محنز إليه حرخ أو دما، هممه نال ولن 
بممةيناضأظز،ئِلأمحاال

لأنهيصزه؛ لا فإنه طنم له يكون ألا بئرمحل الإطب بالعود التسوك الرطب* بالعود 
الئواكمن انثصالت الؤطوبه هذه أن الإنسان يتحمق لا حائا ليس رطبا كان ؤإن 

جزءاأن ثتحمق لأننا يفطر؛ فإنه الطعم وائلح طعم له لوكان أما جوفه، ق ويحك 
جوفه.ل لحل منه 

رطبوهو لسانه أحرج إنسان إعايته* ثم لسانه بإحراج رردلأ ){ئإس يقول 
يفطر؟لا لاذا رد0 نم ئمأحزجه لسانه عل ريقه خ أنه ول؛هرص تمأعائم، الريق، عليه 
محله،قاري فهدا أعاده ثم شفتيه ين ما إل ريقه أحرج الذي بخلاف ينفصل، لم لأنه 

مفطزا.فتكون حارج من ولحل 

ثكونالناس لبعض محصل وهذا دما* يمه مال ®إذا يقول! السألة هذه ق [ ١ ت 
الدملأن سلعه؛ فلا حصل إذا لهدا ثنيه أن نجب، فهنا الدم حرج ئوك إذا رديته لخته 

يأتينا، نوف~فإنه بالخكم عالي وأنت، بلعته فإن معتادا، ليس المم، من تنرج تحا ليس 
تفطر.فإنك العلمس، المفهلرات شروط من أنه اممه شاء إن 

فولهلعموم صائم؛ غير ولوكان لا، الدم؟ هدا الإنسان يشر أن نجوز هل ولكن 
شءأو قلش إليه حنج ح أيما وكدللثؤ [، V:_l]ه وأذم أييثه عوقأ ؤ-رنق ؛*١^ 

منهفختج محثأ إنسان مثلا التجشؤ، عند المعدة من مجرج ما الفلس* أفْوُ فازدرده 
والملمالثم، إل وصل القلس هذا لأن يفطر؛ فإنه ابتلعه يم الثم، ملء دون وهوما نلس 

بذللئ،.فتقطر ا:إمفإ إل عاد ثم الظاهر، م حمق 



سقضاه1ششصاسمماستيضل ٥١٠

شءمنه حرج ان إنفمثلا أكثز، أو المم ملء لكن ما والقيء القيء، وكيلك 
يفطر؛فإنه ابتلعه ملر ما يم بعضه، أو فيها ما حزج حتى العدة باضطراب أحز 1ني•' 
وهوااذلاهر، حكم ق لكن ما إل حرج أوالشراب الطعام هذا أن ظاهر ذلك، ووجه 
مفطتا.فكان العدة إل عاد ثم ١^^، 

إلفلا® ؤإلأ أفهلر النجس من ئيء ومعه  ٠٥^؛ابثي ثم أحزجه اءؤإن قوله؛ 
لكنفإن ريقه ابثي ثم أوالدم القلس أو الميء هدا أحرج يمي،' ازدردْ، ضد أحرجه 

وهذايفطر، لا فإنه ثيء به ؤنتلهل لم ؤإن أفتلر الدم أو الملء أو القلس من ثيء معه 
واضح.

تجس،وقله وقسه الاذمل دم أن عل يدو ادجس<< ررمن وقول، 
حرجما إلا الآذمي دم ثجامة عل دليل هناك وليس العل،اء، ؛؛ن ، خلاففيها وهذه 

المعلومومن الملء، ثجامة عل أيصا دليل هناك وليس الدبر- أو -المثل السيل من 
يطهيرْ،نمل عل الدواعي سوامر مما لكان ثجتا ولولكن الماس، ْع ؟كثر الملء أن 

الشيعن يرد ولم أمهامم أيدي ين يتمرون الصغار الأطفال، أن أيصا العلوم ومن 
عنوساكوته حكمه، وبس بثنله أنر التول، ل،كن مئه، بثنل أمر أنه قإهائ"ةؤقلأم 

ؤس.ييص'أنه عل دلل، ع المتم، 
ينجسفلا الطهارة الأفياء ق الأصل أن عندنا: العامة القاعدة أن العلوم ومن 

العبادات؛إلا بدليل إلا منها ثيء محرم فلا الخل الأشياء 3، والأصل بدليل، إلا منها ثيء 
أعلم.واف مشروعية، بدليل إلا والع الحظر فيها فالأصل 



U ر ةت1وااسيام  ub  ١٠اسوم يفسدj  ٠١١الكفارة( يوجب

محل

ئريرْأبو روى ة عليه؛ ثيء محلا الضء درعه ومذ أمحطز، عمدا انقاء رمن 
ءطواقذض«ررئنذزصأوالني.ئال:

حسن.حدسا 

ؤالأحجوم«الحاجم ررأمحطر البي يقلي أمطر؛ أواحتجم حجم نإف 
أوصبن وسداد يوباف حديث أحمدت وئاو منا. عثر احد اللمي. ض رواْ 

صحيحازا

 [ ١ t الأول:الفطر؛ كا تحصل مما ششن المؤلف فه ذكر النخل هدا
الحجامة.والثازت وهومعروف. العيء 

سين:بمإفهإف.مافأثا 
غإلبما وهو الأول أما يفطر. فإنه طلب وما الإنسان، احتيار شر لأنه يفطر؛ لا فإنه 
منااش يكلف ولا يردم، ولم تخرم لم اف الإنوهوأن ظاهرة، فعلته يفطر، لا فإنه 

إلأونعها.

فلحقهالطعام من معدته حلت، فقاء الملء طلج، إذا أنه فوجهه الثاق وأما 
أنتعال اش رحمة من فكان بمشمة، إلا صومه يكمل أن يتهلح لا فد الن.ى الصعق، 

الاستقاء،حرم واجبا الصوم كان إن محلنا؛ مقطرا كان ؤإذا مفطزا، عمدا الصء جعل 
فتىبذللئ،أنصحته. عل واشتباحفاظا كل له: ومحننا الاستقاء، حاز ملأ ؤإنكان 

والقياس.الطر وجه هو بالسء الفهلر 



صقضادئييهعالإئماسبجءنبو ٥١٢

احتجم،أو باحيارْ ممون سوف فأنه الإنسان حجم إذا فنقول! الحجامة! وأما 
قسمك،ا الرمحول. يقسمها لم ولهدا باحتياره؛ أيصا فكون تحجمه من طلب أي! 

وغرم،أحمد الإمام صححه والحديث ُ واآححوما،ُ الحاجم لاهؤ قال! بل الشء، 
الئي.ررأف ُجلبممحأت عباس ابن حديث وق صحيح، وجه عل له معارص ولا 

ء

صححا.معارصا فليس للعثإء، كلام وفيه وهوصائم® واحتجم وهومحرم، احتجم 
جاءتالتي الحميدة والغاية للحكمة متاسته فظبو الحجوم فهلر أما وئقول! 

ؤيرهقالبدن، يضعف هدا أن ومعلوم كثيث، دم منه سترق الحجوم لأن الشريعة؛ حا 
احتجامهكان إن ثقول! وحثي أفطر، احتجم من أن بعباده الله رحمة فمن البدن، 

صرورةلغر كان ؤإن وافزب. كو الأف له! ونقول والقل المرض ل حاز لصرورة 
احتجم،:قض•' أن وأراد ممملأ كان لمذ ونقول القل، j وجاز المزض ل حزم 

تمامامتامحبا هدا فكان قوثه للبدن تعيد أن أجل من أفطزت لاثاك واشزب؛ كل وكن 
للحكمة.

العلم!أهل بعص قال ذم، منه تحزج لم الحاجم الحاجم؟ ق الحكمة هي ما من 
المح،وعل وءلا•ءه سمعا وقلنا! الحاجم®، ؛اهؤ قال! س البي لش ثعبدي، هدا إن 

لكنتاولاثدري، افه، حكم حمح تدرك أن من أقصر فعقولنا الحكمة؟ ما أما والرأس• 
يدلك.فه ثتعد 

رممبمجم، الصائم ل باب الصوم، كتاب داود؛ وأبو (، ١٢٢)إ/أ-حيد الإمام أحرحه )١( 
لحاء ما باب الميام، كتاب ماجه: وابن (، ٣١٢٧)رقم اممرى j والمائي (، ٢٣٦٩)

هكيتن•أوس بن محياي حديث من (، ١  ٦٨رنم)١ الحجامة!اكياتم، 
١(. ٩٣٨رقم)للمائم، والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 



٥١٣الممارة( رمايوجب اسوم يفد ما باب ر اسام كتاب 

الطريقةحب الحاجم أن الحكمة لآمهاددق1 ٠ بع1هر ابن الإسلام شيخ وقال 
وعند-٦١، تججم الي القارورة يمص أن يد لا ءقوآدقلأْؤئيم اوسول عهد ق اشروفة 

يعميلكن بدخوله، يشعر أن غثر من الإنسان دم من ثيء إليه بمعد أن بد لا المص 
معدتهإل وصل ؤإذا الدم، من شيئا ه نفمحدب أن بل لا أنه وهويعرف يمص أن 

يفطر.فإنه الدم أوضر الدم من ثيء 

طاعةفالعلة تقيمه مالعثة ثكن لم ؤإن فداك، متقيمه العثة هده كانت فإن 
لثمكؤ0 أى زا >أمح؛بمومح آثه ص إدا ممحيتق ه لمحن ؤمحبما٤َن تعالت قال ورسوله؛ افب 

رسولهنال ؤإذا سيئا ربتا قال إذا مربوبون هميد ويحن لالأحزاب؛ا"'أ[، ه أميهم ثن آل؛ر؛ 
وطاعة.سمعا قلنات سيئا 

لأنهحكمته؛ يعقل بإ _Jo من أ؛،لح حكث يعقل لا بإ الإنسان معتد يكون ربإ 
حكمته،يعقل كان إذا والعمل .ئع الث.، ^Jiiالتحثد عل حمله حكمته يعقل بإ ثعثد إذا 

يتعئدلا معناه يعقل لا بإ طه يتعبد لأنه للمقؤع؛ وذلا انقيادا أسد صار بمقل لا كان ؤإذا 
والطاعة.الشع لترد إلا 

الحجامة.والئاق ثتمد، أن بد لا عمدا السء وهما يفطر؛ تما ثوعان هدان إدف 

وهليمسكها؟ أن عليه فهل معدته— —أي! كا.ه هاجت، إذا الناس! بحص يأل ولكن 
يتقيء؟أن الإنسان وتحثا المعدة وتحج مج حيايا ا لأنه يشح؛ حتى يسمميء أن له 

إذاهاجتأوثقول! فرصا؟ ص_ومالث، كان ويردهاإذا ممسكها أن يلزمك فهلئقول! 

(.٢٥٧/٢٥)١(مح٠وعاكاوى)



^قضاه1نينيه4اسمماستيءئبل ٥١٤

ثكلا صرر هناك كان إذا الخواب! عليك؟ صزرا لاكون حتى فاممشنرجما وماجت 
سحرجهالا مول! فهتا صرر فيه ما كان إذا ولكن وأفطر. اشحرجها Jةولت أثا 

ستخرجها.فلا مكنت ؤإن فدمها، ء1لبئاك، إن ثردها، ولا 

القياسحلاف، عل فول والحجامة بالشء بالإفطار القول العلعاءث يعص وقال 
ض،يأنالئصوءِمما>جلأِتمادخل.

يحل؛مما لا ■مج مما فالوصوء المواعل.؟! هذه حاءُنتؤ أين فمن اف؛ سبحان 
يتلبا القز نالوا: وسا داخل، الإيل لم لأن الإيل؛ هم النضُ. لئلاثقض 

والقيء.يالحجامة الصوم يبطل لئلا حرج؛ بإ لا 
هذهبمثل ورموله اطه قول، نعارض أن يمكن لا إئنا عنكم، اطه عفا فنقول! 

منأو الثنة؟ من أو الكتاب؟ أمن القواعد؟  ٥Jهاأحد.تم أين وس العليلة، التحليلات 
أوحارحا،داخلا كان مواء ناقصا الثرع جعله بإ الوصوء مص هذا؟ قال من ؟ ^•؛٥١٤

معدأن أما الصواب، هذا حارحا، أم داحلأ مواء ^١ ٥٠الشاؤع جعله بإ والإفهلار 
بصحيح؟ليس هدا السائل، أكثر ق طند لإل إلا لها ليس قواعد 

أنبد لا الثنة جاءت، إذا لكن يحل، ما لا خرج إذا ينقض ما أكثر أن صحيح 
يفطر.ذالثs مع لكن حرج مما لا يحل مما الأكثر أن الفطر مسالة ق وكذللئ، -با، ثقول 

خزج،مما وهو يفطر لا؟ فامزآيفطرأم امتش لو ثقولون ما لهم: يقول ئم 
قولهق وجدت، إلا والثنة الكتاب عارض لإنسان يمكن لا أنه حال كل عل الهم 

براّهويقث التي والحكم بالعلل الفص ئم الخالفه، خلل أول، خللا، 



٥١٥اهفارة( يوجب  ١٠jاسوم مايفد باب اسيام) كتاب 

حجممن وأن يفطر، فلا اشء غله ومن أفطر، عمدا استقاء من أن فالصحيح 
يفطر.فانه أواحتجم 

جدامفيدة الصيام حقيقة اسمها صغبمرة رسالة له الإسلام شخ فائدْت 
اض.ثاء إن اسمدئم إليها لورجعتم العلم لطالب 

هوكالحجامة؟فهل بالدم الصائم لإع إذا قائل• قال فإن 
فهلوهوصائم بدمه الإنسان لمع إذا يقول• جيد، موال ا هن• احست، فثول؛ 

هوكالحجوم؟

فإنهالبدن به يضعف بحيث الحجامة دم بقدر كثير منه أحد إذا نعم، الجواب• 
كانإذا إلا منه سحه يادن أن يجوز لا فإنه واجبا الصوم كان إذا دقولت وحتنئد يفطر، 
فالأمرثملا كان إذا أما وافطز، منالث، يسحب أن بأس لا لقول؛ فحينتد مضع؛لنا الثان 

الاليل.إل وينتظر منه يسحب لا فإنه مضطر غير الثال كان ؤإذا وامع، 

الدم؟اودييسحب للطيب بالنسبة قيل•' ؤإن 

الراجحبل يفطر، كالحاحم الدم سحب الذي الطيب إة ثقول؛ لا فالحوابت 
الحجامةبغير الدم إحراج إن يقولون! فلامم يفطر؛ فإنه المذهب عل أما يفطر، لا ايه 
أنينون لأتم يفطر؛ لا فإنه ايجامة دم من أكثر الإنسان لوأحرج حش يقعن لا 

الص.به جاء ما عل فمتصر ثعثدية، المسالة 

الحاجمحتى يمول•' القاعدة بملرد الإسلام فسخ الإسلام سخ وأي عل وأما 
الطيب.كل~لاكا يفطر، لا فإنه مص بدون بالة لوحجم 



^قضاه1ييصاسمماسبجءاابل ٥١٦

يالخجامة؟للصحاة ه اض ثرحيص حديث ق زاكم ما نل: ؤإن 
الخديثهدا وحنق هدا، عل يدل لا فيها أذل أنه تعيد ش حديث فالحواب! 

منه.أصح اوس بن شداد حديث لأن صعيما؛ يمون 
ففيهاالإسلام لثغ الصيام حقيقة الة وّعل القاوئ أحيل فانا حال كل عل 

غرها٠ق محدوتها لا خمة هوائي 

العائم؟عل حكمها ما ولكن ئفطر الحجامة أن عزفنا قيل! ؤإن 
الدمييج أحيائا ت يعني إلا!L^^، المزص الصائم عل محزمة فالحواب: 

تحتحم.أن عليه بأس لا فحينئد علنه، يغمى حتى بالإنسان 
مباثرْأو ثقبيل عن ولوحصل الصائم، به يفطر لا الإمداء أن لنا مبق مسألة؛ 

فهدابدليل• إلا ينمص لا بدليل بت ما أن والقاءدةت الدليل، لعدم ذلك؛ نحو أو 
أنلما وسبق بدليل، إلا نفسدْ أن يمكن فلا الئريحة بمقتغى يعني! صائم؛ الرجل 
الدليلوذكرنا ٠، الأربعةُ واللام_ا الأمة حمهور قول هو كإ الصائم به يفطر الإمناء 

ذليلثن*من مرتجة وأما حمية دلالته وأن 

والمهقي(، ١٩٦٧رقم)صحٍحه ق حزبمة وابن (، ٣٢٢٨ريم)الكثرى ق المائي أحرجم )١( 

رقمبمتجم، الصائم ل باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١٢٢)(/أحمد الإمام أحرجه )٢( 
قجاء ما باب الصيام، كاب : o-uوابن (، ٣١٢٧)رنم اممرى ق والمائي (، ٢٣٦٩)

أدسبن ثل-اد حديث س (، ١  ٦٨رقم)١ للماتم، الحجامة 
(،والوادروالزيادات،)٩٤A(،وبداتعالضائع)A ٤٣•شرحمحتمراممحاوى)٢; )٣(انفلر: 

١(. ٢٨والخي)٣; (، ١ ب0 والهداة (، ١٣٢ والجموع)٨ (، ٤ ٤ اسب)٤; ومائة (، ٤٩



٥١٧اصارة( ومايوجب ضداسوم U رباب اسيام هاب 

قفل

لمسأو م، أو المنج، يوف فيإ باثر مإف للأبة• المباثزْ؛ علميه ومحرم 
ماوت)؛.ق' عئز عذ روي مند؛ لز سزل لب نإل ئو°ثث. هتي ، هأنزو 

ءرأزأثياوت صائم• وأنا ملت عظء1، أمرا الين؛ صنعت ١^ ننول يا هنئات ١١
أبوداود•رواه راهمه؟ا، هال! بأس. لا هلئ; صائم؟® واسث، اناء من ممصتفث لؤ 

؟كنلم إدا والمفمم1 الشهوة، مقدمات من لكويأ بالصمشة؛ المثه ثب 
^ملابج،كدلأث،افلهلاا.

الأيئ،والدليل للأية،\م ١^ عله ي ؛:فول: jLiiهازم ]١[ 
ماوآ.ثعوأ بمثثوس ؤةل؛ى تعالت اف يقول الماثرة، محريم عر تدل الأيه هل فنيفث 

سمسا[إلمالآة،تكنالامة
قالماشرة ذكر تواصح كل للجاع إلا تكون لا ل اض واثلأنسة 
ذكعل يدل ك،ا جامعوهن، أي: ه؛ ؤثثئوس فقوله: للجءاع، المران ل والملامسة 

قال.ما عل الأية ق دلل فلا هذا وعل ا-بمءاع، أنه الأية زول نب 
وهذامحرك، لا ولمن ثهوته محرك لمن حرام المتاثرة أن لآمهآ؛ئئ كلامه ظاهر يم 

صثعته^• للسؤب هقفهقتئ قال حيث، عمر حديث، عليه ويدل بصحح، ليس أيصا 
ملت،إ® صائم؟ وأنت، لوكصمصت، أرأيت، ١١قال: صائم• وآنا ملت، عفليثا؛ ^١ اليوم 

بمعزت^٠ ١٠أومول: ٠:^؟ مطر غتلك الذي ما يمي• '، اردمه؟*رقال؛ باس• ملأ 
القوال.عن كم، 

(.٢٣٨٥)رقم للصائم، القبلة باب الصوم، كتاب داويت وأبو ٢(، ١ / ا ) أحمد الإمام أحرجه ( ١ ) 



^قضاهاششصاسمماسبجحنبو ٥١٨

م'ظصئرلأثتةثغضنيانيا"ا.

 ،Iفإنهالإنسان كفبممص لو كإ يه بأس لا ذلك أن الرمول ؛؟؛
فأثازالصائم ملة عن ثئو الس. إن يم يفطر، لا فإنه مل لو كذلك، يفطر، لا 
مىمدم ما لك اممه غمز أيت، اممه، رمول يا ت فقيل يقبل، كان ايه وبيث سلمه، أم إل 

أوك4ةنحؤها.وأمماتمق«را؛ هكملأمم4ِ قال: ؛أقن. زم، ذنبم، 
ولوأمدىحتى شهوة كان ؤإن حتى للصائم المبلة جواز عل دليل فهدا 

قدالشانم، مثإ ولا والإنسان العباد، عل ومع تعال افه لأن الصحح؛ القول( عل 
عرفإدا لكن بأهله، يستمع السمي غروب إل المجر ًللوع من يبقى أن يسهلح لا 

لأنالتقبيل؛ اترك دقول(ت فهنا لأهله المحثة ومديد الإنزال، مرع أنه ه ثفس الإنسان 
الوجه،هذا عل أحد كل ليس ولكن زينة، وميله وهي الصوم، إفساد إل عرضة هذا 

لأهله،الحثة مديد ليس أو الشهوة، قوي أو الإنزال سريع ليس الناس س كنثر 
بئرعة.الإنزال تحفل فلا 

ذلك،ودليل سهوه؛ أوبغثر بشهوة كانت، مواء حلال الملة أن إلي( فالصواب 

ءلاهربل لا؟ أم بشهوة ذلك فعلت، أنت، هل نجيبمنئ! صر يسفصل لم . الّمح، أن 
٠هوة «ح،)كاراتها عفلعإ ا م، صتععمر، حديعص، 

المفطرايت،س اختياره بغر للصائم تحصل ما بأن ؤ?وئ\ذئ4 الولف أفاد [ ١ ] 
حشعليه قيء فلا صائم وهونائم الإنسان احثم فلو وهوكذللث،، الصوم، يفسد لا 

شهوته،نحرك لم من عل محرمة لستا الصوم ق القبلة أن يان باب الصيام، كاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
خ.بمنن.سلمة أي بن عمر حدين، من (، ١١٠)٨ رقم 



٥١٩الممارة( و*ايوجب ضداسوم U اب ر السLم 

مفيم\يوَص
^ةوللاشون؛لأمحلأبج•ه م1تالإنزالباش. 

أقطز؛مح1ُزل سده انتئش ؤإن }ويل1أ. بمطر؛ لم الفكر أرو نإو عنة. \ذئةإو 
ووضقامة،كمح.

J1 ٣١ص ئ1ث لحئ لأنة وس  ٣١كد و نثناءٌ 
ائِفيظ1هر

ص؛لأأثميامةلا؛.

احتلممم الخال، هذْ عل ونام يكره وانتثر ا"بم،إع ق بمكر مكثر عل نام أنه فرض لو 
لذلك.٤تاتا ليس ام إنزال ح؛ن لأنه مطر؛ لا فإنه 

سواءصومه فتي وهو_J؛j(؛ فعل عن أنزل إذا أنه الخمل! هده حلاصة [ ١ ] 
فانهفنل؛ بغثر أنزل ؤإذا ذلك، أشنه ما أو الأرض عل بتدحزجه أو سده الفعل كان 

أنزلؤإذا منه، فعل لا لأنه يفتد لا فانه فيزل بمكر أن مثل; صومه، يفئد لا 
فإنهالنظر بكرار كان ؤإن يفطر، لا فإنه يصره وصزف، واحده بظره كان فإن بنظر 

الإشاء،،بهفإنهلأبمرخلأف٢^^١أذى بفظر، 
ماأو صم أو يثقسل روجته لوبائر اف الإنوأن مهللثا، بائيي يفطر لا أنه والصحيح 

ذلك،.عل الدليل وجود لعدم يفطر؛ لا فإنه مدتا فانزل ذلك،، أشته 

دليلهناك ليس لأنه ،؛ J_jولوكان حتى به يفطر لا أيصا والي بمال• أن بقي 
فيسيللكن المسالة، هده ق واصح دليل هناك هوليس ^؛، JUفثقال: ذلالiؤ؟ عل 



^قضاهاممه4الإئمأسنيءل؛ل

محل

مال:أنة ه اى عن أنو_؛ ووى ة بموة؛ لإ نامثا هدا مذ يعل وما 
عاثؤ,متفق وتماْاا افه أطعمه مإيإ صومه، مئسم ياميا أوثرب أحد'كم أكل ررإدا 
والشزد_،،الأكل عق كص دعالاا الله ورمه هوررى يإيقا يمطر ررملأ لمظ: وِفي 

وبماءنا2ئذمناةال

مذوثهوثه وثزاثه طعامه رك ®إيه المدمي؛ الخديث ق تا3قؤناق بثوله ذلك عل 
قالوا:صدقه((. أحدثم مبمع ااؤِل ه؛ النص قول بدليل نهوه؛ والمتذ '، أحل*ار

قوصعها لو لآ\و\وتب قال؛ أحث؟ فيها له ويمون ثهويه احديا ١؛^؛؛، اللب، رمول يا 
الذيأن ونعلوم أخث«لأ*، له ثان خلال ل وصنها إذا مكدِلك، وزن؟ عثه محاذ خزام 

يوصع'ءوالي•
المىإنزال أن عل يدل ما بعض إل بعص-هعا صم إذا مله والدي الخدث هدا ففي 

إذاكانمنسلهفإنهبملر.

الذيالمى بذلك فمراده مارا" فانرل ثلأ جا؛غ ررفإذ المؤلف قول وأما 
يجامعوبإ لكن مدم، ما فعل حديد بفعل مارا أنرل إذا وأما الأول، ايملع من كان 
المجر.طلؤع بعد عمج ثيء يمي ثم حروجه، يتكامل لا لآض المى، وعرج اف الإن

عامدليل ولدينا عليه، ثيء فلا مفوانامتا فعل من أن ل خاص دليل هذا ا ١ ت 
;ه.بمنن.هريرة أي حديث رةم)؛؟حا(،س الصوم، ضل باب الصوم، كتاب ت البخاري أخرحه ( ١ ) 

رقمالعروق،، من نؤع كل عل يع الصدقة امم أن بيان باب الزكاة، كتاب مسلم؛ أخرجه )٢( 
خ.ءثن.الغفاري ذر أف حديث، من (، ١ ٠ ٠ )٦ 



٥٢١الممارة( يوجب وما اسوم يصد u باب ر اميام كتاب 

افهفقال [، ٢٨٦]اJقرة:لقثآةه أؤ مجنا إن دوا■ءنذا لا ثازقومالأ قوله وهو 
وهىعظيمة؛ فائدة منه يوحد ٠، وتماْااا اف أطعمه ارإي،ا وقال فعلت. قد تعال؛ 

ءَةقل•اض عند من ذلك إنا ولوفعله إله، فغله بماف لا المامي أن 
يدكر0لم واحد عليه بقي ذُقنناْاا ما ائز علته وقسنا ١١\,إؤةل وتقول 
ا-يءإعأن الصحح القول ولكن فته، ا،لولف قول اف~ شاء —إن وساتيتا وهوا"بم،اع، 

لعمومعليه؛ ولاكمارة عليه قفاء لا فانه ناسا روجته لوحانع اف الأنوأن كعتره، 
عندهمليس الاس فص أكؤ، لأنه والئزب؛ الأكل ه المن خص ئن،ا الأدلأ، 

والثزب.الأكل هو لدحم يكون ما فاكثر زوجات عندهم ومن روحات، 
فإنهزوجته وحاغ نمي الإنسان أن فلو ؤإلأ الغالما، لأنه فتخصيصه 

نادر؛ا"بمءاع ل الميان لأن والمضاء؛ الكمارة عليه بل يعضهم! وقال عليه، لاثيء 
أنهثقلن فلا مقطرة وروحته ثهلوعا صاع كون قد فيمال! روحته ثنى لم ثيي لو ولأنه 

المقهاءكلام عل ولكن كمارة، فيه ليس التملؤع صوم لأن يميد؛ لا هدا ولكن صائم، 
فانهناسا الإنسان فعثه محفلور كل مطردة! القاعدة أن والصحيح صومه، يطل 

الفنل.ذلك عل الرنة بالكفارة ولا العبادة اد بإملا لابجزْ 
صومه،يابسامكم أد'نرُب، أقن، ُرمر، هريرْ• أبي( ■لخديثؤ يالئنبة قائل؛ قال فإن 

والثزبالإطعام أن مع عغيبمل اف إل والثس الإطعام سب وتماْ،ا اممه أطعمه قإع 
حمقه؟كان 

لم:وم١(،  ٩٣٣رقم)ناسا، أوثرب أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
خ.؛تئ.هريرة أيى حديث، من (، ١١٥٥رقم)اكاميوشربه، أكل باب الصيام، كتاب 



^قضاهاهميصالإئماسبجءن؛ل ٥٢٢

المئيشئاءٌ«رمحذنءه بيقإبج؛كنلخه:
عاJا٥ا١أ.ما علته ئئمز 

لآةأي؛وامحينشل؟ل
الخاجمءرأهطز يال! ءتإأاة،يوثؤ البي لأف أظن؛ بتحريمه جاهلا هعله ؤإل 

نئزلأي يالتحريم، جهله، مع دلك معلأن زآمحا وجلي حى والحجوم«ِو 
اجهللأو مطئ؛ لا انه ا-ئاد_، ابو ودكن يالوهت. كايهل يعدوبه، قلم جهل 

الفطزكاكانا؟ا.شخ ١^، 

بالطعامعليه ليئى تعال؛ اممه أنساه إليه؛ ينثب لا المامي محمل لأن هذا ءالحوابت 
عذب.وماء سsكري كتمر حقيقة الطعام والشراب؛ 

بابمن السألة جعل أن أردنا ؤإذا بقياس، ذليل لكنه حاص دليل هذا ا ١ ] 
وهنة'لًكرء مذ بمدإثنهءإلأ مذ إش يكمن من ؤ بالأية• ثأف أن فالأول القياس 
عذابؤلهز آش غك غصب محالكمرصدمإ شج تن وإ—يما ألإيمتن مثلمؤن 

أول.ثاب من دويه قعا الكمر عل بالإكرام يعدر كان إذا فإنه [، ١ • ]اوحل:أ ه ءظي-،ث 
وهوروجته لومثل ت يعي بميم، لا فإنه وهونائم لوفعله كذ.للئ، ا أيمههذا ا ٢ ] 

قولهبدليل فعل إليه ينسب لا النائم لأن بمذا؛ بميم لا فإنه ذلك اشبه أوما وأنرل نائم 
]الكهف;ه\[،ه \لسأالا وداث آثمان ذات ^ويقيهم ،ات الكهفأصحاب ق ت\3قؤد\ك 

بلم نادم\ن كامحوا لعا لكنهم يملبون، الذأدن هم اثأم إله ملبهم فأصاف، 
اكنلإل،م■

يعيرلا فإنه جاهلا الممهلرايت، هذه فعل إذا أنه ;^؛٥١٥ المؤلم، كلام هلءا ]٣؛! 



٥٢٢اصارة( ومايوجب مايصداس>م رباب السام ئتاب 

وهما٠ واآ|حجوماار الخاجم ^ ٥٥١٠ت يحدث واستدل المضاء، وعليه صومه، فيمد 
أوويومحي وايغجوم®، الخاجم !^ ٥٥١٠; Jliذك ومع مقطرة الحجامة أن يعلمإف لا 

الحهل،مع يمطر لا إنه يمولت الدي ثيخه عل الحدث هذا ٠ لآنة١ثهر القيم ابن 
فامضيا.أفطرمما لميمل: ^^٠^١٣ الرسول إن فمال: الحهل، مع صومه مند ولا 

اولحلأنهذان تم الشخص، لا اينس فئرادْ عاثا حمحا ذكر  ijbتجايهإ، فهولم 
مثدصومهإ أوأن المضاء عليهإ نجب بأنه الأدلة عليه انهلبمت، إذا فعلهإ ل ينفلر 

^ؤإلأ به عؤيا 

الخهلاب،يوجه لم ل ١٠٣^لأن سديد؛ جواب )؛ئثهم' الشخ محاله الذي وهذا 
امحمهذا انطباق ق ينظر ثم ؤادحجوما٠، الحاجم ^ ٥١٠٠قال إثا • أفهثزمما ويقول؛ إليهإ 
به.يعدر الحهل أن عل يدل أدلة فعندنا جاهثن، كانا إذا الرجل؛ن هدين عل 

فانهجاهلا اأمط_راج، هذه من واحدا فلوفعل به، يعدر اجهل أن فالصواب: 
خاصة:وأدلة عامة أدلة لدينا معذور، 

سظه،ومحوله:>محبء
لالأحزاب:ه[.تثرن ما وؤى ّدء لنطأنم مثآ جناح 

ينرأالأية:وكان يصوم أن يريد نيؤهقتإكان حاتم بن عدي أن والحاصة: 

رنممحجم، الصائم ق ;اب، الصوم، محاب داود: وأبو (، ١٢٢)إ/أحد الإمام أحرجه  ٢١١
قجاء U باب الصيام، مماب ماجه: وابن (، ٣١٢٧)رنم الكثرى j والمائي (، ٢٣٦٩)

رً.بمتن.أوص بن شداد حديث، من (، ١  ٦٨رقم)١ للصائم، الحجامة 
المونمن)أ/ا-آ(.)آ(انذلر:لءلأم 



صاضاه1نييههالإئمأسبجحمبل ٥٢٤

فجعل_؛:UA؟[، JUآكل ص آلأتص ■حئيبسليآلتئ- ؤأسنبجأ 
أبيض،والثاق أسود أحدهما الناقة، يد به يربط الذي ا"لإط وهو عقالتن؛ وسادته تحت، 

فيكرأمنلث،، الاحر من أحدهما له قهآ فلثإ العمالي إل ويفلر ؤيثزب ياكل وجعل 
الختطويع أذ ذبأض وصادك له:»!)؛ فقال وملم آله وعل عليه افه صل للتبل ذللث، 

الآضؤمحئ«ره.
اللتلمحتها الوسادة وهذه والثل، النهار هما والأسود الأبيض امحل لأن 

اللنليضع لم أنه يعلم فالرسول المداعبة، من؛اب، يآئوْقئم المي قاله والثهار، 
الأيةمن فهم حسثإ بالحكم جهل وهدا يالمضاء، يأمرْ ولم الوسادة محت، والمهار 

حا.يقصد لم ما 

جهلنؤغ راو1دأ4 مقول: والقياس- اكحليل إل -انظر )(ولأظ' المؤلف قول وأما 
منوالقياس فيه، الختلم، عل فيه الختلم، فقاس بالودت،اا كالحهل به س، يعمتءفلم 

•علميه متفق غم وهدا الآصمإن، يبن علميه متمما علميه المقيس الأصل يكون أن ثزطه 

ودليلالصوم، اد ممن الصائم يمع عذر أيصا ا-لحهل؛الويت، دقولأ فنحن 
عهدق ررأهطنيا ت قالت، خ.بمثمحا بكر \لي ؛نت، أماء حديث، من الثخاري رواْ ما ذللث، 

سصمسأضامخاليكُلمثثل

منألايض آلثظ ظ ثش حى وأف/عوأ ومأ ؤ قوله* باب القرآن، نمير كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
الصومق الدحول أن يان باب الصيام، كتاب لم؛ وم(، ٤٥٠٩رقم)ألئضه، بي الأسيل أ-كز■ 

قهنبمته.حاتم ين عدي حدين، من (، ١٠٩٠رنم)الفجر، بهللؤع محصل 
١(.٩ ٥ رقم)٩ الشمس، طلعت ئم رمضان ق أفهلر إذا باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 



٥٢٥الكفارة( رمايوجب اسوم يصد U باب اميام) ةت1ب 

بهلأمرهم اف قنع من المضاء كان ولو ُالهضاء، أمنهم قوأئثْؤئم أن 
بواجب.ليس المضاء أن علم ذلك انتمى فل، ثبمى، أن بد لا ثريعة لأنه ولنقل؛ 

عفاء؟من اوبد قاوت المضاء عن ثئل لثا خئهث\آإثئ عروْ بن هشام تول وأما 
أنهومعلوم ٠. قضاءر لا منته أفمه أبوه وعروه رايه، فهذا يمضوا، أن بل لا يعي• 

والثئة.الكتاب إل فالرجع نالة ل ريلأن نازع إذا 
صومهفإن اوله أومن القل آخر من مواء بالوقت جاهلا أكل إذا أنه فالصواب! 

فنهآباق الليل أن منه ظا جامع لو ولهاذ>ا ا"يءاع؛ ل حص المضاء، يلرمه ولا صحيح، 
أنوهويدري المضاء بوجوب جهل ومن عليه• ثيء ولا صحح، فصومه مار ق أنه 

يلزمه.لتب يلزمه؟ فهل القفاء يلرمه أنه يعلم لم لكن حرام هذا وأن مفعز هذ"ا 
يلزمهأنه يعلم ولم الصوم عليه نجب وهوق رمقال مار ق لوجاح وكذللث، 

هوانجفلالنير بل نذزا، ليس بالثموبان ابجل لأن عنه؛ لاتشذ الكفارة فإن الكفارة 
ومعالكمارة، من يلرمه بعل يعلم لم الجامع فإن المجامع، قصة ذللث، ودليل بالحكم؛ 

ذاكأترْالمئه؛ائارةرى.

بامحل؟يحدر مش ^ ١٥تال فإن 
يعنزرلم س الثّول أن بدليل ان؛ الإنس—به يعير لا ثركه الواجب فالحواب؛ 

)ا(أخرحهبارزاق)أ/^؛(.
كتابت وملم (، ١٩٣٦)ريم رمضان، ق جامع إذا باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

خ.ءته.حدبمثاأبناهميرة رءم)اااا(،من ماررمضان، ل الج،اع تحريم تغليظ باب الصيام، 



اصضاه1نيهمههاسممأسبجحنيو ٥٢٦

هولمضز؛لأمحزاضنياني
وجهان!مميه اآ1ء قوصل فيهإ ؤإيابالإ حلمه. الواخل اليباب قأئنه يعييه، ولا 

بجلأ?هُشانمارْ.

بموم،حمقا صثرْ؛ بن لقيط عنه  Jrالبن. لأف يمطن؛ واش؛ 
ضص ظَيهالإنزاو قئهُ، نئهئ بثبم، ^ زلأك مطزة؛ هوأنة قدو 
الوجه؛ن•هعو الماء موصل محهنا الثلاث عل واد وأف 

منبد لا الواجب يرك ٠ ر ا؛ تصل لم يإثك راصل قال! جاهل وهو صلاته ق اليء 
هلينظر فهذا الوت فات إذا أما الصلاة، وقت، ق يمي• قاد،ا، الطلب دام ما فعله 

قهو إنا اكلاثة الئروْل ل ذكرظ، الذي وكلائنا ئف_ئط؟ غير أو ئفئْل صاحبا 
يصليهافانه الصلاة سي أو بالصلاة نها لو أرأيت، لهذا! انسه الممن—ؤع، الحرم فعل 

عنه.سفل ولا ذكرها، إذا 

كالخهل؛الووثه<ابه يعدر فلا جهل يؤغ ررولأنه مسألة! ق ذكزنا قيل! وإن 
كابيلفال! حينا \ؤف هل فيه، محتج، عل فيه ختلمفا فامن اأؤلف إن وفننا! 

الصلاة؟أوونت، الصيام ومحت، يقصد ؛الويت،. 
أكللو ذكننا! التي ؛المسالتين جاء ولذلاائ، الصيام؛ وقت، مقصوده لا، فالحواب! 

الشمسأن لوفلن وكاJلاائ، المضاء، عليه نج_، طائ أنه ظئا يطلع لم المجر أن يظى 
المضاء.عليه نج_< غزبتؤ 

تلم وم(، ٧٥٧)رقم والمأموم، للإمام القراءة وجوب، باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
هؤققنئ.هريرة أي حديث من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب، باب الصلاة، كتاب، 



٥٢٧اصارة( ومايوجب يفداسوم U باب اميام) ةت1و، 

ويديطثع ١^^نإ أوأف يغب، ولم عابئ قد اشس أو يظن أكز ؤإو 
سحاب،الثإء وق رمصاو، باآدينهلٍإ كط قال! حنظاة، عن روي و أفطر؛ طغ، 
عمرتممال، الشمس، طشت، م النامن، هاإطزJعص عابث، قد الشمش أن ئظننا 

داكراأكز نأه • شحوم منصور بن نعيد رواْ • مكايه يوما ئئيمضى أفطن من 
الإوممذتجالثاذينزضاJاا'.

يعميما الم؛الخر لأن يفطر؛ لا أنه الصحح المالغت مسألة ق ذكره ما [ ١ ] 
ممصمصالوممضنمن أنه كإ جنفه، إل فنزل مزب ا،ناء ولكن جوفه، إل الماء ينزل أن 

يفطر.لا فإنه جوفه إل اشمفة هذه من الماء نزل ئم وضوء عن ليس شرعيا ليس 
غابتئد الثمس أن يقلن أكل إذا الوقت، مسألة ق ذكره ما وأما 

يفطرلا أنه والصواب! نظر، فيه فهدا أفطر، محشر وقد يهلي لم المجر أوأن ثغب، ولم 
ثمالمجر، طلؤع له _؛؛، ولم أكل من أما فيه، له اذن ما فعل لأنه وذلك، لمسالتقن؛ اق 

فعلشئص ثمول فكيف، تثسه حئ ؤاثتيأ لموله! اف؛ بأمر أكل فإنه سق 
سبى،ما عموم ق داخل أنه ْع يعيد هذا فاقض• ء مي إنلمثإ له. واباحه به افه أمره ما 

أيثاحاتم بن عدي وحديث ه، ثثثأد؛ ؤ ئنآ إن يداجدنا لا رؤدث١ تعال. قال 
وارشر.المجر طير أن بعد ثلث، بلا أكل حاتم بن عدي لأن علميه؛ يدل 

المرفؤغوترك ظ^بمثه، عمر تأثر اش المؤلف،؛ يعفوعن أن الله فأمال اكاق وأما 
علعيم يوم ل أفطروا ®أمم الخاري رواْ الذي ^4؛^ بكر \لي سن، أمياء حديث، 

يىألأتبش ألتئ دؤ تمن ثئ و\لإؤ\ ؤذ؛اأزا قوله؛ بابح القرآن، ضر كتاب أحرجه )١( 
الصومق الدحول أن يان باب الصيام، كتاب لم: وم(، ٤٥٠٩رنم)ا.لإزألآسنرىألأمه، 

١(.٠ ٩ رقم)٠ الفجر، بطلمؤع محمل 



اصضاهاششه4اسمماسبذاص ٥٢٨

عنأرا تزك أيقا م!نه ٠ رالمفاءا<ر يؤمروا ولم الشمز طالعت م ائي.، عهد 
ق1لأانمغى؟ وسألوه نيقؤهقتئ وهوررأنه ٠، تعيدُ روآه الإي من أصح يكون عمرربإ 

بملمقجاكفِلإب<(م.
فعلومن لنا، أجل ما فعلنا أننا يعيي• الشريحة؛ قواعد من قاعدة الخواب وهدا 

روايتان•عمر عن السالة هده ق فتكون مضاء، يلرم ولا يويم، لا فإنه له أجل ما 
لإئم،يتجاثفوا لم أمم لهم وبع، بالمضاء يأمرهم لم ورواية بالمضاء، أمنهم رواية 

وليسسنة، هذا أن عل نحمل أن ؤإما الاحيامحل، عل المضاء رواية تحمل أن فإما 
بواجب•وليس مثة، أنه يرى عمر أن بواجب 

الصحيح،هو وهذا مضاء، لا وهوأنه الئنة وافق بإ غ.بمتئثأحذ عمن فرأي 
مرومحل؛لاثة:ابلع ق حتى عموما بالقطران الغطر مزط من و1نول.' وحيتي 

هلاكئر ق أواجهل الوقت، ق اجهل كان وسواء اجهل، وصده العلم الأول: 
لا؟بمطرأو 

النسيان.وضده الدكر اكاق! 

منثيء أمه إل يْلر كالذي الإرادة عدم أو الإكراه وضده الإراده والثالث،: 
ذك،.أوالدخانأوئأثأ4 الغبار 

إ١ ٩ ٥ رنم)٩ الشمس، طلعتح ثم رمضان ل أفطر إذا باب الصوم، مماب اJخ١رى: أحرجه )١( 
أبماتماوالرزاق)؛/خي؛(.)'؛(وأحرجه 
المهش)ة/ي؛آ(.)٣(أحرجه 



٥٢٩الكفارة( ومايوجب ماضدانموم باب اميام) هتاب 

ؤإفادالواجب ق يالمضاء الصائم لإلزام تشرمحل التي هي الثلاثة الشروط مذْ 
صححذالصنم الشروط هذه من واحد نحلف فإذا أوثملا، واجبا كان مواء الصوم 

كئاره.ولا ففاء لا ثيء؛ عليه يرب ولا 
ومنحنقه إل الماء فيحل الاستنشاق ق باي من ، juى المن ما قائلت قال فإن 

الإنزال؟يرد لم وهو فأنزل باشر من 
لكنيمع، الإنزال مريع أنه يعلم من قلنات لكن جيد، إيراد هذا فالحواد-حت 

أنهيعرف عندما أما يفطر، لا هذا الإنزال، حصل اوة هذْ ق أنه إلا يعلم ما الإنسان 
كلليس الأستئشاق لكن يباشر، أن من يمثع فهذا شهوته موى أن ما بمجرد ينزل 

اّتنشاقصلالأءإلاش
قدالواجب، ق ئفثط أوغر ئهمطا كان إذا إنه 3لنا: الذي الخاهل قيل: ؤإن 

غرعل أنه ثعلمم ولا حق عل أنه يدرى ولا الحنل ويعتل العناء بتن الرجل يعيش 
ئفنط؟هذا هل سنوات، بعد إلا الحق 

نشهونافكون فيه حالف الزى القي هدا لأن ئفئط، أنه الظاهر فالحوابح: 
الماس.؛؛ن 

الثجود،أثناء ق القدمين كزي الماص بين مشهورا ليس كان ؤإذا ة؛لت ؤإن 
منوايتج؟الحال هذه عل استمر الماس فبعثس 

الحاصرةالصلاة مضاء إلا لايلرمه ؤإنه يفرط■، لم هذا إن مول• رثا فالحواب،ت 
مظوأه قال! ولكن الثجود، يبطل الأعضاء أحد رفع أن ميع قد لوكان لكن فمط، 



صضامايفيصاسمماحمطابجضل

قدليلا الأيه هانْ يأخذ الناص بعفس [، ١ * ١ ه موئإ لكإ ند إن س_يا» أص 
سألوا.لا فيمول! ثيء كل 

ايهل،وصدم العلم قروطت بثلاثة إلا سبق مما ثيء يمز لا أنه يعرف أن بد ولا 
قصد.غم أوعن إكراها كان ما وصده الاختيار والتاث النسيان، وصده والدكر 

خاصة،وأدلة عامة بائلة والثق الكتاب، عليها دل أنه سبق فيإ ثا الشرومحل هذه 
ه،اض رسول وئثة افه كاب ل فه- -والحمد واضحا الأم دام ما ذللث، عل وبناء 

القاعدههذه ومول; الئلمإء، كتب، بعض ق المماصيل إل لرجع أن من امهل فالأمر 
الصحيحة.والثنة القرآن من مآخوذه عريضة قاعيءة 

لأنشتر؛ غم أنه فالأصل لا، أو اقزاتح ق يحل فيثي؛هل شما ؤإذا 
يوحزالإبرة مثلا؛ ثرعئ، بدليل إلا يتمض أن بمكن فلا ثرعذ، بدليل ثبم، الصوم 

،الاختلافعند فنقول! ؤلهورها، أول عند سثإ ولا فيها الناس اختلف، لمريض اق 
الصومصحة الأصل أن وهو بالأصل؛ ثأخد السالة هل.ه ق ثرعئ مسند بدون 

اد.الإئعل واضح بدليل إلا 
الباب،هذا فتحنا لو إثنا الإذاو(ت يقول ولا العلم، لهنالب مهمة مسالة وهذه 

للناسنب؛ن أن أيصا نجب، غمjا، عل والعمل الشلع، نبين نحن ثقول! الناس. لتساهل 
فثم،يْللح لم المجر أن يهلن زوجته. جانع إنه فقال! مثلا مائل سأللئ، فلو الشنغ، 

عليه.شيء لا له! فنقول ر محنايع أنه 

إذاكانله! فتقول اليوم زوجته جا؛ع أنه رمقاف ق م،كه ق ولوّألاثاسائل 



٥٣١اهفارة( يوجب وم1 مايفداسوم باب اسام) هاب 

قفل

محبالعصاء  oSijانتماء ررمن س; لموله المصاء؛ مذأنأز وعل 
النهار،حمح يهل امر لأيه نائريومه؛ وعليهإمتاك عدمهأول، العيرثمع مع 

مح:ضلأمحسلاملال
صثالإط؛بم٧^،ل٢لقانت ولن 

ؤيكمريمغي فانه عليه واحيا الصوم كان إن لكن فقط، أفطر -وهومسام— متعمدا 
اتزم،شه الإمساك ثومه والأثل،: المضاء، إلا عليه ولاإم أفطر واجا لم؟كن ئن 

بواجب،.ليس حمه ق الصوم لأن يلزمه؛ لا واكازت 
مثاله؛يومه، بقيه ياكل أن فله يعذر أفطر من أما عذر، بلا افطر فيمن وهذا [ ١ ت 

هذهلأن اليوم؛ يقيه يمسلئ، أن يلزمه فلا رمقاف ق معصوم لإنقاذ ان إنأفطر لو 
اليومهذا إن بل اليوم، هذا حرمة بانتهاك له أذن قد الرجل هذا ولأن سثعه؛ لا الميه 

علذللثج ومثل الثوم، لباقي حرمه لا فائق للفطر، اصلمث لأنه حمه؛ ق له حرمه لا 
الثزم.بمه إمساك يلزمه لا فإنه مقطرا السمر من قدم من الراجح" "القول 

القفاءُولزْه الإمساك، لرمه وهوئفطر النهار أثتاء ق الثة لوقائت بمي: ]٢[ 
ال1هار.أول( ق وشرب أكل لأثه وثانيا: الثهار• أدل من( ؛؟^ ٠١لأنه أولا أيما؛ 

الإسلامشيخ وقال رمصاف. من اليوم هذا أن ثبت فلأيه الإمساك لزوم وأما 
الشهريعلم؛يحول( أن مل لأنه الإمساك؛ يلزمه ؤإما المضاء يلرمه لا إيه : دِمهأنئئ 

معال.ورا.جاهلا كان 

)ا(الثظوىالكرى)آ/«ا-إ(.



صوالإماءاحمدjj فته ي اهاش ظى اثمميق  ٥٣٢

ائحشمحم-يا يأمر لم البي لأل ا"بم،إع؛ لأثر الكمارْ تجب ولا 
ه1لأوابمع،محلإةو

الخج،انمكىِفي زالكئازة او، ملك ق اذ ^4^ هدا لزنغناة؛ِمحمحأئ، 
ثيمحلإأل4ه ث:ظقيه تنأةئوذ 

انؤ.قنتات المجر يطش أن قبل ولوعلم وهولميعلم، العلم، سع قالية الية وأما 
يمسكأته فيَى ثه. تمكن لا المعلوم غيث إذ ^٠٠ ١١سع قالية يحلم، لم لكنه 
يلزمهلا فانه الثمس غروب بمد إلا الشهر بدحول يعلم لم لو قال! بل يمضي، ولا 

أنهمع اليوم هذا له فيحثب علم غر من وجامع وشرب، أكل لأنه اليوم؛ هذا لفاء 
ليسالرجل هذا لأن يمضي؛ أن الأحوؤل لكن ابهل، وهو مائع لوجود يصمه؛ لم 

منأنه يعتمد النهار أول ق ويشزب يأكل كان حتنممأ فإنه رمضاف ي لعير أفطر كمي 
اليومهذا أن يعممد وهو جاهلا أو ناسيا شرب أو أكل ان إنين وهو سعبال، 

يه.يعلم لم آحز ان ؤإنل رمقا من 

أجلمن أنه أرى واحدة قدم إلا له ليس فرها كان ؤإن الثري( هذا عل بناء فأرى 
ميحعند حتى إئكال فيه ليس الإمساك لأن ويمسائ،؛ فيمغي محتامحل أن المنق هذا 

الإسلأماين؛طنج،الإئساك

هومحبوالجاع• حكم، ثئة أرع إل أوصلها وبعضهم ابيع، ق أي• ا ١ ت 
القزح.ل الحشفة 

علباب، كل 3، الحكم يحرف أن والمهم ومشمة، كلفة فيه الأمر هذا سع لكن 
طثبا.فهذا تجمعها أن ؤإنأمكن حدة 



٥٢٢الممارء( ومايوجب مايصداسوم  uUاسيام)هتاب 

نحل

ووىقا والكمارة؛ الثصاء يعليه ينزل أولم محايزو المرج ف جامع ومذ 
صائم.وآنا ١^^؛، عل ويمت اض ومول يا _lJ(I جاء رجلا ءاف هريرْ آبو 

قال:^٠. قال: »ةلتجاوزبئيا؟« ق\ووثنشمو\ش.: 
قال:منكينا؟اا يئن إطعام يد رريهل قال: لا. قال: مثتائعآن؟اا ثهزين ثمحوم 

ممال:م بعنق اللمي. أمحا دبك عل يض تبنّا س، البئر ننكث <: ؛lJلا. 
اله؟ننول أغلأممزمز،:ا ١^: ممال هسيىبه«ا ط\ ظ ^،؟ ٥١ررآنن 

نححكبجي• أهل من أممر بجت أهل ريي لابجها بت ما ئوالثب 
ل:سُص((ققهااا.

تجبقال: أنر حلائا هواؤر با"بمءإع إلا تجب لا الئارة أن من قاله وما 
دليللا أقوال كلها هدْ فإن والئزب؛ ولوبالأكل عمدا أوبالفطر بالإئناء الكفارة 
عليه.واجتا الصوم كان لمن رمقاف مار ق خاصة بابطع الكمارة تجب إنإ عليها، 

علميهان إنيعنى: رمضاف، ثقاء نر جاْع لو ما يمج رمفا0. مار ل فقولنا• 
١نرثياررمضاف ليس ثْواءه لأن كمارة؛ عليه فليس فجامع يقضيها وكان رمضال من، ايام 

فإنهمرض ل جامع أد سمر ل جانغ ض محرج عله• واجب والصوم وئويات 
الخال.هده ؤ، علميه واجتا ليس الصوم لأن كمارة؛ عليه ليمر 

منها:قوائد وفيه جامع• من حكم بيان فيه الخدين هدا ا ]١ 
الخاءيمنعهم لا وأمم الدينر، عن القوال ق ره.,ءتمح الصحابة صراحة - ١ 

ئه«اائصديى قال: ل،ا كاذ؛ حال أي عل وصفه يدكر الإنسان فإن اه، دين، ق المممه عنر 



سقضاه1ينيصالإئماسبجءئبل ٥٣٤

تعال!اش قال محر، الئر أن شك ولا ينثر، الناس من وكثثر مني؟ أنمر أعل قال• 
الاس؛نزال ق هدا م، لاوضة:مأآ[، ه أقش محي أنة وصيئوآمحاط 

فلا;از.الحاجة عند حالهم يان j أثا إلحائا، الأ-ز لابمألون 
الماس؛أحزص ئز بل الحق، معرفة عل الناس أحرص من الصحابة أن ٢- 

قكإ واهلكت. ه1كث، ويقولأ الماس، وحوي مع الكان هدا ق يأل حاء ولهدا 
الأحرى.الحدث ألفاظ 

أحزأنه احتال فيه كان ؤإن مت. قال: أنه بدليل عائ كان الري)، أن ٣- 
ولكنهلكت. فقال: روجته جامع بأنه يعلم الماس من أوأحدا قومه حدمث، أن بعد 

ثناولمن أن وهي عامة قاعدة وعندنا بجر، لم أو أحإر وسواء ذلك، عدم الأصل 
عليه.ثي؛ فلا جاهلا مفوا 

شهرينأوصيام رمة عتق لأن؛ا مغلظة؛ كمارة رمضاف مار ق ا•باع كمارة أن ~ ٤ 
الظهار.كمارة إلا الكمارات ق نغلمر لها يوجد ولا مكينا، منس أوإطعام مسابمح 

فصيامتحد لم فإن الرمة، عتق أولا به يبدأ والن-ى الرس-،، عل كمارته أن ٥- 
مكينا.مثن فإطعام تحد لم فإن نهرين 

إلمحتاج هذه أربعة• أو ثلاثة أو يومتن ل أو يوم ق بجابع أن بع، ئرقا لا أنه ~ ٦ 
ولوكاناليوم؟ قبل جامعتن، هل يمحل: فلم يتمحصله، لم ه الّمح، أن وجهه منامئة، 

حديث،كان الرجل هن*ا أن واقرض مع،، ليس الأمر لأن لأستمحصل؛ تحشم، الحكم 
كلبجاثعزوجته وكان بعرس، عهد حدسثا غثرْ~ ~أءنيت الصحابا ليي بعرس عهد 



٥٣٥الممارة( يوجب  Ujضداسوم U باب اسبام) كتاب 

الأيامق^رر تتكرر قلتا. إدا عليه محب شهر؟ من عليه محب كم رمضان ق يوم 
فشهران.ؤإلأ شهنا، متون 

اثوولشل أن د لا كان ائاين الاختلاف هذا تختلف امحم كان ؤإذا 
العلم،أهل بعض ذهب هذا ؤإل لا؟ أو اتوم هذا قبل جامعتها هل مقول; ذلك عن 

حسن،من أنه نرى كنا ؤإن به، نلمق، لا لكنتا ^٥^، ُ أحمدر الإمام نلهّ_ا ق وهووجه 
المتوى،-؛ذم يأنس س الم حدث الشاب الإنسال لأن يه؛ مى لا لكن قوي، الغظر 
نهل،الأمر ويقول؛ رمضاف شهر كل >إيوأ الوم أول يوم كل زوجته بجائع يعي؛ 
موظفأنا قدرت، ما واه فيمول! يتكامل ذلك بعد ثإ ئفبؤف. سهرين صيام 

مكينا.مثن فيهلعم ومشغول. 
آحر،ثيء والإقتاء ثيء القثر لكن قويه، النظر حيث من كانت، ؤإن فاثألة 

إذاحكيمة، ومياسة حى وهو الخطاب بن عمن الؤمن١ن أمثر فمه من وهذا 
كانإذا لأنه بالأغلظ؛ تعاملهم أن باس فلا محرم أمر عل ستابموا أن الناس س حشتت 

المحرم.يفعل أن س يمنحه أن أردنا إذا ، فكيفعقوبة له ومحدث يحرر المحرم فاعل 
سابعلئلا الطر؛ ق قوثة كانت، ؤإن وجيهة، غثر ذللث، ل الهتوى أن رى لذللث، 

الرجلوأن واحدة، الثلاث، طلاق أن يعلم كان عمن فان العفليم؛ الأمر هذا ؤ، الناس 
عهدهأول ق كل،لاثج وكانت، واحدة، فهي طالؤ. أنت، طالي، أنت، طالهم،، أنت، قال؛ إذا 
وبجرووافته، وهأكوا الأمر، هذا ق ئتاثعوا الناس رأى لثا لكن عهده، س ين سي 

الإفف،)*آ/ا،ام.اظر:،



اسقضصهمصالإئماسبجضل ٥٣٦

أنتطالي، أنت طالق، أنت ث القائل لأن أنصنهم؛ به ألزموا بإ ألزمهم ا،ومم عل 
ولذلكالرحؤع؛ من ومنعهم بدلك، رئ.بمنئ فالزمهم الثنونه، يريد يريد؟ ماذا طالي. 

يامماهعليهم أمصنناه قلن أناه، فيه لهم كاثث أمر ق ثتايعوا قد الناس ررأرى قاوت 
ءهلم«را'.
فيإوالتعجل انمم، الفعل هدا س الناس لمع سيامحه عمر اقده هورأي إذف 

أناة.فيه لهم اض جعل 

يفئقونوأنبم هدا، عن ينتهوا لن الناس أن عمن رأى لثا لكن الولد، أم ئباغ بكر؛ أي 
الأولاد؛أمهايت، بح فمع المغار، ^٠^٤ قلبها، يتكسر الصغار وأولادها الئئثة بين 

م

ّيامة.

التزم٠ وولد،ها«ر المرأة بين الممريق س . الرموو حدر ررلثا الرسول، عهد وق 
وامتثلكثروا إذا إلا وأولادهم الأولاد أمهايت، بين يهمقون لا وصاروا حدا، الناس 
هدافتكان الأمر هاوا ي ماونوا الناس لأن مهلاقا؛ انع رأى عمن لكن تباغ، الولو 

م

سياّة.

حائز، القا١٣ومثلا المتوى، ق يلاحنلها أن العلم لهتالبا ينبغي مسالة فهده 
هذا،ق ولاإشكال يتقى، اومول عهد ق النساء وكان اب،، هونقيعث، حص 

عباسابن حدين، من (، ١٤٧٢رغم)الثلاث، طلاق بابج الخللاق، كتاب، لم: مأحرجه )١( 
ب،نيفرق أن كراهية ق حاء ما باب، الثؤع، كتاب والرمن٠ي• (، ٤١٢)ه/ أحمي. الإمام أحرجه )٢( 

رمح.بمنن.الأنصاري أيوب أبيأ حدين، من (، ١  ٢٨١٠رقم)الأخوين، 



٥١٢٧ا اهفارة و،ايوجب يصداسوم U باب ةت1وااسيام) 

علمناإذا لكن له، وهومقر ه، الرسول عهد ي وهوموجود هوحرام. ولا 
به،سقيي أن بجب بإ يثميل لم اء الئغالب وأن وفتنة ثر إل يفضي إباحته ق القول أن 

تللصقا با ثأق فد ثم فاتنة، جيلة عين وهي كحل، أحنن من مكحولة عينها مج وأما 
اللاصقايت،ستعملن بدأف الأف حميلة غثر عينها فالش لثجميلها، العيرا• عل تلصق اش 

وقمنة، أول( أو قهر، أول وهدا القلر؛ محير عل تجعله ولا المحاب،، ويوئع فذكنجز 
والنخنتان.الحاجبان بملهر حتى قليلا توئعه الثانية الثنة 

ياثمنوالثلامه— العافيه اش —سال النساء يعص بدأيت، الأف الواسر هو وهدا 
الإفتاءمن الإنسان امتنع إذا هدا فمثل يكشفن، وغدا الكاب،. مثل هدا وبملزت 

إنهأقول! أنا يمل! لم وهو بأس، فيه ليس فهدا بجوازه• أمح، لا أنا ومال• بجوازه، 
جائزا،يراه أنه عل يدل، وهزا بجوازه. أش لا أقول. حرام. إنه أقول' لا أوت حرام• 

الأمور.هده مثل ق والئسثب الفتنة س الناس وحماية للمصلحة نظزا به يمتحر لا لكن 
الحدين،هدا فنفولت تيهقبمتئ، هزيرة أي حل.ين، عل اق،ين، بصدد الأف نحن 

و.النش لأن يوم؛ س أكو ق أو بوم ي جامع من بئن ئرق لا أنه بظاهره يدل، 
شديدا.صننا الأمر كون ْع يقصل لم 

بعلةذللث، فعثلوا كماره. يوم كل عن يكفر أن عليه نجب إنه يقولون• ١^"^، وأما 
نثةثزم لكل ينوي أن نجب، إنه يلنات إذا سيا لا مفندة يادة يوم كل لأن قالواث جثية 

أمسصوم يفند لم اليوم صوم فتي لو ولهذا منفرد؛ يوم كل إن فقالوات مفادآ. رق 
بهأحذ ؤإذا ثعليل أنه ثلث، لا وهذا مستقلة، عباده يوم كل أن عل يدل، مما 



حنبلبق iس الإمام ص ش الئاش على المميق  ٥٣٨

أولا:اش؛ شاء إن ذلك و عليه حنج فلا والتلاعب التثب من للناس حمايه الأنان 
هريرة.أي حديث ا-ثديث ءلاهر لقوة مقايلة التعليل هذا قوة وقدثكون لقوةثعليله، 

نظر،محل هذه؟ أو هذه نغلب فهل اشى، ظاهر مع علة عندنا الأف فيقال: 
لهيوم كل وأن القول، -يذا أنثأنمحد حرج لا أنه إلا هرى لا أنه أول الأول الوجه لكن 

كمارة،من نمس لكل بد لا أنمتا قتل من فان قتلأنمئا، من بخلاف مملة، كمارة 
أنلرمه عثرة معه ومات معتل.، أو ممئءل فيه وهو حادين، عليه حصل رحلا أن فلو 

كللأن بالتداخل؛ هنا يقول ولا شهرا، عئرين صام نجد لم فإن عئررقاب، يمي 
٢^•ض وكل( ش ض ض الد 

لا.قال: دنتمها؟ار زيه يد ررهل :٠ لقوله العباد؛ عل الشنع سهيل ٧" 
ااههلي.إذامسأنقال: لأ. قال: ظعأنىصوميزينتابحنر؟<< قال: 

تزلفإنه تشبع لم إذا الكلف، عل تسبر أنه شاق، لا وهدا لاراء، قال: منكثا؟(( 
دو0ذلك،.ما إل 

إماالعلعاء: بحص قال أهلء؟ يكون ماذا مسكنا بتن إطعام تستني لم فإن 
إلأنستا ثلإم<أقه تعال: اممه قال وقد العجز، مع واحمت، لا لأنه عنه؛ تمهل 
لأنهوحدأطعم؛ متى دينا ذمته ق ثكون العلياء: بحص وقال [، YA1;0_JI]ه ومعها 
الدين.بمنزلة 

كتايظلم• وم(، ١٩٣٦)رقم رمفان، ق جامع إذا باب الصوم، كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 
أباحدبن، من رءم)اااا(، المائم، عل ماررمضان ق الخ،اع تحريم تغاليثل باب الصيام، 

ئْءجبمن.هريرة 



٥٢٩الممارة( ومايوجب يصدانموم U باب اسيام) كتاب 

يكفر،أن يلرمه فإنه وحينه وقته ق ذللث، عل تحصل لم ما سقتل أنبا يظهر والذي 
تمول لا فهدا العد أومن الثهار آخر ق الإهلعام فوجد اليوم الكمارة لرمته فلومثلا 

وجاءلاأستطيع. ت الرجل هدا قال ل، أنه هدا عل والدليل يلرمه• مول؛ بل معدم• إنه 
يأمره.لم سمهلتا ولو به، يتصدق أن الني. أمره التمر 

عادةمن هذا وكان السراء، عل به يتصدق ما الأمر وئ إءهلاء عل دليل ٨" 
كانإذا بالفقراء وأ>ف بالماس، اتا أكومكان نن وكذللث، النل. مع الشابة 

مفيد.بزأيه أوالأستنارة إءهلاءه فان ئقة 

رمحاثاي؟«قولفيالآمحر:المئهلأبمماضسقؤالخوس ا،-أن 
اممهفان عليه، اض أطف، ما إلا العيب يعلم لا عقوآل؛قث'هأسم فالرسول( وهوكذلك،، 

غده.عليه يهللع لم ما عل العيب من أْللحه 
أهللأبيها بئ ما ررقوافه فوله؛ س يؤحل> القلي؛ غلبة عل ا-ظم، جواز " ١٠

هاوالكن ثلث،، بلا نالهم بيت، كل إل يذم، لم الرجل هذ>ا لأن مني"؛ أقمر بتت 
حض.ءال-إ عل فحلف، فث، غالب 

أيمأووجأوأتم(ثوبزائدءندْ ليس الرجل هذا ئالقائل:إذاكان فإن 
منه؟أفقر أحد يوجد هل يلبس ما عل 

فتكوندين وعليه المرمية مصروفاته ق مثله يكون المدين المقتر نعم، فالخواب؛ 
أفمزؤ



اسقضاه1همشصالإئماسبجص ٥٤٠

نهلبن اغ عبد قصة ي الص. فإن القلي، غلبة عل اليْين ورد قل - ١ ١ 

قصاحبفم® لثل مى عل يمسا حميحذ ررنحلموو ت لهم قال نهل بن الرحمن ومد 
فكيفهد، نولم نر، لم قالوا* لئ*ا يشهدوا• ولم يروا لم أمم ومطوم الشامة، قصة 

ذلك.جواز عل يدل اليْيرا عليهم ه الرسول عرض لكن إ يحلم،؟ 

مرورهعل يدل وهذا صحك، لأنه قيآكلأ،ؤئدم؛ الئّوو( حلق حسن " ١٢
وماذااش؟! عناق أما اله؟أ سكرننمة أما لملت،: عندي كان فلو الرجل، هذا من 

اوموللكن مك؟! أفقث س أل  jJlJIل ليس أنه بدراك 
صحكءكوآكأآْإكةم، صدره منثرحا مرورا فصحك عفليم، خلق وهوعل الناس، 

الئباعيات،نم اكاا، هي والأننال الئباعثاذ،، وراة U هي والأنياب، أنتابه، بدت، حش 
الأنياب،.ثم 

لكفارته؛أهلا الإنسانثكون أن عل دليل اض! نبحاذ أهالالث،« قال: نم 
وبم،الفشرإذا إن وقالوا: النلء، امتدلبعص هزكذا ءرأفةأئلك«، قال: لأنه 

فيهالقول هذا لكن فشرا، كان إذا ياحذها أن فاله ثكمر ما اف إنفأعطاه كمارة عليه 
متينيبلغون لا الرجل هذا أهل لأن أيصا؛ نظر فيه له الخدين، -يذا والاستدلال نظر، 

ورآهلكن ذون، أهله أن اكئ. بمر ولم الظن، أوبغلة بالتأكيد إئا مكينا 
أنيريد وهو عنه، وسمطت، الكماره، يودي أن يتهلح لا أنه علم محاجا المى 
أهاإه.بطعم 

اعةالقكتاب الم: وم(، ٦١٤٢)رقم الكبم، إكرام باب الأدب، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
قهنبمعا.حثمة ش بن وسهل حدج، بن رافع حدث من (، ١٦٦٩رنم)امة، القباب وااحاربين، 



٥٤١اهفارئ( يوجب وما اسوم يصد U باب اسيام) هتاب 

والثهيمه،والآدم1ة واأ؛تة، وا-لئية الزوجة وطء هدا وسواءق 
إدا١^-^، وطء أنته لنعنل، موحب مج وطءِق لأيه والدبر؛ وافتل 
ةداةأنل.مميإ ١^ الخل زخث 

جمحلَلأتحناط لأة اية؛ تجث لا أن زئي 
.١^١٢فيه،أبمعي 

حرجالرجل هذا أن ثتصور كاثك الرجل هذا ببما رنير التي القيمة هذه — ١ ٣ 
ولهذاحوما؛ يرجف قلبه يكون وربإ .• الني إل سأذهب يقولت وهو امرأته من 

أنتهوما ثوبه، ونس ثعره، تنتف جاء كويه نظر؛ فيها ألفاط فيها أحادث وردت 
وأنهفزعا، حاتما جاء الرجل أن ثلث، لا لكن ثصح، أظنها لا ألفاظ كثها هذه ذللث،، 
اه!.فسبحان بثمر، بطعام؛ إليهم رنير ذللق، ومع الحال، هذه عل أهله من حرج 

تائباجاء رجل ب؛ن المرق يعرف أن نجب لكن الناس، يدعو أن يبني وهكذا 
الأمر،له ونيسر المول، ق له ونلين حاله، متقيه بإ نعامله هذا اقلاص يهلالس، نادمآ 
به.يقتدي أن أمرنا الذي اومول حلق س وهذا 

قالوكا بحال، ياح لا الفزج هدا لأن النواب؛ إل أقرب القول وهدا [ ١ ت 
العنلنجب لا الراجح المنل عل وأيقا فيه. بالوطء الزنا حد نجب، لا ; ^١٥المؤلف 

اكل<<راُ،ؤج-ث، يمد الختاثان الثمي ر>إدا ه: البل لقول لمتنزل؛ ما نجمة وطئ إذا 
حتان.لها ليس البهيمة أن ومعلوم 

التقىإذا الغل وجوب ق جاء ما باب الهلهارة، كتاب ماجه؛ وابن  I.\yح١٦أحمد أحرجه )١( 
خ؛ؤئقبممحا.عمرو بن اش عبد حدينإ من ٦(، ١ رقم)١ ا-كانان، 



سقضاه1ييصالإئماستيضو ٥٤٢

ووايتان؛أرل إدا المرج يوف ا-بمإع وِفي 
محهللمضلاث:لضامحماا

وب*يصحالهأله، ماسه لأيمطرثنيإُرال، مباثرْ، لأية يب؛ لا والله؛.' 
هلإ:ضلئمحذ

الإزاJا١'.ض \لإصطاو رك الخ؛ج، ِفي الوماغ مة ئهء لأنة 
ضالسائل ينتنصل لم السنر. لأف ٥^٥؛ النابي عل اتكماز0 وتجب 

حاله,

وقل
اغووالمحانعن محي ررم البت _ ؤاكائ؛ الإماة يه 
الممطنات.سائر عل وناسا الثنايإ. رواه علته" استكرهوا وما 

نمتمد ااا؛ه~ والعياذ — الناس بعض كان ؤإن البهيمة وطء أن فالصواب 
البهيمةومحل يعرر، البهيمة واؤئ أن إلا شنئا، يوجب لا لكنها به ويتلدذ ثيعتهم 

عليه،فقدثلفت، للواطئ ملكا كائت فإن للكلاب، ويرمى نخل دكاه، يذكى لا فتلا، 
توكل.ولا ص،انآا عليه و-صح لعزه كانت، ؤإن 

تجب،؟هل وافتح الدثركاللواط بزطء للكفارة بالنية قائل: قال فإن 
وهيالوقلع منه وحصل ان إنالثيء هذا يثتجي أنه فرض إذا نعم، فالحواب؛ 

الكمارة.فعليه نية 

يمدولكنه الكمارة، يوحب، لا يدون الإنزال أن الصحح هو هذا [ ت١ 
الصوم.



٥٤٢الكفارة( ومايوجب يصداسوم U باب كت1وااسيام) 

Jlij ، ذؤءبذكزة انثنخ1ت أن مم لكذ إذ ممل: ١;؛
احتإلأن.صومه ماد وق ثه. فعل لا لأمه عثه؛ كمانه ملأ مسه، عل أوننلوب 

عانهكماوه ولا فعله، من الإسثار لأف المصاء؛ معليه ولحوم بالوعيد كاذ نإذ 

ثيءفلا أومكنها جاهلا أو ناسيا كان إذا أنه المسألة هدم ق والصواب ا ١ ] 
للوعبعد أكل الدي الحاهو ي لم ه المذ ولأن ازيقة، الأدلة شوم عليه؛ 

بالمضاء،الشمس عروب قل أفطروا الدين حميعا الناس يلزم ولم بالمضاء، المجر 
وكلاهمامحظور كلاهما قرى، ولا '، صومه١،رمكم داس وم مرب أن أقل رُش وقال،: 
مقطر.

ولأنهوالثزب؛ كالأكل ليس لأنه بعيد؛ ا؛مإع ق الئسيان قائل• يقول ربا لكن 
ولكنتمع، اجهل وأما وارد، غيرّ فاشيان سهه، الأحر والطرق، بملزفذآحز، متعاق 

كلزمه؛نعم، الكمارة؟ ثلزمه فهل ا■يcاع بمحريم عاقا ال٤مار٥ بوجوب جاهلا كان إذا 
وعلعليه اممه صل المل سش جاء الذي الرجل ولأن علم؛ عن ض انبجلتح لأنه 

•عنها مال ل بالكمارة، يعلم ؟كن لم وملم آله 

وجاهلا-بما عاقأ اذ الإنكان إذا أوكفارة خد فيها التي الأشياء حميع وهكذا 
الثج؛إ،عليه أن يدرى لا إنه وقال: ثيب زثى فلو يحدر؛ لا فإنه والكمارة بالعقوبة 

اوجم.فعليه وانتهكه حرام. الزنا أن يدرى ولكن 

ومسالم:(، ١  ٩٣٣رقم)ناميا، شرب أو أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
رْ؛هءثن.هريرة أي حديث من (، ١١٥٥رنم)وشربه، الناسي أكل باب الصيام، كتاب 



صضاهاينيصاسمماسبجص؛ل ٥٤٤

محل

روايتازتالموأة عل الكماتة وجوب ول 
اظ\نأ;<\م.^^^مح:تجي؛لآيكاياتيهمه 

ياّظزة،زمحخئ
داينسلأتم(لكهمااُ•جيه، ئء ماويظزالوط؛ 

أنإكراه أو نسيان أو جهل عن كان ولو الكمارة وجوب تعليل ل قوله وأما 
تيقول لأته عالنأ؛ كان أنه عل يدل بإ صرح الرجل إن يسفصل لم ه الّ؛ي 

إنهثقول؛ حتى هلكت. أن أمحروق ت يقل ولم عاقأ، كان أنه عل يدل وهذا هلكت، 
فعلتهكدا فعل من أن ^ ١٠٥١١اللف يذكر كثيرا؛ يرد هذا مل إن ثم ١^۶٤* بمد عبم 
يوجدبالا مقثده لكنها عامة، نعم وهي العموم المارة باذْ الناس بعض فيظن كذا، 
إذات يقول نءهإمق الفمهاء كلام ق حتى بمر وهذا أحرى، بادلة الوجوب يمغ ماح 

محقم.فهذا وكذا. كذا ولزمه حجه، فند الأول التحلل مل جامع 
وهولها، ثتفطن أن يبني المسألة وهذه بل، مواغر؟ له لايكون الحكم هل لكن 

منه؛وي مما التخلص يريد جاء وأنه عالنا كان أنه الرجل هذا حال س علم الرسول أن 
لقوله:إو(ظكثج.

أوناسجاهل س وي إذا القطرات س كعثره ابلع أن الكلام• وحلاصة 
الكمارة.عليه وليس به، يمطر لا فانه مريد~ ضر ~يعنيت أومكره 

الثس_ولكون وأما عالمة، محتارة كانت، إذا الكمارة عليها أن والصواب [ ١ ] 



U رالسLم ؛تاب  b)U  ٥٤٥( و،ايوجبيفداسوم

يعدرلأي راحده؛ روايه علنها، كمار0 قلا مكزهه أو ثامخ لكت قإل 
 jنامحأاويو. خلاف الزى، قل م؛-؛، لامحداذا ربك لز.ّالئئر

^طأكامحاقوماسورا'ل
لكنتأما فنحتمل ئتفتي، ثان ولم مر لم الرأة الرأة؛^Sj عل وحوما يذكر لم 

وصجهول عدؤأقلأ0قسم الث<اّول عند قامرها مكزهة أو جاهلة أو ناسه أو ناتمه 
فإنالمرأة، ق موجودة الرجل عل لل٤مارة الموجبة والعلة يستهني، جاء ثنن أفش إنإ 

يكونيكاد الذي فالصواب أيصا، الرأة ق هوموجود الصوم حزمة وانتهاك التاااJذ 
تماما.لكلرجل الكمارة فعلنها محتارة لكنت إذا الزأة أن به! ممهلوعا 
وهذاأونائمة، مكزهه لكنت، إذا المرأة عن لآذهرا؛ثئ— الممهاء —أي عمنا ثبما [ ١ ] 

ثريب،نحريج وص عنه، يعفى أيصا الرجل بأن القول القول هذا من يحرج أن يمكن 
ثيءفلا مكزهة أو نامية أو جاهلة لكنت إذا الرأة أن حميتا عنهم العمو والصحح 

علميها•

ئ.فانه الزا عل امْ إذا والويل محي، لا قاما الزئ عل أكرهت إذا فوله: أثا 
لعمومعلميه؛ حد فلا الزنا عل أكره ؤإن الرجل أن والصواب نفلر، فيه أيصا فهذا 

الأvلة.
يدلوهذا إرادة، عن إلا انتثار ولا بانتشار، إلا محاسمر أن يمكن لا إنه وهولهم! 

أنالأمور هذه مثل ل والواجب صحيح، غ؛ر هذا فنقول! الإكراه. صورة ثعدر عل 
للموافر.الإنسان ينفلر 

إكراههأن صحيح الثزعية، الأمور ل واردة غثر فهي الذهنية المروض وأما 
بجاسمرأن يستطحر لا ربإ عغ؛ثل اطه من حوف، عندْ لكن إذا الإناف أن حصوصا بعيد 



سقضاهاهمنيصالإئماسبجينو ٥٤٦

ا,الزمازا حرمة لعدم رمصاف؛ عؤ ق الوطء الكفارْ محب ولا 

محل

مهطنا؛لكف ؤإل الوطء الكماره يعليه ومصاف لب الإمتاك لزمه زمن 
الصتامكوطء الكمارة ُه يوجب ومصاف، حرم-ؤزمة وطء لأية 

تنمطلز تائز، أن جن أن نرض P ئمأ، صحتح نئن جالإ ؤس 
الكما٦ةثام، جاء مصاف ١ و، واجنا ما ص—٠ أئند لاثه عنه؛ الكمااّة 

للإسانالتهيؤ هذا مثل حصل إذا أنه عل محولة المموس لكن ذكره، انتشار لعدم 
يفعل.أنه الشاب 

الأدلة.لعموم حد؛ عليه ليس أوامرأة رجل من الزا عل امحزْ أن والخلاصة! 
صارالإفaلار ئروط وجدت إذا لكن كمارة، فيه ليس المضاء ؤب حش [ ١ ] 

المضاء.فعليه مقطرا 

عليهتجب فإنه زوجته وجامع محقر من مقطرا الإنسان لوقد>م ذلك! مثال ]٢[ 
القولعل أما اك، الإمبلزوم المول عل بناء وهدا اك، الإميلرمه لأنه الكمارة؛ 
كفارةفلا الحال هدْ ؤ؟ جاخ إذا فإنه اك؛ الإملا:يومه فإنه ئفطزا قدم إذا أنه الراجح 

عاليه.

أنله فالمسافر محماقر ثم وهومقيم، رمقاف ؤ؟ جامع لو لأنه صحيح؛ هدا ]٣[ 
آخرلأنه عليه؛ كمارة لا الحال! هدم ؤب ثقول فهل النهار، أثناء ؤ؟ سمره ولوكان يمطر 



٥٤٧ايممارة( يوجب و*! يمداسوم U باب اسيام) كتاب 

خلاف؛ثاحت؛يلأ ممانْ ثني ؤا-ءب ي  jjUsثل؛)؛وطئ م ويخ ُإن 
م،ئقاتجنأةثيذظن؛ئالإ،ثإذ

وجهان!مميه يومم كال 

ئواغلكش،زلكشممحا.
بجإع،يوم؛ن صوم أمد لأية المامحي؛ احتازْ كم1زتان، ثلزمئ والثاف! 

بين،وايلككافىنضاى.

Jis ، لأنة س زيها ٥^، لاثاف تش ١^ ض كم "/pاليي
الئازاتل١ا. JLSممة، ض قش أن ي-بم ، ١^ محكم انت1اء بمد 

حننلأنه الهماره؛ عليه مول: الكمارة؟ علنه إن مول: أو الفطر. له أبيح قد النهار 
قرمضان.واحتا صوتا صاع الوطءكان 

واحديوم ق أكانا سواء الثاق للوطء محمر أن فعليه الوطء أعاد ثم كمر إذا [ ١ ] 
أووأئام•

اينعلع:مسألة ق مهمة مسائل لنا وسبق 

اوجاللأن كفارة؛ عيها أن الشيح إن قالما: كفارة؟ قاليها هل اوأة ولا: 
•بينها بمرق دليل يوجد لم ما سواء اء والن

كونوربا تقر، ولم محضر لم المرأة لأن سهله؛ المجامع حدث عن والإحايه 
ونرقالكمارة، عنها ممطا وليس عنها، مكويتذ الحميمة ق فهي فيها، تعدر ال حق 



اصضاه1نيمصاسممأسبجحتبو ٥٤٨

امرأتك.عن كقارة لا الرسول! فلوقال الكمارة، عنها المسقط ودين عنها المكون بتن 
هلآكتاقوله! يشر وربإ ترى، لا محققها لأن عنها؛ مكومتج هي لكن تحم، قلّا• 

القولحال كل وعل امرأق• وهلكت هاكت، لقال! ؤإلأ أكرهها، أته إل وأهلكث،. 
ئطاوطكانت إذا الكمارة عليها ا،لزأة أن هو ثلث،~ ~دلأ الراجح 

يالاماق،واحدة كمارة لرمه المحضر محتل يوم ق ا"بماع يكرر إذا أنه لتا وسي 
يلزمهلا أنه الظئ حث من ورجحنا وجهان، ففيه المحقر محتل يومتن ق يكرر ؤإذا 

قدلأنه الأمر؛ هذا ق التهاون باب لني ظنا بذلك يفي لا ولكننا واحدة، كمارة إلا 

واحدة.كمارة ويودي رمقال ق يوم كل روجته بجائع أن ان الإئعل بجون 
أنهله يكر مثلا إنسان يأتيه ربإ لأنه لها؛ يتفطن أن للْلال—، ينبغي مسائل هذه 

رجلأنه ويعرف ونادم، تائب، وأنه يكمر، ولم مثلا أيام عثرة أو يوم كل بجائع كان 
يفعلونالعلعاء كان كإ واحدة، كمارة يكفيه بان برا نفيه فهذاربا الرجولة، أهل من 
منافيها يفتون فيها، الناس انزلاق من ءذاءون التي بالمائل يفتون هذا 

الطلاقبأن يفتح، كان ^٥٢٥ بيه ابن الإسلام شيح جد يتمنه ابن اللام كعبد 
٠.حفيدهُ عنه نمله كا بزا يه يفتح، كان لكن واحدة، الثلأيث، 

ؤإقامنتهمالناس وهوتربية العلم وراء ثيء به يمتد العلم أن الأمور هلْ وأصل 
يمول!مثلا أحدا فلوأن فاسققها، السنع ، نحالفلم إذا الربية امكن( مها وأنه الحي، عل 

رائكلك قلتات عندي. الدليل بمقتفى ماأعممده وهلءا بواجب، ليس نرالوجه إن 

الإنماف)اِ/مآهأ(.)\(اظر:



U راسيام هتاب  ub  ٥٤٩اصارة( ومايوجب اسوم يضئ

ثنمةقوم j الرأي هدا سر أن اشنحة من هل لآكن يلزمك ولا 
ليمومسأسنه مول! حض وا-حتا الوجه كشف أن ترى لسث المصلحة، من ليس الوجه؟ 
إدفأفشل، وركه ماح أنه صمترك ق ترى وربإ ماح، أنه ترى بالواجب، الناس 
الأمر؟!هذا ق التهاوذ يوجب ما للمناص سر كيف 

متمئكينالأف الناس دام ما الناس، يرش حتى لها، ينته أن حقيق المائل فهذه 
هنود.'حتى واجبا كشفه وليس إفكال، هذا ل عندهم وليس الوجه، ثعهلية بلزوم 

عندصارواآتم؛ن نالهم وجوم كثفوا إذا لأمم علميه؛ هم ما عل دعهم للناس. سن 
فاعلونهم بل الوجه، كثف، سح الذي أنت، عندك _j، وليسوا العلماء، بعض 

آثم،ن،صاروا سره وجوب، يرى من عند صاروا الوجه كنفوا لو لكن للأفشل، 
منه.سلامة ق وهم بالإيم الناس يوؤع فكيف، 

تزكرمضان فات< ؤإذا ؤيصل، يصوم رمضان جاء إذا رجل قائل؛ ئال، فإن 
تابفل، روجته، محائع رمضارز ق وكان تاب،، ثم سنواُت،، هذا عل وامحتنر الصلاة، 

الكمارة؟عليه تجب فهل واستقام، والثنن بالواحبايتخ التزم 
ومنعمدا، يركها كان لأنه الصلاة؛ مضاء ثلزمه لا أننا اشلموم من فالحواب; 

صيامهيفند أنه أيقا المعلوم ومن مهللئا، ثركا الصلاة يرك لم هذا أن أينا اشلوم 
الأيام،كماراُتؤ يثداحل المولفج ذكره الذ.ى اكاق بالقول ثقول فهل با"إمإع، 

رباكمارة يوم كل عن يكمر بأن ألزمناه لو هذا أن عل بتاء واحدة كمارة يجزئه وأنه 
اكاقبالقول أزثاحذ الربية حنن من فهل الأمن، هذا لزمني امقمتج لؤ ؤيقول• يرثي 



سقضاهانيهمصاسمماسبجءنيل ٥٥٠

محل

سشؤعنإ ممى ئهزين محيام تحد لم محمى وثه، عتق والكماوْ 
بيحم.منكيط؛ متن هإطعام 

أئطروجلا ررأف ميرْ أبط عن ووي ج الثلاثة؛ التحيتوبإن عل أي وعنة؛ 
هسادع؛ن،ثهزين أوصيام رثة، يآكمربعتق أف ه اممب رمول ئأمزْ مصال، زق 

قومالك مسلم رواْ مسكينا■ مستن ' )أويطمم(ا 
وهومتمحمنأصح الأوو الحديش لأف الدهب؛ والأول للتنير. و)او( 

للزثاذةا؟ا•
اح_منهالذ«ي أمز س البي لأف ٌسمءلتا؛ كلها الأصناف عن عجر نإف 

بخامحهإوها1يا

تابالرجل أن وعرفت امممتان أنه فلو صيى، فيإ أسلمنا كإ النظر، من وجهة له الذي 
،.lUJijالناس تحر لا ولكن واحدة، كمارة يكفيلث، لملتا؛ نصوحا يربه 

أوصيام* قبلها؛ الذي للئياق أنب وهي *أوإطعام، محلوطة: سخة ق ا ١ ] 

ئستهلع؟اا؛رهل نجال؟١٠ هل ١٠وهو للزيادة، متضمن الأول إن يقال؛ ثم ]٢[ 
صيامأو الننىت إن إذ الرسن، يتاق لا ثاق ®آو، وكون الرنين،، ينال لا هذا أن ثانتا؛ 

الأولعل هذا يحمل أبوهريرة رواه واحد والحديث رنة• يجد لم إن مثابمتن مهرين 
الرتبس،.عل الكمارة ويكون يمينا، 



٥٥١اسارة( يوجب  Ujيسداسءم U  ٧٧اسيام)ةت1و( 

او5ئوثأصزمبمإني
ا.ثجب الأمرين الإنماطآخر لأف أول؛ والأوو بعجزه• 

 [ ١ t العامه!للقاعدة أيصا وهوالموافق العجرسقهل، عند أنه هوالصحح، وهدا
[.٢٨٦]!^:i ثءا إلا أس قممي 

العجز،مع واحب لا أنه الأية هذه من انامء أيصا أحدها التي وللقاعدة 
يه.يندفر الصرورة كانت إذا الصرورة مع محرم ولا 

قممث>آسمالا ؤ دليلها؛ العجز؛ مع واحب لا مهمتان! قاعدتان وهاتان 
ءثئدبئت تعال؛ قوله دليلها به؛ يندغ كانت إذا الصرورة معر محرم ولا ه، دنعها إلا 

[.١ ١ لالأنعام:ا' ه ^ ١١١^^ إلاتاوعقم محرنا 

هفاوه،علميه فلجب يوما اقلي لأنه أفنده؛ الدي اليوم مكان يوما ويصوم 
مماءفلا الأول من يصم لم لوكان أما يقضيها، فإنه اقتدها ثم الصلاة ق فلوشنع 

اللوم.هدا رك ثعثد لأنه علميه؛ 
*ء أ* 



صضاه1ينيصالإئمأصبجءئ؛ل ٥٥٢

ub اتهماء

I nnn

لاوقرة:إما[لره ؤهوث؟ملاأكاممِ \!ؤءب\ لموو مماءومصال؛ غورمريى 
ئنمحبتن\صح'ص:ثتثىالارم؛إنئاب؛ ن؛ذاط؛ئ،:قانلاقوو. 

علءلوثاو مماو! ومصاو، مماء مطيع عذ نئل ه اش ونوو أف ®بلعني 
كاذهز اذئن مذ عي ثا حىضى والئنمح مذ ممصاْ ديذ أحدثم 

والهجاوزبالعمو ررظلأهأ-ص ئاوت اف. ونوو يا تز ئالوا؛ دينه؟اا ماصتا دلك 
يم«زثاة

^^^^ك/امحثأبممذامحفا^و

قالكا والأمر بشي. ت مول الكد.ر بن محمد وواه لأنه مرنل؛ هدا [ ١ ] 
ءؤءم_دآتعال! اممه لقول ومتفريا؛ متتابعا يقفي أن مماء عليه لن تحوز إيه محمذا؛دثت 

منقال: ولكن اتحز، ثهوو من مئهئ يمل؛ ولم لالقرة:أخا؛ا، آره آثام مذ 
عليكون كان قالت: عاتسه ولأن والتتابع؛ التفرق يثمل وهدا لره، آباو 

لوقصتهأنيا عل يدل وهال،ا ٠، ثعبالُ ق إلا أقضيه أن أسطع ما رمقاف من الصوم 
كيلك.وهو به، بأس لا أنه مقطرة يوما يم يوما 

وأمللممتابعا، كان رمضاف فإن أشبة؛الأداء؛ لأنه أقفل؛ بافابع العلة ١^٢؛؛ 
كتابومسالم؛ (، ١٩٥٠رنم)رمضان، قضاء يقضى متى باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 

(.١١٤٦رنم)ثعبان، ل رمضان قفاء باب الصيام، 



٥٥١٢هتاواارها_يامرئباص|ءا 

ررلمده1وشت نمحهبمهأ عاثشه لأف آحر؛ ومصان يأت لم ما يأحثرْ له ومحور 
عانه.مممى ثاس1و،ا ء محي حى أقضيه ما رمقاف مذ الصيام عئ ؟كوف كاف 
و\وعائث1، لآح_زئة حار ثو لأئه عدر؛ لعم دبك مذ أكثز ياحره محور رلأ 

تيثؤبيإئايىلأهو:اتار

صتاخِمحمحةمح"••
أسقولأته عليه؛ يعول لا صعيف وهوقول محورا، المضاء محب قالت من حلاف من 
الدمة؛إبراء ق امئ ولأنه حز، فهو قدمت وكل،ا حير، المضاء لأن الخناُت،؛ إل 

ذمته،ق ذينا الصوم هدا يمي لم الموت، يأتيه متى لايدري اف الأنفان أحوط، ولأنه 
التتابعحال كل فعل بالإطعام، بمأحر وقد يهلعم، وقد يصوم، لا وقد الوئ، يصوم وقد 

وأحثن.أفصل أنه شلئ، لا 
]ا[وئولذلك:

قإلا أقضيه أذ أستطع *فعأ ةاJتا! حيث فواضح لآ.بمها؛ عائثه أثر أولأت 

بالنوافللأ-فةنا0 رمضان يعد ما إل يأ-محره بجواز ئننا إذا فلأينا الئ١زات وأما 
محتلهيعي• بالرابل؛ له إلحاق وهذا الأتي، إل ئأمحره محوز صار حد له يكن لم إذا 

نافلة.كانه 

وا-خرنجوز ولا الصلاة، ونتج خروج بمنزلة الثال رمضان لأن والثالئث 
لهأحر شهر ياق لم رمصاثم(، بئن ما المضاء لأن آحر؛ ومحت إل ومحتها عن الصلاة 

متعلقاته.



حشلبذ ء«او ا الإمام ص ي اهاي هلي اص،يق  ٥٥٤

امحممحا:هُمآ،ءونس
وظلأآِق 

كلعن وأطعم ممى آحئ زم۵الا٢' جاء حر بمض ملم المصاء أمكنه ؤإف 
متكئنا؛يوم 

قضاء،ولا إطعام لا عليه ثيء لا فإنه لعير أحره إذا مهمة مسألة هدم [ ١ ] 
ماتحتى الزض به امتمث ئم بروم، يرجى رمضاو ل مرض ايا إنفلوأن 

وقولناتالصوم، سهلح لم لأنه عنه؛ يطعم ولا ؤليه، عنه بموم لا عليه؛ ثيء فلا 
الصيام،ليس هذا برؤه يوحى لا وهو رمضان لوجاءْ مما ا-تيارا برؤه. يرجى 

رمضال.ل أص0 وينتهي عنه فيلعم الإطعام، فرصه ؤإنا 

كاثالةالأول المسالة أن يقلن فقد ة، العلiJيعفى فيها يغالط قد مآله وهده 
بدلأن:صوم الئزم، الأول المسألة ل ارض يزض لأن بينه،ا ولكن الثانتة، 

ثعياف.ق مات أو رمضاف ق مات لو كعا عنه فمهل ذللث، بعد يسعلمر ولم ترك ما 

رمقاوق برؤه يرجى لا الذي هذا يعني* أصلا الإطعام فمرضه الثانية وأما 
ؤيتهيالشهر مس ق عنه ثلعم الإطعام، عليه نجبإ ؤإنا أصلا، عليه صوم فلا 

أمره.

كانمواء والنون الألف، فيه نيد وما والرز، الألف فيه نيد ئ رمضان ]٢[ 
مانعاوالرز الألف، زيادة محرد وليس الوصفية، أو العلمية يثمتط فانه صفة أم عؤ 
ثحبا0اجر ق إنسان لوجاءك ولهذا أوالوصفية؛ العلمية إليه ثنضم حتى الصرف، من 

منافه ثاء إن قال! رمضان. بعد اش اء ثإن فهالت،! نيارق. إل أدعوك أنا وقال! 



 Lu؛؛S ٥٥٥القضاء( رباب اسيام

ثال:أحمن.بممح، ئزنزة م عثاس، وابن عس، ابن عن _ دلك< لأف 
أ.ام^ لكلشيخ كماوة، أوجب مفاء يوحب نإ إدا وهته عئ المصاء 

أناله1 أقول أوف. ،؛ jliالعيد بعد فجاءك رمضان. من مطر يوم من ت قلت نفطر. يوم 
رمضان.يعد ت يلت عثتت، ما 

بهمدقك ما عل ؤيمينك العوام، محاطة ق يثإ ولا التوؤة باب من هدا لكن 
بعضرأي فثجوزعل ظالثا لم؟كن إذا فالحواب؛ التوريه؟ هده محوز فهل صاحثك، 

عي"بط قلت• يزورن؟ مص إذا ذللث، ومثل أصاو>ة، كان إذا وكانلاJث، العاناء، 
يحفىلأن الأسان؛  ١٢٠يتحلمحى الأشياء هده فمثل القيامة، يوم إل يمثد عل.اا وءيعد 
للئاتأقول إن أحي يا فتقول؛ يعد، فيا يرصيه أن يمكن وهدا ويلزم، يكرر الناس 

لئلاهلبه؛ ق ما يزول حتى القيامة يوم إل غد بعد الوقت; نمى ق له ويقول عي.. بعد 
ذللث،.أسه ما أو حدعتتى. أنت، يقول; 

عذر،بلا الثان رمقاف إل أحره إذا الع^إء يى حلاف فيها السأله هده [ ١ ] 
َُ قضاه;ثم 

الأثارهده عل بناء يزم كل مع مكئن إطعام كمارة يلزمه أنه يزى من فمنهم 
^١^.النتف النىأشانإليها 

لره،آياي من ؤئثْ نعال؛ اممه قول لعموم عليه؛ إطعام لا يقول; من ومنهم 
الثلاثةهؤلاء إفتاء ولعل ثيء؛ الني عن يصح ولم شيئا، يدكر ولم 
حكمإبان وأما ذللث،، أسه أوما التعزير، باب أوس الاحتياط، باب من كان إنإ 

يمثلافه عباد يلزم أن يمكن فلا السنة ق ورك المران و< عموم وحوي مع حا ثرعي 
فلا.بدلك، انس إلزا؛ وأثا أنيطعم، الاحتياط أن ثالث، لا ولكن هدا، 



^بجضاه1ينيصالإئمأصدبجينو ٥٥٦

لألمتكئ؛ لغل؛رب عنه أطعم آحن زمصاف مو مات حش فته فرط ثإل 
ا•عمرأ ابن عن يروى ديك 

المضاء؛من عليهم أثمل الإطعام أن يرون الأل يألون الإين الناس س وكثثر 
هداعن ؤيألون الصيام. إلا عليكم تجب لا لهم؛ قلت إذا يمرحون تجدهم ولهدا 

الإطعام.

سل.وأن تجب الإنسان أن عل يدلما وهومما الفارق، ْع فهوقياس القياس وأما 
قضاءيوحب لم إذا وقته عن المضاء ثامحر ارولأف القياس! إل انقلن يعممد، أن قبل 

يكمرالهرم لأن غلط؛ الهرم عل المياس وأيصا يضاء، أوج-، وهن.ا كمارْاا، أوج.1ا 
صارأولا اعقد إذا الإناف إن ماما: ملث، كإ ولكن ثأحتر، فيه ما الأداء نتج ول 

ت5زْ.وجه ولوعل اعقد، ما يثبت أن بماول 
مسيلعل ذلك قالوا هل لكن والرأس، المن عل الأثار يمال،! أن فالصواب 

المياسوأما المستمل؟ ق ذلك عن القس وكفئ الاحتياط، مسيل أوعل الوجونم، 
علالهرمضومحاسبمد•

ؤإثإ^ر، بلا يمض ولم فرط أنه مع عنه يصام أن المولقح يذكر لم [ ١ ل 
وأن'، فمطُ النير صوم افتؤإلا عن يممى لا أنه المدهبح ص المشهور لأن يذكره؛ لم 

٠،ولثه*ا عنه صام صيام وعلته مات ®_ وهوصحيح؛ عائثه و.في،اروئه الرموو قول، 
قالخدث عنصص كيم، إ الله وسبحاف التخصيص، عل دليل لا لكن الثدر، ق هذا 

١(.)ءستي"؛ داود أي أحمدرواية الإمام ائل مانظر-  ٢١١
كتابلم: وم(، ١٩٥٢)رقم صوم، وعليه مات س باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

١(.١  ٤٧رغم)افتنه، عن الصيام نقاء باب الصيام، 



٥٥٧القثاء(  ubر اسبام هتاب 

يومكل ص واحده ئظاوآ آحئ ومصال أدزكة أف بعد ١^٠! مأت ؤإل 
عترمن كاليت مصار ثفريطه  ٠٠٧١^الواحد0 الكماره لأف علته؛ ثص نحزئة، 
مرط.

كمارة،متقي واحد كل لأف ققران؛ يوم وكل عليه اإظا>>-،ت أبو وئال 
^نيلإ،لإايمطِفييجاا'.فإِذا 

يوقتع؛ادةثتعلق لأما ُالصزم؛ التطئغ زمصال مم^اء عانه ومحوربثن 
كالصلاة.فعلها قبل وفتها مال، التتلؤغ مجاز موثع، 

يموتالدي أكثر ما أ كم؟ وقوعه رمقال وصيام نادر، وقوعه النير أن مع النل>ر 
علالحدث وحملنا عنه، فيهمؤ، يدر عليه كون الذي أقل وما رمخاذا يقفي أن قبل 
بصوان.ليس بكم أكثر أمر وجود مع نادر أمر 

علنجب لوملنا• لأننا الوجوب؛ نبيل عل لا ولكن عنه، يقثى أنه فالصواب 
درروازرآ ؤد ٠ تعال،: اممه قال وقد بالرك، نأثيئه ذلك من لرم بموم. أن الزئ 

من^ نما: أصوم. لن إش الزئ: قال إذا عنه فنطعم إدف [، ١٦٤]الأنعام:لمزه 
ؤإنومثاب، فمشكور عنه أحد؛الإطعام إنثمع قلنا: تركة له لم؟كن ؤإذا تركته. 

شيئا.تجاأ لم لأنه عنه؛ ممهل ألحد يفعل لم 
قريتامدم كعا فانه الصيام، عل الإطعام قاس الخطاب أبا وكأ0 [ ١ ] 

الكمارةأحر إذا فكدلك والكماره، الصوم لرمه عدر االون آحر رمضاف إل أحره إذا 
كمارةإلا عليه ليس أنه الصحيح وتكن كمارتان، عليه تتكون التكمارة، فعليه مات إذا 

واحدة.



اسقضاهاينيه4اسمماصبجينو ٥٥٨

ا.الص1اما بخلاف ١^^، عل بجب اج لأف أصح؛ والأوو كا-لثج. >وة\ °ؤ

عليبى لم ما المضاء قيل بالصوم اشلؤع رمقاف محاء عليه ش تحوز ا ١ ت 
منعليه ما بمدر الثاق رمقاف عل بمي فإن المرض، من عليه ما بمدر الثاق رمضاف 
نحلهامحل أن يمكن فلا للمريضة ١^١؛^، الومت، لأن التطؤع؛ يمح لم المرض 

لكنهالصوم، يصح صانها لو فانه شوال، من أيام يق صوم ذللث، من يسنتى لكن 
بست،أسنه يم رمقاذ صام من ١٠اوسولوهوقوو عليها؛ المريب الأجر بمال لا 

صامررمن قال: النموو لأن وذلك ٠؛ ١^^٠٠١ صام ه،كأتما ثوال من 
.أسنه١١ نم رمص١نى 

عليهأنه قورنا إذا إنه نم رمضاف. صام إنه  I،Jt^أن يمح لا قضاء عليه ومن 
واحداصام صام؟ كم شوال من ايام الئتة وصام رمضا0 من يوما عثر خمه 

شزلةأثام والئتة الشهر صوم جعل ؤإنإ أيام، ويق ا شهن يمم ولم يوما، وعشرين 
بشهرين،شوال من أيام يث وصوم أشهر، بعشرة رمقال صوم لأن الدهر؛ صيام 
الثيء.هذا له تحصل لم رمقاف يتم أن قبل  ١٦٠ثهلمؤع الذي وهذا 

الإنسانسْلوع أن تحوز أنه )بمتيفم* المؤلف قدم كإ الراجح المول يمال! أن وبقل 
واجب،المضاء لأن المضاء؛ الأول أول؟ أثبمإ لكن رمماذ، قضاء قبل بالصوم 
لهاواشق 

رنملرمضان، إتباعا شوال من أيام سة صوم استحباب باب الصيام، كتاب ت ملم حرجه أ ا
;ًتهبمن.أيوب أف حديث من (، ١١٦٤)



٥٥٩ةتاو،اسيام)0باصاء( 

فيها،المفاء ينتبح كاف عمر لأف الحجة؛ ذي عثر ق قمحاوه يكنه ولا 
١يكرم ملم عبادة ايام و1؛بي  اللحرم•كعئر فيها ء  ٠٥٥١١

اضإل ١^١، أحب فيها الع؛اده  o\jكرهةا١ا، ^١ لأو يكره؛ وعنه؛ 
التطئع.عل يوفرها مانئحب ثعال، 

يكنلم مات لو التطؤع لأن التطئع؛ قبل الواجس، الاسمان يقدم أن الحكمة ومن 
الواجبيقدم أن الحكمة من أن شك فلا لازما، يكون والمرض ذمته، ق له لازما 

التطوع•عل 
نجب٣ اش محراما j دخل عادة »لأما اشاليل: ق قمحذآمئ ه وقول 

الاJ؛ق-؛^١٣١ لحل مول؛ أن علل تعلل وهذا كا-لإا،، فنلها ئل حا الئطئع 
للأنمانإلا المال نجب ولا المال، لا الئزم قضاة الثقاة؛ يثرانه ل الأصل الئزم لأن 

القولعل إلا ابدا والمال الصوم ُين بجنع أن يمكن لا يمي• صوم، عليه ليس الذي 
يمكن.فلا ؤإلأ عذر، بلا المضاء أحر فيمن الصعيم، 

النتنانتهاك أيل ومن الخاع، ألجل فهومن رتقال مار j اياع يثران وأثا 
كمارة.علميه نجب لم القضاء ق لوحاغ ولهدا أيصا؛ 

عليعتمد أن للإنان ينبغي لا جدا صعيفة أقية الأمة هده مثل أن فالمهم 
مثالها.

علمن للصواب أقنب وعمن عمن، استحباب معارض عل كراهة أما [ ١ ] 
جينا•عنها رصيافّ 

اشإل ألحئ واوض فمال: اف. إل ل الأم ألحئ فيها انمادة إئ قوله: وأثا 
الأيام.^ه ق يقضيها رْ؛ئ^بمئئأن عمر رأي يؤيد فالحدسث، هذا وعل الممل• من 
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إلثأخرها من أفصل ب أوالمادرْ الأيام هلْ ق مضيها أن يتقصد هل ولكن 
الأم؟هدم 

هلهائل! قال فلو الواجب، مماء فيها المادرة لأن أول؛ الثاف والخواب؛ 
شوال؛ق قلناث الحجة؟ ذي عشر أوأنتظر شوال ي رمقاف من عل ما أقفؤ أن الأفصل 
القعدة.ذي من يوم آخر إل عذر له صار اف الإنأن فرض ولو الخز، إل للمبادرة 

مماء؟أو ثهلوعا الحجة ذي عفر أصوم أن ترون هل يسأل• أن يمكن فحيتثد 
الخف.إل البائرة من فيه U واتا: ض. لأر ولا: أفضل؛ قضاء' نقول: نقول؟ فإذا 

تالمدمي الحديث، ق تعال اممه قال كإ الوافل، من افه إل أحب الفرائص أن وثالثا: 
.٠١امحءضرتييشءأخيإؤى١

ذللأ،؟له تحق فهل القضاء ق اف الأنلوأفطز رمضاف مماء ق قائل: قال فإن 
منكل لأن ثزعئر؛ عدر بغير رمضاف مماء ق يفطر أن تحوز لا فالحواب: 

الحجإلا إتمائه عليه بجب لم مل ل لحل ض وكل إتمامه، علته وجب مرض ق لحل 
والعمرة.

الأجرفيها يدخل فهل شوال ل مماها ايام مضاء عليه كان لو قيل: وإن 
والثواب؟

بأس.فلا شوال آخر ق والئت، شوال ي القضاء لوآتم يعني: نعم، فالحواب: 
H  X*

نمحهئن.هريرة أيٍر حديث من (، ٠٦٥ رمم)٢ التواضع، باب الرقاق، كتاب البخاري; أحرجه 



٥٦١هابامه1م)طبئسبوئثره( 

MUM

ةوالنابى؛ والشتم والمحبة الكذب عن صنْة ةرس أف للصائم بجغي 
ينحن،ولا محلايزئن أحد'قلم صوم يوم كاف ررإدا مال؛ انه اللمي. عن ووي 

و}ضائم«َئممق ١^  Jiقم: ياه أن أخد نالإ ءإِن 
عليه،متفق ا-اثلدث، قال: لأنه حدا؛ ظاهر نظر روي' بموله• ^٥—، ٠١ثمر ل [ ١ ت 

منالتممن علنا م لكن ه. الم عن ثبم، بمال: بل روي. فيه: بمال لا هدا ومثل 
تعقصفيه اثل ينيد وهذا جدا صعيف وهو ث يد يا نجزم أنه علينا وص هذا، 

اكاس.

سبالئلأحأمباكازة؟
الرسولىل كا بالئلاح، مه عن فثداؤع بالئلاح فاثال إذا لأنه الثاف؛ الخواب،: 

إذلأل: تنطهء. »لأ قال: مال؟ جاة:اغد زيل امممتاْ: فنن ئبأئلآأبممُ 
قه؟نإذ ئال: شهيد(،. »ءآنث قال: قش؟ أزأ;ثإذ قال: »قابم،،. قال: لألي؟ 

والنار،اااا.ارقين قال: 

ملأ،أم ئزصا الصوم كان سواء اهدين، ظاهر آ ر صائم،، إل ررقليمل: وقوله: 

القاصدكان حق بغر ضره مال أحن. فصد من أن عل الدليل باب الإيإن، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نقهبمتن.هريرة أنى حديث من (، ١ ٤ رقم)٠ حقه، ل الدم مهدر 

تلم وم(، ١٩٠٤رقم)شتم، إذا صائم إق يمول هل باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
ننحهبمتن.هريرة أبي( حديث من (، ١١٥١رقم)الصيام، فضل باب الصيام، كتاب 



سقضاهانينيصالإئماسبجح،لبل ٥٦٢

محإلررسحزوا ت قال اللمي. أل آنس ووى ثإ اشحوو؛ ، jL^2uؤينتحب 
عليه.مممق  ٠١4^"^لنحور اق 

هالبي عن در، ابو روى ة البطر؛ ويعجل الثحور يأحثر وبمحب 
؛.)النثد>(ا من اشلوز(( وءجلوا الئحوز آحزوا ما بحم أمتي ثراو لا رر ياوت انه 

فهلملأ كان ؤإن صائمون كلهم الناس لأن فيه؛ رياء لا أنه فالغالب عرصا كان فإن 
قال!من ومنهم يقوله. إيه ش.' من العناء من يقوله؟ فلا رياء. هل.ا أويقال؛ يقوله 

\ووأ£(بحأهدا كان إذا لاميا موله، أنه والصواب الث؛اء، لئلا:دخله موله؛ لا إنه 
اليفى؟أوايام أوالخميس الاثنين يوم مثل اليوم هازا يصوم أن ينثعله لعله صومه؛ 

صائم.إن فيمول! مهلتما يقوله ئقول،ت ولكننا 
القول!هدا وقانية 

أويقاتله.يسبه أن أراد الذي هدا ثوبخ أولا• 
ءَأجل•ٌه الأمر ترك لكنه مقابلته، عل قادر أنه بيان وثانثأ! 

أوتزكتزكه إنعا أنه علم إذا العتدي لأن عنه؛ الهم، إل أدعى هدا أن وثالثا! 
المهلابيىالأمن هو ال؛ي، أمر فكان ويمتخ، تخجل ، فوفالعبادة لهده مقاثلته 

مماتا.ليبمة 

الأخلاطمل عنه روى فمن وهومحتلهل، حديثه، يكتب.، لهيعه ابن إسناده ق [ ١ ] 

نظر.فيه فحديثه الأخلاط بعد روى ومن أقنب، الصحة ؤإل حنن فحديثه 

حرالناس ررلأيزال، الصحيحس! ق ;جقبمثن سعد بن سهل حديث، هناك ولكن 



٥٦٣ممبامي1مربمبئسبوئثوه( 

واشحور.الفطر ُين ثخ لأنه 7أذا؛ جاء المولف ولكن ٠، الفطر®' عجلوا ما 
ألاتعجلعليهم وسره قاهم ورحمته تعال؛الخلق اش رأفة عل دلل هدا ول 

ممر،برمن لا المجر يطلع أن قل يدرى أنه يعلم حش يوحره ل بالئحور، الإنسان 
ؤيغيبالشنس ثغرب أن حن من يحجل أن يم، والفطورأيصا الئحري، عل ولكن 
هدافإن أفطن جيدا السور أوترى شعاعها ترى كنت، ولو حتى تفطر الأعل لرما 

وهدما أتجيفيا«٠٢ر)أخثالقدّؤ: الخديث اشُتحالل فال، افصل، 
سالثمحن.

المجرطلؤع قل أمسلث، يمولوزت الدين ا،لوسوسن أوكلث، حطأ ثعرفح وتيدا 
المجريطلع أن قش ونت عل أي• هدا؛ عل أذامم يوقتون وفعلا دقا.يما، بخمس 
وجهانأمن غلط عفليم، غلعل وهدا دقاتي، بحنس 

الصلاة.جهة ومن الصيام، جهة من 

أن IJأحل اف لأن لهم، اف أحل ما اش ياي محرمون فلأنمم الصيام: جهة من أما 
أدانسمعوا حس واقربوا ®'كلوا قال: والتي. الفجر، حتىني، وسرب، يأكل 

بجذنخم:ماي.
الصيام،كتاب الم؛ وم(، ١  ٩٥٧رقم)الإفطار، تعجيل باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.١٠ ٩٨رقم)اسحبابه، وتأكيد الحور فغل باب 
رقمالإفطار، تعجيل ق جاء ما باب الصوم، كتاب والرمل.ىت (، ٢٣٧)T/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

ره.بمثئ.هريرة أبي( حديث، من ٧(، ٠ )٠ 
بلال(؛،أذان صعحوركم من يمنعنكم )رلأ الحم، قولر باب الصوم، كتاب الخارتمات أحرجه  ٢٣١

•لق.ءها ءاسة حديث، من (، ١ ٩  ١٨)رقم 
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للصلاة،وميأ يطهر قد حينذاك الناس بعض يكون ربإ الملأةت جهة من ثابا 
حطتوهذا المريضة، ئم الراية، أويودى الفريضة، ويودي يقوم يؤدن أن ح؛ن ومن 

عنتجزئ لا ُافلة فصلأيه واحدة بدقيقة الوقت قبل للإحرام لوم لأنه عظتم؛ 
ررحىقال: والثسول تة؛ه بمس ؤ-ءيى لنا: يثر ■مؤن اممه دام وما حطت، وهذا المريضة 
أصبمأا.أصتج، له: يقال المجت" يطلع حى يودذ لا هإثه مكتوم أم اتح( أداف سمئوا 

يؤذن.يذهب ثم 

اش؛وثع ما يضيق الناس يعص ولكن الحمد" ~وش وامحع ذلك ق والأمر 
ولوأدنيؤدن لا أعمى، مولن عن ئقه رجل وحدش اممه، ياي وعل مسه عل ؤثيئا 
أدنإذا أنه ولوحظ حرب إنه ويقول• ربمه• ثمنت المجر طير إذا لأنه يقول• الناس، 

العفليما~اض ~سبحال نورالمجر أن المللث، جهة فمن ؤا، وهذاأيصانت المجر. رأوا
ثمهالذي الرجل ذاك مثل إلا يدركها لا حفية وأشياء الغازات مثل أشياء يرسل 
إليهايدحل حتى النوافذ ثفثح المجر طلؤع عند ايك، الأطثاء يعص واستحب قوي، 
ئوون.حلمه ق وطه والمجر، الشمس مع يأق الي'ي ذللث، 

تحنلونالبملان يعص ي ي ه واحدا اتلد تزذن لاثكون لماذا قائل: قال فان 
الصوت؟مكوات طريق عن اياجد سائر إل ينمل يم مكان، ق يؤدن واحدا مؤذنا 

ماوالبند الوم، قبل الحاح أذان عل يعتمدون قبل ص الناس كان فالحواب: 
أيصا.يؤذن حش للمغرب يؤذنون ولا اُباح، يؤذن حس يؤذنون لا اسعت 

إذاعةمحطة هنا ونحنا إن إلا اللهأ تمكن، ما والأو ممكنه، المالة كان وقد 
فتمكن.الحهات كل ل مفتوح والذيلع يؤدن، الويت، لحل فإذا بلد، كل 3، 



٥٦٥مماباسب1م)طبئيتبوئبمه( 

يتلبجد لم هإل ممرات، نثل نجد لم لإل رطب، عل ينير أف ؤيسخب 
محإفيصل، أف مل رطثات عل ينخئ افب. زثوو ®لكف ت هاو أنس روى ج الماء؛ 

ناء«ثساخدثختنا١لمن نيللإ:محتاءات 

يتعجلاحج بمطر أن قل اياعة ل المغربإ لصلاة لعل إذا بعضهم قزت يإن 
الطعام؟حفرة مع صلاة لا وبانه البخر، 

ض;ا'كلابن كان فمد له، ئشتامحا كان بأذا فيه ليس جائز صدقت، نما: 
يكونهذا لكن معذور، ا-يإعة صلاة ولوفائت الإمام، صوت ؤيسغ ؤيتعئى 

الناس•من نادرا 

يشتهىلا الأسان يكون فقد ؤإلأ لير، محقيئا هدا بمعل ؛ا ١ ت 
الئئر:<فعل كعا بمعل أن سغي للبخر تحقيئا ولكن ماء، يشرب أوأن ممرا يأكل أن 

بإمكانلأن لا؛ الخواب: الشراب؟ عل الئنر يرى الطعام بميم وهل بدلك، وليادر 
الإنسانعد فالوكا0 هذا وعل عنده، كان إن همزا أفد أن اوموو 

الخدث:ق ءثيألآلأهؤقلأرُ الني هال، وقد ماء• عل أمهلر قلنا: م عندْ وليس طعام 
ووئ((ركؤء م عل يئمطز يئن لي »هإن 

فعندمحيء معه وليص صائم وهو النمس عله عابت افر كما يميجد لم ؤإدا 
تممصلها تم بريقه، عزته يتل أن العامة بعص واختار ؤبمطر، أصبعه يمص العامة 

(.٦٧٣رنم)الصلاة، وأمت الهلعام حضر إذا باب الأذان، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
(،٢٣٥٦رقم)،،، •piJيمْلر ما باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١٦٤أحم،-)y/ الإمام أحرجه  ٢٢)

أنسحديث من (، ٦٩٦)رنم الإغaلار، ؛،• ipتما ما حاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي؛ 
رْءهنبمتئ.



سقضاهاهمهمصالإئماسنيض ٥٦٦

لاأخْيالئهU >انأث ن^ئال: ئايت لأف نلأ:أزاماك؛ 
ُ.حسا وهداحدث  ١١وهوصائم بموك 

يأكلهشيئا يد لم إذا ت فنقول له، أصل لا هذا وكل ؤمه، عل افطر هذا ؤكون يمصها، 
مؤذ. 11\ةليمللقؤ فالإ ثثزيه أو 

يالنواك.بأّز لا ذس \ؤو وقول مموماُاا، البماري ذكرْ قز آ ]١ 
شاكلا ئنة الثواك أن فالأنل ؤإلأ قكروث. إنه مول: نن د3ع بذبم، أراد أنه الظاهر 

وآخرهالنهار أول ل بمتن أنه الصحيح وآخره؟ النهار أول ل ثنن هل لكن فيه، 
مطهزةررالئواك قوله مثل الثواك مصل ل الواردة الأحاديث، لعموم للصائم؛ 

روضوء(( تكل وراتغ ٠، صلأة<ار 
عفييأئثْؤقاذ؟أالرسول من الصيام كثرة مع شيء منها سن لم عامة أدلة وهذه 

الزوالبعد للصائم بمس لا أنه إل العلم أنل بعض وذهب عهده، ق السلمين ومن 
يكونالثهار آخر ق الصائم فم لأن الصائم؛ مم خلون، رائحة هب ين. لأنه يثوك؛ أن 

فممزهقالوا: والشرابح، الطعام من الخالية اشدة من البخار من لعا؛نرج كربمه؛ رائحته 

٣(.١ لكأاتم،)ّا/ واليابس الرطب مواك باب الصيام، كتاب اJخاريت صحح )١( 
رنم)٥(،السواك، ق الرغيس، باب التلهارة، كتاب والنسائي: (، ٤٧/٦)أحد الإمام أحرجه )٢( 

واليابسالرطب السواك باب الصوم، كتاب البخاري: وعالقه ؤئيبمها. ءاتثة حديث، من 
/T"(،٣١للخاتم.)

كتابومسلم: (، ٨٨١)^رقم الحمعة، يوم السواك باب الخمعة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
هريرة؛محهنبمنن,أي حاويث، من (، ٢٥٢رقم)السواك، باب الهلهارة، 
(.٤٦٠الإشمأحمد)آ/)؛(أحرجه 



٥٦٧نمايمء( يمب U باب الميام) هناب 

رواه؛عل اوف، بالعود يكرم وهل 

^محُمحىصمحثئ،محمح
بممت1لإاآلكةلأل

فإنثمل، إذا الشهيد ذم فهوكعنل -بما، طه ثث عبادة أر ُدللث، يزيل لأنه يتسوك؛ أن 
القيامةيوم ؛نرج فيه يبنى دمه لأن يغسل؛ ولا ودمه يابه ل يدمن قتل إذا الئهيد 

المنك.ريح والريح الدم لون اللون دما يثعب وجرحه 
هذا:ق فيقال 

انمادات.ي قياز لا ولا; 
عله.اشوص لظاهر فالق القياز هدا وثانتا: 
الأتنهذا ص أن انمادة من اثر حقل إذا له الإنسانين إن قال: ض وىكا; 

الأثنثللحاج سا كيلك ولوكان هدا؟إ قال ض التموس. ل ئتكزئا ولوكان 
يقلولم عبادة. أنر لأنه وانمر؛ الشعث هدا تزل فلا إحرامك من حلك إذا الأغإر; 

العلم.أهل من أحد به 
ولكنالنهار، وآحر الئهار أول للصائم سنيته عل باق السواك أن فالصواب: 

تلمارثاثيئا جوفه ادحل فمد ايثنمه إذا لأنه يتلخه؛ لا انماثم فإن طعم للسواك كان إذا 
كانولو ؤيقه، يتئ أن بأس فلا له طعم لا لكن إذا أثا مقطرا، يد>لك مكون عليه 

فإنهطعم له لكن إذا الرطب لكن واليابس الرطب يئن مري لا أنه الصحيح [ ١ ] 
لأي؛تلعءثعمه.



صضاهانيهمه4الإئماسنيضل ٥٦٨

محل

شاده لا:أنن)إقاءَثا( ^ ثيزتة؛ دلأ بمن المة ذُ\ 
صومه.

رووي؛تحركئيوئئمحي لا وتى 

إظمح:محنةا'ارمح'لأ:محمحصء؛.
لكو٠ عثه. متفق ' وهو٥٣_J لكو و. ١^٠ لأف لاتكرْ،؛ والأحرى؛ 

أنلكلإزُه.

للصائماثاثرة عن البي. ّنأل رجلا رُأف ئريرْ أف عى روي ويد 
شاب((تياه واثدي ثيخ، ثه رحص الدي قإدا هنهاْ، شأنه آحر ه1تاْ ثه، مزحص 

نناةهمئاث؛ا".

الصبمثرإف إذ أصح، وهي الملة، يعي• الئكرْرا بالتاء! المخطوطة ق عندي [ ١ ت 
معه.الفعل ياسث، وجب محازيا ولوكاف مذثثإ إل عاد إذا 

صعيف،.إنه نال! من فمنهم صحيحه، ق العناء ا-خثلما الحديث هل.ا ]٢[ 
النئعن والثابت نظر، فميه الصحة لدرجة يصل أف أما حسن• إنه قال؛ من يمنهم 

سلمهأم عنده وكانت ذلا1ئ، عن وسئل صائم، وهو يقبل كاف أنه 
صائم،وهو يباشر كان هؤ النبت، أن ءاحمتJه هذه(ا. ررسل، للسائل؛ فقال دةئ^بمها 

فمال!ذنيلثج. من، مدم ما للث، اف عفر قل• إثك الله، رمحول، يا فقال؛ وهوصائم. ؤيمل 



٥٦٩رمايمء، *اسص باب اسيام) هتاب 

ندوM ص فنل عل إحالةٌ وهذْ ق«رُ ؤأحثاقا بافِ لأم إو »ثاف 
أسوة.يه لنا أن عل 

والأصلاثع، عل دلل ولا شهوته، ■وئ}ث ش حش حائزة المبلة أن والصواث 
صزمه،ماد من حويا ثمل لا فإنه الإنزاو ثزعة مسه من عزف من إلا الخل 

أذإلا الإنتئشاق ز ت"بالغ صره بن لاميط ُتإوثثهوثؤ الرسول، قول عل ؤيانا 
ُ.صاجا،،ر يأكول 

اباغإلا علما افه نحزم ولم الخل، والأَءنل ما، بأل ولا جائزة أما فالئواب: 
ولمضافيامآنصابإع؛قالأمال: ولمسه، قالتعال: 

أكمن أص ،ثئ:ثبمتمحآتئل ^١ ثهوأ ٣ أشُ ٍقثث ئا ثآثذأ ثثتحس 
آلسنجدهؤ، عموة وأمم نخميبمى ولأ ١^! إث أهيام ئرآبمؤأ ألمم ألآّدمح؛ي 

ؤإنالمله، حزمت، بالإمداء. مطر بأنه ملنا إن فمط: الإمذاء حاف فان لاوقرة:؛آا[، 
حائز.فعل إل سوئي لأما محرم؛ لم وهوالصحيح يفطربه• لا ملنا: 

والثايح،الشح ين داود— أنى حديث، ق —كإ يالممريق القول عل قائل• قال فإن 
الإشاء؟إل أقزبؤ أنه الض. >ق الشاب، هذا أن فبمممل 

نحركلم من عل مرمة لمت، الصوم ق الشالة أن بيان باب الصيام، كتايح ت لم مأحرجه )١( 
نيهبهنئ.ملمة أن بن عمر حدينا من (، ١١٠رقم)٨ شهوته، 

منالماء علميه م، الصائم باب، الصوم، كتاب، داويت وأبو آآ"؟(، )إ/ أحد الإمام أحرجه )٢( 
الاسئاقمبالغة كراعية ق جاء ما باب، الصوم، كتاب، والرءاjى؛ (، ١٢٣٦٦رقم)انملش، 
وابنرقم)٧٨(، الاستنشاق، ق المبالغة باب، الهلهارة، كتاب، اني؛ والث(، ٧٨٨رقم)للمائم، 

(.٤٠٧رنم)والامحتتئار، الأسنثاق ق البالغة باب، الطهارة، كتاب، ماجه؛ 



سقضامايمصالإuمiصبجص

ننثاثا.و لأٍا ^؛ ٥١و الملكحم ص الم ل وام 
ؤإليصثْ، ثيءلم حلقه إل يصل هنم مذل هإف الطعام، يدوى اذ ويكره 

ثضلمآف>ةااا.
منهيتحلل ما هأما ميء، منه بمحلل لا الإي ١^٦^، البلي مضغ ويكرْ 

موجدبلعة ؤإل ريمه، يتلمع لا أف إلا مضغه، محل محلا حلقه طعمهاِفي بجد أجراء 
وجهان!مميه حلقه ق ء مي منه بمحلل لا ما طعم وجد نإل مطره• حلقه ل، طعمه 

أخدمحا:مطثة،كامحل.
^^ئمحئئاهإلأبج..ب..سب..........„ب.......

إنهيترلعلهذا،سلنىأنالثابئريبأنلوصحالخدثلقلتا• فالخواب؛ 
زوجته.مل إذا الإئزاو منه محصل 

حالبحب المنوي اختلاف وهو صح، لو عظيمة فائدة الحديث ق ويكون 
قمنها حمله يتذافه القيم ابن ذكر ممرة أمثلة ولها جدا، مهمة مسألة وهذه الس،تفني، 

والأزمان.الأحوال اختلاف بحب عنطمخ المتوى أن الموقعين( )إعلام 

سشأن سغي لكن شيئا، \.ؤئل يستثن لم الشام،،. دوق رايكزْ قوله: ؛ا ]١ 
الملحكثرة مدى لتعرف الطعام؛ ثن.وق أن تريد الهلح ق كامرأة لحاجة ذائه إذا ما منه 

بطعميتلدذ أن اجل أؤمن يعثث كان إذا أما بأس فلا لحاجة كان فإذا هذا، أشبه أوما 
يكنهّفهذا فمه ق الطعام 

(.١١/٣الوسن))ا(إعلأم 



٥٧١ممباس؛امربمبئيتبوئيضء( 

يثطز0لحلقه مزاودهِفي هوجي بامحلل مدتيه باطى لطح كمن 
منمهولكلداحل ذحل مإف تثامعه، يدحو لئلا الماء؛ العنصِفي ويكنه 

لأفبه؛ باس ملأ العسل ماما مكئوْ. بفعل حصل لأيه الاستنشاق؛ ق اقالعة 

حلقه؛ق ُطعمه أحس به قدمه باطن الإنسان لبخ إن إنه يقولون• ا-اثنظل ا ١ ] 
يبوسةفيه كان إذا الطبيعة أحل س يستعمله الناس بعض إن ثم الرارة، قوي لأنه 

التجربة.حب وهذا المهل، بمنزلة الطييعة يلين هذا فإن منه لخارج اق 

الكحلمسألة ق الصحح القول أن عل يدلنا المزلف ذكزها التي المألة وهذه 
مسألةJحللون هت؛ واحدة، العثة لأن مطر؛ لا فإنه الحلق وصل إذا الأدن ق الممهلير أو 

فيمال:معتادا. تنميا ليس القدم لأن يفض؛ لا يقولون; القدم باطن يه ليح إذا الحفل 
المعدةإل التثعام يوصل أن محاول أحد ولا معتادا، منئذا ليستا والأذن، العين وكذللث، 

أوالأدن.الش ريق طس 

ها؟اكاتجقافيار لوأم قاثز:قال 
ضسانملأبجطلم:غنفالحواب:ولأتحنشعنه،لألأنهحرام، 

الذيأن يدري فثن به، الثلن لإساءة أولا: هذا؛ ُحثد لا لكننا بريقه، محري طعم له 
الأكلأن ظن الحكم، لأتعرف تن به لئلاتقتدي وىتا: ثأد؟ أوضة مه.ثلك فق 

يه.بأس لا للصائم 
فسبحمر أو بحر أو بركة ءندْ الإنسان يكون أن معناه; الماء ق العوص ]٢[ 

يو1*وص'



اصضاه1همنيمعالإئمأحمدبجينل ٥٧٢

محل

أفاص نوى لنا سمحا؛ مطر لا يومم يصوم أف وم ١^^، وتكرْ 
»إفوثمحهإ،مال: دالوا:إنكوناصل؟ لالأمحاصئوا«. النيهئَل: 

علته.مممق ؤأنمى« أطعم إن 
اشزئول سبع انه تعيد أبو روى لها جار؛ السحر إل ذْلرْ احر محإف 

الثحرااحم يلثواصل يواصل أف أراد ئؤفز ررلائواصئوا، مولت 

ثرصدليل إل محتاج ثرعي حكم والكراهة يكرم• إنه دِمحهآ؛دثت المؤلم٠ يقول 
ثجدلم المسالة هذه إل رجعتا ؤإذا بالصحة، النصوص له ثشهل صحيح ثعليل أو 

أينمسامعه. يدحل لأنه يقول: لأنه عليل؛ أنه وجد«نا التعليل إل نظننا ؤإذا دليلا، 
نحئع؛لا Jعألمون كإ المسامع لكن أيصا، مسامعه عندي هي مسامه يريد لعله المساسمر؟ 

يكونقد واأسام الئسرى، والأدن اليمنى الأدق مسمعان؛ إلا عنده ليس اف الأنلأن 
البدن.مسام يعني• أقرب، 

لا،حلقه؟ إل يصل هل مسامعه إل يحل إذا فيمال: مسامحه، لنجعلها لكن 
عاديمتمي الأس قبل من الأستئشاق لأن صحيمط؛ قياس الاستنشاق عل وقيامه 
قيغوص أن للصائم يكنه لا أنه إدف فالصواب، الأدن. ق يدحل ما بخلاف، قريب، 

وهوانفه إل يحل ؤإذا فيمال! أمه إل الماء يدحل أن من عوصه ق نحثى لكن الماء، 
٠عليه حرج فلا يقصد لم 

ارحصلأن واحد؛ اشنى حال كل وعل الثاحرا*، ارإل باشمحتلوطة عندي [ ١ ] 



٥٧٢باسبام)ب1بئسصوئبمء( 

ئعشرإل أي؛ ]القاور:ْ[؛ أك؛ريم تئلغ وحئ تعالت كقوله التحرا؛ ررإل ت بنعش ^٠^١١ ١١
مكروهوهو بينها، بمطر لا يومتن يصوم أن )(ئه' ا،لولف قال كا والبصال المجر، 

آسكمثئئلوأ ^ولأ تعال اطه لأن حراما؛ كان فإنثضرر الإنسان، به لميتصئر ما 
٢[.لالاء:ه ه مثا -ريمم الةت'َكان إ0 

أذىمن حوما الثمم جواز عل الأية بءدْ خ.بمنع العاص ■ءمئوبن استلل، وقد 
النيإل رجعوا فل، بارئة، ليلة ل فتيمم فآجنب، مرية ق بعثه ه الني فإن الثري، 

اشقول ذلإئ ، ٠٥١وو رم يا قال: بجبم؟!« زآث باضخابالتج , IjSuقال: و. 

المزي،من الغالس، ق JمورءثV لن أنه ْع استدلاله عل فاقثْ ٠، ١نيابهر أو ثواحذه بدت 
لكزيتصرربه-

مامكروه فالوصال فهوحرام؛ البدن عل صزر فيه ما كل أن عل هدا فدل 
حراما.كان صرر فيه كان فإن صرر، فيه ؟كن لم 

ميهأن ظرا الصحابة ولكن الوصال*، عن ®ش "مته؛ ه النص مل ذكر يم 
تواصلونالض وكهأ فواٍثلوا، للأفضل، اخيازا لا بمم، رأفة وهم 

بجا'الككثلتجمحوم
أسمم،الرد الخن—، حاف، إذا باب، الطهارة، كتاب، داود؛ وأبو ٢(، ٣' )؛/ أخمل الإعام أحرجه )١( 

(.٧٧ارض،)؛/ ه نفعل الخنم، حاف إذا باب الشمم، محاب الخاوي: وعاكه (، ٣٣٤رنم)
(،٧٢ ٩٩رقم)العلم، ق واكانع التعمق من يكرم ما بابؤ الاعممام، كتاب، الخاري: أحرجه )٢( 

مريرةأبي( حديث، من (، ١ ١ • رنم)٣ الصوم، ل الوصال عن الهي باب، الصيام، كتاب، ومسلم: 
ت.بمئ.
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الشهرأول من الوصال لوكان ممثلا فيه، نحر لا الوصال أن يعلموا حتى يواصلون 
الوصال.إل ولنتعودوا هذا، عن فاممتذكلون يوتا عشرين وناحر 

فنحنتواصل. إنك قالوات إفكالأ عليه أوردوا الوصال عن ماهم ولثإ 
هذ.اارادوا ما أندا معل؟! عثإ ئنة لتأ يقولوات أن يريدون وليس أسوة. يعصيلث، لا 

أرادوابل يريدوْ، لم وهم للرسول. ثومحح فته لكن هذا لوأرادوا يمي،• إطلأما، 
أطنمإق منكم، كاحد لنتر ٠^ ثم! فقال بالؤمول.، أمحوه يواصالون أتم 

ؤأنض«اأء.
ومجال،فلا ؤيسمى يهلعم كان إذا لأنه ؤيمى؟ طعم ، كيفالإفكال؛ يسر وهنا 

فإذافأكثز، الإومين ُين مف3لنا يأق ولا يثزبؤ، ولا ان، الإئيأكل لا أن الوصال إن إي 
اهثة؟ق يواصل لم فانه يثى يطعم ء الشئر كان 

وطعامالخنة، وسراب، طعام من ؤيمى بملعم بأنه هذات عن بحضهم وأجاب، 
ومراب،طعام لأن نظر؛ فيه أيصا وطا الدنيا. وسراب، بطعام يقاس لا اؤ؛، وسرابؤ 

يغنيلا فانه يغذى لا كان ؤإن الدنيا، وسراب طعام فهوبنعش يغذى كان إن ابنة 
ا-إقواب.هذا فبطل الوصال، ق سيئا 

إلالحاجة ينسى بربه ملبه اتحال لشدة كان ه الني إن فيه. قيل ما وأحس 
تحصللا لالؤسول تحصل الن.ى الي٠ان هذا ؤمثل والشراب، الطعام 
متكم،ا؟'كاحي. االنست، مالت ولهذا الحلق؛ من لأحد 

بابالصيام، كتاب ت وملم (، ١٩٦٢)رقم الوصال، باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
عمرابن حديثا من (، ١ ١ ٠ )٢ رنم الصوم، ل الوصال عن الهي 



٥٧٥ةت1باسهامرطبئمبوئبمها 

منه منسيان إل يودي بمحبوبه انشغاله أو ان الإئيلهي قاَل■ قال فإن 
والشراب؟الطعام 

الشام:وئJئال م، ملنا: 

الزادرا'همن وتلهيها الئسزاب عن ئشمحا مذذكزاك لهاأحادبث 
كرب،ثيء وهذا والشراب، الطعام سثت يأحاديثلث، اشتعلت إذا أما ت يعني 

محاعاتيبقى فإنه حقيقه صديقه هو الذي صديقه إل حلس إذا مثلا الإنسان حتى 
ساعة،كأنه واليوم دقيقة، كأما الساعة ثروح الساعات، هذه كل قامت أنه يدرى لا 

ثيء.عليه يرد لا الذي هواُبمواب ا-لثواب وهذا يمه، ولا 
بهنحزر فإن ان، الإئبه يتفزر لم ما مكروه الوصال أن الأمر: وحلاصة 

دولم ما بالئسول التام هو الأخل أن ءاتا: محزم. فإنه الإنان 
ي.سأثنا حش كهستتكلم« »لنث، قالط: أنه بدليل بامحم، اختصاصه عل الدليل 

أنأراد من أن الشحيح بالخديث، له استدل، الذي االولمإ كلام من أيما فهم 
فإلد ولا كان إن فال: ^١^^٢' اوسول، كأف الغر، إل فلثواصل تواصل 
سسحروا.أن يد لا السحر، 

بالفطر؟أنأعئل أو الطر، إل أنأواصل د\لإ' سائل: نا لاولكزإذا 
وهويمر قد الثيء إن ويقوله: قلناه كنا ما يؤيد مما وهذا الثافأفشل، فالحواب: 

٦(.٩ / الخمدونية)٤ والتذكره (، ٥٥١الاداب)Y/زم انظرت حفمبمة، أي بن لإدريس الين ( ١إ 
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الحر،إل متى؟ إل الثّول1 مم( الإصال فهنا يشنع. لا لكن عادة، 
اكخ«را*.^^بملأ:زهالأازثمئتجوا 

فهومسه جهة من ؤيثزب، ياكل لا y. الس إن لومل: رأيئم ما قائل: ئل، فإن 
والعطش؟يثعربالؤؤع لا بحيث عكتثلونقيه افه يطعمه أي: يْلعم، لكن مواصل، 

اشش.فالخوان،:لأ،لأ:طوحسا 

مرب،أو فأكل يسطح لا مه فرأى السحر إل الوصال نوى من قتل• ؤإن 
كله؟صومه يفند فهل 

لأيفسده.فالخوابت 

ذلك،أئن وتحد وهوصائم أويثرب يأكل أنه رؤية يرى الإنسان مائل؛ مال فإن 
عله؟تجمل أن يمكن هل 

فلايصالحولعتره، لالثمحول هدا^ لكن ورد، لأنه صحح؛ المنام ل فالجواب؛ 
وأقولالقصص، من نتع حبا يعنى؛ ناس يوجد يعني؛  ٠١ررلنت، يقول؛ أن 

يومكل يعهليها وكان له، حارة صرة امرأه وكانت، البلد ق وكان رجل قصة لئم 
الشر،به انقشر انفاره أحد وق أسفار، صاحس، الرجل هذا إن ثم اللبن، من مدحا 

إليهياق يععليها كان المح، التجوز بانْ ؤإذا شجرة، محتا ونام ^٤١، ٥۶عطسا وعطش 
ممكن.التام ق وقزبه ثشيطا، وقام اللبن، ذم'ب فيه، سقيها كان الذي بقدحه 

الصيام،كتاب ومسالم؛ (، ١٩)^١٥ رقم الإظار، تعجيل باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه ( )١ 
رأ.ئن.سد بن سهل حدين، من (، ١ • )٨٩ رنم استحبابه، وتأكيد الحور فضل باب 



٥٧٧الممؤخ( سوم  ubراسيام هتاب 

ه
ن|بىزمار؛طإع

ا MUM

ب1سءااومأسسوحييي- 

نخق•'اممه عن اض. رثوو ئاو ياوت هريره ابو روى ئ مستمحث؛ وهو 
مسوالدي جثة، الئسام بؤ، أجزى وآنا ب،، ئإيه الصيام إلا له، ادم ابن صثل ارمكل 
->مآ°ؤوالص.أئم الناك. يج مذ افه عند أطيب الصائم ئم لخلوف محييه محمد 

^،١٢ثممى بصومه١٠ مخ ربه يإداض رخ، أئطر إدا مرحمحا، 
المع،هذا من الصوم ي*ني• محوعه؛ إل الثيء إخافة باب من الئْلوع صوم [ ١ ت

حتىولوواجبه \ذط\ءة فنل واصله العلمإء عند اصطلاحا المريقة سوى ما والتملؤع 
الممهاءعند وعرقا اصطلاحا، لكنه متطؤع, له! يمال ئريفة الصائم أو فريقه المصل 
المريقة.عدا هوما 

ئريفةالخمس العبادات من عبادة لكل جعل أنه تتءْاةمحؤتال اممه نعمة فمن 
مص،فرائضه وق أحدإلا منا وما القيامة، يوم الفرائض نحإريه التهلؤع لأن وملوعا؛ 

الصلاة،بتهلؤع الصدقة نحز فلا العبادة، جنس من محالمملؤع بجز القص وهدا 
بالصدقة.تحز والزكاة المملؤع، بصلاة نحز الصلاة ولكن الصدقة، يثهلؤع الصلاة ولا 

—إنوسياق وهوسنة، ملؤع، ؤكئه رمقال صوم وهوماعدا محهلؤع؛ له الصوم 
وا3لئوبماق•قوله وهو القدمى يالخديث هن.ا عل المؤلف واستدل يمصيله، ال،و4~ ساء 

،ا:ولئراينمئ«ئ،إلأاثاميةفيثكبيىلأُ 
وْامت(، ١٩٠رنم)٤ شتم، إذا صانم إق يقول هل باب الصوم، كتاب الخارىت أ"مجه )١( 

خ.بمثن.؛^؛ ٠٢٠أي حديث من (، ١١٥١رقم)نضلالصيام، باب الصيام، كتاب 
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وأناي هإد4 الصوم إلا ضعف، مئة سع إل أمثالها ارالحثنة آحزت بلفظ فئر 
فهدمأمثالها، بعثرة الخثنة الأعإل كاب إذا حاب بدون أحزي أي• ؛ بؤ" أجري 
وماأعظمبه، هونجزي سبمْاةئؤت\ل، اض عل ثواب إلاافة، لايعلمه بثراي—، الخسنة 
!الأكنْين أكزم س كان إذا الثواب، 

فكيم،قال! فان فه. يلنات لذ؟ العبادايت، وبقية قائل• قال إذا ل" ررمإيه وقوله• 
وبينالعد بين مؤ إنه إذ العباداُن،، ق يكون ما أحلص الصوم لأن ثقول! ل؟ 

صائمهو هل ثدري لا صائم رجل منهم رجال عثرة المجلس ق عندك يكون ربه 
تدوي.اطه لكن لا، أم 

وأهوال،أقعال لأما يشاهن•؛ وهو إلا بثهلئع ان الإئيقوم أن يمكن لا والصلاة 
بينمؤ الص.يام ولكن ثرى، أن بد لا الأعإل وبقية ا-لمج، وكدللث، الصدقة، وكدللث، 

قالكإ يياء فيه ليس فه حالصا كان فإذا إخلاصه، يكون ما فهوأعظم ربه وبين العبد 
وقالمسه عل ان الإئسلتل إن إلا حفي أمر لأنه فيه؛ يياء لا الصيام اللف• بعض 

ربهوبين بسه كان إذا لكن رياء، فيه صار هذا يوم• وراء يوما أصوم أصوم؛ أنا للناس• 
اللأنه فيه؛ رياء لا كان 

تمثل وهي الأعداء، عن به يتم ما ابتم بفم الخثة جتة" ®الصيام وقوله! 
أحدإذا القاتل ياحذها هده الصحن، مثل والطست، الظثستؤ، مثل والرس الرس، 
فكيف،يقي فهوحنة عليه، به أهوي ما وبتن بيئه هذا جعل أوبثهم بسيما إليه أهوى 

حنة؟الصوم كان 

٤I / ١ ١ ٥ رقم)١ الخام، قفل باب الخيام، كتاب، لم: مأحرحه 



٥٧٩الانطئ( سوم باب اسيام) كتاب 

ءاثننإ١^؛؟؛ تأغثا ؤ تعال؛ الله لقول الثيئه؛ الأعإل من سمحن هوجنة ت لقول 
[؛١ ]اوقرة:مآح ه ينموئ تلم م1لخكلم من أك؛اى عز َةما'محب أمحثام يًءقم كبب 

يدعأ0 حاجهِو فه محلتس والخيل له دالنثل الردر محول بدغ لم س ٠٠المي ولمول 
وهوصومه، حفظ إذا الثيثة الأعإل من الإساف يقي حنة هو إدا ٠ وثزاده،ار طعامه 

الصائمون،لأ;دشوهإلأ اوان باتايثى الخنة ي لأن القيامة؛ يوم النار من أيما جنة 
الأحرة.ي وحنة الدنيا ي جنة فصار 

أطببالصائم ئم لخلوف يده محثد مس ®والدي بقوله• ه الني أمم ثم 
3،بيا ولا كربمة، ورائحة ثتن من ليه ْن هرج ما حلوقه؛ النلش" ييح من اطب عند 
المنالث،؛ويح من أطبثا افص عند لكنها الناس، منام ل مكروهة هده الصوم، يوم آحر 
اللوندما يثم—، وجرحه القيامة يوم هرج عليه الئهيد كدم طاعته عن ناشثة لأما 
وإذافطرة، فرح أفطر إذا بمرحهئا؛ قرحتان ®للصائم المنلث،، ريح والريح الدم، لول 
الدنيامرحة الأحرة، ق وقرحه الدنيا ق يرحه يفرحهإ قرحتان بصؤمه" مخ ربه لقي 

يفطره.فرح أفطر إذا 
أوفرحطاعاته، من طاعه أو الله، فراتض من قريضه أدى لأنه فطرْ فرح فهل 

الأمران؟أو منه، ممنوعا كان ما له أحل لأنه بفطرْ؛ 
قبل،من عليها حرم ما لها أجل إذا مرح بطبيعنها فالقس الأمران، فالخوابات 

أبيرحديث رمم)مآ'بم؛(،س الزور،  iijiيلخ لم س باب، الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
همحعنئبمتن.هريرة 
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أفطرإذا فالإئان يالتطؤع، اف إل أومنبت المريقة قصت إذا مرح الزكية والقس 
حراما.كان ما له أبح أته وثانيات ف. طاع؛ ام أنه أولأت يمت.' 

اممهعنل، الثواب تحد لأنه صام؛ بأنه أي! يصومه، ممح رثه لقي إذا فرحه أما 
ممدر لا شم، ثواب هو بر أنمالها، بعثرة اثة الأحرى كالأنال ليس 

عئهقل•إلأاش 

هذافهل تعال، فه الثم إثبات الخدث هذا ل بان مول، الناس بعفر قيل! ؤإن 
صحح؟

ويبصريح افه أن كإ عراية ولا فه، الشم إثبات عل يدل، أنه نحتمل فالخواب! 
نحن؛مشامنا ياعيار افسكااا وح من اطب علمي ررأطسج، إثه يقول،ت أنه ونحثمل ويتكلم، 

ثمنا.ق يكون ما هوأعل المنلث، لأن 

الخثنهله؛ ادم ابن عنل ارؤل المدمي: الحدين، ق ه قوو قيل: ؤإن 
أعظم،يل أمثالها، بعثرة الخسة فلينت، ،، ٠٣أنه يدل، هذا الصيام،' إلا أمثالها 

الحسنةلأن الدهر؛ صام فكاثإ شوال، س ست أتعه ثم رمضاف صام من مول،: كيم، 
أمثالها؟بحخرة 

الدئر،كصيام -.نله لماذا ثحني: فمط. للممدير قالوا: فالنلمإء لا، فالخواب،: 
ليسفاحره يوما صام إذا الإئسان يعني: هوعلميه، ما فعل مسه الصوم محصل وأما 

شهرا،عقر اثنا كاما صارت وثلأثيرأ، الئتة الأيام هذه لكن أمثالها، يعئر الحنة 
مدير•يغتر شهرا عثر اسم، أجر ويعش 



٥٨١ةت1باسامر0بصاصع( 

الصتامررأحب افب ونوو محاو ت و عمروئ بن عدافه ماووى وأممة 
أ.عشا مممؤ يوما؛' ويمطر يوما كاويموم داود، صيام اف إق 

رمقارزصام من أن مد والخديث أمثالها، بعثرة الخسة بأن مرر قد قيل• ؤإن 
يكونأمثالها بعثرة فالخثنة شوال عتر صام من أن معلوم شوال، من ست وأتنه 

نهرين؟أيما 

ومعلومرمفبمال، بئواي، ثلحق المست، وواد_، بأن عنه يجابإ هذا لا، فالحوابرت 
أقفل.الثنض يواب، أن 

بالئلمةأمثالها بعثرة الحنة اوي نلا أمثالها بعثرة الحنة بأن عنه يجاب، أو 
اووانب،أكثئوممل للصلواُت،، باشة لرمضادزكالراتة الشت،بالشبة لأن للئلم،؛ 

سكلالقلمح.
الأمملكله، الدهر يصوم أن من أقفل هذا ت يعني الصيام، أقفل هذا ا ١ ل 

حى،عليه وللممس حى، عليه فلله لنمه؛ وهذا يوما ويفطر لله، وهذا يوما يصوم أن 
يطيكJذىلحقحمه.

لأن،٠؛ أحث،  ١١لقوله! ءغ؛ةل؛ اممه عند الأعإل ثقامحل عل دليل ث، الحديوق 
اسمثفضل.أحث،١١ ١١

ممرا،عندنا ث،كثر وهذا عغتثل، تحث، الله أن المحبة، إنالت، عل أيصا دليل وفيه 
والخ،اعة.الئنة أهل تذهبج هذا أن وبيثا 

لقوله!نبق؛ من عل واجسؤ أنه ك،ا ّمتى لمن مشرؤع المملؤع صيام أن أيقا! وفيه 
[.من ١^^٠ عث ١لمئامئاخمثا ءلا=ئم 
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»أوصافيماو:  ٥٥أبو ووى لنا شهر؛ م من ايام ثلاثة صنام ؤينشهمب 
1وتززأذ الفض، ووكم شهر، كز مى أيام ثلاثة صيام بثلاث؛ M حيلي 

مزأذمحام«ققءاتر
طلبعن كتل عندي صار يوما وأفطنت يوما صنت لو أنا هجز•' قال لو لكن 

يقدم؟فأل،ا أقوى، هدا صار أفطنت ؤإن العلم، 
حا.يمملؤع التي العادات حميع من أفصل العلم طلب لأن الثاف؛ فالخواب: 

البدلثة.عل وااص؛اماا -؛م.أبتدأمحذوف، أما عل ارصيامءا ويصح: صيام، ]١[ 
الصحي،؛اررك،ش قوله! من ؤيسمماد ٠، نهر؛؛' كل مى أيام ®ثلاثة قوله! الشاهد 

العازاأخمحهرأمحإفيها احتلم، الساله وهده المحي، ركعش عل المداومة استحباب 
٠.يئنتر لي٠نتا الصحى ركعش إن قال! من فمنهم 
عليها.المداومة دون سنة إنها من ؤمنهم 

ا.علميهار المداومة مع سنة إنها قال! من ؤمنهم 

محاملا ومن يداوم، ألا فالأففل المحل من، محام له من فقالات فصل من وبهم 
^<^،٠ ثيمثه' ابن الإنلأم شيخ احتتار وهدا يداوم. أن فالأفصل هريرة كأبي( له 

(،١  ٩٨ريم)١ عشرة، وأربع عثرة ثلاث السقي أيام صيام باب الصوم، كتاب اJخ١رىت أحرجه )١( 
ركعتان،أقلها وأن الضحى صلاة استحباب باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت لم وم

غهبمنن.هريرة أبيأ حديث، من (، ٧٢رقم)١ 
\يب)0إ؟0ب0لإئ)آ(اظر:ممشاين 

ئض)آ/يبم(،واكروع)آ/م'؛(،والإنصاف)آ/؛آ؛-أبماآ)٣( 
X٣٤٣/٥)٤(الأمحاران،اسهية)



٥٨٣اصيئ( صوم  uIjاسيام) مماب 

داو:داوزضواش.:المس؛ةصمذئ تميأذظا1ام 
وحمسعئزه، وأوع ءنزْ، ثلاث ٣ م ؛لأ؛ه ^ ٠١١من صمث أنادر^١ رايا 

حساحديث وهدا عشزة؛، 

اثسثى نلاش ؤو عل رايفبح س؛ افي لقول نق؛ عليها المداومة إن لوقيل: لكن 
تقيل لو ركعتانءارآ؛ دلك من اروعئزئ قال: تم الئص،؛، مه تطلغ ^٠٢ ثل صدئه؛ 

الرمولمن مول هدا لأن وجه؛ له لكان يوم• كل سس ا-قديث هدا عل بناء إما 
أنإلا أحد لا أعضائه؟ حمح عن الصدقة أدى بانه بجزم الذي ومن ءثؤآلملأأئ؟أ، 

عضي.كل صدقة عن ثكفك ركعتين صل إدف ئقول: لكن افه، يشاء 
والتقدير:الصفة، إل اأوص_وف إضافة باب من هذا البيض ايام صيام ]١[ 

ومنالقمر، بنور لأسضاصها بيصا؛ الثلاث اللميال هذه وسمست، البيض، اللميال ايام 
للإضاءة.الثلاث هده ميزة عرف الكهرباء يدرك لم 

قكالقمر بدنه الإنسان إن وقالت العلم أهل ذكنها صحثه فائدة أيصا وفيها 
طيعثا.الدم مجان عاد الثلاثة الأيام هذه ق صام إذا وأنه الدم، مجان 

الثسولمسلكيراضقال^افإن 
لوفرقها؟فنا بجمل هل ُ ^٠٠' الدهر صوم نهر ثل من ذب ثلاثة صيام ١٠ه: 
حديثمن (، ٧٢رقم)٠ الضحى، صلاة استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب ت لم مأحرجه )١( 

ذرة.س.أي 
كتابت ائي النوأخرجه غ.بمن. إياص بن قرة حديث من (، ٤٣٦)v/أحمد الإمام أحرجه )٢( 

افهعبد بن جرير حدين، من (، ٢٤٢رقم)•شهر، كل من أيام نلأنة يصوم كم، باب الصيام، 
١( ٩٧٩)رقم '، ٤^٢٣داود صوم باب الصوم، كتاب البخارىأ أحرجه وبنحوْ: خهيئئ. 

نمحؤنبممحا.العاص عمروبن بن اش عد حديث من 



اسقضاهايهمههاسمما'سبجص ٥٨٤

لكفه اش بي ارأو اتامه روى نقا والخميس؛ الإس؛ن صوم وينتحب 
يرضالناس أعهاو رءإن مماوت دلك عى قثئل الخميس، ننوم الإئى يوم يمحوم 

أنوداود.نواة والخميسا،ااا الإمحن يوم 

تحصل.ننز فالخواب: 

5ْ.بمهاعائثه قالن 6تز.أ الحواب: الشهر؟ أوو صامها لو فيعا تحصل وهل 
مِسكلملأيالأٍاضاوأئوءي،اصغءنها:»كان 

الصحي،صلاة نس ك،ا الثلاثة الأيام ق سس لكن ٠، أوآ؛ءر؛*ر أوونطه الئز 
مثلا.الصحي آخر ق والأفصل 

يومصوم عن نيل الثمي. لأن امحس؛ يوم من أؤكد الاثؤن وينم  ٢١٦
ا-لخاووثتآخر وق ٠، فيها؛ر عئ أوانزل فيه، ويعشت، فه ولاوُت، يوم ااداك فقال! الاثى 

علدليل هذا ول عثوآلأأثْقئم، الي يقوله ' صائم٠٠ر وآنا عمل يرض أذ ٌمأجب 
عليه؛ض ثم العاقن رمحن، تعال اطة لأن عكهل؛ اف عل ض ثم س الثمي أمال أن 

عاوفهو ة ئلوكها، عل الئء؛ت أمال ي>ض ظك،ا وظكه ثشلانه تجال لنان 
لتيانذللئ، ؤإئا الياد، يعملها أن مل عالإبدلك بل عليه، ترض أن مل ■؛3(^ بذللثح 

ضتازقلآن\قوثلكه.

(.١١٦٠رنم)شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسحباب باب الصيام، كتاب م..المت أحرجه )١( 
من(، ١١ ٦٢رقم)شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسحباب باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

نههليقنن.ثتادة أي حد.سث، 
(،YY-OA)رنم الني.، صوم باب الصيام، كتاب والمائي: ٢(، ٠ ١ )ه/ أخمد الإمام أحرجه )*١( 

لجءمميبمثمح.نيئ بن أمامة حديث، من 



٥٨٥التطؤع( سوم  uUر اسيام كتاب 

اللهوئوو هاو هاوت هريرْ ابو نوى بإ الخرم؛ ل الصيام ويستحب 
مس-لمارواْ اكثم،ا ،؛ ١١نهر رمصاو نهر »،ئاو أيصل ١١

افهزئوو ماو ماو: عثاس ابن نوى تإ الحجة؛ ذي عشر صيام وثنّن4 

ا،لممم.ق الصيام يتحب غال؛ حنث ;َمحهآإئئ الولف عبارْ أحس وما [ ١ ت 
كاملاصيامه يس لا لأنه الهجرية؛ الثنة سهور أول هو الذي الءمم النهر ق أي! 

عائشةلحديث كاملا؛ صيامه يس إنه قالوا! الذين العناء لبعض خلاما 

الشهورمن يصوم ما أكثئ وقالن! رمقان((، عي قط كاملا سهتا ه البي صام رُما 
قصتم ما لكن المحرم، ق إكثاره من أؤكد ثعباف ق الصيام فإكثار ثعبالر شهر 

١^^ب ص أظ ض ايوم 
شك،لا الصالح العئل ي هوداخل 1لا! القيام. يكر لم إنه قائل! قال إذا ]٢[ 

الصالحة.الأنيال أفصل وهو 

قط.العئر صاجا رايته ما قالت،! العشر؛ يصوم أنه ثت، عائشه إن قاتل! قال ؤإن 
العث.ر،أي! صيامها. ييع لا كان أنه حفصه بحديث، معارض هذا ميها إن ئالنا! 

منررما الخدين،! هذا وهو له، يشهد أصل له كان إذا بس،ا لا الاِفي عل مقدم واثبت 
الصيام،كتاب، لم: وم(، ١٩٦٩)رقم ثعبان، صوم باب، الصوم، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 

رقم)أهاا(.غثررمضان، ل ه الم، صيام باب 



صضاصنينيصاسمماسبجينو ٥٨٦

وصومالحجة، ذي من التامع وهو منتم(، كماوه له عن يوم وصوم 
Wjالئذ عن قائم، أبو روى ة الحرم؛ مى العاثر رهو تنه، كمارْ عاشوراء 

والثنهميه ١^؛؛ \ذثةؤ تكمز أذ النه عق أحشن إق عزمه يوم ررصوم ثاو؛ ١^ 
اكيالثنه يكمن أل اطه عق أحتسب ارإق عاسوزاء؛ يوم صيام ق وقاو بندم،، اكي 

بمة((نثاةممإ.

ابنروى ة اص؛ غل ل؛ممئى كنكاذبمةأل:ثوم؛ ولأم 
ومعيصمة، إئإ نز بئر ومع يصمة، ئام البي. لإ ارلحججت قان،ت عمر 

ثئ4ُا(٦^٠أش وإي لأأءثوئهُ، ثأا ثني:_، ءذ نتع -ََُةوي:شة، 
[١١٠َِ ؛

عمر

حثيحديث، 

اإعثأرا<راُ.الأيام هده من افه إل أحث، فيهن الصائ النمل آيام 
قالصيام من أفضل الحجة ذى من النفر ق الصيام يكون أثلا مل؛ فان 

الحرم؟
الصيامأفصل ق صرح حديثا وود دام ما لكن هذا، مول، رثإ فالحواب،! 

لمظلأنه أفصل؛ محرم j( لكنه الحجة ذي من النفر ق فاصلا كان ؤإن الصيام يكون 
صريح•

يصمه،لم الّبي. أن ثبت لأنه صيامه؛ يثن لا للحاج عزفه يوم يهال،؛ [ ١ ] 
ؤيروى[، ٢١]الأحزاب: ه ثثتت أسوة آلؤ ثملؤ ؤ، قؤم ق؛ئجا0 ؤ تعالى؛ اممه قال، وقد 
حديثمن (، ٩٦٩)رقم التشريق، أيام ق العمل فضل باب العيدين، كتاب البخاري• أحرجه )١، 

اين'ماستهص



٥٨٧اميام)بمبصاصع( ةت1د،

صامهكاتيإ لها— م —ؤإل شوال من ست وأثعه ومماذ، نهر صام ومن 
لأبنهومصاق ثهر صام ارس ه؛ اض رئول قال قال! ابوايوب روى لء1 الدهر؛ 
مl٠للمارواْ الدهناا صام هتكاتما نوال س بيت 

عليتقوى أن ذلك ص والحآكة ٠، بمفهر عزفه يوم صوم عن ش أنه الني. عن 
الصائميكون ما وأشد النهار، آخر ق كان ما عزفه يوم دعاء أقمل لأن والدكر؛ الدعاء 
يومال2ئيام عن ينهى فلهذا الخز؛ وشدة النهار طول مع سي،ا ولا الئهار آخر ل كسلا 
بعزفه.عزفه 

وأثاسقال;إن

ؤإنعايصومه، أحدا يأمر ولم يصومه، لا أنه هيأئثهؤقاةمُ الئي هذي هذا لهم' فبمال 
التخصيص.يا..حاله العام أن اينلوم وس العموم، نبيل عل فيه رغب 

بالعورواية يواز، يا رواية روايتان• فيه المضاء قبل الممل أن لنا سبق [ ١ ت 
ثصح؛لا وقبله المضاء بعد كون أن بد فلا شوال س المن، صيام وأما اللم_،، وهو 
أبته«رآا.ا-قديث،ث»م لأن 

Kء أ* 

رنمبعرفة، عرفة يوم صرم 3، باب الصوم، كتاب وأبوداويت '٣(، ٤ أحد)أ/ الإمام أحرجه ا ر١ 
أبيرحديث س (،  ١٧٣٢)رقم عرفة، يوم صيام باب الصيام، كتاب ماحهت وابن (، ٢٤٤٠)

هريرة
من(، ١١ ٦٢)رقم شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسحتاب باب الصيام، كتاب مسالمت أحرجه )٢( 

خ.بمتن.ثتادة أي حديث 
رنملرمضان، إتباعا شوال من أيام ستة صوم استحباب باب الصيام، كتاب ملم؛ أحرجه )٣( 

•ئ.قن أيوب أف حديث من (، ١١٦٤)



^قضاهاهمهمصالإئمأح4دبجينل ٥٨٨

محل

تممت،! Jliهتيز0 ابو روى ثإ بالصتام؛ ا-لآمعة يوم إة-راد ويكرم 
يوماأو دله يوما إلا الخئعة يوم أحد يصومن ءرلأ يقوو(ث س ممب ال  Iاممه وو رم 

قزم.بمدة(( 

ر)لأمحوةواتيهمحُئاو:تكزثإفيادُ:ن، 
صحح.حنن حديث وهدا ؛sJ؛(( ipامحرض فيإ إلا الثنت يوم 

٥^^٥.م لخديث تكره؛ صامهتامعالم قإف 
زاقق1غيها.مذممها، فته و الغفاراليام؛ إن\ئً 1ص 

:^١lJ^؟ ^بمأنمحهقلله:صبمضام 
^^^^ُمحةائلامحظ4ُ.

عذروي ومحي برمصال، يذمحهه فته ة الصوم؛ رجب، ويمْإهماد 
يمنيِفيالطعام. يضعوهاي حش الناس أكفئ يصرب عمر رأيت ت قال حزمه 
وأهطزوا.منه صوموا I يقول م تعفلمه، ا-ثاهيه كاثت هوشهر إء ث ويقول • رجب 
ا.ؤأهطئوا،(ل منه راصوموا فيه: يمل ؛ Uj^١؛، منصورأولا بن نعيد وروى 

يومولا: ٍئزئها، ثكزْ ام الأ،م س اولف فيه ذكر القفل هدا [ ١ ] 
يوملكزنه ا-إئْعة يوم إفراد آحر قيد يزاد وأيقا إقرائه، يعيي• صومه، يكره ا-إئمحة 

لأنهأش؛ اتزمفلا هدا لأ:مغإلأو لأنه ا-بمة،أثالوأفزدثزمابمُة؛ 
قوللدلك ويدل اليوم، ا هن• ل إلا له هرخ لا لأنه ولكن الحمعة، يوم لأنه ا-لإئعة؛ يوم 



٥٨٩املؤخ( سوم  ubالسام)مماب 

بمام،اولاثلتها بصيام الخئعة يوم رالأمحصوا وطم: آله وعل عليه اض صل النمل 
ئلمءأء.أ>جه 

يومايصوم أو إلا الحئعة يوم أحدثم يصومن ررلا الئل قول ائألة ودليل 
أكدف\لثواوو( التحردم؟ عل الثهي يحمل لا لماذا ت سال وحينئذ '، اار JنiJ٥يوما أو مله 

عفيهألألأةؤئمالثّول لأن مول; حرام؟ إنه ثقول! لا فلماذا يصومن((، ررلأ ^٠؛ ١١
حلالاصار ما حراما صومه كان ولو يعده، يوم أو قبله يوم إليه صم إذا صومه أباح 

أويعده.قبله آحر يوم إليه صم ولو صومه تحوز لا فإنه مثلا الحيي يوم كصوم يالصم 

فاصليوم أنه مع ا.بمعة ثزم صزم عن النهي من الحكمة هي ما قائل: قال فان 
فيهالناس ؤلثفئغ صومه؛ عن بي الأسبؤع عيد لهونه قلنا! الأمحبؤع؟ عيد فهو 

إقرائه.عن مل فيه يتفثءوا أن أجل فمن خاصة، عبادات له الحمعة يوم لأن للعبادة؛ 
قال!أنه الئي عن روي لما بالصوم؛ ١^!^، يوم إفراد يكره وكدك 

تكزهؤإنا حض، حديث وهدا عوكلم«رآ؛ اهرض فيا إلا الضج ين؛ نقونوا لألأ 

حديثمن (، ١١٤٤)رقم منفردا، الحمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، كتاب مسالم؛ أحرجه )١( 
هريرةأيٍا 

كتابلم؛ وم(، ١٩٨٥)رقم الحمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
;نحهبمئ.هريرة أيٍر حاويث، من (، ١١٤٤)رقم منفردا، الخمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، 

السبت،يوم يغص أن النهي باب الصوم، كتاب داود؛ وأبو (، ٣٦٨/٦)أخمد الإمام أحرجه )٣( 
رقمبتا، اليوم صوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والارمديث ٢(،  ٤٢١)رقم بصوم، 

حديثامن (،  ١١/٢٦)رقم الست،، يوم صيام ل جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن ٤^١(، )٤ 
ة.بممح•بر ين اف عبد أحت، المح،اء 



اسقاضاه1نينيههاسممأصبجص ٥٩٠

ملهيوما يصومو١ أل ارإلأ ا-إءمعةت يوم صوم ق محال الني لأن إفرادْ؛ 
فقالالخمعة يوم صائمة وهي ا،لؤمنين أمهات إحدى عل لحل ولأنه ثندْاا؛ يوما أو 

رلهأهطرى«راا،قال: لا. قالت: رركومينئ.ا؟« قال:لا. قالت: ا)أمحيم؟« لها:
منسولا بمكروه ليس ا-إقمعة يوم إليه ضأ إذا الثنت يوم صوم أن عل ذلك فدل 
محه.

■ثديثمنسوخ؛ إنه العلمإء: بعمى قال الولف إليه أشار الذي الحديث وهذا 
فلاالصحح ا-لخديق لمخالفته شاذ إنه وقيل: هقفهقؤتآ. المؤمنين أم وحديث هريرة أي 

ذهبما والصحيح إقرائه، ق أي: الثيت،، يوم صوم ق العلمإء احتلم، ولهذا يعثمد؛ 
ا-إءمعه.يوم إل حمعه يكره ولا إفرادْ يكرم وهوأنه وسهل قول لأنه المولما؛ إليه 

ؤيكزههريرة، أب لحديث، يهقره؛ لم صامهإ إن المولفج قال أيصا وكذللث، 
أعياديفند أن فثكزه بأهلها، والتثق، ثعفليمها، من فيه لما بالصيام؛ الخمار أعياد إفراد 

لشارىعيد الأحد يوم لأن الأحد؛ يوم إفراد يكرم ذللئ، عل وبناء بصوم، الخمار 
اتوم.هن.ا بتعفليم به التثثه من ثوعا فيه لأن إفراده؛ فيكرم هوحمعتهم، 

الإسلاميةالشريعة ق الأعياد ايام لأن صمومه؛ يس قال: بعصهم أن والعجين، 
أنينبغي ولكن بصومها، مامورا العكس عل القمار أعياد فتكون صومها عن منهي 
بالصوموالناس الكمار يفتن أن صومها إفراد من أي: ذللث،، من حيف، إن يمال: 

جويريةحديث من (، ١  ٩٨٦)رقم الخممة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري• حرجه أ ا
لآ.بمها.الحارث 



 lu؛؛s ٥٩١التطئ( صوم باب ر اميام

الناسكان ؤإن ومتوجهة، حدا قوية الكراهة فهنا معظم. يوم لأنه صيم؛ إله ويقولون• 
مدامثم ولا الأحن.، هويوم الضاوى يد أن ئعرف لا ئل من كنا كإ شيئا يعتمون لا 

عنيدرون لا قوم ق مفقودة والعلة عنه، النهئ يرد لم الأيام من يوم لأنه بأس؛ فلا 
أعيادا0كفار.

يعغليمها،ص وعا ذلك ق لأن بمومها؛ أن للكمارثكزه الثنة رأس أعياد ائو 
إفرادها.^^٥ 

يصومأن قل لأنه وجه؛ له لكان بتحريمه. ولوقيل قالت ولو الدهر، صوم ويكره 
الدهريصوم أن يكره أنه المدهب لكن افه، ثرايع س سيئا ويضح إلا كثه الدهر أحن. 
يوممثل! حرام صومها فإن صومها، تحرم التي الأيام منه بقى هذا أن ومعلوم كله، 

اشريق•وأيام اليدين 
ا؛امحلإت.،اُ صام ثن ررلأصام ه•' الني لقول الكراهة؛ أحواله أقل أن والصحح 

منأهصل اءلأ قاوت الصيام ق يزيده أن طلب لثا الحاصن بن عمرو بن اممه عبد ولأن 
يوم•وفطر يوم وهوصوم دلكااُأآ' 

يائهله ليس الحرم الأربعة الأشهر كاحي• رختا لأن بالصوممحره؛ رجب ؤإفراد 

كتابومسلم: (، ١٩٧٧)رقم الصوم، ق الأهل حق باب الصوم، مماب البخاري؛ أحرجه ر١( 
عمروبن الله عبد حديث من (، ١ ١ ٥ رقم)٩ به، تضرر لمن الدهر صوم عن الهي باب الصيام، 

قئثبمتحا•
بابالصيام، كتاب لم؛ وم(، ١  ٩٧٦رقم)الدهر، صوم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

•( ١٨١تضرر؛ه،رقم)؟هاا/الدهرلن صوم عن الهي، 
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فيهمحزم منها واحد لأنه الخرم؛ كالأشهر لكنه غثرها، ولا صلاه، ولا صوم، لا خاصة؛ 
علالخرم الأشهر ق فهوحرام للقمار القتال هوابتداء فيها محرم والدي فيها، تجرم ما 

الكمارهجوم خيف أو بأس فلا سابق لقتال امتدادا كان إذا لكن الراجح، القول 
الخزمالأشهر ق القتال حرم سبمامحلآئاق اممه فإن تسب، يدون أما ثيدأْ، أن بأس فلا 

فيه.القتال محرما صار ولهدا العمرة؛ فيه ؤيزدون رحبا، يعظمون الحاهلية ق وكانوا 

الناسس فإن اللم.ين؛ ق الخاهلية س نحثفات؛ من الأتم، مع الأف ويوجد 
الممجدويزور المدينة إل يدهب ومن فته، ويشر يدهب ومن رحبا، يعظم من الأل 

آخره.إل الشهر أول س ت يعني اوجبية؛ يسموما النوى 
ولكنحا، محمملمون المعراج ليلة أما عنا.هم فالمشهور وعشرين تّع ليلة أما 

ولوثنتاتجراج، ليلة رجب ٌّءرّ ٌن وعثرين مّع ليلة أن يثبت لم بصحيح ليس هدا 
سعليلة مرين، ولهدا وقته؛ ق انتهى افه لرسول محفل فيها لكان المعراج ليلة أما 

النموليقم ولم سنه عئره ثلايث، مريبا مرت بعدها، سنه كم رجس، س وعشرين 
)يقئوظ.المحايه ذللث، أقام ولا احتفالا، ها له 

منوعشرين تع ليلة به عرج عفيمحأكلأْلآئم الرسول، أن يصح لا قلته وكإ 
هوالأول، ربيعا لأن الأول؛ ربع ي به عرج أنه أعلم~ ""واش الظاهر وأن رج—،، 

كانإنإ الصلاة ومرض الصلاة، فيه فرصت، الدي هو ولأنه فيه؛ الوحي ايثدأ الدي 
الأول.هوربيع يكون ما فاقرب، المعراج، ليلة 

متقفيإ لأنه صرم؛ ق ولا الأول ربيع ي أما يثبت، فلم يداك لبست، المسألة أن عل 
ئْؤهبمته.الخظاب، عمربن زمن ق بالتارج اعتنوا ما وأول يحثتون؛التاريح، لا كانوا 



٥٩٢ا امممع صوم  ubراسيام هتاب 

صض فيه بمك ض  ٣١ح الشك، ءننم:زم ثكنة زمال 
صحوا........................................كان إدا ومصاو أومذ ثنتال مذ 

اشام«راُ؛ل لتصعوها الناس أئ يضرب عمئ رروكان قال 
وقيده، صرب رجب ق صام أحدا رأى فإذا لآ.ةنئ، وقوه حرما كانغ رلايته لأن 

الأيهو أنه معناه الأول عل يضعوها® ررحى وبنيي.' يضعه®، ارحى النتخ! بعض 
اش.دين ق ننحهبمنه قوته من وهذا الطعام، ق ويدحلها الرجل يد قيمتك ناشر 

النهيق سمع اقيس ض وبدأ الواؤع عل داود بصيام قام نن قائل: قال فان 
الثتت؟يوم مثل صيام إفراد عن 

هناككان إذا أما بالصوم، هصه أن عنه المتهئر يليل: قبل ذكرنا نحن فالحواب: 
ستبهناك أوكان أوالحمحة الثنت، يوم ق إلا يمخ لا الإنسان يكون أن مثل سب 

يومإلا الشهر 3، مح، ولم واحد، يوم الشهر من ?ام ثلاثة صيام من عليه مذ كان بأن 
ات،أوابم.

