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معاوصة

أوؤإعطاء )أحذ 
وأحد(إعطاء 

تتريقا 
عوضبلا 

ايعاملأت

مشاركاتتترعا 

٨



العاو^

تمليكتقتفى مالية معاوصة 

قننسسكت
آتسبؤأ

المساقةق المبدول 

الأجزاء(متساوي غر متقوما كان )ما 

يدلهويرد به ينتفع لمن مال يقع 

اوجادة
النقعةتمليك تقتفى مالية معاوصة 

آحت1رة
معاناوغر معين عمل مقابل معلوم عوض التزام 

1دصح
محلفينبين موافقة إل ِأا يتوصل معاقدة 

ذمةإل ذمة من المال نقل 

٩



العاقدانالعوصان

الصخة



العوصان

شروط

معلوم

معيط(كان )إن رؤية بإ 

)إنمحلمإ كفى بصفة 

السسارهالذمة(ق موصوفا كان 

اسرهابهالة 

ثقصوردإص^ةا
طاهزا

ولايةعليه له أو للعاقد تملوكا 

حالات

يصحت الشروط توفر 

يصحلا تتوفر: لر 

العوض:بعض ي توفرت 

الصفقةتتفرق 

wm



التصرفمن المنؤع 

غرْلحظ 

هشترآك|^
دينهزاد من ) إ

للازماس 

ماله(عل دمي ألإ 
سمه

العاقدان
شروط

I  بيعهيصح لا
يصحلحق! مكره 

محعهٌئلت
لحظه

الشفعة
محنول

الدينلوفاء المدين مال بيع  صعه

قسمتهعل إجبار لا الذي المشرك بيع 
إحارتهوتعدرن الشركاء احصبمم كا 

١٢



انيوافبين

االأمحادّمنجزةتكون أن 

والقول

الصمة

شروط

القبوليكون أن 

وفقعل 

الامحاى

١٣



بآقاماوس'
المحئ حثث س  ٦٠الحوم نئ حيث ْن 

سعةأو بدين أو بعتن ديزت بيع 

بمضيةأو بدين أو بعتن • متفعة بيع 

أمقابل هنا الدين 
قما ممعق انمن، 

الذمة

،العثن اكيء والمن• 

جلالأ حث من 

فيهانشروط حيث من 

الأصول

امحار

قيضت باليين الدين بيع ي يشترط 
اهلسي العؤضيت احد 

المثحسار حمت من 

فمهالخمار ثبوت حيث من اد الربا جريان حيث من 

١٤



الأجلحيث من الثيع 

اسن  JrT Uتاجمواصن

الأجل(بجع السالم(منه 

تحجتمحا

بالكالئ()اللكلئ  )اوحا.مملق(

١٠



السلم
آاعا؛دئث

ئلففلالذمة ق موصوف بيع 
الاّتوأو اللم 

ذرط_ض 

فيه~باذسلم 
WwMشروط ا ءءآأ

الذمةق موصوف  ijjوالنؤع الخنس ذكر 

ئتهصعل ^كن مما 

تسآلممحةتةز
يتميزلا مما غيره به 

'عآلبآ~قآموجود 
محله)ثلورز

ف،دمهآ

تتسعه~~~ِاا ء
حلو مم 

بدكرالصفة صبعل 

الخني -زم ئ م 

إنالتسليم مكان ذكر 
غيرالعقد محل كان 

لهصالح 

إنالأجل معلوم 

وجد

حيافيه يوجد لا 

الشرط

١٦





الرباب بجري ما 

ارطجريان حث ْن 

الربافه مجرى لا ما 

ومثم 
والتمردالمطعوم عل،ا ما 

محهم:صه 
البيؤع.را هوت الأصناف هذه ي النحصر الربا 

الأجلمقابل الدين ق الزيادة وهو الديون: را وأما 
حلاف.بلا ائال أصناف فيَكل حار فهو 

ب
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هبجنالرئوي بح الصوت ربا 
\ذحوضينأحد ق الزيادة مع 

م— — - ٦
علةي يشاركه بإ الربوي بيع اليد: ربا 

لأحدهماأو لهإ القيفى وأحاّر مع الربا 
فهالتحاير أو العقد محلمى عن 

ياالرئوي بح الشسيقة؛ ربا 
أجلإل الريا علة ي يشاركه 

٦

جزنفعاقرض كل القرض: ربا 

١٩





الخيارأمام 

الجليحاد 

وياحتارهماعرفا، بأيدانيا التعاقدين يتفرق يتقهير 
العقدإمضاء 

للقيمة[العيب]الصن خيار 

و
•

واستردادأوالرد أرش، يلأ الإمساك يين خر 

العوض

منالأمرين خر هللب 
فسخهأو العمد إمضاء 

الشرطخيار 

العقدمن أيام ثلاثة عل يزيد لا 

ءٍءءءءءعءءءءصءءء!!

٢١



والبيعالشروط 
أقسام

j  jْؤىلأماه صحيح

كداإلا ام ألا ممرط ب: >>_ لا  ا العدوكتاية كالتوسق العقد؛ مصلحة 

العقدويصح امد حم إ نحلقالو الفسخ جواز يفيد صحيح 

ونحوالزؤع كحصن، للمايعI منفعة شتراط ا إ أونحسسع كشرط كصاه1 محالف 

العمدمفسد هاّد  لاحقدمفسد 

عقدق عقد اشتراط 

الحقدمفسد فاسد 

٢٢





همض

محض

تققلقئد

بيعبجون همتن 

آنئون0آت
جرطه شّ 

|لآديصحي^|رلمسوم

تىأ£
سصص^ءصمغه ص ١

ؤوما آقرصتك  أحلهؤإن حال 
3ثنظ.'القبول كون 

معناهق وما قبلت 

٢٤

مقترض

العوض

فالئل  IIاللقاده حكم 
المقاسات محه

يصورة لمثل ا إ
غرها







JJi ■حامض إنكار؛ عل صلح جائز

الدعيبض عل 

)حطيطة(

الدعيض عل 

)معاوصة(

٢٧









التوثيق

يخنض دين الرهن 
ثمنها[أو منها أحده 

منإحضار رشيد ]التزام \ذكق\ذة 
ربه[إل مال حق عليه 

أنولع

A
مااسمح حام ]التزام الصإن 

ذمته.ق بقائه مع غثره عل وحب 

٣١





تقة
ثه)اللاونلصِمول 

 ■M■ ءء اس اا 1اء ءMi ٠٠

الضمان؟على الأجرة أخذ حكم ما إ

همسمغهز وزز
،=^ستسءش/وط لآسسس  التعلقعدم ١، 

االتأمحت عدم 

الصإن

المضمون
شروط

^^ددزا

رصاهولا معرفته يشرط لا 

رصاهلا محرفته يشترط 

f

ثابتاكونه 

فزاللزوم إل يؤول او لازما كونه 
وصفةوقدرا حنسا به الضامن علم 

منهماثاء من مهئالبة الحق لرب 

٣٣





كاناس 

الوكالة\
فيإلثله التصرف حائز 

النايهءتدحاله 

١
اكان

منهإ[والعمل ]المال 

ايصارية

منوالعمل أحدهما من ]المال 
الأخر[

عرص^]دحشجرش
ثمره[من مشاع معلوم يجزء عليه يعمل 
عليهيعمل لمن زيع أو وحب أرض تد؛ع 
تبعانجوز التحصل من ثع معلوم بجزء 

محل[للماقاة مد 

٣٥







\د\ة\آووق\وقآ~آ
العقدمورد العاقدان

ثروط

I
صحةْمآترة

الآدونالتصرف 
لتمسهفه 

بالعمليستقل أن 

ييدولا أن 

الثمرةصلاح 

إحوالهأ إ
٩٠اقاة سِ 

فقطعتبا أو نخلا معينايكون أن 

مزارعان

مغروسوشجر أرض 

لزيعموض

تبعاا،لزارعه كون 

للمساشاة

^^سعة- - العوض 
نْل |آقأّسممامنمشاع جزء 

ثثمثرفثسررهروح

٣٨







Iلحماب را الممحمفية يعة الود 
Iالسك( ق الخاري 

MaMMMWI

إإ إلا يضمن لا أمثن ا
I فأو تعدى ذا إ

التصرفجائز 

الوديعة
عمد

للأستحفاظالمتقى العقد 

الوديعة

التصرفجائز  محرمةكوما راض

الصسعة

الحفظعل قوي 

٤١
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علىالاستيلاء الغصبأحكام 
ظلماالغر حق 

لزيادتهالغصوت رد وحون  سعرغر ق نقصه صان وجوب 

بالقيمةقس•' بالثل مثل؛ 

تصرفاتهوطلأن الغصون، تملك دم عا  -مصمونا عته يه تصدق I ريه حهل ان 

إ آالغصن مدة مثله أحرة وحون 

٤٣



الصائل
حق(بلا الغير عل )الاستطالة 

العرضعل 

بالاسهلدفعه محب 

٤٤

القسعل 

أومنفعةالعصرئ 

عضوأو 

بالاسهلدفعه محب 

الصائلازلكن 

الد،مهدر أو كافرا 

وكداالمال عل 

كانإن النفس 

مسلماالصائل 

بالاّهلدفعه محرز 



لاتشعه)ما الحقرات 

الناس(أوساط همة 

الطلببقدر تعرف 

Vmm ۶١أنه  ٠٠٠٠٣
س=~س'ًي- 

غثرمحرم حق من وجد ما 
مستحقهالواحد يعرف لا محرز 

الأموالسائر 

حولاتعرف 

الممتنعةالصوال ءاح-. ء»ءءءءبمااءء=-ت:مي=أ

لأتاكقطإلأصواس

العمرانق وحدت إن إلا 

لإ0ن)الاشط(ا .

سايعده تمالك 

للمثليا 

ؤإسلامهبحريته محكم أر ■كفاية فرض التقاطه 
وعلعلميه الإشهاد بجب 

معهوحل إن ماله 

٤٥





اكروضصحاب 

الزوجة
اصناف

العمجسأت

اصتاف

الJكورالأصول الفرؤعالذكور 
طالأي

الأشقاءالإخوة 

ولأن
الأخوةأبناء الحيات

الأخواتالنات

الأمولد الابنسان 

ذووالأرحام

آو]آشقاء الأعام 

رسثئ_
الوداكم

 I إممة ولا فرض بذي ليس راية م

أبماءالامام

المالست 

٤٧
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اكرعات

والعطيةالهبة 

حالالتصرف حائز ]تمليك 

عوض[بلا لغاّر0 ماله حياته 

الوصية

بالموت؛المعلق ]المع 

الوقف

وتسبيلالعتن ]تحبيس 
المنفعة[

الرشة]تحرير 

الإيصاء

بعدبالتصرف ]الأمر 
الموت[

٤٨



اية
مراسوحهة

واهببإذن بالقبض تلنم 

أركانباسس ^^^تا

I ^^توهوت
تلئئثقثا

الصغة

البيعشروط معلوما
طاهرا

لهمنتفعا 

صحيحةالصحة؛ حال 

لقبضيا لازمة 

الخوف:..في\)ض "ءبمًئءءءء؛ت

الورثةمارث:لأطزمإلأبإحازة 

 jضقص:لأظزم1لآتسليمهعل قدورا م
الورثةيإحازة 

تلزمالثلث: حدود ق الوارث لغير 
بالقيفس

٤٩





الوقفتتمة 

^^صجتتس_س.ا
مشروطظثيحمحالف غر 

لمم

مكلف

مشروطغثر 

صدوقدرة ذو 

ملم

مكلف

رشيد

٥١



الوصية
متطقات_____ __لومى ا 1

|تئحح 

الثلثعل لايزيد 

الورثة()إلاباجازة 

جهة

)الوصية(الصيغة 

لهالموصى 

I مباحة   I موت)بعد قبوله
لمرمى،ا ]

غثروارث)إلأ

الورثة(بإجازة 

التمالكجائز 

يوصىمن 

بصرفطإله 

|الوًىإف 
عدل تققث

٥٢



انمق

لهسا م١ 

محارا

رهيتعلق لا آن ٦ ودزإمح^^ٍاإ 
ضلازم حق 
بيعهيمنع عتق 

المسغة

بهيشعر لفظ 

اهاتة'،  الجزاللفظ 

لتدبرا ئ الاصتيلاد

الراية <يصفة التعليق 

آالأصل 'طك 
دامعأ ُ
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الغتل؟القرط ما الهمة هدم حاو وش ؟ العقودهميهة _ هل الثاني: السؤال 

الختلالشوط  لصحلا  يصح دالعق

.؟|اناءنا1ال>ن|رحننك,ملاس»اا.اء.اوأحم>-ااا/"/"اولاءأكاا1"ُوا ٨، 

دين.ورد زوجة نفقة من عليه ما يدفع كى متاعه بيع على القاضى أكرهه  ٠٩

قدأبوه كان البيع وقت أن له فبن حياته يظن وهو أبيه منزل باع  ٠١٠
؟ا . ا م ك ٠ . 1 ٠ , .َ ١ ل وق رام ك ا •؛، وار! ولا ل ٠ ؛، ا٢ ١ ، " ١ ام 

.1 وا->•,,، بم.ة„ا، ١ ا -ا >ا ١ ٥ ٠ * ز أو ا ,ق,اا ^١ ١٠ر* انك•، ام،مححوالأا.َأا, ١١

سمالاسثبإتيماالعقودامماية؛

يصحلا  يصح ورةالص

قلت.ت فمال الشهر، رأس حاء إذا يعتلث، ت قال  ٠١٢

.له يأذن أن دون أحيه وسن سه مثيتركة سيارة ناع  ٠١٣

دينه.لمداد مشيارنه بيع على الحاكم أكرهه  ٠١٤

٠شل من أ المشترك ها اهد سملم عينا باع  ٠١٥

٥٨



•الكبار من غيره أكثرمن بالموق وخبير ذكى لكته مثن ثمان وعمره الثل بثمن داره باع  ٠١٦

ا؟أوال: م ا م ه آ 1 ١ ة ؟١  MJم ل ج- ١ لد r ا د،مح وآكن ارة، الأأ„ر هداوم يسإش، له قال؛  ٠١٧

أومضه؛اوذمة عث كونه من ايصودعليه ئانؤع الرابع: اسواو 

هّيصعه ذمة عين اسيع ذمة عين ايمييع

زحعةعحوة تمر يعتك له: قال  ٠١٩

صغير(.

