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م_ها-آم ١٤٣٦





النس|نذ

الممدط
محمد.سنا على والئلأم والصلاة العالمي، وب لله الحمل. 

أجممحذ•وصخبه آله وعز 
'ناو:أثا

ن؛تال،بو بمرق يه ائاصد، زأنض اتلاو_، أذرف ثإف 
عني.الهصل وميراف الأئبياء محراث وهو المستقيم، صراطه إلى ويهثز'ي 
فيالتحلوهات، إشأ رسّتئفن وحد.اض، على الله سهدباء أنله العملاء، 

ثعالى!قاد الد.ارين، في \لتلو4 والإيمان ويالعلم ونوايه، أرصه 
ألوومأ ؤألن ٠>^ ءامؤأ أفي؛ث أس 

جننأوالله أجرأ، أعظمها ومن ئدرأ، العلوم أقرف من والممه 
الدين®قي يممهه حيرأ؛ يه الله يرد ®نن هات، أهله، في الحيريه 

ثوحيدا0بمثل الله عبد وما ثايه، وعلا قدره ئبل ظلته ومن عليه، ْئنق، 
دينه.ي والفقه 

الأمةعلى مم.ليلم أعلام، ُائمة دينها الأمة لهذ.ه الله حفهل وقل. 
وحسالأثر صحيح لهم أجثمغ لاحذ، الحلمح، في وأثرهم نابذ، 
اثنمن به ص خيل ئن ألمن النبمذ الأنام منهي الم، 

الإمامقاد للعلماء، مثال حير وكاف الدين، حوزْ وحمى المنلمن، 



رادالاسا^لح٦

ولاأيصنأ رجلا مها حلئث نما العناق مى ررحن-بمت ! ةءلف؛بمالشايعي 
•٠٠،١حrJلبن أخمد مذ أمي ولا أونغ ولا ؟علم 

عننيل إدا الثمات، والعلماء الأسان الأئمه سهد وبفمهه 
نأ:ذررنا ص المئُانٍر ال٦أاق تد ماد _، ث؛ الفَ كأف ١^ 

كئكنءنثأم>م
وخدمته،يندهمه الأحد على الأمة علناء من كثيث ثتابع وفد 

أحدوالنفعا، ذك، في الأأق فدم مزفل النفدسي ىJامه أئن 
أقاصالندهّ-،، متون أشهر مذ نهو واغتناء، قثولأ لسث، التي كسه 

اخاوييووئحريج عريبي وبيان وثحثيته وتوصيحه شنجه في، النلناء 
وأحلهاعليه الأعناو< أيصل ومذ وأحتصار0، وئنفصؤ 

علمه،ومحن حجمه صص ررالمميعا<، من مختصر نهز الئنتض،<، ررزاد 
الثءس_ا،عانة العلم ثللابج فيه رغت، ونوعا، جنا أص_ناده وناق 

لطيمامختقنرأ لكونه وءللّ_،؛ آحتهاد أسد ئه الأحاj في واجتهدوا 
المهلؤلأدت،أكنن وناق \دثؤث\ب.( جل حوي شريفأ، ومنثحبآ 

بلمثهتث*والرئعه للثتثديى الحهل منه فحصل والئحتصنات،، 
عالمارجلا كاف والمثوى، الحناد1ه مئتحه إلته آيتهن، ةقف!بم ومولهه 

منايلهويهدست، النده—V معرنة في الهلولى الند له صالحا، ء_املأ 
وثرجيجو•

٤. ٠٦/ ١٤ممر لأبن ين )١(
.١٥٩,سراءلأماكلأءسصاا/ )٢( 



اثنفدمث

العلمأهذ به آغتنى النئزلة؛ دهال0 الث1تميع« راواد كال ولئا 
العملالمحثضن هدا يه يغيم ما حير ومي ونئلما، ومزحا، حمظا، 

العأممحللاب يه ؤيئتلمع للراغبين، لينهي مؤلمه، أراد كما إحراجه على 
بصالتي الديباجة دهذْ محرج يحششه على عملث، ملهيا -"^^، ١١

دك.



زادالساع^ع

المتنفي عملي 

نحوناكاملا صتطا النص صتئلئ - ١ 
الكتاب.لخهع ي ')غلأنات زضت - ٢ 
نئلر.^وتؤ في فقلة ثالإ كن زنت . ٣ 
ألحن.ه ئظة طَلإ كل، زر وث . ٤ 
اكخ•نج، الواوية 3الثماتلأت الثناغات خهغ الهامم، في أتئ - ٥ 



النقدمه

اثثخقيقفي مثهجي 

\ص\ألفاظ \بي.• 
نخغالفلقن نا إلا محا؛ ألإضئ ئلأ ضس:الننغ آنحمت إذا - ١ 

الرجحان•نبب أمحئ وم 
ررالنقح((،الكتاب أصل إر أزجإ ض الننخ اختلفت إذا - ٢ 

زبمثن.ظؤ آضما سا ررالإقثاع« النض محاب نإل 
دكنتأو عيها، وررالإهناع« ررالمفع<ا تتفق وذإ الننح آحتتمت إذا - ٣ 

منناجحا أراه ما قأرجح ت فيهما ئدكر لم أو أحدهما، في الكلمه 
عصره.قي أؤ النؤلف_ا مز المصنثة المحس، إلى يالاجؤع الننخ، 

بالشكل:الم أقافل صظ ثامحا: 
الفهه.مح_، إلى الكلمة: صهل في أوجع - ١ 
الثغة.كتسا إلى هارجع الفقه؛ كتب في »w؛u لإا أجد لم إدا - ٢ 
صنه؛لها.في أجتهد : والئثة الفهه كثسا في صهلآ محا أجد لب إدا - ٣ 



^^يتقتعزاد 

ُْثء  ُ المتنتخقيق في ^ئتمدة النشخ وصف 

ماألدم ثى يي حئلية ينخ حس على المتن لحميي في اعتمدت 
يلي!ما سخها ئايخ حنب اشح وهدم المش، في حْل 

ررأ((.د لها وزمزت الو2ئوغ، المحب دار سحه الأولى؛ الننحه 
رممابلهه، المشنق على ومئروءْ ئامه، سحه أيها ! ميريها

بنهايجيرْ وألماظ الهامش، في صحيحات وعلتها أحرى، ينخ على 
الأمياللون اتنمات زبمض زمحاؤينها نشكوله،" 

بمضن.المشرك النخب دار : حئفلهامكان 
حنبلي(.فقه  ٦٠)رقمها؛ 

()٦٨لوخابجا:عدث 

—. ٠٩٦٨النسخ؛ يايج 
ووف0.أحمد بن محمد بن بكر أبو ! ياسحها

واصح.سخي حق الحهل! ئؤع 
ررب((.د لها ورمزت يرنستون، سحه ت الثاتة النمحه 

منملث سحة على وممابله ومنمونه ئامه، سحه أدها ; ميرئهأ
هوامشهاوفي ، الصيد١١ررباب إلى مشكوله وألماظها ئه، المشنق حئل 



١١ادثذو»و4 

الأحمر،باللون الكلناُت، وبنص ومحاؤينها تحتلمة، بحئلوط شحيحان 
سيره•تعليمات الئنلوو ونص هوامثها وفي 

بأمريكا.برننتون جامعه ت حمظها مكان 
(.٥٠٣٨); زيثها

(.٨١٣)ُزلم دالتتاض الزثلث بجد النللث، محة في ومحونتها: 
لوخه.( ٦٨): لوخاتهاعيث 

ه.١٠٠٠\ذئلح ،يط 
١^،.،، ٣١الففئ،، ثث تن الدين زن نابخها: 

ئؤغالخئل:ظ^ززائ.
ررجا<.د بجا ورمزت معود، المللث، جامعة ننخه الثالثهI القنحه 
وبعفم،وعناؤينها وثامة، المتقدمة، الراد نح مى أيها • ميرتها 

الس<(بررتاب ١;، نسنة ممليماث 3ءئا الأم، دش الكأناُت، 
الئفئلفيها الناصح وئاخ ، )يرينتون( لننحة ثءلام4 الننحه وهذ0 

—،يان وحن حنث — نمق وفيها آنتاو.رابيا، ئم والتي، فيها الواوي 
مثكونة.وع1ن وشحيم،، 

-٠التو1صر، - بالثنودية نعود الملك، جامعه ت جمفلها مكان 

(٢/١٦١٤٠ف٥٨٨)م^:نثئها'

زئ.( )٠٨:لوخابجاعدك 



المستقنعزاد ١ ٢

ه. ١٠٢١ت السح 

ناجيئن نث ئن نتف ئن حتى ئن خئاد ثن ئغئد : ناسخها
المطرئ•

نئالخئل:ظصززائ.
الإنلامثة،سعود ثن محمد الإمام جامعة ينحه الرانهت الئنخه 

ررد((.ا_ نها وزمزت 

ررثابفى جاء ممد ئنخة، على ومقابلة ثامة، ئنخئ أيها ! ميرثها
الهامش،في يعبصحات وعلتها ،<؛، ١٧ترررخ; ; الوصوء((ئواقض 

منهاسيرة وألماظ الحنص؛؛، ءرباب إلى المتن أوو مى ومعليهات 
يسير.ويتنحيم، _، حزث - نمظ وفيها مئاكولة، 

بالسعوديةالإنلامثة معود بن محمد الإمام جامعة حمفلها! مكان 
-اتدام،-

ف(. ١١٥٨٢): زقئها

لوخه.( ٩٤): لوخأتهاعدث 

ه. ١٠٩٠وارأحالشتاخت 

الصفي،'إبرامحم ين، أخمد ت ياسئها 
نئااخك:خقتننزائ.



_' ui,١٣

رره«.د لها م، نكتة ننخه الحاط: اكحه 
بنهلوطئصحيحات هامشها وفى ئامه، سخه أيها •' ميريها 

أولإر سيزة وتنليقات ط، محت أو ءلإ' لألفاظ وتاق ئنتث، 
—،وكلمتان وكلنه وحريان، ث حن — نمظ وفيها الدكاة®، ررتايت، 

الصلاة®.رركتاب معدمة إر aشكوله سيرْ والمامحل يسير، وصحيم، 

بأكاتا.ه محة حفظها: نكان 
(.١٤٤٤)نقئها: 

لزخة.( ٤٨)لوخاتها: عدئ 

ه.١١١٦الئئخ نايئ 
الجتى•حمداف بن ظه بن يونس بن ثلة ؛ يايحفا

وواصح•حس حق الحظ: ثؤع 
تاما:ح* 

ةولأذ1\وأف يأصله، نفع كنا يتحفنه تنمع اف الله أنال 
متملأ.ؤيجنلن الإحلأص، 

أجممحن•وصخبه آله، وعر ملحمي، نثا على ونئم الله وصر 

اكمثسص\ستي





المخطوطاتمن نماذج 
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همبمء

أطءم'
تالي

اءهفألونأتيأتقاسبمص
محةاصخا-بمهم(

والمستالمقنع^، مخنصر كتاب ١١ه؛ وفى ، UxJLa^Iمختصر فى اركتاب أ؛ فى 

■-نبء،د 
ط



•المتن هذا تحقيق في المعتمدة الثنخ ه
،حنبلي( فقه )٠٦ برقم - ممر - المصرية الكتب بدار حطية سخة ن— 

هقفث.الممتف على مقروءة وهي ه، ٩٦٨نسخها تاؤيخ 

!نسخهاتاؤيح (، ٥٠٣٨)برقم - أمريكا - نستول بر بجامعة حطية سخة ن~ 
^.٤٤الصنف حئل من يهلث، نسخة على ومقابلة متقولة وهى ه، ١ ٠ ٠ ٠ 

ف ٥٨٨٧)برقم - السعودية - معود الثs الالبجامعة حتلية سخة ن— 
ا'آ.اه.:تاريخنخهامآ(،; ١٦١٤

ف(، ١١٥٨٢)يرمم - السعوديه - معود بن محمد الإمام بجامحة حطية سخة ن— 
ه.١ ٠ ٩ ٠ نخها تاؤخ 

•جها نتاريخ (، ١٤٤٤)-برقم ألمانيا - برلين بمكتبه حطية سخة ن— 



٢٩النضقف نسثث 

٥١نضر بمد، أن :ضى ناأمحل ظد، لا عندأ لله الط 
ثئثد.وذس وأصحايه آله وعلى محمد، المضثلمذ أتحل على وملم 

د:مبك 

محمد،أثي المومحق الإمام ارمئحا؛ مى الفقه ، ٥^؛،^ مختصر مهدا 
منهحدئن، وربما أحمد، مدمن، في ^١^ ١١وهو ،، واحدر هوو على 

محزن،هد الهمم إذ بختمي، مثله على ما وزدت الومع، دادوْ مسائز 
حاللهلْ، بخزن ء كزث، مد اءاد نم ض النثبمله؛، زالأمحاب 

إلادوْ ولا حريرا"، ولا التئلويل، عن ينئي ما حرى حجمؤ صنر 
الوكلأ•ؤيجم حنثا ونو بالئؤ، 

مونى- الئنث الش1ح، . ناد نستعين. 'ربه وفيه-زيادة• ش؛، ؛والحمد ؛يأزياد٠• ^١،  المالجي،الش'س، الخجاوي نالم بن محس بن نرلم بن نوني بن أحني بذ أبدإلمحا 
Jkس ّاثطة اني• )٢( 
أ.من ماهطة اواحد• )٣( 
المشيئة.الباء شع ءالخشطهء * ج في ^٤، 
ارتمء.يرمز اش® لابعون كلمة يوق رمز د وفي ه، يي عليها مشهلوب الأتحُا بعون لاوهو ره( 
أ.من ساتهلة حولء ءرولأ )٦( 





٣١الطها3ْ كتان،

اتطهازةكتاب 

الحتث.وزوال معناه، في وما الحدث، أرتئاع ! ومحي 

وهوعيرْ، الكاوئ اشجز يزيذ ولارم ال>دث ءلهورلأث'بزلإ 
جك•عر البار 

مار،أو ، - ودهنل٤، كاموو، كمظع - ئنابج بعير يعير هإذ 
كرة•• بمجس سحذ أو 

دابتأ٦،من - عنهرْ، الماء صون يشي يما أو ينكثه، ثعير ؤإل 
أويالشمس، نخزل؟، أو مبمؤ، يمجا^^٨، أو -، ثجر ، وورمحار فيه، 

ليثكزة.ثلاهر:

\إملوالإقناع ٣، ص الممغ قي لما الموافق وهو ب،ج،د،هء من والمشت ُرم،اا، • أ في ( ١١
٠٣/ ا والإقناع ٣، ص الممغ في لما وهوالموافق ب،ج،د،ه. من والخشت أ، من ءلا،اساقطة )٢( 
٠٣ا/والإقناع ٣، ص الخقغ لماش وهوالموافق ب،ج،د،ه. من والمشت )٣( 
والإقناع٣، ص المشغ في لما الموافق وهو أ،د،مء من والمثبت دهنء، ءأو ب،جت في )٤، 

x/\
بءج.من ساقطة ءعته® )٥( 
\/ُوالإقناع ٣، ص الممغ في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه مجن والمثبت ءانازل؛، أ؛ في )٦( 
والإقناع٣، ص المشع في لما الموافق وهو أ،ج،ه• من والثبت ورقء، ®أو ب،دت في )٧( 

x/\

٠٣٢\/القناع لكثاف الموافق وهو ب،ج،د،ه مجن والمثبت ءوبمجاورهء، ت أ في )٨( 
٠٣صن الممغ في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه. من والمثبت ، ءسخنتء أت في )٩( 















انستصعزاد  ٣٨

وصمتب، الوميوء هرمي باب 

التدين،وعنز _، منه والأم، والفم - الوجه عسز ت مسه محروصه 
نامحس،ذغنتالت-هن، زننغالنأس-زظالاذنازُ"-، 

محبمه١^•^، سثمت، حى عصر يوحر ألا وهي؛ - والموالأْ 
أوالحاJمث، رئع منوي كلها؛ الحد^،^٣، لثلهارة >ذر°ئل والتيه 

بما•َويخ1لأ بنا المحارة 
ذونالْ،ئيديدأر؛، أن _، الصانة-^١٤٥لة ثنن نا ص قإن 

آومع.حدو4; ،يأ 
عكنه.وكدا واجن،، ص أجزأ ت مننونا عنلأ نوى نإو 
بهلهانتهننوى عنلأ أو وصرءأ، وو-صا أحداُن، آجثمنت، زإي 

آنمعناتنذا.أخدذا:
الت1متهوهوأ^ - الثلهاوة واجتايث، أوو عند يها الإثاف نجب 

ماظتسج.الأذنان، اومنه )١( 
اللام.بضم اغل• ؛يج•  ٢٢١
والإتناع٦، ص المأنغ ني لما الموافق وهو أ،باج،ه من والمشت الالأحد.اثاا، لت قي )٣( 

ءتجاويدابالجر.رأت )٤، 
٠.نونا ومءتجد.يالآ ردت )٥( 
\إ0يرالإياع في ن المرافق وهو ا،ب،ج،ه. من والمثت اروهيء، لت في )٦( 









انمستقنعزاد  ٤٢

الوصوءلواقضى باب 

نبل•مذ حرج ما بمص 

نجاكيرأ أز عائطا، أو بولأ، كاف إف التين؛ مثة مى وحايج 

أزقاعد مذرا، وم نسن إلا ،؛ ٣١ورواد 
حشمن ولمنهثا بمنه، أز كمه بمهر مل أز متصل يكر ومس 

•محهما لشهوة مله أش أو دكزْأ؛،، يكر ولسأم مشكل، 
مسلا - دبر حلمه ومس بها، ثمئه أو بشهوة، آمنأ٥ ومشه 

ونوندنه نلنوس ولا حائل، نغ ولا وأزدك وظئر وسس شنررْ، 

ئقشنمإ؛ش،.

ساقطةٌنج•ارمز، 
الموافقوهو ب،ج،د،ه من والمثت ، ا/٨٣الإنناع في لما الموايق وهو >اوئلثم* أ: نر 
٨.صر والمقنع ، ١ ٦ صؤر الش وعمدة ، ١ ٤ صر الخرقي مخنر هم، لما 

"أدلمسُفيجت
»لاومْاا.ه: هم، 

العتن•بفتح •شعرا ب؛ في 
الجيم.وي الواو بفم اوجد" همرج؛ 

بالر؛ع•ارنهوه، ب،ج؛ همر 

























زاداستقنع ٥٤

والإهامةالأدان باب 

إل2و1}ابسالنشذ، ض كفاثة ١، ئنا 
سص:هْ، ,لإ الم:ةم،

_.لندم:ئثلئ  JU1ت من زذ'قس لا أبره.  ٢٦٣
الوهت.عالما أمينا، صيتا، ت المؤذن نتكون 

دينهفي أيصلهما ثم فيه، أنملهما ندم آئنان؛ فيه ئثاح هإن 
تآ)°طالجيران، ص نن تإ زظ، 

ممد٣، ظئ، ض تنمحا ظه؛  ٢٩٣خش  ٢٨١٨
\دظ'في ها ، ٢١١١٣ص أذي، في إصبمهل'ا، خاعلأ الملة، 

ا.من والمشت ، ا/٥٧الإنتاع ني لما الموانق ومو باكية، »همصا• ب،ج،د،،ر: ني ١( 
٥.Y/ والفرؤع ،  ١٣١ا/ الإرادات ومنتهى ، ١٥ص المتع ش لما الموانق وم 

ءالخمس،.نيادة ت د قي ٢( 
نيادةد في ٣، 

•»دبماتل•؛(تيأ:
ابالاوة•.فىد;٠( 

•ليحرم•■د؛ ش ٦( 
الراء.يكسر •رزق• ب:ثى ٧( 
حنز•والأذاذ ؛  ١٦ص المقنع ومي ب،ج،د،ه~ من والمنستر 'ومي'، أ؛ ني ٨( 

■ ٠٠•• عسر6 

ةءشر«.ااح٩٠(فىد:
الياء.وفتح الهمزة يكر ٠اإصننبماا ب; همر ٠كلا ( ١٠
ااعتالبرأا.ه: وفي اامتاويرأ«، د: ي ( ١١









انمسصعزاد  ٥٨

عوويها*نثر ؤيجزئ ،، وملحقول وجماو دئ قي ؛ وصلانخا
عيهص وت في صلى أز زئمحس، عورته بمص أنكشت وثن 

نجس•نحذ قى حبس مذ لا أعاذ، يجس؛ أو 

لم:^^٢،لَقاف ^، liنإلأ نترئ، م3ته كناتة نثن 
لتولها.ثزمة نتنه أعين نإل 

إمامهمووتؤو0 فيهما، انتحباا ُالإيماء هاعدأ العاري ؤيصلى 
وآنثذبرئمالرجال صلى ثى مإل وخدم، يؤع كئ ؤبملي ونهلهم، 

غ٤نوا.م ، ١^١٤

آئتدأ.وإلأ وش، نتر الصلاة! أساء في محريبه ستزة وجد هإن 
وجهه،ويفهلله الصماء، وأنتماد الثدي، الصلاة! في 

كزثار.ونطه وند كئوأ؛،، وكم، وأمه، ئمه عنى والمحا٢^٣، 
وآنتعمامح.والتصوير وعيرج، يومح—، في الحلأء ،! 

زتاب،أنيخالته، مز بدم، نئئْ أز نمج أتبماد ثحن؛: 
أولصرورة، أو أتثؤيا، ^١ لا - عش'الدكور ؤتهورأ أكوم هو وما حرير 

١٥١ا/ الإرادات منتهى شرح يي - أقع؛ البهوتي نال الميم. بفتح اوملحفة• ب؛ في )١( 
المم«.ربكنر 

ااايكنهما«.د: فى )■١( 
ءيب،ج;)٣( 
ااولفهاا.فىهزيادة:)٤( 
الياء.نقط بدون ج؛ وفي ، اوتحرم، ت د ب، ني )٥( 



اوصلأةكئان،

أصاخأوخ علمآ كال أو حشو، أو حند_،ر؟ا، أو ط زبب أو ^^١،، ٤٢
ذناءلْ،ونجم،أ؛، جنب، ٧^^٣، أو رمحاعا، أو يوف، محنا 

3الئزغهمِلإخاو.\ص)و 

أوعنها، يتمى لا وجا،سه حمل محمى النجاسات؛ آجساب، ت ومنها 
صلائة.ئصح لم تدنه؛ أو بثوبه، لامحاها 

وصحث،.كرة، محناهرأI دن>نها أو تجنه، ارصا تلص وأن 
ومئسه.يتجث لم إذ صحئ، متصل! مصلئ دئلنف كانث، ؤإن 

يبد،نم • محها كونها جهزل^ صلاته بمد نجانة عليه وأي ومن 
أغاث.: مل4أأن بجا مح، محها كانئ، أنحا غلم نإذ 

نمثلوما الصزر، مع محنته يجئ، لم ينجس؛ عثلمه ، جبرأدئذ 
ئاهت•سذ؛ أو عفو مذ منه 

بكنرI _ت  ٩٣٧ا/ المثيع في - جقه مفلح ابن قال الحاء. بفتح ءوحكهء ب• في را، 
الخاءا.

الكبيرالشرح في لما الموافق وهو د، ج، من والمثبت بالجيم، ءجربء أ،ب،هت في )٢( 
والإناع\//>أل والغاية ، ٨٢واكحابعص والمدع 

\/AA^واكوصيح \إ/>د والمتهى 
بمنحاراللبنه -ت  ٠٢٠\/ المربع الروض حاشية في - هقفت نامم ابن تال ءلبنة*. ت د فى )٣( 

الثرحدة،.وكسر اللام 
الممغشرح في المييع في - ه مفالح ابن فال والجم• السنن بمع ءون-جفاا ب؛ في )٤( 

ونكونناُالجيم، صم مع السين بثم نجاف، جنم ءونجمات -ت  ٣٣٩ا/
الهمزة.يمح ْفرا؛ء فيج:)ه(
•الإتناع؛/ا"آ ش لما وموالموافق أ،ج،د،م س والمبتح اروجبوا، ب: في )٦( 
اله(•بفتح •دير• ب؛ في ، ٧١





























٧٣

الثطؤعصلاة باب 

^١^.تأ آنتنثاة، لإ كنوث، آثدثا: 
زامئاوتر:تلإينس 

ض:ر^١^٠-ذصبمىمحة-نئنىنش، ذظزمحة، 
آيحوغا-محب إلا بمبمن، لم ^١،؛ أو بمس، أوثر نإف 

\بمز لإ ^، زلا نثثيد اٌ محث بمز نضع: 
لآشبمن;ثأ.

الأولى:في يفرأ - بنلاش ركنات ثلاث الكناو: وأدنى 
الإخلأص_. rM\ض ١^^٤،، ،: ١^١٣ض ءص، 

هدئت،منن آهدنيرْ، لآ\ذءإ مئوي: ري، بمد فيها ؤيمنت 
أممث،فبما ِلي ن:ارف v^،، فبمن ^ غاص، يخن 

مىيذق لا إثه ءل1الث،، يمشى ولا نمضي إJاك قصنث،، ما نر وقنا 
أغوذأو م ذص، زنا يا3كث ةاث4غ، نن بحز ولا واك، 

اااتّحُ؛"٠ في 
.٢٨ص المقغ في لما الموافق وهو أ،ه من والمثت ، اسح، ت د ب،ج، قي 

ءالثانيء.فيد:
االبالكافرون(اا,؛ ٠٠في 
»اهاونااا.٠: في 



المستقتعزاد  ٧٤

ساءأحصي لا مناك، ويلث، عموثتاك، مى ويعموف ، نحطالث، مى يرصاف 
وعلىمحمد ء1ىلا، صز مسك،، على أسث كما أيث، علناللج، 

يدنه.وجهه ؤنمتح محمد،ا، آل 

ص^^2 لأشمحن ثزدرأ، أن !لا الو;ر؛ م في ثوثث ذص: 
المرايض•قي الإمام مبمث الهلاعون، 

العشاءتعد الوير مع جماعة في معل ركنه، عئرول والتناوأح! 
ثثعهإمامه بع قإل وعدْ، المتهجد ؤيوتر رمصاف، في 

بمائ.في بمJنا الممق1.، لا ثهار٣،، ١^ ذصء 
ززمحانبمثا، ززكنثان الفم، مد زممان ١^: ع ^ 

زنا- النير مز وركنثان العشاء، بمد و/ى0 النئرُتج، يحد 
آكدنا

شن\ؤ2.0 ّس I منها ثيء هائه وس 

بمداللين يلث وأثصلها النهار، صلاة من أنصز اللنل وصلاه 
نضمه.

•الني•.أ في )١( 
والغاية.( Tyof\والتوصح ، ٢٨ص المقنع ني لما الموافق وهو •تنزل•، ا،ب،ج،د; ني )٢( 

.٢٤٢ا/الإراداث، لمتهى وهوايوافق ه. من والشن >/يا،ا، 
هال،ب،ج،د* من والمثبت، •بينهما•، ت ه وفي الميم، إليها أصيفّت، نم •بينها• ت أ في )٣( 

فيوكذا ١^١^^•، يئ الثتلؤع •ؤيكرْ —؛ ٢٩صى الممح في - هقفة المقدصي قوامة ابن 
\l\Mالإقاع 



الصلاةكثاث 

كالظهر:بأزع ١^^ قي ئظؤغ ن1و نش، نش و رنها لم وصلاة 
تأس.^ ٨٥

قائم.صلاة أجر نقف على قاعد صلاة وأجن 
مىوولها ثمان، وأكثنها وكعتان، وأإلها ١^-^،، صلاة وسس 

^١،•١٥قم إز الم 
والمنتمعيوفالئاْع،للماويء يمس ومجودالتلاؤةصلاة، 

ينجد.J؛؛ ١^^٤ ينجد لم ؤإف 
إداؤثكتت آئنتان، مئها لحج® ١٠في نجدة، ءئنْ أرع • ومحو 

تتشهدرولا ^^٠ ويج4و ريع، يإدا نجذ 
ؤثلمزمفيها، ونجوده مئ صلاة في نجدة نناءْ للأنام دبمكنْ 

عترها•قي متابمتث المأموم 
بؤوثتثئ النمم، وأنيقاع النعم جدد عند اثكر مجود ؤيثتحث، 

وناس.جاهل عير صلاة 

.قط:المبزأزثات 
الم•ئوع إل الثاني الم ظلوع من 

العروب•إل النضر صلاة رثى 

سماثلأ الزوال! مل •إر )١( 

رمحين••ُت في )٢( 
»>م«.)م(فيا:





٧٧ءئابا1ثلأة 

صلاةباب 

في:ض.فمحا ة _، ٧ لا - اشس لإظ ظزم 

زاحد.تنجو في الم م ، ضلا؛١٢وتم4را، 
إلاالننائ فيه تقام لا الذي انجد في مهلم: لِزالأكت 

أزرزآبمد ،، ٣١انجد ^ بمائ، أكثز كاو نا ، ٣١٢شفورة، 
ئرب•أئ 

عدر5.أؤ لأدنؤ، إلا ١^١^،؛ إنامه مد ننجد ر يزم أف يبمم؛ 
المعرب•إلا يمحدها؛ أف نى ت قرص ايم لم صر دس 
والنديثة.تكه ننجدي عر في الجناعة إعادة ، ^١٤ولا 

؛liUفي كاف ئإو إلا ضلاة ملأ \_i أمنت نإذا 
ممثلعها.الجماعة محراث يخشى اذ إلا أثمها؛ 

يحلراكعا! لحمه ؤإن الجمائ، لحى I إتامه نلأم محبل كبر وس 
التحريمه.وأجزأئه فى تنه 

اويتبُأ■ ش را؛ 
»صلأة«.)!آ(فىب:

ااوثماا.»يب،ج،د;)٣( 
.٣٠ص المقع ي لما الموانق وهو أ،ب،ج،د. من والمشت يكرْاا، 'ولا ٥؛ في )٤( 



زادامتتنع ٧٨

ونغوبؤ،إنامي إنرار في آ ودسثءصيل مأموم، على ئراءة ولا 
،^١٢ثيهت فنا نبمتمد ؤبمظتخ -، ض لا - بمد بمنة لم لَئِذا 

انائث.

ثنية■بو ليأتي يرمع أف منليو إمامه؛ ملأ سجد أو ركع ونن 
:ع: س1بمن 

كافئِل ثثللت، سأ: غالما إنامه وش ملأ ص زكغ ثإن 
ممظ.اوئ بمك : L-Uأز خاهلأ، 

إلابمت؛ رمعه؛ ملأ سجت• نم ركوعه ملأ ورقع ركع ؤإذ 
محاة.الآئ تك هررم زالنامي، الياهلأ 

أكثرالأود الركعة ويئلويلأ الإيمالإ؛،، مغ التئمبم، لإمام ؤئس 
الئامحؤ•ثى 

ماموم.على نشى ذإ إذ داخل أسظار دنس«صب، 
•محا خث ومحبجا نمحا، كرة انجد: إل ١^؟؛ آنثأذت ثإذا 

اروسبا.أت فى )١( 
ثي- هفو المقدسي ندامة ابن قال د. أ، من والمثبت ارمها،، وفي،لت اربه،، ب،ج؛ ني )٢( 

في- ه المصنم، وقال الإمام؟،، فه نيهن ينا ؤتنتعيد ستئيح ٠اوهاإ -! ٣١ص المقنع 
بمننئ،.لإ إذا الإنام نو نيلا بما ناشد بمثئى أف »لص4  ١٦٢ا/الإتناع 

ارنملي،.إلى ءدلت< ثم اؤبملي، فيج: )٣( 
»لنمام،.فيد:)٤( 



الصلاةتثاب 

فشل

ثبالأئمة، تب ضلاته، ث النا)إ الأم؛ الإنائة: الأزلي 
/٤^١،•س يم الأمي، لم الأشرث، قم الأنى، 

نلظان.ذي من إلا أخق، الشجي: نإنام الإن،، زناكن 

ثياب؛لة وض ؤنغتوئل٢،، ونمث، زمفإ، نحاصر، وحر، 
أنرصمننح1ءلم.

ولاللتحاو، وحش أمرأة ولا -، ككافر - ماسق حلفي يصح زلا 
أوننوث أو ن-جودلأ، أن وكوع عذ عاجز ولا زأحرس، لبابخ صبي 
، Ljuحلوسآ وراءه نيصلول علته، زوال المرجو الحي إمام إلا قيام؛ 

وحوبآ.تاما حلمه أدموا قجنز: آعتت يم مائما يهم آتتدأ قإل 
يمثله.البزل ننس ثه من حلت زئصح 

هوجهنأ مإف دللت،، تعلم متنجس ولا محديثج حلم، لصح زلا 
وحدة.لمأموم صحث، آمثث،: حش والمأموم 

ماقيها يدغم أز الماتحه، ينمى لا مى زهو - الأمي إمامه زلا 

القاف.بضم امع• ب؛ ني )١( 
ب.س ماتطة رومختون• )٢( 
موصعها.سن ولم احلفها« حاشادنيادة: في )٣( 
مكررة.®اومجودأر ت أ في )٤( 



اتمستقنعزاد 

إلا- المعنى يجثلأ لحنا فيها ينحى أو ^^١،، يبدد أز يدعم، لا 
صلاته.ثصح ذإ إصلاحه! على هدر نإل يمثله، 

سعضيمصح لا وْس والتنثام، ،، والمأهاءأ اللحان، إمامه ه ومحن 
ثزمال؛،أز منهن، نجل لا هآكثن أجسه .٢٦ وأن الحروف، 

؟ئثئلمرْ،:كنُخ.
يوديونث دينهما، نلم إدا والجندي الزيا ولد إمامه وتصح 

وغكنه.مضيها، ^٠٢؛؛ الصلاة 
أزالخئن نلأسهالفلهنبمض بئم، محرض لا 
عيرها؛ءَِ,)أ(

«ءص٠ 

ب،ج.من ماقطة حرها٠ ءاويدل )١( 
رالإتناع، ٣٢ص المقنع قي لما الموافق وهو با،ج،د،ه-. من والمست، الوالففاءاا، ت أ في )٢( 

الهمزة.يفتح  ٠٣٢د: في )٣( 
اةوم«.فيد:)؛(
ااأم«.ه: في )٥( 

ااوءيرئ».)1(فىد:



٨١الصلاة ض

فضل

ضأو نميني، ض معه ننصح الإمام، حلت ال٠أمومونىأ نقم، 
جامحه•

الصث؛حلت أو حلمه المد زلا ممظ، يناره عى زلا قدامه، لا 
آئزأة.ن:قوزص أ٩ 

صمهن.في مث الأناء نإمامه 
الأناة.كبجائزهبتإ الفياف، تإ ١^^، نتليه 
خدنةهلي نذرم أز آنزآة، أو كافئ، لألأ ط نفت لي زنن 

ممد.هزض: في صيق أؤ أخدئنا، 
بمكنه:لي يإو الإنام، نمين عذر؛، ؤإلأ يحلها، هزجه زجي ؤس 

ئ.قوم س ني أف قلت 
فيذحو ئي قيأ ركع ؤإل تصغ، لم ز' ل ركنه هدأ صلى دإ0 

صحث.الإمام! مجود عأ آحر معه زهت أز الصث، 

ُالمأ*رمنُ•م■ *ي 

.١٧٢ا/زالإقاع U اووا»ق وم ب،ج،،و س ذاللمت •دس•، زد: يي 
زع:

،٢٠٢ص المشع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه. من والميت فذأء، اركعة د: في 
.١٧٢ا/والإقناع 



زادادسدصع ٨٢

فضل

ننزلا م:^، ئِن انجد. في الإنام ١^٠٢ اقتداة نصح 
المامومحر(لأو الإمام رأى إل حارجه وكدا ^، ٥١نمع إذا - وراءه 

ائتإذا 

•غهز عاو إمام حلت ويصح 
_،الكاق فى كإناض قأكثن. ^١^ ١^ كاذ ^١ ذم\ 

منتفبز١^^٥ ثني هعوده وإءلاJه حاجة، مى إلا المكتوبة؛ موصع 
وصرأن.قللا يث، بناة؛ لإ كاف ؛h الملة، 

صفوي.يثننن ١^١ ١^١^ نن ومحوي وثمخنة 

لماالموافق وهو د، اج، أ من ماقطة ١لأمومينا١ أو الإمام رأى وارإن ررالآمومء، ه! في )١( 
والغض، ٣٢ص المشع ني لما المرافق وهو ب،ير من والمشت ؛/٣٧، الإناع في 

0Y/Y ،والكافي؛
همن محامحطة اتصلت ؛رإذا )٢( 



٨٣اثلأة كئ1ن،

فضل

أحدوندافع نوذم وجماعة؛ جمعة ٠^١، في يتندر 
صناعمنلْ، 3حابم إي، مماجأ؛ا ظنام ونن الأحبجن، 

أوصرر مذ همه على أو يريبه، توت أو محه، صرر أو ثوابه أو مابو 
عثةأو رممته، ئوامت، مى أو معه، ثيء ولا عربم ملازمة أو 

ؤةني ؟ولأآ ^^٦، دوحو، ثم أذى أذ ئناس، 

رالإتناع، ٣٣ص المقأغ ني لما الو١فق وهو ب،ج• من والثبت، ، ®بقرك* أ،د،هت ني )١( 
\اأ\\.

رُرض••رىفىات
والإنناع، ٣٣ص الممغ في لما الموافق وهو أ،ب،،ج،د• من والثبت، ءيحضرْا، ه! في )٣( 

وهوا،ب»،ج،د. من والثبت، ،  ١٧٤\إ الإقناع في لما الموافق وهو 'يحتاج'، م• يي ، ٤١
 UوافقJ٣^ص المع في ا

.٣٣ص المقخ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من والثبت، د، من محاقطة امن' )٥( 
٠^٥٠•م؛ س ، ٦١
منوالمثبت، ، ٣٣ص المقنع في لما الموافق وهو ٠ اباردة بدل، ءشل.يدةا ١؛ في ، ٧١

.١٧٥\إالإتاع في لما وهوالموافق ب،ج،د،ه؟ 
.١٧٥\إ الإقناع ر لما الموافق وهو - ه من والثبت، 'بارئة'، نبالة؛ أ،به،ج،د في ، ٨١



المستصعزاد  ٨٤

ضلأةاضالأساوباب 

عجزقإل ققاعدأل هنض نز قإل قابما، الصلأْ اينويخنؤ ، تلزمُ 
ةشني"<.

راكعارنيوبى صح، الملةر؛،ت إرأم ورجلاْ ننظقيا صلى محإو 
الركؤع•عن ؤيحففه ، وناجدأر 

إلىأمد ت أسابجا قي عجر أو مدر مإف دعستهلص، أومأ عجز؛ مإل 

أومأونجود؛ ركوع ص وعجز ومعود، مام على مدر َّ'دإذّ 
ياعدأ.وسجولأ؟، ، Ujiiأو'رع 

بقوللمداواة المام؛ على الميزة مع منظقيآ الصلأْ ؤلنرض 
منلم.هبب 

«مم>ا.وحاشاي: ه في )١( 
•ا/ا'ماا الإقناع ني ! لرعوالموافق د. ب،ج، عن والمقت اجنتو،، ه: وقي رجب•، أ: قي )٢( 
رإلىاسانطتسج،د.)٣( 
رذااة«.فيج،د: )٤( 
»راكع«.فيأ:)>،( 
ومجودا.ركؤع رخ؛ د: حاثب ني )٦( 
ابمته،.فىب،جت )٧( 
اJواiقومو ا،ب،ج،د. من واJبت، ، ٣٣ص في ن اJوافق ومو روإن« ه: في )٨( 

ّ،يالإذاعا/'\تماا.
روسجودؤ; حاشيتهاوى »ويجد«، زد؛ )٩( 



٨٥الصلاة كثاب 

المام.عش مادت وهؤ الثمينة قي ماعدأ صلائث يصح ولا 
رلا بالوحل، التأدي حشيه الراحلق عر المرص ييصح 

»ورض«.)ا(فىد:



المستقنعزاد  ٨٦

ضل

ركعتتن،رباعية محصت له مس بردت أربعه ماحا، مثرأ، ناهز من 
ثومه•جثام أو هزيتؤ، عابز محارث إدا 

صلاهيكر أو أدام، ثم نمرأ أو نامحز، ئم حصرأ أحزم ؤإو 
أومحه، يشك يني أو يمشم، أيم أو ،، ءكنهل أو نمر، في حصر 
القضز:لمو ٢ أز ؤمحاثثا، أىاثها أخزم 
مىأكثز إمحامة ثوى أو ، المصر نثة في سالش أو إحرامها، عند 

أفلزنة سليت الإهامه لموى لا أهلة منه ملاحا كال أو أثام، أزبنة 
يتم•

فينمر صلاة يكز أو أبعدهنا، ئلريمان له ك_ال ؤإن 
كن.: ٠٦۶!

والإثناع، ٣٤ص المقنع في لما الموافق ومر ا،ب،ج،د. من والمقت افرأ•، امم: ني 

الإناعفي لما المرافق وعر د• من والشن، «ءكّها•، ه: وفي »ءكى•، أ،ب،ج: في 
.١٨١ا/
•مّلأت4اا.ت ج قي 
والإئناع، ٣٤ص المقنع في لما المرافق ومو أ،ب،ج،ه. من والمشت اامادت<، د: في 

\إ\\\.
أببمأ.: القمرI أنية دل د ؛ى 
والأنتاع، ٣٤ص المقنع في لما الموافق ومو ب،ج،د،ير من والبت، •اخرى•، ا: في 
y\\.\إ 



٨٧الصلاة كتاب 

تإقامة نثة بلا حاجة لمصاء أقام أو إثامه، ينو ؛؛ Jjحسنر ؤإن 
أدأرزصن 

،٣٤ءس الممتع في لما الموافق وهو ه. د، ب، أ، من والمسن مزج، سايطة ®أيداء ;١( 
والإقاعا/^ا.



اثمستقنعزاد  ٨٨

فضل

فياخدائنا: نئن في العشاءين وتين، ؛_^، بجث، الجئع بمور 
مشمة.بتركه تلحقي ؤلمرم، يضر، ٌنمر 

ثاويةشديدة وؤيح ولوحل، المحاب، ثثئ لنم العشاءين■• وثص 
ناتاءلّ_,تخت هلريمهل١، منجد فؤ، أؤ سه، ز صلؤ، لز و- 

3.تممثأج؛ر ثى به فعل والأهصلأت 
ولا- إحرامها عند الجمع سه أثثرظ الأولمات ومحت مح، جمع هإل 

_،سهنا ^١؛؛ وتئلا؛أ؛، حمم،، ووصوء إمحامة، بمدورم إلا محنهما بمرق 
الأولى.ونلأم ألجناجؤتا عند موحودأ الثدر يكول وأن 

الأولىومحت في الجمع سه أشترحل الثاسة؛ ومحت في جمغ ٢ يإوأ 
الئاقؤ*ومت يحول إلى العد-ر وآنتمراو فعلها، عث يضيق ، أذر محثل 

أهلريقةا.فيأ:)١( 
،٣٤ص المقنع ض، لما الموافق وعر أ،د،م من والثبت، وتاحيرا، اتمديم ب،ج: في )٢( 

.'١٨٤ا/والاقاع 
والإقناع، ٣٤ص المقنع في لما الوافؤ، وهو د. ب،ج، ، ١ من والثبت، او«قاناراا، ه! ني )٣( 

.١  ٨٥/ ١ والإثتاع ، ٣ ٤ ص القغ في الوافوا وهر م د، ، ١ من والثبت، ، ،رن! ،ج; ب، فث )٥( 
•وألا•.أن•: رفل ، jlه في )٦( 
،٣٤ص المقنع في لما الوافق، وهو دب ،ج، لب، ا، من، والثبت، من،و، ساقطة •ونت،• )^١( 

ا/هخا.والإقناع 



٨٩الصلاةكتان 

فصل

جاتزْأكلها صمات ه الني ض صشئ، الحوف وصلاة 
نثةبمو أذ زثمي 

وثحونني، - يثملث ولا مسه 
ضيه يدلمع ما النلاح مى صلاتها يي 

اجاتزا.زه: 



اوسدتقتعزاد 

الحمنةصلاة ناث 

آننةثء ءض ثنلم، ئكف، خث، م، ثئ: ظزم 
مرنخ•مذ أكثر نوصعهارا، ومحذ سن بز - مرق ه - 

م1ة.زلا ء، زلا قفر، نفزرأ، ئنافر ض: ثحن زلا 

محها•يرم أف يصح ولم بؤ، تعقد وثم أجرأئن، منهم؛ حصنها ومذ 
يه،زأيعمدث عيه، ؤجبث، لعيرعنرنمرر'أ،ت عنئ ومذنمثلث، 

محهارمزأم 
لمالإمام؛ صلاة مز الينعة حصور عيو مئذ العلهز صلى ومذ 

صح)ْ(ء ث

الإمام.بملي حى زالأيصز علته، ثجب لا ممذ وثصح 
٠الززاو اثفنفى:زطابم بمنظزلُبجون زلا 

الإقناعفي لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. ْن والمثبت ارالمسجده، ؛ يدلهر في )١( 

رسفرا.فىب،جت)٢( 
أ،ب،ج،د،من والمثت ، ٣٦ص المقنع ني لما الموانق وهو ه، من ساقطة ّنراا ارغير )٣( 

.١٩٠ا/ الإقناع ني  LJوهوالموافق 
أ،ممن والشن، ، ٣٦ص المشع في لما الموافق وهو ب،ج،د، من ماقطة فيها' *وأم )٤( 

.ا/«بماالإقناع في ن وهواJوافق 
اابمح«.ه: في )٥( 



اثصلأةكثاب 

فصل

الأنامإذف منها لبمز - شروظ ها سي 

آخرت وآخرْ العيد، صلاة ومحت أود وأوله؛ ١^٥٠!،؛ ت أحدها 
%ث اس■:  'Jiزمحا مء ؛إن ش، ثلاة نكُاُ 

؛ُُِ؛)أ'(
لجمعه

مستومح•بمريؤ وجوبها، م مذ اومحئ حئور التائي؛ 
ملدمص_وا يإف ، ١^^١۶مى ، النتناذر ثاوب فيما وئصح 

يرأ.١^١ 

أنل bVjبمة، اتئها زئ: مئها الإنام خ ١^ 3نن 
المح.نزى  ١h\i^١ محرآ أثبجا ذك: مذ 

ئعالى،الئه حمد : صحتهماشرمحل مذ - حئلسثن مدم ؤيئتزمحل 
جقالله بتقوى والوصثه اية، وقراءْ ه، ، أوموله عر والصلاة 

،٣٦ص المشغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د، من والثبت ه، من مانهلة ءونتء )١( 
و\لإخ\ا\<،\.

٠لح٠ااة٠.فيب،ج،دت )٢( 
،٣٦ص المشع في لما الموافق وهو ه. من والمست، البنياذ®، ءتاربه أ،ب،ج،دت في )٣( 

والإقاعا/'آا،م
الأدركها،ا,فيب،جت )٤( 
الله١٠.الرماول ٠ أ فى )٥( 



البمستصعزاد  ٩٢

ال؛ت؛ •ض

قزرنن نزلاك أن زلا اةيانة، ي تئئنمم زلا 

علىؤيسلم عاو، موصع أو منبر، على يحثلن، أل ; ثننهماومن 
ننيلس'"تذالأذان، م إل منبمز محم، أمحل ١؛^^إذا 

محا،أز ءؤس 1ز نش ش نممذر؛، مانماّ، زبم،م الممتن، 
،ويدعولالحئلتث، ؤيقصز وجهه، تئماء ، ؤتمصدل 

المشترى.ت ءخ ت حاشيتها وقي ءالمشروط،، • د قي 
الميز.ضم »ويجلو« ب: قي 
الياء.بضم ءويخهث*ا ب: في 
الدال.يقم ارووعتماو؛ا ت ب في 
الد.ال.بفم ب* في 
الواو.بإسكان أرؤيدعو® • ب في 



٩٣الصلاة كثان 

فضل

الجمعة،الأولى في جهرأ يمرارا، أف بمس - ركعتان والجنعه 
-•بالئنامحذ الثامحؤ وقي 

مإفلحاجة، إلا الطي ?_ موصع ثى أكثر محي، إمحامتهارى يحرم 
آنثزاصمحإن فيها، أذف أز الإنام، اثنثا نا محالسأ : قلموا

الأولى:حهأوتا أو معآ وقعتا ؤإف ثامحلله، قالثانته عدمه: أو إدن في 
ها.

:زأكونازمحان، اليمم: بمد ١^ ذأؤأ 

ؤبجسؤبمثليجخ، ؤبمنظت، -، ، بشزلأف محيس 
نورة، ؤيقرألالإمام، من ؤيذيو ماشيا، إليها ثيابه، أخنى 
الئغر زالئلأة الدغا؛ تزمقا، في الكهف 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

الممتع>ي لما الموافق وهو م د، ب،ج، من والمثبت أ، من محاقطة يقرأ، أن ن أي
Ur_« ،.والإذاع\/هآا

رانامتهما•.د: في 
متونا١٠.٠ه؛ قي 
رسة•.ع: في 
أ،ب،ج،د.من والمثبت، ، ٣٧ص المتع في لما المرافق وهر يومهار في 'لها نيادة؛ ه في 

الإقاعفي U ايوافق وهو 
ءؤيممدمء.ت بح،ج وفي والياء، بالتاء ءوتفدمء أت في 
الهمزة.بضم 'ؤيقرا• ت ب، في 
الراء.بفم ^٠ ٤٧٠ت ب، في 



المستقتعزاد  ٩٤

.-ء°ؤأآى أن ومآرا،، أن:قوف ألأ اثس ^،1، شم زلا 
مجلسلت صاجمآ قدم من إلا مكايه، مجيز ءيرْ يقيم أف وحرم 

له.تحمظه موصع في 
الصلأْ.يحفر نإ ما مصلئ رمحع وحرم 
يث•أحي يهو قريبا؛ إنته عاذ يم لحفه بعارض موصعه مذ محام ومذ 
يؤجرركعتين بملي حتى يجلس نم يحقب؛ والإمام يحد ومذ 

مهما.

نتيوزبخك، ِم أز لت، ألأ نخثل4 زالإنام الكلام بجون زلا 
آ.ويغدهار الحئلتة مز 

والإقاع، ٣٨ص المقنع في لما الموافق وهو ا،ب،ج،د. من والمثت االإمام•، ه: في )١( 

،٣٨ص المقنع في لما الموافق وهر أ،ب،،ج،ه، من والثبت، بعدها٠، د;رأو في )٢( 
والإنطعا/^لم



الصلاةتئاث 

\ل»؛و1وبيصلاة باب 

الإنام.ئاتم تلد ص رمحا إذا ممات، طن °ووهي 
إلايالعيد ينلم لم محإل الزوال؛ وآجره الصحي، كملاة ؛ وومحها

العد.مى صلوا ؛ يعده 

زعكنهر١،الأصحى، صلاة ومديم ضف'\ل في ومس 
،.٣١٣الأَضض ي زمحة ^1،  ٥٧

عدر•بلا الجابع قي دككرْ 
إلىإما٠٢^ وثأجير الصبح، بعد ماشيا إليها مأموم ثبكير نيس 

أمحكافؤ.شَتاص الننثكت إلا ء؛ اخض ض الفلاة زقت 
يخدابجنعة_لأإذوإمام_.ت ثرطها ومي 

م.ءلريق مى رجع أف ، وثسر 
ب.من ساتطة وءكسهرا الأصحى، راصلأة )١( 
وكذلكالفطرار، صلاة اروتاحير الفهلرا،; وعكسه الأضحى، صلاة ٠اومماJدم بدلر ب،د لي )٢( 

،٣٨ص المقنع لي لما الموانق ومحو أ،م من والبت، اح؛راا، •أو بلغظ لكن ج لي 
والإذاعا/««آ.

