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تقديم

تتديم

أئنائرور من ُالاره وثعود وستُفئه، وستُينه ثحمده ه، الحمد إق 
وأفهدله، هائي ئلأ بملل ومن له، مضل فلا افه ثإدْ من أعالنا، مقايت، ؤمن 

اشأرسله ورسوله، عده محمدا أن وأمهد له، سرياك لا وحده اش إلا إله لا أن 
حىاممه ق وجاهد الأمة، وثصح الأمانه، وأدى الئّالة، فلغ الحي؛ ودين باهدى 
ومنوأصحابه، آله وعل عليه، وسلامه الله فصلوات اليمن، أتاه حش جهاده 
بنيتأما الدين، يوم إل ياحسان سعهم 

بنمحمد الوالد العلامة سيخنا المضيله صاحس، يوجيهايت، من كان ممد 
والأصولالقواعد يدراسة ثرتموا أن لطلأُه تعال— اف —رخمه العشم؛ن صالح 

الاستدلاللهج الشحيح الثبيل إعا إذ ١^، عاليها نز م والضواط 
الأستئبابعل والمدرة 

ياب:المن هدا ق تنال- الل4 -زخمه محضيلته اخازها الش ا3كتبج ؤمن 
بنأحمد بن الرحمن عبد الدين رين الهمج ش الحافظ للعلأنة رجمه( ابن )يواعد 
افهثغمده (، ٥٧٩٥عام)دمشق ل التوؤ، ا الدمثقير البغدادي الثلامي رجس، 
جناته.مسيح وأسكنه ورضوانه، رحمته بواسع 

يلدالدتشقي، ثم البمدادي الئلامي رحت، بن أحن بن الرحمن عبد الدين ئن؛ الفرج أبو ص ، ١ ١ 
ثنالمحيث له (، ٠٧٩٥عام)لتنق ِل تعال اف رحمه وثوق ونئأ ^ ٧٣٦عام)بغداد ِق 

(،١٣٢ )Y/ الاننر!للكث (، ٣٣٩)٨ الد،ب ^١^، ١^ ي، م ق اضانٍف 
)م0بمآ(.



ةوحماءدابز،رحب

كتاُت،القواعدِفي هذه ثعال افه وحمه شيخنا فضيله احتصر ه  ٠١٣٧ عام وق 
قواعدكتاب ررإف مقدمتهت ق وقال ا رجب(ر ابن قواعد من الأرب )ئتل بعنوازت 

محهوأصل مرد، عثره عن به ما ١^ من وجع امحن من حوي قد رحب ابن 
تيددءا.ما الفمه فرؤع من عليها قواعدثنى تعال— الله لفه—رحمه مؤ 

يعقدهاكان الي الدوراُي صمن العلمية دروسه ق القواعد هد0 قؤح وقد 
مزحهآخرها وكال عنيزة، مدينة ق بجامعه الصمة الإحازا0 ق ثعال— الله —رحمه 

فيهالذي الأحثر للمنل مرحه أثناء توقف حيث ، ٠١٤١٥عام الصيمة لدورة اق 
الثاJعةثالفائدة ق — تعال اممه —رحمه الولف قول عند بالمواعد، ملحقة قوائد 

ولمهدا . الخلطه® وجه عل مسق اوي أوثلاثة الائفراد، وجه عل يع إما ررونجب 
المؤلفركتائب، ق الواردة المواعد جح صوتيا المجل الس-رح ستاول 

الىوالتوجيهات والقواط للمواعد ؤإئفادا الفائدة؛ ثعميم أجل ؤمن 
—وئوقيقه افرثعال —بعون ب العلس؛ محراثه لإحراج محعال— اممه —رحمه ميحنا قررها 
والنسر.للطياعق وعبهيزه صوتيا المجل الشرح هذا إعداد 

لعباد0،نافعا الةريثأ؛ لوجهه حالصا العمل هذا ببعل أف تعاق اممه ثنأل 
الثوبهله ؤيصاعف ا-لثزاء، نحر واللم؛ن الإسلام عن شيخنا قضيله بجزي وأل 

بجيبيريب سميع إثه امحدتذ، ل درجته ؤثيل والأجز، 
ه.١  ٤٤٣ عام ا-مية السمين صائح ين محمد الشخ ة موثإصداران من )١( 
-)٦٦(، )٤٦)إه-تما0(،)ا'ه-ا٦(، (، )A؛-Y0(، ٤١])كالتال: تثتح لم القواعدالتي )٢( 

(١٢٦-١٢٢))ماا-«أآا(، )؛«ا-اأا(، (، ١٠٢)(، ١٠)VA-. )ا،آ-هم(، (، ٦٧

(١٢A-١٥٩.])



سديم

,ءء..ءمحِ .َ ٠ ِ َ َ ٠. ،،٢ •ُ  المحن،ؤإمام المحتتذ، حاث، ووموله، عيده عل وباوك وملم اممه وصل 
بإحسانقم والثابعيرت وأصحابه آله وعق محمد، نبينا والآحرين، الأولى وميد 

إليومالدين•

الينالشتم 

يفعيانأّا؛اه





مليم

هَ َص َ ءَ م ٌَ ُْ 

 ََُُُُِْ

ضا؛ةسسرقءن

صايأاثس؛؛ي(نصدبى اتنلأنة السيخ هث|ياة 
٥١٤٢١- ١٣٤٧

نسبه

الزاهد،الوئ اشثر، المقيه الحمق، العالم الشيح الفضيلة صاحب هو 
نح،ئ الوهبة من محتن آل الرحمن، عي بن نمحاف بن محثد بن صابح بن محمد 
ض•

ه(١٣٤٧)عام المبارك، رمضان شهر من والعث-رين الئاع ليلة ِق ؤلد 
السعودتهءالعرييه المملكة ق القصسم~ مدن ~إحدى نزة عق 

ةء ُ َُْ 

أمهجهة من جيم عند الكرم القرآن ليتعلم ثعال— اممه —رخمه والده ألحمه 
منوشيئا الكتابه، تعلم م اممه—، رخمه — الدامغ ماتإن بن الرحمن عبد الحلم 

الدامغصالح بن عندالعزير الأستاذ مدرسة ِق الأدئة؛ والنصوص الحساد_إ، 
الئحيتانعنداممه بن علإ العلم بمدرمحة يثثحى أف قبل وذللئ، افه—، —رخمه 
يتجاوزولع ملكا ظهر عن عنده الكرم القرآن حففث حسث، اممهثعال— —رخمه 
بعد.عمره من عشزه الثا؛حه 

وكانالشرعت، العلم طلّ_ا عل أم؛ل ثعال— الله —رخمه والدم من وبتوحيه 
العلوميدرس اممه— —رخمه النعيي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشح فضيلة 



الكبارطلته من ٠ ر اثني رب وقد بعنيزه، الكبير الخامع ق والعرسة الشرعثة 
العزيزعبد بن محمد السيخ حلقة إل \لئتخ فانضم الطلة، من المبتدئين لمدريس 

أدرك.ما والنحو" والفقه، التوحيد، —ق العلم من أدرك حى اه" "رحمه اإلْلوع 
اممه،رؤة التندي ناصر بن الرحمن عبد \كؤا'تق شيخه حلقة حلسِفي ثم 

والأصول،والفقه، والتوحيد، النبوية، والئثرة وا-ثديث،، الممسثر، ق عليه فدرس 
العلوم.هدم ق المتون تنتصران وحفظ والثحو، والمراتقى، 
هواممه" "رحمه التعدي ناصر ين الرحمن عبد العلامة الشيح فضيلة ؤيعد 

وثائرعمم، عن أحن. مما أكثر وءزيقه~ "معرفه العلم عنه أحال إي الأول،؛ شيحه 
للدليل.واتياعه ه، ثدريوطريقة وثأصيله، بمنهجه 

ِفياممه-فاضتا "زحمه عوداف بن عئ بن الرحمن عد الشيح كاف وعندما 
عقيقيالنزاز، عد الشيخ عل قرأ ك،ا الفرائض، علم ِفي عليه فزأ عنزة 

المل.ينة.تللئ، مدرناِق وجوده أثناء النحووالتلاعة اذتح~ِذ، ~زحمه 
يلتحىأذ ٢ إحوانهر يحص عليه أثار الئياض ِق العلص العهد قيح ولع 

له،قاذف افر" "رحمه التعدي ناصر بن الرحمن عيد الحلامه ثيحه فامتادل به، 
ه(.١٣٧٣- ١٣٧٢)باله والتحق 

العليي~الرياض معهد ِفي محها انتُلم اللثم، الثنش —حلال، انتفع ولمد 
الشيخالممئر العلامة ؤمنهثز؛ حيداك، فيه يدرموذ كانوا الدين يالعاناع 

والستخرسيل.، بن ناصر بن العزؤز عيد الفقه والسلع التسمهلى، الأمن محمد 
ثعال-.اممه -زحمهلم الإؤريقئ الرحمن عبد الحديث، 

ثئال.اش رخمهإ الصالخي خمل ين وعيب الطؤع، العزيز مد بن محمد البنغان هما ( ١ ) 
ثعال.اش وخمه الفالحي حمد بن عل الشيح هو ( ٢ ) 



١١مديم 

بازبن افه عد بن العزيز عبد العلامة الثنخ بنإحة ايصل دلك اثناء وق 
شخزمائل ؤمن الخاوي، صحح من الجدت ق عليه فقرأ اف~، ~رخمه 

ا1داهبفقهاء آراء ِفي والقلر الخديث، علم ل به وانتح سميه؛ ابن الإسلام 
اكاقهوقلحه الله— ~رِنه باز بن العزيز عبد الئح ّإحة ؤيعد بينها، وا،لقارنة 

به*والئأر شحصيل ال 
العلامةشيخه عل يدرس ار وصه(،  ١٣٧٤)عام عينه إل عاد فم 

أصحتاش الريعة، كك انتاباِق دراثته وساع السعدي، ناصي بن الرحمن عبد 
العاته.الشهادة  JUحش الإنلامج، تنوي بن محني حاهة من يزءّا 

فذييثن:

التدريسعل فشجعه العلم، التحصيل ومزعه النجابه قنخه فيه ثوثم 
بعتيزه.الكبير الجائ ه(ِفي ١  ٣٧)٠ عام التدييس فبدأ حلقته، ق طالبا زال، وهوما 

العلميالمنهي ئدرتاق عئ الرياض 3، العلمي المنهي غمغِفي دلكا 
ه(.١٣٧٤بئءزةظم)

التعديناصر بن، الرحمن عبد العلامه قنخه ثوو ه( ١٣٧٦)حؤ ؤق 
فيها،العيدين، ؤإمجامه عتيزة، الكبيرِفي الخاح إمامه بعدم فتول ثعال~ اطه ~رحمه 

شيخهأثنها التي وهي للجامع؛ الئابعة الوطؤ عنيرْ مكتة ل والئدؤيس 
-زبمافهُ-ءام)ههماه(.

افه—~رحمه الشح نضيلة بدأ يكفيهم؛ لا الكتبة وصارت الطلبة، كثز ولثا 
الملكةمى وثوايدؤآ الطلاب، إليه واحتئع مسه، الخاى المسجد ِفي يدرس، 

دراتهيدرمود، وهؤلاء الدروس، بعفن فا اإّاُجإ يبلمغوف كانوا حمى وغرها؛ 



١٢ uهمحماءدابجرج

ومدوتا~وحطيبا -إماما دلك عل ومل الاصتاع. لا حاد، محصل 
•د*ُال~ اف —رِمه وفاته حى 

U١٣٩٨ه(إلظم)J١٣٧٤ٌاشينظم)
لخامعةالدين وأصوو كلئؤ التدريسِفي إل انتقل عندما 
ممال-•اطه وحمة - وفاته حس فيها أمتادا وظل الإسلامك، ئعود بن محمد الإمام 

ورمضافابج مواسم ق النوى، والمجد الخرام المسجد يلءرسِفي وكاف 
ثعال—•اف -رحمه وفاته حش ه( ١ ٤ ٠ عام)٢ مند الصنمة، والإجازايت، 

يناقشفهو ويجاحه، جودتؤ ل يريد ممليثي اسلوب افه— —رحمه وللئيح 
مطمتقومس عاليه بهمه والمحاصرات الدروس ويلؤي أسئلتهم، ويتقلأ_( طلابه 
الناس•إل ومريه للعلم بنشرْ مبتهجا وامؤ، 

أثاوءايفثأ:

مىعاما حمسئ من أكثر حلال ثعال— اش —رحمث العظيمه جهودْ 
ؤإلقاءوالؤج؛ه والإرشاد والوعظ والتدؤيس العلم م ِفي والنيل اشناء 

ويعال—.—ئنحام افب إل والدعوة المحاصرات 

بالتأصيلوت ام والأجوبة، الشازى ومحرير بالتألم،، اهثأ وش• 
والمحاصراتائل والثمالكتس، مى العثرات له وصدرت الئص\ن، العنمل 

الصوتيةالثاعات آلاف له صدر كنإ والقالأت، واللقاءات واخلب والثتاوى 
قالعلمئه؛ ويرونه الإذاعئه وبرامجه ؤلقاءاته وحطبه محاصراته ثجاك النجر 

النوية،والئ\رة الشرف للحدث المتميزة والثزوحات الآكريم، المزآن مسار 
والنحويؤ.الشزعك العلوم والنذلوماتق والمتون 



سثزِصيم 

القّ~وحمه هضيلته يررها الى والئوجيهات والصواط للمواعد ؤإنفادا 
ولقاءاته؛وقتاواه، وحطبه، ومحاصراته، ودروصه، ووسائله، مؤلفاته، لنشر وعال~ 

—وثوفيقه الله —بعون الختؤثة العسم؛ن صالح بن محمد السح موشة لقوم 
تيا•والعناية البلبك آثارْ كاقة لإحراج المسزوث وثرف بواجب 

شبكةعل خاص موؤع له أنشئ دعاإا~ اممه ~رحمه يوجتهايه عل، وبناء 
وJقددمثعال—، افه —بعون الرحوة الفائدة ثعييم أجل ثن ؛، الئوؤرالمعلومات 

الصوخ.والتنجيلأيت، اثؤلفااّتإ مى العنمق آثاره حمح 
الأحرى:أغuىنوضده 

والإمامهوالتالم، التدؤيس محالات لب الثمزة الخهود تللئ، جانس، إل 
أعإل،الشح لثضيلة كاف — وثعال —سبحانه افه إل والدعوة والإناء وا-قهلابة 

ه(١ ٤ ٠ عام)٧ من الثعودية، العربثة المئلكة j( الئل-اء كبار ثية ضوالب ع ■
وفاته.حش 

ؤ؟الإسلاث، سعود بن محمد الإمام بجامعة العلمي المجلس ؤب فوا ع ٠
١ه(.٤ ٠ ٠ -  ١٣٩٨الدزامئ)العانم 

بنمحمد الإمام جامعة بهمع الدين، وأصول الئريعي كلية محلى ضوا٤؟ ع ٠
فها.العقيدة لقسم وؤيا القصم، ق الإسلامته سعود 

وا1تاهجالخطط لخك عفوية شاركل؟ العلؤل باديهد يدريسه قمة آخر ن، و ا
فيها.الممؤرة ، الكتٍمى عددا وألم، العلمؤك، للمعاهد 

www.binothaimeen.com (١)



هرحمسابىرجب ١٤

وفاتهحض ه(  ١٣٩٢)عام من الخ^، مومحم ق التوعيه ^٥ ق عضوا 
والشاعر،مخة ق ومحاصرات ذوونا يلقي لكف حنث يعاق"، اه ~وحمة 

الشرعية•والأحكام المسائو ومحبِفي 
عامدآسي>سها مند عنيرْ لب ا-ميه ال٤ريم \لئن\و( محفيظ حمعيه يرأس 

وفاته.حص ه(  ١٤٠٥)

ْضئعةفئات عل الثعودية العرث المملآكة داحو عديدة محاصرات ألمى 
قإسلامثة ومراكز محمعات عل الهاتف عتت محاصرات المى كإ الناس، مى 

ااعالم.مى محلفة جهات 
أحكامحول المنتفيين اسثاإة عل محيتول الذ«ين اليار المملكة علما؛ من 

المملكةق الإذاعق التتا٠ج عمت ودللئ، وثريعه، عقيدة واصوله؛ الدين 
الدزُب(•عل رنوي برناُج وأشهرها السعودية، العرث 

ومشايهه.ومكاثيه مهامه اوثائل؛ن، أمثلة عل للإجاثة منه يدر 
وتنويه.وئهريه امبوءثه محدوله، علميه لقاءات رئب 

الثنودية.العربية المملآكة عقدت٤؟ الى ١^^١١^، مى العد.يد ؤ؟ شارك 
ؤإرشادهمالطلاص، بتوجيه اعش الوعنيخ والخانس، الرئوي يالئلموك يتم ولأنه 

اّسمءلا-بملمعل وعمل ومحميله، العلم طف لب ا-بماد المنهج نلوك إل 
بأمووهم•والاهتام المتعددة، أمثلتهم ومحمل يعلمهم عل والصز 
ومحالأتالبمئ وأيوايح اؤر ميادين 3، عديدة أعال اممه" ~رخمه ؤللشيح 

سهم،والعمود الويامح، وكتابة ■حوائجهم والثم،ِفي الئاس، إل الإحسان 
ؤإحلاص.لمحيق قم النصيحة ؤإمداء 



١٥

فاسذاضية:

اشوهبهم الذتى العلم الرامحخلاِفي من دعاق~ اش "رحمة الئيح يضيله بمد 
الأحكاموامتثاط واتياعه الدليل معرية ق •كفه وملكئ يأصيلأ وكزمه— —يمنه 

وبلاعه.ؤإعرابا معاي العزق أعواواللثة ونز والثق، الكتات مى والموائد 
بئوابمع ااثم؛دة، وئخلاهأ ١^٧^، العل،اء صفات من يه محل ؤبها 

افُوززة الممدير، كل ابمع وميزة قينه، محه الثاز أب الخم، وض 
وآثايةوناواْ دروبه عل وأملوا الفمهك، لإنيازاته واطمأيوا لديم، المبول 

ومواعظه.نصحه من وينمميدول علمه، مع؛ن من يئهلوف العلمق، 
عامالإسلام لخدمة الخاليه ثعال~ اض ~زحمه مصل الللث، حائزه مح وقد 

الصل.ر،ورحابه الونغ، أبرزهات مذ الى الفاصلة العلياء يأحلاق محليه ولا؛ أ ٠
وعامتهم.لخاصتهم والنصح المسلماذ، لصلحة والختل الحي، وقول 

وثألما.ؤإفتاء دد.ريتا بعلمه؛ الكثميذ انتفاع اتا• ث "
المملكة.شاطق خلف ِفي النافع؟ الخاثه الحاصرات إلقاؤث كا: ى ■
كثيرة.إملامية موممرامتذ ق المفيدة مشاركته ابعا؛ ر ا

الحسنة،والموعظة بالحكمة افه إل الدعوة ل متميزا اسلوبا اساعه امنا؛ ح ■
وثلوكا.٥^^١ نح؛ ١^١ الئلم، يمنهج ^١ ٠؛؛؛؛^ ومل>يمه 

هقباه:

الرش،وعبد افٌ، عبد هم؛ وينوم البنات، مذ وللاث البنثن، مذ حمته لة 
الرجم•وعبد العزيز، دعبد ؤإبرابمم، 



ه>حماءدامحدجب ١٦

وفائذ!

عثرالخامس الأربعاء، يوم معريت، مل جده، مدث ل اله~ ~رحمه يوق 
عصرصلاة بند الخرام المجد ق علميه وصل ه(،  ١٤٢١)عام شوال، قهر مئ 
مشاهدق العظيمة وا-ائشود الصلمى مى الألأف تللث، قيعتة ثم الخميس، يوم 

اقsثمة. aIv®ودةىِق مورة، 
مدنخمع الغات«س،ِق صلاة عليه صل التال اليوم من ابمعة صلاة وبني 

الثعودية.العرث المملكؤ 

علميهومن جناته، مخ وأمكنه الأبراو، رخمه نيحنا افه وجم 
نحرا.والمسلمين للإنلأم مدم عثا وجرام ورضوانه، 

الخ^ريةالعسوال صاخ بن محثد الشيح وثنة مق 
X X ء



١٧م«ةاسما 

ر|قدمةاإسف ر

بنالرش عد ١^^، يئن المرج ابو العلامه العالم الإمام الشيح مال 
جنه؛ئييح رأنكنه بري اش ثعمدْ ٠، اضJادير اائثا_ئ، رجب بن احمد 

العإممعاقل رثتي الحكم، بكثابه الدين قواعد مهد الإي لقث الحمد 
ننزأزص، وم4لم، ذدْ من يه؛٠^١ أواد نذ دينه و ١؛ وممه وأحك؛؛. بخطابه 

•• • • • • ٠ • • • • • ■ ..• ............• ٠ • • .٠ ؛،. وألهمامرادْ أنراو مذ ثاء ما عل ثاء 
دمال~تاف ~رحمه الع؛مم؛ن صالح بن محمد العلامة الشيخ محيلة قال 

وأصحابهآله وعل محثي•، نبينا عل وسلم الله وصل العالمئ، رب لله الحمل 
وبمد؛الدين• يوم إل بإحسان يعهم ومذ 

واهةال؛لأعة ع1،اء محي تش ما فيهإ »افمه« وقوله: ارماعد« قوله: [ ١ ] 
كلامهئنثهل ل ا،لؤلف أو الكاب يقول أذ هو الأمبجلأل: وراعت الانبجلأل، 

الفقهثة.المواعد عل ;دو والمم4(( ررماعد« وهنا: الياص، موضع عل يدل ما 
YJ ] :رروأمهم؛،.نسخة: ول رروألهم«، قوله

حاطالدين، نين الهمج، أبو الدنشقي، ثم التندادي الئلامي نجب بن أخمد نن اوحمن عد هو )١( 
منال،ك؛ثر ل >(،  ٧٩٥دنسق)ل ويوق ونئأ •( ٠٧٣٦بغداد)ؤلدِل الئاناء، من للحديث، 

ضئثراتالخب)أ/بممم(،واشمج)أ/اآم(.اشابموغلو،ا 



ابذدجبتواعد همح  ١٨

علمالملم، علم وعلم، وعرى وحرم، وحلل محاحكم، حكم مذ قنبماو 
مدىشهادة ^Liلا، لا زأثهدأولأألأألأ ب:هإ، نا الإتأل 

و*يمويىاا،و>صوص ورنولة عليه محمدا أو وأئهد ١لأقوم، الطريق إل 
الهوعل علته اف صل والكرم، والحلم العلم وودايع الحكم، وبداح الكلم، 

ونلم.وصحبه 

المده—،،اصول للمقيه مبهل خمة، ُ وقوائدل مهمة قواعد يهدم يمد• أما 
٤؛،ا،كائل متثور لا وظم ثثثب، قد عنه كال ما عل الفقه مآخذ من وممعه 

قيهالناظئ ملينعن مساعي■، كل علته ومرب ١^١^، لا وميد واحد، مللث، 
منعا:ه ثل النال، ضح قكد قدن. ئذ ١^، س)أ ؛ ٣٣^النو، 

اهذظ و&ي. تحن؛ ٌ الإنياو،و ؛ن  cjأن ثالإزءو الإئخاو، 
سساسنمموبشونيذنلأ'لمالخنتة 

جامعأ.تكون مالماعدة قواعد، إل رربجواى،، تشيركلمة آ ١ ت 
الأولونالسابقول وكاف همزة، يدون ررقوايدا، النسخ؛ بعض ق راةوائد،ا ]٢[ 

التسبيل،مثيل عل كان إن )قوايد( أو )^١^٠( فيقولون؛ داما، ياقمزات ياتون لا 
قائدة.جع وهي 

للأمر.فاللام بالثكون، الظاهرأنمعا ولثوئع« ررقالثمعذ، ]٣[ 
اعصمن والصص كتابه، عر لكتاص، انمنمه افه ®ؤيآتحر طيان كلمتان [ ٤ ل 

المحقلكن الحطا، من ظو قالإ؛ائلأ صحيح، ۶(( م ل خواوء قليل 
^٠١كاف ؤإذ ١^٥، شص أكثز الئواَن، كاف الآطأ،َءإِدا وإل ١^^١;-، 



١٩م«اتاسض 

الرخأنتايسر اجتناب يروقا وأف والعمل، القول لتنواب يوئقا ال المسئول واش 

واحدافتجد ثناء، ولا بمدح عليه نحكم لا مواء كاثا ؤإذ الصوامحتج، به اصمحل أكثر 
فهناآحرْ، إل وفيه فيه الرجل هدا يقال؛ ثم اله موعثطئِق مسالة مئة ق مس_، 
كتابه،ير لكتاُ—، العصمه يعط لر" اف، أن ثلبم،ولم أحطات أنا إن يقول! الولفج 

صوابه.كشر ل المرء حطا قليل اغتفر من فالنصف، 

وا»قهلا،^١^^٠ لا مول: الحقيقة ل كاثه اعتدار، هدا بل تزكيه هذا ق وليس 
واعدرفا•صوابي( كزة ايظزإل، بل 

*H*



رجبابق همح،ماس 

ا.£ .ح 

*H*

الممرد؟ام م منة خزلإ م أز لكواكدا١ا ص ثل اياري \ل\1 
ُ!نسائلل عليه يتبنى المدثب ق خلاف فيه 

يجزر ؤت\ لكو قإو محئوعه؛ يعتمث ههل ثجانه، فته ومت !و أحدها: 
لقمحا بلعش مإو ا، Jائفنادهال جزية كل يئثبث أو يجز، نإلأ ثعؤ بدون 

وعينه.\ذدو؛إؤأ حكامحا ووايتان فيه ؤإلاثجتن. ينجس 

فثوثئري، لا اثدى اواكد: والماءُ نحرى، ائدي تحرق: الخاري الماءُ ]١[ 
أومحلفان؟شزاء محا وهل أصله، عل ;اق، 

ليثعندي وهذه الدب، ق احتلاما فيهإ إف )؟ون'س'\ المؤJم، يقول ]٢[ 
اشائل بالمتكون ما أشيه محهي مائل، علتها يمع مسألة لكنها القواعد، مس 

عليهايترتب اش الخلافثة المسائل وهي الكتاب، آحر ق دمال~ اطه ثاء "إذ متأق 
ممرة.موائد 

سمالخز:ئ:عئارةصضينالاء.
راكد.فهدا يسارا، ولا يميئا يتحرك لا هوالدي والراكد؛ 

لأنةا1لأذاة، بمجزد فإنئ:نص المممرد لخكز ئ كزية كل إة مما: إذا فائدة: 
وهكدا.بجاسه الذ«ي نجز النجائ يقابل الدي يجس إذا 



٢١الت1ءدأالأوم، 

خارناء التحزو الإناة عمز ئز زاكاط: القانحى  "ضاص ذ\ه\ 
علعنلأت؟ سع او واحد0 عنله دلك مهل جريان سع علته ومرت 

كلامظاهز اف ويكر يليني العازي بن الحس ابو حكامحا وجهم، 
اصبألذلكظؤابم

ؤ..................عثه،.  Jjbأحمد كلام أف للماصى1 ا1دهسا ثرح وي 

فإلكمرا كاف فإن الخاري الماء هدا نظرنا بمجموعه يعتر إيه قلمنا! محاذ 
الماءهذا لب سقط لو المؤلف ذكر0 ما أيقا ومنها بالتم، إلا ينجس لا 

لا؟الخارىسثبافهلثءاأم 
محيطالإي فمنفردة، تعكر جرية كل تنجى أنه قلمنا إن يقولون الجواب• 

منشعره فيه سقيت، ؤإذا بالتثؤ، إلا ينجى فلا ءات؛ن سغ قمار كير، بالبعير 
ب٠لأةاترا،هينجى يني سخ لا قليل الثحرْ يل الذ'ي لأل يجنا؛ صار نجي كلب 

كف،بشعرة كبير مر ينجى أن إل قيودي وهكذا، يملأهاما ينجى بجانبه والذ.ي 

بعثر•بج؛مة ينجس ولا 

الصححأف ع واحدا؛ شيئا يعتبمر أنه المسالة هلم.ْ ؤب الؤاجح المول كان ولهدا 
\م.الماةلأيتجسهمن؛اب أف تقدي كل عر 

بمثاليأت، لر ؛1^^، المثال، حذا الهول، هذا صعقوا يخيإقه الفمهاء ولهذا 
لهاجرية كل بأف المول، يمعفج أي الماله، طْ يضعف، المول هذا لأذ جيد؛ 
أعلم.والله بينا، إصعاها يضعفها منفرد، حكم 



هوحتواهدابذ(رج|و، ٢٢

ومحوةمحاأ'كوجنةلألثكدلكلنلكليثمْ 
عثهومرت للوضوء جار ماء لب أصم حدثا الحدث لواشمق واكاكئت 

عندوجهني1 عل لا؟ أم حديه بدلك يزجع يهو متوالتة، جريات أزح 

ااف«.نسخة: وق ررءم_،«: ]١[ 

نجاسة)له مرات مع يعسله أذ الدهب ثجس، إناء معه إنسان مألأت ]٢[ 
منفرد،حكم لها منفردة كل قلنا: فإذا تحرى، الذي ائاء عل فوضعه غيركلب(، 

الثيءباشر ما فالحرية ص؛، زلأ كل لأف ءلاما؛ صار جنيات مع عليه ومز 
طهره.صات سع اتاء عليه مر ؤإذا والصغر، الك؛ر حسب 

يعيدهانأ ائاء من نحرخها أن د لا فانه كاواكد الحاري إن قلنا: ؤإذا 
عليهفم نجتا ثوتا فيه لووضع كيلك مرات، السع تتم حى ويعيدها ومحرجها 

فإفالعمر— بعد إلا عتلة يعد لا —لأنه يحمره جرية مزت وكل،ا جزيات، سع 
منفلاثد ؤإلأ طهر، جريان مع عليه ومر منثرد حكم لها جرية كل إف قلنات 

عتلات.مع من بد لا أنه عل مبني كله وهذا الماء، حارج عصرْ يم إحراجه 
إحداهاسح ق — الكف نجاسة إلأل عتلات السع بجب لا أنه والصحيح؛ 

كاف.عدد بأي طهر النجاسة زالت، فمتى غثره وأما بالراب— 
صحح.غير وهذا الكلب نجاسة عل الخنزير نجاسة يقيس بعمهم مسألة؛ 

الذيالماء ي فانغمس أصغن حدثا أحدث إنسان الخلاف! هذا فرؤع من ]٣[ 
أرع؟قلنا؛ ولماذا جزثات، أربع عليه وص تحري 



٢٣اتقاءد،تالأور، 

خدثة؛:زتئ لا أنة ص ^٠٢ فلاهث )الإنمثار(: ِفي اطاب أنو ث3او 
زاواكدامالخاري لمُيهميىث؛و، لأية 

^١وانه ا-لآكم، بن محمد وراية سهناِفي التنويه عل أحمد ص بل ئلت: 
•مري حر؛رغ حدية يريؤع لا ؛ Jpدجله ائنتمزق 

للدين،والثانيه للوجه، الأول الحرية منه، بد لا والريب أعضاء، أربعة له لأف 
لأجلأربعة فنقولت ^jI^،، ثلاثة يصح فلا ^^1؛؟^؛، والثا؛عة للرأس، والثاكة 

والثايعةللرأس، والثاكة للوجه، والقاييه لليد، الأول فتكون الريب، 
لحدثه؟فهلثني 

مالحاري اس باق قلنا إل الخلاف، عل لأمنآسثأُهض ١^^، يقول ]١[ 
راكدكأنه الحاري أي واحد، إنه قلنا! ؤإف ثن^^، فإنه متفرد حكم لها منه جرية 

هوالذيوهدا مربا، تمج أن بد فلا مرْ، أر؛ح؛را عليه لومر حر الحديث، يرني لا 
ثموجهه بمض ما أول تمج بأف مرجا -رج أف يد لا يتذممه، أحمد الإمام عليه نص 

هوالأحير أف شالث، لا وهدا رجليه، ثإ بيديه، أويمه ه فيغمالرأس أما يديه، بمللع 
الصواب،.

~وهويديه غسل ثم بوجهه عنس ثم جار، لا راكد ماء ي انغمس ايه لو لكن 
لأفيكفي؛ اثه كلامهم س ل فالظاهر رجلله، وغسل رأته مح ثم طلع— لر 

إفمحا: بمال فلا الأم، العضل يباشز الذي اذء غثث فهو محزا ياشر ماء كل 
الذيغثر الوحة يل الذي اناء أف العلم مع بحضوين، الماء استعمل الرجل 

وهكذا•١^٠؛>، يل 



هرحماءدابو،رجاه، ٢٤

لمًئنعندمخارا زكاذ ام ثدا و مف َلأ خلف ن لَ: ٤٧٠٥٧
ءشكا،دلأممئثشقا ا-بمريظو لأف وش؛ اطاب 

مرجئهاوالأمحان لة، يسهد والعرف ميإ لا يئنث، انه ائتصوص وتاس فيه. 
زاشُأمإأ'.ئندا، ذكزنخن اتير( و)الخابع المامحى وجدت م الثزف، إل 

بعدعصو كل مرتا ؤسوصأ نحرج أل والأول الأحوط نقوو: هدا ع دلكن 
خرثإ الناس، عند ادرة مائل هي الع1إء يقولها انيى المسائل هد0 لكن الأحر، 

كبثرة.أو كببمر ماء مجمع نيرأول، أو3، يسح بحر الإنس-انفي كاف إذا 
عناشي، لع الأول الخريه إف مما: لرشل، الماة إة ئائل: ئال فإن 

لعفؤآ-محت.صارُت، جديدة خرية أتت أعضائه 
لاعءلم:دكسْ؟اكرض ةال:إل فإن 

أةمحإد عل ثش اللغة اشزِفي لأف بنرط؛ لمز الدمح، أة فالخواب: 
أفضل.الدنم، لكن دللثج، بدون الغوو إل يمحل الماء 

محري،نهر ق مكان إل يشير المكان، هد0 ق اقف، ما وافه قاله. مخمن ]اء 
لأفيمتن؛ كفارة عليه ليس أي عثث فلا مفرد حكم لها حرية حارم إنه مما: فإذا 
ممارة;م؛نلأفعليه كاواكد الحاري إف مما: ؤإذا فيه، وقث U وذب تغو الماة 

إليقول: لأنه أنه أحمد— عن —يعنى المنصوص قياس إل يمول: لكنه 
المكانهدا ِفي أقف ما وافه قال: إذا أنه يعرف وكل العرف، إل مرجعها الأياف 
عقث،ائه الصحيح ولهذا نمنه، المكان المقصود بل الماء، ق يقف أنه قصده فليس 
كمارة.وعليه 

KH*



الت1ء،،أاس

اثعدَءاثدا،ن

*H*

الظئئ.وكدبك ا،لتهبمل، حكم لاؤا عنة، المممصل محقم ِق الحيوان معر 
نت1ئواتمذنك ء ص ١^، ص ^١ 

أومثهاطوغ\ وكدبك وصونه، !أينتقص أذهذ6 امراة معر مس إدا منها؛ 
يمحللبمت الأحزاء هذه اة وهو آحر• مأحذ المسالة وقذْ صعره. أو بغلفرْ 

ج}\فش فض شزط زهئ الأَث، لكلاه 
مسائل!عليه ؤيتهمع فلفره، وكذلك المنفصل، حكم ق الحيوان معر [ ١ ت 

وكيلكوصووه، لإينتقض يثنحة امرأة معر ص ءإدا الأول؛ المأله ]٢[ 
يثهوةامرأه ص من أل عندنا المذم، وق ثعره،ا، أو بظمرْ مسها أو ظئرها 
المرهب،عل يهمع رِمحةاإدة المؤلف، لكن النقضر، عدم والصحح وصووه، انتقصي 

مه\—ص بثهوة امأ٥ ص فإذا أحمد، الإمام مدمر فقهيةِق فواعد هذه لأن 
ينتقصل؛ يشعره مثها أو بظهمْ مسها ؤإذا وصووه، ينتقص لر سترها— أوص 

الظئر.وكذلك، المنفصل، حكم ل الشعر لأف وصووه؛ 
لأصلمثة.١ لالشهوة محلا ليمسئ، لأمياء ١ هنوه ماحيآحروهوأف ها ولفوله؛ 

ياحذان إنمن فكم للشهوة محلا قد؟كون السعر لأف نظر؛ فته الئعليل وهذا 
الصحيح.هو الأول، التعليل لكن ذللث،، وتشتهي ؤيمبله ١صأتؤ معر 



رجبابق توامد ضح 

U^١ م زلا أن ؤببجا: 
يجزلمْ آدمئ مذ امصل وإل المشهور عل أما فيه، اححاو عل ١^^ مذ طاو 
امصابهحال هارقته م حتا0 فيه كائن لأنه ينجس؛ عتيه نمذ الصحيح عل 

.كجسز المائع رال امصل لإدا التنجيس، مذ الإيصال يمنعه 
وجهان،عسله وجونم، يفي ا-بمابه محاما والحدُث،. الحنابة ل عتلة نمنها؛ 

طزداالوجويت، عدم الحري كلام ظاهر انه ويكر الممي صاحب رجحه والذي 
البثرةإل ائاء وصول، كان إذ ئئز وجب ثمول،؛ اوجبه ومن للماعدة، 

قوأثا محته. ما إل ائاء إيصال وجونم، لمحزونة وجب عسله بدون يمكذ لا 
اشيح'أا.هل منه اكلأمل عنل محن، قلا \لأكو \س 

الخثوانمذ انفصل ما وأو مهللما، المنفصل حكم ق أنه المقهور ١^٥^١ [ ١ ] 
ثجسحيوان من انفصل وما طام، فهو الأصل- لب طاهزا ؟كوذ أذ -بشرط 

الهر،ومعر ثجس، حيوان من انفصل لأنه ثجس؛ مثلا الكلاب فشعر فهوثجس، 
الفلفر.وكدللئ، طام الأدمذ وشعر طام، أشبهها وما الشاة وشعر 

ا،لؤلف،يقول الفرص، لمحل متجاورا السعر مذ استرسل ما مهثة؛ مسألة ]٢[ 
غةعن نزل فإ ، — رأسها —مقلقور ظئر لها مثلا فامرأه عتمله، محنا لا رَمهآدد4ت 
حكمؤب لأنه الأصغر؛ الحد>ث، ؤ؟ مسحه ولا الحناية ل لا غله، يجب لا الفرص 

للجنابة.ثة بالنقول هذا المنفصل، 

بوجوبقالوا والإين ا"إءنا؛ؤ، ل يخل أذ ثتبدا يجب أنه آحر قول وهناك 
عنله.فوجب، للرأس، ؛ناح أنه آحر؛ بتعليل يعللوا أذ يمكن الجنابة ل عسله 



ارت1ءدوارثإقة

كثيفا؛ jlS"1^ ظاهرْ م ام إذزاث بيزئ الفزض بمو المحاذي وأثا 
امحاوشله لمْثكن ؤإذ ،، JIS"\ص إل الماء إ؛صاو لأو 

ا.أولا حلمه ئافصل وا-؛فرة، والهمامة لتف كا-حلمة، 

محبلا القرصي محل نجاور ما فإل الأصغر الحدث ِق الوضوء مسالة أماِفي 
المرض؟محل بمهمح، وأين مسحه، 

كلاموءلاهر منحه، نجب لا فإنه نزل، ما السعر، منابت، مائة إل الحوائج! 
محب،اللحيه أف والعروق المشهوو، حلاف ولكنه اللحية، ق حش المؤلف 
اللحيةمن استرسل وما الواجهة، من ماحود الوجه بأن ذللئج ؤيعللوف عنلها، 
العلو،وهو الروس، من مأحود الرأس فإل الرأس بخلأنا المواجهة، به محصل 

ذلك•من لمي ثعرْ من امترمل وما 

الخنابة،وهدالب المدهج، فثام وهو الشعر، يغل أن الأحوط أل ثلثخ ولا 
منحه.محب لا الرأس تعر من امحترمل ما الأصغر الحدث أماِق 

ثنونلأنه تحثه، ما آل ائاء  JUJمحن، لا هإِوة كثيفا كاف ال1مإذا ]١[ 
أفهع إليه، الماء إيصال( محب لا والهمامة والخم، الحب،رة تحت، ما كاف فإذا تحته، 
انثرما إل الماء إيصال( يتح لا أي( أول باب فمن حلقه، متصلة غثر الأشياء هده 

حلمه.موجود بثيء 

المشهورأل إلا تحنه، ما إل الماء إيصال( محب، لا الشعر؛ ق نقول( أيصا وهكذا 
الحدث،ب؛ن فيمئقون تحته، ما إل الماء إيصال,( محمج الحنابة عل اوهِفي الدهّتج من 

الشعرتحت، ما فقول(! المقام هدا تفصيلأِق يزيد ولعلنا الأكر، والحدث، الأصغر 





التاهدأاثذ،طت

يَهلة-لثة لكن الصلاة، ق عوزيه منه رى واب>عا جنبه لولكف نمنهات 
الثزااُ.دالدهن،لأهممهِفي سره، 

بالمتمحلالشر أف ابج كتابا ق محرز أيه نح عليه ثص المش• ل مال 
قمر هو وياوث الهداية ثرح صاجب وحالمه فيه• فديه لا ووح-ؤثا كالئي• 

١^^٢؛.

عوزثه،بدت ركع إذا مميص وعليه وامحع جيب له رجل هدا أنة؛ م[ ١ ] 
لا؟أم محه محرئ فهل المميمحن، من الفتحه هدم سر كيفه لحية له ولكن 

لووصعك،ا فهي الّمبل، جعم ل لأّآا به؛ مئصله لكلن ؤإف ءئزئ الخوابات 
الؤلمايقول الإحرام وق اللحية، مسألة ل فهلكوا محزئ، لإله رأيه عل عرْ 
لافديهونحؤها لكليب• الثربالمتمحل أة الحج كتائب مرِفي أنه مع عاليه نص ؛ ^٧^١٥
مه.

شلةاليد لأو الئم؛ كسألة ليسغ ١^ ألأ مأن محيي ى ويكن ]٢[ 
—ثلث، لا محرمة الرأس "وتغطية رأسه عش محرم إنسان يعني• وحمحأ، حميقه 
متصلةاليد لأل بملاصق؛ عطاها أنه ْع فدية، عليه فليس رأسه، عل يديه فوصع 
،رأنهء نحمروا ررلأ ت الرسولفول يئملها فلا وحكتا، خفيقآ 

أفلو ولدللئ، العادة، ق اللفظ عليه يدل ما خلاف، عل إثه م عيمرا، هدا يعد ولا 
لا؟أم فدية علميه فهل رأسه عل متاعه حز رجلا 

العادة.ق سرا يعد لا هدا لأف لا؛ )لحواب! 

الحج،كتاب لم؛ وم(، ١٢٦٥)رقم ثوبان، ل الكفن باب الحناتز، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
•( ١ ٢ ٠ )٦ رنم مايت،، إذا بالحرم يفعل ما باب 



رجبابق ترامي ضح 

ثيسثالممبمل اوث<ر بأن ثاوه يجرم ا1اوما؛ ثزح ِفي الماضي فيه وتردد 
الصلاةتلمزة انه إل ورجع أخمد ثص يكز م الصلاة، ولأل، الإحرام ؤ، بسر 
إيالإحرام ول، البثرة، ينيب الصلاة سر ؤ، العصي لأل الإحرام؛ دوو 
عائم.بمره امحثها محزم 

قوالأحئ، عئ، دذرْ وم؛م المحي  otوصويه بؤ الؤذيؤ ابجاب يأثا 
علنه،^ ١١ؤإسامحتخ يرؤيعه الص1د ويادتم، جاله، إراله بن البدن بجملة بمنلق 
مالئوإَلإه خاز المنأة ني \هذ ذلهذ\ؤ ^، ثالإءثان ^؛؟١'، زم 

}وجهنيُ فته التلخيص صاحب، وحنكي الإئتصار، ق ا-ادطار_، م كلام ظاهر 

-لسةأذم، حش شخص عل حثي لو الشعر ق الدية تجب ماله؛ [ ١ ل 
كامله.ديه ءاإيه فيجم، أبدا، يهوي لا صارمحت، بحي.ث، 

الفصلحكم وهوِق الصيد ؤيس يتف، فلو الصيد، ضمان الئاتة؛ ايالة 
بقه،يمتغ أن ولا يطر أن يمكن لا الأن الطر لأن ذلك،؛ فتفتن يطر، لا فمان 
ريشهيتف لأف ذللث،، أشبه وما عليه اليد وJبورتج الرؤع من فيه لما يقول،• ولهدا 

كقتله.

ظو-با، لأنه إليه؛ \لإ لإ؛ ضذ \)ي■ ثإ \ه'\ ^ ٧١]٢[ 
محاتظهر لا فهي حلمها، ند معل شعرها فرديت، وقد كرج عل امرأة أل مرض 
محلهي اش بالمرأة متصل لأنه بجور لا أل المؤلف قوو فعل شل، الشم يفلؤ 

بغترالظئ كان لو وهدا طزحته، ئإ حلمته لو كيا بجرم فلا القمل أما الشهوة، 
•شهوة 





رجبابق ٥)^  ٢٢

*n*

يوصفهل لآجزأْ دوثة ما عل ئواقصز ^١ محش عثادْ علته وحمش من 
شنأئثيزة ي كاثت إذ %} \لإ:ون\. ئدث أز الئو 

وثحوها،الفطنة مممرذينِفي صاعم كإ-حزاج Jايرادها، دل إئك1وِفيأيا محلا 
أعلتهل ويثني الفمه. أصوو ق مدكووان وجهان يفيه متس0 لم°ةكرر إذ وأما 

زادلو ةئه'\ش/' ا،لؤلنن ولوتال الوا-ب، عل فزاد عباده عاليه وحمق [ ]١ 
دونه؛؟جزأ((بما عر لواتتصز بإ ررفأتى ويقولت وأحس، أوصغ لكاذ الواجس، عل 

يزائدفأر عبادْ عليه وحمت من أي! الواجس،، عل بزائد فأش أي! تلنا، مثل،ا 
^بيهوالإيلواسمضمادونهلآيزل، ^١^١٢

المهمإل أثرب محكوف وجه عل الكلام صؤخ إل يوثق الناس بعض ولهذا 
اشقيد.من ثيء إل دم، القاعدة هذه ق \.فق1< أف ل ويفلهئ 

فهلالواجسا، عل فيها فزاد عباده عليه وحمتا من القاعدة: ق نقول إذن 
الأصلهو الواجّت، إذ نقول،: أم يالو-جويت،؟ الكل ؤيوصف، واحتا، كله يكون 
القاعدة.هومحل هدا تهلؤغ؟ والباقي الأول 

»ءل؛هءا«.يقول: أن والصوابا #ش، قال: ]٢[ 
بانفرادها،مل أما شاف، فلا ئممرده الزيادة كانت، إذا يقول: ^٥^ ١^^٠١ ]٣[ 



٣٣

صاعي،فلزته عن رجز أحرج بمي: الفطرة، ِفي ثممردنن صاعي إحراج مثل 
مل.الثاق والصيغ صل؛، الواجب نقول: 

والثانيهواحدة، الواجس، نقول: عليه، عثا رقتين فأعتى رمه عتق عليه رجل 
متميزة.لأنيا مملتا نمل 

واجبة،واحدة نقول: ماني، ندر0 عن فدح ثاْ يدبغأصعحيه ندرأل رجل 
لأفالز؛ادةثممردة.واكان٤نفل،لأإشكاولهدا؛ 

الحنابلةممهاء أف واعلم وجهان، ففيها يقول: مقرئة الزيادة ثغن ب إذا أما 
عنبمي )روايتان( مالوا: ؤإذا الأصحاُت،، عند وجهي بني )وجهان( مالوا: إذا 

قالوا:ؤإذا وجهي، أو روايتي ؟كول أل احتمل )قولان( قالوا: ؤإذا أخمد، الإمام 
الوجهي.مى أصعق، أي الوجهي، دون لكن قولان فهإ )احتإلأن(، 

شاتيالبنت عن يدخ كأل الواجس،؟ عل يزيد أل الماغ ما هائل: مال فإن 
الفطنة؟صاعيِفي أومحرج 

أماونمد الواجس، عل زاد فإذا واحد، المشهور لأن ئدعت؛ ها.ا فالحوايف: 
بأس•فلا حا المملؤغ نحد ؤإن صحح، غثر فهدا عقيقة 

صح،فلا صاعان فيها الفعلره أوأن شاتان لها اليث أن يريد انه نمد فإذا 
المفدةلإع.طيه انض ر؛،ا:فولثباعاعنإذا والأم 

الأررمى كينا يشتري هن.ا، يفعلون الناس من كثير الأخرة السنن هدْ وق 
الأصو؛ع،بمدر كاف ما الواجب نقول: ومحرجه، عله مما أكثر أنه جزما عئزم وهو 

الواجب.عن زائدة الكميه لكن مئثصل فهوعثر يفل، والرايل 



ابنرجبيواعد همح 

ظو0ثل منة ^-^١؛ م زي بمد اوثوع ق الإنام أذنك إذا بجا؛ 
ماضصمح،ُبجايجمإذا

انداثلابجغ ^١: 
الإتياعثامحت، و الواجس، محترى الزيادْ -قؤأ \و'°وعقمل عقل؛ ان محال 

ائزأةمن ابمة زمحل ١!^!، و ي اواجث يمط ئد الإمحاغ إذ خائه، 

الأجزاءقدر فوات بعد الركؤع ل الإمام أدرك إذا جدا؛ مهثة ماله هدم آ ١ ت 
فقدرافُي، وقاو: ركع إذا الإمام أف الإجراء: وقيئ لا؟ أم  15^"فهلبمد مه 

بعضقول عل نقول؛ أف إليها ونضف الهلمأئيتة، أقل أي: الطمأنينة، هدر الإجراء: 
قول:بمدر بملمى أن فهو الواجس،، الذكر بمدر الطمانينة الواجب أف العلمإء 

ثلاثالعظيم ريا بحار( قال: أف بحد راكعا أدركته فإذا العظيم، ري؛ب محاف 
للركؤع؟مدرلك أعد هل معه وتبحت الركؤع ق فأدركته مرات، 

علزاد ما لأف ملأ؛ يعتبمر ركؤع أدركتهِق اثني المسألة هده عل يتي نقول: 
يبمترركؤع ق أدركه فإذن حميم، لذ الله ميع وقال: رفع ماء إذ ثمل؛ الواجب 

مدركاأكوذ فلا قدا وعل يصح، لا قاعدبمم عل باثممل اامرض وائتام ملأ، 

اكرضائتإم أف المسألة هده ق الصواب ولكن جدا، دقيقه العلمإء وأفهام 
تقدير.كل عل للركؤع مدركا ؟كوذ قدا فعل جائر، بالتنمل 

كاسؤإذا ثتتثز، لا زياده الزكؤغ أف المسألة أصل ل أيما الصواب، نم 
أدركتهِفيآخرفإذا قدا وعل الواحس، ■^؛5، ق يعني: واجتا، فالكل؟كوف ثتمثز لا 



الت1عدأاثلهأ

عقسئها؟ او واجبه كلها يهل بدئه، مدح ثاْ عش وجب إدا ومنهات 
ََْْ.اا|
•وجهم 

كلهالواجب يهو عئزيه، وملنا: بجوا، الإبق من حمس عن أدى إدا يمنيا: 
المزوسل وء: يه الئلأ بمل 5و الماضي زخم الزاجب؟ محة أن 

صمحزئ لا الأم ؤء أبما، :^١ صمحزئ ى لأن 
آلأبعرة أزبمه إلا عتريذ 

بالممل؛الفارض ائتإم يصح لا بأنه المول عل حم للركؤع مدركا أكون ركوعه 
بعض.عن بعئها ينمصل لا واحده، هيثه ١^^؛ أل الصحيح لأل 

تكونهل شاه، عاليه والواجب بعثرا لبح النؤع؛ هدا من أيصا هدْ [ ت١ 
السع،الواجب، نمول،! أم كلها، -يا يمحدى أذ يلرمه هل بمعتى: واجه؟ كلها 
عضؤكل ق لأف مثئتزة؛ غجر الأف فالزياده الوجهين، عل يتي له؟ فهو زاد وما 
المؤلف،فيقونا وعليه متمي، غثر وهدا واجبة، غتر أٌّّبإع وبق واجبا، سبتا منها 

وجهان:فيها 

كلها.بها سصدى أن فيلزمه واجه، كلها تكون إما يقول؛ وجه 
فهومل.زاد وما فمط، الع الواجت، إل يقول،: آحر ووجه 

السع،عل زاد ما يبح أن بجوز لا وأنه واجبه، كلها تكون أما والمدهب، 
المعثنى إذا إلا محوز، فلا اثنازصة أئا افدثة، سيل عل إلا يئ أف محوز ولا 

الإلمن محزئ واسمر أدىنخرا، فإف شاْ، وكاما الإبل من ا"قس "ت'اء 
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العثرقثزئ لا أما إل إشارة عبريه® رروهلنا؛ ت يقول والمؤلف وعشرين، خمس عذ 
عثرخمسه عن الثلاثه ولا الإبل، مى عشر عن العثران ولا الإبل، مى خمس عن 

حلاف.فيها الؤلف محال كإ المسأله وهذه 

واليحريذ،الخس إل شاْ خمس كل 3، أوجب، اكارغ يقول،؛ من فبنهم 
اشليلوهذا محزنه، فلا الواجب جنس غر من أحرجث، فقد بعترا أحرجتا فإذا 

جدا.واضح 

الخمسدون فيإ أوجب إثإ الشاؤغ لأف محزئ؛ بل العلياء! بعض وقال 
رعبمثاوليس ا، نحاض؛ ينت، والAشرين الخمس ق ولذا يالمالكؤ، رفثا عتتا والعشرين 

عنوأحرج حثرا نته يزيد أل المالكر أراد فإذا بالمالكر، رفثا هذا وكل أيقا، كاملا 
باسسالإلصرخإلض؛لآنالآنزفى

بالالائ،،رفثا والعشرين الخمس دون فيئا وحولف حنسه، من زكاته يث، أف المال 
يبزئ•مجا وامن عئزئ الشاه يقول،؛ أل يماكن ما السع لأف أما فالأرجح 

مل؟أم فرص الزيادة فهل عليه فزاد ثيء علميه وجث، من إذن؛ فالماعدة 
محوةكانث، قاف واجأ، كلها فإما ممثز ع الزيادة كانت، إذ قيا: الخواب،؛ 

زكاةتفرج أف مثل قْلعا، مل فهو زاد وما الواجب،، بمدر كال ما الواجب فإل 
منفردين.عضا السلمرة 

بالخاض.أمهالخقت لأن الثانة؛ التة ق مادحاك الإبل من المخاض بنت، )١( 



٣٧ارق1ءل،ةاثاثإا 

الناصة،ئدث ت الوش زص ناحية، س ه زأنة تتح إذا ذمنيا: 
ماةل>شأنمحصهلاا.

أوبمصهئزص ئت يهز الواجب، من أعل بنا الرلكة أحرجِفي إدا يطهات 
نئنظإغ، بمثة القاضي: زماJ ئزض. كله اطاك،: آو ث3او ظإغ؟ 

الأذنكاف ذنا مآثا الز:ائة. ض \ lrjJrأغطاة اقارغ لأو ١^١^،، 
علبالوجوب اقل وصف الأصل قل لإدا ّئفثما• يمضه نمط ثم ووحوبم 

أ.الصححا 

واحدهدئمه الناصة يمثح كونه لأنه نفلئ؛ فيها حقيقه المسألة هده [ ١ ل 
لأنهبمحسامإلاص.^،؛ أنه أئن لا 

الواحنو الناصة اضهت، إذا أما ضناه ازصية مدث الواجي قلما: فإذا 
كثه.الثأس نط يرتتن يدين وحدنا ؤإذا ضرْ، عن 

ثمالناصة مح إذا واحدة دفعه يكون لا المؤلم، كلام هدا ؤإنإ 
منّحش.المح يعتم الأن صار الثما، مح ذلك، يعد ثم يديه، يصل 

فاحرجنحاض نتر عليه وحب من مثل الواجب، من أكثر أحرج إذا تأ-ا 
لبون،بث عنها فأحرج غاصن بنت، الإبل من وعئرين حمى شي ا، لبوزر بنت، 
علمبني حلاف فيه نقول•' فرص؟ كلها أو تطئ الس من الزائد فهل 

يتمتز.لر الواجس، هتا لأن الثاعدة؛ 

لن؛ذات أي لوثا، أمها نمارت الثالثت، ق ودحلت، سنتان ^٠١ أتى ما الإبل من اللون بنت )١( 
ووقعته.آحر حمأد حلت، غد تكون لأما 



٣٨

بكرأف وعى حمه، ل لرصي ظ لإل أربئا ١^١^ صل إدا دلك؛ محمى 
علثتثنى وهو مهإ، ثه الممرض انداء بجح لا ظل الركنتتن أف 

.١١١٥١ذ\بي ١^، ١^:^ ثدم زم أضلمه 

وامتدوفهوثطئع، المرض مس عل زاد ما أل ^^١٥ رجب ابن صئح لكن 
معهودفع دمحعه الوا-ب من أقل من عندْ لكف إذا وهي ا-اثمران، بمسألة لذلك 
اجران،وأحد ديعه الواجس، من أعل من عنده كاف ؤإذا درحا، عشرين أو شاتض 

ح؛راوا. aJjJأعهلي لأنه تهلؤغ؛ زاد ما أف عل دليل فهذا قال• 
الح؛رانمسألة ق إنه نقولت بأن التمحح هذا رجو،ِفي ابن يعارصى قد ولكن 

يدفخأف رصي أنه عل والكلام له، مقابلا فأعطي زاد، ما يدفع أف الدافع رض يب 
أمافمهل، السن زيادة هوإلا فا مخاض بنت عن لبول ثن-، دفعث إذا فمال؛ الرائد، 

•هي فهي أوالقرة البجر نمس 
لرابئتراف 3، أيه ذللث، ووجه ثظر، فميه اجراف عل بناء المسألة هده تصحح أما 

الزيادة.شذ0 يدخ أل يرصن 
الأصلق الفرض فكاف المرض عل زاد إذا ما وهي الأحثرة المسألة [ ١ ت 
يعشومرصا.هازا بأل رج_، ابن فجرم نحفيثا، نقص لكن الزيادة، هوهذه 

فرصا،كلها تكون هل أربعا فلوصل الفلمهرركعين، المسافرتحل، ذللئ،ت مثال 
فرض.الكل بأف جرم مل؟ الأخريان والركعتان شل، الثكعتان الفرض أم 

مل،الأحثرت؛ن الثكمين أل بكر~ أثى "عن الأصحايت، بعض عن وذكر 
الثكمينل فأدركه يم افزا مشخصا ووجد رجل لوجاء ما هدا عل وبجي 



ا;تاهدواثثت

لهلكف ؤإل واحب، الكل هإف ديناو، الحيض ق الواطئ كمر إذا ؤمنه 
بكر•م مول مذ وجه محه وبمحرج المش، ل لكرم نصمه، عل الاهتصار 

زادما إف قلنات فإذا الممل~ حلث يصح لا اكرض صلاه إف ~وقلنا! الأحريقن 
اثتالة.هزه عل بناء ثصح؛ لا ا،لوئم هدا صلاة فإو مل، الثىمين عل 

حائزة.الممل حلث افرض إمامه أل ت محبي كإ والصحح 
فزكامابعرا وعشرون حمس ءندل1 كاف إذا الخيرازت لسألة آحئ توضيح 

وثلأيونومت تنة(، لها )بكرة محاهمر بنت فيها وعثرول فخس ، نحاهم، بتت 

لكن،محاض، بنت عندك لسر، الأول؛ المسألة رسان(،تي ها ل)بكرة رن بنت فيها 
زيادةمقابJإ يرجما عتريى أو ثاتن ؤيعطيك الساعي، يأحالها لبون بتت عندك 
لبونبنت وثلاثئن محت ق اكانية المسالة وق بستة، تلك، من، أكر لأما السن؛ 
شاتينمنها وادح ادفعها نقول! نحاض،، بح، عندك لكن لبون، بح، عندك وليس 

السن•من دمْس ما جبران يعنى حبراما، يسمونه هدا يرمحا، أوعشرين، 

فاض،؛بح، عن، لبون بنتؤ إحراج ِو، الخلايا يكر لثا رجسا وابن، 
الصوابوقالت حلاف، بلا مل، والرائل« مخاض، بت، مابل، ما الواجس، أف رأى 

جبرائا.يأحد الداح لأة بذلك؛ واستدل مل، الزائد أة 
رض،ما الخبران مسالة ق لأنه نفلر؛ فيه هدا عل بناء الرجخ إل وأتول• 

وقال؛يمغ إذا أما جبراثا، أخد ولهدا فقط، الواجس، مقدار يدفع أف إلا الداؤع 
٠^^غير الواحّت، عل، زائد هتا النهاJإ فتقول؛ نحاض، بح، عن، لبون بتت، أدي 

١^.ناله ل فا ك،ا واهما أ0يمو0ط4 تنبض 



توامدابذرجبشؤح 

مئةالثائل ممي بالإجراء— —ويلتا منحه ص بدلأ رأسه عسل إذ ماما 
وجهان؛

نقطئء اشل، ص ١^ لأن خدث؛ زئع و ئتم أنة آخدمحا: 
قمحما•

واجبا،؟كوذ ملأ مكئوْ، العنل لأل طهور؛ انه -وهوالصحيح—ت والئاف 
اوثثرموث1شالالو نالإتام نمدبمال: 

حالان؛فله عليه وزاد بالواجب الإنسان اتى إذا الماعدة: خلاصة [ ]١ 

متميزه.الزياد٥ تكوذ أذ ؛ ١^^٠٠الخال 
أنمثل سك، بلا مل فالزائد متميزة فإذكاثت متمينة، غير تكوذ أن والئانية: 

ولايمكنمل، والقاف الأول، الواجب بمال: فهنا مقرئين، صاعم الفطرة تفرغل، 
واجتا.يكوذ أذ 

صاعين؟الفعلرة عئرجِفي أن ان للأنيشنع هل الشلة؛ هد0 عند وهف 
باسمءئتج لا الصاع وت5ون للتمثيل، هدا لكن مشرؤع، غير لا، الخواب! 

عليهالزيادة تكون شرعا المحدد الثيء لأف تهلؤع امحه عل تمج بل الؤطرة' 
أذكاريزيدِق أذ الإنسان أراد لو كإ الدعة، من يعتير يعييه لهدا مشروعا باعتباؤء 

تريدكنت، إذا له: نقول وثلاثين، خمنا اجعلوها مال،: وثلاثين، ثلاثه الصلوايت، 

أردتإذ أما عليه، توجر لا بدعة فهذا الصلاة دبر ثرع مما يكوف أذ الزاني بيدا 
يثغيلا هدا مع لكن علنلئ،، حرج ملأ المطلق الثطئع مبيل عل ذللث، ؟كوذ أذ 

مثرؤغ.انه يظئوا لا حى الناس أمام المثرؤع الدكر ق مي_ده أذ لف، 



٤١الق1عد|أاثلثأ 

ملفهي مثريه الزيادة كاثت فاذ العيادة ءليهِفي محب ما هل زاد من إديرت 
مقدارهر الواجب أم واجبا كله ؟كون فهل منفردة تكن لر ؤإذ إشكال، بلا 

مولينذللئ، ِق — مال افه —رخمه المولث ذكر مل؟ فهو زاد وما الواجس،، 
للأصحاب.

اق5لم،،عق نحفيما مص ولكنه الزJادة، الأصل كاذ ^١ ما ذلاك من واّثش 
واحداوجها ؟كون ذلك أف يريد وكأنه واجبا، الكل ؟كون بالأصل اتى إذا يإيه 

الخلاف.ثداذكز نع ولكن 

واجب،عليه كا0 إذا أو صحى، إذا شاة من أزيد مثلا أحرج إذا كدللئ، 
لا؟أم واجب، كله فهل ميرا، فدبح هدى 

فمهل،نتعه الواجب أو وى إذا إلا واجب، كثه انه الصحح فالخواب: 

MHW



ه>حدواءدابذدجب ٤٢

ا)قاعدةالواباة

*H*

لامحونمنيا- ئزه أز ناة، أن دية، لكئت --^١٤١ ■^1 العيادات 
الوجوب؛ودل الوجوب نبب بمن مدينها ومحور وجوبنا، سست، عل مدينها 
محرْتمسائل دلك عل ويممرغ الوجو'بإاُ• ثري أوثو 

المشرطالعيادة فغل الوحويت، وثزط الخدث، وجوتنا تبب الطهارة منهات 
ا-محث.الطؤJليمد ولوبالرمن العبادة عل ثجوومدينها الطهارة، لها 

تقدمأف تحوز مهل شروط، ولها أسبابف لها العبادات معناها الماعدة هده [ ١ ] 
هدأّياحا؟

ولهداهوالوحب، الثسي، لأن نيمها؛ عل العبادة تقدم أف محور لا الخواب،! 
العدم،عدمه ؤمن الوجود وجوده من يلرم الإي همو الئس—،ت يعريم، ن، قلمتا 

وجودنابهالايصح.مل العبادة متقديم 

منكاف إذا إلا بمدر، ولو محوز فلا الوقت، قبل الفلاة ضل لو لك: ذس 
سسا،لأف لامحوز؛ النصاب يتم أف قل الزكاة ولوقدم لابأس، عإيه الخمع، باب 

عندهان إنمثل يصح، لا يم أذ قيل يدمها فإذا القئاب، ملك الزكاة وجوب 
درهم،مثتا الصاب لأف درهم؛ مثني زكاة احرج _،J،• درحا، وتعوق يئة الاذ 

الوجوب.قبلس_، هدا لأف لامحوز؛ له: مول، 



الصلاةلصحة يشرط مثلا محوز، الوجوب ثرط قبل العبادة مديم لكن 
يريدأذ قبل الوضوء هدم هلو الصلاة، إرادة عند إلا الوضوء محب فلا الوضوء، 

شرطقبل هدمه انه والسث، يصح، الخواب؛ يمح؟ لا أم يصح هل الصلاة 
امحدث،~الوضوء وجوب —فسب، الخدلن، وهو الس_إ، وجود بعد الوجوب، 

لاJصلأة؟يتوصأ فهل الأف أحديث، فاذا 

وجوبه،سسنا عل لا وجؤبه، شرط عل للثيء تقديم هدا لأل ماح؛ لا نقول؛ 
هلأنا،أض ألا أخبم، d وه1ل: بمن، أذ قثز ١^٠،>، ئارة رجل أحرج لو لكن 

وجورس،سبب لأل يصح؛ فلا هوت.( هد أكون حلفث، إذا حى الكمارة، فأحرغ 
قبلالكمارة إحراج أريد هال! تإ هلائا، ت5لم لا انه حلم، إذا أما اجث،، الكمارة 

ماالعمارة وجوب شرط لكن اليمن؛ كمارة سبب وجد لأنه فيجوز؛ أكلمة أل 
الخنث،.بعد إلا يكون 

وهويلكموجود، ثن، اللأف جائز؛ الحول تمام قيل الركام ثحجيل كدللث، 
سج،لا الوجويت،، شرط من الحول قتام الحول، تمام الوجويت، وشرط النصاب، 

يجوز.فلا سببه قبل عجله فإذا الوجوب، 

قبلالكلف، عل والصلاة كالحج العبادايت، سائر تقديم عن مائل ّأل فإذا 
ّّآبوجد ما لأنه الوجوب، سبب عل يئديمها يجوز لا فالحواب؛ الوجوب؟ 

بحدوتقديمها يصح، لا متبها وجود قبل العبادة مديم فالهاعدة؛ الوجويت،، 
يصح•الشرط وجود وقبل الثب وجود 





٤٠الق1ءدةا}رابمات 

فنلهاثجوو إليه، ماف لأي اليوم؛ ّّيها لإل ابمتة، صلاه ؤمئهات 
الوجودبلاُ•هوومت الروال، لكف نإف ١^٢، أول مى الم وهت بندروال 

أيعندنا، حلاف، بلا إنه يمولت رِءهالةق ا،لولف لكن حلاف، فيه الجواب• 
محبلا انه ت والصحيح \.ؤئل.< يعد حديث، الخلاف ولعل الحنابلة، ذهب مل 

مىوئت؛ أدرك ءس ءفيهآدقلأؤئمُ؛ الرسول لقول فقط؛ الحصر صلاة إلا عليها 
كاداوإذا والفلهر، ت يقل ونر ا العصز،ار أدرك صد الشنس ئئربه أذ متل العثر 
كل؛اانه مغناه فليس والثمر، وجودالعيركالمهزوالمرض عند وفتاواحدا الوفتان 
الأحرى.وجبت، بإحداهما الوجوب سبب حمل 

بعدإلا معل لا أي يروق العلم أهل فجمهور الجمعة لصلاة بالشبة [ ١ ] 
الإمامومدهس، ذللث،، حلاف الصحيح ولكن الظهر، كومت وقها وأف الروال، 

والولفهدررمح، الثمن ارماع يعني النهي، وهت روال من يدحل وفتها أف أحد 
الشمس،طلؤع من يدحل والنوم ايْعؤ، يوم صلاه نمى لأي فقال،• هدا عل بص 

حروجبعد من ميمها لو هدا فعل نمح،، وقئ لأية اض،؛ ومتإ ِفي تحعل لا لكن 
الوجومحت،وقثا أل ؛ع بجون، قإثه رمح هدر الئمس طلؤع بحد يعمح، الّهيا، وئجا 

والخوانالوجوُت، ومت، أف لألّاللم< الدم،؛ عنالم، أيصا؛ثا وهذا الزوال، بعد 
عليهتحب، وهوص ركعه، هدر منها الإسان فلوأدرك هدررمح، الشمس ارتفلع من 

ظهزا.مضيها لكن هضاوها، يلزمه ءإيه مقداررمح، الثمس ارماع بعد الخمعة 

لم؛وم(، ٥٧٩)رنم رية، الفجر من أدرك من باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ) 
رنمالصلاة، نالك، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب 

(٦٠٨.)



رص1^، لوس ضح  ٤٦

ص.اووبمدءو 1ثو من هوزممدنها م زلكة ثنيا: 

مجوونتنها، النير ءإل للعير، إليها احتخ إدا الإحرام كمارات ثمتقا: 
أ.ائحظورا ينل النيرومل بند مدينها 

أسهره،للحجِق الئامة العنزة نتنة قإف والقران، الئمع صيام وبئفا• 
كانوإل بعدم، الصتام ثجور الثننر، وجد قد الثمرة إحرام ق مالثزؤع 

ثيوبممحأئتاضذ;لأ،ا^.

حلت،إل محاج ءرم، وص مريض ان إنمثل اليمئن، كمارة مثل أي ء ١ ت 
الفدية،وجننؤ رأته حلى ؤإذا فيجور، رأته، عئلى أف قبل الفدية فقدم الزأس، 

الفديةتميم أف يجوز هدا يفي الفدية، وجبت رأته حلى ثم يئرجها لر كاف إذا أي 
الشصيولى أل أحشى أنا شخص: هال، فلو المسّح، بعد ولكن الوجوب، قبل 

يوحد.لر الوحوير ّمبب لأف قور، فلا الكمارة؛ فأحرج رأسي وأعُر 
بعدفمدمها العبادة وجوب سسّ_، وجد إذا انه عل مصطرذة الماعدة فهده 

إذاوأما الوجوب، شرط يوجد إ ؤإل تجبا، لر ؤإف صحيحه، فهي المسنا وجود 
ثصح.فلا المسسا يوجد لر 

تغهليةعند الفداء له الاسهتا من حوئا الفداء تقديم يجور هل سائل: سأل فإذا 
بأفالسأب وجد فإذا البب، يوجد أف بد لا لأثة يصح؛ لا فالجواب: رأسه؟ 

يغطلر ؤإف الفديه يقدم أن بجوز حينئذ رأته يعهلل أف له تبيح التح( المشمة وجدت 
الثأس•

أيامثلاثة يجدفصيام لم فإق المهدي، عليه يجب اهج إل بالعنزة المتمح ]٢[ 



الق1همةاضايمت

انحارْااا.اطك،و ي\ئ ممد الهدي نأى 
يومإل علته حمظه لثمة العشر مو يحل لمذ ذبحه قور انه ووايه ولنا 

•؛ حئها الئنغ لأف النخر؛ ايام عثر ق بحور لا الئهور وعل النحر، 

وجوي،ثثب وحد متمتعا يالئمرة أحرم رجل فهذا نخع' إذا وتبعة لحج اف 
الهدىفالواحب الحج، إل حا متمتعا بالعمرة بالإحرام الثداءة وهو الهدي؛ 

محوز؟لا أو الوحونم، سب لوحود الأن الذي يذبح أل يجور فهل الصيام، أو 
ثبوزوiالت ذلك، التزم انتصارْ ا-ئارت،ِفي أبا إف رِىثأدد4ت ا،لولف يقول [ ١ ] 

ذلكفيجوز بالممرة، بحرم يوم من العيد يوم قل الهدي يذبح أف الماعدة عل بناء 
اّ.لأمحثحدط،

العشر،قبل خديه مدم إذا أيه )؟هء* أحمد الإمام عن رواية وفيه يقول• ]؛٢[ 
ايامقيل ولو يبحه نحون انه اقلي، ومعه القعدة ذي آحر ِؤ، مأكة قي>م إذا يحني 

مراعاةمثمه وهى الممه، العنه لكن موحود، السبب، أف ليست، والعلة الئحر، 
منفيجور عليه، يشق ؛ثه أيام، عسرة من أكثر فيه لأل العيد؛ يوم إل الهدي لهدا 

ا-ائطاب.أن عند الإي المول غير ثان قول هدا المشمة، أحل 
حشمطا!ئا، العيد يوم إلا دبح"الأوي نوز لا انه الثالث،؛ هوالمول، والمدهسا 

لنهيي.بالنية هذا العيد، يوم إل ينتظر أف نحب، شوال ق به لويدم 
الواجب،لأف ماح؛ فلا الصوم يتهلح الإسان كائن فإذا لاإص.وم بة بالنأى 

الست،وجود بعد قدمه لأئه بالحمرة؛ بئرم يوم من يصوم أف فيجوز الصوم، علميه 
بينهؤيفرقوف الحنابلة، مدهن، عل حى حائز، فالصيام الوجوب، ثزط وقبل 



رجبماهدابن ضح 

وأماعليه، ثمديمه نحون لا محددا وقتا له الثاؤع جعل الهدي بأف الهدي و؛خن 
فقدبالعمرة أحرم يوم من اوجل وهذا الحج، و أنة إلا وقتا له نحعل فلم الصيام 

ِقإلا نحون لا الهدي يقول؛ والصيام، الهدي ين ق يثن فالدثب ا-اج، ِفي لحل 
قئرميوم من فيجوز الصيام وأما محددا، وفتا له حدد \و1\وغ لأف النحر؛ أيام 

•السيبمب لوجود دال^م^ه 

بهأتى ومحي مز، إل الخروج قبل الهدي يذبح أل تحوز الثافص ومذهب 
أنان للأنفيجوز الهدايا، تضيع متى بوامعلة؛ للحجاج الناس مى كثير 

يقدم.

أمحوال!ثلاثة أحمد الإمام مذهب، ِؤب فقول؛ وثختصز 

•الحجة عشرذي ولول بالعنزة، محرم يوم من نحورالصيام نحوركا أنة الأول؛ 
ومراعاته.حمظه لثمة العتر محيل كاف إذ نحون الثاف؛ 

ؤصالدةب،زهماضيح.^^ك،:وهلأتحوزيو1داماكر، 
أمر. الثمول، أف لذللث، والدليل النحر، ايام محبل تحوز لا أيه والصعمح 

أمريمن لوانسملت، ١١ومحال؛ اعثمز قي يكوذ أذ وممر عمره محعلوها أن أصحابه 
نحورالهدي فلوكاذ ا حلوا•ر حين الناس ح رلحلألت، الهدي، مائمث، انتنأبنتخ ما 

رقماسنثرت٠، ما أتري بى ءتوانقظت الص.٠ هول ثاب اكضي، كتاب أحرجه ( ١ ) 
والقران،والتمتع ا"لج إفراد وأنه؛بوز الإحرام، وجوم بيان باب اطج، كتاب ت وملم (، ٢٧٢ )٩ 

(١٢١١٠رنم)نسكه، من القارن محل وض العمرة، عل الخج وجوازإدحال 





تواعدابذرجبهمح 

كدا،انتنيى أف عئ قلله مريضى افه نفى إذ ثحوت الطلي، النيئ ثمنها؛ 
فنونه.عقيلِفي ابن يكنه ا-اثال، يتءناويىِل اذ قله 

تسهوحول بعد وجوبه قزط عل مديمه محوز ما الماعدة غذْ ؤيلثحق 
قمهالقتناص من زأثا زالمزجؤ. ابثالإ الد:ة:ق من كالإراء الناداُت،، ز عق 

وواون•

وجهان.وفيه والأداء، الصهان بئ الدين للص-امن عنه اأصمون وكتوية 
الملك،الثمعة نبب قإف ووايتان، وفيه البيع، مبل السمعة عن وكعمؤالئهع 

عنئالمحّوص مرصه 3، المووويث، ومحك مذ حمهم الروية إنماط وأما 
محيالشح الشمعة، عن بالعمو مرصع ِفي ونبهه يمح، لا انه أحمد 

•رواق عل الهداية عل لغلقه ف الدين 
ثممفردا يا•لج لوأحرم يقولون؛ لأمم الإسان؛ فيها ينافس قد العلة وهده 

اشفالعلة الثمرين، أحد عنه ّسقط انه ْع الهدى، عليه محب بعدم بالعمرة أتى 
دثللوامافءادظرسوضت

الحج.بعد بالحمرة أش إذا بالمفرد منقوضة ألمتا أولا؛ 
إلمموهعمرةيجثأشخ لأفافهتعالثال،؛ القرآن؛ ثانثا؛ألمتاحلاف،طنمو 

الحمهوررأي أف نلث، لا ولكن لالمرة؛ا'ه١؛ا، أثذؤاه يى أسنت تا ؤإقألمج كاملة 
وافهساقه، هدى ومعه قارئا ه^كاذ الرسول أف مييا ولا واول؛الأتباع، أحومحل 
أج



٥١ارق1ءاوةامابمة 

ءا}زم الأداء، كإو صدثانمو زكإيتاءائ5ائ_اج 

وجودوقبل ثببه وحوي بعد الثيء فعل أل هده حلاصة [ ]١ 
يهوالشرط وحوي بعد وأما بجائز، فليس الست، وجود قبل أما جائز، ثزطه 
دازأيحل ألا عل أحلم، أف أؤيد أنا قال؛ لو فمثلا نجب؛ بل أول، باب من جائز 
فانبن،، اليوجد فلم نجبمج م لأم نجوز؛ فلا الحيف قبل الأن وأممر فلأن 

ثقوزيحل ؤإذا موجود، الثبن، لأن جاز؛ يكمر أف وأراد الدار يدحل ولر حلم، 
عليه•بحب بل أول، باب، من 

*H*



رجبنواهدابق قيح 

اتق1عاوةاهدأ4،،ة

ua*

ثمومحي الوحورسا ومحت جاء م الوجودسا، وئت من؛ عبادْ عجل من 
همتثأملأل'ا؟فيل اييوي؛أمحينت، 

ضم:هداهن، 

الواحباف الوجويت، ومث يقلهن أف العناية مس ق ام، إبق؛ أف أحدعما؛ 
غتام،زكبممح:

صاحبمحال ئومئ، وهو حنث ثم الحت من، بالصوم كمر إدا مئها؛ 
يجئ١^ ع؛ثئآنىئه، النا-ءب لأ؟اؤئاأف محزنه؛ لا ١!^،: 
سؤ،لمْ أيا بنعتي يمينه، و\ووون به هزئ الظاهر ق محزصة كال لأنه لدلك،؛ 
٣الؤاجسا من بريئه ذمه عثه الحلوق _]، محصاذف دالك5ني، منتقده 
الكمازهأف العزيز عبد أبوبكر صرخ ومد حلته، الكماره لأف الخنئ؛ يه عئصن، 

الحالمة.أنز ثكمئ وبعده المنعقد٥ اليم؛ن نحل، الفعل، مل 
معليه، نجب، أف ئل، العباده الإسان فعل، إذا الماعده! تهول، ا ١ ] 

لا؟أم محزيه فهل، محزيه، لر الوجوب ومثا عجله ما لوفُو، بحيث الفاعل،، حال، 
قض:عل، هدا إل قمحذاه المؤلف يمول، 

انمادة.نفس و الخلل وع؛، أذ الأول: المم 



الت،هاوأا1غاسة

ثألحل لا والألب قائلا• حلم، رجل المادْت نفس ل الخلل يمع، ما مثال 
وهال!سرم يوض بعد يم القعدة، ذي من ث،انتة الوافق الخميس يوم ل وكال فلأن، 

أيام،ثلاثث تصوم أف عليك له؛ فقلنا أكمر، مال معي وليس الأل، اليمتن حل ايثد 
ميزم لالأتاوة:هخ[، آياًه تثثة فينام محي ثن بئتا تعال؛ لقوله أيام ثلاثه فصام 

فالتويال، ملايئن عشره يملك والقريب هو، إلا له واريث، لا قريب له مامث، انه 
لهنقول هل البين،، يحل ثم اليم؛ن يكمارة صام الد"ى الرجل لهدا الملأيتن هدْ 
الأنلأنلث، ماين؛ عشزه فتهلعم بالمال يكمر أف عيك محب، البيت؛ لحل لما الأن 

ثرمحلفهل بالصيام• يمينلئ، عن كمرن، لأنلث، عليلثا؛ محب، لا نقول؛ أم مومر، 
لخكم؟ا وما اليم؛ن؟ أم الخنث، الوجوب 

يدحولفالحنث، اليمن، الوجوب ومسب، الخنثإ، الوجوب ثزط الخواب؛ 
أصبحنهلأيلئ، ثكفز أذ الأف عليكر محس، نقول؛ فهل بالصيام، عنه كثر البيت 

صاحنؤإة ؛؛^٥١^؛ الولم، يقول لخون، لا والصيام الإؤلعام، ءاليك٠ فوجب، ثومزا، 
منليس الوجومح—، وقت، لأئه الصيام؛ محزئه ما مال؛ ~وهوالمومق المعني 

متم،لسسالإسمأونيرلآةلإ.
اليمنانحلت، فإذا اليمن، انحلتؤ يصيامه لأنه قئرئه؛ إنه الأكتروذ؛ وفال 

اللهلأل الصحح؛ هو المول وهدا يمن، عليه ما بريئا الخشثإ صادف، حشثا نم 
كاففإذا ]اكحريم:"؛[ ه محلي ثتؤ آثئ مصي فقال؛ ثملة ذلك، سمى تعال 
ساما.حلها هد لأنه كمارة؛ عليه ما بريئا شخصا الخئث، يصادف، مإثه ثملة هدا 



مصرحوحوله، وت ائذي عل مدو لم الصوم التمئع كمن إدا ثمنها؛ 
بمقبيمح:لوو

صح،صونه لأف ُدلاك؛ احمد كلام أئعز ووثإ يه، ثصريح بنضهم كلام 
الواحك،.عهدة مذ بريئث ذم؟ اقدي وجوب وقت مصادف—٠ به، ذمته م؛ودش 

واحدْنمغ ثم شياة، أوع الإبل مذ وجبومحأ أرع عذ عجو إدا يبجا؛ 
وجهانااُ؛محي اول، قل 

ةاض.ين إ-تماج ء ومحب محزئه، لا أيدمحا: 
ناو:ولا محاص، تي، حمل اتاى عن وهرج العئريذ، عن محزيه دالئاف؛ 

إبجاُبإل محي لألأ عنها؛ يزد إ' اش الرائدة امحس عن ماْ علتؤ نجب إيه 

أربعهارسان أخرج فإذا شياْ، أربعه الإبل مذ وعشريذ الأربعؤ ركام [ ١ ت 
هلالأل؟ يصنع ماذا وعثريذ، محا فصرف واحدة وليث، الحول تمام ونل شتاة 

الواجث(أف  Apyخاض؛ بث نجرج أونقول؛ أجزأل، مياه الأربعة إف نقول• 
محاض.ينت، 

ينتحأخماس أربعة يُني مخاض؛ بنت خمى محرج ^؛ ١٥٤الولف؛يمول ]٢[ 
لأفمخاض؛ بنت الخمس عن محرج وحمس الأول، العثريذ عنها أدى قد نحاض 

محرجوعشريذ خمس عل الواحدة ممن إذا مخاض بنت فيها والعشرين الخمس 
بأس.فلا خنها وأخرج محاض بتت ذبح فإذ خمسة، 



ارقاهدوارغ1،ط

وجهان،الإعادة وجوب يمي بلغ، يم الويب الصبي صل إدا ليّها• 

الوقتأول ق ُه الآمور يتل لأنه خلاله؛ المهدُب ثنح ق واحثاوالماصي 
لدلك.به الوجويت، ثنلى الآموويامثغ محتل ويد ، ١٠٢١الوحووئت، محاذيه 

منافولا به بماموو ليس حجه قإل بح يم خثأ إدا تا بخلاف وهدا 
ا.بخلاف، يزكه، عل 

انهقالصحئ ائتج^ه، العبادة ط ثم ق الخأآء يتم، أف اكاف• والقسم 

منثوكها عل ويعاب حا، ويزمر ركها عل الصى يعاب الصلاة [ ]١ 

بالحجناي لا الحج ل لكن ني<رر محائ 3ي' عيها، رردافربوقب وِبم جهة 
فهناكصزبناك، ؤإلأ حج له; نقول لا العشز م ؤإذا (، JWمع ابن وهوصغثر 
•Uفرقبين

محن،لا قإثه ثم مثلا الظهر صل إذا الصي أف الثاق؛ المول والصحيح 
إذاما بخلاف، ذمته، فترثمتؤ وهوالصلاة، به، أمر ما فعل لأنه الصلاة؛ إعادة عليه 
بهيؤمر لا فالحج فريا؛ واُلج الصلاة فم سغ، حى لا؛ئريه صغير وهو حج 
منؤضزب عليها ؤيعابإ نيا يؤمر الصلاة بينإ يبغ، لم من عليه يماما ولا 

لممحو•
أن:بنالخلللجهةأحرى.]آ[اكماكاف: 

(.٤٩٥)رقم بالصلاة، الغلام يؤمر ض باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه ( ١ ) 



رجبنواهدابن، ش

اوثد،او مات، وقد الحول محال مسلم قشر إل الركام عجل إدا مئها؛ 
إإوغ\مئ، انتئز، أو 

 Iومتيحل يم بتتمم، اولامحا ومت ق الملأس يئن بع إدا ثمنها

يحولقتل قدم م اولامحا، وقت الثمرل، ق الصلأى قصر إدا نمئها• 
زمت

لأفعبرته؛ أوارتد مات ومد الحول فحان لم، ملقشر زكاثه عجل إذا [ ١ ] 
مثلاثرمحليا، ق العبادة نفس ل يدحل لر أي العجلة، العبادة شرط ل هنا الخلل 

وجيملم مثخمى عل يصدق الرجل مهذا محلا، تصادف، أن الركام ثرط من 
أعهليهاوةالت أوأكثز، أشهر بق الحول مبل له زكاثه فعجل معدما، ^١ ٥٥إنايا 

لأففيجزئه؛ غيا صار الفضر هدا الحول تمام وعند حاله، ببما أءني الفشر هدا 
فيه،، ijb-4*الدي الموضع ل أي ثرطها، ق فالخلل حلل، فيها ما نفتها العبادة 

حلل.فيها ما والزكاة 

الثاتهونت، يحل يم بمتمم، اولاهما ونت، ق الملأتقن ُيرن م إذا ]٢[ 
الحعله يجوز لأنه محلها؛ ل ونمت، العبادة لأل صلأيه؛ يحيد فلا الماء، زهوواحد 

به.مأمور وجه عل 

نوالبلد إل ووصل المفر، ل زئز والعصر الفلهر بتن اف إنجع تّاا 
هلسزال؛ هتا ولكن ذمته. لأنهثرثمت، العصز؛ يصل أف يلرمة فلا العم، يحول 

الحصر؟نل البلد سيدحل أيه يعلم وهز بجمع أف له ءف يقال• 



٥٧اوتاعدةام1ست 

دحوو<قبل تشل انه يعرف دام ما محغ ألا الأفضل لكن ذلك، له الخوابرت 
ممر.زاناِق ما لأنه عليه؛ حرج فلا جع فال بجمع لا أى الوقت، 

ملأأف وأراد الوقت،، آحر ق الصلاة آحر ق يصل انه جب لو ذلك، ومثل 
عليه.حرج فلا ويقمز الثمر ِفي 

*H*





اسد>،ة

كءوم.دإِنثلأ;اوثئ 
^١تثه، عندثا ثنتد لإي وهنه، ما يدوي لا حيصها ازمع إدا ثمنها؛ 

ُه.الإعتداد لمْيلزمها الخيص وأن يم تنه اعتدلتا 
محننلأجنةهمحامح،لإزاوزمنها: 

الإمام.نع ا-إقمنة إعاده يلزمة لا ءإده الإمام، قبميع 
ممنالإمام صع مو الظهر فغز محزئة لا ؤة م م عن حكي ما وأما 
النا.م،y الإقادة ه تجن، ة يآالأَءنل ثدا ء نن:ناة الأضثاُت، 

وهشأن وهو بمأحذه صرح يإثه ؟كر، أف مأحد هدا وليس الخمعة، عليه 
يدحولا ي الإمام، من ا-اثئعة منو يدحل إدإ عليه •محه لا من حن و الظهر 
1^1ما الهاعدة -تد0 ويلتحق الإمام. صلاة بند إلا الآصا->ني ق الدبح ومت 
الأصح.ق يئممئ شئ، ثم الشرط حلل عل الإطلاع حؤي 

سمطقإما عى، انه مال ^١، ٠٥يظنه من إل الزكا0 أدى إدا ،: ^Jiiهمن 
علأصحالروامح

إثائةلا هاِنئ ائأ، كج لإ الملة، إل يالإختهاد انافن ضل إذا ؤثنها؛ 
.ا ؤ

فاجتهد،القبله جهل الصلاة نمد للقبلة، Jاشمي لا بالاجتهاد صل إذا [ ١ ] 
أ!ااتئ ئأ ١^، أبا ذلا؟ا  ٦٣١أول الستا كافِفي إذا أنا فلاييد، تحذ نأ 

يسألأذ ينكثه إذ للاجتهاد؛ محلا لسز البلد لأف الإعادة؛ فعليه القثله، ليّتا 
فينظر•اجد المإل ■نحرغ أو 



ابذرجبتداعي مح 

مميمثئ، ثئ ثأ ض و ثدي ثهادة الخاكب م إذا ثمنيا: 
وواسان!القض 

منالصند ظس ق القاصي يزم ديأ اسون ِفي محو اتذ تيخ 
محنالآطبم:محالإجماد/ّاس.

له•العتر حى ل-عثثا القص والشهوو 
صثودهتحث؛ لا يإثه الص1د، من أكق ئإ ثثمة يكف اصطاد ١^١ وأما 

؟5ولأف يواز لعلمه ماد لمْ انا مأحدْ لكن الصحيح، عل اكدمه 
ببمش،أنتىإزنالأ.

صلمذ أوعل صل، يم وسئم، رحله و الماء سي مذ عل الإعادْ يأما 
بمجنا زي ي  Jisأز"ت؛:فن، ئدئا، ف نؤاد لِا>ف، شدة ضأدة 

بمظممحفثطمحكاسص.
HUM





رجبتراميابق قؤح 

أهءوثوِفي عليه، شو1 عند الأصل ١^، الإئمماو يئزمه ^١ بال؛كلق، ودعدرْ 
الاعتدادعن، الماJرة نغ بمحال ينتم لا هإمثا بالأشهر كالعدة الئلثسر، 

ولوروالة، سظر أف منلوم بعارض حتفها ارمع من يؤمر ^١ با"لإض، 
Jالأفهر؛ثنتد أذ ريعه ٠^١ يدري لا حينها ارمع لمن جور و1دءا الميم، طالت 

عوده.مفلنون ولا معلوم عم حيصها لأن 
ارمعكمن بالحيض، بالإغياداؤ هدا مبل مكلمه المنثده هده كاثش ومواء 

^سلقابجا،أزبخظها\لأمرىئنمم 
بالأنهرل١أ.العدة أساء -عاننِفي ١^١ املهتا به؛ مكثثه 

فإذا-؛،، ٠^١١ثلاث حاصت إذا عدتبما ثكهي رصع وهل طلقت امرأْ [ ١ ت 
إذاأنتا العوام مهنه لما خلاها منتان، فالعده الحيص وؤب\ ولر رصع ستتتن مين، 
معلوممسب الخيض، لامتطع كاف ولو أشهر، ثلاثة عدما فإف محيص لا كانث، 

بالأشهرثزعن( فإذا عنه، ميع والأشهر بالخيض، تكوف العده أو الأصل، 
ؤإفحش يالحيض، تعتد ءامثا الأشهر، أثناء ل أتاها ثم يأبما لر الحيص أل عل بناء 

إنموؤ ين آلجمب، ثى ؛بس ؤ؛٢^٧ يقول: اممه لأف واحد؛ يوم إلا عليها يبق ل؛ 
للهممرْبالأشهر فالعدة ]الطلاق:؛[ ه بجثي ز ثأش أسهر ثثثة سمن آيبمز 

ولوقالخيص عليها عاد فإذا صغثره، تكون لا الحيض وحول مع لكن بالحثض، لا 
الحيض،انتهاء ، JJأثز الثلاثه انتهت فإذا إليه، انتقلت، الثلاثة الأشهر ض وم يم 
يiلحذلات.العدة انتهاء بعد الحيفى ولوحاءها العدة، انتهت، فقد 



ااتاءدةاسسأ

تالصربي بى مريده كثيزْ نتائل هن! وها 

الرمه،وجد يم أوعتومحا، أويمتن ظهار كمارة صيام مأِفي مذ مئها؛ 
١،^^.مهوكصزم وحصه،  viljSلأل الإدتماJ؛ يئزمه لا 1الوب 

وفيهاوالزجر، لويع مئزوعه الةمازات لأف الإiتماJ؛ طزئه وجه: وفه 
١^١١^^ سمن٤؛، ١^٥؛؛ شزاء يلرم وقدا الطلمه، الزحصه يناِق ما التثلغi من 

يلزمهمهل عائب، وماله يالدين رثه يبيعه مذ تحد لمْ ولو عائبا، ماله كال 
يزي الظهار أن؛وى:ئ للظة، المحام إل الئدوو لة محور أو انتظانة 

لأنروايتال؛ بطلانيتا محقي الاء وجد يم الصلاة ثرغِفى إدا التيمم ؤمئها؛ 
كوئةحيث نمذ ١^!^، كصيام يهو عامه رحصه كويه حيث مذ الشمم 

ياهدث،الصلاة معه سشاح انه الصئورة وبيان بالأنهر. العدم يشيه صزورة 
١^١^الاء وجود مع محدثا الصلأة إثام تحور ملأ اآدهسا، عق لة زاؤع عيُ ^ية 
١١^.

ُ .:*ٌ يريدتيمم ثم ماء تحد لا كان إذا مالمحدث المسالة، هده ق تفصيل هJاك [ ١ ] 
أحوال:ثلاثة مله الصلاه 

أفيمكن ولا يتوصأ، أن بد ^ ٨٥الصلأة، ي يقنع أف مبل يجده أذ الأول: 
يصق؛ائم.

بدأتلأما الصلاة؛ إعاده يلزمة لا الصلاة، من الفرلغ بعد تحده أف اكان،: 
صحيح.ببدل 





القاءاا،ةاو،طسأ

ملزمههدا وعر صلائه، ودبطل سممة بملل أية المسألة هذه ق والملهب 
مغمتى وغرهما، أوالكمارة الئثم ل سواء واحد، اياب أل فالظام الإعادة، 

وأصيه؛م َلألزئثاة الأماَل لوألزنثاة لأتما ؛ ١^ لاثوثه هإنة س او 
أينا.وبالأصل منه، فعل بإ أي بالبدل 

وطهورا؟منجدا لنا الأرض الرسول. يبمل م ت مائل مأل فإذ 
أوالومحوء يلزملث، لإيه وجدثه إذا أما ائاء، واحد غر دمت، ما فالخواب،ت 

يةولولوالإين العلم، أهل ب؛ر، إجيع محل هدا أف الإسلام مخ ذكر وقد الغنل، 
تستسحلا والأستباحه الفرص، نحل لا بننل سممت، إذا يقولوذت مبيح بأيه 

الأءلبالأدن5،.

مكالح،إع الأم ١^٠^، لر؛ع نتمم ولو الماء، تجد ل! ما رافع انه فالصوابح 
الاء.بوجود ا-بمابة تعود لكن الإعادة، يلرمه ولا يشل، أف بد فلا الماء وجد 

الغل،عليه محنر انه عل العناء إ^ماغ الإسلام ثخ حكى مناله وهذه 
»هإدابجالاأهثهنية«رأا.ٌسقالآمُفال: 

ست،إيه ثإ نتج، الخد سجدد قإيه التثزْ، يمنح أف عليه فبمي، الماء وجد فاذا 
فإذابأصحاُه الثسوJ صل الدي الرجل قصة اليحاري صحح 3، 

الطهارة،أبواب والر»ذىت (، ٣٣٣رنم)سمم، الخني، باب الطهارة، كتاب داويت أبو (أحرحبم 
انمالواتباب الطهارة، كاب اني؛ والن(، ١٢٤رنم)ا،لاء، محل اب إذا للجنب الت؛مم بابج 

(.٣٢٢رقم)واحد، سمم 



هما؛>اءدابجدجب

مهلالسرطني، احد وال يم أمه، لكتإ الخائف الممء"ر يكح ^١ ومنهات 
أ.ء1ادةل ثوب فيه والككاح ووايتمر، عل نكاحة؟ ينمسخ 

جنابهأصابتني محال: القوم؟®. ئغ صل أذ هلال يا متماك ®ما فقال! يصل هولر 
نمةل س جيءبالماءللرسول ثم ٠. يكفيك بالصعيدهإ؛ه ®علمياك فقال؛ ولاماء. 
٠٠علمتاكءر هأزعه رادثب فقال! ثيء بقل ثم ورووا، منه الناس فثرب 'لويلة، 

عاما.رفثا يري لا الئمم أف عل هدا فدل 
محسيناثثامواثلأةوذك؟قال فإن 

ا؛ارغِفيما هإثه هدا وأما ه، نفكيدل شيغ الصيام أف ذللث، ل السبب تلتا! 
بدلا الئئم وهدا يالصلأة، يتؤز أذ قبل يهوتيمم هوالثمم، اJدل لأف اليد.ل؛ 

بطلالصلاة أثناء ق الماء وحد فلثأ الصلاة، ثتتهل أف إل مفعوله له يكوف أف 
ميغهو إيإ ال؛دلا، هو ليل فالصيام الصلاه، يطلن، مفعولة بطل ؤإذا مفعوله، 

هوالأنحل.وهال.ا وهوالصلاة، اليدل،، هدا له يشرط فيإ 

وهما!الشرطي، أحد زال م أمه، للعثت، الخانق المعسز ئكح إذا ء ١ ت 
أثلأ!لأتحدظنمحئة.

ينهمخ.لا انه فالصواب المشمة. من عنافح ثانتا! 

XH*

رقمالماء، من يكفيه لم، الموضوء الطيّب، المعيد بابح التيمم، كتاب، الثخارىت أحرجه ا
وامتحيابالقانتة، الصلاة قضاء ياب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب ت وملم (، ٣٤٤)

(.٦٨٢)ريم ثضائها، تعجيل 



ارقاءدأاس

الفاذافاط

*H*

يدربإ الإثاف يلزمة هل بامحها، ض وعجز العبادة، بض عل ميز مذ 
ئداأمام:همن4اأملأ؟ 

زسياههو بل المائة، ق نمصودا ليس علته اقدور ؟كوف اف أحدها؛ 
امل الزأس ثل الموتى وأمار القنا٤ة، ل اللتان كتخريك ١^١٢، محقه 

واشي،والحلق القراءة صرورْ وجب إء لأنه بواجب؛ لتس مهدا وا"إثارء"، 
صرونيؤ•هومذ ما هنمط الأصل تمط وهد 

ا.جدال وهوصعيم، حاصه، اللتان ثئريلث، الهايبىِفي وأوجبه 

مدر؟با الإتياف يلزمه مهل بعض، عن وعجز عبادة بحض عل، ميز إذا ء ١ ت 
أصالين1عل هذا 

لكنهوسيله.مقصودا، لمز هدزعليه الدي القيء هدا أن؟كوف أولأت 

دءلألمانه بمنك قرأ فإذا القرآو، يقرأ أف المصل ثل افه فرض ]٢[ 
ثقاةتخزك ثقاة«راا دي، حج همدي ررأنا؛ع تعال: اه مال شكاة، 

يصل،أن وأراد أبدا، يتطى أن يقدر ما الأخرس الإسان فهدا ان، اللمويتحرك 

هإٍأ لعجل يائك إيّ نحنك ^لأ ت تعال اش قول، باب الوحيد، كتاب تعليقات البخاري خرجه أا 
]الشا،ة:ا'\[.



رجبابن ترامي قؤح 

وهوثوعازتلث؛رْ، نعا وجب ما الئال• الشتم 
كعنلحصولها؛ لقحمى احتاطا وجوية كاف ما أحدمحات 

ا1نتيزأس عتل بجب هل ١^^، من التي نمت لإدا الومحوء، ق اiنممأن 
الأتمأملأ؟يثمح

احمد.كلام ظاهئ وض الوجوب، الأصحاي، عند أذهئمحا 
أخمدكلام وخمل سثشئ،، انه خلافه من ايج كثاُب ق المائي واحتار 

٢إدا اما الأمحشر، ومحوء كإِق العناية من ثيء بقي إدا هدا الإنتحباب. عل 
مذيلزم الصنم،َملأ و الفل مذ جرة كإمشاك التع؛ نمط بالخفة مء هى 

وحَلئابمثدالآثافي.
الأحرمحن؛عل ذلك يوجب القاضي لكن وثفتيك، لساثك حرك له؛ نقول فلا 
كالعدم.لثلق والثفتين اللسان تحركه أف ومعلوم وثمنته؛ ائه يبجرك أل 

أصلإلوكاو أما للتحثل، الحئق يلزمه عمتم، أو بحج الجرم الإئنان كدللث، 
١^١،يلرم لا جلدك؟ عل الموتى إمرار من بد لا له؛ يقال، فهل أبدا، قعر له ما 

شعرعل الموتى إمرار لأف يلمرم؛ الموتى؟ علميه بمر أف يلمرم بل ثعر له ولوكاف 
مقصود.لا وميله شم له من 

الاسمن عددا قاهدت أنا قئدث، —وهدا محويا ولد ان إنالختان، كيلك 
بالموسى،الملمة عل نمث أن يجس، نقولت لا ختوئا ؤلد الدي هدا محويتذ~ يولدول 

يمزموجودة الملمة كانت، ؤإذا الحشمة، ؤيمطع الخاتن هدا يغلط أن أحشى فإل 
محصة.وميلة لأما يجب؛ لا محتويا ولد إذا لكن وينمها، علميها الموس 



ابئارض خ المحل وجه عل أعترْ وجبتنا ما واش؛ 
ثواحمن كئة دبك لأف يلرمه؛ لا ١^ مالمئهوو ا-لإ، يدرك لمْ 1ذ يمز والميت 
أخزىرزاثه ئوثى ي ١؛;؛، وخم ؤا. يقف لآ نن يلزم ملأ الوموف 
مملآلنسه و فادائ لأبجا بلزومها؛ 

الأرض،عل وجهه وصع عن الصلاة ل عجز ازبمر(لدا دمحأنءلإدللث،ت 
لأفالصحح؛ عق دلك يلرمة لا ءإية الثجود، أعصآع مق وصع عل ومدر 

ا.غ وركميلأ ١^٢< عل للثجود نعا وجب إء الأعفاع يقف عل الثجود 

كزوشك؛ بلا يمز ين ألا \بؤ فانث لن الئواب [ ١ ] 
رضوأف مز، ق يث، أذ لاثد له: يقال فلا الوقوف فات فإذا مهه«را؛، ءالخج 

عتثا.مغون فات، قد والحج الحج، ق إلا لمزعثادة يمز المسث، لأف الحنأر؛ 
لرإف الوجه عل السجود عن العاجز أف والصواب نظئ، فيه هدا ]٢[ 

الأرضمن الدر من يتثأكن كاذ ؤإن الجود، محه منمط الأرض من الدم من 
إلمنه أقرب الجود إل الدنو لأف الأعضاء؛ بقق عل يجد أذ عليه فيجمب، 

إذاانه أي ^t،؛^4، \.إوفؤ أءلاإعه ما خلاف النألة هده ق والصواب الحلوس، 
منيتمغن لا ولكن الساجد، كهيئة هيئته تكون بحيث جود المى مريبا كاف 
فلا،ؤإلأ السجود ق أعضائه ببقية يسجد أن عليه بجب مإيه الأرض جهته مس 

واشأءللم.

رنمالحج، أدرك فقار بجمع الإمام ألئك فنمن جاء ما باب الحج، أبواب الرمذكا• أحرجه ، ١١
وابن(، ٣٠ ١٦)رقم يعرفة، الوقوف فرص باب الخج، منامك كتاب والسائيت (، ٨٨٩)

٣(. ٠١٥)رقم ■م، ليلة الفجر قل عرفة أتى من باب الناسك، كتاب ت ماجه 



دءا*اابن لوام همح 

باوفناد0،مسه ق بعبادة وليس العبادة، من جرء هو ما اكالئ؛ والقنم 
ئصرورة•بؤ مأمور عثر هو أو 

يلزمةمحلا إتامه، عن وعجز علته ئدز لمن اليوم بعضن كصوم مالأووت 
ب،•جلا بعثر 

عنعجز ^١ عثه الثائر يلزم قلا الكمارة، الثثةِفي بغضن كعئق دالئاف•' 
اJئزايهثنغ وقدا ألمكن، مهنا اليخ محيتل دصدْ الئايغ لأف ؛[؛؟؛ ٠٥١

إزؤؤَؤاالتجى عتق هلاتشنغ ثريكءرا؛ ف لنش ٠٠وثال؛ والئعايه 

بقيما زكاة من يعي أف نصفه أعتز من عل إف المؤلف قال ا ١ ت 
ولريصبنه الشركاء بعفن أعتز إذا اشاية! بصحيح، ليس علمهل، وهذا ريه، من 

الإسانأعتز إذا وأما الئعاية، فهدم اشن، بقق به يول ما الآ'جر يلئريلم؛، يكن 
زجلوبين سي مثلان الئزاية، وهذه البقية، إل يسرى يإيه المملوك عبدْ جزءامن 

آعشغإذا العد، هدا من ل الدي نصفي فأعتقئ نصف، ول نصف له همد، 
فشرا،كن فإذا اشف، قيمه لشريكي عل ووج1، كله، وأعتق البقية إل نرى 

اذهبله: يقال بقل، فيإ ينتنص لكن كله، العد يعتق ئإيه ثيء، عندي ما 
اُلثفمهي السعاية فتقو الئعاية، هذه يعتمك ب الدى نيدك وأوف واكتأيسب، 

كاملعد له فرجل الئراية وأما الئابق، بعضه لعتل شعا لباقيه اليمح، بنرياب، 
ينرينقول: ل، سمى الصم، قال؛ الصم،؟ يعتق لماذا قلنا؛ العبد، نصث فاعتن 
فشزا.أم عنثا كاف مواء جيحه، إل العتن 

(.٣٩٣٣رقم)مملوك، من له محسا أمحق فن باب العتق، كتاب داود: أبو أخرجه ا )١ 



٧١الت1ءدةاثمت 

ثحبمسه، ق مثزوعه وهوعنائه المائة، من هوجزء ما الراع؛ القسم 
ممز0!منائل عليه ويمغ جلاب، شر ابمح ثتدوفنل عند فنله 

\لأعو0وأتفصوده  jls"ؤإل لأثه المام؛ يلرمه القراءة عن الهاجر مئها؛ 
١؛.مثري؟ عباد٥ وهو مسه، ي نمصود أيصا لكنه القزاء0، 

الإياف؛البامحطاآُ•لنمه المابمة بنص عن عجر من محيتها؛ 

لأفمنة؛ قدر الإثاف يلزمه ا-ينابة عنل بنضى عن عجر من ثمنها؛ 
إدالالجنسا يئنغ كنا الوضوء؛ أغصا:ء بنص ولوبعسل ئفرؤغ، ا"ئابؤ قئفتم، 

^ماهث،لاسبمنا.
ؤستتعىالنبي، مى يصيبه الفقثر الثريلث، يعتق أف الثعاية أف الخلاصة 

حرا٠لكون منه بقى ما نصسأ_، قيمه لتحصيل الغبي 

عنعجز من لأف القراءة؛ مى جزءا ليس القيام لأف يفلر؛ فيه القرى هذا ء ١ ت 
ثيءوالقراءة ثيء فالقيام واحدة، عبادة لين، هده ويقال! القيام، يلزمه القراءة 

علبمدر لا الذي القاعد عل تحن، ولهدا القيام، من جزءا ليت فالقراءْ آحر، 
القيام.

لرمهالمؤلم، قال ولو الفاتحة، بعض عن عجز إذا صحيح، وهذا ]٢[ 
الفاتحةبعضن عن عجز من قال،! إذا يعني اول، لكاف منها عليه قدر بإ الإتيان 

أول،لكاف يه صئح لو لكن علميه القدور قصده أف فصحح يالثاهي الإتيان لزنه 
ءباد0,الفاتحة بعفن قراءة أل ذللثج ووجه 



ضحماعاواببيرج|يا ٧٢

احز:منائل الرددو ووقع 
مُ.  استمالهوحومت، قفي أعصائه، بنص ؟كفي ما وجد إدا المحدث منها؛ 

ولإاني،ومآظسملأيراْواجأا؛
سعصأوانه مقصود. §ئصلثه قلا ومحعه، سعص لا الأصم ا-قوث ١^أو 

اعصا:ءبنص عنل أوأف ئائدْ. لة سمى قلا بالموالأة، دالإحلأJ سهدو ثكنه 
JماJماكما ا-خ_،، أع۵اء بنص عنل خلاف مئزؤع، عتث المحدث 

قوبهلخموم أول وهذا عليه، قدر ما ستقل أف علميه نجب إنه قال؛ لو [ ١ ] 
أعضاءيعص ِفي جبيرة علميه فلوكاف لاكزا؛ن:ا"ا[ ه أنقلتم ما ؤ»آمواآق، تعال؛ 

•اا^ياره عن ؤيحصمم عله، جيره لا فما ثمموصا الوصوء 

أعضاءيعص ؟كفي ماء وحد إذا انه الاوهسا عل اثنألة هذه فا)صوابِفي 
بعصيكفي ما الماع من وجد من أف لدلأصه وا-للباقي، وتيمم امتعملمة الوضوء 

ومنخلاقا، فيه هتوهئ؛ المؤلف يذكر ولر للباهي، ويتيمم ينتنماله ا-إقتارة ِفي بدنه 
قله المؤلف ذكر  Jiiالأصغر ث اهو ق أعضائه بعصي ؟كفي ماء وجد 
وجهتن؛ذلك 

الساقي.عن القمم نع الامتمال وجوب، أحدهما! 
وهوالصحح.كله، وصؤئه عن ؤيتيمم الامتمال، وجوُت، عدم واكاي! 