صحيحمن الجلد هد١ بض له; قال  ٠١٨

مسلم*

شهراالبيت أ له: قال  ٠٢١

ب)"ه(ريال•

منهاجكتاب بعض له: قال  ٠٢٠

المنهاج.دار طبعة المفتن وعمدة 

هذامثل من ياردة ١( ٠ له:ر• قال  ٠٢٣

■ا وادم ا ى ،" ٩ ؛؛ ١١

ك.مأأ ك ، *؛.:؛. ل„ضع لحارء حا..ارء ناع  ٠٢٢

الدىأماس..جوالكهذا ائلله: ٠٢٥ •سه إش سها ر مبش 

الفقهارجامع برنامج نسخ .حقوق  ٠٢٧ إلىالسيل منه يمر جدولا باعه  ٠٢٦

مندعته.

٥٩



لأتي:شيط اسمم سة مدى دي3، اسم مادرستدض حلال من ٠ اثمحاس)، الطإل 

يصحلا  يصح صه_ق_لآاثعمد

،آ،هراا"بمراءاا ى آ ط! و"ي ،ؤع/ ء أ!، . ^1

يدايةله تأسى روتاظ تمر من صاع ر****اادر***هع وقدره الملغ هدا العك اه،7، (أارله: قال  ٠٢٩

رممان.شهر 

فوافقعنها، يدلا يعوضه.>-،طة أن فأراد اضر، من علمه اتفقا ما احميار اله المعلم وأ،متطع لم  ٠٣٠

٠الميلم 

ء"ك/١١نواح ١.؛ً-وال،وء رِْ،"اؤرِي أ' ءط٠ة ؛ ألاء ر؟■ م■؟■ أن'وْراد ' اا.غأزلآ>-ّاا.،ااأ-ِ ا"أَ<لا،-َ<. ٣١

المحبر.مماحب، فنعل 

العيد.بمتاسة حلوى ال،ثدهربهرد،،دة سا ^-١^ فى له يآش أن على ؤيال ءا ٠ * ٠ ؤ له دفع  ٠٣٢

ااتوءوا1و\الأماا>َأتاا-،,\؛ت اراا-،مء،،أ ر؛ا.,,١ اأ~ .ك ؤوال ' ;،)''***؟(؟اخ رص" اآ. 'ااه«ااَ<اح، . ٢٣

المشع.وتاؤيخ 

بنؤعزحوالأ( له يحضعر أن على نيال ( ١٠٠٠}فأعط-اه الجو فى الطائرة فوق خالد( بز )نيئا التقى  ٠٣٤



يصيحلا  يصح اثعمدمهيقة 

م.ا1 . ا١وبمان ٥ ,^٧  ١١٢١١ ١٩٥'٢١'يقم«1تقوع»-ا,ر؛؛' وح 

أوالحاهزة الملأسى من كمية يعطوم أن على نيال زملموزآ ودفع الصنع مع واتفق ايان للم، ذهم ٠٣٥

الداخلية.الملابس 

والمن،والنؤع العدد معددة الأغنام من يكممة يأته أن على لنيد ؤيال ( ٢٠ ٠٠٠)أسلم أعمى  ٠٣٦

.ة مء 1 اابمّر,.ج م ١ ، اا1< يؤبما، !آ، وا 

٠موجلا وليصع حالا كان أنه حيث / الأحل i سوك نقحى فيه ليبس الشرو۵ل تام الملم ؤكان أمعلم  ٠٣٧

X^؛ ١٠فبما؛انلبيع ي التصوش حكم أب؛ق ايمادس 

يصحلا  يصح انعميصورة 

.وو]أضها كلها صل عها وما ح،نملة ا،>ً>ترى  ٠٣٨

يتصيلكان اللحظة وينقس ريعدة(، التي أرضه منه واشترى يرعمدالله( الهاتف، ْن اتمعل رحالي(  ٠٣٩

الأر»ِتى.ءن ااقط,».ة ه،مه ة1.ا.ءه رم,ا.ج-ا،( و الحوال من 

١^،^^،*فياعها فيها، تزال لا العائم أمتعة غيرأن الفاتيح صعاحعها وسعلمه، شرعا، المع ثمحوطا JJدارا اشتؤى  ٠٤٠
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عه،يا اكسلمم وقمل حوالأ اشترى  ٠٤١
لشضسآخر.ياعها ,، ^! ن ك[ وق.ل قمتها، ودفع يطيخة ألف اشترى  ٠٤٢

ااتأأااا.م؛بمصأ.خر،احها ١ ثم اتاا.ح، ؛، llام 1 ا*أأ ١ إم اكته ود.خل وزل بم*واءقا و٦ا١ع ■ارم ١ ' ١، ،*رى ار،ً،  ٠٤٢

١٠)اسركا  ٠٤٤ ٠يدرعها أن قبل باعها ثم وتسامها، قماش ياردة ( ٠٠

ايوباءشه ومالايعري الربا، شه بحري حددما السابع؛ السؤاو 

ليس

ييؤمحأ
يبوئ المسح

ليس

يبؤيأ
يبوئ المسح

ليس

ييمحيا
ربوي المبيح

دولارات. ٤٧ جوال ٠٤٦ تفاح ٠٤٥

شعأر ٠٥٠ لحم ٠٤٩ سيارات ٠٤٨

الهواتف ٠٥٣ مديد ٠٥٢ خبز ٠٥١

اا,؛ً,»ار. ٥٦ قلاقل ٠٥٥ برتقال ٠٥٤
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س(سبمشمدي1نشادربمإنوجمث

نسيئةؤيا  فضلليا  لأريا مييأاىق^د

العجوةوقيمة بيد، يدا روتانا صاع آ ٢ ٠ بز عجوة تمر صعاع ( ٢ ُ ) رعمرو( من رنيئ( باع  ٠٥٧

,الروتانا أصاا.اف 

.سد، دا؛.1ا متسماؤية المروشمتهما من صماعا يثلاثس شعيرا صماع عسمين ناع  ٠٥٨

•بيد يدا وزنا بتمومتمماؤيا تمرا زخالدا من رنيدا باع  ٠٥٩

.غا|ا اا*وض ام |ا~ا|كاىأن بد مس؛داويا اتم-ر ئم-را هنزك.اا|الاها زنرد( ناع  ٠٦٠

.،1 ١ ا . ١ ١ ت ١  ٨٨١ ا ١، ِ"ق ٦ وة. ، ّ ،-ءزا||-أةاز«ها،َِ.،،/' اء 1 اَ ؤرن ■،•٩• ■^ر( )١ ن م ( رنن؛ ء ا ١  ١٦١

ق.هر.ا.عد ا4 ا|لأ،.،اريال)ا<,را.ه,ه,ا * ز' ا..اعرزيا.،آألخ(صاعم.نارد  ٠٦٢

اد<.اع.تس.أ.عا.. لم.رل.ا،.،.ام,ها ص،.اع ٢ا ٠ ر دحوالأ إ زنيا، داع  ٠٦٣

جنسه.من _زخروفا بلحم من كجم مائة زنيدآ باع  ٠٦٤

ل,وم,.ا-ن.اا«وضا»د اا<„،كروتأ،,عل،م ما.ء'ا >.اعرزودا , ٦٥

زئتاء(ثاوسرانيزاسئة.باعرزيد(شزعبد  ٠٦٦
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نسيئةئيا  هضلئيا  لأريا اييقطليئله 
٠

١ iLuيا ا راآا,اط اوا ؟١ ة <  ١١ر->ه ١ 'أزا  ١١ربم,'أًا او ك؛ أًلأأًق ض( )٠ ن ٌ ١( )نقل ناع  ٠٦٧

.غداواكسكم مزرالمرا Jصاع ا حلوى مزر كيلو رنيئ( من )■غالي( ياع  ٠٦٨

بيد.يدا برثلاثة رجملانا رنيد( باع  ٠٦٩

._.u^ ه حأاا.ر ^ ١٠لخمأ،اة حرغان ^؟4 رنيدا ناع  ٠٧٠

١٠يز. لحمة كيلو  ٢٠٠(نيف ر ناع ٠ ٧ ١  يوسن.يعد سلم ييال ( ٠٠

٤١ ٠٢٠ >اعرزنا.،( . ٧٢ هم>(ردالادةسنة,٠ ).٠ ١تuةا  ٠٢١

بيد.يدا ييال ( ٢٠بر-٠ سكرى نمر من صاع  ٢٠٠رنيد( باع • ٧٣

أيام(.ثلاثة يعد رتسلم الفضة من حم ٢( ٠ ٠ ير تمرسكري من صاع  ٢٠٠رنيد( ياع  ٠٧،

٠الأن( رتسلم الفضة من حم ( ١ ٥ ٠ بر سكرى تمر من صاع ٢ ٠ ٠ رنيد( باع  ٠٧٥

٠،"»بماة  ٠٠٠كوؤولأ سيارات، ر؟( رنيد( ياع  ٠٧٦ ٠٠٠ والمؤعالحنس نفس من واحدة كورولأ ارة ١ 

والص.قة,

٦٤



بتياثماسئم:التاسع؟ اثسؤاو 

سيئةليا  فضل لأريا ابضالتق وض)مآ(ام >ضرا(اواو

يومبعد  دولارأضش).؛!(ألف  YU .أمؤيشدولار أك ( )٥٦

فودي )مصروفة(قطرى ييال ( ٩٩) vورقةسعودي ;يال ( ١٠٠.)٨(

واحدة(

شهربعد  )مصؤوفة(أْريش دولار ١( • • )  سعودىنيال ( ٥٠٠.) ٧٩

فوري إماراتيييال ( ٥٠) استرلمنى-حنيه ( ١٠٠) ٠٨٠

فوري محيريحنيه ليون م٢  استنرليتىحنيه ا(ألف  ٠٠) ٠٨١

فوري كنديا)•آآدولأرا  )'ا(دولأرأمريكي ٠٨٢
أسيؤعيعد  بمنيييال أف ( ٦٠) (سعودى١٠٠٠)٠٨٣

فوري (١٠ سعودى( JLjUألف ( ٠ At ♦ *ممعودىؤيال ألف ا ١ ٠ ر

فوري (iA Lj؟.)يبد مسنملذهب غرام ( ٥٠) ٠٨٥
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وماذوع4أاسودايتائ!؟ ثن هل العاقر: السؤال 

نوعع لايثبت يتمت صسورةااأضد

٠هونياك، المكينة أن اكتشف اميتخداسما من أسيؤع اويعد كامرك أنها ءأساس عر سيارة استرى  ٠٨٦

٠بالعيب ردها دومان ويعد حديدآ نكوم ، العيويمن المراءة يشرط سيارة اطينذى ٠  ٨١۶

المائع.لعلمه لم اطن ١ رده وم ١ ٠،,.. ى اا،اا..ود,، ن ٠ اوراءة رط _، ح،وادا وا.كه  ٠٨٨

الميعة.فى المائع يرجع أن أراد المفرق وقبل جوالا اشترى  ٠٨٩

الشراء.يرد ولم المشترى رجع يوم ؤيعد. ({ jUiJJا،,اا.ف؟رلما،ة أة اءع ااأ ،إوأءام 1~وا ، اشت"رىرلأا  ٠٩٠