صياموبتن لذكمار العيد أيام صيام عن النهي ين ا-بمع كيف قيل: وإن 
عاشوراآ؟

وقالبصيامه، الناس وأمر عاشوراء، صام اوسول هوأن اجئع فالخواب: 
ؤفيتع النص فيه ثتت، فهدا '٠ بقكم®ر بمونى أحي 'رحن لليهود• 

(.٧٦٣٦رقم)الأوط ل واممراق (، ٣٣٤نمة)٦/ أبي ابن أحرجه )١( 
كتابلم; وم٢(، ٠ ٠ )٤ رقم عاشوراء، بوم صيام باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

جهبمتمحا.عباس ابن حديث من (، ١١٣٠رقم)عاشوراء، يوم صوم باب الصيام، 
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عصىممد الناس فيه يشك الذي اليوم صام ارني • عثاو لهول محرم؛ اله ويشل 
وائصهوصححه، بثحوه، واتيمذي داود آبو رواه المامم أنا 

ءام/

يتقدسررلا :٠ البي يمول واليومح،؛ بالهوآ ومصاف انتمبال وكيلك 
صناماهأتصمه«يصوم رجلاكال إلاأذ؟كوف أو يوم ببيام رْصال أحدثم 

ئممقء.

هدادل ومحي الثديث. قدا بأس محلا عاده كله هدا من واش وما 
عنمحْ بط عذ دوي ومد يومحا• مذ بأم التقدم جواز عل بممهومه الحدث 

تجنما٢واضاثامضظونررإذاكان اتيهأنهداو:
علثميوهدا ا-ائواز، عل الأول محثحمل أ، )حثن(ا حديث وهدا زمصان(( 

اشله؛بمءااأ'.

.راصحح١٠ ءذطوءلةت ننخة ق ؛ا ١ ] 

إلثرجع الأمحضلية، رجه عل أي: الصيام؛ عن فأمسكوا معناه: ف؛اكون ]٢[ 
هوهل قيه يسلئ، وهوالذي السك؛ يوم صيام يكره أصحابنا: قال ٠١هده السائل ثتع 
هوهل يشك بأنه الشاك ليوم التمر ، ٠٠صحواكان إذا رمضال؟ من أم أثعيارأ من 
لأنهصحيح؛ غيث  ٠٠صحواكاق ارإذا فوله: لكن صحيح، ثعبال ص أم مصال رص 
سالليلة أن سك، فيه ليس هدا يروه ولم الهلال الناس وثراءى ا-اثوصاحتا كان إذا 

ثعبال.

ب؛أومفإنممحهناك كان فإذا U؛أوص، محاك كان إذا الشف، ئن،اثك-ون 



٥٩٥ةتاو،اسهامرطبصاصوع( 

ونحنرايتموه، إذا ٠، دصوموا،ا زآيتموه ررإدا قال: ه الجي لأن الناس؛ بموم أن 
قالولهذا أحيايا؛ وصحوا أحياثا غاج يكون ا-اثو أن يعلم ه واومول رْ، لم 

القاسمأبا ض فمد فيه الذيئثك اوم صام يامر:»_ بن ءؤ 

وهوئرفؤيغياسر بن مار بأثر واستدل محزم، أنه تحتمل قمحذآثث الزلف وقول 
عليهبمرم فإنه احتياطا، صامه من عل محمول ولكنه الحدقن، هواصطلاح كعا •حكتا، 

فمي•الرؤية نل صامه فإذا رأيناه، إذا بالصنم أمر إو،ا اومول لأن اممه؛ حدود لتعدي 
مسالة.هذه ' التثطعولاار ، 2iJL»؛>،ه'قو.ووًؤ: النئر قال وقد الإه، دين ق تطع 

)رلاظدسأمالم،ه: لقول واومن؛ ياوم اسمالرمحاف وكذك 
أيماهلءا ٠، مأثقئهاار صثاما يصوم رجلا'كاق أذتكول إلا أويوم؛ن يوم بصوم رمصاو 

واصعا،كله رأى ومن رمضان؟ نهر أو رمضان يقال: هل باب الصوم، كتاب الخاري: أحرحه )١( 
١٩٠رنم) تعالاش وأن وصغر0 الهلال بكر اعتار لا أنه بيان باب الصيام، كتاب ومسالم: (، ٠
عمرابن حدث من (، ١٠٨٠رنم)فليكملثلاثون، غم فإن ذؤوو1 أميم 

رأيتموهؤإذا فصوموا، الهلال رأيتم ،إذا هت: الني نول باب الصوم، كتاب البخاري: عك )٢( 
(،٢٣٣٤رقم)الثلث،، يوم صوم كراهية باب الصوم، كتاب أبوداود: ووصله (، ٢٧/ yyفأفطروا، 

والنسائي:(، ٦٨٦)رقم الثلث،، يوم صوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والترمانءي: 
جاءما باب الصيام، كتاب ماجه: وابن ٢(،  ١٨٨)رقم الثلث،، يوم صيام باب الصيام، كتاب 

(.١٦٤٥رقم)الثالث،، يوم يام صق 
عودمبن اش عبل- حدينح من (، ٢٦٧رقم)٠ التطعون، هللت، باب العالم، كتاب مسالم: أحرجه )٣( 

ئنحقيفيظ.
رقم)أابما(،ولايومض، يوم بصوم رمقان لايتقدم باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

حديثمن (، ١ ٠ رنم)٢٨ يومان، ولا يوم بصوم رمضان تقدموا لا باب الصيام، كتاب ومسالم: 
رْ.بمنن.أف،زيرة 
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هناوررأو،( يومان أو يوم رمقاف عن بش فإذا من وقيل! المكروهات، من 
قبلأنه محتمل والعشرون الثامن فاليوم للشك، أما ؛_JJ ،،Uأو للتتويع ثكون أن إما 

تسعة؟كون أن محل وعشرين ثانية من ام ابتداء ف؟كون أويومق، سوم رنفاذ 
يكونأن نحتمل صوما صام قد الرجل هذا فكون رمضاف، من الليلة وأن وعشرين، 

المتنطعين.عداد ق مدحل لرمضال، احتياطا 

ثعباف،، متصفمن الصيام عن الئهي 3، اكامحخ الحدث المؤJمC كر ذم 
الهيالأول بأن أويومغا يوم بصوم رمضاف يقدم عن النهي لحديث و؛ين بينه وجع 

ؤإنالأفصلية، وجه عل يصم لا يحني! ]لاتحلجة,( سعبال متتصف، من الصيام عن 
عليلتج.شيء فلا صمت 

يعصوذهب الكراهة، فعل أويومين يوم بصوم رمضاو ئقدم عن الهئ وأما 
رمضافعل يبقى أن ؤإل سعبال ، متتصفبحي. الصوم وأن التحريم، عل أنه إل العلماء 

ثعبالمنتصف من الصوم عن الثهي، لحديث لأل الكراهة؛ نبيل عل يومان أو يوم 
مومواءاهلا ثعبان اسصف، ررإدا النهى! بصبنة ورد 

بيومرمضال مدم عن الثهي وهوأن لل٠ؤلف—، الأول، الحنع جعان الأل فعندن؛ 
ثعباف، منتصفمن عن اك Jالإموالأمر للمكراهة أويومين 

الصومعن والنهي للتحريم، أويومن بتوم رمضال قل الصوم عن الهل أن القاف: 

رقميرمقان[، شعبان يصل ]فيمن ذلك كراهية ل باب الصوم، كتاب داولت أبو أخرجه )١( 
شعبانمن الباقي النصف ق الصوم كراهية ق حاء ما باب الصوم، أبواب وااارمذيت (، ٢٣٣٧)

ده.ةته.هريرة أي حديث من (، ٧٣٨)رقم رمضان، لخال 



٥٩٧املؤخ( صوم  uLjر اميام مماب 

للكراهة.هذا أويومان يوم رمقال وب؛ن بينه يكون أن إل شعبال منتصف من 
شاذ،ثعباذ متتصف، بعد الصوم عن الهي حديغ أن الثالث،؛ والقول، 

أنهشاذا كونه وعلة الأنل، عل ؤقمى ئياخا، اض ؟كون هدا فعل عليه، عذل فلا 
رمصارامدموا رالا قال؛ الثر|مول( أن هريرة \لي حديث، الصححن ■لخديث، محالف، 
ثلاثةأقوال فهده به، باس لا ذللث، س بأكثر ميمه أن فمفهومه أويوم؛ن'ا، يوم يصوم 

ايألة.ذه هق 

منالفعل هذا إن ت مول أن النموص ق عندنا يرد ما كثيرا قاتل؛ قال فإن 
هوحقه ق تعد ألا أس—، إذا عليها، يثاب، فعله إن أنه مع ْسشصتا، لا جائز العبادة 

_؟أما 

وجودبعد الصلاة يعيد كالذي فعلها، س أول الثنة اتباع يقال؛ لا، فالخوابر! 
لهصار الذي من أفصل فهو الثنة، أصاب، الأول مول؛ بالثمم، صلاها وقد الماء، 

امح>تأن•
يقويهل عليلا. إلا شعبال يصوم كان ه اوسول أن عائشه حدين، قيل؛ ؤإن 

الإباحةعري من شعباف منتصم، بعد الصيام أمر ويرع هزيرة، أبئر حديث، ، معيق
إلالأسغاب،؟

الصياميبتدئ أن ؛،نر ^٥١ هناك إن يقال؛ وربإ لذللثإ، به يسثلل، ربإ فالخوابج؛ 
الصوم.j، فهواستمرار أوله من ايثلأ0 فإذا أوله، من يثدأْ أوأن شعباف ، نتصفمس 

K H *
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محل

محزئاْولم صاممحاممدعمى محإف أوتهم، مزض عن المحدين صوم ومحرم 
ثنعمر لإ المحد شهدت ظ•' أرهر اثن مول عبيد ابر روى و ئرصن؛ عن 

مذهزئز يوم صتامه،، عذ اطه. رتوو نش يومالت ررهدان مماوت ا-ئانما 
ئدا".نممق بنمحئئي« ف الآمحثًأئوذ ثامحم ْنا؛ئلم، 

الغطرعيد العياوان1 فمنها! الثثة، ايام من صومه محرم ما بيان ل المحل هذا ا ١ ت 
صومها•عن ش ه النذ لأن الأصحى؛ وعيد 

عاما،»فانيعني: يهم؛، أوعن هزصن عن العيدين صوم راتحرم لآءهآندق: وقوله 
نحزداه«.ولم عمى صامهإ 

المريقة؛عن نحزيانه لا كونه وأما النهل، ارثكب لأنه فظاهر؛ عاصيأ كونه أما 
عملوهذا مردود، أي: ٠؛ 3هوردااُ أئئو\ عش عملاثس عمل رامن و:. الص ٌإملا 
ورسوله.الله مي عليه بل ورسوله، الله أمر عليه ليس عملا 

يومصيام عن يتى أنه ه الني عن روى أنه يمح، محهبمئ عمر أثر ذكر يم 
صياموصل لو لأنه نجمتا؛ لا وما صومه نجب ما ب؛ن بيتا حاجرا ليكون ؛ الفعئر 

رمضافثقدم عن الهي، ينبه وهو بعده، مما الشهر يتئ لم العيد يوم بصيام رمما0 
أويومغا•يوم بصوم 

(،١٧١٨رنم)الأمور، محيثامحت، ورد الباطلة، الأحكام نقص يامح-، الأنصبة، محامحبح الم: مأحرجه )١( 
ةءؤنةبم؛4ا■عائشة حديث، من 

الصيام،كتاب، ت لم وم(، ١٩٩٠رنم)الفهلر، يوم صوم ياب، الصوم، كتاب، البخاري; أحرجه )٢( 
تمح.بمثئ.عمر حديثا من (، ١  ١٣٧رنم)الأضحى، ويوم الفهلر يوم صوم عن الهي محابؤ 



٥٩٩التطؤع( و1واسوم اسيإم) كتإب 

ئهلأئو:قالزضواهه:
٣٣^^١^^١^اقريق5امصمح ررمحام 

الأم،هذا لفامحت، الإسمان ولوصام النئالث، من فيه يومثأكل بأنه فعلله الثاق أما 
دلالأكل أجل من الصوم حرم إذا لأنه الأصحثة؛ من الأكل وجوب عل يدل مما وهذا 
الذيناولئالث، أن Jمف وبه العلم، أهل من الكنثر ذهب، ؤإليه واجب، الأكل أن ذلك 

يقيموالم لأمم حطأ؛ عل أمم العالم من مكان أي ق للأصحثة الدراهم يرسلون 
كلها؛الإسلامية البلاد ق ثكون أن إل ارع الث«سوف التي العفليمة الثعثرة هل0 

تمكل أرهم ثبا لفحى الدراهم هذه يرملون الذين ولأن 
كثثرةدراهم اجثمت إذا يم يمي؟ لا أو يمي وهل يبحها؟ يتول الذي فمن 

الزحمةمن ثكون قد الديح؛ ايام ق بت أصحثته بأن يشهد أن يستطع الذي فنن 
العفليمة!الكبرة تللث، ثكثر لم أنبا لوقرض يم الدبح؟ أيام بحد إلا يذبح لا والكثرة 

إليها؟أرمل ما كل يستوعب حتى الكان ذللث، ق المواثي توحد أن يضمن الذي فنن 
أننظر له والثلع يعمل، وبدون ثأمل بدون عاطفة عندهم ثكون الناس يعص لكن 

عغيثل.اممه لثعائر إظهارا التيويتج ق الأصاحئر يكون 
أضايام كون أن النرعل وصعها أن _ ءثوآكلأْؤقلأم الني كأف يمي،• ناء 

موصوعفهذا ^?؛3،، اض ذكر عل اذ الإنيقوي والثزب والأكل ف، وذكر ومرب 
الأضحى.عيد بعد ص ايام ثلاثة وهي التشريق، ايام 

الشنس،ق اللحم وضع بمعى هنا والتشريق ثشريق، ايام فيه فليس رمضان أما 
أجلس الثمى ق ينشرونه ثم الملح، عليه ؤيفعون اللحم يشرحون محبي فيإ وكانوا 

اللحم،من عندهم ما حك، أكثر أو أوأقل التنة كل عندهم فيدحرونه ييبس أن 



أء«دبذحنبلالإمام الئ1يافيمته على السق 

رواقازتبمرض صيامها زو 

الخدت.قدا محزم؛ إخدامحا: 
محنغ،ئأيظلأ:<ميضفىم

اقعةصوم عل وقسنا البحاري• رواة الهدي*؛ بجد لم لمذ إلا بممى أف التئريق 
معناهااُ.لأئثِفي قرض؛ كل صوم 

ييبسحتى الئس فروق من مأحوذ اشس ق اللحم وصع هو التحريق أن المهم 
ادخاره.وتمكن 

والأكر،والئزب للأكل ثزئا نصعت لأب ًنزمها؛ تحوز لا الأ،؛ فهزم 
ءؤ،قل•اش ذكر عن البدن ومميل والسرب، الأكل هدا من يمثع والصوم 

يتح1لهاكي الآكمارة هده يوحر أن وثعثد كمارة صيام علميه رجل هائل• قال فإن 
صحح؟التصؤف هدا فهل الثيء، بعص يريح حتى التحريق وايام الأصحى عيد 

التتاع،وهو واحب، إسقاؤل عل التحتل باب من فهدا هذا، تحوز لا ءالخوابت 
والأر،سشافيلزمه أن التحريق ايام أو العيد يوم أفطر إذا وينتغي ذلك، له تحل ولا 

يفده.بنقيض له معامله 

تحام؟هل وخميس كاثى نمام عاده واهمت، إن التحريق ايام قيل: وإن 
القارزين.أو التشن من الهدي تحد لم من إلا ابدا يصوم لا لا، فالحواب: 

 ١[ t مريضة؟عن نصام أن تحوز وهل يطوعا، صومها تحوز لا التحريق ايام إذل
فهلالمريقة ق صومهإ بجواز ملتا إذا المولأن وهل.ان العلم، لأهل نولان لك، ذق 



هاوااس_يإمربابصوماىوع(

أحزمق الهدي محي لم فثن محاصة أو رمضاف، وساء مثلا كالندر ض 'ؤلكل محوز 
الهدي؟بحد ولم أوقران بمتعة 

قثرحص لم أنه عل ن.بممحثدو ا وعاسأر عمن ابن حديث محالحواب: 
فيهاوبع التي بالصورة عنتص التخصٍص أن ومعلوم الهدي، محي لم ان إلا صومها 

الرخيصهدا حاء ثم التشريق. ايام صيام شحريم ورد النص إن ملنات ؤإذا التخصيص، 
عانشئقاك كإ الهدي بحد لم من صيام وهي التحميص فيها التي بالصورة فيختص 

صاممحي لم فان شوي، فعليه قارئا •خ أو متمتعا حج رجل ذلك! مثال عمن، وابن 
رج.إذا وسحه اهج ق أيام ثلاثة 

هديا١٠نجد لم من غير ق فيها المزض صيام مجوز ررإنه رِءهآدئه1 المؤلف قول وأما 
قتحال الله حنثه المتعة دم عن الصيام لأن وذلك يتم؛ لم والقياس صحح، غير فهدا 

مومهأن يمكن المزض من سواه ما إن إل المزض، من سواه فيا مغمود وهدا الحج، 
[،١ لاوقرة:أ-أ' 4 م ثكي ؤش؛ام ت٠دالث اف مال الثلاثة الأنام لكن وفت،، ي أل 

اج-أيام من التثريمح، وأيام 

آحرثزط وأيمحا الهدي، بحد لم لمن إلا التحريق أيام صوم بحرم أنه فالصواب؛ 
انالأنفلوأن الثبمة، صيام ق وليس اج، ل التي الثلاثة صيام 3، الهدي بحد لم لمن 

3،شنع يم عزفه، يوم مبل يعني؛ الطلؤع، قبل أيام الثلاثة صام الهدي بحد لم الدي 
مدينبدس لا أنه يعلم ثم فمن ولايصح، محرم، فصومه التحريق ايام 3، السبعة صوم 

١(. ٩٩٧رنم)التثريق، أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه )١( 



^قضالك1همهمصاسمماسبجءتبل

فضد

عانه.مماء ولا منة، احروج يلة ثطؤع صيام ق يحل وس 
جالدهن،؛ زالأزو ك1لإ. ُالثئوع ع؛اد0 لأنه المصائ؛ عثه وعنه: 

■حمأيت،ومد ووو، أو لنا l__^، ،، ٥١رئول يا منت: مالئا: عائشة ووت 
،:Jliلم مأكل، به، محئته ارهاتيه؛،, ،: Jliحيس. هلت،: ءو؟ا، ارما داJ: ثسا. لكر 

لاينزمهكال لن!قة صوم كل و\ر؛ مسلم• ^١٥ صاحا١١ أصحت، ررمدمحت، 
ا.مذ ^lj رمصال مذ لواعتمده كنا محاؤْ، يلزمه لم منه حؤج نإف إقامة، 

يكونأن الئاق والسرمحل وااقارنين، التمتمن من هديا نجد لم لمن صومها يكون أن 
امفيالإ.الثلاثة 

منيثير؟ إلا تجوز لا أو ئذر بلا مطر أن له فهل ملؤع صوم ل نتع من ا ١ ت 
قال:-مال اش لأن واشرة؛ الخح عل ماتا ندر إلا تجوز لا إنه قال: نن الناياء 
عزوةل كان لأنه الحج؛ ئزص تزل أن مل الأمل وهدا ه نأمحأ نلج ؤمحأ 
العاشرة،أو التاسعة ق كان إد،ا الحج ووحوبج الهجرة، من السائمة الثنة ق الحدية 

مدر.إلا منها الحروج تجوز لا فإنه مها شئ تْلؤعا ولو حمادة كل قال: من العناء فمن 
لغرضإلا لكنيكنْ عدر، بلا اشق صوم من ازوج نجوز أنه والصوان،: 

فسهولأن ]محماو:مآمآ[؛ محأمإ ه قال: تعال افن لأن يكرم؛ ويلنا: صحح، 
اقلمن حتى تجثج أن للإنسان ثنتغي فلا إتمامها، من وهروبا العبادة إتمام عن عزوئا 

صحح•ولغرض قرعن لب إلا 



اصيئ( ۶٣باب اسيام) كتاب 

نمهبملي أن ؤيريد للطيام مئتهتا لكن ه الني فلعل عاينه حديث وأما 
مزعيا.صياما أي• ٠؛ صاحا١٠ر أصبحت كنت، قال! ولهدا حفلها؛ 

صحيح.إنه ئلنا! فإن صحيح؟ والغمرة ا-لإ عل القياس هل لنظر ولكن 
قوله؛معنى بأن الخدين، عن وأجاب، يمه، أن دْلوع ي نتع ض عل نجب وقلنا! 

معللهاالإمساك بنعش اللغوي والصوم لغويا، صوما أي! صاحا،١؛ أصحت، قلمي ١١
ذللثج.سئم لا أسا الخوابج! عبادة، أوغجر عبادة لكن مواء 

قالجهاد يشبهان لأما الممل ق الإممام بلزوم احتص مما فإما والنمرة الحج أما 
وتدلالإتمام، يلرم عنه العدول له مجوز فلا فيه قنع إذا اف نبيل ق والجهاد اممه، نبيل 
إزألمدلإثلتوأيأ؛يتؤ! وثُ سجيلأش ؤ، ؤؤنؤنقو\' قوله! بعل الأيه هده ذكر تعال اممه أن لهدا 

إلإثارة وهدا ١[، -٦٩ ١  ٩٥لاوةرْتمموه ؤآلمن؛ للج ثأيتؤأ يجنهآدنس؛ن ولم«وأإلأق 
;نحهبمهعائثه حديث، ؤيرشحه ذللث، ؤيويد اف، نبيل ل الجهاد من والعمرة الحج أن 

الحجفيه؛ قتاو لأ جهاد ررعلئهن قال! حهاد؟ الثاء عل هل اف، رسول يا قالت،! 
والعمرة.الحج عل العبادات، بقثة قياس يمح فلا هذا وعل ٠، والنمزة،ار 

القاعدة، وحلافالأصل ؤ حلأفاللغوي ائعش عل حمله فنقول! الخد.يث، وأما 
قحاء ف،ا التكلم؛ يقصده ما عل تحمل الحقيقة أن وهي الأصولئون؛ عليها امق اش 

(،١١٥٤)رقم الزوال، نل النهار من بنية ، ٧٠٧١صوم جواز باب، الصيام، كتاب لم! مأحرح،< ( ١ر 
^^^٥^١.عائشة ديحج حس 

رمماء، التجهاد الحج باب النايث،، كتاب ماحهت وابن (، ١٦٥)أ/أحمد الإمام أحرجه )٢( 
(٢٩٠١.)



اسقضاه1نينيصاسممأسبجص

حويريهص روي تإ منتحب؛ منة يالفتلئ مكنوها، الص_وم كاو 
ررأصمت،ممال1 صائمة وهئ ا-بمئعة يؤ؛ عثها يحل اضر. أل الحارث نت، 

داو(1لا. للتات عنا؟،ا ثصومي أن مال1 لا. داJتات أش؟،( 
١^١؛.

الحجإلا كام، زمرمحا الئلأة من اشنئثات٠ زتاي 
نس.

يمطعها.محلا أمد  ٥١٨٠٥١١أل وعنه; 

وعليهالأصل، هو وهدا د، ولا الئزعية الحقيقة عل تحتل الألفاظ من الشارع يان 
شرعيا.صياما أي! صاج((؛ ااأصنح.ت، الؤم-ولا.ت قول، يكون 

ربهعن ه الني يرويه فيإ قهنئ هريرة أي حديث مائل؛ قال فإن 
الإخلاص.موامحقة أكثر ت يعي ^،١  ٩٠محلنا! ي(ا محإيه الصثام إلا له آدم ١^ عمل ارأل 
أحدايزور لا أو أحد عل يثر لا أنه الأمحصل يعني! ثطوعا الصائم إن ثقول! هل 

صائم؟أنه منكشف طعام إل يدعى لا حش 
يفلهرالتطؤع صائم أن اشنلحة من يكون فقد للئصثحة؛ ينظر فالحواب! 

انمادات،ق والأصل يفلهره، ألا الحد>ة من يكون وقد إحوايه، به ل؛قتاوي صيامه؛ 
دليل.أو مصلحة يوحد لم ما الأصل هلءا أول، إحماءها أن كلها 

غثرهإليه صم إذا السنت، يوم صوم أن عل واصح دليل الحديث، هال،ا ق ]ا ١ ] 
الإحوانبحض لأن السنت،؛ عل وصصستا لكن إفراده، مكروه لأنه به؛ باس لا فإنه 
١^^٠ق إلا مهللئا صزمه تحوز لا قال! العاصرين من 



٦٠٥اصلؤخ( صوم باب ر السام مماب 

ؤإحلأو،إحرام دان الصلاة لأيا ا-إءوزجائ؛ إنحاى ابو إليها رمال، 
بعضهثزك حاز حميعه رك حاز ما لأو الأول،؛ وا1دهب ا-اج، مافنهتا 

بجخمحلا ئامدمحا، لأمحممىِفي ^^1؛ كالفان زاشزة زالخغ كالئدمحة، 
الماي،محلا؛.

ا-قروجله محز لم أوكمانه، مئم،، عتر أويدر كمصاء، واجب، 3، لحو ومذ 
كالمما أكثر يلرمه لم منه حتج قإل محصاركاإكعما، فيه، بدخوله لأيه منه؛ 

^٢؛.

المملؤعمن الخروج ينثغي لا وأنه نواء، وغبرها الصلاة أن الصحيح [ ١ ] 
قشنع وقد عئيجل، ربه عن ينصرف محلا غزض بدون وأما صحيح، لغرض إلا 

طاعته.

لهمخز لم كمارة أو مئا غر وثير رمقاف كثفاء واجعب، ق يحل من ]٢[ 
أصومأن عئ فه يةولا: أن مثل مص ضر ئدر أول، بانم، من والمص، منها، اُقروج 

ثزعت،ومحي واجعِا، هذا لأن منه؛ نحرج أن نجوز لا ثقول• الصوم ن، شنع ثم يوما• 
إتمامه.مالزمالث، فيه 

قذثرع القادم. الاص، يوم أصوم أن ثدر عؤ ممه ث يهول، أن فمثل المص، وأما 
افمين،جهة من وجهين! من واح_، لأنه يقطعه؛ أن له تحل لا هل.ا الاثنين يوم الصوم 

سحبالمن يبى لم لو أيصا وكللاث، بالنير، عليه واجمت، لأنه الثزصية؛ حهة ومن 
الخروج،تحوز فلا للمضاء متعئتة ايام يكون فهنا السابق، رمقاف من عليه ما بمقدار إلا 

أول.باب من فالمفيق الموثع، ن، المقروج مجوز لا كان محإذا 



اسقضاهاهمهمصالإuءأجمإربجص

فضل

م<اشممال:محلأآمضمحتي 
قانزثه وانه القزآل، فيها آنزل انه أحإر لعال اف لأف ومصاف؛ ق ويي لالةدر؛"ا[ 

أ.رمصال أماق عق قتيل شهررمصال، 

لمولفيها؛ يقوم أن اجل من بمحراها المدر'؛ ليله تحرى ®يستحب مولت ا ١ ] 
مدمما له عفز واحتثاثا ]يإيأ المدر وله مام لأمن ومالم: آله وعل عليه افه صل الني 

الاذالناس يعفى يفعله ما وأما بالقيام، العبادات من المدر لنلة فتختص ، دئبه؛؛ من 
يكونبدعة، فهدا فيها، العمرة باداء منها أوبعيدا ماكه من قريبا أو آكه مق 

إنسانأي لأن ؛_، هدم تسن تمضي إذا الثلأمة إل مه أقزبؤ الإنم إل الإنسان 
العبادة.يصمة فهوبيع فته ^؛ ٠٠١١يثنها لم ولت ل يشعها بيادة تعال ف يتعبد 

القيامعل إلا المدر ليلة ق ثيء عل ثئا لم الرسول كان ؤإذا 
منغثرئ كان ولو عليه، يقم إلا اش إل مثحم شيئا لأئته لم:أغ البل. فإن 

ijibjؤوماَكادا ^١^ قال ءثيأئآهؤئ؟أ، اوس—ول لبيته فيها يشنع الصالحة الأعإل 
شك،لا شريفة وهي لشرفها إما المدر ليله سميت، الليله هده إن ثم لمروم؛1ا"[، ه ثنا 
آمر•،كرهيمئد،َةل نثا ؤ تعال؛ اف لقول الثق؛ تللئح ق يكون ما فيها يقدر لأنه ؤإثا 

عباده.ق ستءْاةمحؤن\ك وشؤونه عغتجل افه أمر أمرمن كل ويأيرن^ يفصل • أي ؛ [٤ 

ومسالمت(، ١٩٠١)رنم واحتسابا، إي،انا رمضان صام من ياب، الصوم، كتاب، اJخ١رىت أحرجه ( ١ ) 
عريرةأيى حدث من (، ٧٦)• رنم رمضان، قيام ل الزغب—، باب المسافرين، صلاة كتاب 



ه1وااسيامرطبصاسهع(

المدرليله سميت إما ثقول! أن يمكن فهل الحكمة، عل مبني ه بعي قوله• 
ليلةوتمنت محيرها، وعلو لشزفها المدر ليله سمست Jمولت نعم، حميعا؟ للو 

قهلعا؛رمقاو ق المؤلف محال كإ وهي الثنه، تللث، ق يكون ما فيها يقدر لأنه المدر؛ 
هتنثكت تثم ي، آنزتنه الكريم• القرآن ل تا3قوقاق اممه قول، ذللث، ودليل 

ئأئن رمصثان يجيو وقالت ]القدرت؛[، آلثدره نلت ؤ، آنزكه وثا ومحوله! ]الدحان!ّ؛[، 
ءآ ١ ٨ البقرة!٥ ] ه ن لمنء١ ٢ فه أنزل 

الاستدلالالعاناء يميه وهدا قهلعا، رمقاف ق أما محمؤع من محيوحد 
خذهإ؛ثة!العلمإء قول ويظوذللئ، مركتى، دليلين من يوحد امحم أن ي*ني• الركب؛ 

؛ؤوحمأه>تعال! بقوله استدلالا أشهر ستة وصعه بعد فيها يعيش التي الحمل مدة أقل 
[،١ ٤ عاُينهف، ؛ؤوذمتشله> أحرى• آيؤ وفي، -ا، ١ تالأحقاف؛ه 'ثيماه يثثوف ؤفصنئث. 
بعضإل بعفهإ الأيتين أصمت، فإذا رصاعه، وممام أمه عن انفصاله يعني! وفصاله 
ممرا.يرد وهدا ءامين، ق والفصال أشهر ستة الحمل أقل أن الثتيجة صارت، 

إنهالأئمة! عل الحروج ي قال البل أن أيما ذللث، ومن 
بعصلثاذكرأن سألوه ثم ٠، ااُ برهاو افه مى فيه 'قمرابواحاعئدثم لاتحوزررإلأأذتروا

ررلأثاطزا<<رمتجلالاغمنقال!ممونفيهمماوكلا،ئلوا!محمئم؟ 
رقمسكروما®، أمورا بعدى رامحزون .ث الحم، قول باب المتن،، كتاب، الخاري• أحرجه ، ١١

(،١٧٠)٩ رقم معصية، غير ق الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب ت لم وم٧(،  ٠٥٦)
رْئفيءتن.المامتؤ بن عبادة -حديث من 

(، ١٨٥رقم)٤ الشرع، محالف، محا الأمراء عل الإنكار وجوب باب الإمارة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
ختهبمها.سلمة أم حديث، من 



سقضاه1ممهعاسمماسبجضل

فينتجالبواح، بالكفر إلا ؤقتالهم متابدتهم محز لم وهو الصلاة، هي ومنابدمم قتالهم 
ثأثل.لذ ثذل1ير وله دليلين، من مركب حكم وهذا بواح، كنر الصلاة ثرك أن هذا من 

إنيقول! من هول صعق، أيصا يت؛يرن وبه رمضاف، ق المدر لتالة أن -يذا ذإنثا 
الكريم،للقرآن معارض لأنه له؛ أصل لا هذا فان ثعبال. من التحف لتلة المدر لنلة 
باطل•فهو المران عارض وما 

جمُهف،الخنر
دلU ادام ي رأى نم ١^، النثر س لإ اكدر، لثلة م;ا رنضاJ من الأُزل 

وطتن،،ماة ق صيحتها ل يجد أنه ورأى رآها. حيذ الأوايتر النفر ق أنبما عل 
علرأوا حس الئن ل المجر ه الني فمحل وعشرين، إحدى لله الثإء فأْاأنت 

الآؤاخر(ااا'،١^ ئز؛ثمثقزفي ةشم:أا كان »_ قال: نم والخلين، اذء أنز كهته 
 Jالأواخر.النفر ل فصانتالآ

النفري كون بل الشهر، من الأول ق كون ولا الأونعل، ق هون ولا 
فمالالأواحر الثع ي أروها المدر؛ ليلة أروا الصحابة من حماعة إن ثم منه، الأواخر 

ءيكاذ منذ ^١:؛؛>؛ ٠١الثع تواطأتِو مد رنيا'كلم ررأرى ه: الي 
 jفمط.الثنه يتنلث، خاص الحديث هذا لكن الآثاحر«رأا، لثغ ا
رنمالأواحر، الع ل القدر ليلة الت،اس باب القدر، ليلة ضل كتاب الخاري• أخرجه  ٢١)

معينّأي حديث من (، ١١رقم)^١٦ القدر، ليلة قفل باب الصيام، كتاب لم: وم٢(، ٠ ١ )٦ 
الأواخرء.العثر ق ٠فالتمرها بلفغلت ؤمحهنبمثئ ١لخاJري 

تلم وم٢(،  ٠١٥)رنم القدر، ليلة الماس باب القدر، ليلة قفل كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
ةءممنبم؛نحا-عمر ابن حدين، ص (، ١١٦٥رنم)القدر، ليلة ضل باب الصيام، كتاب 



هاباسام)وابصاصع(

هذهكو الشهر، آخر إل وعشرين إحدى ليلة من فهي القنوات عموم ل أما 
منالأواخر النثر بمكف ص المن. أن هدا عل والدليل فيها؛ تت٠مى الليال 

كلفولا الأمة، كلف ما الأواخر السع ق انحصزت ولوكانت، مات، حش رمقاف 
هال،:الأواخر القح ل رأوها التي القك تللئ، ق لكنها العشر، حمح يعكمح أن مسه 

الآؤاخر«.الثغ و ١^- بم، و -نمي: ءي »ثنثان 
سأل،:أن  ١٧ليس أولات ]القدر;"؛[، ثيره أك، مذ آلثديحز تعال؛ وقوله 

لانقلندخل لا وانمادات الأجور ي \ش لأن وذلك م؟ بم، خئتؤ لاذا 
انثه،عند علمه هدا ثهر؟ ألم، من خثرا د،5وما احمحستح ،!اذا سأل: أن لتا محل فلا فيه، 
اوييفيها العمل أن بمعنى العمل، ق هي هل هنا والثنية عنه، النؤال محوز ولا 

حتركل من خر هي مول: قيء؟ أي ل أو والزكة ا،لقز ق أو شهر ف لآي العتل 
سهر.ألمإ ق يكون 

القيام؟محفل قائل:ب،اذا قال فإن 
اض،زموو يا قالوا: ةفيياقلأصمُو ، ٢١ذكزْ بإ يحذ اكيام فالخواب،: 

ووة«را؛،تام ه نم، خو:ضرد، اص تع قام «ةز، قال: قووكا؟أ شكا لن 
حتىالليل آحر ل يأق كان إن الليل آحر ول القل أول ق الإمام مع يمت إذا ضول•' 
الأجر.عل حصنت، فشو ؤ يتصرف

كتابوالزمدي. (،  ١٣٧٥رقم)رمفان، شهر نيام ل باب الصلاة، كتاب داود: أبو حرحه أا 
بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن ٨(، ٠ رقم)٦ رمضان، شهر نيام ل حاء ما باب الصوم، 

معصل من ثواب باب الهو، كتاب والنسائي: (،  ١٣٢٧)رقم رمضان، شهر قيام ق حاء ما 
خ.بمتئ.ذر أبي( حديث، من (،  ١٣٦رقم)٤ يتمر؛،، حتى الإمام 
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محتالونفهل بماوبان إمامان فيه المسحد كان إذا فيإ ئقولون ما قائل• قال فإن 
أولق الأول الإمام ®ع الصلاة شهد من أن بنمتى الأحر، عن منفردة صلاته إمام كل 

فقدانصزف حتى الأول أئنك فمذ القل آخر ي اكاف جاء ئم الإمام، وامرق الثل 
ط؟اقو قام فمد انفزف حتى الخان أئنك ونن ط، الخل قام 

واحد،كإمام فهها بالتناومسج المجد هدا ق قاما الإمام؛ن هدين لأن لا؛ الغلاهرت 
أجئ.له محصل فلا ؤإلأ واكاق، الأول مع يقوم أن من بد فلا هدا وعل 

ُدعة،هو واحدة لنالة ق انصiإن القياس إن يقول! من هناك قائل؛ قال فإن 
عليه؟ضيقك؟ فإ ٠ ثه يوليس 

الإماموسديل والخال الأول القيام بتن المصل إن يقولون• الذين فالحواب،؛ 
هإدامش، ارمش قال؛ نيل لثا الئّمول. لأن بالدليل؛ عليهم بد-ءة• بالخاف الأول 
^_،بثيء أمته يقيد ولم ٠، صل٠٠ر ما يأوترث، واحده صل الصخ أحدكم حثي 
يرمحون،ثم أربتا، يصلون نم يرمحون، ثم أربتا، يصلون الصائح السلف وكان 

الدينلأن يبد«ءة؛ ليس أنه فالصحثح عشرة، إحدى عل يقتصر ثمذ تلائا، يصلون ثم 
لوحمعت،الخاس لأن الخاص؛ راحة يقصدون لكن التعبد، يقصدون لا هدا يفعلون 

وملوا.لتعبوا الركعات كل عليهم 

هوانول؛ أن امتهلح لا لكن ثيء، منه ثني ق فهدا ثثادل الأئمة كون وأما 
كتابت لم وم(، ٤٧٢)رنم الجد، ق والخلوص الحلق باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 

•ة.بمثااا عمر ابن حديث من (، ٧٤)٩ رمم مثنى، مثنى اللمل صلاة باب السافرين، صلاة 



 Lu؛؛S (صوم باب اسيام )٦١١امملئ

كاورامن و:. اممه ونوو لموو الأواخر؛ العفر ثال الؤئرِل وأرجاه 
١^١^^تفل: وو الأواخر® الم ل ث«مها قص 

مس؛^١٠١ ١^ 
ليلهأمتا ه ^ ١١رنول راأح؛ودا وعفرين مع ليله إمتا كمسا! بن أنأ ويال 

صحح،حديث هدا وحففلنا،ا قعددثا مع1غ. لها ليس الشص ثهئلإ صميحتها 
^٠^٢'.»نماغ((فيداأج ^أإومي:

هوفهدا وآحره الليل أول ل ملأ أن عل وسيطا قادرا الإمام دام ما وأقول• يد>عه• 
والأففل.الأحتن 

ليلةيقوم من فهل لاكلرتّا؛ا، موه أف بذ ثر ١'^ ه تعالإ قوله نل؛ محإف 
سواه؟مكان أي ق المدر لنلة ألف مئة من خرا له سكون ا-يرام المحي ق المدر 

مكانكل ق ماعف الصالحة الأعإل إن يقولون: خذيإمئ العلمإء فالحواب! 
ثقولكإ مدو تلة ألف مثه صل كمن صار المدر ليله مآكه ق صل فمن فاصل، وزمان 

أوأفصل.حمعة ألم، مثه صل فهوكمن حمعة صل من لحئعة؛ اق 
عام.الثان والحدث خءث.ة، شه ق أنه ذكر0 الالإل الحديث [ ١ ] 

قال:تحال اش لأن انتهائها؛ الأبعد لأكون النلأمة هذْ قاتل: لوقال لكن ]٢[ 
المعلم؟قوات بعد علامة لما يدكر أن المائل.، فإ ]القاور:ه[، مثلغأكتره حئ 

للقيام،الليلة تلق، ق وفق كان إذا وامتيثارا سرورا يزداد ان الإئأن الفائده مول: 
فانهتم،. لم فيل: ؤإذا سينز، أصمت. فعله: بعد للإنسان قيل إذا أنه شك، ولا 

الحديث،.ق يأق ما منها ذكر احرى علامات، أيصا وفيه بمر، لا 
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ثطلعباودْ، ولا حارم لا تمحه، بلجه ليله ررأي . امح، ض روي ومد 
من)اكد(ااا.لها« قناع لا تقاة، بثها الئنز 

ليلةفمط نحثون الناس فبعص يإ-مانها والعئرين السابع ليلة نحصيص قيل: ؤإن 
والهئرين؟السابع 

يقال!لكن ثطؤع، العشر قيام لأن النفر؛ كل يقوم لا أن للإنسان تحوز ةنمول،! 
إذاالأف العامة س كثثوا لأن وعئرين؟ تيع ليلة عل افتقر من المدر ليلة يدرك هل 

نصفحتى محقر لا ويعدها وقبلها حم، الساجد غصمجثإ وعرين مع ليلة كانت 
غلط!هدا ثقول! وعشرين، نمع ليلة حصروا الدين 

وقوعشرين، تع ق العام هدا يكون فمد المدرثتنمل، ليله أن الصحح أولا! 
وعشرين.ثلاث ق التال العام 

قيريده كان الذي الأجر أويدرك بميب هل يدري لا الرجل هدا أن وثانيا• 
الكتل.س هذا يمع لكن يدركه، لا أو المدر ليلة قيام 

أي!أبلج؛ يقال! الوجه، ضياء هو محروق؛ البلح تمحه١١ رربلجة قوله! ا ]١ 
وئرورا،اطؤئناثا فيها الإئسان تحد تهلة أخا j*^! واضحة؛ والثمحة مفيء، وجهه 

هومعناها.هذا صدر، وانشراح وانبساطا 

نسبئاحارا بعدها وما نبلها ما يكون زمن j، هدا بارئه١١ ولا حاره رالأ قوله! وأما 
حارة،فستكون الص1ما أوق بارئة، فسكون الشتاء ق لوويعن لكن نبيا، أوباردا 

زمنوق وبعدها تبالها، مما اديأ الشتاء زمن ق ثكون بعدها وما قبلها لما بالنسبة لكن 
الشتاءملب ق وهي الربع ونمل ق كائك كون أن أما وبعدها، مبلها مما أبرد الصيف 



٦١٢ةت1وااسيام)طبصاصع( 

هدهأييت ررمد يال! انه اممه رمول عن معيد، آبو وروى 
أبوسعيد:ثاو وطم®. ماء أنجدزصبحهاق ومدرأيتتي اسبتها، م الليله 

ئأبمزتائنجد، مكف1، عريس، عل ١^۴^ وكاف القلمه، تنك قامطزت 
صحمذ والطن اناء أثئ وانفه جبهته وعل عوا انحزق—ا افه. وو رم عبماي 
عل؛هااا.ئممق ونين،ا إخدى 

مرادالوكان إذ وملم؛ آله وعل عاليه اممه صل اش لزمول مرادا ليس هدا أن فأظن 
كانتإذا ئوخد لا الثنه هدْ ق المدر ليلة لكانت باردة كثها العثرة \ذو\في ومت 

ا-ةو.هوحال هدا أن عل بناء ياردة الليال كل 

وصارتالشتاء، ملب ق الشتاء وقت وصار بارئة. ولا حارة لا إما ملوقلنا: 
حائا،الخو كان إذا باضى وكيلك المدر، ليلة توخي لن نماها: باردة كلها الثيال 
زننول أدما، وكون الشتاء زنن ل ملها U بالية أما أعلمء- -واف الض أراد م، 

الحديث،.صح إذا أءنم~ ~واف الظاهر هدا أبرئ، ثكون الصيف 
معكماكان النمول. لأن الأواخر؛ العشر ق أما عل يدل تما أيصا هدا ا ١ ] 

فتلاحىجرج أنه يناما لسبب أنييها؛ لكنه المدر، ليله اوي ثم الأوسط، العئر 
٠.شأئلآهؤئمُ النثي فتييها بيّهإ، أٌر ل ساوعا أي• رجلان؛ 

قيامعل الناس يشل لم بعينها بليلة لوعينها لأنه لهيها؛ أن ا حي هذ*ا وكان 
فرمن الحريص اف الأنول،اعرف الليلة• هدم عل ملجر ولقالوا: العشركلها، 

رقمالناس، لتلاحي اكاّر ليلة معرفة رفع باب، الفور، ليلة قفل نحابؤ البخاري: حرجه أ١ 
•هقؤقبمة الصامت ين عبادة حديث من ٢(، ٠  ٢٣)
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واحدكل لأف *^؛ ١١من ١^ ثال و سمل أنجا عل يدلان و؛قديثان 
العفرأيال ف قبهذ ل و؛ني لتلؤ• ل علامتها وجود عل يدل بمحا 
تيالغ أنجا عائثه ض روي بنا ويدعو يواقمها، لعلة الدعاء مس ويكثر كله، 

العمومحب عمو إثك ١^ ئاو: أدعو؟ ؤز واممتها إل الله، رئوق رريا 
ا.صححل حديث، وياوت الرمدي. رواه عشءا هاعم، 

أحدفلا صعوبة، فيه لياو عشر قتام لكن أحد، كل عل يمهل ليلة قتام لأن( ا-قريص؛ 
حكمة.هدا ق فكان، والثواب،، الأجر علثيل حريصا كائن، من إلا عليه يصثر 

ح؛نق اللتالة ذات، ق للدحول معثتة علامات، لها هل المدر ليله قائل؛ قال فإن، 
بالمحل؟مح، 

الديالخدين، وظاهر المجر، ظلؤع إل الشمس عروب من المحلة كل فالخواب؛ 
نحوء.أوظهور الياء انفتاح من يذكر ما يمحح ولم عام، أنه لند ال 

الشصظه_نتا مثلا علامة العير لنلة صبيحة ق ا)!، الإنرأى إذا قيل• محان، 
الأ،م؟بمة تكانل لأف ئئغا هذا ثكون، فهل شعاع بلا 

م

لهاليس بيضاء الشمس رأى حين مفت، قد العير ليلة أن، عرف إذا ف١لخوابت 
كعبدهافصارت اسهمت، العير ليلة ويقولت العشر بعيه هذا ييغ أن معناه فهل _؛؛؛، 

سَبلياتير؟
الئالقيام وأرجوأن;كون، قكانله، الأم محزم أن أخشى فانا لا، الحواب 

إدراكها.أحز به يكمل يعني• المريضة، بعد كالتتلؤع بعدها 

قرنإن ثم عباده، نيئان عن وهوالمتجاوز عغبجل، الله ياء أسالعفومن [ ١ ] 



٦١٥امليع( صوم  ubراسيام هتاب 

صاروحده يكر ؤإن ا1حثم، مقابل ق والمغفرة الواجب، يرك مقابل ق صار بالمغفرة 
الننعينشملت وحدها دكرت إذا المغفرة أن ك،ا المحرم، وفعل الواجب لرك شاملا 
المحزم،فنل مقابل ل والعفور الواجب، رك مقابل ق فالعمو قرنا إذا لكن جيعا، 
الدلغاية وهذا العمو، يهلاو_، ثم انحال,( العمل ق يجتهد الإنسان كون إل وانظر 

عئا٠اعف فاللهم عغتجل، افه يدي بين والانكسار 



اسقضاصنينيصالإئماسبجضو ٦١٦

۶ء
عائشةووت ئ منتحب؛ وهو فيه، مال اطه لطاعة المنجد لروم وهو 

حشومقال من الأواخر العتر مكنن اممه. رسول كاف ٠٠"،! Jiiرْ.بمها 
علنه.مممق مدْ* مذ أزواجه اعككس ثم مال، افه ثوماْ 

مذإلا يه، امنوا ولا يمعلو0، ئأ البي. أصحاب لأف بواجب؛ ولتس 
أنائة.

زواْأويطع ررمذثدز اللمذ  Jijj^iالغلر؛ وتحب 
.'١^١

إبراهيم•عن تعال الل لقول للثيء؛ الالتزام معنا٥ت اللغة ق الاعتكاف [ ]١ 
•الئنع ول لها، ملازمون أي؛ ]الأساء;أء[؛ عكمذه ق أمم آلتماسلآي هتذء ؤءتا 

مال؛افه لفول امحان؛ لزوم ولا الكن لزوم ليس اممه، لطاعة المجد لزوم 
لالمرة:تما\/ا[.قآلضده نأتئن محيئنى 

يعنيالمجد لزم لو أما عغيل، فه يتعبد أن لأجل يعني• الله" لطاعة ١١وقوله! 
ياعتكاف،ليس فهدا وأمكن له أريح لأنه أو ذلك؛ أمنه ما أو السجد ق لشعل 

المعكفينمض يفعله ما أن ثعرف وبه اطه، المجد لازما يكون أن الاعتكاف 
فائدةلا لغي حديث يكون وربعا ياهديث، وانشغالهم مض، إل مضهم اجتعاع من 

الاعتكاف.من الهمود يناق هذا أن ثومحرم حديث يكون ورث،ا منه، 



٦١٧ةت1سالأعممذ 

القاصرة؛بالعبادة يشتغل أن له يبني العكف أن يخهإ؛ثه العناء كلام وءلاهر 
إليه؛والأستء^ع العلم دون ذلك أفته وما القرآن، وقراءة والدكر، الصلاة مثل! يعي 
الونتهدا و إلا لك تجفل لا العلم كان إذا إنه ثقال: قد م تتعدية، يادة لأنه 

يكونالمحلات يعفى ق يوجد كعا القاصرة، العبادة عل الاقتصار من أول هحفوره 
الوقت،،هذا ل إلا بعالمه الانتفاع حذمج؛ن تحصل ولا المسجد هذا ق ^ ٣١

سبخهناك يآكن لم إذا أما متعد، معه لأن أفضل؛ بالعلم الاشتغال إن يقال: قد فهنا 
القاصرة.العبادة عل يقتصر أن فالأفصل والتعليم التعلم جانس، يرجح 

ذكرْما وكل بالسير، إلا ليس؛واجم، وأنه منة، وأنه حكمه س، المؤلفذكر ثم 
بالأدلة.ومؤيد صحيح فهو 

لزوموهو الئرض، ، التعريفعل الدلالة وجه ل ينفح لم قاتل: قال فإن 
آلثشحده؟ل ءئكذو0 وأنتم قنسئيهمى ٠^^٠ تعالت بموله النه لهناعق المجد؛ 

ا-لتكمفجعل آلقتنجده ؤ، ؤوأنثن قال: اممه أن الدلالة وجه فالخواب،: 
الجدق ليس اعتكاف، ق الأحكام انممتط ؤإذا الجد، ق ع،كفوا إذا ينع بعا متعلما 
عليه.أحكامه ثرب لاثدأن الثرص الاعتكاف لأن بئزض؛ ليس أنه فنماه 

صإنالآة:ؤهصمحنمحمحة,قأب.إ0تم
تثاشروهى؟أن فلكم الساجد غبر ق عاكفون 

إو°ل:ذللث، عن ش افه أن والدليل الاعتكاف،، المانرةثماق إذن فالخوان،: 
الأحكامانتمتا ؤإذا الاعذكافج، يفيد ايلع أن عليه محثع وهذا ه، خمبثخلجك ُؤدلأ 



صضاه1نينيه4اسمماسبجص ٦١٨

محل

واشاءا١لالرجال من ويصح 
^:ثكاظه.....ب.

سهق عاكثا الإناذ صار إذا أنه دام فإ بنرص، ليس أنه عل دو عنل عن الشرعية 
لربتنزعيا اعتكايا لوكان إذ اعتكامحا، هذا فلنس روحته، محاح أن محوز مثلا 

عليه.أحكامه 

؟لع؟ولا إنزال تدون الاعتكاف ق الماثرة حكم ما ء؛لت ؤإن 
هباس لا شهوة وبدون بدوزإيزال الباشرة فالخوابت 

ساكنأن يفصل مإكه ق الأواخر العئر ي حاصه العلم محللة بعفى هل؛ ؤإن 
قحاصه الخليلة يكثر اءككمأ، إذا لأنه يقول; الحرم ي الصلاة ويصل الحرم بجانب 

الأواخر؟النشر 

أنمحب لا الحرام• المسجد ل الناس بعض يقول يعني! يأس، لا فالحوابت 
محزماحقه ق الاعتكاف يكون ممد يعكف، لا هذا أقول؛ فانا الفتن. لكثرة يعكف 

الأشياء.هذه محاية أن يستملح ما الماس بعض لأن الفتنة؛ ه ثفعل تخشى كان إذا 

المجد؟ل الماس تجكم؛_ فهل المجد ق القايي اعئكف، إذا قيل• وإن 
بأس.ولا السجد ق محكم نعم، فالحوابت 

ازواحهاعكم، ررم رمح.بمهات عائئة لقول والنساء؛ فمعروف، الزجال أما [ ١ ] 



٦١٩ةت1و،الإءممذ 

ينلكلاثه رث0؛ إدن شر الاعتكاف للعبد وليس إدنه• بمر ممك محلا 
محإفيإدنه، يعكس كن اممب. ومول أوواج لأف منه،؛ صح له، أذف قإل منفعته، 

بي؛محلأ:ورموعفااوشزثافيهً>ةاءإإ>الإ،بم، 

أحبٍةفيه فوحد بوم ذات حرج فإنه يائه اعتكاف من منعه. وأما بميم" من 
المسجدق سكون فمعناْت يلمع، اءْ نلأن ٠؛ النساءر أحبية يكثر أن وخاف للنساء، 

الناس•عل يفخ وبا وهذا أنمحة، سعة 
اعدكفئم ق،4أئو،ؤئمُ، الثة تلك الاعتكاف ورك يفض، أن يالأخسة قامر 

عتلاعمل إذا أنه عادته من كان صإآق4هظ لأيه قضاء؛ شوال من الأول العشر 
الوافدينم يالمن الظهر يحد الركعى عن مغل لثا ولهذا محله؛ عثر ل كان ولو ٠، أث؛تهر 

العفر.يعد ركفقن يوم كل يصل وصار ' عفييآصْؤئمر أثبلها العفر يعد وقضاها 
ف1ثدتطئةا فيه شتءا إذا إتحا ح \ؤئل قاله الدى ٥^١ لكن ]١[ 

الفاعل،ياعتار فيه يالئرؤع لايلزم القل لأن نفلئ؛ فيه يقال: فد إحراجهما. والزوج 
لم:وم٢(، ٠  ٢٦رثم)الأواخر، العشر ل الامحكاف باب، الاعكاف، ئاب، الخارى: أخرجه )١( 

حديثمن \إ٥(، ١٧٢رنم)رمضان، من الأواخر العشر اعتكاف باب، الاعتكاف، كتاب، 
خ؛ئنبميا.عائشة 

كتابلم: وم)"ا"ا-آ(، رقم الماء، اعتكاف باب الاعتكاف، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
حدثمن (، ٦/١١٧٢)رنم معتكفه، ق الاعتكاف أراد من يدخل متى باب الاعتكاف، 

ختهبمها.عائشة 
عائشةحديث من ٧(،  ٤٦رنم)الليل، صلاة جامع باب الماغرين، صلاة كتاب ت لم مأخرجه )٣( 

نهء^ا.
بعدالنمٍ،. بممحا كان اللمح، الريتن معرفة باب السافرين، صلاة كتاب ت لم مأخرجه )٤( 

نههعهأ.حديخ،عائئة من (، ٢٩٨/٨٣٥رقم)العصر، 



حنبلأحهدبن الإمام قنع ي الئالمؤ على المميق  ٦٢٠

مطلمحا؛أو ممتا كاف تواء منه، هوإحزاحهإ لتر فيه مأدوثا مدورا كاف ؤإل 

_3iji  ايه ١^ لكلJؤإحراجمحااثتدائه، مئعهإمن ٥^ بعثرإدن، والدحو
ثدر3أمته شومحا، مملوكة مائ مويث، يضمى ثدر لاثه فيه؛ الئزؤع ثني مه 

عإرْ.عبد عارية 

فضل

ضلض.ثشطهُلإ
اعتكافه،رنن و شه ثئدْ حق يتنئق كالخى؛ ههو مهاثا0 ثثهإ تكن لز إل 

حقيعدم كانتر؛ مسه زمن ول كالقى، ثْ زمن مهول مهايأْ ثثهنأ كاف ؤإف 

واحببالوعد والنقاء والعهد، الزغد باب من هذا إن مال: فمد الأذن باعتبار أما 
مال:ولهذا لإذنه؛ يرجع أن من علهعا أهوف لكان يادن لم لو فهو العبادة، ق ييا لا 
الفاعل،باعتبار القل من يرج أن تحوز الإنسان كون لأن نظن؛ فيه التعاليل هذا إن 
اشنقلثا ثم العئر، حح ق الاعكاف أن علم وقد يفعل أن لخرْ أذن من باعتبار أما 

منران احرجى• لزوجته• قال ح؛ن لواله لكن نظر، فيه هذا احزجوا. قال: العشر 

ذلك•لها نعم ذلك،؟ لها فهل قيء، ملبه ل يمع لئلا نحرج؛ أن المصلحة 

ممكنهل إمكاما: ق محتلم، وهذه رقيق، وبعضه حر بحفه الذ>ي العض• ]١[ 
محة.أما الشحيح لكن لا؟ أو 



٦٢١؛؛Lu^£؛£1؛، 

نحل

يائهزهُ الأءوباص( رق ه: البت لإو°ي نلأ:جلحإلأة؛ 
كصوماشلئع قن لتميزه المزصغ؛ نه ؤإذكاذئزصالزنة الصوم. يأسن محصه 

امض•

وجهان؛شه منه اووغ نإفثوى 
^^مح:يمءلنلإةاثنم.

الخروجبث منها محرج ملأ بتكان، تتعلق يزبه لأنة يبطن؛ لا داكاف؛ 
؛.١٣

فيه،حر أنت، يوم لك، أنماها، كانوا إذا يوم ول يوم للثج يقول،؛ أن والمهاياة! 
كانإذا يمالآت أته الهم أربعة، من يوم فللسيد ربعه للثيد أرباعا كانوا ؤإذا يوم، ول 

الزمنق يمذيف ولا العض، أي! يملكه؛ الذي الزمن 3، يعكف أن فله مهاياة بيتحا 
اثيد.ردن إلا سيده يملكه ^لإي 

 [ ١ I! اشلعالحرؤج نوى إذا أنه وانموابه! حدا، صعيم، الثاق القياس
حتىيعلل لا فانه موحب بلا اقروج ثوى إذا لا يطله أن ثوى أنه ت بنعش الاعتكاف، 

المجد،ق كان ولو اشي، الاعتكاف فهي أي؛ المحروج، ثوى إذا والمرق، تمج، 
كالصائمهئج حتى ينقنير لا الاعتكاف قاف يمضيه مس-، بعز الخروج ثوى إذا وأما 

ياكل.حتى يشفر لا فإنه ياكل أن نوى ؤإن فإنه الصوم ^ ٠٥نوى إن 
*ء أ* 



^قضاه1همنيصاسمماىدبجضل ٦٢٢

محل

جعوعثت ارأو عثز ابن ززى ج يه؛ إلا يصح لا وعنه: صوم. شر ؤيمحح 
ابوداود.رواه وصم،ا ®١٤^٥!، ممال: البئ^^ مال ا-لثاهث، ينكف1،ِفي أف عليه 

أوندزت إو ، ٧٥١ننول رايا هال: ١^ عنز عن ^ تإ ١^؛^؛ واثو.هب 
م.ئممق بئرك« ار1نف ١^؛،.: ممال اوام، اiت٠جد٠ و أمم1،َه 

صحعناية كل وَلأز؛ منفردا؛ الليل ق يصح لم ثزطا الصوم كاذ ولو 
بئليجئغ الصوم؛ والأمصل كابج، شرْ فتعها صح صوم شر بنصها 

يوم.وبعض ليلة اعتكاف يصح الرواية هذْ معل الخلاف، من وّئرغ العبايلم(، 
الصوم•ومز،بجحفيه ثى لا ١؛^^؛ وعل 

ملزمالاعتكاف ممصود0ِق صفة لاثه لرمه؛ يصوم تنين ( jfثدر ؤإف 
دالناوركافابعاا'ؤ

بصوم.إلا اعتكاف لا قال: من فمنهم العلياء؛ د؛ن خلاف فيها اثاله هذْ ا ]١ 
عنمتفردة واحدة كل منفردتان، عبادتان لأما صوم؛ بلا يصح قال: من ؤمتهم 

ليلهيعكف أن نن.ر أنه عمر حل.يث الدليل جهة ؤمن الئعليل، جهة ْر، هذا الأحرى، 
دينأن بمل: لم وعمت بمرك<اُا؛، ®أو.ف وملم: آله وعل عليه اممه صل النئ فقال 

الاممكاف.يذرإلا وهولم بند.ركاا ®أوف، له: فقال وأصوم. 
الأي،ان،محاب لم: وم(، ٢٠٣٢رنم)ليلا، الاعتكاف باب الاعتكاف، كتاب الخاري: أغرحه )١( 

رأ.بممحا.عمر ابن حديث، من (، ١٦٥٦رقم)أملم، إذا فيه يفعل وما الكافر نذر باب 



٦٢٣

نبيلعل فهذا الخديث صح إن ٠ ر  ١٠وصم قوله؛ عن الخواب وأما 
اعتكافولا بموم، إلا اعتكاف ءلأ آحزت بلفظ حدث ورد ئد لكن الاستحباب، 

يمحلا أنه )(هم'ةف ' ث؛مةر ابن الإسلام سيخ احتار ولهدا ااثلأثة،ا؛ الناجي ق إلا 
اعتكاف*لا حديث! وعل اأؤلمs، ذكزه الذي الخدث عل بناء بصوم إلا الاعتكاف 

إلأبمزم«.
بعزأو بصوم الاعتكاف يعني؛ حائز، كليهإ أن المحح هل ^٠؛ ١٥قال فان 

ض؟
أنان الإئمن بملل—، الذي اثشرؤع الاعتكاف لكن هوحائز، نعم، فالحوانات 

بأثنم.لاثمكن!لا وهالا الأوا.حر، النثر ق هوالأغتكاف بمنله 
النشرق الاعتكاف رك لثل شوال ق يعكفإ عفيدادقلأْؤئم اوسول كون وأما 

بصوم.يكون أن الفروض من كان لاعتكاف يضاء فهذا الأواخر 
الاعتكافهذا يكون فهل النشر ليال من واحده ليلة اءث5فإ لؤ ةيلت ؤإن 

فمط؟حائرا أم وجائرا مشروعا 
كونهل الغشرت بعض عل يقتصر الإنسان كون من سك ق أنا واض فالخواب! 

نقالئن.والذي من حقل الذي الاعتكاف لأن لا؟ أم تثروئا الاعتكاف هذا 
المدر.لليلة محريا النثر حمح يعكف أن للأمة 

ابنحديث من (، ٢٤٧٤)رنم المريض، يعود المعتكف باب الصوم، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 



احمدبذحنبلالإمام ص ي الك1هم ض اسق  ٦٢٤

محل

تعال؛اف ^yS المنجد؛ ق إلا امزأة ولا وجل مذ مح ولا 
[.١٨٧; ٠٨١١] ه آلنتثحي ؤ، ع1يمتدأ 

عيهزاحأ لأي ا-وعه؛ فته مام ئنحد و إلا اوجل من يصح ولا 
^كثوت.زالأمحل1لمم

1كؤااا.مه الخإهة واب لأف بابع؛ ال 

مننجد كل ل نجرئ الاعقلكف أن صرمحه بل ا1ؤلف، كلام ظاهر [ ١ ] 
ومغاوحا.الأرض مشارق ق الدنيا مساحد 

محوفقوم وقال: معود بن اش عبد أش أنه دْ.بمق حيفه عن روي ما وأما 
فقدالثلأيه،؛ المناجي إلأِفي اعتكاف لا ١١ه: الني قال وقد موس، أي ودار دارك ينز 
روايتهفعلل ٠. وأ-حطأت؛ وأصابوا وسنت، حفظوا لعلهم مسعود: بن اممه عيد له قال 

وست،لعلهمحففلوا ا-ثديي: فالأمئ وأمرحكص؛ أمرحديثي، دمح.بمثةبامرين: 
س.كفذك؟:ص:ضمضأكلمض

محطئا،وحديفه مصتبتن هم فكونون الكإل، ص هنا بالنفي الراد يكون حفظ-ت، ما 
قإلا الاعتكاف يصح لا إيه وقال: الحديث ببمذا ئثك لمذ وجه لا أنه ثعرف وبهيا 

الثلاثة.الماجد 

الأمهبه نجاطب آكتنجده ق عنكمل عغ؛جلت الرب يقول كتف مول: يم 

رنح.بمثن.حديقة حديث من "١(، ١ ٦ والسهقي)٤/ (، ٢٧٧رنم)١ الشكل ل الطحاوى أحرحه 



٦٢٥مماو،الإءممم 

يتمآكنلا ماجد ثلاثة ق إلا يصح لا ت مول ثم الخمؤع، منتهى بصيغة ويأق كلها، 
علالنص وحمل جدا، بعيد هدا اه؟ عباد من الأمة من بالألف واحد من أمل إلا منها 

حديثق قال فيمن قلنا ولهذا الاستدلال؛ معايب من الكثبمر الأمر دون النادر الأمر 
أبعدفمذ النير عل حمله من ملنا: ولئث«را؛ عنه صام صتام وعلته مايتؤ رامي عاسه: 

علمحمل فكيف جدا، ومليل نادر رمضاف صوم مضاء باعتبار الئدر لأن الصواب؛ 
الاستدلال.اؤقطأي من هدا الأكي؟ا هو ما جدا مليل أئر 

الماحيق كان إذا أنه شك لا لكن شحد، كل j جائز الاعتكاف، أن فالئواب، 
لوكافحض ذلك، ق يعارض أحد ولا أفصل، إليها الئحال وسد مصي التي الثلاثة 

ملنا!ايرام؟ المجد ق أوأءتكم، ي محن، ق أءتكف_، هل وقال! مأكه ق الإنسان 
اضعل ؤإقياله نحده ق حشوعه يكثر أنه ذلك، عل يرسب، إذا إلا ارام، لمجد اق 

إياهم.مشاهدته ق حطزا يكونون من ومشاهده الصوصاء من ويسلم ءمإتْل، 

قاءثكه.ت، إذا قالت م،كه ق واحد مثلا ت يعني أفصل، محيك ت مول فهنا 
قاو فيه ا اءك^ففهل الفتن، من واسلم عيادة، واكر ل، احع فهو الحي سجد 
العبادةالنلمة؛ذاُ.تإ الثضيلة لأن بالأول؛ فنقول فيه. اعكم، مولت الحرام؟ المجد 

أومكاما.برماما التعلقة المضيلة من بالراءاة أول 
فهللإصلاحايت،، الحإعه؛ فيه يصل لم ولكن المجد، بؤ إذا قائل؛ قال فان 

الاعتآكاف؟فيه يجوز 

كتاب،لم: وم(، ١٩٥٢رقم)صوم، وعليه مات من باب، الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه '١( 
(١٠ ١ رقم)^١٤ المت،، عن الصيام قضاء باب الصيام، 



٦٢٦

'•عليهال ا-بمئاعة وجوُب لعدم المناجي؛ حمح المزأةِفي مى ويصح 

الإصلاحاتبنص لأنتظار بعد؛ فيه يمل لم ولكن السجد، بى إذا فالخوابت 
اياعة،صلاة وهي عندنامسألة؛ ثبمى ولكن يمح، مول1 الاعتكاف؟ فيه يمح فهل 
بأس.فلا فيه واءةكفوا خماعة كانوا ؤإذا 

فيها؟الاعذكاف تحوز هل الجد بداخل الص النزقة قيل: ؤإن 

منإما قال: الممهاء كلام مطلق إل نظر فمن احتإل، فيها هده فالحواب: 
نظرومن الجد، من المجد حدار ما تجيهل التي والعرفة ا-لثجرة يقول: لأنه المجد؛ 

1.الرسول محوت فهي للإمام حجرة وأنما المسجد من أما عل لا بيت أما إل 
إليه،الرسول. تحزج لا هويت ذلك وتع المجد، إل أبوامن الرسول يون 

التياهجر أن الأف عندنا الناس عزف ولكن فيها، يكون لا المعتكف—، أن فالاحتياط 
الجد.من وعت>بمر ل>ااحد■ اق 

فلأي١^^)، أثا المسجد، ل ممف دأن لأ ]١االمرأةلأنمكففيتتها، 
المزأةأن اأزأة وين ينه والمزق اف،اعة، فيه تقام مما فيه يعكف، الل،ى ال>ّجاو كون أن 
أنفلها ا-ةإءة فيه ئقام لا كانت ؤإن فيه للملأة أعد مجد فأي ا-؛قإءة، يلزمها لا 

فيه.ثعكف 

كيلكيكن لولم لأنه ا"بم،اءة؛ فيه تقام مجي. ق يكون أن بد فلا الرجل أما 
إننم فيه، تجمع الدي اشجد إل الترداد كثرة ؤإثا الجاعة، تزك إثا اعتكافه: من للزم 
نحدور،ذلك من يلرم لم ما مول• ضذؤف المرأة أن ق العلمإء كلام س الإطلاقات هدْ 
بمنهاالتي الأبنية يقص الرسول.أمر أن بدليل ،، ثعكففلا نحدور ذلك، من لرم فإن 



٦٢٧ةت1بالإءممق 

ايلهلأل عإرْ؛ ِفي الاعتكاف حاو بعينه، منجد ِق الاعتكاف ثدر ومن 
ثالاش الناجي إلا بالنوو، __ يلم موصئا، المزض لأداء يعئ لم ثعال 
ومنحدىالحزام، النحد مناجين يلاثة إل إلا ا)ئحاو سد ررلأ البئر 
قالإعتكاف ميز قإل ُالناور، يتعئ قإما عاثه. متقى الأص<ا ؤاننءحد ^١، 

تنحيل ^ نإف أئضمحا، لأنة عيْ؛ ل الاعتكاف محزئه لز الحزام اشجد 
اشجدمحِفى ولم عليه، لثقله الحزام اشجي ق أف جار البي. 

^فلسالأصخازلأالإيعاف
أئضلقدا ثنحدي ررضلأةِفي  iMالئ  Jyبدلل مئئ، أكل لاص فما؛ 

الحزام«زناةئنبمإ.م،آك،ضذةاخاةئلأف 
الثئح!يوم قال رجلا رءأل . امحٍ، أصحاك، بن رجال عذ ررالمئثدٌ وق 

من،اروالدى البئر ممال اأمدس، ست، ق لأصل؛ر، ثدرمت، إي اش، دبئر يا 
القدس((االو،ست، صلاة ٌكل عنكرلمهى ةاهنا بالحؤرلوصفته محمدا 

الاعتكاف،من النساء مع قوأمحؤ!ْؤئم الرسول كان فإذا المماحر، من، حوها زوجاثه 
إذاالزأ؛ من، خيف لو فكذلك، مزعا الذموم التفاخر من، حوئا الأبنية صزبى أن بعد 

لايعكف،.يلنات أويفتتنر-بما هير يقسن المحدورأن الحد ل اءككمت، 
اذزأقأن هدا من، يلرم لكن يعكفن، اء نيوجد الحرام المجد ل فإن هدا وعل 

فحملرنامت، إذا ورب،ا وش،الأ، يمينا منها يمرون والرجال نائمة يكون 
يس.لا فانه محذور منه لرم ؤإذا سنة، الاعتكاف ض الحمد فيمال! محذور، هذا من، 

الموثقواسيل مسجد، ق الاعتكاف يكون أن بد لا أنه الأف قئآ [ ١ ت 
الاستدلال.وجه بيان وسؤر آلثشحد٤١٠، ؤ، صممون تعال• بموله 



^ضضاه1همهمه4اسممأحعاربجءنبل ٦٢٨

صنفويع يشرط. لا قلنا! الثلاثة؟ الساجد أحد يكون أن يشرط وهل 
حديقةينسيان أعله رْ.بمتئ معود ايى وأن ;?؛.بمثق، حديقة يحديث الاسدلأو 

يكونأن يد فلا رحل من كان إذا الثلاثة الماحي غير الماجد هده ولكن حهإئه، أو 
لعدمذلك؛ يشرط لا فإنه أنش من كان ؤإن ونت، كل ا-اث،اءة فيه مام تما المجد 
عليها.ا-إقإءة وجوب 

لأنهاللمت؛ ق مصلاها ق الأنثى يعكف أن يمح أنه ١،^^، كلام وظاهر 
مصلق ، ثعكفأن يصح لا فإنه المؤلف مراد هذا كان إن الصحح ولكن يقن، لم 

سنهاق مملاها إن فتقول! ذلك من قمحرج المؤلما ولعل مجدا، يمي لا لأنه بيتها؛ 
١يمسجا. ليس لكن بثتها، مجد امتثتى الفمهاء بعفر كان ؤإن بمسجد. ليس 

uثيل؟نواآياشة الماحي وهل 
اُقروجإل محتاج لئلا الخائ؛ ممجد ق فالأفضل خمعة اعتكافه نحلل إذ ثقول! 

ا-إقمعةصلاة فيرك معكفه ق يبقى أن إما لأنه ا-اثمعة؛ صلاة أوثرك ا-خمعة صلاة إل 
أونحيجإلابمُةتيادرسه.

ثومه؟فهل الثلاثة الماجد غر نجد ل الاعتكاف ندن ؤإذا 

فيهالاعتكاف ندر الإي مملز ولو يلزمه، لا أنه المؤلف كلام ظاهر الحراب! 
بميزة.

فإنهيمضيلة، أي! بميزة يتميز ومعش! يتاق، فإنه يميزة ممثز إذا أنه والصواب! 
مقصودأمر هال.ا فإن الحإعة، يأكثرة يتميز أن مثل! غيره، ق ، يعكفأن نحون ولا ينعى، 



٦٢٩ةتابالأءه1د 

ميزةالقدم لأن أندم؛ كونه أوبميز أقمل، فهي أكثر اج،اعة كاب كل،ا للمع؛ 
محيابكونه يتميز أو ء،جل، ض واشد العبادة فيه كثزت القديم لأن ويضيلة؛ 

أفصل.الخائع المسجد لأن ا-بمعة؛ فيه يقام لا محي إل يتحول فلا جامعا، 
بثيءيتميز لم فان الثلاثة اجد المسوى ممجد ق الاعتكاف ندر إذا أنه فالهم 

دونهما إل متثخِ من ينتقل أن وأما يه، باس لا فهدا مميز ما إل يتميز لم عثا انقل أو 
فهدالابجوو•

الحرام،المحد أفصالها الثلاثة فالمساجد الثلاثة، الماجد ق الاعتكاف نذر ؤإذا 
p_وإن دويه، فيإ يجز لم الأفصل مئا فإن الأقمحى، المسجد ثم السوي، المسجد يم 

قيعكف، أن جاز الأممى المجد ق يعتكف، أن نذر فإذا فوقه؛ فيإ أجزأ الفضول 
الحرامالمجد ق جاز الثوي الحد ق ندر ؤإذا الحرام، المسجد أوق النوى المسجد 

الثلاثة.المساجد أقمل لأنه عتره؛ ق هز لم الحرام المسحد ل ندر ؤإذا فمط، 
ماالأول ق ، يعكفأن نذر أن بحد يإئله ما إل مسجد من الانتقال قيل• ؤإن 
ممه؟

لأنهضلهالأشزألأمل؛ لخن به، فالحواب 
Jاشان١يتنص ولا محكافج، 

بعدر؟مجد إل مجد من يتحول أن للمعكف، يجوز هل قيل• ؤإن 

منحاف أو مثلا، المسجد عليه تسقط أن حاف إذا إلا له، يجوز لا فالحواب 
م

مجوز.صرورة، فهذه اللصوص، 



الإماءأح«دبذحنبل ٥٥ق اص ض المميق  ٦٣٠

نحل

وعآ1دتههى اف،وعال لأل فيه؛ ينكث أل ولزمه دتير؛ا، زمنا بنين؛ عى ءإف 
ملئعكمة دخول، ثزمه ١^١^ العفر اعتكاف1، ثدو هإل صثأ رمنا، 

مذيوم م ض عروُب 5نةبم وبجح وبمريذ، إحدى ؤؤ م عروب 
^اثاكالالأيئأزنابما.

ه١^٠ »أل عائثه زون ئ ١^^؛ صو منت٤مةإدا يحل ؛نه وعنه: 
عLثها١'.مممق منككمهء يدحل م الصح، ك1لبمل 
عنلتله ممبماء لزمة ثافصا الشهث نحرغ الئهر آحر مذ ليال يدوعئر نإف 

ص؛لأمح>خ1بماسم

عشرين،يوم الشص بغروب ثدحل فإما العشر ندر إذا أنه الأول الصواب [ ١ ] 
إحدىهي وعشرين إحدى ليلة لأل السجد؛ ق موجودا وعشرين إحدى لتلة فيكون 
المدر.ثلة فيها تكون أن الشبم5ن ١^ 

الشمسعروب قبل دخوله ومن بينه العلمإء ة.بمهافجمع عائشه حديث وأما 
قحجرة محجر قد يكون أن مثل الناس عن به هلميآ الإي الخاص ١^^٥—، هدا بأن 

ثدخلالأواخر العشر أن شك لا لأنه حنن؛ الخمع وهدا ذلك، أشبه أوما المجد، 
عئرين•يوم أي؛ وبفرين؛ إحدى ليله الشمس بعروب 

منعثزا عى الرحل إن منائشته! ق يقال( لكن صحيح، المؤلمv كلام ]٢[ 
ينونالناس غالب إن ثم تنع، هي بل رمضاف، من عشزا دآقن لم وهنا رمضاف، 



٦٣١ةت1با؛أهممق 

منالشمس عزوب يتل ححذه يحول لرمه ثهربمنه ئدواعتكاف وإو< 
هودلك لأف أوثاهصا؛ الشهر كاف ثاما آحرْ، من عئو-ءتا بعد منه ويئرج أئله، 

.^١

اعكافوئ هلألتن بئ ما اعذكاف محربئ مطلق شهر اعتكاف تذر ؤإل 
\لأغَلأو ١^؛ زطزئة ثلاثوذ:زنا. ١^ ثيز لأو دالخJد؛ نتا تص 

دأورتهءيمح:ننا.بإصهمفإJاقاع، 
محساظز الممريق، فيه يصح مش لأيه التتابع؛ يلرمة لا آحر• وجه ومحه 

القلويدحلِقتدره يوئا. دلأئ؛را اعتكاف لوتدر كإ ١^^، يمطنق فيه التتابع 
■بماوْعمح1•الئهر لأف والثهار؛ 

:وخدالطلقه ١^^ لأة القابع؛ ظزئة لإ قئا ثلامحن اغتعاف ء ثاذ 
لمقلة.يتناوله ما متقى والناو.ر التتابع، بدون 

١^٣ ه، لوئش ١^، و ذمنا ئ القابع؛ :طزثه الماضي: ئ\ذ َو

تكناثِلياحد.زابمإ ^١^؛ النهار، انأ 

فالصوابكمل، أم الشهر نمص مواء وعئرين إحدى تلة من بدأ ما يض: العشر، 
قبلتاو.وه لوكان أما مثلا، عشرين يوم ق تدره كان إن مس،ا لا الثماء يلزمه لا أنه 

أنقبل ويعكمج محتاط أن إمكانية منه الرجل هذا إل يقال: أن فيحثمل البئرين 
الأمحرة.العثرة ئدحل 
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وهالأم خم ق م ١^ همْ و زدخو لزنه، ١^ ثزط قإف 
حللدبك لأف •^4،؛ اشِفي الأيام دحلتيدذرْ متابعه القاب، لويدر 
؛.١٣١دأوزذةك1دام اقاح، ظرْ 

صرورةالتتابع لرمه معينا شهرا ندر إذا ثوصح، من فيها بد لا المسألة هذه [ ١ ] 
القابع،لرمه شعباو. شهن أعكف أن عئثدر فه قال: فإذا متتابع، ايق الشهر أن 

متتابع.١^٧ السهر أن صروره ذلك وجه 
ثفصيلذلك ففي وأؤللمق ا فهت تدر ؤإن التتابع، يلرمه لم يوما يلاثتن ندر ؤإن 

عإّإض قال: مهللئا ا فهت ندر إن المؤلفإ، كلام يفيده لما خلاما ٠ الراجحر المول عل 
قال:ؤإن شه، فعل نعم• قال: فإن مثابع؟ أنه نويت هل مول: قهرا. أعكف، أن ثدر 
تشرطلم كان ؤإن التثاح، لرمه شزط كان إن لا؟ أم التتابع شزط هل أيما فيظر لا. 

ويهللقهومتثابع، الن.ي ^!، ٠١الئهر عل يطلق القهر لأن القابع؛ يلرمه ينولم ولم 
يلزمه.فلا يوما يلاث؛ن عل 

منهوالمشهور وهذا التثاع، فيه يلرم لا أنه فالمحح المهللمق القهر وأما 
ونوىقهناّ قال: ؤإن التتابع، لرمه القهر عئا إن شهر صوم لونذر ؤممله: الدم—،، 

التتابع.يلزمه لم واطلق شهرا. قال: ؤإن التتابع، لرمه أومده؛التتابع متثابعا 
ثلاثتن؟أو وعشرين تلمعا يصوم هل شهت؛ يصوم أن ندر لو ت هائل قال فإن 

ثومأول من ولحل قهرا. قال: ؤإن كان، ما فعل معينا شهرا نوى إذا فالحواب،: 
وعشرينيسعا كان سواء القهر عدد فهوعل القهر هدا سيكمل أنه عل القهر من 

اروامحواس)مي(،واس)م؟.أ(.)؛(انفلر: 



٦٢٢ةت1ب،الإءممذ 

بمدنبجح اشم، للوع ول س دخول ثزتة ايكاف:زم لأن ثإن 
١^٢لأو نائات؛ ق دمجذ جوزثزيق لألا لبمتزواقَشنا، الشم؛ نغب 

امحاح.ان-ءلنكامو 
اكزأزسأنشيتاشئدا ئاو:ضمموءأوص1ام نإذ 
مايجب يأمظه، يلرمه إمحإ لأيه سواه؛ ما فيه يدخل ثذوولم ما لرمه أويالنهاو، 

:ثازُلهُسم.

صفةالتتابع لأل مسائنا؛ محصاوه لرمه محماثه، متنتا اغتكامحا يدر ؤإل 
فه،دللمُالإبجوهواهاء.

وجمان!وإلبمبمل!تتابمامميه 

ظتجناَرَشوُاقاع.
منمْ،لا ١^، ثمووزة محل الأم و ١^ لأف لأ:لزئة؛ 

ثلاثتن.مكمل النهر أثناء من ويحل شهرا نوى إذا وأما يلأت؛ن، أم 

متواصله؟يوما عشرين يعكف أن للائسان يصح هل قيل• يإن 
منوناعتكاف فيها ما الثنة وأما مصح، الصحة جهة من أما محالخواب! 

النشرغثر 3، اعتكف أنه ه الني عن لم لأنه شل؛ رمقاف من الأواحر النفر إلا 
ففيالنئرالأواخرضاةفيشئالاُ

كتابت لم وم(، ٢٠٤١)رقم شوال، ق الاعتكاف، باب الاعتكاف، كتاب اJخاريت حرجه أا 
عانثةحدين، من (، ١ ١ رقم)٢٧ الاعتكاف، أراد من يدحل مش باب الأءتكاذإ، 



سقضاهاييصاسمماسنيضل ٦٣٤

تحبإلإ الأداء ق واحتا التتاع ؟كن لم قإف ومصال. كمصاء المصاء، ق تحب قز 
١^^١؛.طريق ١^١؛ ِفي 

فضل

مالت:ثائئ ززت و منئ؛ له د لا ج إلا اكجد من \حوغ تحوز زلا 
١؟^،لأدخل زلكف هأزيله، زأنة ^؛Jb 3اس .^١ ١^ نوو زه 

ء.ئممق الإننان(( باتحة إلا 

ماكروإل احتاج ثإن الأسان، باجة اتحروج جواز خلأفِفي ولا 
يإَتي؛لأ?ه/ثمالأبموُم1ة.

واجتهلأمتأ إليها؛ اُلئروج لله موصعها ■مر وهوِق اُبممعه حصرت نإف 
متحزمنجا؟لإياف،لكلئئوء.

علمنه C._«J•جتارة صلاة أو علمنه ثعنث ثهادة إهامه إل دعئ نإف 
آدمئ،يق ه آكد؛ نيو:ة لأة لدلك؛ اووغ سك مها، أز دنها أز 

ص؛لآد4ُموج:جباح

ناينا،يكون د وقوعها أن ا-محةه النير ق لآءه١ندئ ذكرها الي اثائل هذه ا ١ ] 
أنيمكن التي المسائل يذكرون قدهرآمة العلمإء لكن نادرا، يكون قد بعضها ومع أو 

ولعلومعرفتها، الأحكام استنتاج عل الهنالب ممرين من ذااثإ ق لما بعيدة؛ ولو شر 
شر.ولكن ثمع، أن بعيده أو شر لا أما يقلى صوره 



٦٢٥، iU_yiuL؛؛

الإضأنااا.كخاخة الأنكاث مأولم:بملُه 

منه،؛،بد لا يإ إلا الحد من الخريج يجوز رءلأ نحمذآممث؛ الولف مول ]١[ 
فتريلهزههارأته إل دق س إذا كاو الض. 1ن لدلك واستدل 
عاوهرُئممق لحاجة إلا الثت لأدخل وكاف المجد، وهوي 

الض.لأن باشروف؛ الززج ضيمها الرأة أن عل دليل الحدث هدا ففي 
رأسه،ترحل ق عاسة يستحدم 

النبيلأن اعتكافه؛ يبطل لا المعتكف بعض حرج إذا أنه عل دليل أيقا• وفيه 
المجد.وهوق الحجرة ق وهي عائثه إل رأته تنرج ان ك. 

ؤإمالداخل، إما والحاجة الإنسان، لحاجة ا المعكفخروج جواز أيصات وفيه 
الثياب،، نحفيفأو الحنم وثيقته والشزب، نالأكل كاحتياجه للداخل فحاجته لخارج، 

حاجة،هده يعي! أوالغاممل، كالتول وحاجته ذلك،، أشتة أوما حرا، كاك إذا 
صرورة.شبه بل 

لزمتخثج لا فنا: ؤإن الحدث، فناهر ، خلاففهدا تخئج. ينا: إن اويح وأثا 
مشمةيكون الرج بكثرة الماب، الإنسان لأن المسجد؛الئيح؛ ق بمل.ُثإ أن هلم.ا من 

بإخراجباس لا يقولت من العلياء فمن أوالغائهل، البول حبس مثمة مثل الرج حبس 
ماصلاة ز يرال، لأ ®إيه الصلاة: متتظر ق البل. فول بدليل السجد؛ ق الريح 

ولمتحنأنبجلجيناس%/
وسالم:٢(، ٠ ٢ )٩ رقم _، إلا الم، يدخل لا باب، الامحكاف، كتاب، الخاري: أخرجه )١( 

٢(. ٩٧رقم)زوجها، رأس الخائض غل جواز باب الحيض، كتاب 
(،٦٥٩رقم)الصلاة، ينتظر المجد ق جلس س باب الأذان، كتاب البخاري: بنحوه أحرجه )٢( 

خ؛ئنبمتن.هريرة أي حديث، س (، ٦٤٩رقم)الخإعة، صلاة فضل باب، الماجد، كتاب، لم: وم





٦٣٧ ki^VluUS

السألهأن فالصواب طويلا، وهتا يستغرق ربإ وحملها ا-1ثتازه دهن لأن الحاجة؛ يثير 
الحاجة.بثير بل وقزبه، الزمن بهلول مقدرة ليست 

الربح؟جريج انجد ل الصحابة ثوم لازم من أنه ئرون ألا ت قائل قال فإن 
لهذاناموا لم أبم دام فإ لا، لبمدثوا؟  ١٠٣٧هل لكن المائ، اض فالحوان،: 

مرفؤعفالنائم نائم ان إنو؛ين وهومشهفل حبه يملك ان الإئب؛ن وقرف الغرمحي، 
هدا.عاثا ولا^ ، ٣١عنه 

وهنائشحثا، مدوكونه لا فإنه الأئر من محنيا فنلأ س النثر فنل إذا ة؛ز،: ؤإن 
أنهالأحكام هده عليه وثرثب فزجله,( رأسه يمد اثهكافعائثه بحوينؤ استدل 

لأس؟
لحاجةإلا اووج عن فامتناعه الإنسان محجة إلا تخثج لا نقول: نم، فالحواث 

متميآلتثن»ءاده ؤ، ■تذيمهزذ الأية! ثم تحرج، لا المعكمح أن يدل، ان الإئ
اللزوم.من ماحوذ الاعتكاف وأصل باللزوم، الاعتكاف 
ئوجدللإدهلار ؤنرج عندما الناس فيمض الحرم، j، الاعتكاف الأف ئل؛ ؤإن 

إفهلار0،سل، رجوعه حتى حروجه من ّاءه يستغرق قال. ولكن أكلهاحيل، مطاعم 
حاجته؟يد ما شل يأحن. معكم، أنه بإ ت مول فهل مريعا، يكون ومضها 

الحرممن منية لكنها راقيه، المطاعم كاستج لو منيرت كيلك،، هو فالحواب؛ 
بيتلث،.هدا فليس يعيدا، ثذم، لا ت مول الحاجة ثكفير قريبة ومطاعم أومزدحمة 

MM*
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فضو

دلكلأل عادته؛ مذ أكؤ مشيه ي العجله علنه محلنس لدلك حرج نإدا 
علنه*يشق 

مث؛زلا إي ينج ولا طريقه، و وعيه ارض وبجووأذينأدض 

الاعتكاف؟حال ياح مما يعد العلم إكثب للإتيان الخروج هل قتل• ؤإن 
إلالحاجة يلحن ض: نالة، عليه أثكلت إذا إلا لا، فالحواب 

أنوأراد للكتاب، معرمحى أحرى بمدينة وافتيح اءك5ف علم ءلاوسا يل• ؤإن 
بمللفهل اعتكافه، سهل أن مل ايترض يغلق أن تخاف تخئج ولولم تثري، يذهب 

خزج؟لو اعتكافه 

أحدايوكل أن يمكنه إذ بد منه له هدا لأن ثاث،؛ لا اعتكافه يملل نعم، ابواب• 
له.ؤيثميه اصحابه من 

ؤإنسإ لا إليه الخروج ق بد له للإنسان يكون الكتاب معرض أحيايا قيل• محان 
خروجهيصح فهل عليه، يوكله ١^•^، ثامن ولا هو، إلا جيدا المحب يعرف لا كان 

حينئذ؟ثزؤله ويصح يشرمحل أن عليه بد لا أو حينئذ 
الكتاباثر في٠ولت إنساثا يوصى أن فيمكن قلنا، كإ بد منه له هذا فالحواب! 

فإنهمكثة تاجر لوكان أما نرعى، مقصود هدا لأن مح؛ واشزامحله الفلأس. 
لامخ.



٦٢٩كت1بالأءممد 

أسألمحإ فيه و\إوض لاحاجة الست لأيحل كنش ارإل يالت! عائشة روت لها 
يمحهزبالئؤاللأمحئها١Jالثمفبجك زلأك ء. ئممق ناثة« هنذإلأزأنا 
التنظيننوأمكنة منزله، من أقرب سماية وثم الحاجة محاء إل احتاج ؤإن 

صسسمنلأمحهسلا:محئمحإل
ءملعي حروج لأيه 
أومصاصزرا، حثي ؤإل لدلك. الأدعد؛ ممئي. ثه قاثس منزلان ثه كال ؤإل 
بعد،..........................ؤإل منزله، محي محله طويلا، اواسظارا مروءته، 

لأنهأناله؛ عن يسأل أن محب وكاف لحاجة حرج إذا الناس! من كثير يسأل -ا ١ ا- 
بالهاتف؟لتكلمهم يقف فهل مافر، 

ماره.وأنا إلا المريض عن أسأل لا ثقول! تنحؤممقبمتها عانثه لأن لا؛ الحواب،! 
بأس،فلا للحاجة خارج وهو بمال هاتف بيده كان إذا إلا وقتا يتغرق رب،ا والهاتف 

المجد.وسهل ق ولوكان يسأل أن له بل 

-همامانبته وب؛ن بينه الإنسان يعني! حمامات. نحن! ثقول ك،ا السقاية ]٢[ 
أننجوز لا فإنه عفاصة، ذلك ق علمه ولمس ؤبموصأ، الحثامات يدخل أن بمثْلح 
الحاجة.1ور عل يقتصر أن أمكنه لأنه نيته؛ إل يتحدى 

إليذهب أن بأس لا فإيه الخروج له وأبيح حصلت الحاجة دامت، ما ولوقيل! 
ضكان إذا أما فيها، يدخل أن له يتتئر ولا مزحومه هذه التقاية تكون ربيا لأنه بيته؛ 

حرج•ولا بجه إل ين-هتا أنه ذمٌلوم عنها محثثم 
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نيل،ولم:ونة؛الثم؛فى ظ\ثه مح:ثوت؛ 
(١١َأْ 

•عيه 

نحل

عيه.ثممئ ثز جنازة ئوو ولا تريص، لمائة يمج ولا 
ثبمودالحاجه وقفي محبس، ولا اويص وبمود الخناوة، يشهد أنث وعنه: 

عايشهلموو أول؛ والأول جقبمئ، عئ عن داك لأف ماسكفه؛ إل 
امرأْايمس ولا حناوْ، يشهد ولا _^L، يعود لا أو عق رر1لثئه 

،ألأةالأبمشُ«وواةلإوداوذ•
الإعتةاف،مود!ق م دلك(، لخنل اعذكافه رك هله ئقؤ*، كال إل ولكن 

'•^١^ لتس ة ركث قرلا لم واجبا لكل ثإل 

بيتهإل اذم، مول،: فهنا منه ليتوصأ بيته يدخل أن يفرح الصديق كال [إذا ت١ 
علىالئرور إذحال أجر والثاف: المرب، أجر الأول: أجرين: عل ومحمل وثوصأ 

ياقذهب ا-لإام إل صديقه يحل لثا والصديق الصديق عل لويحل لكن الصديق، 
يشرب؟فهل لسرب سرعة والساي بالقهوة 

قف.لا ل1ثزب واقف وهو كا0 ؤإن حش قف لا ت لقول 

الاعتكافلأن العبادات(؛ هده كل تجرج لا أنه صحح، ذكزه ما ]٢[ 
عايشه)4.^0•حدث ذكزه الدي وللحدمث( أول، ومراعاته عليها، سابق 



٦٤١كت1بالأءعم 

أهلهق العشاء ثرط إل وكيلك فعئه، مآة ئديم ق دلك فعل ثرط ؤإل 
مرص،مش انه قرط ؤإذ كالوئف. إليه فيه النزط هكال بعمدو، محب لاثه جار؛ 

ملأ؛ونوكا'ا.باز خزغ، ئارض أن 

الرجم،صلة من له وعنايته جدا له قريبا المريض كان إذا قائلت لوهال، ولكن 
عقوق،العيادة ويرك بر، فعيادمعا أمه أو أباه اأريص كان أو يهليحة العيادة وعدم 

عليه؟اكئة كالشهادة هدا لأن قترج؛ أن له مول فهل 
الوالدينبز ولأن عليه؛ اك كالشهادة هدا لأة قنزج، أن له نثب، الحواب 

الواجب.من الأرحام وصلة 
تخئج؛فلا خاص، حى ذي غر أنيا اريص عيادة ل اأؤلفط كلام م؛ 

عليه.متتنا لئس لأنه 

إثمامعن عجز أو مرض مش أنه ثرط إذا أنه واضح هدا حال ثل عل [ ١ ] 
هوفيعا الثزط هدا مثل جوز ئ. الني لأن ظاهر؛ جوازم فهدا يمرج، بأنه الاعتكاف 

ألوائرطي ررحجي الزيرت لصباعه؛نير قال فقد الإحرام، وهو الاعتكاف من آكد 
1نشثت،«را؛.ثا زيك، عل للخ، داِن خبمتتي، ■ط محل 

هداففي بيه ل أويمام بيمه، ي أويتعدى بتته، ق يتعئى أن يشرط كونه لكن 
الإنسانكون حالات ثطزأ أن إلا اللهم شرعي، مقصود فيه له ليس هذا لأن نثر؛ 

الخج،كتاب ومسالمت ٥(، ٠ )٩٨ رقم الدين، ق الأكفاء باب الكاح، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
•لآئ^بمها عائثة حديث من (، ١٢٠٧)رنم المرض، بعير اكحلميل المحرم اشراحل جوار باب 

الح^،منامك كتاب ت النسائي أحرجها وقد امحتقتيتء، ما ربلث، عل للئ، "فان ت قوله فيهإ وليس 
•يؤعئبمتمحأ عباس ابن حديث من (، ٢٧٦٦)رقم اشارط، إدا يقول كيف، باب 
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للتجاوة،السع أو النزهه، أو المزجه، أو اعتكافه، ق الوطء ثرط نإل 
الإعتكاف،، jUj^١ لأف ثزطه؛ يمح لم النجد، ق ُالصناعه التكثس1، أو 

اانجدا١ا.و الإماتة ذوحو6وي ٣بجح 

حاولكل فهدا ذلك، أشتة ما أو المحي، ق ينام أو الجد، ق إن؛٥^٠ حائما فيها 
هذافلا، سي ق وأنعشي سي ق أئغدى أن أشرط وكوف الأمن حال، 3، أثا لوس، 

Jائكاف.ليس 

كاذمثلا يجامع أن ثزط فإذا الاعتكاف، يد الزطء ولأن نعالوم؛ هدا [ ]١ 
رمقافعتر كل أهله مع ينام أن اعتكافه ق وانرط بعرس، عهد حديث يكون 

لابمخ.هذا حاو كل عل هنا؟ الاعتكاف فاين ويجامع، 
أمسام!ثلاثة إل يشم ادت5م، من الإسان خروج أن الآJ٠ث الكلام وحلاصه 

اشرطهم_واء حائز فهذا أوحثا، شرعا منه يد لا عنئج،JI أن الأول،! القنم 
والغائط،وانزل، والئزب، الأكل، مثل! ذلالئ،؛اكثا كان اشوطه فان لم:شرطه، أم 

ذلك.أسه وما جنازةثعتنت، وحفور وشهادةثعبمى، 

مثل!بواجب لنس لكنه شرعي، مقصود فيه ما وهو بثرط، يصح ما الثاف! 
ذلك.أسه وما المريب، ونيارة ا-اثتازة، وشهود المريض، عيادة 

يناقما يثرط أن وهو بعزه، ولا بشرط لا يمح لا ما الثالث،! والقسم 
باطل.قرط فهذا المياراة، يشاهد أن شرط لو مثل• تجوز، لا هذا فإل الاعتكاف، 

هذهتعشى ما المحي١٠ ل الإقامه رركركه ! :^١٥المؤلم٠ مول قائل• قال فإن 
العبارة؟



٦٤٣ةتاّالإهعق 

نحل

اكاصي!ممال ثامنا، كاف ؤإل اعتكاشه. بطل بد منه له ئ حتج وإي، 
الئزم.كالأمِفي يمحا م ناطا امحاذة و ثئه المئهئ قل لأنهُ ظل؛ لا 

مم،ئاتءىسةزعةمحك
١^١٢.

لأ}الزارد باو ام و نغناة ق لأن النائي؛ غمخأ ش زمحأ 
اآثجدمذ وأته تمج رركاف ه اللمي لأف جاد؛ جثدْ، بعص أحنج ثإف 

عثه.متفق فتعسثة<< عائشه إل وهن 

فيه.الثث ا-لأب مح نلهدا منه، لأية \كجيلأ نطح صعود وثه 
فائزالمجد. ق أقيم ألا ثنًل وقال: الاعتكاف دخل لو كإ فالحوان،; 

الاعتكاف.

نامتا،مفسدا فعل لأته القاصي قول المالة هاوْ ق الأقرب ا ]١ 
أوتأث1هالئزم، ق نالما،أوأكلالما الصلاة ق لابمثدكإلوطم أنه 

الاعتكاف.طل فلا إتروج يا-بأس لا أنه يظى وحرج جاهلا كان لو وكيلك ذلك، 
ذلك،أشنه ما أو نار، اشتعال المجي. ق حصل لو فيعا الإكرا0 ؤيتصور ]٢[ 

ورجعحطر لا أنه قها ثم حرج، فإذا مكرم، هذا المجد يسقمل أن المطر من خوف أو 
باق.اعتكافه فإن 



^قضاهانينيه4الإئماسيضل ٦٤٤

علبحملهثا سه، الماصي وجع روايى، عل يدل ما المنجد وحبة ول 
ؤإوثه، ثاثة معه لأي لكلمنجد؛ مهي وباب حائط علميها كاف إف ممال؛ حال؛ن، 

م:ضمحاممهام
منه.ثبمث لأما اعتكامحه؛ بطل النجد مى حارجه منارة إل حرج ؤإل 

اسكاهمiةلأ٢؛.ظألَلأظل؛لأئذازة 

الث-زة.(ل كانت إذا يعي: ؤف؛ئأذو4هوالصحيح؛ القاصي ماله الدي وهدا ء ت١ 
كانإذا حلمه أو يساره أوعن يمنه عن أو المنجد أمام يكون الدي الحوش يعنى: 
الجد،حارج كان ؤإن إليه جرج لو المعكم، بمر ملأ منه فهو الجد حائتل يشمله 

الجد.من ليس فهدا فيه، صلوا ابقإعة كثر إن حياطا ا جعل لكنه 

للمجدبثه رول مهل مكن، عليه بي إذا المسجد نطح قائل: قال فإن 
يصحولا للمجد ناع لأنه بعضهم؛ قال، فوقهكإ المساكن منئناء بالمع يقال، أنه أم 

فيه؟والحائض الخثّ_، لنث، 

للمرار،ناع اداء لأن للثكتى؛ يناء المسجد قوي، يبش أن تحوز لا قالحواب: 
بمسحي،ليس فاعلاها مسجدا، أمملها جعل ثم عارة، عمر محصا لوأن لكن 
المجد.فوؤ، أما عل بماء فيها تعف أن يمكن ولا 

كانت،ؤإن الجد، من يثرج لم مإنه المجد ؤ، كانت، إذا المنارة لأف وهدا ]٢[ 
عنمنفصلة كانت، إذا لأما عليل؛ ثعليل ٠ الخظابُ أيٍر وثعليل حرج، مثل عنه حارجه 
إنهولوقلتا: آلث؛شءده، ل عئك١نول فال،: تعال وافه منه، خارجه فهي المسجد 

ا)؛(الهاواة)ص:خآ-



٦٤٥ةتاو،الإهممد 

قفل

ئمئكضاوأة1زماخا،دنت ثإذا 
يمشمة!لا الاعتكاف منة يتندر ;؛وص أن تنزفا، ق عليها الاعتداد وحويت، أؤ 

اشربعموم أو منزبه، آو ناله أو يمسه عل مئها هاف فتك لوقؤع أو شديدة، 
بأصلالواجب إَ يسئط هدا لأف الاعتكاف؛ ثزك قلمه حروجه، إل والاحتياج 

أول.هره وا-بمإعة، وهوا-اءئقة المع، 
يزجع؛لز ماء ؤإل أله، رجع شاء قإف ثطؤغ، والإعتعاف ^^، ١١زال ^١ 

لآدهلأي؛رميامحئاال
لأنياالمد؛ إاْات ليماس حزج لو نفز لا أيضا: ها -ابع. لأما نفز؛ لا 

فانهالمجد حارج منايم إل جرج إذا أنه المؤلف ذكره ما فالصواب: له، تابعة 
ال.ءجل..من خارجا يعسبمر 

كحيفسمنه؛ بد لا لأمر الاعتكاف وترك المعكف—، حرج إذا واضح هدا آ ١ ] 
ووجبالجد، ق ثبمى أن لها ثمل لا متسن، أو حاصت إذا لأما ؤنفامها؛ الزأة 

نحرج،أن عليها وجب معتكفة وهي روجها مات؛ لو كعا منزلها، ق علميها الاعتداد 
مهعل منها نحاف فتنة لوفؤع أو ثدييه، بمثمة إلا الاعتكاف معه يتعدر أولمرض 

هداوكل الاعتكاف، ثزك فله خروجه إل والاحتياج اشر لعموم أو منزله، أو ماله أو 
فتءاإذاكانوا-بما.

فهوان الإئفيه منع مل كل لأن سبب؛ ولولعير تنرج أن فله ملأ كان إذا أما 
والعمرة.الحج إلا منه خروجه جائز 



اسقضاهايهمصاسمماسبجضل ٦٤٦

أحوال"ثلايؤ مذ يدل لم مدورا كاف ؤإف 
لاثهحنب؛ ياقيها إقام معليه تطلمه معلومه اياما ثدر ياكوف أف أحدها؛ 

ياقباثدورعل(ولج
زكئازةذص ١^!؛ قهنقي:أن ئحه، عي ي 1ائا م اش: 

 ،،jعثه.ممازه ولا سديها أذ وئ _؛

الئدورفغل لركؤ يم؛ن؛ وكمارْ رك ما مصاء معلنه معينه، مدة يدر الثالئ؛ 
لعيرحروج لأمه له؛ ائروج ل كمازْ لا مإيه والكاس الحيض j( إلا قته، ول 

الإسان.-ياحة اُؤروغ ثاقبة معتاد، 
العام،واشر ا.لتعته، كالشهادة لزاحنمس،، وج نم كل أن الماصي؛ ويكز 

للحمى.الخروج استة واجب،، حروج لأله فيه؛ لاكماره العدة، ومماء 
كماز0لأ بعير اان_دور رك مذ كل أف عق ثدو رواده الآطاد-ا أبو ويكز 

•الاعتكاف مذ الحائض حروج عل محاّا علك، 

واجتاالاعتكاف كان إذا ما عل محموو الولف كلام إن مول،! هدا عل ويناء 
ؤإذاللصرورة، إلا ينرج لا الندور بأف المنذور عن الثمل ينتلممه لكن المنذور، وهو 

نمرلحرج أن فلمه الممل وأما باقيه، الأيام دامت ما الرجؤع عليه وجب الصرورة زالت 
وانتهنر.صرورة كانت، إذا ير-ى ألا وله صرورة، 

حالات؛ثلاث من تخالو لا المنذور الاعتكاف أن اأؤلف ذكر ا ١ ] 

أعكفأن ءلJذر ف مول،؛ أن مثل مطلقة، معلومه اياما ثذر يكون أن الأؤل؛ 



٦٤٧، £؛£VI،jLlj؛؛

زالثم لعير، حرج إذا فهنا مثتابعة• غثر ولا• مثتابعه. يذكرت ولم فمط• ايام عثرْ 
القابع.فيها يثارط لا لأنه يكملها؛ فانه النير 

وعاليهوأأ أن بين محؤ فهدا وقتها، ياءيرأ، لم لكن مثتابعه، اياتا ندر إذا الثايةت 
بالقاع،أحل فمد انم إذا أنه ذللئ، ووجه عليه، كمارة ولا يثي*ئ أن وب؛ن يم؛ن كمارة 

النذور،الوجه عل ما آتى فقد استأنف ؤإذا يمتن، كمارة فيه محب، بالقاع والإحلأل 
ظرْ.من قيء بمن، ولم 

 Iأعكم،أن علثدر لله يمول! كأن معيرأ، وقت، ق متتابعة اياما ينذرها أن الثالثة
عليهنجبا فإنه بعذر انمهلستا فإذا حددها، فهنا رمضال. من الأواحر العفر ل ايام عثرة 

أسدها.وهذه الويتذ، لقوات الكماره؛ وعليه متتابعة، نيرها لأنه متتابعة؛ يمقتها أن 
وحاصثرمقاف من الأواحر المفر يعتكف، أن ندرت إذا اأرأ٥ ت قائل قال فإن 

أيام؟من ص ما إكال يلرمها هل طهرت، فإذا طهرت،، ثم الأيام، عض بي 
رمفاف،من التتابع وتلزمها باقيه، دانمتؤ ما ثمل ما إكال تلزمها فالحواُبه؛ 

قضاءإدف فهو القلئع اعتكافف ئقيم أن ممدها اا1ن.ر هذا كان ؤإذا فلا، المضاء وأما 
يمقته؟أن يد لا والصيام يلزمها، لا وقته فات الأواخر العفر 

اليومآحر ف، فحاصت، يعكم، أن معينة ايام عثرة امرأة ندريت، إذا قيل• ؤإن 
امحكادها-Lم؟نقول: العاشرهل 

ؤبمما كمارة عن صامنت، أما لو ^١ عن>ر، هذا لأن يتم؛ أنه الفلاهث فالحواُب،ت 
•يوما وثمفي ئكمل بل تستأنف، لا فإما لحدر أفطرت إذا كمارة وهي، اشابع فيه 



صضاه1نيهمصالإئماحدبجضل ٦٤٨

نحل

عنكموةيأنئم ولأ ينال؛ اف ^ الوطء؛ المنكب عل ويرم 
]اومة:ماخا[.لثشحده آ4 

أوأحدهماوالواه أمزْ ثم اعتكائا، يعني! متتابعا، ثدوا ندر إن الرجل ئل! وإ0 
يكمل؟أم الخرؤج بلرمه ثل لها، بد لا يأمر 

أوهاكا،بدلك لتفزرا بجب لولم أنه بمعنى! صرورة، هناك كان إذا فالحواب! 
معثةنيرها اش الأيام كالمت فإذا نجب، فلا معتادا أمرا كان ؤإن اُؤروج، عليه وجب 

الومت،.عن لخروجه ؤيكمر متتابعا، يعكف أن عليه يجب فحينئذ 

وأفطرمطلقة ايام صيام ندر إذا الصيام ق يكون الأءتكافإ ق يكون كا وهدا 
أيامعثرة أصوم أن لمذر عل ف ت يهول، أن مثل يكمل، فإنه عير لغثر أو لعير منها يوما 

وحصلتمهللقة أيام هده لأن عبلذلأ ولا كمل لمقول! الأيام من يوما أفطر يم فمط• 
امتانف،له[ لمقول فهنا عذر لعز أفطر ثم مثتايعة، ايام عثرة صيام لمدر والثاف منلث،• 

يتأنق،أن يلزمه فهدا بوئت عينها إن وأما بوئت، يعيلمها لم لأنه عليك؛ كمارة ولا 
الوين،.لموات يم؛ن؛ كمارة وعليه ؤيتاح، 

اليةويجيد يرحع هل عير، لغير حتج يم ثملا، اعكفإ سنص قيل! وإن 
أمئواٍل؟

لعيركان فإذا عليه، يكمل أن يمكن ولا الأول، بطل عذر لغير فالخواب،! 
الأول•يه ثرجع أن باس فلا 



٦٤٩ممسالإصل1د 

لكلصومأسدها العناية حرمل، إدا الوطء لأو اعتكايه؛ أمد وطئ يإف 
والحج•

الحجثتلأة،دوو س اهإغ;أثؤي لأف ؤالثاهي ؤالنامد 
زالءثنم،ؤلأظانةه^شه.

الكمازءكا-لإ.ه موجب ١^٤، شدها عنائه لأيا عثؤ وعنك: 
زَلأظزلمداليوع،ي يادةلأتجنُام لأي؛ ن\لأثو 

ُ.وو،ا ١د الماس ينقص وهدا وشال، عتر كصوم كمانه، بإسادها تجب هلم 

تعال!اممه قول دليله يطا• أن عليه تجرم العكم، إن ز؛ئث\ذئ4.' المؤلف يقول [ ١ ت 
فندحائغ فإن الحاغ، هي والماشره: آلثشحده، ل عتكمن وأثن سمئهئمى 

الصومق لوأكل كعا فاقنيها يخصوصه العيادة ق عنه منهيا ارثآك—، لأنه اعتكافه؛ 
الصلاة.ق ذكؤ \ن 

نحمذأدئق!الولف، مول به، مد فإما يخصوصه فيها عنه منهيا فعل إذا والعبادة 
،١٠والصوم حي بدليل ونهوْ ءندْ ي>تيى ع ١cا'إ؛لأن تواء؛ اهي وايوالع١مال ١٠

•لم مغثر عليه بى الدي الأصل لأن لم؛ مغثر قياس لكنه وقياس، حكم هن«ا 
نهوالعلت، إذا العبادة ق الحفلورات حميع إن المسالة! هدْ ل الراجح والقول 

يبطل.ولا ثيء، ق العبادة ثصر لا فإما أوإكراها أوجهلا 
عله.بم، الذي الأصل إتالأنذإلك ءف: نقول ذلك عل وبماة 

والعلم؟والسهووايهل العمد فيه يستوي ايحفلور هذا أن عل الدليل وما 



سقضاه1همهمصالإئماصبجينل

المادر؛أندر من يكون قد هدا ولكن اعتكافه، يفند لم ناسنا جامع إذا أنه فالصواب 
وجائعنؤ ثم حاجة، إل حرج لو محا اباع يصور إنا المسجد، ل تجابع لن لأنه 

بعيد،فالنسيان له، ذاكرا ستكون بالاعتكاف اقالئس لأن بعيد؛ أيصا وهدا روجته، 
النسيان.من أقنب لكنه بعيدا، يكون قد أيقا وا-يهل 

كائتامرأة أن فالو الإكراه ذللث، ؤمثل الخالق، ق عاليه ثيء لا أنه والصواب 
اعتكامهافإل مكزهه زوجها وجامعها الخروج من فيه لها بد لا لما وحزجت معكفة 

الإهماْفتنأم.ءلش،ءلبمللاتئل؛شيمالأدلتالدالتض5،؛
م•(■

قياسلا والكمارات بصواب، ليس فهدا فيه• با•؛٢١٤ الكمارة عليه إن قولهم! وأما 
الفطرلوثعثد أنه ْع عليه، كماره فلا الفطر ثعمد إذا الصائم إن مول! ؤلدلك فيها؛ 

اباعتكون أن يمكن ولا قياس، فيها ليس الكماراُت، لأن وذللث، كئارة؛ فعلته ؛ا■باع 
حم.يلحق أن بد لا مول! حتى الاعتكاف ق للجعلع مساؤنا اُلج أول لصوم ال 

قدا"بماع أم بينة؟ فتوجب اُلإ ل ا"بماع تكمارْ اتلحقه تلحقه؟ مي؛ بأي يم 
فإطعامنجد لم فإن سهرين،_1^*_، فصيام نجل لم فإن رقبة، عتق فتوجب الصوم 

أج؛يكون فإنه لوثعمد حتى 'مليه كمارة لا أنه فالصواب! ماذا؟ أم مكينا، ستئ 
كمارة.عليه وليثمت، اعتكافه، ويفشو النهئ، لاؤتكابه 

منوفرها اباع- غثر ت "نبي الباشرة ب؛ن التفريق وجه ما قاتل! قال فان 
عاتشه؟وهوحديثه واجد حديثإ ل أتيا ْع والئراء، كالإع ا،لفسدايت،، 



٦٥١ةت1بالإءممد 

فيهاتالكمازة موجبو واحتلث 

صوزضال؛تاناياعا.ممال 

كنائريم؛ن كمار0 هكاثت ، ثدو كمارة لأمثأ يمتن؛ ئازة هي بكرت ١؛؛، وص 
مماراته.

السلأف مباحة؛ مهي مهنة لثم كاثت قإف المرج يوف فتنا اثامرة وأما 
يشلشهوة كاJن ؤإذ ثو3ؤ>رآ. وهو مرجيه عائشه إل رأنة ينمح_( ف كلس 

ولاتاشزها،ااا'امزأ0 يمس لا أف للماممف راالثتة دْءتبمةا1 عائنه لمول محرمة؛ 
داود.ابو زؤام 

الئزم.كقزؤال ثإلأ اتي5امة مذ هأنزل ثم مإف 

الثسولهوفنل ك،ا الاعتكاف  xJbلا إنزال فيها ليس التي الماثره فالحواب: 
ؤكالمانم تفسد لا بثهوة كاثت لو حتى ٠، ٠ عايشه هع ءقيأدقأ؛'ْرآلسة؟أ 

اراد:بل الواجب، بمال ما ها بالثنة انراد ليس ألأص« ®الثنة قولها: [ ]١ 
واحبه،كاثت ولو الطريقة عل تهللق والثئة الطريقة، اراد لأن الواجبة؛ الئنة 
مثننا، عندها أقام اق_، عل البكز روج إذا السنة ®من لآ.بمئت أنس قول ومنه 

الصيام،كتاب ت لم وم(، ١  ٩٢٧)رقم لكانم، الماشرة باب الصوم، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
(.١١٠٦رقم)محرمة، است، الصوم ق القلة أن بيان باب 

ومسلم!(، ٥٢١٤)رنم الكر، عل الثيب، تزوج إذا باب الكاح، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢، 
(.١٤٦١)رقم البكر، تستحقه ما قدر باب ؛^_؛؛؛، كتاب 



^قضاه1نيهمصالإئماسبجنينبل ٦٥٢

يكوفأل عى يذيلن جرغ لأُه اعتكافه؛ قني ارثي أر ا منكن ثرب نإل 
منة•محارلكلخارج 

يلزملا لأثه ٤^٥؛ ولا عش قصاء قلا ١^^؛، اغتكاده محتد مرصع وكل 
وانتانف؛منه مثى ما بطل متتابعا ئدرا كاف ؤإف الئل، ئهوكصوم بالثرؤع 

الأيام.كعدة ملزمه، يائئه أف أمكن الإعتكاف، وصفِق التتابع لأف 
وجهان!محفيه معيه مده يدر كاف ؤإف 

^ع،هابي4َاقبماقاع
لفظا.

والتنينالتين، صزوزه حصل الثايع لأف الاصى؛ يطل لا إ ٠Jؤالئا
أمحتده،ما يمضى هدا محعل اول• به القرح عل ئالحاقذثة اظو، بهِق مص؛ئح 
ُ.حميعاا كمار٥تي وعليه لعير، لوأمحتدم كإ ؤيتمم 

للهقال! يعني معينة مدة سبق، مما الثالث، القنم وهي المعينه، المدة ق هدا [ ١ ] 
التتاع.فلزمه عثته هدا ايام. عثرة والعاثر يوم أول، ض ما أءتكف، أن ثدر عل 

وعقالمدة، وعير^ أوصوم، اعتكاف أو صلاة كندر ندروزرا من مائل؛ مال، فإن 
يفعلهمحلا صلاة كرك هو مول! فهل عندا فركه يصل، أو فيه سصوم الدي الوين، 
إنأ؟وعليه 

هّينهحدد0 فهوالذي هذا أما الثنع، حدده باصل واجب هذا لا، فالخواب؛ 

التتابع؟يفعل ولم القاع ندر حال ق القور عنه يسمعل ألا كمر إذا قيل! وإن 



٦٥٢ةت1ّالإءممد 

فقئ
زمْ،لكلقام نئ د لا نا جن\ئ!لا زلا يع ككف نبز 

ا1نجد،وعتأدتهفي ثعال افه طاعة لووم الاعتكاف لأف بالصنعة؛ ولا 
وهوحديثاثنجد٠١ والشزاءِق البيع عن ررمى س اللمي لإل تنافيه، فيه والتجاوه 
 َِ١٢]

•حن 

أواعتكفهامحلها غثر ق صامها حيث الأيام هوان عن هنا المحقر لا، فالخوابت 
المدة،بصرورة ؤإما بلمظه، إما متابعه؛ اياما ف ندر لأنه اعتكائا؛ كاف إن محلها ير غق 

مثتايعا،دام ما ثستأنمح مول! الاعتكاف؛ أو الصوم وافسد معينة مدة ق كان ؤإذا 
المدةق يعكف لم لو كإ المعينة المدة حاوج وبع المنذور بعض لأن ويكمر؛ بمسأيف—، 

ات5و.كوك اوء مملثا،وك المعين أولم:ثمفيالملة المعية 
قفحلقهم اناص وحاءه بالأجرة، تجلق حلاق المعتكف أن نرض لو [ ١ ] 
لهم:يقول أن إلا الاعتكاف يناق ما فعل لأنه اعتكايه؛ وتبطل تحوز، لا فهدا المجد، 

يزذيألا عليه تحب أنه إلا الاعتكاف يبلل ولا بأس، لا فهدا ؤوك ماحلمكم أنا 
ا-ظق.من الشسائهل الجدبالثعور 

فقال!حهئه, انس، قد يوبط هذا وقالت ان إنإليه واتى خياطا كان لو ؤمثله 
ؤثبللعلميه، حرام نقول: فهدا الأخرة. أعطني قال: الخياطة قت لئا ئم باز. لا 

بأس.فلا ؤإحائا وصدقه وم؛عا لوحاطه أما الاعتكاف، 
منه؟بمع هل اوعوالشراء قائل: قال فان 

الاعتكاف.ؤيبلل المجد، ق والشراء البيع وتحرم يبلل كدللثؤ فالخواب: 



اسقضاه1ينيصاسمماسبجينل ٦٥٤

اعت؛5اءة.ثزك حزج هإذ 
لكومحاياإلذواك1ولإفن؛

 Jيعمل,يريدأف لكل إدا ننينن أف ثه يثغى لا ت تخيط العكف ق أحمد دا
يو]ه اأنملا:ض و ذبك من شك! ثء 3إل 

نحل

صاثةمحوجب ؤيمحش، بمبح هدا لأف إثاء؛ ق المسجد ق يبول أف له وليس 

والثراء؟بالتح يوكل أن ستطيع هل ئل: وإن 
يصح.، ٢٧٧فالخوابأ 

الاعتكاف.يتاق لا لأثه به؛ باس لا أجرة بدون فنله ]١[ 
المسحدق حجرة له اف الأنأن فرض لو يعيي• نظر؛ فيها الأول المساله ]٢[ 

إناءعنده ولكن البول موصع إل المسجد من يمرج أف عليه ويشي، البول، إل واحتاج 
يكونقد أيقا وهو فيه، السجد عل صرر ولا سيء، المجد يلوُث، لم فهنا فيه، فبال 

نقو.فيه \.ؤف مزل أن \بأ محتاج غثر أو لدلك، محتاجا 
أماميبول أن أراد إذا صحيح فهدا ويمحس،ا، رريقج ١،^^—، قول أما 

المسجد،ق حجرة ق لكن إذا أما شك، لا مبيح فهو مصلاهم مكان ق أو الماس، 
نظر.ففيه منه. فهي المسجد حا أحاحل قد لكثت، إذا إما قلنات وامححرة 



٦٥٥

ثهوتحهيتي إواية لأثه ث5دوك؛ فيه أوالسء أوالحجامه، المصد أواد ؤإذ 
ياجييرج كثا ممعله، اآ1>جد من حرغ صرووة، دبك إل ذعت ؤإف لكلبول• 

فعله.له هز عّئ انتش ؤإن الإسان• 
عائثةووت تإ المنحد؛ ثارث ينح بإ ومحرز الاعتكاف، ههنشحاي 

الحئز0ترى يكاثت نسائه، من امرأْ . اممه ومول لإ رراعتكمئا مالتات رْ.بمها 
هداذلألأ ابحاوي• أحرجه يمحل® وهي محثها الطنث وصعنا وربإ والصمزْ، 

ئبمه.نا خلاف الإغتكاف، ظلم:ش، الئلأة لايإ 

شو

عثهاينمط عيرَها أو ثمنه ويصح اثنجد، ق الأكل لأمعكف-إ ومحور 
اأنجل.،حاوغ يذئأ طنت،؛ ق يدم ؤثعسل اثنجد، يتلوث كيلا منه؛ يمح ما 

م،ثد0؛لأمحموجولأبمد.
وهويفعله كال . البى لأل ثيتياله؛ نمْ ويرجل يسظم، أف وله 
\ووو<يائة'لأمحئ؛ _؛ لأف القاب؛  y-jث:تيى بم'أذ:شوث ؛ممف، 

ئللممحئلمذ/لكلكلئزم.

الفارق؛مع قياس فهدا يغسله® ثم أرصه ق يبولط أن أراد لو ُلك،ا قوله• وأما 
المسحديلطح أن نزعا ولا عقلا لا ينامحب ولا المسجد لوث ممد أرصه ق بال إذا لأنه 

يدهبكسلها.ثم بالنجاسة، 



صضاه1هميهعاثماسبجضل ٦٥٦

ا؛Jحا■>؛تها نثأم ٤^٥، محدث أف وله لدلك، ١^٤؛ ؤيئهد يزوغ، أو وله 
قحدسة،ل1لأ، أوورة هأئثه ئعثكما لكو . ؛ ٧٥١زئول ررأف صمه ويت، وج 

سس،مماممش«عملأا.

وعمدالاعتكاف، يناق لا هذا لأ0 نعم؛ وهومعكف؟ بروج أن له ثل ناء 
يريدالرأة وئ يكون أن مثل الإنسان؛ إليه نجاج ربا وهذا المهللوبة، الأمور من المحاح 

قوهو يروجه أن يمكن فهنا معكما، الخاطب، أن وصادفح البلد، من يسافر أن 
ذلك،.تدعوإل لا الحاجة أن فالغالب ؤإلأ المجد، 

وهلمالمجد إل لمز با؟بما ولكن عرفة، المحد ركن ق ونحع إذا قائل: قال، فإن 
المجد؟أرض من أصلا وهي فيه ثدحل فهل المجد من لمنت أما عل امحدوها 

إذاإلا ونحوذلك،، الشراء، من يمغ ذلك، وعل المجن.، من ثكون فالخوابخت 
مثلا.دكانا يكوف لأن منه الخائب هذا أحرجوا المحي حططوا ل، الأصل من كان 

اليد؟لعسل ؤنرج أن بحوز هل ت قيل ئن 
بعضق ير ولكن بدا، ذلك من له لأن لابحوز؛ يقول،•  ١٠٠٥^فالخواب،ت 

وقدتخئج، أن د لا فهذا اليتم، ممن طعانا أن:أكل مثل ذلك،، من له د لا الأختان 
الإنماء.ممام تتقي لا أيصا والمناديل مناديل، عنده يكون لا 

هوقال وقد أهله، مع عكهادةلأْؤئم الئي حلق حسن عل ذليل هذا ت؟ءفي 
^تمض،ثبمدالإئالأتي((اأء.

حديثمن (، ٣٨٩٥رنم)الك،.، أزواج فمل ل باب المنانبخ، كتاب الترمذي؛ أحرجه )١( 
(،١  ٩٧٧)رنم الماء، معاشرة حن باب النكاح، كتاب ماجه؛ ابن وأحرجه ةع^بمءا. 

لآ.بمتعا.عباس ابن حديثإ من 



٦٥٧ةت1بالإءتداق 

—بسئتأ

لايعنهما واجتناد_، القنآن، والدكروتلأوْ بالصلاة النشاعل لة ؤينتحب 
بميه.لا U ;زئة ١^ إنلأم ضن من محإف زالأساJ؛ \م\ب من 

عيمح/في ذلك لإل الكلام، ئ والإكثار واشنش زالبماب ^١^١٤ ابداق 
وسهع؛اذته رلروم ثعال افب انتثعاوطاعة هؤ الذي الاعتكاف قفي الإعذكاف، 

ص
لإ:دياحاصم،دا:نم

أ.كالصوما 
ُي ؤإدخالالإيناس، من ذلك، ل لما أهله؛ مع المعكم، محي٠^، جواز عل دليل وفيه 

الثرورعلميهم•
بعضيفعله ما ذلك ؤمن له، ثكر، ليهيه المغادر؛ ْع امحام مشروعية وفيه 

له.ويفتحه البانم، إل حرج من ْع يقوم حيث الناس 

جوازعل دلتل نه هل الين، إل يملتها ه الرسول قام لثا صفية ث قائل نال فإن 
صرورة؟ا-قروجلخر 

القل،ق حرة متأ -م-جت، امرأة هينر اوسول لأن دليل؛ فيه ليس لا فا■بموابت 
سهلحلا النساء بعض لأن خاصة؛ حالا هازه ثكون وقد افروج، س بد لا أنه فرأى 

أنمجلالثلإْللأثا.
واللعنوالشتم الثبادّا فتحريم بالاعتكاف، خاصا ليس هنا التحريم ولأن ]١[ 



صضاهاهمهمصالإئماسبجحنبل ٦٥٨

محل

التزامهأثا 
لهاما ممال! دت\5ثلم، لا ؤ\ت\ أحمل، من امرأة عل رمح.ةغئ الصديق ابوبكر رردحل 

مذ^١ محل، لا هدا قإو يكثمي ممال '، مصمتها حجئ، ممالوا؛ لأس5للم؟ 
البمحاري.زواْ اجاهلك، عمل 

المحل؛؛إل يذم صمات ررلأ قال؛ انه ه الله رثول عذ تقهنئ، عئ وعذ 
نؤاةمذاثد.

هوالعبادة مس ق المحرم أن والقاءد0ت وغثرْ، الاعتكاف ق محرم أشبه وما والهدف 
يبطله.فلا حاوجها ق الم،مم وأما يبطله الذي 

ذكراهاالتي والقاعدة محثئا؟ النلأة ق الياء إل الطر أبز قائل: قال فإن 
ستقيم؟هل يبطلها، العبادة و المحرم الفعل أن وص قليل قبل 

وهداصلاته، ثبهلل التجاء إل ظره وخ إذا العاناء: بعص به قال هذا فالخواب: 
بابمن هذا إن قالوا: وكاتجم مد، لا أنها عل العلم،اء جهور لكن القاعدة، هومقتسم، 

ثالث،؛لا قوي قول ثبهلل صلاته بان الثول لكن بواجبه، ليس وامحؤع الشؤع، ثرل— 
صنأنمحنأبماثىإ«را؛.

بدأُتج؛امح^.أن منذ وصمتن، حجتح أنها يعني: ا ١ ] 

حديثمن (، ٧٥رنم)٠ الصلاة، ق ال،اء إل البصر رفع باب الأذان، كتاب البخاري; حرجه أا 
نمحهثن.أنس 







٦٦١

نحل

العلموكتابة ومداكنتم الممهاء ومناظن0 العلم وثدوص المران ماماإمراء 

النادات،أنحل ذلك لأف الخطاب؛ أئو اخازثا بمثئ، إخدامحا: 
كالصلاة.له منتحثا ثكاي، النجي.، ل فعله ؤينكن معه، لتعدى 

لهامرط عثاد٥ الإعت١كاف لأو ا1دهب؛ ظاهئ وهؤ ينتحب لا ؤاكاتهت 
هقل فعله الآواثة ه هال. معأ, والصلاة. كالطواف فما دللئ، سشحث محلن اثنجد، 

',ضسمح; 
أفثريد الّنحد.، و يمرئ رجلا إو ١^: عد لأف هلغ \.ؤوؤئ: دال 

ققعد ^١ لأنسه، كال ^١ معن؛ إدا ممالت يوم؟ كز ق يقتم أف لعله يعكم—، 
ا.إوأ أحب يمرئ وإعثرْ، له كاف النجد 

 ُ.ِ الكلامعن بدلا المران بجعل من وأما به، باس لا هدا دظثرْ عل بالقران فايستنهد 
•فهدالابجوز 

أنأو والعبادة والدكر ااقنآن قراءة عل يقتهبمر أن الأفصل العكف، هل [ ١ ] 
1نئنا إذا هف أن بثن الأم دار إذا لكن يزلان؛ فيها وثاJاكر؟ وياظر العالم طم 

الاعتكافييغ أن الأئصل فهل يتعلم ولا يعلم ولا يناظر ولا المران يفرأ أن الأفصل 
الأمور؟هده ؤييع يعكف أوأن الأمور قذ، 

اللمالاعتكاف، من أفصل العلم ثعليم لأن سك،؛ ولا أفصل الثال فالحوابت 



^قضاه1همنيصاسمماسبجءتبل ٦٦٢

نحل

الفطرقلتله يبتث أو انتجب زنقاو مذ الاخز العئز اعتكف1، زمن 
اعتكافه؛.,......................,...,,.....س|د_، ق المصل ، liتجرغ يم معككفه، 

سقولا الاعذكاف، أهله يعرف لا البلئ هذا يكون أن مثل ئنة إحياء يريد أن إلا 
طالبوهدا أسوة، تجعلوه ولم الناس، يه يثق لم عامي |ا فلواعثكفبتعض، بعضهم 

١^!؛،,هده لجأ أن أراد علم 
أقوىبالسل الاس اقتداء لأن وذلك، أن:عكفج؛ الأفصل لهدا أقول: فاك 

فإواعتكفوا، للناس: يقول العلم طالب أن المكن ممن ؤإلأ بالمول، اقتدائهم من 
بالمزل.يمدون أكثرتما بالفنل يمدون الماس لكن نق، الاعذكاف 

والدكرالمران شراءه المعكفح يشتغل أن بين الأمر دار إذا أنه والخلاصة: 
بالمانيشتغل أو والمداكرة والمناظرة والتعلسم العلم عن وينشغل حاصه والعبادات، 

خاصسبب هناك يكون أن إلا اللهم أقفل، الأول دون بالماف فالأنشغال الأول دون 
الأول.بمفي 

Jp ) أنأم الأواخر العشر ق يحكم، أن العلم لطالب الأفضل هل مائل؛ مال
الملم؟بماالخلوسلحلقات، 

يدرك؛العلم كان إذا لكن الاعتكاف، من أفصل شلئ، لا الملم طلن، فالخوان،: 
فالاعتكافبعد، فيإ أدركه الأف يدركه لم ؤإذا البلد ق موجود ستخه من مثل 

قمحصلهم لا فيه يعكفون الذي الجد هدا ق مشاخ ياق أحيايا لكن أفصل، 
 Sf" أفصل.العلم طلس، إن يقول: فهنا الوئتذ، هذا



٦٦٢ةت1بالإءع1ق 

ؤإبراهيمحطتا، بن والمطلب جم، وآبا الرحمن، عبد بن بكر وآبا قلابه، آبا لأف 
والئزغ ززد النم، ظو وأ زلأ؟آا ذللئ،. :ضئوذ كانوا ١^، 

زافُمميقأم.زسبجأ،ظنيت،يو تامها 

تنالي ممن المصل هذا ا ١ ] 

تحلس\بال ولا ئعثكفه ل انمد أن:سولة هليضئ الأول: انألة 
انمي؟

اعتكافه؟ناب j أو محطثا ئتجئلأ انمي إل تخثج هل الثانية: وايالة 
التاسنعن والآuث ذكرها، ام الأثاث هدْ إلا عليها، ذلل فلا الأول اثألة أثا 

المسجدق العيد ليلة أبمى أن الأفصل هل إنسان: لوقال ذللث، عل وبناء بحجة، ليسث، 
ئلنا:يير؟ ويتأنون حم أستأنس الليلة ننلكر ق أهل إل أذهب، أن أو وهومعكف 

العيد.اتقاءثلة اسخباب عل دليل ئناك لمز لأنه أفصل؛ الثاف 
الأول،من أبعد فهدا اعتكافه ثياب ق تجرج أن وهم، الثانية• المسالة وأما 

المئركان وقد التجمل، فيه يس العيد لأن الأول؛ من أبني بامتحبابه القول نمي: 
ثوبق حرج إذا إنه ثم ومرور، يرح يوم لأنه ٠؛ العتدُ يوم يتجمل عدوآلصلأ0ؤقلأأ 

حنجمحكف فلأن هدا يمولون: الناس إليه فيشر رياء، ينبه ق يكون ربيا اعتكافه 
اجتنابهقاف مفتية ق الإنسان يسر أن منه نحشى ما أن سك ولا اتدلة. ثياب الوثة بثيابه 
لصيحة.ام 

فاعرب الرجل أن لوقرصنا المجد فا ولوبمي حص مجرح، أنه والصواب،: 

كانتأنه. خهبمثه جابر حديث ؛y(،_ u/t)'واليهقي رنم)ا"ا"م؛ا(، حزيمة ابن احرج )١( 
الخمعة.ويوم العيدين ل ها يلبجبة له 
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متجملا.اخرج ت مول الليله تلك السجد ق وبش أحد له ليس البلد 
الشهيدإن فقال! الشهيد دم عل المأله هذه قاس العلمإء بعض أن العجب ؤمن 

يقال!ولكن علمنه. مات ما عل متره ق فييمى همادة أثر هذا لأن بدمه؛ شابه يدهن 
حياةق الثنب وحد شيتتن ئق؛،_ إذا القنع لأن الأموي؛ هذْ مثل ي قياس لا أولا• 

بحكمها،مسألة كل مرد أن يجب فإنه معله ولم مه ولم ل  ١٠٣^
أحنن،عليه دمه وبقاء يغسلها، ثم ثيابه، يخير أن حاجه ولا توق قد الشهيد إن ثم 
العبادةآثار إن قننا! ولو الناس، يتجمل كإ يتجمل بأن مأمور فهوحل ، ١^۶٠أما 

ثياب،ثبمى أن سعي الأول التحلل حل إذا أيصا المحرم إن لملنات ثبمى• أن ينبغي 
بذلك•قايو ولا اج• علهنماخم(الإحرام 

حكمه؟ما العيد، ليلة محإحياء العيد ليلة قيام قائل• قال فإذ 
أنويمكن حنن، أنه مرض لو ثم ٠، صعيف،ر فيها الوارد الخدسث، فالخوابر! 

أفصل،بتالثج ق أحسها مول! بل السجد. ق العيد ليله احي مول! لا فإنه به نحج 
أفصل.بيتالث، ق الافاة وصلاة 

1 K ء*

وJوفقهيمال اممه بحمي• الثالثه اتجلا- ثم 
الإبإالجثد عروجل افه بمشيثه ويليه 

ابثأمحاب وأوله 
حديثمن (، ١٧٨٢)رنم العيدين، ليالتي ق قام نمن باب الصيام، كتاب ماجه؛ ابن احرجه )١( 

(١٠ ٦ ٠ )Y/ الخبثر التلخيص وانفلر؛ يهئبمند، أمامة أي 



٦٦٥ف،رسالآح1سواأ؛ث،ر 

والإثار^٥^١ ١٢١فهرس 
اثهسة*تأ* 

٣٧٤، ٣٧٣اللآبه أبمأ؛ابم|
٧١\ةوؤىو 

٧٦دار0 من نحرا دارا أئدلة 
١٠٢ئخا محمى ١^■^؛، 
٢٨٤ثذ0؟ زلكة اتودين 

٣٨.............................. مذكافور. كاموراأوئسا الخخينؤ العنلة اجننذِق 
٥٦٣^١ ٥٥إة بمادي أحب 

٤٧٧٠٠...........ثاينامذ مفى-محاتيات 
٥٤١العنل وجب ممد الخثاثان التقى إدا 
٥٩٦صوموا قلا سنتان ائتصف إذا 
٥٩٥،٤٧٦،٤٧٠ّّّؤ....١١.ّّّّ.٠٠.لأب....ئائطروا رأيتموه ؤإدا مموموا رأيتموه إدا 
٨٧....... ٠ ّ.٠ . ٠ لتقإثافلمه قإما ئصثامعه منجدخماعة آتيي رحاوكإئم ق صلتي إذا 
١ ٤٨....اا....ّ؟. ٠٠٠.........١١١ثلاث.؟.......من إلا عماله ادثهلإ الإئنان مات إدا 

٥١٧صائم وأثت كصمنتا لو أزأيت 
١١ ٠ ، ١ ٠ ٢ مأجورات عثو مأرورات ارجنذ 

٦٠٨٠٠............................الآؤاحر.......السع ل ثواطأت قنب روياكم أرى 
٤٥٥صاجا أصحت قلقي أرييته 



اصضصشق4الإئماسبجمحل ٦٦٦

٣٣٢صةومصَكيخمم 
٩٧•••••••••••••••••لهياذذ فلم لأمه تنثئفز أذ وعلا حل وثه ه البئر استأذل 
٩٧....................... له ق1ذو أمه م يزور أف وعلا حل اطه مى البئر. استأذف 

يوصللا الى الرجم وصاه صدفه،، ؤإكرام علتهإ، والصلاة له،، الإنتغمار 
١٤٨إلا:،، 

١٣٠، ١٠٥وُيءابمالآلثظ.................... 
٥٧٣أطشسكزأنميث 

٥٩٠أمح،أش 
١٣٩اعولآوبخظنات1 

٣٤٢ْتاين مق إطعام 
٥٤٠أفةأ;أك 

١٧٥...؟ ١١٠خرأءيائهلم توحئ. صدقه علتهم اقرض الله أل أعإم4م 
١٨٧،  ١٧٧منأعيائهلم......ثوحد أموالهلم صدقهِو عليهم اقرمر الله أف أعلمهم 

،٢٦.....١.١بأزأكؤينيجإلتأيره٠..
٣١،٢٦،٢٣ثمن.ر يإة اغسلوة 
١٣تلمه أن عنقر أعمم، 

٣٤٣الئؤاووثثا أغئوئلمص،
آاه،ملإهه)ِصوذ\ذوةوأ 

٥٢٤عتم يوم ل ه الئذ عهد j أظننا 
٤ ١٨بالوهاء أحؤ، عاينه افه اعفوا 



٦٦٧ضسالآءادطؤالإثار 

٢٠٤؛ Liلأف ١^١ 

٥الموت اللداتت هادم ذكر مذ أكثروا 
٦٠٧^يفمحالهثنىوس.. يراَخا ^;١ روا إلاأف 

-هدايعيب ولكذ الخف، يحزن ولا العي بدمع يعدب لا افن إف سمعوو، ألا 
١ ٣٣••••••' يرحم أو لثانه" إل "وأثار 

مصارعهمإل ك شهداء مذ مل مذ برد ه المحي أمر 
٣٤............منهاالوصوء ومواضع يمتامنها يدأذ أف ابمه يثثنذ اللاق الماء أص 
٢١ المز.ؤ........ّّّّب؛؛ؤؤ....1ه.........٠............... اكتة مص ١^^١ إف 
١٠قيهإ....ياشحرص ولكذ العندب، جزيرة المصلولِفي يعبده أف أيس الثيلماو إف  ٠
١ ١.٣٧ ّ....١ . ١ ...١ ؤ.٠ ؤ ١ ١ ...١ ٠ ١ الدسا ق بالعقوثة له عجل إسائا أحج، إذا تحال اف؛ أف 
١١٥دو\ؤوس\لأمج..لألأ..........اا....ّ.ب..ب...... إف 
oi  ١٦٣٦^^١ف منة ثثأدى تتأدى؛١ اه*تكه
٥١٢وهورم احثجم ه المحي أف 
٣٣٨ؤ..... . ١ ء ..١ ؤ.............٠ الم......... مى للصائم طهره يرصها ه الم إف 

٤٢٨جلده عثه ١^)؛تزدن 
٤٦٢وأئطروا فصوموا ساهدان ثهد إن 
٤٤٨يأنير شئث، ؤإف يصم، نئن، إف 
٤١٤محي محقا ولاحظ اضجثخإ ثئتإ إذ 
٥٦قميصه...........١.......ق واللام الصلاة عليه الثمّول كمنه ر بن افه عبد أف 
٠١ ٩ فزعا للمن'ت، إل 



اصيقضادئهمهمصاسمماسبجحنبل ٦٦٨

٢٦٤أ0 

٥٢٤............................ S^Uالأيس اظ ص أ0 إئ 
٤٦٤أثاأثهأبَلأمحأوَلأع 

١٣موتانا جرد كإ اف. وو رم اذجئد 

١٤٣إناكأيهؤد1ئفلأ 

٥٢١ونماه اف أطعنه إيإ 
٤٩٣، ٤٩٦، ٣٤٤، ٣١١، ٣٠٤، ٣٠٢.......................... يالكات إىالأَخاو 

٤ ٠٦واحد ثيء الطف وتنو هاشم تنو إما 
٤٠٤اثس أوناح ص إء 
١٥٣١١١..........١١١١١ثار.............مى صمايح صفحث،!ه القيامة يوم كاو إدا إيه 
٠٥٢ أحل مى وثهوثه وثنانه طعامه ثزك إثه 

٥٧٦القز إنثلأقاjاصمuظلوا 
٦٣٥اشجي...........................لإمح1،أننحثغِس نا ضلأة ِفي ولاثزاو 

٥١٨إولآمكملأضزأقايَلأ 
٥٧٤اوو:ت،كامظا،إوأكإزأش......ا...............لأ.ب.......ب.ا..... 

٧٧أئلأ-نيامنمم 
٣٥محممنمنذلأ،إنتأوذلاك 

٣٥ذلك  'Jibإذ ذلك ثن أكو أن نبما أن 
٦٢٢بنيرك أوف 

٤٤٩العم.اة أوكك، انمت.اة، أولئك، 



٦٦٩ءرسالأحادثوالإدار 

..ء.يءِْ  ٥٠٣٩>، أنن 
^لأأننينظج......بب..............ب...بما؛،آ-ْ،آأْ

٥٤......................................قتل مذ عل يمث حمستذ محلموف 

٩٣الرمحخ محه مثح الملك إليه يرتل يم 
١١٥أحد ين؛ واحد م ل الموئى جع 

٦٤١حبمثى حنت محل أف واسرطي حجي 
نيبمةس،هاثزم......ء.ّ..ؤ..؛..ب.........ّخلأه

٢٣٥اهلطان 

٦٥٦ؤ1امحىالآبلاءءء...........٠.....؛لألأ.بؤ؛ب..ؤ.....••
١١٢ئذذائفيش.س..........س...ن 

٥٨٤فيه وثعثئ فه ثلدت ين؛ ذاك 
rTY^,_....................؛؛؛؛؛؛.؛...................

١١ ٢ ؤ ؤ ؤ......٠.....٠... ؤ ؤ. ؤ ّ ّ ؤ ٠ وعنئ بكر وأبو وحئغ وعنز، ثكر وأثو أن! يهنئ 
١٨٠•••••••••••••••••••••••••••••••••••••يلغ حش الئى عن ثلأ؛ُثةت عذ الملم وبح 

٧٧نؤ-تامحامحزنج5 
١٤٢اضو:نلكمحس.........ء؛.........................ورحمة اولأمسأيتي 

^١١ الصا-نجذ اللب عتاد وعل علتنا الئلأم 
٥٦٦منصاْللئب سم مطهز0 الئواك 



سقضاهانينيصالإئماسيينو ٦٧٠

٦٦٠مموأولآمحذ1مه اغ صدق 
٥٢٦تحل ؛ ^i،Jنل 

٦٩

٤٢٤صقامشدِفيام 
سُِ ة ئيمخأصلواعل 

٦٩ضلواكإز1نئوفأضل 
٦٢اشجي........................................ئئ لكنت التي الرأة م عل صل 
٥٨٧ؤ.......ؤ. ّ. .٠  ٠٠....................ملئم \ذج' قزةثكو ضزم 

٤٦٩••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• برك وأفطروا برك صوئوا 
٤٥٩ئؤَيه لِخوئوا 

ينكلمضنمامه......ّ؛.........ء......بّ.بّ....ا.مخه
٦٠٣زاشزة افخ مه؛ قثال لا جهادٌ شهن 

٤٨٠، ٥٠٣له ئاiJؤوا عوكم عم قإل 
٤٨١، ٥٠٣..... ٠٠٠............................انمئةلأثين ^^٧وا

١٤٩٢>^، U نبج، م ئإِلبج، 
٢٥٥صدقه.ؤؤ.........ا........ا.ااا.........فيه ئل؛س نمته سعين ي،كذ!لا ثم قإل 

ju^;^٥٦٥؛ قإلَللمبجن
رثناببّب..ا...ّ.ا.ّّ........اااا.ا.ب..آهاعزمايت، من عزمه ماله ئإثاآحذوهاوشطن 

١٣٩ممدأائلملكبميىإ 
٠٢٧ اف4ُّلأ...........لأؤؤؤؤ.......ؤ..لألأ لأإَلةإلأ س\0 قإعذأثو،ظممئومإي 



٦٧١هوسالآ-مح1دثوا؛أئ1ر 

٨٤»ن\و'نفلإ1ضرا 
٣٢٦ى................. ب. ب....... ب..... نيَلأ زلكة ص الفلاة مز أذائا ص

٢٩٦

٢٤٣وأشامو\لث1ئ 
٢٥٧امحح نفي ذيا الئثز، اءة ث ئ

٧٠محمد عل صز اللهم ئولوا 
٣٤زل.......الأ.لأ...........ّبّ..ؤؤؤ؛.ؤؤؤ...ؤ. عل اص اس لكزتداغنل 

١٥ ................... ؤ. ١ ١ ١ ١ ولاعيائة. قميص فيها ليس نحوث أثوامحت، ثلائة ق كس 
ويهق كمنوه 

٥٧٧كلمحوشمو/بماثام 
٥٨٠بمة|ذاهاإلأاثام............؛ّ؛....ّ.اااااا كل.صلمآدمص 

٥٦٣٠٠.٠٠اينlمغتوم.٠بب......٠.....ّب٠..ؤ.ؤ.....نائزتواضممواأذاJ كلوا 
.٤٤٩شدة ق مفر ق ومفاو ق ائل. ْع كنا  ٣

*؛االنياحة........ا.....ؤؤ........ْى الطعام وصع الميت أهل إل كثايعدالإجي،اغ 
١٤٥فزوووها الموو زيارة عى عم' كث 

٦٢٣لأاممكافإلأد2ننم 
٦٢٤الثلاثة اذاجد j إلا ايكاى لا 
٥٩١دك من أمحو ؛١ 
٤ ١٨بد.وهم أعطاك وإ0 واط0 لا 

١١١لأمحذلوا؛؛وتؤلمموتا 



اصضاه1همشصالإئماسبجحتبل ٦٧٢

١٤٤|خزئلم لأمنتا
٥٨٩لأقئوا:دنم 

٢٠٦يةيأل:ءيلم 
٦٢

ضها......ب...س.ب.............س....بمخهلأ:ئوئوا;نم 
٥٦١لاتحله 

٥٩٧يومم أو يوم بصوم ومفاذ مدموا لا 

٥٩١

٤٢٥ثنام ُحصزة صلاة لا 
٨٤الكناس ءثلأةلأنلإ:تيوثامحة لا 

٦٠٧\ لآت\تث°
٧٥الأازأنمحثاوا:مسم لأ:سئ 

٥٩٥مين...••••••.•....■.••••••••••••••••يو أو يوم بصوم ونفاق أحدكم يقدس لا 
١٢٠٩س............ب ^ أف م !_ اثانلأ:ثا-فى 

٦٤لأنحثوخطنة 
١٨٦لازئ 

٥٦٢الفطن 

٥٨٩لأ:ثوسأطىا:زم 



٦٧٢مررسالآح1دثزامحث،ر 

٤٨٥حامذءرىاأذا0س 
جنمه--أود1و; جلدة إل فتنقي تائه، فتحرق حرة عل أحدكم عمحلس لآ0 

١٢٤

١٣٥وساثئخهناص 
١٤٤الموو رائدات الحمر لعن 

١٢٥مناحي..................... أدبتائهلم قبور اثيدوا والنصارى اليهود عل افب لنثه 
٦٠٣كدمحغأسذاجا 
٥٧٩لكائمممحاز،:>حهإ 

١٣٨فته.....لت زون تجة، ل لن زانمخ ١^، ِفي م-بمث زازثغ نشه، م اعفن اللهأ 
١١٣امحأامحبملٌاوفي 

٧٧٩، .....................................١ ^^١ زشاهد.نأ ؤذئثا ^؟١ ١^٥; الثهأ 
٧١الل4أاءفزلثزازحمث 

٧٩ملأرذاأبمؤلأمحثابمدة 
٤.٧ ٠ ّ الإيإن...... قل فنومه منا ثومتته رمن، الإنلأم، عل ماحيه منا أحيته من اللهم 

٥٧٣يتا>الهلأولزذها 
٥٦٦يماكءئJكلم٠....٠..٠......٠ااا..ب...

٢٨٨صدئه........رمه ولا عدة ق اكم قل ليل  ٠٠
٢٨٣ليزفيا،قهزلكة 

صدمه...................■....••••.ّّ......ههآالورؤ، مى أواق حمثة دو0 قيأ ليل 



صضاه1نينيصالإئماسبذحبل ٦٧٤

٢٧٥،٢٤٧،١٧٦.........س....ى.محتنق................
٢٤٤•••••••••.............•-.---•صدمه يمر ولا حب من أوئق حمثة يوف فع ليس 
٢٧٥صدمة دينارا جبومحأ دول فظ لتس 
٤٤٨الثفر الإالقزمِفي من بش 

٦٥٨^بمازم.....................--..-......-.....-------......
٥٦٠عليه.............................اموصته مما إئ أحب عبدي إئ مرب ما 

٥٨٥ىتاسمظتيتضال..................................

٥٨٥صاصطألحيإلاش........-.--......-.....--.......--. 
سيئائافه يئركول لا رحلا أرثعول جناؤته عل مقوم يموت مسلم رجل ثن ما 

٤٣إلأثشهلمامم4ُذه 
٢٨٤.......................... إلا. طها ميا لاتزم فئة زلا ذق ضام مذ نا 
U ثقيءإلا لاثمكوللأممهزيلا أزبموف ء بند ئنيمبموت من

٦٣اممهُفيه 

٦٣....................... النلمى من صفوف ثلاثة عليه مصل نجوت مسلم مذ ما 
إلاث1ئا يافه لا زيلا أربموف •جنائته عق مموم بموت منلم مذ ما 

٧٣النار...................مذ ومقعده اية مذ نفعيه ومدكتب أحدإلا من منآكم ما 
٦١٠- صل ما مآوثزت واحدة صل المإح حثيأحدكر مإدا مش، مئئى 



٦٧٥ضسالآ-ء1دثوالإو1ر 

٥٢١

٠٤٣نذ1م|نمبثمحناسمحأي 
١٥٧ث1ءة لليي ماله ماو وله عدا باغ مذ 
١٤٢ طب ثن ءرْ بعدل يهندى من 

٤٢٢نذننِفيالإمةطهأمى 
٤٦٥.............................القاسم ابا عمى يمد فه يشك الدي الين؛ صام مذ 
..بب................ّ..............بؤبحههشوال من ست أئتعه ثم ومصال صام من 

٠ّّ٥٩٨،٤٤٢،٣٢١،٢٤٢٠ب٠٠ممأصنامزأ.بؤؤببؤ.....اا
٠٦ ٦ زاختثاتا هوأه نذ 
٠٦ ّ....٩ ..........٠ ؤ......٠ ّ.١ ٠ ّ لئلة..١ تام لة كتب ينصرف حش الإمام ءع مام مذ 

٩نذكاوآخئكلأمهلأبمياشُ 
٠٦ .................٨ ..........١ ّ..٠ ّ. ّ الأواخر العفر دأث«مهاِفي متحئث؛ا كاف مذ 
٠٦ ......٩ ّ..٠ الأواخر.. الثع مكمهالٍ، الثنه" تلك ل ~يعنيت متحرثتا كاف من 
٦٥٩•••••.•••••••..•.•......أولمئل نحرا يلئو الأخر واليوم بافب يومذ كاف مذ 
٥٧٩، ٤١٠٢'...............لأ.ب.لأب..... ٠٠٠زابجل...والننذبه الزور  Jyللمبمغ تذ 
٧٨ؤ. ّ. ّ ّ ّ ّ ّ .... النار...٠ مذ له مرا كانوا الولي• مذ واثنان الولد مذ ثلاثة له مات من 
٥٦٢ ، ٥٥٦ؤلته عنه صام صيام وعليه مات من 

٤٩٨................................صزمة ملسم ثرب أو يأكل صائم وهو ثجي مذ 
٥ ٩١٠؛لغم بمونك، أحئ يخن 



اصضاه1همنيصاسمماسبجص ٦٧٦

علتهصدهنح، مذ أ-ص وولدك ووجك ثعم، 
٩٢•■•••.......■••••••عليه يصلوا أذ أصحابه وأمن مات، يوم النجاثي البي. لص 

١٢٣شاليءنالكتا:ةءلم 
١٠٣ا-إفاثز شأوقعالساة 

٦٧ئكدانأ:ث 
٥٣٨زنجي 

٤٩٠ششىايً 
٥٩٥ظك\كذثو0 

٥٧٩اف•••••••••••••••••••••••• عند أيئ القاتم مم قوف ش م نص 
٥٦٩اأ،لآساشنأظلة••••؛ َْاش 

^^^؛..•••..•...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••أ؛ا
٧٢ذثوذس 

٠٥٢ صدئة بقع وق 
١١٠

•٩•••••••••••••••••••••••••••••••• عنداشِ لكحا اشُ،يهأخاغ إلةإلا لا م: يائأ 
م؟؛،ه*هدغسزمابمثبجنتةئم 

٠٨٣ملحيلكظلآشينمض1مح 
٢١اضِ عتاص، أقزوهي القزم تزم 

*a*



٦٧٧،هوسالفواىا 

الفوائدفهرس 

الهضهة*ثأ* الفانية 

٦عم زز نمادثه زحم ذا الرص لكن إذا 
٧قهدصمُ محئد زش اوقى نلإ 

١١ى.ضمج،والأممحلضالأماي 
لتكمثل• اللعة، ذ حاء هكدا لكي ظهئ، والراد'. مراد، غير مس )ظهزال(؛ 
١٤أسهه وما وتعدك 

وعليهاليئ حلمه بإ سق5هوا أف للورية محل ولا واجب، الدين قضاء ق الاسريع 
 ِْ٦٠

١دين  ١

١از......٧ فلا وْي نيئة لكنت لو أثا اثتج، عل الوين قفاء ل الزلكة محزئ لا 
١ّ....٩ ... ؟..١ ؟ ؟ ّ ّ ّ ٠ بندء.٠ حليثة مى قئلوالأمه لا حتى البي دفن j، الصحابه تأحر 

١٢ اكتمل................؛ّب.........ّّّّّّّ. انس1حكام  ٣١٣الزصؤ بمد 
المدين.........ّؤؤؤؤ...ّآآمع يقن ولاأف ولاأذيكفن، الكافئ، مثل لامحووأذ 

٢٧

١١٠ الب فيها لأمحط المجاتة إزالة 
٣٦نياطح الذي هو او: الين 

٣٧الموت...........مل مج التي الأحداث، من الوضوء ولا العذل ماد أف محن، لا 
٣٩والنامو الصابوذ، الأسان عن محزئ 

٤* فقد.........ّ.ا....ب........اّ فقدُت، ؤإذا وجد وجدت إذا عله• ْع يل«ور الحكم 





٦٧٩موسالفو|ئد 

٩٨س... س ب س..... ضه.................... 

٠١ ٠ معم بئحص ومنهجنا طريئنا نعلق أف محوز لا 
١١٠

إذاكانفيشمفإهلأطزشؤّّّماا
١٣٢'٠ ؤ.............٠ ؤ ّ فلا الأئئد مع أثا الينة، بئئض جاء إذا تكئوْ عبُ اس 

١٣٤أوباقاخة باش ًثؤلإا اضتزثع الئاك: 
١٣٤الشمحلقتجثا اثاكة:ا-

١٣٥الث.ائه:فهىاشظقاتي 
١٣٦اشخطحرامدلأمم 

١٣٦الءلإوا-بمي 
١٣٩ؤ............ّّ..ّ... العثه تقييمهدء العثةالمنصوصهتوجبءءصسصالتكمبعا 

١٤٠؛........ ١٠١١اتيلإكٌّّّلألألأؤ...؛ااموأمااك؛ورأل 
١٤١ APJbفهدا عندها لإد.عوافه يزوومجولأ أف 
١٤١........ّ.......ؤ؛؛.؛.....ّ. ومققر. سك لا باو.ءة الأحزان لتهييج المقابر يزور أف 

وامتلأمها،الخواؤح إسلام والإسلام ويقينه، واعتراقه ؤإقراره القف إي،ان الإيان 
١٤٢الإي،امح؛ ئى حالا وهوأصعق 

١٤٢أكيالاسشممإمحامإسلأأ 
١٤٤............................اللنودّإ كبائر مى بل حرام، للقبور النساء زياره  ٠٠٠٠

قاصدةبيتها مى قئئج أف وأما و5للأءو، ثففح أف بأس فلا المرأة؛المنية مرت إذا 
١٤٦حرام فهان.ا ااممة 



صضام1ينيصاسمماسبجءت؛ل ٦٨٠

٤٩إليها..................................الصم وحب ثصتن ثئ ابمع أنكى إذا 
٩٤ ١ .١ ١ ١ ّ.١ ّ .. ؤ...١ ؤ. ء .... ٠ بدليل....٠ إلا النساء حى ل بش الئ-يماو{ حى ي بش ما 

؛٥٩حزوبعفةرقيق يعصه أل النتىيعفبمهيعتى; 
؛٦١. ٠ ٠ ...٠ ٠ ؤ . ٠ ٠ ٠ الربح......٠ من ونصيبه ١^ أصل له المال هورب الذي المقارب 

محرملاجاحة وكلمىمحء لابممط، الواجب فإف واجن، لإمقاط منمحء كل 
,ُ.ُِ ُء
١٩١فان 

٠٢ ٠ ...١ ؟ ّ.............٠ ّ... . ّ....١ ّ ّ. ....... ملهابا بندها ما ارباط عل تول الفاء 

٢٠الثزم:مالثص  ٠
٠٢ ٥ المزصي ب؛ن ما هى الأوقاص 

٢٠٧ا-اثدعمىالض؛أنلهبتةأنهروالئإمىالعثملهسة.....ا......اهااؤ......... 
٠٢١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ..............٠ .٠ ١ ١ ّ ؤ ..... ؛ ّ ّ ؛ ّ ّ .. ؤ..٠ . ؤ؛ دزخا؛ أوعثروف ثاتان الحبرال: 

٢أخزاة..........................."١١ أي: أنماطا؛ الثي؛ عم أف معناْ: الشميص 
أوصافوحلطة أعيان، حلطة نوعان: اقلطة 

٢٣٤امح عاف مي انتزح: 
٤٢ ١ واحد..................ّ.ّب...بب........ا. مال كأما تكوف الأوصاف، حلطه أد 
دليلعن وتحمنر الصحيح، أوثعليلك، دليللئ، دل،كز أف فلا،٠ حلاف صار إذا 

٢٤٢؛.اكاش، وتعليل 
٢٤٤...ؤ...ؤؤ.ّاّ.ّ؟ّ؟ّا...................صاعابرئن ؤمقداره الحمل، هو الومحق 
٢٤٦الحراد..ا..ا....... فيها: فيقال الثم وأما فقط.، للزرؤع هو إثا المعروف الحماد 
٢٨٥به يوحد لا الاعتبار فاسد النص مقابلة ق القياس 



٦٨١ههرسامحواقد 

٢٨٨الدهب مى القطعة التقزة 

١٣٠ لالتكثّح................................. الإسال أعدم ما هي التجارة عروص 
٣٠٧دينارا عثرول الدهب ماب 

٣٠٧درهم ثثا القصة نماب 
٣٠٩رلحالتجانوخمئيتا'سم 

٣١٢ّ..٠ ؤ..........٠ ا>و................. بمطع لا التجارة و.روض الئبع تاذو 
٣١٤للأنل الغءُتاع 

الفؤشثقا الص الزكاة بمي: شيه؛ إل الشء إصاية باب من هذا القز: زكاة 
٣٢١...؛.........؛؛؛؛ؤ 

٣٣٦الخن 

٣٤٩جاتز.......................الئرط ويبل سببه وبني لأخ، جه مل الثي؛ تقديم 
يريل>الل.ي المكاذ ما ثم النار، عل يدة حن. محمي الإساف أف معناه: الوسم 

٣٦٦فيه سب أف 
٣٧٦النقل هو الخض: 

٣٩٧حها؛فيسلاش ام طو،
٤٠٧هوالقريب النسيب 

أحدهلو الثاق كان ؤإن للثاق حل بحق آحز إل ديعة م بحق، مالأ أحد مذ 
٤١٣ظ لم الأم بالست، 

٤١٦آواويت،لأصغئلإوكاةإلهم 
٤٢٥الفقم..............ؤ..... حاجه مدم الشر وحاجه الوقت، فضياله اجتمعن، إذا 



اسقضاهامنيصاسممأسبجينل ٦٨٢

بالكمهالسيئات وئصاهف فاصل، أومكان وماز ق والسيئات الحنان تصاعم، 
٤٢٦بالعدد هو ما 

٤٤٠العجز صدها الإطاقة 

٤٥٨............................ أيدا يوما ثادثتن عل الهلأئ الئهر يزيد أن يمكن لا 
٤٦٢....................  ١١للمجهول مبني  ٠٠ت قولنا من أحسن فاعله. يم لم ؤا ت قولما 

٤٧٤الحقلأبماسحجالإلأدا 

٤٩٥للحال ظرف >اإدو١١ 

٥٠٢•••••••••••••••••••••••الدماغ أم إل ووصل الرأس j الذي ايرح هم، الماموْةت 
٥ ٠٢الأف من كان هوما اثيوؤل 

١٥٢ إليه ينتب لا المامي فعل 
٥٢٤والأيل المهار الأبيضوالاردهما الحيل 
٥٢٨امحل صده العلم 
٥٢٨النسيان صده الدكر 

٥٢٨الإرادة أوعدم الإكراه صده الإرادة 
٥٤٥............................الشرعيةالأمور ل واردة غر فهي الدهنتة المروض 

٥٤٨............ الحق عل ؤإقامتهم الناس وهوتربية العلم وراء ثيء به يقصد العلم 

٥٥١العجز مع واجب لا 
٥٥١يه ثنيغ كانت إذا المرورة ْع محرم لا 

٥٥٤والنون الألف، فيه ويد مما رمضان 

٥٥٩التهلؤع قبل الواحس، الإنسان يقدم أن الحكمة س



٦٨٢؛هرسالخواىو 

.ء.؛،  ٥٧٧يوعه إل الثيء إصاقة باب من التطؤع صوم 

٥٧٧. . ولوواجبه  ApliaJlفعل وأصله الئلمإ•، عند اصطلاحا الفريضة سوى ما اشلؤع 
٥٧٨........................................ الأءاJاء عن به يستر ما الجم مم ا-إقنة 

٥٨٣.بب..لأ...........ّ .... الصفة إل الوصوف إصافة باب من هذا البيض ايام صيام 

٥٨٤الخميس يوم من اوكد الاثنتن يوم 

مافيها يقدر لأنه المد.ر؛ ليلة وسميت يدرها، وعلو لنزقها المدر ليله سميت 
٦٠٧الثنه تللث، ق يكون 

٦١٢الوجه هوصباء الباج 
٦١٢مهلة واضحة أي! ت سمحة 

٦١٤..ا... ...........ااعباده سيئات عن المتجاور وهو وجل، عر الله أمإء من العفو 
.ا.اّ.آاآللثيءااّّّ؟....ّ...ّّّّّّّا....اا.ا..االالتزام معناْت اللغة ق الاعتكاف 

٦٢٠رقيق ويعفه حز يعفه هوالذي اابعذست 

١٦٢ .............................. أنماياكانوا يوم لك أن:قول: الهاآة: 
٦٣٩هىالح؛افت النفاية 

٦٤٤الحوش الرلجة،يض؛ 

*n*



سقضاه1منيصالإئما'سبجضل٦٨٤

^٠٠^^٤١٧فهرس 

ا1هسة* nwايوضيع 

٥الخنائز كثاب 

مجائلأس...........بس......ب............ى....ى.ه

٦ذإ.ض يائه 
٧التوبة عل وحثئ ازيض رقغ انتخباب 

٧

■٨• ■ ■ إنب5 وأماهم سنانته، وأع^مهلم يه، أهله أويق ازيص يلل أذ ؤينشنب ت قفل 
٨ًمحكلأهلألأاهيزئ 

١١

١٢قإداماتأعمصعشه قفل: 
١٣كمهئفيناكاص 

٤١ مويه يتتس حص يه اسظر موته سكل، إذ 
١٦الدنن الإّراعفيقضاء 
٠:\هئذ\ي 

٠بدلك إليه أذصى مذ بثنيه الناس أول 
١•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • جلاب بلا روجها عنل للمرأة خور 
١٢>^ ادم غنل 

٣سل:زلأ:ئملاةانجبي 



٦٨٥،هورساإوتىوءإت 

٢٥رجاي بتذ ائرأْ أد ينا؛، ص وجل مات إف 

٢٧طهازه انه أن اكفليس الميت يل بتغالراد 
أساط تكوذ أ0 نضي محوت 

بإظهارباس ملأ بذبل-،، مئهوزا والدين، الثق ق علته منموصا الميت كاف إذ 
٢٨الثزقئة 

٢٩■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■■■ووفتيه ترنه يتذ ما ثينر ينييله، عئد اثن، وبجرد مقل؛ 
٣٠أساءت ثلاثه فيه زالمزص ت يفل 

٣٠الثة 

٣٠بالتئسيل ال؛ل"ن يعميم 
٣٠النجاسة مى يهلهثره 

٣١أشياءت ثنايثه فه نيس 
٣١ا-ظوس به يلع لا حكا اثث، مح، 
٣٢تنا دينجب4 خزيه يل■؛ عل يلم 

٣٢

٣٣ا1اء نع سدر ناله 
٣٤\ذثذن' ,عبويع 

٣٤نإووجأ4\لأض 
٣٤أ0صيخ\ 

٣٧كامورا الأجثت؛ العسلي ؛بملِفي 



^قضاه1يهمه4اسمماصبجءن؛ل ٦٨٦

3٣٨فل:زمةأمحمخق 
٣٨اءئ من أقفل الغنل ِفي اتارئ الاءُ 

٣٩شاربه زيص الميت، أظثاو مليم وستنتإ 3صلت 
١٤ ءئمصززءمس.د......ببس....... يقو: 

٤٢يعثل لا أقهر أويتة يوف له مذ 
ؤال1هياوإذايفز: 

٤٥•.•...•......••.•••••عليه وصلا عئل حثايه، طالث أو أكل، أو رمق، وبه خمل إل 
٤٧^^ ٤١١كمتيل مهن ممتلئ سلاحة عثه عاد مذ 

٤٨يم...والمحرق، مطعةيه، حيف أو الماء لعدم عسلة يعذر ومذ قهز: 
^ذمقاألشز........................................بم؛

٥٠اهثن ثاب 

٥١....................خميعه..............يسر ثوب الكمن ق يكفي ما واثل مقل' 
٥٥لأثزاذامحثئملألإ٦ثزف 

٥٦ثإفكمذِفيمميصنمئزرؤلمائةجار..................................... مننت 
٥٧حم1ةأثزف وص^j مفن: 
٥٨حشيش...رجلته عق وئرك رأسة، عش حمعه، بمر لا ثوبا إلا يجد لز •'ؤ0 مضل 
٥٩••••••••••وخمل• اأعنل، إل بم. لم أكمايه، وهوق يثر ميء م-ه حرج مإف ت مضل 

٠٦ زأنة.......................... كم زلا ، ١٧٠ثوت لي ، f^ ،Lu^١ يضن: 
٦٠يل5آا حكم بهلمل منتده ماست، إل 

٦١^^؛^،١،^، 





^قضامششصالإئماسبجضل ٦٨٨

٩٦ففل:زَلأهمزديرلكنج 
٠١ ٠ الأمة بين الشطان محريش 

١٠٢؛ابخملاينازةزائس 
١٠٣نننوف اينازة م اتيُعِفي 

٠١ ٤ ا1ثيلأاقازة ي ^٠^١٤ ١^٤ 
١ ٠٤منة الحنانة زاتبيغ يصل؛ 

٨حلفها ؟كوذ أف ئاكتا كاف إف 
ثهينتحب ثن حناوة به ؤإل يثة[، عند يقنر ثن قجلن سمها وإذا ت لصا

٠الحناؤ التاء ايع تكزة 
ففو:نمحرامحومح

٢مصزعه الشهيدِق يدهن 

٣مكئوْ حاجة لعم عثرش اثتإJ حمل 
٣لآممعبماوJخنا محف؛ فيها التي المنة الدسِفي ينثحب 

٤خم؛ءالآثو.سس. 
٦ومحسينه................................ وئوميئه المر ثعؤيى وينتحب يهبموت 

٧الئةأنثألخدلئ 

٨زَلأثدهنِفياشرمح هفو: 
لكضنيللألوحاحة..........ا...ّ........بؤّ..؛ب.بببب.....خالئنة 

٩......... ١ إلته. الحاجة هويحتس؛ إيإ الثبت، يد.حل من عدد ق ووةسث، ولا يصل؛ 



٦٨٩ههوسااوهاوئاتا 

١٢٠تفيةانمسواثتحت 
١٢١فضو;ثلألإتثلإالئم 

١٢١مدوشز الأوض عن المم ؤئرئع ت محل 
١٢٢سطحه مذ أيصل وسئمه 

١٢٣ؤمحسنامحانم........................صو:محةالإاةمام، 
١٣٥تفيةافوو,زظه 

١٢٥المئء ^
٢١ ٦ ٠ ّ.....٠ ..١  ٠٠ءعمه...... حل.ث الل.كووةِفي الثاعات الودذِق قرر زلا مصل: 
اثن.لواذ.......اا.اا..ما؟امنية يدمذق لم منّلم من حامل ذمية ؤإذامائت ت محل 

١٢٨قأحزجنه..الثوايل عليه نطت حيائه، ووجهت، سحنك، وليثا حابل، امزأة تاب إذ 
١٢٨خنةزةليثق:طئئ إذ:أغاثئ 

١٢٩زأجل نبش قيمة له ما الم وهعِفي إذ 
U قاي اأتِفي همن ض أيد قي قفو:  :J  أخلإلا ينه، ^١ زأث
١٣٠الشام 
١٣٢الم:ةزاثكاءضاك، ;الم، 

^^ذظنهُممبؤلأسمؤؤؤ..ؤّّ.ءلألأّّّّ......آآا
ا-اثاهج..ؤؤ؛؛.....هههبّّ؛ماؤدقااقوس،ناض/ذني 

١٣٦......................الدكئ الزنحا، ١^، افنخط، حالات،: لهأزح المماب، 
١٣٩....... ٠٠ظ:تح4لأم:اءاثت،زجثتانهبمحشامص...........