كجواراذجاأ، ل المتك، جوار يه يفد لأيه أمكن؛ إن لوصا والخنمب 
فيه.الوم 







٧٥ااق1ءادءامماساأ 

الق1مدةاسم

tnx

<؛>،^١١إل عائدا \}ئلمووإ كال إل محرم، وجث عل الواقعة العبادات ل؛، 
علكاف هإل ثزطها، إل عائدا كال ؤإف لم°يصح. -بما يقتص وجه عل العبادة 

ووايتال،الصحة ممي -بما يقتص لا كاف نإف أيصا، يكدلك غا يقتص وجه 
ب.أشلأخا 

بكرابو واحتار أ، وجهازل الصحة يفي فيها يثزط ليس ما إل عاد ثإف 
\لأكؤو0.وحالثة ١^٠^، عدم 

ذاتإل يعود تحريمه كال فإل محرم، وجه عل العبادات وقعت إذا [ ١ ] 
منهلثيء يصحة نمول فكيف متضادان، والنهل الأمن لأف ثصح؛ لا قإ-بما العبادة 

ثوُت،ق لوصل كا ذابما، انمادة إل لا العبادة، شرط إل التحريز uد إذا أثا عنه، 
العورة،نز وص شزطها، إل يعود بل الحثالة، ذات إل يعود لا فهذا عليه، 

ففيهيئثص لا وجه عل كاف ؤإل تحح، لا فكدلائ، يئتص وجه عق كاف قاف 
روايتان•

أحمد،الإمام عن الروايتئن أف ص والوجهتزت الروايتتن بتذ الفري، ]٢^ 
أهلمن أحمد؟كون الإمام أصحايح من واحد كل ليس لكن للأصحاُس،، والوجهتن 

وج4ا،ثدا قوله صان قولا قال فإذا الدم،، ِفي الكثان القو،اة اراد ل الوجوم، 
الدف.ل الك؛ار نمء ظلثوجيةلأ؟كون؛لا 





٧٧ادتاءدأارت1سات 

ذنشلأ:محنءإذا اسر١؛ قمحسصم': الني قال انمي، يوم 
هدافقول.' الرّول لحكم اد مفهدا لأف صحيحا؛ الصوم 

يصح.لا 

الشمسطالؤع بعد صلاة لا أنه خياره. كا النهي، الصلاةِفي كدللئ، 
كالثاعات، ايلايثح عامرت بن عقبة وحليث، مي، هدا رمح محير ُرُني حش 

؛•سبجاداّأفملأمحهىُأافب رنرل 
لأنتاياطاله؛ فتكون بيانيا؛ عنها منهي بعبادة أتيث، قلنا! صل أحدا أف فلو 

الشالصلاة عن نس فهذا ورموله، اممه محم مضادة ذللث، لكالِفي لوصححناها 
جائزة.أنيا الصحيح يب لها الش الصلاة أما سبب، لها ليس 

لصل فإذا عنهارأ؛، تئهئ الإبل كاءْلان المهي؛ مواضع ل الفلاة كيلك 
صلائه؟ثصح فهل الإبل أعطان 

الصيام،مماب لم: وم(، ١  ٨٦رقم)٤ النساء، حج باب، الصيد، جزاء كتاب، البخاري: أ-محرجه )١( 
(.٨٢٧رقم)الأضحى، ليوم اكلر يوم صوم عن الهي باب 

رقممرضة، الثمي كانت إذا فيهما رحص من باب اكطؤع، أبواب تمرع أبوداود. أحرجه )٢( 
(.٥٧٢رنم)العصر، بعد الصلاة عن الهي باب الوامت،، محاب والماتي: (، ١  ٢٧٧)

رقمغيها، الصلاة عن مي الي الأونات! باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب مسالم: أحرجه )٣( 
(٨٣١.)

رنمالإبل، وأءهلان الغنم، مرابض ق الصلاة ل جاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي: أحرجه )٤( 
الغنم،ومراح الإبل، أطان ل الصلاة باب والخ،اءادت،، الساجد كتاب ماجه: وابن (، ٣٤٨)

(.٧٦٨رقم)



محم|ءدابجرجب ٧٨

الهثإف 1لا: ادشن،يإذا >قة م تصخ لا إما قمحذأئيق: المزلف يقول 
فبعضهدا ءح لكن واصح، وهذا مكروهه، تكون ولكن تصح لا أي للقزيه، 

وبينالزمن ينز فيهمقون الإثم• مع صحيحه الهي أمكنة ل الصلاة إن ت يقول العلمإء 
ثيءَ.هدا من القس ل ولكن اذكان، 

ى٧ ٧  -

والصلاة.الثالث، ويوم العيي• يوم صيام ينز الفرؤا عن سائل سأل فاذ 
حال،يكل حرام العيد ل فالصيام استثناء، فيه ليس العيي• ل الصيام قلنات 

إذامخ لا \$\ فالأقرب الفلاة أما اسشاآ، مه هإلأ الشالئ،، يوم القيام خلاف، 
ونمت،فخالفتؤ هدا تملِفي لا وقال! عنه مي دام ما لنءاته، عنه منهيا الكان كاف 

ائئصوبةالأرض ق كالصلاة الغم بى عنه منهيا ا،لكان كاف إذا أما لمخالفة، اق 
مخ.أما فيها• فالصحيح 

بعدالثلاثه الأيام وهث التثريق، ^١؛ رحن صام لو اشريق؛ أيام والصوم 
يومكصوم تآكون بزمن، متعلما العبادة ذالتا إل يحول فالهي الأضحى، عيي" 

عليهرحل مثل: محزصا الصوم كاو إذا أما يطوعا، كاف إذا هدا لكن يصح، فلا العيي 
التشريق،أيام ل ضام رمضان محاء علميه أورحل التشريق، أيا، محامِفي كمارة 

لا؟أم مخ فهل 

فمنبالتتلمى، بمش أم المرض الهيضل هل الخلاف، عل يني الخوابت 
مجنومنهم القرى، فيصح هدا وعل بالتملمؤع، مجز الهي إف يقول• من العنا؛ 
قور•فلا هدا وعل عام، الهذ إن يقول؛ 



اهءاوةامماسة

.^^١٢وأشناه وشرثية الصلأْواشاء منهات كشر1ْ أمثيه 

قالا:هبم؛ق، عائشة وعن عمن ابن لحديث عام؛ المش أن الصحيح لكن 
والقارص،المتعئ من ؛ اثني«ايجد لمْ إلا!ن يصمن أف التشريق ئام يرحصِفي ررل( 

حاولهؤلاءهور، لا بمواهم ومن اشريق، أيام يصوموا أن لهم بجور فهؤلاء 
قواكئع المارد يصم لي ولو الحج، ل ايام ثلاثه يصوم أن عليه لأءنه للصرورة؛ 

يصوم.أن قبل الحج لأنتهى الأيام هدْ 
ب1داماشسلأةوزهأنلأبمسيط.

كالصلاةيمتص، وجه عل العبادة ثرط إل يعود الدي هو اكاف؛ ]١[ 
وامتثاوالعنرة شر فيه لأف اضر-ت،؛ لبس الصلاة فروط فمن ئترْ، وبغثر يالمجاسة 

يهن]الأءراف:ام[ سجد4 بمدمز ثددأ ءادم ؤثغآ عهقل• قوبؤ اللبِفي أمر 
وجهعل ثزطها إل يعود هنا فالمهل ثجسب بثوب صل فإذا الصلاة، لصحة ثرط 

لولألأ تصلا، أن ترد كشث، ^١ إلا المجس اكوب، عليلث، يجرم لا يمتص؛ 
تاب،ذلالث، ومن بأس، فلا الصلاة غر ق ثجتا ثوبا لبس إنسايا أف فرض 

أنأرادوا إذا يجدهم ولهذا ثجة، هلْ المسفوحة بالدماء صابر اش بو؛محاِ 
السابق.هزه ثهلعون يصلوا 

مىلمع ابتلين قد المساء ْس كثيرا فإن النساء؛ تاب أيصا ذللث، ومن 
نياي،أيصا ومنها ثجسة، عليها اليي المحاب وتكون يوبيا ل تمحل فلا السلس، 
تمحل.حئئ ييامبما ق تبقى ان عليها حؤج لا الرصيع، من تنجسستتؤ إذا المرصعة 

١(. ٩٩٧)رقم التثريق، أيام صيام ياب، الصوم، كتاب حرجه أا 



شمسابجرجب ٨٠

ا.المئصوا ا\لب الوصوء منهات كث؛رهت امثله 

محرملا دإلأ محتص؛ وجه عل المادة شرط عل يعود النهل هدا أل الهم 
الصلاه*لغر الجمن الومحب 

هولكن كنتص، وجه عل العيادة ثرط إل يعود مرة بغثر أيفا وكيلك 
فهداأحد، يشاهده ما حلوة الإسازل، كاف إذا إلا اللهم وغثرها، الصلاة ءام٤ا 

فلاروجه بأ وأما ا-قلوة، ق التعري محزم من العلم أهل من لأف خلاف؛ فيه 
أوماأيفيهم عق إلا ه حمْللأ لأثتي^ا حز مآؤة ؤ يقول•' اممه لأف حرج؛ 
لالؤمنرن:ه-أ■[.ه شبمت ط تثنمم؛إئإم ككتا 

بالقترةثراي أن إلا ١^ الم؛ من فيه بالثترة اشثيل أف والحاصل 
السشةمى اغاظ الصلاة ق الواحبه الثتره لأن الصلاة؛ ق الواحبه الئتره هنا 

الم.ل الواحة 

والوضوءروايتان، وفيه نحتص، لا وجه عل الئرب عل، يعوذ اكالث، آ ١ ت 
؟لا أم صلائه صح هل معصو'—، باء الإسان توصأ فإذا الصلاة، لصحة ثرط 

وحهعل لكن العبادة، شرط إل يحول هنا التحريم لأل روايتان؛ فيه الجواب* 
استعلمؤثإلو ل يالوصوء، خاصا المغصويت، امتعال عن التهي فليس عنتص، لا 

التحريمإذن حراما، صار سايلئ، وعنل وشرايالئ، طعامك، ق الغصوبؤ الماء 
أحمد.الإمام عن روايتان فيها ولهدا العبادة، بشرط تختص لا 

مال،!ما . ل، ١٠٣^لأن يصح؛ الصلاة وأن يصح الوضوء أف والصحيح 
اممتعال،عن نهي لكن القرط، عل عائدا الثحريم ؤيكون يالعصويس،، تتوصئوا لا 



٨١الت1ءدأامماست 

ا.ووايثازإ الصحة ؤق والحرير، ا،لخصومسر اكوتح، الصلأهِفي ومنها1 

الئزطالإقان تزك أم الإائة، شزط و الض انتكاث قطو ام 
^^؟٥١

فيه،معصوبايصل تحدإلاثوبا لولمْ عليهنا ينبيي مأحدان فيه 
لأنهصحث،؛ الماموو يرك عللئا ؤإف صلأيه، ثصح لمْ النهى بارتكا'-ب-ا علئنا قإف 

غتنسبممح؛:ؤو\ا.

انتهاكعن ولكنه نقمها، العبادة عن هو ما هتا فالنهي للعم، حق لأنه الغصومح—،؛ 
والدهم.،؛المغصوب، الوضوء يصح انه الثانيه الرواية فلهيا العثر، مال حرمة 

لامخ.

الذيالعبادة شرط إل يعود هدا والخرير الغصومحتح اكوين، ِق الصلاة [ ١ ل 
عنمنهل والحرير الغصوب، فالثوب، تحتتس، لا هنا فالتحريم يالثوبه، الثز هو 

متهئصور فيه الذي الئوب ذللث، ومثل الصلاة، حارج أم الصلاة ق مواء لسه، 
٠نقول الحرمة الماي، تبده الأسان صل فلو الصلاة، وعر الصلاة ق لبه عن 

روايتان.فيه ؤإنكاف الصلاة، يصح 

تلسلا مز: لر قإنئ محص، وجه عل لا م الشرط، عل يعود فالنهي ]٢[ 
jصل فإذا محص، وجه عل شرطه عل المهل لعاد ذلك، ولوقال الصلاة، ل الثوب، 

المحظور،لارتكاُس، المأمور ترك فمد المباح الثوب، وعنده مغصوب، أو حرير ثوي، 
صح..،الحرم الموبط تبذ.ا صل فإدا يه، يؤمر مو،ء عنده قلى مباحا لويا يجل ر ؤإدا 

ثيء.عنده وهوليس الماح اكوب وض المأمور يرك ل؛ لأنه صلأيه؛ 



شمسابجرجب ٨٢

أصحعل حلاف شر فيه صلاثة فتصح حرير رب إلا نجل لمْ س وأما 
ا.ا-ئلُ هذ0 ق لسه لإدأحة الطوفن 

بثونى،الهلِفي ارتكب قد الرجل فهذا النهي، ارتكاب العلة ئلنات ؤإذا 
المأمور؟رك أم المحرم ارتكاب هي العلة هل واشليلت واصبمح، وهذا الحرير، 

قلناتؤإذا به. مأمورا ثوبا نجد لمر إذا فيه الصلاة صحت المأمور ترك قلتان إن 
ثصحفلا يد، أولر وجديث، سواء النهي ارتكبث، قد الأف فأنتج النهي، ارتكاب العلة 

الخلاف.هدا عل باء 

ليسبأي علم إذا تثنثح الثونم، صاحت، أف أعلم كنثر نائل• لوقال لكن 
فيه؟لأصل ثوب عندي 

ثوب،محدك علممحليس ؤإذا كريأ اوجل ئدا أن علمت إذا بام لا فتقول: 
حزج.فلا فيمح، فيه تصل، 

لخقحرم مما ذللث، أشبة أوما صورة فيه حريرأوثوبا ثوب، نجدإلا أ إذا [ ١ ت 
يجوزهإثه إليه اصهرريتج إذا افب لحؤ، ايم؛ لأن إعادة؛ ولا فيه يصل ءإثه افب، 

عندهليمل رجل، ثدكرها، لفائدما ولكن فقهية كانئ، ؤإف النألة وهذه ؤيباح، 
ثوبإلا ءنال.ه ليس وثالث، مغصوب، ثوب إلا عنده ليسر، وآحر تجس، ثوب إلا 

يسألوننا؟فجاءوا حرير 

إذاالصلاه وأعد فيه صل له: فنقول نجس ثوب عنده الذي أما ابواب• 
ؤناهزاثوبا وجدمحت، ؤإذا لزوما، فيه صل، الميم،، هو هدا ؤلماهزا، ثوبا وجدلت، 

صلاتمر.، iLJu■؛فتمرض الصلاة، إعادة عليلث، فيجب، 



٨٢اوق1ءاوةالتاسالا 

ا.أيقال ماحيان ؤولتهللأن الخلاف، ؤقيها العصوبة، البمعؤ الصلأهِفي ثمنهات 
الأرجوحة،ي الصلاة يصح لا وقدا للصلاة، ثزط البمعه اف أحدجمان 

اقواء.عل ولا 

ادمم،مس هو انمقوبة الداو ٤؛؛ ومكناته المصل حركاتا أف والئاف• 
الزكاةكإحزاج يهؤ -با، محص عي كال الصلأة، ص إل عائد مالتحريلم 

ُ.ل العصوي، الاJ مى واقيي 

الثوب،ق تصل ولا عريايا صل ؛ فتقول، مغصوبا ثوبا إلا محي م لمن وأما 
كالعدم.فوجوده U؛،، ليس هدا لأن ا،لغصوُنؤ؛ 
افي،لحى محزم هدا لأن حرج؛ ولا فيه صل له! فنةولا حرير ثوب وجد من وأثا 

المدمط.هو هدا، يعيد ولا تلبثه، أن للمثؤ ابح قد الحال هذه ق وأنتج 
فيهيصف ك فالشحيح نجنا ئوثا إلا محي م لإذا الأول اثالة 3، ولكن 

علفمدر علميه، التجامة بازالة ومأمور المرة، بثر مأمور لأنه علميه؛ إعادْ ولا 
به، كالفما فعل قد هنا فيكون اكويت،، عن النجاسة إزالة عن وعجز العورة، مز 

أنعلمنا إذا إلا فيه يصل لا والمعصوب، الثاجح، المول عل صحيحه وصلاته 
بدللمثإ.صيسمح صاحبه 

يصح.لا أم ثصح هل السابق؛ الخلاف فيها [ ١ ت 
المؤلف،كلام عل يصح لا الطيارة ق فالصلاة مشكلة، هذه ]٢[ 

لمةمقصة وهل هواء، الق بساط عل ولا الأرجوحة، صلاة يصح لا هدا ول
الاستقرار،لعدم فيها؛ نصح لا الصلأْ أن واضح فهذا الأرجوحة قاما فيها، يزل؛ ولا 



ابذرجبقؤح 

الممااُ•الإياء مى الوصوء ثنيا؛ أظ؛ ؤبلرابع 
عليهاقاعك ^١ منكن منتة_ثة، غير لكنه! متعددئ صفات لها فالأرجوحه 

لعدمعليها الصلاة تصح لا لذلك مستقثة؛ غير فهي ؤنارت، نحمهث ؤإذا نزلن، 
عهدففي هواء الق الساءل وأما استقرار، من فيه بد لا والثجود الاستقرار، 

أكملكخ ذ اوخ كاك فإذا بملهر، فيا بمممز لا أنه شق، لا 
فكانصالياو بساط أما تسقط، كالأرض صارلم، هدأت، ؤإذا ؤإياه، 

عئقجل.الله آيات، من 

كاتم،مماتا، متقئ؛ الأن الطائرة لأن هدا؛ عليها بمطبق فلا الطائرات أثا 
زِمحةآهه؛الولم، كلام ق تدخل ولا صحيحه، الطائرة عل فالصلاة الأرض، عل 
تقن.مغير وهن وقته 3، كاف أمر عن يتكلم إثا لآءهآ؛دث المؤلف لأن 

فمثلاعنتص، لا لكنه المحرم نفس هو المنصوبة فكالدور للمثال وبالنسة 
وهزيتحثك أن علميه حرام هدم افركات، فنص الغصومحح، المكان ق يصل إنسان 
لوتاقإنه إذ الصلاة؛ ق عنتص ما هدا أة ح ذللث،، لهِذ، حي، لا ^ ٠١٢المكان؛,هذا 

علميه.حراما ذللئ، صار المغصوك، المكان وتضهسمعِفي 

فمنهمالغصوُته، المال من والهدي الركاة كإحراج ه؛ حلاقفيه أيصا هذا 
عصنث،لو ما بخلافه بصحيح، ليس إنه يقول،•' من ومنهم صحتح، إنه يهول؛ من 
عينها.3، وقع التحريم لأن حرام؛ فهذا وأهديتها شاه 

إلولا العبادة ذات، إل يعود لا لكن حرام، ايرم الإناء مى الوضوء آ ١ ت 
القصةإناء امتعإل بأف المزل عل قصة إناء من توصأ إل الإسان يعني ثرطها، 



٨٥ا}قاءال،ةالت1سات 

ؤقدص_،، حائم يدْ ازل، حرم أو عصب عإمه علته مذ صلاة يمنها؛ 
أ.ل الصحة عدم بكر أ؛إا واحسار وجهان، كله دلك 

هدالأن محرم؛ والفعل صحح، الوصوء فقول؛ حرام، وللشرب للأكل حش 
حردالا:ء الوصوء فشزطها ثرؤلها، إل ولا العبادة ذات إل يعود لا التحر؛م 

بشرط.ليس فالإناء منه، توصأ الأرض عل الماء وحدت لو 

ذاتإل يعود لا التحري؛إ هدا لأة الصحة؛ مه; الشمح أيصا هذا [ ]١ 
العإمة^٠٥ ٠٢ثلسه مغصوبة عإمة ِفي يمل ان إنفمثلا ئرؤلها، إل ولا العبادة 
انللأنفيجوز للصلاة، ثرط هل ما العإمه لأن صحيحه؛ صلاثه لكذ حرام، 

فليتالعإمة، مسسورة؛غيرِ ورأسه يصل أن ومحوز مكشوفة، ورأسه يصن أن 
هدْلبس الفيِفى محريم غ ثصح الصلاة إذ مولت ولذا للصلاة، شرطا الحإمة 

العإمة.

لأنصحيحة؛ والصلاة حرام، فالفعل دهسر، حاتم يدم ق من وكذلك 
حاتمتصلواِفي لا لنا: يقل فلم الصلاة، لشرط ولا للصلاة يحوي لا هنا التحريلم 
هدابإزالة مهثالب أيه الصحة عدم ووحة الذهمت،، ثيثوا لا لنا: قيل يل ذم،، 
٠بمحرم ملسن الأن فهو التيء، 

إليعود التحريم لأف يه؛ الصلاة يصح فلا التصاؤيئ فيه الذي الثوب أما 
الصلاةثصح العإمة ق الصورة هذه كانت، فإذ الثوب، هدا وص العبادة، ثرط 
اللبس•تحريم بع لكن 

*H*



رجب ٨٦

الوجهمح،،هدين عل هوحج همل؛ عصب، أحدمحا ثوبان، عليه مذ وأما 
للثز،لمْبميرئ ايح لأف المنصويب؛ الثوب سوى علتؤ لتس هوكمذ بل ؤمحل؛ 

ا.معم^ا عم بواحد الثرحذل بل 

 [ ١ t مباح،والثاق محرم، أحدجما ثوبان للإنسان كاف فإذا مهمة، النأله هده
الثأريل للثآر، يتنئ لر المباح لأف فقال،؛ وعلل ثصح، لا الصلاة أن فاللهسا 

حرامالخرير ٠^"-، مطن، وثوب لجرير ثوب عليه واحد _• غم بواحد حصل 
إليعود هنا الّهي لأن صلاته؛ تصح لا فالدهب، فصل، حلال، القطن وثوب، 
صلاته.تصغ فلا وهوالسأر، العبادة شرط 

المحزم.حدا هش لر الملأ مائل: قال فإذا 
حصلاوت لأن المحزم؛ حدا محص لر ظللأ المإح، و تش ولر مما: 

الصلاة.فلاثصح المباحوالمحزم، باكوص، 

هرلراللأف وذللث، الصلأ٥؛ ثصح الأصحاد_،ث وبعض العلم أهل بعص وقال 
يتعيراِفيالجثم•

صحت،المباح هو للجسد المباشر الئوب كاف إف فقال؛ يعضهم وفصل 
للبدنالمياشز كاف ؤإف ومملا، زائدا يعتتر والأعل به، حمل الر لأن الصلاة؛ 

ثصح.لا فالصلاة المحزم هوالئوب 
الن.ىم الخد ياشر الدي كاف إذا يظر أنه م حيد، التفصيل وهدا 

المباحهو الخارج كال ؤإل صحيحه، فالصلاة مباحا هو كال إذا الملأ به حصل 
طله.فالصلاة)ا 



٨٧ارت1ءدقامم1سات 

ثزط( Jlilلأف يجز•' وواءن، صحته يفي العصوي—، بالمال اُؤ وأثا 
الصحة.كثزط الوحوب وثزط Jؤحوده، 

١^كزل نتح ١^٤ القنم مى وجعلة الصحه عمل ابن ووجح 
قثرط مإية بلى؛؛ وليس مال• بعر المريب عل نجب لأنه لوجوبه؛ ثزطا 

زاشُي_ل، الئ ئول  ٥٧١خز ل قزط ١^؛ أن ي زئ، البجد خق 
؛.١٣

أمحجه مخ فهل مغصويت،، بإل الإسان حج إذا أيصا النالة هذه [ ١ ] 
لا؟

للوجولتا،شرط المال لأن حجه؛ يصح لا إنه العلمإءت بعض قال الحواب! 
العبادة.شرط إل عائدا مكون الصحة، كشرط فكان 

انهكإ للوحونم،، بشرط ليس المال لأل الإثم؛ صحيح؛غ الحج إف ؤقيل؛ 
للصحه.يرط لى 

عليهمحب مآكة الذ«يِفى القريب أف الوجوب! بشرط ليس انه عل والدليل 
محدمته.عل الخج مى يتماكن لأئه مال؛ عنده يكى لر ؤإف الخج، 

صشرطِفي ءإية بثيءا؛؛ رروليس فقال! ذللث، ل نظر وجب ابن ولكن 
رجبابل فكأف الرأة، حو لكنِفي للوجوب، ثرط المخرم أن كا محاصة، البعيل. 

أنمن مانع ولا للموجومحب شرط إنه وقال: الفرق، هدا ِفي عمل ابن عل اعرض 
شرطالمخرم أف كا بض، يوف الناص بعض حى ِفي للوجوب شرطا ؟كول 

الرجال•يوف اء التههوشرطِق ذلك وع ااJوحو١ء_،، 



ضمسابذرجب ٨٨

الحجلأن حرام؛ لكنت صحيح، ا،لغصوب مى الحج أن يظهرل الذي ولكن 
لولكفش ، بدون.LJ الإضاذ هغ قد ممل: ابن ق1ل فكا هل نمد لا 

الثابتة،الأزمان ق ممرا وخ وهدا الثك_،، مع قدميه عل بمج أن فتمكن بميدا 
كاففإذا أرجلهم، عل الهند ومي الباكتان من للحج؛ يعيدة يلاد من يأتون كانوا 

ثغقد بلازم، ليس ولكنه المال، وحوي من بد فلا المال عل ينوثق حجك 
•مال عنده ولمن الإئسان 

يعونلا حس يتزود، أن ان للأنفالأفضل والثاحلة، يالراد للأمر ويالمبة 
بمحلما أو عادة، بلده ق يأكله الذي زاده الإسان مع كاف فإذا العثر، عل عاله 

الأصل.عل زائد مال هتاك يصير فلا ذلك، به 

*HK



٨٩الت1سأاسه>ة 
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زاكائلأت:النادات j النوة الألفاظ 
تحووملأ ومنناْ، يلمظه لإعجانْ المران، وض ومنناه، لمقلة يعبر ما مئها؛ 

أحزى.بلعة عنة الر•ئ 
العمود،من وع؛رْ البح عمد كألماظ لمظؤ، دوو معناه ينتأر ما ثمئهات 

الطلاؤ(.وألماظ 

أمام:ثلاثة إل العاق باعتبار زحمذ١سثالألفاظ ١^٧، مم [ ١ ] 
عجزمن ولهذا غينه، عنه عئزئ فلا القرآن، وض ومعناْ، لمفله يعتبمر ما منها 

إلاعدل، نمول،: بل به، واقرأ المراق ترجم نمول،: لا العرين باللغة القرآن عن 
الولفحقال، ك،ا القرآف لأف سأق؛ كإ وترخمها والتهليل والنحبر التسمح 
القرآنفلمفلُ بلفغله، متعثد القرآد( أن وهو آحر• ولتعليل ومعناه، يلمظه إعجازه 

ومعناه.لفظه من بد لا ^JJ^، يه، متعثد معناه تأووف ب ولو 
وظاهرمنتاها، يعبر فالعقود العقود، كألماظ فقط، معناه يعتإر ما ومنها 

اثنالةوهده لفظه، دون معناه يعبر المحاح عقل؛ حى انه نبمذأسق الولم، كلام 
لا؟أم والتزؤيج الإنكاح بلفظ يكوف أن اليحاح عقد يحتمِِفي هل خلافح؛ فيها 



رجاتوامدابى ضح 

الإنكاحبالقط ممون أن بد ولا يعتمّ، انه الدهب من المشهور الحراب! 
ققإنه صدايك؛ عممك وحعااثا أعممتك لأمته؛ الإئثان قال إذا إلا التزويج، أو 

يصحالمحاح عمد أف الصحيح ولكن ،، i^>*^jيقل؛ لر ولو يكفي الحال هدم 
ءالكاح،، Ijl®فقال؛ دتى« لأ-يمووثك قال؛ لو العاص وأف اللفظ، يوف بالعتي 

منهاوحاء عليها لحل لو حش صحيح، غير فالياح اأذم_ا عل أما صحيح، 
قالولو التزرج، أو الإنكاح طفظ يكذ لر لأنه الثمي؛ محدد أن محب، قإنه بأولاد، 

أفبد لا لأيه صحيح؛ غيئ العمد ئدا يمولوو،؛ ملت، وقال؛ بتتي ملآكتلثإ مثلا؛ 
أوالتزؤج.الإنكاح بلفظ يكوف 

عليهودو؛ت، محمية ابن الإسلام شخ اختاره ما الراجح والمول 
قالصحيح ألماظ بعض ق يمها الواهة حديثا حى المعارالمحنى، بأف النصوص؛ 

يمول؛محا كلامه ظام فالولف إذف ١^^١؛، من معك خ ®مل؛5يخها البخاري؛ 
اشل.يوف بالمعنى يصح النماح حى انه عل يدل، بيع، عقد كالماظ 

المقهاءلكن الطلاق، به يثت، ءإثه المعنى عل دل ما أي مثلها، الطلاق، وألماظ 
تكونقد الكناياي؛؛، وهده وكناية، صرح ةم\ن؛ إل الطلاق ألماظ مون يم

صريح،1هن روحتى حليت، الثحل؛ قال إذا القصيم 3، هنا فنحن لغتتا، صرمحهِفا 
الممهاءكناية.وعند 

زوجتكقد ؛)،؛ ٥٠فلانة، زوجتي للول• الخاطب نال، إذا باب النكاح، كتاب الخارمح،• أحرجه  ٢١)
كتابالم: وع(، ٥١٤١)رنم أوقالت،، أرضت للزوج: يقل لر يإل النكاح، جاز وكذا يكدا 

وممر،قليل 4ن ذللث، وغم حديد، وخاتم قرآن، نعلتم كونه وجواز الصداق،، باب النكاح، 
(.١٤٢٥رنم)يه، ثبمحمج لا لن درهم خميتة كونه واستحباب 



الناهية

نتذ-وودءلوعئ:
نعمحة المح-ة محرز لا الئلأة، و ؤالوثاءُ زاكبخ ١^ بجا: 

ث1قباك1في از ثنمط، الأوو بالقنم ينحى هل عنه العجز ولإ علته، الهدنة 
علبك؟ به 

الصحيح،عل المث شو القدؤة ج صح لا ا-لآنعة حطإه ؤبخا! 
أ.العجزأ نع وصح 

كالقرآن،فليس بلفظه، يتتثل لا هدا لأف بلخه؛ به يأق انه الصحيح [ ١ ت 
تكلمنا اف، لأن اش؛ كلام كؤنه عن ■قرغ فلوترحمناْ ع،قل، الألب كلام القرآل ولأف 

محوزلا الخدين، رواية وق أئبهه، وما والدعاء التسمح يخلافج العريثة باللغة إلا 
به،يأس لا العجز نع لكن العربية، اللغة عل وهوقائد باكنى الحديث يروى أن 

يكحل.ذللثج أوستد.ل عله قادر غر لأمه العربثة؛ اللغة يغم والأذاو 
يؤذنأن وهو العيادة، معنى يلاحظ أو< الأقربج أف أعلم— —واف والفثام 

وهميسيهله، فهي الكلمامتج يتهليعوف العرنم، غز أف ظاهر0 ل أل ؛ح يلغته، 
خنبم .بما 1ق ءيادة ئ فالظا> الأذال، َوكوا الجل م ءممدوا از 
نته.قي. 

بغثرحطته حازن، العرق ينرفج لا نن نحاطس، كاف إذا الخهلسبج إف ]٢[ 
يج[ني١^ وحوي من محتا ظ ؤ تعال: اشِ لمزي ءاJها، ةاما ولوكاف العرئت، 

إذاوأما العريثة، ياللنة العرُمخ لعر بيان يمكن ولا تإ;راممتأآ، ه ثم ء.بمجءى محيي 
عثهلجأن عببج هإيه العرق اللغة وغر العريية اللغة يعرفون قوم أمام الإكان كاف 



ابذرحب^٥٠ قؤح 

التعث،•ثل القدوة وْع العنق، شو العجز نع ينعقد الك5اح لمظ ؤمئهات 
محهوجهانا١ا•

\يرلفظ -محآ نممُ اشان، لفظ ومئيا: 

مهويعرف لا والأكثر يعرف لا وبعضهم يحرف بعضهم لكف فإذا الحرث، باللغة 
الُرب•لغتر الرث بغير ثم للترب، بالعربية أولا قنْلب جيعا؛ تيإ ثنطب، 

قسبى ومعتإ الحرث، ويضر يالحربن ينعقد الككاح عمد أل الصحيح [ ١ ت 
إسانحاء فإذا والشهود، العاقدين لدى معلوما ؟كوف أف بشرط لكن العمود، 

والتهوديعرفها والشخص الإنجليزية باللغة شخصا وزوج الإتجلتزية اللغة يعرق 
بصحح.ليس كلها العقود الحرثِفي واشتراط يصح، انه فالصحيح يعرفونيا؛ 

فإ؟ذاززجه؛الزu أذثزمي هو واللعان: كافكاح، اللعان والخلافِفي ]٢[ 
نْلاوبمفإنا أنكرت و\)1 عاايها، الحد أب( أوت فإن تئكن، أو نو أف إثا مملنحا 

لنخلييملي وي الئهوذ تحم لر فإن بالخند، ؤإثا الشهود بإقامة إثا اوجل ئدا 
ؤيمنها،وين قد بافب أنهد اوجل؛ ؤثقول والرأؤ باوجل نتونى اللعان، إل عدلنا 

أوبصم\رالغست، بضمثر الكاذب؛ل، من كال إن عليه افه لحنه إل الخامة! ق يقول نم 
هى:تمول كدللثج عليه، اللفظ حاء غاس_ا عن التحديث، كاف لثا لكن التكلم، 

افهعقل، إف الخامة! ق وتقول الزنا، من به رماق فيا كدب، لقد بافه أثبد 
يهوؤإلأ التغلست،، بايتج من لعائا ونمي اللعان، هدا الصادقن. مى كاف إف عليها 

عضب,للمرأة وبالتسة لعنة للزوج بالنية 

 Xر وX



هفوةالقاءدأاسد|ة 

اثعاومحاسيثوء

*H*

 '_yلا؟أم يجيب أيا؛؛ مل أذبمل لت نل نذقد
سامقانا":

ادائها،ميل التتمل جار موثعه كائن محإل الخصه، العثادات أحدمحاث 
كالئثإل الأصح، عل زمص1ل كمصاء أنصا مصائها ومتل يالاماق، كالصلاة 

ا.صور وليلك الص1حح، عق لمْوصح ئصثمه 

إشكاو،بلا جنسه بغي يثمل أذ له ؤإف بجنسه )؛ه'ةم'.' الولف قال [ ١ ت 
ألبحور زكاة مزص عله ومن بالصدقة، يتطؤع أف نحور صلاة فرص عاليه فتن 

هذهمحل هو هدا الفرض، أداء قبل بجنسه يتطؤع أو الكلام لكن الزكاة، ق بملؤغ 
القاعدة.

بالاماق،محجنسها التهلؤغ حار موثعه كاث إف ائخصة العبادات إذن ]٢[ 
الألمذمواء نحور ركعات، يعدة يتطؤغ أل الإساف فأراد الظهر وقت، يحل مثالهت 

تؤدىما مقدار إلا الوقت، مى يبقى لا بحث موثعة ضر كاث إذا أما قصر، أم 
فإلقنلها، مقدار إلا الوقت مى يبمى لا بحيث، مصثهة، يقول■. ثإية الفريضه، به 

جسبن بمادة يتطؤع أن يجوو هل للثصاء ويالمة حينئذ، كون لا التتمو 
صور.فيها يقول! ؤى،آإثق ١^٥، القضية؟ 



رجبابى تواس ههمح 

ءث؟  Jhiضد ض ا1كئو:ة، ، iijتقا:ز إذا مئيا: 
َءَْ.ااا

•وجهحما 

عقمقائها؟ مو اأط1ق الثممو صح هو يائته، صلأ0 عش من وْنهات 
.١^١٢٢م محاةص لأف ص؛ 

لكومواء الممل رضي بمي خيف»اس فالثواب الأول أثا ]١[ 
والوقتاطهر، صلاة و الأف رجل ئدا مثلا: لكواتة اكثد مثال ممدا، أم ممما 
أمقبلها الى الثات؛ه يصلإ أف بجون هل الفريضة، صلاة من أكثر يستوعب لا ضيق 

لا؟

منيمم لر فمن الوقت،، صاى حال ق وهذا وجهان، ذللئ، ق ١^^،; يقول 
الائمحق ق الوقث، لأن وذللئح ١^١^٤؛ بملإ ؤة الوقت( صاق وقد إلا نومه 

عنها،محام أو صلاة، سى ®مى يقول! ءثهآلصاوْؤئم الني لأف امتماظه؛ حنن ؟كون 
^'مصساسىذمامحكولجلبوذ

نإالوين، فاى ص أصر، الأن أثل، الأن يتول: نتنقل، ذي' يالئلأة 
الت3؛لوع،عنالث، يصح لا نقول! الحال هوه ففي الفريضة، صلاة فعل مقدار إلا بقي 
ثق.يثثج الوقث، لأف تحلها، لا الئلأة قبز م المافلة خز 

ا،لمدالممل من ارازا طلما الممل مخ هل ١^^،: فقول القضاءُ أثا ]٢[ 
ءفيوألصلأ0ؤئ،أاوسول إن حيث، الص، ذللث، عق دل وقد تجح، ^٣١ كالراتة، 

يعيلولا ذكر، إذا فالمل صلاة ني من باب، الصلاة، مواثبتح كتاب، الخارىت أخرجه )١( 
الصلاةهفاء ياب، الصلاة، ومواضع الماحي كتاب، ت لم وم(، ٥٩٧)رقم الصلاة، تللئ، إلا 

(.٦٨٤)رقم قضائها، تعجل واستحبابا الفاهة، 



الق1ءدءاسياتءهرأ

صح؟3هل اق5تودة الصلاة إدامة بعد اشمل ل منغ إدا وم-هات 
؛•واجألاّبمقاعه لأف وجه؛ن؛ عل 

ركماصل يم فأين ُلألأ أمز الشص، طلعت حش المسح صلاة عن نام >_ 
حزج.ولا القضاء قبل يصل الممد فهدا ٠، الفجر صل يم الفجر، نق 

مضماالوقت صان الفريضه اقيمت لما الباب، هدا من أيما المنأله هذه [ ١ ] 
ذكمةيدنك المدهب عق الخإعة ولكن واجبه، الخإعه لأف للنمل؛ به بالن

أنقبل اكافلمة هدم بجز أذ يكنه كاذ إذا هدا وعل الإمام، سلأم نز الإحرام 
ملامقبل يكن أف يمكنه دام ما الصلاة حمح فاسه ولو محملها، لإه الإمام يلم 
الواجب،.أدى قد محإثه الإمام 

نحونلا قإيه الصلاة من ركعة تفوثه أن تخشى كان إذا إثه العلمإء! بعض وقال، 
حيثمن هوالصحح وهذا بركعة، إلا نيزك ما الخإعة صلاة لأف يكملها؛ أن له 

صلاةقلا الصلاة أينتؤ ررإدا ت هريرة أيى حديث، ِفي النظر يبقى لكن قضاؤه، 
واستمرارا؟ابتداة ئطلما صلاة لا أو ايتداة صلاة لا المراد: فهل إلا 

ابتداء؛صلاة لا قال: من فمنهم الخدين،؛ هدا ق العلم أهل احظلس الخراب: 
،iUjjوامنأص عيرها، يصل فلا العثة، الصلاة هذه لكاسنإ إثإ الإقامه لأف 

(.٤٦٢ ) رنم الصلاة، من الفائت يقضى كيف باب الواقتت، كتاب ت ائي النأحرجه ( ١ ) 
الوين،شرؤع يعد تاغلة ق الثرؤع كراهة باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت ملم أحرجه )٢( 

(.٣٦٨)٣(أخرجهأحمل)م/ 



رجبتراهدابن، ضح 

كثإذا ظ خلاف أحرى؛ صلاة ل تفزع لا فانك الئلأة لهدم الإئان كانت 
أناكرهبيامحإ ؤ،؟ تعال• قوله بصوم وا'اسد*لوا مطعها، فلا صلاة ق ثزعث، 

]محمد:مم[.

صقتقد كث إذ أثك هو - ٣ -وافا، الأقرب أف ١!^ هده ق وعندي 
شصا؛فانك الأول الئىُة ل كث ؤإذ حفيفه، الثاته اوكعأ فأتأ كاملة ركعة 

أذنكممد الئلأة من زينة أذنك «ثن قوادثلأصمُ: اومول فرو إل اتاذا 
أدركهافد ^j، الإقامة، فل فيها مأذونا ركعة أدرك اكلئ لهدا فإن الئلأة((را؛ 

صلأة«ررهلأ الحدث لأف أحوط؛ هإنةبمها ؤإلأ الإقامة، نل كثها أذزكها كاك 
اشتغالهمن أفضل والواجس، الإسان إن نقول؛ م عام، إنه يقال؛ قد 

الخدبي؛الحديث، ق حاء كإ التطئع مجن أفضل الفريضة من حزءا لأف بالتطؤع؛ 
٢.عل؛هارر اهلاصث، مما إئ أحب بثيء عبدى إل ثمرب ررتا 

الإئناذأذ فلو محصور، فرمضان مصيثا، الونت، كاJا إذ الممل يمح ولا 
ملأ؟نواْ وقد فرض، إل يمملب هل لكن، الممل، يمح فلا رمضاذ بشهر ملأ صام 

وعلواحمب،، اشي؛ن أل سلئح بلا والصواب، النية، نعيي وجوب عل يتبنى يقول! 
فرصا.ولا نفلا يصح فلا هدا 

(،٥٨٠)رنم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، موامت، كتاب اوخارى،ت أخرجه )١( 
_،أدرك فقد الصلاة من ركمة أدرك من ياب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب ومسالم؛ 

(.٦٠٧)الصلأة،رنم 
(.٠٦٥ )٢ رنم اكواصع، باب الرقاب، مماب اJخارؤا! أخرجه )٢( 



٩٧اتق1هاوةاسدإةهفضة 

،٤٣١ض لإبمغ الإنلأم خية مو مموئا عغ ١^١ نمه: 
اتملاا.ضسالإهملكشم،

عنوهنت، هامدة حجة ء مصا وعله نهل عذ أو ندؤه ض حج لن ثمنها؛ 
حجةهصاء بعد باجج ينمل إف هأما أيما• المدق عل ثواة ما يوف المصاء 

يمثثjالإمحابأرمحبجjمحلأ٢لأ؟
محاولكن مله، هبل مزنحه يدأ أذ بد لا الحج باعتاوأف مضيق هدا [ ١ ت 

النية،داو_، فيه ثبوز عن محلف الحج لأف الواجبؤ؛ عن املبش إنه يمول؛ 
وأكملغمْ عن وش الفرض حجة وهوعليه غرْ عن لوحج الإننان إذ حر 
محأكونالغثر، عن آخرها إل أيلها من الي أف مع له الحج ف؛تكوف غثره عن الحج 

أياحر0، ِفي فربضه فتكون الفريقه يود لر وهو ا"اج تبمذا نفلا ثوى لو أو له، 
أذعثاس ابن لحديث وحو0؛ بعدة غرْ عن نجلمفا اُلج لأل فريمغ• إل انملب 

،رمىءفييادقث'،ؤقلأأت الني فقال مبرمه. عن لسلث، يمول؛ رجلا نجع .ق الني 
هال؛لا. هال؛ مسلث،؟<ا. عى ااحجج|ت، هال؛ ل. أومريب ل لخ مال• شرمه؟'؛• 

؛.ر>لإعىشلث،ملإصيثه<<أ
—منها حزء امالن، لنا فالأن لفلان، بالنية هاصدا فلأن عن يلبي يهوسْع 

نفسكا،عن حج نمول؛ الكل وكدللث، لنفسه، وانقلم، نفسه~ عن نوى ما الأول 
فرؤغ.لها الماعده وهده 

C'  كتابما-جهت وابن (، ١٨١١رقم)مره، عن قج الرجل باب المناسك، كتاب داود• أبو أخرجه
x٢٩٠٢>'انيعنادت،رقم باب _^، 



شماءدابجدص، ٩٨

لأ،هإلدإنا:الثورأم هوعق هل النثك أف عل يثني التلخيص؛ مالِفي 
دظرااُ•ومحه جاث، ثإلأ الثورلمْ% عل 

ثإذأدابجا مل بالئدقة أذ:ظل صغ الأءنخاب ^UJ \)-6لأ زك 
لاناووثير ركام عله منذ ثهنا يوج' و أحمد ثص وكيلك ١^>^ عل كاثت 
سنذكرهيتسع لم° إل ه1ما ي، شع ماله كال إدا وهدا يدأ، بأيإ 

تصنفإدا والهك زالصاJهة والزهق كالعتق اأاله التصؤدات اكاق: الؤغ 
ذلك،و ناه \حمذ  jpنحزفه، صئ ق1لدم، قي، زرعجز ص زقي ^١ 

الئزئء،ثطاي نع ثتيءٌمحذلك لآذئآثقمحلأ:س الدين ص القح زامحاز 
م%وهفمذأمحام

 [ ١ t عليهتن بالعمرة يتممل أف يجوز انه والصحيح نفلنا، هدا ألِؤ، ئلن، لا
جنسمن كاثا ؤإل لأمإ العمرة؛ محريفة عليه نن بالحج يتتمل وأن الحج، مريقة 
هدا.عل هدا يصيق فلا يقتلمج، وزتنهإ قمحتلمح أفعالهإ لكذ ننالخ، كلاهما 

زكاةوعليه تصدق أي محوز، الزكاة وعاليه الإسان ثطؤغ إذا الزكاة ق ]٢[ 
ظاهئ؛فالأص التراحي عل الزكاة إن فلنا: إذا أما جائز، هدا إن نقول: يؤدها لر 

بوقتموهنة غر لأثبمأ جائز؛ أيصا مهؤ الفور عل قلنا• ؤإذا موئع، وقتها لأف 
للركاةشع مال كاف إذا هدا ولكن كالصلاة، تكذ فلم وآحره، أولّ من محدد 

فيكره.شخ لر إذا أثا والئدقة، 
لحجرفإن محلحر، أولا غيه تجثر أن فاثا ماو الدلن:سنرق كاذ ؤإذا ]٣[ 

محجورلأله يصح؛ لا فه تصل فإن القاصي، بواّمهلة ^^^، ١١>؛_ مع يعني عليه، 



الق1ءدةاسداتءقرأ

بوثببجاله لمع محمى حنبل رواية ققتأُفي أخمد عثه ص ما أحدمحات 
ومثاسامحويفيذَكاره،ومحاةمحاجان،أليزثة، أن 

أماربوله اجانب مذأوصى عل أحرى رواية ِفي ص أيه داكافإ 
راحةممه وعليه ثمغ مذ اف دلك ثذ فتحرج عليهم، ترد الوصبه أف محتاجوف 

عقحاصه ١^^٠ ق الدبر ثئ وقدا يرد، انه وياء، لة ليس دين أو لوارث 
َ،َ-لآا

•روايث 

لأنهصحح؛ الممزق أل فالدهب تغرق م ديته لكن عليه محجر لم ؤإل عليه، 
باله•حر 

طالبوكفإذا الغرماء، مطالبة نغ يصح لا انه رَمهآإثق الإسلام شيخ واختار 
المال٠^١ حمهم يعلق طالوا لأمم أصح؛ الإسلام شيخ وكلام مرفلث،، صح ما 

وليسذينا، ييال الأف عثرة عليه كخمن مثلا فلوجئنا غرم، ءندْ وهوما العير1،، 
ااغنماءمطالبة ،ع فأعتقه، فقط نيال الأف عثرة يساوى الدي العبد هدا إلا عنده 

الإسلامشح رأي وعل عليه، حجر ما لأنه العتق؛ يصح المدمث، فعل بد"يويم، 
يذكرهما.أصلن عق ينبى ت يقول أصح، الشيخ ورأي يصح، ما انه 

الذيرد ^٠^٣ الؤسوJ أن فيه لكن الحدبن،، هدا ؤ أعرفلا أنا ا ١ ] 
له.محتاجان وأبواه بإل يصدق أو لمع 

م؛اإذا سده1 هال، بأل بالموت عتقه على الذي العبد وهو المدبر، بح 
ونولالال"بر ينثح الئدبثر، عل، الدين، نقدم فائتا ذين، وعليه مات فإذا حر، فأنت، 

الدنن•



رجبنواهدابق همح 

هدا؛ ئاو كله، بجاله موته عند ثصدى يمن أخمد عذ متصور ١^؛ ومل 
لمملمْأخنزوُإذالكلمحؤلآال

كالإذا ماله بجمح التصدق بجون لا انه أحمد؛ عن الروايت؛ن إحدى هذا آ ١ ] 
فعلوقد ذلك، حوار أحمد عن الثانيه الرواية ولكن لتطؤع، واجبا بمع لأله ولد؛ له 

سيحصلأمحه نفسه من الإسان علم فإذا ؛، ر كله بجاله فتصدق )ء؛.بمثئ يكر أبو 
ولكنكله، بجاله يتصدق أن مجوز هإثه افه، عند بجا وؤثى لهم يجب ما لأولاده 
تصدىأذ ماللئ، ين كعب أراد لثا ولهدا الئالث،، عن بزائد يتصدق ألا الأفضل 
اوسولقال عله، افِ لتوية بجاله تصدق أن اثدررم ين أيومحالة أو يالهر٢ا، 
عنيزيد ألا الأفضل لكن ا-إقزاز، عل يدل فهذا مالالث،«. بعض علتك، راأمسالئ، 
النيبينهم عثرهم، مال له ليس اوقيق من ستة أعثى من حديث، مثل الثلث،، 

ا.الثكم(ر وأمي ثلثهم وأعتى 
MtXM

أبوابوالر«الىت (، ١٦٧٨)رنم ذلك،، ق الرحمة ق باب الزكاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
ادام،،رنم)هي1"ا(.

رممه،بعض أو ماله، بعض أوف أو مدق، إذا باب الوصايا، كتاب اJخارىت احرحه )٢( 
مالك،بن كم، توبة حدمثؤ باب التوبة، كتاب ث لم وم(، ٢٧٥٧)رنم حائز، نهو أودوابه، 

(.٢٧٦٩)رقم وصاحبيه، 
(.٣١٠٢رقم)٠ بجاله، يتمدق ندرأن، فمن باب والدور، الأي،ان، محاب أبوداود: أخرجه )٣( 
١(. ٦٦٨رنم)عبد، ق شركاله أعتق من باب الأييان، كتاب لم: مأحرجه )٤( 



مقوأاثالة الناهية 

نقرةاثياتية اتفاهدة 
*H*

خمععل فنلها قوز ْقئالدةت وجوه عل الوارده المادات أف الدهب 
مذامحفل بعصها كاف ؤإذ ونضها، كراهة عتر من فيها، الواوية الوجوم تللئ، 

بمض•

أوثانالأئوإعِفي يع فنل أو مها، ينع عل ١^^١^ الأئصل م لكذ 
ّالأَئولر الأضخاب كلام ظاهث ثض؟ 

ب؛ذأمامها نحن متنوعة وحو0 عل الواردة العبادات الأن مه٠ةت مسألة آ ١ ت 
ثلاثة!أمور 

•جمعهافيآنواب أف ما إ ٠

داما.منها نؤع مثمرعل إماأل ؤ "
فقط،وجه؛ن إلا يكر ما والمؤلف مره، وبعضها مث0 بعضها نفعل أن إما ؤ "

وهما:

مئْ.و٠ذا منة هدا نفعل أف الأئل: 

وارد،الثالث، الاحماو أف مع عليه، ونداوم منها، واحل. مثمرعل أن والثاق: 
ثجنّمها.أن وهو 



رجبتواعدابق هؤح 

..؛؛؛ي ,مَ ق. ني ثا اقتداء فه لأف اكائ؛ الدين مي الشيح واحتاز 
فتصلُحب ثؤأقت إمتا ا-ؤوفت صلاة مملؤ، ابن وقال سو-كه، 

ا.له من1سه ثآكون صمة عق رومت كي 

عقالإءتصائ أو الأنولع تلك مذ حمعه أمكذ ما ^1( اجمع الأمفل وهل 
ص:ذلك محش ئدرغ ١^^،، و نزج يه ؛!١ منها؟ ^١:^ 

ئعآما واحدة؛ مث0 منحهنا ستعئ، ، ٧١اiدهب الأذنين، منح مئهات 
ن-مضضتيمنمثلأيإاجإ:بجا، خديد، الئأسمحبم 

^:بجا؛طسمحاألالأصل أف ماJ قامحى خو انن 

تازه؛وهذا تاوْ هذا تفعل أن وهو الصحيح، هو الإسلام شخ كلام [ ١ 1 
عميلابن يكنه ما وأما الثاق، ق السنة تركت، منهإ واحد عق اقتصرت إذا لأنلث، 

أنخهذا أف عق بناء السنة ق ينرعها وهوأن أيصا، ئهوصحح الخوف لاة صل 
اكرؤع.عن نحرج لا لكن اضالح، يختب فتتنؤع للجيش، وأصلح 

نهلماقق تكوف أن بثزط المصالح غ تدور أن السرءيةت السياسة هئ فهده 
وهذامثْ هدا بمنل أف للإسان يثعي والإقامة~ الأدان ~حص مي;؛ مغل المع، 

عادةعن محرم فلا التشويش حثي إذا إيه يمال؛ فقد التشويش، حثي إذا إلا مرة، 
اللي.

أنك،الفحيح الأذنين فنح 3دا، كا الثالث الأحمال الحقيقة هذاِفي ت؟[ 
واردءنالتجديد بأف المول عق لكن الماء، نحدد ما الرأس، عن مثل با تمنحها 

يوئ>ةوتمحأحرى؛اقي؟ساهمأف الأفضل فهل ة4آدئلآصمُ المن 



١٠٣

الأهأم١^٤  JjA\أف ث1أدثئ ١^٤، ؤمه: 
وجهيربوجهت الإنثاح ؛JJ )Jينه ا-بمع أف مرْ ابن واحتاو عليه، متحرا 
أمقل،

كإماء تأحد أن الأفضل أم سمية. ابن الإسلام شخ اختاره ما عل بناء الأفضل 
الوثب؟هو 

ألويرى بيّهإ، يع أف الحرامحا القاصي رأي عل ا،لؤلفت يقول الحواب! 
الرأسفتمسح بينهإ نحيع أن كلمة؛ فيه لأف كيلك؛ وليس الوليال؛ن، ين جع ندا 

الأذنئن•وتمسح حديد من الماء احد م فضل، بإ الأذنتن قثح ثم 
حيتا،يفعلها كاف اومول بأن مشروط الثلاثة يان لكن 

أنؤإما العبادات، تنؤع بائح من إنه ونقولت ٢ الماءر نجديي حديث، تصتحح أذ فإما 
مطالئا.تجدد لا إنلئ، ونقول' نضحفه 

ايدين،تعد جديدا ماء أخد انه ا ر لم مصحيح 3، انه فلنا لا الحديث، وهدا 
والمحفوط.هوالصحح هذا الرأس، لابعد 

اللهمبحانك يالامتفتاح رأى من باب الصلاة، امتفتاح تفرع أبواب داولت أبو أحرجه )١( 
رنمالصلاة، ايتتاح عند يمول ما باب الصلاة، أبواب والرمذىت (، ٧٧٥رقم)وبحمدك، 

القراءة،و؛ين الصلاة اذتاح الذكر؛؛ن من أحر نؤع باب الاضاح، كتاب والشائي: (، ٢٤٢)
'٨(.رنم)٤ الصلاة، افتتاح باب مها، والسنن الصلاة، إقامة كتاب محاجه؛ وابن ٩(، ' رقم)' 

رقموقيامه، اليل صلاة ل الدياء باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

(.٥٣٨،رقم٢٥٢)م(أحرجهالخاكمفياكورك)؛/ 
(.٢٣٦رقم)الني.، وضوء ق باب الطهارة، كتاب لم: مأحرجه )٤( 



رجبتواعدابق ش

أحاديثابمع ق وود ولكن بدلك، يسمميح انه يمس' الدين مي الئيح ويكر 
ُ.المسيلا هدا من المناله دآ5ون محلا ثيهمخنا وبممدير صعق، وفيها متعدده، 

لا؟أم وا-قوءلة الحبملة ب؛ن ايمع فيها _y؛ هل الوين، إحابه ثمنهات 
ا.وجهازل فيه المجر ١^٢,ل وكداِؤ، 
ثيثِف أقرأ ت ونقول نعم مثلتا اللهم؛١ راستحايك قصده لعل [ ١ ] 

جدك،ومال انئلث،، ونارك وبحندك، اللهم ®ثبحاثك هفمصدْت اكنبمى 
أنوالأفضل متتوعة، وحوْ عل ورد الامتفتاح الأن فعندنا ^i^*، إلأ ولا 

أخمدالإمام احتار0 الدى هدا ^؛؛، i^^Jاللهم ُ-ررثبحادانإ الدم، عل تتفتح 
أوجهعشرة نحو ٠ الميادر زاد لب القيم ابن وذكر أصحابه، عليه ومسى دِمحذأئذ، 
-هداسمميح أنلئ، الصحيح ذللئ،، حلاف، الصحيح ولكن غمًْ، عل ترجحه 

٠.«ر حطاياي... وب؛ن باعدبش ررالثهم هريرة أي بحدين، وثنتميح 
لأتهالأستفتاحايتؤ؛ ب؛ن تبتع لا الني. أن عل يدل هريرة أب؛، وحدبن، 

شيئاولوكاديقول حطاياي...٠. وب؛ن باعدبش ءاللهم فمالت تقول؟ ماذا نئل؛ 
آ>ي.

علحي يقول•' فالمودن المحنى، من بعيد جعه لأف محغ؛ لا انه الصحيح 
حلأض ئلت، فإذا يدعوك، يهن الصلاة عل حل يقول: المودن كاف فإذا الصلاة، 

اليت،ال صل تعاو فتقول؛ النجد، ق صل تعال، مهويقول،• يعوله، الصلاة عل 

١(. ٩٩، ١  ٩٨الخونة)١/ نم لأبن انماد فيسىمحر العال زاد انثلر )١( 
الماحيكتاب ت وملم (، ٧٤رمم)٤ التكبير، بعد يمول، عا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢؛ 

(.٥٩٨رمم)والقراءة، الإحرام تكبيرة بان مال، ما باب الصلاة، ومواضع 



الت1عاوأاثداتءقوو

قاوتانه أحمد ض الخرتجأ إبراهيم مل بعدها، ا-بممعة تنة ؤمئهات 
نإلمحس، معك هآتها رمحن، هو وصل ركعايت،، بأربع البي. أمر 

عريبمأحد وهدا وأمزة، فنلث حمعث وأربعا، زكعى صقت، محاط أف أزيت 
بمصض محل نا إل إلا بمثدوا م الآضخاب زأثا ،، UJ1لانبماب 

زكعاتا١أ.مك صلاته مذ الصحابة 

فقط.يالإه،ا إلا قوة ولا ررلأحول نقول! فلهيا فئتناق؛ 
ْسثثويتا وئس النوم؛؛، مذ محر ءالصلاه قول؛ وهو الثنويب، وكيلك 

أحرى،مث؛ الدعوة إل أى الصلاة، إل رجع ا،لودل كاف الرحؤع، وهو الثوي—ؤ، 
باض((،إلا قوة ولا حول ارلأ بدون فقط، يقول كإ تقول أنلث، السؤست، ي والصحح 

وارد.صحح دعاء فيه وليس 

؛أحمد؛^؛٥١٥الإمام قال كا للجمعه ستة ركعايي، ث العض صلاة ل [ ١ ] 
قوله!ق ذلك، عنه بث، أربعه، يعدها الإسان يصل أن اد؛ى لأمر 
حديثل بمله. ِس ولث، أنبما«رأا، بموئ ملبمل ابمته أخدّكم صل »إذا 
نعمل؟فبأنها ا، ركعتينُ يصل كاف أنه عمر ابن 

اهتصرت،ؤإن فحس، ركعتم( عل اقتصرت، إن يقول! أحمد الإمام الحوات،ث 
وأمره،فعاله بين حمعث، فتكون أيمبما، فحسن بينها حمحت، ؤإل فحسن، أرع عل 

ركعات،.سئ، الحمعة صلاة سنة فصارت 

(.٨٨)١ رقم الخمعة، بعد الصلاة باب، الخمعة، كتاب، لم( مأحرجه )١( 
كتابؤت لم وم(، ٩٣٧)رقم ونلها، الخمعة بعد الصلاة بابخ الخمعة، كتاب، اJخارىت أحرجه )٢( 

(.٨٨٢)رقم الخمعة، يعد الصلاة ياي، الخمعة، 



تر|مدابذرجبهمح 

صككإ ووليهاI مد لإو4 ١^؛<^؛ اشر.ق عل ١^٨١٥ ألماظ ثمنها؛ 
ابنعامحل بمال: ئم إ;رابما؛"، ئل ئك ء عام؛ا"'، آل قل 

جعمنتني٥ ؟قول ومحي ينهنا، ابمع اخاو من الأصحاب من لإل ينهكا؛ 

بايمعثايت منني حدث فيه سلعني لم° ومحال دللت، الئيح وألكر 
ثارة،وهدا ثارة ٥^١ يقول كاف لأنه الئوايت؛ن؛ j^؛( نحتغ اف يصح ولا ينهنا، 
الأحر،عن بدل الثمظتي محأحد 

صليث،فيإذ ذقالت آحر بجمع الصفمن ين *م الإنلأم شخ لكن 
أمزفحمل ركعتن، فصل يتلث، ل صاسثا ؤإل أربنا، فمل مكانلئج ل، المجد 

ركعتي،محمل يتلث، صلث،ِفي فإل ولهدا ثيء، عل وفنله ثيء، عل ه الني 
حنن.وهوجع أربنا، فصل المجد ق صليث، ؤإذ 

هداقاف ا،لكان ق أربنا صلنت، إذا ايالئ، ذللمثؤ فوائد من إف بعضهم؛ ومحال 
فإذاظهرا، لكوتيا للجمعه ثكميلأ ا،لكان هدا ق ركعتين صننت، تكوذ أذ لإبعاد 

واحدة،يتسلمه الأربع كانت، لو يناز إنعا وهزا الإبمام، هدا زال أربتا صك، 
أع1لم.واض التعليل، هدا يتأنى فلا بملممتي كانت، إذا أما 

بابالصلاة، مماب لم: وم(، ٣٣٦٩)رقم باب، الأن-اء، أحاديث محاب الخاري: أ-م-بم )١( 
(.٤٠٧الميهسص،رةم)عل الصلاة 

(،٩٧٧)رقم التشهد، بعد ه الخم، خم، الصلاة باب الصلاة، كاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 
ماجه:وابن (، ٤٨٣رقم)الني.، عل الصلاة صفة ل جاء ما باب الوتر، أبواب ت والترمذي 

(.٩٠٤رقم)الني.، عل الصلاة باب مها، والسنة الصلاة إقامة كاب 





رجبابق توامد مح 

-ثلدليل هذا ول الزيادة، نأحذ فإننا نيادة، وهو الخمع، بث، دام ما بينهإ 
فهقال الإى تيمك ابن الإنلأم شخ فثل العالم، ل بلغ مه،ا الإسان نموو 
فهفل قاليي حديث،،، فليل نمق ابن لاترش حديث رركل لآمحةآددةرُ الذهك، 

الخدين،.هذا مثل ينونه المول هدا مثل 

محميةابن الإسلام مخ بيد اش النسخة أن أغلم- -واش ل يظهر فنا لكن 
هإتهؤإلأ الغالب،، وهو الثاخ، من الحديث، هدا منها تمط يكون أن يمكن لآأهأ؛ثث 

البخاري.صحيح ل ما وجود عليه محمى قمحذآهث الأنلأم شخ أن يند 
بينها.الحمع فالسنة 

xax

اشمي.الكران حققه المقود، القسم الشلأء، أعلام سر من تمة ابن الإسلام شخ ترحة ا١( 





١١٠

ضرها،وجود يتحمق لا لكن لخرها، معلولا الأر يكوف أن ويمكن العلة، هدم 
لا؟أم الخلةس ض4الالأوم-االئ،

معلومةعلة النجاسة وشاهدناها، نجاسة فيه ممط ماء هدا خلاف، فيه 

لكنمتغوا، ووحدناه مدة بحد جثا ثم الماء هدا تركنا الماء، بها يتنجس للتنجيس، 
ثيءمن انه ومحتمل عندنا، معلومة كانت، الي النجاسة من انه محتمل التحير هدا 
النجاسة،وهي لما المعلومة العلة عل ا-لمحم نحيل فهل النجاسة، غير طارئ آحر 

حلاف.فيه ١^٧-؟ هل تكوو أن محتمل ام الثاية العئة م امحر أونجل 
ثمعته، غاب ثم ثجاسة الماء ق وح ررإذا يقول■ المسألة، صورة إل لسفلر 

علللمتغؤ إحالة وذللث، الأصحاُت،اا؛ عند يتجاسته نحكم هإيه وجيم 
هوالدي العلوم الثسب، عل للحكم إحالة يعني فيه، وئوعها املوم الثجامة 

وهناكالنجاسة، هده غير وجد ما يعني غيره، مغيد وجود عدم والأصل ائجاسة، 
معلوم.الأصل لكن به، ودعيرّ الماء ل وسقط جديد آحر ثيء جاء انه احتإل 

بعن.تغيرِ، انه علمنا ما لكن الماء، هذا ل سقط حمار رود-ج وجدنا لو مثاله 

أوعلمنا، الذي الح،ار روُن، أثه يدري ما لكن بروُيُ، متغير انه ووجدنا جئّا مدة 
بالعلةإلا يتعؤ لر انه الأصل إف نقول،ت فهل طام، البعير وروثر بعثر، رويث، انه 

الأحرى،بالعلة توا يكوف أن يمكن أونقول؛ نجتا، يكون هدا فعل المعلومة، 
طاهزا؟مكون وهوطاهر، البعثر، روُث، وهي 

المعلومة؛العلة عل ا-محم محال، ! ^?؛٠١٥المؤلم، هال، كإ الأمجحام، عند ائدمخ 



١١١الق1ءدةاثهتءقرة 

العلومة.العثة عل فنحيل غرها، وحوي عدم الأصل لأف 
عندناليسل لاكة عليها؛ يجله ما احتاو هناك دام ما ت يقول آحز رأي وق 

أحرى.بعلة تغي يكوف أن فتمكن مطنا، ^؛٢!، 

إذاالإنثاذ أة وهل الصيد، ممالة من آحل وجها حنج الأحرين وبعص 
مهنأرتهمه، إلا فته وليس ثا أويومئ بحديوم ووجدْ عنه وغاب، صيدا رمى 

عنعجر لما العلمار هدا أن فيمكن السهم، بخر مات، انه احتإلأ هناك أف لإ حلال، 
لكننااحتال، ق حراما فتكون القأ، أو ا-اءوع مذ مات السهم سببا الطثران 

بالحلال.ههوليس الماء ق غريما لووحدته أما المعلوم، الست، عل نجيل 

ههوالماء، عريماِق وحدته م عى، وغاب الصيد وراح صيدا لورميتا وأيصا 
إذالآكن ا، أوشهئلث،<،ر متله اiاء يدري لا لاهإيلئا قالت الرسول. لأن قل؛ لا 

اثهإيفىمهولأممنأذمحالإيقلثالثءم،انمنث،أل ءلْث،أل 
ومسألةزال،، قد ءفيهأكألآْؤئ؟أ الرسول يه علل الدي اشلين، لأف قل؛ فهذا يعدم، 

ال؛و4اثاء إذ ستأق الصين. 

الماء،طهارء الأصل لأل عال،ت الناحرين، بعص حرجه آحر وجه أيصا وهناك 
البعير،أوبرواثا حمار، يروُث، تغر انه محتمل حيث، شلث،، وعندنا بالسلئج، تزول فلا 

هومعلوم.با يعرإلا ما انه الأصل لتكن 
رقمالعالمة، بالكلاب الصيد باب الخيران، من يوكل وما والذياتح الصيد كتاب مالم؛ حرجه أا 

(١٩٢٩.)



ابذرجب ١١٢

منمئة ائدي ئروغ متقي ث ثزمه مو الءئم من ^ إدا نا ؤمنيا: 
نإأ:ذكز^1، إأ:ظأث بملأ _ ذج نام نأ ئلاثه أن نفي 

عللئحاوج إحاله عش عنل لا انة أخمد عن الئصوض هإن 
وهدعمم، وحوي عدم الأصل لأو المدي؛ ؤروج الممثفي وهو التتمن، الثستا 

بوجوصأئرى قمحذأللئ أحمد ض وحكل وجوده، سس 

ميعليه! ؤيشكل بللا، ومحي نومه ص السائم يستيقظ كثثرا، شر هده [ ١ ] 
العسلمحب فلا العسل وجوب عدم الأصل نقول* هل الأصل؟ هو ف،ا مدي، أم 

إلاشن؟

والاحتإلونممل، منه، أصابك ما ثغسل أف الاحتياط إن يقولون؛ ولكن 
إذاأما الأمرين، بتن فتجمعر ميا، يكوف أف احتيال إل تحل وتارة مديا، يكوف أف 

أوتفكير،ملاعبة نومه يتقدم أن ممر عليه، الحكم إحالة يمكن ظاهر مسس، وحد 
هبل،س سعنه ما عل حاله الحكم قإف يومه، ق احتلاما يدكر ولا ذللث، عل ينام مم 

هداوعل الشهوة، هبوط بعد المدي سسه بجرج هدا لأف والسفكير؛ وهوالملاعبة 
إلإحالة العز عليه بجب ولا وأنسيه، يكرم ؤيغل أصابه، ما يغل، أف يجنر 
لأنهيغتسل،؛ أف عليه بحب، ظاهر فالأمئ ْم، أيه تيمن، إذا أما المعلوم، المسبب، هدا 

رؤيةعل، الحي علق والشارع احتلاما، يدكر ولا وبجتلمم الإيثاق ينام وقد تيمنه، 
الماء.

الثمنين؟عليه أثكل لو uذا سائل،: سأل ؤإذا 
حال.كل، ظل هو نا الغالب لكن ممييز، فيه أنة الغالن، فالحواب: 



١١٢ارت1ءدواثئءقوأ 

أثرولا ميتا، ووجدْ عنه عاب مم موح، عثر جرحا صيدا جرح لن يبنها• 
عديبجو؛ أئه أصمحا ووايفن، عل أئه؟ بجل يهل سهمه، ع؛و محه 

ا:نخاتمر'•
ا،ان٠نتر ما ويغ أصمت ٠^! كل لآ.بممحا؛ عباس ابن لمول بجل؛ لا والئامحه• 

واص•

1نغابنةَهلإمحو،ؤإلألك،ذيوس' 
وحويوهو هنا الظاهن هكأف كثثرْ، الليل هوام لأل وعلل صعفز٢ا، وفيه 

الثهمعثر إصابة عدم وهو الأصل؛ عل ٧ الزهوق منه حصل آحز نب 
ثها'؛.

ايصلكأنه النوم ِفي رويا رأى بمي تمأكر، الإساف أف لو ت مائل صال ؤإذا 
ماء؟محي لر ولكنه بامرأة، مثلا 

المداعبه.مثل الشء نفس تفكيرا، يعد هدا الخواب! 
ووحدْعته غاب ثم مؤح، غثر جرحا الصيد جنح مفهومة؛ المسألة هده ناء 

الميت•يعني الوحي وا-وخ لا؟ أم أكله بجل فهل نهبه، غثر فيه أر ولا ميتا، 
لمj_ الظاهرة، العلة الملوم، بت الأغتقا فاتا ثنخ  JLقالخا ^١ 

مايت،انه الأصل لكن فهووارد، بغثرْ، ماث، انه احتتإل نع الئهم، هدا بغثر يملم، 
•نحرمحه ساق ( ١ر 

(.٨٤٥٣بمهأ،ر؛م )أ(أ:مجهمدارزاقفياس)إ/ 
أحرجهأبو)٣( 



 <u_ِسمسابخس

نينتئأ غئ، P تنخ، غي يزغا م،وا امء مخ لن نبه: 
اء،؟با'ثفل:فئتهأذأمح 

لأيهممط؛ ا:قرح أنش بصمان الأصحاك، بنص وجرم وجهتن، عل 
صثالآذو:را؛ةالألإلاا.

عفي4أئو،ؤمُالني أف ;ْ.بمته؛ حاتم بن عدي ؤديب حلالا، لإكون ثالثهم، 
فأذن؛، ثئقا،رئمإ!ن نهيك، أم إلا يه يد محلم يوما، عنلث، عاب ررمحإن ■' قال 

ّهمه.أر إلا فيه بجد لر إذ يام أذ الني له 
إماميعتوذ فهم رواية الذاهب؛ أهل قال ~وإذا أخمد عن ثانية رواية وفيه 

هذ0ولكن ^٥، الذي عباس ابن لأتي تجل؛ لا انه أوغثرهم~ حنابلة مواء المدهي،، 
للحديث.محالفة لأبجا ضعيفة، اوواية 

وحالو4ِفيإذا وأما بجل، لر ليله عنك غاب إذ بائه الممصيل، ثالثة رواية ول 
ثيءأصابه ؟كون فر؛ءا الهوام، محثر الليل ل أن الرواية هذه وتعليل حل، "،ارك 

فلاالهوام؟ تءذْ مات أو بالهم مات هل شك ق فنحن به، فعات الهوام ذْ هص 
بالحديثاخذ فانا ضعيفا، الزلف إليه أثار الذي الحدث دام نا لكن بجل، 

وأبز•وهوأوسع حاتم، بن عدي حديثإ الصحيح؛ 
موح،غر جنحا صيدا جرح فإذا الصيد، له ليس ائنرم اكاءد"ْت عندنا ]١[ 

فقط؟ابرح أثر أويقمن يضمنه فهل ميتا، وجيم يم 

رقمثلاثة، أو يوص عنه غاب، إذا الميل باب والمسد، الذبائح كتاب البخاري; أحرجه )١( 
اييلمة،بالكلاب الصيد باب الحيوان، من يوكل وما والد-بانح الصيل- كتاب لم; وم(، ٥٤٨٤)

(.١٩٢٩رقم)



١١٥ارق1ءالةاثاثاأءقرة 

ماتاثه وادعى مات ئإ موح، عثر جرحا معصوما آدميا لوجرح وبئها• 
ثئكور يمينه، نع الوئ مول يالمول الوئ، وأيكر جرحه، مرايه عتر بسين، 

هقلك\ححالأوم.
بندمات نإو الوئ، قول مالموJا ا-لمحرح عقيير مايتؤ إف انه المجرد ؤل 

حشانقرح مى صمنارا؛ يزل لمْ أيه سأ ماتت مإف مثلها، ِفي ابرح بمدثل مدة 
١^.لإل دالمj ؤإلأ ٠، ناث 

أ*الو>إال منل المول وجهآحرأف وفته 

بنهمه.٩ يمت، لر انه الأصل لأف كثه؛ يقمنه موو،ت 
الإئنانوأف الدمة، براءة الأصل لأف يقمنه؛ لا يقولت اكاق الوجه وأما 

انهوهز بفلاهر، عورض الأصل هدا لكن الصإن، سي، سس إذا إلا يقس لا 
فيضمنيضمنه، أنه المول عل لكن يقمنه، انه الصحح وق الشهم، 7اذا ماُت، 

كافلو يساوى وماذا محروحا، يكن ل؛ لو يساوي ماذا الصيد هدا فتقولت 
مجروحاكال ؤإذا دراهثأ، خمسه محروح غثر وهو يساوي كاف فإذا جروح؟ غثر 

وافهأع1لم.واحدا. درمحا عليه الصإف مكون دراهم، أربعه 
جرحرحلا أف فلو المعلوم، الثس_إ عل للحكم إحالة الأول<ت الس-، [ ١ ] 
انهالمقتول وئ فادعى مات، المجروح الرجل هدا إل ثم قاتل، غر جرحا شخصا 

المريفس.ت والصين الصمن ( ١ ) 



ق>حماءدابذرجب ١١٦

قت.دلكثم مر، اولد نذ( زثد-: -ذه انته  Jliَو ثميا: 
سمدامح؟يص:

منم،عي ئثا ١^٠ قوى به بمقئ نث؛ نم لا ج م؛ آخدمحا: 
الأَنة.الأنيلارو ثبوت ذيح، مظزم ه، ١^ ثبماو ١^،، 

ءذبم،و:مأنؤدبجوشف:لأ، 
ول؛'ولديه، امت4 اف ينة له نشهدت اشأا، محهول رى ادعى و نمتهات 

إنأبجا الدين محي ال1غ زيخ زخم، م به؟ لئ نحم ثم ممحه، ق تم: 
LU ، ق،اكاثة ١^ إو ١^ إضائه فته ؛١ ذبم، زنخث زلدتة، آنثث أف
امهزأف الأنة، هد0 وند هدا أو شهدت محأو كدبح، لم'؟5ن محإل بازلد، نه حكم 

ملآ،وُ،بنحمجو/اقنم.

لدينالأف اوئ؛ فول فالمول( آحر، س—، ماث، انه ا"بمارح وادعى ايرح، حذا مات 
عدمه.والأصل معالوم، غط الثاق والسث، معلوما، نثا 

انهالأولياء وادعى وما١ت،، نام م ئثا قرب أحدا وأن أيصا! ذلكا ومثل 
موما،ح،ن الأنفى يتول قافه منه، لس الثم: صاعي وةال< مقته، الدي النم من 
منامه.هداِق مجاتر ربإ 

المعالوم٠هواوسب لأنه الثم؛ من الأصلأثه نقول،: 
—تحتحضنها ق جنينها أف ووحدلم، استيقفلث، الأم أف و ذللئ، ومثل 

آحز؟س_إ أم الحضن من مات هل تأل،: وحاءث، ميتا، الحضن- 
المعلوم.الرء عل للمحكم إحالة السّن،؛ بيوا مايت، إنه نقول،: 



١١٧الق1ءد2اثهتءقرة 

وادعتهدلك، ووحته والعن ووض-ا مى ابجي هدا رجز؛ لوماو ثمنها؛ 
وجهم؛عل الأحرى؟ عل ووجتث رجح وهل الرجل، محوابن احرى، ائرأْ 

آظمحا:يلإرلآنزنخهاأوة،
اجتمعتالإدا غا، لالخى امنين لؤ منهنا واحدة كل لأف كتاؤيان؛ واكازت 

ُ.العنيإ لب يكنه ساوJا؛ 

وقاكروحتي، من ابني هدا وقال؛ واحده، زوجه محده رجل هذا ]١[ 
عازصهااعرأته دعوى ولكن ادعته، وازاه ادعاه فالرجل مص، ابنه هدا نعم الروجه؛ 

الأول،زوجته لبمن، أحرى امرأه وهل أنا، ابني هدا لا، قالت؛ أحرى، امرأة دعوى 
وهوظاهرا مسا عندنا لأن لزوجته؛ يكون المزلف! يقول ابني، هذا تقول• لكن 

ونحوه.الشبهة من الثانيه الدعوى محمله ما عل ؤيثدم الروجية، 
ثدعي؟١^؛، الأحرى للروجة أئه تجكم كم، مائل؛ سأل ؤإذا 

لهاصار ؤإنه ل إثه قاوتا1 فإذا ل، إثه تقول! لكن بزوجته، هل ما فالخواب؛ 
قوبولد أتلم، فإذا زوجته، أما يظن ئبهه امرأه يطأ قد ان إنمثلا مبهة، ؛وءلء 

أيصا.لها وولد له ولد 

الحجة؟ا،لرأتانِفي لواستوين، وماذا مائل؛ سأل ؤإذا 
وجودإل ينظر الزوجية، مسألة غر الرحح وجود من بد لا حينئذ فالحوابج؛ 

مرجح•

الراجحه؟هل الأحرى ازأة حجة لوكاننر ماذا سائل؛ سأل ؤإذا 
•ذللث، ل إشكال ولا حا يلص ابنها إيه وقاك؛ بمعلوم، لوامردت فالحواب؛ 



١١٨

انهالتايع ئادص اثشري، عند هزثدت زجل، مذ له أمه باغ لو ثمنهات 
احمدعلته دهس التح، نيثثح للباغ، ولد أم ميز أي المسرى، يصدمه ولد0، 

ويأولهحلاقه، ق القاصي دلك، ويكر بكر، ابو ولكرم مهتا، دواية 
دلك.عق المشري وصدمه ملكه، ولدلمرق أي ادعى انه عل 

وؤئيا:وززودت

عقلا؟ أم الحاو هذ0 الزلدِفي به يلحق مهل العدة، زمن ِفي منه حاصل وط؛ 
أزلء ا-قنل لإخاله باله، الفراش لأة لومه، أص رؤا:مح، 

ياشت،؟ يرق بازبجاعها محأ مهل ئدا زم المحاج، ٍش، كخالإ 
مزتحعهثصر أي وهوالمنصوص أصحهنا وجهتن، 

ضاجيذكزثا الإلادة، الطلأفي تحيق ضلمأو نايه ذيك ل قم 
أ.حزءال فا أمزذثا ممد الأصحاص، عل ثوجيهها وأئكل فيه، المحرر 

وإذاالمائل;نائصذلكئه؟
منابني هدا وقال• بالولد، وجاءتا وحماJئا، زوجته وطأ رجل فالخواب،؛ 

عندنادام ما الصحح، نقول! أنا. ابني هدا ودالث،إ ثانية امرأة وجاءت، زوجتي، 
الشبهة.وطء عل مدم للوطء، وهوسب زوجية، 
ابنالإسلام سيخ جد اللام وهوعبد الدين، هومحل المحرر صاجبا آ ١ ت 

نمته.

..ءِْم  إليقولوف: المثل ول الدين، شمنه يعني؛ الدين، فمس مثل الدين ويد 
إففقالوا! اممه. حماك حماة أهل مالوا! القوم؟ من فقال الوال، عل دد.موا حماة أهل 



١١٩ارقاءدأاثئء،رو 

محاوظاهر تجب يم كاف إدا العريم مال مذ الحي انيثاء بجور انه ؤمئها• 
لقاعالدهس،. ظا٠ئ هو هدا حفيا، المحب كال ^١ كور ولا عليه، الأحد 

يالمعروف.وJدها ويقمه ممتها رو-جها مال من يأخد أن 
ةزا0بمدر اموايم مذ ياحد اف بمروْ ملم بالقوم رل إدا ؤللئثفب 

عقاحد٥ محال بل حياثة، إل الأحد ينب لمْ ظهز إدا المحب لأو با1موف؛ 
ُ.الخلم1ئةا إل ١؟•؛^. يتمسب محإيه حؤي إدا ما بءؤلأُيج الظاهر، السب 

اض!حصك حص أهل قالوا! القوم؟ من فقال؛ دخلوا أيما حمص أهل 
بتقديرإلا بالملأق الإلحاى تحكن لا ولدا وليث إذا اوجب: الطك مالأ 

أنمند ستئذ أربع من لأكثر ولدت بأل بمي العدة، زمن ي منه حاصل وط:؛ 
أفوجدنا إل JظنJا إذ العدة، قتا أن مند منقذ أرع من وبأقل فارمها، 

ؤإذابه، الولد يلحق فلا تذ، أرع من أكثر الحمل وطء وبتن الطلاق ب؛ن المدة 
أرعمن أقل العدة انتهاء وبتن الولادة بتن المدة أل وحدنا اوحعة مدة إل يظرنا 

منلزم الولد ألحمنا لما إنه نقول؛ فهل به الولد ألحق ؤإذا به، الولد فيلحق ستذ، 
زوجتهجامع إذا والإسان ؟L؛؛، من إلا ولد لا لأنه بامرحاعها، الحكم ذللث، 

يقول؛والمؤلف نوى، أوما الرجؤع نوى سواء المدهب، عل رجعة فهي اوجب 
فهيرجعه نوى إذا بتيه، إلا رجعه يكون لا الوطء أن يفلهر والدي وجهان، فيه 

ؤإلأفلأ.رجعه، 

كاذإذا يجوز ولا ءلاما، الس_، كاذ إذا العريم مى الحي استيفاء يجوز [ ١ ت 
روجهامال من نناخال أن للمرأة فيجوز النقمة، الظاهر؛ اب، مثال حما، اله، 



١٢٠

منهبريت ؤإو سالمٌ-م، هدا مرخي مذ ت إذ مرصه؛ ل لومحال لبتها• 
اوجه؛؛*Aj ^jهمه منة، اوبرئ المرض مذ مات هل ولمْينلم مات يم حر، يعانم 

اممهرسول بدلك أش وثد وأولادها، نفها عل تنفى أل لأجل بملمه؛ لا ما 
فإذاعليها، يتقى أن بد لا وزوجته زوجته، أمثا وهو ظاهئ، السب لأذ '؛ .ر 

الروجية•حق عل السث، ومحال الخيانة، إل تشب لر أحدت 

طعامهممن فوجد يضيفوثه، لا أ*أم ويدا بقوم نزل لو القين، وكيلك 
الأكلهدا ستحق هإثة ظاهئ؛ السب لأة محور؛ فهدا جوعه به وممى وأحده 

بالضيافة.

درهمبيئة زيا خماهإنثلأةوز،كإنيس السن كاف إذا أثا 
منتاخد أن محوز فلا بينة، عندك ما وأنت، ثيء، للمثج عندي ما وقال؛ فجحدك، 

نعاللمولا وبينه، بينلئ، فالمعاملة ظاهر، غبمر حفي الش، لأل تْللمبه؛ ما مقدار ماله 
الوسط.هوالقول القول وهدا ماله، من تأخد أن يقتفى سبا بينكإ أذ 

ءفيماقلأْؤئمالثسول٠ أذ عتبه، بنت، هند حدين، القول، هدا عل والدليل 
فولهفالليل4 ظاهزا السن، يكن إ إذا وأما ؛، تميازر أي مال من تأحد أن لها أذن 

^اص،،ولأةنمنخاهأ،«رى.

يكفيهاما عيه  jju^١-؛^. أن غاللمرأة الرجل يتفق لر إذا باب، الفقات،، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
(.١٧١رقم)٤ هند، كية باب الأنصبة، كتاب لم: ومرنم)؛!"اْ(، يايروق، وولدها 

السابق.التخريج )٢( 
(،١٠٥٣٥رقم)يلوم، تحت، من حقه يآحاو الرجل ل باب الإجارة، أبواب أبوداود؛ أحرجه )٣( 

(.١٢٦٤رنم)باب، اليؤع، أبواب والترمذي• 



١٢١الق1ءاوأاثالهتءقوة 

ئدالبإء، وعدم الرض دوام الأصل لأف نابم؛ يص أحدثا؛ 
قيحالعنه، آحر ثبب حدوث ق وسككنا بمزصه الموت نبب ايعماد تحممنا 

اأنئ.ثلتاظووم.
وجهلظاهنا وجد الثزطتن أحد لأف داكن■ءة؛ أحدمحا يعتق واكالت 

0َءء
عنه.

ديكمرصه ق مات ؟كوف أف لإحخاو منهنا؛ واحد ينتو لا ؤاكالثات 
قلممنه، يبرأ ولمْ مرصه مذ بمن، قلم عنية، أو قل ثئ محؤ ^'r، بمب 
الشرطتن•مذ واحد وجود ينحس 

حافظهروجدت طلممها، م من ثورة ثنلمتم أصدمها لو ؤمئها؛ 
مولة؟يمل مأيتا لا، أم الصداق مى يزئ الروج علمها هل ونازعا فا، 

لاحتلامحا منأله الدينص الشيح علمحا وحرج وجهان، محه 
ا.أومنهار الروج مذ كائتر هل الروج عئد مقامها مدم والكسوة النفقة 

ممك

لمولجائز؛ وهذا الممتحنة، محورة تعليم زوجته أصدى رجل هذا [ ١ ] 
١.٠^^٠١ من معالث، بجا ®مد الرسول 

له!ءاJت، طلقها، ذللئ، بعد ثم الممتحنة، محورة تعليم أصدمها الرجل هدا 
الممتحأ.ائنيى مال(؛ ذللثج؟ أين ذاJث،؛ الصداى. أعطثلئج مال؛ الصداق. أعطني 

كتابومساامت ٥(،  ١٣٢)رقم الخاحلب، هو الول كان إذا باب النكاح، كتاب الأخارىت (أحرجه 
وممر،قليل من ذلك وغثر حديد، وحاتم قرآن، تعليم كونه وجواز اكداقا، باب النكاح، 

(.١٤٢)٥ رقم به، يجحف لا لن درهم خممثه كونه واستحباب 



هدح،>اءدابجر'بمأا ١٢٢

وؤدالممتحنة، سورة علمتك وئينلث،، بيتي الدي الصداق هدا محال• فقراما، 

هناكلكن عثمها، هوالذي أئه فالأصل غثوك. من يشنها إف فقالت؛ يشيها• 
نقول!أو الصداق من برئ الروغ إن نقول؛ فهل ؛ ^٥١٥المؤلف يقول مشكل، 

زهقهذه، من ^ ٥١مالئ الوحهئن هذن عل ;؛٥١٥ الإنلأم شيخ وحرج 
غثزل أنا عق، أنفق نا مثلا: قالت، علميها، ممن ل؛ زوجها أو المرأة ش إذا نا 

لكنالإنفاق، عدم فالأصل علميها. أمقلم، أنا هو؛ وقال عل- أنفق ما ندْ عج 
لزوجتهالروج يدفع أف يلرم يقولون؛ الأصل، يثلون فالمن•هب، الإنفاق، الظاهر 

الإنفاؤ،.عدم الأصل لأف المدة؛ هل"ه كل النممه 
الظاهربل الشريعة، به تاقا أف يمكن لا هدا فيقول؛ دِءهاهث الإنلأم شيخ أما 

ويشترىاللحم، يشترى يذهب يوم كل نراه الذ"ى الروج هدا الروح، قول هو 
للناس،البالمؤ هدا يتح ولو منه، تأكل الزوجة فإن اليت،، عل به ؤيدحل اجز، 
لكافالمدة، هذه علميها ينفق لر زوجها أل تدعي، أف الحول لها الروجة إن ومحل،• 

أنفقما تقول؛ تفاهم سوء زوجها و؛؛ز، بينها يكون امرأة هكل، ^؛١^، شر ذلك ِفي 
وهوالصحيح، هو ئحمذأممئ ثتمية ابن الإنلأم شيخ قاله ما أن فالصواب عل• 

الأصل.من أقوى الفلمام؛ وهذا الأصل، مى أقوى 
آحر؟ثمح،ة من ولتس القرآن محن، وقتها الصداق كاف لماذا ت مائل مال فإذا 

ثيء.أدنى هدا لأف فالخواب؛ 



١٢٣الت1ءاوةا1ث،لهتثرت 

لبووجد ثلأ، فيه مشت فلأن عنم أف الرؤع صاحب ادعى لو ؤمئهات 
ابنوواية ق علته ثص العنم، صاحسا عل Jالصت^ن تحي عنمه، أثر الرنع 

منصور.

وجعلهاالأموال، لب الماقة مى وأفناهة هدا الدين ثش الشنح وجعل 
تقتةكالإ1لإؤبالآي.

ا.^^جفبمآممحلأبمشثلك،ا 

أصديها؟اشر الثورة تحفظ لر لوكانت الحل ما ت مائل سأل فإذا 
مدرها.أحرى سورة أويعوصها لها، محمظها ف١لخوابت 

مطلقة؟وهى ذللث، وكيف قتل• فإن 

قإيهبائنه كانت ؤإذا رجعية، كانت إذا مباثرة بطريقة يعلمها فالخوابت 

علينامن وقد ويعلمها، محارمها من أحد عندها ؟كون حلوة، دون ولكن يتهلع 
الأصل.عل الفثاهؤ فيقدم الأصل مى أقوى الظاهر كاف إذا انه 

نفستاالغنم أن الرلع صاجب فادعى عنم، وحوله ريع ءندْ رجل [ ١ ت 
أنيمكن ُعنمي، هل.ه ليست، الغنمت ّاحب، وقال الغنم، أثن ووجاونا زرعه، لب 

الظاهر،الأثر عل تجال فالأصل تصنع؟ فإذا فيه، ومشت، مرين، ثانيه غن، تكوف 
عليه.وبال اوجل، لهدا غنم الأن؛ عندظ ظ زص 

يعتبرهاالأموال. المافةل^ باب من إما ت يقول الإنلأم وشيخ 
علالاستدلال معناها: والقيافه يعتبروبا، لا واiاJهثؤ الأنايط، ؤ؟ كالقيافة 



ه>حتواءدابجدجب ١٢٤

أتونه مرق الواحد إذا بالأثر، الإنثان محي الأن يرف مثل، بالأثر، الثيء 
أثررأث إذا متهم• الواحد يقول، ويثتيمه، الأثز يئاظر ٠ )الري(أ يسمى بشخص 
حدثنيوقد وجهه، رأيت كأنا رحله رأيت إذا وجهه؛ رأيت فكانا الإنسان 

رأيت،كانا مر، ألمر من )أطلعه( إنسان رجل رأيت إذا ^٠^ متهم واحل• 
بنزيد حديث، بدليل فثابتة، الشس، ق المافة أما المال، ِفي القيافة فهل>ْ وجهه. 
كافأسامة وابنه أبيص، كال حارثه بى زيد لأف ريل-~ بن اصامة ~أبو حارثه 
لهدا.بولد هو ما هدا يقولون• يميونه، الركون فكان أمول، 

منحارثه بى وزيد زد، بى أسامه لأل الميس؛ إغاظة بذلك وغرصهم 
رداء،وعلها نايمتن ووحدهما المذيي ور يوم ذات فيحل اوّولس، موال 

هدهأن فشهد بعض، من بعصها الأقدام هده إن فقال! أقدامها، إلا يفلهر ول؛ 
أماريئلإى مرونا عائثه  jp. الني فيحل بعض، من بعضها الأقدام 
لمال؛^•، تحر وأمامه حارثه >و ه إل آما ثض محررا أف ٌألمٌري وقال؛ وجهه، 
٠.سضءر س الأقدام إلهن«ه 

منأكثر فيه محاط المسن، لأف يقولون! اكسس،، بقياهة يعملون وا1لهسج 
أيبه، نجمل ائه ؤمحذاسن، السح إليه ذهسإ ما والصحيح الأموال، بخلاف غثرْ، 

الأموال.وق اكس، ق بالقيافة 

مرة.لملة سة )١( 

بابالرضيع، كتاب ت وملم (، ٦٧٧٠)رقم القائم،، باب الغراتض، كتاب الخارتم،• أحرجه  ٢٢١
(.١٤٥٩)رقم الولد، القاف العملبالخاق 



١٢٥الق1ءاسةاث1هتهضأ 

وظهزتأصاي، انه وادعى هكدتيا عن؛وا، انه مادعت بكرا لوروج ليتها• 
الأصحاب.دكز0 الزوج، مول يالمول آحر، بثسس، ثيوبتها اف مادعمت، ثيبا، 

اأقدمةااُ•اكائل وجهآحر5ى فته نقحرج 
أ.ماروههل ومنائله المتسامة، ق الئوث ؤمنهات 

تكوفأن محتمل قوله، يقبل لا انه هو بمحرج الإي الأحر الوجه ا ا-١ 
علالحكم إحاله الواجب ولكن آحز، رجل بجاع أو جاع، بغثر زالث اتكارة 
الفناهي.الست، 

يوحدأن وهي معروفة®، ®مسائله ؤيءآهث؛ ا،لولفج فال كإ المسامة ]٢[ 
محلته،الى هل الشيله هدْ أن أوليازْ مدعي الملة، لهده أعداء قوم عند قتل 
هوفلائا أف عل يمسا من احلفوا ادعوات للن.ين فقول بينة، عندهم توجد ولا 

ستة،عنتدهم ما أتأم ْع قله، وجهب يمنا خم،ن حلفوا فإدا صاحبكم، قتل الدى 
وهوالعداوة.ظاهر سبب عندنا لكن 

عداشمحل قصة وأصلها معصوم، محل دعوى ق مكررة أيان هي واكسامةت 
يؤمنيوهل حيثر، إل ثيد بن منعود بذ ومحبمه نهل بن اممب همد اُطوا نهل؛ بن 

-واليهودنيلا دمه ق سشئط وص نهل بن اف، عن. إق محتنه هش فممرما، صلح، 
نهل،بن الرحمن عبد ئايطلى الد.يئه، دد.م ثم يدقه — للمسالمن ءالاوترم معروف 
٠٢بالمسامةر س النبي قممي اللمى.، مسعودإل ابنا وحويتنه ومحيصة 

لرمن ؤإثم وغيره، بالمال الثرين هع والممالخة الوادعة باب الخزية، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
بابوالديات، والقصاص وال٠حاربين القسامة كتاب ت وملم (، ٣١٧٣)رقم يالعهد، يف 

ا(.11القاْة،ر؛مرا،



ضحمسابتىرجب ١٢٦

قاساصاحثهم، قتل اثدي هو فلأنا أف القتوو أولياء ادعى إذا امة القوكيمة 
خمسيمحلفول فنقول1 المسامة، عليهم نجرى بينه يجدوا لر فإذا بثه، هاتوا نقول! 

وثئتزالورى، عل توؤع يميئا خمسيرئ( الرجل، ثذا صاحبكم قتل الدي أف عل يميتا 
الكر.وعبتن بمينا، عشز ستة منهم واحد كل فعل ثلاثه كانوا فإذا الكنز، 

يوحدلا انه ؛ع يقتل، القاتل؛ثه ع؛ن عل اكتول أولياء حلفن إذا امة والق
Jالقتل،يقوموف ربإ الأعداء هؤلاء أف وهل الخال، ظاهر عل اعتإدا لكن بثة، 
فإنيمينا، حمسئ احلفوا عليهم! للمدعى قلنا يجلفوا، أن القتول أولياء ايى فإذ 

أنيظهر امة والقالمال، بيت من يعطيهم الإمام فإف يئلفوا لر ؤإذ برئوا، حلفوا 
أوجه!ثلاثة من للأصول محالفه فيها 

المدعىحى ق اليمئ أن والأصل الدع؛ن، ص ق الأيإذ أف الأول! الوجه 
عليه.

واحل،0.يمقن والأصل فيها، كرريلم، الأياف أف الئاف! الوجه 
لورأوهلأمم يروه؛ ل؛ ثيء عل سبملمون المقتول أولياء أف الثالث! الوجه 

ذللث،.يرون لا قد لكن واصحة، له فالمأ 

أوجه.ثلاثة من للأصول محالفة ففيها 

جاريةهل ل الأصل، ، نحالفلر الحقيقة ق إما نقول،! أذ ذللثؤ عن والخواب، 
ء،الأض•



١٢٧اه|مأاثاهتءضأ 

جانبل ليث الأيإف فلاق االد-ءي؛ حاسس، ق فيها الأيإن كون ق أما 
الني.قفى ولهذا أقوى جاف j فالأي،ان داء، عليهم المدعى 

شاهدإلا عنده وليس بثيء آخر عل شخص ادعى لو فيإ '، والي٠ينر بالشاهد 
جان—،ق هنا فاليمين ادعيته، ما وئتحق الشاهد هذا ئع احلم، له! تقول واحد، 

إففنةولات هدا وعل حمه، ق اليميئ فكانتح يالشاهد، قوي جابه لأف المدعي؛ 
الظاهرةالعداؤة س_، أقوى جانبهم لأف المدعن؛ جاس_< ق هنا الأيإن مكانه 

هؤلاء.أيدي عل فتل قد هذا أف رجح الى 

مؤيكل،ا لأنه الأصل؛ عل أيصا هل ت فنقول اليم؛ن يكروفيها كوما وأما 
لأفمرائي،؛ خمس يكرر فاللعان مثلا، اشاف ومنه الأيإذ، فيه كزرت الثيء 

الأيإف.فيه كررت فلهذا هامة، الته فمقتل وهذا وعفليمه، هامة مسألته 

نحالم،لر هذه نقولت يشاهدوا، لر وهم ثيلفون قد القتيل أهل أن اكالث،؛ 
الإىالرجل قمه ودليله جاتزه، الظن عل يعلب ما عل اليمتن لأف الأصل؛ 

ميأيمر بنير أهل لابميها ما.yu واف وقالت زوجثه جامع 
كتابلم؛ وم(، ٦٠٨٧)رنم والضحك، التسمم باب الأدب، كتاب البخاري! أحرجه )١( 

بالكاري الكفارة ووجوب الصائم، عل نباررمضان ق الخ،اع تحريم تغلظ- باب الصيام، 
(.١١١١رنم)يستهليع، ءش المر ذمة ل ونشت والممر الموسر عل تحب وأما وبياما، 

علميهق ضل. ثيء، له يكن ولر رمضان، ل جامع إذا باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
علرمضان مار ق الخ،اع تحريم تغلظ- باب الصيام، كتاب وسالم: )ا"آ\'١(، رقم فليكفر، 
ذمةل وست، والممر الموسر عل تحب وأما ويناما، فيه الكبرى الكفارة ووجوب الصائم، 

رقم)اللا(•يستطيع، المعسرحتى 



شمسابجوجب ١٢٨

الشرهالأصوو عن نحرج لا اشامه أف ض وحدا 
سنتقد دامت فإ الشرعك، الأصول من غيرها حالثت أيا قرصن عق ثم 

انالعلم أهل اقوال أصح ولهذا مرعي، بأصل بت السنة ق يبوما فإذ لمسة ال 
ح:'ا،لؤك قال كا حأرأ، اْه الق

صاحتهم؟قتل فلأثا أة عل أوشاهدان شاهد لونهد وماذا سأل ؤإذا 
إقرارعق شاهد نهد إذا مسامة، هي ما مدهبنا عل هلْ لا، فالجواب• 

بيتهإعداوة أذ شاهدان نهد لو وكذلك، قتنى، فلأيا أة يمويت، أن قبل ا،لقتول 
العداوةمثل فقط، الظاهره العداوة هئ الأوُث، أن عندنا فاأدهن، ذلكر، ونحو 

سميةابن الإسلام شخ اختاره ما الصحح ولكن القبائل، بتن تكون اني، 
بعداوةذللث، كاذ سواء المدعى، مول صدى الظن عل يعلب ما كل اللوث، أف 

سكينومعه بدمه يتئشل إنسان عند رحل بوجود أو بالقتل، بتهديد أو ظاهرة، 
لكنهممكن، وهذا حرونج، دم الئئن ق الذي والدم قتض، ما أنا فيقول• دم، فيها 

يروذلا الحنابلة— —عند عندنا الملهّ_ا لكن القاتل، أل ظاهرة قرينة هذه أن ثلث، لا 
الظاهرة،يالعداؤة اللوث محصون أو الشامه ءدصون لأتهم الشسائ؛ باب من هدا 

بمددفقط، شخص<ين ب؛ن تكون الماطنه العداوة وأما القبائل، ين تكون كاش 
ملوثةيئن معه رجل وعنده بدمه يتشح3ل جريمة عنده أو بالقتل، الأخز أحدهما 
علواحد شاهد ينهي أو امة، القباب، من هذا يرون لا ذللتج، أشبة ما أو بالدم، 
المسامة.باب، من هدا يرون فلا القتل، 



١٢٩

للقتل؟باصة طث عدد للمائ فهل مائل: مال ؤإذا 
معي كيا أئن، أو نل ثلاثة ي محنى أي الئحتح نمم، فالحواب: 

امة.القأجريت، القتل وقؤع الظن 
إناُثا؟فيهم الورثة كاف فإن مائل: سأل ؤإذا 

ممحلفن، لا والإناث، تحلفون اوزكون فإن ؤاس ذكوث لكن إذا فالخواب،: 
خلاف.فيها والمسألة لاتحلفن، فامن \فوثلأش\ن\ي ؤإذاكاف الدمؤ، 

KH*





١٢١الت1عاوةاورايالآعمت 

منهإواحد كل تلزم أو الاحتياط فكان اشيين، وتعير وصوءه فسد أحدهما 
أقيس.وهدا بالوضوء، 

بمفردهمهإ واحد كل لأو بالوضوء؛ مهإ واحدا يلزم لا إننا اكازٍ|ت والقول 
قمحتمعا أن يصح لا لكنه الطهارة، بناء والأصل ا-لثدث، ق شاك بالطهارة، متيقن 
يصحلا قإيه حماعه يصليا أذ أرادا لو يض منهكا، ل؛كل الطهارة فيها يشرط عادة 

ؤإماالإمام إما باطلة، صلاته أحدهما أف ثتيثن الخال هده لأدهِفي حماعه؛ يصليا أن 
كافإذا الحال هده ق لكن فتصح، الإمام ص كال فإن ثالئ، معهكا كاف فإل المأموم، 
أنفيالزممنذلك باطله، صلاته أحدهما لأف لامحليانحلفه؛ فاضا الثالث، الإمام 
عنأو يمينه عن جنبه عل ويصليان الإمام، حلم، وحده منفردا قاما الأحز ؟قول 

انتقدالذي هو ارْ يعل الذي يكون ربعا لأنه يمينه؛ عن والأفضل يساره، 
بالوضوء.حينا يلزمهما أف والأنيس الأحوط ولكن وضوءه، 

الأولهومن هل يعلم ولر مى، أثر فته وجدا يم توب، ل لوناما محا وكذللث، 
حيعايرئها فهل بعينه، لا لكن الغسل، عليه وجس، قد فاحدهما الثال، مى أو 

ما؛المنءة، أحدهما يلزم أحدت يقول، أن يجوز ولا منهما؟ واحدا للزم أو بالغل، 
بيتكإنقئ نقول،ت أن مثلا يمح فلا العبادات،، ِفي ندحل ما القنءه لأف يصح؛ 
المزلفح.ذكزه هوما قلنا ما لكن الغسل، يلزمه هوالإي المنءة عليه ينمط والذي 

واحد؟وقت، ل الثوم، ق اثي نجدان كيف، ّائلت سأل ؤإذا 
كاوو^ القيلولة، j والآ> الياح U j؛ أحدهما ؟كون أن فابواب،: 

التل.أر فيه وحدا الطهر وئت، 



ق>حماءدابقرجب ١٢٢

>ؤ،ظمأق  uljpالذي ئدا لكذ إذ الئ-ئأن: أخد و\و !لئوزة 
هميهاا، هول ما ولم°ينلم وعاب طالي، دامرأ,ق عرابا لمْبجذ إف الأحر؛ ومحال 

وجهان؛

واحدكل يني وعثرمحا؛ ا-ئاد—، وابو المجرد اكاصىتي محال ما أخدمحا؛ 
عليقم(ةاحه•ممحا 

الطلممهقمج انه عميل؛ وابن الإبماح و الئثرازي احتاو وهو والثاف، 
منهإواحده لأف المد«م،؛ قياس هو ا"إقامع؛ ّل الماصي ومحال بالقرعة• مئهتا 

زاحد.ئ، هت 

تجئى ^١ خ |_3، ١^قفي الأٍنخاب زذكزبمض 
لهوحش صا1ح، رواية احمدلب اومأإلته وقد الأول، المنألة الطهارْ 

أحندئاالاحئ: لة ممال إثك-ثثود. لاحز؛ قال زحل ق اثس قول 
طالق؛لأطممالالآم:م.

أئتإوأقول! عغ؛ل، اممه بمموى ذ\»ئوإي أدينهكل الحارث؛ قول له وحش خميعا• 
البجك.ق ألقامحا يزك، لا م؛ لأ\ ألحد: ه. خني ه أم 

الطلألكزو ؤ\ق م الحارُث،:ددل ^ هإئ٤اثة 

الثاف:وقال طالق، فزوجي الطاوئرا؟ا سا كان إذ الئ-محالين: أحد قال [ ١ ] 
ليس؟كون أن ؤإثا غرانا أن؟كوذ الطائر^ وهدا طالق، فزوحي راتا يكن ل؛ إن 

هو.من لأثيري زوجته، طلمث، فأحدهماإذذ بغراُت،، 
]'ا[فادألةمهالأةأقوال:



١٢٣عض? اثنا 

الطلاقومع ق شك منهإ واحد كل لأو يطلمان؛ لا إما العناء: بعض فقال 
نكاحه.قاء والأصل بامرأته، 

زوجتان،له كان لو كا بقزعة، بإحداهما الطلاق يقع إنه قالوا: وآخرون 
الثاتةفزوجي غرانا يكذ ب ؤإن طالق، فزوجي رو الطائر ئدا كاذ إن وقال: 
القياسهدا ولكن مرعة، إحداهما نحرج لإله هو، ما يدري ولا الطائر وذهب، طالق. 

بأحدمحمق، قد عيه والصرر واحد، لرجل فإما زوجتتن كايا إذا لأي نفلر؛ فيه 
واحد•رجل من كاف إذا با يقاس لا لإيه رجلئن س كال إذا أما الأمرين، 

الأحوط،هو وهذا حميعا، عليها يغ الطلأى أن السألة: ّفي الثالث، المول 
فلكاطلقة أوياق طلقة أول هذْ كانت، إن ولكن طلق، كلأكا فنقول: 

الراحعه.

امراتهاحندنا الثاق: فقال لحود، إنلث، لأحز: قال رحل ل قال الشعبي 
منهاوالأحمد ثلائا، طالي امرأته أحنينا موافق، نعم الأحر: قال ثلائا، طالي 

الحمل؟قعا حمية، المسألة فهد«ْ ثدييه، لا 

وبائت،وحسرتما، حسنا السعي• قول له حكي أحمد الإمام إن المولمح: يقول 
منكاامرمحكاسئا.

أعلمأنتا وأقولت صل، اممه بمموى وآمرهما أديّه،ا الحارُه• قول، له وحكي 
وأقول:دينها، إل موكولا الأم أجعل أي أدينها بقوله: ؤيحني عليه، خلممتا با 

أنلث،عالمثر فإذا أحوه، هوأم أحسد أيكا أحدك،ا لينظر اممه، وبتن محنكا ثيء هدا 



١٢٤

ذلكهو وعلم منك أحد انه عالمث ؤإذا ثطلق، الى هئ فزوجتك منه أحد 
تطثق•اش هي فزوجته أما 

ضرمن الأحد ُزل كيف يدرك، لا ثيء هدا قاو: أحمد الإمام 
ولهدامنهإ، الأحد يدري ومحا ثا، الةLJمحئه الحد لأن صحيح؛ وهدا الأحد، 

القصلقوو موافقته م يدل الحارث لقوو ١^^. ق ألقاهما قاو: 
الفثاهئ.هو هدا -هإ، الطلاق بوقؤع 

منها؟واحد م ثبي ماذا فعل مائزت مأل يإذا 
فيبنيممللى، لر زوجته وهوأن متيمن، نكاح عنده منها واحد كل فالحواب،ت 

الطلاق.ق وشك النكاح تيمن لأثة عليه؛ 
١^١^ق_؟ماؤإذايسأم: 

محسوب.الطلاق الصحح الثول عل فالخواب• 
العلق؟الطلاق يقصد ما يعني -؛^، ٠٠١١وقصده حلس ربإ مائل! سأل ؤإذا 

قصدهأو الئعلق قصده إن قلنا؛ سواء الثعليق، قصده هو لا، الخواُب؛ 
التعليق.قصد انه عل مشى الولف لكن 

الثاق؟والمزل الشص قول تفصيل عن مائل سأل ؤإذا 

وأمامعلوم، ضئ أمت لهدا لأو كلتاهما؛ تقمان اشن قول فالحواب 
نىلتاهما؛لألالألحلثماةاهاح.



١٣٥الةاءدةاضاستهضة 

حنف1،ثز أية عل بثاء ص ومحال: الدين، مي الشح دكزة ^١^، ١١هؤ ^١ 
 Uنالك.لا:يزكصحة،محبمث،ممزو لإ:مصحة،أزنا ء

jjSj  اشُ؛شاءَ  ٧١طالق أن تن ء الطلأق ك مميل م
أفإل محي طلاؤهن! إيماغ لأف بمد؛ فته المول وهدا يدرك، لا اه مشية بأف 

الطلاق Jjjf■عل إجثارجثا وق الغ؛رثاطنا. روحثة ق هل تن للأزواج تاخ 
الطهارةإبجاب بجلأب صرر، وهو حو، شر ملكه قطع عل الإنمان إجثار 
قإدهلأمرمحل١لمحا 

^لبجازؤخثئشهالأم،ح
هذهيكر انه أحمد عن حزب ومل ، ٥٧٥١عد رواية و؛وئقو4ِفي أحمد عليه 

ا.عنهال وووقف1، منئا، فيها أمحول إوأب أحب ومالإ فيها فتومحمن الناله 

وبئذله زوجتتن بتن الطلاق جعل الدي الزجل بتن القرى فا ائل: سأل ؤإذا 
فنقول:آحز، برجل فتعلق هدا أما بنفسه، تحلق الأول الخواب: الأحرين؟ 

منهاكل تختلف رجلتن ينز لإثه الئايته المسألة وأما لك، محلان لا الزوجثتن هابتن إن 
لأخر•اض 

طلاقهاض^^^ُمي،لأنإقاغ ذلك أبطل ]ا[شحالإنلأم 
الطلاق،عل محروق قلنات ؤإذا بامحلنا، الغثر زوجية هيِو، من للأزواج يتاح أف إل 

حق.بغتر لها ملك هو تما الخرؤج عل أجترناهما 
ينلكوأحيايا المائل، هدم مثل ِق أحيانا بموص أحمد الإمام ]٢[ 

•جدا قوي ^٥١؛^ الشيح به علل ما ولكن الاحتياط، مسيل 



هوحمسابجرص، ١٣٦

1 الشوت؛ىلإ4:  Jli :لمْإذ الاخث: نمال -م؛، مأم عزا;ا كاف إذ حومحا
ئاسسمتانلمح.