مثله.الش الحوالأت كل فى موحود ، السموهذا يعس، رده يوين وصد أشون حوال اشترى  ٠٩١

١الميع ورفضن السيارة رد يوم ويعد يوم ة سيفكرلمل، أنه ء المشترك عرم وشرط سيارة ياع  ٠٩٢

حسحكا(اءمط{الحاديعقر: السؤاو 

هدعّدثاس صحمح صخمرتاحر1اال

الميع*على الأشهاد وشرط أرصا اشترى  ٠٩٣

٠فورا المبلغ يسل؟ أن المشترى على وشرط دارا باع  ٠٩٤
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٠القطع فى البائع واممتأجر ^^ ٢١اشترى  ٠٩٥

•الحيار يشرط سميارة ناع  ٠٩٦

٠معلوصا يكون أن الأجل وشرط دينا باع  ٠٩٧

-خياطتء*طيه وشرط ثوبا اشترى  ٠٩٨

الأ؟ل،م,اان آوءا الأ اؤ؟آها الا،ُعر*"رىألأ ى ع؛ وئ..رط ١اعحدواآا  ٠٩٩

٠ياودح4 ألا المشترى على وشرط )حيوانا( باع  ٠١٠٠

٠حواله سعه أن نيد على واشترط داره ياع  ٠١٠١

١ه د,فسما 'ءاى عا.رز.ر 4 لأآ لأذ'اا، ك ٠ « ١١ ألا ا*رط' واءأً؟ >والأ >ا^ممك  ٠١٠٢

Iفبمايائي الإجارة ء بنذ عشر؟ اثثائي السؤاو 

داسألا  صح ارةالإجدرة م

٠فقبل ؤيال إ ١ ٠ ٠ ٠ شهربر كل سنة، مدء دارى أجرتك التممرف: جائر قال  ٠١٠٣

أنعلى سنة لشخص داره فأحر الأمل، ى ه  MMر ، ١٠ليحل ؤيال آلاف عشرة ليلغ احتاح محنون  ٠١٠٤

يدفعله)*ب*ا(ريال•
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فبمايأتي؛بييرامحكم القرض ش *الرم خلاو ض عض: ١^١^ الم|او 

لايجؤذ يجؤذ ل_،ايءع_ء^د،_ءثغث 

١٠٠)أقرضه  ٠١١٥ ٠ شرط.شر منه هيئة ؤيال ( ١ ُ ُ ونيادة) فردها يمثلها، يردها أن على ( ٠

٨٠يردها أن على ( ١٠٠٠)أقرضه  ٠١١٦ ٠١.)

عندهللغداء دعاه رأه وكلما لؤيد ممنونا عمؤو فكان ؤيال مليون ميلغ عمرو من نيد اقترض  ٠١١٧

له.حيا الهدايا ؤيعمله 

٠مثلا( سنة )إلى الأجل عليه وشرط نيال ألف ١ ٠ أقرضه  ٠١١٨

علمه}رد كى نيئا أقرض خالد اقترضه، ما ض.عف عله رد أقرضه من حدا، كريم رحل نيئ  ٠١١٩

شرط.ادون الضعف 

٠١١fفردهاسعودى، ؤيال ( ١٠٠٠تيعاوير حينها وكانيت، يمس نيال ( ١٠٠٠عامار ع،ثدر|ون قبل اقترهس  ٠

فقط.ييالأ ٢( ٠ ر تساوى وهي يمني ;يال ( ١٠٠٠)اليوم 
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iفبمايأتي اسا؛ة سهأ< مدى بنن درستاه *L حلأو من مقو؛ المامس ٠

اسم

ممنوعة جائرة

لزردها•ييال ١( ٠ خمرفجعل)'٠ من )زق( نيل على ضاع  ٠١٢١

(١٠٠•^Il،) جواله وحد من أن أعلن التصرف حاثز  ٠١٢٢

.ثيء بم'اه ،ابم1~ه ١٦٣٠ءابملأ."ءانأنمنوحا، ، ذ ١٢م, ٠١٢٣

^؛ئسمىص،شاسسماس؟

العملأجؤة  شيءلا  اسطد^ت

الضالةووحد ضحث الاعلأن نيئ بم'أ،دمع نيال ( ١٠٠)فله صالتي عمرو رد ان قال: شخيس  ٠١٢٤

لمياحيها.فردها 

بعداتاء فوحد نيئ فحضر ييال ( ١٠٠٠٠)فله الماء وظهر هنا بئرا لى حفر من قال: شخص  ٠١٢٥

شهر•

حميعا.فردوها حمسة فاشترك (ؤيال  ١٠٠٠)فله الضائعة سيارتي رد من قال شخص  ٠١٢٦
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أحدهما.العوض ودفع بآرحلهما، تسابقا  ٠١٣٢

اورس.صشة يحددا ولم الناصلق، على و-عمو نيئ اتفق  ٠١٣٣

لكائز.العوض ثالث ودفع بالخيول، فؤيقان تسابق  ٠١٣٤

منهما.واحد كل سلاح يحددا ولم المناضلة، على اتفقا  ٠١٣٥

العقدفبمايأتيXبصنؤع لعمودالتؤثمات، دراسممى محنحلأو الثامنعفو: السؤاو 

دوعار،شاو

ضالسده عن العجز عند تباع أن على عينا عنده ووضع ١اؤيال ٠ • ٠ ٠ ر عمؤو من نيف استدان  ٠١٣٦

المحدد.الأجل 

ا؛ُ'ءبماَى ١١ح- ٥١١؛!،، ، ا-ااِ اءأ سمااآن !١، ,-1 وآًأ؛و الا-مم\1َااًا،ا ا،., ٠ و! .■ءوار؛/. لأ؛ُ/راء الأنوءا الى هست-، ١  ٠١٣١؛

.المداد عن العجز حالة قى غارم 

المجنمن الخروج فأراد شهر، بعد للمحاكمة مطلوب وهو بالمجن، عليه محكوم شخص  ٠١٣٨

اأو-،ا,و ارم ا.ء-نر ا او"زح ار.:ً.ءن.َّى ا.،->>أ ه آ ه 1 اءأِااِ -ء-اكاءق.١.٩١١ ا1ا-،وىااوهّ~،ويع.وا ما لغريش 

المحدد
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ا؛أنية:شاسلأد( ١^٥^ همة يدي u؛j( دراستك، حلأو ض عشر: السفاو 

رهقاي
ةالمسأد

يصحلا  يصح

١رهتا لمكون سا-ما ام بمأ وأ-ك ر ق اأ'،؛' نهاثمة الى رحوالاا اخآترى  ٠١٣٩

عليه.معلوم لدين ليرضه ، ^١٧ا ذهعاستعار  ٠١٤٠

المحلعيد له مسيا الرهن يكون أن المرتهن عليه وشرط عليه، الذي للدين رهنا لتكون دارا أعحلماه  ٠١٤١

عليه.ما يسدد لم إن 

,اءة اأ'آ' ا-اَ،1"ه ك رم؛ ة ارما'ءْ' ؛اا،َ'''ذا ، ١٤١٢

المحل.لكافرعند يبيعه أن على خمر( )زق رهنه  ٠١٤٣

المحل.عند حنض من لممعه 

السداد.عدم عند يبيعه اا-ردهنألأ على الراهن وشرط جوالا، رهنه  ٠١٤٥

V



iفايأتئ والكفالة الضان سه مدى بى ال،شرون؛ السواو 

الضان

لصحلا  يصح

منك.يأخذه ما عنكل صمس وأنا يؤيد، ما نيدا أعط، وقال: البقالة إلى جاء  ٠١٤٦

القائم.الثيهر النته نقمة على ذاائوأ النوح يأش أن النوحة وش طاف  ٠١٤٧

اليلغ.معرفته دون الينك فكومن اخدث، ما كل ضمان والتزم السك، الى خالد ، ذهنمم ٠١٤٨

امتراهياالتي المساره شمة من معلوم عليه يدين السييارات، معرض فى زوحها ضنت زوحة  ٠١٤٩

منهم.

صديقهوضن للممرض فدهم، الحرم، بجوار فنادق ثلاثة ورث لكنه س،نوات،، خمس عمره  ٠١٥٠

عليه.الدى المعلوم بالمبلغ 

حضيور.كفالة الرنى حا، علمه ص خ  J١١١كفالة نيل., التزم  ٠١٥١
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شمايأتي؛و،دىسءت4 ايقركة، ويئ انم٠ ئؤع و؛ني لمولاثقراكة، دراستك حلأو 4و والعقيؤى: اسدى السواو 

يصحلا  يصح دالض

'ح■■،، ا ءقآ،اا؛ ٧١ ٩٠١١لِ ا م ا ااأ<أن ءاى ,اقاءا اأاو-كمىز نز، "راء، ١؛؛؛■  ٠١٥٢

الاتفاق.

فىيعملا أن على المالن وخلطا سلها، عبمؤو وأحضر آلاف، عشرة نيئ أحضر  ٠١٥٣

بالمؤية.والخسارة والؤيح تجارة، 

مئاصفة,سهما والريح ثتريها، أن على ؤيال ملون أعهناه  ٠١٥٤

علىعمرا أحمد فأحال مثله، أحمد على ولعمرو حالا، مهدي على دين لأحمد  ٠١٥٥

فقبل.مهدى 

بيتهم.والريح يبنوه أن العمارة احب صّمع اتفقوا وبناء ونجار وكهريائى ميباك  ٠١٥٦

والخسارة٠اا-ريح فى شريكا ؤيكون ضريها، ييال مليون أعطاه  ٠١٥٧

ؤيال.ّآا • • ٠ بالشهرر ولك بيننا والربح واتجربي،، البلغ هدا حد له قال  ٠١٥٨
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وبملكامح1ربماطضاهو اثذىواث،هيون؛ او،،فاو 

الضار
اساسأ

عثا ٦ ٠ 

الأمام؟إذن بغير فأحياها مامرة، ولا لممختس مملوكة غير أرض  ٠١٥٩

فأحياها؟نيد وحدها انمرول_1، ناتج أهلها فتهمكها عامرة كانم، أرض  ٠١٦٠

نصزاسي(فبمايأتي؟هو ا1ث1ثثوالسوؤن؛ اسواو 

اسذ
ابيسافأ

تضمنلا  تضمن

وس،.,ا.,ا،.ده ء,رث و١ وه الأر>مر(، يه اس،ت,«.ارا?ورا  ٠١٦١

ة.راح اt ؛ - وبمِ الأس>-أاللأن .وو وم ؛ور "■اt اء، ١ وق الارذى, ك ١ ؛ •؛ ر< -٦ ا1ار؛ًورا أ"« ا ، ١٦٢

اغا"رإأن ل رح اا ' او وخ اأرا->-ء-سإ. اتا؛ا و اء*مبخاك أن ~،ا  Va،«3ءن انا ع،أم،ااع ، ١٦٣

.البيت، من فسرقمت، عندث،، البيت، فى فوتنمها الراححى، 

يضمن؟فهل حؤزها، من فسمرقتة ،،، ٥٣ا}، SjuuJمن دقفلآ*ن فأغلقها ، واحدا قفلا عليها أغلق له ت قال  ٠١٦٤

يحنيبمنفهل حدذه، فى وهو الء،،يما،،،يق، لكن عليه، الدى يدينه رهنا ذئد عند وضع،سيفا  ٠١٦٥
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ههليئز.حالة والمثرون: الرابع السواو 

مجلسإلى زي،و إمضار من الأمنية الجهات تتمكن لم ولكن عه-ؤو، بها طالب -حاملا، ناقة عمؤو من نيئ غصب  ٠١٦٦

القاضي؟يحكم فبماذا القضياء، إلىمجلعس حضرنيد مينة وبيل الحكم، 

علما:

)٥(آلاف.غهسبتكانت عندما الناقة قيمة بأن  ٠١

ييال.آلاف )٣( = ثة لمدة الناقة أجرة بأن  ٠٢

وحلاداسةا

الإبل.أممعار فى % ١ ٠ عام ارتفاع حتسل  ٠٣
المرض.بها واسمر ييال، ألث قيمتها أنمص بما مرطس،  ٠٤

السمنة.بها واستمرت ؤيال، ألف قيمتها فى زاد بما >،،منت  ٠٥

٠سلئما وعا،ش أدمإلها، وضيعتا ٠ ٦ 

ؤيال.اآألف زه إذذاك قيمتها وكانت بيوم، إحضاره قبل الناقة تلفت  ٠٧
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حكمائمطتلهايأتي؟اثغامسواثسروق:ييق اسواو 