٤١ ٠ منكروه لالناس الطعام الميت، أنل صسع 



^قضاهاششصاسممأسبجحتيل ٦٩٠

١٤٠القتور..........................................ز:ائة لئ-تاو لِينكث قفل: 
٤١ ١ القبور زيارة مقاصد 
١٤٢والإسلام الفزيىينالإ؛ءان ُّ

١٤٢ض/خإمح-تي«..ؤ...؛ببببب....اا..ا.ّّ شاة إذ  l!p))قوله:ي الانثناء ذلاله 
٤١ ٦ ّ...... ؟ ّ ّ. ّ ّ... ء..... . ء.؟ ؤ..... . حلعثنليه.؟ المثابر لحل لئى ؤننثحب قفل: 
دلكمعه علميه، واجتا دينا أوممى عنه، أويفدى ثت، إنمان دعا ؤوذ ئضل: 

١٤٧حلاف بلا 

١٤٨ممحها مد الوالدين بر 
١٥٠الزثاة محاب 

١٥١الركاة وجوب ومتن، 

١٥١الركاة وجوب جحد من 

١٥١بوجوحا الإقرار ْع الركاة من امنع من 
١٥٥ضمح؛ئالأشلأمخثزكامح 
١٥٥محمننىقاثوالإمم>كاة 

١٥٦إلا تجب ولا ت محفل 
؛٥٧ااوة الثزطاكابي:

؛٦٠اس تمام الثزطاكاJئ: 
١٦١المقارب ركاة 

ا ٦٣'التجارة عروض زكاة 

١٦٥اشر عل الديون ركاة 



٦٩١قهوسامتىوىت 

١٦٨العمد.................................جن من مثكها أجرة سنتن داره أجر من 
١٧٠الصداق ركاة 

١٧١زلكةاشلة 
١٧٢بِصذك انزأالإنسائ إذا 

١٧٣............................ الروج طلاؤ، مضه مل الصداق مى سمط ما حكم 
١٧٤صداقها من زوجها المرأْ أبرأت إذا 

١٧٥الغز ١^: الئزط 
١٧٦دين وعله نصانا ملك من 

٨١ ٠ ؛ ...٠ ؤ٠ ١ ١ ؤ ١ ؟ ٠ ّ.١ ّ. ........ .١ ١ ١ .٠ والجنون..٠ الصّز ناو ق الزكام وتجب محل؛ 
١٨٢الأم بأظ\0 ووِفي ولأينثة صل: 
١ ٨٧روايتان؛ الركام محو زل صل: 

١٨٩م،' خمثة ل الزكاة ويب صل: 
١٩٠والأهل حثي الو بن تولد ما ركاة 

١٩١اكايى:مو اقنط قفل: 
١٩٢لخول ا يقطع لم يجنه نصابا أبدل إن 
١٩٣بورؤا عتتا ؤيأ إذ 

١ ٩٣اثنانم، مى ماثثج حكم 
١٩٤بالتحال وكمل القناب، يوف ملك من 

١٩٤أوعمي. بإرث النقاد 
١٩٦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• الموروث حول عل حوله الوارث يش لا 
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٩٧•••••••• • وبع وأنمحلاِفي صمر، وأومحر،ِو الحرم، الثمِفي ثى أومحث ملك من 
٩٩••••••••••• ربح وحمتاو صمر، وحمئاِفي ١^٢، الإبوِفي مى جلوئ ملك، من 

٠امم الثزطاكاث; ٠
٠١ا>و بمياثنمِفيظا

ةمحمحزإس.......سا.س.اس••.•؛•
٤٠ الصديق بكر أي حديث فوائد 

ما٠والثلاثي. والمئه والعث-رين القه ؛_ ماحكم 

٠٩اشم عدم من يلزم فنا 
بنتفيها موجن، ■>نيها، مى ائواتاه أمكثت حمنا ب1عت قإدا يصل: 
٩•ءض 

٢٠معيته ض محا بق إلا نجد لم مذ 
١٠جمة.......... وؤإهغوأ مت ؤق لبون، بش-إ مها وثلامحذ تئا بلعت قإدا ت ممل 
١٢لبون......... بثايت، أوحمس حماق أربع القرصان، ائس ممن، بلئث، قإدا ت ممل 

١٤ثاقصة........... الأحرى أوكاثت، الأحرى، يوف المريفتمر إحدى وجدت إذ 
٤١ معيثمأ أو معدوممر، ١^^١ن كاذ إذ 

١٤بثنة..... مئها أعل قريمه أذ؛ئرج مله لعدمها مريقة عليه وجبت، ومن مصل؛ 
١٥ّ...... ُّ ...٠. ....٠ ١ ١ ّ اقال رب إل والدراهم والثستاه والصعود الزول ق الختْ 

٦١ ... .٠ ّ.....٠ Jجإران الأعل الثنض إل الص.عود له هز ٢ مريقا النصاب< كاذ إذ 
١٦ّ.. ؟ ؟ ّ  ٠٠.٠٠ تين منه أنزو أو سنتين منة آعق إلأُ يجد قلم مرض عليه وجث، مذ 



٦٩٣ههوساإوضوع1ت 

٢١٧الحاخة محي الراحب عن المنة إحراج لخكم 
٢١٧......................دزمحاذي ثاني م الأربع نكاو ننأزاثألَتجج 

٢١٧ف الدي ولا الواحث بجد لم نن 
٢١٩اجر ئ ;اب 

١٢ ٩ الامحى.ا.......ّ............ا.ؤب؛..........ّ.ّ. و ثلأثؤخد ممل: 
زالغزجضوالماد الإبل، زالإخائنزعمن ١^، والخوامزرغمن ممل: 
٢٢٠زاحد 

٢٢١الغثم ضيقة ثاب 
زافئبجظلث-قأم، ظ:ؤلأمحئمحامإلأمينمح، 

٢٢٢زمالن.يلئنأ ^١^;، 
٢٢١٠الئغائإلأأتوا نأثقئ نزكاثت 

"٢٢١

٢٢٤دلأ،نلأس،ثلأض........ؤؤ؛.؛؛لأ..........
الحابل،ليي الماحص، ولا ولدها، رق م الأل الصدقة يوحدِفي ولا ئضل: 

٢٢٠الفخل ومحا ام زلا 
٢٢٦ظ:زلأمئاسمِفيتيِسوكاة 

٢٢٨:اب.تمكمالخإطة 
٢٢٩أنواعاذلة 

الأوصاف...ءا..ّ.ّّؤ.....ؤّّ......ؤؤؤؤ.ؤ....هأآوممة الأعيان خلو بئن القرى 
٢١٠١ئ: ادنزوط وثءر/في محل: 
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٢٣١الثائ  Jojkjolالأول: الشرط 
٢٣٣.^........باسانينساؤلكةيكوف أف لأي أنث الثاق: الشرط 
٢٣٣نقاب و قيا أف التالث: الئزط 

٢٣٤ِفىتقن....ب....بس...........ب.س......بب. 
٢٣٥ا-مو....................................... حمح j ئلظ 1ل \مئ: 

٢٣٦ظ:ظ0ِلكل;ءاس^ 
٠.٢٣٧ ..٠ ّ.٠ .. ......٠ ء.٠. .. ا-قنو j ئثائا نضثئ ثاغ ضان، بنم كاف إذا محل: 
٢٣٨اهلطة نأ زم نادتا ثزطا الماضي زذكز صل: 
حصتهبمدر حليطه عن؛ رجع أحدِما مال مذ المرض الساعي أحد ^١ محل: 

٢٣٩مذاض 
١٢٣٩^١^^^١^١^، إذأخد 
٢٤٠اصُصكاكة.. ءامحن: 

٢٤١....ّ........ محهإالزكاة لبمقطا عمدا انمحلطان نوى إذا 
٢٤٣دام ١^ رثاة باب 

٢٤٣والثارت الزرؤع زكاة وجوب شروط 
٢٤٣الأول:أذ؟كو0ذاأزئتئا الترمل 

٢٤٤الئزطاكافي:أذبج0ص 
٢٤٥يدحر تما يكوذ أف الثالث،: الث.زءل. 
٢٤٧الأثح1ر ثرط عل الدليل 
٢٤٨الآثمئِفيأنضه......................... الثزط١^:ألبمقياُن،صد: 
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٢٦٨.بمُبمئنيزمح..س..•.ب
والنفررمحا الخراجِفي عئوْ، لإحن أرض ض والخراجِفي النفر ويبمثع يصل؛ 

٢٧٠...منهاالخايج عليهمِفي عثر ولأ النفرك، الأرض شراء الدمة لأم دضلإَومحر 
٢٧١صل:وفيالئتلم 

٢٧٣ذك\أ\ذ1ب ؛اب 
٢٧٣لأزكاةإلأِفيبم 

٢٧٤اصإإذامصاش.اب 
٢٧٤امحاد،بّ..ه.ّ.ّّّّّّ.؛ا..هّ.ه..ؤّؤ...... اكقةِفيإواو إل الدف ضم محم 
٢٧٧........... ٠ ء ؛ ؤ.٠ ّ ؤ ؤ. ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ. . ؤ..٠ ؤ. والقصة الدف إل الورقة النحوي ضم محم 

٢٧٨ففل:صيجام 
٢٧٩ثنه،ا مئشوئا ملك مذ 

٢٧٩شو:زَلأزكاةِفياصزمح 
٢٨٠محإإحراجال]كاةمنمحاي 

٢٨١كالأزاق............ وئا أوالقصة الدف من نصوعا ئ نلك زنن صل: 
٢٨٢والقصة المموغ٠نالأف أقام 

٢٨٧ففد:نلآهمق:محممنس 
تزكنوى أذ إلا كالئحح، قي اليز بمنع لا كنزا الخو انك1ز ءاِن قضز: 
٢٨٧..٠....لأ.....٠لأ١........لأ.ّؤؤؤ....ا....ا٠.........٠؛٠ء.............ها٠ه.٠٠له

٢٨٩الئوغ,امح...ّ..اّ...........ء؛.لألأ.........ّ.اّ.ّ ثبمجامحابِفي قضل: 



٦٩٧ءرسامضوئت 

٢٩١ايتدن ركاة باب 

٢٩١العين لزكاة الحول اعتبار 

٢٩٢مثريا جنس كل اثئامح—٠^ اعتبار 
٢٩٣حنمرزا:ثlنر..س......

إللإئصاته يجنيه لحور ولا جلهه، شر الأئإن معادن ئراب بح وقور لفوت 
٢٩٤الباع ■هل وركايه الربا، 

٢٩٦:ابلحكما]ئم 
٢٩٧اولكز فض1خاو 

كأعم، ^ ذَِلاك نيمق الحا٠يئ، ه U ثالئلكز: صل: 
٢٩٨وصلبهم وصورهم ملوكهم 

تأربعة أحوال من قلوالركار ولا مصل؛ 
٣٠ء1ئاا.......ائممل من ٥ مائعا الإسلام، علامه عأته ما إنه اسمل منمط ِفي وجد إذ  ٠

٠٣٠ ملحدكزا،ءهنِكثأم....... امحبياصوُطابمِم، صل:إذا 
٣٠١التجاؤة ركاة باب 

٠٣ ١ التجارة: زكاة وجوب ئروط 
٣٠١الثرطالأول:ظاذخانة 

١٣٠ التجارة عروض تعريف 

٠٣ ١ التجارة عروض زكاة حكم 

٣٠٢... ١٠.......التجازة يق ويجؤ؛ كالئزاء فعله العروض يملك اذ الئانL• الشرط- 
٣٠٦ينه........................ ١^، أش من سته ءإلغ أف الثاJث،: ١^ 
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٣٠٧الشارف لكْواو ه، الأجازة كانت إذا 
٣٠٨ا>و الثزطالئائ:

٣٠٨ثلثئ................................م نصابا، يلغ لا عزصا ]ذضة\وؤ انرى إن 
٣٠٩سن1كمحاوأزنم 

٠٣١ .. ..........١ .٠ ٠ ..........٠ ٠ ّ..٠ ٠ ّ ّ بعوض العزص يمللث، أف يشرط ولا يضل: 
٣١١الحول..........................هتف، لم بآحر للتجارة نصابا اقري إدا مصل; 

٣١٢.......ؤ؛؛.؛..اّ.................^بالأمان

٣١٢سباغالتذنةمحالأمحازة 
٣١٣الحول يحال سائمة للتجارة مأك، إدا يصل! 

٣١٤الآرض........اّّبب وررعت اشحل قارمزتا للأجازة أوحلا أرصّا سرى ا من 
٣١٤••••••••••••■••••••••••••••ووثح دإة مذ محها بإ ا"قنل عند الثبع وموم مضل؛ 

٣١٦التجارة عروض زكاة ندر 

وحصتهاثال زأس ركام المال زب معل المقاربة مال قل الحول ثم ؤإدا يصل! 
٣١٦التح مذ 

٣١٧الصارد_، حصة ركاة 

معا،يأحزجاها زكاته إحزاج للاحرِفي الثريكإن من واحل. كل أذف ؤإدا قفل: 
٣١٩صاحبه صيب ممحا واحي■ صبذكل 

مئةومتتثأزنغ الحول يخال، دنهم، بمس للتجارة شفنا اشرى ونن قفل: 
١٣٢٠ ّ . ٠٠ّ........... ١ ّ ١ ّ . ..٠ ....٠ ؟ درهم ببم، الئنجع ويآحذ.ْ مئة، أزح زكاه معلمته 
٣٢١الفطر صدمه ثاب 



٦٩٩مر،سالوضوئت( 

٣٢٣\لإطرءنامن لخكم)لكة 
٣٢٤إذاثكاممرساص 

٣٢٤ثلأتجئ؛لأبمق: محل: 
٤٣٢ صخ............ ولبمة العيد ين؛ ■بماله وثممة عزممته بمقل أذ الأول: الشرمحل 
٣٢الفطر...٥ منوتة الم زم_ ١^^، زفت اكاي: الئزط محل: 

٣٢٧أدائها...................... من بجكن ولم ئثآحر وئت ذ إلا بالعتي يعلم لولم 
٣٢٨عإرْ............................. ولا يصاب الغش لوجونتا يئرمحل ولا محل: 
٣٢٨اكلميرن...........من مونتئ تنزئئ من فطنة لزئئه مسه فطنة لزمته ومن ممل: 
٣٢٩••••••••••••••••••••••••••••ذطرْنيها ممر روجها اش الموسرة وعل محل؛ 

٣٣٠ظةضاغِطكلم............... 
٣٣٥ننئJنمالأننافالأص 

٣٣٦المنصوص عن يني•)، لم إدا أجناس مذ صاع إحراج حكم 
٣٣٧الفطر زكاة و الأقط إحراج محم 
٣٣٧■ثدمائ فيض 

٣٣٨ّ .. ّّ.١ ّ ّ ١ .١ ١ ١ ؤ ؤ.. ؤ ؤ .٠ ١ ١ ّ التنر إحزاج افه وحمه افب ع م بمد والأيصل ممل: 
٣٣٩ففل:زلأنجئالإ 

مثهمت، ورثه ١^•^، وهوتالرطل بالتراقي، وئلمثؤ أرطال حمته والصاغ محل: 
٣٤٠........................................ تشنلأزئأءلأّ 

٣٤١اليطر ركاة مصرف 
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٣٤١شراء ئ؛مإ أمام 
٣٤٤؟تأ-ون1ج\لتٍ' 

٣٤٤مح٢تيالاJايشمحث 
عندالوكيل وثوى الوكل، إل الدهع بمد وثوى الركاة، أداء وكلِفي إدا ممل• 
٣٤٥خار الأم، 

٣٤١................................^حمينا وحلطها متندده، ركوات عنده اجتمع من 
٣٤٧ن؛ضدَدةهاإلالإئم 

٣٤٨الإناميرا إذاأخدةا
٣٤٨زكاته فياأكزْعلذهع 

٣٤٨...............................اثناد، محاو ء الزكاة محوزنمجيو زلا يفل: 
٣٥١.........................ؤ ئزنبجانس اخاو تغإ ٣ الزكاة نقو إذا قفل: 

٣٥٢اؤلكة،مم ف<نئو 
٣٥٢^^•••••••••••••••••••••••••وجوبما بمد ثاهقر عص إل عجلها ولن ت مقل 
٣٥٣..؟......ا.اا..... النأره.....ا..ثنجيل محور لا انه الماضي وظاهّثكلأم ت يصل 

٣٥٥اب،سمالئد3أت 
٣٥٧إلزوجما زكاما ارأة دفع محكم 
٣٥٨.١١١.................الأثددات الث.عاةشض يبمف أف الإمام عل ونجب ت ممل 

يعئاؤإل إخزاحه، وهت، ق بعث، العثر لأحد يبتث الئاعى كال ؤإدا هصل! 
٠٣٦ المخرم اول ل بث عرْ لخبض 
٣٦٤.......ّ.ّّّّّّ؛.ا.ا..ّ.ّ........ :ب.ها ئزمالثاهم،مريقالذدةةj شنو: 



٧٠١ا1وضوئوا موس 

٣٦٦خ محازةيامح ناه لكف من 
٣٦٦اش4أوماسى............. الئدقة اصأولأو اخثاج إذا قفل: 

٣٦٧ئلأكة............................ خاف 1ن الزيق، ق ثتيءٌ ص من زف إذا 
٣٦٩ففشين^إياؤثاة....................................;اب 

٠٣٧ ...١..٠.٠.ر..٠٠.٠بينهم....١.....والتسوية بالزكاة الثانية الأصناف حكمثعميم 
٣٧٢ئبمأ1صهاغئاةمامم..بب..ؤ.. محل:^١تزقالإنام 

j ٣٧٢الزكاة..................... من وضرهم زالخداد زالكاب ص أجرة ذفع
٣٧٣فثنمشش1ةض 

والممزاءمسه، موثة إل باجته ياحن. وكلامحا صقا0، والثاكن والسناء محل: 
٣٧٣أشيخاخة 

٥٣٧ والفمبمئ الملأك؛ر( يعطى فيا 

٣٧٠ ١٩
٣٧٧أنهئاجإلثكوغاؤؤؤ......ا...ا..؛.؛.لأبب.....ؤ....ه، 

٣٧٩ص......... زئب ثثائرهي، j ايائوذ الئاذة نقم اأؤكه، اوايإ: محل: 
٣٨١اللمز: ام أق

٣٨١ضإمإمهم...........ا.بّؤؤؤؤؤ......ّ.ّ.. 
٣٨١الإنلأم صعتفةِفي صزبسهم اش: 

٣٨١ّ.ؤ.ة..........؛.؛ّ ؤ. ؤ. ؤ ؤ ؤ اكلمن.... ض زدثثوا محاظوا أطوا  ١٩٢الثاث: 
ُيْ  ٣٨١................................ لابجآالزكاةِس ^١ أغطوا ئن؛إذ\ الأيأ: 

٣٨٢الئقاب ا>قامز:
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٣٨٣ئكاب إل اشد ولكة يبع مح( 
٣٨٤الإناقِساؤلكة محإ

٣٨٧...................................... صزبان;وهّم مول، العاوالسادس• مقل• 
٣٨٧ممِلإٍنلأحذاتم الأول:ضزب 

٣٨٨ّ ....... ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ..٠ ّ ّ ّ ّ. .. مباح.......٠ ق مسه 1صلحة •كرم مى الثابيرت الصزب 
٣٩١الغرم إقاتةايعل ق

٣٩٢...................؟؟....••.••••٠٠منه وأحدها عريمه إل زكاته الرحل دع حكم 
٣٩٣الوفاء و>ؤأه/تؤبوض هزنا، فننامحصينبمئ،ومي 

٣٩٤

١٣٩٥^ م j : ٣١ممل: 
٣٩٦الإسلام حجة ثح لن الزكاة يغر حكم 
٣٩٧........... ٠٠............. ١١..........اممهسيل ق يالمجاهدين العلم طلبة إلحاق 
٣٩٨الزكاة س العلم لطلبة المحب ثراء لحكم 
٣٩٨ّ...ّ .. افكس—، عل وهوبمدر العلم لطلب، ثهمغ الذي العلم طالب، إ■ءهلا؛ حكم 

٣٩٩الزواج أراد لذ الزكاة دمع محكم 
٣٩٩.........ّّ...........■.-^' ١٢يه تدبع مما أكثر م-هم واحد إل يدلإ ولا مقل• 

٣٩٩ستان واحد اجثتعِفي إن 
٤٠* وأرثعةيأحن.ولأحدامنتقزا يصل: 

٤ ٠٢كتابته أداء ثني ثتي،ء اقكام، نع قصل إذا 



٧٠٢هرسالوضومات 

٠٢الغز نع يأ-حذوف أربعه 
 ^٠٢^٩٢^١

٠٤ثانةنلأمحزئلج>ثاةإمح 
٠٤الكافر الأزل: 

٠٤الطوك اكايى:
٠٤هاشم بنو الثالث: 

٠٥مواليهم الرابإت 
٠٥اأطال الأكاةك,دفع ض

ذ..:.....:
٠٨الثادش:تيظزئهمحمح 

 ^٠٨^٠١
١٠وافم.............................أيه عن اسقل الذي للولد الزكاة دفع حكم 

١٢............................. ؛ الدئن. قثاء ق وس إل زكاثئ الإuن دفع -محكم 
١٢والكمانة............. واشور الممزاء وصايا من القربى ذوى الفمرا؛ أحذ حكم 

٤١ .. ...٠ ٠ ٠ رزابمأن:...٠. شه ش:ا، عني:خ إل الندة ١^ زن ذمح نإذا ثقل: 
١٥حلامه..........................س ثم أهلها من يظنه من إل صدفته أعطى من 

الدمعقوو الد؛ى بأماويه بدأ أف انتحب رلكته إحراج الرجل رل د1دا مقل؛ 
١٧محي 
ما١لدين زكاة وعليه مات متمن 



اصضاه1همهمصالإئماصبجضل

٤١٨............................إثاهاأعطاة الذي الفقم من زلكتث الغي شراء محم 
٤٢٠الئطؤع صدئة ثاب 

٤٢١الئر صدقة ئفل ق
٤٢١الثر صدقة ثواني 

j ٤٢٣اوجم ذي عل الصدمة
٤٢٣الخدقةفيام كيفثنيي 

٤٢٥..٠٠؟؟........ّالألأااا.لأب.....اّا......الشر وحاجة الوقت فضيلة اجتمعت إذا 
٤٢٦الصدمة أجر ثقا-كفة 

ءتدقةءثإمحا؛ة....ّّّ...ؤ..........أآ؛ظ:ؤنذءذينلأقئوزأن:صيى 
٤٢٨ممةالإال هل الصدقة يم مي. حكم 

٤٢٩الإيثاو ؛ Jpمحالة واممه إذا 

٤٢٩ماله لأكل الصدمه أزاد فيض 
٤٣١اثام محاب 

٤٣١الصيام سريف 

٤٣٥الصيام وجوب ئروط 
٤٣٦الثهر.....ب....ا...........؟ أس،؛ صسيِق ؤ؛ أو محنون، أفاو^ أو كافر، أنلم إذا 

٤٤. الإطاة......ؤ...........................................اتيطاوائ:
٤٤١الإطعام كيمة 

.٤٤٣

٤٤٣^٠٠؛ ااثان أخدثا:



٧٠٥اإوتىوىو| اموس 

٤٤٣اكايى:مصثاكئ 
٤٤٣اوص اةوئ:

٤٤٦النهار حمع عليه أعيي من صام حكم 
٤٤٧الثهمملاثاخ وابإ:

٤٥١^ J_Lالراد 

٥٤ ١ الصوم•••••••••••••••"••••••••••"••••"•" زالمزصع رالخامل لومحمل 
٤٥١ننشامJأثاءاتيار 

٤٥٢الصوم.......من الولد عل أومحاق الصوم عليهإ ينس كان إذا والرضع الحامل 
٤٥٥الثهار ل أفطر ثم ثْلوعا صام فيمن 

٤٥٥ضاجان زمحا زوأارض التافئ، قدم إذا 
٤٥٧...٠ ء........٠ ء عتررمثاف............... بموم اف له ؟كن لم الفطر لة مذأبغ 

٤٥٨.....ا..........؛....؛ّ..ا.. زضال^رألج.لألإأمم: تزم نجي لألا قفل: 
٤٥٨ثنيافثلايئنيوما كنال • الأول 
٤ ٥٨الهلال رؤية الثاق: 

٤٥٩الهلال برؤية شهادته تقبل من دد عق 

٤٦٠الهلال برؤية المرأة مهاده ل

٤٦١الثّمس عن مماءّاو.ا المتر ثم إذا 
٤٦٢رمقاف.............لأ..........ّ.... مهر غثر ليحول اثى شهادة من لاند هل 

وفهقر، أو ؤنأ مابال مى الثلأئ؛را ليله ^١؛، ٠١١مطي د.ول محول أف إلسالئ: 
٤٦٢روايات: ثلاث 
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٤٦٢!خدائن:مح4القاأ 
٤٦٥اةط:َلأ:فوم 

٤٦٦ثضا،ئلأظنأش......ب...س.....ى.
٤٦٧الخنم...•..---.•..•••.م:هبمامحصا

٤٧٦والإحم1ع........ؤ....اا..ّّااب......ّّ.ر........ النص واجب وصومه تضلز•' 
٤٨٠الهلأُو نأى فيض 

٤٨٠لأةوزاكيبجءائةظَمح 
٤٨١.ّ.ّببب.....ّّ......لألأب...... الهلالأفووا ١٧٣اثز؛لأين:زنا ضام إذا 

ئافتبهثوا-ث؛ر، الثهوو معرقه يمكنه لا موضع أول؛ أسوا، لكف ومن دفاو،ت 
٤٨٢........................؛.ؤ؛.....ب.ؤ.... ءامحلإنه:ذوأ

٤ ٨٣النص................•مو>-_، إث، الثاف المجر طلؤع من؛ الصوم ورمت قفزت 
٤٨٣............ا.ا.ّّّ...........ّ.....؛؛؛...اضربج، القرف، 

٤٨٨الفمزصمحا؛عنانتدام طلغ إذا 
٤ ٨٨.....٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ والثزب الأكل عن الإمساك يلرمه هل رمقاذ ثبمار ؤ، جامع فيض؛ 

٤٨٩النم طلوع ل شاكا أم إذا 
٤٩١ج\عفي\ضمحا 

٤٩٢فيمنأمأزمببماو 
٢..... ّ.٠. ؛ ؛ ّ ّ ّ ّ ّ. .... ؛ ؛ ؛ ّ.....٠ ؤ. ؤ.. زام. قزم لكل ١^ نمئ زمحن قفل: 

٣الفزض ث إل المن نع مم لأ 
٤المرض صوم بذ اُقروغ ثوى فمن 
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٤٩٤بمي..................... أن ه نفحدثته لكن يوم صيام إنان ندر فيمن 
٤٩٠نحل:تطئزلمافيثِسامحاب 

٤٩٥•••••••••••••••••••••••••••••••••*• ... للصتام؟ ٥^١ دلك ولآلِفي ت فصل 
٤٩٦التْلوع صوم نية وفت ل

٤٩٨الكمارة يوجب وما الصوم يمسد ما ياب 
٠٥ ٠ ٠ • ّ ٠ دماغه أوإل كان، موصع أي من شيئا جوفه إل أوصل إن 
٠٥ ٢ كثاثم وحكمه الثعوط عنى مق 

٥٠٣موضل 

٥٠٤ونىُاكلارفيسدته.......ّ..ّّّّّّّ؛............ب.ب؛ّ 

٠٥ ٤ أساته تن ما الإنسان ابتي إذا 
٠٥ ٥ للصائم التخور استنشاق حكم 

٠٥ ٥ للمريض الربو بحاخ استخدام حئئم 

الهريق،وعتار الدنق، وعربلة ريقه، كايلاع منه التحرر يمكن لا وما يضل؛ 
٥٠٦يمطرْ لا حلمه، ثدحل والدبابة 

٥ ٠٧للصائم النخامة ابتلاع حكم 

عثرْريق أرتلع ابمه، يم ثمه من ييثة أحرج فنمن 
١٥ ١ ّ ؤ............. ؤ ؤ علته آ ثل دلأُ المزء درعه ومن أظن، عندا انقا؛ ومن مضل: 

٥ ١٢للصائم وحكمها لحجامة اق 

٥١٥كالحجائ بالأم المع هل 
٥١٧زممءا1امة مضل: 





٧٠٩الوضوء1ت موس 

٥ ٥٣رمقاف يضاء تأمحر حكم 
٥٥٦آحز...............................رمحاو مل مات حش المضاء ق فنط فيمن 

٥ ٥٧ؤ..... .... .٠ ٠. ٠ ؤ...٠ .. ٠ ؤ ١ . ؟٠ ّ ّ ..... رمخال قضاء عليه لن التطؤع؛الصوم حكم 
٥٥٩الحجة ذي عثر ي ومخان قضاء حكم 
٥٦١يكرم وما ينسحب ما باب 

٥ ٦٣للحمائم الثحور وامحر الفطر تعجيل اسماب 
٥٦٥ؤ.ب.ب....بببا..لأا........ّاّ.اّ.ا..اااّ.ؤّؤب...... رطب عل الإفطار استحباب 

٥٦٦لائائم ئكمالئواك 
٥٦٨ثهوثه تحرك لمن المله ومحكرْ ت قفل 
٠٥٧ للصائم الطعام دوق حكم 
٥٧١للشام الخلك ضغ حكم 
٥٧١للصائم الماء ل العوص حكم 
٥٧٢البصاJ ومحرم ت قفل 

٥٧٧المملؤع صوم باب 
٥٨١التطئع صيام أفضل ق

٥٨٨دالصلمام.........لأبلأ........ا....ب.؟لأ.لأب.ا.؟..... ^اُة ومحزهإمادمم قفل؛ 
٥٨٨بالصوم الثبت يوم حكمإمراد 

....٥٨٨.......................٠٠٠..............٠٠٠

٥٨٨بالصوم وجب إقراد جكم 
٥ ٩٣............... عائرراء صيام وبتن لمحمار العيد ايام صيام عن الم، ين اُبمع 
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٥ ٩٣الشك يوم صوم حكم 
٥٩٨ظ:ؤبجلمذن؛محصفزضأزبمع 

٥٩٩التشريق ايام صيام حكم 

٦٠٢..............عثه. ثقاء ولا منه، اووج محله ثطؤع صيام دحلِفي وس قفل• 
٤٦٠ .. ....١ ...١ منشحب.......................١ منه محالنّطئ مكئوها، الصوم كاو إذا 

٠٦ ٤ ّ. ر.٠..٠ ّ........... ّ ك\لئنم. زعترمحا والاغكاف الئلأة من الممو-ثاُت، ناي 
٦٠٦

٦١١الخدر ليلا لقيام مكان أمحل 
٦١٢اكاو.ر ليلا ومحت ق الاختلاف 

٦١٦الاعتكاف، محاب 

٦١٨والثناء ؤيصحمىالئجاJ محل؛ 
٦١٨روجها إدن بغم ا،لوأْ اعتكاف حكم 

٦٢٠ظ:ؤاأكاشإكا>والإنكاف، 
٦٢١فقل:ؤلأئإلأث 

٦٢٢صش>م.يميلأصهي 

٦٢٤لسمممامذتهامئ؛ّّ......؛.......ّ............. 
٦٢٧عيه.ّ......ببا....... ق الاعتكاف محور هل شه منجي. ق الاعتكاف نزثدز 
٦٣٠فيه.......................... ينكث أف ولزمه لص، رمنا بندؤ؛ عى محإذ محل؛ 

٦٣٠...ؤ....؛............ءّّّلأّ مامسزجامحئبابما



٧١١،،وساإوتىوءاو| 

٦٣٢ثهر اعتكاف تذر من القناع لزوم ق
٦٣٤..........ى....■

٦٣٨س.............. من أكؤ ض اشئاهِفي ء ميز دلك لِختج زإذَا يفز: 
٦٣٩

٦٤٠•••••••••••••• • عثه• ثثمح، لم جنارة حئور ولا مريض، محاذة تهمج ولا ينزت 
٠٦٤ المجد من تطوعا المعتكف خروج حكم 
١٦٤ ئلمةفعلة دلكثدره فغل ثرط ؤإذ 
٦٤٢أواتي،رالأزثه...............................إذ

٦٤٣٠..اا....٠.ّب.........ّ....ء..٠٠ؤؤؤؤ.اغتكادئ ثطو ثد منة ثة ج حزغ ؤإذ قفز: 
٦٤٣المسجد نطح إل المعتكف صعود حكم 

٦٤٤..٠..١١١١١.١.......؟.٠ب٠٠ب...ا1نّجد. مى حارجة منارة إل المحتكما خروج حكم 
٦٤٥لأالإيافلآئيلأبمشُ.ا.اؤ...........٠ببّّ.قضل:ثادا 

........ّّّ.ّّ٠..J٦٤٦.ءءء٠بؤؤؤ........٠٠٠.٠لإةلمح؛محما
٦٤٨زةث؛ماككفالنطة قفز: 
زلاثمْ، كالئنام ِثُ د لا U إلا ثزال زلا لإ ِكقكف نبز قفز: 

٦٥٣يكش4مح 
٦٥٤ولأُيعملصذنه المنجد، ق عنيط لا 

٦٥٤شفىإنا؛..ّ..؛.؛.................ا٠ّبّّ.٠..٠..
٦٥٥...٠....١١؟؟؟ّ؟..٠.......ا.؟..؟بّّ.٠٠للممعتكف.والسء والحجامة الفضي حكم 

قفز:
٦٥٥منه يي ما 















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

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

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

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

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

•Wدرع؛؛

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

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

العمرة.وحوب مسألة أعنى: حلاف. فيها 

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



حنبلاجمدjj الإمام ص ش الئاش على اسق 

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

نزاُْاقائ،لاأ.

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

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

ئزة•

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

أقوال•ثلاثة عل قيهإئه الثناء فيها اختلف والعمرة 

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

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

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

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



٩هو،امج 

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

ننثام.

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

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

محل

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

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

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

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

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



سقضاه1نييصاسمماستيضل

حلإمم؛بمَُلألأللأ،
َِِ..ُُُِِْث؛؛

متحمه.ومuءعه 

اضر.من عدوا أعظلم يهدا 
تأمنام ثلاة ثتمسم الئزوط وهدم 

ظ،لأصمنمزلأمحون؛
إن\%1واض.

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

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

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

لآلءمران:يا،[.

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

ا"الهمغ•
آ-الحئية.



١١^ SI،jL؛

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

فضو

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

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

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

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

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

.AjJuو



١٣ةت1بامج 

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

ومعاشه.أهله ص وعتبه ومثمه 

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

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

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

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

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

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

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

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





s_lulis ١٥

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

^و'ف\0\م'ذلإل

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

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

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

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

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

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

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

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



اسقضاه1همنيصالإداسبجص ١٦

محل

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

شديدةا١ا.

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

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

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

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

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

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

صحيح.وهذا ]٢[ 

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



١٧

نحل

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

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

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

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

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

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

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

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

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



سقضاه1نيهمصالإئماسبجضو ١٨

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

والثاج1لإ.لكلزاد للوجوب ثزطا ئإكائن بدوه، هعله 

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

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

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

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

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

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

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



ةت1سامج

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

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

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

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

عنه.

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

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

للوجوب.شرط أما فالصواب مآكه إل الوصول من 

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

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

كاءل.



حتيلاحمدبن الإمام ص ي ض ايمميق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحفارة؟حكم ما مائل• مال مإن 



٢١كت1بامج 

قفل

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

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

ءديئتنا١ا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لكلنفوب.

طئ؛لأضنالإجا:أفىيبمقلنمفى
ملها

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

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

برقت.ذمته 

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

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



٢٢

محل

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

ماجه.ابن رواه الحاجة؛، وئعرض الصالة، وئضل 

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

هظخثةإلهمتيكايامل١ا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٢٥ةت1و،امج 

؛.٧^١١زييا الإمحصبمائةمم ء1ثا

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

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

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

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

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

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

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

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

بالصلاةالغلام يؤمر متى باب الصلاة، كتاب داويت وأبو رآ/م\ما(، احد الإمام أحرجه )٢( 
العاصعمروبن بن اف ب حديث من ٤(، )٥٩ 
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ثعاثهيمزدكه واآست بعرمحه لكلوقوف فعيه عق الصسث مدو ٠-! أف الئاف• 
ئاو:هبمه حاُئ وزى d عنة؛ ١^ معلة قلث>ثى فعثة يئكنة لا زما فعأوث، 

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

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

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

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

كالوقوفح.ه بنميفعله ما الأول: 

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

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

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

)ا(اظر:باوائعاكائع)آ/؛آ؛(.
(.٢١٥)٢(الفروع)ْ/
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ثْثوى مما كاذ إذ الإ-مام، محئوزات بمذ ملة نا أف الئالث: 
وتهوهعمده يستوي مما كاذ ؤإذ حطا، الصسى عمد لأف فيه؛ فديه هلا ونهوه، 

رواسان؛محلها ول الفدية• يفيه وثحوه الصيغ• كجزاء 

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

سفيذلك،،زموهااا.

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

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

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

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

•للناس تعة فيه صار المول 

ونهوهوحطئه عمده ( juيفرق مما كاف إن الإحرام ق الصبي جناية الثالث،: [ ١ ل 
كجزاءثهمق لا مما كاذ إدا وأثا واللم،، الخيط، ين مثل قليه ^،٤ لا فانه وذكره 
الفدية.يلزمه فإثه الصيد 
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وعلتهقامده، ووت0يِفي ُ، \إإو0ةا ووحثت حجه. أنمي الصسثر وطئ ؤإف 
إذالإ.الثقاة 

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

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

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

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

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

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

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

أعم.وهي ررالفدية٠ • نتحة ق t ١ ت 
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ا.محلال ؤإلأ أيق!، الم_صاء أجزأ أومله، وموفها ِفي ي4لح وهوأف أجرأت، 
الوئلأف ماله؛ يهوِف الخصر ممة مدر التهمة مى يلزمه ما أف \إتئ.' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

؛•شبه؟علووابمماا^زمو 

وهوالصحح.®تلزم® سمحة! ق آ ١ ] 

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

فحج؛تحج لا محال،؛ ج أن استأذنه فإذا الإحرام، من بمنعه أن الأول؛ الصورة 
منعه.سده لأل صحح؛ غجر إحرامه فهنا 



٢١ Ss_I،jL؛

بمُحسظثةلكلإ،هفي:إذامحالإدالإ 
.............٠ التزامه. أذلِفي لأنه يه؛ الوماء مى منعه لمْيملك نيدْ بإدن كاف قإف 

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

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

منه.ومحلل النسك اطل يقول• 

محلله؟أو ممه أن ثق ولكن 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



rrعأسع 

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

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

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

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

قفل

أمور!دلأدة المرأْ حج ِق 
فالمحال: 

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

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

سمعانه تيهبممحا؛ عباس بن اش عبد بحديث، ف، المرلف ليت، ]٢[ 



سقضامنينيصالإئماستيضو ٢٤

٠محرمااُ ذي تغ |لأ امرأْ سافر لا رُ تقول•' يلب وسلم آله وعل عليه افه صل الني 
.٣٠٥مد؛ يدون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ةت1واا؛عع

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

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

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

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

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

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

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

[.٢٣٥]اكرة:أثله,ه 

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

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



سقضاه1همهمهعالإئمأسنيضل ٣٦

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

الحارم.
الشب،.من محرم فنمن الضابط هو هدا 

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

الزوجة.حواثي 

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

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

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

بالدخول٠إلا يست، فلا فروعها أما 

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

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



luLiS ^٢٧

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

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

محممث،م:يج/ضهمْ،صض
الغياأُ•

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

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

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

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

نججإ.لا اثه فالصحيح 



سقضاه1ممصالإئمأستيضو ٢٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

يموت.لا الذي اجآ عل ممدمت موت، 

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

قفل

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

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

محه•ينايع مد الذي القياس هدا من 

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

الحالق.

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

ا.تحمما أحذ مد 



اصضاه1منيصاسمماسبجءنبل

محل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قاعدا.

نالآنلم لأبم|نأدا؛ لأنن _؛ لإ ذم 
لا؛

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

الأم•عن منفرد منها 

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

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

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

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

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



S-klluUS ٤٣

محل

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

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

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

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

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

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

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

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

^لإلأوتيهق1مالإظؤلأإذن
منثتو,عيث الإذل أن جز ثه، 

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

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

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

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

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

حس_امابلح.

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

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

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

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



٤٥

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

■إو\وثنأ4كالئ1ؤ.

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

هوالأنل•

محل

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

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

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

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

الحج•بعد يموت ثم 

بالحجيوص إ إن أتم،• أطبأه ُرثإذ بقوله: ^٥١٥ المؤلف مراد خال كل فعل 
CP ، موته.يناحر ثم حياته ل يأدن أو موته بعد
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حجمن أصنف والندو !، ٤١١لأف يزصهنإ؛ وعيه فيه، الندو ينئي أف ولا 
عثرْ•ص لكلخح نبومديممحاعليه هلم الإنلأم، 

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

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

ثالما١ا.

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

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

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

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

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

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

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



٤٧ةت1بامج 

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

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

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

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

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

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

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

لنمه؟البدل حجة مال من ويستفيد بدل حجه غيره 

كاذإدا إلا نجوز فلا ؤإلأ بأس، فلا المال، أءهلاْ من وانق إدا نعم، فالحواب؛ 
اخلمن والأجرة النمقة عنه اصقلوا أنبمم بمعنى يمي• يعتل• الحملة هل•® خ يهابه 
عليه.يمنوا لن الحال هذ.ْ ق الحملة أهل لأف ^Ui،؛ بأس لا فهنا عمله، 
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منه؛ض ووقع بجا، واجب عذ بمع لمْ بجا هأحرم ائنان انثاه ؤإن 
الآحر'ا'.مى ته أول ذؤنن عا، وئوعة بمدن لأم 

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

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

بجايعدوويوعة  liلأيه نيه؛ إل اصزف عذأحدمحاوعذمسه، ؤإذأحرم 

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



ةتابارص)بمبامادت(

ا
* H *

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

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

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

عزق.ززاةأنوذائد.

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

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

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

تلم وم(، ١٥٢٤)رنم والعمرة، للمج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب الخاري• أخرجه )١، 
ةءنبمث؛نا.عباس ابن حديث، من (، ١١٨١رقم)والعمرة، الحج مواف—، باب الحج، كتاب 
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ا-احنة،الشام لأنل الني. ووثن عئ، أبياو ئئى ا-ئيية وذو 
وءيرِها.وذالسطيرث، ^^1، الحجاز! سإل كاف ما كل يثمل والشام 

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

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

الكبير.الميل يقول. وبعضهم الل. 

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

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

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

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

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

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





^ىضاه1ميهعالإئماسبذضو

البدل.من أحرم ثاء ؤإن 

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

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

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

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

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

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

لا؟أو العمرة ق مخه 

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

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



ةت1بالمع)وابا،وادت(

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

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

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

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

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

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

الوجوب؟سيل هل لا وئها ادثول 

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

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



اسقضاه1همنيصالإئماسبجص ٥٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)أ(أحرحهاللارظتي)آ/إإلإ(،واس)ه/آها(ا



٥٥ةتاوااأعء)وابائوادت( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



صايقضاهاهمنيصالإuمأصبجضل

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

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

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

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

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

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

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

أوأطرافها.]ّا[سواآمنوثطها 

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

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



ممسامح)باواا1واد|؛؛،(

نائمذمئه، وهذحارج هآهثوامذاصحاء« مش أذتئطفواإل ارإداأزذم 

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

وم\كهوومثذأ.

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

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

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

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

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

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

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



فضل

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

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

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

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

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

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

إلالإ.تحهادفكايوة.

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



ا1وادتا( uUاثمع) ةت1ب 

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

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

طرمكم«ر

يأخذ؟مأتحا ميقات تار0 وعل ميقات يمينه عل كاف فإدا 

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

ابمة؟

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

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

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

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

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



ص|ضاه1نينيهعاسممأستيءتبل

محل

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

سك.ُاُ.لتق هديت مماوت لعئز دبك مدكن 

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

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

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

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

يوماأربعين ديلث، ق وين، 

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

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

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

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



٦١الواله( باب ا اثعع مماب 

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

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

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

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

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

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

الدم.عليه فامص اليمان دون من 

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

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

والإكرام.

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



محولكلمحرمثىدونالإىمعرقه، ائئبالحجثئالحو ؤإفأحرم 
جثالآ>،لإكاوممحلكمم

ووالمات.

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

وجهان؛قمه أهعاثا، وقم لمْةمج ؤإذ 

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

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

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

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

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

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

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



٦٣ةت1و،امج)طباماصا( 

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

وجهان:دلك دكرِفي 

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

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

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

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

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

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

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

هوالراحح.



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٦٤

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

محل

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

الدم.وعليه نحزته أيه الصحح [ ١ ت 

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

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

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

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

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

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



الوايت(باب اسو) مماب 

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

الخجها١ا.ذي من وعشئ المنية، ودو 

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

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

ثلأثة\لأاتانوياكاِك،ؤ

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

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

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

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

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

(.٠٣٤ النوادروالزيادات)■؛/ انظر: )١( 



^قضاه1نيمهعالإئماسنيءت؛ل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٦٧ةتاوااسعرباو،اماشاتا( 

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

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

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

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

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

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

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

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

فمط.المرأة هذ.ه يعش: ثعدل،حجه،، 

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

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



سقضاصهمهمصالإئماسبجءت؛و

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

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

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

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

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

شوال؟شهر يدحل 

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

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

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

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

هتن.



هاساهمءرواو،ا1وادت(

ub الإحرام

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

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

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

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

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

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

الإحرام.عند يغتسلا أن والحائض اء للف

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



^قضاه1مهمصالإئماصنيحنيل

الأظمار؛ومليم وهطع والشعب الشعر يإرالة التتظيفح ؤينتنث 

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

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

قريب.الزمن فهدا للسارة 

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

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

التنظيف،.

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

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

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

اص،.لأنابيً،هلم:امبوا



٧١مماباث|^رباساماداتا( 

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

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

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

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

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

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

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

٢() ي ازنجرم

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

ئقممنبممحا.

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



سقضاهانينيه4الإئماسبجص ٧٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٧٢ا1وادتا( باب ر اسع هتاب 

نحل

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

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

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

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

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

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

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

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



^قضاه1نيهمصاسممأسبجينل ٧٤

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

قفل

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

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

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

منها.حرج إدا ان ؤيعلوالإئ

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

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

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

وامع.فه— واهمل 

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



 Luاسإر؛؛؛ub  )٧٥ائوايت

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

قفل

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

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

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

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

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

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

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

محرمهلأ.



^قضاصهمهمصالإئما'ستيءنبو

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

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

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

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

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

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

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



٧٧ةتاو،امج)باباماده( 

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

بالية.يه ينطق لا العبادات، من كعيره 

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

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

تفصيل:

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

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

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

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

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



حن،واصدjj الإمام افيالق4 الئاي هلي المميق  ٧٨

إحرامه.هوعند يشرط لم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ةت1ساسإ)واباإواس(

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

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

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

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

ااإنوك،علن؛لث،ىاش«راء.

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

وضرها.والأوهاف واهمع 

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

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



^قضاه1نينيصالإئمأستيضل

نحل

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

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

عله.مممق أ-حل• أف أمرتي 
ؤإلتجقألدلأنالمْيشُ

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

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

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

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

الديلأ:ُتشنحزأن:طلسإحراسإلأإذائقاوض 
النثك.إتمام من معه 



٨١ةت1واامج)دابالوادتا( 

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

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

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

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

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

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

الوافا١أ٠

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



AT سقضاه1هميه4الإئماستيضل

محل

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

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

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

عامه.ق نكه 

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

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

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

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

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

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



٨٣ةت1ساثمء)وابا،>اص( 

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

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

قزم.

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

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

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

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

ُاءنرةر محعالوما أن أصحابه 

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

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

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



^ضضاه1همهمصاسمماء|إاابجص ٨٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٨٥مم1واامجرواباأواداتا( 

اكولفُيف.تحعا.محنهدا

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

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

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

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

المئات.من بالعمرة إحرامه يكون أن الأول! 

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

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

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



اح|دبذحنبوالإمام ص ي اماي المميلض  ٨٦

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

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

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

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

محلوافها.

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

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

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

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

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



٨٧هت،بااثععرباو،ائواكءا 

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

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

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

تعليلا.ذكر ؤإنإ دليلا، يدكر ولر إقرائه، 

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

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

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

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

ويست،الحمرات ؤيرمي وبمزدلفه بعزفه ، يقفأن بد لا صار عليها الحج ألحل لما أما 
العمل.زيادة العمرة عل الحج بإدخال فامشاد بمنى 



^قضاهاهميه4اسممأسبجضل ٨٨

®إيإض.' ههائوْؤئ؟؛ُ الث<امول ؤإن مور، غثر يرق إنه مد هذا لكن 
هلالعمرة ادحال بعد طاف وهوإدا ا، ئوىااُ ما امرئ لئل ياء باليات، ٦^۶١^ 

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

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

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

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

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

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

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

غهبمتن.



٨٩ه1بامجربابالوادتا 

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

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

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

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

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

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

التحلل.لتعدر العمرة؛ طواف بعد 

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

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



سقضاه1نيمصالإئماسبجءاابل

محل

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

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

محمهالأ،دمحلأبجِضما?
ط«.داو:سلووةفقه.

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

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

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

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

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

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



كت1با}مورواباماس،(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.٢٦٠(،والغز)T/ ١٧١الهدايأ)ص:انظر: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



الواله(باب اسع) مماب 

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

واحدمهللما.

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

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

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

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

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

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

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



اصضاه1همنيصالإئماصبجض

محل

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

جابر.يديث 

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

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

ذك؛شلوُ افدي ةثاننuيى 

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

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

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

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

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



االواله باب اسج) ئتاب 

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

نحل

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

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

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

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

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

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

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

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



صقضاهاهمهمصالإئماسبجضو

حمثةIبثزوط إلا الدم بجب ولا 

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

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

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

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

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

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

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

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



؛ت1واامجروابامادت(

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

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

هسائلتق المحن، الفصل هدا ق [ ١ ] 

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

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

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

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

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

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

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



س؛قضاهاهمهمصالإئمأصبجءت؛و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دم.عليه فلس متمتعا ؟كن ب وإدا 



ممواامج)واباماص(

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

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

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

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

ميقاته.من بالحج 

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

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

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

عام-3، واحدة كل 

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



اسقضاه1ينيصالإئماسبجضو

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

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

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

^^بم،سيزلأتنأؤلأظعه.
نمثدارنا،أتجظيأخزمخلال

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

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

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

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

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

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



ةتاو،امج)واداا1وادت(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



بذحتيلiس الإمام هلياما|فيايص اسق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 Lu،؛S ر امجjb ، )١٠٣الوايت

قفل

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

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

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

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

وهوالصواب.القاصي 

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

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

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

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



اصضاه1نيهمصالإئماصبجينل

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

أخدتك1ؤكاةاا'.

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

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

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

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

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

العث.رأوقب1هؤ

يصدياأمنا ليس النفرهداأمراماش يحول ةد.موابعد المحابة وكون 

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



١٠٥الوايت(  uUاسإر هتاب 

قفل

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

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

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

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

الحج.ق لأنهلريمه م؛ 1^: 

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

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

^۶^٤"التحريق 

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



^قضاه1هميصالإئماسبجضل

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

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

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

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

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

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

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

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

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



الوايء( ubر اثعج ةت1وا 

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

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

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

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

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

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

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

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

وحل•

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

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



اسقضاهافينيصالإئماسبجض

عونة تقديث؛ لأنه ١^٥؛ إ-مام عو الصوم ولا ١^ مديأ محور ولا 
اثتامسااا'.عق ١^^٥ 3أث1همددلم نيه، 

اتي.قالتانزعتزأل نوى ؤ1ا للأية، زجعإلأهبه؛ ال11عهإدا نيصوم 
•علته مممى أئله،ا إل زخ إدا وشمه ا-لإ، ق ؤام ثلاة ينيصم هديا 1أنجد رريمن 

التمع؟هدي تأخر مألة ق الراجح هو ما قايلت مال فان 
وليسالمروضة، كالصلاة ذكر ْنى يدبحه لعير أحره من أن الصحح فالخواب! 

يديحأن عليه 

الحج؟صيامِفي من ولرينمقن هدي معه ليس الذي التممع محم ما ت مائل مال فإن 
 !sعثرة.وسما! ثلائا رجمر إدا يصومها ذالحوامء

المامة؛'؟يذم إل الحج الئمرِْفي رادلحلت س؛ الني مامعزمول دائلت مال فإن 
مقدمةالعمرةِق لأ0 عمرة؛ إل الحج نية تقلب أن بأس لا أيه معناه فالحواب؛ 

الوتيسما.الخجو،
نصاباسمللث، أثه يتومع الإنسان لوأن يعني! التحاب، عل الزكاة مديم [ ١ ] 

مديمهدا لأل تحرئه؛ لا فإثه الزكاة؛ فأ-محتج نصاب ، نمقإلا الأف سده وليس 
•نحرئه لا فإثه اليمإن عل اليمين كمارة لوقدم أيفا ومثله سسه، عل للثي؛ 

دونقزؤله عل للثؤرء مديم لأيه تجزئه؛ فإيه ل الخن فبل الزكاة فدم لو أما 
ثقديملأيه أيثبما؛ أجرأ اليمين بعد الحنث، عل اليمين كمارة لوفدم وكدللث، سبيه، 

الفقه.فواعد منفلومة ق هدا إل أثزنا ومحي مسته، بحد قزؤله عل للثيء 



ائوايت( ubاثمء) هاب 

حاوواجب صوم لأيه حاو؛ عزه أول بمكه حجه بغد صامها هإف 
ا.النافرا حق وتتا)رفي ثمديمه، ثجاو الصوم منه يصح من حق ِفي 

نجس،1وأ مطلي، به الأنر لأف الغة؛ صوم مذ مي؛ ل التتاح نجب ولا 
منىايام صام النحر يوم مل الثلاثه لم°يصم هإذ ومصال. كمصاء فيه التتاح 

التئرسأيام صوم لمْيرحصل وعايثة: عنن ابن الروابمتن؛ حدى إو 

فهداللمضأء يوحره ولا رمقاذ ق يصوم أن للمسافر تجوز كعا يعي• [ ١ ل 
الأصلإ،وقته ل صوم اف رمض ل المسافر صوم لأف نظر؛ فيه القياس أيصا لكن بجون، 

أهله،إل رجع إدا الأصل وقته لأف الأصئ؛ وفته غيرّ تقديمِو اثعة صوم وتقديم 
فاواللك،لأتجخاكياس.

الشثه،قياس يمي الولم، كلام ق كثيرا علينا يرد مما وأشباهه القياس وهذا 
فهوصعيم،.دلالة، ياس ولا علة قاس ليس لأيه الأمة؛ جداِفي ومحوصعيف، 

إذَاتجل:ظصالخئةفىلإازشم؟
عندالثنية أوجس، إنإ تعال اش أن أءلم~ —واش التهديم جواز ل العلة يقاوت 

^١رمفاف، ق الفطر ي له رحص ك،ا الفطر إل نجاج ئد السمر لأدهِفي الرجؤع؛ 
يبادر؛أن فالأصل ؤإلأ رحمة، أهاله إل الرجؤع إل تأحيرْ لأف حتج؛ فلا قدمه 
البائرة.يها فالأصل الأنة، ل واحة الكفارة لأل 

يم ممثت لموله: الحج؛ س أي؛ ه يخز ودا مالات العل،اء بعض أن عل 
فثروْحيث، اش بمراد مئا أعلم الصحابة ولكن الحج، س أي• ه تبمئم دسعءإدا تخأ 
أهله.إل رجع إدا رجنتم: إدا المعز بأن 



سقضاه1ينيصاسمماسبجضل ١١٠

و4ئو؛يمثذالتئريق• ^٥٢ ^عى اشمئ لش لايصوئها؛ والئاط؛ 
1إلوم0لإ{م.

ووايثان؛فته دم؟ ؤأحؤة يلرئه وهل 
كتأمحردم يلزنة 

اه1و•

نجب٣ مواته، المصاء نجب واحب، صوم لأنه دم؛ يلرمة لأ واكاييه؛ 
رمصال.كصوم كمارة، بمواته 

تيمةِمحلمْ:ؤئأااا.

ثلاثة:]ااإذنالأ/او 
دأثطكا.ثومه أنه ١^: 

والث\و:ِلأيس

لرمه.ؤإلأ يلرمه'ثيء، ل؛ لعير أحره لكف إن التفصل والثاك: 
بدم؟Jالزمونه فكيف الهدي، نجو لا لاثه صام؛ إنإ الرجل مائل؛ مول، قد ولكن 

الواجّت،الدم نجد ل؛ من إن ستاق: ما لهل يقال، أو ذمته، ايه الحواب: 
يوما،عثرين يصوم أن يلرمه التقدير هذا فعل أيام. عثرة صيام فعليه واجب لرك 

أحرهاؤإدا وقته، عن رمضال لوأحر ك،ا عايه ثيء فلا لعير أحرها إدا انه والصحح 
لغترعدرفهوآبم•



١١١كت1داامجربابا،>اد|تا( 

إلاعليه مليس ممة ص1اع مى لعدو الواجب الذي احر نإف 
الواجس،.اثذي كنائر ممحاوه 

ووايتازتعدومميه لعم احتْ نإل 

^^س:لأ:يثهvلأقاؤة؛كك.
ثيدم1لم ممئخ نن م1و: أنه عثاس انن عن تو$آ 1ا آم؛ هدي عثه والثاسه: 

لكلرئي•دم، بمأيس يوجب ثومت، ئتك تندي مابل إل 

نحل

صوملأيه إليه؛ الإئمماو لم°يلومه اقدي، مدوعل مم الصوم يحلِفي ومذ 
إلته؛الإُمماو وله الثتعه، كصوم عنة الإُتماو يلزمه ملم افدي، لعدم فيه مع 

لآهالأذو\ؤصأممو.
روايتان:مفيه الذي ميزعل حر فيه يُغ ملم الصوم عليه وجب ثإف 

فيه.الثارغ أسه عاثه، ١<؛^ ال2ثو؛ لأف ١>^^،؛ يلزمه لا إحدامحا؛ 
هثينهلموبيواتتو،كيل'ءل

الثيوا'ا.

الغالبق لكن الصوم، استمرار بعد الهدي إل الانتقال يلومه لا أنه الظاهر [ ١ ] 
الصومق شنع إذا فأما عني، واجد وهو حالا ذمته به يرأ لأنه الصيام؛ من له أيسر أنه 

ذلكبعد مالأ اش رزقه نم >فه، إل حج أن قل الثلاثة الأيام صام ثكون أن مثل 
قشنع لأنه أزينممل؛ يلزمه لا فإنه 



صضاه1همهمصاسمماسبجءتبل ١١٢

فضل

ن.بممح،عثن زابن ننئود انن عن يزوى لأنه ذم؛ الماون عو وتحب 
أحدرئه زلأثث الأئؤ، عئوم و ثدحو تمع، ننغ الغزال نلأ0 
ذ؛ك\كتي.ملزمة 

١،^ذم محم وحكمه الخرام، المنجد« حاصرى مذ لأ؟كول أذ ويشرط 
محاذكزناة'اا.

المح،مثل هدي عنه القاون أن العاتإء خمهور عنه الذي هو هذا [ ١ ] 
ممحالمغ بأن المتمغ عنالف لأئه هدي؛ عنه ليس ايه إل العلم أهل بعض وذهب 

لهتحصل ملم القارن وأما دللث،، عل فه سكزا اقذي نلزمه والحج العمرة ين بحل 
فمنيمل؛ ول! ^١■^^، اثئتنن ثخ م؛؛جلمالت افه لأن الأية هوظاهر وهذا هدا، 
وغاابي،ابتداثي طزفان ثا والغاية الغاية، عل ثدو )إل( وكلمة والحج، بالعمرة ممح 

القارنوأما وا-اج، الحمرة بن حل الذي المع يلرم إنا اقلي أن عل يدل وهذا 
الرجلهدا لأف حلل؛ قياسه ل يكون فأرجوألا المع عل قاسه من لكن يلرمه، فلا 
•عنه القرين أحد يقوط ذع 

يستدل(أن له هل القارن. عل الل.م اختعة؛ دم وجوب مالِق من ةائلت مال فان 
^^صاا*:مول:إنوبالألألةأنهلوكال١^٠ بقول 

منها؟أن؛همج بد لا السنة يصل كرجل محه بمجي أن . الحم، لز؛ ئا واجب غثي 

تلم وم(، ١٥ ٦٨)رنم بالحج، والإفراد والإقران التمح باب الحج، كتاب الخارتم،• حرجه أا 
قتؤهبمت•جابر حديث من (، ١٢١)٦ رقم الإحرام، وجوه بيان باب اي^، كتاب 



١١٢الوايت( باب اسع) ةت1س 

محل

أوحثياج، هوان هحثنغ )لعمزة الطواف هتل اكثقنه حاصت ؤإدا 
محوروَلأثئ عائشة، يدث قارئا؛ وصار العنزة، نع باُثج أحرم عبرها، دلك 

أوداالموايت، حشية مثع عذر، لثبر المنرة عل ا-لإ إيحال، 

تحل

الإنلأم•عنرة عذ الحل أم ئ اقري وعنن؛ الثارن عم؛ ونحزئ 
مكالراهذه أحوهات أغتزها نا الجمر لموو عبريان؛ لا ت وعنة 

الحجوحييت، إق لعمر؛ تجد بن الصبي ينول الأول،؛ والشمحتح عمزتالئ،اا 
هدئت،عم؛ ممالc واق5توبم(. يعني تبمإ، هاهللت، عل، مآكتوبم( والعمز0 

ٍايس...........
حصمحل، أن يمكن لا ولوثهلوعا الهدي ساق، إدا أيه الصح-؛ح فالخواب! 

محل.أن يمكن، لا اقدي وسا3، مفردا ولوكاف 

علالحج يدجل أن علته وجُبإ يرصه هدا كاف إدا الحال هده ؤ، إنه \محنى•' ١ ت 
الذيكاف إدا او4 هو الفصل، هدا مئر فالفائدْ هدا وعل الحج، يفوته لئلا العمرة؛ 

علالحج يدجل أن عليه نجب فإله هوقرصه وهذا الحج، فواتا مجثى بالعمرة أحرم 
ولوفاتهعمرته عل، بفي ثاء إن فإيه هرصه هطلا يكن، لر إدا أما قارئا، ومبمر العمرة 
مملى.لأنه الحإ؛ 



اصضامنييصالإئماسبجضل ١١٤

الحوأذثى مذ ظلمحْ نقه، مذ به الإحرام محزئ دأمحْ يغ الحج ولأذ 
فيهإ،الحتلف العمزمر إحدى إجراء عل قهوحجة عائثه حديث وأما أول، 

محاامحم؛ مذ أعترها ه لأم الأحم؛ الإجراءِفي عدم عل محه حجه ولا 
.^١٢ثلمْ;بمك دبك، ه ثا ِكوها 

بالستراطوافلئ، قال! ائغؤئمُ أن دلك ووجه صحيح، هدا ا ١ ] 
صحيحةالأول العمرة أن عل هدا فدل ٠، وءمتك،ا،ر لحجتك يثعك وا،لرؤة وبالصما 
اش،نقول ا فالت! لأعا لثنبها؛ تطنا صنتك«ُأ؛ ثكاف »هدْ قال: لكن وباقية، 

وأماالمممثة، العمرة بدلك ومرادها بحج. وأنصرف وعمرة بحجة الماس يتصرف 
مرادها.ليس فهدا قارنة -٦١ وصارت الحج ي يحلن، التي العمرة 

هدايممق كيف عمزتك،،، )؛ ١٤٠ررهده لعائثة: الني. يول مائل• يال فإن 
وعمرتك١١؟لحجتك ينعك وبالصما باكت ررطوافك ه؛ قوله نع 

عمزتكء؛مكان ارثي؛ ه•' النثي مول معش فليس بينها، ثنامص لا فالحواب: 
تتاأحزمت التي العمرة أن معناه ؤإنعا مكاما، فهذه دلك؛ قبل عمره لك ؟كن لر كأنه 
مكالررهد؛ قال؛ أوانه عمرة، عن ؟كفى —وهوالقران— حصل الدي هدا شيها، أولا 

مكاذهده فقال! بحج؟ وأرجع وعمرة بحج الناس يرجع قالت: هي لأما ءمزتاوئ،،ا؛ 
تامه.ثكون أن أردُت، التي عمرتلئا 

كتابداويت وأبو أاّاا(، رنم)ااآا/الإحرام، وحوم بيان باب الحج، كتاب لم! مأحرجه )١( 
تقؤهبميا-عائشة حديث من (، ١  ٨٩٧)رقم القارن، طواف باب الناسك، 

توملم (، ١٥٥٦)رقم اء، والنقالخائض مل كيف باب ا"ب، كتاب البخاري، أخرجه )٢، 
عائشةحديث محن )ااآآا/اأا(، رقم الإحرام، وجوه بيان باب الحج، كتاب 



١١٥ةتاباثعء)ب1واالواكتا( 

فضل

الصوت^ وأم امحث.ي لأف امحه؛ لننخرم نيس 
سصمملأفىككمم،إنس م زصفبجا:د 

مممق.٠ < ٤١١رمول يلبيه هذه أف عمر ١^، ووى ث،ل لكءا ثريك لأ وال1ك، لك 
و.

إذاباللكز س1و!، لأما \ص فهييثن ؤإقاْة إجابة )لحك(ض: ]١[ 
امحرار،أهللق وست من قس دعاءه، أجاب إدا الشخص ش ؤمن فيه، أقام 

سئلتفلو يعملها، ءلاعة كل ق رثه يلي والإنسان الغية، حقيقة لمصي وليس 
متللقنتا يقصد مثناه فهي ^_، للقلبية حصر فلا لله• إجابه دلث،ت يوصأث،؟ لم 

ايم محوه ثن ره ،؛ ٤١٠٧قوله ونفلره التكرار، 
المحرار.مهللق بل فمط، مرص الراد ليس لالااك;'آ-أ[، 

\ي:1\ش)م(ص)ملأشذك(^١يله:»وكاتيأولش« 
منوهدا الإخلاص، لتحقيق الثركة؛ أونفي الشريلث، دس لأف الإخلاص؛ نحقيق فيه 

ءإنالإخلاص ينفثن هوص يل أيصا، محقا ما فليس ^،، l.jt>Uالتضمن النفي 
لأنهأحنن؛ والكنر امحد(، )أن وئرزى: امحد(، )إن ثرزى: لالئ،«، واشمة الحاد 

لهلأن ض: له، الحمد بكون التليية لمدت امحد. أن لثالث، لوثلث،: إذ وأشم، أط 
والنعمةالحمد إن والعنى: أعم، فكون استئنافية، ا-إئملة صارت كنزت فإدا الحمد، 

سلكللكل،،ّواأولث،أولمكج.



صضاهانينيصالإئماسبجضل ١١٦

ؤالخشوم،ه١^؛ ها؛لآننيزاد:وكذا 
تدك،ناو زتثو;ك، وك ه: ؤزاذ وك. ، iglزثنعو:ا ئزص:ا وك، 
زضيأزوم تئدا طا، ظ ؤك ظ\ذوو: زالخم. ذ\و>0ع\بخ ؤك، 

ائ.فأولمبج

والنعمة!بالكإل، الحموي وصف الخمد! والملاكء< لك والنعمة الخئد ررإن 
والإنعام،المقل من له وما الكإل، صفات! من له ما ■ثل تجند عئؤهل وافه الفضل، 

للث،،هوله! العملِفي اسك5ماوث، )إن( لأف الوجهان؛ تحوز أوبالثصب يالصم )والئاك( 
ح:جك ابن قال، وقد 

ئنمحؤلأُتعدأو )إة( ضومت، اغل منطويالث، وجائزردع
محهلوفهثكون النصمب، فعل بالعنب، رالللث،( وتحوز بالضم روالملكؤ( مجوز 

للئ،.واللك، والتقدير! محدوف،، والخير مثدأ ئكون الرفع وعل )إل(، اسم عل 
للاحلاص.نأكيد ض شريلئ، ررولأ 

إيآم: مول وص اثالة، الأضالاِفي أخد ئدا ثنة. إبا المزلف،! وقول 
كتكبيرّة-تا إلا الإحرام يتعقد لا ركن إما JاJثا! قول وهناك بدم. تحز واجب 

؛.الإخرام٠٢
لكنكدللث،، تتا الصويت، وري مزكية، ئنة أما — أءاللم —وافه والأقرب 

الصوت.منهنزمع يهللك، فلنند النساء أما فمط، لالئجال 

)ا(الأكة)ص:مآآآ(.
X٤٥٢/٣(،والإضاف)٢٧٠/٣الض)انظر: )٢( 



١١٧ا الواله ممبامء)واب 

يلإنماِراتي،هعاار

نها،لكن محها، الشن^ وادة لخدم ١^ أراد -وافُأعالء- ث ]١[ 
دونالثيء جواز وص اثس، بنص وانثكزهأ أةئرها كنت التي السائل من وهذا 

زادوا،اسنمالوها أمبما والصح—اية الزيادة. تحوز يقول؛ ا،لولف ا فهنمثروعسه، 
القاع،وةهذه وترزنا ^٠١، \لثئول أن ْغ الزيادة هذه سشصث، لا دلك غ لكن 

وذكزهقاأ،ثااة.

ص-ؤةن بتجتم قرأ إدا فكان مرية الني.ِفي بعثه الدي الرجل نمة منهات 
نكنعايهُاُ، سكر ولر وتلم آله وعق عليه اممه صل الني دلك نشر ه، أمحي آثة 
للأمة؟دلك ثتٍع هل 

الخواب:لأ،لأمولهولأبم.

،له نأذيز لأمه صدته نحرافه تحعل أن اسسذانه ق عيادة بن تعد قصة ؤمتها 
موتما؟بعد أمه عن الإئان يتصدق أن للأمة شنع هل لكن 

ولوتكلمتنفتها ؛^، ٠١أر إن مال: الذي الريل أيما وكذك لا، الخواب 
ولكنلرينتعدللئ،للأمة.٠، ®يعم®' دال،ت عنها• أيأئمدق لتمدئك 

اشتوحيد إل أت ه الني دعاء ل جاء ما باب التوحيد، كتاب الخارىت أخرجه )١( 
رنم؟٠، أحني اثن نو قراءة فضل باب اهرين، المصلاة كتاب ت لم وم(، ٧١٠٧٥)رقم 

ءاسة^^بمها.حديث، من (، ٨١١٠)
من(، ١٠٧٥٦رقم)ه، صدقة بتال أو أرصي ةال،ت إذا باب الوصايا، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

د؛ءيبممح.هماس ابن حدبنا 
كتابلم؛ وم(، ١١٠٨٨)رقم البغتة، الفجآة موت باب الخنائز، كتاب الخاري؛ أحرجه )٠٦( 

ة؛.بمآا•عاسة حدبث، من (، ١ ٠ ٠ رقم)٤ إليه، الميتا عن الصدقة ثواب وصول باب الزكاة، 



^قضاه1نينيههاسمما'سيضل ١١٨

هيُ«اضِ زنوو زلزم يئوذ، الذي الثاز.^١ »زأثز خابز: ئال 

اممبذكر يه ؤاَ مرصع لأمه هبمدها؛ البن عل يصل أف وبمثب 
ُ.كالأدازا ه زنوله ذكئ فيه ذقآ ثعال، 

تث1ينالأاراألاشَالأه، ئأيمأو 

يزيدونأصحابه ؤيمع -ها يلثي الي الئلتية عل يزيد لا كال القلبية هذه أيقا 
الرسول؟قاله ما ؛ Jpمتصر أن أو زادوا كإ نزيد أن يثنع هل ولكن عليهم، يتكر وإ 

الأسوة.ئوالأصلِفي لإثول لأف شك؛ بلا الثاف الحواث 
ذكرفه يثنع الله ذكر فيه فرع ما كل فهل صحيح، غثر قياس هدا ا ١ ت 

الزنول؟

افه,بم فممول! الدح عند الرسول ذكر يكزْ المواصع ذبعص بل لا، الجواب،• 
مول!ولا اف. بنم مول! الوضوء عند الرسول عل تصل أن ويكزْ 
ولوقالأحر الثيء شابه إدا ومعناه! جدا، ضعيف الشته فقياس محمد. عل صل اللهم 

انهنظر فيه حديث ق وزد لكنه نثثر، فيه وهدا مطردا، قياما جعلوه واحدة صورة 
•^٠١٠الني عل، امحه يعد يصل، 

نظن.صحته لكنِق آ، لآ[هداأيصاوزدفيهحديثُ 

كانيتب.نال: صد صالقاممبن (، ٤٦والمهقي)م/ الدارممي)آ/A"؛؟(، )١(أخرجه 
العجمق واممراق (، ٧٩٧رنم  ٢٠٠٧)ا/السناوى— أارس_، ~-الني. ل الشافعي أخرجه )٢( 

خزبمةحديث من (، ٤٦)؛،/ واليهقي (، YV-A/Y)والدارقيي (، ١١٠٧٢ رنم  ٨٥)؛/ الير 
رً؛هبمنئاثابت، ابن 



١١٩ةت1وااسءرداواالوادت( 

ررثنضلاضه:صل:لأس:
وأصحابهو. ، ٧٥١رنوو ®مدم عباس• ابن ومول علتؤ■ مممق وحجا® عمرْ لبيك 
ثلإولبالحج«.ذم' 

ابوا-ئابتومحال أنس. -يدث بالعنزة؛بدأ ثط الماون ثر إدا أحمدت محال 

إنحجا• اللهم لبيك يمول• وأن إحرامه، يدكر أن يثحمث، امحه الصحيح [ ١ ] 
مارثا؛كاذ إن وحجا. عمره ^^ ٧١ل؛يلث، متمتعا، كاف إن عمرة. اللهم لب؛لث، مهمدا، كاف 

ع،جل•افه لثعائر إظهاوا 

ه•اه برسول التأمحى باب س هو ؤإنإ الرياء، باب س هدا وليس 
الت1وة؟عق أيصا نحن نزيد أن ن هل ماله: 

انالإنمحوي الرادة جنس أم الزنول دام U ونما: باشة نما إن الخواب: 
ؤإندلك، اسه ما أو ثزلث■، مثلا إما لنص معارصة فيه يكون لا أن بثزمحل ثاء ما 

والأولوهوأول، فهوأحسن عليه والصحابة ه الزمرل أم ما عق لاثنيي بأن نما 
؛لأممالأضارثلشةالئئولس.

ثأعني ا الخوار إل يقول•"ليلث، كال ايه صحيح ث• أحمد الإمام ووى محي لكن 
فهوؤلثب.أحياثا الكلمه هد0 زاد محإدا ه، السي 

محمدالتلبية، أزل j أم أيضا الى أثناء نمم، الحاخ يكر ثل قائل: محال فان 
هدا؟علينا استشكل 

خ؛ئيبمل.هريرة أ؛ى حديث من (، ١٣٤ )Y/ أحمد الإمام أحرجه )١( 



سقضاصينيصالإئماسبجضل ١٢٠

فنل

»أنبمجس: ان زاح؛ نكث البدا:ثبالةف1ذا نشئ 
مائمهبؤ وانتوت ناحلته ركب يل، صلأيؤ، من مغ حنن الإحرام افه. رتول 

أهأيَد«•
جتيلارأثاف محال؛ انه اللمئ. عن روي لما بثا؛ الصوت ريع ؤينثحب 

ينهيولا صحح. حديث بالإهلأو« أصواتم يرمئوا أذ أصحابي( آمر اؤ° هأْرزإ( 

ثإنيةي المستحب أن( ذكر الومؤ، أن وسمعتم داج، يدكرها فالخواب! 
مواصع.

أوئث؟قارنا كاف ثل:يكرإن، قائل: محال فإن 
أوتحجا. لثك أو: وحجا. عمره لثلث، ض'' وقت مقى كلما نعم، فالخواب: 

٠عمره لمل 

 [ ١ ] ١^Jjlj  ل ئثاك محن بأزبه، لاJ٠١^^الثثول أن أطخ ذ^
ارمقواأي؛ امس^كماار عل ارموا الناس ارآبما مالت بالدكر أصواتبمم الصحابة ري !ا 

تيعني صراحاؤ تتا ثمئخ كنا حابر: ققول< هذا وعل بذلك، اسدل( المؤلم( وليت( «تا، 
وكلفة.مشمة غثر من 

(،٢٩٩٢)رقم التكبير، ق الصوت( رفر عن يكره ما باب الخيال، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
من(، ٢٧٠)٤ رنم الموت، حفص استحباب باب والدياء، الذكر كتاب لم: وم

نخهقبمته،الأشعري موسى أي حدبنا 



١٢١مماو،اأعجرواباأواستا( 

^^ها؛محلإافالإئذه
لأيسثالإممثبجا؛ 

يمف، يصحى منلم مذ ررما ماو: انه اممه. زثوو عن يزوى زلأي 
ماجة.ابن زواه 1مه« ولديه ٌكإ لمال ذنوبه، عابش الشنزر!لا حرئغيب 

نبشأن ناد؛ا، مط أن نشزا، ه إذا هوئثاضع: و انبمايا نقأكد 
الئمال،وفيإثاواشالممن ا1كئوسنإذا ^طورناطا،وفيماثوزات 

لآمم1ل:ك1نواظوو
زمحألِقانتزتيهناحلته. نإدا لميراكبا، نإداعلاسنا،نإدا مطنائيا، نإدا 
الخج؛ررأهصل :٠ الم قاو ومحي ^٠؟؛؛^، ٥١١و؟5ثث الأصوات، ثزبع الناصع هده 

الدئاء.إتاله زالثإ: ص، نقع زال،خ: غرين. خديث نئن زاكج(( الج 
ام..................عي. مهمِفي1ام ز-محا 

الذيبالدكر حص تمهر لا الرأة ي*ني• حقيقه، المربون هم قفهامئ العلياء [ ]١ 
صوتهاالمرأة ثري اليوم؛ بالناء بالك محإ الفئة، من حوئا إليه؛ وثممزب ض به ثسو 
بلاالصحابة عهد الفئةِق من أشد الحاصر الومت ق الفئة أن نع الدكر، بغير حص 
شك.

الهنلعل عورة صوتها يكن لر ؤإن المرأة أن للنساء لي؛ أن لنا ينبغي وقدا 
إداإلا الكلام، محالات كل ِفي الصوت تحفض أن حقها ل ائثروع محن الراجح 

ثلث،لا فهدا النساء، سعلة ق أوموعغلة يخطبة ثقوم أن مثل نساء، إلا عندها يخن لر 
حائز.أثه 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجينل ١٢٢

رثايةلأما والزي1دة؛ باس ولا ثكزارها، الأثرِفي لعدم واحده؛ مث؛ التلبيه وقئزئ 
ذكر•

لأماوماّكه؛ الخرم مساحد وماير ؤمتى الحرام اثنجد يهتي التiJوينتحب 
عنروي 1ا وأمتنارْ؛ الحل مناحي إظهارثاي ينتحب ولا النثك، مواصبمع 

إداالتلبيه إثإ لجنون، ^١ إل مماو1 وا1دونه، يلى رجلا نجع انه عباس ابن 
َاا[ََ؛

•بررت 

وأماالمائي، اتر للمثكون إن،ا التلبية إن ^٥١^٥! ٠ الإملأمر شخ مال ]١[ 
بمال:حش القاعد والمازل دعوة، إحابه التلبية لأن وذللث، فلاثش؛ اص 

لصانه ونلم آله وعل عليه اممه صل الى عن يثبت لر إنه وفاوت للدعوة. مجيب إنه 
عنثنت، ئد لكن نإرْ، حال يلشي كال إنإ متى، أو مزدلفه أو بعرفه مقيم وهو 

إنهئال: العموم حدا أحد فض ٠، العهبةر حمرة رمى حض يلش يزل ل؛ الى.أيه 
اأولف.كلام هوءلاهر وهذا إقامته، حال وق تزه حال ق يلش 

 Mء أM

(.١٧٤،١٣٦/٢٦)١(انظر:مح٠وعاكاوى)
الحج،كتاب، ومسلم: ١(،  ٦٧٠رقم)و-م، عرفة ض النزول باب الج، كتاب البخاري؛ أحرحه )٢( 

العباس){.scfSين الفضل حديث، س (، ١٢٨١رقم)التلبية، الحاج إدامة اصتحباب باب 



١٢٣الإمام( سورات ةتاuامجرbب 

^^واساوراوالااالإمتم 
إM أ ت* 

محبم؟م
تالمرة:ب\*ا[.نخأه فهي نض وئش ثعال! اممب لموو ا-لمإغ؛ أحدهات 

لأئةلثهوة؛ المرج يوف محا اقاثزْ ومحرم ابئ• الألمن•' ءثاست ابى وقال 
م،ثةئ؛ائنهِنية؛لآ^زغ

المتاثزة.ياقته انتمت1ع، 

الإحرام؛ومحظورات اثع، وهو الخثئر من لأما المثالة؛ يالفناء ئكتب [ ١ ] 
الإحرام.ستبها التي المحظورات يارنيت سه إل الثيء إصافة ياب وهومن تمنوعاته، 

الدليل؟م نا ئائل: ئال إذا ضة. إما ئزله: ]٢[ 
الفمهاءعند معروف ثيء ومحوا والأستقراء، التتح هو دلك عل الدلل قلنا؛ 

الحظورات؟امحزو ئدا لماذا ئل: فان 

افُينملأ؛صم »ثلأة النئ فقال ذلك، يمثل ج\ءِت الثنة لأن تحا; 
يلم jaUناقان، ، ٢١أيأ: قذب نم ذلأص إي دلاظث اكات؛ 

ظلمؤق اف اان1اتهمملهم صإأئئهوثؤ1 ويال وق، وعدد فحصر ٠ ال،كاذدء،اار Jالخلم، 

حديثمن (، ١٠)٦ رنم الإزار، إسبال، تحريم غلظ يبان ياب الإبجان، كتاب مسلمت أحرجه ( ١١
ننحهتن.ذر أبي| 



^قضاه1همنيصالإئماسيءتبل ١٢٤

قفل

محورولا لعإوْ، ولا ليه يعقده أف للمحرم قور لا اذيح؛ عمد ١^^،■ 
ارلأيتمحت اللمي. أف عماف بن عقاف نوى ، 'محرمة؛ عل ولا بحرم، عمده 

ص.............ب.

الثنة،ق أصله جاء ئ فهدا حصر أيما وهذا الحدين، وذكر ٠ ..®ر ظله. إلا ظل لأ يوم 
^j-،؛هدا أن شلث، ولا العلم، العلم لتقريب دللث، ذكروا هءهإممه والعلكاء 

المحفلوراُت،.ق والثنة الكتاب أو0لب ابحث \زأيجءأ.' العلم لطالّ-ا ا فلنلو لأسا 
وسرهسبمائا،وماق اطه يعمة من فهدا اسيعاما، لاتستطع ورب،ا ممرة، أوقائا لأمصى 
للناس.ويسنونبا الأشياء هده يذكرون ثقات عاتإء يثر أن لعباده 

•عليه يترب تما يتم، لما وهوأعظمها ا-بمءإع أولها•' 
ولاحدادمورث- ولأ رمق ثلأ اثع نهره نم ؤنى قوله دللث، ودليل 

الأمةأعلم من وهو هبمتمحا، ءباسرأا ابن فثزه والرين، [، ١ لالقرة:يار ه لحج ال 
ا"بماع•بأنه ثر يالمم 

محزملأيه لشهوة؛ المزج دون فيإ اثاثرة أيصا محرم إما ت فقال، مقدماته أما 
فكذللث،كالصيام، لئهؤة الماثرة فحرم للوطء، محرم الإحرام" ~أ؛ا• لأيه للوط-ء؛ 

وهوأيناامتنتاع، بانهئئ دللث، وعلل إليها، النظز محل ولوي لشهوة الطر عله محزم 

ومسلم:(، ٦٢٩رثم)الصلاة، يتفلر المسجد ق حلس من باب الأذان، محاب الخاري: احرحه )١( 
خهنبمتن.هريرة أبى حديث، من (، ١٠٣١رقم)الصدقة، إخفاء قفل باب ارزكاة، كتاب 

١(.٥ ٢ )A/ شيبة أي وابن (، ٢٧٧)٦/ الرزاق عبد أخرجه )٢( 



١٢٥الإحرام( سلورات ، jbةت1وااسإ)

لكنمJةل١'.المحاخ نم؛ الق نحئ؛ الإخزام زلأف 
عنئا٢'.اثهذ ماد الممحي لأف دالث5احثاطو؛ ئم ؤإف 

0و}وا.'اض موو بدليل يلروجة، إمساك لأي بالرجعة؛ ولابأس 

كإمتاكهابركنحرم، ملم ولاإدغبما، ولائئود، محورشروئ ؤاي 

منقومها ما إل دؤسه استمتاعا كوما مع والماثرة مباثرة، من قومه ما إل دؤيعة 
اياع.

ثىاله وهو ءثؤأدةلأؤئ^إ الثر«ول عن دليل عندنا عريب، قياس ندا [ ١ ا- 
الامتنتاع،إل ئوصل أن ثمكن دؤيعة كل فجرم أوعءطبر*ُ، أويي المحرم يتكح أن 
منبه؟يكون أين وهومحرم هح إدا الإنسان إن ثم 

افذكر عن ؤينثغل النتل؛،، ثكميل عن بدلك يتلهى أهله، عند الخواب! 
الباب.ئد ملهيا ^؛؟5؛ 

امرأة.ا تخطسأن المحرم عل تخرم حرام، الخاء بكسر الخطبة وأيفا 
عنه.المنهئ اد فمهمة قاعدة هدْ ]٢[ 

يطلمق-لر من عل طلائها بعد الزوجة رد هي التي الرجعة قاس معناه؛ ]٣[ 
،٢٧١فدا يخةآممئِفي قاماته غالت، قبوإن من عم ف، ما خال كل ونل 

رمح؛هبمنن.ءث،ان حدث من (، ١٤٠٩رقم)الحرم، نكاح تحريم باب النكاح، كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 





١٢٧ةت1بامجربمبضراتالإمام( 

١^١'.^١٤ مأشه للإ-مام، مد ممد لاك قيأ؛ محي زلا 
ئاث'ههممحأ ُؤمحألآ د؛ئالت اممه لموو الشعر؛ مطع الثالث؛ 

يتنظفلأنه ^؛ ٠٥١شعر نمائر عليه ؤقنثا الرأس، حلق عل يص لالقرةتا"ها[ 
علهيئرم ولا كحلمه، وثممة ومملعة الشعر ومحص الرأس• حلى ماشة به، ويرثه 

^^^ُلأ:غئه/ثبملسم

شرازْلا الكريمة الأية ل كإ الصيد قل ١^ امأ ي، إ الصيد شراء ء ١ ١ 
ولأتملكه.

والأصلفدية، فيه يذكر لر لأثه معه؛ فنحن فد«لأاا نجبثالئريج "لا موله•وأما 
دلكوعثلوا الفدية الطي-بط وي المخيهل لبس ق أوجبوا أنم سيأتينا لكن الدمة، براءة 

أنص أبلع شابا كاف إن محيا لا له المحاح بعمد ان الإئرمه أن وأظن للرمه، بأنه 
امرأةعل المحاح له عقد الذي الشاب هدا ولذلك ورداء؛ إزار عليه وهو ثوبا يلبس 

١^^شدة ص الأرض عل وليس الهواء، عل بمشي أنه رى ر؛،ا يريها كاف 
ولوأنناالدمة، براءة الأصل لأف الفدية؛ محب لا أما ل معهم نحن حال، كل عل 

جثيا.هدا لكان به النص جاء ما إلا المحظورات حيع ق قدا طردنا 

والعكسس،ولأظبالأممالأج، 
اللفظبعموم انمرة قلنا؛ وقدا الأخص؛ عل بالأعم يستدل j*^؛،؛ صحيح، 

فيل:إدا لكن نظر، فيه هدا الأب، عل بالأحص يستدل لكن الم-،، بحموص لا 
فإنناؤأ ب أم فنمله وشروطه القياس أركان تن، هل ثنظر هدا عل هدا يقاس 

الرأس.هو نحلق لا الذي الشغر ص عليه فالمحوص مله لا 



صقضاه1يهمصالإئماستيضل ١٢٨

إوالتهقله عينيه، قعش حاحته ثم انرسل أو ثم عيه ق حرج ثإل 
صالإدا لكلص1د هدخ عز من ^١٥ يقع ثة ئكاو الشمآداْ، لأو عانه؛ فدثه ولا 
ء•

بالرأس؟يلحق هل والعانة والإبتل الرأسكالثاوب غثر أما 

لأسابIالقياس يصح لا  I(JL^قد الخراب! 
فرإن العلم: مِممابمإزاض،بلثال:ضأهل ولا: 

كونفربا إزالتها، يهللب، مما فإما الأحرى الشعور بخلاف إدقاؤْ يهللب مما الرأس 
دلكإل فيحتاج يذكروهومحرم ثم الثحورؤإزالتها، ُنه بحلق يتنظف أن نني مال 

صرورة•لتس كان bن 

بمحلللن لأئه وهوالتحلل؛ سك 0، يتعلق لأيه حرم؛ إنإ الرأس حلق أن ثانيا! 
بدونالإنسان يتحلل التحلل، ٩ يتعلق فلا الأحرى الشعور وأما أوئقمثر، بحلق إلا 
دونفمط الرأس حلق هو إنا المحرم أن إل ا الظاهرر أهل ذهب وفدا يزيلها؛ أن 

الشعور.س غرْ 

كحلقه؟الشعر قص هل يقال: أن بقل 
فهلْالحلق. إلا م لا نما: إذا وأنا كخلقه، قئه أن شك لا نتب، \يوب: 

يقمرفلا سلث، أيما الققصر لأن وذللث، الفلر؛ س حظ قا ليمن محضة ءلاهريه 
بمر،فلا عتره رأس حلق إن أما مته، محل أن قبل النئلث، -؛دا يأق ولا ان الإن

ويأثم•
؛Y(.n/Uالمحل))أ(انفلر: 



١٢٩ةتابامجرببسا>راتالإءوام( 

أوصدلع،ثزأسه، والقروح فته، لكلمنل الثعر، عز من الأدى كاف نإف 
هعلوَلأنث ، o^Jb!١ ١^—ديه؛ وعليه إزالته، مله معره لمحرم علته؛ الحر أو؛ندة 

مذبخلاف لجاعة، الص1د قتذ ثن كإ فدسه، ملزمته صروعتحه، بدمع الخرم 
أذاةالشما١ا.

الشعرإزالة بتحريم وقلنا شعر عينته ق لونزل يعني• صحيح• أيصا هدا [ ١ ل 
عليه؛كالمائل أذا0، لدمع دلك لأف يزيله؛ أن بأس فلا بعينيه ونزل الرأس غثر من 
قتله.ذ1اك بالمتل إلا يندئ ولر عليك صال إدا تحريمه وهومزكي الصيد أن كإ 

مامنه يقص أن مله نظره يغْلي كثثرا وكال الحاجب شعر نزل لو دبل-، ومثل 
الرأسل يكون أن مثل غثره أدى لدمع الشعر أزال إدا وأما ه، نفعن الأذى به يدمع 

الفدية.فعليه الممل ين.هب أن اجل س الرأس تحلق أن وأراد الشعر، 7آن>ا ممليسظل 
هسويه يأسه؛• نن أدى أويرء ممءببما بم ؤء-ن'؛اث تحال• اطه مال المران نص وهن>ا 

اللهرسول إل محمولا به جيء حيث دلك يمر ءجرْ بن كعب وحديث آ، ١ لالقره؛ا"ه 

والونخالمرض من وجهه عل يثاثر والقمل الخلية يوم وملمم آله وعل عنه اشُ صل 
هنالأن ويمدىُا؛، رأسه تحلق أن أنرْ ثم ماأرى®، بلث، بغ الوح أرى ®ما'كئت، 

قواعدق قاعدة )؟تء ُ رج-،ر ابذ أحد هنا ؤمن به، غ؛رْ أدى لدمع الشعر أتلمنا إنإ 
صمته.به أذاه لدي أتلفه ؤإن يقمنه، لر أذاه لدهع ميثا أتلف من الفمهت 

تلم وم(، ١٨١٦)رقم هلع، نمن، الفديت ق الإثلعام باب الحصر، كتاب البخاري! أحرجه ( ر١ 
كعبؤحديثا س (، ١٢٠١)رنم أذى، يه كان إذا للمحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب 

خ؛ؤيس.عجره ابن 
لابنرجب،)ص:آ'؟(.القواعد )٢( 



صضاهاضشصالإئماسبجض ١٢٠

جلخوآحر يضمنها، لا فقتلها، يالمتل إلا ثنيير ولر شاة ظه صالت، رجل مثال؛ 
والثانيةأذاها، ليقع أتلفها فالأول يضمن، وأكلها لغبمره وهي الشاة يبح إل واصطز 

-ها.أذاه لدئعر أي: غرها، أدى لدهعر 
الفدية؟عليه يب ثل رأسه بنص حلق نتن قائل؛ مال، فإن 

إؤلعامفعليه شعرة قلإ إن يقول؛ العلياء بعض خلافح؛ فيه هذا فالحوابإ: 
يعي؛مدم* شعرات، ثلامث، فير ؤإن مكيي، فإءلحام شعرى ممي ؤإن مسكين، 

أيام.ثلاثة أوصيام مساكين، متة أوإمحلمام دم، 
أيصا؛تقصيرا ولا حلما ليس شعرات، ثلاُث، قهفير لأ0 ضعيم،؛ القول، هذا ولكن 

ينحزئ شعرات، ثلاث، إن يقول؛ أن شحرايتج ثلايث، الفديةِل إن قال؛ نتن يلرم وقدا 
هذا.مثل ق الفدية ثلزمه لا وأنه دللثؤ، خلاف، الصحيح لكن التقصير. 

ييراجزءا إلا نحلق ول؛ الرأس، بمسنعب ل؛ ولكنه لحاجة حلقه إدا علينا بقل 
فدية؟عليه فهل المحاجم؛، محل نحلق أن مثل منه، 

فدية،فحليه واضحا ينا رأسه من جزءا حلق لأيه شيئا؛ عليه أن الالم_ج الحوامحبح؛ 
رأسه،ق احتجه؛ الني. لأف وهوالصحيح؛ علته. فديه لا ٠؛ الإسلأمر شيح وقال 

الفديةعلق واممه فدى، ايه يتمل ول؛ المحاحج؛، محل سيحلق ويالضرورة ، وهوهمرم 
تاومرة;آ'ه١[١عنموأ كله؛ الرأس بحنؤ، 

)ا(محموعاكاوى)ا-آ/آ-اا(.
كتابلر؛ وم (، ١٨٣٦رف؛)للمحرم، الحجامة باب الصياو، حزاء كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

جهنبمته.بحينة ابن ينا حل. من (، ١٢٠٣رل؛)للمحرم، الحجامة جواز باب الحج، 



١٣١الإحرام( سلورات بإب ةت1وااثعع) 

نحل

الشعر،أفجه بإوالته، ؤثرمه محي، جرء لأله تئرم؛ الأظمار ميم الرابع؛ 
مماأكؤ ئص  jjjالرذي، كاشمحر عيه يديه ولا إراثثه، قلمه ظمئ0 ائكنز ؤإن 

ظئربمص إلا مداواتنا يمكنه لا قرحة مداواة إل احتاج ؤإن فديته، يعلته ائكثز 
صا١ا.لأذى ئسا اوأس، كخالق اكد:أ، زه مثل، 

لحاجةبعضه كاف ؤإن الفدية، فعليه حميعه كا0 إن الرأس ثعر فحلق هذا وعل 
كالؤإن عايه، فديه ولا فهوحرام لخرحاجة بعضه كال ؤإل ظه، فديه ولا فهومباح، 

المسالة.هده ق الراجح هوالقول هدا إطلاقا، ثيء فيه ليس فهدا أوشعرتع، شعرة 
الأظفار.ثقلمم الزاع؛ ثا ١ ت 

لأترمحب،نما: كدك، كاف إن الحكم اتيِممانٍطبه فهل الزن. الدليل ملما: إن 
هذاكل إذ بدنالث،. ومخ ولا ثوبك وٌّخ ولاثغجل بمابون، ولاثغتسل مكمة، سارة 
دأكلولا ثرمه، هدا كن؛ لأن اروحت؛١^١٠؛ سثعمل ولا مكيفة، بحيمة ينزل ولا رمه، 

متق.فإ يرمه لأثه الدجاج؛ لحم 
علدليل عندنا ليس يعني؛ الرثه• هي العلة إن محال؛ من مول: حال كل عق 

أنعلمتم وهد [، ١ لاوقرة!ا"ه ه عنموأ)■*وحك موله: إلا البدن س مي؛ ^ ٥٥محريم 
قياسوقدا نتالث،؛ فهو اشحلل، به يتعلق الشعر أن هو دلك س الواصح الئعليل 

دليلهناك وليس الرأس، شعر عل الشعر بمة قاس ص أصعق، الشعر عل الظئر 
أبما.فيها الفدية وجوب عل ولا للمحرم، الأظفار ههلمر تحريم عل يدل، 



اصضاهايهمصاسممأسبجضل ١٣٢

^fومحمuنيزكنءيأزهم
ا؛............,..,...,......وا-ؤذل والثزاؤيل والميس لكلمميص منة، عفؤ 

أظفاره،بمص أن الحرم عل تجرم حرام، إنه بمولون• المقهاء جهور محال ما عل أكن 
والثلاثةمنكست؛ن، إطعام والاثنتن مسكتن، إطعام الفكر لكنل، الفدية، فعثه فعل فإدا 
أيام.ثلاثة أوصيام ماين ستة إطعام وب؛ن تينه تخيير دم هدا فالدم دلك ومع دم، 

ثيءولا الأذى، بمصه يتدؤع الدي النكيرفمط هدا بمص وآذاه ظمرْ انكنر فان 
أدى.لديع أتكه لأنه ظه، 

إلصاه،صمسأخلمحاج ^٧، 
أنهل مبني وهدا الفدية، عليه ولكن دلكا، إل للحاجة فجائز المرحة هذ«ه مداواة 

الفدية.فيه الظئر قص 

لكنيوجوبه، وعدم التحريم عدم عندي الراجح فديه• فلا القاق• المولط عل أما 
بالعا،احمِاما الإحرام محرمون الأف الناس الناس، ماون من حوما بدللث، أش لا 

الختوى•عل يريب ما إل ينظر والإنسان أكو، فيه تهاونوا حلال. فيه قيء هدا ولوقلنات 
يتجنبونالناس أن الك هنما غاية الأمر، هدا ق شططا لرثرئكب دمنا وما ثار، آس 

عليهم.ثيء لا لقلنات الأظفار قصوا أن بعد وسالوا ولوجازوا الأظفار، قص 
الئئة،ق ولا القرآن لاِفي ثرد لر العباره وهده ال1ح؛هل،ا ليس >رالخامست [ ١ ] 

لكنهاتعال—، اممه —رحمه النحص إبراهيتز التابعين مميه ~ةا ثكلم من أول، قيل! ؤإنإ 
الناسصار هدا الثقِق يه جاءُت، عثا العدول، أجل ومن الثثة، ق ولا القرآن لسست،تي 

ذللئ،،أسه وما المخروز الكمر عن ويتساءلون ائخروز، الخن.اء عن ساءلون الأن 



 Lu؛؛S ١٢٢الإحرام( سموات باب ر امع

مىالمحرم يلبس ما اش ومول يا هال! وجلا أن رْ.بمنق عمر ابن وزى لنأ 
\ع\دلجزلا ، ٣١زلا اضض، ر>لأ:قش ه: اض ننول ئال الناب؟ 

زصىالخم؛ن، هلثى م نجد لا أخد إلا الخفان، زلا اواص، زلا 
ئممقالزنز« زلا زوان تثة ^؛1 ١^٢، من ينز زلا :، ٣١من أني 

 "t'١١] .عليه 

ولومحيتلة، لينت، عندهم لأما خياطة؛ بدون الثرجة المنيلة لبس ل بأتا يرون ولا 
التعميم.مدا من أهوف وصار ممره، إشكالات عنا لزال التق يه جاءت بإ أحدنا أننا 

ددرْااعل للبدن عمل ما كل لبس علمته نجرم الخيط، ®لتص فيه—ول 
أمثلةصزب، ثم دلك،. أشتة وما والكلم كالراؤيل عضومن4اا هدر ارأو مثلا كالمميص 

عليهومل عليها، منصوص وهدم والخم٠اا. والسراويل والترش راكالمميص ^ ١٠٥
وهوالعإمة.واحد 

يلبسما اش، رسول يا هالت رجلا أن غ.بمثمحا عمر ابن رواْ ما ذكر ثم ء ١ ت 
فقالالحج إل عرج أن فبل اش.ُنة وهوِفي الني. عل ورد السؤال وهدا المحرم؟ 

ب''^مالضشىمح\لأضمحنلأمح،اين.: 
للئؤال؟نحالفة الخزان فهلِفي 

مثثا،الباقي صار نمينا فإدا ؤإتبات، ثقي وعدمه اللبس لأن وذللث، لا، الخوارّ-،ت 
اشلومومن ذللثه. يرى ظ ايز الش: صار كداؤ ولا كدا ولا كدا نم لا قيل: فإذا 

وتلمآله وعل عليه افه صل البي عدل فلهيا يلبه؛ لا ئ أكر المحرم يلبه ما أن 
مجابائح أ-ني، كتامح ت لم وم(، ٥٨• رنم)٣ الرانس، باب، اللباس، كتامح اJخاريت أحرجه )١( 

عمرابن حدبمإ س (، ١  ١٧٧رقم)أوعمرة، بحج للمحرم يباح 



اصضاهاهمفيصالإئماسبجءتبل ١٢٤

حننمن وهدا حائزا، يمع لا ما ؤيكون يلثس، لا الذي وهو حصره، يمكن ما إل 
الكلام.له واحتصز الكلم جائع أعطل وأنه ، الئمول يعليم 

والقميصالمزواحد، ولكن حمعا، )الممص(. عندي؛ القميص* ®لايلثس مال؛ 
وهوالمائم،ا ®ولا والثاق؛ القميص، هدا الأف، علينا التي ثيابنا والدنع الدنع، هو 

ؤيقطع،ق يلبس ما وص الثراؤيلاج،؛' ®ولا والثالث،؛ الرأس، عل يكور ما 
ولهاأكإم لها واسعة ثياب، وهي العناء؛ مال برنس، جع اواص* ®ولا كم رجل لكل 

مامحروق، الخمافاا راولأ عندهم، مشهورة النارية ويلثها بالرأس، يتصل غaلاء 
الرجل•عل وثحوْ ابلد من يلسرا 

اصأن«من أنمل الخمن مئيى ننلمي نجد لا أخدا ررإلأ قوله؛ 
الكحب،ن.س أمقل يقطعها ولكن ا-لمهن، يلبس أن السعلمتن تحد لا لمن فرحص 

معروف،طيب والزعفران؛ رعمران* مئة سيئا الثيامت، من يلثس ®ولأ موله؛ 
رائحةله ممرا، اليمن ق يسن، لحب أيصا والورس العناء مال ®ولأالورس'' 

تحليبا.ثويا لايلثس والمعنى؛ بالزعفران، فهومسميه طية، 

بالمثاليعم أحيائا ء الؤثول لكن أوورس*، رعمران ®مثه ^^؛ معنى هدا 
نله.كال ما به يلحق حتى 

هدهالخفاف،، المانس، الثراؤيل، العائم، القميمحى، أشياء؛ خمسة يلثس لا إدذ 
يلثسملأ وعلميه لدا؛نه، لا لعم® الورس ولا الزعفران مثه ما يلثس ولا لذاما، تلثس لا 

إزارا•ولا أوالورس الزعفران مثه رداء 





احمدبذمحوالإ*اام  ٥٥ي الك1ي ض المميق  ١٢٦

إلبعضة أوملصق بالإبر، محيط جلب، أو جرق مذ كاف ما هدا 
المتيطاأُ•مش ق لاك بمص؛ 

لكلثزاويل.لأنه محن؛ لمْ تامه؛ عل ثدمحا ذيل؛ن وجعلة الازار، ص ؤإف 
لك-ئفياالفديه ُه فتعثمغ الإ-مام، ق محرم لأنه باللبس؛ الفديه ويبما 

ش1ئا،.......لايعقدعثك عمنهاو: ١^؛ لأو عثه؛ عمدردائه ولامحورلة 

أكله؟^٠٢ ^١ الزغهمان« تثة U ررلايش قال: الخديث هائل: هال فان 
محئوْااءولأ ناقته: وقصته ١^^٠ ق قال الثنول لأن هالخواب: 

جنمه.مناهن. وعل اليت، كمن ل نجعل أُإيابا والحثوط: 
نصيوجد لا لأثه عليه؛ النصوص محنى ق لأنه يقول: أن هدا من محو [ ١ ] 

حرام.الخيط. يمول: 

النمر.الئروال ]٢[اهان: 
بجحلا أنه رى العليل القياس قدا م بناة الخيط بيس الفدية إمحاب ]٣[ 

فيهالخيهل ثس اض فإبجاب ؤإلأ _، هالإحماغ ذلك م الماء أجع إذا إلا 
هلزْتهالاحرام ل ممنوعا فعل هدا لأن لملمنا: ميس أن لوأزذنا القياس ولكن نظر، 

علوهي الفدية، بلزوم يفي نحن لكن ١^، قال مما وهوقريب كالخلمق، المدية 
عل1كم.ؤديث لا لهم: قيل لو لأيه ؤيتهاونوا؛ الثاس يتواش لللأ يعرفون؛ كعا الثخيثر 

هانالأ>قلالأاس؛



١٣٧الإحرام( س1ورات باب امج) هاب 

زلأمبجثضلكساال

طرمهيزو ولا خموحنل ولا بشوكة ئث ولا عليه، يروم أف له بجور ولا 
العورة،لنز إليه يهج لأئة إزاره؛ ينفد أف وله عئد0، منتي لط لأنه راية؛ إل 

ونطهيشد أف وثة عورة. لكونبما إ-مامها ِق اiخيط لبس للمرأة جاز ؤلدلك 
^محبمحلبمةفىما٢'•ولأينقدْ، بم1مةأوحبو،، 

عمررا'ابن عن روي وما الرداء يعقد أن تحوز أيه والصواب ظر، فيه هدا ؛1 ]١ 
لآ.ءتمح،الصحابة أسد من دمح.بمثن عمن وابن الاحتياط، نبيل عل فهو لأ؛هبمنمح 

عندإلا يفعله لا أن للإنسان ينبض للخلاف نظرا لكن جائز، الرداء عمد أن فالصواب 
الحاجة,

إداوهذا ١،^^،، إليه ذهب ما عل فتكرْ كالعهد، مول،: عمد بدون وسكه 
الحنجرةعند من النداء مشبك الناس بنص يفعله ما أما واحد، مثسلث، ل الشبك كاذ 
مثإولا الإنسان عمده إدا أما كالمميص، صار هدا لأف نظر؛ هدا جواز ففي العانة إل 

يتولهوالذ«ي يكون أن مثل عمدْ إل بجتاج الئاس بعض لأف بأس؛ فلا الحاجة عند 
دلك.أثب أوما أوالقهوة الشاي أوإحضار الطح 

لأنهأن:مقدم، له الإزار كون :ض: ظيه. دلل لا كله نأا أن شك لا ]٢[ 
يدحلولكن ولايعمده، أوحبل، بمحامة ونطه يئد أن وله العورة، لنز إليه بجتاج 

أوع،امةبحيل وتطلث، ثشل أن للث، ثمولط وقدا عليه؛ دليل لا هدا بنص يحصهِفا 
وأنوعمدْ.

(.٦٩٨)a/ ثب أن ابن أحرجه '( 



حنبلبن اص الإمام ص م الئاي ض المميق  ١٢٨

اشوومصهاتيبف؛س،ويدخل ثثمته، فيه الذي الهنتاذ يكل أذ وله 
بنسعيد رواه ممتك. عليك أؤثق عائشه كول عمده؛ لمْيث>ت قإل 

هجاولكلإواو.عمده إل الحاجة ثدعو مما هذا نلأ0 بمعنأ0، منصور 
احتاجلإن إليه• الحاجة لعدم عمده؛ قوز هلا فيه، ممه لا وما اشلمه هاما 

حلىهامته ثائر، هدا لأن علته؛ ثص ومحيى، معل ظهرو لو"ي اشلمة عمد إل 
اقملنمالثأسا'ا.

كمنه؛يدخل ولا كمه، عل يطزحه الحري؛ همال، وثحوْ، الماء هاما 
ساخJاشيص.

هثرمتةليه، العاذةتي عل الخيط ليل لإنة الفديه؛ علنه الماصىت وهاو 
ئ،ءيأذخلمفىمحلأا.

اق،لبس ثغلي؛ تجذ لإ محإذ للحي، اق؛ تنس الخرم عل وتئرم 
ص،زلأبماةه،هثاينءاس.

فإثهالثيء شد إل احتاج إن وأنه إطلاقا شيئا ومطه عل يشد لا اله عت3ث\ [ ١ ] 
بشدهدأس فلا دلك، إل الحاجة دعت فقد الممة فيه ما وأما الفدية، عليه ولكن يفعله، 

أشتهها.وما النثقة، فيه توصع الكمر مثل 
يلبهأكمام، له الزبون، يسمونه لباس يأق هديتا كاف الماء مثل انثLلحت ]٢[ 

مستهليل،ئأ للند ليس إنه إذ منه أهون الشلح أو العباءة لكن كمنه، ويدخل ان الإئ
ينبغيلا فائه المعتادة ائتثة عل يه إدا اله فالصحح هومعروف كيا ئنحة للميل• وإن،ا 
محرم.هنئة هيثته كون عن ؤنرج لأنه 



١٢٩الإحرام( سلورات باب ر امج ئتاب 

صمته،عل محه يوثدي أو يئكنه لأنث الممتص؛ ليس له يح لمْ الرداء عدم وش 
لنحما١'.الئزاؤيل؛ حلع الإرارلرمه وجد ومش ولايممه 

أفعباس ابن روى لما علتؤ؛ فديه ولا الئراول لبمؤ، ثلث إرارا، نجد لإ وض 
ملثسينمح، نجد لمْ وش القرايل، ملثن إرارا نجد لمْ ررش مادت ه اللب رئول 

نجدلر فإذا هدا وعل '، الثراديلا'رهلثن إرارا لمْنجد لأش موله؛ هو الخإر ؛ا ١ ت 
•مجلعه أن عله فيجب الإزار، وجد يم الراويل ولبس الإحرام عند الإزار 

وهلمشها، ولا اقن ثم القثن نجد ل؛ إدا أنه الأئُل الصحيح ]٢[ 
تنوحا.بالمهي الأمر فيكون هدا 

عزفه،ق القيد هدا يدكر لر وسلم اله وعل عله اف صل الّ؛أي، أن الثلمخ ووجه 
كانؤإذا المدية، ل مهم أكو >فة والأسِفي مجثج أن قل المدية ذكرِْفي ؤإنا 

الأمروسح الياد عل حمق اض أن عل هدا دو بالمطع يأمر ولر الأكثر نجالمح 
الأمةإل وسلم آله وعل عله الله صل الني للغه واجبا القطع فلوكال ؤإلأ بالمهلع، 

قأن كا يقطع لا ايه الراجح هو القول، وطا عزفه، يوم جع وهو الأكثر اينع ِق 
لبمتالإصاعه هذه لمنا: المطع وجوب ستر لو لكن لماليتها، أيماإصاعة المطع 

امتثالاللأم.جاءت لأتجا الوابع؛ إظءةِفي 

لم:وم(، ١٨٤١)رقم للمحرم، الخضن لبى باب الصد، حزاء كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عباسابن حديثا من ١(، )٨^١١ رنم عمرة، أو بحج للمحرم يباح ها باب الحج، كتاب 

Sxs-.J



^قضاه1همنيصاسممأسنيءاابل ١٤٠

نمبوثة.الثقة مى والزيادة ريائه، عمر ابن حديث، لأفل، أ؛ اءثدىل يعل محإل 
ُ.لiحمل الفدية؛ ئعليه النعل، وجود نع ممطوعا حما لبس ؤإل 

محممح؛لإتمُوشامحزل4زوُيشجم، 
كالأين.ش مأوثيشذوك،منني ١^،، أه اقطوع، 

وغلعالزنام، زم مد، d لأ:يزه أيد: قال 
النبم،:ضانياك.

لأوفيه؛ قوؤ زلا الميم، ;أيان ريفي كانا إذا تش الماضي: قال 
مذالنغل عدم عند لبمه ه البي آباخ زقي ا-محل، حمحم مذ أحس ح،كمهإ 

هتاأول.قطع، عم 
زاقدى،نزش؛لآلإنئاط١^!،، محكصابر 

•عله؛.......................... فديه لا انه والقياس الم، بمثدم مئروط الفدية 
فدية،فيها المحاح عمد عدا ما الإحرام محظورات، حح أن عل ناء هدا [ ١ ] 

الدليل.عليه دو ض،ا إلا بالمدية ائسلمين نلزم لا أن سغي الدي أن لما ستق وقد 
يبحم له الش لأف فهوحرام؛ الننل وجود مع مقهلوعا حما لبس إدا ]٢[ 

ثسامح،إلأمحدءدماشل.
ماق،له ليس الدي يمي. اكلؤع. الخم يلبس أن له إن النل،اء: بعض وهال 

صارنمر لما كالنعل لأثه مل؛ س أباحه الني. لأن قالوا؛ الكعب؛ن، ض وئونازل 
تحوز.لأ انه ا-لخديث، للمقل الأفزُس، ولكن كالنعل، 



١٤١الإحرام( سلورات  uUاثمء) ةت1وا 

صاواز، ئناق ثا نماتة مام زقي اوو، الإنمماوإو و النيزلكلندم لأة 
الفاويةااُ.ئموط ِفي 

زاومغزالمفاون ١^^، إلا ه، ايخيط تش ممها ١^، اوأة 
عنإحرامؤس اشاءو راش ه اش رسول سمع انه عمر ان ررى لما وشبهه؛ 

أحثشما بعد ولتيز اليرس،، مى والزعمزاف الورس مس وما والقايسر، 
حف((أؤ مميص، أن أونزاؤيل، أوحل، أوحز، معصمر، مذ اقاي،، ألزان من 

ززاةأمحوباضْاش

ولأفإ-ماماكئامح،؛؛ ولأتم ١>؟؛، ر>لأممأ، منة: ١^١^ زززى 
عثهانم؛ وجهها j المزأة 

لعدماللتس حاز للعدم اللبس حاز إدا اله فيه شاك لا المححح هو هدا [ ١ ] 
•تحريم ولا فديه عليه ولمئ الثنل، ل المر من تمكنه 

لأفوالممازان؛ النحاب إلا الناس من عليها تحزم لا المرأة صحح، هدا ]٢[ 
»لأوثم،«وئال: ، ٠١اكمازئناارا>لأواكن : Jliوتئم صلاهُظٍهويم ١^٠ 
الإحرام.بعد قا فهومباح الإحرام يل لما المباح اللباس س دبك عدا وُا 

ولمنتحديث أنه الناس بمتحن طته ثخهقا« j المرأة »>لأن؛تحزا؛ فنله: ]٣[ 
إياتحزمالمرأة أن وجههافانمتؤئ المرأةِفي إحمام العباؤة هد0 صحة تقدير عل ثم ^^،، 

وهوالقمازان.بالكمق المختص وكيلك وهوالنهاب، بالوجه المختص اللباس عليها 

(،١  ٨٣٨)رنم والحرمة، للمحرم الطيب من ينهى ما باب الصيد، جزاء كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
عمرابن حديثا من 



^قضامشنيهت4الإداسبيىحمبو ١٤٢

لمايلمره؛ م1 زأسها يوق من وجهها عل شدتن سرة، إل احتاجئ نإن 
بنا.........................الرجالهإويآ رركاف يالث؛ عائثة ووت 

هوإنعا عليها الحرام أن والصواب نظث، فميه دئطس4اا علميها ®يحرم موله• وأما 
إبداء—أي; إبداؤه الأفضل أن شاف، لا لكن حراما، فلمسن ثغهليته وأما المحاب، لبمى 

التئطة.علميها فيجب، منها قريبا الرحال( يْئ لر ما الوجه~ 

لاثلثنوم، الممعن، ثلمتس وأن الراؤيل، ثلثن وأن الحورمح،، ئلبس أن ولها 
فإداحراما، ليمن دللثخ موتم، وما اللباس، j( علميها الحرم هدا ولاثممكإ، الممازين 

:لامماهاةدل،اهأياتد.ء
اكمارينبغر اليدين ثغهلية أما ولا المم_ارين، ائءرمة ثلمسى لا إدذ 

الوجهيبمى أن الأفضل أن إلا يه بأس لا التماب بغر الوجه ثغهلية وكيلك، بأس، فلا 
الرجاو.حولها ص يمر لر ما مكثوئا 

جآفمئوِفي أم ٌثل يدها هل الرأة للبس أن يعن ثل قايز،• همال فإل 
القفاز؟

تدخلكينا لوكاف أما تحوز، لا فائه القماز مكل عل مصنوعا كاف إدا فالحواب) 
لأفثدالإسلبمأ.1زبه، لا اليدظلفلاهرأنه به 

لأ:طبمنهالماء أن ض: الغزض؛ لهزا ئعمولأ الكيس كاف ؤإذا قائل: مال فان 
يرثدينهاالتي العباءة بلبس اليد إحماء يعني• يتعدر، الحج ق لكن الصفة، هذ«ه عل 

الرجال(•أمام يظهر لا اليد حرجت لو حر الكيس هدا مجعلمن الأف 
به.باس لا لبنا وليس ثغطية، هدا أن الظاهر فالحواب: 





^قضاه1همهمصاسممأسبجءتبل ١٤٤

ؤه،يلصى شج عليه محتل أف ولا ا، تزل ولا بعصالإ يعصه أو محوو ولا 
زلاةزاء:ثمحة؛حهء، فه،لادزاة فهدزاءٌ،أن 

ال0س.و ذكزناة أا القيه؛ زفه ممو، 

'،١^١٢لأنحيه اة ءلأ:از؛ ئه، أزثضع:س ص، ظه م لإف 
أني)ركأق هائشه: بمزو ١^١^؛ من زتجيأ طجووإ-مسم؛ فه 

الد.وهموءزمُ؛•ونول رأس و اليب وبمس إل 

مع،لا لكي ا-قلمح؛ إل الوجه عل والغمناء الغشوة ود يجوز هل ت قائل مال، فان 
أشتهه؟وما المشنك، أواستعإل 

به.باس لا نعم، فالخواب؛ 

منلأف بالثز؛ يعصبه أن يجوز مالات من العبياء من فإن نزلغ، محل هدا آ ١ ] 
يجرم.فلا رأته غش إنه ت ل، يما لا بالستر عصبه 

قالت،فإدا الأجزاء، حميع ساول عنه المنهل أ0 المزلف قاله ما ودليل 
تغطوالا قيل؛ فإدا ممنوعة، كلها فيها حزء كل يشمل فائه الخبزه هذه يأكل لا مثلا• 

لكنيغثه، ألا الأحوط أن ثالث، ولا ثيء، بأي يغش فلا الرأس، حمح شمل رأته. 
رأسهيحصك، أن إل الضرورة دعت إدا يعني• بأس، فلا للكر إل الصرورة دعت إدا 

بأس«أذا.فلا أشبهها أوما أوثج يه كاف لوض 
معافنل أراد لواثه ولكن بأس، لا فائه العمش عله وصع إدا دللث، ومن t ٢ ت 

الخمل( iJUJbيريد دام ما إنه أويمال،؛ ممنؤع. إنه ويمول! الحظر حانب، يغلب فهل السر 
تعا؟والثزيكون بأس، فلا 



١٤٥الإحوام( سلورات باب امج) ؛تاب 

\بوثوو هإو الشما١ا، لثووعئتؤع وعل؛ بضْغ دلبيد«ْ مذ يذع ولا 
يمووثنى«زصيعم

عزف،ثن اوحمن وعد وتندا، محاذ، ال وجهه؛ تعو مذ ينج ولا 
وويدبذناتكووْ•

الظامئالأئل؛لقولالضالخواب;
لكنكتفي،، م اكراش أو ة كتفي م الثنلة أحمل أن أظح ى أن:مول: 

باليات،الأمأل إنعا مول: الرأس• عل فاحمل الشمس عن رأمى أغز أن أجب 
ناوي.امرئ لغل وإن،ا 

تممشلا أن أحل س وعنلأ صمثا شعره عل يفع أن بأس لا يعيي• ء ١ ت 
سمانعا والعتل الصمغ هدا يكون فوف دلك فعل إدا ايه العلوم ومن ؤنجت، 
يمنعكونه نع العإمة عل المنح أبيح وقدا يه؛ بأس لا لكنه للمسعر، الماء مبامرة 
أصللأف والقدم؛ والوجه اتد دون للرأس يالمبة دلك وحقفِفي الرأس، م؛اثرة 
المنح.إلا فيه لاتحب فيه، مانح الرأس ثْلهتر 

علميهممثح أن لها فهل بالجثاء رأنها المرأة ودت إدا يقول؛ دلك عل وباء 
الحناء؟ئزيل لابدأن أوثقول: الوصوء. عند 

الماء.مياثرة يمع جثاء فيه ولوكاذ علميه، ممثح أن بأس لا الأول، الحواب،: 
المرأةممنح أن يجوز قلمنا: هدا و؛ع بالجئاء، الملٍيد مع الؤل-ف، مائل• مال فإن 

الإمارة،كتاب لم؛ وم(، رنم)١ الوحي، بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب الخارىت أحرحه )١( 
رْ؛أإفيسدؤالخطاب بن عمر حدسث، رفم)ماهها(،من ؛اان؛ةاا، الأء،ال، ااإن،ا نوله باب 



صضاه1نينيهعالإئماسبجضل ١٤٦

الخرم:اثن ق ةثاس ١^٠ حديث لمظ بمص ق لأف منه؛ يذع وعنه: 
ؤخههثلأبم«عشلاا.)١^^١ 

وواقازتبالجمل اللحرم ظيل وِفي 
لة.أحزمث 1ن أصح محال: عنز ١^ لأو به؛ ينفس أذ ثه بز إحاJامحا: 

ويلزمهثمطقته، أفته الرمحه، ئه يفصد ع وأنته نر وَلأوئ للشمس، ابزو أي: 
الفد:ه؛1اذمنا.

الحناءيٍن القرى ما والعنل، بالصنع يالتلبيد وأذف رأسها، قل كا0 إدا الحناء عل 
والصنع؟والعنل 

لعدمفرق المزلف أن والفلاهر والصح، والعتل الحناء j؛^ قرى لا فالحواب: 
الشعر،وسستا به فيمصد هذا أما فمط، الرأس يالوين به يقصد إنعأ الحناء وأن وروده، 

الرجل^١ ون يقال: لا لأثه به؛ بأس لا الحناء حص به بأس لا اده الصحيح لكن 
بأس.فلا حثاء رأسه عل جعل رجلا أن فلوفرصنا رأسه، غئر 

لأةبأز؛ فلا لوغطاه ولكن الوجه، لانمد أن الأحياط أن شق لا [ ١ ل 
ينحلاف ففيها ٠ وحهها'ُ ءولأ زيادْ: وأما رأسه®، نحئروا *ولا عليه: المممق اللفظ 

شالة.إما محال: يصححها لر ومن الوجه. تحرمثغهلية إنه محال: صححها فنن الرواة؛ 
ليسوجهه المحرم أننملية المده-، س المشهور هو وهدا الأكثر، عليه والعزة؛،ا 

اول•الليل المريةِفي الئبه عند سئا ولا الخلاف س الخروج لكن بحرام، 
ابنحديث من (، ١٢٠٦رنم)مات، إذا بالحرم يفعل ما باب الخج، كتاب مسالمت أحرحه )١( 

ءباسرنح.بمتي،ا.



١٤٧الإ-محرام( سلورات باب اسع) هتاب 

ضكَامحثوُأذ:م
حجهه اض وسوو< مع راحججت هالتات ا-لتصإن أم زون أا عود؛ عل يثومحت، 

زائزالاخن ه ١^؛، نايه خلام آخد زأخدمحا ^؛؛٠ ^١^ ٠١هزأت الزدأع، 
منيم•وواْ العمه® مْ زش حش او، مذ سرة ثوبه 

يلا لأم ذبك؛ زأمم زاشم بالخبمة بافش زلأ:از 
كظلاهاJزابمانا١ل

ءِقالمى لمول ؤتيابه؛ بدنه ِفى انتمالة علته يئرم الطيب، الثابع؛ 
Uض من ررلأييز ذرج. ء. قق •رولأتوثوثطث« انمرم: اثن 
اثئثء وس' الثاس• س لما الفدية؛ به وتجب أونغمنائ« ون-ت تثة 

المزعمر.عل ماتا ه؛ واشنمغ بالطسس،، 
بؤ؛تجممذ ولا به، ولابمثمط به، يكتحو ولا طنتا، يأم بجووأذ ولا 

سب.لأم 
صيا،ئنلمْ:غن

طعمهطهز ؤإل لونه. يؤذ رتكة المهصود لأف نوئه؛ ظهز ؤإل اكلة، جاز ييح له 
النائحة.عن سمك ؟كاد لا الطن؛إ لأن منة؛ اأع أخمد كلام هظاهئ 

ومباشرالثز، ثه يقصد ماشر ام! أقأريعة هدا عل يتقسم الئر إدن [ ١ ] 
يقصدومنفصل ان، للأنملازم ولكنه الثز، يه يقصد ومفصل الثز، يه يقصد لا 
أربعة!إدن فالأقسام ملازم، غثر لكنه الثر، ُه 

للرأس،ثغهلية هذا لأف حرام؛ ومدا السر، يه يفصد ماشزا كاذ ما الأول،؛ 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجضل ١٤٨

محاخماء فيه وس إدا بحتث وكاف رثيه، راملإ مطتا كاف ثوبا لبس ؤإل 
صفيقوب اأطئ_، محوي محرص ؤوذ هلا. ؤإلأ مطثب، لأنه الف_ديه؛ هعأيه رثئه، 
بدنه،تاب بثهإ الحائل كاف نإف عليه، ئاض بدئه ملأ وامحاثزْ، الثائحه يمع 

ومم،يلإعمئهوم.
والعمحّ،والكامور، كالسلث،، ث طيب منة أوسحي ه، يثين، ما كل والئب 

كدهندلك، من \حءه والأذهان والكمثج، والورد، والوزص، والرغمران، 
ؤنحؤها.والزص، والخثري، والثمتج، الورد، 

رأنه،،.ررلأنحئئوا النيه؛ قال، وقد 
مثلبه بأس لا فهدا الثر، محه يقصد لا للرأس- ملأصما ت مباشر-يعي الئاف؛ 

يقصدلا رأته نحى الن«ي لأل الحناء؛ أيصا دلك ومن ونحوه، الرأس عل ^٤ ٤١خمل 
أحرى.مصلحة به يقصد لكن نره، به 

والثمية،والسثارة بالمحمل كالاسطلأل ملازم لكنه ملاصق، غتر الثالث،؛ 
ملازمةلأما الأشياء؛ حده يستظل أن تحوز لا وأنه حرام، ايه فا1دهب دلك، أثب وما 
ملازمفهو يثرها ير هوألصا السيارة أو والحمل ثره يثر تبيده فالشمية له، 
حراما.، UlJuفتكون قا، 

نيابأس لا هد.ه والصخرة والختل والثجرة كالخيمة ملازم غثر كاف ما • الراح 
الصحيحولكن فيها، وحلس بنمرة المبة له صربتؤ ه الني أن، ثبم، لأيه بالإجإع؛ 

الملاصقغثر أما بائلاصق، يكون إنعا الثر أن ومعلوم فهوحلال، يمر ليس ما أن 
والرأسدال•فهومفصل 





اصضاه1نينيصاسمماسبجضل ١٥٠

ألدانبن ثاءت ما رروقليس س! الؤي بقول ثيب؛ لتس العصثر أف د؛ث ومد 
لثئرمى س اش ونول أوواج وكاف دمعنا0. ابوداود وواه معصمر،ا مذ اقايت، 

اكفزاتل١ا.

وهدهالضايط، هدا الئب، منه ويتحد للطب، يستعمل الذي هو الهلن، ]١[ 
أمثلة.إلا هي U ذكرهاام الأنوخ 

مهلثة،لكن بطيب، لبمث، مها، ق هي مْلثة أشياء هناك يةالت أن بقذ 
ثنىواضح طيب فيه يكون الصابون يعفى مثل مه ق طيبا كال ما حكم محكمها 

حكمههدا يده، ق ومحه طهرتر به غسل إدا الإنسان إن بحيث طيب؛ لكن نكهة، جرد 
هذارائحة، له يكن لر الإنسان يه غسل إدا والذي الرائحة محرد وأما الطيب، حآئم 

الرائحة.الهليبه والرهور واشنيع المماح جنس من لأيه به؛ بأس لا 
ونؤغإطلأما، رائحة فيه ليس نؤع الصابوزت س أنولع ثلاثة هناك مائل• مال فإن 

ولكناليد، ق يعلق يمي• بسيط•، عطر فيه الذي الئوق ق واك.اول المعروف هو 
اينم،ق العهلر يبقى يمي• ذاته، ل هوعْلر الذي النؤع وهناك يزول، أن يلنث، لا 

طيبفيه الذي استعإل تحوز هل الأف السوق ق متداول هو الذ>ي الئاف مالؤع 
انمحكم؟مس له العجوز وهل يقاس؟ لمده ويعلق سيهل 

تزكهؤإن ءلسه، رائحة محهة جرد هذا لأف به• بأس لا هذا أن الظاهر فالحواب؛ 
فيه.طين، لا اثه فالذلاهر الأسنان معجون أما فهوحنن، ثورعا 

فيه:كثوا ؤإن اللاص، غسيل ق يستعمل الذي الناعم الصابون مائل؛ مال فإن 
مععلزا؟لاثجده فنحن محهلر. 



١٥١الإحرام( سلورات باب امج) ةت1ب 

مسؤإف يدم، طيب لأنه الفديه؛ يعليه سده، يعلى طيبا الحرم مس محإف 
لمْيتطثبااُ.لأيه عانه؛ فدثه هلا والعنم الكاهور كقطع لأيعلقسد0، ما 

؛.^١٢لأوهبمسو الفدثه؛ محعأثه ثثة ؤإل 

رائحته.مصي ولا هكدا  JJijtlLjلا لأيه علته؛ هديه هلا العود كز ؤإل 

امملز.وافه دعاية. هدم أن والظاهر فيه، طيب لا هالخواب: 
زالإدا أما رمحه، ظهر هد رعفران يها قهوة يثرب أن للمحرم محوز لا فائادةت 

بأز.فلا بالطيح رمحه 
الناسبعض لأف الأموي؛ الحجر استلأم من الحدر محب و7بمدا صحح، هدا [ ]١ 

طيباالأسود الحجر يملأ الناس بعض ويسيئون، محسنون — الهدايه لهم افه —سال 
موفلأمم آثمون؛ أمم شك لا وهؤلاء بجرى، نجده الأحيان بعض ق إنه حش 

الطست،مدا إزالة ِفي يتعبون مم يسطمون أو الاستلام، رك إل الحرمن يلجئون 
اممه؛عباد عل شؤ وهو شيئا يريدون حيث جهلهم من وهذا يأيدبمم، علق الذي 

يعلقلئلا ممثح؛ فلا رائحة وشممت، الحجر من قرمتط إدا أنلث، الحدر بجب فلذللثه 
أشبهها،وما أيما، والعود الكافور، ^ ٥٥مثل بأس، فلا يحلق لا كاف إدا أما بيدك، 

بوادر•بجعل العود دهن أن من يكر ما وكذلك 

بدنهق يستعمله فهولر للطيب،، استمالأ لتس الشم لأ0 نظئ؛ مدا ق ]٢[ 
يببراء يريد أن مثل دللث، إل ان الإئتجتاج وربعا ثئا، شمه ؤإنعإ ثوبه، ِفي ولا 

ففيهشم. بل.ون اشرم أو محرم، وأنت الطست، مثر لا ثقولت فهل السم، إل محتاج 
نظر.



صضاه1هميصاسمماسبجءتبل ١٥٢

منآ51اوخمل نحثئ، وهي الكنته، يحل أف ممل الطب، لثم يعمي ؤإل 
نه،محاصدا سمة لأنه الفديه؛ معليه لدلك، العطار عند جلس أز رائحته، ليشم 
العطارعند كا-إقالس دلك، i؛"بمصي ؤإل لوثاثزه، ما هأئبه الإ-حزام، ق يه متدئا 
للئجارْ،مس عثر مذ الطب حابل أو ح؛؛:بما، الكمي داحل أن أحرى، باجي 

لأنثلأممذاكئزشمئئااا.

بأسلا اثه فالصحيح شمه إدا او4 ذكرنا نظر، ق؛عضها أيقا المائل هدم ]١[ 
العطر،رائحة ليشم العطار؛ عند حلس إدا أبما كدللث، امتمالأ، يعد لا وهدا يه، 

قإليه لتتحدُث، الانطار؛ عند حلس إدا أما محلى. أن ماله يمحظور ليس إنه ملنات فإذا 
الكعبةيحل إدا كيلك، دلك،، يصره فلا أحرى أشياء منه أولثشري الأمور؛ من أمر 

ضحيتإدا لأJلأ، دلك،؛ تعمد لا مول! فإننا دحائه يتهلاير الثخور وفيها محمر وهي 
عليهاش صل النثر سل كإ فيها ليصل يحلها؛ إدا أما بالثوبه، يعلق البخور فإن 

بأس•فلا ٠ ر وملم آله وعل 
يإكلا الكعبة لأف ظاهر؛ نو سا ِفي لأا« >رلأوك ح ١^ وقول 

وملم؛أله وعل عنه اش صل افه برمول وامتنايا ف، يعدا يحولها ترك إن،ا ببنائها، 
ثصؤلا حجر ايلث، لأعلم إف ئال• قبله حغ، الأسود للحجر هؤقه عمر مال ولهدا 

ةثiلتكؤرما ، ٧٥١رسول رأيت، أي ولولا ثم، ولا 
(،٤٦٨)رنم احي، والمللكب والغلق الأبواب، بابه الصلاة، كتاب، الخارىت )١( 

حادين،س (،  ١٣٢)٩ رقم وضرْ، للحاج الكعبة لحول اسحباب، بابه الخح، كتاب وم>لمت 
ختهبمه.بلال 

كتابت لم وم(. ١٥)^١٩ رقم الأسود، الحجر ق ذكر ما باب ابع، كتاب البخ١رىت أحرحه ( ٢ ) 
(.١٢٧٠)رنم العلوانح، ق الأموي الحجر تقبيل استحباب باب الحج، 



١٥٢الإحرام( سلورات باب امج) ة1اوا 

لهآنخال{'' اممب لموو ٧^٥؛ ويتثه صنده حزام الصد، اك^منت 
دنتتِما آثم صني عوؤأ ؤو>رم ؤ}؛.' و لالأممْ:هه[ -متأه وأنم ألقن مئأوأ ث*  ١٣١٠

.لإتاهلالائدة:ا"ا،[ُاُ,

إدنه،مو من لم°يملكة عإرْ؛ يى حرم ما لأف لم°يملإةة؛ أحده مإف 
فيه.موضعهثؤح الهتي إرت>-وعلته عمم، كنال 

ردهمعلته لادمئ، الص1او كال ؤإل الآدمئ. كإو صمنه يده ق ^٠!، محال 
ص1دها«^:»لايمز ٤٠ق . ١^؛ كوو يشرم؛ علته وعئرم منه• عصتة لأية إلته؛ 

ئممقه.زسووطثاة.
هللئ،ولأنه يخهقبمثن، عمن ؤر صمنه؛ يه، هللئ، ء مي إل قصار مزه، قإف 

به.مهللئ، ثزكا له يصن، من قأف؛ة حهته، من سسجإ 
آثة؛إعانة أو إثازة، أو بموو، قله،;ذلالإ■' عل ١؛^^ علته ويئرم 

حماراقابصزوا بئرم، وهولمْ بويمثآ له، أصحاين، نع كاف *انه قتادهأ آبو روى 
أبصزيه،لوأل وأحثوا ثه، يوذئؤق م1لم ثنل، أحصف مئغول وآنا وحث.تا، 
^^١:ي ناولوبي ; ١٥فلق، زالئئح، ي زييث، فزتيخ 

الكعبةمن بثيء يتيرثك ولا فناهر، نفلر بما؛؛ لأإلئإ؛لإ ز؛!وئيو4.' \ؤئل قزل فمي 
منسناه.ما الأموي والحجر الي،ابي الركن مس الرنول،. أن ولولا مهللما، 

صيدحر صيد كر ي عام هدا ]الأئاوة;ها<[ -مآه وأنم ألثتد قزله: [ ١ ] 
حصصهدا ]الأممة:آ"آ[، -رماه يمتن ما ألم صيد هومخأ ؤوُتي تحال• قوله لكن البحر، 

به.بأس فلا البحر صيد أما الم، هوصني المحزم فصار العموم، 



اصضاه1نينيصاسمماسبجمحل ١٥٤

١^،نألوا وق عله. الإعاية اعتمادهم عل يدل وهدا علته® متنك لا وافه 
قاو:لا. ماثوا: إثها؟« أشاز أن عبجا، محل أن آئزة أخد ج ررهز : Jliو. 

عله.مممق لحمها،، مى مل ما ررهكلوا 
كالآدمتا١ابئه، خري\لإظ قه عزم تا زلأف 

وابنعو عذ يروى دلك لأف الحرم؛ عل ياواء حلال، ممثله م قإذ 
قلنإل كتشرْ. الصنان ُه فتعلى إيلافه، ثثب فع1ه وَيرأ ر?.بمثمحا، عثاس 
يقلا الدلال وو اليد نأى  SJ°A\كاذ نإذ تثه،، ئالحزاة م، آي 

فيها،بجالإهنلإالإمح.
قلأف فته؛ ثيء قلا الحلال، ئمطى الصيد روية علمد الم؛ صحك نإف 

حمارقإدا ئثظزيت، _^؛، ئصحاف، أصحايخ مع آنا ررمنا قتادق! أيير حدين، 
وحش®•

وحش®.حمار ئإدا ئثظزُت، مسا، يراءوف باصحاي بصزُت، رزإد رواية؛ وق 
مثوذبحه، أثرِفي له أوكاف عليه، أوأعاق عليه أئار مما الأكل علته ويئرم 

قتادة.ر لحديث، س،كينا؛ يعيره أف 

نصاذكره ما عل ثدذ اش كتاب، من ياية اتى فلو بثر، الأسان أن الحقيقة [ ١ ] 
للأستدلألاذكره مما أزق هدا لكان ]الاس:لإ[ 4 و\تون0 وآلام مارمأ ءؤوثُ وهي؛ 

عقمحرما أعاق ومن ، ٠٤يائيء!ن آلإل ؤ ساومأ يق—ول؛ عيججل وافه بالقياس، 
فاثهصني قل عل حلالا أعان من وكدللث، والعدوان، الإثم عل فهوأعانه صيد قل 

ئيه.نلإ؟ قله ق أر له كا0 قد 



١٥٥الإحرام( سمرات  ubامج) هتاب 

نمنئماو: خابت ززى  liلأخيه؛ صيد أن ضادة، نا أكل ه ذدوأ 
ئاولكمء أويصاد يصيدوه ر ما خلاو، محم الإ ءاصتد يقوون افب. رموو 

صء.ذيك؛ هدا مما الأكل ص اتاص. ل خدث أختن ئدا الرمذي: 
عيه،أودو كاثدي صناُة لزمة ئد مما أكبه مذ مح مما أكز يإل 

وكيلكعمه. كناه بالأكل يقمنه هلم ؛، J^Ijصمنه هد لأنه ريصسثنهئالأكل؛ 
مذلحلأو صاده كالإى بالقتل، صمذ لمْ؟كذ نإف صناية• عنيْ عل وجب إف 

صثق^^١؛، ءئنث بمي، يزء لأ؟ُه ء؛ صم1هبالأكلث أخله، 
الحي•أخراء كإئلأف الصنان، به 

اللهظ الدئح تذ مع لأيث أحي؛ كل عل خرم الصيد، الخرم دح محإف 
صيداو آله، أوإعارة لدلالة، عيه خرم وما كالجوبي* دبمئه يح ملم ثعال، 

•^١٢منه فغل لا لأيه الخلال؛ عل لمْيئرم أجله مذ 
ال»امرأ ه تعالت قوله والديل الحرم، عل، حرام الصثد قل آ ت١ 

تعال!نوله والدليل حراما، يكون المحرم قتله فإدا [، ٩٥تالائد٠تمِءأه وأنم ألميد مئلوأ 
ص1دْأن عل دلك ؛^-j، يصيدوا. لا ت يمل ولر مقتولا، يكون أن مى يعني! ^لأمثرأه 

حراما؟فيكون متل 

ؤوة>حو>ثاتعالت قوله والدليل هتله، ق فيه حلالا يعين أن للمحرم بجون ولا 
السابق.٠ ر?؛.ءنهُ هتادة أي ولحاJيث و،آلإفيوآدتو.و؛نه؛ ثاوزأ ة ؤآلأموئ ألم عز 

رقمالمجد، قتل ق الخلال ايحرم سن لا باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،• حرجه أ ا
(.١١ ٩٦)رقم للمحرم، اكب، تحريم باب الحج، كتاب ت لم وم(، ١  ٨٢١٠)



صقضاه1همهمصالإئماسيءت؛ل ١٥٦

فهوالحرم صاده ؤإدا وغره، الحرم عل فهوحلال حلال صاده فإدا أكله أما 
عللا الحرم عل فيحرم الحرم وأعانه حلال صاده إدا أما وغيره، الحرم عل حرام 

فلا:يدخل،محرم غين كاف إذا أئا امحم، مدخلِفي محرتا كاذ إدا وغةهما الحلال، 
تحدءا،أؤأثانإبجا؟«رة.مةأن 

الصائد،عل حراما يكون فلا صاده صيدا الحلال فقتل حلالا المحرم ذل ؤإدا 
ناده.أي حديث، لظاهر فلا؛ غيرهما أما دله، الذي المحرم عل حرام هو إنا 

فمط.أودل أعان الذي الحرم عل إلا حراما ليس إدف 
نجوز،ولغيره للمحرم، تجوز فلا حلال والصائد للمحرم المسد صيد فإدا 

سوةأنبمنهإ%ر.
ولأصحابه؟أوله فمط. لنمه صاده هل أبوفتائه قجز•' مال فإدا 

لنمه.صاده أيه الغلاهر فالخوابه! 

حمينا،فعليها اثنان اترك ؤإدا الحناء، عايه متعمدا كاف إدا محرم الصيد قتل ؤإدا 
عندنالأيه معه؛ تشرك لم إدا حزاء عليه ليس الحلال فصاده حلالا الحرم دل، ؤإدا 
رقمالخلال،، صطادْ لكي الصيد إل الحرم يشتر لا باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،؛ أيترجه )١( 

حديثمن ٦(، ٠ / ١ ١  ٩٦)رقم للمحرم، الصيد تحريم باب ا"اج، كتاب ومجساومت (، ١  ٤٨٢ ) 
ئ.محن.نتادة أي 

رنمللمحرم، الميل لحم باب الناي،، محاب داود: وأبو (، ٣٦٢)٣; أحد الإمام أحرجم )٢( 
من(، ٨٤٦)رنم للمحرم، الصيد أكل ق حاء ما باب الحج، كتاب وال١رمذىت (، ١٨٥١)

ةت.أءته.جابر حديث 



١٥٧ةت1بار|مجرب1واستوراتالإمام( 

محل

•^l^،تى الصنب أف عباس ابن روى 1ا واتت1لإ؛ الص1د شزاء عليه ومحرم 
ررإثالمْردهمال: وجهه ماِفي ملتارأى عثه، ءندْ البئ.حماراوحشتا، إل أهدى 

ئ،مبمكخمحم،
كالإس.

إرسالا،وعلته لا، لمُ"يح حل، حض محرمة، الصتدحهة أمنك وتش 

٠.ربج4ثاأ؛ثقر والشافص ماؤك مدهب وهدا عانيه، جزاء لا والياشر ومتب، مباشر 
حنيفهأع( مذثب وهو المزلف، هاله كعا ا-اقزاء الدال( عل إل، اكاز(ت والقول، 

لآئئاممئرُ

لأضئٍهخلاما التل، ياشر ب لأنه ظيه؛ جزا؛ لا أنه والراجح: 

الدال،أما الياشر، الحرم عل والجزاء حمينا، عليهم حرم محرما حلال، دل، ؤإدا 
شئ؛هنيآ؛لأأهلأمحنمئيهامحد.

منه؟فاكل الخرم ويحل أحرم ثم وهوحلال،، الصيد قتل إذا مائل؛ مال، فإن، 
صيده.له تحل حال، ل، صاده لأيه فيه؛ إشكال، لا هوحلال، فايواب»: 

)ص:ل،ا/\(،عد١^ للقاضي المائل وعيون ٢(، ١ ٥ العل،اء)Y/ نحصراختلاف انفلر: )١( 
(.٣٣•^^حاهممض)م/مهأ(،وانموع)يم 

(.٧٩للمرمحى)أ/ والموط (، ٢١٥اسء)Y/ هصراختلاف انقلر: )٢( 



صضاهاهمنيصالإئماسبجصبل ١٥٨

مصمنه،إحرامه، ق لكف سبب ين لأنه فداؤه؛ محعليه اوأئلمه يلم، محإف 
لأنث_؛ ند ري؛ اكم ذبمئبمJ و \وط. بمد خزخه ن لَي

ملإغذبمه،كخاوالإجام.
٥^^١'.ث، هذتجثِفيخاو 

بالإحرام،يزول هلا 5؛J^،، لأنث عنه؛ لم°يزل؛لمأفئ صيد؛ ملكه ول أحرم و1ف 
معه،أوحبل أوهمص، المشاهدة، قيد؛ نإفكاف وهنه• ببمه وله البقع، كؤللي، 

الواجّ_ا.بمل رك ، ^٠٧عليه؛ ^j، قلا قأرنلهإسان، ر'وذتإا قإل قعليهإرساله، 
شئو،صهمحلمنناضا0.

^محدالإزث،:يئ،خمحاعنيلأة فيئث؛ ط، نله نن:رثئ ناث، ثإذ 
يملكه؛لا أف وعقمل المنمؤ، انتدامه هأفاة رالجنون، للصبئ وست، احتيارْ، 

؛.٩١الئَ قأث منم،، ائتياه لأ?ت 

ظ
يلأيه!صمايت، بع ما المcممت والصيد 

حرام،اكه إملأ0 الأرجح؛ هو الخطاب أبو قاله ما أن الظاهر [ ١ ت 
قالظاهثنهوحلاله، ذبحه ؤإدا بإمساكه، صارآحا حل ق لكن حرام، ملكه ق ؤإيقاءه 

أنظقالهأبوالخطابأصخ.
شرثما بجت اشلل- و قال -كا لأنه بملكه؛ أنه الأظ الأصخ ]٢[ 

احمحار•



١٥٩ا الإحرام سلورات رباب امج هتاب 

ض^لإرلأئبابمربمبجو،كنو 
[ا١'.٩٦لالانلة:أومنطثاثثء4 كند لغ' ونذ تناد: 

المصني بق يهو الما؛ طني ماما إلثه، ثثأوي محه يمرح ما البمر وصيد 
؛بمبخسِفيامولأمحسمح•

لابجش!لاثلأتمُ ه، شن ض ثززى ذبك لأف ابزاة؛ اواد زذ 
والإ،محكناياثر.

صدمن أنه عثاص ابن عن  ijjyلاك.فه؛ جراء لا وظ' 
صعيب'ألزيق مذ ه اتي، عن ويروى البمر، 

يم،؛هشز والدجاج، الأنعام، الأهواي>مة قاما وحشثا، او؟5ول ١^١^؛،: 
-اذْالآة؛لأنهَلأتلمصدمؤس<لمَظالأسدلأو 

جاء، ١^١٥؛1؛^( تالأتده;ا'ه[، ■رماه ينقر ما الم صني تؤم' ؤد-م؛ محوله: يدكر حى 
مذا.

ءالإ، 3، الأ يمش لا ه ثكفهشسصدالإ؛ لا الدي الصواب ]٢[ 
خ.بمتذئوالصحح.٠ عمرا عن روي 

الخرادئلفيهجزاآ؟مالةاتل:فإن 

المكنمن رخيصا، يكون ومحي غانا، يكون محي قيمته، جراؤه الجراد فالجواب: 
فتنظر.ُمجيالا، ءنر0 يكون أن المكن ومن بريال،، الواحدة يكون أن 

(.٧٣٧)a/ شسة ش وابن ٤(، ١ ٠ الرزاق)؛/ همد حرجه أ٢ 



اصضاه1نيهمصالإئماصبجينل ١٦٠

بالأصلدلك ق زالاغتاز والأصا->نى، اقوايا دذحاا ؤلدلك بميد، ليس لأنه 
لمحةي لمْ واءم والوال الوحم محار الوحثى يأس قو بالحال، لا 

الحزاة،هجمالإييبءئثمر
للمن فيه؛ جراء ولا عإر0والإ-مام، قل يرم محلا متاحا، يكوف اف الثالث! 

دالرالح،،الحدأْ، يتلهى؛ جناخِفي الحرم عل قس الدواب مى ررحمس ٠؛ الئ 
علته.مممى العئور<ا وال\كلب والهأر٥، والعمزب، 

أدى،فيه £؛ منناص ماِفي عليهى ؤئننا بالنص، الخئس هذه إباحه مثن 
كالما الص1او لأو فيه؛ جزاء ولا قثه دةكن٥ فيه، أدى لا ^١ المأكول عثر دأما 

الارئ_،،مى اشئة وهوولد كالئمع وعإر0، مأكول ب؛ر( ثولد ما أف إلا ماكولأ. 
المثل،-ؤزمة ثثلتاالحناء؛ وفيه قلة، يترم الصبمان، مى الدبه والعنباروهوولد 

محاغك،فيهخنطالأم.
بجلمهمحالإا؛بيِهما'ا.

وحثي،أصله لأ0 صيدا؛ يعتتر مآ5ه ق يوجد الدي فامام هدا وعل ء ١ ا- 
س•ولأبى بالاض، ياممى لا 

عنه~لكم أروي ~أذا عدى الالرحمن عبد شيخنا مال الوحش؛ حمار مسألة! 
كيلك،،المخطهل يش أن يمكن لكن به، مول زلنا وما الوصيحي. هو يقول! أيه 

الصيد.من لأؤن حرام؛ كلهن خال كل عل 
لأيهقتاله؛ تحزم ولا فهوحرام، وغثره مأكول من الولد من ذكره ما ]٢[ 

ميد.ليس والحرام الصيل.، عالينا حرم إن،ا عغ؛جل وافه صيدا، يمي لا 



 Lu١٦١الإحرام( سظورات باب اسع) ؛؛

ا.وذئنن<ا يعلتبا الخلأفِقأكله؛ نغ ا-إقزاء، اكعأو_ا ؤق 
ووايتان•'الممل زق 

همهوكاليرتا'محي•وأدام، لثحريمأكإؤ، فيؤ؛ ثيء لا إحداجما؛ 

فكونمن أيصا هده مثل أن والغائب قتله، تحرم لا اثه فالصواب 
ِهمأإخمحهمحاِفيابجوا>آ

يىحلال أن4 ثنى ظلJى ص ِفي محقا كاف إذا لأم ضعيف؛ أيضا ثدا [ ١ ] 
يصيد،ليس اله ق مبهة عنده ثس حرام اثه يرى والدي صيد، اثه شبهة دلك ق عنده 

وفيهقله، تحزم ووحثي أهئ بذن الولد فإن ووخثي، أهئ بتن المتولد مثل هدا وليس 
ا-يزاءتجامحالالمؤلفنس

القثب؟ي الراجح نا ئائل: قال فان 
ثلناتؤإن صده، حرام فهو حلال. إنه يلنات إن الثعاب ق الراجح فالخواب! 

وبعضهمتله، أمر ما بعضه الحرام؛ ئنناث عليه ثكئمنا الدي الحرام قسم ي لحل حرام. 
عنه.سكتر ما ويعضه قئله، عن ثهى ما 

نابله ليس النيص لأف حلال؛ النص لكن الئباع، من نايت، ذو اثه والأقرب 
^لأ؛أكلإلأاحروالحشوفألإهسا.

ماله:

رماهأحن. لحمه ؤإذا القنفذ، بخلاف الهر، من قريبا شوك له حيوان النيصرت 
التحريم.عل دليل لا لكن حرام، النيصى أن الحنايلة ومدمت، بسهامه، 



اسةاضاهاهمهمصابمماسبجص ١٦٢

ح؛والكف به يصدق، ثيء وأي ُإوالته، يرمة لأيه اُيمراء؛ فته والئايتة• 
ْم
منه.

بدنهظاهر من ألماه ما أما ثعرْ، من ألماه ما ق الروابمان ؤإما اكاصهم(• قال 
ُ.دالتتاغيثا لشبهه واحدْ؛ روايه فته، ئيء ملأ ثوبه، أو 

منوهدا الممل، ويقتل يتمل أن للمحرم تحوز وأنه تحرم، لا ائه الصواب [ ١ ] 
أنومحث، بالممل، ان الإئيتأدى ولهدا الرهه؛ باب من وليس الوذي، إزالة باب 

عزمه.يزيله 

فيه.حرج ولا به باس لا انه فالصواب 
^ير:ثلئماسالرغوئماضل؟

سهالمثلبمنقبالإنسانؤثكون اورغوءث،وىكاضل، لأف لا؛ فالخواب 
والفأرةالحيل يشبه البرغويثا خالج، فهو الثرغوث أما وجلده، سعره ويتن ثيابه وبئن 
١٠١١٥تحرم فلا أشبهها، وما 

أوصاف،ثلاثة تير ما اثأكول، التوحش الإ هوصيد \دحئم الأف الهم 
لكنحلال، الاكول وغر أيما، حلال التوحش وغر فهوحلال، البحر صيد أما 

عليهافه صل النل قنل لأف قله؛ يثن فالمؤذي مؤذن غر ومنه مؤذ، منه المأكول غر 
ررمتلنلفظ: وي '، هتلهىااُجثاغِو، المحرم عل( ليس بمظن، ررحمس ومئم؛ آله وعل، 

ومسالم؛(، ٣٣١٥رقم)فواسق، اكواب من خمس باب الخلق، بدء كتاب البخارتم،• أخرجه ( ١١
من(، ١١٩٩رقم)والحرم، الحل ل الدواب من قتله وغرم للمحرم يندب ما باب اثج، كتاب 

ظنبمة.عمر ابن حدسنؤ 



utiS  (سلورات باب العع )١٦٢الإحرام

j بمتلهى•الأم عل يدل ٠ والحرم"ُ ابل
؛;jwliإل يشمم غيرمؤذ، والقسماكاف؛ 

هالني تش ممد وغثرالإحرام، الإحرام قلهِفي عن يهى قتله عن يي ما ~ ١ 
والصزدروالهدهد والنحلة النملة محل عن 

ثعضلكن ءئا<، عقل ئ فيكون عنه، فهومسكوت قله عن ينه لم وما ٢" 
ولعئهقل، اممه يبح لاثه بمثل؛ لا فائه يؤمربمثله ولم قتله، عن يك لم ما مال؛ العناء 

.اش قبيح مويت محله 

زخملا الأرواح، ذوات، م الندوان ثعتاد مد الإنسان قثله إذا وأبما 
آدى^١ أما محله، عدم الأول أن ثلث، ولا يرحم، لا لا.زخ؟ من أن خ الأرواح ذوات، 

تثن.فمثله الأذى طيعته من كاف إدا بل جائز، قله فإن 
xnx

لم:وم(، ١٨٢٩)رقم الدواب، من المحرم يقتل ما باب الصيد، حزاء كاب الخاري؛ أحرجه  ٢١١
اش-رصي عاتشت حدث من ١(،  ١٩٨رنم)تله، وغيره للمحرم يندب ما باب، الحج، كتاب 

تعالعنهاِ•
(،٥٢٦٧رنم)الدر، تل ل باب الأدب، كتاب وأبوداود: (، ٣٣٢أحمد)ا/ الإمام أخرجه )٢( 

ماسابن حديث، من (، ٣٢ ٢٤رنم)قله، عن ينهى، ما باب الصيد، كتاب ماجه: وابن 
عه،ا-.تعال اف -رمحي 



صضاه1شضه4الإئماسبجضل ١٦٤

نحل

الين.عن روي يا ؛ ١^١٤ومحؤ رأفزوه انحني، مى حرم وما 
منحايج زلأثث الداريطي• رواه يمنه؛؛ الحرم، لهتبك الثعام، بتض از ض•' انه 

بملإظلخُصؤلأحم
ممح؛بمَُلأئاجإلركاي

^ض:ةئ؛ملكك؛ماتايراصلال
منةيهلى ولا بح1وان، ليس لأنه علتؤ؛ ثيء ملأ ' مدرار بنشا كجر ؤإو 

يهولكلأحجار.حمواف، 

أول.والأوو متمه، لقسيْ مإف النعام؛ سص إلا اصحابناث هاو 
عيه،ء مي ملأ وأمح، يحصنه آحر محث، مجعاله صيد، بتص مل نإف 

اورمحضته،١^^ لمْدعش ؤإل يعاثش، فراخ منه محتج كنزه إل وكيلك 
سث؛بمُبمشُ.ئىتزإثئهإمحئ1ث، 

مميه،!،، iijحص الص1ار عئصنة إتإ ةم1ث ^١^، أو•عل طريقه و باض تإل 
وجهان؛

لاكامرباشة محن الدكاة، له نشوط ولا ؛jU ،5له لأن الأئُل، \سم؛ ]١[ 
منه.فئغ علهكنره محرم لأنه أكله، له تحل لا 

فامد.أي؛ رمارج( عندنا العامة عنيه ويمي الفاسد، المن.رت  ٤٢]



١٦٥ةت1و،اسء)واواسوراتالإمام( 

سه،محظيمم/كاثة.

طه _ م ظ ماى ؛_، ألجأو\و لأنه عي؛ ي لا واش: 
1وئظإقنأوث.

J^olj ممشاهسكدوكابر

شو

أوؤءس، أوالطب وأيه، أومطية الخيط، لبس إل ائحرم اخثاغ ثإدا 
الحأوولئأفلأاصعوإل نإن \ش قل تانا الفد:ئ، نهش ثه، عر، شدة 

كشسنأتية.زء 
قلهحجواف لأيه فيه؛ جزاء ملأ مسه عى ذقعا ممتله صد عثه صاو ؤإذ 

ثئْمللمئكالآس.لدمع 

١^^،قال، ك،ا ؤبمشه يه، فيوحرام كترْ إذا التقى أن الراجح [ ١ ت 
فانفتعيش، مرخ منه ينرج لر ما يقمنه ولكنه غثره، عل حراما ليس ولكن يمذافة، 

علته•جزاء ملأ وعاش مرخ منه "محرج 

بحيثجدا كثرا الخراد كاف الحرام المجد ق الثنن بنفس ؤ، مائلت مال، فإن 
ص،ءام؟ضير محإلأنتيمماد 

أمكنما يممي أن وعليه يئسه، يقصد لا لكن عليه، ثك،؛ ملأ مدر إدا فالحواب؛ 
١[.]اكغاين:آ• ١^٤٢^ ؛؛١ ^؟^٢^ 



^قضاهانينيصالإئماسبجضل ١٦٦

صف،3ايئيةوئمح،
ثالأثوم\

وجهان!مميه فتلفن، ليرلس؛وه، أوئتآكة؛ نع من صيدا حلص ؤإل 
^ه،صثنئلكلمسمع.

لكلادمذقاح م تلف لاك لاضق؛ ذش 
^١٥^٢^،^:

قفل

•ينشئ، كألأ دأظماره؛ سعره حاك بلمحرم تكره 

قتلهما لأو4 حدا؛ صعيف ؤئإهئث بكر \لي وقول أصح، الأول أن شك بلا [ ١ ] 
مسه.عن للدفاع قتله إنإ ، ه نفلصيحة 

المؤلفإن ثم الصياو، لمشحة التمزق هدا لأو ينشه؛ لا أل ثلث، لا ]٢[ 
معنيايذع قه ُؤدس تعال؛ قوله عن غفلة ق التعليل ءرل.ا يعلل ق وغبمره )؟1ممؤم' 

أي!المحورة، هده نحؤج ؤمت٠ند١ه هوله! فان ]الاتدْ!هه[، هئلمنألنأتمه ما مثل شما؟ 
فإن.ثيء من حلمه لو فيإ 

حلألأو؟كون هل و لات٠- يأكل لر ولو حاح -يعي: المحمي إل اصطز إدا 
رمقه؟يد ما إلا مته له ثمل لا ميتة أويكون الخال هذ.ه 

ه.ثقأصلحة قتله لأته الخزاء؛ وعاليه الأول، الذلاهر الحوايؤ! 



 Lu١٦٧الإحرام( سلورات باب اسع) ؛؛

زمأمحت، أقط زا،قاإ نيأ، لاك انف؛ عي المحزبالإف ثمحزة 
ثلأفد:ثي؛لأوثيوبمينض،

'•عمرل ابن وهوماح لدلك، والؤينباُم؛ اقلحال، وزرْمح ََََْ 
عاشهإن حر يكن،،؛ فلا عله دلو لا الشغر حك ذ قاله الذي هدا [ ١ ت 

ربرجل لحت5كتا، بيدي حقه أخؤا لولم ^ ١٥كهههقآ 
يامحايه.الثرغ رد ولم الشارع، من الفدية وجوب أن التعليل هذا أحس ما [ ٢ ] 

الإحراممحظورات حيع وقلنات الإحرام، محفلورات مع ق جعلناها لو القاعده هذه 
ْعقياسات ئدكون والقياسات الذمة، براءة فالأصل فيها بفدية الشيع يرد لم إدا 

الممى.مقاتلة ق قيامات ثكون وئد الفارق، 

لأ؟هلكراهة؛ وجه فلا ذكرْ U إلا بالإثمد لضل دليل ئثاك لم؟كن ؤإذا 
يغتسل،ولا جديدا أو نغليما إحراما ثلبس لا لملنات ؤإلأ الزينة، الحرم عل، تجرم لم 

دليلالاشمأ وأئ الزلف، ذكره U إلا دليل ئثاك ؟كن لم إذا الكراهة عدم والأصل 
ليس؛مكرو0.فائه سواه 

الفتنة،إل ينئي دلك أشبه وما والخل الخلخال( لبس أن صحيح هدا ]٣[ 
كالمرأةفئة ولا محثلور ؟كن لر فإذا هدا وعل الحل، 3، كحاكمه الإحرام 3، وحكمه 

بأس.فلا النساء ؛؛ن 

(.٦٤/٥(،واJهقي)٩٣:ا(أحرحهمالكفيانيطأ)ا/مهمرم 



اصضاهانيهمصابمماسبجضل ١٦٨

'•ريزا مغ ّتي؛؛لأيه لإٌئّخ ٥١دثمحْأذبّْلرَفي 
التعليلوأن المرآة، يظرِل أن يكرم لا اله والصواب صحيح، غير أيصا هدا ا ١ ] 

يرين؟أن للمحرم يكرم إنه مال•' ممن عليل، ذكرْ الذ-ى 
بثتيعمل لكن الحال، باعيار فهذا ' ٠١۶شنئا أو®آتوق أعم" ارأئنث وأما 
سيرك؟للحاجأن 

افالإنفيها كون ام أوالأثياء الغبار و امش س ؤإلأ لاثثزع، الخواي 
وعيرة.صمعثا أسد 

عفيمحائوْؤئمالني يول فمثلا قا، يفطن أن العلم لطالب، ينبغي المسألة وهذه 
يالماءيتوصأ أن للأنسان يس ثقول؛ هل ^٥" ١٥١عل الوضوء احبغأ إنه ٠٠لرباط! اق 

ماحن؟ماء وعنده البارد 

الحالهدْ ق الوضوء وأمغ اuرد اثء إلا ءندْ ؟5ن م إذا لكن لا، الحواب،: 
أغمأشنث، كاي، فإذا سنكه، مشغول لحاج فا الحاج؛ مسألة كذك الوباحل، دحلِفي 

ذللمثج،إزالة يض لا إنه مال: لا فانه ذللث، ألحه ون والغبار الإبل ونز المفر ألحل من 
الرائحة.يزيل لئلا النهار؛ آحر للصائم التسوك العلياء بعض كراهة أيما وهويثبه 

أنوأما -تا، بأس فلا فصد بلا حاءُت، إن يقال: أن يتبني السائل هده فمئل 
فلا.الإناو يقصدها 

بعيدوالاحر المجد س ةريسإ أحدهما بيتان ان للأتكاف إدا أيصا دللث، ومثل 
ئناككاف أوإذا أكو، شلوات المجد إل تاق أن ألحل س البعيد إل اذم، مول: لا 

أيصا:أوينال البعيد. مصالأ أن الأفضل مول: قريب، واكاق بحيد، أحدهما محلريئان 



١٦٩ةتاواامج)بمبسوراتالإمام( 

ووايتان،جوانْ أحمدق وض لدلك• مشا؛ عم بدهن يدهى أف وثمحْ 
الشم،ؤسآؤن ،، ij«^jiيزيل لأنه الشعر؛ بدهن الروايثان قيتص أف يشل انه إلا 

•'١^

ا.ل محه يدهن أف له هكاف الJهن، أكل لأف عر0؛ التدهىِفي نتاح 
تيهائصثسنيش(اأي:محذف°و/ك 

فدثهولا وهوصعيمت• الثبخئ وواية من انه إلا وهومحرم• يعني مهي• 
فهبمثاو؛1اذكزنالأ'.

والموا؟إ؛ُ؛النجح والكلام والشتم الكذ'رب، عن إحرامه تزْ أف ثبجغي 
4ح-ثاد ولأ مثوك رلأ رهق هزئ أثح فهي رص يعاق؛ اش يمنل 
لأحيالخ،؛مول وأف بالألماب،، المتابزه الفئويىت ■عثاست ابن قال، ]اوةرة:بآ١[ ه آلحج 

يامامإ،ياظا؛(•

نظئ.فيها الخي الأمور من هدْ كل الخطى• مارب أف الأفصل 
االإحرام ق رأته لثد قد فالرسول. الشعرمكروه؟ سكين هل ا ١ ] 

مزْمتق. ما محزم إنه قالرات فإدا ائلتمن، ويزين ابلي يش الادهاف ]٢[ 
يكونأن بد لأ القنع من أصل له لين الإي الثيء أن عل، يدل فهدا أيصا، هنا 
يناقض.فيه 

يرد.ولر الشاؤع من انعايمون الفدية أنإمحاب، ذكزه الدي ]٣[ 
الحلق حس حرام الأشياء هذه فإن ؤإلأ الاحرام لخص لمعنى معناه هدا ]٤[ 



اصضاصمهمصايماسبجضل ١٧٠

تنمتا١؛.ض ضاحه قاري أذ زالخداو: 

حرخو؛اْيمح يزمن يلم حج رامذ يادث و0 الين أل أبوميرْ، وووى 
شءزما؟'ثقثنمحا<ققه.

لكنحرام، واو_اطل والراء حرام، القبح والكلام حرام، والشتم حرام، فالكذب 
سك،.لا حرام فهي ؤإلأ الإحرام، حال ق يتاكد اما مده 

بأحكام؟هوحاص هل ه ألحج ؤ، حداد ^ولأ تعال؛ توله قائل؛ قال فان 
الحج،ق رمش لا والمعنى؛ المائة، حم)لا( ه ألحج ه هدا لا، فالحواب; 

جدالاِو،لا المعز؛ وليس تحايل• لا يعني؛ الخج، ل جدال ولا الحج، ي موى ولا 
هدا.يقال لا مفروض، اثه 

رحلافلوأن منه، بد لا به المأمور ابدال فمالأ فه؛ يفصل أن يبني ا-بدال [ ١ ] 
هذالأ0 جادله؛ مول؛ بل تحايله. لا مول؛ فلا محرم وأنت، حادللثح البلع أهل *ن 
الإىهدا فائدة فيه ليس الذ>ى الحندال لكن النسك،، به يكمل الذ"ى الخير فعل من 

رباالأشياء، من كثٍ ِفي يتجادلون الناس؛ من كثير محالس تحصلِفى كإ عنه ينهى 
كذا،قال وفلان كل.ا، قال فلأن ؛__، »وأوئ0 فيها يكون وربا فائدة، فيها يكون لا 

الإحرامحال بهِق مأمور فإثه الخى أوإتيامنن، الباطل لإبهتال الحدال أما أسهها، وما 
المواضع.بتنفس وقد وغيرها، 

معزبإل لوأصمت، وقدا المبي؛ إل أضيمتر أما دللش ق والعلة بالمح، [ ٢ ] 
البناءفالأفصح مبي إل أصيمت فإدآ ١[، ]الأعراف:؛ تثثززه نة وق كمزله؛ أعربت، 

القح.عل 



١٧١الإحرام( سلورات باب ر امج هتاب 

ررطمإمكنوالنيه:ظلأقامحميذةا:قإام 
زالإنضان\بنخ\ئ ثالةئسم افيممحىلأض«شغوالإمام 

القرآنمثل لذاته فالناني لغيره، نافعا كاف وما لذاته نافعا كاف ما ئدا يثمل [ ١ ] 
لعزهوالناؤع العلم وتعليم المنكر عن والثهي بالمعروف والأمر والتكبثر وافبيح 
علالأسى إدحال، به والمقصود فهوناح، والرئقة، الصحبة أنس له يقصد هوالذي 

اشتعلمحلنا جلس كلمإ وصار ريقته، خ حج أحدا لوأن وقدا والصحبة؛ الثهقة 
الملقدي خلاف، ئدا محا: الثرور عليهم يدخل ول( أوبالدكر بالمرآن 
وصاحبه.رايقه من عل السرور يدخل انه الني فهدي 

لأفوالثني؛ الطواف، ق يالدعوْ يشتغل أن للإنسان الأول ئل ت قائل قال، فان 
الخاصة؟بعبادته يثتغل أم كثيرة منهراُت، هناك 

كافإدا الأسئلة إجابة ق حش الخاصة، بالعبادة يشتغل أن الأفصل فالخواب،; 
باس•فلا وينهى يأئر أن وأراد الطواف من فئ فإدا يتض، لا يلهيه 

دونوالدكر بالقرآن ويشتغل الحج إل يذم، الإي أن ذكرنا قائل• قال فإن 
ويقول;محثج بعضهم لكن الثنة، قل•ي محالف، ئدا أن إخوانه إل الثرور إدخال 
الأوقاُتؤهذه ق سممد ل؛ فإدا بعضنا، نع موجوق-ون داجا لحن أداء، ايام هذ>ْ 

فض؟ا

يثل،فالإنسان داع، أكننس الأوقات،، ^٥ ق امممد نقول: نحن لا، فالخواُن،: 
هذه؛مشكلة الإملال أجل س الحي فتكزهوا يملوا حى الناس عل الأمور إلقاء إن ثم 



سقضاه1نيهمصالإئماسنيضل ١٧٢

قفل

عليه.ذائ«يه ولا والخطس، والئدر ُالماء الحرم بجيل اذ بأس ولا 
^نيلوةبمتج«.

عنلِفي محرمه بن والمنون ياس ابن ®ائرى حنم؛ بن اف عبد ومال 
اممبرمول رأث كتمر أنأله الأنصاري، ايوب اتجٍا إل م1رساوفي رأته، المحرم 
هكداومال! مملا رأسه عل محصث، ت محال ■ًرم؟ وهو رأته ل جب. 

^كنئووافهشل((محهلاأ.

المواعظ■ان الإئيكرر أن سيى~ فيإ ' الثخارير ق جاء —كيا عباس ابن نش وقدا 
والمز.ءظةأصحايه يتخول عقيألألأْؤقاذ؛؛ الني وكاف يملون، لأمم الناس؛ عل 

علم،طالم_ا وهو الثيء هدا يعلم وهو جدا مهم ميء عن رجل سأله محإدا 
اتلايئدا لوأجاب الآLن كاف إدا ميا لا اّواف، يثهل حش اٍي نقول: 
عانه.الناس اشح 

عث\س^اابن -وهو المرسل دكاء عل يدل غريب السؤال ئدا [ ١ ت 
الأمأسئام،وكان سل؟ لس ^طشلرأّه؟ ئل اّآله: 

(.٦٣٣٧رُم)الدعاء، ق البع من يكرم ما باب الدعوات، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
ومسلم!(، ٦٨رثم)والعلم، يالوعنلة يتخولهم الني. لكن ما العلم،;اب، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

هتهبمن.عود مابن حديث، من (، ٢٨٢رقم)١ الوعثلة، ق الاقماد باب القيامة، صفة كتاب 
كتابومسلم! (، ١٨٤٠)رثم للمحرم، الاغتسال باب الصيد، جزاء كتاب البخاري! أحرجه )٣( 

(١٠ ٢ ٠ رقم)٥ ورأسه، يدنه الحرم غل جوار باب الج، 



١٧٣الإحرام( سلورات و1ب اثمور هاب 

هاممب زنوو ررأو عثاس ابن نوى لما ثعزا؛ يقطع ولا عشجم ومحورأف 
اخبج؛بجمبققمار

•إيك اسه أوما ايوب، أي عن رواه كاف عباس ابن أن والظاهر 
شعرا؟يقطع ولا رأسه ينيمِفي أن يمكن هل ١!؛^! سبحارز [ ١ ] 

اثهوالصحيح فدى، ا شم قخ ؤإدا محجم اثه فالدهب يمكن. لا الخواب! 
مدى.ايه عنه يتمل ولر ٠ احتجمُ س الني لأل فديه؛ فلا شعرا ٥؛^ ؤإذا محجم 

هداإن ومولوزت الأذى س الشعر حلق عل يقيسونه لا لماذا مائل؛ يال، فإن 
وليسلربمد، عفييألألأْأئ؛ا الني أن الخدين، ظاهر فبال؛ مسه؟ لمصلحة رأسه حلق 
الفديةذكر عدم ومال،! عارض أحدا أن لو وقدا بمد؛ ولر بمل؛ لر لأثه الواى؛ ل محا 

الفدية.يوجس، الرأس س الشعر أحد أن علمنا مد لأينا للعدم؛ ذكرا ليس 
تعالاممه إن ثقال: أن - محله 3، إشكال -وهو الإشكال ئدا ثن ابمواب لكن 

هووهدا كله، الرأس بمحلمق يعلق، والسسلث، [، ١٩٦]المر٠ته رءونئؤ عنمتإ مال؛ 
عدرلعز كاف إن لكن فيه، قويه لا فإثه التبر ا-إقزء هدا حلق إدا أما الفدية، فه اليتم، 

فهوحلال.لعد.ر كال ؤإن حرام، فهو 

الشعريقص أن إل نجاج الإنسان رأس سجةل_( هناك يكون أوأن الحجامة فالعد.ر 
اكاهساأصح كاف وقدا فيه؛ فديه ولا حلالا ا-لخلق كون فهدا تحلقه، أو حولها الإتم، 

الأذى،به ياط هوالن.ي الفدية فيه ١^١^، أن ^٥ ١٥;؛^؛مالاكر٢' مال.هنإ الآلة ه ن. هق 
كتابلم! وم(، ١  ٩٣٨)رنم للماتم، والقيء الخجامة باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ر 

ة؛هءئعا.عباس ابن حديث، من (، ١ ٢ * )٢ رقم للمحرم، الحجامة جواز باب الحج، 
)أ(الدونة)ا/الل-'آلإ(ؤ



اصضاهانينيصالإئماسوذءتبل ١٧٤

ظزأنشت،كامحزأنيا.
عمن؛ق ذحلوا س اطه ونوو أصحاب لأف عند بالثنف نملي 

مممثدينالمضك، 

ليسؤ يعال• افب يمول يالصناعة؛ وافكئسا يالتجانة باس ولا 
دوكاف عثاس1 ابن قال ]اوقرة;مها[. ه نن ثنلأ ننثغوأ آن حتثاح 
ذلك،كرئوا كأنم الإنلأم خاة قؤا الخاح، ل للناس قما ومحاط امحاز 
ريهظم4ين مصلا أنئجثغوأ جثثاح عيًطم ؤليم، رلت؛ حص 

اليحاري.رواه ا. ا-اثجا موامم ق لاوقره:خها[ 

محنفيه، فديه فلا دلك دون ما وأما أوأكؤ، أوتحوها، الرأس، ثلك، يثمل الإي وهو 
إليهذهي، هوالدي وهدا تجرم، عدمه ومع يل، العير فع يل، أن ؤإما نجرم، أن إما 

الحجامة.شعر س حلقه يا الفدية عاله تجب لا ايه الحجامة مسألة ل ٠ الإ١املأمر شخ 
الحج؟أو العمرة ق الني احتجم هل قاتل؛ قال، فإن 

ثلالأل تجصرق ولا ؛• وهو^٢١ ة.بمهايقول؛ عباس ابن ■حديث، فالحوابت 
عمرته.ق أو حجه ل هو 

عامة.والأية عباس ابن من ير نفلكنها ؤراءْ، ليسن، هي.ه آ ١ ت 

(.١١٦/٢٦)١(مح٠رعاكاوى)
كتابت لم وم(، ١  ٩٣٨)رقم للصائم، والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

نْأؤهعتمحا.عباس ابن حديثا من (، ١ ٢ ٠ ٢ ) رقم للمحرم، الحجامة جواز باب الخج، 
(.١  ٠٧٧ ر رقم الوسم، أيام التجارة باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 



١٧٥ا الإحرام سلورات باب امج) هاب 

نحل

صامداأوجائلا، ءا1ا ثاف تّواء تدثئ، وعلته حجة، أئثذ جانغ وش 
^٥^"؛

جا؛غ®رمى ت يقول ابءاع؛ وص الإحرام، محظورات من التابع هو هدا ا ١ ل 
وبإذاالأول، التحلل ئيل حا؛غ إدا بإ مشروط هدا ولكن بيئة*، وعلته حجه، أمسد 

تحئلال؛حللالأئل؟
محأهلممحلأمحنلاشالالأئلالخواب 

محنتاشلل، له قلاقة فلا لآذ4اه- امء كلام -م اشر أثا واض. باص إلا 
وحده.يتحلل بل العلم: أهل بض ومال وا-ئق، ١^ 

إنئال: الماء بمص لأة محرير، إل نحتاج جدا كبثرة ^ ٧١فهدم سا وم 
نحريرإل نحتاج فاثالة اله، رمذك، وكبأ، فمط، باوئي تحفل الأئل اشلل 

التحللفبل ابءاع ~أعني• عليه ؤيرب حجه، مد الأول التحلل فبل حاغ إذا 
أمور:خمسه الأول" 

الإثم.ولا: 
النثلث،.ماد والثان: 

القيفيه.وحوبج والثالث،: 

القادم.العام من دضاؤْ والراح: 

والفرؤخ)ا"/ماه(.(، ١  ٩٥الهداية)ص•انظر؛ )١( 



اصضاه1هميصالإئماسبجحتيل ١٧٦

}s\>؛yU_ ظ ث1نثثى ^، ٠١ءضاءُ لأكش:ضئقخ 

بينة.والخامس; 

الأيل•التحلل ئل اباع عل تترب هذْ كل 
أوجاهلا،عا1ا محأ شواء دئئ، وعلته أمدحجه، جا؛غ *ومن يقول• الولف 

عامداأنبائا«.

وأماالصحابة من كالإخماع تكادتكون ^!١ حجه(( )رأئند : ^١٠أما 
حلامه،هم غثو يروعن ولر منهم، عدة عن وري المحابه؛ أيما ٩ فقال البينة لزوم 

لايتربأدا< والصحيح بصحيح، ليس فهدا عامداأوناسيا أوعا1ا، جاهلا وأماكونه 
القاعدةهي هذه لأن ئكن،، غم ذاكن! ءاأا كان إدا إلا أحأكامه من ثيء ا-بم،اع عل 

بيدهإلا أثرها يترب أن يمكن لا العبادات محفلورات كل العبادات، محظورات ح حق 
الإماْ.وعدم والدكر، العلم، الثلاثة: الشروط 

حرام.أيه أدرى لكن الأمور، هذه ابإع هل يترب أثه أدري لا أنا ئال: فإن 
فهليدر؟

انتهلث،ئد بالحكم الحالم فإن بعذر، ليس بالعقوبة الجهل لأن لا، الخوان،; 
الثزمة.

محفلورلأنه دقولت لأ لماذا ميت. إنه زثمل؛ إن عليل فهوثعليل غلط، هدا [ ١ ] 
المواتأما أوناميا، جاهلا كان إدا حكمه عليه يرو_، فلا الإحرام محفلورات من 

الحجفاته فتن أركانه، ببمية مم لر أنلث، معناه الحج فات إدا لأيه واجب؛ فهوثرك 
القادم.العام من ومج بنمرة بمحلل 



١٧٧الإحرام( سلورات  ubةت1و،اأعع)

يانتزىإئلأف، لأنه الفديه؛ ينلنه جاهلا، أو و1سا قج أو حلق ؤإو 
عقتاث-ا علته، فديه لا أف وتثحثج الادمق. ناو كإدلأء_، ونهؤ0، عنده 

١^١؛.
مالصإل محأئنة مال، صهاو لأته حزاوه؛ يعليه نحطئا، الصد محتل ؤإف 

الأص.