يكس•حز أمته وطء ص واحي• كل ؟ى أذ ههنا المنصوص وتاس 
ءإن

لإ.محأيوض،ثإخ1امحا
سعلمىحكم ق مشعتن إل؛هنا كنظر متنا، محدث أحدمحا لأف الأولر؛ الصووْ 

بامحاي•
بولي•رأيت طهر ق بشبهة امرأْ اسان وُئ إدا الماعدة هدْ مذ ولتس 

يصيثمإثة آحز، ولدا ثنه ١^ وأرصنغ دلك، عر أو المائة كمد ينه وصاغ 
الصحح؛عل الرجلم، مذ واحد لقل ولد محم المحس مذ كل محم 

هأدززاً، يكوذ اذ غووعندJا بنغ منه،، لواحد ١^^ يكوذ اذ لمْيتعير؛ لأئة 
حذمحه•

*H*



١٢٧التاعدةاهاسةءسرة 

اثظعدةارئ،سةعفوة

*H*

حرمته،أز حله أو _;؛ طهارة ق ظاهرا وأعملنا أصلا انشنحثا إدا 
آحزبظاهر العمل رك أو انتصحابه، تحب آحز أصل ثثؤ دلف، لازم وكاف 
صورتؤلدللث، ١^،،>^، عق اللازم دللئ، إل يلممن، لمْ إمالة، محب، 

علالعنل يلزمه لا ومحاI بللا، ثوثه عوجيلب مذثومه انتمظ إدا منها؛ 
مول؛بحسث، ثويه، عنل ايصا يلرمه ملأ المدي، ننب، منه مدم إدا فيإ نبي ما 

طهارثة،الأصل ثويه؛ ثقوولب  Jjمدي، البلل لأف ■محبنا الثنل عنه تمط إيإ 
لبمسمى بالشلئج، العنل يلرمة ملأ بدنه، طهازْ والأصل بالث-ك،، ينجس ملأ 
جعمر•م الئرف عن قونه ل، عقل ابن يكرم أصله، عل مئ كل 

اكند_جدس، الإعتثاJل؟ مو الصلاة ثه محوز أب ١^^ هدا عق ؤيثعكب 
محاثها١أ.لا يلصلأة الممسد وجود سس لأثا عنله: مل 

الثوص،ذللئ، الصلاةل؟ له تحور ألا وتقديرها ركاكة، فيها العبارة هدم آ ]١ 
عليهو-صإ إن أوت ثوبه، يغل ألا اغتل إذا له ومحوز يغتسل، لر إذا غله مل 

غلوجتؤ ؤإن ميا، الثوب ِفي الدي كاف إف اكوُب، غل عليه لربجن، الاغتسال 
الثوم،غسل وجن، فإن مديا، الثوب 3، الدي كاف إن الاغتسال محن، لر الثوم، 

والاحتياطالثوب، غل محن، فلا عليه الغل وجن، ؤإن عليه، عسل لا صان 
الثوب.ؤيغسل مغتسل الأمرين بتن يجمع أنه 



١^٠^لواءي قيح  ١٢٨

موا-ق1، هل منح هو وئك، صل، م أحدث، م حما، بئ !^١ ثمنها:
الصلاة،مل ائتداءها حعلنا اثنح، من ١^٥ ابتداء ويك؛ بندها، او الصلاة 
ماةثالأذj اوخي، عنل \حذ لأو ١^٠؛ إئادة وص 
الدمة.ق الصلاة 

محر،ماة ِفي موبغ يوحه، ولمْ بتهم، نأثولأ حمزانا رش إدا ثمنها: 
محتله،-ثل أعار، الماء يكوف اف حشنه يباح لا الحيواف محإف محيه، ميتا محوجده 

نجاتهدللئ، من ثلزم زلا ثه، المتيح الم، وجود يتيس حش نحريمة والأصل 
الطهازة،أذل الاء ل ئ،:لبمئبخ، بك ع م ضأا أ;قا، ا1اء 

محصوله.ق عقير ابن دكزة دلأسجثةباكك،، 

عليدل، ^١^، منه وظهرت اغتدى، عصت،: لإننيَفي هال، ثو نمنها: 
كنايةلأنه الطلاق؛ يه يح محإثه دالماو.ذ<، محثزه أو ؛_،، jL^Ijالتنريص إرادته 
معها؟محي وهل عضسسا، -ينا امحرف 

مئتمِفيامداسم،امحام:
يصدقمحلا علمته، حمان لأما محي؛ انه الأدلة: عند j، جرم وبه أحدمحا، 

محاتجلواجدابجا•

لزكالثداببجمحماوانجا.
اقنالدي كإريث، بغض؛ يوف بنصها بجت الى الأحهام الماعدة هدء ثمى 

لاضت،ممية مواصع الئست،ِفى يمثوف{ وامحم موله، اشنر لاضتؤ ض يثنبه 



١٢٩اثسأاسساأءسوة 

العدةثبوت أو المهر، واشممراو أبويؤ، أحي■ بلؤغ من محها؛ المسكوك لوازمه فيها 
^محرمحاث،محتاؤممنةلر

}لاسق لا السب بموله« الشب يكئ لا من شه أم ررالدي قوله: [ ]١ 
فإذاوالأستفاصة، أوJالأستهار دجؤي.{ أوبشهادة القاهة، بالإصاةِق معروف يقول 
oU  أخوة:وقال ل، أخ اويل ثدا فقاو: ءالثإ، ابنا أحدهما وأم ابان، وله رجل
الأحكام،شعص للمكر، أحا وليس للمقر، أحا الولد هدا ل، بأخ ليس 

وقالولاية، وق المحاح، تحريم وق الإرث، ءاماِذ، كأحيؤ به أقر لمن بالسة قيمون 
المسالةفيهدم أجنبيا، للمكر بة يالنويكون النثب، عل يرب( انجئ الأحكام حمح 

أحدوبنات، محارم، له الأخوين أحد بنات تكون يالث، ورجل شقيقان، أخوان يمال: 
فثتبعضالمالة، ذلاائ،،'وهئ له فيمكن منهي يووغ أف أراد فإذا أجانب، له الأخوين 
الأخبنات من يتزؤج أن له تحوز لا قإيه عنهن، انه يعتقد هو كاف إذا إلا الأحكام 

عنه؛تحتجبن أن علميهن محب لى بالنسبة ولكن عمهن، انه يعتقد لأنه أكز؛ الدي 
الأحكام.تبعض معنى هدا بعم، ليس انه يعقان"ف لأنس 

بعض،دول أحدها شروط يوجد الأحكام، فيها سثض كم0 مسائل هدم 
يوفالمال ثبت، فلأن، مال نزى انه شخصن عل وامرأتان رجل شهد لو ومنها 

رجلين،بشاهدين إلا يثبت، لا القطع لأف القطع؛ يلزمه ولا المال مان فيلرمه القطع، 
الأحكامبعض نحد الفقه مسائل من كثير وهدا وامرأتين، رجل بشهادة يثبت، والمال 
يوجذ.لر وبعضها ثبوته أسثاب، وجد بعصها لأف الأحر؛ البعض يثبن، ولا يثبت، 

XHX



هرحمسابجرص، ١٤٠

wn*

ئم١^^، خالا الأم إل النءئ-وو صدز دلا النا;ءب لكف إذا 
ثيودْ؟عند م لأ:مدُإل .ث ثنقئا:شو 

سةث

ملاثدي وجد ثم علك، الصسام ووجب عدمه إدا التعه هدي منها• 

فيهالفنل، الئيود،أنبخ_او يخاو الكفازك الإمحاوو هل يثني 
وواوزت

مهلهدا وعل بدلا، لا أصلا، الصوم صار الوحوص، بحال يلتا لإل 
محزئةفؤالأمبج٣؟

وحشرحصة، نمط ؤإيإ ا-إقمآه، ق الأصل لأنه محزيه؛ أقه المشهور 
أ.لا انه حامد ابن عن المدمن، مزح الماصىِفي 

ذ؛واالصوم، علمه فوجب مالأ، محي لر العيد يوم صباح وق متمغ رجل آ ١ ت 
وررمهعشر، ثالث عثر، ناف عشر، حادي الئثريق• ايام ل عليه الواجب، لصوم ال 

لأئهالشراء؛ ومه فلا هديا، به يشتري أف يستطيع عثر، الحادي اليوم مالاق اددّ 
معدما.العيدكاف يوم إدهِفى إذ الصوم؛ عليه وجبت، 



١٤١الق1ءاوتاسدرطتءسرة 

التعة.كهدي فيهنا وامحم والثمم( الظهاو كمانه ومنها1 

لأداءالحاكم وحكم المثل، وجود ويعدو مر له شيئا ائلم، إدا ؤمئهات 
مدرلأنه الأصحاب؛ يكنه المثل، أداء وجب الأداء، مل المثل وحد ثم القيمة، 

أفوبجي الئلأة، مل الماة إذا ؤ ولزئهُ، اص، أداء ول لأضل اي 
هدنئإذ أثا ثدتة، لإ الإ;لأف، عئد ١^ م ميز ^١ نا م ^^١ تحز 
نامحة ملأ م ؤأثا ^^٠، ١^، أذي و عثثخ أذ بمد هآد اأتداة 
ثصالماء انتوأو ززلحث يم ت ؤ\غ بمد الاءَ نلحد لإ لأ؟د4ُ فيه، نلحذ 

ِفيوماو وجوده. ١^؟بمد ولمْيلزمةأداء المنه وهائ1ارأيي ١^٠١^،، 
•^١٧الأظهر، عل امحصت 

الصوم؟ييغ وأن هديا يدبغ أن ثئزئه هل مائل'. سأل( ؤإذا 
بدلا،لا أصلا، الصوم صار الوجومسر بحال هلتا فإذ خلاف، فيه فالخوابت 

نمطؤإما ابملمة، j( أصل لأنه وهوالشهور؛ الأصل، صوم فيجزئه هدا وعل، 
ثبزئه.لا انه حامل. ابن عن ا1لم_، شرح القاصيتي وحكى رخصة، 

يرا.تياقدؤ، عن بدلا الصوم أوجّت، إنعا تعال افه فإذ عئزته؛ انه والصحح 
وجببؤ، من صاعا أتلفت، فإذا المثل، زد فيه محب شقا الإساذ أتلفت، إذا [ ]١ 

فإذاالقيمة، إل فزجع بز، من صاعا محل. ل؛ إن لكن بث، من صخ بمثله: الصإذ عليه 
لمهايأذ مل لكن عثرة، الأذ عليه فالواجي، عليه، ريالأات، عئزه ساوي كاذ 

العشرة- البدن( عل يمي فهل البدj(، أداء قبل الأصل وجد أي البث، وجد لصاحبها 
الثر؟من، هوصاغ الإي الأصل إل يرجع أم ريالأت~ 



تواعدابذرجبمح  ١٤٢

بعدهأنلمت أهله، مذ جاويه حصن عل دله لمذ الإمام جإُل لو محيتها• 

يىبجلبمُث|ليهاض؟
وجهازتلأصحاسا 

لإقا.إل :ممل قلا الس، انمئِفي ظ لأو بمود؛ لا ١^; 
إليها•حئه معود وال، وقد لمايع، امحنة إل ائممل إء لأله بل؛ داكافإ 
زانثتالدخوو، ول قثها ئأ ق1نيت، ّ أضيقها ثن نميا: 

ِفيأرجع آنا قال؛ قإف القيمة، له متنت الأصل، نع ة الثمن نصف يقع من 
منJلث،، ٠Jنحدى حش الرجؤغ أئرك أو عليها، اكنر٥ وأرك الئجرة يصف 
وعثرْتالخالجي جمكامحا وجهان ئفثه فته، أرجع 

علقدن لأنه المثل؛ إل ير*ى يقولون• الأصحاب، إل المؤلف يقول 
وجدلو والإئسان الصلاة، قبل الماء وحد لو كإ فلمزمه، البدل أداء قيل الأصل 

لماالرجل ٠^٠١ ف؟كون بطل، البجم هدا لأف يصل؛ لم يتوصأ ١^٠٨^٥ قبل الاء 
أنعليه فيجك، يصل، أن قبل الماء وجد كمن صار البدل تسليم فثل الأصل وجد 
المثل•يدلإ 

لأثه،؛ 1^|_زد يلزمه لا انه ورأى ا1نأله هده يخئ\ق4 رجب ابى ناقش لكن 
القيمة.بوجود حكم الحاكم لأة المثل؛ رد يلومه فلا لصاحبه، بعد يزده لر 

يلزمهفلا صل قد كال إن قإثه البجم ق المثل وأما الصحح، المدهب، وهدا 
الوضوء.يعيد أن لرمه يصل لر كال ؤإن الصلاة، إعادة 



١٤٢عفرأ القامدأاسعسات 

مدالخو لأو عمل؛ ١^؛ يكنه اثدي وهن موو عق محر لا أحدمحات 

ناشة Uj^-jئز ء ملزنها، ئيا، ضزز لا لأتمُ ه؛ قو واش: 
الثانحيذكز زكدبك مالخها، و لثابجا الثم ل اوثاق ئدا سل ٩ ّ 

كناالنحل وعاد الطالإ ميع حش القينه رياحي إدا انه ادمد، من موصع َفي 
صفه.١^^٤^ لازوج أف 

نصم،يأحد ملم الص-داى، ومد الدحوJ مثو طلمها ثو ومنها: 
حمىممغ^السعلعم،٠ممه 

تمزلإ القنة، و ن-بمح ظ لأف بمفه؛ أخد له لبمن الأنخاب: مال 
ملخها.ق حمسد الهئ 

مل:ر إدا وهدا ^1، كالى ^■^؛٤ آحر وجه فته يمج أذ بمد ولا 
١^،إل ث قاذ ^١ مثا:بمخل ظِق كامحاُث،، ملخه ل خل دو 

فيه،الرجؤغ ينثحن ملأ جديدا، مصا إليها عاذ هدا يماو: ولا إليها، بعودها 
لأقمس P ١^ يك ض قنخ ئ الث.رغ ج تشق لا ي 

بالقنآن.JابتV فيه حمة لأف ؛ ؛؛^s_Sشر فيه لر"ح الطلأق ميز لوعادإليها 
هلنا:إذ وهوانا دكنثا، ما عكس عل يل،ل، ما التركاُن، ٨؛، الهداية ثرح ؤؤ، 

أثؤ'\إلحاو؛ عينه إل العود لة ممس مهرا، الروج منم، امِفي ننف يدحل 
القينةنمحق، ثملك، العم، الرجوعِو، اٌيّإع عند العي ممام ثقوم القينه أف 

ث،زلأظلثءابمنم.^١ 



رجبنواهدابن قهمح  ١٤٤

أيلس،يم أو•جناية، سمعة حى ببما أوثعلى ووهنها، عسا اثرى ؤ يمنها؛ 
١^;^؛من خا أخق ئاتائ ط، ء ايخئ أو الشفع أو \ؤ؛واو أنقط نأ 

شزحه،ق اولكت أنو ذي ممل، زانن المامحي كلام ظاهر م اأزاحه، لززاو 
المماء.انؤ0 ١^ ولإ\-زأ فته ويتحثج 

K X )ء



١٤٥ا)قاءدتاسباواتءضأ 

عضةاسىاة اتلاعدة 

*H*

م.ءُِم والاحئواحد، وهو ووقعة، يمجه ثرفِق ذو آحدمحا عملان مابل إذا 
SijIJj\لتؤؤ6,( رحح أحمد ظاهركلام يرجح؟ مأتبم،ا وئرة' يمجه دويعددل، 
َص]ا[ُ

■صور 

زمنركعاتاتي ارح وصلاة ركعى صلاه يعارض إدا أحدهات 
والع\ةس،احزى ^١^ أحمد ض وحكن أقفل، التكثرْ ال محالمنهور واحد، 

جمصةرلأ؛لآبمةاأا.

والكمةالكمثه يعني أفضل، والئاق أكثر أحدهما عملان؛ وجد إذا t ١ ت 
الكيمة؟أونقدم الكمثة مدم هل نقدم؟ فأتبما تعارصتا، 

جاهلان،لكنهإ عبدان وعنده جيد، عالر حامسب كاتب عبد عنده رجل مثاله 
باعتبارقلنا فإف المأله، هي هده العأدين؟ يعتق أوأن العد يعتق أن الأفضل فهل 

يتقأذ فالأفضل الكثة باعتبار قالما ؤإذ الند، يختق أذ الأفضل صان الكيفثة 
القراءةفيهإ يتليل ركتن يصل أن الأفضل هل الصلاة ق وكدللث، الابدين، 

حقيقة.لكنها ركعات أرع يصل أن أوالأفضل والدعاء، والوكر 

وتدثر،واثل خشوع فيها كاف إذا القاف، إل أنفع الكيمة أف الغالي ]٢[ 
للناس.أيمر التخفيف، مع الكثرة أف فالغاف، نمره يصل لمن بالنسبة لكن 



شمسابجرجب ١٤٦

ابنمحال أيل، او يعنزة وباوسم( يعشزة، حيية'* بدئه أهدى راكاتة! 
أعجببدسان مال؛ بعثزة، وبيئة بتسعة نميتتان بدسان لأحمد! قلت منمووث 

ذاودرأنجا مش وق الثمينه، ^^ ١١مضتل الدين ثقي الئتم ووجم إئ* 
خدث،:دوثلإه.

سا١^ تك ي محزأ زم ئوزة، زئر ثدئر محزأ زيل زاكاكه: 
أحبايإ ؤأعسلت قيإو، أنج؛ا بن احمد بن جعمر رزاية أ"هماد,ذ، يال نردا• عي«يده 

-^٤١٢؛؟^١ ^١ خزف بنقل ^ ئد أبز قاو: أوالإنزخ؟ \ظ ،،: ٥١
أوتطويلالقراءة، تطويل يعني القراءة، كثرة الأفضل هل مائل! صأل، ؤإذا 

الئكوعواJثجود؟
كثرةفالأفضل تهلوعا تصل أف أردت إذا يقول،؛ من العل،اء من قايواب• 

فال:من ومنهم والجود، \لأخمخ وعنمف، غر0، من أفضل القرآف لأف القراءة؛ 
الزب،تعفليم ءل الركؤغ لأل والثجود؛ الركؤع J( ويطيل القراءْ نحمف بل 

هديإف يمال: الصلاة ألة مق زلكنه عغجل، افه من والقرب دعاء محل والسجود 
الركؤغفأطل الؤيام أطاث إذا متوازنه، متقاربه الصلاة تكوف أف ه الرمول 

والثجود,فحفم، القيام حممث، ؤإذا والسجود، 

الخطابين عمر أهدى {ت  ١٧٥٦رقم)الهدى، تبديل باب الناسلثح، كتاب داويت أي سنن ق ( ١ر 
فآعيت،نجيبا أهديت إن اه، رسول، يا ٠قالt الّء،.، فأُمإ دبمار' ثلاثثق ، trفاءُلي تجنبا 

لأنههدا أبوداود: قال إئاها،. انم٠ا »لأ، تال،: بدنا؟ سها وأشتري أيأبيعها ديتار، ثلانيئة بما 
اعلم.فاه أشعرها. كان 

الأحر،من له ما القرآن من حرفا قرأ فيمن جاء  ١٠باب القرآن، فضائل أبواب الزمل-ي: أحرجه )٢( 
رفم)«ا\،؟(.



١٤٧اثظ،ةاسسلأءقوأ 

وهداالهجا؛• مى ينقط ول( بمائه ا>ف ضور إذا مال؛ اللمزلهة؟ ل لة: قالوا 
محوّاتكثزةماقر.

اذلا:ندث كدبك إلاأل:فوذيانة ١^، كرة ك خزب محة ننم 
اووذ•لمْيمح إدا ما عل ال٤ناهه المامحي وخمل يرثل، 

والصيام،الصلاه وأكثر ئثبع، أكل رجل ق جائع بن مثس عئة مل 
قخاءَ ئدكزئ أشو؟ أكثنفكئة،مح  Jis-jالأكل ززيرأم 

امحتظممحينمحامَصرن•
^١۶٠مضيل عل يدل ^١ ١^؛^، بمتحر أكثز، عندْ هدا قرأث ئاوت 

ضصركئا الئئوص زئز الدين، ثقل خ اختاث زم ١^٧، ي المم٤ر 
ُ.الصحابةوالتادعار(أ 

والهجاء،بالحروف ولكزلانحل كممرأالإنمائأئزوأّرغ، لا[الأفضل 
■عر حرن^ كل ق *حطت 

وإذاال-اتل:ماذاعناشثر؟
بالتدبرزاءيه كاJتا إذا فيمالت هدا، ق بالتفصيل أيصا يمال ئد فالخواب؛ 

الإمرجفإة ّ إذا وأثا شك، بلا أفضل بجز بالقرآن واتفاقا تشوقا أكثز 
يوم،كز القرآن:ئنؤه من مئا وردا اعتاد قد اويل كاف إذا بما لا أكو، 

رقمالزهد j داود وأبو (، ٩٤٩رقم )ص:أم، الزهد j ازرك ابن أخرج4 )١( 
الشخ)ا/ماهآ،رقمآإ(.نقولم لأبن الخلمة وق الدرداءهئن، أي قول س ١( ٩ ٩ 

الخن.قول س ( ٢٣٠  ٢٣رقم ، ١ ٩ ٠ شة)V/ ش ابن ُمش وق و9ي ماص ابن 



محمسابجدجب ١٤٨

تباوائنزحث الطاعة عل منه اوياصث أحدمحا وجلان والرايع4ت 
الطاةاتئ,تك نفنة _ ثَاءف;-ئ،,َالآ.خُ اثثا ت ض ,َتشث 

علبن الختن خدي الإنكاة: اشِ همد بن إوثوئف كب الخلأو: ثال 
عرمنه ثخمل يث وجه لة ينتغ الثجJ عن اممه عبد أنا نأل انه الحض، ابن 

هدهففي وردم، متابعة عن ؤيعجز الفوائت، عليه ك5ثر اليوم هذا تركه إن وحاف 
أفضل.الإ<أسراغ إف تنوذ.' قد الحال 

الفضوليكوف أن متقي أمور يمإحا قد الأشياء هده مثل أف والحاصل 
أفضل،الأدئر أة ثاك فلا والثدئر القرعة إل بام ولكن الفاضل، من أفضل 

سةأحرى أمور هناك لكن ولثدكرأولوالألبادت،، ليدبرواآياته نزل إيا والقرآن 
الفاضل.مى أفضل الفضول، نجعل 

همحئصمُ؟المل قراءة كاث كيف طءز: ال ؤإذا 
حديثانحدث اركال عاسهت لقول ية ويالنثرتيلأ، قراءته كاو1إ فالحوايه! 

لألحضاْ.الناي تحته أف أراد لو الJادي، كلامه فهدا ؛ لآحصاه#رالناي عده لو 
ثمأفضل، تجعله لا أشياء يعميه قد لكن هو، حيث من أفضل المدبر أن ئك ولا 

قدأم/ع ؤإذا المأمومئن، عل يس قد ريل إذا الإمام لاميا أيما، الناس بعص إف 
تهدايتعلق عثا النظر قطننا إذا أما اعتياؤثة، ائل مهذه عليهم، أهود* يكون 
أفضل.التدبر فإل الشء 

الزهدمحاب وملم: (، ٣٥٦٧)رغم الني.، صفة باب اياقب، كتاب المخاري: تا(أامحه 
٢(.٤  ٩٣ر»م)العالم، وحكممماية الخدين، j الشت، باب والرقاتق، 



١٤٩امءدةاسستهقرة 

.١^؛، ألإتنثع : Jliأصل؟ يأج , -٠
ا؟أجران؛ُر ملت عليه وهو'كبثربئس اكزآذ يعلم ررمن يقول• 

أحرى،وط1عه جهادا عش له لأو مثة؛ امحره رجتح ق ظاهر وهدا 
أصحاتمن الصوث من وطائمة عطاء انن  Jyزهدا أجزان، لة كاو ؤلدللن، 

والنخام.ل تلح \وا 

دJكطزةاJJاgذه نعتد 
أمالمذ أئصل القس طمأذسه ق ئمانه لأو الدين؛ ثش وهواحتياو\ذئؤخ 

١^^^أزداد-ا مذ والآحر واأمامات، ايازل أزياكح مذ ، oSfjمتعددة، 
مثعوالاحر بالطواف، ينتغل ُئكه مقيم وجل كمثل ممثمحا والبدايايت،، 

أ.أء1ما واف والأولآءصل، أس، هعمثه نكه، الثزإل ق ا^ماوروالقماز 
والثانوارت؛اح، ومحبول وانشراح يطماستة العياد0 ياق مثلا رجلا أف لو [ ١ ت 
براحةللمجد حرج الموذف ممع إذا أحدهما نسه، يعالج يمشمة لكن بمنلها 

أكملالأول، أو ثلث، فلا بجهاد، لكن نحرج والثاف ونول، وانشراح وطمأنينة 
راحةذكون حى العبادة عل ينطبع كونه لأو الثاف؛ من حالا أكمل الأول، نستح، بلا 

محرةارجعلتإ ءقيأصءأئمُت الؤسول( ، jLiهذا ولمقاما، أعل هدا وطمأنينته، فلبه 

حدناقصِو، عمل لكنه العمل، أصل عل فتوجر الثاق أما ا، الصلاهءأ 3، عيي 
رثم]اكأ:ها[، \رر\.،ه تأزن أتيي ن يثح ^^٠؛ باب القرآن، مم كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

يتعتعوالدي القرآن، ل الا٠ر فضل باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب وسالم: ٤(،  ٩٣٧)
(.٧٩٨ذه،رفم)

(.٣٩٤رقم)٠ اء، التب باب اء، التمشرة كتاب الشسائي؛ أحرجه )٢( 



هدح،>اءدابذرجب ١٥٠

فالأولالطاعة، فعل عل النفس بإرغام والشمة الخهاد عل أجراآحر ؤيزجر ذاته، 
أربابمن والثاف والنازل، المثامايتج أربايت، من الإسلام شخ قال كإ 

مفثزخر نتثئة، أكثر واكاي حالا، أكل شك بلا فالأئل والحهاد، الئلوك 
عملهمالصحابة كاف ولهذا الأول، يوف العبادة ق متزلته ولكن المشمة، 
ولأمد سغ ما دلهتا أحد مثن امق حذم أق ا>وو يوم.' من أفضل 

العملكابد لأنه الصحابة؛ من حمسي أجر للعامل الصر ايام ل لكن ؛، يصيمهءر 
المسألة.هده ل هوالتفصيل هدا حالا، أكمل الأولون لكن عليه، ؤيشى 

الأول؟بن لها الجاهدة ق بالطاعة الئلدذ عن ناذا مار: سأل ؤإذا 
إليهايصل أن يريد يصل، لا وقد إليها يصل قد يريد امحب غايته فالجواب؛ 

قدهدا، إل يصل لا وقال صدره، ؤينثرح إليها ؤيطمس الطاعة إل ه نفوترتاح 
إلابه منه نفدامت، ما أيصا عواتق هناك تكون وربا جهاد ل داتكا ينش 

العمل.

ها؟نفالعبادة م لا الممب م الأجئ الحديث ل ساو: مآل ئذا 
كلاويلأن فهذان انمادة، أصل م زاءد لهدا اك لأف نعم؛ فالجواب: 

الزانيةالأمور فهلْ أتعبته، أمورا عليه اف قدر هدا لكن الحباده، يودى منها 
•علميها يؤجر 

ثمحد.امحق رلو الض ^١، باب الني.، أصحاب فقائل كتاب الخاركات أحرجه ، ١١
مسباتحريم باب عنهم، تعال اث رهمى الصحابة فصائل كتاب ومسلمت (، ٣٦٧٣)رقم حيلأء، 

(.٢٥٤١)رنم ة.بم،ق، الصحاة 



١٥١امءدةاسستءضأ 

اثال،يدبك متعددة وياُب وعتق بجال ميتة رثه عتق يعارض والخامسة؛ 
منؤلائمه لكل ومد نظئ، ابما وفيه أيصل، الزمحاب عميل؛ وابن الماصي ول( 

الأطعمة.من يثتهوي، بإ الصدقه ينثحمول حثم بن والثإ>ع عمر 'كابن، الثلف 
متاتفقوأ آنرحئ مالوأ ^^٧ بثوبه؛ عملا أكو؛ ينضرحيج المسك؛ن، كاف ثإف 

الئهاات،وحير .؛ اللممح، مول بع أول اجفا ق وهدا ءمران:'اا'[ ]آل ه ؤمحى 

الارتياحوتفضيله ءقهألآلأْؤئم \لثسوو( حال عن ماذا سائل؛ سأل ؤإذا 
العبادة؟والطمأنينة^، 

وهويفعلها الذي أف واكام والمرتبة الكعاب، جهة من سك لا فالخواب،؛ 
ذ\إئ->إاالمسجد، لمسألة لسظز الأن، ينكر أحد ولا أفضل، صدره مئثرح لها منقاد 
وذم،اف عند فيإ راغب الةال_ا مهلمتن الصدر منثرح وهو قام أئن، إذا الذي 

لكنالجاهدة، عل الأحن يحش هدا لكن التكامل، الثاق عن حالا أكمل يمل، 
الأول.عن ناقص العيادة أحر 

كقيمةقيمتهم أعبد عنده احر ورحل لتقاسمه، عالية قيمته عبد عنده رجل [ ١ ] 
jS\ .الأعثد؟عتق أم التميس التي عثق الأفضل فهل افيس، ال،ه

أقفل؛عتقه القيس العبد أن يرتم، من متهم ، الخلاف، فيه هذا والخواي،؛ 
ذللئجكاي، به نفسه تحلمن، مع لله الإسان، أحرجة ؤإذا أكثز، به معلق الفسل لأن 

الإيهان،كتاب ومسلم: (، ٢٥١٨رنم)أقفل، ارناب أتم؛ باب العتق، كتاب الخارك،: أحرحه )١( 
(•ل٤٨رقم الأعهال، أضل، تعال( باض الإيهان كون بيان باب 



١٥٢

أعتثإذا لأنك أفضل؛ اشدد يقول! وبعضهم إليه، أحب الخل أف عل دليلا 
رمتتن•الأف أعشغ واحدا، عدا أعشن إذا من حيٌ عيين 

المدينهدين إءتاؤا ل النتيجة تكون فقد السيجه، إل فيها ينتثر أيصا وهدم 
أفضل،وعممهإ ثزاءهما فإف تسدهما، عند معلب؛ن المدان هذان لوكاف كإ أكمل، 

ومهندناوصانعا كانتا اشس الرجل هدا لوكاف ك،ا بالعكس، أفضل وقدكون 
هذا.يعتى أن الأفضل فهنا ذلك،، أشبة وما ءلادرة وقائد 

فضليوجب المحب والأوصافج العاق فيها يراعى التفضل مائل أف فالمهم 
هذا.عل هدا 

M K }ء



١٥٢الق1ءد،أالث1ادةءقرة 

اثعدئاث«ذةءفوة
KH*

حهةعل نئعوثه إحدامحا ثبمت واحد حض من عئادثان احثئعن إدا 
حأساي، مماخ^ت الزق، ل لأإ>ى القث >يق ي زلا المشاء 

صزبم(اا'•وهوعو واج، بفم محهثا 
تكنلر مثلا، كصلأة واحد، حنس من عبادتان اجتمعن، اكاعدتين ل [ ١ ت 
لومحا احراوا للأخرى؛ التبعية طريق عل ولا القضاء، جهة من مفعوله إحداهما 

واحد،جنس من فالعبادتان ممضثة، ظهر وصلاة حاصرة عصر صلاة اجتمع 
الأحرى.عن بواحدة لامحتمى فهنا القضاء، جهة عل مفعولة إحداهما لكن 

القضاءرمضان بقفاء ينوي محووأل الإيثاق بأف اش من خطأ نعلم ومنه 
أنويفقال! رمضان، من قضاء أيام متة عليه مثلا يعني جيعا، موال من والسن، 

محرئ؛لا فهدا شوال، من أيام الستة وعن رمضان عن القضاء ايام الستة بصيام 
٢،ذئاو(لأ من ستا آسعه ثم رمشال صام ررمن لرمضان، تابعة شوال من المسن، لأف 

فلايصح.

الأحرى،عل إحداهما محزئ لا ءإما للأخرى، افعية وجه عل أيقا كدللث، 
الؤات؛ة،وعن المريضة عن وأنويه الظهر أصل قال• الناس محن أحدا لوأف ذلائه مثال 
رقملرمفان، إس1ءا شوال من أيام ستة صوم اتماب، يام، الصيام، كتام، ت لم مأحرجه )١( 

(١١٦٤.)



شماءد|ابقرجب ١٠٤

1ل:ش:ةفبموط نجثا، الناذتان ١^١^ السل لة بمثل أذ 
ظلدئ4زأمحت، 1ضغئ حوان؛ ء نن ذبك: أئف ص اكهور. م حمنا 

رىمحم،بماخا•
بجريهانه ابو؟كر زاحتار بالوصوء، يان حش الأصعر عن محزية لا وعنة 

بهنجرم ملأ، ؤإلأ والموالاة، امحب، من الوصوء بحصائص أش إدا عء 
أخزأةاهدم ئه زاحدا:زى تبجا ي؛ لمحاء خائنا كاف زلز اقهج، 'ناحن، 

أ.وزو أحمدِفي علميه زص حلاف، شر عمحا 

عنوأنويه المجر أصل أل اريد قال: لو وكذلك نح، الرائه لأف بجح؛ لا مهدا 
ئ.لأيثع مخ، هلا والزاتة الفجر 

النافالة؟قضاء عن ماذا مائل: سأل ؤإذا 
لعموموحدها؛ مش أذ بد لا فاكفب نافالة، قضاء لوكاف لجر فالخواب: 

ا,ق5مازء؛اأيرتجقهاإدا عتها، أوثام صلاة، سي ررمن الحديث<: 
ويندرجعئرئ، انه الدهب الخديم(، بغنله فتزى جثابة عليه رحل ]١[ 

أجزألكنة الغل، زص واحد، بفعل اكشنا وها الأكر، بالحدث الأصم الحدث 
هه،اوالي.

تجلئأ أنب بالزنوء،:ثزئأ أق كر محرئ، لأ أنة T> قول وهاك 
عننحرئ لا بالغل فالنيتان بالوصوء، يأى أف بد فلا يتوصأ، م يغتسل أو ثانتا، 

الحدثم،.

)ا(سقنحرثبم•



١٠٠ارقاءاوةاسءقرأ 

واحدونص واحد طواف ي كماه والعمزْ اج ثوى إدا المارق ؤمئها؛ 
والماضيكالمرد، وماسن طواش من ثد لا وعنه الصحيح، الدم، عل 

كئزئئلا انه وم آحز، وجه عل ١^١^ هذه حكثا حلامهنا ق اطانمء وأبو 
يزهأذ:أق ه ثل الإنلأم، تينة ض الخج صش ق الداحلة المحنة 

لة\ااواثفن^ ئذنذ0اإ-ةن\آ 
الرتيبثى الوضوء بخمائص يأل أف بد لا ت يمول تالث، وجه وهناك 

والوالأة.

أجزأالأكم: الحدث رخ نوى إذا أيه *همعا؛ منها أصح وهو راع، قول وفته 
يدكنولر ]الأتدة:ا■[ ثاْله-روأه جثثا ؤوإنَقتم يقول؛ تعال اممه لأن الأصغر؛ عن 

الحدثرخ نوى إذا تبرئ انه عل الراّيح، المول وهذا أويقه، الوضوء وجوب 
الإننان.يطهن أذ موى آ> شقا يكز ل؛ اشَتعال لأة الأصغر، عن أجزأ الأم 

الحجعن محزئه ونمه طوامه أف الأول! المول المألة هده ق الصحح [ ١ ل 
ا،وعننظائ،ااا لحجك، طوايالث، #_*lJ^، لعائثه! الني لقول والعمرة؛ 

كافM امحث أف أشك لا أحمد، الإمام قال كا قارنا، كاف الئّول. ولاف 
واحدا.ومحا واحدا طوائا لريطم،إلا ومعذللث، ئارثا، 

لادللخارنيقول: لحنيفة، ي ثدم، أحمدفهي الإمام عن الثاتة اوواية وأثا 
لهوتوجيهالخطاب وأي القاصى ذكرعن الذي التوجه وأما وّمين، طواض من 

وجوازوالقران، والتمغ الحج إخراد بجون وأنه الإحرام، وجوم بتان الحج، كتاب مسلمت أحرجه ( ١ ) 
(.١٢١١)رنم نسكه، من القارن كمحل ومتى العمرة، عل الحج إدحال 



ضماءدابنرجب ١٠٦

ههوالإنلأم، حجه حغ م المزض، حج عثه من اجج ندو إدا ثمنهات 
١رواقم،ا عو وددرْ؟ فنصه عن محزئه 

١^،عن ومأه طال-،، م رواية أحمدِفي علته ص عمحا، محزية إحدامحا: 
حمص•احيارم وص عباس، 

حملوهد اiشهوره. وص افب، وعبد منصور ابن ملها نحريه، لا واكاتة؛ 
النيرومع صحة عل الأول الروايه التام امحم{فى كأف الأصحاب بنص 

حجهعلئؤ ويئمى عنه، محنية انه الند-ز ثوى إدا محا ويرصهنا المرض مئل 
الإنلأم،زلأصذبماأا.

بجرئ،التتلؤع ول محزئ، لر العمرة واجب ق ذلك كال إذا انه وهو وجثه، غثر 
والتطؤع.الواحية العمرة محزئٍفي انه والصواب 
لا؟أم لنمدوم واحد ومص واحد طواف مائل! سأل ؤإذا 

عليمر ولولر هوبواجب،، ما ثُلوغ والقدوم والثعي، للإفاصة هالخوابت 
يهلوفالناس خ مر ؤإذا صحح، فحجه الأصل مى المشاعر إل وذهب معه 

فقط.وهوئتة القدوم، طواف 
فإفالمريضة، حج ؤج أف ثدر إذ وهوانه التفصيل، هدا والصح؛حتي [ ١ ] 

العام،هدا أحج أذ ندن عل فب قائل: فلوقال النير، وعن المريضة عن نحريه حجه 
مقرئاحجا بالنير ثوى إذا أما عنهإ، أجزأه حج فإذا المريضة، حج يمج أل يتيه 

الندر.عن الفرص نحزئه لا هإثه 
هليقضيه؟العام هدا ابح من يتمغن لر فإذ سائل؛ ؤإذا،،"أل ]٢[ 



١٥٧اءق1ءاوةالثا|ناتعضأ 

بئريههل رمقاف، اوو ق ممدم ملاق، فيه بميم شهر ثدوصوم إدا لمنهات 
ببريةلا الأصحامسا! عند لوةثؤو\ ووابجن، عل وددرْ؟ لرصه ض ونماف 
ع•

وحممحاكتابه، ف ابرمح، :بما وصرخ ١^^،، ممحا عمحإ، محزئه والئاقه 
|J_Aاد دثّيمي ولا ، رمص_او !صادهته ينعقد لم يدوم أي( عل التأح-ئول 
ش.

وودر0،عذ يئويه ، ١١بد لا المش• صاجب ممال< الإجرا؛ روايؤ وعل 
الإمامكلام ظاهئ وهو داو(ت ^^، ١١نثة إق بقاج لا أ' الديزل محي الئيح ومحال 
اكدوم،عند منحزا النير ^١ ثدر كآثة مدرة لأيا والخرتح^؛ أحمد 

ثني.وفيه المنص1ة، بجهة زمصاو لصوم كالناذر 
عنه،،..رمصاف يصام ^، iiwنهر صوم يدر ولو 

عنه.يقصى مات ؤإذا الئعي؛ن، لموات كمارة.ييالأ ؤيكمر يمضيه فالخواي،! 
الحج؟مى لومح ماذا مائل! سأل ؤإذا 

ندرعل فه يةولت أف يمغ أل تحنى إذا للإنسان يتبغي هدا مثل محالحوايخ؛ 
يكاوبألا بد لا إذ يتحيل ولا مانع، منعه إذا يضره لا حينئذ ماغ، نتعني إل إلا 

إحرامبدون ماكة إل يدخل سحثل، الماصي العام الناس بعص سمعت أنا اطه، عل 
ثاتم،بعد من أذبح وتال! أحرم مكة وصل فإذا ذلك، أشبه أوما عامل انه عل 

ثلاتلأزبملأبج_ز.

تمثه.ابن الإسلام شخ جد الركات أبو الدين محي [ ١ ] 



ضتوسابجرجب ١٥٨

١'.ؤع؛ث0 الراعؤئ ابن دوم ابح، منألإ عل بجج يإثه 
فيهتجب مهل الحول، حلول وقش ائال من ينصاُت، الصدقث 1وثدر نمتهات 

الندووالزلكةعن الصدله محنية مهز بالنحود_، ١^]، وعق وجهم(، عل ١^^٥؟ 
ثزحصاحب وحالمه الإحزاء، الممي صاحس، واحساؤ وجهم(، عل يوامحا؟ إدا 

الهدو.

الزيارةبه ينوي واحدا، طواما مكه من حروجه عند طاف لو ؤمئها• 
الصلاة;كتايح ي الني، وصاحب الحممبمر ثرح ق ابرمح( مثال والويل؛، 

•النح،بمهااآُ المنألة مى حلاف فه ثنتحرج عمحا، محزيه 
أولقدومه فصادف قدومه يوم شهنال يصوم أل ندر إذا انه الصواب [ ١ ت 

منشهرا صام أيه عليه مجدي لأيه النير؛ عن رمضان( محرئه اله رمضان( من يوم 
النير.عن مجزئه قدؤمه وقت 

 _]Y[:السألةضثلأةذنر
والودلغ.الزيارة طواف يالطواف ينوي أف الأول،• الصورة 
فقط.الزيارة طواف ينوي أي( والئاتة; 
فقط..الودلع طواف ينوي أف والئالثة; 

»إتماءفي4ألقلأؤم: النل لقول حصل؛ والودلع الريارة طواف نوتم( فإذا 
ماثوىا،ر؛.ائرئ يوكل بالياُي، الأءءال، 

(،رقم)١ ه اف رصول( إل، الوحي بدء كان( كف باب الوحي، بدء كتاب الخارمح(ت أخرجه ت١( 
منوغمْ الغرو مه حل بان وانه بالضن•، الأع،ال( 'إنها ه■' قوله باب الإمارة، كتاب ت وملم 

(.١٩٠٧الأتمال،رقم)



١٥٩الت1ءدةاثثتهثوأ 

الئلقوو الودلع؛ عن فأجزأ الإفاصة هوطواف الذي الريارة طواف وأما 
آتمكال الثجل وهدا بال؛ثت،أا؛، عهده آخئ حس أحن يممرف لأ ُ. 

باليت.عهدْ 

ارإث،االشي لقوو الإفاصة؛ طواف عن نحرئه لر فقط الودغ نوى محإف 
محزئه.فلا الودلع طواف يزإلأ لر وهذا يالثاتء، الأغهاو 

طوافيتؤ وم فقط، الودلع طواف نوى إذا محزنه إيه أهل بعص وقال، 
وعلهالماد من قا الإنمائ فعل ؤإذا نكن، الإفاضة >اف لأف هاو: الإفاضة. 

ركنٌسإلذلكؤم.
فريضةإل يتقلب فريضة، وعليه ثطوعا، حج أحدا لوأف ذلك: مثال، قال،: 

فريضته،إل الحجة انقلست، فريضة وهوعليه لأحر حج أحدا ولوأل نواه، ولوما 
الإفاضة،طواف وعليه الودلع طواف نوى ئا أيما هدا فال،: غرم. ثوى قد انه مع 

لوتعيرفيإ متوجها يكون قد المول وهدا الإفاضة. طواف إل يقلب وهوركن، 
أفالأول فإف مممذر، غم كال إذا أما الإفاضة، طواف ليطوق الإسان مخ ير أذ 

يالوت((.الأءو ررإتإ لحدث: محزنه؛ لا إنه نقول: 
كونمن يلزم ولا الإفاضة، طواف نوى ما الودلغ، إلا نوى ما الرجل وهذا 

إليتقل...، النلث، أجزاء __ أيصا يكوذ أذ الفرضي إل ينقال_، كاملا اشك( 
الفرض.

(.١٣٢٧)رقم الحاتفس، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب ا-اج، كتاب مسالمت أحرجه ( ١ ) 



تواعدابذلجبهمح  ١٦٠

والرمحيع،الإحرام ثيْ ثكيمترْبجى:بما زابما الإمام لوأذرك يثنيا؛ 

صمن وأحدة وعيه، اوكن بئ لفقري، الإجراء؛ عدم الماصي واحتار 
ولكربنا ش، اهمد يمال! وعطش الزكؤع مى رأته ري فنمى احمد 

قبريه.لا أف للعاطس الحمد وئنة الواحب به ,ءؤا الحمد، 
وحصإتاجزأئة، ثنة \ؤيؤخ دكبم0 يلناث إل ماوث مى الأصحايت، نمى 

صعق.وفيه افئريك، يصح لمُ واجبه قلنات نإف للناج>_،، تبعا بالنية السنة 
مولةما حلاف المام، حال ق محزئ الركؤع محبثرْ أف عل يدل المسألة وثب5 

اقامونا١'٠

أذبمزماكمة س الإننازأنه رأى لكزإذا اجهاد، م س حال ؤز وعل 
تعال.افه ثاء إذ يتعه ذللئ، فإذ بالحران، فأفتاه الإفاصة لطوق يرمخ بأذ الإئثاذ 
ب؛نفيإ تكوذ أذ بد لا الانتقال تكبيرات أة يروق نءهإقه الناحرون [ ١ ] 

فلونجنيه، لا لإما بعد كملمها أو قل حا بدأ فإذ إليه، والمنممل منه المنيل الركن 
المحبير،محزيه ما يقولون؛ هوى، ثم أكثر، اممه فقال؛ الإن للجود يكن أذ أراد 

أكثر،اه قال: ولو النم، إل الزكن من الانتقال ي؛ن فيا الأكبئ فوذ أذ د لا 
الؤكن؛ن،مي ^،١ الأكبثر أذ؟كوذ بد لا نحريه، لا محإمتا الثجود عم، والراء واياء 

أذقبل امحن كئل نأ أكز افه قال: ظو اليى؛ن، بتن ظ يتوب أذ بمتط ولا 
المحبطبئريه أيه احتار الأصحاب، يعفى لكن بئريه، ذلالث، فإن الأرض إل يترل، 
بئزئه.اثه ر؛محةادثةه.نا الولمح ذكره وما بعد، أوكمله تبل به ابتدأ ولؤ 



١٦١اولأسةاث|ئةعثمة 

الأ-تمى،عنه وسمط سها، العباذى لةإحدى عتحل أف الئاف• والخرب 

اش>يه.عنة تمطغ معهم، مصل الصلأ٥ اهتمت، ومد المسجد يحل إدا مئها• 
أم:خيبمة؟تجوي ثنيي مهل ^1، نخدم تبع ومءا:َلن 

أثثثكمميوتتحثج تيدض، ينجد أية التوواطي وواية ق المنصوص 
مهناوجها، التلاؤخ تجدة ض الصلاة بنجدة بالإكتماء الأصحاب حرم ومد 

يقول!مهل ناسيا، أكر اش ومال! ١^^٤ مى لورخ ماذا سائل! ّأل ؤإذا 
يقول؟لا أو اعتدل إذا حمده لمن افه تبع 

امحبثر،وهو المثرؤع، انه ينتقد بذكر أتى هنا لأنه يقول؛ لا فالحواب! 
فمثلالوارد، بغتر مأل نجي لكثه للانتقال، المشرؤع بالدكر اتى انه ذللئ، فمعنى 

لرككاللام نل للسهي سجد ولكن حمده، ثن اض تح تقول! لا له! نقول هدا 
مهناحمده، لمن اش سبع يقول! أن المثرؤع اثه ينتدل أن نل لويكر أثا الواجن،، 

\1ةذ.يفوث، أذ نل ذكز خ يقوله؛ 
لا؟أم الركوع عن الإحرام تهمرة قرئ هل مائل: سأل ؤإذا 

لأنيإهنا؛ \ذثكوا تكبثية عن تحرئ الإحرام تكببمره أذ الصحح هالخواب: 
منتمآكن لو ولكثه الركن، ويي بإحداهما، فيكممى واحد، آن اجتمعتال عبادتان 

أضل•مهو للمركؤع يكن أف 
عنه؟يكفي تلاوة مجده وعلميه الصلاة سجدة ّجد إذا هل [ ١ ] 



قدحمسابجرجب ١٦٢

طوافعنه وسقط النمرة، بطواف، يدأ هإيه مآكه المنتمئ هدم إدا ؤمنهات 
طوافمحزيه انه الن٠حر، يوم هدم مم فه مذ باُلإ أحرم إدا وتائه المدوم، 
صاحبفيه وحالما و1مدوم، مأته يطوف  ٠٧١هاهنا واآنصوص عنه. الريارْ 
\تي

الطزاف؟زكعتا عنة ينمط ههز تكتوثه، الطزاف عقب صل إدا ثمنها؛ 
صض طاِف و د5ذ6؛و تنقط. لا أبجا م أنو؟كر: هاو زا:مح: رم 

قد^؛!١ محزئة. أزيوأذ ثنه: الأي ننم ناحمح، محنا بز محزئة، 
•الأول الصزُب مذ سكول الطواف، وركعثا المنض ^؟1، له عمم يئعئيانه 

والثانيهالأول الجدة لأل معلوم؛ وهدا الأصحانم،، بعص حرجه الخواب؛ 
فإذا■جننسي، من فهإ الصلاة ونجدة التلاؤة تجده وأما واحد، حش من كلاهما 

الواحد.ايئس ايتتنجازل، ق جاز 
ذلك،؟ق التفصيل وما مائل؛ سأل ؤإذا 

يزوذولا التلاؤة، تجدة عن الصلاة بجدة يكتفي إيه يقولوذا هالخوام،؛ 
التلاؤم.تجدة عن فتجرئ قريب، الفصل لأف Jالؤكوع؛ الفصل يصر أيه 

محزنهكيا الشووم، طواف، عن الإماصة ؤلواق ايةمحزئه الأصح أف ثلث، لا ت١[ 
طوافعن محرئ أف يمكن الإفاصة وطواف القدوم، طواف، عن العمرة طواف 

لمعزقة، ثم مز إل ذهب ثم القات مذ أحرم بمي مقة، بميم ل( لو فنا القدوم، 
الإفاضةطواف محزئه فهنا الإفاضة، طواف العيدلب يوم يحل تإ مز، ثم مزذلثة، 

القدومفواضح.طواف، عن العمرة طواف وأما القدوم، طواف عن 



١٦٣ tjMAالثامن ااق1هدة 

محلأ؛مئئاظنمحالأناف.
شس1وضاومحض|خمدوشإذا

الئثخاحتار رهي تبعا، الأصعر حديه يريؤع انه وحدها، الخنابه يزي اعتثل 
الدين•مح،

يخأل اقمري ال كإ صلاة، الطواف، عقبا يخ اذ المهود يمال؛ ومد 
ا1مصولأاا.حصف، وحدلم، صلاة هأي صلاه، الإحرام مل 

عنهينمط مهل ظاف، حروجه ومتر إل الريارة طواف لوأحز وم-هات 
ئموطه.عل القاسم ابن رواية وصِفي روايتي، عل لا؟ أم الود؛ع طواف 

ركباوْعنة سمهل يهل للإحرام، مكم راكعا الإمام أدرك إدا محملها• 
ه1ضا،زامموصظهالإخزاء/

عنهثملهتإ روايتي عل لا؟ أم الإهساح ثيَْ يتري أف يشرط وهز 
وضور:

يمضؤ ثإذ الئلأة، ث ثكو أف ثكمه ثل لا إخدامحا: 
المام.الإمامِفي لوأدرك كإ الإحرام، يكس؛رة امتا بقلبه 

حصل،مد همحآصْؤلأةم البي أرادْ الدي لأف المقصود؛ حصلت، ]١[ 
آحرالرحل وهلمءا ا يالثنت،ااأ عهدْ آخر ي،كول حص أحد سفرل *لا قوله؛ وهو 

)ا(سقنحرمح.



رجب ١٦٤

؛yi^،j ثه ايم قد لاك الامحاخ؛ لأدأذ:زيغا والثاط: 
قإثةالقيام حال بخلاف مميزها، نية إل الإحرام كةبثرْ ئاحتاحن زي/آى 

الرمع،همة عن محزىّ ورلإ، للإحرام فكم را؛ع والإمام جاء إذا ا ١ ت 
أخمل.عن منصوص 

هيامح، الافتتاح تكب؛رة >^؛ ٥١*هذه يتوي أف يشرط هل سائل• سأل ؤإذا 
فقط؟تكبيرْ اما يكفي أم الإحرام، تيرْ 

روايتازتأيصا فيها فالخواب! 

قتكبثرتان عندنا اجتمع لأنه الإحرام؛ تكبثرْ عن ينوي أن بد لا رواية• 
بالنية.أحدهما يمير أل إل واحتاج ا،لكان هدا 

يقيدهأف بدون الطلي النحير ينوي أف ؛بزئ إنه الئاف• والمول 
أفيشرط فلا للصلاة، فكيرّ قام والإمام حاء أف ما عل ذلك وقاموا الإحرام، 

هاوْا■والمأله الإحرام، نيرة اما ينوي 
الإحرام.تكبرة أما ينوي أف إما 

الركؤع•مرْ أثقا أوينوي 
الزكؤع.نيرة ولا الإحرام نيرة ينوي لا هذا، وعن هدا عن يغفل أك• 

فإماغفل ؤإف عئزية، لر للركؤع نواها ؤإل أحزأئه، الإحرام نيرة نواها فإذ 



١٦٥اهموأاثمتء؛مة 

إل؛؟النجترة تحتاج ألا الكة، عن uذا مائل: ال ؤإذا 
لأ،تيالوحولفياصكاب.فالخواب: 

ثتوئ؟مش \لثكوا تكبيرة سائل! سأل ؤإذا 
الإسان.مص ؤإذا أهوى، إذا تبتدئ فالحواب،: 

يركع؟مم أكثر، اش هكذا: يكمت أف له تحوز لا فهل سائل: سأل ؤإذا 
ظبرابتلأمحز•

وصراكع؟للإحرام يكن أذ يمكن فهل مائة، للإحرام لمز مائل; ّأو ؤإذا 
ا،لوصعاناحتلم، نحتلفان، الوصعين أة ح محاؤا، يكون أذ بث لا فالحواب! 

قائم؛ص وهدا حوي عندما هدا محتلمان، سلث، لا فا،لوصعان متقاربان، لكنهإ 

نحتلم،،الكاف أف برغم الكل' وسقط واحد آن ل تكبيرنان فيها اجتمع لأحا 
مثلايأق الإساف أف الغالمت، ولأف بالأحرى، إحداهما فامضل متقاربان، لكنهإ 

فيفوته.الإمام بهص أف أمم لوكر؛الثكوع وربإ الزكؤع، إل 
ستين؟كر فهل سائل: سأل ؤإذا 

ثتتثن.يكر أف الأفضل تعم، فالخواب،; 
ؤإذافعل، تكبثرتتن يكثر أل أمكنه إذا يعني يفصل، لا هل مائل؛ سأل ؤإذا 

واحدة؟كر بنهض الإمام رأى 
أفحاف، إذا إلا الأتمع تكبيرة عل يوجب، أف حذا، بأس لا أيصا فالخواب،: 

الإمام•ينهمحف 



تواعدابذدجبهمح  ١٦٦

بهتمط الفعل أولاِفي مدم مأمحا وعيد، جعه يوم اجثمعِفي إدا ليثها؛ 
وعلروايتان، الإمام عن نموه وق الإمام• ؛ع حضوره نجب ولمْ الئانج؛، 
دكزْالصلاة، تلك به ينعقد من معه عئضز أف بمحسا التقوط عدم رواية 

بحضورثنمط كماية، مرض ههثا ا-إئمعه متصتر وعإرْ، التلخيص صاحب 

أومحث•
لا؟أم العقيمة عن الأصحثه محزئ مهل وأصصه، عقيمه اجتمع إدا ثمنها؛ 

الشحوامحار وأصصه، هدي اجتمع لؤ معناه ثق منموصش. روايى عل 
^^١^١؛.الدينمحلأسبح، تش 

والحجالامحان ل وتداخل الكفاناث، نجا نجن، اق الأم اجهاغ ثمنها: 
أجراممعم مثها ناجز• عن ناجدْ كمارْ اجرغ مإدا وعترها• ؤالظهار زالصيام 

اجزأْواحد حس من كاثث، مإف مبهتا، كاف نإف الكمارامتج، تائر ؤنمطت< 
١!^^.صاحس، عند واحدا نحها أيفا 

يضحونأهل»0كة قاف ْأكة، لأهل إلا ثوي، يمس' الشيح ذكره ما ت١[ 
الشحاحتيار عل وبناء أصحية، لا هديا يعتأر فانإ الأفاقيون وأما كغثرهم، 

الخكمؤإنإ الأفاق، من القادم؛رر هدى وأصصةِفي هدي عقؤع لا نقوله: ;ِمهاممث 
هدي.انه قه حل 

واليومولد ل لوكاف مثلا لا؟ أم العقيقة عن الأصصة نحزئ هل يمول،: 
الأضحثةعن أمإ وأنوي شاتئن أذح أن وأردت الأصحى، عيد يوم صادف السايع 

روايتم•هدا الؤلفِفي ذكر يجزئ؟ فهل والحقيقة، 



١٦٧اهءد،اث|ناتءقرأ 

جني(من لكنث ثإف محه أف الريب صاجب، وعند 
نثةالتمم'/.اعتار 

بَس َ• 

واحدموجما جض أو جنس، مي، للطهاؤة الموجب؛ الأحداث وأما 
يرُؤعانه نالمفهوو أحدها يوى وأف إفكال• بعم أنصا يالنتة موجبهنا بداحل 
١^١٢٠!ام أو م أز الكفازات، ئقاق ي الأيام ء ذلك نقول ١^٤ 

واجدوهو واجبه، ثوى ممد البمض، حدث ر؛ع ثوى فإدا منتقلة• بعلل بملل 
لاثعدذفه.
َ-َ

١>^أيثت ١^١ ١^٠: محاب و مال ئثاة، نا لألأ لا:رجع بمر م زص 
ال١^ عق ^١ وقنزل يه. ثويا إدا حمنا ي الواحد الثنل يآكوف حاصغ يم 

ثعددتموجته أنتاب اجتماث إدا بل منتقص،، بعّ، الواحد اُمحم بملل 
واحدا.ج1ئا كاثث، وإ0 ولمْثتداحل، أستاتيا، بتعدد الواجبة الأحكام 

محنالأما وامحن؛ ا-ئابة عنل أبا؟زِفي الجروقول صاحب ورجح 
لأماابثاثة؛ عل الري المع عل يزيد الحتم، عل امحب المع إؤ الأحكا؛؛ 

١^١:^.ؤءخاكالخنن محاكابض، عزمحا خلاف الأياس، قلثا 
ا-إقثاثةارممت، ا-لإض حاوث رؤع ثوت إلتا مال! من الأصحايت، نمن 

عكس،اآأ•ولا محه موانعها بدحول 

أؤ(:^؛٠٠١فإما واحد، جنس من أحداث اجتمعث، إذا انه ثذا المحابطِفي ]١[ 

عن؛m؛5،،ينوي ولا بمفها عن أوينوي الإاش، يدكر ولا بمضها ينوي أو ينا، 
ثلائ:فالأقسام 



شماهد،ابذرجب ١٦٨

منهوتنرج ويول ؤيثوط ؤينام إل لخم يأكو أف مثل ارتفعن، حمنا نواها إذا 
هإثهالأربعة؛ الياقات أجل ومن \ركآ.1 أجل من توصأ فإذا أسالتا، خمسة هده يثح، 
إشكاو.بلا الخميع عن محزئ 

البهية،باي عل محلرأ ما بمي للب، ؤكرْ عدم ْع الرح لأجل توصأ يإذا 
الباقي.ؤيقط قبريه ايه أيقا الصحخ قاف 

خلافج؛فيه فهذا غيره يرتخ ألا عل للر؛ح توصأ ؤإذا 
الخوث.يري لا أنة ا1لهب: 
ينويوكونه الحاوُثإ، يرقع وصوءا توصأ الرجل لأل يرض؛ انه الئاق• والمول 

فيهإنوى إذا الاغتسال، نقولِفي وكداالث٠ا إليه، ليس هدا الفلأئ، الحديث، يرج ألا 
نوت،إل الث،، فاغتجنابة فأصابتها الحيض، من وطهزت امرأة حاصت، إذا حميثا، 
الباقيعن وعثلث، أحدهما عن نوئه ؤإن مالئ،، بلا أجزأ والحيضن الحنابة عن الغل 

ماإلا يري لا انه فالدهس، الأحر ألازج عل نوئه ؤإف أيصا، ثبزئ انه فالصحيح 
الخمح.يري انه والصحيح نوت، 

عئزئواحدة كمارة فال واحدا اأوجم_ا كال إذا أيه فالدم_ا الاكمارات وأما 
هداإل يتمع ألا وحلم، الكتامؤ، هدا من يقرأ ألا حلم، مثل؛ الحمع، عن 

واحد،الموجس، لكن ثلاثه، فهده ثنتا، شخص من يشري ألا وحلم، المسجل، 
ومذم،الثلاثة،  cJu،عن واحدة يم؛ن ممارة ثبزئ فالدم، يمتن، كماره كلها 

تتعددأل ووجسا متعددة الأجناس لأل كماره؛ منها واحدة لكل أل الحمهور 



١٦٩اث|اةءضة القاعدة 

دإد4الوجب اخالذ إذا أما متعدد، هنا لأنه الأقرب؛ هو وهدا سعديها، ال٤مارة 
رقبةوعتق الظهار لتكمارة ريبه عتق عليه وجسر لو مثل ال؛كمارادث،، تتداخل لا 

فهدايجزئ؟ الخميع عن رقبه أعم واحدة نوى إذا نحزئ فهل المتم، لظارة 
واحدة.تكل رنه يجعل أذ من لاثد بل يجزئ، لا 

الفرق؟وإذاالماتل:فا 

نحتلف.الموجب أف القرى فالخواب: 

محهإحمينا؟يجرئ فكفح مائل: ؤإذاّأو 

ابمة،غل عن أحزأ اجابة عل نوى ؤإذا أحزأ، نواهما إذا فالخواب: 
منا-لقثعة عل لأن ا-ائثاية؛ عن يجزئ لا انه فالفثام ا-ائمعة عل نزى ؤإذ 
\ظسأحل 

والكيمة؟الصفة واتفقت،ِفي ؤإذ حش ؤإذاسأل،مائل: 
المقصودكاف إذا انه فيها والقابط والزاتة، المسحد تحثة مثل نعم، فالحواب! 

أحزألم،؛غيرها أو راتة عن شين إذا لإيها كاف، وجه أي عل معل أف لعبادة اش 
والأس.الخيقة كال 

؟uyjiأويوم ل كفر إذا يعني التعدد، عن فإذا مائل؛ سأل، ؤإذا 

'كالِفيإذا يعدد ولو واحاو0، كماره أجزأئه واحد بيوم كال إل فابوابه• 
عنيكنر لم إذا الثاق والمرل، يوم، لكل كمارة علميه يجب، تبرئه، لا فالميم، يومتن، 



شماسابقرجب ١٧٠

الصواب،انه أرى أسي إلا الأيام، يعددُت، ولو حص واحدة، كمارة أجزأئه الأول 
يكفر،ولا يوم كز محامع يظل الاه تفاق لا الذي أف ثخثى لأسا به؛ نمص لا لكثا 
لالناس.الثؤ باب يفتح هدا نشكل، وهدا واحدة، كمارة يقمن ما لأله 

وجهعل إحداهما تكن ولر حنس من عبادتان احتممث، إذا سائل؛ سأل ؤإذا 
القضاء؟

القضاءوجه عل إحداهما تكن ولر جنس من عبادتان احتمعت، إذا فالخواب؛ 
الماعدة.وهدم ا،لولف، ذكره ما هدا الأحرى، سقطت، 

واحدا؟ا،لوجب كاف إذا والاغ الكمارة ، juيفرقون فبإذا مائل؛ سأل ؤإذا 
بالوضوء،الصلاة من الاغ به يزول، حديث، هدا أل بينها الفرق، ابوابج• 

بخلافالحديث،، من غرم عن زال مثلا الريح عن بالوصوء وال فإذا أولهذا، ^"١ 
هوالفرز.هدا الأحر، عن مستقل فعل كل فإل الكمارايتج؛ 

*H*



١٧١التاءدقامماساتهسرة 

٠ه ٍ ِ م ث و ّء ٠

هقرةاثتاّمة اثلاهدة 

xnx

م١^ و الئزع النا-بمات انتئزار ق بثزط ين الأَداء إئكائ 
صور!دلك محت ويثدرج اآدهسا، ظاهر 

أذمعلنه الومت، صاى ومد ؛، lilإل ال1ء عادم وصل لإدا الطهارة، منهات 
المحرروماو؛صاحب وحالمة المعيي• صاحب يكنه الوئت، ؤبملامد يتطهز 
صالح.رواية احمدل( كلام ظاهر وهو بالنمم، يمحل 

وملالومتا بعد ك5ليمة ينقط ما ا،لكلم، عن، طزأ ئإدا المألأ0، ثمنهات 
موتى؛م وابى بطه ابى وهال المشهور- المصاءو هعل؛ه الفعل، مى \ذؤا 

زكاتهأداء معثه الأداء من النح5ن ٥؛^ اثثاب ، IaIjقإدا الزكا0، وْتها؛ 
ههييدْ، محت يدحل لمْ لآكوبجا نء1وية، اج يلممت ^١ العشزات ١^٠ المشهور، عن، 

ا.ئaل^مال يالثموط وجها ^^٥ اشزازي وحرج مضه، م)، التاويلاُ كالئين 
أصوله.يرجع لا الدي معناه التاوى،اات ا١الدين [ ١ ] 

الزكاة،أداة فعليه الأداء ش ١^، وقل اسقرارْ بعد ١^ تلف ^١ ]٢[ 
ثلثن،فإذا العشر، وئيع النشر نصم، فيها لأة والمار؛ ا-لموُث، وهل العثراتؤ، إلا 

وجهاوضره اشرازتم، رروحئج يد-ه، تكىِفي لم لأنثا ثنمط، مساوية ُآفة 



شمسابجرجب ١٧٢

أوأنلمومصال، مذ يوم أثناء ممطراِفي الُئبي بيع لإدا الصيام، يمئها• 
؛•الروايتمااأصح المصاءو لنمهم حائص طهرت أز لكفر محي 

مثليعني المال، بمرطِؤ، ألا بشرب أرجح عندي المول وهذا مطلئاء، يالئقوط 
الأداء،من تمآكن ما لكنه ماله، زكاة عل الخول تم عظيمة، أموال عنده رجل هدا 

فهناثيء، عنده بقي فإ فثزمه، الليل ق ساري فجاء0 غدا الزكاة يهللع انه بمض 
إذاوالأمين( أمانة، ماله ِفي والزكاة يفئط، لر الرجل هدا لأل الركام؛ نقط ت نقول 

لكنأدائها من وممآكن الركام وحسن، بأذ فرط لو أما عليه، ص،ال لا ءإيه يمرط لر 
أفبين، الفري، محجب الركام، عنه سمط لا الحال هذْ فمي محيتأحر ياطل صار 

اشرازيحرج قاليي تفريط، غثر عل يخوف وأن يقريب عن( الئأحثر يغوف 
لماله.تفريط عئصل ألا بثزط لكن الصحيح، هوالمول، الوجه هدا عل( 

القضاء،يلزمهإ لا والكافز الشل أف المسألة هذه 3، الصحح ولكن [ ت١ 
يلزمهاولا الوجومح، أهل محن صارا لأما القضاء؛ يوف الإمساك يلرمها لكن، 

منالإنلأم يلزمها لوكاف يلرمها والقضاء تأحر، الوجوُب ثرط لأف القضاء؛ 
مذطهرت، إذا المرأة وأما النهار، أول من الإنلأم يلزمها لا وهما النهار، أول 

الإمساك.عليها ليس ولكن لانلئ،، القضاء عليها فالصححأف الحيفح( 
وأماالوجويبخ، مسي، وجود عل، والكافر الصى مسأله أف بينها والفرثا 

المرأةأة فالصحيح قرى، قينها الوجومحت،، مانع زوال فهي الحيض( مذ الطهارة 
ممطزالإم إذا والمسافر رمضان(، مار أثناء 3، طهرت إذا إماك يلزمها لا الحائمر( 

قدزوجته ووجد المسافر قدم إذا هدا وعل، الإمساك، بلرمه لا انه أيمحا الصجح 
القول.هدا عل رمضان مار 3، يجامعها أف يجوز واغتسلت، الحيفس( مذ طهرتر 



١٧٢الق1ءدتاهاساأءفرت 

أظهرعق الأداء مى ١^٠٤^ ١^^ ق لكونه يشرط ملأ ا-إج، نمنها؛ 
ا.سهسهل أدائه بلزوم يشرط ؤإتإ الئواسم(، 

دامما الأداء« من اكمآكن )لدمة ق لكؤتؤ يشرط ررلأ الحج؛ ق يقول [ ١ ] 
هدالكن الأداء، مى يتمخى أذ يشرط لا هإيه مال وعنده اسطاغ قد الرجل 
ه.لتفأداؤه لاووحوُس، يشرط المؤلف! يقول ثزط، 

يرجىلا مرصا مرض بمج، أل يستملح ما مريص، لكنه مال عنده رجل مثاله! 
ذلكمع لكنه يتهلح، ما لأنه ممكن؛ غثر حقه ق الأداء من اشكن فهنا يروه، 
أفيلرم ولكن ه، ينفيوليه أف يلرم فلا ه، ينمأداته لوجو'س، شرط هدا نقول؛ 
عنه.بمج من فيقيم بنائيه، يزديه 

للوجوبشرط هو هل للمرأة، الخزم الممهاء يعص رأي عل ذللثا ومثل 
ينفه؟الأداء للروم أوشرط 

أيصاوهم العلمإء، يعص وفال للوحويت،، شرط أنة اللم، من فالمشهوئ 
عندهاغنيه امراة كانت إذا ذلك عق وبناء الأداء، للزوم شرط إيه الأصحاب! بعض 

أفيلرمها لا المدهب فعل معها، يسافر أف ايى محزم أولها محزم لها ليس لكن مال 
ثرطالمحزم وجود لأف ثركتها؛ من عنها بمج لا ماتت، ؤإذا عنها، ^ نن تض؛ 

بنفسه.الأداء لزوم لا للوجومح-،، 

وبناءبنفسه، الأداء للزوم شرط المحزم وجود أل ائنألة ِفي الثاف والقول 
بدولا عنها نحج من سب قإما منه واسث محترما نحد لر إذا نقول! القول هدا عل 
ذلك.من 



ه>حمسامحدجب ١٧٤

أحزفنمى ممالوا الأداء، إمكال لة الأصح1ب دا'ءت؛ث المادات مصاء وأما 
روالهبعد مات ؤإف عنه، يطعم لا إيه وواله؛ مبل مات يم لعير رمصاف مقاء 

زامحينمحأنيائهإ١ل

للوجوُب؟ثزط انه الراجح فهل ّائل؛ مآل ؤإذا 
كالتيثزعا تستطيع لا من لأو للوحويسر؛ شرط انه الظاهر فالخوايه؛ 

عنهاي؛ بأنه وأوصت احتتاطغ الخال هد0 مثل ل أمتا لو ولكن حسا، تسممليع لا 
أحس.كال موما بعد 

عنهيصام ولا عنه يْلعم لا ءإثه مات، يم لعير رمضان قضاء أحر إذا [ ١ ] 
أول.باب من 

علمحه يصام أو امحم_ا عل عنه يطعم قإيه مات، لم عدر لغم أحره إذا أما 
الفهلر،له يجوز والسافر رمضان، ل افر مان إنذللئ،؛ مثال الصحح، المول 
بممفلا مات، خز الرص به ودام الئحل، مرض المد يوم ول الرجل، فأنمر 

ئ.يصام ولا عنه، يللعم فلا لعذر، القضاء أحر وقد معذور، لأية عنه؛ 
حامسإل معال وبقي مفره من ورجع رمضان مار ّافرل آحر رجل 

عنهيعلمم أو الصحح، المول عل عنه يصام فهذا فإن، مرض ثم القعدة، ذي 
منفيها يتمنكن مدة مليإ بقي لأئه عذر؛ نمر القضاء أحر لأنه الدهسا؛ عل 

يفعل.فلم الصوم قضاء 

رمضان؟بعد ^١م ٥١١له يجور فهل مائل؛ مآل ؤإذا 
عليه.ما مقدار رمضان و؛ين بينه يمي أف إل له مرحص لأنه يقع؛ لا فالخواب؛ 



١٧٥اههدةادتاسةءضة 

وجهازتالأداء اشيمتاط ممي الئدوزات ممبماء وأما 
عق؟ عئة بمصي مهل منه، ١^٠٤^٠ مل مات ئم حجا أو صياما يدو ملو 
حاصه،باأز٠س المائت الصئام بمصي مهل يالمصاء اشوو وعق الوجهم، 

الئاثتبالرضوالزن؟أبمائلدجما''•أد 

,إذاالطتل:ذهل:غايرس؟
يألم.نعم فالخوابت 

_؟إذا محه تحام فهل مائل: ال ؤإذا 

الامتغفاوله.ئع عنه تحام نعم، فالجواب' 
أذهنالك ظ غاية الأداء، من اشكن \م/كوِط ي الصواب ]١[ 

فهلقبله ومات العام هذا نج أن ملوندر الئرط، بأصل بالواجب الندور نلص 
يقضى؟لا أم عته بممى 

يقول:عغتجل افه لأل عنه؛ يقضى لا انه والصجح وجهان، فيه والخراب 
الثسوللأن النزر؛ ممبماء عغيثل امم4 تقوى ؤمن ]اكغاين:أا[، 

انهفالصواب أستعئ ولم التقوى مى كان فإذا بالكور، بالوفاء قامر به، مر أس 
عليه.ثيء لا 

*nn



قدحمسابجوجب ١٧٦

هَُُ 

*H*

ِءُ خلافه\ظب من ج اش، محء ممة التق من ١^ اءة 
منائولاُ•و ؤيظهرأردلك الشمحح• عل 

منحوله ثتنب يهل ثاحه، نصابا ئقثز يصاب يوف عّدْ لولكف ببجا• 
اكاغلأف الأمهات؛ ملك حى مذ أو عإرْ، مذ التاج كاف لو ك،ا كمل، جنن 

هداالتهيمة، مذ الولد مثل ا-ائزء، حكم حكمه العن مذ التولد النإء [ ١ ] 
أشبةوما الدابة، وأجزة العتد احرة مثل ال؛ك>أسب، مذ التولد وأما منها، منتولد 
الكسب،.مذ هنثولد فهدا ذلك،، 

وهداأررعوJ^، المحاب، لأف نصابا؛ ليمتج فهدم شاة، ثلاثوف ءندْ ]٢[ 
مذعثل منها ولديتط يم شهوو، عثرة لمدة العدد هدا عل بقيت شاة ثلاثوف ءندْ 

حنمن الحول بمب فهل أريمذ، وأصحت، الأل كملت، أمحلفال عشرة الشياْ، 
المحابر؟مذ الحول، تحشك، أم ؤسثدئ كالها 

سثدئلا أنه الشحح ولكن أحمد، الإمام عن روايتان فيه يقول 
وقتحوامل وهي ملكه دحالث إلاإذا اللهم المحاُبإ، كمل حث من إلا الحول 

أذوأما الموجود، حكم ي الحوامل هدْ إف نقول؛ فهنا ولدلم،، ما ئهور يق 
يعتر.لا ائة فالصحيح بعل حملن، ثم حواتل تكول 



١٧٧اثق1ءدةالءفر|اد 

نحولهاماسي، صاوت حص خا مامحز دوخا، وخمثوف مائه ئة كاذ وم 
الناس،وهوزعتات ا"قارج، من تولد الكنب لأل خلاف؛ شر كمو حاذ مذ 

لأ؛نصالمح'".

لمحزئة؟ محو ويودْ، نو المحاُب ءع عذ الركام عجو لو ؤمنيا؛ 
ونمسهلبلإنتئلأك يبور ملأ نصابا النإء يآكوف أف ب؛ذ يفرمح، يالئها أوجه، يلالإ 

الوجوب.ق للتصاب كعته مجوز نصاب يؤذ يكوذ أذ ذق}؛ الوجوب، 

رحأو ماثخ نتاج الغء يئوذ أذ بئ بالمرق رابع وجه فته ؤقحرج 
ملأا.الى اآالة من \ف دون \ه ق ييوز محانة، 

نإؤْكاف مإف بمب، زدْ ثم عئدْ وثنا نتعئة liمسا اسرى لو ؤمئها• 
مذمتولدا كال ؤإل خلاف، شر الأصحاا--،ت مذ كشر ماJ م،نه، يردم لمْ كننا 
فيهمعه؟ ^!٥ مهل الشجر ويمنة الحادث والصوف والقز كالولد عينه 

أ.م،روفتازإ رواسان 

لكنهدرحا، يلد لا الدرهم لأف ؛ ٧٣١مذ متولدا ليس الدراهم كنب ]١[ 
القيمة،فريد السلع، قلة سست، أو الثشر، ق الناس رعتايت، ___، يزيد الأثمار ِفي 

ذلك.أشبة وما 

وهويتعخلاف، فيه المحل والن،اء للمشري، الفصل الئاء أذ الل.هن، ]٢[ 
كلاهماوالمحل الفصل الئاة أف والصحيح معها، ذهن، اليع انفح إذا الش، 

لمنا للمشتري، كلاهما والمحل القمل الئاة أف الشحيح، م ثدا للمشتري، 
العمد.عليه وقع لأنه سعها؛ ءإئه العثد حن حاملا كانث، فإذ السد، حئ حاملا ثكذ 



هوحمسابجرجب ١٧٨

سميةثى أقر بل بك ينش اأوُي مرض اإرصِفي مارص  °ؤيبجا؛ 
الثلث.مى ولمْءقثب صح مثله، 

انهأشهئمحا يوجهان، المثل سميه مذ أكم للعامل ونمى ناش ولو 
مالكه.عين مذ الثمر -ؤدوث الثلث؛ مى ينتم 

ا.ش1ئاا اقئاوب لمًسثحو ظهوراوح مل المفاربه العامل منح لن ثهئها؛ 
الئ;حلأف اقو، أخزة الخامل انثخق اقزة محور مل اكائاة متح زلن 

والثمررح، بعمله تئصل ولمُ العمل، مذ بمزلد ؤإما بئثه، المال مذ لا 
لخملهالثثر، مؤثراِفي عملا الشجر عل عمل ومد اشجر، عي من متولد 

المنح.بند وظهوره الثمر حصول دأثيرِفي 

زئزأثاتا هدم رص ^١ يشتري أف مثاله: لر:رئْ، محا اه كاف فإذا 
منمتولدا كاف ؤإن للمشتري، فالكب الأ>ساُس،، من لست، رده نم ؟كثيب، 

يزده؟فهل الشجر، ويمرة والئوف، واللن كالولد عينه 
•صس كا للمشتري أيه والصجح روايتغ(، عل 

ثسا،اكبمازب ينثحق لر الرح، ظهور مل المضاربه الخامل مثح لو آ ١ ت 
عنديمثلا أنا الزج، من سهم ول به، يتاجر مالأ سليه الدي هو والمضارنا 

تصفللث، وءلت<ت فيها، يتاجر ببما؛ ينمل عاملا رجلا أعهلتتها ينال آلاف، عثرة 
ولكنهافيها، فضارب مجضازب، وذاك مضارب فأنا مضاربه، سمى فهده الرج، 

محصلوالزح الرج، من نهكا ل لأف عمله؛ أجر ل فليس فمسحناها، رح لر 
له.تيء فلا محمل لر وهز هو، بعمله 



١٧٩الق1ءدةاراثوون 

ائثاوئلكل إل ١^٠■>^، وعمل أحدمحا بإل اسي بتن المثاركه أف ثمنهات 
تن J1عبمْ أو داتتة دئع وكني كالماوبه، حاو كاوح العمل من بجو محا 

نجهزنننه، اوان كدئ ام؛ ئ نحدث محا المثازئ كانت ثإذ 
قأضلطه لأ:قئ النامل وثذهالغ؛لإن ذص رثا:ثال: 

أيانتن ث صغ سا زمحن ص -ممأ الم بن ناثنلن س، ام 
قلنجاكنمتفا'ا.أن ■تتادالزنع؛غن؛يئن، قل الإنشيان 

عليهيعمل لرحل أعطته تتأل عندي أنا ؟كون الغاقه، فتنناها الماقاة أما 
أحنةالأجرة؛ من ثيء له محكوف المساقاة، فح النه نصف مصي ول! ثمره، رنمف_، 
فحؤإن المحملة، أحرة وعليه الثمرة، من نميب له فكون الثمر، نلهر إذا العمل، 

ولهله، ثيء فلا العامل كاف ؤإذ اكل، أحرة فللعامل الماللئ، كال إذ الثمر ؤلهور قبل 
أيماواكمرة _؛^، والشجرة القجرة، تأئرق هدا ولعمله عمل، لأنه الل؛ أجرة 

ينهإ.هوالفرق فهذا ^-؛^1،، بعدما ولوكال تتح، 

فيافيها المشاركة كاف إذ الأحر، وعمل أحدهما بان انمن بتن المثاركه ]١[ 
يحملمن إل أوعده دابته دح وكمن الضارية، مثل جار لكلربح العمل ينمومى 

قلت•الدابة، الرجل هدا أءهلي«ت، الأصح؛ عل محوز ءإيه كنبه، من بثي؛ عليه 
يشبههدا لأذ محوز؛ فهدا دكم_،، ما نصف ولل-ج عليها خل عليها، اعمل حد، 

ولهبه يعمل خماري أعهليته وهذا يه، لتاجز مالأ أعهليته فالمقاربة تماما، المضاربه 
جزءٌمنكب•



رجبتداعيابن مح  ١٨٠

ائتماو0ق ا-ئاب ابو ديك مذ وانتش ^١، ٠١أحمد عند منصوص ودلك 

هدهأعهليته لالستارة، أيصا مثلها كاف ؤإن الأصح، عل هإيه المؤلف؛ يقول 
عئنمن محدث فيا الشاركه كانت، ؤإف الأ-مة، مذ جزء وله فتها يعمل السارة 

شتاهثلاثة هده حد، هلت؛ ذلك مثال روايتان، ففيه ونسلمه، الحيوان كدر المال 

أولا؟بحوز هل الصف، يائها من ولك نمها 
كيلكالمال، ع؛ن من يوحد الأف للعامل المسمى الخزء لأف روايتان؛ ف؛ه يقول 

ولكبمصالحها وقم عليها، راعيا كذ مثلا• أعني اعمل، السام هدم حد قالت،! لو 
القن.مذ عئصل ما نصم، 

مانصف وللمثج شثوما وعل رعايتها عل اعمل الساة هده حد قالت،! فإذا 

عملفهذا بالغ، ورواية بالحوار رواية روايتان؛ فته فهدا المحن، مذ منها محصل 
عدولة.تثونبما فالأف العاو.ولة، هدا عل الاس عمل أف والظاهر الماس، 

ولكالريغ هدا محصي للثؤ؛ قيل يعتي جائز، منها بجنة الريع حصاد ]١[ 
معلوم.لإنة حائر؛ انه فالصحيح أوثلثه، أونممه ربعه 

ثوباائسجه هذا حاز هالت،؛ عزلا أعهليته يعني يجوز، ثبعضه الموب وسج 
نمنأف لحون لا لأئة لحون؛ لا ؛ يقولوو وهؤلاء جائز، انه الصجح نصفه، وللث، 

تمانملى كوثه أما ال،كأنّ_إ، مذ نمر إنإ المال، ■صن من حزءا العامل الإنسان 
لحون.لا فهذا منه ولد 

ؤإذا-أل-اتل:فإدليله؟

فيه.للث، مريها يكون أذ يمكن فلا ماللث،، هدا يقول! لأنه دليل؛ فيه الحواب،! 



١٨١الت1عدةالثورذا 

ثمر؛،ِفى المماصل وثزطا نصمم، سه، ئجر ق الثركان عمل ءإدا 
ِفييأيثرا لبممل لأف المال عم مذ يتولد مما وعإرْ اشر د؛و( ويرمحا عنده، جار 

ايحصةالإجارة د1م1 المناياة، جاريت، المعز وقدا ٤^٥• بخلاف اشر، حصول 
يممعمحإ محوو ولا وي• العمار مذ ؤاجانته باتجلأي يمم؛ محإ يجور 
وئ-لإغ\.كالظئر دلك، من امتثى فيإ إلا لأعتانه 

حكئةهث1ئا، ش1ئ1 سنمن اش الأماو أف ^؛٥١٥ ١^^، تش وعند 
ؤالنصقل١أ.كإ الإخازة، اثالج، محء 

أيصا؟الأصحثة ق هدا محرز هل ائلت <«مأو ؤإذا 

شيئا، تمرقأف يمكن ما بها، يصدمث، قربى الأصحيه لأف لا؛ فالجواب• 
الأجرة.عن عوصا الصدئة من 

يعنيالناير، عل عقدها وثبوز الأعيان، عل عمدها يجوز لا الإجارْ [ ]١ 
البستؤيتصئ؛،ِل ما ولذللن، الثعة، عل واغعة فالأجرة بنتي أجريك، إذا مثلا 

الإجارةق يصح ولا الناؤع، عل واقعه فهي ثسا، فيه ثملح ولا مد'مه لا أنث،، 
تاكالثةر« للحاجة ذنم، من انقئ فيا ررإلأ ازلف: يقول الأعيان، م تعقد أذ 

ئستأجزأذ يجوز نعم المزصعة، وهي كالظثر، العم عل يعقد باق للحاجة استثني 
علإلا تكون لا والإجارْ •٣;!،، واللمن الئن، علميه فالمحمود ولدك، رصع امرأْ 

جوارلأف للضرورة؛ متثتى هن.ا قالوات عين، وهو اللض يستأجر والإي منالخ، 
ليسستيع ؤنإ0قآأتنغأ تعال؛ اممه قال كا القرآن، ل ثابت، للبنها المرأة استئجار 

صه]سق.\[.



١٨٢

ليزالفقر ق الإخارة عقد إف ذلك: ض الخراب و النأ،اء بض ئال لكن 
أشبهوما الثدي ؤإلقامه اليد عل ورصعه الطفل نقل عل هو ؤإنإ القن، عل 

ذلكمنهدهاد1ني.

هدْوهلثنمل عندها، لبى لا عجووا المستأجرة لوكانت لهم: جوابا قمال 
عاليه؟هوالعقود هدا فهل الشاثة، من عليها أشق وهل الأعإل، 

بأجنة؟ولدك رصع امرأة بجأوادن العامة: من واحد أدنى لوسألت وأنت 
لبنبلا الثدي صار لو الثدي، وتلقمه رجالها عل ويضعه عيمله لأنجا سيقول: 

اعتمدواأثيم وميناهم يصح، لا الحلم أهل من الخواب هدا ولذا الإجارة، شر فلا 
المنافي،قل تقع وان،ا الأءيان، قل مإ لا الإغارة أف اءتقدوا أذبمدلوا، نو 

مسانحدمث، عن وقال: ابنتمية الإسلام شخ العلامه الختر جاءنا لكن 
والوصية،الماخ؛الوهم، هذه ستؤق ايك مثل، عليه الإجارة عقد فيجوز مسيئا، 

لكنثمنا؛زكل، والوقف،ةدتكون الوقف، استقلال عاليهَنم الوقوف أة تع 
محوزالإسلام: شخ قال ذللئ، خل وبتاء كالمافع، صار فثسا، سسا ستخلف، لأئه 

هذاذلالث<، يمتعون  ٠٠٣٥والمدلبنه، لأحذ أصبؤع؛ لمدة الحيوان يستأجر أن للإنسان 
الولم،.كلام معنى 

الوصئة؟عن فإذا اتل: ال ؤإذا 

يوصىبمنافع، السان تهذا ملئ لوهمي او بحوان ُوًو، الومجهه فالخواي^• 
مثلا.وقما ؟كون بأن 



١٨٣الق1ءاوتادضزا 

الرف؟عن فإذا ائل: ال ؤإذا 

الوت،بعد تكون والوصثة الحياة، حال ق منجزا ؟كون الوقف الحواب،ت 
تاما.ملكا يملك له الموصى فإق ،، iJ،JL«jوصية إما بوقم،؛ الوصثة 

وإذاالّائل:لاذالأمال:إواٌسيا؟
مدميهاعل ووصعه الطفل المرأة حمل نصف العظيم، افه سحال لا، الحوامح،! 

لأجلإلا ثدا فعلمت نا الي، لا الأضل، مهن اقن، وسائل من الثدي وإلقامها 
وسيله،المقصود -بمالنا القفثه، عنا الأف فكون اقن، إل الطفل يصل أذ 

بصمحمح٠فلمسي ممصودا، والوّملمه 

ائائة؟عن مائل ال ؤإذا 
المستافهدا فأعطيك وأشجار نخل قيه يسمتان عندي أنا ذلك! مثال فالخواب،! 

ولمعاملة، وسس ماقاة، ئئيه اشر، نصف ولك أك علميه تعمل أف عل 
•أوينع ثئر من منها تهمج ما بثعز حيبت أهل، عامل الئمولا. أف الحديث، 

هاتل:تعألالإخارةلإع؟قال ؤإذا 
_^،بيعا ولمس فقط، للمناني بح لكنه بيع، الإجاره أل صحيح فالخواب؛ 

أفضل.ثكل عل يسئها أذ المؤجر العم لماللث، محور ولهدا 

كتابومسلمت (، ٢٣٢٨)رنم ونحوه، بالشطر الزارعة باب الزارعة، كتاب اليخارىت أحرحه ( ١ ر 
(.١٥٥١رنمروالزؤخ، الثمر من بجزء والعاملة الساقاة باب المساقاة، 





١٨٠اوت1عاوةاسةواّوزا 

الظسةاسديةوائ،راؤى

nnn

َْْ,أَأم َثَمح .ت.» عنويلإ بأحكام، الش مى اثولد الجء نائر بم من الولد محص ومحي 
كاشأزكاش؟ثامحمحُيزء/

}أتنؤيملكا يكوف مهل ولدا، ١^ ولديت، لو ديكؤ؛ ممن 
•وجهم عل معها؟ وصا او؟كون الشجرة، كثمر عليه 

بخلافاتتداة، زممة بجغ نقدا يزأمنها، لأنه ذتها؛ زممت أنه أفلامحا 
اشن0هو

أنة؟يوقف كيف مائل: ال إذا [ ١ ] 
وقفأومثلا أولادي، عل عغ؛ْل فب زص هدْ يقول1 أي أنة يوقف الخواب! 

ذلك.أشبه أوما المسجد كنس عل فه 

حرا؟ولدها يكون سيدها غثر من لوولدت هل ّائل• مال ؤإذا 

رقيق.فولدها سيدها غير من فلوولدت نقيق، ولدها لا، فالخوادء،ت 

المرأة؟ناحية من المجد عل الومم، مائل! مأل، ؤإذا 

ثكثثاؤ،:شسايزن >نتإؤ الشرعثة: المملحه كانم، إذا فالخواب،: 
وغيرها.احي والمالبح عل أولادهم ينذرون كانوا [ ٣٥ممران: ]آل ه يؤآ ثقل 



لجسابجدجبلير 

لصاحبمكثه كنب، الولد هلنات قإل يثنافعها، الوصي لوولدت ؤمئها• 
كعة،وإلثا!مرءصهوجمانت

أخدمح:محشزيا.

سلألالأيزاءَئإمحاص.
لكلصحيحة؟المامحLJة الكتابة أمهل، الولد يتح هل يمتها؛ 

يبئاة زيهان؛ شه كنئ ي ص ثإذ 5^41، بجا يزآ م ^١: هإن 
الفاشا١ا.اص و الأنماب نلأء 

قموجودا ليس وهوما الإماء، كثهالب والعنروف الحاديه الماعدة [ ١ ] 
ئزوطها.من ثيء احتل ما والمابدة مسدْ، من ه نفالمد شراء والكتابة؛ واقعنا، 

xnx



١٨٧الت1ءدةاهداتواسرارث 

اثعدةاثذيا؛وادوةمإويى
M أ ت X

. ُ.ب''بُِ لا؟أن غه لكشدونة ص ص أوثا ب:طهن إذا \يرأفي الثئ .
ا!ذسسائلُ عليه ؤينش خلاف، فيه 

نمطؤو'\ لكو لإف البجانه، فته اتثلأكت اJدى اثاة نميا: 
نمطإيإ مووت نس الأصحاب مى يم هروايتان. سيرا كاف نإف خلاف، شو 

مْثة لأو أ-حالها؛ الاء Jj  Iيئوو مذ نمنهم منجودْ• لهذ نإلأ حكئها، 
طريمهزض طاهزة، عئ يهؤ ^_؛L؛ الن•جود ثو وجود، لها يبق يلم الإحالة، 

اطابل٢ا.أف 

العصيِفي موجودة ممرْ ائل بنمتملمه وأيقا المواعد، أهم من هذْ آ ١ ] 
الحديث.

كاطهوت، ئهز المجامة أو طهز لر إذا أنه الثايك المسألة الشءيحِفي ]٢[ 
الطهارة.كتاب ق علينا مث 

طاهر؟غر أولماء يفلهز ل؛ إذا ال-ام: ؤإذا 
منمهله نقطت، لو مثل أوها، يظهر إ دام ما موجودة غر كأما فالخوابأ 

طهروا،صار ييح• أو طعم أو لون ثن أثر لها يظهر ول( ماء، به قدر النجاسةِفي 
لكنموجودة هي أم الماء علميها وئي؛، واصمحلغ دهبت إنها دقولت هل لكن 

ح\كمها؟سقط 



ق>حدواءدابجدجب ١٨٨

فيهالثصLع؟ ثئريم به بجت هل فيه، الشر بالماة ، ١٠٠٣^اللص ؤمئهات 
وجهان؛

\نئومئ.اكاصىت عن وهوالمخكئ 
ا1اءمرب إدا محرم دإد،ا الآوو< وعل الممي، صا"صا واحثاره لا، دالئاف؛ 

ُ.لب الماضي دكزْ واحدة، رصعه ويآ5ون ددع1ت، ل ولن كله 

لكنموجودة قالنات مواء الماء؛ توثرلب لا أي دام ما ثيء، لا نبه الخلاف 
تلاشت.إي أو حكمها، سقط 

وصلمتالسها من الإناء هدا ل حلبن، امرأة مثلا حيد، مثال، أيمحا هدا ]١[ 
ست،هل الطفل، شربه تإ أر، له يوحد لا وصار اللض، عل ممى والماء ماء، عليه 

اوصاع؟نحريء فيه 

يشتبأنه المزل وعل أره، زال( لأنه يثتتؤ، لا انه والصحيح وجهان؛ فيه 
dyj '' قدالمرأة حلمته الدي الخزء هدا أن يتيمن حص الماء حيع يثرب أذ بد لا

فلا.لا ؤإذ شربه، 

فقط؟واحدة رضعة يقول،! الولم، ت مائل سأل، ؤإذا 

واحد.لأئةإناء واحدة؛ رصعة يهول،؛ أيه فالخواب؛ 

أمه؟ي مم. من الطفل يلممم أف ثرطا يعد فهل مائل؛ سأل، يإذا 
الثدييلتقم لا هدا الشل أف لومصأا ولهن.ا بشرط، ليس لا، فابواب؛ 

تحريئه.يخت، النصاعة 3، اللص له ووضعنا 



١٨٩

اiشهور،هو هدا لمُمحد، ئرته، يم فته، وانتهلك j^؛، •ما حلط لن نمنهات 
قِنيمتيمز:شَثجمنتزاآ:ملبجانة 

افبئ يمرق ولمُ الخد، نثليه ثر7يا، يم جار، ماة او م، صبها,ف أو ٌسؤيما، 

نحدولا به بمرة لا و أر ل يكن ولر اّتهلك إذا أنة الألأل; السن [ ١ ] 
ا،لوادهدم تكون ذلك عل وبناء الخمر، قيه حلهل الدي الماء كل بوب لو لخص 
علها.يظهز لر الخمر أثر دام ما ءلاهرْ، الخئر مى ^ فيها اش 

قفاثنان انه، اتت؛نِذ، اوي نكحول من مادة فيه الطيب هدا أل فلوهزصنا 
الخمي،طهارة الصحيح أف لنا مسي فقد النجامة وأما حراما، يكون فلا لا المثه 
الخمن،وشرُس، لر لأنه محي؛ لا انه عندنا والشهور معنوية، عملثة نجاسة نجامثه وأف 
أر.له يقلهن ولر واستهلك،، خمئ فيه حلْل شيئا برب ؤإنا 

مملقي أنو »u أف ه المذ عن الحدث ي بت، فد أليس قلث،: فإذ 
يقللر لا، نقول: أف فالخواب العالم؟ طلبة و لحر ائته الحديث، وهدا عنام«أا؛. 
سهيزة أنو *U :قال بل حرام، يهز الخمر س قاليل فيه فلعل نا اومول: 

خنا؛«.
لرقليلا ثربت، ؤإن سمكرمتخ ممرا منه شربت، إذا الشراب هدا لوكاذ بمعنى 

ثتجزربإ لكن القليل، ْس سم لا كنث، ؤإذ لأنه المعنى؛ ^١ حرام، ثهو سكز 
الثكر.ومحصل الكثثز، تشرب، لحر 

أبوابوالرمن.ى! (، ٣٦٨١)رقم الكر، عن الهي باب الأتربة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
الأثرية،كتاب ماجه؛ وابن (، ١٨٦٥)رقم حرام، فقليله ممره أمكر ما حاء ما باب الأتربة، 

(.٣٣٩٣رنم)حرام، فقليله أمكرممرْ U باب 



نواهدابذرجبهمح 

انتقلاكهو يهو بميز، لا وجه عل عؤْ بريت ويته حلط لو د؛نهات 
المتالةِق ا|سمتاك؟ هو او لكرز، موصع أي من عوصه بصاحبي بجب حث 

ابنواحتاوْ ائياك، انه الخاوث وم افه عبد رواية ِفي الممحوص روايئان؛ 
ُ.انتهلأكل انه ادمد واحتارل خلافه، ي والماضي حامد 

شىَل:تججنهمحئخامم

وانتحالهبالخرام، الحلال لإمتراج التخريم؛ منونه ِفي عمحل ابى واحتاد 
ادنبدون منه ١^١٢ هدر إحراج له ملتس هدا وعل الأحر، عن عتا أحي ا؛هراؤ 

السريكم.رصا بدون يجوز هلا نسمة، لأيا منه؛ المئصوي—، 
\ضملأم أف الشوك: ؤاورون امحل ل زيه لأًنخاثا لكن 

ا-ئاب،.......................أف وهواحتار الأحر، يوف يالقنمة الإئفزاذ 

الاشتراك:وب؛ر، الامتهلأك ي؛ن الفرق [ ١ ت 

مكانآحز.من رنته بدل تعطيه نقول: فائنا استهلاك بانه قلتا إذا أولا: 

صخعندي فمثلا الزيت؛ نفس من نصته له أف فمعناه اشتراك ئلتا! ؤإدا 
يصهاعك.صاعي ا-محتلط الربتإ، من صيغ وعندك الزيت،، من 

منفيعهليك اشتراك، قلنا: ؤإف آخر، نيتؤ من يعهليلئ، استهلاك إيه هلتا: إذ 
•برصاك زيٌتإآخرإلا من يسليك أف يملك ولا الريب، هدا 

يوالسبب به، وأتصدق عنه اتتزه أذ ونأ أف رأى أحمد فالإمام 
بالحرام.الهلال ذالأ،آنهاخظط 



١٩١اات1ءدةاثنإاآواىضدى 

ا-لثىلكف إذ خلافه! ق قال لكنه الثاصى، ومنعه الدواهم، ي أحمد عليه ويص 
معملعم كاف ؤإذ إدنه، يدون القسمه تحز لم° معم لأدمي الحتلط المدر ِفي 

لألالإسداذباممة؛ ثه، الممتدى ووجب مالكه حإر امتثع كالدي 
افراك.انه عل ثاء كله وهدا بالصدقة، فيه التصوف ولأيه له 

هرجا،لنوذي1 ^١^ ل، قال انتهلأك؛ انه أحرى ووايه أحمد وعى 
المروديتائه وكدا منه، عوصا بدله همج أف أواذ انه يقمل وهدا منه، العوصل 

١^أزاد كال وإل منه، ولمُمل! العوص، يعطى ثال1 أحمد أف ثة؛ الونغ ثايب، كي 
الإنيدادلة وأف ثركه، انه عل ثاء قهو المحتلل مس مى العوصى همج 

^١٥يمنة!

ملنا:لإل آحن، م مثم، ننت، من له وصى لن ثمنهات 
ا.ئز ^ نإف ١^، 1إثبمئو اiبماك ئن 

يمكنولا بحرام، اختلط لأنه يجنه؛ أذ الونغ أف رأى أحمد الإمام ]١[ 
أحمد.قول من أشد وهدا ^u،؛ عقيل وابن يه. يمح>ال..يى أف يمكن مهولا التمييز، 

الذيالماو لصاثم، قاف استهلاكا جعلناه ؤإذا استهلاك، أنئ الثاق والمزل 
اصتهللثؤدام ما آخر، محل من المغمويتؤ يدل تمج أف بالغصوب ماله اختلط 
مالكااختلط الذي هدا ويبقى آمحر، مكان من ؤمحرجه أل فله عينه، بقيت ما معناه، 

لصاحبه.

فنمىتلنن،، انه فثعناه استهلاك إنه قلنا: فإذا يه، الموصى خلط إذا ]٢[ 
أعلم——وافه والأقرب، الوصثة، تطل فلا ياق،، قهؤ اشتراك، قلنا: ؤإذا الوصة، 



شمسابز،رجب ١٩٢

قاوالأٍسمب:
منالإئتناغ ولمْينمد العزف، عل نيئ لأنه خلائا؛ فته ولآهزجوا عمث. لا 

ثنيكنه،كإ ا-اقطامحس، ابو أثاوإثنؤ وقد الخنث، وجه فيه هرج ومد دلك، مثل 
بمص.أجزائه بنص محتلط مما ^ ٥٨١^المائعا0 ِفي كله ^١ 

محممحمها ئاو! مذ الأصحاب قمن وئهوغ[ و\ووو\يلم ا-لإوب قأثا 
نشائلا١ا.دك عل ؤقثعوا نتق فينآ ا^امات 

عنديلكل الدي الربمتإ هذا يعني باق، حمي يعني اشتراك؛ هذا أل الصور ح حق 
بينيمشتركن الدان صار فقد استهلك، ما مدين، صار لمد اختلط لع الأف مدا، 
الأحر.الريتا صاحسا وين 

نقول؟فإذا النوع، اخلف إذا أثا سائل: ال ؤإذا 
نقول:ربإ فهذا الزيت،، أصل اخلم، مثلا النؤع؛ غتر من كاف إذا فالخوامح—،: 

امتهلأك.

هذْآكل U واه قال: الخلأوة يأكل لا أذ حف لو المألة هذْ ق ]١[ 
الماءذمرّ-، الماء، ق طنئها يفلهر ولر وذابث، ماء ق الحلاوة سقطت، ئإ الحلاوة، 

ئ،؟فهل 
اشء.اضتؤِفيسامحلأئإ،لأيا

قاوجعله الإبل -قم محلحن يعني -والخريس بجريس إبل لحم حلط ولو 
وصوءْ؟ينممص هل ابريس وأكل ايئس" 



١٩٢سءاثئ'والأسماوى 

يهلسمثو، ولمً شرها، احتلهلتإ حى يئبصها يلم ومت0 اقري ثو ٠^١؛ 
امحردوِفي الإنماغ، حلاقه ِفي الماصى امحار وجهثزت عل البح؟ بجنح 
عدمه.

حنثهممى حنطة، ^١'!، فيه ثعثرا مأكل حنطه يأكل لا حلم، لن ؤمئهات 
حلا؛_،؛ؤلأ عقث، وداو1 الرغيّت، صاحب وعلطه الخظاكج، ابو دكزمحا وجهان؛ 

هانتهلمحئ،مها بأ الحنطه لوطحثت، ما بخلاف، ستهللثج، لم° مثميز، الحب اف 

ِلأحمد عى لثموص ١٥معصوبة؛ بدراهم دراهمه احتال3لت، لو ومتهات 
الأنص،زلحث لحزام دزفأ فيها مملاثة قليله الدزاهي كاك إذ اووذي رنو 

عالحش:م.
واحدا،يرمنا مئها •نحرج محإيه حرام؛ درهم فيها كتلاثتن كثيرة كاست، ؤإذ 
نححم،الكثير بأف نعلل المعز، هدا كثترِْؤ، موص زلة الباقي، ل ويتصرف 

لكللالإالقلل ِس ا-وام نذن ئدا همج : JUنن قل لأم س ياي 
ثديدا.إثكارا 

فيهبل الطعم، هدا ق ذاب يم يممتت، لر اللحم لأذ ينقض؛ نعم، فالجواب' 
لخنا،, أكإ انه نعلم لأننا الخال؛ هدا / ؤ ءه ص ٠ , ينتقص انه فالظاهث حفثة، اء أح■ 

أ;بب
أكلتهيا ولايريس، من رطلا معه ووصمت، اللحم س رطلا وصعت، فانا 

الوصوء٠ينشض هإثه كله 



قدحمسامحدبم، ١٩٤

ب؛بممحكوصوبمثاثو
امحعإحراجق والواجب قال؛ الميل• يخلأب امحع عن القوقع وص الحرام 

مجرمومال• المنون ق وحالث فصوله، ق عقيل ابن يكر وكيلك الحرام، مدر 
؛.١٢١

الفنونكل محثد، نحوأربعمثه جدا عقلتم كتاب إنه )الفنون(• عن يقولون t ١ ت 
•>،عمتل لأبن ثيء، وم والتوحيد والثمتر العربية فنون من قيه؛ موجودة 
أحمد.للأمام النلمإ■؛ من يعني أحمد، الإمام أصحاُب 

يكلفلا لأته أوممرا؛ قليلا كاو مواء فقط، الحرام مد"ر مجرج أيه الصواب 
ل.والباقي الحرام قد'ر فآحرج مال وهدا ونعها، إلا نفتا اض 

الوجومح،مسل عل وأما أول، اجتنابه كاف الحلال قل كلما ^^٤ ١١سبيل عل 
منه؟الحرام قدز أحرج أف أمتطع وأنا أصدى؛،أل أف عل بجب فكيف، 

الدراهبإو نلنا: إذا لأسا ل، دراهب بثلاثة مغصوب درهم اختلط فإذا 
الواجب،؟فا لا 

يخرجأل ويمب مجوز لا مالوا؛ والغ'ين منها، واحدا احرج أف الواجب 
ؤإلالراح، بجتمل الثالث، أحرجت، ؤإل الثان، بجتمل واحل- لازم قالوا؛ الحميع 

عليلث،.الواجب، وهذا الراح، أحرجت، 
إجحافالألم، إحراج قالوا؛ لكن موجود، فالاحتال ألما؛ صاروا لو أما 

وهيدرهم ألم، ءنل،ْ شخص رب؛ بمال؛ ولكن القليل، ق إلا يلرمه فلا بابه، 
كللماله يالنية وهي دراهم أربعه عنده شخص وربا بثي؛، ليّتثإ لمابؤ بؤ بالن

فقط.الحرام مقدار إحراج إلا عليه محبا لا انه المسألة هن«ْ ق فالصواب أي؛ ماله؛ 



١٩٥التا،دةاثداآرادردد 

الصمالئالمشهور ولمْقمير، بجاله، لواهم، وص الوديعه، حلط لن يؤنهات 
ال1قودلأف عليه؛ صأل لا أ-حرى؛ ووايه وعنه همصيلهأ• يون ح4-إ 

ئ.مالهأحمظ نع حلطها كاف وربتا بمقدارها، العرضلأماه،ز لابملق 
كلهالتألم، جعل عدوان بعم المحتلط بعص ثلث لإدا الروايه هده وعل 

بثاوهاأماثه الأصل هده لأف عليه؛ ص الوديعة، من الباؤي وجعل مابؤ، يى 
وديعهوعنده ما»تا لو محلنا: وقدا دلكه، روال ييمن 3^ س1يمها، ووجوب 

الركة•عل دينا )، ٠۶٤إمثا؛بماوها وجهل 
ا-ئطأف عق هنآ الصتان لآئهآثةِفي أخمد كلام عقين، واين الماصي وثاول، 

احتس،ولؤ التعدى، مع إلا عندمحا صناذ لا انه عل يدل وهدا عدؤانا، كال 
•• • أخمد، ظاهركلام ل الولع ماو مى جعل البمص، صاغ ثم فنله، بعم الوديعه 

أتمالحلال، حذ\ المغصوب الدرهم عي؛، الأف اختلط لثا سائل؛ سأل ؤإذا 
المغصوب؟الدرهم 

الدرهم.عئ المغمبموب محالخواب: 

القيمه؟أحرج أف ل يجوز هل سائل• سأل ؤإذا 
مندرحا أحيج هاذا، نقول لا ونحن الاختيار، عل هدا ليس لا، فالحواب؛ 

موجودِقالمغمونمه لأف ثان؛ محل درحاِفي نحرج لا القيمه، عمج لا الدراهم، 
الدراهم.هده 

مواء؟كلها الدرهم هذه قيمة هل سائل؛ سأل ؤإذا 
مواء.الدراهم قيمة كل أة فالحواب؛ 



هوحتؤسابذرجب ١٩٦

الخلافق يكز الماصي أل مدم وهد الهداية. منح ق نمه ابن ابوالإلكت دكز0 
اثالك؟كوذ أذ ^١ م :بمد زلا افيكات; أثو هاَل طره أج 

ممطلعمه، ديناوأماثه معه يمن لعالمه يمض ايقال، الماصي ويكر • يمها 
مذأكز احدمحا مص وكاف مصا، حش عليه، يداريث، رحى، ل له دينار مع منة 

ي:نبي U ١^ ضاح_، إل ثدلإ محتاط أنة له، أمحا نإأ:در الآ-م، مص 
عش،يدة لأف ١^١٠^؛ ِفي ءنله دالموJ له الثمل أف ادعى لإل حمه، محير أيه فلته 

زاهأما٢ا.