تلتصهدلا  ،_،LJيعد أئعلعلمح  ضيفبلا سك  اسايأ

ّا(ويال. ٠٠٠)قيمته توب( )لأب موات نيئفى وجد  ٠١٦٧

عامر.فى هماحبها عن ضالة شاة نيئ وجد  ٠١٦٨

اسهلأنااسءُرا-امن>َ'الأ >ِ،■؛ُ'ء->َىا«ارا وحا 1  ١٦٠

٠شححس من سقحلت الطؤيق فى تمرة شخعس وحد  ٠٠١١^

الحرام.السحن، فى الثمن غالى *مهانا شخص وحد  ٠١١٢١

الوراه.ئيع بيان ٣ ضنوه ض نواثمواره والعشرون؛ الس|ادالسادس 

إل

يرث
صبما  م،رض الشفص

ال

يرث
عاصب فرضذو  الفقس

ال

يرم
عاصب فرضذل  الشجبمس

الابنبمن  ٠١٧، العم ٠١٧٣ الأب ٠١٧٢

الخالابن  ٠١٧٧ انمة ٠١٧٦ امحوج ٠١٧٥

لأمالأخ  ٠١٨٠ الخال ٠١٧٩ الابن ٠١٧٨
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الخالةابن  ٠١٨٣ الخالة ٠١٨٢ اا,ت,-«. ١٨١

الأخابن  ٠١٨٦

الشقيق

الأخت ٠١٨٥

ةة أ،..ا. اأ،.؛؛، 

العنتينت  ٠١٨٤

العمابن  ٠١٨٩ ابنبنت  ٠١٨٨ الزيرجة ٠١٨٧

^لآنيسماألأزلأضسماسسمأ؛أ واثعقؤؤن السابع اثمسؤاو 

لأئمةغّر  لازمة تصحلا  ةاسد

rt-ءْرا ...،نزو < وه , ١٩٠ ti  ، ؤوالrf  ه.م< ا ه ض واء، ■,،وولى

منه.وقعضها الحيعة حال ض وهو غرهم د.ون سيارة أولأل.ه أحد. أعطى  ٠١٩١

الدار.تلك إلا يملك ولا كلها، داره الوت مرض عند زوجته وهب  ٠١٩٢

ن.الا! ا ه ٩، أن ٠ ١ ، الأ! ر.>"ع أًم 1 ه ز لا( ارا د ء_، وه ٠  ١٩٢

الحرم.قى الشافعي الذهب لحلقة أمواله بكل تبيع موته مرض فى  ٠١٩٤

ّرايض عاقل سليم صحيح وهو الشافعي المذهب لحلقة أمواله كل وهب  ٠١٩٥

١رضاها ولا علمها دون زوجته يأموال تبيع  ٠١٩٦
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الواه<_،.ماد~، ا,ة1,ض.لأش أم لآ؛,.بم ,ض، االة.1اه وأذن منرعته وصه  ٠١٩٧

١٩٨  U I 4،،؛ f١اذذه اغ_ر وقا.ث.ها ارم ؛ آ

iالصحيح غعو الهقف ض الصحيح نوالؤقف ؟ والعشيون الثامن المواو 

صحيحاثيصومما  صحيحوقف  ورةاد«ماسمص

,او،>-رم ض الأ».مإ اا.آ. ، ام, مارإ>ّااأةاأاذا أ أ-اات ،رأس■أوة،/ , ١٠٠

بعدهم.من الفقراء ثم أولاده على عمارة أوقف  ٠٢٠٠

أصلا.أولاد له يكن ولم أولاده، على أوقث،ها  ٠٢٠١

.الفقراء ثم رجل، ثم أولاده، على دارا أوقف  ٠٢٠٢

غفره.دون .،معان لر!,ه،.أوقط،م،،،ءتا؛،ا  ٠٢٠٣

اا»اماأ'؛ً'ر'،,ى,ا."كا.-1ِلا*ا ،ءك.".أوه>ت, ؛٠٢

خاصمة.العري، سها ي،ثيرب، أن على كافرة دولة فى خمارة أوقفا  ٠٢٠٥

الذكور.من أكثر الأناث يعحلى أن وم،رهل، أولاده، على أوقف،  ٠٢٠٦
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ضضواكسةسائش:

ميحيحدكط  شرلأنمة لازمة ةورءاسإله،

القرص.ثطلأب موته بعد ماله بثلث أومس رشيد رجل  ٠٢٠٧

٠النفسة الأمراهش أسدشد، ماله بثلث أوصى مجنون  ٠٢٠٨

له٠مال ولا للفقراء أمواله بكل أوصى  ٠٢٠٩

لجهول.بمجهول أوص  ٠٢١٠

لهول.بمعلوم أوصى  ٠٣١١

عاقلانيد ولكن والنماء، الأطفال على بعده من وصيا يكون أن لنيد أوصى  ٠٢١٢

عدلا.رشيدا 

٠اب وجود مع وغيره، المال على وليا يكون ان لأجنبي أوصى  ٠٢١٢
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اثذوويالاسلبه:سلبه *يرما اتثلاثؤث؛ اثسؤاو 

بهيحصل لا  بهيحصل 

نمالهترأJتحرا*لمميد 

العتق.به ونوى ط1لقا رأنت لأمته: السيد قال  ٠٢١٥

ال»تق.سة دون ا على.مماريك رحلك لعيده: السيد قال  ٠٢١٦

,سة,ه ولم اينه اش„"رى  ٠٢١٧

1'اا ل , ٢١٨ ,مح.ء-.ف.,ض1ه حر( '■ت،  ١١ة رآن اأ؛؛ آ■' دظ' ح راذا م؛ ، ؛ ا٠ 1 

الثلث.أكثرمن وهو فمات حر، فأنت مت إذا قال  ٠٢١٩

وعد.بما العبي، يف فلم معينا، مبلغا نجم كل يدفع أن غلى !، ٢١٥٤٠بمبلغ عبده كاثب  ٠٢٢٠

الإسلآ(الأنهات 
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ءا
ا



<



ةشيم

٠شرداJاايييدأيابعد؛ وصحبه، وشآل، اّ،، رّ،-ول ش وطم الله ودش لله' 
النلكححكم ٠ ش اشتمل الفقهي(، مضوات)التأهيل ضمن الأميرة( رققه مضو فهذا 

الإماممذهب في الراجح القول على وتوابعه، النكاح وأبواب مسائل أهم 
فياجتهدنا فقد والترتيب التقسيم وأما تضرالأمكام، في فنك الشافعي 

بعضهامن متفرعة المسائل وجعلنا للمسائل، الأكثرسمليما التقمميم اختيار 

أمكن.ما 

اساداسررأ

وتوابعها.الأنكحة أبواب في الفقهية المصحللحات المتدرب يفهم أن  ٠١
٠الأسرة فقه في الأساسية الأحكام المتدرب يستحضر أن  ٠٢
فيالعملية الوقائع على النظرية السام تننيل ملكة المتدرب يكتسب أن  ٠٣

والفراق.النكاح مسائل 

النوجية.والواجبات الحقوق المتدرب يعرف أن  ٠٤
نؤع.لكل الأحكام أهم مع النكاح في الفرقة بأنواع المتدرب يحيط أن  ٠٥
المللاق.أنواع بين يير  ٠٦
٠النكاح في الفرقة أثار المتد،رب يستحضر أن  ٠٧

.حكامالا|ئطية.|٠ 
وشروطه.النكاح ركان أ٠ 
النكاح.في لمحرمات اه 
لشروطشالتكاح٠اه 
الاستمتاع.وحق والنفقة والوليمة الحيداق من النكاح ثار آه 
لخلع.ا٠ 
لمللاق.ا٠ 
كلهار.ا٠ 
للعان.ا٠ 
لإبلاء.اه 
وأسابه.النكاح سح ف٠ 
وأحكامها.لعدة ا٠ 
لحضانة،ا٠ 

محمد،نبينا على وسلم افه وصلى المضا بهذا ينفع أن الله ونسأل 

٨٥



حكمه

ييأصله 

"\

وأمقدر لمن متدوب 

الراميحف 

محقم لن ضء 
قدرةله وليس الحرام 

٨٦

فقه٦
—- - مصسهمذصئسهءءز؛ 

مماتمشج
سقسسيثسأ

الحراممحاق من عل واجب 
الأهبةووحد يتركه 

الإصرارقصد لن حرام 

ثارْا / أركانه







الزوجأنشروط 

١

 ^١^٠\
1

االإحرام عدم 

fأو دا،سمها العلم 
اعينها  'اكعيثن 

Vر

يقناذكورته  <ك يحلها علمه 

الزوجة

التعضالإحرامعدم 

يقيناأنثى تكون أن 
ومنالنكاح الخلومن 

الخاطبغير عدة 

نكاحفيصح الزوجئن، إسلام يشترط لا 
الينا.يرتفعوا ولن مححع4 اعتمدوا إذا الكفار 

نكاحهما,على أقرا معا أسلما ؤإن 
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الصيعةشروط 

الزواجيلففل الإمحاب كون 
أوالكاح

أوالول من الإيجاب كون 
وكيله

أوالزوج من المول كون 
وكيله

ر

بالقبولالإمحاب اتصال 

منجزاكونه 

٦٠٠٠



شروطالشاهدين الوقشروط 

التممف

و
ساوة)ولوا ٦

ستونن
الإسلام الذكورة

اكو عدمالثس^ِى
يسفهوالحجر 

الاختيارالدينو الواهمة 

حرمالاختلال عدم 
محلأو 

الإحرامعدم 
عدم

للولاية آوالبنوة( )غير قرابة 
0ساءلإناكونه أو ولاء 

٩١



النكاحق الحرمات 
ريم^حت٢ أنواكه

أسَاّهسسس 

)مؤقت(لأمد تحريم 

٩٢

و

ممسسابالمحرماُت 

هرةصا ل ل اب ل 1

لأسل ر رضاع

١َ علتؤإن الأم 

علتؤإن لعمة ا ٠ 'نزلت ؤإن البنت 

ؤإفالأخت نت ب! 

اك ز ُ

 ■\ "■

الأخت



بالصاهرةالحرمات 

لعمدا٠ 

و
الأبزوجة 

علا

ؤإنالابن إن(إمحجة وب 

الزوجةأم 

لالدحو 

_J
ؤإنالزوجة بتت 

نزلت

الحرمالرصاع شرط 

رممعانُخمسى وصولتحقق 

تنرق\ت

لحولتناو 
منامراةحية

سنآنسع يلصت 
0٠ءء | مب<   ٠ ٠ K آ٠

منأو المب من بحرم ْن كل 
الرضاع.من  OjjJajبحرم المصاهرة 

.ا

تحرمالأب من بشبهة الموطوءة 
العكسوكذا الأدن على 

٩٣



َ^^آتلأتد

ِسقحق|لقير؛؛ا-
معتدتهأو غثرْ زوجة 

هيع4اعث=ء|ّء•

علي الأمة:إنلكن 

أمةشراء عل أو الحرة، زواج 
ببمايتسرى 

ثلاثالطلاقها 

للجمع

الزوجةأحت 

-خالتها

عمتها

أحيهاأو أحتها بنت 

سيئ
^خسلم

٩٤



لأمدالحرمات 

الأمداتقصاء  التحريمسبب 

 .X .. عدما.انقضاء + فراقها ومعتدتهغره روحة 

أوالعدة، ط يشت لا و ثلاثا، طلقثا < jLحة و الآ ايانة 
\ندتوتقص رجعية „طلقها  للجمعمحرم من 

الحرةمهر عن العجز ت)١( بشروط الأمة نكاح بجون 
اص.)٣(بترك العنت حوف، الأمة.)٢( أولن 

مسلمة.تآكون أن 
الأمة

تنقضيا يطالمها + ما يدخل + غره ينكهحها أن 
٠عدما 

٩٥



الموافقةزُ^تء،صاحةت 

يتعلقلا روط ث عون ل١ 

]حليي

الشعار؟نكاح معي ما 

الكلمحق الشروط 
االأ|٠ 

العقدمقتفى حالف ما ت باطلة _____ 

اهللةان\ؤصق 

الشعار الأصلالمقصود محل شرط 

)التوقيتالمممة  التعليق

اوينسب محرم نكاح ل ك ٠الخيارشط 
أوإحرامأومصاهره رصاع 

اوعدة....
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التكاحأ~ّب1ثار 
ر

الوليمةاسمتحياب ]إ المهر استحقاق 

الستوئحو/ الاستمتاعحق 

النفقةحق 

أكثرعنده كان إذا 
وباتواحدة من 

إحداهماعتل 

حقالهلاعة
س

الوليمة

والأفضلالعقد، سنةحكمهاث 
الدخولبعد 

X.

