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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء التاسع
	تابع كتاب المناسك
	باب جزاء الصيد
	( وهو ضربان ؛ أحدهما ، له مثل من النعم فيجب مثله . وهو نوعان ؛ أحدهما قضت فيه الصحابة ، ... )
	تنبيه : مفهوم قوله : وهو ضربا ن ؛ أحدهما ، ماله مثل من النعم ...
	فائدة : الأيل ، ذكر الأوعال ....
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا ، أنه سواء أبيح أكله أم لا ؟ ...
	ألف ومئتان وسبعة وثلاثون - مسألة: ( النوع الثاني ، مالم تقض فيه الصحابة ، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ... )
	فائدة : في سنور البر ، والهدهد ، والصرد حكومة إن الحق ...
	ألف ومئتان وثمانية وثلاثون - مسألة : ( ويجب في كل واحد من الصغير والكبير ، والصحيح والمعيب مثله ،إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو جنى على حامل ، فألقت جنينها ميتا ، ضمن نقص الأم فقط ...
	الثانية ، قوله : ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى ...
	ألف ومئتان وتسعة وثلاثون - مسألة : ( ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى ،وفداء الذكر بالأنثى ، ... )
	ألف ومئتان وأربعون - مسألة : ( الضرب الثاني ،ما لا مثل له ؛ وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته ، إلا ... )
	فصل : فأما ما كان أكبر من الحمام ، ... )
	ألف ومئتان وواحد وأربعون - مسألة : ( ومن أتلف جزاء من صيد ،فعليه ما نقص من قيمته ،أو ... )
	ألف ومئتان وأثنين وأربعون - مسألة : ( وإن نفر صيدا ،فتلف بشئ ،ضمنه )
	فائدتان ؛ إحدهما ، قوله : لو نفر صيدا ، فتلف بشئ،ضمنه ...
	الثانية ، لو رمى صيدا فأ صابه ، ثم سقط على آخر فماتا ، ضمنهما ، ...
	ألف ومئتان وثلاثة وأربعون - مسألة : ( وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره ، ... )
	فائدة : لو جرحه جرحا غير موح ،فوقع في ماء ،أو تردى فمات ، ضمنه لتلفه بسببه .
	فصل : وإن اندمل الصيد غير ممتنع،ضمنه ،جميعه ؛ ...
	فصل : وكل ما يضمن به الآدمى يضمن به الصيد ؛ ...
	ألف ومئتان وأربعة وأربعون - مسألة : ( وإن نتف ريشه فعاد، فلا شئ عليه ... )
	فائدة : لو صاد غير ممتنع بنتف ريشه أو شعره ، ...
	ألف ومئتان وخمسة وأربعون - مسألة : ( وكلما قتل صيدا حكم عليه )
	فصل : ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته ...
	ألف ومئتان وستة وأربعون - مسألة : ( وإن اشتراك جماعة في قتل صيد ،فعليهم جزاء واحد ... )
	فصل : فإن كان شريك المحرم حلال أو سبعا ، فالجزاء كله على المحرم ...
	فصل : وإن اشتراك حلال ومحرم في قتل صيد حرمى، فالجزاء بينهما نصفين ؛ ...
	فصل : وإن قتل صيدا مملوكا ،ضمنه بالقيمة لمالكه ، ...
	فصل : وإذا قتل القارن صيدا ،فعليه جزاء واحد ...

	باب صيد الحرم ونباته
	ألف ومئتان وسبعة وأربعون - مسألة : ( وهو حرام على الحلال والمحرم ، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو أتلف كافر صيدا في الحرم ، ...
	الثانية ،لو دل محل حلالا على صيد في الحرم ، فقتله ، ...
	فصل : وفيه الجزاء على من يقتله ،بمثل ما يجزي به الصيد في الإحرام ...
	فصل : للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم عند الأكثرين ، ...
	فصل : ويجب في حمام الحرم شاة ...
	فصل : وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم ،إلا القمل ، ...
	فصل : ويضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر ،والكبير والصغير ،والحر والعبد ...
	فصل : ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة ، ...
	ألف ومئتان وثمانية وأربعون - مسألة : ( وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، أو ... ،ضمن في أصح الروايتين )
	فائدتان ؛ إحداهما ،لو رمى الحلال صيدا ، ثم أحرم قبل أن يصيبه ، ضمنه ، ...
	الثانية ،هل الاعتبار بحالة الرمى ، أو بحالة الإصابة ؟ ...
	ألف ومئتان وتسعة وأربعون - مسألة : ( وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه ، أو ... ،لم يضمن ،في أصح الروايتين )
	فصل : وإن كان الصيد والصائد في الحل ، فرماه بسهمه ، أو ... ، فدخل الحرم ، ثم خرج ، فقتل الصيد في الحل ، فلا جزاء فيه ...
	فوائد ؛ منها ، لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه، فنقله فهلك ،...
	ومنها ،لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم ، ...
	ومنها ،لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل ، ...
	ألف ومئتان وخمسون - مسألة : ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل ،فقتل صيدا في الحرم ، ...وإن فعل ذلك بسهمه ،ضمنه )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه ...
	فصل : فإن رمى الحلال من الحل صيدا فيه فجرحه ، ...حل أكله ،ولا جزاء فيه ، ...
	فصل : وإن وقف صيد ، بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم ، فقتله قاتل ،ضمنه ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو دخل سهمه أو كلبه الحرم ،ثم خرج فقتله في الحل ، لم يضمن ، ...
	الثانية ،يحرم عليه الصيد في هذه المواضع ، سواء ضمنه أولا ؛ ...
	فصل : قال المصنف ،رحمه الله : ( ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، إلا اليابس والإذخر ، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمى ...
	الثانية ، تباح الكمأة والفقع والثمرة كالإذخر .
	تنبيه : يحتمل قول المصنف : وما زرعه الآدمى ..
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أنه لا يباح إلا ما استثناه ؛ ...
	فصل : ويحرم قطع الشوك والعو سج ...
	فصل : ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ ...