صحى•.ران دن قي )٣( 
والإقناع، ٣٨صن الممغ فى لما الموافق وهو أ،ه من والبت، ُرإمامأا، * ب،ج،د في، رءا 

والإقناع، ٣٨ص المقغ قى لما الموايق وهو أ،ب،،ج،ه من والبت، اله•، نيادة د؛ في )٥( 



المستمتعزاد  ٩٦

الاستفتاح،بمد - الأود في يكبر الخئلتة، مز وممن ثبملها 
:>ئعخئ،- ١^١٤٥ مل الثاته. ض مثآ، - ٧^١٤٠ ١^ }مل 

كمحرأ،إه لِزالس ميرآ، أمحث ررالئ نمول: ^٠، كز نع 
وسلموآله، النبي، محئد على الله وصلى وأصيلا، 0^0 الله وننحاف 
بمد- الأودرأ، قي خدا م ذِلاث،را،، صن محاد أخث نإف تس،<، 

الثاية,ى وJالعاشتة سخ، _ المانحة 

يتسعالأود ينمميح - الجمعة كحئلم - حئلشن حثوأ، نلم محإدا 
لهمومحذ الصدمة، على الفثلر ، دلبمتهم ينح، والثانيه همرات، 

لهمييبثى الأصجثة، آ الأصحى في ؤيرعبهم يغرجوف، ما 
ممقا.

نثه.زالظثان: زالJموهال٦،، الإزابمْ،، زامحناُت، 
موصعها.في وبعدها ^^٥ ٤١١مز التنمز ، وتكن0ل 
•صمتها عد محصاوها : بعصهاأو داسه، ثنن ؤينن 

،٣٨ص الممع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،م من والمثست، قال»، ذلك اغير ئ: في )١( 
والإذاعا/ا•!

،٣٨ص المنع في لما الموافق وهر ه من والشن، أ،ب،ج،د، من ساقطة الأولى، »في )٢( 
والإةطع\/ا•^

•ب في عليها ي، وسهلءاصدفة،، نيادة! أ في )٣( 
/،r؛:)٤( 
 )o( والإقاع، ٣٩ص المقنع في لما الموافق وهو أ،ب،،ج،د. من والبن، ٠لالزائالة٠، ٥; في

■١٢٠ ا/ الإياع ؛ي لما الموافق وهو ب،،ج،د. من والبت، اريينهمار، أ،هت في )٦( 
»ويكرْ«ممرقفيج:)٧( 



٩٧الصلاة هئاب 

ضبيم>"انمنين.زظنأظ_، نيئ؛لأي 
الججة•ذي عشر كن 

الأصحى:ني حناعة، قي يربمة كز ، عقب١ ذاحئؤيأ•' 
•عريه ٢ المجر صلاة ثى 

أيامآجر عضر إلى النخر يزلإ؛، الئهر صلاة مذ ؤللنخرم: 
التشريق.

الن1ءجو.من يخرج أو يخدث، لم ما يصام؛ نجيه يإذ 
عيد.صلاة عمي، يمن ولا 

^١٥، ٥١زلا إلأ لا أم،  ٥١أم، ))١٥ فشأ - ثس 
اهأمحن،زشالس«.أمحن 

والإقاع، ٣٩ص المقنع »ي لما الموانق وم أ،ب،ج،د. من واليت، •ليلة•، دن في )١( 

ءمبأا.ءوشد ه: ثي )٢( 
الم.ضم اايوم'ا ب؛ في )٣( 
الم.بفم 'يوم* ب؛ ئي )٤( 



اثمسقنعزاد 

باب

نئنلمال11أخيل؟، ^١، !ذ! وص.، بمائ نمن. 
م

يركعيم ظويله، نوزْلأ، - المانحة بمد - جهرأ الأولى في .تزإ 
هملأ،لإ:>لإ،تج،تظ

وص- ثبجذ يركع يم الأور، يوف ظويله ونورة الماتحه م.ظرإ 
هلويلسن•نجدش بمجد ثم يرقع، ثم -، آ الأولل يوف 

ثميفعلا، ما كلأ في دونها لكنهال^ كالأولى؛ ^ ٥١بملي ثم 
ؤينلم*يتئهد، 

حممه.أثمها I فيها اوكنوى ثجلى قإن 
jjj  أوكاثثوالممنحاسث، أوؤللت الأنزكاممة، عانت

لمثصز.لَالزلزلة:غدارص آؤ 

التين.وكر الكاف بفم اكسماا ب: ؛ي )١( 
•إحدى•.م: يي )٢( 
اصلواأ,نيادةت ه يي )٣( 
•٣٩ص المقنع ش لما الموايق ومو ا،د،ه. عن والمشت ، ابورة، ب،ج: في )٤( 

والإنتاع، ٣٩ص المقنع ني لما الموانق وهر أ،ب،د. من والبت، •الأولى•، م،ج،م• ، ٠١

»لكنا.فيب،،ج،د:)٦( 
تصحح.إلى يشر ولم •غير• »ءا،ا«: كلمة فوق د في )٧( 



الصلاةكئاث 

إحمس أو أويع، أو وثوءاتأ١،، بثلاث وكعة كن في أئى يإذ 
خار.

٠٣٩ص الممغ قي لما الموافق وهو أ،ب،ج• ْن والمثثت رالركعاتا٠، د،ه؛ قي )١( 



ا1هستقتعزاد 

الإئجظاعصلاة باب 

•ومحرادى جماعه ضرقا المثلن؛ الأوص أجاJJتأ١، إدا 
موسما•ي وصمحات 

زأخكاثهاص:

ثىبالقوتؤ وأمرهم الأاسأ؛،، وعظ لها؛ اد>تولج الإمام أراد نإدا 
والصيام،التشاحن، وئرك المعنالم، مى والح_نوج المعاصي، 

محه•يحرجول يومأ ضدهم والصدقة، 
مثدللأ،متحئعا، مثراصعا، ؤنخرج وثثلئأا، ولا ؤنتنظم، 

المن1زولوالصيال والشيوح والصلاح الدين أقن ومعه ،، 
لمبيوم؛ لا ايحمئ همزص م-مؤمح الدئؤ أهئ حرج يإذ 

بمثوا•

منوالمشت الدال، وكسر الهبمزة بضم رأجدتت، ب؛ وفي بالذال، أ،ج،،وت في )١( 

:٣١•نمحظ ط ح ق ك؛: الضٍاح ر في.خط . ء ١^،  Jliيق.. ث ز )٢( 
.حصع، ؛ وبابئ احتسز، 

ااوأحكامهاا.فيا،ب؛)٣( 
•اثس••أ: ني )٤( 
فيلما الموافق ومر ب. من والشن، •متواضعا■، أ،جت وفي د،،و، من ساقطة •متضرعا■ )٠( 

والإذاعا/ب«آ.، ٤٠ص الشع 
•الممنين،.ا: في )٦( 
الإنتاعني لما وْوالوافق، ب،ج،د،ء~ س والمشت اعلي•، ١؛ في )٧( 



١٠١الصلاة تثاب 

العيد،كحنلتة بالت؛كثير تفتتحهال١، و!حدة، يحثلن، نإ بهم، مصلي 
الأننٍب،ء:ت^^ننذزا؛ةالآ;اتانيبجا

مْ...«إل .نمآغبمس أنث ح اتيه،زبم دظء ندم 
ثنله.من المزيد وسألوه الثثل٤،، ثكنوا ت ■>إو؟ؤز مز نثوا نإو 

»اصةخابمموكاثىرْ،:
الإنام.إدذ : بى ويز 
لمحها•يتابؤ يحله ؤإحراج الم، أول ض ع أل يبمى 

»الل4لمصيمودّ: أذ نن منها؛ زخبم، البناة زاث<ت، يإذارص 
١^،زبملون نالآ'iام، ١^١^،، ض م غليا، زلا خؤال^ا 
الآيه«.يدءة تا هلاثA لأ ،^1 هكنئنا وثُ ج؛( الشجر، ومناستإ 

»يمحهاا.د: ني )١( 
،٤٠صن الممتع في لما المرانق وهو ب،ج،د،م من والمثبت، ُءساا، ■ نيادة أ ني )٢( 

والإذاعا/ي«آ.
»ءشاأ.)مفىأ:

•نيادة'تحالى* ■ د م، ، ٤١
وكسرها.الدال، شح ٠لينالي® ب• ش ، ٥١

بالنهب.ياينئأ !الصلاة فىب،ج; )٦( 
والإقناع، ٤١صن المشغ في لما الموافق وهو ه د، ب،ج، من والمشت ءؤإذا®، أ' في ، ٧١

الموافقوهو م عن والشن، تقولوا•، أن اسن با،ج،د؛ وفي يقولوا•، أن ُبن ١؛ نير ، ٨١
لمفىالإذاعا/ا،«'ا.

،٤١صن المشغ في لما الموافؤر وهو أ،بح،ه. منر والمثبت، ج،د، متر مانهلة •اللهم• ، ٩١
والإقناع





الجنائزكتاب 

والوصثة.التزثة وددكينْ المريض، عنائه ، ئتذر 

دب،أن ث خلف :^٤، س لص ئو: نزدرى نأذا 
ئلألإل (( ٥١ه!لا ررلأ ودكأئل^: منك، ثض ْ، ويدي 
بمدةنبجا ترمحل-ا،، ي يٍدرآ، بمدة، م أن ي لأُث،، ثض 

للقبمة•ؤيوجهت ،، ؤبس4ر 

^،^lUزووئس ،، ١٢كبمِلوشد تسنث، نن نات: داِذا 

.استحب، ت  ٤١ص المقنع وش ايسء، أ،با،ج،هت شر 
ألفاظعلى ١لطني قي - ^٥١٠ المعلي قال والزاي، الموز بقح ائردء •' د وفي ، ®أيري، ت أ قي 

للنهعول،.مني ٠ به ُُنزد -•  ١٤٥ص المقغ 
٠ُرمنُا ه• وش منج،د، ساقطة ®ٌس٠٠ 

بزاُ•أتعاهد أ،ب• في 
.٤١ص الممتع في لما الموافق وعو مند،ه والمثت رندى،، ب،ج( وفي ُوباا'' أ• ؛ي 

الولقن4ء.فىب،جاد،هلت 
يزذ*•"ولم فيب،ج،د،ه: 

.٤١ص المقنع في لما الموافق وهو أ،د،ها من والمشت ا>تكلم«، ت ب،ج في 
بالثصب.افيعيد، ت ب ش 

،٤١صى المشغ في لما الموافق وهو ه من والمثبت ادرفقءسادطةسأ،ب،ج،د، 
والإقاعا/اا'ا.

»الفاتحةمفيأزيادة:
.٤١صى المقغ قي لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه. من والمثبت الهمه،، I د ني 
أوتليزا'ف في 





١٠٥الخثائز كثاب 

هصل

كماية.y»؛_ وذقنئت عليه، والصلاة وهكفينه، المئت، عنزرا، 

الأيربيم جيم، يم أبوه، يم وصيه، ا•' ش<لهل الناس وأولى 
أرحامه.دوو تإ عصناص، مى هالأءنب 

بماه•ض فالمف ١>:^ ٢ رٍقيا، دالاش"،: 

نرمحه•مع نيد وكدا صاحبه، حمنذ الزوجين من واحد ول«كرأ 

ممثل.سين نع دوذل؛، له نن صذ ^؟٥ يلرجل 

-ئئكو ا كلإ١ - بمم همكنة؛ أو نسوة، محن رجل مات د1و 
بندم.ص tS^Vy,يبإ أو كافرأ نن4ثإ يغتل أف نيخرم 

الموي،•ض ونثرْ وجردْ، عوريه، نثر ث عسله في أحد يإدا 

اأصل«ضمابي.فيب:
•الغض بفم ربعدر ت ب في 
••وباش• ب،ج،د،ع: في 

،٤١ص المشع ني لما الموافق ومر د. ب،ج، من والثبت، أ،،-، من مقعلتا ردؤن• 
والإذاعا/أا'ا.

»لخشاا.فيد:
تب محي 

.١^١٠بكسر رنواري• ط: مش 



المستقنعزاد 

(r)> ُُُ ُ )٢( I ْ ؛ . ُ)ا( ُ َْ.كء َُوُِ حصورْيه ع؛ي يعين يعيرمن محيحرْ 

بريق،بمنه ؤبمصرل؛، جلوسه، قريب إلى بريق رأسه يريع مم 
هثنييولحرقه ، تدوأ على تلم، يم حينئد، الماء صئ( 

ساترهبمس ألا يبمثحث، سيس، سح له س عورة نس يجز ولا 
إلا

ؤئدجز-، أمحه ثي ولا محه، قي الماء يدجن ولا - ندبا يوصيه نم 
ضزنهض أنئاثة، سخ قفشه، تن لأص طولم إءبن4قس 

الماء.ياو.خلهما ولا قثنئلمهما 

ؤلتجهراسه النير برعوة ، ؤشزلؤبممي، عنلة، ينوى مم 

م-يئ نلأ'اء'اا ظ لإ ص م الأبمن، بتن لاص شم 
ى'في 
الغض.بضم ااءسااها ب: ثي 
احضورا.: هش 

رص ع ت مادة الصحاح مختار ني - تقفن الرازي نال، الشال. بضم اؤيعصر• ب: ني 
شزب؛.باب بى العب، اغضن 

.٢١٠ا/لمارالإنتاع وهوالموافق أ،ب،ج،د. من والشت، رديه؛ا. >ت في 
وهوأ،ب،ج،د، من والشت، ١ ٢ ١ ٥ / ١ الإقاع في لما لموافق ١ ومو اربهاُ، • نيادة ه في 

.٤٢ص المقنع في لما الموافق 
الباء.وفح الهمزة بكر 'إصبب' ب. في هكذا 

الخثذدة؟التين وكر الياء بضم اؤيغنل• ب; في 
المشيئة.السين وكر الياء بضم يغسل١١ ١٠ت ب في 

، ٤٢ص المقنع في لما الوافق وهو أ،ب،ج،د، من والمثت م من ماقطة ^٧١٠ ١٠
والإذاعا/ا"اأ.



١٠٧بماث|لينادز 

جاورولو يض حتى نيد بثلاث يني لم محاق -، ثئلنه على يدْ مئ؛ كزإ 
لكمحورأ.الأح؛نة الغنلة في ؤيجنزرا، الئيغ، 

إِوه.آختخ اذارى مز زالخلاد: زالأئناذ، الخان، زاس 
سويت،.سشم، ثم يسرح ولا i أهلناو0 ؤيثلم ثارته، محيمص 
وراءها.ا ؤتنددأ ٥^^، ئلأيه نغرiL ؤيصمن 

سثئلنلم لإن بئثلن، حي ٠ مبع يعد نئء منه غيج ؤإن 
بمدلم محؤ؛ بخد حرج ؤإف ؤيوصآل؛،، النخلأ بخنئ يم حر، يطتن 

اشزلْ،.

زلافا، بخآب زلا زبير، بخاء نتكخذ-بمو زثخرم 
_.\٦٧ُ زجه زلا زأنه، مثر زلا مخيطأ، ذكزرا، يكز 

معبخد سابه في ؤيدم محا، يكوف أف إلا ،؛ نهيدر بخثز ولا 
مي.يصر زلا شرها، كس I نلتها نإو عنه، زالجلود النلاح 

'دجل'•ه؛ ز  ٢١١
•إن•.ئ: ش )٢( 
وعرأ،ب،ج،م من والمثبت ، ٤٢ص المفغ ني لما الموافق وعر امن، نيادة: د في )٣( 

اووافقوافىالإذاعا/خ\آ.
.٤٢ص المقغ في لما المرافق وهو ب،ج،د،ه من والثبت، اؤذرصأ•، ا: في )٤( 
الغض.ضم •الغل• ب: في )٥( 

الإياعفي لما الموافق وهو ب،ج،د،عّ من والثبت، أنش•، أو وجهه •ولا أل لي )٧( 
٠٢٥١ا/الإرادات ا/حاأ،ومتهى 

اشهيال.أ•.فىأ،ه:)٨( 



انمسصنعزاد  ١٠٨

أويأكلن، "^-j( أو بؤ، أر دلا ميتا وجد أد دابتؤ، ثى نمثل يإف 
ئتوأموصلئ عتل بماؤْت ظاد 

شنصد عتل أم: أنبم4 تلغ إذا ؤالئسل 
بمي.٠: نسممون 

ط.:فن م إن زآة نا نض لغابل اض 

منساقطة ^؛٠٠ وصلي صز أشهرت أزبمن بلع إدا ''والنفظ )١( 
الغض.يضم ب: في )٢( 



الجنائزكثان 

ضل

تكنP هإل -، ومْ دين، على ئمدمآ - نابه في ^١، جن، 
1^.ممن :أزئئ لا ١^٤ إلا ثفقتحُ؛ ظزئة نن مش ؛،: juلئ 

يمتجئتل٣،، بيض، لثابت في رجوت ثمحى يبمس 
عنتهايوصع مم بتثها، فيما الحنوثل و،لجنإأ ثعفس، هوق بنصها يبمئل 

ظوفةجزفئ  I4i3iنثظ أك، نن نئلن في ثنة س ثنمحا، 
ضص نبمل؛ ثثشُ، أكه بجعلْ، - كالثياو" - الثلزف 

محلزفنمحنن، كله ءلسن، نإف سجوده، ومواضع وجهه مثافد 
النانأهنإ موقه، الأحر ؤلريها نيري الأيمن، شمه عنى الئلمتا اللماقة 
فيودحإ؛ ينقدثا، ثم رامه، عند الثاصل أكثن ؤيجعل كيلك،، والثالثه 

المر.

المشغمحي لما الموافق وهر أ،ب،ج* من والمثبت ااتكمنهاا، ه؛ وفي اادكفينه®، لت في )١( 
.٢٢٠ا/والإقاع ، ٤٣ص

•رثلأثن،.د: محي )٢( 
والإمحناع، ٤٢صن المقنغ محي لما الموامحق وهو ب،ج،د،ه. من والمثبت، اُيتبخراا، • أ في )٣، 

يالئ._لم٠االتثاJا; ن اّإ ت، مادة! الصحاح مختار محي - ?قض الرازي قال، ٠اكافاjاا. ب؛ في )٤( 
والتئاي؛،و•.

وهود. ،ج، ب، أ، من والمثبت، . ٤٣ص المقنع محي لما الموافق وهو ُدجمع'ا، ه؛ في رْ( 
.٢٢٢ا/الإقاع في يا المرافق 

»مافاو«.فيأ،ب،:)٦( 





ا\ايج\}لج{جز 

ضل

ُِءء ع؛؛'  .ونطهاوعند صدوْ، عند الإمام تقوم آف الثنة! 

ةك؛ثأبما:

vju  الفاتغه.. ١^ بمد - ١^ في
كافثيد..- الثاتة في ه اي غر ننحر 
زثاهJئال١ازينا، تجا لِأعفن م مئوي: الثاث في زثدعو 

ومثواثا،، منماسنارثنلم إياك وأسادا، ويكرنا وكبيرنا، وصفيرنا وعايبثا، 
ص.

ثرمثئ زنن زالئثة، الإنلأم ض هأنمه ثا أظ نن الئ4لم 
علتهنا.لتزله 

يزنه،وأكرم عنة، واع-م، وغ\لأه وآرحنه، له، آعمز الله-م 
الددود_امن ونمه والنزد، والثلج دالماء واغسله مدحلهل٦،، ، وأوسعل

>لوحاصرنااأ,ه; قي 
ءمممالماء.ه: قى 

»إنك«.فيب،ج:
د.من ماتطت اأوءاى<« 

والإتناع، ٤٣ص المقغ في لما المرافق وهو ه أ، من لمشت وا ووسع®،  ١٠فيب،ج،د• 
ا/ه'اآ.

الميم.بقح ءمل.حله® ٠ ب قي )٦( 



انمستقنعزاد  ١١٢

بنمحرأ ذارأ زأدلئ الدنس، بن ١^ الثوب تممى ئا زالخثلاثال١،؛ 
المر■ءدا>سا يى وأعده الجنه، وأدخله زوجه، بى حيرأ وزوجا داوم، 

ذه«,نت ووو مره، في له وآئنح الناو، وعدايت، 
ويزطأ،إؤ\ووأو<، دحرأ أجنأه راالله_لم قادرأ،! صغيرأ  jL5^نإل 

أحورهما،يه وأءفللم موانينهما، ُه اللهم مجابا، وثفيعا وأجرأ، 
برحمتلث،وقه إبزامم، كماله في وأجعله الموبنص، نف د3نالح وألحمه 
الجحيمآآ.عداب، 

نمينه.عى واحدة قليلا، ١^١يعة ، بنيل ؤيقم، 

دمحرةل٤للإ خ يديه ؤيرلإ 
.،امحي، ض زالصلأة زالفاتغه، زمزاث،، تام، وواجبجالْ،: 

زال1لأم.

صمته.عش قصاه \لئييو بى ثيء قاثه وس 
البمدض عابم، زغلى اشر، غلى طى غيه: س س زنن 

إرثهر•الكة 

أالخطااا.ا: في )١( 
ءتالءماقطةمنب،ج.)٢( 

»عد«.)م(فيد;

دلكمى "اوالواجب ت  ٢٢٥ا/والإئناع ، ٤ ٤ ص المقنع وفي ااوواجباتها،ا شب'،ج،ذ"; )٥( 
المامء.

،٤٤ص المقنع في لما الموافق وهر ه د، ب،ج، من والمثبت له•، •سن ت نيادة أ في )٦( 
.yyv^/والإقاع 



؛١٣كئاثا^جنائز 

يمثه•قابل على ولا ١^، على الإمامت بملي ولا 
المحي.قي ئه الصلاة زلا؛ض 



انمسقتعزاد 

ضل

١^.تن نتاخ خنك، في بمشي 

حلمها.والثمح1ن أمامها، النشاة وكوو ئها، الإنراع محيس 
وصع•خم، يابعها جلوس يتكرم 

سل.١، ض نتحجى 

ملةوعلى الله، ®سم مدخله! ؤيموث( الثّيى، مى واللح1و 
١^.ثثقي ١^، شقه ض لغدْ قي بجنن ١^٣<((، زنوو 

مشأ.سر محدز الأرض عن ، ١^ ^٠^ 
،علك والؤءلء والجثوس، زالكتابه، والبثاء، وتكنْجصيصه، 

كزبص ؤبجل ^^٠، إلا ٧^٧، ، ٦٣دمن ميه ييلمإم '  ؤ
اام«.فىب:

راعرأ،'.ت د وفي اأ«ةاا، ب،ج؛ ني 

الثانيت.الراء وقع الياء، شع القين• •ؤيزإ ب؛ قي 
،٤٤ص المقنع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ير. من والمثمتا د، من اُعلة 

\اسوالإتاع 
ااتان•.فيد:

ه.من انطة رفاممر، 



١١٠الجنائز ؟ثاب 

راب•ثذ حاجورا، آثم 
١^.ض اكنا؛ة زلا 

ذبك.منه حئ: أو مننم لمتت ثوابها نجعل مغلها مربق وأي 
لهمديكرْ إليهم، بؤ يبمث، ظنام الميت لأهل بمنح أف ؤئنذص 

بثسل؛،.فش 

-٤٥ص المقخ قي لما الموافق وهو ه- ب،ج، من والمشت حاجزا٠،  ١١ت أ،د في )١( 
والياء.بالتاء ريكرْ• ت د فى )٢( 

فيلما الموافق ومو ا،ب،،،— من والست اوسؤرا، دن وفي الياء، نقعل. بدون • ج في ، ٣١
.yvx^/الإداع 

»لاكاء«.؛يج؛ ، ٤١



انمسقتعزاد  ١١٦

ضل

!لا١^؛ ز:انة شن 
_،م،( ذان ئبج( ءالئلأم أننثدها: رازنا، إذا ئود 

^١،٤^ :>خي لأحقولآى، لَبم؛  ٥١ناء  01ئِنا 
أخنفإ،لا الل4لم ^، UJIزص َث  ٥١ننال 

نفيا«.ثا زآغفن بمد^؛، نفث زلا 
باثب ^1 11م:ث ز;ثنرْ، 

!لش.ض ١^٤ نبجوز 

ونحوم.الحد، ولثلث؛ الثزت، ونى والياحه، الناو.ب، I نيغرم 

والإثناع، ٤٠ص المقنع في لما الموافق وعر ا،ه من والميت الماء!، ب،ج،د: في )١( 
\إس.

لاحقون!.١٠! ب،ج في )٢( 
•التةLJ•ض٠.ه: في )٣( 
•.تتمم!افطت.نا.)٤( 
ا.نخة وجهي وأحل. م، من والميت رؤسن!، ب،ج،د: وفي والياء، بانء أ: في )٥( 



١١٧ةثاباتزت1ء 

١^٣كتان 

نمالسر،ؤإنلأم، حريه، ت حننؤ ثروط ثحب 
زرجالثاث نثاخ إلا الثنئر؛ م في \ولحذو وضاص 

كالإل أصلهما حول ، حولهماأ قإف -، نصابا يبلإ لم ولو - الئجالْ 
كماله.قمى ؤإلأ نصايا، 

ن1يءلم،على عترو، أو صداق، مث - حى أو دين، له لكف دنن 
مصي.لما مصه ^١ زكائه أدى -ت عيره أو 

صكال زلؤ - اثناب ظص ذئن غمحه نن ناو في زكاة دلا 
كدنن.وكمازة -، خلاهرأ 

مثكهأْ،احيى حوله آJ٠ثد صعارآل٤،: منلث، وإل 

شرأJاJلهل٦، أو نايه، أو الحول، بنفس في النصاب، مص ياذ 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

والجر.يالرغ ومضي، وانممنارْ، نصاو_،، وملك وأحلا،j4^• ، iب: ني 
.٤٥ص المقغ ش لما الموانق ومر ب،ج،د،ه- من والستا •حولها•، ١؛ ؛ي 

أُلذ.ّفيب،ج;
اصغارأ•.ب: حاثين وش اصغيرأ•، ت ب،ج ،ي 
والهاء.والكاف المم بكر •ثلكو• ب،٠ •ي 
.٤٦ص المقع ش لما الموافق ومحو ب،ج،د،ه-. من والمثست، اايداه'ا، ا؛ في 



تتنعزادالم ١١٨

!يجئسه آ أ ابدله نإو الحول، آئمظع _ت الزكاة مى فرارأ لا - جنيه 
حوبو•ض ش 

بمبرولا -، ثنلى ولها - ١^١و همزأم في الزكاْ وحب 
المال.ماء ولا الأداء، إمكان وحويها؛ قي 

التركة•ف كالدين والوكاة 

•٤٦ص المقنع ش لما الخوانق وص ب،ج،د،ه. من والمثت •؛اول،ا، ا: »ي )١( 
ه•.جنعن ادله ه؛ ؛ي )٢( 
>ءٍر•.في،د: )٣( 
.الأمة• ،ني ه: ؛ي )٤( 



١١٩الزكاة بماث 

الأئعامبهيمة ولكة باب 

أي1ز الغزو نابمه ^1^ ^١ م، زم إل في حي 
نخاض.ثت الأيل: من وعشرين حسلص قي 

ذاْ•حس كن قي دودهالأ،ت ؤمحما 
ثون.ينث وثلائى: ئ بآ 

جمه•وأرمحن؛ بئ لم 
جدغه.وستى: إحدى يفي 

لنون.ثنتا ،: ونبجيزأسغ ؤم 
حمتان•ؤبممحذت إحدى محم 
لون.قات ثلاث واحدة؛ وءس٠رين مثة على رادت هإدا 

.حمهضين: لإ وم ثون، ئئث أونجي: كا؛ّ م نم 

ااوأكترْاا.،دن ون؛ الهاء، وصم الراء بمح امحرْ" ءاو ب• ؛ي ١( 
الإيناعش لما الوايمح، دم ايتجب• ه؛ وني اتجب•، د؛ وفي ايجب'، ب'ج؛ في ٢، 

.٤٧ص القع ني U ١^١>، وص أ. س واJبت، ا/خأآ، 
أجمةأ.ه: ر ٣( 
•دونهما،.أ: هم، ٤( 

اكلأّأ،دزادة:ه(هم،
•وتمن،.فيج: ٦( 

.٢٥•ا/ الإقناع في لماالموافق وص أ،د،هد. من والبت، من"ب،،ج، ماثْلة •كل، ٨( 



انمسممتعزاد 

فصل

فيعه•أو يع الم؛ ثى ثلامحذ قي دجبل١، 
يعان•ممحذ؛ وقي ب، أنمحو(ت يقي 

ب•أنتعتو(ت ؤت وي يع، ثلامحذ؛ كن ي قم 
كاو1\ص \زنخاض، ت نكاو نثون زي ^1، ١^ زثجزئ 

ذكورأ.ئ التحاب 

اوتجب•.فىأ،ع:)١( 
ثونان؛ إلا ندا م ني الزكاة ني الدم ثغزى• >لأ :  ٤٨ص المع وني •ؤإن•، د: ني )٢( 

الغثم«،في ١^ ميزى• ذكورأ؛ كئن اشاب بجون ان ي ته1 ^١ نغاض ت نكان 
ازلون  'هالم، زكاة ني اليح م ^؛1؛ في الدم >لأبمزئ ا/\ْآآ: الإقاع وفي 
عدمهاء.إدا مخاض نت نكال منه أعلى ذكر 



الزكاةبماب 

هصل

فاْ•العنم؛ ثى أزمحن ثي نجي 
ثاثان.ت وعشر؛ن ؤإحدى مثة ؤقي 

شياة•ثلاث وواحدة• مة؛ن يؤي 
U؛:مئة لإ في ؛م 

ك1لزاحدلمازثن تحنن نالحإثلئل١، 

الخاءيكر •والخلتلت، ب; ني )١( 
ااكالواحارةاا.فىد:)٢( 



زاداكاسع^تع ١٢٢

واضار، الحبوب ولكة باب 

مكز ض _، وتأ تئن لب زنز - ٌ 1ص ض نمي 
-•وزمحب ^٢،، - نيدحن ؛^^١، 

^١؛؛،*رم ثثؤ وبئ ألث ءدرْ بماب؛ مغ يبمتبر 
ال- النصانم، 0كميل ي تغض إر نغصها الواحد العام دمرْ ويصم 

ئلارمالزكاة، _ زيث لث طولك اكانم، خوف أو زمن 
مىيجتنيه فيما ولا حصاده، ، أو اللمائل، نكتينه فيما ثجب 

ص.ى ئث ه - ٧، ززب ئالممم، - التاح 

ا.ك1لا.ه: في )١( 
ب،ج؛في )٢( 
»ولأ«.فيب،ج:)٣( 
رالإتناع، ٥١ص الممغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من والبث، ، ه؛ في )٤( 

.٦٦'\إ 

والقاف،.الباء شح قثلونا٠ ءوبرر ب. ش )٥( 



١٢٣ءتاثالزفا2 

ضذ

ويلاثه، معها I ؤيصلمه مؤء، يلأ سفي فينا عشرت يجس—، 

١^٠؛: ٣١^٣، ،، ٢٧نأئرئا 
الزكاة.و-صت، الثمر: صلاح وندا الحلم،، أنتي ؤإدا 
ملةلْا، L^J،، التبمر١٤فى يجنلمهإ إلا الوجوب،؛ بمتقث ولا 

محممدصلمث:ظإ.
مض  ٣١ثبم، 

رئللأوبتص مئه النسل من - أن ثهه، ثن - أحد ثإدا 

لليلهفي الحنس قبب -ت الجاهلثو دمن بن -ُئُوجد 'ّدالرئر َ َ
ومحرة•

.٢٦١\إ الإقاع ش ن ١^١>، سأ،،ووم واست ب،ج،د، '-انس »_• )٢( 
>منيجإسمنع••

.٥١ص .^ Jlيي U الموافق وم أ،ب،ج،د• س واست، اونحوه•، دنيادة: في )٤( 
 )٥(•JlJ •* د.من افطة
والإتثاع، ٥١ص المشغ في لما الموافق وهو أاب،ج،ه من والمشت اتعمدء، لت في ( ٦١

٠٢٦٢ا/
والإقناع، ٥٢ص المقلع في لما المرافق وهو ه من والمشت ، ١١٧١٠۶٠٠ا،با،ج،دأ في )٧( 

٢٦٦/١.
٠١١*فمهاا،ه: في )٨( 



انممتقنعزاد  ١٢٤

المدّزكاة باب 

بلغتإدا القصة وفي مثقالا، عشرين بلغ إدا الدف في يحنل١، 
ن:غالنممبجدننم:

قيمهومم النصايت،، ثكميل في القصة إلى الدهب ؤيصم 
ها•كل إل اص 

المنثلهة،وحلط الثنم،، ويسعه الحائم، القصة؛ مى للدكر نثباح 
وثحوْ•

،كأئم، - صرووه إلنه دعت وما الثتف، ميعه الدم،! ومؤرأم 
ووحو0_.

لمسيعاديهى حرت ما ،ت والنصة١ الدقكا يس واسثاء 
م--ه 

ءيجب*.فيأ،هرت )١( 
ْلويضماا.د: في )٢( 
والإئتاع، ٥٢ص المتع في لما الموافق وهو أ،د،ه. من والمثبت • ب،ج في )٣( 

.٢٧٥ا/

والإقناع، ٥٢ص المتع في لما الموافق وهو أ،ب،د،ه من والمثست ٠وJياح٠، * ج في )٤، 
/(XUO.

،٥٢ص الممتع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه. من والمسي المض4اا، رأو لت في )٥( 
والإكاعا/هبآ.



١٢٠الرقاة ةث1ب 

١^^١،•أو للأنتنناو، النغد -محي قي ركاة ولا 
الزلكْ.صه ت ثفمم\ كال أو السة، أو أعد نإو 

منتهىلشرح الموافق وهو ب،ج،د. من والمشت •وللعاريةا١، *-؛ وفي الاريةاا، أ؛ في )١( 
.٤٣١ا/الإرادات 



اتمستقنعزاد ١  ٢٦

ادموضوكاة باب 

زكىبصابآ؛ قمتها وثلثت التجاوة، ينية يفعله ملكها إدا 
يمعما

منلم نواها؛ م التجارة نثن يغير منيه أو يإرث، هأوكها لإ0 
ليا.

ولا-، ورق أو عين، ?rI( - للممراء يالأحظ ^٢، ٣١عند وموم 
خ.آي نا نض 

علىبش -• عروض أو أيمان، ثى - لنصانم، عزصا آئثزى زاي 
ثن.ني ^١^: ^١٥' نإزرم خزك، 

مزج.اتطت نمها• •زكى )١( 
،الحلول،.ه: في )٢( 
والإتناع، ٥٣ص الممع ني لما الموافق وهو أ،د،ه. من والمس، ،فانء، ؛,؛،،ج! ني )٣( 

 ;١٢٧٦.



١٢٧ةثابا1زةاة 

اثفطرزكاة باب 

ص٣ نوئتُ": ;زم نت فقلا ئم، لإص غر نمن 
الأصلثة.، وحوائجول عيالو، ولوت يرتو، 

شو.زلا زلا 

مإل-، و ومصا ، نهزأولو - ينويه وننلم شه، ض ميغرج 
،٥ ^Jj يأسو، هأمو، يزقيقو، ، بنمسو، تدأ البعض؛ عن عجر 

محرابلْلمح، دآدرب 

بّايز*يجب ولا الجفن' عن نبمحب 

أخزأت.إدنوأم: شر شو عن د؛حنخ ذئلزتهأ٦ا همزة لزم ؤس 
نلشأو بنية، أسللم قمن - الفئلر ليله الئس يعروي-، ويج-نر 

ج•س ماتحلت 'م* 
.والتاء الميم بضم وليلته٠ العيد 'رئوم * ب قي 
والهاء.الجم ضم •وحوانيت٠ : از 
الراء.بفم •شهت• ب؛ في 

فىد؛سماتح••
التاء.فع •فطريه• ت أ في 
وموب،ج،د،م من والمثت حذفها، إلى إشارة إذنه• •بغير كلمة يلي شطب أ؛ في 

. ٢٨٠ا/ والإقناع ، ٥٤ص المقع في لما الموافق 



زاداستصع ١٢٨

ظزمزؤئ فظننت، ظننت لإ زندرا،: ئ لَئد أؤ ززخة، از مالأ، 
الصلاةمو العيد ؤثزم ممظ، بجومص العيد يأ يبموو 

آنا.^٢، نني نمضيها بائه، في 3^ أيصلأ، 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

د.من ساقطة ولدر ،له )١( 
»رومهااا.فيب،ج،د;)٢( 



١٢٩تئ1ب|مفاة 

۵٥،^،

أونويقهنا، أو دقيقهنا، أو شعير، أن بر، مذت صاغ نجب 
أقط,أن رين،، أن م، 

النقثاث>ء،. ، ٣٣خن كلأ أخزأ غيم ^١، 
بْا،نلألإر.

زمت.الواحد، طزم نا الغنالأ، تم أو ثبجوز 

.٢٨٢ا/الإناع ني لط الرانق وم ب،ج،د،،و س والميت »ئن«، رأ: )١( 
ني- هفت الرازي نال التأنيث• تاء وصم الر-ال، وكسر الخض ضم الغننه• 'عدم ب؛ ني )٢( 

أي:ماس؛ عير ض تام،)نلرب( من الشتي»: •_،L، م د ع مادة: الصحاح مختار 
سدتهء.

والشرح، ٢٨٢ا/والإناع ، ٥٥ص المشع في لما الموافق وهو بالتاء، "ونمرا أ،ج: في  ٢٣)
ومرب،د،،و س والميت ، A٢٠٤ الشاع ومماف ، ١٨٢"ا/والإنمافح ، ٦٦٠/آص 

AAW/Tالروض وحاشية ، ٢١٥ص المربع والروض م/٣٨، المعي في لما الواقف، 
والإناع، ٥٥ص المتع في لما الموافق وهو أ،ب،،ج،م س واليت '؛هء، نيادة؛ د في )٤( 

.٢٨٢ا/
ايعبُ)٥( 
فيلما الموافق وم ب،ج،د،م من والخثست، حيزا، اولأ كلمة قي الحاقs استخدم أن في )٦( 

.٢٨٢ا/والإناع ، ٥٥ص المقغ 
التأنيث.تاء وصم الطاءآ بقح الجماعهء *يعش بات في )٧( 



اثمسقتعزاد  ١٣٠

اثركاؤإحراج باب 

بمدأشها مإف لضزر، 1لأل^ إئكانه، نغ ١^ ض ، جن١١
منه،احدت I بملأ أو ومحتل. وأجدت، بالحكم، عارف كمن ت لوجويها 

وعزز•

بجورولا وليهما، ، محرجهال ومجنون، صمي ناو في وجنج 
ث.إلا إخنايها 

ما_ واحدها هو _ ديعها عند ؤتقول سنسه، مرقها أل لأهصل وا 
ورذ•

نملهابخور ولا بندم، ممزاء في ناو كل زكاة إ-حزاج والأيصز 
البلد في بمكول أف إلا أجرأت؛ معل• مإف الملام، فيه ئمضن تا إلى 

إيه.ابلاد أم في ونئ4ا فته، ءمناء 
بلي*ة،ش المال ركام أحرج ،• آحرأمح، وناله بلد، في كاف ئإل 

محؤ•هو بمد ش ، زفثلن;هل

.٢٨٢\/الإتاع ؛ي لماالموايق وم ب،ج،د،ف من والمثت اتجب•، أن في 
والإقناع، ٥٥ص المقع ني لما الموافق وهو ا،ب،ج،د. من والمشت الأ•، ; ٠٠ني 
;١٢٨٢.

'همج؛ ٢٨٤؛/والإناع ، ٥٥ص المقنع وني طمس. أ: رفي رفيخرجهما•، ب،ج؛ ني 
غتبىازلئبما«ُ

•اخرى•■ع: في 
والهاء.التاء يكسر •وقطريه، أ؛ في 



١٣١الزكاة بماب 

ولاه؛ءا؛لا،، لحولي الزكاة نبجوومحلا 

الإمحاعيي لما الموافق وعر ا،م س والمثت ب،ج،د، س ساقطة فاتل• •لحولين )١( 

.المصنف١٠يلي قراء؛ •بالمر أ• حاسة قي )٢( 



زادانظسقتع ١٣٢

الرقاةآهل باب 

تعصتجدول أو شط، تجدوف لا مى وهم ! المهناء ئناسه! 
■. الكنانة 

أزي2ئفهالا،.أكثننا، تجدون 

ؤ.حماءلها.حنائها، وهم ت عليهاوالعابلوذ 

 iأوشره، كمج أو إنلأمه، يرجى ممن - قلوبهم المولمه الرائع
ُُِ إيمايهقوة يعطيتؤ يرجى 

الأ-سن L4_Lتيلل،, النكاوبوف ننم: ١^٥١^،، الحامز: 
اشللم_.

نغلف أؤ محئ، ذغ زلز . الإن ذاسم، لإصلاح الخاوم المادس: 
الفقر_.

الأي: . ^٢، ١٣١^١؛ ذب ١^، تجل في \و1\ط: 

بمفرالنننىء ٧ - ثه اJتkغ ^١فز ١١ي: أئن الأامن: 

.٢٩١ا/ الإقناع قي لما وهوالموافق أ،ه من والمثت ب،ج،د، من صاقهلة ررأونصفها٠ )0 
أاامقطوءانأ.أ; في )٢( 
»دنوناه: فى )٣( 



١٢٣الزناة كتاب 

بمدة•إلى يوصلن ما محدو فبمر - بمدة ^١، 
ي؛.نا أخد بماو: ذا كاف زنن 

زاحد.صف إلى صزيها نيجور 

محينَلأيُبجممنين؛راض 

،٥٧صن الممتع في لما الموافق وهو أ،ب،،د،ه من والمثبت ُفيُ، ج• في را، 
والإذاعا/ا"ا'ير

»باغ«.١: حاقبة في )٢( 



المستمتعزاد  ١٣٤

ضل

محرةإلى ولا ومواليهما، ومصبي، هاشمي، إلى ، ١٣ولا 
وووج•عبد، إلى ولا وس، رعو إلى ولا منفق، عني تغن 

لزالنم: أز أنلأ، ياذ م من ظثة بمن أغظانا ئِن 
شرأ.ئ ، ٢٧ي يزأن، 

أdنزأ.الحاجات وأو؛ات رمصال وقي منتحثه، التثلؤع وصدقه 
ومصهال؛آ.بما نتآقم بمونه، ؤس كماثه عن دالماصل ونمزأم 

ريدفع•ب،ج،دت ويي والياء، بالتاء أتاوغع< أ; ش )١( 
م••٠-: في )٢( 
راوسى*•فيأ،ب،ج،د؛)٣( 
٠^٠.ت أ حاشية في )٤( 























١٤٥ال|؛ماسك كثاث 

المناسككتاب 

المادو،المكلم،، الحت، المنلمم، على واحمان واانمن0ت الح^ 
المزر.على مء، نرْ عق 

مزالعنزة ومحي يعزيه، الحج في والصبا والجنوف الرف واد يإف 
ثقلا.رالعدت الصسي بى وفعلهما ، زأض\ صح ! ثلوافها

لمثله،صالحتن ومزكويا زادأ ووحد الثكوبإ، أمكنه مى والهادر; 
الأصلثة.والحوائج الشزعثة، والنممايت، الواحمارتs، يصاء يند 

شي أن لزنن :>ئثَ: ثزخى لا نزمحن أؤ كت، أغخزة ثإن 
بمدعوقي نإف علمه ييجزئ وجبا، حيلم، من عنة ؤيختمرأ^ .٣^ 

روجها،وهوت - محربها وجود المرأة؛ على لوجوبه ديثسرءل 
_.م نب أز ش،، الثأُ؛د غلى طه ^٢ نن أز 

ركثؤ•بذ أحرجا لزماْلْ،؛ مذ مات نإذ 

اامحه«.نيادة: أ ش )١( 

مز^؛*، 'يإف -؛  ١٣٤ ا/ الإتناع ش -  ١٥؛المصنف تال ج،د• من ساقطة الإحرام• ءيعد )٣( 
تنده،.أو فراغي 

'محننرط••ع؛ في رأ، 
الز.ه«.)ه(فىد:



زاداستسع ١٤٦

المواقيتباب 

؛والنعردساومصن الشام وائل الحلمة، دو I المدينة أخل وميقاث 
اضري:زائل ٧، ثيد: زم شلم، م: زم اسة/ 

عرق•داتل١، 
نمحلآمحا،زمننمحامحمبما.

الجذ•بن زعنزتث: مؤنها، نكه: أهل من حج زمن 
او>جة.ذي مزأم زعشت المغاJة، زدورى نزال، البمج؛ زأشهئ 

المثتاة.التاء يكسر ارذات٠ ب> ش )١( 
اوذي•.فىا،د،د:)٢( 
د.عن محاثطت امن• )٣( 



١٤٧كتانالننا.طد 

١^؛،.\لإز\؛ص: 
_وتثك، وظلت، لندم، ٣ أن نمنإ، ِمددْ: نن^ 

ومحن•عثب نإخرام أببمثن، ورداة إرار ثي تجه، عذ 
ئث:ذنظ.

حيتيؤإل ]ي، ثتنْ كدا سث ١^ إز ءاللهم يولهI نينتمب 
خبمتنيا<.ط سلي حابس 

اص.نأمحلأالأضاك:
ثممنها، ذظنأص الحج، أثير في بالعمرة بمرم أف ت وصمته 

دم•الأي وعلى عابو، ثي بالحج مملْ، 
وصارتبه، أحنمت الحج؛ يوات ثخينث المنأ٥ حاضت ؤإن 

دارJه.

اليك، ١^ ص محاد: س غلى آنث3ى وإِذا 
ام«.فيدزيادة:

التاء.بكر ت أ فى 
'بن'•ت ج م 
الغتن•بضم •ييمغ" ت ب ر 
الميم.بضم •بمحرم• ب؛ ؛ي 

•viLJ • ب،ج،د.عن محانطة



المسقتعزاد ١  ٤٨

واش«شريك لا زالنلك، لك زالشه الخند !ة ليك، ك لَشريك 
وJحفيها\لت-بإأ، وت مب- 



١٤٩اينثاسك عثاب 

الإحرامآ مخفلوزات باب 

تينعه لمح، 

دمهثليه ! ولأو4 هيم أو حلى متى - الأظمار وميم الشعر، حلى 
مدى.آ: ينلأصق١ رأنه عثلى ونى 
محيى.نخيطا: دكت لس ؤإو 

أوطيبآ، ثم أو دمثشسا، أدهى أو ثوبه، أو بدنه، ءلسب، ثإو 
مدى.يعودودخوْت بم 

_،ي ت ثزلد ه - أضلا :زنا ذاكولأ، صدأ قد نإن 
صيدولا إسي، حمواف ولا - جزاوْ مملْ، ددْت ثي ثلمإل؛، أو 

-•^١^١^٦، الأم محرم قتلت ولا البمر، 
\لت-و>وا؛.ومح فديه، ولا يصحر٨،، ولا عمد نيحرم 

امحموراتء.ا؛ ؛ي 
ءيلاصق،.فىب،ج،دت 

.٦٩ص المقغ ني لما الموانق وم د،ه. من والمثت امع•، أ،ب،ج: ؛ي 
؛أتالف•.فيج• 

المشغ؛ي لماالموافق ومحو م د، من والمثت ؛J_•، ب: وفي •، aJLpj؛فت أ'ج• في 
-٣٦٠/١،دالإقاعص٩٦
انماتل•.•ولا زد: 
؛الكاح•.فىد:

،٧١ص المشع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه من والست، د، محن محانملة يمح• ؛ولا 
.٣٦٤ا/والإقاع 



انمستقتعزاد  ١٥٠

فيه،ؤتمضنان ينكهما، مد الأول؛ التحلل مل جامع ؤإن 
عام.ثاني ؤيفضيانه 

بدمه،وعليه حجه، يمني نإ فأئزد؛ قنن يإل الئناننْ، ود٠مم 
المرض•لثلواف الجن ثى م؛ لكذ 

ننيئثُ"الفاس، م إلا ىلئيل؛ ؛ ٢١ن؛-مام 
اقتأىُ".ه ^؛!٤ ويهيا، وتغطه ُالممارتن، 

•ارجب،.وج: )١( 

الخرقيومخمر ، ٧٠ص المتنع لط،ي الموانق وم وجهها• وتغطية •والتحلي أ،ج؛ ش )٢( 
ومحوب،ه. عن والمثيتا وجهها•، وتغطية التحلي، لها ؤياح اونجشا، د: وش ، ٥٦ص

؛يالإذاعا/بأما.اووا>قوا



١٥١الساسك كثاب 

الفديةباب 

ثلاثةصنام تن وطب: زأس، وتعطنه وتقليم، ض، بمدية يحير 
ثن،ند بج، فو - تناكتن -ة ، ١٣أن!أثام، 

ثاة.لبح او نعير-، 

مهانشتري تذواهم أن لكف، إف مثل بص صب؛ وبجراء 
زُنالأ،_، نومآ ند كن عن نصوم أؤ ندأ، منكين كئ مظعي - ظناما 

زلأآمإظعام محن؛ له مثل لا 
؛!Ajj4نمنام عدمه؛ مإل الهدي، ييجن، وؤرانيت متعة دم 

•أنله إلى رجع إدا ونبمة - عرقه يوم آجرقا كوف والأئصز: - أيام 
خ3لْا.لإ أط 'مصآم ندأ: ثجد لإ ^١ ذالمحن 

نإفثاْ، النئ-نة؛ وقي بدنه، الحج؛ في قنج في بوم ييجن، 
ئ^٦؛ 

'ئسم••وج■■
«وط«.فيد:
»اوصام•.فىد:
ظهر•لم ومحغ طص علها ب *ي رواما، 

'لحل'•لت في 
•ازدجته• فيد،>ت 
الزمهاء.فىد،ه: 



اسمتقنعزاد  ١٠٢

هصل

ضني.خلاف ٥، قدي مد: وم جس من نطورأ لإن وثن 
رص، ٢٢۶لئل( ^^١، أجناس؛ مذ سلورأ قني وئن 

1زلأم1>انت،

وظء،يوف - رأس ريئطية رطب، لبس، فديه ينسيان: ؤيسمظ 
-•وجلاق وملم، وصيد، 

الحرم•ظنناض إطعام؛ أو هدي لكث 
وجدحنث الإحضار: ودم ونحوهما، والئنس، الأيي، ؤفديه 

ِج)أ(
٠

هان•بم؛ الصوم نبمزئ 
ثه:فن؛. ٠٦٠^•:ذئذ، ثلح'ْ' أن U؛، ج: 

د.من ماقطة ءفدى، 
,السواءاا نيادة د في 
أولأ'••احراثه ارض أن في 
اسه•.: هش 

أوسعا.ى و؛ي أأصح•، ؛يج: 
فىد:صئ«•



١ ٥٣ا}ضاو{مم كثاب 

اتصندجراء باب 

نديه.ت الئنامة هى 

بمرْ•ت والوعل وافتورا،، والأيل، وبمريؤ، الوحش، وجمار 
كبمت.ذض■■ 
محن.: ذس 

جدي•والصب؛ والهمير، 

جمرْ•داليرثدعت 
محاق.والأرس: 

ناة.والحمامة! 