وجدإن إلا واجبة 

عنيعجز منكرا 
خصأو نيره، تء 

ابالدعوة الأغنياء 

أحكامها!ْن 
الدفخوان 

أعءءءإ،
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^تمةآآهرََّ
٠٠٠^^المستحق المهر حالات  ٠٠٠٠٠^

قسمي ما 

سواءالعقد 

التلأُأقل

١٢ولحل م يب 
اختلفاإذا وكذلك 
فرصهعند 

طلادسأو
فسد

أوالشبهة وطء 
علالإكراه 

تطاوعهلم 

منالفرقة 

بلج وم 
اليحول

الفرضويعد 

منفرقة كل 

ل(ما الزوج 
نصفمحب 

امحر

لتثثتلثتثا اسثسإ 
منالقرقة 

قلالزوجة 
أوالدخول، 

لس|اسءط

قلالزوجة 

٩٨



حكمه
مسائل
الواجبالقدر ً-سؤس

يءيلرئ لا الزوج؛ عل الزوجأنحق 

مازوجها دعاها كانا المرأة: عل 

واجبعن ثغلها أو يضرها ل؛ 

منهمحرم ما 
 ،i_الدمقول الخضأو

فراغها
الديرحلقة ق الوطء 

لنزبإ الأمشمظع 
والركبةالرة 

.■ااااأههأ؛س

٩٩
ءه!مخض<





أدمأو طعام 

النهقةأنولع 

الفخبمسلذنكيوه 

وحائمومظع تنظيف اله 



طلاقاثارالفراق

المراق

رذ
موت

١٠٢



\م\م\ق

\تم\^7

قالممقة الحصانةالعدة

حالات

سمء^^أ■--؛-ء=بمتء؛قءءءهي،=ا،سءئقأئضتءأ 

1 لإحدادق ا 1 f
حرمة

لأسا ض
الخالات

\-r



منمكلتظ 
الطلاقألفاظ 

ولمظوكنايته صوخه 
إنوالفاداة الخلع 

أوالمال معهما ذكر 
صربجانفهما نوى 

شسحاوليس 1لخنيطلأق ا
ئج1ألروج 1

رآت^صوآبإ الآان وإلأفكّ

■ستقف
للزوجملكا يكون أن 

نععالوم؛اس
مقصودا

بهةالزوجراجعا 

^jaijsb ز~z

الصغة

الطلاق،صرمحه 
إنوالمفاداة والخلع 
المالمعها ذكر 

I ١^ شرط يj
إو\ذى\و\ت 

ذكرمع الطلاق كنايات 

ثراءأو أوبيع، المال، 

فخلعالعوض وحد إن 
رحصفطلاق ؤإلأ 

.ِ

ذوج'

L؛^
لحاجةيباح حاجة بلا يآكرْ أجني 



iteSS&dMmKMMMMMn اْءءاأآهااءصءم.ءهءقه'رروط .؛

لجآنخ^لتيتإ 

الطلاق

الفراق

محءسمبمقه
قتثسإ

i حخ^نه«ءهسصءءع^^صءءدآبغمه ص
حالاتاساءءنجإ أقسام رسااسأ 
^^1لعثثمجز

فورايقع 

صريح

سمالمهعليهألعلق بوقؤع يقع 

الوجوب،التديس(٢)^

^^لأ؛مح؛كقإقإل.آ^قثثخسعإ ّع^ٍ؛؛ئٍا لٍغ^سثئسءتإإ 
رجعى

ّى

فات-جق-—
باتمسا



وص1ثنة[
الخلاقام أم

صص ا 
يلأثلاث 

ءوض

طرجعتها تحوز 

العدةق دامت 

ونحوه)راجعتها( 

َ N\

سكابدعي

بدعيولا  ص

A

ألصغرة ا اأوواحدة 
و_ا

فيهجامعها  r\قثلاث طلا

لتئا غثرق 

١٠٢٠المدحول 
قاحيص فيهمحامعها  كرى



آإظهانَأتءابدج'ةإ 
L_jJمحيمحح-إ 

حكمه؟ما 

منهامظاهر 

وو-جهطلاقهيصح زوج 

بهمشبه ____ _______ به مظاهر 

مماة ٍل مء

بعدهأمسكها إن الكفارة تحس، 
يطلقفلم القللاق يسع زمنا 

بنسبمحرما منها أوحزءا أنثى كونه 
لهحلالا تكن ب مصاهرة أو رص1ع أو 

قله

mmiEi!

،٧



_ْحس"ت

الظاهرأحوال 

مباشرةالظهار بعد طلق 

١٠٨

هيهيمكنه وقت مضى بعد عاد 
طلقوأم الطلاق 

ققمحثقء
حتىالامتمظع تحريم 

الرتيبعل الكفارة! 

مؤمنةءريررمة 

متتايمتنشهرين صوم 

مساكيناستين إطعام 





(Y)_]
>كماسن

متهليس أنه يعلم بولد أسى إذا واجب! 

نفييلزم ما تلد ولآ زنت، ^١ ١١٧١لأود ا" 
ذلكموى إ محرم 

الحدهمقومحل 

صه

الحدوجوب  إنالولد انتفاء 

نمام

اساحانفساخ 



الإيلأمحرمالإيلأءث حكم 
أركان

متتي|
سروطI !٨ روط ش _

لحقنقثا^^لسسإ ا نيجبمعثقه
اا =إء:ء^،لءصءص^و^^^سإ ت ٦ -■7 ■ — ■؟ ح 1 'ء^له ف^ا لحال فا 

:_Lتشنا  ._J j
سةآ\\ ي تلآط;;كءم  أكثرالشرعي الوطء ترك 

مهللماأو أشهر ٤ من 

أبه الحالوف 
إ.:;تت.;دءالأن 

م

أثرالإيلأء
____

أساءمن باسم 
منأويصفة الله 

صفاته

رسسسسذ

يلزمما بالتزام 
عتقندرأو من 

طلاقأو 

الدةتضرب 

سخ
طلقةالحاكم يطلقها 

رجعية

١١١



الفسخأسساب 

والحرية؛والبكارة )كالإسلام صحيح شرط لمخاكة 

يمغلعيب 

بالمرأةحاءس بالرحلخاص مشترك

٦٢
والقرنكالرتق 

ا, ,ص. 

والعنةكالحت  وايرصوالخدام كالحون 

مالحق لترك —ل 
الصداقعن الإعسار 

بعده(لا الوطء ريل 

ارباللحكنالإع

والكسوة

الإعساربالمفقةأكثر

أيامثلاثة من 

١١٢



بالونالمراق 

الزوجةموت الزوجموت 

الإرثالإرث

الاحداد

١١٣





المعتدةنهقة 

المائن زوجهاعنها المتوق  الرجعية

لقمةائ 

)عروالسكنى 

اكفلف(مون 

الفقهلكيائ 

والسكنى

ئحائل: 

اأسكنى

١١٥



وتربيتهبأموره، لايستقل من حفظ هي وإ الحضانة

،عد

الزدنج
اليلهمخ

الزولج

ما~اداوخ
اللؤخ(إل التمييز ّن )من 

سنوات
الولادة)من 
اكمتيرآإل 

ايحصون

-

احتارفان افرقا، إذا أمويه يخن قفر 
والأمونهارا، ليلا عنده فإكون ، الأي

كانالأم احتار ؤإن الزيارة، لها 
يوليهنهارا أبيه وعند ليلا، عندها 

ولعلمه

لأبا إ الذم

الزوجعند 

الأب،اختارت، فان مماط، كالدم محر 
والأمونهارا، ليلا عنده كاست، 

كانت،الأم احتاريت، ؤإن تزورها، 
يزورها، والأيونهارا، ليلا عندها 

الأم الأم

١١٦





>





<





م\وو5\ح
ارساىإا

مباح مهموه محرم واجب

والاححام.الأقدام عنده ؤيستوى الزواح، على قادر  ٠٢٢٦

منه.مانع هناك وليس ؤيوغبفيه، القدرة، ضده  ٠٢٣٧

•الزنا يخشى ولا الرمحاج' يهميد يتجب لا عقيم  ٠٢٢٨

اشاذو؛أ•نزمايبموذ«مالااسواو 

ح؛ةمائهضة
اسىأ

لائجؤذ تجوز

،وتمدصدرح.خاط,مع.لأءتىلقا  ٠٢٢٩

يد،درح.ولم كثيرا، رالرجال بقوله خاطب لها عرض العدة وأثناء ستة، ممنون وعموها عنها مات  ٠٢٣٠

تخاض(.لا أتؤوحك رأتا قمال: غئ،ميها وها.ك أن ض أهاىك<~،وواوا<ت،،بمخ،آ،,ىعالها ,ئُ"<ت؛،أاأ

عد■قكالا"ه-دُا ان ؛ اج-، ة-ال " ٠١ه؛، ؛ ١١■ أح-ا ه ة 1 < ■. ١ أن رح-ل 1 ة•ءبماة اة؛ ح-بما, وم ا نوح-ق -، ٠١م ، ٢٣٢
٠ومععمتعد .حاهر أنا ف، 

،.٥١١١،اأحة"ةأة"إاة اازواجمناا;ة،ِ<ارء,,„,.أ

١٢٢



السؤاواثث1لث؛ئحكمئا1ي؟

المم
ةالسأي

يجؤذلا  يجؤذ

مرة.أكثرمن النظر وكؤر ' علمها دون المها فنظر يتنوحيجا، أن أراد  ٠٢٣٤

وتنفلرىالمك لأنظر و-حدنا غرفة ونأخذ للفندق نذص لها: فقال الخا-إودة، الى ينيلر أن أراد  ٠٢٣٥

مناقل<ا أاآ،اا.■ءاى د,خ.اقان ولا ومج،~رم1ن، ٠ؤد١ان و>هْ.ا لد. ٩" وإلا خا-اا~لء،ر الوفاق حمل فان الى، 

الخلوة.ض الزنا 

أ~،،اطقا..■ءارال.ل-والااآبمت1راااج1ة1نأ.ءءء-اا وره س ل ' "ر''م'واأن ' ١١٢٠• ٢٣٦

اسحيجضاهاسا*نوايلكاح الرابع; ادسؤاو 

الماح
المسألة

يصحلا  يصح

الأست،.ما,رمروحات.وى ادزة وأ١واىأثلآرمن بما,1أث،. ^؛؛ ٧١١يجأ،ال اش، ا،>-وىا,ت زو.>تك الولي قال  ٠٢٣٢

1 اءد ا.تءن وام ا،ن. ة، بمق,,ال زو.>-ول؛،، ألروح: اا-ول-و، ،ءال  ٠٣٣٨ ،II  لد.أصء.اا■زواح نءن <7ا .«؛".،,>>,آهم,ا 1 ١, ق,

اا»ما,،.اا.ه,ريجو، ,ذا'.را ا.وام ،. اآفأأ،وِزوا->'وا ارت، ٩؛ اانوح; ال ؛؛؛■"ة ة؛ لدآ ٩" ااآا"ر_، زوجتاءا قال:  ٠٢٣٩

١٢٣



اساح
ةالمسال

يصحلا  يصح

فهلالنكاح، قى الأستمرار وأرادا ا,عا، ا~،, و|،|<اء<ا يها دخل أو يها، دخل محي يكن ولم معا أسيلما  ٠٢٤٠

الأول؟النكاح يصح 

نكاحها؟يصح محهل عداوة، بينهما أوكان مهرالثل، بدون رصماهيا دون الجد أو الأب، زوجها  ٠٢٤١

ال1ددت،.وتنوح الأم مطلق ر"ه، أع*■، ٩ تت"قا ا! ى  ١١بحار ١ ,حلاقا لأناااوبم| الأم ~زوح  ٠٣٤٢

وليسالجمع على موافقتان بأنهما علما . بينهما يجمع أن فأراد أيتمميا أخثها وأعجبته امرأة تنوج  ٠٢٤٣
بيلهمامحرة-

٠رحمها ويشرغ تلد حتى يطأهيا ولن ، بها النواج فأراد عيرمح، من أو منه وحملعث، غيره، أو هو ليجا زنى ٠  ٢٤٤

.بغيرها تؤوج يوين وبعد ' ثلاثا واحلءة طلق أربون،،،وة، متنوج  ٠٢٤٠
زواحهوا؟عا.ى الأمأ،تهرار }س.ح فهل الكسرة، زبمح"لء ا "ق ٠ أرذ' ٩ يؤضع، اينه محتنوح زوحةك،ارة، عنده  ٠٢٤٦

سنوحأن منه <~، بم">طا1 ا~-ء-،..،، لا م ."ءة، لأ٦ه١ >ِااةة اَ؛اآ،ها الدخول من |،،نة ويعد يهني، نيئ تنوح  ٠٢٤٧