مثلناسيا كاف ولو ا-اج يفسد الأول التحلل ق ايملع إن يقال• قائل• قال فإن 
الوضوء.

حشحدو1 احدث إدا أحد>كم صلاة اممه يمل لا مأمور فعل الوضوء فالحواب: 
الحفلورات(.من ىزار0 محظور ففعل ا-إن،إع وأما يتوصأ، 
بقثم أن خلق »إذا مول: الصواب، ئو اشخريج ندا أن ثق، لا ا ١ ] 

الأدمق،مال كإئلأف، ونهوه عمده فاستوي إتلاف، أد4 وذكر الفديةاا، هنليه أوجاهلا، 
يرثه؟لأته أو ، إتلاف، لأنه الأظفار ومليم ا-ظق حوم وهل 

ثميرثها؟ يكون ومرة إتلائا، كون مث، فكيف، ترثه، لأنه قالوا: هم الخواب: 
الظفر؟قلأمة قيمة ما إتلاف، أيه قدرنا إدا 

القواعدعن بعيدة كاس، إدا الأقوال ، صعقللق، يت؛يرا وقدا ثيء؛ لا ابواب• 
الشرعية.

محالننثر؛ فيه دلك وْغ المزلفج، تعليل من أحنن آحر يعلل هناك 
أجلمن الصثد جزاء لأ0 الصيد؛ كجزاء وغثره الننل• فيه مانسوى إيلاف *لأيه 

هدامثله«لإمكون الإتلاف، 



سقضاعانينيهدابمماسبجينو ١٧٨

ؤمحة:لأخزاةهااا.

ثلu ئ؛رآٌمثر معنانم١ مدآع قنت ثعال؛ اممب لمول عليه؛ جزاء لا وعنه؛ 
أ.الخطأ ثيءِفي لا أيه ئتمهومه لالأممة:هه[ أشّه بن 

انته•بن ينل روى لما علته؛ فديه ملأ ؛و■^٠^، يامياأولبس يطيب ؤإل 
يزشامقال::ازضلاشِيألنيلأ؟نىالنيءنءية، 

•• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • •• •• • •• • • • • • • •• • •• • • • • • عمتق؟..• ق أصع ال يأمئق 
هدا،يستقيم لا بعزالة، يقيمها ظفر قلأمة أيصا، الفارق ْع قياس هذا ويقول! 

أوناساجاهلا كاف الصدإدا إن وثقول! ثليه، اشس الأصل ا-محمفى إنناثمغ ئم 
فلاصإذش.

الؤرم١ يادْ• علم لما تعال واش ف، لكن ثك، لا مال هوصإن نعم، -ا ١ ت 
الآدس،مال بخلاف فنلت،. هد لاوقرة:آ-\اآ[ ئثأظه .آأو ميتآ لإ\.بو>و[~ان 

يصح.فلا الفارق غ قياس إلف فالقياس 

محيا دَءهاثقر أحمد الإمام عن الروايه هدْ يعي• المحح، هوالقول هدا ]٢[ 
فميل«ْ[ ٩٥لالاندةته متثوا ينكر قنت ؤوش هال! تعال اف لأف اكريرن؛ الراجح القول 

نلغيفكيفا وا-يراء عليه بمآكم أن يناسبا فإنه وهوالعمد، للحكم منايمت، بوصف_، 
الصوانر.هي الزوايه فهن.ه امحم؟ يه ومل اعتتره هد تعال واش الوصم، هدا 

تّاءمح'يب•

الروابج،واس)ا/؛هأ(،ص)مهآأ(.انظر: 



١٧٩الإحوام( سلزرات باب اثعع) هاب 

 Iآكإعمزتاك ق واصنع الخلوق، أر عنك واعمل الحبه، هذه عنك -^^ ١١١محال
جمتستاشمح؛هو

ًَباُاا|
مصاه

بفديةيأمره ولر كدا. افعل ض•' إنه يقول• جيد، استدلال الاستدلال هدا آ ١ ] 
ثريأن العلم لطالب ينبغي ئاعدة وهذ>ْ يلرمه، لوكاف ذللث، بنان إل الحاجة عاء دغ 

موضعق عليها ثر يبعضهم ^٥٤٠١٥ العناء أحيايا لكن اشبموص، كل ِو، عليها 
سليمةوأما صحيحة، قاعدة أما الصواب ولكن آحر، موضع ِفي عليها يم ولا 

علدليلا ذلك كاذ يق ولر ثيء بيان إل الحاجة دعت إدا وهوأنه عليها، فشش 
أنهلأاعتأاتبه٠

مماوهدا إليه، الحاجة دعاء ْغ الحناء أو الفدية فيه يدكر النص مائل؛ مال فإن 
مغاحرى رواية يأتينا ثم دليل، لديثا يكون ئد أحيايا ولكن ثيء، لا أن هل يا-ل، 
النهج؟هدا العلم لهلاJب دصسهل التي الهلريمة هي محا بالحديث ما إلحاق فيها 

واحد،ومصدرها واحدة، فالشريعة آحز بنص الحكم بت< إذا القلريق الحوام-،ت 
الفدية.وجوب عل دليل هناك ليس وهنا 

دعت،إذا معت؛و غر فإثه المد هدا يستإئه محيي فيه يكن لر نصا وجدنا مش عموما 
عندنافمثلا ئه، أحل،نا الوجوب إل دعا آحئ دليل جاءنا إذا لكن بيانه، إل الحاجة 
أحرىبنصوص لكن فيه، دكرُت، نتا كتيرة واحة أشياء ذ ٠ ر صلاته ق اليء حدين، 

كابوملم: (، ٧٥٧رقم)والمأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
نْ.بمقن.هريرة أي حدين، من (، ٣٩٧رنم)ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، 



صضاهانينيصاسمماسبجحنيل ١٨٠

ؤتهن0،عندة 1اعى الإ-مام، -^٧  J_*iلأئه الفديه؛ عله وعنه: 
}ينكى لا وا-ظىإيلاف اثدهب. زالأوو لك-ئق. 

هعلتهانتدامة محإن دبك، إوالأ يعثه ا-إقاهل، أوعكا النابي يكن ومتى 
^٢؛.اكئ س ئدر، عز من زيز لأهمُع الفاو:ئ؛ 

وجهان!مميه رطبا، ماف يابسا يفش طيبا مس ؤإف 
الطسس(.ص هصد لأئه الفديه؛ عقه أ->ئمحا: 

ومعالئسهي!• علنا مرصن ان قبل ٠ هؤتهبممحا ممعود ابن قال هنا، قرصن فالسهد 
صلاته.اانيءِفي حدث ذكرِق ما ذيلث، 

لبمث؟الأدلة بمع أن القارئ قائل: محال فان 
يطبق،ما إلا الإنسان يكلف ولا سبع، ما إل انتهى من أحنس قد فالحواب: 

العامةالقواعد من الغالب عل بناء ثيء ان الإئذهن ي يئ قد إنه الغابب ؤ، لكن 
يحث.أن إل محتاج يفهمها، التي 

الروايتى.الدهبأصح [ ت١ 
المؤلفذكره ما حال. كل عل ابتدأه من فأشته عاو.ر بلا امتدامه قال: لو ]٢[ 

أوليسا،طيبا، كال سواء المحظور عن التخل عليه وجي، أوعلم ذكر مى اله صحيح 
؟بيده هو يغسله أو عنه، يغسله ثمحصا يأمر لئب با يصع كيف، لكن لك، د غير أو 

١(. ٢٧٧رئم)التثهد، إمحاب باب السهو، كتاب ت ائي النأحرجه )١( 



 Lu؛؛S (سلورات باب اسع )١٨١الإحوام

ا.الطبا ثزيم جهل من هأفثة عئريمه، جهل لأيه علته؛ لافديه دالئاف• 
ؤإفألته، ينسب دلك لأف علته؛ يالفديه رأثة حلن أو طيب ومن 

منعل مالفديه عنده، أماثه لأية ا-ظفي؛ عق ثالفددإ أوياجا، مكنها وأته حيق 
ا.ك1لوديعةا إدنه، بم أئلمه 

لأيهيه؛ بأس فلا يدم إل الطيب فانقل ندم غنله ؤإدا هو، بميله الجواب• 
منه.للئخكن 

حرج•ولا جاهلا به لطيب الذي الطيب شمه هو يزيل إدن 
محهللا باسا يظنه مثه لأيه حاو؛ جهل هدا حاله، جهل لأنه الصواب [ ١ ل 

كجاهلفكان الخال جهل لأنه ت فتقول وطبا فبان يابسا يفش لكن حرام، الْلبج، أن 
الخكم.

اثهؤقئآ يابس ايه يظن طيبا فلوص معذور، لأيه عله؛ ثيء لا ايه والصواب 
بيده-علق ما فيزيل يبادر أن عله لكن عله، ثيء فلا بيده وءلؤ، رطب 

دلكلأف الفديه؛ فعليه يإدنه رأته أوحلق طيب من أن فصحيح الأول أما ]٢[ 
كالفاعل.والراصى والأذن كالفاعل، فهو ورضاه بإدنه 

نظر؛ففيه الحالق عل فالفدية ناجا أو مكنها رأسه حلق من وهو الئان وأما 
أوالكنهالنائم الرجل وهذا اّظق، برك تعال طه هوثحبد ؤإنعا مالأ، ليس هدا لأف 

محيولكن بمحرم، ليس لأيه عليه؛ ثيء لا والحالي عليه، ثيء فلا حراما ينتهلئ، لر 
أحيه.عل باعتداته الإمام يراه بط الحالق هذا يعرر 



اصضاه1يهمصاسمماسبجءتبل ١٨٢

وهو١^^ لوأئلثت كإ عيه، قالفديه لمًينكر، ناكت وهو حلى ؤإو 
غئعوثهائإسوابر

فديهملأ ظم، عيها أصثنا هطع أو ثم، عليها قطعه حليم مذ كشط ؤإذ 
قع|ثث1زم،]تان،تيبم

َلأ:فنساج.

أحسئ؛لكان فيه المحفلور بفعل رصي بأنه دلك علل لو لكن صحيح، هدا [ ١ ] 
توهوساكت حلق الإي هدا يقالاِفي لكن عبادات، لبمت، أموال( الوديعة مسألة لأف 
ؤإذن.إقرار ئكوته إن 

*a*



١٨١٢ةت1بامجرباباصية( 

الفديةباب 
XHX

يقآصع ثلاثة إطعام أو ثاة، دح ئعثه ٤^؛، وهو وأنة حلى مذ 
ءؤء-نيعاق؛ اممه لمول ايام؛ ثلاثة صيام أو صاع، نصف منكم ت5ل ئشايذ؛ 

•[ ١٩٦لاJقرةتئأسهءه نن أدى بهء أو رُبما مكآ كان 

هواميوذبك ررلعللثا ماوت انه ه اش ومول عذ عجنْ نذ كنب وروى 
وصمرأسك *احلي اش رسول صال اممب. رسول يا ثعم قال؛ رأسك،؟٠١ 

سام؛،أوائف، م،  ٤١٠٥نصم، بنؤي لكل مناين؛ ستة أوأطعم أيام، ثلاثه 

بمدرأوي-حلق ونواء 

وهوالونت، دلك، ل بالأسهل تعال اش بدأ وقد اشنير، نل هنا والفدية [ ١ ] 
السراء؟نفع ياعيار أعل أيا محن اشلث،، ثم الإطعام، تم الشام، 

اممهصل الهي قدر الفدية هدْ وي الصيام، يم الإطعام، ثم النئك(، الحوائج؛ 
واثدفؤع، ٤٣نصم، قدره فائدفؤع إليه، وائدفؤع اثدفؤع وملم آله وعل علته 

إوهيتةذاىنُآ*.

تلم ومرنم)ا"اها(، ص1ع، منس، الفدية ل الإٍلعام باب الحصر، كتاب الخاري؛ أحرجه ا
كعب،حديثا ْن (، ١٢٠١رقم)أذى، يه كان إذا للمحرم الرأس حلق جواز بابا الح^، كتاب 

رمحؤتثبمته.عجوة ابن 



حنيلصدبق i الإمام ص ي الك،هم هلي المميق  ١٨٤

حمتعال الله لأف ءفر؛ عتر مذ الدم، عثه عدر، لعؤ حلى فتمذ ت وعنة 
حأنل؛لأنامحامحونيئاو\لئوئ، ١^ ئدم الثدر،ءإذا ثزط 

للتنيرللا ا-ظق؛ لإناحه الئزط ؤإي كالفنأصلة، لا واكع لة، المعدورتبعا 
-تافممئت ممر، لأتبما كلمه؛ الرأس حلق ِفي ما شعرات أربع حلمق وِفي 

الفد;هكالغلاأ'.

صاع،مها فالواحب كالفهلرة مقدر غر إليه وائدفؤغ مقدرا الواحب ومدكون 
تعطلأن وتحوز فثراء، لعدة الواحد الصاع تحطي أن نجوز مقدرا إليه المدفؤع وليس 

اصولع.عدة الواحد 

فكمارةالأكؤ، هو وهذا ا1دفوع، دون إليه الدفؤع يقدر ثالث قسم وهناك 
كمارةوكذلك مكينا، ستئن إءلعام الظهار وكمارة اكث، معثرة إطعام المتن 
الدفؤع.يقدر ولا إليه المدفؤع فيها يقدر هذه رمضال، ق ابءاع 

غركاف إن با-ظق، هوالإئم وغره المعذور ب؛ن المرق، أن هوالأقرب هدا ء ١ ا- 
الفدية؛ثالزمه لكن علميه، إثم لا فإيه معذورا كاف ؤإن الإثم، يع القدية لزمته معذور 

صيدا؛يقتل كالذي فهو عنه، يمط فلم مسه، أصالحة الحفلور هدا انثهلئ، لأيه 
جزاؤه,عنه يسمط لا فائه تأكله، 

فإذاىث«راا، ثاكJث، >ااكألث، ُ#: البث مال ىث« ءلأبا زحمذآقث: ب ]٢[ 
العلم،أهل بعض به مال كإ الرأس، بنلث، الحكم ثربعل أن فيحمي، بالكثرة عللنا 

الوصية،كتاب ت وملم (، ٤٢٧٤ ) رهمم بالثلث، الوصية باب الوصايا، كتاب ال٠خارىت أحرجه ( ١ ) 
نيؤؤيقنئ.وناص أي بن سعد حديث من (، ١  ٦٢٨)رنم بالثلث، الوصية باب 



١٨٥الفدية( ؛ت1باثعجرباب 

ذبكشا دى U لأ؟ا فأكي، الرأس ثلث س لكف ئوظ الفدية يه الذي إن وثال: 
الثلث.أي الحديث بمص فالمحرة بالكزة 

إداإنه ثم الثالث، دون فيإ فديه لا إنه ومحال! العلم أهل بعض ذهب هدا ؤإل 
قتحد الإنسان وشدا فهي؛ انه ولأ حلق انه يتى لا رأسه من شعرات ثلاث قطع 
يقولمحي والثنة الكتاب ق له لر بثيء الناس يلرم أن حرجا السائل هذْ مثل 

الآلةلينت لكن ف. وا-قمد ممر والخير مساكن ستة إطعام سهل؛ هدا الإسان! 
او4القيامة يوم رثه يه الإنسان يقابل ثرعي حكم هو هل المسالة المدفؤع، سهولة 

هوالذي الإطعام هدا إن مم المشكلة، هي هدْ به، اش يلزمهم لر بإ اش عباد ألرم 
ضنتا.الأيام س يوم اتوممديكونِفي نهل 

إدامنألهم اش أن الثيء؛ لهدا بجهوا أن الطنة إحراق من أود أي، فالحاصل 
مايه؟ ألزمهم لر بجا بائي ألرمتم لماذا منالهم! الدليل عله يدل لر شيقا أوجبوا 

ننآذى أويمء ثِ،ُئا يم ا، ١ تالقرة:اُا' ه عطمأ ُؤولأ والأية ا"بمواب؟ 
الرأسلكله.أن عل يدل، وهدا [، ١٩٦لالمرةتعمد.يته ثأسوء 

المل.؛محول لأف العزف؛ إل الحلق مدر محييي ل، رجع هل مائل• مال مإن 
فدية؟يه لنس اهك ذون U أن لاثقتفى يء »ناكلث 

بمر.لأكلوس بالية الثلث فالخواب:تلم،لأطأنئاثون 
سعرهيكون ئد أربعة، تف فيه يوثر رجل رأس شعر لوكاف قائل• مال فإن 

محللا؟



صضاسهمهمصابمماسبجضو ١٨٦

وزايتازتالثلاث وق 

ابمعانأ محا لأق:مع ائدثن؛ م المامحي: مال كالئو. ص إخدامحا: 
ائ؛في،نيئاهم.

شعرله ليس من ويوجد شعره، عثرة مئ إلا له ليس من يوجد ت فالخراب 
إطلاقا.

لهمن وأما الشعر، يزيل أن بماج لا الله كفاْ فمذ إطلاقا شعر له ليس من أما 
الوافر،هد.اِفي اكلث،، دون له يالنية كثبمر فهذا منها أربعا وأزال عثرة، يث شعر 
شعرة.عثرة اثنتا إنه لثل؛ لكن 

شعرا>ت،ئلكحئل؟لوأنبمنشرسمفياظلإلألأث ^ظ:
يساتية.واكلامحث، حلقه، انه عله صدق لأئه نعم؛ أي• فالخواب• 

حساختيارْ- بغر الرأس-يعني؛ حلق إل الإسان يضطز ئد هائل؛ قال فان 
امتثناء؟هدا إن ثقولت هل مه لمصلحة لوكاف 

يضملرحنن أما تجلق، ولا يتمر تجلق لر ثاء لو استثناء، هن.ا ليس فالخواب! 
ؤبميءي؟يأكله يم أويذبحه، يقتله أن له أليس الصيد أكل إل اصهلز لؤ ما مثل مجوز، 

يلسأن مثلا لواحتاج فيه، امتثتاء لا بدل، له هن.ا لأف استثناء؛ هن.ا ليس إدذ 
لزمتهفدية فيها الأشياء إن ةلنا1 إدا الثيء نفس رأسه أويغعد المنيلة أو الثوب 

رأسالث،احلق مثلا ان الإنيكره ايه والاختيار الاختيار، عن تجرج فلا المد.ية، 
أوحبمناك.قتلتاك ؤإلأ 



١٨٧ةتاواا1مع)بابالفاودة( 

القلة،آحث الثلاث لأة اوقئ؛ انماث زهئ ذلك، مها بحب لا والئاط: 
'•١^^١١وآخر 

ووايات;Jلأث دللئ، يوف وفيإ 

بالطعامالحتزاف عدو ثعال اف، لأو طعام؛ مذ مد ئثرة كل ق إحداص• 
محوجن،.مد، منه بحب ما وأمل الصيد، ثق هتا ها 

إلالمصثر محسن، الشنع، j( لة مدير لا لأم طعام؛ مذ مصة واكاي؟ت 
الأكل؛لأماممناأل

قولانِفيالثلاث]و\أصغ؟]١[إذَذعندنا 
فيها،فديه لا الأرع صحيحة؛ غم كلها ت مول إليه أومأنا ما عل ابواب• 

جع.لأما الفدية؛ فيها فالثلاث بالوجوب ملنا ؤإن مها، فديه لا والثلاث 
والتئا لأئه صحيح؛ فغير للقليل• تينا فصارت القلة بتا زالغ إنه ت قوله وأما 

اتكثرة.حد إل بنعت، القلة ما 

فدية.فعليه شعرات ثلاث يته من امهل وموجهه غسل اثا إنلوأن فائدْت 

كثرة،يده الناس بعض نحتلف، المصة إن يم هوقمة؟ اليمن إن قال؛ من !-٢؛؛ 
دليل.بلا محكم هدا كل ثقووت وفدا صغيرة؛ يده الناس وبعض 

الفدية،أوجب فيعا هدا فيمال؛ بالندية الهلعام عدل نتحائةوةاتاق افه أن وأما 
فيهاليس الثلاثة دون ما أن يقثمي وهذا الثلاثة، دون فيعا الفدية ئوجون لا وأنتم 
شء.



صضاه1ينيصاسمماسبجءنبل ١٨٨

بمين؛صالإنان:محمحىإقسنأم
ذلك؛^١".

معنا0.ق لأي كحلقه؛ وعنيه1 والرنؤ والكف المهلمر الشعر ؤإزاله 
أوالظئراثرة بمص وق ننناثا. ق لأي ^١؟؛ الفدلإ كاشرق نالأظف1ث 

وبدنه،رأيه شعر ■حلى ؤإل الطؤي1ة. ق ما مثل اله_صارة أفِق كنا حمتعه، ق ما 
عنامهلبس لن كنا واحده، فديه ياحزأئه واحد، جنس لأيه واحده؛ فدية معليه 

اظاب.زثدا زسا، 
الثأسحلى لأف الماصى؛ احثار٥ فديتي، ثه أف احزى! روايه وحكى 

أ.المديةا نحالفهتي التين، نعر يوف لث، ن به يتعلق 

درهم،مئة اوي نئد الحيوان من الحزء ! درهلم؟ دلك أقل يقول: من [ ١ ] 
قروش،باربعة الشاة ثشري سنوات مث اثه أذكر وأنا درحا، إلا يساوي لا وئد 
ي،ريال*أي• 

فيهوأن محزم أنه عل دليل فيه فلتس البدن شعر أما فمط، الرأس الأصح تأ؛ا 
فديه.

لبس،الحميع لأة واحدة؛ فدية ثقول: فهل وقميصا ععامه أبس لو مأله: 
البدن؟عق وهدا الرأس، عل هذا لأف فديتان؛ أوثقول: 

وقميصاععامه لبى إدا ما بين يمرق أن ينبغى لكن حلاف، فيه هذا ابواب• 
يميازغ والواحدا، الحسى فكون ا، لبسمى الأول قميصا، ولبس رأسه اوغحا 

٠،ن حنؤيكونان فرهما، بنهعا فكون ولبا، تغهلة 



١٨٩الفدية(  uUةت1واالمح)

كئازةبمخوِفي ى زبمدة، ملة الفدثة و قي مهن اظى، لة أبخ نئن 
انيين،موضزبمةااو

محل

لأيهوأبسه؛ حالؤ؛ مثل الف_ديه، معليه أوثطيب، نأته أوعش لس ومن 
فديةمعليه وحمن، وتراؤيل ومميمحا محامه لبس ثإدا علتؤ• ممساْ معثاه، ِق 

محَظمضنأتهثبمنه/
أجناسلأي فديه؛ جس لئل يعلنه وقم، وحلق وثتؤب يس ؤإذ 

محأشتةمحظوت، الكل لأو واحدأ؛ وفديته واحده، دئعه دلك معل إو وعنهت 
؛•i^Jرأبمؤ ل امحس 

محو؟أن قل لغترْ محلق الحرم ِفي الحغم ئو نا قال• همال فإن 
يئهباثر مواء ثمه حلق المحرم عل، المحرم لأف بذلك؛ بأس لا ذالخو١بت 

عليه.حراما فلين غارْ حلق أما محلقه، من أوأمر 
ال\كمارةلكن ]اكحر؛م:آا[، محلا ظ أثث ول ٠^^. عال; تعال  ٠٥١لأن [ ١ ] 

حزمة١^٧، لأيه كئارة؛ سمى الحنث ويعد اتمين(، حل لأيه محله؛ سمى الحنث مل 
كفارة.فصارت اليمين 

الأيللحلف الكمارة أحتج يم اليت• ص أحرج لا أف ٌّأحلف، أنا مال• فلو 
وأس.فلا الثزمحل مل أما لب، المل لأيه يصح؛ فلا ملحلفه، 



^قضامششصالإئماسبجضل

يمحلى أو ثطيب، مم أوثطثب لبس، يم يلبس واحدا كرومحقورا ؤإف 
١^١نئ.ينل مل الأوو عن 1أتكمز ما واحده، قفديئ حلى، 

ليم،ووتطه لافيد، النهار أول، لبس مذ مثل لأن1اد-،، تتذلأ إل وعنه: 
والأولالحتلمه، الأجناس يافاة محنمه، أن1اوة لأل للثزض، وآخزْ 
ءاش؛لأةأحل، ااث1لف مأي لأن أظ؛ 
محتلمة.لأستامحت، واحد؛ ميء 

نزاآ.زلإتلامزافثية 
صثانا.ليت لأي ذكننا؛ نا مثر ^١^ ١١١^؛ِفي زمحأش 

علته.حكم صيدا قتل وكي فته، محلاثداحل الصتي.، جزاء ماما 
الكماواتا.كتائر يتداحل، ١^ وعنه: 

مننقمعاد ؤنن0 ينال؛ ١^ لموو ١^؟^؛ ا•لزة 3، إلا ابراء نجب لا وعنة: 
ؤثيرآثُثعال: اض لموو الدهن،؛ والأول جزاء، ولمْيد.كن ]الائاوة:ها'[ ٠^^ أس 

م-ظائينأمحمحبج
الأديي•مال كصتان مثة، كل محوجن،تي ئاحتلافه يثبنل مال صإل زلأنه واحي.، 

ورقل، ومحمذ ا"إئطأ، -تكئواو أنم وع؛وْ عتز عن _ أحمت.: قاو 
ل١ا.أزلا؟ مر ٣، ثل^ بما/ة: 

واحدبفنل كاف ولو حز المصيد بتعدد يتعدد الصيل. جزاء أف المهحح [ ١ ] 
يال:ئبمامحلإ\ك اش لأن جزاء؛ محلم لكل فعليه طيور، عدة فمس_، يرمئ أن 



١٩١الفدية( باب امج) ةت1س 

لاقل يلرم واقية الصفة ِو، المثل يلرم وكا تالاممة؛ْبم[، ه أقم ثى ض ما مثو 
العدد.

للإديلبس أن مثل يكرر أن حزج فلا دام لعير يس كاف فإن اللص كرار وأما 
المهارنمِفيآحر واوداء، الإزار وتم فتعود لأثري، النهار ونط وق الهار، أول ِو 

وهوللج، اآخ؛هل لبس امثاح إنإ لأثه الكمارة؛ ولانتعدد التس. ت فقول الآري حديث، 
فيإالضايط هو هدا عليه يبى ولر حقه، ق انحل المحفلور هدا فكأن الترد، 

يكمرلر كاف إدا إلا يتكرر فإو4 حانع، ثم جامع، نم فلوحانع، أيصا؛ وا"بماع يكرر، 
الأئل.مح،

ئدولكن والشريعة، التنة هو الحثلوراُت، اجتناب، موجب، قائل• مال فإن 
دلك،؟ِفي الحكمة ما طينا يش أوما فالئلج، حكتإ، ثشس 

مننوعا فيها لأف العظيمة؛ العبادة هدم عن الإنسان يصد ما الثعد فالحواب،ت 
ونحؤْ.والثزب، الأكل عن الصائم حبس كعا الحبس 

وقدافيه؛ توجد ما كل محبته كون أن بلازم ليس الستسهلة والعلة 
بتا،ثقول لا ونحن صحيحة، عله لينت، هل.ه الرئه مسألة مولت أن علينا مث نحن 

لنيالإنسان ؤكون الخ^، وعن اف ذكر عن هدا يصد لئلا الحكمة؛ يقول! ولكن 
لهفإإلأمثلهدْالأمور.

عادالأية؛ كظاهر يكون فهل ثانيه ص؛ واصهناد عاد لو قائل؛ محال فإن 
الحناء؟عليه أن أول باب، من أوكون ]ال1تدة:ها،[ ه ينه أس مسقث؛ 



سقضاه1نييصاسمماسبجضل ١٩٢

محل

لأفبدُه؛ معليه الأوو، التحلل مل ايج ق المرج الحرمِفى وطئ نإدا 
ننحقوقثن.عثاص اثن عن 

همج،ف وطٌ لأيه نجمة؛ أو آذمئ مذ دبرا، أو هملا المرج كاف ^١٤١ 
لآدممم.١ وطء أسثه 

با؛تؤع،حجها أمتين لأما بدثه؛ معليها مطاوعه، المحرمة وطئت ؤإل 
اوةكاوم.مضعا

افهيممم الآكمارة تع الانتقام ْغ هدا ويكون الحناء، عليه أن سال1، لا فالحوابت 
الانتقام.وب؛ن الحناء ينز محئع أيه الأية فظاهر الأول، عل تعطوفة الأية وظاهر منه، 

إلاالكفارة فعيه اباع ور إذا إنه فلما: للثحظورات باشة قائل: مال فان 
دللث،•أشبه وما ود، ليرلد الأسباب ثعددت إدا كالئتس الأول، جزاء عن يكمر لر إن 

للإدلبه لو يعني: واحد، فالفعل الأمياب مددت إذا يضؤ لا فالحواب: 
حميعا.وللحئ 

آخرU>__^ لمه يم النهار، وتعل حلعهِق ثم النهار، أول للترد لبسه إدا أما 
متجدد.سس_، هذا لأن فكمارتان، النهار 

يسمىكلها واحد، الحدث لأف هذه؛ غثر فهي لراحة، نام ثم ْرض ذامِفى إدا أما 
فهوبب، لله أبيح وهذا تنب،، له أبيح اللمس هدا لكن لمسا، يمي كل حديا، 
لمب،.محفلور انتهاك 



١٩٢هادااث|مجرباباسية( 

عباسابن لأف واحدمءبدة؛ كو سل ئطاوعه، ءزنئ ١^ وطئ نإف 
بدسم،تأوجب ثخئ؛ن ولأدثإمادج و)تهدوامه. ]ذمحةٌ\أ،مدئاده، ئاو 

كالثطءِسنمح
^^^ُجاغزابمكظَلنمص

ووايت1نثقفيها أومكزهه، وطئهاثائمه، قإل 
كماو0،لم°يلزمها معدوزه؛ لأما دوما؛ عليه واحد هدي الواجب إحدامحات 

اسم.حج إإناد لأنه هذيان؛ بجب والئابجة• 
موجثههكاف منة، وحد الإدثاذ لأل عنها؛ الرجل يتحملها هدا معل 

لمنادوجبت لأما علتها؛ ثآكوف أف ويشل هصائها. ثممه عانه بجب كإ علنه، 
َا]ا|ءَ 

•حجها 

حجها.لمناد وجنت، لأما علنها؛ ك5ول أذ وعقمل 
•• • • • شاْ؛• يعلته الأوو، التحلل بند ابج و أوويح ١^٥، ل وطئ وأف 

مكرهةأو نائمة وطثت، إذا أما والصواب صنب، ميل الأحر هدا [ ١ ] 
شخصمن لأيهجخواحد أيما؛ الرجل عل ثيء ولا معذ.ورة، لأما عليها؛ ثيء فلا 

يفندوهل ناتمة، أووطئها اكرهها إدا يائم ولكنه فدية، من أكثر يوحب فلا واحد، 
حجها؟

عمد.غبمر عن لأثه يفند؛ لا الراجح القول عل لأ، الحراب! 



اسيقضاهايهمصابمماسبجينل ١٩٤

ء،هاسبمئ،لكف1ةاال
سيينزل، يم لشهوة، م أن ؤ،، أن المج، يوف الغرم نطئ زش 

نإلكا-ظق، الثاْ ئه هوجتت اُلإ، ينئي لمْ بالإخرام؛ *ًرم فنل لأية ساه؛ 
^ص،باثامةبي 

Jالمج•
معاثهه1ئزل، بصره نحرف يظر نإل عليه• ثيء ^ ٨٥ينزل، يلم ثظر نإف 

روايتان1مميه أرل حص ١^^ كرر نإل ثاْ، 
ملمبمباثرة، لتس وِيي عباس، ابن عن دلك يرؤى قام، محه إحدامحات 

بصزه.صزف لؤ كإ اليثه، يوجسر 

التدنهدأنجب ياتجتاع، إنزال لأنه الخزئ، امحازها والثايه: 
كاdمةا٢ا.

فهوايمحظورات من شاه أو-صا ما كل أن ثعلم أن ونجب شام، وعليه ا ١ ل 
مساكن.ستة أوإطعام أيام ثلاثة أوصيام الثاة ُين التخيثر ■كل 

التحثلفل اياع إلاِفي تجب لا البينة وأن البينة، لايوجب أنه الصواب، ]٢[ 
دلكأتجه وما المرج دون نيا ايلع أو اثرة بالبالإنزال وأما الحج، ل الأول 

اثألة.الراححِفي ئوالقول ئدا البينة، ئو-بمب، فلا 
ثميصره صزف ثم نظر إدا وأما الشاة، تجب أن ءيبُي فأنرل الطر كرر إدا أما 

النظور،للممكيرِي يل للطر، ليس بصرْ صرف بعد إنزاله لأل عليه؛ ثيء فلا أنرل 
ثيء•محه ليم، الراجح المنل عل، والممكثر 



١٩٥ممبامج)راباصية( 

هذِْفي مدى ؤإذ الصوم، دكزئا لما فسه؛ ء مي 3لأ هأئزل، هآكر ؤإل 
^^محو؛بمُخائلأثوجي

قفل

مال؛وضمح1لأينابمن-زلأيلأ:ظ،أبزمحمتة؛لآلخايرا 
لدلكالثم مى سع ومحزئه هنا. ها ثكدللخ، ئمامها، واثدايا الأصاحي 

الراجح،ئو كعا الصوم، يمسد لا الصوم الإمداءِو( أن هل دليل هدا ق [ ١ ل 
يقاسأن يمكن ولا يفسده لا اثه والصواب الصوم، يفسد الإمداء إن قالوا؛ والممهاء 

والأثر.وفي\ي-و\ي لأخلأفه،الاهإ 

الصيد،حزاء فاستثنى الصيد. جزاء غبمر ق هال(أ العلم أهل بنص لكن ]٢[ 
ءؤذيرآ»ثال؛ تعال اش لأف المرة؛ محزئ لم بينة فيه وجبت، إدا الصيد جراء إن ومالط؛ 

قبقره ذبح إدا لأيه وجيه؛ اثه شك لا القوو وهدا ، لالأئدة:هبم[ ه أقتم محي قز U مر 
المعايلة.وجوب من يلزمه ب،ا آتيا ؟كن لم البينة مقام 

قيقال هل البينة، عن محزئ لا البمرة إن قالوا• الصيد جزاء ل قائل■ محال فإن 
تامة؟تماثلمة مماثلة ليت البينة التعيين1 هدا 

منالمثلية إل أقرب فالبعير بالبينة عليه وحكم مثلا ثعامة قتل لو فالخواب! 
أاش؟ شزمحل عثا ثحدل لماذا إدف البثرة، 

كافإذا أثا البدن، الواجب كاف إدا البدن نمام البينةِفي هن البثرة نحزئ إذو 
اضلأبمسازاىة.الواجب 



سقضاهانييصالإئمأستيضل ١٩٦

ابنلأل زجغ؛ إذا نتجه الخح ل ام ئوثلالإ صنام يذؤه ثدثا، '^ ٢٤ثإل 
تجدالم° قإل هذيا، أهديا محالوا عمرو، بن اممب وعد عباس، وابن عثر، 

حكمسومت، لب الأصل وهلم و-يمتتز. إدا وشبمه ا-قج، ايامِفي ثلاثه محصوما 
ويدله•ثكدا محه، الموجع ؤإلتهم الوط؛، 

طعامايهيمتها ثشري الواحنة، الدية ثوم أصحاسا! بعض وقال 
محييةاأواجبؤِفي الدية عل محيانا يوما؛ مد كل عذ صام نجد لم محإف به• سمدي 

اثانةل١ا.

عليهاوقدر البينة لزمنه من أن والحواب! المارق، ْع قياس هدا [ ١ ] 
■م،يحمل يكروا الدين الصحابة هؤلاء عن روى ونا علته، ثي؛ فلا ة ضل، 

الامتخاس



١٩٧ةت1وااأص)0بجزاءاسد( 

الصيد^١۶ ٧٧

إK ثأ K  إ

وهوصزبان:]الأىوة:ها'[. ثن ماقل 

ؤلأية.مثله؛ فيه مجب الأثمعام، قيمة وهي اشم؛ من ممل له ما 
ممت؛ما فيه مجب فيه، الصحا؟ مصت ما الأول؛ المزب وهوثوعان؛ 

فيهامحي !نصح، ^٧!، همى يبع. أف أحن واجتهادهلم فيه، محتهد حكم لأيه 
أبوذاويزؤام بدلك• محها ص س اللمي أف ووي ويل• بمش- عباس، وابن عمر، 

أ.صحيح' حض ديث هدا الرمذ.ي: وهال وع؛رْ. 

ئ،يم، اقنم؛٥٤؛؛ من ثز تا مثل ١^^-؛ حزاء ق ثا3قؤناث اممه هال [ ١ ت 
هأتمحت بج ئدا هذآلإ _)؛< 

يهمحسن هإ رمحهبم،ف، الصحايه وهوالعدالة الوصم، هدا ق يدحل من وأول 
الصوامحت،إل وأفزب منا أعلم هم لأمم أولا؛ عنه العدول تجوز لا فائه الصحابة 

أمانه.وأقوى 

قومكل دكان لياس قران بمئ ل؛ تجتهد أن واحي. محل اياب ءيح لو أنه واتا 
الأمة؟فتضطرب كوا. مثله بل هدا، مثل ليس هدا يقولون؛ يأتون 

كبش،فيها الصع دللت، ومن عنه، عدول فلا الصحابة به قصت، ما فلهيائقول 



صقضاه1هممصالإئماسنيضل ١٩٨

ا.ؤمعاوده،دبمدةا عباس، واس وزيد، وعلأ، عمحاف، فيها ممى واشانه، 

ووايتازإفته الوحش، وحماز 

خا.فيه ممى عنت لأف مز0؛ فيه احدامحأ: 
عثتزمماء غنا، فيه مصنا عثاس، زابن عثد0، أنا لأو بدثه؛ فيه واكاسه: 

الوحشصِفيمحْ منعودأقه ابن وعن به• ص ما لأأهأءر'ن،إل أول؛ 
ا•الأيلمحْا ودال،اينلإاس؛و،

٢نمحنفيامحىمحئا٣ا•
الصيد،س وأما حلال،، أما عل يدئ، ' كبشار الضع ق أن الصحابة وقضاء 

موم يه اشُ صل الشذ إن ذح: أحمدرأء الإما؛ قاله كا غا ض ه النيق 
٠•ر بكنس ؤيها قممح، وتلم 

أقتب،ناتكون^ابهاوتنة.]اآلأن 

والصوابرْ؛عؤعبج، وأبوعثده عباس وايى عم اختلف الأو حال، كل عل [ ٢ ] 
أقزب.لأيه شك، لا عمن مع 

الألوانملوالأروى•سض:
الكبرىوالسن (، ٣٣٧ب)A/ ئ ابن س ٤(،  ٠٣الرزاق)؛/ عد .منف انفلر: )١( 

)ه/مخا(.
٢(.٠ اه)ص;آ عد ابمه رواية أحمد الإمام ائل مانثلر: )٢( 
اياسك،،مماب ي: وان (، ٣٨٠رقم)١ القح، أكل ق باب الأْنمة، كاب أبوداود: أحرحه )٣( 

خ.بمئن.جابر حديث، ْبن (، ٣٠٨٥ريم)الحرم، يميه الصيد جزاء باب 



١٩٩جراءانميد(  uUا1مج)هاب 

أشهرأنثنه ام!ها زهئ يجهمة، اوبؤع وِفي ثاة، الفم عمرِفي وص 
بذام•

بجدياالصب ( Jjا-بمرة• من أصم وهي دننا3ا، الأرس-ا وق 
منعدلين ^j( إل فيه دمن-ح الصحابة، فيه لمْثمض ما ١^^• والهرب 

؟كولأو وغور ]الاممث:هبمآ ه غذغ' عير دوا يهء قصأ ينال؛ اممه لمول الخبتة؛ أهل 
حزجنادال1 شهاد_، بن طارى روى ولما العموم، لدخولهل، أحدمحا؛ المائل 

عمزعق ممدمئا ظهره، مقزز صأا، أرثد~ ث له ~مال ما وجل مأوطأ حجاجا، 
لأل؛آثمحصيامحمحوأمقاوله: أنثي، قاله 
حديا،فيه ١^ ارثدث قال ثزكثي، أف ولمْآمزك ، ٣٤٥٤أذ أتزيكر إثإ عمر: قال 

4jSrjاائثه<ا ق منصور بن تعيد زواه فيه. قدلك، عم: هاو واشم، اقاة بع هد 
كالزكاوفيه، أمينا عش وحن، مذ أذتكوو هجان اممه يى واجب، 

حزاوْدللئ، وغ اليرّبوع، من بكثثر أكر الأرنب، أن ع عناق، الأرئب، ق [ ١ ] 
ال،اثلة.باب من ل التقويم باب من لينت فهي الم،اثلة، أجل من أقل 

>ءقمح؛يال،: اش لأ0 ئوالقاتل؛ كاف ماإذا أنثكون لاثصغ إنه وقيل: ]٢[ 
ولأنهيتوب؛ حش لتس؛ندل، الإحرام ق الصيد وقاتل ]الأتدة:هه[، ه تنآؤأ ر عن دوا يي، 

فهوالزكاة وأما متثصل، عزم هدا أن الزكاة وبتن بينه والمرق علميه، نجب فيا مئهم 
أحم،.فكان ماله ق واحس، إخراج 

راىفلعله عقن، قضية هذه لأف رآْ؛ لسبت، فلعله عمر عن صح إن الأر وهذا 
حكتا.يكون أن فصح ء،؛؟ل ه تاب أرثد أن 



منواحد  Jsوِفي مثلة، صغيث الصغتر زل مثثه، تجتر الصيد كبثر زل 
هدى( Jpمنة، أيفل لأمنا جار؛ محالاش، الدكز هدى ( Jpمثثة، والعب الصجح 

وجهان؛ممثه يالدكر، الاش 

أحلمح:لأنحزئ؛ِملكاا
ثالآمح:محزئ؛لأنمحlأبجثمحاي٢ا.

•واحد مي اقصود لأو جار؛ أحرى، مذ لأعور عم مذ أعود مدى و1ة 
قلماناآُ•لأي لمْمحو؛ م، جنس مذ محب مصا لدى زل 

Jp ) ،قيمتةلأل المامحى؛ هاثة ماحقا. مثله قيمه ممته ماحقا، صنيا أو1م

أ.للأيه' ماحقا؛ مثله فيه ابوا-قطابت وهال، 

أظ،تينجئامحول،ضالخاصل.
ضالآش؛لأنالآشأتي،واوأزيى.

ابني،لأخلاق ^لأ>نوأ>جلأتحئأخهماةنام؛ 
عنهدا بجزئ وأنه واحد ابس أن فالظاهر برجل وأعرج بيد أعرج كال إدا وأما 
ثدا.

وخدبأن بجد لر إذا وممن المحراب، إل أقنب اظاب ى ونولا [ ]٤ 
والحائل•الحابل المنق؛ين ومحرج محرجها الحال جْ ض حابل غثر أسم، 

)ا(الهداية)ص:"؛خا(.



ةت1واارعع)وابجواءاس•(

جرحها،لو كإ مصها، ما هميه جنينها، مأئلث ماخض، عل بخن ؤإل 
ُ.ثاها ٠Jصمنه مات ثإ حثا حرج نإف 

قيمته،هميه الصد، صثار من وشبهه وهوالطيث له؛ مثل لا ما واكاي؛ 
صماس ئتت، ئم، ائ شاة؛ ف قإف إلاام، 

بشاة.الحزم حمام 

وايوازل،واليتام، المنروف، كالخ،ام وميز، الماء عث، ما كل والخقام؛ 
الكناي:نمال ثام. كله ثدا لأف زالقطا، زالدثامؤ، والئداطت، وامحاري، 

•بحإم لتس الأول وعل حماما، الحجل ؟كوف مولؤ لثل حمام، مطوق كل 
منه،أكن كال وما ثة، مثل لا لأئة قيمته؛ ممته اجام، أصعرمذ كاف وما 

وجهان؛مميه 

الخإم،ق تنكناة الطي، حمتع ق الإا-ز:محا لأف قظ؛ فته أخدمحا: 
الماس.عل يش عداه همي، الصحابة، اء لمص 

زئزيمإبجاجامحامحأمحلهُ. 
شاة٠شاة زالمثاةزاأقانى: الخفلة مالأِفي أي نخابر، ماص ابن ض زوي 

وجهان،ص،نه همى ينيث، عاد هإل ثمص، ما هميه طائر ينش كف وأف 
نين.إذا السجرة كغصن 

الئتة،وق الحض، ئكوزِق ا،ل،اثلة فصارت الحت؛ن، هو حثا حرج الدي ا ١ ت 
الإمكان.بمدر والسلامة العف وق الكن، وق الصم، وق 



اسقضاه1نيهمه4الإئماسبجص ٢٠٢

ماصثُااا.

محل

اقل،يموم أن اقل، إحراج قوثئ ثئو صه، جراء عي ذب دمن 
تمال اض لموو يوما؛ مد كل ص أويصوم به، ؤيتصدي، طعاما، شثته نيئري 

صؤءأر \وع نخ سأ ظ ء ذ، د، ١^^؛ ثرخ ئ ؤد>آآذل 
بلتنثر.»ا1ز« ز تالاممة:ْ\<[ ه هتآئ ذ;لك ثدل أن تممن 

صام،لم°محي هإل أطعم، لمْمحي هإل اقل، ثء>مح_إ الرتس_،، عق أنبا وعنه؛ 
واiدهبالصئام، به ليندل، يكر ؤإما يمراء، ا ق إًأتام لا وعنه• المئل• ككماؤة 
نام ي ملأ ١^،، ظاهث لأنه ، ٥١

ماؤإلأ الصحاية، لمضاء الخعام؛ إلا بالقيمة ئضش كلها الهليور فصارُت، [ ]١ 
كالأك؛تساجامسيهاوخهان:

له.مثل لا لأيه بالقيمة؛ يقمن اثه ! ١^١١الوجه 
عليدل الخ،امة ق شاء الصحابة)،:قيؤ إمحاب لأ0 بالشام؛ يضمن والثاف؛ 

أول.من؛ادا فوثها ما أن 
نمط.القيمة فميه الهليور من المحابه فيه مض لر ما أن والراجح 

الصند؟أويمن اقل يقوم هل لكن صحح، ]٢[ 
الذيهو لأيه الصيد؛ يقوم إنه وقيل• اقل• يقوم إنه يقول• ، ١^١٥ايوابر• 

وجه!المولن من ولكل يقوم. فلا المثل وأما العدوان، به حصل 



٢٠٣ممباسإرد1بجواءاس( 

ئواقل.والأصل 1وضالأصل التقويم افل.فقال;إن أثاسىل:ثقئم 
اكائجعله إنإ المثل إن ،! Jiiالصيد يمهي.' الأصل. يقوم إنه قال؛ من وأما 

وأياالصيد، قيمة وهي الأصل، إل ير"ى فإله الإنسان به بأحد لر فإدا للصيد، قيمه 
الفتانءسازت إذا أثا أكؤ، المثل فة كون وثارة أكؤ، الصيد قيمة ؟كون تارة كاف؛ 

الوجود.نادز الصيد ثدا كاذ باق الفتان اخلفت إذا لكن أوللخلاف، فلا:ظهر 
ثرجتحل يظهر وب الصيد، أويقوم المثل يقوم هل ت محتملة المسألة إن 

المثل،تخر لر إدا الهلعام من يعادله فبإ المثل يقوم إنه ثلنات إدا ولكن زمان، من هدا ن، 
مكونبريالتن والصاع ريال(، بمس المثل محوم أيه قدرنا فإدا ممرا، يكون رثا الهلعام 

عدل،هدا يوم مئة أرع صم الرجل' لهذا فثول، مد مئة أرع أي• صلع، بثة ؤيها 
ه،ئمارسييى ؤء؟ ت يهول( نبماثئوةع\ق واف هدا، من قلق ق فالقس أ الهلعام! 
صياما،المسكين إءلعام يعادل( ما أؤاأ ه صبمياثا ديلك عذل ٠ ستحاةئوةع\كت وا٠للوا 

اياسلن،.باب، تامِز، محرير إل محتاج التي، انائل، من الحقيقة وهم؛،ِفي 
المهللقة؟الأية مائل مما يوم كل صوم محريم عل( الدليل( ما ئايا،ت مال، فإن 

المسك؛نهفهلعام صبمثاما ايمت آوعدو حثلأسكل قال(تعال؛ فالحوانرت 
بالتمرمده لكنه ٠، مكينُ لكل صغأ نصف بأنه الأدب، ن، الس حدده 

جهةمن يمي• الئمر، من الص-اع نمأفح يمايل الم مد إن قالوات والعناء تقدم، كا 

وملم:(، ١٨١٦رثم)صاع، تصفح الفدية ق الإءiعام باب، الحصر، كتاب، الخاري.■ أخرجه )١( 
كعب،حديث، من (، ١ ٢ ٠ رنم)١ أذى، به كان إذا للمحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب 

نء.ءثئ.عجرة ابن 
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قفل

واحد.جزاء معلنهم صيد، قل ل حماعه اشرك ؤإن 
^^^يظازةم،صممازةماص.

والأزل'مكمارات، بالصنام كمروا تإف واحد، مجزاء بالمال كمروا إف وعتهت 
متلفبدل ٥؟^ رهبمه، عثاس وابن وابنه، عتز، عن يزوى دللخ، لأف أول؛ 

اةلثاُت،'أ'.زمم كالاو:ات ١^^،، :تجزأ، 

والصلمعأمداد، أربعة الجوي فالصاع الثر من مد كاف فإدا ونمي، والحرية الرعية 
أمداد.خمسة النجدي 

الحاكم،إل فيه أويرض المتون يتولاه مما هدا هل وجزاره الصيد ءائلت مال فان 
دللث،.أشبه وما ئ5ميرن، يشكل يتهللب أحياثا الصيد أن العلم نع 

شره،ولا  lij-لا يمتون لا الأف المضاة من فكثثر الفتون، يتولاه فالحواب: 
الغالب.ل مثن أناس إل الفتوى ل يرجعون والناص 

أشياءمن اثه العالم، م،5ه مواهست، ين ما أو مغه ق الدي الصيد الأف فالغالن، 
خم'إل محتاج لا معلومة 

للصواب.أهرب وهي *الأول* ]١[ 
ؤتصفطأثام عثرة صيام واحد كل عل مثكون أنه قدننا إدا الصيام ِفي ]٢[ 

يصومأن واحد كل ملزم كاملا، يوما إلا يصح لا الصوم لأف ند؛ ولا التحف تحن 
يوما.عثر أحد 



٢٠٥ةت1واامج)دابجواءاس( 

علا-لإلاء يكمل وهل الخلأو. عل ^،٤ قلا وحرام، حلأو افرك ؤإن 
وام؟فهؤيهان:أاا.اكرك ام،أزبجئمممحا

وجهان!صهايه وق صمته، صنيا جرح ثإل 
وجببمثله حملته صإن وجب ما لأل مثله؛ مى يمثله يقمنه أحدمحا! 

مثثئ،ِقيعفبمه 
إلمصريا إحراجه، يئس ا"اتزء لأف مثله؛ مذ قدر0 قيمه تجب والأحر• 

جزاءالمحرم معل شع، أز حلأو ممثله امتناعة، قأزاو ^١ ٠٥جرح ثإف 
علوالتاقي مصه، ما الأوو قعل آحر، محرم قتله ثإف ثلمه، ثبب لأنه حمعه؛ 
اكاق.

•مصه،. معلنه مص ؤإذ كالأدمل، فته، ثيء قلا مصه وزال، برأ نإل 

قعلن.من حصل المثل لأف اشف؛ إلا عليه لني اثه الأقزب [ ١ ] 

ايرحلأف عضوا؛ منه ٥!^ أي! صندا. جرح قوله؛ معنى كون هدا وعل ]٢[ 
وجس،مثلا يد0 قطع فإدا مئله" من بمقله رريضمنه قال،ت وقدا متلف،؛ جزء فيه كون لا 

قيمةقا لبمت، الأذن كاست، ؤإن ، ^Iaمن أذن عليه وجب أوأذنه مثله، من يد عليه 
ا-محالة.غ مويمها باعتبار قيمة قا كون قد وكن 

فحيسدكونالم،ايلة، محبط عن عجزنا إخراجه مى إدا بانه عنه محاب هدا ]٣[ 

القيمة.إل يرجع مثل له لني الدي كالصيد 
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عابنإل لكلتالف، مماز عطله، لأنه حميعه؛ جزاء معلنه ممع، ع؛و بزأ نإو 
^متجة،مممحة؛محامح

نحل

لأقمالكئازات؛ ننام الض، خزاء تنُو ص زالفرد زالقارن 
دبك*ل انتوازهم موجب، الإ-مام، نواءِق 

تحل

افهونول أو عثاس ابن روى لما والحزام؛ الحلأو عل حزام الحزم وصني 
ئقاءاؤات،زالأزض،لإئخنارءررإزهدا .هاو: 

ممالصنيها،٠، يممن ولا نوثها، يعصي ولأ حلاها، عئتل لأ الماتة؛ يوم إل افه 
•علمته متفق الإدحز،ا ررإلأ الثئ ممال ومبورثا• لبيؤيثا مإثا الإدحز إلا الماس* 

مثالإختاما١ا؛..................................

حلقيوم حزمه اف وأن اليثإ، هدا محريم عظمة عل دليل الحديث، هدا [ِفي ١ ل 
والأرض.السموات 

هال:أبز قائل: هال فان 
ااإنإيرابإممه«رار؟

الخج،مماب ومنم: (، ٢١٢٩)رقم ه، الني صاع بركة باب اليوع، كاب الخاري: أخرجه :١( 
هئمحبمته•زيد بن اش عبد حديث من (،  ٠١٣٦ ) رقم الدية، محل باب 



٢٠٧هن1بامجرو|بجراءاسم( 

فإنؤإلأ وئه، مأكه تحريم أظهر أيه مغه إبراهيم بتحريم الراد لكن بل، فتمووت 
الساعة.موم أن إل والأرصن الموات حلى منذ اممه بحرمة حرام البلد هدا 

العثاسلأو الأمر؛ ووئ الحاكم مراجعة جواز عل دليل الحديث هدا وق 
•عليه يتكر ول؛ وسلم، آله وعل عله اش صل الني راجع 

الماس!قول مثل للمعقول؛ يظهر ما عنه يغيب قد الفاصل أن عل دليل ؤفيه 
لكنثق، لا ئدا تلم والض نمنهي«رأ' س فإنه الإذحز »إلأ 

دويه.لن يت؛يرا ما الفاصل الإنسان عل يغيب قد 

ذكرالماس لأف منه؛ المتثتى ق اتصال يدون الامتثناء جواز عل دليل وفيه 
الحطبة.انتهاء بعد ونثم آله وعل عنه الله صل الني 

السلأف مه؛ المقى ممام لجل بموثه أن الأسثاء ق يشرط لا أنه عل دليل ؤفيه 
الاّستتاءأن الصحيح هو نله والن.ي وهدا دللخ،، يتؤ ب وسئم أله وعل عليه الله صل 
أنبثزط لكن ئصل، ولوحصل تحوز وأنه منه، السقي تمام بعد إلا مء ل؛ ؤإن تحوز 

يصلحلا فإثه الجلس مفارقة ويحد الأنقaلاع يعد امحقي فإن واحدا، الكلام يكون 
منها.الأسثاء حريصح السائقة ا-إثملة إعادة من بد لا بل الأسثاء، 

للشرمفتاحا قديكون الناس بنص أن عل دليل الحديث" هذا ~ِؤ، أيما ؤفيه 
الناس.عل للتضميق سبتا يكون من دللثج من العكس وعل والستر، 

كتابت لم وم(، ١  ٨٣)٤ رنم بمكة، القتال محل لا باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
رء؛ةقيعئمحا.عباس ابن حديث، من (،  ١٣٥٣)رنم وصيل.ها، مكة تحريم باب الحج، 
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،اينأغظمانسخزثاولأ\خا؛ِفياةدث: 
الناس.■ثل للتضييق سا بدلك يكون لأثه ٠؛ من1لتهاار أجل مى ثخزمئ اف 

وميللأشجار ا-لآرمه هذه تثن ^١ لأيه م\5ه؛ ق الآدس حزمة عل دليل وفيه 
•ان بالإنيالك ما أيصا للصيد وتئن حماد 

ررزلألموله؛ مخه؛ ق الشجر س الشوك عهير نجوز لا ايه عل دليل أبما وفيه 
أول.يامحت، من فيه شوك لا وما ثزؤها(، محنصد 

بجونفهل الشوك من أشجاوممره محه طريق إل يضطرون الناس ت مائل مال فإن 
الطريق؟عن يزيلوها أن لهم 

الإنساناصهلز لو كعا مجوز فإمحه هدا إلا طريق لم يآكن لر إدا نتم' فالحواب؛ 
وندألكلهؤيمله فإنه الحزم الصيدِفي إلأكل 

أيىأن أؤيد وأنا اض، بفعل شن، ل أرض ق الشجرة كامحتر إدا قائل؛ مال فإن 
الأرض؟هدْ 

كانؤإن فافعل، شجرة فيه لتس الدي الحانب ق ثنل أن يمكنلث، كاف إدا يلنات 
حسمن هدا أن فالظاهر صغيزا أوا،لكان متثشرة الأشجار محكون يحيث، يمكتلث، لا 

اوكلالأدمي حزمة محمول؛ لأمحتا حزمة؛ لها إن لايمال؛ يقلمها أن له وأن الاضطرار، 

رغميعنيه، لا ما وتكالم، الموال كثرة من يكر0 ما باب الاعتصام، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
أيبن محعل. حديث، من (، ٢٣٥٨)رغم توقره.، باب الفضانل، كتاب اامت وم(، ٧٢٨٩)

رء؛ؤننبمثن.وقاص 



٢٠٩جزاءاسد( ةت1واا1عع)واب 

طئ«ررلأثقُ قأص' و'له م لئئ، ١^؛ كت س واقن 
نلأص،ثس؛^

لإمبئليمحئض'او؛قأحاعا'لم

لائتوا.متة_ةت لأهل ئمول يالأشجار تفروثة مكة جح مثلاأن فزقنا ؤإذا أعظم■ و= 
صعوبة.فيه هدا 

الآدس،ينبته ما به شترج مكه؛ إل و)ثوكها( الخديثر)حلاها(، ق وأصاف 
إلنمب هدا لأف بحرام؛ ثس أشتهها وما والعب كالئحل الآدٌي يغرمه ما فإل 

المولأن كإ الآدس، فعل بغير شن، التي الأشجار وا،لراد غرمه، الدي مالكه 
إطلاقه،يلزمه ولا حلال،، ملكه فإثه الحرم إل صيدا ألحل إدا الإنسان أن الراجح 

يديحه.أن وله 

كالغاصب؟ثل:كون ئدر بلا الصيد أمناك إذا قائل: قال فان 
ذحإذا الغاصب لأف الغاصب،؛ من أشد يكون إطلاقه، عليه يجب فالحواب؛ 

يعي!العصب،. أحكام عليه ثريمب، ولا يجل، لر الصيد ذح إدا وهدا حل، المغصوب 
أجرة•محه فثس يؤجر مما أل لووض 

لنيم الخن ق البمر صيد وأن ثلث،، بلا الصواب هي الثانية الئوايه هده [ ١ ] 
هدهالأمإك فإن أسإك فيها وظهر الحرم ل صاريت، بحزه أن ءرض فلو حراما، 
ثثو;^١٤ P ألمنطثاثث.َشتا ي م ه مول: تعال افه لأف لحلال؛ 
[.٩٦لااائاJة:■ثرماه يمتن ما ألم عئ ئومحأ 
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الإحرامحرمة مإ الإحرام، ق حكمها الحرم ل حآكئها الحيواثات وسائر 
١٠٤٤^الحرم، لإ'بجمه المأكول وعثر مذآلام محه أبخ وما الحرم، زت* الصيد مذ 
المنوأف إلا منيم• رواْ والحرم" الخل بمظذو يوامؤ ررحمس س؛ اللمئ مال 

١؛.زاحد0 ^١^ الحزم، محزمه لا 
صلكنأنلكفنا،محاأنيا،

ؤممثمحإللكدا:لابر

أنللمحرم تحوز وأنه نجرم، لا ايه الثمل ِفي الراجح القول أف لنا مجز ء ١ ت 
يممل•

يلحقاليمثهل وق النحر ل التيثعيس الترمائية الحيوانات ءائلت مال فان 
الثر؟أوبحيواف البحر بحتوان 

التر.بحيوانات للحق ذالحواتت 

حشيلم.الإسلام بنراغ ئكقا يى الكافر قانز: ئال فإذا ]٢[ 
وغره.الكانز فيه وتستؤي الإتلاف، صإن باب، من هدا إن محانا: 

الحزم؟صيداِفي الكافر يمل كيف مائل: مال فإن 

يدحلأن ؤإما الحزم، ق والصيد الحل وهوق يمله أن إما يمكن؛ فالحواب: 
صيداالكافر قتل إدا فهل التصوير، العصوي أن الهم الحزم، مدخل وهوكافر معاندا 

بالحناء؟يلرم لحزم از 

صإثاولكن ف، يعتدا لا نعم، ايواب،• 



٢١١كتاباثعء)بابجزاءاس( 

مكالواحد، المت_ول لأل واحد؛ -^١٤١ ثرته حزما؛ ص1دا محرم كل وثن 
^٧١^كلت خزاؤةبما،يلز 

فضل

لإوؤإزثاثه، عنة يد0 ومع ثرنة الحزم؛ محأذحله الحل، صيداِفي ملك ومذ 
الصد،لتحريم ثبب الحزم لأف صنه؛ صان ينحه نإل صمته، أوأيامه، يده ق ثلث 

انتداطس،كالإختاماسمئتزم 

عايهجراء ولا إحرامه، يصح لا لهول،• وهومحرم الصيد وثل الكافر أحرم ؤإن 
•الحزم ل يكون أن إلا الصيد من قل فيهأ 

أونمنئهسأكاله؟ثلظلهأئه انمد اعايترقل قاثل:
أكله.حرم محرما شيئا قل فالكافرإدا يمنعه، فالحواب،ت 

سماناحثتغ لأثه جزاءان؛ لرمه الحزم ل صيدا المحرم قل إدا قيل؛ ]١[ 
قيلك،ا وهذا واحل•، جزاء اثه الراجح ولكن محرما• وكويه الحزم، ل كويه للتحريم؛ 

»انأي؛والعمرة، ا-اج بين جائر لأله جزاءان؛ لرمه صيدا قل إدا إنه القارن؛ ِفي 
حمنا.الآلتين ق واحال• جزاء إلا يلرمه لا أيه والصحيح سكين، 

الإحراموبين بينه والثنق ملكه، وأنه به، الدحول له أن الخحح أن سق ]٢[ 
وأماأصلا، التحريم يدحلِفي م لفهو حزم، صيد ليس هدا أن علميه قانه الذي 

المشاهدةيده ثكون أن من وممنؤع انمد، يتمثلث، أن من ممنؤع الُحرم فإن الإجرام 
عله.
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أمشاكإدا لكلحرم إزشالة، لرمه الخل؛ إل دأ-حنحه ل أمتكة ثإل 
الئيخشءوا'ا.

صداقتل أو ممتله، عثه، كثة أوأزنل الحرم، صيداِفي الخل مى رش ثإل 
يخلخي'معصوم حرمي صيد لأئة صمنة؛ الخل، أصلهل، الحرم، ل عصن عل 

علصدا أوقو عثه، كثة أرتل أن الخل، ل صدا الحزم مذ رش ثإذ 
ملمحلأو، قاتله حل، صني لأئه فيه؛ صناف ملأ الحرم، ق أصله الخل، ل عمن 

بم1طومحدو ظصدئ(( خ.'  Jyjط• بمتن،ءلنكاذماتلةو 
حمناأحمدفي وعى اكامحه• ل حله عل وبمفهومه الأول، المنالة و قئريؤؤ عل 

رواقان•

_Jحرج، يم الحرم، الكلب أو الثهم ئدحل الخل، ل غينا كايا ئإل 
الخل.خميناٍق والصند الصائد لأل لم°يضمىبحال؛ الخل؛ ق صيدا 

لأفصمنه؛ صندا، فيه ئمتل الحزم، الثهم ئدحل الحل، ل صيدا رش نإف 

صحح.هذا ]١[ 

ئيءفلا الخل ل والضن الحرم ل أصلها شجرة عصن عل قثله ثمان ]٢■، 
تاليه.

الخل،ل وهوأيقا الخل 3، صيدا رش اثه بمني يقمن، لا أيه الصحيح ]"١[ 
اضلأف •عاليه؛ ماف لا ايه فالصحيح الحزم صيداِفي واصاب طاش السهم إن يم 

متعمدا.يكون أن الض،ان وجوب ل امرط 
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مميهعمم، ان الحرم، ل ممثلة ليحل الحل، صيدِق عل كلبه ازنل ؤإف 
ووايتان؛

يضمنئلم داحسار0، يحل ومحي احتارا، ولكن>_، لأل يضمن؛ لا إحداحات 
الثهم.بخلاف جنايته، 

للاصيادبهرصه لممرطه صمثه؛ الحرم، من ؤ,'؟ الصد كاذ إذ والثاتث: 
حزمئر.صد لأنه يوكل؛ ولا يقريطه، لعدم ثأيضمن؛ بعيدا كاذ رإذ الحرم، 

لإومهانيألبمخاوااأ.
لأنهوحلأكله؛ لمْيمشه، فيه مات الحزم ثدحل الخل، جنلحئِو، ثإف 

ا.لالتحري،ا ثعليبا صمنه؛ ممثله، والحل، الحزم صدل وصت، ؤإذ الحل- دبحهّو( 
وحدها؛الغزاغ صمن الحزم، ق فزاحه ده1كا الحل، ل طائرا أمسلث، نإف 

لأنهأمحالالحتما٣ا.

امحازا.للكف لأف الكلي؛ لودخل لا;ضثنر أنه الصواب ا ١ ] 

أنان الإنيحلم أن يتصور كيف لأيه مزصية؛ ثكون كاد السائل هذ.ه ]٢[ 
الثش،كحد فاصل حد يوحد فلا الحل، وموحرهل الحزم ق الخيد هدا مقدم 
فيمولونالتمرين، لأجل لاثي؛ الشمحي السائل هدْ مسل يدكرون العلعام)؛تيثوقم' لكن 

التحريم.حانب فعلب حرام والساق حلال، أحدهما ق وجد هدا مثلان 
محراحها؛وهت، ق العلور يصيد أن للأنسان يتتغى لا اثه قل نيلنا الحمالة هده ]٣[ 

المزخ؛سالائ، أن يقصد لم لأيه حرام؛ إنه ت مول لا لكنتا الفراخ، هلاك متقي هدا لأف 
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وحكمالطائر، صمى الحل، ق الؤراخ لهلك الحرم، الطايرِق أمساق، ؤإف 
سه، الحل ضي لأئ الحل، و صدا الحزم من زنى ناي لحمحآ ١^ 

الحزم.ق مئة كاذ 

حزم،أو حل ع؛ر0،ِفي أو بنبع مويْ ِفي يهللئ، حرما، صيدا مر و1ل 
هششرْاهمن،عئثااُ.

سببه.بعثر هلاكه لأف يضمته؛ ئأ ؛ هالك، ثم ، نمور٥ من مكن ؤإف 
علتهموقع رداءه، يعلى الندؤؤ، داز يحل انه نممحن عمن عن روي ويد 

منمال أطزثه. آنا لمال! حن ياسهزته ءاطار٥، عألته، يبول، أو< دحاف خمام، 
الخارثوشاة'آُ.عتد بن وثاؤع عثإل علته ضكا معه، 

•مراد غجر هدا لأف هتله؛ يجوز لا من قتال، ؤإن بالتجنيق والقرى الدن ترمى وقدا 

يكونمد ايه خ النضير بتي نخيل حرق ءفيمحآلمأةؤئ؟أ الرسول أن لنا ومحبي 
مقصود.غير هن.ا لأف دلك؛ أسته وما محليور أو حشرات النخيل ِفي 

قاليانوثٍاشر ت احي إذا القاعدة: محالف ثدا قائل: لومال لكن [ ١ ] 
هواناشر؟

الحزمق صتدا مر هو علته• الشان إحاله يمكن لا الثاشر ت مول فالحوابؤ: 
الذ.يالاشر م \ضو\و إحاله لخن لا ه يألالفر، م الران نفول: \دغ فأيه 

هوالثح.

ثيء:منه وشي الأو ندا ]٢[ 



٢١٥هاباسورواو،جزاءاس( 

نحل

الإدحز((ا)رإلأ ماس! اثن يديث كله؛ زحشيشه الحرم، ثجر يلع ولحرم 
لإكئرهصنامح^أ•وما 

الحإم.ذزق ولهدا ؤإثإيدزق؛ سول، لا الحإم أن أولا: 
قليكون ئد وهذا فقمته، وا)ني.' ا. وثاساتأنءمزلآؤ^بمثهمالتإقأطنته 

أذاه،لدفع أطاره إنإ هدا لأو ؛ ^٠٢٠فثس الوحوب، سيل قل وأما الاحتياحل، سبيل 
أدىمن يتخلص أن أراد إدا ان الإئإن ت مول وهل الرداء، يتآدى أن من وحوفه 

بعيد.هدا الحواب: الصإن؟ فعليه أحد 

الأصولثنالعياء بنص ذكره ما العموم قل الاستثناء -هدا الاستدلال وجه [ ١ ] 
يثملالحكم أن يدل الاستثناء لأن صحيح؛ وهذا العموم. معيار الاسطتاء هال! أيه 
العموم.قل دليل دلك ق فيكون المنى، سوى ما 

يان>للثجالمراد إن حيث وحشيشهء أنت؟، ررثجر د؛ءهانثئث ١^١٥.، لقول وانثه 
زرعهالذ«ي الأدص شجر فأما الحرم، إل المضاف والحشيش الحرم إل المضاف الشجر 

ررعةاروما \.فف.' مال وقدا تجرم؛ فلا وحشيشه 
قياJحل ز الإنسان زرعه ما إن يقول! بل قليل، ثعليل الحقيقة ق هدا ]٢[ 

اسياء،إل تحتاج فلا الحزم إل والشلحر الحشيش أصيف الص لففل لأي الص؛ شل 
ّأصلا يدحر إ لأيه 

(.١٨٦ رقم  ٣٣٢/ )١ - المدى -بترتب ني المj الناض أيترجه )١( 
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ء1رسةالآدمول، اسه لأنه نه ا-ئابت ١^ ممال ثجزة، عرس ؤإل 
الززغ•

ابرمحثكلام ومحل َلأي ينعه؛ لمْثح معرته؛ الحرم، مى أحدْ ؤإذ 
ارلأسئتجئها«االق\3لأم/' ميلمدنياضمم؛كنلخ 
الئنلإؤام؛..............ُّ

محور؟همل حاجة لغثر الإذحر مطع ئائلت مال فإن 
إد،اأجازهوسلم آله وعل عاليه اممه صل النل لأف تحوز؛ لا أنه الذلاهر فالخواب: 

للحاحة.

جدا،ضعيف تحتمل؛ سأث4 الؤلخ، ذكر 3^^  ٠١الخرشراكلأم ]١ 
فهوالاذص غنمه إدا الشجر أن ثالث، بلا ا لآأهالث4ر ا-ئايح أي كلام والصواب، 

الزؤع.وكدلالئإ ماء، و،ا فيه يتصئ؛، ملمكه 

يعنح،•اللدية• س الموظغن منل الحرم الأفِفي يزيغ ما حكم ما قائل؛ مال فإن 
الحزم؟نبات، حكم حكمه فهل للناس، عام ولكنه الأدس، يزرعه الزيع 

يفعلملاكه له حلال الأدس ينزعه ثيء وكل الأدْي، ززعه مما هدا فالحواب،ت 
شه،الإنسان ززعه ما حكم حكمه ١^^١^٤ ق الحكومة ينزعه فالذي يشاء، ما فيه 

لاينه-

)ا(محممرا>في)ص:تماه(.
)آ(الهداة)ص;ا-ا/ا(.



٢١٧ةت1وااسإروابجواءاس( 

وائاعةشوكها، يعصي لا انه ق صريح وابديث الحيوان، ي ١^١٤ لمنزله لأنه 
أظ".

مادثاترأوبمر(محاورق،وأحد اثن، مايس؛ بجر باس ولأ 
لهئأيح الأديي يطعة وما لدلك، الآد5ي؛ فنل بثر والعيدان اشجر من ويكثر 

قافاة١^۶، •لحرمة محرم؛ قطم لأنه أحمد؛ كلام ظاهر ق به الإيممام لثرْ ولا 
ذَحالف.

نحطررؤلأ الأJهاظت بعض ق لأل ١^^؛ الشجر ورق أحذ محور ولا 
الطر.يحش أسنةثق بالثجر، يضر زلأنه ثجرها® 

شد

ئاْ؛الصغرة وق التكب؛رةمنه، الشجرة ق كجب دلك، ق الحزاء ونجب 
والدوحه!ثا0، انجزلة ؤق بمرْ، الدوحة ِق ياوت انه عباس ابن عن روي يا 

الصحوة.وا-لحولهث الين؟، 

ههلذكاثه، نقأ ءإل الحيوان، كأعصاء مص، بإ صمنه عصئا، هلإ و|ل 
وجهأن'•عل امحاف؟ ينمط 

اممهصل الني كال إدا أوجب أيه ثلث، ولا أوجس،، هنا )أول( [ ]١ 
تمول أن تحوز فكيم، قوكها،، يعصي رءلأ فقال الشنك نل نص وسلم آله وعل علته 
فاسدالنص مقابلة ق القياس أن ومعلوم صريح، لثص تمحالفة هدا الشوك. ممي تحوز 

الاعيارؤ
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ومغ.الادمئ كشعر لايصثه، أحدمحا: 

إزثاثئ،لزمة صندا صاد كئس موصعها، إل ودها لزمة ثجزة، ٥^ ؤإف 
كانصهديقمنها، كال كإ نبتت نإف أئلثها، لأنه صمتها؛ سثست، أعادها لإل 
سراءل١ا.كالص1د مصها، صمن مصت، ؤإل أنمله، إدا 

محل

ويصتنةحلأها« |ئتل ررلأ آلسل لموو الحرم؛ حشثش قطع ويترم 
شمته.الصيد صعار يضمن ؤا قيمته، 

والصححا-ُاء، الحرم شجر ِفي أن المولفح يئا المصل هدا ق [ ١ ] 
وملم.و-ءلآله عليه اممه صل التل عن يرد لر دلك( لأف فيه؛ جزاء لا أنه 

منهدا أن ؛ Jpتجمل فائه عنه صح فان ٠ عباس ابن عن روي وما 
الأصلأن الوحوب( لعدم ؤيدل الراجح، المول، عل جائز لالمالا والتعزير اشزير، باب 

الشجرمنع محريم ذكر لما وملم آله وعل علميه افه صل الني وأن الدمة، براءة 
ذوروحالحوان لأل الحوان؛ عل ماس أن يصح ولا جزاء، للناس يبين لر وقطعه 
أ؛ألحدللث، ليكون الحناء فجعل ثدعوإليه، والقس به، ويتنعم الأذمي، يأكله مأكول 

الفارق.مع قياس فالقياس الصيد، انتهاك هن وذع اق 

اكلخصوانفر:  dllUMالمجموع ق والورى (، r\T/l)الخاوي ق الماوردي مْ ذ١ 
ا-فر)؟/هأه(،وإرواءاسلرتم0أ•؛(.



٢١٩ةت1سا1صروابجزاءاسد( 

ا.وجهنيا عل الصناذ؟ ينمط يهل انشحلث نإل 

النلبقول لذلك وامتدل الخزم«. حشيس قطع ررو٤مم يقول [ ١ ] 
حق.وهدا حلأها«را* عئتل ررلأ وّلم: وعلٌ ظه اش صل 

لأيهاالكان؛ هدا الأمازِق وا-قشاتشثأكيد الأشجار يني تحريم من والحكمة 
محرمةآدمية غير وهي والصيود ا،لكان هد.ا ِفي محرمة والحشائش الأشجار كاثت إذا 

اآكان.هدا ق الأمان ويأكيد التحريم، تاكيد دلك من فالحكمة أول، ثاب من فالأدمي 
القول،أن ندمنا فقد الصتد، صنار يضمن *قإ بقيمته، )اؤيصمنه له! ثن وأما 

دللث،.ق الدليل وحوي لعدم وحشيشه؛ الحرم شجر ق صإو لا إنه الراجح! 

الصيدجزاء ق علينا مر فقد نثلر، فيه فهدا الصتدار صنار يصمن اركإ قوله! وأما 
غأقنب، لكان له. مثل لا لأيه الصند؛ كبيض ولوقال! بمثله، يضمن المغير أن 
بجزائه،الشريعة وردمحت، الصن. لأف ءلاهر؛ الصيل. و؛ين الحشيش الاحتلافج؛؛ن أن 

١ثري فلم والشجر الحشيش وأما 
الإذحر؟م قياثا للحاجة الحزم ق النير قطع تحوز ثل قائل! قال فان 

إنهفقدثقال! الخاصة الحاجة أثا بأش، فلا ذلك ِفي الحاجة عثت، إدا فالحوان،! 
بهوالأنتفاع الثنع، محالفة وهي اكزة، متحمق نهلعه لأف تحوز؛ لا يقال! وقي. تحوز. 

شك،لا فهدا ا،لوتأ من فيسلم ليأكل اصهلرإليه لؤ أما يفيد. لا وقد يفيد، قد لدواء اق 
حاق.أنه 

كتابت لم وم(، ١  ٨٣٣)رقم الحرم، صيد يتمر لا باب الصيد، حزاء كتاب البخاري! حرجه أا 
}(.scfSعباس ابن حدسث، من (،  ١٣٥٣)رنم وصيدها، مكة تحريم باب الحج، 
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وجهان؛وي إباحة وِفي 
ه1-وتةمحطغالإدحر.لأفا-قاحةيدعوإله، أحدمحا:ناع؛ 

الصداعل الكن، ههوكإوناو ، U^^lسّب لأته يئرم؛ والئاف• 
jdصامحةا٢لبملأأذ،

الأوراق،هده أقل إل محتاج وص أوران، له شجرا ووجد جائعا ايا إنلوأن يضج؛ 
للصرورة.بأس لا مول،ث فحثي هللئ،، يفعل لر ؤإن 

وعلعله اطه صل المئر هل لايصح، ؤقياس النص، مقابلة ق ماس [هدا ]١ 
كئمواهل رواحلهم منهم والصحابة راحلته، ومنه الإلل من متة ومعه وتلمم آله 

أفواهها؟

ثه،بأس لا اوعل إن يقول،: بل القياس، هدا إل حاجه لا وقدا ابدا؛ الحوابر: 
يرمونبل التشريق، أيام الرمي يدعوا أن للرعاة رحص النه رمول، أن ثبت إنه بل 

يوتا.ؤيركون يوتا 

اليرعى أوأرملها بثها البهيمة رعت وسواء الرعي، جواز شكِفي لا إلف 
ميىِفيهدا.

ئأةكانئ، مواء اليأة أنو؛ع كل الراد >رالىآة<> ولإله: الفقع، هي الكئأة ]٢[ 
له:بمن الشاعر يشير وإليها أصناف، ثلاثة لأما الأوبر؛ بنات أو اقل عأو 

ثكدهصبماج،بىا؛ذص ؤلقنجثلثإأنحؤا 

(،ضدضرب.٨٤٢/٢(،واساح)٣٣١/١^صةاس)



٢٢١اسد( جزاء باب اثعع) هاب 

نحل

واسوابن عثر، ابن عن روي لما وحصاْ؛ الحرم محاُب إحراج محْ 
كذثلأ لأكضت، زوم، ئء زلأبجةإ>اج كرظ أي 

.'١^^١

ثأحذها.أن بأس فلا الحرم كمأهِفي وجدت فإدا تنا، بأس لا الكمأة أن فالمهم 
يالفراش نضع إل واحتجت الأرض ملأء قد امحيش كاف إذا قائل: قال فإذا 

ؤمحبس،ويذبل يتكسر وف فالفراش علمه وصع إدا أل المعلوم وس الحشيش، هدا 
فهلتحوزفيذِلك؟

إمحللاقا،منه اشوز يمكن لا دلك لأف هدا؛ ي شك ولا تحوز نعم، ابواب،■ 
يفتن؟وهل 

أتلفهلاثه يضمنه؛ الصإف فيه أن يزى من قول فعل بالخوان قلنا إدا الحواب: 
الراجحالول علخمأن ولكزكا سةمهبجوكارأسإدالخهسمه، 

والشجر.الخثيش ق صال لا اثه 

هماسابن عن روي ما صح فإن الحصى، إحراج يكنْ لأ أثه الصحيح آ ت١ 
-يا،وثعلق الخصاة هذه غلموِق هناك يكون أن س خافا فلعلها ٠ عمر وابن 
إنهننول: حش -ر°>لإة له لنس نمه الحمى لأف كراهه؛ فلا عاديا أوا كاف إذا وأما 

امتهانه.مكان إل احمِامه مكان س أخزجه 

اينفيتج)ه/أمإ(،واّ)ه/ا.لإ-\.آ(.;ا(أحرجه 
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محل

أفرثه النئ أف أنس روى لما س الئئ ندين؛ صد ويرم 
ووثكه« إبراهيم م ما مثل جبلمبجا، بأن ما آحئ؛  Jiرراللمهم ت مماو المدين؛ عل 

ررلأ؛لإتجثى«عه.َض:
يأفبهشرإحرام، يحوله محور نوضع لأئه وفجرها؛ صدها جراءِل ولا 
ََِْءاا[

•وج صد 

و}°فزلأ•الئاؤع، من الإمحاب ؤال 
إقركب نعدا ررأف روي لما لاخدْ؛ المائل نلب وهو ا-إإثراء، فه ت وعنه 

جاءْتند، رجع ملتا منلبة، أوتجهله نجرا يمعلمع عبدا موجد يالعقيق، تحرم 
اممهرسول ثملمنيه قسا أرد ١^١ ؛ ٧٥١نعاذ يثاثات عل؛هلم، ^ أل يكئموه العد«، أهل 

هأن:;ثهما<(تثاةص/

موصعررلأنه الواؤع؛ يأثثرل له ليس اللب، ثعليل يسمونه التعلل هدا [ ١ ] 
تعكسأن للمائل لكن ؤج«، كوادي جزاء صدم و يئن فلم إحرام، بلا يحوله محوز 

اثكه«ر إبراهيم حث؛ ^١ ٠٠٠الشئقال ومحي محزم صد لأنه ايقزاء؛ فيه مقول: 
حلافؤيه اجزاء، صيدها ل كون هدا وعل مأكه، كتحريم المدينة محريم فجعل 

اأؤلف،لآتئآه.ئق،ا:دكرْ 

الخج،كتاب وملم• ٢(، ١  ٢٩)رنم النتي.، صلخ بركة باب اليتؤع، كتاب البخاري؛ أحرجه ( 1١ 
هقهبمته.زيد بن افه عيد حديث من (،  ١٣٦رنم)٠ ا،لدينة، فضل باب 



٢٢٢ةت1باسو)ببماءاسد( 

أحداوجد ررس ومال! الحرم، هدا حرم اممب. رثوو إن هاوت لمظ وق 
أ.داويا ابو رواه يكلبه،' فيه يصيد 

آنس.بن مثرمابك كدا أحمد! هال بريد. بريدِق لابنيها، بئ ما وحدحزمهات 
عل؛هاآ'.مممق حزاماا لاقتها ب؛وا ررما هاو؛ ه النب ونول أف أبوئريرْ روى ويد 

نحل

ودبحة؛حايج، مذ صيدا إليها أيحل مذ أل ق مأكه حرم وماري 
كافطائز زم ه. قق الأذ؛ث« هتق محرU ررثاي هكالئول: ١)^، لأف 

القائل،ملب وص الحناء، فيه أن ٠ أحمدُ الإمام عن رواية وهي ا ١ ل 
الواجب•باب من وليس اشرير، باب من أعلم~ ~واش هدا ولعل 

٠،دور'اُ إل عتر بتن ررما قيألأةهؤئمأ بقوله دبك تحديد ورد وهد ]٢[ 
وراءصغثر حتل إنه قيل: وثور: الأف، حش يزال ولا الديتة، معروفِفى حل وعتر: 
والمزتخنرامح، أربعة والتنيد بريد، ؤ، بريل" ا،لولف،~ هال ~كإ المسافة وهذ.ه أحد. 
أميال.ثلاثة 

ملكوص م\5ه حرم إل الصيد إدخال تحوز ائه الراجح القول أن متق ]٣[ 
لواصطادمثلا يعنيرت نرى. فلا هال.ا وعل يبحه، له وتحوز إمحللامه، يلرمه لا لصاحبه، 

اس)ص:اُا/ا(.)ا(اظر:
كتابت لم وم(، ٦٧٥رنم)٥ مواليه، من قرأ من إثم باب الفرائض، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

رْ؛ءمميءته.عل حدين، من (،  ١٣٧رنم)٠ ١^^، نضل باب الحج' 



صضاهاميصالإئماسبجص ٢٢٤

ؤثأكلها.ؤثدثحها يمسأكها له فهي متكه حزم ويحل متكه، حزم حاوج أزنتا 
فل،منه، الأكياس وملأ الحزم حاوج ق جرادا أمتك اثه لو الحراد ل وكيلك، 

الحرادهدا ولكي الحراد، وممر أفواهها يملن، أن عليه نجب المذهب فعل الحزم يحل 
ملكه.لأثه به؛ علميه رجمر الحزم جايج أمسكه أحدا لوأن ملكه 

حزخولا يمسكه ملكه او4 فالصحيح صتد ومعه الحزم لحل إدا الصحيح ولكن 
المدينة.وبان ماكه بين يزى فلا هدا وعل علميه، 

قدوكاف به، صغيربمب ئحص مع صغير م فهدا المر عن ذكره ما وأما 
مولتيازحه الشئ فكان الصئ، فاغتأ فإن،، ممزا فزلحا به فرح 

ممرة!فوائد عل العلمإء به قامتين، ٠ ا،ر النث؛ر؟! همل ما عملمر آبا رريا 
عمترا؛.آبا ٠^١ ت فقال( كناه ه لأيه الصغير؛ جوازثكنية منهات 

الصبيان.مداعبة ؤمنهات 

وأعءليناهعصفورا لوأمنآهنا بحفط.' الطيور. عل الصبي سليط جواز ؤمنها! 
نم،كته.فلا يعيبه شاهدناه إدا لكن بأس، فلا الصى 

ذللئح؟لهم فهل الحرم الأشهر j، الهليور بصيد يقوم الأطمال، بعض مائل؛ محال فإن 
نجزمهل احتلمفوات العلمإء إن بل الصيد، فيها يمنجع لا الحرم الأشهر فالحواب؛ 

أولا؟القتال، فيها 

الاداب،محاب لم: وم٦(، ١ ٢ رقم)٩ الأس، إل اٍل الانبباب الأدب، محاب الخاري: أخرجه 
ذهة'.أنس حديث من ٢(، ١ ٥ رقم)٠ ولادته، محي الولود نحبك اسحباب باب 



٢٢٥ةتاياامجرباو،جواءاسر( 

والرحل،والومائد للمشأي إله يدعوالحاجة ما نجرها مذ يأحد اذ ومحور 
حؤ؛ liو. البي أف جابر روى ^ا للعلمج؛ إليه الحاجه ثدعو ما حشيشها ؤمذ 

لائنتطحؤإيا يصح، وأصحاب عمل إياأصحاب اممي رئوو< يا مالوا! ١^٠٤ 
ماماوالثد، والعارصة والوسادة ررالمائمثان ممال! لنا. هنحهس ارصنا، عتر أرصا 

ئبجاتىآ«تثاةالإنمممااا.
محلأل؛.الطائف، أودية من وهوواد وقءم0، ؤج صني ماما 

ليسأل والصحح الحزم، الأشهر ق منسوخ القتال ثمريم أن عل العلياء وأكثر 
الدفاع،قتال ومحوز الحرم، الأشهر ل باكايلة الكفار ابتداء تحوز لا وأنه بمنسوخ، 

هالزنول فان الطائف، قتال قصة ك،اِق الأشهر عن السائق القتال استمرار وتحوز 
٠.ذي ق قائلهم 

مناسقي وسلم عليه صل الني لأف بثن3،؛ هدا لتس ت يقول أن دلقايل -ا ١ ت 
الدية،ق يكر ما امتناء مكون هدا وعل كالإذحر، إليه الناس تجتاج ما مأكه حرم 
يكونفلا وعليه الأشياء، لهذ.ه جون محتا فهم وحرث، ريع أصحاب الئاسمي لأل 

المدينة.وشجر مأكه شجر ب؛ن هرق، هساك 

والوسائد،الساند إل محتاج ايه ذكره ما ق المرق، من ليس انه ذكرنا قائل• مال فإن 
جائز؟فإله ْأكه ق دبك إل احمحغ إذا نجوز أثه هدا من بمهم فهل 

•سبم١ثثؤئاك مال حرث ليسواأصحاب لأمم إليه؛ لامجتاجون ْأكه لا، فالحواب؛ 
]1برامم:يم[.ه زغ ذى غم وماد 

(.yTUالر)_.'عبد لأبن بر والالغازى اختمار ل الدرر انثلرت )١( 
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كت1دت،ا-قلأوتي ويكرم أحمد، صعمه حديث،، فه روي وقد الحل. الأصل لأف 
اسللا'.

فتهورد وقد كلأ، وهوواد وج، بوادي الأل حش نعروف الوادي هدا تا ]١ 
تجملفإه صحته مدير وعل صعيف، الحديث ولكن أن حديث 

يعفىمحمي وثلم اله وعل عليه الله صل الّثي كاف ك،ا حماه، أي• حرمه، أيه عل 
ذلك.أش؛ه وث ابهاتب، ؤإبل الصدقة، لإبل الأراخي 

الل.ية.وحزم م\5ه، حزم حزمان: إلا الأرض ق حزم هناك يكون فلا هدا وعل 
وذلكنظر، فيه كون الحرمين ثالث الأممى الحد إن الناس: بنص قول ق وكون 

مل؛ولر الحرمين. ئالث، قال: لأئه لايوهم؛ اللغة حينر من ؤإنكاف حزم، اثه يوهم لأنه 
ثالثفمال: أحلن، الاشياْ لحن البمد لكن الحرمين، إل فالإضافة الحرمات. 'الث 

للحديث.مماتا مهلابما يكون وهال>ا الرحال، إليها سد التي الساحد 

دللث،؟نجون هل ونحوم الجامعي• الحرم بعض-هم؛ قول قائل؛ مال فإن 
وكل.ا.كن.ا البئر حريم الفقهاء: يول مثل شرعي لا لغوي حرم هذا • فالجواب 

الظاهرلكن فليتجتب، الناسي يعفأر، عل يتيه أن بمسي كان إن لكن لغوي، فهوحرم 
مورها.صمه ما يعنجي: الجامعة حزم اصطلاحيا؛ عرقا صار أيه الأن 

فهلذنحه، له يجوز لا أنه الحزم إل ودخل اليد أمنك عزنا: قاتل: قال فان 
وهومحرم؟أويحل أحزم يم ملكه سواء مهللئا يكون هدا 

أنتجوز ملأ المحرم أثا المحرم، عن ويس الحرم عن ثكلم نحن لا، فايوابت 
قبل.من، ملكه قد ولوكان الصيد يذبح 



٢٢٧اسد( جزاء باب ةت1يااث|مجر 

نحل

اوم؛متاين إو3تالئإذ لزم للصند، جزاء والإطعام ائذي من وجب وما 
لأقةوالقران؛ التثمع دم وكيلك لالأندة:ها'[. آلكثو؟١٠ بنيغ ءؤهدَا ثعال: اض لثوو 

اقوي.محاسة نسك، 

أمزالس. لأو فته؛ شثه وحد الإي باث5ان يهص الأدى فدية ودم 
هامةبماوم،'نممنئ

يالتما.ا"خن؛ن وأس حلى حنن دة.بمه 
فنلوجب ما الماصى• ومحال ودحؤْ• طب أو بثأس وجب ما معثاْ وق 

روايتان؛محظوو،ذه 

زالإنحار.١^ _ ثُ، زجي ط ظ4ُ ١^١^ 
4آك،آشق محلهاه 4وث ممالى: اف لنزل اوء؛ محك زالئاته: 

لالخج:م.

فعله،موصع هدئه همحل ينحه، لحدر ائحفلور محعل إل عقيل؛ ابن ومحال 
ا-ةزم.يمحئة عدر، بعير يمل 

حزمأن جهة ومن عليه، محتع معه حزم أن جهة س أحس ايوينة حزم مألأت 
المسلمان،ؤملة عيججل افه ثنت فيه مأكه حزم أن جهة ومن الإحرام' لقاصدْ يثنع مآكه 
ولكنحزم، أوغير حزم هي هل ت والخلف السلم، علياء بين حلاف، ففيها المدينة أما 

حزم.أما الصحيح 



سقضاه1ممه4الإئماسبجص ٢٢٨

ررأفعمن ابن روى لما حصي0؛ محل يحرم همحل المحصر هدي واما 
هدية،كحن الثت، وبتن سنة محريثن كمار يحاللم، معثمتا، حنج س افب زئوو 
ؤالحتم؛يظأ,0وا،وديث زثئ ززاة تأتئاائاويك« زخلمق 

jS/j اشحر•موصع عم ق اثم ثجور بلحصر، موضعه عتر اشحللي جاز ؛
يو؛•محنه>_، ٥^: ا-وم؛ !لاق الذزم 

يتحئْالذي ١^٠٢ عل يبمه تن ؤيزاطئ ا-يزم، إل تبمء ئدا قتل لالامم،:هبم[ 
حسد.محل فيه، 

عئتصإتز اق5ان، لأهل فيه مع لا لأئث ئكان؛ د؛كل مجزئه ك1ث الصلمام وأما 
بمكان،كزنصاذااا.

أنسام!ثلاثة إل ثنميم الواجبة الدماء أن تفيد القهلعة هده [ ١ ] 

وكلوالقران، التعة، ودم الصيد، وهوجزاء الخرم؛ ل يكون أن نجب ما الأول• 
مواءالحرم حدود داحل أي! الحزم، ق يكون أن محب فهدا واجب لرك وجب دم 
حدودداخل يكون أن المهم الأمكنة، من غرها أوق مزدلفه أوِفي مض أوِفي متكه ِفي 

الحزم.

محأي؛ ان، الإئأحصر إدا الحصار وهودم محبته وجد حيث يكون ما دالئال• 
حصره.كاف حيث الإحصار هدي يدبح فإيه متكه إل الوصول من 

حصر،حيث الحديبية هلي4ِفي نحز ءقوآكلأ٥ؤئم البى أن دبك ودليل 

مورحديث من (، ٢٧٣١)رنم الخهاد، ق التروثل باب الشروتل، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
الحكمبن ومروان نحرمة ابن 



٢٢٩؛إربإبجزاءاسمق( ئإباىد

الحرم،داخل إل الهدي يدخل كال أنه وطم آله وعل علته اممه صل المن عن يد ول( 
لكلوقرا الحرم؛ من وبعصها الحل من بعقها الحديية أن ومعلوم مكانه، نءمهِفي بل 

•متها الحرمي الحانب ق ؤبمل الحل ل نازلا اش رسول 

دلكاشبه وما الشابر، ولبس الرأس، كحلق محلور لفعل وجب ما ت الثالث، 
لأثهالحفلور؛ فنل مكان ق يربحه أن ي؛ن تحؤ الرهب •كل فهدا الصيد، حزاء ضر 

وهوهوالدم،، وهدا الكعبة، لملمر أن اقدايا ق الأصل لأن م،5ه؛ أول، سبه مكان 
يدحهأن يٍن الصند حزاء موى محظور لفعل وجبا ما ق نحم الإنسان أن الصحيح 

الكعبة.بالغة كون أن اقرايا ق الأصل لأة معه؛ إل أوينمله فيه سبيه لوحود كانه؛ مق 
يوصلهأن بد لا هال! ُ ر الأصحاب، بنص أن السألة هده ن، الخلاف، المزلفح وذكر 

مكانه؛ففي لعير فعله لكف إن بالتفصيل؛ محال ويعضهم الصيد. حزاء عل قياسا متكه إل 
إلأكان الكعبة؛ إل يوصله أن فحب، عدر لغم فعله ؤإن عجرة، بن كنتؤ لحديث، 
الصحح.وهو الأول(، هو الدهبإ لكن الحرم، 

حزاءللصتد،ؤالإطنام ائوي مى وحب *وما قئذآممث؛ المولفح ئزل قائل؛ مال فان 
خارجاك.ي لحم إحراج تحوز لا أنه هدا ثعى فهل الحزم® مثاكم، إل إيصاله أرم 

مئه؟

ماوجبمثن، مأكه عن نحرج لاتحوزأن جتعه يونئع نجب الإي الهدي فالحواب 
م،5ة.ق لحمه حمح يوؤع أن بد لا هدا محظور، أوفنل واحبا لرك 

(.٥٣٢والإنصاف)٣; (، ٥٤٨،0٤0الفروع)ه/ انظر: )١( 
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الخرمj الدح وجوب و مصل؛ 

ذبحمنه ^٠^ أي وو اوم، j إلا دبمه لمْبج اوم لمثاكتن وجب وما 
رواةوطرق" منحر مكه فجاج وؤؤ منحت، مش ررو ايث لمول جار؛ 

محونيبمَهمفيح|ةااا.

بعدمعه حارج إل منه يفل أن فيجوز التعة دم مثل منه الأكل تحوز الذي وأما 
فالدولةالدولة مصته إدا ولكن منه، الجرم هقراء يعش أن يجب لكن الحرم، ق يذبح أن 

الخارج.إل رسله أن ئتا وحثي السراء، مصه فكأنه مصته فإذا الممراء، هن نانة 

اءوبنالحرم، ِفي ويمرق الحرم ق يذبح أن الحرم وجبِفي محا بد لا إلف ]١؛ 
لأتجاالناس؛ بمس فثله كا >فة j والقران اثحة ثدي ذبح الإئان لوأن لك ذم 

الحرمإل بلحمه لتحل ثم عزفه، قديهِفي فلوذبح ئزذلفه، من وأوتع مر من أوتع 
يبحه.مكان لمثل.ثحهِفي لأنه يجزئه؛ لا فإيه 

وقدالحرم، أهل إل لبماله أجل من الحزم دبحهِفي العلةِفي لأف تحزئ؛ إنه ت ونل 
أمراناقمجود لأو يجرئ؛ لا أنه الأرب لكن ا،لترم، إل شه يتحل إذا أزضاله 
الأتحرتمن أهئ أحدجما 

ه.بنممتقلة عبادة وهو ءئوْل، ض الدبح الأول؛ الأمر 
الخلأن المعلوم ومن مكازآتحز، ق وذبحه الأول نحلف فإذا الممراء، مع والثانرت 

أفصل،إل مقفول س انممل فمي. الحرم ل ذبحه لوايه يعي؛ المضلة، ق الحرم دون 
يجزئ.لا فهذا الفاضل، عن معرصا مقفول مكان ق مدبحه الحل، ق يذبحه كونه أكن 



٢٢١جراءانميد( b)؛، ر و،الص هي 

١^؛،خازلأف أههائإ:ضئوم، مإذ اشاين، هو ومة نإذان،مة 
ا.داويا ابو رواه ثاء ررئن ماو(ت ثم خمنا، بدثات .ثحت 

الخزم.ل شه ولولإق ١^٠٢، خارج ذبحه إذا تحزئ لا أيه فالصواب 
الحزم.لب شه من مريقه نجب ما وتفريق يبحه تحب الحزم ل وجب ما إلف 

منه.ياحد.وا أن للماين يادن وأن بنمه، يفرقه أن جاز ذبحه إدا ءإدن ١ ت 
ذبحهإدا أما أحدوْ، ماكين حوله كان إدا إلا تحزئه لا فإيه وتنكه ذبحه فإن 

ونمىذبح ومن [، ٢٨]١نيتؤبلعمإه ؤإو؛جث]' مال،أ افه لأف تحزئه؛ فلا به ورمى 
أماكنؤب ساهده ما هذا وعل تحزئ، فلا يطعم، لر فإله يأخدْ من حوله وليس يه 

أنإثا أنرين• أحد من بد لا لأل أهله؛ محزئ لأ ورك لبح مما وحولها مى همِْفي 
بأحده.لهم يأدن أن ؤإما تفريقه، الواحب اللحم هوبنمه يفرق 

دالقائل:فإنلمتحدنن:أضاطحم؟فإن 
ولكننجد، أن بد لا لأيه واردة؛ غم جْ نجد( )لر وكل٠ةت معه، نجمله فالحواب! 

أعطني.أعطني يمولت كل بالقوق ومزرث اللحم خمنتر فإدا العجز، ياحد.هم الناس 
الكنل.الناسههم محن 

رباالحزم• ل محون أن بد لا الإحمار دم إن ينولون! الذ.ين قاتل؛ يال، فإن 
فيه.يمحل الدي ا،لكان 3، الحزم j( ذبح الحدية 3، هؤ الهي بأن يتد'لون 

شينا.افه عباد قل لاثوجب والاحتال احتال، لهدا فالحواب: 

قنمزم^؛>i، فقال! الإحمحار أما الصيد، جزاء 3، هدا فليس هدا؟ يقول ومن 
فمط.١[ \لثيه نمزئ ائ 
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لمذأطلمها البق. لأف وعزهم؛ أهله مذ حله مذ الحرم ومثاكئ 
َبَءاا[

حصره

لكفءفيهآكلأ0ؤسم الرمول أن ثعلم لا لأسا أحصر؛ حيث يكون أن فالأفصل 
هوكاف إدا لاثه ومل؛ لمعله الأفصل هو هدا ولوكاف الحرم، داحل ينحر أن يممصد 

ومحمفل.ينمل أن بد لا والشريعة الشريعة، من كاف الأفصل 

الحدسيةق الصلاة يصل، عندماكاف الني. فنل من يوحد هل ئايل• محال فإن 
خارجه؟من أفصل الحرم داخل العباداُت، أن الحرم داخل 

عكدألألأْؤئ؟أالثمول فعل لكان بدلك ثقل لولر لائه شك؛ لا نعم، فالحوابت 
الحرميدخل حى فيه هونازل الدي مكانه من ينتقل أن يممصد أن المعنى ما إذ عبثا؛ 

وبمزفثه•
افديينه؟الدىثأحد الشخص هدا أن علمنا إدا قائل: قال فان 

شر،اد4 دام ما رأس، الم، ولوأحد أهله، من مشحما دام ما مائع لا فالحواب: 
بأس.فلا فقينا دام ثإ 

عكؤألألأْؤئمالرسول مع الدين لحجاج فا معه، أهل من ليس من وفيهم ]١[ 
مساكنقيل: فإدا هدا، من بكثير أقل قليل الوقت، دللث، م،كهِفي وأهل ألم،، نحومئة 

مستوطن.وغ؛ر مستوطن من الساكن من الحرم كالِو، من فالمراد؛ الحرم• 
كلالقاعدة: فنقول: اقدي، من ثوزيعه نجث، الي"ى ما رحمهآ١ده المولفح يدكر ولر 

محظور،لفعل الدي والدم واجب، لرك ١^•^، كالدم منه، يوكل لا فإئه حثرايا وجم، ما 
كالكمارة.فتكون محرم أوانتهاك مص لحنان لاثه المساكن؛ يعش بل منه، لايوكل فهدا 



٢٢١٢جزاء!سيئ(  uUامج)ةت1ب 

التعةدم مثل ويتصدق، وتهدي الإيمان منه يأكل فهدا شكراثا وجب وما 
ماأقل فهو دلك، من بدله محب وما ويتمدق، وتهدي منه يأكل فالإنسان والقران، 

اللحم.اسم عليه يمع 

حانبغلتنا ؤإن يوكل. لا ئننات ايزان جانب غلتنا فان الإحصار دم أما 
أنهالشكران جانب نغل، أنا ويدئ الأم إل نوا ؤإذا ثوكل. إنه ئئنا: المحران 

عنالنثالث، هدا نحزئ لا ^١ به؛ يشي الدي !^، ١١من التحلل عق عؤقل فه شكر 
الشكران.باب فهومن يجرها لاثه الفريضة؛ عن لأجرأ حبمرائا ولوكاف المريقة، 

أنسزينئ فقال التعة دم عن عر كإ عنه اممه عر وقدا 
ثىآنثسر يا لج إئ أمحرْ ئمع ُأؤمحى التمح؛ ِق تعال وقال تاوقرة:أها؛ا، ه آئدي 
أوأوصدهذ مار من الأذى؛ الصيدوفدية حزاء وثالِفي ]اوقرة:ا"؟ا[، ه أليي 

القنق.عل دلك فدل ١[ تاوقرة:ا"أ< 4 ئثك 

بدلا لكن الممراء، ويهلعم تهدي وأن منه يأكل أن يجوز الإحصار فدم وعليه 
المقراء.إطعام من 

بعدهوما العيد يوم ق يحني،؛ الأصحثة، كرمن زمنه والقران التعة فدم الزمن أما 
ثلاثةوام.
واحمياأوثزك محفلور لفعل وجمتا ما مثل سببه وجود وقمتا فوقته غاإرْ وأما 

متّتا.الوجد فحيث، ذللث، أشنه أوما 



صقضاهاهمهمصاسممأسبجضل ٢٣٤

-ءفةوسؤامما(رة 
لM ل ت* 

كداء،قة من أعلاها من ويدحلها يئثسل، أل معه يحول أراد لمن ينتحب 
ؤيدومة، يدحو لم ررأنئ'كالشو، ص ابن عن روي لما أنملها؛ من وبجخ 

الىاضا  ٥١ئ ئه ٠ اش زئول »دخز :  Jlijكاذهته« ه الثئ أف 
محأاا'•مممة الثمل٠٠ الى مى وحنج بالطحاء، 

]ا[هاشغان:

الين.حول للهلواف امتعدادا يشل أن مكه يحول أراد لن يس الأول؛ 
هلأنقلها من وحروحه أعلاها من ولحوله أعلاها، من يدحل أن واظنت 

أأا،هل؟لأته أو ثعد ^١ 
ؤلريقمن حثت فإدا هدا وعل اشد، باد_، من اثه المؤلف كلام عل الخواب،؛ 

النزق.من أعلاها من وثدحل ماكه حول ثدور حدة 
عليهافه صل الرسول وأن الأسهل، باب من هدا إن العلم• أهل بعض وقال 

أنللث، ثيثر فان أسهل، لأثه أمثل—ها؛ من وحنج أعلاها من يحل وملم آله وعل 
هوالغالس،~ك،ا يتثر لر ؤإن هوالطلوب، فهدا أمثلها من ومحرج أعلاها من محيحل 

لك،.ليسر حيث فادخل هدْ~ صورنا عي 

ضنمي للإحرام الأف النيل ق الاغتسال إن ننول: فهل الاغتسال وأثا 
أومول!أونحوها. ساعة إلا مخه يحول وب؛ن ينه ليس لاثه مخه؛ ليحول الاغتسال 



٢٢٥ةتابامجرطبدموث4وساسمة( 

البي.ررإف جابر• يمول شتبه؛ بتي باب ثى اكجال يدحل أف ؤينثثب 
المنجد*ويحل ثيبه، بي باب عئد راحلته ماناح الصحي، مآكه لحل 
اصاا(1ََُُْ

-مسمم رواه 

واغتسل؟قف معه دخول عند الئق تهلبيق أردت إدا 
الثنلو يشلون الإين لأو _، ق صدد أنا عدي، يردد محل هدا الخواب 

فالقصودعإرة، أو ثعث لهم محصل أن دون م،5ه إل يهدمون راخ ق يغتسلون أو 
علتشمه للإحرام اغتالهم قرب نع مأكه دخول عد سنة بأنه لوقلنا وفيإ حاصل، 

تحصلوالثالث الثاق ؤيهعلها الثنة. أفعل أن أؤئد أنا يقول• إنسان يأق ورب،ا الئاس، 
زحام.

تنأثا ه، إل ئزكوبه عد كاف إذا بالاغتسال محتفى أنه - اش ثاء إن -ذال،ظاهن 
مخه.دخول محي تشل بعيدة فالمسافة ا-ةليفة ذي من أحرم 

لمواممةكان كداء من ه السي يحول إن يقول• من ل قولكم ما قائل• قال فإن 
ؤ.بمثن!حثاف مول 

'كلاءُرآا؟^-؛ ١٧اإنوببم عد.ئثاخبمث
محل،لحل وفعلا انتصر، حقن المنح محي يمحوله لكان هدا لوأراد لا، فالخوابج! 

امححون.مجن هنا من المتح 

اثماما؟حصل أم هومقصود هل كالأول هدا [ ١ ] 

ثابتين حان يفبمائل باب عنهم، تعال اش رصي الصحابة فخاتل كتاب ت لم مأخرجه )0 
هكيهأ.عائثة حدبمث، من ٢(، ٤ ٩ ٠ ) رقم رْ.ءنن، 



صضاه1يهمصالإئمأسبجينل ٢٣٦

صس:تلمامحاينمحلحأن
تي1ا!ؤث _! زذ م ذق ض، زهخ اليت نأى إذا لكف . اضِ ذثوذ 

وتنظبماتئريئا واغثمة حجه ءن ووثه ثنيه مذ وزذ وبرا، ومهابه وينمحا 
ثبثا«زؤاةاثصوص(لأ؛.

أنشررال1هم مووت الثيت إل ينظر جتذ لكف انه التنت،ت بن نعيد وعذ 
ضاهمد وراد! الوعاء، هدا الأثرم يكر يالئلأم،، ربنا حينا الثلأم، ثمنك الثلأم 

فهالحمد جلابه، وعز وجهه لكرم فغي وؤا هوأنله، كإ كمحرا العالمتث رب 
دعوتإيالثج حاJ، كز عر طه الحمد أهلأ، لدلكر ذذق بتثئ، بلمي اأ4ى 

وأصلحعك،، واغف مي، مبل اللهم لدلك، ■جئتك، ويد الترام، بتتك حج إل 
زاذمنالد.ثاءسنا؟ولثابيه^لأبمإلأ1ث،.زنا 

عندمن الأف الناس منه يدخل الدي اياب بمابل الذي يهو ثيه بني باب أما 
إبرامممقام من قربمأ عمودين عل( قوس فته كاف أذركناْ ثيه بتي وباب الش، 
بنيباب لأف الأرض؛ من القليل هدا الناس يتع كتف، أشبمي، وأنا زمزم، ومكان 

امحاهاأحدت إدا الأف لكن زمزم، مكان ؤإن، إبراهيم مقام إل جدا قريبا لكل ثيه 
اللام.الأف؛ائب، ينونه ما عند من مج متقينا خطا 

ومال،؛العلم أهل بعض يسثحبه لر وقدا مرسل؛ لأيه صعيف؛ الخديثه هدا ا ١ ] 
أيؤ، يقول ك،ا ؤيقول الترام المسجد يدخل ؤإنعا البنت، رؤية عند دعاء هثاك ليس 

آم.مسجد 

النتنن ثدا ل؛ض، إدا فإنه - ئوواضح -تجا تزققية انمادات باق ئلنا إذا ]٢[ 



٢٢٧مماوااسإ)ئبدموم،اوظاسمةا 

،م0ُِ  القدومعند ياكواف اص ضل: 
ءم؛ء َِ ٍكَ ََ ِِ..ٌ ِ ءك ءك َهم ِ ٠ َ  ء لمثوصا نكه، هدم حنن ه المحي ر عايثه روت لما باءاف؛ 

يه،البماءْ هاستحثنا المنجد، محثة الطواف واإ0 علميه• مممق باليتا،، طاف 
كاونيJيينانمل١أ.

منبد فلا ومكانية وفعلية هولية منة هدا لأف يقال؛ فلا وملمم آله وعل عليه الله صل 
فعله،تي؛ اجتهاد هدا فيمال• ؤإلأ لم، وماله وعل عليه الله صل الله رسول عن ثبوتبما 

•مصتنا جثهد كل وليس 

يخها^/؛١ إنه مول: الناس بعص ١^،^ عن الثابة م الأدعية قائل: هال فان 
فمط.يثحضرها يعي: • فيدعوغنا ثنا مواهمه مسه ق فيجد 

بدلا اليدين؟ ورفير والدعاع البستا رؤية عند الوقوف يشنع هل لكن فالحوابا: 
أوبعثرها.الأدعية إه ويدعومواء يديه ويرير ، يقفاثه عل دليل من 

المحن.أولناذوة؛لأئ ضحولأخاخةضيلشي 
وسلامهاش —صلوات، راحلته ينخ بيته إل يدمث، أذ مل '، والطواف_،ريندأ م،كه مدم 

اجتخويطوف.عند عليه~ 

المنجدمحثة صحح، عم فهدا اينحد،، نحثه الطواف!، طئه*.' هوله وأما 
يحلارإدا لم: ومآله وعل عليه اممه صل المحت نول لئْوم الماجد؛ مى كعترْ الحرام 

ئابالحج، كتاب، ت لم وم(، ١٦٤١رنم)وصوء، عل الطواف، ياب، لج، ا-كتاب، I البخاري أحرحه ( ١\ 
^^^١•عاسة حديثا من (، ١  ٢٣٥رنم)الإحرام، عل البهاء من ومص يالست، طاق من يلزم ما 



^قضاهانينيصالإئماسبجءت؛ل ٢٢٨

للمدوماالطواف والماون امحرد العمنة، طواف يه المتمئع ويزي 
الأيض،منكبه محت الرداء ونط بجعل أف زهو فه، الإصطبخ ويس 

ائ®أف عباس ابن روى نا الأينر؛ مث؛به عل طره؛ه نيري ٠غشوئا، نيركه 
اباطهلم،محث وجعلوا باتت، مرملوا ابعراية من اعتمروا وأصحابه 

بيامى«نؤاة1دوهاأل

كمنهمطاف تطوف لكذمذيحل زكثت؛نءرا' يصل حص هلايبلس النااحLJ أحدثم 
.شمححاس.الواذ،تمحثا

ونة٧^٠، نكنئاص ١^١^٠ ^١ بمي: تق. واكاق نكن الأَئو [ ١ ] 
والمزي.للمارن بالئسبة 

افهصل اللمي نأل أثه ٠ يهبمدر اافرس بن عزدْ نتيثه عل والديل 
جبلايدغ وب جب جبل مذ أش أيه مزدلثه ل المحي يزم صجحه وتلم آله وعل علته 

آلهوعل علمته النه صل اللمي ينبهه ول؛ وطاف، مآكه يحل ايه يدكر ول؛ ءندْ، ومحقن إلا 
والمزي.للمارن بالتنبه ليس؛واجّت، القدوم طواف أف عل محيل دلل؛،؛ عل وتلم 

الطائفيذ ه البي رجع جنن —دة المن ذي ل الجعرانكاثت عنزة ا ٢ ت 
كتابومأسالمت (، ١١)٣٦ رني؛ مثى، مثنى التطؤع ق جاء ما باب الحمعة، كتاب اليخاري؛ أحرجه ( ١ ) 

صلامإقيل الجلوس وكراهة يريتن المسجد تحية استحباب باب وتصرها، المافرين صلاة 
خبمئئيغته.قتادة أي حديث من ٧(، ١ ٤ ) رقم الأوقات، خمح ل مشروعة وأما 

(،١٩٥٠)رنم عرفة، يدرك ب من باب الماسلته، كتاب داويت وأبو ١(، ء / )؛ أخمد الإمام أحرجه ، ٢١
(،١٨٩ ) رقم الح^، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحع، كتاب و١لرمجديت 
رنمبالزدلفة، الإمام *ع الصمح صلاة يدرك ب فيمن باب الحج، مناسك كتاب والماتي؛ 

رفم)اُا،ّا(.الخجر، قبل منأتيءرفة، باب ^^لخ،، كتاب ماجه: )أأءم(،وابن 



٢٢٩ئتاو،امج)ب1بدخووملوحاسمة( 

أي»خو خائر: يثبمه؛ الأنزد تطوذبنا،:همم 
نشتمهانتلامه: زنش أزبما« زنشى ثلاثا، هزم اوكن، ام ننه، الين، 
يد0.

أُ: تي 
بما 

•ُأه

الحجز،دو الخظادس، بن عمن ررنأيئا هال: أنلم ززى لما مبيلمه؛ زينثش1، 
افه.ننول، زأث آف ولولا يقع، ولا يصر لا حجر انك لآغلم إن ودالات 

زءالش. ارأل ووي لما يدم؛ وء انتلممه، مبتلة، يمكئة لمْ لإل 
س((زؤاةسمأاو

يعنزةفأش الحمح، ؛ع وليس أصحاثه بعض خ ليلا فيحل ابنزاثة َفي ورل، 
.' واصطعر 

الأسرمممه عل وطزقتؤ الأيمن إبطه ثمث، الريا؛ ونط ءبمل أف الأ>و>ي؛ع وكتمه 
قولا الثعي؛عد0 ي وليس منه، الأول، الأنواط الثلالإ ق وليس الطواف،، حميع ِفي 

حنمن يصئلعوو أنم ا— الأسف—نع اليوم المسالمين عامه علميه لما حلأما مله؛ الثز 
هدا.عل سهوهب أف العلم طلته عل والواجب منهم، جهل مدا لكن محرموا، أف 

اصطلاحعر عل ٠  ١٢٠٢٠أو4ِز( نع روي® ُلما ز؛ونأذه؛موله؛ المولب تمتر ا ١ ل 
لهدا.سة أف مجب الضعيف،، الحديث، ق ماو إد،ا ®روي® لأف المحدقن؛ 

رقمالعلواف، ق الاصعليع باب الناسك، كتاب داويت وأبو (، ١٣٧ / ١ ) أحد الإمام أحرجه ( ١ ) 
عباس؛؛؛^؛:؛؛١.ابن حدبث، من (،  ١٨٨٤)

^jj؛،من (، ١  ٢٦٨رقم)الٍان؛ثن، الركشن استلأم اصتعاب باب الحج، مماب ملم• أ"ُمجه )٢، 
;?۶^^١.عمر ابن 



^قضاهاششصالإساستيحنيل ٢٤٠

الق،زئوو ءررأيت محاو؛ عثاس ابن ووى 1ا وله؛ يدم ي ١^! ون 
منيم•وواْ المحجنءا ومي، ظ الركن وسيم الست، هيطوفثِو 

عقه السق »أل عثاس ابى روتم، لما إثه؛ سده أثار لمْيئكنة ول 
محبمحشامحكت]مح،ثيا''•

يصحوهل أرصه، 3، اممه نحن الأسود الحجر أف هوثأويل ما ت قائل مال ءإ0 
؟بمي'!^1١١٠بي فمارأنؤدء£ئا ١^ من ا،قولكلأتض أف ١^^، 

صائثةئمى الأزض j، اممه _؟؛، الأسود الخم وهوأف الأول أما فالحوابات 
وويؤإثإ عفي4أئبمؤئم، \لإأثوبا عن يصح لا الحديث ~ذهدا افه صامح فكاتما 

افهيمير؛ا كونه معنى وليس أيضا، صعيم، فيه ما عق وهو ا ظ^بمنمحلر عثاس ابن عن 
 )j يقل!وب اف، صاح فكاما صامحه ممذ قال؛ وقدا عهتْل؛ الرب، يمتن ائه الأرض

لتسوآحد وكل، به ومثبها نئبها نتمن هثاك أف يدل، والثئبية اممه، صاح فقد 
امرحنا.صعيف،، لحديث، ا  ١١قالثا؛ إدا ونحن الأحز. 

صودئهآدم بى حهلايا وأف القن، مى أمدبياصا الحم من الحجريرل، أماكون 
شمائ•منه قلبي وق المعاصرين العل،ا؟ بعم، صححه فهدا 

ومثلها،بيدك ئلميم أف يم ونمق، ئلميم أف أعلاها مراتب؛ أربع هدْ -ا ١ ت 
الأسود،الحجر قفل ل جاء ما باب الحج، كتاب والرمدتم،ت ٣(، ٠ ٧ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه )١( 

حديث،من (، ٢٩٣٥رقم)الأموي، الحم ذكر باب الحج، مالح، محاب والنمائي: (، ٨٧٧رقم)
محاسابن 

والأطس._،(، ٣٦٦الحدقن)آ/ طقايتج ق الشيح وأبو (، ٥٥٧/ الكامل)ا ق عدتم، ابن أحرجه )٢( 
قالرزاق محل وأحرجه اه؛محقؤقبمنمحا. محي بن جابر حديث، من (، ٣٣٨ناريه)U/ ل البغدادي 
موقوفا.عباس ابن (،ءن ٣٢٣/١سفي■>خم)( ٣٩/٥اس،)



٢٤١ا اسرة وهمة مكة دحوو بإب اسع) ةت1ب 

الإثارةثإ وتملها، دللث، أسه أوما أومثصزة، كمحجن ال1د وثتيءِق ئنيجأ أف ثم 
١^ماز لايكن ولأنئ عن!لي ثرذ ل؛ ذِلاك لأف تمل؛ ولا 
الخم.ءي الاستلام لأف لامتلأم؛ اي 

ث.ى،م:ظأنأحلمحالأريه 
حنىصبهامحزومحاسا؟

،١^١١٠لا بن رلأ ا4نمض م لم اونوولأة لا؛ مما: 
صبن المحا اذ الإنظ أو ين لا فلذلك مماس؛ أذو فيه إف ئأ فهولحاجة، 

جام.أذيتي 
إلإشارة ُ ثتلعااُ ولا ئصؤ لا حجت انلث، لأعلم ررإمحي( ويجهقنئ.' عتت يوو وق 

ثصؤفلا ها وعن الأحجار أما باممه، هو إثإ والمز الي وأف رْ.بمئ، توحيده كإل 
ولاتقع.

جانبأي ثن الكمؤ مس الت؛وكِو، ين الأف الناس بعض يقعلة ئ رد أينا وفيه 
أطثالهينتح ثإ ^،، ١٥١١الركن فبمؤم أطماله، معه يكون الناس بعفن رآيثا ويد كاف، 
١^١زأرا ١^١ العلم طيه م نجي غلط، وهدا ١^، ;ذمم، أرائ أنة شك ولا _، 

مؤ،ولا يثع لا الأحجار هده وأف بمشرؤع، ليمن هاJا أف له س-وا أف دلك ينعل 

كتابومسالمت (، ١٦٠٧)رنم يايحجن، الركن استلأم باب ا"اج، كتاب اليخارىت أخرجه ، ١١
•عياص ابن حديث من (، ١  ٢٧٢)رنم يعثر، عل الهلواف جواز باب الخج، 

كتابت ومسلم (، ١٥ ٩٧)رقم الأسود، الحجر ق ذكر ما باب ا-اج، كتاب ١ليخارىت أخرجه ( ٢) 
(١٠  ٠٢٧ ) رقم الطواف، ق الأسود الحجر تقييل استحباب باب اطج، 





٢٤٢ةتاوااسإ)طبدملمتزساسمه( 

بم؛مثسالأيمأوسالإشاتة،
وافُأمحث،اض بم يقوو: الابمداء م الأشواط، ومج الابتداء اولِفي إى ولا 

وقه، محثد لتقواساعا بعهدك، ورقاء بكتابالثا، ويقدما بك، اللهمإيايا 
يكوفقط.الأشواط الدورانِفى 

يهيس لكذ ؛، ١٠٤٠تهظةاشُ!لإاس ١^ ص _ فقد ظه أثا 
متعة.ه\لأؤ؛!'إءوج' اوسول عن سنة 

الذ.يالأنود الخط إل الثاثوباوئول عئد الالتزام نجن، نل قائل: قال فإن 
محاداو4؟يكفي أم الأرض، عل 

ولأتلإفىمشنط،الأَنؤد، الخط لأبمأن:صلإل اءا;ة محي فالخؤان،: 
ثإنغلصار النهاية ق يكمث محا ولو الأمو١ط، أول ِفى ينتغ إد،ا التير لأف 

أئواط.سبمئة •راُت،ِق 

ذلك،أشت وئ صالإكائمشصهباس، فان 
يهلوفح؟وهو 

الماسيكوف أف مثل بالطواذ،، الإحلال إل الخد يصل لم ما ينم، فالخوايث،: 
الثاقوالثيء واحده؟ هده الطواف،، مقصود لثاثه واحد كل يتصح ولودمؤ كثميى 

لأدأل:ش،ةلشثولالحاج.
ماسابن حدث ص (، ٧٥والمهقي)م/ وام)ا/"اب؛(، (، ٢٨٩الدارممي)٢; أحرجه )١( 

نمحتؤثثبمنأيإمرفوعا,



صضاهاهمهمصالإئماسبجمحل ٢٤٤

هاوه الص أو الثائسا: نن اطه عد نوى ما عندة يموو أف وسشصب 
بعهدك،ووهاء وميماثكتاباك، بك، أكبثإي،ايا واف اف، رابنم استلامه• عئد 

ؤامحاعائلإاكك(اااو
يأحالِؤبم يالثواف، اليت، حمع لهنتوعب بدنه؛ لجميع الخم ومحاذي 

'•يسارْا عل البتث وؤبمز علمحنف، الطواف 
مثاربةنع المثى وهوإنزلغ منها، الأول الثلاث ق يرمل نبعا، ويطوف 

امحنلأش4نتاا'ا.

اف~زصي عمزرآ' ابن فنل مى صح لكنة صنف، فه ٠ ا-قدينار هدا ا ١ ] 
بالث،ااإيإثا اللهم أكبر، واف افه رربم ث طيب الأبتداء ق فمولة أبيه"، وعى عنه تعال 

سالخ،لثغ وائاعا بعهدك، ووهاء ؛كتابلثج، *وتميما؛لأ، ^،١؛، هدا أئعل يض• 
ًلكاقنصبم.

حاداْإدا وقيلت البدن، بجمع الخم تحاذي أذ يد لا وايه ٠، ر الدهن؛ هدا ]٢[ 
بجميمتحاذيه أف الاحتيامحل لكن الشديد، الزحام محي ينمعلث، وهذا كفى، بدنه ببعضى 
ص.

م١^ مثاِفي ولخالح ه اي _، له اونل ندا ]٣[ 

حديثمن الهدب صاحب ذكره رثي مكيا، أحده لم (؛ ٤٧٢التلخيص)؟/ ق الخاففل ثال ]١( 
لهيند ناحية ابن طريق عن ماكر ابن وأحرجه والنووي، النن-رى له يض وقد هنهقئ، جابر 

صعم.

رنم)مآأخْ(،واويهقي)ْ/ا،ب(.الطراففيالأو-ءل )أ(أخرجه 
(•٣٣والفروع)٦! (، ٣٣٨رم وادنني (، الهيابة)صس١ انفلر: )٣( 



٢٤٥ةت1واامعر0بدموموحأاسمق( 

وأصحابه،بالؤمول يشمتوا أن المنركوف أراد وجاء، القادم، العام ق مشتا يأيأ أذ 
وثنظر،يجلس المدينة" م "يم، ينب ز وهثهم منم عليكم بميم إثه فمالوات 

الأشواطق يرملوا أف أصحابه الئى. مأمر الكنبه، يمال مذ الندؤة فجلثواثحودار 
^محبجانا:ئمحراءص

^مالامم؛تي:ئقضزّ،.أئلأ:لم:ائزئب 
قزمض اإلكان:شبول ئدا لأمإِفي اومحن؛ ناثين، أن:ثوا فم أذن ي: 

عنهم.يدروف لا عنهم غابوا ؤإدا المسرين، إعاظه الرمل مذ والمقصود يثاهدوهئم، ولا 

مذمحا، الثلاثة الأشواط ائ زنل الودج خية لكذِفي 
عقنيدلم، أيضا وأما نثها، ولوزال ثابته الثنة هذه أة «يذا فعلم اّقجر، إل الخجر 

غالثنم_، عل مبئه كاستا ١^٥-؛، دلكر ق لأما الثذ_إ؛ وجود عند عليه _، IS^ما 
محض.ثعئد فهي الودلع حجة ي أما المنركتذ بإغاظة ءَأ؛ل فّ الئه 

١^^،؟إغاظه ١^^ ^١ شبم، أف نتدم زتلج إدا نحن فقل 
سالهوعداش،واساعا

اضمحال قد بل الغماز، يغيظ ما بغل ماموروف اثنا وثنيكن ءفييألألأْوئلآ، الله لرسول 
مؤقئابثلمث تعال! وهال ٢[ ^ت^قارهلعئ ألمكع ؤؤبم؟ب تعال• 

[١٢٠:ijJl]لهدمءتتسلئه< إلأَمحن عدوبلا من ماررث< ؤإذُ يغ_جلآلخظمار 

الحج،كتاب ت لم وم(، ١٦٠٢رقم)الرمل، بدء كان كيف باب الحج، كتاب البخاري• أحرجه آ ١ ■ 
;نح.بممحا.عباس ابن حديث، من (، ١٢٦٦)رقم ، والعمرة العلواقط ل الرمل استحباب باب 



سقضامهمنيصالإئماسنيضل ٢٤٦

هاض ننول ارلكف مال؛ عمر ابن وووى جابر، ^٠^?، أوبما؛ وبمني 
زلأ;نئله. ئممق زضأزبم« ثلاثا، خي باتت طاف إذ؛ 

بدلك._؛؟،؛ 

الأرع؛..............................لمْيهضهتي الثلاث ترك قإل 

المثرين.صإعاق اوم ئدا أخل أة الخليله، المعاي هدْ أذندكن ضي 
أجئ.لك ثيءأظنهم أي ففي التكمار،ا ررالقاعديإغاظه نقول! دمنا وما 

صمدانه العز ئل الخهرا؛ مثاربه ج التي ُرإ'ّرإع لفتم؛• ي ولول 
illالإسال أف العاده جرت لأيه ا-فطوة؛ مد بدون الإٌ~راغ أوالمعز ا-ئى مريب 

وكنالمثي، إ-ّرخ المنر أو أهرب، عندي واكاف وهذا، هدا عشل الجواب؛ 
الرملق الأف الثاس بعفن بمتلمه ما وأما العادة• عل يكون بل حملوه، يند أف بدون 

ولوحس حطأ، أيه ئك لا ~فهدا يرهص لكيه كرمممه لكن اقوير بمنى محه من 
خلثس لا ؛؛، IjJiقز امش الرحام ل المحثتن؟إ هر يئ/غ ايه هال من الرخام، ِفي 

مسك.خق ولائس الناس، 

يدفعولمن يزملموا، أف لحامليه يئنغ فهل زؤ عل لكف أو محئولأ لكف فإدا 
الأز:ةألمغ؟

جش.بياف المقصودبه الإمحراغإو،ا لأف لا؛ العلكا؟ بحص هال ابواب• 
ومحاجويف، ئدا ق وعندي الموفؤع، وكيلك لا والمحموو ويؤته، الطاتم، 

تعال.اممه ثاء إذ تحرير إل 



٢٤٧هاواارعع)بابدملسوساسمة( 

لبيمقى لا الأوؤن، ٤؟، لكيز عإرْ ق يفقه هلم محلها، هات ئنة لأثة 
الآ>تيا'ا.

مائةكنن فيإبمده، ريقضه الطواف هدا ق والإصط؛اغ الرمل ولومائة 
حفياشب:ضفىش

ا.الب4ت،ا من ابجر لأل طوافه؛ ق داخلا الحجر ؤتكوف 
ثاذززانمح؛...ب..................

١^٤الأزذ لأف ١^؛ j الث1ه لوت ١^ ١^ ذ قضاة لو لأنة [ ١ ] 
لخو\ لو الإئساف أف كا محلهاا' فات ررثنة قمحذآنئق؛ الولث مال وك،ا الثي، فيها 

ثمانئئه إثه ويقال! ينشئ، بل يصازه، له يئرع لا فإنه الاستفتاح وئيي المامحة، 
لأمحِفياص؛لآدثترةضاث

الإمرار•في الئنث لأف ١^^؛ ائِفي لوت 
قتصل أذ س البي ٌنألب ح-ين قهبمتهأ عائثه حدث ظاهر هدا ]٢[ 

صنالحم حمح أة فطاوة ال؛ت«اار صن الحم داِن قنا ها ضل رر ئا: فقال امحة، 
أذؤعيحويث ابجر من البيت من الإي أف هءهأ؛ئذ ااعلاأ عند المشهور لكن البيير، 

الحميكود أد بد لا انه عل مممقود والعلمإء الحم، صنتز عند تقريتا ؤنهنم، 
القائموالساء الحم ين اللتين المتحير مى يحل لو الإئساد وأد طوافه، ل داخلا 

يصح.لا طوا3ه فإئ 

رنمالحجر، ف الصلاة باب الناسك، محاب داود: وأبو )أ/آه(، أحمد الإمام أخرجه )١( 
(.٨٧٦رثم)الحجر، j، الصلاة ؤ، حاء ما باب الحج، كتاب والرمدكر: ٢(، ٠  ٢٨)



صضامانينيصالإماسبجءنبل ٢٤٨

بمينصس4أذ:لجمإلم
ولوقال:صصهلس:هآآولممز:ِفياف، ]ا[لقولهتعال: 

قال:ئإئ\تئن0وؤأ لكنه البيت، ق طاف لأيه الحجر؛ داحل يطوى أف لصح لبيت ال 
ؤوأمساحوأيوله هيِفي كا الاستيعاب، متقي والباء إمحتاه 

الرؤؤس.بجمح أي: لالأممة;ا"[ إرءو"كمه 
بالكمهالمحيط الطوى هو والشادووان الكمها< ثادووان ررولأ نِمحةآنئق: وقوله 

به؛الطواف يمكن فلا الأف أما به، الطواف ؤيمكن مثطحا، متنثا كاف انمل، من 
علواقكا؛ ثدييين، وعثاء بمب، إلا علميه يطوف أف ان للأنيمكن لا مزحلق، لأثه 

به.١^١^، يجوز لا لكن ذثلأ، الناس أىاف 

'١^٠٢١١شخ ثال وقد نو؛ يه ^١ اوت« من ررلأنة ذس الؤلم، وقول 
^،١٥١١الخيار هو والثئ له، عنادا جعل وإد،ا البيب، من ليس الشادرواف إف يَمحذأنثه: 

الثيب-ثى وليس للجدار، ردما يعني فهومحاد، هدا أما 
ثدييا،رحم ثم منها، مريبا الكمه حول، يطوف الأساف لوأف هدا عل وبناء 

فعلأكتافهم عل محا رخموه مد والناس بمثي وجعل الشادزوان، هدا عل وصعد 
طوافه.يصح الإسلام ئيح إليه يهب ما وعل طوافه، يصح لا ا،لولب كلام 

لكنالثادنوان، عل وطف1أا لا الطواف: الإسانِفي يئقغ أف مل نقول ونحن 
إفنقول: هل مثلا الإفاصة طواف، ق الحال هدا مثل له وخ إثه لما: وقال حاءنا لو 

خثلئ،لميأالآن؟

(.١٢١/٢٦)١(مح٠رعاكاوى)



٢٤٩ةتاباسع)رإبدءولئىتوظاسمو( 

»أننثوواشِ^^لإامحمجثلأامح؛لأم 
زأثظ زنا اوج، %قَ الخم إلا لا:ثأ ف كل. 

هفبثآ أزى ®ما  ijiijمنلم• زؤام زحاء* ولا شدة ينيممحاق ه اممب رنول 
إبراهتممحواعد عل يتم لمْ البيت لأف إلا ابجر، يإتاني الئدين الرى؛ن لمْينثل، 

الحميِيجابززاء من الثاز طاف ولا م ئممق قيآلظلآمُ« 

نقوو!الإسلام شيح اخازه ما وعل يم، لر ت نقوو ا،لولف كلام هل الجواب•' 
صحح.الثادززان عل الطواف لأف صحيح؛ طوامحك إف 

د\)صوزلاافاص« العزاى الزكن لابمتلم »إة زحمذأق: اiؤلف يقوو [ ]١ 
المُب،من يليه الدي فهو الناص وأما الأسود، الخجز يل الذي هو العراقي 

^١^،وهن.ْ ل؛:^١، وطم صلاشُظهوةلمح امحق لأف بمية؛ لا 
يومحؤيه•والعبادات 

علليا لأي صحيح، انتلأي عدم ي العلة من ^^١ عئز ابى رآْ وئا 
هدا،من أوتع عل الكب بمي واللام العلام عليه إبراهيم فإف إبرامم؛ قواعي 

وتثوةمهآ جزءا لإرجوا أذ ^١ ١^٥٥!، حإ مصزلم، وعنثوها هزص هدمها وئا 
والث■5ن١^٠؛ الخم ومل -تحجز، لأنه ايجز؛ أو الكمه، ص حطم لأيه الحليم؛ 

انتلائه،.ثن وقدا ، ١^١٠٠۶مواعد عل ^؛ ٠١
يججزبملوف ر.بمها نماف أي بن معاؤيه ;أ.بممحا عباس ابن نأى ومد 

لهفقال مهجورا، التنتؤ من ثيء ليس معاؤيه؛ له مقال عليه، فأئكز كلها، الأركاذ 
الي،امحي،الركى إلا لابمتلم وتئم وعوآثي عله اطه صل البي زأيئ لقد عباس؛ ابن 



اصضاهاهمهمصالإئماسبجضل

-تكة؟ألن'ض ق ءانى ^;^٤٦ بين ؤمول الخجركم، حائي وما 
تالسائس، بن اش عبد روى لما ٢[ • ١ ]١^٠; ه ألنار عداب وثا حكا أ[بحرآ وؤ، 
وواْالأسود• والركن جح بقي وكن بهث ما دلك مول س اش ونول سجع أم 

أبوداوذ.

وذنباثكورا، وسنيا مترووا، حجا اجعله ®اللهم الطواذ،ت بقك ق ؤيقول 
عوييصل الأكرم® الأعز وانث، تعلم، ما ومحاور وارحم، اعقر رب، معمورا، 

ويد*عوؤاأ"ءبأاُ•ه اي 
٢[١ ]الأحزاب؛ ه حسة حوآ أنله يسؤلغ ؤ، م كتَ؛ان ؤ اه نال وقد 

مماوتئُُئزجع 
ثيء،كل ستلموذ الإسلاخ الأثة يئاو الأف هماس ١^ لونأى ائوو:uذا 

قآظنؤإلأ للعامة، العلعاع تعليم وعدم اجهل بميت، كله وهذا الأركان، وعتر الأركاف 
كمحو•جثر محل بلادهم ل حم يمول من لهم لوبع، العامه أف 

افصل اللمي عن ثابمه فلتا" ~لأ ئنة فهدا الحجر محاداة عند الكقبع أما آ ١ ت 
الؤلم،يدكنْ لر ^١ ١^١^،؛ الركن محاذاة عند يهم ولا وسلم؛آُ، أله وعل عليه 

ورودْ،لعدم الرلحام؛ عند أيضا ١^١^؛، الركن إل بجر ولا وروده، لعدم ^١^ 

ووصله(، ١ ٦ ٠ )٨ رقم الي،انين، الركن؛ن إلا بمتلم م من باب اب، كتاب البخاري! علقه ( ١ ) 
(.٨٥٨)رنم الخجر، استلأم ق حاء ما باب الحج، كتاب والرمالىت ٢(، ١ ٧ / ١ ) اخمد الإمام 

هماصابن حديثا من (، ١٦ ١٣)رنم الركن، عند التكبم باب ا-ني، كتاب البخاري؛ أحرحه )٢( 
ن.تما.



٢٥١ةت1واامجرطبدملموحااسمة( 

^لأبجملضلاث:;ظمحوؤم

ايص ل؛:رذ ذِلاك لأف الإشارة؛ أيما يه ين لا نقول: إذف لا، الحواب: 
•وسلم آله وعل عليه الله صل 

\لبين}وق -صظ ألومثث\ ق ءانثا  Iijusr^ (JU®وبموو محولة: وأما 
زخمهالطاف كاف ^١ لكذ ، ٠٧١أشاز محي فاللحدث 0ه« أم قداث ثئ ذظ 
تكئو0.قإيه الخم محاذي أف محبل الدعاء هدا مذ وانتهى 

ياالأبراو، مع اؤه وأدخلنا النار، عداب وهنا  ١١العوام: بعض زاده ما وأما 
الدكريائه وإو،ا ءقؤأصْؤئم، ١^٠ عن ثرذ ولر أمحامهم، مذ ذهذْ عماورا يا عزير 

بجلل( و1ذا الناوءارأ؛ عياب دثا ■نتنه ١^٠ لمح، حنته الدمحأ ل آينا "ربما الوارد: 
ؤررْ•الأشوب الحجر إل 

ا،لؤلف،مذ امتحاف فهدا ئذورا® حجا اجعله ^٤-^ ١١١١^٥؛،: ذكره ما وأما 
:jنيآلإث٦لأصمحدامالأمحوم

أذواختثر ألئاره عداب ؤقنا -تكحئ آآؤ"'ؤ-رة وؤ، صتمه ألدممأ ق ءاتثا 
ا،لكان؛لأنههماتي1النعاةِفيسا يكولسا

الدعاء:-ءاJا دعاءْ هم أيه وتلم آله وعل عليه افص صل الرسول عادة مذ وكاف 

(،١٨٩٢)رقم الطواف، ق الدياء باب اياسالث،، كتاب وأبوداود! (، ٤ ١ ١ )"Y/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
;ؤهنغنغ.السائب بن اه عد حدين، من 



اصضاه1نينيصالإئماسبجءن؛و ٢٥٢

.١^^١١٠\محآصلآ\ص ^:المثيىائ'تاصنفي 

يمنومكان، زنو وبجددثا رذ، ل؛ س:مأس قاتز: فإنئال 
ا،لولفعول فمثلا الئنة، حالخ!، فقد أومكان ومت ردِق لر عباده حدد من أ)، العلوم 

^؛٤آ'محمح وف، ^ ١١٥^4 «رمووثأذاؤكت؛ن: خه\: 
مبدووا،حجا اجعله ٠رالثهلم الطزاف: مق ِفي ؤموو ن • ١ ]١^>؛: الثاره عياب رثا 

والزماذ.الكاف فيه حدد مئكورااا وسنيا 

ووأواكانىأواكاك؛لألاتياذفالخناب:لممحدد 
بنفسمن امتحان هدا أف ودكنJا هكذا، يقول أف ^١;؛ ٠١١بعض وانتحس دعاء، كله 

الثته.به ثرد لر العلياء 
الواصحه؛اليدعه هى هده معينا، دعاء ثوط حددلإكل ائه الواصحه البدعه لكن 

يمهأف مل الشومحل واثتهى حفيئا، الaلاف كال ١^١ ااتحديد. ^١ ق العامه ثجد وقلا 
بعضهمإل بل يعم، سةتوا. يقإ أف من؛ اللعاء واسهى زحاما كال وإل يطعه، 

اعقر®اروبما إل وصل ثم لنا* اعقر ®ربنا بمول،ت أف هم ومد الأسود الخم وصل إدا رب،ا 
^^شنيطلم:بىنيَث،(كل،ظاِسص.

 ١^ sJالطزاف1،كثهعتادهثئتؤل،عنيالدك_روالدعاء،لأف شوط؛ نممحدذةِفي
الض.:قول باب الدعوات، مماب الخارى: وأخرج )أآ/ماآا(. الفتاوى محموع انفلر: )١( 

الدعاءقفل باب والدعاء، الذكر كتاب لم! وم(، ٦٣٨٩)رنم -ينهء، الدنيا ل محا راربغا 
النيدعاء أكثر كان قال; رْ.بمئ أنس حديث، من (، ٢٦٩٠)رنم حنة، الدنيا ق آسا باللهم 

اراللهمرناآتافياادن؛احنت



٢٥٢ممبامج)وابدموموثااسمء( 

منيس ك، 3ك ي اسصال وهو •^5^، دعاء لأنه الدعاة؛ هدا ا،لؤلم، فاحثار 
استحسان.التق،!كنه 

آ'محقصهفإن 

اسن،مللأ:أزغا؟قالداِمحوواوت;ثانض نث\مح 
لأمحهلأظئإذلم:نيدسالأ.

بالملتزم.بالست يطوف ١^•^، يدعو أف محب ١^١۶ بعص مائل؛ ءال فإذ 
١^؛،والخمالأنند،سا اللثزمُينابم اللئزأَمساس ^:

شئث.بإ ثدم أذ الدعاء وكتمه 

أولا؟تته هدا هل لم 

لأيةيثق؛ لنس يقووت ثنة، يقوون العلماع فعص حلاف، فيها المسأله 
أنمات-ال نق إلا مول• لا أيثا إثتا يم الصحابة، معلمه ؤإيإ الس. ص لريئن، 

شديد.زحام فيه محصل لأيه الأل؛ 

الحجر؟إل بموجة هل بالحجر مر إدا موط كل الئيوِوأ محايل- همال فإف 
وماله،هانتلمه نعه وحدت ®إذ يال: اثة عمن حديث، لوصح يعم، ابواب• 

ماشوهو له منشر ؤإلأ وكن، انتمبله واصح، ^١ وكنااراُ، وهلمز قانتمبله وإلأ 
داتحاهساثر0.

(.٢٨/ ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( ١ ر 



صضاه1نيهمصالإئماسبجضو ٢٥٤

^شِسصلأكامحود/
 ،J١٧ونلممة كاف ؛ ،jJبالثقلأمش ؛ يائيي؟
١^١؛.

أفوهو مشكله، سسج، مد أرى~ "فيا إلته والاتجاْ صعيف، الخديث لكن 
هدا،الس ا-قهل عق يقفوف الأل، تشاهدول كعا ١^^٥-، مى بد لا أثه يظرف ؛ ١٣١
مط1ئا.مف وبعضهلم !،، ٥١٣١ايثدأ ^١ يقف بنضه؛ مفن، أف بد لا كأثه 

ممداة؟أوإدا ١^، اظ م ١^ هز مائل: مال فان 
بسيط.ثيء هدا أف فالظاهر بأس، فلا البى اقل ثعدى ؤإدا عليه، الحوابت 

اممه؟يدكر أف بدون الثني أو الطواف، يصح هل قائل• مال فإن 
ولوسكللم أف لوداوبدون يعي ينط، فليس الفمهاء كلام عل أما فالحواب،! 

ثلث،.لا ئاقص لكنه الثص، وكدللث، صحح، فهلواعه ب،كلمة 
صحيح؛فهدا الرمل،؛ يمث•؛ والرمل البيت الدئومن ثمارض ررإدا موله: أما [ ١ ] 
يكوفأف اس من احتياث ئو وإن،ا ئأ، فيه ؟كذ ل؛ الكو ِس القنب لأن وذلك 
هداأؤكد، فكان الثنة ثه ست، فقد الرمل وأما المقصود، هو لاثه اليت،؛ إل أقربط 

وجه•من 

ثتعئقمحنة الستا مى والددو العبادة، يداين، ثتنلق ستة الرنل أف أحر وجه ؤمن 
ماتعلن؛مكايقاعل المحامظة مى أول العبادة بداين، يتعلق ما عل والمحامطه ؛مكاغ؛تا، 

الخشؤعإل أقنب دللئج لأف ا-قث؛ اشتداد عند الظهر صلاة ثاحيو ثى وقدا رمانيا؛ أو 
لصلاة.اق 



lu٢٥٥امع)^بدملثتوساسمة( ةت

المنآنا١أ.محل والصلأ0 صلاه، لأئه الطواف؛ ق ١^)، ٥^١٤٥ بأس ولا 
أفنع الأحتئان، دامعه أو الطعام حصز إدا الصلاة الأسان يوحر أف وثأكد 

^١^،بملق 1ا مراعاة الزمان؛ ق امحل عن يوحر لكن أنحل، الوقت أول المحلأْ 
العبادة.

وهذهالكان. مراعاة مى فهوأول العبادة يدان مثعلق الرنل نقول• هنا وكيلك 
العلم.لخناب شده قاعده 

وقيثىكر-إة، وائحة له رجل وبهنيه الأول، يالصف، مكانا وجد ان يإنونتثل 
آحزمكان إل ئتتقل أف بأس لا ت فنقول صلاته، ق بمأير أف المكان هدا ق ، وهفإدا 

العبادة.بذات، يثعلمق ٩ مراعاة مفضول؛ 

تا[ثلا

جعلإما ار ;ئ.بمهات عائثه حل>يثا من . الحم، هن روي وقد ءا ٠ ١>^^ 
افااراُ.ذكر ا-لخمارلإهامه ورئي والمرية، الصما وب؛ن بالبيت،، الطواف 

بنصالصلأةِفي له: فيقال ١^^١٠ محل والصلاة صلاة، ررلأيه لآمةآدئئ! قوله وأما 
واشمحود،كالئكوع فيه القرآف بجأ أف الإنتال بنهى بل لكرم، محلا ك، أركابجا 

٠٢٠((وناجدا ري ١^ أقزأ أن بيت، ثإو 1لأ  ١١ثال: أنهُ ه ١^، عن فقديثؤ 
^؛١٨٠٥٠بط؛لنا أوناجي وهوراكع الإساف ئزأ إدا خذقرآقث: العلكاء بنص قال حش 

(،١٨٨٨)رنم الرمل، ل باب ايامك، محاب داود: وأبو )أ/؛ا"(، أحمد الاط، أخرجه )١( 
(.٩٠٢رنم)الخ،ار، ماجاءكفاترمى باب الحج، كتاب والترمذي: 

(،٤٧٩رقم)والجود، الركؤع ي القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
هئئبممحا.هماص ابن حل.ين، من 



سقضاهانيهمههالإئماستيءتيو ٢٥٦

ابنزواه الطواف* ق ثرب اللمي. ٌلآف الطواف الثنبِفي ومحوو 

دعاء،أو القن^'ن، وقراءه اف ذكر إلا كله، ا-لخديثا ينغ أل ؤسثصث، 
ماوته ائ أف عثاس ابن ووى لها مم؛ عن ي أز بمعروف، أمرا أن 

فنتظزمح:مالكلام، ف افَكخئلم أن إلا ضلأة، باق، راالئنافث 
إلأبمر«ززاةٌتياأا.

الصلأة.ي عئه ض ١^^، الآذئر، فهوككلأم عنه، مض 
ئوبل ذكت، لأنه القرآن، لأم؛^١٤٠ بمال: أف الئحح التغلل أف فالحاصل: 

باق،الياف جعل إيا رر مال أنه اي هن _ ومد الدكر. أمقل 
ُ.الأوه<اُ ذكر ايمار,لإمامه يرمى والنوق دبالصما 

ولافيه، الفاقة قراءْ تجب ولا الكلام، ويجور الطواف،، ق الأكل ويجور -ا ١ ا- 
بالصلاة.تعلق أكزما ن، الصلاة فهوثئالف، القبلة استقبال نج—، ولا المبمر، فيه نجب، 

وسلم:آله وعل عله افه صل اللمي عن يزوى الإي الحديث، صنف، يعرف ويه 
بلصهمح، عم الحقل فهدا ٠ *ر الكلام فيه أ؛اح افه أن إلا صلاة باليت، لطواف ا٠ 

الصلاة.ق محرم محيرة أشياء الطواف، ق أبح 
ثةإذاكالالأنث؛المعروف،محص

(،١٨٨٨رقم)الرمل، 3، باب، التامالثؤ، كتاب، داويت وأبو (، ٦٤)٦! أص الإمام أحرجه )١( 
لآ.بمها•(،منحديث،٩٠٢جاءكفطترمىالخ،ار،رمم)والرمذتم(•كتابحالحج،بابحما 

ابنحاوسثح من (، ٩٦رمم)٠ الطواف، ق الكلام ل حاء ما بابه الحج، كتابه الر٠ديت أحرجه )٢( 
ءباسخئئبممحّ



٢٥٧اسرة( وهمة ثن دحوو  ubالمج) ةت1و، 

الطوافركعتي ل ت محل 

_ؤةلُفي مزا إيرامم، قام حك ركعتم صل الطواف، من همغ قإدا 
١^٠.ررأف حايئ نوى لما الإحلاص؛ ^ ٠٣؛^لاللكمون:ا[ 4 ٦^٥٥ كأ؛ 
هأل=كنثوث تأه ؤؤ في• هرا ركعتي، اقام حك وصل نبعا بالست، طاو، 
هزأأو اآزصع، هدا عم لب صلامحا ؤإف منلمم• رواه ه® آمحد آس هو وؤءو 

عيذلك،أيزأةار

مهناثرى حلموة كل لوكاف يعمب يدعه، فإثه بالطواف القصرد عن يئعله المككر 
محادله؛من وجد إذ ميإ ؛؛٠ ^١٥-،، ١١عن اسعل \.ائع نو\ عن ينهى أذ ^١٥ ^٥١ 
بالطواف.القصود عل محامظه يمثل؛ فلا 

وعلعله اممه صل الثل عن يصح لا محعيفط، أية عرهتم فقد الخدين، وأما 
وملم.آله 

العالمأهل بعمى ويكر لآد4مآسء، العلكا؛ جهور عند مث الركتتان هاتان [ ١ ] 
اللهصر ١^٠ بأف  tiJLJjJواّتل،و واجثان، أنئإ ماللئ،راُ مد"م، "وأظنه 

هتمثل إنثهمحَ ممايّ ثن ءؤدأفي-وأ قزأت إبراهم مثام إل مدم لما وسلم آله وعل عله 
وجوثح،قزر للوجونم،، الأنة ؤب والأمر للأية، الفعلني٦؛را هدا وجعل لالقرْتْآا[ 

ثأ.أج عل ١^١؛ محهوز يكن 

أيضاوهو (. ٥٣٣)؛/العدوي وحاشية )هىتأم؛ه(، الوهاب عبد للقانحي العونة انفلرت )١( 
انذر:ذحالقدير)آ/ا"هأ(.الخفية مذهب 

خ؛.ءنئّجابر حويث من (، ١ ٢ ١ رقم)٨ اض.، حجة باب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه  ٢٢١



اسقضاهاهممصالإماسبجينل ٢٥٨

—ابر\ي؛ نمام حلث —أي المكان هدا ق تيسر فإف ركهتا، للإنسان يتبغي فلا 
صلامحاأيزأ.وإذلم:شمضأيمكانينس ١^، ^١

فأيالطاف1ا، أضيق ورثإ والناس، اسعiJc اأئام حلمث صثث إ0 محال؛ فإل 
أكلألمحِفيسا

العبادة.بذات تئ1يى هذا لأف الثاق؛ فالخواب! 
م.ثنانثستحب \رًقئؤوآ هاث؛ن وق 

وللالكامون:ا[ ه آل=كغثوث تأي يجؤ ت الأول الركعة بمرأِفي أف الأول• 
الفامحة.نع ا ١ ه أحد آش هو ؤؤز يقرا؛ أن الثانية 

^١كال ونئم آله وعل عله ١^ صل الئل لأف قممهها؛ أف ١^؛ 
فقدبمJخا غنن ^١ لأنك وذلك عن4؛ ينهى ثندخا فامحث ثئفيمهنأ الثنة كاثت 

المام،حلث زكتن يصل أف أراد لمن الكال ^١ لأف موك؛ عن سثحق لا ٠^١ حجزت 
بعدخا،ا-إثل_وس نحفث أذ أول بامت، فمن الركعى دان نحفن أف الثنة كاثت وإدا 

اوكوغومم1وا أذطوا، إلا الخثاو:وف بعفن لكن للوثاء، فلامحلزولاخائ 
اجهل.من هدا وكل الصلاة، بعد يدعودز ؤيثول والقزاءْ، والثجود 

ةزا؛تأإثنن ه أحني آثث هن و؛ؤهز ه آل=كغثوث كألتا مورتات دائد-ْ؛ 
مواضع؛دة عق 

الواف.الأول:ِفيزكم 
•المجر نق اكاف*ِفي 



٢٥٩ةت1باسو)بمبدموماوساسمة( 

الطوافشرائط ق ممل: 

أساء:سعة الطواف لصحة ويشرط 

ومولابنعباس، بليث وسرالعونة؛ الطهاوهسا-أئ-دثوالنحس، 
جتظق فأدة زلأبجا ه. ئممق عزثأن« لأص :طوفث ^ M١١• ايئ 

داشرطفهاذلك،كاص.

ماض،..........قحجه وجع* حص لطهاؤته يابسا بلزياؤؤ طامث فيمذ وعنه 

االخرب.ق الثاك: 

لإاع:فىمح•
الريُى?ثنا بمّمح أف الُل،ا؛ بنص انثحب فمد الئل؛ محام افتتاح الخابس• 

المحن؛تدئصا.اضى 

الطبقمحها التي، الشئ، اجري والتوجتد القي التوجثد محه،ا فالثورنان 
ه.آمحد أس هن ظ ا-قؤي التوحيد فيها والتي ه يتأتأآا ؤؤ 

٠ا1مام؟ُ حلم فصل مصل، إبراهيم نمام من اقيد . الرئول، إن هائل؛ مال فإذ 
مدم^١ لأف يثر؛ لر أيه الظاهر ص التار؛خ، ق خلاف فيه اكام لا، فالحواب،: 

—علاقام لأ0 مدم؛ اثة وعقمل مكانآحر، إل يممدم أل والأصل إبراهيم، ممام إل 
حطزات.إل محاغ يمي: الانم،، يمي عل كال المورمحن- بغض قول 

خ.ءثق.جابر حديث من (، ١٢١٨رقم)ه، الني حجة باب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه ا ١ ر 



اصضاهاهمهمصاسممأسبجمحل ٢٦٠

ج؛تهرؤ قإدا بمآكه، لكف ما أعاد متطهرت عتر Jالزيارة طاف فيمن وعنه 
وكيلكالدم، ٤^٥ واجب، هئ إما ، lisj^الطهارْلبمثا أف عق يدئ، وهدآ دم. 

قليالإنقاُل، فتها بمادةَلأئئوط لأيا ثالئثازة؛ ض ^٥ و بجج 
والئنيأ١'.كالئهوف دو1لث، فيها يشرط 

إدا، ٧١معناه الثيء وثزط أئياء® سعة الطواف لصحة يشوط ١١يهول! [ ١ ] 
إدا^١ تحال اشَ نلأي أف ^١ واصثة، أدئة إل محتاغ ^١ ي مد قك 
العليله.المميلات أو الظئوف ولاتكفي اض، عتناد عتاده أمدنا 

•وتلاالعورْا' والسجن، الحد«رئا من الطهارة رريئوط ز؛?وئأذ0ث1 يقول قتثلأ 

ثر؛!١لم ميان«اا' لأكت، ررلأبموف ١^؛، فلقزل الثننة؛ تة أثا 
عنياJا؟لوطاف الطواف اد حمعل يدل 

ثيءوالطواف ثيء وهدا لتاس، ق حالث هدا أويقال؛ دلك، عقمل الخوامب،؛ 
^:١كال ^١ طزات، صغ إنئ م:اى: طاف فيمن بماو أذ ضي لا ص ثقك، آم 

إفثداأثالوكافلإرارْشقولمبمولمُه،أوكالإزوخفثاولممالنا>ز; بات5مح. 
الأسانحي لو أما باطل، طوافه هدا إف يمال؛ أف ثغي ~فلأ الإزاد هدا يلثامحن أساء 

له؛طواف لا Jةولت أف بأس لا هدا عريايا، يهلوف وصار إراره؛١^^، ياش~ "والعياذ 
هوة.محأةالأيمحأن 

كتابومسالمت (، ١٦٢٢)رنم عريان، يالست، يطوف لا باب ا"لج، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
ئهئتئ.هريرة أب حديث من (، ١ ٣ ٤ )^١ رقم مثرك، البيت ثج لا باب ا"ب، 



٢٦١ةتاuاسعرباuدخولم١وحاسمة( 

دلك،فيها قائرط اتثت، ئينثى  aSCp ٥١٣١١^فتقول الطهاتْت أما 
يالستءالطوافث السابقت نهبمى عباس ابن بحديث انتدل الولم، أف لو 'كالصلاهء 

التعليل.هدا من أحس —لكان عإز0 به انتدل كإ ُ اثكلامءار فه اممه أن إلا صلاه 
ه( jivj^j؟،Vj 0_Uaijبني ْلهرا ؤأ0 بالثت سعثق الاعتكاف قائل؛ يقول وقد 

الاعتكاف.ق الئثهاوة تئرؤل لا دلك، ونع ؛؛ ٥١٢ ]القرة؛ 
الأسان،عل يكوف لا أف بمعنى النجاسة، مى الطهارة ;؟،؛،^١٥ المولث يكز تإ 

والصوابثهلر، فيه أيصا وهذا كالصلاة. نجاسة بمعته ق أو ثوبه، عل أو بدنه، عل أو 
إءادةلا فائه ئجس بإرار 'لماف الإساف أف فرض لو لكي أمحصل، فهو يطهر إدا اثه 

عليه.

ئناكفلتر ؛^١ كاذ إذ وأثا وامح.ح، جاهلأ أو 1خا كاذ إذ أثا 
دليلدJعلهدا.

ماض،هحجه رجع حص لطهارة ناسنا للزيارة طاف فيمن عنه المولث يكز نم 
أماعل يدل والنت.نان وسقوطها بالننجان، سقعل أما عل يدل وهدا عليه، ثيء ولا 

aلسرط لنت 

محإدابمكه، 'كاذ ماأعاد متطهر: عتر للريانة طافن، متى وعنة ٠٠يقول؛ الئاف؛ 
١^؛،ئرْ واحب، هي ؤإثإ سزطا، لبمت التلهازه أف عل يدل وهاJا بدم؛' جيرتْ دُح 

ء

ابنحدث من (، ٩٦٠رنم)الطواف، ق الكلام ق جاء ما باب الخج، كتاب ال؛زمغ.ى; أحرجه )١( 
رهبمنمحا.هماس 
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فلمالأسشاو، فيها لأينوط بمائة لأي والئثانة؛ النجس ص و بجج فكدلك 
دلك.يها يشرط 

لمحها،ثدا اشتراط م دو نا ل؛:رذ لأي : ٣١ي بماو أف والياب 
بالعدم.الإفساد عدم ق كاف الدليل وانتفاء 

ا-لئت،لأو الخناثه؛ طهاو٥ إلا ١^١^، ق الطهازة ئنرط لا ثه عندي والصواب 
تافا،:مأ؛[فكووؤثبثث1اإلأهمىميم تعال: لقوله اكجد؛ ق كنوغ.نامحث، 

'.الطواف؛مى ه رسول منها مد والحائض الحائض، كتاء محرما بماء بماوْ 

عندالأم أننا دلك لامح، لكن ءط، ب، الحدُث، من الطهارة أثا 
أفبعد إنسال حاءنا إدا لكن وصوء،  ٠٨؛٠^^٠١ الناّر، أتيا ونقووت هدا، وينلن الناس، 

فإثتاوانتمز، الطواف، أثناء j، ألحدث إيه أوت يتوصأ، لر إيه وهالت ^١٠^، مى مغ 
أوبتا لأثت بصواد_،؛ نس ٠^١ الناس موس ق دللثج ^؛_ أما بالإءادة. دأمئْ لا 

هداسك، لا قنة وهذا آ، متوصئا؛ طاهرا طاف وسلم آله وعل عليه اه صل، النبي 
اممه.ثاء إذ صوابا نراه الدي 

لودالئائل:تنطافبجاثللهمح؟
الحيض.مثل طوافه ل صرورة لا الحب لأف أخرا؛ له أف أظى لا فالحواب،؛ 

(،١  ٠٦٥ ) رنم الطواف، إلا كلها الناسك الخائض تقضى باب الحج، كتاب أحرجه ( ١ ) 
دهؤ^بمها.عائشة حديث عن (، ١٢١١)رنم الإحرام، وحوم بيان باب اُلج، كتاب ت وملم 

بابالحج، كتاب ومسلمت (، ١٦٤١رنمروضوء، عل العلواف محاب ا-ني، كتاب اJخارىت أحرجه ( ٢) 
خ.بمها>عائشة حديث من (، ١  ٢٣٥)رنم الإحرام، عل القاء من وسعى ياليت طاف من يلزم ما 



٢٦٣ةت1وااسع)طبدمومأزساسمة( 

١^١'.مأثنهت لأي^Ssمحقه، ؛ ١٥١^: 

اسومن محرغ لأنت الين؛ وائث محوز لا اه، أة ذي ئائو: مال فان 
يطوف؟أو له حاز لوثوصأ أيه هدا هل يلزم أفلا الست، 

محوولاثه يطوف؛ أف حاز لويوصأ وهوصحح هدا، عل يلزم يعم، فالحواب؛ 
فلا.ا-ثدث، مى الطهانة بوحونم، يلنا إدا إلا المتّجد، ق امحث، 

آلهوم ظه  ٥١صف ١^، بالمم؛ إلا محغ لا أة؛^3، لاثك ]١[ 
الخج،اهتكلمحِسأجزي مح«ممنلمحط 

أونهم:قحٌ؟

ابح،أجزاء مذ جزء تكز  ٥١تشرط موو،ت مذ الُلءاء فمذ إشكاJ، محل ^١ 
دللث،.أفته وما سه، له والوقوف سه، له والرمي نيه، له والسعي ييه، له فالطواف 

لا.تإيالمصل أف كا حاصه، ثه ثا يفرط لا أجزاء، هذه مال،ت مذ ومنهم 
فهدمنزى\ج ^١ اكام، ولا اظومن الئخودَولا ولا اوكوغ، أراد الزكوغإذا 

الموووهل.ا جرء، لا5ل سؤي أف حاجه فلا أجزائه، بجميع اُلإ يوى ايه لمي، النثه 
الرحام~ُغ يزي الثاس بذ كثثرا لأف للعباد؛ أيسر ايه م للمصوانمؤ، أهرب، يكوف مد 

فتقول،هكدا، الطواف يزي ليح، أثه أو للعمزة ايه لا فمهل، يعلوف انه الشديد— 
الطواف!انتهاء يعد سائل لوسأللث، لأيه يرئ؛ صحح طواعلثؤ إف الحال! هده لهِفى 
أو١^.الخإ لملث،! الطزافخ؟ ئدا من أزذُث، ماذا 

الإمارة،كتاب وملم! (، ١ ) رنم الوحي، بدء كان كتف باب الوحي، بدء كتاب الخارتم،؛ أحرجه  ٢١١
لج؛وئبمتئ.الخطاب بن عمر ين، حد من (، ١٩ ٠٧)رنم بالنيت*، الأء،او، •رإن،ا قوله باب 
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جدارعل طاف أر الخم، سللئ، قإل الين،، بجمع الطواف، الخامس; 
أييت>نلظئتي' قال: اشَممال لأف لآمحزئث؛ الكثة، شاذزثان ء أن ١"؛^، 
اتي،لثول مئه؛ والجم بجميعه، الطواف؛، يمفى وهلنا [ ٢٩]^:ه ^لمتي 

)اابمثيناق،«محهابر

البيلأف محزيه؛ لم° هر نإل ثسا منها رك قإل )_xl، ^١؛، ٥١١الثادس! 
هأدنيي أثيت، ؤروظو،مأ ثعال: قوله لجمل مسيرا ف5ون م1عا، اف؛إ طه 

عنيررحدوا ءثهآلثهم; قال وقد به، المامور الطواف هو دللت، قكون لالخج:ا'ا[ 
ةنامكئلم((ل'ا.

فإثهسعفه طاف فإف اليت،، يجمح الطناذخ من ثد لا صبمصح، هلنا ا ١ ] 
ولست،للامتيعانمؤ والباء لاني:ه;آ[ ه أثت ءؤرن؛ظثمإ تمال: لقوله يئزله؛ لا 

للأزؤ.كانمإشسمزؤمفلأ-كوئ 

^١٥تميه ابى الإسلام شح وأو الشادروان، عل ١^^١؛■، عل الكلام وسبق 
الرح١ممع أيه زص لو لكن ذللث،، يتممد لا الإسال إن وئألنا: '، ع؛زئرإله ئالا: 

•عئزيه دلك فإل يطوف وصار الشادروان عل فصعد ه ينجوينفأن أراد الثديي 

صحح،عيث فطوافه يقص فإف سنتا، الطواف مى بد لا صحح، أيصا هدا ]٢[ 
فمال،:أحمل افه أف يإتئأند4 ا،لؤلمإ ذكزه ذنا والدليل الثننة، امتيعابج من يد فلا 

بيا[وم:نتجسا،متيهمذتجاا'•؛
)ا(محبرعاكاوى)أ؟/اآا(.

•خ.بمن جامّ حديث عن (، ١ ٢ ١ رقم)٨ الني.، حجة بابؤ الخح، كتاب لم: مأحرجه )٢( 



٢٦٥كتابامجربابدسموئوسةاسمة( 

ثمينعل لم يإف بدنه، ُجميع طوافه ابتداء الحجر,3، بماذي أل الثاع؛ 
محبلا او ويشل مكاثة، يشوط ؤياق بعدم. يإ له واعتد ١^^^، يدللئ، يعتد 
ُ.البدزا الحاداةيجمع محك، ا-قجرللم حيع محادا0 محب ل،لز لأنه هدا؛ 

واجتا.دلك فيكون البي، حكم له المجمل وبيان المجمل، لهدا بيايا 
الضكظ يائنا الثبمة -ثل ، ١^٠لوكاف و بماو: تعاJلم، أيا وئناك 

الناس.عل أيسؤ لأيه القضاء؛ لعمرة أش حن ءثيآئ؛هؤئم 
ئال:ح تيثه انن الإسلام شخ إليه ذب الإى ئو الاحتال لهدا ]١[ 

لكنكيفالخاليل؟بمرار.
الئحاداةثحب ٢ الحجر حمع محاداة نجب لم لئا ررلأثه موله؛ ق التعليل 

جعلواإتيم يمال؛ أو صعيما، الإسان كاف إدا ما عل هدا فيحمل الطJناا بجمع 
بعيد.ألجا هدا لكي امحم، مى الخير حاشيه 

مواءبدنه، بجمح الخير الإسان محاذي أذ يد لا ا،لولف؛^١٥ كلام وعل 
الحخئوصار جدا عرلجا أوكال يعصه، إلا ينتوعب لم أو كلة الخير امتوءب 

قنهفثو.ر0؟

يتدأفلم الإزهاؤ،، مى شيئا دنت-ه ووجدِق أوالمعثمر الحاج مدم لو دال'ءائل؛ فإذ 
تلمتل؟إرهائ نمول،ث فهل بيشح، مص أوإل المندق إل فدب بالبيت، 

يهوكميلعير الثنة نرك من أف ثعرف أذ لك حال كل عل فالحوابت 
محعلها.

(.٤٣٨الخج)Y/ -محاب العمدة شرح اننلر: :١( 
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ىمحزية؛ لمْ ، ulloلإل يمينه، عق يطوف وهوأف المحب، الئامذت 
سه}شزطا مها ١^، ثكاف باق، زلأَبجا وثادس؛ او 

الثشوعبمل يطوف اية الدكووواحّح، المعنى حذا المحب أف ثك لا ا ١ ت 
عنبمارْ•

يعصأف وهي العملك، الناجيه ؤمن العلمية الناجيه مى تنكل ألة موهنا 
الزحام،نع الطواف، كل سارْل( عن الست، يكوف أف له ينسى لا الزحام الّاسِذ، 

يسثرجزء هدا إل نقووت فهل دللمئط، أفته أوما وجهة، أو الكمه، إل ظهره محي محل 
محلا،ذبم، هل محل الإنمائ كاف إدا لامج ثنه وأنهُياتح الصلاة، ل كالألتفاُت، 

آحز؟يشوط بدله ؤيأق الشوط هدا فيلغي هدا مئل حصل إدا أو 
إلمخلا،هدا تق تجمل أيما ولأيه سر، لأيه عنه؛ ينمى الخوارن٠: 

عنبمارْ.اليت، وجعل طاف أنه علميه بمدى لأيه ش؛ ينمى الأأJه حد" 
لأفين؛ ٠Jاعن بجذله لر لماذا الطناف،؟ ابمِفي ض الين، بمو ذذا لكل 

المنأكل؟
جثيق الرب، بيت، وهو امحند، بيسار الملت، لأف ت بعضهم ئال الحوائج! 

لأيدةن:نارْ، عبملهأ أف الأنن4 فكان الأرض، ِفي الرب والكبين الإنسان، 
الثابأليمماتبا

علالثمنى فيها ينتمي الدوريه الحزكه لأف ذلاثإ؛ جعل إثإ بنضهنر! وئال، 
يدورومد الأعاو_،، هو هدا التتار، عل يكون الاعتإذ قاف يرث، إدا يعنى اليسرى، 

مالأص،قلالمار،سالأسمفي



٢٦٧ايسرة( مكذوهفة دخوو باب ر اثمع هاب 

■جن1و0،اوحصزت الصلأ0، أقيمت \نثأإ\ }لا ليبك، ثزط؛ اأوالأ0 ١^١^! 
يكدمحطةبجمبم«هإنةبمل\م:تيكنو 

خم،تيالخثواف،لألأسألسرخ.
ijiij  انتمل-٥->^، أو عذر، عز مذ يطعه ؤإل _، عدر، ثة لكل إدا

الواف.
روايتان!الحدث، سمه يمذ وعنه 

حثدية.مزاعا0أهاوحة وهذه الاسمان، دوران 

سدأقزمة و•حاذاة سوَ عائل إدا لأثه يساره؛ عذ البيت ؛بمل بغضهم! ومال 
 ،cساؤه.عن اليئر صار بدأباليمم( ؤإدا الباب، ل مما واليمئث ^^؟

الكنبه،يبز نمى حلمه وما اياب، فيه هوما الكمه وجه إل ت بنمهم ومال 
وجههاأول•محابمابو والنداء، 

وقداوكمي؛ وتئم آله وعل عليه اه صل السل فنل هدا إف بنمهم! ومال 
هاللم،!الصلاة؟ مخي ولا الصوم مضي الحائض بال ما ؤهبمتثا؛ عائثه نسلت لثا 

تعال!اف مال ومد ٠،  ١٠١١٠۵١١يومزيثهاء ولا الصوم مماء منوتر دللثإ يميتا لكف 
همهم ثن أمحرم لم إهأ أن، أنث ضه اثه ، ٢٥إدا محنف ه لمحث كان ^محبما 

لالأحزاب:ا-"ا[.

كابت لم وم(، ٣٢)١ رقم الصلاة، الحائض تقفي لا باب الحمى، كتاب الخاري! "مجه أا 
(.٣٣٥)رقم الصلاة، دون الحاممس عل الصوم نقاء وجوب باب الحمى، 
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الصلاة.عل قياشأ يستأنف إخداحا! 
لايالأةرثا:ثان:

إحوامحا:هلثزطلكي.
هوشو، ه، عنى لأة!محن ١^؛ خاو ثزطا ثبمت نبيُ: 

أئقأمحا١ا.

.الرئوو بأف ؤهبمن مناؤيه عل إئهارْ غؤقبمى عثاس ابن علل ولهدا 
٢[١ هثتننق - ثتنآ أش رمؤلؤ ؤ، قكإ ئذتَي0 ؤ تعالت اش مال، ومد '، يةعلهُ لم 

•٠ لبراهيمر يوامح" عل، ا ليبأثمحا ديك علل عمر وابن 
ثداأزيغويكو0 انتهى، ؤزئرلخ« اشِ مصاة »ةتا له: قيل إذا المزمن أف 

يتقضه.ما عليه يوزد أف ينكى نمعتم مما ينليل كل لأل أيما؛ له 
اسثنىلكن سها، ثوى لا ئ~اتة الأشواط تكوف أذ الموالأة: نش ]١[ 

أفينكى ولا ، نع؛■؛؛؛fl'Uويصل الطواف، غب؛ فإثه الصلاة أقيمت، إدا المزلث 
ا-إقثعة،حطت لأ<استءإع الطواف يمطع لا ايه المؤلف كلام وظاهر يصلموف، وهم يطوف 

است،اععن يئعلمه لا طوائه لأف وذلالثج محل،؛ الإمام ولوكاف طوافه ل ينثمر واية 
ااثظتسز.