٠٠٠ه ه 

.٠٥٨٠نيادة; د ثى )١( 



زادالاسصتع ١٥٤

المحرمصنف باب 

المحرم.كصند صيدو؛ وحكم والحلأو، المحرم عر صنده بمرم 

الإدجر•إلا وحشيشه نجرة، ءْبع ليحرم 
.^١٤زلا النويثة، صني زن،مم 

ونحوو.^١^، ١١وآلة ،، الختسثز ؤيباح 

نامحمحإدمحنمم:

.ءالمعلفء ^؛،^٤' ، ١١
اا>الحاا.ت أ حاشية في )٢( 



١٥٥ال|ناثاسك تثاب 

مكهيحول باب 

نته•بي بالتا ثى والمسجي• أغلاها، ثى بس 
ئظوثثب 3زئ، نا زءالآ٢، سلا،، ونع البمت: اى يإذا 
،،jJLaIJوالثنرد والفارل إ0لواب المنثمت سدئ نصثلتما، 

يده،مز نى دإلل٣، ؤيفظة، ؤستنمه، بئه، الأنرذ الحجر محاذي 
بمارْ،ص ، spiنبمئ ززئ، نا نمود اشازق، الكزأ؛، شق ءإِل 

أنبعا،، تمشيريم ثلاثا، الثلواف هدا في الأيقي يرم؛ نبما، ويثلود٠ 
^٣١.٠م اسمن عم 

ظأفأز _،، أز ب:نيِ، أز القواف، من شث لإف ونن 
نجح.لم لَنجمأص: أز غن:دأنا، أز انجر، جدار أز لئاذزنالآ٧، اض 

المقام.حلت ركعتين يصلي مم 

د.من ماثطان ءيديه، )١( 
•نال•.وج: )٢( 
اوإن•.فيباج:)٣( 
السن.ينح •اللمز• ان ؛ي )٤( 
ابم•.ع: ش )٥( 
والثرح\/يهأ الكافي في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د• من والمثبت •نسكه•، ى في )٦( 

،١٣٨٢; والإقناع إ/ها، والإنصاف ، ٢٠٠م/ والمدع ، ٧٦ص والمقع الك;يرم/آا،م، 
.OUTو\ض\إ 

اللال.بكر •الثاذروان• أ:في )٧( 
أوعريانا •أو إلى أونجس• •أوءرJان ت _Ji، ب وفي ، أونجس• ءويا0 •أو فيا،ر-—ا،د،هت )٨( 

.٣٨٢\إ والإقاع ، ٧٦ص المشع في لما الموافق وهو ب،جّ والبت،ُن نجسا•، 



انمستقنعزاد  ١٥٦

ضل

يرىحتى ديرداْ بائه، مذ المحنا إلى محيحرج الخم، بمتلم ثم 
النلم\و ناش1 قرئ خ ززئ، نا ؤئود نلأثاّ، وتك؛ن اليث، 

مالهما ؤيمود المروْ ذزرص ينشي لم الأحر، إلى شديدأ سني تإ 
مزصع، ٢٧ويسنى مشيه، موصع في يمشي بنزل ثم المحنا، على 
قإف_، منيه ورجوعه نعيه، يهابه - نبما دللث، هئتزو الصفا، إلى نعيه 

الآؤد.يامؤة:ظالئزةلدأ 
\ذئوَ\لآأ.ِوذ\ص \ذيج\رلم يه زئنزص 

ؤإلأوذ>للآ.أ سعره مذ يصر منه! هدي لا متمتعا كاف إو مم 
خح•إذا خن 

.١^٤٢مملغ الثلزاف: في مغ إذا زالسع 

»إلى«.)ا(فيهز1دة:
ب،ج.من ساقطة *U(؛؛ )٢( 
ءويسُفىأ،ب،جت)٣( 
٠^٠.أت حاشية قي )٤( 



١٠٧بماثاساسك 

والعمنةالحج، صمة باب 

الروالمد الترؤية يوم بالحج الإحرام ؛ ٤٤٠^كحلق ن-سلا، 
بجنى•نيش الحرم، محؤ ثئ ؤيجرئ ثبجا، 

بمنإلا نزص نكلها - م0 إني ناز الثنز: ضن مإذا 

عندراكا والنصر، امحر سث مها يجمع أف نبس َُثئ 
فه-ورد ومما الدعاء مذ الرحمة، وحبل الصحرايت، 

الم،ص؛، إلى ^٥٤ بوم مجر مذ - لحهله ولو - دمت ومذ 
يلأ.ؤإلأ حجه، صح له! أنل وص 

دم.سلته تقد دح' المومحس،، مز ا نهارأ وهم، ومذ 
دلأ.زص،ولأهقئل:زنن 

-،المجرة في .ثنيارص - بمخينة مزذلقه إلى العروك، بمد بدلإ ئم 
بجا•ؤيئ، العثاش، محذ بجا نيجمع 

•->،•.رم: )١( 
الفاء.يضم هووق0أ\ه ب؛ في )٢( 
الياء.شح اؤتكثر، د: وفي بالرغع، ءمحئكثرء ب؛ في )٣( 
ُلممُُ• نئادة ب في ل؛، 
.٧٧صن الممغ في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه. من والخشت ئعاا، ءأو ت أ في )٥( 

»يعد«.)اُ(فيد:
سعُف في )٧( 



اتمستقنعزاد ١  ٥٨

،|ه?ََُْ|ُ ثنيإليها كوصوله - دم فيه وقبله الليل، يصم، ثني الديع وله 
َلأوث-.الفير،

عندة،أز مiاة، ١^١٢ \ذن1نن أئى الضح: صثى 
ثمح؛4تث ئ م ط اث، بمو 

تذمخم;حمح•الأتمحن، 

وعدد0;الحصا، وأحد ،، حجرلزمتة أنمغ محرأ: ثاغ هإدا 
والثندقالحمص ثص - نبموف 

النمةخنزة إلى ثخنر زادي من زهي - منى إلى وصد ئإدا 
إبطه،ثثاض حتى ثدْ يرقع متنامات، حصنان رماها 
حصاة•كتلْ، مع ؤبخبو 

ننمثلعثقم،ل^، ولا نانيآ، د4ا زلا شرها، ١^ بمزئ ولا 
الم.نمق بمد ؤنيزئ اشس، هللوع يمد ت>مي قمحا، ١^ 

ذنر0،جميع مى ممن أو ؤنحلمى _، معه كاو إذ ِ هديا نحر نم 
أتله.\م\0ي ت زتقئن 

والإقناع، ٧٨ص المقع ني لما الموافق وهو أ،ب،،ج،د. من والثست، ،لويقف1ا، ه؛ ني )١( 
ا/ا،بما.

'دبجر••م،د؛
بمحجر••ارب ج: في 

3سع«.فىد:
منج.ساقطة اكل، 

»ءتاوها«.فىدزيادة:



١٥٩المثاسك كتاب 

ئلمقدخثَل4ُلإضء؛بماص.
يثمديمهولا دم، ثاحيرْ نلزم لا نثلثا، ■' ١، والحلأى 

ءاوالنرنام"<.

.٠

دتحاشية قي )١( 
ءوالفجرء.ه؛ ش )٢( 





١٦١التثاسك كثاب 

؛ش>ص.ت>يء" أيزأة، ١^: ق ئمح>" ؛ USُإق 
دم.يعلته ئها: تبث أو عثث، أحن0 محإو 

المبثثلزمةلْا نالا الموُب، مل حنج يوش في تنجد ومذ 
العد•ثى والرمي 

امحامدإِو ازئاع، لِخونثلوف نخنخ لت( ذقه من ١^ أناث يإذا 
أظذة.أوآتجنصس:

قنليهيرجع؛ لن( أو نى، مإف إليه، رجع حابضت عير ثركه و1و 
د?•

الزداع.عن أجزأ ١^^: عند الزيارة ظواف أحن نأو 
ويفمإورذ، بنا داعيا والباب الركن ظ الحائض عير يبقث 

ُالدعام.وثدعو ببابه، الحايص 

صاحبيه•ؤوى°ما '3ه المحي قبر زيارْ ييممح، 
ثنالجد أش بن أو الميمات، مذ بها بمرم أل الئنتةت وصمه 

•- الحرم بذ لا - ض دض 
النيئة.اللام بضم اكك• ب: ؛ي )١( 
والإثناء، ٧٩ص المقنم فى لما الموافق ومحو ب،م،د،م من والبت، رؤيرب•، أن ش )٢( 

.r\r]\
»ثة«.)'ا(رد:

.سي;؛تمحبم:؛إ؛ 
رانجز•.ت ج في )٦( 
»ومراا.ه: ز )٧( 



الهستقتعزاد  ١٦٢

خذمومصر؛ ،، ل ونعى ظاف، هإدا 

\ذثنيص.'والز:انة، زظزاث \إوووت 'والإخزام، : ٣١ص
إلىه 3النضث لة، الئنم الممات من الإ-محزام ثوا-بماتث: 

بندإز ومردلمه ببى - والرعاية النفاية أهل لم - والمسن المود_،، 
زالزذاغ.زالجلاذ، ناص، الم، بم، 

نن•ناتاةي: 
ونني•وثلواث، إحرام، ت الغمرة ل وأرى 

•محماتها ثى والإحرام الحلاق، ت وواجبائها 
ننفث.بمقد لإ \لإز\؛: رق منن 
د4ِ.إلا نئمحلْآ :م p و: أز ي وج رق 3_ 
علته.فيء ملأ ت ئنه أو دم، معلنو •' واجا رق دس 

ءيسعؤرا.فىب،ج،د،،وت 
ءؤيياحء,وفيج،دت والياء، بالتاء اوتّاحا أ،بت يي 
•يئجرئ'•دشج؛ والياء، ؛التاء ردتجرئ" ب،د؛ في 

ااواشغ«.»يأ:
نكه،(.اريتم أ؛ في 



١٦٣ال؛ثسك كثاب 

والإحصاوالموات، باب 

دي4بىنمضي، بعمرة، ويحلورا، الحج، يائه الوقوث؛ يائه من 
\إذؤ'ق؛.هغا إل 

عشن0صام ممدة: هإل حذ، م أندى ت الين عن عدو صدة ومن 

بعمرة•يحلن عريه؛ عن صد ثإف 
تكنإف مخرما بقي ئممة: يثاب أو نزص، حضنْ ؤإل 

آثتنءل.

والياء.بالتاء •وتحلل، أ; في 



المستقتعزاد  ١٦٤

ؤالأصحيات، الهذي باب 

جدغإلا يجزئ ولا - ئ؛ م مت، م ير، أإص1يالا،: 
سواهوثص صان، 

نشأن:نثه، ذيلإ: ، ^ljذصرص: خنزأ؛،، 
ْبِ.)أ(.

٠يصمها 

نية.ص والمنة والديه واحJ، عن الشاْ ، وJجزئأ

نالخئا٤،زالبما٤، نالننخا٤، زالساة، ال،مزاة، تجزئ زلا 
والعقتاء.والمريقه، 

أوبأدثه وما المجبوب، عير والحصى والجماء، حلمه، البتراء بل 
التحف.من أءإ؛ ظع قؤ 

يالحزبةمئلعنها ال4ننى، ندها ننموله دائته، الإيل نحت وايئنه 
ؤيجورءأنها، ؤيدبح والصدر، الثثق أصل سن التي الوئدة قي 

•٨٢ص المقع في لما الموافق ومو أ،ب،ج،د. عن والمثت *افصلهاV، ع: في 
ب،ج،د.عن صاتهلة *ف؛هااا 

لإبل"•رضا ب؛ دفي لإبل•، 'ط ،ج؛ أش 
''-تن'•زiادةت ب في 

'والقر••فيدت
موضعها.يثن ولم رست؛نء، ب: حاشيت في 

ااويجزئ••فيد؛



العناسلفهتاث 

L^iiu ، رربممJjl ، زوك«,منك لأ\ م أين، زظ
نتشهدها.منلمآ يوكز أز صاحبها، ، ينثولاهار 

تندم.ا ننومنزل ٢، ددرْأ أز البيد صلاة ثني الدبح• ووقت 
واجه.قص قات: قإف ؤتهنارف، ي ق^ 

رديولأما••فيب،ج؛)١( 
.١^٠٠ب؛ ش )٢( 

'ربلرممن••لمفيد؛
والإقناع، ٨٢ص المقغ قي لما المواتق وهو أ،م-<،ج،ه-. من والمثيت ١رلياليهم١اا، د؛ قي )٤( 



زاداستقنع ١٦٦

ضل

بالى.لا أنحجأرا،، أز خذئ سا فوك: ؤسابي 
شرمتدَلها أن 1لأ ه زلا ح نيز ي ي: ^١ 
ه

له.نتصدق لها، ألي كاف إذ وثحوْ صوقها نتجر 
ئيأزلا  LiiU-يغرً' زلا أيزئ؛ ي بمطي زلأ 

مده ثي واجبه ئكون أف إلا وأجرأئه؛ يتحفا وإيى"مثثآا*آ: 
امحن•

ثمنها.الصدئة من أيصز وينحها تنه، والأصجته! 
إلاأكنها ؤإذ -، أ؛لأثا - ؤنتتثدق ؤيهدي، ^، Ljأذ ننس 

صمنها.ؤإلأ جار، • بها صدق أوقيه 

،٨٢ص المقنع ني لما الموافق ومحو ب،ج،د،م س والبت، أصحتي•، أو رمديي أ؛ في )١( 
والإذاعم؛«أ.

 _)Y( :سا«.١١د
.٨٣ص المقنع في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والبت احيرأ•، ا؛ ني )٣( 
،٨٣ص المقنع في لما الموافق وهو أ،د. من والميت ب،ج،م، من ماقطة •منها، )٤( 

والإكاعا/ه«أ.

دالإت-اع، ٨٣ص المقنع في لما الموافق وهو ا،ب،د،م من لبت و؛ •، cL_i؛؛ج؛ في )٦( 
٤٠٦/١.



١٦٧سك القف كتاب 

أنض، من النم في نأخذ أن شتمي نن ض ٣
ثظ.تثن:ما، 

ءوشروه*ا.ت ه ب،ج، ش )١( 



اليمسقتعزاد ١  ٦٨

ضل

ثاه.\ليماوو4 وعن ثائان، العلام ، تمإؤ العقيمه! نس 
قفيI قات قإل عشن، أربعه قفي إادث،ت قإل نابعه، يوم تدج 

وجذييو1•إحدى 
غمحا.بجن زلا يدولأ، ذٍاص 

ذم•محط برق محها بجزئ لا أيه إلا وحكمها: 
اشنةرْ،.زلا ١^، ثنن زلا 

،لءر«.فيد:
ااءا"ا«.فىأ:

راييمع"•ب،ج،د،ه-ت ،ي 
اااكأصءمتُه: ثي 
اعلم•.»واض نيادة; ه في 



١٦٩؟^"١^ 

الجهادكتاب 

كناية•شمأ '}يهو 

آنث1فنةلمأو غدئ، بمدة ^٢، أز ^١،، ^١ زنجي 
الإمام.

لإة.أزبموف الئ:اط: لأنام 
يإذنبما.إلا ي بجاهي لإ بمش: اراة كاف ثإذا 

،.زالمجفه١٤نبمغ النسر، بمد ظ الإنام نمقي 

الرجعي؛وهي المحس، بمد الريغ ب بدأتول ?ي، ينمل أف دله 
تعده.الثلغ 

ض.ح ظائئ، التتس; زظزم 
كثة.بخءورا عدو شجاهم أف إلا بإديه؛ إلا العرو لجور دلا 

بالصاد.•حصرم• زد؛ )١( 
احضرا.فيج: )٢( 
فيلما الموافق وهو ه. ب،ج، من والمثبت اسمرا، ءأو ت د وفي ، ٠واستنفر٥٠ت أ في )٣( 

ا/ت.الإرادات، متهى وشرح ، ١٩٧آ/والمني A؛، الإقناع 
اوالمرجفّها.ه؛ فى )٤( 
، ١٣٩ص الحرفي مختمر في ّ الموافق ومر د_،،ج،د،م عن والمب.، ، ٠٠٩١^أ: في )٠( 

.٢١١ا/ أحعد الأئ، مدمح على والهداة ، ٨٤٧٠ الزركثي وشرح . ٦٦٦١٩والخفي 



ار4،سمنعزاد  ١٧٠

سهدلمث وهي - الحرب ذاو في عيها بالأسمحلأء الثنيثه وينلث 
الغثر١،:;اقي تسم نم الخنز،  ٤٣- القثاو أنل من الزنمة 
-•آ وسهمان له، سهم - ثلائه نللمارس سهم، للراجل 

عنم.ينا عننث، يما ننايا0 الجبمل يثشارق 
،٤٥١[لا كئاص، نخلا ئلإذ اس_ة: من ثالغائ 

روح.فيه وما والمهئحم،، 
سميا،تن الإنام ئن .النبم،: صوناُ" أزفا ء؛نوا نإذا 

ثنثزخئ ئشزأ، ص ي" ذكزت ِ اشمحن ض ززئففا 
.— بثي؛ هو 

الإنام•أجماد إل ي■■ ّج تح، 
يقعأد إياوبها، همنى ايجر أرصي؛ ينارة م، غجر دني، 

-•الجيراث محها نيجري - عئها 
وءائ-ر،وحراج، كجريؤ، - قثال لعير منرك مال مى أحد وما 

،4٧٧ضنت _؛، المحنةل٦، خنس زخنس ٣، ضكوُْ زن! 
المنلميل.م2ئاني 

اافةا.فىد:
عقايلة،.ُبالح ٠ أ حاشية قي 

د.عن مانطة >كال4< 
اضمءا.د: ني 

د.من صاثطة )اءاوها» 
تج ش 

"إرُوج■■ 



١٧١الجهاد كتاب 

وأحكأمهار، اثذمة ممد باب 

بي(.زس الكثاتن، زم الثخوس، لم ^٢، لا 
أؤوائ.إلأبمم،ئنقدثا زلا 
عنها.بمجز صر زلا محي، زلا أمزأة، زلا صى، على جزث زلا 

الحول.آخر قي ث أجدث لها أئلأ صاز زس 
قتالهم•وحرم مولئ، لزم عليهم؛ الزاجب بدلوا وم 

زئجرويومهم، ؤيهلاد أحدها، بمد يبمتهنوف 
صوه 

اروأحكا«ا<اا.ب،ج؛ ش )١( 
اسعمدا*.وش،ر; والياء، ؛التاء أ؛ ؛ى )٢( 
 )T( رأييهم،.د: ش



اسسقنعزاد  ١٧٢

حصل

والناو،النمس، في الإن_لأمت محكم \لحوتإ الإمام 
هئيجدولآما دون - /حريمه يغتقدول فيما علتهم الحدود ؤإقامة والعرض، 
ث..'

تازن4ثاي"'ضاص.
-•بإكاف - نرج بم حيل، عتر وكوب دلهم 

وبذاءيهملهم، والقيام النجالمى، في تجوز ولا 
ولو- منها أئهدم ما وساء وبح، كثائس، إحداُت، ثى ؤيمثعوف يالسلام، 

إءلهارومي -، له مناواته لا - منلم على بنيان يعبيو وب-ث -، ظلما 
بكتابهم^•وجهر وثاموس، وجنزير، جمر، 

الإنلأم،إلا منه بمد ولم يثر، لم عكنة؛ أو تهود يإذ 
دينه•أد 

»وتلزم«.فيب:دونظ،وفىج:)١( 
ومنتهى، iV/Yالإياع في لما الموانق وهو أ،ب،ج،ير من والمثت •التميز•، ئ؛ ني )٢( 

.٦٦٣/١الإرادات، 
»كظبمهمُنيه:)٣( 



١٧٣تثانالءه1ب 

هصل

يعيىأو الإنلأم، حكم آلترام أو الجرية، بدد الدمى آبى وإ0 
إيواءأو محس، أو ح ري ، ١٣أو زنا، أو بفم، - نسبم على 

يوف- عهده آئثفص بسوء! كتابث أو وموله، أو اللت ذكر او -، جاسوس 
؛^^١ دمه وحذ -، واولادة يسايؤ، 

اايقهبيأأ.د; حاشية وقي المن، بفتح ®٠٥^٠ أت في )١( 
بالصوابء.أعلم ارواش ت زيادة ه في )٢( 







اوعستصعزاد  ١٧٦

زالظ،زالنضخت، الكك، لص-ي 
فيبما الإنصاغ زنيوز - الئثينة زلا اشجنة، ؤ\ص اشجز، 

.)١(َْ ؛٠ 
_«م،سءآير همر 

،liLjناع ثإل - مقامه نعوم ، ْسلأو مالك،، من نمحول ، وأزل
-•تصح لم ادنؤ؛ بلا فيا ماله بمز،رأ، أفترى أو عثرة، 

لهصح العقد: في ينئه وذإ إدنه ئلأ ذمته في لة آثتنىرْ، ؤإن 
ملكا.ُعدمها المشترى ولزم بالإجارة، 

م،كأزص ئزة. ثمتخ ْئا ، اتاكن١٧غز ، ٦٤١٧زَلأ 
ئوبرّ•بد -؛ ومصر، 

كلأمى - أوصه ض تلمين ما ولا البئر، نفع تلمع نصح ولا 
آخده.ؤنملتكه _، وقوك 

وناري،آبق، بتع نصح ئلأ - سلمه على ممدورأ يكون وأن 

ااالمسجاوه.ج في 
أزا.اؤيشترط ه: في 
•دس•-ج: في 

.Y٦٢/والإقناع ،  ٩٧صى الممغ في لما الموافق وهو أ. عن والمشت ءبغيراا ءيب،ج،دايرت 
»ما«.فيدفرادة:

ارتاح•-ج؛ في 
1كين«.اااوع: في 
والياء.بالتاء رتوجر، د: وفي ايوجرا، أ،ب،ج؛ في 
الميه،.اتأت قى 



١٧٧النتع كتاب 

وقادرعاصبه عير مى معصوب ولا ماء، فى ونمالث، هواء، فى وظئر 
ش'ض-

راْأو يزم، لم ما \1ذقنى قان - صمة أو برؤية معلوما يكورا وأن 
يصحلم نلمارا،! يكفي لا يما له وصت أو وجهله، 

فنشُ" ن'لأ ي، محأ ق ه تاغغندم:ظن زلا 
ممس•ممد ننمُُْ* يمحل محي، ض نئوتُم م، ى دئدى »أد؛ي، 

وئحوو،عسي، مى عبد ولا والمنابدة، الملأمنة بيع يصح ولا 
ؤلأآظؤةإلأئقا.

صح،وأءلناiه وجلدْ رانه - يوكل؛ حيوان مى استثنى ؤإن 
والحمر.\ذئ>ز,I وعكنه! 

وبيع-، وبمخ كرئان، - جوفه في مأكولة ، مالبيع ننصح 
نثيه.فى ناس، ، ^١٦٢فى ويغوة ازئلأء 

ذهبأدرهم يألف أو ئريمه، باعه محإل - معلوما اكثس بمكوJ دأذ 
!أحدهماأو وجهلأْ  Jjjتاء بما أو ١^*^، به ينمطم بما أو وفئة، 

ح-جنم 
أفي 
بالخفض.ارمسك، ج; في 
بالجر.ااوصموف« ب،ج: ني 
دالواد•اللام بكر ونحوم• روفجل ؛ بش 

ب،ج،هومن ساقطة ءماء 
y٧٠/ ١لإتناع ش لما الموافق وهو ب،ج،د،ه• من والمثبت ®نشوره®، أت في 



اسمتعزاد  ١٧٨

أومحزره، أو وراع، كلأ - محقا أو صنْ، أو يوبآ، باغ محإف 
صح._؛ يدرهم ثاة 

إلادرهم بمئة أو ُدرفملأ،، محز كلأ ح5■' مذ باغ نإف 
م:فذ عذ}٢ قدن زنيهولأ  lJloأز شة^، أؤ دثرأ، 

يقنطؤ.المعلوم في صح بمدر• لم قإف يصح' لم • ?نهما؛كدا 
غيه؛شم ناأز _، تجد - نيِْ ن;دين نج نشاعا ناغ لأآ 

فند.نصيبه في صح يالأجرا؟• اقمذ 
حلاأو ،، وحرأرعبدأ أو إدنه، بئتر عيرة وعبد عنده باغ نإف 

ؤلنثترئقنطه؛ الحل وفي عبده، في صح واجده• صنمه ؤزحنرأ 
،•الحائرجهل إذ الحمار 

٠٩٩ص المقغ يي لما الموايق وهو ب،ج،ه. من والمشت ة٠يزأاا، ®أو أ،دت قي ١( 
ج.من صاتطة بمدرهم® محز كز • الصبرة ين ناع ؤإف ءصح• ٢( 
أوءكهأ.ه: قي ٣( 
اولوُى في ٤( 
ااأوءدأوحئ«.فيج:٥( 
والإقناع، ٩٩صن المقغ في لما الموافق وهو ه. د، ،ج، ب من والمشت أت في ٦( 

٠٧٣/Y



١٧٩النتع هثاب 

ضل

ؤيصحالثايي، ندائها بمد الجمنه ئلزمه ممن البمع يصح ولا 
العمود.ونائر النكاح، 

ولافتنة، مح، سلاح ولا حنرأ، شخدْ ممذ نمير نتع يصح دلا 
علىاجبر ندْت في أسلم نإف عليه، يختي لم إدا يكاءر ننبم عبي 

إزالإش،زلأمحمحالإت.

مفي ضح ن>ف: بمع أن نكثا:دة، ش بمن بمغ نإن 
غلها.العزنحئ ا3كثا:ةلا،، 

شنزة:منعه آئتزى لمن يمول كأف - أحيه يع على يعه نيخرم 
بمنكأف:فود محائهأْ،. ض ؤشنالةل؛آ -، يننة بجا ؛نميالث،رم أنا

العمدؤتهلذ معه، ؤيحقد لمنح - عنزه فيها عندي I سمنة ملمعه باع 
محهنا•

،١ ٠ ٠ ص المشع يي لما الموافي ومو ا،د،،و من والثبت •المكاتبة•، ب،ج: غي )١( 
والإذاع^؛ب.

والإقطع، ٩٩ص المقغ في لما الموافق وهو ه د، ب،ج، من والمثبت، ءؤيسقعل•، أت ؛ي )٢( 

شراء•.•ولا أ: ر )٤( 
والإنناع، ١٠٠ص المقنع في لما الموافق وهو د. من والثبت، •شراه•، أ،ب،،ج،ه: ثي )٥( 

A٧٥.



ازاد •١٨

أونسيئه، يه ساغ لا ما قننه عن وآغثاص نسيئة وبونا باغ ومن 
يجز.لز _! أ\لنمخآا لا - نسئه يه باع م؛ بدون مدأ ثيئآ أننرى 

وؤثص١ تند أو جنيه، بعير أشتراْ ؤإم( 
جاور• أبنه أو أبوْ آفتراْ أو مشتريه، عير من أو صمته، 

بمدأز ث، بضُ'ا د حين 

ءهمضُفىجُ را، 
والإقناع، ١٠٠ص المقخ قي لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والمثبت ، ®ثعييرا؛ أت في )٢( 

.٧٦/T
مقايلة،.ءبالخر أت حاشية في )٣( 



١٨١كثاب 

البيعفي الشنوط باب 

أزلكتأ، ات نكون الم، زض صجخ_لكم، : ثبجا
يكرا.والأمة منلمآ، أو حصتآ، 

^j؛'أن نهرأ، الدار نكنى الإا:دغأا، نثئرظ أف ويخر: 
ئم•مرصع إر اص 

محرةأؤ اس،، خنو ازثع: غلى النئثري :شرلأ، أز 
مصيثهأو الثوب، ->ناءلهل؛آ او 

(٢)

خنغصينذنم:ءاو.نإن 

غمدأر^الآحر غلى أحد لكنتناءل - العهد تطذ قاسي ت ومنها 
-•وصرب يإجارة، وبح، ولرض، كنلب، آحن، 

الأو رثُْ، ؤإلأ اميغ نس ش أو خنانةّغض، ألا ب نإذ 
'المانع',ج ؛ي )١( 
،١٠١ص الممتع في لما الموانق ومو ب،ج،د،ع— عن والثبت 'وحملان•، أن في )٢( 

والإذاعم«خ.
المشغفي لما الموافق وهو ه من والمثبت ®يشرط'، ب،ج،دI وفي 'شرط®، أ• في )٣( 

.T٨٠/ الإقناع في لما الموافق وهو أ. ٌن والثبت، 'وخياطة'، ُ-،،ج،د،م; في )٤( 
'جميع'.د: في )٥( 

'عقد',فيج،دت  ٢٦)



استينعزاد  ١٨٢

أن"رأز لة، ُالؤلأة أفئقُ" أن!ن شق"*، ن؛؛• ;ي،،  i'jيخ، 
س.ذن؛ل"* إذ! إلا ن-مم؛؛ بملل M: ضئ 

تنبما بيع ئلأ نإلأ ثلاث إر الثنس * أن غلى دبنئش 
صح.

إلإذثر'ض' يقود أو ثيد، رصي أو بكيا، جئتني إف دبنقث 
انح.نصح لا لك: نالا حك جثئث 

منييوو: ب م من اما؛ة نائ نإن 
lpIj ، ها ض دارأJأ■I'jl-S  صح،أئ]؛: أو أكثن مائلم، أدت

الجمار•ت عرصه جهلت ولمن 

٠٠ ح. 

ءاوه*ا.الهاء مختلفيإة.انة تعديلبخظ ءل؛ها أجرى بمتق•ثم ولا يهب، 'ولا *يب؛ 
»ءتق••تيد:

•وأن،.:دم 
•اشرط«•ج: في 
بالذال.'تنقن.تي، أ: ؛ي 
والمحرر، Y٨١/ الإقناع في لما الموافق وهو بج،ج،د،ه. من والثي>تا 'وفاته،، أ؛ في 
.٣٥١أ/والإضاف، أ/ا،ه، والمدع ، ٣١٤ص



١٨٣ادنٌ كثاب 

الخيارباب 

آقنام:نقو 
_،بماة ، ١٣٧:يغفىاوع_ اسى: خناث ١^: 

العمودناثر يوف - والسلم والصنف، والإجارة، 

P اليان، النثايش ثن محت لز  U.أداها
حمارنقئ أحدهما! أنمثله ؤإل نمظ، أنثظاه! أو نماه، نإل 

او.الآ-محر،ئِذاسئدمح:زم

وآسداؤها- ظويله ولو - معلومة مدة العمد في يئترءلاْ أن الثاني! 
دهلعاةلٌا،!أو مدئه، نمش ؤإذا العمد، مى 

أزالدثة، في ؤالإخانة -، بماة زالظغل؛ا - انح في: زي 
الغقد•هم، َلأ ندة عز 

صح.صاجته: دول لأحدهما ذنظاْ نإل 

•يأثله تنمئل اللو(ت أو الند، نإر 
.الحاء يكسر ءوالصلحء ب! في )١( 
•يرقاأأ: في )٢( 
أةطماْا.رمية ه! قي )٣( 
الحاءبكر ٠لوالصني٠ ت ب أ، قي )٤( 





١٨٥م ض

وسضا، منيل كجوز - كنرو يدون عيبه يعلم لم ما أثترى نإن 
ودرده؛ ؤإل أرثه، قله I ئأمثكه قاسدأ، ا ثوحدْل محكنزه، - ثنام 
كسرة•أنس 

اقن•بلك؛ رجع دجاج• محض كاف نإف 
إلىيمثقر ولا الرصا، ذليل يوجد لم ما متراخ، محب• دجيار 

صاحته.حصور ولا رصا، ولا حكم، 
لمنإف يمينه، ْع مشتر قفول العتب• حدث، من بمد أحتلما ؤإن 
يمين.يلأ مز I ١حدهما قو3، إلا 

أكثر.أو ١^؛ باق مزأ؛، اقن بجترأم البيع في جيار الثادست 
بدولا - والمواصنة والمزابحة، والشركة، التولنت، في• ؤيئبت 

الماورأس المشتري مغرقة من جميعها مح، 
أو،، أله ث_هادده ، ده-بلرلا ممن أو موجل، بثمن آثتنا٥ ؤإن 

والمشتوكادجيل•، 'كجونالهند وفيد،هت•كنارجتل•، وفيج• 'كئاذجتن•، فيا•، ١١
الهند•،وجوز الئنام 'محض -؛ أ/حأ الإرادات، ومتهى ١،  ٠٥ص المنبع مٍ، نال • بس 

وجوزجنديقام كييض - ينه لمكنورة كاد، ءؤإف -* ١ ١ ا/ الإتن،اع في - ءثفت الصنم، وهمال 

•مامكأ•.شهزيادة؛ )٢( 
الإقناعفي، لما الوافق، وهو ب،ج* من والست، ®بتتجير®، هُ وفي، ْابم.ميراأا، أ،د• في، )٣( 

.٠٤آآ/والكاش ، والمغس؛/^٤١،  ١٠٢\/
»ف»ش•.فىا:)٤( 
بدوننقط.اشل«،وفيب،:فيج،ه:)٠( 
د.محن صافطت »ل،• )ا•( 



المستمتعراد  ١٨٦

نصولم افن، ْى بمطها الصفقة بئص باغ أو جمله، نمه من امحن 
ناو.الإنناك تن الذان قبمئثر اقن: تنيْلآ، في ذك 

أوشابوحي أو حياو، ندة في منة بمقل أو ثنن، في يزاد ونا 
يه.ؤيخبر ماله، براس ينجى عليه• جئايه أو إع4-،لآ،، 

بالحال•أحبر ؤإف بق، يلحق لم الثيع• لروم بمد دلك كاف ؤإف 
مححسن.

اشن:ثدر في آمحلفا ءإِذا الئثابمن؛ لاختلاف جمان الثايغ: 
بمشلإ كدا، بمن ؤإك ^١، بحث نا \ئلأ: ازئ ض - نحاثقا 

الفنث,َلغاً ت، ,َا؟نأذئَثثَطل؛، ^١، آئئَئثئ نا الئئئ:،بم; 
ُلآامحسمح> 

مثلها.ينة إل زبما ثافه: التنئ كاك ثإو 
مشتر.ممود ت صمتها في آحثلما قإن 
وباطنا.ظاهرأ أصح العمين محسح نإدا 

يمحه•مذ ممون، ٧•' أو أجل نج، آحتلقا و1ن 
الإغ•ن:ظل نحالثا، امنع: من في أخلفا نإن 

٠١٠٦ص الممغ في لما الموافق وهر د. ب،ج، أ، من والميت ، اتخسرهء ه؛ في )١( 
والإقثاع، ١٠٦صى الممغ في لما الموافق وهو أ• من والمثبت االدعسّ_اا، ب،ج،د،هت في )٢( 

١٠٦/٢.

اااسر«.فيد:)مآ(
د.ب،ج، من نهلة ما يكداء اشتريته ءاؤإنما )٤( 



١٨٧بمابالسء 

والص- العوص بمص حى بجدة ما ^٢^١، منينا لا أتى نإف 
الثني.ئم النبح ؤيسلمم مثينا، بمص عدد يصب عص 

في؛^ ١١كاف ١^ ئثئر؛ P ;ابع، أختن خالا: ث:ا كاو نإو 
النيلي.

غش؛ JUن:ث امحع في غك غجز الظب: مء" غايا ئان نإن 
 ُ ٠َُ ٠

يحبره.

اشخ.ءلالج شت^: زالنئثري محا محدأ عائأ كاف ناف 
وؤش.مدمت ما وثمر الممت، فى للحلف الخ؛ار: نئت 

»تاوم>ا.)ا(فيب،ج:
والإقناع، ١٠٨ص المقغ في لما الوافق وهر ب،ج،د،ه— من والمثبتا ٠عنا، • أ في )٢( 

.\'A/y

»سرأ«.)مأ(فىأ:



انمسقنعزاد  ١٨٨

هصل

نحوئيصح ولم العمد، ولزم صح ويحوم• مكيلا آئثرى ومن 
بايع.صمان يمن ماله! ئلم، ؤإذ تمصه، حش فه 

مشترحير آدمي• أيلمه وإل البيع، يهلل، نمائو؛ يآهة ثلما وإن 
سدله.متلفه ؤإئصاء مخ، نص 

ممىت ثلما ؤإف محيضه، محيل فيه المشترى( صمثف، يجوز عداه وما 
محصه.من بمث:ائ لإ نا نحنايؤ، 

يأز عد، أز زرن، أؤ بمل، بيع ما مص نيسل 
'روعيرلأ بتناوله، يتناولن وما بنقله، وما صنزة وفي دللق، 
•ش>ث1يتؤ 

جيارولا الثمن، ببض المبيع مص، مل ثجور - مح والإهاله 
.- ثئعه ولا فمها، 

•ذراع•.د: ش )١( 
*ح*■ى و )٢( 
ااءيرْ«.ش،و: )٣( 



١٨٩

ؤالصرف، الربا باب 

نهؤيجب نجيي، بتع ومووون مكل ض؛ ^^١، ٣١ربا بخت؛ 
زالمض.الظود 

ورنا،إلا بجنحي مورودأى ولا محلا، ؛لا بجنحي مكيل بماغ ولا 
جرافا•ببمض بغضه ولا 

الثلاثه.جازت الجض آحتلت هإم( 

وينوممحن، - أواظ بمذ خاص م لت نا والجس: 
زالأَئثان_.نالأ-ةناز، أخثائ_كالأشص، نئنوغالأخثاس: 

أصوِلهاختلاف أخثائ وم: 
أجناس.والكد: واJئحلم، والأحلم، اللص، وكدا 
جنحي•بثتر ننصح جنحي، مذ بختوان لغم بح يصح دلا 

وأصلهيمئلثوخي، نيئو ولا سوقه، ولا يديمه حب بيع بجور ولا 
يايسه.ورئله ، يمشوخ وحالصه بنصيرأ، 

٠بالفضلاا.ت الفضل، ءريا يدل ج ش  ٢١)
اموززا.د: ني )٢( 
»كأدمح•.فيج: )٣( 
البمشوره٠.ةيج،محت )٤( 



اتمستقنعزاد  ١٩■

النعومة،في آنتزنا إذا ئدفيقه دقيقه نتغ ؤتجوز 
،بعصيره وعصيره النشاف، فى آنتويا إدا بخنزه وحننه بمثلثوجؤ، 

َءلهأىََئه 

عجسهمال عير مر،لأ، معهما أو ومعه بجسه تاغ لا وئ 
ثوى.فيه ئما ثوى بلا ثمر ولا 

وصوب•لثن داب بناة وصوف ولص ثوى، فيه ثمر النوى يثاغ 
ه،المحي ومذ مئه لعرب ت والورق المدينة، ت الكم ومرد 

موضعه.ى أغشن ^^٦،: دن لا ^ 

ج.من ساقطة الرعصيرْاا )١( 
المومحمن.قي الراء بضم  ٠١اووطهب: في )٢( 
الراء•بفتح اروبوي* ■' أ ؛ي )٣( 
،١٠٩ص الممتع في لما الموافق وهو د. اج، ب أا من والمثت ه، س سانهلة ءامزا* )٤( 

والإثثاع'ا/خاا.
،امضها«.وج: )٠( 
.Y١١٩/الإتناع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه. من والمشت ءهناكاا، نيادةت د قي )٦( 



١٩١ةثابالسء 

هصل

المقل،رنا علة قي أمما جم كز نح في؛ افستثة ربا نيحرم 
-والنوروم كالنكثن، - مدآ أخدئنا قز 

بثلو•المفى؛ مد قرئا نإذ 
واشتأ.المض، ٥؛،^ التقرق جاز يمروون؛ مكيلا باع ؤإذ 
فيهبجون -؛ والحيوان كامحاُبلا،، - ووف ولا فيه محل لا دما 

الظ.

بالدين•الدين نح بجور دلا 

الككات«،مءالك1رألكلمات«.فيا:)١( 



المستقتعزاد  ١٩٢

هصل

العمدتهلل • البمض أو الكل، يبض مز المتضاومان آمحرى ومتى 
بمص•لم محنا 

مآدالعمد، في بالتغضل١، كنص ؤالدنايت: والدناهلم 
أوأمناك، جنسها؛ من آ ل ونعيبه نثلز، •' معموته وجدها ؤإو 

مملقأ.اسين س ^١^، الئنلم ئ دا ا٣ 

،١١٠ص المقنع ني لما الموانق وهو ب،ج،د. من والمثبت ®بالتعينء، أ،هت في )١( 
.١٢٣والإياع؟/

اييدل•.فيب،ج،د،ه_ت )٢( 
المشغفي لما الموافق وهو ب،ج* أ، من والمثبت معيبة*، ُأو ه• وش ، ُاممنةُ د• في )٣( 

.١٢٣صءاا،والإقاعآ/



١٩٣النتع كثاب 

واضار، الأصول بيع باب 

زالناثننثن4الا،، ، UlLjلاص نج3 ثارآ: ثبغ إذا 
هوما يوف المدلوثه، لغاسه و؛ ، لمننونح، ١ ^١^٥؛، المنصوب، 
ودلو،سم، - منها ومنممر -، وحجر ينز، مى - فيها مودغ ٌِ ُ

-•وثمتاح ويزش، ومم، وبجرلأ^، 
،،عرنهال نبذ -؛ بحمونها يمذ لم ولو - أذصا باغ ثإو 

وساءها.

محايع-ت ونمحر كبر، - رزغ فتها 'كاف يإف 
والجز0لألنثتري، نأصوله أ ين\ر\تLلمئل أو يجز، كاو ؤإل 

دلالث،ثالنشترىلْ، آنتنءل ؤإن للنايع، الب4ع عند الظاهنتان والكله 
صح.

.٠ ومتنها ٠ في،وت )١( 
؛فعالكاف.٠وبكرة٠شد• )٢، 
،١١١ص الممتع ني لما الموانق وهو ب،،ج،د،ه من والمثست، ٠عرشها٠، أت في )٣( 

.١٢٥٨والإقخ 
والمعي، ١ ١ ١ ص ١^^ ر لما الموافق وهو اسقي• وفىج،د،ه: اتض•، ب؛ س ، ٤١

المنتهىوشرح 7ْخه، والإماف والمجدع؛/ا"ها، ، ١٨٩أ/الكبير والشرح ، ٥٧أ/
/Yالإقاع في لما الموافق وهو ١. من والشن، ، ٢٩١i\rv/r  ص والم.مرr(0

!المشتر•.ئ: ش )٥( 



انمسصعؤإد  ١٩٤

هصل

أوإلا آ الجداذأ إلى مبقي للباع قلننئ.' يثمى ثحلأ باع ومي 
محلينوما ومحرم، والن0ان والتوت العشسا نجر وكدك ، مشترل يئترمحله 

كالورد،- أكمامه مى حرج وما -، والمماح ،، كالميثزأ - نوره مى 
نالقئلن_.

Uj  يشر.٧^: ذك، ند

ولاحبو، ^١^ مد رئ ولا صلاحو، بدو مز ^٤، ثاغ ولا 
فيالمقلع ينزمحل إلا الأصل؛ يوف ،، ووحو0ل قثاء، ولا ومد، وئلبه، 

لمثله.لئقله أو جنة، جزة أو الحالب، 

الممرى.غر زاللقائل ؤالخنائ 

أوآنترىم\صرثدصلاخة^^١^، ثإن;اءئمملقا، 
^١ما أوأذثنى ، لمثله أو جره أو تل،ا، حتى ودنكه المقلع يشرمحل 

زالفإ؛ليالج.:ةلز، غرو أؤ ضلأتحهُنمحتآخنزآمحا، 

الثانية.الذال تقملة بدون بالدال ارالجدادء ت ب،ج في 
د.من سامملة ءمشتر،ا 

ءتمرء.فيج،د: 
ءكالباذنجانء.نيادة: د ش 

فىأ،ج،هت
.١١٢ص المقغ في لما الموافق وهو ه. د، من والمثيت ، ت ب،ج أ، في 



١٩٥النتع بماث 

ئظلظ،تثة خاز الغي: ذأضئ ١^، قي ضلاخ لت نا يا يإذا 
١^.، نثنْلل

إننمئ ازئ ئزم ؤالخدالآ٢،، الخثاد إر ثمتئ نللئشتري: 
-•الأصذ يقرر نإل - دلك إر آحتاخ 

البائع•على رجع نماؤيؤ؛ دآمؤ يلمنر وإ0 
زصزالإنضاء الفنخ، :نن ننثر: لإ آذمإ: أنفة نإِن 

الثتى.

فيالذي الئؤع محلنابر لها، صلاح ت الشجرة بمص وصلاح 
الثنتان.

أن^١^،: أنمحثأن:ئنئ، نبمئمحشماشل: 
أظث.نس اكخلْ، يو تدن الآ؛ا اشرأم: فة زفي خلوآ، :ضئ؛ 

النشثري:1وىس أف وتحو سالت ناد: لت صدأل^ :اغ 
_،ملأ نإلأ ١^٠، ئنوْل زناتت عثئئ الخال: ممدة كاف إن م- 

للمشتري.والعادة: ليايع، الجمال: ؤتاب 

الويثترط٠.فيب،جت )١( 
بالدال.ءوالجداد، * ج وش الثانية، الدال نقطة بدون ءوالجدادء ت ب ؛ي )٢( 
الالثمرات٠.فيب،ج،دت )٣( 
ب،ج.عن ساقطة ءانء )٤( 
^^١٠.٠فيب،جت )٥( 
اعبدا.؛ ^،٠٤، ٦١

والإناع، ١ ْسأا 1_، في U \وو\ؤق وم ب،ج،د،،ر. ُن واست »ثترط«، أ: ش )٧( 
/Y١٣٢.



اثمستقنعزاد  ١٩٦

السلمباب 

ممتوضثمن موجل، الدمة، في موصوف على عمد وهوت 
العقد.بمجلس 

سبمة!ئروط والثثب؛ والثلم الإع الناظ ؤيصح 

ومذرؤع•ومووون، بنكيل، صماتو ، أئضباءلر ،ت أحدثال 

والجلود،والثمول، _كالمواكو، المغتلم، ١لمعدود وأما 
-•والرووم، 

زالأَنظاوصكاشابم، . زالأزناْل ائوس \صإ زالأَزاني 
"•الرؤؤس الئيقة 

يجمعوما مغشوش، وص الحنزان، من والحوامئ والجزاهن، 
محو.الم تصخ ثلأ زالنتاجض كالغاف، تئثزة. من اخلاطا 

ومانزمن، من النننوجة وافا>سا ١^^١ن، في ؤمح 

•أحداها،.وفىب،جت •أحييها،، فيأ،ه! )١( 
اثا».بكر •انضاط، أ: ؛,، )٢(
،١١٢ص المقنع ن لما الموافق وهو ب،ج،د،م من واليت، بالماد، اوالأصطال، أن في )٣( 

ه/٧٨.والإنماف  i_/iوالمدع أ/ا-ا"ا، والشرحامر ، ١١٤٨والإكاع 
الخاء.بقع احض، أ؛ في )٤( 



١٩٧اثننع ض

،ويحوهال ،، والئكنجسنل التمر، وحل؛ كالجبن، - مئصود عير 

الثنيبه وصف وكلأ دالش، الجس ذم ت الثاني 
وقدمه.، ل وحداثته ظاهرأ، 

3نؤىة.خ؛ن ؛3 زالأيزؤ؛ الأَنئى ٧ شخ زلا 

-مجله قبل ولو - نوعه ٢ ل من منه أجود أو نزمحل، يما جاء قإف 
أحدة.لزم مضه: قي صنو ولا 

فيأنلثإ ئإل ينلي؛ دئ أو وون أو بمل قدوة ذلإ 
•يصح لم محلا؛ ا النوروزر وقي ورنا، المنجل 

زلاخالا، نجغ محلا الثنن؛ في نقع له طوم أجل ذلإ الرائع؛ 
تزملإ ظ ض؛;اظ قي إلا ي؛ إر زلا زالختاب، إر 

_.ونخوهنا ولحم، حثز، ك- 

وين،لا - الوثاء ومك_ان محله قي عالبا يوجذ أن الخامس: 
العمد

المشغني لما الموافق ومحو م ب،ج، أ، من والمثبت باللام، ءاوالسكنجبيلء دت في )١( 

١• ١٣ص المقغ في لما الموافق وهو أ،باج،د• من والمثيت ااونحوْاا، ه؛ ش )٢( 
ءأو• ج وش *وحداته؛'، ت ب في )٣( 
همن صاقطة امزا )٤( 
والإنتلع، ١١٢ص الخقغ في لما الموافق وهو د" أ، من والمشت *الوزن"، ب،ج،ُت في ره، 

^T^/٦

بالدال.٠االجلاد٠ * ج *ي راُ، 



الهستقتعزاد  ١٩٨

أوالغز، قنغ أز الفنن، فلهُ بمئة: أز سن ئإن 
عيوصه.أو الموجود الثمن نياحل 

قنن- ووصمه قدره معلومآ - ئانا الش٠ءن تقمص أل الثادس! 
غداة.قيحا تئلد : أُئالإ البمض مض ناف ١^، 

كزبين إذ صح عينة؛ أو أجلتن، إلى جنس في أسلم نإذ 
أجو•كز وئنهل ود٠نئر٢،، جسأ١،، 

عتن•مح، نجح يلأ الدمؤ؛ في بملم أذ الثايع: 
عمدارنإف عير؛، في نزهله نمح العمد، موضع الوقاء ننجب 

سزءلاْ.آ.' ثحرأ أو بثر 

اوماَلةؤَلأ مئة، ؤَلأ قشه، مز مه \ذتذمص نح نصح نَلأ 
عوبح•أحد زلا عليؤ، زلا بؤ، 

نلأتحلحلإمص/ب

'جمس'•• أ ؛ي 
•دثمن•-- هش 

ااءقاداها<.قي،د: 
»دبمم«•فىد:
ااالالماا.فيد:
•دلكفل•■ش،،: 



١٩٩البيع هثاب 

المرضباب 

 ُِ <«ٌِ مندوب.ٍهو 

م.ئي إلا رضة؛ ضخ بمن صح زنا 
حالاذمته فى ثدله يثت نلم عيه؛ زد يلزم ملأ مضه، محيملث 
_بجأهوهُ_.

موله.ثزم رئة مإد 
ثلهثها; المعاطه اثلث1ال دم1ع يلوسآ، أو تكئزة، كائث وإل 

م.ول القنه 
المثذ؛أغور مإف ك مني والقينه المثلثات، في المثل نبرئ 

!ذأ.ئالقنه 

نئم؛محثنطخئس
تالوياء تعد هريه أو احود، ، أءهلا0ل أو ثرمحل، يلأ له بدأ نإ0 

يه:ء_ادتة جر نز يثيءأ؛، ومائه مل ، ^^٥٧١٣ثبئ نإ0 

،١١٥ص المقنع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من رالثبت، ّالمقرضأ، *-• في، )١( 
والإقناع

•راءطاْا.ه: في )٢( 
ا.قرضهأ.م: في )م 
«شيءاا.ه: في )٤( 



المستمتعزاد  ٢٠٠

ذننؤ.من أ-تحناثئ أو تكاهأ;ئ، ثوي أف إلا يز؛ ^١، 
بمفزينا ، '^٢٢نلدم: بها ئظالإ  1UUمضن؛؛نإن 

أمص.المنضر سلي لم؛٠^؛، إل يمته، I مونه 

د.من ساتطة  ٠٣١٠)١( 
وهوا• من والمست ، Y١٥٠/ الإقناع في لما المرافق وهو ءالزمهء ه! د، ب،ج، في )٢( 

*١ ١ ٥ ص الممغ ؛ي لما الموافق 



٢٠١النتع كثاب 

الرهنباب 

-وبمدة الخئ نغ الئلكف عش - تبمها تجور ش كز في ثصح 
ثابت.يدين 

ئز؛فخصمم
المشاع•رص بجح 

وعترة•محؤ على - والنورون المكل، عتر - النبح رص بجور 
الأممن١، والزرع اشن؛ إلا رئنئ؛ مخ لا بجور.ءز لا دنا 

المئ1ع.لجذ يدون صلاحهما ندو محل 

نلأ:نزم
لزوئة،زاد باخيارْ: اواص از مإف ٠، ؤأنتدا؛ئت 

وزوثهلّا،.عاذ إله: ندة هإل 

عنىإلا الأحر؛ إذن بغير فيه منينا واجد مدث بنمدل؛، ولا 
مكائه.رهنأ قيمته ويوحد الإُم، ح نجح قإل الراص 

المحن•ضم •والزيغ• أ؛ ش ، ١١
صالمشغ يي لما الموافق وهو أ،باج،م من رالمثت حرجه®، ُوإن لت غي )٢( 

.١٥٧/٢والإذاع
.١٠٧■ا/الإكاع ،ي لماوبجوالموافق أ،ب،ج،،و من والمثت ااإوه«، دزادة: في )٣( 
بالدال.ب،جتااطدا في )٤( 



^^سقتعزاد  ٢٠٢

زقونمئيؤ، نلخق ض الجثاتة زأزثئ نكب، ام، ذثءُ 
نخزنؤ.وص وكمنت >، ٠٠١على 

عليهثيء هلا منه مد بمر ثلم، إف - المريهن يد قي أماثه وهو 
رصماقيه بمصه: يلت ؤإف دينه، مى شيء بملاكه بممظ ولا 

الدين•بمحع 
الدئن.بمص بماء خ بمئئ ملل زلا 

دنيه.يوف فيه الزياذة وجور 

هآستوهىسسأ رهناْ أو أحدهما، هوهى سيئا آسين علمي رص نإن 
ثصسه.في آملئ، ! أحدهمامى 

أوللمرنجن أذف الراص كاف قإف ويايؤ؛ مذ وأمتع الديذ حن ثإدا 
أنه ض الغاكت( أمح؛ُه نإلأ الدنن، ذذو :ائ ج: م اث-ل 

ه.و/-و ، I^_l;ائ بمني; لي فإن ام، تع 

قي- ٠^؟ المقدس قدامة ابن تال د،ه من والمثبت احير0ءا ب،جت ومحي ءجيرْاا، أن قي )١( 
هالمصنف وقال الدينأا، وئاء غلى ثيجبره الحاكم إلى الأمر ارر؛ع -ت  ٢٤ص المشع 

الرنزأ•محع أن الدين، وناء ض ثجبرة حاكم إر الأمر "ريع -؛ ١١ا/الإنناع ، مه- 



٢٠٣النلإ كثاب 

ضل

سمدإلا يغ انح: ني لث أذنا ؤإف عليه؛ امما من عند ويكو0 
الطي.