	فصل : وليس له أخذ ورق الشجر ...
	فصل : ويحرم قطع حشيش الحرم ، إلا ما استثناه الشرع من ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يجوز الاحتشاش للبهائم ...
	ألف ومئتان وواحد وخمسون - مسألة : ( ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والحشيش بقيمته ، والغصن بما نقص ... )
	فصل : ومن قلع شجرة من الحرم ،فغرسها في مكان آخر ،فيبست،ضمنها ؛...
	فائدة : تضمن الشجرة المتوسطة ببقرة ...
	فوائد ؛ إحداها ، لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا ...
	الثانية ، لو قلع شجرا من الحرم ، فغرسه في الحل ، ...
	الثالثة ، إذا لم يجد الجزاء ، قومه ثم صام ...
	ألف مئتان وأثنين وخمسون - مسألة: ( وإن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ، ضمنه . وإن قطع غصنا في الحرم أصله في الحل ، لم يضمنه ، ... )
	فصل : يكره إخرج تراب الحرم وحصاه؛ ...
	فوائد ؛ منها ، قال الإمام أحمد : لا يخرج من تراب الحرم ،ولا يدخل إليه من الحل ، ولا ...
	ومنها ، لا يكره إخراج ماء زمزم ...
	ومنها ،حد الحرم من طريق المدينة ، ثلاثة أميال عند بيوت السقاء ...
	فصل : قال ، رحمه الله : ( ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها ،إلا ما تدعوا الحاجة إليه من شجرها للرحل و ... ،ومن حشيشها للعلف ...
	فصل : ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين ؛ أحدهما ،أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه ، ...
	ألف ومئتان وثلاثة وخمسون - مسألة : ( ولا جزاء في صيد المدينة .وعنه ،جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه )
	فائدتان ؛إحداهما ،سلب القاتل ؛ثيابه ...
	الثانية ، إذا لم يسلبه أحد ، فإنه يتوب إلى الله ...
	ألف ومئتان وأربعة وخمسون - مسألة : ( وحد حرمها بين ثور إلى عير . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى )
	فصل : ولا يحرم صيد وج ولا شجره ،وهو واد بالطائف ...
	فوائد ؛الأولى ،مكة أفضل من المدينة ...
	الثانية ، تستحب المجاورة بمكة، ...
	الثالثة ، تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل ...
	الرابعة ، لا يحرم صيد وج وشجره ، ...

	باب ذكر دخول مكة
	ألف ومئتان وخمسة وخمسون - مسألة : ( ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها ،من ثنية كداء ، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة )
	تنبيه : ظاهر قوله : يستحب أن يدخل مكة ...
	فائدة : يستحب له إذا خرج من مكة ،أن يخرج من الثنية السفلى من كدى .
	تنبيه : ظاهر قوله : ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ...
	ألف ومئتان وستة وخمسون - مسألة : ( فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ، وقال : ... )
	فصل : ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت بالدعاء الذي ذكرناه ؛ ...
	فصل : إذا دخل المسجد ، فذكر صلاة مفروضة أو فائتة ،أو أقيمت الصلاة المكتوبة ، قدمهما على الطواف؛...
	ألف ومئتان وسبعة وخمسون - مسألة : ( ثم يبتدئ بطواف العمرة ، إن كان معتمرا ،وبطواف القدوم ،إن كان مفردا أو قارنا )
	فائدة : يسمى طواف القارن والمفرد طواف القدوم ،وطواف الورود .
	ألف ومئتان وثمانية وخمسون - مسألة : ( ويضطجع برادائه ، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر )
	فصل : فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه ؛ ...
	ألف ومئتان وتسعة وخمسون - مسألة : ( ثم يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه بجميع بدنه ، ... ثم يقول : ... )
	فصل : ثم يستلمه ، ويقبله ، ومعنى الاستلام المسح باليد ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب استقبال الحجر بوجهه ...
	الثانية ، الاستلام ؛ هو مسح الحجر باليد أو بالقبلة ، ..
	ألف ومئتان وستون - مسألة : ( ثم يأخذ على يمينه ، ويجعل البيت على يساره )
	فائدة : قوله : ويجعل البيت عن يساره ...
	ألف ومئتان وواحد وستون - مسألة : ( فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يده )
	فصل : وأما العراقى والشامي ، ...فلايسن استلامهما ...
	ألف ومئتان وأثنين وستون - مسألة : ( ويطوف سبعا ، يرمل في الثلاثة الأول منها ؛ .... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : يرمل في الثلاثة الأول منها ...
	الثانية ، لو طاف راكبا ، لم يرمل ...
	فصل : ولا يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ، أو ...
	فصل : وإن نسى الرمل ، فليس عليه إعادة ؛ ...
	فصل : ويستحب الدنو من البيت في الطواف ؛ ...
	ألف ومئتان وثلاثة وستون - مسألة : ( وكلما حاذى الحجر والركن اليماني ، استلمهما أو أشار إليهما ، ويقول كلما حاذى الحجر : ... )
	فصل : ويكبر كلما حاذى الحجر الأسود ؛ ...
	تنبيه : ظاهر قوله : ويقول كلما حاذى الحجر ...
	ألف ومئتان وأربعة وستون - مسألة : ( و) يقول ( بين الركنين : ( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
	ألف ومئتان وخمسة وستون - مسألة : ( و ) يقول ( في سائر طوافه : ... )
	فصل : ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف ...
	فصل : والمرأة كالرجل في البداية بالطواف، وفيما ذكرنا ، ...
	فائدة : تجوز القراءة للطائف ...
	ألف ومئتان وستة وستون - مسألة : ( وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع ... )
	فصل : وليس على أهل مكة رمل ...
	فصل : وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع ؛ ...
	فائدة : لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور ...
	ألف ومئتان وسبعة وستون - مسألة : ( ومن طاف راكبا أو محمولا ، أجزأه . وعنه ، ... )
	فصل : فإن فعل ذلك لغير عذر فعن أحمد فيه ثلاث روايات ؛ ...