روصاله(، ١٦٠)٨ رنم اليإني؛ن، الرى؛ن إلا يستلم لم من باب ايأ، كتاب البخارىت علقه ( ١ ) 
(,٨٥٨)رنم الحجر، استلأم ق حاء ما ياب الحج، كتاب والر٠ذىت ٢(،  ١٧/ ١ ) أحمد الإمام 

ا-اج،كتاب ت لم وم١(،  ٥٨٣)رنم وينياما، مكة فضل ياب ا-اج، كتاب ١لخارىت أحرجه )٢( 
(.١٣٣٣)اصةوذاما،رنم مص باب 



٢٦٩ةت1وااسجروابدموثتوظاسمة( 

اذالكن 

غنه.وقث قذب ؤنو: الشوط، قذأيذأوو نو: 
علوخ محي سمه ما لأف عليه؛ ولف مما يبدأ ايه الصحح، هو المول وهذا 

ماثرعي، يدلل إلا إبطاله لابمكر< فإلا ثرعي وجه عل ومع وما نرعى، وجه 
ئوالئلل؟

محله،ق يعتبمر الشوط مى نبي ما فان العير لذا تمطش الوالأة دامت، وما 
الصلاةلأف عليها؛ يصل فإيه جنارة حصزلم، إدا أيصا وكذللث، وهمح، حسثا من فيكمل 

وض،كللإضو.يالآائهمصمماة،فمحأنمحممحمظا 
الطناف،،j أش إذا »وظث: \ؤوئ ذوقا ١^، الئثا;ات، وهدم 

إداأثة الصحيحه هي الروايه وهذه ش« عدر، ة 'كاق إداوهال،ت بمرج أو بأس قلا 
الثني.يقالِفي وكل.لكا يكمل، م ينشح أف بأس فلا ويم، أعص 

الطواف.اسمل ءد.رأو■ياجة ثر قطعة ؤإل 

يمنوعنه الطزاف. انتمل أولحاجة، عدر، عر من ممتة ®دإ0 فال 
رش^؛1، ؤاكاته: الفلاة. عل ماتا بمثأف إلحدامحا: رواثتان: الحدث،، نقه 

لأفاشة، ١^١^، نشوطِفي لا أنه قل ثدو ١^ والئزا:ة اكنل« وبش إذا 
عل،البناء يمكن ب بالخد'ث، بطق ^١ بالحدمثإ، ^١^< ٥١١لبهم الطهارْ امرطت، لو 
تتق.ما 

والثني؟الطواف، الوالأة محا هل قائل! قال فان 



اسقضاهانيهمصاسممأسبجضل ٢٧٠

الطزافثنن و ممل: 

والوعاء،الإثاؤة، من تمامه قام ما أو وJمبLله، الركن، انتلأم ومنته؛ 
هسهدلك، لأف ^١٠^؛ ِفي والمثي والرمل، والإصيخ، مواضعه، والدكزق 

الصلاة.ق والإحمايت، كا-اثهر محن، ظإ الطواف،، ِق 

المحهضامحا:ض
ئممقئئغ« أن إلا ري، ثاو: ع؛ثئ؟ نو ثل قماو: ١^،، \}ئوَ\ب ذؤ 

ه"ا•

باس.النهاوفلا آخر ل ومش الئهار أول فلومحناف الوالأة، يب لا ءالخوااس،ت 
يومئومتى كله؟ الطواف، يإعادة الأشواط لتعض الثامي يزمر متى قائل• مال فإف 

ممهل؟الاقص بإعادة 

يندم بيته، إل وحرج وثني يئا ٠لاذ-، لوان يعنى المصل، أطال، إدا فالخوامء،أ 
الكلاموص الوالأة، لاشتراط أؤله من الطوافن، يعيد فهنا يكر، ساجن أو ساعة 

لوقطنه.الواحن.أيصا السوط يكونل، 

بعفنِؤإ الوجوُت، ثقي عل العناء من كمر به يتندل، ٠ ر ين، الحب. هدا [ ١ ] 
المالواُت،عن مّأل الأعرايأإما لأف فيهثظر؛ به الأّتل.لأل، أف وعندي الصلوات، 

اكيتكوئكلثنم،.الدائنة 

الإي،ان،كتاب ت لم وم(، ٤٦رنم)الإسلام، من الزكاة باب الإيان، كتاب أحرجه )١( 
رظ^بمتن.اش عسال بن طيحة حدث من (، ١١رقم)المالوات، بيان باب 



٢٧١ممبامع)0بدمومتوذاسمة( 

يدووقد الوجوُسا، عل يدو وقد بأ>سا-أا، ٠^^ فهذه العاوصه أما 
الدوليرالأسماب.

فلوكافيوم، كل وكرر لأيه \ؤإلأ وجويت، مي عق يه ينتدل ا-ضسث، وهدا 
وأثاالثثوُل قها اصة عتث والليلة اوم واطق صلاة محاك 

زيهلا الاسدلأو يثعِفي فهدا سب رف ظ ض مء كل م دة ئلة 
أوالذي٠، ر صلاته ق المييء يحيين، الصلاة ق الواجباتر بم يستدل كالذي وهذا له، 

فهدا٠ أصنر،ار ريموف ي صلوا ١٠بحدين،I للصلاة ومحته صمة كل بوجوب يسدل 

لأفالطواف_ا؛ ومحش صلأة وجوب مى عق يدئ، لا ا-ثدينإ ^١ إل ف؛قالت 
الوقلا مقرولُسيه؛ فهو سب له ما أما يوم، كل التكئوْ الصلوا٠تج ثه المقصود 

أوعقالت5ثوذإ، صلاة وحورتا عدم أوعل المسجد، محك وجوب عدم عل به يسدل، 
واجبأوعبمث واجس، هدا أف ق ولكننا^^،، أسه أوما العيد، صلاة وجوُب عدم 

ثسدليلآحر•

ضمحاأللإمحلماس؟
الوجوب،•ي؛؛يرال ولر اِبمهوو، عليه هوما هدا لعم، ف١لحوابت 

كتاب،لم: وم(، ٧٥٧رقم)والمأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
يرة;ههبمتن.عرأي حديث، من (، ٣٩٧رقم)ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، 

حديثهمجن (، ٦٣١رقم)خماعة، كانوا انراذا للمالأذان باب الأذان، محاب الخاوي: أخرجه )٢( 
نمحئيتن.الخويرُث، بن ماللث، 
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نجزلكثها ١^^،، فم تجث، ٣ حماظ، d لمْمغ ضلأة زلأي 
صبميامحمهعاا١ل

والمنونعايشه لأف جار؛ ذضقا، أخمع وصومحز الأنابع، زلإمح، ثإف 
َاينوفصذ;كا^ 

ظامحالأنندِتننيوف؟
طوافبلا مبيل أما الطواف، ثنن من هو إو،ا يئتٍع، ايه ب، يشئ لر فالخواب! 

محالفان 

ع1سارصصتا
Jyوحى أم، فأد ؛^١ ١^١٥.، ضه1ِفي أثا خارا*، 

سكث،فيمناهداثامةمحنث«اموثول 
ورثإبالفريضة، عمل وهدا الطواف،، بعد يصئإ أف القصود أف الدلل [ ١ ] 
صلأ٥صل للودلع طاف حى وسلم آله وعل عليه الله صل البي بأف لذلك ينثدل، 
الهلوافظ.لزكعى فيهثش ليس يمال! يأف يعارض محي هدا كاف ؤإف ركب، ثم المجر 

تإسينا، م سما، طاف يعنى أسايع<ا م ررإدا ا،لولما! يقول ]٢[ 
ركعتان.لتا أسواط سبعة كل لأ0 ركعتم(؛ لكل'أرسوع يصل فإثه بينها، ولريصل ميعا، 

لم!وم(، ١٨٤٦)رقم إحرام، بغر ومكة الخرم لحول باب الصيإل، حزاء كتاب اJخارى،! أحرجه )١( 
جغجبمتد.أنس حديث من (، ١٣٥٧)رقم بغرإحرام، مكة جوازلحول باب الج، كتاب 

ومسلم!(، ١٢٦٩٧)رقم حور، صلح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
ؤقؤبمءا•ءائشة حديث، من (، ١ ٧ ١ )٨ رقم الباطلة الأحكام نقض باب الأقضية، كتاب 



٢٧٣اسرة( وسة مت دخول اثعءرباب هاب 

ii  ذةنناا'ا.ق الثالأ؛:تيا؛ ثمن

ئلئاف ه الئ أيزأة،لأف ناي ئاف قإذ ناث بمرذ زأذ 
مممقثلثة أم حديئ الناس® ززاء مى زاي ظات تلمه أم وأمز سثوْ، 
١^١^٢٢.نش و لاك به؛ مطوق زمحوزأذ ء، 

والعناءاأمدس، ( juبع إدا ت الملأص ؛،؛j( اجئع ق شر مسألة عل يدلنا وهدا 
أربعا؟أويصل والعشاء، المزُب راقي عذ يمحي ركعى صلاه إل مول* فهل 

قالؤكعتم^ JاJاحل عدم إل بل الثكعتان، فلا؛^١^؛ اوبعا، يصل الحراب! 
اُحر.الأّق الئكعى ^١■>^، عدم مذ أول اأجموعى الملأدم^ 
الحديث؟هدا يصح هل ا ر'كعتانااُ أنبؤع ثل ررق حديث ئائلت مال فإل 

اس.فالحواب:لأ:صخ،لكذثداكلأم 
الطوافأجزاء ب؛ن ا،لوالأة وأما والركعى، الطواف ُين أي! ُبيهءا® مولث ء ١ ا- 

ثرط.أما نبق ففد 

يطوفأف يشرط أيه اثJهبر٢ا لكن رِءهائك، ا،لؤلأ!، إليه يهب ما هدا ]٢[ 
أحصالدليل لأف يفثز؛ فيه لمحهبمها تلمه أم بحديث والاستدلال لعدو، إلا ماستا 

لها!فقال مريصه أما الوديع طواف هِفي البن إل اّقآؤش تلمه أم مإف المدلول؛ مذ 
عمرابن عن ١(  ٥٤رممتن،)؟/ لوعه الني. صل باب الحج، كتاب الخاري! ^٥،* ( ١١

صلإلا قط سوعا الني. ، يطفلر تال،ت ءْلاء وعن ركعتن، سؤع لكل بمل كان ^۶^٤^١^ 
(.٥ ٥ ٢ - ٥ ٥ ٠ )a/ شسة أي ابن مصنف، وانفلرت ركعتن• 

والإماف، iCroA/T)والغي )ص:\،حا(، واس )ا/'آحأ(، والوحهن الروايتن انظر: )٢( 
)أ/ا،؛(.
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وواثنان!مميه عدو، لعيي أومحمولا زامحا طاف ؤإف 
oST}طاف، هد وهدا مطلما، يالطواف، أمز ثعال اف، لأل ؛ئزيه؛ إحدامحا! 

وهوصحح•زاي طاف البئ. 
بجازايومح،محن ^؛ماق،،ها 

ئدابمولود: و، كؤوا الئاز ررإو هاو: لإاس ١;؛ لإة . ١^٠ ءأثا كالئلأة، 
يقربلا س اممب زتول وكال البنون، من العوائق حتج حز محمد، هدا محمد 

عير.لعتر والطواف، لعير الطواف، يٍن ؤبمزى ا را'كأهاار وأنت، الثامن وناء مى ررطيق 
الناسيراه أو وهي عغليمه، لمائدة فهدا ُ سرهر عل واكبا البت. طواف وأما 

وحاجة،ر لعن. رْ؛ءممنبمها تلمه أم فحدسث، هعل، مثانا يمعلوا أل بمي به، ؤبمتتوا 
أذسالث، بلا الاحتياط كاف وقدا عظيمة، لمصلحة ءفييألصلأ0ؤئم العي وحديث 

أيضاكالثاك-، بمتزثة ثديع والدي كالراكك،، والمحموو م، إلا رامحا طوف لا 
ئظز.حوازْ ففي عذر يعم كاف د1دا جوانة، ف، شك فلا يعدر كاف إدا 

وقواشُئٍه مجل الزنول أة ذكزنا وك،ا بمة، ا،لالة ضاتُت، إذف [ ١ ل 
٠،لآهبممحُ عباس ابن يكرها الش العلإ ولهذْ به، ؤثأثوا الثاس لةناْ رؤب وملمم آيؤ 

ايإ،كتاب، ت لم وم(، ١  ٦٣٣)رثم راكبا، يطوف، الريص بابه الخج، كتاب، البخاري• أخرجه )١( 
قهبميا•سلة أم حل"يث، من (، ١  ٢٧٦)رنم وغره، بعير عل الطواف، جواز بابا 

كتاب،ت لم وم(، ١٦٠٧)رنم بالحجن، الركن استلأم ؛اب، الحج، كتاب الخاري• أخرجه ، ٢١
عباسابن حديث، من (، ١  ٢٧٢)رقم بعير، عل اللواف، جواز باب الحج، 

(.١٢٦٤)رقم والعمرة، الطواف، ق الرمل استحباب باب الحج' كتاب لم• مأخرجه )٣( 



٢٧٥هن1بامج)بمبدمومتوذاسمة( 

قفل

الطزافه:أبي اشي ، ٧۶ه مدتت والمنأةلكويل،بمأيإذا 
افغ.كادزالواف؛هنيي اجش، كأف القو؛لآةمحف،يأذ إل 

قاوا،كم،ميبجسإَتي. لإنتلأم اوخاو ثزائ d ولاممئ 
ايطلمي١^٥; مماثت محالطهم، لا الئ-حال من حجزة ثهلوف عائثه لكثت عطءت 

زأتت.ثك، اممي ثألتث الزمتن. أم ننتللم:ا 
١^٠^،)، S/jاشر، d ينتحب لأنه اصالإأغ؛ ولا رمل، حمها ي وليس 

لايندلك لزاواة، ل ذلك محي زلا زالئئة، اش لإظهار الأم ق ئئ 
•محراْ جرى وس ام، حمح، ِفي الرمل 

إداعمر ان ولكف رمل• مقه أهل عل لتس عمرت وان عئاس ابن ومال 
ممفىهآأ:نئلاا'.

بلاثاكآلأ:يفزامحاإلابمدر.والاحتياط 
فيإإلا ١^١۶ و كاوم الرأة أو فيه ح اأؤلف بجن اشنل _؛ [ ١ ] 
انتثى:

أثاباوئول. اقتداة بالءاف؛ نادت أف ه إل للقادم الأفضل أف منها 
العئههذْ أ0 ومعلوم ه، أنر لأو4 الطواف؛ ثوحر أف قا ينتنثإ إيه فم—ال1 المرأة 

قادئي بالطزاف سادن أن ثا فيمن هدا وعل ممميه، الحاضر وننا ِفي 
صئزانثه.الإزإذاكان ض:إمالأمما
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اليسبمرالزحام بأف عنها الرجل عئتلما لكن وللرجال، ثا هدا أف والصحح 
امحوغدمي الذي الزكام وأثا الخم، اسلأم استحباب لاوملأ:تع بالية 

محاولولا الخم، يسلم أف له يسن لا فهدا والويتخ الحياة ينز الأسان ؤيكون 
الخم.استلامها اتحباب من ينغ ولويسثرا الزحام د٠.ءمد ا،لرأة أما دلك، 

١^٠^،وأما ففناهئ، الاصط؛اع عدم أما اصط؛اغ، ولا زمل قا ليي أثن ومنهات 
مصيلا والمرأه والمرة، الخلد إظهار هو مئروعسه أصل بالثملِفي الممود 

عورتنا.لانكثاف نتا الأحيان بعضن ق دللث، لكان لورمالئ، ولأما دللث،، منها 
حطأيعرفح وحدا دما، من مى؛ ١^٠١^، نكن الثنأ0، و[لووو2 أمصي ولست 

إلأأثكبم1تمص٧;^، وكدك الطناف، ق اتيق;زثالن ١^ أوكك 
الثنيمكان إم،اعيوذ وأم إماعل، أم حال هويدكر الثني مئروعق أصل أف 

سعى.كاثت الوادي- بطن ق -أي 
رأةلأ:طقاوزِفياشاف،

والحكمحال، له الثبب يكون هد ولأثه والمرنة؛ الصما بئ العلمين بين اJثابي ولا 
تثهأليس الطناف الثمِفي م، ك ظ أخزى، حال له \وثب م؛!١ اأنJي 

يمشواأف أمنهم وقدا '، وجلدهلمر هومم يظهروا أف الصحابة مى أراد ه الي أف 
الخم،إل الخم من يزملموف الأف الناس كل بل ين، لر الحكم لكن الؤك؛ن بع( تا 

مت>كومنيا:لأؤماوافي

ا"ب،كتاب ت وملم (، ١٦٠٢)رقم ارمل، بدء كان كيف باب ايأ، كتاب أخرجه 
ق.بمة.عباس ابن حديث من (، ١٢٦٦)رقم والعمرة، الطواف ل الرمل استحباب باب 



١٢٧٧^٠( هتابا}|دجربإبدءولهةوظ 

الأشواطالثلاثة.الناز\لآ0إتئؤ0كز وصار زال، والخم
أحرمدس الست، س قرب س أحرموا لأم رمل؛ عليهم لتس مئه وأهل 

مىباهج أحرموا الذين الصحابه أد لذلك ؤيدل عله، رمل فلا اليت، من ريب ُس 
عليهليس فإثه مآكه من أحرم من إف هدا وعل الطواف،، ق يرملوا ب ١^٠^ 

هرمل، علهم لتس الحل مذ أحرموا محإف مئه، أهل مذ كاف مذ كيلك رمل، 
للآماجذ.١^ 

الزحامكاد ؤإد الخم لاستلام ا1زائ قا نحون لا ا،لرأة أد ذكزنأ هائز: يال فان 
زحام؟هناك دام ما الحجر إل الرأْ تأق لا فهل يثرا، 

واجبا•أمرا لثس زحام، فيه مادام يأته لا ذقولا؛ يلحم، فالحوابج؛ 
يوحرأف بجور هل الرجال مزاحمه أهله عل الرجل حثي إدا ئايل؛ قال فإذ 

الزنل؟

ئؤ.الزخام لأن ض، الليل أل:دثامإل ئثا: فالحثاب،: 
والأصطباغمطع، ولا رمل لا ارأْ أف الإحماغ حكوا الذيذ ئايلت محال فإذ 

الظاهرأهل مول لاثآحد اثنا هدا مذ يوحد فهل حلاف، ففيه الرمل أما ، معروف، 
الفقهاة؟uلفوا إدا 

بخلافهمينئي اثه الصحح لض اخلأفهلم، ينئي لا العنإء بعفن فالحواابؤت 
لأم!ئم ص ئء الئام أنل قتت؛ق: الثم ابن نال يتما شك، لا 

أقرب.والسق الكتاب نحكيم 
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قفل

ستشيأن:ظزامحن،

منحتخ يم ثانتلثة، ١^ إل وجع P اتي،:ؤ حج صمة و محال جابرا 
ئ،وادثاينئوأ:

صإذَاكلإخاُل،يضفان 
أس؟

الأولإساهمل أم وسعي اليوم المرأة سعي بئن اءيلمه محممت إدا فالحواب: 
ص\بأوو\وظيفلاثام 

العمودين•وبع، الركثم، بئن شديدا وتنعى المرام سعى أف لأجل الثعي من الناس 
فالإشانثىآلكلإحماع أو إحماغ مها المألأ دامت ما الئزهم، ائب أثا 

ثئالث.أف يطع لا 

الصحابةيأف واحتججنا رمل علميهم ليس مآكه أهل بأف يكريا قائل• مال فإف 
الأبْبيثى أحرموا لما الصحايه أف ومعلوم يرملوا، لر الأ؛عني س أحرموا لما دَ.بممح 

لنسالإفاصة وطواف الإفاصة، طواف فيه يطاق موف والحج با-لإ، أحرموا إد،ا 
الامتدلأو؟وجه ما القدوم، طواف ل الرمل إيا رمل، محه 

لولكي بمدموف؟! أيى مى ١^٠^، قدوم يوجد لا اله الثسئ، هو هدا فا-لحوابت 
ق5ه,من أصلهب لأف أيصا؛ عليهم لارمل أيه عل يدل لوقب فكلام الحل من أحرموا 



٢٧٩مم1بامعرطبدملمتوحاسمة( 

ثدأيالصما،ده،ا. بدأاش ررسدأبإ آ ١ لاوقرْ;خه سعا١راشه من والمنوة الصفا إن ه ؤ
إلا!ف،إثه لا  ١١: Jlijوكة؛ة، الله، ^->LJ يانتقإثة، اليث نأى حش عليه محزش 

دديث،لأإوهإلأاشُزصعل:كلثىء وله!_ ؤخدةلأشكق،هه 
وئاوذلك، بئ د•ءا م وحد0(ا، الأحزاب وهرم عنده، ويصر وعدة أجر وحدة، 

ئنيأ.ززاة صاُت،. ثلاث ثدا مر 
هدا.من  ١٣ويكزعثز، ابن ويدعو أخمد: هاو 

بيوُاينزيمةامحايول،
حدودك،جنبني اللهم رئولك، وطواعية وطواعيك لدينك اعصمني اللهم 
،١٠٣١^زبمادك ززنلك، وي ذلأ؛كثك، ثتح4 نحئك، ِس اخش اللهأ 

اللئلمالئالحين.ه،ئدثنأك،ثإلءةادك 
مذواجشم، والأود، الأحرة 3، ل وامحر الئنزى، وجمح، لكزي، يممح، 

اللهمالدين، يوم حيتج، ل واعؤر التحم، جك وولإ مذ واجعلني الممتد، أئمة 
هدثياللهم!ئ الميعاد، محلمأ لا ؤإيكر ٦[ • ]غاز: ذؤه أستجب 3لث،1 

اللهمالإسلام، عق وأنا سوهاي حر مر ثئزعه ولا منه، سرعتي هلا للأنلأم 
دعاوما منصور. بن نعيد وواه الفثن® لنوء ولا لعدايت،، تثدمني لا 

[١١١٠آََ .

الحملةهده ق [ ١ ت 

إلزجع والزنة الئثا بتن الم وأراد الزمحش، من فزع إذا ١^: المسأوئ 
ئئةوهو تقبيل، فيه ليس الاستلام وهذا فانتنمة، الأسود— الحجر إل ~أي الركن 
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وكيلكبمثئة، فليس الثني لغم وحتج طاف مذ وأما للثني، الخروج أراد لمن 
هزلالأظ؛صهلأبجإك.

وقداوكعى انتهاء بعد الأسان ينتلمه أف ِفي الحكمة هي ما قائل؛ قال فإذ 

واهوسلم، آله وعل عليه اش صل الرسول سق مذ هدا مال؛ أذ فالخواب؛ 
بال؛أقل.اضه ظهئ وج الاذ، عدى نا ثدا ابمه، هي ذنا أعلم 

لراما-لال«نسمد وكال بابه، من الصعا إل ؤمج أل عل القطعه هذه وثئشل 
له،لألأأيمن مذ؛ا؛ه؛ ١^١ إل بجج أذ العال،اة انثخث، ه ١^، دون أ؛واب 
الرئول.•قنل هوالظاهرثئ هدا ولأف 

وآلعنوهالثما و0 الصثابمرأ' مذ دثا الإساذإدا أف القطعة هذه من يوحد ومما 
الأيةوهده ثانيه، مث0 هدا يعيد ولا عليه، يصعد أذ مل ١[ ]اوقرة:خه ه سمُآرأش من 

أذلأجل إبراهيم؛ مقام إل مدم حن تلاها التي كالأية هي \إث>ثوذ. تلاها التي 
لأمره.وامتثالا تعال، ه ثعئدا دلك قتل بال مسه يقعر 

الؤ>اولأف أو اه؛هء بدأ بن! ررثتدأ فيقول؛ الإئسان يكمل هل أيص.ات منها يوحد ومما 
تثرنالأظاجا؟.قالها 

وهذا.هدا يشل ا•لخواب،؛ 

يقولكال تثريعا، به؛، بدأ١^ رءأيدأبإ أومآل! ررسدأ® يآل ه التي أف قبمثؤل 
جا.اهَبمأ لالماس؛بمأث،ياط؛لأ0 



٢٨١ئاباودجرب|رادسمولأوظاسمو( 

ثعآرين آلثمانألعنوه ون يقول• الإسال وأف ١^^، تكوذمذتمام أن وعقمل 
يالصما،يدأ أن أراد —لأشك- اكأوأا فال \ذئ؛\0 ثثابؤ، به؛ اش بدأ يإ أبدأ ه آش 

افنلأف بدأ؛الصما؛ إو،ا اثة ؤيوكد الهانئ،، يطابق الاوسان أن أجل مذ لكذ ، ٥٠١١وامحة 
)يؤههجابر لمغل- هذا به• بدأ 

اممهذكز إدا يض الفعل، ترتيب المول ترتب j، الأصل وهوأف داتدْت منه وثأحد 
قالرتيسس، وجويت، -ثل العالإء استدل وقنيا يفعله، مزسة فهي بموي ئريثه أشياء 

إلأشار وسلم آله وعل عليه افص صل الؤي إف قالوا• الخدين،، 7يال«ا الوضوء أعضاء 
فبدأه وأكنوه ألثما ٠^^ دال ، ٥١فإل الفعل، الترتب يمحى ^^ ١١المحب هدا أل 

دآنجااًظمواسثأمأ آلما,تي إق ' ؤةءسأوإ^٠٢ومحال: ؛الصما، 
شكلا وهن*ا الرجلم، يم الرأس، يم اليدين، يم بالوجه، فبدأ لالاممْتا"[ ه إد 

 Jمحله.امتدلأل

—أيالبيت، يرى حى الصقا بمعد الأسان أن القطعة: ه هي. من يوحد ومما 
إليهسروف الأف العامه ينعل كإ وليس الل.عاء، مد يديه ويمد ثنتئثله، الكمه— 

الحديث،،به ست، وما ءِوةل افث ذكر من الولم، يكنه ما ؤيقول الصلاة، تقبر إشارة 
•المروْ إل متجها يتزل، مم ويد"عومرئي، مرانه، ثلاثا ١^^ مكرر دللثج، ويد>عو؛؛ن 
السرب،يشنع ألا الحجر استلأم وثعدر الطواف،، ركعص يعد محائل: محال فإن 

١^١^،؟اصرق مو رئزم ماء مذ 

٢١ ١ رنم)٨ ه، الني حجة باب ا-لج، كتام، ت لم مأحرجه 
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البيعن ^ ل( لأثه المحي؛ يوم رنرمِفي ما؟ قرب أف يروق الفقهاء الحوابت فٍ 
ستت؛له

والتهللامثو يعد ه اش رسول عل الصلاة عص ابن عن وزد ت قائل مال فإذ 
مزض؟

المثرؤع،من؛انم، إية بمال: هل ^ متعه، ثتة فإيه صح إدا بأس، لا فالخواب،: 
يديلث،،والخيُ ونعيبك، االسكا التلبية: ق عمن ابن زاد ا-إقائزك،ا بايب، مى أوبمال: 

الظاتيالأمحاطبألئوJممك.زالئماةإواكثاظ«رار؟ 
jU نمن،لا ١^ ثاندز وإذا ١-^;، بميأ ١^١؛.، زكم بمد قائل: دال ؛

كالطواف؟الأَئل الأسلأم أة تع ١^ مإ 
فهويثبهلا، وهدا الممميل فيه ممغ وقدا أؤكد؛ الأول، الاستلام لأف فالحواب،: 

لايثارإليه.الصيق وسمر الاستلام فيه فثنتغ الي،ابي، الركن استلأم 
تمامموم الإمارة أل عل دللث، فدل، ضر، الاستلام يعدر إذا الطواف وق 

^^ذمحُمحثز،لإمص
فيهسيغ وقدا الاستلام؛ هدا من أزكي الطواف أثناء ق الاستلام إن مول،: إدل 

الممبتل،وسالممحغ•
الحائيالخط إل يأنأ أذ ركعتين صل إدا يننغ إثة مول،: هل قائل؛ قال فإذ 
للحجر؟

٨١ رنم)٤ ووقتها، وصفتها التلبية باب الحج، كتاب ملم! أحرجه '( 



٢٨٣كت1د،امع)وابدملموظاسمة( 

المنجدفناء  ٠٠٣١الأحصر الميل وبى ينه ؟كول حش وبمثى بمزل ثم 
الثدينالأحمزين الش محاذي حر ثدييا، نعتا منعى أدؤع، يق يحومذ 

ا.العثاسُ داو وحداء النجد فناء 

دامما وهنا اغارْ، مقص—ود للحجر الثص لأف هدا؛ من يائية لا ذالخوابت 
الإتان.من ^1؛ ^ إشازة فيه ولا أذبمبء لابم5ن 

^١قعآرآمه بن وألعموم الثما ؤإن ت تحال موله الحاج مرأ هل قائل• مال، مإن 
والزوه؟الصما صعد 

علولا الصما منأ•ءل لا ين وألمنوه آلثما وة الأية! هذه فالحواب! 
فمهل،واحده الطواف مذ -؛مو-جه ثني الصقا مذ الاثنان دثا إدا تنن\ إو،ا المروة، 

سعىإو،ا انه ثنتئعز أف منها المقصود لأف الروْ؛ مذ دثا إدا مرأها ولا يكررها، ولا 
اذتثالآلأَذراف.

ممزا،الانا1أدامت لأن اليوم؛ تدركوثه لا المؤلف وصف الدي هذا ا ١ ت 
ممضكايأ ثوى، الئثا وين سه الئثا، إل تحل أن مل يتهي الحزام اشجي كاف 
يعنيلثمر، وثنوا النتانة جاءت ؤإدا ينعون، الناس أن أذكر وأنا السيارات، منه 

محالك،ا معلل عمود هناك الشارغ هذا ثتتهي وبعدأف المنجد، زاؤية ل المنعي ضح 
ثنيالعمود هدا لكذ علامه، وهو بالأرض، يتصل لا لكذ أحصر، عمود المولث! 

الشاؤع٠^٠^، و؛ين هوالوادي، يض النيل، هوجرى هدا والنائ الشارغ، ضخ أن 
أدؤع.يحويق العمود هذا إل 

أينع.ستة الحموي هدا وبان يينلث، يكول أف إل العل،اءت مال فلهذا 



^قضاهاهمهمصاسممأسبجءنبل ٢٨٤

مالصما، عل مال كإ ؤيموو عليها، الروم، بمني حش يمثى مم 
سعا،دلك يكمل حز منيه، موصع ق ويمنى منيه، موصع ثم>ثىتي يتزل، 

بالمروة؛وبجم بالصما يبجح اّحرى، تنيئ ويالرحؤع منته، بالدهاي-، تقثبب 
ميماهامئت( إدا حر المروة، إل السن ~يعني يزل ارثمم يال^ حابرا لأف 

١^٧نمفى:طن 

حصزاءأنوار ويومها ا-إقاتأن، عل حصزاء أعلام وصغت، ه— —والحمد الأف أما 
الإصاءه.يزى أوالئإو اليمين مى يراها لا الذي يكوف حر أبما، 

هذالكن أحفز، بلاط المدش ثنت، أيقا يكوف أذ الناس بعض وامرخ 
عليقفوف ا-إثهاو( ٢^؛ لكاف ثيء هناك لوكاف لاثه وجيه؛ مر ايه تبيرأ( الاقتراح 

ئتلفلهيا وتصيره؛ علم عندهم ليس الئاس وأكثر الناس، يعوقوف ثم الأحصر، هدا 
والأنواو•والمحال اليمان عل الأعمده ؤيكفكب الأنفس، ثتيءِوا يوصع ألا 

حرشديدا، ركصا ينكص يعني مديدا® معنا ®بمس لآءهانلئأ المؤلم، وقول، 
ممدوهذا الثعي، شدة من ٠ إزائُْ به تدوؤ وتلمم آله وعل عليه افه صل الس ثش 

لعنةأو له باذية إلا يمكن لا كاف فإف لني؛، أو له بأذية الإسان عل يس ل؛ إدا بعا 
ستطيع.ما حشت، يمثي بل يزذ، فلا 

تجيالإننان؛أضنزتي؟دالئائل:ئلاصاكدثئوأن فان 
ثدييا.ينعى الفقهاء! مال وقدا تنم، فالحوامح،! 

ميماهضنثذ ..حرإدا .  ١١رنح.بمثئ؛ جابر حديج، س تعرفه الذي اللمظ [ ١ ] 

نمحؤثنبمها.نحراه أبا بنته حبيبة حدبئ، س ( ٤٢١أخمد)٦إ الإمام أحرجه ( )١ 



uLiS اسإرub  ٢٨٥ا اسرة وصقة منة لحول

الصما، jpقم ء اوؤة عل قمم اووة \و خز نشى، صعدتا إدا خر 
^ض.ئم.هشمحا:عأ،

._lJ، ٧٥١ؤثدكئ 

اعفززب قاو: واوؤة الئفا بئ تم ننثودإذا ائن كاف ئلأتحتياشِ: 
ءظإ،ثأكالأمالأي.

م:ءاذفاؤامحزةلآئثة
ُ.ل صحيح حس حديث وهو ١^٠؛ ذكر 

فنل

أسثاء!ثلاثة هدا من والواحب 
عليرى لم° ؤإف محرقه، لم° م~ ِوإل ثقا منها يرك هإف ١^، انشم١ء 

........٠ الصما، ؛ JaJjIjعميه يثصى ب1ل بتنهإ، ما انتيعاب وجب، واأروْ، الصما 

فإلالرم، مى أند الثص وررزم'؛ رلسش؛ا بتن ونرى ٠ نعىاار الوادي بطن ِفي 
الثص.غتا فالراد اللئفإه هذه صحت 

ابمللأف ث/غ؛ بمض فهو ثرعي، ابمل وهذا ءة؛؟ل، اا؛ه هو اباعل ا ١ ت 
^^١٠-وثُ وصيقز ولا >ٌيةف دلا محتجز من آقث جعد ^٠؛، ت تعال افب فمول وثرعي، كؤبآ 

اكل0ئا0ثءاوان>نثئه وق°إلأتطل: ثزعت، ١^٠ ابمل سا ١[ تالأممة:"ا. 
كزئ.جنل هدا ١[ ١-١ • ل\و\: ثئ1شاه 

١(.٢ ١ رقم)٨ الني.، حجة باب الخج، محاب لم: محرجه أا 
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ا.كرا بالواجّح ليأن الرؤة؛ بأُئثل رجالتؤ أصاح بلهمحا ثم 
ا.واتداءهاثما؛ؤرجايرا 

تياشط،زاظمحءبمةابر
الئثابآم ^، ٣١شق حر خد لأنث سا؛ َلأبم5ن لا[الآن 

بمعدأذ أراد من البانم،، ذرج مئل ذرج تبق فيا كاف لكن اأروْ، بانثل والأصابع 
هداوعل الدرج، بئ ما انتوما بمعد أذ يرد لر ومن الدرج، هدا عل صعد 

درخةأحر أصاُعكفي وشى الصما، درخا0 مذ درخة آخر ق عمك، فلمحي 
5ندزجاووإ•

السعىهوعد عدم للعزبات جعل الدي الممر لكن موجودا، فليس الأف أما 
يطوفأف ولا صعد، أف بلازم وليس الواجب، انتهى المم انتهى إذا الواحسا، 

ِفيمواء الدائنة، حدار إل بمل أذ يكفي مول، من سعى كنث، إدا الدائنة لجول 
منالإي الممر فاسع الصما ق التي الدايرة صعزوا الأف وهم الصما، ق أو المرؤة 

اشنى.من تلمها نا انتع وكذلك ززابجا، 
ؤإذبالوامؤ، أتى قد المثاُت، ممئ انوِم، إذا الانناف أ0 الأذ: فالحاصل 

فهوأمقل.ح ه دال كا الملق وانتمj ضعي 
•ر علميه مرقي بالصما مبدأ دالت ايه خ.بمنئ جايي جثر ■؛ ٢ل 

أذبد فلا أشواط، منة نعى فيكون يالصما، وآتم بالمروْ بدأ رجل لكن تّاء 
لخا•ثد اونة بن ابمدأة الذي الارل الشوط لأف وذلك اونة، بموذإل 

(.١٢١٨رثم)البي.، حجة باب الحج، كناب ملم؛ أحرحه )١( 



٢٨٧ممواار|مجردابعحولمتوثاسمةا 

اشمث.!ءلأن نئن؛أمح؛ث؛ تش فلن \ص م م نئمحن 
أفعلم ثم نعى، يم ولوطاف ثناسككماا عني ررحدوا و3ال1 طوافه، بعد تعي 
.الرتسس، لموات ينعمه، له لم°يئثل اوعتوها، الطهاوة، لعدم صحيح؛ صو طوامه 

طويلةمدة بند و'ءللم الزؤة، من وبدأ أوالعمرة الخج ذ كاف مذ قاتل• مال فإف 

جديد.من الثص يعيد هدا فالحواب،ت 

افَولاف كيلك،؛ زي ١^ لأة مط؛ والم ١^١٠.، بتن الترس1، [ ١ ] 
[١ لاوقرة:مه ه بهثا بملوك أن عله •٩^٤ ئلأ آوأغثثز أكث حج ؤذم0 ماوت تعال 

ألثِيقهألنت، ت تعال لموله أهم؛ الطواف ولأن الست،؛ مدأبدكر 
الطوافبين الرتسج، كاف لدلك، ؛^؛ Sflsيدا أف ينبغي والذي لا-قج؛هآ[ 
له!يئنا طاف م نعى لو يعني الثني• أعل• يلنا! بالثني بدأ قالو واجتا، والثني 

•وامحح العمنة ق وهدا عترمحله، لأغِفي الأول، الثص لأن الثص؛ أعي. 
عئقثلاش رحمة مذ اثه ولا الثس، ، ^١١١٥يقدم أف بد لا ا-لإ ق وكذلك، 

افى.لأف الإئاصة" طوافج ~أيت الهلواء-، عل الثنئ يمدموا أن للعباد نحص 
داوذُأبو ا-ترجة وا-ثد.يثا  ٠٠٤۶*لأ يال،! أطوى؟ أن من؛ تعنت، لة! ؛!، ٥٥ثتل 
ؤيقول،يهلوى، أل مل ينعى وكيفإ هدا، نحريج ؤ، العلياء فاحتلث صحيح، وهو 

طواف،بحد الثص محدم والمرد الثارن ق هدا يعم، قالوا! حرجٌ؟ ررلأ اللب• رمول، 
المدوم.

ْن(، ٢٠١٥)رنم حجه، ق 'ثواء تبل ميتا قدم فيمن باب الناسلث،، كتاب، داود! أبو أحرجه ( )١ 
تيقؤققنئ.سريلثه بن أسامة حديث 



اصدبذءبوالإمام ص ي الئ1هم على المميق  ٢٨٨

علالثني ثموو لا أنه وهي قاعدة، أصلوا لأتم التأؤدل؛ هدا فأوثوا 
عقحمله وجب الطواف عل الثني مدي، بجواز الحديث ورد فإدا قالوات الطواف، 

نعىفيكون القدوم، طواة_، ثني وافرد المارن سعي وهي ورديت،، الش الصورة 
ملأل:طوف.

للمارنإلا الإفاصة طواف، عل الثني مديم لحور لا ايه الحمهورت رأي وهذا 
القدوم.طواف، بعد قدماه إدا وافرد 

الإفائص:محخاؤفيواف،
الممديمعن تنال كاف عفيهادةلأ0وآئم الؤسول أف العلوم من أف الأول،ت الوجه 

مذاليوم دللث، ي كاف السائل علمه سأل الذي السعي وأف اليوم، دلك 3، والتأخر 
القدوم.طواف، ثني وليس الأسماك، حملة 

الؤسولالأو عنة؛ القنال إل ءقااج لا الئدوم '^١٥؟>؛ بعد الساُي إف يم 
حجوهو عنه ل تنأ أف حاجه فلا القدوم، ءئواف، يعد نعى قد ءقاهألصلأ٥ؤئم 

ئأققلأمُ.

كافالئثول لأف ١^؛ بمائة ل ئو ق والياف، ١^٠ أن ١^: ١^.^ 
ا-لإ.رمن ي ^^، النحر، يوم ينأل 

تعلوأما الإفاصة، حلوافج عل مدم أف الحج تني محورق أثه فالصوائر 
١^*^؛،قأعد اذم، نقول! فاتنا داسا، كال وإرا حص يجوز فلا 'لوافها عل العنزة 

الثص.ئأعد ادهن، نقول: أوجاهلا 



٢٨٩؛ت1داادمجروابدءوومأوساسمة( 

-أيبأيث-هلأطشإذالكلب 
هداإل يطمئن لا الخلب لكن أجرأْ، العنزة- ق يطوف أف مل ناسا نعى إدا أيه 

القول•

خج»اثنة مال: ه ١^، لأن ج م لاثمز!شزة iاذا ض فان 
آضو«اا،؟
لأخلكالواف م اشزة المِفي لوس لأنك _؛ لاثمي ثلثا: 

^١ععقل ^ ٨٥اُؤ وأما والثني، الطواف وكش مذ سكون العمز0 إJ إل ^١؛ إحلألأ 
وموعوي اشُمح صل ائ ولأف أنماكه، لمحنة الخاف؛ م  ٠٣١ئدم 

بدلا لهم: قيل لو الناي، لأف للتشمة؛ دمثا والتأخر؛ التقديم العيدل، يوم زحصِفي 
مشمة،دلك —لكازِق حميتا وسعوا حميتا، وثهلوفوا حميتا، وثنحزوا حميتا، يرموا أف 

تتهدللئ، صارِق بمنى- وهدا يطوف، وهدا ينم، وهدا يرمي،، هدا كاف إدا لكن 
*لم،ن للم

حازقدا ثل \س واف ثل الحج ض خزانويم ئائت،: مال فإن 
دلك؟مو أوبجوولوثلمه المحد، بيوم 

لأنالأءنلأ0ءافالإمانحةلأ:ذغللأبم5نأنممءذِك؛ فالخزاب: 
تثثم أقن ٢٧:^مال تعال الله لأف بئزدلمه، واليتا بعزمه الوثوق بند زلا وقه 

الأحنى:الأية ق عال م [ ١ ]اوقرة:خا، ه _عرآلخزاي آلنشِبمسد أئه ئاذمحفزوا ئزثتت 

لوالدارء٠دي، (، ٦٥٥٩رنمرصحيحه ؤ، حان وابن، ٩(، )٤ رنم الواسيل، ق أبوداود أحرجه ، ١ ر 
مرملا.إمح.بمنئ حزم عمروين حدث من، (، ٢٨٥)آ/ نن ال



صاضاه1يهمصالإئماستيءتبل

قفل

والئتاوة.الطهازه ونس 

ؤالأَئو\خ\ضم ك الواش، أخد لاك زاجتان؛ أج زشُ: 
أوعم الحاج، محي ما ررايفى ت عاصب حنن لعائثه البي. يقوي المدهبؤ؛ 

ٌسمإؤابماريممزةاال

اديسيقه]اني؛ه٢[.وليهلثمأألتن ؤئرثئمؤامنهمولٍوذوأنذؤرهم 
محطزافجمضمذيس؟

الحجة؛ذي سهر ص وأمحر0 محور لا الإهاصة طواف أف الصحيح لا، فالحوابت 
مناء.كامرأة لعير إلا [ ١ لاوقرة:يه ه منلؤمت أنهر ؤ\ذوأإ تعال! افب لمول 

لكنهسنوات عثزه يوحزْ أذ محوز واثه لوقته، آخر لا إيه الممهاءت يول وأما 
محمماكاف،بمافيهظت.

ذم؛ا-لإ ِفي واجبا ثرك مذ عل نجب لا المول• صحة مدى ما قايلت مال فإ0 
ذِلك؟

وقحأول، الاحتياط أن سك لا لكذ دليل، يوجد لا أية الصحيح فالحوا'ب،ت 
البئزدكة انيث، لو لإنسان: ثلث، ١^١ نثلأ لأنك ئشكله؛ لداس اشائل 

viLU  لشائل.سني ثذا فإئ أو١^ التزئه إلا
ا»عيرألأدهلوُفيثزله ظاهره، ثل لنس المحديث هدا [ ١ ] 



٢٩١ا ومفداسرة مت دخول باب اسع) ؛تاب 

م1تطفحانحت، ثم وكعت؛ن، يصلت يالتت، الزأْ طاقت إذا ت عائشة قالت 
كالنمف.ذلك قا ةظقباق،ىإمحط لا ^ زلأٍا م بالئفا 

موىما وينثي الشم، بئ وإن°ؤ واووْ، الصقا عو يرش ويساذ 
أنثى،ررإذ قالا1 انه عمن ابن عن روي لما نجب؛ ولا مظ، البي. لأل دللث،؛ 

صحح.حديئ، وقالI • السمدي رواْ كبترُر سخ وانا يمثى، السئرس قدرأيت 

^محثالقا:»تيألأموباك،
الطزافثشت أبا ١^٠٢٠ ِفي عنها ضخ وكيلك ثالزثة«ر؟' القفا ثئ وا 

الخدين،هدا ق يكون فلا مزقه، الوقوف، بعد إلا الست، مرُب إ وأما والثني، 
ينبمهلر العي ^١ ^lji سعت، نو ءائشه وأف ■حصوصا سعى، أبا عق دليل 

الأدله.تقتضه ما عل وهومشكل طواف، 
ماز،مها يى المادات، إة الواف،; م الماس عن الحوائج ق بمال لكن 

ا-ني،مشاعر من وق الرمي، وق الوقوف، ل الطهارة نجب أيقا! لقلنا ؤإلأ 
أثهعل صلأ0«ر؛' باليته ءالطواف ذلك،: ق ١،^^ فللحدث، باليتؤ الطزاف وأما 
الأصعر.١^>^، مى الطهار0 له سرط لا الطواف أ0 الثاجح المولا أف لنا سبى 

(،١٦٥٠)رنم الطواف، إلا كلها الناسالث، الحائض نمقي بابخ الحج، كتاب، الخاري• أ'م'جه )١، 
لآئ^بمها.عائشة حديثه من (، ١٢١١)رنم الإحرام، وجرم بيان باب الح^، كتاب ت لم وم

(.٢٢٤رنم٤١١/١ماuث٠))؟(موطأ 
اشهول، وباب (٠ ١ ٥ ٥ )٦ رنم اء، والنقالهائضن تمل كتم، باب ائج، كتاب البخاري• أحرجه ، ٣١

(.١٥٦٠)رقم ه، أنهر ت تعال 
ابنحار.يثه من (، ٠٩٦ ) رقم الطوا؛،، ل الكلام ق حاء ما ياب، الحج، كتاب ال،رمدىت أحرجه ، ٤١

عباس



اسقضاه1نينيه4ابمماسبجضل ٢٩٢

هتجيرمحمملأ:ظق
اشِ;نمد نث تو'ظ أف ؛، jjزئد لكوني. ١^١^٠؛ وُ ص م الثت، 

ايام.ثلاثة ق طوامها ممصت نعت، عمر 
،ناتيهضناي،نباذ/ناوينأن:مح، 

\ؤ\لأ}

ثزظ،ولا واجبه ليست الثني ي ا،لولف كلام عل اوالأْ إدن [ ١ ] 
العصر،بعد وثوطا الزوال، عند وثوطا النهار، اول ق أذنة ينعى أذ تجور 
وشوطاالغ-د، مى الصحي ق ونوطا >؛^، ٠٥١١ق وشوطا الليل، نمق 3، وذوطا 

مثلأف اف إنينك ولا V->^!، دلك ئعل لو المؤلف كلام عل الغد، مى الطهي بعد 
بمعض،يعصها يتصل واجده عباده الثني لأف انواط؛ نتعه نعى إثه بمال لا هدا 

لعد«ر،إلا بمرق، أف محوو لا واثة ٠، الل٠بر وهو ثزط، مه اأوالأ٥ أف فاكراب 
فإلهعذو يدون وأما بمرق،، أف له فهدا أويتعب، الخاجة قضاء إل محاج أل مثل 

محلكد؛نئنأ  ١٥٠٢^؛لج ي ممتن ؤؤءم يقول* تعال افه أليس قائل• مال فإذ 
أمامع لكماله العنزة هده تعال اممه فجعل [ ١ ]اوقرة:أ'ا< عثتأ 

الأحر،عن مممرد يوم كل أيام نتعه المقصود وأيصا العادات، ق قياس لا يلنا: 
الموالأْملنا: كإ ثزط، فيه اiوالأ٥ إل مول،: لا فالإذا واحده، عباده فهو الثس أما 

مكونهكاثت ^١ عتادة كل كزعبادة، ونزطِو، الصلاة، وثزطِفي الوصوء، شزطِفي 
١(.٩ والإماف)؛/ (، ٣٥٦والض)م/ (، ١٩١الهداة)ص: انظر: )١( 



٢٩٢ةتابامج)وابدموموكاسمة( 

ثاوث؛،ن'لأرنوفى>افإلاأي'لأمششت ، ٣٥؛ ٧٧
j ني؛ ته  ^  i علذ■ق 'وه ئلم يبز اللمزاف• ?ي

صء•

اثني JUuيحوز ضا محل! 

وحلمعر0، من يصر معه هدي لا متثنحا، لكف يإف الثني، مى مغ هإدا 
إلبالعنرة س اه ونول مع الناس ممشع مال؛ عمر ان روى لما عمرته؛ مذ 

تحللا يإثه هدى، معه ررمذكاذ للناس! يال، م\كه اممه. رثول، ئدم مالنا ا-لإ، 
باليت،مثئص هدي ثنه لإيحن ؤس خجه، شي تحي منه خئ؛ تيء من 

هناها الممصيُ جمل ؤإما علميه• ثممى وفيحلمل'؛ وليئصر والمرية الصما وت؛ذ 
بمج.الخالق ليحوز 

محيمحاكلل؛كذ،.
روى1ا أظمارْ؛ ولا يمس؛٠١رثه ولا •^١^؟، شتره مذ يمصر انه وعنه! 

حدسث،المرؤخ® عنت• يمئشى ه اممه رمول رأس ثن ®ممرن محال• متاؤية 
ومنلم.اشحاري رواه صحيح، 

بهجاءت ما ثئالف، فهدا وقئعل تحرأ أل أما افيتة، هذ.ه سم أل بد فلا هيئة س = 
\ذج.

نائا،النيهّعى لأن ماثنا؛ أم رامحا \ثنأ أضل! أبجا قائل! مال فان 
الjكوب،؟م المق ١^ ماز وهر 



صضاهامنيصالإئماسبجضو ٢٩٤

ومحميحن العم مو ئدم نإل لدلك، لمْتحو؛ العض 3، قدم إذ وعنة؛ 
6موخ\لإأ.

ثأنما اممه رسول يا قالغت أمتا حمصة روت لما أهدى؛ ئهوكمذ لثد ومن 
ضوت ررإف قال: من أنت Pمحبو ١^ من خئوا الناس 

عله.مممق انءحز« حر هلاأحو هدمحى، وقلدت 
لأوا،قج، أشهر و 'كاJ وإذ تحل، ئإنت التمع، يريد لا الدي اكمئ ئأما 
أ.وثحز قحل المعدة، ذي اعثْرِل البي. 

لخكإحكمها والعربه يركب، أف له لكي ماشيا، ينعى أف الأفصل فالخواب: 
الركوب•

معههذي لا متثتعا كاف فإف السعي مى قنع إدا الإئثاف أف فيه المصل هدا [ ١ ] 
أوانتخناتا؟وجونا هدا وهل عنزته، مى وخل ئمْ، من ثمن 

كتحااكلأ،ة الأنساك بر ينام،، بس التئئع وأف انبماب، ه المواب 
حقهق فالتتمع يفه لر ومن أفصل، حقه ل نالقران اقدي محاى من لكن جايزْ، 
والفنلثه.١^١٤ الثتة محتبع وبذلك أفصل، 

ّاق١^١ ^١^،أنك ^^ث:أللإبج؛أل:نويىاقدي، ندا وي 
اقليمعه ومن إحلال، من فيه بد لا التثع لأف لثعدؤْ؛ يالثتمع؛ تنرم لا فإله اقذي 

تحل.لأتنكنأن 
إثهيقولوف: يعده ومن الفقهاء من قتله من وكدللث، المزلمؤ أف والعجب 

لنانبن وقد با-لإ، ويئرم بمصر، لا فإثه ونعى وطاف، وهومتمغ، الهدي ساق، إدا 



٢٩٥ةت1و،امج)بابدمومةوظااسمئ( 

مثدابخلإطا|وها؟
المالإأصل لكن قع، أثث يرى مذ ومنهم ٥^١١،، أثث ينى مذ منهم دالخواب: 

وهومتمتع.الذي يسوى أذ بمي واردة، وعثر صجيحة عثر 
١^٠لفعل تحل؛ لا فإثث هذي ومعة العث٠ر ق يدم إدا أي*' أيشا؛ اامصل هدا وق 

امحمأ0 الصحح لكن تحو، فإثت دلك، ول يدم ومذ لم، ومآله وعل عله افه صل 
أ0أي قراثا، تحعله فإثه متمتع وهو عمريه أوِفي حجه اقنياٍ، ماى من وأف واحد، 

القزان.إلا له فلسس الذي ومعه مت5ه قدم من 
التذلل^ ٠١نأته لد ^١ ت بمني الهدياا 'كثوق التليد ارأن قوله وأما 

قال١^، قونزى بل ئو١^!، الثطلوى بجع الذي لأف نوظامت؛ فيه فهدا 
ءثؤألصلأْؤئمالثّول وأماقلبيي ٠ آحلاار قلا الهدي مص ررإ0 ءفيمحآكلأْؤئمت الرسول، 

علبمع أذ والتإبيد قثدْ. العيد يوم لب إلا رأثة يأيب ألا عل ءازما كال فلاثه 
•ينمممن لالآ ويحوه؛ وعسسل صسءع من السع^ه ما ارأم^ 

لدت®إل هأ ١^،!^^( ئزل وأما اق_ني، كنوق ليس التلبيد أف فالص.وابج 
فقط.؛؛، ٥١تزى قو ؛.^ ١١بمإ والدي ^، بيان ^!١ تجا«رأا ؟ثدئ ؤض 

رنماسدبرت!(، ْا أمرى( من استقبلت الو الم، ^_J، باب الخج، كتاب الخارى،ت أخرجه ( ١ ) 
•وي.ةنن جابر حديث من (، ١٢١)٨ رقم الني.، حجة باب ايع، كتاب لم؛ وم^١(، ٠٢٣ ) 

كتابومسلم؛ (، ٢^١١ )٥ رنم الإحرام، عند رأسه لبد من باب الخج، كتاب البخاري،؛ أخرجه )٢( 
حدثمن (، ١ ٢ ٢ رقم)٩ اكري، الحاج نحلل وفت 3، إلا يتحالل لا القارن أن بيان باب الحج، 

فكمحبمي•حفصة 



اصقضامينيصايماسبجضل ٢٩٦

ثحزالثمنه وأدى ت5ه، إل وصل إدا فائه للعمرة بل للحج لا مآكه يدم إدا وأما 
وثحزالمعدة، ذي ق اعتمت اللمي. أل دبك عل والديل فيه، إشكال لا وهذا وحل، 

جُولكم.

فإنمالقائل:طذاىثلالإ؟
أوله محور دللث، بمد ثم والتمصر، والثعي بالطواف التمح عئصل فالخواب؛ 

الص1او.له حاز الحرم حدود عن ■حرج ؤإدا اشاء، له وقبور ؤتطيب، افاب، يلبس 
١^١^،.بمغ أذ بلازم لكزتس ولوبماثة، عئذل والئع 

أولأ^1، وبجون اقلي ١^ يخوى أن ممن أنه بجب ثق قائل: هال فإن 
ممنذلك؟

محل،لا وقوممتع ١>^؛، ماى ^ا دكك ممن، اأ5لم، كلام عل ثدا فالحزاب: 
يتثثعالذي مماة اقثئع لأف محل؛ وهولا ممح ^ أذ يصح كيف، أذرى ولا 

قفالتممع [ ١ لاوقرة:ا"ه ه لج إثر إيننآ ئمئع ؤجثأ ت والحج العنزة ين له اش أحل بإ 
محل،ولا مصز ولا وانع طم، شع، أنتج مالنات إدا هدا. ق مفقود الحقيقة 

؟٤٣١أين 
الث1ة.لهأذلِفي ١^^ اiؤلف!، ي ذو 

طقاهي،أوالإماد،ماكزاوأمحل.

السورحديث من (، ٢٧٣)١ رنم الحهاد، ق الشروط بابؤ الشروط، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ) 
وعروان؛٥^^١.نحرمة ابن 



٢٩٧ةتاباسع)بمبدموثةوثاسمة( 

محل

الق،وثوو ارطاف1، رمح.بمتات عائثه لموو< به؛ إلا اُؤ محم لا رقن والثص 
نسحج اممه آم ما وثننري ئنة، ائنلمول، ظاف الصما .بئ 
اللهرثوو شمعت هاوت1 ^١٥ م نت حبيبه وعن مسلم• زؤام بسهءا® لمْيطم، 

^مصا'رواةلإوداود•
أنعقه خك؛ د١نالت اممب لمول ماركه؛ عل ثيء لا تق انه وعن-هت 

منعودوابن أل ممححف ؤق مباح■ انه مثهومه لاوقرة:مها[ ه بهما بملؤك 
الماصيتهال الخم. رثه ص ينحط لا وهدا ^،٠٠ يطوف لا أو علته جثاح ررملأ 

بئودوسطا الJلLش٠، د؛ن خمعا برض؛ ولتس الدم، يمْ واجب انه الصجح 

أهوال!ثلاثه الثعي ق فصار [ ١ ] 
اكولالأئل;أ؛دةثكن.

سة.ائه واكاررأ 

واكالئاد4ُوائ.
٠•دظ^بمأار عايشه قالت كإ به ^ والعمزْ اج يتم لا وانه رلإ، أثه والأظهر 
آوآعتعزأكث عإحج قدزرآش ثن آلثعاوآلمنه ون سبماةئؤات١ك! وأماهوله 

به،إلا لج ا-يصح لا ركن والرئة الصفا ب؛ن عي الأن بيان باب ا-ني، كتاب لم! مأحرجه ( ,١ 
(.١٢٧٧)رقم 



^^اضاصهمهمصالإئماسبجءنيل ٢٩٨

\ز'و0َوالإلأالثثا ظ:

ئثن1^0، و روم ابج، وْو والنوْإلأ الصما بئ الئص يس ولا 
الخدوم،طواف ْع نأينع ومن الرياتْ• طواف لإ 1؛"يعدم الخدوم طواف لإ نعى 

الزيارة.طواف، ١^؛^ثني 

عنص لاك ^؛ ٤٣٧ث الإمماث مشي ءاثا 
ابننمحمحنسم،نمح«نؤاة ص طاذباص »س ايتهمحثاو:

َأَْلا[
ماحه

النزيل،ّبب الأيؤ.'ت؛وؤ معنى فيعرف [ ١ ]اوقرة؛خه بهثاه بملمحك أن عثه ملأؤ-اح 
كافلأية والنية؛ الصما بين الطواف مى تحرجوا الصحاثه أف النزوو ونبب 

عنوآلمنوه الثما ؤإة ت الأية ج0 اممه معا، الطواف مى شمجوا ص؛ان، فيه،ا 

ثءراضِبمُ

يال(؛اله والمرؤة بالصفا الطواف مئزوجة بيان بدلك المقصود أف •كل ؤثدل، 
موسونعِفي مما لشحرج دفعا عقه4 •٠^١٤ ^^٠ موله: ويكوف ثعترآم4 ُؤبن 

١^١^التحؤج رمع بل الإئم، رغ به الراد ليس الخثاح قفي ظ^بممح، الصحابة 
رْ.ءمز.الصحابة عند 

الطوافوأما أوعئتة، حج إلأل؛، بمئرئ ليس والمرية الصما بين السعي t ١ ت 

به،إلا ا-ني يمح لا ركن والمروة الصفا ب؛ن العي أن بيان باب ا-ني، كتاب ت لم مأ-محه )١( 
ننحهبمءا.عانثة حديث (،من ١٢٧٧رقم)



٢٩٩اسرة( وسة عكة دخوو باب امج) مماب 

محِساءكوّاواماو'لأ؟
ائملاصلأي اهلأ0يمح؛وذلك مأ'4أثم'مئأأ1ؤولابن 

طواففطاف ٠، فقطُ النثك طواف إلا يطم، لر الودلع حجة ل ونلم آله وعل عليه 
ملايام أنبعه مل أيه ؛ع الودلع، طواف وطاف الإفاصة، طواف وطاف المدوم، 
تطوف.معه إل يتزل ولر الطلؤع 

اأواسم؛ايام ق الطواف محيز أذ الأةصل من ولا الئق مى ليس انه عل هدا فدل 
أو١•^^.حج بمن منك ئوأحق تن اتت لألِفي 

كافإدا \أما tS\jbبل ^، ajفيه وقت؛؛ كل ق يس اءإثه رحمذآنة،ت الؤلف فقول 
ِفيكاو إدا وأثا از، فلا تزاسأ ئناك يكن و!؛ إليها فائتا كاذ أو ه ِفي الإننائ 

افثك.واف ي لاثني أو فالأصل \ج تزمم 
^^لأوةِفيالإ،فهل:محلإلضافانئالةائل:ئكإ:إل 

هوالصحيح،هدا وسعتس، واقمر من له بد لا التمئع أل الصحيح لا، فالحواي،! 
١^^٤أن الثحاري، وهماِق ٠، عمرر ابن وحديث ُ، ءائث-هر حدث دللث، عل دل، ومحي 

وا1زثة.الئثا ب؛ن واش طائوا حؤ\ 
جابرغ؛يثه.حديث )ماأا(،من رقم الني. حجة باب، الخج، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 

بابالخج، كتاب ت لم وم(، ١  ٦٣٨)رنم القارن، ٍلواف باب الحج' كتاب الخاري• أحرجه )٢( 
يانوحوْالإحرام،رفمرااآا(.

١(. ٦٣٩رقم)القارن، ، ًلواوباب الحج، محاب البخاري: أحرجه )٣( 



محل

عنيروى لأيه منه؛ ويقنع أحب، نا رمرم ما؛ مى يثرب أف وبمتجمب 
الثزد_اتعند وتقول الداوقطى. رواه له؛ا شرب يا رمزم ررماء ث محال انه ه امحت 
كلمن وشماء وشنعا، وييا واسعا، وررها ثافعا، علتا ثنا اجعله اللهم اممه، يسم 
حئسلثإااا.من ؤاملأة هنئ، به ؤاعسل داء، 

بمهم،ول( س، عله محس الند أف ونجع ^، yiحجه حج زحل مائل: محال فاذ 
حج؛م والمزؤؤ، امحقا بتن ينع محلم واحد، تغي بل نغياف، عله لتس والممروص 

ه؟١^۶، ي أكو، أو أوثلاته، وي، ذلك مد 
لبلكنه ستواب، مد ولو الئص بمفي أف فعله ركن بأثه ملثا إدا • فالحواب 

والم.بالواف يكوف أن لالإ الثاق ف\شو الثائ، القطل محل ل؛ هدم 
عله.ئيء فلا سنة بائه فلنا ؤإل بدم، فيجبرْ واجب، بأيه ملثا إدا وأما 

الئص.سيد أن بد فلا حصل ما عل باق لأيه امزآته، سجي، أن بد لا وهو١^ 
الأول،ا"ني إحرام بن بقي ما عل حج فقد دلك، بعد حج هد إله وحيث 

الأم.الخج مذإحرام بقل نا عل أحزم أي: 
كلعند هومنرؤغ هل الطناف يعد رمزم ماء من الشزب هائل: هال فإن ]١[ 

طواف؟

فمهل،النثلث، طواف يعد مشرؤغ هو إد،ا طواف، كل مئزوعالب ليس فالحواب; 
دلي•م< حثرف رمرم ماة لرب العموم مجيل عل لكن 



اسرة(دحوو«كةوهثت ؛تاو،امجرواب 

ننسهفيه يوجد ونزم ماء إن ت يقول من الأطباء ب؛ن يوجد الأف ت قاتل هال فاو 
الأطباء؟بأنوال معل وماذا بالحديث، يآحد فهل بالإنسان، مضزه الملح مى 

الحائط,عزص غنا اصرب فألجواب.' 



سقضاه1نيضصالإئماسنيحتبو ٣٠٢

هه
و1بهمةاأحج

لثل* * إ

موابجة" ذي ثى الثامى ~ومح الروية ين؛ اووج بة ئ ينحب 
حراماكاف قمن بمش، الظهر قصل يومئذ، حرج ه اللمي لأل الغئهر؛ صلاة 
مازقي بابج، أحزم والممح اكشع، مى حلالا كاذ ومذ حاله، عو حزج 
قال:خائنا لأف خار؛ الحزم من أخزم لحط نمن الممات. مذ الإحرام عند لعله 

^لِز،قاهاِمذابي.
وكذثنثبم؛ ئأ زمحن، يئق شبما، داوت طوف أف زاكىث 

بمنىويمعليإيامته دلك. بمعل كاف عطاء لأل يالحج؛ مهلا منه وينطلمى 
اممهزئوو ررزكب جابر• مال اش. ننول معل ما مؤ ووقوفه مئها، ونواحه 

حشقللا مكث مم والمجر، والعشاء واكرب والعصز الفلهز يمر صل م. 
عزقه،أتى لحر  jLقث-بثمزْ، له مصربت شعر من بقبة وأمز السس، طلمنإ 
يالمصواء،أمز الشمس زالتا ١^١ عر ب؛ا قتزل، بثونْ، له صرت مد القبه موجد 

قصقأقام م بلال، أدف يم الناس، هحطب الوادي، باطذ قأتى ثة هرحلت، 
Bاش ننول نكب م شقا، بمؤ:بجا ب اشئز،َئأ محل أمام P الفمحز، 

المشاةعؤ وجش الصحنات٠، إل اشنواء ناقته بهلذ مجعل ١^٥٠!،، أر عر 
الصمزةودمت، الشمر، عزبت عر واقما يزل قلم المله، قانتمل يديه، 

قعل؛ما أول قهدا مسلم. زواه الثي.ئا ننول ودمع المزص، عاب، لحر مللا، 



٢٠٢ةتاو،امجربابسةاسج( 

انداةرضواشِ.ار

الإحراموصمه ا-لإ، صفه كلامه مذ القطعة هذه ق وَمةآنثئ الؤلما يكز [ ١ ] 
وهسه.وماومكاثا 

وتلممآله وهل عله اف صل السل لأن الظهر؛ صلاة مل فيكوف الرمز أما 
وثمالرؤية، يوم ينمى الذي وهو اكامنُا'، يوم النحر صلاة مو ثش إل حرج 

ثقلكال الأ-محرة ١^ مل اش1ءن إة إذ س فيه س0 كاJ النا-ز لأف بذلك؛ 
وهمإحرامهم مذ حلموا الذيذ معه، ومذ ءثيآلألأْؤئم فٌرج ملأ، الماء إليها 

وحزجوا.عليه كانوا ما عل بموا محلوا إ والذيذ جدي، بن احزموا المتنتعوف 
يصحلا ائة منه بمهم جار* الحرم بذ ألحرم خ؛ّ~ه ُربذ ؛ ^١٥المولمإ وقوو 

الحزم-أومذ نكه مذ نحرم أف لاثد وأيه مكه، كافِفي إدا الحج 3، ابل بذ محرم أف 
كاذسواء مكانه، مذ نحرم إيه ياوت مذ منهم العلم، ب؛نأهل حلاف هدا ول 

ا'مذ'كاذدو0مال،؛ الئن,W لأل الحزم؛ مذ محرم مال؛ مذ ومنهم أوالحرم، ابل ي، 
خ4ثمحأخنىأخلقمئمحا?

وذالوا؛بمإداألحرمبذايللأولُآ*،ثتمحممذاممحلأذايل، 
والحزم،ابل بتن إحرامه جغِو، هد فتكوف ا-وم، مذ وهي مص إل محرج سوف فإلا 
ابل.إل تترغ حر الإحرام يرك لا وأف مكانه، مذ محرم أف الاحتياط أف ثلث، لا لكذ 

;نحغغبمثن.جابر حديث من (، ١٢١٨)رقم .، الحم، حجة بابح الحج، ياب، ت لم مأحرجه )١( 
توملم (، ١٥٢٤)رنم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب الخاري- أحرجه  ٢٢١

.١٨عباس؛؛؛^؛ابن حديثإ من (، ١١٨١)رقم والعمرة، الحج موامت، باب الحج، كتاب 
(.٤٢٦والإضاف)م ٢(،  ٤٧والغض)م (، الهيابة)ص:0؟ا انفلر: )٣( 



^قضاه1نينيصالإئماسبجءتبو

منأو بالخج، محرم أذ أراد ظ م مذ أحدا لوأف او: ادن_J و:طهث 
فعلعريه، ثى وأحرم عرمه، إل الثاس حرج حئ فائتظر حلوا، الدين اقضتذ 

ُأنئالموو وعل واجتا، يرك لر الثجل هدا يكوف والحرم الحل قوومذ اثه القول 
دم.ثلرمه اليمان، عم مذ ألحرم ثل هدا يكون الحرم مذ محرم أ0 ثد لا 

موئؤبا.( ويصل شتتا، يالتت، يطوف أذ ررالنتحب نِمحةائئئت الولم، وئول 
فعلهؤإف يدعة هذا بل بصحيح، ليس هدا يالخج® مهلا منه ويئطبى الركذ ينثلم 

هوالئى.وها بحجة، ليس ويعله صحابيا، وليس الئابعتذ مذ عطاء لأف 
بلبه، لطويا الحزم إل مز إل ا-لتروخ أرادوا حئن متهم أحد يقدم إ وأصحابه 

ليسمنتحث، أنة الولم، يكنه الذي فهدا رأتا، مر إل محرمثذ مكابجم ثن حرجوا 
بصحح.

الفلهزببز ثمل هت اف رثول ركن، ئاوت جابرا *إف فقاوت اقه ّما وأما 
قفزاعتبآصْؤئم وصلاها كذللثخ، فالأمئ والمجزاار١' والعشاء والثرن، والعفن 

ومزدلثه.نزقه ق إلا لحجه ق عئمغ لر لأية جع؛ بلا 
ثعرمذ مبه وأمر الاشنس، طلنتج حر قليلا متكئ، . انيًر ®إبي ت يقول، 

ثث٠ن٥اا.له صرست، قد القيه هوجي عزقه، آتى حر مار بثمنه، له قضربت، 
١^٠فيها ، iiUiئنراخ، وهي عزقه مذ الحنوبأ الثزيأ ئعِو، ثنيه يبزه 

بمر؛مة له ئصزنؤ أذ يأمز ولم بثمنه، قيه له ثصزب أف أمز ولهدا ينشح؛ له 

ا٢ ١ )٨ رنم اليي.، حجة باب ايع، كتاب ت مسلم حرجه أ( 



٢٠٥ةت1واامجربابسةادهج< 

لهصزب أ0 أمر رثيا اُلإ؛ مثاعر مذ فليت دمرْ وأي اُلإ، مشاعر مذ لأما 
.مذثنى١٠مزمناح ءرلأ، عال! سايمنى لك ألائصرب قالواث وثا هةينمزة، 

ظذفقد ثنمن0،ا له صربئ مد الب هوجي عزمه، آتى حر ارمثار ت موله وأما 
وث؛آتى حر !®نار هال لأو4 ■ءزء_ه؛ مذ دمرْ أف عل يدل هدا أف العناء بعض 
®حتىجابر ثراي لأف بمّجح؛ ليس هدا لكذ بمورْاا له صربئ مد المه موجد 

طرثقه•ِفي بئر، وثرل عرة، ننيْ مقهى صار حر ت يعني رده'ا عش 
أهلإف يقولوف! قرينا لأف قرينا؛ حالفن البي أل هكهمحة جابر وهند 

يشكلأولا ا-ثديث؛ هدا ق هال كا مزدلثه ق يقموف بل الحرم، مذ يئرجوف لا الحرم 
ظ:ش؛مِفيسااماي

عرمه•إل متتهى صار حر أي• عرة• حرأثى ممى 
مرحلنيالمصواء، أمز السني رالت، إدا لأخر القك ِفى أي• تأا؛ا ^^ ٥١٠يقول• 

لئمح،باُؤذالواؤياأ•
يعنيالأمور، هده مثل ق الأمر ممهاصهِفى لا ائه عل هدا يدل ®أمز٠٠ هوله! 

المثه،له يفي؛وا وأف راحلته، له يزحلوا أف وأمتهلم الثوم، أصر الأسان كاف إدا اثه 
الذيذهؤلاء لأف الدمومة؛ المسألة مذ ليس فهدا دللث،؛ أفنه ما أو طعامه، يثربوا وأف 
المدمومةالمسألة مذ ليس أيه فكا له، ا-قلم بتزلؤ وأقم بأمرة' موممروف أثيم يروق معه 

مثله.فهدا كدا، أغطى أولحادملث،! كدا، أقطني لابنلئ،! تقول أف 
منروفمشهور وهوواد عزئه، وادي وهوبطذ الوادي" باطذ ررمأش يقول،ت 
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ومزدلثةهعزمة واد، بينهإ مئ-مين كل العلياء! هال وفتيا ومزدلثه؛ عزهه ين يمصل 
محثربجتها ض ومردلثه عرف بجنها 

ينزل. أمام® ئم بلال، أدذ ثم الناس، محطن، الوادي، باطن ررماتى يقول• 
بهااسث، أثا به، بأز لا تبانا الوادي بطن ي النول، أف عل دليل وفيه الوادي، بطن 
هوعذل الأءُ، ثئ،ا دري لا الإنمان لأة ذللث،؛ فن الم ززد فقد ليلا 

أسهما أو طعام، أو لملأة _J، أف ان للأنبأس لا ار الثهق لكن الصرر، بدللث، 
ذلك.

العفر؛،.مضل أمام ثم الظهر، مصل أهام ثم ثلال، أدو ثم الناس، ، ^^٥٢يقوو،ت 
تقالي»أاجع والعقر الظهر ين ابمع عرهه ق المسثصث، أف عل دليل هدا 3، 

و-ءلعليه الثه صل البي لأف الخمعه؛ يصل لا ا،كافر أف عل دليل أيقا وفيه 
لنسالثمئ لكن ا-إثمعة، يوم كاست، وممته أف غ _«، ي ا-ادمعه يصل لر وتلم آله 

بعد-ؤهلن! جعة كائن ولو يودف، أذ مل الناس حطنا وتدا ا-اءمعة؛ لإقامة محلا 
العفن.فصل أقام ثم الظهر، صل بائه جابر وصرح الأذان، 

 !)Jؤإلأالؤواس1ا، يضل أذ ته ينس لا المتافز لأو سيئا،، ب؛نهءا لم°يضل ررثم يقو
ال؛عل.مم.الظهر راتبه والعفر الظهر بع، أف اللوم مبن 

الإثم،والرقم، حى ض؛ الومم® أر حر اش. رئول، ركب ®ثم يقول،ت 
هاهثاراوهه.ت، وهال؛ عكمحالصلأْؤئم فيه ووهم، ■_^، وهوثرى فيه، يقف احتارأل 

اس،ن1ا إل بالإتيان ^^وا1ممإ 



٣٠٧مم1و،اسء)وابطتاص( 

ص.ةوجيص،طاحتات 
عادتؤمن لأف الثوم؛ ٠^^٥ ق ليكوف آعلم— ~واه والحكمة 

أسبهما أو عرقه، ق سحثم، من نقمي حش القوم احر ق صار تمر ق كاف إذا أيه 
دلك.

معروقهوالصحزات الصحنان(( إق القصزاء ثاهتؤ بملن ررهجئل يخوس يقوو 
وماقياكة0لأئ؛أ، الؤسول عليه ومحق الدي ا"إقبل عند مرة صحنان الأن، إل 

الكافتجعل وأل يزيلها، أف الناس بعض حاول ومحي الأف، حش موحوذه رالث، 
الكافثدا لكاف ذلك لحقل لو لاك ه؛ والحد ذلك له كئئز لر لكن ئنلحاغا، 

عليه.ماكانم، عو الشمات صت، 3كن ^^، ولزالث، لالاس، منوئا 

بام(؛وثبجه زبمهم، يعك، المشاة حتل يديه® المشاةمح، حبل اروجعل ت وقوله 
رملعن -اوْ ع؛المشاة حبل إل ومحوت الممدود، كالحبل أقر له الأقدام موطئ لأف 

المشاة.معه يمثى الصحزاُت، هذه بين ٠ ر مندعث، 
١^؛ودمت، ^_، Jlخري;ت، واصا 1والآو اؤله، ررمحانيل وص: 

ولماوهوواكب، يديه رافعا يدعو، وجعل المله، انثمل اكنص(( عاب، خر قليلا، 
يدعووبقي ئأقى؟أ، الأّمحرى راى وص يديه، بإخدى أئتكه ثالإه زمام تمط 

يذلليعنى القرصي، غابا حش، قيلا الصمرة وذهحط السمسر، غربت ان إل اديٌ 
ُ

الشمهس.قرصن 

عيهيمح، ئي؛ وكل، ذلك' غثي أو باليي أو بالميم الأنءس وجه عل الراب لمح، أي؛ لعش؛ )١( 
دعحا(.ت رمادة العروس تاج ايدعث. ممد 
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افبزقوو ^١٤ ٠٥١قمل؛ ما أول قهدا منلم• رواه هؤ' افي رئول ررودغ دؤ°ة-' 
.)).

وحلهمووك ثمبميب وأنها إف حى الرمام المصواء لناهته مس وهد لي. 
متنعاوجد إدا ولكنه  ١١الثكينه!الثكسنه! ا الثاس راأث؛ا ت وهويقول ه، مسفه مدة من 

٤۶١•
مة:زمضائق:>؛ دالهائل:إذا فان 

ابجثمحدما؛هيكونملهية،لكذكاوةس 
اليومهدا احر ق واله الأسيؤع، وعيد عريه يوم قيه اجتئع اله مترة له حجه، سبعتن 

فأئأؤقمُ.الرنول كحجه الخجه هذه أف صادف واثه الإجابة، ناعه 
قملة،معروف ا-بممعه ويوم ٠، صعيم،ر لكنه ثص اجخاعه، قمل ق ورد وهد 

•أمثل صار عزقه يوم وقفل ا-ادمعة يوم هصل اجتمع فإدا 
ؤإفالرحام، لتجف الروية؛ يوم ليله مس إل الخروج حكم ما قائل؛ مال فإذ 

مى؟يصبحِفي إثه حيث ؤمج؛ ض ديك جان 
ووجض،؛لأناووجض،

والفضالثامن، يوم محرم هن؛ك وص حرم إدا وحينئد الثامن، اليوم ل إلا يكوف لا 
يجمن

وسمنثتتن تعدل يأتيا العوام ألسنة عل استفاض ما وأما ٦(؛ ٥ / العاد)١ زاد ل القيم ابن قال )١( 
واكابعين.الصحابة من أحد عن ولا اش.، رسول عن له أصل لا فاطل حجة، 
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قوفعأ_هلم منا>wكهلم الناس يعلم حطبه، الإمام ينطب أف ؤينتحب 
الئنز.روو ما أوو و ود3عهلم أ ورؤؤ-لما 

كنتررإف ■قتو4: ليحجاجثزم محال اف عد نالمَين لأو اخلته؛ ؤيثئر 
صديى،اعمن•' ابن مماو الصلاة، وعجل ا-ؤطيه، ممصر الثنة ثصيب أو ثريد 

وواْال4حاوي.

ؤإيامكن؛محمحالأدان تبنع والعفن، الظهز حم فتصل منزل يئأموبالأدان، 
جمحاِفيهمغ جع، صلأثا لأما وحله؛ ل جع الإمام يع لمْيُئل ومذ يذم• 

اiزدلمة.كصلأي المممرد حو 
ررعرمهه؛ اللمذ لموو حار؛ منها ومث وأين عزيه، موقم، يصبرإل يم 

اقابلأا-بماو إل \لموو<ةوءو؛ منا-م زص أنوداثد. نثاة ةنممث« محا 
موقس،عرق ُُؤل الس يمول عرئه؛ بطذ إلا عامر، بق حوائط ما،;؛، إل لا، 

ماجة.ابن نواة مت« عزض ؤانهئوا 

عظيمهحطبه ح3دهلم ه البي مجن هدا، يذكر أ0 منايب اثة شك ٠دا؛؛٠ [ ١ ] 
وقاوثحرامءا عوكم وآموامحم دماءثم رءإن وئاوت الإسلام مى عظيمه مماصل فيها بة؛( 

افَواشاء«اار.اراتئوا 
العل،اءبعض ثولأثا مشهورة، >سمأوإ* هذه ءثيالألأءؤئ؟إ اومول وحظيه 

فاله)(فءوه محي. بن محمد بن  ٠٥١١عد ١^٠۶^ دلك يول علمت من وآحر بالئرح، 
الخطتة.هذه قرح ل رسالة 

ره.بمن.جابر حديث من (، ١٢١٨)رثم الني.i حجة باب الخج، كتاب ت لم مأخرجه ( ١ ) 
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اي.لأف راي؛ يؤم، وأف اممب.، وسول موقب الوهوفِفى والأيصل 
الراجلأفصل؛اثهأزوغؤمحل؛ ومم 

زقشلأل:دنأنؤاةلاا.

ثالئع1ءصو:والم 

اممبزثول هإو الإجايه، فته رحى نعك والدعاء؛ الدكر ق وعبيد 
هإنهعزمه، يوم النارمى من عيدا محه افه آذبمتن من آكر يوم من ررما ال؛ حمه 

زالتائئثنبأ نزاة أزاثهؤلأء« U محمول: \ي. جإ ناص ونو

ودعاضمل، امحاء ررأكردعاء ماوت أيه ه افذ عن روي ويدعوبجا 
لأشكق،قسوهائ،تحس

ئووا،نحي j اجعل امحم 4-ئ ي وهوعل'كل الخثد، يدم لابموث، وهوحي 
لدعائه؛وابح وأحصن محليه إل هوأحشع ما بمعل بمال؛ أذ والأرجح [ ١ ت 

منالإضال صكن َلأ فئ الثثانة فم م كي الثاز وا-بجع الأو لوي لأنة 
وحل،ْغ أو وحده، مكان ق وامزد الأرض لب نازلا كاف لو لكن يريد، كيا الدعاء 

بمال:أذ فالأول وأحثع، لملبه أحصن ايئ ثك لا فهدا ودعا، أصحابه، مى أونحش 
وفعله.بموله الناس يمثم لأيه ٠؛ رالإاُ مومث وأثاالؤي. بمو، ماهوأحثع بمثل 

كتابت لم وم(، ١٦٦١رنم)بعرفة، الدابة عل الوقوف باب الخج، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
القفلأم حدث من (، ١١ ١٢٣رنم)عرفة، يوم يعرفان للحاج الفطر استحباب باب الصيام، 

;ْءألييبمها.الخاريث، ينت، 
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اثديعثن انن ؤثدعوُدعاء ^۶؛،؛< ي ويئز يورا، تمعي وو يورا، بمري وو 
نووسضئمح

فضل

روىه افم؛ يوم نم طلؤع  Jiعرقه طلؤع بن الوموي وونت 
حرججذ المزدلمة اض. رثول محق قاد: لأم بن أوس بن مفرص بذ عروه 

وأئعيئأ5لإت طذ، جبئ مى حثت إن اممه رنوي يا مملئ: الصلاة إل 
اهزئول ممال حج؟ مذ ل ئهل علة، وقفت إلا جبل ثن ركت ما واش ميي، 

دلكمل وقدوقمليعرقه لدغ، ؤؤ؛مامعناحم رامذشهدصلأيناهده، 
صحيح.حد.وث هدا دمئه،< وقفي حجه قمدثم أومارا ليلا 

وقثه البي لأل الشمس؛ زوال وقته أول العآ5مي: حمص ابو وقال 
للوقوفوقتا قكاف عزقه، يزم مذ الروال قبل ما زلاثأ بلحم، والأولأول؛ بندم• 

بندالمود_،ااُ.بدليلما السذسلمْينتوهم-،الوت، ووقوف ما،كالديبنده. 

وقتأف العناء، جهوو عليه الدي هو الُكإري أبوحمص يكرم ما أما ا ١ ت 
بتزقهدللث، قبل وقس راودد. ه! الزنول قول إف وقالوا! الشمس، زوال مذ الوقوف 
قؤئصمُ.١^^ ءشليذ;ل «راا لإانا٥^ 

رنمعرنة، يدرك ب من باب المناسك، كتاب داولت وأبو )؛/ءا(، أخمد الإمام حرجه أ ا
رقمالخج، أدرك فقد بجهع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحج، كتاب والترمدي؛ (، ١٩٥٠)
يالمزدلفة،الإمام ْع الصح صلاة يدرك لي فيمن باب الحج، مناسك كتاب واشائيت (، ١٨٩ ر 

كتابماجه: رنم)ا؛،م(،واين 
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)>زلأنظقوتياوِسي:
بصحيح؛ثنى القياس هدا الرواوا؛ بند للوقوف«بما،'كالإي ومحا ل 0^1 عرة، يوم 

وذغدِلكَلأمح^لأتي
الزواودو ئا م الالإله إة تكادتقوو: ١^ محي ألأ والمالشص، زواو 
ي؟أو للوقوف وقت 

يعدإلا يأت لر ثم الزواو، إل لمنة يقيِق ءثهألألأْؤسم الرسول كوف لأف 
الثوحمأويواصل الزوال، مل مىتمرة يزمحل أف بإمكايه اده غ الشمس، زالت، أف 

وحديثفقتل، الزوال مى الوءوذ، ومت، الخمهورأل يول، ~يويد واجدة مرة بمرل، 
اشممى الوقوفر وقث، أف لآ^ه١ثث، ٠ أحمدُ الإمام مدم، مذ الشهور يؤيد ُ عرو؛ر 

الناشر.يوم مجر إل التامع يوم مجر مذ أي المجر، إل 
۶٣ي المجر صلاة إدراك أف عروة حديث، مذ نمهم هل قائل• همال فإف 

دقائىبث،اف مثلا المجر ءسل بعرمه لوومم، ١^٠ يمض بترمه، الومونط صحة ق ثرط 
مزدلمه؟ق ا-إتماعة مثلاصلاة يدرك وام نحاور، يم 

ليسالإمام نغ الصلاة ؤإدراك الليل، مذ جزءا أدرك لأيه عرئ؛ هدا فالحوابؤ! 
المجر.صلاة ق صادقة مصزس بذ عزوة لأو للوائ؛ بياتا لكذ ثزطا، 

رقمعرفة، يدرك لر س باب التامائ>، مماب داود: وأبو )؛/ْا(، أحد الإمام أحرجه )١( 
رنمالحج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فنمن جاء ما باب، الحج' كتاب والارمن.ىت (، ١٩٥٠)

بالزدلفة،الإمام •ع الصح صلاة يدرك إ فنمن باب الحج' مناسك كتاب اني؛ والن(، ٨٩)١ 
٣(.٠ ١ رنم)٦ الفجر، نبل عرفة، أتى ْن باب الناطق،، كتاب ت محاجه وابن ٣(' ٠ ٤ ر١ رقم 

(.٣٧٢والخى)م/ (، ١ الهداية)ص:آآ انفلر: )٢( 



٣١٢ةت1واامج)وابهمةالعج( 

ثاع،أو محتارا، أر أوياعدا، هاج، ا1ندوف ونت، يعزقهِق حصل ومي 
أومحوئاعثه، منتي كال ومن للحي. ابؤ؛ أذرك ممد عزقه، أنه أوعي 

اليام.ل ذكننا ؤ ١^ خلاف، التاداُت،، م من ين لاك به؛ لا لإكص، 
الحج.قاثه ممد ، ^Jiiئاثه ومذ 

بمممنمالإاداط١ا.
هاوالبي. لأف انؤمال؛ ولا نرم، ولا طهارْ، للوقوف يفرط ولا 

وأمنهائالةئت،،ا يئيق لا أو عتر الحاج، معل ما رراهعل حاصت،ت إي لعائثه 
قزممتح.

واهصل.اكمل لأنه وصوء؛ عق كلها ا.لناماثا ينهي أف ينتحب أحمد! هال، 
يقعقإل ^Ui،، وصت، اللمي. لأف الفص؛ يثرب حص يقم، أف ونجب 

قيهإ':ش° و\0 زالثهار، اللم ثئ جغ لاك ء؛ دم قلا ثاد تأ المورت، هؤ 
ثضزساأ'.نن ئززة لحديث، لحثه؛ ^:kj ناحا، نمكا تزك لاك دم؛ 

شلنائأ وقو أذه وءوهُ قزئه، إل مز أذ قز ب الإشاJ أف نو ؛ذق: [ ]١ 
صحيح؛فحجه معهم؛ به يقعوا م القص، عابتا حص نيانته ناؤاغ، وبقي الأوم، 

حج،ئم ثنن والمجنون الث.كنان Jخلأف للعمل، فاقدا وليس بعنقه وقفن لأية 
كالجنون؛عليه وائعتى اج، ئاثه مذ معامله ؤيعاملوف قاتم، قد اُلج ؤيكون 

ينتيقظ.أ0 ينكذ فإية الثائم بخلاف، ينتتقظ، أف ينتطيع لا لأيه 
أفأوثبوز الغروب، إل يقف أف نجب، ْل حلاه،، فيها أيئا مسالة وهدم ]٢[ 

ونة؟دثغ 



^قضاهانيهمصالإئماسبجص ٣١٤

١١حجه لم _J مارا او سار بعرؤه ددس صل ونس "وحم دعرو0. محا ى وسم محي ا وس 

من؛ ١^١٤ض فهدا مث4 وص خجه، تأ ؤإدا المونم،اا إل وص ®أوماوا ش ول( 

عى»حدوا محال: وئد ونئم آله وعق عليه صق الثق فنز هدا لأف أولا: 
؛نابمحلم«رأا.

الأعال،ِس امحز قار لكو اتيصلاشُمحوممحوطا لأف ثانثا•• 
١^١فهوأبمز؛١ امحار- j ~أي الشص عروُب مو دمعوا إدا الناس أف ومعلوم 

الئئقاث ولا الثل، أه( فقد الغروب بعد دفثوا إدا لأي( ١^؛ بعد دفئوا 
.نائوأثقمصيّ.

كانواافركن لأف محئلالئنركن، ١^ ترب حز الماء لأفِفي ثالتا•• 
كالعائ»ااببال رووس عل الشص كاثت ^١ اكس، يعرب أف ء؛ل عرقه من يدمعوف 

افركن،ثاثه قد  tiJjSمل دثع فمن الموبا، يتتظزوف ولا دمعوا الرجال عل 
قهأئلآْؤئم,النسيٍن نيد ث عن وعدل 

رقمعرفة، يدرك لر من باب الناسك، كتاب داود: وأبو (، ١٥)إ/أخمد الإمام أحرجه )١( 
رنمالخج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فنمن جاء ما باب الهج، ياب والترمذي• (، ١٩٥)*
يالزدلفة،الإمام •ع الصح صلاة يار-رك لر فيمن باب ايأ، مناسلته كتاب والتسائيت (، ٨٩١)

٣(.• ١ رنم)٦ الفجر، نل عرفة، أتى من باب الناصالث،، كتاب ماجه: وابن ٣(، • ٤ رقم)١ 
جابرحديث من (، ١٢٩١رقم)^العقة، خمرة رمي استحباب باب الهج، كتاب ملم؛ أترجه )٢( 

همحن.



١٢١٥مم،بامج)بابسةاسج( 

واحب.الرود_ا إل التاء أف ؛الأيزب 

ثلِفيلكوبيوئصدأ؟وه: 
الأم.ؤكئ الواحات و الكلام اش ثاء إذ ميأو 

وئوالخثت لنا إة نقوو: ألا الززاو ول لأك قائل: محال فإن 
حشعزو4 وةءنرِفي اثه امى اثه ئمل ثد فناله أما صرح، فهوصحح عروه حدث 

دلك•إل يقصد ولر الش،س والتا 

مرينهعلننأ إدا إلا شنع، أثه الأصل اماما، كوذ أف عدم الأصل فالحواب،: 
الاّز،ونحك، ١^١^ ِفي هزو وبمبمئ يُ:ثم نم لا وها ظاهزة، ؤ،' 

دلك،.مو وقوف أنئل4سهناك عل ندو هده كل والعفز، الفلهز ويصل، 
أي٠ ذلك، ررمل بمرح بس فالقوو م ئو القش ئدا إذ ولوها: 

الصحي،وص إدا الإساذ وأف ا-إئنهور، إليه دمؤ ما الاحتياط حال: آكل عل 
ثش.أذ يد لا لا، له: قا مزدلثه، إل أذم، وهنت، وقد عزقه، اُؤ ممب الحمد ومال: 

محدالنا:ل:رةئئالأفينوضأنفصلخلإم
المود_،بند عاد ؤإذ ع1يه، ميء فلا العرو'-با لإل، عاذ يم يهب إدا فالحوابؤ: 

الوقوف،.وقت، ق وئم، لأثه عنه؛ الدم سمط أثه ُ فاأدهنار 

(.والإنماف،)إ/٠٣(، ١ الهداة)ص:ي انفر: )١( 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجضل ٢١٦

الديضتيس)زاداصم:محيشالأم؛وص و\م°ذ\بي 
عاليه•استقر المى يغرومحب لأيه 

يرىه:أزئةدأإللمبجدم، فإِذا>تسلأ:أزمح 
لابممميد.فلوزجع انقث أنه رأى من أما 

بمديم ء، الرنول قول الخلاف مسائل ل ينع أف الأول أليس قائل• مال فإف 
رْ.بمئ؟الصحابة محول إل يرض همدا 

وهوا.لهذا محتمله النصوص محيثأق لكن هوالأصل، هدا ثعم، فالخوابرت 
الصحاثهظه ض وقوتا والثق، ١^١^، قو ممثي أف ١^ أف ثك لا 

ورسوله.افه بمناد مظ أعلم همم يخ^^بمه، 
بنءنوْ حدث وأما الرودسا، إل عوج' لب نمى أذ الراجع أف شك ولا 

اقم.اقصل عل مخنل الأحمال- مى ثيء -محه محل فهو مصرس 
قلوكواصحا ليس الأص دام ما ضء؛ الخلاف، مسائل ل محاعدْ ا هنئم 
بدماض صاد نلزم لا محي فحيتي الناس دش إدا لكن لادثة، ووأ لإل الاحياط 

أنثياذ اجب إف ودالت عرمحه يوم مثلا الأسان حاء محإدا بم، بدليل إلا يحؤ؛ أو 
فيه:يجبمثئ مصرس بن عروه وحديث الرخام، مذ وأنهل أيرل الغرويب، مو 

معل.لا ت نقول ث٦١را؛١ آن ل؛لأ بمرق دلك قبل ويمر قد و* 

)ا(زادالمغ)ص:أه(.



٢١٧ةتاو،اسع)وابساتاسج( 

ر>اذجM البث  Sylيه؛ دم زلا ذلك، أخزأة ثلأ ط زال ونز 
•وهمحصمس«وواثهمذاثذ مة،سنجاأملضلأة 

فضو:وائغإلمحئ

مجوة،وجد ءإدا \ذثي؛لأ.( وعليه ويسثو مزدلمه، إل المودسا بتد يدير ثم 
الناس!لأي وتاووهويقول! افي.أتانه، وثول واودف جابر! لمول أنتغ؛ 
واحديادان والعشاء اكرب >تا يصل المزدلمه، آتى حس الثكينها،، ١^^٠٤ 

محإداالعني، يسير اممه. رسول رركان أشائة! ود1و، بتنهإ• يسبح ولم° ؤإيامى، 
نجومحة،مح«مح!ش.محه.

البي.ُرأف ت المقل روى لما تعال؛ اممه ويدكئ يلي، الهريمح، وت٠كولل 
عي.ثممق الس« حمزة زنى ض يم، لآيزل 

إمحانم،ق أكثز ثحتاط أف بجب قبب هدا، وحمل الواقعه، وقعت لوأما لكن 
الإنتائلمثومي ي، مه اكف ِفي الناس م وثزصة الدم فإمحاب ظيه، الدم 

يقول!الناص من ممرا إيإف التناهل؛ وعدم الأناع عل المحايظة أجل ثى هدا بؤمل 
المغ•لزوم عل الرمحؤ من هدْ فلديك ثعرْ، ولا مي شيئا ولاثآحد انثئفز أنا 

فلاا-ئود، من ريي إل محاج والطثئ -^١، ممزة الأئ فإ0 ١^ أثا [ ١ ] 
المنثعان.واش ديعه، الإمام^؛، يثع أف يمي؛ 



صقضاهانيفيصالإئماسبجءنبل ٢١٨

حطمحتل والعشاء اآمب صل يم واحلتة، أئاح مزدلمه، وصل ءإدا 
أناحم الزب، ممل أيام الص ررأف أتامه وووى جابر، ؤآر ببجا؛ ؛بم؛ 

وواْحأوا« م محصل ١^٠^٥، العناء أمحام حش محلوا ذأ منازلهم، ِفي الناس 
!ٌءْ

٠مسعدم 

رحصه،ا-إقنع لأو واجزأْ؛ الثنة رك مزدكه، ؤزيق ق ا،همب صل ؤإف 
اؤ-سم<اركاس رمحا نجار 

 ]١[ U ١^١^ئو ظ\ والعثاء اهمُت، بض محح أن4ُ تح/في ظ
وهزامزدلق، إل ■عزة أمش مى ماز لأيه عثوائْؤصم؛ الرئوو حاو إل ياشه 

يعونلم آله وعل عليه النه صل الرسول يع كاف ولهدا مدة؛ إل بماج الإبل عل 
العشاء.ومحت يحول بمد إلا مريلمه إل يصل لر لأيه ياجثر؛ 

رحصه«ا-فع لأن أجرأ؛ الهريق ق لوصلاها ررإثه ا،لولف)(ئإس' ومحول 
قصل لو ومحالوات معه، وجاعه ُ حزمر ابن دلك وحالفنِفي ابمهور، هورأي هدا 

الصلاة؟للبي ثال ^^٤^١ ريي بى أمامه لأف صلأيه؛ صح ل؛ الطريق أثناء 
النلأةأخز m ١^٠ وأن ابمهور، زاي الئحح لكن  ٠٢أظضر،رالئلأة محال: 

يعبهدا صارِو التلريق وصلِفي لوويفن لأيه بالناس؛ رمما الطريق؛ يصلِفي وب 
الماس،عق دنك مشق إصاءات، هناك يغن نر ١^^، دلك ق أية محيا ولا وتشمه، 

مزدلثه.أش حر والعشاء المزيج صلاه أحز أيه للحجاج ئنيْ حسن مى فكان. 
)ا(الحل)يمهأا(.

الحج،كتاب، ت لم وم(، ١٣٩)رنم الوضوء، بابه الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.١٢٨٠)رقم العمة، خمرة رمي ق يث/يع حتى التلبية الحاج إدامة اسحباب باب 



٢١٩ةت1باسأردابحاص( 

ثموقتها، أول المجرِفي يمحل ثم المجر، يطلع حر بئردلمه محت لم 
\ذؤإدعائهت من ويدعو، القيله وينمبل علته، قتقفخ الحرام المشعر 

وعيثاكإ وارحملما ل؛ا، واعفر هديتنا، كإ لذكرك موممثا وأرمحاإياْ، فته، وممثا كإ 
الآيت؛ن•١[  ٩٨]^؛:4 علحشت نث هنغُ  ٢٧^الحي؛ ^٧!، مولك، 

اقتداءالتامحر؛ يع له يس فهل العشاء صلاة مل مزدلثه إل لووصل لكن 
العشاء،وقت يأن حر ائثظر ثم المثرب، صل يقال• أو هآمحأمحْؤئ؛ر، بالرمول 

مديم؟جع والعشاء المعرنمج صل أويثاوت 
يعصويرى ثامحر، جع جع الرنول إف ؤيقول؛ الأول، العلكاء يعص يرى 

العشاء،مل مزدلثه إل وصل ايه يؤهبمته حود من ابن بحديث، وينتدل اكائ، العلم،اء 
وا-قديث،ُ، العشاءُ يصل؛ أدف ثم فتعشى، دعشائه  l^-Sثم المئرب،، وصل أدف ثم 

صحح.

إلؤيقول: تقديم، جع وعبمع يصل، أف جئن من يمحل أيه بمصهم ؤثرى 
أفالأرمق؛الناس والأف بالناس، أرمق لأيه ياجثر؛ م بع ءقجآدقلأْوآلثلأم الرسول 

جعوالعشاء ا1نرد_، ين محع متهدما وصل إدا فيكون وصلوا، متى جثا يصلوا 
تقديم•

نجدأف الأسان عل يشن هد فإثه الخاصرة؛ قأوياتثا مئا لا هوالمناسب،، وهدا 
يصل.أف حين من تقديم زلإ يخنع أذ به الأرمق فيكون يتوصأبه، ماء 

يوحر؟مهل الليل مقصف بند إلا ثزدلمه إل يمحل لوب لكن 

١(. ٦٧٥رقم)منه،ا، واحدة لكل وأقام أذن من باب، الخج، كتاب، أحرجه )١( 



سقضاه1هميصالإئمأسنيض ٢٢٠

أشهإدا مش، إل الئض طلؤع مل يدمع نم جدا، ينفر حر يقم، ثم 
لمولمحمها؛ العمة، حمزْ حز.تفأ ينخ ثم بجاورْ، حز أنتع، محم بملي 
الصغقصل الشم، طي حر ه اممه رئوو اصعيح ءرثم حديثؤ! لب جابر 
ا-لرام،المشعر آتى حر المنواء ركب ثم ؤإئامة، أدان الصبح لة جق؛ حنن 

■^١،أنمز حر واقما ^3، رلمْ ووحده، وهثنه وكيرت٥،  ٥٧٥١يدعا الم^ه، ئانتمل 
الءرJقنلك م محللا، د٠مك محم، بطن آتى حر الش٠س، طلؤع  ٠٢محدمحع 

يكمثحمنات،، بشع محرماها — العمة حمزه ~يميا ابنزه أتهم، حر الونش، 
ا.منلمثأ رواْ الخدف،® حصى مثن، مئها حصاة كن، مع 

هوفهدا الزمت ^١١^، مل، ويصر ينزو أف مى  'ض^١ أيه شك لا ابوان،؛ 
الواثب*

مزدلثه؟إن، يصن حر يوحز ٣، عليه يثو كا0 ^١ لكن 
أناء، jالزو3 ظيه ثق ١^١ ها: ١^ طلوع إل ظ ؟ ١٢١زنثح 1ل ^١  ٧١

زئث1و ها ١^١ وأثا ١^، طثوغ نالمبجش تزدكه إل مز أذ إل أخز الطريق 
الثثازةظهر ولوعل، صل نقوو: ١^١■>^- اكول، -وهو اللمل ينصف، يكهكب العشاء 

اuرات،هثزة ١^ من ١^ لأنئأحيانالأ:ظ؛ 
بأفالمول —عل الحال هده ففي الخط، ؤ، يقف أ0 ولا الخط، عن محرج أف يستهلح لا 

حئّتؤؤ تياؤيؤ ظهر ■قل يصل أف عليه — الليل منتصف إل العشاء ومحش 
•الومث، هرج لا أف المهم أوئزادى، حماقه أمم إدا قليه، يقدر ما يمعل، حاله، 

الأيلةظك إحياة ولابجي النص، حربملي اصثجع ئزذلثة ل جع إذا [ ١ ت 



٢٢١ه1واامج)باواسةاص( 

إلواحتاج يتب ئد كاف إذا ولاميإ ينام، أف الأممل بل بيح، تأو ذكر أو فناء؛ 
صلحنن مذ لأنه وملم؛ آله وعل علته اممه صل الي حاو ظاهئ هي كإ ١^!-^، 

الأزمانِفي محسا لا شاي، وهدا مزدلثه، إل وصل أف إل عمل ي وهو الظهز 
يهللعأف إل يفطجع وأف بدثه، يريح أف الأفصل فإف مزدلمه إل وصل فإذا الثابثة، 
اشم.

طويهنا الصنحاار١ا قصل الثجؤ، طغ حص رراصشخ ر.بمنئ: جابر وموو 
وكدلانامزذنمه، أثله يمط الوئر أن دلا—، يعني فهل المجر، ئق وذكر الوير وكر 
للندم؟^١ الدموس خدم أو أو^; ١^، نج 

الأدلةوعمومات محتمل، المجر وتق ١^؛^ فعل عدم لأف الثان،؛ الحواب• 
وسلمآله وعل عيه افه صق السل فإل المجر، ثتة ويصل يوتر أله عل ثدو< ٤^؟ 

محسإشويا«اى
هنوا،بلند،يىاةلالإلأقزقال:

اوئووأف خل دو لا محها خائر ومكوث ذةا«رم  Ujالديا من ح؛ث الم ررزكثأ 
المجر.ئنة ؤيصل الؤدر يصل أيه الصحيح كان ولدا يمعلها؛ ر . 

حرام؟وتقم حلاو مشم هناك هل الحزام،؛ المشعر أش ارخص وقوله؛ 

١(.٢  ١٨رقم)الني.، حجة باب الخج، محاب سلم: أحرجه )١( 
كتابلم: وم(، ٩٩٨)رنم وترا، صلاته أحر ليجعل باب الوتر، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

ئ.بممحا.عمر ابن حديث من (، ٧٥رقم)١ مثنى، مشى اليل صلاة باب السافرين، صلاة 
من(، ٧٢٥)رقم الفجر، محنة ركعتي استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب لم: مأحرجه )٣( 

خ؛هعها.ءاJثة حديث 



اسقضاه1نييصالإئماسبجضل ٢٢٢

*،jSfواثئمالخلألمءة؛ الخزم، لأثهق المشعرالخرامئزدلمه؛ يعم، الجواب• 
ِفيالحو،فإنيفةفِسام.

انثؤطأذ ١^، مذ هل متاثزه المجر صلأة بعد عزة يوم ق مائل؛ قال محال 
أوبج.ثواالئمف:تدئبماؤؤال، ا-محإورلأئ الأأزةائواإلاؤثال، 

^٥؟؟يوم المجرِق صلاة بعد من والدكر بالدعاء 
لا!شكال١^١١؛، ينثني إنا وم والدهم الدثاء و ١^ فالناب: 

وسحإدا هل الجرئ، عل الكلام لكن الزوال. بعد الوموفأيصل فايداء دا، هق 
ثممقاشن^١ لامفإلابمدزوال أذ الأَإذل أة أثا نحرئأولا، ١^١^< مل 

علميه.

هينا ابنو0، وأثن واجد ودئ النازِفي.ثنيه لوالجثنع مائل: قال فإن 
ام،؟نئزوءةسا

يعرفزجلا نحتاروف الثاس بحص لكن ئتة، هدا ق لمو0إةنإا واه فالجواب! 
الثلجو\يضأكاف ض،ئأإذا لأملأمم0 ثدا الدّئاة،مفظزتد،تيلوو 

١^^فنل ظاهئ لكذ تة، هدا أغرفِفي لا فانا أكثز، عليهم ور ا-اسوع أهل من 
يدعولنمسه.كاف ايه ^يالآلأْؤكاذم 

أحداأ0 لو وأفول. جيده، أدعيه يكر فقد الميم لأبن المعاد® لُرزاد ونجيلكم 
حيردللث، ق لكان وحمتها القرآن، آخر إل المرة ثّورة مى المران أدعيه ينع الأل 

الأذعخ.وأمح الأذعت، أجع هذ.ه القرآن أدعيه لأف بدلك؛ الناس ولائممع كثير، 



٢٢٢ةت1و،امج)وابسةاص( 

■ؤآَ|؛'« (أم ..^؛l(_. ء ا|؟ I ْ 1ت , (؛• َ َ|َث ُْ ْ تونف،ثالها ا>الزئد؛ف ه: التي أوني باز؛ ثنيكن بن نس ن1ئ 
َُءبم. ٌَ'!ت'كَت٠ْ ،.ََّْ? ََِمحَ، ٠٥َ ُ آ محثر.ومرن عرمه مأزمز J؛J( ما وحدها محثر® بطن ص وارثقعوا 
يشتغللا حم بامحش، منتعدا و5ول منها؛ الخمار حصى أحد ؤينتخث 

حصاه.تنعوي( وعدده حاز، أحده حيث ؤمى الرمي• ثعجيل ص مى ل يجمعه 

عباسابن 3^ لما لمطا؛ وينمطهن الميدف، حصى ثمل ؟كوف أف وبمهمئ 
حصنان،ثح ةومهلت<ثه حصا،؛ ررالمطل العمةت عداه اش. زئوو محال ماوت 
هازضا«.ه )ره وتتوو: كمه، :Jفهنا١أل شم ١^، صي خلص 
النوووهم كان ئن أهلك ق ١^، ظj أئاتم \ص ررمحا ئ1و: ئأ 

•الثدناءرواْاين(ماجةلأُ 

وهوالصزاب.)سقفهن(، ننحة: ي [ ١ ] 

يقف،بل الحرام، المشعر إل يدهن أئن( لا اثه رِتهآددق الولف أفادثا ]٢[ 
لأمتهوثع وملم آله وعل علمه اممه صل البي لأف مكان؛ أي المجرِق صلاة بعد 

صئواص:شم«مبجهمممحاةزقس، وجع )رثسظهثا فقاَل:
يذض

وينعزتة، ومزدلئه عوج' فتئ واديا، كل بئ( أف دكزثا أذ ومنى 

حديثمن )٨ رنم كلهاموقف، عرفة ماحاءأن باب ا-سم، كتاب ت مسالم اأحرحه 
النامك،كتاب ت ماجه ابن رواية ل وص تحر® بطن عن رأوارتفعوا قوله• دون ةت.بمتئ، جابر 
)يجهنهنئ.جابر حديث من ٣(،  ٠١٢)رقم بعرفات، الوقف باب 



اصضاه1ششصاسممأسبجينل ٣٢٤

عهدمند الإملامه الحكومات أعلام، علته الحمئ~ —وه فالأل لحدها أما 
—اف —وممها القعوديه الحكومه قاف هدا، عهدثا ق مسإ ولا أعلاما، فتا لحعلئ، قديم 

وواءهاكاد، وما مش، فهومذ الأعلام هدْ يؤذ كاذ مإ وانحلحه، سنه أعلاما خعلت، 
ف؛ومنثزئكة.

فيهوليس مزيلمه، مذ الحض أحذ يسم، اثه أيصا القطعه هدم وثضئثث، 
أذالأممبمل لأف متى؛ إل وصل إدا بلمطه يئثغل ألا وهو تعليلا، فيه لكي دليل، 
مر،إل المدلأك لداخل اشد محح يخزلة ابمزة زئل فاو بام، ثادز 
دمىحر رحله ئ لر بمْ عل راي ثزدلمه مذ دمع ح؛ث اه. رّوو كاف ومد 

ذلك.\أ{تن■ ابمزةرن،ِمما:دوممقة 

إلمحاج بزه شيدة لأف علل؛ تحليل ذح ذ/ْ الإي التعليل ئدا لكذ 
أساءالحهىِفي له أذثلممط عثاس ابذ ^أم اه ورموو دللث،، عل دليل ولا دليل، 

مذأوقريتا مر، أومذ م، وادي أومذ ئزذلمه، مذ يكوذ أذ فيكن ١^^،، 
ايئن؛•

ءفييأدقلأ0أقلأمتالؤقوJ، لقول لمطا؛ الحصى يلقط أيه الولف، أثار ثأ 
مذ_1 ]قي نقول: ز نأ.0ٌ ثْ:^١ ئوثا لا يض الحصى«ر''* ل ررالمط 

-رذا.أمن ه الني لأف واحدة؛ واحدة الأرض 

;ه.؛ءنن.حائر حديث من (، ١٢١٨)رقم .، ايك، حجة باب الحج، كتاب لم: مأحرجه ( ١ ) 
عباسابن حديث من (، ٣٠ ٢٩)رقم الرمي، حمى قدر باب الناسالث،، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 



٣٢٥ةتاوااثععروابسةاسج( 

وسلمآله وعل عليه اض صل اي تعليم أف نهقؤؤبظإ عباس ابن حدث وق 
وساهد،تحز فإة وأيئ، أبلع بدك التعلم لأف بالفعل؛ ؤيكوف بالقول يكوف 

-وحضوصاقالعلم لطاو-ا سعي ولدك الملم،؛ شهود مذ آمزى الني وشهود 
وابمل،يكانؤاصلاشُبمتحئئثا-أنيخساسحل 

هذا.يفعل وسئم آله وعل عليه 
مص،الدين ق والزياد0 الزياد0، هو والعلو الدين، العلوِق مذ التحدبز وفيه؛ 

وقال؛للهلاك، سس، أما وبير؛ا وملم، آله وعل عليه اممه صل البي منها حدر وقدا 
^ذثانيىإاظئوش«.

ُؤتإاقتعال؛ افه مال ومد اممه، حدود عذ حروج العلو لأف ظاهر؛ دك ووجه 
حاس-،مذ آحر ثوما ينتنزم العلوثوف ولأف ]ال-قرة:؟■؛■؛[، مثوؤبماه ثلأ أق -ثووي؛ 

هدايقابل آحر جانب اك هنيكوف أف بد ولا الإفراط، ق فالعلوثهلزفج التفريط، 
بدكحصل ومثرط مقرظ إل الأمه امنلم، فإدا ثئريط، هناك يكوف الحالم،، 

وعتردللث،.يالألفاب،، والتنابز والتئصاء بالعداوة اللأك 

اائوئ((لأ:و؛أنحكول^اولأ:أز؛أنيكون 
الملسثة،الحقوبة والهلاك العموبايتؤ أعظم من بل معلومه، حئيه عقوبه الهلاك هدا 

ائهئصمُبجألإيو,وو\وه أو؛قيالأاز،تقازئوا،ضضسا 
دالوا!الديذ الغلأة مذ ئوأ عفيمحأئأْؤئم الؤسول إل حص ،،، ٤١١دين ق يعلو ألا 

صَ،أولأظكلالم^ؤأءم



^قضاه1هميههالإئماسبمينل ٢٢٦

ةشاارُميس ئش ص رغب ارمي فقال؛ 
منننئوته لر ام الأمور من خدث فيإ العل، طابي،  jp!، ١^١٩إة ئأ 

النئوصهل ويظر وأش، أف بجب بل عليها، امح( ألايخ-مغِفي منررمه ولا مبل 
ؤالئةأو صزوييئ إليهاحاجه محاجه الأثه ومل أولا؟ واصءت-ه عليهادلاله ثدل 

اُلأ؟حشلأ:ثئغ.

ثداقال: ئاذا؟ ٠ بش ق أيمد أف لاتئكن مول: الناس بعص أف أنأقا 
عبملالدي ما ميه، وحؤي لطث وهوما السحر، •كلثعرف ينهلى هدا لأف بعم؛ 

هتفشل متإث فهدا -^١، ئص لا فحن الك؟ إل افثاح من ثثي ال1فوة 
وكنزهدا، وقع وفنلأ حرام! هدا هدا! يصح لا بعضهم: فيقول النار، ذاك مع يجأ 

الكاُت،اا.فهداعووجمو.

الثموللأو ياشم؛ فعليلئ، حطأوجهل، الحقيقة ق الدين الزاJوفي أف المهم 
افُ،كيءة«رىإلألأاثزئ 

اشيَيوحج، ما طنا إدا ئأ مثر، أصلة فالدين هوالبمر، الله ثزعه ما أو أعلم فآئا 
٠.جنب،اار قتل لمْستهؤع قإل قاعدا، قصل لمْسثطغ قإو ماج، *صل زيادْ: سثز 

النكاح،كتاب ت لم وم(، ٠٠ ٦٣النكاح)ق الرغيب باب النكاح، كتاب اJخارىت احرجه )١( 
لآه؛تئ.أنس حديث من (، ١ ٤ ٠ رنم)١ إليه، ه نفتاقت ش النكاح استحباب باب 

•قئثيبمن هريرة أي، ين، حد من (، رنم)٩٣ير، الدين باب الإبجان، كتاب البخاري• أخرجه )٢( 
رقم)ماااا(،حنب، عل قاعداصل يْلق إذام باب تقصيرالصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه )٣( 

نمح.بمن.حصن بن عمران حديثا من 



٣٢٧ةت1و،اسورواسسةا1|هج( 

الزمنهدا س،اِفي لا لنا، نإراسا ؟كوف أف الحدث، هدا معنى مهم أف فالهم 
بم؛قئط،بمإنيط،الدي 

ووسط.

الناسعق سيئ نقوو: ولا حش؛الخرام، الناس عل سهل لاموو،ت نحن 
الأصلهو والنمو الخير، هو الوسط بل حلال،، أو حرام أثة علينا حفئ في؛ا حتى 

الدين.هدا ِفي 

حصىياحد من الثديية الزخمات هد0 ثأق أل مل الأحيان يعفى ق نرى وكثا 
زعمهعل لأنه فهوأممبمل؛ ١^؛ با-لحئرة رمى إدا أثث ويرى اجنزْ، ٩ 1نببي كبثرة 

مصبميبهالأف الرخام الرخام، مل ينتم ياش~ "والحياد يعصهم وسمعنا رأسة. يشيخ 
يعنىش1هلت وكد ؤيئئئوف، ينعنوف ثتظأ أحزى، جهة من ورحمه جهة من 

الختىء خالنا ممرا- الناز ظز أف ومق الحنز، تش أف -دل واص1دئ زي 
مديدا،صربا الئاحصى العمود بمرب كنادر ومعه الخومحى، ِفي يه يرمى الدي 

صزد_امى Jألماه أو يزى أثه أعلم— —واش والذإاهئ يتأثر، لا وهو يصربه والحض 
بمر:وكأنه وأجتا، هزع بمئ 
'رلقيب ا ماممه سبيل وق دميت إصح إلا أنت هل 

كتابت لم وم(، ٢٨٠٢)رقم اف، سل ق ينكب من باب الخهاد، كتاب البخاري; حرجه أا 
بنحدب حديث من (، ١٧٩٦)رنم المثرين، أذى من ه الني لقي ما باب والمر، الخهاد 

متمثلاالني. قاله هل احتالف وقد ٥(: ٤ ١ / ١ الفتح)٠ j الخامحل نال، مرنوعا. صفيان.بمثئ 
موزوئا.لخرج لإنثاته ناصد ضر ه نفلبل من أوقاله 



اصضاهادشقاهالإئماسبجص ٣٢٨

ونثاهيؤ، وقم، س البي لأف ذم؛ بري نجب واجب، بئردلمه والميغ 
مهة«.ررالخج ^^؛؛'ت لموله رض؛ وليس مومما، 

اشِزثوو رونز قاَث هائئ ززلم، 1ا !_؛ ض،بمد الثقع نجوز 
ابوداود.وواه أةاصنا،ا م المجر، ٥؛!، ا-إقمزْ قوننؤ ١^٠>؛^، ليله نلثه .بأم 

قال!عثاس ١^٠ روى ولما ا-ث_ديثا. قدا ليلا؛ المحعمة يتمييم بأس ولا 
عثؤ.مممى متى« إل مزيلمه من أهله صعمة ق س ١^ قدم فيمن راكنث، 

>جثلذ;لأ،لإةادإمحالَص
"5،علته،دم قلا اللنل ننقب وائاهايمد قإف دم. ئعلته لمْيند ومن علته، ذم قلا 

^١؛.

واامنيىبركن، وليس واجب مزدلثه ِفي الميت أف المؤلم، أفادئا [ ١ ] 
المشهورعل دم فيه لكن ركه، بمممد اُج بمني لا الواجب أف والركن الواجب، ب؛ن 

يتمآ5نولمر عنه حصر اثه قرصن لو حص به، إلا اُج بجح فلا الرفن أثا الٌلاء، عند 
المريضة.عته سضل ولر حجته سم لر 

أوئئه.أووا-جب،، ركن، بمريلمه اليث، هل العلإء احتلث وقد 
السلقلأف وجويه عل الدليل وأما بمنة، وليس وا->با أثه وأوتعلها الأقوال وأعدل 

بمد\لةت ثآديتتغثوا عزقت نث أفصئم ^jL؛T قوله؛ ل ربه أص مسل اس 
الدكزه؛!١ وثير؛ا لاوقرة:ما<ا[ ه سُاءٍقلم ^١ ثأذحئزوه آلكتاو آلثسر 

^وهيئصمُرار،فإئثباث،وذكنافكحمفيسا شي، 

تههبمتئ.جابر حديثا من (، ١٢ ١٨رنم)الن؛ي.، حجة ياب، الحج، كتابا ت لم مأحرجه )١( 



٣٢٩هاو،اسإ)وابسلااص( 

بالصلاة،مزدلثه وصل!نر ما بدأأول فإثه منه؛ الانصراف عند أيصا تعال اف، وذكر 
الصلاة.يعد الذكر بند منها وامزف 

؛ااا-لإمهها(ر١^٠ ا،لولم، فانتدل المول وأما 
ليسأنه لجأ دلك، مز ئر ظإ ومزدكه. لقال; ثكنا أوالسئ،بمزمم الوءوف ولوكال 
ه•

^،ءاِنث باليت، ١^١^٠ ١^- ثدا -قل علكم زذ قائل: هال فإن 
بموفة،وىزللأ،امماكنلمح؟

بالج،محمحّي ليسا يعتي ا-لإ، فيهإ العمزه سارك والثص الطواهت، إن ءثثال! 
لبمت،با-لإ المحتصة الأفعال مى دللث، عدا وما هوعزمه، با-لإ المحتص الركن لكن 

الإيراد•هدا يسمح، ?-:^١ ثرفن، 
الليل،نصم، بند منها ١^^ محوؤ انه القطعة؛ هذه ١^^١ وأفاد 

الحا.دثؤ.لهدا آخر إل ليلا الصعمة بتقديم بأس ولأ 
القول؛هدا مناهثة ق للممولمه نقول فنحن 

الليل.ينصف هدا يتقيد دليل إل نحتاج أدلا• 

رغمعرفة، يدرك لر س باب، النامحمالث،، كتاب، داود؛ وأبو (، ٣٠٩أحل-)إ/الإمام أحرجه )١( 
والمائيت(، ٨٨٩)رغم بجمع، الإمام أدرك نمن باب الخج، كتاب رالرuلى! (، ١٩٤٩)

اياسلت،،كتاب عاجه: وابن ٣(، ٠ ١ رقم)٦ بعرفة، الوقوف، فرض باب الخج، منا>الئ، كتاب 
ئ؛ئئبمن.يعمر بن الرحمن عبد حديث، من ٣(، ٠ ١ رقم)٥ الفجر، نل عرفة أتى من باب 



حصلفمد الوثن أكم بات ؤإدا واجب، الميت إف مولوو! دلك عل ليلهم 
به.فيكممى الليل، أكثر أمصي قد يكون الليل متتصم، ويند الواجب، 

ورتلممِفىآله وعل عليه اممه صل اللمي عن الواوية الأحادث إف نقول! ولكننا 
وكاثت!^، ١١ق يعي الأتل، آحر ل أثه عل ثدل ك1ها >^ ٠٥١١مل مزدلله من الدثع 
ليلهالممن أن ومعلوم ٠، دسث،ر عاب فإدا الممز، ئرانب ئ.بمبج تقر أبى ؛نت، أسإء 

عِفي !لا لاثغين،منه،  cjولا ^، محم، عد لأبمكنأذ:تي ^ ١٠١١
الأ"؛مبيىام•

يحوأو الثلثين بدهاُت، العبن٥ إد،ا ؛القئم،، عتره لا أيه \لإ\محا< القول هو وهذا 
المقصود.ت؛ين الصحابة أفعال لأف دلك؛ 

اثة٠ وا،كهبُ المعمة، لعتر الدع محور لا اثة ؤمذآمئ المولمح ظاهركلام ثم 
بعديدئعوا أذ لهم والأقوياء الأصحاء حس الصعثة، وعتر للصعثة الدئع محور 

صعيئا.كاف لمن إلا محور لا أية الصواب لكن الليل، منتصم، 
الثاسكل الخام الحاض،فنيالنئب ,1قىامفيمحاثاطلالزفي 

غالبلكذ بفعيم،، ليس فهدا وءوْ، ابنم ل ا كم افه أءهلاْ رجلا إلا صعماء، 
الدفعق للناس يزحمن أف ئزى ولهدا صعماء؛ الزحام— هدا —ْغ اليوم السلمين 

صساة.فمأ لأتم اامجر؛ مل ئزدلثه من 
كتابلم! وم(، ١  ٦٧٩)رنم بليل، أعله صعقة ندم من باب الخج، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 

(.١٢٩١)رمم وضرعن، النساء من الصعقة لفر مليم استحباب باب الحج، 
الهداية)ص:؛ها(.)آ(اظر:



٢٢١ةت1بامجرو1بسقاص( 

اليوم،الناس كناف ك،ا أنهجهم عل قافوف لا هؤ الرمول عهد ي والقعثه 
وهدمالئتث، وهدا الزحام، يعصل لا لكن الأقوياء، دول أث4م شك لا أظن، ما هدا 

هدعزالشطان، قل عصتاف حثا، مثعلأ وئوه الواحدكامحلSJ^ ياق العجزمه، 
ينتغياليوم الناس أف نرى اينا مالواى الصحابة، يوحدِق لا هدا كاف، مهإ أمامه من 
الماس.عل ؤيوثع الليل، لآحر ادقعوا ووقاو(ت التيسير، باب لهم يفح أف 

فينموا،عيقدموا أف للصامة الثّول ترحيص من ؤيتفاد 
الناسيقاركوا أف أجل من لكن ١^٣، آخر ممواِفي بمأحروا أف إمكابجم 

الترتبعل العيد يوم معل التي، اك بالأنيقوموا أف أجل محمى باشحلل، بالمحي 
وئواولا الم ئلأة بمد الناس تع اذقئوا ال: يقأف انكن ين ؤإلأ الأم، 

الأازمح:زئوامين،ةاركوا
أذ0- الأفصل الترتس_< وجه عل العند يوم ل تكوف التي اك بالأنؤيأيوا القحثل، ِو، 

ِفيالتقدم.لهماومول

دلان،وجه الزواو(ت عو التئريذc أيام الرٌي،ِفي مب؛م بحور لا أيه منه ويوحد 
يومالناس يزاحمهم "الذين للصعثة يأدف ل؛ وملم آله وعل، علته اممه صل، البي أف 

الثنيِفيوهت، إف بل واحدة، والعله الزوال، مل ينموا أف التشريق أيام العيد-ِو، 
للصنثاءالعيد وثن؛ الزوال، من لأنه العيد؛ يزم الثنىِو، زمتخ من أقل العيد يزم عي 
الشم.طلؤع بمد من وللأقوياء القل آخر من 

مزدلثه،من الصعيث لوثنن، يعك، والتاخر، التقديم إل يالننبه قائل: هال ءإ0 
ورممح،؟محم، 1ل رجع طاف يلثا الإقاصة، طزافخ إل ولهب ا-بمرامت،، يزم م لم 



صضاه1منيههاسممأسبجينل ٢٣٢

•ظلحواب؛ساجاير،لأمحبه 
سحروفإقم نقووت هل المجر، مل ورموا الضعفاء، لوئدموا ئائل1 قال فإل 

^؟٢١
الصحي.ق يكوف أذ بد لا اشم لا، فالخوابح! 

اليل،نتنف دمانم، يعلو مزدلثه مى يد.هعول الدين الصنمه هائل؛ قال فإف 
لتلوافوجاروا بعض، عن اكلث، بعض ض محور إنه ملنا: فإذا الليل، ثم أو 

اشير؟الإظصةثليْلوفوومومخة 

المجر.صلاة مل يطوفوف يعم، فالحواب،؛ 

إلوصلوا فإذا القل، ثلث ق مزدلثه مذ الدمع جواز يروق ئايل: قال فإذ 
أذطوالإبمق.وا؟فم فهر ١^ ١^، ئزدكهِفي 

دأذيتلوالا الأحملامحون، الثلث امحرانمئاءإل ف\د' أضل فالحزان،: 
الللهف إلابمد ئزدلثه إل لمثص1وا مدزم فإذا الثل، هف ول العثاة 
إذاالإساذ إة ل الهلريق، ق والعشاء ائثرب صلوا يعني؛ العلريق• ل صلوا نقول: 
ققليتّلها الليل منتصف، مل مزدلمه إل الوصول مذ ألاهتتؤأ عزقه— —وهوي خاف 
ؤيكفيالسيارات، بوايض اليوم الماس يعص معلمه كإ هناك، الثمس عربت إذا عرقه 

ويمضي.قليلا يبلس نم تعال، اممه يدكر أذ الليل منتصف، بحد مزذلثه إل وصل إذا 
إذالأقبما الإفاضة؛ واف ممدم أذ الم ثزم للمرأْ نقول ثل قائل: قال فإذ 

ثطوف؟أذ ستطع لا حاص.ئا 



٢٢٢ةتاو،امجروابسةاص( 

قفل

ئؤاي بدأ٩، ه الئي لأف العمة؛ جرة نزبدأبرئي لإداوصل 
اشجي.و ظها بميم ٣ مز، 

مال؛M الئئ أف عثاس ابذ نوى لما الئض؛ طلوع زئبجابمد وانص 
ماقش«ين)ك(ارر)لأوةوا 

أممل,العيد يوم الإفاصة طواف ولعمها، ثا موله فالحوابأ 
منيدح عالأ العاصرين العل،اء بعص أف والعجب هدا، عل الكلام ث؛ى [ ١ ] 
اكنَلين،اختلاف م همه، أوبمد الاJل، الأعدارلآخر أهل من كاف إذا ئزدلفة 

ميمهمن الفائده ما إذ الفقه؛ قليل المول، وهذا الشمس، طلؤع يعد إلا يرمي لا لكن 
إذَالم:>م؟أ

دأبزرلأة ١^؛ ثزص نضل ٌ فالصواب 
منهنليز,(الفائدْ هي وهدم مز، محيه الؤوم،~ قال —كإ دهما '، دصل(رحتن ابمرة 
قوأما ا، العجرر مل ا-إقمره رمي، سلمه ام أ0 دكنْ الذي داود أي حديث، وأيفا 

ملأو الصم موافول يديعوا أف لهم يآدن بأهله يذق—، كاف عمر ابن أف الصجح 
المجروينموفأُ

رْءأئنبمن.جابر حدسثخ من (، ١٢١٨)رنم الني.، حجة باب، الخج، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
;نحئثبمها.عاتثة حديث من (، ١٩٤٢)رنم ■م، من التعجل ياب، اياسك،، كتاب، أبوداويت أحرجه ( ٢ ) 

كتابلم؛ وم(، ١ )٦^١٦ رقم بلل، أهله صعقة يدم مجن باب الخج، كتاب الخاري؛ أحرجه )٠١( 
(.١٢٩٥)رقم اء، التمن الصعقة دير تقديم استحباب باب الخج، 



صضاه1نيهمصاسمماصاابجضل ٣٣٤

ءميديث \ش ض بمد زنه ز1ئُل 

محوولو ثش إل وصل متى الرنن جاز مردلثه مذ الدئع جاز إدا ه فالصواب 
النير.

وذلكالزوال محو عثر الثالث اليوم الخثاول رص بجور هل قائل: قال فإذ 
السلج^؟سبب 

لأفصروينا؛ عثرمحس الثالش إل والخلوس بجور، لا ١^٠ الصعح؛ح فالخواب■. 
إفامحن الإحراج لكن عثر، الثاي اليوم مصِو مذ و؛مج بمجل أف له الإساف 

إحراج،فيه هوالدي هدا الروال، ثل م_بي أذ واحتاج عثر، الثائ اليوم ل سمره كاف 
ولأإثلكJ.ؤسل فيه، إحراج ثثزغ الثالث أثا 

الرجلوهرم عئقجل، اشُ فته رحص عثر الثالث، اليوم أف دام ما قائل• مال فإذ 
الثاثثامحيتِفي عليه يوجب، فلcاذا معم؛ عرض 3، بذ؛_ بجخ ب لؤه الئعجل، عل 

ثنن؟

منذهلال،رْ؛م'آ[ولميملت خزنس ؤ، سجل بئانآ ت ئال اف،تعال لأذ ت فالحراب 
بالفنل.الأم يجش التثجل، أراد 

بدلأ وبمزدلثه، يعزيه الوقوف ت شيئان سميته أذ يد لا أثه لاحفلوا لكذ [ ١ ت 
الش—معند أق ئآذيظنوا نث أقننم ►^^SV تعال: لموله هدا؛ ْئ 

القرآن،شس متواتان سكان فهذان [ ١ ]اوقرْ;مه ه سداءظلم وأذهطثوه'كثا ألكنام 
وهذا.هدا عن متأحزا الحج أمال من فيها يكوف وما مش الثالث، اشك متمي 

مزدلثه؟ق أومكاذ هومزدلثه هل الحزام الشم قاتل: قال فإذ 



٢٢٥هن1واامعرواواسةاسج( 

ررت1خاتيهظىلإثاو:
منيموواْ منامكآتمم،، عر ر>لتأحدوا ت ؤيموو النحر. يوم ناحلته عل يرمي 

امحن؛حاجبه عل ويرص القبله، يينممبل الوادي ينتبمبذ أل ثيشحب 
الوادي،انشطن العمه، حزه اممب عد أش »أا I ئاو ^bJ بن اوحمن عد روى لما 

محلمات،بنع تأزش اعن، خاحبه عل ا-بمنة القبلمه، وانءز 
المنة«ثوره علمتؤ انزلن ى اليم زنى هنا ها من ع؛ثْ، إله لا الذي وافه ت ماو مم 

وصالذ.ى هوهدا الأحص لكن نشم، ئزدلمه كل الخرام المشعر ■-،! فا-^١٠
هيآكثثهة^م.الثمول عنل.ه 

اضتأِقإلِز;ئ4لمالآنلأبجث،ض;محيزم ل١ألكنغتا 
هتاقيرفؤين الخاصي. الوئت هداق لاينكن باليارات، العقبي م؛ إل يدمون 

حثن،دللخ، ِفي إثإالأحكام هد0 مثل مذ  ۶٣١يدكزه ما أف 
يزمهاأف ذالأهصل راكتا كال من ١^ يقول؛ أف يمكن لا الئاس ثاهد من الآل لكن 

لأيهالسلامة؛ إل منه أهرب الإئم إل لكاف راكبا لورماها إيه نقول؛ مد بل راكبا، 
الناس•يؤذي 

ووايهوهي الرِمذيرا؛، وواية هولفظ اما بجه، ئممق مر اللفظ :^١ ئو ]٢[ 
اره،سّعن والكمه يمنيه عن متى جعل أيه بجه المثق الصحيحتن ولهفل- شاده، 

وهوا1عتمل.

٩(.• رنم)١ الخ،ار، ترمى كتف حاء ما باب الخج، كتاب الر.ذىت أحرجه 



صقضاه1نيشصاسمماسبجضو ٢٢٦

ابمرؤ،عند والرحام جاء أيئ عمر عذ ووي لما جار؛ قوثها من رماها ؤإل 
هوiهاامذ محرماها محصعد 

الواديبطن ين يأف يخي الوادياا يتيطذ أن ®وستحنا دحمهآقو4ت يقول ناء 
فتكولالوادي، بملن من يمثي الأف امحن* حاجبه عل ثيزمي القبلمه، *ثبمتئبل 

هذهلكذ الأيمن، الحاحس، عند من القبلة مسممبل وهو فينمتها يمينه، عل ابمرْ 
مممئاجعله وا،لؤلم، غريب، ا-اثدينا وهدا ءفييآصأقئتمُ، الئذ عن رذ ل؛ الصثه 
وجعلسار0، عن ت|ه محجعل ومحث ظ^.عنئ عود مابذ أو عليه انص أف ْغ عليه، 

المزةسورة عليه أثزلش الذي مقام هدا ومحال! اجنزه، وانممتل يمنه، عن منى 
Liljiti ، الصحيحين،مذ ليس لكنه الصجمحين، مذ الخدبث، هدا جعل

ثت.40ُثوا

وفت،ق نقوثة هدا شك،، لا الثنة، هو اأولمs ه_الة ما أف الهر 
بطنق واقما الأسان كار، لو نقول! هدا ومع الشديد، الزحام هدا مثل فيه يكون لا 

بالعكس،يكوف أف أو ا-إقمزة، منتهبل سايه، عذ والكعبه يمينه، عن ؤمى الوادي، 
^صأيئكلجئرأيممحاج،محأكل؟

ماعل الحامحظه أل لما سمت، محاعدة من وهدا ثالث،، لا أمحصل، الثاق الخوام،! 
رمانيا.أو يتعلى؛مكانيا ما عل الحامحظة مذ أول العبادة يدايت، يتعلق 

انهمنهم واحد يمل ولم الشنز، ومم عنده، والصحابه حلى الئسول فائدة! 

كتاب،ت وملم (، ١٧ ٤٨)رنم حميامت،، الخعاربع رٌي، باب الحج، كتاب البخاركاُ أخرجه ، ر١ 
(.١  ٢٨٣)رقم الية، الحاج إدامة استحبابج باب، الحج، 



٣٣٧ه1بامج)وابسةاص( 

لإيزلM البت ررإف الفصل: بمول ام؛ البدو بمد التنأ وينبع 

انيلذالمحي. أف عمر ابن وعن جابر• يديث حصاة؛ ثو ويهومغ 
ررالهُآكواشٌُصات، ث النادي،ورش 

ِقحمحل وواْ ثك-وراءا ونعيا مغمورا، ودسا مبرورا، حجا اجعله اللهم 
ررةتاسكه((ااأ.

الخلاقإل حشت لو نثلأ: نقول ولا خاص. بمل فهدا الخلي، عد اله انقل 
جئلأئ ا لأمل: اله إل ي ا،لوصوغ واوبي 

أكر•.اش يقول• فق—مل■، الكفر إلا فيه ليس رنح.بمنه حابر حديث، لكن [ ١ ل 
بعفنيصغ كيا بنماه فيها وليمن واحده، تكب؛ره حصاة كل مع يعني فقعل، أكر الله 

له.صئة لا واشُأكت، ١^ م بيقول: الأن، العوام 
والتلبيةالعثبه، حمزة رمي من الانتهاء التلبية آحر وقت كون قائل• ، ^١١فإف 

فقط.باومي يكون الأصغر الخل إة يقول: ش مؤيدا هدا أليس الإحرام، أذكار من 
منلكن بالرمي،، عئصل الئحلو باق يئعر رمحا بالرمي امحة مطع فالخواب؛ 

الفقهاءص تعاليل هده ثدري، لا التحلل، ق ئنغ أنه أحل من التلية مطع إف قال: 
;ءهإلئئ.

مىبالعنزة •هل أذ يحد ثلييته بالتمع العثؤرأوالحاج هنخ متى قائل: قال فإل 
الحرام؟اليت، ^أم نننازو نأى ^^١ ٠٣!ليقاُت،؟ 



سقضاه1ينيصالإئماسبجضيل ٣٣٨

حسمحىتاصبم•الرس و يدْ ويرلإ 
رسلا بمحجر ولا والخرف، المدر من أ الرسراا الحجرِفي عثر نحريه ررولأ 

منمؤ، نا زلأة عثر من بلمئطه وأم الحصى، رش M الئئ لأف ,به؛ 
^٢؛•ملائرش مردود والجامح، رِغ، الحصى 

مت5ه،بيوت رأى إدا لا الطواف، ق ثتٍغ إدا يمطعها اثه الصحح فالخوابت 
فإذاالحج ي أثا القيه، ظغ الطزاف نزغِفي إدا بل، الحرام، اشجي ذلحو إذا ولا 

١^٤.مطع العيد يوم العمة حمزة رمي ثرغِفي 
وئوألحتن.]ا[ومم:ولأنجئثوشنيام 

هثمخئث;ن
الإنتائلونلحد فمثلا محزئ، لا الإنشت ذلك ؤمثل، اقوي، الئن واوف الئن، 

دلا محزئه، لا فاي ^1، وأخي:كسن ١^، ي ت قد الإث من ضثه 
الخلفرُلحمى م، j_^^، انيً،ه أف ثاهت دللن، ودلل جر، حئ 

وأمربالحصى، زش البي. أف وانثدو ده،ا ثش ظ يحجر ررولأ موله• وأما 
اوشغتر ئ أمربمه كوئه وأما ثعم، بمحمحى رش كوئه أثا المزش، عثر مذ ئلمطه 
لمطهأل العلوم مى لأيه لذلك؛ وجه فلا ُه الرس يصح لا به ثمي ما أف عل ذليلا 
المطوايقووت \لث>ائوو أف المعقوو من وليس أنهل، الرش مكان إل يصل أف مل 

فليسيرص مذ أول ستكوف الرئول أف بيا ولا ئه، رس الذي المكان مذ الحصى 
حمى.بالمكان 

جابرحديث من (، ١٢١رقم)٨ الحم،,:< حجة باب الحج' كتاب لم؛ مأحرجه ، )١ 



٣٣٩ةتاوااسإرب1به،ئااصا 

حجتلأنه أجزأْ؛ تجر بحجر وش ؤإذ 

Uالديل كٍفحموثئا فانظز يء، نأ:تدو ١^ بمثقد أذ الناي آة لم 
لادليل،نابنا يكوو أذ الأنتان م والواجب علط، وهدا ئئمنالأّتولأو، لا 

^تذا،أو:توسلألأطئا.
قالخم كالاء بمُ ذِلك ظوا به ثص يخم يزنى لا قالوا: لذين ام 

ثانيه،مث0 ب4 الوضوء نحزئ لا الواجبه الطهانة ق المستعمل واتاء الواحبه، الطهانة 
أيثا.صحيح صز القياس وهذا أحرى، مره يغثق لا فإيه أءتيى إذا ولكلعبد 

ندانثئء لا نم فيقاو: ُه ظئز ١^۶؛، ١^ قل ماز أن4ُ وقو الأوُل: أنا 
شزطمن لأف القياز، تمط الأصل و ننك ي وإدا ئيه، اشى م و ام 

عليه،متفق ء وهذا الطنمن، بين عليه مممثا الأصل يكوف أف اياقلزة عند القياس 
الطهانة؟ل ثانيه وة ئذل لا اكل الماة إف م محال الذي ض نقول: نمحن 

به•يتطهر والماء ماء، محة عن ٌ ي فهو 
هي ^ إذا الرمح، لأف صحح؛ غر أيئا فهدا ®كالري وأنا 

بلادإل هرب، لو الرمح، هدا أيما• نقول، يم حش، طل به يمي إدا والحض رقتما، 
نحوناثه محالصحح يعتق، رقيما صار ثمأنزJا٥، محتال، وبينهم سنا جرى يم الآكمر، 

ومحيخممحافمح،به،ولأإتي
حمحعن واحدة حصاة نحرئ أن المول هذا عل يلرم ايه هذا عل، أورد لكن 

بإحزاءالمائل به يلرم أف بجور ولا به، يمول أحد لا صحح، عر الإلزام فهدا الحجج، 
أدلبه ثض ئد بحجر الرش 



سقضاه1همنيصالإئماسبجص ٣٤٠

نئ':ب-يجو'ده'لإلآو
نشا'ا■الئن. لأف دني؛ اوريئي ق امحاة دفع محزئت دلا 

الثقمى ليس أيه صحيح لكي به، يهي مل بحجر الرمي بحوز اله فالصواب 
منأحد نو نكن وأنب ا-قوض ثى يأحد ؤيدأ ا"مض، عل يؤم الإساف أف 

ا-محنيتحد أحياJا أحيادا، الإسان!ليه بمتاج وهذا باس، فلا الخوص مل مثاير عصى 
يصربهأورثإ الحوضر، مل حجر منه سقط ثم نبُا، ممهل الحصنان عدد عل معه 
مىقرب من الختش يأخذ أذ إل يمتاج وحينئذ كله، الحض ؤينقط يد؛ ق احد 

أفسس لأ لأية به؛ بأس لا اآدم_إ عل يفلهئ فيإ حص دللث، ق بأس فلا الحوض، 
طارمحت،نم أورماها صاحمها، من وقعت تكوف أف فيجوز نيا، رمئ ئد الحصاة هذه 
دلك.أمنة ما أو الأنض، ق ثنمهل فلم 

نجدة^١ الفق_هائ؛ تشدد مما أكو ؛!١ و تثددوف النا.ز حاو: ثل فعل 
له.أصل لا وهذا الحمزس، ممئ؛ ولأِفي عش يلمط أف لا.ثئقاو 

ووثممازثوا هؤَلأء رربائثال مال؛ اوئول لأف محزئة؛ لا أنة أضح، الثاف ا ١ ] 
سض«'''صتجئلإتيبمبتحيث؟ا

صيامصفيهحشاهم،لألسافالصوابأنثلأمحرئ،نأإل 
١مديدة بقؤ؛ شخمى زمام لامئإإدا يأئرايرا، لتأئز ان إنمح.أس عل الحجرلولي 

قرئ،لا فهدا وصنا، وبدأبمعها الحوض عل ويذ لو ت بمني صحح، [ ٢ ت 

٣(، ٠٢٩رقم)الرس، حمى قدر باب الناسلث،، كتاب ماحهت وابن ٢(، ١ ٥ أخمد)١/ الإمام أحرجه ر١( 
عباسابن دينا حس 



٣٤١ةتاساسعروابسةاص( 

رشائ. لأف ناحية؛ عذ إلا محزنه ل( راحدْ دفعه الئع رش فإل 
ِلا|َََََْا رمياتّمع 

طارتؤإف محرقه، لمْ المرمى عتر الحص1هتي يومعت رمى رلو 
لأبجاظ،مرتياأل

صأن:زلإ:أةزيىياضزط،ظام
زتأ.يكوف أذ إنإ ُمط، 

ولوةٍلتواحدة، عى إلا نحزئه لا فإثه حميتا السع لورش صحيح، هدا [ ١ ل 
يتئزوملبمت صمه هد0 لأف واحدة؛ عن ولا يع؛يت يعيدا، ؟كن لر مطلمئا تبزئه لا إيه 

يمل.هدا مثو أف عل دول هناك كن وئر مموله، كوذ فلا 
ل؛ساثه نع واحده العللاق و؛، ثلائا طلن إدا الرجل أليس مائل• مال ملو 
اكلاث؟الطلاق اعني بمشرؤع، 

هللكن ؤاحد.ةا،راٌ اكلاث الطلأيى اركال النصت ئه وزد هدا لكن بل، ثئنات 
ئدامحا: يحل كوذلزلاثه نا ئاهزب لم:رذ، ئدا ناحية؟ امحنائ الثح كاو 

نقول!واحده، حصاه مناك صح له• منتا فإدا جاهل، من إلا بمع لا ئدا لكن انتهراء، 
حصةات.بسع ثرش وآذ حديد، من ثتدأ أف يفرك لا ^١ 

المارةهده دللئ، ْع لكن ٠رط١ررئااا من أقرب كاف ااددحزحتا،ا لومال! ]٢[ 
وءلمّانآامزادهلم لسن ئازتء؛ ®إذ يعزوذ! كلمهم هغ،تحهم'.( كلمهم الفقهاء اثنيها 

عباسابن حديث من (، ١٤١)٢^رقم الثلاث، طلاق باب الطلاق، محاب منم: أحرجه )١( 



سقضاه1هميصالإئما'سبجينل ٢٤٢

أجزأئه.إل طاوت ثم محمله، أو إئسان يوي-، عل وهعت ؤإل 
لأيمحزية؛ لمْ المحمل، ولعنا أو ي، عذ الإسّالن رماها ؤإف 

ل(تحلبرتي•
حصلن؛لأمنا أجزأئه؛ المرمى إل فتدحزجن عال مكان مذ رماها نإل 

لأفلمْمحزنة؛ نى °مخأ-مىإل مأطارت اوش، عي وئعشِفي و1ذ بفعله، فته 
ووصإ'لأل

ؤإلعندها، سلمْمم، الئ لأف وئإمم،؛ انحزي،، اوتي ثن همغ ثإدا 
يهلماتثىا:ذمحقاو:كانمحه

اشحاري.رواه حتج« ارلأ ممال1 أمتنت،؟ بعدما رميت رجلت محال بمص يسأل 

أوثحودلك،دد-مجلم، أما المعز \ئ\ مثلا، مفر أد< أو فتطيت، أجنحه قا تكوف أف 
تشبههذه المرمى، ويىن-تإفي حص مرت، ثم العمود صزبت، لو مول،ت أن، شئنا إدا أو 

طارت*.ااوإر| دالت ثم دانتهمت* وسن، ®إل  ijllأثه اككله لكن الءلرال، 
 [ ١ t أوأءكارهلمأدهامهلم كيف تعجب عرييه، أشياء يخكرون يخههقث الفقهاء

الموا-ءد..عل التمرين باب، من هدا يدكروف الأحيان بعضى ق لكذ الخد، هدا إل تحل 

 ،j^ أنملذ فقط واحدة جهة مذ المحرى العمة جزم رمى هل ت قائل مال
ابمر،لأنا>ضمحلكِمل؟

جالبرش؛ّذ بالأول كاثت ابهات، كل ثئ رمى أف ماح لا فالخواب،ت 
لكنهدا، زال فه— —فالحمد الأف أما أحد—، يصعده لا —حتلأ عمه كاست، لأما واحي.؛ 

الحوض.ق الحصاة مع أي( بد فلا النزؤ،- مذ ~أىت ١-^، مذ رميتها إذا 



٣٤٣ةت1وااسء)وابسةاس( 

عمران لأف الزوال؛ بمد عد إل ومْ ثأيزم، المحل جاء حس لمْينم يإف 

أذد فأد وت فإذ الثمز، ثوب أب تفوط لأثث النم،را'؛ سا [ ]١ 
الشص،غرونم، بمد ولو ينمي بل العلم: أهل بعص ومال الزوال، بند عد إل يوحرْ 
العالإء!بعض ومال هده، أوثاننا مثل ق الحاجة عند مسإ لا الؤاجح، هو القول وهدا 
قضاء.دللث، بعد وفيإ أداء الليل لكنةِفا الثمي، ؤللؤع ولويمد يرثي 

او4ئدر فإذ الفم، طلؤع ولابجورإل المحل، إل يجورُأبجثرْ اله الفائده فتكون 
الصوامح-،،إل أهزب، وهدا صباحا، النهار ق مضيه فإثئ الرخام مى أوحاف أونام فرط 

اممهصل البي لقول الصخى؛ ذ العد مذ يرميه فإثة لعير اليوم الرمي فائه إدا اُه 
يمل:ونر دُهااأ' ^١ ملثصئها نمبجا أو صلاة عن نام ررمن ونلم: آله وعل عليه 

منلأشد ئدا وليس ذوقا، إذا فال: ل القاف، اليوم من زمحا دخل إدا هلظها 
الصلاة.

أرأصابك اثه ولنمرض بمدر، ليلا الرمي فايلئ، إدا هوالصحيح: القول، وهدا 
الهارق طويله، امه وانمعلئ، يمثي أحدا بجد لر أو دللث،، أوعتر ا،لرض مذ 
ئنالنيئ زال ض فالقضاة قضاة كاذ فإدا أداة، قضاآبس قدا لأة الززال، مل 

يمضيه.فإثه ونها ل العبادة إيجاب، 

ايصلهم هل مك، إل الحر يوم شمس فروق مز وصلوا الديذ قائل: مال فإذ 
والإضاف)أ/٨٣(.(، ٥٤الفروع)I/ انظر: )١( 
ا،وساحاو،كتاب ومسالم: (، ٥٩٧رنم)صلاة، ني من ياب، الوام—،، كتاب الخارك،• أخرجه )٢( 

نمح.بمن.أنس حدبن، من (، ٦٨٤رقم)الصلاة، كساء باب 



^قضاه1ينيصالإئمأسبجءنيو ٢٤٤

كو:وذجثي

معههدي ولا عليه واجبا كال ثإف نته، كاف هدياإف محييبح يتصرف ثم 
انحزفثمم الوادي، بطن مذ ومي ررإيه :٠ اللمي عن جابر لمول محدبحه؛ اسراه 

منيم.رواْ بيدْاا بدئه ويئذ ثلايا محنحر المئحر إل 
ا■الحدُقدا يده؛ لنحر ان ويمن 

ابمةشئلخض((رن.: ١٠أل:زئوا؟ 
انقهل1ع،فيه صعيف إوثه الذي عثاس ابن وحديث دلك، لهم ئعم فالحواب! 

الحاصروهتنا ي لكان الويت، ذللث، ِفي صح لو ثم فقط، للامصلق فهو صح لو يم 
بمديزجع يم رحله، إل يرجع يم الشص، طلؤع مل أهله ^ أف عظيمه مشمه 
المويث،،ثنيه عل فيها الإساف قاف التي العفلينة الزحمات غ يرثي الثص طلؤع 

باس.ولا معهم ^٠٢ أهله مع قدم مذ فقووت يخر، والدين 
يكوففض اكاف، اJوم نهاز ثنمه أف ممن الث.بي أة ^:١ قائل; دال فان 

ِمناووماش؟
ماإل الرمي ئاحثر محور لا ت يعني قضاء، يكون المجر طلؤع بمد ما فالحوايذت 

الثجر.طلؤع ولوبمد رمى لعير احرْ ^؛١ لعير، المجرإلأ طلؤع بمد 
رقمجع، هن التعجيل باب المتامحاك، كتاب داود: وأبو (، ٢٣٤)\ا أحمد الإمام أخرجه )١( 

(،٨٩٣)رقم بليل، جع من الصعقة تقديم ق جاء ما باب الخج، كتاب والارمذيت (، ١٩٤٠)
رقمالشمس، طلؤع ئل العقبة جرة رمي عن النهي باب الحج، مناسلث، كتاب ت ائي والن

٣(.٠ ٢ )٥ رقم الح،ار، لرمي م من تقدم من باب المناسلئ،، كتاب ماجه! وابن ٣(،  ٠٦٤)



٢٤٥ةتابا1عع)وابسةاص( 

.^u١٢ شم ثث أغطى . ١^؛، لأف فته؛ ض، ومحرزأذ 

لكفإذ هديه يذبح أذ فالأهصل العيد يوم العمه جرْ ومي إدا أيه معناه ا ١ ] 
إلانقزى ؛قمة ا.زش 1ا وطر ي وخل اشُتي صل الض لأف اثزاة؛ ؤإلأ تنة 

آلهوقل قلته افه صل البئر أهدى ومحي جابر حدث ق كإ شم، اثحر 
يقومأذ أمنه ثر التاهمر، كم عبتا وأءطوإ بيده وستإرر ثلاثا شم بدية، بثه ونلم 
قطعة،بدية كل من، يوحد أن أمر اثه إلا وجلاقا، وجلودها بلحمها ويصدى عليها 

■ثبها•ثى وأم مرؤها ٌن ن؛وج وطبحت، فدر، يجعنت،ِفي 

دللدا هص 

ث5ودالئج•مائه الدبغ لأف بيده؛ هديه يبح يابر أف اف للأنيثغي ايه أولأت 
ينمحبعتزك-تابرْبيدكأقصلمذكونلئا 

أذأم ونئم آله وعق عأيه ،، ٥١صل البئر لأف اقذي؛ مذ الأكل ثأكد ثاسات 
مذوشرب فمها، - ثئ فأكل مطبخن،، قدر ِفي فجعلث، قطعه، بينة كل مذ يوحد 
وقها•

عليهاممه صل اللمئر لأمر واحب؛ الذي مذ الأكل إف ؛؛ ٣١بعثس مال ومد 
ؤقةأوإ,؛تنافةالأ الفشر إطعام عل هدمة اممه إف بل به، وتلمم آله وعل 

]ا-قح:آ-*ا[.دآتهره آلمج وهممحأ ءتثا ]الخح:ا/أ[ؤئمحأ آلثشره 
العاإإءتهال بيده، ومحتئ ثلاثا ذبح البئر. أف هير اللهليفه، العريبه المحه ثالثا؛ 

سنه.ومتيذ ثلاثا عامر فإيه ه، عامها المر السنوات هدر عل 

(.١٢١٨رقم)الك،.، حجة باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه 



سقضاه1نينيصالإئماصبجءاابل ٢٤٦

الصحابة؟من ■م؛ يوف ننحهبمنئ طاؤب أي بن علمب أغطى لماذا ت قائل قال فان 
فالحران

ثديؤ.علثاو أ1ت}ن وتلم وعوآلؤ عثته ، ٧٥١صز ١^٠ أف الأوو: ١^->^ 
مهم بميزء مدم لأنث اثدي؛ ثدا و كلأ صل له كاف هؤا أن لثان: اي 

عنه.ناسا ه البي جعله فلمهذا اليمن؛ من 
الأسانممثز فان طالت، أي بن عئ مناقب، مذ هدا أن دنءس ل عم 

مهلثى،وقصل ممد مقل فهناك المaللوا، المقل له يكرف أف متقي لا حاصة بنثبة 
الإطلأب،،وجه عل منه أمحل ع؛وْ لكذ ممد، بثقل الصحابة بعص يمتار فقد 

بأثهالصحابة- أم عن -ل الصحابة بعض عن امتاز ٠ رْ.بمنقر محن بذ فعت1اث1 
المصلله يكون أن ذللث، يئتفي ولا ءداُتا، ولا حساد_، عز من الحنة د.حل يض 

والثقلالمطلق الثقل ب؛ن الئئيتر يجب وأمثالهم، وعثاف وعمر ؟ز ش عل المطلي، 
الممد-

بدلا لكذ الهدي، يبح ق العز انتثابة جواز عل دليل أيضا الحديث، هدا وق 
يمعلئلا العلم "حيلم، فمن ١^٠^١^، ■صث، محمن العلم حستا من موئوما العز يكوف أف 
يكونوأن الدم، ينهز ولا يدبح أوأن يثمل، ولا يذبح أن مثل مزعا، محظور مر أق 

يه.الصدمة يبغي فيإ يصدى أمينا 

كتابت لم وم(، ٠٥٧ )٥ رمم ءبمْ، أوكوى اكتوي من باب الطب، كتاب اJخارىت احرحه )١( 
من(، ٢٢رقم)• حاب، شر الحنة ا،وامين من طواف لحول( عل الوليل باب الإيإن، 
خ؛هءثيدا.عباس ابن حديث 



٢٤٧ةتاباثعء)دابسةاسج( 

أجزأة؛اوم مى أن منها نخز نمث محئر، وبطن الس مزنابئ وحد 
زطريق(('اا.نم مكه فجاج وم منحن، منى ررثو محاوث . ١^؛ لأو 

لألهمز؛ مذ لبمت العمة وحمرْ مز، مذ ل؛س محم فوادي هدا وعو ء ١ ت 
محئر«.ووادي العمة جرة ب؛و( *ما مال؛ 

ضضزىِفيِزسغ؟
١^١٠شخ أنهن وقد ١^٠، ئدي ي نضز أف فايناب; 

أوحدث عن وأجاب فمط، اثذي إلا فيها ليس وقال؛ مر، ق التفحيه )؛ئاقئث 
ارادقال! ُ بالبمرر روجاته" عن قال ~أو أهلؤ عن صش الرسول 

صحى.ذبحها انه 

وثالةنقس«رم'ا محا وعزقه ^١ ٤! ررزقفت ١^؛، قزو قائل: قال فان 
فيإ١^ ثني م \ lsدل 1لأ ثطر.ز«ر؛' ضز *نمر قؤئصمُ: 

في،اأف؛لاكاغ قو دل ه ز بمزامحا وتآ ثدنن وم لأ0تيهأا ذبم،؛ 
فيه؟أذثتعويه نجب فلا هدا وأما واحب، سوامحا 

(.١٣٧/ ٢٦)١(اظر:مح٠وعاكاوى)
من(، ٥٥٤٨)ريم والنساء، للمانر الأصحية باب الأضاحي، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

;نحظتبمهأ.عائشة حديحح 
حالأوح،من 'آا/\ُأا(، \ )٨ رنم مؤنق، كلها عرفة أن حاء ما باب ا"ب، كاب مالم؛ أحرجه )٣( 

الناسك،كتاب مجاجهت ابن رواية ل وهو محسراا بهلن عن أروارتقعوا نولهُ دون ةآ.;عنن، جابر 
دمح.بمثن.جابر حديث مجن ٣(،  ٠١٢)رقم بعرغايت،، الونم، باب 

(،١٩٣٧رنم)بجمع، الصلاة باب الماسك، كتاب داود: أخمد)م/اجأم(،وأبو )أ(أحرجهالإئم 
ءامجتىبالقفل: لجتئئبمنئ جابر حديث من ٣(، ٠  ٤٨)رنم الذبح، باب المتاسلث،، كتاب ماجه: وابن 
ومحرء.طريق مكة فجاج وكل منحر، كلها 



اسقضاصنينيصاسمماسبجضل ٢٤٨

محل

 P١^،ؤطه ٩^، ظقه؛ عئد أكي أذ نبمكئ زكُ، يق حم
وأمهيشق محأحد بالخلاق، دعا البي. ارأة آس روى ؤ الايض؛ ئثئه ويثدأ 

ززاةأثوداثد.اهم« ١^، 
I داأحمد أن إلا شعره، مذ بمصر أف ومحور   J صم،أو عمص أو وأمة لد مذ

صضمح.ص
ماغمالض.لخلقزئاوث لأف زالحلقأقل؛ الإياع، القصي 

اعفزِصكذ«،)رالثيأ مال: اشِ زتول مالوآ:;ا ِككن،<، 

لأكو\وِلأحاي0شاب;تيولأناهمشيربي، 
اكعرعند مواء المكان، هدا عل اجتمعوا لو الناس لأف نكاته؛ ق مم، وأف منه، 

تنمه.هدا ق لكان عزمه ق الثئوJ أوتوقم، الحرام، 
ناث>ئ« ضث ه  ji-jشخت ِض ؤ : ١^ قزل ظ: ٢)• 
طريق((؟درر ١،^^ 

الن«يالهلريى إل ئتللذ أذ يلرم فلا المساعر، إل موصلة طريق ءالحواب،؛ 
سووفمثلا!لت متى، أوإل ئزديمه، أوإل ومالم، آثه وعل عليه افه صل البي نلكة 

الطريق_lji£، أذ يلرم ما العمبه، حمرة إل همج المح، الوّنْر الطريل سللث، تى مق 
يكمحر•العمة إل ثأف أي'لريق فمذ الونض، 



٢٤٩هاو،اسجربابسةاص( 

:اسائرا: لكشن«، اعفز م قال: افب زئوو :ا ئاثوا: 
عانه.مممق \اث\وتؤ.' ق مال وإلثضئ-رئ؟ اممب رسول 

تيهقال:محءلصظق،تي
؟5ذمثزوعا.٢٧٤مثله، حمها افويىِل  oSijابوداود. مصير١١رواه علالئناء 
يدهابه،سمطث، بمحل ثتنثى عنائه لأما عليه؛ ثيء ٥^ شمثة لا ومذ 

قالعمن ابذ لأف رأسه؛ عل الموسى يمر أف وينثحب الوصوء• ِفي اليي• كعنل 
دإلأ،اا'.

تحال:ه}؛ الم، بمد يكوف الخلق أو فيه ذكن الحلق، الثنلِفي ثدا آ ١ ل 
عنديكيمت أو يختخئ امه فيه ويكر ؛ا ١  ٩٦؛٥٠٢٠]١^نجلم»ه ظإأندى مئ يءوذؤ 

البيعن لر دللث، لأف بنق؛ ليس اله والصجح ثفو، فيه وهدا سك،، لأية حلقه؛ 
وسل؛•آله وعل علته افُ صل 

١^^^،عند أش؛ ت5يرث نقول: أJiii^ ، 0مذ ملزم سك* ®لأيه قنله: وأما 
ا.به اهارست، د'ٌّدرئي، بمردلٌه، وعندائب بمرمه، 

سؤ.أJهتس الصّوابإ أف فالحاصز 
قال،:ر؛ذهراممث العلياء يعص كاف ؤإف يفلر، فيه أيصا وهلءا المله* ®ستمبل يقول: 

أودلك، عل وبموا بدليل، إلا فيها الملة منممتل يكوف أف الأئقسل عيادة كل إف 

خؤيفيتئ.جابر حديث من (، ١٢١٨رثم)ه، المح، حجة باب الخج، كتاب، ت لم مأحرجه  ٢١١
(،١٦٥٩رقم)عرفة، إل مى من غدا إذا والذكر التلسة باب، الحج، ياب، الخاري: وأحرجه 

;ْ.بمق.أنس حديمتذ من 



حنبلأح4دبق الإمام  ١٥٥^ ملي!٥^ المميق 

الملةامتقباو فيقاو: ثظئ، ق؛!١ نكن وصؤئه، محي الق1له سممبو أف ين ا،كنصئ 
الثنة.به حاءت ^١ إلا بجغ ولا عبادْ، 

سدأكال البي. ولأف يكرم، الذي للحدث فصحح؛ بالأيمن ١^١٤٥ وأما 
٠•ر عسله ول وصؤئه ؛الأيمنِفي 
ومحي ١٠الخلق مى لابد ارإئه ت المؤلف فيقول أوصنرْ وصمه الرأس ظبيي وأما 

عليصعب ئد وهذا ينفش، لا حس والمثل الصمغ مى ثسا عليه يضع أف الرأس 
اهنى.هدا المثروغِق فيكون يمصز0، أف الإئنان 

الباد_اتهدا ائل ممن أيصا يكز ثم 
اشاءعل، )ريش قال: وطم ومآبه اشُئيه صل، ١^ لأف محق؛ ١^لا أف 

صارحلقت إدا المرأه لأف مثله؛ ولاثه ؛، داوذرأبو رواْ القصير١١ الشتاء عن، ؤإما حو 
لخلمتها.مشوها يعني• مثله، حمها ق الحو 

فإنةشم، له ام،وس الإنمالأمغ لوكاف أنئ الفضل: ثدا وذكزأيصاِفي 
ينسلأذ يلرمه لا فإثه يدم قطعث، لو كإ المحل، لعدم والممصثر؛ الخلق محه ينقهل 

إداإلا ثظز، فيه وهدا رأسه١١ عؤ، الموسى يبث أذ ررتنتحب يقول: لكل العضد، بدئا 
ئنعم.فيحتاط، الصي، هدا ؤ، ثعزايت، هناك يكوف أف قمحشى كاف 

وسام>(، ١٦٨)ريم والغسل، الوصوء ل السمن باُب الوصوء، كاُب البخاري• أحرجه )١( 
ظقبمها.عائشة حديث من ٢(،  ٦٨)رقم ولمره.* الطهور ل التيمن باب الطهارة، كتاب 

عباسابن حديث من (، ١  ٩٨٤)رقم الخلق باب الناسك، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 



٢٥١ممد،امج)وابساتاص( 

نسأثث ثمن ^١ رأى عنه، بث، مد لكو  jlعصراُ ١^، حديث نجمل وعله 
الرجلإل ١^١؛• بمص كمول وهذا عبث، الرأس عل الوّتى فإّرار ئترات هناك 

^مأمجئكلتامموه،وساَلأشله.الأمسإذا 
لعدمزل؛ م الموتى امراث له ين لا قانت الئأس أهمغ كاف إذا أنة والئزاب 

ذ)ت\تهناك أذيكوف نجني إلاإداكاف بالمث،، لا5آق والقرمة فهوعثن،، المائدة، 
معل.أذ الاحتياط— يالت، —مذ فالأول يار0 

أنالإنمانلولمجللأبجغله

ءيا«رأأ.ئثا ش لحديث،: ئوظيه؛ U م الظاهئألثمى ^١^٠: 
اهصل ١^، أة م نلح فئة ل 3حمذادق كمُا* ابن ذم قاتل: محال فإذ 

اممه؟رسول وإأيا مالوا: سة، والمثصريئ ثلائا بالعفزة للمحالق دعا  liوملم عليه 
مذحرج لما ثأكوا ممزوا الديذ لأذ هوالشلث،؛ الدعاء مسث، فجعل سكوا، لر مالت 

عندهمتق ل؛ حلموا، يئزوا الذيذ لأي ؛ الحديث، صحة عن أدري لا فالحواب،: 
العهددلملمثج والئمتي ١^١^، كر ح^موا لأقبمم أيصل؛ المحل٠ول كال إد،ا لكذ مك، 
التش.ق ألإ يكوذ كثه حلمه فالدي محلممه، أذ الأاس يمض عل سؤ، نيأ، 

(.١٠٣/٥(،ومح)٢٥٦/٢)١(أخمح4الدبج)
لجقؤبممحا.العاص عمروبن بن الد عبد حديث، t(yy _،)/؛أحد الإمام أحرجه )٢( 
(.٢١٩/٦والهاة)البداية )٣( 



اصضاه1منيصاسممأصبجضل ٣٥٢

والتقصمالحنق ل محل• 

والتمصيرروايتان!الحلأؤ، وق 

٣، ^;;١٢و ي لأم محظور؛ ١^١:^ م ق قك، بل إخدامحا: 
وتعي،طواف يتحلل أل مونى آبا أمز البي. زلأب؛ كالءلسا، يتكا، ؟كذ 

زإإ:لكزظقاثلأبياااا.
٣ؤ3ثاو؛ي افِثنال: كزو زئزأضغ؛ ئزنثك، ناكاظ: 

بهأمز اللمي. زلأة [ YU:^،yi]ه وبممصؤأز وئوتم محلتمث ءاينثث أثق ثاء إن 
والمماصلمنه. و}أئذشموو؛ ثلايا ودعا وئثأحللا، ررهئثمصز موله؛ 

التنيئ«اآا.١^ عو ق : ص' زم1ل ١^،. و ز ئق 

اليض•ئ ثب؛ حنن وذلك آ ١ ت 
محولهمنها سك، والحلي المممثر أف عل صحة و؛ بأدلة الولث اسدل ]٢[ 

أثقثآء إن  ١٢١٢٠^أكتجد لةو-ءئن الحي ألرءيا زنؤلئ أثق صدئك ؤق تعال! 
١^ايام ي نأى . ١^٠ لأف لالفتح:ب؟;ا < ١٤رمممم؛ن زثوس؛لإ ^٥٠؛، ءامبمث 

أثثصدر^< ؤاق؛و فقال! و>ذ3ثئو0 باليت،، ؤيطوفوف معه، يدحالول وأصحابه 
بمولهتدلك أكد ثم وحو، صدق رؤيا أراه بمي ٠ الحؤ،هر  ٢٥١زثؤلد 

والس.م.والةرن، ، ٢٠١٧١مؤكدا>تج! ُثلأدة موكدآ ا-إئمله وهذ«ْ ه آلحمإم ألسجد 

السورحديث من (، ٢٧٣١)رغم الخهاد، ق الشروط <_، ljالشروط، كتاب، اJخاريت أحرجه .١( 
ةءمحؤءتي،ا.ومروان محرمة ابن 



٢٥٢؛ت1وااددعروابسةاص( 

إذمال؛ أذ وهو إشكال، فيها ت قاتل يقول مد ،^ ٠٥١ثاء ؤإن موله• ل لكن 
معثما؟الأص ممى ثدحلوا، ملن يشأ لر ؤإذ لتدحئن اه ثاء 

المووتوائر كمول فهو للتحقيق، التنليى هدا يقال؛ أذ دللئف عن وا-إق-واب، 
فهومىاف، يمشيثة دللث، ثتدحلوذ ^٠٠ واكىت ٠ لأحقوذ؛ار لأتمم اف ناء إذ "محإيا 
اض؛بمشيئة سدحلوذ ومحم الصحابة، قلوُت، ق ويعن، التحقيق بايب 
وغده.تحقيق مادوعل وعدكم الذ>ى لأف 

ؤفيحلو«رآ/>رظلثثصز يزلؤ: بهِفي أنز ه ١^٠ أذ الد-ليل\لآ-قت: 
فقتلالحظور مى التئصثزإطلأما كاذ ولو ثلائا، للمحاشن دعا الثاJئت الدليل 

١^،.المماصلإنائوِفي مال: ^١ لمتشقفاعلهأذدضله؛ 
تفيدو»عل« اشث«رم التاء عل »تي مزلت اوابع: الدليل 

نك.والحلل الممص؛و أل هوالصحيح وهذا الوجوب،، 

الإساذلوأف تقولوذ ماذا لم! فنقول محؤلور(( من ارإءئلأق قالوا؛ الإين وأما 
والسر؟الحلق عن محزنا ارونه وتطيب، وتم رش 

(،٩٧٤)رقم لأهلها، والاJءاء القور يحول، عند يهال، ما باب، الكسوف،، كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 
أمحهبمه.عاتشة حاويث، من 

الخج،كتاب، الم؛ وم(، ١٦٩١)رقم معه، البدن ساق من باب الخج، كتاب الخاري• أحرجه ، ٢١
;أجيبم؛؛ا.عمر ابن حديثح من (، ١٢ ٢٧)رنم ا>لتمع، عل الدم وجوب باب 

عباسابن حدث من (، ١  ٩٨٤)رنم والتقصير، الحلق باب المناسلث،، كتاب أبوداود؛ أحرجه ( )٠٠١
ت.ئنا.



صضاهاهمهمصاسممأسبجينل ٢٥٤

مضهمن والأحد وركه، فُله بتن الخرة يله محلور، هوانساحة قلنات ءإذ 
دوذبمضا١أ•

الآوإوقالوا;ثنلم،ئالنا:
يكوفالحظور مى الإطلأى لأ0 مصتم لهم؛ نقوو لا، قالوات وإ0 

الإنسان,يمعله الحظورات أنولع من مع بأي 
وإو،افيها، مئزوعا ذكرا ليس الصلاة ق اللام إف العالإءت بعفن مال، وفتيالما 

واللامالصلاة، الثاسلا يكلم أف علميه محظر الإساف لأف محظور؛ من هوإطلاق 
إذاإنت قال: اوأي فدا نأى فالثا محظور، مذ إطلأى فهو لهم، ومحايه كلام عليهم 
محظور،من إطلاق الفناء لأن اللام؛ عن محتزئ فهو منا ثم الئثهد من ائتهى 

أوظا1يكلأمسدقئ،مُ.
لكانبدك ولولأأث(ممحن/ؤص ولاشف، 

وعامزالامتهزاء,

ئو؟كان أي ق اجنزات عند الحالق قائد: مال فإذ 
عندحلق أية الرئول. _J أف الفناهئ لض حلق، محو كلمها مز فالحواب: 

ءفيمحأدقلأْؤئمأثه والظاهر المنحر، إل ائصزف الحمزامحتا مذ حلص لما لأيه المنحر؛ 
رحله•محو ل حلث، أثه ويشل هناك، حلو 

إلدم، أذ أراد الإنناذ أ0 رصنا لو حش ثأّى، لا مز خارج وكدللثح 
أنتكونقا>م.يىمذمتيا ة يألماكلأ:از؛ 

محفتور؟أوهواني١حه أوالممصارئنك ١^، هل الم-ولت عل، ْنق هدا ]١[ 



٣٥٥كت1واامج)بابساأاص( 

مئ،لإ-مامم لت ثجل ثنت، اجتن؛ الآثو؛ثر اشثلل ظ
أوميمه أم زون 1ا واقاثزة؛ والع_مد الوطء من هين يتعلق وما النثاء، إلا 

الحنزهزمم انم إدا ٣ وحص يوم هدا ءإو النحر: ين؛ مال ه اش زنوو 
أنوداؤد.ززا0 اشاء« إلا ثيء- كو من -يغني نحلوا أذ 

١^١'.بجالزطء/في 

محظور.إطلأى هل؛ ثت ؤإذ 
محظور«انياخة »إنئ هلثا: وإذا ننك، أنث .^ ٠١أو لنا ثز وئد 
وعلأجرأ، بغضه أومصر بنضه حنق نل فلواهتصز ثيء، أدرى محمل فالأستاحه 

ئابابلإأسباشأبض.
بدلا أم ا-بمرة برمي الئحلل نجئل هل أعني،• ٢^١، مهمه السأله وهذه ؛ا ١ ] 

النسلث،—كمناد عظيمه مناتل عليه يرب لأيه إليه؟ التنصر أو ا-اثأق إصاهة من 
مندوا-ني( الرمي بتن وجائع وا-ني، بالرمي إلا التحلل عنمل لا ^١؛ ^١ ٠^٠- 
العامْى واكضاء فيه، والقي !^،، ١١وماد الإم، أمور: حمسه عله وثرب نمكه، 
لم^، ٥١مند فإنئب أوب الأثJ الطل محل »بم ^١: وإدا والبمة. القادم، 

الإحرام.يمني 

به؟محل شي ^١ الأَثو بالطل هلنا ؤإذا 
اذكاحعمد مى يتعلى وما النماء إلا الح_ذلورات، حميع به محل الحوابت 

أفبهها.وما واثامزة، والخطثة 
خلاو.فهو عداة ونا فضل، اياغ إلا محزم لا الئان: 



اسقضاهاهمنيصالإئمأسبجءابل ٢٥٦

نإف١^^، اشم ومو الأم ، ٣١بمد اذكاخ ممد ^١ ء،سائا ئنج، 
تيامحهُظمحكومحةللأ

والتحثلالأول التحئل بين العمد يكون رد، ما ممرا وهده صحح، فالكاح ا"إ؛ءاغ، 
ؤإفباطلا، العقد يكوف ودواعيه" ابعلع من تحل لا أيه -وهو المدمف فعل؛ الثاق، 
المولوهل الثاف، التحلل بعد إءادثه ئيه فجب نته، محلمث لأنه فاسدا؛ و: حمث 
صححا.العقد يكون الثاق 

أفذالظاهئ له تحل، ما آله مأما ؛*^؛، ١١منألة ؤ، الثا-جح ق مرددا زك وما 
.١١١٤١٠^ءإلأ لموله: فمهل؛ ١-^،^؛ المحرم أف الأمحزبج 

لكنميء، فيه ليس وعثوها اثاثرة من ا"بم،إع عثر إل مكرت مذ• مال فإذ 
اص؟هثت َلأيتل دالناة اشاة" ررإلأ يقول: والحديث كيف 

محاا-يؤغ، ئو والثدئا [ ١ لاوقرة:يا' ه رمق ٠^٠^١ محال: اممه لأف محالحوانؤ: 
فهوماح.الأول التحلل بعد عإرْ أما هوابئ، 
إلافقول: ظق، ئأ الأئل  ٣١ومحم وطاف زئم، ١^١ :>،: ١٥دال ٢^٠ 

لأ:نثثإخائه؟

أجلبن الإحرام لأف الإحرام؛ يلرمه لا هدا أف المتأحرين بعفن يكر فالحواب؛ 
ثظث.فيه الإحرام وحوي-، أصل، لمر طاف، ومحي يطوي، أذ 

أوالرميفقط بالرمي، ثل الأول، التحلل تحصل؟ بقا يجرم لم مائل■ مال فإذ 
بالاحتياط؟ثآحد فهل وايئنر، 



٢٥٧ةت1بامع)بابساتاص( 

يعال;اممه لموو رأسه؛ حميع مى أوالممصم ا-ظيى ؛؛ ٤٠١٥هوسك، ملنات ؤإف 
 ،jاكع:لأآ[.ه \دحؤ' .و^^؛[

كاشح.مصة نحزية وعنه: رأسه. حميع ه البئر وحلى 
للش.ئلصأممنذوكخاز؛يف

لألالأصخطلز،اأ'.