الراهن•صمان هممذ ^•5* قي ثلت الئمى قيص وإ0 
فنم تتثة، زلا فأتكزة امحبجن؛ إل اشن ذثغ أص نإن 

-كزكل - صمن الرابن؛ بمور 
كدا،ونت، يحمه جاءْ إف أو الديى، حن إدا يبيعه ألا نرحل ؤإو 

زخدة.١^ نجح 'P هُ: لَ^_ liنإلأ 

عصيرازكونه ونية، والرهن، الدين، يدر قي؛ رام محول نيمت 
محرآ.لا 

وحكمشه، على ئبل جني؛ أيه أو عيرة، مللث، أيه أثر وإ0 
\در°نجأ.نجدل أذ إلأ دكه؛ بند ُإمار0 



انمسصعزاد  ٢٠٤

هصل

ممتهمدو يحلب،  Laووند1الا، أئ°مي.{  Loيركب أف ؤلنمرض 
ادن.ُلأ 

ءء

يرجغ■لم ْع الراهن إذن بم الرهن عش أص يإذ 
-•الحاكم بمساؤن لم ولو - رجع يندرت ؤإف 

ربها.هرب م1ت1جنة ودواب ودينه، و'كدا 

ممثل.الته زجغ إذن: يلأ ص رب خه 

*اوأنه! وقي الباء، يقم ءؤيحلبء ب؛ قي )١( 
>ا»كان4،.فىد:)٢( 



٢٠٥البيع كئاب 

الصمانباب 

١^.خائن بن إلا نجح لا 
برئتمإل والموت، الحياة في منهما ثاء من مهلال؛ه الحي محلرب 

ظل؛لا ١^١من، برئ غنت: النصئونل١، ذمه 

رصابنن ^ ٣١٧وعنت، المشث_وو المّامن آ 0نتووثر ئنسر ولأ 
الصامن.

والمواري،العلم، إلى آد إدا المجهود صنان ينصح 
صماولا - ، المسع؛ وعهدة سوم، والمئنوض ،، والعفو^ 

-•يها امحدى تل الأمائامت،؛ 

رللمضموزه.ت د في )١( 
ممن صانطة امعرنت• )٢( 
.١١٩ص الممغ ر لما الموافق ومر د ب،ج، أ، من والمثت ، له• ارلأ دت في )٣( 
،١١٩ص المشع في لما الموافق وهو أ،ج• ٌن والمثبت ، 'والغمرب،• ب،د،هت في )٤( 

.١٨٠والإذاع\/
»اوح«.ه: في )٥( 



الستصعزاد  ٢٠٦

مصل

حد،لا - دنن عليه مى وسدن مضمونة، عين 0كر؛ الكماله وئصح 
قصاصولا 

بؤ•لا المحل، دصا محيخبر 
طيأؤ ممار، يمم ، ٣١ثق، أز نات، قإن 

الوأ.)ا(فىد:



 ٥٢٠٧^١٣

ات|حؤالةباب 

.^١٢اسو ص بمض زلا ص، م ض |لأ نمح لا 
زلا- زمدرأ ززئا، ززصفأ، -جشأ، ،: ٢٣١أشاق زثنمزهل 

ضذ..1^1 ثني 
،٣٢طه، النخاو ذئة إلى الخق نش، زلِذا 

اشحل•

ض\ص1\را رضا زلا طه، النخاو رضا لا - رضاة زثص 

نو'ربع ربي• بجن للم مميأ باق يإل 
محلاباطلان الإغ محتاف به عيه أجيد أو لأم بمن أجند ومذ 

حواله.

نحيلا.أذ نلهما ثئلن، لم انح• محيح محإدا 

ه•.•السل م: ني )١( 
اانمسنأ.فيب:)٢( 

'لمى»••)مفيد:
"محع*•فىج• ، ٤١



الهستقنعزاد 

الصلحباب 

\لنتضلوثب أو نأنمظ، من، أو يدين، نه أيئ إدا 
تكن.^^١،.لإ  jlضح، اتاقي: 

كرعه•بجح لا مثذ يمح دلا 
قمظ.الإنماءل ضح ت نايه زأجز الحاد نغص دصع ناذ 
لهأهث أو يالعكس، أو حالا، ننضه النوجل عن ضالخ ؤان 

^١^أن غنئه، مزقة لة بجي أز بجه، نكثاة ، ^١٢ضالخئ قت 
بجح•لم بعوض• يالروجيؤ له لنحر آمرأة أو بالعبودية، له لنحر مكلفا 

ضح.دعزاه! عن صلحا له ئنا دلأة ؤإد 
الإمرارصح ممعد- كدا، ثته ؤأغْلتلث،لم يدمحي لي أقر ت محاد محل0 

_لأالقلخ-.

الإتناعفي لما الموافق وهر أ،ه• من والمشت رشرطاْاا، دن وفي *سرطا*، ب،ج; ني )١( 

أءن«.)آ(فىب،ج:
،١٢١ص المقنع ني لما الموافق ومو أ،ب،د،م من والثبت اعطياك*، راو ج: ني )٠١( 

.١٩٤؟/والإياع 



اتنتعكثاب 

هصل

ثميجهله، وهو أئكر أو ننكث، دين أو بش عيه ادعي ومن 
صح.صاغ 

ث_ ،، ٢٣١نشخ نتُرا، ئ - ثح زئوبخاص 
ثهعهل٣،ولا رد، ^ ٨٥- إنناء ت ؤبلاحر _، ثمعة 

•خوام \لحو6^آ وما باطتا، حمه في صح لم ؛ احدهما كدن، ؤإذ 

وز°)؛فمنة، حى ولا وثيق، نري حد عى بعوض يصح ولا 
والحدالشفته، وسمظ - شهادة 

أزاله،،: ^١^ أو عبرة، هواء في شجرته عمس حصد يإذ 
ثئلعه.ثله ^!١ أمكن، إل ^١٥ أقI قإل 

إخزاجلا للأنتظزاق. الأتزاص، ثثح الثافد: الدن^، في نجوز 
-•ومحراب وذكث، وناباحل، روشزرص، 

.اارعس4اا ب،ج،د،،ر؛ في )١( 
اكالح٠.ايه ،رن و؛ي د، من مانطة رالصالح• )٢( 
د.س انطت ذلا_، نلأزئ \؛و'\ل ازللاخر: )٣( 
أأخنا.فيد;)٤( 
.اشجرة، ه: ؛ي )٥( 
اإمارْ،.د: ني )٦( 
٠ووثنه،.ه.' فى )٧( 



اتمستقتعزاد  ٢١٠

الننتحى.لأن بلا مئترك وذوينا حاو، ملك في دلك معز ولا 
إداالأئتوو6 عند إلا جاوْ؛ حائط على ، آ حشثة وصع له وليس 

}لألالتجد زكدلك يؤ، إلا ئ ممم 
نعمنهأف أحدهما محهللب صزرْ، حيفث، أو ، ■آىو\رئن\ أيهدم ثإدا 

زالقاة.زالدولأب ١^٤، ^١ غش، ؛^٣، غ:  ٣١

٠١٢٢ص المقغ ؛ي لما الموافق وهو أ،ج،د،هل• من والمشت ءحثسهء، ؛ ٠٠٠^قي )١( 
ب،ج.من ساتطة وغيره® السجد ٠اوكالااك )٢( 
والإقناع،  ١٢٣ص الممغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من والمثبت ®حبر®، هدت في )٣( 

JZ..,



اجتككئاب 

الحجرباب 

وخرمبه، يظالب لم ذئجه؛ مذ شيء وياء ض تقيؤ لم مذ 
ُُِْ)ا

يإفيوئابه، وامر عليه، بمجر لم أكنت؛ أن دينه، قدو ناله ومذ 
الخاكب;ائ نالة: لإ ِوأضئ يإذ زئه، يظف فز أنى: 

بموجل.،! JUajولا وصام، 

يمذ\راعتيِ زخث لألأ: غك بما ض لا نالئ ذتذ 
إظهاوه.نستحب أو عرنايه 

غاد.زلا الخم، بمد نالؤ في نحإئئ ٩ زلا 
نإلأحجنْ، جهل إف فيه رجع ت بميم نبما أمصة أو ياعه، ومذ 

٨٥.!

مالأ:ئوجب جناية أو أقئ أو ذمته، في يصرفا ثإو 
ومسلمماله الخاؤإ ننبح عنه، الخنجر آ ٥^،^ ، بميلبه ؤيْلالن، صح، 

غرتايؤ*ديون بمدر يمثه 

»حساا.فيب،ج:
»يعا.: دش 
ياليال.ءيتفدا ت ب،ج في 
•٠^٠ : هم 

 ،.،Aهعن انءل4 >'؛
اذلك•.رج: 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)



البمستقتعزاد  ٢١٢

أوبرهن، الوريه ويذ إل بموت؛ ولا بفلس، نوجل بجد دلا 
محومء•

ةسولث•آ المما؛ل على وجع ت القننة بند عريم ظهن نإن 
^^٢،.إلا خيزة مث دلا 

اامااا.فيب،جزيادة:)١( 

."الحاكم، )٢( 



٢١٣البيع كتاب 

ضل

لحظهم•والنجنون؛ والصغير، الثمنه، على محيحجر 
نيأتقوة ئِل بمنه، زجغ لإضأ: أز نبمأ، نالهُ اغظائي زنن 

التهم.يدمحغه لي مى ماو وصماو الجناية، أنش ؤيلزمهي تصنتوا، 
حشن،قعر قبله حول يبث، أو نته، ءثن0 حمس لصغير ثم ؤإن 

ملأحجنئ_لم زاد ت نفيه رثي أو ورثيا، مجنوف عمل أو أثزد، أو 
حكزحملن، ؤإذ يالحنض، الثلمؤغ في الجاريه وئزبد قصاء، 

نروهلو•ينأ يقلل دلا ببلويها؛ 
عالبا،يعبن قلا مرارأ تنصرفت، أف - المال في الصلاح والثئد! 

أزفييفائاوة_.^^^، تذد زلا 
بؤ•يلني ينا بلوغو تحل بمثر حك، ماله إلثو ٣ ولا 

الحاكم•ئم وصته، يم الأب،، الحجرت حاد ديييهم 
زنت^، نث هجن دالآخذل، إلا زث؛ ذلا:ثنزث 

الربح•ثى بجرة مقاربه مايو يبع 

٠وتزيد٠بالتاءوبالياء.ردت )١( 
»لأحرمحماأ.فىد:)٢( 
،١٢٦ص المقنع ثي لما الموافق ومو أ،د،ه. من والثبت ب،ج، من ساقطة •من• )٣( 

.٢٢٤والإياع؟/



اسسقنعد  ٢١٤

أن_، ض تزن"': >" JUض ص نيم 
مجانا.i أين^؛ 

،الئنئب ض: الخم نث بمن ناسثم اس نود نبمت 
المال.وديع والتلف، والغتثلة، ، و\ 

UJ  اذJومنيهممي نالا له، أذو إو نتدة لزم الن1او ^نث
ئتلفهلْ،وقيمة جناتتو، وأرش .كانيداعول؛،، 

•4ااها.؛ي،و: 
'مبم•فيأ:

٠المضة٠*نيج،دزيادةت 
اا'كاستداءها.دت وش اللكستداءةا، • جش 

ءطفاا.فىه:



٢١٥النتع هئاب 

محخبمهزو:دثضالإنم

فنل،أن مول، يكز -؛ والتراجي العور، عنى - القبول نتجح 
ش.غط 

والتوكزالتوكل مله ؛ شيء ي اهإئ له ونذ 

والمنوح،الغمود، مى - تيآص حئ كز ض التدكيز ثنبور 
والحثسش،الصند، مى المناحات وئملك و\رء-ةج.( والثللاق، والعتق، 
زالأبمان.ناشان، الفلهار، لأم - زش 

فىؤالغدود العنادات، مى - النثابه ئدحله لئول؛، حى ثز نفي 
ؤآنينائهاإيابجا 

1^•بمن أف إلا محة؛ وكد محنا يوكز أف هوكل دين، 
وعزلونوته، أحدهما، بمنح ينثلزI حائز، عفد والوكاله 

الئفيه.وحجر الوكل، 

ب•.ف»مكل،واضكل ر )١( 
، ١٢٨ص المشغ في لما المرافق وهو أ،د،م من والمشت باجا من ساقطة ءآدمجي؛ )٢( 

ءإلأء.د: في )٣( 
اتعارء.فيأنئادةُ )٤، 



اتمستقيعزاد  ٢١٦

وولدة•صه مذ تشتر ولم يغ لم يراة؛ أذ بح، قي يؤد دنذ 
البلد.مد يعير ولا ساء، ولا اإوِب، سع ولا 
لهآنثرى أو له، فيرم ما يوف أو المثل، ثمن يدون باع ؤإن 

والريادْ•النص وصجئ صح، ت له هدرْ مما أن المثل، ثمن مذ بأكثر 
آئترأو حالا، ئه مباع موجلا يكدا يع قاد؛ أو يأنيد، ثاع ؤإو 

قلارونالا صح، ها: فذن زلا ئزيلأ، ثؤ قآثتزى خالا، بم\ 

المصنما،ا.عر قراءة ءاباغ أ! حاشية قي )١( 



٢١٧البيع تئاب 

هصل

بيد: iiiتزئ، م.زض نزنت!ن ئ: ٣ U دئنى ^ص 
ردم

وكلنظم زينة، يعير الثمي بمص ولا سلمنه، النبيع ووكيد 
صمنه.ويلت! عير بلا أحرم محلو الثمن، الشراء 

نموثمل ثي نمم أن _، ٣ ناسب تع ني ذئن نإذ 
لربمذر"؛ ^ شاة ٍنا"ُ غيأ أن ئاة، نا " ^١؛ أن ، ؤثنمُ 

يصح.

بالعض•والعكس بمص، لا الخصومة قى دالوكيت 

الذيبمود أف إلا ورئته؛ من بمص لا نيزت بى حمي دأمبص 
ظ.

مئالإ1اع1ذابمحذ.

»رممرْ«.)ا(في،ر:
اااشترىاا.د: ؛ي )٢( 
•U•.فيج،،و: )٣( 
انمزا.فيب،ج،د،ع: )٤( 





٢١٩ذابالننء 

مأز أنتغفاق، قي أخمماغ ض: 

ض
-ممماوت1 ولو - المعلوم يماأنهما نيئان تئترق أف عنا ينرئ 

.ندنها فيه لبمثلأ 

نصسه،في الملك يحاكم — فيهما منهما كل يصرف يينمد 
ثريكهيصيب فى وبالوكالة 

ولو- المقرونة النقيين مى الناJل٢، رأس بمكوذ أف ذثذو'ظ•' 
•_ لسسرا مغمسوسه 

لمقإف منلوْل، مشاعا الربح مى جرءأ مئهما لكل نشثر٠لا وأ0 
;ذلونه،صاهلم أز تطولأ، يزءأ اخدمنا ذنثلا أو الآبغ، ^١^٣، 

ومصارنه.ومزارعه، مناياه، وكدا يصح؛ لم ت الثوبين أحل وبح أو 
زالؤصغه:ضماداو.

•واحي جنس ثى كولهما ولا الماثن، حئظ يئترمحل ولا 

تب،ج أ، قي )١( 
ءالمالأاصاسلةسج.)٢( 
*اذكر١١,ج! في )٣( 



المستمتعزاد  ٢٢٠

فصل

رنحه.تغض يه لمتجر ا}ئأثاوخ الثاني! 
زوأذلإو^،تتتئ:ئِلداد: نمقان، : زالن;خ:تا<: 3liمإف 

للاحر-والبامح، صح، 
ومزاوعه.مناياه، وكدا هلعامل؛ المشنوءل! لمن أحتلما ؤإن 

هاِلزمحز، ي:زل؛١^؟^ إ0م\نخنم ِلآلأ  JUيضارب)زلا 
ياماقهما.إلا العمد ماء ح يقسم ولا الشركه، قي حمته رد ينل! 

منحتز حسن: أو التصثف، بعد بعضه أو ؛، ١^١١راس ثلما وإل 
ثتضيضه.أو ذننتيلْ، مز ١^ 

أوا.أرباعه ^^ ١٠ت نيادة د في 
»)الآحر«.فىد:

ج.من مانطة ءان® 
ءاصرُحانتها: وفي ءانضرا، د: في 
٢٦٥آ/ الإقناع ش لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من والمشت انسمهء، ه! في 



٢٢١

هصل

قنايجاههنا، ذمتنهنا في يشتريا أف ت الوجوم قرئ ت الثالث 
مينا.وحارا، 

والملثبالثنن، عنه كمتذرأ، صاحبه، وكتلا ت منيتا واحي وكلأ 
ماعلى والتJم ملكنهما، قدو على والوصنه ثنءلاْ، ما على تينهما 

،L^MjuLنمحازص ينا :Lثركا أف الآبمابي: قرئ ١^١.>-؛; 
فظ.طزئبما غنو: من أخدصا تملئ ئنا 

الئثاحات.ونائر والإحتهلاد_ا الإحتثاش في وصح 
أل١^،^؛^ ءلال؛ة ؤإل تينهما، قالكنن، ؛ أحدهمامرص نإف 

مه.ل' مقامه 

كلأءئاحته أو ه كلأ ءض أف الثثاثصة: ثرئ ص: 
١^٥.أنزاع ض تئأف 

الماو.يثير والوصي،نه ،، أوتظ\ز ما على و\ذوئ 

٠١٣٤ص الممغ قي لما الموافق وهو م ب،ج، أ، من والخثيت الرُحاها، ئ؛ في )١( 
والإئنلع،  ١٣٤ص المقع في لما الموافق وهو أ،ب،ج• من والمشت *وكفيل"، د،ه-ت في )٢( 

A٢٧١.
يضاه.١٠فىج: )٣( 
ءشرحلاهأ.ت د فى )٤( 



سمنع ٢٢٢

أخدئناطزم نارا، أن u_، زط اؤ كنا، مها قإف؛ذخلأ 
منيت._ث ، زثحوول عمب، صمان ن م- 

الموافقوم ه- د، عن والمشت ، ١٣٥ص الخح ر لما المرافق وم ،روما، ،ج؛ ب، أ، في )١( 
نفيالإقاع^مأ.

وهوأ،ب،،ج• من والمثبت، ،  ١٣٥ص المقنع ني لما الموافق وهو نحوهء ءأو د،هت في )٢( 
الإقناعفي ن الموافق 



٢٢٣بم1ثاثننع 

اثمشافاةباب 

نجروعلى نزجودة، ذق؟ وعلى يوكئ، نص له نجر على ثصح 

إ4أةاضت الثمرة ثلهوو قبل الناباك نسح قإف جائز، عمد وهي 
له.ثيء قلا هوت نسحها ؤإف الأجرة، 

ونفي،حرث، مذ - الثنرة صلاخ فيه ما كئ الناملأت ظزم 
الماء،وثلوق موصيه، محاصلاح وشيسلا،، وئلمح، ونبار، 

وثحوأوحصاد، 

الأنهارل٢،،ؤاخزاء ^^j، كند بمنغئ. نا ال;او: نن، ثعليى 
نالدولأب،،زشلم_.

اردشمثس••رج؛ ، ١١
•اض،.د: في )٢( 

ااونحو«.)ما(فىد:



اثمستقتعزاد  ٢٢٤

فضر

الأزض،مى بحرج ثما المحه معلوم بجرة النزارعه وتصح 
َأزكمل،زانفيلأم.لآخا،

عنزوعليؤ الأرض، رب بن والغراس البذر كول بئترظ ولا 
الناس•



٢٢٥النلإ كثاب 

الإج1زةرنس

ثروط؛ثلالإ ئصح 
—علم وثنليم آدثي، وخدمة داو، كنكئى - المنمعة منرهه 

بثلنامهناوالظئر الأجير فى ومم الأجرة، ئنريه ت الثاني 
نك1>وهنا.

يلأحثاطأ أو صارآ قويه أعثر أو سقينه، أو حماما، لحز ؤإل 
العادة.أحن؛ صح • عمد 

كالزل،- ئنآم ي ض تصح ئلأ اتجن، في الإثاخه الثالث،: 
١^ءس أز كنينه ئارِْ زخم زالخاء، زالزنر، 

علته.حشوأم أءلزاف لوصع خاممل إجارة ويصح 
•روجها إدن بعير مسها المرأْ توجر ولا 

•الأجران،.أ: ز )١( 
•ايع،.د: في )٢( 
والإقاع،  ١٣٨ص ؛ي  LJاJوامح وم أ،ب،ج،م س والشن •خب•، د: في )٣( 

/Y٢٩٢.



اسسقتعزاد  ٢٢٦

ضل

المؤجرة؛العين في يبمترظ 

ونحوناالداو، همر ي - صمة أؤ يرؤية، منرفنها 

القنامإجارة ئمح ئلأ - أجزانها يوف ئمعها عنى ينقذ وأف 
وتعالفم. في إلا َوث؛ تاخد جنان زلا لبمعلئ، م زلا للأم، 

تبعايدحلأن الأرض؛ وماء الم، 
والشاريالائق، إجارة ثمحح محلا - الثنلم على وااماJر؟ 

للحمل،زمنة بهيمة إجارة نصح يلأ - المصة على العين وأئتماد 
لأننع>ار.ي م'١١ أ^ 

إجارةوئجور فيها، له مأدونا أو يلنوجر، المنمعه ظوذ وأو 
صزرأ.ث يأكثز لا مقامه، يموم لمن العين 

الويب•إجارة ونصح 

 ،S^تشخ، ك بموة: ثن ؛ر فانثثرَ ١^ ؛UJ lJجئ؛

ومو— ا،د،ء من والمثبت ، ١٣٨ص المقنع ني لما وموالموانق 'الزيع' ب،جت ني )١( 
.٢٩٤الإثناع^ ني U الموافق 



٢٢٧ ٣١تثاب 

نماءالعلى على يعلب - ثلويله ولو - مدْ ويحوها الداو آجر ؤإل 
:ضح.الشمحها

بمرأو نعين، نرصع إلى بركوب كيالا - بعمل أنثأجرها يإم 
ننرمحإأكتوظت^ا هنريق عنى ندلة نن أو رنع، دناس أو ^^٠، 

:نثلث.لا نا ج ذلك 

أئليلْ،مى أف.^٩ ثاعله نغمموص عنل على ^٤^٢، دلا ِ ِي 

الجمل،- النمع مى به يتنئى مال^ لإ المؤجر وعلى 
iو\ذتي رالمحامل، الأحمال وند عض، والشد وحزامه، ورحله، 
وعمارتهاالدار، ومفاتح البمحر، ولروم والحمل، 

محارعة.ئثأمها إدا المنتأجن هطرم ؛ والكنيم، ال؛الوعة مرح هآما 

، ١٣٩ص المشع ني لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والمشت •صح•، زياد،ت ا لي )١، 
والإذاعأ/هبمير

والإياع، ١٣٩ص المقغ لي لما الموافق ومو أ،ب،ج،م من والبت، ابمح•، ت د في  ٢٢١
.r-s/y

، ١٣٩ص المشع في ٧ الموافق وهو ا،ب،ج،د. من والشتر اتختص•، ُت في )٣( 
.١٣٠ A والإيع 

افاءاله«.فىدزواد،:)٤( 
، ١٣٩ص المشع في لما الموافق وهو د،ه. من والبتر ا،ب،،ج، من ساقطة •أهل• )٥( 

والإكاعأ/ا«م.
من،،_مانطة ورما• امن•، فيج•  ٢٦١



الهستقنعزاد  ٢٢٨

هصل

قلات بنصها أو المدة كز ومنعه نيآ آجن0 قإل لازم؛ عمد وهى 
الأجزه.قعلته مصيهارى: مز للاحورا، ^•١ ؤإو له، ثيء 

لمإذ و\لتاب وموت العين بثنما ويشح 
ونحوم.برئه، أو صنس، وأئقلاع بدلا، وأ،1ت 

المنتأم،ممة يصتاع ولا أحدهنا، أو النتنا_^، يموت، لا 
•وئحوو 

أو، قآمظع ، أوصأ أو ئايهدنّتا، دارأ أيقوى وأن 
الباقى•ثى الإجارة آمسختح ت عرقث، 

وعليهالسح، قله ت ا ل عين، وه1 حدث أو معيثه، القص وجد وإذ 
نشى.ما أ-مه 

وءلست،حجام ولا حثلآ، ندة جنش ما حاص أجير نصنص ولا 
ثني.P راع ولا ذؤمأ، عري، ، اذأ أيديهلم تجن P وثبمار 

أالآ.م•.)\(فىد:
،١٤•ص المقنع ني لما الموافق ومحو أ،ج،م من والثبت أانقصاصاأ، ب،د: في )٢( 

والإقاع^ا،''آ.
•لزرع•-ه: ش )٣( 
د.عن ماهطة )٤( 
ج.من مامحطة )٥( 



٢٢٩الننع كتان،

أو>زة من تلت نا بمن زلا يفنله، تلت نا الئشثنق رمحن 
شربملؤ،زلأأينةَلأ.

الذيالعمل بتنيم وتنتحي توجن، لب إل  J_jljالأجز٥ وثحب 
اشمح،

المش.أ-مة لنمه ت ^٥ ١١محامية يإجارة همنأ ئنلم وس 





٢٣١

الغاريةباب 

آنت^مح•خ ثمى عتن، مع وحه وؤو•' 
ننلمازمدأ ، ٢١٣١إلا مع ذي كئ أغاز1 زياخ 

>وزإأ^ى.أو أمنأة لعير ئاثئ وأمه لمغرم، وينوم وصدأ فر، ١٥
إلانتثل ^ زلا٧ خض:شل، أغانخانملآ بمن زلاأجنة 

يإدنه.

_،صمانهأ  ٥٢٤^٠^ثنءل زلز - ثلثت يزم قيمتها زصمن 
ييزظزلا !_، لا زئئا، ثننه نغض 

زض,لهيغ\غش:سها، آنأثئت الثا:دي: عد تلمن مإن 
ثاء•أيهما نبممى اجرئها، 

يصمن.إنأ --،! ^^١١منقطعا أزتمن، وإ0 
او;كس_سأن 1>تني، ٦ <: 3liأيزتكه، نإذالْاىد: 

»اوضغ€.فىد:
*دممم••فىب،ج؛

ث:;ي:م.صبنء.
.اوإن•فىب،ج:

!٤٥ص المقنع لي لما الموافق ومحو ب،ج،د،م من والمشت أ، من ساقطة ابل• 
والإداعأ/بمم



استقنعزاد  ٢٣٢

فيالمايك محول مدة! مضي وبمل الإعاوة، آ ندعي ثوي محبز -؛ العمد 
المثل.بأجرة ماصها 

أوبد محادت أجريثي، همايت أو أعريثي، قاد• يإذ 
قي؛لردتآحتلها أو ^، JIjوال؛هيمه أجريني، بد دادت \ممو°ذل1>.( داد؛ 
الخالك.دفؤد 

،ِ«.ءءبي«اض،وفيد:فىج:)٢( 



٢٣٣ا__u كثاث 

اثغضبكتاب 

عمارمن حق، يشر يهرأ، عنرْ، حى على الاستيلاء وهو؛ 
ومقول•

متةجلد يرد ولا ردهما، ومي؛ حمر أو يمتنى، كلبا عصشؤ ؤإي، 
هدرالثلاثة! إئلاث ؤ- 

ظ:أن ■^U آنثطئ نإن بمئئ، لي خن: ض آنثولى ثوم 
\رفج!مش 

أصعايهعرم نإف - بنيايبؤ المعصوب رد • ؤيلرمه 
ثفصها،وأوس القلع، لزنه عرس؛ أو الأوض، في بمي يإن 
ذ\ش:ؤالتم:أ، 
صندأريدللث، هحصل ؛ أوعندأ، أو جارحا، عصب ولو 

ملماؤه,

أزالنزب، زئصخ الئزدص، زثغ \صم دب نإن 

.اصد* ب،،د! نى )١( 

ااالممنوغُلت وفي ٠االمطبوع٠، ■ ج ؛ي )٢( 
»اوغزلاا.)"ا(فىد:



اتمستقنعزاد  ٢٣٤

أووزعا، الحب صار او ودحو0، الحثنه ويجر ،، يعمسثار ، ص1عهأ 
قيءولا نمصه، وأرس ، ردْ عنّما! أو يزحأ، ا التيصار 

مصه.صماف ويلرْه للعاصب، 

يمنن،نز بمنر: نقص وما قيمته، مع رئة الرنتق؛ حصى ؤإذ 
ببزتؤ•عاد بمرض ولا 

•الثممز صمن صنعه■ يتعلم عاد ؤإن 

Iثمصث هزئ؛ أو نص، يم محنته، قرائن نجي؛ أو ثعلم، وأن 
الشيا: ص الأتيْء، لنسمحمحش ئاالزنائ؛، ضن 
ص.بمن 

بالنتن'ُمبنهُ هُ ؛ي 
المشعفي لما الموافق وهو أ،ب،ج،م من والمثبت د، في عليها مشطوب البغصس_جا 

،١٤٧ص المشع في لما الموافق وهو م من والمثبت اروالممة١، أ،ب،ج،دت في 
والإقناع

ا١  ٤٧صى الممتع في لمسا الموافق وهو ه من والمثبت ُروالنوىُ، فيأ،ب،ج،دت 
والإقشاعآ/؛؛م.

.ءالأوو، ه: في 







٢٣٧كثان)ض 

هصل

ثاطله.الحكمثه! العاصب وصرهات 

ودْوفي أز ددرْ، أز التالف، منة في والمود 
مضمونا.عنه به صدق I رثه جهل ؤإل ربه؛ مود • عيبه وعدم 

أووكاء حذ أو بابا، أو ثممأ، هثح أو ىوقو؛ا، أئلت ومس 
صمته.وئحوه! قسا، أئلت أو فيه، ما يوهن، مل.أ أو و؟طأ 

النمور'كالكلت، - ضمى ،ت iعمن١ُئحل صق دابه ربظ ؤإن 
-منزله حاؤج عمرْ أو بإدنه، محنت لحل بمذ 

زضةٍثاحبجا، ضمن يلأ: الززع من امط أتكت ننا 
^1^.قلفئ نا من^، تزنز أف إلا النهان؛ 

جنايتهاضمى ح\وؤا١ أو مائي، أو راكم_،، سد كائلم، ؤإن 
علنه،الصائل كقتل - هدر جنايتها! وباقي بموحرها، لا ينمدطا، 

محزمةعتر حمر وآنية وقصة، ذم، وآنية وصلس_ا مزمار وكسر 

والإيناع، ١٥٠صى المقغ في لما الموافق وهو أ،ج• ْن والمثبت ت هر د، ب، محي )١( 
٠٣٠٣/Y

ءفعثرتء.إلى عدك ثم بهء ءافعتر ت ب في )٢( 
•ماوقهأ,فىج،دت )٣( 



الهسقتعزاد  ٢٣٨

ظسالشثنم

و؛وصرر، ^ أسفلت بمن ، ثريهؤ جمة آئتراع آنتحماق وجي■ 
عله.العمد آنممث الذي فثنؤ مالي، 

أوحنعآ، أو صداقأ، عوضه كاف أو عوض، بعير آنممرأ يإم 
شمعه.محلا عند: دم عن صلحآ 

امحا؛لإنقابجا.زص 

والبثاء،البراس ؤيئبمها - نسمتها يجب أدض قي بئريلي يسئ 
لخار.ممه قلا - }١^ ١^؛ لا 

تثللت.عيرت يلأ إذأ يئللثها لم هإف علمه، ويت الثور على وهي 
أوالندد، كدب أو صالحني، أو بعني، للمثثريت قاد 

نمثلئ،.التنض؛ أحد ءلأو1< 

الآحراحد ت أحدهث.ا عما قإذ حمهما، بمدر لأسن والشمعه 
أنئنقبالك)؛،

شمضينواجل. آثترى أو عكسه، أو واحد، حى أئنان آنترى ؤإمر 
احدهما.أحد قللشنير واحدة! صممه ارصين بى 

شريكه،.احصته فيج• ّا( 



٢٣٩اثفضس كثاب 

أحد^شفيع I المنح بعص ئلت أو وننفا، شئصأ  ٤٢ؤإن 
الثمن*من يحصتؤ السقصن 

ضلكافر زلا ناي، ينم، مر فى ذلا نئفا، ئئئ.طره- ذلا 
تنلم.



المستقنعزاد  ٢٤٠

هضل

دوص1ةأا،لا - أورهنه أومته، يوممه، مشتريه تحوك ؤإذ 
التبمنن.احد أحدْ يله ت وسع الشمعه؛ نمثلت 

اظا>ة.حأ وه \ثتحذك س ف زكئتري: 
ييئرموملمنه، شمته، نّ سئمع ت عرس أو بمي، هإ0 

س،،زمحأظلأني
لواؤثه.ويندم بثللت، ت الثلأوسامز لقفيع 1 مات ؤإن 

كثة،نفظث ص: ص غخز p)؛ خز!شن، 
مء•بمحل ت وصدم به، المليء ؛؛-^^٤، والنؤج3: 

المئتري.هود اؤول عدم ُع الحلف في ييمن 
أكثرالبائع أسث، ولو - يه الشفيع أحد يألف! أش؛تةه هاد! هإن 
وجبث،.ا؟نشتري! وألكر يالتح، البائع أم ثإن 

اتابع.عالي النئتري: وعهدة النثترى، غلى الشفع: وعهده 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

ريوصه••فيج؛ 
الماد.يقم 'نقصه، ا; ؛ي 
ص؛هل«المقغ في لما الموافق وهو أ،باج،ه. من والمثت اليآخد0اا، ئ؛ في 
الهاء.عالي طس ثم ا>وآحاوهاا ب: في 

مزج.مامحطة ®المهء 



٢٤١الفضب كثاب 

اثوديثةباب 

بمن.لإ ء ناك، ص:ض ثك إذا 

ت\-ونذغارآاصاحثها عثنة ئإل مثلها، في حمظها ؤيلرمه 
!.٨٥زظ1نأخنزلم: صمن، 

صمن.! صاحبهاهوو شر الداثؤ عن العلم، مملع ؤإل 

تكسه.وعكنه صمن، يدة•" أن كمه في ا قركهال جثبه عتن ثإل 
يمنن،٢ : نبهاماد أز مالهأْ،، نحمظ نن إلى ذينها نإو 

جهلا.إف Jثلاثان ولا والحاكلم، الأجئي وغكنه 

،:IjLpقإل وبها، على ودها سمرت أو حرف، ح-دث،لا"، نإف 
يمه.أزد■ءها ؤإلأ أحنز، كاف إذ ، حملها 

؛^١٠أز فلسن، توبأ أز ^٨٢، لشر ص ناثة أيدع دنن 
٠١٥٥ص المقع في لما الموافق وهو أ،ب،ج• ٌن والمنبت يمرطُ، *ولم د،هزيادةت في 

»نأحرز،«.فيد:
أاحرزبم•.فيد:
أمىأ.فيد:

مالهء.له يحفظه امن ه.' في 
امعه،,ت نيادة ه في 
ءمعهء.نيادة• د فى 
٠لدفعهااا.ه: في 



زاداثمطسصع ٢٤٢

أنغنها، ونحوم ال>ئلم ردعُا، أو ردنا، ثم نخرز ثس نأحرجها 
ضن.م.■ ةثاغ>« فكيا>"مح;ئي"ء، 

٠>ه 

حتمكنن •أر ١  ٠٦ص المشغ ني -  ٥٥المقدسي ندامة ابن نال •رم،. ج،محت في )١( 
.٣٨١أ/الإياع و ولكزا شيا،، 

اخاكلها•.د: في )٢( 
،١٥٦ص المقغ ني لما الموافق وهر أ،ب،ج،ه من والثبت •مميزء، ت د في )٣( 
٠١٥٦ص الخمغ في لما الموافق وهو أ،د،٥. من والمشت ٠وص١عاا، ب،ج؛ في )٤( 



١٢٤٣لفضس كثاث 

فضل

ومحها،بإدثه، عيرأل أو ربها إر ردها في؛ المربع قول 
الممرط.وعدم 

P ص :،)li  ،ئودض P "إ؛ناي، از ء ئ P آضiy أن
لكنا قولوت ى _؛ بثتُُ، ولؤ - تئتلارن لي لجحودْ: نامن ئلفأ 

ثنيهأو وثحوه، ثيء 
محءأمإلا بمد لم مؤرمحرْات ثى أو منن، الرد وارئن أدعى يإم؛ 
يشم؛مورون أو مكيل، مذ يصتبه الوديعين^ أحد شإ يإذ 

أظ.

عاصسامظالثه والمنتأم! i والتشارب، ؤفثنتزلإ، 
الشّ.

اوغترءا.د: في )١( 
اانتت«.فيد،،ر:)٢( 
«ملأ«.وزج: والتاء، بالتاء *تملأ• ب: ؛ي )٣( 

•"ية•فىدت ٢٤)
.T٣٨٣/الإناع ش U اورا»ق وم ب،ج،د،م من واس ٠^٠، ١; ز )٠( 

»سة«.ابب«،وفىد:)ا"(فىا:
،١  ٥٧ص المقغ ني لما المرافق وهو أ،ب،ج،م من والمثبت ٠الودعين٠، دت ني )٧( 

والإداعأ/هحم.
عةاإالأن(ا.،؛!غ أ; حاشية وني ب،ج، من سانطة ٠االعيناا )٨( 



المستقنعزاد  ٢٤٤

المواتإحياء باب 

منئوم.وملك ولألحقضاضاب، عن المقكه الأزص ت وهي 
وعدمه،الإمام بإدن وكافر، مسلم ا مزل - ملكها ت أحثاها يثى 

،كمرها١ والعنوة وعترها، ا الإسلأمأ دار قي 
ُنضلحته.يتعلى لم إف عامر؛ بى قرب ما بالإحياء■ وينلل—ا 

أخزاةأز !_، \ر فزصو ' ١٨فيه ^٤، أز نؤا-أ، كء ؤس 
أظ.هقد لثزئ: محن خبمة أن ي، ش ن مق 

وحريمجايب، فذ ثى ذواعا محي ت النادية البئر حريم ييمللث، 
منحا.الدلأْ،: 

اليلوس وص\يت_، بملث زلا بمسه. بمن ء\ب أقظاغ ص: 
بملوسهاأحي وتكوJ - يالناس تضئ لم ما الوامنة الهلنق في 

ملكهامن احتاما •فمن ج: ني )١( 
االلأم،.فيد:)٢( 
ااكغر،اا.فيج،محت )٣( 
والإقناع،  ١٥٧ص المقنع ثي لما الموانق وهو أ،ب،ج،ه_ من والمشت روحمرا، • د في )٤( 

TAA/Y

وفىج،د:على•، المائية اوغير حاشيتها: وفي البيئة•، اوحريم على مشطوب ب؛ في )٥( 
■عر* المائية •وغير 



٢٤٠اتفضب كماب 

نإف- فيها هماثة بقي ما ، الجلوسر سى لمى ؛ ٤٧٥٥١عير ومي 
^^1٠١قان: عآص نإف _، ظاد 

بمإ:أن ار اص س الثقئ، ايام: اص أش فى نن لز
ئلمثنثإلسشإرمح،

لمما اثنلمن؛ ا مرعى حمى -ت عيرة يوف - نللإمام 
بمرهم•

،١٥٨ص الممتع في لما الموافق وهو أ،باج،د• من والمثبت ُردالجلوس٠، • ٠٠في )١( 
.٣٩٠والإقاع■؟/

والإقناع، ١٥٨ص المقغ في ا ل،الموافق وهو ا،ب،ج،د• من والمثت اصبقهء، ه! في )٢( 
'ا/'ا<"ا.

أالوواب،أ.)"ا(فيد:



اسهتقتعزاد  ٢٤٦

الجغالإباب 

أؤمعلوما عملا له ينمذ لمي معلموط، ثنتا تجعل أف وهي: 
زثءؤ-بماظة، زكلة، ^١^، كزئ ازنيهولأ. طونة ندة نيهولأ، 

حائْل

وفىتشنويث، والجناعه آنتحمئ، ت موله عئمه نئدرأ، يعله محنن 
ئمامه.قنثل نأحد أسائه! 

بمدالجاجل ومي ثبما، ننتجى لا العامل يمن منحها، ؤلكلأ 
يمزمحدوْ: أو أصله في الاختلاف ونع عمله، أجزه للعامل الشرؤع؛ 

الجاعل•قول 
لمجغل* بعير ، عملأللعيرو عمل أو ٠^١^، أو لمثله، رد ونى 

ييزجعالأبق، رد عن بنهما عثر أش أو دينارأ إلا عومحأ؛ ينتحي 
أئضأ.سمشه 

.»ءد0« د: ني )١( 
همن ساقطان ءبعدا )٢( 

وهوأ• من والمشت لغيرْا، عملا عمله ارأو ه؛ وقي ، لغيرهء عمل ؤُأو • د ا اج ب ش )٣( 
'١٥٩ص المقيع ؛ي لما المرافق 

ءاثا،.ش،و: )٤( 



٢٤٧بماثاضس 

JU ،ائفطة

أوساطهمأرا، وسعة وبه، عس صئ مختص، أو ^ وهي؛ 
الناس.

بلابملث : ءئنا3الئزئل ص قأثا 

حوم-؛ ويغوهما وجمل، كثور، - صغير نيم مى آمثنم دما 
'ت ؛ض 

دك،على منة أمن إذ وعنرة، حيوان مى ذك عير ألتمامحل ولة 
كعاصب.ئهو ؤإلأ 

حولأ،- المناجي عير - الماس مجاح قي يالنداء الجمع يينرث 
جاءينش صماتها، منرية مز مها هتحرممأ لا لكي حكما، بمرة ؤتملية 

إلته.ديثها لزم I هوصمها ٠لالثها 

ئيا.يخئ^، وص.■ والثفثث 
آحدة.ملكة عنة: ربه عجز أو لامظاعي، بمحلأة حيوانا ثرف وس 

نلقظ.عننْ! موصنه ووجد وينوم، ينله أحد وس 

ءهمةااصاتطةسج.)١( 
٠ءلقطتهاء د: قى )٢( 



استمتعذاد  ٢٤٨

اشحل،ناث 

صلا.أز نبد رقث، نَلأ ئبُ، يخرن لا طفلا زثو: 
كناية.يرض ت وأحده 

أوؤلرتا، مديونا أو ظاهرأ، ئحتن أو معه، وجد وما حر، وهو 
ؤإلأمنه، عش يممى قلن، ت منه أوقريبآ -، وعترْلاآ كمزان - يه متصلا 

الخاو.من:نت،

إدنبعير عليه يينفذ الأمين، لواجدة وحفايته منلم، وهو 
بصبمير الإمام• العمد في ونبيه الماو، بيت، وديته وميناده حاكم، 

والدية.القضاص 

كابرأو ،، من4مأأو روج، دائن، أو آمرأْ، أو رجلا، أهمر دإ0 
ال1ةيطء.مور-ت، بند ونو به، لحى ولده؛ أنه 

برابو•على يبد أيه ثئهد محنة إلا يمحه؛ ثي الكافر يتح ولا 
بئه•نم.ع' كابر؛ إيه ءاث<ت أو مناف، سق مع دالنق آغتزن ؤإم( 

الماقه.ألخمئث بذص نالا الثتة، ذو دم بمائ: أثغاة  ٦٧

ءيرْاا.)رأو ه: يي )١( 
المتون.المم يكر لم• م ١١ات ثي )٢( 
والإقناع،  ١٦٣ص المقنع ني ل1 الموانق وهر أ. من والمشت •افإن•، ب،ج،د،ه: ني )٣( 

رقن'■د؛ دش ارنمن'، ب،ج،ء-؛ ش )٤( 



٢٤٩\1ففب1 بماب 

اتوقفكتاب 

النض.زشٍا؛ الأصل، ي زئر: 
آزصتخني ئن - شورا، الدال زيالمنل الثزو، ننصح: 

-•قيها الدمحن وأذف؛ي ممره أو قيه، الصلاة قي للئاس وأول مسجدأ 
ومظت،.، وحبمت، زممت، وصريحه: 

نغ\ي' ص، _، ئئدئغ، نئائتُم: 
الزق.نغم أن الشن، l^؛J أغب أبنان؛ُْ أب ؛^،؛٠، 

عتنهثاء مع له يلمتثع معين، مى دائما، المنمعه فيه؛ نيئترؤل 
ويحوهماوحيوان، -كعمار، 

والمساتمين،والقناطر، كالمناجد، - ير عنى تكو0 وأ0 
١^١؛زننخ زكنينول^، حربي، محر - زذمي ننلم مذ زالأياويج 
زنيم.نكتب، زالإنجيل 

 )١(•Lfr •*—١٦٣ص المفغ في لما الموافق ومو أ،د. من والمثت م ب،ج، من انطة م ،
والإذاعم/أآ.

ااأوأذناا.فيب،ج(،د:)٢( 
»وىاة«.د: في )٣( 
افتشرط،.م: في )٤( 
، ١٦٣ص الممتع في لما الموافق وعر أ،ب،ج،د. من والمثبت •واقتران•، ى' في )٥( 

.٢/٣والإكاع
وصومعة•.نار، وست، 'ويعة، • نيادة د ش )٦( 



اراو 

ف.ض زالوقث الزصثئ، زكيا 
بمدثص ض بجون أف ودغوْلا،: انجد م في ذي 

يدة•عذ إحراجه ولا موله، لا - وحمل ومر، وحيوان، شث،، لا 

ءرا.»ونحوه ع: ،ي )١( 





المستقتعزاد  ٢٥٢

هصل

ثتنثلزأو إلا يباع ولا -، ينخه يجوو لا - لازم عمد والوقم، 
عثمصل وما - وآلته منجد أيه ولو - مثله في ثمنه ويص|ّنف فنه، 
المنلمى.مقراء على له والصدقه آحر منجد إر طإئه جار حاجته• 

ج.من ّاثطة »ئراءا ( ١] 



٢٠٣تتاباتفض 

ؤاووج1ؤ، الهبة باب 

ءيرْ•حياتؤ، مح، الموجود المعلوم، ماله، بتملك، التبؤغ ديي؛ 
Uإلا نجمولأ، صح زلا ثح، ظلوما: ' عزضاُ مها شزثل محإن 

علئه.ر ثني 

علتها.الدالة وال٠عاءلاة والمثوو، بالإيجاب وثثقد: 
ووارلم،متهمبإ، يد ش كاف ما إلا واهن،؛ يإدن بالقبض ويلرم 

مقامه.يقوم الواهن، 
أو١^^٣،، أو الإخلأو، بلفظ ذئنه من عرط أئزأرأ، زنن 

يمن•لم ولو ذمتت، برقنر ويحوها؛ الهبة، 
مم.نكف،لْ، يغ، ش لإ هة 

د.من صاتطة أءوض\أ )١( 

.م/٢٣الإغاع ني U وم ب،ج،د،مح. من والثت »واكدثثا، ا: ز )٣( 
ُُئجرز'••فيج؛، ٤١

»وكلن«.فيأ:)٥( 



زاداستقنع ٢٥٤

ضل

إزبجم•ه أزلادة عطية محب الممدين جيل١، 
قت.مله: مات محإل نيادة، أو برجؤع نوى بنصهمت دص-وإ هإل 
أفوقه الأب، إلا اللازمة هنته في يرجع أف لوامتا بجور ولا 

نحايت.زلا لا نا زَلدْ ناو من نقطك :اخد 
أوعئق، أو ببيع، - له وهنة فيما ولو - ماله فكب دص-ثف هإو 

ومضنية أو بقول، - أو رجوعه، مد أحية أراذأم أو إبزاءر^، 
تجر_:دإص،ئ:ش/

لأ،الوا-مة نفقثئ ؛لا زض؛ 1ين أيه  ءصللزلد زيز 
محا.زخبمة بها، نظانظ ث ل٠َإل 

راؤيجب''•ه؛ في )١( 
والإقناع، ١٦٨صى الممغ قي لما الموافق وهو ءه د ب،ج، من والمشت اريرآءا،، • أ في )٢( 

XA/r

١٠  ٦٨ص المقنع في لما الموافق وهو ه— د، ب، أ، من والشت ، ءوأرادء ت ج في )٣( 
•>،«•ه: ؛ي )٤( 



٢٥٥اثوفب بماب 

المرمىيصرحان في حصل 

نمم زض، ب:س ^ - نخرف سننئمح 
ماتولو كالصحح، لازم لضرص 

ف،روجع حي، ودامت، كبرمام، - مخوفا 'كاف محاق 
والرع،ألمثليمة، والحمى سا؛لم، وآخر محالج، وأول رعاف، أو محام، 

بيي'ْ،الثلاغول زثغ زنن نخوف، و غيلان سان يان فاد زنا 
قزىينا زلا بشيء، بؤارُءإ ثرعة يلرم لا -• الهلنى أحدثا نمى 

فكصحح.عوقي! ؤإف منه. تات إدا لها ، \ذوولأ ^-^١٥ إلا 

نممةذإ ِو- فالج أز ٦ أز ييدام، - تزصة أئثد زنن 
ياضى.زالتكز ناله، كز فمن بفزاش: 

نزيه.بمد ^، ٥١نبمض 

الزثقي زالثتأحر الثقدم بص نيوى 

د.من عاقطة رمته، )١( 

•رددتام• رآ،فيب،ج؛
ب.من والشن الين، شع >ن3« د: وفي السين، وفتح اراء، بفم نرت؛ا رادآحر ١؛ في  ٢٣)

يالم،.ازااثز: ا/ا"ارآآ المير انماح في - الموح؛ص تال 
الوارمم«.)؛(فيد:

الميز.شح انزا ١؛ في )ْ( 



زادالسيتقتع ٢٥٦

ييا،ص بملث زلا الغث'"، يي فالآئل"ُ بالأم سدأ 
بخلافوالوصيه إذأ، الملك ، وو؛وؤو1ز وحودها، عند لها المثول ؤيعتبر 

ذكل٤،.

فيلما الموافق ومر أ،ب،ج. من والمثبت د. من ساقطة وافالأول، الأول*، ارفي ه؛ في )١( 
.٤٣/٣والإذ١ع، ١٦٩ص الخع 

•باسةا.ه: فى )٢( 

ممن ساقطة وسئ،اا ؤجودما، يند لها •المون )٣( 
أعلم٠٠ءوالله • نيادة هل وفي ممابلة٠، ٠باغ • أ حاشية في )٤( 



٢٥٧

\ءوض\ي\كتتاب 

يوصيأف -؛ الكسر الماد وهو - حيرأ ئرق بمي بمس 
بشيء؛١^١^٣، ولا لأمحئ، الثلث مذ ب؛كثرلأأ، ثجوو ولا بالحس، 

محدأ.فصح ، opiبمد ليارى الزنثةل؛آ ُإخازة إلا 

مختاغ.وارئث صر وصه وئمخرة 
نمحنمِملأمثلأ.