بنينبر؟نواحه حكم ما ذينع_،، أختها على عقد الطلاق من أر،دبوٍع وبعد أختها، 

أمه.أخت، خالته بابنة تنوح البليغ وبعد أمه، أم حدأته من رصع شخص  ٠٣٤٨

١٢٤



اماح
ل-حدءعمد  يصح

الرضاع.ص اثة.صه محا 

4 أم ج-ا،ا!!ه ن ٠ رض,ع خص !،؛، • ٢٥٠ ul  ، ،عمه.يالنة تنوح اللؤغ ولعا

النواححكم فما أختها، اينة تنوح عل،تها الل،ا-ن،<~، ا  ٠١٩ا-أال،ق1، أًم ٠زه ر:< وأاا*-اامرأة تنوح رحل  ٠٢٥١
الأخت؟بابنة 

أنقل طلقها الثاني نها خلا ما ويعن. اخر، تنوحن عدتها انقضاء وJعال ثلاثا، امرأته رحل طلق  ٠٢٥٢

الأخير؟زواجه حكم فما الأول، فتنوحها يدلأه_ا 
تنوحيجاووطئها  ١٥١خلا وJعادم١ ياخر، تنوحين عدتها اء انقضيولعاJ ثلاثا، امرأته رحل طلق  ٠٢٥٣

الأخير؟زواجه حكم فما الأول، 
تنؤيجها.رقص أباهيا لأن الرشيد؛ العاقل البالغ أخوها تنؤيجها تولى امرأة  ٠٢٥٤
وامرأتان٠حل، وا شاهد لحضدور امؤأة على رحل عقل،  ٠٢٥٥

•النكاح إعلان يتم لم ولكن عدلن، وشاهدين بولي امرأة على رحل عقد  ٠٢٥٦

"ن.، > 1. أو ة ز ، 1، ا ■رم 5^، كآًقا ء ا "' اأ"ى ■؛؛ ،  ٩١١نوحّ  ١١وأرا؛" اا«امأواا»بملء ، الأراطا. ..ِ ١٣٥٧

والبيت.كالممكن حقوقها بعض عن تتنازل أن مهرعلى بدون امرأة على رحل عقد  ٠٢٥٨

١٢٥



اسيحضالأاساراوالقمل.٠يوالموط اهاسى؟ المواو 

رطالق

مغسند فاسد صحيح

طلص0.انوطئها يانه السد شرطفى  ٠٢٥٩

يطأها.ألا عليه شرط  ٠٢٦٠

بأخرى.عليها يتنوج وألا البلد، خارج بها يسافر ألا بشرط زوجه  ٠٢٦١

ثلاثا.ظقها الدى الأول لنوجها تحل أن لأجل ظقها، وطئها وبعد تنوجها  ٠٢٦٢

الحللاقمنه طلسك وطئها يعد ثم يتزوحها، أن نيد مع فاتفقت ثلاثا، زوحها طلقها  ٠٢٦٣

بمطا,؛،قا.الأول ا..زوحها ليحل 

١٢٦



■يثبت ئ سان ٣ امحاّد، ض

لهابسيط 
اسل

ةالمساد
فاسد صبممحيح

.ا٠ ع ا\م الا.., ^ ٠١ ١١١طن ل آُم <~دِ ن، وه، نزرا أ؛ ا رم ق وأم لأم . الأ..ل ة. ا ك "نوج • ٢٦٤

كم  ١٩. ١١ق ;، ة! أن وع«اوم يوال' ءإ • * ٠ ٠ • ر ١ ١ ة."ق ، ٩٠؛، ١٦٠و1 اا'~ى زوح~لء' ئ ا وال • ٢٦٥

)••••هغ(ريال.

.شؤيكه مع له المشاع تالئشقحس ترو.محها  ٠٢٦٦

و.خذريره.وكلمه سيارته وأّْهرها نزوحها  ٠٢٦٧

ا(١همود) مايئاسب ب( مدهمود١ احم السابع؛ السواو 

ب(ودا هم ا(ودا عم اتجواب

فقيرةوزوجة فقير زوج أ-  اءأعئأيفقة  ٠٢٦٨

غنيةوزوجة ض زوج ب~  ءفقرا يفقة  ٠٢٦٩

فقيرةوزوجة غني زوج ج-  سوس_ط_م*إنفحه  ٠٢٧٠

١٣٧



جهةأاسأواسط:

كسنةكوصف لا 

بدعةولا 
بدعي سض

واحالةا.طالق )أنت طهرها: حال بها دخل التي لامرأته قال  ٠٢٧١

-واحا.ءءا ط1اق آت رأ؛ ■ وا ح'ذ! >lJ_( ه t ا,،خل ١ ام اا.ش لأع,ر|أ"ه وال  ٠٢٧٢

)|j،cضه؛ صلها ولكته فيه يعامعها طهرلم حال بها دخل الش لامرأته قال  ٠٢٧٣
ثلاظ(.طالق 

طلقتاىا.طالق  c_l)ضه: يحامعها لم طهر حال يها حل د. الش محال  ٠٢٧٤

.طلقةطالق )أنت حملها؛ حال لامرأته محال  ٠٢٧٥

ثلاثاا،أو »يأا.ة,أ"ان أو 0أا؛ن,ة طاآق رأغ.،~، ,خى; الجاص,ن ا.شاات، الض لامرأته محال  ٠٢٧٦

بيوم.محيله حامعها محل وكان 

■امحا رها،حول .ءا س»,ا,.ر؛؛ودي .^، ط١١>ِأااق طااق <;■، ١١١لأمرأا"ه; وال  ٠٣٧٧

واحد،ةا.طالق وأنت سنوات: )٦( عمرها التي لزوحته محال من  ٠٣٧٨

طهركا.مع طالق رأنت بها: يحل التي لامرأته محال من  ٠٣٧٩

-)أا-,-،طاأقاا„,;ة(,ةالاأ،ا. ٣٨٠

١٢٨



اونوعه الطلاق وقؤخ جهه ض «يزالسااة التاسع: السواو 

يقعلا 
سنوية

كبرى

سنونة

صغرى
رجعية ادبم|،طىة<

أُا\ا"ًاا.•-اااق ِ~، رأأ ااُق■ اا>َأ د م؛ ِ~، بما!■ أن , ٠، 1 ان 1 ءت و وم رأ"ه  ٥٧رطُل ْال • ٢٨١

سكرانا.وكان وا-حادةآ، طلقة طالق رأنت الخائض: لامرأته رجل قال  ٠٢٨٢

."•-اا.؛؛إ؛ا,اا،ا ااا 1لءا ١ أبمااء،إ راأء-آ؛ىا ك• ء. >اإررط-اه»قا وى ,رأا"4 لأم,را^ل وال , ٢٨٣

شه:راذصىلآهلكإولمخالمللأى.يجامعها طهرلم ض لامرأته رجل قال  ٠٢٨٤

.واحدة( طلقة طالق رأنت بها: يحل ولم بها يدخل لم التي لامرأته رجل قال  ٠٢٨٥

■اْ'>ااةقا ،ا<ة ١١١ رطا,ل،ض أه; بماا'7,ا . ٢٨٦

ثلاثا(.طالق )أنت فيه؛ يجامعها طهرلم ض لامرأته رجل قال  ٠٢٨٧

مئة(.دخم.سر؛ رقدلخ.< فقال"،: ،(، ، jJl> طا,ةة رطا.قا"لء.ا وال:  ٠٢٨٨

رواللهقالم،: تخرحى(، رلن قال: ؤسأخرح(، قالم،: واJزوجة، النوح ، اخا"اآء  ٠٢٨٩

-فحرجعت، طالق(، نمتا شأ الأن خرجدتا رإن قال: ممآخ.رج(، 

١٢٩



لأبقع
بينونة

ءءق|برى

بينونة

صغرى
رجعية ةالمسال

السوقإلى ذهبت رإن لها؛ فمال السوق، إلى الذهاب من نوجته منع أراد . ٢٩٠
متعهاكهسد بأنه علما اليوم، ذلك فى المموق إلى فذهبت ثلأثاا، طالق فأنم، اليوم 

ققط.وتهديدها 

سمأسزشائ|رهاسلأما

سمرءلا 

،،،بقمما 
■خلع طلاق اييمافئأ

اآلض،إ.اآت، رة، ه,أأاا'",اأ بما| بمال؛رطاآ؛"اء,،ا,أاا' ، ٢٩١

ةاا<-(-مااةتى(ِ>أأال-)أا",-.طااق(. ٢٩٢

فصل_(، Jljزو.>تك، رطلق له: فقال فاعجبته، عمرو زوجة إلى نظر نيد  ٠٢٩٣

٠رضاها ولا النوجة علم دون بألف وطلقها 

اق ة،-أاآت اه؛ًعأ*<ُاآ ء! بما!اق *،"أ.."، يمأاآتأ"اء1 ران ازبمءبمأ~د: وال , ؟٩٢ 

طالق(.)هى فقال؛ ثسءآ، ولك ابتنى )طلق قال؛  ٠٢٩٥

١٣٠



امحاساس.سمواسئح 

اسطااحاسس ورةاتم

كظهرأخنى(.على )أنت لامرأته: الرجل قال  ٠٢٩٦

^^■ءتئانيآجيءإلآإقث,ئ. ٢١٢
مأصبقمنآجييأ

ه■محبآسبيينمنٌثي,تيث تسإومُلمنآصذ,لأى?ج؟ 
كاملة(.سنة أجامعك لا )واس الرجل قال . ٢٩٨

iك4او1تني لايجؤذه  ١٠٠مقوأسر«انغؤداصخ اثثأني اثسؤاو 

ذلمقدلها ليس  الفسخ،—، ٧۵تها  طأالمساي

النواج.بعد أومجدوما مجنونا وجدته  ٠٢٩٩

لن-ء؛ ه 4 ى ات ، ٢١١ا رم أع ؤلأ•'"، وا ١ وال.-،؛•ول وحا؟قا . ٠١٠ . ٣٠٠

٠يوما وعشزين أشهر ثلاثة زوجته وطء الرجل ترك  ٠٣٠١

١٣١



ذلعستها ليص  الفسخطلب تها 

اسمتمرارمع أشهر، )٩( اسمتمرت مدة الضروري للعلاج زوحنته عن الرحل سافر  ٠٣٠٢

عليها.الأنفاق 

٠عليها الأنفاق تاركا أشهر، )٩( استمرت مدة الصمرورى للعلاج روحت4 عن الرحل سمافر  ٠٣٠٣

.^١^، أين تعلم ولا سنة، زوجتي، عن غاب،  ٠٣٠٤

الأيدر،يمريس ، محيائروحها أن الزوحة اكتأثهفمتا  ٠٣٠٥

.ألأاعتكاقا.اا»تاسماأواةسإربما, اء،:ً, اأأ ١٩١-،أ"ع،ِ نوح ■،اى لهناا؛محتئ رح ا١ ء ~ ام  ٠٣٠٦

*دنها.بيان *ع ئية؟  ١٢١اسالأ|تاي اتعدة ص هل عشر؟ الثاتث السؤال 

اسدة دةالم

ةالعال
•ااه،هر

 tشهرا
وءشر

٣

حيض ع V

تجب
تجب

،نول.>،أاةةبم,لااااَأاةها. ٣٠٣

بيجا.الدحول قبل سنوات ثمان عمرها التي نوحته عن رجل مات  ٠٣٠٨

الدخول.بعد واحدة طلقة زوجته الرجل طلق  ٠٣٠٩

١٣٢



المدة دةاتم

ةاساي
؟س

شهرأ٤ 
وعشر

٣

حيض ع ال

تما
تحب

أنها__ العدة نميشا وقس طلمتن، زوحته الؤجل طلق  ٠٣١٠

حامل.

1،س.وع.دعا. !، ١١٠ثم ح1لءل، ى وه هلا,.ة.ها  ٠٣١١

٠٣١٢

ةاس،ان
دالولة حال

■:ا"وا٠  للأم للأب

سنوات.عمرها)٣( أنش  ٠٣١٣

سنوات٠رم( ■صره ذكر  ٠٣١٤

سنوات.ا رغ عمره ذكر  ٠٣١٥

ذكوعمرم)أا(ط. ٠٣١٦

عمرها)خ(سنوات.أش  ٠٣١٣

١٣٣



خانة؛كل ١^ اورخطا( ( سح ) علامة بوضع وائمي النفقة  JAماسه بي عشر؟ العامس السؤال 
٠٠ ٥٠٦

__
ةاسد

,^؛٩اور,١٠٨

العدة.فى زالت وما بها، دخوله بعد واجدة طلقة زوجها طلقها  ٠٣١٨

حامل.وهى ثلاظ زوجها طلتها  ٠٣١٩

يحامل.C  1.1وف أًلأثا زوحها طاةها  ٠٣٢٠

•حمل بلا زوجها عنها توفى  ٠٣٢١

١٣٤

ا(اإقسئالاسهات 



رد

oا



م







ؤججك

^^قثنئثيفنن

الديةعر مال عل الصلح 

العفومحانا

ا

ا-|كوو
Wt.Hr ٠ام ؛!ع  ١١ ١٠٠٠ ٠٠٠^^ القصاصشروط 

آدمياكونه 

الcكفاءة

معصوماكونه 

س.د،،U ء م  القصاصشروط 
القصد

العقل

تثإكو؛ناإ

غودرٍغ^^ٍا;; 
.ابزقمحق^تا

اللؤخ
TI IZ? ara؟iu.