	فصل : والطواف راجلا أفضل ، بغير خلاف ؛ ...
	فائدة : السعى راكبا كالطواف ركبا ...
	فصل : وإذا طاف راكبا أو محمولا ؛فلا رمل فيه ...
	فصل : فأما السعى محمولا وراكبا ،فيجزئه لعذر ولغير عذر ؛ ...
	فصل : ومن طيف به محمولا ، لم يخل من ثلاثة أحوال ؛ ...
	فائدة : إذا طيف به محمولا ، لم يخل من أحوال ؛ ....
	ألف ومئتان وثمانية وستون - مسألة : ( وإن طاف منكسا ، أو على جدار الحجر ،أو ... ،لم يجزئه )
	فصل : ويطوف من وراء الحجر ؛ ...
	فوائد ؛الأولى ،لو طاف في المسجد من وراء حائل ، ...
	الثانية ،لو طاف حول المسجد ، لم يجزئه ...
	الثالثة ، إذا طاف على السطح المسجد ، ...
	الرابعة ،لو قصد بطوافه غريما ، ...
	فصل : ولو طاف على جدار الحجر ، أو ... ، لم يجز ؛ ...
	فصل : والنية شرط في الطواف ،إن تركها لم يصح ؛ ...
	ألف ومئتان وتسعة وستون - مسألة : ( وإن طاف محدثا ،أو نجسا ،أو عريانا ،لم يجزئه )
	فصل : وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف ، لم يصح طوافه ؛ ...
	فصل : إذا فرغ المتمتع ،ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ، لا بعينه ، ...
	فوائد ؛إحداها ،يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط  ،حتى تطوف إن أمكن ...
	الثانية ، لو طاف فيما لا يجوز له لبسه ، صح ، ولزمته الفدية ...
	الثالثة ،النجس والعريان كالمحدث ، فيما تقدم من أحكامه .
	ألف ومئتان وسبعون - مسألة : ( وإن أحدث في بعض طوافه ، أو قطعه بفصل طويل ،ابتدأه )
	فصل : والموالاة شرط في الطواف ، ...
	ألف ومئتان وواحد وسبعون - مسألة : ( ولو كان يسيرا ،أو أقيمت الصلاة ،أو حضرت جنازة ،صلى ،وبنى .ويتخرج أن الوالاة سنة )
	فائدة : لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف ، ...
	ألف ومئتان وأثنين وسبعون - مسألة : ( ثم يصلي ركعتين ،والأفضل أن تكون خلف المقام ،يقرأ فيهما : ... )
	فصل : والركعتان فيه سنة مؤكدة غير واجبة ...
	فصل : فإن صلى المكتوبة بعد طوافه ،أجزأته عن ركعتي الطواف ...
	فائدة :لو صلى المكتوبة بعد الطواف ،أجزأ عنهما ...
	فائدة أخرى : لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه ...
	فصل : ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ،فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ...
	فصل: والمشترط لصحة الطواف نسعة أشياء ؛...
	ألف ومئتان وثلاثة وسبعون - مسألة : ( ثم يعود إلى الركن فيستلمه )
	فوائد ؛الأولى ،يجوز جمع أسابيع ،ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين ...
	الثانية ، يجوز له تأخير سعيه عن طوافه ، ...
	الثالثة ،إذا فرغ المتمتع ، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ، زجهله ، لزمه الأشد ؛ ...
	الرابعة ، يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء ...
	ألف ومئتان وأربعة وسبعون - مسألة : ( ثم يخرج إلى الصفا من بابه ، ويسعى سبعا ،يبدأ بالصفا ، ... )
	فصل : فإن لم يرق على الصفا ،فلا شئ عليه ...
	ألف ومئتان وخمسة وسبعون - مسألة : ( ثم ينزل ، فيمشي حتى يأتي العلم ، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم ) الآخر ( ثم يمشي حتى يأتي المروة ، ... )
	فصل : ويفتتح بالصفا ،ويختم بالمروة ؛ ...
	فصل : والرمل في السعي سنة ؛ ...
	فائدة : لا يجزئ السعي قبل الطواف ...
	ألف ومئتان وستة وسبعون - مسألة : ( ويستحب أن يسعي طاهرا مستترا متواليا ... )
	فصل : والموالاة في السعي غير مشترطة في ظاهر كلام أحمد ، ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أن النية ليست شرطا في السعي ، ...
	ألف ومئتان وسبعة وسبعون - مسألة : ( والمرأة لا ترمل ولا ترقى )
	فصل :والسعي تبع للطواف ،لا يصح إلا بعد الطواف ، ...
	ألف ومئتان وثمانية وسبعون - مسألة : ( فإذا فرغ من السعي ،فإذا كان معتمرا ،قصر من شعره ، وتحلل ،إلا أن يكون قد ساق ) معه ( هديا ، فلا يحل حتى يحج )
	فصل : فأما من معه الهدى ،فليس له أن يتحلل ، ...
	فصل : فأما المعتمر غير المتمتع ، فإنه يحل ، ...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، أما المعتمر غير المتمتع، فإنه يحل ، ...
	الثاني ،ظاهر كلام المصنف ،أنه إذا لم يسق الهدى ، يحل ، ...
	فصل : وقول المصنف ،رحمه الله : قصر من شعره ...
	فصل :فإن ترك التقصير أو الحلق ،وقلنا : هو نسك ...
	ألف ومئتان وتسعة وسبعون - مسألة : ( ومن كان متمتعا ،قطع التلبية إذا وصل البيت )
	فائدة : لا بأس بالتلبية في طواف القدوم ...
	تنبيه : وأما وقت قطع التلبية في الحج ، ...

	باب صفة الحج
	ألف ومئتان وثمانون - مسألة : ( يستحب للمتمتع الذي حل ،وغيره من المحلين بمكة ،الإحرام بالحج يوم التروية - ...... - من مكة ، .... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات؛ ...
	الثانية ، إذا أحرم بالحج ، لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت ....
	فصل : والأفضل أن يحرم من مكة ؛ ...