اكنط.يالشز : الؤضا:االثلث :ف لإ ٦ 
صحث؛وارث; عير الموت عند قمار لوارث أوصى نإو 

بالعكس.والعكمل 

ؤتئثتملة، لا - ظاد وإل - الموت يحد له الموصى مود ثينثر 
الموت.عقب يه الملك 

والياء.بالتاء ا ائس أ في 
•أم•-رج: 

'الوارّث'•فيج،دت
•الوارثة•.: دش 

•٠٧٠زج: 
والإفاع،  ١٧٢ص المشع ني لما المواغق وهو أ،د،ه- من والثبت •فان•، ت ب،ج لي 

AMT





٢٥٩ةثاثالفث1ئ 

تةالموصى باب 

مدرومنه ؤثعتق . كثلثي . يمشاع ؛ JuaJ^ئمثأكه، يصح لمى ؛صح 
ثه.يصحل١، لا ت معين أو رُمثة ال1\بإأ، ؤيأحد 

قتلها.وجودة حسلأ، بمنل بحم، دئصح 
ثلثهمن صرى بألف: عنه بمج أو عنته حج لا من أوصى نإدا 

،.ئؤنةثبمأمىشمم١٣
وميت.وبهيمة، لملالث،ل؛،، ئصح ولا 
جهد؛ؤإف لنحي، ئافذ ت نوتة ننلم ونيت لحي وصكف مإذ 
قالس.

١^.ه زصو:  ١٧زأمحذ لأته ^ ١٩زض ثإِن 

٠تمح٠حا.٠-؛ فير )١( 
الثانية.القاف ونحم المشيئة، القاف بكر التحسا ١: ض )٢( 
, ١٧٥ص المشغ ض لما الموافق وهو ب• من والمثثت بالذال، ءتنمذء ا،ج،د،هت ض )٣( 

والإقاعم/اأ.
.١٧٥ص المقغ ض لما الموافق وهو أ،ب،ج،دء من والمثبت ااروجتيُا، زيادْ• د ض )٤( 



المستقنعزاد  ٢٦ *

بهالموصى باب 

هواةؤي وثلير كابق، - سفه عى بمجر بما ئصح 
معينهمدة أو أثدأ، و>نجنوه حموائه تحمز ، مار ك- 

الوصثه.تئللت ت ء في منه تحصنإ لم محإل 
كثزولو - يلثهما وله متنجس، ويزئت ، وثحو؛ صيد بكف ويصح 

الخان_إللإمنيالإنة.
وثاةكعبد، - يمجهوو ويصح 

.^١

الوثفي لخد -؛ له ولو - نالا هانثغدث ظثه زصى ثإذا 
هاانادرْ، تلت ن1ن :ثللت، فتبم،: بحوص نئ أوصئ ؤس 

لأورJةلالحاصل الماو يلن، من حرج إف له، للموصى محهو عيرْ 

ه.من ماقطة ه تمح  ١٠)١( 
»كا«.)أ(فيج:

د.من اتطة »لم« )٣( 
والإقناع، ٦٧ص الممغ في لمّا الموافق وهو ه ب،ج، أ، من والمثت ، ٠ بعين  ١٠لت في )٤( 

A<{/T
المال•.رمن فيب،ج،د؛ )٥( 
، ١٧٧ص المشغ في لما الموافق وهو د. من والثبت أ،ب،ج،ه، مجن ماقطة اركله• )٦( 

.م/٠٧والإقناع 
رللمورثة•.د: ش )٧( 





اثسسقنعزاد  ٢٦٢

الموصىباب 

وشيد،، ءدل١ ،، ل مكثف م1لم، كر I إلى المنسلم وصيه يصح 
•- نيدة بإدن ؤتقبو عبدأ، لو و- 

نتدأرم:ننزل ولز عنرو، إلى وبنية نيد آوصى؛لى ^١ 
ثه.يجعله لم يتصزف أحدغنا تنمري ولا ، أ>ذد؛ك\ 

كممحاء- الموصي تمل؛كه معلوم، و2ئثف قي إلا وصثه؛ ثصح ولا 
لصعارووالنظر ثلثه، ومرية دينو، 

حقبي بالئظر المرأة كوصية - الموصي يملهه لا ينا يصح ولا 
دياكويغو الأصاغر، أولادها 

غ؛رة•مح، وصتا يصر لم • شي؛ قي وصي دس 

لمالو ثفرئة بمد بمثغرئ ذبن الننت على ظ-هن و؛و 
٠َ َ,ء 

٠١٢٦

بولب؟•ولا لث، يجن لم شئش؛ حث ثكن صغ دادت ؤإل 

١٨٢ص المقنع ني لما الموانق ومو أ،م من والمثت ب،ج،د، من ماهطة >مكالفاا )١( 
*ا/٧٧.والإياع 

مكلف■.>ءدل، د: ؛ي )٢( 
»ود•.)مفىد;

»له«.فىدزادة:)٤( 



٢٦٣

مذبنص حار وصي؛ ولا فيه، حاكم لا بمكان مات ومذ 
^٠.نح ض بجا الأطخ'" ^ زثثت، اسين'م ين محن"' 

واس، ٤٨٧؟/والفروع ، ٢٨١! الأناع ني U اJواغق وعو اجاز• ب،ج،د،ه: ني )١( 
منتهىلشرح ،  ٠٩٢اُ/ الكير والشرح ، ٠٢٥ أ/ المغني ني لما الموافق وعو أ. من 

.٤٩٧أ/الإرادات 
ا(احضرهاا.فيد;)٢( 

رابح٠٠٠' نيادة د في ^٣، 
»ابثاوُ)؛(فىدزيادة:





٢٦٥تثاتا}ذزادض 

الفرائضكتاب 

الموايث•يمنة العلم لمح(• 

وولاة.ؤنكاح، وجم، الإرث• أنجاب 
ورجم•رممة، لرض، دو دالورةت 

والجدة،والجد، والأبوان، الزوجان، ت ءشن٥ ااهنض ئدو 
الأم•مذ والإحوْ جهة، لإ من، رالأحوات الأم، وثالم، ؤاوا'ث،، 

ئز3(ؤإف - آبن ولد أو ولد وجود ومع النضم،، 
الث:خ•

حاليهنصما هآكئن: وJلرؤجة 

ولدأو الولد يكور مع بالمرض( السدس والجين الأّب ئ يبئذ 
ولألمرضالابن، وولد الولد عدم مع لألتنصست، ؤنرثان الابن(، 

إيابهما'*خ والتنصبن، 

•مها•.فىج: )١( 



انمسمتعزاد  ٢٦٦

ضذ

•منهم كأخ أدب؛ أن أبوين ولد مع - علا نإف - لأب والجد 
أعطتث.الناو: يلث عر؛لا، المماته مصته هإن 

٧٠ثلث،لم أو النماتة، من ِ تندمI محرض ذي ومع 
الكو~ندسرء، أز ئ، 

بيإلا ١>^؛ زنثظ أممة، الثدس: بزى يق ثب مإن 

ه.إلا ننه لأحت ، ولألبمود ََُوث 
آخسوانزن الاديزئن، كزني ،: ^١٦أنفزذوا ^١ الأب ززند 

ئمامممظ وأساهج الأب، ولد سد ما الأبوين ولد عصبه أحد ممانموه؛ 
الأب.لوَلد تقي زنا ^^1، 

المشددة.الظاء بقح ءالأحظء ب. ش )٢( 
الثاء.شع * vLIj®ت ب في )٣( 
النتن*شخ سدس® ١٠ب؛ في )٤( 
١٨٤صن المشع في لما الموافق وهمو أ،د،م من والثبت ب،ج، من اقطة حمالأ® )٥( 

.AY'/Yوالإقناع'
١٨٤ص المشع في لما المرافق وهو أ،ب،ج،م من والثبت د، من مانطة ارمجعه® )٦( 

.٨٤/٣والإتشاع



٢٦٧

فضل

أحرممذ أئم أو أبن، ولد أو ولد، وجود تغ الثدس يلام؛ 
خذيؤإ,»ع والثك أحوات، أو 

وأبوين،روجخ لأي والربع وأبوين، روج ، ١١٤^والسدس 
محل

مزج.اقطة اا4ع، )١( 
ص"•د؛ في < ٢١
•ادلأبء•أ: <>، ٣١

ه> ٠



ذاداسممع ٢٦٨

هصل

ت- أمومه ع—ل—وف ؤإل - الأُب أب وأم الأب، وأم الأم، أم ئرث 
•وحدها محا ونق'' ومذ متنهذ، تحاديذ؛ قإف الئدس، 

كالعم- معهما والجد الأد-، أم ورث 
الئدس.يم • بمرابثتن الجدْ ورث 

أيه.أم وأم وووه.نالا،، أم أم أم هجيته; حانته نت ثزوج هلؤ 
(٣)لأ.أيي زأر أع، أ؛ أ؛ ^^٢،: ث نث زئج ته 

 ٠٠ ♦!٠

ّا/٧٨.الإنطع ني لماوهرالموافق ه. عن والمثبت ، ٠^٥١٠أ،ب،ج،د; في )١( 
أ.عن ساقطة •فجدته• )٢( 
"ا/٧٨.الإثناع لمافي وهوالموافق أ. من والمثت •أب•، ب،ج،د: في )٣( 



٢٦٩

هصل

u،بمp أنن ' Upp p ilidJ}-ث ص زاثث: 
لأسأن لأ;>ين، لأخت 

ذم.تجذم م ٩ م، ص بن نقن ذص: 
أينخ لأب م زلأخت ين، خ فأو أتن ث ثالثت،ذ: 

فيهما.معصت، عدم ح لأبوين، 
نمإل دونهى، مى نئثل I ئما أو بناث،، الثلثنن آرسكم-إأ مإ)، 

بجن.أنزل أن يإرابجن بمبجزذكت 
تعصيهنلب !ف الأبوين، أحوامت، مع الأب مى الأحواث، وكدا 

أخوئن.
الست،عن هصنإ مآ والتئصس_، ئرلم، هآكثن: والأحث، 
؛،٥١فأي: زلأكن اثن>،، ١^٢: ض من ١^ أو ثلأم 

٨^٠ثم 

ااالمتاا.)ا(فىد:

ااوح،وهمااا.• ج في )٢، 
"ثعسمى"•أ؛ في ، ٣١



اتمستصعزاد  ٢٧٠

الحجبفي هصل 

و\ؤبرب.والأبمد: بالأب، الأجداد: سمظ 
الأم.ثالجداتل١،: 
الأين.ثثودالآئن;

وأب•أنن، وأنن بانن، امحئن؛ وولد 
نزلدالأب:هلم،نالآخِمح.

كلأبه؛ ؤبممظ وأبيه، وبالأب الابن، وولد بالولد، الأم: وولد 
ََ ' شأخ،تج 

8ولجداتاا.)ا(فىد:



٢٧١بم؛\ت\طو\ؤض 

اينضمانباب 

ذيونع واحدة، يجهة الناي أ-حدرأ، أنمنذ لو من كئ ،:  ٦٣
مي•ما يأحد مزض 

نزد..فايث4لم:مح،لإآبم_ؤإن 
لأم.أؤ لأ:ز:ن أخ غيم نع غلا. ئِن الخد. لإ الأب، تإ 

كذك.قوم تب لألأى، لإ لأتزئن، لبِ ٣ لإ 
كدك.ثلم:ثوئلم خدْ،٣ تإ 
لأت:هآح ٠ نزلوا ونو ؟ئدب أنم، ثني نغ أغلى أُت، تنو ثرث لا 

مم بن أود لأب؛ أخ وآبق أخ وم وآمحو، عم بذ أولمح، 

والإتناع،  ١٨٦ص المةأغ في لما الموافق وهر أ،د،ه من والست، ، اروهوء ت ب،ج في )١( 
_/T

ألأحنأ.د: في )٢( 
م،.أ: في )٣( 
يملأيا، لم لأبوين، غم لم تنوهماأبدأ• وألم ُ؛-وهما، ى' وفي اربتوها•، بح؛ في )٤( 

د.من ساقطة بثوئما٠ 
»الأب«.)0(فىد:



اتمسقتعز|د  ٢٧٢

* JijHمذ ، ١٣اِلآنتواءت ومغ 
عصتث.م المعنى، ورن الننسات عصته عدم ه1ل 

.٣٠د: ني )١( 



٢٧٣ي>4أأذزأؤض 

فضل

مثلتهارا،.أحتؤ مغ ، [؟١٠م لأبوين والأغ وأتنه، الأتن يرث 
^٢،.ث أخت ترث، لا : ؤنبم°صة زلإ 
لهماوال؛امح، يرصه، له رذج• أو لأم، أغ أحدهما عم وآبما 

لآ\وجن[بقاا.ب وتسمثلول بلعصتة، مئ وما بالهنوض، ؤيئدأ 

(٣)

••تلهما•.ه: ؛ي )١( 
ب.من والمشت، ادي»•، ع: و،ي شيء•، •مع د؛ وفي أ،ج، من مانطة فنا• •معه )٢( 
»بهما«.شج• ، ٣١



اسمتقنعزاد  ٢٧٤

المساّأصول باب 

وندس.ويلث، وئلثان، وثمن، ورع، نصم،، سه'• المروض 
سعه!والأصول 

آمحن•ثن مي؛ وما نس أن سابي، 
.4j^jمن I قنا أو مي، وما ثلث، أو ، وثلثام( 
دْاة•ومذ أوبمؤ، مذ اشنق؛ مع أو مي، وما ثئذ أو ورج، 

ثعود.لا أرثنه لهذه 

ثئ• بقي دما ئو أد ، السدس أو الثلث، أو الثمحن مع والنثم٠ 
ووئرأ.ثهعأ ^^٠ إر وئعود سة، 

وينونعشن، أثني من الئدسث أو الثلث، أو الثثثص مع والربغ 
وئرأ.عشن نبمه إر 

إلىوثثود وعشريذ، أزبمة مئأ؟ا ت ثلم أو ندس مع والثني 
وعسريذ•نبمؤ 

يرض(ؤز1 غلمى رد عب؛ ولا نيء المروض بمد بقى وأدا 
بمرْ،محالإزني.

اوالدسا.ه: ني )١( 
'وس••)أ(فىُ:



٢٧٥

ؤالساسحات، الثصحيح باب 
الثركابوقسمة 

أنبهامهم، بائذ إل عددهم صرنث علتهم• يريق نهم آئكنر إدا 
وعولهاالمسألإ، أصل في - ويغوة كثلث - بجرة آ إف ويمه 

أوآ لجماعتول لكف ما ولواحأو ؤتصير منه، صحت، باغ• يما عالغ، إف 
ولمهِ؛؛م)؛(

ج.من ّاءنملة انء اونقه )١( 
أوثأ.فىد:)٢( 
»لاوبماص•.فيه:)٣( 
اواث•.ه: ،ى )٤( 



استمتعزاد  ٢٧٦

ضل

•ورثته بنص مات حش ئركتث منم ولم نخص مات إدا 

مح،•مذ ض قامحا -؛ كإحوة - كالأول درمْ قإل 
سوفص كإحوة - عينْ يريوف لا نئن ؤئ درئه ى0 محاذ 

المثىسنوصحح ئى مت كذ نهم وآئسم الأور، ممنحح 
_ئان؛ق_.

وهننث،الأولى، صشمحغ كالأول(! الثاني يرثوا لم محإذ 
تونهسلم نإ ؤإذ أصلها، مى صحتا آمننغ! هإن ورثته، على الثاني 

الأود•قي للمنهام وممها أو الثانية كذ صربث 
محها•صرته فيما ماصربه ؛ ثلمهاثئء له ومذ 

وثقي؛أو المئلم، ثركة فيما ئاصربه شئء: الثاسة مى له وننل٣، 
له.محهو 

طكنيالأابينغالأئل،.بمر؛فىالثاكفائن: 

الوا.رمفىب،م،د،،و؛ )١( 
)أ(شأ:محإُ

«وّن•.)مفىد:



٢٧٧اطوص 

هضل

منئلة ُجزء: الننألإ من وارث كز نهم آ أئكى إذ 
كت.التركة 

»سه«.)ا(ليا:





٢٧٩الثزالفى هثاث 

ننقبلا ننزّلم وآنثوت ب3ارث، حناء-ه أدلى دإ0 
أحنى:نت مغ أحت، ونت مآنن - فثإ ثصنث أولاده ك- 

1ئهناخى نللاوكن أمها، حذأم بجدة 

إوثئ.أصنوا 'ثمنت منه: آحتكت و]ي 

عئاتوقلاث نذ>وو*و\بإ.( حالات ثلاث حلت قإل 
منزتحغ أ.ئناآ،، بمات وه0 أ-ئناماّلْ،، للغالأت ئالثك 

٠٧٠^؛،٧^؛^، الندس، الأم لذي نثقريذ؛ تخذي نلالإ نم 
الأس•

أنهثلهلم.: ٢١أثو تغهب ئا0 محإذ 

"للآ:ؤين لم الناي ي نلأث'ٌ:تاج دم 
.١٩٢ص المقغ ز لما الموانق وم ب،د،ُ عن والشأ، ا،ج، من محاثطت امنه• 
.١٩٢ص المقغ قي لما الموافق وهو  ١٠٠أ،ب،ج،من والمثبت د، من مانطة أحتء ابنت 

ااحما«.نيد:
ءمعهء.ث نيادة د ، بش 

اأحعاسا.تيد:
فيلما الموافق وهو ا،د. من والمثبت ب،ج،،و، مجن مانطة احناصأ؛؛ للعمات اوالثلثان 

والإذاع'آ/أ«اب، ١٩٢اسرص 
ألذوىأ.د: في 

اانلأثةآا.فيد:
"لأبوين••رج؛ 



اسسقنعز1د  ٢٨٠

يهم،المدلي بص الماد منت آ.' حم1عه أدلى و|ولا، 
تببعض تنفهم سمظ ؤإف ُه، المدلي أحدْ ت واحد لمحن صار يما 

ئو.عمك 
وبنوه.وأمومة، أبوه، ت والجهات 

والإقاع، ١٩٢ص المقنع في لما الموافق وعو أ،ب،ج،د. من والتت، إزا، ءاو ه: في )١( 

، ١٩٢ص المقنع في لعا الموافق وهو ا،ب،ج. من والمشتح د،ه، من ساقطة »بجماءة« )٢( 
والإتتاعما"«د



٢٨١ةئاثا}ذزادض 

المشكلوالمش ، الحمو ميراث باب 

الأكثنضل زنت السه: ^٠١ ظ يؤإ ئ خلم، نن 
أتقن.ئأذجإو,و\و• 

لمنتحمي.محهو ت مى وما حمه، أحد ؤلد؛ محإدا 
ثنأ:ظضة زنن _، . أ%ي :أخد لا نس 

ثنا.بمظ م ئؤ: نمظ زنن المن، 
أوبكى، أو عظز، أو صاوخا، أنتهن إن ذثووإ■' ينرلم، 
عتر- حياته ^٦، وجد أو الظسلْ،، رس وظاد تئز أو 

-•وآحتلاج حركؤ 
يرث•لم ت وحرج ماُث، لم ئأحقؤأظ بنصه ظهن وإ0 
ريمرعوأ ، ثعيذأإريهما؛ واحتلت التوأمين ثى المنتهئ جهز د1ل 

ب،د،،ومن نيادة الشكل٠ اوالخش 
ءإرتحُفىبت

ءالكلجد،.ءيأ،ج،د؛ 
*رصعُ•فىب'
المشعخي لما الموافق وهو أ،ب،د،م من والمشت مزج، مانطة التنفس، زس ءوطال 

صّاها،والإةناعم/و،ا.
•'دلل• فىب؛

واصحت.غير ب و؛ي انمن•، د: »ي 
امحاسمبن يبزالننئبئ نإل نرث• P و-؛مخت مات نم نانئبز، ظهزتنمه ارنإن 

ج.من ساقطة منغة،اا ثنين 1 إريينا وا■ئلما 



زاداممستصع ٢٨٢

ميناثؤيضت يكر، ميراث نصم، تريثا ت المشكث والحنئى 
،٢٧؟

ب،ج.هن اقطة ءالمثكل، )١( 
منلمآزلا كافر يرث دلا ، أصليآ كافرا بماح أن بمب ننلم يرث ْرلأ ٠ نئادْ ج في )٢( 

ابابنهاية إلى ج، في السقط يبدأ هنا "ومن ثيءء، يناله ت رديه على مات نإف يحال، 
الالُأهل ميراث 



٢٨٣ةثابا1ذوادض 

اثمهمودميزات باب 

يوآئتظن -I كتجارة - الث-لأمه عاله نمر أو بأنر، حبره حفي من 
ه.ظ ط بج؛ ، ١٣؛

قزمتر'فآ<إ في عرى كنذرآ، - الهلأف عاله كاذ وإ0 
ُهآنثظن مهلكة مثارة ، ٧ أو أهله، م من ممد أو ،، ٧ يوف 
فيهما.^، ١٠٠منم م ا، يقدأ مئد بين أرح يمام 

البجن،إذأ واوث كخ أحد ت التربص مدة ؤي ئوونس مات مإف 
•مي ما ووقت 

ناِلؤ.م ئممه ات: لم لَنإن ،؛ ٨٧أخد هدم: هإِن 

، ١٩٣ص المشع ني لما الموافق وهو ب،؛■. من يالمشت ه، ا،ج، من مانطة •تعام• ١( 
والإكاعمبم«ا.

»لن،(.فيد:
٠١ ١٠م الإناع في لما الموافق وهو ٠ ا،ب،د من والمشت •يسلم•، م* مح، 

.١١م/• الإنناع في لما الموافق وهو أ،ب،د. من والشت، د، من صافطة نوم• •دون 
'اني••فيد:

١.١ ٠ ٣; الإياع في لما الموافق وهو ب. من والمتن •■_•، أ،د،ه: في 
الموافقوهو د،د من والشت، ،  ١٩٣ص المقع ش لما المرافق وهو •موروئن• ،بت اش 

نفىالإذاعم«اا.
•نفسه•.ت ب في )٨( 

٢)

٣)



انمستقنعزاد  ٢٨٤

الئنثود،خق ٢، ص زاة نا ض بملبموا أف الززنة زت:شلا، 
آُ)م(ُ ؛ِأِ 

٠همهدهر.0، 

'دابفىُ*دلتاء'،دفيد؛فيب؛)١، 
والإتاع، ١٩٤ص المقنع ؛ي لما الموايق وهو ب،د،ه من والبت، رصه•، أ: ؛ي )٢( 

.١١م/• 

والإقناع،  ١٩٤ص المقغ في لما الموايق وهو أ،م من والبت، انف.ونها، مح_،،د؛ في )٣( 
.W'/T



٢٨٥اكراممى كتاب 

اممرفىميراث باب 

عز;دة،أز عزق، أز يهدم، ِلأو. •كأخزئن - ، SUإذا 
منواحد ك)؛ ووث محه؛ بمتمتلموا ولم بالموت الثابث وجهلا ع ئارأ أو 

ميف وريه ما يوف ماله، تلاد من الأحر 

٠٠ >ه 

رمتوادثين••فىب؛را، 
أوغرة،.ءآونار، ه: وش أ، من رأوناراماتطة )٢( 
١٩٥ص المقنع يي لما الموايق وهو أ. من والست، للدووا؛، ااد٠عأ ب،د،هزيادة؛ في )٣( 

والإقاع'ا/إاا.



انمسصعزاد  ٢٨٦

المللأهل ميراث باب 

إلااسر الكافن ولا الزلأء، إلا الكامن اسلم :رث لا 
الزلأء.

ذض■^^٠ لمحه، اس 
معلا أئدان-هلم اتماق مع بغضا يرث:نضه-لم الدمة وأهن 

زئلممأللّش
دة.مالت ري: ض نات 0 \وآخدأ، ترث لا زالننممل٢،: 

مدإي ثخاكنوا أن أنثنوا، إن ص النيوط ءث 
إنلابهث(•

يننهة.، طوب٦ رحم دان تظأ المنلم حكم وكدا 
لوعنته يفر لا بعقد ولا نحرم، رجم دان بنكام إرث ولا 

٤٣١.،

، ١٩٨صن المقنع في لما المرافق وهر أ،د،م من والخشت ٠احتلأنه٠ا٠، ب؛ في )١( 
"آ/هاا.والإقناع 

، ١٩٨ص المشغ في لما الموافق وهو د. ب، أ، من والمثبت ٠و١لرJالة٠، ت نيادة ه في )٢( 
.١١٥/٣والإقاع

ءاث®.فيب،دزوادة؛ )٣( 
ننلمأزلأ زلا كام ترث زلا أصلأ، لكفرأ نكاح أن ش، ٣ ترث »نلأ نيادة: ه: في )٤( 

شج•القط ينتهي هنا يإلى نمالئ؛يء•، وليث• 'ض مات نإف بمنمال' 



٢٨٧كثابالذزادْس 

اتمطئمةميراث باب 

يه،زناث م أز ث، في روجتث أباذ مذ 
سمضلم رجعي ظلاق في بن يثزاريا؛ لم له؛ يمت ولم مخوف أو 

ءث;ن.

حرمانها،مصدر؛، ئتهمآرم المحوف، نوته مرض في أباثها د1و 
في، له فنل على أو مرصه، على صحته في إبانتها علق أو 

لمما ونندهارص، العدة في وئريه يرنها، لم • ونخوْ ا، ل ترصه 
)٨(ْ ه ٍَ 

•سروج 

وهوأ،ب،ج،م من والمثت ، ١١٦*Y/الإقناع في لما المرافق وهو ٠مرصه٠ د٠ في )١( 

وهوا،ب،ج،ه من والمثبت، ، ١ ١ v/٦ الإقناع في لما وهوالمرافق رالخوف' دإ في )٢( 
.١٩٩ص المتع في لما الموافق 

•مهمار.»يج،د،ه؛ )ُا( 
والإقناع،  ١٩٩صى المقع في لما الموافق وهو أ. من والمثبت، اريقصل■،، بج،ج،د،هت في )٤( 

AUfr

WU/T.الإقناع في لما الموافق ويو أ- من والمثبت، "مرض،، ب،ج،د،ير: في )٦( 
•وبعدهما،.؛ ب،في )٧( 
.١١٧مأ/الإقناع في لما الموافق وهو ا،بج،ج،هؤ من والثبت، ترتد،، •أو نيادة؛ د في )٨( 



زادالططتيتع ٢٨٨

الميراثفي ومسارك الإقرار باب 

أو،، ءصاJق١١ c،«ijبوارث - حد و؛ أيه ولو - الورقة كن؛ أقر ^١ 
٢^.ئب تت ،: اى١٢نيهود يه زالنقث نجونأ، أز صمحرأ، كاف 

يأخثه:هثكناس١^٤، أم ألإ نإِذ 
حننه.قلها I أحت أم ؤإن 

،٢٠٠ص المفع في لما الموافق وهو ب،ج،د،م من والثبت اوصدق•، أن في )١( 
اهمب/««يروالشرح والإذاع'آ/ا<اا، 

االكب«.»يأ:)٢( 
والإقناع، ٠٢٠ ص المقغ في لما الموافق وهو أ،ب،جاد" من والمثت ، ٠يأحد٠ ٥! في )٣( 

.١٢٠م/ 

والإقناع، ٢٠٠ص المتنغ ني لما الموافق وهو أ،ب،،د،ه من والثبت، •بتيه•، ج• ني ، ٤١
.١٢٠"ا/ 



٢٨٩المزالض كتاب 

(١)والولاء، ؤالمثثر، ، الماتل ميراث باب 

بلاّيآ أو مباسرْ، فيه ثازق أو ،، متل آدمند من 
زالنكك،كفازة. أن ذ، أز لزنة إذ :رثة خق: 

صيالإ،أن بر، أو ،، كئرأأو حد، أو ،، ٤٧- بمص ءوإفثت ََ 
زة.زشة ١□^،، ص قد أز ذوب ص أز جنا:ةص، أز 

وإس١^، ؤلأ:مثس 

الحرية•مذ فته ما ^ ؤبمحمحب، نيورث، حر بمئة مذ ؤيرلم، 
دنيا.أخلت نون ١^٤، عش ه1ئ همدأ: ؤس؛عثق 

أئثقن.نن أغءص أز أغثر، س ه ج ١^٤ ترث زلا 

ُدالرمحُ•نيادة• د وفي أ'ج' س مانطة والولأءا 'والمعض، 
»مونمحا.فيد;)٢( 
اامدأ«.٠^،^ )٣( 
اامدةاا.فيد:)٤( 
كئرأ،.أو خدأ، أن •^1، أ؛ ئي )٥( 
حراب•.أو اصال، وفيد،،وت أحراب•، اصيال، رج• )٦، 
الموافقوهو أ،ه من والمشت ، ءيرث• ب! في الكلمة وفوق يملك•، أولا ت د اج، ب في )٧( 

.syrfTوالإنناع ، ٢٠٢ص المع في لما 
والإقناع، ٢٠٤ص المقغ في لما الموافق وهو ٠ د من والست، ارأعتقه•، فيأ،ب،ج،ه_ت }٨( 

.٣١٨٨والكاز ، ١٢٠م





٢٩١ةث1بالسق 

اثعتقكتاب 

المرب•أصل م!،لاا يهو 
بجي.زمحن كث، لث نن محق زثنلإ 

-•التذبتر وهو - بموج الخ( يمح، يبجح 

ب،ج،داع.عن محاثطت رامن' )١( 



الستصعزاد  ٢٩٢

الكثابةباب 

ذمتؤ-قي بمال منة، ، عبدلأ بع آ•' و٠يل 
زكنته.الخد نع ذئز؛ص 

عدمه.نع ه ومحن 
ثكاتبه.تمام تئوم ومشتريه المكائت،، يع ثيجوو 

قنال؛،.عاد عجزت ناف له، وولأوة عتى، أدى؛ هإف 

ادم"•د: ؛ي )١( 
العوانقوهر أ،ب،ج،د. من والمثت ، ٢١٠ص المتع ني لما المواغق وهو >ءد< ني،و; )٢( 

.Y٠٩٧/الإرادات، متهى وشرح الكير والشرح ،  ٠١٢ م الإقاع ن،ي 
»لسن••ا:)'آ(ز،

»واهأءا!م«.في،وزيادة:)٤( 



٢٩٣

الأولادأمهات آخكام باب 

زلدةعوص زووْ، أنه أز غيْ، لزلة أنه أز أتثهُ، خث أزلن ^١ 
أو،، شيثأز لا - الإسان حلى فيه يبين محي - نيتا أو ؤلذ، حيا - حرأ 

نابه.كل من بمزتب يمق لت، زلل ام صاوت -؛ ثنطيط بلا جسم 
ؤإحاوة،وحدتة، ، وظء من - الأنة أحكام الولد! أم وأحكام 

-•وض 

وبيم،كوئف، - له يراد بنا ولا ومحها، خى المك م ش لا 
)٣(ِآْ'  ورهن،وُحوْ

•ج في )١( 
د.من صانطة مضغة، والأ امصعأ،، أن في )٢( 
قراءهء.،باغ أن حاشية وفي راونحونا،، ب؛ في )٣( 





٢٩٥كئابالنف1ح 

التلكحكتاب 

المادة.مل بى أهصز الشهوة ئع ، وفتله١ ننه، وهو 
بتري.الزنا خان س ض بمب 

ولودأم.، ٨٢٢^أجثث، دتثة، واحدة، نكاح ؤثس 
حلزة.يلأ ^١^، وجههال٤، ظن ولت 

يوف- والمنانة وناة، مى المنتية يخثنة التقريح ؤيحرم 
-امض 

كنجعثتهل٦آ- الثلاثة دون أباثها لني ، محساحازل 

يمننانبجاضمحرنج•

•ومله•.ا: ني )١( 
ام•.ابلأ نيادةت د وش ايكرأ•، ب؛ ش )٢( 
منوالمثبت أم'، ربلأ نيادة؛ ب وفي ولودا*' *بكرا إلى وء-نلت ولود* 'بكر ا■ في )٣( 

٠١٥٧*Y/والإقناع ، ٢١٥ص المقغ في لما الموافق وهو ج،د،د• 
نوقب وفي تظهن نا نظن ٠^ ه: وفي زحهها«، ■ilU يملهن تا نقلن •ولن د؛ ني )٤( 

في- المئدمي؛؛قه ندامة ابن تال ا،ج■ *ن والمشت مالما*، يملهن انا *وجهها*؛ كلمة 
بها'حلوة غير بى وجهها إلى النظر أنرأة جظبه أياد بمي *ييخور -؛ ٢ ١ ٥ ، ٢٠المقنع 

ءابم«.:فهت الأنلنإزنا لت 
ياحان«.رولأ د: في )٥( 

امجبأ.)ا-(فىد:



ذاداسصع ٢٩٦

عنك،نا ونجيبة: ظك في إش والتنربص؛ 

حرملنسلم: النجبرة عير أجابت أو مجبرة، يلي أجاب يإذ 
جظبجا*عترة على 

y •Jii ، خارم.١^: يهف،لى أن ، ^١١٢أز

>ه،'منعود آتن مناء، الجمعة توم العمد نيس 

.١٦١"T/ الإقاع في لما الموافق وهو أ،ب،د،ه من والمثت • ج في )١( 
»جهل"•د: م )٢( 
ا.من ساثطة ااحاز<ا )٣( 



٢٩٧م ص

هصل

زالمود.زالإيغاب، اما:ع، من الخاتان الزوجان ذرج: 
أنكحت،أو زوجت، لمظ: شر العزسه حسن مئى يصح ولا 

ملت.أن ئززيغ، 1ن ، ٢١تزئخبجالأز التكاخ، ندا نمك 
بقزالخاص ;شاشا زكفاة طنبما، طزنة ل؛ خبما: زنن 

لنان.

تصح.لم المثول: مدم هإل 
تثثاعلأوم النجيى في ذانا نا صح الإيجاب؛ ض تام يإذ 

تمثلئه.بما 

ثثلو.ةبم:نئاثئ 

،اأتزو-بمها«.;ا(فىد:



انمسقنعد  ٢٩٨

فضل

ؤلث1توك:

كمير،يما وصمها أو نئاها، أو الزوجة، إزرا، الولي أشار هإف 
صح.أكثث؛ لا واحد0 وله يش، زوجثث ت محاد أو 

 ٠٠ ٠

،إر|ّانطتس)١( 



٢٩٩ةت،بادىح 

هضل

وسكاائني؛"ء،  ٣١إلا رفاسا؛ الثاني: 
■_المحاح: ثي الأث قان -، القت لا - ه؛ممن نابم 

الصغيروعبد؛ إمانؤ، •ع كالئيد - إليهم بمر 
محْولا صغيرأ، ولا نع، يوف صغيرْ الأنلياء باش بروج دلا 

زنئلق!لي، ٨١١س زم - يإذنبمنا إلا بمع: ئغ زلا غائله، 

الهاء.بضم ارالعتو0ء ت ١ في 





٣٠١اثنقاح كتاب 

المنثطعه عته أو أهلأ، ظأ ذإ أو \ؤبرت، عصز محإو 
الأبمد.^٢، زظه: قئفة إلا تقظغ 

نجح•لم عدوت عتر مذ أجن؛يلم أو الأبمد، روج دإ0 
 ٠٠ ♦!٠

ااوءاب«.ني،و: )١( 
،٢١٨ص المقنع ني لما الموانق وهو أ،ب،ج،ه من والمثبت، ، ^3١١١٠٥٠يادْت د في )٢( 

.١٧٢"آ/والإقاع 
ءالأجض،.د; في )٣( 



المستمتعزاد  ٣٠٢

هصل

١^^".اص: 
تجش،تكلمن، ^_، عدلإن، يثاهدنن، !لا يصح؛ هلا 

ناطي•
-والحئJه اش1،، وهو - ومنصب، دين، ت وهي الكماءْ ولينت 

صحه•ني ذو'طأ 
يرصن،لم محمى بتجى، عربيه أو بماجر، عفيمه الأب دخ رص 

الفنح•والأؤتاءرأ،: النن؛؛ بن 

فيلما الموافق وهو أ. من والثست، الأولياءا، ،أو ه: وني اوالأولياءا، ب،ج: ثي ؛١( 
.الإذاعمأ/ا،با



٣٠٣التفاح كئاب 

اتعلكحفي المحرمات باب 

الإبنونت والنش علت، ؤإو جدة وكئ الأم آ.' آيدأل ئخرم 
أبنتها،ونك وسها احت وكل نثلث، نإف وحرام حلاو بى وساهما 

وحالأعثة وثئ نملث،، ؤإو وستها أبنه وبنتها، أخ لإ وبني 
الثلاعن.عر والثلاعنث علتا، ؤاف 

أتنه.وأحن، احته ام إلا واشست،أم؛ يحرم ما بالرصاع محبمرم 
يوفئرد- آبنوؤإف وروجه وكزحيل؛،، أيه ووجه يالعمدت يتخرم 

-•وأمهابجئ بنابجذ، 
!أولادهاويثالم، ونتها يالنفد، وحدائها زوجته أم وئحرم 

لدحول.يا 

؛ايغزأ الحلوة؛ مز مائئ، أو الزوجه، بانت، إإ0 

ُاين'•"*،دفيج'ُأ؛افيأ'، ١١
،٢٢٠ص المشع في لما وانق الوهو أ،ب،ج،د" من والمثبت ، بتت؛ ءأو ه؛ في )٢، 

.١٨٠م والإياع 
وصا،ب،ج،،و من والشت، ، T١٨١/ الإثناع في لما الموافق وص المب• رمن د؛ في )٣( 

.٢٢٠ص المئغ في لما الموافق 
والإقاع، ٢٢٠ص المشع في لما الموافق رص با،ج،د،ُ من والبت، رجدة•، أ؛ في  ٢٤)

.١٨١/ir

مقاألةاا.®باغ أت حاسة في )٥( 



اثمستقتعزاد 

هصل

رقاك،3^، الأ ألاص، زتغ3مرااإليأنيُ'*: 
IU_3 ،.زخأوثات

أيحى.العد0! وئنإ،لأ( كلئخ{ هإن 
تثللأ.نعا: ممدين أؤ ممد قي روجهنا هإو 

أوبابي، دجى - الأحرى عدة في وهمع أو أحدئنا، تأحن مإف 

وتفضيئتوب حتى والرامحه عيرة، من والننشزأْ إلنغتدْ َ"يوإمم ر" 
حتىوالمحرمه ع4ته، و}٤^٤، هظأغا حتى ثلاثأ عدلها، 

إلاي؛ . مدأ زلورى . ٣ زلا نتجة، كاُن يمكح زلا 
محائة.م؛ 

الغرويةعنت يخاف أف !لا منلنه؛ أمة حر»ونإلم ينكح ولا 
أمة.ويمن حرة ئلول عن ؤيغجر الخدمة، أو المتعة، لحاجة 

'لتحرم*•٠-: ني 
•٢٢٠ص المقنع في لما الموافق وهو ه. د، ءج، أ من والمشت أنداء، ااوي،>رم ت ب في 
اومطلته،.دت وفي ارومطالقتب،، : أش 

'ذوج••ب؛ وفي •زوجا•، ؛يأ،جت 
'ولا••وج■■ 



٣٠٥التقاح كثاب 

أئظ.ظ زلا نئوئث، همد ؤكخ زلا 
همدنكاح للغث؛ وليس آبنه، أمة يوف أئيه، أمة بكاح نلئحر 

ولدها.

الزوجمكاثثة، أو \د>ور ولدة أو الزوح1ن، أحد آشثزى ؤإي؛ 
نكاحهما.آمتح بنصه: أو ١^٠^ 

كتاُثه.إلاأمه يمين؛ يملك حن؛ نميت ، وظومارحر؛ دس 
جذ•محس صح عمدت ثي دمحرمث محللة محن جمع دس 
أمرة•ئثن محل مشم حش بماح نجح دلا 

ص

أوطماأ.فيب،ج،د;)١( 





٣٠٧سي\م 

ضل

اثذمنلها ف؛ااوأف _، أزلا لها، نهز ألا و1ذنزظ 
كداوهمت قي بالمهر جاء إل أن جيارآرأ،، محو قرظ أن أكثر، أن صرتها 

١^٤.نصح الئزظ، تظل تثيا: نكاخ ثلأ ؤألأ 
أوجميأله، أو يكرأ، سزظها او كثاسه، مانئا منلنه  ١٣نزنإل 

\ذأويأ.ثله يخلافه: م1نئ، النكاح، يه يمح لا عي_، مي أو ستة، 
همد.حتر نز لها؛ حيان محلا حرت حث، عممث نإو 

ص♦!٠ 

«-محاراا.فىد،،ر:)١( 



اتمستقنعزاد  ٣٠٨

قفل

محابمب؛ يظأ لا نا له بقي أو نجنوبا، ووجها وجدت ونن 
السح.

مندننه اجل إيوارْ؛ على نتنة أو وإفنار0، عنته ثبمغ 
الفنح.محا ئِلأ مها، زطئ داِل تغاكبه، 

وقت؛في يالت ولو بعنين، محس وطئها؛ أية آغتريث و1بي 
أندا.خيارها نمظ ت عنينا به وصيت 



٣٠٩بماباوق1ح 

ضل

،،ويجوأ تول وأنيئللاق ،، والمتو(ل والعمد، والثرل، والرس، 
ووجاء،وسز؛لم، وحصاة، وناصور، ونأنوو، همج، محي نياله وزوأ 
وبرص،ناعه، ولو وحنوف ،، واضحأل حنثى أحدهما وكرف 

أوالعمد، تند حدث( ولو - المسح منهار^ واحد ئذ يثبلم، ،ت و'جدامل 
كاوبالآخرم،ظ_.

لت.حنان ^٠ ت علمه مع دلالته منه وجدت أو بالعست،، رصي وس 
بحاكم.إلا أحدهما؛ مح تتم ولا 

يهنرجع المسمى لها ت وبنيه نهر، ملأ الدحول؛ ك-او هإل 
-•وجد إف - العار على 

التاء.بقح ''روالثتقء ت أ في 
،٢٢٤محي الممتع ني لم-ا الموافق وهو * د أ،ج، ٌن والمثبت أاونحرْء، ب،هت في 

.٢٠٠/٣والإقاع
'دجْاأ،دنل'•أتمح،

،٢٢٤ص المشع ني لما الموافق وعر د،،و من والبت، أ،با،ج، من صافطة اواصحآا 
والإذاع"آ/«،أ.

دمرأ،ج،م من والميت د، في عليهأ شيإ دردجذام' وجذام•، •وبرصب، ب؛ هم، 
والأناع، ٢٢٤ص اJقع لأش اJوا٠ق 

والإتناع، ٢٢٤صن الخقغ قي لما الموافق وهو ه اج، ب من والبت، اا، ُءنهت أ،د في 



نمسصع ٣١٠

بنعيس،.منهن واحده روج لا والأنه؛ والمجنوة، والصغين0، 
مننئ تنتعل١،؛ لي ازعنيا: نجنوا، الي-ن؛ وصيت هإذ 

وأبرص•^^٢،، مجنون، 
مخه.ض نلبجا ي لإ يه: خدث أن ١^،، غذ زم 

•تمتنع•.ب،ج:؛ي )١( 

.٢٢٠ص المقنع في لما المرافق ومر ب،-بم،د،ه. من والمثبت >ى>ذم'، أ: ني )٢( 
.٢٠٢"A رالإقاع 



٣١١لتفاح ا كثاب 

الكمارنكاح باب 

ممئ:ماصث،.
تزثفعواولم نرعيم، قي صحته أعممدوا إذا ءاسدْت على ييمروذ 

؛لثا.

حكمن1.عر ءمدوا0 ت عقده منأ أثودا هإذ 
أ٠^١._ت إذا ٧^٤ و\لنت\0 - الزوجان أنلم أو ثئدْ، ائونا نإو 
تثيا.^ : نكاجهاآتداة بجون لا مثن ع ثإن 
نإلأ، ؟^١ ت نكاحا آغممداة وقد قانلنا، -رئة'* حربي وطئ ثإو 

ودمّتهلا،تداسسدأ كال نإل أحدثه، صجيحآت الم4ر كال ومتى 
أنم.

المم•مهن لها رض ت تنم ولم أم يإذ 

.T.r/T"الإتاع يي لما الموافق ومو ا،ب،ج،د. س والمشت ص•، •أو في،و: )١( 
،٢٢٠ص المقنع في لما الموافق وهر ب، من والمثبت ®J__®، أ،ج،د،ه-ت في )٢( 

والإقناع



اثمستقنعزاد  ٣١٢

هصو

وكاحهنا.مئ كناسة: ووج أو مط، الزوجان أنلم نإو 
مد- البمابمن م - ص أخن أن بي، أنك فإذ 
بملل•الدحوو؛ 

مهن.هلا نمتت: هإذ 
شمه.ئلها نمها: نإو 

العدة.آمثاء عر الأمن وهم، : بمو أحدهنا ]حنب ؤإيل 
أنثممند منخه ناف ؤإلأ النكاح، دام : غيه،الاحن أنلم هاو 

.^١

آئهصاءعلى الأمر وهم، ؛ بعد أحدهما أو كمنال١،، 
تتثلل.ومله: ■؛، ٢١

الممروا••ااكما،وفىدتفىج:)١( 



٣١٣لثثاح ١ كثاب 

الصداقباب 

إلىدرهم مئة أنتع مى العفين في وتنميته تخسمن، بمس 
متهءحمس 

•ئث نإل مهرأ، صح ت أوأجرة يمنا، صح ما دلإ 
متاحوشنر وأدُتا فمه بن بمصح؛ لم • همرآن ثغيم أصدمها ثإل 

منثوم.
ثمحها•مهر ولها ،، لم؛^١١صرتها؛ محللاذ أصديها يإذ 

المثل•مهر وجب الننش: بمد وش 

نيلما الموانق ومو أ،ب،ج،م من والمثت ذلك*، ونحر أنته، اكيع نبالة؛ د في )١( 
.٢١١م الإقاع 



انمستقتعزاد  ٣١٤

هضل

؛نيتا كا0 إل وألمين حيأ، أبوها كال إل ألفأ أص-ددها وإبي 
المم•مهر وجب 

يمحبألف؛ ثئذ اولم يألم، روجه لي ^^٢، إف دعش 
•بالمسمى 

محإلأأحلأ، عيس دإ0 صح، بمضثت أو الصداق، أجز نإدا 
\6و°ظ

مهروجب ونخرْ؛ جنزيرأ، أو نغصوا، مالأ أصديها ؤإد 
المم.

ومحمتؤ.أزنه، محن حيرت ممحا؛ المباح وجدت يإذ 
التنمثه.صحت لأسها: وألم، لها ألم، عر تروجها ثإف 

علىشيء ولا يالألم، رجع الهبضزت وثني الدحوو مل ئى يلو 
محا.\دثنو قم الأب: لمر ذك زظ زلز ^L، !لأب 

،٢٢٨ص المقنع في لما الموافق ومو ع د، ب،ج، من والمشت رأبوعاأ، نيادة; أ ني )١( 
.٢١١م والإكاع 

الكزا.دن وفي ب،ج، عن محانطة الكتت! )٢( 
امحله،.د: ني )٣( 



٣١٥القاح كثاب 

•- ناف - صح مثلها؛ مهر بدون - ثأ ولو - بئتث روج ومذ 
المثو.هنهن تأذن: ذإ ناو صح، لأدنها؛ عيرْ نلي له روجها و1ل 
الرنج،ؤء نح، صح أكثر؛ أو الجض، بمهر الصمحر آته روج نإل 

الأب.:شنت لإ شرأ: كاو نإذ 
 ٠٠ ٠



اكستقاغزاد  ٣١٦

هضل

دئالثم تاة نَلها اث، صداهها ١^^١٢ ونلث 
مصه!ووجها يمنعها أف إلا صمانها؛ قمى I يلت ؤإف مدو، وصدم 

زلكته.وعيها فيه، الت2نثف ولها 

نمائهيوف حكما يصمه قله الحلوة! أو الدحول، مل ثللق ؤإن 
نمائه.يدون قيمته نصم، له المتصل! وفى المممصل؛ 

أؤغيه، أز الصثاق، قدر فى! ززقبما أز الززخان خلم، أص 
مصه.في وملهاأْ،! قثزله؛ به! و1تةثأأ، فينارم 

وهواه. أ من والمثت ، X٢٠٢/ الإتناع في لما الموانق وهو لزوجة®  ١٠ت د ب،ج، في )١( 
.٢٢٩اJواiقJافياJقعص

•الشص،.ه: في )٢( 
•وسا®.د: في )٣( 
والإقاع، ٢٣٠صى الممغ في لما الموافق وهو أ،باج،د• من والمشت ءامتقر®، ه! في )٤( 

.yy\/r
اافقولها«.شم: )٠( 



٣١٧القاح كتاب 

فصل

ثأدوأؤ أبنته ^-؟^ ١١يروج ال - اؤض مهميص يصح 
مهر،٠ يزوجهارا، أف لوليها آمنأْ 

أنأخدك، ئثاة نا ض بأف النهر: وميص 
ظلتها.مدره الحاكم نتمرصه يالعمد، المثل مهر يلها أجّثي؛ 

جاو•ممروض؛ على يبمه ئراصيا يإف 

صإتابمينكابجث3ص.

مهرولها الأحر، ووثه والمرض: الإصابة مز ثلمهما مات دمس 
نسائها.

ؤمْ،ززجها م ثدر المط محا الدخوو: يل ئللقها ثإِن 
يالدحوو.المثل مهن نسممر 

متعه.محلا نعدة: ئللمها نإو 

زبمدنهن، ملأ الدخوو يل الفاسد ض آإثنئا ثإذا 
\ذشو.ثجي، أخدبمارم: 

رأنيزوجها•سانحلتس٠.)١( 
ب،ج،د؛في )٢( 
ااإحالاهما،.فىد:)٣( 



انمسقتعزاد  ٣١٨

ولازنا أز شهة، وطئت لني المثل: ^١، ينجب 
تكارة.أرش معه يجب 

الحائ.صداقها ئمص حى مسها مع ؤللنرأة 
سرعا؛دمسها تئثت أو التأ1دم، يأ ٣؛ أو موجلأ، كال قإل 

ألها محس 
ولا-، الدحوو تغذ ولو - المنح قلها ت الحان بالنهر أهمنن ماو 

خايإلا منخث 

^١٠.٠د: ني )١( 
».نعها«.ع: ش )٢( 





المسقتعزاد  ٣٢ ٠

أنضن3(.وغجزْلأ،: دام محإو أزاله، ،: ١١٣م حصن و\و 
ح؛ز.بمنه: زم تزة زم ُه عم نإ0 

3له.حجر؛: نقع؛ي أؤ أحده زمن زآلتماظه، الثار نتكز0 
بلنناء.يه زالدف النكاح، إغلاذ نين 

،٢٣٢ص المقنع في لما الموافق ومر أ،ب،ج،د. من والمئست، اابا<اا، في،وزأوادْت )١( 
والإكاعم/ا،أأ.