 ١[ t فالواجبالدراهم، هده يعص وه1ائ، بعدوال ليس هدا إل ئلنا؛ لمتا ما
الألف،ووصمت، درهم، ألما وعندي درهم، ألث اودعت أنا مثلا بالقسط، ألتكول 

معناهصار عئ جعلتهم إذ وخممئه، ألف، مرق ثم أحفظ، انه عل بناء الألضن مع 
مناواحد لخل صار مشركا جعلناها ؤإذ كاملا، ألما الوديعة صاحي، أعهلل أل 

خممئة.منها وله ألقح، منها ل الباقي وخممئة الألف، تخون حمه، نصفح 
وهداله، أحفظها أل عل وصعها دام ما يشركون أتيم هدا ل والراجح 

المصالحة.من هدا ل عدواثا، ليس 
الزكاة؟أمواو شخص أضيع إذا سائل؛ سأل ؤإذا 

ثيءفلا صاعثح إذا لكن الزكاة، يصنف تبادر أذ عليلشر بحبح فالجواب• 
أمانهعندك سمها بأذ سحرى كث إذا إلا الركام بمرق نادر أذ محجب عليه، 
•١٢أحي هو ض نجد حى 

الصالحة،من بد فلا الوجوب سبيل عل وأما الاحتياط، سبيل عل وهدا [ ٢ت 
الخلاف.عق مثني انه ومحتمل 



١٩٧امءاوأاثثآواسر؛وز، 

un*

بمقلبجو ثانج، ثئلة مء دو من ص ظل -م؛ ثن 
زتحئةامحبمإء؟لا؛سامةان:

شبم،ئِرغمحُمحث:
علأحمد ص وهد محه، بمؤ لمْ إدا حاؤه حدار عل امح، وصع مبجات 

ا.أوا0ا إل علته محن ١^ التلخهس وق دبك. اغسارإديهِفي عدم 
بجزبمظقائثغ ثئله ثيء من؛دو الإئتثاغ عن م؛ »ةن هوله: ]١[ 

شيئاينيل أف عليه محب إمان معناه! علته؟اا الحاكم وثن؟ثْ ينتم أو بالكلية إدثه 
أوإذنه ينقط فهل امنع، ولكنه ذلك، أشبه أوما أومال انتفاع من تمكن سواء 

يفعل؟أف عل ودجمْ يعتم نقول! 
إذنهيسقط فهل امتنع فإذا قريبه، قل الإنفاى عليه تب الإضان ذلك: مثال 

علالحاكم مره لكن يأذف، أن بد ولا معتم إذنه أو إذنه، بغم مال من ونأحد 
الإذن؟

وهديه، لمْيصؤ إدا جاؤه جدار عل الخشب، وصع ءمئهات المؤلف: ذكر الدي 
إذأناة«.محوعلته أنه التلخيص وق دللن،. ق اغيارإدنه م عل حمث. أص 

ارلأينعاوسول يقول به، لريضؤ الحارإذا حدار عل الخشب، وصع ]٢[ 



١٩٨

نصعأف يمكن لا ت ئاو الحار هدا لكن جاJار٥اار١أ، ه حنث يئرر أف جارة جار 
إذن؟من بد لا أو يآدف لر أم أذن حال وئصعها إذو4 يمط هل الخثمه، 

للقانحي،الأمن قنلغ يذهب ولا يضع أف فللجار إذنه، ينقط إنه تلتات فإذا 
محْ•أف أجل من القاصي إل الأمر يرفع أف بجب، ونحز يعتد قلنا؛ ؤإذا 

قدجداره« لب حنق يعرر أف جارْ جار ينخ ءلا النص إل نثلرُتج إذا أنتر 
لقالإذن له يكن لر فلو يمننه، لا يقول؛ فاومول إذنه، من بد لا انه لك يبدو 

حارم.جدار عل حثبه يفع أل وللجار ءقهأدقلأ،ؤئيمث الثسول 
إذنهبسقوط فلنا فإذا عدر، له ؟كون قد مع إذا لأيه نحز؛ انه والأصح 

فيهمجمل وقد صرر، فيه يمدثا وهدا إجبار، بدون الخشن، يفع الحار أل فمنناْ 
ذهبث،الحاكم قبل من جاءت، فإذا فتة، الحاؤين ب؛ن وتكول وعداوء كبد نزغ 
مقامه.ؤيقوم يأدن فالحاكم الأمور، هن.ه 

له؟فهل؛وذن لحارء مؤذ:ا الحاث ثدا كاف إذا اتل: ال ؤإذا 

عليه.ؤإثمه وأذيته له، ثأدن جاؤه، هل جار حن هدا أل ءالجواُب،* 
رحل؟لومعته يجنى مائل: مال ؤإذا 

علشيئا للث، وضع أعهليته إذا ايلئ، بمعنى أكتافالئ،، ُين هو لا، فالحواب،: 
لهكاف سارء؛ وج منلثه بن محمي. قصة غ.بمنقلب الخطاب، بن عمر قال مثلما يل—ؤ، 

 ١( C حل.اره،ق حشيه يعرز أيا جاره جار يمغ لا باب" والغصب،، الفلالم كتامب، البخ١ريت أحرجه
(.١٦٠٩رقم)الحار، جدار ل الخشب، غرز باب، الساقاة، كتاب، ت لم وم(، ٢٤رقم)٣٦ 



١٩٩

إللا أي عل صالح رواية أحمدِفي وص المزض، الزوجة حج ؤمنيات 
موسىم ابن ومو ثا• الإذن عل محر هدا يعل منعها، له لتس وأيه بإذنه، إلا 

بزاجس،.يل منثصت، انسدانةا!ة أو أخمد عن 
الثتد؟إدن عل يتوص يهو العد، عل ا-بمئه بوحومح-، ملنا إدا محمنهات 

روابجن•فيه الأصحاب حكي 

^لأم4ماصخو:اذووُائ.
حالمةؤإلأ لة أذو مإل انتئدانه، ثه وبمحئ إدنه، بدون ين واكابجهت 

ويهب.

إلالدخول جواد يقف هل أوصه، من والماع الكالإ ماصل احد ثمنها؛ 
الرعيجواز عل أحمد وص وجهم، عل إذنه؟ بدون محور أم إذنه عل الأرض 

منالأصحاص نمن ديك، ق الإذن اعتار عدم عل يدل العصوية، لأرض اق 
شرإدن شو هوريحو)! ملأ الحوط مأثا عترالحوط، ق الخلاف يال! 

باناءوأنممع مزرعتلث، من الماء أحري أنا له؛ فقال جاره، مزرعة وراء من مزرعة 
حارق.من الأحرى الخهة إل يصل وأل بالماء أنتفع أف أييد علميه، أغرس السافي 

لا.شالحار: له مال 

الأرضعل الماء محري أذ إما ا؛ فقال،ر رْ.بمث الخطاب بن عمر إل فارمعوا 
مستقيم،غثر الحار هدا لوكال فحمى مصلحة، هده لأل بطنك. عق أجريتها ؤإلأ 

ابوار•بحق يتعلق فالأنر 

(.٣٣ا"؛ب،رفم الموطأ)؟/ ;ا(ا:محهمالكفي 



رجمانداهدابن همح 

إذف،٣ انت1ذل أو ع؛رثا، أن ض الإنثداف مميز ح ماو: 
ظإهءاِفيالنقواهاح.

J^j ، والكلإ،)ياء الدحوو يالمزق يتعز ما أحمد ض الأتاوي مش
^خووهلادوذ)م.

ولابمنم، من جازالأخد مها انثع إذا الزاجة امحاقة بدئ يمنها•• 
ياحد؛١ حقل: عنة ومل أحمد، عن نعيد ن علأ ملها الروائي، أصح إددثِفي 

ودطاJثهلمبمرحقهااُ.Jعالمهلم، إلا 
الزاج٤ا٢أ.الرنجة ممة ثمنهات 

أذفعلك يالضيافة ول؛ أحد عل صيما نزلت، إذا يجوز انه الصجح ]١[ 
واثديأونحوذلك، ختزة تاحد زيادة، بدون فقط، ضيافتك بمدر ماله من تأحد 

•صنيْ الخبزة تكون قد لأئه ■ح؛زتين؛ يأحد حبزة يكفيه لا 

الصيف،؟حاجة نمر هل مائل! سأل، ؤإذا 

الفمهاءأف إلا وليله، يوما واجبة الصيافه أن الحاجة مقتمحى لا، فالحوايح! 
مهناعرفيها صار الأمصار فبعض الأمصار، دون المرى ل تكوف أف اشرمحلوا 
إليها.يدم، أف وبإمكانه 

عليها،ينفق ولا زوجه عنده ان إنمثل الواجية® الزوجة ممة ارومنها! ]٢[ 
ءقوأص،ؤكثمالملأ قال ولهدا فلتفعل، ؛*U؛ لرؤإذ ماله مجن تاحد أف قدرمئ، فإذا 
أوعال!سالث،ا<، ؤيمحي بالموذإما؟قفيك ^ ١٠٠مذ ررحزي عئه ين لهند 



٠JاثتامدةاثأهتواسضJإ

أتىهإو شمته، له بدله يلرمة هإيه عثرْ، إلته يفطر الذي الطعام يمنهات 
اتيازةلأن الئزر؛ ثدْ و الإذن امحاث نفط ثإي ^١، أخدة ممفطث 

بالقهُالالحي قوات إل ورمحاأدى وحرج، مشمة إل يودى 
للتحاكم،لا ا-اةكم، لمعرفة للمني أمرها رمت وهند ا، دالنروف،،ر وولدك ارمايآمميك 

غائب.وزوجها الني حكم ما للمتحاكم ولوكاف 

زوجتهيرصى علميها، ينيق لا لكقه أم عنده شخص كاف إذا الأم، وكاللك 
أففلها ماله من ثيء عل وقدرت عليها ينس ل؛ إذا العافيه، اممه أل نأمه، سحط 
تاحده.

للحاكم؟الأمر ترفع أذ يلزمها هل مائل! سأل ؤإذا 
للحاكم.رغ بدون أبدا لا، فالخواب،! 

منبد لا قلنا! إذا الطعام، إل الفطن مسألة الأحرة، المسألة ق ميإ لا [ ١ ] 
ولوبدونفأحد ياحد أف له جاز مض الإسان المهم الخؤع، مى هدا يموت فقد إذن 

إذن.

أفوأراد سيارته وتعطلث، مفر ِق مثلا الإJثان كاف لو سائل! سأل ؤإذا 
ورفعلشرائه مضهلر انه الطعام صاحٍح هدا وعلم الطعام، إل واصهلز يصلحها، 

لمته.عليه 

و-ررب،.محتال، أل وله بقيمته، يأحدْ أف فالخوابج! 

يكفيهاما علمه بغر تأحد أن فللمرأْ الرجل ينفق لر إذا باب الممقاتر، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
(.١٧١٤)رقم هتي، قضية باب الأنفية، كتاب ومسالم؛ (، ٠١٠٦)٤ رقم با،لعروف،، وولوها 



قرحمسابجرم، ٢٠٢

\وثنخ ان لعمد يصرما مئة اظلوب ؟كوف أف اكامحٍ(• الثؤغ 

بموثوذ:ؤالأَءنخاب ^، Jlص تلزثث \و البمه شُ طلث إذا مئيا: 
أخدزام ذ\ؤو/ط الكل زم 'ث!ا، ١^ لكف لإذ ذبك، ش محآ 

مأخد ١^ لارك خون ص عاب، أن البمه، ق الإذن من ١^^، 
ذجنجأ•'عل الحاكم؟ إدن بدون مئة عمه 

الخطاب.ر وئوعوو الحواو، أخدمحات 

نإدلثبما، كنغآا ق ^1J_ اكنمه لأل المامحي؛ زهويزو المع، داكاف؛ 

 [ ١ t نحبت؛أف بد لا فهنا وامتخ، أوفخ بعقد تصنف منه الطلوب كاف إذا
الإذفمنه الطلوب الأزل النؤع فمي المسألة؛ ل بنفسه هو يفعله أف بد لا لأته 

تلزمهاشر مة القمنه طلب إذا ذلك؛ مثال القصزف، منه المهللوب هدا وق فمهل، 
ض،صاع مئه وبينك بيتي مثل: قمته، ق صرو لا فنا مه القنهل إليه، الإجابة 

قيقب• أف يلرمه حمى، أييد أنا ائيم، فقلت،: صاعا، خمسوف مثا واحد لكل 
كافإذ ونجْ الحاكم إل أذم، أذ منر لاثد ل مإ، بالقى أمقل لا الحال هدْ 

مقامه.يقوم الحاك؛؛ فإذ حاصزا يكذ لر فان حاصزا، 
الحالهده هإوها_، أنصاف؛ فيها ونحن اؤيه متأرض بيننا لوكال وكدللثإ 

إذنبدون تقم أذ يمكن ولا الأحر، أحثر الممه الثريك؛ن أحد طلمنر إذا 
المال.ق تصنف المم لأف شريكي؛ 



٢٠٢القا 

أصؤلإو وعتبنه، عثه ءم0 ا-ظكم لإف الرهن، يع مى انتع إدا ومنهات 
الثتع،عل أجمتْ ثاء إذ محٌ؛ الحاكم .عاذ■' نس الأصحايا ؤمى عليه، باغ 

١^١^وهوالمجرومبهِفي ء، باغ ثاء نإف 
البيع،أو الإيماي عل محر لإثه :بمابمه، عل الإماق من امثع إدا ومنها؛ 

ظل.١^١^؛ \وخ إذ الزاعوئ: انن زيال الأضخاب. أطشُممثين ^١ 
طلق^ذ يومئ يإثة المئة، مى امتثع يم وص ١^١ ١^^، ؤمئها؛ 

^هن:؛س:محئلاهمحممحلأو

عللايقدم أذ له نجض ولكن الغني، صاحب قال كا غبئ انه الشحيح آ ١ ] 
صاحبه.إل يرجغ فى بيعه 

ربمىبيهم ثن ؛٠^ تحال؛ قوله لمهوم الول؛ ل النلء احتلم، ]٢[ 
عينزهشمغ أق ؤ0 ألهلثذ ٠^١ راذ . قّث علا  ٥٢?إن هءد ؛ن أنهر أيبمق 

حاجهولا العمد، انفح أشهر الأربعة عب إذا يقول• من قمتهم [، ٢٢٧~٢٢٦تالةرْ؛
تيء•أذ4يتولأ 

تهللى.أذ ؤإما ترمع أذ إما له! يمال أشهر الأربعة ثن إذا يقول* من ومنهم 
الطلاق؟\صني\و\لأ للحاكم فهل 

الموك:فال 

بمللق•حى والشق بالحس الطلاق عل تحر إحداهما: 
واكاتة:يإئقالخائاضه.



تواعدابذرجبقؤح 

 Iزوجته،يثاوى أف وأتى عجزه، وتحمى مديه، امصست، إدا العقن ثمنها
الخاكلم:ءاابروق 

و،الثلطاو ظه اثئؤئ: رزالإ ق اخد ئاو تْ، نم إذا نمبجا: 
^^ُاثلأالهشاتيار؛

نوؤإثه ا،لول طلاق دخلأء_، نمح.بمثه، عمر لعل كإ محاله، لا صاومحت،ا عتمه لأل 
هم م الثالطال أة ظوف؛^١^ أف زتحممل .اسق، ئاءَ

الدم،،ق ١^ م ء الغ، 

علته.الثاJطال أغممه إعتاقه، مذ ^١^٠-^، ١١ا٠ئع ^١ يعممه الموصى نمئها؛ 
أفقايى الصحح عل يصح وقلماث العتق ثزط عندا انرى إدا ؤمئهاث 

ووايتان؛ومحل وجهان، نجه بمممه 
١^عل بناء المنح، للمنايع أف الأيرم؛ وواية علميهاأءدِفي وص إحدامحا، 

م،لئ•

إداهدا ينل ، Jljoفه حق ١^ عق بناء عتقه عق الشري يم ١^ ؤاكان؛ةت 
علنهل٢أ.الخاكم يعتمه أف يوجه وأصر امتغ 

أفيستطيع لأ يعني الوطء؛ يتهليع لا الدي هو والعئن؛ تنه، المدة ]١؛ 
السد.مح قدوؤإلأ إل كامله، منه يوجل زوجته، تجايع 

وأصؤامتع إن هدا فعل تعال، طه حى انه عل بتاء عتمه عل اليد محم ]٢[ 
عليه.ينتمهالخاكلم 



الق1هاوأاثثتوالص

وفإن المخاو؟ رضا ايل ممثواءَة م امء، ء اواثة زنها: 
اواَلة؛أن:يأيمد عئدنا، زاجن اي ي اختاثث لأو ه؛ ٣ \بجكو 

ومثامحاالأصحاب، من وطائمة خلافه ق الماصى حكامحا أخمدرراكان، عن فيه 
،ظِنهامحلممقافيو،ئن

عاو؛هااُ.مجترالأ>ثاو 3نثا، رص ، باكوJ المبض مبماملأبدمى كادش 

روايتان:فيه الولف: يقول لا؟ أم الحال من دعتمس ملءهل عل ا-اثوالة [ ١ ل 
أئح"من ءفيياكلأ0ؤكةم: بقوله  ٠٧١لذواستدلوا القبول، محب انه الدمبؤ 

ولضأحمد، الإمام مدم، ل وهدا بالويوب، فالاص قالوا: دل؛ثح«را؛ ملء عل 
إفوقالوا: الويوب، وليس الامتحبايج، عل الأم أو م العالم أهل خمهور 
أملفلا ذمتلث، وق عندك حقي أنا يقول: لأنه القبول؛ يلرمه لا اشء عل المحال 

٠مره 

عنوالروايتان أحمد، الإمام وأتبيع للأصحاد_ج، وجه يالوجهين؛ والمقصود 
نفسه.أحمد الإمام 

امء؟ص ض ل مائل مال يإذا 
إحضاثْيكن \ٌ له، ا0ذل الوفاء، ثل القادئ ص الملء فالخواب: 

إحضائْبمكن باذلا، قادزا، ؟كوف أذ أثياة: ثلاة طزقا لأ؟دئ امر؛ لمجلس 
الحكم.لمجلمن 

(،٢٢٨٨)رقم رد، ل فلمي مل عل أحال إذا باب الخيالات، محاب المتاري: اخرجه )١( 
أحيلإذا مولها واسماب الحوالة، وصيحة الغني، مطل تحريم باب افاة، المكتاب ت لم وم

•،<)<



رجبنواهدابق همح 

إلوبجل حق بجلبمقل اوؤج، بى امتع إدا اقكاح الولأِفي يببجا• 
أ•روايمال عل مثانة؟ الحاكم ثقوم لا؟ أن مئة هوأبعد تير 'عنية 

فلمسباذو غز مماطل غيا كاف ؤإف بملء، فلمس ب كاف فإذ 
بملء.فليس الحكم لمجلس إحضاوه يمكن لا لكن باذلا، قادرا كاذ ؤإذ يملء، 

1زاهلم،أطثك، ى مال: ش، م نوأحالي ،ثل أمالت، أذ ح م لأ بمي 
أنانعم أقول: بآيياكا؟ا ماتتق سيقولل: أمل، أذ فلايلزمني والدي، عل وأحالي 

اطاته.أذ أستتلح ما لكن به، أرصي 
الحكم،لمجلمى أحضزْ أذ امتهلمت، ما ي لوماطل كثر ان إنعل لوأحالي 

الأممن أطلمث، نا واض أنا مال: الأم، م ه أحالي فلو القول؟ يلزم هل 
وقدالأمثر وأحثر ذهب، مول، لا قلت،: إذ مشكلة هده علمه، أحيللئ، أنا دراهم، 

مشكله.وتصبح وترفقي؟ عل تحيللئا لماذا ؤيقول: الأمثر، بحسه 
وأفالأمر إل نظرنا لو ثيء، منها شتى ل الإحالة قبول وجوب مسألة 

ميئزاأذت5وذ له ينبض والإسان الميانزه، من هدم وأذ الو-جوبا، الأمر ق الأصل 
المحالوأل المحيل، هدا عل ثابتا حؤ هدا تلمتإت ؤإذا الوجوب، عندي ترجح 

الحالصن.ْ محي أنم،، الاس،محلأأءرف،إلأأثمول:لأأءرء، 
•ليس؛الوجومب، الأمن أف الحمهور مول يرجح 
أوقْنه هوأبعد من لأن ْنه؛ أبعد هو مذ إل الحق هل انه الصواب، [ ١ ] 

صلميكذثلآئقد:نياسالحاكم، من 
وحلمه،دينه ل ء هوكف، ممن ابنته يزوج أذ ابى الأب مثلان الفتنة؛ مذ حويا 



٢٠٧الت1ءدةاثرثةواضزز، 

الحاكءيتمئنن،أبجة إذاميأمحِسأزممهأن 
الإمحاوإي لة محر ولمْ بماو، حر أحرى بمد مرْ وعززْ الإحقاJل١ا• عل 

؛•عثرالا وعرنحؤ، شهوته إل موكول 
؛.^١٣صهمدمحةاةابما |نلإاثايؤاو د|ذا

العم؛يقول قد ولكن العم، إل تنتقل قلنا! هتا الأب، وامنع به، وصثت، قد والبنت 
الأبهدا وربإ الفتنه، من أحشى أنا موجود، وأحي أزوجك أل أسمملح لا أنا 

يتولالحاكم إف نقول؛ قد الحال هدْ ففي ابثه؛ زوج أثه بب أحنه عل بمتدى 
يعدم.من إل أمتاثنتقل ائدهب إنإ العقد، ■كل الوئ أونجز العمد، 

عليهنيبقي أف له بجور فلا فأسلم، اء، نخمس معه رجل معناْ بمي آ ١ ت 
إسلامه.بعد 

منس1 أقعه م زمصاو صام »_ مثل؛ التأنيث،، علامة ف حن. هنا ومجوز 
تدكثره.يئكن لا مؤد.ث، الصمثر هدا لكن و)سته(، )متا( مجوز شوال١٠ر؛، 
فثهليس فلهيا يكرههى، وهو أريجا نجار ربا الحاكم لأف صحيح؛ ]٢[ 

مجار•حر احرى بعد ْرْ تجزر أل إلا 
تعال؛اطه قال كا الولحوب، الأية ذلا٠ر ولكن فيث،، لا ؛^١ الدةأ، ]٣[ 

]الورتّاّآ[،جاه فمم إذعيتتم ئكاتوه-م يم؟ تاثمحأ منا ألكثب يبمؤن ، ^٠٢٥
انهفالصحيح العتق، إل يتطلع ١^١^؛ وأف مثا لا الوجوب، الأمر ق والأصل 

ئكاته.أذ يجب انه الخثر، فيه وعلمتا الكتابه العبد ءلالّأ، إذا 

•)ا(سقنحرقبه 



محوحتواءدابذ،دجب ٢٠٨

داوِفييمصه، أو هأتى مصة عش تحب اJدي بدسه العريم أداْ ^١ ؤمنها؛ 
ولنامحغ مقام الحاكم لقيام العريم؛ وثه ويثرأ الحاكم، يمبمحة المش؛ 

أوينو امتناعه، عل يشهد العنيت ممال سثئمه أذ هابي الكفيل آتاْ 
هإذإليه، لثتلمه أولا الحاكم إل انه الماضي عن ويكز الإحصار. لوحود 

مميزأشهد

يقول:يمبصه، أذ قأتى مصه عش تحن الدي بدسه العريم أثاه إدا قال: [ ١ ] 
إئفأتى دره♦؛، بيقه زيدا أؤللب مثلا: يعني الغريم. ذمة ويبرأ الحاكم يميضه 

عندك،دعها الال، لهذا بحاحة لت الأف أنا لا، فقلت: حد، قال: بالدراهم، 
مبضها؟فمن أبيت، فإذا مالك، حد ذمتي، ق الدين يبقى أف أريد لا أنا^يصا محال: 

الحاكمؤينطي المهللوب الرجل هدا يدم، الحاكم، يمبصها المؤلف: يقول 
لفلان.عل دين هدا ؤيقول: الدراهم، أوالقاضي 
والكفيلالكفيل، يتثل٠ه أن فأبى بالعريم الكفيل فلوأتام الكفيل مسألة أما 

أقرصيأن أردت مثاله: الصامن؛ وهوغبر المكفول، بدل يإحمار التزم الدي هو 
إلفأتى يكملك،، إنسانا ل هاج، أعرفالث،، لا أنا له: قلت، ولكز درهم، مئه نيدا 

إلأحضز الرجل هدا إئ، إحضاره يكفل أي يكفله ومعنى يكفله؛ بشخهس 
يقولأيتط، لكز منه، حملثؤ امتلم حن،ه، غريمالث، هدا وقال: اطلبه، الدي العريم 

الحق،صاحمسا إل وسلمه المكفول أحضز انه عل ~العفيل~ يشهد إنه لمغنى: اق 
ويثزأبدلك•

التين،يضمن والكفيل الدين، يصمى المحامى لأف الصامن؛ غبر والكفيل 
الصامن.يهلاو1، أف فله المصمون، لووجد حر بالدين يهلاوسؤ والصامن 







٢١١امسأاماطثواثررذا 

يداظق ه أنز، ض خق لأف _؛ انح شخ واش: 
 Jالثايمة.-جريمته عل لمالكه عقوبه الا

المطاو.اكةشهوجهان:مز المشفوع \و1نحو ا1نوي ثمنها:^:؛٤ 
jم \و كلام ظاهئ نئن ^م، عن ذكه لأف ال؛ح;اطل؛ أف أ-ىوخا: 

ةآْ

التنسه.

لأفا1وم_،؛ ق واiئهور ١^٥^، قول وهز صحح، ال؛ح أف ٧^١^٠٠؛ 
١^؛؛مخ نإلأ ئء، ذبك امح^ز لإن محن، ١^ من الئفح أخد 

اهفيزكِسالأزوِمحثش.
ونمطصح، منلم؛ من ثاذووداغ العال، بمائه غيم الذمي لوأثر ببجا* 

الدس،تحو ١^^ ضزر لإزالة ألا اقذم ن، و٢ عك؛ بززاو ^٢ ٠١
لز؛اذتي ئهز اكلم، إل امثلأمالؤ زال زلا الاخء، لفح مموبة لا 

اقذمططُلأيأد.لإف نأنق٢ \لوذلئ 
نهلصح، داؤه ثاغ غيمه تطولب جاوْ ملك إل جداوْ لومال نيلمها• 

لا؟ام التف،وين وزاية عل دللأح بمد ثموط يال عنه المحبمتاو ينمط 
ملكه,عز النهوغِفي لأل ينشئ؛ الماضي ئاو 

شاة،الخال غل ؤإل غله، الذي بيع ما مالكه، الذي قد؛١٤ مهؤ المتيمة، ودِفي 
محرق،أف محب الذي وحله لكن ملكها، ما لأنه يبيجها؛ أف يمكن لا الشاة هذْ 
يصح.هإثه باعه ؤإذا روح، فيه وما وا،لصحما اللأخ إلا 



٢١٢

الصناللر'ينمط تندمه الطاتة مى الفرار ببيعه قصد إف عقيل• ابن وقال 
علتهلإل المنس تجد مى حروجه بند نهكا لوباغ تجا ملكه، ل تيه لإتجماد 

الحرمِق صيد فيهما موي منموتتي، ئكه أو هحا ؛ Ajلو وكدا قال؛ 
م،ب:ثضُبج

أخزجإذا محا ئال ءإن4 الئزر، ثذْ و كالذ لا الماضي أو زالئام 
صنمط: ئأ لأزالته، اiطاو بمد ْامح ئأ:اغ الطريق، إل ميزانا أن لحنالحا 

هإيةالحائط، مل خلاف بفعله، حصل ملكه عتر إل حروجه لأل الصناف؛ 
ئؤ\ويمد شنه يكنه زلا محن، ذخ فل إزامحُ ظزثة نإئا فيه، ثة بمل لا 

امالكه؟ عن حرج وقد يضمن وكيف عليه، ضماف فلا محلك، انتقل إذا [ ١ ] 
انعقد-بالصهان،وهوقبعدالْلالبةقديآكونلهوحهإذاصمناه،كآفيقول: 

عليه.فالصمان مثلا فحرقه حدعه إذا أما أيثا، به وطولبث ملكالث، 

وكوالغاصب،، يثبه لأئئ الحماف؛ فعليه وعشه خناهر غز الع4بإ كاف إذا 
اثديالرحل فهدا الفمان، فعليه محرم وجه عل ملكه عن الئيء بجرج مثلا إنسان 

سلعه.أذ عليه الواحج، لأ0 يضمن؛ لإيه فيه الدي المشتري؛العيج، أخثر ما 
أحد،عند أقر أثه علمنا لو لكن يبئن، لا حفي البيع ي عميل ابن وتفصيل 

إذاوأما الفمان، فعليه يالحست،، المشتري محر ولر أصمي ألا أجل محن أبيع أنا ثال• 
مالكه.عن حرج فقد بعيبه أخثره 



٢١٢القاءاوةادراستواينرون 

لا؟آم يصح مهل ^*^، ٠١١-^،١ ثاعة ثم ااعتق، يثزط عبدا اشرى لؤ لمنهات 
سلتز؛لأم ١^،،^؛ عدم وصحح غيايته، ق الأرمى حكامحا وجهإن عل 

هإيهعد عتق ئدو ثن كإ الصحه، يمغ عثه الواجسا العتق حق يعلق نإلأيأ 
وثئتثفه هو هل الخؤ أف عل مرست، الخلاف هذا أف وعندي ببمه، يصح لا 

\ظئزثل ظ، ئنكالدور ١^ يثل ذ؛١^١]^؟ إه 
عائم،الثمي يه ينقص الشزط هدا قإف بالأنس، الرجؤغ ؤللباؤع الملك، بروال 

حقه.يسبق الثنح ثه يثبث آذ و٤شل 
مدنجاالتح مسح منيرا كاف مإف اقتداوْ، لرمه ايامحط العبد لو ؤبلها• 

لخقاكئشس.

نكزP بمإنه ثيتا بالدس انترامها ح الوكه الزارث لنناع نميا: 

يدرق يمثح مهل أعمر ثم الوحوين، بعد الركام نصاب لن.خ وبئها• 
أؤالاJ مي ئممقه كانث، ثز الزكاة أف ثل ؤيهال فته لا؟ أم الزكاة 
^١؛.نإلأ منة، لأنتمابجا الإع نح اثاو يني محل: قإف ج؟ دلإ 

ونقطصح، مسلم مذ وبلغ مبادر الناؤ(، بمايؤ تندم الدس ررأمر وقوله: 
انهمحوز لا مسلم غثر كاف لما اثه والعلة عنه، ملكه بإحراج زالث، لعلة هدا الهدمءا 

العلة.زالت لم معل باعه فإذا لم، معل يبح 

بالدثة،تحش ئ لكن ، عين ِفي محي الزكاة أف ١^ لا[مقلناِفيباد، 
بالالمة.ولانملق المال، عين ق أمامحب، مذالأقوال، ماكون وهداأقربه 





٢١٥مأاسطواّوز، 

التلخيص.صاحب محه جرم ي المد سب انتلحاق صحة عل ساء 
فى:بشعأنأم،ثبجابجتمح

فيل؛^1أم؛؛•؟
لأ•أم البع 3، يتح هل الشجر أف عل بماء عل قرغ أف عشل 
الشجرمى الأزص متصلا كال ٠^١ !)؛ ;؛؛^١٥الدين ثقل الشيح وأش 

ي؛5ولأف مثل ١^٠، موجب ثد.دع حجه ثأت i|* علته ياسه الأر٠س أهل مد 
ِفيعمحل واش( الماضي كلام ظاهر وهو بجاله، عرته أه عرف مد العارس 

القولاف الزهوثة، الأرض ق الشجر رهسه ل االراهثان احتلمر إدا فينا الرهن 
كالي U خلاف ه،  jjjلا ذ\ط ظد، ساِفي ١^^٠ لأن _، قزو 

الإحتلاذوش.

ولوكافيي؛، ل يآكول الإنسان دار ماِل بأف الئلختص صاحب وصرح 
الخاصلةالاخا0 مك ل الئؤا:مح م ذلك مج ض طولا، ئثصلأ 

أمكالئي هي هل الأزش أف إل نظرا الأزض؛ ِفي حصولها بمجرد رصه أل 
ئه،ثة 4^^ عميل: ابن ققال نثئ وعلتها لا اشمة س أن ١^٤ دانب لإف لا، 

بافرؤ؛له حكم لي الشجرة ملك سبل وبئ؛ رحل سد الثمر كاف لو حش 
وثهكالولد، آحئ وجه فيه ويتحثج ، o^ijعنيه أحد عل ملكه نثق لثبوت 

المصا؛لا'•كتاص، ِفي عقثل ائ جرم 
لإنسانحكم إذا تنمية: ابن الإسلام شخ قال ما فيه الصواب الفؤغ هدا [ ت١ 
اوديِفي؟كول أف احتال فيه كاف ؤإف معها، متصلا.ا\يدحل كاف فإف بأرض 



رجبنواهدابن ضح  ٢١٦

تابالعبد وعل عمم، يد وهول؛، لة، ملك العبد هدا اف بغ لو ثمئها• 
عليها،يدم لأل لة؛ هل والرغسّ_،1 الكاق صاحب ممال، يدْ، العبدلب من ادعاها 
آحرين؛وجهتن ومحل، العبد، عن مثصله ومح، 

٥^.لا وما هاه1ا، سعة اليع افاد>الب من الع1د يتح ما أف أحدمحا؛ 

للأرض،ناح الثجز أو الأصل لأ0 البناء؛ هدا أووصع الشجر هدا وصع قد يديه 
انإنبيد رهل له الأرص هده بأف لشخص حكم فإذا للأرض، تابع البناء وأف 
لصاحبيكون الشجن فإف له، الشجن أف عنده هل اليتم، فادعى شجر وفتها آجر 

فيها.أوحيه هواليتم، بأنه ية يده هلل؛، من يقيم حك، الأرض، 
قديده لب هل اليتم، أف فيرجح الم،؟، هدا وجود عدم الأصل، قل—،• فإف 
هداوحوي عدم الأصل أف صحيح هدا قلنا؛ بناء، أو عرتا كاف مواء وضعها، 

وهؤالأصل، هدا من أقوتم، ٠لاهر عندنا لكن الشجر، هدا وجود عدم أو البناة، 
١^عق المسألة، هده ؤ؟ الصحح هو هدا لها، مهوتع بالأرض متصلا كاف ما أف 
أماسعاته، والثناء الغراس فإف بناء أو غراس وفيها أرض مللئ، لشخص ثبث، إذا 
ؤبهئ لن ؟كول ^ثه ذلك،، أشبة وما والدوالست، كالأحجار عنها منثصلأ كال ما 

•أقراو0 فعل الأرضب، لصاحب، ذلك، بأل يقر أف إلا يده، 
ةار:للثداشرءت،بامحا؟قال ؤإذا 

وإذاثثث،أقآاكخصظ>شرعت، فالخواب:لأيخكنأزقوولأ،:سا 
بغاصمتح.ليس لأيه الصإل؛ هدا عن نرفع أل هنالف، ما وغاية شرعيا، 



2_L2JI ،4_اiiu ٢١٧

عادة،العبد ثياب فيها بل بحيث اليد هدْ مدْ يطاولن، إذ والثاق1 
عندحوؤثؤ ي اقازع الين، لقا إلخائا قلا ؤإلأ دم، ل هذ نن Jy  Jئالمن

زخدلأنإلأقنل،أخدحا اص لمْعضو إذا زي iiاgإعأوا
قدكنالنتأ-مة، ١^١^ من ثيء ق ؤاكاحئ الوجئ ثاؤغ لو نمنهات 
ُهخزنح كانغ إذ لا:يع زظ لإئق-م، قهث الإع و نا:يع أف الأنخاب، 

الوجهانوكيلك، أيصا، للموحر انه واتصوص خلافح. قفيه المنازل، ل العادة 
وحألةخص ا-لآكلم وهل الأرض، منءونيِذ، ير ؤ، والمستاط المؤجر لوسائغ 

:ماء:داكأمأملأ؟
الإ-جاؤةماء صورة ق الخلاف، يأذ الكنز مناله ِق التلخيص َفي صرخ 
لة،الأن>و ^^، نن اثقاة إذا ١^^ الماو طَله ثة نيقد زامصابجا، 

معجاز الست، متلع ق الزوجي احتلاف، حكم وكيلك مئه، يمل انه ووصمه 
^^^بموكمشنِلأضخاد،األالزوجة بماء 

الأزل:أقوال؛ ثلاثة ثدا م فمها المزلفط ذكر الى الئاب أثا ]١[ 
وقدنفل، وما العد تتح البح ُّح,ذ، امح، امحاب أل دالئاف■ يزم؛ ؤ، العبد لمن أما 

ألااكالث،: والثزل للئشرى؛ والعادة لابايع، ايال تاب، أة انح و ذكزنا 
طويلزمن مند الإنسان هدا يد ل العد هدا كان فإذا الرمن، إل فبملمر بمر3،، 
u تل أذ بمكن  ،gg للأم.الئاب فتكون لكه!لأزل

الدولابهدا إذ فقال: وا،لوجر، ونتانع الست، التاجرِفي مدة انتهت، ]٢[ 
امحءر:لالأولأبل،فأتحاصم؟ل، 



شصسابجرجب ٢١٨

هدافعل فلا، لا وما مهوللموجر، البيث يتبع ما ت نقول أذ الأهوال أمحل 
للمتاحر.يكون والفصل للموجر، يكون الممل 

مسوادتا،عشر لها والإجارة نتقفية، مروحة هذه مثلا المدة، إل ننظر أن ؤيمكن 
كائن،ؤإن المستأجر، فول يرج^ فهنا جديدة، أثبما وجدنا الروحة إل نظرنا ؤإذا 
انهعل ظاهرة قرينة تكون ربإ أيصا والمنفمز التأحر، هول، يرجح ثابتة 

الست؛تكونِفي أبجا م العادة -مُت، م الأشياء من كاف لو كا للستاجر، 
•وسبهها والك^نا'ت الستار كمسالة 

المع،يّعِفي ما إل يرجع فإننا ظاهره مرينة هناك يكن إ إذا حال ؤل فعل 
قرينةقامت، فإف للمتأم، مهو يتع لا وما للمموجر، مهو الثح ؤب يتبع كاف ف،ا 

القرينة.حذْ عمل المتاجر أو المؤجر قول ترجيح عل تدن، ظاهره 
وأحيائامفروشة، ثمة أو موئثإ بيت، يؤجر أح؛ادا الأل ،ء|أل ^١ 

أثاث؟بدون يؤجر 

وشبجهاالكتباُث، أف الخالن، لكن القرائن، ينظرؤب لهدا، ثنظرؤ؟ فالحواب 
الأكثر.هدا ءش تكون أيا 

ذكرما حثسِح عل يئون قإيه والمستأجر المزجر فيه تنانع إذا كذلك والكتز 
مهويوحذ وب نحمر لر إذا أما وأخذه، حمن٠ قد كاف إذا هدا الكنز ولكن المؤلف، 

لمزبجده•

فالكنزيهونالكنز، هدا عل المال وعز مالأ-محريارة، امتأجن أحدا فلوأف 
البست،.لصاحب( مكون للمكز، له محفروا أي( عل مستأجرين كانوا إذا إلا للمال، 



 JJاءالةاسطأواممضi٢١٩ار

قراُب،j( أوكنيف جراُب، ل كثمر ظرف ل بمظروف لة لوأمر ليتها* 
وجهان:مميه م، ق أوثوى شاة، وأكاوغِفي وأس أو حائم، j ص أن 

لأفوأصحايه؛ والعاصي حامد ابن وهومزل ظرقؤ، يوف ثاأظروبه ممرا ؟كون 
إصطتل.ق دائه مهوكموله• بؤ، هوموصوف وإد؛ا بؤ، ممر ع؛ر الظرف 

إماراد؟كوف خلعه، او عادة بظرفه يتحل ما بس المتأحرين بنص وقرى 
ثابئااكافي يكوف اف بس الئمريؤ، وعقمل عادة، عنه مئعصل هو ما يوف به 

؟كولأو وثس هزايت،، ق نيم، أو جرايت،، كثمرِفى به؛ إثراوا معوز !لأول 
فيهحامأ مال: إذ وأما شاة. ورأسِفي م، كتوىِفي بؤ؛ إمرارا يكون ملأ متبوعا 
مطقا•الوجهم هوعل مقل؛ نبمت، فته ومراب كر، محؤ وجراب ص، 

لأفخلاف،؛ شر حمنا خ ١^١؛ إله ص: فيه خاتأ منله: ل وقيل 
%وثأ يه، يحوله لإس بالمص وصمه قإدا المص، فته يدحل ام إظلال 

لص،صرعها أول، صوف، علتها قام أو ثراك، فا ثغل كموله• منه؛ إحراجه 
دلك.ويحن 

ارذتما ومال،: مص فيه بنائم جاء يم بنائم أقر لن الئلنيص• نؤ، 
عند.ىلة: ولومال الإنم. لشمول يحوله؛ أظهئمحا: وجهم، احتمل المص، 

لإموإذالكنمءه؟قوصا'ا.
لأصلفا ظرف، ق ُمذلروف، أقث لو أله، مأله مسئمها عريية مسألة هده [ ١ ل 

فلرف.والدواة مفلروف، الحر دواة، حيمِفي لومال،: ك،ا تابع، والظرف هوا،لفلروذا، 





٢٢١القاهدةا1مح1،طواسريز، 

ؤاذفيمكن، البح بجواز قلتا إذ شاة، ق أكائ له عندي يال،• لو كذللث، 
محبرحل هدا لأذ شاة؛ من أكايغ وثبته أنا أقول• فبالهبؤ، اجواز بعدم قلنا 

لوالتمر القراب ق المع مى أبعد هدا لكن ممكن، ثن"ا له، قومتها الكرعان 
الخام.ابرابوالصِفي 

ْمثارريكون رحمذممئ1 ١^١٠—، يقول ولهذا نفلر، فيه هذا ق الخلاف، ؤإحراء 
عيثالفلزف لأو وأصحابه؛ ؤاكاصى حامي• ش هوئ، وص ظرفه، يؤذ 

القياسهدا فرق لخن إصطتل« و دابه ههو'كمنله؛ به، موصوف ص يإدإ به، ممر 
عنديهال1 لو كإ الدابة، يتح لا الإصهليل أ0 واضح إصهلل دا؛هِفي لأة بعيلء؛ 

هداين فالقياس معروف، هذا الخراج، ِفي سارة له عندي أو بيتي، ؤ، دابة له 
مشجله عندي هاو،ت فإذا حيتا، حإ مقر ص الئاف الوجه يقول• ولكن بعيد، وهل"ا 

قنوى الشاة، نتع شاة أكارعِفي يتح، جراُب، ممرِل يتح، القراب، نلنا• رابج، ؤل 
لولريعني الظرن،® لد>لال1، قائدة ثم لمُيكى ُروإلأ ءاو،ت ذللث، ووجه التمر• يسعه ممر، 
لهعندي ت يقول وكاذ ؛ذكيْ، فائدة هناك يكن لر المفلروف يتع الظرف بأف نمل 

أقةفلولا رأس، له عندي أكائ، له عندي ممن، له عندي سث، له عنال.ي فص، 
فائدة.الثلرف، لذ>كر كاذ ما جع؛ينهإ وأنه الإقرار يريل• 

ألوبينا يتاع، فليس بتاع ليس أيه عل الدليل دل ؤإن لتاح، ناح والظرف 
يعوذ؛عيد''أذ واُصها فإل وجه، كل ي،اثل لا بحصها أف 7بما ممثل النح، السابل 
لالمذلروف،.تابتا الظرف 

X X }ء
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الظسةاسد،،ةوارضرور،

XH*

َُ
، سئخ ك أتنثة}وغ و]أ أداَُْلةلاْ:سئ، ٠ أهن تن 

مناتل:دك عو ويتحرج 
لم°بالقتل دنثّؤ ص مديته تثيمة، أو آدمي، ح؛وان عليه صال، لو مئها• 

صمنها١أ.مثة يه لبمثى محمصة ق حيواثالعتيه ولوقتل يقمنه، 

قافيضمنه، لر له أذاه لدي شيئا أتلفن من وهي! مهمة، الماعدة هذه [ ١ ] 
يفشه؛لا فإك عنالاج أذيته لدفع شيئا أتلضث، إذا يعني صمته؛ به أذاه لدفع أتلفه 

تنالنبي أمر ولهدا أحسن، هي بام يدمع والصائل صائل، لأئث 
المارلمهولط عليلئ،، ص،ال فلا فتلته إذ ؤإنلث، أذتقاتله، لأحدماللئ، عليلث، صال، 

صالمثاله؛ عليك، صإذ فلا أذاه لدفع الشء أتلفث، إذا مول،ت لهدا وعل 
صإذفلا فقتلته، فائدة، بدون لكن ومزثه، وصربض فدافعثه لإنسان جل عليكا 

تضمنه.فلا -ثت0وة.( له ليس الخال هل.ْ ق وهو عنلثف، أريته دينت، لأنلث، عليلثج؛ 
محمصة،ق الأذ وأنت، الن ل شاه ووحدت الدهر مى يوما جعن إذا أما 
تفتنها؟فهل وأكلتها فدبحتها 

القاسكال حق، ;غر غره مالط أحذ ضد من أن عل الدليل باب الإي،ان، ياب لم• مأحرجه ا ١ ل 
(.١ ٤ • ) رقم نهوشهيد، ماله دون قتل من وأن النار، j كان تتل bن حقه، 3، الدم مهدر 



٢٢٣ائينوسطواضينر 

عليضمنه لمْ مسه، عى يئنا ممتلة إحرامه ق صني علنه صال ثو ومنها؛ 
صمنه.مثه يه يحيل اثحمصة ق ممتله اصطز ؤإن أصح 

ماهل الصإن؛ فعليك بثتسها؛ أي ؛ ١٦٢أذيتك دفث لأنك نعم؛ الجواب■ 
-ها.أذيتك، دفث فاك تؤذك، ول؛ شيئا فعالت، 

فقتلته،يمتس،، أذ عق صمم ولكنه وصربته، ومرثه آدمي عليك، صال لو 
أذيته.دفعث، فاك صائل، لأنه عليك،؛ صإو فلا 

تأكلهلر ؤإذ وشحتا، لخنا ممتلئ سنوات، ست، له صي ومعلث، لوجعت بينعا 
تحال؛قال اممه، ءذاد_، مع به محل أنلث، والص،ان مض، وأكلته، فزكيته مت،، 

أقهوقفيعت نءثا •ح-ته-ا جهنم ئج-زاؤص متمندا مو,وثا يمثل ش وؤ 
]الماء:مأ\،[.ه عظيما عدابأ لت وآعد وتثنثi عفيه 

أنا؟فيت، أكلته ؤإذ حميعا، متنا آكله نر إذ ةالث،ث فإذ 
نفسلثج.لإحياء غثوك يث، لا اممه، ئ وهذا الخمح، يموت نقول؛ 
الأؤلتاءوقال ١^^، فيه مخت، لخل حمل فيها امرأة لوأذ الاد-، هدا ومن 

أنتجمتط طنلثح ل الولد بمي يإذ ءوتئرا، لا وأنت مات الولد أسقطنا إذ لها؛ 
الأم؟لاحياء فيموت اينئ سقهل فهل وهو، 

مؤمنة،نفس قتل تحمدنا فقد أمقتلناه إذا لأننا أولا؛ سقطه؛ لا ايواص،؛ 
عؤؤجل.هواممه أماما قاليي به أمه ومات تركناه ؤإذا 

تموتفقد نفض لا تنلم؟ الأم نفضأذ فهل وقتلناه لوأسقءلاْ أننا ي: 
حداءمفيدة قاعدة وهذه نفاسها، ق حز 
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مذالأدى لأل هداه؛ والونخ و1لممل إنأ>إوي وأنة المحرم لوحلي، نمئها؛ 
هارا)هعينيه عل الشعر يزل( او مملعها ثاره منه ِفى حزحش ولو الشعر، عز 

لم-ش"ا.

فيجبالأذية، لدي الثعز ءأزال( جروح، أو همل رأسه رجو،ِفي هذا ناء 
أومثاب تن نأيوءسويد نن دءآذ/، آز ثِ،لئا ظ ؤذو<جيآ تعال،ت لقول، الفدية؛ عليه 
[.١ لاوهمة:ا"ه ه آوئتك تدئذ 

مثلعليه، حرج فلا الشم فأزال، منه عل أو جرح عل الشعر ثنلط إي( فأما 
كاذما يمص أو< فله صرفه، من اتمت5ن فلم ينزل( وثعرْ جزح جهته ق أف؟كوف 

شعر،منه ل، نزل، لو ومثله أدى(، لدغ ذللئ، لأل عليه؛ ٌّى،ء ولا الجرح، عن، 
ؤيزذتمإالداخل من جئنه ق يبت، الناس يحض عند الشعر هازا محروها وأظنه 
أيةعل أذاه، لدفع هدا لأف عليه؛ ثيء فلا محزم وهؤ بالقاش نقشه فإذا عبه، 
لا.أم المحرم عث، تجرم هل، العلم؛ أهل( بغ( حلاها الرأس شعر أفِو، لنا سف، 

العمليامحت،ؤ، حلقه محوز لا الذ.ى، الشعر حلق عن ماذا سائل! سأل، ؤإذا 
الجراحي؟

حلقهإل الحاجة دعجح إذا حلقه قوز لا اليتم( المحرم الشعر فايوابج؛ 
وهوللحجامة رأسه شعر يعص الرسول، أزال، فقد يه، بأس فلا غيرها أو لحراحة 

م?•
الزمول؟فدتم، هل سائل: سأل ؤإذا 

ياأو كله الزأس بحلق إلا ممئق لا الفدثة عن محه، أذاه دلإ ه فالحواب: 
ماللث،.رأي( عل الأداء يوافق 



٢٢٥القاءدأاسدساتواسشذا 

صمنه،يحممها عنيه متاع يأش العزق عق الثمين4 لوأئزيت ثمنهات 
يقمنه.لم° ش ل ثوي مدمعه ت؛لكه أذ ئحثي عنيه نثيغ علتؤ تمط ولو 

مدينهاإسان، عمر عق الحرم ق شجرة من يتامة يمحه لوومنش ؤمئها؛ 
ا.1ءحمصةل اكلها إل احتاج لؤ ما بخلاف علته، صنال ملأ مائكثزت، 

عصنإيماد إل احتاج ولي يقمنه، لم° لأداه الحرم شوك قلع لو ثمئها• 
مهلعجواز ق المش صاحس، وحالم، وعتزه، ا-ئامت، أبو يكنه صمته، نجزة 

الئزكِمحالزاردفإأا.

بيضةهقطت، غثره، أو يعام طائر عس وفيها شجرة تحث، نائم إنسان ء ١ ت 
مإيةواذكسرلما، الأرض عل فسقطث، هآكدا، بيده فقال لإزالتها فتحنك عينه عل 

أذاهلرد فدفعه آحز فدفع رحل حاء إذا ومثل لأذاه؛ دفعها لأيه ا؛ يئبممنهلا 
أذاه.دير لأيه ثيء؛ عليه فليس يده، فانكرمحت، 
ة-التالئس_ول. لأف المسألة؛ هده الغنيِفي صاح._، نغ الصواب ]٢[ 
تحوزلا ا>م \ذ1ومفي ذو فالقجث ١^، م فص شزمح((را،، )رلابمند 

تأقفلم إليه، حئث، ض أنث، إليلئ،، يآيتج لر الشجر لأئ أذاه؛ ليع ولوكاف قهلعه، 
هداذممت، الدي أنخ، أنلئ، ح شوكها؟ نقع وتقول; شوك فيها الهم، الشجرة إل 

إليه،حثخ، مذ وأنت، أذيته، من تسلم أذ لأجل أذاك دفعثؤ أنتج يعهم، به، لأذيياك، 
الصائل.الطر ه بخلاف

باب،الحح، كتابه ت لم وم(، ١  ٥٨٧رمم)الخرم، صل، باب، الحج، كتاب، البخاري• حرجه أ ا
•(  ١٣٥٣رقم)الدوام، عل لشن. إلا وكلتها، وشجرها وحلاها وصيدها عكة تحريم 



هوحمسابذرجب ٢٢٦

بقوةفمه من فأخرجتها يدك عص اثا إنأف لو أيقا ذلك ومثل 
يضمنه.لا أجوف، فمه وبقي والثقل، العليا ووتاعسه ساياه 

عشرولفعليلث، تحت ومن فوق من أساته من أريعه قلعث، لو ذلك غر وق 
خمسة.فيه سن كل لأن بعثرا؛ 

يديالرء الإسان أتلم، إذا ت العلم لءلال_، ومفيدة مهمة قاعدة وهده 
قأدى لدغ أتلمه ؤإن ه، نفحرمة أهدر الذي هو لأنه مضمون؛ لهوغر أذيته 

نضت.ياثه المتلف، 

تحتاجفلا ييتلث، ق إليلئ، تهللع أحدا لوأف مثل التعزير، ق فتكون المدائثة أما 
رمحأو حربة إل تذم، أف فللث، بيتي، ق عل ثطئ لا الله ام، فلأن يا تقول،؛ أن 

وليسعليلئ،، ديه لا وأته ، حائرر هذا باق أحثر الرمرل، لأف إنذاو؛ بدون عينه ومقا 
عليالث،دط1ع لو ومثله المعتدي، عقوبة من؛اُبخ هذا ولكن الصائل، لي باب من هذا 
أشبةذللث،.أوما دؤيثة أومن الثهلح مجن 

مثلا؟للتوسثة وا-لرم مش أمجار إزاله بجور هل ماتل؛ سأل ؤإذا 
جازث،إزالتها إل اصطررنا فإذا الصرورة، عثل إلا تحور لا هذْ فالجوابر؛ 

الثّول،لأل الصحح؛ وهو ماللئه، نتده«_إ عل الحرام، الئجر ل صإن بدون 
.خملإاضّولممم،بصادا•

(،٦٩٠٢رقم)دية، فلا عينه فمقووا قوم بيت، ق اطلع من باب، ^،، IjjJtى1بإ البخاري: أحرجه )١( 
(.٢١ ٥٨رقم)غره، بيت، ق الظر تحريم باب الاداب، كتاب ومسلم: 



٢٢٧ارق،ءدواوطبماتواضئر 

اثسءاثبخوالأماوذ

ؤإلعليه، صإل ملأ مسه إل يعود لثمع عباذْ أمسد أو مسا، أيلم، من 
^لاقعبمود1ليمماش1ئ.

علنهنا،مديه ملأ ثسسهنا عل حوما أهطزو1 إدا الحامل دوااث،ت فوس 
أ.الأصحادجل المثهورعند الفديةِق دعلنهنا ولدفنا عق حوما أءطزثا ؤإل 

الأفصحلكن )ثمسهعا(، ويجوز الأفصح، هو وهدا )أنمهعا(، أي; ]١[ 
ولم]التحريمت٤[ هاؤيمناه صغت س أش إل، مؤيا ؤءن تعال• اممه مال، ك،ا هما(؛ )أنف

قياكا•فل: 

رمضان،ق أفطرتا إذا والرضع الحامل مسألة خلاف، فيها المسألة وهدم 
الكبير.كالشح صيام ولا فقتل الفديه عليهما ت يقول، من العل،اء فمن 

كالمريض•الفدية دون فمهل الصيام علما يقول؛ من ومنهم 
دونالصتام فعليهما أنفها عل حوما أفعلرتا إل بالممصيل؛ يقول تن ومنهم 

الإطعام.بالولي• يقوم من وعل الصنام، فعليهما الولد عل حوما أفطرتا ؤإف الإطعام، 
كافمواء لعير، أقطزثا لأمما ط؛ القضاء عليهما أة عندي الأقوال وأهرب، 

وحييت،عريق؛ لإنقاذ الإسان أفعلن لو ك،ا غيرمما، إل أو إليهما يعود العاو.ر هدا 
ثثحرك،أذ ر تقي• لا عطشان قانت، يالثريت، إلا إنقاذه من ثثثكن ولر البحر عريئاق 



ابذرجب ٢٢٨

به،يئطئ وعألنات حلقه، ق ايء ئدحل رمقاف، ق عريثا لوئجى نمتها؛ 
ئءهالخد:ئاال

عتيهض دينة زلن بالمتل عليه صائلا يقع لز ثمنها؛ 
الراعؤئ؛وابن عقتل ابن عن ت ١^٢^١ القاوى ول الماضي، دكنْ صمنه، 

لأضةاذه1ضا.
لمْعنه، للظلم يقعا ئحلث مسه يى بيم؛ن التلف عل أكره لن نمئها؛ 

يمينه،ايعمدت هحلم، عمه ص الظلم لدئع الحلم، عل أكره زلن يمينه، ينعقد 
ا1دما.ثنح الهاصيِق يكنه 

الأَمحا''.نم لأتممو، اطب،أشا: ئزم اوجمات القاني زو 
عليلث،ءإ0 لإنقاذه؛ ُالشريتؤ، إلا تتقيه أن يمكن ولا تتحثك أن يمكن ولا 

الإمحلعام.دوور فقط القضاء 

القفاةفعليها الولد، م حويا أئطزتا إذا الرضع أو الحامل الرأة هزكدا 
والخْعشل، الإطعام عليها أو المزو يلها ثأ عندي، الاراو أفوبؤ ثدا شل، 
ءدوم•بينها 

شل.القفاة فعليه الغريق، لإنقاذ أفطن إذا فديه لا أنث الدثب [ ١ ل 
لأفمهزوزه؛ الماعده هده الإكراه، نع يتعقد لا أغنا الصحح هو هدا ]٢[ 

أتلث)من المنل، لأف نفلئ؛ فيها إطلاقها عل أيصا م خلاف، فيها محروعها كل 
دغلاهرْ؛لوأحدناه صحيح عثر فهذا عليه(؛ ضال فلا نفسه عل يعود لضر نفثا 

صمتها.نفثا فاتلث -٠^٤ لو إيه ئلنا؛ لو ذللث، ومحبب 





ابدرجبنواهد ضح  ٢٢٠

اثف1عدءا1دا|دةوالأننوبي

X X ه

فيه؛مأدون عم والأحئ فيه مادون أحدمحا فغلي مذ الثلس حصل إدا 
يالصناففيهنا مادون عم فنل؛ن مذ ؤإذكاف الصحح، عل كاملا الصناف وحب 
نجبلمْ علته الصناف نجب لا مذ فنل مذ أحدخا لوكاف حش نصص، سهنا 

ض،ثبجغءذ/كتا:ل:
التألهق بكر ١^ محكي ا1حدود، مات الخل ق نوطا الإمام راد إدا بئها• 

قنش:

أخدخا:تحيلإاوالدلأ.
لأفوأصحابه؛ الماضي وعليه هوالئهوو، والأوو نضمها، نجب ؤاكاقأ 

إلنهال١ا.Jالصنان هأنند عثه زاد ما الخنايه ؤإما الصنان، ق أرثة لا فيه اiأدول 

مأدونعم والاحر فيه مأدوو أحدخا ذنل؛ن مذ التلص حصل ®إدا فوله: ]١[ 
حلية،مئه محلي الراف مثلا وهوالحد؛ فيه مأذون أحدهما _jj(؛ من حصل هنا ف؛هاا 
غمالزائدة والحلية فيها، مأذون الئة واحده، وزاد جلدة مئة حليم الإمام فهذا 

ممته،ل؛ انفردت لو الواحدة لأل الحميع، من الأل موته المحدود، مات فيها مأذون 
Iقولان المسألة الولفإتِؤإ يقول 

فيه،مأذون أحدهما فعلين؛ من حصل القتل لأف الدية؛ كمال بجن، أحدهمات 



٢٢١الق1عدأادث1متواّوذ 

الدية،كإو وجب عدواثا ٤^٥ هوأن ■زظ م ا-إقافي مى اهتص لإ يمنهات 
مححمحبمطهاا١ا.

موحيؤ،عم رب آحر رماْ يم يوحي، ولمْ مائب صيدا رمك، لو ثمنها؛ 
الثابيعل الأوو با-اءزح محروحا كله الصند صناف وجب ا-ارحني، من ومات 
انفنئ١^ نس لأو يلك ئن الأٍنخار-، من نكذ الدف، من 1فإور ام 

•للتحريم، نتنا كاف ومه باق يعلله من ومنهم واك،ن، يانقل JالعاJوان 

له.الحكم وجعل هوالغ، الدي الحظر حان—، لغل—، فيه، مأذون غير والآحر 

أحدهمافعلن من حصل التالف، دام ما التقسيم عل بناء نصفها بجب واكاف؛ 
النصف.فيه للمأذون فيقهل. مأذون، غير والثان فيه مأذون 

حلدايت،ثإل وزاد ثهانئن مثلا كاف فإذا بقطه، يلزمه إنه هائل؛ قال ولو 
ثانمن وثان وثانتذ، بمان مايت، لأنه عثر؛ أحد من واحل عليه فيجب ومات، 
عثر.أحد من واحد نبتها وثانن 

الثزومن أجود الثلاثة، الأقوال أجود ثهز الحكم حدا قال أحد كاذ فإذ 
وهوالنصؤمإ بممنه كيف النصف،، يضمن بأنه الثول من أجود للجمح، بأنه 

النصف؟!عليك ونقول; مئة من واحو 

كالذي عدوانا عترة أو هؤ جزجة م الحان من اةتص ارلو فوله: ]١[ 
أحدهمافحلن؛ من حصل الأف التلف1، لأف ضمها<<؛ نجن، وجهآلحز١^ نفيه الدلإ، 
فيه.مأذون غير والثاق القصاصى، وهو فيه مأذون 



رجبابق لوام مح  ٢٣٢

باقآحئ وجه الأوو التعلل عق وثتحثج الص؛ان،  J^S"عش وجب قليلك 
أ.م1هاا مما اشمة تئي، 

أويطر أف يستملح لا صار حبسه، بمي فأسه؛ صيدا رمى رجل هذا [ ١ ت 
صإنوجب ا،لوثف؛ يقول الحرحئن، مى فإن فرماه أحر إنسان وجاء يمثي، 
كله.الق 

يملكه؟لإنسان صيد أم الحرم صيد الصيد! مى الراد وهل 
لابملك.الغاف و الصيد لأف ١^؛ الظاهم 
عقيعون والصإف الأول، بالحزح مجروحا كله الصيد صإف وجب يقول! 

صان،عليه ليس والأول ائلم،، مى المشهور عل الأول بالحرح مجروحا الثاف 
ؤإنابقاتل، ليس انه ؛معنى بنوح؛ ليس جرحه الأول، لأف فقط؛ أرش عليه ؤإنا 
بمللهمن الأصحايت، من يقول؛ ولكن الثاف، هو وأماثه جرحه والدي إثبايا، أنته 
كافرميه بأنه يعلله من ومنهم يالصإن، فاستقل بالعدوان انفرد الثاق رمي بأن 

الصان.كال عليه وجب فلذللث، للتحريم؛ مسا 
عل®يقحؤج قال،• التعليلتن، احتلأف عل الأول يوف الثاق عل فالصاف 

^١فيا قبلها الدي ٥^١(( ي( اية يمحق يفتك بأن آم ويه الأئل ١^٠، 
هدهق والظاهر نصفان، بينها الصاف فال محرم، وبب، ماح بتا هناك كال 

أنشهصاف قاتل غتر من وعل القاتل، م القاذ إف ثقاو: أذ المألأ 
عدواك.إسازحثست، 

صارمحرم صاده إذا الصيد فال الصيل!■، به مامحت، الثاي أل التحريم وسبب 
يوحه.ولر فقط. قهوأنته الأول أما التحريم، ئهوبسم، حراما، 



٢٣٢التاءال|ةارث1ط<وال.مرذر 

معلوممفداو يمل او عليها، فزاد معلومة لمسامة داب؟ انثأجر لؤ ثيلمها• 
الصووةؤب علمته ثص القيمة، بجال يقمنها هإثه الدابة، فتلمت علميه، فزاد 

وكيلكاهد، ننألة من اشفي، بصتان آحن وجها الأصحاب وحرغ الأول، 
^١؛.كيفت ي اكأجر ئع الاوا؛ه زكن، ١^١ ا نم 

مإثهايرحم؛ من ومامث، صيد، جرح وءزمِفي محل افرك إدا يمنيات 
منصورابن رواية ةن'مفي أخمد كلام ظاهر هدا كاملأل٢أ، مائه المحرم يلزم 

ايرا؛اآا•نقف يلزمه انه عندي الفقه ممحى المجرؤ• ل الثاجي وءال، ومقتا، 
فدهببريدة، إل مثلا استأجرها عليها، فزاد معلومة، اقة لم دابة استأجر آ ١ ت 

القيمة.بكعال المان يكون المؤك،ت يقول وتلمت،، حائل، إل -يا 

والئاف،الأول التعس، مى كاف يلمها لأل اشمه؛ إلا لايلزمه أيه محرج وفيها 
لكنلهلاكها، نثا ليس الأزل اشث لأف القيمة، يك،ال الظ1هممحضنها ولكن 
القيمة.ُكل لها صامنا فيكون القاف؛ هوالتعس-، أهلكها الذي 

فهلكت،وخمسان مثة عليها فحمل رطل، هأة لحمل اس؛تأجرها لو وكل.لك 
القيمة.يكعال يقمنها قإيه 

يكونإياه المحرم قتل باعتار قإثه الصيي.؛ قتل ومحرمِفي محل اشترك إذا [ ٢ت 
المحلقتل وباعتار مصموئا، يكون المحرم قتل باعتار انه ك،ا فيه، ثاك لا حراما 

المحرمصر فحل لأف كاملا؛ مائه المحرم يلزم لا يقول؛ ولدا مضموئا، ؟كون لا 
عليه.حراما كاف مى عل المان فأحيل فيه، هومأذون ل حراما، ليس 

ومالومهنا، متصور ابن رواية هو)4'ةملفي أخمد كلام ظامر ررهدا يقول؛ ]٣[ 



رجبابى نواس همح  ٢٢٤

ووالمن والأمواوااُ، النفوس إئلأف ق علته صنال لا من مشاركة عل ويانة 
الحرمإعاثه المحل ممتد إذ ئتز موجود، وههنا متتم، هناك الإذذ إذ واصح؛ 

محزمأو دلكا،  aJيكنه هإثة الماصى، يكنه ما ثوجة الص1د قل ■عل ومشاعددث 
ءا؟ا،

صالدي هو هدا الخواء®• نضف، يلزمه انه عندي الفقه مهض المجردت ق الماجي 
فكالحرام؛ والقاف جائز أحدهما بفعالن؛ حصل الصيد وقث لأل الإمام؛ عليه 

•اك^سد 

ؤالأةزاJ«؛القوس إئلأف، ل عيه صهان لا من ةشانمح عل راثم١نئ [ ]١ 
قافالصإن، عاليه والثان عليه صإذ لا احدهما نفس إتلاف، ق اثنان اشترك إذا فإنه 

لوأجني رجل اشترك مثل• فقهل■، ياشف الصإن عليه من عل ؟كون الصإذ 
هنايقول ولكن الصهان، عليه والأجني عليه، صإذ لا فالرجل ماله؛ إتلاف، 

موجودوههنا متتمج، هناك الإذن أل واصح الفرق يقول! فرق، بينهإ ،؛ ١^١٠
االحرمِقيشارك أذ محل ص ليس يعني منتم،، الصيد مسألة يعنيِفي هناك الإذن، 

عذينهاْ أن صيدا يصهناد أن يريد محرما رأى إذا عليه الواجب بل الصيد، قتل 
هدافإذ غترْ وشارك إتلافه له محل مال ق شارك من وأما النهر، ص لأنه ذللث،؛ 
إتلافه.ق له أومأذون ماله لأئة فيه؛ له ماذوذ شارك الدي 

الصتدقل عل ومثاعديه المخرم إعائه المجل مضي إذ رريمم، ت يقول ]٢[ 
مح،هإمم؛كنةقذبمأنمحثمض•

ض>ووا.يينهإ القيان ؤيكون محرم، أْر ل مشاركا يكون وحيسلم• 



٢٢٥ا|قاموةاثطواىشماود، 

لأممهئهئبمصل١ل

ثريكعل بجب مهل وعتره، ممتص آدمي جرح 3، افرك لؤ ثمنهات 
وجهتن-عل ؤممها؟ الدلإ كإل الممتص 

طلممهاثم عيري، محأدهب وأجني ص دمعها ثم امرأْ روج لن ييئها؛ 
نصفالأجبل عق يجب أيه عق مهنا روو ق أحمد منص الدحووا مبق 

ثىشل نمذام الزوج وعل البمارة، وهوأرش 
منمتثفيه، مأدون عر الزجه هدا عل الإكازْ إلهاب أف دلك، ووجه 

ضمونعتئ الإ5اره ئارش الروج وأما الأرش، نصفح الأجلمي يلزم بؤ، الصاف 
ؤبئوحنئابجثْ/امحئونهمح، ه،ئمحا

^،Jlفحكم الأداء« بمد ابمه م ئ ه ئ لا تن باغ إذا »محا [ ١ ت 
يغونلا عقد هدا لكن حلالا، حمه ق العقد ؟كون عليه حمعه لا من أف مع حرام، 

اتنين.بين إلا 

الصيد؟من ياكل أف للمحرم هل سائل- سأل ؤإذا 
يأكله.أف فله لأحله، صيد يكن ولر عليه، يعن وب يصده، ب كاف إذا فالخواب؛ 
فآكلفصاده وحنئا حمارا رأى فقد رء^بمتئ؛ ٠ ةتاذْا لأي حديث، ما والدليل! 

وعلعليه يجرم صيدا المحرم صاد ؤإذا ءثوآلألأْؤقاذمُ؛ اليي فأةرْ أصحابه، منه 
ضلألقتJامملهمحتلهه.

رنمالصيال، قتل ق الخلال الحرم بمس لا باب• الصيد، جزاء كتاب الخارى• أحرجه )١( 
(.١١٩٦)رقم للمحرم، الص؛ال. تحريم باب الحج، كتاب لم؛ وم(، ١  ٨٢١)"





 Jاسضوإ٠J٢٢٧هامةاثط

لكنتإذا الرأة الأل، التكاره ق مينا الهر، نمق عليه بجب الدحول( قبل امراته 
دزهثر.مكا كزا فمهرها درهم، مئة سا مهرها كاف إذا لكلكب، ليت بكنا 

وليسعق نمحمها نقول! هل الئه هذْ مئة، ؟كون ال؛كارة أرش مثلا 
المهر؟نصف i، دخل اليمكارْ أرس لأف ثيء؛ منها الروج عل 

موامحر الإلكرة، أنش صان لكملا، الئان عليه الأ-ض إف نقول: أو 
الزلف؟ذكرْ الذي الأمحر اشخرج 

عليهوالأجشل التكانة، أرش ونصف، ام نصف عليه الروج إف أونقول؛ 
نصفأزشال؟لكزة؟

غايةق واصح وهوقياس القياس، عقيل، ابن وهواختيار الأخير، القول هدا 
لهاذن فيإ أتلفها فقد بالوءلء الروج أتلفها إذا فالبكارة الوضوح، س يكون ما 

فيه.مأذون غير ثيء ل أتلفها فقد بالدغ أتلفها ؤإذا فيه، 
لنمهطيقها م زوجته جامع إذا الرجل أف المول هدا عل يلرم ئيث،• فإف 

نصفلرمه الدخول قبل طلقها إذا قلتا: لو لأنلث، التكازة؛ وأرش لكملا المهر 
الؤرونصفأزشالتكانة.

إنإبالوطء ال؛كارة إذهاب إف هاو! عميل؛ ابن ذكره ك،ا ذلك عن فالخواب 
غيردفعها فال دفعها، أجل س ذهب إذا ما بخلاف حا، الاستمتاع لحق ذهب 

ثمجامعها إذا فيإ التكاره ارش سقعل ولهذا الوطء؛ بحلاف فيه، للزوج مأذون 
الدخول.قبل طلقها ئإ دفعها، إذا ما بخلاف طلقها، 



ضحتوسابجرءب ٢٢٨

وصاحبه؟الروج يئن مشتركا تكون ألا البكارة أرش نصف ت سائل مأل ؤإذا 
ج.كاملا اتكازة أنش فالحواب: 

الهر؟تصف الكاؤة أرش يكون هل مال،سائل! ؤإذا 
نصفمئه الروج فعل مئه، التكاره وأرش ممن مهرها لوكال لا، فالخوابت 

لأنهمثله؛ بل ام، نصف الأرش يكون لا وقد الأرش، نصف وخمسون المهر، 
يقدر.ما حنتب التكاره أرش أف المهم أمل، يكون وقد ممرا مهرا يعطيها قد 

بكارما؟وتفقد وتمهل يدفعاما كيف ويقول! الناس يعفى يتعجب قد 

تسقهلا٠يا محرد ؤإلأ البكارة، فدهست، المحل قاصاب ميء عل مقعلت ربإ 
منثطرةرحليها إحدى ذهبت سقهلثا عندما أومثلا يكارتيا، تفقد لا أما الغالب 

التكاره.تزول فربعل الئايية عن 
يعفىالتكاره ذهاب ق اثآرك الذ.ي صديقه عل يكون ألا مائل! سأل ؤإذا 

زوجته؟عن المهر 

فيجب،والروج، هو اشترك ولكثه هذا، أراد يكون لا قد أ؛الا، فالخواب! 
كاملا.المهر دفع حامعها إف لكن الدخول، قبل لطلاقه المهر نصفح الروج عل 

يكارةذهبت فإذا ثكارما، وتذهب زوجته ِفي يرغب ريا أيما والروج 
طلقها.الوطء مب بغر زوجته 

الزيع،الناس يميها والخملمة معروفة، المنشفة الشثهاا حمل ررآتلمفح نوله! 





٢٤٠

|إئعاوهاأىطواطررإنر

*H*

وحدهاالزيادة النامحهِق ثنتفي مهل عليه، فزاد ممداوسير، سومحَفي من 
صوو!وإ1تنبي وجهان، فيه ابؤيع؟ أوِق 

يجاوئضاضنمحةا:ضائ
كلهاقل ثمن بمه يصمى يهل عاد٥ يثه سعاين لا محا باغ مإدا عائم، بمثله 

وجهي.عق عاد٥؟ به يتعابن عثا أوالمدرالرائد 
\ذٍوؤله رانتشهد كله، اقل ثمن مغ صمان عميل ابن ورجح 

\ذظ^٧٠، بامحادْ، ثئة ثش U مند؛^١ زلا عنمحا، بجن، ^٠-، ١١و
ال؛تاةينمر ممد بامرادْ عنة المنمو ١^;^ منه نوأيري يإيه ق ^ ٤١١

المزأةأو معثمه، الصبي صرب محم وكدللئ، ،، ٣١عن ،^ ١١ثلرم سيرا، 
بامح١ؤةامحاح المدر عن ولوعفي محا، الديه صمى وماثا؛ مأحا صربا روجها 

حيث،هده، مل اش الماعدة إؤ، ثني الأخت0 الصورة وهذه الدية؛ كهال محن، لمْ 
كإالصنان، كنال ماوجنإ وعير فيه مأدون صزنمج مى يولد ١^!، كال 

يالأنيطا،لأدلألألهفيقاابر

ينال،آلأب عثرة ساوي ثيء بح ل، وكلتك، ت المع هدا عميل لابن ناءبمي 
ممالأنه يصر؛ لا الشص هدا شن، بنقص يعنى مئة؛ وثمان آلاف، بتسعة فبعته 



٢٤١امماطواس>وذا 

معتاد،أم  JLjآلاف بعثرة ^؛٤ فيا ؤئال مثي نقص لأف منن؛ لا فهنا يه، يتقابل 
عثرةمن ؤيال ألفن قاف آلاف، عشره يساوى وض آلاف بتسعة بعض لو ما بخلاف 

كله؟الألفن أوأصمنك فقط مئة ^j، أصمنك، فهر يئنا، نقصا يعد هدا 
الخدثماوز لما لأئه كلمه؛ الألف نقمته إثك يقول• وجهين، ل المسألة هدْ 

به•نجاور ما بآكز ألزم بُ المأذوف 
شل،فيه يتقابل لا ما أوتضمنه به، مسامحا يعد لا ما يقمنه يقوون من ومنهم 

ثإنمئة.الرأي هدا عل وتضمنه 

يضمنيقول؛ أخمد— الإمام تلامدة محن الكبار العلمإء ~وهومذ عقيل وابن 
يعنيالتسعة؛ إل مضاعا ألما يضمن أي يكرنا، الذ«ي المثال ل كلمه الثمن بقية 

الأتية!يالصور لكلامه وامثثهد الأفؤ، عسرة يضمن 

اممثرةواكوب،مغائها.النجاسة الأقل 
فأصحت،زادت، لكن عسالها، محب لا يوّثرة ذم بمعة علميه رجل ذللث،1 مثال 

جزءيضيقي حر القعة هذْ من اغتل نقوذ' فهل عنه، يش فلا يرْ، بقعه 
اغسلالثقعةشا؟أونقول: عنه، 

كلها.البقعه يغسل أل بجب الجواب• 
منهانترك ولا كلها، البقعه نغل أف أوحينا أيا كإ عقيل اين يقول 

عنه.يعمى ما نترك ولا كله، القص البيع مسألة ل ممنه كدللث، ءنلثc، يرير ما 
عليه.قاس أصل هدا 



٢٤٢

الخزءَادئثمحهاممثومة؛وترمد اضاش:ىوكانمو 
لوانامثلا، حتلكُت، سش الصلاة ق الكثير العمل أن لممرض ممر؛ غير ١^^ بقي 

ونحنحركاتر، ثلاث الزائد لكاو عنه يعفى ما عل زاد بإ نواحيه لا إنا قلنات 

العملهذا عن نعفو أذ ذلك، من فيلرم عنها، يعمى الثلاثة الحركات إف نلنات 
الصلاة.يطل كثثئ عمل هدا ونقول! العمل، بجمح نأحإأه وبذللث، الكثير، 

عملحركات( وست، الصلاة، يبلل لا يثر عمل حركاج ثلاث، إل لثل• 
الإننانم تجب لا إنه وظنا؛ عنه نمى ننا ألخبا أنا لو الفلاة، يطل ممر 

معفوافكون حركات، ثلاث عنه المعفو إلغاء بعد الباقي لكاف الحكم؛ له وليس 
يبلل؛لا الصلاة فإف كثيرة، ويي الصلاة، ق حزكات مث، لوتحرك فحينئذ عنه؛ 

عنها.يعفى حنكان معنا عنكربقل مايعمى ألغينا لأنناإذا 

١!^المدز منه لزآهزد هإة ؛ ٠٠٥١و الي التنل  ٠١المؤلف: يمول 
انحمنعنالةل«.كلرم سرا، اتام صر ص يامرادْ محه 

أصلتن:هل قاسها عميل ابن إذن 

الئجاسة.ل الأزل: الأقل 

الفلاة.الحركات^ ِفي اش: والأقل 
وماثا؛نوحا صرثا روجها أوالرأة معلمه، الئيي ررصرب اكالشر• والأصل 

الأيه،،.ثإل نجب لمْ باثرادْ المدراشح ض دلوعفي كلها، الديه صمي 



٢٤٣واممهمعن اات1ا،مة القاعدة 

بعشريتأدب الصئ لكف صبيه المعلم صرب الدي العرب هدا أف لنفرض 
إلقلنات لو ومات، صربه عشرjj؛، صربه أو صربه، ثلاثئن صربه لكنه صتثات، 

المبمإن؟مى يلومه فكم يسقط، التعذيب أجل ْن القدوالعفوعنه 
يلزمهالخال! هذه ق نقول ولكننا وعشر، بعثر مات، لأته الدية؛ نصف يلزمه 
الديةكاماله.

رجبابن لكن مائل، ثلاث عل الأول اليع مأله قاس ^٥١٥ عقيل وابن 
ملاكي الماعدة إل رد الأمحرة الصورة رروهذْ يقول؛ الأمحرة المأله ق ؛؟٧١٥ 
ثيال،هأوجن( مأدون، وعؤ محه مأدون صرُتخ مى ولد الثلم، ثان ح4ث، هدة، 

ماعل فيها دلاله فلا يمي فيهار، له ئلأدلاله الخدنوطا، كإلورادعل الصإن، 
قال.

تحعلونيءههة، الفمهاء أف فيهارا دلاله ررفلأ رجس، ابن قول من واستقينا 
الخكمي وشخص أنا احتلفتؤ لو والمعنى دليلا؛ عليها المممق المائل عل القياس 

لأئهدليلا؛ ذللث، ؟كون فيها، مممئون وهو وأنا مسألة عل أنا ؤقنتها مسألة عل 
يكزمأذ يلزمه قإيه وجه كل من مماثلها وهده عليها المقيس بالمسألة التزم إذا 

ة.المقُالمألة 

الذيالنير ِفي سامحنا إثإ اثنا أيصا ؤيرجحه وجثي، قوي عقيل ابن وقول 
فيه،مأذون غيث يهو الكثير وأما فيه، مأذون نخاف نخاف3 لأة فيه؛ تقابلوا 
له.المأ يرجح آخر وجه أيصا فهذا العقوبه، له يغلفل أل فثنبغي 



؛>حصاءدابجدجب ٢٤٤

بمعما أو ثمحا مال يلزم محل أصث، حمغ المصحي أم لو يمنيات 
لأنأيزأة؛  ٣١ش ع:ق؛ تقاق ه وء م لإنأ؟ اء 

الدهّ_،لاراكهووق عل براجسا، بز منتحب، كله u_، الصدله 

إلثرحع المسألة هد0 بل المدر، ِفي الزيادة باب من لسن، المسألة وهدم 
يقمنأو فعله يصمن أو الحد عل زاد نا يممن هل أنه وهي الأول، المسألة 

الك،ال؟فهاثلأثةضال.

هلت،؛الشراء، ل وكلتلث، فلو أيصا، بمثله بالخمح، يوحذ الباغ فكدللن، 
لا؛الحواب؛ الدرهم؟ أصمته هل ودرهم، يمئة فاشنراْ مئة يساوي شيئا اشرل 

فهلوخمسان، يمقة ل اشراه لو لكن 7اا، يقبل يثر للممثة بالنية الدرهم لأذ 
أنتاالصحح لكن الخلاف،، عل يولتن عل وأريعتن؟ تسعا أم خمسان أصمته 
اح.يأل ينبغي ما والمعتدي محنتي، لأنه الخمس؛ن؛ نضئنه 

أوحسبن؟ بمئه مثه يساوي شتى اشرى لأنه هوالظالم، نقول• إذن؟ الفلالم فمن 
الحمعءيصمن السع حمئ صحب^، والعكمى 

لباع يعني بالخمح؛ يرجع أيه فالحواب: فيه؟ يرجع هل سائل: سأل ؤإذا 
تأفول ولا ف، أصمن أءولت لا كلها، العشرين أصمته بثإس مئة يساوى ما 

الخمح.أصمته فمعل، عسرؤيالأ تسعه أصمته 
أن:ظيى؛اك،؛محلأمحبالألةابو4ُلأ:وئه لا[لكنهدْ 

أقلنحمى كلها فلوأكلها افه، حقوق من وهدا ثاسا، به محب، فلا أولا، يمحيى أف 
باكلث،.تصدى أف محّط انه بإ أي مثلا، كيلو نبع اللحم؛ إم عليه يقع ما 



٢٤٥الق1هلاةاممالأواثررق 

اجمع،عنل تجب إظ العادة، منمح«ع القيل من الخايغ لوممدي محمتهات 
العادة؟موصع ق الخم ومحزئ العادة، 1وضع الجاوز أوالمدو 

ال٠اصى،يوو وض حاصه، ا،لتعدى عذل الوا•>ب أن أفهئمحا وجهي، عل 
خلانحونحي، مريط إل فيه يسب لا هدا لأف أخمد؛ ثص إل سب ووثإ 

صآوض^^يا للأية: مها الأكل محب، هل مائل: ال ؤإذا 
آثثقذهلاني:مآ;ا؟

الأمرلا، يال،: بعضهم واحد، أمر لأئة ذللئ،؛ محب، أيه الصحيح فالخواب: 
وعللواالويومط، سيل هل للصدتة وبالمبة الإباحة، سيل م للأكل بالمة 

لمتفعتيكاذ لو حض يمال: لكن لمنفعتلث،، والأكل الغر، لمنفعة الصدقه ؛أف ذللث، 
بعمكل من أن أمر الرسولولهدا افه، بنعمة أنميى بأن مأمور فأنا 

محنوثرب لحمها من فأكل وحلبغتإ، قهلعة بعير كل من أحذ بعير متة قطعة، 
وجه.له العقائق حى أئول؛ وأنا ؛• مرقهار

قتعل لا يال،: يشآريه، أن وأراد فأصاعه رجل عل بمريمه لصدقا رجل 
الىالبلد حش الدنيا، بهِو، ينمؤع لا فث الإنسان أحرجه ما أف فالأصل صدقة؛ 

وجه،لمولهم بالإباحة قالوا فالدين فيها؛ ساكن ترجع أف يجوز لا فه مها يجاجر 
الإسلمسلاش4؛دّانومو.

ممة.يم ثل من انتزحن أم 
١(.٢ ١ رغم)٨ س، الشي حجة باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



٢٤٦

ولم°بمشالشر، ينل أبو الماضي جزم ويؤ امحع، عنز يلزمه والثاو؛ 

يفتىمهل يلاثؤ، إل الأداء بجب وملنات واحد إل زكاثه لوأدى ومنها؛ 
امحن،أذتايشالإم؟ةلصا''•

وكلاهمامد، الممر وأبويعل الكبير، ثهن أبويعل القاضي أطلى إذا [ ١ ] 
حنل•بن أخمد الإمام أباع من 

الاصتجإريشرءلتي أية هناك وذكرنا الاّمتجاء، باب هازهِفي علينا ومزت 
الماء.إلا فيه بجزئ لا يإيه تعداها فاذ العادة، موصع الخارج يتعدى ألا 

علزاد فيإ يجب الماء إل ُقول،ت هل حديدة، فائدة لنا بق المؤلف الاذ هنا 
غلمن بد لا أم الحجر، به يكفي، العادة موضع عل كاف وما الحادة، موضع 

الخميع؟

ومنهمب لما وانثجمر زاد ما اغتل مال؛ من منهم للعلمإء؛ قولان يها ف" 
لأفالأ/ب،؛ هو وهالا الاء، محزئ؛لا ^ م ضب ،: j^س

عنها.يعفى ولا بالبعض، بعضها متصل النجاسة 

ربإلكن ثلث،، لا هوالغالب، هل.ا تفريطه، من ليس هدا إف المؤلفI وهول، 
فهناممطجعا، ويكون إمهالا، الخارج كول أل مثل أحيايا، تفريط من يكون 
نادرة.مسالة هد0 لكن يفرطه، من تكون 

•الأمم عليه يقع ما يضمن انه الأوزت الوجه وجه؛ن'ُ• ررقل ]٢[ 



٢٤٧الق1هدأالتاسةواطردزا 

فقمإل أديتها رياو ثلاثمئة زكاة ذلكت مثال اككي، يصمن الئاق! والوجه 
واشيمل:ؤإممثلاثة، الجع أم مما:لأبمأنتجثىإلثلأمح؛لأل 

فقراء،ثلاثة إل نوديا أف بد فلا ثلاثة، الحمع فآم ؛"آ ' ١^١^؛ ه إلمعيآء ألصدقت 
ماأقل أوأصمن واكالث،، لالثاز٠ شن أصمى فهل واحد إل ثلاثمئة أديث، فأنا 
الأم؟عليه يقع 

يثالأ؛ك واحد كل أصن أف نناها الأم عيه بمع نا أم مما: إذا 
واحدكل فاعطل الثلمح، يصمن مما؛ ؤإذا ١^^، الأم عليه يمع ما أم لأو 
ئيصه:لحديث، واحد؛ فقي إل عئزئ الزكام أف المسألة هدم ق والصواب، مئه، 
بما«رُ^، كأم الصدله تيJأسا حم 

X ٥ X

رثم)؛إ*ا(.ايالة، له نحل من باب الزكاة، كتاب مسلم؛ أحرجه ( ١ ؛



محماءدابجرجب ٢٤٨

آفاهدءاثيلائؤذ ا ا
*HM

والوحوب،أجزاءه ينع ما طنا يم المادة، وجه عل ماو ملكه عن حؤج إذا 
دهلبمدإلضأملأ؟فههف:

يمبش،م ذمته، ق واحّ_، ص أصحثه أو  IjJL؛أوجن، إدا دلكات يمن 
ا•عل ملكه؟ إل المحب ينول وثل محزيه، لا ءإقأا 

شاةواثرى قع ثدي عليه إنسان مثلا بمي يعود؛ انه الصجح ]١[ 
أفبد ولا تجزئ، لا ولويتجها اشيب، قل ذمته وا"مهِو، فهي وتعثت، وعيتها 
فيهيعود؟ لا أو ملكه إل المعيب يعود هل غثرها اشري ؤإذا ضنها، يشري 
حلاي.

واجهلاكا ذمته؛ عن عيزئ ولا عينها، لأية يدبمها؛ أف يلرم أيه قوو فمي 
التعيين.فبل 

الصحح،هو هدا ملكه، إل رجع فإما بدلها ذبح لما انه آجر؛ قول وفيه 
ؤيدبحهارديئه مثلا يثري أف أما أوأحس، مثلها المذبوح يخوف أف بنرط لكن 

قوز.لا فهدا ملكه، عل الطية ؤيدحل ذمته ِفي 

مثالهايتح الذي يsكول أف بثرط ملكه إل رجع اثأا الصجتح نقول؛ 
أوأٌليب•



٢٤٩الق1ءدةا|هثهمذا 

هم;نحع ائاو، ئك نأ ١^، إل مدبجا آلزكاة غيل 1ذا ؤبجا: 
أملأ؟ئلنيمحا"•

الحول،د؛و عئرْ محجت ثم ينا، البمر من ثلايذ عن عجو لو ثمنها؛ 
ا•الوجهم<ا لإرجعو محن مبجا، امحععنمء محرئ لا وئثا؛ 

لكانتالباب هدا ؤح ولو ملكها، الفشر لأف ير-ى؛ لا أثه الصحيح [ ١ ] 
أغطني،وئالت ور"ح، جاء أوتلف ماله ومص يعجل واحد !، ٤٥منكلة، هناك 

لحقمه ينرحعها أذ يمكن فلا ملكها، الفشر لأو ين->ع؛ لا أثه فالصحح 
الغر.

الفشرأعهليت وخموو، شان زكاما آلاف،، عنزة مثلا عندي أنا مثال: 
ِفيله أغطتتها وأنا رمضان، ق نحل وكانت، الزكاة، تحل أذ مل وحسي شن 
والحمسن؛الفقم؛[قا إل أرّيع هل المال،، ثلث رمضان حاء عندما لكن محرم، 

واستقرملكها لأيه لاأرحع؛ أم تلف، عنه والحمن اكن ينمن، الدي المال، لأف 
الخلاف.ثدا عليها؟ ملاكه 

أربمي،،فصارلم، عثز؛ ثتجتر يم ينا، البمر من ثلاثئن عن عجل إذا ]٢[ 
لإل،ثثها، مي•؛ عن اليغ تبزئ لا اروملنا؛ متنة، فيها تج4 اللحر من والأربعوف 

الوجهم®عل توج بؤ؟ يرجع 
لاثظلمهلأثنا والمسنة؛ التتيع ب؛ن الفرق، نحرج إنه يقال،؛ أف هدا مثل والقناهرِفي 

اسر.ولأنظللم 
*H*



رجبابن نواهد ش

اثءدءاسدين،ضمح
 Xء ءX

صفةعل دهاؤها معليه متين، ثم الشزؤع، يلرم ■بمائة ِل ّرٍغ مذ 
ويتحثجأودوه، الصمة تلك عل الدمة لب واجه كاثش نواء أمدها، اش 

مذ;لكذشايلال
علتهنجب مإثه صلاثة، ومدت مقيم، حلص الثامئ صل !^١ منها؛ 

ثإيالزمه، عبادة ِفي العاقل"" ^ ١٢١١~يعني الكلف الإسان قنغ إذا [ ت١ 
الأصللب واجبه كانت، مواء أوجبها، اش الصفة عل يمضيها أف فعليه أفسدها، 

أولوتها.الصفة هاو0 عل 
وقت،قبل الأصحية هدم ذبح ثم محليثة، نمينه أصحيه اشرى إنسان فمثلا! 

أليكفيتى أفلا مال؛ فإذا يمثالها، يقمنها أف عليك مح—، إنه فنقول؛ الأضحية، 
فقط؟تجزئ بأصحثة أصحن 

لأ؛ه،أنت<محىمت،سْالأتجة.
نعاأربعا فرصه كاف ثقيم حلم، مجل فإذا ركعتان، مرضه المسافر ]٢[ 

كافِفيؤإف أربعا، بمني( أربعا؛ يصل أف أرته الصلاة هذه قيئت، فإذا للمقيم، 
الأَنللأ:ؤتحبجرىتان.



٢٥١الت1هدةاس|ةوااقلأش 

والإحرامدصازْ وجب بجؤع، سكة أنمي ئإ بلد0 مذ أحرم إدا ؤمئها• 
داك،سكه أ-حصزلب إدا ما خلاف أحمد، عانه ثص اولأ، إحرامه موصع مذ 
الخصزلأف أبما؛ علنه ص ادمات<، مذ إلا يلرمه لا محإله دصاْ، ثم 

يهلإطز;هإتانثاأ؛.

لمسارهوجب، دأ>خرع، سكه أمث ثم بنده مذ أخرم إدا *نملها يقول■ ء ١ ت 
سفأحرم لخج، ا يريد الصم مذ سافر رجل أدلا* إخرا؛ؤ ثرمع ين والإحرام 
يفند،سكه فإل الأول،، التحلل قل زوجته جا*ع ئنكه أثناء وؤ، القصتم، 

أ-مممال: لا القصم؟ من 4رم أين من م، القادم، العام ؛ذ القضاء ؤيلزمه 
لرولو الإحرام، حن، من، مقتضاها لزمه عبادة أفد الرجل هدا لأل اليقات؛ مذ 
من،تجرم أف أجل من الإحرام ئدا ل زوجته بجائع ان إنُ لكال بدلك م)، 
ميقاته.دون 

ن،مه أحرم الدي اجلكان مذ تجرم أل يلرمه هدا إل نقووت حال آكل وعل 
اليمانمجذ إلا الإحرام يلرمه لا لإله وتحلل احمر إذا أما أقسيم، الذ>ى حجه 

خلافاحتياره شر السالث، مجن، تحلل فالحصر اختياره، شر هدا لأف الأصل؛ 
الجامع.

والد.كمن، أحرمث، فإذا ]اوقرة:ا"ه؛[، مموه محإلمتمة تثع وأبموأ ؤ ت يقول واطه 
ثمرم•حئن من، الإحرام طرنلثإ 

منهأحرمت، الدي الكاف نفسر من، أحرم أل عل بجب، وهل سائل• سأل محاذا 
انتهيث،؟حيث، من، أم أولا، 



رجبابن  ٢٥٢

منصمه أند ص ظ زالأصحثة الدي من ذمه و ع، جثا" إدا ثمتهات 
بعمكاف ؤإل يمثله، إبداله يعليه بممريطه هف لكوآ لإل ،، l^Jثم الواجس،، 

العنيصاحب وجزم الدم،، ثزح ي الماضي حكامحا وجهان، يفيه مريط 
شرثلمتا و3د ثنيه، و-صت، الزياد0 لأل ذمته؛ كالتي ^١ أكؤ يلرمه لا بانه 

ُ.Jلماا تم Jطوعا هديا كإلوجئأ ممطت،، مرط 

قلأنا، بفحل انتهاؤ٥ هدا طيعيا، ليس هدا انتهاؤ٠ ينته، إ إنه لا، هالخواب٠ت 
قبلكاف ولو أزلا، منه أحرمث، الذي الكان من اص، لزم وقد بإتمامه، افُ أ> 

الميقات،.

منه،أحرم الذي المكان من الإحرام مكان ١^٥!،؛ قاله ما الأمر والراجح^ 
أفمشئ، قاعدة عندنا لأف يتمها؛ أف بد لا الصلاة أفد إذا الصلاة ق وكنلائ، 
الشمسطلؤع بعد الفجر صل لثا عثوآدثلأْؤئم والثسول( الأداء، نفلير القضاء 

فات،.اءض ونث، أف ح بالقراءة، فيها جهر 

بوجوص،م؟ةاءل:ضلوفلنا قال ؤإذا 

الإمام،مع الإتمام وجوب، يروق لأمم المصر؛ بوجومح، الموو حزعل فنقول؛ 
يرىالإتماملإالإءامظلآننواط،لأمح،ولأ:يب

يلزمفلا تفرطه بغر كاف إذا المعنير، صاحم، يكنه ما هوالصحخ، هذا [ ل١ 
مثل!صفه، هوأنيد ما والأصحيه اقدي مى ذي ل عثا عع( إذا علميها، بجب تما أكثر 
تلفت،م جتدة، ؤليبة شاة واجب،، التمسع وهدي مممع، هدي عليه إنسان هدا 
الدمة،ق تما أنيد كانت، ؤإذ مثلها، لرمه منه أوثعد يتفرط كاف قاف الشاة، هذه 





٢٥٤

*a*

انثنتاءعندئا يمحح معلومه، مدة ياقلها مذ ملكها المتممل المن مممعة انتثتاء 
أ.ت[ولا دلك عل وبممج معلومه، مده ثائلها من ملآكها التؤل المحر منمعة 

دوايةيه وحم صح، معلوتة، مدْ مشض البائع انثنى إدا المح بتها' 
الحءابعدم 

التنقلالمن متئتة ااانسهء الخنايالة عند يعني عئدثا* *يصح يقول• ناء 
هداكاف مواء ملكك، من عينا نقلت إذا أنالث، يعنى منلومه* مدة ياقلها مذ منآكها 
وامتثتست،أعممته، محمد مطلثا؛ نقلا نهلتها أم الناس، مذ واحي■ ملك إل النقل 
وامتثتست،بيتي عليك بعت مثاله؛ جائز؛ ذلك فإن معينة، مدة التقول هدا منفعه 
حديثقيه والأصل جاتز، فهن«ا معينة، مدة المنقول متفعه اّتثتست، الأف تنه، سكناه 

الشذفوافقه المدينة، إل حلأنه وامتى خملة الني. عل بلع حيث د.بمنئ، جابر 
\ووطم.قوة1\

مدةمنفعته استثتى إذا أيه الدمج، وهي أصح، الأول الرواية لكن ل؟•؛ 
عيلنواشرطت ريال، آلاف السيارة؛ٌثرْ عليلثج بعت مثاله؛ ذللثج؛ صح محعلومه 

>طسوخ.الني نع جابئ فعل ك،ا محور، فهدا وأرجع، الرياض أسافرماإل أف 
رقمحاز، معي مكان إل الداية ظهر المانع اسرءل إذا باب الشروط، كتاب، الخارىت أحرجه )١( 

٧(.١ ينم)٥ ركوبه، واستاء المر يع باب، الماناة، كنابط ت لم وم(، ٢٧١٨)



٢٥٥

مدمأو منلوئه، مده مشتته وياسك!تي يقف اذ يصح الوئف، ؤمئهات 
طنم ئدة م تزد َلأ هإي تزتث؛ لا ة الدة جهأَله لأف ص؛ 

اكهإقئنسااا.

ألفبمئه هذا سي عليك يعت أقول• أن مثل محهوله؛ مئة المنفعه اسثتيت فان 
معلومة،غير المده لأف يصح؛ لا فهدا بيتا أشري حش فيه البقاء واستثتيت ريال 
مىوقد جهولة، فالنفعه مسين؛ عنر يعد أو سنه، يعد الييهت سعاري ان الممكن فمن 

ظ\ viAJipبت فقلث: المدة أنمى قد3ر، فإذ تحالإ، أذ إلا المحاره عن ه النئ 
هدا؟محور فهل صنه، مدة إل بيتا أمري حز أمكنه أف برط البيت 

انهالصحح لكن السنة، تبل البيت اشري ربإ لأئه بجون؛ لا أئه الل"هب 
فأنايعت،، الذ«ي البيت هدا من وحرجت السنة قبل بيثا اشمست، إذا لأيي يجوز؛ 

ومكنت،،بيتا اشريت، لأن صرر عل ليس أنا متفعة، عليلث، وأنت، عل صرر لا 
أشهر.متة حلال لب إياه أءهليتالئ، أنا محنه يبقى أن بدل حير زيادة جاءك وأست، 

أووقمتطحياق، مدة الوهم، متفعه امتثتستإ أنا فلو،ذ.' تور، لا هنا المدة [ ١ ] 
هنأايقولت معلومة، غير حياتلث، ومدة حياق، مدة مكتاه ل أل عل الييت، هدا 

معلومة.غير وهي ■حياها، مدة فيه الثكى سشحمح، اكلة المدة يعلوف أل ك،ا يضر، لا 
لابممونالأولاد فأولاد أولادهم، م أولادي م وقف ١^!، ثدا قال: فإذا 

الوقوف1اأن فكإ معلومة، غر مدته الأولاد ومويت، الأولاد، مويتج بعد إلا الثكى 

نلالثمرة وبح ايحابرة، وعن والزابنة' الحائلة عن النهي باب اُأءدع، كتاب لم: محرجه ا٠ 
(١٠  ٥٣٦)رقم السنين، بيع وهو العاومت، بيع وعن صلاحها، بدو 



ضمسابجرجب ٢٥٦

ثصمنلونه، مدة معة ؤينتثي عنده يعتى أف نيصح العتى، ؤمنها! 
أليتحئج هدا وعل حياته، مدم خدمته امتثنى لؤ وكدا ا، سفينهر يدينا عليه 
بعمدويملت5ه وال؛صع، الإثتم1غ انتش لأنه ^١^؛ عممها وعبعل أمتة ينتؤ، 

واحدلاُ.3انعمدلبآن عوصاعنة، العتى وجعل الككاح، 

لوانتخلهوكإ حياته مجدة اسثتى إذا الواقف فدلك معلومة غيرُ ميمم عليهم 
حياته.مجدة الوقف حذا عليه الوقوف، 

الوقما!لصحة وجهان وهاهنا 

باب،من الوقف، عل صح عليها الوهم، صح فإذا الملون، عل الوقب صحة 
إشكال.فيه ليس جيد وجه هدا أول، 

مولثحر معاوصة عقد ليس متمغ، الواقف—، إل نقووت أذ آخر وجه ثم 
ولهداالعاوصة، عقد ؤب يوثع لا ما فيه يوثع الئيع وعقد فيه، توثر الجهاله إف 

•فيه حرج ولا محهولأ شيئا أملث، محووأف الراجح المول عل لكف 
محوزهل سنه، لدة حدمته وامتثتى عبده أعتق والامتثناء، العتق يعني آ ١ ل 

كدالدة س الثي محيم أف متقه ل واشترط أعؤمح، أيه ٌّؤيّه؛ لحديث، بجون؛ ذللث،؟ 
الإمشاء،مجن نؤغ هدا فإف صداقها، عتمها وجعل الأمه أعتق إذا وأبما وكذا، 

لأماعليه؛ حراما صاريتؤ صداقها عممها يجعل ول؛ لوأعممها لأيه الوطء؛ امتثتى 
مقتنها.كالتننى صارمت، صداقها عممها جعل فإذا مملوكه، ولا زوجه ليست، 

ى1ب،مجاجه: وابن (، ٣٩٣٢)رغم الثرط، عل انمق ل باب، الخق، ياب، داود: أبو أخرحه )١( 
(.٢٥٢٦)رقم ■خدمته، واسأرط عيدا أعتق من باب العتق، 



٢٥٧اهاءدةاثدةرا}ثلأض 

اآدهّ_،عل يصح محإيه الوطء، منمعه وامتش أنته لكب إدا ومئها1 
ا.نؤتهال دون منافعها ملكه ص بالكتابة مل إما هإثه النصوص، 

لأموشها شحص عم برثه يوصي أن نجح الوصة، لمنها؛ 
أ.لالوJدةا أومعها معلومه، اومدم مط1ما، 

أفبم5ن لا أعممها إذا الثاثة: والمأله بمقي، أذ له يجوز لكثها فإذا [ ١ ] 
عنملكه.حرجت، لأتقا وءإأها؛ يستقي 

الوطء؟عليه يجب هل الوط؛، وامتثتى انته لكب، إذا ئادلت مال، فإذا 

يصحإذن الزوجة، حلاف، وطنها، يلرم لا الأمه لأل يجب؛ لا انه فالخواب 
لأنهمحوز؛ لا فهدا ( jwأو منة لمدة جاعها واشترط أعتقها لو أما الشرط، هدا 
ملكه.عن حرجنا أعقها إذا 

بكتابةملكه عن إنعانقل أي امتعلقة؛)نقل(، ملكه عن بالكتايه إمامل *محإثه 
ءإِنه;مخ.والخزم لكتن، فإذا ألة، للمئهنلكشاJل زثتها، يوف ناقعها 

إف،^ ^١١ملكه؟ عن حرجت، وقالأ يطوها كيم، فاتل• يقول قد انه واشليل• 
باقية.فهي أما فقط، المتابع الأف ملكه عن ■مج الإثم، 

بحوو؟هل آم لشخص ويمنافعه ياوستالشخص وأوصى بيت، ءندْ [ ٢ ت 
عثرلمدة فلأن به ينضر مال،• بأف معينه مده له؛المنفعة أوصى؛ مواء يجوز، 

باوثة؟له توصي الذي نا إذن الإطلأي؛ سيل أوؤ متواُت،، 
يسعه.أذ فيمكن، الأصل؛، يمللث، أنه 



هرحماءدا،زرجب ٢٥٨

أجابويدبك مغلونته، مدم معه ويتقي مسا غ؛، أذ يصح ايبه، ثمنهات 
إحمث\لئق.الدين مرئق الئيح 

صحةالدم، وتاس ^، عل والصلح وا-ادلح الصداؤ( عوص رمنها1 
'.١١١٧الصة انقاء 

تننمعة؟يدون يبيعه كيف، ؛ ٠٠٢١٠تال فإذا 

هداأعيان صارمحت، نسافعه يتطنتج لو لأنه نتنفعة؛ بدون يبيعه فاٌبمواب' 
ذلك،.أمية وما والخشّ_،، وسيع بالطين، ينتح له، البيت 

م؛افعهفلوتعطالته بئكو-با، بمنثعتها ولأحر دالب*د؛ر لشخص أوصى مثلا• 
شغأف نريد لا لكن المثعة، صاحي، يعني 7ءا، له أرصي للذي تكون؟ لمن ونبحت 

ات،٠الئدا 

غيره؟حق عق  jijkأحديعيى ^ ماذا مائل؛ سأل ^٥١ 
وهذهعرك، حق عق يعديث، لأيلث، المنمته؛ اضمن مولت الحال ده هق 

فرغءنالماعدة١
الوصثة؟معلومهِفي مدة هناك تكوذ أذ يشرط هل ت صائل مال ؤإذا 

مدةهناك ي\5ورا أذ مزطا ليس عمد وهي المح،، نتع الوصية فالجوابر• 
معلومه.

إلملكها نقل اشر العئن •ننمعه ينثني أف ان للأنيجوز أيه الماعدة [ ١ ت 
معلومة،مدة تكون أف يشرط فلا وم؛عا، النقل كال إذا إلا معلومة، مده عثرْ 

واطهأءاJلم٠



٢٥٩

اثءاوةاث1ثنوا1دلأئرذ
HUM

فاجهاوئ؟ااا فته تغممث أم القفيت لكلإنشاء ص ض امحئ الإنشاءُ 
خلاياائاوم_ا، ماص وض الصعئ، المني، صاحسا عند والصحيح وجهان، 
مناتل:^٧£،  Jpوحج للمامحي، 

يصحئهل لقظا، الحمل انشاء يمحح ومثات لحث، حاملا أنة لوثاعة منها؛ 
أملأ؟ءمجا•

ندةلكن، ، ١٠٤^المنتقل الض مممعة استاء محور انه الأول الثاعدة زا[ 
جزنالمم وابن تحالن، أذ إلا افيا عن ض قوسأبممُ الثّرل لأف معلومة؛ 

ذللش،خلاف والصحح آحر، بيثا نجد حس منماقه ويستسي، بيتا الإئنان يبيع أف 
أناكاJتا فال يعنى وكدا؛ كدا يتجاوز لا مدة ق يال! باذ المدة حدد كاف إذا إلا 

الثّول.لأف خمالوتا؛ أذمحوذ د ولا مما: أذ اشد الأمشاء 
الت؛رءاات،َفي أما المعاوصات، باُب 3، هدا وطعا يعلم، أف إلا الثتيا عن ثم، 

حملها.ويستثني أته الإسان يعتؤ، أف يصح ولهدا محهولأ، كاف يإف فيصح، 
وحمالت،حر، منها ولدم أف مامها عؤ، واشترط أط روغ رجل هذا ت'آآ 

هنافالح بحر، حاملا أف ؛١٤ حرا، بطنها الإىِفي الحنم، فصار الرمحج، هدا ُن ا،لرأة 



رجبابن قواعد قؤح 

الزئاةمن اكاو0 الزوجه \ذثلأز فيه سشحق عماوا باعة لو ؤمنهات 
مدةبخلاف محهوله، الحمل مدم لأل لا؛ الني،• ل مال يصح؟ يهل بالحمل، 
صحها1دم_ا ناس الدابة! عل مثودته ل، الدين محي الئيح ومال الأنهر• 

اوع،ثآطلقلاا•
أوإ°-تتذإ'بالإجاوؤ الفري علم ونواء نجح، المؤ■جرق الدار بح وثبجا• 

أنلا بز اثضئ: رنو محي. لحي;ن رثا:ة و أظ ء نز 

امحلممثا؛محصرقا،امشاء فصارالأف ةJالأنةدولالل، يقع 
واحالة.هده أقل، أولر حملها، إلا لفظا؛ قلت مواء 

حر؛الوؤدء هدا عن الناشئ فالحمل زوجته، يظلها أمه جامع رجل يانياث 
باعهافإذا حرا، الخيرأ، فتاكون حرة، الأمة هذه أف ينممد الو حنن الواًلئ لأف 

يمحغ؟لا أم هدا ؛rf}،نجح حر، لألأ الحمل؛ عل يقع لا التع أف فمعلوم منيها 
إذاالخثار للمثعي ولكن بمح، الأ والصجح وجهاي، فته المؤلف،ت يمول 

نعنثحة.عاليه يفوت لألأ حر؛ الخنتن أف يعلم لا كاف 
الأولاد.امهات ق يصح لا الأمن وهل.ا 

تضعفمتى محهوله، الحمل مدم لأن ذلك أمس؛ المغني صاحمب، قول آ ت١ 
سهثمى أف ؤيئكن أشهر، ثلاثة أو شهرين حلال 3، تصعة أل فبمكن الخم}،؟ 

المعتاد،عل محمل بالصحة: ^٥١^ الدين جد قول عل أنه ل يفنخر ولكن أوسان، 
مج.أو بأجرة ها صكنا يكون قإيه تضع ولر أشهر تسعة للحص تم فلو 



٢٦١الق1ءاوةاهاثتوا|تلأضز 

التحلأف وقيل؛ العمد، ادالحلآ، مى باكئز العلم اصتواط مأحدْ يكون ممد 
أحمدإيولكن الصممة، مريى فينبة لثمه، مللث، الأف وهي المائ، ساوو الطلق 

.واثللأنا١؛ للصحة ترص ولم° وثعريئ، ثديز ركه لأف دلك ساف أوجب 
زئدالدف، تاز ثدا ب:ظا، أز الإخانة ئدة يمثدار ٣ ^١؛ 

حماوئلأ بدلك، علم قإل دكه، محها مال طعام من صت0 افرى لؤ انه دكروآ 
لة،نللأثلةايانلآل

إنسان،عل قاعه ستة، لمدة مؤجر بيتا ءندْ رجل الفثاهر؛ هو هدا ناء 
فالإمامالعمد، طل مايق حمه لأف للمام؛ مثثناة منمعة فيه البيت، هدا الأف 
يبعلا يمول،ت عنه الئانيه والرواية وهوكدللث،، اليع، صحة عل نص أحمد 
ألالباغ عل محبإ انه أويقتفي يصح لا البح هذا أف يهتم، ٠^١ فهل يبئذ، حس 
متتاجر؟الست اذ يبن 

الروايةتكون لكن الصحة، عل الروايتان يؤؤ، أف لأجل اظلّمح، ُو ُذا 
إفإذ غش؛ هدا صارِق يبن لر إذا لأئه يي؛ن؛ أف البائع عل محب، انه مبينه الئانته 

العمد،حن مجن بمنافحها المخ، مللت، أيه يقلن والشترتم( حق، عل نسمى المستأجر 
يي،لر انه قدر فإذا مستاجزْ، عتنا خ إذا يتير| أذ الخال هده j( البائع عل، فيجب، 
الخيار؟للمشرتم، فهل؟كون وباعيا 

الشراءحن، من الأجرة وتكون الثيت،، عل يبقى أف ي، الخيار للمشترتم، 
العمد.يمح أذ وبين، للمشرتمي، 
الطعام.من كومة الطحامت من والصيرة ال١نأتثة٠ مثل ربوة يعني، دكة ت؟آ 



مقداوجهالة عل يحوله إل بمفي ببما وعلمه لة، حيان ملأ تدلك علم ءإف 
لم'طلذلك شه انم م الفتة، 

وثحلم'ين1لم، أو يدلك، علم سواء صح، مزوجه أمه اقري لإ ييئها• 
لم*وصحاآُ.لهظا العمد ولوانتثثاهالٍا محي، العمد هدا منشا0في ١^۵٠^ مثاؤع 

—سواءالكومة هده لك، نعتا فقال؛ الطعام، من كومة شخص عل »؛؛؛ واحد 
التمثل،سيل عل وهذا دكة، تحتها أف ذلك، بعد نهن يم ينال، تألب أودمر~ حرث 

أفا،لهم شابة، أوما مثلا الرمل من أكياس تحتها قد؟كون دكة، تحتها إكون لا ممد 
ل.خان فلا ص١لأإذاثلمظتحتها محهاشتئابمدمول 

وهزصهامر، نصمح هلولها الدكة مقدار إلا الئزة هدْ يعتلث، لو يحني؛ آ ١ ] 
لماذا؟يصح؛ لا ذلاثا فإف مر، نصف 

مجنالمعلوم واستثناء محهول، منه والممتثتى معلوم، المتثتى هدا لأن نقول،؛ 
مقدرةالمحبرة هده دامث، ما يصح انه الصحيح ولكن محهولأ، بمرْ المجهول 

الحميمة.ءءاإومل، فهدا مثلا، مربع مر نصم، مقدار إلا وئلت،؛ عادة، 
فهناآحن، شخمحن عل ناعيا شخصن، إل زوجها أمة عنده رجل هدا ل'ا؛ 

أذللمشتري فهل البيع، فبل ثا؛ث حمة لأل للمروج؛ البجع ومنافع العمد، نجح 
•يا؟ينج 

لهدا استثنى لؤ ولكن ئحقنر، هدا لأف 7بما؛ ينتفع أف يمكن لا ا"بموابت 
واJافيالبجع بيال أنا استمتاعي ؟كوف أف عل الأمة ءذْ يغتلخ، مال،؛ بأف اللفظ 
بجون؟فهل لك، 



٢٦٢

طعامفتها أودانا ريع، مها أنصا أن ئص، وعلته ^٣ اشرى لإ ؤمنهات 
ماعل ثفريغه أوان إل منقز والطعام والرنع الثمر بماء ووبع صح، كمحر؛ 

لمُمبمح.المدة هذ0 مثر ولواستثنى محهول، ودلك العادة، محه جزت 

البيع،ثى ننقى إحرامه مدْ ووبع صح محونا وعبدا أمه اقري لؤ ؤتثهات 
سممط،لا الإحرام مدْ أ0 مع أخمد، علميه دهس لم°يعاللم، أز بدللث، علم ونواء 

سإة اللإربمايأؤي،مح و الإ;طاءُ ئدبمإ داشزة، مج لا 
أ.معما بلمي إل الدابة ظهر مماركانشاء معلموئه، النثك وائعاو معلمونته، 

أئوىامحل الأسشاء نمار لفظث، امتثاء واش اسشاآممي، 
.ناسالأفظئ.