	تنبيه : ظاهر كلامه ، أنه لو أحرم به من الحل ،لا يجوز ، ...
	ألف ومئتان وواحد وثمانون - مسألة : ( ثم يخرج إلى منى ،فيبيت فيها )
	تنبيهان ؛ أحداهما ، قوله : ثم يخرج إلى منى ...
	الثاني ، ظاهر كلام المصنف ،أنه لا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة ...
	فصل : فإن صادف يوم التروية يوم جمعة، ...
	ألف ومئتان وأثنين وثمانون - مسألة : ( فإذا طلعت الشمس ،سار إلى عرفة ،فأ قام بنمرة حتى تزول الشمس )
	ألف ومئتان وثلاثة وثمانون - مسألة : ( ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته ، و ... )
	فصل : والأولى أن يؤذن للآولى ، ...
	فائدتان ؛ إحدهما ، قوله : ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته ،و ...
	الثانية ،قوله : ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر ، ...
	فصل : والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس ، ...
	فصل : ويجوز الجمع لمن بعرفة من مكى وغيره ...
	ألف ومئتان وأربعة وثمانون - مسألة : ( ثم يروح إلى الموقف ،وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ، ... )
	فصل : وعرفة كلها موقف ؛ ...
	فصل : وليس وادي عرنة من الموقف ، ....
	ألف ومئتان وخمسة وثمانون - مسألة : ( ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا ... )
	فائدة :قال في الفروع، ... :فيتوجه تخريج الحج عليها ...
	تنبيه : قوله : عند الصخرات ، وجبل الرحمة ...
	ألف ومئتان وستة وثمانون - مسألة : ( ويكثر من الدعاء ،ومن قول : ... )
	فصل : ( ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم النحر ، ... )
	فصل : وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه ؛ ...
	تنبيه : مفهوم قوله : فمن حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل ،تم حجه ، ...
	فصل : وتسن له الطهارة ...
	ألف ومئتان وسبعة وثمانون - مسألة : ( ومن فاته ذلك ،فاته الحج )
	ألف ومئتان وثمانية وثمانون - مسألة : ( ومن وقف بها نهارا ،ودفع قبل غروب الشمس ،فعليه دم )
	تنبيه : محل وجوب الدم ، إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب ...
	فصل :فإن دفع قبل الغروب ،ثم عاد نهارا ،فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب الدفع مع الإمام ،فلو دفع قبله ، ترك السنة ،ولا شئ عليه ...
	الثانية ،لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن ، ...
	ألف ومئتان وتسعة وثمانون - مسألة : ( ومن وافاها ليلا فوقف بها ،فلادم عليه )
	ألف ومئتان وتسعون - مسألة : ( ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ، وعليه السكينة ) والوقار ( فإذا وجد فجوة أسرع )
	فصل :ويستحب أن يكون دفعه مع الإمام ، أو الوالي الذي أمر الحج من قبلة ، ...
	فصل : ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل ؛ ...
	ألف ومئتان وواحد وتسعون - مسألة : ( فإذا وصل مزدلفة ، صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال )
	فصل : ويستحب أن يجمع قبل حط الرحال ، ...
	فصل : والسنة أن لا يتطوع بينهما ...
	ألف ومئتان وأثنين وتسعون - مسألة : ( وإن صلى المغرب في الطريق ، ترك السنة ،وأجزأه )
	ألف ومئتان وثلاثة وتسعون - مسألة : (  ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة ،جمع وحده )
	ألف ومئتان وأربعة وتسعون - مسألة : ( ثم يبيت بها ، فإن دفع قبل نصف الليل ، ... ، وإن دفع بعده ،... ،وإن وافاها بعد نصف الليل ، ...وإن جاء بعد الفجر ، ... وحد المزدلفة ... )
	فصل : وليس له الدفع قبل نصف الليل ،فإن فعل ، ...
	فصل : ويجب الدم على من دفع قبل نصف الليل ولم يرجع في الليل ، وعلى من ...
	تنبيه :وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا ،فإن عاد ...
	فصل : فإن وافاها بعد نصف الليل ،فلا شئ عليه ؛ ...
	فصل :وللمزدلفة ثلاثة أسماء ؛ ...
	ألف ومئتان وخمسة وتسعون - مسألة : ( فإذا أصبح بها ،صلى الصبح ، ثم يأتي المشعر الحرام ... )
	ألف ومئتان وستة وتسعون - مسألة : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس )
	ألف ومئتان وسبعة وتسعون - مسألة : ( فإذا بلغ محسرا ،أسرع قدر رمية بحجر )
	ألف ومئتان وثمانية وتسعون - مسألة : ( ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه ،أومن مزدلفة ،ومن حيث أخذه ،جاز ... )
	فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب غسله ، ...
	ألف ومئتان وتسعة وتسعون - مسألة : ( وعدده سبعون حصاة )
	تنبيه :ظاهر قوله : بدأ بجمرة العقبة ،فرماها بسبع حصيات ، واحدة بعد واحدة ...
	فوائد ؛ منها ، يشترط أن يعلم حصول في المرمى ...
	ومنها ، لو رماها ، فوقعت على موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت إلى المرى ،أو ...
	ومنها ، لو نفضها من وقعت على ثوبه ، فوقعت في المرمى ، أجزأته ...
	فصل : ويرميها راجلا وراكبا ، وكيفما شاء ؛ ...
	فصل : ولا يجزئه الرمى إلا أنه يقع الحصى في المرمى ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب أن يستبطن الوادي ، فيستقبل القبلة ، ...
	الثانية ،يستحب أن يرميها وهو ماش ...
	ألف وثلاثمائة - مسألة : ( ويقطع التابية مع ابتداء الرمى )
	ألف وثلاثمائة - مسألة : ( وإن رمى بذهب ، أو فضة ، أو غير الحصى ، أو ) رمى ( بجحر رمى به مرة ، لم يجزئه )
	فصل : وإن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزئه ...
	تنبيه :شمل قوله : الحصى .الحصى الأبيض والأسود ، ...
	فوائد ؛ الأولى ، لا يجزئ الرمى بحصى نجس ...