ااءث<ا.فىمزوادة:)٢( 



٣٢١

الساءعسرة باب 

،.J^u i\^طز؛ 
^١،.ح لآم، لِ%z ٩ دي لإ نتلأ نيمن؛ 

الروجمحت في ممحا ئوءلآ التي الحرة سلم لزم العمين تم ثإدا 
ئئثرظ P'jج، أل 

يهانبمل لا - وي الغادة أنهن : أخدساآنضهت ^١ 
همئل.لتلا لأمه I ئنيم نيجب 

يزض•عذ سمحا أو بجر، لم ما يئباشرها 
صدة.مرهوأم ي لَنا دالغثة، ل1ثن اة 

زامح.اص، نظؤغافي:نحن؛ 
Uزأخد زبجانة، خيض، ذلإه_ض:صل ز لذإ.بمابم. زلث 

الغتاتز.نمل ض الدب نمت ن'لأ ^;، م ض القز تنالا" 

اواول<اا.فىد:)١( 

.٢٣٣ص المقع ش لما الموافق ومر ا،ب،ج،د. عن والمثت رأوتلدنار، نيادة؛ ٠- ش )٢( 
اا؛شترط«.ئ: ز )٣( 

اا"مارضأا.)أ(فىد:



اسمنعزاد  ٣٢٢

هصل

البام•ف أراد إل ييممرد أنع، ثذ لتله الحرة بمد نجث أف ثيلرمه 
نث؛.ننة ئثث مأ ئدز !ف . ئزقئ 

لرمه.وثير؛ ئدومه، وئللتت نصفها، ثوق نام ؤإو 
بثللها.ثيا ^ أخدما: \و قإن 

الوارؤ•رئوي الونل؛، بمد التنبيه وسس 
أخد،بننأى زالوئ }ي مئ زالنئ الكلام، 6}لأ 

يه.والتحدث 

رصاهما•بم واحد منم قي ذوبءص جمع ييحرم 

جنارئث.، وسهدأ محنمها، ، ئمئصل إل يإدنؤ ثينثحب 
إلامحرو؛ بذ ولدهأ اوضيأ ، ir?Jمها، إجارة من ممحا وله 

'ذدمة••د؛ دش رذدجه•، أن ني )١( 
،٢٣٤ص الممتع ني لما الموافق وهو ه د، ب،ج، من والمثست، اا، امنعهأت في )٢( 

.٢٤٣/٣والإقاع ، ٢٣٤ص القح و ن الوافق ومو الخروج•، •_ مآم: )٣( 
هعن محاتطة اوسهدا )٤( 
الئا،زفئح الهنزة، ربمر  iiThالمربع الروض حاشية غي - ص ىّم ابن ُال، )٥( 

•والراء" واليتم 



٣٢٣القاح بماث 

فضو

يىاكم\لأني؛ص..س تن يائي أن ذء 
■لأص والتمحز نيارأ، ننائت لنن الثز ربماد؛ 
نأموئة،ومجنوب ومعيته، ومريصة، ومناء، لحائض، ثيمسم 

معه،الثمن أيت، أو حاحتها، محي بإدنؤ أو إليه، يلأ نامحرلم، ؤإن 
ممه*ولا لها، همم هملا فراشه! يب عند0 المسن، أو 

حاو،لأحنى: همجعله لة أو يإدنه، لقرنها همسمها وهبت ونى 
منتملأ.لها رحعث،! محإل 

ثاء.م فاء، نن ظ :ئ أزلادة؛زأئهاسم، لإناته، ٣ زلا 
نإل، ت وسآ دار، مم ، مسحا ءئلنا أهمام كرأ ثروغ محإن 

^^،•^^١، ثعد نبمآ؛ أب 

ني LJالموافق ومو ا،د. من والمشت •ضى«، ج: وفي مثلهن•، •ونمى ،^: Vr'في ؛١( 
.٢٣٥ص اسع 



اومسمتعزاد  ٣٢٤

هصل

محا.نجن ينا إثاُْ تجثها الشرر: 
نمثأن !ز نمثالأ . اناناJئأ١، منها ظهن ^1 
نعظها.ئثكتهه أز ضذتهل٣،، 

ثلاثةالكلام وفي ثاء، ما المفجع في هجنها دزمذ: مإن 
أئام•

قإنأ>ث:ذزبجامحتتح.

،٢٣٠ص المقنع في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه—، من والمثبت أ؛ في )١( 
.٢٥٠م والإقاع 

،٢٣٥ص المقنع في لما الموافق وهو ا،ب،ج،د. من والنست، راسمتاع•، في،،_; )٢( 
.٢٥٠م/والإقناع 

اا«شرءانا<.د: فى )٣( 



٣٢٥كتاب!]تفاح 

اتحنعباب 

يوصي•بل-لث صح دأجلمذت روجغ بذ ثرعه ح صس 
إنماحافت أو دينو، مص أو حلمه، أو ووجها، حلى كرهث، فإدا 

وولغ•مْ، ؤإلأ الخلع، أيح حمه: يترك 
نشوزثا،أز لزنانا، قن زلب - ٠^١، للاقتداء ئمآ محلها فإن 

؛،٢١Lزاسثوث١^؛، خاف أؤ شك، - >و\ °ومك4ا أو 
إفوي الثللاذ ززفغ مخ، لإ ي: إذن يمر زالأنه زالئفلأ، 

"Jli  ،٣٢.أن ص^

ابهاصاءطةسب،ج،د،ه)١( 
لمجنونه،.ءأو دت في )٢( 
ءسهء.د: في )٣( 



استصعزاد  ٣٢٦

هصل

بايث•ظلاق ،• ويضدوأ كنانته أو الثللاق، صريح بلمظ ذاطخ 
م"'ذإ -والفتا؛ُم، أب "، ٣١أب ، ٣١ٍض ذي نإذ 

الثللاقغذذ يتمص لا - منخأ كا0 ظلامحأ: 

•- يه واجهها ولو - ظلاي حلمع؛ مى بمنتدة بمع ولا 
فهالآجعة نرظ نجح دلا 

نجح•لم يحرم• أن جوض، بم حالنها يإذ 
شؤ.أو الثللاق، بلقظ كال إل وجمأI القلأيى ذنغ* 
أغظاها.مما يأكثن وتكرْ له، الحلع صح مهرأ؛ صح وما 
صح.I عدتها سممه حامل حالعت ؤإي، 

أوأمتها، أو شجنتها، حنل على حالنته يإف - JالنجهوJ ينجح 
صحعبد على أو متاع، أو ذراهم مث محها ، ٠٧ما أو يدها في ما 

اونمدا.• ج ش ، ١١
٠الاشسحا دت وش ٠والمح٠ا ت ج في )٢( 
أ،ج.من صاثطة الفداء، ورأو •لفداء،، دن في )٣( 

،٢٣٧ص المشغ في لما المرافق وهر م من والمثست، أ،ب،،ج،د، من صايطة _، ءما )٥( 
.٢٥٧/٣والإةناع



_J-_l ٣٢٧

.٠^١٢؛ ٣١
•الدوايم وعدم مسماه، أمل؛ والعبد؛ والمتاع الحمل عدم نع وله 

ثلاة.

صو♦ ♦1♦ 

ب،ج،د،ممن اقطة o■* ااس)ع )١( 



اسيتقنعزاد  ٣٢٨

قصل

ثللمغظابق: يأت الفأ أغظمحي أن!ف أزإذا، م، ماد: ^١ 
-•راض نإف - بنطتتؤ 

باستا،؛ ،،يألمار أو ألمج، على آحلنني مالت; نإو 
وآنتحمها.

يعكسه؛وعكنه آنتحمها، ثلاثا؛ مثللمها بألف، واجده وئلمحنى 
محت•واجدة قي إلا 

ئلغذلا ذلا المحب، أيو '" -صغلغ بلأي، زلز 
مالها•مذ إثي،ء الصغثرة آشؤ 

١^.من ، ٣٧الخ1غ يقظ زلا 
هزجدتوكخة\ م .أ إو-؟وذو1أأثاثها، م صمة، ظلامها عئى ؤإو 

زإلألأ.ظلقث،أ؛،،بموة:

• ٢٣٧ص المقنع المواثقلما؛ي وص ا،ب،ج،د. والشت،عن ^أنوJكأكا، فى،وزيادة: )١( 
والإذاع"؛/به1

»زو-بما.فيب،ج:)٢( 
•لخرْ«.أ: ني )٣( 
.٢٣٨ص المقنع ني لما الموافق ومو أ،ج،د. من والبت، اكمزا، نيادة: ب،،،و في )٤( 



٣٢٩الطلاق كتاب 

الطلاقكتاب 

ننجبلاوم|نر، ، وسثحبُ لندمها، ني،محنه للحاجة، تباح 
نبمنلمينغي.لغ؛يلأ؛،

يغقإ؛ل^•وممثز ئظب، روج ثذ بجح 
الأتم.Jعكنه ظلامه، تقع ئأ ت مند.ورأ عمله زاد ومن 
تضره،و ما أحذ أو ؛، jj^jأو له، يإيلأم - ظلما عليه أكره دمى 

تثغ.ت لقوبه ثعأ يثلثى -، ١^١^٤، تظن مادر اأحدثاأ'ا، هيئة أو 
القصتان.ومي قيه، محلم، نكاح ق الثللاق ني 

وعددأ.ومحا له أف إلا ثاء؛ وش واحدْ يظلث كهو، ددمجله 
مسها.ظلاق قي كوكيله وآمزأته 

رئيس"•د• *ي ، ١١
ااسمالا<ا.شب،ع:)٢( 
راحذت.د: في )٣( 
,رلده(ا فىهزياد٥ت )٤( 



ال«ستصعزاد  ٣٣٠

هصل

ينقضيحتى وئركها فيه، بجاثخ لم م في ئرْ محا إدا 
إذأ.الثلاث ٣^١، نق، ص : عدبجا

يبدئقيه؛ وطئ محر أو حيض، قمح، بها، لحلا مذ ئهم، يإذ 
ِِْ>ِ.ِيِل)آ(ِتُ 

رجعتها.وسن بمع،

ومذيها، مدحوو وعير وآيسة، لصغيرة، ل بدعه ولا ئنه ولا 
طها.؟0 

ومصارع،أمر عنز منه ثمذف وما الثللاق، لمظ وصرحه: 
وهانئ.جاد تنوم، لم ؤإف يه، قبمر -• قاعل أنم - ومثللفه 

مذأؤ منة، نابق نكاح في أو وثاق، مذ يوى مإو 
ّ-ممآ. قو لإ ثلا٠رأص أزائ أن تيرْ،، 

1^؟٠ أز زفغ، م: فقاد: ؟ iL^lأهث نئذ: زلؤ 
قلا.الكذب: زأزاث لا، ممال: 

"ليحرم"•إ ب'ج في 
»وّساا.ه: في 

ارجة،.فيج: 
ااطلأق«.فيد:
"غًرها«•فيد:

.٢٤١ص المتع ني لما الموافق وم د. ب،ج، من والمسن ه: وفي ت أ في 
االك«.فىد:



٢٣١الطلاق كتاب 

ضل

زهر١،،نق، ن:ائن، زترو، خظ، أك ثغن: ض؛ زكثا:ات 

٧^،س، ُألهةئمحمتح، 
أسهه•وما ئأئلك، وألمح، بامرأق، لي، ولنت وأعتزتح،، وأنسرتح،، 
إلايأأ،؛ لِثفارنة ث إلا ظلأة؛ - ظا>ة ذؤ - دكثا:دة تقع زلا 

حؤ\إة\.جوايسرأ؛، أو ةصس_،أم، أو حصومة، حاو في 
حكمآ.ثمنإ لتر الأحواوأ هدم ي ع؛نْ ، أوادلأو يرده، لم هلو 

وإالحفثةأ٦،!_، واحJ٥ ثوى نإل - ؛٨^٠^، ُالهلاهنة؛ الية ح ني 
ئواه.ما 

بالتاء.راوتال،ناا د: ش )١( 
١.١ الامناع؛/ ني لما الموافق رمو ب،ج،د،ه- س والمثت •اللفظ•، أ: ني )٢( 
رالإنماف، ٩٤٢; والخرئ ، ١١الإغثاع؛/ني لما الموافق وعو •وغم،• ب،ج،د: في )٣< 

 /Aمأ/٧٨الإرادات، المتهى الموافق ونو أ،ه. من والمثبت ا"/حا"ا، والمنيع ، ٤٨٢،
ءفلوت بعدها ه الصنم، نال فقد الكلام؛ سياق، يدل وعليها ، ٥٦٤ص المرح والروض 

الأحوال•.هذه ى ءتز0 أراد أو يرئْ لم 
وهوالموافقه. من والثبت، ، ١١؛/الإنناع في لما وموالموافق •وجواب،• د•' ،ج، ب، أ، في ، ر٤ 

،٤  ٨٦٦; والإنماف، ،  ٨٢٧٦; الكبير والترح ، U٣٨٦/ والدي ٢، ٤ ١ ص المقنع ثي لما 
.yUTfoاكاع ومماف،، ٣١١٨والمدع 

٤٠١١; الإثاع في لما الموافق وعو أ،ب،،ج،ير س والثبت، •وأراد•، د: في 
،٢٤٢ص المقنع في لما الموافق وهو بإ،ج،د،ه. من والثبت، •وبالحقيقة•، أن في )٦( 

والإقاع؛/أا.

٥)



زادامسع ٣٣٢

فصل

نوىولو - بجار محو م؛ كبجر أو حرام، علي أب قاد؛ د1ذ 
لأاثلأيى_.

>ام.ش الئ أخإ؛ ناؤظِلاك:
_تالثللاق آ.'  ١٩أغني - حرام علي الله آحئ ما ماد؛ ثإل 

ؤ\جوأمئؤ ض قاد:  Jpتلاي، هئ، 
وظهار،ظلاق، مى - وواْ ما وقع والدمأ٤،: كالمتثة قاد! لإو 

قهار•فيثا؛ تنو لم  o\j-، ذض 
حكما.لرمه وكدب: يالثللاق حلمث، قال؛ نإو 

_،ناجية ن3ى زلو - للأتا نلعث، يندك: قال: لأن 
ازتمنح.،، نئل؛للي نا وتثناحى 

لمما المتصل؛ ويالمجلس Jواحدة، منك،،ا: ٠رأحتاري ووحتهس 

د.عن صاتطة ■يبم< )١( 
•طلاق•.د: ش )٢( 
ييأض و\د■  Jpثلاثا'، ظلمت، الثللاق بي -ض: خزام ض اث اخل نا ثاد: »نإل )٣( 

ج«عن مانطة ئو\جو0ه ظلاتآ؛ 
الرامح،دم ا'ج• س والمشت والخرير•، اوكالدم ئ: وفي اوالخزيرا، ب،عزيادة: ني )٤( 

.١٦ ftوالإناع ، ٢٤٢ص ن؛ي 
.٢٤٢ص المتع ؛ي لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. عن والست، يطلق!٠، ءأو نيادة؛ ه في )٥( 



٢٣٣الطلاق كثان 

فيهنا.تزدهارا، 

جياوها•بملل مح؛ أن ^٢،، أو ردت، هإذ 
مص ٠ 

في- هقفآ المشومي ثدامة ابن ئال ب،ج. عن والمثبت ريردهاء، د،هت وش ؛، ١١٥٧٠أن قي )١( 
في- وقض الممئف، وقال( ذلالث،اا، من أئثن لها بجعل أف ءإلأ  ٢٤٢ص المقنع 

ذك،.من أكنز إليها نجعل أذ إلا ويمئ ءوثئع -ت ١ ٤ أ/ الإئتاع 
،٢٤٣ص المشع ني لما الموافق وهر أ،ب<،ج،د. من والثبت، طلق•، رأو نيادةت ٥ في )٢( 

والإذاع؛/؛لم



اثهستقنعزاد  ٣٣٤

اثطلاقصود به يخثث ما باب 

كانثخئ؛ آتتجن؛ زالUاJ: ثلاثا'، ثشُ: أز خث، ئة ذن :ن1الث، 
أنه.أن ذ/'حم 

وثعت يلزمني أو علي، أو ظالئ، أو ،، ٢٧^٨٤١١أنت ماث،: ^١ 
ؤسص.ن1لأ ، ^ئ 

والتيح،الحصى، عدد أو أكثره، أو الثللاق، كل؛ يلمفل؛ محيمر 
ثنىزلؤ ثلاث، ت دبك ، وئحوأ 

قادتأو ، أومعسأ، أو ، ^LpLحرءأ أو عقوأ، ثللق وإ0 
ؤللمثؤ.ت قشؤ من جرءأ أو ثللمة نضت 

وثخوها.وآلعلمت، والشعن، و!لئن، ١^^، وعكنهت 

!لاالنيئ؛ يإ 'و3^ ثلالق. أئن، : د4الخد.محولآا■، َئاد ؤإِذا 
إيهاما.أو يصح، وأؤيو\ تئوي أف 

ازرجأما«.فىج،د؛ 
•طالق".د: ؛ي 
.١٦الإثتاع؛/ر لما الموانق وص ب،ج،د،،و من والمشت ابتيتهما'، أ؛ ؛ي 
ع:يي 
•أونحوا.ه: ؛ي 

االدحرل«.فىد:



٢٣٥كت1ثا1طلأق 

ا)ا(ثْآِأ»اِْ'َثا.ِأ«. أُْه أْ َ.ً .ثهَُ َأ؛ دمحإف 
.َْص

ى-اوهاأو تعدها قاد أو يالماء، أو ينم، أو ببل، ررْ 
ثنتان.وقع ت ظلمه 

نا:ندنا.طزنة زلإ الأول، :انث بقا: ندخل م ثإن 
هدا.فى كالئنجز والمعلى: 

،٢٤٠ص المقنع »ي لما الموالى وهر أ،باج،د. من والمثت معياء، ءاو هزيادة: في )١( 
.٢٠أ/والإناع 



اتمستقتعزاد  ٣٣٦

هصل

و\لئظلأاب.الثللاق عدد من قأهث النصف استثناء  ٢١١
واحدة.ويعن، واجدة! إلا حللمتتن أئت هاد! هإدا 
يثللمتان.واحدة! إلا ثلاثا داد! وإبي 
الئللفات.عدد دون صح، المثللمات! عدد بى مله أنشى ؤإن؛ 
الأنشاة.ضح ماJق: ملأنه إلا ماد: نإن 

الكلامزانكن أسمن م غائ؟، شو أنشاة نصح زلا 
.%٦٢أنش نا ^lJ مز اليه زشزظت: نم، ٧: 

،٢٤٥ص المقنع يي لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من؛ والتج، امته،، نيادة; ه في )١( 
.٢١أ/والإهناع 

«قابالةا.ابكرأ؛ حاشية في )٢( 



٣٣٧الطلاق بماب 

واضيمبلاثماضي، في الطلاق باب 

دلإطم ذج - أنكخك مزأف أؤ انس، ظ1وق أنت ئاد: ؛^١ 
للمتةغ.قيالخاو.:

قبل•ت وأني نني، ثى أو منه، نبن بثللاق أراد وإ0 
تئللذ•لم منادْ؛ يان مد حرس أو جئ، أو ماُتإ، هإذ 
مضنونمز ممدم شهر، نيد قدوم مز يلأثا ظالى هادن ثإو 

خ.ف: ئظق زينة م بمد ض، 
صحؤيومين؛ نهر بمد وقدم بيوم، اليمين يحد حالنها يإذ 

ننام.شهر بمو زمحبماراآ الثللاق، زبمز الئلمغ، 
أنث، زمحة: ق!_، ظلنئ، خم;و\ مز ظالئ قاد: نإن 

ُعال0.

اوعكسيا،.ه: فى :١( 



السسقنعزاد  ٣٣٨

هصل

الحجنهلست أو النماء، آ أو ^0، إو ءلال3( وأب 
يئللق.نز المتشح؛لت من ونغوْ يهبا، 

لآءئثJلأن ؛،، luiلآ1ثلن ؤ: ، ٢١٨فورأ. شه في زظق 
زنغوسارم-.الثناء، 

لم.عد! جاء ^١ اليوم ءلاليى وأب 
فيئللفث، النوم: أو ال1هر، ف1ا في نق أنت؛11 َذاد: نإذا 

الحال.

أؤله.فى ظلمئ، رمصال! أو ^،، ٨١أو عد، ى دادث نإو 
وقل•دين، القوت آجر أودت محاد؛ يإذ 

فييئوي أف إلا آدقمايح؛ عند ظاشئ، مهر: إلى ظالى وأنت، 
مي.الحال: 

.اللام:مإ4افإن ندأ، نئن ٍام نثللق نئن: ر إ_ 
الحجة.ذي يانسلاخ ظالمتؤ 

المقنعش لما الموافق يعو أ،ه. س والمشتا اصورت•، د: وفي رارا، نيادة: ب،ج في )١( 
والإذاعأ/همآ.، ٢٤٧ص

ب،ج•من والمنت ا، من صاقطة ومو• ورنورآ المنحل•، في •النفي زيادْ؛ د،•- لي )٢( 
١.• V/Y"الإرادات، ومنهي ، A٣٦٣/الكير والقرح ، ٢٠،/ ١^ ئي ن اJواiق رم 

»فءوئ«.د: ني )٣( 



٢٣٩الطلاق تتان 

بالق٠راوطالطلاق يغليق باب 

ووج•مذ إلا بجح لا 
،^1١١اد: ض - ملة ظق P ثزط: طقث 

الحاو.ني ومحع اوذة؛ وذإ الشرط، لساني نبذ ت محاد وإ0 
جمكمآ.يمز J؛؛ ت همت إو أردت وهاد! ^١١^٠، أئن، هالث 
نئك-محسم"ء، ذي نإذا، إن، 1^: ^1<؛، 

ن.تنئلقمار_.

٧;؛;؛^،،رض>ْ<: از 1^، ث>" أن م، يلأ زلأن؛بما 
محرشو•أو محوو، محة عدم خ إل إلا للمور؛ لم؛ وخ 

ننأز نئن، أي أن نثى، أز ^١، أز نمت، إذ ئاد:  ١٧
ئللقث.نجاولا"ا محش ظاِلق: يأنت ست  Lai"1ز ئات، 

الممتعفي لما الموائق ومحو آ،ب،ج،د* من والمثبت عزم ُاأد ■ ريادْ ه في ،١( 
والإن،اع؛/♦"؟.، ٢٤٨ص

أ،فىف'وم••
والشرح، ٢٤٨صى المقغ ؛ي لما الموافق وهو مب،،ج،د،ه-. من والمشت، اوكالما؛؛، أت قي ٣( 

مأ/"اا١.الإرادات، وشرحمتهى ، ٢٨٦ه/اشاع وكقاف ، ٣٨٣الكير٨;
والمييع، الإقناع؛/٠٣في لما الموافق وهو ب،م من والمست، الونيةأا، أ،ج،دت في ٤( 

آ/آهم.

•فرية•.ه: نر ٥( 
٠اوحدتا٠.ب،; فى ٦( 



او4ستصعزاد  ٣٤٠

ها.م إلا الحئث؛ م م \ي\ ولإن نون 
مور،5^؛.قرينه ؛؛ Jjوقتآ، ينو دغ° ظايى،  cJUأوإأمك J؛؛ \دآ' يت

pj موتا أؤلهما حياة آجر ظلمت؛ي : يظلمها•
ظاJيى،ئآثت أظثمك نت؛ وقت أي أو لم، ^١ أو نم، ومتى 

ظلمت.تمنن: ذذإ فيه إيفاعه تئكن رنن ونفى 
ثلاث،ريبةإيفاع يمكى ما ونفى ظالق، يآست، اظلمك لم وها 

الأول.ي زنن ثلاثا، يها الدخول ظلقت ; ثظمحازلي ،، ^١١
_،^^،^١ قن1.ت إذ أؤ ءع1.ت، ثي أزرأ، ممنين، ئب ؤإذ 

ثمني.ثم يموم حى يئللق لم ظالى: نتv t٠نمت، إذ قنيلت، إذ أز 
أحدهما.يوحود زيأز؛ ،، J٤١وحودهمايئللمى زيالزاو: 

،٢٤٩ص الممتع ني لما المرافق ومو ا. من والمثبت، ب،ج،د،م، من ساقطة افيه! )١( 
.إ/٢٣والأناع 

،/٣٣.الإناع ني لما الموافق وعو ١،ب،ج،ه من والبت، I_;،،، زي١د٥ت د »ي )٢( 
مكررة.ست• إن •أو فيب،ج،دزي1د0ت )٣( 
المقنعفي لما المرافق وهو أ،ب،ج،د. من والمشت ^__•، من ازلؤ ناده: ه في )٤( 

أ/مم.والإقناع ، ٢٤٩ص



٣٤١الطلاق تثاب 

فضو

متيثن.حتض يأول هللمت ظالى ئآب حضت، إذ هادن إدا 
لكملة.حمة بن الظهر يأول يئللق I حمصه حفت إدارا؛ نهي؛ 

عادتها.نصف قي مملى ل حمصة نصت حصت إدا ت نفي 

»وإذااا.ه: ؛ي )١( 
مناثطت احيفة• )٢( 



زاداكسدصع ٣٤٢

ضل

حلت.مد ظل ت أشهر متة من لأهت يوندث بالحمل، علمه إدا 
مزوئلوهأ حرم ظالؤرت هأنت، حاملا ٢ إل مادت ؤإل 
الأخكامفي الأولى صمحز وهي - الباين في حبمة محوي 

بأيئى؛وظلممسن يذكر، -١ملأ •،؛كنت،لا، إل محللمة عين ؤإل 
قلاثآ.ءإ1لمت I لولديهما 

ثئللقنأ ت تهلنالث، في ما أو حمالك، ، كاذل إف مكاثه! محال ؤإذ 
ِ,)"ا(

بهما

والإتناع، ٢٥٠ص الممغ في لما الموافق وهو ب،ج،د. من والمثست، ءكانتاء، أ،هت في )١( 
.؛/٦٣

د.س انحلة »لكن« )٢( 
»بها«.)م(فىد:



٣٤٣كئاباستذ 

ضشل

تإذكرأ ء3لوت إش؛ نظلقثين ذم، الولادة ض ئللقه ئق إذا 
يؤ.ثظتق زَللم م, ؤ:دائث الأم، ظلقث - يآ أؤ ،، ^١١- أش 

هواحدة.I وصعهما كيمه نإو 

د.من مانملة *احياء )١( 



استصعزاد  ٣٤٤

ضل

ثمالقيام عر علمة أو القيام، على علمه م الثللاق على علمه إدا 
فيهما.ئللمتص ظلئل ممانث: الثللاق؛ ومع غلى 

ؤن\جو0.ت ممات لها، ثللافه غلى م تامها غلى غلمه نإل 
ظاِلق؛قأنت ئللاقى غيك نقع [ Jsأز هثك، ٌ قاد: ئِن 

ثلاثا'.الثاتة و/و ثللقشن، الأوز ى ف_ 



٣٤٥الطلاق هنات 

هصل

إذظالق أنت و\ه: P ثأنت ظلابك خلفث إذا محاد: إذا 
JمتيىالخاJنمتثظ

خلت.لا ٠ لأنث 3مْ؛ اثس ظألوع عئ لا؛ن 
ظاِلق،يآنت ككك إذ أن ظاِلق،  cJtiبظلاقاك خثنت ؤإذ 

^^،.٨٥وثلاثآ ومرش واحدْ، احرى؛ مره زأعادْ 



الاسصغزاد  ٣٤٦

فشو

أوممئ، ثماد: أن سقي، ظالق مأنت هتك إف ماد: إذا 
ظلت.آنمحي: 

معتديُه ندأياك إل لقالت: ظاJيى، مأئت يالكلام يذأئك 
آحن.مجلس ي الثداءة عدم تنو ذإ ما نمينه، آئحثث، حث: 



٣٤٧الطلاق هتاب 

ضل

نك،آذف خص أن يإدني، إلا أن ادني، شر حرجت، إل مادت إدا 
مثْشوبذ - ظابى هأنت إدني؛ يشر النئام شر إلى حرجت، إل أن 

زيخذيريدأن لهاونزذووا.أ أذف أن يشرإدنه، ثم بإدنه، 
١^؛.في هش شرْ 1ر ^١، أن زي، الخثام 

سانثندرأ، بإذن !لا ياد: أن شا؛ت، ك فه اذذ إن لا 
ْ,ِِِ ٥٦:-ٌْ)م( 

حرجتإ•لم ، د قر

ن٢  ٥٣صن المشغ في لما الموافق وهر د• ب،ج، أ، من والمثيت ، عّته، ءأر نيادة ه في ( ١ ر 
والإقاعأ/مف

ب.من ماقطة ءنيد® )٢( 
*لزيالاااسامملةسج.)٣( 





٣٤٩انطلاق هئاث 

هصل

^٤^١،أو ثأدحد محنها؛ يحرج لا أو دارأ، بدحو لا حك يإذ 
يلبسعربها محن ثوبا بجس لا أو الباُب، ظاى يحد أدر"؟، جسيم، بمص 

بمث.لم لَيمشث: ي ٠ ئدا ثاء _٣، لا أز ثُ، فيه ويا 
ظلاقفى خنث خاهلأ: أز ، L^Uشه اسوف مند ؤإن 

يقظ.غذ\قص 'و

م:دت.أن ه بمث، لإ بمضة: فند ثإن 
ظ.بمنونأْ، أو إلا تئ؛ لم لَؤه: خك ثإن 

"وأحرج"•فيج،د؛ )١( 
ب.١: و )٦( 
شرب®.١٠ت ج في )٣( 
>اوإءظقء.فيد:)٤( 
،٢٥٥ص في لما المرافق وهو أ- من والمبت، يفعله®، ءإلأ ب،ج،د،هت في )٥( 

AA/iوالإقاع 



^سصعزاد 

الحلففي الئأويل باب 

ظاهنْ.نحالم! ما يلقظه يريد أف ومعناْت 
ظالآ.:فوف أف إلا ئشُ؛ محنت: خك هإِذالا، 

نكانءزيفه بمدة زنت ^،٤، بمدف زئد لِنا ظالإ: طن مإن 
ائدى.ينا أو ع؛نْ، ثوى 

مكانو.همز وثوى ههنا، حد ما حلم؛ أو 

ولينته>في يخانته شبما؛ مي لانزهت آنزأتوت على خلت أؤ 
تتوها.ول؛؛ 

ي!ض.م:ث 

ااإذا«.)>(فيا،ب،ج،د;
فيج،د؛اادتأديل"•)٢( 



٣٥١تثاب 

شالشك باب 

طزئة.لإ ثنطهِ: أن ئللاق، في شف ثن 
له.زيحأ١ا يثللمه، ت عدده في ثث نإل 
٣،س نإلأ النئوئئ، هت ظالث: لأب،: ماد مإذا 

;ائاّاخداسال؛، ظثق كنن رضت؛ 
Pنا \و4 ص: ش ص  ukiilتينلْ، ثإِذ 

حاكم.١^ أو تتزوج، 
ثنائكاذ ,َال ظال؛ٌ، مملأنه ثمَاأ الثلائُ غدا كاف اف اد: ف^ 

مح'نبمنلمه
سراّ،أز بمامح.ا، هئت أنئ4اص نأمحمم لززخؤ - فاد ثإِن 

أتاح«.فيد:)١( 
اإحاوكط«.فىأ،د:)٢( 
اض"•ه: ش )٣( 
رإحاليهما،.فىأ،د;)٤( 
وقيادربناءا، اؤإن قولب؛ - الإيلأء كتاب - إلى عرلوحآ لوحة أتقديم سدأ؛ي هنا من )٥( 

مقابلةtt,؛^ ١١ت حاشيتها 
،٢٥٦ص المشغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من والمثبت ارت-لكاء، ت نيادة ه في )٦( 

مزج.و-بهرأء صلاثه، حماما الوإلا'كال )٧( 
ءاسمهاء.فيج،د: )٨( 
ج.من ساقطة هتدءا ءأو )٩( 



الهستقتعزاد  ٣٥٢

1لأممأ، نيئ لم لَالأَبثأه: 1نئث محاد: لأف 1^1، هت ظالق: 
مرينة.

وكداالزوجه، هسه أب ت ووجثه ظنها لمى د ى وإ0 
عكنها.



٣٥٣كتابا1طلأق 

الرجعةباب 

نهما يوف - مها محلوأ أو ئها، مدحولأ - ووجه عوض، بلا للق ثس 
آمرأييواجنث ت يلفظ - ولوكرهش - عدتها في وجعتها يله ت العدد مى 

ونخوْلمئكختها لا ويخوة، 

لها.م لا \يب-لكن م زمحا لها ن-؛ئلى- زض 
بوؤليها•ت أيضا الرجعه ويخصت 

اذو°9ذ.آ معلمأل ئصح ولا 
ز-بمتها.قلن ثيإ: وم الثاه الخبمة من ي هإذا 
عمديثل' وحرمت بائغ، ت رجعتها مل عديها ، آدمصث١ ؤإن؛ 

حدد.

أكثربملث لم يروج• أن راجع، لم يملك، ما يوف ئذ دمى 
أزلأ-وة، مي-ؤطئهازوغ بما 

رأونحو،ا.دن »ي )١( 
والإثتاع، ٢٠٧ص المقغ ر لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من رالمشت 'زوجت*ا، دن في )٢( 

^/i

،٢٥٧ص المقنع في لما الموافق وهو ب،د،ير من والمثبتؤ أ،ج، من صافطة امعلفأ• )٣( 
والإتناعأ/أا•.

والإقناع، ٢٥٨ص الممغ في لما الموافق وهو ب،،ج،د،ه. من والمث—ته الفزهمتا،ا، أ؛ في )٤( 
أإلأ.



مسقنعزاد  ٣٥٤

ضل

بوصعأو محو، ائتمانها بمكن رمن قي عدتها آئقصاء أيعن و1ني 
٥^^.ص: اشم، الخم 

نوماوعشريي سنة مذ أيلا في 4لحيض الحرم ألهمته دأني 
• Ul^sنمغ نسة:لإ 

أوراحنتاك، كنت دمادت عدتي، أثمصئ، نمالمت،؛ تاوأئه ؤإو 
يقولها.تأوُو4: ندأهال١،، 

تنيادة ٠- ش )١( 



٣٥٥الطلاق كتاب 

فضن

زوجيظأها حتى حرمت، الهللاق; ا مزر يملماث ما آنتوهى إدا 
-•ثزاهقا ه - م في 

خدن-جها، في - جسا مع آ قدرهاأ أو - الحشمة يعسب ؤيكفي 
ينزل.نئر وإل آئتثار، 

فيزلا قاسي، ننكاح نبين، نمك زنتهة، م، بزي نجث زلا 
يزصب،•وصيام ؤإخرام، ؤيثاس، حيض، 

ا٤١أخ^هانن نكاخ _ عابم، زقي - اسئنه تثلأقتئر"آا أثءث، زنن 
زأمكى.صدقها، إذ نكاحها قله ت منه عدتها زآمثاء 

رش•فىج،دت ، ١١
تدرما•.••ع نيادة; ج ؛ي )٢( 
ا.طالقةأ.فيد:)٣( 
اأجالها«.فىد:)٤( 





٣٥٧الإبلاء كتاب 

الإبلاءكتاب 

قيووجته وي رك على ث، أو ئعار لألله ووج حلث وهوت 
م.أج من أكب 

ومريضونكرال، وعشناف، وننئر، وقى، لكفر، مى ينصح 
٣^٠م م-بجثنؤة،لأن 

أذكابل، بمن، - وظ؛ عذ وعاجز عتو، دمغس تجنون، بذ لا 
-قلل 

ونةض تزيد ندة من أز أ:دأ، زطئئك لا زالله قاد: قإذا 
الحمر،ئئربي حى أو الدجال، يحرج أو عيني، ينزل حش أو أنهر، 

مثول•ت ويحوم مالك، أوثهى دينلثج، أوسمطي 
سئستارلو وطئ قإف - قنا ولو - يمينه بى أنهر أربانه مصي قإدا 

ُالثللاق.أمن نإلأ ياء، ممل المرج• ي حثثة 

منح•أو ،، يلاثال أو واجدة، عش حاكم ظلي آبى• مإذ 
ئاة.منا المج: دول أو الدبر، في ومحلئ ثإف 

»وثلأثا'•.ه: ز )١( 



المستقتعزاد  ٣٥٨

معصدق ت ثيب وهي وطئها أيه أو المدة، ، بماءأ أدعى ؤإمر 
لمسه*

عددتآمنأ٥ يدلك، ونهد ال؛كاوْ، آدعمت، أو بكرآ، كاس ؤإل 
JjUj.،؛

دكموو.I عدو ولا يمين، يلأ ُها، إصنارأ ها وطأ رف 

أ•و والتأخد الممدبم بتهي هنا إلى )١( 
٠٧٣!/الإقناع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،م من والمشت >،،، ٢٠دن في )٢( 





المستقتعزاد  ٠٣٦ 

ضل

-،مظاهرأ صار وجد؛ هإدا - شرط ومعلما معجلا، الظهار ؤيصح 
ذءو؛زمملمال١،، 

قإل
الفلهان.، ١313^٧،: يغ هإِدا 

منها.^^٣، من ذإن'\ي وطء بكم؛ أف مز ذظوآ 
ئزم_، ١^ زئؤ الوي. !لا  yh\في \س يء، زلا 
شالخزم محي ملث الحري 

واحدة،ثص التمحر يبزرا"، ، لتكربرلأ واجدْ؛ كمارة ويلرمة 
واحدة.كلمة نسائؤ مث ، وبولهاوةل 

هكمارات.كلماتأ منهن ءإاهز 

وهوب،ج• من والمثبت ، ٢٦٣ص المشع ني لما الواثق وهر مطالقأ« »أو أ،د،ه: في )١( 
.الإقاع،/٥٨في لما 

،٢٦٣ص الممتع في لما الموافق وهو ه. د، ب،ج، من والمشت ءأومؤقتأاا، ت أ في )٢( 
والإداع؛/هخ.

.إ/٥٨الإقناع في لما الموافق وهو أ. من والمثت ظاهرء، ااو»ن نم،،ج،د،ه؛ في )٣( 
انبء.ومح،ج؛ »'_«، فىب،د: )٤( 
»ت5ريرهاا.د،ه: فى )٥( 
،٢٦٣ص المقتع في لما الموافق وهو أ،ب،،ج،ه. من والثبت، د، من مانطة رانلء )٦( 

،واس.ح.وص،،وفىد:



٣٦١ةتاباثظه1ر 

فصل

زمة.عتى 'كماندثأ١،: 

مثابعتن•نهرين يجذ؛ لم محإل 

منكستأ.متص أنلعم ؛ لم ثإل 
ئاصلأمثبجا، بمن ذك أتكنث أن بمن إلا الإب ظزم زلا 

وحائم،منكن، مى ■ يحتاجه وعما بموثه، س وكماتة دائما مايتؤ كض 
يمونته،كنته يقوم وماو مجمل، نياين، وعرض ومركوب، 

دين-•ووظء علم، وي 
عنس،من نينه مزمنه، زمه إلا كلها؛ الكمارامت، في يجرئ ولا 

يئلمهارأ،،أو ، الرجو أو اليد ونال كالعمى، - يما صزرأ بالعمل بمر 
١^٧،أو الإئهام، أو الئثالأا"ا، أو ١^٠^، الإصح أيْ، أؤ 

٠ممارات١<•.د؛ ب،ج، ني )١( 
•صيام!.ت د وني •فصام•، أ• ر )٢( 

ج؛وني رش•، ب؛ في  ٢٣)
،٢٦٤صن الممتع في لما المرانق وهر أ،ه» من والمثبت، ءانهلمهاء، ب،،ج،دت في  ٢٤)

أ/هدوالاذاع 
والإقناع، ٢٦٤ص المقغ في لما المرافق وهو بح،ج،د،م من والمشت، •وأقطع•، أ: في )٥( 

.hMi

•والشابة•.ه: فى )٦( 
•أنملة•.فيء: )٧( 



استصعزاد  ٣٦٢

واحدةند مى والسصر الخنصر ، أقثيرل أو الإبهام، مى 
زلي.أم ولا زئ،مة، منه، نايوسل^ ئريص ولايجزئ 

والجاني،^١^٧، والأحنيى، الزنا، وولد الندبت، ؤيجرئ 
حملهاآنتثنى وز - الح1مإ؛ والأمه 

اتطع».ه: ؛ي )١( 
،٢٦٤ص المقنع لي لما الموافق ومحو ا،ب،ج،د. من والمثبت اميووس•، ُ؛ ني )٢( 

والإذاعأ/ا<د



٣٦٣

فضل

١^٠٢.القاع؛ي حي 

سريق،وأثام كعمد، - نجب ٠-^-^ أو رمقال، ئخلنه ثإل 
أوناسيا، أوأنثلزرا، - ونغره مخوف، ذتذب يجنون، وح4ض، 
:شلغ.لم لَالفئلن: يخ يحذإص ز أي 

ممثل.، ٣٧ثغزئ ينا التكفين ؤيجزئ 
مدينثذ ت ي ثذ ولا مد؛ ثى أدلأ اليرأ؛ك ?_ بمزئ دلا 

-•إليهم الرلكة دلإ يجور بج، واجي ، ^ - 
ثغزئ4ُ.لإ غنائب: أز الشاكين عدى نإن 

-•ومْ صوم، ئ - أذم مح، الو لجب 
ذئالةثاُط، آصِ _■ أز كلأ ثا النظاه أصات، نإن 

ساقطةاوالظن، - ونحو؛ نخوف، ونرض وجئون، وحبمى، سريق، وأيام اايجب-كمب، ، ١١

ااواسر».: د ش )٢( 
،٢٦٦ص المفع في  LJالموافق وعر ب،م من والشت، أ،ج،د، من مالطة »اش• )٣( 

.٩٤أ/والإقناع 
•؛ر'•د: مح، ، ٤١
.٤٩٤; الإقناع قي لما اJوافق وعو ب،ج،د،م من واس، »قكل•، أ: قي ، ٥١





٣٦٥كتاباض1ن 

اللعانكتاب 

ووجيز•بص بجوف أف م' قي بئترظ 
يبلمؤ•ت جهلها ^١، بمرئا، بنائه بجح لم الهربيه• عرث ومن 
ثبمهامقود باشان، الخد إنثائل ثلة بائ: ص ثدف ^١ 

وتعإليها، ؤنشير هذْ؛ا، روجش وثث نقذ يالله ررأنهد -ت مرات وع أ- 
كالإل عفه ١^٥ لعنه ، رروأللI ١^١مسة وفى ؤيئنيخا، سسسها عبمتها 

الكاذسزر،.من 

رمانيفيما كدب لمد يالله ررأسهد -ت مرات أرع - هي ثمود ثم 
مىكان إف عليها الله عشن، اروأف الحامنةI في مود قم الزنا®، من يه 

الصادقين®.

الألماءلمن ثنئآ أحدهما مص أو ثبمه، ا باشازر بدأيت، قإل 
ررأفهذ((ص ؟^٠، أن ائبمُ، أز ^، P أو المحة، 

والأناع، ٢٦٧ص ١^ ني U ^، ١٠٣١١وهو أ،م من والشن اافإن،ا، ب،ج،د: في )١( 
AW/i

افانا.فيد:)٢( 
ءاللعانء.ه: في )٣( 
،٢٦٦ص المقنع في لما الموافق وهو ه. ،ج، ب، أ، من والئبت، *بحضرها٠، د؛ في )٤( 

والإةناع؛/أا،.
»دل«.)٥( 



المستقتعزاد  ٣٦٦

راالعشس،ااأو يالإئناد، للعنة١' ١٠لمهله أو أحلث، أو دأوسم، 
ص.م لتخط: ت1 

المقنعفي لما المرافق وهر أ،ب،ج،م من والمنت د، من اقعلة الغضب، ءاو )١( 
والأناع؛/؛؟.، ٢٦٦ص





زادالمستقنع ٣٦٨

ضل

نضفثني ولاوْ يآف - لحمه ت منه أثه أمكن مى ووجته وندت من 
يولدم٠نل٢، وهو أثانها، مند منى أويع وظوْ، آمكن مند منة 

يهثلو إل يلوغه بمكم ولا عشر، كابن لمثله 
نثةلنقف ئولدت دونه، أو الننج في أمته يوظء آعتنف ومن 

شنبملن \ظ\ل دعن أف إلا ؤلدثا؛ لحقت ؤأند: 
تزك:أن أنزل، زلي فه أز \صآط ذون زطئئ4ا ئاد: نون 

لحمه.

لدوزص^jJ يأنث .>ئكها، ثني نأتها أز أمحقها، نإن 
ناطل.واؤع لحمه، ،؛ نطف 

@0@

المقنعني لما الموافق وهو أ،ب،ج. من والمثبت ، ٠ ادون لت وني دون•، •أو ه؛ في )١( 
والإذاع؛/ي«ا.، ٢٦٩ص

والإتناع، ٢٦٩ص المدغ في لما المواغق وهو ب،ه من والثبت ، ءمن• ت د ،ج، ١ في )٢( 

مزج.صايطة سهء ارمق )٤( 



٣٦٩ةتاثالسُ 

العددكماب 

نتعمظاوعأ، يها حلا ،، ووجهال ياوقث أمرأة كل الع-ل0ت ثلرم 
منأو منهنا، ينننت ما مغ ولز - وظنها على وثذش بها، علمه 

فيحتى عنها، مات أو وطئها، أو -، دعأ أو جنا ،، أحينهمال 
خلاف.فيه محامد نكاح 

صممثد م ومحاةآ: :اطلأ كاو نإن 
المئى وهو - دندئنال٣، أو وحنوة، وظء مد حيا ياويها وس 

يلأكها أز ي4ا، أز ْ،، الززج نالأ؛، تخثك أز -، لمثله ثولد 
عدة.3ي حلوأ؛ 

والإقاع، ٢٧٠ص اسع في ن ١^١>، وم أ. س واس، اازوحآ«، ب،،ج،د،ه: في )١( 

•احاو،رماا.م؛ و؛ي •إحداهما•، م،بإج• ، ٢١
•أوأحدغنا٠.شمزياد٥ت)٣( 
١.أ/بم• الإثناع ش ن اووا»ق وهو أ،ب،ج،د. س واس، •بماء•، >: ر )٤( 

ءيرْ'•رأو • ٠-نيادة ش ، ٠١



استسعزاد  ٣٧٠

هصل

ؤالثساتبت:

كزوصع !ز ومْ نزت، من - وعدتها ١^؛؛،?^؛ 
وند.أم آ أنأل يه مسر ُنا 

لدونوندت أو _، منموحآ لكونه أو لمغرو، - ينحهة لتر محإل 
يه.ئتثضى لم وعاش؛ ونحوم، نكحها، مند أنهر سؤ 

:زعالنها أقهر، سه وأقلها: سين، أربع الحنل؛ مدة وأكثن 
أئهر*تن؛؛ة 

دواءتزما أزمن مو النئلمؤ إلقاء نتاح 
_؛وبنية الدحوو مز - حمل بلا روجها عنها المتوهى الثاسهت 

 Iْوعنزة، أقهر ارمه للحز Iيضمها.ؤللأمؤ

ومحاةعدة وآقدأيتج نمثلئ،، ثللاق؛ عدة محي رجعية رمحج مات محإل 
اُت،.نظ 

ثئتقز•لم الصحة؛ محي أبانها من عدة قي مات نإف 

يالوضع'.انقضي )١( 
١. ٠٩الإياع؛/؛ي لماالموافق ومو ب،ه من والبت، ا،ج،د، من محانطة  ٠٠٠١•)٢( 
انملا.فى،رزيادة:)٣( 



٣٧١ةتابالسب 

-وظلاق وئاة عدة مذ - الأظود ت موته مزض قي أبانها مذ وتنتد 
هلا  ٢١مي،ال؛ونئ خاءت أن ذب، أز أنة، وكذ لإ نا 

oUتإ أيبجارأ،، ^ - نثئ أز تيه، - بمانؤ بمش ظثق نإِل 
مهنا.الأظود حابل سوى منهذ، م آغتد يرعون مل 

ضالنثازيه - الجنض زهئ - الأ!نب ذات الحائد الئالئه: 
مآن.٢ نإلار كاملة، هروء ^ j^Ajحرة كانلم، إل عديها الحياة؛ 

حث©:ثنتد اياس؛ أو نمعر ثجص ولم حأ، يارمحها مذ الوانه؛ 
،.دالحانانم،ل ت ومثصه ذهنان، وأمه! أنهر، للأيه 

يحنه- ننه ،؛ قعدلهار سسة؛ لدر ولم حتفها آرئي من الحايحه؛ 
.^١١٦٢^ زئقص _، شدة j؛^؛4 لكل، أنهر 

والن1شحاصهالنامب، والمنتحاصه ئجص، وللم تلعن، مذ وعدم 
ذهنان.والأمهت أنهر، ؛A^؛4 المتتدأeت 

ئلأ-I وعنرهنارَا، رصاع أو مرض، مذ - رئته ما غينذ نإف 

د:؛ي 

.٤١١/•الإناع ش لما الموانق وم ا،ج،د،،و. والثتس: اسهاء، ■ بش 
أنقاا«كانت، ايإل نيادة؛ ه ر 
المشعيي لما الموانق ومو م ا،ج، من والمثت الخنن•، •ؤيينر نيادة؛ د ب، في 
والإذاع؛/ااا.، ٢٧١ص

ممن والبت، ٠عدتها٠، فيا،ب<،ج،د; 
ءشهر••وج■' 

_ت ٢٧٢صن المقنع في _ ققفي المقدصّي قيامة ابن نال،  ٠٠عيربناءأو ت م ، ب، ني 





٢٧٣

ضل

ئِو، ٠١ط آمحدث ظلولأ/• أن ، vl^l^lرز-بجا نات نس 
جد.تم 

كمثللمؤ.محامد؛ يعمي أو زنا، أو بئبهة، موءلوءْ وعئْ 

وأثمتسهما، لإق محامد؛ ، ذكاحل أو سّتهة، معثدة وطست، 
أستإ بمد ممن4ا ببجاُ" بمئ—4'م ذلا الأئو«، يدة 

العدئص.آمصام نني ينمي لن وجئ للئايى، 
للممملغخمبمضبمنيءئتها:ئزئ-؛ث نإِذ 

مىالعد0 آستأشت، م ١؛؟^، مى عدتها على بمث ت محارقها قإدا 
الثانحب•

\كذ<وثدلم وه،ءددها ، \'1ذاشقلإ ! احدهمامى يولد أئن، نإل 
للاخر•

ودحاننجبوظئه، العاوI 0 بشبهة البائن مغثدثه وطئ وس 

،!،.aJJsitع: ،ي )١( 
•بكاح«.في،د: )٢( 
1إه\\.الإنتاع ني لما المواغق وهو م من والمشت •يحب•، أ،ب،ج،د: ،ي )٣( 
.Wofiالإقاع يي U الموافق وهو ا،ب،ج،م من والبت ا«، امهد: في )٤( 
نيادة:د في )٥( 





٣٧٥كتاثالسد 

هصل

بماحش ووجهال^، محا متوهئ لإ العدة؛ مدة الاحدادرا، بلرم 
مكثهةعتن أو أمه، أو ذميه، ولو - صحح 

نتاخصث:نلو
بماحمح، أو أوزنا، بشبهة، وموثلوءة وجعبة، عر ، جن،أولا 
أزلأ:جمسص،

النظرفى ٨، نرب جماعها، ار ندغو نا اجتناب والإخدائ: 
ؤلويثو،صبغ وما والجثاء، والتخيين، واليت،، الريثو، مذ - إليها 

جم،نكمأنزذ_.
حستأكاف ولو - وأيص نقاب، ولا ودحو٥ل٩،، ثوتا لا 

،٢٧٣ص المقنع قي لما المرانق وهو م ب،ج، ا، من والمثبت، ءالحدادء، دن في )١( 
.١١٦والإيع؛/

أ.عن والمبته منج،د، مانطة و'ذوجهاُ منهأ'، 'زوجها ش'ب،،عت )٢( 
نيلما الموافق وهو ه من والمبت، والياء، ؛التاء اويباحالت وفي اوناح•، أ،با،ج؛ في )٣( 

.١١٦!/الإنناع 
حي".»اعن نيادة: ه وفي حي«، من »الاتن د: في )٤( 
^إ^\^والإياع ، ٢٧٣اساصفي لما هواJواني واJبت، اتج_،«، فيا،ب،،ج،د،ه: )٥( 
،٢٧٣صن المقغ في لما الموافق وهو أ،ج' من والمثبت، 'أوباحلل'، فيب،د،هزدادهت )٦( 

والإذاع1/ا"اا.
٠٢٧٣صن المقع في لما الموافق وهو أ،ج،ه من والمثبته ،،، iii*.ي،،د؛ في )٧( 
»ويرب«.م: في )٨( 
٠٠١ءووأ>وهدا ه؛ قى )٩( 



اسمنعزاد  ٣٧٦

هصل

وجبئا.حيث المنزل قى الوثاة عدة وحب 

ثاءت.حيث أسمنغ ،ت أو ثهرآ، أو حوفآ، ثحويت ثإو 
ثلأ.لا ثهارأ، لغاجما ١^ نلها 
ومانها.يمضي عديها ويمش أثمث، الإحدادت ثركت ثان 

؛١٧،/الإقناع في لما الموافق يعو أ،ب،ج،د• من والمشت اا؛حقاا، ع؛ ؛ي ؛١( 



٣٧٧ةث1بالسب 

الإثتنراءباب 

حرموصدهما وذكر، صغير، ، - مثلها يوثلآ أمه مللأ، مى 
آنتيزابجا.مد زثفدنائث زظؤنا، غض 

والأينةمصة، ثجيص؛ ومذ بوصعها، الحابل؛ دأنجبراء 
ثهر•شي والمحرق؛ 

.٢٧٤ص الممغ ثي لما الموافق وهو ه. د، ب، من والمشت ااعن'ا، * أ،ج في )١، 





٣٧٩كث1بالزصاع 

الوصاعكثاب 

الم•ثى بمحرم ما الرصاع مى بمحرم 
الحوم•هي رصعات حص ت والمحرم 

مشنهؤ،والموظ_وءة النسة ولص والوجور، والثنوءل، 
.٠٢٣ناانضث'ا،: 

موظوءة•ولا حبلى، وعين البهيمه، وصكنهت 

صا3زلاوفا_ذيائاح،ْلفلأل؛ا: ٧؛ أزض،رم ئض 
وؤدء.أؤ حئل إثؤ لثها سب من وولد - والنغرث والحلوة، ،، والنهلرأ

أبويهيوف محارمه، ومحارمها محارمه، الن٤-اح في ومحارمه 
•ويروعهما ، أوأصوبهما 

،٢٧٦ص المشع في لما الموافق وهر أ،ج،د،ه. من والثبت، زنا•، راو نيادةت ب، في 
والإقاعأ/أآا.