بنر؟أم البح يمحح هل مروجة لابملممأم؛ا المثري إذاكاف ٌّّائل• ؤإذاسأل، 
هداكاف فإذا العمد، صحة عن والكلام ثيءآحر، الخيار أله مفالخوابت 

منينلمم( لر أو علم )سواء وثوله؛ الخيار، له فإف مزوجة أما يغلمم لا المشتري 
الخيار.جهة مجن لا العمد، صحة جهة 

المدةتكوذ لاذ ممكن لت بالمنة نحمذأه المزق ذي الذي هدا ]١ا 
حاملاتكون مد أو مدة، وسمى الحيض يأتيها قد لقهة بالنمة لكن مقاربه، 
الغالبلأل يه؛ بأس لا هدا أن والحاصل تبما، ينتفع لا مدة وتيمي النفاس ؤيأتيها 

إليهالحاجة دعت وما الناس، عند ؛تنممر فيها والخهل متقاربه، مدد اليد هده أف 
أفقبل محنه بجود فهل البمحل ييع أل أوذيا لو كا ينقر، فه التبر ابهو فإف 

لا؟ ٢١٣.



ضمسابجرجب ٢٦٤

سر0.فيه الخهاله لأف بمي؛ أذ قبل يعه محوز أيه المحجيح 
اشقي؛الإظء من أثوى امحن الأمشاة أة هدم الماعدة خلاضة 

ك،ااشلئ، الأسشائ فيها مخ لا مواضع ى الخكمئ الأمشاة مخ وليلك 
ذكر١^.

X n X



٣٦٥الق1ءاوأاا>ايمتوارثلأهمز، 

* H *

لكلإنشاءإليها، العش 'ثريان مل يذع لازم بعمد العبد مئاغ انت،غماي، 
يعبجغ ذ1و\ ^، امحس الإنئاءَ لأف ذك لنقد او 

ضا١أ،.....................و ١^ انتكاة لاثزى تن بمد ا1زئ-؛ة ثامح 
العتقثرثان مذ ثنغ لأزم يتمي العبي متاَع ا'انتءحمايى هدم [ ١ ] 

ائل:نفيها اض« ملأنقاءِو البجا 
منثعته،لدةوةنث؛فا عيده يعتى أن للرجل مثلا بجون أيه سى فيإ يكرما نحن 

استحتمحي بمد فهدا الماعدة أصل أما العمد، ل الأمشاء قوله! معنى هدا منة، 
منأعتقته، م شهور، ستة لدة لنيل. هدا عبدي أجرت أنا لازم، يعمي مناض 

اسمتحههت،انيى الثنة هل.0 إف ت نقول فهل نفسه، ململثا أعتى إذا العبد أف المعروف، 
المدة؟هده العيي هدا اراستخالام هئبلد هل المستأجر أف بمعنى متثناة؟ لازم بعقي 

نزثانمذ ينخ لأزم بنمي النبي مثاغ ُانتغما3، يجتها؛دهت المؤلف يقول 
كالامتثاءلها مألك ئهز شمز، لر المدة هذه للمستأجر ام فالمفعة إليخا« العثق 

والعلة!مسة، لمدة إياي حدمتالث، واستثنيت، أءتقتلث، يال،؛ لو كإ بمي لعمي؛ اق 
الخكمز؟الامتثائ وأين أقوى، اصن الأمشاة لأف 

ألف،عام رمضان شهر من ابتداء سنة لمدة  JLaJIهاوا أجرٌت، يال! مثال! 
المستأجر؟عل بقي شهر فكم العبد، أءتقتv شوال وق وسبحة، وأربحمئة 



٢٦٦ UابقرجJشماءا

أنللمستأجر ليس شهرا عس الأحد هده إل نقول! هل شهرا، عشر أحد 
فيها؟العند يستغل 

بحالعمد لأف حكتا؛ مستثناة لأما فيها؛ ينثغل نقول! بل ذللثج، نقول لا 
قوله!معنى هدا العتق، فيها نهللب فلا للمستأجر، المناع منتحي عند عل وقع 

منعند الزوجة والأمة المؤجرة الح؛ن بح يمح ولهدا أهوى؛'، الحآئؤي ررالانقاء 
العمد.ق المناح امتثناء يرى لا 

بعتهثم ستواُت،، عشر لمدة فلائا أجرته ست، ل أنا مثلا! المؤجرة انمن بح 
هوبه ينضر والدي ستوات،، عشر مدة جرة مؤ أما نغ العمد يصح آحر، فلأن عل 

•ج^ المسنا 

منالعلياء من قاف م<ئواتا، عثر مكناه وامتثنيت، اليث، هدا بعتج لو 
منأقوى الخكس الامتشاة لأف الأول؛ المأله ومحرز ليس؛جاؤ، هدا إف يقول: 

؛مقتسم،حكتامتثناة سنوات عشر لمدة اليست، مناح ولأف اللممفلل، الامتثناء 
نكثاةواشت، الثيت ^!١ بعثك أقول: فأنا القخلل الأّثنتاء أثا الإجارة، عقد 
اشترىالمشتري أف لو ذكرنا، الدي المثال ق الأمة أيصا كدللئ، سنوات، عشر مدة 

ول؛بيثا اشتري>ت، أنا فقال: سنوات عشر لمدة جر متأ بأنه يعلم لر وهو البيت 
تأجر.م انه تعلممول 

ح؛نمن الأجرة ولك العمد عل بقيتر ثنث إذ الأذ، الخيار ٧^، نقول: 
الأجرة.وللمياغ ميث، شئث، ؤإذ البع، مثخ شئث، ؤإذ العمد، 



٢٦٧

خيارات:سالآلثلأمح 

للباع.الأجنة وتكون العمد يبقى أف الأول: 
للمشري.الأجرة وتكون العمد يبقى أف اكاق: 

العمد.يمح أن اكالث: 
ؤإذاحى، فهدا له والأجنة أماه ؤإذا واصح، فالأمر العمد فح إذا أما 

حرج.فلا اخيارْ كاف فإذا احتياره، عل يتوثما فهدا للباغ، والأجنة أماه 
ثمإنسان، من مزوجة عندي أمة هلءه تبيع، أف محوز الزوجة الأمة كدللث، 

الزوج،هو حا ينثئيع الذي لكن البيع، مغ البيع؟ يصح فهل لشخص، يعتها 
الزوجوحق حكس، استثناء هناك لكن ملكها، نعم والمشتري محاللث،• فالروِج 

البقع.مناير لوبة م لكنها أمة يحتلث، فأنا ءالياش<، سابق 
نمول:نمول؟ ماذا المناع، حمح ل نتح أف أسترإلا لر أنا المشتري: قال فإذا 

العمد.مسخ.ت، ثثنن، ؤإن عقدك، عل تبقى سئت، إن الخيار؛ ^، 

-ها؟أنضر لا مزوجة امرأة فائدة وما يمول: 
منأولادها الأولاد، أيقا البيت،، ق عندك خادمه اجعلها الخدمة، نمول: 

حزا.زوجها ؤإذكاف للث، مماليلث، يكونون للث،، ملكا يكونون العما> تم ح؛نما 
للمشتري؟ملكا الأئة أولاد هلثكون اتل: سأل ؤإذا 

مماليلنا،لمالكهم أرماء أولاده صار بأمة رجل لوروج بمي نعم، فالحواب،: 



٢٦٨

صاوأمة تزوج إذا انه ذلك ِفى الحكم ومن الإماء، يتزوج أف علنا اش حزم ولذا 
أرياء.أولاده 

رقيما.نضمه صار يض نصفه، رق الحزأمه تزؤج إذا ثِمحةآندئت أحمل الإمام قال، 
أمتمتع؛أثبما أنا ولكن المستأجر، الروج أءئع لا أنا لاإمشريت الالك، قال لو 

أوماأقج^ا الأءق 0" حمحْللأ لمحبمؤم هم مآلإيئ< ؤ يهوون عكجو افه لأف 
الروجية،ست ما مهوبمتميع ه-أ"؛ا ه مأؤهءك ضر لأمم  ٢٣٠^ملكت، 

الملك.ُءلريق •يا أمتمغ وأنا 

ئال:وومرل. ظ. افه كتاب، من ودليله محور، لا لدا له: فقول 
ا.عإرْ(ار زنغ ثاءة الآخرأ0سير واليوم لأف لامرئ؛i؛_ تحو *لا 

أوكوؤ،بغثر؟؛٤، ما اؤندأمتمع عثرى، ماررنع لاأصقي أنا ئائل• مال إذا 
أو٠مءلوعا.لمها إنسانا 

يمكنلا ولهدا حمك<؛ ممط الزوج، وهن لعرك، الأف اليتحع مللثج نقول: 
الاللث،إل حش لمالك*، ؤإما لزوج إما أبدا؛ فأكثر اثت؛ن لمستحانيتا امرأة ستحل أف 

يحوز؟مهل الرواج بْلريذ، ممحه من بقع يستحل أف لوأراد 
وأقول:والشهود المأذون وأحضر المرة مثل وأحعلمها حاطنها أجر وافه قال: 
لماذا؟عوز، لا هدا حاؤلرها وجر يصح، لا فهذا مملوكتي؛ عل، اعقدوال 

أبوابوالرمدي• (، ٢١٥٨)رقم البايا، وؤدء ل باب النكاح، كتاب، داود: أبو أحرجه )١( 
ط.ل،رقم)ا"ااا(.الك1ح،اب،نجاءفيارحلثرى 



٢٦٩

مسىووجت تقول؛ العقد عند 

الروجيت؟عل الملك يرد هل إذن الملكك، عل الرواج عقد يرد أف لابمكن لأنه 

زوجته؟الرجل يشتري أل يمكن وهل 

لأفاليمين؛ بملك له ثمل وصارت النحاح، انفح اشتراها إذا لكن يمكن، 
الإسانيتزؤج لا ولهدا والعكس، الأضعف عل يرد والأقوى أثوى، اليم؛ن ملك 

ضئ4زلإت:ثكزنج4.

امرأة؟نفشه يروج أف للإنسان يجوز هل اله إل ستتزد 
لنفسهعمه ابنه حهلب إنسان فيمكن ؤلثها، هو عمها ابن كاف إذا يجوز 

العمد؟عند يقول وكيف ه. نفيزوج أف فيصح غارْ، وئ ها لوليس 
إذاواحدة، بصيغة والقبول الإيجاب إذن عمي، ابنه نفى روجتا يمول• 

مول؟هوإل يجتاج فهل عمكب ابنة نفى زوجت، هال؛ 

وقبول.يإمحايت، ينعقدإلا لا المحاح 
يشرطلا الكاح عقد أف عل يدلنا وهذا؛C والقبول، الإيجاب مضمنة وهدم 

يبالت،،ت محال فلانة، بنتي )جوزتل—،( الناس• من واحد قال لو بمني م*يرا؛ لفغل فيه 
تمال لأنه صحح؛ غير الآماJ هدا إف يقول؛ هت، فالي. امرأنه، عل الرجل ودخل 

الحيم،والواوعل الراي بتقديم روجلئا، يقول• أل الصحح واللففل )•جوزتلث،( 
الثمول.أعتىأل أولا ذللت، ودليل عليه، دل بإ ينعقد انه الصحيح ولكن 



ضتُسامحدجب ٢٧٠

ا.صداقهار عممها وجعل صفية 
حاجة،حا ك ؟كذ لر إذا الرأة زئ.ني قال،: اثدي للرحل قال ك ٧^١: 

رامثتمحكها<ا،الخاري ألماظ إحدى وهده ٠، المزآنءر مى منك غ ررةق5تكها 3الت 
المحاحقاف قيالث،، قال فإذا بنير، ملآكتلئا ت لومحال أقه والصحح مستعملة، غثر ومي 

صحح.فالممح قلت،، ط\وأ.' بنتي، قال•)جوزتلثا( ولو صحيح، 
يصح؟مهل هبلتا، ت ل فما بنتي وهبم—، محال• ولو 
أناليي أراد إن  'قستا ؤمث، إن محنه نفلرناإلظاهرالآية: إذا 
إذايصح لا هذا إف نقول؛ ٥[ • ]الأحزاب؛ ه ألمؤينثث ددلا ين لاك• -ءال؛كة يدكما 

وقديعوض يكون قد السمليلئ، لكن عوض، بدون أمتا وامحح الهيه لأف هبه؛ كاف 
جوض•يخثر يعون 

محهوبغثروهتلث،، يقول؛ الهبة وأما بعوبئ، ملكته البيث، هذا بعتلث، إذا مثال؛ 
بخلافالعوض، عدم يقتفي الجه باق ايإ و؛؛ن اشليلئا ؛؛ن فيفرقاعوض، 

بمعنىيقون بعوض كان إذا وهثتلث، معنى إن ومحال المعان راعى ومن اشليلث،• 
لفظهالأن متداوله، تكون ألا محس، ذللث، ئع ولكن المسألة، هذه تحوز فقد ملكتلئ،، 

اوسولإلا وئ وبدون عوض بلا يتزوج أل له محل أحد ولا عوض، لا أيه يوهم 
نتزوجأن قوز لا نحن وئ، بدون مثتاه دتئ< ؤإن مال؛ ولهدا ءقوآئأؤسمُ، 

ومسالم؛٥(،  ٠٨٦رنم)صدانها، الأمن عتق جعل من باب الكاح، كتاب اJخارىث أحر-بم )١( 
(.١٣٦٥رنم)يتزوجها، نم أت، إءتأنه فضيلة باب الذكاح، كتاب 

نحربجه•سمق )٢( 



٢٧١القاءد|ةاثموابماتواصض 

مئفتغ إا٠بممل١ل إذ !له ^، ١١بمري ينله: و الدين تقذ لتيح حلائا 
مسائل:هدا 

مزريهئ ش ١^۵^ مقعه قلاك أ ا،لزئحه الأمه عممت إدا منها: 
فزالتثاقص، محت كملت لأما العبد؛ ثن الختار ثها يثبت نإيأ ١^^، 

ئد: ١JlS^، سزالإ ئال زنن \لأو، شئوو عي ثظا أن مماق.دلك، 
الزوجنع اقام ِل قا الخيار هصار منك، عليها لأحد يبى نلم بقعها، ملكن، 

أزأثاتئه،نزاأكانلإاأزظا؛.

وئ.بدون نتزوج أذ ولا ببمة، 
منوليس العلم، جهة من المؤلف هوجد سمية ابن الإنلأم ومنح فائدة: 

الإنلأم.ّخ تلميد القيم وان القيم، ابن تلميد رجمه ابن لاذ النكه؛ جهة 
يخذاليقرجس، ايى إذ نقول،: لا ةوله'ا الدينل، مي للئيح ررخلائا يقول: 

هداوليس عليه، حيج فلا يرى، العتى أة اعتقد إذ ثيء ق الإسلام شخ عى 
لم*يمتثن«إذ إلتها العتق يمرى مله: 3، الدين جذ هي ®حلائا يقولر: عقوما، 

والمنافقايار إل يكفي العتمح، فإذ أعتي، إذا الإئساذ إذ يقول: إتءهأ؛دن الفخ بمي 
إلاباسشاءص.

لا؟أم نحار لها فهل زوج، نحث، الأنه ممتؤ إذا المالأن: [ ١ ] 
الشذجعل عممث، ئ فهي ثغيثؤ، وزوجها بريزة قصة كاِفي الخيار؛ لها ملنا: 

دامما قالت،: المنح، فا-حتارُت، روجلئه، نع تشن شنته إذ مالا: ا، الخيارر ا هل. 
العتق،كتاب ت وملم (، ٢٥٣٦)رقم وهيته، الولاء بيع باب الخنق، كتاب البخاري• أخرجه )١، 

(١٠ ٥ ٠ ٤ ر رنم أعتق، لن الولاء إنإ باب 



٢٧٢

^١؛اهاز، ممك زلمْ ضخ، بالززج سها نس انتش لإ ثدا ظ
نلويند الاوهسا، مقتمحى وهو الشيح يكرم عبدا، أو حرا ووجها لكف 
ط؛(■هزلازنجيمحلأ:وئبماساغس، ئدا 

بجا'لأطز؛فنق أن بجأ 
ممدمشنته انتخماى دناِفي لا النفع غوأ؛ لأف ا"إءر؛ عل لها الخيار محوت 
\طوي\ئئ.ص' ؛تداة؛ ام 
محزههوهل حدا، ومحبها جدا بيا متعلما كاف الرجل ولكن أريدْ، فلا شى ملكتخ 
و\لأّوب1.،إليها وتوثعل نلأ.بمها، يبش المدينة أمواق يلاحقهاِفي فكارآ حدا، 

تامرقكنث، إذ اش، رمول يا فمالتات معه، تبقى أذ قوآئهؤقاث؛أ النبي فكلمها 
فكاذأفي؛٠. آنا رءإيإ هال1 فيه، ل حاجه فلا عل يشر كنت، ؤإذ وطاعة، قمعا 

يريرْثض د؛س بريره، ممحث حب ص ألاتجب ع؛اّئ،، رريا يقول؛ ه الرسول 
شددالخ!؛ محه أذ وأثا نحبم،، قه فا تماتب،، ١^ أة الخالث لأف نمئا«ره؛ 

لها١لثسول جعل ولهدا نادر، فهدا شديدا، مصا سغصلث، وهو 

•تحررت وهل أسود هوعبد والروج الروج، تركب المرأْ أف الهم الخيار• 
ه،تحعهانمارلأمحاءاليها؟

أوءا،ضدا الززج كاف مواء الخياز، ها لقاف العلة هل هدْ إة ئالخا: إذا 
عتدلأنه وبينه؛ بينها اتكماء٥ ففقدُتج منه، أعل صاريت، وهوعبد حملن، لما لأما أو 

تعال.اممه رحمه المؤلف ذكره كا حلاف فيها والمسألة الخيار، لها فجار حرة؛ وهل 

؛٥٢٨٣)رقم بريرة، زوج ي ه النيئ شماعة باب الطلاق، كتاب الخارىت أحرجه 



٢٧٢

ءتشخ ب 1ةئها، ِفي 1ضُ ئأ ه، ب م ي نمه: 
العئقل١أ.إلاأذثنتئؤهال تشح، ١^<^ وعند اآدهّ-،، 

روالعل بل الئرايؤ، عل، بماء لا لئا، وجها دلك اأمَع صاحب وحرج 
قبتغ م مدة الصيي الوئ أجر لو ي ثاكوف بعممي، عبده ض الئيد ولاية 

عنولايتهلألأكلك ١^^ثشؤع قإل صعيف؛ وهدا وجه، ق يشح لإثه أسائها، 
والإنتثناءبالثزط، منافعه امتثناء محإف الثد، خلاف، رشيدا، ُبلوغه الصبي 

مدم.كإ أيوتم، اُلثشي 
أ.الناكا إل ولمْسر صح، بمناس، 

استثبم،.إذا إلا الص، ثتع النافع أف يزى الدين مثر الئخ آ ١ ت 
لازميعقد استحمت إذا العبد منافع أف أوله قالاِق مثلها المول حلاصة ]٢^ 

وذكرعليه، هل ما عل النمعه ثمى بل إليها، يصل لا الص فإل العتق عل مابق 
ستة.لمدة احره ومحي عبدا أعتى رجل هدا: مثال( أشياء؛ عدة 

الإجارة؟ثشغ فهل ستة، لمدة بالأمس آجرنه ومحي اليوم أعتقته 
الإسلامشخ هول( اكال والمول، العتق، قبل يعقد استحمت لأما تتفسخ؛ لا 

الماعدة؛تهدم أهتم لا وأنا الماعدة، حلاصة هان.ْ العتق، ينتثنهاِفي لر ما يتفسخ أمتا 
الأف.عتيق ولا منتق لا محدنا فليس 

ءفيهاقلأْؤئمالتبي قمر وأما ا1لم_،، الناجح أف فظهرل النا-ءح عن أما 
أجلمن لكن ، ^٥١٥الئخ قاله ك،ا بضعها ملكت اي أجل من لا روجها عل بريرْ 



٢٧٤

لأيالخيار؛ ها لفصار عممت، ة حث هئ وكانت، أموي، عبدا كاف زوجها أف 
لأي»UJ؛^L،الخيار؛ لها أل نثرى الثيح أما ، ١^١۶٥ل منه أرفع صارت 
الخئار.قاولها حز ولومحت، لوعممن، الأمة ا،لرأ0 أف ولهذايزى بصعها، 

عتقم العتق، قبل يعقد العبد مناغ امتحمتط إذا الأف الماعده أف الهم 
١^١^؟هذه تزول، هل 

أفلذلك، مثال وأوضح عاليه، هق ما عل ثمى بل تزول، لا أي المدهب، 
منتحمةوالمنفعة نافد، العتق ءنقولت منة، لمدة آجرْ الدي عبده الرجل يعتمحا 

هدهالعند يمللث، لا وحينثد المدة، تتم حش الأل تبقى عس، عليها فلتس للأجثي، 
الممعة.

MM*



٢٧٥اثقاءاراءاثمحاما،ةواصض 

اف1ءدةارع1سفوامحمح
MUX

العمدينفسخ هل آحر، يثب المن ملك ثم بعمد، عم منفعه ملك من 

يكىلمْ هإل مؤبدا، ■ءمدا اآنثعه به مأك الذ«ى العمد يكوف أف إحداحات 
هإثهافراها، إدا الأمة لثناير له كالموصى لإئفثاحه، معز محلا معاوصة عقد 

_L،ijمن5ه كاو ثو كإ قهو دللخ،، ِفى صرو ولا يالعمدين، ملآكها له ؛بميع 
له،الموصى من اشروها إدا يزمحثها الموصى العتن لمناي الوولإ ملي عمد؛ بم 
صعيم،مللئ، لأنه ١^٥؛^؛ بمللث، امثح ١^^، وهو معاوصة، عمد كاف ؤإف 

علة،المعاوصة يوف بثسه الإنتمثلغ به ويمللث، البصع يتنمعة وكئتص 
إيه.' Sjjbولا به، يئدئ بل الرمة، ملك وهو الموي، المللث، ح يبمَع ملأ 

ثالةاله،دعع؛1ًتئ•; اوًثة ناللث، لأف اوًمة؛ ش، و، قه دئأ, 

البصعؤمللث، حهة، منافعها بجميع الرمة مللثح له اجتمع قد مول! بل 
لمصموكلها الصعيمة اينهة خصوصات هتطلث، صعيمة، أحزى بجهة ملكا 

بمال:اللاك،أل ثدا ٍتجح، زثدا ملكاىثا، لبيع uلكا 
يوفبممسه به الإُتماغ يمللث، إثه ولا منفعته، يوف بالثصع الإُتماغ يمللث، إيه 



رجبتواعدابق قهمح  ٢٧٦

ا.كلهال الممح عمد حموصثأت إلعاء فنص عليه، العاوصة 
لكلإخانة،ه عي المثئ به الطوك القد تكوذ أذ ازتة: زالئوزة 

صووثدلك عيث، ويندوج وجهاذت فيه مسخ؟ محهل دللئ، بمد المن ملكر ؤإدا 

الانتفاع؟أم هوالقع فهل بضنها؟ ينللث، فهل رحل، أنة تزئج رحل [ ١ ] 
الأئتماعيملك والدي وبغره، بنمه النخ يتوق أل له النخ يملك الدي 

غيره.دون بنفسه يستوفيه 

أذيمكن فلا البضع، منفعه يملك ولا باليضع، الأُتماغ يملكر والروج 
لغره.فيوحرْ النخ يملك يإثه البيث، يستأجر الدي بجلأف لأحد، يؤجرزوحثه 

مناشتراها إذا معروفين؛ الأمة؛شرطن تزوج قد الدي الرجل هدا الأف 
ينمسح؟لا أم المحاج ينمسح هل سيدها 

عمدبعد إياها وطوْ فيكون هذا وعل الياح، يتميخ إنه الزلم—،I يمول 
يبمىقلناث لو لكن ولد، أم صارتر منه  vLJl"؛فإذا سريا، يمم منم، ومحل؛ البيع 

أمتكون ولا مملوكا الولد مكون زوج، ومحزم الثراء بعد إياها وءلؤْ صار المحاج 
ولد•

الأنةمانم، المحاج، من أص الئراة لأف الثراء؛ بسبسح اذكاح بمو الأف 
ؤيمدريوحزها، أذ يقدر الأنة فإللث، له، هل بيدها منفعة وكل منافعها، كل يملل—، 

أفولا يبيعها أف ولا يزجرها أف مي'ر لا الروجه بتنا يؤثمها، أف ويةز*ر يرهثها، أف 
حكمزال الأصعم، عل الأقوى ورد فإذا السماح، من أقوى المللث، إذن يرهنها؛ 

الأصعف.



YyUهاسةامحااساة،واصّه 

انماخممي مؤجرها، من المنتأجزة العيي النتأجر اشرى ؤ بتها• 
ووايتان:ووبإ"^^٠ الأصحاب، حكامحا وجهان، الإجاؤة 

امرىلؤ كإ ائممعة، ملك مظل ، ١^٥٤م1كا لأنه ينثسخ؛ أحدمحات 
رزجته•

عميلوابن أ، الهاصىا الؤاو وهو الصحيح، وهو يتفسخ، لا والئاق! 

والبيعالزجر، منم، عن وحرجث، الإجاثة، بجهة أولا ملكها اثاؤع لأل 
لوء صان القع، الطوق الثئ زم اتائ، بملئه نا ي بمع ذلك، بمد 

عمدلب مالكها مى المنائ وانتأجز الورثة، مى الموصى  ٧٣١اشرى 
الإعهوت، كن ةئائاة زلا حلاف،، شر نشخ لا الإخازة لإف فد;ن، أن 

لأنهالككاح؛ منم، من أئوى هاهنا يالملك، وأيصا الككاح، يخلأف، والإجارة، 
\}همهلا اقالج، ئثوم ؤبميك،ُه زاكازضه، الإماغ ينم، 

الحنابلة•علماء بن معروف، هوأبوبمل، القاصى [ ١ ] 
لا؟أم تظله هل ظد م ممد ورذ إذا فيإ الثاته: الصورة ]٢[ 

مثاله؛كالإ-جاؤة، مؤبد غير منمعة به مملوكا العمد كاف إذا الئاتة؛ الصورة 

ورذفمد منه، البيث، امري٠ت١ شهرين مفى بعد ستة، لمدة البيث، هنءا فلأيا آجرت، 
منثحمةالأن المنغعه فصارت، والمنمعه، العين الشاريبمللأ، لأف عمد؛ عل ممد الأف 

أمالثافة الإجارة تبطل فهل اللاحق، البيع ويعقل" السائق، الإجاؤة بعقد للمشتري 
لاتطل؟



٢٧٨

إله انقصاء بمد اثائ محادت الإخازة تشح لي ن لَيل: هإن 
الزنج؛خلاف ^0، ثدة انتأ-مذا ثإتقإ ١؛^، ممد و 1؛^•^، لأنة ١^؛ 

بمدثثنحا ام ذه المح، من بميئ نا ثاغ اتائ أف 
قأحرداتح، العمد يل اش المناؤع عل العمد ينلك محإلث الإجانة، مدة امصاء 

J لكف نإذ اوح، عم من الإنتتجاث لكف ذ إك  153U ؤش\اكالج\
ردد،اثقصاء^الدةبعإر بمد ويعودإل؛ه بانه دالإجارْ 
فإذثشخ إنها قلنا: إذا الخلاف،؟ عل يرل، الدي ما لكن احتلأف، فيه 

ير"جع•لا مإيه تنفح لا قلنا: ؤإذا المدة، بقية بأجرة البائع عل يرحع المشتري 
قإياه آجرتلث، سؤال،، من سدئ منة به قد وكنت، ييتا علميلثا بعمت، 
ذوذوالقعدة، شوال،، أشهر: ثلاثة الإجارة من فمخى أنت،، متى واشمش نهرمحرم 

تنقيح؟لا أم الست، ذحأن لأيلث، الإجارة تنفح فهل أشهر، تمحه وبقي الخجة، 
أفوالروايتغ، الوجهين، بين، والفرق، أوروايتان، الولمإ، قال، كا وجهاتنا محه 
الأصحايح.عن والوجهم أخمد، عن الئواتز، 
يمهتقىالنافع ثتوق لأنالث، بثيء؛ عل ئرجع لا فأسث، ثنفيخ لا إنها قلنا: إذا 

قدرناإذا الأ-مة، أريلمع بثلاثة عل يرجع فأنمث، تنفح قلنا: ؤإذا الأول،، العمد 
وهئالمدة، ربع ستوفرإلا لر لأنالشر ريال،؛ ثلاثمثة عل رجع ريال أربعي؛ة الأجرْ 

أشهر.ثلاثة 



٢٧٩الق1ءدةام1ساتواصمذ 

محياكح به صرح يثراء، ملكها لو كإ مهو ؛t7 5العتن ميك ولو 
الهدلإ.عل مثريته ِفي الدين 

الماصيودكنْ تطل هإيه السمر من المنتنارْ المن وهب إذ قاما 
لازم•عبث عمد لأثث عمحل؛ وابذ 

الإجاوْ؟يثتح مهل وووثها، الأب مات ثم أمحه، من انتأجرداوا لإ لينها■" 
زالدهيملها، الى اأ1ألإ من التنمص صاجن، ونرحمحإ وجهانأيمحا، فته 

ينفسح،الجثد1 ودالاتي المنتأم، كثراء لأينمخ أية الخلاف ذ المابي بمد 
3جازبالعمود، مثلث _lii، لا ما قللث، يمفي مهري بالإوث ١^، بأف ويوجه 

ممدوايصا الإجارة، خممسخ منتاجرها، من النتأجزة المناؤع به يملك أذ 
ملمكإل ستقل ثم الوجر ملك عل محدث هل اكأجنة الناؤع عل هدا يثني 

اكأجر؟
كاذإدا هدا إلته، واسمايها ملكه عل لخدؤثها مش ملأ بدلك ملثا مإذ 

هغالمْ قإدا الأجنة، ثث انتحماى الإجارة بماء ثائده لأل سواه؛ وارث يم 
دينأسه عل اذلإكوذ إلا مسه، عل العوص لإنؤخماي مش ملأ سواه واوث 
الأجنْلاا.انLثه اذ بعد مقلتا ماُثا وقد لميه 

اثديابنه بزى وارث له لش الأب كاف إذا صحح: الدك كلام ]١[ 
سفسخ،لا أو الإجارة ئتميخ قلنا: مسواء أسه، من امتأجرها وقد أيه، بعد ووثها 

وارثله لثس لأنه الركة؛ من العوض ينثحق فالأبن تنفح، لمولنا• معنى فلا 
ألزمناتنفح لا إبا قلنا: إذا أن4ُ نهل فائدة، محكون دنن أبيه م كاذ إذا إلا برام، 



رجبابن  ٢٨٠

اقرييم مملعه، بئزط ثحلة وءوص لم°يؤبزو طلعا اقري لؤ يمنها؛ 
—لأنهالوجهين من مر ما عل الطلع ق البيع انماخ بمحئج قهل ا-قاو، ق أصله 

بمُئفأه؟
انةلأيشحميخفل١لالكافي را1جزومدهق ردد، يه 

ألزمناهإذا الحاو هذه ق حض ولكن الدين، صاحس إل كلمها بالأحرة الأبي 
دامما انه يفلهرل فالذي الدين؛ قضاء بعد إلا ميراثه رد لا مولأ لأنتا بالأجرة، 

يشخ.أول؛ اشح قائدة فيها ليس فالمسألة سواه ورئة هناك ليس 
مىوالثر،-وو< لا؟ أم يقطنه أذ الثراء يعد الخال هل0 يلزمهِفي هل لكن [ ١ ] 

محيوصلاحها؟حر الثاو بيع عن 
اشترىيقطع أو< قيل اشتراه ما بم»مد لكن القطع، يشرط محور فالخوابت 

يلزمهفلا يتمسخ البح إف قلنا إذا يلزمه؟ لا أم القطع يلزمه فهل النخل، الأصل؛ 
يهوالمجروم ردد، رريه يقوون القطع؟ يلزمه فهل ينفخ لا إنه قلنا! ؤإذا القطع، 

. ٠٠شرحلافج لايممسخ أيه لكال ال 
يقول؛الأصل، النخل؛ بعدشراء النخل رءوس عل الشر بيع عن م نتكل

الأول؛العمد يمقتمحى للمسّري ويكون عليه، هو ما عل يبقى ينفخ، لا 
مباتا البغ ؟5ون فعليه الأئل، ظة ثل ممحقها ث مملة عن لأبجا 

القهخويلزمه البح، انفخ ما لأنه الباع عل رجمر مثلا يجائحة ولوأصسِا حاله، 
البح.فخ يعد، المول عل 

MUM



٢٨١الق1ءدةاسدساترالثلأمن، 

*nw

١^،انقضاء ع ولأهُ زاثن ج الإبجار، ولإئ  aJِس ^١ انث؛-م نن 
مهان:ئدا 

محقاوكتلا كا0 محإف محقة، بولاية إحاو؛ إجارته دكوف أف أحدجتا: 
دوثة.موكله ِفي دال٤لأم 

الإجارة؛ثتمسخ لا عمه إق الؤلأية اسملت، ءإن Jالتصؤف منتقلا كاذ نإف 
الأم.نمام ١^ ^ كقابموم الأم، نمام موم اكاي الزق لأف 

أوإبجارإبجارْ، بمد يباغ كصبي يالكلك، علته المول عن الولاية رالت نإف 
الماصىهول وهو عدمه، أسهرجنا وجهان، الإمتاخ يمي باقية، والمدة عماؤه، 

أوjA؟لوزوجة كإ سلوغه، يتفسخ هلا لأزما، دصؤها له يقزف لأنه وأصحابه؛ 
عقاره.

عالتهله ولأيه لا مده أجرم لأنه وجها؛ المعني َفي يكره يتمسخ، والئاق: 
الدة،انقصاء ء امزض إذا لثزهف الأم اتطن إخازة ماي بالئة، فبما 

قا-قالوثشؤععلمته.لأيه٧^٢ ؛ ٤٣١ويارمح، 
حينه،من الككاح وكدا ثظز، هميه الخيار مدة ِفي بلوغه كاف لو يعم، 

المدة،عل فيها قمئط الأ-م0 لأن الإجارة؛ خلاف بالدخول، فيه الهز ذتنلأ 



٢٨٣

مبمحلم° هطعا، فيها بلوعة يعلم مدْ أجره إف أية آحر• وجها العض ق ويكر 
التلنجصل١لصاحب لكرم ومْ، الئممة مريق عل البامحب وهرج لرائد، او 

الوجوة•أحن بل الوجه؛ن، أحس الوجه وهذا آ ١ ت 
هلأشهر، سق بعد اليتتم فباغ ٌّسة، لدة يتثه وآجر يتيم، عل وئ رجل هذا 

تتفسخ؟لا أم لبلوغي زالت الوئ ولأيه لأف بؤي؛ با الإجارْ يضخ 
وجهان:فيه 

لأJالولأيهثتوزاث.أبجاشخ، 
شرعيوجه عل البث، هدا آجر الوئ لأف شخ؛ لا أقا ١؛؛'■؛^: الوجه 

صحح،ءلأينئسخ.

فيإالأجرة امسخت فيها بلوعه يحلم مدة آجره إف يقول• وصط، ثالث فيها 
لهأشهرير مثة يعد انه وم؛علر فإذاآجزة لاشخ، يعلر؛ما لا ؤإلكاف يس، 
فتصحفيها، ييي انه يعلم مدة آجرْ مهنا ستة، طلية يته وآجر نه ٌعلمرْ خمس 

أرخله الصي لوكاف أما الياةية، السغ ودتفسخفي الأول، الستة الأشهر الإجارْل، 
يبخب نعلمثه مهنا ستة، لدة عقارْ واجر سته عسره ثلاث مل• أو مثلا منه عنره 

لمدةبمنة عشرة ثلاث وله فاجره يبغ؛الاحتلام، أن يمكن لكن بالسن، المدة ذه هق 
إمانقول.' الخال هذ0 ففي يالعا، الأف صار الصبئر، احتلم الق هذه حلال ٌثة،ِفي 

وهداالإجارة، شخ فلا ولأيه، فيها له أف يرى مدة آجرْ الرجل لأف شخ؛ لا 
أقوال:ثلاثه المسألة فصارت، هوالصحح، الممصيل ق الذي المول 



٢٨٢الق1عداةاسد،،،الآواثئض 

انو1غتزهو •عتر0، إل ستقل ثم بملك، إجاوثه اف الئاف• والقنم 
\لإب\ذ1قشخ و، بمثزل نا لأم بمبم، نن  jlنة ئتقز أف أخدظ 

وإذاايزئنبأشقاPثدا س ندخل بجا، اتاؤ اثائ لملكه 
أينإذ آثآ اكئوذ، ه آنثزد P إن؛أ ثثا ا>بم أين نإذَا ال٤ئاث، 

^تجولثالإخانة;اق؛لآناص
شثصوم،محئواكلاا.

ادلكويتلمى تمامه، ؤيقوم ماله، حلمدهِفي ض إل المللئه يتنقل أذ وثانيها• 
لها،............................مئد هز بل عموده، عق لة ٥^٠ عنة، 

الأماخمموثا.الأئل:
نطلما.الانفساخ عدم اكاف؛ 

فلا.ؤإلأ بقي فيإ الإجارة امغت، المدة أثناء ياغِز، اثه علم إذ اكالث،ت 
ولايةبغر كائن إذا حلاها محصه. بولاية الإحارة تكوذ أذ الؤلفء،ت يقول( 

غره.إل تنتقل يم بملك تكوين ان الماق القسم ق مميأق كإ محصة 
الإجارة،اوسح.ت، مهري زيه عل المستأجر منم، انتقل إذا انه وامحح [ ١ ] 

اصتتولالسنة تت، ولتإ صنتين، لمدة لم ممن اليأّث، هدا إنسان امؤتتأجر ماله. 
مهلم؛ا نلكا نثكو٠ا أموال( هل الكئارّ امتول إذا الست،، ندا نل الئار 

عاليهاصتول ثإ حربيا حزبأ آجر إذا ومثله ثتفسخ، الإجارة إذ ت الولفج يهول( 
الإجارةثنفسخ.فإذ الموذ، الم



تداعيابذرجبضح  ٢٨٤

أحدتإدا والزوجة له راظلوصى دالّهب والنري 'قالوارُض ودلك 
ا.أوعم اوصلحا، حلع، ص عوصا منها أوأحده صداها، المن 

صنشنم، ذس الإتجقاق، و للأم ئزاحما ,خم0 أذ ذ.: 
منالثانج، كالم اتجقاقه، انتهاء إلابمد الم و لة خؤ لا محن الأم، تقاة 
وجهاي•وفته مائمه، والإجارْ امرض، ثم ، الأوو البطن أجر إدا الوقف أهل 

ثثسح،لا انه اآدم_ا ناس انه المجرد؛ ق المائي مال، وهوما أحت'محتا، 
ٌالمبجبمث،هكامض

مثال!عليه، ولايعرض الأول، مقام يقوم الثان أف هدا حكم -ا ١ ت 
ينتقلحينئد الأول، السك انتهاء بعد مايت، ثم متتقن، لمدة بيض آجر الموروُث، 

^۵^٥١^،متقد مهو األوروُث،، عن المللث، ثقي قد ذالوارُثا الوارث؛ إل الملك 
هدالأف للمتأم؛ مملوكه المناؤع نثعى هوعله، ما عل الأم مقى الموروث، 

الأول.الماللثج عمده ئا متئد مهر ملكه، ق المالك حلث 
لم؟ملوأحر لحري أحر إذا ما بتن الفرق ما ّائلت ّأل، ؤإذا 

بأفزال، للممتأجر الحرب حق المن، وملكنا حريا أجر لنا الحرب قالجواب؛ 
مانوؤأ إذا فإننا لم، ملالرأ ثدا الخربإ م إذا أثا ومنافته، مال نمللئ، 
عليقي ذالساولم الال، محرم لأنة نملكها؛ فلا لم، المحق وهل بالإجارة، المنفعة 

المال.س لأنة الدس وكيلك وعليه، هظ 
وامتوليناحارساه إذا لكن ماله، نأحد أف نتهليع فلا محارته أف نل أحرم نإذا 

ناه.أحد عله 



٢٨٥ا1ق1عاوةاسدطوالألأش 

إيهومحال! حلاقه، ق الماصى جزم وبه الصحح، المدهب وهو والئاق، 
واحتارهمامحلا، بن إمحاى م ص وح\ك؛ا0 امحين، م وابنه ظاهركلامأحمد، 

منافعهاJجميع ثنتجى الثاتة الطتمه لأل يتفسح؛ انه وعتره! عميل ابن 
ائقراصهم،بمد فته للأول حى ملأ الأول، الئمة بائقراض الواؤب عن يلقيا 

الأموال،مى ملكه ٧^٤؛؛ ما إلا عن يتلمول لا محإغإم الوولإ بخلاف، 
بائه؛آJاره بل بالآكلثه، مثراثه ض يقَُع لمْ المابليإ وحى المتاؤع، هذْ نحلن ولم° 

أذإل محوله عل ملكة وهن التركة، مذ وصاياه وينمي ديويه محي ؤلدلل—، 
ثنبككال ثهؤ وأيصا دنمسه، ثصزياته ق عك يعرض يكيث ذيوية، محي 

آبدا،نجزته محمل وبإ به، والوصة عمارْ بومحما التأييد عل ماله ق الئصرفح 
كله.دللخ، وخلأمحهِفي عك واأزهوف 

علبناء أصله، مذ العمد يللأن آحز وجها المئني صاحي، وحرج 
الإجارْمدة أقهر عل ممئطه كادثا إل الأ-مه لكن سبق، كإ الصممة مريق 

حميعابطل محلا الوجهمر، أصح عل متعدذه صثمايت، مهن أعوامها أو 
الخلاففيها محيهرد واحده، صممة مهن مثثطه يآكذ لمْ نإف بعضها، شللأن 

المذكوث.

إذاقيأ محزمحة ج القانحؤ لأن نوا، الأم اولخه ةو0 ق أف زام 
أجز^١ أعي! ردد، محل وهدا مئزوطا، ثه ١^ لكزن عك اiزهوف أحز 

الإجاراُت،بموته يشخ محلا العام يالناو ينحى هل له المشروط الطئر بنمتصى 
لا؟أم 





٢٨٧الق1هدةاسدر،ةوارئلأضا 

الماجد،أوقاف مثل العامة فالأوقاف هوالقاصى؛ العام يالظر الناظر الأول؛ 
العام،بالقلمر القاصي هو عليها والناظر الطرق، عل وأوتاف الدارس، وأوقاف 

عام.وظز0 لأف ولايته؛ زوال أو بموته إجارته ثتمسخ ل؛ أجر إذا هدا 
عليهوالماظر دنتي عل وثق هدا الموثق؛ يقوو اذ بالشرط الناظئ الئاق؛ 

شرطآجز لأنه بمونه؛ الإجارة ثقسخ ب أجن إذا أيصا هدا يعينه، فلأن 
مقامه.فقام الواهم،، 

لهعليه فالوقوف عليهم، الموقوف وهم الاستحقاق، بأصل الماظئ الثالن،؛ 
ثداقلت،؛ فإذا الو، uظرننثروطفله لم؟5ذهاك إذا الو لة ولر:يت الو، 
عليهالفلز لأة له؛ الفلز تقل: لر لو عليه، الوقوف عليه فالاو فلأن، عل وقف 

آحز،فلأن عليه وازظر فلأن عل الطلر هدا ؛ نقوو أذ نحون الاستحقاق بأصل له 
له.قرط لن ها الفلئ مغون 

ثمالوقم،، الموقوف عليهم إذا قولان؛ فيها المسألة هده من والخلاصة 
ينميخ؟لا أو الإجارة ثتمسح فهل المدة، تمام قبل انقرصوا 
العلم؛لأهل قولان دا هق 

لإبا؛الئرط، uظزاالؤجر أوئ)؛ العام انظر الؤجر  l\s^ أنه اللم، 
الوقف،.نمام قايأ ه الؤ> لأف تشح؛ لا 

فإفبالشرط، لا الاستحقاق، بأصل عليه الوقوف المؤجر كاف إذا وأما 
الأفالمحاكم عمل ذللئ، ح لكن المسألة، هده هوالدم_جِفي هدا ثنفسخ، الإجارة 

^j^j > الؤجئهوالأافلزيأصالأمتحقاق٠بأنالإخارةلأتضحولوكان



محمسابجدجب ٢٨٨

الأووعنه ثش عمى التلهي انتحماق و للأوو مزاحما ؟كوف أف ورابئهات 
مبمحةوقلما أجر، إدا المئفؤع للشممى وهوالمقري عليه، ويقديمه حقه سبق 

يبي،محلأةأننيااا.

)الانفساخ؟نقول أذ الممكن من هل ت مائل سأل وإذا 
الكشىلأف الاس، محي ٣ ارتاك محفل ءإنئ )الانفساخ لونمافالخواب: 

يوجزأذ مثل الاستحقاق، بأصل النظز له من لهم يؤجر لهم، الإجارة ثممسح الأف 
يصرقد اخ بالأنفقلنا إدا ا، دلأ)أو سنت،ن بعد ؤيمويت، ّنوا)ت، عر لمدة الست 

زادُت،إذا مأ،ا ولا الأّتحقاق، بأصل u> بأنه ل؛:٧٣ كاف إذا ء لا المستأجر، 
المنيرثدا أف افلزبمتفى قاف ؤإلأ الحكمة، إل قيه محأ ثدا فثل الأجوث، 

الثاق،عليه الوقوف إل المنفعة انتقلت مات ؤإذا فقط، حيا دام ما إلا حق له ليس 
سنة.مئة مثلا يوجز بأن حق للأول ليس وحقيقة الإجارة، وانفمخن، 

الرحمن،لعبد نصمك بعث، نصم؛ن، ناصر وبين بيملثا أرض هذه مثال؛ أ ١ ] 
الشفوع،ا.ارللسمصن قوله• معنى هدا مشفوعا، يسمى بعته الذي النصف هدا 

اجرهالرحمن عبد مفوعا، صقمحما سمى الرحمن لحبي بعته الذي ايتتإ ، نصييل

لأفالزمن؛ محي يد من بحته نا انتنغ يعي الرحمن؛ عد عل شفص فناصز ياسر، إل 
قالبالثممة ناصر أحد لما هنا باعه، ما ؤيأحذ يثمعه، أف فلشريكه )؛؛؛ إذاالشريك 

ئال!لمام. ملآ5ا صار والآل الرحمن، لعبد ملكا بالأول كاف لأيه يدك ار؛ع ليابر• 
أجركالذى الرحمن عبد عن ١^، انممل مال! منة. دية مستأحز أنا ئ\وأ.' يدك• ١^ 

ؤأوجه ثلاثة يقول فيها المسألة، هل هذه ّ يالإجارة لاأرصي وأنا إئ 



٢٨٩اوق1ءاوةاسادسةوالثلأثؤذا 

المؤجرملك لأل الإجاوْ؛ ثتفسخ لا ^؛ ٤١صاحب دكزْ وهوما أحدها، 
والمقعة،العي اثتزلغ لاهبمشحى منيومألهْ؛ الأجرْ الئميع نيمشحى يابتا، 

^١١^٥٠-، ق موو كإ هاهنا، الأجزه وهؤ بدله، إل وجع أحدمحا مات ^١ 
يوممى الاجرْ ينثحمول إنم إجاويه؛ يشح ولمْ اكاي، البطن إل اُممل 

 ،)Jالعيبع دلائ،تي مثل عل محمد بن جعفر رواية أحمدِق ثص وكدلكر الإدتما
اقايعلأف مشكل؛ وهن القع، حي من الأجزة ينتحق المقري وأف المؤجرة، 

التح.عمد يدحلِق هلا للتاؤع، مملوكة عهئ الإجارة مدة ِق 
ونوولم°ينتقؤبعد، الأ-مْ، وهن عؤصها، التاع بأن عنه ؤمحائا 

رمحنؤلمْ:ذن؛!٠١ ١^، ءاِذا:اغ ق، ف ويمب ^ ٣١ 
المقريمموم ؤ٠تافعها، للعم اليح لشمول لة؛ منتحما عنصها زلا الماح 

ماءتع \هَي عزض انيقاهه نئن ملها، يثه كان يإ ١□^ تقام 
للاصحانمؤ،الزجهم هزأجد ؤهدا الإيفتاخ، نع إليه رجوعها نق الإجارة، 

إلاثالج ض ءرمن ^^، مر ذكزنا ؤتا ^^، م ص ثص  S\Lنئن 
المعني.صا-صا يكنه الدي هؤ الإمتاخ عند الباؤع 

منملنا لما المحثر، ق به المجروم وهؤ بأني؛، الإجاوه يشخ انه واكانىت 
وهارقايدْ، هنِفي خز بلهنا فل اُثرإغ يإل~، نالمئثعة، العم حموي بوتر 
وئناالأم، ام;اض ء في خق لا التائ الطن لأف ذب ي الزمفب إخازة 

علقلنا وقدا حمه، لسبق باحذْ يشخ المثري، إمحار هبل ياست، الشفع حى 
وأيقابطل، الباح مح هإف مراعى، الخيار مدة ل المثري مزيج إف رنايةت 

باكى،لا ١^، بألخزة امحي م اثاغ ط \لإب\ذأوَب بتشخ هلز 



رجبلراميابق قؤح 

صهالثزمه اأثتأ-م عبم0 أعتق ^١ النحه؛ن أحد ق للنا كإ ■حملولأ، لأية 
الدة.من مئ فيإ منافعه قيمة 

ظاهئزم \لإب\ذ0يؤص امحعدالإاوئأل:لإ أف والثاث 
الناي،الإح1و0تع محإف انلهؤ؛ زهو الإعانة، مسألة ل، خلافه ل الخاصى كلام 
تْو م ِص ١^ ثن ٤^١ ١^؛ كاف بمصها آؤ الص ١^ ثاغ زلز 

أ.الشرىل مى ليأخد المنح زثتن 

أذفيثركه ص الملك من نت باغ إذا النيل أف ص القضه ]١[ 
هذااجر صاحبه رسفع أن تبل المزي لك^ن بمنه، المسزى من اأحد0 أي لأ يل 
اشتراه.الذي 

علمحللأل فبع محير، ِفي ئركال ؤيامر محللأل مثلان بأسخاصى، هدا نمثل 
نصي؛ةآجر محمد لكن محمد، مجن فيأحذْ يخل أل له ؤيامر البيت،، مى نصيتة محمد 
لا؟أم الإجارة تتفسخ هل يامزا، سي ثم يامزا، يثخ أن قبل اشتراه الذي 

أقوال!ثلاثة فيها يقول! ،، الولفهوكلام هذا 
شاءإذ الخيار؛ له النفح أذ والثالث، ثتفسخ، لا أنها وقول يتفسخ، أنبما قول 

أبقاها.شاء ؤإن منحها 
التفصيلاكالث،، المزل هدا رجح والؤلف الفلماهز، هو هدا إف قال! هو 

مثحها.ؤإذشاء ^١٠١ ٠١شاء إل ١^^^ أف عق 
المستأجروجعل أمضاها شاء إن الشفيع؛ا-محياره، أل المولفه؛ رجحه مجا الزاح! 

منحها.ثاء ؤإل استأجره بإ يتتتؤع 



٢٩١الت1ءاوءاسدءةوالثلأض، 

منه،إلته  viliilامل من إل ويمذ المؤجر ملك يفتح ال وحامها! 
حينهمذ العمدثه ئنم لأف يدلك؛ ثشم لا الإحارْ أو ائدهب مذ خمأدف 

لامذأضله.

ردهاثم المقري، أئكحها لو اذكاح يانماخ التنبيه ابو؟زِقٍ، وصرخ 
ا^نلإكمذش. ٧١٩^

مذلنسي زهع بالي المنح حلامحات ِفي عميل وابن الماصي وقال 
اله،الثزوم بجع اياز لأف أضله؛ مذ لنسي زلإ لأيار زانمح حينه، 
ا.العن_،ا خلا؛_، وثمنه، المع ل التصرف مذ معه يمغ وقدا 

وبعدمثلا، يهد للأخ آحرته ثم ألم،، بمئة البيث، هدا عاليالث، بعت مثالت [ ١ ] 
ثتنسخ؟لا أم فهد إجاره ينفسخ هل إئ، فرددثه عيتا البيت، ل أف نبئن أجرته أل 

ينفسح.لا الإجارة أن الموهسا مذ والعروق ئال! ولهذا المسألة، هل هدم 
بثرطكاف ^١ أثا _، كال إذا شح لا الإخارة أف والنا-ءح 

للحمدرغ بالعيس، والمخ أصله، من للعمد رفع الشرط ل المح لأل ينمسخ؛ 
فخه.حدن من 

 Xء أK



قوحماهل،ابجرجب ٢٩٢

اثعإوءاثستواهمح
 * nا،

وثنيوجأحكامها، وثداحل بعض، عل بعضها الحثلثؤ الحقود ثواود َفي 
محهاص:

حالهعايثه بجر يهل به، الأسماع ق لة أذف يم ثثئا رهنه إدا بجا؛ 
الغيزضاحن ^، و محل ووثذ حلاقه، الثانحيِفي ئاد لا؟ أم الإماع 

ابنرأورد النايثة، خممه ذلك لأف بالإماع؛ نفنونا بجث والتلخص: 
احقاثن؛صكاة ولج، ف عمحل 

•الإُتماع يدون مضموثا لاتجير انه أحدحا؛ 
لأئهاJثزط؛ ^١ عل مصه ١^١ المض دم«مد مضئوثا تجتر والئاف؛ 

افعل يجنح، لا؟ أم لزومه يزول وهل بؤ، مهمدا ثسه لمممعه لكن صارمحسكا 
مح؛اصإتحامحنزفيلصومأزلأ؟

طريمازتوفيه 

اثحرر•زيمه وهل رواس؛ن، عل، أثة إحدامحا؛ 
>قئزص ي، خلاف، الثووم، ثزو لب الزئ أهازة إن 

امحب،•
مضموثالاتجتر أيه أخمد كلام ظاهر الهداية؛ ُننح ق ١^^^- صاجب ومال 



٢٩٣امءدةاسسلاوادهثش 

وهووصباطل، الرهن مشنة ئرط ت خلاقه ق بكر م موو لا ريفهد بمحال، 
بمثامحلاُ•

خلافهِق المامحي ممال يه، الإؤجا ِق ل أذن ثم ثسا أودعه ^١ ؤمئهات 
1صار0الإُمماع حالا مضموئا يصتر الثلهس؛ وصاحب ق عميل وابن 

٢لأئة هاهتا؛ الإماع ثل بالمض يفتى ولا عقيل؛ اش ئال حسد• عاؤيه 
ا.الرهزل خلاف ماممه، ومنفعة لقنته بل متمردا، مسه لممعة يمسكه 

اوهن؟عمد حكم محوز نيل الثس، عمد عل العانة عقد ورد [ ١ ل 
بأفوقلما ءارية، إئه ملما: إذا ذلك ومن الولف، يكنه خلاف دا هق 
عليبقى إنه قلنا؛ لو وأما حال، بكل مضمونا الرهون صار حال، يكل مضمونه 

تعدى.إذا إلا صاريضمن، رهنا كؤنه 

لاتحمنأمتا الصحيح العارية ولكن للعارية، ينتقل أعلم- —وافه والراجح 
إلأباشدىأواشط•

مصنوئايصر ضل به«، الإئمماع لهِفي أذو ثم ثقا أودعه إدا *يمتهات ]٢[ 
بعدم مر، المن أعوذ حتى احمذلأل الكتاب، هدا خد قلت: مثاله: يصر؟ لا أم 

يصرضل صارعاؤيه، للئج لناأذنت، ذلاكا، فللئا به ثنتئ أف أحيبث، إذا قلت<: ذللئ، 
الأصلق رص ألا عل بناء ؟كون لا أم مضموأ، العاريه لأة عليلمج؛ مضموثا 

به؟الأسماع و للم، أذن 
الالُارلأ أف ولا قفا كا والئجح ١^، ذكر الذي الخلاف فيه محل: 

العاؤثة.وران الوديعة بين فرق هناك يكون فلا أوالتفريهل، التعدي ق إلا تضمن 



قرح،>اءدابنرجب ٢٩٤

الإماىالئدو ١^؛ ومو عك، ص صح، ؤوغإج ثيئا أعازم إدا ثمتهات 
عك.المرض عند وأمايه قشر، لأيه الراهن؛ عل مصموثا ويآكوف عك، 

زاiالك،،الئاهن إل ُالمحه لازم ئز الأضخاب،: مماو زخدثة اللزوم زأثا 
،،iUilيه وجع ١^، زد !؛_ ^١ بالإككاك، المطاته ^، J^Jنكن 

١^ائاJك بمك  ٠٨٥لأزتا ؟كوذ أذ إثا نقال: ١^، ه ذ\تءز 
الصنروحصوو الع؛ر حق قنلمق لأنته؛ هنا العاريه وك5ول الأجل، محتل 

ائش•وشبهه،، حف ووصع حائط يناء الغارية ل محا بالرضع، 
يدمذ ائتزاعه محإف لزؤمه، بعدم اسصارْ ق الخطاب ابو وصرح 

^^ئننث
فلأنمن أخدن أنا إق وافب ومحال: ان إنجاء لارهنه، شيئا أعانه زاآ 

الكتابهدا خد محقاث: ثيء، عندي ليس وأنا زهنا متى وطلمنر قرصا، دراهم 
زهنا،الحق لماحسآويالنسة عاؤثة، للمراهن بالشبه الكتاب فصازهدا ازهنه، ءارية 

يالنسسهوعاريه الو<سه رها صأاربى واح^جه عن ال^دود، يداحلت 

لازمة.غر والعارية لازم، والرهن لتخمزآخز، 
لا؟أم لازمه تكون اوهن علها دخل i؛ هنا انماة تكون هل 
جيد.الحارش وكلام خلاف، فيه 

المالك؟بإذن البح يصح هل ّائل• سأل ؤإذا 
فقدنهنها أذنِؤ، إذا الماللثج لأ0 بإذنه؛ الملك، ضر إذ؛١٤ يصح فالحواب: 

بتئت•يؤب، ول( الأجل تم إذا يعلم لأمه محتها؛ أذزو 



٢٩٥الق1عدأاسباةواصضا 

^هثونلخزةلإئالإ3ضُس
صنالوسمط صحتة، الاوم_ا ناص الشزح! ق الإرلكت ابو مماو 

الإمامكلام مى أحده م لازم، الأماية هدم زعمي لازمه، ثبمت لأما العاؤنة؛ 
قما النأَلة هذه زيتحئجِفي سى، ك؛ا الراهن عل الإعارة عمد ورود أعدِفي 

يك.

بكرابو لكزه عندثا، ثصح العصس_ا، عل الرهن عمد ورود نمنها• 
انتأجزْأو إيأه أعازم أو عنده اودعة وكدا!و العاصب، يه ويمأ والقاصي، 

نع؛ثة.لإاشأزمثا،ذكزة1وش 
ثه؟ينزا هل ودحؤها لخ؛اطته انتأجزه إدا فينا حلاقه ،^، ١^١٠۶ولكرم 

خذلإدا الصازثه المصوو ل عمل وابن ١^ ل هو ويكز وجهم، عل 
يدسهأذ إل صنانه ولم°يمتأمن صح، ممانبه العاصسر ح الئصوب ائاJك 

يإنأِفيا-ئادت،أ أ؛؛؛ قوو وعل الصنان، مى حنكي ا ثبت ثه، يشري فتنا يمنا 
ام.

علثثنهأوي،مبجه ثل البائع عل( الفنون ايع رهن ثمنهات 
يدصازت يدة لأل ثلمها؛ التحر قياس عل الصناف يه يزوو يصحه قيل إدا 

ارجان'

بم.هإلزف،كدانإلأفاومح
لألم۵ئونا، يصثر يم الونت<، دللئ، إق عنده يهوأماده دللثه ونل بالدين، لك 

قأخمد عن والؤصوف عميل، وابن القاصى يكرم ماثمد، بعمد صار ثقة 



قوحم|ءداوىرجب ٢٩٦

الخلاف؛ق القاصي دكزة بحاو، بمتنه لا ١^ هاووف بن الخض بن محثد وواثة 
ا.وجوده ثصيئ يمتد الثزط لأل 

الثتدصلإ^شملإإلناث 
ؤثلتثونئوُيصياثقشِضاس، 

ص،آنتيزلإيقهش؟
أحمدعن الخكم ابن ومل ؤالكتابة، الإنيلاد -٣ وهكدا وجهم، عق 

ئ،ظو؛اواماأا.هوأف ناة الأد0ر؛اوا:ه، دو نا 

بحمكجثتك إف وهاوت شينا وهنه إذا انه مث، هداك،ا صحة والصحح [ ١ ] 
 jالئحح.ئدا أف لك، فاؤهن ؤإلأ كدا مت و

فآثمت إذا فيةولت بالون، العد عتى الإنسان يعلق أف معناه التدبثرت ]٢[ 
•وكدا بكيا نسلئ، عيلذ بعت فيمولأ نفسه، عل العد أذيح والكتا؛ةت حر، 



٢٩٧اوت1عاوأاثع؛ةوالئلأمح 

الق1ءاوءاثظواهشق
* H *

الطيمفوعها،دم:نئد ناهريهاض ١^ ألثاظ زضز ^١ محا 
^عمابج؛يخةلذكالنني؟

علوتحرج أوالمعنى، اللممظ هو هل المعلب أف إل ينممئ خلاف؛ فيه 
ذلكن1ائل:

وجهم،؛عل لا؟ أم يصح مهل العوض عليه وثرط ثنا لوأعاوْ طها؛ 
مكيلالكف إدا يالمض مملكه المرض، عن كثايه و؟كون بجح أحدجتا؛ 

خلافهق القاصى يكز وكيلك اسصار٥، ق الخظاب آبو يكنه موروثا، أو 
ي،العوض قرط عندثا يمح أثه المسائل، رءوس س توضع ا"ئابف وابو 

مندولا مشنة، هيه العايثه لأل البه؛ ل العوض ثرط بجح ي العاينؤ 
اذنإئا بما، العزضلبمش فيها المشروط ابمه وزأف القاصى نعأف .1^،، 

عنولأ العتى، وكيلك بعوض، ثآكوف وثارْ ثأرعا يآكوف دارْ 
للصحة.مأحذآحر وهدا العاؤثه، موصوعهنا، 

١^٥١؛،؛آحر موضع ق ا-ئادسا ابو وجعله بذلك،، مئد أما والقاق! 
أفعل، عبمْ أعاره إدا التلختص؛ وِفي موضوعها، عن يزجها العوض لأف 

كنايةأما إل رجهمع مهدا مضموثة، عم مامده إجاره مهي مرنه الأحر يعثره 



شمسابجرجب ٢٩٨

يعدمؤإثا آحر، عمد ِق عمد يكوف أف إما والمناد آحر، مد عق 
عندي\ثن°قذ ءاو(ث ثو وكديك وق1لت الخ1ربي حث-حة وعلته الممعى، مدير 

صرخومد المالك، عل العاؤنة موثة إل يوجع وهدا لتنلممها، أوداتحر إةثوثئ١١ا 
ءأبجا اش>ة \ملإفي 

عنمحرجها بإ العمود بألماظ الإننان وصل إذا معناها الماعده هده [ ١ ] 
الوجه؟ذلك قل عليه تمح ما عل أوتنزل مد فهل موصعها، 

هدااعطنتك مثل؛ الع؛ن؛ رد نع بالع؛ن الأدتماع إباحة العارية! ذلك مثال 
يبمداالأُتئاغ ملكتك لأيي عاؤثة؛ هدم عل، وتردم ثهر مدة به كمرأ الكتاب 

قالكإ ترض، فهدا تلف إذا عوصا ذلك ل شزطت فإذا عل، ترده يم الكنات، 
يمولمتله، تعطتني أف بشرط عاريه الكتاب هدا حد قلت! يأل يعني الولف، 
يرصا.يكون هدا إل الولف! 

ألعل عاؤثه هدا حد أفول! بأن البدل، غ\ر عوصا عليك أشرط أذ ؤإما 
إجارة.؟كون فهدا ;يالأت، عنزة يوم كل ل سلم 

إذاأما العمد، بصحة قلتا إذا هدا إجارة، يكون وااثال قرصا، ؟كون فالأول 
أفعليلئا ومحب مغ، لا العاريه أة يعني باطل، فالأمر العمد صحة بعدم ملنا 

عوض•له ولتس محاجها إل تردها 

منوليت التبرعات عمود من العاريه لأة قالوا! العمد؟ يصح لا قلنا! لماذا 
عنفأحزجتها المعاوصامحت،، عمود من جعلتها الأن وأنم، العاوصايت،، عمود 

فبلل.موصوعها 

كفان،.وعام تئوثثت احمل إذا ٠ )\(هبمون،، 



٢٩٩ا1قاءاوةاث|ثتواوثلأض 

القاصيمقاو أوب؛، لك كثة والرح مقارنه، الماق هدا حد قاوت لن وم-هات 
صاحبقال وكيلك المثل، أجرم فتها ينتحي داسلْ مقاربه هئ عميل؛ وابن 

العل يحز لأنه الئانية؛ الصورْ َفي سيئا ينتحي لا إده ^١!،؛ لكنه المنيي، 
المنضل وقال المتتاقاة، من آحز مرصع ق عنجل ابن وقالث خ- وريي له ثيء لا 
وآفو٠0^١ وعل اللمظ، يوف امحم يراعى صحح، إبملمغ إيه آحر' ْوصع _و، 
ءزصال١'.الأول لصورة اق 

يطلفهل نتوصوعه عن العمد محرج ما العمود بألماظ وصل إذا الماعدةت 
به.لمظ الدي غير عقداآحز يتقون لكنة الصحة، عل ومحمل يبلل؟ لا أم العمد 

لهيوم كل يجعل كان إذ أوإجاره، قرصا تكون ت بالصحة نلنا إذا فالعارية 
قرض•فهدا الع؛ن عن الميل محعل كال ؤإذ إجارة، فهذه معلوما عوصا 

ثزطؤإذا القرعات، عقود من العاريه لأف يصح؛ لا العمد أف الئاز(ت والمول 
تصح•ل؛ ثوصوعها عن أحرجها ؤإذا موصوعقا، عن أحرجها العوض لمها 

هإثهالحقود تصحيح أمكي متى لأيه تصح؛ أنبما الأول الصحخ أف والظام 
•واجبا يئون 

بهيتجر لشخص مالأ يدفع أف والصارتة مضاربه، الاJ، هدا حد ماو،1 إذا [ ١ ] 
فأرباع ثلاة ول لك لوقال: ؤثة، هولمزبالمال: فإذا ما، والربح 

حيعوللئح مضاربه هدا حد ماله: فإذا السوية، وبغير بالثيية يصح انه المهم 
موضوعها،عن المضاربه أحرج فقد الربح، جح ول مضاربه هدا حد أو: الريح، 

خلاف:فيها تصغ؟ لا أم تصح فهل 



ثدحدوسابجرجب ٣٠٠

مايدكر ولم اكلوس أو التمود أو أو امحتل انتأجر لإ ومئها؛ 
وثاويكون يصح، \لإ-يم\و\ب.' خلأ'فهِق القاصىِق محقال له، ينتأجرها 

ن;أآممحلأ:ملحا'ا.

وعاليه(، Jllilلصاحس، كله الربح يكون يصح، لا اكاريه إف تال• ض فمنهم 
لأحديعمل أحد ولا محاجه، بإذن الماو ق عمل العامل لأل اكل؛ أجره للعامل 

الربح،من أكثر ادٌ احرة تكون قد الحال هذه المثل،ِفي أجرة منتحق بعوض، إلا 
؟كونوقد ممره، المثل والحرة سرا، حزءا إلا المال هدا 3، باتجاره يربح لا فقد 

قيم.المثل وأجرة كشرا شيثا يربح فد بالعكس 
إذاالغنيت صاج؛، يقول الثاتة الصورة ولكنِفي يصح، أما اكار(ت والمول 

عليحل لأنه شيئا؛ يستحق لا المضارين، قاف المالالث،أ يقول ل كله الربح إف مال• 
ْضئعا.المال هدا ق يعمل انه 

قالتإذا قال، فيإ جاء ما عل ينشأ وأنه صحيح، العمد أف عندي والقريس، 
ؤإذاالرحل، هذا منثعه يريد؛ذللث، قد لأنه لحتج؛ فلا للث، كله وربحه به اعر حد>ْ 
ماحفلا المال، صاجسح يعي للئج، كله الربح به• افجر ومال به اعر حؤ مال• 

بالمال،مع المال محاحب، الأول ففي المال، لماح—، بدنه يي مع أيصا؛ 
فيه.حؤج ولا بليه بنئع مع العمل صاحب المضارب، الئانته وق 

له.ثيء ولا بالمال يعمل أف الإبراء• ومعنى 
لصاجه،\ؤئب:كون كون فلض ثئ، صاع  ٤٠ث امتأجرئ قال: إذا [ ١ ] 

ثيء.لا أنا؟ منه انتفاعي وما 



التاءاوتاث4اتلأهثمح

صحته،عل أحمد ص ونع، مذ 5بجا بجح ما الأرصبمي لوأجرم وهءات 
يصحالنازعة، حد عل إجارْ هي القاصى• يقال منناه، ق الأصحاب واحتلم، 

المعنى:وصاحب عميل وابن أبوا-قظاب وقاو حكمها، وحكمها الإحاؤة، بلممظ 
العائلمذ البدر ؟كوف أف قور مولنا؛ عل فصح الإجانؤ، بمظ مزارعه هل 
د

همهيصم؟ لا أو ؤيكوذستا، يصم نهز ^، ثيء ل لوأنثم يمنها؛ 
_؛

فيهلكن لغوا، صار بر ٍاع مئة منلث، استأحرمت، إذا بلفظه: احذنا لو ولهذا 
بث.صلخ مئه مناف، اقرصست، كأثتي قرصا، ويكون يصح انه قول 

انتفاعلث،وما قلت،: الالراهلم، هذه منلث، أستأجر أن أريد الرجل؛ قال كدللئ، 
تتقيدلا ١^، دام ما يمول: فيها، ، أتصرفأق ربإ الفائدة محال: الفائدة؟ وما 
نفثاحث إذا المرض لأو الإجاره؛ تصح ولا محرصا، تصر محإما تصزفتر إذا إلا 

ربا.صان 

لأوأول؛ لكاو الصحة بعدم ولوقيل قرصا، ؤيكون يصح، ثان؛ وجه ول 
ماانتفعت، فإذا حا، انتفعتؤ إذا إلا نتأحز أف يمكن لا فالدراهم عبنا؛ شنه هذا 

أصح.يصح لا بأنه فالمنل استفاد، قد الممرض أف معناْ بالأجرة وألزمناك 
ماح،لا لأيه مزارعة؛ أوفلنا: إجاره إما قلنا• مواء يصح، الفثاهرأمأ أي [ ١ ] 
الأرتجرهان.ه زارعتلفؤ محال: لو منها، يمج ما بثك الأرصى هدْ أجرتلئ، فيقول: 

ففيهمنها تمج ما بثلج، آجرتك مال؛ فإذا المزارعة، صحت، منها تمج ما بثلث، 
جائز.انه والصحح المزلمؤ، دكر0 ، حلاف



ابذرجبتداس همح  ٢٠٢

^^ظ:لأ:ئاوبماظا.
حلاقه.من موصع ق القاصي قاثه يصح، والئاق! 
وصريح ١^١؛ زئثا: به!_؛،، ثو أنت هاو: ^١ ومنها: 

ا•عل، طلامحا؟ نقول أويصح ظهاوا، ؤتقوف يلعونيثرْ يهل، الظهاو، 

بإصرح فقد الطلاق،( به )أعتي ئال،: ؤإذا يوتم(، ما عل، انه الشحيح ]١[ 
محريمهل الأصل، لب خلاف فيها السأله أف عل ظهاوا، لا طلاها فيقون نوتم(، 

والئراب؟الطعام هوكتحريم ظهارأم زوجته الرج}، 
ووحتيهال،: إذا المسألة: هازْ ق والشراُسا، الطعام كتحريم انه والصحح 

لعمومحرام؛ عل الطعام هدا كقوله؛ تحريم؛ هو بل، ظهارا، ض حرام عل أنج، 
هنجم عمد نأيدع أتيك مبماق ممتج، لق أئن نو مآ محزم ي أني؛ ^،١^١ يعان(؛ قوله 

هبمةعباس ابن عن صح وقد ]اكحر؛م:ا-آ[. أبمجم4 علا دؤ آثم ن وت 
هداإف يهول،: ١^٢١؛ ويعص يكمزهار؛، يمن ههو امراننه الرجل حرم إذا يال،؛ 
بثيء.فليس حرام( عل هال،:)أذتا إذا لغو، 

بينالأ/او:الفرق، 

اممهأمز ما يفعل حش مريا لا ولكن تطلق، فلا يض محار، انه الأول؛ المول 
الظهار.كمارة من به 

كلمزائث نآ لزي ألمي ^،١^٦١ تاب التحريم، سورة القرآن، شر كتاب الخارتم،• أحرجه ( ١١
بابالطلاق، كتاب لم: وم(، ٤٩١١)رنم [، ١ ]١^^٠: شره إدث نآثث ^J؛V؛، ثنبماث ؛،،_( 

(.١٤)٣^١ رقم ينوالطلاق، ولر امرأته، حرم من عل التقفارة وجوب 



٣٠٢

القاصي:قاو اقن، مض عل منة صامحر الثلم؛ دين لهِفي لوقاو يينهات 
بؤئله؛١^ مى الدين بح قوو لا عميل؛ هووابن وقال إقاله، ؤآكوف بجح، 

والشل١أ.الئئظ إل التم1دا وجهان ا1نألة ق هثحئج حقه، ثص لأنه 

وعليهكمارةيمتن•لاتطلق، يعني يم؛ل(، أمتا الئاف؛ والمول 
عمنصح إف القول هدا لكن بثي؛، ولين؛ لنو أما الثالث،؛ والقول 

مال:إذا نقول: فائنا الإنشاء، لا الخبر، قصده كاف إذا بدلك يريد فإنإ ليه إب 
قصدإذا ما بخلاف، حلال، زوجتك بل كدبث،، له: قلنا حرام، عل زوجتي إف 

تحري،حكم حكمه أف الصحيح قاف ؤإنثاء، ابتداء التحرأيم هصد يعني الإنشاء؛ 
الزوجة.سوى ما 

لا؟أم الإنشاء هوعل هل يعرف أذ لما كيم، سائل: سأل ؤإذا 
الزوج.اثناثعرفذلك،سة فالخواب،: 

فانهمبمحيحها أمكن مش انه العموم حينا من القاعدة هده ق الصحح [ ١ ] 
التعاقدينمقصود علمنا فإذا الصحة، العمود ق الأصل لأف تححح؛ أف محب، 
أمكن.مهإ وئصححه الأفظ.، عليه يدل، بإ نأحد فإننا 

أصالحكقالتتح: السنة ممتت، لما منة، لمدة صغأ يمئة ؤيال مئه مثلا أعهليتك 
المسالة،هي هده ٧^١^(، مئة إذن فالثمن الثمن، بمثل بدكتل—، الي الملمع مثة عل 
امالأن.فيها يصخ؟ لا أم يصح هل 



ضتوسابجرجب

آلت1ءدءاثثواضمح ا -
*H*

^!٧!،.ق الأصحاب وامحلأف بالكنايات العقود ايعقاد ي
النقودزتاي ؤالعثاق، الطلاق ق إلا كثاؤ لا ^١^؛: و القامحي مقاو 

١^محو زلا ززاد: نخزة، الأبمار ق اطاص، 1ر زذكز مها، كثاثه لا 
تائرق الكنا:ات تدخل ه آخز توضع ِفي زئال ؤالثJ المحاج عي بالكناثاُت، 

إلهوأثاز التيه، عل خ لا وهل عليه، الشهادة لإ'نياط السماح، سوى النقود 
اكىالثاطاْ وهل علته، يدو الأصحايت، من ممي وكلام '• هتاآامحي، صاحب 

اتاطن،ل به ممد الوئفب كنايات وكيلك الكناثائ، إلا والهة الج ها بجقد 
القاعدةا٢أ.هذ0 يزؤع من ممر ملها ام القاعدة 3، مدم ويد ا"ظوايى، بؤ صرخ 

صا-حم_،وقاو وحه_ان، الصحة ممي البيع، بلمظ عيئا آجرْ لن نمئها• 
س\ذ\ي}الألمص:إوأنحاف 

السماح.بمنى النثود سائر ق امماه تدخل يائه، ء؛ه لمز السماح [ ١ ت 
منتاْ،غير محتمل لا ما ^^*،! ٥١١أن والصريح؛ الكناية ب؛ن المرق ]٢[ 

وءاز0.منتاه محتمل ما والكناية• 

وقعتلكن إجارة، هذْ ؤئال، بالفب نة ٌكل الدار هدْ يعتلث، ت محال، إذا ]٣[ 

تصح؟لا أم ثمحح فهل البيع، ؛لفظ 



٣٠٠اثق1ءداةالتاسةواصض 

ثإلأمج، لج ئبجا الإشهاد ائوثا إن ُالكثاثات اوخذ نميا: 
'•الوجمحا وعمْ الرؤتب صاحب وأطلي، موجهان، 
حامدكنايهاثى نجعله صداعك، عمملئ، ؤ-جعلت، أغممتلث، لأنته؛ قوله قاما 

بمريوذكرصرح وم القاصي؛ وقال وثروجتك• يقول؛ حك، ١^٤١٤ به ولمًيغقد 
المريثه.مع وثو ههمه، وتبادر انتهت إدا محارا يكون مد الصرح لإل الصداؤ،، 

ثصا.اذ؟كوف يشرط ولا الف1اهئ، بأيه القاصى ومثزْ 

يدليا قيدها ولما البيع، ش نؤع الإجارْ لأف مغ؛ إما يقول؛ من قمتهم 
يهالمهللقيراد البيع لأف مخ؛ لا إما قال؛ من ومنهم صارتإجاره، الاجارة عل 
الثافةالماعدة وق هناك قيل الدي كل ولكن للمسة، بيع والاجارة الع؛ز،، بح 

القرينة،متضيه ما ؤإل الماس، عرف اللمقل يقتضيه ما إل ثرحع أننا الصحح 
أفيياو ألم، سة م إثاها بعتلث، بقوله: أراد الإنتاف أف و القريإ يلم، فإذا 

لفظ.بأي إماإجارة قلما: اراذالإخارة، 
معشم الئفظ دو فإذا بتركها؛ لا الألفاظ بمعاف الاعتان أف uلئوابإ 

الكتانم،ظاهر وهو 5حمنانثئ، ييمية ابن الأسلأم شخ عاليه محمار ما وهدا يه، أحد 
الشاهدينوبين العاقدين ؛،ى معروف، محنى عل يدل، اللفظ دام ما انه والثنة، 

كار.لفظ بأي يتعقد عإيه نهاية بمخجإل ف؛ءا 
فإذااذكاح، إل انللمة إعادة والئيتة: معروفة، بالكااُت، اوط ]١[ 

ولذما،روجتي، راحت يقول؛ يراجعها، أف مله العدة 3، وهل زوجته طلمح، 
أمالزحعة مغ فهل بكناية أر فإذا نللث،، أشبة وما المتؤ، ثزكتهاِق امنكتها، 

ثرادْ.م دالا القريأ دامت، نا تصخ \ي الناجح نقول: لا؟ 





٢٠٧القا*ظ،ءالآربموإو 

مءَُ>ُ 

الق1هدةالأربمذ،

M K )ء

زاخلابجامحاوثان:الأخكام 
تمطاللك دلك !، ١١د1دا آاحد، يملك فه ا-محث سعل؛, ما أحدمحا! 

امحإ،محثذ;كق
هلكخنئ ضاحه ملك واو ئدة شق انتأ-م ض الإخازة، منيا: 

الإجاو0،ثعد لمْ باقة والده ١^■؟^ ملك عاد ثم والثعه، الع؛ن يشمل مهري 
يالئ-مع خق لا زنت اث|في ض زاو اكأجر ملك لأف ض م ثدا 

همذالإن^^سقا^١ الاكسينانية، 
مئكابمتافعقا ١^ كثوذ خق، لا تق لمْ ثُ انوماة ءإِذا ص، ملكا 

عال1هثعدز من قاعدة ق دظايرها تنق ممد ثسا ف ينتن لمً إذ أما للنوم، 
والأظهروجهم(، ثحثمل الأصل، وجد ثم الدل، حمةِفي وانقر الأصل، 

يدلقا.إل زامل منه تمط حمة لأف النابع؛ انت٠حمافي عدم ئنا 
الإعانة.لمُدعد عاد، م عنة، ملكه رال م شنئا أعازْ ئالؤ ؤمنقا: 
الؤص1ئبمللةالإ١^،،زلاؤمئقا: 

هدْوغيرها، كالزكالأ ا-إقائزة؛ العمود وسائر القبض قبل التة ومنها ]١[ 
مللث،عن الع؛ن زالت، ثم يالعين، متعلما حكم كاف إذا يمول،: يصورها، الماعدة 



قدح،>سابجدجب ٢٠٨

ببهايمنانمها تعلق الدي الحي يعود فهل صاحبها، ملك إل عادت ثم صاحبها، 
نوعين1أوعل ننمم، عل هدا أف ذكر يعود؟ لا أم 

مقطالملك ذلك زال فإذا الواحد، بملك ام ب بملق نا الأك: المم 
لأنث_،، شٍئانلمبجس فلوص الإعارة، لها م وأوضح الخكب، 

يحويهل بعد فيإ اث«ازيته فإذا الشرى، فيأحده المحار، الشء هدا عن ملعب انتقل 
لا؟أم الإuرة محا

هدازال ابق، سملك كانت،ِفي إد،ا إياك إعارق لأف الإعارة؛ تعود لا نقول؛ 
النفحةتعود فلا والمنفعه، الح؛ن ثمل لها ببيعي ملكي زال فإذا لها، ببيعي الملك 

حديد.بعقد إلا للث، 

ثإالعلم، لهللبة موته بعد الكتامس، ببمذا شخمى أوصى الوصية، أيقا منها 
باعهأذ بعد لكنث مهورحؤغ، به الموصى ؛؛؛؛ إذالأية الوصية؛ يبطل الكتاب،، باع 

الوصثة؟تعود هل ثانيه، اثارا0 

حالمابق ماللث، كاوت،ِو، المال -بدا وصقي لأف الوصثة؛ تعود لا نمولت 
ثانيه.مرة الوصية تعود فلا احر، رجل ملل—، الئاف و.ب؛لاثلكي بيته 

أنت،:فهالث، الفقهتة، المواعد ياب، وثبتلئ، قاوت،ت القيض، فبل الهبة كدللث، 
ثلزملا الهبه لأف هدا؛ بجوز الكتاب، إياه؛عث، مبضلئ، فثل ولكني هبلث،، 

واثّريت4أحرى مرة رحمت، الكتاب، ل،ا؛عت، لم°مص، الأن وأنت؛ بالقبض، إلا 
مللاكي ظزم ولم مابق، مللث، ِفي كانث، الهبه لأف تعود؛ لا لا؟ تعوذالهبةأم هل 



٢٠٩الق1هداةالأربموذ، 

الأحكامهذه فصارت بلازم• ليس لأنه حمك؛ يعود لا هدا فعل إياْ، أقبصك 
بانمناكقة الأخكام فإو الأم، صاحبها عن مالكها انقل إذا الخن تتح لا 

بء1ألث.فقد محددها i؛ ؤإل فداك، حديد من حددها ؤإل ثبملل، 
أذبعد الشء له وهب من يطلب أف يجوز هل البيع •ِو، مائل سأل ؤإذا 
الوامج؟

وهبميأث تقول،• أل يتبغي فلا بعد فنا اشميت لوأق البح ِو، فاُبمواب• 
أعطيإثاْ،لأغوزهازا.إثاْ 

تعود؟هل الإخارة، عن ماذا سائل: ساءل ؤإذا 
بمالك،حا حاء ما والإحارْ مهري، ملك، لأنه الإجارة؛ حى فالخواب؛ 

حصلإنه ثم الييث،، هازا ]-جرنلذ لوأق مثل: الفهري، ؛ملك، تبماجاء اختياري، 
يتفسخالخال هده ففي مهريا، مالكا يملكونه عاليه واستولوا قتال، الكمار وبين بيننا 

هاتلناهمأف • Jbثانيه؛،منة إئ عاد ؤإذا باحتياري، وليس مهري الملك، لأف الإجارة؛ 
الإجارة.تعود لا الحال هده ق لإيه وأحازته 

هبتي؟أعوذِفي أف ل ساح هل سائل: سأل ؤإذا 
حائز•فالعقد إذن هدا؛ وألني أتصؤف1، أذ ل أباح اليغ أف مابواب• 

جن.ديهكنت، إن فقال: ثحلأ، عاتثه ابنته يحل حنن، بكر أاا حدسث، والدليل 
المضلُأوهدا ؛ملكلث،، ي، يجديؤ ب ولكن، محه، كذارجع أب 

(.٢٨٦اكيياي)ص رواية الوطأ ن، مالك، أحرجه )١( 



٢١٠

لازماثعتقا هئ حث مى العي سمى فه ا-محم تتلى ما الئاف• الئؤغ 
صووتوله ملك، ذوق يمك ثعثمه ؤئتص محلا 

لإف.ثادالثس، الئاهنثءم إل الثص ثاد إذ إنه أثو؟5ر: U نمبجا: 
انهعل عنجل وابن القايى وثأوله ثحوْ، أحمد كلام ؤق كاذ، كأ زهنا عاد إل؛ه 

ش،زثدا:اؤظاني،بملن:شحلإبمبمون 
رصىامح؛س•لائمبمدوط الرهن عليه، وامما وهد 

اوثه،ؤو}لإئو ممد امحالإ هإِل ١^، ١^٤: ندا نزر ثمن 
مطلداماواسف.

احيياوبدون يزول لا رثيها، يابتالب ا-لس مإل العتنه، الأصحثة ؤمئها! 
أصحثهعادت الاسب راو ^١ أصحثه،  ١٦^؛عن حزجث، يعسن، ^ذا الماللئ،، 

عثد0.عقيلِفي ابن يكنه كانت، 'ي 

لأها:محةلبمىاص.
مواءينتحمه، هإثه ال1ئؤ؛ مد نصف ِفي الروج رجؤغ ومنهاأ 

مننه.متعئق حئة لأ0 يزل؛ أولمْ عاد ثم عنة الزوجة ملف، رش هد كاذ 
ءإثهعادخ،، ثم ا->تياره، بعتر ملكه عن حرجث، إدا التجارة عروض ؤثها؛ 

وثويجوؤلإث0/بمءإذاٍصلإكم.ذي 
التننوثهرمن ِفى وجدت،وتواء الككاح، يعود يعود الطلاق صثة ؤمتها! 

الصحح.الدهس، عل توجد، لر أو 



٣١١ا)قاءار|ةالآدى،ور، 

الأحرىوو الروابمتن، أقهر الرمحقِفي بمب، بعود مود العتق صمه يبما؛ 
اطك,وواو بعد الصمه وجدت لاثعودإدا 

أحدفه يبى لا الرقيق ملك باق والعتاق، الطلاق بئ القاصي وفرق 
قالأم م الكن أخد فه نز ^ المحاج، بخلاف ام، م الكن 

لم'ئ1وِث^١ كاذ لن ١؛ لة؛ ٩> لا الممريق ؤؤوو\ الئحح، -م اسق عدد 
المإكل١؛.عتر ق الصمه ووجود ا-لنث، لعدم 

أفقبل باعه ثم حر، فأنتج كدا فعلت، إذا }نإ،-0.' قال لو أه همر العتق صفة [ ١ ت 
الشراء؟يعد فعلها إذا الصفه تعود فهل ذللئج، بعد اشتراه ثم يفعل، 

حلاف:فه 

تعوذ.ضيقول: مهم 
صاحبه.به فزال زال، الأول مللئج لأف تعود؛ لا يقول: من ومنهم 
عادة،يوجد ولر تر-؛ع، لر المكن بين الصفه وجدت إل وقال: وق ومنهم 

والظا>فيأبجالأتعوث.
عقدالثان العقد لأن تعود؛ لا أنتا الئايقة الشلة ز الصداق ق وكذللئج 

اليحاخلأف تعود؛ الصمه فان رجعها ثإ طلقها لو بخلاف وشروط، بايفاق متقز 
واحد.

قدؤمه،تبل طلقها م طاؤ، فأنتج فلأن هد.م إذا لزوجته: يهول، أف ذللثج: مثل 
علمبنية المراجعه لأف ثهللق؛ يإمتا الراجعة، بعد مم العدة، أثناء رجعهاؤ، ثم 

الثاف.المحاج 



قيح ٢١٢

وسم دو لاْ \1\ \ض ُززاو لا:ثخ باي الئذُ نميا: 
وهنةفيإ الأم وجؤغ ممنها محمله: وهئ النزعم، بأحد إ-قاقها و محلمح 

غائمح،مل:ثلط/سمحعأم
لا؟

المميزوكاف يعنها، وحدها اش الئنعة و اقلي عريم وجؤغ ومنها؛ 
إنه.عادت م ملكه، ض أحنحها ئد 

وفياكسلأمحأزني:
 JاضالأئJلأوع\.شممل\

•وجوعا فيه ينثحمان هلا عنهتا، متلمحى عتو واكاف؛ 

موحود0،وهي العتن، ق ثابت حسا أف إل ثظرا الرجؤغ؛ يا واكالث،؛ 
^١^٧١.٠٠هاسه 

ثلمهنإالعمد بمنح عاد ؤإو حسا، نمط جديد بمنم، عاذ إف دالراع؛ 
لص.نقع ١^^ هاف ١^، شلك ي باكنح النا:د ١^، لأف ١^؛ 

َص،بودافكؤاكالاااب 

فالهإعاد؛المسح إل أثئ وئؤ ١^١^،، المزل الأهربر الأول المسألة هذْ ي [ ١ ] 
بفخعاد إذا لأثة الأصح؛ ص هدا رحؤغ، فلا حديد عاد؛مللث، ؤإل الرجؤغ، 

ووثنالأن الص فإف حديد يحقد عاد إذا ما ؛خلاف، يعد، ينته لر الأول فالعقد 
آحر•بطريق 



٣١٣

عادتم د1الك، امحها ووطئ باعها يم أمه، وطئ قإدا الفراش، ومثها؛ 
محمحذامحاشألمَلأ؟ةوص

4ئمحش احتناثئإ علته محب الئصوص؛ وهن يعوذ، ، ٧١
إخدامحا.

 :Jمهاالفراش اواس نعشي اك، انتفناش انتدانأ ثه ؤاكا
١^.ضاحي اخثاث نئن ايثك، بززاو 

لا؟أم الهية ير-؛خِفي أذ له هل كتانا ابنه وهب رحل هدا 
رحؤعمل الكتاب ؛ 4jالابن لكن ولدم، مة ق الرجؤع له الأب، لأف له؛ 

يملك؟لا أم الأن الرحؤغ الأب، ينللئج فهل بائعه، من اشتراه يم أبيه، 
صلةوانقهلعت أبيه، غر من حديدا ملكا ملكه الأيى لأف يملك؛ لا نقول'• 

يزجع؛أباه فإل فرده، فيه عينا المثتري وحد إل عثل محا، لوفح أما باليع، المللث، 
الأول.للعقد هوفخ ؤإنعا حديد، بعقد الخال هن.ه ل؛ الابن إل يزحع لر لأنه 

*HM



٣١٤

ااق1سءاسدئؤوالأنضيى

تٍِ ي  الخقيعوذ يهل الصهال، يلزمه مذ ئألاتها لازما، ثعثما حى بعتن ثعلى إدا 
متائل:دJك، عل ويتحثج خلاف، فته آحز؟ عمد عؤ مذ ١^^ البدل إل 

ت؛5ووأما كلامهم يظاهر محنته، وأحيت متلمر الرهذ لوأيلثت مثهات 
بملث،ئالمهم، يع ل اوكل أف ذلك م الفامحى ووغ الأم، 

كلاموظاهر والئلنجص، الأىا.في صاحب وحالمه جديد، إدن بثثر الأحوؤ البدل 
ُجنلزهنا)لا لاثصيث انه الأصحت إبداو منألة و الانتصار -ئامس<و ام 

اص

ههلبدثه، غا دانري فينته، وأحيت ملإ، أثلمه ^١ ١قئمإ وم-ها•' 
قالأصحابج بعض حش الثاظر؟ مذ علته اويمتف إئسا؛ بدون ويما يصثر 

ذ;لكثمح

 Iمذباعها أو اشنه، منة وأخدثر ملإ، الأص>يه أيلم إدا ثمنها
؟^٠١١١۶بم٠مد مثعتنه مبمثر ثهل مسلها، الئمن او بالؤينؤ اقري يم أوجبها، 

ئحمهومل الموت بمد متلمس أدلمها ^١ لعم له الموصى نطهات 
ثاق3،بملها.



٣١٥القاهدة 

Tالقاعدهاط1ثثوالأزضبي 
*HM

ص0َ ، الناجاتسنضي1وئينثٍ:و1ئا؛ 
يكزحش أدمث، لكل ^١ المنتحي مطاثك بدون أداؤ٥ نجب ملأ الدين مأثا 

زندانالإ؟قننمعوُؤق1
محداء.دأثالذمحوقا

أولالكنئالبهفيه الوماء ينين مإف مطالبه، بدون منه الأداء إلاوجوب للتوقت 
ط".

الطالة؛ثل به الوفاء نحب ولا الدين، للآد٠تتن الواُمة الحةوفي س ت١ا 
لأ:ازمامف1؛إلأإذاك،،ضملهم.:

>طواإئنيظلء.سم.
نعم،اعطبم،، أف بجب فلا مطالبة، بعد إلا ممانعة ولا انع، بمعنى واأطل 

بدلا شرطا ذكز ا.لولم، لكن فلا، يجب أف أما وأعطيه، أذهب أف الأفضل 
ذكحاء إذا فالواحب، للوفاء وثا ق فإذ للوفاء، وفثا بج، ألا زئز مه، 

اعتلنه.أذ الوث 

ظالم،اكبر ، ٢٠٠باب• والمملم،، والخم الديون وأداء الاستقراض 3، كاب اJخارءات أحرحه )١( 
نولهاواستحباب الحوالة، وصحن الخي، ، ٢٠٠تحريم باب اياتاة، كتاب و*سالمت (، ٢٤٠رقم)*

إذاأحٍلءل>،،رفم)إا'ها(.



قواميابذرجبقيح  ٣١٦

تزجهالنوو؛ عق أداؤْ نجب أية ئالدهب عغجل ش ١^ لكف إذ وأما 
وقدوالندور، والكفازات الزكاة ذلك و ودخل ظ، اش من ض الأم 
'*ابن روايؤ ل الكمانة عل المظاهر إجبار عل حمد أص 

عثزالخامس اليوم إل موحلة ؤيالأت بعثرة الشء هدا خذ ت قلئ مثاله؛ 
اليومهدا عهي ما لأنه الوفاء؛ فيجب عشر الخامس يوم جاء فإذا الشهر، هدا من 
منه.قائد؛ لا همثا اليوم يعيتن لكاف ؤإلأ به، ودو3، تاقا أذ لأجل إلا 

لأوالواقع؛ ل يه مطالب لأنه الفور؛ •كل أداؤه محب فه الدين إذن [ ١ ت 
نقول؛أن فمنتاه الزمن ذلك جاء فإذا سسا، محدد ؤإما بزمن، مولت إما طب الدين 

يزمن،مويته الركاة مثلا! أده، يقول؛ اممه أة فمنتاه المسبب هذا وحل. ؤإذا أده، 
فأدالحول وهوتمام الونت، ذللت، حاء إذا مول،؛ اممه فكأف الأغنياء يزجل ما وكشرا 
الزكاة.

أدازهامحب، ءإثه للكمارة ا،لوحب السب وجد فإذا يب، بمحددة والعمارات 
بمعنى١^^، هذا عل يممدم أذ ؤيشرط بفعل، يعلق، ما العمارات مى لكن فورا، 

اوحلمذلا٠رة مثل؛ سبب له شرطه، عل بميم أذ وبجب وثرط، مب له يكون أيه 
تعال؛يقول المإثة، قبل العمارة هاوه أداء فيجب وهواؤاثة، شرط؛ وله امرأته، من 

]الجاداة؛م[.يثماتاه أة ثل ؤن*م؛ررئومن 

قالخنث، وشزطها ١^٣^(، عقد منها شرط، ولها مبب لها اليمغ( كمارة 
لمومن ابنتا، يذ يوديا أل بجون ابنتا، M، أدانها يجب لا ولكن اليمان، 

العمارةبوئش أوبعل.ها، محل 



٢١٧الق1عالةاثداتوالأربموذ 

زأث1المحهأم1غ:
ا1ط1وهثني أداؤها يجب ملأ الموم، يد ق حصلت اش الأماثات منهات 

تعزالوكالإ زاضازثة ١^ أظ زكدبك الئس، ذبك زذخوو ث، 
عقودها.ثقاء 

اأثاذو0إلثحب أصحابما، وصى يدون ثدْ ا-ق1صلهتي الأتاثات ثمنها؛ 
ويحلالمدوة، مع التأمحز محور ولا منه، والتثغن Jئنتحمها العلم تع ردها 

تاتإدا ويحوها والرص والصاربه والوديئه صاحتيا لجأ إدا اللمطه دبك< َفي 
بمإنملأوالأباكب:زش

البقرنغ لت؛؛؛_ محرز لا لئي؛ دائم إل ئن؛( ؛ويح أطات0 ثن ثةنا ؛٠، 
•بمناحبي 

وجس،بوقت حدذْ قد تعال اش كاذ إذ الديون من ض الواجب أذ الحاصل 
فإلهيمدد ل؛ يإن المس—،، ذللت، وحول وعند الونت،، ذلك وجود عند به الإتيان 

علالرا-حي.

المزض؟عن وماذا سائل؛ سأل ؤإذ 

أوضرْ.قرصا كاف سواء الذمة، ق يبث، هوتا العلياء عند الدين فالحواب؛ 

الطالبة،بعد إJهإلأ زذض ابلهمِمدمماعهالأ:يم لآلأ:
والمضاربةالشركة المؤلف؛ قال مثلنا وغيرها، والرهن وال*ارية الوديعة مثل• 

المطالبة.بعد ^ بجب لا والزكالة 



٢١٨ uقرحماءدابزررج

ظأكثة زصئخ اوأ، اواجئ ثهنا: قالوا الأضخاب من ■^١ ف إم 
ذ\ئةئووِ\محب1ثا لأنالزابمممبج:

و1د،1علته، تجب لا الرد موله لأف عثرهم؛ مراد وص عقل، ابن يكرم ودحؤْ، 
دائمق بنقوطه يده ِق عئصل هل ١^٠-؛؛، إف يم الأحد، مى التممن الواحب 

هناوالخلاف عقيل، ابن وحالم، ،، iijljيده ي يتصل لا القاصى1 قاو 
لا؟أم يدللئ، يملإكها هل اأثاحاتا، مى أرصه ي حصل مإ الخلاف، •عل منزو 

^١^■^زالو■sالة كالزس ١^، شبجا ^١ الأنانا>ت، محر زكدبم، 
جلاقؤ،ق القائى بؤ صرخ الإمحاي، يروال المور؛ عل الرد نجي، والمقاربة، 
،٧١فعل نجي، ١^ كلامه ^ ١٤^أوعيسه، الأمتن حصرة ^^ ٠٠٥١١^'٠^١؛كاف 

ممويهام ^؛١ الزكاة ءن -بمل وه ^،، J^Jتل ئثا العلمي هاِل 
•^١^^،  ٠٤١٧١علميه وأوجب، المتشحى، رصا شر يد-ْ َفي 

أرجعحى عندك صنها هده حد وقال،؛ دراهم، أعطال وليعه، أعطال رحل 
منلوعلمت، نعم، ذللئ،، ، حر؛aiUأداؤها عل محب، ولا عندي أصعها السفر، من 

فحيتئديتتي،ماشره أعطتهاإياْ فلابدأن إذارجع أنه السفر٠١ من أرحرأرّى قوله• 
أذأّقهالهمتا.

صاحبهاعلنت، إذا اللقعلة، مثل صاحمه، رصا بدون شيئا عندي أل هبا 
رصابغير عندي بقاءها لأن يهللتها؛ أن يدون فورا إليه أزدتبما أف عل محب، فإيه 

بصاحبها.العالم نع الإمساك لخور فلا عنها، يحث، فقد صاحبها، 



٢١٩ااق1هدةاثدةوالآرص 

علميةالأعثان هذه و الديع فنو أف عل يدو الثمطة عل وقانها 
امصاءيند ١^^٥ والع؛ن الدين، انتماء بند الرص دلك محاس وعل واجب، 

بمناكأ-م قل بجن لا أنت الدم؛ الني طاق؛نالآسل ذم 
^شنطقلس؛همياا'ل

وجبيدك، ق وممتا إذا لثرك يدك انيفي الأعياو، أف هدا حلاصة [ ١ ] 
ومثاله:الإعلام، ؤإتا ١^' إنا أمرين: أحد جك 

الإعلامإما الحال ق عليك فيجب سلئ،، إل جارك ست، من ثوبا الريح ألقت 
ونت،وانتهى صاحبها، بعلم الأعيان هدْ حصلت، فإذ شرمحل، والإعلام الرد، ؤإما 

وقالت:إياها أودعتتي وديعة مثل• حتسد، الرد القامى كلام ^، بحب لإل الأمان، 
ظاهرعل عليك محبإ إذن فرجع، الحج، مجن أر"أع حش عندك وليعه هده حل• 

الصححولكن موئة، إل نحتاج كانّتت، ؤإذ حر إليه الوديعه ثممل أف القاصي كلام 
ولاوأحدها، جاء ثاء فمتى عندك بأنها يعلم صاحبها دام نا بل عليلمثؤ، بحب لا انه 

-يا،تتعلق وحاجته سى، ند الرجل أف حشينت، إذا إلا اللهم إليه، أذهب، أف يلرمتي 
سي.الثجJ هدا لأف نحتمل؛ فحينثد فيطله تأحر ولكنئ 

حرعندك اجعله يقول: ملابسه، لصندوق مفتاحا أودعني ذللث،: مثال 
حينئدياُته، ولر خمسة أربعة، ثلاثة، يومان مؤ الحج، من رجع لم الحج، ُن أر"أع 

دائنا،صناديقهم محناجوذ أنمم الناس عادة لأنه نيي؛ قد الرجل أف تحلم 
إذاكاذالئيلقدعلمثدافلأ.أثا أوالئذُ، يج_ؤحإعلأثه وحيتي 



ابي،رجبشتداءل، ٢٢٠

اش؛ل،ثدا من ئالأتيزأي وئباش JLUا ٧٥١ذ\€ 
ايداة،الأم من اصن يجن الأم، د ق بإبمائها لمْثزص ائابك لأف 

١^١^عو ايع خبز عندنا قور لا أنه بديو 

دارْإل ١^ ئن م ممانة الأممن|ت، كناي بمن لا أنه الأداء من 
مزادهلكي اأطال؛ه، عل صتايه يقف لا ١^٠-؛-، لإل يظن؛ فيه الكلام وهدا يوثا، 

ب١^١ مإذ ئلأ زلمْ:طك ةاأا ائالاك كاف يش ثكفي، اللهإ أة أم- -زاه 
أحنن.^١ عئدة، هز من عق واحة الند موثه يكذ 

كسز0سوى عليه تحب قلا بائعه، عق المصمون المح دلك من ويتثنى 
كالعصويت،واكابي النابع، دون المشري عل م1ه لأن قثضه؛ من المثري و؛كين 

وومجو\.قامد ممد وا،لموص 

محبفهل رهنه، يفك الدين؛ صاحبه أوق إذا الرهن مى يكنه وما 
منهةكين4 علإ محب، إنا إثاْ؟ إيصاله عق محب، ولا الأن، محب لا مول،: الأن؟ اوذ 

إذاطو.

بثمنشيئا عليلث، بعت إذا اشن® عل المع حبس نجوزعئدثا *لا قوله• ]١[ 
فاقدمطالثمن، سلمني حش إيا0 لبك لا وقلت،؛ ريالأ>ت، بعثرة موحل، 
لانجوز.

وىالدراهلم هات ذ\/ذ: شه، قل انح خبمل محوز أن4ُ ش: والقزل، 
ثمنه.عل الممح حيس قبوز انه والصحيح مائع، عندي ليس أسلمك، 



٢٢١الق1هاوةاثساآوالأروا،يزا 

الدنع!قإل \.4ذذأ كحن الأتي، ِفي تجئ محا: ١^١ كالزكاة زاكاJث٠ 
PندJا،اأصمودات يبيل مذ لأمتا صرر؛ عز مذ عليه اكدؤة مع ال-ثحيى 
فنلبعز الإحرام  Juuيدْ ق حصل أز يد0 ق وهو حرم إدا الصيد وكيلك 

١١';]
مه

مباحبفعل يده ِفي حصولها كاف مواء واكاJثا، والثانى الأول قوله: ]١[ 
فعلهكالزكاة.بغير أو محفلوركالغصوُت،، أو كالعارية، 

اشمون؟عل معنى ما سائل! سأل ؤإذا 

ومثلبالثوم، الموض مثل صاف، يدْ تذ عل محب نا كل فالخواب: 
لُو من عل مضموئا يكون ثيء كل المدهب، عل العارية، ومثل المعصوب، 

الصمون.ئهوعل يدم 

 Kء أK



٢٢٢

MHM

ُ.ِ أنئوإثا لا ي، أاو القابص أوبالي الأمان.النقد من محا:شص 
إذنهبم أو بإديه يمبصه 

إنوكدا لم*يضمن، كالأثطة ثرهمر ادن إل انثد ؤإن إدنه شو ثقة مإف 
التلخيصذ وحم ودخيْ• الظف من عمه لماو كالمتقذ عنة إدن إل انسل 
قابىإ؛وإ6و آبئا ^:١ أحد من أف عق أحمد وص بغد، رمحه هدا، بفمان وجها 

حلانإو لزد0، ^٠٠ ١١أحد ق ثزعئ هناإدف يقال، محن لكن عانه، صاف ملأ منث 
عتتالمض أصل كاف إدا هدا ا"بملإ، ق الصاف وعثه مهومثني كلمه دلك عن 

يههناالإنتدامة ِفي إدن عم من ثضن انتداته وحد إذ أما إدن، إل منسي 

أوبغمإذن،بإذن أذ؟كوذ إثا غمحْ لماو القابمى المالك الأه: الشم ]١[ 
سالكق،ءاو الثر>، أوزماأوشثل؛ا،ذال،الإذن والإنئإثاأذهلشرءثا 

تأحدأذ للخ، أذن الذي من عنق، إذن وبم له، إذن بم يعني إذن؛ بغم حصل 
هو\ذذوأ.لك أذن الذي تنشدها؟ حر نمها وأف اللممطت 

لصاوجدت ذلك: مثال لإنقاذْ، الإسان محي حصل ما هو العزل• الإذن 
عرق.إذن هدا عاليها، واستوليث، منه قاستنقدما الرجل، هذا ماشية دأحذ أن يريد 



٢٢٢التاء1|أاثثلأرالأربمز، 

هالإل متجها وجدته واديا الرجل، هدا مال ليجريا جرى قد الماء وجدت 
النزو،هوالإذن ثدا لكن لك؟ أذن هل الماء، لثلأشيم المال ثدا فاحدت شخص 

ونحوه.التلف من غثره لمال كالمتقذ عرل إذن يقول* ولهدا المؤلف، يقول هكذا 

عرق!شرعي بإذن يعتز الاستيلاء من الئؤع هدا أل وعندي 
وعرق؛المال، إتلاف، عن ومنهي( غترك، مال بإنقاؤ مأمور لأنلثإ 'نرعي،؛ 

نعم.لقالت التلف، مى مالك أنمي أف ل تأين هل له1 قالت، لو المال صاحف، لأف 
إذنفهدا ذللث،، عل للأمي أمده ولولر التلم،، مى ماله أمدرت، أذ يئكرق ولهدا 
أؤيإذنه أزينضه ررإقا الكلام: أول ق قوله داخلِفي مهن القظق الإذة أثا زخ، 

أمام:ثلاثه الغتر مال نضر الإذنِذ، فصار ثمرإدنؤ*، 
عرق.ؤإذن ثرض ؤإذن لفظل، إذن 

كالعارثةبه انتئ هدا خد ؤيقول• مالأ رجل يعطيلئ، أذ القفلي الإذن مثال 
والندJعة.مثلا 

ؤأيضا أوالمحطة الخم ال مثل الثرض والإذن 
١^،.من وقدْ الأل مض كالذ.ي ١^ والإذن 

القابض؟يفنن، هل( أوعروأو٣،، شرعئ بإذن كاف فإذا 
دللث،عن حلا ®ؤإي( الولم،: ذكر ما وص تعدى، إذا إلا يقمن لا إنه نقول: 

امحائقسم«.يهز ئه 



نواهدابذرجبهمح  ٢٢٤

ولم'يمصهفيه، ا1لك يممل لازما عمدا ملكه عق عمد ؟كوو أف أحدها؛ 
الإفاغجوز جئ ه عاصئل١ا، بجز تنفه من يا كاف محإف بمد، ، ٠٧١٤١

لإنسنائهأن عندة، وئئا أولكونه ا، عل العوض كتنيم ؛ ١^٧٠٣مى 
عقعلته ل ص، محلا له، باذلأ  JjالتنJم، من يا ريكن نإل مدُْأ'، مقتنه 
الدهس،.ؤثاهر 

مثلاكالبح ا1ألالثإ،ا، يثقل لازما عمدا ملكه عل ®عمد من أف الماعدة [ ١ ] 
3هوعامب«،ئنفه مى يا كاو ®لإو الشري، هو الدي الالالث،،ا يمصه ®ور 

منىشخص اثري مثال! الصإن، مى الغاصب، عل يرثمسإ ما عليه يرسب، حينثد 
فأناامجتنعت، فإن محليه، عند له الثارة املم أف عل محبإ فهنا لازما، شراء مثارة 

منيبتغريط كائن مواء الثارة، هده عل صرر من ينمل ما كل أصمن غاصت، 
عنديمنت، لأتيا مثلا؛ ؤيال بمئة اليوم لو أجرة وأصنن تقريط، أوبغيرِ 

س)اكل(ولأسامأوالثزفج.
١^صم ١^٠٢؛ من الإئتثاغ جوز جث ®إلا الزلف: يقول ]٢[ 

لكبجون يقول؛ نولا هناك لأف قول؛ عل الوجوه س وجه عل يض، دض® عل 
منمق ثإ عنه يلإ ما وهو الثوض، لمك ي خذ اليع تسليم مذ ممتح أف 

واحدة.هد.ْ ءول؛ن، عل انح حجز 
أفأريد أنا دال(ت السثارة عن  ٤١٠لتا الائع أف يعتي عنده؛ رهما لكونه أو 

بمحق.البائع عند بقاؤها صار الثمن، تآخي حص إياها ترهني 
^لأوأقول:ج،طجسذلمي



٢٢٥

ظاهرهل عانه صهاو هلا له، باذلا بل التت«لم، مى محتا ؟كن لمْ ؤإذ 
لإوصإرْ، من كمفتز بمد؛ بمس لمً مبهكا علته المتعود ؟كوف أف إلا الملم،، 

والأصحابتالخرتحر قاو صإنه؟ من ؛ترج وب،ادا أ، ا-لإنلهُ َفي مائه علميه 
المشري.مض يدون ؟^ ٠٥يزوو لا 

الكلبدون لا؛نصل أو البيز، الثحلتؤ؛ع بمجرد المص وهل؛ئصل 
إَلإه،...................اشائ ١^ ١^ اغونأ هان رزاجن، تل محاثقل؟ 

أوأيام عثرة لمدة -يا أنتفع أذ اييد أنا قلت؛ لكن الدراهم، وأعْليتني وانتهى 
بإذن.لأنه صإذ؛ فلا بإذن، الأن عندي فيقاوها وأرح، مكه إل لأصل ببما 

مسائل!ثلايث، صارت 

النمن.م اثدي \يوض لتسلم جثها إذا أولا: 
^^١.إذا 

المضه؛اشث، لأف جتها ذا إف 

يقول:١^٥، لكن علميه، صإف لا هإثه تسليمه من محتا يكن لم إذا ]١[ 
صزة®.لزبمسيمد'كمفيزمن مبجأ علمته النقود لإكو0 أو ءإلأ 

قفيزا^UJ؛، بعت، فإذا الطعام، من الكومة والشره: معروف، مكيال والمفيز: 
صإئه؟عل فهل الصترة، هذه من 

منصيث. منها ل بل اضرْ، هذْ بلكيِفي بمش ب متهم لأيه تحم؛ الجواب• 
الحملة.صةاوهِفي البائع عل فإل صرة، 



^^مسلبجك

يه،سمط أو4 \>}ةئخ\.' وجهين، عل الممل؟ ل، المقري بممريط يسمط وهل 
^^١؛.اقل الممل خوئوخد لابممط ناكافي: 

ثإبند، وفه أخمد، ظاهركلام انه اُبمواَح مسألإ ي حلافه القاتيبىِفي ودم 
بثزطصلاحها بلؤخ مل المئراة الثمرة أخمدَفي ص صرقثا منصوصا وجدثه 
التاج،صهان من أما صلاحها، مل يجائحة يلئت، حش المشري أحنها إدا المطع 
واد_،,بن امحس عنه مله محمه، ؤق الثاج ملك بأأأاتي معللا 

من١^؛ م يخل ملأنة الئجح، زم المز، مغ افئو امنا ثإن 
ادوهّ_ا،عل العمد بمجثد ١^٠٠^٠ المحان بيع ق الصإف ينتقل وقلا المض، 
الأحرى،الروايه عل بجج ك الم ولمَانياط المبض، من الئن يخول 

المصبحمحيمة إلا هنا الصهاو يقل محلا المبقى، مبل الأعيان حمع صتاف وهل 
وهنوالتحلئ، ايز اتا,ع عق محب الدى لأف أظهر؛ والأول مأ، التحكن يوف 

ناله،من ءع لمح، تزيغا محه لأف المقري؛ عل مواجب اقل ثأثا اشيم، 
النحل،وءوس 3، ام ثراء له ؤيثهد إلبه، القناف ثقل ممرطا، بركه ث،كوف 

مطعةسواء لة، وصلاحثه احده أوان الثمرإل اسهاء بمجرد منه يتمل الصناف لإل 
الصحيح.عق أولم*مطنه المئري 

صٍزائي! شيئا بفك ^١ ه يض الئ،ائ، لا النقل طط أنه الظاهر [ ١ ] 
الشء،هدا فتلفل مصة لر ماونثا ولكتكا حده، تعال، وقلتات أومعع،، صبحة من 

 Jاكزي.الحان ءلآ؛لألاكئطفيهدْ فاضح٩دثلأما
أنت،عيلذ الصاف يآكوف فهنا ماونث،، وأنث، مكب، ملكك، حد قلت،ت أنا 

قبوذلر لأق عل؛ صاف فلا أنا أما المثري، أبما 



٢٢٧اثمتاعدة 

انحرجها لا؟ أم اشلع من ١^^٠ الصتان لإئتقاو ينكر هل ولكن 
القاصيعلته والدي التثكن، اغتار عدم ورجح الزلكة، من وجهم عل عقل 

١□^،محان ل محلا:زال اص حح \ُو من اك5ن اتياث ن\موو 
اقل•مى المقري ممفن تنصل حى 

بمجرؤالمتمثزْ الأ-ماف يضمن وانه دلك، بخلاف عميل ابن وصرح 
هاوائح، ناله ل ناو محا لمْ:ثش، أز الثم من ئن ^١؛ القد، 

صبمني؟زمأنضدمحلال

النخلرءوس عل النخل ثمره الإننان بلغ إذا يعني الحواتح؛ ماله هذْ [ ١ ] 
،L|*Jررلو : النيلقول ١^١^؛ عل الممان فهنا الث،ار هذه وثلثت 

مال،ثآخذ بم ثسا، منه ثأخد أل لك تحل هلا جائخة، هأصابته دثتا، أحيك من 
أخكبجخ؟«م.