	الثانية ، لو رمى بخاتم فضة فيه حجر ، ...
	الثالثة ، لا يستحب غسل الحصى ...
	ألف وثلاثمائة وأثنين - مسألة : ( ويرمى بعد طلوع الشمس ، فإن رمى بعد نصف الليل ،أجزأه )
	فصل : وإن أخر الرمى إلى آخر النهار ، جاز ....
	فائدة :إذا لم يرم حتى غربت الشمس ، ...
	ألف وثلاثمائة وثلاثة - مسألة : ( ثم ينحر هديا إن كان معه ،ويحلق أو يقصر من جميع شعره ... )
	فصل : وإذا نحر الهدى فرقه على مساكين الحرم ، ...
	فصل : يلزمه الحلق أو التقصير من جميع شعره ، وكذلك المرأة ...
	فائدة : الأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرته ؛ ...
	فصل : وهو مخير بين الحلق والتقصير ، ...
	تنبيه : شمل كلام المصنف الشعر المضفور والمقوص والملبد وغيرها ...
	ألف وثلاثمائة وأربعة - مسألة : ( والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة )
	فصل : والأصلع الذي ليس على رأسه شعر ، ...
	فصل :ويستحب تقليم أظفاره ،والأخذ من شاربه ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب له أيضا أخذ أظفاره وشاربه ...
	الثانية ،لو عدم الشعر ،استحب له إمرار الموسى ....
	ألف وثلاثمائة وخمسة - مسألة : ( ثم قد حل له كل شئ إلا النساء ... )
	ألف وثلاثمائة وستة - مسألة : ( والحلاق والتقصير نسك ،إن أخره عن أيام منى ،فهل يلزمه دم ؟ ... )
	فصل :فإذا قلنا :إنه نسك ...
	تنبيه : قوله : وإن أخره عن أيام منى ...
	تنبيه : قوله بعد الرواية : ويحصل التحلل بالرمى وحده ...
	ألف وثلاثمائة وسبعة - مسألة : ( وإن قدم الحلق على الرمى والنحر ،جاهلا أو ناسيا ،فلا شئ عليه .وإن كان عالما ،فهل يلزمه دم ؟ ... )
	فصل : فإن قدم الإفاضة على الرمى ،أجزأ طوافه ...
	ألف وثلاثمائة وثمانية - مسألة : ( ثم يخطب الإمام خطبة ، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمى )
	فصل : يوم الحج الأكبر يوم النحر ؛ ...
	فائدة : قال في (( الرعاية )) : يفتتحها بالتكبير .
	فائدة أخرى : إذا أتى المتمتع مكة ، طاف للقدوم ...
	ألف وثلاثمائة وتسعة - مسألة : ( ثم يفيض إلى مكة ،ويطوف للزيارة ، ويعينه بالنية ، ... )
	ألف وثلاثمائة وعشرة - مسألة : ( وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ،والأفضل فعله يوم النحر ، ... )
	فائدة :لو أخر السعي عن أيام منى ،جاز ...
	ألف وثلاثومائة والحادي عشر - مسألة : ( ثم يسعى بين الصفا والمروة ، إن كان متمتعا ، أو لم يكن سعى مع طواف القدوم ، وإن كان قد سعى ، لم يسع )
	فائدتان ؛إحداهما ،إذا قلنا :السعي في الحج ركن ...
	الثانية ، قوله : ثم قد حل له كل شئ ...
	ألف وثلاثمائة والثاني عشر - مسألة : ( ثم قد حل له كل شئ )
	فصل : قال الخرقى : يستحب للمتمتع إذا دخل مكة لطوف الزيارة ، ...
	فصل : والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة ؛ ...
	فصل :ويستحب أن يدخل البيت ،فيكبر  في نواحيه ،ويصلي فيه ركعتين ، ويدعو الله عز وجل ...
	ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر - مسألة : ويستحب أن ( يأتي زمزم ،فيشرب من مائها لما أحب ،ويتضلع منه )
	فصل : اقل الشيخ ، رحمة الله : ( ثم يرجع إلى منى ،ولا يبيت بمكة ليالي منى )
	ألف وثلاثمائة وأربعة عشر - مسألة : ( ويرمى الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ، كل جمرة بسبع حصيات ، ... )
	فصل :ولا يرمي إلا بعد الزوال ،فإن رمى قبل الزوال أعاد
	فائدة : آخر وقت رمى كل يوم، المغرب ...
	فصل : فإن ترك الوقوف عندها والدعاء ، ترك السنة ،ولا شئ عليه ...
	ألف وثلاثمائة وخمسة عشر - مسألة : ( والترتيب شرط في الرمى . وفي عدد الحصى روايتان ؛ ... )
	فصل : والأولى في الرمى أن لا يتقص عن سبع حصيات ؛ ....
	ألف ثلاثمائة وستة عشر - مسألة : ( فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمى الثانية )
	ألف وثلاثمائة وسبعة عشر - مسألة : ( وإن أخر الرمى كله ،فرماه في آخر أيام التشريق ،أجزأه ،ويرتبه بنيته .وإن أخره عن أيام التشريق ، ... )
	فائدة : قوله : وإن أخر الرمى كله - أي مع رمى يوم النحر - فرماه في آخر أيام التشريق ، ...
	فصل : فإن أخزه عن أيام التشريق ،فعليه دم؛ ...
	فائدة : لو ترك حصاتين ، فإن قلنا : في الحصاة ما في حلق شعرة ...
	ألف وثلاثمائة وثمانية عشر - مسألة : ( وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاء مبيت بمنى ، فإن غربت الشمس ،وهم بمنى ، ... )
	فائدة : قوله : وليس على أهل سقاية الحاج الرعاء مبيت بمنى ...
	تنبيه :مفهوم قول المصنف :وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى ...
	فصل : ومن كان مريضا ،أو محبوسا ،أو له عذر ، ...
	فصل : ومن ترك الرمى من غير عذر ،فعليه دم ...
	فصل : ويستحب أن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى ؛ ...