الأط:رئظهتيأأطاصسا
ثثحلل،فلا محلؤر لر إدا مثلأت ونقوو الحاذبيرن، مى بالاحتياط دعامز، نقول؛ فهنر منه، 

لوزلإونقول: محلق، حش !تظن ١^^^^^١^^٦^، 
ص؛لأناما4ُبامط.اض ومل ومر 

ظ^بمها٠عائئه حدث لأن الواؤع، اشنمؤرفأنامرددق اعتقادي أماحنب 
يلأءه-مر )،وذؤ ؤوثُ مال؛ افب وقول، بالبيت، يطوى أف م)، لحله 

فيحلل،م علئثئز، يكحلؤر محال: هديا يسوقوا إ الدين، ق فيه مال، حيث لالةرة؛ا"ه١ء 
فيها.علما يمح وأسأل ، ١٠٠٥مردد أنا فاداله 
الثأس؟حميع يعم أل التقصير نجناِفي هل خلافيه: أله مهده ا ١ ] 

يأأذ وأثا إلا؛1-^،، نجنل لا ثدا لأف فلا؛ ^;٠ كل بمأ أف أثا نقول: 
مذثعزات يقص أف وأما الواجب، هو فهدا مصر0 أر ثتبينر بحيث منه الظاهر 
يكفى.لا فهدا الأزمة أوالحوانب جانب 

الخج،كتاب وملم: ١(،  ٥٣٩رمم)الإحرام، عند الطبي، باب الخج، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١١
١(. ١٨٩رنم)الإحرام، عند للمحرم العلما باب 



حللاصدبن الإمام ص م اه1هم ض المميق  ٣٥٨

"يلقمامحث ^ ام؛ نع ي؛ إلا اص الخلل محتل دلا 
0٠

ثسل«•

عباسابن وص نآمه، ام •هديث وحده؛ اوز التحلل حصوو والأول 

ى:ل:ثلكونامحمحكلام؟ُءْ. .ءْ م

أخدفإلا ثقوا، لكذ إن الشم كل م يكوف الممصن أو الفuهث فالخزاب،: 
ابانبإل الأيمن الخاف س عله فتمر ممحوا ؟كن لر ؤإف جزءا، ^٥ ٥٠٥٠كل مى 

امحر•
فاذابحور، لا الحهاتر بعض من رأسه من ياحذ الذي أف ذكريا مائل؛ مال، فإذ 

^ضلوك،،ولم:ش،؟
استجابةفهوكعدم ينتجب لر ؤإدا هدا، عئزئ لا أبحي يا له• تقول فالخوا'«-حت 

محمدأخيه لأبن ُلابيا أي استجابة وعدم إبراهيم، لابنه ازر 
لثزله١^، نع بام إلا ١^^ محثل لا بألا انتدل دط الإلف [ ١ ] 

عائثه، Jyوهومنه، أوصغ يكرف مد دليل هناك لكن ؤكحلل*را* لأفضف' 
محرم،أذ مو لإ-مامه وسلم آله وعل عليه النه صلي ١^٠ أثب كنئ، ١٠ر.بمهات 

ارولأحلأمرأذيحين®أوت إدارمى® ®ؤلحثه ُتل• ولم ٠ بالي'ي،ُا يُلوفن أف م؛ل ؤبحلث 
الح^،كتاب ت ومنم (، ١٦٩١)رقم معه، البدن اق حممن باب الحع، كتاب البخاريت أحرجه )١( 

ق.بممح.عمر ابن حديث، من (، ١ ٢  ٢٧رقم)اكتع، عل الدم وجوب باب 
الخج،كتاب ومسلم؛ (، ١  ٠٣٩رقم)الإحرام، عند ااطس_، باب لج، ا-كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.١١٨٩رقم)الإحرام، عند للمحرم الطسث، باب 



٢٥٩ةت1واامجرباواهثتاص( 

وهومثدمجائز، النحر ثأمحر لأف جاو؛ النحر ايام آخر إل الحلأى أحر ثإل 
أول•ماظو الحنؤ(، عل 

روابمازإهميه دلك ص أحرم و1ف 
الرش•يآحثر يأئبه وهته، ق اشف، رك لأيه دم؛ عثه إحاJامحا: 
ينال'بموله وهته أول لهط امما،دعال لأف فنله؛ سوى علته ثيء لا واكاذتهت 

سآحزْ؛................ يطن ولم° لاوقرة:أ'ها[ جفارءوسر-ص 

لقاك:مزأذ:طوم1ص
الذي;يهوالخل باليت، ١^١^٠ ائدي;يه الخل إلا حل لا أنة ثدا وظاهئ 

تلمه،أم حدين، •كل مج والمسأله ،^، N_;Jlأوالحلق بند إلا يكون لا بالهن، الطواف، 
حللا أثه الفقهاء قاله ما عل فالأص يصح لر فإذ لكزلع، ماؤ فهو صح إذ 
وكدللثحالتن، ق شدوي مه ٠ ر تلمه أم وحديثؤ الممصر، أو والحالق بالرمي إلا 

ين؛الثنز عزبتؤ ٠^١ أيه فيه الدي هو هدا تلنه أم حديث، لأف العتل؛ شدودق 
يكزلر وفدا يه؛ نل لا شاذ وهدا بالأنس(( كانوا ي حلالا ءإيم:ز;ءنوذ انمد 
ملهعل، الهنم قواير ام هدا و5ء، الري بن عزوة عذ إلا القلب ئ أحب عذ 

معهدا بصحح، ليي أنه عل -دليل الإملامك الأمة من بمم ثم به العتل وعل( 
يابداءإلا فيها يرجع أذ يئكنه لا عيادة من نحلص من كل أف والصحيح المياس(• 
صححأمر من السوتا لهدا بد فلا حل، انه يبت، فقد لحله، اسهت، ولهدا حديد؛ 

ساقضئ.

ض:ىبالأد،،ابالإسفياني،رم)آبمه؛(.



سقضاهاهمهمصالإئماسبجءئبل

ظفلقأزللأا.ماتيافلمْ:وئةهظ، 
حلىلما و. اي لأف وأظمارْ؛ ثاربه مذ ياحد أف حلؤ، لمذ وينتحب 

٥^١اهن^ا.زأتة، 

أولتدم اشَتحال لأف الصر؛ أو اض م ^١; م  'حانتدو [ ١ ] 
يعرفهنا ؤمن آخرْ، ق موئت عتر أؤله، ل هتا مؤ يكون هدا فعل يدكرآحره، ولر 

اشُصل ائ أف الخلة بء من كاف حث اللل؛ إل ام بتأمحر التعلل صئه 
صأولئولمممآحرْ•وطم وعوم عله 

الطوافتاحثر جار فإدا الطواف، يجوزثاجمر الاحرت التعليل ل ^٥١^٥ ويوله 
لكنمحظور، أواستباحه واجب، إما وا-ظى وكي الطواف لأو أول؛ باق مذ فا-ظيى 

الفقهاءفإف الفقهاء ذكره كإ الادين أند و\خج0 محوز لا ت نقول هذا ْع 
علالطواف احن إذا يمي لكنه ا-فلق، وهت ولا الطواف ومحت لاحر حد لا يهولوف• 

إحرام•بذ مذ ما 
ؤ\ذمإدالت تعال الله لأف ١-^*>^؛ ذي ثهر وهوانتهاء -^١، ل أف والصحح 
■ثنا-ئقأوالتقصر ولا الإفاصة ةوز5أخئطواف، فلا زالقرة:بآ١;i آشهتثنالوثته 

بعدإلا ثطوف أف ^٠^٠١ لا ثمناء المرأة لو'كاJت كإ لعير، إلا ١^-^ الحجة، ذي سهر 
تأحمُولا الطواف محورثأخر فلا العير عدم مع وأما عذر، فهدا الحجة شهرذي انتهاع 
ه.مانارعأت أسهر تعال؛ الله لقول الحجة؛ ذي قهر عن التقصير أو الحلق 

لا.أو هوصحح وهل إثبات، إل بماج ٠ ر الحديث، هدا [ ٢ ت 

اددروالإشراف)م0همآ(.ش )ا(ذكرْ 



٣٦١هتادااسعرواواسةاص( 

حقنهلإ-مسم افب ننول »وت ثائثه:  J^Jأذممك؛ زلأ:از 
ع^إها١'.مممق بالإت« يطوف اذ مل احل حنن ولحله ألحرم، 

ررولأبأسأذيتط؛بااعشلوجهيرنت^٥: ١٥^؛ل١[قوله 
^ئلالأثوق:أزأن:ع.

وادسامن البأس مي ؤيكون التطثسر، استحباب ئه ازاد يكوذ أذ الثانرت الولحه 
امجئذع،سمرالأ:ني<ياد/دهنلإ ملهُ:

ثنضمول عند يمظم' ٠ *الهموعا٠١ صاحب قال كإ منتحئا يكوذ أذ ؟؛j، قلا الأول، 
والتعبثرقال؛ مثمتتمرا؛ لصينا عمرة إل يهنا بمنحا أذ والمرد رروللمارن الفقهاءت 

منزوعا.كوذ أذ ناو فلا محوز، لا إنه قال; من يقع يرائيه مدا 
يكوذأذ ساق فلا الحهآر، رقع لابأساا  ٠١ت بقوله ١^٥؛-، مراد أف هوالذلاهر وهدا 

حيثوملم؛ آله وعل عليه اممه صل السل بقلحل لهذا ل انثن أيه لذلك ؤندل منزوعا، 
قئنثشئ ولأف!لف ؛ أذ:طوف؛١^١٢٠مل ط لهاظ:.٤٠١^ كانت 

الهلوذ،يألمه الئب لأف دائم؛ ُفيبا عل يكوف أف ان للأنبجغي بمي• وني، كل 
قمطالثه ئنة فهو إلياك، جلس أو عليك، نئم أو قادلاك٠، س صدز يفرح واللجب 

الآلبمأدالأسمفإل؛ضاهظ،
اّتحياثه.يتأكد هنا فإيه بالطزاف، له والتمد 

هاممه رسول ارطستا هدا لآ.بمتهاأل عائقه عن ورد قجز•' قال فإذ 

الحج،كتاب ت لم وم(، ١  ٥٣٩)رنم الإحرام، عند الطٍب باب الخج، كتاب اJخاريت أحرجه ( ٢ ر 
(.١١٨٩)رنم الإحرام، عند للمحرم الطما باب 



صاضاه1همنيقعالإئماسبجينو ٣٦٢

النحريوم الخطته ق محل: 

والرسالإثاصه فتها ينلثهم حطته، النحريمز يزم الإمام ظن، أف ؤيثن 
السى.حطتنا مال: ;محهبمئ عمر ابن رزى لما منايكهم؛ ونتائز بمنى، وائت، 

يوم IjVjالثحاوي. رواه الأكلا< ١^ يوم هدا ررإئ حطسه؛ ل ممال، اثحر يوم 
مئها١؛.كتزم اخو، ف همغأ، خا، العلم 4ثاجإل ئنابلث،، بمدة ئ محه 

•باليي؛؛ يطول، أف مو أحل ح؛ذ ولحله ألحرم حئذ لإلحرامه 
رش؛؛^؛، ٠٠يمولا العمه؛ خمرة برتي تكون الأول، الحل أف يؤيد هدا فابواب- 

•الرمي وين، يعني وفتا، ي،كوف الحتن أف والأصل 
ثائثةب الأم؛ التطل أري له ١^ إة نمول: ثل ئائو: قال فان 
وملالحلق مل والنحر بالتيت،، يطوفن أف مل لحله اف. رتول *طين، لأ.بمها: 
صحح؟ئدا فهل الطواذ،اا 

النحروأف النحر، •ثل ينويف الحل إف قيل• لو باثه العالم نع لا، فالحواب: 
اشلهو،لأنايهششال:رن : jliمنأن؛لخوِفياظسأزو 

النحر•عل يتوقف الحل قال: العلماء من رايتأحدا ننا لكي ' انحز<،رحص أحل ررلأ 
يثغيأئة والصزاب ثظث، فيه ا-فئته بيان ئداِفي عل الولم، اقتصار تا ١ ] 

والعالالثاس عل الع-د'وال وح،كم وذعائمة، الدين أذيدكنأصول ا-اثطتة ده هق 
الحج،كتاب ت لم وم(، ١٥٦٦)رمم والإقران، التمتع باب ا-لج، كتاب البخاري; حرحه أ ا

ظثبمها•حفصة حدبث، من (، ١  ٢٢رنم)٩ يتحلل، لا القارن أن بيان باب 



٣٦٢ةتاباثمعربابسةاص( 

إليكاثس بمجمع أف ينهز ومتى هدا، يروتحريم ه اي لأف والعرض؛ والتمس =
ابي؟إِسلكفإفىمثلظا

وأصولهالإسلام ويدكردعائم ^٥١^٥، الولف إليه أشار ما يذكر أف يبغي فالهذا 
حثا،لمة؛ يالأسممهامات هذا عفيدآلألأْؤقكرُ الثسول ةنر وقوا Jمئرها؛ العغليمه؛ 

وهويعلم،٥^١؟١< بلد أي آنرو0 ٥^١؟ شهر أي يدروف هدا؟ يوم أي ارآتدرول ض.' 
١^،سا:ز؛ بأن وزم ئو ِلأهم:ذي:يند، امحاثهء ض أف يريد لكذ 
وأماص^تملموأموامحم دماءثم ارإل مال،ت حرام، فهر الئهر وهذا ^، ٤٠الطي وهذا 

هدا«راا.هداو:شتم مس:زبمإهدافيمتم 
الصحي،وقتها لكن ؤزيت،، أي يذكر ولر للأمام® يبغي ررإثه ومولث 

بأس.قلا الظهر صلاة بعد جعلها وإل إليها، للأستيلع مثآهبتن الثاس يكون ح؛ن 
أشنى وأذان ؤ ت تعال لموله ضر هدا الأكي،، ييآ يوم هدا "إف وموله•

المحي■،يوم هو الأكثر الحج ويوم لالضة؛ّ؛آ ايًُقثر4 أئج  ٢٤ألنا؛ي، ور'ّومحءءثا 
وهي:حمئة، أنثاك يه منل لأنه الأم؛ الحج يوم نس وإن،ا عنق-ه، يوم وليس 

الثص.م ١^١^،، م اشم، م الحلي، ثم الرس، 
يهومعل الحج، أركان مذ ركناف فيه معل لأيه الأكؤ-؛ الحج يوم نس نلهدا 

واجبات.أوثلالة اُلإ، وا"ماُي، بن وا"يجالمة أيضا 

امة،القكتاب لم؛ وم(، ١٧٤١رمم)متى، أيام الخطبة باب الخج، كتاب الخاري• أ"مجه )١( 
ظ^بمن.بكرة ابى حديثج من (، ١  ٦٧٩رثم)الدماء، تحريم تغلغل باب 



اصدبذحنبلالإمام ص اه1مي على اصليق  ٢٦٤

دصل:والإداء

طوافؤيثش الزيارة، ثه طوائا ثالتيت ثهلوف ؟، Ivaإل فيض يم 
ينال•اش يمول به؛ إلا يتم للحج، وكن وهو الإياصة، وطواف الزياوة، 

٢[.لالخج:ه ه آلثيق أليت ؤول_علوءوإ 

ررأحابستثاهؤ•' الله ومحول صال حاصت. صفيه أف تئهبمهات عائثة ورويت، 
ئممقرلمقئفنإذا« محال: ١^. إيادلأاس:نم تئولاضِ ;ا ^^١: ض؟(( 
ال^ لاثدمن ش!ة هدو ظه, 

الخنار.ب؛ن صحى العيد يوم كاثت مز ق ظتيائ'هقئ؟أ البل حطته قائده! 
ثوائد؛ثلاثة فهذه 

صلاةبعد سال ووئذ ا-يقار، بى وأما الصحي، ق وأما العيد، يوم أما 
اش•

طوافكوثه أما الزياؤة، طواف ؤيثمى الإفاصة، طواف هو الطواف هدا [ ١ ] 
الناسفلأف زيارة؛ طواف كوثه وأما ؛، ٤٠إل العيد يوم يفيضوJا الناس فلاة إئاصة؛ 

زيازْديك فصار فطافوا، الحزم إل الحل من عادوا نأ عزمه، وهي الحل حزجواإل 
فيهايزوروف الثاس لأف زيارة؛ العنزة سمنت وقدا قريبه؛ بلد إل البعيد كزيازة 
الخل.من إليه أنزا أف بمد ١^، 

أعظماله ودنيْ وظاهركلامه ا-لإ، ركن الطواف هدا إف الولف يقول 
هامحث لمول هوعريه؛ بالحج الخاص الركن بل كيلك، وليس بالحج حاص ركن 



٢٦٥هناب،ارعءروابسةاص( 

ينأرملإممنأزوِفيهم.
ثثصؤأئر ؤ محوله؛ بند ه آلنيي أكن ؤول-يْلومأ تحال؛ محوله مذ وانمميد 

يكونالطواف أ0 ]اني:؟آ[ آدتِييه إلسيت ونيْلؤمأ نذمدهم ول-يوذوإ مثهم 
الأوساحيزيلوا يعني 4 منهم ثمصؤأ ثر ؤ محولة؛ لأف الئحلل؛ وبعد اشم بند 

ؤونيْلوؤ'دبايحهم يعني ه محدنم ؤول-يومحإ دلك وعم الأظافر بقليم والأدى 
كذلك.وهو آلأئت_تيه ألتجت 

إذساق كإ والدبح والخلق الرمي عل بميم أف بأس لا ايه وردت الثق لكن 
قال:،^ ٧٥١لأ0 بعزة؛ الوزف عق ولا بنزدلثه، الميت عل مدم لا ^٥ ^، ٥١شاء 

[١ ]القرة:هأ، نزآمائه ألثِبمد أق ئأديظزوأ عزقت نث أقنَن> ^^٥٢ 
وهذاه منهم ثئصؤأ ثر ؤ قال؛ يم عزة، تر ١^٠ هي مزينمه أف عل ^١ فدل 

يكوذأذ الإفاصة طواف صحة ثرط مذ ؛ ^٠١١١۶قال وقدا مزدلثه؛ يند إلا يكون لا 
واآست،.الوثوق بعد 

٠ ٠٠٠>رأحابثتثاهءَرتيهبمها: صمه ق قال الرسول. أف جيد ^٥١^ واستدلاله 

رقمعرفة، درك ل( س باب اناّك، كتاب داود: دأبو أحد الإمام أحرجه )١( 
والنسائي؛(، ٨٨٩)رقم بجمع، الإمام أدرك فيمن باب الخج، كتاب والرمدى؛ (، ١٩٤٩)

ا،لاساك،كتاب ماجه: وابن (، ٠١٢ ١ )٦ رنم بعرفة، الوقوف فرض باب الحج، مناّك كتاب 
ختقمحيبمتئ.يعمر بن الرحمن عد حدث من ٣(، ٠ ١ رقم)٥ الفجر، نل عرفة أتى من باب 

(،١٧٦٢، ١٧٥٧رنم)أفاضت،، ما بعد ا،لرأة حاضت، إذا باب الحج، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
من(، ١٢١١)رقم الحائض، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب الحج، كتاب لم: وم

عائشةحديث 



صضاه1ضشه4الإئماسبجضو ٣٦٦

نمحهبمها،عائثه يديث النحر؛ ليلة مذ الليل نمحق بعد وقته وأول 
قأفاض!ق!لثن، ابمن؛ _ ء ق الق لأي الم؛ نامحل 

ينحهبمه.جابر حديث 

حالزى عمن  ١٠ايدث؛ ألماظ بعض وقداِق امحتتكارا ئثْؤئم هدا محال 
فإداانتذلائها، وجب الإفاصة طزاف يئم، ومي!؛ حاصث إدا لأما هذرا أحابثتنا 
Jpذبك فدو الصحابة؛ كل ينتظره أف ديك من ثزم هيأصْقممم ^، ١١انتظزها 

واثهثهلوف، حى ثمى أف بد فلا الإفاصة طواف تطوف أذ ئيل االرأْ حاصت إدا ايه 
هذا؛.ااأحاسسا لموله! معها؛ يبمى أف يرمها يلرم 

بئكنكولا برخلإ سبوطا كاف بأذ ص ئدا بمطةِفي كاف إذا قائل: محال فإذ 
يضع؟فإذا عنها يتأحز أذ 

ةيل:سمءِفيثلائأماو:
دم.وعليها حائض وهي تطوف المرأة أف الأول: القول 

الست،تعوذإل حس إحرامها من بقذ ما عل نمى لكنها سافر، أما الئاف: القول 

أفئك ولا تطوف، أذ إل متزوجه محذ لر إذا عليها ينمد ولا روجها، يمرما لا يض 
هحج ين آلدمؤ ؤر عوم جعد ؤ}، تعال: هوله من لعلم ونحن عفليمة، مثمة هدا 

إطلاقا.هدا بمئل يأئ أذ ينكى لا الإسلامي الدين أف لاني؛لأما[ 
يدونرجع هدا وعل محرم، وتكوف الثامحئ النحر ثثحلل أما الثالث: القول 

دأدلؤإل ازجمح، ثم قديه، ادبجي ذنمول،ت اهج، أركان مذ ركى عليها مذ لأية حج؛ 
الح^لهدا ثممها حمعت هد المرأة هي0 تكون ربإ عفلميْة، مشمة أيصا وهدا •ج، بدون 



٢٦٧ةتابامج)وابهفةاسج( 

'ّي؛؛كل ل جل ينه، همغ لإدا وئته، يحول بند محؤ يأق لأئه حاو؛ أحزه نإل 
و:اشمئ ض منه® حرم ثي؛ كل يذ حل ئم بالست، ررأثاض ت صن ابن لمول 
ئممقمثله. عائثه وعن 

حج؛!.بلا ارجعي نقولت ثم التقعر، ق كائن، أف مند 
تهلوفأما الأول المول مى مرب وهدا عليها، ثيء ولا تهلون، أما الراع؛ القول، 

عدموالأصل الدم، يوحم، لا واكائ دما يوجب الأول، أف ل بجالمة لؤه دم، وعليها 
الدم؟وحوُت، عل الدليل أين ئلنات للصرورة هنا الطوان، بجواز محا فادا الوجوب، 

ولأدل؛لعله•

أدكه،لمؤ؛ وهوالخى؛ ٠ ثو1هر ابن الإسلام ثيح الأخرهواختيار وهدا 
تثافزأف صزرِفي عله فليس السعودية العربية الملكة هناِفي كاف مذ أف لاحظ لكذ 
مع- لكن النثف،، وكئلت، زبمت، طهزيتج إدا ثم إحرامها، مذ بغي ما عل، الرأْ 

تهلوفالبلد هن.ا التياِو، حز ؤيقولول• يسرعوف، صاروا الإخوة بعمى الأمم،— 
عليهممثثر البلد امحينِذ، فإف صحيح، عثد وهدا دتمثمح،، للمرونة، حاتم، وهي، 
بثنمةإلا در"ى أف ينكذ لا بعيدة أحرى بلاد 3، كائن، مذ مثلا لكذ يرجعوا، أف جدا 
ثيميهابن الإسلام ئتخ قاله ما بموجه فهنا 

ثتة«أو واحب ®إيه قلنات إذا الثني لأف الثنل؛ الؤلم، يدكر لا[لم 
^^^ُلأتحلاشألاكأبيز:طوفهيِتناشألي،أئامشم،م ُم
والثص.والطناف، وا-قلوا، الرس، أشياء؛ أزمة يكوفبفنل الكامن، فاشحلل ؤبمعمح،، 

(.٤٣١ العالمة)ه/ الاخيارات انظر: 
(.٤٤والإنصاف)٤; (، ١ الهداية)ص:هبم انظر: 



سقضاهاينيصالإئماسبذص ٣٦٨

هقئوالئنى،؛إن
موافاض ؤإل بنموطه. \ش اشحدل وحز نمط وميه مق وقتت ثان 
وحزنمط رمؤ ثتل ومحتة ثان قإل الرمي، عل الئاي ووقم، الأوو، اشحلل حل 

لمْياثعنس أما القدوم، طواف، خ نعى من حى ق وهدا سقوطه. اكائ الئحلل 
الثغياهل الثال اشحلل ؤيقف الريانة، طواف ينعىبمد اف ئعليؤ 

ا-اث1لى،ينقط او4 فالطامئ بالرمي الأول التحلل محل إيه دالت وس الدهب، هدا 
ه.الحل خل فعلها إذا الأزط هدْ لكن 

كلامهوظاهئ و\ذثتي.أ إلا الكامل التحلل يكون لا بأيه الأف صرح إدف• ا ١ ل 
ارؤإرأ\.رؤئو<.' يول الثميِفي مع بالطواف الأول التحلل هيصل أثه صيقده~ ~؛ل 

ئيهيتومف بأية الفول ~عل الحلق مع يعني الأول،، التخلل خل الرمي مل أقاص 
بالواف.كز ١^،، يه »لأ:وم، ئلنا: فإذ الحل- 

١^^،،ثلاثة! من يانتين الأول التحلل عئصل اثه ;ءهرآ؛ده الفقهاء عند والقاعدة 
ملسوم الأئل. الثخلز لحل يكول فانه منها اثنئن م إذَا والطواف. والحلق، 

ؤإماالهلواف إما ادتين؛ من واحدا محمل إدا له؛التحثلا علامحه لا الحلي ااإ0 يقول؛ 
ادي

ىلئا:ل:ئلماحاءتحني»إذافإذ 
امحول؟التخلل محل إثة تقولوذ: فكيف ثزم ولم طاف فإدا اشاة«را* 

رميبعد للمحرم نحل ما باب الخج، مناسك كتاب والنائي! (، ٤٢٣ / ١ ) أحد الإمام أحرجه ( ١ ) 
العقبة،حرة رمى إذا للرجل نحل ما باب المتاسانثه، كتاب ماجه! وابن (، ٣٠٨٤)رنم الح،ار، 

عاص؛٥^^١.ابن حدث من ٣(، ٠ ٤ ١ ) رنم 



٢٦٩ةتاواامجربابساص( 

والخلنالرس مذ بائي الأول اشح-لل بمثل أصح-اسا؛ محال 
ئك:ؤإل نتك، اظق !ف : ٥٥؛ذ الثاك، اك1في اكم زيثز 

والطواف،الرمي وجما امحن، من بواجد الأول اشحلل حصل بنسلئ، ليس 
محزالأظلاكافي,ع.

الريارةوطواف المدوم طواف ءْنل'لا 

الخدوم،طواف، سدأولئ الوو\و0.' لطواف م\ثه يحل إدا الطع ل أحمد: محال 
دحيلم°ت5ووا إدا واiمرد اكاون وهكدا يعدجما. للزيارة يطوف مم بندم، وينعي 

اكدوم،يدآطواف ١^٥١صة، لحلاها هإدا للخدوم، طاقا ولا ^، ٥١يوم محتل مآكه 
ثنيينمط قلا مئزؤغ، اكاJوم طواف لأو ،؛ ojIj^LJطاقا م بعده، وسعيا 
؟^١>£،ئحشنئ، قحاصن، متثتعه يحلن، ^١ ١^^ و قال ١^ ١^٠ الزياوة، طواف 
١عليها ولم°بجذ وكادن"ماة، با"لإ، أهك اُلإ•  اكدوم.;، '^١٥ء  ٠۵٥

عليتوهف، كاف ئا لكذ بذلك، ثرد ل؛ الثنة ئعم، يقال: أف هدا عن ابواب 
لهِفي-^١ نم ولا الثطل، ل له"^١ أف م دليلا ئدا كاذ الثاف الخل الواف 

امحزظه.ظالأئَلإذا
ذلاالأى الأظل تحل لا أنه والظاهث ي، شبىْنثدا ل ذلك نع لكذ 

التحث،.اففى ثاء لناإف تيينأ ما حب عل الحلق يم بالرمي' 
نوىالحبادا0 ائل ومث-ففيهثظئ، يه رد لر والثنة بالطواف التحلل تعليى وأما 

والقلر•القياس مذ يتصوره ما 
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يالتت،يالعمزة أهلوا الدين ررهطاف نيؤؤيخقآ.' عائشه بثول أحمد واحثج 
متفق-يجهم،، منى من وجعوا أف بعد آحر طوائا طافوا ثم والمنؤؤ، الصثا وبيط 
ه.

مئزؤع؛عتر حمهم و القدوم طواف أو إلا الحديث هدا مذ و ولمْيت؛يرا 
اكدومواذث ئئ زلن واحدا، طزاما إلا مز مذ الرجؤع بمد لمْيطوموا لكوبجم 
عقاج أذ■حلت، ثيذ لiلمدوم يقن لمْ ذطؤيخقآ عائشه طوامن، لطادوا 

ممطالنجد، محثة اامدوم !، ٠^١٥؛ jSTjذلاك،؛ مل لة طاهتا ولمْثكذ العمنة، 
أ.الممئوصة المنجديحىمذذحزومدأممت،الثزصن،كتحق بث؛ثيرن(

فالإمامأحمد، الإمام إليه دب مما أصوب ^٥١٥ الشيح إليه دمتت، ما [ ١ ] 
يطوففاثه والثارن الممرد من المدوم طواف يشن لر مذ أف يرى ٠ أحمدر 

لكذللز:انة، ثأ قدوم أنهُ:طوذ يرى كيلك، واكئع للز;ازة، P ولأ، لقدوم 
اودي الم5لفئ يكنها الش والممليلأت الئق، ظاهر خلاف لاه ظاهت؛ نقو فيه ثدا 

أوم١رJا أو متمتعا، كال سواء واحدا، طواما إلا يطوف لا اله فالصواب ظاهز0، عانيه 
يطوفلا انه فالمهم للقدوم، وطاف مفردا أو ماريا أو للقدوم، طافا يكونا لر مقرئا 

إلأطزاماواحدا.

وأماالعنزة، طواف، •حمهِق ق صار القدوم طواف1ؤ لأل فواصح؛ المتنمع فأما 
القدوم،طواف، عن أعنى الإماصة طواف فلأف للقدوم يطوما لر إدا والمارد المقرئ 
أول.بايت، من الإفاصه فطواف القدوم طواف، عن يعي العنزة طواف كائن ؤإدا 

الإنصاذ،)؛/"اة(.)ا(انذلر:



٣٧١؛11وااسإرداسسةاص( 

الأمالخج ويوم يصل؛ 
بدلكئئي عم، ابن حديث مذ مدم لما ائم؛ يزم الأمحر الحج يوم 

ماوام، اكم الزموذِفي أثناة: يئئ فته شل لإنه فته، المثج أساو وئزة 
ااز;ان؛ا"ا.اظز،نأواذ اشث،تلم الإىئث'!قي،مالثس،م 

وعتو0،.........جابر حد.يثا ق ربها ه السل لأل هكدا؛ ريئها والثنة! 

واحد.طواف إلا هناك ليس واثة المؤلم،، إليه دم، ما فالصوابف 

ذحفاله ظ أذممي Gكذإذاأتفا ١^^٠، ل؛:ذي وهJا ، ٣١لإ ]١[ 
ت>عواوتلم آله وعل علميه ١^ صل الثئوJ ْغ ممثئوا الدين لأف أيصا؛ فالسعي 

يفعلالدي فصار أطوف، أذ مثل نعيت، اطه رسول يا رحل! له مال وقدا اليوم؛ ذلك 
بعدمعل التي هي ا-قمثه وهذ«ْ حمته، يفعل الدي أل مابما دكزثا ونحن نلمعة، 

هذ؛ْمش إل مزدلفه من والإفاصه ا-وام المشعر عند الوموف لأف مر؛ إل الوصول 
قلالثضلإلِز•

بابيذ مز إل الإفاصه لأف ئظث؛ فيه سكا مر إل اص.ة الإذعد أو عق 
فحجهمنى إل مزدلفه من وهوئايم لوسّنبالإسان وقدا ممصوده؛ ليمت، الوسائل، 

يكونهذا صحيح، فهدا مزدلثه ق الفجر صلاة بعد الوقوف أما يه، مص لا صحح 
النيئ'يوم 

الذيوأما أشياء، حمثة منى إل الوصول بعد الحيي يوم ينعل الذي أل فالحاصل 
ائإ.النّمذ الإفاصه عددئا إدا فهوسعة العيي. يوم ق ينعل 
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أنجس ان ززى ملأثىةظوه،ثإ ازي ياهلأ مء، هي، ٠ ثدم مإف 
هال:والتأحم. والممديم واوئي وافق الم ل ام، يوم لة محل امحت٠ 

ررَلأ-مغ«ققه.
روايتان:محه ذامحا، عاة ذلك م محإل 

محلأُ<محهأ هال: اهَممال لأف م؛ ده 
بيزلأسل،هبمتيرتايها[.زلألامحكاذ 

قلأف بعض؛ عل بنضها تقديم ي ثيء لا أيه الأول، الروايه الصواب [ ١ ] 
ولاهدم يومئذ ثؤ،؛ عن ه نئن، نا العاص عنروبن بن ائب عبد حديث 
١٠٤۶ررلأ ودولةت المتمل، عؤ، ( Jjj ،،،J*ii®وكيمه ٠ حرجأ'ر ولا ررايعل دالت أحر)لا 

.٠ الصلأةُ دجهعنئِوإ بكره لأيا قال ك،ا يعد لا بمل: ولر الإئم، انتفا:؛ عل يدل 
وموالواحب، باب من وليس المتشحب، باب من الترتيب ذلك أف فالصواب 

أفم ثى الترتيب؛ من جئ، الناسِفي جء أف ورحمته!اظث، عهقل اممب نعتة ثى 
ينعى.وهذا يطوف، وهذا ينحر، وهذا ^^؛،، هدا الناس: ^٠-!، ٥٤

١^۶،لأتي نمول: ئل ١^، م فينة ١^^١ أَله ملما مل 
أولا؟

لم!وم)٣٨(، رهم وضرها، الداية عل وهووانق الفتيا باب العلم، كتاب البخارىت أحرجه ( )١ 
(. ١٣• )٦ رنم الحر، قبل حلق من باب الحج، كتاب 

بكرةأي حدين، من )٣٨^١(، رقم الصف،، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
نضهمحد.



٣٧٣ه1واامج)بابذاص( 

ؤتنخيرغ، قيد وري الشص ثهدلإ أذ بد لا اثه ^4^^4 الفقهاء ءلاهركلام 
المجر؛محللؤع مذ الومت يدحل ايه الذاجح لكن العيد، صلاه به تكون ما الومت مذ 

يأصحيه،وليس هدي وهدا يتتفلروها، حص عيد صلاة عندهم ليس متى أهل لأف 
يوملجر من النحر ومت يدحل اثه ُ العمدةر مزح ق الإسلام مخ ثه جزم ما وهدا 

العد.

ijiiوسضهلم با-قج، الإحرام حنن مذ يدحل إيه ^ ٠١١^العلما؛ بمص أف عل 
الثئزة.ثزوعهِفي حنن مذ يدحل مال: ويخ۵sه-لم الئنزة، مذ انتهائه ح؛ن مذ يدحل 

تكذكلسْأقوالوسءليهادول.
يشم؟لا وهو سك عق سكا هدم مذ هائل: هال فإن 

لذاثه العيد اك أنق والتأحيَ التقديلم أف العلم أهل بعض يثب فالخواب: 
الشعورويس لرأمعز، السائليةول: بأف دلك و■ءللوا جهلأوإماينيايا، ييئعررما 

يهبؤإليه سك، لا حدا حثي التعليل وهذا التعمد، بخلاف العمو، يمتصى وصف، 
وس-مغ>ا" ن،؛• >انتز m■■ الئئُل ظ لكذ اشد؛('" )مح j ينق، ائ 

ألفاظعث؛ أيشاق كإأماورذت ، ٠ ثتقزلأ لأي ك،اءال *لأثعد،؛ مل؛ ولم للمنتمل، 

الخج)آ/اص.)١(شرحالخUJة-محاب 
)آا(إحكامالأحكام)آ/مآأ،(.

كتابت لم ومرقم)٣٨(، وضرها، الدابة عل وهوواقف الفتا باب العلم، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 
لآ.بممحا•العاص عمروبن بن الله عبد حديث، من (، ١٣٠٦رقم)النحر، ئل حلق من باب لج، ا-

بكرةأيٍر حديث، من (، ٧٨٣رنم)الصف، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
فهن.
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ءص؛وابمبم

 Pعائثهووت ه ١^؛>،؛ أيام ثاو ها يئئ يومه، مذ مز إل وجع ي
وجعيم الظهر، صل حئذ يومه مذآحر افب. رئوو ارافاض دالش1 

'•أبوذاويا وواْ التشريق*؛ ثاوأيام ها يثكث، مز، ؛ل 
لأ؟فروصت؛١^١^١؛ ابن، وهل 

لبيانهو إيإ الشعور عدم ذكز أف عل —يدل الشهور عدم ذكر دوي، الأحاديث مى 
عم.بقضك العالإء عند ينئي ما وهذا فمهل، الوالإ 

حرالحرام المشعر عند وهم، ه البي إف الُظيمي• ؛^ ٢١إل اُظروا -ا ١ ل- 
الحمزه،ونى م محم، وادي أ'ثرغتي اُه إلا الإبل، ئرعة ومعلومة مار، مم جدا أنمز 

سركل من أنز م مل، نا عؤ ونحز سنا، ومثئ نلأة كحز النحر إل م، دم 
ثممحاى، الحلاق دعا ثم مزنها، من وثريت، لحمها، من وأكل طبحن، ثم قطعة، 

العيي..يوم صحى هدال، كل ٠، الإياصور طواف وطاف، مآكه إل  J_^jويهلين،، لبس 
ساويوقتر ق يعنى الثبيعل، الاعتدال ونت، ق كام، حجته إف قيل؛ ومد 

تبماةمحؤئ\قافه ئديبارك بزكة، لكذهذْ الْلويل، بذاك والنهارليس والنهار، الليل 
مذوهدم كم، ومت عثوثِفي ينحه لا نا قليل ومت ل ينهل حر عنله ق للند 

لأءرك.ولكم اشَأذتارك نال ١^، بركاُت، 
وحرج•رمرم، مذ وثرب الظهزُنئه، وصل 

غ.بمثن.جابر ■حدبن، من (، ١٢١رنم)٨ المكب.، حجة بايت، الحج، كتاُب، ت ملم أحرجه )١( 



٣٧٥

بتابمزة زنت إذا هثئ: واس م بناجم_،؛ ليز اس: 
يخ،ممكوةجاال

فاحتلث'، مزرق الغلهر صل ائة لآ.بمنئ آني حديث من الصحيحي وق 
صظجابرا لأو '؛ الفلهرُنقه ق صل اية وظهنتئ جائر حدث يرجحوف هل العلماء 
حدثأو بالترحج، أول فيكون اُلإ، أش حر المدينة مى حرج منذ تماما حجته 

الصحيحتن؟ق لأية ;نحهبمنه؛ آنس 
عدوالخنع أمأكن ومتى اجئع، لإمكان للترحيح؛ حاجه لا ايه رى الدي لكن 

والرجمحح•الراجح إعال وابمع المرجوح، إلغاء بمي الرجيح لأف الرجح؛ عن 
إلحرج يم القهر، مآكه ل صل ه اممه رسول إل ت نقول أف يينهما وابمع 

صلاهافيكون معادة، الظهر حم فصل الظهر، يصل لر أصحايه بنص فوجد مز، 
الإشكال.يزول وببمدا ثطوعا؛ منى وق قرمبمه، بنعي مرديرأ( 

نقولتفلا فيه، القياس يصح ولا حكم، به يتعلى لا طردي، وصم، هدا ]١[ 
بمرالمب؛ث لأف واجس،؛ عتر ^١ صار واحّ_ا عتر عزهه لإل يمر البيثا كال لما 

٠.مصزس بن ءنو٥ لحديث، واجب،؛ عتر عزقه ليله 

ومسلم:(، ١٦٥٣)رقم الرؤية، يوم الظهر يصل أين ياب، الحج، نحاب، اوخ1رى■. أحرجه )١( 
(.٠١٣ رنم)٩ الحر، يوم الإظصة طواف، اسحباب باب الحج، محاب 

١(. ١١٢ رنم)٨ النك،.، حجة باب الحج، كتاب الم؛ مأحرجه ر٢١( 
رقمعرفة، يدرك لر من باب ا،لناسالث،، كتاب داود! وأبو )؛/ءا(، أحمد الإمام أحرجه )٣( 

رقمالحج، أدرك ممد بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحج، كتاب والرمدىت (، ١٩٥٠)
يالزدلفة،الإمام ح الصبح صلاة يدرك لر نمن باب الحج، منامك، كتاب واكسائىت (، ٨٩)١ 

٣(.٠ ١ رقم)٦ الفجر، بل عرفة، أتى من باب اياماث،، كتاب ماجه: وابن ٣(، ٠ ٤ رقم)١ 



اصضاه1مشصالإئماسبجضل ٣٧٦

للعباسوحص اممي. رسول ®أف روى عمر ابن لأل هوواحب؛ واكايث1 
مدلعليه• متفق ممايته® أجل بن متى ليال بمآكه يبيش أف التيب عي ابن 
ثو0.رحصه لا الأ عل 

وهداوحممه، أوثحوه، م! مسا، يطعم احمدن لمال ركة، إل ^١، معل 
أحزأة.محه صدق ١^أي عق دل 

^س:ووةط،وفيصض.
اشر.ق ذكزنا لما ؤوؤي دزفأ، ؤقئه:قوة 

ثةإه:ووه;شزثم.
أذنكهُتن ء إلا محن، لا لأَبجا وكها؛ ق ى قلا ١^، ه قأئا 
•^-^١

قدم، الثلاث، و سي الأولى، الللثي نغ ام ذذْ ق ركها يإف 
بمىالثثا:محااا•

مآكهق يبين، أف رج^بمئئ للمعثاس رحمن الثّول أف ييثؤ فقد هدا وأما 
العزيثة؟مماثلة يكولِفي والترحيص ٠، ر مماسه مذأيل 

وجمحة•ثى حميمإ أمنه بمش المثيت أف لنا سة؛، الأل [ ]١ 

أذمحشبمائه ق.بمثقمر(أجل للماس نحص ه الض أف الأووت الوجه 

بابالحج، كتاب ومسلمت (، ١  ٦٣رنم)٤ الحاج، مقاية باب الح^، كتاب ١لtخاريت حرجه أا 
عمرابن حديث من (، ١٣١٥رنم)التشريق، أيام ليال بمنى اليت وجوب 



٣٧٧ه1باسءربابسةاص( 

أجومن مسه  Jpالعني الواحب يثغ أف له يرحص ل! واجبا ولوكاف ٠، ِو 
عإر0.معئألحة 

مذمحلمام،مصه •كليه مال! متثْ فيه، أخمدهنءنحص الإمام أف الثاف• الوجه 
وللوهم الليلة ق وع-نه؛ مدان، ^ليلتن وق مد، فيها الالLاه مالث ونره شيئا. يطعم 

ا.اسندنص٠٢

أفالعجس، ؤمذ ١^٥٥، الأهمق بذات لبمت، اكثريؤ، اثام ليال ِفي فالمأله 
ا-لإ،لأممي ناكه إل ثزلتا إق فلأن! يا السائل! يسألة ما حنن من الإف الثاس بعص 

مح،؛كل دم، عليك يقول•' الم؟ عند إلا أزجغ ول( ط إل الرجوع ل محت ثم 
فيهادما•أف بصحيح أمورليس الدماءِفي مذ أؤديه تسيل يعش! دم، فيه 

ثئءإمحاب م لا وأف ١^، حماد ق اشَ ظ أذ الإنمان م يجن، ^،١ 
فإذادللث،، ثن بمأل1ئ، نبم١ةئؤة^ئاث٠ ١^ لأف اش، محئئه لر قيء تحريم أو افه، يوجنه لر 

تقول؟

إلا١،^،، وجونم، عل يلين هناك ليس وقدا الميت،؛ مسالة ق منه فا،لساله 
مدالرخصة لأف أيما؛ القوي يداك ليس استدلال وهو العثاس سمو>ث، 

الثسولأ0 ا اأرام(ر ربلؤخ جاء.في ال ُْ، العزيمة مقابلة عر ق ثأق 

بابالخج، كتاب لم! وم(، ١٦٣٤)رقم الحاج، سقاية باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
عمابن، حديث من (، ١٣١٥)رقم التشريق، أيام ليال بمنى اليت، وجوب 

(.٦٤٦)Y/ الهج العمدة-كتاب نرح انظر! )٢( 
(.١٣٣٥)٣(؛لوغالرامرiم)



حنبلاحمدبى الإمام ص ي اركا،في ض اص،يق  ٢٧٨

Jr  أفنغ ٠، الخيور "ثوم ورحصِفي الأخلك، أو الإسؤ امحر "قوم عن حيت يوم
بميمه1؛ ؤإذ ئقما الخز بالرخص يزاد فقد مز، من لر؛٤^٠ الخم قوم 

رم•
للخياجبمغ نا أكؤ ونا لي، نلألألي المأله إة موَل: أن والحاصل 

زحامأجل مذ فيتاحروف والم، الهزاف أجل مذ العيد يوم تكهِفي إل ثزلوا إدا 
عليهم.لاؤأ■(" نقوو: هؤلاء فمثل أي'طريقكاف، الروومذ ئهولإ أوعدم الئيارات، 

فهلمكائا، تحد ولا محاول الناس مى وكثثئ مكان، جا لايوجد منى الآل نانتا! 
مولتأو ثئم، حسن، وائزلوا دم، فعليكم واحمس، عن حصزيم إمحم لهؤلأءت نقول 
دم؟بدون شئتم حيث ائزلوا 

أول،باُب مذ فللممدر لللخاحة الميت رك ل نخص إذا لأن؛ الثاف؛ ا-محاب: 
يكونحص اخجاج؛ غيإُت، إل يكون ما أهرب يزلوا أف نجب ايه نرى لكذ شك، لا 

مزق اليث، تمط لما إية ،؛ J^jلا واحد، مكان وق واحد، مظهر عل كلهم الحجج 
روجهابيت ق المكنؤ الحادة عن تمط إدا الفقهاءت قال كإ مكان، أي أذيتواِق فلهم 

مظهرعل الحجج يكول أل ويثمح، حجج، هولا؛ نقوك بل مكان، أي مككذِوا 
الخيام،رووس عل يزلوا أوأف مز، لكمِؤ، مكانا تخلقوا أف علميكم فانتمثس واجد، 

الحجاج.متتهى ق حيمة عندآجر انزلوا لكن 
الناسبعض لكذ هوطاهر، ما افب عباد الكيرعل مذ فيه لأإه~ وهذا"والحمد 

الصيدكتاب ث لم وم(، ٤٢١٩رقم)حيثر، غزوة باب الغازي، كتاب الخاريت أخرجه )١( 
جابرنمحهبمن.حديث من رنم)اأبما(، الخيل، لحوم أكل ل باب والذبانح، 



٢٧٩مماواامجرواواسةاص( 

ةفل:ِفيثنهنشاهاد

جرةِفيكلكل الروال، افئريقبمد 3،أيام ١^^، ا-بمرات يرثي يم 
منجدزيل مآكه، من أبمدها زهي الأول، بابمرة يسدئ حصيات، يسع يوم 

العمة.حمزه وصمنا كإ وينميها، المله وينممبل صساو0، ثجعلها الخم،، 

.^j^، وموما يكف الحض، يصسة لا موصع إل عبجا بمقدم يم 

معه،ؤإل العزيزية إل يذهبون متى ِفي مكاثا تحدوا لر إدا الهدايه" لهم افه ألا ~ن
هكذا،ليس  I،Jنقوشئنا، فيإ 3اككى اةوذو0 الوجوب؛ عنا نمط ئا يةولولت وكأنم 

آخرعند الناس نع صس امتلأ؛1 إذا اثنجد ق موو كإ الحجاج، ئزو ■صث، ارثوا بل 
مثلت.فهدا بنتك، ق وصل ادهن، نقووت ولا واحد، 

١^^وباتِق منى، ق حيمة آحر عند الميت، تحنر إيه ملنات إذا قائل؛ يال، فإف 
دم؟علمه هل 

مدان،أو مد أو درمحان، أو درهم علمه أخمد الإمام كلام فالحوارنجت 
ثيءمذطعام•أو 

إJه،الخيام ^١^، رلِفي مز 3، النزول ينكئه لر مذ أف ذكرنا قائل؛ مال فإف 
يذهبالمجز يصل أف وبخد العزيزية، 3، نكثا ؤبمخذ مز، 3، محيم لديه مذ لكذ 

^^^^ة،وَو1قإلأِفياليوماشس؟
3،أمام قالبي. الثؤ، خلاف لكثه باس، لا الفقهاء كلام عل فالحوابت 



^قضاه1همهمصالإئماسبجحت؛ل ٢٨٠

كيلك،وتنميها يمنه، ص مجعلها \فوئ0ر، إل مدم ثم يديه، واقعا اممه يدعو 
•١^١٢فناهِفي والدعاء الوثوق ثى ثيسل 

1اعندها؛ ولايقف النخر، ثوم رميه صمه عل يسح العمبه حمرْ يرمح، ثم 
التئريقأيام ^١^، -^1 يثكث، مز إل رجع الله. رمول لأ.بمها*أف عاثثه روت 
حصاة،كل ءح يآكمث حصنات،، بسبع حمؤة كل الشص، إدارالت، ا-إقمناات، يرمي 
عندها،ولأمف، الثالة ويرمير ؤثتصئع، القيام مطيل والثانته، الأول عئد يقف 
'•أبوداود رواة 

يكنب الوئت، دللث، 3، لأف يمينه؛ عن الثانيه تجعل أثه أعالم" ~والله هدا ا ١ ت 
العمة،حمزة يأبا أف أجل مذ الوادي تطن إل منه تيط هدا كاف بل مستويا، الهلريمح، 

ا.بمنةسل اله، ئنقبل ض الحالق كلأ 3، لكن اليض، تل من يأتيها فكان 
الماثة.وب؛ن بينه 

أنتهامواء لك، هوأيسر ما اللث، امنقولاأ الشديد الزحام وق هذا وقتنا وق 
الرميئودي أف المهم المحال، أومذ اليممح،، أوثئ الثز3،، الخلم، أومذ الملة، مذ 

رمك.تقول،في وما رمي، كيم، ثعرف مسرح، مطمئن وأنت 
يكونإثإ والدعاء العبادة، آحر لأما العمة؛ حمرة عند يقف لا إيه ت قيل ]٢[ 

نحيق.ففيه الوادي، محرى لأما ا،لكان؛ لضيق يقف لا إثه وقيل! العبادة، حوف_، ِق 
لوقفويم، لو لأيه يقف؛ ل؛ ه الرسول أف تجمل خميعا، المعنيان وتجمل 

الدعاءفيكون العبادة، هوآحر هدا لأف مف؛ لر إئا اثه وتجمل صيمح،، والمقام الناس 
خارجها.





سقضاه1همضصالإئماستيضل ٣٨٢

زنوا.الشمس والت فإدا الرمي، فيه يكون الدي الختذ يطلب 

اكلأثةئه1،محوو>زاو،ولأمحئِفيالأام 
أيبن كعهلا;ء به، محال لمن حلاما الزواو؛ مو يزمح، أف له محور لا و حى 

يرميايه ' لآمحةآدئئُ أخمد عن ورائيه '، حنيثهر أي أصحا'—، وبعض ٠ رداحر 
^سِضإلأبمملإائهلأئ

مطلما.الرس 

اثيئوئبام;نمدالئائل:نذ؛أئئة فإن 
فرالمافلة؟

والتإدا لكن وّئرج، القافلة ولتدهسر الهافآه، شنوا لهم؛ نقول فالخواب؛ 
عنه.يزنى ينتطع لا منهم 'كال وس مرموا، رجعوا الشس 

وصئقه، إل ذب لإ الززال، بمد ابمزة الأنماذ زنى إذا هائل: مال فإن 
صشمأتي،يممحخإلِز؟

خالثلكنه واجتا، يرك لر لأيه يه؛ بأس لا الفقهاء مواعد عل هدا فالخواب؛ 
والuل.الحريق منىأثام و ١^ و  ٥١

مبأزقائمحِفيلإنى؟فإن 

(.s\J،(\/tUU\-)ا(أخرحه 
(.١٣٧المناع)Y/لاور-محي)؛/اما■(،ويانع والسوط القدوري)ص:\را-(، محصر انظر: )٢( 
٤(.٥ والإنصاف)٤; (، ٣٩٩والخي)٣; ٢(، ١ )_:a اش ب رواية أحمد ام ائل مانظر: )٣( 



٢٨٢ةتاد،امجربابسةاس( 

رشامحق اب،ار مضل:وظد 
واجسا.عتت انتيماءها أف أحمد عن والمنهوئ شع. مذ يقص ولا 

حمسمن وأين خس، وخمس بأس، لا سمتات، ست، زش نن وداو،ث 
الخجةمذ ٠ارجننا ماوت نمحهبمن نعد نوى لما نح؛ إئ وأعث، أحد، يريي لا 

للمينع، رمست، يقوون وبنصنا سستإ، ومست، يقوو<؛ بغصنا ه اش ونول نع 
الأثرم•وواْ بنضٌ عل بنصنا دللث، يم-1،ِق 

التشريق،ايام مثاثز0في الروال بعد الرمي ؤ، يبادر أف الأفضل ثتم، فالخوامب،ت 
المجر.إل الليل الحاجةِفي ووئت، اليوم، بمه الخوان وونث، 

قجواز ووينا السني، طلؤع بعد وأهصلمية امحتحباس ونتا العيد يوم وؤ، 
أوللعموم.وJحيهلم لالصّعمة إما الليل، آجر 

لأفسايروا؛ أف الأفصل الناس رحمة عليهم يثى الذي أن نرى الذي أف مع 
إلابارم:اتزئب أ:دني ٠^^ نزيه بن س لأيدأن Mاذن 

الإسلام.لم رم لم؛لآةغناأيئ، ئوأنهز 
لإأرانأن:زسالأم، ايوم j مالذي للمريض لأك نائل: فإذ؛أو 

مالتلاثئ الخان أن:زص ئد تجن أد ذلك، شش نل قن الئاي لرم ال 
نرهثانيه.يعود 

العباداتلأة كاملا؛ الأئل اليوم عن أولا أف لأي ثدا لا، فالخناب٠: 
البييب.مذ فيها بد فلا واحد لثحص 



سقضاماينيصالإئءاسبجض ٣٨٤

ثئو:ظواعو
الئاتة.ومي الأول،!١٠يصح من يحصاة أحل إذ الرواية هده هعل مناسككم،؛ 

^اِسالأوق؛صلاكنضبما'ا.

أنئالثلاث الحمراُت زنى من انمزافه بمد تئن إذا ح: قال ]١[ 
فا،لولنالثالثه، ق أم الثاق ق أم الأول أهول يدوي لا لكذ واجي، حجر رمي يرك 

نالكقد فيكوذ كاملا، زبما والثاكة الثانيه ^ أن لأم \لأويى ي محق يقول: 
الأصللأف الأحيَة؛ من يبملها اُه فالصحيح دلك، حلاف والصحيح الاحتياط، Jابا 

اد.ِفيالئنىائزتساك
أهومذيدري ولأ أرجمابؤ، محثه عل ووجد مذثوثه انتقظ من وممردلك 

أ2\ضعَبا1ثهئ، هو لأثك الأخرة؛ من د[فيجعإة ملها، ١^٠؛ اومة من أو النزقة هذه 
قال،كعا أوحصا_،< حصاة ثزك ق ينتح ررإثه ثمل؛ ب إدا هدا الأخرة، هلامن ايه 

'أحمدرالإمام هوثص االولم،: 
رميت،ت يهول، بمصنا اممب. رسول ْع ايجة من رررجعنا الحديث،: ق حاء وأما 

يدل،فهدا ٠، علبمضنااُ دللئ،يمصنا ل قزيمت، ينع، زنيت، مول! ويمصنا يست،، 
عندإلا ُه مي لا لكننا به، بأس لا أوحصايين ة  ١۵٢ثقوط وأف وام٠ع، الأمز أف عل 

الصحابهلأف ينع؛ أو بحنس رميت، إيني ؤيهول،: ان إنيان أذ مثل الصزونة، 
١^.بذلكبمد محJثوا 

٤٠والغي)r/ (، ٤٨٣صالح)Y/ رواية أحمد الإمام سائل انظر: )١(  ٤(.٦ والإنصاف)أ/ (، ٠
حايرعي ام الحمحى عدد باب، الحج، مناسلث، كتاب، ائي: والن(، ١  ٦٨/ أحمد)١ الإمام أحرجه )٢( 

خ.ةنن.وغاص أبي( بن صعد حديث، من ٣(،  ٠٧٧رغم)الح،ار، 



١٢٨٥هاو،اثععرطواهمةار،هج( 

نئكأتزك لاك ثمٌ؛ ئني 1ا؛ هشنس تزك!وم ظءن 

الثانيهوعل علنه، لا الأول ١^١^ يعل أواسمح(، حصاة رك ؤإف 
بجغفيها1وظذمناوصِز

•يمغء يصدق ثعمدْ ؛)!، عليه. ثيء لا يامسا ست رمى من ت وعنه 
الثق،ترك الثالث، اليوم إل كله الرمي، أوأحر آحر، إل يوم رمي( أحر ثإف 

أثاملأة ١^^،؛ نأ ١^، ئأ ١^، زئل الية بميم لكثه ه، ي لألا 
بعرقهالوقوي كتأحم وقته، م إل دأحخْ نجار للرمي،، وقت كلها التشريق 

تع، ١IU^، تجئ جاذاث لأبج! ^l^، ١^، زب ه لج \ي 
ا.لكلصئزاط محئوعه، فعلها مع قوجب أيامها، مممرقهِفي قعلها 

اليومإل ئه الرم( م أؤ آحز، إل يوم رم، أحن رردإ0 : ^١٥يقول ا ١ ] 
ثيءءرولأ يوله! وأما قراصح، الثنة رك كوئه أما عل؛ها؛ ثيء ولأ الثنة، ئزك الثالث، 
:ؤ>زي:زمإلمالآضألأمح،̂ ض

المريض(وكالإسان يوم، كل يردد أف عليه ويسهم( مس، أمحي 3، مئزله كاف لو تجا 
امحتم،محظيهأفيرم،كليرم•

،قمول-هتيوما ؤيدعوا ينما يرموا أف للرعاة رحص الحم(. أف دلك ودليل 

(،١  ٩٧٦)رقم الخإر، رمي ق باب الناسك، كتاب داويت وأبو (، ٤٥٠)ه/ أحمد الإمام أحرجه ( ١) 
ريميوما، ؤيدعوا يوما يرموا أن للرعاء الرخصة ق حاء ما باب اّلج، كتاب والترمذي" 

كتابماجه: وابن (، ٣٠ ٦٨)رنم الرعاة، رمي باب الخج، مامك ئاب وازني: (، ٩٥٤)
عدىبن عاصم حدث من ٣(، ٠ )٦٣ رنم عدر، من الخإر رمي تأجمر باب المناسك، 



حتيلاصدبن الإمام ص ي ض السق  ٢٨٦

انتدلواخءهإس، أنم وااعجب محور، لا عزينه يوم كل رميها أف عل يدل رررحص® 
بنكهأذينش للعثاس ارزحص ت بحديث التشريق أيام ليال بمي الميت وجويب عل 
ؤبمعواثنما«يوما يزئوا أف للاعا؛ لارحص ت موله بمتدلوا ول؛ ٠ يم\يهاار أجل من 
الرميلكيومِفيمح•وجوب عل 

لعير•إلا واجب يومه ينمِفي كل الرني أف فالصواب 
يومؤلهر صلاة تأثم بجواز تقولوف هل فيقالت واحدةاا عبادة ®إما ملهت وأما 

اوستللمحمامح؟
اليومإل عثز ايادي اليوم زني ثأحثر محور لا إدف؛ 7أدا، يقولوف لا الحوابت 

.مس 

ردلا محُ ثم أن نجي للئني« محام محا الشريق »لآنأثام وؤ'لأح 
١^^،الزئث  Jlقوو: ؤإى لوني؛ أوبموة1دام الززال مو ^١٤١ ئها الأ؛ام أة بدلك 
الثلاثة.الأيام ب؛ن شايع فيه يرمى 

الزحام،___، وذلك الحمرات، زني الناسِفي مى ممر يتهاوف ت قائل قال فإذ 
ضشغإلكانابج،نءأذاثاث

مكابجم؟مذ محثوف أم هنالئ■ محتبوف الرحام 
البصر،أوكقيمة أومريصة، حامل، كامرأة ييب، أذ له كاف مذ أما فالحوابت 

بابالخج، كتاب ت الم وع(، ١٦٣٤رقم)الحاج، مقاية باب الحج، كتاب اJخاريت أحرحه )١( 
عمر)?.sctSابن حديثح من (، ١٣١٥رقم)التثريق، أيام ليال بمنى الميت وجوب 



٢٨٧ةت1واامعروابظااص( 

وأمامجي، لذ أما ثنلم لأنا الرمي؛ مكان إل قرغ أف حاجه لا فهده الس أويتم 
ولذزحاما قزجدق فإدا ادمي فتقووت الرحام، مذ غناي لكنها نشطه تكوف التي 

ظيبذلأنيإلاشمم،•
الأوقات.هذ.ْ الاولِفي الأنخوٌ\ل  01م: ئك ي لكن 
ماذاأجنة، ثحتنا وأنان، الرس، وترك أهله، إل سام رجل قائل؛ قال فإذ 

يتمرركاف إدا إلا الواجب، ثزك لاثة دم؛ عليه ومحب محور، لا هدا فالحوابت 
وحزج.نقه عن تام لأنه سن، ولا دم، وعليه يمج، فإنه يمز بالبهاء 

ئتوم•وثزل،، مرص ان إنمثل يرمي، أف يستملح ولا مكه كافِفا إدا أما 
زشالخال: لكجنةِسالجارمحيرامحمح فإنقالقائل:تش 

له:قيل ثم ^٠، كل ل وهكن.ا موكله، عن حصنان ونع مسه، عن حصنان تع 
المحح؟ما موكله، عذ محنربي يعود ثم مجه، عن الخلاثه الخ،از ينس أف يلزمة إيه 

واحيمكان مذ موكله وعذ مجه عن يرس أل محوو أيه الصجح فالحواب؛ 
إليدم، ثم موكله، عن الثح ثم مجه، عن الثح يرثي ت يعني واحد، موش، ِؤ، 

مجهعن الثاكه ا-بمزلْ يرمي ثم موكله، عن ثم مجه عن الئح ممي الثانة ابمرة 
أقيمالصبيان ثن زنزا الذ.ين المحاثة فنل ظام لأن ثاتا، ءي ثن نأ ولا 

العملهدا بيسل الومت، هدا ق الماس إلزام ولأف يرجعوف، ثم بجملوف يكونوا لم 
محهظهم1(شمذمم•



صضاه1نينيصالإئماسبجضو ٢٨٨

بصالثيب ثرك له هور محمى مصل؛ 

وركجوبز، ببز ائت، رك الحاج بمائة وأقل الإبو، لرعاة ولحوو 
ٌنني ل امحغ وقوا أظوا، إذ الثاك، أب التاق، الأئوأو ام 3س 

همحنعمر ابن لحديث المنتملة؛ القلأ يومِفي م زس ءرموف باش، والرئي 
ولعث1س.الأخضب ِق 

رميرموا أف الإبو لرعاة ه اش رنول رررحص عدي؛ بن عاصم ومحال 
صحح.حد.يث، أحدمماا< النحر، ثنيقزآ ^٠^٠ رض ءد٠عوا م النحر، 

لدللئ،.م؛ وخص ام، ؤانتقاء ثاوءة، ضنون 

هدا؛و ماله، أو مجه عل أوحوف مرصن، من عدر ذي وكل 
يوفالب؛ئويه الرعاه لزم بمر عليهم الش٠س عربت إذ لكن معناهم، لآغمِق 

مهملتلا اووج إل كم حاجه محلا النهار، زغيهمِفي الؤعا٥ لأو الئماثة؛ أنل 
ينتهور،الئماثه وأنل علته، وجست، حصنها ؤإذ ا-إئمعه، عنه سفل كاآريص 

فىمحةلءبجن4لمابما'و
وأهلكالثزط العامة، ١^١^ لب يئتغنول من والثماة مثل ]١[ 

بمتىتن كل أشثههلم، ونا المرور ورجاو والأطاء وائنئصتن الإطفاء 
السن،رك ؤب للماس السل. ترخيص عل قيانا الست،؛ عنه ينمط قإثه العامة 

عليهاف صل المئ، محإ رحمن الرض أصحاب وكدللث، الحاج، بمائة أجل مى 
•ينلهم فهو لم،ن الميمصايح يئنغل كاف نمن وسلم، اله وعل 



٢٨٩ةت1بامج)وابساتاص( 

والإتجا:ةولإش

يماو: حابنا لأو عنة؛ م من يشط أذ حاو الإش عن عجز وش 
نت5لإام ^لآظأذ:ضلكظاةلد محهإ. ^١^، ١ض 

١^٣،شم نقط النا-ءب اة ب:LزئئإثادJئ؛ ئأ:ترأ محة، زنى ^١ الناث، 
^محلكذأذذلأجاث،وإلأملأاا'•وإذمم]تان، 

المتثنيإل مى ئ ترغ أف احتاج كمريض حاص عدو له لكف ش أما 
العامة،يالمام يثتغالول بمن العلياء بعص ألخثه فهدا له أزيح لأيه بتيه؛ أوإل مثلا، 

وبمبجالمشش/
لاور؛ضإز لا مول: ٢^١ نم أسثا بؤض الست، أثه مدئنائلنا:إو وظ 

ؤيئتغلالبيث بمغ أف بأس -لا دللث، أسه وما ليطثه وحرج ثيء له صيغ وش 
ينسه.

لأأ\إئراخوذلك المرونة، عند تحورإلأ لا ام ل الماثة أله ما ١ ل 
هاي ولأف [ ١ ]اوقرة:آ"بم ِسيم وأمحت؛ تلج وآتموأ ؤ تعال: افه محال ومد ا-قج، أجراء 

شهالثني ناشز أف بد لا أنه عق هدا فدل ولا ^"^^١ أف ^•^١٠ يأدف لر 
أ0فالواجب وحطأ، ئط التهاون من اليوم الناس بعص معلمه وما كدللث،، وهو 

أفورأينا دللث،، جربنا وئد الليل، إل أحرم الرحام ئ يمنى لكف فإدا بجته، يرمي 
فمارواالأو، يراحموتا القاس بدأ لكن الخثؤع• إل وأمرب أسهل بالليل الرمي 
الليل،م إل الرمي، ثوحر الأيام ئ يوما لعلنا يدري ولا ب،كية، باللتل يرموف 

يزاجويا•أف أيضا واحثى 



سقضامانينيصالإئماسنيينو

النفريوم حملة ل ت محل 

ااظسؤيعلم التئريق، ايام نط وهوأوالضر، يوم الإمام بجلب أف ؤيس 
مالأ:تكر، ثي من زيلتن عن روي و وودمهم؛ والتاض، محثل، ام 
أحرجهراجأتؤ'ُ بمال ويحن التثريؤر، ايام أونط ثنن نحلبح د. اممب رموو رررأينا 

ثوميه، ائ ذإي ذللئ،، أذ إل خائ دالأ1س زلأو أنوئاثئ. 
يiةا١ا.

لكنيوم، كل أنيئ أف أمتهليع لا أنا مال،: فإذا للصزوتة، إلا تحور لا اليابه إذن 
أنأجعلهاِفيميوم•بإْكافي 

^نم،محكئادتصثورفيم:نآ
هوياوهء_إ المتنس1، أف معناها النائب، يد ق الحصاة عبمل إثه وموله 

إدالأثه محن؛ عتر هدا الحاصر ومحنا ق لكن ؤيرمي، يدْ ق الحصاة ؤيصع والنائب، 
إلربه يلم، لا صغثرا كاف إدا يريدوف لعلهم لكن ينمه، يرمي هناك إل وصل 

اونى•
التودع،وأحكام )لضن، لثع1ثيلم نحلبهم عثز، اكايخ التشريق أيام أونط [ ١ ] 

طريقعن هدا يكول أل ممكن الحمد~ ~وش والأل إليه، محتاحول مما دلك، وعي 
ؤياالإذاعة، بواسطة العلم أهل يى يثئم من الوين، ليلا، 3، محعل بأف الإذاعة، 

يكوفلأية جثيا؛ هدا لتكال الأيام! هده ق المشاعر حاصأل إداعه يعلث، لو حثدا 
م.



٢٩١ةتاد،امءرواو،كااص، 

فضو:وامبمم
ونمطالثمي، غئومسا مل مز يتمر، أف ناحب ١^^؛، اليوم رمى ؤإدا 

الولأ،بم، ، ٧١ضُ 
،٥١لموو الزواو<؛ بعد ١^ مى والثس الإتوثه مزثرمته وهول، عنيت ؤإل 

٢[.لاوقرة;"ا• علتوه هلآإ3م طؤ وس عينه ذلآ.؛دم يومح( ف، مجل جنش ينال* 
ئته،محلاإم قوؤنآ j، يتجل، يثى يلأيه، مر ارآيام اش.I رنول، ويال، 

النهار•لساض انم واليزم؛ المحمدي• وواْ عله" محلاإثم تآحز وش 
الثس؛زلا ائت، يونة ٣ باحة، إلئها عاد ثم منها وحزخ رحل(، ثإل 

ممطلم،وُداصار

عثز،واكاي عثز، والحادي، والعاشر، والتامع، الثامن، منة! الحج وايام 
والعاشرعزهة، والتامع الوؤية، الثامن حاص* انم له مّها واجل م، عثر• والثالث، 
الثاف.١^ نئن والثاJثإ الأى، ١^ خثر والثائ ١^، خشن والأدتم، ١^، 

تعال،:اضِ لقزو اشس، موُت، مل قمح أو د فلا اشثل أراد إذا ]١[ 
انتهىؤإذا الظزف، انتهى اشز عا:ذا ؤإذا ليئلرث، ون، شنلقِوشه ^ئش 

ظ،صإداكاولإيلفدازمحل،سلئوذ٠ محل ^يجتيكنئثاك 
ملاووج من ينش لر الزخام لكثزة لكن ونشى؛ نتاعة ورح)، الختام، وهدم 

وايزل،؟قف، نقوj،؛ أو تإرْ ؤ، ينتمؤ فهل الشمس، غرومحت، 
وحرجالروال، مل، اjنحJ، لؤ وكيلك عي،، حرج ولا ينثمر الأول، الجواب،• 



سقضادئيهمههالإئمأستيضل ٣٩٢

؛aIvيدحل«ئإ الحصب، ينزل أو مز لمل ينتحب أصحابما! بعض يال 

ثعجلانه عليه بمدى لأيه أيئا؛ باس فلا ورمى وجع الئمس زالت يلثا مى، مذ 
•_ل 

للث_حليتأهب ول؛ مز وئوِفي عثر الثائ النوم ِفى الشمس عابت إدا وأما 
سوىفيإ وثاحر يومم، دمجل,في حالإن• للحجاج جعل الله لأف القاء؛ يلرمه فإل 

العد.من ؤيرمى يييث أل عليه فيجب دلك، 

ثكفيهمهل التعجو أرادوا إدا مر لضغ، مز حارغ ثرلوف الدين قائل؛ مال فإن 
العادنة؟يوف التعجل نثة 

صروؤة،مكاف هدا ومكاتإم مر، ق ليسوا لأيم دللث،؛ محزيهئ؛ لعم، فالخوابت 
مثلأكلالممبض،س.

ط،بجلمحوزىلئاأل؛ح،؟الحال ارأةِفيهمنم دالقائل:فان 
زمعهبنت لنودة وسل؛ علته افه صل البي يأذن ل؛ وقدا يجور؛ لا فالحواب؛ 

المجرراُ،مز مزدلمه مذ ئمج أذ قا أذف ؛ل ينين،، أذ دقيآة~ سه امزأْ ~وكادت، 
فه.والحمئ. وايع، فالأمؤ بالليل، يزميذ أف وللنثاء 

كل:زمِفيالأيلوفياتيار؟
واحد.يوم ق الثلاثة الأيام جرات اجع نةولت فالحواب؛ 

كتابت لم وم(، ١  ٦٨رقم)١ بليل، أهله صعقة قدم من باب الحج، كتاب \وخ\وي.' أحرجه !١( 
حديثمن (، ١٢٩)•رقم وضرهن، الماء من الصعقة يقع تقديم استحباب باب الحج، 
جممؤبمها٠عائشة 



٢٩٢مماو،امج)ءاو،كاص( 

والمعرب،والعصر، الظهز، بيا يصل عمر ابن ®كاف قال؛ ياؤع روى لها 
عك.متقى ه« اممه زنوو عى دلك ويدكر هجعه، تبمجع يم والعشاء، 

اممهزثوو نزلة إما بئق، الأبطح رول ®لتس ت وعايشه عباس ابى ويال، 
ا.رْتهعها عائشة وهدالئظ علميه• مممق يروجه® أنمح نتكوف ل. 

لأيكنوءي، تنازو فانه الأو أثا خانا، الشي كاف رنن ثداِفي ]١[ 
لأومنة؛ فيه النزوو مال(؛ من فمنهم العلعاء، فيه احتلث وهدا فيه، سنن، أي، ان للأن

ئداي نزل ثنن الثالث اي الثلأن،ق ابمزات زنى حئن البث 
الللم قامِفي يم رمية رمد ثم والعشاء، وايزب والعصر الظهر وصل المكان، 

ماشم، صل ثم وثلماف،، الحرام، ال؛يت، إل فنزل، علمته" وسلامه اف ~صلواتا 
انحزفإلالمدطر١'.

أنهلأية أجل ثى البي ئزلة لد،ا بنق، لئس إثة العلم؛ أنل بعص ومال 
'•عباسر وامح، ٠ ءاJشهر رأي وهدا ؤلبمشح، للمحروج، 
الثمر،ثراعاة اجل أومذ ثتة الثىع معل كون يتن، الأمر دار إدا مائل• مال فإد 

الشروعئةعدم الأصل إف أوموو،ت منة، ايه العبادة ؤ، معل محا الأصل إل مول،• فهل 
أيةمنرؤع؟عل، دلتل خم،يقوم 

عمرابن حديث من (، ١  ٧٦٨)رثم طوي، بن-ى( النول، باب، الخج، كتاب، الخارتم(ت أحرجه ( )١ 

بابالحج، كتاب ت لم وم(، ١٧٦٥)رُم الحصب، باب الحج، كتاب الخاري; أحرحه )٢( 
(.١٣١١رنم)بايحصب، النول( امتماب 

بابالحج، كتاب ومساومت (، ١٧٦٦)رنم الحصح، باب الحج، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
(.١٣١٢رقم)بايحصس—،، النول، استحباب 





٢٩٥ةت1بارعجردابكاص( 

علتهاودل؛ ولا حزحش نثتاء، أو حائقا كاثن، إدا إلا كالرجل، والزأه 
بدعاءفتدعو المنجد باب عل يقم، أف ئا ينتحث، انه إلا للحر، فديه؛ ولا 

امح؛عا"■
عنرد لر هدا لأف المنجد— ياُب عند وقولها "أعني بصحح ليس وهدا [ ١ ] 

ملتيهن،مل: ولر إدلااراُ ررملتممز : Jliأفاصث، محي صمه إل ثه: قيل ولما .، ١^٠ 
المولع.يدعاء وثدعو المنجد باب إل 

يدهن،أف بدون وهمج ويلغ، علتها نس أوالنمناء الخاتص ا،لرأ0 أف فالصواب 
فتدعو.الحزام المنحد إل 

ثزجغل؛ فزن أن:زجع، قليه بم، إنة قلثا: ا،ليقاُش محازز نن قائل: قال، فان 
يرجع؟أف يلزمه مهل أخرم مإدا دم، معليه 

عليهانتم فمي. تحاوزْ بمد أخزم ثم إتحزام، تلا المتقات، نجاور إدا لا، فالحواب: 
محرم.أف مل ا،ليةا>تؤ إل يزحع أف طزمه إثإ يزحع، ولاثلزمه؛أف الدم، 

الإسافأف العوام بعض يظن العلم، طلاب ثا يثظن أف يثني أله موهده 
نذف1ات، أحل. الأن أنا لوقال: يعني هاجس، علط وهدا والدم، الواحس( فعل ( joنحر 

إلأدمت، ولا هدا ^١^ من احرم أف بين( نحر أنا فهل ومآكه، المقايت، يين( الهلريؤ( 
ا،وقارت،؟إل أنجع أل أونجب دما، وادبح أونجب تيئرة يع اليقاُب 

الناسبعفن فتجد بالخيار، لسثإ فأنن، للميقات؛ رثع أف نج، ياكاق، فتقول 

توملم (،  ١٧٥٧)ريم أفاصت، ما يعد الرأة حاضت إذا باب ا"اج، كتاب البخاري' أحرجه )١( 
دظ^بمءا«عاتثة حديث من (، ١٢١١)رنم الوديع، طواف وجوب باب اُلج، كتاب 
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ؤإذالبمد، و لأي ١^؛؛، الجانَلزئيا ئثان3ة مو ، L^yو\0ظئط 
اتلد.ق يوجتت ما حمها لم°يوحدِفي لأنه علتها؛ وحؤغ محلا قاوقه حش لمْدطهر 

بمودعأو:محوأو:شل
ررعذروي ي والإادّا، الركن ( JUاللّزم ل يقف أف للمويع ؤيستحب 

وذزاعتهووجهة صدره يوصع والجامحب، الركن بتن يام انه عمرو بن اش عبد 
رواهمعله،ا ه اش رثوو رأيت هكدا وياوت بنطا وئنطهإ هكدا، وكمه 

يائي•أبد 
قكثكظق،نائتيكثا:ئصهم

إلبنعمتك بئنش حس بلادك ِفي و-ؤدتح، حلقك، مذ ل شلجإذ ما عل 
•رصا،•••••••• عر ئارذذ عكب رصيت كنت لإل نثكي، أداء عل وأعم محلث،، 

دما،وأدبح جدة مذ أحرم ئم ثلاثه، أو يومتن وأئعد جدة، إل ٠^ أدهب أنا يقوو! 
هدا.نحون لا نقوث,' 

للتوديع؟اوجوع أراد ثم  ٤٠٧ولروأبني نقه مذ حزج إدا قائل: مال فإذ 
يثملءزما~ البمد هي المفر ائه مبأف المول ~عل عرئا البمد فالحوارن،ت 

بعرفمحددة قلنات ؤإدا المزل، هدا فعل بالأميال، محلذ0 قلنات ؤإدا حميتا، المولي 
المول.فعلهدا

لورجعلأثه ١^-;^؛؛ يلزمه ولا الدم عليه انتمز المفر منامه نحاور ؤإذ 
إيم.عليه فليس العامد، عن ؤئتلما الحاهل لكن جاهلا، ولوكاف ينمميد، لا 



٣٩٧؟ت1واامجروابهمةاص( 

أذئثإل ائصز1ق أوان ^١ دارى، محك ص يئأى أف دل الأف ئمن نإلأ 
^لآاك،الأهأهأمح

^١^^،مقل، وأجمس ليي، ل وابمه ني، ِفي والشته ^،، ajو النايه 
مدين•ثيء كل عل إيلث، والآحرْ، الدي ح؛وي بئ واول أبمجي، ما طاعتك، 

'•اللمي عل يصل لم محس، الدعاء مى دلك، عل راد وما 
ففل:محامحئصيافم

\لوذ\ا؛طواف، عذ أجرأْ اُلتروج، عئد مطاف-، الزيارْ، طواف-، ومذثرك 
المدوم،عذ'^١^، ١^٠^٠ طواف، كإجرا؛ ماجرأعئة، مه اقصود به يئصل لأنه 

اشصل البي ص لأ لر ولكثه العلم،، أنل يعص احتاوْ مما الدعاء هدا [ ١ ت 
والتصئغعئيجل فه ا-محوغ فه ويطهر وجاح، مثابب وهودعاء وملم، آله وعل عليه 
الونحعهدا إف م شاء، بإ محلييغ نجثز لر ؤإف به، مل؛دغ ان لأنتنثر فإل إليه، 

١^^٤؛،عند إليه يمحل أف الإسان عل جدا يصعب وال؛اربإ الركن ب؛ن ما الملؤ؛ 
اللميعن روي ومد مرعا، منتميان والثأدي والإيداء وثأذ، بإين*اة إلا الحاصر الومي، 

ملأثواجهافتؤذيموي، لأأئرذرحل لعمزت ، ١١٥أنه وتلم آله وعل عليه اطه صل 
ؤو(ارمنهلل قانشله لألأ قانثلاه مزجه وخدن قإِن الفذ، 
إةنأ نثاهدثا، ١^، الشديدة طك ئزاحي أف ان للأنضي فلا 

أحنى.أذية وهدم أيمحا، الهلاف فيمحيمول عشعول الناس 

ظنغئن.عمر حديث من (، ٢٨أحمد)١/ الإمام أخرجه )١( 
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وافعن عئزثث لمْ الزدج بملزافه وى ؤإذ ائنجد. نحج ض اكنض وصلاة 
وى؛،.U لامرئ ررؤإثإ كوك الزيارة؛ 

ثزحغص ؟^١ إ-ماْه عل يمي الزيارة، واف رك تن محأ و-ممة 
١^١،يالتحلل لة حل مد لأنه حنب؛ ^١ء ١١عن أنإ-مامة إلا للزياؤة، مطوق 

ئلثتيءإلأاكا٤أ١'.
الأسانعهد آحز كوف أف منه والعرض واجب، الودلع واف أف نبي [ ١ ] 
—الأناصة ~وهوواف الريانة إداأحرواف العال،اء؛ مال م ؤمن الطواف، بالست، 
بعأتم|ثاأولما وعثل ١^^، ءاف، عن لءروجأجزأه ا-عند فطامه 

الخدوم.^١؛؟، عن العنزة وافج كإجزاء الممصوذقأجرأ، هئصلبه أيه الأول؛ 
واصح•وهذا الطواف!،، -صث،كاذآحرعهدهبالثت، اكود؛ أثةحصلُه الثايه: 

حالات:ثلاث، له التل لكزثدا 
0 ٠٠َ ء  م النيل.وافج عن مجزئ الإفاصة، عافأ، ينوي أف الأول: الخال 

الإماصة.وافج عن محزئ فلا الزيغ وامؤ يزي أف التائه: الحال 
الحالاكالخ:ألثؤثةابا.

مزاصح.والثالثة الأول فأثا 

الإفاصة؛واف عن محزئ لا فإنه الودع- ءام، ينوي أ0 -وهي الثايه أما 
الواجب،،عنه عئزئ فلا لداته، مقمود وهو منه، بد لا ركن الإفاصة ^١^، لأ0 

الستإل يزجغ حى مذإحرامه مذ نا عل يمي أنة هدا عل نئ اأ5لث ولكذ 



٣٩٩ه1وااماإ)وابحاص( 

نحل

واحد.مجزاوْ صدا قتل وإ0 اقري، صو عل زيادْ المارن عمل وليزل 
قوهوأمحنه نقح وأينوا ُؤ لعال! الله فول وتنثأن؛ طوامحان علته وعنه؛ 

بأهعالنا.وتامه، لاومرة:ا'؟ا[ 
طواقاؤ طافوا والعمزه ابج حمعوا كانوا الذ«ين ررواما عايشه؛ ذ{ °ؤولنا 

عليه.مممق واحداء 

وواهوعئنتكاا لحجك طوافك اريثعك مزين؛ لما لعائثه ه الئى ومحال 
\ذئ)-ىفيأنتال ئت.تحلئ ابجظ واحد، جش ين ح %،\ ؛ثبت. 

النيىئاشءتيا'ا.

.;^١٥مال تجا وهدا ويطوف، 

مآكةؤيذحل محلا، يرجع أف لّ نقول• أء_ عنرة، إل بماج رجع إدا ثل لكن 
ويرجع؟ويطوف محلا، 

ؤمصز،ؤينتى يطوف م القات، من أولا بننزة نحرم أثن الأول، الأحوط 
بالعمرة،يأئ أف فالاحتياط سكا، يريد وهو بالميقاتر مث لأية للإفاصة؛ يطوف ثم 

يمم؛أتى وطا صح، الأول اشحلل بعد بحمرة لوآتى انه لآذهإ؛دئ العلياء يكز ومد 
صحيحا.دللت، فكان الأول التحلل بند 

 ١[ I! صداثل إدا وأنة منى، لأ ^٥، ٤١كعمل عنله المارل أو هو١^،>^ هدا
لالإذاده:هه[ثنو ئ ؤئ؛ةٌمثل سبم\ةهؤئاقت افه لمول واحد؛ جراء فعليه 



ايدبذحسلالإمام ؤوص الكاي ض اصيق 

وثثؤوواجباته الحج أركان و محل• 

والثنيالإ-مام وِفي الزيارة• وطزاث اوهوذ الخج: وأتق0 
رواقان•

بمردلمهوائت الثل، إل بعرمه والوقوف الممات، من الإحرام وواجبايه؛ 
ji __: الندَأع.زءاف زاوي

روايتان•بمش والميت اش ول 
وانتلأمفيه، والاصيخ والرمل الخدوم، وطواف الإعتثاث،، زئنته؛ 

زالأدلكث،زااءهلأ،، ئزاصمه،، ق والمثي و\لإؤثز\؛ الحجر، وتنبتل ١^^٠، 
واأزوة.الصما عق والئعود والاJعاء، 

روايتان.والثني الإحرام وق العمزةت وأركان 

الروايى•إحدى ل الخلي وؤاجأهات 

صزالثني، الطزاف، ق م زالثئن زالJكث، زالو.ثاة، الئنل، زثقها: 
ثيءئي ثتة رك ومن دم، هنليه واجبا يرك ومن بؤ، إلا سأكه يتم رم ركئا رك 
]١[َآ» 

.عاله 

يأئنمحاضُذاصاغإدس
فيهاهوالواحس، ما دللت، يعد يكروا العبادة صمه ذكروا إدا قذههئئ العل،اء [ ١ ] 

اشثور،بعد يأق التفصيل لأ0 التعلم؛ حنن مذ انه ئك لا وهاوا هوائنثب، وما 



ةتاواامج)باواثاص(

الواحس.وعتر الواحس، ؛ juله يميز حينئذ الصمة بذكر العبادة الإئثان يصور فإدا 

الواحسيميز أف فاراد والعنزة، اُلإ صمة ذكر من انتهى واالؤلم، 
ثدام  jjbدلل إل محاج لأنه ^١؛ ضني الممييز أف والحقيقه والثق، واوكن 
دليل.هناك يكوذ أف بث فلا ثنة، الحمح أوت واجب، الحمح لقلنا! ؤإلأ التميز، 

ررالحإءزفئ((را،.اليإ اوئوفبمتنيه((ِمو يقوُل:»أنثانالحج: 
ثئصؤإنز ؤ تحال اممب لمول الإفاصة؛ طواء1، يعني الرياية؛؛ راطواف الئاف• 

٢[.]ا-قج:ه ه آلمتسيق ألنتا ؤلتظؤمإ نذؤدهم ؤل—يؤنؤإ فنهم 

الآئمملمثضملأمملمثث؟^ل:
عليدل ٠ هل٠٠ر ٠اأحابثتنا :٠ البي همال ههبمثاحنن صفيه حديث، قلنأ: 

أنئثكئلأَظاجإلأبه.
الإحرا؛لأقثبهمحالإحرام،ل^محاا

ركن.أما ثك ولا النثالث،، ق الد■محول تثه يريد 

رقمعرفة، يدرك ب من باب الناسالخ،، كاب داود: وأبو أحد الإمام أحرجه )١( 
ائي!والن(، ٨٨٩)رقم بجمع، الإمام أدرك فيمن باب الحج، كتاب والأرْذىت (، ١٩٤٩)

الناسك،كتاب ت ماجه وابن ٣(، ٠ ١ )٦ رقم بعرفة، الوتوف؛ فرض باب ا"ني، مناسك كتاب 
قهقه.يعمر بن الرحمن تمد حديث من ٣(، ٠ ١ )٥ رنم الفجر، نل عرفة أتى من باب 

توملم (،  ١٧٥٧)رقم أفاصت، ما بعد المرأة حاصت إذا باب الح^، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
حديثمن (، ١٢١١)رقم الخائض، عن وسقوهله الودلع طواف وجوب باب الحج، كتاب 
ةْتوهبمها.عائثة 
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^٠?،١۶١٢١راة الئت.ت لمول ثزط؛ هي إي ه ل( س لكن 
ثوىثاء إذ الإساذ وأف ئئة، إثه يقوو(ث أحد ملأ ؤإلأ ٠ دوىاار ما امرئ يفل دإما 

^اءلمتيلكذإثاأمامطوإئأمأثتي
منالحلان بعض الدلإءي، يدكنها التيه نمول! فنحن هدا، أو هدا وسواء 

الوضوء،ئزوط وق التيه، منها الصلاة ئروط ق قالوا كإ ثزط، أما ادات العب
يهالواِفيالإ،وسكادكونَظا.

الناسمعل ما مثل ويعل ينو، لر الإساذ فلوأف الإحرام، ق من بد لا انه اير 
دولسةف1نئلملإغ،لأثدساقة.

أموال!ثلاثه الثني ق أف وتتق ررالثص(< ١^^! 
ص

أن4ُثاحئعو1م.
\ص:

يتكافان؛يكادان أوواحب ركن بأيه والموJا ثتة، ^ Ijالمول الأقوال وأصعم( 
لأ0كلأمهإلهدليل.

المولنن!لومال ادثات<ا من الإحرام رروواجئاته! ! ^٥١٥ف؛قول، الواحات أما 
ررالإحرام^_J؛! من الفاهلم مهم مد لأية أوصح؛ لكان اليمان من الإحرام يكوف أذ 

الإمارة،كتاب ت لم وم(، )١ رقم الوحي، بدء كان كف باب الوحي، بدء كتاب \رخ\وي.' أحرجه ( ١] 
اخناب؛محهؤقبمئ.عمربن حديث، من (، ١ ٩ ٠ رقم)٧ ااإن،االأمال؛النةا<، قولهه: باب 



مماوااسعروابسةاص(

يكولأذ الواجب بل كيلك، لنس الأمن أل والواى واجدة، صمة أما اليقاتا، من 
الميقات•بى الإحرام 

اليةا0من الإحرام الواجث،ثمن أف بمهم ربإ ادةادت،اا من ررالإحرام دنت،ت فإذا 
ررأذهلتات إدا لكن الميقات، من بوصفه الإحرام الواحمس، يعني• الإحرام، فيه فيدخل 

منالإحرام كوف أف إلإت، ما المقاتا« من ءرالإحرام موله; المؤلف ومراد 
يته.الإحرام مزاده وليس اليقات،، 

واستمرارقال،ت لو الثيء، يقمن هنا الليل" إل بعريه اروالوقوف بمول، 
إليعرمه الوقوف، ينثمؤ أذ الواحك، يعني• أوصح، لكان الليل إل بعرقه الوقوب، 

أتي؛امإثحهن]' الصيام؛ ِفي تعال لقوله الثمن؛ بعروُب، تئصل والليل الليل، 
منالثتل أمل >رإدا ولم: آله وقل عله اش صل السئ وقال [ ١٨٧]الضة:ه آثل 
صأظنصب«رار.حم س

وعلعله اش صل الص ئ.ءنمحاأل عمن بن الثب عبي• حي>ينا الدليل الجواب• 
كر٢؛وذكرcامست

كتابت لم وم(، ١٩٥٤رقم)المائم، فطر محل متى باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
عمرحاويث، من (، ١١٠٠)رنم الصوم، انقصام وفتا بيان باب الصيام، 

الخج،كتاب ت لم وم(، ١٥٢٥)رنم المدية، أهل ميهايث، باب الحج، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
(.١١ ٨٢) رقم والعمرة، الحج مواقيتا باب 



اسقضاه1شنيه4الإئماسبجينل

الأمر.يمعنى حمث هدا أف الدلالإ وجه 

ناجتا:الموُ-، إل الوقوف كون ووجه 

رومال:ظواشثنابميىا«رأ؛.
ولوكازالذفعمويفةإلي،ومحإهاس 

والتنهيل■اشتر من فيه لما العرومب؛ قبو ليقع جائزا العروُب قبو 
مليدقعوف الشركين فإل للمثركن، محالخه الغروين، بعد الدي ق لأف ثالثا: 

١^^محور لا واثه واجس،، الرود_ج إل هزة ق التاء أن رجح أدلة ثلايه هدْ 
موئلك•

افهصل العي بمول لذلك واستدلوا يواحس،، ليس إيه البلم• أهل بعص ومال 
حمووقمح ثهدصلائناهذه، رءش ومح.بمن: مصزس بن لئزوه وتلم آله وعل عليه 

زضقثه(<رمصمال:^لالث،بمزقهمحياتاممد؛مس، 
محلوا،لهللى اأط1مة، العياراءت، مى هدا أوم١رااا ثلأ رروقم مطلي ا-لثدسث، ^١ إل 

ظئبمئ.جابر حديث، من (، ١٢١٨رنم)ه، الّك، حجة باب الخج، كتاب لم: مأحرجه )١( 
رع^بمثن.جابر حديث، من (، ١٢رنم)٧٩ العمة، حرة رْي اسماب باب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
رقمعرفة، يدرك لر من باب الناسك،، كتاب داود؛ وأبو (، ١٥)؛/أحمل الإمام أحرجه )٣( 

رقما-لخج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فنمن جاء ما باب الحج، كتاب والترمذي؛ (، ١٩٥٠)
بالزدلفة،الإمام ْع المسح صلاة يدرك ل؛ فيمن باب الحج' منامك، كتاب والنسائي؛ (، ٨٩)١ 

٣(.٠ ١ رقم)٦ الفجر، فل عرفة، أتى من باب اياّلث،، كتاب ماجه؛ وابن ٣(، ٠ ٤ رقم)١ 



؛ت1و،اددء)و1بسةاص(

وسلم.آله وقل عله اف صر البل بفنل هدا سد الممد، عل 
اف،زاجي،ايض؛لأنأذو يبجةإل:ضاش((سا 

نصفوالامتمراوإل ئزدكه ق المبيئ فيجب أيئا، واجب الليل نصفب إل وكويه 
اللل•

عضداقت ئأديتتقزوا عزثنت نث أفمبمثر تعال; اه موو والدJل 
رروحصI عايشه وه٠ث الوجوب؛ الأمر ل والأصل [ ١ لاومرة;خه ه .مألكرإي ألمث

انتأددتاكول •رلآ0 و3اوشت وثود0، ودكزت أهله مى للصعثة س الئئر 
حِشِسم ١^٥ لكاف نودة انتأذنت محا ونق( ي وعل اشُعمح صل امحق 

بؤ((رُ

وهذاالل؛ليُ نمحق ®إل مال؛ لكي مردلثه، ِفى اليت وجوب عل يدل فهدا 
وبنيةونف( وعلآله اشُعله صل الين عهد الصحابةِفي فنل ذلاهن فإة محلم، 

>رأمتاثنتظؤرمح.بمئ تقر أبي( أنتاءثنت حدث دظنداِفي ؤإدا آخرالليل، j( ديئوا أغئم 
٣١يك ي ١^ لأة الاJلي؛ ثش بمد يكوف إنا الدءع أف جن اكثر«را* موب، 

•أولحوم الومحت هدا إلأِفي لامحب 

كتابومسالم: (، ١٦٨١رقم)بليل، أهله صعقة ندم من باب الخج، كتاب الخاري• أخرجه آ ١١
عائثةحديث من (، ١ ٢ ٩ رنم)٠ وضرهن، اء التمن الصعقة دير تقديم امتماب باب الخج، 

١٠٤٠.
الخج،كتاب وملم: (، ١  ٦٧٩رقم)بليل، أهله صعقة قدم محن باب اب، كتاب اJخ١رى،: أحرجه )١( 

(.١٢٩١رقم)وءيرِهن، التاء من الصعقة لي تقديم استحباب باب 



ئنة،إثه (؛ Jiiنس ومنهم وكن، إيه محال؛ من العناء من خلافات يه أيئا وهذا 
الديعفاله والعشاء اثنرب وصل مزدلثه ق ثزل إدا عال! من قمتهم الخلاف وعل 

ايربصل إدا الخجاج بنص رى وقدا حلاف؛ دلك ق لهم والعلاء الليل، أوو من 
اممبفذكر الحنش، يلمط أف مي؛ أهم العامة وعند المول، هدا عل بناء دخ؛ والعشاء 
المدت،صلاة من أثم وهوعندهم اّبمرات، علش هوالتقاط اّوام السعر ل عندهم 

منهم.الحهاو والراد والعشاء، 

ركن،أم واجب هو هل مزدلثه، ل البيتط ق الثا-جح هو ما قاتل؛ يال، فإف 
بدعه؟١^')؛ العوام يمعله ما عل الحنش التقاط ثقصد إف ،! J^jوهل 

الأقواوأرب مزدلثه فالمست،ِفي واجب، أثة ل يظهئ الذي الصجح فالخوابج! 
خلافهو بل له، أصل فلا مزذلمه من الحنش التقاط ننية اعتقاد وأما واحبر، انه 

الثقفيالنتي.
١^٠أف وديثة ا"لإ، وا-صامت، من الخمرات رص *والرمي٠١ ^: ١٥^؛يقول 

رميأف أمر وانه ُ من١س١ككماار عش ااحذوا ت ومحال، رش، وسلم آله وعل عله افه صل 
مز؛إل يتقدموا أف أهله من الصعمه أنر وآنه العلو، عن وش الخدفح، حمى ممل 

معه،لأبقا٠^١ ليمن؛واجّ_، م1تحثا أرا الرمي ولوكاف الرمي، عمد الرحام من حوئا 
أفض ثى انرذيمؤ يله فلم دكوثه تركوْ؛ زحاما ووجدوا مز إل وصلوا محإدا 

وقوكذك.ثاجت، اوش أة -ثل دل لرئوا الحثزايت، إل هزلاع ثتقدم 
جابرحديث من (، ١٢)^١٩ رقم العقية، حمرة رعي امحتصاب باب ا"ني، كتاب مسالمت أحرجه ( ١ ) 

ن.ثان.



ممابامجرب1بذاص(

هوواحب.الودلع® رروطواف يخذأدلئ! يقول 

حمأحد ءالأينصرف ئال: ونئم ي وعق عأويه صل اللمق أف ودللئ 
ألررأموالناس ألماظه! أحد ل رْ؛.بمثبج عثاس ابن وحديث ُ باليتاار عهدة آحر 

الخائضا،ُآُ.عن حمص أيه إلا بالئت<؛ آحز تكوذ 

الحلق،وجوب الراجح أل تبق ولد روايتان'؛ بؤش واآيت الحلق ُ'دفي قال• 
الواجبات.مثة ليسئأكدْكتأكد لكن يمنى، الميت وحوص الؤا•جح وأ0 

وعندمآكه، يحول وعند الإحرام، عند الاعتسال؛؛ ررومثنه! ز؛ض\ذل4أ مال ؤم 
لكنا-إقثنات، ورمي بئزدلمه الست، عند أيقا لآدهأادثئ الفقهاء وذكر بعريه، الوموب 

الإحرام.وعنلء م،1ه ويحول الولون، عند صح إد،ا يصح، لا هدا 
واجب،إثه مال! العالإء ويعفى مال، هكذا القدومء رروطواف، له ومن 

طافالبي. يأل الواجباب يقيئ عل به انثد-لثا با وانتدل، القدوم، طواف أي 
ُؤةناس،ك،كم،<ُ عم ارظوا وةاو،ت المدوم، طواف 

مصؤستبن لعروة ه الحم، يزل، هدا يدي إيه يفولودز• ث بأيه القاتلوذ لكن 
(، ١٣٢٧)رنم الحاتض، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب الخج، كتاب •سامت أحرجه )١( 

^٤٠.١هماص ابن حدث من 
بابالخج، كتاب ت لم وم(، ١٧٥٥)رقم الودلع، طواف باب الحج' كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

(.٣٨٠/ ١ ٣ ٢ )٨ رنم الخائض، عن ومحقوطه الوديع طواف وجوب 
جابرحل.سثا من (، ١٢ ٩٧)رنم العقبة، حرة رمي استحباب باب ا-ني، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



يلأبعرقه دنك مو وص وئد ثدغ، حص معنا ووص هذه، صلأسا نهد ررس 
المدوم.ؤلواف يدكن ولم ُ ؤههبىومثئ«ُ حجه، يم يمد مارا أو 

■ءنوْيكون فزثإ نكه؟ يحو ئززة أو أذراكلم اثذي وما مول: أف لون1زع نكن 
لأئالخدوم؛ واف دغ لاضيللإنسانأذ لكن فاشُأعاب، المشاعررأثا، ياةإل 

علواصحه دلاله فيه ليس مصزس بن عزوة وحديث ببعيد، ليس يوجوبه القول 
أنةتسبنا-م،.

ثقكوي ووجه الخدوم، واف ِفي يعني، يه٠٠ والاصياغ والئمل ١٠؛قوو،ت 
كاثاوقدا هوالطواف، والقصود يداي، نشئودين عيث فهإ واحس، ق صمثان أنيا 

^١.أنز ونئم آبه وعو علم؛ه اشُ صو ١^٠ أو أء1لم ولا ئنه، 
^^^ف,جإقاسلأبمنماوملآنفمح

امتدادبتزقه والوتوف الثرين، إغافق فيه اوتل يه، لا وتل ذ1-ثوابت 
موقته.عثاده فهي للوت 

محل،اتجسممحمحضمامحمحاواي̂ ض
الخم.وتقبيل الأنود، والخجز 

لأنهلنسسث.ال؛ةافي؛ وكن وصين يمزن ول( 
وقمعرفة، درك لر من باب الناصك، كتاب داويت وأبو (، ١٥)؛/أحمد الإمام أحرجه )١( 

رقمالخج، أدرك فقد بجمع الإمام ادرك فيمن جاء ما باب الخج، كتاب ت والترمذي (، ١٩٥٠)
بالزدلفة،الإمام *ع الصح صلاة يدرك ل( فيمن باب الخج، مناملتح كتاب والنسائي؛ (، ١٨٩ ) 

٣(.٠ ١ )٦ رقم الفجر، نل عرفة، أتى من باب اياسك، كتاب ماجه! وابن ٣(، ٠ ٤ ١ ر رنم 



ةتابامجردابساص(

صثازوأمحا نة ^^١ وي ١^^١، ين لا \لأرك\ي ظ وكدك 
يدانه.مقصود عمل 

محثر،وادي الإمرإغِو، ت بدلك ؛عني مراصعه؛ا® j دالثى ؤاوالإتوخ -<^ ١٥
دك.ءا.ا فيعا والثي الثعي، ق العلمين بين والامرنع 

حطس،،يلاث التشريق، ايام وأوتط النحر، ويوم عزئه، ارؤالخطب(اتي هال; 
علت ست والوقمات مواصعها، ل الوقفات أي الوقوف، الؤلف ياوكر ولر 

وش،وبمد الأول، اجنرة نمي، وبعد مزدلثه، وفي، ءنث، وؤ، وعل الصما، 
والقصر.الطوو ق قمحتلم، لكنها الوسطى. ا-إاثننة 

لآذ4اشُالأصحام، وذiاهئكلام ئج، أيقا هما ؤاادعاi(( ررالأذكاث، وكدك 
وؤ؛،كدك، ^34 ووقف، كدك، وسعى بكلمة، سكلم ولر طاف لو الإساذ أن 

حجا،^١ يكوف كف، ٣ لا لكن محزئ، أنه كن.ك ا-لإ مة وق كال.ك، تزدلمه 
معيمثي جاهل، مذإنسان مع هدارب،ا لكذمع له، لامش ونم كأثث ابج أصح 

حجلئ،®٠٠رأ■ءد. نقول،! فلا ولابخءو، يدكر لا الناس، 

فقط.للئ-إناو ^١ لكن ؤالزوة،، الصما عل ءالصعود نشه! ومن 

١^٠من ثؤ؛ئا وآدم يكز، مما أنأ م فانه ذح والؤلف، 
للإحرام،سنة ولكنه الإحرام، ثنةِق ليس مثلا ال، فالاغتالإحرام، عن حارجه وهي 

شزة،واانزوJ، الصثا، عل اليدين ورفع المقام، حلم، الصلاة ثزك لكنه منه. فهوحايج 
فاسه.كثيرة أشياء الحرام. المشعر عند والوقوفن، الزوال، من بعزقه الوقوف، وابتداء 



اصايقضاصهمهمصالإئماسبجينو ٤١٠

ارؤئثك«وأ: نن لأة أنل؛ للكف الاغتاو« ثنته »ثمن 3حمثآثق: لوقال وليلك 
فهولك0 مها الإنتاذ أة نم كا لكذ كذلك، وليس ام سل م ئدا أن ظن 

أ-غئكنازجدوأفه عزعندضوأش ؤوفع0 تبحاة؛ؤثاك• اش ؤيقول الكثثر، يفوته بثر، 
بذلواما عل شكزول العناء بى وعيوه الولقن لكن [ ٨٢]التاء؛ه ٠؛^؛؛، 

أنتعال افن فنتأل ودعبهلم، دلك، عل وسهرهلم الإملأمة، للأمة العلم تقرب ثن 
•حثوا•الملمع، أمة عن مح:4م وأف عدا، عل محبهم 

روايتان*.ؤاائني الإحرام وق ١^١^١. العن3ة: لآوؤئ)أ ت محال، 
ا،قج.طناف دليل نيِفي نا يليه الواف 

للشزطئضئأ نكأ ١^ أن الشيخ روايثان* والثم الإءام ر>وو 
القولالأهوال أصعم، وأف أهوالم(، ثلاثة فيه الثعي أف مص ومحي ووايثان" الثم رُوو، 

بأدةث1ة.

ولكنهبواجت،، ليي  ٧١الأحرى ول الروايمح،* إ-حدى j الخلمح، *وداجبفات 
محظور.مى إطلاق 

ا-لإ،ق دكز0 لكنه العنزة، ق الميقات مى الإحرام ^١، عن ونكش 
إحرامكان كا اليهايت،، مى العنزة إحرام يكو)ئ، أن، نجب، وال سواء، أقبما والصواب، 

الحخناجاِسالميقات.

وحويهالعالاءِفي احت1م، قي. الودلع طواف لأف للعنزة؛ الودلع طواف، ين.كن ولر 
أوئتة؟هوواجّ_، هل أصلا 



٤١١ممباسع)بابسةاص( 

مفى.فيإ الأدلة مى علمثا ك،ا واجب، أيه والصحيح 

العنزة.ق تحب ولا اُلإ ل نجب إيه قالوات واجب بأيه والقائلو0 
قدلك جاء كإ أصم، حج العنزة لأف العنزة؛ ق واحب أيه والصحح 

>الأبمسوفه: وسلم، أله وعل عليه افه صل ائ كتة الذي حزم عمروبن حدث 
وسئمأنه وعق عله اش صق الس ولأف <ارا؛ أصم حج والعئن0 طاهر، إلا الئزآو 

مايشمل وهدا  ٠٢١٠٠حجالث، ق صاع أنث، ما عنزتلث، رااصعِفي أمه: بن لثغل مال 
واليت،الوقوف وحرج والثني، والطواف، اثحظوزايت، نجب مى الخج ل يصح 

العموم.هدا ِفي يدحل فلا بالإحماع، والرمق 

يدكزْلر وسئم أيه وعل عله ال؛ة صل الحم( لأف نجب؛ لا إيه مال• ش يول، وأئا 
وا-،ناِفياشزة.فالذلكلأ:ثيأزكول ^لأِفيلإ؛سمال;محاءأخنثيوثهُ؛ 

كاملأ،أsاء العننْ فيهإ أدى __، اعثثت ونئم آله وعل عله اطه صل دالحم، 
لكنيطم،، أولر طاف أه عنه ينمل ول؛ ا-لختعزاثة، عئزه والثانيه القضاء عنزه الأول 
حجةق إلا يوجث، لر الودلع طواي، لأف الودلع؛ طواف يوجمن، أف مل هدا لذ( يئال،: 

الزيغ.

والثني،الطزان، ق اكي والثنن والدكن، والدعاء، الئنل، ررومننها: يقول: 
قوالدارممي (، ٦٥٥٩رقم)صححه ق حبان وابن ٩(، رنم)٤ الرامسل ل داود أبو أحرجه ( ١ر 

(.٢٨٥المزرآ/
كتابت ومل؛ (، ١  ٥٢٠٦رنم)مرات، ثلاث الخلوق غل باب الخج، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

زء؛.بمن.أمية بن يعل حديثإ من (، ١١٨٠رنم)أوعمرة، حج للمحرم يباح ما باب الخج، 



صضاه1همهمصاسمماسبجمحل ٤١٢

هلاثيءثنة ئزك ومن دم، واجتاقش ئرك وس إلابؤ، حئ* ركنالمُتم رك مثى 
.JI_4jS|احصزلمسلممحة؛ ءإ0 لميمسكةإلأيه؛ ركنا رك مذ ش'ا 

ثيء،كل له وحو محلل، أية الإحمار- رحصة مذ -أي دللت، من ؤسمميد 
وقفوقد مثلا— الإفاصة —طواف، الطواف، عن فلوحصن يم، لر نكه لكذ 

يم،إ حجلئؤ إف له: مول، الإفاصة، طواف، عن حصر لك-ه ابمراُت،، ورمى ومردلمه 
حج.شو رجعت، اهللئ، إل رجعت، فإذا 

فإِدامء، كل له ومحل يظل أذ د لا أنه الإحصار ذَكنناِفي قائل: فان؛ال، 
ونشىصحح، عم لالزيارة طوائه أن بلد؛ إل ويأ أذ بمد له وتب؛ذ الإحصار يهب 

الإحصار؟مذ يتحش أذ له فهل فهرين بعد إلا نكه إل يآئ أف عليه 
منمذ ما عل سمى فه إل يرجع أل يستخمع لر دام ما هدا لا، فالخواُن،ت 

اشاء،ظ_، مذ إحرامي مذ مذ ما عل ممى الأول، التحم حل لأثه إحرامه؛ 
مجس،يصح، إ طوائه أف ت؛يرا لكذ الواى، حمبمرِؤا ما الأف لأيه عليه؛ نى ولو 

يصحح.أذ عليه 
رمىالعيد وأو؛ القدوم، طواف1إ يطمؤ ولر أوئارثا مقرئا كاف إدا قائل! قال فاذ 

الإحرام؟ثياب ينس أف يلرم فهل العرويب، حق بالست يطم، ل( لكذ محم، ئم وحلو 
نصعربت، إدا الإسان أ0 الصحح يلزمه، لا انه الشحيح لا، فالخواب؛ 

حزوجوهذا حل، قد فإثه وحلق رمى ومد الإفاصة، طواي، يطوى أل مل العيد يذم 
مصم.حروج لكنه النتلثؤ، مذ 



٤١١٢هاو،امج)بابسةاس( 

قنحدْؤالئلأةِو انيآ. م نيازؤ هصل:ِو 

لكفاللمي. لأف حامدوف؛ لرسا عادوف ثائبوف آيبوف محال؛ و"ح يإدا 
:قومحإذاممو.ققه.

اللمي.أف ووي لما .؛^١؛ وصاحته ه، الس م وثاز0 وينشب 
الطثالمي.ابوداود رواه أونهيدا،، ثفيئا له 'كنئ درى أورار وارف ُرس يال• 

هدامنحدى ق ررصلاه اللمي ه؛ اش رمول تنجد ق ؤيصل 
ئنيأ.ززاة ازام« اتحد إلا اتاجد من مزاة نإ ضلأة أف من محت 

.....................يوبجإل؛لأةتج:: ^١٣
جديدةضة إلا اشك إل يعود أذ ممن لا فإلا اشك من اووج كاف إذا 

قاطع.دلل أو 
حلإذا الإساف وأف به، ينمل ولا ماذ، هدا ق الدكور الخدث أف فالصواب 

الثانخ.التئلل تحل حس حله  Jpمل العيد الأولثزم اشنش 
ثاحمتفإل الواؤع— ق ممتح ~وهوهرض صحح الحديث هدا أل مرض عل لم 

الناسمى ممرا لأف للصزورة؛ الأيام هدْ مثل َفي العيد يوم عن الإفاصة طواف 
العيد.الإفاصةِفيثنم طواف إل يهب إدا شه عل يئثى 

هلج محل رجع P بمدة، إل وصل حص الم سى إدا ئايدإ مال فإن 
لا؟أو بعمرة يكوف أن الأمصل 

اشك.يريد وهو ْر؛الميقات، لألا يتعق؛ ش بل بعمزة، الأممبمل فالخواب؛ 



^قضاهانينيصالإUمiحمLJبجءنيل ٤١٤

عثهأ١'.مممى \إهنىاا والنحد هدا، ومنحدى الحرام، انئحد 

نفره،من رجع إدا بموثه أف نس ما المصل هدا ق ا،لؤلن يكر [ ١ ] 
ذذةو0أى راعاملول١٠ الئيتة الأعإل ْى أي لآثرؤ؛وذاا راجعوف أي ررآيوف® يقول• 

ثندحلا المدريه المودية لأف القدرية؛ بالمودثة لا الشرعثة يالبودثة تعال اممه إل 
ؤثثاب،الإنمائ علها يدخ والى اكلم، وي ادكاي ل تكوئ أما إي عليها؛ الإنمائ 

يالكإلالمحمود وصم، الخند أل شتى حامدونىا، رالوسا الشرعية المودية هي علميها 
والتعفليم.المحثة ْع 

محإ،،طولةإذَاقوِسمحمذ;كأنتيهكان:فومحإذا 
ش•عل أنل إدا كيلك وموله نمرة، مقهى هي التي اللي• 

شكفلا وصاحثلمهاا الص.، قخ نيارة ارؤينتحب رِءهاإئقت المؤلم، هنل أما 
شدإل محاج نا وأثا رخل، شد إل محتاج لا ي أوءنقا المليء 3، كاف لمن ثأ أتجا 

والأهزبوالإباحه، واتكراهه التخريم ١^١^ ثلاؤ عل، يه العلماء احتلث فقد رحل 
منهدا إل الرحل فد أف الظاف يقلى وربا الشور، الغلوِف، إل ديثعة لأيه لجرام؛ انه 

التحريم.فالأءنب ؤإعاثة، نصرة يول ويوليه ياديؤ إل هدا فنودي اقبور، ذاُي* أجل 
المعلوممحمى ؤهبممحا، وعمر بكر أبا 7ءا بحك، صاحبيه® *ومر ويوله 

هدينلأف له؛ صحتته، كال مى الئى. جئب إل يد"فنا أف وعمر بجز أف احتيار أف 
إلا.٠-^،لأثائ-ف4 اللمداف ونلم آله وئل اشُذ صل اش رسول ^١ هما لإم 

رنمالغزو، أو العمرة أو ا-ني من ر"أع إذا يهرل، ما باب العمرة، كتاب الخاركات أحرجه  ٢١)
من(، ١٣٤رقم)٤ وضرْ، مفرالخج من إذاقفل قول، U باب، الخج، ياب، وسلم: (، ١٧٩٧)

لآ.بمنمحا.عمر ابن حديث 



٤١٥ةتاب،اا|دجربابسةاسج( 

وااىتأJتوعئز(( وآبوتكر  uiورررجنت وعمرا' دآبوبكر آنا لأيمن يقول• ما أكقر وما 
صاحتهالكف الش التمرة ل مال كإ ٠ وعمر"ُ وأبوبكر آنا وعمر" دآبوبكر أنا 

أؤمناروأنا مال! لهدا® نحالق لمْ ررإثا فقالتا؛ الثكوُسا، يؤذتبما«بالا وكادن عليها، وكب 
مناقبهها.مذ هدا أن ولاثلث، ُ وأبوبكروعمزاار بدلك 

اش.،رسول عن الناس أبمد اش- الراقصة عند أنى والعجب 
لريدركهاأحدالتي مناقهنا من ا،لءادت، ويعد الحياة ق له صاحتم( ماءمحا أف ولاثك 

نههبمأتز.الصحابة مذ 

فهيدا®أو قفيعا له كنت، يثري وار أو واوف( ض  ١١امحه• ٌالإى الحدبث، وأما 
مالكإ موضوعا، يكوف أف يتعد ولا جدا، ، ضعيففهو ٠ الئالمي؛ ذاوي أبو رواه 
ضعيف،حديث، فهو حاصه مإرْ زياؤة يصل ل ورد لحدبث، كل • الإسلام ثخ 

موضع•أو 
افيمنحيرمول ل لاؤيصل ويوله• 

رغمخليلا، متخذا كنت الو ه.' الني ^_J، باب ه، الّء، اصحاب كتاب الخارتم(• أحرجه ، ١١
من(، ٢٣٨٩رغم)رء؛هبمئ، عمر فقائل من ب1ب، الصحابة، فقاتل كتاب ومسالم: (، ٣٦٧٧)

نْ<ؤييبمن.عل حادين، 
كتابومسلم: (، ٢٣٢٤)رقم للحراثة، بقر اسعإل باب الزارعة، كتاب البخاري: أحرجه ، ٢١

أيحديثه من (، ٢٣٨٨)رقم جهبمد، الصديق بكر أي فضائل من باب الصحابة، فقائل 
هريرة

خؤقنبمثئ.عمر حديث، من ٢(، ٤ ٥ والبيهقي)ه/ (، ٦٥)رقم الطالي أخرجه ، ٣١
X٣٥٧T٥٦/٢٤)٤(مح٠وعاكتاوى)



صضاه1همفيصالإئماسبجءنيل ٤١٦

منسواه يإ صلاة ألف من حم هدا منحدى راصلأهِفي موله: له وانتدو 
منجده،ق الصلاة محصل •ئل يدو الخديث وهدا ٠ الحزاماار النحد إلا اثناجد 

الماحي،ق نس التي الصلاة بدلك اراد إف ت فقيل دلك، ق العاJإء واحتلم، 
هكذا.فليس ذلك سوى وأما أسبهها، وما ومصاف، وقيام اهئس، كالصلوات، 

حشالمنجد، مى أمحصل الست، ق قامتا النائلة، صلاة ثرحوا أو< أرادوا وهزلاع 
اده،تلمحي صلأكإياهاِفي مذ ظ،أقل صلاتك، المدية ي وأنن، 

لكذالحرام، المجد ق إثاثا صلاتك، من أمحفل المافلمهِفيلآك، لملأتك، نقه وكذلك، 
يسما لكذ الصلوات،، محتئملكل مد، ل؛ هدار، ةتحي٦ي ق صلاه ١١عام: الحل.يث، يقاو: 

حماعةي صر ^١ الإسادا أو دلك، ففائل0 أءصل اليت ةكودهِفى ي يكوف أذ 
صلؤإدا الحرام، المّحي إلا سواه فيإ صلاة ألم، مذ حيرا صارت، الحمل الصالواتج 

وصلجاء إدا الحرام، المنجد إلا سواه فيإ محق ألف، من حيئ المنحد فتحيه المّجي. بجثه 
الحرام.المهجد إلا سواه فيإ صلاة ألم، مذ حم ج، الأنتذلار محصلاه الصلاة، ينتظر 

ثنى٥^١ بيتك، يوف المنحد> ق التظؤغ محلا أف ومصي ادهنا مول،ت أف أما 
٠اأكتوب4((ر بثؤإي ق المزء صلاة أمحصل ١١د1ل،: اممب رسول، لأو بصحيح؛ 

بنته.ق التنة يملأ هومه وكاف 

مجدق الملأة نفل باب، والدية، مكة مجل ق الصلاة فضل كتاب البخأرىت أحرحه )١( 
والمدينة،مكة بمجدي الصلاة فضل باب لج، ا-كتاب ومسلم: (، ١١٩٠رنم)والمدينة، مكة 
هفؤقهنن:هريرة أبي( حديث، من (، ١١٠٩٤)رقم 

المافرين،صلاة ى1ب لم: ومرقم)١'٢٧(، اللل، صلاة باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )٢( 
رْءمحنؤين.ثابتإ بن زيد حديث، من ٨^١(، رقم)١ بيته، ل النافلة صلاة استحباب باب 



٤١٧ةت1واامجروابساص( 

إذاأثا اشجي، صد ^١ ئدا ةتاجاو«راا ثلاثة إل إلا الئخاJ، ررلاظ وص 
الؤحلالإسان شد بأس، ^ ٨٠للمعة لا آحر لعرض ا،ش>د إل الوئز ند صد 

منجدإل الرحل ند أو بأس، فلا عنيإ مذ أكثز بي ينتؤع حطيب فيه منعي إل 
السم او-ءنن ئئ إذا محن نلأ:مح، ُانمو الأم جلق ري ف ليق 

البلومنجد الحرام، المنحد ت الثلاثة الماجد هده إلا الرلحل إليه يند ثيء فلا 
الأئص.النحد و. 

علالقاتمس إ0 حث الحج؛ ْع المدق نياؤة ترنين، حكم ما مائل• مال، فإذ 
المدينه؟زيارة الحج؛ع يهرنوذ الحج حملأُت، 

عليصعّث، سى فيإ لأد4 الحج؛ ْع هنا الزيارْ ذكروا نءيإثئ الرالإء فالحواب،! 
اأدق،إل ؤيأتوذ ا-لإ إل يأيوذ فكانوا سمر، ق وا-لإ نمر الرياوِْو، يقرئ أذ الثانح، 
عندنالكذ نلث،، لا مهم وهدا والريانة• الحج ين علائه لا امحه للعامة سن أذ نجب، لكذ 
أظنهاوهذه الصحيح، الذجه عل ١^^ يآنلموا حش الناس استةه؛لاد، مصالحه الأو 

ينزط،الزيارةَلبمت، أف يعد فيإ ؤتلمعول ١-^، ئغ \ؤو\و0 اشراط رك عل ترجح 
اصة،فإداكاتالنازضهذْ يص1\نخنئ 

مناتلعتت مناتل أن،تئثوشأ حذا وأف نزعثه، صحيحه تيه الحملة أفل سه 
بأس.لايكوذئه ~فارجوأف وعم٠ا والْلهاتْ كالصلاة ا-نيأيصا 

سجدل الصلاة فضل باب والوية، مكة مجد ق الصلاة فضل كتاب اJخاريت أخرجه )١( 
مسؤاجاو،نلأنة إل إلا الرحال تشد لا باب الح^، كتاب ومسالمت (، ١١٨٩)رقم واإلدينة، مكة 
هحقنتئ.هريرة أي حدبن، س (، ١  ١٠٩٧)رنم 



^قضاه1نيهمصالإئماسبجحاابل ٤١٨

شداسجوثماضاuوالإضر^:: 
L تل *  ل M

التحللمو الحج إحرام ِفي بمزل لم أن مأرل المزج، ِفي وطئ ومذ 
زجلاأف عمن ابن عن زوي ئ مايدْ؛ 3، امحي وعلتؤ حجة، مسد ممد الأول، 
ادطأقحجك، أمدت  I(ji_محزمان، ويحن امرأق، واممت إل ممال،؛ م«أله، 

العامكاف هإدا حلموا، إدا وحل يمضوف، ما هامحقوا الثاس خ وأهللث، انث، 
قايام ثلاثه ممحوما محيا لز دإل هديا، وأهديا وامزاتلثج، أنث، محاحجج الممل 
وجعتم•إدا وسبمه الحج، 

ورويمنصور. نذ نعيد رواْ دلك، مثو عمن بذ ١^ وعبد عباس ابذ ومال 
منالتحلل ؤالةلاممتة يىكالإحماعا، كز، كالم، ولا هبمثن، عمن عذ أيصا 

الإخنامإلأصا١ا.

ذح'ممزى^،ذكزةالمئلف ]ا[ةندا١٧

التحللمل وهوابئ واحد، محظور اُلإإلا بمني ولا اُلإ، بمبد ما الأول،• 
فإلالعبادات، عن اج به حرج مما وهذا الحج، ثنيي فلا المحفلورات مثه أما الأول،، 

١^^!،،ظ مل الح،اغ إلا فلاشدة اخ إلا محظورابا شدثا انمادات حمح 
وفسادالإئم، امور؛ حمته عامدا كاف ^١ عل؛ه فادتيرد1ا الأول التحلل مل جامع ومذ 

والدثة.والقضاء، فيه، القي ووجوب السك، 

خزامفييظ؛هإطلأئا،وإذاكالءاواأثاإداكالحاهلألأ:نريأل 



٤١٩

واحنماهكاف بالشنع، واجب حج زلأثئ للحر، الموو؛ عل المشاء وعلته 
الإسلام.كحجة الموو، عل 

إذمديه، أومى ١^ أ-مما مى-حمث للمصاء عثهإ الإ-مام ونجب 
الصلاة.كمصاء وممها، عل ثكاذ لخثادة، مشاء لأئة عرها؛ طربما 

انمادةلخن0أ ١^ لأنة بمدث؛ لا فإنئ يه ح لكنلميعاللمب،ا خزام ١^٤ 1ئ 
جانعالذي الرجل قصه الأحي هدا عل ؤيدل، دللئ،، عل يرسب، ما يأزمه يصي.، عن 

سمميفجاء عله، يرب ما يدري لا لكنث حرام، ايه وهويعلم رمثاذ مار ق روجثه 
وات5مازة.ئآلزمة ونثم آله وعق عيه ، ٧٥١صز ١^٠ 

منوالقضساء فيه، المحي ويلزمه اُلإ، يشد ايه ق الواردة الآدار ويكز 
رجعتم®إدا وسعه ا-ني، ق أيام ثلاثه ٠يصوما يقول! تجن. لر فإذ وبيئة، القادم، العام 
محقه.من بث لأ ١^ وهذا 

منثمحرا ررالفروع«ُاآ صاحي وكيلك هنا رحمذآثئ ئدانه ابن ئائل،: قال فإذ 
إحماعا®فكان محالمر، أو حلاف، لهعا يعلم ولا ابنه، أو عمر عن روي ما *هدا مول! 

عرهيعرموا ولر يعلموذ لا أنآثم فيه ما غاية ®هدا مثلا! يقول، ، جرم ابن الإمام ويعمه 
ينحي؟فلا الإحماع مل 3، سائلا يعد هدا فهل الصحابة® مى 

^ظء؛لألكزنهلأثيملهمحبمناج
اثل:مطاشووة؟محلالإينلم:مأءم وهف إلتزءمل، 

متئم.وهوعر الإحميع، أنولع ، أصعقالإحميع مى الئؤغ هدا يعثر فلهيا ويخثمل؛ 
الفروع)أ/ماإأ،0/«"ا(ّ)ا(اظر: 

(.١٤٥الأحكام)؛/ أصول، ق الإحكام انظر: )٢( 



^ةضاه1همنيصاسمماسبجحتيل ٤٢٠

وعليهاالرجل، يأئسهت المجامعيرن، أحد ؤاما للحم، المرأق؛ حج وينسي 
يعقمآكزهه لكثت ؤوف مطاوعه كاثت إل عثها المصاء وممه المصاء، 

ذوك.ثكالقوهُشلالالزنج،هآوئها 
ولحم_لآلواجهل؛ والعلم، والثهؤ، العند لع( هرى ولا 

مح،وابهَلأئانةيه،لألالإلفأف ]١[^^ 
إلثييكمن س ؤ ت فقال( ١^٠، وهو دلك مذ أعظم ق المكره عن امحم أنمط افه 
،J،v»انم ثج ثن الإي»ني ممثجن رهلثئُ يكره من إلا إشهء بمني بن 

تثهرغضبترخآشه]انملت1"ا[.

مذمحفلوتا قثق تذ أف الإحرام- محظورات أولأِفي ذكزثا -كا والصواب 
كماره.ولا علميه إمحم فلا أوئثزها أوناميا جاهلا الإحرام محفلورات 
 )j^ القضاء؟يلزمة هل دم علميه وكاف بجعلع حجه رجل أنمي إدا قائل• قال

^^١متعئد عين كال إدا أما متعثدا، لأثئأنميه القضاء، يلزمه ئعم، فالخواب: 
ضiئةولأظزثهمح

ذمته.ق كالوا-بمت، ؤيأكوف عنه، يفقى مات إذا المتعمد وكدللئ( 
مصاءالقضاء هدا فيقال! ينممصالوا، ولر بذلك هموا الصحايه أف ا-قيرث ]٢[ 

هؤلاءبأف علم دنحءؤكبمث؛ق الصحابة عند يكوف فقد عم، محضؤ ي قضاء يعني؛ عم، 
لأيُ؛ ستمصلةر أذ يوف ائجا٠ع عل محمى ه اللمق أف ك،ا علم، عن اقرمه انتهكوا 

يمهخاءَعث،لأمحعاأ.
الصيام،كناب، ومالم! ١(،  ٩٣٧رقم)قرمضان، الجامع باب الصوم، كتاب ١^١^; أحرجه )١( 

هريرة.\لي >دوث رقم)لاال(،من ماررمضان، ق الخ،لع تحريم تغليثل باب 



٤٢١طبئوساصجماماتوالإص|ار( 

اشِفيوشريعة اف لرخمه الوافمه الصرنحه الصحيحه المويه الأدثق ثتسى بالنا وما 
الحبال•مئل أدلة ذهد*ه إ لفعله؟ حكم لا أومكزئا أوناستا جاهلا كاف من أف 
عث==ظمؤدإبس فعاثا؛. رائد اش: قال [ ٢٨٦]^؛:ضقآظه .أ\و ئثآ لا 

؛^٧،الديزتأصل وق ]الأحزاب:ه[ تنين ما وقنجر ثثء1اتمييء متآ ،؛أ 
بعثبولأه]الإماءتها[.حق ماأنب\ن ك، 

عالمأفيها المش يكون قد عيث قضايا أجل من العفليمه الأدله هده نسى فلعاذا 
ستنيل؛أف حاجه فلا متعمد امحه وثعتم استقتاك رجل جاءك فإدا الشحص؟ا بحال 
صعيما.استدلالا الاستدلال هدا مثل يعتز وقدا 

جاهلأأوئ.تااشمهاشءٌفيأوشكال ^^ةصنا
القضايامى وزد وما عمؤمها، عل ئلتو عامه قكهت أدله هدْ عنه، ثيء فلا أومكنها 

عدنيها.لا حال عق محتل المث 

ناسأو جاهل أنث له؛ يقال ونأل، محفلورا اويآكت، من هل قاتل؛ قال فإذ 
ويسلعنحال؟

يلرملث،ولا الزال، بئمتهى متى أف لك يعني• ثرطا، ليس لا، فالحواب،؛ 
J^l ، ^٠؛،قن لون1للئ، كإ -م،، ط الإنتان سا أن ثم ك ١^١ ي ١^

فيه،جامعت، طهر ق أو حيض، طلمتإِفي أث هل فتقول: تناله أذ ينزم هل مثلا، 
طلاقاف،؟وغ تقول،: أو 

مايتجمائل: لوّأإال، كإ مانع• وجد إلاإذا الهللأؤ(، يلزم اكاق، الخواب،: 



^قضاه1نينيصالإئماسبجمحو ٤٢٢

لكلموائتادلك فته دانتوى المصاء، يوجب مش 

صهل رقيي، م هل قاتل، الأب هل تقول•' أف يلرمك هل وأم؟ أب عن رجل 
يلك محالف 

سا١^، \ٌفي عن الثؤاُل أنثَلأ:أزم فالأًنل ثدا، لأ:أزم الخواب: 
الأنل.

بعصلأن ا-لإ؛ ننألة ق خصوصا سأل، أف يوجب قرائن ثوجد قد لكن 
أفتاهالدى هذا ؤيكون قسي، قد نكه أف أو دما، عله دأ0 مثلا ؤيمش يسأل الثاس 
واجتا.الأستفصال يكون فقد لبمأل فيأق محطئا، 

علهنجب نميايا الصلاة فلوئرك واجمسا، رك اكوائت، ظاهر، بينهإ المرق -ا ١ ت 
ئ،وكدك،لأثظالإو،وها

ررإثكوقال؛ الصلاة، يعيد أف صلاته ق المتيء ونئم آله وعل عيي الثه صل البي أمر 
ى،.يقوم حش الواجم، مشغولا«رأوا والدمة واجتا، ترك هدا لأ0 لمًتصل،ا 

الإب-ها وينسل -ها، يغدو حال ق الإسان قعلة محزم، فنل فهي هده أما 
حالق الحفلور هدا لأف الحظور؛ هدا حكم عئه ئليسممل كذللث، كاف فإدا بالاتفاق، 

الإثم،؟عمد ل؛ قعله حقن نهو أوناس؛ جاهل لأله محالمه؛ ولا تعصيه ليس الرجل هدا 
لإثم.يتجام، ول؛ 

عيميى ظهرت ثم الشنس، يعرب، أف ئ؛و عمر رض الناسق أقلن لثا ولهدا 
كتابت لم وم(، ٧٥٧)رنم والآموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخارىت أحرحه ( ١ ) 

دْت.بمته.هريرة أي حديث من ٣،،  ٩٧)رقم ركعة، كل ل اكانحة قراءة وجوب باب الصلاة، 



٤٢١٢باسء)طبئصاصوماماتوالإجموار( 

همج،دًلٌَفي لأم يمؤ؛ أن آص يذ والدبر المم الوط؛ِفي بق y؛، ولا 
أتجنطةمجالآساار

وهده٠ لإُم" لرئثجايف ®إلنا ئال؛ معل؟ ماذا الومنن أميز يا قالوات غطاها، قد كاف 
الإثمثثجايف لر فإذا الثني، غرويت، مل الفطر ثتعمد لر إثتا و*تي.' عظيمة، كلمة 

مذأجلتجب إو،ا والكماره الهمازة، عليكم ووثن الإثم، عنكم ربع ت بماو فكيف 
سدادماكيمحزُالإتم.

اجهلمع المحظور فنل أو عل تدل، كئها والقثوص والمعنى القياس نهدا 
أوالإكراْلأأرله.أوالنمان 

زجيه؛لأئالإنمالقدجناصواشؤاتي«طا 
^لأمحلإإلمارالثطاِين:ظدذبالئ:رأُسش 

هولا؛مح،لكذ المم، يجا؛عوةسِفي ولا بالدبرإكراها، جاعهم يكوف بأف روجامحم 
باض—.—والعياذ قلوإبز اف 

١^^عئصل هل عن: ٠^١؛، -أما JiSلا ق^١، يردد فالإساJ اابهي٠ه أما 
بذللث،ائٍل من حص هدا، أعممد لا الأدمثؤ؟ بوطء ^^ ١١عئصل كإ البهيمة بوط؛ 

إحاغالمسألة ِفي كاف فإن نظئ، فيها فهانه الأئمة، بجهاع يقيئ كا يقيئ أئث يرى ما 
دللثحإ0 يقول،: من ^j، فالصزاب خلاف فيها كاذ ؤإذ الإحماع، عن يحرج فلا 

الإنرال.ق هوالعروق، كإ الأذى فديه فحليه إنزال حمل إذ لكذ النسلث،، يمسي لا 
ممليظا،فيه لأف l^،؛ بمسد ١^ ؤ,]؛ أن  ٥١ممن ٤ل قائل: قال فإن 

القس؟تشتهيه لا مكان ق وغ ئد 
)ا(أخر-بماوهفى)أ/مااآا(.



سقضاهانيهمههالإئماسبجض ٤٢٤

أوجبالثائ ؛^3،^ بقياسآحر، الأحر بمابلة أذ يمكن القياس هذا فالخواب؛ 
الأسان؛ثرته إدا البوو ق العموثه ولريوحس، القوسئفتهيه، لأف ا-قئر؛ ق العموثه 

ستهيه,لا لفوس ١ لأف 

دنأولمألر ثنتهيه، لا القوس لأف ثيء؛ فيه ليس الهيمة وطء أف يقتفي وهذا 
وطءلائه عله؛ حد لا الثوطئ إف الناس! بعض مال حهلرة، ألأ مفيه صار هدا أف 
اكتماءا-قئر؛ شارب كممزير بثرر لا البزل شارب أف ي الهلعه، يئتهيه لا رج هي 

الرائ•ين الطبة باِفي 
فاثإالثيء أطلى إدا الثارغ إف ونقول! هدا، ق القياس ثرك أف فالأحسن 

ررئنصعيف يها الوارد وا-ثلميث ثائر، البهيمة روطء المعروف، المعهود عل يكوف 
صعيف.هدا ' التهيمه،،ُ واهتلوا ثماهتلوه غيمه آتى 

فحلاالثزى، عنهاِفي لأيمن ؤ\شو اظلاق مألإ ِفي مائل! مال فان 
وحلاقه.البدعي الحيض ق ويطلمموف الطلاق، أحكام يعرفوف لا الناس 

كافهالخؤاب،!مأتلك!إذا 
قالطلأؤ، ومع يعدم المول مسأله وأف الحيض، ي حتى المللاق ومع عل الأمة 

ؤئلمهام ستوات، حمس لإل امرأته طلمى يكون فالرجل الأف، مشاكل أوحدت الحيض 
عنفصارتب عليه، محزمها الأف الثالثه فالطلمه اليوم، طلمها يم سوامت،، حمس لإل 

(،٤٤٦٤)رقم ببيمة، أتى فمن باب الخدود، كتاب وأبوداود؛ (، ٢٦٩)١/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه! وابن (، ١٤٥)٥ رقم البهيمة، عل يع قيمن جاء ما باب الخاسود، كتاب والارمذيت 

^٤^١.هماص ابن حديث، من ٢(، ٥ ٦ رقم)٤ ميمة، أتى ومن محرم ذات أتى من باب الحدود، 



٤٢٥ضاواصوئ|ااهواتوالإحمطر( 

قفل

خذمحرمان حيث مى ذتوش' ت محاو عباس اثى لأف المشاء؛ ونممرقانتي 
وجهان؛وفته حجمحأ، ينميا 

واجتامكاو Jأمجائع، حكتا يكن© عباس ابى لأف واجب؛ انه أحدمحا؛ 
لمصاء.كا 

واكاةالأُول، الطلئ نمطت خائص،!ذق وهي ١^ قبجا مقوو: ، الأَثو 1^3، 
الن-جوع.له ميتواحدة، الثانيه، الطنمة سمطت، فيه، لهرجامنتها حق 

هلوجل، وووجها الأول الطكة يدتثاِفي لوتحت رجزا يا الرجو(ت لهدا نقول 
روجص؟هبْ وتقول؛ دعوى، عله تحم 

جهورالأمة•وهويول الهللأ3،، بومع فهو٠^٢ يايؤ، ُلرأعل ولا لا، ابواب؛ 
يهالقواو يكون فزبإ يدري، لا جاهل عايي الرجل هدا أف علئت إذا فأةول،ت 

اصلأبم،،مامحاوضزتج،:ءالث>اوضن-محود ويههم،وإلأفإن 

سممصل،أف بد لا ^، وأخ ينت عن هالك هاللث، فاتل: للف، مال( لو مثلا: 
شقيق،والنئ لأم، أخ قيل: ١^١ ١^، ؛!١ U تزمة بمد ١^ يكن لا امحم نثاط لأو 

نلاخواuفى الس، ثا ، Ljuشقيق أخ قيل: ؤإذا للنأ، واuفى الس قا ^، ١٥
الثوال(أما ا-لآكلم، به سثم لاثه فيه؛ الأستفمجاو< من بد لأ هدا العم، وسمط الثقيق، 

المتزى.شزطاِفي لين فهدا الماغ عن 



^^(ضاه1همنيهعاسمماسنيحنيل ٤٢٦

المصاء،كعؤ الزوجة مثاويه فيه بجب يلم حج، لأنه بجب؛ لا دالئاف■ 
ومش١^■^^،، متقى لا وهم وهدا إصابتها، مذ اشمؤ الفراق ود نمم زلأ)؛ 

ولكذحباء، ق معها وافوص واحد، علمحر معها الركوب اجتناب اقرق؛ 
يضخاقا،لآ4ُوبجاأألظوف 

روايتانIمميه 

اودقاكزج.أيه قاش، 
بمسولأئاطث،ثلأامح،

ممثونالإزاو،أيام

أ.خلأفل بعثر كلها اأحرمات مذ دلإ، نآ بعثر السسك يمني ولا 

كافؤإذ فهوواجب، مسه عل يمشى الأسان كاف إذ الممثيى أف الصحح [ ١ ] 
الأستمظغاستمع كعا لاثه والثدع؛ العموبة مذ ثؤع فيه ويكون فقط، سنة فهو آمنا 

قلقنثى كاذ إذا أثا ينه،ا، ثوى أف ضي اتصالا الاتصالات وئوأقظي انم؛ 
الخدر.فالواحب مسه 

والتعليلعنزة، ولا حجا لا الشثاك، لامسي او4 الإنزال مسألة ق الصحيح ]٢[ 
النثك.مسد فأد به، ظ محب لا فعز لأنه ؛ ^٥١٥\.ؤةوإ دال '^١ 

XH*



٤٢٧بابربمبئساصوماماتوالإصؤار( 

الأمائل بمد فثنصل: 
لأي_؛ رتنثذ \ش  jjjالأَثو زتذ 

 ،،j^ ولكنك لكلئلأة، لاشدثا، أى يمد الند ي iJ_،الخل
طوفللريازْؤخامتجم•بمرم 

لكه UjUijإقأئها ؤء أنمدثا، ً ِفي ائشث وطئ ثإل 
ووجوبادممات، ومحريم الأحكام، من الخامد و Jالاصى ؤيمملق 

ديكمحه فتعثى الإحرام عل باق لأئه تناء؛ ثالنييح، معلى ما مثل فيها، الفدية 
ا.

عئصلبايت الثوو عل نمى أف بعد —يعني الأوو التحلل بعد لوجامع يعي ا ١ ت 
يمتد؛لا حجه فإن الثاق— ١^)، عل وحلى رمى أف أويعد بالرمي، الأول التحلل 

^^(؛٥١١الأول التحريم كامهاك ليس الضعف الثاق التحريم وانتهاك منه، نحلل محي لأثه 
فئرنهالأول، الئحلل يمد حربه مى أهوى الأول القحثل مل الإحرام حرمه لأف 

الماء.إلا المحثلورات حمح له حاز وقرا مصت؛ الإحرام 

المؤلم،!يهول، لكن نكه، يند لر الأول التحلل بحد حانع إدا نقول: هدا فعل 
إحرامه،من مل ما بمني يقول: كانه محزما، تطوف الخل؛ من محرم أف عليه نجن، إيه 
نمد.الدى ندا محدد دأف ! ٨٥

والهوي،ا يكوف الرجل ثدا إف لومل• يعي• ثيء، منها القن مسألهفي وهذه 
مؤ،،ليلا أعلم ولا ٧، ديل إل، محاج الإحرام إل، بالعودة إلزامه لأف حله؛ عل يمي 



اصضاهاهمهمصالإuمأصبجضل ٤٢٨

الحجشو:ومات 

روىلما الخج؛ ئاثه ممد النخر، يوم الشم طلع حص بعرئه لمُيقف ومذ 
زواهجني« لتله من الشم يطلع حى الحج موث، ررلا ئاو: انه و. السنر عن حاُئ 

دلك،لأن ومصثث؛ وتعي طواف وهي العمرة، بأهعاو بمحلل أف وعلميه الأرم• 
ههبمه.عثاص وابن ثات، بن وثيد زابنه، عنن، عذ يزوى 

حللث،.محي يم المنتمز، ينع ما اصغ ا-لإجت محاية حئ ايوب، لأي عمن هاو 
والرمي،ايغ يلزمة أئه ينئي؛ مابد، حج ل ينمي موتى: م ابذ ومحاو 
بتقوطه،محتنئط للزمحوف تع ا،ليث، الصحابة، لمزو ؛ الأوو والصحيح 

١^.عق المصساء علته ومحن، 
بالوجوب،دعلها د-زصا ؤإل ملأ، كايث، إل علته ء محصا لا زعئة: 

الثمير؛٠،الصحاآة قزو لأنه ١^^، ^١^٥٠!؛، تائرالعتادات، عق قياتا الثّابق؛ 
مقاومميلزم بالثزؤع، يلزم اخج زلأبأ ضبويأ.( محاوم،ِفي كتر ؤلأيممح1، 

٧.كالظور،بخلأفإ 

انشرم وكمن، اممه، انتنفر له; نقوو الاحت،او هدا وعل 
تزطئثاك يكوذ أف إلا محلا، ق إذا ظه ضاة لا أنه اضٍح\لأثو [ ١ ] 

ثيه،عل اخج دوُث، ١^^، هو نمول،• مهنا اخج، فاثه عذوحص بشر ثأحر بأف منه 
يعيدهأذ يلرمه لا محإيه الإسلام زو2ثلأ أدى ومد محصي بشر مائه إدا وأما القضاء، ثلرمه 

منة



٤٢٩مجرطبئساصداماتوالإصطر( 

بؤ>ناونالخحهثوتمش لأل خلاف؛ بلا الؤا-جتة الخجه عن المصاء ومحزئث 
الأداء.نمام دصاؤها؛لأوئموم ئقويلو الؤا-حمه، عن 

ه؛لأكونلإنئسيثذذ.بجُ:لأثني ؤ4،قوضن\وئ\ج 
.الأوو؛.................... والصحيح والإحصاو، بلموات سيان؛ الحصن لزم 

وةإل مل ل؛ 1ل الخغ فاتة هإِدا زه  Jyبم؛ بمظل 1نئ  ٥١لكن 
مة«صاتي.:»الحج فاتش؛محو شامئلنالالآل:لأجك، 

عمزمحك.وائثهث أواحلق، وصر وانع، وطفن،، نقه، إل ادحل لكن قامتا، وئد 
القادم؟العام من أ.تغ أف ثل:وش فإذانآل: 

أءأام أي ، ٥١الحطاب القادم العام ئئج الفرس دكا:إلكث،لمتزد 
عليك.ثيء فلا حججث، مد كنت، ولدا نفضية، أما لا زيثة 

أمانثق، ما فيه فيقاو الصحابه عن وزد ما أما الأدثه، عليه تدل ئوالأي قدا 
منه.يتفرط ايأ محوت أيه عل ونحمل أعيان، صايا 

فهلبعمتفريط، أم منه بتفريط كاف سواء بعرق الوقوف فاثه من قائل■ هال، فإف 
:أزئةاثليِفيكلأالحامح؟

تفريطبعثر كاف إدا ايه والراجح ائذي، يلرمه لر القضاء يلزمه لر إذا فالحواب 
عله.فضاء فلا 

(JمأحاUب ٩/٤بيالإlشداود:ى،)(،١٩٤٩باب.نلمدركءرمح،رقم)اياماك، •'٢
مناعلت،كتاب ت ائي والن(، ٨٨٩رقم)بجمع، الإمام أدرك فتعن باب الحج، كتاب والرمنىت 

عرفةأتى من باب الناسلث،، كتاب ت ماجه وابن ٣(،  ٠١٦رنم)بعرفة، الوقوف فرض باب اج، ا-
ق؛ءإثؤبمنئ.يعمر بن الرحمن بد حدث من ٣(،  ٠١٥رقم)الفجر، نل 



سقضاه1همهمصالإئماسبجينل ٤٣٠

هدي،ملزمة إقأمه، مل إحرامه مذ حل ^^ 13المسم؛ذ، الصحالإ هوو لأته 
الأنودبذ هباو أف سارت نذ ئثإل نرى لما المصاء؛ ثنة ومحرجهِفي كالمخصر. 

سنتا،ئه هطفن، الست، إل اتطلمق عمرت له مماو النحر يوم ممدم الشام، مذ حج 
سعهوجاوُت، ؤإل ماحجج، مابل عام كاف إدا لم ثائحرها، هدية معلئ، كاف نإف 

ينال.اممه ثاء إذ رجمثر إدا ومنته ا-لإ، ق ايام يلاثه ممم إ°يد ؤإذ ماند، 
لهلمًييء1، ثقشت، الننل؛لأمحُمو ^١ متل تثاةالأرم. 

الخرقي؛ويال، رّح" إدا وّبُه اُلإ ابام,في للأيه صام اثدي، عدم لإل 
جزاءكتدل اثدي مئادلة إل أقرب لأنه يوما؛ الئاة قيمة من مد كل عذ يصوم 

ا.رؤءيئئأولل عمن الصيد• 

محل

لأيهدلك،؛ عتر و مزقوا العدد، الناس أحطأ ^١ 
مشق،ء ١^١ 3، دلك، مثن يومذ لا 

الصزانمر،إل أمزب وهدا عله، ذم لا إيه وموت دما، عنه أف هال>ا من مهم ا ١ ت 
عليكنقوو؛ نمثد فنط، الإى هو كأذ إدا وذلك عليه؛ القضاء بزجونم، ينا إدا إلا 

ومدا-حتيار0 شر وماثه يثرمحل لر إدا أما فرطث،• الإي أس لأيك هدي؛ وءليلثc القضاء 
•ند'ؤأ ولا محاء عنه فنس الفريضه أدى 

الأول،بالخطاُم، القادم العام مى اُخ يلرمه مقلثات المريصه هو هدا كاذ ؤإدا 
فلا.ؤإلأ اقلي، لرمه أوقع قراي ينك، اتى إل ت يعني لرمه، إذ يلرمه واقيي 



٤٢١ضاواصوم(اماتيالإص1ر( 

م''يال عمر أف روي وهد ثنريطهم، لأمه نحريهم؛ لمْ منهم، لنقر وهع ثإف 
أ. ١١٤٧^يعدن ٥!^؛ عزقه. يوم اليوم أو أتب كنق و: ئ حثنك؟ ما 

قضو:والإنحار

التحأل،قالأهصل القي، ئمنعه ائنيؤبن، من عدو الحرم حصر ؤإدا 
أذأ:وتَم\ي و\)أضثرة\ اكمحن، قثاو من لاكأنهل ^، زثزك 

محهبلإا:لشينأمحوة.

العاشر،اليوم ي ئوهفوا الئس لوأخهتأ يعني عيججل، افه نعمة من أيضا هذه ؛ا ١ ت 
رجلانجاء بأف التاسع، اليوم وليس العاثر، هو اليوم هذا أف ثبت وهفوا أف ويمد 

اليومهو وقفوه الدي اتزم هدا فيها كوذ ليلة و الحجة ذي هلال رأيا أنيا يشهدان 
فإِذا١^،، محِفي نا لا الثاس محي \1ؤن ئا الهلأل لأن ا.قؤ، زي حمه 

الناس•عل يئى هدا مثل القضاءو ولأف شنعا؛ هلالا فير وسئ يشتهرؤبمتهل ل؛ 
وممتملأصز صحيح؛ محن كله حجتك.لم سخص^ —مليون الحجج ت5ل يلنا لو 

العاثراليوم ثةفِفي أف يأمن مذ أيضا• لقالوا الثانية، الثنه ق ممونه الحاشر، ليوم اق 
الناس.قل شائا الأم يبقى صحيح، وهدا الثان؛ة؟ \ثي• اكامعِفي اليوم ص بدلا 

صحيح.عيُ حجكم فنقول! هليل مز لوأحطأ أما 
وهتناق لكن هدءا، بمع أف ينكى وين، 'ل oSXs)؛المولم، كلام أف وكرLJلم 

لألقيخلأوذ؛ قليل مر مم، أف ينكذ لا هدا، بمع أف يئكن لا ممه~ —والحمد الحاضر 
أذيمكن لا وحينئد الناس، يعد يعزقه ، يقفأف لأحي• ئأدن لا اه— —وممها ا-لآكومه 

بجغاطظاللأسمجي.



صضاهاهمنيصاسمماسبجضل ٤٣٢

ابهادبيع لحئغ القتاو؛ ا>تحب الظم_ئ، المحرم ظس عل علب نإف 
للمسلويرثصياثه الإئصزاف؛ استحب دلك، خلاف خش عل علب ؤإف وا-لإ. 

تيلإ.ئو'
زخد °'ه

بثننة،وتحلل مقى الموات، بند إلا يمحل لا لكف لإل محمحز، لمْ من ؤاثب نثكه، 
روايتازثالمصصاء ؤق 

الطريق.أحطأ نس أس4 اج، ا-ئاثه لأنه بجب؛ إحدامحات 
مبلتحلل من أفجة ا-ثصر، بلجب تحلل لأنه عليه؛ عمحّاء لا ؤالئاته: 

الصا-ت،.

آنغ1زينئ ^^ ١٥٠^رؤ؛ذ ، ٧٥١لمول التحلل؛ مله آمنا طريما تحد نرم نإف 
وَلأثثلورطمتحلل، العدويا-محديية حصره س البل  oSIj\ئثي؟ا<تاوقر0:أ'ا*ا[ 

تي؛لأكئن:محامحلم.
•ماديا أو أومفردا منثمرا كاف سواء امحر، وئت يتحلل أف وله 

وطقمائ؛لإنهُلأثأز
مذرؤالا،م.

مح؛لأكيزوُاشنووهثنتاقتجدألأ:طلي:زم 
ومته-

٥^^٥،هدأيا ناي ءتئئذه4وثؤ البي لإل واهم، للأيه الأول والصحح 



٤٢٢بامج)بمبئصاصومااماتوالإصطر( 

الحلوهث وثن العمزق مأئب أحد الحج زلأذ النحر، يوم محتل وحل 
موتا١أ.لا لأبجا ١^٥؛ الحلِو لمْةز الموات، يقي عل 

]١ائندا

لأيةالانصراف؛ فالواجب المسالمان، عدومس حصنه إدا أثة يكن 
تندىرجعوا لا  ١١وسالم؛ آله وعل عليه اممه صل اللمي ُال، المير1(، المحتال يمكن لا 

رمحابتنض«ريفربتنصئم *كمارا 
حالات؛ثلاث محله الثرين مى كا0 ؤإف 

فهناتنصرف.منا، أمحوي اثه ظننا عل ينلب أف الأيل• الحال 
فهناعليه، مقفى واننا منه، أمحوي اننا ظننا عل يعل-لحا أذ الئايه؛ الحال، 

سصأمحخممحالأمف،ولذا 
[.١٩١]اوقر0: ه قنلثيإ ( jUفه 

وقاتزض شاة فهومحوإذ ئدا، ولا ئدا لا ء ئل لاتنم، أذ الثالئه؛ الحال 
ائصزف.شاء ؤإن قاثلوه، إن 

الكريمةالأنة وق رأته، عئلق ثم قدته، تتحر يتحلل، الانصراف، حال وق 
وعقبوحم، بالحلي،، الص.أنر لكن الحلي،، يدم ول( النخر، إلا تحال اف، يل-كر ل؛ 

ءءأقزاسوذرار.

بابالإيإن، كتاب ومسلم؛ (، ١٢١)رقم الإنصات باب العالم، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
قؤفيتنالذ •sX حدبثاجريرين كفارااا،رذم)ها'(،س لاترجعوابعدي ٠ محانُعنىملااش. 

بنمور حديثه من ٢(، ٣^١ ١ ) رُم الخهاد، ق الشروهل باب الشروؤل، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ر١ 
الخكمبن ومروان محرمة 



اصضاه1همنيصالإئمأء|طوبجضل ٤٣٤

شيئازتالإحصار عند قجب هذا وعل 

ا-ظيى.والثال؛ اثدي. تم ؛ الأوو 

مضي،لا ض.' من ومنهم مخي، ماوت مذ منهم للعناء، ئولأن فميه القضاء أما 
ماقخى لأئه ليس القضاء أوعمرة المضك عمرة سميه وأف قضاء، لا ايه والصحيح 

مأحودهلكنها القضاء، عمرة ل معه يكونوا لر اُثديته ق معه كاف ممراتير فإف فات؛ 
محماو<اُ*'علته قاصي ما ارهدا ١^-^; ثص ق جاء كإ الصا-قه- ~يعنى المثاصاة مذ 

الصاي.ق أي الماصاة، وقعتِق لأما القضاء؛ عمزة يمنت هذا وعل 
النخريوم المجر بطلؤع ا-لإ— فواتر ~أي الفوايت، بعد إلا يتخلل لر إدا لكذ 

الخجفاثه ومذ الخج، فاثة لأية القضاء؛ عليه يجب I ونقوو الفوات، ئمخأ بمن فهل 
الخصر؟حكم أويعطى القضاء، عليه يجنا 

بلالخصر، حكم ايةبمر والصواب، ا، روايتijدللث، ق يكر اّبموابؤ• 
الذيأوكاف منه، بممريط دللث، وم إف إلا اُخ فائت، إدا بالقضاء يلرم لا اثه الصواب، 

المريضه.هو به ثلثس 

ئالقا:ل:إذاشةنوام،تيئوم؟فان 
١^^١^،عل ؤيورعه دما، يذبح سهل، فالأمر واجب، عن أحبمر إدا فالخوابح؛ 

حجه.ويتجمث 

بنمسور حدين، من (، ١٢٧٣ ) رقم الخهاد، ق الشروط باب الشروط، كناب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
ئهبمئعا.الحكم بن ومروانا محرمة 



٤٣٥

ءضو:بجكانئمح

ينآنقنن ؤذ\ ثلائ■' اممب لمول يتحرْ؛ حى ثمل لمْ هدي معه لكف مإف 
أحصن.حنث يبحه وله ١[ لاوقرة:أه ه ١^!، 

وجلاويواطئ دلك، لزمة إليه، إرساله أوعل الحرم، عل ميز إف وعنهث 
3أثبالحزم، ق الدح مادوعل لأيه حثي؛ ميحل محه، يدبحة الدي اليوم عل 

مىوهل نلحديبتة، ِفي هديه يحر س الني لأف أصح؛ والآول< الحرم، المحرق 
همحلت يغ أف مث>ؤئا >ؤوإلتئ ٢،.' اممه قال ؤلدلك الئبمنة؛ أهن، ثاماق الحل 

بدبحهيزي أن ونجب كاوم، يبحه موصبمع هكال حله، موصع ولإُه  ٢٢تاامح؛ْ 
ءمحأ،لإثملق،أأززىج٠ 

الت،ز:ئ ثة ئزم كئاز نمالئ ^١ خزج ه اهِ ننول ءآة لن ان 
بمعناه.التحاري زواه با-لتديثاا زأنة وحلى هديه، منمز 

نثكهؤ ^j، فيه، الئواسم^ عل متي لا؟ أوالممصرأم الحلاق نجب وهل 
بتكيز ثقا: نإذ زالع، زداقدي الحل،ته، ظذ نثك ئز ^١: محإف لا؟ أم 

ءذلابلؤالأا'و
اتيلرلأمر بالثق؛ الحلق وثمب القنآزأ، بئهس افدي نجب اثه الصواب [ ١ ] 

وكل،تمدونعنه، لأية فنله، محب ولأأهساك، ونأمإهراُ، آله وعل عليه ال؛ه صل 
بنمسور حديث من (، ٢٧٣١رقم)الخهاد، ق الثروط باب الشروط، كتاب البخاري; أخرجه )١( 

الحكم.؛؛^١.بن ومروان غرمة 



اصقضاه1همهمصالإئماستيضل ٤٢٦

واحب.فإيه الإحصاو حال ق الشك مى عليه قدن ما 

أودءارساض بثت لوأحصن كإ العدو، أحصزشو إدا ما ا،لولف يدم ول؛ 
وأئه؛،، U،Lتحلل لا اله ٠ الدماُ مى فالمشهوو دلك،، استة ما أو كني، أو ممة، 
خاءَ>ث،والأية لأن قالوا: الين،، إل الوصول م حش:شت إخزامؤ م :قى 

بدللئ،؛محلل ايه الصحح لكن العدو، بنن-ا مها كاي، والاحمار ا■قديبيه، صلح 
[.]اوترةتا'ا١ ه أندي ثاآنث1زين ؤ؛0 تعال• يوله لعموم 

دليلاليس فهدا ؛ا ١ لالترْ:آه إئأ-جه أتمن تع محن أمم تعال: موله وأما 
Jp  أفرادبمض إل عاد امحم هدا ؤإثا بالعدو، حاص نينيمه -أءذ أد

تحال:موله ق كإ التحصيص، يلزم لر العام أفراد بنص إل امحم عاد ؤإذا العام، 
أتبمامهنؤآ •٠^٠أئ ما ذكتتن أن ثن نجر ولا نوء ئقثه آلثعلكث<,ظئيأنئسهن وؤ 

رثاامحم هدا قاف لالمة:حأأ[ د'لشه ف، قى دآولمح-شمدبمدمحا أم ثوإس \bة' 
كههقنئ.'جابر حديث ؤمئله التخصيص، ينتلزم فلا المطلمااّتإ، بعض عل يعود 

الطئيىوصزمتخ ١^^ ومنتج لإدا ريسسلم، ما فل ق يالشمعة السء؛ر. »دهبى 
فلأسرى.

وأثةلرْيمم« ما فل »في عزله: ق التخصيص يئتفي ا-قدسثا آخت إو يقال: فلا 
•ثيء كل ق الثمعه أف والصواب، وش1هها، الأراصي ق إلا قمعه لا 

(.(،والفروع)!/٣٨(،والإنصاف)إ/٣٣١١٧الغي)م انظر: )١( 
كتاب،لم: وم(، ٢٢ ١٣)رنم شريى، من الثريلت، يع وا>ّ_، البيؤع، كتاب، الجاري: أحرجه )٢( 

ئفؤفيتن.جابر حديث، من (، ١ ٦ ٠ رقه؛)٨ الثغعة، باب، المساناة، 



٤٣٧ئناباسمرىبىساسوماماتزالإجمؤ|ر( 

القمة،ودهايح يكون الإحصان أف الصواب؛ هده منألتثا وق 
هدووعثر والعدو، وال٤نر، 

هلابح ففاثه حتنشي •حسن، محل أف الإسان افرط إدا هائل؛ قال فإل 
بملل؟

حشُعمزة؛ أف الحال هدا ق له الأفضل لكن بملل، يعم فالحواب؛ 

من-أي اقدي محاق من ■ثل هوواجب هل بالإحصار افدي ئاثل! قال فإذ 
أوقام؟وزلمأ0— ثأيه وجب اقدي محاى 

•ه أندي بى آنتنز ئ ثنمزم العموم؛ قل الآJهJدل فالحواب; 
لئا:ل:ئل:ماؤعا؛ِسالإصاِر؟

الأوقات.الزخامبمكنأذمحئِفيتيمن لأن لا، فالحزاب: 
فهلتم،، واضل إدا أنه وشم قزقه، شخص مائل: قال فإذ 

يلغي-طه؟
حل،حتنثيرا؛ حيث متحل حابس رءإذ افرط قد كاذ إدا فالحواب! 

حثيإدا أنه والصحيح يتهذ، حش الحج ئتابثة عل يمي أذ لزنة ؤإلأ عنه، ثل؛ ولا 
يتحللاثه بمعنى بالعدو، كالمحصر يكون الصحح إتمامه مى يثمآكى وب كبثرة تشمه 

ز؛ذ\.حجه كاف إدا القادم العام مى و:خأ له، امشثر إدا هذيا ويدبح 



اصضاه1همهمصاسمماسبجضل ٤٣٨

هديانجد لمْ مثن يصل: 

ثةؤكاو للإحرام، واحب دم لأنه حل؛ يم ايام، عتره صام هديا لمْنجد ؤإف 
اقدي،بعد محل!لا لا كإ الصأام، بعد محل!لا ولا ١^٠^، كدم إليه، يتمل بدل 
أم؛؛لأنه أوبموم؛ يدح حتى iحنامه عل ولكل لمْمحل، ملة التحلل ثوى لإل 

.١^١١ثائ1ائمامأسال 

حل،م عشزة!يام صام هديا محي إ الحصنإي! أو االوك!ا إليه يهب ما ^١ [ ١ ] 
ْسسألتان:ففيه 

اJام.عنزة يصوم أف عليه نجب اده الأول• السألة 
الأةاس;وثلأمحللبجولإا.

الإحصاو،د شم حل افدي محي لر ؤإدا صوم، عليه نجب لا اله والصحيح 
ولبدلا، يد-كن ولر ه آئدي يى آنسن يا كزم ؤظ0 قال؛ تعال اممه أف دلك ودليل 
وكونه١[ ]اوقرْ؛آ'ه ه حجنتز وسuةإدا لج ي آءر ممثؤ ضبام محن م قال: التثسع هدي 

نجن،.لا أنه عل ثدو ^١ عن ونكث، ١^؛^ هدي البمو،ِفي يكز 
معالنثكم حصول عل فك-زان هدي ١^^ هدي لأف يصح؛ لا والقيا>ز 

عغبملض الثت5ز سقمن كال وإ0 يئبه'آةرال، هدي وهن.ا بينهإ، اش أحل بما التمح 
^^،.١١بقك من فاJه لم1 ا-إثران من ثؤغ فيه هوأيضا لكذ بالئحلل، إدنه عل 

بدونحل هديا نجد لي إدا الحصن وأة الصتام، عليه نجب لا ايه فالصواب 
صيام•



٤٢٩ئباسمرىبئساصوئاراضاتوالإجمي|ر( 

أوالعنزة يصاء ق أ: هضوا 

ثبشءكاءٌ.

زنينمزة!_، قض ه ١^، لأف ١^٤؛ ه تجن بجُ: 
ئاثةكمن المصاء قلزمة إتامه، قبل إحرامه من حل ^١٠^ المضك، عنزة الثاته 
اخ

تجبقلم له، الونتا صلاح مع منة، جاوالتحلل يطئغ انه الأول؛ ووجه 
١^^؛لإل ١^، ئأثا قلم؟كن. واحبا، الصومبمتقده لحلل، لز كإ قفازه، 

يسبوا،مزا كاثوا المصاء ق معه اعثمؤوا والذين مئه، وأربع ألما كايوا صدوا 
المفاء،وهوعيُ جرىبينهم، الدي الصلح والمضية؛ ولمْيامرالثاقنئالمصاء، 

ا.لإJهظرطها الخوان، ويمارق 

تنق،نا م ثيق سا لأن قضو؛ \ل بمخ لا ه غربي، ١^ سا [ ]١ 
بمنائلفيها يوش عائم فالأمول حطأ، أو نهوا النثاخ من هذا يكوف أن يد ولا 

أيصا.العطف بمزف سق ما عل مبني وهنا تبى، ما عل يبر لا جديدة، 
ملبالتعليل بدأ لكن والتعاليل، الدليل سياق ق أصاب المولث ]٢[ 

يلثفلر، فيه الذ«ي القياس هدا ئقيس أف ولا يعلل، أف لنا حاجه لا اثه والحقيقة الدلل، 
والذينيأمزبه، لر وتلم اله وعل عله اممه صل اللمل لأف القضاء؛ تجب لا نقول؛ أف لنا 

بذلكواجتا القضاء ولوكاف أخصزوا، الإين من أقل القضاء عنزة ق ثقوا 
واصح.دليل وهو الدليل، هو هذا وملم، اله وعل عليه الله صل الثني 



صضاهاهمنيههاسممأسبجينل ٤٤٠

شو:وزذاوالإمحأر

نإلالعدو، وال لأيه التحلل؛ له محو لمْ ١"^؛^، وال حش ١^٠^ لم°محل لإل 
سيبمزاتلأض؛بملمْظذؤ قامحبممات،مشنة، 

قمعهالثواُت مل يه حل إدا لأنه يه؛ الخل مله الحم، ماء لإ الحج يائه ؤإف يه. 
لحوئهثاJيآمبمنكل١اوه أول، 

هلنالزمةدللئ،إذ عامه، من الحج وأمكنه وال، مم حل ؤإذ 
قلا.ؤإلأ الثور، عل الج لأف واجبه؛ الحجه أوكاست، المصاء، بوحونم، 

الصححمن حل إدا لأنه يالإجمبمار؛ التحلل ئله قاسيا، إحرامه كاذ وش 
الثصاءنله عامه، ئ اج وأمكنه الخل، الحصزثعد زال لإذ أول. الماسي نئ 
ا.المو٥٩^١ هدا ق إلا فيه، أنسيه الدي العام المصاءللحجِق يتصور ولا فيه، 

ئلأثة بذلك؛ نمت أما يكز ن1يا المضك أوعنزه القضاء عنزة سمئها وأما 
قريش■وبتن بينه المصالحه يعنى المماصاة، باب 

شل.للاحصار واحد هدي يلرمه اثه الصواب ا ١ ل 
واحدة،سنه ق وقضاه حجه أنثي رحل يقال• به يلم مما قتكون هدا وعل ]٢[ 

حجنقولت فهنا محج، أذ أمكنه ثم منه، وتحلل الفاسد ا-لإ ق أحصن إدا هدا يكون 
حجتان.له حصل العام هذا يكون وحيتئد الفاسد، عن قصاء ولواه 

روجته،جالإ مر ول مز، الثا5ني، النوم با"قحِفي أخرم إلا مثلان ولقل 
عدوصده حيث، يعزقه؛ الويوف، مى مع أي ستحز، الأول،، التحلل قتل جزيأ فهدا 



٤٤١مج)بمبئصاصوع|ااماتوالإص|ار( 

عرههص صل فيمن ممل؛ 

دبكلأف!ه نمزة؛ كحيل أف قله الثيت، من 3؛؛^ ٧، عن صد ومن 
ينغ؛رظب،شةمم.

طلم الحج، بمويئ حر إحرايؤ عل بجم بل اشحلل، له محور لا ت وعنه 
بميزعامه؛ مذ اج يمكنه موضع بعمرةَفي اشحلل له جار إيإ لأنه بعمرة؛ 

ممنهألنمتسنا

الخاصالخصر ممل:و 

مدرعللا أوبمص ظل،، أوعريم ثلطاف، يئسه أف مثل والحصرالخاص، 
التحلل؛جواز كالعامِفي ووجها، يننثها والروجه تسده، منعه إدا والعبد إبمائه• 
روايتان!صه ممة، اوعدم مرضن ألحصرم من يأما فته، المش وتحمق الأية، يعموم 

الأفنقول! الحصن، ناو أده م وانتهى، بن؛ فتحلل وحصزو0، بعزة، الوثوق عن 
محللالفاسد الحج لأف النامي؛ ا"لإ عن يشاء ؤهزيخ الحصر، زال، لأيه با-لإ؛ ألحرم 
\.ف°بي.هدا ق إلا هدا ولايتضور واحد، عام ن، ومحاء حجا فتكوف منه، 

عليه؟ماذا والمدينة، نعه ُين حصر م المدينة، مذ ألحرم رجل قابل؛ يال، فإذ 
ل• يعني • حصرم بموضع أو أمكذ، إذ ؟ ٤٠ق يذبحه هدي عليه فالحواب! 

•اليب إل، يرجع حئ يبمى ذاك ولا هدا لا يمكئه ل؛ فإذ منه، صد الإتم، المريع 
دلك•ن، إشكال، ولا عنه، يدح أحدا يوكل أذ وبجوز 



اصضادئهمهمصاسممأسبجضو ٤٤٢

»منهاو: الص.أية ص يزوى  4jS/jلعموم اشحدل؛ له إحدامحتا: 
منهاس؛ة محصئ، زلأثئ رواْ أحرى؛ا حجه وعليه حل ممد أدمج، فتر 

العدو.حصزه 

محزاينمحهالأ:لأظزيظز
ثه،الأذى من ثاشخئص ^، من الإ;ممال زلأملأ:ضدابج ١^. 

العدواحفر خلاف 

امحئ.به محثل اثة الصواب أل سق [ ١ ] 



٤٤٢ةتاو،اسع)باباسى( 

يي—

M —  L ل* تل

مئهحجته ااأهدىِفي . ١^، لأو هديا؛ ثنيي أف نقه أش 1وا ينتحب 
حجته.ولمْيقلتِفي البحاوي، وواْ بدئه؛* 

شمييعظم ومن يتلك ؤ ثعال؛ اممه لمول وانتحساي؛ انتنة|بحا ؤينتخث 
لالخج؛مآّا[.موكحآلتلودس<ه من ثإئها آلله 

زالإبناو،ؤالإطاياينلإاس:صالإجائ، ماو 
مال:١^؛،. لأف ؛ ٣١م المئ، نأ الإل، زالأصاحئ ١^^، زأمفل 

لأولةك1يمببمة،ين؛  ٣١)رثن 
هكايالئاكة، الثاعة و زج ذض , iyuوب يهإ الئاته، الثاعة و زح زنن 
،icUومذ دجاجه، الثامة،ثكمحهمب وس ^٧، ١١٣وبخ 

ءارثممق مبتضه« مكي الخامثة، ااثاعه 

.٣١إذا إلا الأم ثدا م محثل لا أنث م دلل يه الحديث سا [ ]١ 
يكونأن ثزطه من وليس للجناك، ينثسل ك،ا ايُز الحناثةاا راغنل وؤه.' 

الغنلةنلحثا:ة.

زوالبعد الدهاب وليي الدهاد_،، محرد هنا بالثواح اراد راح* *ثم وموله! 
هول الحمل، الساشات هذأه لاقضمن الشمس زوال بعد الدهاب لأف الشمس؛ 



سةاضاه1هميصالإئمأسبجينل ٤٤٤

ثرولأف حثن مى يصليها بل محه، ٧ لا ه اي كاف الخئعة ين؛ أف إي حدا؛ قليل 
.ثزوو أف مل صلاها ورثإ الشس، 

امح،ظالإيمح،ضا
هدالأف العم؛ فيها الأفصل إف العقيقة! ق مال العلم أهل بنص أف إلا العم، ؤيليها 

العقيقة،عق لرأظأ ا،لؤلث لض وسالم، آله وعل عليه اش صل الص عن هوالوارد 
موصتها•عليهاِفي ؟كلم ووبا 

الغثأأثا كاملا، أنمخ ^١ فيإ الغثب، تأ ١^، نأ ١^، هط التقال,م ^1؛: 
اوثدية.نع من أفصل منها فالواحد 

والعم؟المر عل الإبل تقدي، العلة٤ا هي ما قائل• هال فإف 
الع1هأسان:فالحناب:

مساهميناموأءلشا.
سزي؛ويةتيا،مأنحل.

أقفل١^، عدهم واهل ^، \لإ؛و لاإئوف ١^ الن1ز قائل: دال فان 
ينامو١لإبلي•

محمح،هممحلأكلكلمح•
بابالخمعة، كتاب ومسلم؛ (، ١٨٨ ) رقم الحمعة، فضل باب الحمعة، كتاب البخاري• حرجه أا 

•جثبمق هريرة ١^ حديث من (، ٠٨٥ ) رقم الخمعة، يوم والسواك العليب 



٤٤٥ةتاواامحرباو،اسي( 

،الإبو لخم نع ذك أطع ولا الغثم م _ أذ أمتطح قاي: قال فان 
أيصل؟الإبل لخن؛ أو نتق وقد ائذي، مصدِفي 

كالسأي:عمجستافالخواب:لخيالإبلإدا 
بعيمثا،أفرى أذ الأفصل فهل هديا، أموي أف أؤيد أنا يةولت ان إنمثلان بمي 

قاْ؟أمري أو< أو مره، أفري أف أو 
امصل.فالشاة بعثر مع أراد إدا وأما ائفل، البعثر نقول• 

لألإت.التي للعلة اكضول يرجح وهنا 
ابمة؟ةاأؤكسمثضاكل:زم 

١^لأف ١^٢؛ من أكز ١^ وأف ١^، من أئصز الإُو أ0 لج؛، فا■محاب: 
الثالثة.j، راح لمن والعثثأ الثانته، 3، داخ والبقرلن، الأول، راخِفي لن 

الاّممظام؟أم الأّتطئ بميم uذا قائل: قال فإذ 
محو،خاخةللاكمفالأذلامكاذ إدا ام، فالحؤاب،:ذوللءخة 

التهائممى اثنتي كانت، ؤإدا أول،، فالامتإن الرمه إل بمحاجة كايوا ؤإدا أول، 
أصمحدأتيافهيأئنل.

الثش-طلمؤع ثني من بكزا -بمي الأول الساعة راحِفي من قاق يال، فإذ 
ولأ.يم،ولولم:ثلملامِفيحالاض؟

أجرإذوله الاذ، الناس بعفن يصغ المنجدكا ل ينام أف ينكس فالخوابت 



اصضاهاهمهمههاسممأسبجضل ٤٤٦

وعموصغمحْ، الحتوان كب؛و مذ أحب ما بمدي أف لئمثطؤع وقوو 
^سإذذكزفالأخاطؤائل١أ.\جني 

بجا.لأاهامرلألمحهأمح 
يسيلحز الثمنى سنامها صئحه يس ئاذ إسعارها، سذ إبلا كاثت مإل 

ذيصل اممه. زئوو ؛راق عثاستابذ روى ثا أوحوها؛ ثنلأ، ويمليها الدم، 
بجاالدم وسلث الثمنى، سنامها صمحة ِفي دأئعنها سدنه، دعا يم ا-اتليمه، 

مح،ناداملممإلأضيُاي،ظهامح.
إذالم:خلأشئولأظ؟

يملي.ولا يقعر لا فائه افدي ينق لر إدا ثتم، فالخواب،؛ 
قيمةمن كبثوا أم كاف صغوا ثئت،، ما بمدي أف لك الئطؤع هدي ل يعني• [ ١ ت 
فإفالخدين،، -يدا دئتس* \.قئأأ واستدل الطعام، من حر ؤزك مذ أو الأنعام، 

م\كة.ق الفقراء هو باقدى واجلقصود الأنعام، حيمة من لنت، والبتضه الدجاجة 
ثللخوزالإهداةبامح؟

يكولأن بل فلا الواجس، هدي أما التهلؤع، هدي ل هدا محرز فالخواب،ت 
محة،وَلأبمأفألومذاي•

لمأ[هناأنئلة:

لها؟إيلام ذلك ول تقم كيف، ولا: 



٤٤٧؛ت1واامج)داباسيا 

وهوتقنيته، ربوعل تصلحه فيه الإيلام هدا يماوت أو دللث، عن الحوان، 
ايهعلم أئعر ومد الئاس عند من تر إدا البعثر هدا أو النامه هده لأف الشعاير؛ إظهار 
ظشمتؤ.إحلهاو ذلك، ي فكان هدي، 

ذلك؟أفه وتا ٠ واؤزق اشال ئلد ولماذا 
الم٠طعه،النعال يلبموJ٠ الدين فهم المثزاء، نصسس، من هدا أف ليعلم الحوابج! 