صءا0لا قإنة أخدها، او'ج اكتري ورْل الأحد أوان إل وصاك إذا لكن 
ماللا قإيك اكري، وفرط حدها، حد إل وصالث، الثمرة لأو حيثي؛ الباتع عل 
حينثد.البائع عل 

رمحتبملمها لم فإذا اكري، وفرط رمحتا يوحد مما الثمرة كاب إذا وكيلك 
الخوائح.مسألة الؤلفِفي مله ما هنا حيثي. البائع عل ماف لا هإثة 

انتقالامالكها عن تتنقل اكى المتمزة الأعيان مول،ت أن المم هدا وحلاصة 
يشرط؟لا أم القبمحن من التمتكن سرط هل لكن اكري، مان من تكون لازما 

رنم)؛هها(.الخوائح، وصع ياب اتاة، المكاب لم: مأحرجه )١( 



شمسابذرجب ٣٢٨

مثه، النقود يد ١^، ويثلث ^١، عثه يغمد أذ ازل؛ 
وهويوعازثأويتمسخ، العمد 

اويعسس، يمه بند ائفتح إدا لكلتح معاوصة؛ همد كول اذ أحدمحا! 
ثمأواءمها، الزأ0 اصدمها اش أوالعين المل0، ائتهت إدا ائنتأجزة والعين حياو، 

قهاموالدخوو.
وكعمدالدين، وق إدا الرهن كعمد« معاوصة؛ عتر ؟كوف أف واكاف• 

فىأ:دبملم.ثالاJ النمد مخ زالنكالإإذا ص الركة 
وجوه;للأصحاب فيها ثتزجة العاوصات عمود مأثا 

مقالأم خخان محأ ١^ ^١٧ ١^^٠بمد محي أف أخدي: 
محلا،نإلأ ثئ نشنونا ١^ ائبجاء يمد  jlS"ء تصئونا  jlS"لإف ١^٠٢، 

القكامح،لأحب اعتبارا آحرين ل الكاق وصاحب اظاب أف طرق وص 
عقيضمن لإ •ئثيزا وكال نكاح أو يع ق عوصا كاف إف ئدا مغل 

حال.بكل صمن كافِو،ٌإجارْ نإف صمي، مثمتز عي كاف ثإف الشحح، 
كمنخيدم هول، من به بمقل بمسنا العمي. ايهاء كاف إف ١^١^• والوجه 

َ,................ ثه؛ ئهوصام.ن ملمهإ، كالمنخ الآحئ، فه أويشارك انثّري 
الإنه يمول؛ عميل وابن يشترط، انه يروق الأصحاُب، أكثر ءنل؛ن، عق 

تميزلر لأما البائع؛ صان من قإما صزة محن كمميز امحمة الأشياء أما يشترط، 
صانه.من تكون حش للمشتري 



٣٢٩

التابعكمنخ ا/ذآحئ يه انقل ؤإن يدْ، ق عإرْ منك جنل إل سئب لأنه 
عدوان؛ولا منه نن_، بعم هذا يد ل، حصل لأنه صنإف؛ ملأ الروج وطلاق 
صاحبيكنه ما طاهر الوجه وهدا أنيْ، بعثر داوم ل يؤبه لوألمى لهوكنا 
انتهاءبمد الؤ-مة الع؛ن صناف بموجة هدا وعل الصداق، مناله َفي انمي 
إثإالمض لب الإدف أف ووجهه المؤجر، ُع العمد ري إل يتب لأنه المدة؛ 
أخدةؤاكأحث \1ذوي :ظك ^١ شنك، الدئع لثيوُت، لأزئا كاذ 

بدوزإدنه.

قالإدمحآ وجود ولومدر لاجق، ولا نابق ^^٠ يوجد لا المللئ، ^١^٠ ميخد 
هن.ملكه مض ق ثلأ؟كوذإدنا عثه، ملأك ما مص و هإتناأذو المص 

jlS"ءإِذ ية، ئآ م ١^ يمد الصإن مح؛ الثالث: 
كافلأنه مضموثا؛ منخه بمد الخ يكون ملأ نإلأ مضمون، يهو مضموثا 
^؛Jbvصرح بالمنخ، الصنان يزول ولا العمد، يحكم النري عل مضموما 
كلامظاهئ وهؤ \ؤأ0، عل الصداق صناو هدا ومئتقى حلاقه، 3، القاصي 
مل،مذ مضمومه لم°ككذ الع؛ذ لأف الإجارْ؛ ل صناف لا وانه المحرر، صاحسا 
وعتره.القاصى بدلك وصئخ 

العمبخلاف عنه، ملكه لإئتقال أقبصه إينا والصداى المع لأل ؤيوجه 
بخلافملكه، مبقي ِفي إديا دكاف مذكه، لأما علمه مع ١^۵^١ لإيه المنتا-مة 

مزامتخت ئأ أ-مما، نتمل لن اش: ث1دو القاصي قال خز ١^، 
امنا.ص.ولايأكوذ الأ-مه، حرينتزق حتئها يإه ائدة ادتهاء 



ق>حصاءدابجدجب ٢٣٠

أماثهمخه بند المح و؟كوف اجؤح، ل صنال لا انه ١^١^ والوجه 
عتو0ملك يده كن حصل لأنه الإُتصاو؛ ا.ئأنى،تي أنو بدللث، صئخ محصه، 

احت1زْوكدبك ويا، !ته الئ؛ح أطآزت لو كأ يقمنه، ملم عدوان، ثر 
ا.الطلأؤال يند الصداق ق عميل واثن الجرد، لط القاصي 

الأهوال.هوأصح هنا القاصى احتاره ما [ ١ ] 

أوأحدمحا: نوعان: وهز أويتمح ااعقد ®ينتهي الولم، يقول 
النتأجزةوالمن أوخيار، بعتب قضه بند اشثح إدا معاوصة'كالتح عمد يآكوو 

ائثهت،اأده«.^١ 
أبلثنيالفسخ، فللمثزي عيبا فيه أف ونية؛ ثوبا، عليك بمتن، ذلك: مثال 

اقبضه،لر أويوممر يوما عنده الثوب نمي يريدْ، لا وأنه العمد فح انه الثزي 
مالكه،باذن كاف ويد0 وحوذْ لأف يفتن، لا الخال هدم ق انه فالصحيح فت1ما، 
يضمن.إنه نمول: حش منتديا فليس 

الأجرةفانتهت، يوم؛ن، لمدة سارة مثلا أجرسي بمي الؤجرْ؛ المن كيلك، 
بإذنكاف بيدي وحودها لأف عل؛ ض،ال فلا فتلمت،، عندي، الثارة وأمي٠تإ 
عدوال.مى فاليس المالك،، 

لأنتضاف، لا أنت ١^١١؛،، أحن هو ١^ ذكزة الإى ١^١^ والوحئ 
نعم،نرمه؟! فكيم، منتديا يكن لم فإذا معتديا، فليس مالكه بإذن بيده حصل 

هدْفمي ما، وماطلمت إياه أعطي قال: لو الأحزة، ثت، لع طالثئ صاحتة أن لو 
لصحاب.سالمها لر حيث تعدى؛ لأنه صامنا؛ يكون الحال 



٣٣١الق1ءدةاثاثتوالأربمن 

أفوبئ الروج، يطلق أو العمد يقهي أف لهط الممريق الخامس؛ والوجه 
ملكاوعاد ارمع الملك حكم لأة محصه؛ أماثه يقوو الأوو محقي العقد، يشح 
 ،j^ بالكه،القد مح؛ ;زلإ  ٣١لأن ^:١؛ ص:فوز زو
القع.صونة الثومِفي وجه اوعل عمد، يعر مضموئا مصير 

oO  ظاهروهو امحص، وصاحب البجايؤ، الآرجئِفي بدلك صرخ
مومحا مصه يفتى بأنه وصثخ بالع4با، اود منائل و عقل ابن كلام 

وملالثوم، وجه عل مموصا ومصؤْ العمي. لاتؤأ بالقيمة وبعدم المنح 
محؤنجرج ء، له كاف م؛ مذ ديناوا آحر إل دلإ فمذ أحمد عذ الأرم 
،،111أ؛دوة حض معك أمسكه همال! عي0، واعطني حدْ Jالدالإر! هقاو مص، 
أذثشل ثزممذ، الثائ م ق ناأظإششقا؛ : JUiالديثاث،  ٤٣
أفأءلهر~ ~وهو وبميل أماثه، ينخه بعد بمب الممسوح أف مزاده فوف 

والمقاربة،والشركة، والزدJعة، كالزكالإ، الأماثا0؛ عقود الثاف؛ والؤغ 
بجوازمحل أو الأب، فيها رجع إذا والهبة انمثخت،، أو انثهت، إدا ^^١^٥>، 
وجهازتمحفتها الدين، مذ الشيح يه أمحمى كإ مطلمما، محنخها 

 ١[ ]JU  :أ ا،لؤوفuثزءن.١^١^ ص ج ؛ ١٧و أم ظ ٌ أحن الإ
لكنبميل، أحمد الإمام وكلام البدل،، ك أرد حى امجف، لهأ محالط ح؛ن يعني 

أيهالصجخ أف الرابع؛ الوجه ق الأول، ق هلت، كإ ولكن أظهر، الثاف الاحتإل( 
يتحد.لر ما عاليه صإف لا 



رجبابق نواهد همح  ٢٣٢

وانهالرهن، عميلل، وابن القاصى به صرح مفموية، عتر أما أحنمحتا! 
ويه صرخوا ي ؤالإمحان، الئاض انتفخا;ا ضاحبه إل زأة نجئ لا 

العمودثمة خلامهنا ل؛، اإطاد_، وابو القاصى ثمه صرح وكدلكا الإجاؤْ، 
محل٩^^وثدا اوخإلدبيثنثأ، 

يق، ه لا ئه، ^ ١٥١^١-؟^ لأن الJiع؛ بجي لا لألخاو اأاوك طم 
تميم.

ادازصا0ةضنزاكازضاتأئ الغضة \لأّ ئقود نالفنيىمح 
الأمائاتوعمود كيلك، ينحها كاف مصمنا عمدها كاف هإدا وبالمص، يالعمد 

فدلكُاضااا.لأكنس، 
كننال1لالث،، إل ١^ إل لإتادز أنهنيُضوناإل ش: واويه 

ِفيجلأي ثى أحر موضع ِفي القايي بؤ وصرخ ثوبا، دارْ إل الريح أطارت 
النسزالوكالإلأا.

ماالمح لأف نظئ؛ فيه المح كان مضمنا العمد كاف إذا يذال'' ولكن ا ١ ت 
عاليه.لاصمال صاحبهاهإيه بإذن يدم ق بميت هذ.ه أن دام 

نحرأذ فوزا عايك وجي دارك إل ثوتا الئِح أطارت إذا ئهئة، هدْ ]٢[ 
وقدعلمته فإذا صاحثه، ثعام لأنك التأخر؛ يضمن ولا له، سلمه أوأذ صاحته، 

إلثبادز أف عاإيك< لجب، هإثه مالكه من إذن غم من بيديك الثوب هدا حصل 
نسيمه.

ءاليلثأاالواجب فإث صاحثها، تعرف وأنت، أوماعه قلتا وجديث، لو وكدللث، 



٢٢٢

محلأمح:محمحسنالئض؛لإمحاه
ثولكلي الأماثة، بقيت الوتيمة رالت مإدا وؤنبمة، أماثة بانه أماثه الرص كول 
الوديعةبئ ق المن ممتصا٥ التعلل ^^١ تياه، م بيعها ِق له د1ذل عنده 
امحانم ئثشله قلها الثموذ ثذْ ِلأل زالوكالة؛ ؤالصان:ة الركة زض 

عثرمحها لتس ءإثة الوديعة، بجلاب، الإمحاف، ص التصرف رال قإدا وصرفج، 
منالغاصث ا^^لك ألزأ إذا اضوب ز-محإ ضامنا، ٍئاز زاو ظءذا محإد، ائيان 

ضةابجاءاذكزنا.

وعندهموريه مات كمذ فعله، بعثر ي؛ ق محصل أف اكالث،ت القسم 
إعلامبدون الإمتاك له محوز هلا يده، إل يائتملت مصاربة، أو أومركة وديعة 

قهانئ ابن رواية ِفي أحمد نص ومد ^٠^، المالك لأف ني؛ كا المالك،، 
م؛ليدْ محث، ليمتا مإذ يدْ، ااثاكمِفي يقرْ حش الربي يد بمرِفي لا أيه الرهن 

ظهورمل الثمطه تلثت لز زكإ التفريط، لئيم صنإف هلا الأداء من ائن 
ييمت،و1ف البيع، ِفي عنجل ابن حرجه ي بامحان، آحر وجه ويثجرج المالك،، 

بماودلإإصثصلإلإم،....س...س.

التامحرل لأف يؤخر؛ أل لك قوز ولا إياها، تسليمه أو إ"تحارْ إل البائرة 
ءيده_،ذهستا، أما يقلى قد تسليمه أو إعلامه ِفي تاحريث، إذا فانك عليه؛ عدواثا 

الوصؤع.حدا تتعلق اضر الأمور من ذللث، أشبة أوما غيرها، ؤيشري 

إلإما البادرة ءليلث، كب—V هإثه مالكه إذن بغير بيدك حصل مال كل أف الهم 
إحبارْ.إل أو نسيمه 



رج،■،ابق نواهد ش  ٢٢٤

صنال،لا انه التلخيص صاحب وأثارإو1ه آحز، وجها اقغ صاحب وحكي 
اذنتأ-جر،عند العير؛ر يبثب ثم الإحارة، مدم امصت  jjكإ عنده، أئاثه 

وكيلكهدا. بخلاف المص، ق للادن منممحب اثنتأحن 3إل ^_J،؛ وينهإ 
نبق•ء ثوبا، محه إل الرخ مذأطاوت محم 

الالكعلم مع مزادْت ولعل عندْ، أماأماثه القاصي كلام بعض ^٥^؛، 
داؤهإل له أوعند لعرْ حيواف ولويحل ثمريرا، د؟كون عن ؤإمناكه 

دكزةالثزدسا، بخلاف عأثهنا، سش لإ يدْ لأو جاء؛ كإ ندهب محرجة أف يعأثه 
اينمحو(لاأ•

حيوانغنمك مع يدخل البادية، ق الواقي ق كثثرا تقع الأخيرة هدْ نا ١ ] 
منه.مجاحنه متعث، فقد أنميته إذا لأنك تنقيه؛ ولا ثطرده أذ عاليك فيجب آخر، 

*H*



٣٢٥

ٌِْ

٠ض^ل 

أمام؛قلاثة ا1اواك، به عئصل لا يعقد مالكه من قبفن ما وأما 
ظاهرق مضمون يهو كالعاؤثة، مسه؛ 1مح1حة آخده ممحه ما أحدها؛ 

اللزوم،حيث من ومع العم، ومص ملن إما الإدف لأو قالوا؛ الدم،. 
إدفلأف الصنان؛ عنه ينقط لا مسه، لإحتاء عنه مال اأذطئ يهوكمض 

اللزوم.باُت، من الإيلاف وجاء نيّه، إحماء ملى فنع 
والمصولالمجرد قفي كلها، اتجلم؛ أمصه ثم عم،، من ثمصا وهبه ولو 

وقال،؛فنونه، ِق عقيل ابن دللث، وانتدرك عندْ، وديعه الشريلثا يهبمسس، يكون 
لهأذف كاف إن صحيح، وهذا عوصن، بلا به لستئ مضه حيث، هوعارية، بل 
قثة يأدو لمْ ؤإذ إجارْ، يهئ أجزة منه طل>نا إذ أما ء،وا، به لإصاع اق 

أنث،١^؛ ثق \نو_م أخد قاو زلز قزدته، الحفظ ق ١^،؛، 
عاييه،اكانج، يد و وتكوف ميا، الأوو بمزت يعتمح، لمْ موئا آيرثا يئ 

 ١^Su ، ،المدل١ا.ق القاضى ذكزة محق
قهوثلاثةعوض بغم مالكه غم من الان، الإئنان نص إذا المسأله هدْ [ ١ ] 

ام؛أن
المتعثر.لمصلحة والعاريه العارية، مثل نفسه، لمصلحة قمبمه ما أحدها؛ 

أذنقل. الاللث، لأف مضمونة؛ غثر نهى له اسنعمللمؤ فيإ تلفت، إذا أما يقول؛ 
الدكاوهوالشعر الحمل، تلم، الأستعإل طول ْغ منثمه أعزتلئج مثاله؛ ذللأ،، ِؤب 

أصمن.لا الحوابإ؛ لا؟ أم ذلكر أصمن هل ءيها، 



٣٣٦

فا٠٧٥يتلمح، به كتت إذا الثهأ9تو والقاللم به، بالكتابة فتلذ يؤا أعرش 
أعثشرالدي العمل لؤع تلفت لأي أصمته؛ لا أيئا هدا ؤيتأف، تنتهي فيه ١^؛، 

له.

الدم،،فناهر ق مضمونه اما فولت فالمؤلف ذللث، غر ق تلمن، إذا أما 

الصإن.فعئ الساعة فانكرُت، أيام عثرة لمدة ساعه أعرشر مثل• 
م

الصإن،فعل فإث ييمه أعرش الصان، فعئ فاحرقنر مساره أعرش 
حداذلك، وعلل عيصل، لر أو تفريط أو ثني مى حصل مواء الدما، ؤناهئ هدا 

منومحع المن ومص »ولأؤ1\ع.( ثنلى إيإ الإدن رالأن هالت العجيب؛ اشلميل 
؛الشاو عته ينمط لا مسه، لإح؛اء عرْ ثاو ^ ٠۵٤١كمض يهو اللردم، ح؛ئ 

.اللمروم® بات مى الإئلأف، الإدول وجاء بإحياءثسه، يتلى الش/ٍع إدف لأن 
هداأباحتي إنإ والثرع الضان؟ عنه يمهل هل غره مال المقطر امنعال 

ذلك،؟له محرز هل وأكله طعام إل اصعلز الإي فهدا الاقتصاد، مع 
ممنلا العاريه أف فالصحيح عليلئ،، محرم نقول! ألا لأجل لك أذن فاليع 

المستمرنل المسمر ثزط فاثاإذا العش، القد ق ندا ولكن أوالممريط، إلاباشدى 
لا؟أم الشرط هدا يصح فهل العاؤية يضمى أف 

العاريهأل والصحح ، vUJjbالترم الذي هو التسمر لأل يصح؛ ابواب• 
هوالصحح.الوجه هدا أومرط، أوتفريهل يتحد إلا تضمن لا 



٢٢٧ارق1عاو،اثهتوالأرص 

محص،أمين مهو لكإلويع حاصه، مالكه لمصلحة احده ما الئاف• القنم 
مذالآصحادسا ئمذ حلاف، صإنه ممي ماله قنآ مذ الوديعه ثلثت إدا لكذ 

أخمدوق نمد مها، مريطه  Jpأنازة ^ ثي مذ تلمها موو: نذ ؤمنهي 
إليرُثع وم معاطاْ، الوديعة ول آخدْ العايثة اليدلط بأف الوويتؤ العاينؤ بيا 

لهكاف لن ض - ينل، شر واوكل النصي وكيلك فيهنا، ال۵كه جهة ثنيتن 
موالال كيث منه، حمة ينتزق أف لة وأذف له ماو مض 3، وكلة دين علميه وص 

الآدباويااُ•محه،صعأمحو،ووالأمس انمحثاته؛ 
وئؤوعان:ثئودإللمهنا، لمئثعة مامصه اكاوث،ت القنم 

مأثاالثوم، وجه أوعل منادم، فت؛برا الملك، وجه عل أحدْ ما أحدمحا! 
وجهعل مصه لأنه الدهب؛ ق وهومضمون مامد، بعمد مهوالموصى الآولا 

مضمون؛عم ١^ عل عذأخمدمايدو وحند_، مشيش ١^٠ ومل ولابد، الصنان، 
الثزم.وجه عل كالموص 

مالهبتن من ثلمنا ؤإل حس علميه، ض،ال لا أثه الصحح المزل، وهدا آ ل١ 
عنده،الماو فتلث عئمظه، لشخص محال دنمت، يعنى الوديعة؟ محنى ما الوديعة. 
تعدى.إذا علميه}لا ضإو لا أنة هو١^>,،>^، فالدهن، 

ماله.ُين من الوديعة أوتلمن، أووؤل، تعدى إذا الصائن علميه أف المنل، 

هدافإف يتلم،، لر ومال هل، فتلمن، مال نح الوديعه وضحت، أنا مثلان يعني 
التفريط.عل يدل ماله بخن من سلم، كوما لأل يضمن؛ 



قيح ٣٣٨

حثل،ومو كاؤيه، ِفي الراعؤئ ابن محؤ الخلاف بجريان صرخ وكيلك 
ض\0و\3ت1غ\قوض\ي\.

وياولهبالرنن، وئثهه الشس، يقمن لم° انتعقاك بعثر متنث ويد 
احتارم الهداية، عل يعلقه ل ابوالتركات ردم ومد جدا، بعيد بثأؤيل القاصي 

مصها.يضمن لا أل ال1ه حكم ومن البات، حكم فيها يعلب للئواب بمه هو 
وهداقال! ثعد، بعثر يلنث، إدا قيمثها يضمن لا ت مول أف هدا ولازم قال؛ 

كافلأته!و قال؛ كإ وهو ثمظر، مميه هدا و؛ع ةاو،أ الوجوه. أحنن عندي 
ُالثهن.سسيهه صح ولما أوبئتدفعلمه، بفغلمؤ ثقص أف بى فرث، لما كدللئ، 

باكوايت،الهبه أف عل ؟كوف أف إما وجهين؛ احي. عل هرثبت عندي ويشل 
انهمامد بعمد الممبوصى ِفى عنه روي لما موافئا دلك متكون ماسيه، ائجهول 

إلرده اراد ثم لقوله؛ الأظهر؛ وهو صحيحة، أما عل نإما مضمون، عتر 
لمْإييإ ^١ معل ١^،^، ْغ إلا ؟كون لا ودلك، إم>ناكة، لئ أف عل مدل، مالكه، 
ثثههاوكيلك، العوض، يدون تملك، لا لالثواد-إ الهيه لأف النقص يقمنه 

الممبوصواما ثعال، افه ثاء إف ئالثوم اأموض إيقاحاِق وسنريدْ ياؤهن، 
•^١^١٢ صمانه ق بج، من الأصحاب لثن الثوم وجي عل( 

لوثعتلئ،ومثاله! ماط؛ بعقد انجوض مثل الطرذ؛زا؛ لمنفعة المق؛وض ء ١ ت 
ابمةطزمه لمن الثاتة ابمة أذان بعد الخ مإف الثاتة، ابمة أذان بعد شيئا 

حشماسي، مالعمد نإذايعنا لا-ائتعت:ه[، ه ابج يقول؛ تعال الاره لأف ماسي؛ 
أفأنث، للث، تحو لا أنث،، لك، والثمن فيه، لضت، الذي مالح الثمن لومضت 



٣٣٩ا1ق1هاا،ةاثاثاتوالأرص 

عقل،وابن القاصى، طربمه وهي بدؤنؤ، أو الثنن يممدير أحد سواء 
يعمييهولكأموض والعوض، البدل وجه عل مقبوض لأنه الصتان؛ وصحح 

القيمةيضمنه يهل نإلأ بقيمته، صمته الثمي بمدر لمً كاف إف ثم محامد، 

القبضعل هومضمون هل لكن الثمن، ق أتهمء1، أف أنا ل محل ولا فيه، سصؤء1ا 
مضمون؟غير أم 

محهزالشء، هدا عل الالالث، فيه،  J^jلر ا،للك، لأو مصئوف؛ انه الأوهسا 
أحالكفألا يؤجر مما كال إذا ومنفعته واضحة، عينه ومنفعته، عينه ءاليائ، مضمون 
الأخزة.

باطل،حكمه فالبح الثال ا"إثئعة أذان بعد بيتا عليك ؛عت، مثلان ملنفرب، 
باطل،البح لأف اجرته؛ بدغ الزنك اأدهب فعل أئ، ملكي عل إذن ذاJيئا 

الثاق.ا-إثمعة أذان يعد وقع 
كيفأضقه؟لكن الائل:فإذا 

أضمنه،فانا صحيح، عقد غثر عل إياه قبضه مللئج لأنه أضمنه هالخواب<ت 
تكثرنأو البت، نقهس ؤإن كاملة، منه أجرته الف فيسنه عنده بقى إذا أفول؛ 

الثمن•عليه أرد أصغ؟ ماذا ل ية بالنأنا القص، فأضمته ذلك، أشبة أوما الأبوايح 
؟اض حدا قائل: قال ^^١ 

واحذملكي اعهليلثا وبيثلثح، بيني يكون فربحه به تصزمت، إن فالخواب! 
ماأحمد الإمام أصحاُ—، بحض نقل نقولت لكن المدهب،، ِفي وهومضمون أحرثه، 

الثوم.وجه عل كاكبوض مضمون، غير انه عل يدل 



؛محتؤ|ظدابز،رج،وا ٣٤٠

مديرتع أحدة إذ ئوتى: م اثن وقاو عقل، اثن دكزمحا وجهتن عل 
خلاف.بم مصئوذ مهؤ ائثاعة نصوم لإذ أناه ليثه الثمن 

احدهؤإذ أناه، لريه وأحده ثمنه، ولم°معي به صاحته شاوم إذ وكدللث، 
مميهثمنه وزن رضوه ءإذ أهله، لريه يمن ممي ولا توم عتر من تاممه 

علته.مضمون عيث اثة أظهؤمح1 أنصا، روايتان 
ثنزطبالعاطاة تع انه عل ئبنثا ثمنه ملإ فتنا الصناذ الثامري وجعل 

بدلااث،بالتح ينعقد لمْ ملنات إدا الخلاف فيه عقري انه عل يدل وهدا الخثار، 

هنمحور اثن رزا:ة و انياذ قم لأ؛دة ^٧٠،؛ إل إيثاآ ك كآدم وو 
للثايعملك بانه ثمنه لمْفح إدا فينأ الصمان ائمماء عمم رواية ق وعم ملكه، 

اثشريلاُ.إل فيه اللاك يكقل المهلع مع ١^ منه ممهم ثمنه، شخ ثنيحش 
الرم؟وجه عل القثوض الأن أتأءا [ ١ ] 

الثمن؟ما وقلتاأ الشء هذ.ا منك سمت إذا الثوم، وجه عل المقبوضن 
يديمن سقط اJشء هدا لكن فلا، ؤإلأ أشميه رضوه فإذ أهل، لأيثه به فدمت، 

صانه؟عل فهل وانكز، 

مضمون،عير انه ورواية مضمون، انه رواية أحمد؛ الإمام عن روايتان فيه هدا 
هدا،ق الماعدة لنا سبق وقد مريهل، أو  Jufjيكن ب إذا مضمون غيِ ايه والصحيح 

غيرمضمون.قإثه مالكه أوبإذن الئ/يع بإذن ئيءأخد كل أل وهي 
يولالمالك، أذ فيه ّتق الذي الماسي بالعمد القبوض نقول؛ هدا عل بناء 

أوفنط.تعدى إذا إلا مضمون، غير الناجح! القول عل فنقول، بالشرط 



٢٤١الق1ءاوةاثذةوالأربموذ 

فيهالملك ليقاء أيصا؛ يفض لا محامد يعمي الممبوض اف دلك من ؤيوحد 
محلاشاة محا دمحاز ثم اآاخوذ :فوو اذ ;ئ ، jyؤكدلك لمالكه، 

أمور.ثلاثه عقمل وهدا واحدة، سلعه يكوف أن وُان يقمنها، 
الثضاي ١^ نفوذ ١^، ثزط أنة:ح الثامري نا ١.^^ 

ئئَلأظوث.

ثنلهرهن لما ينسه أحمد معلة محمد ثرط، عل معلما يعا ؟كوف أف واكاق؛ 
محأن:ه،ملاوشدهأزبمة.

صه الييس، ض محه الموو راض بماطاة أذأكوذبما ثاكالأ،: 
•طاوسا،. م رواية الك5احتي دلك،ل، مثل صحة عل 

أجزمفإذ الأجرة مسألة أماِل علميه، ص،اذ لا لكن باق،، اللك، أف صحيح 
به،انتخ بل نوجنْ، لمُ ؤإذ نأمر، لر لأننا !،؛ ^١٧محالأجزْ المامد بالعقد اكري 

علميه.ص،اذ فلا المالك،. بإذن انتم لأئه علميه؛ احرم فلا 
البائعحاء م مدة، عنده وبقمب محامد بعقد أخذه الإساذ أف الماعدة، هن.ه 

منكثير يمحل فر؛ءا شيئا، منه نستفيد لا فهدا بيتي، اعطتى محامد العمد 

نعم،داو،ث فلأن، يا ض؛يتلث، بع دالت الثاق ا-إثمعة أذان ادن ما عقب هدا، الناس 
السمي،وملم الييت، وأحد مح المك؛ن الييؤث،، عندك دالت لالييأ،ت،، محتاج وهو 

وفالواتوسألت، ؛حثت أناوافب وفال! البائع هدا حاء سنة ويعد وأهله، هو ومكن 
مشكلةوط٥ بيتي، اليث، ؤإف ثبوز، ولا مخ لا القاف ا-إثمعة نداء يحد البع إف 
مهللمما.الأحكام بأده ت٠تمون لا الاس بعض أن 



٢٤٢ uشماءدابجرج

مصموثهفو)؛ لإي علط1، حمه عل زناده اكري ثص إذا ما النؤع هدا ؤمى 
امحض•وجث هل يفها لأله علتؤ؛ 

مشعل يص لا أف وعشن والأصحاب، عقل وابن القاصي ذي 
أ.١^١^ ملك عل انه بالسوم المقبوض ق أتني ينيل 

ثهلصل، طك ئدز منة ١^ : aJ llSإَتي دئغ ي ذبك نمن 
والنصوصمجه، من شه الوكتل مص عل ساء وجهم، عل يصح؟ 

عدمزعق ودينه، ثد0 و الباقي و؟كول الأثزم، رواية ِفي علته نص الصحه، 
ولوالتلخيص، لب ذي أماثه، والثاةي يالثزم، كالموض حمه يدر ١^٠٠^^ 

أناةص بمد مع علته لبمارئه علته ةا جنس عي من ^١ له عريم إل دمغ 
محوووماس للمناوصة، الصمون مى هبصت أمتا مع أخمد، علته ثص محصه، 

محتلعنه الصمون من مص إذا الصامن ؤ، مالوا كإ مضموثه، أمتا الأصحايت، 
وجهعل لمتضه مصموف انه النماء، عند منه الإنتيماء وجه عل الأداء 

لوامفتؤمهوي الإنتحقاق، مل وجد ئنا المص لأو وهوأول؛ المناوصة، 
مله.ع:تقثهاباهق ززخهالألأ \ؤ\أ 

مثلامنه اشرستثv معروفه، والمأله يضمن، لا انه الصحيح، هو وهذا [ ١ ] 
الاحت،ال،عل مصمونة تكون هذه الزائدة عثز، أحد علطا فآعطانب أشياء، عثز0 

آكلهالر لأنني أمانه؛ أمتا والصحيح اكاؤب، الاحت،او عل أمانه وتكون الأول، 
صارمحتاأحدها متعمدالب أكن لر لما ولكن اختيارا، يعطيها لر أيما وصاحبها عمتا، 
هوالصحح.هدا أمانة، عندي 



٢٤٣اثءدةالث1ثتمحالأرض 

قاملت؛ اشيك ٤]،^^ ،؛C4 efأخت U الئاي: امحغ 
الدهب،عق أماثه كثة ^١ كيلاك، والوص1ه بجعل والولكثة والشركة واقنارية 

عقيل.ابن وقتها القاصي، وثأولها صمانه، عق يدل احرى ووايه الرهن زل 
علمقبوض لأنه أقالثضلأ أماثة بنتمعته وا،لوصى المستأجرة والآعيان 

الإنتخقاقا١لزيه 

عب٠ُ^٧^، له وما ا-ظق، مى م1لاك ثة ليس ما الممبمموية الأعيان من ثنيه؛ 
معان.

\£وأؤنؤاآ ؤإزنالة، قنلث4ُ بجن هإنة الخرم، ثقة ^١ كاليد دالآئل: 
بندكال محإل اله، إونّثق ، IaIjؤوذ أحزم، م يده، كافِفي أر الإحرام ل ثقة 

ثقئِفياسلا ٥^١ المحال لزنة مله كال ؤوذ للممريط، ءئه وجب منة ١^٠٤^٠ 
قولهدا الثاسه، يوف الأول ِل لثمريطه ثنه يده 3، كال ما يوف الإحرام 
شئونه،من لأبجا فيهنا، المحاق عميل اثن وحثخ اكي. رصا■همب، القاصي 

والعصود_،.كالماري الند، من ١^٤^؛ عدم عق محاما مفن ملأ 
بتألقهاالمحان وجوب يالدهن، بجنالب؛U_، ملنات إدا الزكاة، واكالإ 

الحول،......خميع الزجودِق النابي المال لنعمة قكزا وجثت، لأيا حال؛ لأكل 

وإذاالممريط، أو إلا؛اشاJى متن لا ١^ فتعنا٥ أمانه، هدا نيل: إذا [ ١ ] 
أمانه،إثه العل،اء؛ قال ما أف والحاصل حال، ب؛كل يضمن انه فنعناْ مضمون، قتل• 

حال.لأكل ممصمون مضمون هتل؛ وما أوتفريط، لأعد إلا يضمن لا انه فالماعدة؛ 



رجبنواهدابن قيح  ٣٤٤

والثثرلكلديون اليد؛ نحث لمْياوحل ما دلك من ؤينثنى يالمعاوصة، مسيهه مهئ 
حرجمذ الأصحايب، ومذ يه، الإُتماع وكإو مضه لإئمماء الشجر؛ ءوس رق 

}مط^كاا الأداء إمكان مل الصإن ينموط وجها 

قاف;يفثعليها، ١]^؛ الإنتاف لأف أمانه؛ الزكاة أف ئدا الثوابِفي ت١[ 
ينرقوقد أمانة، يده ق لأما عليه؛ صإل فلا تفريط ولا تعد بغر استحقاقها يعد 
jvj ) له؛وحة لا التفريط ندا يمال! ولكن مزجر، غثر وآخر الركام يزخر إنسان

ولرأبقاه م وحصده، ررعه رنغ عنده رجل ذللن،ت مثال i_^، يعتز ا،لوخر لأف 
كافلأية الصإن؛ فعليه فاحده، ميل فجاء ركاثه، هرج 

وكيلك،الضان، فعئ تراحيث،، ولكر أهبها إل الزكاة أمله؛ أف أتكنى 
الأحريتعد لر ؤإذا صامن، فأنا مناسسج، غير مكان ق وضعته يأل متعديا كنت، إل 

أمجينر.فأنا 

لأقهحاو؛ صامنلأكل فآنا محرم وأنا أمسكته إذا \ؤشا قال( كا الصيد 
الصان.فعل خمأطت فإف إطلامه، عل فيجب مل س عنيتم( لكف ؤإف إمساكه، محل لا 

الخرم؟أوبعد الحرم j( مائل؛ سأل، ؤإذا 
الصيد.عليه عرم فالمحرم الحرم، أوبعد الحرم ل سواء فالجواب• 

م،كة؟إل ولويحل الصّيد إطلأؤ، محب هل سائل؛ سأل ؤإذا 
إلودحلث، صيد يديالث، محّتإ كال فإذا المخرم، صيد عن مي فالجواب• 

إطلاقه.محمي، لا انه فالئجح مكة 
*H*



٢٤٥الق1ءداتاا>ابمتوالأهون 

الق1عاوثاثواثثنالآضو
*H*

اشان،اش1ة إلا ص نش لا إذ م مُل فته ثم الممن ك
لأ:ازثةاقف، البياذاشإو لأزم نإلأ الألف، و ه لوقول ه ص 

علالموثع نال يوف هلكنر إدا الوديعة دلاث، من ؤينثنص تحمقه، خ الصنان 
صنانه،أصل لاِفي الئلم،، ق الويع مول مول فيهاِفي الخلاف مذءئكي 

هز■ممل عل والمسثأجر النتأجز0 الئ وكيلك، 
الصهانبموت مذجعلهاروايه ئمذالأصحانم، بالصكإن، فيهاووايه حش 

حمي،لأمر التلم، يغوى قبول ق الخلأم، حم قذ ثمنهم اقاثه، هلا مها، 
الأن|نةلأا.ض بدلك مج هلا موتى، ى ابن طربمه وهل 

لاض،،ماطئنامنذللأ،:
يصدقم الثمي،، ذلك، بوجود البثه يكلف يإثة ظاهر سس، ادعاه إذا قذ 

تمثاله المسس،، هدا تلم،ِفي قاللث، أل ِل 

فالثاالثمر، مى ألخصز حى عندك حده قلن،! شخص، عند مالأ أودعت، 
بأفبينة إل محتاج فهدا البيت، حريقِفى ثب واض هال،؛ مال؟ أين هلتإ1 رحعت، 
لوداو<؛أما الأألفاُتإ، حملة من بائه قولة مبل ذلك، بعد ثم الست،، سث،ِفي الحريى 



٣٤٦

اودلب قوثم أف يالمدهب وحده، مالكه لمثعه المال ثص س الأول؛ 
متللمْ بته بتت الوديعه!^١ أن أخمد عن منصور ^١^؛ طالت، أبو ومل ممول، 
الخقوقدمع عو الإشهاد أف عل عمل ابن ونري بج، بدون ادد يغوى 
حرجوكدلل-، الصتاف، فته محب ميطا، ركه ه؟5ون واجب، بالبينة الماج 
وعراْبج، بدون الرد 3، قوله محل، لا انه امحم دبي 3، الأصحايخ من طائمه 

الإشهادلأو ١^■^؛ هدا عل وهومتوجه الخرقي، قول إل جلاؤه ل، القاصى 
اُتصارهلب ا-ئادا أبو صرح ومد الئرآن، بنص به مأمور البجم ، 3iبالدمع 

.ائياطهالإبىادشكاها١ح.
ئاكهوثأوموُوود^^ف:شمالالصفكايني، 

بدفلا قوثه القنJ يلنا من كل ولكن المول، بمل ذلك؛ثه أشبة أوما أو تلف 
ومس؛ه.م', فه 

-ِِ ٠٠ا ِ ٠

والصححماله، بين من تلفت إذا الوديعة؛ مسألة تنتش اتحر المانحه المسألة 
صإل.فلا يفرط ول؛ يتعد ول؛ تلمن، إذا أمتا علينا، مر كإ ستس لا أما 

غيرأمينة.يده صارت وفرط لماتعدتم، لأئه الص،ان؛ وجب أوفرط ؤإذاتعدى 
الأماء،وكل والرمز، والمستأمن كالويع أمتن، كل قول فيه يمل القس إذن 

،مقبوو )تلف( فوله: فال الثارع أومجن صاحبها من بإذن ييد0 العين وستا من كل 
التلثيدعي أمين كل المواعد؛ 3، ملنا ومد ئة، إل محتاج ظاهر سمت، يدعه ل( ما 

قوله.مقبول ءإيه 



٣٤٧الراسأ القاهدة 

بميولآحن وجها اكتن وابو ا-ئادا ابو زحثج بالمنتم، لثبهه ممول؛ عتر 
المنتأمالخلاف^ وكدلث ا-ائملة، ق لأنه ؛ ٧١نونهل، 

لكأصاوُتا؛ a^jlوبهز،؛ينه مشركة لمممعة الماو مص مذ اكالث؛ اكتم 
زيهان ٧١و قولب ثوو ففي كنِلك، ثالنْؤ يمم، نالزكٍو 

حمهم؛الئاستزل لوجود مغرومان؛ 
متصوو،ابن رواية ق الصاري، أحمدِق عليه ونص الميول، عدم أحدمنات 

والقاصيموتى، بٍا وابن حامد، ابن وهواحتار المال، رأس بدمع اليه علتؤ أف 

فقوثهمالكها أصلحة عبما مص قمن فيه، الأماء محلف اوذ إذن ]١[ 
إلالموئ جاء فإذا اودعها، الذي مالكها لمصلحة الع؛ذ مص مثلا كالموثع مقبول 
وفدمحسن، لأية ^Ja؛ مل عليك؛ زدذتيا قد فقال؛ وديعتي، أعطني وقال؛ المولع 

واحد.هدا ه]الاىوة:'اا[، يضت بجة آقة ؤإة تعال: افه قال 

لمصلحةالعاؤثة نصر المستعر المنتعر، مثل نمه، أصلمحة مصها من اكال؛ 
،٧١ق توله يقيل لا فهدا الديتيه، لا الدنيوية، المصلحه بالمصلحة المراد لأن نفسه؛ 

ِفيمحؤ بميل آحر وجها يمحواكن أنوالخئُب، اردحرغ الستة، ص بد لا بل 
فدأمتن، لأيه ؛ ٧١ق قوله يمل انه قوي الوجه وهدا الخنلة*، ق آمين لأئه ؛ ٧١

اثديالأول ؛؛ن ^3، هناك فليس يمرط، وب يتعد ولر صاحسها بإذن العئ مص 
الأمانه.حيث س نفسه لمصلحة مصها ولمن مالكها، لمصلحة قبض 

مشتركةلمصلحة الماو مص من أف اناحرين؛ محي المدهب هو وهن.ا ]٢[ 
•محنة إلا  3٧١، ئوله بمل لا ءإنه 



قدحمسابذدجب ٣٤٨

أإِاوابنه خلافه، ِق القاصي احتار وهو دلك، لب قولهم نول دالئاف• 
منصوصادلك ووجدت حلاقه، ا-ؤظاد_،ِق وأبب جعمر، أيإ والئريف الخس؛ن، 

ألم،آحز إل دمع رجل 3، أبما، الممحاومب، منصورِو، ابن رواية خمدفب أض 
مالك،.رأس ألما إليك، يممت، ومد ربح، هدا دقالات بألم، مجاء مقاربه، درهم 
٠^١يحو احمد ص داود أيب مثاتل 3، ووجدت مال،. فيإ مصيى وهو ماو؛ 

الاJ،رأس مذ كاف مالات مم شيئا، يوم كل ١^ رب، إل ذغ 3، أنصا؛ 
هؤلاء.حكم المشرك الآ-جمر وغمخأ يمينه، نع موثة الموو< ال 

والمزقأوثريك،، أجثر إما لأمه يثائها مذ بجزء عم ق بمل ْئ ركديك 
قصارمسه، حق منة ا،لوجرتنتزو مال محيص المنتأحز اف المنتأحر وب؛ذ بينهم 

ينمىفيإ حمهم ؤإيإ فيه، كم حى لا أماثه أيي:بمم الال,في رصار لممجه، حمظه 
الالالث،٠منئأز3،ذثة 

مالثذ يأكل ١^^، ينوكالوبذ عتتؤ بذ بجرة المال ي، مذبمل نأما 
مسه،-لهى لم*يمبصة الاJ( لأل الماصبى؛ به صئخ الثدأيق،ا، 3، موله المول، البجم، 

'كالمذثأسينمثقاممالث مكل اأال تا[ذالث»3،ةصارص،دلإإلنب 
هاالأمحرْ هؤلأءا<، حكم امحتك الأجر وحكم يؤثتؤ، يوله المول، أف المال، 

النبح،من ا،يال:ظئة صاحت، أف هنا:رى لأنه ١^، ذوْ فيا واصحة ضر 
جهةولكذِفي الرد، ق ليس بينها فالخلاف المال، رأس من إثبما يقول؛ والمضارب 

المال.رأس وجه أوعل النبح وجه هوعل هل الدفع؛ 



٢٤٩اات1ءداةاماستآوالأر^ذر 

^٢مj^:jشيسص/تيإ'و^ذ\ش:أن:ض 
وجهتن؛

ثريك،أو أجم إما لأنت تإتها؛ من بجرء ع؛ن ل بمئل ثى *وكيلك قوله؛ 
مسه،حق من4 لثنتزق الوجر مال، مص النتأجز أو اثنتأجر ربهن بنتهم والمري، 

فهاحئهم ؤإليا مه، لهم حى لا أمايه أند٠^٠١ الالِفي وصار لنسه، حقفله قصار 
الالك،.ذمة أوj م1ك ينثى 

الشم،مال مذ يآؤل الدك محوكالوهى عمحب مذ ببرء انال مذبمم،إا ها 
لصلحةالع؛ذ نص إذا التلم، ق القاصي،١. بؤ صئخ أنصا، الرد دواهِو، المول 

أةj توله بمل ١^،، سا م بية أش أي ظاهر، بست، امح، واض االالك،، 
الست،.لهذا تلف، الثيء هدا 

محسن،لأيه مقبول؛ فقوله مالكه كالحة مصها إذ تفصل؛ ففيه اود أماِفي 
الرد؛ِفي محوله يقبل لا هإثه نفسه لمصالحة قبضها ؤإن نسبل، من المحستذ عل وما 
لايقلمحإثه حينا أيصا كالحته،ا قبضها ؤإذا يردم، حص عليه فضمانه مض،، لأئة 
المسائل.هذْ ق اثاومح قاعوة هل هذه مضها، ق مصلحة له لأف اوذ؛ ل توله 

قلتانالذي أنتح بإذنه، إليه ردذته أنا يقولت بإذيؤ® ائتمنه من *غثر معنى [ ١ ت 
لأئ،:قلت، أر أثسئ، فاذا ودا، أغطه لك،; ، iJUأر أثسث، \ؤ£ل: فٍقولا ثو:ا، أغطه 
فلا.ؤإلأ قولك،، يقل الحقن هدا ففي زيدا أقطه 



ابذرجبهمح 

م)ة.مل انه اشيص: الحض احتاوبير وم \1توطو، وهن أحأومحا، 
صدمهملز !ته، ١^^٤ عق الإشهاد برك لممريطه يقل؛ بمل، لا داكاف• 

الصنان.لم'ينمط الدهع •عق الأم؛ن 
الواوي؟،إل الأداء ولا حى منه، مل ملأ إدنه عدم مع ادعاْ نإن 
الثثإلتن:دةكد]لاأف:ض الأسى، ل تنه ثر•:ض، لأج م؛ 

لأفلألأ، بجظ ؛ن نتمج\ ض إل الند؛ثه زأ أن كزكتله، الالك، 
المورُجهموُي، بمد والواوُج، الحاكم إل الرد يغزى ق وؤوجة كنده، أيج:4م 

ردلإئأاُ•زهؤ الموم، نمام لماي الموو؛ 
١^،ز1\و ١^ أف - -كنارثه الأمتن عن أل:ثعل الثالث: الصم 

وجهاحرج مذ ١^^؛ نمئ موله، محل ملأ موم، عة لأثة يخل؛ ملأ 
بالمول؛

حنيناأصثتها إني ؛هلئ: متي، يطلها يقي م والربح المال فوائد أعطبمي 
ءأحت1جلك لرآدذ تلت: ؤإذ نوله، مل فهدا لك، أذيت أنا نعم ملث: إذ بإذنك، 

القبول،أحدهما وجهان؛ فيها فالآلة قول؛الئذ، مل حى أذلت، ايلئ، أشث، أذ 
•عللما.القبول عدم والثال 

ا،لوئث،موت بعد النئثة أوإل للحاكم الئذَ اض لوأنهُ اذاله هدْ [ ١ ت 
لا؟أو بجل مهل 

له،وارث لا نثن الحاكم إل انتقز المال أة علم U لأنت الأيخل؛ الخوان،: 
ذمت4.برثت فقد إياه، وأعطاه وارث، له فيمن الوارث أوإل 



٢٠١

ماتإدا فيإ الوجهم أحد أصلث وجعل يدْ، لب حصولها عدم الأصل لأف 
يقمن،لا أمتا عئد0، ماؤها ولم°يغللم محركته، محوحدلب ولمْ ^١^ ٠١عنده  jls^ش 
ادعىنواء منتف، الوجه هدا عل الصتاف لأو إدا؛ التحريج إل حاجه ولا 

^^ثأوص،َأزلمْنيمم
غئة١^^٠ ئقوط لب ١^ م ممة نئ أن:ض اواغ: البمب 

ظهوو١^٧؟،،محني وائلممط ودحو_ْ، الموئع كوارثر الرد، من التثفن قبل بالئلم، 
الأنمص:قفي اثالك، إل اوث ١^١ إذا ي دارْ إل اومحغ أطازت زنن 

ي،لةف؛بج، شنن ث• ٣ ئماةِفي ئرو ذي لم-:أبت، المالك لأي _J؛ ئ■ 
لآنتثؤمئمئاقساءالإ.

ولوكدبو0،المنتحمن، إل دئعها ل؟ المول ممبول، الصدئة عامل دئيةهت 
لألالثلطاسة؛ الأحكام لب الماضي يكنه بجعل، وكيلا كاف وإل حلاف،، شر 

الددع١^١ إدا أزباثيا سثحلث لا ؤلدلك، فيها، انتحلأف قلا ع؛اده، الصدقه 
3،قهن ئزلة ققل لأز:ايا، أمتن لأنة النامل؛ قكدللخ، زأنم، النامل إل 

١^١؛.

لأنهلوكدوو0؛ حى المتحمن، إل دفعها ءولهِذ( يقبل الصدئة عامل ]١[ 
أماممول، قإثه نيد عث، أو لزيد قصمح، انه ادعك، إذا كالقاضي ئهو ئرعا، موممى 
قولهملكن مقبول(، فقوله المحامل وأنكر المحامل إل ذئعها ادعوا إذا الصدقة أرياب، 
شهدوافإذا عليه، شهدوا إذا إلا إياه، العامل أنكر إذا ما مهلاJتهم عدم ؤ؟ مقبول، 

مدعون،لأمم العامل، أنكن إذا قولهم يقبل لا قيا: ؤإنإ ثهادمم، ثمل عليه 





٣٥٣الق1هار1ءالغ1ستوالآربمذا 

الف1عدةاذ1ثزالأنضيى
 Mء أM

١^^أف الدهب لا؟ أم فيها التعدي يشح هز الأمائات عمود 
١^-،>،؛؟.عق يبطل لا آحز لأئر اكئئج والأماثه د1لتعدي، يبطل الحصه 

تثاثز:هدا عل ويتخئج 
اوأمظ'هإوثالإص/ قالنس:طك، إذا:ذى ثنيا: 

هدامتجدد، عمد يدون يعود ملأ بالتعدي، ؤالت ومد محصة، أماثة لأمنا ١^^؛ 
هوالمثهوث•

فيهوجد أولما ٍا، صامتا مهلتصيث إحدامحا كتدىِفي عينتن ولوكاست، 
الزاغؤناابن ويكر الصغر، ينل ابو الماصى يكره تردد، منه حاصه؟ التعدي 

لمْثطل.١^ ز.ةاذإل الممJي زد إذا أنة 
وحديت،ممش يأماسه، لرصاه الخمظ إلته أنتي اآ1لالث، يأل يوجه ومد 

كلمأ: _lJ لتغلق Ijصئخ لو كإ مهر عقه، لوجود ئزجود؛ مالإنناذ الآماده 
الثزط؛عل لنلتق لصحة يصح؛ مإيه أمتن، مأنتا عديت، ثم حتثؤ 

مك1لة،صزخخضاأو

ؤيزول،الأمانة د؛طل هل الأمانايتؤ ق الإنسان تعدى إذا تقول،ت القاعدة [ ١ ت 
\ولأي1ل؟صا



هوحمسابجرجب ٣٥٤

jAj '.}{ الأم1نةثضمئتا ؤإل اشدى، ثتطل محإما محصه الأمانة لكنت ^١
معزآحزفلأ.

بمللن،فيها يعيى فإذا فيها، مصلحه للثريع فليس ولذا محصة، أمانه الوديعه 
فيها.تعدى لأئة حال؛ كل عل الوديعه هدم مضمن حائنا، الأمانة يعد وصان 

يعود؟لا أو الائتإن يحوي فهل الأمانة، إل عاد فإذ 
فاستحملإبريما، اثا إنأودعت ذلالث،1 مثال، يعود، لا والدهب، حلاف، فيه 
حال،كل عل الأبرتير لهدا ضامنا ويكون تزول، الأمانه فإذ الإبريى، هدا الإسان 

وعادإذنه، بغر الغثو مال أتمرفِذ، حطأأذ هذا وقال. ه نفإل رض لو لكن 
لا؟أم يعود الائتإن فهل اسحإل، بدون الإبريؤ، وحفظ الأمانة إل 

حديد.بحقد إلا الأتتإن يعود لا الدهيح؛ 

ئهنالحففل، إل عاد لأثه الأتتإذ؛ يعوذ انه المزلفح: قول وم الثال، والمنل 
يصح.هإثه أمين، فأنت، الأمانة عديتؤإل م حنت، كلمإ فقال؛ بشرط، لوعلقه كإ 

الإنشادلهدا حاذ ب نقول: أذ أحدهما أمران؛ تثاذيا الحقيقة فالنألةِفي 
الإثتانهل.ا نقول،! أذ الثاق والأمر متجاJد، يعقد إلا أمينا يعود فلا حاننا، صار 

الأتتإن؛يعود أذ سص، الحفظ إل وعاد التعدي زال فإذا بالتعدى، حائنا صار إنإ 
وعدما.وحويا علته ْع يدور الحكم لأة 

؟كوذأذ زم الأؤل، بالقزل ١^ ص الأاس أموش لحفظ الأقرب ولكن 
اليومهذا فصار التلأم،، حصل ائتإنه بحودة قلنا إذا لأيا ائتإنه؛ إل يحوي ولا حائنا، 



٣٥٥والأريا،رذا اماسة ااق1ءدة 

بمئلأي،شرووأهالزكوإذائى، ومنيا:
الولكلألأل القص؛ وصمى صح اقل ثمن بدون لوبيع ويدا صاما، ويصثر 

J^I ، محا ^١ ١^، نعJا1شيوث،ئن ئدا ١^، رلأو زالأح
نتنهومص باعة لو حش حاصه، التعدي فه ويع ما يقمن هدا وعل 

عمعن الصال ولايزوو التلخ؛ص، ِفي يكرم عينه، لمْبمدِفي لأيه لمْبممنة؛ 
الوويالراعؤئِفي ابن طريمؤ عل إلا بحال، التندي محه ولع ما 

مادمتقي الوكيل مى الخالمه أف الأصحانم، مى كثثر كلام وظاهر 
ممئ>لإدالإنموخملأمح

الؤكالهأف حلاقه؛ الماصيتي جرم وبه وجهاآحر، المحرر صاحب و ق
بمِفياكثفكالشوطاملاا.

افهأستغفر هالت الإبريق استخدام ثرك وقد السمي غابت ؤإذا الإبريق، يستخدم 
قاستحيمه الصياح ل قام ؤإذا وأماثه، وديعه انه عل باللل يئجكه يم إليه، واتوب 

العفليم.اش أستغفر يال؛ الشمس غابت ؤإذا كله، النهار 
لوهإغبما مثلا، كالثارة طويلة؛ لممتة ستخدم لر إذا مند ئد وديعة وهناك 

مناستعإله إل تحتاج ما وكل الإطارارث٠، وتلمت، البطارية تلمن، طويلا وقفت 
منئعتلث،أجل من ليس 7ءا ومرت سيارة أحدت، أنالث، فلو ثصز، فلا حفظها أجل 

ديكومن قالوا• بأس؛دلل—،، فلا السيارة عل الحفاظ أجل من ؤإنا الثخصية، 
نحرق.الصيم، ايام ق ينثر ل؛ إذا فالصوف، الحرق، حوفح الثوُت، ثئر 

ففيصح، ثصؤف، إذا لكن صامنا، كون انه فالدهب، الأول(، الظامئ [ ١ ] 



٣٠٦

يمحيرأمحه اأدهس، من محايروق محيهإ، يعدى إدا والصاوبه، الشركة ثمنهات 
\ليكاؤ.من يصزنؤ يطلان ؤشحئج يه، الإدن مماء يصزفه؛ ثيمح صامنا، 

عي،ضئونا وثي امحانه، واو فته ايتس ممدي إدا اوص ومنها: 
ومحؤالرهن، يللأي اخمالأ ل عقل ابن وحم نومته، بم ول( 

وتنزوطا )؛ 15إن مج لا الئا٠ن، م س زخؤ لأن؛ ظد لأنة بمد، 
يزوليآكم، مبيضه، عل ثنتر الراهن لإل العقد، Jمءمد يلرم وقثا؛ عقد، 

لتعدي,ثما 

محهلركه، م يمضها ق مححغظه مده، ميء لخئظ انت1-جن0 إدا ثمنها؛ 
ّلأئو؛:ل:زولالإمحان

ؤتصثرصاما.

محجاءمغلونا، اجثرا؛،-^١ امسأجر إدا أخمد: عن مئصور ابن مسائل وي 
١^،يم ١^: زالزخة ايان. لكأم ائ ١^، ذق، ض، و إي 

اثاوائثغمحسمإ:ض فيمن أٍنثا ي ثأة ١^٠، من ثقا محلا:شق 
متونه.ي عميل ١^٠ أش ويدلك أجزم، لأينثحى أيه النتأجزة، 
يكزلا؟ أم زصأا كزنه يم مهل ١^^، j ممدي ^١ لنصي ا^ 

احةأمحتفته المنزدا?، ل عقل ابن 

ياعه،ثإ الخاصة، مصالحه ق اليمثر هدا ستحمل وصار بعير إليه وكل لوأيه الثال 
التح.قبل به انتفع لؤ محيإ أي لتعديه، ضامن ولكنه صحيح، فالإع 



٣٥٧ااةاءدةااغ1سةوالأربم 

تطل؛لكلوكيل، صامنا ثصتر أناته، ثزوو بل يبملل، لا أحدمحات 
إذاكام ثزطها، اضاء ولأيهُ هزاثت يالممرط، الأنانة >جمنتي لأنه 

مس.

بمحرجهدا وعل المثل، قيمة بدون البع عل أميم إدا محا المنألة ومزص 
لا؛صغأم ثل 1^، اَفلأوض الث;نوةبمونم اثدىشْ  J^JIيع 

ثمنبدون بيمه يصح لا أيه المعني صاحب واحتأر فته، معكن؛ الأناثه لأف 
اذل\همضاشالإذن،

الوكيل،محع اضول ل عمل وابن اص ل المامحى ألحمه يلهيا 
اقل.اجرة بدون للوهم، الئاؤر إجاوْ ومتله الشس، وصمناه محصححاه 

M M ه



قدح،>اءدابجدجب ٣٥٨

وا؛لآربصبيافاهدءاسدثؤ 
X K }ء

ثوعان!وهي لا؟ أو منعقدْ هئ هل الماسية العقود لب 
ؤالنكالة.زاكان:ة كالثركة الخاتنة؛ الثموئ أخدمحا: 

نكنبالإذن، فيها ١^٥^؛؟، مود ينع لا مائها أن آنما ^jI وهد 
ممدةإلا الصحيحة العمود أصهاء عانها بمدى هلا منادها، ثزوو حصائصها 

اصلهامن ١^١مدة الثركة عل لوحلم، ائة خلافه ق اليائي وصرخ بالمناي■ 
المولمع التصؤف من والع فيها، التصؤف مى ؤيمح هال! حنث،، مركة، أمتا 

ا.الثشا ينتحي العامل ووأف وهد لامغ مشكز، الإدن وماء سفوذه 

همثلأماغ، فيها وجد أو مرط، فيها اختل المحب هي العاصية العمود [ ١ ] 
صالثاف ابمة أذان بعد والإع الثرط، لاخلأو هامد؛ الثمن جهالة تع البيع 

مانع.لوحود يصح؛ لا الخثعه ثالزمه 
نمودينغ ادها ههل ماع، وحوي أو مرط لموامت، فدت إذا العهود 
لا؟أو فيها 

والخائنةلازمة، وعمود حائزة عقود مسمينت إل تتمم العمود االؤلم،ث مول، 
سميهاهذْ الأخر، ومحا بدون هسحهإ التعائدين من واحد لكل محور اتجج هل 

واكاربةوالوكالة. واكاربة كالثركة ا،لؤلمإت يمول، ذللث، مثال، حائزة، عقودا 



٢٠٩والآرسرزا التامدءاسدسة 

تيقول ثوبا، ل ي؛ح أف نيدا وكلت، مثل• يمي، جاتز، عمد والوكالة الشركة، مى نؤع 
أغا.الوكالة أفح ومحوزأف هو، الوكاله شح كبوزأف لأيه جائز؛ عقد هدا 

فإذاتزول، خصائصها لكن فيها، التصرف، ينع لا ا"إقاتزْ العمود اد وف
نافد،صحح فالت۵بمؤف أنت،، تصئفت، ثم مائي، وجه عل مقاربه مالأ أعهل1تلث، 

نصفين،بيننا الريح أف عل إياها أعهليتالث، أنا فمثلا تزول، الشركة حصاممس لكي 
صحح.فتصثفالؤ1 هامد، العقد أل ونبهن 

الربح؟هلثتجىبمفن لكن 
اجزهلك، وأنت، المال، لصاحس، كلمه الربح الرج، نصم، دستحيى لا الخوابإت 

ثدافقالا:إل الأَئلي، إل فرحما اثارْ، حميع زالتإ هامتا النقذ كال لأنه!١ المثل، 
عملرجز كأيه أجتر، أئة عل ألمثل أجرم تحليه أل بد فلا يجذ، عمل ر-أل 

عملوقد ؤيال، مئه الشهر ل له لكان عندك عامل الرجل هدا إل قلمنا؛ إذا عتدك، 
ست،نإلا الئركة تربح ولولر ييال، متمثه تعهليه فآنت، أشهر، مسة لمدة المال دا هل 

شهركل الأجثر أف ذكرنا وقد أج؛را، هو فصار هامد، العقد لأف ييالأ؛ 
مرتين.الربح مى أكثر ولوكانت، ريال، متمئة فتعهليه ليال، مقه أحرثه 

لأفالمثل؛ نهم نعْليه بل المثل، أجرة نملميه لا أئنا إل الحلمإء بعض وذم، 
عليدخل ولر الزج، حسك، مزابحه، بينهإ العمل أف عل دخل قد العامل هدا 
وبناءالمثل، مهم فثعطى المثل، أجرة يعطيه فكيف، ثريلث،، أقه عل بل أحثر، أقه 

ريحانه يكرنا الدي المثال ق وكدللئ، يستبق، لا ئإثه انإل لوحير ذللئ، عق 



ابذرجبلواعي ضح 

ال1ل،حدا عجل قد الرجل هذا ولوقالوا• ثلاس، المتقن من نعطيه قانتا ؤيال، متتقن 
سثعطيهالأول عل هلتا سنإ ثلاتى، المت؛ن من خنعطيه الربح، نصم، لامتحى 

ؤيال.ّستمئه 

أغطتتالدمخ؛ من المشهور عل حائز عمد الساثاة المساقاة: آحرِفي مثال 
فإقاسي، العمد أف بعد قئا تأ قيه، وعمل مساقاة، فيه يحمل الرجل هدا نخل 

ِفيعاملا كان لو هدا أجرة كم فنقول: المثل، أجرة تنحى يالمدمس، عل 
النخلثمرة أن فلتمرض ريال، ألم، شهر كل ألما، عثر اثنا مال،: ستة، لمدة النخل 
نصيبهكاف نصمان، علأحا بينهإ الاتفاق وكان ييال، ألم، وعشرين بؤئة يعت 
فسادهص لأقه!ا ألما، عثر انا إلا له ليس نقول: الأول القول عل ألما، يئن 
المثل.أجرم فيعطى غثرْ، مال 3، عاملا الرجل هدا وصار الغي، 

داحل،ةلكلاهما الاللث،والحامل صمحلاكافبجبام؛لأو 
المثل.سهم إل زيتا الثمد بطن فإذا المشاركه، باب، من المأله أة 

الخلولصاحب اكر، ثلث، للعامل أف غل النخل أعطاة قد كاف فإذا 
وقلمنا:الخبمرة أهل فألما المثل، مهم إل نرجع ئابدْ، اقاة المأف الثلمقن، 

العاملمتتحى فيه العمل يشق نخل هدا قالوا: اقام، ماقطي لو الخل هدا 
نغطتهأف يقتنفى العمد بينإ ألما، يئن الممر؛ نصم، نعهليه إذن اشر، نصم، 

ألما.الئ، ك١ 



٣٦١الت1ءاوةاسعطوالأرصا 

لأ:ظ؛ابمديناووجشُوسش: 
اوالإحمحاريإممأمه إلا مئة التحلص إل نبتل لا لأنه منعقد؛ مهر لكلإ-مام بموله 
مثمرتيهومنمسلمإل بثوله منه اُؤرمحج مى ^٠٤^١ العد لكف وما عنه، 

يئنذ\ٌ نالما:ة ١^، م ئ محأ ء نآ:وني أخدمحا: 
وموذحاوالعئؤر، الطلأى عليهنا يرب والكتابه، ١^^ وهو منعقد، 

محقيالعمد، أحكام من ممت0 أحكام وبعهإ فيه، ومد يجا المحتص العمد انعمي 
ي١^ ث لزنة ١^  jjفبجا لن خر باض، ١^ محي المحاج 

زتعتدالنطء، حمر من لا المزية، حمر من فيه ؤتنتد دا-ظنة، زبمتقث زجه 
نالآكنابل١'.الارلاد تنقح الكثالمة ثل الطلأل، ع فتؤ 

ميحل العامر ثدا لأف ٧؛ منها الشس ق الأمحرة المالة هلْ لكن 
إيهالمؤل: >أدا يقولون الدين، يقول، النمذ؟ نعطيه فكيف الثالث،، إلا له ليسن، أيه 

نهموهن الأصل، إل وجنثا العمد اد فد؛يرا ثم الثلث، يعطؤر انه عل لحل لما 
اشف•المثل وسهم المثل، 

نوعان:فهي لازمه العمود كانت، إذا [ ١ ] 

ينثمزفالإحرام الإحرام، مثل منه، الخروج مى الإئثال لايتمحن ما الأول: 
يلزمهذللث، وُع نكه، مند الأول التحلل فبل حاْع لو مثل• اد، المنع 

فبلبالوقت، الإحرام فد إذا وكدلاائإ منه، نحرخ أذ يكن ولا فيه، الامتمراز 
حجاؤيسثى رمح.بممح، الصحابة قال؛دللث، كإ فيه، يتمن أذ محب، الأول التحلل 
منه،التخلص يمكن فلا منه، تمج أف يخن، لا لأنه القائم؛ العام منر ؤيقضيه محاميا، 



تراعيابزرجبسهمح  ٣٦٢

ليسانه أي الثال، هدا سوى مثال يوحد أن أظن ولا فساده، نع مستمرا فيبقى 
ِفياليام الإئتاذ أفد لو أثا ٣، أ1ا فيها يتمؤ دث ف^١ _ uك 

ولكنهللزمن، احتراما الإمساك عاليه محب يقولوزن من العلمإء فمن رمضان نبمار 
لأبموصاوا؛لأمحم

نم؛زتإل يتقسم يإثه يقول؛ منه، التخئص يمكن كاي، إذا 
عداما والثاق! والتغليب، الئراية عل مبى حكم عليه يرئس، ما أحدهما؛ 

ذلك.

iالككاحاقفاح، مثل والتغالسس،، الئراية عل مبني حكم علته يترب وما 
محامد،فالمحاح وئ، يدون امرأة عق رجل عمد مثل• الصجح، كالككاح الماسي 

عليهوحمتؤ بارأ؛ حلا ؤإذا الطلأى، فيه ينمد لأئه الصحيح؛ حكم حكمه لكن 
الثاق؛والقول محول، عل المهر، نصم، فعليه الدخول فبل طلن ؤإذ كاملا، اأهئ 
لكنالصحح، هو وهدا أره، عليه يترثب فلا فاسد، نكاح لأنه ثيء؛ عليه ليس 

هلbومباLلأق؟
أطلق،لا أنا الزوج؛ قال فإف محامد، نكاح لأنه بالطلاق؛ يلرم نعم، الجواب• 

المحاخلأة الخلاف؛ من خرولجا نطلق محالما؛ أطلق؟ فكيف محاميا الكاح كاذ إذا 
الخلاف.فيه الدي هواقاح الفاسد 

يمئقولهانا طلاق، إل نجاح ولا باطل، ئهوبكاح عليه محمعا كاذ قاف 
محهزمائه م النلمائ أجع إذ فيقولون؛ اذكاح، ق والقاسي ٣ بض النأاة 
يامد,يهز اختلفوا ؤإن باطل، 



٢٦٢الةاموةاسدطوالأبموذ 

الدهس،من خذتأوف والإجارة، كالبيع دلك علته يرب لا ما دالئاف• 
اثتصار0ِق ا-ئادسااُو وحثغ العض-،، أحكام عليه ويرب منعقد، عير أيه 

ثنليقه،الخربأِق أحد واعرصه الك5اح، مى الماسي البيع \ذشترأيِق صحث 
الك5احالفامدضلالزئاو:

فالك5اح١^٥^٤، من أخه أمتا نين العمد بعد م امرأة عل لوعقد فملأت 
بالطلاق؟عليه، الئيء لإحماع باطل؛ 

ول،بلا تزوج من بخلاف طلأى، حز؟كون ؟كاح يكن لر لأئه لا؛ الحوابؤ• 
لأنهالخلاف،؛ من حروجا بالطلاق؛ ويلزمه فيه، العاناء لاحتلأف، فاصد؛ هإJةنكاح 

لأنهيتزوجها؛ أف يمكن لا وئ، بلا اهاح صحة يعممد رجل جاء ثم يطلى لر لو 
فيه،الاستمرار محوز لا العاصي المحاج إن نقولاأ لهدا عصمته، زالتإِل ما أنقا يعتقد 
كاحها.ق مبهة لا ا،لرأة هدم لتبقى الخلاف،، من حروجا بالطلاق الرؤج ؤيلرم 

عوضعل كانت، لو كإ ثاصدة كانت، إذا الكتابة العتق، مسألة كيلك 
الأساذأف لو ولهدا والتغليمح، الراية عل مبنية يإققا ذللث،، أصبه ما أو ءدهول، 

3ال،1إذا أما حرا، كله يكون حر، إصبعالث، داو(ت أصابعه، من إصعا عبيْ من أعتمح، 
العبدتقال( إذا التي ؛إمكان( فإن منفصل، الثعز لأل يعتق؛ فلا حر، معرك 
ؤيدعوفده_، فقط، فرك أءتقت^ أنا لا، يقول،؛ كل، فأعتق معري أءتمثإ 
أعتق.هواليتم( انفصل اليتم، الشعر وهدا شعره، احلي ؤيقول،؛ الحلاق 
أتم(؛ذللئ،، عليه يرمؤ لا ما هامدة؛ تكون اش العمود من الثال يقول،؛ [ ١ ] 

إجارةالإئثان فلوآجز كعدمه، العمد وجود ويكون الإاائv، آثار عليه يترب، لا ما 





٢٦٠اوق1ءدةاسدساتوالأريمز، 

أةلاك;زى ي؛ زلا القائد اق5اح امماد يخلمإ لا قد اطاب أثو نلكن 
ينتقدبمل يمع إثإ المابيد امحاح ق الطلأى وأل إحرامه، مذ تحل المجائع 
حدعق  liftو Jالئكاخ انح ١^^، هدا عنده حنن هاهنأ قمن صحته، 

بمالإقامفييس،محفياينيلوضْ زاحد،نأبمى 
العمدبصحة الإقالة بعد الخاكم حكم أف دللئ، وميد قال! الماسي، الك5اح َفي 

لاثه•
لكلطلامحالالماسي التح العتقِفي مؤذ وجهمِفي وعثرْ عقل ابن ويكر 

خزفه يمط الطلاق لأف ١^ هوأخد الخابي، المحاج 
يثعؤكله وهدا الباح، وهو عثرْ حمح، به ينمط قإيه العثق بخلاف قثد، 

وو\عبعد لي ثاو ^١ فيإ احخالإن محصوله ِفي عميل ابذ ويكر التح، بايعماد 
عنأو مسه عن عتمة يتمي هو قثعل، ثمنه، وعق عمى عتاتك أعتى ا-إثئعةت 

كالإا:ة،بجز نه، ي زالئك ^، تزئوغ ظد ^١ زمحن ثه، ١^ 

السماحعل الماسي العمد التمؤفلٍ، صحه حرج الخطاب، أبا إف مول<ت ]١[ 
عليه،ناسه الشء من الثيء فتخريج عليه، محاسه انه بمعنى هنا وحتج الخابي، 
السماحلوءلثقِق الطلاق، به ؤينمد المسمى، بالدحول المهر به يثست، الماسي محالسماح 
السماحأحكام عيه تي1ن، اكايت السماح كاذ إذا اطاب: أبو يمول اكاًد، 

عليهايريب إيه ت الماسية والأجنة المائي، البح ِفي نمول فكذللث، الصحح 
الصحيح.العمد أحكام 



٣٦٦

منعقد،الماسي !^ ٥١د1لت الحريإ، أحمد اعرصه ما مثل ِل عاليه نقص 
!^.١١بخلاف فيه، ١^٥^؛، صح فلهذا 

الما<سدالمحاح إل ت يقول( ( jtjمحسنر أف يمكن (! JlJالخطابا أبو أحا٠ء_، 
معأحكامه، ءليه هوثرمسح بل منعقد، الفا؛سد المحاخ أف أملم لا أنا ينعقد، لأ 

الإسافجامع فإذا إحرامه، مى تحل الجامع أف يزى لإنة يقولا منعقد، ضر انه 
ويكجل(،فته وينشر إحرامه، عل، ويبممح( تحق لا أيه قاليهن الأول اشحثل، قو 

وحيثذأفسده، لأنه إحرامه؛ من محل انه هويرى القادم، العام مس القضاء ؤيئزمه 
أبواط1ب؛إأتي؛هَالحرث.لاثئزم 

عليهيرس_ا هإيه محامد بعقد قبص ما أف الصواب، أف ل يظهر والذي 
مثلاالمؤجر الشخص هدا إف حسثا من لكن محامد، عقد إيه حيث من لا أحكامه، 

تكونهل ثظر، ؤ الى هئ الأحره لكن فيه، ، i^s^Lالرجل؛لذللث، أذن محي 
يبحأف مثل ثامدا، بيعا عليه ١^٤ لو وكذلك، المثل، أوأجرة عليه، ائمق ما الأجرة 

إفنقولا فهل محامد، فالعمد حمعة، يلمرمه ص وهو الئاف الحمعة أذان بعد عليه 
ويضمنحاب،، كل َفي يضمته كالغاصت،، يحتبمر المبح قبض الذي المشتري هدا 

مالكه،بإذن محيص لأنه عليه؛ أجرة لا إنه نقولأ أو يدْ، بقائه مدْ الأجرة 
الثمن؟وأخي البيع زد ثلزم ولكن 

بإذنالمثح قبض الذي الرجل هذا نلزم كيف، لأنه الظاهر؛ هو الأخثر هذا 
يشاء.كإ به ينتؤع وأنه مالكه انه عق إياه  ٥١١٥۶١صاحثه أق مع بالأجرة، مالكه، 



٣٦٧الق1مدةاسعطوالأريامذ، 

الإذن،إل ئنشد الخابي الإع الممزقِفي صثه إف ئقي: محلا محل: لإو 
لزيهي:لابجغ ذللئ، قتل: نمدت، ابائزةإذا النمود يِفي 

فيهوصحه للإذن، لا المللث،، لقل وضع البيع أف أحدمحا: 
للأذن،قابا الوكالة، خلاب، الإذن، من لا اش،، من نمقاد 

اذلإينإ والإاع أنره، ما معل ومد ثه، يتمزيج أف لوكيله أذذ الموكل ال يوضحه 
هائنا.ولا باضج، لتمسه التمزبخ ق للمئري 

العوصينلم لمْ مإدا عوضه، بثلأنة مئزوط البيع اف واكالٍ(• 
محالإذئ،ؤالإكالخإذلمحنيمطلبر

مسشدةالخابي البيع الممؤف،ِق صحه إف لومحل: انه أي صحح، هدا [ ١ ] 
قدت،إذا اجاتزة العقود مثلا: يعني مدت، إذا ا"بمدزْ العقوؤ ل كا الإذن، إل 

وت٠يرتالوكالة مدت« م فباعه، الثيء، هدا يبح أف ويدا وكلت، الو_كالة؛ مثل 
صحهفإل الخابي، البح خلاف—، الإذن، إل منشد لأنه صحح؛ فكرفه ائها، ف

المشتريتصزف يعني المللث،، إل مستندا يل الإذن، إل مستندا ليس المشتري تصرب، 
إذنالمنك،، يثبت، لا نابيا العمد كاذ ؤإذا ملكه، انه ___، كاف إئيا بالع، 

ولكنفسدت، إذا كالوكالة يكون فلا صحح، غثر عل،سنج ٌبني فتصرفه 
 Uوحينثدنا;قزف، له ابءع إذن لولا المشتري اويل ثدا أف من آما إليه شره أ

ازيلقدا أف م باة صحح، الصرف، ولكن لابملل، الماللثإ نمول،: أذ بمكن 
الممزفؤبآكون مأت5ه، انه عل مترف وهدا ملكه، لأئة اليع الشء هدا أعءلا0 

صححا.



شمسابجرجب ٣٦٨

ييعارحل عل الشء هدا بعت فانا ثالث، طرف نشأ انه معناها المسأله وهدا 
بعدكتاوا عليلث، يعل، مثاله؛ صحيحا، آحربيعا رجل عل باعه الرجل وهدا ماسيا، 

فالبيعا-إقئعة، صلاة بعد آخر رجل عل بعثه أنت، فاسد، فالبيع اكاي، الحمعة نداء 
لهوهدا ماسيا، فتكون ماسي، بح عل بي الشحيح الح هذا لكن صحح، 

تلم،،إذا إياه وثصئنه بيده الشء هدا بقاء أجرة المشتري نضمن كوننا لكن وجه، 
خوب.الذي الخطاب، أي قوو هدا ق والمول محلثهلمر، هوالذي هدا 

مالك،إل ئنثد ثدا ِفي نقله المالك، نقول: قانتا آحز إل مزكه نذل إذا أثا 

إلبيده المن ببقاء المؤجر يلزم لا المتاجر أل ماسي العمد قولنا؛ مائدة إذن 
سهئ،ممحى أن يعد ائم قونمح، شهرين لمدة استأجره مثل؛ الإجارْ، مدة انتها؛ 
صاحبه.إل ١^؛، رد نقول؛ 

المستقبلهالأحكام أما ئنمد، العفل. عق الئابةه الأحكام الماسد *!^ ١١وق 
ثمثخفإثنا ماسي العمد أف علمنا ثلاثة أو يوءيرإ مهؤ يعد انه مدرنا فإذا تنمذ، فلا 

المشتريبيد الئالعة بقاء مدة أما اكاس، منه وسرد للبائع السلعة فرذ البيع 
أجرة.فيه عليه نقول؛ فلا 

يالغاصك،لهحقه فائتا عاليه وتحرأ الماسي يالعمد علم ض أل يلملم أف ونجغي 

*MX



٢٦٩الت1مدأاسستوالأربمن 

الناهيةاسدءات<

*HM

ءأ. ,,َث. . صحيحهِفي الصنال نجب عمد كل الماسي، بالعقد الموفي صنان ِق 
الصهاذنجب لا صحيحه الصهاوِق نجب لا عمد وكل ماصدم، الصمالل_، محب 

امده.حمق 

كيلك،محالمامد للضهأن موجبا كاف إدا الصممحخ العمد أف بدلك، ويمي 
ذ\لإب\وأدالإع محاندالخامدكدلك،، انجح ب؟كن ؤإذا 

المناد.ثع ثكدلك الصحة، ئع للصنان موجلة 
اللإةاتزئوذ والندي٠ثة، ؤالٌكالة ثالشركة كامحازثة نالأنانات 

١^!؛؛،الفثاد، نع محكدلك ١^، نغ مها ١^ نجث، لا كالهت، 
١^١أثة به ح-لجوأ لة: ودلنا ١^، يك!، م وكاية عجو يمي أصحابنا محوو محاما 

لكنهصحيحا، وع لأنه بأثتيء؛ الماسي، المضي مى محليس المابص، صمنه ٥^٠.!، 
als'jئأثكى أمتا نيا ثلمؤ ؤإل زكاة، مص ١^ تسنا اثتساب بقي لإل مراعى، 

مح"ثعآا•
لكزنلأته:سها، أخدثا نة نجور لا ِص الزكاة ماص فو ^١ م، 

المفيص ^١ مئة، لة نجور لا U يفي ثفزط زئز ثه، ثنك ب القبمي 
انطل،لأالفامد.



قدجصسابجدجب ٣٧٠

مثلهاق وصمن الصحيح العمد ق فيها صمن حاو كز أو الزاد وين 
العينيضمن ؤإي الئمعة، صنان فيه نجب لا الصحخ التح مإف الماسي، من 

بالض•

والإحارةالميم،، عل فيه الأجنة صنان نجب الماسي يالبح والممبوصن 
المنتاحاiت٠ع سواء علميها، المغمود الع؛ن الأجرْبمليم فيها نجب الصحيحه 

روايتان؛الماسية الإجازة وِفي أولمْسؤع، 
إخاوامحا:كدلالث،.

لاشن١^ أو زاح٠ئإل نل٠ن^ها الأبنو\سميج تجن، لا زاك: 
وهوالأمتة.Jالإرتماع، إلا وو%ني0 العصست، ِفي 

ماأحد عن خماعه مو وثكن هاهنا، اiبع مقعة صنان ةثجِفي وكدلك، 
رك^١ الإسماع، مدر إلا الأ■جن٥ فيها نجب لا الصجمحه الإجارْ أف عل يدل 

وألنهاعميل، وابن الماصي ويأوفا جهته، من بئذر الأيتميع بقيه المستأجر 
ثعاليقه.بعفن ق ايصا والماضي الهدايه، ثزح صاحب، 

الند.دون ١^^٥ فيه اشح:ثئ زالمحاخ 
البقعأف عق مبى دلك، إل محل؛ ومد ايقا، روايثان ١^١سد ؛؟ ٥١وق 

ثلتيئ،شاطأمي.
زئزJقا، نهز لا أن دامدا نكاخا ١^ كح إذا محا ك ص مل وقد 

زاته.ظوو ُالتحريم، عاتين كاثا أما أوعل يحول،، يوجد ر انه عل محمول 



٢٧١القاعدأاسبماتوالآرص 

نثنتنمت عم من المرض ايع أف عنة وحزب مشيش ابن وص 
حلاقه،عل الدم، دبك، تسق وقد التايع، ملك عل لأية يقمن؛ لا 
حلاف،فيه اقل؟ أوقيمة فيه سمى يأ الماسي العمد ق يصمن قهل هذا مرر إدا 

وئناتوا''.

قلكلصإن الماسي العمد ق الصإف إن .' oJue-\j\]هده ا،لؤلففي مول، ]١[ 
الوما يوحتة، الماسي العمد فإف صإئا أوجن، صحيح عقد هغل الصحيح، العمد 

يفناتهإلا المح ياحذ ب المشري أف أي اااضإن، موجس، مثلا البيع فعقد فلا، 
أحدتبماما لأق بالصإن؛ عل يحلن، هإبجا سلحه متلث، ، I___lفإذا للباغ، بالثمن 

شرأنا بيدي الئلحة وتلمت، قاسي، البيع أف محير فإذا بالثمن، يمنانيا إلا مك، 
هذهأصمن فهل إلغاؤْ، محب، الماسي العمد أف العلوم فمي تفريط، ولا تعد 

لا؟أو تمرط ولا تعد بغم وتلفت بيدي كانت، الهمر الئلعة 
فانابالثمن، مضمونة أنها عل صاحبها من أحدتبا لأيتي أصمتها؛ الخواب؛ 

لكنثمنها، دفعت، لما لها صامن كهم، الواقع، ل حسرُت، ض عل أ-محدما الأف 
مثلاكالوكالة، محامده، ق محب، لا صحيحه ل ااص،اذ، محن، لا الدى العمد 

الص،ان؟سبيل عل متلث، أحدته أنا هل هذا، ع ت ملتن، مالأ، أعطيتني 
الأمانة،سبيل عل منلثج أحدته عوصا، إليلث، دفحننؤ ما ولهذا لا، الخواي،ت 

فلستتفريط، ولا متى تعد شر بيعه ي وكلتتى الذي الال، هذا ثلمؤ لو ولهذا 
والتفريط.التعدي أجل من أصمن فانا أوتفرط، بتعد تلف ؤإل بقامن، 

تفريط،ولا تعد شر الثيء هدا مني ؤ وتلفماسيه، صاريتج الؤكاله أف لنمرص 



٢٧٢

يعقدنضته إذا وكذلك عئ، صإف فلا صحح يعفد لوقضته لأسي أصمن؛ فلا 
ئاسدهيوحب فلا الصإف صحيحه أوجب ما العمد لأو عتر؛ صإف فلا ماسي 

الصإو.

يغيريدي ِق ونيف ماسي بح شيئا فيفت فإذا يضمن، انه ذكرنا لح ال 
أصمن؟فهل تفريط، أو تحد 

دفعته،الذي بالثمن عتر مضمون أئه عل أحذته لأنتي أضمن؛ الجواب• 
دفعتهالذي الثمن ِفي أضمنه فهل تلف، إذا اليع مسألة ق أقه نلاحظ أذ بجب ولكن 

اقل؟بقيمة أوأضمنه البائع، إل 
يالثمنيقمنه هل العناء؛ ؛؛ن حلاف، وفيها سا، ا،لولفثيذكرها المسألة هذه 

مثلئا،إذكاف ؛االثل الص،ان؛ يقتضيه أوأضمنه؛عا به، رضي المانع لأف دفعه؛ الذي 
ممموما.كاذ إذ ويالقيمة 

منمثلها َفي ضمن الصحح بالعمب- فيها ضمن حال كل أف المراد وهل 
العمدق الص،ان نرى أذ المعنى فليس الممان، بأصل ملنا إذا إننا فيقول؛ الماسي، 
ضمانفيه يجب العامد يالعمد فالبيع الصحح، العمد ِفي للضمان مساؤنا العامد 

العمدل المنفحه لأن فقط؛ العين ص،اذ فيه يجب الصحيح والعمد والمممعة، العين 
نقول.'حض ملك العين ق ليس العامد العمد ق لكن للعم، تبعا مملوكه الصحح 

والمفحه،العين ممن العامد العمد ِفي ولهذا تحمن، فلا لها، تابعه المنفعه إف 
فهنايدْ، ق يافيه مادامت أجرما مدة وعليه العين ضمان عليه إذاتلم، فنقول؛ 



٢٧٣ارق1ءدءاسبمةرالأرص 

فيه،المنمي باشن لا بالقيمة، صإيه الدم، ق وا1نئوف الإع، منها؛ 
لهالرصى وقع إدإ المنمي لأف طالب،؛ وبط منصوو ابن وواية أحمدِفي لته عص 

آحتبأمر الصئان يرب وإد،1 للصنان• موجب، عثر والعمد العمد، نان صق 
ثد0.محت، الهلث وص الثمي، عل طارئ 

بكرم ص الكتابة المصوول ل عميل وابن المجرد ق الماض وحم 
ثضالسيخ وهواحتيار بالمسمى، يضمن الماسي بال؛ح الممبومبى التزينأف عي 

لأفقال: ا1لم،،آحدامحمحاهاح. ماز إنه :  jlijالدين، 
ه1د؛ومه،درهم، بألف أيكة ثه؛ قال، ثو ما قأستة المش٠ى، بالعوض إيلافه ق ئه 

يعلإتقا اكثى لأف ^١ ض ^١^، زقي ثه، ئئي ظ عي ظه لا:شق قإنه 
إمحاالإئلأف،، 3، إذى الثمي Pكصثن الإتلاف،، ض لا لمنم،، اض 

وجبؤإمحا العوص، يثئ قلا المللث، يمل، ولمْيوجد بعوض، منم، if يصمن 
أ.متجددا الصنازسثيت، 

فكأفالصعان، كيفية احتلماِو( لكن الص،ان، أصل المّج؛حتي الماسيُع امرك 
فليسوعدمه، الص،ان ِفي كالصحيح الماسي الثمي بال قلنا إذا إثنا يمول،أ ، ١^١٥

الثميق التضمن ككيمة الماسي الثمي ق التضمن كيفئة إف ت نمول أننا معنا0 
المؤلف.مراد هذا الصحح، 

مضمونغر قص عوض بغثر غييه من الإساد< قبضه ما كل أف والحاصل 
يإحارة.أو ببع *قاف سواء عليه، مضمون ئهو بعوضي قبضه وما عليه، 

مضموئا،الميع يقبئس المشري أة يكرنا القاعدة، عل يممئع هدا؛ثا t ١ ل 
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يضمنأم التلهات صإن يضمن فهل ئاسدا، العمد ووقع مضموثا يمضه لكف فإذا 
بالمش؟

بعتمثلا! لدلك ونضرب المتلمات، صإف يضمن انه المدثب أف الخواب! 
اللبس،محرم مثلا الثوُب لكون ماسي؛ المع أف وتمخ دراهم، بعثرة ثوبا عليك 

إفم العمد، فماي إل المودية الأسامت، من لمت، أو للبائع، مللث، غر لكويه أو 
أصلا،ينعقد لر هو نمول! بينإ يمنخ، نمول! أف محب الماسي مالبح تلف، الثوب 

وفتهمثاليا، كاف إن مثاله عاليك« ونقول! المتلمايت، صإف الأن المسرى يضمنه مهل 
بالمسمى؟يضمن أو متمونا، كاف إف 

صإفيضمن أية لآىئآ؛ئث أحمد عن مالمصوص اللهّأا، ،^؛، ^١٥دا هل 
درحا،يمثرين الشري الرم يرمما، عشرين اوي نقيمته أف قدرنا فإذا الملمامتج، 

وعلعليه. مضموف انه عل لحل لأنه تفريط؛ ولا ثني بغتر ثلمه كاف ؤإف حص 
حىدراه؛أ، عشرة إلا يلرمه فلا يالمثمى، يضمن إنه يقول! الإسلام شيخ رأي 
عثرةثوبه عوض يكوف بأف رصي قد الماع لأل محال• عحومحإل يساوى كاف ؤإف 

مإنهدراهثأ، عثرة وأعطى الثوب، هدا أئلف للشخص! قال لو مهوكا دراهم، 
قولان.إذذ فيها فالمأله مثه، يساوي الثوب ولوكاف العثرة، غر يلزمه لا 

زققد هدا إف وقال! ثتميه ابن الإسلام شيح عل رد ^٥١^ رجب ابن 
قله والعدول منكه، انه عل هدا أخد المثري لأف بالتلمح؛ الإذن وين بينه 

دراهثأ،عشره وأغهر أتلفه بأل أمرق لهويقول؛ عثرْ، مللث، أقه عل( أتلمه التلف، 
كاوادمد.،ناإذا دخلأف



٢٧٥التاءدةاسبمتوالآربم 

أما،اقل باجزة صماما الدم، مى والموف الماساو0، الإجارة ؤمئهات 
ِفي Jails'فتهاوالئوو ، ١^١٥دالأ-مة وصتسا أمخ بكر م عر رتتحئج 

الإعنواءٌااا•

صئناهأوتفريط منه يتعد تبق إذ إيه ت المسالة هذه ق نقول أذ يتبغي وعندي 
لأنهصماذإتلاف؛ نصمنه لا فإننا تفرط ولا بغرثعد تلم، ؤإذ إتلاف،، صماذ إياه 

الأمانة،وجه عل اكوض بمنزلة صار بإذنه صاحبه من قبصه وقد ئاسدا كال لما 
يقمن،لا لإيه تفريط ولا تعد بلا تلف، إذا حكمه الأمانة وجه عل وافتوض 

ونقول:وجه، له لكان المصل المول حذا لومحل أ تمنه؟ عل زاد ما أصمن فكيف 
وجهآحر.من الإسلأم شيح بقول وأحده وجه، من يالمدهن، أحده 

البيع،الثلِفي قيمة إل ويرجع حائيا العمد هدا يلعى ، ۶٥الماسد، العمد [ ١ ] 
ةالمع بالأجرة ؤيفمن عليه، يردسؤ وما العمد ثلغى أواثنا الإجاية، ِفي المثل وأجرة 

كذللث،والإجارْ بالمسمى، يضمن، أية يرى يخ4قو4 الإسلأم شيخ المنمو،؟ و؛الثمن 
نبهنيم ستواُت،، خمس لمدة الإجارة أف قدرنا إذا فمثلا سمد، لا لكن بالمش، مبمثن 

يائي،بعمد الاستمرار نحون لا لأنه الأجنة؛ يلعؤ، قبيه منة، مثؤ، بعد يامده أمتا يا 
السشمى؟من أوبنسبة المثل، باجرة نقيرها هؤ، السنة هذه لكؤ، 

كالعدم،وجوده الماسد العمد لأة يقولون: المثل،؛ بأجرة نقيرها اثنا الدهّج 
فيضمنصحح، عمد بدون يده المئا؛عِو، للمج، المتن محص الذي المستأجر وهذا 

المسةهده قط وأف ؤيال، ألف، منة لمدة المثن، أجره أة قدرنا فإذا ١^!،، باجرة 
الثاف:المول وعل بأث،، ائدهبؤبمنها فعل ؤيال، حمسمئة ّنوارت، خمس من 
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حصنفيها تمي ما ادى لإدا ُالمثّمى، تحض المامد0، الكتابه ؤمتهاث 
وامقاخمد، كلام ظاهئ وهو ؟كر، ابو يكرم قتمته، صنان يلرمة ولمُ العس 

يصمة،ثنليق الماساو0 الكت1به ال زعموا الأ-؛مول لكن دللئج، عل الأصحاب، 
م،قأت ^١ أغطقي إذ ص:  Jliثن ي محريئها، زلا دتاذثا ئزر ملأ 

أندا،معاوصة عمد الكتاثه أف معنية أبويمكر وأما الصمة، لوجود عس؛ ءاغطاْ، 
العمدلأف الحزم؛ بأداء عنده العس يقع ولا وهوالأظهر، عميل، وهواحتاوابن 

لأئمنصمحثم،ثلهزسثثاظاال

يرضل( والستأجر به، ورمحي العوض هذا عل دخل المؤجر لأف بخممته؛ يقمنها 
فكلامينتأجزها، لر المثل بقيمة عليه ميمير انه علم ولو العوض، ببمدا إلا أيصا 

المواعد؛حسث، من أيرب، المدمن، وكلام القصد، حسثا من أيرب، السيخ 
قيمةإل الرجؤغ وجب عدم، إيه ملنات فإذا كالعدم، وجوده الخامد لأف وذلك 

العمذأف تبير1، ؤإذا فامد، العمد أف د؛ير؛ا لأنه ينتقه؛ لا انه أقرب، هذا ]اآ 
ينميفلا حينثد، له فيمه لا مإيه المثل، بقيمة بممى إنه ملنات إذا خصوصا مامد، 
الض•

شرط،عل علمه عتق ذكأيه مامدة الكتابه كانت، إذا يمولوذ؛ واأدم_إ 
أمجاترا الشرط هدا كاذ سواء مد، الثرط وجد إذا شرط عل المعلق والعتن، 
أةمع حرا صار خمنا ا٥ أءهلفإذا حر، فأنث، خمرا أعهليسي إل كقوله؛ مامدا، 
عترم.الشرط 



٢٧٧القاموتاسيمتوالأدبامن 

الروايةل المسمى المهر وجوب محه بالدحوو ينفر المائي ١^^ ؤمئهات 
المامحىؤاخاوها مونى، بٍ( وابن بكر م عند الدهب وص أحمد، عن الفيوتؤ 

أكؤعلتؤ نيرب منعقد، ساد0 لإ  ٤١٥١بأف والبيع اذكاح ب؛و( ؤيفرمح، 
منهوالاعتداد الوت، مد الوئاة عدة ولزوم الهلاق ومع مذ الشحيح أحكام 

لرمميديك بالخلوة، ومروْ بالعقد، فته المهر ووجوب الحياة، ,j، افاويؤ بمد 
كالصحح.فيه المنمي المهر 

١^٠^^،ق كصتانه عمد صهال الماسد الك5اح امتي صهاو أف يوضحه 
عمد،صهال صهاثة هإن الشحيح التح بخلاف يلم،، صهاو الماسي التح وصهان 
عنةووايؤ مذ أ-ندا مهرَالإل، الواجب، أف أحرى روايه عذَأحمد يحكى 

أدهبوأنا ا-اتمنم، عثيال ثآ جعل ممد هنا، ليحل سدْ، ادن شر روج بد عق 
السم،،وصاجب ايرقي احقاو وص النش، يوجب يلم ئتئا، بمش( أف إل 

استحلنإ الهن قا أن منها؛ انكحتا فثمذ عفيمحآدقلأهأئ؟أ بموله واستدلوا 
ياض،لإنجن وث م 3دو الإضاة، زم يأزب مبجام، 

الاستحلاللإو صعيمؤ؛ وهدا المثل. مهر والواجب بالوط:؛، وجب يإئا 
الوش.إ°.ولإ ؤإف وتحيله، الحل بمحاولة بخل 

أو١^ زم ظ، ١^ بن محل لي J انتخلأU م ئْللق ذش° 
^٧؛،،بثل لبملاعن . ١^٠ مال ه بمهر، ءiدنا ص ذدكذ اقاثزة، 

(.١١٠٢)رنم باب، النكاح، أبواب الرمن.ىت احرجه )١( 



هوحماءداا>،رجب ٢٧٨

ئقودهاما الوط;ء، حميمة عل لا د'كندا، ما مثل عل !لا عندJا محمولا وليس 
أيزةأن فيها ١^، ف بجل زاكاج كالمكة مدت إذا اكانكات 

لكلانثا لأف فته؛ نخن مما ذبك زيل الأضخاب، خلافت:ئ فته اقل؟ 
نإيإالخائض، هل فيها صإف لا العقود وهدم الخامد، بالعمد الخائض صنان 

ا.فيهل حلاف، عل المثل، أجرة ؤإما المنمي إما بعمله، العوض فيها له نجب 
الهروجوب فيه بالدحوو يسممؤ الخامد الك5اح معروف،، الهمغ هدا ]١[ 

امحالفتهوالدي الخمهاء عد الخامد والككاح أحد، عن المشهوؤة الرواية ق المسمى 
علالعاناء أّم ما والا٠لل مهود، بلا والك5اح يل بلا كالككاح صحته، العلياءل 

باُبحاصِفي اصطلاح وهدا ذلك، أشبه وما ة الخامونكاح المعنية يكاح ائم، ق
واحد،والباطل الخامد أق الحنابلة عند الخقه أصول فعندناِؤإ ؤإلأ المحاح، 
المحرمفيه جا؛ع الإى هو الخامد إة فقالوات الإحرام، باُس، ل، ينهيا فرقوا وكدلكر 

فيه.ارتد هوالذي والباطل الأول، اشحثل نل 
فالدكاحما، ويحل ريال، آلاف، عثرة عل ول بلا امرأة روج رجل مثل 

مقررء الومحل لأف المسمى؛ الهر عليه محب هل لكن ينهيا، الممريت، بجب ئامد الأن 
لام،أومحاءليهظثالثل؟

الخامدالمحاخ لأة وذلك المثل؛ تهر لا المسر، ابجؤ عليه محن، أنه الدثب 
زبقواث\ش.'يمول المولمح، وذكرها الأحكام، من كثر ِفي الصحيح كالكاح عندهم 

أكئرآحكامعلته ويلائج، منتقد، منادم ااككاح؛غ بأن والبيع ب؛ذالككاح ®ييمري، 
المفازهةبند والاعتدادمنه بندالزمت،، الوهاة عدة ولزوم الهللأى، ومع من الصحح؛ 

المشهيء.الهؤ لزم هلدللث، بالخلؤة، و؟مررْ يالعمد، ددجوُبآلهرمحه الخيام، 3، 



٢٧٩الق1ءدةاسسأرالأريعوز، 

الثامد.وعل الصحيح عل ثرب الأحكام هذ0 كل 

لهابجب دا;سد، ءالككاح ول، بلا امرأة تزوج رجل يكرنا الإي اكال ففي 
عثروفثها ومهر ريال، آلاف، عنزة المش المهر المثل، مهر لا المش، المهر 
غافِفي الئحح كاذكاح القائد اذكاخ لأف ننزة؛ لها فالواجن ينال، ألفت، 

ثرثلا الزوجة إف المّراث! باُسا مولِفي ولهذا الأحكام، كل ليسي، الأحكام، 
حلمهال، كذلك ونقول صحيحا، النحاح كاف إذا إلا منها يرُث، ولا روجها بن 

صحيح.نكاح بعد إلا تكون لا ثلائا، لطلقها 
الطلأى.فيه يع الصحيح والككاح الطلاق، فيه يقع الخامد والككاح 

امزوجته عن الرجل ماُتإ إذا أي الوُت،®، يعد الوهاة عدة رالزوم قوله؛ 
الخمهاءأف دكزئا أف ثبي لأينا العدة؛ عليها تحب، قإيه يامد، بتكاح تزوجها 
يشرؤلونلا إذ الصحح؛ كااك5اح العدة ِق الخامد النحاح إف يقولوزت زيجهاائ4 

باطل.غثر الككاح كول أف إلا العدة لوحوُس، 
اويللهدا أف لو أي اض«، بمد منه راوالإغتداد أيما كذلك، 

منه. jSjuثإنها سي_، لأي العمد قيح أو طلقها ئامدا نكاحا امرأة مغ الإي 
أول،باب، ْن وبالدحول يممئر؛ا-قلنة، يالثمدالكن المهريه »ووحور-، 

){و4\ش'الإنلأم شيخ كلام يزيد مما إنه مال: قد وهذا المش، الهئ فيه لزم فلذلك 
الخامدة.الإجارة وكذلك، الر، فيه بجب، الماسي الح أف ل

MUX



هرحماءدابذ،رجااأ، ٢٨٠

اثعدفاف1ظواصَََُْ َ ِء ه ِو 
*H*

,لهداويطرد واجي، آن ِل عوصه عليه ملك بعوض ثسا ملك من كل 
١^ؤالمؤ-م اقائ اكأجئ يلك ؤالإخانة، دم ن\ذثب ١^؛ 

العمد.بنص 

بالعمدالبقع منفعه الروج يلك المل«ه-ا، ظاهر الئصل< ل وكدبك 
ئ.ُهالثدايى ؛ ٧١

بقس١^ ه زمملك ذاس \لإو تئك ي:؛ ذعف 
نناو.ي ذ\لإخ\ئ ا-قلع زكدلك القد، 

الشفيعوأحد الثر طعام اكطئ لكحي المهريه؛ المعاوصات وكيلك 
ينخلمُ موحلا أحدمحا كال همش العوصّأن ثسليم وأما ^؛٠^^١، الثهص 

ودلآا ١^؛ كاذ \d' ففي ي كانا ١^، ينم ١^ ذبك 
صدمبعم، يعلى الثري حى لأف أولا؛ البائع إئباض وجوب ثالدهب الدمة، 
يالم م بمدة المح ص فاح محور زلا باك، ، ٣١لخن، اء 

الأماثامتج.كنائر بالثاله ودم هو-ص، أماثه، يد0 صارِق لأئه النصوص؛ 
قلأف الثئى؛ ثئضر حى إماصه مذ \لأ»نب؛غ له أف المعيي صاجب، واحثار 
عئضزْ.حر سلمه ينرم ملأ عثه، افن بما'جإ صررا الثض ثنليمه؛دوثت؛ 



٢٨١اوةاءادقاث«نةوالأص، 

حشالتنيم يلرمه لا انه عندي الصحيح ائتصايوت الخطابِفي ايو وهال 
ممحوأءدمح1 ^ ^1؛، محا با لكن ^ الئق1ح، ذ ه قلمي!قن، 

كالثإل يمصه،، م منهإ، يمص مذ ١^^١^، عند يئمسث، بل يالتنليم، ١^١۶٥ 
jالماضي ذي لألقي، l_ اوح لأخدمتا ان ي .؛^١^ ئثاك 

هميالفري ينللث، ولا نيايه، الآرجيِفي بؤ وصرخ جلاقؤ، بذ الإجاوات 
ابنووايؤ j أخمد علته ص البائع، مذ صريح إلي بدون الخياو مدة 3، الي، 

زأثاوالإحانة

صبمضها، الإئمماع مذ ثثأكنه الأ-جرة سليم علته وجب العهث سلم ومي 

العتل؛ل مغ إدا إلته الأجرة يلمع الأجثرنجب إف ميقؤ• المائيِفي ومال 
ا،لؤ-مة.١^١^ مهوكتنليم ١^٠^، لإنتماء منة حج هد لأئه 

النتأجر،يد محت قتما ٠ناذعه لأن ا-قاص؛ لأجر ؤ دبك غص ولعله 
العمار.بمنبيم تميه ههن 

إيماءعند الأ-مْ انتحق منلوم لعنل انتوجر من موتى؛ أي، ابذ ومحاو 
نظامتامه، عند كز;زم م هنة تنلوم بأ-م كل;زم انتزجزِفي نإن النتل، 

مقتمىدبك، لأف آحرْ؛ ي يوم كز أجره ته نجب مده للعمل اثستأجر أف ^٠١ 
يومكل( كانتئجاوْ معية، عي مطلثه المدة كاستإ ^١ ما عل نحمل وهد العزذإ، 



ابذرجبقيح  ٣٨٢

لأئهفيه؛ الأجزْ ثة ثجب يوم، كل آحر الخياول، لة وييت، يصح ؤإيئ ^٠١، 
إلإعطائه يأحثر يمكن يلأ سهي،، لا مدثه  ٧١٧بعدم، محا بالعمل ملروم عثر 

ص١^٠ ي؛ مطا مها ذم وكل عقا إدا الميه المدة أف عل أو نايها، 
متعددة.إجارات 

اشيمين الإياغ وقا بالنقد، انحن يه اوآة كشق  ٤١٥١وأثا 
مىامايا التدو ابن ومله والأصحاب، الخرئ يكره المدما، ميص.ةتي حص 

مدومحادا بالإنتيماء، سلم، عللها المغمود اآقعه بأف الأصحاب، وعلله ١^١؛، 
نلكث،محبدبك عنصها،خلأن،نى، اتإبخ لإمميا^^41 انتماءُ 
المنحين نجام، لا محا موجودْ اليلمه وث4و منصة، حك، الئنليم ين الإغنجغ 

أنصا،التجاؤة ملع 3، بل ؤالثياحني؛ ؤالمناكه ؤالمثزوبا>ت، اأطعوماتا من 
ابوالخظاُتج.احتاره ما ينجح تما وهدا 

الم5بجةشافنللأنمحوزصينصمح زأضاف>ئثدا 
اّتؤدادْينكى محلا ؤتنتهئ،، أنصا يئلمج علنه الامود لأف الأجنْ؛ تنتوو 

الأجرة•إل الوصول، يعير عند 

نا١^ 3، بمثزو ءإِنهُ \.ؤ'اج ض ^١ لإة لأف ثوى:تة قد لكن 
ثأثا3،محالة،  ١U3^ \لأو'ء' ۶، مات، م1ث ام أخد مميز لإذا الملأ، ءي 
ُالأيزة،حشد ٠ دللنؤ-م الؤ-مة التئ اكأحن ظ؛ لإذا الإجانة 

وهدااوعاليه، عته حرج المؤجرقا إل المنح، مللت، مدرحموقا محإذ 



٢٨٢

أما،يه اأط1)1ه ه وعإئْت حامد ابن ممال لدلك ماح لا كادش هإذ 
أيه^٠^٠ ١١حنكي مما الرغب صاحب وحرجة حلاقة، المنيب صاحب ووجح 

بجم،:لبمدلكام
طماسمصاظودش.