	ألف وثلاثمائة وتسعة عشر - مسألة : ( ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق ،خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ،وتوديعهم )
	ألف وثلاثمائة وعشرون - مسألة : ( فمن أحب أن يتعجل في يومين ، خرج قبل غروب الشمس ، فإن غربت الشمس ،وهو بمنى ... )
	فائدة : قوله : فمن أحب ان يتعجل في يومين ، ...
	تنبيه : شمل كلام المصنف مريد الإقامة بمكة ...
	فصل : قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب ، ...
	فصل : ويستحب لمن حج أن يدخل البيت ، ...
	فائدة : ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ ....
	فصل : قال أحمد ،رضي الله عنه : كيف لنا بالجوار بمكة ! ...
	ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون - مسألة : ( فإذا أتى مكة ،لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف ،إذا فرغ من جميع أموره )
	تنبيه : قول المصنف : فإذا أتى مكة ، لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف ، ...
	فصل :ولا وداع على من منزله بالحرم ، ...
	ألف وثلاثمائة وأثنين وعشرون - مسألة : ( فإن ودع ثم اشتغل في تجارة ، أو أقام، أعاد الوداع )
	فوائد ؛ منها ، يستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين ، ويقبل الحجر .
	ومنها ،يستحب دخول البيت - والحجر منه - ويكزن حافيا ،بلا خف ولا نعل ولا سلاح ...
	ومنها ،ما قاله في (( الفنون )) :تعظيم دخول البيت فوق الطواف ،يدل على قلة العلم ...
	ومنها ، النظر إلى البيت عبادة ...
	ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون - مسألة : ( فإن أخر طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج ،أجزأه عن طواف الوداع )
	فائدة : لو أخر طواف القدوم ،فطافه عند الخروج ، ...
	ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون - مسألة : ( فإن خرج قبل الوداع ،رجع إليه .فإن لم يمكنه ، ... )
	فصل : وإذا رجع البعيد ،فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان تجاوزه ،إلا محرما ؛ ...
	فائدة :قال في (( الفروع )) : لو ودع ثم أقام بمنى ،ولم يدخل مكة ، ...
	فصل :والحائض والنفساء لا وداع عليهما ، ولا فدية كذلك ...
	تنبيه : شمل كلام المصنف ، ... كل حاج ، سوى الحائض والنفساء ...
	فصل : إذا نفرت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة البنيان ، ...
	ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون - مسألة : ( فإذا فرغ من الوداع ،وقف في الملتزم بين الركن والباب )
	فصل : قال أحمد : إذا ودع البيت ، يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو ، ...
	فصل : فإن خرج قبل طواف الزيارة ،رجع حراما حتى يطوف بالبيت ، ...
	فصل : وترك بعض الطواف كترك الجميع فيما ذكرنا ...
	فصل : فإن ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة ، ...
	ألف وثلاثمائة وستة وعشرون - مسألة : ( فإذا فرغ من الحج ،استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، رضي الله عنهما )
	فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب استقبال الحجرة النبوية ، ... ، حال زيارته ، ...
	الثانية ،لا يستحب تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام ...
	فصل : ولا يستحب لمن رجع من الحج أن يقول ...
	(  فصل في صفة العمرة ) قال الشيخ ، رحمه الله : ( من كان في الحرم ، خرج إلى الحل ، فأحرم منه
	تنبيه : قوله : والأفضل أن يحرم من التنعيم ...
	ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون - مسألة : ( فإن أحرم من الحرم ،لم يجز ، وينعقد ، وعليه دم )
	ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون - مسألة : ( ثم يطوف ويسعى ،ثم يحلق أو يقصر ،ثم قد حل ) ... ( وهل يحل قبل الحلق والتقصير ؟ على روايتين )
	ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون - مسألة : ( وتجزئ عمرة القارن ، والعمرة من التنعيم ،عن عمرة الإسلام ، ... )
	فصل : ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ...
	الثانية ، العمرة في رمضان أفضل مطلقا ...
	الثالثة ، الصحيح من المذهب ،أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ...
	الرابعة ، لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ...
	فصل : روى ابن عباس ،رضي الله عنهما ، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( عمرة في رمضان تعدل حجة )) ...
	فصل : وروى ... (( تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، ... ))
	فصل : قال رضي الله عنه : ( أركان الحج ؛ ... )   
	فصل : واختلفت الرواية في الإحرام والسعي ، ...          
	ألف وثلاثمائة وثلاثون - مسألة : ( وواجباته سبعة ؛ ... )            
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن طواف الوداع يجب ، ...                  
	فائدة : طواف الوداع ، هو طواف الصدر ...                 
	تنبيه : شمل قوله : وما عدا هذا سنن ...          

	باب الفوات والإحصار
	ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون - مسألة : ( ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ،فقد فاته الحج ، ... )         
	فائدة : هذه العمرة التي انقلبت ،لا تجزئ عن عمرة الإسلام ... وقيل: تجزئ ...                      
	ألف وثلاثمائة - مسألة : ( وهل يلزمه هدى ؟على روايتين ؛ ... )                     
	فائدة : الهدى هنا ،دم . وأقله شاة ...                                    
	فصل : فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه للحج من قابل ، فله ذلك ...                                   
	فصل : فإن كان الذي فاته الحج قارنا ، حل ، ...                         
	تنبيه :محل الخلاف في وجوب الهدى ،إذا لم يشترط أن محلى حيث حبستني ...                                
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ؛ ليحج من قابل ، ...                                 
	الثانية : لو كان الذي فاته الحج قارنا ، حل ، وعليه مثل ما أهل به من قابل ...
	ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون - مسألة : ( وإن أخطأ الناس ، فوقوا في غير يوم عرفة ،أجزأهم .وإن أخطأ بعضهم ،فقد فاته الحج )
	فصل : فإن كان عبدا لم يلزمه الهدى ؛ ...                                              
	تنبيه : قوله : وإن أخطأ بعضهم ...         