Wl■  القصاص شروط ww.

١٣٩



١٤٠

م|عاكل)ما(

غاليايقتل لا با الشخص قصد عمدت شبه 

؛العمد وشبه الخطأ قتل ي لدية ا 1
إذكؤر وهم ا-محانى عاقالة على ب حتا 
اصسهغرسوتن ع ر

واصارةاسمة الدية فيه 

أوأوالشخص الفعل قصد عدم 
فقتلالغزال كرمي أحدهما 

الراص

و١تئJارةالمخففة الدية فيه 

ر



الاثفا'شروط القصاصشروط 

ادستحقيناتفاق 
امسفاو4عل 

عصمهتكلش

القتول

التعديمن الأمن 
إدغثراباف

مكامحا

إمامبحضرة 
ألقتل با يقتل  نائبهاو  OaSsJ  الان

محرماكان إلاوذا ضلمجنى 

ولواطوخمر كسحر 
لكافاةقاللينواب،لأا إ

Iالعدد ل ولا لذكورة اق منانقص 
%ر

١٤١



االكتابر

بعثر
فقدتان 

فالخدددتني<تها
 Iأثلاثامغلظة

 Iأخماسامحققة

اا؛؛خمسسهوت
بمن>>عشرون 

بمنعشرون مخاض، 
ابنعشرون ليون، 
حمق،عشرون ليون، 

جنءة«شرون عر 

د؛م

١
mm mm mm mm m mm mm w m mm mm mm

م:اكغليظ ١
جذعة،ثلاثون حقة، »ئلأئون مهلثة; . ١  ا
خاافة<<يمون أ إ
I حالة.تكون أن . ٢

أنتكونءاىالخانىرم. 

لقناا 

همته

اجمن

١٤٢



الديةيتحمل من 

العاقلة

العمد
إذاالأعراف 

العاقلةتصدقه 
العمدوشبه الخطأ 

١٤٣



معانأو طرف من التمسدون ما عل احتاية 
جروحأو 

مالعوض المصاص

]ئ؛عيةآفآ[ 
ّرو

\د\ثذةفي\لأسم

الأستيهاءإمآكان 

حنيفبلا 

قالاستواء 

والكمالالصحة 

/موضحة ل نحب .١ 
القطعوق فقط، 
ضل،من 

أقرب،وغيره 
Vض و 

ص. س اءع<بءء ءح  الخارصة،أآت رأ الشجاج لأ 
اياضعة،الدامعة، لدامية، ا ا

الوصحة،١لمحاقط، ايلاحمة، ر  ا
الدامغةالمامومجة، ايقلة، لهاشمة، ا ر

آودية، تكون قد 

نصف،،أوممث،،

عشر،أو ربع، أو 

حمقكوقنياسلأك
وص؛قيها، مقدر 

دله■إل نسسه جرء 

َمحسإثثممسسا
مكم فيطرت يده، جن الحأكومة1 مثال 

Iهو الق بصماته علياء الجق قيمة 
اعبدا، لوكان جناية بغير عليها 

(١ ٠ ريعد _،، كم م مثلا؟ ( ٠
Iفالخفاوت: مثلا؟ ( ٩٠)الحناية، 
االتفلس ليه عنر فحمط العشر، 

١٤٤



حدفيها 

.َِ

فتهاتعزير

١٤٥



)الخدود 

السرقةحد  الزناحد 

أيسكرنريا حد  المدقحد 

الرئةحد  الحرايةحد 

عننجرا وجبت طدوأ0 عقوبة "يى،ت ا ٠الصلاةترك حد 
I يوجبهاا م

١٤٦



٦(Y)U_ إ

ءقجبمج؟لقجص
^سٍرررا
^^ثثئئا

الثبهةانتفاء 
™N,

الخدامحامة صفة 
ح

ر

ولاخش(،اسطلأحلبم مجل؛اءا،دامحأة 
 Lمبسب^؛'

بحيثيضربه يبالغ لا 
الخيليشق 

علالصتب يفرق 
"حسده

 Uلفرقا
الحد؛خن 

داكُزير؟
٠٠٠

والفرجالرأس ئممى رأ 
والقاتلالوجه و ز

١٤٧





مطعلا الساري 
لهادعاه وهومن 

المرقةاحد 
شروحله

حقيهظنا مال أحد 
لشروطمثله حرز من 

^^ثةسسءسداأركان 
ءجوأسو(إ

عسشلء
الالتزام؛الأحكام

؛آ,؛مام= الدذار 
اوورهمً

المسروقلالرئة

ئتثسءتتآءزأا طرقث؛وماإ 'كو'ت،احمةا 

مغصوب

١٤٩



حالاوقة)آ(

المالرد بعد عمويته 

مفصلمن التمني اليد قبع 
الكف

عادفإن 

التسريالرجل قطع 

التعزيرثم اليمض فالرجل 

١٥٠



cالمدق}١ حد 

تأ؟آج
شروطه إHيأثثجو_^؛ا!أ

الولادةعدم بالاحلكم

لهالإذن عدم 
المدق

كونهعدم 
اصلأ

سمدوف

اإصئبئحر
1لسِح ليق_ا;لأل

 Iعضه»
طلخد~لأمهلالسه 

أنويغ~سسسدسس| دح^^دب
صر.محهت1تت[

١٥١



حداكاوف)'آ(

ثبوتهطرق 

مرةإقراره 

عليه)٢( شهادة 

مسمطاته

الممدوفعفو القاذفتصدش 

زناعل المة إقامة 
للزوجةاللعان 

١٥٢



\دمكرنريب حد 

المشروب

شدةفيه شراب 

وأزبد()أرغى مطربة 

سونهطرق 

الشروبق والحد حرام، مسكر كل 
ذلكض ق والتعزيئ والآكول، 

طروطه شر 
التكلش1ص1لآحكام| 

|•لأثلم
مسكرايثريه ما بأن إ أ بالتحريم 

لنصته
للعدونصفه للحر لدة ح٤ 

١٥٣



لألحر|؛ة)ا؛؛
الخد

اكزمقطاعامس:
المخيفالختار للأحكام، 

لهيثرز لمن المقاوم للطريق 

قوولمس•؛  نهباياالمال من وأحد ممل 

قل "ئئلسثلأثتأ:م ^■ 
نيلالأحاف 1-  السرقةنصانم، المال من أحد 

دمير؛-امأواتيسأوضسا ؤ كأماوداسصمى 
المزوالرجل الهرى فالي عاد إن ف ر

قلبدون جرح 

الديةأو القصاص كغره! 

١٥٤



)٢(الحرابة 

الحرابةنحقق 

ر
الماللغصب للناس التعرض 

السلاححمل 

عليهالقدرة قيل يتوب ألا 

موما

شهادة

ّقهلالقدرة قبل تاب إذا 
الناسحق دون الله حق 

١٥٥



الإما،قمة ص الخارجون 

لسلمحا"
مبتدعة،وصمهم! 

٧٤

يالكبثرةيكمرون 

الحاعات،ويتركون 

دارأن ويرون 
كمردار تعتر الإمملأم 

ولباحةإنظهر:ها
فمسسءةحلونالكبائر، 

يدلكلدماء ا د

حكمهم؛
ؤإنالفسق، 

يركواقتلوا ي إ

مالهابمرر

المسلمونتمم 

المغاةسسسسزس

Lليثثالأض
ولاصعاف

ولاعليهم 

القتال

شوكةلهم قوم 
بجرجوزعلومنعة 

أوسائغ، الإمام 
عليهمحقاتوجه يمتعون 

١٥٦

\

ومنعه

تاويللهم 
قسائغ 



الردةمض 

يحدالكفر 

الإسلام

بقوليئ■

اعتقاد

ردتهتصح من 

الإسلامطلامحه يصح من قطع الرئة
فعلا،آو قولا، آو عزما، 

اعتقاداأو أوعنادا، أواستهزاء، 
حدها

وجوباحالا يستتاب 

إبالردم المطلقة الشهادة تقل 

المرتدتوبة 

طقثثتا^—إثئلنسا 

١٥٧



وهوالشأديبالتعرير 

شروطه

و

مالياحد يكون ألا أل,إ بمحرم يكون ألا 
ر__نا 
ميمهمن 

هوأيصابل نائه أو ^^آعلالإٌام 
ر

بشروطوالزؤج والسيد للأب 

S

صمته

أوصرب أو بحبس 
لالإمام توبيخ)بجتهد 

والتقدير(الخنس 

مستحقعفا إذا 
تعزيرفلا القصاص 

مستحقعفا ؤإذا عليه، 
يعزرْأن فللامام التعزير 

١٥٨





١٦٠

الحيوانمن مابمرم الطعا،تحريم امباب 
بنابهيفترس ما المحامةالإّلكر

التدكيةعدم 
الشرعية

الأستءحاث

يهالغير حق تعلق 

الحيفيأكل ا م ئ بخلهيصيد ما 

إلهط وندي_i4 آمر ا م ■ الحرنتستحثه ما 

م

؛اؤ

قلهعن محي ما 

الرمائي والبغاءوالهرة آوى ابن 
والعناووس

ءأ



الدلكةمنةالذبح عند التسمية 

شروط

القصد احتيارية

المذش

حيوان

الذلكة

عليهيقدر لا فيا يصيرا كونه 

كون4طاأوىائاأطا

كقت[
)حادة(محددة آلة 

والمريءالحلقوم قطع 
كاذحث مزهق عقر 

عاليهالقدور ير غق 

١٦١



المتوحشةالحيوانات امحتثاص 
عليهاغرالمقدور 

إن الصيد 
الصيدآلة شرومحل 

 ٠=•-=

رساارؤنر
محلبذو 

نابذو 

المصيدشرمحل 

الم ب 

الصيدعل التسمية 
كالدبحّنة 

الصاداو~سَاأشروحل 

قاصداونه كل 
بسمنهء7س

حياآدركه إن 
تدكعتهوجبت 

١٦٢



شروطبالح1رجمإ
البعمن 

٦

ء

أرملإذا يسرمل ان 

منشيئا يأكل لا أن 
الصد

مزالطثر

أزبمزجرإذازجر
أرملإذا يسرمل ن أ إ

1منه ذلك يتكرر أن 
تذلك يكرر أن 

١٦٣
حسأ'





الحنث

ش5هاصل محنهواجب

A٨
اذاحلف اذاحلف

حلفاذا  حلفاذا 
فعلعل حلفاذا  فعلعل 

اوواجب >مممك
مندوب

واجب

١٦٥







عاله

١٦٨



،اا I بمصب أن الإمام على بجب أ
خ1إ قاضيا ؛قيمم £،؛}، _ _ز 

شروط

الدكورةالإسلام

التآكلف

اسالة

الاجتهاد

١٦٩



أولهعليه الحكوم 

للصا أ
محت)سس 1

حلافيدعي 
لظاهر(ا ]

علهالدعي 

يرامحينفي)من ن م أ
ظاهره(قوله 

الشهادة

اليمثن

الإقرار

القاصىعلم 

١٧٠



الشهادة

التحمل

ظلبهاعند الأداء 

إعتن رض ف ٤

ءلواس
الشهادةعل 

التعذرعني، 
شروط

االعقيدة محسلأمة أالإملأم،  إوالرشد لختلق ا إ
!لعدالة ا إ االعملة وعدم ا،لروءة 

والنصاف 
1ا

إالتهمة عدم 
العلم

ص[نقى 
|رباتسفاصةأ

لجلآثآك^^خ^^^أانيد| 
١٧١



١٧٢

اكهادةنصاب 

وامرأتانرحل او رجلان  )؛(رجال
نسوةاربع او 

حلان

الأموالمحعوى ما 

شاهد

رمصانلال هق 

UلأطاعصارحالغاJا

وامرأتانآورحل رحلان 
المدعىويمتن شاهد أو 

المالمنه يقصد وما المال 





نج
^yj?)