1^1المطاJه ثنتحى الصغيرن0 أف عندي الأنسئ ١^^٠؛ ثش ^^ ١١وثال 
بالعقد،حاصل وض اجس، إرا؟ يستحى اثنس لأف الصداق؛ سضمج 

١^١^ م أئا اض إلا تشقة قلا الدئول، بإزاء الأخت ؤالس، 
كاJن،إل ندها أو ^^١ او وب ل-ها، ممه محلا المزأْ، ئشرت ثم بالدحول، 

ثزتثقلا 1^، >.١^ ثيو:ئ لأة زي؛ م أنو ذمحُْ لأم، ١^١٥ أئئ 
ذهماطزألإهمد0.



هرحدوسابجرجب ٢٨٤

*a*

مثم(ثعل العمود و المص 

واوهناللازم لكليع وممتفاْ؛ العقد موحّت، مذ ؟كوف أف أحدمحا! 
عترمن ظرم العمود دهدْ ا-ظع، وعوض والصداؤا، اللازمة، والهبة اللازم 
عمودها.ئو-بماُتإ مذ مها المص ئء مض، 

والئبؤثات،الثلث؟ ق كالصض العمد؛ تمام من المص ؟كوف أف الئاف• 
الموعم تع وو وجه، عل والوصج رواية، عل والونف والهبة، الرهن ول 

فيه.حلاف، عل أنشا 

\)ك,لجل وكدللئ، بمم، ناله زأص ص مو ئش؛^٥١ الم ءاثا 
الميمل أو الأغثان، حح ل مهإ المص بم؛ت بجل والهة اوهذ وأثا 

مح،ممزمذسم؟عوروم*
ننروفتان•روايتان عذيدْ الوئب إحراج بدولإ لزؤثؤ ش الوص وأما 
وجهان•محه الميم؟ بامحولِفي ظرم محل الوصه وأما 

صاحبوحرج محض، بدون محه يئرم لا أبجا عقل وان واحتارالمالجى 
١كالهبه ئطلما المص يدون لاثلرم أبجا ياثتا وجها المننح، 





٢٨٦ uشمسابجرج

الهداية،ثزح ق المحرو صاحب وكيلك بزواله، يبطل الرض واف لصحته، 
وعيرُمحا.واشزازي 
عريخو.'يفيها وع؛رها والرلكْ والصدمة المنض وأما 

^١!^،المجرد وص واحدة، روايه بالمص إلا ينللث، لا إحدامحا؛ 
مواضع.ق أخمد علمته وئص 

يتثك،لإثه المعي، بجلأب، المض، بدون ، IiJLmلا المتهم أيهل، 
وافوائمنرداته، ِفي عقثل وابن حلاقه، ل الماصي طريمه وص بالقد، فته 

^لأأبجاهاِفيامحرنا:محس•
•حلان،،شر الإمام عينه إدا المص بدون ثمللث، العنيمة من الثهم وأما 

وع؛ومحا•عقل وان اطوائ به صرخ 
زخثجنس، مه إي يل: إن اوض لأون ق ئلأ الخاية زأثا 

إذازظزم الآمان، ي ١^، قلك أي أخزى رززأ فيها اكاضى 
مثنوق حاو،:ل فيها الملك بجل ثلأ إ;اخه هي قيل: نإن ئزقه، كاثث 
الصتم،.كطعام الالكا؛ مللث، 

يخ>للمْ إدا العمودت هذ0 ق مال أن التحقييى الدينI ثمئ الثنح دال 
لمْيملي^١ مال، ، ٤٥*^، ١١بطل؛ يقوون الممهاء بنص كال ؤإن عمد، ئلأ اكتص 

ملنالم•يلم^لأملتام.ش.الإمحاب، الخاط4;طل،
كإزالموو، الإثثاك، م راني أنر م النقد انعماد وص ئنثتد زلا 

الشهادة.عل، منه، العماد يوثق، 





هرحماءدابجرج،أا ٣٨٨

مضموثايدؤنه أونير اكمن دئع عل المهرية العقود الملكل، ورمق ثل 
صزبين:عل هدا لدمة، اق 

زمزنقة ١^ ثنام إل اصائ كض الاصطزاري، اشلمك 
لأولا؛ أؤ ا-قاو يدمحعةِفي ثمن معه نزاءلكل مصئونا، يأحده ءإثة أحدْ، عل 

ض>زةلأ:ندئإلأثبم.

لكلأحذاستة،ما، صزر ^١^ القنوعة التندتكات من عداة مآ واكاف؛ 
العاصب،نمى زالرنع، زالمنتأجر، المنتم مى والبثا؟ الؤراس وأنب 

ؤكالمثّوخ١^^^، عق يقف مملك إيه هيل؛ إدا النرك العبد مى الثمص 
لإلؤجه؛ن، عل كلث دلك يتحرج اقن، مض بمد البائ :بما يءل اش 

زيهي:اك الأم ل لأنمثا 
لةنتشهد عمل، انن عن محئ زهز اقن، دئع بدون ينللث، لا أخدمحا: 

شمعته.بطلغ طيي1ه مدة ١^ نحم لمْ ^١ أيه حمد أص 
انهاتايع مخ ق احمد زص الدمة، ل مفنوثا يدؤنه يمللث، دالئاف• 

الخ؛1رثة كال ^١ مولول: لأخمد: ينئ أبوطالب،: محال اقن• رد يدون يقذ لا 
لةكم1، مال: باشن• ننطالب له، محايبار أوأزلجى داري احرُّج مال■ 



٢٨٩الت1ءاوتاص،وذ، 

ماثةلمْينطه ؤإل الختان، ئلة أغطاه إذ بثيء، هدا ليس ماله، ولم°بمله الخياو 
مفيزَلئاهان.

لألاiناتل؛ شائر ل مثله يتحثج وقد دللأ،، الدين مئر الئيح واحثار 
بهحصل ؤإلأ العوض، يقع به لم*بمرذ إذ قهرا الأمواو ائتزلع عل التسليط 

ةمغضام،نامئب؛زاو
مىثوئنح البايع أف المث-ائل ومية طالمتؤ ابا مسألة دير1( يمرى وقد بالصرر• 

قمثلك يوحد ولا كثع، ودللث، والمعوض، العوض له اجتمع الئمن يقع عؤ 
حائزوهو الدمة، ِفي ؤيعوض التمللئج، فيها ما أكثر إذ الصور؛ بقك 

وعيْ•

وثروطهاأنباهبما جهة ثى الإحسايئه نحالث ١^^ الأملاك ثنيه؛ 
زممث،نالأ؛ظ،جا.ثأخكامها 

١^،١^ منم، م ١^٠، قبمفر الأئُل: أثا 
الامحاري.بخلاف، 

ئسُكايمحيكامحاك،ضمحط ئاقلال، الثاف: ثأثا 
صنَتمحرمح•

لمحىلز١^؛،، ض، اثن يقع ١^١٠! ي ممد اكاJث٠: زأثا 
يصنفؤينمذ بدؤنه يمللثج قلناث ؤإذ الئمن، ذني عل المنمؤع السحمى حبي 

ِفيقاو وجهم، عل المجلس؟ حمار فته لة يبت، وهل مضه، مل مه النحع 
ابهتم•إل ثظرا امحع ل الردد وبجح امحص؛ 



رجبتوأميابن ضح 

ننضْش ش ئ الكأؤ يأك واغ: ومحا 
Jكالزضؤبمداكأماظزباتي

ئالمهر؟ائنلم وثد أم ينلك وهل الأستاب، غدو الصاحف كلك وهويلذ 
ءِرنا:مح
كم الخرم خق و اليد زكيا ؤالكنن، الختل ذس 

بجهذلكهبالإتيار.الن-ع، 



٢٩١الق1مدةاسياتوارمص 

ارذ1هدءاسلإناضوذ
xnt

داوْيمع الملك لة ينتم لا وما مالكه، صنان ل، لوحوله المص ينتم ينا 
والعقودثوعانعقد، بثر وثارة بعقد 

يتمملمن إل يها ^١٧ ٠٥١١ءسقل المخصة، الماوصا0 عمود 1حدمحا: 
منعلمه النمود ممتن ١^١ والحياوْ التام المض من الثتتض بمجؤد إليه الملك٠ 

عيوزس.

مح:طلضنإمثونام، ٧١فأي 
لهمثم وواجن، فته الأصحاب حم مله؟ ئ لأي أم ويزْ محلمه ؟كفي وض 

طريمان؛

محالأتينمح،ألملأ:ثينمح؟
رواهم•فته الأصءئاب كم 

لتسومحا واحدْ، روايه ١^، المى ِفي يمحن التحلميه موو؛ من يمهم 
ِفيالماصي منلك الطريم؛ن وكلأ ووابج(، وبينه بته وحل ^؛، إدا بمتعم( 
روايهبننبهم مص الهتل أف الجرؤ َفي ناكها ثاكة طريمة َو< وله حلاقه، 
كيله،همة هاووف؛ بن الحتن بن محثد وواية ِفي أخمد هول ويكز واحدْ، 

لبجا•مما أصح وهدم وواجن، عل المعتنات ق هيمي واشحلمته 



هوحماعل،ابذ،رجب ٢٩٢

مصهانجعل الصإيْ ( JUJكيلة، مصة نجعل المتهم لع، أحمد يرمحا ويد 
ثز:أدة،مح

مئة3، يوجد ولمْ علميه، الواجب، وهو البائع، فغل مى وكلامحا مدوْ، اغتباو 
فزثافها.المن؟اتمآِسذ;كخى 

وماالتنينة، الآغ؛ان كنائر وثمتزْ كتله بند يؤو0 الأول الزمة وعل، 
ظاهرق دالعفل« المشري صنان ق داخل ههو التميرة الأعيان من دللث، عدا 

لألمنه؛ البائع علق امطعت ومحي بالخيارة، التام مضه من لثمغنه الميم،؛ 
رءوسالشرىَق الثمن إلا حص،ل، ومحي مضه، مى والتمك؛ن سيمه علته 

نازكدلك، إنه، دح؛ازذه ام و مضه تمام من يقن لا الفري هإِل ثمْ، 
بندإلا الفري صناثة إل يتممل لا هإية لكثرته واحدة تاعة 3، ملة يتش لا 

وع؛رْ•الماض بؤ صرخ عائم، ملمة محؤ مفذرمنمح< 
الهمز-محكلم ؤايارة، الإنتماء ش التاثه ١^ ص لمحان يالنائل 

المندوديحول، منصور ابن رواية أخمدي وانكر كدللفؤ، اوينع بعدد القرى 
ئنبمه:فوفلأف ثكاكمح؛ ١^٤ زأثا ^٥؛، اثوى ^١ ثنادة زم يه، 
الثاعهوالصإت٥ عمل، واين العاصي دكزة كيلك، إئزازْ عل يقف لا هنئه عل 

^نيضسصنممناوين؛لآنيلقامب
بنصأة التلخيص نق علمته، ومصها له زيادما هإف سميز؛ ولمْ مئها، يقخمع 

اختلاطالعله نوأف ثاة زالثند،؛ بإلحاقهاثان زيها فيها خثج الأضلحاكج 
•المحثإر0 



٣٩٣اثقاءار،ةاسددةواصصبي 

الصزف؛\فاؤك\بِفي منها اصحاثا سرر وانقز يال! وهوصعيف. يال؛ 
المضثة ١^ الشائع أو ^١^ ؤئة«رُ U؛ »إلأ قؤئصمُ: لمزله 

ثالثمح.امحت.

مالثى م المبمع• يي ماتِفي عبدا اقري يمن أحمد ض صالح ومل 
محانمن زظاهثلأ\ ملابمطة، تنك، اكاغ: مول إلاأذ ^، 
صمانه.يدحلِفي عليه، بعدعرصه ثنلمه من المقري يصح إلاأف الباغ، 

من3هن 3^1،، ١^٠^ يقدم ولمْ عثه ١^ عزصة إدا عنة: حتبز ومو 
تأذ0ويلتحى المقري، مال من يهو عنده وركه اكثى مده نإف البائع، مال 

المبهلأف العمد؛ عل شامة روية أو بصفة اقري ما المح من الممبممويات، 
ناسهيناككنيناضس.

مضئون|؟5ون يهل ١^*^، ٠^^ فيه يعلب أورمان مكان ل المح دأما 
إداالحزين، دار القنمةفي بند العنيمة تباع مناله هد0 لا؟ أم مقما البائع عل 

حكى^١ روايتان، صمانيا ي َاخمد وعى دللئ،، بعد العدو عنها علب، 
وبعده.المص مل ما اكثزهلمبير( ولم°يمرؤا الأصحاب،، 

مولاالثايع صمايا ثن المبض يل وأم الممريمح،، عميل ابن كلام وظاهر 
الثنزمحإف يظن؛ ونه للامحامتف، لثرصه الشجر؛ رءوس الم١تلفيلا كاكثر واحدا، 

وحصالحريتخ، دار ِق المعمر المع بجلان، ثاما، مضه منر السري يتثأكن لمْ 

الم:وم(، ٢١٣٤ريم)والخكرة، الطعام يع ؤ، يذكر ما ؛اب، المؤع، كتاب، اوخارى،ت أحرجه ر١( 
(.١  ٥٨٦)رقم نقدا، بالورق الذهب ويع الصرف باب االساقاه، كتاب 



قوحمسابجرجب ٣٩٤

مزحزضهي شد1، ئ الغفار ئك لأف الشة؛ ماو ذلك أكوالأنخاب 
ايمحئ•أنوال مذ ي بخلاف مذزم، ١^^^ 

علبإذا الحرب بدار بتنئم ^١٥١ اكلمذ كايع عقتلِفي ابذ وحم 
اطوموسصءالامح•عا

المشريعل يقضمون ذئمب؛ يب رْني -ي الإّلأم دار ,ل بح قا ُأما 
ثلائ؛الظن ء ضي تن كثزاء الأنخاب، من كئ ذكزة ؤاحدا، هزلا 

عايب،طاعوي رمن ِفي أن محاربة ِفي مائل أو أومزيد، ثنه، متئوس 
وبعده.المفس مل التأوف_، بئ أف هدا ويقولِفي 
والبقواقع والمحاح كالئلح الإع عي تمد المئلوئ الأمحاف مأثا 

الأئحاب.أكز عند دكزJا ^١ ٠٥الإع حكم هحكنها وثحودلك،، 
بأفروايه ائعه وش ابوالخطاب وحمر احتلاه،، فيه ليس • المنيب دالِفى 

علاماأندهها إدا ينا ثص مإثئ مطلما، المض مل الروج عل مضموف الصداى 
هثأالزوج أة عق الهامحي وثاوقا صناثه، علميه أف ثمصه أف مز عينه همقئت، 

رس_ا.بلا صامنا هكون عينه، !، ٠٤٥٥حر الئسلميم مذ امثغ انه أو عينه، 
إلابالمبصلايتمل الأعيان حمع صناف بأف روايه مذهدا حج ويمكذأف 

صكانعل مذثصه أحمد عذ روايه الأنخاب بض وحرجها وعتحْ، لبح اق 
بيعت،أما عل ثاوثا من الأنخاب همى المض، مل البائع عل الطعام صي 
جرافبح نإف والمورون امحل روايهِفي أقرها مذ وثلمهم محلا، 



٢٩٥سةاسدةوامسوى 

jfدبك ومأحد الأغثان حمح ِفي ووايه منها حثج مذ ؤمنهم 
العمد،بحق عليه واجب ثنلمت لأف المبض؛ بدون عئه يشئ لا الملك على 

علمضموئا ثكال العمد، ؤإأحكام إع° ولم''يوحد، 
١^عق الأغثان حمع صإل أف اعثندثاو ام عقل ابن سهه وهذه 

مشوهن المص، مذ التنكئذ علمته التايع لإل صعيمه، وهل المتض، هتو 
علته.ما ممحى ممد منة وجد قإدا التسليم، 

منم،لممرخ نمه ؤاجث نئن ١□^، ذوق س م محن ، ٣١ؤأثا 
أوإدنه عتر مذ يملمكه المالك أرص ثنل ينديه ؟كون يكتث ملكه، من البائع 

البائع•عق للصنان ئوجبا بّزيؤي ذنلمالبتؤ نع 
لتسف الهر لأف العئود، مذ وعثرْ الدكاح بهت بمري، أف ويشل 

إلصنانه ينتقل محلا نحله، اض نثاه ؤقدا بالهبه، شبته هن بل أصئ، ببوض 
الأمحان.ق ثلة ^١ ؤالزكاة، نالئد3ة كالهتة المص؛ بدون اأزأة 

أوالتنكينالمتص النتاجربدول صنان ق ليحل لا \لإ-إة\و0 المناؤعفى دأما 
استماجامن مم،كن نإف كلام، هلا المنائ انتول ؛ن باحتيارة، موته أو منه، 

مذلثتآكنه أيصا صنانه مذ يلمن، منه ا-لقاص الأج^ر أوسليم النتن بمص 
الإنمماع.

ؤالنص.مم.ؤالهيه كالميهة فيها؛ معاؤص1ه لا عقود اكاف؛ والمع 
هإداتنق، حلاف فهنا ؤالصددئ زالهنه المص، بدون كظ، هالؤص1ه 



شمسابجرجب ٣٩٦

ورثوص،أملأ:ثِسام؟
زامحازالمص، كمج الإعِفي والهك ام مئة عل الأصحاُت، بنهوو 

بمفياهمم،ضماضأزل.
العمدقإل البيع، ل المبض خلاف الإنتغماق، مس_< هنا المص لأل داو(أ 

\ذشؤ*.فيه ثكفي المبص، لأنتحمال ثب 
هلمضموثا كول أف يتبعي محلا العمد بم٠مد اأالك عئصل قيل؛ نإل 

الصهاف،يمفي ملأ وثمع، بر عمود لأما مع؛ عر مى يد0 ل يلم، إدا المللث، 
لدلك.ينهي الأصحام، وكلام 

ثووعي من يمدْ لأأنُت، إث1 لة بموصى ١^، بم، ١^١ ١^٥٠٤ ثأثا 
احتلاف،عل دله، ما ذوق حننه مذ بالمبول أو بالمبول مراعى ياأوت أو 

•حلاف،عي مذ له الموصى عل الميول حنن مذ صماثه لإق المنالة، ق الوجوم 
و-جهان؛يميه المول مل ما وأم! مضه. من متما5نا كال ١^١ ون1ئه 

والخزي،احمد كلام وهوظاهئ أنصا، له الموصى صنان مذ انه أحدمحات 
والرغيبالمحي صاحب وكيلك المحق، كتاب ل، عقثل وابن المائي بؤ وصرخ 

حلأما•محه ولإقتكوا وعثرهم، 
^^ذ،،إثاعاوولأنني،وزه،

العمود.من أوعرها م؛ه نزمثكة كإ صنايه، عانه كال مضه مذ ظأ لإدا 
الغيظا:مظق طه خ ١^؛ م مذ لأ:جةبج ^١: نإذ 

حمظه انتماء عليه المجي أحر إدا الخاي العيد مأفبه مه، ١^^^، مذ الورثه 



٣٩١؛الق1ءدةاس|ةوااغص 

مافمحاق أ;طامح ممن 
ممكلا ئك إذا اكازلإ، ريح ق ء I_، لا بمثل لإ ^ ه، ١^٠ 

هقاإذا الظك،إلا لأي1ك ئثا: الئ1اقإدا يف ؤ ر
إم.الخويهاممن ءإة ١^ مج 1خلأف البمة، دون فك لا 

وهوكلها، الئحو0 عق بالموو إلا صتانه ق يدحل لا اكاف• والوجه 
لمًتكنلأنث -صه من إلا ينلك، لا نو: إل لأنه ١^؛ ِفي يه المجزوم 

محالصد1لمنت نل؛ ؤإل علته، مصة عشت، ملكه، عل كلمه دلك مل 
مىلا الركة، مى سأم، ؛متا ١^^(، مل لوثلمش بديل؛:1 الركة، عق مضموم 

حيمى للمللئ، مثبتا كاف نإو المؤن، لأف أجزاؤها؛ له، الموصى مال 
المبولحال، والعدوم المثول، حي مذ لثبوته ثابع الثايى كوثه أف إلا المزمن، 

مصورالالكمه،ملأسئمهملك.لا 

من؟كوذ أذ مثغي مول عتر من المزُت، يئجزد ينلآكه مل: إذ نعم 
بعترملك، ما ئأما يالعمد، الملوك ل؛، كلمه وهدا كالمورث، حال، بتكل صمانه 

عمدمزعان:

وجهان:صهانه ؤق كايزايث،، المهري الئلث، أحدمحا: 
ئنخاضزة ^؛١ المال كاذ ^١ بالزن ١^^ م بمثقث أئ أ.طخا: 

مثتةوعبما دسار مام ترك رجل 3، متصور اثن رواية آحمدؤه مال، مضها، مذ 
وجبالرجل■ مؤُي بمد الدثانير مئريت ^١١*^.، لزحل وازصى ديتار، مائه 

الوريؤ•ذئايثر ويهبش لا، المد!لنوصى 





٢٩٩اهءاوأاسا1توائهص 

جارةيإذلكف ،،، miظه الآئمئ:يب ت محل نا اش: 
ئتامحاذ زلا إشكال هلا زننيذا ذالاعئام والاظاُب كالإ-تحثاش ماح 
وهمأ<اأإ.الشركة حكم و ذحل فته أوشارك دلك ولووكلِفي سواه، أحد عل 

عنيهذمة ق ماله ثص كاذ ؤإذ يده، ِق لأما الحول؛ بعد اللقطه وكيلك، 
الآحريتعير١،1^^< وعق ُالمتض، إلا المشهور الدهسا دلأسنير؛(ِفي الدثون من 

الإذن.ض،ئامحمحاذبم، 
*H*



تراميابذرجبهمح 

اثسءاط1ساثواضنوذ
H M ه

وعترها،عمود إل منفه وهئ مضها: مو اثنأو'كات ق التمزق ق
Jنعان:دالعمود 

وجلأ.بح إل ويتمسم المعاوصات، عقود أحدمحا! 
والصتانالثمي مق التصؤفا الآصحارسا؛ مى محقالنا المح؛ مأثا 

مببجءذفِمحىخنىتئلأزنان،قاِنكان 
وصرخفه، التحرق لة جار المشري صنان مى اكبض مل كاف ؤإف يمصة، 

العثهاأانعهمىالثمؤفايوالوجعلوابدلكالماؤّىلايائعالصنيروعترْ• 
\ح\لج

مجووالثمؤفاوالصتان، بئ ^٠^؛ ١^ وهي أحرى؛ طربمه المدهبا وق 
أصحل محور ءإثه جدها، مل ١^٥ بغ ل كنا الباح، عل والصناف التحزف 

ائشراةالطعام صتية ق الثمزف ويمي البائع، عل مضموثه وهي الرواأ؛ن، 
ألشري،صنان أباِفي نع الخزي، احتار وهل الئواة؛ن، إحدى عل جرائا 
نعالصتة يع ق الخلأمؤ حكوا ؤإنم الأصحام،، مذ الأكزيذ طريمه وهدم 
موتىم ابن دللث، يكر ه الباح، عل مصنوع كوبجا ِفي الخلاف، عدم 

وا-ظوابيو١لمزدارت١، المصوو ل عميل وابن وايلأف،، الجرؤ ل والمالجى 
وعثرهم•وابنه 



الق1ءاوةاثضأوائسهزا

وعلوالتحري، الصقان بئ يلاوم لا لأله التحريات و عقل ابن وصرخ 
ثالصصهدا 

العمد.حاو وهوا1مكىتي الثمؤف، يبيح مص 
يالنمد.اشقود التام وهوالمص الصناو، ذؤترهقة 

مبجه؛مل محه الثمزفث ينتع محا الخلاف وعرْ عميل ائ حم ومد 
خاصهامموم أو يزامحا، يع ؤإذ والمودون، امحيل حض أو الميم، هو هل 

عنمهنا وملة أو١^^، امحيل أوالمهلعوم أو•^^l، لكل، مكتلاأومنرودا 
ولم°يدكئواتيالمعيي، صاحب ورجحها الروايه، هذْ الماصي وصعم، أحمد، 

الصانذJك،.

العقد jljمنللأ المص، مل الأعلمان حمع يع مذ المع عميل ابذ واحتار 
 Jملآحؤ عمد عك يرد ^ ٨٥التندلم، أحك1مه مذ بش حيث يتم، ر الأو

ملازماله.الصناف ولم°ءئعل اثثرامه، 

يعهلخور ١^^!، أف يكر بانة بمأول مد الصغير الخاثع ي الماصي وكلام 
_الإع محزاإلأزمبمذ;لأ،:ئخزاز الثم، مل 

صاللا أذ وص الدهسا، ذكرحادة عق اهتصز هإثه دكزة، ما عق وهوصحيح 
حاصه.المبخم ااثمؤف!لاِفي مذ مع ولا 

لخورأفاكأ->رْ الناؤع أف والصقان؛ الثمؤف بيت ثلارم لا انه طل' ومم، 
١^،مجر عل المع والثمر الأوو، المؤجر عل مفنوثه وهذ المنتأحر 



رجبماهدابق مح 

ئاسدامصا واقتوض الأوو، التايع عل مضقوف وم اثصوص، عق يعه محور 
ملمه \هأئ محور ولا اثشري، إل فته الصتال قانقو حنايا بص 1^1 

_،عل نفئونا وبن اآده_، عل حائز ذقه صِفي ير الدنن وج لإله، 
علوصنانيا محايد، يعمي واقتوض والعار المعصوُسا ق يتصزف المالك وكيلك 

المابض.

الئهصىلوتبايع ؤا فته، محدوو لا لأنه صعتف؛ الصقايثن ُتوال والتعليل 
اُتماصبحشتة التعليل وكيلك ١^^، مى الشفح ادتزعه ثإ جاعة، اأثموغ 

المناؤعزألأ-آة\وأ الشجر، رءوس المئرىِفي باشر يطل البائع عئاد يلفه اإلل4ا 
لأفعلته؛ هو مح( الدين ويع عميل، ابن ثنلل بمممص أيصا و:بما اكأجزة، 

هأنشا نظل الش. و ظئ نه ؤاشيز،دأولمةق ه ظ  jjاوخ 
وهويمتفيللآهارت،، ^١^^؛ ثبته وهو عدم، ليس ما ج ذاحل 

الأعتان.حمع ل، الغ 
كافحتنر لم°يصثن ما ربح عن النهي من المزاد أف أخمدإل الإمام وأثار 

المعل الربح عن الم حمل وكقه محيه، فه قلا.إن°فأ بائعه، عل ضئونا 
اوع،لأكهولج.

الديباقن الج يوف الربح حقثمة عن الم أف آحر؛ مول له وبمجرج 
لئلاالأحزة؛ بيم إلا المستأخة المنائ إجارة من روايؤ ِفي مح مإيه افراْ، 

وجهعل المصارب افراْ ما ربح من أحنى رواية ي، ومع ايقمن، ذ؛ءا يربح 
ربحِفي لدحوله ربحة أخمد ثكر0 بالمحالمة، ثة صامى لأيه المال؛ لزبر الحالمة 



يبجهمز ايع م ص الإعتاص وأجار البع أصل وأجار بمنى، ل( ما 
لآضن.يإ ربما ثهوذ يئلأ ريح؛ عي من مت 

ويح،بعي يعه محور مالكه عي عل مصمون كل أف روايه هدا مى محرج 
محاذؤوجا الثحل رءوس عل واشر الم؛؛، يى الدين بح ق دبك J-5 وبلرم 

لمً:سهانئ.

إلما بؤ بأس لا ئيجي؛ مز اأو٠وب الطعام يع أحمدِفي ص حيل ومن 
اويحض يبجه مل الطعام بح ق ١،^ أف عق يدل وهدا اض\ذ6'.{ ؟كن 

مععق أخمد ثص وئد وعيه، بامه مى يعه ثئ دلك مريىِفي ولا والككثب، 
يكيلة.حص باتعه مذ يعه 

مضه!مل مه الإيالإ الأصحابتي راحت1م، 

بعإثأا محزإ يإف أومنحا، يعا كويا ِفي الخلاف عق حرجها مذ ثمنهم 
صحش.ؤإلأ لمْمبمح، 

ملك.محييي لأما ؛ كل؛ljدون ١^١؟^؛، مذ تنثها ك بكر م وعذ 
روايةِفي أجار أحمد اف الباح؛ بذ البيع بجواز ياية ردائه لنا ؤبمرج 

آحر،كتل عي مذ كيلة؛٢٠< حصر الدي الئريك مذ ببمه عله منصوصة 
ئاتائأنل.
الإجازاتكثاُت، المصول,في ل عميل وابن المجرد ق المائي وحم 

وهواحتلافمأحدها، ويكرا حاصه، بائعه س المبجن مز يعه جواز روايهِفى 



رجبتناميابق فؤح 

مضه،مو ه أن نكٍلأ س  d\sأذا \ل1ء \وو:وو ثح ضُو \)ص 
الدقة،اوزاتزُناق فته خئا لإي الإع، لما ق،لف ؤسا 

بالإع.فته التمحزف ق هدا عي0، أز طعاما 
دهنهقور لا عقدت وابن المجرد ِفي الماصى ممال العمود من ع؛وْ وأما 

^^^،لإذيافىوضصالأضاب٩دة
ووالإع، بخلاف يصمن، لمْ ما وبح إل يودي لا لأمه ثمحه؛ ثل رهنه يصح 
لأتمُشىإلالإع،ثكن١^نثو؛لأنالث;ن؛!١
١;^ؤء ة، ءلدلك;صخ ثبم، زمضة لأ:طووعاو، ١^ د ل تزكه 

صص؛زفته متتم، ولا ئقتؤ ولا تموص عين لأنة رهنه: مذ المغ عقل 
مضه.٠ ٠ ءتس' لامكان 

َ•َ ص سسرِ َ َء 

عمدبجي هي—، لإأ، مرط المبصى ثأل والهيه الرهن ل أحرى مرْ وعلل 
المبصن•محه لم°يوجد عْي عل المص قرطه من 

ابواقثابحكاه عرثمنه، عل رهنه بجواز انه وجهآحر؛ ؤللأصحاب، 
وهومعثتثالمفس، ثأن لعدم المثهم منةل، منعة وأظنه كالصإتة، معةا؛ كال منا 

العقود.سائر للأ؛صحامحس،تي وجهان هدا من يحرغ عنجل، ابن يكر بجا فته، 
عزز:سثذلك أف ثق ءا، يه يخزاز ظغ تذ الأخخان نمن 

دالث.وجه وهدا المخثر، صاحب نمنهم الص.داق، وعمِفي 

سواءمضه، مل سا التصؤفجاز م١سا كال لإل ثننه هأما المح، ل، كلمه هدا 
كافنإف الماصى، ئه وصرح لا، أو المبضن ثل فته التصرف يجوز المح كاف 



الق1ءدتاثدةزاسم

مضه.مل عنة يعاوض جازأو دينا كال ؤإل كيره، لمْقزإلابمد مبهكا 
طإو1يع ِفي الخلاف عل المعاوصه هزجا ولمً عقل، وابن الماصي يكرم 

الخلاف،صور حلة ي، اذحلموه والآا5ؤوو رواسن، دلك ل، حكيا ومد 
الأثرموواية الأحر من القدين أحي امتصاء جواز عل أحمد ومدثص 

وحنبل•وابزننصور 

ظل؟ثثا؛ن ُه ثل:محى الدقة؛ و طنام ذ ١^ ١^ ظة ننقل 
مكانهالدهس،؟ من الورق امتصاء هدا مإل يكون لا !؛" ؛ aJمقلتا دالأ فتومفا. 

منالشدين احد امتصاء أف يشعر ^^١ بتنا، إيصاحا يوصحه عترأذ من أجازم 
المعاوصةل والخلاف دللث،، ق عمر ابن لخدين، •حلافر؛ عتر من محور الأجر 
حلأما.دبم، ق ١^٥؟، عشلِفي وابن الماصى ولإيدكر بمثرجا، عنه 

الراجي،الني،؛ جرى اجريا المص لممار:إكأو، الئدين أف دللئ، 3، والمص 
صئخومد انتيماء، هوثؤع بل محصة، بمعاوصة ليس الأحر عن أحب"عما مأحد 
لم°ولدإل-إ هوامتماء، وإد،ا هوببح، ليس هال؛ طالسا، أى رواية أحمدِن، بدبل-، 

قاغيت الخنن المدرلاخلأف، ق ^La لء لأنة دالئنر، إلا لخن 
المعنى.صاحس، دكزْ هوالدي ^^؛i■ وهدا القيمة، 

الخاصىزأثا لربمتن، نا ريح عن ١^٠ نأحدة جتل تن الأصخاص ؤمن 
أحمدكلام ويأول، علمته، يممماف بقا بالاحر القدين أحي• عن المعاوصه مأجاز 
ماخ،أف الإجازة وابن الماصى طريمه أف دكرثا ومد حدا، ييي• لأكلأم 



رجبتواعدابن ض  ٤٠٦

ووواحده، ووايه لأجثئ مضه مو يعه محز لمْ أونورويا مكتلا لكف ^١ ١^^ 
الآكلأمِفيوهدا مثمثز، عيث مبهم المض مل لأيه روايتان؛ ذمته هوِفي لمؤ( محه 

صزبان:يش المعاوصات عمود من المنح عتر مأثا وعزصه، المح ق التصوف 
١^،الأ.مة مثل نجه، مل ظهه ١^ ١^٤ كشى نا آخدمحا: 

شتى.مإ البيع حكم محكمه ويحوبا، البيع، والعوضِو، 
لأفييوز، ذب إةانة كال ءاِل اكأ-مة؛ المثالج و الممزق زأثا 

مثامه.يقوم ؤخز سنجه، العوض انشماء لة 
هزيره نجها h»_ ١^،، ءنث1ضابمش ُإخانة كاذ ؤإ0 

ء،ثتشمح
الأحرىوِفي الروايتم، إحدى ِفي وبأريد الأحرة بؤثل إثئارها وبجح 

المنائلأف ابوار؛ والصحيح يضمن، لم° ما ربح ؤ، بدحوبؤ بزيادة يمح 
انتما;ءعتر من ثاتث، حش عطنها ثن ١^ بدليل وجه، ل اثسأجر عل مفموة 

تإثلاغ.علميه مضمون مهو الشجر، رءوس ق كالثمر مهي صكايؤ، مذ ثلمث، 
كالءثتاقمضه، مل خلاكه النقد ^ بجشى لا U اش: والضرب 

وجهان؛ممثه وثحودلك، العمد، دم عذ به والصالح والعتت، اقلع وعوض 
الجرد،ق الماصى مول وهو المبض، مل فيه التمؤف محور أحدمحا: 

المعنىوصاحتى والثامري، — الصداى منه انتقى انه ~عير ا-ئاب وأف 
وهومزقالمتض، مل ٥^١^، انزأة هته صحة عق أحمد وثص والتلخيص، 

قصزر هلا عقودها، •ينا يتمخ لا الأعواصس هدْ يالم، أن دللث، ووجه ؤتؤ، 



٤٠٧مةاثائاواص،وذ، 

قالماصى هصئخ هدا ومع والإحاوة البيع بخلاف فتها، التصرف 
النحرف،بيا يمرى بندم، ض مذ عل مفموف فيها ١^٠^ عي أف امحرد 

الصهاوئأتت بيثهإ، نوى انه الملخيص صاحب إليه وسب هنا، والصإن 
عليه.وهم وهو ^٥^٥!،، ١١ومح 

١^٠م و ١^ كون ئلأ الإع، م مميا أف اش: 
Jyناس هو ت وماو خلافه، ل القاصي لكرم الدي زهو القبص، محبل منها 

وصاحبواشرازي وا-ظوائ والقردان، المصوو 'ءيإاِفي وابن أصحابنا، 
قويسائر ئها إلخائا المحاج كتاب ق المنيي ضاحي ذ\و؛\ذ1 اكإر، 

اقنازصات.

إداالعظيمه— يده —الخن. الربره لأل الإمناخ؛ بعدم الئنريق يصح ولا 
بجثيالإجاوة ومنائ محع، محها والنحزفت هلأكها، بخني محلا ورنا امحلم، 
جائز.فيها والتصرف هلاكها، 

التحرقمع عله اف عل بثاه ولكذ الأوله، الدين( يمح، امحح ورجح 
أصلِق الماحي أحد وهو ههثا، منتم، وهو يضمذ، لم° قيأ الربح 

.^!١

اخلمات،وت؛إ ا-لثاوات وأرش القرم،، الصرب هدا ل القاصي وعد 
القبمس،بدون بملك لا المرصير لإل ثظر؛ ومحه اقلئامت،، تم عل عميل ابذ ^١^ 

العوضيتلم، عئها الصلمح يشخ المتلماُت، وقيم الءمد، ِفي يه جرم ما عل 
بعمدليس دحوْ، أو العمد بخلاف ا-قطا، جنايايت، أروش وكيلك المصمون، 



نواهدابذلجبهمح  ٤٠٨

الخاوجق يتثئ لا ودلك لكليين، !^؛ ١١ل، مضمون إJة م ١^٠٠^، ندحلة 
ألأ,المضيشم،.

الصضمل الثنخ العائد اللك أيصا التلخيص«يدا صاحب وأ-قيى 
الديالأوو الوجه عل متحه وهدا سببه، ائتماص ينشي لا لأئه والإنؤثداد؛ 

احثاوْ.

الصصاومت، معاوصة عر عن المثسح العمد كاو مإل الئاق: الوجه هاما 
ههومعاوصة عمد كاذ ؤإذ المص، مل مها التمحزف مجوو كالوديعه، أناثه 

حجنلو والعصوت، كالعزاوي يذع لا أف متوجة الأمهر، عل مضمول 
التنين،Jئجثد ملهة يحمه ائال من عتا عريم لكل جثأ ثم اأملس عل الحاكم 

مزفيه  ١٠٠٥^^لحووثه أن يتوجه هدا يعل ادمد، من الركاة ل الماضي دكزْ 
المبمن.

اضن؛مل فته ١^ صخ لا ظد لصثه المثن اشزط نا ي: 
الثلم.مال ورأسن الصزف، المحثرتي ق محه صثخ وقد المنم،، سوت لعدم 

١^^،١^^٥—، ق التلخيصبى ق حكى ممد بالعقد باإلك٠ محل إف ئأما 
آحزعمد ورود يصح قلا ١^٠^، إبطال ق مور ههن؛ المبفن اُتماء لأل وجهي؛ 

الصزفِفي المع منصور ابن رواية 3، أحمد عن والمنصوص ائثوامه، بز علمنه 
أيصايكنه الصقن، مل فيها يصح بالشمعة، كالأحد المهرية؛ والعمود والثلم 

الئلنيمحن•ِو، 
زالئدقة.زالهك المإكمذهمصض؛كاوع محيا



اوىءدةاثذإةوااصّد

باماقالمض وقتل الملك سوت بمد فيها التصرف ثجوو الوصيئ يأما 
:^٥١٧^؟1^^1، اأوصىُه يف\0 نشه، محا الأس من 
جهته،مذ لازم عق أثة ردْ جواز مال أكثر لا، أن امحض مو امحهم رد 

قهولكتعبموته، الت جهة مذ لازمه لأتبما ^٥١^٥؟،؛ ١١صحه يمع لا وهدا 
وخدم.الخيارJلمنري فيه المشرط 

المتضقتل فيها التقزف ثجوو بمءمد0، بالعقد *، JUCcاش الهته راما 
بئجثديشؤع الوام، حى لأل ت1،وتي0؛ كنآ ئته أخمد ص وقد أيصا، 
بوجه•فيها التحرق محدورتي قلا صنانه، ل ولبمث ملكه، ائتمال 

بدونقتك لا أبجا التحوص قالمدئي زالتحئ اواط ١^!^ زأثا 
دونبملممحا ١^ \ض زم م؛!١، كلام ئأد ني، ي المص، 
وابنالحارث اير رواية ق أخمد يص وقد كانجه، يكول أف قيتبغى المتقى، 

إلثؤ،يديعه محال ركاته، مذ عنه يمضه زجل نئريد دين علمته زجل 3، بختاف 
يزكلمةحش ثه: موو ثاو: يأئه، إلته يدئعة أذ و٤اذ، ٤^١٤ هو ثة؛ فذ 

وجارنحأهوالمبول، بالئنيتن الركام ملك انه ق ظاهر وهدا عنه، قينضيه 
_ياولكلهقلاوص.

إذالأ:ار تشه: ئزوم ذولة ئت١ئلهأئأخمJ خثزِفي نم زكدنكج 
يمصه،أذ قؤ ييخة ال نة، وهب أو نلطال، به له أمز طعام للرجل كاف 

أU لأإز1وك، أيد: ئاJ مبصها، أف قل بجنها زالJاة ، viAJlمثل jالنبم 



٤١٠

وىم مأثا رج، مه ملأ عوض شر ملكه وما يصنذ، لمْ نا وبح 
مام_، الندة بمُطةينالأماو كلامه ظاين التجارة 

زالإنشظاقناشة كايزاث صد شر الملك مأثا النئود، ل الكلام هدا 
ومايد ديوان ِفي كالمورية منه كناطتن امء أو الوئف أموال مذ 

فيه١^^٠، كم جاز مقداره ويآس الملك ثم يت لإدا لة، النث«>مذ الومف 
لأحدعلامه ولأ منه، مسممر حمهم لأف أنصا؛ خلاف شر المبض مبل 
الأمناء.وثحوه الموئع، يد بئزلة يدم هوِفي مذ ويد 

المالالث،دلةم:زاثامjثثوت 
؛إصك1و شر فه ١^^؛، محور ملأ سبه، يوجد لا اف إحدامحا؛ 

ديونِو له ونم لا ومذ الحرُب، امصاء مل والعانم موئيه، موت مل الوارُي 
سوالئزفي.

البمةمل الغانم كممزف الإنتئزار؛ زمل الم، زيود ثني دالئاته: 
ملوالمزرمحة الصحح، وهوالدهن، بالخثانة، العنيمه يمل\5ول إتإم مولنات عل 

العطاءودحؤْ.حلول 

ممالصلئ، يع ولا مضه، مل العطاء يع محور لا موتى؛ م ابذ ممال، 
مصإدا الروايتم( إحدى جاوِفي تثروض باعه ؤإف واجدا، لولا ورؤ، ولا 

أفمل المثايم بح قور ولا الأحرى، ِفي ثته ومح يممرما، أف ول العروض 
ائتهى.مص. أف مو الصدداُت، ولا مثم 



٤١١هداةالث1داتراس،،رذر 

دهيْأزعنثائو:
م.ح _، مو الثظء لإع أخو\لأ: 

بنويكر منصور وابن طالت، م ورو ِفي كراهته عل أحمد ص ومحي 
مرْتوهاو هو، أوما لا، أم إليه ايصل يدرى لا مش،، ء هومي ويال؛ محمد، 

ابنئاو العطاء: ق الزيادة يع ق طاو_ا م رواية ؤماJ،ِفي أولا، بئرج يدرى لا 
هداتثى وردأ وكرهه، يشعيه، لا هرج، ومص محرج ما يدييه ما عباس؛ 

أضا:حالئكاك.
يلت:يعزض• يه بأس لا العطاءت الرياذْتي يع عذأحمدل، حرب، ومل 

ئال:بعرض• مفرغا ذئايتر عثرة عطائه يزادِق هوالرجل مال دمس؛رْ؟ وما 
جضىامح>ض،ثاو:لأ:أمب

ِفيالربادؤ بح يكرم كاف أثه عباس ابن ض صجح بإنتاث حرب دروى 
باجواز•ثامحه روايه وهدم برص، إلا العطاء 

لأنكاشناء؛ ظوو بمد يغ إذا محا اوزاثه ثدْ ممل: الماضي ئال 
قورلا طربمته،ا عل لكن مجورببمه، ثابت، دين يهوحثي ١لإنتخمافي، وقئ 

بثمنالعنض دلك انرى انه عل الروايه وثأولأ رجعا الريم، عثر بن بيعه 
ثمنأحال انه أو مناوئا، عندمحنا وهتهنا وكاف العطاء، مفن وئت؛ إل موجل 

اشُلإنًأممص،المضيرطِسس.لآلأمحنمائظا 
هأثامضه، اتجماق مل مضه مز الخناء بم نوني م م مائ ؤثد؟كوذ 

الئكاك.ِفي:ني ١^^^ إذا 



رجبابن تواعد همح  ٤١٢

مضها.ء الئكاك يع ض: انه 
ومحي ِلأبم صكالك؛ ونمش الءس، ش الثاة الديوذ وهي 

مداالدين كاف لإل الصك، ق ما ميع ودحي0، الثق مى فيه يكتب ما وهي 
قومصه بح شنته، صرف لأئه خلاف؛ بلا محز أ يقد وبح 

روايثان!يفيه المجلس 

هوعرر،١^٠^،^ بع منصووي ابن رواية أتني,ق محال بجور، لا إحدا۶نات 
يدووهدا لا، أو أيرج يدرى لا ١^^، وئاو: كرهة، ١^ محه طابي، أبو ؤمل 

الديوان.عطاء مذ الصاك منادم أف عق 

الحكم،بن ومحمد وحنبو حري، رواية عابجال ص ايوار، داكابجه؛ 
علمته،بدين زجووهومث عل عقاو إتإ ^، ١١وماو؛ العطاء، وبتن ينه ووو 

صمءمح4لأيدريمحللمحأملأ•
بالدين،،الرجل عل الصف، بجري عنهِفيالرجز، "^rJ، م)، وكيلك 

^^١ثنرإ<.< ينيب يمتصه، حص يتينه ولا حرج، إدا بالمصن بؤ بأّرا لا يال* 
الئصرثلة آباح ولا المبض، بمجرؤ ممحيؤ صكاي مذ يبملمه لم° انه عل يدل 
بحجواز إل يوُجع هدا وحاصل ئجره، لب والثمر المناؤع بمنزلة لأنه فيه؛ 

رى•ء جوازْ عل وددثْرا المي،، عي ثى الأين 
س:ئاقاملإلأنمما.

صالحرواية 3، وعلله وعؤْ، حرُبا ردايؤ ل كراي عل أُهمد وص 
كافؤاذ والنتن، المدر محهول انه ،_ Xjيصيبه، ما يدري لا ثأيه منصور وابن 



٤١٣ئاواس،،وإبي 

خلافالأهمان، مى بع؛ن واحد كل بجس أف له الإمام لكي علتؤ، يابتا ملكه 

ثش؛ره.أف مل مذ اعى بح أكرم جابر؛ ئال الربي عذم وصح 
الإ1ءلأةذهينزبج-نيتيةذسىممأذص 

ونؤ؛واررلأ ه؛ اممب رمول هال هال! اُقدري تعيد م عذ حوثسس،، بن شهر 
وابنأ-حمدرآ؛ الإمام أحرجه • متم٠٠حى والثانم مص، حص الص1وهات 

حالتدسهن بهدل، نالتاءلأ ب؛' بأس لا صالح ئيب بذ دقثد 
مشهور•

تحز))؛؛٠ هال:ه الث؛ً، أن ئات، ثن ثونفع حي،يث مذ ذاودأى م ثنن ول 
طول،الخدين، وو ينم؛٠٠. حص نغء يبح أذ الأحر واي يافب يومذ لإئرئ 

صابييلْاممُنث/
النائمبح عذ ررش امحئ أف عباس، ابن حديث مذ اشانح( وحرج 

خممحثلم«ص.
•؛أ،رنميح؛ه(.ه/ المنف) ق الرزاق عد أحرجه )١( 

/n(.٤٢)آ(أخرجهأحد
وصروعها،الأنعام بطون ل ما شراء عن الهي باب الجارات، كتاب ماحا"ت ابن أحرجه )٣( 

٢(.١ رنم)٦٩ الغاتص، وضربة 
(.٢١٥٨رنم)السايا، وءلاء ق باب الكاح، كتاب أبوداويت أحرجه )٤( 
(.١١٣١رقم)حامل ومي الخائنة يشتري الرجل ل جاء ما باب الكاح، أبواب الرمذي؛ أحرجه )٥( 
(.٤٦٤٥رقم)م، تقأن قيل اكانم بح باب الييؤع، كتاب ت الشانئ أحرجه )٦( 



رجبابن ، Ulpضح  ٤١٤

الثئ.،عن هبمتذ، ئزيزة \و حدث ثى وأبوداودرآ؛ و-حرجةأحمدراا 
ارشالس أف مكحوو، ض ثجتح، أف بن اممب عبد عن انحاى ان وروى 

عنيعاصضمحز«منل.
لأيةأومدة؛ المص ثو عنة،منهئ، ا-محش آحاد حن وهداِفي 

الإمام،يوف والقأّئة ينشد لا هإثة وعلوو، مد وبمده محهوو، المبص مبل 
اشنةؤسلمثثنهئلةدلك.مى اأهشحهِفيحثيء الإماملإدارأى وأما 

ي:ئاثد1تموأذثمح.اتأله 
عنالرراف عبي مصي وِفي المبض، بدون لا؛قك الصدقه أف ومآحدْ 

محاغأف *ثنى ه' الئي أف واجي، عي عن عمبه، بن موتى عن جرج، ابن 
ؤوونلم«أى.ينممو حص الصدمه 

بنمحثد عن اض، عبد بن جهصم عن البجبي، العلا؟ بن بج، دعذ 
حشالصدئات بتع عن افب. زئول *ش ئال؛ حوسبا ن سفر عن ثني، 

اثز.ك من ونزأئنة ^١ تمصءرئ، 

مممد ئبض عي من مبمت، إدا المبوو بمجرد بيمحا المول عل، ُأما 
الصدئات،نائئ ئماثه مزق، مغ وهو فتها، بجواز أتني يم، 

(.٣٨٧)؛(أخرجهأحد:)أ/ 
(.٣٣٦رقم)٩ يلوصلاحها، أن المارنل يع ل باب المؤع، محاب أبوداود؛ أحرجه )٢( 
(.٦٨٩٩رقم ، ٣٨ا،لصتف)؛/ ل الرزاق همد أحرجه )٣( 
(.٦٩٠٠رنم ، ٣٨/ اكنف)٤ ل الرزاق همد أحرجه ر٤( 



٤١٥اةاثئاواه|صز امءاو

زأمئثاناله من ، iuaiمنها إذا زأثا لأض اشلوكة كالهك ث زوهوذ 
ثوله،أن المنتحي مض يدون ملكه عن هرج ولا صدقه، يدلك يصتر قلا 

الزكاة.من د؛رأذمته لمْ يعنيها بعد يلممتا ١^١ أتبما عق أخمد ص وقد 
وملمها، الرجؤغ وكرم إمصاءها ئانشحب ثطؤع صدئه كاثت إذ وأما 

•النجتن بمجرد ملكه عن حروجها عل يدل ما عئه 

يزجعولا يمضه، فه الرجل جعله مي؛ كل ئال،' انه عنة افب عبد ومل 
مغروفأو صدئه من له هو ئلتس ملكه، من حرج ئد أيه ودللئ، اله، مل 
قيلاأئصاة.ثلذكال زحم، صلة أز 

تصدقنه: ممال ، ^١٠۶رحلي إل يقع زجل و سندي بن حمس عنه ونمو 
يئدهاالمدفؤع يصع ما الJراهم، إو رد قمال؛ جاء ١^١^ إل الدراهم، يذم 

منناء،محثد ئ/ حغنُ ٠مآ, ثمه، أم© ف1ا ضئا ٠Jعأته، دُدها لا ئاJ: عانه؟ 

'ء بجمحئبمء،اس. 
يإدئابجحرجثال،، يهوكنا وجها، بتلأنيخباب لاأعلم عنجل؛ ابن وثال، 

JالعزJبجئ أية والأص>ق، اقدي ق يموو كإ ^ن دالأ١J__ ١^؛^ أة عق 
خلاف.بلا 

حكموصارتِل يعثنت صدثة هدم قال؛ قإدا وجهان؛ يالنية يغيتنه يق 
خلافيه إراث؟ أز م إنثاآ ذلك ثل لكذ الأضخاب، ئه زصئخ اثدوتة، 

:ئالأًنخاب.



رحبنواهدابق قيح  ٤١٦

ةاْنيىاقري يهوي ماله ض وعرفا صدقه يبملها أف يقه ■^1< ؤإذا 
انشقمض مو ثلمها شُ الزك1ة ئقوط ذبك من زلاطزم -^1، افسه 

وبَفيافدي ض فو ن لَي ئهن  oljlو الزكاة ص إذ ا يا\لإم:< أو 
بموا0منها؛ يهرأ محلا العين ِفي هلتا! ؤإذ إبداله، يلرمه ءإيه هعطثا، هديا، الدمه 
بدؤنه،ملأعليه، واحب أيصا ؤإيصاله مماته، يقوم أونس النثحى، قيض 

مح،همحزمحمحابي
زاشُأم.١^؛،، لإبمم ^١ دي ء، 

*ء أ* 



٤١٧واقهسؤت الأإدأة 

MH*

الخولكن إل معم، \دتجأ أو ثعال حى؛له ٩ يعلق عم ق يصردإ مذ 
لمُنإف الهصرفج، لر*بجد بحمه اويأحذه بحقه، الحي له من يئطاله فيها حنلأ\ 

وماسظاهرالمدهسط• عل المحرف صح ملها، لإنتيثائه الحق يعلب، يوجدموى 
الحاق،وص ولا الشنيع وهف يصح لا داو<ت ح4ثا يصح، لا جمر• أبا ب °ؤ

مدرها.ؤ الزلك0 فيه وحمش فين! المحؤف أف عق يدئ، الشال ق وكلأمه 
الحايل المحزفث لابجغ الإئمحارأنة أنو اخاز وكدللث، 

الناJقالحي ونمط ثه، اهتآكاكا كال ١^^ ٥^١٥ مإل يعنيه، الحق لثعلب، بالبح؛ 
إؤ،ةلنثفيئينالئس.
ذئم، انتفايى:ظق الفنيى:أنأل:قث، م زم 

أذملك م1لأوو، به، أو ُالخيى بامح؟حد ئمتصماه السوت عق يرب ال 
و1لأزفيشسه وم عله، دمنه بمكذ لا ١^■^، يحمه طالب أو مملك ^١^١^؛، سثللث،، 

المحزف،مى والمع للحجر ممتص مالملز وبنيه، عايه الحجر ثل الملمس بى 
ُ.ؤوألأ مسائل الماعدة هدْ عل وقحرج أوامحم، بالمطاله إلا دبل-إ ولابجت 

 <.* فبحى بها يتلى عم ِو، الإمنان تصرف إذا حلاصتها الماعده هده ]١[ 
فالمال،الزلكة، فيه وجسلم، الدي لكلمال طب حى بيا ثتلمق اش مثال، لآدس، حى أو 



شمسابز|رجب ٤١٨

للادميحى به تعلق الذي والمال عغبجل، فب حق به تعلق الركاة قيه وجبت الذي 
هداق يمحؤل فهل نيد، حى ُه ثعلق نيد عند رهنته الذي مال فإل كالمرهون، 

هوهدا صحح، أوغر صحيح هر هل لأدمي أو■ص فب حى به تعلق الذي المال 
الماصدة.محوان 

بحقهأوبأحذ0 حق له من بمطالية ححؤنب الحق كان إن يقول؛ لآمحةآندة \,ؤ\ف 
حلاصةهذا ينفذ، الممبمرف فإل الخق نعلمؤ، سومحا يوجن ل! ؤإذ الصرف، ينفذ لر 

الماعدة.

العين-يذه تحلق لكن يملكها بمثن الإنسان تصرف إذا انه الماعدة فأماس 
أناذللث، مثال ينفذ، لا أو يصزفه ينقذ فهل كاوهن، للادص حق أو كالزكاة، ض حق 

هلمال، وبعتا الرنع، كزكاة مثلا، العثر ننفح الزكاة فيه و-صتا محال، عندي 
العثر؟وهونصفح الزكاة، يقابل فيإ إلا أوبجح صحيح، المال لهذا بيهم، اف نقول• 

بكرأيا —وليس المولفح إليه أشار الذي بكر أي واختيار يمح، الح أف الد"هب، 
يصح.لا المتأحرين— من أحمد الإمام أصحالت، أبوبكرمن ولكثه الصديق، 

ولوممهلتجسمهل، ولا الزكاة ؤيضمن صحح، الممرفذ أف الملمح مولت 
منه•وانتهى باعه يركل أف إذاأراد واحد م لكان 

يصح؟لا أو ينعه بجح هل الرهن، 
يقبصلر كاف ؤإل يصح، لا فالبيع قيص قد المربن كال إف أيه الملهب ت نقول 

يإئهمهص لأدص حى به ثعلق ما كل أف ايألة هذه ل والصحيح يصح، ئإيه 



٤١٩لت1عداقاثائوالأسرذ، 

كمحرْ•مسائل الثاعدة هذْ عل ؤبمحرج 
لأفمخ؛ لا ثة، ما;ه لا ي عيْ أن تع ص ل اشزذ منها: 

يهزيؤ، ثة وغيجأ وثصة واجس ١^^، مى الرض ق بحمي أحد الموبن 
الخبورو.اقبس لأكة|لالثشمناء 

إدنيدون والعبد المرأْ حج مد كنل ومرايه، بمويؤ مد قإء الؤئق ئأما 
بمىصكئةالإ>ام

ُ.إتامها ؤيلرم مادو، ؤبهداينعقدنع ولزؤمه، 

فيهليس الادص وحى الادص، لحى إسقاطا ذلك لأفل، فيه؛ \ضثف يصح لا 
ا،لزتينقبضه مواء يمح، لا الرهن ميع هدا وعل عمقجل، اطه وعفوكحق مسامحة 

أع1لم.وارأتح شصه، لر أم 
آحر،رهن دلا وقب ولا هبة ولا محع لا يصح، لا الرهن الممزقِفي [ ١ ت 

انهفالصحيح الإثم، لإ ؤينفد يصح االرهون عتى أل أي فقط، العمق ينفذ إثإ 
العيدبيع محوز لا كاف فإذا بالعصية، ينال فلا قربة، العتى لأف أيصا؛ ينفذ لا 

أيهفالصواب االر٠٠ن، حى تفويمت، منه،ا كل ل لأل عتقه؛ أيصا محوز فلا اطلرهوف 
لأٌأنحاسميلأهور:بم

أنفذناْإذا لكن ومراية، قوة له نعم، نمول• ومراية، قوة له إف وقوله: 
منتاهطليما، ؤييقى بيعه يمكن ولا عتى العبد الأن: قلنا إذا ا،لرتس، حى أيهللنا 

وقال:اأ[، لالإصراءت؛ُه ألمهد تعال: افه قال وقد اإلرًس، ■ص أصحنا اننا 
]الاتدة:ا[.ألمقوده آوفوأ ءامنوا آق؛؛ت> جؤت 



ابذدجبتواعد همح  ٤٢٠

_؛بمد اكزي تمزق بجغ لا الثقتة، طاك إذا الشفيع ؤمبجا: 
ممن١^ ؤائ1\لإ< مثك، وُآو  015"إي اiطالك زمو زنق، س ظ لأف 
ثصزفإد التمؤف؛ من لأ٠نرى ومايم4 موذثه وإما الماصى، رأي هل 

زال،ومد يحقه، والأحد عليه الإحتجار الشمح لرك ثافدا لكف إي اثشري 
ثزكثوعا، الشرى لمْيمحر غا يطالب ولمْ التص-ؤد، عن الشري الثميع ش لإل 

^^اصمامحر،دمحْامحلمحااُ•
دنكمن عريئة تنته لإذ !^، ١١زأزاد ١^ عل ١^ خل ^١ وْءا: 

j^'،i  نله خبمه، لأم به؛ خاصا لكف هتل4ُ نإف الثثث، لةiyj  لإنتماءخيه
اننيكز ١^؟ عل ١^١؛ له يهل يفه، لإ نإل اوهن، ِفي كامحئ؛ن حم، 
يعميل 

الطو،زإلأوام.
حمه،ق الحبس لكون لا علته، واجبا حما بممرْ يذغ لأئه لا؛ دالئاف• 

ا-علتها الواجب، الحمح، يأحثر مذ يلرمِفي'نرم ؤ بز 
أفلشريكه كاف شخص عل نصيبه خ إذا الإساف أف معناها الشفعة [ ١ ] 
نصسيميعت عقد، ق ونيدمشركان أنا مثال،ت الشمص، هدا بأحد المشري يطالب، 

والشفيعالشفعة، هي هدم بثمنه، اشيك، هدا يأحد أل شريكي فلزيد عمر، عل 
طاو_،إذا إلا ذللأج، له مول،ت ومه، أو وممه أو نصيبه  ٤١٠أثه لنزض الشري، 

فيه.سصزى أف ق الحق له ليس لإثه بالشفعة، —هوالثريلث،— الشفيع 
أفله ليز أو يسافز أف له فهل المدين عل الديذ حل إذا واصحه، هذْ ]٢[ 

يسام؟



٤٢١الق1هاوءاثثتواصذ، 

ةهتهم:زئياثلام،لإ:قزنيا: 
محورهل اأمدس، عن أحمد نألت نعيدت بن إنكاعتل قال علة، ص لصرمه، 

ساتئثُبجا:ا:عمحي
يلال_،لمْ ما جائز، مهر هبه او بيعا أو عمما السري فته أحدث إف ممالت 

بالطلب،إلا به أحي ؟كون ملأ ا، بهءار أحق ررض مال• الحديث اف ودلك البائع، 
3او:دلأمحأ:غهُ

ثلأه3لأضتئبمدغ.
ص:دل،وألصاوعئإمض

الناس،ثئ اويائتهاومنيخ الحاكم، 

الدين،يودي يسامرحى أف له مليس الثمر من الدين صاحس، مكه إذ ت نقول 
وجهان!ففيه يمنغه لر ؤإذ 

^محمحوز،لآهإلالآنلمبم.
الواؤع.الهلااLنلب عل يدل تأجيله لأف لاثبوز؛ الوجه 

ءاصاباJفرلم٤بزكاذ ؤإذا س:لأمحزللأإني،صارءاصابام، 
علإلا مباحا، الثمئ يكون أف الرحص جواز شرط من لأف يرحصى؛ أف له 

يكونأف يشرط لا ءإو4 ثيمية، ابن الإنلأم شخ احتار0 الدي حنيثة أي مدهب 
الثمرق حى ثاثمته الثمر وحص إذ ؤيقووت مباحا، الثمر 

نحرمحه.سياق ( ١ ) 



رجبابن  ٤٢٢

يمحبظهورأماراته قلمه ائسهار ال الزبداي موتى بن محمد عنه مل وكدJك 

الراححالمول إف فتها• نقول العيرا~ ا1هلس بح ألة ~مالمألة هده [ ١ ل 
علبعت أنا ذلكرت مثال \ش-ثف، محوز فلا الص صاحب بمر كاف إذا عندي 

أيانكسز، الث-ةو ، ١١م غني، الثجل أف عل موجل، بثمن سيارة آلرجل هدا 
عرى،من ي|ا احي انا عله بعتها التي يالتارة موحوداته، مجن أكر ديونه ال نيان 
عنديعينه وجدمتاعه ررس ه! النيل لقول هي؛ إلا عندْ يكن لور آحدها أف ول 

الثارة.حدْ غري من أحق فأنا أ،  ١٠٠عمممن به قهوأحق هدأهلس، رجل 
القاصى.عاليه عئجر لر ما الثارة هذه ق ف التحله أف ا1ل.هك،ا 
أفالصحيح بل الصحيح، وض فيها، المحرف عليه انه؛ترم الئاف• والمول 

بالعرماء،بمؤ ماله؛^٥١ ق يصنف قوزأف لا قإثه أوأكثر ك،اله ديته من كل 
قانةثانمئة إلا المال من ءندْ وليس ريال، ألف يئن نثلأ الإلمان م كاو فإذا 

لأففقط؛ الواحبة بالزكاة يمحيى أذ يجوزإلا لا بثي؛، منها يمحيى أف يجوز لا 
واجبة•زكاة عليه الملءين 

منتحثة،اشلئع وصيفة واجس،، الدين وفاء لأف مجوز؛ فلا الئطؤع وأما 
الذيالعين صاحب كدلالث، الئزماء، يتصزر موف المال .£، 3Jl^2jإذا وأنا 

صا->بابمر بإ فيها أتصرف أل يجوزل لا قإيه الملس حصل لما عيثا محته اشميت، 
فهداجهة إل جهة من الناس بنقل فيها لو٥^^٠ ك،ا بمؤ لا فيا أثا النتن، هذه 

مملحه.وفيها صرر لا لأنه به؛ بأس لا 

(.٢٣٥٨رقم)أئلس، ند رجل عد بعنه وجدمتاص من باب الأحكام، كتاب ماجه: ابن أحرجه )١( 



٤٢٢اثئواهسودا 

هلرهنك أز ثاعه ثائر مانحل طع1م وعنده مصطزا وجد لو ؤمنها: 
بجح؟

:دمن أخدة تشق بجغ، وئن: الإمحارو و اطاُب أنو مال 
jii ،_يصحلا أيك والأظهئ ويعده، الطل، ثل ما بين لمً مثلئ، واتايع _؛

علمهمع مطلما يعه يصح لا ت محيل ولن بل الدح، لوحومه الطن،؛ بعد يعه 
الثنيعطاوأ، ي!و ههو بالثمن، وآجب له بدله لأف يبمد؛ لمُ باصطرايْ، 

الئميعلأل يثري، وهد القس، لإحياء ابتداء بدلة نجب هدا لأف واول؛ بالثهعة 
قنصاإطعامه كاذ وقدا الثمق، ند ق حمه وهدا الثمص، عين ق متعي، حمه 
ظهل١'.الفJ ؤؤ-مل ١^، اؤثِلاك، ممثق ق ه قله ظِذا عثا:ة، ام 

حاءمت،الزبدان كلمة الربيان* موتى ين محمد عنه مل الو'كدلالث، ! ^١٠[ ١ ت 

الزيدالمن.الثدانن، الثتداؤن، الزبداق، ءجاءات،ت روايةا مجن بأكثر النسخ ِفي 
رحلوهناك طعام، عنده إنسان مثل وصورئه واضح، الفؤع هدا ومول؛ 

هدهالمضعلز؟ وجود مع يبيعه أف الطعام عنده لن ثبور مهل للطعام، مصطن 
ييعه؛أذ قوز لا قإيه الطعام طالن، قد المضعلث هدا كاذ إذ الؤلم،ث يقول، أله، م

إليميل الولم، ولكن فيجوز، يطالب، لر كاف ؤإف فيه، حمه تيئا الطلب، بعد لأته 
هداألح أف عن نجب إنه إذ اشر؛ ص به ثعلق لأنه وذللت، مطلما؛ ثبوز لأ أقه 

يطلنؤ.لر أو 9^، مواء الضهلز، إل انال 

الطالب،؛يعد إلا اليع ؟ر-ذا حمه سعلق لا النفح أذ الشفيع وُيري يته والمرق، 
به،الحي فلابملق الطالب، قبل كاذ فإذا يريد، لا وقد يشفع أذ يريد فد لأنه 



ش،>اعاوابىرجب ٤٢٤

بم،صمحةسملمموئة:
إذالوجوب لأو عليه؛ ثص يصح، يإثه الحول، بمد النحاُب بح متهات 

شئيز زلحدثا الش ئذكاذِفي إشكال، ئلأ لألدثة ثتقا كاذ 
عينامنها بالإحراج محووالطالبه ولا فيها، الحي انحصار بمش ولا الشركة، 

ُ.بحالءا فيها اثحصارالإنتحماق علايتوجه وجودعترها، ثع 

إماايتغنى؛ الإسان عند بعا م3لالب ؤخ مضهلن ان إنكل فإف هدا، بخلاف 
القال.أوبلمان الحال بلسان 

المال،بع؛ن حمه بمعلق الاصطرارس صاحب —أعني ^ا بأف يفرق قد قالت ثم 
إلانتقل ؤإن المال، هدا »ع استحمامه ينتقل وائه مشميه، عتل. أو بائعه عند مواء 

المضطئ،عل المسافة ئهلول قد ولكن فالث،، بلا فرق هدا الشفيع، بخلاف، المثارى، 
مايظهر قاليي الماح، هذا من حالا أموأ نيد يكون قد نيد عل ئيعه أذ بيد 
له.مصظز يوجد دام ما يبيعه أذ مظلما لحون لا أيه ، ١^^١إليه ذم، 

بعدالزكاة فيه وجست، الذي المال يبيم أن للأنان يجوز واصم، هذا [ ١ ت 
الحول.

الفمراء؟حى به تعلق وقد بجور كتف ثائل• قال فإذا 

أول؛نحنؤ ل؛ الزكاة فإف بالدثة، واجأ الزكاة بأة ظنا إذ اشلق ئدا فنقول: 
بالماليعلمها فإذ هوالصحيح، كإ المال، واجبةِفي إ-أا قلتا؛ ؤإذ المال، حذا يتعلق 
لوكانواإذ للثؤ؛ مشاركين ليسوا الفقراء فإذ مشاركة؛ ثعلق ليس لأنه ناقص؛ يعلق 

يتجهمأذ يجور انه ؛ح المال، هدا غم من تعطيهم أذ لك لحون لا لكاذ للث، مشاركين 



٤٢٥اثظوةاثلثةوا1ضسوز، 

ونواءالأصحاب، أكز وهو النصوص، لب يصح اياق يع ثمنهات 
كديككاف زَلز ١^، شث، و يز ظ لأف لا؛ أم ث ء المص طالب 

s^i أوش له زجب ثإيإ انتداء، كهlO^<• ، ْسوىالوحوبإ ُه يتعثى محلا حد ولم
ا1اللث،وصى مإف مئها، الإنيماع بنعش فتها الخى هاحصز ا-إقازا، العبد رميه 

بدلهأمحا جنايته، أوأدس اياي محته مى الأمين هإمحا ثإلأ جار، ببدله 
ملك،لا الحنايه، هوأرص وحمه يحمه، قوجه إيإ منة واأطال؛ه محيوله، ثرمه ثه 

لمًإنه سليمة لأف فته؛ التصؤء_إ من الع يتوجة هلا الصحيح، عل العد زمه 

فيه^، jIjحمه وقلنات سده، ظهر ثم العنيتة مى عبدا مأك، من ثمنها! 
الئاي.من ايزاعئ الثد ^^، صح، نده، أحد هبل المعثم محاعة بالقيمة، 

ا.طاص،ذكزة1دو اؤمن، من ١^١^؛  ٥١ؤبملأ، ضخ، زثئة ثز زكدوف، 
ممثعاأطالإ أف ؤالأمح لا، أز بأخيه ءب أذ ثئ ثوى لمْ ن ى

اكؤف1،كاكه.
زجهانصحتة ؤJ، الغرماء، حى غا المعلق الركه الوردةِو، يصرف ثملمهات 

اي:مصكام،...بأضئئ 
ثعطلأذ محوز هإثة النصاب،، ييلع تمنا عندك أة قدرنا فإذا الماو، هدا غر من 

ينحصرلا الخل وأيقا أعطيتهم، ما قزكاء ولوكانوا التمر، هدا غر من الفقراء 
ألان للأنفيجوز وعليه كال، مصدر أي من قئرحه أل محوز بل الع؛ن، هده ِفي 

عليه.إثم ولا الحول، تمام بعد المحاب، يبح 





٤٢٧

ثجورموته، p( مرصه ِفي كله ماله ازيص ومة مذ يهبجات 
وانشعدْخلافه، ق العاصي يكنه وطؤها، لة كاف أمه كاذ لو حر وينفذ 
ومدملها، محوو ءل الروية، إجارة عو قومن لأئه الدين؛ لص الئيح 
الوولإإل الحي واسمال الواهس، ومومت، ئالمض، ملهه الظاهر هوؤب يمال(ت 

طنوئ،محلإعاكثفاال

مثلااصدقها كاف فإذا فيه، سصئف1ا أف يمح فلا له، الهي نصف صاو الروج 
ثتمرف،فلا الغنم، محن خمسة إليه يرُح اليحول، مل طلعها ثم العنم، من عثزة 
ملكها.لأينا فقط، خمس ق تصزفه ولم؛ فيهن، 

مفلنوئا؟الوام، هوت ؟كون كيف، مائل؛ مال إذا [ ١ ] 

ولامله الورثة يموت، أف جائز إذ الورية؛ موُي ومي، قبل موته فالخوار«-،ت 
يتعلق

النزJة،إجازة عل يترص، الثالث، عل زاد ما فإف كله ماله وب إذا المريصن 

يمولتفالعاصي الورثة، إجازة عل يتومف، محإيه الثلث، عل زاد فإ مات، إذا يفلر 
الورثة.إحازة عل موقومحا كاف ؤإل وهن،، في،ا ؤ يتصوفأذ له للموهوب، يجوز 

الثالث،،عل زاد فيإ حما للورثة لأن يجوز؛ لا ت يقول الإسلام وشيخ 
الإسلأمشخ تلميد تلميذ رجب ابذ ١^٠—، وكأف بمرهمم، ربا لأيه ؤ؛ يتصرففلا 

المالوكون بالمرض، ايبه مللت، له الوهوبر مذا إف فقال• الإنلأم، شخ عل ءمسا 
مله،الورثة يموت، وقد ينشر، قد المريمؤر هدا لأف مفلنون؛ أمجر الورثة ال ينتقل 
متمنا؟أمرا ليس ببمذا الورثؤ حق ويقلق، قبله، الورثة ؤيموت، المرصن به يمثد 



٤٢٨

انهاحمد ص ئاثموص وإلة\و،، ثه الخياو مدة ّفي الشري صوف وأما 
كلاموهوظاهر التنبيه، ق بكر ابو يكنه  tlJSjSjالبيع، إمصاء عل موقوف 

البائعحى موى يه ولمُيتعثو ملكه، حالص يصرفِفي لأيه جلاقؤ؛ الماؤي,في 
صؤء1،اة عي الأَب،، وُ زي ^١ ١^ نحنق ظب زقيزاو، ^، ١و 

المللث،،بائممال ينمط المنح ق الآد_، حى لأل الآد_،؛ إمصاء عل يقف لا الإبن 

السائلهذه ِفي لأننا ؤ?تةانئث؛ الإنلأم شيح إليه ذهب ما الظاهر ولكن 
بلوارد، بمحقهم الورثة ؤينل الواهب هدا يموت أذ واحتإل الظاهر، عل ينمل 

؛1^،ينمت، أف من الإساذ هدا ثثأكن ءك؛مإ الظاهت هو كاف فإذا الأظهئ، هو 
ثملوئتلأشقسالاويس.

شخصاث؛ب أف أراد إناثا أف فرص لو المأرؤ( هدا من لحرج كيف، ولكن 
ماله؟كل 

كالرجل هدا يقول،ت الورثه، الريص بجمع بأف ١^^، هدا من نخرج نقول،* 
هداإلا عندي ما الأن وأنا مال، جح أهبه أذ أحثا وأنا ؤإحان، عل فضل له 

إذممأذ فالصواب أذنوا فإذا البيت. ئدا اويل ثدا أب أف ورد البيت، 
فبلماتوا بأذ حى لهم يكن ب ؤإذ الحق، أهل فهم حق لهم كاف إذ لأنه منتن؛ 

أصلا.لهم إذن فلا الوارث، 

أذإلا عليه فإ الناس مى لأحد ماله تهب أذ الريص هدا أراد إذا نقول،ت إذن 
نحشىالذي المخون، المرض حال وهذاِق الإشكال، ؤينتهي الورثة، س يستأذذ 

الموت.منه 



٤٢٩الق1ءدةاثلثتواصوذ 

بام،ثاة بو،محيى ملكه، أر لتماء لم*؟قن الرضع عل الأُب تث ؤاف 
سبي،لألإإاشؤفار

يطللا عتيه، حى يه مملى ومد ملكه، ِفي مزق تى كل ق هدا وطني 
إمصاءعل يقف محإية ماله، ثلث عل راد يإ المريض كتصرفا أصله، مى 

ِلبض ابو يكرم العمق، ِفى ملكه تام عل يقف امحاب وعتق الورثه، 
A^-I ،،_ألالوريؤ؛ إجاية مسألة ِفي الائتمار ل الخطاك، ابو يكنه وكدا ^؛

■• • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • المرين• إجائة عل يئؤث يصح، الراهن ثصرف 
نقول;وللبائع، له الخيار كاف إذا المح ق الشري تمزق الأول: امغ ]١[ 

علموقوف إنه مال: أحمد الإمام ولكن المائع، لحى إسقاط لأئة كور؛ لا هدا 
يصحلر يمضه ب ؤإذ الممزق، صحه نيئا أمضا0 فإذا المح، المائع إمضاء 

أمفىفإذا للبائع، الحي لأف سكر؛ بلا جيد أحمد الإمام قاله الدي وهدا الممزفح، 
الخياركاف إذا أما الحفلور، زال ل، حيان ولا ماض البيع أف أعتثر أنا وقال: البيع 

إسقاطبه وتصزمه به، بأس ولا جائز، فيه الشرى فممزف وحدة للمثري 
لخياله•

أباهأف مع نافد، وأنه أبوه له وهته بإ الابن تصرف، عل المزلمؤ ئج عم 
منالأمحت، حق سقط بدلك الابن تصنف إذا لكن له، ومه فيإ الثحوغ يملك 

الرجؤع•
أفعل ألمج، بمئة البيثآ منلث، اسري٠ت، فقتل: للمشري الخيار هل ومثال 

ؤيممطبه، بأس لا فهدا المدة، هده أثناء بعته ثإ شهر، لمدة الخيار ل تكوف 
خارى•



رجبنواهدابق قؤح 

المصوج،يمحزف يوئف بموو مذ هوو هدا أف الدين محي ؛^ ٠١١ويكر 
ويقفيمح المثمؤع الشمص ق الفري صوف أو أيصا ا-قطاد_، أنو ويكز 

عوإخ1رةاثيعااو

صنيا:ظقبهخممامحح
بصرفالعناء عند يعزف ما وهدا الإحانة، عل ؤيقف صحح، التصرف أل 

الئفوو.
أH أ 



٤٢١ادتاعوءاثمراط'واممن 

اف1سهاماىنةواضويى

XHX

ؤلنتصزفمحوز قهل فيها، ع؛ر0 مصنف ونمط عم، i، حؤ له بت مذ 
لا؟أم انتئدانه مل ي يق القط اكزنف م الإئدام فيها 

أئنام:>وواقئوؤ'ؤ 
وكئتكه.صاحبه ُه أحد مد بالتصؤف_، ينقط ١^•^، إس ا-يكوف أف أحدهات 
صرقكاأوإيأء.به مدطاJن، أذيكوف واكاقأ 

^ث،يمهخ،زلمْئابمإخ.
اأزهونالعيد كعتق ياندو؛ صمه وثو حمه، يؤوإنماط ملأ الأوو،ت ^1 

الأصحاص،،مى واحد عتر يكرم محوز، ٥^١٠ المشهور، ا1ده_، عل يتفوذه مننا إدا 
قيمتهصتاف يوحع_ا عممه أف تع الكاِق، وصاحس، عميل وابن الماصى منهم 

رصاه.شر العم ل المايم يمه إنماطا فيه لأف رهنا؛ يكون 
سنثتاأنز زلأخيه او;نباسمدم، إخناج ؤُإالو 
٥٤١^٠^لأف مدوا0؛ ^١ عليه ائحجور اأهلس عتق ت5ول أف يتبغى وكدللثإ 

تديرهق أيصا عميل ابذ يكرم وقد المال، وقلمأكوا بالحجر، محه ثصرقه قطئوا قد 
١^١٠>،،عتق جوار أخمد كلام ظام أة خلافه ِفي المامحي وذم الحجر، مل 



ثرحمسابجرجب ٤٢٢

ثصا،لدلك يدكن ولمْ الآ■حث، قتلة ^١ اأزهوي؛وا عبيده أحد من لكنماصه 
ولايدئا.العتق، مفوذ هنله مذ 

الماصىصئخ ممد هاتله، أومن العبد من الراين انصاصن وأما 
محمتهأن الرهن، عي من الرين مح، ي محه اف قوي؛ يق عقتل وابذ 

ههناالعتن باق أنصا وصزحا زنئا،  Ojkjقيمته الراهن عل وواجبا لة، الواجثؤ 
القصاص،جوار أحمد كلام وظاير ١^٢،، مسألة جوارْتي يكرا و1دءا محور، لا 

يعلقايالعبد يعلن القصاصن وجوب أف والعتق ^١ص ٥١١بين المنى ثت5ون 
طلإنحصار المزين؛ عل مقدم ابانج، حى أف بديل ١^، حمح، عل به بميم 
العتق.ق مفقود وهدا المزمن، بجلاب، محي، 

محوزلا ١^، ل الشوط ١□^ :؛تاث نمنه أ:ذا، محرز ملأ الئاق: زأثا 
الإان\.ووَ\طئ هإئؤ0 إف ئثا: نإذ ١^٠، ق دالتصؤف للئئويإنثاطه 

ُالمنخ.بالطالته قبأض لعمد ال 

محورلا وفدا أبما، محور لا أنة والئجح خلاف، نجه الثالث: ومحا 
افلاطه.لؤ كأ عتيْ، ولا بانجق المجلس اكابتتي خيارْ إنماط 

مثائل:الخلاف صور ل ؤيئدرج 
مثغاذ حقيه إدنه، يعي الجلمن الاحزل التبايعم( احد« مماريه منها؛ 

روايتان:ومحه الأحر، 

محور



٤٢٢الت1ءاوةاارابمتراسوزا 

النيأف جدْ، عذ أمحه ض محب بن عمرو بديث أور؛ لا دالئايه؛ 
،،J^lل زص»ميح ض1ك«ره. أذ حنق ماريه آذ له تحو ®لا ال: مه 

الممي•ا-خؤارممؤصام وص 
أذيثغي الطاف، مل بالوئفب اكموع الشئص ق المسري يمحزف ومنها؛ 

وكلامه ظاص j بجوانْ، الماصى وصرخ وه، اض ل ا"هلأءتإ عل لإرج 
١^٠أة ظه ندل الأَمح، زم رنه، الشفثة 1نماط م ، ٣١نن1لة 

حمةأف مع دز، أو بإحد عل يزض حز الريك 
^ذ:شمابجلثج.

لبمقطبالعم، ثم زلإ صن إذا الأنة زز-بمُ اص ثطة نمبجا: 
الخلاف.م ٧ الأظهث للفنخ، امحازئا 

وفيإجوازه، مدهنإ ناس الهدايه• عل ثنلتقه ق الدين محي الئيح ويال، 

الاJحوJمن، الروج طلل إدا الصداؤ( نصف ق الروجة يصرف ومئها• 
المحرو•بؤِفي صرخ محور، لا مإيه مهرا لمْيملإكة وملنا؛ 

سدهما رد الأحئ انثم، إذا العوض مى بندم محا التايعتن أحد ثصرف مأثا 
يمغلا  Jj_43لأو خلافه؛ لب الماصى، يكنه مجور، صفة لب حلم، أو بمب 

أبوابوالترمذي• (، ٣٤٥٦)رنم التايمز، خيار باب الإجارة، أبواب داود* أبو أخرجه )١، 
بابال؛ثوع، كتاب ت والناني (، ١٢)^١٤ رنم يتفرقا، لي ما بالخيار ل جاء ما باب اليؤع، 
(■٤٤ ٨٣١رنم يأبداما، افتراقها نتل للمبابمتن الخيار وجوب 





٤٢٥

—ثسهاذاسةواضذ ~

 Mل تM

لا،أم ءنحا دصز34 ةفو0 هؤ عمد أو بمنح التثللئ، حى ثة بث، مذ 
زومد، لألا ممقى، لا:فوف أنت اثيوت الدفن لا؟ أم نحزلأ ثقي وثل 

خلافا.صووها بعض 

نحريهلمْ؟كذ المنح 3، تحرفن إدا الخيار بثرط الباح المنألأ؛ صور ؤمذ 
البائع؛عمق لخور لا ت ١^١مم ١^، روو ق ومال، علميه، ثص يثد، ولمْ دسحا، 

خاز،أممت نأ اختالا هإذا ختان، فته إى!ه ١^٥^،، ذبم، و !ه ، iUuي لأنه 
ق:م ١!^ الأءنخاب،و ، La^ijملأ. الخ أذ:رث يوف هأثا 

طرثةويي بالمول، ينسخ وإد،ا واحده، روايه مسحا لا؟كون أحدهات 
علأحمد ص ومي. أصح، وهل المحرر، وصاحب، حلاقه، 3، والمايي كر، بم 
ئثؤهوطئ إدا أيه عل وص تعتد، بن إن؛1عثو رواية 3، بمح لتس ببمه أف 

مهنا•رواية 3، الحد 

ئاُت،اكاصىق ٍبمه زهل رثا:مح، ثل ١^ أة الثاته: وازمه 
لأفمخ؛ انه ورجح العض، وصاحب، عقتل وابن الخطامت، وبط الروايمح، 

بخلاف،الناح، Jمجثدثصزف، ممسخ الخيارعترمستقر، مدة المث.رىِق م1لالئ، 
تام.اقيس ملك، هإِو اقلس، 





٤٣٧

الأنةوأغثق أئدم ئم ثنم، تام ه ١^ ملك لأف أه ض ض
خلافه.\لةاضوا يكنه عممه. ولمْيممد ننحا، دبك لمً؟كى وطئها أو 

؟قولوطاْ أف م؛ اخمالأ الخصوو و عقل وابن ضب ل ويكز 
ننؤة،أربع مى أكثر عل أنلم ومذ الرجعية، المطلثة وطء و كإ انؤلجاعا، 

ئي.وهدا ثأيزو، علتهذ انثم ومذ الث-حعمم، عن اض، محإف جدا، واه وهدا 
.Jزا

موحودْوالأمة الثثن، مد هتل اثثّري أمحلس ثم أمه لو؛؛٤ ؤمئها! 
خكامحاالزيمح،، أضح ضل ام، إذن لألقزو انيخائها مله منها، 
ئلأعليه، الجمع كالمنخ سقوف خلافه، الخاكم حكم يمض عل، بماء الماؤي 

وكيلكانتزجاعا، ولمْ؟كن لمْسمد، ابتداء فيها التصؤف، عل وثوأقدم 
صاكانيوالخلأف،بجامملكامء

بعدمه،آحر احيإلأ فيه وأف الوطء أف والقصوو ادمد ؤق 
ل١^ أقث، تذ زفة ي امحزقات نائر ل ١^٠؛؟، ثدا وط ثممذ 
اشنقمن ضه  JJ1اكبيغ؛ثءاأ، ملك لأن اهأر، ثدة \0مفي ثثزف 

هاهناالللث، صعقن أن عي الختار، مدة ِفي كالشري ئهز الثايع، -ثى اله مق 

١٤٤٤؟كون هل التملك٠، عتل الث.فوع الثمص ق الشفيع دص.ؤف ؤمئها؛ 
تمامأو الملكا، ٩ ابنا مذ عند الطاJه نمام أو ممئكه، أو محوله ممام يبكر ؤبموم 



٤٢٨ uقوحماءدابجرج

اشألةق الخلاف ي كئريجه م محن به، افك أث نن محي باتي الأم 
ائثّري.صوف واوئأ1؛ وبث حمه لأف ؛؛ Jllailبعد صغ ولا ملها، 

بمدفته ١^ تصنف لإ ١^^ زثقة  ١٧دْ لآل١^ زثث ثن نبمفا: 
رجوعا؟و3نثئث ؟كوف هل المبص، 

جاريهلإبنه وم، إدا ت طالب، م رواية ق أحمد مال لا• اف النصوص 
لإىببجبمرهاخم;نخفيها.

ثة،ثيز ما الأب وأغتق للابن، الخاريه هذْ ت هانئ ابن رواية و ومال 
ووايهولدمحا مال ِفي الوالدين حكم كتاب ل اومكئ حمص أبو وحرج 
ثاءإذ الأصل هدا ثزيج ونيأق رجوعا، و؟كوف صجح، العمق أف احرى؛ 

وثخومحاوعممه ببمه يئوف وض رحوعا، وطؤْ يقوذ لا التلخيص؛ وِفي ءًَُ 
نيوةا؟

زيآثقخثغ اطالث،.انش. لمْئلأق لأ؟دة قلي؛ ظئ زلا ص ي 
تي.ي به اض لإهران بقوذْ، 

إلاشلك، مق مممحة وُ تاح اJدي نيْ ناو و ١^ نحنق ثن ثمنها: 
دونعئذل لا ئكة زأن ١^، من ١^ قل ممئكا زلمْتكذ طي، 

للمم؛اح، لأنه مزاصع؛ ل، أخمد علنه ثص ومي• به، التملك٠ يناد الد>ى المبض 
يالمولمملكه ق ^رجوا وئأ والإحتثاس، كالإصياؤ مضه بدون يخثلك 
كعقوديالمول؛ فيه دت5ممى ايى، بئ( عف• الهبه لأف ودحؤها؛ الهته مى حلاما 



٤٢٩ااق،ءداةام1سةواسوز، 

المصيدون فيه يكتثى ملأ عمد، عم من مثاح مال اكتشابه وههثا العاوصة، 
•علته كال ما عل محريهوباق " ٢٤وما والخيارة، 

ملبالأق يمحزي بصحة احرى روايه اومكي لخص أبو وحرج 
يعتمهاحاريه لإبنه لوأف قاوت انه عئة، المروذي رواْ مما دلك وأحد المبض، 

الابنملك وهو الابن، مال مذ الأب، بمئ امح(ت بن محثد رواية َول 
شبجقالأث،أنئؤمم

ابتؤ•ولد أم إلا منه، وبمتى منة، يوحد ماله أف أرى المتئومحا؛ رواية ول 
خمومأ\الرواية هدم ثوجيه ؤق 

ثممذانملأؤ٥، مد ؤلدلك، ملك، شبه فيه له ١^٠^، زفيى أف أحدمحا: 
ِسأتقث ء ممل4 لا لأن شن؛ لا فن ج ثمتيأم؛ن يئ، 

ولد0.مال 

الملكمن المدر ^٠^٠١ محنمد، للعثق مماردا االك٠ وع يمال؛ أف والث١ق: 
صح،ممذل، ثثنه، وعؤ عص عدك أعتق لي: نومحال كإ العتق، ق به تكمى 
معا.^١!^، العتى ووع 

^ؤاشمحاؤةمكخاتيمحل
مالإمدام جزار اوثا:ده ثذْ نظام لأبيك،«رار ذه ررأئث ه: البث 

ثمه.التصؤة_، وحصول وموده ماله ق الممزق 

رقم)اهأ'ا(.ولد0، هال من ماللرحل باب النجاران، كتاب ماجه: ابن أحرجه ( ١] 



قوحماهدابقدحب ٤٤٠

لمْما إمائه ووطء وصدهته وعتقة ابنه عل الأدسا بح بي• لآ؛؛ا التنبيه وق 
المولوقدا وعممهم، ثإمائه نيدْ بح له ومحور جائر، وطئ محي الابن يقن 

نأخدازأقا:

دظيو0.ق كإ هسفذ يمرن الملك أف أحدحات 

عقالداJ و يالص فيه مكممي معم، ماو ق يهري مملك هدآ أف والئاف؛ 
من_ خض نقدا L^، طق الموو الموه.محئد ي ئلمث ي ١^،، 

ح؛ازبمامل ائطوكة الأم ق زا-اقارج الناق اقاخات يع ق الأخخاب 
صاحباثتLلك ٠^١ تألك و؛ن ثميوكه، ■^؛٠ أمتا خلأهاِق ولم°يدكؤوا روايتي، 
ممدووانه هدا عل البيع صحة ووجه الحؤر، وصاحب البيع، كثاُب اأٌَع,في 

١^يع من هرث زص ^^، ئص بي، طوكا زليز طونمه، 
فيها.الخلاف مدم وهد انتحماقها، هتل 

صارتأ-حملمها هإذ المص، مل ُالوطء ولد.0 أمة ِق الأُبج يصرف وأما 
لمًداوض ي زلدْ ١^ بملك لا محا: قإف تجلها، أ  Jpثه، زلي أم 

ُالوطءله ملكا صارت ١^٥٦^^، شمد بخلك، ك؛ نإف يمصها، حش بملكها 
ومجثد0.

الثخهاو شافلأ، ١^، خط مذ منه ؤه زذكز اكاضى خط من 
ؤامصستاروجها وطئها إدا المزأْ أف الأئرم روى العزيز"• عبن• بكر أبا ~يني 

الماهه.أزى حميعا: فتداعتا0 أقهر لمتة بولد أنش ءإف يروجث، يم العدم 



٤٤١الق1ءداةاله1ساتواس،|ويى 

عقخد محلا وطئ، مد الابن كاف ؤإذ ابنه، خاويه ح-4و وطئ إدا ويال؛ 
م:.ماJ، لآمصاضسوُ، 

انتهى•

رثا:ةقام من مْ، إل ايه... خاة اويل زطئ إذا قنث4ُ: كان فإن 
وهوينكر، م كلام من مهو ثإلأ أحمد، ص منصوصا دلك وكون الأثرم، 
يريدوطئ؛ مد الإبن كال ثإل عئه• خكيثاْ كإ اقبيه دكرِْفي لما موافق 

أوظكها:يث،نعبجالإين.
أحمدص متصور ابن ومل الميم،، حلأذحِفي مفيه الإنتيلاد ثبويت، مأما 

\يابن كلام طاهر وهو له، مستولدْ ثصثر لا اثبما عل بممهومه يدل كلاما 
لأفطاحس، عئد زاأزيح ئوتى، 

١^،ونأم ثدْ زمأف ذ '}نلكنقه ١^، زكالأنة الإنتيلأذ، 
١^^.يخلأف، 

كالوإل ١^->^، ١^^٠^ بوطء ييص لا النمب أف عل أحمد ثص ومد 
وابنبكر أبو ولكرم بخناق، وابن حزب، رواية ل فلمه يولد لا صغثرا روجها 

أول•١^٠٣ دلمؤبدْ وني، نم 
المiكلإققل انتزلدنا كاذ لإف انتزلJثا، مد ١^٠^٠ ب؟كن U كك ^١ 

شرأمحا ئؤنه عقثلِفي ابن وذكر بالعمود• يكهل لا محا عيْ، بانيلاي فيها 
^^،وأنث، واحد طهر غا أمثهنا القركان وطئ لو محا حمنا، محا منتولده 



تراميابزرجبقيح  ٤٤٢

محدننك زو ناحية، س قا ,سدمحا -مح؛الثاهؤ نن1لة 3، محن 
ممك١^ أم بماو: أذ ١^٠ عيْ إل :ثقل محلا ئ، ولا الأين انشلأذ بت، 

مهري.تتب والإنتيلاد وواية، عل بالمهر 

فئاهثوه:نيئ، إثاة، نك اثدي تيْ  JUق الثه نحنق ئها: 
ايامعِق الماصي ويكر إياْ، لتصمنه انؤثحاع1، ويخون يتقد، انه أحمد كلام 

تتمي.اكؤف رجوص سق 

المول؟نمام يقوم هل الموت، بمد يالوصية لة الموصى يصرف، ثيثها• 
ممنلا ١^١ له ١^ مد اشثج نبم، لأو فانة، يانة الأظهث 

ؤمثثهأحمد، عى ننصوص وض الوجو٥، أحد عق كمل ويد إبطاله، 
جممحإذاولسثوك.

بموممهل المبول، ثق فتها الرجؤغ موجبها له تملك امح، العمود مأما 
يالعاطاة.العمود ائعماد إل يلممّتؤ ردد فيه الميول؟ تمام فيها التمزفط 

ودإذف لأبا الأَئتاب،، يه صثخ الفنل، ثوثا نجخ الوكاله مأثا 
النمودناي ذلك، ق ياويا زئل لألبمل، انقاله مصخ ئالتمزف،، زأم 

زاكائاة؟ؤاكأن;ة ا-إقائزةكالمكة 
الأحكامق الماصي وحكى اثناواة، صريحه أو التلخيص كلام ظاهر 

وبمنلاخمام، الم القفا؛صِفي القاصي مثول صفة ق الثلمطاخ 
ولأيهأف عل بمادمحا ينجس قؤ، ^"^٠^ المح، وى البمل، نجري ثل مأحدمحا 

•اكفا؟ظتجايراومم 



٤٤٢^٠ ٣٠٥وا اأئ4،،ئت النامية 

بالوطء؟وجعتها محصل هل ا1ط1ثه ؤمنهات 
ماحهو هل وطها، ق الخلاف الخطامح، م عند ماحيمحا الروائي عل 

الساءوهو وعدمه، للرجعك الإئهاد اعتاو عل ساوم والصحيح محرم، أن 
الحيض3، وطئها ملو عدمه، ولا الوط؟ بحل ص ولا الإمام، عن اثصوص 

رجعه.كاJت عر0 أو 

أحمدعذ منصور ابن مل لا؟ أم الرجعه بالوط؛ يزي أذ يشرط وهل 
خلافاتبعه ومن الماصي عّد والدهب مونى، م ابن احتيار وهو اعتباره، 

ظلوُظث،،صثإي دالظة، ^١ ١^ آأ:زو الئ-س كن لذذلك، 
العدة.طل \لأ\ئذأ الدة ل لحقتمه الإنشاخه قمحا او-بمهثيب 

*ء ء* 



٤٤٤

اف1عدءاسطناضنويى

MHM

ممرثهوجدث ^١ عيه أو ثة المغمود أو العاقد أهليؤ مذ العمود قروط 
؟وخاأملأ:ثمحعا؟

لأيؤ-بمآخن: زيه الفئة، الإؤئاء/شتلإو ص هن اثفوص 
تنائلدللئ، عل وشمج ا-بملؤ، و والماضي خامد انن احتان وهز الثه، من 
١^١^.الماعاJة ق ْثها عدة دكزدا مد 

اكتماء١^٠٠^؛ ماآئئوءس ^١^١، عممها زخذل أمته أعتق ^١ نمئها؛ 
زامحازالشيخه، الئ ه دك ج يه اوذ زئز ١^، شزوط افيان 

اذكاحلمظ ائتماء تتأحده جعل من ممنهم الفئة، عدم والماصى حابي ابن 
الشزط.مدم ائمماء مأحده جعل مذ نمنهم حامد، ابن زهؤ الصريح، 

ؤماو<عيه، ثص صح، ثننؤ عل يرهثث أف سرط شيئا لوداعه نمئها؛ 
اقازثه.تممي زلا J^،_، النم، لإنمماء لابجغ؛ لحامد: زانذ القاضي 

ؤجهانتمضيه ؤاحدة صممه قس، ؤداعه علية كاسv نز ؤمئها: 

عميلِفيزانذ الماضي زدكزة المنقوص، إنه زتيل؛ صح، أنه أخدمحا: 
كنفزئز زشزطه، القع اوان اكمماة ؤالآSؤوJ، اطاص،، زأتو المحاج، 
للثثد.معاملته يصح مكاتبا المقري 



٤٤٥الق1ءدةاسدساتواث؛ه«ص]، 

لآاد لأن الجوع؛ نحلِفي زائن القامحي مالة لابجغ، اش: س
مزظدص.

الستهوأقام ألما، ملأن عل لريي وأف لريي، وكيل أيه ادعى لؤ يبتهات 
مدمبى بد لا أم المال إلف ييدلإ يمحل بجل واجدة، حالإ ل والدين بازكالة 

لأيةالؤكاله؛ ثمدم اعتبار والأفبة وجهين، §شل جلافه• ل الماصى مال، 
هووةيمدمحا;ثغِس

واحدة.حالة والمألكتي بالبيع ثهادى يصح بانه قا وهومالك دارا يلان 
التلخيص:ممى و وكليش ممد ملأنه تزوجت ١^١ مال: نز ثمنها: 

ومزطها؛لإهمتان يصح؛ لا انه وجه^حز وقحثج صحة، اللهسا ناس 
يقوتالطلأفي ف، زم أا تاتكا اأثإل أو:فوف شزٍمحا ١؛ 

الككاح،
مد١^٠ نسد يمول بأف العمد حاJ الئص ق الكماءْ ثووحدت ثمئهات 

تا-زالدين: نقي الئخ ممال زآس، ١^ ^!١ !ة ^؛1، الئ5اح: ١^١^، 
بم1عها.و•جةآحئ فه ويتحثج : داJ ادوه_، 

تمغلا؟ أم ام ئه ئ ض ممد م 3، شزطه تع ام \ؤولأ ءآثا 
عل؛همتائل:

ظِلزئدرْ، ١^ كأم الزن، 1نيألأض الزٍخ صفه مبجا: 
:^jL،زظه ١^^^،، قز الإنتخقاق زشزط الإيضاة، ئز ه ب ي



شماعواب>،رجب ٤٤٦

هدااللك، ثبوت مكفيِفي اثتشحى، أهث وجود محه اقرو ويد الأنتحماى، 

أهلهض ^حئ المول مإل الئهوئ، وهز الموJ، عق سومحف ملنا: ؤإل 
ءإثثالموت، عند أهلمسه قوات بمر ولا جثي، المبوو قبمح الإنتحماق، 

الوصية.هذه لصحت كدا، وأعطوه عبدي عر أعتقوا ت مال 
لمدهأمال لز كإ أومعه، ١^٠^،، موت عقيب اويه وحدت إدا ومنها؛ 

قإنهنات، ثأ ئئه ا;ن و أن مات، ^١ أثوة ذض" غئ، قأنت أبوك تاث ١)؛< 
حال،زواله يور لا المائع ئاف وعللة \.ئزني.< وصاحمت، الماصى يكنه يرثه، لا 

هان،أبويه، بموت، الطنل إسلام j( عندثا وجوده يور لا ككا الأنتحماي،، 
تعالأهلمئه خيلت، إدا ينا ١^-^:، عق لإثج أي، يثغي الدين: ص القح 
انةنرث،؛ اقاثJة محقي ك: ص؛؛)• ص أم ^١ محش ثق ١^، 

اقهى•واحد• رمن ل ونالكا صارحنا 
لاكع1دكلم؛اطز، زئز زطلوثا، العلة \ؤوِ\)؛ قفي ثدا بمال: زلا 

شزطاوثه نإتقا المنُت،، ثل تايق زئز ١^،، ئز زنثه الإزث علمه توق: 
ثه.

زأكؤأمة، أز حنة عدة هئ هل نLJها، يوق ^١ ١^^• أم عده ؤمئها: 
عئةمةلزرتش،ئأؤئاو:راس وؤاتات،صكأبجاسذةك، 

ميء.منه دحلني ؤهاJ،: دللمئا، ق ثزيم، 
زلزومالعدة، لوحويس( المثارثة بالمرية اكتماء حنة؛ عده ثنتد نره: زمانا 



٤٤٧القاءدةاسد،،توااه|صزا 

لأفالتوؤنئ؛ لإيلزم ههنا نمى شئْبالأثي، ثزط واويه ثزلها، والموت 
مححسؤالآلأء/



UA ؛>حمسامحدجب

َءَُُ 

MUM

ميخعو_ي\ملإِلأ؟ام اذاقازف 
اثشهوثأن4ُلأئ.\بي 

ست.حامد؛ ابن ومحال 

وجهاي؛محه معه؟ امحم سغ محهل منه، المائع ووجود امحم ماوف ؤإف 
انهالمنيب؛ وصاحب المصول ق عميل وابن المجرد ق واحثاوالهالجى 

لاثثت.

عميلابن و3وبلذ يشت، انه اليو! ا-إقائح وِق خلافه ق واحتاوالماصي 
لضالأدلهزراش.

ثاش،بمودغمحةتاؤ: ٢٠٥٠١محأثاتياذ 
ئخد1و: أز عدنكه، امصاء مع طابق آت لأو\و: الززج فاَل ن لَمنها: 

وسمفيبالأول، يطلؤر ؛متا متعات؛ن؛ وثدين محولين ^١^،، محأُت ^^١ ولديتج 
هدا، ■_jiicامصاء ؛ع محوله؛ ِفي يطلى لا كإ يه، يطلى ولا ^١^١^، العدم 

فيهوالخلاف واصحابه، والماصى حمص وآبو ابوبي وعلمته المئهور، المدهب 
وحده.حامد ابن ءح 



٤٤٩اتعاوةاسستوائسون 

بممارنالمول الإلادة متالة حامدل؛ ابن نأحد اف إل يشيمُ المصرل ؤق 
لأةبجغ؛ زلا القونة، مل الإلادة خاو هيىِفي مقع نطويها، العلة 

1ةا.الولادة ثع يانن زطوئا العلا ^^، ٥١م ^^، IJطولأ القوة 
وثوثنلمئ، حلاف يعم يطلى لمْ منق، بند آنت مال،• لو نبتها• 

ثتبالزن لأو مهنا؛ وزاية ق عللا ص يطلى، لم° موتليخ، أو مهمق بع مال• 
١^١لأه ثهثا؛ ١^ خامد ابن قزو م نظزم اسيى، محابجا 3لأ الظونة، 

دلكمثل ؤيلزم أزل، امحم سبج، مع قإماعة يالقوثة امحم مع الطلأى وؤأ 
ؤلمُعنه، الإثفناخ لتأحر الإنماخ ثبج، يأ الوقؤع عل ثابته زمن الماصي 
منالائ وس تجغ، زلا ال1ه، دوذ اكازة uئث١ ؤاذَةنا ذبم،، وئوا 

قالبتنوثة نع إيماعه وخلأء_، فيه، المائدة عدم هن المنتا ج الطلأل 
العدد.أومص التحريم يقيل، لإل الحياة، 

لم''دطلق،ملكها، م طاليى، ياستا ملأكت،لئإ إذ قا! الأمة وزج محال نو ^٠^١؛ 
ثهناالمزل ظزثهُ خامد ابن لأف تجخ؛ زلا زاحدا، زخها الأضخاب: قال 

يالإنماخ.ُالنئوع المزل، 
مهل١^، ثمث، للمنممة حماز لا ؤهالنات معا، الرزخان أغتى لز ثمنها؛ 

هناادرذ زقي أخمد، ص منموصى رزايى عل ههنا؟ الخيار قا يثبتا 
معالخيار يويت، الحكم نحصل حزينة، زهؤ زاقايع، حنيتها، زهز المتمحى، 

منة.انع 
ظانظوطثانضالإئامك:



٤٠٠

عقيختي هإية باعة، م حث، مائت، بعتك، إل ^٥: ئاو ١^١ إحدامحا: 
خلاف،،، ^Jiiق عنة ولمْيقو خماعة، رواية 3، أخمد علته ص ماله، مى البائع 
منهيلوم وهدا الملك، وهوائتثال، مئه، الماغ وجوؤ *ح الينح، بومع غم ٌُد 

افمثل منها، الغ معاوية مع الأحآكام إبان ق وطندْ حاثي، ابن مول صحة 
تطلىأذ ينحي ئطمحا، تأ طالق، ي هنم، إذ خا: ١^^ شر مود 

طالؤ،^tj؛، دحوْ او لعتب يآكاحلت، محت إذ ئاث،؛ إذ وكدللئ، طلمتإن، 
خاص،يطاقمان،:إذ ؤكدوك،إذ 

١^،بإنلأم مح؛ صغات أطفال زلة الدئئ ناث، إذا الئاته: انه 
نسااأصحارس، مى إذ حص ،، ^Jiiحلاف، عنه ست، ولمُ علته، ثص منه، ووريث، 
رينثهمذ ؤيلمرم الإياع، حلاف هو وهال يوينثه، بعدم لمول ام 

عنه.محيي لا رهدا بإنعه، الممرن ا-محم 
فيه.محه ^١ ^١^ ابن  Jyقق أثا واننان٠: 

اخمدالإمام ؤلأم هئريج احتلمواِق ممد الأصحانم، جهور هول عل وأما 
Jننألإانيميق:

ئأثا١^١^، مدة اتايعتي عن لمٌيتمل المأالثج يأذ هوله عل مى أيه أحدمات 
اُتصاره،ا-ئاُت،ِفي م طرمة وهدم يعتق، هلا وهوالصحيح بالإئتمال هويؤ عل، 

للبائعالملك، بماء ورواية مككاثرْ، هنا بالعتق أخمد موص هإذ صنم،، وفيها 
عنهاهم؛ح القوJ ولتم1 ^٨:!^<، مذ منتثطه بل أخمد، عذ صرثثه لمُككذ ربإ 

اماjالنكف.



٤٥١ااقاءدةاسسترامضا 

ظةممئ م ايارَلأ، فوت اتايع؛ ي س أف اش: وازس 
أفعلتهم واورد اطاُب، وم عقل وابن الماضي طريمه ويي بمد، ايتع عن 

هدالأو محأحابوا النصوص، ■عق ينفد لا الخياو مدة ق بالهمح، البائع يصرف 
محالأخمد لإل ملكه، ووال بعد الخيار مدة مدلب هلدلك، ملكه، لب أنشأه العس 
بند؛^0.الوصثة ُنفوذ 

عنحلم، لأته موت ١^١^، مال من يتي، م١هالت ١^٠ رواية ل؟ ومال 
ئاو:ممي.مللخ،؟ 

المشرك؟،عثول< ومتق إبجابه عقثب البائع عل يختي انه اكالث،؛ والهربج، 
ةلأثث والتلخص؛ المننحب وصاحثكب والثامري مونى ر ابن زيمه وص 
والمايلبائعا، وقدانتش ممط، هوالإثئاب، عنة الصادر ويعة ببجه، عل علمه 

ائئرى،بمول لابجمي العمد كاف ؤإف ٠^١، وائرى هدا  ٤۶وماو<ت مئريا، 
المبولوجد لإدا ماهفه، هوص ولتس البيع، لإنحماد محص ثرط المبول محأ 
نظئ،أبما الءرمة هده ؤق الإئتمال، مل ملكه لب مله البائع عل عس انه نسقا 

١^،المظلقج:تاؤل ١^٤ زلأف ١^،، ذ/ِ\ب لإلمحصمقوذْبم 
ادمدة.البيع صورْ لا 

المشرك؟،إل الللث، امال حالة ِفي البائع عل ينو أيه الرابع• والهرس 
ويتمدمتدايعان العني، وثيوُت، المللث، وائممال المثول الإثبايبا عل يرب حيث، 
رءوسِفي الخظام، أي طريمة وهى ١^^،، اُيمال يوف وبرامحؤ لموته العس 

والوصية•المادءير يمال٤ا ولا والوصه، يالمدبر أخمد سبيه لها ؤيئهد النائل، 



٤٠٢

الوجهم،أحد عل دلك قع لأي عتريم:بما؛ ■ص إبمؤ< الورلإ مال إل محل لا 
اثنألة؛هذ0 ق أحمد يعليل ظاهر وهو به، الموصى المال إليهم ينتقل بل ومول• 

العتىوجب ؤإيإ البائع عل ي،تتيى كبمل له؛ محل ومل• الأئرم؛ وواية ق مال يإثه 
ثةوحمت لكيش ؤإو ها ينط ومات درهم و،اوة ثه لووش صال؛ الآبع؟ بند 
وشأيئا، النز هدا ثخو صالح عنه ومل مثلمة، يهدا ملك ولا ب بمد 
دلكمثل يلمرم ولا وبراييؤ، بقويؤ له؛ الماج محام ج العتى محتمذ الهرمة هلم•® 

ِفي'يي؛اش•
إلالمع الملك وائممال وصحته البيع انحماد يمد يش أف الخامس" والْريى 

خلافه،ق الماصى يدلكر وصرح البائع، عل بالثنحر البج بججخ يم المقري، 
•بالوصية ويفبتهه احمد وهوظاهركلام المحرو، وصاحب عمل«ْ، عقيلِفى وابن 

ؤإلينفذ، الثم ملك إل وبراييؤ وموذه بقويؤ العتاى اف دلل—، ووجه 
مصامحامنم، عتر ق عمدة لإدا ملك،، عتر ل والاحز منك، ِفي طرمحه أحد وجد 

عمدةإدا يكدا اكهور، الصحيح اثدم، ق ومد اللك، صح الملك، وجود إل 
يئفذ•الملكر؛له عم موذِْذ، عل بللإ، ِفي 

منقبند حث يلاق مملوكي ث محال لو الرواسي؛ إحدى عل مول وقدا 
يمال،!ولا عنه، واماله ملكه زوال يمد دللئ، كاف يإف ماله، ي يخيؤ، بع، 

مدم،كأ أحمد كلام ظاهر عل ممؤيغ دلك، لأف الوصية؛ محام مع ملمآكة محل لا 
عهدولا الثم ململإج إل سري لا اثبما العمود؛ بن الؤمح، عم ق مدا ع، يلرم ولا 

يخال•يلملإ، م موذماِف 



٤٥٣القاعدةاسيمتواصوز، 

طلاقهاعلق إدا قيأ وجها الهداية عل ثنلتقه المحروو صاحب وحرج 
قإفاللازم، البيع بمد العس بمع كنا المثلى الطلأى بمع انه ئحالثها، حلعها عل 
ثإلالبيثويه، مع الومع جاثي,ف ابن منأله لهي اُظع مع بمع أيه مرادْ كاف 

ملك.عم ق وقوعه عنديا لم°إهاد الهلأى قإل نمشكل؛ اراذبمده 
قصدهللعتق المنلق كال إل ت ممال أحرى الدين لقي الئثخ وسلك 

ثقلملكه عى حرج باعه إدا لأنه بمتن؛ كمارْ أجرأْ لعتقه الئإرر دول اليمتن 
عتقهصار الممزب به قصد ؤإل الكمارة، ييجزئه عإر0، عبد ي*تيى ان كتذرْ 

ثالثن ^١ ي نونة م طقا ١^ ^ تثة، ئلأ:صغ كالتJر، ئظا 
حث؟.قانت، بنتك، إل ولدم؛ لأم أومال رئه، عثت، مثل بنته إدا ببمه• غل لا لما 

علمعلما ئجعلة واهلع، المنخ عل الطلاق ثنلتق غداِفى وطرد 
وا-قي.المنخ صورة 

الطلأقومؤغ بمغ ^ ٨٥علميه ١^^، واهي الثلمخ بائتماؤ محل ولو مال• 
بالهنخ،ثكدا العادة، ُامصاء الستويه بأ أوسه حيث، حامد، ابن رأي عل، مته 

ثاشُ؛م.
بيهمن الطفل دورد>ثا عل ثص احمد أف ينب ملأ المتراث• منآله وأما 

—كصاحيسؤالأصحايج مى حثجه من و•حثجه يموته، تإنلامه وا-محم الكافر، 
ثبوتإل يرجع ومدا مارثه، ؤإما بالإرث، امحم ريممدم المائع أل عل الممي،~ 
زاآغ:لآإ،ه،ؤامحإالغ، تجن، الإنلأم لأف لة، ١^ ئمازنة نع اهم 

سله.لاهبمزانه المع عل سابق بالئزريي 



دم،ائت همح،>_  ٤٥٤

منه،الكافرين أبويه أحد بموت بإسلامه المحآكوم الطمل يوويث بئها• 
زمدذكزت.