أ،ب،،ج،ه.من والمشتا محرم•، زنى أو باطل، أو فاسد، بعقد أو اروالمشوب،، د؛ في 
إ/أآدوالإقاع ، ٢٧٦ص المع في U الموافق وهو 

،٢٧٥صى الممتع في لما الموافق وهو ه د، بج،ج، من والثبت، ءأرصعته•، أت في 
والإقثاعإ/؛أا.

،٢٧٥ص المشع في لما الموافق وهو د،م من والمثبت، أ،ب،،ج، من ساقطة ءطفلأ• 
والإنناعأ/أألم

®والنظرة•.ه! في 
®وأصولها•.: دش 



اليستقتعزاد  ٣٨٠

وأمهالثنسا، مى وأخيه ، المندضعأ لأبي المنص-عه ، وئة\حؤ 
وأخيه.لأبنه السب س وأخته 

وينحثعش، -زممهآ طمله! هأوصعت محنتها عليه حرمث وْن 
ووجته.كاثت إف منه؛ نكاحها 

لها،مهن محلا الدحوو! زينتآ ثمسها نكاح ألندت آنرأة وثث 
نائ;ة.من دنصنغل٤، سلم ٍكاوه كانت إف زكيا 

حاله.مهرها الدحول! وبني 

زخْيثئولئ، الئنر نضث الززج ض محا لإف: أنمدة نإو 
المفسد.على يه جع نتن نعده، 

.٤١٥١بملل لنداعُ": أض أني"" وذض: ئاد ُنئ 
محاأكد0ص: 3إو نهزص، هلا زصدهثة: الدخوJ مل كان هإن 

تنده.كله ؤبمما يصمه، 

فيب،ج،د;١( 
٠٢٧٦ص المقغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه. من والمثت ءالمرصع®، دن في ٢( 
دبت®.ارفوثت دن وفي ءفدبت®، ب؛ في ٣( 
،فارتفعت®.د: في ٤( 
د.من ساقطة ،أنت، ٥( 
•يرصاع®.ه: في ٦( 
وهوأ،باج،د. من والمثست ، ٢٧٨ص المشغ في لما الموافق وهو ألها٠ نيادة٠ ٠- في ٧( 

اووافقّفيالإقاع؛/؛"ا؛.
والإتتاع، ٢٧٨صن المقغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه من والمثثت، ،كديته®، ئ؛ في )٨( 

أ/إمأ؛.



١٣٨ اترصاع كثاب 

حكمآ.زوجته لهي و1كدنهالأ،: يبث، هي هاك: ؤإذ 
ته:زلا \لئت>بقا؛ شئت 1ؤ ئايه، أؤ ص، في شاك نإذا 

هلا

وهرأ،د،ه. من والمتج!، ،  ١٣٤،/ الإقناع في لما الموافق وهو اافأك-دوهااا ب،جت في 
.٨^١٢ ص المقغ في لما الموافق 





٣٨٣اوممات كثان 

السماتكثاث 

تصلحيما ونتكناها وكنوة، هوتا، ووجته؛ ممه الرؤج ئلرم 
لمتلها.

اقازع:بمد حاها ذِلالث، ثمن 

حبرأريع من كمابتها يدر النوبرأ ثحت لئموسرة برص 
مىمثلها يلبس وما بمحلهنا؛ الموسرين عادة ولحما، وأدمه، البلد، 
ؤللجلوم،ومخدة، نإرار، نلحاف، ذناس، ؤللئوم ومحرم، حرير 
_•محي، حصثر 

وما،  J^_4وأدم ال؛LJاJ، حبر أش مى المقير• ثحت ثللمقيرْ 
ذ.ؤسئص 

تننا زشهاث الفقير، نغ زالفث النثؤنط، نع ثِلكومم 
٧.دِللث، 

ءلس_،.وأ-مء دواء لا حادمها؛ يوف زوجتو دهلاهؤ موثه وعليه 

د.من اقطة حمالمومحرء ءتحت )١( 
1اجم.الإقاع في  LJ\دو\ض وص أ،د،ه من واست ءمثلهما*، ب،ج: ش )٢( 

»نني4ز«.)مفىير:



انمستقنعزاد  ٣٨٤

فضل

ممولا كالزوجت، ونكثاها; وكنزثها، النثللمة وممه 
لها.

زالس- خاملا كائث ذِلك!ن لها ان شح، 
وكل،لأفياين'الج.

إدنهيلأ دءلؤع_ث، أو ئثزلم(، أو _، ظنمأ ولو - حبنست، ومن 
عنصامت أو صوم، أو حج ندو أحنت أو _، ، ^١١أن صوم، ي- 

-تبإديؤ ولو - لحاجتها ناءرمتإ أو وقتؤ، سعة نع رمصاذ قصاء أو كمارة 
نثثلث،.

.L^pلنتور نكتي ولا ممه ولا 

محاولا ممبجا، لها وليس أنله، مح، بوم كز ثممة أحد ولها 
أوظويلة مده Jعجيلها أو Jأحيرها، على أو عفو، آمثا هإن احدها، 

جاز.يلنه: 

أئله•، ٢٧مرْ عام كز الكنوْ ولها 
نشى.ما ممه لزمتن ت ينفى ولب عاب، وأئ\ص 

.١٤١إ/الإتناع ش لما المواغق وص ا،ب،ج،ُ من والشت د، من ساهطة رش، )٢( 
 )T(:نإذا«.فيب،ج«



٣٨٥الئثثات كثاب 

أممتةما \ف\وو1أ ْيا: مال ماله؛ من عنته قي أممت ؤإذ 
موته.بغد 



المستقتعزاد  ٣٨٦

ضذ

وج1ترا،نوظا: ومثلها نمنها، بدلش أو ووجثه، نتئ؛ ومن 
وعتمؤوجبؤ، ومرصؤ، الرمحج، صعر نع ولو - مقتها 

الحائ.صداقها ثمص حش مسها مع ولها 
مك.م الح: أزاذت م ئلوعأ منها نك ئإن 
أوبنضهارأ،، أو الكنزه، أو الموت، نممة أعنز ؤإدا 
١^.قنخ محا اداصي قي لا . ١^،^ 
مالومى أحدها ويعير نمقه، لها هبالإه ولم عاب دإرأ 

خاكم.ُإِدن الفنخ ٌ حه: زأنتداكهالْ، 

ااوحتو؛يب،ج;)١( 
،٢٨١ص المقنع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من رالمثت ابعممهما،، دت في )٢( 

والإذاع؛/ه؛ا.
اوالسكنىا.;  ١٤٦والإقتاع؛/، ٢٨١ص الممغ وفي ااالسكنا. ب،ج،د; في )٠١( 
اادفع«.ه: في )٤( 
الخاء.يكر ااوأسدانتها« أ: ى )٥( 



٣٨٧تثاب 

واثضنابيك،الأقارب، نممة باب 

حتى>تنزأ، ؤإل ؤلولدو عنوا، نإل لأبويه دتئثهال١ات أؤ يجب 
الأو مغست، حجه - ^4؛؛ الأرحام دوى 

نسهعمودي سوى يرجم لا ينصب، أو بمرض برئه نذ وكلأ 
١>نثتوي؛ -: ننمق كث، لا أن ،، -نزاةؤةالآخنكأخ١٢

شهيون ض يفز إدا ئكثس،، عى وعجز؛ له، نجب ، نذليفر 
ال- مسل أو حاصل مذ ونكش، وبموة وليلته يومه ورمحقه وروجته 

•- صنعة وآلة ملك، وثمن مال، رأس مذ 
هش!لأم- \نوؤلم قدر ض ش هس أد_إ: عنن وارث، له وثذ 

ضزازش الئاوّ<ذ، الخدة: زض اليد، ض ؤالثكان الثلث،، 
الأخ_.

ولد؛.بنثثت يتمرد والأب 

ءلتهنا.له ئممه قلا مومر؛ وأح هقير، أبذ له ومذ 
الجدة.على قنممته موسز0ت وحديه ءفيرْ، امه ومذ 

أفتها!.ب: يي )١( 
اكالأخ•.فيد:)٢( 
،ومع،.د: ني )٣( 
مزج.ساقطة ءمن® )٤( 



انمستقنعزاد  ٣٨٨

وحولتنكظثر - زوجتو ممه هعلتو نني؛ ممه علتو ؤس 
الزلألأمإلا دين؛ أخلاف خ كفه زلا 

أثةبمغ زلا ١^٤، وؤلوْ، بمتزضغ 1ل الأب: ذش 
ئككخزف يجتون)ه. إلا طزئها؛ زلا إزضائ، 

لكنت،:اظ - نيانأ ي أزضنة زقؤ الجم، أيزة ظلت زنها 
اؤنجث_.

مثلنلم ما الأوو، ولد إوصاع من منعها محله أحر؛ يزوجت ثإو 
إمحا•

 ♦1♦ ٠♦<

•بالمولأ•.د؛ ش )١( 
ارإأ؛ُ;  ١٥٢إ/والإقاع ، ٢٨٣ص المقع وش أ،د،م من رالشت، ااصنون0اا، ب،،ج: »ي )٢( 

|لنقااا.تئثلث أل 



١٣٨٩ كثان 

فضل

يكلمه، وألار _، ونكنى وكنوة، ىوا»أ، - وقيمه ئممه وعلته؛ 
كشرأ.مشمأ 

جاو•المحارجة؛ على امقا ؤإم( 

عمه.الثمر ى ووتؤإ< والصلاة، والنوم الماتلة وئت، ؤيريحه 
باعه.أو زوجه، I نكاحا ثللب 

ثاعها.أو زوجها، أو وطئها، الأمه! ثللتته ؤإو 

ااولأاا.:ا(فىد:



زادالستصع ٣٩٠

ضل

مايحملقا وألا يصلحها، وما ونهنها، بهائمه، عالث وعليه؛ 
^^٢،.يضث ما ثننها مى بملب ولا عنه، آ ثنجزل 

إنذنميا أن إيانبجا، أن شيا، سزصمميا:نيض ؛إن 
أكلث،.

•يعجزا.ب،،ج: ؛ي )١( 
أبولالى«.فىد:)٢( 



٣٩١\ش\ت هتاث 

اثخصاثؤباب 

ومجنون.ومئتوأ، صغير، لحمظ ئحب! 

ظلقن:نى.القن:نى ئأ أم، ه: 
كدك.أثهاتة ج ط، لإ كدك، أثهاتن لإ أب، لإ 
ئلملآأ،لإلآك،.لأتزينص،ك م 

ئلملآك،.نلملأأ،مح،^^2 
كدك.س تإ 
ي.ئاُت، نإ أيه، خالات لإ أئه، خألأث، نإ 
بناتثإ وعماته، أعمامه بنات ثم وأحواته، إحوته بنات نم 

أسه.عمايتؤ وقات أسه أعمام 

نمنأش: _ ئإِل نالأَهمُّ،، ١^٢، الغصة ^٣، ^م 
ؤمحارمها 

ثلمبماكم.أنخامه،ئلمِلدوي 

ود)١( 
دقي )٢( 
دفي )٣( 

أء,قثلمأمهانيادة؛ 
»الأبوين«.

اااوافى«.



المستصعزاد  ٣٩٢

ننإلى آنمملث م: ي كاو أز الغضانه، نة نن نثنع آ^ 
نندة.

ولامنلم، على كافر ولا لمابق، ولا رق، فيه لمث حصاله ولا 
رجعالنابع؛ راد يإف عمد، حين مث مخفون مذ باجنبي 

حمو•إل 

وهول11اكنه، نعيد بلد إلى ظويلأ نمرأ أبويه أحد أواد ؤإن 
لأيه.يغصانته ت أمنان ومحلويمه 

محلأمه.I لاثكنى أو ، ؟،I أو لخاجة، الثمر بمد ثإف 

»الزوحة«.فىد;:١( 



٣٩٣اومثات كثاث 

فضل

منمغ دكاذرا، أبويه، ين محن عاقلا: سين نح العلام بلغ ثإدا 
ؤتضلحه.بمويه لا من ند مث ولا منهما، آحتاز 

الئع•بمد ؛ بماأجي لأش ا دأبو 
ثاء.حنث رندة؛ يمد الدكن 

رويها•تثنلنها حص أيها يند يالاش؛ 

والإتناع، ٢٨٤ص الممغ في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه-. من والمثبت ءاوكانء، ت أ في 
/،٠١٦٠





٣٩٥، juCuKjiهثانا 

اثجناياتكتاب 

عمد،وشنه _، المضي به المود تختص - عمدرا، وهى؛ 
وحثلآ.

يئين،نا ممثله معصوا، آدميأ، ينلنه نس تمصي أو هالنمي؛ 
ضالفلذننثن%؛ذر؛:

\جم0.قى ، ^١٣لن نا تغنخث أف 

ثىتلقيه أو حاتهلآ، علته نلقئ أو ويخوة، تجير بحجر بشربه أن 
شاهق.

مئ؛نا.\ظئ ثنكثن زلا ثئرقث U؛ أز تار ش أن 
أزتغقت.

ندةفي دلك بى منون أو الثلنام ؤيمنعه بمتحمنه أو 
عايا.فيها نئوت 

.٢٨٤ص المتخ *ي لما الموانق وص أ،ب،ج،د. من والمشت امحص•، عزيادة: يي )١( 
.١٦٣أ/والإقاع 

;٢٨٤ص المفع في لما المرافق وص أ،ب،ج،م من والمشت لّ، من ساقطة ااأه« )٢( 
.١٦٣إ/والإياع 

ااموذ«.)مفيدزيادْ:
.•والشراب• فىد،ه؛ )٤( 



زادادام^صع ٣٩٦

٣.أن بمم أن;ئه 
عمدئاI وقالوا وجعوا ثم قتله، يوجب ينا بيثه عليه نهدت أو 
ذك.زم ^؛١،، 

ُهايجزحه وJلم عاليا، نؤتذ لا جنايه، يقصد أف العند! وشبه 
نكزة،أؤ صغيزة، عما أو سوط، مئثلل٢، عير في صربه نس ك- 

-•وثجوة 
أزمدآص، ثزمئ أل ذط_مثذ:لة نا يملإ أف زالخثل1: 

المسيوعميل٤، _، يفصدة نز ادمنا هنصب ثحمأ؛ أو عزصأ، 
والمجنون.

قيلما المواقق وهو ه> ، د أ، من والمثبت C ،ج ب من مماتطة ؛^،٠ عمدنا ونالوا رجعوا ءلم )١( 
أ/ا"ا"ا.والإقاع ، ٢٨٥ص اسع 

والعمدة، You/Tالكافي قي لما الموافق وهو ب،ج،د،م من والمثت امئتلي*، ان في )٢( 
.٣٢٣الكيرا</والقرح ، ١٢٤والسند؟/ل/آ-أْ، 

،٢٨٦ص المق،غ في لما الموافق وهو ب،ج،د،ع. من والمثبت امياحآا، نيادةت أ في )٣( 
1ا\\-\.والإقناع 

،اوكعمد،.إلى: عدلت نم »وءمد« أ: في )٤( 



٣٩٧الصانات كثان 

فصل

واحدة.آ ل ليه أدوا المرد! نمظ ؤإف بالواحد، الجماص متن 
أو_|؛، J،iمحمتله: مكافئه محتل على مكثفا أكن، ومن 

محنا.

بهأنز أز تمحرنة، تيهئ ئكئ أز ئعئم،، همز أنز نإن 
عش١^ أو دالمؤد، ممتو! فيه؛ ظثنة يغرى َلأ نى ثللما الئلظال 
ام-

غيهمالضنائ ١^: ، ٤٢ةاِلا النعك، \ذن\شمت َثد نإن 
الأمر.دوو 

ممزدآر٠ أحد٠^١غلى المود يجب لا آلنان، فيه آئتزف ؤإي؛( 
الثردك،.غر ءالمؤد : همرها أو ^٥^٦،، 

١^.بمش لزنت ١^: نف إر غدد ج0س 

ودية*. ١١٠د: وفي وادية"،  ١١٠ب،ج: وش دية،، ،أدوا ؛ غونهاكتب ثم داهء  ١١٠ا؛ في ١( 
لآوالو؛ة«.فيد:٢( 

'ثل•■مفىه؛
'تحر؛م••فيد؛٤، 
•مقرئا.د: ش ٥( 
الأبوة،.•مثل د،،ر: ي ٦( 
٠^٠•ب،ج: ءي ٧( 



سعنع ٣٩٨

القضامىشروط باب 

أرمه؛يمح، 

لم؛ ئزيدأ أو ذمي أو منيم قتل قلو اJئمتول،؛ عصمه 
/^ ولا بقصاص مننه 

ومجنون.صغير عر قأثاص قلا ^.،؛ ١٥١^^: 
Ljlljl :، ْالمكادأ - tjوالرق والحنية، الدين، فى ساٌيه ؛ -،

الدمنفثت ثقثذ، زذ بمد، لإ زلا يكابر ٣ يملأ قلا 
.خو.ذ\لأ.و ألأو، 

نإفبالولب علا و1ف الأبوين، أحد يمثلا ثلأ الولأدة؛ عدم ١^١^: 
رمنهما١ بقلا الولد نيمثلأ نملا، 

والإقطع، ٢٨٧ص المقنع يي لما الموافق وهو ب،ج،د،م من والميت، •شرط•، ا! في )١( 
.\VT/l

»اودة«.د: في )٢( 
»واشأءا!م«.فيدزادة:)٣( 



٣٩٩كثان 

القضاصاشتيفاء باب 

نمت مجنونا أو صبتا كان ئإن مكلفا؛ منشحمو كون ت ١^^١ 
نالإناف.القوغ إز الياف بئ ذس 

زييأنينائوص، ض ف الثنمحن الأزتء آتفاى الثاني: 
له.تممرد أف لبنضهم 

الئدومآنمظن نينونأ: از صبا، أز عائبآ، تقئ نن كاف نإِو 
والعقد•والبلوغ 

ص.بمدى أف تؤس أن الثاث: 
ثصغحتى متن لم ت يحملث، خايل أو محاثل، على وجب ثإدا 

شض،خض :رثمث، ئِلأ ;>^، نن ^ Jl  p، ٥١زنمت الولد 
صغ.خض ثي مها يقتص ولا 

كالقضاص.دللئج نى والحد 

همن ساهطة ءسرطء )١( 
.٢٨٩صى الممغ ني لما الموافق وهو أ،د،ه من والمثيت ب،ج، ُّن ساتطة ٠^٠ )٢( 
ب،ج،د،همجن والمشت ؛ ٠٠^١)٣( 
هد، ب،ج، من والمشت ءالأستفاءا، ٠ ١ ؛ي )٤( 



استصعزاد  ٤٠•

ضو

ماصة.وآلة ناييؤ، أو نلظان، ة يحضن إلا ثصاص؛ يستوهى ولا 
كالولو - بنتف العنق بف-نب إلا النمس؛ ض ننثويى ولا 

بعيرْيتله الجابي 



كثان،

اثقضامىعن الغمو باب 

وءمؤْ_، سهنا الوبي محير - الديه أر القوي، يحب 
 lU^•.و0نلأ\

والصالحأحدها، ئلة ممظ: الدية عن عما أو القوي، آحثاو ثإن 
•بجا أكي على 

ونا.لت هز الخاني: فألك أز ئظلما، غثا أز آخازفا، نإن 
النفسأو الكث إلى ^ غنها، سا غشوأ؛ إصبمآ َقثلغ ؤإذا 

قالهماو: على العمؤ 'كاف ؤإذ قهدر، -ت ثئء عتر على العفو كاف و- 
الدية.لمام 

ضءفأد :م: م ذؤة ص فا؛ تإ بجر، نن زم نون 
غلها.

ثإوض، وإنماءله قثللثه مدق: يعرين أو قوي، ( ^٥٨وجب نإو 
ئلن.ده.٠ ماُت 



اثمستقتعزاد 

انقضاضيوجب ما باب 

النصمؤ،دون فيما 

محلا.لا زنن زالجزاح، الثلزف في يؤ أيد النمس: قي اخد أيد نن 
النمس.في القوي يوجب يما إلا ،؛ يبب١ ولا 

وهودؤعابي!

زال1ن،زالأذن، نالأنش، ١^؛،، ثزخد الثلزف. في : أخدسا
والمزهق،والكم،، والأصح، والنجار؛، والند، والشمه، والجمى، 

ظدلك من زاحد كخ زالشفز، زالألإ، زالخط، زالدكز، 
ئزوظ:الثلزف في نللقصاص 

لهأو نمصل، مى المئلع سكول يأف الحيم،، مص الأمي الاودت 
منهلأف ما وهوت الأئم،، كماون - إلته يسهي حد 

نناو،يمين توحد هلا - والموصع الأنم في النمايله الثاني! 
tj  ه- غكنن زلا أض ذلا شي، يشت زلا محن، بمات

تيزأ".ير وئ 

،٢٩٢ص المشغ غي لما الموافق وهر ب،ج،د،م من والمثبت تجّ-غء، أولا أت في )١( 
. ١٨٩،/والإداع 

والإثناع، ٢٩٣ص المشغ في لما الموافق وهو أ،ب،د،م من والمثبت اتجزا، فىج• )٢( 



كثاث

صجيخهلإلحو ئلأ زاضاو؛ الصخة فى أءوائئن\ الثاث: 
ؤيوحدقائمة، صححه عتن ولا سائمة، الأصائع كامله ولا ثلاء، 
أرس•ولا عكنه، 





كثاث

اووناتكثاث 

دتثئ.لزظ ت: أن ^^٠،  ULJiأك ثن ثذ 
خالا.ناJ محقي نغضأ: سأ كانت ءإِل 

عامحلتو.على والحظأI العمد، وشبه 
أو، IapL^أصابته أو حثه، ئنهنته صغيرأ؛ حنأ عصب وإ0لا، 

الغثة:أو الماعنت سان زمدة نكلفا ^١ علا أز ,زب نات 
فيهنا.الديه وخبت 

والإتناع، ٢٩٥صى المشغ قي لما الموافق وهو أ« من والمثبت ، ؛" ١٣ب،ج،د،هت في 
.٢٠١إ/



المستقنعزاد 

فضل

مٍظأا،، ظ؛ أز 3ءو، نلظاف أو ولدة، ١^ أب د1ذا 

١^.ست ط: يأنمظغ غامل لِالقأدث كاف زلو 
أنسىرمأو \ش خق لكشف \كنأ1ص \ذش0ّ ظك نإن 

^UaJLlllصمثه يأنمثلف: نة يعزى غي بالشزكل رجز عليها 
بجئارمم ي: ناتث زلؤ ؤاشممى، 

مللَيه: يهلك ثخزة؛ بمد أؤ يرأ، قرئ أف ئكلآ أننلْ، زنن 
أؤص آنثأيزة ثو نحا _'، الآمن أف زلو :ذضُ. 

ُولتته"•الولي أو امرأتي، الزوج »أو ش،ونيادة: 
»لأمرأة«.ت ج ش 
٠٢ ٠٥ة/ م١لمواشلم١فىالإقاع ءوام،تعدى؛ا، ت ه قي 
ءيضمتهاء.ت د قي 
،٢٩٦ص المشغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،ه من والمشت زيادةت د في 

.٢٠٦/٤والإةناع
ءالملطانء.د: في 
مقابلهء,^ ١٠أ؛ اشية حش 



كثان،

الشنديات مثادير باب 

٢٢أو!^^دمأ، ثثماو أك أؤ نم، ت اسمل١،: لم اط 
رصود، دهنْل ؛ >_-loالما أو تمرة، منتا أو فمه، درهم ألما عشز 
مولن•الولي لزم تلزمه: من أحصن محايها الدية، 

وحسمخاض، نش وعشرول حص وشبهي؛ العند، ثم ثقي 
جدعه.وعننوف وحس حثه، وعشنوJ وحس ثون، نث، وعشروف 

المذكورة،الأربعة مى لمائول - أحماسا ئجب : الخظا وفي 
نخاضتتي من ؤعئنول 

الئلأنه.م ذبم،، في القنه محن زلا 
الثنلم.دة ضث الكتايذ: ودبه 

لوهم•متة ئناف دالؤ؛؛يت النجويى ووبة 
كاشلمن.النم،؛ ض ^١^ 

،٢٩٧صن المقنع يي لما الموافق وهو ه. د، ب،ج، من والمثبت ا١الذكرألا، ت نيادة أ في )١( 

والإفناء، ٢٩٧صن المقنم فى لما المرافق وهو أ• من؛ والثست، ءهذ0اا، ب،م،د،هت فى )٣( 
٢٠٧/٤?



امحستقنعزاد  ٤٠٨

1^.بعد مصه ، مار جناحه! وقي ينته، ١^٥؛^؛! وليه 
م؛،أم دية عشن -؛ أش أو كاف، دكرآ - الجنض في 

أنةالخن؛ زظوص - طولكأم لكف إف محنتها زغشن 
محهوآمحن قول فته أو محه، قول لا عمدأ أو حطأ، رقة جش ثإل 

جهبم؛ن . بنمقهِ ذبك ظق ث: ض شر نالا أ؛أتلْ، أن اياد، 
أومنيكه، الجناية نلي إلى ينلنه أن t بماكي ؛أرش يمد؟ أف محذأ 
تمنهؤيدفع ييعه 

والإقناع، ٢٩٨ص المشع في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. من والمشت •_L*، ى' في )١( 
أ/بم.آ,

8وتجبء,; ٠٠في ٢( 
٠ا٠مالوكة٠.ه! في ٣( 
ااوماوير«.فيد:أ(
.٢١٥،/الإقناع قي لما الموافق وهو ه- ب،ج، أ، من والمتست ، ارتلف® ت د في ٥( 
والإقناع، ٢٩٩المقغمئ في لما الموافق وهو ب،د،ه ، ٠ ج في ٦، 

إ/هاير



1وواواتكثاث 

وْتياضفا، الأغصاء ديات باب 

واللن1ن،كالأئف، - واحد فيء منه آ الإسازل فى ما أئلم ثى 
!قس.يته مميه _ت والدكر 

زالئضن،\سم ِوكالضن، ص. منة فيه زنارص 
والرجمحن،واليدين، الرجل، وسدوثى المرأة، وثديي والمحن، 
توفي؛خيبنا الديه، قفيهنا الننأْ يإنم ؤالأتي، والأكن، 

نضفها.

ثلثها.: سهناالحاجز وفى الدية، تلثا \ذنبنش: وفى 
وبمها•آ•' جمزأ كن وقى الديه، الأوبنة؛ الآجمايا يفي 
إضغ:كنت ض -، ادخش كأضابع - الدتة اوئن: ضائع أض 

وميمئصلأن، والإبهام ١^، عشر يك \ونإب: وذيَكر؛ الدية، عشر 
_.افن كدثة - الدتة غفر نضث شل: ك}؛ 
د.عن ماثطة •ديات• )١( 
والإناع، ٢٩٩ص المقغ قي لما الموافق وهو أ،ب،ج،د. محن والبت، ان•، •ان٥; في )٢( 

والاقتاع، ٢٩٩ص المقغ في لما الموافق وهو بأ،ج،د،،و من والبت، مار، •أو ا.' في )٣( 

،٢٩٩صى المقغ في لما الموافق وهو أ،د،هس من والبت، ب،،ج، من ماقطة اوالأذنين• )٤( 
.٢١٦والإناع؛/

وهود. ،ج، ب، ا، من والبت، ، ٢١٩إ/الإقناع في لما الموافق وهو •ٌنها• فيهزوادْت )٠( 
.٠٣٠ ص المقتع في لما الموافق 



ا|مستقتعزاد 

فصل

وج،الثنع، د:دئكاة-مح: 
زاذكاح،زالأم النشي زسة ذ\س الكلام، في زغذ\ 

َ_.\لهص أو اوو آنبماك ضآ 'و
الرأسثغر وهئ؛ - الديه الأويمة؛ الشعور مى واجد محت لغي 

موجثث.نمظ قت: عاد قإو - العيش وأئداب، والحاجش والنمة 
الو:ةكاهمحمحالأَني: 

سأ:المجيغة ص اشا:نهأم المجنح همن الأص ئلغ ثأن 
قصاص.ولا كامله، دنه ثعليؤ 

كمرو.الدية؛ نمم< الأقي؛ ند قم نفي 

.٣٠١ص المقنع ش لما الموايق رم ا،ب،ج،د. س والمثبت •واللس•، نيادة؛ ؛ي*• ، ١١
٠٠٣ ١ ص المقغ مي لما المواغؤي وهو أ،ب،ج. م، والمثبت ٠والغاتط٠، د،هت قيئ ( ٢١

،٣٠٢ص في، لما الموافق وهو ه. د، ب،ج، مني والثبت، ٠التماثلةء، أت في، )٣( 
والإذاعإ/خ؛أ.



ادوئاتكثاب 

اثعظاموكشر السجاج، باب 

خاصة.زالزخه الئاس، في الينخ الشجه: 
شر؛عض 

لدمها ولأل ليلا، ئئمه أي• - الجلد ئحرص اش الحاوصه؛ 

منهاسيئ الص وهث -؛ والدامعه الداميه وبئ - البازله ثم 
 .٣!"

ماتاضنت؛مح:شصاك(■
اللحم.في العائصه وبي؛ الئتلاحمه؛ ئم 
قشن؛الم نثن ثنها U ض: اصاى؛ نؤ 

ئدنذقل' فيها؛ مثدرأم لا \ذئنن لهذه 
أبثرة•حمسه • وبررْ ، لالعظم ئوصح ما • وبي النوصحة؛ يفي 

َِثعثرت وفيها وثهئنه، العئلم ثوصح الثي وبئ؛ الهاشمه؛ ثم 
ْ

ابمرة•

اولم،.د: ش )١( 
د.من صاثطت اورا )٢( 
»ا.ماواراا.فيد:)٣( 
وهوت ءرالصواب ث وفيها ه، حاشية من والمثت الالالأدماا، فيا،ب،ج،د،هت )٤( 

.yy^إ^والإقاع ، ٣٠٣ص الشع في و\اووا»ق 



اسسقتعزاد  ٤١٢

وفيها'عظامها، وئنم،ر؛ ويهشم، ئوصح ما وهي؛ الننقله؛ نم 
الإبل•بى عئرْ حمس 

الدية.، Liijوالدامعة؛ المامونه، مى واحدة ؤفي"كذ 
•- الجوف باطن إل يصلا ام ت وهي - الدية ئك الجائمة: نفي 
بمحر•لأو°ؤؤ0•' من واجدة ولإ الصلع، نفي 
مبمضل١، اليامع الناعي زم: - ال1ناع م نغي 

بمحراي؛؛'ر مسمميما دلك جبر إدا والساق، والمخد، ، - والعصي 

لخدنئصه _؛ وكنر الجناح، مى - دياك عدا وما 
يموميم يه، جناته لا عند كآثه عليه المجني يقوم أف والح٠كومه؛ 

الديؤثس ينبته مثلا محله القيم-ةألإ،، مى يمص يما برأيتخ، ئد به وهث 
هميه:حننوف، يالجثانة وقينقه ستوو، ند،ن عندأ 1ل ك- 

14لإغ؛فلا ثثدت، ن لَنغز في  ءصأن ؛لا -؛ يتقه ندم 
الممدر.

فيج،د•)١( 
د.من صاثطة الشمة، ®من )٢( 
والهاءاكاء بكر ®نمتب(، : ١ في )٣( 
®يكونء.ز،و: )٤( 



٤١٣

نمننض

وء- زال3لأء \ووب من كثيب غصاتة الإص: غاولهء 
شؤخرئوذي نغا:بم خاضنئلم تيأئلم، 
ن'لأأش، زلا نص، ذلا نه،، م ص، ض ئد ذلا 

الجايي•لدين محالف 

ظحآ،زلا غدأ، زلا نغفأ، سألأ، ،: النائأJئ١١تخمر زلا 
الد:ةتك ٧ U زلا ,%، تصدهنلب آغتزافآ زلا 

ولا،. Vu»زادة: د في )١( 
ءصد،.فيج: )٢( 
ج.من ماقطة ءبه، )٣( 
منوالمثبت ، ٣٠٥ص المقنع في لما المواقق ومحو ب، في صليها مشطوب رالتامة، )٤( 

.٢٣٥الإكاع؛/ز و1 اJوامح وعر أ،ج،د،م 



انمسقتعزاد  ٤١٤

هصل

تحق بعير ئسسآلا، أو مباسزْ، حطأ، محرمه، مأ، هثز من 
الكم1ز0.محنلته 

نيوالمحذر ، ٥ ١ ؛/ الكاهمر ؛ي لما الموانق وم ب،ج،دام من والمشت اسأ•، ات ني )١( 
J0Y/Yالفض 



;١٥اوونات كثان 

المسامةباب 

ننصوم.هم يغزى ني أبماو ومحي: 
jA•  ■ك1لمائوانيالقاهرة الخيانة الاوث، زج_

بالثأربغضا بنصها تئللب 

وبرئ•واحدْ، لخبا حلت لوث؛ عتر من المن)؛ علته ادعى يئن 
لخنا.حمسص م>لمول الدم، ورئة من الئحال يأتمان ؤثدأ 
شنعيه الندض خلت نناة: كانوا أن >^، ١١تكد مإذ 

وبرئ•محبا، 

"لص"•/،c؛ ، ١١





;١٧الغيوب كئاب 

الحذودكثاب 

أص■غالم ش، ئام، نابغ، غر: إلا الخن نمن لاص 
ننجد.عتر في ناثتث، أو الإنام سه 

يبق"*،ذلا لا تزط س : م؛لخن ذي؛رين 
سصان.أؤ محميص عض نز بممد، ولا ولا بمد، ولا 

.jlLjJIنشق حث .ضنُؤ ثاَلخ زلا 
والثمابز.والهمج والوجه الرأس ننممى بدنه، على الئرب ؤيمرق 

نابها،علنها وسد حالته، قدبث أيها إلا فه؛ كالرجل والمرأْ 
ئثكشم،.لتلا اها، Jbونماك 

١^٠لإ ١^، لإ ١^، لإ ، ١^١١خليل؛، الخأد: زأثد 
هتأإهلْ/ئالص حد: قي مات ونى 

الرنا•محي، بممر دلا 

»ولأاا.: هز 
احيي•.د: ني 
•٠٠٣دلا •جديد : بر 

ئ.من احلدءماقطة 
افهدر،.ثدار: راقالحق كلمة جاء»وق ئ: في 
ٌلمرجومُ•ى' هم، 



اتمستقتعزاد  ٤١٨

الرثاحد باب 

بموت.حتر نجم؛ التغضن: رني إدا 

نكاحفير ،، الدمثه١ أو الم،نلمه أئنأ؛ئ وطئ ْس والمحضن: 
فيمنها سن٠ل أحتل مإن حران، عاقلان بالعان وهنا صحيح، 
منهما.لواحد إحضال ملأ أحدهما: 

ولو- عاما و•مب جلدة، مئه جلد التغضن: عتن الحر رثى نإدا 
آمنأ0

يثرب.ولا جلدة، حنسن والثيو٠: 

كزان.زخدلوطق؛ 

ئزوط:ولا الخئ، جن زلا 

يوازمفي محا، الأضث الخثلْ، أخيفا: 
محقا.حزامآ أصلثن، 

اوانيب،ج،د; )١( 
ابشرط،.د: ني )٢( 
ائلأث».فيد:)٣( 
والإناع، ٠٣١ ص المقنع لي لما الموافق ومر م أب،ج، من والشت، اتغيبأ، لت في )٤( 

.٢٥٣أ/
والإياع، ٠٣١ ص المقنع في لما الموافق ومو ا،م من والبت، أحثشبمأ، ب،ج،ئ: في )٥( 

.yoTfi



٤١٩المحدود كثاب 

أن^١،، مها لئ أنة خ بمد ثلأ - امحهة 1نمماة الثاني: 
أعممدباطل نكاح في أو نريته، أو روجتث ظنها آمرأْ وطي أو لولده، 

غلىالمنأ٥ أكرهت أو ونحوم، فيه، محتلف منم، أو نكاح أو صحته، 
الزنا

أرين:بأخي إلا قث، زلا الزنا، محوت الثالث: 

نيصرخنجالس، أو مجلس في مرات، أنبغ به يقر أف ت أحدهما 
الحد.غلته تم حش إهمارْ غن يننغ ولا الوئل•؛، لحممة ذكر 

-تصموثه واحد، بزنا واحد، نجلس فى . غلته يشهد أذ الثاني: 
مممرمحى•أو جمله الحاكم أثوا نواء محه، ثهاديهم ممن أنبنه 

ذك.ء نمد لإ نتد: زلا لها رزح لا آرأ؛ خي، ناف 
 ٠٠ ♦!٠

.٢٥٤ة/ الإقناع قي لما الموافق وهو ه د، ب،ج، من والمثبت ، ^١! ٢٠)١( 



زادانستصغ ٤٢٠

الضيفآ باب 

حزأ،لكل إل جلده نمانص جلد؛ محصنا يالرثا المكثث يدق إدا 
حناُؤ.بمئئ: زاشثق أزمحن، همدأرأ،: كاف نزف 

]لممدوف.حق زهو التعزيز، يوجس، المحصن! خمإ وهدف 
١^،_، JIالخايئ، ، ١٣١^، ئنارم: زالنثضن 

ظوئثئثنئل زلا ظ. بجاح ١^ 
زنغزة.لوهلي، يا ،، ٤٧^يا ت المدق وصريح 
أووزجك، هصحت ،، حسثهر يا هاجن0، يا ، هحبه يا - زكنايته 

المدف؛شر هثزة اذأ^ _؛ زثحزه هزونا، له جعنت، أو زانه، ثكنست، 
قلأ•

١^٣٧ ممون لا خنائ^ أو بمد، ص قدت دإِذ 
عزن•

ؤلأثأثنءىلمونام.نبمئئلطاكJفام، 

«حار«.فىد3يادة:
رء؛د•.فىب،ج:

رم*•فىدزيادة؛
ارزان•.فيب،ج،د؛
»قداا.فى،رزيادْ:

٠٣١٣ص المقغ في لما الموافق وهو أ،ب،ج،د« من والمسن ، تد قي 
ءاجماعو®.أ؛ ش



٤٢١الخدود كثاب 

المسكرحد باب 

زفزفقث>ام، ؤذداُبأنم 
كاف.

إلانيِ؛ زلا ممن، زلا كواوا،، زلا _، ئزبة ياح زلا 
همزة.يحصزة زJلم يها، عص لمنة لدمع 

قشممن، ممزة أف غالمآ _1^، النن4لملى، ب ^١ 
الرق•ْع وأربعول ْع جلدة يمانول الحد! 

م٠ ٠ 

آ.11إ/الإقاع قي لما المرافق وهو ب،ج،د،ه. س والختت 8بماواا، أ; في )١( 
٠٣١٤ما الممغ في لما الموافق وهو أ- من والمثتت ءالخكلفء، فىب،ج،د،ه-زيادة• )٢( 



الهستقتعزاد  ٤٢٢

الئعزيرباب 

التأديب.وهو: 
لكنبماعأ١،كئازة. زلا مها، خد لا نتجة لإ في زاجن زئو 

التزأةنإثان مها، قزذ لا زجثالإ مها، قئلع لارأ، زنرقة فيه، خد لا 
ؤوحوْ، بعير ؤالمدف آ، المزأ0أ 

خلداُي،.غثر ض فى ثزاك ذلأص 

ؤسآنثششْشرخاخة:لإز.

كجماع®.ت ٠نسخة أت حاشية في )١( 
اا1لأ«.ه: ني )٢( 
رللمراة،.ه: قي )٣( 
الأ®.فيج،د: )٤( 



٤ ٢٣كثاب 

الشرهةفي المطع باب 

فتهةلا معصوم، ناو مى مثله، جرز ثى نصابا، الملتزم أحد إدا 
■ت الأحمماء وجه على فيه، لئ 

حائنولا عاص_،، ولا مختلس، ولا منتهن،، ، أ على يئلع ثلأ 
ي.أن غايثة أز وزؤء 

ثُي، أز ١^، ثئل ١^ - الثلنان نبملع 
آلةسرقة مظع قلا - شوزك\ مالأ المن-نويى بمكوف أو ويشثنءل 

•- كالخمر محرم ولا لهو، 
،،ويثارل ريع أو دراهم، ئلأيه وهو؛ نصابا، ي٠كودا أف قيسرمحل 

كأحدمنته زئ أو 
المئلغ.تث ج الئارق: نانكها أز ^، ٣١مذ شنت نإذا 

أوكبما، فيه يبح محلو - الحنز بى إحراجها ومحت محمتها وئعتبر 
الناي؛فيه _ ljfأو اؤربه، تإ نصاك، عى قينته هنمصت، ثوبا؛ فيه سى 

لءئقثلخ-
قئلغقلا عتر من نزهه هإن - من يخرجه وأف 

المشعني لما الموانق وهو ب،ج،د. من والمشت اريقعلمرا، ت ملي، اتهلع بدل أ،ه في )١( 
.٢٧٤والإقاع؛/، ٣١٠ص

ادطرل.)أ(فىد:



المستقتعزاد  ٤٢٤

احتلافننحتلث ،، حمئله آ العادْل ما المال! و وحن 
وصعقه.وئوتؤ وجووة، السلهلان وعدل والتلدان، الأموال 

والدكاكينالدوو في والقماش؛ والجرام الأموال يجرر 
الزئمة.زالأعلاق الأ;زاد، ززاء ناشنان 

كالإدا الشرايج، وراء ! ونحوهماالتاقلأء، وقدور الئل، وحرر 
حادس-الشوق في 

والحشب!الحثلب وحزر 

ويظرةبالرا'مح المرعى؛ فى وحررها الصين، المواسى؛ وحرر 
ءاِبّأم.إيها 

ولاغلا، ناف أييه نال من يالئرية يمظع محلا - الئنهه تم وأ0 
نزاةندا في زالأم زالأب نقو، ناف أنؤ ال من 

محريبه-نال سرمحة محرب وكث الأح ؤثئثلع 
كافولو الأحر، نال مذ سرمحته الزوجين من أخد يمثلع ولا 

حرأو مكاسه، نال مذ تند أو نثدو، تال مذ عيد نزق ؤإدا 

االءادة«.د: في )١( 
،٣١٦ص المشع في لما الخوانق وهو ه. أ،ب، من والثبت منج،د، سانطة ْافيهاا )٢( 

.YUA،/والإتطع 
أ،ب،ح،ه.من والمثبت ، ٣١٦ص المقنع في لما الموافق وهو د، من ساقطة غالّآء ارإليها )٣( 

واموع،ا/اةا،والمالعيماةفوص 



٤٢٥التدود كثاب 

ئدض شن>" أز تغم، لإ ئت مح"< أن _J، يي، ئ ؛تلء 
اللأخي أو له ثركه يه ماو< مى نخص أو ال1ئن\ث، غلى ومحق 

؛م.بملغاممهقإ

محغرْازلا نآم، أن غذم، ثياذة إلا تئظغ: زلا 
مثبع•حش إيراوة عذ 

بماله•منن بمالن وأذ 
شومذلا، ١^>،، ندة نمث القئلغ: زلجث  ١٢
•وحسمت 

أو،، كنرأل أو كاو، يمرأ - ' يدعير بس شيئا نرذ ومذ 
.(٨)،.^١٨زلا س ع أضعفث مزصا 

'دس'•د؛ر  ٢١)
ااثفٍز•.فيب،ج؛ )٢( 
،٣١٧ص المفغ في لما الموافق وهو أ،م من والمثست، ب،ج،د، من ماقطة امعن• )٣( 

.٢٨٢والإناع؛/
'ئهماد••رث(م،د:

والإياع، ٣١٧ص المقنع في لما الموافق وهو د ،ج، ب، أ، محن والست، •ير-حا، ُ; في )٥( 
.٢٨٤أ/

ئ.من ماتطة امن• )٦( 
ءاممرا،،؛ كثرأ، ءاو ، Jjbد وش ميم، نيادة ْع المشددة والثاء الكاف، بضم ءكمثرا، ت ب، في )٧( 

.٢٨١أ/ الإقاع في يا ^، ١٠٣١١وعو أ،ج،ه. س والشن، 
مقابالة،ا®باغ أ؛ حاشة في )٨( 



زادايستمتع ٤٢٦

الطريقهطاع حد باب 

أو\ل2ولحن\ث(، ني - مالنلاح يلناس ئعرص_ول الذيى وهم• 
نرثه.لا مجاهنْ، الماد مئصتوض _، آلبسان 

_،زالدم زالت، كالزلد، - همزة أز ثكافئا، مثل مئ4لم سن 
ينتهز.حر صلن، يم يتل، ت الماد وأحد 

li ■( تفك.۴"' :شأ، لأر" ^ ٥١ك م لا
أنتماؤ،٠يحم •' الثلرب قي محودأ يوجب بما جثوا نإف 
ولمالئاوق وآحذ0 يمهلع ما يذو المال مى واحد كئ أحد نإن 

زاحد،نمام في البمزى ورجلة البمى يدْأم واجد كذ مذ نلغ ؛ تقتلوا
وحسنتا،مض.

لأف. قواي: بماب، ظغ نالآ زلا نفأ، نمثوا لم لَداِن 
-•تلب إز يأووف يئركوف قلا بنردوا 

مذق. ^ نا محة نثظ غض: ميز أف يد منهي تاب، زنذ 
ص،مذ - للادمحذ بنا زأجد -، قم وتحتم زف، زمظع م، 

غبجا.لن بمش أو ١^ - ؤنالآ٤، زظزف، 

د.س اتطة قتل• ، ١٧١يآخد رولم )١( 
'دلن••فيب،جت ٢٢)

ايدْا.د: فى )٣( 
®يوحدا.ت نيادة نرد )٤( 



٤ ٢٧الخدود كثاب 

ئلةبهينه: أن آدمي ناله، أو ^^، أؤ همه، ض صاد ومذ 
إلالم محإل ئه، دهنة ظنه على يعلن، ما لأنهل ذلك ض الدقع 

شهيد.يهؤ ئتز نإل عثه، صمال ولا دلاش، يله دالمتلل١،: 
ناله.يوف وحزنته همه ضل٢، الدقع ؤيلرمه 

كدؤك.يحكنه متلصصأ: ->ذ٦٢٢ 'دننزل يحد وس 

والإقناع، ٣١٩ص الق،غ في لما الموافق وهو  ٠٠ا،ب،،ج،من والمثبت، ايقتله،، ت د في )١( 
 ;٤٢٩٠.

اامن«.د: في )٢( 
د.عن ساقطة رحل، ،منزل )٣( 



اكستصتعزاد  ٤٢٨

اتبعيأخل قثال باب 

نايغ:، الإمام، على ومنعه، ثوكه لهم موم، حرغ إدا 
تي(بمة•

مظلنه:د\ *ظ3إل منه، ما ترامل4لم أف وعليه 
ماتم.ئِلأ ماؤوا؛ هاِل كثثها، ئلأ: نإن أرالها، 

وشميظالمتان، قهما ت ريانة أو لعمتثه، ءلائمثان آئتتلث ؤإن 
الأخرى.نا زاحاJة كئ 

ج.عن مانطة ايتأؤيلء ( ١ ) 
،٣١٩ص الممتع غي لما الموافق وهو أ،م من والمثبت اينتفموزا، •' د اج، ب في )٢( 

.٢٩٤،/والإقناع 
»أتسء.)مفىه:



٤٢٩الخدود كثاب 

المرسحكم باب 

اودي:ئنبمبممه.بج:
مىصمه أو وحدانثته، أو ربوئته، جحد أو الله، ف أنن ثنى 

أورنله، أو كسه تعص جحد أو ولدأ، أو صاحته يله ائحد او صماته، 
ممن.ممد رنولهلأ،1 او الثه نب 

المجمعالهiاهنة بى ثسا أو الزنا، ئحريم جحد وس 
ممن.نيلأ: لأ ظن كاف ناو ذبافح، >3، يمم: محا 

ارأحلكم«.ئ: ني )١( 
ااورسولهاا.فىج،د; )٢( 





٤٣١الأسم هنات 

الأطعمؤكتاب 

حب•مذ - فيه ْمرْ لا ظاهر ؤذ محاح الجذ؛ فيها؛ الأصلأ 
-•وعترهما وثمر، 

ك\ذثإ,- تدلأ فيه مارا، ولا _، والدم كالمتة، - نجس تجذ ولا 
)٢(ِبْ 

_«ويحوة 

\إي:الغنن إلا ياخه؛ او ؤخ؛وانات 

زالJف.زام، لكلام، - الضم محن يه ي ثان، نث زنا 
نعرس وأبن آوى، وأبن والجنزم، والكف، والمهد، والميل، 
والدب،والقند، والنمس، والتنور، 

والصفر،والباني، كالعمامح،، - ثمه يصيد الثلير مذ مغلنؤ له وما 
والتومة_.،، والحدأولوالتاثق، والشاهين، 

زالشق،زاطقلق، زاpخم، كالم، - البحت ثص زنا 
الأنزدوالثنامحت، أمحت، صغيؤ أنوي وهو والئداف الأنفع، والعناد-، 

الكير

د.من ساقطة ءرما• )١( 
•٠^^١^٠^٠٠فىحاشيةبزيادةت )٢( 
تب في )٣( 



او«ستقتعزاد  ٤٣٢

والح_ثة،والمأوة، والئنص، كالمن_ئذ، - ث1ثغيئرا، وما 
والزظزاطكلها، والحشرات 

-•لكلم، - وم مأكوو مذ تولد وما 

'ستبا،.ماج* )١( 
،٣٢٢ص المقع قي لما الموافق وهو أ- من واليت، با،ج،د،ه، من ماتعلة ْاوالس«عارا )٢( 

والإقاعة/،ام.