الفمزاء.تصس_ا من هدا أف الناس فيعلم المزمعه، والثياب، 
ياياآ؟ذِللأ، يكوفِفي أذ لإثى ١^ قائل: مال فإن 
١^٠١؛أفتنةا؛ ^١ المومن والإتنال بمائة، م م ترد \ص يه خه 

الئياء.من ملمته حلا ^ ٥١شعار لتعظيم اض. رثوو 
دليلدللث، ق فهل ، بيده عنها الدم نلت، ه الس أف أيئا الحديث هدا وق 

jp  الدم؟ولهانة
دة،عنز الثئوJ أة دم لر لأت4ُ ٍلاهنا؛ ٣ يكون أن ١^ ئثالث \مج• 

الحمهور،عليه كإ الدم، سر عن ينمى أثه احتإJ وهناك شك. بلا وارد دة عنله ثكن 
شك،.لا هوثجز ف^ 

بموتاتوحتج الضايؤلم,، هدا فهوثجس، ثجتة تقه حلموان من عئرج دم كل فإل 
ءلاهت0تقه فإل الآدمثا هدا من أنه إلا ءلاهز٠كالثتلث،، مته تا نجثه،< »ئبمه 
اجمهور•وأي عو يجس ودمه 

هؤهظآ'عباس ابن حديث من (، ١٢ ٤٣)رثم الهدي، تقليد باب الحج، كتاب ت لم مأخرجه ( أ 



سقضاه1هميصالإئماسبجضل ٤٤٨

١^ظ لكثت فإذا ^؟ ١١م  JJ^lئو ظ مائز: لومال لكن 
الدميليش طاهرا الأجزا؛ مى الادثي من أبتن ما كاف ؤإذا طاهر، دمه ئيقذ طايرْ 
^١.كيلك 

الحديثثدا لكذ البجانة، إزالة باب ي ماثأ;خشاها هدم حال ثو عل 
نمطالاحتإل فيه وجد وما الاحتإلأت، لوجود الدم؛ هدا طهاؤة عل يدل لا 
ينمطأثة اآعنى وليس الاحتيالي، أحد هي التي المسألة عي عل الاستدلال يه 

النصيمي فلا الاحتيالي أحد يصن أدله هناك يكون فمد ؤإلأ مطلما، ئه الاستدلال 
محلا.

بدية،مئة لأما يسيرا؛ ليس الدم وهوأف إشكال، يوجد هنا قائل• مال فإذ 
 LJc^ ١.ممر سد عن ١^؛^

احتيالاه~ عند -والعاللم يظهئ قاليي بيده نلته إدا لكي j؛^، أي فالحوابت 
بم.آخر إل بم أول مى ئلو؛ه يده بمي ولا البعار— —معر يمنحة؛الشعر ايه 

ؤيملدْهديه يثري أذ محل أذ يعد للمئثمئع ينتحب هل ؛ ٠^١٠٠مال فإل 
\لإيمح؟للأسماب 

ؤيمثدة،يشعزة أو ينتحب هو^ي ّامه، فيمن هدا أن الغلاهز لا، فالحواب: 
التقليد.ولا الإشعار فيه يس لا فهدا لدبحه السوق من اشراه من أما 

ثلبجافئ؟مائل: مال فان 
يشعر•إيه هال؛  ٠٠بالإبل ينمن ررإيه مال: ممن نولان، فيها للعلياء ذالحوانا: 



٤٤٩ةت1واالعء)باباسي( 

بجى،أنثصفبمبمكمحأار
أنل»كئث، عائث_ه:  J^Jوالمى؛ القرب آداف ملدت عن، لكنن ؤإل 

ولمسلمالبحاوي أحزجة حلالا® أهله ي ويقيم العنم، متملمد للس.، ^^٠ ٨٥١١
َُْم
•يحوه 

أ.ولايشعنهالصعقها،ولأدهيسثمثموصعالإئماوشترهاوصوفهال 

هاوتالإبل® من تحملا أقل ولائه العثم، يدبح ك،ا يدبح لأيه بالعم *يلص يال،• وس 
لاثشو.

صآعنلو أما وهو والتعاو_ل، بالدو؛ل ا،لووث امتدو إدزت [ ١ ] 
اشمعائر تعظيم باُب مى هدا أل أولا يض ذكرنا ك،ا لكن عرمئ،، احتلطش أو 

بالفثزاء.غتص هدا أف وبيان عمححل، 

صحح،تعليل وهدا صانا، كانت، إ0 وصوفها معرا كام، إذ بشعرها ]٢[ 
القزد_،.آذان مذ يكز، ما مثد لكن العم، بإثعار رد لر أما الثسة دلك ل ؤيكفي 

اطهشعائر تعظّلم ومليدها البدن إشعار من القمود إف قلنات إدا قائل• مال، فإذ 
الوحوذة،الأصاع دللث، نمام يقوم أف يمكن هل الفقراء، يه يقص مما أما وبيان عئهجل، 

؟دللث، انته أوما هدى® *هده عليهات يكتب بأذ 

فالحزاب،:لأ،ائأزلأنثه
 Kء أ*



أحمدبذحنبلالإمام ص ض اه1ي على اسق  ٤٥٠

الهذيوجوم-، ثرائط مصلتِفي 

بهبخروجه باثال، الصدمة محسسا لا كإ شه، ئع بثوقه الهدي نجب ولا 
وجبوأفعزْ مليه ؤإل يتءمْ، حش لة ومائه ودصؤمه، ملكه عل ؤيبمى لدللئج، 
ميه.بلصلأة وأدو منّجدا لوبني كإ ^٧!،، 

متقيلمظ لأثة وجب؛ ممه، أو: هدي، هدا ماو: أو لدوه، نإل 
هايقظالنفا١ل

الألي؟يث؛ئ يإذا المسألهث هدم [ ١ ] 
باللمظؤيتعئ ملد، أو إثعاو من عليه يدل ما بفعل الهدي تئ الحواب: 

هديا.صار شه مع ذبحه إدا بالدج، ؤيثتي( دلك، أوثحو رراإه،< أو ثدي® راميا بثوله: 
به.يتئى لا فإله ١^ نع ^١^ أما 

إبدالهاوله هديا، لاكون فإما هديا، يريدها شاه الثوفي من اثري إسان مثاله: 
ذزاهثالوأحد كإ ائدي، ئه ستئ لا المه ئرذ لأو له، وماؤها فيها، والتصؤف وببمها 
لكنهيوقفه، أف يريد بيتا بى لو وكعا صدمه، تكوف لا فإما -نا يتصدى أف ريي منيه 

ومما.يكون لا فإثه ومف، هدا يمل: لر 
Jiه ضزالئ؛هإلأ؛البير، فإنئلأ \م'ؤأ تنئ أنئ^١ فاتل: دال فإن 

هدا؟معنى ما بالدمة تنئ 

عليهفهوواحب التمح هدي مثل الأصل، ق واجتا كاف إدا يعني: فالخواب؛ 
يمرلم اشتراْ إن ١^٠-، وهدي بالتنين• إلا نجمت، لا التطؤع وهدي حال، كل عل 



٤٥١ه1بامجرواباسي( 

اممهرئوو أف وزى ميرْ آبا لأل عترإصزاريه؛ مذ الخاجة عند وكوبه نله 
بدثة؟اإي اممب، رثول يا قال! ررارك«هااا. ممال1 بدثه، زجلاثوى أى ن. 

^هاِفيكأزِفيمح.عه.
٤^١٠٠نجد حى إليها، أ-إئث إدا يايروف راار'كتها ئاوت آحز حديث نق 

يا.ش حق يعلى لأية صمتها؛ \لأؤو1ا.< مصها قإل داود. ابو ززا0 
نأىيمحقينق عينا أف زوي لما معها؛ يدحه يوليها ولدت، نإف 

ولد.ها،عذ يذو ما إلا لبنها، مذ يئرب، لا مماوث ولدها، معها بمرْ ينوى زجلا 
هانتتحثعال، فه به يصثر معز وولدها. ياحزها النحر يوم كاذ محإدا 

الزلد،كالعتقا

يعال•اللب ؤلمول عئ، -قديثخ ولداها؛عذ مصل ما مذثنها يئرب أف زلة 
لالخج:ٌآ'آ[.ه قس م إك مغع ؤها ثر لؤ 

^قذسُالزم.،لأقوزضُشُ.
مح،خلئيرهمةا؛لآناينلز
نزئُ،ذغمُجداطي

محطثة.محنى الذ.ى 

.١١ ..١..٠ ١ ؤ ؤ يه؛.... وثصدى جره قا، صلاح حزه صوفِق علميها كال ؤإل 

أومو قلمته وجب ئد ١^^ مهدي الدمة، واح_،ِق عن هذي ٠^١ بالدمة، متعينا 
للمتطؤع.وعينه اس^راه أن بعد ولا يتبئذ ل؛ هدا أما يفريه، 



اصضاصنيمصالإئماسبجضو ٤٥٢

لأنتص؛؛•هزأندة؛ خز؛ ق نإن؛•:فن اكاممن، ئممع تنتنإك، لأي 
يزئببجا،تقعاسزا؛ثئبجا.

نإلدا-اتدلإه. هدية البي.ثحت لأل أحصر؛ حيث يحرم أحصر ثإف 
بمها:س/مننيصط

\و,ذامنضه حميعه، يقمن لا لأنه وأجزأ؛ يبحه ثئيب ؤإف لكلوديعه، 

ذلأ>\^نة^١ الدثة ق زاجا ناكاف أثا بالنمن، ]ا[كوثدامإإداًءن 
صمته.

فهل٠ ®ر ارازكتها، بحديث: الؤكومح_، وجونم، عل يتدلوف قائل؛ مال ذإ0 
دك؟و دليل فيه 

،١٠٣^ثدا رأى !ا اوئوللكن يه، دلل لا أئول: فالحزاب: 
قلقاما يى ئبما، زآث لإحوذ أف ومحشل له:»j:_!« مال الئ-ض عن انتغ 

اثثي،ثأىنش.
أوضزة؟أل:يخزلوثا هالقائل:نل:أزأ فان 

عنالخم جاء كإ مثلها، ولدها صار عث أف بعد ولدت إدا يتم، مالخزاب؛ 
5محهبمئاأ'.طالح أن بن عل 

بدونيذبح لا ذبحه ؤإدا كثير، صوف الهدي عنم عل كاف إ0 مائل؛ مال فإو 

بابالح^، كتاب ومساومت (، ١  ٦٨٩)رقم البدن، ركوب باب الح^، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ ) 
ههتهبمتن.هريرة أي؛ حديث من (، ١٣٢٢)رنم الهداة، البينة ركوب 

(٢٨٨/٩٠)٢(أخرجهامحبم)



٤٥٢ةتابار،دعرباوااسي( 

الحرم1ل الوصول عن الهدي تجز ءصل؛ِو 

الصثنله وصخ موصعة، دحز0 ئه، دوو عطب أو المثى عن تجر ثإل 
ولمْيأكلوسهم، ينه وحل الممزاء، تغريه صفحته؛ -؛ا يصزب دمه، ق قه عق 

يبمثلكف ه افه رمول، أف ت أبويمه دؤيب روى لما رممته؛ مذ أحد هوولا مئة 
ثمموثا عيه يحشنث ثيء مئها عطب 'ُإوا يقول• ثم بالبدثتآ، مته 

مذأحد ولا أنت، يطعمها ولا صفحها، به اصرب يم دمها، ونلهاِفي اعمس 
م٠نعوارممته،  L^_ajأوللمأكلمها، يها الممريط ي يتهم ؛ jSTjمسلم• رواْ رممتلث،؛ا 

منأكلها؛لنوك.

ملزمهفيها، لأنه صمتها؛ يلمن، حم علميها حوفه عند لمْيدبحها مإن 
^سمإذازأىنذمفيائاص

كالعاص«سا،مصمنه، عإرْ، حى به ثتلؤر ٠^١^٠ أو1ةن لأنه صمنها؛ أد1مها ؤرذ 
ومدؤالممرهه، الإزاهه ثزمته لأنه ثها؛ أوهدي ةيثتها، مذ الأمرين أكثر ويئرمة 

منهمحامحا،محايأممنظ.

لههل عتره، لا و سمن لا يدللث،، الذي لرتتؤع جره يإذا الفقراء، به يتتؤع ولا اجر، 
.١^١٤ولا ائ،وي لا يه يكؤع لا ركه ^١ أيه مع هو، يه لينتؤع جرة أف 

فلاثبزبه، مدثنتؤع للبهيمة، أحس يكون بقاءه لأف يمي؛ بل جزه، لا فا-إنوابت 
الخلد،ي نبث، ■^،١ لثداوي لوجزه كعا لمروره، ١ يهمن، إدا إلا والصأن المنر شتر 
استهدلك٠.أوما



اسقضاهاينيصالإئماسبجص ٤٥٤

اقويأكو، لكثت نإل مثلها، نزتة أوأهل، مثلها وش قمتها كادثا ءإل 
،c^^ilإل لأنهيه؛ ونصيى ٤، به اقري لم°يسع قإف آحر، هديا بالمقل 
بالقيمة.مصيى أن ويشل 

ىُشعتزه أدلثها ؤإل لكزنا. 1ا ؛ ٢٤-صمتهأكنه، مذ مع مما أكل ؤإل 
هإلثلها، يالقيمة ويثري كعتوها، قيمتها هلزمته الإواهة، ظزمه لا لأنه قيمتها؛ 
ص\. i^Liفتإإذا ذكزثا نا م ئام واذلم، 

شتاض؛؟كوف أف ويشل الأوش، مله معسا موجده هديا الري نإن 
ماكعوض للمناض، هكاف نعال، فه جعله حيوان مذ المائت، ا"إءز:؛ عن بدث، لإنة 

؟كوذأذ ويشل الثل، عن الماصل محكم محكمة و؟كول الئزاء، بعد منه أيأم، 
والر0،ق واو.حل نلب المائت، ايزء بدون العين،، صادف إيإ النير لأل له؛ 

هلأممقه:هآاء

يوفأوعطمت، الثى، عن هعجز اقل.ي ساق إدا أمه المصل هدا حلاصه [ ١ ل 
^١صمته، علَدبحه قدنته ْع يموت تركه فان يموت، يدعه ولا يد.بحه فإثه محله، 
ولأ0الولم، يكنه الذ>ي ؛ اللحدين، رممته؛ هوولا لا منه، يأكل لا فإيه يبحه 

ملثايمحش، وهوبمكذأف مذثلفه حوما يبجه دوم؛ِفي مدبمجل متهم، الإساف 
ذِلاك.مذ الإنمائ يغ نارية امحه كائن 

مثلئا،ليس الخيوال أف عق وهدامبى يضمنه؛الةيم-ة، ءيةول(ت عره أماإداأئلمه 

حديثمن {،  ١٣٢)٦ رقم الطريق، ق مهلب إذا بالهدى يفعل ما باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه ( ,١ 
ره.بمن.ممة أف 



٤٥٥اسيا ؛ت1وااسع)بادا

أفلذلك ويدل سعدو، لر ما بمثله صنايه نجب وايه المثلثات، من الحواف أف والصحيح 
يعطواأف أتنهم عله ، ٥١أفاء لما م ؟كرا، اسنلم، وثلم آله وعل عله ، ٥١صل اللم، 

لحزهإل >اأءطوه؛ لهم; فقال روا-ءة، لحارا إلا يجد ب إثا فقالوات ؟كره، بدل الرجل 
نيثتينالبعثر الصدقة إبل عل ينثبملفن . وكاف ٠ هصاء«ر أحثنهم الناس 

الواو.ِفي وقوكيلك، مئ، الحواف هوأف وهلا:دل واتعضبامحر٢ا، 
فحينئذمنه أوأحنن من،، أوأصم منه أمحر إلا يوجد لر بأف اقل ثعدر إف لكن 

لأظزأالإنثاليباس.
هديه؟عطب، من يفعل ماذا قائل• قال فإن 

كللأن ا>م؛ شاءِفي ؤإف وثذبمة، الفقراة فيه محي عا0 إل نجؤة فالحزاب 

حازيلب، فا وهذا والتكز، ام، يكوفِفي أف محور ا-قزم خارج و رجب ثيء 
بلالحرم، إل يخمله أف الكاف هدا ل، فقراء نجد لر إدا نلزمه فلا عطبه، مكان ي دءمْ 
الفقراء.فيه نجد مكان أهزيت، ق ثديحه أن للث، ت نقول 

المحزم؟إل الحإ بمثخ أف س ثطث لمن ثل قائل: قال فان 

فهناالطواف، قتل عطب، إدا لكن __، ففد الطواف بعد عطب، إدا فالحواب،: 

نحاب(، ٢٣٠رقم)٦ الديون، قضاء ي الوكالة باب الوكالة، نحاب الخارى: أحرج، )١( 
نيجهنن.هميرْ أي حديث من (، ١٦٠١رقم)منه،، خرا ممضى سيئا استسلم، من باب اقاة، الم

بالحيوان]الحيوان ذلاائ، ق الرحمة باب البيؤع، كتاب وأبوداود: (، ١٧١أحمد)أ/الإمام أحرج، )٢( 
تجهبمى.العاص عمروبن بن اش عبد حديث، من (، ٣٣٥٧رقم)سيئة[، 



^قضاهانييه4اسممأسبجءنبو ٤٥٦

الهديعن ايك ززاو j يضل: 

بحر^١^١ وله علته• ص بإبجائ، والأصحته ١^•^، عن مثكة يرول ولا 
مه•

Jlij  شبمه بمُ زلا زينوُمم دقة، :زوو ض: أبو
والزيوف.المنتق مأفتة ثعال، 

المرضنق المرض، ق أصولها عل محموله الثدوو أف الأول؛ ووجه 
:بجازأثا الدور، ه ^ Ajj\لأف\أ. زئز ملئه، لازوو 
كنابجر، ملم الرامم" ابن؛ ئ الممراء حى يمويث، فه لأف قوو؛ ملأ بدوبجا، 

الواجب•••••••••*•••••••••••••••••••■•••■••••*•••••من أش الزكاة j لوأحرج 

١^؛،لأة ص، أو؛هإل ظئايهلأ;اش شن0ع أذ ١^ وو:مى 
عطب.الدىاقئ 

يميثم يدله، يلرمه فإيه يتفرط عطب، إدا أما منه، تفريط شر عبج، إدا هدا 
ءا1حراثي•

مىمايت، حش وأمحله شديدا، حزا حارا صار الويت، أف ولموض ت التفريط مثال 
هدامنتعة، أرض عل أمل أو الرد، مى مامت، حر فآمحاه شديدا بندا أوكاف الظمأ، 

واج—،ثرك ص كاف ما أف ينهإ والمرق، وتفريط، ثعد يقولوف• والفقهاء التفرط، معنى 
ثعد•فهو بجود لا ما منل عن كاف وما تقريط، فهو 



٤٥٧ةتاب،امجرواوااسى( 

إ.محصنا يائية عتر من بتيها مويت لأه ُمثلها؛ إداثا محوو ولا 

لا؟أم المهدي ملك يزوو فهل دعير1، إدا اقدي أف معناه [ ١ ] 
للثوء:قولان الخواب:فيثدا 

أخدمحا::زوُلِه.
واكاف:لأ:زوو.

الضإنللمزمة مذكه يزوو لا كال لو أثه لهذا وتدل »وذفث.< يزول أيه والصجح 
أماثة,سده افدي أف عل يدل وهذا ذأ ًزأو ثئدى إذا إلا يضمن لا اثه نع حال، ُكل 

الثت،تعن قال لو فهوك،ا هذي« ارهدا قال: ^دا ملخة، تزول أنة فالصزاب، 
نمحق((.ررهدا 

تيلة؟لهأن 

مشقعل الأعل ا-لزة يفوت لاثة ذلك،؛ له فليس أدنى النيل كال إل نقول: 
إلحاء الذي الثحل حديث لهذا ويدل ذلك، فله أعل اليدل كاف ؤإف الهذي، هدا 

أصلأف مخه عيك ، ٥١فخ إل إلندرت ، ٥١وسول يا وئالت مخه، قتح اقل
فقال:عليه فاءعاد هاهنار( ررصل فقال: فاءعادعليه هاهنا(( ))صل فقال المدس، ونيت 
أقفلإل ممفبمول من الأنتقال أف عق ئلائا محيل إئل، سأنك ائزم يعني ٠ إذلءأر ؛رسآنك 

الراجحالمول يقال'ًل وكذلك العم(، الهذي ق يقال فكذلك، جائز، المعم( لنير اق 
نللث،.فله أمحصل ئو ظ إل تقلها أف الانناف أراد إذا لأوقاف اي 

بتن، يمل أن نذر من باب والذور، الأي،ان كتاب وأبوداود: (، ٣٦٣)م أحمد الإمام أحرج، )١( 
نههبمئ.جابر حديث من (، ٣٣ ٠٥رقم)المقدس، 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٥٨

محل

اادمة«لاا.ق الهدي وجومحس، ررلب 

معئبه وحب ما لأف ثص؛ حيزان ق محعتتة هدي، ذمته ق وجب ومذ 
أوعم0بممريط هلك هإذ للممزاء، وضث كالتح، الدمة، ق ما به حاوأذ 

مويهلك ثناما، دين، علته لوكاف كإ الدمه، ق ما إل الواجن، زجع 
إلالممير؛ا يعود وهل لدللثؤ، نجنيه؛ لم° منحره، عطسا أو يعيب مإف سئمه، 
روايتانIفيه صاحبه؟ 

عثاِقعيه ه لأئه ساء؛ ما ئه صع ممال! ١^٥^؛. يكنه يعود، إحدامحا؛ 
زا-ءنةه أبجا ماف زكاته أخزج كنن ص،  jiةاد محه لمْبمخ ^١ _، 
ه.

عيهكالدي يعد!لته، ملم سدرْ، للتساض صار لأيه يعود؛ لا والأحرى^ 
ا:تداأا^ا.

أقهوالأصل عاتية، بدون العم لملكه مل لأيه ذللث،؛ له ءل؛س بمئلمه أبدلة ؤإدا 
لثام؛(سفسدوهثه.

الدمة®.ق الهدي مى الواحس حكم *ق والصواب! حهلآ، العنوان هذا [ ١ ] 

ح_زاءأوقدي ^، ١١كهدي ذمته ِفي هدي عله وجب إدا المأله هذْ ]٢[ 
الصند®حزاء عن >اهدا أو! الئنح« هدي عن >رهثا مال! فعقه، دللث،، أفته أوما الصد، 



٤٥٩ئابار|دعربإباسي؛ 

أوأصابةأويعيب أوصل هلك قإدا للفقراء، يكون الثا->؛ح الثوو عل سق كإ فائه 
لأيةمئط؛ لر أو سواء ، حاJ كز •ثق بدلة عافيه -فإ0 معه الإحزاء يمكن لا ما 

مص.عتر من كاملا ^0، أف مى يد فلا الذمة، ق وجنر 

فهلدلك،، أسته أوما العف،، مى أوثرئ صل، الإى عاق■ يم بدله، ذبح ؤإدا 
يعود؟لا أو ملكه إل هدا يعود 

تح\ث4و ٠١الخنقئرإليه ذب ظ أقمحا للعناء، قولان ثدا ق الخواب: 
واه.^^مح،ولأبج؛ألبم،خأرهاتدو 

كثثرا~وهدانير فصاعن، التمئع هذي عن السام هده رجلأوحس، دلك،• مثال 
شاة.ذمته أوجناِو، لأيه بدلها؛ يدح أف عليه فيجب، نحدها—، ولا الشاة مرب باق 

هيأوتقوون وجدُث،- التي -أي اذبحها نقوو; فهل صلت،، التي وجد ذ إم 
اءلإغفهاتاص،؟للث،

ثئت،؛،ما تتا اصع للث، ررهي يقولات و؛?نئأش فالخزفل قولان، فيها الخواب! 
ولاسدقا، آتى ايه ووجهه له، ملكا رجعت، إليه رجعت، إدا أما الصحيح، هو وهذا 

١^٠،هذه إJه ثحود فلا ذمته أبزا الرجل لأن منه؛ واثدو البدو له؛يرأ، بجْغ أف يمكن 
هوالصحيح.وهذا بتدقا، ش لأثه له؛ مثكا إلا أوعفت، صلن، 

الأول،قاف بدله، فافرى ، ٤١٠٥ثإ للتمع، هذيا لوقهن بائه محلنا قاثل! هال، فإذ 

(.٤٦٠الض)م )ا(خمرا>فى)ص:"اأ(،وانظر: 



اجمدبذحنبلالإمام ص م ،^ ٥٠على امليق  ٤٦٠

ثلثهإف ينظر، الذمة؟ الواحساتي مثل أو المم، مثل ذمته إل يعود وهل 
بتكها،ممط بالم، ثعلمى الرائدإثإ لأف الذمة؛ اكؤ؛١^؛، لم°يلزمه مريط بم 
أيكههإدا ثعال. ؛ ٧٥١حى بالمم ثعلى لأنه الأمرين؛ أكؤ لرمه بممريط، ثلم، ؤإل 

سوهنلئيُاال

ؤيدحلهدتا، تنئ الأوو إليه عاد إدا مثلا: نقوو أفلا ملكه، ل يدحل فإيه عاد إدا 
الثاقِقمالكه.

هوعليه.ما عل الأول عاد يدبمحة لر إدا فالخواب: 
أمحرئ؟ومات فرماه هدي هزب إدا قائل; محال فاذ 

كأواد٠ افه رمحول مال كعا أوابد، قا هذه لأف عبمرئ؛ ئعم، فالحواب؛ 
أونى•هكذا، به فاصنعوا ثد ما الوحش، 

ثنث؟الذي مثو عيه أونجب محزئ، ما عليه محب هل ا ١ ت 
مريطبم ؤإن؛لم، ثلث، الذي مئل عليه وجب بتمريطه ثلث إل الخواب: 

محرئ.ما هو الدمة ق والواحب الدمة، ق الواحب يعني محزئ، ما عليه وجن، 
منه،بغيرتفريط سيش سمينه محليبه جيده ساْ ١^٠^ لذي اسرى أثه ولنقرض 

عطست،؟الى، عن يذبحها سميته ثاة يفري أن عليه محي، فهل 

رنموالحديد، والمروة القصي، من الدم أتبر ما باب والصيد، الدبائح كتاب البخاري; أحرجه ( ١إ 
من١(،  ٩٦٨)رنم الدم، أمر ما بكل الذبح جواز باب الأضاحي، كتاب ومسالم; (، ٥٥ ٠٣)

حدج؛هؤؤئبمن.بن رام حديثج 



٤٦١ةت1و،امء)باباسى( 

ابتداء.الم١نما ق دكزثا لما ولدم؛ ثبعه المعئ هدا وثد ؤإل 

وجهاذتولدها ممي تعيتنها، مهش الأم نعيت لإل 
تبعا.تث كإ تبعا يبطل احدجما؛ س:ظوبنالإامممم.

ان؛مارامحرقبضامحص-؛ابم jلأيلاتطل؛ وش: 
صفىيمحيلإنئ>ي'ا.

صاحسؤأئر بغم ^٠^، ٤١ينح ئطذ.زفي 
٤^١٤لا لأنة عته؛ أجزأ وقته و أمره بعم ل إننا أصحته أو هدية، يبح ^١ 

لأنه١^١^؛ عق صهال ولا اآوة_ع، ويع بعم!دنه إس-ان معله لإدا دصي«ه، إل 
أ.لكلمزثدا يقمنه  ٢٧٥سال، فه حما الثور؛ عل دمه سيرا^١^ ^؛^١١، 

هولأيه مثلها؛ عليه وجب ^٤٠؛، محرط إف أما مثرط، ع؛و لأية ي؛ ابواب• 
الفقراء.وهتي مشمها، عل ا-ئلة يمقتها أثلمها الذي 

بطله لأيه يلمعها؛ لا إJه ت يقال وئو ييثها،  ٠٧١مد تردد، غن؛ هدا ]١[ 
ضُ؛لأنايم:شامحثيهامح

وجدتؤإدا عنها، ؟قفي البدل إل وقلنات يدقا، وأحد>وا عطنت، إما بث ما؛ محتص 
أل:ذبمت.فالأحتٍاط ^jj قا كال ^١^١ ذبمها، نجي ب ^نه 

مديحهافقام لملأن، هدي الثاء هذ.ْ أف عرف إنسان العلم، عرانب مذ هدا ت٢ء 
امحم؟ما إذن، ولا وبعمأمر منه، توكل بعم 



اصضاهامهمصالإئماسبجضو ٤٦٢

أصحةلممسها دبمها العتن؛*_ هذْ لأف محزئ؛ هنا• الولث يقوو 
قتللكل ؤإل منه متص لا فإثه >و°لآ\ لوقتل كإ صتال، ^ ٨٥^l، فإداأثلمها _jI، أو 

الألفهي ص1حثها، ذبحها يتول أوأصحه هذيا ثمث التي الشاة فهده الأمر، لوئ الزثد 
صاحبها.عن نحزئ لكنها صاحبها، عل اقتيات فهدا ذابح ليمها فإدا للدبح، ممثحمه 

ولر-؛ا لر عتاذه عنه أجزأئ، ثحص يقاوت أف العرائس، مى وهذه 
هي،ض،ئللكلضذجما

مأنلنياإىياذدخ.
لا؟أو يعزو فهل العدوان قصده أف علمنا لو لكن 

اقتياتهدا ديمها، يتول أف أوصى لا أنا جثها؛ محا ولوقال يعرر، ينم، الجواب• 
لاي٠تاتحر دلكأ له ئتإ.( : ^lJ أف يتوجه فهنا له، وهي بصمايا أطاله وأنا عو، 
هداوصار ثعتنن، ذبمها لما لأيه بجود؛ لا الأصل ق لكف ؤإف أحي•، عل أحد 

الأمروئ لورأى لكن ^١■^، ثاْ بدله يأحد أف يصح فلا السراء، عل يويغ هديا، 
متوجها.^١ لكان مصلحه ^١ ق أف 

بعتوموقعه ل ودبمه زجل هذي وأحد رجل جاء لو أه دكرثا ت مائل مال، فإف 
ركاةالشلماه ج0 أف يعلم رجل مملات الزلكة، عل يعلق هدا فهل عنه، نحزئ أيه علمه 

نحزئ؟هل لمشميها، وأعطاها علمه، بعر ماحرجها فلأن، 

منالةق أما فقتل، ذيخة الرجل الذي، منألة ق اللحم يمرق لر هو فالخوامح-،؛ 
علمه.نجزئ فق* الزلكة 



٤٦٢ممابامج)باباسي( 

محل

متمتعاتكن ه افي، أزواج لأل والقران؛ التْئع هدي من الأكل ومحوز 
اشِزئوو »إل ذق: محبما، م لإذخاقا قاونة لكنت هإِي ثاممه، !لا 
واحدة،بمرة الودلع حجة محقدِل آل عن حر ي. 

ساةأربعتن عن الشاْ هذه إل لوض: حتى __، لا الزلكة أف بينهيأ والمرى 
منالهأما ١^^، ق ومغ ذبحغ ^١ سص، فإما الأصحيه أما لا عندي 
الأولاَلزكاة مثو كادت س-واء شاةأحرى، ومحرم رأيه، يعةَ أف مللمركى الركام 

أواقل•

أشثض أن.;والإتاذ لايون نل: ئك؛ن نايو: قال فإذ 
يجور،لا نقووت لهدا يورعها؛ ولا يأكلها، ولا بتي؛، يدح لا لأعا البلي؛ جارج يدبمها 

ذتجهاي؟إذا كيلك أليس 

الد;حمحإد ه فيه فين اللخ؛، لإى ولا ى لا الغبن لهدا لا، فابجاب; 
فقعل.

مأذونعثو عل والمحي مفئون، فهوعيث مأذون عل اثي إف يائل؛ قال فإف 
ا.اهوي يدح مثلابأف له آيل لم الرجل وهدا فهومضمون، 

ثزعا،مأدون هديا المعينة الشاة هدْ يبح لكن له، ثادف لم صحح فالخواب؛ 
وأمثالهلعدوانه كما إياها؛ يضمن إثه ثائل؛ لوعال ءلنا1 ولهدا لصاحبها، ليس لكنه 
لكان



اصضاه1ييح4ابمماسبجضل ٤٦٤

(اأنواحه عن الئئر. يبح ت مميل هدا؟ ٠^! مملت: بمر، بلحم عي لدخل قالت؛ 
^ض،يازالآكلثُكابىاال

س^هرمحممازة،هاُالآكلت، وَلأمحوالآكلينسم 

الص1دامآُ.وجزاء اأئدوو، إلا ابمتع، مذ الأكل له 'َ'َوعنة؛ 
وهوهذا، من أحثن صحح صريح حدث عندء محمد، أبا اش وحم ء ١ ت 
بيئةكل من يوحد أمرأن ومٌلم اله وعل عل النه صل الثني أل جابر^"^٠' 
حديثهدا ٠. مزقهار مى وثرب ■قيها، مى مأكل فتلحت، قدر ل مجعلت بقعه، 

وسلم.وعلى عليه اض صل اتي، فنل من صريح صحح 
ؤساوهسع، عى والبمزة بمرة، ذح عثيائث0ؤئم ورذ إن يمال! أل بقل 

,:،؟٥١هدي فأين سع، عنهن رد اللأق 
دلك.أوعم بثايم(، ءنه،ا أهدى انه عقمل الحراب! 

بالأكلفلوقيل مماتة، لأن4ُ مه؛ لا:ام فانئ كئانة زب U أف والأمب ]٢[ 
ودممنه، الأكل بجون اشقزان دم أف سؤ، قنعا دكرئا وقدا الكم؛ إل المنمثة لعادمت، منه 

والمنان.التنع هدي الثكزان هدي مي، وأف منه، الأكل( يجور لا ا-لإأوان 
^١للإنسان فأدف اهَخفث حبث،إف أنتذفن\0لأ ١!^;عشل أف ويكننا 

!^،.٥١واج؛اتا مى محسا أنمط لأيه -؛^١)،؛ اثه و٤ئتمل وبمدتم،، يتحلل أف أحمر 

(.١٢١رقم)٨ ه، النم؛، حجة باب اُلج، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 



٤٦٥كت1بامجرباباسيا 

منتحمه،إل إيصال ئدز لأنه الدمة؛ اثدورق اقذي من الأكل محور ولا 
مجزأل:أكلت،وايهمئإس.

اضفنو رج؛ أن ي تن\ءٌ ش ١^ لا ٠ نالا ثنا 
\لإلإوأحواو وأمل تالخج:آ'آ[ ألنق ؤأطعممحإ يما ثعالى! 

الاتجماب•

هأكلأقدر، ِق يجعلث، بتصعة، بدلإ كل من ه البي ررأنر جابر■ وثال 
الأصحته.هأستة سك دم زلأتئ مسلم• رواْ مرقها" من وحسيا مثها 

لألأكلكثا خابت: ذأ\ذ ذ\ٌص\. ١^، -ممةو بجل: انن مال 
ها'كلناودرودوااا، ررىوا ممال: البي. آّا مرحصن ،، موى؛٨^٠٢ددسا من 

ثتزئذنا.نثاةابمارينم.
مو،ض-وإذسمسوالأم،سم،مح 

ررمنثاءاهتطع<،محال: م بيئات، حممل لحر ه اللمي لأة ٌهمس؛ ؤئها أطعمها 
محساكلمْ:اكلِعمم

بهياانتدلألأ وخورإطلأأه سنيه، ١^^٠٢ مريق للئهدي ومحور 
امحثأ١أ•

آبهوعل عنه اممه صل الس يبحه اثدي اثذي أو أءلم~ -واطه ل والظاهث 
سكزان.دم كنيه إل أمرب متكون منه، أكلوا الخديية ق وأصحابه وتلم 

بجوازوتلأمحوزالأممه،ولومل الهدي 



اسقضاه1نينيصاسمماسبجص ٤٦٦

ومديهديا« اهدي أذ ثدئ هو *ض د1ل: 1^1 الناذر لأف وجه؛ له للكن مه الأكل 
الإنسان.به يتتثؤع الذي اثدي فهويريد منه، يوكل اشلئع 

-محولثاةأوبعثرا يذح أف الإس-ان لوثدر اقل.يأ منألة >وو نتأله منا لكن 
عويدرمحلله مريقي اف ثقي إف يقول• الثاس، بعض يمعل كإ قمة، أوروال ننمة، 

يأكل؟أولا منه يأكل فهل بعثرا، أدح أوأف شاه، أدح أف 
بهاراد كاف ؤإدا النعمة، شكر به فالمراد نعمة مقابلة ق كاف ما أف الأصل نقول؛ 

أفعل القرينه دلت لو إلا نيئا، منه يأكل فلا اكي، والمللفمراء حما صار الشكز 
إفيقول• أل متل مثلا، بالعنس محثدْ لو كإ حملا، وأذ ا-لمادا، يطعم أذ المراد 
بالبعماش إل ^>^، ٥١-٠دا يريد لا ائه فهداثع1لم بعثرا، أدح يدرأف عل ئلله ابني ثروج 

يأكل•أف نه ٠^١ وتكمتْ، ا-ظل يوسع أف أراد وإد،ا النعمة، أوسكز 
عغجل،ممه شكث ايه فيه الأصل نممة أو١^۶٤ نعمة مقابلة ق النور أن والحاصل 

لثتدمنضه، من ءاتثا لعت\ عنهدأقن س ؤمغيم ٠ ؤ تعال؛ كقوله للمقراع فكون 
ونموررأ يوء .ه' ئنيدء ين ئاثن4هم ى؟قنآ ألثتدءس بن ولهزن 

 ]V؛-oU:^[ فبملالمزبة عتر ق العنخ الدح بدلك المراد أن عل زينه محامت، إدا إلا
القرفة.سهنأه 

ورحنث،النعمة، مقابل ل يكون الثكران هدي أف رجحت، هائل؛ مال فإن 
دللثؤ؟فأكيم، شكزان، هدي \لإ-ةض\و هدي أن 

علثقي نقوو(ت أف من بدلا إ-نح_ارك يلث، تعالى افه أن النمه فالحوابج: 



٤٦٧ةتاو،امج)و1باسي( 

^يده٥٤يؤذ هديا يدر فمذ محصل! 

ا1ط1يىلأل أوبمرة؛ بيئة أونع ثا٥، تبرئه ما يأتل مطلما، هديا يدر إدا 
منمحه وينح الأصحيه- ف هزئ ما إلا محزئ ولا المع، أصإهِفي عل بجمل 

فيها.يمح ما العنت، 

أوهتزه؛كال حيوايا أوصغثرا، يرا عينه، ما أحرام ايداء سديم عينه ثإف 
ثتصه((.مرب ومكاتما دجاجه، لرب ر'ثكاتما ه• البل لمول 

اوم؛لألذلكامودمحإلميوبم4ضامحإلمحاء 
منصتة؛مالمْيا5ذفيه ،، iUSثزمه عم0ِقُدره مثكان الدبغ ■^؛٠ ؤإف لذي. اق 
بماررهمل يال،• يوايه• أيحر أف يدرمت، إن ؛؛؛، ٥١رسول يا مالت رجلا أف روي لما 

ررأنفمحك«زؤاةأتحداثد.محال: لا. ئ؛؟«ئال: 

النثلث،،بئنام يكوف فالسكران الآلاا ررتحلمل نقول• البيت،ار إل مدم حص إحرامك 
العي-عل بالتنهيل ؤثكول 

ااواجسا؟هدي هو ما ت قائل محال قاف 

وجبوما منه، يوكل نإيه قران أو ثمح وجب ما الواحس، هدي ذ\-لجو\ب.' 
منه.يوكل لا أية والصحيح الخلاف، فيه فإف محظور أولفنل الواجب، لرك 



سقضامانيهمصالإئماسبجحتبل ٤٦٨

شو:محامحئةنبمشمح

عثاست١^ لثوو بمرة؛ أن بيئة نع أو ثاة، يبح أجزأه دم عاثه وجب ومذ 
واجبا،حمتعها يكوف أف احتمل ثدثه يبح قإل ذم، ق أوشرك ثماة، التعة دي هي 

ثا-بماث:اقهاظأذفوف ييا-محازامحت1غلالكفازات، 
ي،محظَلزذحيعثأاْار

العن،؛من نع أجزأه أووطء، ثعامة، أومحل تدر، بدثه علئه وجنت ومذ 
وامحاةأي4وا.لآبانثلوَلأبج، 

•ممال؛•••••••••••••••••• رجل الئئهأداْ رءأف عباس؛ ابن عن ووي وقد 

بدثهيبح فإذ بمرة، محح أو بدية، سع أو شاة، أجزأه دم عليه وجن، إدا ا ١ ت 
ؤا-ئه؟كلمها أوتكوذ القح الواحئ يكوف فهل الشاة عن 

مبعهامحتوى يدثه دح إدا نوى، ما حتما عل اثه والظاهر احتعالأن، فيها ذكز 
ِفىوجب ععا مطلئا ثراها ؤإذ ثاء، ما به معل ثم - والياش القح، الواجب صار فقط 
التطؤع،ثواب، يثاب والباقي منها سع عل الواحمس، ثواب، يثاب إيه فهل ذمته 

يتمأز؟لر الواجن، لأف حميعها؛ عل الواجت، حهئم يتتحب، أويقال(ت 
هوفهدا للوا-ص،، السع قصص لر لأيه حميعها؛ عل ينتحب ائة الغلاهئ 

نعمن شاه لأف جدا؛ ظاهر شياه تع من ساه •؛^1، إذا ما وب؛ن بينه والقرى الأقرب، 
٠مئثملمة متمزة مياه 



٤٦٩ةت1و،اسء)واباسي( 

سبعيأت1غ أل س اللمي دأْرْ يأسرتبا• أحدها، ولا غا، مومئ وآنا بدثة، خئ إف 
مس(نؤاةئس.

فيهميشرط بدل، لأما التدثة؛ عدم نع دللئ، يئزئ إثأ عميل؛ ابن ويائ، 
ذكنناةل١ا.1ا ^j؛ %ئو ص، ثد؛ 

الدثهكناثنحر هال! جايث ووى 1ا أجزأئه؛ ثمره يدح بدثه عليه و-جستا ؤإذ 
^٣.ابمن؟ا« محألأمح »ثهو ممال: ثا)بجة؟ ضنبئة.ممللأ: 

روايتان:مميه ثسا، ثأينؤ قإف دواْ، ما لرمه مدرثديه، إذ عقيل: ابن ومحال 
إحوامحا:متييناذيناة.

عننحرئ شيا؛ سبمه أف صحح هدا رءهمإ؛دمت العلم أنل بعص محال لكذ ء ١ ت 
عنمحرئ او11اةلأ قاف اص ي.^١؛ إلا ^^١، لأ؟اأيث.^١ واتصة، اتدنة 

عنشيا؛ سع محلوذح تفوت، وهذ«ه اضية الصيد جراء ل المعثل لأف وذلك، البيئة؛ 
نحرئأنة ف الدئئر١ء م ^، jgiفيها الواح4 اثناته لأف محرئ؛ لا فإنه اشانة 

الصيد.جزاء ق حس المرة أو البيئة عن شيا؛ سع 
بدئه؟نجد ل؛ لو عنه نحزئ الشاه ديع هل الصلد ذات عم ق قائل: محال فاذ 

شثا؛سع أف سك ولا بدئه، نجي. ل؛ إذ محرئ الفقهاء كلام عل ثعم، أي فالحواب: 
لكانالعدم مع إلا البعير عتها محرئ لا شيا؛ نع ملث،ت لو يعني البعير، من أحنن 

البعثر.من أكو ١^ نحثوذ الناس كل فلا، \مكئ أئا مء، 
(.٤٧٣الض)م;ا(اظر: 



اسقضاهاهمهمصالإئمأصبجينل ٤٧٠

•بمرة اجرأئه البدثه تحد لم° إف I والتاتة 
*التتم مل مسع يجد لم° محإل 

الأصل.وجود نع نحزئ ملأ ، JjuajS/عئئ؛ وعنئ: 
يجزئأنبجة؛لأبا ١^٠٢، ثنؤبمهتحِس iأثا 

'•واحدأوداحل ممي سبعة، حى ق بع سص 

 [ ١ t لإلا • يقال أف يبغي لكن هبزئ، ءإثأا بمرْ عنها ندح بدية عليه وجب إدا
ه.يكوو أذ فيه د لا الض يجزا؛ لأة الئيد؛ جزاء 

روايتان)ففيه ثسا ينؤ لر فإل نواه، ما لزنه يدثه يدر إذ ؤءهاإثقأ عقيل ابن وقال 
والمنة.البدثة بين أي) ذكرناه، نا عل نحيث، إيجداهما) 

ثمالبدثه ئدر ^١ لأية أول؛ الوواغ وهده بمرْ، اجرأثه ال؛دده يجد لر اكاته)إل 
ثنضمحي أيضا والمئ ي، - فالعترأكؤ الأعل، عن الأذول أجزأ قد البمزه تحزئ محا؛ 

التاسلأئؤكل•
ممايجأولأكل-قمامأئز الئاز كال ^١ إلا ١^^ يجزئ، لا أدا ظلئناب، 

^باص؛لأماوإذكاكأزءضأبم
■وأطيهب التامحى عند 

أوثدنه؟بمنة يجزئه فهر ١^!، من نح عليه وجن، ؤإدا 
هلم ظ بالإجزاء يقال أن ضي لكذ وى لا رتجا وةٍل) الخوان،)م، 

ا،زاولة.من فيه بد لا الصد جزاء فإف الصيد، يجزاء ق ذلك 



٤٧١بإرواباسي( ىراار|إ

إفمال: لآذهإ؛دئ الأالإء بعص لأة العتم؛ من عئئ أي ^٠ ٠٠٤^ وإولئ: 
الأصحهعئرِفي عن العتر بنضهم: ومال سع، عن المنْ ؤإف عثر، عن العتر 

أفالأحاديث بعض ق ورد لاثه سع؛ عن فكلثاحا اقدي أماِل سع، عن والمرة 
عندالشهور لكن ؛، عثرة عن اتديه ذبحوا وأتم أصحابه، مع صش ه البي 
سع.عن كلتيه، واومزْ اليثه أف العلم أنل أم 

من(، ٩٠)٥ رقم والقرة، البينة ق الاشزاك ق حاء ما باب اّلج، كتاب الترمذي• حرجه أ ا
عباس؛^؛^٥٠^١.ابن حديث 



اصضاه1نينيصالإئماسبجءنيل ٤٧٢

تض
ثل** إ

هكبميأمشحمالبي ُرصش مال• روىأص لما موكدْ؛ سنة وهئ 
عليه.مممق صماحي(( عل رحله ووصع وكهت، وسمى سدْ يبحه، أقرئي، 

^١^.فيه اJدى الأيص الأملح: .' Jhjأبوه1و 
^محاينالآ>ؤ:مامحمحا'ا

انثق؛وثدة، ا-بملإأدالأنمئ ض ي ح أفاداا!ووت [ ز١ 
ا-لآهقفعند اصطلاح، هدا ق وللعالياء مؤكدة، عم تكون ويد مؤكدة تكون مد الثس 

المؤكدةالتنة أف عل الحمهور لكن واجب، انه يعنى فهدا ٠^^٠'؛ ررسنة قالوا: إدا 
.^١٥المؤJم، كلام وئوكدللمثجِفي الوام،، خد إل تصل لا 

ءسث،وسلم؛ آله وعل عشه افه صل اللمي بفعل مؤكدة سنة كوييتا عل وامسدل، 
هوذووالأقنن ١^[)،، مى \ذن0يز هو وال٤إش '، أء_زثير أمشحم كيثم صحى 

الأبيضانه ^٥١٥ المولمف يته والأماح يثدمتا، مما حلمه أكمل وذوالمرون القرون، 
بالئواد.محتلط ياصه أن يحني سواد، فيه الذي وقيل* الؤي، 

موالرور القزح إدحاو ث بالأس الإتيان نحزئ ثل قاتل: قال، فإن 
الئغار؟الأبناء 

كتاب،لم! وم٥(، 0  ٥٨)رغم يدْ، الأضاحي ذبح من باب الأضاحي، ياب، البخاري! حرجه أ٠ 
أنسحديث، من (، ١  ٩٦٦)رقم الضمة، استحياب، يابأ الأضاحي! 



٤٧٢؛تاوااسع)بمبالآسة( 

^س؛لأناتيهمثايائواا.

الأولاد،بمئخ وأذ عكيل، اض إل القإب وى دام نا نحزئ نثب، فالحزاب: 
الكات.الأماj ق لم:ظأم\لأ ؤإذا 

الناسق كاف ؤإف حش بثمنها، الصدقة من أفصل التصحة صحح، هدا [ ١ ] 
أمزالأعوام من عام ل الدث ق محاعه حصأك ئا وقدا أفصل؛ الأصحه فاو محاقه 
الئحميووعوا أف يعني ثلاُث،، قوى يدحروا لا أف وتئم آله وعل عليؤ النه صل البي 
قزى١^ عن ث؛ائلم إنا أنث فم ج اكاق العام وق ام، د1ثلاثة قل ثنيي لا ئة، 

.٠ ثاووار ما ؤيدحروا يأكلوا أف لهم وأف ذقن،، التي الداثة أجل بن ثلاُث، 
وهومحاعه هناك ولوكاف الصدقة من أفصل الأصصة دح أو عل هدا قدو 

تعال!اه قال بالدح، عئؤْل اممه إل ١^^>>.، فيه ما أهم الأصمة دح لأف كذلك؛ 
تحصللا-قح:بّا[ ه منم آلمئ ؟١؟؛ رء فلإ لكمها أثت بمال ن أؤ 

بالصلاةالنحز مرق افه أف لدلك، ؤيدل، والصدقة، بالدح افب إل \ذ£ثب بالأصحيه 
؛[وقال؛*١^ ٦٢]الأ؛عامت ه آلعنفين قورن وعت١يx ومحياي وئتؤ صألأفي إة فقال! 

عليرب لما ثمنها؛ الصدقة من أفصل هدبحها ]المثر:آ[ ؤآمحزه ريئ مخا دؤ 
وااممئص،إلاشمح.الد;حمناكز;ان 

دلك،يعي هل بقيمتها. الصاو.هة من أفصل التصحه المولمؤ: قال قائل: قال فان 
ثبزئ؟الصدمميتتها أف 

ثلاث،بعد الأقاحي لحوم أكل عن النهي من كان ما يان باب الأضاحي، كتاب لم! م-؛محه أا 
ئظ^بميا•عائشة حل.يث من (، ١  ١٩٧ ) رنم 



اصضاهانيهمصالإئمأسبجضل ٤٧٤

محتيٌلكىَلأسمن
,ؤا•جتا دبك يزى أف محاة هلهإ؛ أض 

أوأخوؤب وأزاد العنز يحو ررإدا ت قال ، ٧٥١وئوو عى نئثه أم وزون 
ا.مسإما زواه يصم؛، حش شتئا أظم1وه من ولا شتر0، من يأحدو قلا يصم 

معناهاوالأممبملثه الأصحت، عن الأصحه بقيمة المدقه محنئ لا قالحواب! 
الأصجثؤيبح قلثا• صدقه، دزاهم أوأف؛نج أصحته، يذبح أف ي؛ن الإئسان لوحم 
و■>ماJة.هووأهئة وسمع منها >ساكل الأصحيه أن مع أئصل، 

سطناوقد العلم، أهو ين حلاف فيها والمسأله \إئجوب.( ا،لولما مى أولا; [ ١ ] 
إليه.مني->ع هدا سزثعِفي أذ أراد يثن والدلكة، الأصحيه كتاد_، كتابنا ق دبك 

الإسلامثعائر مى ثعيرة لأنيا واجبه؛ أما ٠الإسلام' سخ وظاهزكلأم 
للحجاج،يئنع الإي اقلي عن بلادهم المام؛نتي تبا عوصى تعال افه ولأف الفلاهرة؛ 

الوجويت،.عل ثدل وأ-حاديث، آيامتؤ فهناك 

حجه،هوؤا أف المعلوم قمن ;?كقبمتمحا ٢ وعمرر بكر أي، عن لآتها؛دق دكزة ما وأما 
بالنص.فالعيمن0 النص إدا لكي 

علسلمه أم عن المولما اوزدْ اليتم، إثدينا با"استدJ، من العلياء مى أف اعلم يم 
ينفيلا ه-دا لكن ٠ ' ٠٠أذشص أنموي >اوأزاد يموبه; واجثه؛ لبمت، الأص>يه أة 

(.٣٨٥العالمة)ه/ والاخيارات ٣(، ٠ ٥ / Ynالفتاوى)محموع اننلر: )١( 
اوهقي)؟/ها-آ(.)آ(أحرجه 

١(. ٩٧٧الحجة،)ذي عشر عليه لحل من مي واُب، الأقاحي، كتاب، مسالم; أحرجه )٣( 



٤٧٥كت1وااسءروابالأسأ( 

قلائدأقتل رركنت عايشه: قزو بديل لاعئريم، كزاهة ينأ هدا الماصي: قاو 
اللهأحثه ثيء عانه عرم زلا -؛:1، يبعث ثم يدْ، يمليها ثم افه.، وتول هدي 

أ.عليهل مممق اقلي® ينحر حش لة 

الحدقن؛ثأذ مارض ولا الميم، ظاهرْو عل الحديث خمن ؤيمكن 
الزتل..............................^^محاوالأسزالآمفياكي 

مول:أحد فلا فتوصأ، الصلاه زأردت الظهر ومحت يحل إدا ئلئ• لو كا الوجوب، 
زاجبه.عتر الصلاة أف عل ثدل العبارة هذه مثل إف 

دلتفإدا الشنع، لمراد يابعة إرادق أف اتحلوم من يضم^® أذ اءأراد قموله: 
لاونضُت،.ماثا ولا قا لأيد؛تارضا ئدا فائ الأُصح؛ه وجوب م الأ/ًله 

وهوثالث نياده هناك سيئا® أظمارْ مى ولا ثعره مذ ررقلأ وقوله: 
والتنزه.والأظفار، الشم، الثلاثة: الأشياء جْ من يأحد فلا ابلي، يعني التنزه، 
لتساثه عل ا-ثد.ث هدا بملل تل>ل ين—أف بعض من غريب هدا [ ١ ت 

سلمةأم وحديث الأت.ي، ق فهدا واحد، ء مي عل واويين عتر الحديى لأف للتحريم؛ 
واقيييالعثر، ممد أيضا هدا إف ئأ للاحر، أحي>محا مل يصح ولا لأصحيه، اق 

حديثبه بمارص فكيف، الحاJيث٠، ق ميي عم عقيأكلأ0ؤقلأأ الرسول يبمثه الذي 
الذيالأ>سدلأل ^١ مثل ق يكون ٠^١ وأشد يشاء، مذ عق اف4 مثح لكذ ا سلمه؟ ام 
لطالمت،محصل عفليمه أقة وهذه ينتد.و،، أف قبل \ذؤأة الأسان اعممد إدا له وجه لا 

اّتدلألأكحدة:ظ بمثقد، ^ نا -ثق اكوص محق محاول أف اكدل العلم 
به.استدل من عازص الموقن وثلا بعيدا؛ أو منتكزها 



سقضادل1همضهعاسمماسنيضل ٤٧٦

محإلثمديمه. محب والظفر، الشعر حاصاق تلمه أم حديث لكال ولويعاوصا 
لكاماهَممال،ؤلأذد:أهاال

عئرمررولأ نقهبمجات عائثة هحديث اقئارص فرص لو وجهآحرت أيصا هدا ا ١ ] 
والظهرالشعر مى الأحد عن النهي وحديث عام، هدا أ له<،ر اش أحثه قيء علته 

والظئر؟الشم من الأخذ عن يذ ذدا الحالءاءُ واخثلف 
واقعاالفداء يكوف أف فشغي التاو، من الإُتال مدي فدية الأصحيه لأف فقيل• 

التين.أحزاء حمح عل 

مل•التعلل وهذا 

لاثقوميهالإئنانالناوفيهحديث،صعيف،ر أولأتلأفكوثبمأفديهيممي-يا
يءُ 

حجه.

يأحد.لر أم أظمار٥ من أحد  ۶١٠٣ئه، عتق العبم ، ٧٥١أعتق ^١ نقوو! أف ؛١^١! 
الحجاجِفىالناس يثاوك هوأف دلك، من الحكمه إف العلمت أهل يعص وقال 

كتابت لم وم(، ١  ٦٩٦)رقم الحليفة، بذي وقلد أشعر من باب الح^، كتاب الخاريت أحرحه )١( 
(.١٣٢رقم)١ بض، الذهاب يريد لا لن الحرم إل الهدى يعن، استحٍاب باب الحج، 

حديث،من ١(، الحجة،)م١م١٩ ذي عشر عليه لحل من مي ياب الأضاحي، كتاب ملم: أحرجه )٢( 
غئ^بمها.سلمة أم 

حديث،س (، YTA/o)والبيهقي (، ٢٢٢)أ/ والحاكم ٦(، ٠ ٠ رقم  ٢٣٩اممراف أحرج )٣( 
فإنهأصحيتلئج، فاشهدي قومي فاطمة،  ١٥١٠ه؛ اش رسول قال قال: ؤهبمتئ حصن بن عمران 

.٤( ٧ ٩ آ/ النهى) أول مءإال-إ واننلر: ءمالت؛هاا. ذب، كل دمها من قهنرة باول للئ، يغفر 



٤٧٧ممد،امع)اطبالآسة( 

الأصحيؤj محزئ فظ محصوت 

انلماشء،ئا>دئمحإ ممال: ١^ فزو اهام؛ ينه نحزئ!لا زلا 
آلأهمهتاني:أم[ااُ.تي1ة نن نديهم 

ه:اض دتوو لموو ي؛ مذ وافئر الصأن، مذ ابمغ إلا نحزئ ولا 
^سمنمح«زثاةسم؛.ماذبموا جثظِنمم 

ظئلمامسذاُاوُ
\سم}

ثيذالظئر، مذ ولا اشر مذ فيه يزحد لا الإحرام لأف الإحرام؛ محام بعض 
مامجتيصالأممذس.

وعلعليه اف صل الرسول م هي ديك العلهِو، أف يمض نخبدي، إثه دمل؛ 
لاضي.فهدا ثزدة مز ه الإنماف أف:_j أثا أ-م، وهدا ومالم، آله 

لأمايمه؛ وسهثت، والعم، والبقر الإبل وهي ثلايه: الأنعام وينه ا ١ ت 
لأم

عقاشئ سام وهوأف ^^، وله نته، مم، له م ما !)؛( ۵١١مذ ابمغ [ ٢ ت 
تتوان.حمل الإبل ؤمن نثان، النقر ؤمذ تنه، له ما العم مذ الئل أما ظهرة، 

شرطان:عندنا إدذ 
الأنمام.يثة مذ تكوف أف \لأوو• 

ثزعا٠المحدد٥ ١^^ أفثبلإ الثال: الئزط 



اصضاه،نيهمصالإئماسبجضل ٤٧٨

اممب:رنوو اصحيه صمه لأنه الثاص؛ وأئصثها انتحناي، ؤينتحب 
أختنَلنبلم

محل

نعتنتع رركا خابر: د ذعف نبمة، ص الدنه زمحزئ 
ئثيأ.وواه فيها® سرك نبتة، عذ البمره يدح ه افه رتول 

والبامولأوتجهم المربه، حمتئهم أراد نواء فيها، يشركوا أف وقور 

زاةاخهداذ'محاالخق، 

الإئ—ولمحال لكن ُاتناقا، صحى أيه تاو ين بردة أي حد«يث، ق حاء مأله: 
تكونأن فإما حالها. أ-كرف لا الأحنى والأحادث ' دندكاار أحد عن ثئرئ ارلن 

مطإواكاف الأٍَنل :قل أءدمحا الأصلان قتانض ١^١ لأن4ُ ؛  jjالأَنج ول ِس لهدا 
الأاiل.الأءنJئاJم 

الثم؟مى أوسع أشخاص سعه اراد هل [ ١ ] 

لوأندللث، عل وبناء شاة، نمام يقوم الثع أف أي الراد، هو الثاق الحواب• 
أهلولوكان حش لكمي، سه أهل وعن عنه أوالإبل الثر من بثح صحى الإنناف 

شاة«.؛ liقع؛ثز ررلأن آلولث قال ^١ أكا؛ ;نؤ 
الأصاحي،كتاب وملم! (، ٩٥٥)رقم الحر، يوم الأكل باب الخمعة، كتاب البخاري! أحرحه 

رنم)اا'بما(.رنتها، باب 



٤٧٩ةت1وااسعرطبالإسة( 

سدصاحبه١^٠^، للجر انتلجباب ل ت همل 

الثخم،يريد وبعضهم الهميئ يريد أوبعضهم المنبه، ١-^،<^ يريد أف بين ولا 
يريدوالؤاع فديه، يريد والثالث هديا، يريد والثازا أصحته، يريد أحدهم كاف فلو 
به.بأس فلا ؛ ٢٤

جاءم عنهم، ثلايه فلويبحها الديح، مل مذ فيها مثركيذ يكونوا أذ بد ولا 
يالدبح،ماست، قد لأما لايصح؛ دللث، قاف فأئزكوْ؛ \لإؤ,وا وهال،! الدبح، بمد إنسان 

دJحها.بمد يءئالأماكفها ولا 

بمدأناس فجاء الناس، ينتذلرول جعلوا يم فائروها ثلاثه لوافرك وهل 
يبور؟فهل أشمهم عن يخينوها لر والثلأيه الثلاثه، وشاركوا الدبح، ومل السراء 

فهميدبحوها، ولر ثلاثة، عذ يخثنوها لر الثلاثه لأف محوز؛ يعم، الجواب• 
فجائز.بينهم في،ا وثلاحقوا الناس جاء فإدا الناس، ينتذلرول 

هاصتحواواحد، زياده وتير^( سيمه، أمم عل دبحوها واحد، زناده يئأ ولو 
يصنعوف؟فإذا ثإنيه 

الشاةصاريت، الحال هدْ وق لأحدهم. شاة يدبحول الفقهاء! مال ايواُب،ت 
وجه-ثل اسان فيها يئرك لا العم قاف ؤإلأ للصزورة، هدا لكذ ١^١^؛؛، بتن مساعه 

الئيوعأيخاّ
اا1مر،ق يكون فالدبم أكنز، الدبم أف الواهم لأف )يدبم(؛ سخة؛ نق [ ]١ 

ويكونفىالثثم.



سقضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٨٠

اقدي،ق ذكريا 1ا فيه؛ ينشب أذ ومحوز آنس. -هديث بيده؛ والأصحيه اثدى 
مح:شئاث؛هينشمحا''.

لكفتنالأكلأدلاها ابجا!;:ت، تلأبمئغ4أن:صي؛نبأ، 
ثاف.

ؤةئة:لأةوزألَيهاكافت؛
الهِهزنوق ززىأيونييأف  ٤liفزثا؛ أن ين يضئ 

Jli  :دمهاا؛.من ثئطئ مطرة بأوو لك يغمر أفحيثك، >راحصرى لخاطمه
هدااللهم هاوت ؤإل آنس. -قديث أمحث؛ واطه اش سم الدبحت عند وموو 

هالالئ. أف جابر؛ ووى لما نمن؛ محلان أومن تولَمر ١^-^ وثك، منش 
ثمأكبث؛؛ واش اف بنم وأمته، محمد عن ولث، منث ^١ اراللهم اصء>يهأ عق 

محمد،ا،وأمة محمي.، وأل محمي.، من ثمل اللهم اف، ررسم مال؛ رواية ؤق دح، 
'.■^^١ النيه لأف ^j؛ عن أذ علته وثتس مسلم• وواْ صش• ثم 

وعللواوالقنزايخ؛ هواليهودي والكتابأ كثابيا، ينثيب بجووأف لا ونل؛ ا ١ ت 
عمنثانيا يكوف فلا العزبة أهل من بنمه لرهأفذ محإدا المزبة، أهل من لني بأئة دلك 

ّالص.زورة عند إلا يصح لا اثه والصحح 
وآلمحثد عن هدا ثمل اللهم يقول،ث تجا فهوجيد، محلان® ®عن محال؛ ثإف ]٢[ 

محلان.عن هدا يقول: محثي.، 



٤٨١( هاسالص)بابالأثس 

والأصجيةالهدي لج وقت ل ت محل 

لماالنحر؛ يوم وحطب الإمام صل ابمرإدا أنل حى ل الدح وثب وأول 
نثكناممدأصابوسك صلأسا، صل ااس اممه رثول هال هال! ١^١•؛< ووى 

عله.مممق أ-مىاا ^١ ١٤٠محليعد أذبمل مل دح وس النثك، 

اعسارحقهم ق يعدو لأنه واُلقية؛ الصلاة هدر المصر أهل عثر حق ول 
ددرهااآُ,هاعي ؛، ٠٥١حقيمة 

قمع أن الأصحثة ئروط فمن الأصحثة، ومت، بيان فته المصل هذا ا ١ ت 
هذاق ثؤع أن بد فلا وانتهاء ابتداء وقتها الث>ارع حدد عبادة كل لأف كالصلاة؛ الومت، 

الثزطهذا ؤيفاه، ثزعا، الحدي الومت، ق ثكون أن الأصحية شروط فمن الوهن،، 
السايص.الشرطين إل 

وحطسؤ،الإمام صل إذا يدحل الوقت، أن عل يدل، دتمةأ؛دئ الؤلم١ وكلام 
بالصلاة.يدحل الوئت، أن عل يدل الزاء وحديث، الثراء، بحديث لدللتؤ وامتدل( 

يشرطأنه!١٠ ااثدي.ث، مقتفى فكون العيد، حطبة قبل العيد صلاة أن ومعلوم 
هووهن.ا التصح؛_ه، حازات، الصلاة آتم إذا وأنه يأئ؛ا-محلة، أن الومتر ليحول 
يه.العيد يصلون الذي المفر أنل حى ل هذا ياخلبة. لا بالصلاة العزة أن الأصحت 

قيدالشنس ارتفاع  Juuوا-محلبة للصلاة يتبع ومت، بمغي فالعزة غثرهم أما 
العيدة صلا* يصلون لا وشتههمتي الأمصاركالتوادي غثرأهل ل العزة أن أي؛ رمح• 

قيدالشئس رم بحد من المرلمؤ- كلام ~عل والحطبة الصلاة ومت، مدر يمفى أف 



اصضاه1نينيه4الإئماسبجص ٤٨٢

بمتلقبمائة ابجا ايح؛ خق ل واظك الئلأة مدث امحت ١^: ومحال 
محزئة،لمْ ذِلك محو ذبح متن كام، باونت، ولها ءظق وئت، اي 
٠.ال؛راءل يديث واجته؛ كاثت إذ بدلها وعش 

فبقغأبعد العيد صلاة وقت لأل رمح؛ قيد الشمس ١^٠١٤ بعد من ملنا• ؤإنا رمح، 
رمح.قيد السنس 

في،الوثأحرالمؤلف ماميمه و؛ار( بينه الخلاف ؤينلهرأثر صعيف،، القول هداآ ١ ل 
صّصأن لما مول! فهل وا-فلة، للصلاة سع ومت ومصي النخر يد صلاة ل الإمام 

الإمام؟ل(بجل 

الراجح!القول وعل الصلاة. ونت نمى لأنه نتزلأ ؛ ابرقي' وأي عل 
أنوسلم آله وعل عليه اض صل افي صرح ومحن بالصلاة، مقرونة الأصحثة لأف لا؛ 
لأهلههدمه ®مهوثأ قال! آحر بامظ أيصا وصئج ٠، در فلائنك الصلاة مل ذبح من 

ا.وليملأسمثه«ر 
عننحزته لا فهدا \ؤش رأي عل وا-ئبة الصلاة أوقبل الصلاة قبل فلوذبح 

أوأحتس.مثلها بدلها ينأح أن عليه نجب وانه الأضحية، 
افموئلوكان إذ الك؛، بالأصاحن اشوئ ليل أنه عل ذليل هذا ول 
الأصحقولكن أولا، الصلاة تحل أن بين زئ لا لأنه لأجزأت؛ اللخلم بالأفاحل 

)ا(خمحرا>في)ص:بأا(.
الراءحديث من (، ٩٥٥)رنم النحر، يوم الأكل باب الحمعة، كتاب أخرجه ( ٢ ر 

الأصاحي،كتاب ومسالمت (، ٩٦٥رقم)العيد، بعد الختلية باب العيدين، كتاب أخرجه )٣( 
غ.بمق.الراء حديث من (، ١  ٩٦رنم)١ ونتها، باب 



٤٨٢ةتاواامحجربابالآسة( 

للفمراء.يردثفع اكبمود وليس وقنره، عبادة 

نحاربن بريم لاك أجار وسلم آله وعل عليه اش صل امحق أبن هائل: قال فإن 
ذبح~أي• ذلك مثل له حصل ان إنوحد لو فهل بعناق، الصلاة يعد يضحئ أن 

-ها؟يضحي فهل محاى إلا له ؟ض ول؛ الصلاة- قبل الأصحثة 

فإنهالعلمإء حمهوو رأي عل وأما بها، يضحي فإنه الراجح المول عل أما ت مول 
لابمره

وهدابندكااُأ' أخد عن ي ررين بردة: م ه قوله الئيء جهور وذليل 
الزمن،يعدية ليست، هنا البعدية يقول: ;^٥١٥ ا ديمةُ ابن الإسلام سيخ لكن صريح، 

حالك.مثل ليسست، حاله أحد عن نحزئ لن أي: الخال، بندية هي بل 
يأكليبادر أن يريد الصلاة قبل أصحتته ذبح جاهل ان إنوجد فإذا هذا وعل 

أصحثة.لينت لخم شاة شاتك له! ثقول قاسا جاهل، وهو اللغم 
فهلشاه، عندي وليس شاي من إل ألحئ، هي عناى محيي قائل: قال فإذا 

عته؟تجزئ 
ابن؛؛؛٠،الإسلام ئخ به أش الدي عنه، نحزئ الصحيح المول عل فالخواب،: 

محزئ•لا الخمهور: رأي وعل 

الأقاحي،كتاب ت لم وم(، ٩٥٥رقم)الحر، يوم الأكل باب الخمعة، كتاب الخارى; أحرجه ( ١ر 
غ.بمته.الراء حديث من (، ١  ١٩٦ ) رقم وقتها، باب 

(.٣٨٥)ه/ الكبمرى[ الفتاوى مع ]ا،لهليؤع العلمية الاختيارات )٢( 



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٤٨٤

'؛•١^^١ ايام مذ الأولإن وآحئولهاآحث 

يتمردمض شحص يتزل لر السرع إن يقول• قويه، حجة الإسلام شيخ وحجه 
بالشحص.لا و\إذ>نف للتحصيص رل ؤإنإ الماس، ثمة عن به 

عنالعاجز عليه، صيام لا مثلا الصوم عن العاجز أن يالوصف، واقحمبس 
صياملا ريي يا وأست، عليلثج، حج لا ثني يا أست، مول• أن أما عليه، حج لا اي^ 

إذا، لوصفإلا بعيه ئرعي بمحكم أحد نحصص أن يمكن لا أنه أي: فلا. ء1بم،. 
امحم.ق ثازكه فيه غره ثازكه 

الأنخاصتراعي لا فالشريعة عظيمة، فة هليقولون" "كإ الحقيقة ق وهانأه 
نياربن يردة أي بين ^3؛ فأي والأوصافؤ، أحكامها؛ا،لخافي ثريبط إد،ا ايدا، ؛أعيانرم 

عناىإلا ذللث، بعد عنده ولر؟كن الصلاة قل جاهلا صحى الدي ئلأن بن اممه عد و؛ين 
ثاثين.س إليه هىأحن، عنده غالمة 

ييميهابن الإسلام شخ إليه ذم، ما فالصواب 

يالخلأةيعابأخرىرُم1ئالئائو:ذي فان 
الوجوب؟عن الصارفح 

بدلهاأن؟•بح فعثه وفتها قبل يبيحه يبح فإذا الوجوب، عن صارف لا قلتان 
والأصلإ.البدل بين ففرق عمدا، أتلثه ما صإن باب من هدا لأف وجوبا؛ 
لدللثؤوامتدل بعده. ؤيومان عيد، يوم ايام! يلاثه وفتها فيكون هدا وعل [ ١ ت 

لم•وم(، ٩٨٥)رقم العد، ح3وة ل واكاس الإمام كلام باب ين، العيار كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
رمحءوبمغئ.سفيان ين جندب حدين، من (، ١  ٠٩٦ ر رقم ونتها، باب الأضاحي، كتاب 



٤٨٥ةتاد،ارصروابالآسة( 

•علته ثممى ثلاث® موى الأصاحى قوم ادحاو عن ررنش الثئ. لأل 

5.٠لأثر يزى الأفام لحوم ادخار عن ش وسلم آله وعل عليه اش صل الني بأن 
الادخار؛جواز وب؛ن الدبح وقت يئن رابمله هناك ليس لأنه العجاف؛ من وهذا 

جوارامتئ التشريق م من اكان اليوم ق دح إذا الإنسان أن عل يدل الخدث هذا لأف 
عليدل إثا الدح، نومت، عل يدل لا فهو التشريق، أيام من الخامس إل الادخار 

ثلاث.هوى يدخر لا أنه الادخار، ثوقيت 

الحاوياليوم ذبح ومن عشر، الثالث، اليوم إل تدخر لا محنا: عيد دح نئن 
إليدير لا منا- عثر الثانج، ل يبح ومن عثر، الرابع اليوم إل يدخر لا ملنا؛ عثر 
وهدا؟هل.ا بين ايتاط فأي عثر. الخامل اليوم 

عناالله عفا ~ العلم أهل يحفس وهوأن يرا، كن عليه ييهنا ما عل يدل مما وهدا 
بنصوصعليها يستدلوا أن محاولون ثم أويقعدونأقوالا، أصولا، يوصلون وعنهم— 

يصح•لا وجه عل 

لأفالعيد؛ يوم بعد أيام تلاثة الدح ايام أن السألة: هده ل الراجح القول أما 
بلالد;ح؟ محكب ذلك عن نحرج الذي فا الأحكام، حيع ل انثن الثلاثة الأثام هذْ 

٠.دج*ُ التشريق آيام ®"كل محال؛ ه الئي أن انقعللع فيه خدين، ل ورد قد إيه 
محلأما بما الخانة العبادات كل ي تشرك الثلاثة الأ؛ام هذْ الأن: فكئر 

تلاث،بعد الأضاحي لحوم أكل ص الهي من كان ما بنان باب الأضاحي، كاب، ت منم أحرحه )١( 
• ١٠٤^^عاتنة حديث، من (، ١  ٩٧رثم)١ 

رمحن.بمن.مطعم جبمبن منحديث، (، أحد)أ/٢٨أحرحه )٢( 



سقضاه1همنيصالإئماستيضل ٤٨٦

مآنأ ولإْطنحأ ص ١^ ثي؛ الدح قوز زلا الخزقئ: ثاو 
[.YA]^:ألآشء4ِ بهنؤ نن ييئهم ما هق ثنأوض أكاوَ ؤآ 

بمُزئ:صفاوتييفه
بملبجإ:فجاأ'.\ذجأم. 

•ع،قلااُا' وذكرفي يقرب أكل محام التشريق ُمحام ه•' القي عجل؛ طه ذكر 
ضن»لها.محزم الثلاثة كل صومها، تحزم أنه ناسا: 

ئكا:أماكلهاأزقائ

الآحاديث،بض ق جاء ك،ا أعياد، أبا ق ئشرك اكلأثة الأ!ام هدْ أن راما: 
الد;ح؟امحرج الدي ما ،  ٠٢١اسنمنأءياد أتجا 

الدح.ايام من أما النحر يوم بعد الثلاثة الأيام أن فيه: لاثلث، الذي فالصواب، 

ينما،ليس القل لأو محزئ؛ لا إيه العلياء بعص قال، الليل ي الدح t ت١ 
الايام•من ليس واللتل مع-أومتته أكاً ٠ مالبمول،ت وافه 

ؤإذاش،الآا؛دخالتإفيهاالال، هذا ولكن 

نسثةحديث من (، ١١٤١رنم)التشريق، أيام صوم تحريم باب الصيام، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
الهلل؛محهئن.

(،٢٤١٩رنم)التشريق، أيام صيام باب العوم، كتاب داود؛ وأبو (، ١٥٢أحمد)؛/أحرجه )٢( 
اني؛والنرقم)ّأم\مأ(، التشريق، أيام ق الصوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي؛ 

عامربن عقية حدت من (، ١٠* "رنم)٤ عرفة، يوم صوم عن الهمح، باب الحج' منامك كتاب 
زهثن.



 Lu؛؛S (باب المج )٤٨٧األسة

بجينص تحال: اض قوو اظزإل بدليل، إلا ام، فيها دخلت ائال أطلمت 
عئرليال،أي: هلالقرةتة''آ'آآ، ؤعثمل أذمر آربمه بأنفهن يمبمس أيلأما ويذرؤدز ينكم 
لها.تابعة فالأيام ذلك وْع 

منا!ومتهآثام أقوؤآ ؤمحهًكرأاأنم تا3قؤناق• افه فول أيما وكدك 
اiراد؛الأ،مأن عف الدليل ذو إلأإذا للدم، محل وثبمائها ليiلها ١^١٢ هدْ فاذكل 
اطهبهل فهنا لاوقرة:إخا[، ه مناوودم أثاثا ءؤ الصوم: ق تمال اش قول مثل الثهار، 

الشص.ئروب إل المجر طلؤع من صومه المراد ١^٢ أن سبماةئوقاك 
ؤمنهوليله، يوما المقيم بمسح مثل: واصح، فالأمر الليال عل ئص إذا وكذلك 

ُ.ولياليهيءار ايام ررثلاثة عسال: بن صنوال حديث 

قثدحل والأيام الإطلاق، عند الأيام ق ثدحل الليال إن يقول،؛ أن فالحاصل 
دليل.الليالعندالإطلأقإلأ 

للخلأفج.ددعا الإجراء؛ مع ليلا الدبح يكره التلمم؛ أفل بعص قال 
الثزعيةالأحكام ق بالخلاف التعليل أن وذك صعيم،، أيقا القول، هدا ولكن 

هلالمساتل من مسألة ق العلمإء أو الفقهاء احتلاف، ثجعل أن يصح فلا صحيح، ضر 
ي؛نويكون بالهراهة، للقول رسا الاحتلاد، هدا ثجعل لا لا؛ أو مباحة هي 

التحريم•وبتذ الإباحة 

رقمللمافروالشم، الضن عل المح باب، الطهارة، محاب والترمذي: (، ٢٣٩أحمأو)أ/ أخرجه )١( 
١(. ٥٨رقم)والبول، الغاممل من الوضوء باب الهلهارة، كاب ائي: والن(، ٩٦)



صقضاه1همهمه4الإئماستيضل ٤٨٨

يهاءا،؛الناحب دح الJني، ؤزيئ هات لإل 

ئقول.'أن يجغي فلا والتحريم، الإباحة ئوم.' عل مسألة ق العاثإء احتلم، فإذا 
النثلرمن حفل له كان إن الخلاف، هذا مول! بل للخلاف،، درءا مكروهه يجعلها 
الخلافاجل من لا بالكرامة ثحفم فحيسذ الثالث،، نوحب، المخالفين ادلة وكاست، 
ماإل يريبلئ، ما ثغ باب؛ من هذا فيكون لذللئج، النصوص احتإل أجل من ولكن 

يالكراهة.ممول لا اثلرفإتا من ط له ^تكن إذا أثا لاثريبمح. 
يسثمم.لا ذل بالخلاف ^ل 

ثوحيهذا الدح'كالذهارا، فيه صح اوم، فه يصح رمن »لأنه المؤلم،: وفول 
باماقإلا القياس يصح ولا عليه، نمينا جعله لأنه بالاماق؛ الليل ق جائز الرمي بأن 

طيه.اصينضالأضلاش 

أيصا،الذم، وهو القل، ق الرس مخ من العلمإء من فإن كذللأ،، الأم وليس 
الدح•ايام عل الكلام أن أي: التشريق، ايام ق الرمي هنا بالثتل بالرٌي، المراد أن ومعلوم 

هذهق بسإ لا لنلأ الرمي يجوز أنه سى كإ الراجح المنل، أن نرى هذا مع لكن 
النهار.ق الإنسال يرس أن فيها يثى التي الآوةاُت، 

وفاتالعام* هذا أضحل أن يذر عو فه يقول: أن مثل مضاء الواجم، [ ١ ] 
الونتط.

هلولكن فيمضيها، الومت، وفائت، الأصحثة عليه وحنت، الرجل هذا فتقول،: 
يقول:ساعة كل وصار الثهيمة أوصلت، أوجهل، نيئ، إذا أو العمن.، مع يقضيها 
لعدر؟أجزهآ يعني: أحدها. 



٤٨٩ةتاباسوربابالأسة( 

تنةقاتته ممد يطزها لكل ثإل وفه. بموات ينمط د1لم ينحه، وجن، قد لأيه 
الآفسا"■

رعلو بلا وئتها عن أحزحها إذا مومتة عبادة كل أن ويسا القاعدة، هل«ه تقدمت، 
علتهأنش عتلا عمل رامن قال: وملم آله وعل عليه افه صل النل لأف ْنه؛ مل فلن 

هن.اوعل ووموله، افه أمر علنه ليس ونها عن الوقة العبادة ويأمحر '، محهوودرارأمرثا 
١^.يقضيها فلا 

وقتها؟ي القادم العام يقضها هل لكن 

حدده،الذي ويته ق المتاوور فنل لعدم ؤيلزمه وقتها، ق يمضيها نعم، الظاهر• 
يمن.كمارة 

وصية؟الأصحثة ثكون أن الواجمت، من وهل 
علواجة لؤها الموصى، عل واجة ليسست، الوصية اصحثة لأف لا؛ الخواص،: 

العام،^ا الأصحيه فاثت، إذا فقرل: ايتدانج؛، حكم لاإيجانم، -!.، ٠٥؛:إمحانم، إليه الموصى 
فادبحها.القادم العام حاء إذا للوصي• مول 

فالصحيحعمدا، الوقتر هدا ل الأضحية ثرك إن يقال: مصيل، فيه هدا [ ١ ] 
ّمقضيه عمد عتر عن لكن إذا وأما ذللئ،، بعد يدبح أن نحزئه لا أنه 

بعدإلا يجدها لا ئم يضل أن مض لعير فامتظ إذا المملؤع ق يقال أن ينبغي وكذللئ، 
^3،.لر لأنه يدبحها فانه عينها، قد لكن إن مسا ولا الونتؤ، فارت، أن 

(،١٧١٨رغم)الأمور، محدثاُت، ورد ،،، U»lJlالأحكام نقض بابه الأضية، كتاب لم: مأحرجه ( ١ر 
عاتثةحديث، من 



اسقضاه1يهمصاسممأسبجضل ٤٩٠

نيالأمحئمنالأىحميصل 

فيناقام قال! الآتاُ نوى لما قمها؛ - ينقص عسا معيبه الأصحثة ق محزئ ولا 
عووها،التئ العوواء الأصاحؤات لامحورق ررأربع مماو؛ افه.، رسوو 

أبوداود.زوا0 سقى،، لا ائي والعجمائ ظلمئها، اتئ والتن->ائ مزصها، التئ 
ودمن،انخثمتعثها ام اتئعورها: ؤالمزاة لائحفيها، اق يعني: 

ونا ثؤها ؤبم1ا بلم، النابمة ١^ صءثذْ 
ئشفبأن •كنها ق العور يفلهر التي وهي عورهاااُا*، العن ارالعوراء قولبمأ [ ١ ] 

عوراءهذه حائم، قص كاته يثرز ناثإ العور يكون الأحيان بعض فمي أوثنثأ، ويغار 
محزئ.فهده نفه، ظنها الإنسان رآها إذا لكن تمر، لا لوكانت، أما عورها، يها 

منفالعمياء محزئ لا العوراء كانت، إذا لأنه أول؛ باينه من العمياء محزئ ولا 
العوراء.محزئ ولا العمياء، محزئ وقيل: يايت،أول، 

منإلا ثنى لا لأما صعتفث؛ رعثها لكن بنمها، ثرعى العوراء أن ذللأ،؛ وجه 
إليهاويأق مالكها، من رعايها حنن إل ذللئ، ءش رعى، لا والعمياء واحد، جايب 
العوراء.بخلاف وسمن، يثسعها الذي ، بالعلف

ثرعىكعا وثرعى ثشغ قا ربأيمحا العوراء لأف جدا؛ عليل اشليل مدا لكس 
(،٢٨٠٢رقم)الضحايا، من يكرم ما باب، الضحايا، كتاب، داويت وأبو ٣(، ٠ ٠ أض)أ/ أحرجه ( ١ل 

كتاب،ت اني والن(، ١٤ ٩٧رنم)الأضاحي، من محوز لا ما بابح الأضاحي، كتاب، ت والترمذي 
الأضاحي،كتاب، ماجه; وابن (، ٤٣٦٩رنم)العوراء، الأضاحي من عنته نبي ما ؛اب، الضحايا، 

خ.بمن.الئراء حاويث، من (، ٣١٤٤رنم)به، يضحى أن يكرم، ما باب، 



٤٩١ةتابا1مع)باسالآست( 

حتر،فيها ليس هذه ويقول! صاحبها رثإ والعمياء مشاهد، هو كإ الئليمة، 
جوعا.ممون حتى فيركها تتعبنى. العمياء وهدم 

هيلكنها ثيء، وكز والماء بالعلف لها يأق وصار اعش:ها أنه يرض عل ثم 
كنبمرا.ثمنها ينقحى ولدلاكا الناس؛ عند مكروهة مممبحة بنمها 

لأتمزئ.التجاء فالئواب،أن 

ارالتئ®،قال! بل المرص، الني. بململمق لم مرصهارا، ال؛و( رادالمريفه وقوله! 
قهوة،غير من أيما رعتها صاحبابما، ْع رديء مشيها حاملة، بكوبما المرض ؤيئن 
ذلك،.اشنة وما الربوض، محثر 

يطلق،حتى اثشومة مثل معناها ل ما ببما ؤيلحق مزصها، البين المريقة هدم 
ؤيحلا منها عترج لم ثيء، منها عرج ولم بطنها وانثح ايت حف أكلت امح، ومٍ، 

الندرة.منها عترج أي! لطلق، أن إل الوت، حطر عل فهده بم، ولا 
العلمإءلأف يلد؛ حتى محزئ لا فإما ويعثزُت، الطلق أحدها ما أيقا كدللث، 

الؤص1دا.باب، ق المخوف، المرض من الطلمح، أن ذكروا هءيراثث 

^^محمحأوظربةرتخميرولاظر•الملدوغة كذبك 
منه،أوأول معناه ق كان ما به يلحق فإنه ثيء عل ثص إذا السرع أن فالمهم 

•ثبزئ لا فإما حطر~ أنه ~بمي! ثوجيا جرحا جرحت إذا اجربمه كذللث، 
ثرمحص،كاما ممثي صاراتح إذا عنح-ها يثن طلمنهاء التئ »والمحائ وقول! 

سليم.وجه عل ثمني أن ستطيع لا وثربع، ثترل ربها 



صضاهاينيصالإئماسبجضل ٤٩٢

افالله. رشوو ررش هال.' ظ^,ءئق عئ روى لما العصتاء؛ قئزئ ولا 
النضفنالعصب: اكب: بن نعيد دال الهنن،ا أو الأيل، بأعصب يصحى 

ششذبءمحضأني،أنمياا'ل

مترامجر كانت ؤإن حى المئثى، ي الصحيحة يعانق لا التي محر انبما وةتلت 
نحزئ.لا فإما سرا 

ضلا -\و والزنثى أك. باب س نجزئ لا اوخل أو اش. واشلوعة 
إطلأى"ذهذلأشئ•

العنيلأف النش؛ نحزئ أف يتغى نحزئ. الننياة إن هال: تن قول ماس وعل 
الصحيحلكن فتسمن، بالعلفح لها ؤيأق صاحثها لها يرى ربجا الرمنى إن إذ واحد؛ 

لانحزئ.أما 

مخ؛فيها ليس التي الكبترة أو الكير٠ هي والعجفاء ااوالعجماء،ا، والرائعة: 
ليسأوكنرها أوهزالها لكرها أته واأاُنى هواغ، والقي تقيء، لا ®التي قال: ولهذا 

نحزئ.لا فهدم ئح، فيها 

تجزئ؟هل فيها ئح ولا نمه كان إذا ئائل: مال فإذا 
أنبعد الماشية رعت ثم ا-إدلب، يعلو ا-لهمحب كان إذا إنه مولون: فالحواب: 

أننل فتسمن يرعة، سمنت رعت إذا فإما رعى، فيها ليس هامدة الأرغى كاثت 
#اقزيله«،ا-قاليث: لأو نحزئ؛ أما فالفلاهئ وجدهذا فإذا عظمها، إل التنن أثر يظهر 

اقلأخييا.فيبمضاهظ:
أوأدنإ؛ويا نمق أومن ذثب اثي وهي لانحزئ، أيما الأدح هذه [ ١ ل 



٤٩٢الآست( باب امج) هتاس 

الأم،^؛ Jl -ضثاثنا؛: ٧"، ه ئق اًنيلإ ه؛!ء؛ 
..................................

■٠ ٠ ذيك عن ثى وملم أله يعل علته افه صل الثي لأل 
للكنبالكراهة ولوjJ وأفصل، مها أكمل ها غثو إلاأن محزئ، أما والصحيح 

وومعحصر ابق انعانيت، بن الراء حديث، لأف بدلك، ملنا ؤإنا وجه، له 
بأصابعهوأثار ءأرع*، ت فقال، الصحايا؟ من يتقى ماذا له؛ قيل ح؛ن لسؤال، جوابا 

صُ،وساسامحراح.
صاح_اقاله كإ الخرصحة ق ولأ0 الكراهة، عل خالثه ما فيحمل 

ثظئ.فيه الأعصّح عن النهي أي: )المروع(رآ* 
فمط.مكروهة إقؤا فيها؛ لمول( ما أكثر العصباء أن فالصواب، 

الخلمة.لأٍَنل مص هدا لأو ا ١ ل 

وذلالئإنحزئ؛ فلا الصأن أما والمعز، والمر الإبل من الدب اشلوعق البراء ]٢[ 
فإنوالعز، والثمر الإبل من البراء يخلافح اللحم، ل ممصوده كبترة ألثها الصأن لأف 

ممصود.غير ذللث، 

(،٢٨٠رنم)٥ الضحايا، من يكرم ما باب، الضحايا، كتاب، وأبوداود؛ )ا/٣٨(، أخمد أحرجه )١( 
تائي والن(، ١٥٠٤رنم)والأذن، القرن بعضباء الضحية ق باب، الأضاحي، كتاب، والرمن،ىت 

أنيكرم، ما ياب، الأضاحي، كتاب، ماجه; وابن (، ٤٣١)٧^رقم العضباء، باب، الضحايا، كتاب، 
ننحققعن.عل حديث، من ٣(، ١ ٤ رقم)٥ به، يضحى 

)\امبآ)\أص.



ص|ضاه1همنيهعاسمماسبجضو ٤٩٤

لاظصدبك لأي أدي، محت م ئا-ويقاة: أدي، شئت، اقى ن\ل1نك': 
^١".أكل \ظفث'يخثلأننكن محي،، 

وألاوالأيل، العئ ثنتئرف .أل اممه ومول ®أتزثا ههى).' عئ ل لثن 
الثبيمر".ابوإنحاى هال ثزد1ء،<. ولا حزهاء، ولا مدابزة، ولا ئصحي 

ؤاوهاة:صالأذلزامحا;نة: اس:لإوفالأذن، 
JJ ،^ :ُؤثداتيي،1اذكزناةالإ'.داثد، ززاةأنو لاوئ.ئة. محذوه زالئزهاء

فليسفاعل يفعل هدا كان ؤإن فمئم، خنقة هن،ا كان إن يقال! أن يت؛غي ولكن 
محزئ.لا فإثه قنير إذا المرن إن مولون؛ ذلك وْع المزن، من أهوف 

منونمع المرن,لأؤ مطع كان فإذا الغاف، ق المزن من أنش الدب فنقول: 
فاعل.بفعل مقطوعا كان إذا أول ياين، من فالدب، الإجزاء، 

الدب،وممطوعه المزن، وممطوعه الأدن، مقطوعه محزئ أما والصواب 
وممصودة.كرة لأما الألة؛ إلا 

فكلامأولمولا، الأمام، أومن ا-ش،،، من أدما ثمن، اثني الشنقاء إدن [ ١ ] 
•طولأ أو الأمام من أو ا-قلف من مراء العموم، ا1ؤلفج 

فناأخيايا بمع وهذا الأدن، ي حزق فيها التي فهي أدما نمت الش ا-قزقاء وأما 
حزقاء•سممى: فهن،ه الأدن؛ هر3، رث،ا فإنه الميسم عل امحكأ ثم الواسم، وسمها إذا 

.١٠٠٥^سدكر كط مكروهة أما إلا محزئ وكئها 
منها،أفصل ع^زها لكن الإجزاء، من ممح لا العيوب هد0 فكون هدا وعل ]٢[ 

فهوأفصل•العيوب هدْ من خلنا يىكث،ا 



٤٩٥هاباسجرئبالأسة( 

^ئاء؛-ثمحئمحا''دلآنمح.فخم
ووق\إي.اللغم يطنب منتطاُتا، عصوعيث يدثب زلأثث موجوءين، 

أنادنالوم ومن به، يضحى أن يجوز حصيتاه~ قطعت الذي ~هو اهي [ ١ ت 
لأنيا)أو!لأدن؛ المزن قطع من مسثرا أند ا-محةن 

طيبة.ؤيراها اكلها بتطيب الناس بعص أولا؛ 

مصلحة.ففيها والإئتاج النإء مائة أنبما وثانيا؛ 

م.منه أحنى القص لكن اقئ، من أموي المحل أن الغالب أن ونالئا؛ 
به؛يضحى أن يجوز الخمي إن قالوات ثم يبن 

ذك.وزدت الث1ة لأف 

اللحم.ق طينا يزوالْ الخصاء لأف وثانتا؛ 
ئمطومةصأن وهي أسراليا من يأسنا التي الأنرايات إن مول؛ هذا عل وبناء 

نحزئ:الدب 

الصأن.كألية وليس البعثر كدب ذنبها لأ0 أولا؛ 

كانتولو مجزئة فكون ■ثمها، وطيب بمنها أخل من يقطعوما أمم وثانيا؛ 
الديل.نمطوعة 

العظم؟داخل ل ا،لح إن حث يقي؛ لا اثي العجفاء >ثمنف كيف مائل؛ قال فإن 
فيهاليس ووجدها ذبحها فإذا الدبح، بعد إلا معرفته ممكن لا هذا فالحواب؛ 

ألفاظبعفى ففي ذلك، عل يدل بأوصاف موصوفة أبما أما كإ يجزئ، لا فإما مح 



^قضاه1نيهمصاسمماسبجءنبل ٤٩٦

الأصعحيةلخم تميم ل هصل! 

الثالث؛ويتميى الثاث، وتيدي الأصع>ق، مى اكل<ث، أف ؤيتثصب 
لأننىئمحساتيهوالآّو:.ئذلمأيممستشلم

هذاابومونى؛ الخاففل مال ياكالنار،، الثوال غل ؤيتصدق اكالث،، ■جثوانه ٥^١٤ 
لأنبم،،زممث، ،،، iJظن، زاقنا:ا: الئخا:ا غثز: ا؛ن نكزو ختن. خدث، 

زظث،بمتاتياا.

تالخدين، ألفاظ بعض وق '، ®اثك«ثوْاارالخليث،ت ألفاظ بعض وق ®!^؛LJ؛،،،، الخلدث،ت 
محماذi.دمن »اشوها،رآا،فلأ 

يتصدقأثلاثا، الأصحثة يجعل أن يبني إثه خيهإئذ العتإء قال هكذا ؛1 ١ ] 
ابتصU الئدقة أن واقدثة الئدقة بن والفرق اسث، ويدي الهث،، نأكل بالقنؤ، 

فواصح.الأكل أما والتألق، التودد ما ابتغي ما الأجرة، ا؛واب 17
هل.اومول! بالوزن الأصحثة ثرن أن بمعنى التحديد تسل عل ليس هذا ولكن 

jiiSu ،، بعضذهت، ولثنا التقدير؛ تسل عل اثأله بل للصدقة، وهذا للهدية، وهذا
نياتعال: لمزله الس؛ ؤبمم ١^^،، أنمافه،:أكف أيا إل الثال،اء 

واسع.٥^٠١ ق الأمر أن والصواُ._، [، YA:^Iه]ألئغي_ و1لع1إأوفيس 

ئنحهبمه.الهداء منحديث، (، ١١^١٩ ،رنم ٦٨٠)Y/ الكتىوالأس،اء ق )١(أحرجه 
وابن(، ٤١٠٦٩رنم)العوراء، الأضاحي من عنه مي  ١٠باب الضحايا، كتاب اتئ: النأحرجه )٢( 

لآ.ءنئ.ال،راء حديث، من (، ١٠ ١٤٤)رقم به، يضحى أن يكرم، ما باب الأضاحي، كتاب ماجه؛ 



٤٩٧الأسة(  ١ub اسع ئتاب 

هثتتدى أومه إلا كلها أكلها ؤإل هحش، أكثرها أز ^1 أطعمها ؤإل 
لعال؛اش لمول له؛ الصدئة نجب الإي الميت صمى كلها، أكلها تإف ُ، جاوا 

ا]الخج:آم[،والآمئيمفبىالوحوب.أآلتت٤تها ٢^^ ؤؤوأطع1زأ 
dij  ها؛ ١^ قيث أنمثة، ندتL ممة،١^ ي محثول ^: ١١لأن

صمؤمذ النير يعو ولا مبجا، والأم دبمها، الئزعيؤ الأنمك مذ والمنهود 
اثدورإلأالإمحاب.

اثدوذ.اقدي •ثل ماتا مئها؛ الأكل مغ من أصحاسا تمن الماصى• مال 

.رفمط قطعة بعثر كل من بمثرأحد أهدى؛~ه لثا ه الّ؛ي أن ومطوم 
فحددجازا؛ غتا يصدى أؤقثه إلا كلها أكلها راتإف و؛زئي0ث.' قوله وأما ا ١ ] 
يمعما بأقل هدا تحدد أن ^ن ؤإلأ اللحم، لم اّّعليه بمع ما أقل لأما الأؤمة، 

اللغم.اج عليه 

يقول(تؤيلازملثا يعرك الدي والمعر موالا، يدي لا اللي هو القاع ]٢[ 

لأنهويتصدق؛ ويدي يأكل أن له ا1ندورة الأصءحثة أن الأوو،ث الصواب ]٣[ 
.الأصحية حكم وهدا أصحية، يدر 

يخؤقهنئ.جابر حديث من (، ١٢١رنم)٨ الحم،.، حجة باب الخج، كتاب، ت ملم أحرحه !١( 



اصضاه1ينيصاسممأسبجضل ٤٩٨

نيءسمالآسبجع 

شسابأجرته ايازو ولاإغطاة والأصحج، اثدي مذ مء بع هوو ولا 
رأفبدنه، عل أقوم أف اطه. رئول ررأمتق محال• هقممقمحن عئ عذ روي لما مئها؛ 
مذنعطه ررحن ومال؛ مسا، مئها اُإقازر أعطي لا رأف وجلاقا، جلمودها أقئم 

شنا«،ققهأال

رويعذعلررلما وْعذلكيقول؛ سمنم، اك،ا مممقءليهُ هذا اقديث ا ل١ 
أنولولا مِوض، صتغة )روي( لأن حطأ؛ العلياء يعدم اشثر هذا ؤمثل 

)روي(كلمة عن يعز لا لاثه صعق؛ الندث إن لقلنا؛ علمهءا رامممق قال؛ ١^^-، 
صعق.إلا 

نعطيهثحن ومال؛ ثيئا، منها اُإمحازر أعطي لا رروأف قوله؛ هذا من والشاهد 
منء1دوا«.

علأرجعت فمد أجرة، واعتوثه منها شيئا اجزار أعطيت إذا لأوالن< وذلك، 
هديةولوأعهناه الأجرة، مقابل ق عوصا جعلتها حيث الأضحية، هذه من شيئا ملث، 

به.باس ولا جاز صرا كان إن صدقة أو عيا كان إن 

منها؟الجازر ألجرة ودمع الأضحية من الأكل بتن يرى لا قائل؛ قال فإن 
محاماميق >ر5ام منها: للأكل الأصحئةأصلها لأن ئزق؛ بينه،ا لا، فالحواب: 

كتاب،ومسلم؛ (، ١٧١٦رغم)قستا، الهدي من الخزار يعطى لا باب، الحج، كتاب، الخاري؛ أحرجه )١( 
(.١١١٠ رقم)٧ الهدى، بلحوم الصدقة ل باب، الحج، 



٤٩٩ةت1واامج)بابالآسا( 

زالأنط،زالفزاة س منئ زيئنخ _، زمحوزأذيممخ 
ادحارعن جهظأ ررمحتا ت مال انه ^٥^^ البي عن ووي لما بنها؛ ؤيدحر 

حزءالخلد وَلأ0 مسبم؛ زواه ، ^٠١٠٠بدا ما هآمساكوا ثلاث، هوى الأصاحيًر لحوم 
؛.لكلiحمل ئه الإُتم1غ لجاز الأصحك، من 

عثرةجسه من يعطيه أن من فبدلا التعويض وأما ، ٠ ءؤوْلاار ف وذكر وثزُس، أكل 
إلبه مرب أوالدي به، يصدق الذي اللحم هدا من أعطاْ للدبح ينال أومثة ينالأت 

^^يمإلاشلأبمنأن:حودإلض.وطوأأ0 اش، 
أنوأراد المرس فأصيع فرس عل رجلا يجهبمن اعطأب بن عمر خمل لما وقدا 

آ.صدهتك((ر ق در"ئ لألا ه•' الثي له قال عمر، يشريه 
السراءعل يتصدق أن أساس عل الأصحثة بحض تحووبع هل هائل؛ قال فإن 

الماس؟بعض عند مرغوتا يكون لا قد اللحم أن حاصه بثمنها، 

يشاء.ما به يفعل عيه والضيق باللحم يتصدق إد،ا تحوز، لا فالخواب؛ 

لخنها(ا،يأكل أذ تحوز كنا بجلدثا يسلإ ُربحورأف دِمحةآنئئت المولفح يقول ]١[ 
اللحم،يأكل أن تحوز ك،ا ويترملها، والخفاف النعال منه تصغ وأن واضح، وهدا 
ؤيسفتها.والخفاف النعال منها نصع أن تحوز لا لكن 

نسثةحديث س (، ١١٤١رقم)التشريق، أيام صوم تحريم باب الصيام، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نمحهتل.الهذل 

كتاب،الم! وم(، ١  ٤٨٩)رغم صدقتي؟، الرحل يشتري هل باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 
اينحديث من (، ١٦٢٠)رقم عليه، تصدق ثمن يه تصدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات، 

عزغئاهمأ.عمر 



سقضاه1همنيصالإئماسبجص

بناءبيته، ق حوائج به يشري كان إذا ذلك بع ق رحص العالياء بعض ولكن 
فإنهالست ق حاحاته ق بالخلي يمع أن تحوز كان فإذا الميل، حكم له البدل أن عل 

الست.حوائج ل ثمنها ؤيصرف منه الصنوعة والخفاف النعال يع أن نجوز 
لخكمله اول لأن هذا؛ إل :ميل اااكواعد«را' و ^^١^ رخت، ابن وكاف 

الأل،تكنالأمحا^لأبمل.
حوائجعل كثيرة وجلودها كثيرة، صحايا الإئسان عتل كان إذا قائل• قال فإن 

سباأويأا.ياا؟يتصدق بأن نلزمه فهل بيته، 

يتصدقأو تبدى أن إلا لها فليس  ١٠٢الأنتفاع يريد لا كان إذا نتم، فالخواب؛ 
البيت•حواَج ل ليصرفها الأفياء؛ هده يع أن نجوز أنه يرى من رأي عل إلا تبا، 

الأصجق؟جلد يع تحكم ما قائل: قال فإن 
ونجبفاسدا البع يكون نجوز لا بأنه قول عل فإله جلدها إن؛١٤ فالخواي،: 

بعت،الدي ا-بملد ممل آغر جلدا سري أن يلرملث، مول• فحيسلم• ثعدر فإن امحزداده، 
بمثله.فيضمن ممل ابلي هال>ا لأن بثمنه؛ يتصدق ولا به، وثتصدق 

حاصهالألحشاء أو الأصاحي جلود يع أن للجمعية تحي هل قاتل• قال فإن 
الخنعية،به موم الدي الأصاحل ومشرؤع التصحية عند الدبح بعد هالْ أن علمنا إذا 

ويسعهاويأحذها الأئخاص بعض ويأق والأحشاء، وهالْ الجلود هده برمى يقومون 

:ا(اماءدلأينرجب)ص:هام.



 Luالآسا(باب اثمور ؛؛؛

صو:وإهابسمتها

ِفىالمعي، اقتدي كامح،ِق فيها دا-محلم يعلمنها، الأصح٤ أوجن، ؤإدا 
علودبمحها ونقصاننا، ؤإتلافها، وتلفها، وصوفها، وينها، وولدها، وكوبنا، 

لأالأّبما;اظثامحازاط.
١^١٠(.من وثحوه ممه. هذه أو! شبش.( هذْ قن)ةت وإبأو\ةا 

بمإز،ش،مؤنيامح،هإءمح
^١؛.لاإئزي،كالنض، المثارقه فنهاه 

فرهم،عل أو علملمهم سعها أن لنا تحي فهل أحرى، أشياء ل بمقدمها ثانيه مرة 
الحاجة؟الأشر عل ومحرقه الملمع هدا ابمعلمة وناشز 

سشبما نص والفةيرثإذا الفقراء، عن أنة ابمه لأن مدا، لأنام فالحواب: 
شاء.بإ فيه يتصئف فهوملكه، الأصحلمة 

الأصحثة.شق ياذا بمول! 

ذلااثإ،أشيه ما أو فه. ثن.ه أو أصحية، هده ت يقول بأن الأمححية قسئآ 
أصحثة.هده نقل•' ولر للاصحية للدبح شاة اثرى فاز النية، مع بالدبح أيصا وسعيرن^ 

أصحلمة.وصارت ثعينت النية، حده دبتها ثم 
لدلك؟بالثراء يق وهل 

علكيلك وقال لاثتعى، إما فق_الت ا،لؤلفا أما للع1إء، قولان فيها الحراب; 



^قضاه1ينيصالإئماسبجضل ٥٠٢

ليعممه،-كدا؛ أواشرى الثراء، دمجثد ومما فلاكون ليوقفه بيتا؛ فلوانرى الوقف، 
الشراء.دمجثد ذيت يكون فلا 

يعينها.حر أصحية يكون فلا تها ليصحي شاة؛ رى ام هدا إدن1 
أصحثة.ض الأصحئة ضة اثزاها إذا ل يخذآممق: راء الإنلأم شيح وقال 

إماقال; فثن ئوو، ثم ما، لثفحئ شاه؛ لواثري فيإ الخلاف، أثر ؤيظهر 
إنبالخيار الورثة صار سق• لا قال! ومن أصحثة، تذبح أن وجب باكُيين• شُيرن 

إذاما ذللث، من يثنى أته إلا مثرائا، أموها شاووا ؤإن لصاحبها، عثثوها شاووا 
بنمسأصحثة المثراة هذْ ثكون فهنا بممريتله، أتلمها أصحئة بدل أصحثة اثري 
البدل.حكم له والبدل ئيئاح ثيء عن اشراها لأنه الشراء؛ 

أمووتثلاثة عندنا إيف 
بالتعييناالأصحثة ثق 

النية.مع بالديح وئتعر 

الية؟مع بالشراع سع؛ن وهل 

اصحثةبدل أصحئة اثري إذا إلا لتعر لا والمدهي، حلافج، فيه الخوااؤ_حت 
فصارتئد ميء عن عونحن لأما الشراء؛ لمجرد ذيطا فحينثد بدلها، يلرمه 

الشراء٠معثتة؛مجثد 

)؛(انذلر:محموعاكاوى)ام-«إآ-؛؛آ(.



٥٠٣ةت1وااسء)طبالآسة( 

jjj ) كندوإثمحاثها لأل يبحها؛ معليه الإجزاء، يمع مصا ثاقصه أوجثها
لقبرئ لا ررأربع س• اللمي محل أصحيه؛ فو)؛ زلا له، النماء مظزئه يبحها، 

يهكمازة ض عدا أعتق كنن عثه، ويثاب باJحمها، يتصدق ولكنه الأصا->نى« 

فيهاسعيرس( المنبه لأل الأص>ق؛ عن أجزأت يبحها قتل عسها زاو ؤإل 
حسد.نليمة وهي بالدبح 

جوازعل ودها جوار حرج عيبها، علم يم يأوجبها، معيبه اشراها ؤإن 
ا.اشس_اأ اثدي أرش حكم ومحكمه أرشها، أحد وله ذكزئاه. ومد إبداثا، 

وأصيقوجه من أومع وهوأيمحا المسالة، هده ق أصح المدهب أن يفلهر والدي 
جهةمن وأصيق باعها، شاء إن حرا يكون الإنسان أن جهة من أومع آحر؛ وجه من 
النءهبفعل مرط، ولا منه ثعد بدون الإجراء يمغ بعتب الشراة هدْ لودمست، ما 
لأو4عاليه؛ هئ ما عل ين.بحها الثابي القول وعل ىُيرن، ل؛ لأما بدلها؛ يثري أن بد لا 

لم:شثولممحط•
الأصحثة؛ثمن أؤيد وقال؛ البائع فجاء يوق، ثم أصحية مئ؛ رجل قائل• قال فإن 

يوش•ب واثدثم لأن 
وذاتعينها، ق الواجب فصار تجإكت لأما الأصحية؛ تقدم هنا الخواب؛ 

فهنائئد، لا فعله لو الدي المدين من الصدقة أن يزى من قول عل إلا ذمته، ق الواج-، 
مالا1ث،.إلا لك ما يقال! صاحها، عل رد موجودة كان إذا ثقول! 

إعالامحزئ.سذاأضأماك\يمة؛لئ: ]ااالهث.واب 



صيقضاهاهمضصاسممأسبجص

إدفيلط: محزئ لر فإذا أصحثة، أم1 أساس عل عيها إثا لأنه دبمها؛ يلزمه لا فاه 
بدلها.واشر لك، فكون تحزئ لا 

كون\.ؤش قال فآكإ الأصحثة، ق محزئ لا أما وهويعلم عينها كان إذا وأما 
أصحثة.لا صدقة ويكون بلحمها ويتصدق يديحها كالتذور، 

شروط،:أربعة لها يثرط أما الأصحثة هخلاصة 

الأنعام.ميمة س هون أن 

ثزعا.العثوة الس يبلغ أن 
الأصحثة.ويت، ق كون أن 

الإحزاء.س اااJحة العيوب س سليمة هون أن 

وكدللث،فياقدى.

بالثحم،المقراء مع غرد منها القصود ليس الأصحثة أن علم الشروط ومدْ 
الصغثرولأجزأ والأعور، منها الكير ولأجزأ ومت، كل ق لأجزأت كدللئ، لوكان إذ 

•وفرائصها بئروطها عهبجلمحددة اه إل مربة ولكنها الكير، بجزئ كا 





صق|ضاه1نينيصاسممأسنيضل

نبمىا'انئقبما'ينناة1مئثئ.

لماثكم لأنه يعيش؛ أنه الغاين الموة هده إل حئ1 بض إذا أنه والغالن محال; 

بنش•الدنتا من حثجإله 

الساع،اليوم ق ثكون أن بمتن التسمية أن يعش وبجليىُ ررؤسمى وقوله• ]١[ 
النئأن ذللئ، ودليل الولادة، ح؛ن يسمى فائه قبل من الاسم هيا ى• لر؟كن ما وهذا 
وسميتهولد اللميلمه *ؤلدل قال; انلمه، إل حئن"مج ثال، وملم آله وعل عليه افه صل 

حنيمي أن أول هذا ولأن الولادة، حن نثاه أنه عل دل وهذا ، 'إثزاملم(،ر
اسثه.U درى لا قلأعاو،لثلأيسزذا الأم كان الإلادةإذا 

الثمو،من مشتى الاسم إن بمالت ولهذا ان؛ للإئشزفح أنه شاك لا والأم 
،٠ الثئ عن الخدين، حاء كإ الرحمن، وعبد اممه عبد اممه: إل الأسإء وأحن، 

حارثوحام.وأصديها 
ضأن:سقزرنهمحةكءاجاءفيس

أضالأء.

حديث،من (، ١٢٣ )٥ رقم والعيال، بالصيان رحمته. باب الفضائل، كتاب مسالم! أحرجه ( ١ ) 
هته.أنس 

حدي—،من ٢(،  ١٣٢)رنم القاسم، بأي التكتي عن النهي ثابح الاداب، كتاب لم! مأحرجه )٢( 
تغينل ياب، الأدبث، كتاب داود! وأبو (، ٣٤٥)أ/ أمد الإمام وأحرجه جهنبمتمحا. عمر ابن 

حارثءوأصدئها بزيادة! ننحهبمغ الخثمي وب أي حديث، من (، ٤٩٥)•رقم الأسإء، 
ومحام•.

طالب،أيٍر بن عل حديث من (، ١ ٥ ١ )٩ رقم بثاة، القيمة باب الأضاحي، محاب الرعدي، أحرجه )٣( 
تيممقن.



٥٠٧ممابامج)ىباسقات( 

ةنوودٌو4 د لز)رمن :  Jliك ه الئذ ض د/ة ة زاط؛ بمث لز
١!^^.مالاكِفي وواه هلمنل،،، عنه أنىيساك هأحب 

ووت 11ساة؛ ا"إقارية وص مسناوثان، ثاثان الغلام عن يدح أف والسنة 
^1^،1\بي الغلام ررعن بموو: ٠ افه زئوو شمنت مالت: الكنية ي أم 

أبوداود.رواه سا0اا، الحاوية وض 
3،محرئ ما الامحام ييئة مذ فتها ومحزئ الثابع، يوم دبمها ؤينثنب 

فيها.ينع ما الع4با مئ فيها وينع الأضحية، 
قصيمحايثني أو4ُ إلا تسلها، ثالئدمة ؤالهل.ثة ١^ و ننسالها 

أفهاشب ١^^، عن يبحن دييحة أوو لأما ؛ لها؛apئنت ولا أغصاء، 
طاطا،ماؤلأبشلألإأسساص.

أئهأم الساع اليوم ل فئة الشعر ورن بقيمة التصدق نجب هل قائل• قال، فإن 
فمط؟الحلق ق مطلوب 

بدونلوحلمه لكن وأكمل، أفصل لكنه يجح، لا قمة بوزنه الصدقة فالحواب! 
أحرى.سنة وفاثته منة، حصل صدقة 

الإخوانودعوة طبممحها أو لحمها مريق العقيقة ق الأفصل هل ءائلت قال فإن 
والحران؟

ؤيطخنيئا منها بثي؛ فيتصدق وهدا، هدا ؛؛ن نجمع أن الأفصل فالحواب! 
•منها ويندى والحران الأصدقاء ويدعوإليها شيئا، 



سقضاهاهمنيهعابمماسبجضل ٥٠٨

ءءء ا-اثاريةوعن العلام، عن مكافئتان ثايان ررالسته خت.بمهات عائسة قالث 
يومودبك ؤيتمدى، ^، Jaj3ؤيأكل، عظمها، ولاتكنز ئطح ثاْاا. 

ال٤مارةمجاوكممديم نسها، بعد معلها لأنه جاو؛ الثايع هبل يبحها لإل الثايع، 
إحدىممي هات، لإو عثز، الرابع ل يبحها عنه، أحرها ؤإل الخنث،، هبل 

زلأوةينع، رايدج ت العقيمة و هال أنه البي. عن بريدْ، ووى لما ويئرين؛ 
؛ذالقاف. عثاش نن عمى ن امحئ ائرجة وعشرين،٠ زلإحدى ءشزْ، 

عاا١لمحقق ثن بمة،لأم 

هوائي:القطعة هده ق اiؤلف أفادنا [ ١ ] 
لأنواحية؛ إما لآعهءإئ4: العناء بعص وهال، واجبه، ليتث، العقيقة أن أولا؛ 

أمرالومن وهك ٠، بعق؛هتها'ُ مزمن غلام قال•"'كل وملم آله وعل عليه الد صل الني 
أرجوأنؤيص، يقرض : ^٥١٥' ٠ أحمد الإمام وءالا أوبثه، ابنه أنه مي،ا ولا واجب، 

طه.اض نحلف 

الإطلاقكلامه وظاهز ويص، يمرض فإنه ماو الإنسان عند ؟كن لر إذا ت بمي 
يرجولا من وأما الوفاء، يرجو لمن هذا ^٥: ١٥^؛؛٠ ر الإسلام مخ قال لكن ^، ١٥^

أنلايمكن إذ بدمنه، لا امر الإسلام مخ ذكزه المدالذي وطا يقرض، فلا الوفاء 

(،٢٨٣٨)رقم العقيهة، ق باب الضحايا، كتاب داويت وأبو (، ١٧أحد)م/الإمام أحرجه )١( 
بابالعقيقة، محاب والمائي: (، ١٥٢٢رقم)العميقة، من باب الأضاحي، كتاب والرمدي: 

حديثمن ٣(،  ١٦٥)رقم العقيقة، باب الذبائح، كتاب ت ماجه وابن 'ا؟؛(، ردم)*يعق؟، متى 
خت.بمن.جندب ين سمرة 

)صتم>ه(.الودود وتحفة (، ٤٦٠)و/ الغني انظر؛ )٢، 
(.٣٨٥)ه/ العالمة الاخيارات )٣( 



٥٠٩ةتاوااسعربمباستة( 

تجبلا بالوجوب المول عل وحى بواجب، ليس أمر لبمل اّمثدن• لإئان• مول 
واحة.فثنت مال الإنسان محي لرت5ن فإذا المدرة، مع إلا 

فلهاالحاراة أما متقاربتان، أو متاؤيتان ثتتان له الغلام أن أيقا واسمينا 
لإلا الإزث؛ والثانج،• الأش، الدكرعل فيها بمقل التي المواصع أحد وهدا واحده، 
الدية،والسادس! العتق، والخامس؛ الصلاة، والراع! الشهادة، والثالث،! لأم، الإخوة 

الأمحن،*حظ مئل قلليكر أولاده أعطى إذا يمي؛ الهبة• والسابع• 
اسان.محه والغلام واحدة، محها الخارية أن الهم 

الأصحةحكم العتيقة حآكم إن كتابه؛ من ايزء هذا ق ^٥١^٥ سا الؤلفوأفادنا 
أربعة~وهي الأصحثة ق يثرؤل ما فيها فيشرحل هدا وعل والعيوب، لسروظ ال 

فإماالوضع؛ وهو تبثها وجد متى ، وئت، لها ليس العميقة فهنا الومت،، إلا ئروط— 
فمط.الإنتخباب نبيل عل إلا مؤثمة غم 

لكنباس، فلا قبله دبحستح ؤإن الساح، اليوم ق يدح أما وأفادنا 
وعئرين.واحز« ففي فات فإن عثر، أربعه ففي فات فإن الثأخم، الأصل 

رْ؛هبمهارا'،عائثه عن لماروي لامحنرأعضاؤها؛ أمائهلحأعضاء، أفادناأيما! 
بثلامته.المماول باب من ذللث، ولأن 

ولكيلآ.بمها، عائثة بمول اثناثقثدي أي! هوالأجود، الأول والتمليل 

ابنأبيثسة)آا/خأم(.)ا(أحرحه 



سقضاه1نيهمصاسمماسنيينل ٥١٠

وئميتهالصي وأس حئق j مصل؛ 

ؤإفسمزة. •مح.يث وسمتته؛ الثاح، يوم الصئ وأس حالق ؤينثحب 
يذكهثلد، حس لة أخ ه افئ أش ر؛ انه أس نوى لما حاو؛ دلك مبل نثاْ 

ي((لزوله إ؛زاملم غدة ء ررزتثى!ئ م. ثممق اهِ« مد ؤء ^٥، 
ققها١ا.

لكثرثثا يكون قد هذا لأن كثرها؛ إذا يتشاءم أن تحوز ولا بأس، فلا كنزها لو 
الزلدأواJنت،.

ئتش؟س أكثز يدح مهل الانقيةة ق كثيرين الل.عوون كان إذا مائل؛ مال فإن 
لكنا،لغالاه، ق ويتعمس الثنة ق يزيد لملأ ثتتن؛ س أكؤ يدج لا فالحواب؛ 

الثادتي.مع لخإ فاكشش الهمرين هؤلأء دعوة س بد لا كان إذا 
يعهليهاقد أنقع، كان ما والأفصل بأس، فلا مهلبوحه لوفزئت، لكذ يا، ومرق 

طئحها.الأكمل مكون به يطبخون ما عندهم ليس فمراء مثلا 
كانإذا إلا اح، انيوم ثكون أتيا التنمية ممالة ق متى فيئا ذكزنا نحن [ ١ ] 

ثس.وقد إلا واحد يوم عليه يمضي لئلا الإلادة؛ عند فتكون الأمم هثأ قد 
ئئيه؟هل نئته أن مل مات، فإذا 

آبائهموأم،اء يان،ائهم القيامة يوم يدعون الناس لأن سميه؛ ننم، الخوان،؛ 
.١^^١٠ به حاء يا 

(،٤  ٩٤٨رقم)الأمإء، تغيثر ق باب، الأدب،، كتاب، داود؛ وأبو (، ١ ٩ ٤ أحد)ه/ الإمام أحرجه 



٥١١ه1باسمرطبامقة( 

يوميدعوذ رراثئم مال؛ أيه اللمذ. عن روي لما اسمه؛ يئذ وبمحب 
^بوالهمحا«زواةلإوداودر

حديثالرحمن® وعبد اف عبد اف إل الأنماء ررأحب .I البئر ريال 
1ٌاآ[ٌََ|ُُ» ميمرواه صحيح 

وأساءإناثهم القيامة يوم الناس4؛ق0 أن هوالوائ، هدا أن شلث، لا [ ]١ 
ؤيهال!يه ف، يم الماتة يوم لواء عاير ُل؛كل الصحح؛ الخدث ق حاء كإ آبائهم 

أناءالقيامة يوم يدعون إنيم قال: من، عل الث! وفيها علأن<ارا'، بن، علان عدزة هده 
أنهموته بعد الست، يلق؛ن ق أمامه أيى حديث، ، صعقعل دليل أيصا وفيها أمهامم، 

يصح.لا هدا فإن ٠، فلأنةُ ابن فلأن يا يقال: 
اللهإل الأناء ألحثؤ أن الأدي«ثا هدا مض يسمعون قوم س لتعجي، ؤإيلث، ا ٢ ] 

وهوذللئ، محب الته دام ما بدللمثؤ، بالتسمية يبادرون لا ثم ، الرحمن وعبد الله عبد 
ان.الإنفليادر إليه، الأناء ألخن 

ل.انم عل انمي، ثكون أن وأرد ئلأف اّئئ ري ل قال: فإذا 
فأحسنواوأسإءابائكم، ياصإئكم القيامة يوم تدعون، رانكم زً؛هبمهدالفظت ا0رداء أب حديث ن، م =

أ-،اءكماا.
كتابومسالم; (، ٦١٧٧رنم)يابائهم، النام، يدعى ما باب، الأدب، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

خءقبم؛ا.عمر ابن، حدسثح من، ١(،  ٧١٠رقم)٥ الغدر، تحريم باب الخهاد، 
اسي،ونال( . CUT" /Y٤)دمشق، تارخ ق ماكر وا؛ر، (، ٧٩٧٩رنم ٢، ٤ ٩ )A/ اممراف أحرجه )٢( 

rYi/Y)^،j ;) حاضم،لمأءرفه فيه
حديث،م، ٢(،  ١١٠٢)رقم القاسم، ياي، التكهم، م، اكهي، باب الأداب، كتاب لم; مأحرجه )٠١( 

('.Kj.jعمر ا؛ز، 



صضاه1ينيصاسمايطابجضو ٥١٢

أنلعمل ونوبى لا، يجس لألأ بالدم؛ الصتي رأس لالح ويك-رْ 
كناالإنلأم حاء ئل، العقيمة، دم الصحر وأس يلطح كنا بريده؛ مال اياهإلأ• 

ممطئتلأ>انا'ا.

عهدق كثيرة أمإء هناك لأن حرام؛ هدا إن يقول؛ ولا عاليك، حرج لا له؛ ملنا 
عنثعدل ألا لك سمي الدي لكن اممه، إل مضافه لينث الثسول 
الرحمن،وعبد اض عبد مثا ولا عئوثل، اض إل أحب لأما اض؛ إل اكافة الأمإء 

النهابوعبد العزيز وعبد الرحيم همد وكيلك الرحمن، همد من أفصل اش وهمد 
اقإل الأمإء فأحب ■ءغ؛؛ْل، اف أنإء من ذللئ، أوماأثب ا-لإلل، وهمد الكريم وهمد 
تعال.افه إل أصيم، ما وه،كن.ا الرحمن، وهمد اش همد 

مألهإلا يكر فلم الأمء، شالة ل نحلا ١^١^١ احتقر س وا1ؤلف 
أرادمن لكن الرحمن®، وهمد الئه همد اطة إل الأس،اء د-راأحلما واستدل الأمم، نحسان 
فمداأزلود(رأآ أحكام ق ا،لودود )نحفه )بمس' المم ابن بكتاب فعلنه هذا ق التنعل. 

وأفاد.وأجاد هدا ق المول ينط 
الخاهلثة؛عمل من ف بالتحريم؛ ثمل لر إن يكنه أنه ثلث، لا صحيح، هدا [ ١ ] 

بدمها،لطخوْ عنه العقيمة دبحوا إذا الخاهلية ق وكانوا بالنجامة. الرأس يلوث ولأل 
الإسلام.ق يفعل لا حاهئ معل هدا لكن الانمية-ه، محته يبحرا قد أمم إل إشارة 

حبنمميرا كان إن نظزنا الأب يم، ل؛ فإذا الأيت،، حق ؤ، مئروعة العقيمة فائد>ةت 
هثفعن يص أن الابن وأراد عاون لكنه مقثرا يكن، ل؛ ؤإن همه، سمطلم، الس-ا وحوي 

الأمرين•بتن نجلمع حئ أمحه عن وفاء مه عن يم، أن محم، لكن، بأس، فلا 
١(.٤ -٩ ١ • ١ الودود)ص: نحفة انظر: )١( 



٥١٢؛ت1باسعربمباسقت( 

وتجركهاالشي نم ق يدحلها ثم ءرْ، ان الإذبمفغ أن التحنيك ءاتدْأحرىت 
النيحئ ق تق إنيا وقيل؛ مهللعا. ئنة إتبا قيل؛ وهده الصئ، الولد حنك ق يأصقُه 

انهإل يرثي الخلاف وهدا بريقه، يثرك هوالدي لأنه وملم؛ آله وعل عليه اف صل 
صأئلما:دخلإل:شامح؟باوس، لقثك \ص هلسا 

قالومن وسلم• آله وعل عليه اممه صل باقي خاص إنه نال؛ بالأول قال فمن 
منمالما —بالكنر— المحنك يكون أن الحال هده ل نجب ولكن عام• إيه قال؛ بالثاف 

حبوبإما أمراض ئمه ق كون الناس يعص لأن بالعم؛ كون اش المموية الأمراض 
الصى؛بيا محنك ثم التمرة، يمضغ أن الحال هده ق ينتش فلا ذلك، أو■ضر مقوى أو 

لمانحشسال>ر.

*ء أ* 



احعدبذحنيلالإمام  ٥۵ض ال؛قاهم على اثمميق  ٥١٤

واباآذوان،أ

كصحاثفدسحة، جع والدباثح الدياثح،،، راياب رَكهآلثئت المؤلف يقول ]١[ 
معزيكون فإدن محروحة، كجرنحة مديوحة، بنعش! ويبيحه حيفة. صم 

المدبوحات.باب أي■ الدبايح، باب المول 
فإنهعليه نفدووا كان إذا حلال حيوان كل بأن صابطا— —أو قاعدة ذكز ثم 

ومحيثظيثا، ؤسمى الدم من ؛، ٢٤٢١ما نحرج له، ذكادهإه؛له؛ر لأن يالاJكاة؛ إلا محل لأ 
ذكرلكن دمه، يشحرحوا أن يد لا وصاروا الأف، وغيرهم العربتون الكمار ذلل—، عوق 

نمينفخونه، ثم الودحبن، أحد يشمون إمم يقول■ شاهدوهم الدين الطلاب عفى يل 
يالمن-،سصلأن الود-٢^٧ أن —وثعرفون يئزعة الدم نحرج أن أجل من الأحر يشمون 

معك،لكن مرعي، وجه عن، يذكون كف، لا.تموؤوئ أعم إلا معا~ الدم نحئج حس 
يشهدمما وهدا العملثة، ^٥ من بد لا أنه أمحرا قرروا اعم ؤئقول• يفعلونه، الدكاة 
القلوب.وصلاح الأبدان لصلاح حاء وأنه الإنلأم، لعموم 

تحال!قوله ذللث، ودليل الدكاة، لحله يشرط حلال حيوان كل هوت الضابط إذزت 
وال*تموئتوآنثغنمة يدء كزأش \؛ول ومآ آلنتير نقم والدم آأنة.تت ■هؤلإم ؤ-رمف 
مات،ما ال^غة: ق والية لالأئدة;"ا[، دءبم4 تتا إلا ألثح أكد دنآ وأمحثه دألثردئه 

فهوثرعي وجه عز عل ذكي فلو مرعية، ذكاة بعز مات ما السزعث وق أنفه، حتف 
يمنة.فليس لعه أما فهوميتة• عليه افن يسم ولر ولودكاه متة، 



٥١٥؛تابامجرب1باالطدح( 

اللعوي؛التعريف من أعم الئرعي التعريف يكون أن النادرة ا،لواصع من وهدا 
والئرعيأمه، -حتم، يموت، هوالدي الثعوي إن إذ أحص، الأل الإ٠نوي ١^٠^^،، لأن 

ثزعية.دكاة شر يموت هوالزى 

أوتيمه بجت أن ؤإلأ" الثانية• الأية ق ميل ولكثه العموم، فظاهزم الدم أما 
العروقل يبقى وهوالدي بممؤح ليس ما به فخرج [، ١٤لالأن،|امته بؤ مسفوحا دما 

حلالفإنه القدر ق خمرته ظهزت ؤإن حش محتاهئ حلال فهدا الدكاة، موت بعد 
طاهت.

إنهإذ حبيث الخرير لأن لخرام؛ الخنزير فلغم منه، يقي لا الخنزير ولخم 
منه،مفقودة فالعزة العزة، عدم وهي ئيحة علة وفيه والنجامات، الندرة عل يعيش 

العزة.يفقد أن أوسلثإ الإنسان به يغدى فإذا 
التوحيدبجاست، الإحلال به أحل الدي هدا ^:"؟[، LLi]ه ة آيل 

ومعنىالبترة؛"أماا[، ت موء أمل ؤوما احرى! اية ول ^ بميأاثَإمحء أيل 
Iأومول السح. بامم ت يقول أن مثل الله، غر امم عاليه ذكر يعنيرت ه ^يل 
فهوحرامذللئ،، أشلة أوما الشمس. يامم أوت أوفلأن، فلأن باسم أوت الثتيس، يامم 

التوحيد.للإحلال؛جاس_، 

اليدانأومن أودحان حيل حقها عثا، ماس، الي مي المنحنقة بؤ ءؤوآل1تءو؛مه 
عثا.ماست، الي هي فالمهم العصرية، 

مائت*،.حص وثحوها ؛عصا مريّنت، اأتك؟ا ه رؤءاأموم_دة 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٥١٦

)متدرية(،العامه: ال1غة ق وسمى ثمل، علوإل من ثردى لتي اه 
حرام•فهي الردى من مالت إذا وهذه 

ماتت•حص بقروما أختها ^٠^٠١ اما وهيا المنطوحة، ت بمعنى ه ءؤوأشوي[اءت 
أوعيرْ.أوذب أواند كلب، من مفرص لغل عام السع ه آلثح أك ؤونآ 
الميتةأما يعدها، وما المنحنقة من متق ما عل يعود الامسناء هذا ه يقم عا ؤإلأ 

لعترأهل وما امتثناء، بدون حرام الخنزير ولخم استثناء، فته ليس حرام والدم فحرام، 
امتثناء.بدون أيصا به اف 

يتثنىلا خمة، هذه الثع اكل وما واشليحة والمتردية والموقودة المنحنقة أما 
حلمنر.فدكاها، ممون أن قبل المشقة أئنك ان الأنأن فلو ه ثا ؤإلأ مها 

أوماذا؟الدبح؟ عند ثثحزك أن الضاب3ل هل الضابط؟ هو ما ولكن 
الدممها حرج دمحت، إذا أما هو الضابط أن ذلك ق قيل ما أحنن الخواب،: 

أمويبارئ ماء لوحرج أما باقية، روحها أن عل يدل، هذا لأن يتل؛ الذي الحار الأحر 
■يل فلا ماثت قد أما عل يدله فهذا بميل لا 

ولكنهااومحاف— يلاثه —هذه بمسيل الذي الأحر الحار الدم وحرج ولودكاها 
أما؟كون قد لأنه محل؛ فإما بذنبها، ولا برجلها ولا يدها شحرك ول؛ بمنها، تنز ل؛ 

روحها•يزهق أن قل الدم إحراج وص الئلءكية عل إلف فالدار الحراك، سهلح لا 
رمىاذ الأنفلوأن الدكاة، محي من بد لا أنه ه يقم ما ؤإلأ قوله• من وامتميد 

يقصد؛لم لأنه ثجل؛ لا قاما وقعلعتهإ الودجيح، فاصابت الدكاة محي بدون بالتئن 



٥١٧ةت1داالمءردابارلبانعا 

له،ممد لا لأنه اشيز؛ يوف من ولا له، ممد لا لأنه الجنون؛ يبيحه محل لا ولهدا 
J^JممفلأJمنصدالأا

هتتدلحؤأ تعال• قوله ودليله السملث،، الخل ثرومحل- من الولف واسستى 
أحذما صده رمح.بمتمحا! عباس ابن قال، لالائاوه:ا"ه[ وإلكنايه ثم قعا ؛! uljjsjأبمر 
المران.من هذا ؛ ٠ ر ميتا أحذ ما وشامه حيا، 

الخلظ«رى.

LJارأحلث، وسلم؛ آله وعل عليه اف صل النل لمول( الخراد؛ أيقا ؤيقى 
^^ضرى،ءالخرادلأمحتاجإلمح.ثقان 

إنإوالدكاة فيه، ذم لا أنه التحري الصد س ليس أنه مع اداد ل ذلك ووجه 
فإذاذمه، عيثج أن إلا الحيوان دكاة ق فائدة نجد لا ولهذا الدم؛ إحراج أحل من هي 

الدكاة.لخله يشرط لا فائه دم فيه يكن لم 

أنثءروءذتاثت.ه،ثنن 3^؛ ؤل؛ل نوله باب والصيد، الذيانح كناب (؛ ٨٩)U/ البخاري علمه ( ١ ) 
(،٦٢، ٥٧ا/)١ شسبمر0 ق الطري حرير وابن )*ا/ها؛(، مصنفه ق شيبة أب ابن ووصله 

والبيهقي)ه/هْ\(.
رقم)٣٨(،الحر، باء الوضوء باب الخلهارة، محاب أبوداود: (، ١٣٦ )أ/ أحد الإمام أحرجه )٢( 

الطهارة،كتاب والناثي: (، رقم)٩٦طهور، أنه البحر ق حاء ما باب الطهارة، كتاب والترمذي؛ 
(،٣٨٦رقم)البحر، ب،اء الوضوء باب الهلهارة، كتاب ماحه؛ وابن (، ٥٩رنم)البحر، ماء باب 
هبمته.هريرة ابي< حدين، من 

(،١٣٣ رقم)٤ والخلخال، الكبد باب الأٍنمة، كتاب ماجه؛ وابن (، ٩٧أحمد)Y/ الإط، أحرجه )٣( 
خ.بمتمح.عمر ابن حديث من 



^قضاه1نيهمصالإئماستيءنيل ٥١٨

لكنا؛<وطتخها<، كتئريقه بمب، يموت أف إلا يباح لا ابراد أف ٠؛ أخمدُ ®وعن 
واحدكل صار ا-ةراد. ^^١ أن نجب للناس• مول أن فلوأرذنا يذكى، أن يشرط لا 

لكنطويلة، مدة بعد إلا ابراد هدا من طعام عل تحصل لا يبحها، جرادة أحد ئا 
•ميتته يباح أنه ءغ؛جل اممه نعمة من 

حوصلةأوق أحرى، بطن ق نتكه *ولووحد ت )(هءومائل اأؤلف يكر ثم 
طام®•محل j لأة حل؛ روثمحر ا"د4ِو لجد أن ج آذ جرادا أن طائر، 

تجتعأن حاز وحرج ملحنه لا ومعدما الئعثر يأكل الإبل كاب فإذا هذا وعل 
تحوز؛لا إثه المسألة؛ هدْ ق اكاق القول يقول! لكن ؤيأكله، شحرا بعرها من الإنسان 

للآدمي؛ن.علثا وليس للمهائم، علف واوحح مستغث، لأيه 
ليسوثنهه الر ولأن ا، دبائحهمر بأنه الطعام عباس ابن فثر وقد 

فهومئلدالمد؛ش أما هوعام، ل محليله، ق الثيب هم أمم بمعتى مم، ينضس طعاما 
الصحابة؛عن الممر ق ا،لزوي للأثر الدباج؛ بالطعام بدللث، المراد فكون ئلميله، قق 

المراد؛<أن يعني وهدا حله، ق يب الكانوا إمم حيث حم نحصي لأنه والثال 
الدبايح.

عهدق واش١زى التهود بدين يدينون لا اليوم واشارى اليهود ت قاتل مال فإن 
أساتهم•
الغني)؟/ههملم)ا(انذلر:

الطريووصله وشحومها، الكتاب أهل ذبائح باب الددائح، كتاب (؛ ٩٣)U/ الخاري علقه )٢( 
(.٢٨٢/٩(،وس)٥٧٨/٩فيفر٥)



٥١٩ةت1واامجربابالتبانحا 

يممال: اش لقزو ذكاة؛ شر ه اقدور اأقنان من ٧ محل لا 
وشيهالئنك إلا ]الأئدة:م[، ذقمه C ولا ه\ °ؤ]الأئاوة:م؛ق ه ئ آظ 

ام:و ق الى كزو طف1؛ ثإذ ذكاة، ظِنثتاخشر ام، لأ:جمشبجو مما 
صحيح.حثن حديث وهال: السمدي، وواْ مقنه،؛ الخل ماؤْ، الطهور ررهو 

والكيدوالخزاد، ١^،!، ويمان، مستان لنا ررأحثث، الئى لمول والخراد؛ 
العادةؤب دكامج وِلأ/؛ والخزاد. ا-قومتخ وهال: ماجة ابن أ-حزجه والطحاو،« 

١^^سمث محن، لا 

دبجؤ،عل مقدور لأمه يالدكاة؛ إلا تحل لا الإ البحريِل من ممتثن وما 
ذكاة.عي من لأتاح اكاصي: زه1و ٠ محاى ذكاةثه، ولا المطان !لا 

الثورةص ؤب ذكز تعال اممه لأن كيلك؛ الأمر كان ؤإن يهول،: أن فالحواب، 
هاوأآدمي ً=قم كد ؤ تعال: هال فقد ممار، ذكرأنم ديائحهم فيها أحل التمح؟ 

ئالوأإُىحكس وهال: ]الأئد0:َاا[، ه تهتم آبذ هوألمسيح أق، إف 
ويقولون:المسيح دين إل ينتسبون داموا ما فعليهثقول: لالائاله:مما[، ثلتئزه دا,وث، آقث 

فتهم،ثابت فامحم له، ملمعون إجم ويقولون: موشى، دين إل أو له، مسحون إنم 
أيضا.نسائهم حل جهة من ولا دبائحهم، حل جهة من لا 

نقتلها؟أو ندتجها فكيف الخراد من أكياتا اثثتيا إذا قائل: هال فان 
ؤبؤئمخع بالكيس يوش مم القدر، ؤ؟ الماء يغل أن هدا إل الطريق فالحواب،; 

عنفمه لورقعت لأثك الماء، ؤ؟ منعمى الكيس ^ إلا !ناء ؤ؟ ثثكثه لا ولكن الماء، 
طالائء 



صضاه1همشصالإماسبجضل ٥٢٠

وط؛خه،كتعريقه سب، يموت أف إلا ناح لا ابراد أف تقهقغن؛ أحمد وص 
ح\1وب.

أوظ،أوجزادا، طائر، حوصلة أول، أحرتم،، دْلن ي تنكه وجد ولو 
ماتما ه1شثة لة، دكاه ولأ طاهر، محل حل؛ بعير روث الحبِفي وجد أو 

و5ونضئا.َفي 
ذكاةلا لأم أضخ، ثالأثُل تحل، لا بجُ: تحل. تحوتآ ائ!وئ ضه 

لئ،هايئالنممض
الدكاةفصل:لشروط مص

تثزوط أربعه ؤللدكاة 
ئا>إلأ ممال: اشِ قاقلأ، كتائا أن ئنو :فوذ أذ الوم، أنؤ 

دتت4]الأممة:'آ[.

اؤاب؛م ص ؤإذثديذ مريد، ولا ءوبي، ولا وس، دكاْ محل، ولا 
نقمذ دبايح ٤^^ الأيؤ ومفهوم الكثاب، أهل حكم له لمْيسلم، لأنه 

دبايحهم؛بمئومآصحل أصئمحا: رواقان: دصاركاى،محا 
ا.تنحهثئ' عذعئ يزؤتم، دلك لأف مدمها؛ واكابج؟ت 

ألإبورأ أل؛بما ؤةعام العموم: ق داحاون لأمم دبائحهم؛ حل الصواب [ ١ ] 
حآ,وؤه]الائاوة:ه[.



٥٢١ايدبانح(  uUاثعء)هاب 

}ا-إثذلئآ يعلب والإباحه، اظز يمفى ما فيه 
فاوقادة:ئثالإيظم. ذي ]، ٤٨

منهعوا ^٢ ٥٤لمْئاة، أن بمزْ أودثح الأصابع، يمشموق يز وما والبط، والنعام 
يبحالدكاة، أغل، من بانه حامد؛ ابن واحتياو إمح.بمثن، أحمد كلام ظاهر ثيءِو، 

ظتحو،ونا،هايهاكا.
ءٌ دييحته؟ثمل هل؛ مراسا صار إذا المسلم قائل؛ قال فان 

دييحته.ثمل، فلا فهومرثد، مراسا صار إذا المسلم لا، فالحواب; 
ذمتعال اش لأن كافتا؛ كان ؤإن ثمل، اليائ ذبيحة أن ذكزلأ هائل،: قال فإن 

دبيحةثمل، بمال: أن يمكن فهل، الثورة،  jJbل كمنهم يكر أنه مع طعامهم جذ 
الكتابأ،عل، قيانا بديلا الإسلام عن، يرصى، ولا ملم بأنه بمول كان إذا الصلاة تارك 

لهالولد ننبة أو عيني أوألوهية بمول؛الهلين،، كمره الكتابأ بأن العلم مع 
الصلاة؟تارك بخلاف ، ٤١٠^•؛كمر تبمامحؤد\ك 

بمؤوالكتاي؛ دين،، عل بمؤ لا مرثد الصلاة تارك لأن ليسركيلك؛ فالخواب: 
دين•عل، 

به،ث،ا علاقه فلا آبواْ أما الذابح، المعتأرثمسر، لأن صحيف؛ المول، هدا ]١[ 
كانأم كتايين،، آبواْ كان سواء الكتاب، من،أهل، كان بثس، امحم علق عكيلإما وافه 

هبنمهو الكتاب أهل، من، كان فإذا مسلمإز،، كانا أم وسما، والأحر كتابيا أحدهما 
بايويهعزة ولا حلال فدييحته 



اصدبذحتيلالإمام ص ي اه1ني هلي اص،يق  ٥٢٢

وذيالشحم، من عش محترم ما علينا يترم أنه اشيص الحض أبو واحثار 
^جس،ملإغتيكالأملأا.

لأئةعر طقل ولا مّكزاو، ولا محنون، دكا0 محل هلا العمل، ؤيعتتر 
ظتيلهالفلكاشلل٢لأصبمث؛ئلأاسلؤامح، 

لمْمحللاا.ٍندا، ثدئاهيج زش لن زكدلك 

4ثمطيماأوامحرافِممالأمحمعلهولأ ذبمهامح ما ]ا[الئححأنه 
أكلها.لنا حلال، فإما بمره لودح وكذلك مثلا، التعر يذبح كاف فهوحلال، 
ذيكرهC ولا تعال: لئزله قال: فلو دلل، ي عثل ]٢[ 

تدكش.صدتم ما ما اiر١د أن واصح 4 لأن أزل؛ دكان ]الأئ،وة:ّآ[ 
عليل،ثعليل فهذا العمل« له قامحث العمل ق بمث أمر ررِخه ت قوله وأما 
باهكم.وهوتعليل 

له.صد فلا له عمل لا ومن الممد، فيه يثرمحل فعل أنه ذكرنا ما والصواب، 

الممد.لعدم صحح؛ ]٣[ 

لا؟أو الأكل همد يشرط وهل 

إذالأنه الأكل؛ صد يشرط يمول: من العناء فمن خلافح، هذا ق الحوابج: 
ذجالعصفورإذا أن ه الئي عن الصحيح للحديث عبؤأ، صار القصد هذا شر ذبحه 

قتلتيُاُ.في،ا سلة يارب، يقول: القيامة، يوم صاجته محاج فإنه الأكل شرنية 

رنمحقها، بغثر عصفورا قتل عن ؛اب، الضحايا، كتاب، اش: والن(، ٣٨٩)!/أحمد أحرجه 



 Lu؛؛S (باب امع )٥٢٢الذبائع

والأغنى؛الغائو والصبي والأش، والدكر والمامق، العدو مى ويصح 
شاه،مها يأصيب بطع، ع؛ا رعى كادن له حاريه ررأف مالك بن كنب ززى 1ا 

عباس•ابن ومال ابحاوي، وواْ بأكلها؛؛ س اللمي مأمرْ بمحجر، مدكبجا ماذركئها 
'•مقوا علبه، اش انم ويكر ومحثر، صمحر واش، يكر مذ لبح مذ 

أ^ الدج نحون الدي الئ١كين ق محل 

•• • • • • • ■ • • • .• ثيءكاوز؛....• أي ُمحدد، يبح وهوأف الألة، الئاف• الئرط 

•لأذبحنها واض فقال! رغاء لها فصار وهونائم شاته آدئه الإنسال لوأن وكيلك 
نحل.لا المول هدا فعل نحنث، لا حص فمط اايمين أحل س ودبمحها فقام 

فإنالأكل، محي من د لا تح١ك ؛ اينتبمق٠١الإنلأم شيخ اختيار وهدا 
الثزعية.الأ-جمكام عليه ثرب لا عسا صار الأكل يقصد لر 

•نحل فإما كان غرض لأي السدكية قصد فمش بثزط، فليس ائذهب أما 
عبث•لأنه ينكل؛ ألا والاحتياط الدليل، رجحه ما والراجح 

واضح.لأته تحليقا، محتاج لا ئازا [ ١ ] 

مطامهوأسد أحس لكان -يا، يدح التي الألة ثزط ق محل لوفال! هتا ل٢ا 
مآ5ين.عتر ولا سكين يقل! لم دَءهآإئق فالمؤلف، ذكر، ل،ا 

مقبملافه إل عج عنا، عصفورا محل رمن ;هئنبمئءث الممفي مؤيد بن الثريد حديث من (، ٤٤٤٦)
لضة،.يقتلني ولر عبثا، تتلي تلانا إن رب يا يقول،• منه القيامة يوم 

الأحت؛اراتاسره/ه؛ه(.ا



صقضاصنيهمصالإئماسبجمحو ٥٢٤

الدحيح لا هإيه والظئر، الس إلا أويضن،، أوحشت،، حجر، ان حي؛ي، من 
علهافب انم ويكز الدم أمز ررثا الئ ئاو ئاو: خدج بن رائ روى لما خ؛ 

ظظإاا'،........ب...

و)لأ:كون(سلأن)لنش( مذاقهن؛ ل)[قول:ير^ؤشم 
وحونا،مي واسمها ماض فنل )ليس، فشوJ،؛ هذا وعل الاستثناء، أدوات، 

حتزها.و)الئن( 

١^؟فا ظا ؤإذاكان فمال: يىطم« »أثاالئن ظهصصمُ: وقوله 
ذكرالئي. لأن العلة؛ علة عن سأل أن علميا ليس نحن مالت أن والحواب 

لكنسلم، أن علينا نجب بل تسأل، أن علمينا ليس لكن علة، لها العلة وهذه الهلة، 
منيكون أن ؤإما مذكاة، من يكون أن إما العظم لأن قالوا: العلة، امتنتظوا العلياء 
منة.

لأJالضهأغلاهمصيالأاه؛؛ ضفهوحنايةضإخوا;سا
تلطخبه ديخنا فإذا ٠، •لإاُ كون ما أومر يجدونه علميه افه اسم يكر عظم كل أن ورلأ 
عللهم.قذللث،إفادله فصار الئجس، بالدم 

ثطهثئ.والدكاة يطهر لا والنجس ثجة، قالية ميمة من كان ؤإن 

رنموالخديد، والمروة الهمس، من الدم أمر ما باب والصيل.، الذبائح كتاب البخاري; أحرجه )١( 
من(، ١٩٦٨)رنم الدم، أمر مجا بكل الذبح جواز باب الأصاحي، كتاب ومسلم: (، ٥٥٠٣)

ج;؟نهبمن.حاو بن راع حدبث، 
(،٤٥٠)رقم الخن، عل والقراءة الصبح ل بالقراءة الخهر باب الصلاة، كتاب ملم؛ أحرجه )٢( 

•لآءئؤبمئن مسعود ين الله عبد حدسا من 



٥٢٥ةت1و،امج)بابارذوانح( 

عشا١ا.مممق الختثةا< ممدي الظمئ وأما 

حا،الدبح نحرم للحتتة مدى كل أن يعني لا وهدا ا-ثبمة، فمدي الظفر وأما 
اومرللكن فلا، غلائم ب لأدم للجة حاءئة نكاكتن محاك أن وفزفا لض 

سموحش أظافرهم يقون إمم حيث يفعلونه؛ كانوا ما يقبح أن اراد ءثيألأة!ْلآئم 
الفطرةحالفوا هؤلأء أن إل إشارة فيه وهذا -ها، يذبحون كالئكاكين وثكون وريد 

الأظافر.ثبمى أن يستلزم وهذا ثم، سكاك؛ن أظافرهم فجعلوا 
الورق،من مقوى أو أوحثب، حديد من الدبح به يسر محدد كل ^! ١١إدن [ ١ ] 
السوالظئر. الئن فسيرات إلا الخائنة، حديث مي وفد الحجر من حس ذللث،، أوغثر 

الدم.ولوأجرا بها التدكية نحل لا فإنه تنروف، كذللث، والظفر ننروف،، 
صءروثأحثزثم قال! الصيغة هذه عل ه الئي به اتى عريبا أمرا هذا كان ولما 

الخسةااّممدي الظئز ؤأما معظم، الس أما دللث،، 
امألأن)U( عام، هذا الدم، أنين «نا قاعدة: يو الذي ص هذا وانظزإل 

الدم،لأ;كونإلأإذاألإزُت، الدكاة أن إل إثارة »أذآزالدما فوله: وق حازمة، ثرط 
الذيالدم لخرج لر إذا وثحوهما والمتردية المشقة محليلأن قبل يكرنا لما شاهدا فتكون 

نحل•لا فإنما مرا ويكون بجرى 

هذهعل اف اسم ذكر يمي: للألة، ثزط أيصا علمته،هذا اممه اسم '؛وذكز وقوله؛
عثكم.كرانا فهي للإباحة،:عني: ها والأم »ثكلوا، الدم. اضمحُت، الألة 

قاش- ثاء -إن متأتينا الحتثة، همدى الثتفز وأما هعفنم، الشن ررأما وقوله: 



سقضاه1نييههالإئماستيينل ٥٢٦

الثمظ.عموم للحولهتي كلامه؛ ظاهر ^٤٤؛، الس، عثر بعظم لبح لإف 
عظ،ااا'•يا الدح ^^٢ علو س الص لأف لأتاح؛ إ وعنه 

افتارإق ث مال الض. أف أوص بى شداد روى  li^؛ ١١محييي ؤينثحب 
ها.بواذم زخ \ك هابوا قك ^١ ثئء، ثز عل لإخنان اي 

ا-قديث،ق عاليه ص بإ امحم أومحصص العثة، لعموم امحم يعم هل المؤلف كلام 
اممه.ثاء إن ؤثاق خلاف، هذا ق عامه؟ العثة كانت ؤإن 

اشقال ك،ا العالول، من أحص العثة يكون أن عرابه ولا العموم، الأصح [ ١ ] 
أنبملمثهTللأ طاءمّ مق محزما إه لإؤ مآ أحدق، لا *ل ؤ الأJعامت ثّورة ي تعال 

Iقوله فإن [، ١٤٥الأنعامتل ه رجس هنض حريس لمحم آو مسفوحا ما د أؤ ميتة يكي 
أيصاتوهكال.ا الثلاثة، هذه من ؟كن لر ؤإن رجسا كاف ما كل يعم ه ئس ي ؤ

فث؛.فهو عظم عليه صدق ما كل مووت معفلم* الئى ®أما 
لأنالقح؛ تحوز ولا ائية، بذلك المراد لأة بالكنر؛ والدبمة. القئالة قوله: ]٢[ 

ابنلأل ك،ا ١^^٥-، 
أِبةمفؤفنالئةضن أ1ؤءفو
اثاإنأن فلو المع، ومق عل ثكون أن والدبحة القتلة ق بالإحسان والمراد 

لكتهاتما: بالثم. لوقتل أصاِءثا قئلة وهذْ ثرخم، انمن الزائ أن عها أوذي 
للمع.لمواشها حسنى؛ قتلة 

)ا(الأكة)ص;ا؛(.



٥٢٧هاوااسء)دابا1لوانح( 

بم«نزاةممأال

وهوالتنميةالثالث اكزمحل ق هصل؛ 

ذ/متث^١ ؤء■ اشِممال: لمزو اشَ؛ يس أذ الثالث: الئزط 
زاؤع.وخديث لالأنعام;ا؟ا[. ءثه4 آؤ 

منأهون الثوية— الكهربائية —الطاتة بالكهرباء الخوان صعق قائل؛ ولوقال 
دبمًهفهيأسم؟

أحنن.وثحوما يبحه؛اوئ\5ين بل لا، ت قلنا 
للشنع.الواممة هي احي والدبحة احي فالقتلة هذا وعل 

وثحوها،\ذثيوا والثمرة لأمر، اللام ٠ ثمنثهاار أحدكم راولي■>ث. قوله: [ ١ ] 
للأمر.اللام أبما دبيحتنهءا ُُولثرح وقوله: 

أوأنبموائمها، سمك لا حتى عليها الإنسان يثرك أن الدييحة إراحة من وهل 
طليقة؟يدعها 

تديالك ئدتجها أن أزذت إذا أنك العاثة بمك 1ا حلائا لإل الثاق الخواب: 
نفىأن الأييح بل لها، ليسأؤيح هدا فإن ش؛رك، لا حتى عليها ودمك ووجيها 

الحنكةْع الدم لأن الدم؛ ماد حيث من أحنن الوين، مس وهول يضهأربج، طليقه 
لوكانم،ّاكه.صمحاأئنِمما

من(، ١٩٥٥)رقم والقتل، الذح بإحسان الأمر باب والذبائح، الصيد كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
ختءوبمئ>أوس بن شداد حديث 



سقضاه1همنيصالإئماسبجضل ٥٢٨

بنزاني روى لما حلش؛ نهوا ركها ؤإل دسحته، لم°محل عمدا تركها مإف 
لمْثتممدااإدا رينم وإو حلأو، المنيم رردبيحه اممب:٠ نسوو مال مال؛ نعد 

ناو.ولآَة نم؛ زلا ض و اشط ثنمط لا ثس: 
ماثوا؛يوما مْ.بمهاأل عائثه عى روي ثأ الحالم(؛ بتِفي لا وعثه؛ 

يه١^ انأ لأثيريأذكن الأمف:ا/مداكا، من مزنا افبإJ ننول ثا 
الأثلااا.طواكاؤئوا((زثاةابماري،زالمنم،ماو: أملا؟ 

لا[الأ/الالآوئلأئ:
واحة.غط اشية إن، ١^'^ اكنل 

ُالثهو.ئقهل واحة إما الثان! والمول 

يالثهو.سقط ولا واجبة إما الثالث؛ والمول 

يتعئقالدسحت لأن، وذلك بالثهو؛ ثسقط ولا واحة أما هوالصحح! والأحخ 
نيل؛سي فإذا التنمية، منه ثكون، الذابح ففعل الأكل، وفعل النائح، فنل ثنتان(؛ ما 

لمثدكرمما لا؛اكل له: فقول الأكل سل تأق عاليها. اف ام دم لم ذبيحة ثذْ 
عليه.النه اسم 

صدا،متأكل الأو أنت عن ^١، ركها ٣، ملما: ^١٠ ركها إنه مال: فإذا 
وأْطزأين\ودؤآنثهشيملالألأم:اأا[بوفدماكالإهُظأذ،تأكلفقال: 

تعال:الإيم؛ عنه تجل فإثه نهوا~ تركها الذي للمدابح ~أيث له يالنئبة أما 
سلث،. Jiiاضُ: قال [ ٢٨٦]^؛:1ؤ ق_بما دؤا.ذئآإد< لا ^^١ 



٥٢٩اىنوانح( ةتاداامج)واوا

الذابحعن عص إذا أنه فظن محنها، اشز الناس بعض عل يلثس شيان فهنا 
الأكلعن الإيأ يمط مول: ولهذا _؛ وليس باس. الآكل عن بالثيوهمز 

أحثاواه\و مِينا إن دؤا.ءد.نا لا قء ت تعال لموله نائيا؛ أكل إذا عليه يم لر ما 
الدييحةعل التنمية أن أي؛ يالثهو، يسقط لا والثزط ثزط، هذا ولأن [؛ XA"i]iJ_؛:

ثزط.لأتبا بالئهو؛ سمط لا 

حرام،فهي دم إنمار بدون ودبمحها الدم ينهر فلم سي لو الاتساق أن وكا 
اضِانز زذكن الدم أء ررنا واحد: والئزط واحد افديث لأن يأ؛ إ إذا فكذلك 

لوكا الحي، بجح أن دض- حكم -وهو التأمحم عدم ْس يلرم ولا ، ٠١ثكلاارعؤه 
اثزاطعته يسقط لا لكن هذه، يصلانه يأيم لا فإنه نابجا وصوء بعثر صل اف الإنأن 

الصلاة.وأعد ثوصأ ت فنقول الوصوء، 
إليهاالؤج٠وع أراد فمن والدكاةأا ررالأصحثة كتابنا ق الناله هذه تتطنا وقد 

فحمسن.

الصحح.هو هذا حال كل عل 

ئقهلولا الدبح ق سهوا سقط التنمية إن يقول: من قول فعجب ثعجب ؤإن 
وياقغرة، عل ياق الصيد لأن أول؛ الصيد ق سهوا سقوطها أن مع الصيد، ق سهوا 

الصيدإن قالوا: ذللث، وْع ؤيدهل، فنتى يسزعة يصيد أن الإنسان محب مقة، ثق 

رنموالحديد، وا،لروة القصا من الدم أمر ما باب والصيد، الدبانح كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
من١(،  ٩٦٨رقم)الدم، أمر  ١٠يكل الذبح جواز باب الأضاحي، كتاب لم؛ وم(، ٥٥٠٣)

حدجبن راع حديثا 



اسقضاهاششصاسمماسبجضل ٥٣٠

م)رإذاسصؤذوت محه:ظإذاتركصصهخا؛ضل 
ة5و«،م ائب ام زدكز الدم أين ررئا قوله: بإ3اء هذا فقول: ، ٠١١٠٠محنعي اف 

غلط.أنه ظاهر وهدا هدا j؛j( والتفريق 

صحولو صعيف، يحديث فاستدلوا ياشيان سقهل باما استدلوا الدين أما 
^١يكن وبمثد((رى، إدا لمْيأ ؤإذ خلال، اكلم ءرذبمئ : ^١١١٤فاصل لكان 

لابجح•

افهرمول آتوإل لوما أف صحتح• فالخديث عائثه، بحديث استدثوا من وأما 
اممب١^ أيكن يدري لا ياللم' ثأيويّا الآ'ءراب ثى موتا إف افه رسول يا مالوات وه 

خدنيلإدمحفررم.أى:إموكانوا ق: ر>ثئواكاثئوا<،، ظ: ^١؛^؟ 
مريب•

.ء.ُِب.  ٠٥...ءِ . ُّب  وعلوالتعنت، التتهفي رك عل يدل ؤإثإ التنمية، محقوط عل يدل لا هذا لكن 
أملهمن ومع دح وهدا والثلأمة، الصحة فيه فالأصل أهاله من ومع إذا الفعل أن 

والثلأمة.الصحة فيه فالأصل 

كتابومسالمت ٥(،  ٤٨٣)رقم الكلب، أكل إذا باب والصيد، الذبائح كتاب اإيخارىت أحرجه )١( 
ق.بمف-حاتم بن عدى حديث من (، ١  ٩٢)٩ رنم العالمة، بالكلاب الصيد باب والذبائح، الصيد 

مرسلا.معد بن راشد عن (، ٤١٠)رقم للهثثص السند روائي ق كعا أسامة أب بن الحارث أحرجه ( ٢) 
وصعقه.منصور، بن معيد طريق من ٤(  ١٣)U/ الحل ي حزم ابن وأحرجه 
ءذبيحةمرملات الدومحي الصالت، حديث من (، )٨^١٣رنم الراميل، ل أبوداود نحوه وأتمج 
٠افْ اسم إلا يذكر لآ ذكر إن إنه يذكر، ب أو اظه اسم ذكر حلال، السلم 

(٥٠ ٥ ٠ )٧ رنم ونحوهم، الأعراب ذبيحة باب والصيد، الذبائح كتاب البخاري! أحرحه )٣( 



 lu،٥٢١الدبائح( )باب اسع ؛؛

عنيبحث أن يبني لا الإنسان أن إل إثارة وكلوا® أنتم شموا ر؛ قوله• وق 
الذابحوأما متم، ثأكل أن وظيثتك فأث مسه، فعل عن يبحث بل عتره، فعل 

عنه.مؤولا ولنت، يذح أن فوظيفته 

لملنانمى، أنه يعلم حص أنلها من جاءت إذا الدبيحة يأكل لا ملنات ولوأننا 
يصل،لأ أو هويصل؛ هن، يعلم أن بد ولا لا، أو الدم هوأبر هل لعلم أن بد لا أيقا؛ 

الما إل الأمور سساكإ، ثم منأكه، غثر أو ٠^،، الدييحه هذه هن، يحلم أن بد لا ثم 
•ن،ايهلها 

سال(.فلا والئلأمة الصحة وجه علر وي فمد أهله من، وي ما أن فالأصل، 
موولنضئ لأسا يذبحوما؛ كيم، سال، لا الكتاب، أهل، دبايح أيصا ذللث، ؤبتل 

هل،سأل،: ولا دبحوها؟ كيم، ت سأل( ولر دبائحهم من، الئي. أكل ولهذا هذا؛ عن 
والأٍنلأنله من ش سل ذللئ، لأن اه؛ غي ام عليها  ١٣أو عليها اشَ  ١٣

والصحة.الثلأمة 

فهإ،;ؤكل؟الدبيحة عل اض ام لمثذكروا إذا اشازى ئاتت،: مال، فان 
خأطاؤقؤأعأشهه]الألأم:اآا[،

يأكلها.لا باّقنق ذبحوها أيبمم علما إذا لكن سأل،، لا أوسهها با-قتوا لوذبحوا وأبما 
الوجهعل، يآكن لي ؤإن فهوذكاه، ذكاه الكتاب، عدهأنل، ما أن إل العل،اء بعفن وذهب 

ثمطعاما كان فإ ]الأئدة:ه[، ه آوتب أوم_أ ال؛زا ؤو0ل)و\م موله؛ لعموم الإسلامي؛ 
لنا.فهوحلال، طعاما واعتمدوه 



صيقضاهاهمنيه4اسمماستيضل ٥٢٢

وخإذا حله فعدم ملم، من لوويع ثمل لا هذا كان إذا ،; JISjأن الراجح لكن 
ص•باب س لكفر من 

الواجنؤ؟٧ الئار بلاد من الدبانح إذا قائل: قال فإن 
يتكلم.ولا ويأكل يس أن واجبه فا■بموابت 

معرفةعل وحزصوا عندنا، الع1إء كبار هيئة ق بحنأ فيها حصل اثألة وطه 
فإذافيه، وما قد كله اشالكة إل الذي:رد كل وقالوا: الززارة وامثد.ما؛زكلأة الأنر 

لابامبذك.أقوامحمهذْإلالأنلثول: 
ثزط؛ن،عل معلق حكم فهذا هكلوا® عليه افه اسم ويكر الدم أمر ررما وأما 

الثزطى.وحوي من بد فلا ثزطى، عل معلق ®ثقلوا® الحل: هو ا-لءكم 
كثرةنوجدإشكالات النفر هذا مثل ل اتوم اشازى، ذباخ قائل: قال فإن 

يعنونلا عليها الرب اسم ذكروا إن فهم لأحوالهم، بالأغلبا محكم فهل جدا جدا 
بعصا؟بعضهم ؤيثئع بحصا، بعضهم محمر طواثمح أمم كإ المسح، يعنون إثإ افه، 

بنما؟يعضهم ؤيثئع بعصا، بعضهم محمر الأف الملمون أللمز فالخواب: 
مابمي ألاثى أومأآليجنب ألبم، مرث ؤدما ت متفرقون وهم زمن من أعم يمرق ويحن 

أ؛ا؛برأونهلب:؛[.

بمحث،،بان مكشن فلمننا ^ا، عن يحث، لا فنحن اوب لاسم بالننبة أما 
وحمي؛ عن يبحث ألا عللما اطه قفل من أن أرى وأنا وثيسرْ، اممه نعمة من وهذا 

اهله.من 



٥٢٢هابامجرو1بالذدانحا 

فهلعندهم، من الدباتح وجاءت ووسرن مارى فيها البلدة هدم قيل• إذا لكن 

ئلتا:الزلإون الديح الدي؟وو قالوا: إذا الديح، ١^:^ ض طر الحراب: 
لأإفكاJوهدا نحل. ملنا: مثلا، التصارى هم الدح سول الذي قالوا: وإذا يل، لا إدف 

الحال.تمامحن؛لأنهواهوفناهث ذه،وإذا 
نحكمفهل وكمار مسلمون فيه بلد ق لقيطا الإنسال لووجد العلمإء: قال ؤلذللث، 

بإسلامه؟أونحكم متبودا— وجد الذي الشم ~وهوالطمل اللقيط هذا بكمر 
سسفياولدمحاسكمكفرْ،

أر.لها والكرة فالثلبة مملم؛نيحكمبإسلامه. ؤإنكانأغلثها 
المحارى؟من فأي لنا. فهوحلال يبحا، النصارى اعثره ما قائل: قال فإن 

دينمن هذا والآ■حئثقول: المرائية. دين من ليز هذا مول: المحارى بعص فاليوم 
وهكذا؟المرانئة. 

نحالف،وهو المازى اعثز0 ما أن اوأي هذا عل نوافق لا نحى فالحوانج: 
بالسلمين،المارى دكاة يلحق أن هناللث، ما غايه لأن دكاة؛ انه الثزعية للطريقة 

نحل.لا الدم سهر أن بدون أوحثها الاه، اسم غثر أونمى اطة، ينم ل؛ إذا واللم 
.٧١بانم قال: لو حش أح إذا ءثاس: ابن لأر بالية قائل: قال فإن 
الأم؟هذا :صغ تنىذل 

(.٧٦القرطي)!/ ضر (انم: )١ 



سةأضاهاهمنيه4اسمماستيءتبل ٥٣٤

ولوقال!يبح إذا اشئرائ إن قال: أنه عثاس ابن عن يصح أنه أظن لا فالخواب: 
خلالا.بانمايح.;كون 

محلفهل الرافضه، الئيعه هم يدبحون الدين أكثر يكون عندنا قاتل• قال فإن 
الدبح؟عند افه. باسم يقولون! الرافضه متع لكنا يليلون، الئنة وأغل دبائحهم 

ومحكمبجهله يعذر فهدا هوعليه ما يدرى لا جاهلا منهم كان من أما فالحواب: 
يبلغونأقسام الشيعة لأن غلاتمم؛ من ليس منهم كان من أيصا وكيلك دبيخته، بحل 

ساقمن فهوكغإرْ الكمر إل بدعته تصل لا منهم كان فض فرقه، نحوعشرين إل 
اللمن.

تحل؟هل اف اسم عله ويكر المور عند لبح ما قائل؛ مال فإن 
تحل،فلا اشب، عل دح فمد المر لصاحب القبورJمبا عند ذج إذا فالحواب: 

يظنكإ أفصل ض اثكان هذا ق يبحه أن هدا ظن ولكن المءس لهدا يدبغ لم ؤإذا 
الدح.إلا يمنعه لا فهذا المترأفصل، عند القراءة أن 

أشبهها،ما أو شاة يل.بحوا أن الناس يامرون ا1شنيذين يعمن قاتل؛ قال فإن 
الدبيحة؟هذْ من لأكل اض 

طةلست، أتبما ناو وهو سس ؤإن تحل، لا فإما يسم ولي شاة ذج إذا فالحواي،: 
تحوز•لا فإنه لأمرْ؛ هي ؤإئأ 

الخن؟لدنع المران من آيايت، قراءة عند يذبحون أمخاص هناك قائل: قال، فإن 



٥٣٥ةت1باسعرب1باردوادح( 

هدهتننع أن ونجب الدييحة، نحل فلا به، افه لعز أهل يكون هذا فالحوابت 
نرإذا مجدات القرآن ق عنده، يديح ثيء القنآن ق ليس هؤلاء، من العميدة 

يصحح.فليس للدبح سببا يكون ثيء أما مجد، الإسان ببما 
والككير؟التنمية وئتي يبح من حكم ما قائل- قال فإن 

بواجب،وليس تق امحثر لأن عليه؛ حتج فلا البخخر ئيي من أما فالخوامح-،! 
-؛١تأْفزأ ؤ;لأ ت\زقرق\ث: اش نية؛ فدييث اشية نني نن وأثا 

امكنقهلالأنمام:اآا[،ولأناشيةثزطللحلكإئبمارالدم،ه ه أق 
الئزطولأن ة5ل<،اأ؛، عيه \ب انم وذكز الدم آي لأنا وملم: وآله عليه اممه صل 

منلأن تصغ، لا ضلاته فإن ناطا طهارة شر الإشان لوصل كا باشيان، لاث 
يتوصأ.أن صحتها مزط 

لاوقرة:ا-حمآ[؟

يسأن سي الذي قذا مول فإننا ا-إواُس،، إل يحتاج حش محارصه لا ملنا: 
إئم.عليه فليس نيئ لكنه آحا، لكان ولوثعمد إئم، عليك ليس الدبح• عند 

ولاؤ للثج: يهول، افه إن عليها: يم لم التي هده من يأكل أن أراد لمن مول يم 
٧^١^٣^،.ا،فلوأكال،أنم، ١٢١صأشمحه]الأنمام:

رنموالخديد، واروة القم، من الدم أمر ما باب والصيد، الذياتح كتاب اJخارىت أحرحم )١( 
من(، ١٩٦٨)رنم الدم، أمر ما بكل الذبح جواز باب الأضاحي، كتاب ومسلم• (، ٥٥ ٠٣)

;محهبمثن.حديج بن راغ بثا حل• 



صضاه1نيمصالإئمأسبجحنيل ٥٢٦

المنلمالمنتور حاو وزلاثأ عائثه، يديث حل؛ الدابح سميؤ ق شك ؤإف 
١^١؛.كالاوحِفي الشقة، م كز 

الدح،عند وموصعها العزق، شر كاف نإف اش، بسم يول، والتسمية؛ 
السر•بالرمن علثه وقوويمديئها 

و1فعليها• اطه انم لمْيدك-ر لأمة لمْتغ؛ أحرى ودح شاة عل نش ؤإف 
•؛ لمْتحا ثنةقاْ ودح منيع ■عل، تش 

الداح،فعل الأول الفعل فعلان؛ عندنا ثقول! لاثتا معازصه؛ لا أنه -هدا فضئآ 
والأكزآذالم:أئلم، فإذايي اشية، من فيه لأي الداح ففنل الأكل، بمل والثاق 
عليها،اممه اج يكر ب دييحة له يدم فانه عليها اش ئتإ م الي الدييحه هد0 له مدتت 
ه،كنق ه/ ءهِ يقإأعهِ بنأ كأْفزأ ^;؛؛٠ قال: ، ٥١لأن ًأكل لا نقول: 

هغكآُ؛ -1أو مينآ تؤا.ْودآإن لا ءاؤتق\ تعال: لقوله عليه فليس ناينا أكل فإن 
:^[٢٨٦.]

مححازباضأوهوءامفيكلذسة؟فان 
ؤإثهعام، إنه يقولون: الممهاء لكن الأضحية، ق خاص أنه الفلاهز فالحواب: 

٠ديح كل عند التكب٩ر ن ي
التطنس أوأنه وهوالزنة الدح محل هوي هل يبحه ق لوثككنا كعا [ ١ ] 

وأكل.، UUحش 
يحيلر لأنه ياح؛ لا فإنه يازح، وقام اممه• بنم فقال: مهلح، عل سثى إذا ]٢[ 

نحل.فلا معينة شاة 

ممْ 



٥٢٧ةتاسا}معرباباىتوالح( 

يبحهاثم نحدث أو أحرى، وأحد الئين ألمي م ثاة، عق تمي ؤإل 
ثلأثمُشعاار

اشلق.فيه يعتبمر ما كنائر سمنه، ئمام الأحرص إثارة وثقوم 
دضو؛ويائح

اليآهعن مزهوعا ورري سمحي• أحرجه مدر® لمذ والخلق اللثة و النخر ررأف 
.والنفس الطعام محنى ومحا والريء، الخلموم قبإ ؤيشرط 

فمثلالا؟ أو نحل هل واحدة، الآلة حنكة ولكن ممر، عدد عل سمى أنه ولو 
نحلهل كله، الدجاج هدا فدج واحدة ا،لونى وحزكة وتمي إنسان صمها دجاج 

لا؟أو 

قل•فإنه واحي•، م، أكثر وصاد وش صد ع!، رش لو كا نحل، ايوان،ت 
ؤمول،!الثهم عليها يصوب ثم الهلور من المزق يأق العثند، ق كفنا نير وهدا 
محل.أوأكثز؛ أوأمل الطيور، من عثرة ؤيمط ؤيرميها افه. بنم 

أننريد الي لست هده صاحبهت له قال وسثى ليديحها أصجعها؛ أنه ولو زاآ 
عليها.بمأ لر لأنه إلاذا؛ محو، لا فإما وذتجها، الثايه فأخي الثانية. بل ندتجها، 

وهوماثر;طبهالثخلراا.]آ[ال!ثة;محلاقب 
الطعام.محنى والمريء الخلقوم، النفس محرى ]٣[ 

اللغة)لما(.مقاييس معجم الصدر. من القلادة موقبر )١( 



حنبلحمدبن أ الإ،ام فته ي الكاي هلي المميق  ٥٢٨

يا-لتلموم؛محيطان •ءنه1ن ومحا أوأحدمحا، الودجين، مري يشرط وعنة؛ 
التيومح( الش؛طان<< ثرط عن ه اه زئوو ررنش ؛ قاو ابوئريره وى د٧ 

وواة5دوذاثد•تموت• ض الأنداج،ئأتمحك تنزي ولا ابلد، ؤطع تد-ح، 
هطعؤإي، الدح. محل ْعهِفي ا-لثاْ ثثى لا ما هطع لأنه أول؛ والأول 

يطعوالأول والعثى. ُا-إثديثا انتدلألأ محل؛ أف يثعي وحدها، الأوذاغ 
م1هلاا.\طب زتنم، ص!!دم، ل زأبمخ لأتمُأنض امحع؛ 
والزيء.وا-قالقوم، الودحان، أشياء! أربعة الأف لدينا [ ١ ] 

الأوراد.العامة عند ونسمى ^١^، ١١الأطثاء عند نمى والأوداج 
ثدملم ققل«راآ، عاي اشِ انم وذكن الدم ررثاأنمن M' الزمول قول تأثلنا إذا 

سك،؛لا الودجين يمْلع يكون إيعا الدم ؤإمار ذلك،، يسوى سيئا ءقوالأةؤؤئمُ الني 
تجدهطعا إذا الودحان لكن البهيمة، ق الدم من كثر بقي الودحان مطع لم لو لأيه 
ا-قلقوملا الئي يدكر ولم الدم، فيخرج بعزارة منهإ يشخب الدم 
ازيء.ولا 

وأمعاءها^كرشها ٥٥ثوأنه إلف فيهال،؛ بمطعهإ، ا-اثياة لأثيمى رأما التعاايل وأما 
دكاه؟^ا يكون فهل ذلك، بعد الحياة ثبي لر ملها أو 

الحياةنمى لا الدح، محل ق مولهم! الإيراد هدا عن تخرحون هم لا، الخواب،! 
الدح.محل ق بعدهما 

رقموالحديد، واروة القصا من الدم أمر ما بابا والصيد، الخااJح كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
من(، ١  ٩٦٨)رقم الدم، أمر ما بكل الذبح جواز بابخ الأضاحي، كتاب، ومسلم؛ (، ٥٥٠٣)

خ.بمتن.حديج بن راح حدث 



٥١٢٩ةتابامج)واواالذب1نح( 

 !،Jمنثتخلصون كيث لكن منه، ونحلصتم الإيراد هدا عن حرجتم الإف _؛
وا،لريء.لاو>القوم ولر الدما، أئم ®ما قيائخؤص؛ت الث<امول قول 

فشغىأوأحدهما الود-^٧ مطم إذا بائه أخرا )؟ئه' ا،لولف ذكزْ ما فالصواب 
أزبل•

ماوأكمل والودجان، والمريء ا-صوم لمحن* ملت، كا امور أربعة لدينا لكن 
عندفاكهور واآريء ا-صوم هطع فان شاك، لا الأرثعة يقعي أن الدكاة ق يكون 
الخلمهومدون الودجان ٠،^ ؤإن الودجان، ضي إ ؤإن نحل أنيا مدهبه من أخمل الإمام 

واأريء،اشةبلأنحلرا؛،لأجدهلأدسماصوم 
سنحلأن ؛ ;^١٥ُ ٢^٣١ نيح عند نحل فإما والمرىء واصوم الوذج ^ ١٥ؤإن 

أوا-صوموا-صوم، الودجان إما أربعة، من ثلاثة لهي من بد لا مولI ^٥١٥ الإسلام 
الدم.إمار أجل من النذجين، وأخي والمريء 

نحلعليهإ الانتصار وأن حال، باكل الوذج؛ن مطع من بد لا أنه يظهرل والدي 
ءإرْ،إل نتجاوزه فلا الخل، النئر. علميه علق الذي هوالوصم، هذا لأن الدبيحة؛ به 

حالكل عل لكن والمريء، الخلمقوم محي وهو لوثه، ضره يضر أن ذلك من وأبعد 
الأخلاق.هذا ذ اخلفوا الثناء 

لكيالوذجين، محي مع يشير لا ممد المريء أما لثلمقوم، ا-محي من بد لا فائد٥ت 
١^٢١أنيؤ لأثه نحل؛ قاما الودجير1، وس مثلا الستكين برأس ان إنجاء إذا 

(.١٢٩٧والخي)آ/ الهداة)ص:*؛ه٥(، انظر: )١( 
)؟(الأمحاراتاس)ه/بم؛0(.