	ألف مثلاثمائة وأربعة وثلاثون - مسألة : ( ومن أحرم فحصره عدو ، ولم يكن له طريق إلى الحج ... )              
	فصل : ولا فرق بين الحصر العام في حق كل الحاج ،وبين الخاص في حق شخص واحد ، ...                      
	فصل : فإن أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى ، ...             
	فصل : وإذا كان العدو الذين حصروا الحاج مسلميمن ، فأمكنه الانصراف ، كان أول من قتالهم ؛ ....                 
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه سواء أحصره العدو قبل الوقوف بعرفة أو بعده ...                 
	فصل : متى قدر المحصر على الهدى ، فليس له التحلل قبل ذبحه ...                  
	فصل : وإذا أحصر المعتمر ،فله التحلل ونحر هديه وقت حصره ؛ ...                 
	تنبيه : قوله : ذبح هديا . يعني ،أن الهدى يلزمه ...
	فائدة : لا يلزم المحصر إلا دم واحد ، ...                                
	تنبيهان ؛ أحداهما ، ظاهر قوله : ذبح هديا وحل ...                    
	الثاني ، ظاهر قوله : فإن لم يجد هديا ، ...                                                 
	ألف وثلاثة وخمسة وثلاثون - مسألة : ( فإن لم يجد ،صام عشرة أيام ،ثم حل ،ولو نوى التحلل إلا بالنية مع ما ذكرنا ، فيحصل الحل بشيئين ؛ ...          
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو حصر عن فعل واجب ، لم يتحلل ...
	الثانية ،يباح التحلل لحاجته في الدفع إلى قتال ، أو .... ،فإن كان يسيرا والعدو مسلم ، ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا ،أن الحلاق والتقصير لا يجب هنا ، ...                
	فصل : فإن نوى التحلل قبل الهدى أو الصيام ، لم يحل ، ...
	ألف وثلاثة وستة وثلاثون - مسألة : ( وفي وجوب القضاء على المحصور روايتان )
	فائدة : مثل المحصر في هذه الأحكام ، من جن أو أغمى عليه ...                        
	فصل : فإن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة ،فله التحلل ؛ ...                          
	ألف وثلاثة وثمانية وثلاثون - مسألة : ( وإذا تحلل المحصر من الحج ، فزال الحصر ،وأمكنه الحج ، ... )                
	فصل : فإن أحصر في حج فاسد ، فله التحلل ؛ ...
	ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون - مسألة : ( ومن أحصر بمرض أو ذهاب تفقة ، لم يكن له التحلل )
	فوائد ؛ منها ، لا ينحر المحصر بمرض ونحوه، إن كان معه هدى ، إلا بالحرم ....          
	ومنها ،يقضي العبد كالحر ...       
	ومنها ، يلزم الصبي القضاء كالبالغ ...                
	ومنها ،لو أحصر في حج فاسد ،فله التحلل ، ...                      
	ألف وثلاثمائة وأربعون - مسألة : ( ومن شرط في ابتداء إحرامه ؛ أن محلى حيث حبستني ،فله التحلل بجميع ذلك ، ولا شئ عليه )

	باب الهدى والأضاحي
	ألف وثلاثة وواحد وأربعون - مسألة : ( والأفضل فيهما الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم . والذكر والأنثى سواء )
	فائدة : قوله : والأفضل فيهما الأبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ...          
	فائدة : الأشهب ؛ هو الأملح ...
	فوائد ؛ منها ، جذع الضأن أفضل من ثنى المعز ...          
	ومنها ، كل من الجذع والثنى أفضل من سبع بعير وسبع بقرة ...                            
	ومنها ، سبع شياه أفضل من كل واحد من البعير والبقرة ....         
	فصل : والذكر والأنثى سواء ؛ ...
	فصل : ويسن استسمانها واستحسانها؛ ...            
	ألف وثلاثة وأثنين وأربعون - مسألة : ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ؛ ... )  
	فصل : ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام ، ...
	ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون - مسألة : ( وثنى الإبل ما كمل له خمس سنين ،ومن البقر ما له سنتان ،ومن المعز ما له سنة )
	فائدتان ؛ إحداهما ، يجزئ أعلى سنا مما تقدم ...            
	الثانية ،لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية ؛ ...              
	ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون - مسألة : ( وتجزئ الشاة عن واحد ، والبدنة والبقرة عن سبعة ، ... )           
	فوائد ؛ الأولى، تتعلق بالشركة في الأضحية.
	الثانية ،لو اشترك جماعة في بدنة ، أو ... ، فذبحوها على أنهم سبعة ، فبانوا ثمانية ، ...            
	الثالثة ،لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع ، ...           
	الرابعة ، لو اشترى رجل سبع بقرة ... لم يجزئه ...           
	فصل : ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة ، أو ....           
	ألف وثلاثمائة وخمسة واربعون - مسألة : ( ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها؛ ... ولا العجفاء التي لا تنقي ؛ ...،ولا العرجاء البين ظلعها ، ...، ولا المريضه البين مرضها ،ولا العضباء ؛ ... )                
	تنبيه : مفهوم كلامه من طريق أولى ، أن العمياء لا تجزئ ....          
	فصل : ولا تجزئ العمياء ؛ ...          
	فصل : ( وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف )        
	فوائد ؛الأولى، ذكر جماعة من الأصحاب ،أن الهتماء لا تجزئ ...
	الثانية ، قال ... : لا تجزئ العصماء ؛ ...
	الثالثة ، لو قطع من الألية دون الثلث ، ...
	الرابعة ، الجداء ،والجدباء ، ...،لا تجزئ ...
	ألف وثلاثمائة وستة وأربعون - مسألة : ( وتجزئ الجماء والبتراء والخصى .وقال ابن حامد : لا تجزئ الجماء )
	فائدة : لو خلقت بلا أذن ، فهي كالجماء ...         
	فصل : ويجزئ الخصى ؛ ...        
	فائدة : قال في (( الفروع )) : ظاهر كلام الإمام والأصحاب ،أن الحمل لا يمنع الإجزاء ...    
	ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون - مسألة : (  والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، ... )        
	ألف وثلاثة وثمانية وأربعون - مسألة : ( ويقول عند ذلك : ... )
	فائدة : قوله : ويقول عند ذلك : … يعنى , يستحب ذلك
	فصل :إذا قال :اللهم تقبل منى ومن فلان .
	ألف وثلاثمائة و تسعة وأربعون - مسألة : ( ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم،... )  
	تنبيه : أفادنا المصنف ، رحمه الله ،بقوله :
	ويستحب أن لا يذبحها إلا مسملم . جواز ذبح الكتابي لها ... 
	ألف وثلاثمائة وخمسون - مسألة : ( ووقت الذبح ... )
	تنبيه يتعلق بمتابعة المصنف في عبارته لأبي  الخطاب في تحديد وقت ذبح الأضحية .
	فائدة : حكم أهل القرى ،الذين لا صلاة عليهم ، ... ، في وقت الذبح ، حكم أهل القرى والأمصار الذين يصلون...
	تنبية : أطلق المصنف ، وأكثر الأصحاب ، قدر الصلاة والخطبة ...
	فوائد ؛منها ، إذا لم يصل الإمام في المصر ، لم يجز الذبح حتى تزول الشمس ...
	ومنها ،حكم الهدى المنذور في وقت الذبح ، ...
	ومنها ، لو ذبح قبل وقت الذبح، ...
	فصل : الثاني في آخر وقت الذبح ، ...
	فائدة : أفضل وقت الذبح ، ...
	ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون - مسألة : ( ولا تجزئ في ليلتهما ،في قول الخرقي وقال غيره :يجزئ )
	فائدة : قال ابن البنا في (( خصالة )) : يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا في أول يوم ، ولا يكره ذلك في ...
	ألف وثلاثمائة وأثنين وخمسون - مسألة : ( فإن فات الوقت ،ذبح الواجب قضاء ، وسقط التطوع )
	فصل :فإن ذبحها قبل وقتها ، ...
	ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون - مسألة : ( ويتعين الهدى بقوله : ... أو تقليده ، أو ...والأضحية بقوله : ... )
	فصل : فإن عينها وهي ناقصة نقصا يمنع الإجزاء ، ....        
	ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون - مسألة : ( وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها ، إلا أن يبدلها ... )     
	فوائد ؛ إحداهما ، لو بان مستحقا بعد تعينه ، ...
	فوائد ؛ إحداهما ، لو بان مستحقا بعد تعينه ، ...
	الثانية ،قال في (( الفائق )) : يجوز إبدال اللحم بخير منه ...     
	الثالثة ،لو أتلف الأضحية متلف؛...   
	فصل : وإذا عينها ثم مات وعليه دين ، ...      
	ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون - مسألة : ( وله ركوبها عند الحاجة ،مالم يضربها )
	تنبيهان ؛أحدهما ،ظاهر قوله :إلا بخير منه .
	الثاني ،مفهوم قوله : وله ركوبها عند الحاجة ....         
	فوائد ؛إحداهما ، يضمن نقصها ...
	الثانية ، قوله : وإن ولدت ذبح ولدها معها ...
	الثالثة ،قوله : ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ...       
	الرابعة ، قوله : ويجز صوفها ووبرها ،ويتصدق به ،إن كان أنفع لها ...      
	ألف وثلاثمائة وستة وخمسون - مسألة : ( وإن ولدت ذبح ولدهل معها ، ... )
	فصل : وولدت الهدية بمنزلتها أيضا ، ...
	فصل : لا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها ، ...     
	ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون - مسألة : ( و ) له أن ( يجز صوفها ووبرها ،إذا كان أنفع لها )
	ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون - مسألة : ( ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها )
	ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون - مسألة : ( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ،ولا يبيعه ، ولا شيئا منها )
	فصل :ولا يجوز بيع شئ من الأضحية ،...    
	ألف وثلاثمائة وستون - مسألة : ( فإن ذبحها فسرقت ،فلا شئ عليه )
	ألف وثلاثمائة وواحد وستون - مسألة : ( وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ، ..  )
	فصل : وإن اشترى أضحية ، فلم يوجبها حتى علم بها عيبا ،...
	ألف وثلاثمائة وأثنين وستون - مسألة : ( وإن أتلفها أجنبي ،ضمنها بقيمتها ،وإن أتلفها صاحبها ، ... )
	ألف ثلاثمائة وثلاثة وستون - مسألة : ( فإن تلفت بغير تفريطه )
	فوائد ؛ منها ، قوله : وإن تلفت بغير تفريطه ، ...
	ومنها ، لو فقا عينها ، تصدق بالأرش .
	ومنها ،لو مرضت ،فخاف عليها ، فذبحها ، ...
	ومنها، لو ضحى كل واحد منها عن نفسه بأضحية الآخر غلطا ، ...
	ألف وثلاثمائة وأربعة وستون - مسألة : ( وإن عطب الهدى في الطريق ، ... )    
	ألف وأربعمائة وخمسة وستون - مسألة : ( وإن تعيبت ،ذبحها ، .. إلا أن تكون واجبة .. )      
	فصل : والواجب في الذمة من الهدي قسمان ؛ ...    
	ألف وثلاثمائة وستة وستون - مسألة : ( وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب ؟ ... )
	فصل : فإن عين معيبا عما في ذمته ، ... 
	ألف وثلاثمائة وسبعة وستون - مسألة : ( وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها )
	فصل : إذا غضب شاة ، فذبحها عما في ذمته ، ...
	فصل : ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه أو نحره ؛ ...
	فصل : ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين ؛ ...     
	( فصل ) : قال ، رحمه الله : ( سوق الهدي مسنون ، لا يجب إلا بالنذر
	ألف وثلاثمائة وثمانية وستون - مسألة : ( ويستحب أن يقفه بعرفة ، ... )
	ألف وثلاثمائة وتسعة وستون - مسألة : ( ويسن إشعار البدنة ، ... )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يشعر غير السنام ، ...
	ألف وثلاثمائة وسبعون - مسألة : ( وإذا نذر هديا مطلقا ، ... )
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