٤٣٣الأشمة كثان، 

فضل

والدجاج،الأئعام، وثهيمة ،-كالحتل، قحلادل ث دللث، عدا ونا 
وسائروالأاوس_،، والنعامة، والعلناء، والتمر، الحمر، مس والوحشئ 

-•الوحش 

^١^.^١^، ، ٣١إلا ظ؛ ١^ ■توان زتتاخ 
زنقه.تند نا منه له خن ال1لم: م ئكدم ؛ر ، ٢١٣١ونن 
أنتماءأو تزد نديع عيو ^ lijنع المر ناو مع إلى آصثلئ ومن 

تجانأ.، ^'١٣تدله وخن، I ونحو؛ ناء 
عليهلحائظ ولا عنه، مثنائهل أو جرو، ن في بنتان بممر مر وس 

لحم.م من نغانا مئت الأم قلئ ناخلز: زلا 
زولة.تزماّ المزى: م ، ^١٤الئجاز الننلم صاقه زحن 

افحلأ•.د: ني )١( 
الظاء.بفتح راصظرا ب: ش )٢( 
االه«ساثط،نسد.)٣( 
د.من ساقهلة اا;ها )٤( 



الهسمنعزاد  ٤٣٤

بابالذلك5راآ

إلا^٥؛ بمر ^٣، _J من نزة ءغ لا 
الخاء.في إلا محثن لا نا زلإ \ص، ِو\م\ذ 

و;ظ1ترط:زثئثنظر؛/لائكاة 
زلو-  Lllsأن ثنيمآ، ؛ AiUبجون: بأنلْ، أفظ 

أعنىأو أقآم،، أو آمزأْ، أو ٠^١٠^، 

ومريد•، ومجوص ورثي، ومجثون، 'نآينا0، دكاة تباح ولا 
بى- مئصوبأ كاو ولؤ ، محددليم؛ الدكا0 دقاح الأله؛ الثاني: 

والهلمن.الس إلا - وعتر؛ ودض_،، نحجر، حديد، 

لمبالدبح؛ الراس أباق محإف والمري■؛؛ الحلموم ^^٨، ٠٥: الثاJثا
الندثوخ.ن«مم 

•الزكاة•.زج: 
.٣٢٣ص المقنع في لما الموافق وعو أ. من والمثت •الحيوانات•، د_،،ج،د،،و; في 

المقنعفي لما المرافق وءّو م؟ أ، من والشن، ر_،،ج،د، من ساتعلة عاليه• •المقدور 
والإثناعإ/أا'ا.، ٣٢٣ص
•يئترط•.ع: في 

ج.عن محايلة •يأن• 
'ىمم،••م،دت
امبم>اورداافىد1

أوهلوعُفيب،ج:



٤٣٥الأشفة كثاب 

فيوالواهنة المتوحشة، والننم الصند، من - عنه عجر ما ودكاة 
نمحووإلاأو تدنه؛ مزأ^ كاو موصع أي في ، بجرجول ثرونخوما-ت 

ناح.محلا ونحوو! الماء ي رأسه 
ثإف- ع1نها يجزئه لا - ^ ١١سم الدتح! عند نمود أ0 • الرابع 

ئدأ.لا أسس، نهوآ: لإكها 
وأفينصرم، والحنواو نحدها وأف كالة، محالة ندتح أف ريكرْ؛ 

بمرد•أف مو بملحه أو عنقه، بجثر وأف اليبمؤ، عتر إر يوجهة 

*يجرحه'•• أ ش ، ١١
والمحرر، ٥٥١ا/ الكافي في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والمسن، ٠^٠، أت في ( ٢١

/Y٤١٩/٣الإرادات، وصحُنص ، ١٩٢.



الستقنعزاد  ٤٣٦

الصيدباب 

ص.-إنبمِ إلا الاصطتاد؛ في الخقثون الئ نجذ لأ 
الدلكة.أهل بى الصائد نكوذ أل ! أح1وها

الآلئ،محيغان:الثاني: 
ُإل- ئيزخ لأن الد:ح، ألإ ق ي U يو ي _؛؛؛؛: 

نحبثئله: قتله 

الزالفخ زالئبمة، ؤال،شا، . يغددرأ، يس زن( 
يه.محيص U نجذ 

ظة.كات ^١ ;i ماخ الثأبي: وس' 
يف:وة أز الكلي يإن ^، liالألأ اس الثاِلئ: 

ثجذ•ْمحت قي عدوة قي مزيد ال إلا يح؛ لت( 
تندأربجا ثإو اليارخة؛ او الم اونال بمد المحه ١^: 

كالدكاة. اكث«  ٥١٠: ٦٣مود أف ين نح، لإ نهوأ: أن 

.٣٢٥ص المقنع قي لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والمشت ءمحدودء، أت في )١( 
,٣٢٥ص المقنع في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والمشت ايمحدودء، أت في )٢( 
ءصأ.د: في )٣( 
8أممء.ءكالهأ،وفيد:فيج:)٤( 



٤٣٧بمابالأبم1ن 

الأنفانكتاب 

أنالمحق._، بث: يث، إذا المحان؛ ييار" شث او المحق 
الئضحف.أن بالمتآن، أز صمانؤ، مى صمة 

كمارة.يه ئجب زلا محرم، اللب بمر زالحلث 
•شروط ئلأة الكمارة لوجومحس، ويثأتنظ 

علىعمدها قصد التي وهى" منعقدة، اليمين تكون أن الأول• 
محم 

الغنوّئ.ض غالما: كاذبا، ناص، م ض خض، محإف 

لأركمولؤ؛ - قضي شر لسانه على يجري الزى اليبين• ولم 
بخلافه.ماف ئمسه دق تثلى عمد.ها يمين وكدا والله، وبلى -، والله 

الجمع•ثي كماره قلا 

يمينه.ئتعقدرم ]إ تكزهأ: حلمي هإل ^1^، يحلم، أو ت الثاني 

والإتناع، ٣٢٧ص المقغ في لما الموافق وهو أ• من والمشت ، ١١٠٠٠٠٠ب،ج،د،هت في )١( 

اتقدا.م: فى )٣( 



زادامتصع ٤٣٨

ادثرى' على حلت ما هشل بآل - يمينه في الجنغ \ذيجئ.' 
 i; داكرأ.ئخثارأ - بملو ض خلت
كماوة.محلا ت وا،سآ أو ،  L،^aهعله هإل 

يخنئ.لم ت الله® ثاء ءإل I تكمن؛ يمين قي محا3( ومن 
ي•لكن إذا ص ش اث ين 
بباس'أو ظنام، أو أنة، مى - الززحة سوى خلالا خإآ ونن 

ثنله•إل محن ظارْ وثلرمه بمرم، لم -ت أوي 

•يحالف•.م: ؛ي )١( 
ابرك«.)1(فىد:



٤٣٩ءث1بالأبم1ن 

هصل

أومناكيي، عشرة إظنام بيى؛ نجين كمارْ لزمئه نذ بحئر 
متتاثة.أيام ثلالإ هصنام يجد• لم هممن رثؤ، عتق أو كسوتهم، 

واجده.كمارْ يعليه واجدت مو-جتها التكفير ٥؛^ أتم١ل ئزمته وس 
ولملزمام، -ت يالله ؤيمين كفلهار، - نوجيها احتلت د1بي 

تداخلا.



نمسقنع ٤٤٠

الأيمانجامع باب 

غدتقإو اللفظ، آختبجا إذا الغالب ث إز الأبمام في ^۶٤ 
إلىرجع ذلك؛ عدم ثإل مجها، رما اليمين ّب إلى رجع السهت 

المحن•
أورداء او حن\ويلاَ يجعلن القميص هدا لنث، لا حلم، قإدا 

ولمنه.عمامه، 

أوهد؛ ثلان زوجه أو سخأ، قضار الصىت هدا كثنمتج لا أو 
نالمللث^،جثه،  ٠٦١١دَالت، - دأ نعكه ممل، أه يلانا، صدفه 

'د_،لإمحء. 
١^^،:ذذا أز كبمأ، قفاز التلأ: ثiا نحأ أكلث، ^١٢٢ أز 

ثمثلك،أن بمأ، ئضان ١^: ندا أؤ خلا، أز أ دئأز قرأ، قضان 
ثلمأكدص.همة،

المنة.تئالث، على دام ما تئوي أو إلا الكل؛ في حشث، 

.ن-؛غ..أ: ني )١( 
»ولأا.د: ني )٢( 
ااوامم«.تيد:)٣( 



الأبمانكتاب 

هضل

نلأنه:زئؤ الآن_لم، ، :ثثازJة١١نا !نى ^ ذك: عدم ئإن 
وعرثذ•وحمحقذأ^، شرعذ، 

اللثة•ثي وموصؤغ المع مح، موصؤغ له ما ■' هذخل°:/؛ 
المجٍح.١^ \ضو'>ووأ \و نحرف ئالننلو 

يحنئ.لم ئاسدأ! ممدأ يعمي لأ هنؤثأ لا أن يبح، لا حلت ، ءإذال 
أوالخمن، يبتع لا حلم، كأل - الصحه نمي يما نمينه مد نإف 

العمد.بصووة حنث، ؛ -، 

أومحأ، أو ثحما، محأكز ال1حلم؛ يأكز لا ^^، ^١ والحقيقي• 
يحنغ.ث* ونحوم كسدأ، 

والمأوح،والتمر، النتض، ياكل حنث، : ادما يأكل لا حك، نإل 
بهأْ،•يضثلح ما وكن وض، والريتون، 

والإتناع، ٣٣١ص الممغ في لما الموافق وهو ه د، ب،ج، من والشن، •يتناول•، ا! في )١( 
.Tii/1

مزج.اتطة <واوحممي• احمقي•، ت ب، في )٢( 
»فإنا.د: في )٣( 
،٣٣٢صى الممتع في لما الموافق وهو أ،بج،ج،م من والثبت، •الخنزير•، ت د في )٤( 

.٣٤٤أ/والإياع 
،٣٣٢ص المشغ في لما الموافق وهو أ،د،ه من والمثبت، ب،،ج، من ساقطة •به• )٥( 

.nv/iوالإنناع 



اامستصعزاد  ٤٤٢

ننلأ:أن خوفا، أؤ أز نويآ، شز شبمأ؛ لهز ولا 
حنث.

1؛ُ>أُ آ، َآ.ِ .ْ ِ, إسان.كل بكلام حيث • إئسانأ يكلم لا حلت نإل 
يأذ !لا خنث؛ :ننلئر١،: نن ^!3 ثبمآ منذ زلا 

دفه.

والنائط،،، - الحقيمه ئنالب مجاوه أئتهن ما ت والغرفي 
،٧١فؤأص - زثنوت1 

نمينهئنلمث دارت وظء أو زوجته، وظء على خلت ء_إدا 
الدار.ويحول حماعها، 

الخلت م - ي في ئأثهأتكا ء؛ئث ثبمأ؛ لا:اكذ محلت ناف 
يأكذلا أو هلممة؛ فيه يهنهن لا سمى فيه حبيصأ يأكل سمنأ، يأكز 

المحلوفمن سيء ثلمم ظه-زل؛، نإف يحنث، لب _أ ثامحلفآ مأكل بيضأ؛ 
محتث،اعلته: 

رالإتناع، ٣٣٣ص المشغ في لما الموافق وهو ب،ج. من والمشت الفعاله٠، أ،د،هوت في )١( 
أ/ء0م

والإقناع، ٣٣٣ص المقغ في لما الموافق وهو ب،-هم من والمثبت ٠كالروايةا، أ،هت في )٢( 

,0ث;تح
،٣٣٤ص الممتع في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه. من والمثسى ،، i_4®زJادةت أ في )٤( 

والإءناعإ/مهم



٤٤٣ ijUjViuU؟

ضذ

_؛وثحو؛ دار، ويحول ر4ي، ككلام - فيئا يمعن؛ لا حلت ؤإن 
نحت.: ^،L ئثلئ 

كالزوجة،- منانةر١، نمصد ممس عيره أو يئسه على حلفن، ؤإل 
الثللاقفي حنث جاهلات أو ئاسيا، ممعله قسا؛ ألا،ثقل - والولد 

ممثل.والعناق 

حنث،ممثله: _؛ وعتره نلهلان، من - ، لنمينؤ ننتع لا من وعلى 
ممكآ.

علىحلفت، ما نعص - ، أمنعه مصي ممس - عتن، أو هو ئتزِ ؤإذ 
ناقإمحلأظ.:ش،ئه:قإ

المهاا.فىد:)١( 
ج*في ^٢، 
ءمنه|,ت نيادة ٠" د، ج، في رم 



اتمستقتعزاد  ٤٤٤

ناثاس

غاذر؛.هء~<ثامحأ..ض:ابغ، مخ^ لا 
أمام:حننه منه؛ والصحح 

٣}٢ ندت، ض ث يمول: أو مثذ . \ذئظ1و 
يمين.كمانه ملزمهل٣، _: ثنتآ 

يمصليشرط ندر ثعليى وهو: - والفصك، اللجاج داو.ر الثاني: 
تنءبمثنُ" \ص أي أب غت، \صذ' أو ، ثص 
محض•ثهاد؛ يتق بمي؛، 

لغيثه-• دابيي ورقوب ثوبي، فلبس - المباح ئل'د الئالئ؛ 

بمقتأو آنفط نيأْ، أو ظلاق، من - نو/ط ندن ؤإف 
ضلث.زلا 

الكزا.دنيادة: ش )١( 
،٣٣٥ص »_، jiفي لما الموافق وهر أ. من والثست، ب،ج،د،هِ، من صاهطة )٢( 

.Towfiوالإقناع 
.٣٥٧أ/الإقناع في لما الموافق وهو ب،ج،د،هء من والمثت اهتأزما<اا، أ; في )٣( 
•٣٥٧/٤الإقناع في لما الموافق وهو ب،ج. من والشن، افيتخيرا، أ،د،ه: في )٤( 
اوغترْ«.فيد;)٥( 



٤٤٥كتابالأjUن 

الحطضيوم وصوم الغمر، كئناسا - المنصلة مذر ت ١^١^ 
ؤيكمن.به، الوهاء يجوو محلا -ت والنحر 

والص1امالصِلأة كفنل - معلقا أو مثللما، السرر ثدر النامست 
هشالعاد1ا نللمَ أو مريضي، الله ثمى ^ كموله! ويحوة، والحج 

ينالهالماهة ند3 إذا إلا يه؛ الزياة لزنة الئزثل: ي - دا كض 
الثلث،قدر يجزيه قإيه الغو(، يلث، على يزيد منه دثنسلا، أو كله، 
\حومزطزئة ىJاسال٢،: زبما 

اقا:لح.لزنة شهر: صوم سمد3 
ية.أو شزمحل، إلا يلزمه؛ لم معدودْ: أياما ئدو ؤإذ 

.٣٥٩أ/الإناع ؛ي لماالموايق وص ه د، ب،ج، عن والمثت •معي•، أن ني )١( 
.ااءد،را،فىأ:)٢( 
ااكان٠.زادة: د في )٣( 





;٤٧

لفنضا؟١ ؤات\ب 

كنانة.فن>، زم 

مذأيصل ؤينثار قاصيا، إنمم كئ في ضب أف الإمام بنرم 
ؤيجتهدالنيئ وذ>تى وأف الله، ُتموى ؤيأمره وورعا، علما، يجده 

البمد•في زتلك:ب وّنوة، هلدتلث، أو الم، ولقث ثئود: إقاض، في 
الحيوأحد الحمسوم، نص المضرإ النامه! الحاكم ولأيه ويؤين 

ننض زالخين المحشدين، م أنزاو في 3>^ بمض، من بمم 
وسفيدبثرطها، لبممز عمله وثوق قي والثظر ئس، أو بممؤ بمثوجبه 

الجمعةؤإمامه الحدود، ؤإيامة لها، ولي لا مذ دثرؤيغ الوصايا، 
وأئثها،الثدقات عن الأدى ذكم، - عننه مصايح في والنثلن والعد، 
-•وض 

حاصايولى وأف العمل، عموم قي ١^ عموم بور أف محيجور 
•احدهما قي أو فيهما، 

دكرأ،عاقلا، بالغا، كومة صمات: عئذ القاصي في وثئتنءل 
فيولو - مجتهالأ >وذأفذأ، بصيرآ، سميعا، عدلأ، مسلما، حرأ، 
مدهبه

ايجد،.زد: )١( 



انمستقتعزاد  ٤٤٨

بيخكنة نفد بكاء: طح زيلا ;يبما آثثان ئب ثإذا 
ومرها.واللعان، والحدود، المال، 



٤٤٩£؛\ت\ض\* 

الماضيأدب باب 

حلمآ،صنف، عير ثى ثنا عف، ع؛ر ثى قويا بجوف؛ أف ثض 
وفئلنة.أئاة يا 

هسيءحآلمالبند ونط ني مجلسه وككن 

ودحولهماومجليه، ولئفلب، لحفله، ت في اشتمين نص ييندد 
ش

فيماؤيثاورهم المدامت،، ممهاء مجلنث تحفن أف ؤتنبغي 

جهمع،بدة في أو حاقن، أو كمحرأ، عقباف وهو القثاء ؤبمتحرم 
حرأو مؤلم، برد أو أوئناس، كسل، أو ملل، أو أوهم، ،، عنلثزل أو 

ئمد.الحي! هاصاب حالت نإو مزعج، 

ولأنته،مل نهائيه كا0 منن ]لا ئدثة؛ ^١ رثزة، مولئ وتلجن؛ 
-ثقونة.لت فن لي ١^١ 

والإقناع، ٣٤٠ص المقغ في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه من والمشت ءامهما"، في١' )١( 
.٣٧٩أ/

وهوا،د،م. من والمثست، ، ٣٨٠أ/ الإقناع في لما وهوالموافق *أشكل' ب،ج■ في، ، ٢١
.٣٤٠ص المقغ في لما الموافق 

أوءءلش•.د: في )٣( 



انمسقتعزاد 

ش.حضن؛ !لا نغى؛ ألا تممي 
لث.ثهاذ:ن لا لا بمن زلا شه، ممهُ قد زلا 

ذو'ذ؛امحأل"ُ•محقن، م م غر ض وع 
اميص•وكدا بممحا، مذ أرنذ ت بجي لنمها ؤإف 

(٢)

ءشلأا.را،فيب،جت
ب،ج،د،ه.من والمثبت ، ٣٨٠؛/ الإئناع في لما الموافق وهو ءكمريفيء أ في )٢( 

١٠٣٤ ص الممغ قي لما الموافق وهو 



انمصاءك،او، 

وصمتب، الحكم طريق باب 

خزنكث لإف الندعي، أمحا iاد: محان إؤه يزرا، إذا 

ظنه.نه حى؛ له: أم ^٧^٣، هدمه، اليعزى: ي ص
ثئث،إل ءآخضزةا ته؛ للث،ل؛، كال إل ولندض: قاد أئكز نإد 

ثقنه؛ زلا - ثها زم نمنها : أخثرناؤ0 
ض١^؛، لث أف الغاكلم أشن ئ: لي نا الئدعي: ياد ثإذ 

زلا- تميله زغلى أخلمه إخلاهه تأله هإل خزائه، صمؤ على حضمؤ 
—المدعى ننألؤ يبنأ ، سمينوأيغتد 

عال؛الث،،ءذ4ئ، نالا حلمت، إل مئوي: - علتو يضئ لكلن: نإف 
طو_.م لي ثإف 

ثقنزني بها، خكي ثثث: الندعي ألحضن ني ١^، لحلت هاِل 
امحثئزثةِمح.

والإثاع، ٣٤٢ص ايقغ في U المرانق وم أ،ب،ج،د. س والبت، •حضر•، ه: ش )١( 
.٣٩٠إ/

والإناع، ٣٤٢ص المع في س ايرافق ومو أ،ب. س والبت، اسقه•، فىج،د،،و: )٢( 

والإقناع، ٣٤٢ص ايفع قي  LJالواقق ومو ا،د،م ص والبت، •، ob"ب،،ج: في )٣( 

1له1,ت لكء ٠لكن يدل رج )٤( 
٠ي٠سنه٠.فىجت)٥( 



الهستقتعزاد  ٤٠٢

ضو

ماإلا يه؛ المدعى معلومة محرزة، إلا الدعزى ئصح ولأرا، 
ونحوممهرأ عبيدة بى ، وعبدر كالوصية، - مجهولا لمئئهص 

وكرمى ند محلا عيزئما أو سع، أو نكاح، عمد أدعى ؤإم؛ 
محطور٤ل

أومهر، أو ، نممه لهليت، وجل نكاح آنرأْ أدعت تيثأ 
مبز•لم ت النكاح سوى ثيع لم ؤإو دعواها، سمم، ت و،حوهم1 

سببه•يكر الإرث؛ أدعى و1تي 

نألI عدالته ■جملث، ومء-, ء'ثاطا، اتتة عياله آتئض 

إلثلاثا لة وأيفلز يه، البينة كئم، الشهودت \ل>2ئلم جرخ محإل 

i.T؟U/iالإقناع غي لما ومر ب،ج،د،م من والمثست أتمححهأ، ١; ينر 
•٢٠٦ص والمحرر 

اعداء.فيج،د،،ر: 
والإثناع، ٣٤٣ص المقنع في لما الموافق وهو ا،ب،ج،د. من والمشت اشرطه1، ٥; في 

إ/ها<م
والإقاع، ٣٤٣ص المقنع في لما الموافق وهو ب،ج،د،م من والمثبت أنفقتبم■، ١; في 

«ظاهر«.فىأ:



٤٥٣|_Lء كتاب 

جهزؤإف عليه، حكم سنة! يات، لم قإف ملأونته، ؤللثدض ثللته، 
سئدلأن فه نتض ئزتم، الئئص'اُ ص ئلك التق; uد 

شواكه.

توالرسالة Jالمف، والجرح، والتزكية، الترجمة، في بمن دلا 
ش]لاثذئ 

الخق.عيه تت إذا الغاب ض ييمثمم 
وأشالحم، مجلس عذ عابم، البلد، في حاصر على آدعى و1ما 

\ئمزلا ١^، نمع لي تة: 

اقطةبن ءل1تا اليتة; حاد جهل ؤإد غش، حكم • بمئي يأجر ثم *إل 'انلازض، )١( 

عقابلة|,ء؛ل أن حاشية في )٢( 



المستمتعزاد  ٤٥٤

اكاضيإش الماضي كماب باب 

قيلا المدق، خش خق كل في القاصي إلى الماصي محاب مل 
وثحوهالزJا، كحد - الأه حدودرأ، 

واجي•بني ؛ي ٢ كادال نإل لتنمده، بؤ غم يما 
ننائتكول:تبم أف ه بؤ؛ بج لِثث ثيد زلا 

القضر.

بمابهإليه يصل مذ كن يإلى معين، ياض إلى بجتب أف يبجور 
\ذئحكذ.ة قصا مل 

يحضرتاساهدين الكاتب القاصي يؤ يشهد أف إلا يمز؛ ولا 
قلأن«،أبن محلان إلى محادي هدا أف آ ررآسهدال مولت لم •ءلثهما، يئرأْ 
َأ.آْ ََْ؛َُ إليهما•ؤيدفعة 

الباء.بفم ت ا ؛ي )١( 
تعارا<.اه حدود حقوق يي ارإلأ هدت »ي )٢( 
ااكان(ا.فىأ،ب،ج،هو! )٣( 
وعتهء.ج* في )٤( 
ارأنهدء.فىج'د• )٥( 



٤٥٥الفصاء كثاب 

باباتقسة

عوض؛رد أر ، J^Jإلا ثنسم لا التي الأملاك مننه يجور لا 
والغاحونوالحمام المنار، كالدور - ، ئوه_لمأ الشركاء برصا إلا 

فيبئر أو لبناءرب، محنة ولا لأجراء تتمدد لا التي والأرض 
ننمتها.من آمتغ من يجبر لا البع، حمحم ش المتنه دهذْ -ث يمضها 

والبنتان،- ننمته قى عوض رد ولا صرر، لا ما وأما 
مننامزون 3اسل ١^١-^، زالدكائ زالأم، المحة، زالدار 
:نتنثهاالiرLث، ثللت ^١ ونونا. ؤالأكان كالأئغان، زاحد جنس 
الإراز؛ القط نقية غيها، الأم ؛مز 

أو، ينصتودهل٣، وقاسم دأئئسهلم، يمماسموا أن لاإشز'كاء: نيجور 
آكنوامإِذا ن، ١^^ يدر ض زأيزتة تجة. الخاكلم ئنآلوا 

خاز.: آيزمحوازص القط، لزنت، : زآهثزمحوا

.٤١١الإتتاع؛/ش لما المواش وم ا. ُن والمقت ب،ج،د،م. عن ماثطت ،كلهم، )١( 
y٠٥٤٤/ الإرادات منتهى شرح لما؛ي الموافق دم ب،ج،م أ، من والمثبت ، ®كبتاءا؛ ت د قي )٢( 

»يمموبم«.)'ا(فىأ:



انمسمتعزاد  ٤٥٦

ؤالسات، اتدعاوى باب 

إلنكث ٩ نن ه دض ترف، نكث إِذا سلا، ١^: 
ثترف.

ال؛ضثف.خاتن من !لا زالإنكاث؛ \مى تصح ذلا 
قهوغو0 أف إلا نمينه؛ مع له مهي • أخدهما ند عينا ئداعنا ؤإدا 

ئ"<لأبمبم.

بينهزنعت سنته، )نحابج قضي ت لن أيها بيمه واجد كئ أقام هإن 
الداخل.

ب،ج،د،همن محاقطة )١( 
اأببه«.)'آ(فىأ:



٤٥٧ةئ1ثادئفاناب 

الشهاداتكتاب 

إلاتوحد يإذ كماية، شمأ °}الد: خى م في الشهادة حنن 
عمحه•س يمح،؛ مذ 

بلاويدر إيه، دعث ض تخمحا؛ مذ على عم ئ '}دأدابم 
اشمحثل.في زكيا أهله؛ أو ناك، أز عزنحه، أو تدنه، في صنو 

أزإتو:<، نشة ,ث ١^ نشهد أو ^^١، ضاو4ا، نجئ زلا 
وملكوموت، كسست،، - يدؤنها علمه تتندر فيما أنتماصة أو نماع، 
.- ونحوها ووقف، ؤيكاح، مئللق، 

ئروهلو•ذر ?ى بد قلا العمود؛ ثى عترة أو بنكاح، نهن دس 
نصمه.قزيه يدق! أو ، ئرمت، أو نرقة، أو وزص1ع، نهد وإن 

يها.زالخزي زاككان الزنان بدم الزنا زتث 

١^•قي به ننخثلث بمكم بمض نا 

'دئ»أبُ•تيدذلادة؛)١( 
،٣٥٧صى المقغ قي لما الموافق وهو آ،د،ه. من والمثست، ب،،ج، من محصاتطة شرب،® ءاو )٢( 

.٤٣٣؛/والإياع 



المستمتعزاد  ٤٥٨

هصل

شثلسم3يالآن؛ق
الصتان.س تمذزا، هلا ؛ ٧٥١
وومز؛أأ،معتوه، ولا مجنون، ذّهاده يمز ئلأ الثمن؛ ت الثاني 

إهاهتؤ.حاو ش احمانا يخنق ممى 

إشاة؛ههنث، زلؤ الأ-مس، نهاذة نمز هلا ؛ ١٢٠٨٥١^: 
بخم.أثاثا ^١ ١^٠ 

٢٩١: ١^١٧.
الحمظ.مى: ١٥١

شثان:محا نبمثن الندالأ، الثاد-ئ: 
زآختناب،١^١:^، ينشها الفزاتض أذاة زئؤ: الدين، قي الصلاح 

نهادْمحز ولا -، صغيرة على يدثى ولا تجترْ، يأتي لألأ - النحارم 
هاصق.

 Iؤنزينه،يجمله ما فنز وهو المتوءة، ا آن_تننادل الثاذى
محنت.دننة نا نآبتثاب، 

،شل"•>ا(فيب؛
ءبملء•ب؛ في ، ٢١

 )٣(«JUjc_I ، د.من ماثطة



٤٥٩السهادات كثاب 

أنلمو المجنول، وعملن المسي، دتلغ - الموايع زالت ومتى 
ء1ئ،اكابق وداب الكافر، 

♦!٠و♦ 



اثمستقنعزاد  ٤٦٠

الشهودوعدد ، اتسهادة موانع باب 

أحدسهاد0 ولا )نغض، تعضهلم \ووب عنودي نهاية مز لا 
كاحتؤ،نمح3تي١^ 

صررأ•عنها يدقع أز معا، مجه إلى بجر مث ولا 
ظغأز ص، يدرا، س ض ص ئن عونْ. ض غدئ زلا 

عدوه.يهو ت يرحه عمه أو ثخص، مناءة ٌلإت0 ومن -، عليه الهلريق 

»ىوااساثطتسب،ج،د،ه.]١( 



٤٦١اتسهاذاب كثاب 

فضل

أثىنن ض ننكفي ص !لا يو، نالإقنار نلأبما؛فيالزنا 
وحلان.ت يهينه 

زلاناو زلا بثموبة يز زنا زالقصاص، الخدود، تمة في نمد 
ززجعة،زئللاق، كنكاح، - عالبا عليب نيْلإر الناي ب5 يئقثد 

رجلان._ث آ إيول ؤإبماء ززلأء، ؤسس-،، ؤحبي، 

فيه،زالخياو زالأجل، كالبتع، - به ينمل زنا الناو في نيمد 
١^•-^؛،•محذ ورجل ززجد نجلان، -ت زينوة 

المحاسم،،ثخث، ت. ئنود، - الزبال طه نصع لا زنا 
زالأنتهلأل،زانزصاع، زالولادة، زالحنض، زالئثوبة، زالنكارة، 

كالنزأْفيه زالزجد - عدل أنرأة نهادْ فيه يمز -• زينوة 

المزي:ثوجن، فينا محن، شاهد أن زآمزأم، بزجل أئى ومذ 
 ^،iL:ناد.زلا هزة، لي

القص.يوف الناي، ثش سرقة: في بدلك أر نإف 

ايقيلت نيادة • ٠٠^١)١( 
أواماةُاوامر1تينا،وفىج:فيب:)٢( 



انمستقنع^اد  ٤٦٢

البوص،،  ١٧يبث حلع؛ في وحل بدلث أثى ؤإف 
دما0.بمءمد البتنوثه 

فيوالمحرر الإتناع ش لما الواثق وهو ب،ج،د،م من والمثت انيء، أن في )١( 
.٣٢٦ص اص 

.iiv/iالإثتاع ثي ل،ا الموافق وم أ. من والمثت ااوست،اا، ب،ج،د،م; ثي )٢( 



٤٦٣السفاداب كتاب 

هصل

بمابمه يمز خذ في إلا الشهادة؛ على الشهادة تصز ولا 
الأصلص تثنين أذ إلا بها زلا القاصي، إلى القاصي 

محضر.منامحه ■مه أز *رض، أو بموت، 
الأصلساهد ننتنءنث أف إلا يشهد؛ أف الفنع لناهد بجور ولا 

الحاكم،عند بها يقر سمنه أو كداء، شهادتي على ءآنهد ئون؛ م- 
-•أومْلآ، أوبح، وص، ثذ نبب إل أوينروهارا، 

القنال^ jLjينقص، لم الحكمّ: بمد الماو نهود رجع ثإدا 
-ثونسز1ائلمم..

كله.الماد عرم الشاهين ر"ح لم ؤيمتن، بثاهد حكم ؤإن 

ردبمزوءا••فىد؛)١، 
•ونحوم،.د• ؛ي )٢( 
•زلكه،.فيج؛ )٣( 





٤٦٥ذ1بالإفراو 

الإقراركتاب 

علته.محجوو عتر محتاو، مكلف، مى! يصح 

Iودل1ش ملكه يباع مال؛ زون على أكرة نإل نكزه، مى يصح ولا 
•٤^

فيإلا مخي؛ م ٥؛^^؛ ثي؛: م أم  ٠١دس 
يمز.محلا I بواوث ُالمال 

_.لأإنارْ لا . المم نلأ محا الئداق: لانزأته أم زإِن 
ازنهاؤتتمظ لم لَصئته: محي أتابجا  Jis■أنث أم زَلؤ 

ال- إمحزازة بمزم ني أختيا: المزن عند نماز بزارث أم نإف 
أننص:اطو-

المزنعند صار وإ0 صح، أعثلا0ت ار ،، وارمدأ يعتر أم نإف 
وارثا•

ااروإنُفىب،ج،دت )١( 
أ/حهة,الإتناع قي لما الموافق وهو ب،ج،د،ه- من والخشت ءلأنهء، أت ش )٢( 
ااوة1ر0اا.؛ وارث*؛ ُالعتر بدل ،ج ب في )٣( 



ات4ستمتعزاد  ٤٦٦

يد،أتنان: لإ 'و^، مسها ض تخرق أمُت، ثإن 
صح.لث: أذنف \ض' أو اهاح، \ديوم ئها أر نإف 

سأبنه؛ أل النسب مجهول مجنون أو صغير، ينب أم ؤإن 
متآكال قإل منه، نب 

صح.I يصدقه بثيء نخص عر أدعى ثإدا 

)٣(ِ
ب

م ُاا

م (٢)

م (٣)

ر (٤)

م (٥)



٤٦٧الإقرار كتاب 

ضل

الأك ض نة :ثوي: أذ مثذ - ت1مظةأا، ى دإقنارْ ذضذِ 
 ،_^J ْالألث.لزنة ودحؤ

يكن٢ ما يمينه مع قثولة ويصته: عش نه كاو محاد: وإ0 
أز;تثتامح"<.ئ'"،

'Pف، \م ممثت نقوا نكت P ط، غلق نن ُاد: ئِذ 
حاق.جتدء مخ لزنه مؤجله"ت أو ؤتوظ، محادث 

٥٣ه الئقث ُأنةن نوم'"؛ ذنن أم نإذ 
يمينه.مع 

أؤثنن، ضن أم أو وص أو وهب، أئه أم ؤإذ 
حصمه:أحلاف وناد الاهراو، يجحد ولم ،، أالمص أئكن يم عيرْ، 

ك.ذه 

»يمطا،.د: ش )١( 
اامسنةا،,فىب،جت )٢( 
٠٤٦٤؛/ الإقناع في لما الموافق وهو ب،ج،د،ه" من والمثيت ءالحلف®، أت في )٣( 

اامؤجلأ«.)إ(فيب،ج:
ه.من ماقطة الأجل® له المقر ارفأنكر )٥( 
وهوب،ج،د،هل من والمشت ، ٣٧٠ص المشغ في لما الموافق وهو أمضء ®أو أ• غي )٦، 

الإقاعأ/لآأ.قي لما المرافق 
،٣٧٠ص المشع في لما الموافق وهو أ،د،م مجن والمثبت ب،ج، من ماقطة ءالقبص® )٧( 

والإقاع



امحستمتعزاد  ٤٦٨

ومرْ:لكف دِلاش أو أم لإ أس، أز زب، أز شبمّ، ناع وإِئ 
اى.مانئتل١اهثت زَلزظ زلاهُ، آؤغ شخ محزق، ئ مبم 

!لاi^؛ ته: ؛ jli؛بمد، نلمحن لإ مالكي، تفن م ماد: نإِن 
يمز.J؛؛ مالكون يمي مص أيه أو أيه أم ئد تكول أف 

AUji^■ه: ني )١( 
ب؛م واضحة ءٍر الجيلان _، لت، شقت ^١؛^ ذزة' من؛، زلا ١^ شخ «نللم مل<: )٢( 

الصفحة.ٍلرف ش لكونها 



٤٦٩الإئزار تئاب 

فضو

ي/لأرا،:  JJ^١؛ أز ضءم ض ث لَهاد: إذا 

بمننْلآ،•حر حبس أر؛ ثإل 
مل.مال: أهز أو ثمعة، يحق مسنْ هإل 
بمبؤيمت يملن، لم بذذ{''' قشر أو حمر، أو بمثتؤ، ءئرْ نإل 
أزخئشص.قالحمم،
ذو'\هإل ض، جنسه شير قي وجع أك: علي له هاد: نإو 

منه•مبل أوأجناست بجس، 
نماته.لزنة دم ص تن نا ض لن قال: 

غثنةْ،:إل من أن ^;٠، إل دننم :ض نافادإ نإن 
.»ِبُِ)أ(؛■

سعه»4 مو 

وهوأ،ب،ج،د. من والمشت ، ٤٧١أ/ الإقناع في لما الموافق وهو ٠-، من مانطة الهء )١( 
٣٧١ص اسع م لط ١^١>، 

.لمس>ت:ث::مم:
العوائقومر ا،د،م. عن والمشت ، ٤٧٣أ/الإنتاع ى لما الموافق وهو ارؤإنء ب،ج؛ في )٤( 

.٣٧٢ص الشع في لما 
اااوعندنهمإرضنةاساقهلةسج.)٥( 
والإقناع، ٣٧٢ص الممغ في لما الموافق وهو أ،ج" ْرت، والثبت ءلزمته٠، ب،د،هت في )٦( 

٤٧٣/٤.



انمسصعزاد  ٤٧٠

ته١/اخدك، لزنة دثان: أز ض لن هاد: نإن 
أوؤي؛راب، بجن أو جراب، في ئثوزى علي لة همادت يإذ 

•بالأول ئقر محو حاتم، ي نص 
 ^٠٣^٥.،

اطهبحمد تم 

،٣٧٣صى المتغ يي لما الموافق وهو أ،د. من والثست، ب،ج،ه، من صافطة ءؤيعينه• )١( 
.٤٧٤؛/والإكاع 

ائمرا.ت ب ش )٢( 
ب.مجن مانطة ءونحو0ا )٣( 
وتحارا.ءمسحانم زيجزيادةت )٤( 
•ؤإلتينيادةت د ويي وآلي*، نحني، بدنا على وصلى وحذْ، يله ءالخند 3^1^؛ ١ في )ه( 

والناب،.■ى الخن 



٤٧١.ئاتفة 

)أ(الأصل اتنسحة آخر في 

مفتيالعالم، الماصز، الإمام، الشيح، - جامعه منه همغ 
زحنهُالخياوي ئونى الدين دئ اليح ١^^؛، خفيي الئمحث، 

ؤالآجنةالديا في ئومه زبزكات :زكانؤ من غليا زأغاث تثار، اله 
والحمدمثة• نتم وستين بت نمه رجب، نهر نادس الخميس، يوم 
زخدة.لله 

تنهالثاني، زثيع ض الغئنة، رم بماثتو: من  ؛ضزكاو 
وخدم.لله والحمد مثه. ؤتيع وميؤر ثمان 

بنبجر أبو -ت الله وحمة إلى وأحوجهم الله، عباد أممر - وكتبه 
;؛،kjLذغا زبمن والدئه، لزث، لَاله عم - ننتون ص نن ثخئد 

—آمحن المنلمتن، ؤبجمح 
١^اللحياوي ثونى الشيخ شبما الكثاب قدا ئولث ذور 

ثمانتنه الأول، وبح عثر حامى الخميس، نهار • ثنالى اله رحمه 
مثله.رأتا ما مشهدأ وكاو الجمثة، يوم علته وصلي مئة، نتنع وبتص 

 Jللهَبمةلااؤناس

ثماتنهءجؤأ ٠ حاشتيها ش ر0 



اسسقتعزاد  ٤٧٢

)ب(النسخة آخر في 

العالم،الإمام، ثنحنا، - المثارك المحتصر هدا ياليم، مى مغ 
الشنح،مولأثا العصر، ومقتي الدهر، يريد الئلم،، بقيه العامئ، 

الحجاوي،سالم بن عيسى ش سالم بن موسى ثن أحمد بى موسى 
ولنا،ؤلوالديه، له، الله عمن ايحثنلي، لجي، ١٠٥١١نإ المفدظ، 

يهار-؛ آمحى بالمغبرة، لهم يدعو يلني النسلمص، ؤلجبمع محلوالدث، 
مثة.وتسع وسئى 'ست، نثه المرد، رجس، نهر سادس ١لحميي، 

المدوساوأمسه، ينمه ى ؛١لتقصير المعترد، - شه ئغليمه وآكمز 
محمدبن الدين يور -ت الكريم ربه ممو راجي النعال، حادم النaلااا، 
لهُ، ٥١عفن ننلكآ. "^ ٣١ندمآ، ١^؛، ننكظ، ^ ٣١!كقئ، 

—المنيمين ؤبممثع ؛المعمرة، لهما يدعو نلس نلوالديه، 
الثضم،.حئل من ^lJ^، ننحة عر زدوLت ، iJi^jزهد 

جمادىنهر أواسط من الثلأياء يزم ت ممابلتها من المزاغ وكاو 
وحده.لله والحمد ألمخ. تنه الأحر، 



٤٧٢قانط 

)ج(النسخة أخر في 

بنتئن، نائ الغسس، نهار ثي كئاش: ين نكان 
م١ • ٢١نئن شيرر بن لاور، اس 



^ثتتع ٤٧٤

)د(النسخة آخر في 

الحنفي.إئناملم بن أحمد الحمن! الممن كب 
فياليازكة، اليشة وله اليازكه: اشخة فذْ من الزخ زكاذ 

عمن-- ٠١٠٩٠منه آمحتتاح الحرام، محرم نهر من وعشرين، مت وثة 
—؛محن فيها، زالنافلو ، الثمنحة،هذ0 بكاتب الثه 



٤٧٥خاتغذ 

السخةآحر في 

Jiiuبن ظة بن ثونت ظة;ن تنار: اش إر الثمن نكا:ب 
ودعامحه، رأ يبمذ ؤلوالديه، لن،  ٥١عفن - نابلس ^ من الجيص، 

-آمتذ أجممحن، المسمحن نلجبح بالمغفرة، لن 
الأام_حنضاه،ىوسو؛ ١١٦سه وكالالمناغسسغه: 

الهجرةمى المنية، ذي فهر أرام في الامحن، بجار -، يغالى اللمئ 
وصحبهآله وعلى السلام، وأثم الصلاة أيصز صاحمها على اشوية 

أبمين•





٤ ٧٧ا ني^ر|س 

الموضوعاتفهرس 

٥المقدمة 

١٥المحثلوءuت مى ئماذج 
٢٧الثفخ اختصار في الننتمغ زاث 

٢٩اثف ئمدثه 
٣١الثلهارة كتاب 

٣٤الأج ;اب 

٣٥الانبجا؛ باب 
٣٧\فش زنئة ، ١^١^ :اب 
٣٨وصمته ، الوصوء قرض باب 
٤٠الحمن منح باب 
٤٢الوصو•؛ ثواقض باب 
٤٤.ز.ز. .ز.ب..ت......اشل.ناب 
٤٦الئمم باب 
٤٨المحانة إزاثة ثاب 
٠٠الحمى تاب 

٥٣الصلاة كثاث 

٥٤زالإقانة الأذان ;اب 



استمتعزاد  ٤٧٨

٥٦الصلاة ئروهل تاب 
٦٢الصلاة صفة ناب 

٦٦يضن 
٦٨نملا 
٦٩الم نغود ناب 

٧١هملا 
٧٣المملى ضلاة ;أب 
٧٧المحاص ضلاة 'أن 

٧٩مملا 
٨١يصلا 
٨٢نحلا 
٨٣محلا 
٨٤الأعذار م ضلاة ناب 

٨٦محصلا 
٨٨محملا 
٨٩يضلا 
٩٠الجئعة طلاة تاب 

٩١محملا 
٩٣نحز 
٩٥العيدين ضلاة تاب 

٩٨الكنوف ضلاة تاب 
١٠٠الأنبمماء ضلأة تاث 



٤٧٩الموضوصات فهرس 

١٠٣الجنائز محاب 

pj ١٠٥؛
١٠٩نملا 
١١١نمت 
١١٤نمت 
١١٦نملا 

١١٧الزكاة محاب 

١ ١٩الأئعام بهيمة زكاة تاب 
١٢٠تخز 
١٢١نخلا 
١٢٢زاشار الغتوب، زكاة ناب 

١٢٢"نخز 
١١٢٤^ زكاة ;اب 
١٢٦العروض زكاة باب 
١١٢٧^ زكاة ناب 

١٢٩نملا 
١٣٠الزكاة إ-محزاج ناب 

١٣٢الزكاة م ناب 
١٣٤نخز 

١٣٥النمام محاب 
١٣٨..............................الكمارةؤيوجب ، الصومتئبن ما تاب 

١٣٩نمت 



زادالمستقتع ٤٨٠

١٤٠. ........................المصاء وحة؛إ ينتبمب، وما ، 4^، ما تاب 
١٤٢التثلؤع ضزم تاب 
١٤٣؛ الأفكاف ناب 

١٤٥النثاّك محاب 
١٤٦الموامت تاب 

١٤٧ثاب 

١٤٩نغفلوزات ثاب 

١٥١الفينة تاث 

١٠٢محل 

١٥٣الت خزاء ثاب 

١٥٤الغنم ت ناب 
١٥٥ماكه يحول ناب 

١٥٦محلا 
١٥٧والعنزة ، النج صثة تاب 

١٦٠فضت 
١٦٣زالإنحضار ، الفنان ناب 
١٦٤والأصحثة ، الهدي ثاب 

١٦٦محل 

١ ٦٨همز 
١٦٩الجهاد محاب 

١٧١زأخكامها ، الدلإ ظد ناب 
١٧٢محز 



٤٨١اثموضوعات فهرس 

١٧٣قفل 

١٧٠انح محاب 
١٧٩نمذ 
١٨١الق ني ثاث 
١٨٣الجمار ئاث 

١٨٨. ..صز.
١٨٩وام ، الإتاناب 

١٩١نمل 
١٩٢نخلا 
١٩٣زاشار ، الأصوو نع ;اب 

١٩٤نخلا 
١٩٦الثلم ناب 
١٩٩اض ناب 
٢٠١اص تاب 

٢٠٣.' ..نخز.
٢٠٤نملا 
٢٠٥الصنان تاب 

٢٠٦نملا 
١٢٠٧^١^ تاب 
٢٠٨الصلح تاب 

٢٠٩نخز 
٢١١الخير ناب 



انمسصعزاد  ٤٨٢

٢١٣نملا 
٢١٥الزكالأ ناب 

٢١٧نخلا 
٢١٨نخلا 
٢١٩الئركؤ ناث 

٢٢٠نملا 
٢٢١نملا 
٢٢٣الثناثاة تاب 

٢٢٤نخلا 
٢٢٥الإخازة ناب 

٢٢٦نخز 
٢٢٨نخز 
٢٣٠اشق ثاب 
٢٣١الخارئؤ ناب 

٢٣٣المحب محاب 
٢٣٥' نخز 
٢٣٧نخز 
٢٣٨الك تاب 

٢٤٠نمز 
٢٤١الزينة ثاب 

٢٤٣نخز 
٢٤٤انزات إء ;اب 



٤ ٨٣الموضوعات فهرس 

٢٤٦\س- :اب 
٢٤٧الك :اب 
٢٤٨الق :اب 

٢٤٩الوي محاب 
٢٥١نمل 
٢٠٢نملا 
٢٥٣زالغة ، الهت;اب 

٢٥٤نخز 
٢٥٥المريض ني نخز 

٢٥٧الؤصا:ا محاب 

٢٥٩لث الثوصى تاب 
٢٦٠بؤ الموصى ناب 

٢٦١;الأ'خَاء ، الأمناء ال'صنح اث 
٢٦٢

٢٦٥المايض محاب 
٢٦٦نخز 
٢٦٧نمز 
٢٦٨نخز 
٢٦٩نخز 

٢٧٠نخزدالخب 
٢٧١العمنات ثاب 

٢٧٣نخز 



المستقنعزاد  ٤٨٤

٢٧٤التام أنوو إب 
٢٧٥. ....................التركات وقنمة المناسحات، و التضحح، باب 

٢٧٦صلا 
٢٧٧مملا 
٢٧٨الأزخام دوي :اب 
٢٨١. .............................الئشكل.زالئش التل، محزاث :اب 
٢٨٣المقئود -؛، ^١٠باب 
٢٨٥ظ مزاث :اب 
٢٨٦الملل أفل مزاث ;اب 
٢٨٧الننلك مزاث ;اب 
٢٨٨المزاث قى بنثارك الإئزار تاب 
٠......................ّّ..زالؤلأءزالنبمس، القاتل، مزاث ;اب  ٢٨٩. .٠

٢٩١العئق محاب 
٢٩٢اومحانة ثاب 

٢٩٣أخكامأثهاتالأزَلأد ناب 
٢٩٥النم محاب 

٢٩٧صلا 
٢٩٨صلا 
٢٩٩صلا 
٣٠٠فضلا 
٣٠٢صلا 
٣٠٣امحاح في النغزنات ثاب 



٤٨٥الموضوعات فهرس 

٣٠٤نمل 
٣٠٦النكاح يي والمود_، \اذخود0ذح باب 

٣٠٧. .....س.ب.بس.بب.ت.بب.بب..ب.ز.....تس....................نمذ.
٣٠٨نملا 
٣٠٩نخل 
٣١١الكفار نكاح تاب 

٣١٢نخلا 
٣١٣الصداق :اب 

٣١٤نخز 
٣١٦نملا 
٣١٧نخز 
٣١٩المس نلمة ناب 

٣٢١الثناء عشن؛ :اب 
٣٢٢نخز 
٣٢٣نمز 
٣٢٤نمز 
٣٢٠الخلع :اب 

٣٢٦نخز 
٣٢٨نخز 

٣٢٩الثللاق محاب 
٣٣٠نخز 
٣٣١نخز 



زادانمستصع ٤٨٦

٣٣٢نمل 
٣٣٤الظلاق عدد ُي ثختلث نا ;اب 

٣٣٦نخل 
٣٣٧.ب. ..........................زالثنتمل.الناصي، ني الثللاق تاب 

٣٣٨نمل 

٣٣٩القلاق؛اص محق تاب 
٣٤١نخلا 
٣٤٢نمت 
٣٤٣نخز 
٣٤٤نخز 
٣٤٥نخز 
٣٤٦نخز 
٣٤٧نمت 
٣٤٨نمت 
٣٤٩نمت 
٣٠٠اس ى التاؤيل ;اب 
١٣٥١^^ ق الئاك تاب 
٣٥٣الئ.بمة تاب 

٣٥٤نخز 
٣٥٥نمز 

٣٥٧الإبلاء محاب 
٣٥٩الظهار محاب 



٤ ٨٧ا فلهرسى 

٣٦٠عضو 

٣٦١نملا 
٣٦٣نخلا 

٣٦٥اشام محاب 
٣٦٧نخلا 
٣٦٨نخلا 

٣٦٩العدد محاب 

٣٧٠نخلا 
٣٧٣نخلا 
٣٧٠نخلا 
٣٧٦نخز 
٣٧٧الآنتيناء ناب 

٣٧٩م محاب 
٣٨٣النممات محان 

٣٨٤نخز 
٣٨٦نخز 
٣٨٧. ......... ....... ........زالبجانم.زالضاليك، الأثارب، مم ;اب 

٣٨٩نخز 
٣٩٠نخز 
٣٩١الخضائة :اب 

٣٩٣نخز 
٣٩٠الحنانات محاث 



اتمستقنعزاد ٤  ٨٨

٣٩٧نملا 
٣٩٨القصاص ثلاوط باب 
٣٩٩المحاص انتفاء :اب 

٤٠٠نخز 
٤٠١المحاص ض العمو تاب 

٤٠٢. ..........................النمس.يوف فيما المحاص يوجب ما تاب 

٤٠٤نخز 
٤٠٥الدنان محاب 

٤٠٦نملا 
٤٠٧النص دنان مقادير باب 
٤٠٩. ....ّ ......ّ..ّ...م.........ّ......ا.ه.ننناس4ا الأغصاء، دنان ثاب 

٤١٠نملا 
٤١١الألآهلام وكنر الئجاج، تاب 
٤١٣;نا ، الخاتلةتاث 

٤١٤

٤١٥المنانة تاب 

٤١٧الحدود محاب 
٤١٨الزنا خد تاب 

٤٢٠المدق تاث 

٤٢١الننكر خد تاب 
٤٢٢الممزير ناب 

١٤٢٣^ في المظع ناب 



٨٩اتموضوعات فهرس 

٢٦الثلريق يهاع حد ناب 
٢٨الم م ثاو ;اب 
٢٩\ذز'وو -تغم ;اب 

٣٠ضن 
٣١الأنلثة محاب 

٣٣نمل 
٣٤الدكاة تاب 

٣٦القد ثاب 

٣٧الأبمام محاب 
٣٩نخلا 
٤٠الأيمان جاح ناب 

٤١َ نملا 
٤٣نملا 
٤٤النيو ثاب 

٤٧المصاء محاب 
٤٩القاصي أدلت، تاب 
٥١وصمتب ، الحكمظريق تاب 

٥٢نخلا 
٥٤. .....................................القاصي.إر القاصي محايت، ناب 
٥٥القننة ثاب، 

٥٦زالثات الJءاوى، تاب، 

٥٧الشهاداب، محاب 



السيتمتعزاد ■٤٩

.٥٨نضل 

;٦٠الثهود وعدد ، الئهادة مواخ باب 
^٦١محلا 

٦٤:

;٦٥\لإ)'\و محاب 
;٦٧ثقلا 
؛٦٩نملا 

;٧١حانته 

الأمل)١( الن..خه آم ش

)ن( الس..ط^^ آم في

ءجء المخة آم في
)د( آم في
)ه( النسخة آم في

٤٧٢

٤٧٣

٤٧٤

٤٧٥

٤٧٧الموضوعات نهرس 
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