اصدبذحنبلالإمام ص ي اه1م عش الممليق  ٥٤٠

خنذ-'فيهفيمم
الهِممل:>ظذمحإالبمزى؛كنو نفولأدثا ماط، الإيو ؤ\ذث%ئز* 

جنةنغ\إبدسه؛ ئدأئاغ زجل عمرعل ابن ومر لالخج:ا'"ا[، ه صثآث أنمآقؤئي 
عثه.مممق محثد.. ئتة ممده، ماتا ائعثها مماوث 

■• • • • • • • • • • • • • • • • والصدر؛ العتق أصل بتن اش الوهدة دااثنبةِفي مجوها يم 

الدم؟أتو انزذجتن أخد تطغ إذا نائل: قال هإن 
اشرمحا ثراي قد هدْ )الدم( كلمة الدم، إلمار كاملا، إنيازا ليس ذ\1وب: 

الأنتيعاب*من يد فلا مئت، إن أمحصا الحئس أو 

الودجشلمر الدييحة، به محل أنه الودختن ثْلمر ق لرأيكم بالنتسة ت قائل قال فان 
والزيند؟لأزدجاكاللأبممنازور؛امحوم الأَثلئمالدهاب 

منبد فلا الودجتن لهي إذا إنه قال؛ عنيتا، الإخوة أحد قاله ما هذا فالخواب! 
الإنسانيكون أن يمكن فنقول؛ ا-قاقوم، الأقل عل أو والريء ا-ثالقوم عل ازور 
ئورا.ثم الودجنح، اعد فيمطع السكتن، يرأس يدبح 

رأسها3، يرثيها أن عل صاجها وئدر البئر ي الدابه وئتت لو قائل؛ قال فإن 
ذلكفاي أكز، ذم فيزل ١^ ق يشمها أن عل هوقادر وكدللث، الثور، عل فتموت 
اد؟

اليق يرثيها أن عل قدر إذا لكن أحسن، الدم منه تجئج كان ما فالحوانا؛ 
•فهوأحس الأوداج من الأم بحيث،نجر 



٥٤١ه1واامءرب1واالأ؛والإإ( 

.بمدهااُ•المث، ويحن ]امر:أ[، محأعثنه لن؛ئ، لثل ؤ مال؛ اش لموو 
هيس ئدبموأ آن يأسمحإ أقث وة يعال؛ اش فزل الحيوان؛ سائر ؤيدبح 

بمإ.صحى اللدين الكبمين ه السئر ودح '، [ا ٦٧لالقرةت

أينزهذا لأن البمرى؛ يدها معفوله قائمه ثكون وأن الإبل، يحر الثق ا ١ ت 
الغائب،هذا البم؛ن، ق محيمحر فهو يحزها ثم اليمنى، يدها عمل لو لأيه للذابح؛ 

بقلعليه، حطنا هذا مكون عاليه، شر تعفوله الئمنى ويدها اليح؛ن ق ثحرها فإذا 
تعالتفوله يشثر هذا ؤإل مفلت، الدم شحمت، إذا ثم بالحرية، يطعنها ثم اليزى، 

ووجدناهالعمل، هذا يعمالون ماهدناهم متى ل المائ ق هذا نحن وشاهدنا 
ويلويووجايها يدتبما ثني ثم مدكها أن عاداتنا من فإن نحى، ئعنله مما كثثر أّرغ 
كائن،إذا أما عفليت؛، شب، لها ونحصل أفخاذها، عل وثثده الوراء، إل أيما عشها 
ويتحرها.ثمثاق التنرى التي يربهل أن هنالك، ما غايه تبغ، فيها تحصل فلا وافقه 

نبن،المر جئد لأن يتطيعر؛ لا ففر ءؤى، وجل إل محتاج لؤها 
محددة.أيما حزبة إل ومحتاج 

حروجلكان الدح لها لوكان لأنه للإبل؛ النحر جعل أن عيججل الله حكمة ؤمن 
النحرولأن النخر؛ فيها كان أن ورخته اممه نعمة من ولكن رئتها، لهلول بطئا منها الدم 

نحرهاعل يقدر لر من لكن الثثة، هي فهذه بنزعق، الدم فيخرج الملب، من يريمح 
باركه.شجنها قائمه 

العل،اءقبعصن ولهذايعم مونى؛ عن تعال افه فول لكن موسى، القائل ء ٢ ت 



اسقضامانينيصالإئمأسبجضل ٥٤٢

jS/jالدح، محل يتجاوو لمْ لأنه حاو؛ يدح ما ثحر أن يئحر، ما دح ءإذ 
انمافعي،هئل(ا.ررئمالدمزذكن النيهقاو;

ينتحبكاو ده.بمق عمن ابن لأف القبلة؛ إل الدثتحي يوج؛ه ثينثحب 
^^^يأنلابهالإ،بالإطاوااأ.

متدأقاله من إل يضاف إو،ا المول لأن موتى؛ عن تعال له لمن فيمول• ذلك مض 
الواطة(رأ؛.ل)الشدة الإنلأم شخ قال هكذا ءء. ئقا قال نن إل لا 

ثسنن!غنحثت السألة ثذه ؛ا ١ ل 

بى.دليل إل تحتاج وهدا الملة، إل الدبيحة ثوجيه شحب ي ايه الأول،ت 

تحتاجأيصا هذا ذح؟ كل ل عام أو الله إل به يتقرب بجا حاصل هذا هل والقاف• 
إليوجهها أن بماول ثم بينة ثقة يذح ءفيمحائأْأئمُ البي أن يبعد لأنه محرير؛ إل 

اتنج؛هها—أي; امربدلك، عفيقآدقلأْنآلثةم الؤمول أن الأف حمى لاتحلم وئ"إك القبلة، 
الملة.إن( أيصا وجهها ايه ولا الصلة— إل( 

لكنا-لجهات؛، أفصل القبلة أن شحح الخهاُت،. ازل إما الولمرت قول، وأما 
Uy  :دليل.إل محاج إليها الدلح أن:كون ين نقول

سمتون،أحيايا حمرإمم الدكاة، لصحة ثرمحل القبلة إل النجية أن العامة وعند 
وستعيل.ونفحقمون الملة، عل دن>بح لر دبيحة من، أكن، باض— "والعيال محلان يقولون• 

هوام.العوام لكن ذلك،، من، باش 

٩(١• الواسطة)ص; الشل.ة 



٥٤٢ممو،اسعرداواا1ذبانح( 

المفامن الدح ق هصل؛ 

منتقث،حناه وفيها ينجها موصع عل السآك؛و( هانت مماها من يبحها ؤإل 
مذبحه.عز ل جرح ما وكدباك يالدبح، ماثت لأما حثت؛ 

أئنكالقح أكل وما واشحة، والردية وا1وهوده وائتحنمه 
]الاتدة:ما[؛ه دئم ما ولا ثعال؛ اممه لمول حلت؛ م،نتمثه حياه وفيها دكاما، 

النثهأمز بحجر، هدكتها هأدركتها ثا0، منها أصنت إل كعب حاوية و"لأديث 
ءئأكلها.

النت،حكم صارق لأيه يثاح؛ لا المدبوح حركة مش إلا فيه يى لمْ وما 
^ذتجهابميممقالمْتيااا.

منعند فثتارعوا الأصحثة، ق بعثر ي ثركاء له كان الناس من رحلا وأذكرأن 
بيوتالسابقة البيوت صثإ ~ولأ بيه ي تذج أن يريد لا منهم واحد كل لأن تذبح؛ 

بثيحوش إن معتذرات الرحل فقال هلأف. يا عندك يكون بعضهم! فقال صغثرة- 
نعذوث.أك قال: م. هال: ضحيخ؟ هال: ملة. له لنز 

لأنهاقثع؛ أيضا والثاق ذكي، يلة له ليس ئل: الذي اويل اقثغ، اريل فهذا 
الثيء.حذا منه فتخلص محل، لا فانه الملة به يستمل لا ما أن يعرف 

ذلكني، حش نقو الإسيخاب وي الملة، اسمال نجب لا أنه الشحخ لكن 
.الرسولعن بدليل لنا 

علالثنك،ن ررهاتت، الرهبة ه-نق من مماهاء من يبحها ررؤإذ ١،^^،: يقول ]١[ 



^قضاه1همنيصالإئماسبجءا|؛و ٥٤٤

بالدحالرأس مطع كراهة j ممل؛ 

تزهقحش لحة أون دكي، ^١ عصؤ ومحطع بالدبح، الرأس يئن أف وئكرْ 
اكطئ؛^٢ ٥٤ولا رثى، حر الانص مجلوا لا داو(ث هههقنئ عمن لأن مئة؛ 

محلث،بمذ;جماؤلجا.

اكئرممال، ثه، يه_تلها رديا ردت أو ماء، منمهلت،ِق ، L^>SJ^ولو 
أٍنخايما:لأمحن؛؛1اذمناة.

ثصاسشرلأنمح.قاوشيينثقاَلالخن:ش:محثم، 
ثحصلمسها، رهوؤ، عل يعئن ذلك )، ١٥قلادأآكلٌ؛ الماء 3، وهمت، ررهإن حاتم؛ 
ااأَُ'ء؛م ََ  وحرممجنح سسوا 

افالإنفأدركها الئح أكلها كالئ لأتجا خ؛اةةنصثةض؛ ثيها ذبمها توضع 
فإلماالمدبرح كحركة هي ؤإئا مقرة غر -هماة وفيها لوأدركها أما ثمل، فإما حة 

لاص
تحرجحتى الرأس سيذ أن يكره أنه الوثف فيه ذكر المصل هذا [ ]١ 

بدونينحه يمكن ف؛،ا وهذا روحها، تحئج حر أعضائها ص عضوا سن أوأن روحه، 
يمكنلر ما لكن حاجة، بدون لها يعديا ذلك، ل لأن وشبهها؛ كالثنم الرأس إبانة 

سالإنسان يتمت5ن لا هده لأن بأس؛ فلا وشنهها وا-لمام كالدحاج مصله إلا ذبحه 
حزخ.فلا كله، الرأس سن حر الحلقوم يقش أن 



٥٤٥ةت1واامعربابارلباثح( 

الحاملالأصحثة ميأ ل محل: 

لمخ؛الوبوح كحزكه حركه فيه أو مسا، حننها يحتج حاملا، يبح تإدا 
البثن؛ويدبح النامه، يتحر أحدثا إل اش، رسول يا قيل؛ داو(ت تعيد أبو روى لما 

د'كادثمإل شئتم، إل ررئوه مال1 يئقيه؟ أم ايآكله الحنتن، بطنها مجدِق والشا0، 
مدابجا،سذكاماذكاة

لة،كتائرأخزائها.

أوردتا،ياء ق ّمثطت ثم كاملا يبحا ذبحها إذا أحرى؛ مسالة المولفح ذكز ثم 
لا؟أو نحرم مهل علو، من 

قتدحل كاملا، ذبحا يبحها لأنه نحرم؛ لا أما والصحيح مولتن، فيها ذكر 
لالاممة:'\[.ه دقؤ ولاث\ تعال: قوله عموم 

عىفمد ظ'كل«راء، ٦٨٥ز وس لاهاِن قيأئلآصمُ: الئ-مل قول وأثا 
هائكملألأم الماء عربماj ذبذظ »إل فقال: هدا، بالقد \إورذ 

أندع1م تامه ذكاْ دكي ما أن المعلوم ومن ٠، نهئكا؛ار أم قله الماء يدري لا 
الندي.ولا الماءُ وليل الدكاة قش 

(،٥٤٨٤)رقم أوثلاتة، يومي عنه غاب إذا الصيد باب والصيد، الاياتح كناب ١^١^! أحرجه ( ١ ) 
حديثمن رقم المعلمة، بالكلاب الصيل، باب والدبائح، المبميد كتاب ت لم وم

ننحقمحفيتن.حاتم بن عدى 
من)وآه؛/؟(، رنم المعلمة، بالكلاب الصيد باب والدبانح، الصيد كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

نمحقؤبمت.حاتم بن عدي حديث 



اصضاه1همهمصاسممأسبجضل ٥٤٦

نحل

ومهحرج ثإل عليه• ثص بطنه، لب الذي دمه تحئج يذبحه؛ أف ؤينثب 
محuزئثjوجماا١ل

إذائظ:ؤإممةذلكةابمروضْ 

ززى1ا الك، مح؛ ممة ضان ظه، أوع؛ثة،مللمغز ^١ 
ثدبجثئبلأ، ثء اكن؛ يأضاب واة، j، الي تع ثنا ئال: خديج ئ زائ 

يه،اممه محتثه بمهم، رحل مماْ الإبل، من 

تأمه دبحت إذا حالان له ا-إقنين هذا ا ١ ] 

ثذح،أن بمي لكن ^j، هذ\ الاو;ح بعد ي ]لا تخثج ألا ١^ 
جوفه.ؤب الذي الدم ليخرج 

دكاهيذكى أن يد لا الخال هذه ففي ْستةثة، حياة وفيه ينرج أن الثاية• والحال 
نلمات و1ا يقه، اصممل مسممؤة حياه حثا حرج لما لأيه ظاهر؛ ذلك ووجه نزعة، 

امه.لدكاة تابعه دكانه صارت المذيؤح كاصطراب اصطراب وفيه حرج أو حروجه، 

روحهانحرج أن فبل مباثرة يبحها بعد الدييحة تف محكم ما قاتل؛ قال فإن 
ثتفها؟يهل أنه بحجة 

يؤلمها؛أثه جهة من ذللت، عن ينهى لكن حلمت، يبحن دام ما بأس، لا فالخوات: 
أنه؛زلمها.شك لا  lJuفالأئ،يحد، ثومحها محتج ل؛ يه أل



٥٤٧ممuامجرJاuاU؛بLنح( 

منهاعل؟5لم هإ الوحش، 'كأواثد أوابد الثهائم لهذه رءإو اممه.I وو رم مماو 
الصد.هأمنة ا-اثلق، ق دكائة مدر عليه؛ متفق هكدا*؛ به محاصنعوا 

منعش ميز نوضع أي ق مجنحة يبحه، عل مدر يلم يثر، تردىِفي ولو 
عترمحه يموت شماث أوِفي اش، ق رأئه ؟كوف أف إلا دكزثاْ، لما أمحح؛ جسيم، 
قوار.الد:ح أو نم لا ^١ ؛ ملأ؛!١٤الد;ح، 

عنللعجز ؤإما قربه إما دكانه، تجب مما عليه القدور عتر دكاة حكم هذا [ ]١ 
هداعل والدليل من كان موضع أي ق يبحه تحل فهدا الدح، فذ إل الوصول، 

الثصوامحاس•
اكإيكر.•حديجر بن راغ فثديئ الص أثا 

بدنه،من موضع أي ق اصيب الصيدإذا أباح تعال اممه إن فيهال،؛ القياس وأما 
تحلفإنه عليه يقدر لا ما كل عانه فيقاس عليه، يقدر لا كونه إلا عله لدا يعلم ولا 

بدنه.من كان موضع أي ل بجنحه 

محلعل مدر ول( حيا ومل وجهه عل صمحا بثر ي بعثر سمط فلو هذا وعل 
—لوثد وكدلالئا ، فهوحلأو مات فإذا بدنه، س موضع أي ل رميا يرثيه فإلنا الدح 

حل.أصابه موضع أي ول يرمى، فإنه مب،~ أي؛ 
قزماه،يئن معه وليس يموت أن وحاف اكتر بعيرا رأى لوأيه قائل• ، ١١٠فإن 

تحل،؟فهل 
الأضاحي،كتاب، ت لم وم٢(،  ٤٨٨رنم)الغنم، قمة باب الثركة، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ر 

١(. ٩٦٨رنم)الدم، أمر ما بكل الذبح جواز باب 



تحل،لر الدح نرصع غثر ل زمام ؤإن حل، الدح نرتجع ل رماْ إن فابواب• 
فإلهيتله؛ عل يمن تما وتحو0 الاء،ا ق رأسه يكون أل *إلا هنات امشي لكنه 

تمصلهاصأمق1هالماة.
الحيوانق الأصل لأن تحل؛ لا فإنه تنكته صحة ي شاف، ما أن عل ذليل هذا ول 

يه.ماتحل ا< صح إلاإذاعلمتاأنه لحمه تحريم 
*ء أ* 



٥٤٩ةتاواامعرااوااس( 

ء^١؛ ١٧٧
ل*تل* 

ثعال؛وهوله [، Yisxlil]عكامحأه حللم ثعال؛ افه لمول مباح؛ وهو 
بمآئلوأ أآ ^٤؛ غ لإهن ممن ١^ يذ فلشر ثث\ أيت ٣ ؤ1ءل 

أء؛ج4سة:أ[لآا.

صاد،; _LJالصائد، فنل عل بمللق والصند المني. ، ١،^^-مول [ ١ ] 
أنممث المية اللغة ق وهدا به. المعول عل أي! ا1صياد، عل ؤيهللق صندا، الحتوال 

الممد.بنعش! فالصند المفعول، انم عل المصدر يهللق 
الانبياد،حل عل تدل ]اسة:آ[ صإ< نقم ؤز\ه تعال: نوله ]٢[ 

الصائد.هوفعل والاصطياد 

عك\د/\'هطم ؤنإدأ دالآثة: استدل ثم ئباخ هو ةال: ا1ؤلم، هائل: هال فإذا 
 ،]Y:_[ فيهام؟والأم

أك:اضألأئوأ^س:>ط؛المزل اخز؛ الأمبحد هدا دكا:إن 
تن ٠٧سون أوقأ-واء َولآ.ي ألني ^ ألدى ولا م ألمح ولا س أ^ 

للإباحة.الثهي يعد الأمر فيكون لال1ممة:أ[، ةْنثلادوأه ثللم ؤإدا ديبموأ رمم 
النهييعد الأمر إن قال: من فمنهم الأصوليون؛ فيها احتلم، المسألة وهدم 

عليهكان ما عل امحم معود للنهي، رهع الم، بمد الأم إن قال• م، ديّه*ا للإباحة• 
قjامح،•



سقاضاه1ضهمصالإئماسيضل

إنقاوت للإُاحة، الثهي بعد الأمر إن من قاما حجة؛ منهم واحد ولآكل 
الإباحة.أصل عل مل النهل نسخ فإذا الأول، امحم سخ النهل 

الأولالخكم عاد رئ قإذا الأول، للحكم سحا ليل الثهل إن قالت من يمنهم 
لاسة:ماآ.ص/أه طلم ^١ ظ: عليه، كان ما عل 

بعدوبع الأمر كزن من لا الحل فثتفيد حلال، أته ند الصسق الأصل مول،! 
الحل.الاصطياد ي الأصل كنن من ولكن ام، 

[١ • ه آش ءثل عن ؤآبنغؤأ ١^؟؛، ثآشؤئوأؤ، ألمبماوه ضيت ا ي ؤ وقوله! 
إلالحمحم ئ وير لذللث،، رافعا فتكون التح؛ برك الأمر بعد أي! الثهي، بعد أمر هدا 

•أحياثا نجب قد بل مستخث،، أنه فيه !لأصل ١^؛، وطلب الرزق، طلب، أصل 
هالهلشت، ثآؤإ أحل قز ثم لٍل مادا ؤمثاوُك تعال! موله أيصا وا>سدلا 

حلال،فهو طيب، ذكل ذلإر لمل >ؤةل تعال: قوله ق الأمر حدي، ]الأى.ة:؛[ 
الأسث،.صد ، والطئّ

ينواليتم، والئقديرت موصولة، أو ثزطية إما علتقره ؤوما وقوله! 
هدلإ أتتو أ أ،آئزأ م ;ث! تمحبمن ن ممس 

المضاف،،ف، حل. عل )الطسااتإ( عل معهلوفه موصولة )ما( ثكون أن ونجوز 
ئجئا,الحوائج من علمتم ما وصيد الطثايت، لت5م احل اليوم والممدير• 

نم،وظاكانالإءراب،لأمحاجإلتم
كانأزل.



٥٥١ةت1واامج)واباس( 

اليد.نحج تا نقل زاتازي، اممه اص هي ءص: ١;• ئاو 
الصيي.دلكة ق محصل؛ 

ايى؛عثه.ثديث - حال؛ بكل حل ددكا0 صدا صاد مذ 

ثإذمحكهبامىت.
اة،كالJ'Sالإءمماs لأف الدكاة؛ ي ذكزثا U م ١^٢٠ أئلأ آخدلك: 

الكوايب.وهي جاوحة، جع ه أ-بوايج وقوله؛ 

ه.أئث ععهؤأ مما ُؤقي؛ومرا تعال؛ قال وقذا إياص؛ سلن أي؛ ه ُؤتيث 
الخارح^ا كون أن وثرطه فمط، أمنكن تما مل؛ وام ه أذسلإن ئآ ^٥٤^١ 

إذاإلا تحل لر منه أكل فإن منه، يأكل ألا بد لا وظ؛ مسه؛ عل وليس صاحبه عل صاده 
اتكلأبفلأ؛1كل،أثا صائنه، الءلوزلأبجإلأأنًاءكلِتما لأن لأيكن؛ هدا لكن 
صاحبه.عل يمد ولر مسه، عل صاد إو،ا لأنه منه؛ يأكل فلا أكل فإن 

تحلاتهائم العابَس لأن اتهالم؛ ق حش العلم محضيلة عل دليل الأية هدْ وق 
ت،وءةالُابِلأتحل.

ؤُمنءتجيىقال؛ وؤتذا عغبجل؛ الله عند هومن نعلمهن الذي التلم أن أيصا وفيها 
ِغئَلإأذثهء

أوكتابثا٠شيا £%\ عامحلأ أن:كون الصائد أنية [ ١ ] 



^قضاهانينيصالإئمأسنيء،بل ٥٥٢

زلابمفى، ٠٥١ذكنناِفي a أوالم؛ ا:قارح اشفسإزناو اش: 
ؤإومآكل، ونشئ، ظبك أوسلتؤ ررإدا اللمنره' لموو نهو؛ ولا عمد عهِفي 
الآ.م«ض ثلمْنم ئبك، عق نيف لإيذإي ئق ؤجدُث 

ثقققدا"ا.

.٥٥١ق لألإع ج ^؛ 3٥١، عبجا يعمى وعئه؛ 
ينمىولا يهوككنه، آلة لأيه الم؛ المِفي!وتال عن يعمك، وعئه؛ 

هم،اأ'.ح للخدث، الك؛و،؛ سوإنتاو 

ام،الآممحتحوزأن؛ساسأ]ا[فإذا 
الئا؟

ملنا؛ولهذا الصند؛ أوصحة الدكاة يصحة العلم من بد لا لكن بل، فا•بوابت 
إثإالتحريثي، اللحوم ق الأصل ت مول لا التحريم، لخمه يوكل ما لحوم 3، الأصل 
الثرعئ،الوجه عل، أوصيد دم أنه يعلم حك، التحريم لحمه يوكل ما لحم ق الأصل 

تي.كا الخل مها مالأنل الإوسمُت، وأثا 

الJJايح،الثهوق عن ويعمى الصلد، الثهو3، عن يعفى لا أنه اللمث،را' ]٢[ 
متى.إدراكه عل حريصا عجلا اف الأنويكون غرة عل لأنه بالعمو؛ أول، والصد 

ولوكانيتومع، ع، يعفى ولا يتومع لا عثأ يعمى أن الأهوالت عرائب، من وهذا 
أهو0.لكاف بالعكس الأمر 

٤(.٤ ١ / ١ والإنصاف)٠ (، ٣٨٨والض)٩; (، ١ ٢ )٣; والوحهين انظر: )١( 



٥٥٢ه1و،امج)واباس( 

هك،نطت )رإذا ه: فزو ي إزتاُل ي
اسرسلمحإن وجوده. د1غات الدح، ممام  "شإوتاقا ®، jJoونمتث،، 

صده؛حل عدوْ ق فزاد ووجره، صاحثة نش قإو صده، ريح ثفسه الكنث، 
ا*لمْيومحل لاك ريح؛ عدوْ لمًيزذو ثإذ كإرناله، و محا فته، لاكأر 

قمحديثوثا اهِممل: تئج، ا-بمرخ أذهوذ 1^: الئزط 
ررماقال؛ افه. وموو أف اهي ابوثنلته ووى ولما ؛:؛[، ]ldxه عنط آ-لوايج 
بمعلمليس الذي لأكلبك صدخج وما ، jioافه انم ودمكزخ، المعثم، لأكلبك صدت 

محثق،ذكاكثقز((عش.
وأفأوسل، إدا ينرمق أف أمتاء! ثلايه _jI،1 كال إل ثعلميمه ويعثمثِفي 

مح،ؤلأ:الكإذاأط،.
بمومحزاثذلك،م1ة،محثبجال:

ذلك،بقا ومد تحل، لا فإنه عليه التنمية سي ^١ أنه والصد ١^ ي والصحح 
وسىذكى إذا الأكل، واخل المور ذكاة ثشان؛ محا وقفا: الدكاة ممائافي،اذضفي 

مول:الدييحة هذه من يأكل أن أراد الذي الأكل ولكن ناس، لأنه عنه؛ يعفى فإنه 
علته.ثيء فلا وأكل ثمي فإن اش، عليها يم لر الدييحة هذه لأن ثأكل؛ لا 

بئهالصائد أو ال،كف_ا اسرنل فإن الإنسان، يرمله أن أيقا بد لا هن.ا [ ١ ] 
يزاد لما لأته تحل؛ فإنه والهللyV، العدو ق فزاد زجزه إذا إلا صاده، ما تحل لا فإثه 

ه.ثفعل صاد إنإ أنه علم يزد ب إذا وأما صاحمه، عل أمنالث، إثإ أيه العدوعلم 



اصضامهمفيصاسمماسبجضل ٥٥٤

ؤؤلاواحدة اوة و الأكل وك لأو الماضي؛ ذكزة بمثوثلاثا، أخدمحا: 

صنعة،يعلم لأية وابوا-ئاد-،؛ الثريفح، ابوجنمر يكنه يعكر، لا واكاف؛ 
جممحزاثةنحاتجالأ1ائ.

s^،ثمح1ثإذا سأأذسمبموإذاأنطئ، الطاي■كا□زى ؤأثا
لإزكالأكلرلألبي1مم

الأن-ثئ١^، ي ١^، بمئوم ظ؛ محل ١^٠ قل ء ذوو 
ومال،تبمله، أمر ٥^١^^^ اللمي لأف صدم؛ ولا اءتن1ؤه محل لا يإية الآهيلم، 

محللا أف هو-حمت، ، L.4؛i_jاهتناؤْ حرم قظة وجب وما مسلم• رواه  ١٠ثنطاو ررإيه 
َُُْ
•صده 

علأو مي؛، عم عل أزنلة لإل صني•، عق يزسلة أف ^٠: ١٠٠١^الئزط 
هأ>سةصني•، عق لم°يرم«أة لأئة محل؛ لمْ صندا هأصاب، اوحجرأو؛؛يمة، إئسان، 

عي0.ممناد صني، عل أزتلة لز كإ محل أذ ويشل بمسه، انأنسل ما 
للحم،حلت،؛ حماعه قتل أو عيرنْ، يأصابج صني عل أرملة يإف 

صغارض هل أزنانة لز ء ضادة، U مخز مي م أزطة 
محصادها.

نهمةأو كثه عننه يأرنز صند.ا، ظنة ت_نادا، نأى أو حثا نبع ولإ 
لمْي؛حصنيا لمْيظنث ؤإذ الصند، قصد لأنه الوجهي؛ أحد لب حل صندا قاصاب، 



٥٥٥ممواامجرباباس( 

لمْياكرراأو ص1دا، واه الأي شواءلكو ظنه، عل بى قصده صحه لأف صده؛ 
لأثةلمْتحل؛ أوصدمته حممه، قتأنه لإل الصند، عترخ أف الثادز: الشزط 

واخجر.رمى ثن ما أفته حزح، بعم قتله 

نضاوا'ا.

كث،اكان بأن ^١ ٤٠أرمله فإن هعق، لثيء أرمله يكون أن بد لا إدف [ ١ ] 
بهوش مساصاده فإذارأى امحان، هدا ق تحول، الكلن، وهدا الكلب، أرمل أصخ 

معنا.صيدا يقصد لر لاثه تحل؛ لا فإنه صاحسه، إل 
فإنهصيدا فأصاب أوبعثر— أوبمرة أوعتز، —ماة، بهيمة عل لوأرمله وكيلك 

يعيدبعثر عل كلاثهم البادية أهل يرسل ما وكثثرا الصيد، بذللث، يقصد لر لأنه تحل؛ لا 
تحل؛لا فإثه صيدا أصاب الخال هده ق أنه فلوفرصي عنز، عل أو ساة أوعل مدْ 

مهع(•صيد عل يرمله لر لأنه 
طوواأورأمحا سوادا رأى بأن صيدا هناك أن قلى إذا الؤلم، ذكت ثم 

فإنهتحل؛لأنثن.هالأموناسر، الكلبأوأرنوضا ^^^رضا 
الظن.غالي، ل عض 

صادالكنب فلوأن الخلاف، فيها \ؤف ذكز -ك،ا اثأله ثذه ]٢[ 
اطلولفقدمه وهوالدى ، الوه.س، من الفهور عل تحل لا فإثه به، آش ثم يالخئق الص.يد. 

س:إنهظ.ومحلساكزلإنذليل:قمذآيئق. 
(.٤٣٣-٤٣٢؛/ والإنماف)٠ (، ١٣٧ والغي)\</ (، ٥٤الهداية)ص:\،انفلر: )١( 



صضاماهمنيصاسمماسبجضل ٥٥٦

محأمامغمحضبنحل؛قننىشيين
j^__lجاسيامما،نذثزثت 

ص،ظذمحومحضلإوكفأذ
عليه.مممق مسه،ا عق أمسك إي يكون 

الحلإماري اثلإط وملم وعلآله امصلاه>ه إن فقالوا: الأول، أثا 
والدبوح.الصيد ي عام وهذا  ٠١دئوااارعي اف انم زذكز الدم أي فقال:»؛L الدم 

أسمح؛ج ^٥٤^١ ت*الت قوله عموم إن فقالوات وأمثاله حامد كابن الاحرون أما 
كانت،،صفة أي عل الصند به ثمل فانه إمساكا كان ما أن يقتفي ]الأىلة:٤[ ه عقثأ 

والاحتياطبحنمه، فتصيدْ ثمرحه حى عضه من سم،كن لا قد بافق، قديصيد والكلب، 
قؤ؛.افِ« انم زذكز الدم أء ررثا بقوله: الاستدلال ولأن لمحة؛ ألاثأكله 

ةكثوا«عي افِ انم وذلإ الدم أٍ  ٧١١خدث،: إن لائقال: ل؛ قائل: قال فان 
اليد؟شزطفيحل 

زذكزالدم أٍ قوو:»u إن قالوا: باشوم قالوا فالدين مطا، ليس فالحواب،: 
قال:نم ؤافن«، الئن ررإلأ قوله: بدليل بالديح، حاز هدا ىك1وا« عي اش انم 

نظر؛وجهة فلهم المدبؤح، ق ثكون إد،ا والمدى الحبشةءا، مدى والفلم عظم، ررالس 
ألابجكل.الاحتياط قا: كا لكن ٤?;-^<. نواأ>حهأولر الكنب ه U ثمل لأنه 

رنموالحديد، والمروة القمب، من الدم أمر ما باب والصيد، الذبائح كتاب الخارىت أحرحه ( ١ ) 
من(، ١  ٩٦٨رنم)الدم، أمر ما يكل الذبح جواز ياب الأضاحي، كتاب لم: وم(، ٥٥ ٠٣)

حديج؛ْ.بمنن.ين رافع حديثا 



٥٥٧هابامجرواباس( 

ررإدااش.ت نموو هاو هاو! احي ابوثعلته ووى أا يئرم؛ لا واكانيه؛ 
داود•أبو وواة أم،، وأو محو عيه ض م ؤذ:كزت ، ٣١هاك أزنك 
أصح.حديثها لأف أول؛ والأول 

محؤ،المم ثروط ابجاع مع وجدت لأي صيودْ؛ مى المقدم يخث؛ ولا 
هلأمحئأالإ-محإو.

الدمولأو إم، لأنة واحدة؛ ووايه لمْوثم الحتوان، دم من رب نإف 
عق»نائدهلاأ.عنأل؟كوليكا محلاعمجسنيه الصائد، لأسمع 

روا:ظناُفيها ح \ؤو ذكر ما اثألة ةالْ ا ١ ] 

ذكزْالذي للخدك؟* الشد؛ ثمل لا فانه الكلب اكل إذا أنه الأول الئواية 
تعالواطه ثمل، فلا لنمه؛ صائم إو،ا اثه عل دليلا ذلك، كان منه أكل إذا ولأيه ،؛ ١^١٥

]الاتدة:أ[.بمآ ظ\ ١^;^: j مول 

لكنهفاصلا، لكان ولوصح ٠، الصعيف' الخمث هدا وفيها تحل، الثانية• والرواية 

لا؟أم تجرم هل منها أكل الش الصيدة هدم قيل صيوده من مدم ما ت يمال أن بقي 
(.٠٣٧ والخي)ا،/ ٨(، والوجهض)م/ الرواتن انظر: )١( 
محابوسالم: (، 0٤٨٣رنم)الكلب، آكل إذا باب والصيد، الذباتح محاب الممحاري: أخرجه )٢( 

حاتمبن عدي حدث من رنم ايالمة، بالكلاب المسد باب والذبائح، الصيد 

الخشنينعلبة أي حديث، من (، ٢٨٥٢)رمم الصيد، ق باب الصيد، كتاب داود: أبو أخرجه )١( 
مكر.حدين، (: ١٨)أ/انيان ق الذهبي بمن.ومال 



سقضاه1نيشههاسمماسيص ٥٥٨

الكنس(ئم الصتدصته ل محل: 

مىكعمه دالرادسا، إحداهن تسعا عنلة وجن( الكنس(، يئي أصابه وما 
صأ1َء؛ؤهسة:أ[،الخال، 

لأئقإمحاب،ضسثابر
معلم.لأته تحرم؛ لا أنه وصدق، تجرم• لا ١(^^( يقول 

الشدة؟هدْ من أكل فلإذا ئعمحا كال، إذا ئائز: قال فان 
كانؤإذا فاكز، جوعه لشدة مها؛ أكله يكون فئث،ا جوعه، لشدة لعله قلنا: 

يكنفلم مباح وجه عل وي لأنه حراما؛ يكوين لا صيوده من مى ما فإن كيلك( 
غرائا.

منبد لا قال: من فمنهم حلافن، فيها الؤلم( قال ك،ا اثأله هدْ [ ١ ] 
العن-،مرب ٌإدا ه• الثني تال وتد بريقه، مثلوُن، لأيه العلب،؛ مم أصابه ما عنل 
ألائوجب،ينبغي القول هذا عل ولكن '، بالرام-،ااُثنتاإحاو.اها ئكنسله \لهح° قإئاء 

يهلهرك،ا يطهر لأيه الصابرؤ،؛ بدله جعل ولكن اللحم، يفتد الراب لأين الرابل؛ 
وللصرورة.الرائب، 

الإسلامشخ وهواحيار الكلب،، مم أصابه ما عنل محب، لا الثاق: والقول 

توملم (،  ١٧٢رقم)ان، الإنشعر به يغل الذي الماء ؛اب، الوضوء، كتاب اJخارىت أحرحبم ]١( 
حديث،من (، الكثرى)٩٦ق اش والن(، ٩١رقم)آب؟/الكلب(، ولؤخ حكم باب اكلهارة، كتاب 

ئهئذ.هريرة أف 



٥٥٩ةت1باسجرواباس|( 

حيوانبعئر الصتد ل ممل: 

موسكصدت وما  iaJl_لأبى امحي. لمول الحيوان؛ شو الصد ثتاح 
ثاوقتأنة، زخثإ خمار ثل شد  ulزلأئ يكز((؛ عي افِ ١^ زذ-كزث 

عاثهنا.مممق اف،< أفئآؤئوها كه هل ))إمحإ الثئ 
١^،الحست إذا بؤ لحوناقل زالشف ^4؛ 15ا محJSاف كي 
ثا-ديات؛نانمتي ثالآماك لككئاك _؛! آش- زئ س ن يص 

ناونفيا'ا،..

]_:؛[،ِمآ ^٥٤٧ فقال: أطلق، اه أن ذلك ووجه ، ^٥١٥ ٠١راينب٠٤
أنهيعلم وهو أصحابه يعلم ه فالثي بذبك، يأت ز أيق>ا والثنة ع1اله، يوجب ونر 
ولأجلبعنله؛ يأمر لر ذلك ومع J_<، ومن الةلب مم من ثيء الصيد يصيب أن بد لا 

اثثمة.ودئع الصرورة 
فإنه\ذئظ\ذة. باب من عناله محب لوملتا! حض عنال4، تجب لا اثه فالصواب 

لأثشيطفيهايولأاؤاب
البندق؛ح1تى اب،ار لحمام جابر مثل وقدا صغثر0؛ لحمى هى البندق آ ١ ] 

أماالعلياء حمى وقد و\لئص\ص,1 المعروفة البندق هي ولسث ٠، الآدفُ أوحُش 
لأماصغيرة.وإد،ايقتل؛نفوذها؛ بثملها، لايقتل 

)ا(محمعاكاوى)اأ/*أآ(•
؛١٢١٨)رقم ه، الض حجة باب ا-ني، كتاب عسالمت أخرجه ( ٢ ) 



لمً:شللأنئ اثلم؛ كثي محوار لمْ ذلكتئ درك لمْ زنا خز، ذلكثة أذنك ي
منهود0لأأ.أن محنثه هيثه مقول ُجزحه، 

د1ل:عدي روى و11 لدللئ،، لمْيح؛ أويمله بمني الصيد المحدد زلومحتل 
بعزصهقتل وما يآكل، حرى ما ممال،ت المغراض، صيد ص اممه. رسول، *سئل 

عله.مممق داكلا< ;* ٨٥وقيد مهر 

لأما'؛ أبخا وقتلته الصيد يجزعن، ومش، لصيد المناجل صب ولو 
الص1د،سل وب م الأزءس عق  ١٠٢١١ولوويع ، ١٠٢١١ماثهت، محدده، آله 

،^_jt

تحل؛لا فإنه ومات الطن أوعتر الطن فيها ووؤأ مسكة لوضّتا يعت_يث [ ١ ت
ا-ليدار،ق حزق عل الخيومحل من تقة يضعون للصغار، ممرا يمع وهذا بجنح، لا لأثه 

ؤيأكل،اف5ة هذه ق رأسه ؤيدحل العصفور فيأق طعاما، الخرق هذا ق ويضعون 
وكذJاكاتحل، لا فهذا بموُت،؛ حى عليه اشتدت جذما كل،ا أمس،كته، تحؤج أن فإذاأراد 

تحل.لا فإثه فعات اقروج وحاول بض برجليه؛٠١ الئزك لوأمسكته 
دكانهأئنك إذا إلا تحل، لا فإنه أوباليدق أوبالخجارة بالنصا كان ما وكذبم، 

]الأئاده:مآ[.ه د؟قبم ما ؤإلأ تعال• فوله لعموم قل؛ ُإده 
١ووحؤْ بالعمى ماست، ما واأوقوذة بالختق، ماست، ما المتحنمة ]٢[ 

فثنما، سبمئ المحي وAوترى فلوتجها الثزكاين، ثىءٌبمبه اياحل: ]٣[ 
تحل.المح. فإن فقتلته اشد ما 



٥٦١رو1وااسد( اسع هتإب 

ممهل١ا.مر ؤديث حز؛ وصل، ما ولولاها 
محو:فياضمحسآلإ

بثهم!و ومحدد، بمقل يمله أف مثل ومحرم، مبتح الصيد ق اجتمع إدا 
أزنيمنيمحو،أنفمحوؤ،ؤن4ا ئنئوم،أنبجاص، 

إنناواشوكاو أو صم، عي أن ش، ئنئى عي أز محوبي، وكن، ئنبم 
ئزبمأنلأمذخاوُ،أنثبمظي،أزنبملخشظالأمذ اجارخؤ 

ظك1زنالت، ر)يذا \لإئ فنو ؛ JL^lكدلك7لمْق صآ نيؤه ئع 
ثنمولمْ ^llv عق تشث هإيإ ^^j، ^ ٨٥علإْ مف وجدت ؤزو ه؛كل، ونئنث 

طئ،ظِذاساوتيثثإقس.
اقتل،ق تجرح أف ممل الآ•حر، يوف افاتل نهمة أو كلبة أف علم نإف 
إذوكيلك الإئياه. لعدم أبغ؛ الصيد عليه ود ١^٠•^ أو؟كون عمْ، والآجر,ذ، 

محِتماتاحطةلكركك.
زئدلدلك. لإيغ، نزتا:شلئ أزوأي U؛، عخ/في اليد، -مخ زلز 

يزمين،أز يزم بعد هوجدت4 المحاو، رْنث رءإدا ماوت انه اللمي. عن عدي روى 
.٠٢عأتهائممق وا'كل« قلا ا^اء عرماِفي وجدثه ؤإذ ثكز، تهمك، أر إلا به ليز 

ا-قالثص.]ا[شوم 
ثمل،محلا الحفلر جانب يغلب فإنه وحاظئ مبيح اجثنع إذا أنه الحاصل آ ٢ ت 

كتابومسالم؛ (، ٥٤٧٨)رقم القوس، صيد باب والصيد، الدباح كتاب البخاري؛ حرجه أا 
(.١  ٠٩٣ ) رقم اييلمة، بالكلاب الصيد باب والذبائح، الصيد 



صضاه1همنيصاسممأسبجضل ٥٦٢

اللمغم بكلب الصتد ق محصل: 

ممال:اطب محل؛}قذو لا بمُ: خل. اثيوبؤ بكف إصأ اد ضه 
محأستئآلة، هدا لأن ائاوهّ_ا؛ والأول [، ٤:٥لالأندثلوايج ئ عيشي 

وسهمه.بموسه صاذ لو ما 

صلميؤ،لإايضائ.يأ'ء

اليدمحضو:محي،الوغاب 

Jij  ضُ، ^١^، ه، ظة أزنن أن يدآ، زنى P ثتبمُ^١ ثخدة
عدي.-مح.ي.ث، لجل؛ عينه، يمله أف §قمل بؤ، أثر ولا كلبه ْع وجده أو فته، 

محل.لز ثي عاب و\0 خل، ثآانا عاب !ذ نس: 
سئذعاب،ممناقإ:ه،................ب.بب.ب

لا،والثاق عليه سس قد أوأحدهما معلم، غثو والثاق معلم هما أخل. كلبان اشرك فلؤ 
•الحظر لحايب نخليتا محل لا فإنه للم؛ والثاف لمجوّي أوأءلءهما 

فإيهمحومي ُكف، الملم لوصاد أنه المسألة هده ق هوالصحح ؛ ،ر٣٠٥الم،[ ت١ 
قولامحل فائه ثصرائ بكلب صاد ؤإن والكن،آلة، صنده محل ملم الرمل لأن محل؛ 

كلبمحومى لوصاد كعا والعكس صنل.ه، ومحل دييخه محل ش اشران لأن واحدا؛ 
ُالمائد.ّوالعثرة آله، لآمحةادئق~ ، ■١^١٥قال ~كءا الكف، لأن محل؛ فلا لم م

٤(.١ ٠ ١/ والفرؤع)٠ الهل.اية)ص'خ؛٥(، انظرت 



٥٦١٢ةت1بامجرواباسد( 

تجبوجد ئد وَلأ؛ث للحم، أول؛ والأوو عثاس.؛^١، ابن عن يزوى لأمه 
سكِفينإف بالشك. المن عن ثلايزوو فيه، مشكوك والمعاوص يقينا، إباحته 
لم°نح؛عربما وجده أو محتلة، انه تئتمل أثرا به وجد أو يه، محتله ل أو تجمه، 

ةإلأpهأ١؛.

الصدغابخ إذا أنه قدمه ما ا،لولف ذكزه ما المسالة هده ق المحح [ ١ ] 
أنوذلك ٠، امحيث،ر ْع الأصل عل بتاء فهوحلأو سهمه أمحز إلا فيه تحد ولر وجيم يم 

يزولفلا فيه، مشكوك شرها مات كون أن واحتيال الإصابة، تهده موته الأصل 
بالشك.المن 

قيؤ،مات؛الاء اثه ق الاحتيال لأن يوكل؛ لا فائه الماء ق ساقطا لووجده أما 
هالرث، أم الماء نواأّثطفي ا-وحتجاظمأنهلنجم أن;كون اللهرإلأ 

ظ•
^^^دءلاظبالأ>د؛لأنامهمحالفياةنب:لاثقاز فائدة: 

^م،فلأثقازعايهاممرالأ>د.)س 

ؤؤوم\قوله• لعموم حلال؛ الأسود الكلب، صيد إن قال: العالم أخل بعمى أن عل 
ولكنقتله، لوحوب الإمهر؛ فيه كون قتله وعدم ه]الاواوةت؛[، تيرأ آيواؤج يذ علمتح 

(،٥٤٨٤وقهر)أوثلاثة، عته غاب إذا الصيد باب والصيد، الدبانح كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
>،._،من ٦(، / ل  ٩٢٩رمير)العالمة، بالكلاب الصيد باب والدبائح، الصيد كتاب الهر؛ وم

نههبمد.حالمر بن عدى 
الغفاريذر أي حديث من (، ٥١٠رقم)الصل، يم ما قدر باب الصلاة، كتاب مسالم; أ-محرحه )٢( 



صضاه1ضهمههالإئماسبجحتيل ٥٦٤

حياهوفيه الصتد أئنك فيثى ههبمل؛ 

■ممزهلأف حل؛ مات حز محركه منهقث؛، عيث حثاه وفيه الصيد، أدوك إدا 
محهوجد ثإف محه، دبمحه مذ قمهذ ما الرمان إذلمْيبيىمذ وكيلك يبحه، قد 

محلحرتاثبتحل،بمضان
الصد.كع؛ر بهمة، يح يلم يبحه، عل مقدورا 

ووايتان!مميه ثمه، يدكيه ما معه يكذ لمْ قإف 

بمامحا:َلأتاخركلاك.
صيدلأنه الخزمحئ؛ احتازْ محل، يمهته حر صائدْ عثه يريسل واكان؛هت 

^^^١^١؛.قتيه ١^^، هأفته ينحه، ن مل!^١ صائد0 قتلة 

أنبعموم يرى الُلإء فيعفى الكاف، ^ا هوصيد الدي الؤعل يفي إل يعود لا هدا 
حلأو.أسود أوغر أموي كان مواء الكلب صني 

ءُ مدبؤح—حركة ~يعنجا• مممرة غر حياة وفيه الصيد وحد إذا ت الماله هن«ه [ ١ ] 
همىقد ا■إقرح هدا لأن يدبحه؛ أن يلرمه لا فإثه بيدْ الكنز لوكاب حر تحل، فإثه 

عليه.

زمنايبنى أن إلا يدكيه، حر تحل لا فإثه مستقرة حياه وفيه وحده إذا وأما 
الأف،عليه مقدور غر لاثه أيصا؛ تحل فهنا بيده ١^٤؛^( لوكاثت فيه يبحه يمكنه لا 
تحل.لا فإثه فيه يدبحه أن يمكنه زمنا لوبقي أما 



٥٦٥ةتابامج)و1باسدا 

الثيدعفوس إباية ل ت محفل 

يالعمحوحزام؛منتقثْ، -حماه فيه ومش عصزا، منه )؛( LUصدا صرب إدا 
أبوداود•زؤام محمر،حذمهويئ١٠ رءما اي. لمول 

محطعنإف بمزيه، مات لأنه خميعه؛ حل وأته، لهي أو نصفة، يطعه نإف 
ُ.لجا حل مسممرة عيث حياْ ناتر؛ غب وبش عضوا منه 

دكا0لأقبما حميعه؛ حل منتقؤ؛ عتر -حماه نائرْ ق وبش عضوا منه قطع ؤإف 
رأته.ثوآبال كإ يميعه، دكاه ه\كاوتا جلجخ 

يالطريدة.بأس لا الحنن• قول ؤ.-عتة افه ابوعبد انشمحس ومد 

بأتنافهي،القزم 4ومو بالثني بمث الوال الزيدة: اش: فد أبو قال 
قطعه.منهم واحد كل ثأحد 

معازبيم.دلاكِفي الناسغنالول رال ما الحتن؛ مال 

المدرةمع مات لائه محل؛ لا اله والصواب مرحوح، ;؛^١٥ ٠ الخرشُ واختيار 
حراما.نمار دكايه عل 

عليطلق )سائر( لأف ا-بمح؛ وليس الباقي، بمعص هنا الساتر [ ١ ] 
والشراب،الطعام بمة هو الذي السور من مأخود الباني، الأول،؛ المعز معنين؛ 
الباقي.هنا به والراد البناء. مثل محتمل لأيه الثور؛ من مأحوذ حيل الثاق والمعز 

)؛(محرالخرفى)ص:'*؛ثا(.



اصضاه1نينيصاسمماسبجضل ٥٦٦

/تإوث0؛ؤيوكل حياته، ماأبتنل، منه يوكل لا انه هكيئق؛ افث عبد م وص 
وإشبا'ا.

تائزأمنة بجئش، متصل لأنه واحد؛؛ ووايه حل، بجلي؛، معلقا ثض 
صل٢؛.

أسالهبعد الصثد شباك ز قصل'. 

^ح1منمحاتيهه،لإن
لأيةإأس.ممث،فزالواملأممد....سسس........املغمنالش؛كهزالمث5هعنه؛ 

حيعه،تحل أنه \.فئل عند فالميم الموثق، عند الميم خلاف عزقتم ك،ا هذا [ ١ ] 
بقثنه.ولا انمصل العضوالذي لا 

حيابمي ينظرإن حياته حال ل الصيد من ماأبتن أن المصل هالا حلاصة [ ]٢ 
جتعه،ظ هل ولكذ تحل، فإثه مات، ئن كئيه، فهو حن من أبئذ ما لأن تحل؛ لا فإنه 

حراما؟يكون حياته حال ل انثصل وما باقيه، إلا تحل لا أو 

له.تبعا تحل أنه والمبمحح '، أخمدرالإمام ص ووايتان ذا هي 
Jالثكاكينأوهطعوه ورموْ، ولحموْ الصيد عل الثوم احثتع إذا وأما 

كالإخماعهذا فكان نغازحم، ل يمثلونه كانوا الا-ز لأن أيما؛ تحل فانه مات حز 
جوالة•عل، تنهم 

ا\/مآ-آا/مأ(.الهاواة)ص:.0ه(،والغنى)ه/ ١^: (



 Lu؛؛S (باب اسع )٥٦٧اسد

إلأ1ذالئبم زنلك ثاجها، م ١^٤؟ زة صادةآ-م، ننة، ١^٤؟ ءإذأخد 
أمثكته.اش لأي بماحبها؛ متقون تة1، ممتغ عتر يتقوف 

لأنضُ؛ ظئ لإثزل ئأ!؛_ ء ذ\ه ضدا، أئنك زنن 
قد: Jlijأزمأه، قإو الأئعام، كثهسثة ُاملأته عنة رل ٣ عثه، ^ ٥١

!١١

يئجردهل الصد، ملك فيه تحصل ماذا ديجءبقث الؤلف فيه ذكز المصل هدا [ ١ ]
منبد لا أم ا1أك؟ به تحصل الشتكة ق يي أن بمجزد أو ا1لك؟ به تحصل يرميه أن 

مصل؟

ثثكه«،اليد آلات من عترحا أؤ شبمته أؤ ج المحد محت ررإذا فقوله: 
عليه.ملكه اسممث هب. يكون فإنه منه، ممآكن أي■ أثبثه• 

صاحمب،د أي: - يدة لأن عنه«؛ ملآقه راو الئبمة من ائثثت ررمان وقوله: 
مزولبامتلاكه.عليه، ست لر الش؛كة- 

كانالشتكة من وأحده ان إئجاء لو أنه ملك أنه بالأول، قولنا من والمائدة 
مثلايد كشرا، اغ وهذا انثلت، فمد أحد يأحده أن يوف انملت إذا أما له، صامنا 
إنبمال،: فلا ويممكت، منها الانفلات بماول، ثم الثا1كة، ق يسر أوالأرئب الصد 

لأثهضامن؛ فإنه الشتكة من وأحده ان إنلوحاء لكن الآ0. الشتكة صاحب 
مالكه؟

قدهدا صاحيها،<، عل الشت^كه زد قصادهآحئ، معه، السةه أحد ررهإر٠ وقوله: 
معهفائسحت، الأملان وحاول، قويا المحي كان إذا فيما يكون فمد قليل، لكنه ممون 



^قضاهاهمنيصالإئماسبجضل ٥٦٨

أنمن يتمثكن ول؛ قيدته قد السيكة لأن ييرب؛ أن من الصيد هدا يتمكن إ ثم السكة، 
يكونفهل بالشتكة، آحئ إنمان وجده لكن حسثته، قد الشتكة لأن طائرا؛ كان يهليرإن 

وجده؟لثدي أو الش؛كة لماللث، 
صاحبها.عل الث1تكة ويند وجده للذي ا،لؤنفت يقول 

يكوفرءإلاأف سخة وق لصاحبها١؛، قكون نيا، عترممتخ يكوف ارإلأ •' وقوله 
أويمملت،،مثلا ؤيهلر يمثع أن بمسطح لا الصيد هذا كان إذا إلا المعز• بتارا ممتنعا 

ردهشكته أحد أمثكه فإذا الثّتكة، لما■>؛._، ملكا يكون لصاحبه، ملكا يكون فإثه 
الئبكة.صاحب عل 

وهماهكن.ا سختان ثكون كيم، قائل• قال إذا ررممتننا،؛، أو ،معا؛ ُرع؛ث وقوله• 
والإئات؟١^، هي ^ الية لأن ئتفاثتان؛ 

يمتطحلا أنه فالمعز ممشر• غير قيل• فإذا الأْتناع، لتفسير يمكن هذا مول،؛ 
أنمن ممنحه الشتكة أن فايُر ممض، قيل• ؤإن الشبكة، من فيتثلت، يقه يمحر أن 

ينثلت(.

املث،م ع1ثه مدة ؤاسمثدث، ^^١، أمثك، ومن أمثكته. ١^ رالأتتا وقوله؛ 
وهذاالأ;عام«، ية بائفلاته عته تزل ٣ عك، ^^، ١٠١^ لأن عنه؛ ممكه ويزل 

واصخ.
ملاكهلمْيرل ١^١!،، يئ. ودال؛ أرتثه، راهإؤ( وهي؛ عريية، الأحلإرْ اياله لكن 

أنهعتيق. أوأنت، حث أنث، قال،؛ إذا أنه ثلث، لا وهذا ، للعنق،١ يمحل ثس لأمه عنه؛ 



٥٦٩ةتابالعءرباباس( 

اشمحكوصأوسصادشو:إذا 

عليه،مقدووا صاو لأنه حرم؛ ممتلئ آحر مرماه بسهمه، الصيد أثبت ؤإو 
أفإلا علنه، ائلمة لإنة لصاحبي؛ محروحا قيمته اكاق وعل الدح، بم يبح ثلم 

الأرو١^ منهإ واحد كل ادع-ى مإن دكا٥. لأنه ثحل؛ ١^١^٤؛بحة نهم لإكوف 
علامما ؤإن ذمته، ثناءه الأصل لأف الصإن؛ من وثرئ منهإ، واحد كل حلث 

١^١^،ثقاة ١^ لأن ئالقزُل أقثه، ١^ ١^، 
لكال•وتحل بتخربجه، الأوو؛ عل وتحرم 

إذاإنه العناء: قال وقد عنه. رعبه ا،لاو هذا رك الرحل هدا إن بماله: لكن بمتق، لا 
آحذه.ملكه عث، زعبه الماو فايتؤ 

أودرممقدرجتا مثلا وهويساوي عنه رعبه النوق ل شيئا رمى إنسان فمثلا 
كيثاف الأنوحده إذا هوعتيى• مال،: الذي العلإ فهذا آحذه، يملكه مائه أوأكآر، 

نجدونالصييان، مع ا كثين ي وهذا منه؟ ونحل مييه وند ااsولا• منلث، إيه ثهول،: 
فر،اركوه كب: يقال نم فيمسكونه، كثيرا الطزان سهلح لا التي الصغيرة العصافير 

عليهوهم ؟_، فإذا وبمللمه، ه. عتيق هو فيقول: أعتقوه، ويذهب، يهلثر حثوه 
يكون؟فلمن وأحذه، إنسان 

أنهلكن لمثزل، ملكه لأن للأول؛ لآذذ١ثقثكون كلام عل 
يزدحص برقيق ليس هذا لأن بمس؛ لا أنه صحيح وأؤللمه، عنه نحل لأيه ملكه؛ يزول 
ملكه,فزال عنه رعبه عنه نحل وماعه مملوك لكنه العتق، عليه 



اصضاهاشنيهعالإئماسبجضل ٥٧٠

وحياةنإف سهنا، يهو مي، أسئ من يعلثا ولمْ مثئا، موجداْ وماْ ؤإف 
ص،والآصُزقاق

.١١٣؛

؟٣١فا فأكؤ صائدان ١^^ ي ص ^١ ^١ ا ١ ] 
يقدرفإنه متا، صار لأته حرم؛ فمثله آحر فرماه الصيد أُبث، إن )؟ئإ<'ةم.' يقول 

كانإن الطزان ولاتتهلح شت حى أصابه أنه ت )أؤته( ونعى يدبحه، ولر يبحه عل 
آحئ.فزماْ ان فجاءإئعاديا، كان العل«وإن أو طائرا 

٦^دكه، لر واكاف دش، أن فيه اكزض أاكا0ئثئاكان لأنه ^٢؛ إنه مول: 
لكنلماحثه، صائه عليه وجب كيلك، كان ؤإذا يدنه، من كان مونحع أي من وماه 

محروحا.أتلثه لائه محروحا؛ جبه لصا يضمنه 

حلالاكان ؤإذا يبحه، لأنه حلالا؛ صار الدم وأتير الحلق ل الثاف وماه فإف 
دكا؛((.لأنه ثحل؛ يبحه الئاي سهم أف؟كوف ررإلأ قال: ولهدا عليه؛ صاف فلا 

خألثأنت ملمة ثاحد كل ادر راظِن حقل: ^١ الإشكال ١^ يكر نم 
الأولأيه يدعي واجد كل ذمته*، براءْ الأصل لأف الصاف؛ من وثرئ ثلمها، واجد كل 

يكونمن عل لكن الأف، فهوحلال الدبح، محل ق رماه والثاق أتته- الدي ~أيت 
١^؟

وأذكرالسائق عل امقا فان ذمته، براءة الأصل لأن صان؛ عليها ليس يقول،• 
 Jاته، الأطل لأن قوله؛ فالمزل الأئلأتته الثافمiالحيوان،اجاغ والأطل ءدمإ

لأنهل؛يثبت،إشاثه.فتكونللاحق؛ 



٥٧١اسد( ا}|دجرباب كتاب 

لأوا<عليه؛ نجرم هوالسابو، الأول بمخريمه®، لاصرافه الأول؛ عل ®وتجرم 
التحريم.متقي إثباته بعد وهتله هت1ه. والثاق أتته إنه وقوو1.' حيث حرام؛ بأثه يعرف 
شن.غير وهو صاده إيه • يقول لأيه ؛ للماررويل 

واحدكز لأن يهوسنيا«؛ بجا، قك ثن ولمْيءا هقتا، هو-بماة ومآة ررؤإذ 
أتته.هوالدي أنه محتمل منهعا 

^١٤م لأن خز؛ لا؟ أم ه أتنه هز يمص وو ثقا، ®وإِن 
خلالا.صدا له الثاف صد صان اجاعه ثقاءَ الأضل كان فإذا ائتناعه«، 



صضاه1همهمصالإئماسبجءاريل ٥٧٢

يحلودممUuبا

وعال1، ٧٥١لمول الأيعام؛ تثٍمة منها ماح أهؤآ، أسام1 ثلاثة ا-لإوان 
ررشد1ل: خاض ززى و كئقا؛ زالخي لالأت،وة:ا[ < بمئآ'مح P حك 
•الختل® ثوم ف وأول الأهلية، الخمر كوم عذ ه افب رنول 

وثحنماكلناه، ه، افه رثول عهد عل ئزتا اروح_زو1 أنتاءت وعالت 
عاليه،.ْمق دالمد.يتةا، 

لحميأكل اممب. رثول اءرأيئ مال؛ موسى، ابو روى لما والدجاج؛ 
س،كدخللميممال:ؤ1ط

وتمحإأكقهسة:؛[ااا.
ب؛راوالولد منها، متوليه لأما والبعال؛ جابر• لخل«يث الخئر؛ ثوم وهثرم 

^خنام،صؤاجارئلأ،.بمونلد:أنم كيلك، ؤالآئئ الزلخئ 
.الحائث ذلأؤ ، ٤٣١من لأب؛ ؤالث1انثثاأ'، ^، ٣١ذءأ 

الحل،فالأنل ؤإلأ التوكيد، باب من الأشياء مده الؤك:شل ٣ ]١[ 
لأنالاستدلال؛ يصح لا عنها الئهي ورود لعدم الأنعام؛ ميمة محل قلنات لو فمثلا 

ثوو'\علهدا صان ذِوك يبت دليل ^ إذا حال كل عل لكن هوالحل، الأَءنل 
ي

 [ ٢ t يكثرحيوان كل ت يهولون ماؤه، أسماكون أكثر ومن هوالقط، السنور
ور



٥٧٣ةت1واااعء)بابم1بملسء( 

نحل

ثالأَزاثلماامحث؛هثمقادَة. ايلإ،ماحبجاالقنبش:
محمبلة*انير. إل يووكها وبمن طلحه، ابو مدثحها أرنبا، احد ®انه انس روى 

ثممقء.

ارهوت ممال ^،، ٠٠٥١١عن . < ٧٥١رثول سالئ ت مال جابر روى لما Jاافناع 
^١ويال،! وامحمدي، داود أبو رواْ المخرم" صائم إدا محس فه وعبمل صيد، 

•ص،جمح حسن حديصا 

يدة،هزثخ بصب، البي. ف ُال* ءثاس ان روى يا والص-بابااا؛ 
قض،رنئ؛؛يئن >لأ، 1او: اه؟ ننرJ م؛ا أ-مام ست،: 
ئد"'.ئممق هه;ظث. ننض'و، ُاءمةخالدهأه، أءائن«، 

استا؛سع،ن من أكم له الأتي إن ويتذاثقال: ممم؛ أنإءه فإن الربه بض ترداده 
اأثل.به يضزب ما ^؛؛؛١^١ لأيه 

]ا[الوابجعنحي.
الفإثه محه وامثع أكلا عاف إذا ان الأنأن المواتي من ا-قدث هدا ل ]٢[ 

الثيءيرك أن الويع لأن المدموم؛ الونع من هدا إن ولا ذللئ،، عل يلام 
بأس.فلا ثعافه يمه لأن كرهه إذا وأما يعبدا، 

أنمحمل لا الماس بعص فإن غمته ثم الإناء ق اليباب، لووخ ما ذيك ومن 
ائديالإناء هذا من ينزيظ أن أحد أراد إذا هل ولكس حتج، فلا فلوتزكه يثزثه، 



اصضاه1نيهمصاسمماسبجضل ٥٧٤

قصتصظ1ة، لأي أ؛ والأوبار والنعام والفقاء القئ ؤتاح 
الحرم.عل با-اقزاء فيها الصحابه 

اجت.زع''ف وعّئ القات من لأي عليه؛ ص الررامه، ومحاح 
أنتمحثم؛ةمحتاكأ3.

عنامتع من أن والقصود اقص، أحلء ث ئدا لأن ءمْ؛ أن لاتلزمه اليباب منه أحرج 
ذلك.عل يلام لا فإنه ثمدا؛ لا ثعافه مسه لأ0 الثيء 

وذلكاللوم، محتمل ما مسه عن يدوأ أن ان للإئينبغي أنه أبما الحديث وق 
الئيفرلإ اولأت، ئيوجب ئد يدم الم ومحآله وعل عليه اف صل الثي رير لأن 

مْيلمْيمح ثلاؤن حراما، ثس ررإيه ت موله ذلك وسلم آله وعل علته افه صل 
رءإي،! Jliصفيه روجه ْع وهو مرا اللدين للانصانهن كموله وهدا ٠، أعافهاار قأجدنر 

ئثغئ«م.
أنمحتمل أوما عليه، يلام ما فعل إذا ف؛ءا به الناس ئقة عل يعتمد لا اف فالإن

الناسئلوب ق يولد فربا الدم، لجرى آدم ابن من نجري الثيْلان لأن عليه؛ يلام 
سمت3لح.ما مدر مسك عن ادي ولكن اأثكروْ، عل تجولو"يا أستاء 

صغثرة،دؤية والوتر جي،ا، الياء بجدلوا بأن ابربؤغ، عندنا نمى اوايح، [ ١ ] 
الأريب.يوف لكثها المأرة، س اك؛ر يكز مثه؛لا؛ة لكئها 

الصيدكتاب ت وملم (، ٥٥٣٧)رقم الضب، ياب والصيد، الدباتح كتاب اليخارىت أحرجه )١( 
;ظقبمثه.الوليد بن خالد حديث من (، ١٩٤٦)رنم الضب، إباحت باب والذبائح، 

وملم؛٢(،  ٠٣٨)رقم اعتكافه، ق زوجها اقرأ© نيارة باب الاعتكاف، كتاب أحرجه )٢( 
يهتهبميا.صفية حديث من (، ٢١٧٥)رقم بامرأة..، خاليا رني لن ستحب باب السلام، كتاب 



٥٧٥مموااثعع)بابمابملسما 

ووايتان؛اكعدس، ق ِو

ُاكاط:طره':محفىالإ>اما'ا
لدلك.الإووايثان منور وق 

رالمطا،رالحجل، والمنابئ، والعصافيث، وأنواعه، اجام الطتر• مى ثئباح 
ءثا:كوزأيايا الزنعا؟ا، ث>اب نالكنكئ، ذص، 

مالبذ. ئع ررأكلت قاو: تشظ ص ذئذ الإ-تنام. ِفي بمدى أن الخي، 
محازيءاوواْأبوداود•

روايتان!والصزد ١^٥^٠ وق 

ياح؛لأبجاياقاخ.

لوقتليمي! الإحرام، ق بمدى لا وايه حرام، أنه ٠ ر فالمدهب عرب، هال>ا [ ١ ] 
،حلأو أنه عل دليلا هدا كان مدية فيه قصنا الصحابة أن لوتث لكن فديه، فلا المحرم 

صد.ق إلا بالمدية نحتكم أن يمكن لا لأنه 
اشرالغراب أثا فمط.، الززع ب ئام الخام، سثنجه الزنع عراب ]٢[ 

يكونحس يمرها الإبل عل ؤيأق شده النحل شاؤخ يقطع معثي•، حبيئ فهو 
عدوان.ذو فهو الدبر، منها 

:٤٠٩/٩(،وم)٥٥٥-٥٥٤(،وس)ص:-٢٨/٣٩٢الروايمح اظر;ا



اصضاه1همفيصالإئماسبجصيل ٥٧٦

أبوذاويوواة والئزد® اقدهد يش عذ راش M الئئ لأف قئ؛؛ والئاظ: 
نا:نتابم

مهوينتنث، ولا ال>يم،، يأكل ولا بمحلته، يصيد لا طم وكل 
ح

ففن

السباع•بن ثاب وي وكل ؛، عليعاف افب لنص الخنزير؛ ويغرم 
•والدف والمهد، والنمر، والأتي، لكلكف، 

ل'ضالأضل؛لأناضالخل.
الئنجاب؟محوأكل ما قائل: هال فإن 

فهوالئباع من ذوناُسا ثيء فل الئباع، من اله الفلاهر الئنجاب فالحوابرث 
خرام•

كيسالعلم• محللة بعص يقول قد محريمه®، •كل ثعال اش ®لنص ت فوله ]٢[ 
الصفات(ق ورد وهل يوقيفية• الصفات، إن مول! ونحن بنص المؤلم( يقول 

ص؟

منفعل عل دل، ما كل بل بعينها؛ متقيدة لينت( الأيعال إثيات( أن الحوام(! 
يمزاف إن ثقول! دمنا فإ محص، لا اممب وأهعال افب، عل محوزإطلاهها فإو< اش أهعال 

صفاتلكن المران، ق حاء هذا كان ؤإن هؤلأء، مهللئ( هؤلاء، مدمر واهه هؤلأء، 
حصنها.يمكن فلا وآحادها أفرادها أما حنها، إئيات وزد إثه يقال! الأفعال 



٥٧٧ةتاباسع)بابم1بملسم( 

زالدف،زامحد، ش ٧^، لكلكف، \لثى: من ثاب ذي زثل 
المحيأبويعو*أف روى لما والقرد؛ والفيل، عرس، وابن واشي، آوى، وابن 
عك.ثممق البماع« من ناُب ذي كل ض ش . 

والحداة،والشامي، والصفر، والثاني، كالعمايت،، الطر؛ بؤأ وهمرم 
مىداُبا وى كل عن الذ زئول ررش مال؛ عباس.محن ابن روى لما والبومة؛ 

ومنيم•داود أبو رواْ القرار من بم، ذي وكل التباع 
والنمعق؛والأبمع، الب؛ن، وعراُب والرحم، كاشر، الحنث؛ يأكل ما وعرم 

ررحمتوماط،بجي،ابجض/.-' مال ومد الخثاث، لأي 
منيأ.وواه والعنادث،، الخدام منها يكز والحرماا 

ئئبلإخأئ4ُااا.
والمنمد،والورل، والعطاء، والأوولغ، والحراذين، كالمأر، ومحرم"الخبائث 

والدود،والعماونم،، والحيات،، والخنافس، وا-اتنلأن، والصزاصر، والحزثاء، 

والتراءسث،،والبى، والدياتخ، والثعا;سس_ا، والزتايم، والخماص، والوطواط، 
١[.]الأءراف:؟ه ه آو>1مث، عاشهث ثعال؛ اش لمول وأفثاهها؛ والثمل، 

مىارئوحبسه ممال: ه ، ٧٥١زئول عند يكز المثد أف ئزيزْ أبو نوى ومد 
ابوذاوي.زؤام الخثائث،ا، 

الصائللأن أول؛ لكان متله. امن وما الولف، ولوقال قاعل.ْ، هده [ ١ ] 
متله.أمز ما يقال؛ أن الصواب، لكن فهوحلال؛ ذللث، ومع متله، يباح والبمر الإبل من، 



^قضاه1نينيصالإئماسبجحن؛ل ٥٧٨

Uj  الإتاخةو ثكزثؤ فهابه، الأيء ي لم':ذكزةيأإل
ثعال;اممه لموو مهوحلأو؛ منها ب؛ىة ثبتها لمْ؟كذ وما حجه، القياس لأف 

]اوقرة:ه'اآ[.ه جميعا ا1نيإ_ا ؤ، ما 

'.١^١١ jpواصثمى رب عل الدليل مام ما عئوثها مذ حتخ 
فضو:وضشم

محيم ظإ ممال: ، ٥٥١لقزو حميثة؛ ناح الم، خموِ\0 اكالث،: القنب 
أبوذاويووا0 هتلها. عن ش ه البذ لأف الصماJغ؛ ]الأئدة:ا'أا[إلأ ألموطثاثن.ه 

مبي-زلأبجاصه•

تجي،فالأٍَنلالخل.]ا[انتانلأل 
علنها؟عترها قياس ق هوالضابط ما مائل؛ مال، فإن 

فمدصعيف، هومعروف— —كإ الئنه وقاس نبه، قياس قاموا هم ذالخوا'--،ت 
الإن؛وعقليل، قبو يكر ما فمثلا طيعته، ل عنه وينتلف للثي؛ مثابا الثيء يكون 
هووالمزسوالحعار البئل وكيلك ، فهوحلأو ذلك ومع ا-اءرذان، و المآر س مريب 
عانها.متموص هذه إن يقال: لكن بنص؛ س بعضهم مريب 

ص•فيها ليس الثأر مائل• مال مإن 
حبث.الفأر أن والعدوان العمل جهة س شك لا فالخواب: 

الحل.فالأصل ثيء ق .( LisSwإذا قاعده: ء1دنا حال ثل عل 



٥٧٩ةتاواامج)طبئبملوص( 

^نم^ملمحُةئم؛بم'لإ؛، 
محقاحولآ؛ت.

دودادسا.لأنه ١^^؛ عرم حاميت ابن وهاو 
ككلبالتو، دظمُْفى محترم ما البحري مى يوم لا ائحاذ؛ عئ ايو ومحاو 

والأولأول.ؤإننانه، وخنزيره اأا:ء 
صثنبمسينلإءثزجه

فضو:نيابجْثهوَث

ؤ\0ي.الخلالإ قوم أخمد زي 
يلبمت١^١٥; أوة كال قإذ التجاثه، ئففا أكؤ اق هي اكاضى: قال 

روايتان.يضها ؤق حزام. ولبنها و-قمها قال؛ جلاثه، 
مويبمئوم يرم؛ ع؛و أكلها إف أحرى؛ ووايه أحمد ص مونى أف ابن وقال 

]س:ا[ؤبمئآلآمح4  ٢٥^١٢!؛، ممال: 
أكلعن س اطه وسول ررش قال؛ عتر ابن روى 1ا اآدهسا؛ ظاهر والأول 

ززاةأنوداثدّؤأ0يا(( ١^ 
الإبلعن س افب وسول راش قال؛ العاص بن عنرو بن اش عد وعن 

لأئلعاهالأئ؛،نلأ:زءا
شتحمحوه((زثاةهلا



سقضاه1همهمصالإئماسبجينل ٥٨٠

المحروتجبس اشجانات، أض ض بحسها وكراهتها محريمها، نيرول 
يمحئئمحنعمن ابن لأف الطائرثلايا؛ ومحس معناْ، واتمزهِفى للحم، ليلئ؛ أربعتن 

كاذإذاأنادائهاجها؛لأا.
عمر•ابن يثر ثلاثا؛ محس امحع أف أخمد؛ وعن 

الرردعبن يكرم فيا محل؛ 

كا-اثلأله؛نغز، غا، أوتئد ياشجاتات والقار الزرؤع من نش وما 
ا-اتلألهاا'.محأفتت أجزاؤها، فه وترقى داضاتات، يتعدى لأيه 

لكمحإداصاطاماتا٢ل

حمُا'بن أحد عن روا:ظن وهما محربمها، ق حلأثا محها أن فهنا ايلاله t ١ ت 
يطهرائجامات أن وش؛ مغروفة قاعدة عل ةولُ بش تحرم• لا إيا قال؛ فغن لآُهالئئ، 

اشائتؤإذا عاقا، فالم:ش اّسحالإلدم، \وزيس اسمن إن وقال: بالامتحالة، 
حكمها.يزول ءاو4 أحرى •صن إل ئجامة ال 

يجسوكل ثجة، فصارت بنجس ثعدت أتبما إل نظن حرام• إما قال؛ وض 
خرام•

منوالثمار الررؤع من مني ما ايلألة، من أقوى فيه الخلاف أيقا هدا ]٢[ 
بالطامروثزولينمى حى يجس، لأنه نجرم؛ ثترْ إن يقول،• من العلياء فمن ثجامات 
النجاسة.

اكي)آ/مااإ(.:ا(اظر:





اسقضاه1همنيصالإئماسبجءنبل ٥٨٢

ذلكفإن يضر لا وجه عل بدوا؛ سم لوخلط أنه رراكرة®. دوله1 من وعلم 
امحم.انممى انم فإذا ١^، عل امحم ونناط امحم ندان لأف به؛ 1ز لا 

تحزمأنه مفيد؛، قاعد؛ أيصا هذه جثدهء مذ ء مل إئلأف عثه تحزم ®ي ونوله؛ 
٢[.]النماء:؟ آُذسكلمه Jثتاوأ يقول! اممه لأن جنده؛ من سكا يتلف أن الإنسان عل 

عثكحزم عله؛ يعتدي أن غثرك عل تحرم لكن فإذا عندك، ا-بمدأمانه ولأن 
ءاايه.يعتدي أن أنت، 

لأنذلك،؛ أسته وما والآ•ءضاء وال^5يد بالكل الثمع تحرم أنه يأخذ هنا ومن 
لإنت،إذا ولأثك بمدك؛ أuنة لأ٣ا •/١؛؛ وإئلأدها إ:لأدها، بمتلزم ؛دبم، ١^٤ 

والنثعةمحمق، لك، حصل الذي والضزر ثتجح، لا وقد العملئة فمدثنجح لعزك ببما 
مفلنونثيء لرجاء يقيسا محرما ميئا ئركب أن يمكن ولا محمقة، عثر للاتحر التي 

موهوم.

الإ؛ائuت، فإذا بالأنماء التق محريم ل العلة من هذا كان إذا قاتل: قال فإذا 
نالته؟العلة لأن بأعضائه؛ التق حوز يض 

الضقال وفدا الإحرام؛ أجل من ولكن الضزر، أجل من لا سحها لا نقول: 
ىوزطااك،مْذا«م.

(،٣٢ ٠٧رقم)العظم، بجد الحفار j باب ا-بمائز، محاب وأبوداود: ؛،(، A/n)أحد م أحرجه )١( 
عاتشةحديث من (، ١٦١٦)رنم اليمى، عظام كسر عن الهي باب الجتائز، كتاب مجاجه؛ وابن 

قعقبمها.



٥٨٢كتاواامع)واوا«ادحلسم( 

القمعتجرم أنه ابمايز كتاب ق )الإقناع( صاحب ؤمنهم خئهإق الئتإء وذكر 
هوالديوهذا محرمة، موته بعد حى لأما موته؛ بعد حا ولوأوصى قالوات بالأعضاء، 

"قياةإبقاء تجوز؛ أنه يرون الناحرون يسإ ولا الئلمام من كثثر كان ؤإن عندي يتوجه 
أوراحح، إما هو بل متيمنا، معلوما ليس حياته إبقاء إن فيقال• المضهلر، الأجر 

أعضائه.من شيئا أن لنا يبيح لا وهذا وعدمه، الثححان 
هداحياة إبقاء أحل من بنمي أخاطر كيث حي، كل مال الموت؛ يقول• ثم 

عدا. oUاتزم لربمت إن اثدي اويل 
ثكلا I فنقول واحدة، كلية عل ان الإئيبش أن يمكن إنه قالوات ؤإن والكلية 

عَةتجل،الحكيم العليم حلممهإ الذي لأن وهوالحكمة؛ المصلحة هو ككين وحوي أن 
للدن.فلأثالئ،أنبماةاصن^ 

عليهايكون ربإ أحتها، أحذمت، إذا تليْه الأخرى ثبر أن يضمن من ثمثقولت 
عليهايصعم، فإما صعهل عليها كان ؤإذا بولا، يكون حى تحميه مما حا يمؤ بإ صعط 
نفد.إضرار ق الثمي، ارمنتأا فمكون والماد؛ الثعسم، 

بدمه؟اذ الأنسمع أن تثيحون هل قائل: قال فإن 
يرصعهالذي فهوكاللبن غثرْ؛ نحلمه الدم لأن وذللث، هدا؛ سح نعم، فالحواب: 

الدمأما أحرى، ص؛ ئثأ أن بمكن لا فالأعضاء الأعض>اء، بخلاف بدله، ويأق الطنل، 
أفياءيأكل أن بدمه ثمع من يأمرون ولهذا أيصا؛ مريعا ويعود عاد، سحمب، إذا فإثه 
الدم.إل للوصول أمنيع حركون الصائلات من 





٥٨٥ةتابامجروابئبملسم( 

ئفل:واكطئا"

ماؤإلأ يعال؛ افه لمول ناوله؛ أيح عليه، حرم ها ء مي إل امحهلر محإن 
إوههتالأنعام:ا'ا>[اأأ'.١^^ 

ؤإثإللوم، سعا ليس هذا ويقول• الدم عن عوصا يأخذ ان إنمائل• قال فإن 
عليه؟حصل الد.ى التعب هومقابل 

آتيواهوحئم أمحع اقث دأنل أزترأ فل ثالوأأناأيح ئأئتم ؤد'لأث فالخواب: 
يعطيهثمنه.قارورة ل اآريض وجده وؤتذ«اإن للدم؛ حقيقة الثمن ]القرة؛هبآ[ 

حصلالذي التعب مول! عليه• حصل الذي التعب مقابل ق هذا إن وقوله• 
فهذاأوأكقز، ؤيال متة أوولأُث، ييال مثة وهويأحن• ريالأت، عثرة اوي يلا عليه 

بحلأشق•
لةا:ل:مامحماق؛عبالأم؟وثل:كونسب؛مض؟فإن 

عنمتهيئن لننا واتكافئ حلال، فهو حري كافئ أنه ثعلمم لر إذا فالخوابج: 
ألد؛ني قنولإ لإ ءي،آؤبم تعال: ^ ١١قال إليه، الإحان 

[.]ا،لمتحةته ه ءأ*رم يبميطؤأ أف ي؛كآ 
هومن الضئث عل هؤ الرصؤع هل ؟ ١٤٠۶٥^من الغواف هذا أين ا ١ ] 

ر:طاضثمأكلئسمام؟
الاصطرار.عد الحرم 3،جل محل الشحيح! العنوان الثان،؛إدزكون ا-قواب! 

متزوهذا إليه. الصرور0 أ-لأوكلم ما إلا يعيي! ٢^٢؛^ه ما ؤإلأ ]٢[ 



اصضاه1نييههالإداسبجينل ٥٨٦

ووايتان؛ماناح قدو زل 
س؛لأتمُبججمحصتيص إخدامحا:مئطزشُ، 

ززايه.اواخه كزوو شوا، 

وجاء١[، ]الأنعام:ا'١ إله أصثليزئن إلا، عوؤ قثدت>ئإماحوم تعالت هوله من 
ألنسةعصئأ ءؤ-ممئ تعال• قوله ؤمئها الأية، هد>ه منها محور عدة ق المعز هذا 

ثاةلائم تثجانف عث محتمتة 1، آصئلز ^٥٣:, تعال؛ قوله إل أهير4 وثم وأذم 
آلخنزروثم ءآلد'م آلمي—ته ءيًكم حرم ^^١ وقال؛ لالاثدة؛"آ[، ه نصر عغور آئة 
هقبمث ععؤث آثة إة ثقو ةلآ,ائم عاد ولا خأ أصّْلزعت ثن أثم كم يهء فل وتآ 

]اوقرة:ما[.

ثزطان!يشرط ولكن 

عزه.يوجد لا بحيث الصرورة؛ محمق الأول؛ الشزط 

به.الصرورة زوال محمق الئاق؛ الئزط 
إليه.مصعوا يكن لر بعزم اصطراره أمكزإزاله إذا أنه؛ هدين الثزطي، وجه 

غيرلمصلحة معلوم لمحرم ^١^، ٧١هدا صار به الصرورة ثزل إ إذا أيه والثاق؛ 
معلوم.غير بحكم المعلوم امحم يتثثي أن يمكن ولا نعلومة، 

ثزش؛من بد فلا 

شموروٌ.ألا;1^ الأئل: 
به.الصرورة انتفاء محمق والثارأت 



٥٨٧؛ء1واارعع)واب«ابملسم( 

LpU : ا!ئع،ثُ، ص ند يازثة ثنام لأنه الئع؛ ثة
كالخلأو.

وجهان؛فيه ونمه، يد ما أكل علته نجب وهل 
]الساء:ا'آ[.١ستك٠jيم وولأ ثعال؛ اممه لمول نجب؛ أحدمحا؛ 

مح؛َلأتج4رمحُمح4ئممه.
الأو؟نللث، أل الله ومول صاحس، حدامه ين الله عبد عذ روي وهمد 

أ\عأف يأش أيام، يلاثه بحمر، وماء يتحزير لخم ومعه حبمه، 
^تجلث،بمنابمماتر

أو؟كممييشح هل ولكذ للئرورة؛ ^٢ ٠٠٤١أكل له محاح أيه هدا من محم آ ت١ 
رممه؟بعائد 

أنوجب للمرورة ماأيح لأن مابمدرممه؛ إلا لايأكل ائه الثاف، الصواب؛ 
فأكلتحو وهو ت ص افر كئمواة، نجد ألا نجثى كان إذا إلا مدرها، ممدر 

يخلما يأكل أو يشح، أن بأس لا فهنا أمامه، شامه تحد ألا يمشى لأنه وقح؛ بنها 
منها.معه وتحمل رممه 

هورحمةأو الوجوب، يتاق فلا للتحريم رثع هدا فهل يايواز، يلنا فإذا 
الوجوب؟فينافي 

نجبيأكل؛ أن عليه فيجب الوجوب، ينال فلا تحريم ريع أنه الصواب الخواب؛ 
معالأكل عن وائمتع لالا»:ا،٢[، مثأوأ ^ولأ تعال؛ لموله يأكل؛ أن عليه 

لنمه.قاتل عليه المدرة 



حتيلاحعدبن الإمام ص اه1وإي ض المميق  ٥٨٨

الناسبعض يفعله ما طريقة الدين ل والصلأل العمل ق السمه من نرى وفدا 

هذافإن عندهم؛ الأمور ولاة عل احتجاجا والشراب؛ الطعام عن يضربون الدين 
الدين.ق وصلال العمل ق نتمه نمه، 

ثمحدثت الي الحكومات تسلط وربإ لنمه، قاتلا لكان هذا لومات أرأيتم 
•ثيءإإ ولنيضثرف والسراب• الطعام عن أصربوا دمولت 

أن:أكلمابمدتفه.اضيإلأكلادمم؛ عف نجب أنه 
يناش عد بحديث واستدل لانجب. قال؛ يعصهم رِمحهآثئأن اخلولف ذكر ثم 

منه؛الأكل ترك أنه حذافه بن اطه لجد فيه وصح الحديث هذا لكن '؛ رؤهبمغنر حذافه 
أنهينعش المروره، لانيحه افه سبيل ق والخهاد اممه، سبيل ل ابهاد ياب من لأيه 

اممه.سبيل ق ابهاد مقام ي الصرورة عند له نجلو ما يفعل أن ان للامتحوز لا 
آبى،• لحلوق القرآن إن ت يقول أن عل أرغم لما ^٥٢٥ أحمد الإمام أن مجد وفذا 
الماس،لقاله قاله لو لأمه أبى؛ ولكنه يمثل، أن يمثع ولا يملون، الماس وهويشاهد 

الله.سبيل ق انجهاد باك، س هذا صار منه امثع فلتا 
بالإسلاميشمت لا أن لأجل أنه امتناعه؛ ّثب _ نيؤهه حذافه بن اممه فعبد 

أشتةوما خنزير. لحم وأكل بالخمر، ممزوجا ماء سرب المسللألم هذا مقول؛ ملكه، 
بالخمرمرج ما يثرب وأن للصرورة، الخنزير لحم يأكل أن له جائز فهو ؤإلأ ذللث،، 

للصرورة.

مرملا.الزهري حديث س (، ٠٣٦ — ٩٣٥ / TU)دمئق تاؤخ ق عساكر ابن أحرجه )١( 



٥٨٩ةتاد،اسء)باسئبملسم( 

ضو لأئ صزونته 5ثو به لثس مذ طعام اصطرإل ومن 
وأبجزأحده، ثزثة نتنه عق بمدئ 1ن ثه ُئثن نإلثدثه هبه. عق منةإعانه 

0\يتوئاوئرمحُيضو، 
^عشتيها:ونئلكنكزْ،ظأن;ij لأثة ظ؛ ممن 

ظتكهااُ.من ه صآزأم لأئة ش؛ 

أوأن:أكلحنى:شع؟

الأكل،من يمممي حلال بمي؛ له اف يأق ربا لأيه بمزود؛ أن الأفشل ءالحوابت 
وجوب،•ولا 

صرورةالطعام صاحب ق وليس ان، إئطعام إل ان الإئاصطث إذا ا ١ ] 
بممع،أن يجب لا ولكذ له؛ يذله أن الطعام صاحب عل وحب اكطئ هذا كصرورة 

عثرةيساوي وهو ييال، بمئة لكذ أبذله أنا قال! فلو يتى، أن لا يذله أن يجب 
عثرةإلا لاأعطيك قاوت إياه فإذاأعطاه أعطني. قبلت يقول: أن فللشلث ريالأت، 
وينك.ينه فالعهد ييالأت. 

واصح.وهدا التل، ثمن إلا يلرمه فلا العاقد اصهلرإليه العمد هذا يقول: 

وذلكمنه؛ يأحده حر يماناله أن هللمضطث بثمن؛ ولا بممع لا بمليه أن أى فإن 
هداصرورة ذئع عليه الواجب إن إل عليه، واوحت، أمر من امنع الطعام صاحب لأن 

ذلك.عل يقاتله أن فله امنع فإذا الضطئ، 
يمثالهلكن أكله، المضطرالذي يضمنه منه وأحده عثه غثه لوأنه الخال هده ول 

زيادة.يدون متقوما كان إن وقيمته مثليا كان إن 



ئهئاأ؛تة بأكل مثة هطابش لثائب، وطعاما منه، الفم وجد نإف 
ذب ئ الأيتهادَ، تت \ن°ذك س بالض، تتت إ:امحها لأو أزل؛ 

كملج؛لآةضوإياو
صانآلصند يبح إدا الحرم لأف ظويلذ؛ وصدا مة الحرم وجد و1ل 

محريإناآُ.فيه مجثؤع ا؛قزاء، ولزمة متته، 

هومنتة؟! جيفة يزى أن مسه يطيب فمن شك، لا العز طعام أحثنهإ [ ١ ] 
بعيد.فهذا اقة. أكل مسكثستطيب كاثت إن ومولت طيبه سمينه شاة يرى 

لواحاه لأن حال؛ ُتكل أحثه طعام يقدم يعي• أحيه، طعام يأكل أنه فالصواب 
رصاه.فلايشرط الفبمطث، يز\ الطعام— بمول ~أى• بذله عليه لوجب موجودا الأن كان 

هومعلوم.كإ له يقمنه لكن أحيه، طعام يقدم أنه فالصواب 
اثتة،الشاة كل ثقول: نيته، شاة ووجد محرم، وهو ظبيا إنسان وجد لو ]٢[ 

جائزا.لكا0 الاخزام لولا الئذ أل مع القد، هذا تصد ولا 
لماسز وقو له، فحل مضهلز لأنه القلي؛ يقدم أنه هنا نلث، بلا فالصواب 

لدئعلقسه صاده لأثه جزاء؟ عليه هل الصد إل محرم اصتلر إذا فيا العلماء احتلاف، 
لكنالأذى، كفدية جزاء عليه أن ورجحنا له، أباحه اممه لأن عليه؛ جزاء أولا صرورته، 

اليد.بميم أن عليه الواحن،  JUكل عل 
ذبحإذا الحرم إن يمول،• الكلام، هذا المولمخ يقول كفن أتعجب وأنا 

يكنلر له اممه أحثه حين قتله إذا مئم، ضر هذا يقال: ولكن نيته؛ المخي صار المخي 
ذثاّ



٥٩١ةت1و،امج)بابئبملوبمرم( 

محلأظوها:ئفكااا.
هوما شحصل يقينا؛ يثلمه لأنه ليأكله؛ مسه؛ مذ ميء يطع لة محل ولا 
موهومءاآأٍَُ 

ميتاوجد ؤإف مباح، إيلامه لأل واكلة؛ متله مله الدم، مباح وجادآدميا نإف 
ئأمبالختر، حفظ فيه زلأة الأنة؛ عموم لادحولهل، مالأولإباحته؛ معصوما، 

مح؛ضسؤ:لأتااخ؛لآنم
طماكصظإالإا'ا.

وايياهدوالدس السلم بممل المعصوم لأن أحسذ؛ كان ينعصوم. لو [ ١ ] 
معصومضر آدميا وجد ولو للث،، أحا ليس السلم عدا من أن ومعلوم والمتأمن، 

ويأكله.يدبحه حربيا 

 ]٢[،،IJl  هوما محصل لأنه ظاهر؛ ظن فيه موهوم® هو ®ما فوله؛ لأن نفلئ؛ فيه
تحوزولا محرمة، مسه إن قالت لكني جوعه؛ يدير توف فإنه أكل إذا أنه إذا معلوم، 

فإنهمغموم؛ آحز رجل عفو ل ذلك كان لو ما ،، ٣١إبقاء أجل( من تأدر؛■قزمة أن 
لأيكنجوز؛ لا ملنا• صرورئه. فتزول يأكلها حى رجله ميمشر إنه ت قال فلو تجوز، لا 

له.تحل فلا بصزر؛ الصرورة تدمع إن،ا 
وجدإذا يمهرس* أصحابنا فيها اختلف كعا العاناء فيها اختلف مسألة هده ]٣[ 

لا؟أو صرورة، به يدي ما منه يأكل أو يأكله، فهل مضعلز، وهو ميتا، معصوما آدميا 
ا-؛قواب:فيهملأن:

ئقدتا.فكان ائت؛ خزمة من أج الحي محزمة لأن ;أكله؛ الأزل: المزل 



صضاهانييه4الإئمأسبجضو ٥٩٢

مزلا يوث تن؛؛ لا لأي ثزي؛ وُ لمْثح ^١ \1و% ذبذ ثإف 
فظالهَ؛أءبموثثايم ررإن ءقال: ١^؛، أة نشه أم ززت 1ا شفاآ؛ فها لألا 

لأنهمنه؛ الثزب قلة العطس؛ يدلإ بحمر ممزوجا ماء وجد ثإف حرم 
قلهاثلأك وحاف ثمه، يدنعها مائعا يجد ولمْ بلمثة، عص ؤإف اقلأك. به بمدى 

الينلأو'ل ليثن؛ يا اومة من له المت هذا لأن لا:أكله؛ الثاف: والقنل 
هوالأحبر وهدا حثا<اُا؛، ككنرْ الت عفنم ءم وملم: آله وعل عليه اممه صل 

١^احياث وهوأيما زحمذس اظابام'أ أي قول الأئل المزل ولكن ؛ ١^^١٢٠
الت.-محزمة من اعظأ محزمة\مأ لأن الأزل؛ هو الكاص دا هي 

لأنحا؛ عص لقمة لدلإ إلا الحال، هذْ ل إلا شزبه يجوز لا ام [ ١ ] 
عطثانإنه لوقال: لكن اللممة؛ به فتندسر ماح مائل الحمر إن إذ ثندؤع، هنا الصرورة 

بمشإن لكن إمحللاقا؛ العطش -يا بمدى لا الخمر بمربه؛ لا الخمر من كأنا ووجد جدا 
العموم.ق دحلت، العطش ثدلإ أما الوقؤع— عل ثدل لا هدم ~و)إن( 
^JUU  إلأ عص؛ حوم ما ثثلرلكر tالماءكآن ولثذا [؛ ١١لالأنعام:ه ه إنه آصعليزقن 4؛
العطش.به يندى لأنه شزبه؛ يجوز إليه اصعلز إذا بحمر المزوج 

(،٣٢ ٠٧)رثم الطم، محو الحفار j باب الخاتن، كاب وأبوداود: )A/1؛،(، أحد الإuم )ا(أحرح< 
عاتثةحدث من (، ١٦١)٦ رنم الستؤ، عظام كر عن الهي باب ابناتز' كتاب ماجه• وابن 

اكي)بم/اآأ(،والإضاف)،ا/أبم(.)آ(انظر:
الهداة)ص:ههه(.)٣(انظر: 



٥٩٣هابامج)بمبئبملوبمرم( 

مثمرةبأشجار م فينن محل: 

روايات:ثلاث مميه ئاظز، ولا قا، حائط لا بثمزة مؤ ومن 

نامزتثاو: ؤيب، م عن روي لما ولايئمل؛ منه، يأكل أف لة إحدائن■ 
بالمحار،يئزوف ئكانوا ، ٤٧وم نئن؛، بن الئحم-ن وعد نالك، بن أنن نع 

حثه.يتخذ ولا يأكل عمر: وقاو أثواههم. مأكثوذق 
اقرابع روى لما يصرب؛ ولا بحجر يرمي ولا نمط، ما ناح والئاته: 

صحح.حديث، وثع؛؛ ما وثل ثرم ررلأ لة: ثاو< افه. زثوو 
نوىة جابما؛ فن لإ إذ ثأكل زلا خابما، 'كال الأكل!ذ لة ثاك١كه: 

صلم،صشضمح.محشوضماض،
حنجومن علمته، ثيء ئلأ حتنه، متخذ ع؛ر الحاجة، ذي من منه أصاب راما ممال: 

حنن.حد.يثا هدا والعموبه،ا مثلته، عزامه ئعلمته ء بثي منه 

به.يندؤع لا لأنه العطش؛ لدئع ال؛حت، الخمر يثزب أن تحوز لا إدل: 
ثزطان:له الئرورة عند ا>ام جواز أن محل مل ذكزنا وند 

الاصطرارإليه.بمص أن الأوو: 

به.المروره ثنيفر أن والثانرت 

اماشة لدي، كان i ولشا لرتحل، الخز النطشلأبملجبثزب كان وإذا 
ئربه-جار  ١٢عص:



حنبلاح«دبث الإمام ص ي اه1ني على المميق  ٥٩٤

وووتاتاونع وِفي 
والناقلاءيأكل حاوية العادة لأل هوكالئمزة؛ إخداحات 

•وثحومحا 

أتلزالة_وزإوها زثئ لأم لِخيمت ١^ لأف لأتاخ؛ ثاكاط: 
١^١؛•بجلأب 

إذالإاس: ابن ء ١^أخاJ؛ ة لَقفيز أنَلئكاظئ، محوطا ^ ثنا 
دأس.هلا حائط لمْتكذ ؤإل يأكل، ملأ لهوحريم، حائط، عليها كاف 

وواقان؛الماشية لبن وِفي 
ر>يذا1اززىامحن،ضتئزة،أفالبئو.مال: صكاشزة؛ إخدامحا: 

ملبملمبأذف قإف ضاحبجا، فيها ثاشتة عل خدمحآ آم 
^لإنجي،ّس،ثلأبمو((

صحح.حديث 

قدكان إذا العام قاءف أوالخاص، العام النزف إل هذاثرحع أن الظاي [ ١ ] 
يدكركعا ياكل أن أوغيره أوالعب الئخل محار مر إذا الرجل أن الناس عادة ق جرى 
العام.هوالعزف وهلءا ياكل، أن فله سائما؛ الشام بلاد ق ذلك 

أن:أكلوالالخاس أذن وقد كرها، كان الزلخل هدا أن نيم فإذا الخاحش النزق أثا 
يسمحون«اذالا الناس بأن جرئت، العادة كائن، إذا أما يأكل، أن له ستانه؛ بس 

فإنهلأتحلالأكل.



٥٩٥ةتاباثمعرباسمابموسم( 

محهررلأىينكسكثاكاط:لأتحلمحضركنو 
علته.مممق إلابإدنه،، 

nnn

رثوفتهيعال افه يحند الراع الجلد ثم 

الخامزالج1د عروجل اف بمشيته ثيله 
؛piياب ووله 

Xء أ* 



٥٩٧فهرسالأحادوهوامحو1ر 

وا؛اأثارفهرس 

ااهم،هالا*أء* اسويث 

٢٨٠أبمأبجابمأ>و 
٣٥١ُوئتن\ي 

٤٨٣بعناق الصلاة يعد يضص أن نيار ين بردة لأي أجار 
٣٢١

٤٠١هئ أحابثتثا 
١٥ ٢ ٥، ١ ١ ٥، ٠ الئ.تحن.........................٦ وعبد ١^  Isض إل الأَنإء ك
٥١٧وsمان متتان لنا أحك 

٥٧منلإاأتذىإأل٣واإليهآLوا 
٥٣٠......أةأنتكسلوؤيماضءمحل.......لأ......ّّّّ...........

٤٠٣.....٠٠٠.......٠٠الئنز زم:ت ئامحا مذ اءاث ه ثائثا من الثل أمل ؛^١ 
٢٣٧.ا.... ركعتي....ّ.........ا..ؤ..يصل حش عئلز 3لأ النجد أحدك,لم ذحل إذا 
٣٦٨......كلتيبجاشاة.ّ.ّّّّ..؛لألأ.ؤ.ؤؤ.....ء.........محي إدا 
٥٥٨واوراا<سا..................إحداها نبتا ملتعسلة أحد.ك,لم إثاء ث/_ب إدا 

١٤ ١ حجك صايعِفي أنش ما عزذ ل اصع 
٤٥٥مصاء أحسنهم الناس حم هإ0 أعطوه؛ 
١٤ ثوبيه وكفنوهِق وساو.ر، بإء اعسلوه 



ءت؛لاحمدبن الإمام ص ي الكاي هلي المميق  ٥٩٨

٤١٦ا1كض:ة إلا اوءوش ضلأة أسل 
٣٧٣امؤلأ-مخ 

٤٤ثالوئا؛ أجي ناف اف اض 
1٢٥٥زناجدا بمأ0أمأوآونائنا

1٥٢٤ثاالئنظإ 
٤٠٧.............ا-ئثض عن حمق ائه إلا بالبيت؛ عهل.هلم آخر ؟كوف أف الثاس أمر 
٢٠٦تقه حرم إبراهيم إل 
٥٨٤علينا حرم فيا شفاءنا بجعل إ اف أن 
٥١١............................ آبائهم وأساء بانائهم القيامة يوم يدعون الناس أن 
١٣٠محرم وهو رأمه، احتجمِفي ه المي أن 
٤ ٩٧بعثر مئه أهدى ئا افي. أن 

٣٠٤محمحشصص....ّبب.........ّّّّّّؤّ.....؛؛ّ..
٤٦٤.ّ......ّ. بقعة بيئة كل من يوحد أمرأف وتلمم آله وعل عليه اه صل البي أل 

١٥إنأنلأئىاِسيفي 
٣٠٩بجزام قؤي ذئثذم دظ؛كلم إف 
٣٦٣ء..٠..................ّ.. ّ قوقي....... بجزام ذدج' ورم دنا؛ى( إف 
٧٩ا«ت.ثتإت ما زثك عل ثك إف 
١٠٧أئحز حش أحل ^ ٨٥افدي مص إل 

٢٩٥، ٨٢أحل 
٢٥٣وملة ئانتلمه سعه وحد.ث إف 



٥٩٩ءوسالأحاددهوالأداد 

٥٤٥محلاإم ام j عرما _ إذ 

ا"؛،هما،ا/ا/،ه؛ا،ما"مآ،مأ•؛\ئ\\ؤٍ\وم 
٣٢٥عِفيش.........ب...„....„...............ب. 

٢٥٦،٢٥٥حاتيلإقاوذماه...
٣٥٣الممصخ التاء عل إي 
٣٢ُحإر يأق لا إثة 

٣٢بملأ;ئثثثا 
٣٢إن4ُلأبمأثثانلأبجمة 

٥٧٤إلالتسحراما،ؤلكذلمُ؟كر(بازضموثي 
١٢٥أوءنهل_،......................................أويت؛ح المحرم هؤج أن مى أثه 
١٠٦بعرفه عرفه يوم صوم عن ش أثه 

٥٧٤إياصغث4بلإ 
٢٩٥ثديا ودلاJت رأبي ثيدت إق 

٤٩٨، ٤٨٦....................... عكيل.....ممب وذكر أكل أيام الهميذ، أيام 
١٢٠ازبموامكiلم 

٠٣٤ ....................ّّّّّّّّ.ا.اا. ٠٠الدين والعلوِفي يإياكم ئنموا هولأة بأضال 
..ّ.ّا..ّ.هم:بجائةأللأبمإلأالهُ....؛....ّ.ّلأ.ّب.....لأ.؛.؛.

٤٨٧وليالتهى ايام ثلاثه 
١ ٢٣ؤلأيزكهلم......اا.....ا..ّ؟ّ... ولأحخأو،ز المانة اضُثنم لأتكلئهلم ثلاة 



^قضاه1همهمهدالإئماسوقءن؛ل ٦٠٠

١٨٤ال£أؤ\&1محئ 
٤٢٩،٤٠١،٢'٦٥،٣٢٩ثزة اج 

٢١خجصأيكؤمح 
٧^١حبمثي حط يز أف وافرطي حجي 
jix ٠٤ ٦ ٤، ٠ ٤ ، ٣٨١، ٣١٤فاهب \م

٨٤بعمرة.............■•••••••••••أمل من فؤق الودلع حجة عام المي. ْع حرجنا 

١ ٠٦الخأ العمزةِق دحلتر 
٥٢ئغناييخ،إلناَلأثه 

٣٢٦^^ثامح1لأإلأصُ.......................................
٥٣٠[؛:مثد....................................إذا لإشء ؤإذ خلال، اكلم دبط 
٣٨٤..................بست،رميت I يقول بغضنا ؤه افب رسول تع امحجة مى رجننا 

٣٨٦بجِضأليث،.همنمش.................................
٣٠٤والعفن..............•••.••••••..••••••الفلهر بمص مقل ه اممب رسول ركب 

٣٢١ذي امختثِسالأثا نىقا
^^^لش:زملأظلإلأش......................................مأا

٥٣٠تثواأئمزئوا 
٣٢جنتا..................٦ معل سشئ لمْ لإل ثاعدا، محفل لم°ئنشيع لإف ياذإ، صل 

٤٥٧قوثاثثأ 
٣١٨الئلأةأس 



٦٠١ضسالآء1دوهواأئ1ر 

٤١٦سواه............................ فيإ صلاة ألف مى نحئ هدا منجدي لب صلاه 
٢٧١طوايز1ضأضإإ 

٢٤٧الح،مءناوت ُنإإثائناءإِئ 
١٥٦..؛؛..................٠٠سوةأزمم.َها.ّ.......

٢٩١،٢٥٦،٢٦١الكلام...................يه اشَأناخ إلاأف ئلأة الين الواى 
١١٤...٠.................. وعمريك يجتالث، واأزوةسدك ويالصما ياكت طوافكا 

رايؤأُت الناص وناء طوِفي؛_ 
٣٦٢أو:يمع.....ب.ؤؤ..ّ.ّّا.ّ.؛.؛..ؤؤؤ..... كِهطؤو 

٣٦٦وى-ممىمحاين 
٢٨٩أصم حج العمنْ 
٦٧حجه ثعدل رمصاوا 3، عمرْ 

٤٩٠امحاةامح،مثثا 
3٥٤٥لأظكل ه ؤدتِفي قإف 

٥٧ومنحر طريئ، مكه بماج 
٣٩٥هممن 

3٣٥٨،٣٥٣التمصزؤممل 

٤٨٢ئي>دءُئتئلأممهك 
0٠و 

٣٢٤القطو\لحض 

٢ ٠٦٧ ٠ ٠ ّ ..... ٠.......٠ الصلأةّ نؤسبمصاء ولا ااصوم مصاء قتومر دلك يصيسا كال 
٥٨٢.......؛ كنزظكمْئا 



٥٩٢ك1رظمايتصئا 
٤٨٥كل1اماهمسذج 

٥٢٤ي...........................- يكون ما أؤم يجدونه عله اممه استر يكر عظم كز 
٥٠٨س؛سسته كوعلأم 

٣٤٨وطرئ تنم فه وكز متمم ثش م
٥٦٣امميالآننئثيلا0 

حلهلزمزأذي، زمِلإخناِمه اهُءزيم كئئأثث١^،ظز ءؤَوو م وه 
٣٦١، ٣٥٨أذ:طوفدالإت مز 

٣٦٢لأأحلشأنخن 
١ ٤٨، ١ ٤ ٦ ، ١  ٤٣، ١  ٣٥زأتة محئزوا لا 

٤٩٩لأتزحغِفيءناوس 
٤٣٣...........ء....ااا ^^بهإبم:ض...ءء....

٣٤٤الشنز ابمزة لاتزئوا 

٣٤محزم لأتثافثاصأةإلأتعذي 
م\ا٤لأنشداوخاز 

١١٤١^.؛ تبز لأ 
rAU\'\،لأخزج 

٣٨^•••••••••••ثاهدإلأ وووجها الأخرأذثصوم واليوم باش ئوبذ لأي بجو لا 
٢١٩لأقوخلأ-ثا 

٢٦٠لأ:طوفباكتتياف 



٦٠٢وا؛أئ1ر الأحادث فهرس 

٢١٧لايخاص 
١٣٣لايزايص 

٧١محثن:اظاؤوانزَلأتينز 
١٣٦ِلأ:صوت\ثوالأظن\0 

٤١١لأبمووآنيطأح،ؤامةجً
٤ ٠٧بالثت عهده آخز ؟كول حش أحد ينصرف لا 

١٢٦َلأبجحمحمولأ؛محولأه 
٣٠٥نبئ، نى نتاح بر لا، 

١١٩وشيَالخق 
١٧٥^٠ وشإومحة4ش 

٥١١يكلظدروزاأ:زماكا0مفخ 
٤٨٣

٩٤افدي...............................سقت ما انتدثزت ما أمرى مذ ثوانتملت 
٦\حأ نئالث،;مملميض،ؤلا لَ

٥٢٤يزاوثذن\ظن 
٣٥٠اشث.................................. التاء ثل ه خلى التاء م بز 

٥٣٨،٥٣٥،٥٣٠، ٥٢٩.......................بافِشئو 
U ٥٥٦ظوا ء اض ام زذكن الدم أن؛ز

٢٢٣نا:لأمألور 
UU أزى، ^u،،١٢٩النجع;لغ؛



^قضامانينيصالإئماسبجضل

٢٢٢

٢٥ينع ^١١،^^؛ مروا 
٢٧٢.ب.ى ننأخدثِفيمناساخِثُمحنأس....ب..ب..

افُمحئ....................................؛أضسأئن\وضلينأسوك 
٢ ٠٨اض....................... لم°نحئمها منألة عى نأل وجل جرما الثاس منأمظم 

٤٨٤أحرى مكاما يليعل الصلاة نبل يبح من 
٣٢٦ثر ئلتس تش عذ وغب س
ثنيتاأوثهيد...............ّ.؟..............ّّها؛له كئت رارؤاأوزارلتري من 
٠٤ ٤ ئدمع حص وومف هذه، صلأسا ثهد من 
٤ ٠٨يدع حص معنا ووس ئذْ، صلاتا سهد من 

مزني................؛؛..؛..........ؤ..ؤؤ.ءلألأ.هخ؛ظمءمنا 
٣٠٣ب٠.٠ّّّّ٠٠^ثأنيمbةمنتكةّا.ّب.ببب...

١٣٦

٣٤٣ااّ.......اا.ا..ب.ب.ب...ا..ّّّّلألألأ 

٧ئالثطعة ^ ٥١يطع أذ ثدر من 
٤٩٨عند.وا هى ينطيه يحن 

...........لأبلألأبلأ.ب........؟ّياايعدموما( أمه عن الصدقة عن سأله الذ.ي )ِفي و>و؟' 
٢٥ممي،زلكأخئ 

٤٨٥ثلاث موق، الأضاحي لحوم الحار عن ش
٤٦سترمه عذ حج ثم مسك، عن هيج 



٦٠٥هوس 

١١٤عنزتك تكال هده 

١٥٦هأز1ثازإوهاس..ب..............س......... 
٠١سةننئهمظنحنصماي 

٥١٧مالءوثظة،ايه 
ّآ٤ ٧ ، ٠١٢ ٦ مزئف كثها وعزمه هاهنا رممت 
٣٢٢"م........................ض;طن زازتفنوا نزقنن، زجع"5^1 ثائتأ زمت 

٥٦نكه من تبملوف مآكه أنل وكيلك 
١٣٦زلامحظوة 

٢٠٨زلابمثدشزمحا 
٥٠٦

١١٢ن}نَلأأوثن1\قتيس 
٥٢٧زبيدأخدىإشفن؛ة 

٣٤٧رزئ ذم 
٢٢٤:اأاعمظسلاكلإ يََ َ و

٠٥ ..٠ ّ ّ . • ......١ ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ النازل مزن نجل. لأنل ومت الني. إن اأؤثن؛ن، أُثر يا 
٣٦اللما من ءئرم ما الرصاع من محرم 

٥٢٢مول:1زبطنياش 

X أءX



الخوالدفهرس 

الهوائيلهوس 

اكثهةاا تأا>الفانية 

٥الهجرة من التاسعة الثثة ا-نيِق فرض 
٢٠يايته ان؛ الإنعل يوحد ما هي الخمارة 
٢٠الباطل.............أوإحقاق الخى إبطال بما محي ما عنها الهي ورد التي الرشوة 

٢١سمطت العبادة من ذمته ابرأ إدا ان الإئ

٢ه ّ. . ٠ ؤ..٠ ؤ. ّ........١ أوالحاكم......... أووصيه وهوالأب ماله يل هوال4ى الولأ 
٤٦غرم عن ؤج لا الخج يربمة عنه من 

٤..٩ ..٠ .٠ ......١ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ّ.........٠ . ١ هوالزمن والوقت الوئت، من مأخوذة ا،لواقيت 
 J٥٠عل أيار ذواشةشالآ

٦٦.....٠٠٠...٠.٠ّ....... ٠٠١الثنة.١.....من وقت أي ل معل وقت، لها لتس العمرة 
٧٦الثمظ دون المعنى الرثع أن العزة 
٩٦كاملة شاة كاملة، بمرة كاملة، ناقة يعني• جزور 

٩٦..........١ ٠ ّ...٠ ّ ّ ...... ١ ١ .١ .....٠ ١ ١ ّ ٠ ٠ بمرة أومع بينة مع وأ)تي.' الا.م أبنُفي 
١ ١٦.لأ........اا.ا................ الفضل والعمة! بالكإل، ادحْءود وصف، الحمد؛ 

١ ١٦الوجهان....ا.اّّّ.ّّّّّّ.....ا.اا........... تحوز ياضب أو بالفم )والمللف( 
١ ٢٣'.... ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ......٠ ٠ ...٠ ٠ . ٠ . .١ ١ ؟. . ممنوعاته الإحرام! ومحفلورات هوالمع، الحظر 

١٢٥عنه انهل اد فيض النهذ 
١٢٧..اّا..٠ّّ١١١١١١ّّ......٠٠٠٠٠صحح..والعكس الأعلم، عق بالأحهس يستدل لا 



اصضاماششصالإئمأسبجحنبل ٦٠٨

١٣٦........... ..ا،ضط:أطيابتجلِفيكفنالمت،ومشافيحنمه...........
١٣٦المصر اموال الةان:

١٣٨اكأح:ضاشاء 
١٥٠ّ...............ّّّ...لألألأب. الطيب منه ؤيتحد للطيب، يشمل هوالدي الطيب 

١٦١ؤؤ.........؟......ّّ.ّ.ّ. المئل. بخلاف الهر، من قريتا سوك له حيوان اليص! 
١٦٤ّ•....٠.١٠بب......٠.....٠.؟...)مايج(•• عندنا العامة عند ويمي الفاسد، المد.ر1 

١٩١..... ٠١.....فيه توجن. ما كل ^ للحكم مثبته ثكون أن بلازم ليس ثبطة المالعلة 
٢٢٠الاعتبار فامد الص مقابلة القياسِفى 

٢٢٠الفقع هي اص 
٢٢٣؟.. ٠٠٠الاذ.حر يزال ولا المدينة، ق معروف جبل عيرت 
أحدوراء صغثر جبل إنه ت قتل ثور؛ 
٢٢٦محورها صمه ما يعني1 الخامعة حرم 
٢٣٦.... ٠٠السعى...؟عند من الآذ الناس منه يد-حل الذ.ي البابج يقابل محببه بني باب 

ِفىوئرل الطائف مى الثي. رُح حنن المعدة ذي ق كاست ١؛^^ عمزه 
٢٣٨اهزانة 

الأيترقكممه عل وطزمه الأيض إبطه محت النداء ونط يئذل أف الاصطاع 
٢٣٩

٢٤١^الطواف.......•••••••••••ق ذاحلأُ الحم يكوذ أذ بد لا أيه عق مممئوذ العقاه 
٤٢ ٨ .......... .....٠ .٠ ٠ ّ ٠ ٠ .٠ ..٠ ٠ ٠ أنفق..٠ مذ المحيط؛الك،تة ١^ ئو الئاذزنان 

٢٥٣واقمالأمد ^، ٧١يئن كانه ١^ 



٦٠٩الخوالد ؛هرس 

النازيراة أذ وهي عظشة، لفائدة كاف ضْ نل زامحا اي. واف 
٢٧٤يه وبمتئوا

فهيمزسه أشياء اش ذكز إذا يعني الفعل، ترسب المول ترتيب ,ل الأصل 
٢٨١يفعله مرسه 

١٢٨٥^۶( ثى أئل الثص 
٢٩٥..ينتفش لئلا ونحؤء؛ وعتل صمغ مى الثعز يثد ما الرأس عل بمع أف التلبيد 

٣٠٤•••••••••••••••••••••••••منراخ وص عزة ثى ا"لأدبم الم.بم هميهمعِفي دمنْ 
٠١٠ ٧ ١ ١ ١ ّ.. ؟ ّ ه الثسوJ عليه وقث الدي ا-إمتل عند كرْ صحزات ص، الصحنان 

كالحبلأثن له الأقوام موطئ لأف بالحبل؛ وثثهة ويمهم، يعني المشاة لحبل 
٣٠٧الممدود 

زسنؤإذا لكن لليثه، وأ:تأ أزل الاحتياط لوك قواصنا ليي الأم دام نا 
٣١٦ ١١٠٠.............١١ثم بدليل إلا أوحؤْ بدم افب عباد يلزم لا ئد فحتنثذ الواقعه 

٣٢٥.............................الممريط.جاسب، مذ آحز ثهلزيا ينثلزم العلوثْلزفج 
٣٣٨الطثن من هوحجر المدر 

٣٣٨\1شمئ الخزفهوالئن 
بتدكتثاشزْ هsكوئاائ، عبادْ الدبغ لأف ؛تل■؛؛ ضبخ دبغ يباشر أف اف للإنينبغي 

٣٤٥

عاشها.،الش الوايت، م عل العلإء1 ئال، بيده، وستئذ ثلائا ه الؤي دح 
٣٤٥تنه ومتى ثلاثا عاش فإيه 

٣٥٠القائدة.................... لعا.م زأم،ه؛ عل الموتى إمرار له يس لا الرأس أينع 
فيهؤمعل ا"لإ، أركان مى ركثاف فيه يفعل لأثث بدلك؛ نمي الأرم ا"اج يوم 



سقضالءاهمهمصالإئماسبجءنبل ٦١٠

٣٦٣واجإت.............................. ئلاثه أو الخج، واجات من ثا:بمان أيضا 
٣٦٤المحل..مى إليه آتوا أف ثني البيت فيها يزوروف الناس لأف نثارة؛ العننْ ئمثت 

الأاممحمحا.....ىب.....س------س
٠٤ ؤ....٢ ّ ......٠ ٠٠ ٠.٠٠ّ.ّ ّ ّ ّ ؤ......... ء. ؤ ثة بأنه ١^، الأقواوِفي أصتث 

٤٠٨المثرين الئنلف؛هإءاظه 

وميواثند مزيلمه، وق عزئه، وق المرؤة، وعل الصثا، عل ست،؛ الوقفات 
٤٠٩والهصر......الطول ءممم،ِق لكنها الوسهر. اينزة رمي وثني الأول، ابنر؛ 

كالمن س البي جب إل يدكا وعمرأف م أي اخيار أف المعلوم مى 
٤١٤.^ماله.ّّّ.ب.ب....ّ؛؛؛ّ؛.ّءءّ...بب...ءلأ.ء.

٤١٨الأم..التظل مل الخاغ الخغ ١^٠ محظورايا تستثا المادات حح 
٤٣٨سهإ..ّا. ^ ١١أحو بإ ١^^ مع \ذثثأص حصوو  Jpسكزان ي هل. الشع ى هل. 
٥٤ ٦ . ..؟ ّ. فهوثني.. محور لا ما فنل عن كان وما فهوتفريط، واجب رك عى كان ما 

٤٦٦فمحتجفظ،مكولسرسم...
٤.^١٧ ظهرهعل الئنئ ينام وهوأن علامه، وله سه، نصم، له ب ما !ن ٠۵١١من ا-غقدغ 
٤ ٧٧••••••••••• نسوان خمس الإبل محمى سنتان، المر محمى تنه، له ما العنم مى الئ 

٤٨١....؟؟؟ ٠٠الومت، هذا ق ، Jbأن بد فلا وانتهاء ابتداء وئتها الشائع حدد عبادة كل 
٤٨١.......................٠٠٠.......التمحية... حاومحت، الصلاة أثم إذا أته الصواب، 

٤٨٢وزايذ؛الأضاكا 
٤٨٤٠٠.والأوصاذإ بالمعافي أحكامها إد،اثرمهل ا؛دا، يأءيانم الآفخاءس راعي لا الثريعة 

٤٨٥........................... العيد ثوم يعد ايام ثلاثة الدبح أيام أن الراجح؛ القول 



٦١١الفوائد هوس 

الائام،فيها يخنث الئال أطلثت اللتاو، فيها دخلت الأثام أطلت إذا 
٤٨٦ذلل إلا 

٤٨٧صحح.............................. غم النزعية الأحكام ق بالخلاف التعليل 
٤٨٨ؤ.....ء ء ّ.......... عليه اأةيس الأخل عل الخسن باتماق إلا القاص صغ لا 

أنفيها يثق التي الأوقات هال0 ق سإ لا تلا الرمي يجوز أنه الراجح المول 
٤٨٨النهار ل اف الأنثرص 

ثملفلن عدر بلا رنها عن أخرجها إذا موقة همادة كل 
٤٩١الأضحية ق يجزئ لا العمياء أن الصواب 

٤٩١منه................ أوأول معناه ي كان ما به يلحق فإنه ثيء عل ثص إذا القمع 
٤ ٩٣....... ١ ١ .. ١ ١ ..... ١ ؟ ّ ّ شل مكروهة إما فيهات مول ما أكثر العصباء أن الصواب 

اليثب،وممهلوعة المرن، وممهلوعة الأذن، مقهلوعة يجزئ أما الصواب 
٤٩٤ونقمودة مرة لألما الألة؛ إلا 

٤٩٥به يضحى أن يجوز الخمي 
٤٩٥يجرئ..الدب، مقطوعة صأن وهي أنراليا من يأتنا الي الأسراليات إن ثقووت 
٤٩٥..؟ا؟االأ...... العظم؟ داخل ي اؤأ إن حيث سقي؛ لا الي العجفاء ثعرف كيف 

٤٩٦. ٠٠٠......................أثلاثا الأصحثة يجعل أن بمي إثه لآفههمآ؛ئه العلياء فال 
أعطنييقول؛ ويلازملث، يعرك الدي والعر سزالأ، سدي لا الذي هو القايع 

٤٩٧

٤ ٩٧... ١ ........ ..٠ ّ.٠ ٠ ّ ؤيتصدق ويدي يأكل أن له المنذورة الأضحية أن الصواب؛ 

٠٥٠ الأضحثة جلد بح حكم 



حنبلبق اس الإمام  ٥۵ق الئاش على اسق  ٦١٢

١النية ْع والدح بالتمن الأصحثة ثس 
٤................................. ثرومحل أربعة لها يشرط اما الأصحثة حلاصة 

٠٤ ٠ ٠ .....٠ .٠ ؤ. ؤ ؤ ؤ ؤ ّ.... ّ. .. ٠ باللغم السراء ثقع عري منها العصوي ليس الأصصة 
أيد............................٦قد الأم إذاثان الإلاد؛ ض ص ان الأزل 

.....ا..........هامحءلامح....................^^لضا
٩............................. والعيوب الشروط ق الأصحثة حكم العقيقة حتقم 

٩بأس......................... فلا ميله ذيحت ؤإن الساع، الينم ق ندح العقيقة 
•أنح...... كان ما والأمحل بأس، فلا مطبوخه لوم3ت لكن ؤا، العقيقة 

٠نسميه؟ هل مته نأن مل مات إذا 
٠••• ر...٠ ..... .....٠ ّ.٠ ّ ّ .... ٠ وأسإءآبائهم.٠ يأنإئهم القيامة يوم يدعون الناس 
٢ّ ّ ّ ّ ء .؟ تعال اممه إل اصيف ما وهكدا الثحن، وعد افه عيد اممه إل الأمإء أحب 

٢الأب جف ف منروعة العقيقة 
٣التحنيك مسألة و الاختلاف 

٤..... ّ.٠ ّ .......... بالدكاة إلا تحل لا فانه عله كان؛مدونا إذا تحلأو كيوان كل 

٤منعية دكاء بعتر مات ما الشزعت ق الميتة 
منأعم السرعي ، التعريففيها كون أن النادرة اثواصع س الميتة تحريف 

٥اللثوي التعريف 

٥العثرة عدم وهى نيحة علة فيه الخنزير 
٩؛.........................٠ أونقتلها؟ ندتجها فكيث الخراد س أكياتا اشئنا إذا 

٥٢١اا.لألأ...........ّ.؟......ّّاّّ دييحته محل فلا مرثي، فهو مراسا صار إذا المسلم 

٥

٥



٦١٣قهوسالفراثاو 

٥٢١دين عل مز لا مركو الصلاة تاوك 

ضعليا تحزم ولا عله تحزم لا مما اضرئ أو البجودي ذتجه U أنه الئحح 
٥٢٢خلال 

٥٢٦محزم فهو عفلم عليه صدق ما كل 
٥٢٧. للثزع.....س...„.ازاممة هي احي والدئحة احي القتلة 

٥٢٨.....ثزط.................يالسهولأما سقْل ولا واجبة التسمية أن ت الصحيح 
٥٢٩.............................إذاأكللإجطليه 

٥٢٩•••••••••••••••••••••••••حرام فهي دم إماو بدون ودبمحها الدم بمهر فلم لوبمؤ 
سقطلا لك»■, هذه، يصلانه يأثم لا فإنه ناسا ء وصْ شر , صأ اف الأنأن لب 

٠٥٣١ ّ ٠ .٠ .٠ .٠ .٠ ٠ مه. فنل عن يبحث، بل عزه، فنل عن يحث أن ان للأنينبض لا 
١٥٣ سال.......فلا والثلأمة الصحة وجه عل وم فمد أهاله من وي ما أن الأصل 

٥٣٢.....٠ .٠ ..٠ ٠ يكلم ولا ؤيأكل بمئي أن واجه التكمار بلاد من الدباج جاءت إذا 
٥٣٤الرافضة ذبائح حكم 

٤٥٣ .....تحل.....فلا اشب، عل دح فئد المز لصاحب يقزبا القبور عند ذبح إذا 
٥٣٥وليس؛واحّ_،.......مق النحجر لأن عليه؛ حتج فلا الذبح عند الكك؛يرّ ئيي من 

سنؤإثه عام، إنه يقولون: الممهاء م؛ الأضحية، ق خاص النير أن الفناهز 
٥٣٦دح كل عند المحبثر 

٥٣٧..بلأ.ؤ..؛؛..ّ.ّ...لأ.............. الطعام... تحرى والريء الحلقوم، القس تحرى 
٥٣٩الودجن............... يطع مع ^ ٥٥لا،;فمد اآريء أما الحلقوم، ^ ٥٥من بد لا 



صضاه1همنيصاسمماسبجضل ٦١٤

٥٤١الثنرى؟........................ يدها معقّوله ناتمه ممون وأن الإبل، يم الثق 
خروجلكان الدبح لها لوكان لأنه للإبل؛ الثم جعل أن ء،؛جل اممه حكمة بن 

٥٤١رمتها لطول بمليئا ثنها الدم 
يثثتحتى ئظث الإمتخباب وق الذبح[، ]ق القبلة اسمبال بجب لا أنه الصحح 

٥٤٣ظيصئبممُ الئّول عن بدلل لنا ذلك، 
.لأ............ّّّ....1؛هروحها نحرج أن مل مباثرة بعديبحها الديحة ثق حكم 

٥٤٨................ه ظ U به ض أنه سا إذا إلا محه ■ويز الحيوان ل الأٍئل 
٥٥٠الحل الاصطياق. ق الأصل 

٥٥٠................... .....بجباأحيائا قد بل مستحب، أنه فيه الأصل الررق محللب 

العالموغثر صبمْ، نحل البهائم من العالم لأن البهائم؛ ي حى العلم ثضيلة 
٥٥١؛•لانحل 

٥ ١٥٣ ١ ١ ١ ١ ؤ ّ.........٠ تحل لا فإنه عليه التنمية نيئ إذا أنه والصند الدح ق الصحيح 
اا.اّ............بّ..ّّّهههالهب. ق الكلب يثر أصابه ما عنل تحب، لا أنه الصواب، 

٥٦٠تحل... فإثه دكاثه أدرك إذا إلا تحل، لا فإنه بالبندق أو أوبالحجارة بالعصا كان ما 
٥٦١تحل............ فلا الحنلر -حاست، يغلب، فإنه وحاظر ْبح اجثنع إذا أنه الحاصل 

٥٦٢.ّ....اا.ااااالأ.؟...لأ..ّ..ّّّ تحل فإثه تحومي بكلتإ المسلم صاد لو أنه الصحيح 
٥ ١٦٣ . ١ ١ ١ . ّ •حلال، فهو تهمه أر إلا فيه بجد ولر وجده ثم الصند غابه إذا أنه الصحح 
٥٦٣الأمزد عل الأمزئ الئر لاثقا-ز 

٥٦٤......... محل فإيه مذبوح~ حركت ~وعني! مسممثْ عثر حياة وفيه الصيد وجد إذا 
٥٦٦محل....................لا فإثه حثا بقي إن ينظر حياته حال ق الصيد من أيتن ما 



٦١٥مرسارفواناو 

حشحميعا و\ذثك\يو1 هطعوْ أو ووموه، ولخقوْ الصيد عل ١^؛ اجذ>؛ح إذا 
٥٦٦تحل فانه مات 

٥٧٠فأكؤ محاتدان الث ي اشوك إذا ام 
إن،؛ ^LJوقذا تكثر؛ انإءْ فإن العزب ( juيردادْ يكثر حيوان كل يقرلوزن 

٥٧٢لهأكثئستنص الأتي 
٥٧٣ذلك......................... عل يلام لا فإئه محه وامتع أكلا عاف إذا الإنسان 
فلويثزثه، أن تحتمل لا الناس يعص فإن غمته ثم الإناء ق اليباب لووخ 

٥٧٣>ج فلا تزكه 

٥٧٤اللوم................................تحتمل ما مه عن يدزأ أن للإنسان سعي 
٥٧٤الأرق..... يوف لكنها الثآرة، من أكل ثكل متهنابة لكئها صغيرة، دوية الوبر 

فهوالكبير العراب أما فمط.، الرنع حب ويأكل الخإم، يشبه صغير الرؤع عراب 
يكونحز مفرها الإبل عل ؤياق شده القحل ثإييح يقطع معي، نيئ، 

٥٧٥الدبر مها 

٥٧٦الئباع من ايه الفلاهر الئئجاب 
٥٧٨ؤ ؤ ؤ الحل................................... فالأصل ثيء 3، شككث، إذا قاعدة: 
٥٨٠يالاّسحالة ثْلهر ات النجاٌ

بأنهالمول لكان الثمر عل محلهر النجاسة أورح النجاسة طعم أن لونرض 
٥٨١توجها كرام 
٥٨٢حثيه من مسا يتلف أن الإنسان عل تحرم 
٥٨٢............ ١ ١. ١ ....٠ .٠ ...٠ ١ ذللث،• أشبه وما والأعضاء والكبد بالكل الئمع تحرم 



اصضاهانييه4اسمماسبجص؛ل ٦١٦

٥٨٢•••••• ■ الإ-نيام أجل من ولكن الضرر، أجل من لا اجن رأعض-اء المع سح لا 
٥٨٣الطمل. يرصعه الدي فهوكالقن غثثْ؛ ظفه الدم لأن بالدم المع سح 

٥٨٤وينظف..نمل الصلاة عند لكنه جائز، الخحم ظاهر ق النجس بالثيء التداوي 
٥٨٤الكبد من بجزء المع حكم 
٥٨٥الكافر إل الإحان عن محن نما 

٥٨٧ّ رم.د.رها...................................... يتقدر أن وجب للهرورة أمح ما 
٥٨٧ّ.............. ّ ّ ؤ . ...........٠ ؤ... لئه قاتل عانه المدرة مع الأكل عن المتع 

الذيناس النبعص يفعله ما طريقة الدين ق والحلال العمل ل الئمه من 
٥٨٨... ٠ ٠ .٠ ّ ّ ّ ٠ عندهم...٠ الأمور ولاة عل احتجاجا والشراب؛ الطعام عن يفرِبون 

٥٨٨>ظنذه...............أن:أكل اضطنإلأكل ١^٥^١ عل يجب 
٥٩٣ثزطان له المرورة عند ا-يرام جواز 

MUM.



٦١٧الوضيعاتهوس 

فهرس

اسس*أء* امضيع 

٥اُلإ ؛تاب 
٥الحج ئرض عام ه اللمت لحج عدم أساب 

٦ا.لإ لأداء شزط الإنتطائ 
٧مثن 

-jiU  ٨العنزة
٩بم؛جرام مآكه لحول حآئم 

جمناجوأن\طلدبفضو:نَلأنج4الحخ 
٩والإنتطاعه والحزيه، مدم، 

١٠ا-لإ ئزوط أمام 
١٢زاواحلة......................الزاد م الميزة المحي خق j زالإطائ قفل: 

١٤محلمالإئشئ;ت 
حقهِق يشرط قلا ^ ۵٥١١مناقة دو0 مت1ه وب؛ن بينه ونس ا،دكئر، قاما قفل: 

١٦ىوز.ثلالإناةنالزنة زنض ناحله، 
١٧الئزا:ئفىثلأتةص jامحلفت قفز: 

١٩امحتر إمكان يعتريه ما 

٠٢ وحكمها الخمارة يغرف 



اسقضاه1نيضههالإئماصنيص ٦١٨

٢١الأَئاءخائه 

٢٢..........التطئع............حجة سشبِفي وهلكوونزيئكنئا-قجشهأذ 
٢٣.......دأمحن0 ثه محن ولمً الثوو، عل ا-قج لرمه حقه ل، الثرانط كمك ومن ت محل 

٤٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ء ٠ ء ........ ّ...٠ ّ ّ ّ ...... الئزوط....٠ ك الخزرإذا م الخ نجي ثل 
٢٤شو:ءغامحب 

٢٥

٢٦محاثم4ماينإذامم 
٢٧لحثا:ةامحوالإخام 

٢٨أ إذا 
٢٩امحر _ عن زاد يع 

٣٠صلِفيلإات. 
٣٠ذؤث:ثجش 

jilt0  ٣٢ام و بمدة الثه
٣٣شو:ِفيخجاوأةلأمحأم: 

٣٤غرم يدون المزأة شفر حكم 
٣٥شزأة محزنا 

٣٧ض ء و
٣٧ال٠ممفيامتي ، Suإذا 



٦١٩؛هو|سالوثوئوا 

٣٨ ص

٣٩الوثاة عدة للثجِل المزأة حروج حكم 
الخحيجب فنله، مو مات اج علة ومذوجب نحل؛ 
٤٠علمتهكا••••■••••••••••••••••وجب مذحنث المنصوب وعن عنه، ؤينتثاب تحل؛ 

٤٠الزيق ِفي مات بمج حرج مذ 
٤١٢ه،اثتلأءضالإمذش 

٤٣•■■■■■■••■■■■الدين احتمل ديذآدص، اهج مع اثن، عل اجتمع لإل نخل؛ 
٤٤

ْ؛خةلمافا:ةضا-لإ 
ْ؛---------يهمئصفس--

الثمعن يْنمحا أذ لص ئل شه عن تنئين أن ربجح محمى 
٤٧ثطئعأ غئة ح نن النفوب لوأنز 

٩الوائت باب 
٤٩وقنييدما المواقيت ثعرش 

٥ ١٢. مكانه من مميثاته اأواةيت مذ0 دو0 كاذ مذ 
٥٣إخزام ئلأ الثات وتحاور واأعنز0 ا-لإ أراد يمذ 
٥٥اأواقيت..............................•.••••••••••مى ^١•^ المحاذاة ككون كيث 

٥٦بتأكه من ميمات 

٥٦مذبماكه إحرام موصع ق



سقضاه1همهمصاسمماسنيضل

٥٧ا>م ق ص ، ١٠٣٠^ومقات 
منأ-مم الإ-مام، له بدا نم نكه، مو لمزصع مريدا المات جاوز ومذ ت مصل 

٥٨موصعه 

٥٨محمات عل طرمة ب؟كذ مذ اخزام ِو 
صأولأيدلاكابس.....سس.س.بب....سِثْب?؛آ،ءْ ِ..آ!َب .ٌ ؛٠ 

•••••••••••••••••••••••••••بدوزإخرام وبحاوز، امحمات بلغ محمذ 
.السم. أثناء تدكزل ثم عثه لتامه مذ شيئا وسي نذأحزم -ثمحأ 

•••••••••••••••••••••••••ايو مذ أوالعمرة بالخح امح، إحرام ِفي 
محنمسبمالخلس-س------س---س-----سس

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • جدة كأنل المات دون مذ الإ-مام أنشأ مذ 

•الحجة ذي مذ وعئر ودوالمنية، شواو، الزمان: ؤميثات ممل: 

••"""••••••""""•"••••بايموم؛•••••^١٢حكم 
الزنايااشزة ميمات َفي 

رمقالالعمزِْفي 

ثابالإ-مام
ِفيئكممِلإخام



٦٢١هوسالوضوءات 

٧٠ِفياصؤمحاني 
٧١ِفيفادمم 

٧٢.ب....^^^يعخأثلأ..ب.امماواش،محاّ 
٧٣....................... \ئ'ئيج' -سم،إثا شث محرم زتض4أن محل: 
الإ-مامبج،قوي لفل؛ 
٧٥ويعبه به بجاأحرم ينطق أف ؤسثب محل؛ 

٧٧الإ-مام ننأزاد اثواط محم ِفي 
٧٩

٠٨ ٠ّ ّ ّ ّ ّ ّ ....٠. ١ ١ ١ ١ ؤ ٠ّ.  ٠١ثاء أجا صزيهوئه مطلق، نسلئ، الإحرام وقور محل؛ 
٨١مآز؛ُن له أحرم ما لمثل ان الإسّإحرام حآقم 
للاحزىيلرمه ولا لأحدامحا، اُعمد _^_، أو بحجتمر أحرم نإف محل: 

٨٢محاآزلأء؛ثث 

٨٢. ..٠ ّ......٠ ّ ّ. . أوقارئا.........٠ أومفردا، متمتعا، أحرم قاء إل نحم وض محل؛ 
٨٣ذننطافِمحةلإمتممءا 

٨٥ّ.... ١ ١ ّ .....١ ّ.....١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ مممع.. والفردإل المارن \-غآ الإئنانيثه حي حكم ِفي 
٨٥التنح مود ِفي 

٨٨الؤران صور ل
٨٩في\ذإت\ج\ؤ/فنني 

٩٠اقلي لإْسز( لن مارثا الخح حكم 



اصضاه1همهمصاسمماسبجينل ٦٢٢

٠زأئصلاهاكالئثع محن: 
١ويتمخ................. اقد>ي يرك اوأف يتمئع ولا ائذي ينوى أف الآمح.ل هل 

ا-قح،سه، يمنث أف هن.ي معه، لم'؟كرر إذا واقرد _jj، ؤينتحب محل: 
٤•••••••••••••••••• • ومصثر وسني بطواف إخرامهإ من وتحلا ويتويا 

٥ففل:ثنج4ماكخئم 
٦الدم: وحولتا ئزوط 
٦ا-لءزام. المنجي. حاصرى مذ لا؟كون أن أحدها: 

٦ايح أسهر يعتمزِق أن اكاذ؛ا• 
٦عابه من ؤح أن اكالث،: 

٧ثنافز;ء،توابجف 

٠عمريه مذ محل أل ا-قاممات  ٠
١٠ ق الطزاذا عل الثغي مديم ق
١٠٢ ١  ٠٠ّ... ...........٠ أساتهاأو العت.زة اتتداء الثمسعِفي ث ئ٠ؤناط ال 

٠٣ووايتان؛ وجوبه ومت ول ممل؛ 

٠٤افدي لبح وهتا ِفي 
٠٥•••••....•رجع إدا ونتعي الحج، ايام,في ثلاثة صوم هثلميه اقدي بجد لمً قإف محل: 

٠٧الم يوم عل والصوم اثدي يبح مديم حكم 
٠٨مماتأحمسىائ،......؛ 



٦٢٢الوضومات موس 

ابح••الصيامِفي من ولم°يثئكن هل•ي معه لبمن مثن 
٠٨العم؛ إحرام عل والصوم النحر مديم حكم 

٠٨الثعة صيام وفت 
٠٩اثعه صوم من ثيء التتابعِفي حفم 

٠٩المممة ضن؛ فينزأخن 

١١ الواجب الندي أحر ممن 
١١••••••••••••إليه الأسمال يلزمه لمْ اثد>ي، عل محير يم الصوم ِفي يحل ومن مصل؛ 

١٢فضو:نمح4ءاكاِرندم 
أوحثيا-ي، موات محشتش للعم؛ الطزاف مل التئقنه حاصت نإدا ممل! 

١٣...............................ماريا وصار العم؛، مع باُلإ أحرم ؤوك ذلك، 
١٣• • • • • الإسلام• عمرة عن الحل أذئى من المرد المارق ^٥ ومحرئ ت مصل 

١٥فضل:مح؛محمبي 
١٥ِفيتشالي 

١٧الز:اد؛ميتثوواضه مما
١٨ال؛لج الئل قل الئلأة انشتاب 

١٩اماب،ذكرإجمفيك 

٢٠زاحلثث...............................ذب إذا البدولأفك زتنثئي مفن: 
٢٠نيالئزت،,الي انبمالمج 

J٢١تزاصعاي 





٦٢٥ههوسامثوئوا 

١٣٨مُماضشىفهكه 
 ١٣٩^^!^١

١٣٩.وي1و\مص 
١٤١ج\±ئ\ذمط 

١٤٢اأزأةإلئية اختايت إذا 
١٤٣الثاد-ز:مم1ئم 

١٤٤أوتز يعصاتة الرأس عمس—، حكم 
١٤٥الحرم ِفيديدوأس 

١٤٦الرأس ثعطيه حكم 
١٤٦فيضاممام؛ 

١٤٧لشنرم أنمامنزالئأس 
١ ٤٧ؤتابه............................... انبجاُلئوض م ي الق، الشائ: 

١٥٠طس_< لٍس وهو ينسه مطس_، هو يإ 

١٥١بتد.0 يعلى طنتا الحرم نس إدا 
١٥٢إذاثلمادممالف 

١ ٥٣...... .٠ .....١ ١ ١ ّ...... ّ. . ٠ ..... ّ ّ ...... وأداه وئه ص1الْ حزام الص؛او، الثامن! 
٥١ ٤ . ١ ١ ١ ّ. ء ّ ّ...... . .٠ ٠ .....٠ ١ ّ ... ٠ ..........٠ ١ ..٠ الص1د.ثو عر الحرم إعاثة حكم 
١٥٥الصّد مى الخرم م "حكم 

١٥٥إذاذحانممالءثبم 



^قضامايهمه4اسممأسبجضل ٦٢٦

١٥٧ؤصُ دضو:نةئئأءبواةاق 
١٥٨صيد ملكه وق أخرم إدا 
١٥٨صيد رثه يريه ش مات إدا 

١ ٥٨................................... ثلاته:صفات جغ نا ص: زالئي قضز: 
١٥٩...؟.؟٠٠٠٠الإ...................لأ..ؤؤ...........ا...صيد مى ؟كوف أف I أحدثا 

١٥٩ِفي»تشاياد 
ءاً ١

٥٩وحشيا يكوف أن ١كاذا• 

٦٠اكاوئ:ألبجلماخا 
١يأشترم الثناف صإد> لحكم 

٢محاماصِمم 
٢الإ ت. ي ق 

٤••••••••• •••••••• •••الحراء• ومحه كنربجه، لحرم الصيد، من خئ؛ ونا قمل: 
أوذي•' أوال؛بج، وأبه، أوثنطك الخيط، لبمن الملحرمإل اتحتاج ثإدا لصوت 

٥القذف وء قنلة، عث، شدة 
٥مسه عن دمعا قتلة صيد الملحرم عل صاو إدا 

٦..٠ .١ ١ .• .• ..• ؤ..١ ؤ ّ.• . ٠ ....٠ ١ ١ بأءإثارْ........٠ شعره حك بشترم يتقنه قفز: 
٧اْضلألإنم.ِص مم؛ 

٧ماظخاو،ؤالأوينام 
٨



٦٢٧موساضثوءإا~ا 

١٦٩الإصثسنيش مما
١٦٩الإحرام عنه ينزة أو يثعي فيإ 
١^١ ٠ وصاطه الجدال تنش ق

١٧١و1لمحرم الكلام قلة انتحتاب 
١٧٢عليه........يذخ ولا والخطس، و\ذشذو ال،؛ الحرم بجيل أف بأس ولا محل• 
١"٢٧ ولمع>رم الحجامة حكم 

١٧٤بالثيف لتقئي. اق 
١٧٤ئءحرم....١....ّّّ.....بب١ا.....ّ.ّ.ّ.١....iJوالم.ناعة واهب الأجارة حمحم 
أوعامدا أوجاهلا، عا1ا كا0 تواء بلة، وعليه حجة، أئتد جامع ونى ت مصل 
١٧٥ثاسا 

١١٧٥^٧ ابمغةإزاض1ل ^^^4 
١٧٧

١ ٧٧نحطئا الصيد الم؛ ثل إدا 
١٧٨..............١١...ؤ....٠....ب..٠..٠٠أوجاهلا..ئاسيا اوبس الحرم لطيب إدا 
١٨٠أز النامي ذم إذا 
١٨٠طتبايظسةيابساثافرطبا نس إدا 

اها......ّّّّّّ....ا.بإدنه.ا......ا...ا..ؤ...............رأسه أوحلؤ، طيب محمى 
١ ٨٣القدثة ياب، 

١ ٨٦سعزايت، أربع لق حق 



صضاهانيهمهعالإئماسبجينل ٦٢٨

١٨٦سنبموإلنياوأس 
١ ٨٦نتنات ثلاث حلق ل

١ ٨٧دبك يوف ما جلق ل، 
١ ٨٨وثميصا عنامه لبس فيمن 

١٨٩ظ أف محو بي مح، المحرم ِفي 
١٨٩ا-فليى له أبخ محمى 

١٨٩وأسه........ "^١^٠١ مثل الفدية، متليه أوثطينا، وأنه أوعش بس ؤمر| محفل• 
٩١ ٠ ........... .١ ............١ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ التداحل... ق الصي. وجراء الوطء كئاتة محم 

١٩٢الحفلورات كزار ئق 

١٩٢لآئJ،ممبمنةس......
١ ٩٣٠..................الأوو....التحلل سد الخح ق أووطئ العمرة، وطئِو يمن 

١٩٤بثهؤة، أولمس أوٌ اوج، يوف وطئ إذا المحرم ِفي 
١٩٥يأئزل يكز إدا ١^٢ ِفي 

١٩٥محمح:وة.ا.ؤؤؤؤ....ؤؤ...اّّ......ا............لأ...ءب 
١٩٦^ يجد ؤ فتن 
١ ٩٧الصيد جراء باب 

١ ٩٧الصأد.ت جراء أولع 
١٩٧فيه الصحابه أصت ما الآولت المزب 

إلاقيمته، ئفيه الصد، صنار مى وسهة وهوالط؛و لذت ينز لا ما الئاق• الصرب 



٦٢٩ه4وساإوثوء1ت 

١٩٩اءم،ثإوفهشاة 
٠٠ ................. مثله...............صغثر الصفي ؤيق مثلة، تجثر الصيد كمي ق

•••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••"أ■مى ثى عم.اغور مذ أغرر ثدي إدا 
*٠ ص1اوا أئآم، ^١ 

٠١ماحض عل جص إدا 

٢٠ ••••• اقل أوبموم المثل، بئإحراج محومحت صني، جراء عي وجن، ومذ نحذ•' 
٠٢هلمومالألأنموماثد 

٤٠ ........ؤب...ا...•••• واحد• جراء ئملمتهم صيد، قتل جاعهِفي افرك ؤإن ت مصل 
٥ث>مفيقلع. خلال ص إذا 

٠..... ....٠ ٠ ّ ....... ١ ١ ١ ١ .١ ١ ٠ نتع. أن ■^j ممتله امتناعه، ثأوال ص1اوا جرح فمذ 
٦ال٤مارادتج......... زساتر الص1د.، جزاء ق سواء والمنثمئ والمرد والمارن دصل1 

٦ّ ّ. • ...........١ ١ ّ ء.... ؤ...... والخرام.... امحJ عل حرام الحرم وصيد ت قفل 
٨؟ ؤ . ّ..٠ ّ ّ .. ٠ ...٠ ....٠ .... ّ....٠ .... ٠ ...٠ مغه..١ الئجرِفي مى الثوك لهي حكم 

٩إذاأثكائلأظر 
٠ء.. ... .....ّ....٠  ٠.٠........٠ّ.....٠ ٠ّ ء.. . ؤ٠ ؤ ء ء. ص. الحثزاناتِفي ائر ث٣ 

.•••••••••••••••••••••••"•••■■ض•••••••"•
•إذاقلالكازئائ 

شدامحرم دل إذا 



صقضاه1همنيصالإئماصبجض ٦٢٠

٢١١.................................الحزم مأذحاه الخل، ق صيدا ملك ومذ يضوت 
٢١٣الخل ل صد عل كلبئ سل أن يمذ 

٢ ١١٠ّ.....٠ .. ؤ...٠ ؤ . ٠.٠الحزم...........فزاخةِفي محلك الخل، ل طائنا يثنأننك 
٢١٥^•••••••••••••••••••••••••••••••••••ولخشتثه الحزم، شجر ملع وعترم ت قفل 
٢١٦••••••••••••••••••••••••••البلد-ية مذ الموشذ بفنل الحزم الآفِفي ثزئ ما حكم 

٢١٧•>ئلمئعماهز 
٢١٧شاة..الصغبمنة وِفي منم، ال^كبثرة الشجزة ب>بفي دلك، الحزاءِفي ونجب ت مصل 

٢١٨ثجزة قي يمذ 
٢١٨الحزم محس مطع ويخرم قفل؛ 
١٢ ......٩ ٠........٠ ٠ ٠ ء ؤ ؤ ؤ. ؤ  ٠٠.٠٠ ٠٠زالخثائش.....الاشخار قطع ريم مذ امه 

٢١٩يمظعالئذرJالحتمبمامح 
٢٢٠الحزم 

٠٢٢  ٠.٠ّ....٠........ؤ. . ٠ّّ٠٠٠٠٠٠ّ ٠٠.٠.٠٠.؟.٠..٠.٠١ِقثعوفالكمأةو-محلمأحذ.ها 
٢٢١ّ..٠ ؤ........... ّ.... ......... ٠ ّ.٠ ؤ. ؤ نعأناة... الحزم تزاس تكنةإخناغ قفل: 
٢٢٢...................................ثءرمطممءتي.ثمحثافنل: 

٢٢١٠اض^ لحدلحزم 

إمناكهقإة حارج، مذ صيدا إليها أيحل من أف مآكه حزم وبماومحا قفل. 
٢٢٢"زذبمة 

٢٢٥..................................بجتهامحمذ الدينه شجر مذ قورأحية محا 



٦٢١ههواسادزهوءاو| 

٢٢٥مماتوجثمحْ 
٢٢٧مآكه حرم مل أحف—، المديته حرم 

متاينإل إيصاثه لزم للصند، جزاء والإطعام ائذي مى وجب وما مصل! 
٢٢٧اوم 

٢٢٨الواجتة الدماء أمنام 
٢٣٠شو:لثنيبانيوايم 

٢٣١ستئلمًبجدتن:ائداكا 
٢٣٢تائا>مسطُِسممحمح.......................................

٢٣٢ائذى ثى ثوزيعه بجب محا 
٢٣٤اوثئن0 وصمة تقه يحول باب 

٢٣٥ jj-iاضثاب 

٢٣٧

٢٣٨القدوم 
٢٣٨المدوم واف ذ الإصجاع م

٢٣٩/مامدلآهُ................................................ 
٢٤٠صاثاشلأمامالآءد 

٢٤٤ذةا:مومحاممامح 
٢٤٤افجر عند الدعاء مى ينتحب فع 



سقضاه1نينيه4الإئماسبجينل ٦٢٢

 j٢٤٤الخم اذاة حم

٤٢ ٤ دي الواف ي ونل زقت ق
٢٤٦

٢٤٦دالإصجاغ اونل ماته فتن 
٢٤٧..........................الكنبة ثادروان ولا جداوالحم، عل الطوانج حكم 

٢٥٠الخم محاذاة عند امحث 
٢٥١محاماو;لأاؤمح 

٢٥٤ِفياماسالأمِساي 
١٢٥٥^١^، اكزآنِفي 

٢٠٦محاقوزبملأةوزِفياشاف، 
ب-ؤشمحما بمرأ إبراهيم، مثام حلم، ركتثي صل الطواف، مى مغ قإدا قفل: 

٢٥٧كأ؛اأ'ضثوثهسالإلج 
٢٥٧

.ّّ......ا.ّ..ا.....ؤ............ا.ههأأفناء: ينعه ١^١^، لمحة ؤيشرط قفل: 
٢٥٩.................لأ...ّّ.ّّ..العويةوسر والنجس، ا-قدرؤث، مى الطهاؤة افةَاط 

٢٦٣الكة الئاع:
٢٦٤الوثضاك، الخامز:
٢٦٤الياذتجا الثاد,ز:



٦٣٣سائوة>ئت 

٢٦٥........................... بدنه يجمح طوافه ائتيا؛ الخجرِل محاذي أل السابعت 
٢٦٦امح4 محت
٢٦٦...........................؟.١١الطواف...ق البمار عن البيت جنل مى الحكمه 
٢٦٧ايالأة التاّح:
والدعاء،الإثاؤة مى مثامه هام ما أو وثميلمه، الركن، انيلأم وشه• مصل• 

٢٧٠. ١ ّ ؤ... ؤ ١ ؤ مواضعه........١ ق والثي والرمل، والإصطثلع، مواضعه، والدكئِفي 
٢٧١اممواف ركم وجويس، عدم 

٢٧٢••••••••••••••••■•••••••••••• ركمحن أنبؤع يكز يصل، الأساى، بئ ببع محمى 
٢٧٣الوافنامحا مما
١^١^إمحئ ثا اش4 ياوا، نقه مدتت إذا ي إلا كاوم، واوأة ممل: 

٢٧٥الم إل 
٢٧٦الئ-حال..................................٠ مزاحمه حنيه للطواف المرأة يأجتي. ل

٢٧٨••••••••••••••••••••••••••ؤالمزوة الئثا مح، نص الركلإن، من همغ ثإذا ممل؛ 
٢٨١افجر انتلأم مدر إدا 
٢٨٤الوؤ؛ عل الصعود ِفي 

٢٨٥أساءت ثلاثة هدا من والواجب ممل؛ 
٢٨٥انتثائاءر الآزو:
٢٨٦ال؛داةةبالءثثا الثاف: 

٢٨٧الطواف عق الثعى رسب الثاوث،أ 



اصضاه1همنيه4اسممأسبجضو ٦٢٤

والثتاوه.الطهار0 وتمس دصل1 

ijy٢٩١،علالصماوالمنوْ،ييزمبإذ ليسأل
٢٩٢ص وتمنن 

٢٩٢ينأن:دمح 
سعره،من ثمر معة هذي لا ٠^^، لكل ئإل الثني، مى مغ ^١ ئصل؛ 

٢٩١٠

٢٩٤متنح وهز افدي ناو يثن 
٢٩٥هذي ومعه العفر ق ثدم منس 

٢٩٦ح\يئ2شوت<اشخ 
٢٩٧هس.س...س........س..-سس..سى..

٢٩٧الثني و ١^١^ 
٢ ٩٨•••••• العمرة ق وتره ابح، ق مره نالمروةألأ الصما نهق النص ولايس 3نلت 

١٢٠•••••••••••••••••منه وثملع لماأحب، ومزم ؛ ٧٠من سرب أف وينتحب ت قفل  ٠
٣٠٤ا-لإ صمه ياب، 

٣٠٣ِفيذصم 
٣٠٣

٣٠٣••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••بئكه لمن الرويؤ يوم اووج انتخلماب 
٣٠٤نبما باكت، ^١^، ٠١١انيخاب، 
٣٠٩حثه ١^٠٧٢ نحلن، أف ؤينتحن، 



٦٢٥ضسا1وضوئء 

٣١٠زاكء الدم ق وعبمهد نحل: 
٣١١•••••••الم م م طلوع إل عرقه يوم م طلؤع من الوثوب لوثت نخلت 

٣١٣.............................اإنضفماخا،أزواعاواذتننحل_جِفيؤبي 
٣١٣......٠.....................انتماو 3َلأ ثي؛، زلا يازة، زلانشوط 

٣١٣الثنس سرب حص يقف وتحبأذ 
٣١٧

٣١٧اسابأللأبملإملالإظم 
مجوة،زجي قإدا ، ١^^٠٤نعلته نسر مزدلثه، إل الموُسا ثني يدئع ئم نخل: 
٣١٧مغ 

٣١٧•كنية ؤالع>ث.اءِفي النريت، ثئ الخمع ِفي 
٣١٩

٣٢٣بنزدلثه نكال 

٣٢٣......١ ٠ّ ١. ّ ّ  ٠.٠.....١ ٠ّ ٠  ١٠٠........١ ّ ّ ٠ّ... ٠ّ مىمزدلثه اقض انتحتابأحل• 
٣٢٨ناحب، اأست،بمزدبم حكم 
الليل..؟.................ّّ.....ا.اّا..ا.....بم؟منصف ثني مزيلمه مى الديع حكم 

٣٣٣العمة حمزة بدأبرمي مى يصل لإدا تحزن 
rrt...... ......

.ءْ ئ ٣٣٤الرش وقت أدل 
٣٣٥زائا زايأنثز٠بجا 1نكان زينثب 



اصضاهانيهمصالإضاسبجينل ٦٣٦

٣٣٥زبمتمي النائي :ظن 
٣٣٧ام ابداثة عند التيه قطع 

٣٣٧البيلإكومحاو....1 

٣٣٨

٣٤٠^^^^ ١٠^١
٣٤٠ب......ب.ب.ب س.ب ب ونيس م اوش ق ^اة 

٣٤١واحدة دفعه السع ومي حكم 
٣٤١زانتهمث..ب.......ىب..س...........س صسامحاةفيمحاوش لززش 

٣٤٢اوثى....................... سأل ةو؛نبإ0ّأنيلإ ؤس إذ 
٣٤٢••••■■•■■•■■••■•■••■■■•••••••••••••••■••••يقس ول( انحزف، ام ثى مغ ثإدا 

٣٤٣

معههدي ولا عليه واجبا كاف ثإف معه، كاف إذ هديا ثدبح تجرف يم محل. 
٣٤٤دتجة قص 

٣٤٧خدِمنى>بناكزمهم 
ّؤ.ؤ........ء....ّ......م؛آ..ص4أذ؛وءثدش...

٣٤٨

٣٥٠ممإيالئأس 
٣٥٠ا،ئقشزأة مما



٦٢٧ههرسا1وضوئوا 

٣٠٢نالقممرنا:ئان: تنل:زفيائلأفي 
٢٠٠الئطل محتل؛؛ محا 

٣٥٧هليجبفيالأضثرأ0ملمحمحاوأس 
بمبجلإام.....بس....سس........بسب....حهم

٣٥٩ممابياهقإلم1امام 
٣٦٠سمبلألأمساثربؤالآظافي1نش 

٣٦١

الإهاصة٥؛,^! يعثمهم حطته، ُمتى النحر يوم ^١؛ ٠٢نحك أف ويس مصل• 
٣٦٢^بم،يخ،بمرضابجلم 

طوافوسمى الزياوة، يه ينوي طوائا يالست ثهلوف مت5ه، إل يفيض ثم هصلأ 
٣٦٤لأَيتلمإلأئه.......................بمج، نكن زم الإياضة، ذع\ذ الز:أزة، 

٣٦٤

٣٦٦ّ.... ..٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ ٠ .٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ؛ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ ّ الإئانحة..... واف، مل اوأة خاصت، إذا مع 
٣٦٦الإداضة واذ،وٌ ِفيأثو 

٣٦٨اص مل أفاض يثن 
٣٦٩بهاشللاك١ف محل ئ

Jطزافمله يدأ الزيارة: لطزاف نكه يحو إذا ١،^^ ِفي أخمد: محاو يصن: 
..................هآّأ..١١١.........يطوف م بندم، ؤينعى اكدوم، 

٣٧١شو::ك?ا-ققامحب؛ك؛مح 



سقضاه1ضهمصالإئماسبجص ٦٢٨

٣٧١محءابميين؛الإامج 
٣٧٢ثاميا....................................... جاهلاأو ميء، مل ثبما مدم محمى 

٣٧٢سم٣محملإني 
٣٧٤••••••••••••••••• ليالإأيام ئبمكئ:بما يومه، من مص 1و يرجع يم محل• 
٣٧٥يمنى الميت حآلم 
٣٧٩الزوال.................... مد التفريق ايام ق الثلاث اهزات ين؛ي ثم ت قفل 

٣٨٠وصمتة العمبه حرة رمي ل
،خم.ّا....العمبه..............؟ؤ؟.....ا.....ّّ.......ر...بجرة عند الوقوم، حكم 

٣٨١العمثي جرة رمي مي، وق 
٣٨٢العمبه جرة رمى أويائي، ريب ق

٣٨٣ففل:ثلأ؛محينني 
خ،وامم.بي....ب.سسس..............سب......هخآ

٣٨٥حكم 

دركبص، ليال بمص اييؤ رك الحاج بمائة وأفل الإبل، لرعاة وقور ت محل 
٣٨٨الأثلإلاكافي،أواسإلأئوا مم 

منيويىظه--------"-"---"-"-هخمسشن، جارأف الرمي عن عجز دمن محل• 
..........................................................٣٨٩

الناسؤيذلم الئفييوا، ايام وهوأونط القر، يوم الإمام بجلب أف نيس محل• 
٣٩٠وتوديعهم والتأخثر، اشبمل، حكم 



٦٣٩؛،رساإوضيء1وا 

ونمطالشنس، •ءئود_، مل مز ينفز، أذ وأحب الثاج، التزم رمى ؤإدا مصل؛ 
٣٩١ةئةفيبممحسبمثا 

 j٣٩١نتذأناداشن
٣٩٣ممرئزوJاكئقن 

٣٩٤عثه...................................... ويلغ محلا ينقه المقام وننأزاد ممل: 
٣٩٤

٣٩٥اإ؛ٌاتيمإخاآ بحاور محمى 
٣٩٦ئفازوالمحان مل طهزت مزت فيمن 

٣٩٦بمواللةزم:ئاومنام..................
٣٩٧. الودلع.١ طواف عن أجرأه اووج، عند مطاف الزنانؤ، !، ٠^١٥رك ومن ت مصل 
٣٩٨الزتازة طزاف م محأ 
٣٩٩واحد.....عجزاوة صدا قتل ؤإذ المرد، عثل عل زيادْ المارن عمل ِفي ويل ت قفل 

٤٠••روابمان والثني الإحرام ول الرثاية• وطواف منة، الوقوف ا-لإت وأزكاف قفل:  ٠
٠٤ ٠ اُلإ واجثات 

٤٠ثثذالح  ٠
٤٠أزكائاشنة  ٠

٠٤ ٠ العنزة راحبات 

٠٤ ٠ العنزة منن 

لزبناحامدوف.................ّّ...آا؛عايدوف يايوف آيبول ت قال قإدارإخ • قفل 



سقضاه1همشصالإئماسنيص ٦٤٠

١٤ ٤ تمره من رّح إذا يقوله أف يس ما 
٤١٤.......................................وصاحته ه، الحم( همثر زيازة استحباب 

٤ ١٦..با .ّ........ّّّّّّّ.......ّّ...؟..اه الله رسوJ( مسحي. ِق لصلاة ا ب انتحتا 

٤٢٩..................................والإحصار الموات وحكم ا^ يصد ما ثاب 
٤١٩جملع أمده 1ذ ا-لإ محصاء ق

٠٤٢ لنمكزه الكمارة حكم 
واجهلوالعلم والئهؤ، العمي• يرمح،مح، لا 

٤٢٣••••••••••••••••••••••••••نجمة أن آذص مذ والدرّ المحل ِؤا الوط؛ ثئ هرى ولا 
٤٢٥العصاء ق وو؛ثثئ\0 محصل: 

أنزل(وأذ خجة، لمْثسد ^j(، محر لنن أن محي أؤ ١^ يوف وطئ وتن يصل،: 
٤٢٦روايثان• قفيه 

٤٢٧مح،ب:ظس•••••••••••••••••
٤٢٨ّ.ّ......... ا-ثج د١دة همن. النحر، ثوم المم طي حم، بعرقه يقف لمْ وس قصل• 
٤٢٨بعرقه الومحوف ئاثه محمى 

٤٢٩وثؤوك،الأيمس،ئاممالإ 
٠٤١٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ء .... ٠ ذبم، أيزأفب عم:زم محزمحفواو النيئ، الماص أحطا ثإذا يصل،: 

التحنل،،قالأمحصل القي، ئمننة اأسلميرئ(، من عدو الحرم حفر ثإدا قفل• 
ir\قثاله زوك 

٤٣١٠اكرين ص عدو حمبمزه فيمن، 



٦٤١الوضوعات فهرس 

٤٣٤ذةانجبمبمسر 
٤٣٥ب..... .س ......بءثخر رتحل هدي نته كاو قإو محل،: 
٤٣٨حل ئم أيام، عم؛ ضام قيئا ثأنجد ثإف مل: 

٤٣٩صل:ؤمينمحاأ 

•؛؛امحز،بقزمحاضلل.سبس.ب..س■■•■
٤٤١واأدينه...............................مآكه ُأو( حصر ثم المدية، مذ أحرم محمى 

٤٤١••••■••••••••• بمنة سحلو أو قله اليتا، مذ عرقه، عن صد ونذ يصل؛ 
لأال،أنشجء،أرخقَلأ:شتمحل،: 

٤٤١عوابماته 

٤٥٧الهدي باب 

٤٤٤والثم الثمر عو الإل مديم العلاِو 
٤٤٦•••••••••••••••••••• وصغمْ• يرا-قيوان مذ ماأحب أذمحدي ونجووللمتطنخ 

٤٤٦محء1مالإلوئث 
٤٤٨الإثثار\م محإ

٤٤٩^١^ ١!^^ ^١١؛ هدت ثء كانث، ثإف 
٤٥٠^لأنج4اطيبنمحلخش••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

٤٥٠فينايتتينهامح.ي 

٤٥١الهدي ركون ح؛ةم 
٤٥١لمنزلها ثولدها ولدت، ؤإن 



^قضامنينيصالإئمأسبجحتبو ٦٤٢

٤٥٢أخبر عيث دحرْ أخبر و1ف 
اشثه وصغ نوصنه، ثحزه محله، دو0 عطب أو الممي عن عجر وإ0 ت قفل 

٤٥٣صفحته يا ممزب ديه، نقهِفي ءق 

٤٥٤اقذي صنان ِفي 
٤٥٤معينا قوجده هذيا اقري فيمي 
٤٥٥هديه فطب فيمن 

٤٥٦...........................دإمحا-أناوالأصحق افدي عن من5ه ولايزول، ت قفل 
سِفيلإثانتع...........ؤ.ؤ............حه؛ذي 3، وخب وذن مقل: 

٤٦٠المش بثل ذمته يعوذإل وهل 
٤٦١امحئ هدا زلد إدا محا 

٤٦١عنة............ أجزأ زنه أنيِو( شر إسا0 أوأصحقه هدية، يتح ؤإذا قفل: 

٤٦٥الأكلِساثني ِفيمحا
٤٦٧.أومرةبيئة أوٌّّع شاه، محزيه ما ئأفل مطتثا، هديا ثدر إذا قفل: 
٤٦٨..........لألألأ؟بلأ منةأن بيئة سع أو د؛حماة، أجزأه دم عليه وخف، وش ت قفل 
٤ ٦٨.....١ ١ ١ .١ ١ ١ .......١ ٠ ّ ّ...... وطء أو لعامة، قش أو لنذر، بدثة عليه وجبت، فيش 
٤٦٩بمرة ئدبح بيئة علته وجبت يمذ 
٤٨٨الأصحج :اب 

٤٧٢تحكبالآ>وءء 



٦٤٢ههو|سالوثيئء 

٤٧٣شمتها الصدقة مى أيصل والتصحيه 
٤٧٧ظ:ثلأنجئإلأبملأمحام 

٤٧٨الثاص.....................................انتحثابما، انتحتابر ق
٤٧٨٠................................^^خضت،زيجاجزةهثو:زمئ 

?أء, _ ِْ يءِْآِ.ِ. ,.ص ٤٧٩سده صحثق ائ و يدح أل ويستحب  '•محل 
٤٨٠................٠ انثاب............................ثن حضووها انتحثاف ق

٤٨٠الأج عند يمال فيإ 
٤٨١النخر... وحطب الإمام صل المصرإدا أهل حق الدحِفي وثن وأول يصل• 
٤٨٦الدلحفيالثل محإ

٠  ٥ّ
 َّ ِ.٥٠٠ ٤٨٨الذح وقت فات إن 

٤٩٠.......................... -قمهاينقص عسا ممحه الأصحية محزئِفي ولا قفل؛ 
٤٩٦.... اكلنمحالأصحيه،وبجدياكالث،ؤسصدىباكلث( وينتخبأفيأكJ محل؛ 
شقاا-إثازوبأ-مته إغطاة ولا واثد.ي، الأصح؛ة مى ثيء بع محوي ولا قصل؛ 

٤٩٨منها 

٠٥ ١ ... ٠ ّ المثم..٠ اثاو.ي كامح،ِفي مها لتكلم محا-يعينها، الأصصث أوجب محادا محل؛ 
شروط.....ّّّ؟.....ؤؤ.....ؤ...........ا..ا...ّّ..ّأ.هأرثعة لها يشرط الأصحثة 

٥٢٣العئمة ثاب 

٥١٠. ٠٠٠٠٠ص،سُؤ...ؤ.....ااا.ا..
١٥١ .......................... ٠٠.....٠٠*■■.■■■■•■*..*•■■■■•ء••اسم4 سمتحمب 



^قضاه1همنيصاسممأسنيحتيل ٦٤٤

٥١٢بالدم الهس وأس لطح تكزْ 
٥١٢الأب جئ ي نئروعة العقيقة ت فائدة 
٥١١.......■."الصئ قم ق يدخلها ثم هزة، الإنسان يمضغ أن التحنيك أحرى؛ قائده 
٥٣٢ض ؛اب 

٥١٧اثاثكوابراد 

٥٢٠قضو:زلأكاةئموط: 
٥٢١....................................... ذبث؟ محو هل مرايا محار إذا البم 

٥٢٣ّ.y٠٠:ذخيظد،أييكا0ؤ.....؛؛٠..٠ء
٥٢٧ءء..ّ.ّ.....ا..... .. ٠ ؛  ٠٠٠ؤ......... ١ اشَتئال.٠ يم أف ١^: أي قفز: 

٥٣١...............ا..ّّّ... اماضعلالدبيحةاشازىاد'الم.تذوو\
٥٣٢...................ؤ............ افئارفاالواحث؟ الدباىسيلاد إذا

٥٣٢محإذبائاشازىفيَناسا 
٥٣٤الرافضة ذبائح حكم 

٤٥٣ ...... ّ...٠ ّ ّ ّ ء ء ء ء ؤ......... ؤ ٠ ّ .. ٠ اض.٠ اسئر عليه ويكر العبور عند يبح ما محم 

٥٣٤ابن.............ّ........ّّّ.؟ ليقع المران س آيات قراءة عند يدبح من حكم 
٥٣٥والكةب^ر التنمية وثمي دج من حكم 

٥٣٧..ؤالههالخلق نئن المخل، \ص/• \لأن1 قضو: 
٥٣٩الخئقوم قطع س بد لا فنط' 
٥٤٠البمزى........................... سولأدثا قفل: 



٦٤٥ههوسالوثوئء 

٥ ٤٣.................. ينجها موضع عل \لثد؛ ئاثت مماما، مى ينحها نإف ت مصل 
٥٤٤محتينلإمِئذش......................

٥٤٥...أبخ الدبوح كحركة حركة يه أو ميتا، جننها محرج حاملا، دج ؤإدا ت مصل 
٥٤٦.................٠٠٠ِفي:ش......اثدي ذتك لمخ أف:ضُ؛ نم، يضل: 
٥٤٦أمه ذيحت، إذا حالان له ا-إقتير؛ر 

ءممةمماح..........آ؛همضز: 
٥٦٧الك ;اب، 

٥٥١ّ .......... ......................١ ١١حاو.يتكل حل ئوكاه صدا صاد مذ تطذ•' 
٥٥٢محأوام.....ّ......؛ا.ااا..ّّ.ّّ..ّ. ىيخأنناو الثاق: محل; 
٥٥٨يالرانم، إحداص سعا عنله وحن، الكنس،، يم أصابه وما محل: 

٥٥٩ظ:جاخائينيالإزان 
٥٦١لدم ُنيح الُثيي ق اجثتغ إذا مقل• 

٥٦٢ ٠٠٠اصلك...ا..ب..ؤ....ّّّ....ؤّ..ؤ.ء.....ضبم،
ونهمهميتا وحده ثم عنه، يثاب، عليه، كنه ارنل أز ص.يالبا، رمى نإف محل: 

٥٦٢فيه 

٥٦٤خل........... ناث، خز وكه ئنقزة، غتث جاة زيه الضد، أذنك إذا محل: 
٥٦٥............... منتةثْ عتا0 فيه وبمت، عصوا، منه هأتاف صيدا صزبؤ إدا محل: 

٥٦٦اقئلكئ.......يِسنلأسمف
٥٦٩خرم..ب..ؤ.ؤ........ا....ّّ.؟ب نإفأتث،الصندبتهمه،هرماْآحرقمتلئ محل: 



ضاه1همدههاسمماصبجءاابل ٦٤٦

٥٩١

٥٧٣الؤخؤ،يحِتاهئ................................. ١^:  ٣١ممل: 
٥٧٦خكلمأكلاضاب 
٥٧٦فضو:ثئئئأ1مح 

٥٧٨محاأكلاكا/محع 
٥٧٨اواقك:لإنائام،تاخسم محل:
٥٧٩ه ااثلأَلة ؤيةأ-مموفوم ممل: 
٥٨٠....... ..٠ ٠ دجسّ.٠ -؛ا، محمد أو النجاسات والثإو الررؤع مى ّؤي وما ءُئل• 

٥٨١صل:زياوزام.ؤ؛ 
٥٨٢....... ٠.٠......٠ ّ..٠ ّ. ّ.٠. ذك. وطأشه والأَنماء وج ح  ٣١محم 

٥٨٣محااكأعال،م 
٥٨٥.•.ّ.ّ......اا ٠٠١١بالدم...ت؛رعه عن عوصا إنسان حكم 

٥٨٥ ٣١٣٣^١٣
٥٨٥ناوله أيح عليه، حزم مما ثيء اصطزإل قإن ممل: 
٥ ٩٣... ١ ....١ ٠ ّ ّ ٠ روايات.١ ثلاث فه ولاثاظر، لها، حاثط لا مزبمتزة ونى ممل: 
٦١٧والآىر الأحاديث فهرس 

٦٢٧الفوائد فهرس 

٦٣٧الوصوعات فهرس 

X أءX
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