اركان

وا 1
^آآةآيخ\ب

.;^سًًس

إقرارهايلزم ت مستقلة 

مهصالة؛يالزم

اقرارها

بإمتصلة ا!أ 

"كيهمإ

رله 
——َر^^ءوّّمأ؟ء^ء^ 

I يكونن أ

رْا يثرا يبمريءت ما ]رإ .' يطله ا م٦ 

تي؛بإ
٢لمشستز 

احمحمحا
ش

ئعنا
لاستحقاق

بهالمقت 

كديألا 

متصلايكون أن 
روط

١٧٤



انالأت|خ1ر 

سأصءااااءاف|

1)دعوى( مره عل  قكتآ)ش-هاده(عتره عق 1 

١٧٥



ا؛ا



i
C

ء i

أأ



ك



بعد:أما أجم،وتي، وصيحيه أك وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمل 

يحصملكمالهلا للدارس، التعلممى للبناء وتكبميلأ للممؤر، تتميما ياتي الجئايات( لقرررفقه التماسن( هوكتاب فهدا 

التماص،٠بحل إلا قرز x١من المرجوة الفائدة 

الأهداف.مختلفة الأساليب منوعة والتمانن الأسئلة من عددأ ؤيتضمن 

تيشائوسطم،»عدطىاصالسواوالأوو؛ 

د|عاصل

ةاسأي

ايكخارة

اسة اهماص

خط
هبه

سق

همد

هلي

انماهلة

منى

الجاض

يسسوأفءىلا 

ذلا

يستوش

ذلا

٠فمات رجل على فؤقع الشجرة أعلى من زلق  ٠٢٦۴٢

وادعىفمات، رآممه على دمسدسرإ رماه  ٠٣٣٣

يمرح٠كان أنه القاتل 

١٧٩



د-محعاصو

اسمأثمسة

الكفارة

اتالدي الصاس

حطأ
مقيئه

عمد|

سد

على

العاقلة

على

الجاني

يستوفىلا 

حالا

يستوفى

حالا

٥٠٦لأاأء"أت 1ق اأءأ،اآ،-ء؛-ر ون و1أأتاأم ك ك،"ن، ! ^٢٣

الحوت.

يكنولم م0.ةا ولمس اناء ض ألقاه  ٠٣٢٥

ضان.الساحة على قادرا وكان مكتوفا، 

1  ١١أ؟اه ٩ ة ٠ 1 ؛ اأ ٠ ى ٩ اه ة ؟١  4٠٠٩ كأٌمح ٠  ٣٢٦ UI .اع

رحلايه وقتل مسديسا أحد تسبى  ٠٣٢٣

عمدا.

الورثةجميع واتفق عدوانا عمدا قتل  ٠٣٢٨

المقتولوابن المجنون فيهم بما القحياص على 

سنوات.سيت عمره الذي 

١٨٠



د_وعارهتل

ةالمسأل

الكفارة

ةالدي الصاص

حطا
هيه

عمد

عمد

على

اسقلة

على

الجاني

يستوفىمآ 

حالإ

يستوفى

حالا

ماتحش شديدا ضريا ى داا.<مر ضربه  ٠٣٢٩

الضرب.من 

عمدانصرانيا أو يهوديا مسلم قتل  ٠٣٢٠

وعدوانا.

اسفاواثض:تياماىشاتجى4تابي.

الواجب
امحمأمة

حنكومة دية قصمامحي

خطأ.مسلم رجل يد مسلم رجل قطع  ٠٣٣١

ذلك.u،_._، فبمات العملدة فى فأخطأ الؤيض يملن قطع .، طمس  ٠٣٣٢

١٨١



أوضحه.حتى الرأس ض ببمحدد ضؤيه  ٠٣٣٢

.وأماه,~،ه؛قاا |ا/~،ااك1وص ة ت بمان،-ا٠ اا1 . %-اهتهة  ٠٣٣٤

اثحؤيية

اضل
النفي

من

الأرض

جلد

٨٠

جلد

مانة

وتميب

قطع

اليد

اليد

والرجل
اب(

القتل

اادسدما

اتقتل

واتحسليط

يثبتلا 

اس،و

كأ> لأم، ؛ م~رة ا ن ع ، ك*ااِ ء  ٠٣٣٥

المزنيلكن عالما مختارا زنا 

•فىبيته خادمة بها 

وياواثلاثة، طيه شهد مختار مكلف . ٣٣٦

^^ا'والرابعاهبينأرها•

١٨٢



ةالقؤب

اتنمل
النفي

من

الأرض ٨٠

جلد

مائة

وتصب

قطع

اليد

قطع

اليد

والوجل
الرجم

القتل

طآمسضا

القتل لايثبت

الحد

انهمختار ( ؟١١؛ ٠ على أنيعة شهد  ٠٣٣٧

القاضىضال فرجها، فى ذكؤه ونآوا زنا، 

فىذكمه رأيت مؤة كم قائلات الشهود أحد 

مرات.ئلاث فقال; فرحها؟ 

ييال( ٢٠)ب فيها شة سؤق  ٠٣٢٨

له.ملك أنها حيزوادعى من 

وسحرىيممحرى، قتلته قال  ٠٣٣٩

يقتل.غالبا 

الإسلام،دار فى حمرا شرب  ٠٣٤٠

بالحرمة.يعلم لا أنه وادعى 

١٨٣



اثحؤيسة

اثنمل
النفي

من

الأرض

جلد

٨٠

جلد

مائة

وتغييب

قطع

اليد

قطع

اليد

والرجل
الرجم

القتل

يايس،اف

القتل

والصلب

لايثبت

الحد

عليه،القدرة قبل تاب محارب  ٠٣٤١

ولم، اا اا؛اِ،,|ييلغ مالأ أخذ قد وكان 

بمتل.

أنكرالإسلام دار ض مُيم  ٠٣٤٢

وجحدها.الصلاة وجوب 

زان.بأنه راشا نص قذف  ٠٣٤٣

ولمالناس، ورٌع الممعيل أخاف  ٠٣٤٤

يقتل.ولم مالأ يأخذ 

١٨٤



^اواترادع؛ضئساحٌطسرمضالآض|ةا

بمرم سا*ء
 «•"١٠' اسام يحرم يباح اسام

يسمى.ألا تعمد مسلم ذبحها بقرة  ٠٣٤٦ الضمع. ٠٣٤٥

يهودي.صاده أرنب  ٠٢٤٨ الوحشي.الحمار  ٠٣٤٧

؛.ةا„ع,٦١١ ٠٣٤٩

التسان.. ٣٥٢ الدود. ٠٣٥١

مرتد.رجل ذبحها شاة  ٠٣٥٤ أعمى.صادها غزالة  ٠٣٥٣

أنونسى مسلم معادها حمامة  ٠٣٥٦

يسمى.

دسهسأن دون مسلم ذيحها دحاحة  ٠٣٥٥

٠ا مدعما؛ 

ثمالكهريائى، يالصعق قتلت شاة  ٠٣٥٨

,لوت ا ل ة. ا ."ق رة. < - . ة%ا• 
وثمالصيلة غير إلى مسيلم ذبحها شاة  ٠٣٥٧

لكفر*ولم سمم 

حجريرمى حمامة صماد مسلم  ٠٣٦٠

دلك.فماتت علمها 

رمىثم الله سمى عاقل بالغ يهودى  ٠٣٥٩

,وقتله ,م ا\,هاَ، ، أرن.اى ع ك ٥.^. ر،( 

١٨٥



يحرم يباح الضام يحرم يباح اماتطم

الليلخللمة فى شيء بحركة أمس  ٠٣٦٢

غزال.على فوقع فرماه 

والمريءالحلموم شطع مسلم ذيحها شاة  ٠٣٦١

دوزالودجتن•

اليباب. ٠٣٦٤ ورمىالله يسم لم عاقل بالغ مسلم  ٠٣٦٣

قتاه.ه ضءاده درال ^اى ك ٩ ق ' ٠' 

سصاضصةاسمياسؤاواثماسس؟ 

السف
ةاماي

ءلع طه قطاع  يغاة خوارج

امامجم."،اِإوا،ح-ِ م ظ ٥، \ ل ،"٠- ول„,بمن, ا٨ , ا,,ا اة < -،ص ا.كمر ر->ل 1  ٥٣٦

.اء٠ , ةق ؛ .آ. ١ ام الأء ُءاى وا ر-،" اهامةاوم.؛ً.وكك->ن , ٣٦٦

1هوااقم.. لأظن\ااآا„ى ااأ"»ر>ِ'ى ؛ ة . ١ ِ"ق ١ امالا٥ ق م >-اا ن م ، رذ.- ااقم.,,ا.ء-3ا• -،•َ<, ٣٦٧

١٨٦



اهشارة.بها ضب امي 

ارة،اءئ 
ةالمسأل

تجبلا  تجب

.اا.ء,.اا.ات, ا شمء-س ووم "رى' أ'.ث ولا ع ا أ؛ لا ^١١٥ ,،' ١١٩• ٣٦٨

خارج(.)وهو أخؤج لا والله أو )وهوداخل( أدخل لا والله قال: • ٣٦٩

عامد.وهوكاذب كدا، الأمركان إن والله قال: • ٣٧٠

هم. ١١ه"اارام.:،زأِا, م ق ٩< ة وع م ج م ى ضرط زق،ا.أا، أكآم لا والله قال: • ٣٧١
,„سمآءا بمأآ،ل ا( اب آ<ل لا )واا١ص وال . ٦٧٢

اسبع؛سشاسر؛السؤال 

تبرر مباح وغضبلجاج  مطلق ذرامم

ندر(.على )لاه • ٣٧٣

آسيوعا(.أْضوم أن الاختيار فى نجحت إذا على )لاه • ٣٧٤

يقتل(.أو يسرق أن ندرا )نذر • ٢٧٠

ّسيارتي( أبيع عشماندرأن )لاه • ٣٧٦

١٨٧



يايشط سه|(مم سق>، اسؤالاثس؛ 

«ادعم>،سد

عليهمدص ال  المدص

لأألخ(لي1لشاضخاكبمك. ٠٣١۶٧

بشاهديننيئ فأتى ذلك، خالد فأنكر ؤيال ألف قدره ديتأ خالد على له أن نيئ ادعى  ٠٣٧٨
٠له وشهدا عدلن 

قيدمن القاضّى ، فطلي ذلك، خالد فأنكر ؤيال ألف قدره دسا خالد على له أن نيئ ادعى  ٠٣٧٩

ضءتلف.إل..كاره ءاى ن ال,1..م ، حاة ا أن ال،.، ت ن ٥ ، <"ط.ّلأطاّ ِ < ءام ق <■ 1 ١ ار ا->-خ. 

نيئمن القاضعي ، ذلك، خالد فأنكر ؤيال ألف قدره يئنا خالد على له أن نيئ ادعى  ٠٣٨٠

اف.-ء- ااكارهةأاى|ن1ى  ١٥-بمن اا|بم ،،منخاألأناء؛-اا؛ »رة1-اا/ "بما ا.ء/ بم"ام ة ؛ 1 ١ ار إ.لأ-بمت.ر 

القاطميوطمه ذلك خالد فأنكر بالقمياص وطالم، عمدا يده قطع خالدا أن نيئ ادعى  ٠٢٨١
يشهدثقة عمدا وأحضمر المدعى، معهم وحلفا له، سمهدون وامرأكن يرحل نيئ فأتى فحلف، 

يذللف،.

١٨٨



منيبلغ حالدأ أن علبمأ يدلك، خالد فأقر ؤيال ألف قدره دينا خالد على له أن نيد ادعى  ٠٣٨٢
٠سنوات سسع العمر 

خالدوأنكر له، وشهدا بصعبيين نيد وآتى ؤيال ألف محيره ديتأ خالد على له أن ؤيد ادعى  ٠٣٨٣
.،.لأ-ء-ا»تاآ؛تاخ، »سء؛-اعاء.\أاك،ِوا،،

فأتى،، بمج-اة ، وا|ر؛"جاأت ذلك خالد محآنكر نيال ألف محيره يئنا خالد على له أن نيد ادعى  ٠٣٨٤

سوشهدا بابنيه نيد 

واحدبشاهد نيد محآتى ذلك، خالد محآنكر ييال ألف محيره دينا خالد على له أن نيف ادعى  ٠٣٨٥

٠حقه ■، عل معه ئد و ف ح١ و أه، , بج.اش و 

برحلنيد محاني ذلك، خالد محأفكر نيال ألف محيره دينآ خاك على له أن نيد ادعى  ٠٣٨٦

له.وشهدوا وامرأتبمى 

وأنكرذلك، يحمميحة خالد إخوة محآمحرأحد ييال ألف محيره دين له عليه خالدا أن نيد ادعى  ٠٣٨٧

.وحلفا.حالا,

الأسئةاثتييفت 
تما CUJIبلهي اكيرر وتم 

اسلواسدواهاضواصلتسلس 

سمظطممآراسلوثا 

(+  ٩٦٦)٠٠٠٨٣١٠١٧جمحاو)ءادسم(ٍ 
^^oqhaatu@gtT؛
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