يثتهامذ اقل يلزمها ثإنئ نئدها؛ الولد أم قتلئ، إدا ثمنها؛ 
الويه،دصعل1ه.أو 

يأز \،و\ئ \ف/ِؤ- ش فل محدث الو:ُه إة ثثا: الأنمب: ثاو 
الصهافايرق ممد الووثة منم، عل محدث، محلنا؛ إف لأنا اولأ؛ ١^٠-؟، بلل؛ث، 

٢٠٧٠٧الشزط بئقازنة امماة بالدثة ئثا امحاف محت، لمْ نإي ئاوة، 
وقيمه،حيسد وهي ابمايؤ، بحاله الصنان ل ئثا الاعتبار لأف مدم؛ ما عل 
حالها.اوثة ئقازنه ذِلك، من بجع زلا بجاثه ص؛ان من أكؤ طزثها محلا 

ب:سة.١^١ اأا:خ أف قل امحان؛بم ثيوُب، 
ق، ٠٧^وجن،!ه ممد أولا الممتول( منم، قل محدمث، ١^ إو ٥^١؛ ثإل 

زكانيان ويوي، زلا محني نقيمه، داك إي زهذ -صانه، مذ زء جم 
قلالمحال ثه نجث، لا ١^ كال ؤإل للثد، ^١ اشال ؤججا نإء ا"قرية، 
وقداابتداء، قا كالواحك، محصار الخالة، هذ؛ غب يناله الورية حى ^^، رمحؤي؛ 

أقLJلم.زاش يه، اأطاو؛ذ ٢ كاJوا 
يهلزأئة، حث؛ خمد للضإِفي الخائف للطوو العادم يزوغ إدا زثنها؛ 
زجهم-عل او؟ لإ الأم بجح؛كاغ 



٤٥٥ارق1ءاوةاسطآراصاوذا 

الأب،مات ثم طالي، محانت م مات ١^١ ت أليه بأمة ١!؛؛^^ مال ١^١ ؤمنهات 
وجهي:عل الطلأو؟ بمع مهل 

لعؤيل وابن والخلاف، ايائع ل، المائي ئول وهو ق، أحدمثا؛ 
ؤاس،،، I_3^ و اوت:yJ، لأف الخطاب؛ م زانيان اص، 
فتمد.المح وقؤغ الطلاق نفوذ سبى ممد الك5اح، ائساخ مسب وا1لائ، 

المصوو؛ق عميل وش الجئد، ق العاصي موو وهو بمع، لا والثاف؛ 
هللم:ئو.ال^لاك، زئز امخ، مانذ اسيى لأف 

الوجهازثوفته طالي، دأُت افريتك، إن فات مال ثم أمه رؤج إدا ؤمئها• 
؛Jjينتقل لا قلنا! ؤإل الصحح، الخياووهو •ع الملك ينتقل ملنا؛ إذ 
إداالماصىأ خلاف ؤق الخطاب، ابو ادكزه كدا واحدا، وجها الطلاق 

زعيمه،١^، مل عل نيت ذللث، أف عثت،؟ هل الخلمار ثزط ثاغ يع لا 
ذيها،١^، ينممل لا للنا: الختارإدا مدة ق ^١ الطلأيى يمع لا أئة منيه دماس 
وجد.مي. الإع لأف حال؛ بتكل ؤشث، نهال؛ الدين محي الئيح دلك زانكر 

^،هم، إذكك1وث، ^أيخلخا: ١^ لإنزأته د١ل، ^١ ^١: 
محهمقاIiيورعندالأشماب.

 J١عقث، لا آثة عندي الدهّ_، ةياس الأدلة؛ عمد ق عميل ابن ؤما^
زهجرهاالممصوذأداها نإيإ قآ، زموكد الأول، اليم؛ن جس مى لأية الكلام؛ 

به،عقث، قلا ، siUSتاق U الإقائة ثذ.ْ ق زين كلاطا، وك نإص>اثةا 



قوحتياعل1ابذرجب ٤٠٦

ئص اسرالإةادةىتا زئع محإذا اكهور، م زالممرع 
^لإلأ؟واك1لأؤجمان:

اكعه؛ومن والخلاف، الخاح ق المامحى مول وهو بجمي، لا أحدحات 
مأحدان؛وثة المعني، صاحس، محوو وهوناس عميل، وابن لكلماصىبموُب 

قبالثزؤع عئئل الكلام أف ابتهأ ومن الماصي ماحي وهو أحدمحا، 
المحنثام لأو بجمي، ملأ الإهادة، إتام مل اسيى مثع إتامحا، مل الإهادة 

اسيىأئ اكآلة: ثدْ نظم و المغني ظاحن ذي الدي زم ذش 
الظونه،إلأوالإثادة:ينن الإقاذة، ثمئةإلنابمJإياء ذق ثإذ 
ائايعمع الخكم ثبوت لب الخلاف عل محثج الثتودة، مع المحن ائعماذ ممع 

عدمه.عئدة والآصح تيه، اومع 
أفعل بماء المحرو؛ صاحس، احتار وهو المح؛،، ثئعقد الئاف• والوجه 

الممد،إل ق:L^^، المطلق الكلام لأف الإةاذة، تمام ثئوئةةل _، الطلأيى 
ويمععلمحا، الظلأى مقم، والخراء، الئزط ذكرإنلمه يدون الإماده ولامحصل 

متمن،الطلأؤا ثزط ؛ع يوحديئ، المحن وأما لوموعه، ثرط لأمأ عقتبهكا؛ 
َمءة 

ومحوعه.

3او:^^١ الطلأيى، عثه المعثق وم المأمد، اللذذلم هي النمن ,ئو%ئئاإ1 
كلامكعل طلاقك تينا حلمت، إل موله؛ معز يهول، طاني،، مألتؤ كثنتك إل 

التلملاق.لوقؤع نابمة اليم؛ن وحوي أل ذسيرا طالهم،، مانجا 



٤٥٧سءاس1بمةواص،،وز، 

^٥^خقئ إذ غا: عوندخوو ثإخدامحا لائزك، ق1و إذا ومنها: 
اأئهور،اآاوهسا عق طنمه؛ طنمه يطلمان قإنج يانتا، محالة يم طاكتان، محأئتإ 

غا.ا1اوحول حق ق ثانيه مره اليمتن وايعمدت 

زيهان:بمئقجاهمسثا 
ماوممتصى ا،لخثر، وصاحب ا-قثاب أي محول وهو ثئعقد، أغ؛ثا أحدمحا: 

١^،ئئ امحذ لأف يقا؛ اش المالإ ل عقد وان الماضي لي 
الطلاومحؤع مع لا الطلاق، ثزط مع ووحدت 

الننخَفي ومحع انه عتز الفني، صاحع_، احتار وهو ينعقد، لا والثاق؛ 
ادعماذه١لكن الطلأق سزط مع وجديت، وإذ اتم؛ن أف ووجهه يعلله، ي حلل 

أذثق ثاكا أةاذة هإِذ يمه، بإ ^٠^^ ضد ٣ الطلأق، س ئفاريى 
بطلايا-ةلم، لأل ١^-؟^(؛ عق منه،، واحد؛ ثطلى لم° البائن نكاح محدد 

يمحل لأس طلابجا ظ!، P ازئن ص هاد محإذ ممن، لا اوئن 
لوحودطنمه الأحنى ويطلى ^؛^١، سعقد لم° اكاسه لأف يطلى؛ لا الئاي 

يكئقنكاح4ا، بمد الثاتة والحلثن.م الثاتة، نكاح ثق طلاقها اجف 
•الأول ِفي"ص الئرط 

الثاسهالصمه لأف طلمه؛ طلثه منه، واحدة كل ثهلثى ١^^ ١^"؛^ وعل 
واحدةكل طلأى أف عليه وأورد الأصحاب، يكنه كدا حميعا، حمه، ل منعقد؛ 

اجمنمن واحد مكل الأحرى، طلاق نع بطلاقها اجف بثرط معلى مئهإ 
رمنَفي بطلاقها اجم، من بد لا انه محكإ منه،، واحدة كل لطلاق عله حزء 



هرحماء0ابجرجب ٤٠٨

علةحزء لأنه صؤتآ1؛ طلاق ا-اثلفن كيلك الطلاق، لومع أهلا فيه يمول 
الطلأى،0كاحها جدد از -هيج بمع هكم، ثزطه، تام نمى مسها، لطلاق 

باين؟م صرقا بطلاق حلث ؤإمحا 
ويمفيإلنه، حاجه لا ؛، ٥١ق كلها الصمه وجود بأل عنه وأجيب 
عقيتة.الطلأى ثثع فيه، وجودآحرها 

سواءائدهب، هو هدا أف الهداية عل يغليقه َفي الحرر صاحب ويكر 
ثيوديمفي ئثا إن ممز لا، أم ١^ بمض ي ١-؛^، ق في ميك 

يالمحمةالثمين( حل َفي الخلاف أة عل اسى الثننوثة حال، وجد وقد بنضها 
اسهى.الثنوثة. حال، الوجودة 

ثنحللا الثم^ن أن ق الأحرJن حلأء_، عق يتحثج قد ^،١ أف وعندي 
الخاومريك كلامه ئئوم من ئنشاة إي ئثا: قاف اؤئونة، خ\و الئثة زيود 
الثمىإة يننات ؤإف حميعها، كوجود آمبما له عأرْ لا التتنوثة حال، مضها قوجود 

فيه،الخنث، لإم٤ان ^؛ ١٥١ِق آحرها ُوجود اكتفي فتها؛ الخت بدون سحل لا 
:Qyنع المحاج ق ؤبمضها الئونة لخال الئثة الاكمماة ف أء 

حال،الوجوده الصمه إف الطلاق، ق الصثة مض بوجود محممى لا 
أعلم•وافُ ويظر• إئكاJ ييثوعى لا الثم؛ر،؛ ٩ سحل لا البتثوية 

وقيمةدثانثز، وهوتنعة ٤^٠، يملك لا بجن أيام مريض اقري إدا محيئها'' 
ُممَ.ِ.ء..ِ.  ١^ثق، اتاتحر ازيض: عطاثا من عطتان منها خضل ممد ستة، الأيح 

وجهان:وفيه اكالث،، من عممه ^ محا: الأد،إدا وعنى 



٤٥٩ارقإءاوقاس|بماتواصون 

يتحاصان؛المصوو: ق •ممل وانن ١^^، الماضيِفي زهومحوو 1حنمح1، 
متجره،عطيه تنهنا كل ؤق يثمتؤ، الشري للك مثارن لأبنه ١^^٢؛، تلك لأل 

سائالممانذ٠ةا.

الحزر؛صاحس، احتيار وهو الأب، ينتق ولا الحاباْ، سمد انه والئاق! 
المحاباهوهعت الذ«ي اكثى المثري مللئ، هإف الأب، لعثق نائمة المحاباْ لأف 

هاردتممد ومارُة، ولمْ ملكه، عل يرم، وعتمه الأد-،، لمنم، مماردا وهع فيه 
كسمها.كمدت عممه، لا الأب، عتق ثزط الحابا0 

ام،من حمحذ عل الدحوJ مل طل٠ها م درهم، مائه لوأصد3ها نمنهات 
أزبايي؟أوثلاثه المهر حمع سشحن ئهل 

ورجعخمتين، الطلأق عن عوصا انتحى لأيه كلمة؛ ستحمه أحد 
اص.اشف الدخوو مل داسق إَلإه 

ويصر١!^، به متصف الطلأيى لأو أزباعه؛ ثلاثه سحق واكاق؛ 
طآهلا يبجا، !لا ١^ ا،ين بن الززخين،هلأ:ضق ثثائا:ي 

التحفن.يالطلاق إليه نينجع ا-محسرر، بحف إلأ طلاقه ص عوصا للززج 
يمارده،لا ا-ئع، عل يرب ام ثتمف هاو! الأول ١^->^ يصر ومن 

الئنيب،تبب دارف ئا ملكة لكن التبحف، مل كلمها ا-قنسين ملك ممل. 
الوجهم،.مأحذ ههدا التينوثه، وهز 



هرحدواءداب3ارجب

قابنهاأل وض اأئك، مل الثتصف مدير عق آحر مأحد 
حمساىعل يتنزل هل بالحالتة، ينتصف الهر باق علمها ؛ع المهر، من يمجّتذ 

قنهم:ثئماهق؟
الثريكيأحد ثاغ إدا مإ الوجهان يثزل وعلته، وجهان، المنألة ول 

نضفه،فه له ؤإيإ مثاع، نصف عق البح يترل هل الشركة، الئلعة نصف، 
وع؛رها.النصك ل وكيلك ُممحه، بجقة الذي التحف، أوعل وهو 

إداما بخلاف كلمه، محقة الذي التحم، عل يتنزل انه الماصى واحتيار 
'"•"خمنه يتشحن هإنه التحن،، سزى ينلمالثج لا وهز نصفه ق أئزكتك، له: هال 
الم.المثكين،يخفا ق اشاوي تنتفي الركه لأف 

حصالتحم، تع يصح لا انه متصور ابن رواية ل أحمد عى والمنصوص 
الرع•عل دّرل أطلق لإل يبمك،، بمول،ت 

المحاباةص المثل، مهر عل يزيد بمهر الموُت، مرمحن ق روم إدا يمنيا؛ 
ه

ثإلا شؤ  ١Ojks^! أن ئاخدة ؟كوف أف زعشز ز،د، نن زالفضل 
وئوتالبقع الروج ملك حال 5ثؤهاِو، الروجه إف مالت أف وعشل نقودها، 

الإزُث،محنثمذللئ،.



٤٦١الهءدتاسبمةراص،،وذ 

يزيدبمهر مرصه ل بروجته اقر محمى طابب ر وواة ِفي ص وكديك 
مندكنواْ يإ الماصى ووجهة الثلث، من الزيادْ اف المثل، مهر عل 

إلؤسائئثزجع باض، كاف الإنساى أف بؤ تثئ الإقزاز لإو المح،؛ 
الدمن،خلاف، وهو ^،، ؛^iJمن يعتو واريا يصتر لمن والوصيه العطيه أف 

مأوي•

لالماضي  Jyكإ روجا، أو سيبا الوارث ؟كوف أف مح، مرو ئد لكن 
٣إزتة ض ١^٠٠ لأف الإمار، نالؤ ل حلاقه;بجا من النءنا;ا كناك، 
طاببأي؛، ثوجته ل الثامحى لكرم ومحقا الروج؛ن، احد بخلافا الوصك، حال 
هذ0من يثحثج ؤإينا الثالث،، من جعله العمد!ا امحوحاله لؤ احمد هإن ثهلئ؛ 

 Xء أX



شتوسابجرجب ٤٦٢

اسطواضوى

*n*

ثلقنه، الإملاع إل ثاذز به، ئتبز هو فنل مذ الأنتناغ به مملى ئذ 
مذأحكامه؟ميء عليه يرب ملأ لة، اوثركا منه، للننيع فعلا إملاعة ؟كوف 

:^١٤عدة ثدا 
^تئوذُه، ؤصئوز ه!لا ١^۶ غكإ ألابمئقبه أخدظ 

إلِودة لا:>كن أن لابنة، زم ئزثا قز لا فوف1، إذا ذلك: ممذ 
قذْحمح و كالإيداء الأنتدانة إو زقا: فيها، زئز داتا دخل لا أز زاكبجا، 

أوداتأوو ِفي الداو من وحرج الدابة، عن ويزل، الئوب ^٠^ الأفعاو، 
الاضىيوف \ص و ١^!، محي ايين لأف عظ؛ لا هإن4ُ الإتكان، 
الإمكان.أوهامت، بأول امحم يبملى والحال، 

لألعثه؛ فديه ولا ا-قاو ق ينزعه ءإية مميص وعلته ألحرم إدا ما ديّث 
بإ؛دامه^ يماو: ولأ ايحز، عل لا اللحرم عل، يرب إء الإلحرام همظوزاُي 

لالقس ه مميث ئثؤز زئز الإلحزام نثا؛ إم 
بم1،لا كال لإت زالتاذر، الحاِلف ِفي ذلك مثل بمال لا ء الإلحزام، 

امحُإىذش.ؤلأ:شزلحنىمحك 



٤٦٢الئ1ءاوتاثثاوائسمذا 

^١؛._ أخكام ه نلأ:مب الخاو، و

الضمنأدل رمصان، ِفي زوجته بجائع ايا إنأل لو الماعدةت صورة [ ١ ت 
له؟يزلك أو للمحظور فعلا يتكون إتلاعه هل بجائع، وهو 

يفعل؟ماذا التكمارة، فعليه ننغ ؤإذ الآكمارة، عليه بقئ ئهوإذ حلاف، فيه 
له.فعل المحظور مقارعه نقول،! لأننا ويتممر؛ يتنغ 

^لأبجئبثوم،هاإذا هالهالفروغواس، 
وهوالأذالثوب، هدا ألبس لا واممب لويال،؛ مثل منه، لنننيع فعلا يركة يآكون لا 

به،متلئز وهو إلا المع يتعلق لر لأيه عليه؛ كمارة لا قإية لورا، حلنة ثم لاينه، 
فديه؟يالزمة هل الخاو، ق وحلعها ثياب، وعليه أحرم رجل كدللث، 

فركةبه، وهومتلتس الثوم، حذا الئحريم يعثي، لأنه إثم؛ ولا لا، الجواب• 
ممنله.ليش وحلعه 

فإذعنه، فتخل ذكرْ ثم أوجاهلا، نامتا المحرم لوفعل ما أيئا ذللث، ومن 
عدناأو أدى ثغلته ق أذ الزمولى. ءل-لم 1ا ولهذا للنخظور، فغلا ليس نحلته 

عنه.هونحل بل أبدا، للمحظور؟ فعل إياهما حلعه إذ نقول،ت هل ٠، حلعهعار 
منهإلأثصح؛ه،نينالأ:ئونهمحه

للممنؤع.فعلا 

(.٦٥٠رقم)النعل، ل الصلاة باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 



٤٦٤

بالع،وينلم معم، وئت، ق الفعل مى الشاؤغ يمنعة أف اش•' الئؤغ 
ام•عنةِفي ؤئ العخم(هزبام، بوت يشعر لا ولكن 

توجهم فل دلك ق أصحابنا ياحتلث 
صضُ،:لبجنبمُمكا

ij أب؛،احتيار وهو اشحريم، ومت مبل ومع حيث مباحا، كاف ابتداءه لأل _^؛
حذصاثث؛ري.

علمهمع المغل عل لإعدامه برؤؤ؛ القابل حكم حكمه ؟كوف أية والئاق• 
•الدمن، ؤثاهر وهدا الويت،، مرب ذع مسإ لا ونه، بتحريمهِفي 
وهوالمجر مأدركه رمصال، لنل ِفي جانح إدا ما النألأت صوو ؤمن 

ووايتان.ال٤مارة ؤق يدلك، ١^٥^ يالدهب ا•ةاJ، نوأَفي محاح، 
حال،كال ١^١ يآيم لا انه لب ولا يمطز، لا ؛ ٠١حمص أبو وامحاو 

١^الإ:تداءئئاض 

هوجزءهل الننغ وهوأف م؛ أصل عل، الناله الأصحاُب بنص وش 
النفدواقم•و وحم ابإع، اياعأذمثى يى 

ُالآ5لزلا ١^، ثدْ ن، ش مطز لا أنة ١^ ثقئ ١^ زاخان 
بعداiمطزات عن وجود_،َالإمشاك حكم ُه إيأ.نقتؤ انه عل بثاء بقثية، ولا 

ثثاي أنة، محئتا ١^٤ خاَله ؤ؟ مبجا ١^١^؛ ؟كوف علا ١^، طلوع ١^١ 
ثدث،ما أخمد عن زوي نمد التاقىه. ثني محت ١^١ إيا الإحزام: محئززات ؤب 



٤٦٥لتا 

طبخ.ك لا:لمك ش ءإمحت1لك ١^ طلوع و شك إذا ئاو: ٥؛^ ي
زاشُأظإلاأ.ذبمك، قف ظ اثالإأخاديئ وو 

معلم يع1لم، زهو معم، ومت، ق الفعل مى يمغ أف اكاو(ت النؤع ء ١ ت 
أصحابفيه احتلم، فهدا حل، قد والمع إلا يشعر ولا المع، وئت، نل الفعل هدا 

حاولأنه فد«ية؛ ولا إثم فيه ليس الأول، لكلثؤع جعله من فمنهم أحمد، الإمام 
فهدامورا، منه حرج المع ومت، لحل لما ثمم له، مباحا الفعل كاف الفعل عل إقدابؤ 

أصح،وهذ>ا الأول، كالنؤع وحعله ثيء، عليه ليس العآلإري• حفص أبو يقول 
محرم،المجر ومت، أف يعام أف مثل هريت،، عن ئعله إذا فيإ التوهف عئصل إنإ 

فهداالفجئ، يهللمع حش ايلع يتتهي أف يخن لا جاع إذا انه اموف أي جدا، 
نقول1هد فهتا منه، ممنؤع ومتا ل سكون يعصه أل يتيمن فعل عل أقدم انه معناه 

أنةخلنه قل ملن، أن ظن كاف إذا أثا الحال، ل أهلخ ولو كالفاعل، ؟كون إ;ه 
لميتم، أل نو الفجر فخرج محلته، الواع أحلم، ولكن الغ، زمن مل نيتتهي 

فدية.ولا كمارة ولا إثم لا عليه، ثيء لا فهدا الحال، رغِفي 
م؟كرانه وخلى باللل رجل اّتتقظ فلؤ والمصاء، العمارة عليه أف واالوهلإ_إ 

ؤإفالعمارة، فعليلثؤ ميثؤ إف نمولت الفجر، ظببأ ذللئ، أثناء ول زوجته، وجانع 
إذن؟يصخ فإذا الكمارة، _،؛^.، رعتا 

يمد.ملر لأنه إثم؛ ولا حيثي، العمارة عليه ليس انه والصجح مشكلة، هل 
جزءالئنغ أف ذللئ، وعلة المع. ومت، ِفي سكون يعصه أف يعلم وهو الفحل عل 
أيهع يئ، أم يفي أول؛ انحا يفعل، فاذا ضروري، ننع هدا لكن اباع، مى 
للحفلة،ولوكان حش بمائه، من أفضل ثإ1تا بمنع يكونه التع، من فلاثد بقل لو 



٤٦٦

فهداجدا، صعب  ١٠٠٨٠٥^الحد إدراكة أف خاصة ؟^ ٠٠١١مسألة الغالبلٍإ أف نع 
السمسرإ،أوحللؤع يعيب، السمي قرمؤ( الإهمسان يرى حيت النمس كغروب لسس 
•iLjlإدراكاكاملأإلأشيئا؛يدركه أحد ولا فثLا، يدأشيئا قيء ^١ 

الئونست،،ق مضبوطة ليست، وربإ تقريب، يي بل علامة، فايسسثا السامة أما 
طقبكمإلا برمضان نلرم لا نحن يقولون• البادية من المصيم مى اناس وهناك 
نمعكمفنحن الأموي، الخيط ْى الأييص الأ؛ط لا قالوات ساعة، ونصم_، 
منالأبيض الحيهل يسئ أف إل ونشرب نأكل اشحور، كاول وحن توذنون 

نرىولا كهرباء، حولنا ليس نحن ئالوات كهرباء، توحد الأن لهم؛ نلنا الأموي، 
تودنونأنكم عليكم ننكر لا نحن يقولوزن علينا، ينكرون دائما ولهدا الأفق، إلا 

هداسكوا وفعلا الفجر، قبل صلون فأنتم الصلاة، عليكم سكر ؤإما الفجر، نل 
عله.نر مصمون توقت عندنا قالوا* اصثروا، للنامن. لوقلنا لكن إلينا، 

الحلمبحد إلا يثست، لا التحريلم أة الأصح، هو الشخ إليه ذهب ما 
ثصنكأ ق ْكتت :١ ثآثيأ كثثق س ئاو; اضَ لأة الفجر، بطلوع 
دام^١ [، أثمميمتاوةرة:يخ١ ين آلآ"تود الصل من آلأيس ألتل إؤ قس حئ م\ثتؤأ 
عةعمل الإنمائ كا0 ؤإذا يمزوف كلها واهاع والشرب فالأكل ضئ ل؛ الفم 
حجتهلأف ال«مم؛ فحله عل يربر بعا يلزمه أف يمكن لا هإثه السرع له أباحه 

يتى.ولر الفعل هدا الشارعِق ل أذف قد أنا يةولات واصمحة، 
قضاءولا عليه إنم فلا جاهل وهو رمضان مار ق امرأته جامع لو ولهذا 

بحد٠^^١ فعل إذا يعدر لا بأنه لوقلنا حش أما الناجح، القول عل كمارة، ولا 



٤٦٧ارقاهإ■٠اثصةواس٠ذا 

يبقىأف إما أمرين؛ بتن لأنه ميء؛ فيه يلزم لا الثنيغ أف الشحيح فإل الفجر طلؤع 
أّكمارة، ففيه بقي ؤإذ كمارة، فيه ُرع إذ كمارة، فيه الننغ لأف الليل؛ إل محامنا 
والننع،البقاء •محظوران؛ اممه— رحمهم هؤلاء كلام عل "يعني عندنا الأن ا أول؟ 

هدينسوى ثالث مقدور له ليس كاذ إذا ثالث، مقدور له وليس أحف، والتنع 
يقولتامتظع، ما افه امى فد وهو ومعها، إلا نفتا يكلف لا افه فإذ الأمرين 

بالقضاءيلزمون فكيف بدللث،، مأمور فأنا بالبقاء، الإثم مى نحلصا نزعت، إنإ 
لأ:أزثثلأ.أةذلك، فالصواب،: وال٤ئارة؟ 

فاستٍةظثإنائمة، وهي امراته يفلقها أجنبية امرأة جامع رجلا لوأذ ذللا، ونغلثر 
يصع؟ماذا امراتلئ،، لت، فلأن، يا وءالت،1 الخنلع أثناء 

نقول:أشد، يهز بقي ؤإذ ءم، وجه عل يننع الخإع هدا من ثئ فلنا: إذا 
المحرممن والتخلص المحرم، مذ التخلص حلويى هو فهدا الخال هذْ 3، ننغ إذا 

كالمجامع،نحعلونه أو آج، ؛الواحمت، قام الدي هدا نحعلوذ فكيف، واجم_ا، 
ُزعإذا ا'بمءاع أحكام علميه يرب ولا بجعلع، ليس المغ أذ ؤيب بلا فالصواب، 

؛>،ح؛ذعإمباشريم•
القضاءفعليه الفجر طلؤع بعد محاسمر انه جن! ثم جامع من باذ قلنا إذا هدا 
بأةالمول عل حى كمارة، ولا قضاء عليه ليس النانع هدا نقول: والعمارة، 

مخاختاره ما عل أما والعمارة، للقضاء موحس، الفجر محللؤع يعد الحع^غ 
سع،حش له ماح منه الخإغ لأف واردة؛ ضر الأصل مذ له انأ فإذ الإنلأم، 

الفجئ.له 



٤٦٨

الكم1و0،يلرمه هل مننغ، الوطء أثناء ق نحاصن امز1آه وطئ ^١ ؤمنها؛ 
ثٌإغهو هل الننغ أف عل حرجها مذ الأصحاب محمذ النيون، ثلرم محا؛ إدا 
كافإذ انه والأظهر الصوم، منألة عل حرجها مذ ومنهم لنياع، رك أم 

الخيض،ئماجأْ كئشى وهو وطئ يم حيضها ونتا يرب العادة بئمتهى يعلم 
وجودبند الع به يعلق إيإ لأنه كمار0؛ ملأ نإلأ الصوم، بمنألإ سبيه هو 

حثي.الوطء رك وهد ا-لإض، 

الفيلبماء ظى إذ ١^ الصتام؛ لإل ِق الواطئ َفي بماو أذ بجغي وكدلكر 
ُّمحوة'عل، أيدم لأنه أئطر؛ الثم مماجأ٥ حثي ؤإذ لم°بمطر، منة مهله ل، وانه 

انتداةل١ا.أزوم 
علتهرب فيه مغ ش أيه فعل ِفي الثرؤع د؛ل، يغلم أف الثالئ؛ النوع 

لمْاشريم لأف الؤغل دبك عل، الإمدام ثه يح يهل، بؤ، قوس وهو محريمه 
لإماتا؟فلأسابمامَلأن.

هأنت،أو ثلأثا، طالق هأك وطئتك، إذ لزوجته؛ مول أذ دللث،؛ ؤمثال 
قيقغ \إو'بي ض أنت أن:م نيم م، كقي قو 

الثناءس لكنه الكإر، الأئثة مذ ليز محا الدكوز ^Si خفص وأبو 
الحنابلة.نذهب عل وكلهم القرآن، إعراُت، وهوصاحس، هم، هولالنتبمر 

وهلزوجته جامع إذا يعي الحال، هدم عليهِؤ، ثيء لا انه والصجح ا ١ ت 
به.امز ما وفعل اطه امى لأنه عليه؛ ثيء فلا وننغ الخنع أثناء حاصتاِفي يم طاهر، 





٤٧٠

١^١٤ق سحصز لمْ الصائم ئمطزات لأف بنده؛ مغ إدا الشمس موُسا مل 
خابئ برأي بأحي نجتل أذ ثبور متعددة، أمور محصل بل وحدْ، 
الوطء،متمي هل المرتبه الأحكام يخلأف ووخؤ0، بالتامزة ا\لإرو\وأ محصل 

يهبمق1مششمتيبر
ايم؛،باشر اياخ الفعل باثر إذا انه يعلم كاف إذا الئامحه المسألة هذه [ ١ ] 

فهلءئن؛ءاوهأولأ؟
إذلزوجته! هال مثال! مثالن، وصزبوا يولمر، الأصحاب فيه ذكر 

ننغممد ننغ فإذا مه، باسه ستكون وطئها إذا فهنا ثلايا، طالي فأنت وطثتك، 
العبرةقلتا! ؤإذا أحنثه، امرأة جامع كاثه صار ؟؛٤، المع قلنات فإذا منه، بأجنبية 

النعهدا فاة بايملع، المع وليس له، ماحه ويي الوطء ابتدأ وأنه الابتداء، 3، 
لأفالئابقة؛ المسألة س أشد المسالة هذه لكن هوالصعحح، وهذا عليه، بجرم لا 

جا٠علأممإَذ ، ١^٠٠٢لن:نييبعد لأ:ةنأنة زم جائع الثابقة المأله 
فإذاممال! هنا أما بمدلإ، أل قبل ؤيتنع يجامع أل فيمكن الفجر طلؤع فبل 

ْنه.بائنا وذكون عليه محرم حش يننع لا وإنه ثلاثا، طالي فأتت جامعتك، 
قورلا منها والظاهئ ظهار وهذا كظهرأمي، عل فأنت جامعئك إل أومال• 

لرؤإذ مفلاهنا، صار عليه أهدم إذ ايلع؟ 'عث، بميم أذ حيتثد يجوز فهل جاعها، 
إذمشأكلة، أنال يقول! اوحل فهدا بالخاع، الوذجة ص ق أوفرط نقص بمي؛ 

تركتؤإذ الظهار، عليك يقع حس يمغ لن لأيك حرام؛ هدا ل• قلتم جامعت 
أصنع؟فاذا حا، فأصررمحت، الروجة، طالبتتي 



٤٧١

ركةزيد ئأ بمريمه، عايا ي فنو ١^^ِفي أذتنئي اواغ: المع 
كنىأما، بثباثزم منه التحلص ق ثئئ متلمسثه، وض منه، واُؤروغ 

مئها.اووج واحدي، وثدم ثاب ثم منصوبه دارا ثوثط 
لإزالته.محصيا سده عسله ومعل، ثاب، لم عامدا انحرمثدثه أوطيب 

دلك.أفنه وم1 ص؛احبها، إل رأسه حلمها■عل دُغِذ، ثب؛ أوعضباعتّاثم 
ثائ1اوذقانأن:زالكلأم 

لكنا الكلمة؟ هده تقول لماذا حرج، نفسكل، جعلث، الدي أنت، له• نقول 
ءتقولا•يبتل الناس بعض 

تنحامع أل بأس لا أثه المسألة هدْ والصححِق 
ا"إء،إع•من جزء هو بل جاعا، القنع يكول أف نمغ لأسا أولا• 

بالخملغإلا الأحكام عليه يرسب، الإي ا"بماع بملح لا إنه نقول• أذ ثانيا 
بدلا بل لقط، أولج منتاه ليس زوجته، جاخ فيمال• المعروف، هو هن،ا والثنع، 

أوهذا.هدا محلنا وسواء الثنع، من 
المولفإف ؤإلأ العقيدة، الكلأمِفي أهل جدل تشبه الفقهثة التفريعايتح وهده 

الننغمحال الإيلاج بعد إلا حقه التحريمِفي شنن، لر إذا الرجل أف ثلث، بلا الراج^ 
المرأةتكون لكن علميه، ئيء لا هدا وق للمحرام، فعلا وليس الحرام من نحلص 
الطلأىأل ن تعالمؤه لكر'. ۶، النن بمجأد طالما ن وتك« ۶، الئن بمجثد منها ا مقلماهت 

س؛وصبم.



ثوحتJاهاJابنرجب ٤٧٢

يزولأولا بمجردها، الإُم يثزدل، الحال، هدا لط التنبه ثمحح هل أحاومحا1 
سوضمحاصح؟

وجهازتلأصحابنا وفته 
١^عنه ويزول صحيحه، وسه أف عقيوت ابن قول وهو آحدمحتا، 

بؤ،مأمور لاته له؛ ملأبسا كاف ؤإل طاعه، الفعل من قئصه و؟كون بمجرؤها، 
هوهدا لأف يوحد؛ ولمْ الإقلاع الئوبؤ ثرط من ت يمال ولا تنمب، ؟كوو قلا 

منه.الإقلاع 
ثابنو كإ العجز، يوف عش اكدرة ئع يشرط إثإ قالإ؛لأغ وآيص-ا 

متعئداالحرحى من حنا ثوثط أو ا1ئصودة، ١^١^ ق محبوس وهو العاصب 
هدالكن عإتْ، قتل ائممل ؤإن هوعش، من قتل أقام إف انه علتا وقد اب، Jم 

مذمحوالنر؛عأبما•
ِفيوثحوأ العاصس، حزكات أو الخطاب؛ أي وو وهو الئاق، والوجه 

أكمليقع يفعلها ولكنه منصته، هي بل -تا، مأمورا ولا طاعه، لبمت خروجه 
فيها،لاإثم هويقول؛ طاعة، لبم،ث، دال؛ ؤإل واوالخطاد_، يأقلهإ، ائغصكن 

الطاعؤ•وهومش بوجوها، بمول، بو 
جوازي الخلاف عل اآنألة هذ.ه ِفي الخلاف الأصحاد_، بنص وحرج 

١^فوف أذ لزم بمزازْ قين قإذ اوع نتاثل الزطءِفي قل الإقدام 
الركقنريم لزم بتحريمه محل ؤإذ منصته، ؟كوف قلا وجه، كل من اتثالأ 
الإس_داء،من ستضحب وهنا ط_ارئ، م التحردلم ئأل ودثو1 ولا هاهنا، 



٤٧٢اثعدةاثطواص،،وذ، 

هاهناالتخريم هناك التخريم من ؤيلرم ئنا، اخوار ثم اُخواز من ينرم ملأ 
ي>تيالأمما"■

 1 ١ t يعدقصدا هو يصعه ول؛ طيب عاليه سقط إذا الحرم، لطيب بالنية
ؤبجاشرأولا؟يغجلت أف بجون فهل الإحرام، 

لإزالته،باثرْ إثإ لأنه ثيء؛ فيها ليس هنا والياشرة يغسله، أف يجب الجواب• 
إذاهدا علق، ما ثزيل م عليه، حرج فلا بيد؛ ثيء منه علق فإذا لامتعإله، لا 

فعل.ولا نمد بدون عليه ّمط 

الإحرام،ق مثلنا كإ به، بأس لا منه للتخلص المخرم الشء مباشرة إذن 
ولكنالنجاسة، مثاشرة أحل من لا لكن بيي•؛، النجاسه يئس المستنجل أن وكإ 
حراما،ليس العمل هدا إف نهول؛ ولهذا منها، والتخلهى النجامة إزالة أجل من 

ؤإذارأمحه، يمنح فوف، رأسه، طيب وقد الإنسان محوصأ إذا الإحرام وكل•لكتي 
ألبت، لأيه يه، بأس لا أيصا هذا ذةول،؛ الطسسج، يياشر فوف، رأسه عل مح 
فقدذللث، ومع ا، بو؟١ وهو رأسه مفارؤ، ِفي المسك، وبيص يرى كاف . الني 

مثاشرةس فيه بد لا وهذا بالماء، رأسه ونحلل يغتسل كال قد بل يتوصأ، كاف 
الإحرام؛عل> مسه عل الطبن، يضع الذي بخلاف، مقصودا، ليس ولكئه الهلس-،، 

أعالم.وافه قاصد، فهذا 
يمكنهلا لأئة طاعه؛ هذْ حزكاته أف عميل ابن قاله ما والصواب 

والتاغنابه، ئم متاعا مزى رحل الخركاتر. -ءن.0 إلا المخثم هدا س التخلص 
(،٢٧١)رقم الطيم_،، أثر ويقي اغتل نم نيبح من باب الخل، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.١١٩٠)رقم الإحرام، عند للمحرم الطسبا باب الحج، كتاب ت لم وم



محماءدامحدجب ٤٧٤

محةٌوهذ الأض ثدا ي  ٥١الأخكام ِفي اكاي ذم 
وُ،في لا بثي، ثزك لأتحُ جوز؛ هْ ض  ٥١ظ سها: 

مأمنهبجب متفبممح وهو أحزم الذي ُحديث واستدلوا الأصحاب، يكنه 
بنددهلسب مهوكنى با-محم، جاهلا كال ^١ ونكى ٢، ^١ يعسله البي.أف 

كالماصىالأصحايت، مى كثيٌ وحمس •حلاب،، بعز يعساله مإثه ئاستا، إحرامه 
عرمتحرج وهو بخلافه، العامد بأف مئعر وهو بالنامي، ا-محم وعزْ 

إيإالفنل مبامره لأف التنمم؛ والصحح منصه، ق السابق الخلاف 
أذلظ، بدْ، بالعنل لة صروزْ لا والخرم ثته، الخروج صروزْ جارت 

^ق،صإزضزصتيشااا.
تطللا ومالنا! أومجود، ركؤع لب إمامه مسي المأموم يعمي إدا يمنها• 

لا؟أم الإمام مثابمه إل العود علميه بجب ثهل الثبق، يعمي• دم٠مد صلاثه 
صاحبهإل حمله ؤب إل نقول؛ مهل صاحبه، إل يوصاله أن عليه يجب الأل عنده 
مايت،ولو عليه، إثم ملأ عاليه، يقدر ما هوغاية وهدا هومجطح، نهول،؛ بل لا، إد،ا؟ 

صحيحة.نويته إل نهول(! الخال( هده ِفي 
اشلثج،ثممد من أل والعروق، الفدية، لماله يتآرض لر ؤم4اس، الولمؤ [ ١ ل 

٥^٤،نصم، مكم لئل اكتن، ملستة أمولع ثلاثة صدقة إما أذى؛ هدية فحليه 
الفقراء.عل توؤع شاة يبح ؤإما ايام، ثلاثة صيام ؤإما 

(،١٥٣٦)رنم الشاب، من مرات ثلاث الخلوق غل باب ا"ني، كتاب الخارك،• احرجه )١( 
الُلثبريم ويان يام لا وما صرة، أر بحم للمحرم يام ما باب الحم، كتاب ت وملم 

ءف،رفم)'اااا(.



٤٧٥اثءدأاث،لأتوااسم 

يوعتيْ العامد مريق عتر بذ العوؤ وجوب الأصحاب بى كتثر أطاى 
ة.بمه.منعود وابن وابنه كعمر الصحابة؛ عن روايات به وردت 

بطلتالعامد عاد نش وئاوت وعمه، العامد بع، المحرر صاحب وقرئا 
وا-إقاهل،الثاهي يعود وإد،ا عمدا، كامل ركن زياذْ ثعمد هد لأنه صلأيه؛ 

عنهانهش للفعل هطع م إيثا العود أف عل يتحرج العاثب عود اف مال،• وهد 
بلعنة، منهثا ؟كون هلا الواجه، الإمام متابعي ال عته وزِئ ازيآكبه اللم•تم( 

لأليمرق وهد -سمح،• ما عل وحوها المعصوم الدار من كاقروج به؛ مأمور 
المدارهدا نيد لإدا الأرض، عل المحصوء الأغصاء وصع الثجود حقيمه 
هماو1د،ا مامحي، ين يلمبما بته واومع إلتي ^^< ٠١وأما الصلاة، به بطلن، ^١ 
له،عايه هو ؤإيأ منه، ليس الرغ هإف بالر؛ع، ئُلمثها يقني اثر ئلأ له، حدان 

بجنيودٌ:اإ،لذل:شُمميثناضنئ، 
تطن^١ الثنق أف منة ينزم هد ^١ ^١، بريادت؛ الصلأْ يتبلل 

لخمة1، سماو: الأحر الوج؛ وعل، أحمد، عن المنصوص إثة هتل: وهد الصلأْ، 
؛.١^١١ل ،، U1اكممي فيه نته زابجع ١^ ندا الإنامِفي 

قولاهدا ق لأة الثنقء؛ ثعمد بئجثد صلاته ®لاثبلل لقوله: ينبه هنا [ ١ ] 
بطل؛صلاثه فإف أوسجود بركؤع إمامي ٌّّبو، تحمد إذا الإثسال أف هوالصحيح، 

م.: JUلأنئفل>تا، 
خمارارر^.صوره صورته افه أوعبمتل حمار، رأس رأته اف ثبمل أف الإمام، هتل رأسه 

توملم (، ٦٩١)رقم الإمام، تبل رأمه رفع من إثم باب الأذان، كتاب البخاري; احرحه )١( 



رجبابق يداهل، همح  ٤٧٦

الصححفالعول سطل، لإي الصلاة محزماِفي ثعمد إذا الإسال أف ومعالوم 
يستأنفأف فعليه الصلاه، يطل عمدا الركن إل الئبق جرد أف المسألة ذْ هل 

سهواكال إذا وأما حديد، من يستأف ركعة آخر لوِل حص جديد، من الصلاة 
الإمامتكبثر فيظنه صوثا يسمع كأذ أوخطآ ؤيسجد، ينسى كأل ~سهوا حهلآ أو 

حالثرجع إذا لأيه ير"ى؛ ولا فليسسمر فيه الإمام لخفه إف نقوJ،؛ فهنا فيجد" 
يلحمهلر ؤإذ الأن، حصلت وفد التابعة أجل من برجوعه نقول ؤإنيا الإمام، 
المسألة.هلْ هوالصححِفي هدا الإمام، يعد به ليأفا ٠^*^ 

بالركن،والق للركن غ، البتن والمرق ركن، إل أو يرم ّّبد، وسواء 
الإماموصول نل تفؤغ أف به بق والالإمام، نل إليه تصل أف للؤكن المهم، أل 

نقولتساجد، وأنت، بعدك الإمام سجد ثم الإمام نل مجدت ذللئ،ت مثال إليه، 
سىفهذا الإمام، يسجد أن قبل ورفعت سجدت إدا أما الركن، إل سيق هذا 

فلاقام ثم الإمام مجد ثم قام ثم بركن مجهم، انه لونصنا حس نقول؛ بالركن، 
متعمداكاف إذا وأما أوجاهلا، غالطا أو ماهنا كاف إذا هدا ير-ءخ، أذ إل حاجه 
واضح.فيه فالأنؤ 

الإمامأدرك همإف يطل، فصلاثه الركن الإمام قارئ، حص عمدا تأحر ؤإذا 
 ،j صلاثه.بطل فلا ركنه

HUM

٤(. ٢٧رقم)ونحوهما، مجود أو يركؤع الإمام مبق ص الهي باب الصلاة، كتاب، 



٤٧٧

افاسءاأداطواضنوذ

 Mء أM

عليري المنوخ وأي ^1^0، أو الفعل موجود عق إلا رد لا العمود 
حيث،الصزاة، حديث، عش دو ويد الصحح، عل واحساوا حكتإ الغيوم 
العمدورد مما وهو ثلمه، ثني القن عن عوصا التمر ص1ع رد ^١^٤ ١١اوجب، 

والثجوعأصله نع عونحه وزد فيه العمد بنسخ حكم انه عل ثدو عليه، 
كاملا.باشن 

^١^؛:قفي امحئاش، الأنماغ ئأثا 
نزاءعوصه وق فيه العمد ائئتح مضه مل اثهم المنح ثلم، إدا منها؛ 

كالشاأنش1ا.

قإوبماتخة جوثا مق النخل ثئوس ل الشواة الجن تلثت، إذا ؤمئها: 
فيها.العمدكثسح 
فيإالعمد ائمثح الإ-جانة مدة مضي مل المستأجرْ العير؛ر ثلممتج إدا نملها■ 

ثقذمها•

الفنخالإنياريٌزأثا 
ينمطلا ام الخيار ينمط هل الخيار مدة ق اقنع إدا؛لم، مسائله• ثبن 

وثملممروكتن، رواه عل اشن؟ وث-ثد بعوضه وجع المنح دإتيَع 



ابذرجبتواعد محح  ٤٧٨

يمكنة؛" ijباعة ؤإو الثثن، قلتايع عنة أوتلم، الشرى أغممه إل عنة طاو_، أبو 
ماءمع وب؛ن وا-محض، يقخمأ التالف ممري القيمة، 3اله وده 

الهم،.خلان، اويوع، لإنكان بمابجا لإ الفنخ ئاخاز الش، 
البائعبتن تتا حال جنايه الخياو مدة المح,3، ق فتصرفه وايصا 

اأأحدأثاوأحمد^١ ؤإل للحنثولة، القيمه ؤمبمئنه بمسح منلكأف ماله، 
قذئ\هئ.

تروايتان وفيه ايع يلف بمد الثمن التبايعازل، احتالئن إدا ؤمتهات 
القيثه.الفري  fyjjالج، ثمنخ ;تخالفان إخدامحا: 
امحازثامح، زلا اقن ئدر و :متنه نع النتري  jy\م'ذ والثاته: 
ٌم•

وقدعيبا، مصه بنا احدمحا وحد ثم اويوُب، بمد جاؤنه تبايعا إدا يبئها• 
عليؤلص التالمؤ، بقيمه وقرئ العمد، ويمثح سدء ما 1وإ لإثه الأحر، ثلث 

ئناعتالأل حلائا؛ مه ولمْ:دكرالأصحاب، متصور، وابن حقل رواه أمحيل، 
^١اقن كاف ر ^١ تبما، ^.، ٥١\شمفي ممع فيها، الفنح محن ;انه 
\ش.دو ث:اخد باقج الثالخه أنه;ثذُ حلأفأ، لا ءإنه ^،، jjii^ث،وا 

حامجود رد محور محل ردْ، وأراد المحب المح بمص، ثلث إدا وْءات 
١^.ئأحد اثمود قيمة 

قالفنخ لأَل ممحا اش المالؤ ل خلافه ل القاصي كلام ظاص 
محارواقي عل التلخيص صاحب وحرجه اآوجوؤ، ِفي للمنخ ثاح اقمووئنا 





ضماسابجرجب ٤٨٠

المصالخهجواو دلك عل وبجي الماة، العم عن عوص أثث إل المنى وابن فنؤيه 
ؤإذس بجا محها اكاق قئ ال،ئ اكئوذ ئق!: مإذ _، مذ 1كؤ محة 

اثدىالفائت اوء ئماه j ١^٢، من يزء إتئاط ئن 3او: نذ ثمنلإ 
والثلأمه،الصحه قابل لا ١^!^ لأف المنخ؛ وجه عق لا سيمة، ثعدر 
صمات؛تابنص رئات موصوهه عم عق عمد هإدا ائشاعه، الأجزاء مائل ؤإبجا 
مذمابمة بجا زجع 

نمح،هلأني، ين ذ افاضي نالت اكلأت؛ م _؛ ين وثل 
إنانت اوتئاوصأت الثمي مى ؤزء أن؛نقاط نلح الأزش أن ق الخلاف عل 

^^بمسم،تشقيزةوسمحم
هومعاوصة.قلنا؛ ماإدا بخلاف لإبمائه، 

كونلإيه ومحيله، البائع له بدله بعوض  ٧١حم١ز اثنري أنمط إل وأما 
وابنالماصي لكرم م؛، ِفي الأم بن وليس ء، قمان ما حب عل 

عد.محت، النممة حثاو \ذميآة ل مثله عل أحمد وص الشمعة، و عقيل 
ئ ٣١امحزي بميلئ، مهق ئثها، اينه ١^؛، تبمت، ١^١ ؤمبجا: 

لا؟دلقاأم 
ابنرولإ ل ألمني إي وأشاو ذللث،، ينللث، لا أنث ١^^ ء الدي 

وظلامتهالعم، بماع إلا؛ع مردود ولا مردودا، ينثدمح، الرد لأف مالوا• متحور، 
الماصىوحرغ العم، ممام يقوم البدل لأف صعيف؛ وم بالأرمن، تسئدرك 



٤٨١ااق1عإ|ةااتاطأواصوذر 

ويكزمدم، كإ عناو0 ا-ئدث العين، اوش ائئرى رد مذ دللئ، جوار خلافه ل، 
لعؤيل ابن به وجرم امحايه، ا-ئاداِفي ابو عليه وثابعه المد«ما، ماس انه 

حكاه.خلاف عتر من الفصول 

يمللث،هإثه ردْ، مل ثلث ثم معيبا، ماف بمجيه، اقري إدا ؤمئهات 
الصحيحعل الأرش أحد له قور لا لأنه الثمذ؛ ويأخذ بدله، ويرد المنح، 

المنح.الربا، بمحذور 

انج،؟ثق بمد تحح هل الإئالأ ^هات 

يهلا-إقانتم، من الزصا عل مم، عمد لأمتا لاثمحح؛ مره؛ الماصى يال، 
صحتهاالمدمن، ماس آحرت موصع ل مال، ثم بالع4؛ا• الرد بجلأب كالبيع، 

لممل زاثن الانتثار ل اطام، أبو وتابمه منح، ثل محا إذا القف يمد 
وفزىيالني-،، اود خلاف، وجهتن مها التلخيص صاحب وحأكمح، ^^، 

ايصا،مثح اود لإل صعيم،، وهو المنح، يحلانا مزدودا عي تنتن.  ٧١بأف 
Jلصزورة.هنا المبدل نمام يقوم البدل، ولكن فيه، مثالا ثثتن.عي والإياله 

مسازجل يشري أف وحقيمتها منها، ثؤغ ويي البيؤع، الئرئِفي دئنهات 
ويكوندلاسج، مبجح متمبل، منه مسلمع اوجزء نمحغه امزكتالئإتي لاحر• ييمول، 
فيهالمشرك الال ربح إف انه العمد هدا ومومحؤع الدمة، ق يعوض متجرا قييكا 

مأحدالربح، ق ثريكا المثري ونمير ئالثمن، ويتماصان بيمهأ، مالربح 
أوالتالف،ا-قنزان هيمون الشركة، ائمثحت، حير أو المال ثلث نإف منه، حصت4 

ثخنازةتعه مو الملك زنن م ؛^^ Jl 'صثقدث اكشي، قل 





٤٨٢ااقاءدثاوسرز، 

int

أوالعاقدين أحد هل صروا ثصثى ض ايائزة العمود ل؛، التفامخ 
بصمانالصرر انتدراك يمكن اف إلا ولمْبمل، قز، لم بالعمد يعلن لة خز 

أنومْ،ثيوزيءكمني.
ينالأسأنوُاوثبماووو

لألأيضيعوجدحاجا إدا المحررذ؛ا صاحب وثددلك وبملْ، الموصى ياة حق 
الوصهيدمحع الوصي ل احمد عن حيل روايؤ ثن وأحدها الصرر، يتمع إممادها 

جمرناةأ>ىمحلأبمكم، خاقا كاذ إذ قال: ٥^٢^١، الحاكم إل 
وحشيه، التزير مى فيه لما دك؛ لإيعلمنه إذ مله ولا بحال ١^٠—، بغد الرد 
حملهامن الأصحانم، ؤمن يلمها، إدا بحال الرد له ليس أيه روايه ثومي م ابن 
الحاي.j صرمحا حلاقه ل الماصي ولحكامحا المنُت،، بند نا هل 

المنصوص؛عل عرله يصح الراهن عرلة إدا الرهن يع الوثل,في ثينها• 
أنةم وحيا ثونى م ابذ وحئخ عيه، وينع لألبع، يأوْ ام لأف 

أذئوخدن-بمملث،بمفي:مح ثتمج اكنش، لِتثرينا فه لأف لابجرل؛ 
^لألإعأنلأينتآلأايث

يثطلأنالمثل احرم العائل ستحن كن الحعالة، عمد مخ لحور انه يمئهات 
نشءي ١^،، ؟-م؛ ١^،>، ث£و\إنه أخد ا1شباضخ، 



٤٨٤

الثزؤع؛المنمي الرد جنل ق يستحى أذ ؤيتحثج محامية، سمته !ة 
ءنازثبوداكهكام.ذق ج\سإألإص 

ظهوربند ك1ل لإو جاتزه، هئ ومحا: المثاياة عمد ائالك مخ إدا ثمنها؛ 
حصهلأف واحدة؛ روايه بالظهور يملت5ة لأد4 يايت،؛ فيها العامل كمحيب الثمرة 

بندالعامل مح لو وكيلك انصارم، خلاف محال، وئايه لبمت اأتّامح، 
الفمحوو-

لإ.ماصه،يه ميء ٥^ العامل مى كاف لإل الظهور مل المسخ كاف إف وأما 
إليمخي عمد إتام مى منعة لأنه لجنامل؛ اقل أجرم نعليه المابمت، بن كاف نإل 

صنائه.يإزمئ عالتا، له المثمى حصول 
علتهابالقتام أر فيها العامل لعمل المنخ بند الثمزة ظهور لإف وأبما 

علوبموجة الممصود، حمول ل أر ويد محانا، عمله يدقب محلا وحدمتها، 
العامل،يوف المالك إل بالثنبه العمد يشح اف الصارمح، ل، عمحتل ابن نول 

له.التتمثى محمرة من فيستحى 

أونبلالرثع محور ثو المرازعه ئثح ثم أرصه عل رجلا راثغ إدا يثنهات 
الحنث.وبني الثدر 

لأ5اثمفيثأنبججِسالآم
قعمو وما يديه عمو ءيح ملث،: يتدوصلاحه. حز بجور لا ثال،؛ الرثغ، محيع 

بندالؤام.محن، إما بند، ميء لمْمحنإله هاو؛ فتهارنغ، ولبمل الأزصن، 
او1ع.)ا(الألكر:



٤٨٥اثق1هدةاوسيز، 

JU  أذء ؤ الززغ؛ هلغ بمدئ لة محي بموو: تمحور: ان
ئلأ،الأرض ق أص وما يديه عمل يذهب ؟كوف أف مأثا يمغ، حى بممل 
محليس!همسه دان مى حرج هإدا لأدنه، أوجرج صاجبئ احرجه إدا انه ودبك 
اشمحءٌ• 

لأئةدنذسه؛ حرج إدا ما عل لة ثيء لأ إثة أحمد؛ قول ممحور ابن محمل 
يإدنه،حرغ أو المالك أحرجة إدا ما بخلاف الأرض، من يسئحمه ما معرض 
عؤماله، مذ الأرض عل اص وما يديه عمله اجرْ له يب أيه كلامه وظاهر 

ننله،لآباَبمأمم،صفمحلممحأتائأنلأ:ئآتان 
^:ظممحلأخئوُبمم.

المولمر،أحد عل تها؛ يكون إيه العاصت،: آثار ق مول ؤل—هدا 
الثلطاث:الأحكام ل ئال الماصي أن مع فيه، حلاف لا وثحوه والمميز 

الأزضِفي ميةا وتكوف الإثارة، هل التي المارة يع حوار الميم، ماز 

أ-مها،تم بمتانه، مزرعة عل زجلا رانغ ممن الدين مئ الشيح وأش 
محنل(" نإل بالإجاتة، لم'مطل لازمه مزارعه رازعه إف انه المزارعه: بطل هل 

حرجإدا له بجل وحربجا، بوارا وكاثن، أرصا رنغ زجل أيقال وأش 
منهل قيتتها ثلمه ٠^١ يمغ لإ فلاحه الأزض ِفي له كاف إذ أيه دلأحه؛ منها 

^١^١اكأ-ءترة من محها لأ>و\ زأخد غآ امع المالك كال ءاِذ -^1، ١^؛ 



س>حماءدابجرجب ٤٨٦

النتأحرعل الفلاحة يصإو وحدها الأوض عن الأجرْ أحد و1ل علته، 
النتني>؛ا.

ألعش وثزط منثومه، ؟3^1 انتأ-م يمن طال وواية ق احمد وثص 
،ِفيiilSعثل ويتحثج شزط، كإ عثه .زف  'طأف أحدها، ي مقلوحه وه >.

ولكن^٥٠١، ائال ولوكاذ لها، الماللث، بمسخ ينسخ اكاربه ؤبنها• 
وصحلاقه، ق المامحى يكرم بربجث، حمو هتؤ المسخ بمد ببمه للمصاريج 

زانن١^ ِفي العاصي ودكن تتصور، ابن الشيخ رواية ِفي أحمد كلام ظاهر 
التصؤء1ابلبمللث، عزصا، دام ما لابجرو امحارب الئركهأف باب، عؤيلِفي 

روايةل أحمد كلام ظاهر هدا وأف عرلث، محابلثإ ولتس المال، زأص ا محصزأ حص 
صاحبوحمل البيع، ذوق الئراة إل بالئسه بجزل انه امحاربة ويكراِفي حبل، 
المنحيمد المارب أف ونغناة المميد، هدا عل الركة ِفي كلامه، ءإ المش 

ربح.فه كال ١^١ دلك من منعه لال،للث، وليس المال، بمللث،ثتضتص 

حىالمنح بمللئ، لا العامو بأل آحر موصع ل صرخ عمحل ابن لكن 
بثزلهلك 11اثصد إدا عميل: ابن يال م مالكه، :لأ مناعاْ المال رأس محص 
ومخموسم ِفي الربح بث ينجو مثاعا ينري أف ي؛ل الربح، ٦^^ ابمتله 

حاءنإذا اوبح، ِفي الصارمح، حى ق يتمسح ويآحدْ!؛* ^55 بتبمر لتمومة بلمه 
منثصيبه انتخماق إل بالنمة باتا العمد نجعل مئه، حصته أحد المو؛بمم 

متاعا.كان أن يعد ثئدا محول إذا محص، المال ئص ، ١ ل 



٤٨٧اهسةاسنرزا 

يهولكلثنخالمصاويت،، بعمل ننبه العماد بعد إنماطة المالك اواد الذي الربح 

ائاوزب لاثنلك كابمالة الصازة ابتالة: باب ل محا محل ابن وقال 
ينبكإيإ َفي وئاو دلك وأطلى بالعمل، العاثل يلس بغد ننحها 

^٣١\ل\يهوؤ\ذ \ل\ينمذث \لأ\وت 
محللا زآنث م ؤسا الأن:اح. و صم ُه :ءدى 
إلدري؛تة لأنه ثريكه؛ كت، المنخ؛ع والصارثات التركة التعاةدينِق لأحد 

عندنابملك لا ذبذا زالأزى، ١^ ض ام ننيل زص الإضواو، عاثة 
ينفسخ.ا،يال رأس ونص ؤيأ إدا لكي عروصا، صار ئد المال ورأس ينحها، 
امح،•

ثهوبملم المال رأس محص حص المنح للمصاريت، غور لا انه وحاصلمه 
ائالكأف ١^١١؛ و أنه ذكر ي ١^ ض م بمير لئلا:ضزز ه؛ 

وهوحننالعامل، حى ثه ولابممهل اوبح إل المال، نوجه إدا المنح بخللث، لا 
إفمالنا: وقدا الدزايع، وشد اكاصي• اغتار ِفي الميم، قواعد عل حار 

زدصزر، دلك، ي عانه وكاJ^l ،> Jعلم عتر مى لأحر صازب إدا 
Pمثح ^١ أنه I^._، لإطلاق قافه تع !لأم ؛ sjق.الث;ح من طة 

ممعل ينزن، أف إلا يند، قفيه الحعالة بامسج ق دكزة ما وأما نه، ثيء ٥^ الظهور 
^^زهأذاق;اكإاهنالإ.ئد! 
الفصول.ت نسخة ل )١( 



هرحماءد،ابذدجب ٤٨٨

الألحئ-'هاو نإو اثتخن، هميها أحدمحا مح ^١ الثرئ وْثها; 
عروصاالمال كون تع وشخ الماصي، يكنه وحده، النزول ائعزل 

المالمحص حى بجزل لا احرى؛ ووايه التلخص صاحب وحش أوثاصا، 
تعا،يدحل والربح وكيل الثريلئ، بأف وهري( الدهب، وهو هال،؛ كالمقارت، 

التح.ولايدحلدون ءإدهأصئ اأصار»سا حى بخلاف 
صرمااليلمم مل وصرف عرله ثم م؛ فنل ل وكلمه إدا الويل ؤبجا؛ 

وولكة إدا محا مدكوزان وجهان فيه الموكل؟ بمتنه ههل الصهاف، يوحب 
لإملأهاءهاةدjالخلمم:انتماء 

مرطه،لعدم هال؛ مذ الأصحاُت، همن الزكتل، عل صهاي، لا أنوبكر؛ هال 
ينكذلا وجه عل حصل حث لا*بمح، موكله عمو لأف مال؛ مذ ؤمثهم 

اوئي.س فا لن ؤا محن ^١^، 
بج:نض:ازئامحمامحان؟ممي:

محسذوبأئه دكزدا كها يصح لمُ عمو0 بأو زوجة عليه، صإاو< لا أحدمحا! 
الصهازبه.عليه هلايرب بالعذي، 

بعصمته،وأو1ز لا منصوم قل عل ننلطة لأنه الصهاذ؛ عانه ؤاكاق; 
 Jهمتو، م؛ت1؛ ثم لا نذ ^١١٥^، أنز لن ■^١ و، الئناو ثكا Jالمحاو(كا

عوام
هإي،العلم، مذ الزكيل انعزال قل ^ زمهئاته: نلانخاكف 

هننا؛و\)أ قيه، صتاف لا ثنتحما القصاص محيمع العمو، لم°يصح لاينعزل، يلنا؛ 



٤٨٩امءدةاو،ترز، 

ولمْوعللمأس1لم قد وكال مزثدا مز قو كإ الوكيل، وصمى العفو، صح يئعزل،؛ 
وجهم؛عل الموم؟ عل يرجع دم بؤ، 

كخا:;نجإِشْ.
قلقالد;ئ ^١ زقل الماف، لامتقي منه، النيإخ1ال ِلأل لا؛ ؤاش: 

وصعند، لأية ماله؛ ق المامحي: وعند حطأ، لأية ا-ئامسا؛ عندأب_( الوكيل عائلة 
تمد.

ا.لعني.صاحب ح؛كى كدا عند، هوشبه ت يمال، وقد 
وهل١^^٠، لمُيضمن يئعزو لا مالنات وهوإل طريمه؛١^؛ 

ؤإحتانه،وئرير0 نن ورددا عموم، صحة عل بناء وجهتن عل العاؤ،؟ يصمن 
^لةكا:بجُليضُايئ.

اطايبأبّا طريمه وهدم وجهإن، عل خاه؟ أوعل، ماله وهل؟كوفو، 
قلالزكل؟ قل غا ص ئهل  aJUل محا: إذا نزائوا: ١^^،، 3^1^، 

وكلهما معل ثم عرله، ثم عدم، عتق أوي، وممه أو ي بح وكلهي، ولو وجهئن، 
كلام،ولا صحيح ئالمم٠ؤف العلم مبل ينعزل لا قتل• قإف البلمحري، مبل يؤ 

وعتقه.المقري وقف وكيلك باطل، ئالعمد يتعزل ئيل: نإف 
ثثريطه،لإئتماء الوكيل؛ يضمنه لا الدين: مئ الشح مثال انتملاله: وأما 
العارعل رجع صمن نإدا الدم،، ل خلاف ثصمينه ؤق ٠^^، والمشري 

اقهى.منهإ• واحد عل صإف ملأ عليه، صناف لا هنا والعار الشمحح، عل 



٤٩٠ uشماءدابقرج

ث-مع:م ص البماص انط؛ نالإ ص)، بمءن ج ظ 
لوحبوحب لو ئنا الصتال لأن بندأيقا؛ وفه ئتا، الزكيل صناو يتوجه محي 

ضمن!ة.أف لا يضمن، أف ثأنه والثاومن للخاو، 
^١العاصس_، من اكري من اكري شبيه ئهؤ اثشري وأي 
علهنا الرجؤغ ينكى لا لكن يقمنه، الدمن، ق والمروق بالعمست،، 

الأكل•

*n*



٤٩١مءاسداواسوابي 

K ترM

زمني، أخد ولاثة عتر من ثلهب اةس م ناثا تقزما اكزذ 
الولاية؟أوبطريق ثم ١^^ بطريذ< علتهم يصرئه ؟كوف هل الإمام، 

علهؤ هل حطأ0 أن عل ساء روايتم الامدي وحرج وجهان، دلك ِفي 
و1وسنسه، محزف يهن عاقلته عل خعإناْ إذ لأيا ست أزِفي عاش 

لهممتى ثلأ وعليهم؛ لهم بوكاكهم محزف ثهو ١^ ست، و خعلناء 
ائاو.ست ي بحب يدرحطاءه، ولا 

لويكر ب٠د٠وثهم، باليكالؤ مقنرفح انه حلاقه ل المائي واحتيار 
وهداعمد، عز مذ المهر بم٠مد الإمامة ايعماد رواسز(تي الثلطاسة الأحكام 

فقممةزانيكالإ1ض
هزهلنا: ^ذ دكزةالأمدي، ، ائعزاJهالخلاف،أم٠ا هدا عل وسى 

ل١٠٣^أف كإ بالعزل، ينعزل، " jiوال هو قلناث ؤإذ ثمنه، يعزل أذ قله وكيل 
عذلا امحع، عن وكل لأئة بابمة؛ من بتوت بجرل، ولا ف، عرل، له لتس 

أتJ\يiنلحJلإ.
ُعنحكال وإل مسه، عزل حآكم محكمه بنواله كاف إدا عزلة؟ ثم وهل 

وعتئْ.الماصي يكنه ما ظاهز هدا خلاف،، شر لم°لخز نواله 





٤٩٢ا)قاءد|ةاسدا1تواسنون 

فتوعازتعامه ولاته ليس!ة نس سإزيص حاصا نخإة < ١٥^٠^٠وأما 
ودامالمحم كوئ محه؛ بمثرف ما عل ولأيه لة الممرض ؟كرف أف أحدمحات 

والإكالإوالمصارثة كالثركة الإثفثاخ متومع أن جائزا عمدا عمد لإدا الوئف، 
مسه،عل لا ٤^٠٥، عل متمزق لأنه مثؤته؛ ثتفمح لا هإننا الوقف، وإ-جارة 

^^لك،هولثيلةزهك،لأمح.
محصه.وكاله مهده مسه، حموي موض مذ والئابير! 

XHX



٤٩٤

"='ث،،ق،\بم/،ًث.;  واثمتؤن

*H*

الثزو:العلم مو مننبجرو 
يقفأم ديك، بم٠مد يخزل هل آوعزل بموت بجزل ش كل أف الئهور 

عزمحعوشه؟عوووامح•
لا:نلكانؤمحا ؤء للززخؤ ؤ\لإذ'ذ بجُ، النكٍل ذلك نبء/و 

الماصى•دوْ الوكل، عل قئج ل؛يغمحاْت مت وجدبميم إدا إدن بدون 
ص^صفىاشثفإذَالإيخملٍ>ف ^ ١٠

'•صوواهدا ويحلِفي وعثيْ، الوكتل مح، قرى مذ الأصحاب ويذ ونأينلم، 
 [ ١ t يعلم أف لانعزالؤ يسمتط هل غيرْ، أو بموت ينعزل ضUijb Lلا؟أو ؛

وقلت:ولتك P المء ثدا نح وكالتك إذا ايكل، فح فالوكل.غيخزل 
حشثتعزل لا أو ينلن لر وإل معزل فهو عزلتك، قد أسى نهدت أو بنة، لا 

تعلمولر أذلت فإذا يإذف، إلا الين مذ مج ألا أمنعها أف ل الروجة كيلك 
منحرجت، إف لها: مثلا قلتؤ تعل؛إ؟ حش يرتفع لا أونقول: النهت، عنها يرتؤع هل 

وكنتحرجن، أويومي يوم وبعد رج، ول( ذهن ثم فأنيإ'طالي، إذف بلا المتإ 
تطلى؟لا أو هلثطالق علمت، ما لكنها بالخرؤج، يوم نصم، بعد لها أذلت، قد 



٤٩٥اات1ءد2اثساتداس 

الخلاففيه الخطاد_،ت وابر الماضي ئال يائعراله، يل إدا الحاكم مئهات 
امحىفىالنمحل•

صالئيح ووجحه جلاب، شر العلم مل بجزل لا الئلختصت زق 
الأحكام،يخ ئبته يهو وكل، إيه محل• نإف فه، حما ولأيه ل لأل الدين؛ 

ايحصة.الوكاثه خلاف، الصحح، عل النائح؛ بلؤغ بل يثت لا 
أاهويعامه الماضى ولأته وأيفا؛ل أحمد، عى هواأتصوص ^١ عاون 

بخلافالعلم بل ُإبطالها البلوى فعظم والمثوم، العمود عموم مذ عليها 
الولكلهل١ا.

تتقول ورواية الإذن، يعد حرجت، لأمثا يطلى؛ لا يمول• رواية روايتان؛ فيه 
بلروج•همايمه أمتا معتقده ومي حرجن لأما يطلق؛ 

وكيل،انه عل الرجل قدهن، البيث،، هدا يح ثخصا وكلت، الوكيل! كدللثإ 
اوست،ييعه نهل يعرله، يعلم أف قبل يومثن بعد انثت بلع لم عزلثه، يوم بعد لم 

صحح؟

قلنا!ؤإل صحح، فالح يعلم، حس يتعزل لا إنه فلتات إل رواتن، عل 
صحح.ءيرُ مالح لمُيعلم ؤإف يعزل، 

بالزل،يطب ش لاثعزل أنث الشح الحاكم مألة ق فيه، لاشالث، ٠ذا [ ١ ] 
مقاميذلالثج عل رب، علمه، وتأحر بالعزل، العلم قبل ينحزل ملنا! لو لأينا 

بملك،أو مفقود، بمومحنتا أو امرأة، بقح أو نكاح بصحة حكم يكون قد كثيرة، 
ألغلت،.الأحكام هذه كل معناه يتعزل، قلنا! فإذا أوغيرذلك،، ميع، 



٤٩٦

ملونمسخ أي والشهور والقارية، كالثركة المثاركايتج؛ عقود ؤمئها؛ 
نسخلا أي اكان:ة و بمق ئ ^ ان ض ءع ه كالإكالة، العلم 
اأاوااا.زب خنى:يم اكارب بثنح 

يصلولر القضاء، عن فلأن بعرل العدل وزارة من قرار صدر ذللثا• مثال 
ممرهأحكاما أمضى هدم الحشرة ففي الرجل، يعلم ولر أيام، عثرة يعد إلا القرار 

الأحكامهذه كل أ0 معناه فهدا العالم، قبل يتعرل إنه تلنا؛ فإذا المسلمير؛(، ب؛ن 
ينعزللا فلنات ■ؤإذا عفليمه، وأموال وفروج دماء عاليها يرب وقد ألغيت، قد 
هووهذا العزل، تك خر بمزل ولا نافذة، الأخكا؛ هذْ تلنا: بالعلم، إلا 

أولا!ثيثة، ابن الإسلام شيح قال وكا العزل، يلعة حر بمعزل لا انه الشحيح؛ 
يعنيمؤبمل، فب حق ثائبه فيها الماس- ب؛ن الحكم ولاية ~يعتي الولأيه لأف يال،■ 
بأفكتوكياله محصة، وكالة القاصي يوكل الدولة رئيس هو الذي ال»لهلان ليس 
رثةالماس لين والقضاء الماس، يى يقضي أف يوكله ولكن لا، مثلا، بمثه بمح 

\لنا;ير،ئ هء ي لحيثة ٢هثلظيى إدا ؤتنن١ؤد عغئجل اممب بتفويض ثرعية 
ه.حق ثاتبه ففيه ]ص:ا"ا[، ه إ-لي 

ينحكم لأنه عفليمه، ممامد العلم قبل بالعزل المزل عل يرب انه يانيا؛ 
بمثلتاق لا الثريعه أف ومعلوم بالعزل، علمه وب؛لا عزنه يئن اتح، المدة الاس,ؤ، 

العزل.يبلغه حر إلابعلمه، لايتعزل الحاكم أف المسألة هذه الصواب،ِفي إذن هذا، 
حائز0،عقود أي علمينا مث المشاركات( عقود أف الشحيح، هو وهذا ]١[ 

الشركةسحت، فإذا المشاركة، بعد الفخ فيجوز حاتزة، كلها والزارعة، الماقاة إلا 
ينفذ؟لأ أو التصؤف ينمي هل بالسكة، أي( قبل الشريائ، وثصزي، 



٤٩٧لقاسةاثبماراسنوذا 

لهودعأف حلاقه ثى مح؛ مواصع اكامحيِفي يكن وقد الوديعه، يمه: 
يد0ِفي ونمى المنح، \خمخأ علم قيل ويشح ١^٠^٤، عينه ِفى بالمول منحها 

أفالزكالة ِفي;ننآلإ ذكن إة ؤ لي. ثزثأ جؤ إل اودح أظتت م أنان4، 
يتعدىأوبأذ صاحبها، إل ثالرد وإد،اثشيخ بالمول، المنح لايلحمها الوديعه 

ينحت،عتته؛ ق أو الوديعة رب مذ بمحمر الوئغ مال قلن فيها، انوئغ 
ولم°يصمنها.صاحثها، إل مبمل أذ قتل لإينثسخ عنها، مجي اوأزلت، الوديعه، 

العالم.يشترط لا لأية يشد؛ لا أية ا1او.هب: 
لألالأضلماةالرك؛ن.ش:آنئس؛ ا_ 

السركة،يمسحن، عقارايت،، ُيننا التركة حملة من ثزكاء، وأست، أنا ذلالئ،؛ مثال( 

صححالبح أف فالدهس، الشرك، الحقار هدا بمن، الشركة بمسخ تعلم أل وقبل 
الثتري،عل الح سسمتس وحينئذ لنصسي، بة بالنمائي لنصيبلثج، بة يالن

المشتريحى قوتنا الأن إنعا الخيار، للث، مولات مثلا، نصفه إلا ل ليس آا مول،؛ 
الشريلثه.عرل، بعد صار لأنه المح؛ نصمؤ من 

افداالبح ؟كون المول هدا عن، وبناء يعلم، حس ينعزل، لا أقه اكاق؛ المول، 
ض.ولا سه لا منه يضح لا وصحيحا، 

يعلمحش ثئمسح لا يإنؤا المضارب، متحها إذا المضاربة نهول،ِفي وكيلك، 
لأفوذللث، المضارب، يشيخحصيعلم لا المال رب مخها وكدللث،إذا المال، رب< 

مشترأومتاجرمن معه المحرمؤ وقع من وعلي الضارب عل ضررا ينقمن مسحها 
ذللئ،.نحو أو 





٤٩٩القا 

ه.علمة ينكر لا حله أو عمد لمسخ رصاه ينكر لا من أف وهي 
ئتائل!دلك ثمث وثّترج 

مراءالاوهس،، عل الأجلمل مع يصح يإيه ا-قلإ، نمنها أ، ١^٨^^ منها؛ 
إيهملنا؛ ١^١ الأجثل يصح؛ح لا انه آحر وجه ولج أوطلأى، هومنخ قتل؛ 

أخدبه بمقل لا اللازم الإع مخ لأف خلائه؛ ثاش؛ح كالإئاله، مح، 
أ.دالطلأقل بإوالته الروغبمقل قإل الككاح؛ لخلاف المتبايهم(، 

ذتميجبه، علمة ينتمث لا خله أو عمد لمخ رصاه ينتبر لا ®من قوله؛ آ ١ ] 
تعلم،ب ؤإذ زوجثه يطلن أل ان للأنيجوز الطلاق®، مئها منايل؛ دلك محت، 

إشهاد،بدون ءلالق، زوجتي يمول،ث أو اثتئن، ويشهد طالي، روجتي مثلا؛ ذ؛قولا 
كاففإذا بشرط، ليس رصاها لأف تعلم؛ أولر ءلم>تا مواء بخهله، ذلك أويكتب 

بذلك.علمها إل صرورة فلا أو فائدة فلا بشرط ليس رصاها 

محل؛شواء الدمن،، عل الأحمر ثغ يصح يإيه الخلإ، ®نمنها؛ قوله؛ ]٢[ 
ثنح،إثه ٥^١: إدا الأجمً، تغ يصح لا أيه آحر وجه ولنا طلأى، أو منح هو 

هلباع ودا أف علمتج لو أي الأجشئ، حا يستقل أف يمكن لا الإقالة 'كالإيالإ*؛ 
عمروملكلثا،عل بمتا ايلثإ علمتا وقلت،؛ الباغ نيد إل وذهست، عمروملكه، 



ابزرجبتراعي قؤح 

البيععمد لأو مخ؛ لا الإقاله قاف أش،، فقال: أقلة، ماو، معه ليس وعمروالأن 
الزوجة،تل من لازم هإنة المحاح خلاف والشري، الباثع الطرفئن مى لازم 

الزوجنغ واتفق رجل جاء فإذا الزوج، تل من جائز وص نفخ، أل ينكنحا لا 
اس.فلا فلأنه، يمارى أف عل معه اتفق جائز، حقه المراقِفي الذي 

ستحيوالروجة لها، ومتعت، لزوجته مؤذ الرجل لهدا أل عرفت، أنا ت مثال 
محللبمجن فامتنعت مال، عندها ليس لكن سحي لا أوئد الطلاق، منه تطالن، أف 

أوزوجتلث، تطلى أل متلث، أييد له• وقال الروج إل محتن رجل فذهب الطلأؤ،، 
به؛بأس ولا جائز هدا فإل الرؤج، فوافى وكدا، كدا المال مى أعطيلث، وأنا عئلعها 

للروج•الحي لأل 
الزوج؛مى ا-لئلح يهللب أذ الناس ش أحد عل الخال؛ترم استقامة خ ولكن 

فهذامتقيمه الحال كانت فإذا والزوجة، الروج حق عل الاعتداء س ذللئ، لماِق 
أشدفهدا لثزوجها، المخالعة شخص طلب ؤإذا المسلم، بيع عل البيع س أشد 

تعلقيكون انس، بحص س تخ قد وهده الخال، استقامة خ صيإ لا وأعفلم، 
الزؤجإل فيدم_، مقيمة، غير أو الحال مستقيمة زوجها خ وهي بامرأة قليه 

الرأه.هدم يتزوج أف أجل س زوجته ليحلع مالأ ؤيعطيه 
علالرجل عنهلأا أف س ه اوسول كاف ؤإذا منكر، أيه شلئ، لا وهذا 

الوأْ!لسزوج الككاح عقد يفح أف محاول بمن باللث، فا ا، أ"مهر حطبة 
يأذنحش أحه، موم عل يوم ولا أحيه، يع عل ييع لا باب النوع، كتاب الخارقات احرجه ا ١ ل 

حتىأتب، حطان عل الخطان تحريم باب الكاح، كتاب لم؛ وم(، ١٤ ١٣رنم)يرك، أو له 
(.١٤١٣يأذنأويترك،رقم)



الق1عد3اثهتواص

وعوثننه.عص عدك أعتق ئم: ماو، عو لكل وثن ااعتيىااُ، ثمنها: 
عد.محق المنممه مح ثمنها: 

الإجاوة. ijJJjSjوالدلى، العسس( المح مخ ثمئها؛ 
تسمتا.ومد الأحر، علم بدون ايائزة العقود مخ نمتها: 
الماضيعد الأحر علم بعر الخيار بملك مذ بملآكه بابيار المنح لبنها■ 
أةمواٌوين، 

ؤهذْشه• بالمنخ بمرق اييار له م( لإل يظر، ومحؤ الوؤل، رل ع( 
المنوحشصرم<ل

علمحه المنح يتوص( يمح* محه، المسخ أصل ثبوت عل هومحتع ما أحدمحا: 
خ1كمىنائرلكذكزنا.

زعئ،١^ و نالنثوُب، دالقر١ا كالفنخ محه، قلت ئن نا واش: 
احتهادثه.امور لأما حاكم؛ حكم بقرإل دللن(، وثحؤ 

حكم1أيمحتمرالمنخُهإل ؛jiكافالخلاف،صعيمايسوغمصا-محمُه 
وجهانوفيه بعينها، وحدها إدا سلعته الملمس بايع أحد دللئج عل نهمع حاؤم، 

وعلعي عدك أغتو ثخو: ماو، عل ولوثال العتؤ، *نمنهات قوله: ء ١ ت 
وعلعدك اعتق لويال،: أما الثمن، دخ لمن الولاء؛ ؟كون لمن الحال( هده ق دثنه،ا 
عر.: JlS  Uلأم الأئل،؛ للمني للمعتق خالولأء نمنه، 

أولأيصاس.اكيومدرضىناس ^حلامح:



رجبنواهدابق همح 

نعتدبن لن؛اعيو روا؟ ق أخمد عن والمنصوص بخلافه، امحم مض عو بناء 
دلاك.انه!ة 

روانجن،الحاكم عل هاجها مخ لوعنا ق لإف ال٠مود، اصأْ روج وكدبك 
وثعلهثأتيه، أف واحب القلطال، لمْثأت نإف يووج مئصور• ابن روا؟ ل محال 
ئالئخ ززيح ئثز إخماغ لأم بموغ، لا جلافه ام نأى 

ا.ءا؛مل عل لاقوثق المثوخ أف؛يع الدين 
لكنحاكم، إل تحتاج لا المنوخ حيع أف يرى الإسلام شخ ]١[ 

الفنخ،لاممبم، أنت أحدهما: قال اخلفاباق فان عله، الطرفان يممق أف شرط 
وأرادتعيبا روجها أف,ل المرأْ ادعت لو مثلا يعك، الحاكم، إل الرجؤع ٌن بد فلا 

أذفلها الفلأي، العيب ل أنا نعم وقال: الروج وافهم، إل فهنا منه، ، ١٥١مح 
الكاح،فح جم موف الحاكم إل لوذمت، لأنيا الحاكم، إل حاجه ولا شح، 

يهثتحفين لا ولكن عيب هدا إف يال،؛ أو عيب، ل ليس وقال• حالم، إذا وأما 
أصلح.الإنلأم شيح إليه ذم، وما الحاكم، إل الرجؤع من بد لا فحيتئد المح، 

أحوال؛ثلاثة عندنا فهنا 

إليفتقر لا فهذا العلمإء، بإحماع القح استحقا3( يكوف أف الأول،• الحال 
مل.أولر القاصي إل وصلته مواء يفح أف القح له فمن الحاكم، 

ولكنخلاف، فيه فهدا به، الحكم ينمص صعيما الخلاف كوف أف الئاية• 
القحل حكمه عدم ل والخلاف، القح، ل الحاكم حكم إل بماج لا انه الرا؟ح 

كالثج_لالحدسثط، لمخالفة حكمه؛ ينقص يإثه القح بعدم حكم فلو محعيفإ، 



٥٠٣الت1ءدةاثهتواسّزا 

مننيا احي ليس بأنه حاكم لوحكم أفلس، قد شخصن عند ماله ع؛ن وجد الذي 
مالهع؛و( القلس باغ وجد فإذا للنص، محالس لأئه ا-محلم؛ ينمص مإية غمم 

بخلاف،حكم انه لوفرص الحاك، حكم لأف الحاك،؛ حك، بدون أحده فله عنده، 
ذلكنمس.

المئوخحيع أف وص سميه ابن الإسلام شيح اختاره ما الثاكة; الحال 
فإذحملالزاعفلأبمسأنيممقطوهاس، لأنحتاجإلحاك،،لكنبثرط 



تواعدابذرجبضح 

امادناةأوااسدوذالفاهده 

*H*

الإذن،عق عنه ا-لخنثا أو الصتان ئموط أو ثصزفه مود ثومحنت مذ 
كتمحزف؟كوف هل موجودا، كاف الإدف أف ص مم به، العلم مل فتفرق 

قثة اذل لكل ، ٧١سير؛ر م عر0، أو يعمي عنيه مال ثمحرف لو مئها•' 
وجمان•ي لا؟ أم ص هل اكرب، 

ولم°قا أذن م طالي، يأنت، إدبي يعم حرجت، إف ت لزوجته محال لو ؤمنهات 
الئصوص--هن ذئنحأق وجهان، فته تطلى؟ يهل ءس يإدنه، تغلب 
اثثادةوجه عق -؛موجها وهو وجد، ئد عليه الحلوف لأف يطلى؛ أما 

دلأ:قث،طر، إ:اخهبمو ئثا ١^ زلأف ذلك،، م أفدتتؤ ^^١ نالخاكة، 
ثاسه،طريمه الإئتصاو ق اظايت، ناف الئنع، كإباحه علمها بدون قها حق 

يأشقي قن الظاهر، و الطلأفي نينمولإ؛محئوعَ الإذذ دغناة أف وهق 
صعق،.وهدا ولمْوطلق، دلك، لثعه ١^^٠ 

ثني١^^^،، الخياوي، مدة ق للْنمى البائع لوأذف نهنها* 
ذكص ق ١^ ي ؟^٤ لا؟ أم ثئ بجز اض نئ؛و الإذي 
النفوذ.بعدم جلافه ل العامي نجرم 









قرحقJاءدابجدجب ٥٠٨

والأظهئمشر، رصي ض هل المعلوم بعتر الرصا أف عل هدا ق الخلاف ويثترو 
اغثارْااأ.عدم 

انهت؛؛و( مم علميه، لة ميء لا انه معتةدا ^٠ درهم مائة مى لوأبراْ ؤمنهات 
الن-جهانلآلوفيها درهم، مائه ذته لهِفي كاف 

ئمومراقه، القصاص عن ثعما محه، قصاض لا جرحا جرحت لو لمنها؛ 
دلكإل أثار عل هثج القصاص؟ تنمط مهل صه، إل ترى 

للمتتيجب هل القصاص أن عل وثناه ١^١^، عل ثنلميقه الدينل، محي الئيح 
كالدثة.لنزنه أو 

٠ساكال ١^ نية؛( م المم الرماءءأ مل المثمود امرأْ لويزوجت، ومئهات 
ءثلمها،ب.........................كاف أوانه العدة، فيها يمممي ثمدة دلك مل 

اغسار0،ا،والأظهرعاوم منتبر، هورصي هل المعلوم ئعر ارالرصا ]ا[ئولهت 
الئص«اهدا إف نقول! فهل أحئية، يقلنها امرأة ؤللنآ رجل مثل العلوم يغتر الرضا 

مازوجته أما علم لو الرجل هدا تْللؤ،، فلا يعم لا أو فممللمق يعم العلوم بغير 
محثزها،أذ رصي U أض أيا عيم لو الئاثة ايالة ل وكيلك ظثها، أذ رصي 

بالعتل.ليس العلوم بخر النصا أف والصحح 
؛٠^١^٠٠عليه، أما يعتقد أثة عل يلين ٠نها إبراءة إف مال،ت فد الخقيقه ق [ ٢ ] 

مئةمن أبراته قد أنا مال! إذا لكن ي3لا1ثه، أمحه تيهم( ثم شيئا، أطلث4 لأ أنآ داو،1 لو ما 
شيئا،عليه لك إن ثالت أف بعي. إلا ترئ لا إنلث، فنقول،ت ذمته، ,3، امح، الدرهم 
تخ،م مئة من أبرأْ إذا أئه كالأول(، لسز أقه المسألة هاوْ هتاِق الصحيح فالوحه 

ثرئ.فمد مئه عليه له أن 



٥٠٩سطاواسوبي 

الصحةعدم المئنبب صاحب ونجح المانحي، ^٥ الوجهان. الك5اح صحة يفي 

محقيعدة، ١^ كنى للأمر، انه يظن عبد ُإغتاق عيرُْ أنزه لو ؤمنها: 
نكنعدة، انه تتى م ظلثة، و عدا أعتق من عو عزثئة يشل التلخيص 

مابخلاف، لتقريره، ينفد لا أو ويئتمل لة، لتقريره بالقيمة الأمر عل ثنا يرجمر 
انحاطهإذ مالكه؛ 1صادءته عممة ثنفد منذور، عتر ءإيه أحد، يقرره لمً إدا 

متقد.والتلاعن، اقازل بيتق قبته عأرْ لتبد بالتهمح، 
تشل شخص ثنكأه أذ اهفي ثدِْفي زنيئ اسق، ثكدلك،و 

امراته•أثبما لبى ثم الموكل، امرأه أقبما ظايا كطلممها معينة امراة ؤيشثرإل ووجته، 
الأ>ى١^٩^ مأخاته انزأة كاذى إذا ظ ننآنة م ١^ ثده يج ذق' 

التاطن،المواحهةتي يطلى ولا وحدها، المناداه يطلى قإيه المناداه، يطلممها.ءي 
الظاهررواسان،وق 

المفقود؟3، اشتتر الزمان هو ما ]١[ 

الاسباخلان، وتحيف الحاكم، اجتهاد إليه لأي نا قي الناجح لملا ام 
الثالطان.واخلأف، الأحوال واخلأف، 

إلالتعى دون ومجا الحاكم، ثبتهد ءإيه نسه تعول وله فقد إذا أقه واللهب 
الملامةوظاهئ٥ فقد كاف ؤرذ فقد، مند منتن أربع به ينتظر الهلاك وظايره فقد كاف 

الحاكم،فيجتهد منه، وسعول وله هقن. إذا إلا ؤلد، منذ منه نعى تمام إل به ينتظر 
منتاه.هدا 



٥١٠

١^ئ أن ثئدمئيى:بجا ئثا، طلاقها  jjs-jiiلاتطتق ثدا ئش 
،Ajمواجهه كاثئ ؤإل اقصود، عتر إل صزفه إل عقخ ملم مقصودة، جهة إل 

عنهابمزي نمر الطلأى قإل ا1ؤاجهة، سوى جهه هناك لم'؟كرر إدا ما بخلاف 
ملأؤيا،زلأمترفيهفيابر

إليرُيع هدا أف والطلاق" العق "مسألة المسألتين هاتين الُثجحل، -ا ١ ت 
طثقوقال: أنر فإذا ؛\ض واجههاولو ارأة لر:نو الإنثائ كاذ فإذا الي، 

الخلاف،فيها ذكر ١^٥!، فإف امرأته، أنقا وتق( طالؤ،، أنت لها؛ فقال هذه، امرأق 
الوكل•امأْ أي عل يطلهم، إنا يطلى، أف بؤ ل( لأله يطلق؛ لا أعا والصحح 

عدفلمه فأغممة، ١^، ^١ أعتق أو: هذا، همدي أصن( محاو: لو وكذلك، 
ئالياُت،،الأعهإل ررإيإ قوله ذلك، ودليل لاي*تو<، همدْ أف فالصحح الأم، 

هلةلهمئلأؤى«م.
عرْوكونه همدة، ي*تد( أف ولا زوجته، يطلق أف ذهنه عل يرذ لر الرجل فهدا 

نوى.بإ انمرة إنإ نوى، ما مهويهللق الناوي، القاصد حكم بأنه يقفى لا 
نقول:ونحن عيَها، ثوى ؤإي،كاو بالطلأؤ،ثطلق، الواجهه يقولون: وهم 

أيوا،لوالخهه الأعال؛الثاتج. إنا ظلق، لم:نيئفلأ إذا بالطلاق اأناخهة لا، 
طالق.اوخاًثهاوقال:أنم، 

؟5ونئإثة طلاقها، يريد لا انه ادعى م بالطلاق وواجهها امرأة عهن( إذا أما 
يقصدهالا كاف أثاإذا ولاين، ثزل فيه ليس الطلأئ، لأف الطلاق؛ فيقع هازلا 

رااسز،مبجه•



٥١١طاواسمير 

يفيبخلافه، ثاو محصيه، -كل ميز لا انه يظن آما اقري ؤ يمنها؛ 
ؤلالتاطن، ق وهوموجود الصحة، ثرط ممد لإغممادأ وجهان؛ العمد صحة 
شنمضّف١!^، 
مدمر لأم مصغ؛ ذللخ، لا:م نن ذئ قلاعي، لأنه ظه؛ و  ٤٣١سد 

للمنألإأو تئ وهدا صحته، ثرط وجود نيئأ ويد باطلا، ينممدْ ما عل 
الماصى.وهويول بطلانه، والتهور اقازل، بيع ئسألة إل الممائا 

انحيطلان وجه يرجح وهدا هوصحيح، اُتصار0أ ا-ئابتي ابو وئاو 
ِفيالغامامحخاابر

إنإ،، ٠٣١عق الطلاق ويقع واجهها، كاف ؤاذ يقع، لا وإيه طلاقها ينوي ولا 
باليات.الأع،ال 

اثريفإذا اليع، حقن سليمه عل مةا.ور غر لأنه بيعه؛ بجون لا الأبق ]١[ 
كأذكونموجود، الأيى لأف يقدر؛ الواقع وم,ل، ثمصثبه عل يقدر لا انه يقلى بما 

الأمرنفى ق ما عل ساء اليع يصح فهل فلأن، ييت، ق وهوموجود إمساكه تم مثلا 
ذكزالمعني وصاحب وجهان، فيه يقول؛ اثكلم<، ظن ق ما عل بناء يمحح، لا أو 

إذالأم يصخ؛ لا و يصخ، لا الأبق بيع أة يخفي كان إذا لأنه بالوسط؛ احتالا 
مخ؛ابغ فإة ذلك، عن لأثيري كاف إذا أثا متلابما، صان الخال هدْ ق اشتراه 

تسليمه.عل مقاJور العد ثذا أن سيح؛ وند غرمتلاعِح، لأنه 

X » X



قرحمسابجدجب ٥١٢

اثموةاسدناثواثور،

النتمدالثتب وأف فه حطؤ0 تبة؛؛ ثم تسك،، 1^؛ م<تشدا دصئذ< ولو 
نزيوآ،نئن وة، 

صحيح،م1لتصؤف أيصا، صحيحا ظتت ما إل الإنتثاد ؟كوف أف أحدمحات 
منامته.آحئ *؟^ 5،٧١سة؛، ئإ ا-اقدي، يقلنه بميم القبلة عل ينتدو أذ مثل 

شسايشري أف مثل صححا، انسادا منسدا ظنت ما لا؟كوف أف واكابي(ت 
الع؛وا.تنكر ووث وانه ئامدا كاف الثراء أف تبة؛( نم نه، ؤبممحرف 
لألثطلأنلإ ^١ نإذ أظ، ئبما الئثة ١^ القاعاJة ق ^١ 5اِل 
مثئعالأمرله ثني وف\وِفي ننؤخ، ثب انثدإل لأيت ؛ ^٥١١٠٧هنا ؤنفذ 

الذيالقسم بخلاف، والظاهر، الناطن ق مسوغ إل التمرن، ثانتند عره، 
ييمحذآهث.الدين ثض الشيح دكزْ مله• 

وثبإدا محا اخلئوا أصح—ابنا لأف ؤنب؛ بلا الصحه ئثا واثدهن، 
ابنمحه وحم لا؟ أم به X؛ هل إئاْ، وأمصت نالذ من المنصوب الناصب 

مثه،هيذ بأيه أخمد عثه ص يرأ، لا أثه ؤا^شهور وو)تؤو-< وتى مم 
لأليرأ؛ أثت المننح، وصاحب حلا؛ه ف النائي داحنار دبك، عل كاثأه وربجا 

إداما ُخلأف، العاصي،، ئرئ إليه، تشلنته وعاديت، ثاما، سلهإ ئنلممه الاللiإ 



٥١٢القاءال،تامادطاواسمن 

زتقزنؤ،تك ق بمد ٣ 1ثاة، ذز'هّ إثاة ٥^ ءاِنث ءأممُ، 1في ئدتة 
١٠٠^^له لمْ؟كى وقدا  علوأصحابه أحد مى اماى وهدا والهبه، يالبح فيه ٥ 

وهوالعاصت، من الهته طريق عل ملكه بموؤ إلتؤ لعود المالك ثمحرئات أن 
لآيم.الخاو.

* M *



٠١٤

اثفاسءاثيخواثوزر

دلكإي زجغ مد ولكف عيه، أن بمنخ أودين بمن الرضغ انقص من 
ص:شقامغصأملأ؟

صوو؛وثا وجهان، لنألة اق 

جييا ؟P 0 ت، ارأة أن بمشري، تنها زب لإ همط :اغ منيا: 
ناكهمحأملأ؟يس

يثُ؟ أ؛زأة ظ بقدر ص وُ فهو \ض بمص من أه ن لَؤ:<وا 
مئث،أبزاه مما ب؛ىة علته لم'ينجغ ردْ إدا أيه حلامه ق نانثاوالعاصي الوجفم، 
زتندكزآظ.الإراء، وجعسدول زالإنزاء، الهت الممر.سثئ ؤيمج 

صوُائائمحاي؟ولنظقنثدا 
فيه

زده.الخلأفِفي عق هزجه أحدمحا: 
لأنهممل، ا;ن اخؤ1ث زئز زاحدا، زي4ا ئنا اأط^لإ بمخ والأخرى: 

باقناقثالإ ثه محع لألأ ه، ز:ادة ص بميم، ئلأ 5^^1، منة ءثاز 
،.iJuSثه عبميع لأ لإيه زلة ١^١ ما بخلاف اك٠ني، ويمض 

منه.أوالإ؛نسم نمها هه _ ^نحر 



٥١٥ال،ن1ءاوةاسلأواسوزا 

مهلالدحوو، دل طلمها ثم مئة موهبتها عيا روجثة لوأصدق، ؤمئهات 
كافإدا يرجع مهل يرجع مئنا؛ مإل ووايى، عل نضفها؟ يبدل عليها يرجع 

لإ:زلممحة لأف لا:زحع، أضئمحا م مئة؟ ءأرأتئ نا دص 
َُْ
محه.

اثكايبينتحي مهل وعتق، الكتابة دين مذ أبرأْ ثم عبمْ كاب لز يمنها؛ 
مذالأصحايح من لا؟ ام الواحس( الإيتاء مذ عليه له كاف بجا علته الرجؤغ 
يمومعنة إنثاطة لأف دلك؛ العني صاحب وصعْن الخلاف، عل حترجها 

آ(يلزشمُالثاتل، وانتول إيتاوة، الواجب الخدر عنت لوأنقط ولدا ل.تامح، ئثام 
ممامإياْ، إيثاته تبب وجد ما امحاس عن أنمط مالث-ثد وأيصا سيئا، يؤتيه أف 

ص.مل الذايى إنثاط!!;أة ^٠٠.، الإيتاء، نمام 
Jujمصه وئد رجعا ثم عمرو، عل لريي بجال ساهدان سهد لو ؤمئهات 

مومنة مأتزأْ دينا ونوكال الصنال، عيا ينمط لمْ نة، ومه م عمرو، مذ 
الخلافعل ولم°هئيئ حلاقه، ِفي اكايك، يكره مء• رجعا ثم يبجؤ 

العارمإل العين وعوذ التثريم، يوجومح-، لزممحا الصقاف لأف الأول(؛ النائل 3، 
أالآاس،يخذلكلاودإلمناككوملث>لأهلأتحبم، 

ئالناإدا هنا الصهان بسموط المول( كحثج يعم مسه، شحمل منه النصردس، 
مصهيأنة اعرها لأغئا هبه؛ مئه العصويت، إل، المال ُإعادة العاصسر ^١٤٥ 

شهاد:ماعق يوب ٣ المبض ييو منه أبرأْ ١^١ وأما هيه، إل؛ه ردْ ثم عدوادا 
عنهناالصتال.تمط هلدلك عذم، 



قرحهماءدابز،رجب ٥١٦

يهزمضه، بند قصاة ما العريم وهبة يم الدين الئامن لومحي يؤنها؛ 
لا.زط'أية الأصحاب ظاهركلام ع-ة؟ المفمون عل يرجع 

كاقرض،وجعلوْ للأب،اص، ريرجخ محلجؤ الديف ص لن دؤ؛لايالوا* 
الدينيقي إذ هاما ظاهث، والمنامحه الإبراء j قدا أكن عرم، محا إلا يرجع لا 

الوجهمح(•عل هرتبة يبمد محلا بئة، العريم دمئ ؛م 
xnx



٥١٧اوةاءد|ةاسسواسوى 

*H*

محتلهاهل صحتها، ثزط ق الشلث، ثع أوعترحا أوالعمود العبادات لبيأ 
^لأ،الئزطأملأ؟صلإةان:

أم١^U ااقازنئ،دلأصبحها ائ فته أحوخا:تاثبجط 
١^٥٠^،بدحول الظن كعلته أوالنمد، العتادة ^٤ ٥١مثلهِفي محقي ظن عيه الثالث، 

}دلالث،ا وثحؤ والثود-، الاء وطهاوْ 

شرطوجويت، ق الشالث، نغ غيرها أو العاملات، أو العبادات،  ٤٣١]١[ 
لا؟أم صحتها ئزوط من وهوشرط العيادة، وتصح يقع هل الصحة 

نوعازتهدا ت المؤلف، يقول 

تعيصخ لا ابزم فته يشترط ُالبي الجزم، فته يشترط ما الأول؛ النؤع 
يكفيظن ئته الترإد كاف إذا إلا الشرط، لفوات، صقته؛ شرط و والئالث، التردد 

يحلقد المغرُت، ونت، أف فث عل غلمب إذا فمثلا المعاملة، أو العبادة إيقاع مثله ِفي 
بأفرم دلومح)اله'ءل متردد، أقن بع يصل، أف بجوو فهتا عيم، لوجود سس؛ وب 

هداتصح»ع الصلاة نقولأ فهنا ظنه، عل يغلب لكن لا، لقال؛ غربن،؟ الشص 
العبادة،إيقاغ مثله يكفيِفي ظن علته فيه الردد هدا لأف التردد، مع وتصح الردد، 
؟كونوافلم الشص، طلحت ثم عتم، الرسول.يوم عهب 3، الفطر جاز ولهذا 





٥١٩ارق1ءاوأاث«،ا<واسمذ، 

َفيالثلأ، ح يبح الوصوء لأف المي؛ ِفي جرم يبؤ ينرمه، لا أحدمحا؛ 
محيءيا.ييهى ثم ريعه، يتوي فتوصأ الحدث ق شك كمي نبته، 

كمذيصح، ٥!^؛ إباحتها، سحمق رحصه، النغ لأل يلزمة؛ واكابي(ت 
أ.اضرل جواز ^زوضيشكتي 

لبطهاوثت مبمح لر* طاهر، انه _ ثم منيه، إداء مذ لوثوصأ ثمنهات 
بصحةالحزم أف إل يرجع وهو لصح، ا"قسمح<ت أبو القاصي ومال المقهور، 

النصوءلأ؛محطءتي

الومت،،يحول فق عله مع صل أو الحدث، شاكاِفي لوثوصأ ثمنها؛ 
الأقل،او هاشجديد ثإلأ يحل، قد الوت او محييا، كال إف الهرص وثوى 
ا.لأ*يصره ^١٥ ؛^١ ونولمُنيْ، حكمه هدا لأف محزية؛ انه عمل ابن قدكز 

ناعثكنئ ئهورخصه، صحح نص لأنه أصح؛ الثني كلام أف الظاهر ]١[ 
يكوفأف فالأصل سفر، أو حضر ِفي المح ابتدأ أو4 السافر ثك ؤإذا للوصوء. 
ِفيابتداؤها لكون السح، عدم الأصل يمول؛ ويعضهم الحصر، ِق ابتداؤها 

مالِقولهدا وليلة، يوم عل يمتصز أف شك بلا عليه الواحس، هدا ومثل السفر، 
مقيم'،فمسح ابتدائه *أونكِل الستقحت زاد 

غيَكاف ؤإل الفرص، فهدا محدثا كاف فإف الحدث، ق شاكا لوتوصأ ]٢[ 
لكثهالوقت، لحول ظنه عل غلس، وقد الفرصن صل واكاف؛ نجديد، قهر محدث 

لمتسملمحوزألبملالفرض؟

•الوطن دار ط. ٣(، ١ )ص؛ افلقغ اختمار ق التقنع اد زا 



تواعدابذرجبقؤح 

العاقعن أما وثنى ركام هأدى وعائب، ناو لة ثوكال ؤمتها؛ 
انهبكر \ئا ض دكن5أ، 1ا أجزأه؛ سا1ا ثأل فتهئئغ، ؤإلأ تا1ا، كال إل 

لأمحزلت؛لآمحلإضاوضاوض.
عوين م ئتاك لأف وأول؛ يصح لا أنه دبجا، اش ِفي وجه منة وتتحرج 

صحةق وهوتممي ١^٠^،، بدحوو ظن عنه هل ش ولكنه منتننت،، اصل 
الصلاة.

ههونإلأ يهومرض، زنصال مذ ^١ كال إل الثاث<ت لتله ثوى ^١ ثمنها؛ 
نشوطهز ١^:, سه أة عو بمتني وانق؟ إل زقصال عن عئزثه يهز ثمل، 

لزقصال.

لمْءئزمباشينلأئه الدهّت،، وهوالنه_ورتي سرط، ٥^١! لإل 
ؤإذائنز، مهن ؤإلأ فرض، مهن يحل هد الونت، وكاذ فرصا كاف إف فقال: 

الفلذ.بمته الصلأْ تبوز لأئه فرض؛ فالصلأ٥ لرآلإةنأ 
إشكالأن:اينرُس، صلاة ق يهال،: أذ بقي 

قبلقا لأف النهي؛ وقت وجود مع سمز أل يصح هل أية الأودت الإشكال 
بوقئ الغروُب ونت 

يثلأُث،؟يتتمل هل وثانتا: 

أيصابالواحدة التتمل ومحوز بالثلاث، الممل يجوز أيه اأدهسا من المشهور 
علميهيكون فلا مثرؤع، غر بالوتر الثتمز أف الصحيح لكن وبالأرع، وبالأس؛ن 

مردودا.فتغون ورسوله، افه أمر 



٥٢١والسيد الثامنة الأتاعدة 

صائمنآن رمصال عداَمن لكل إل ومصال مذ الثلأتذ ليله لويوى ما بخلاف 
لمُأصل عل بتي لأيه الوجهم؛ أصح ِل صيامه يمح لإله ممطر، مانا ثإلأ عئه، 

لآ4ُمحإضن0لإاش.
محزيهانه أبتؤ عذ صالح ومل للردد، محريه؛ لا بكر؛ أف يول وص والثال، 

رددعئلومذ لا المم الصوم؛ع لأف هشي•'' يوف العيم نع ا،لرددْ التيه 
الصحو،حال _>؛^؛_، ْ، يص ٥^ الص>وم، حكم ممدثوى السة ق تردد محادا ابرم، 

ومحيالصحه، فيه هالصعمحح حازمة، خ إل عقاج لا ما الئاف• دالّوع 
شموألةوزقاامحاح،لإءمحكال

الصحةزو جائزا، 

الريي.نع يعني معه، الصوم حكم نوى ممد النية تردذِؤ، إذا أي آ ١ ت 
حىالمعروفة المدة له يضنب الروج ممد ؤإذا زوجها، ممد امرأة هذه ]٢[ 

أفقبل مات قد كاف انه نبهن ثم المدة، تمام قبل تزوجت المرأة هده بموته، نحكم 
سنواتأرع ممى إذا محلنا' سنوات،، أرع مده له صرقا المفقود هدا مثالت تتزوج، 

ولرالمدة، ثم لر سنتان، مفى بعدما المرأة وتزوجت، ميننؤ، محهو خر له يات، ول؛ 
يعنيسد.ْ، من ستة بحد م1ت، قد كاف زوجها أل تبة؛( نم تتزوج، أف لها نحون يكن 
لكنهزوج، لها ليس امرأة من كاف لأنه صحح؛ الأف الرواج فإذن ثتزوج، أف قبل 

صحه.ق ، همكول



رجبابن يواعد همح  ٥٢٢

ماءها،محهل وم عليها يصارمه وليعه، دئانثو رجل بمي له لكف لن ؤمئها• 

كئوولأبجاثبمث،ثابمه، لابجغ؛ ١^: القاضىِفي ظ نئن آخدمحا، 
عين,عل مصاوئه محتتكوف حاصزه ولا الدمه، وهئِفي عليها، مصاويه 

كتحلصاو ماؤها، الأصل لأف يصح؛ انه عميل، ابن ءنلا وهو دالئاف• 
ماوة.الأصل لأو ا->خاوولفه؛ مع يصح محإثه ياثمة، العائت، الحيوان 

ثاكهكاس نإل العمد، وصح مابما باقيه كائن، لإل عقيل• ابن ويال، 
ت؛ا: ا% تأ.ءا . ِات: آ• ضٌاآاتا:ت. َ :اا؛ب َ  iU\ت\\ , ^١ ١١؛اْث،ا; .•٣•" 

الدمه"علَمالإ يصح هلا اشثن، هلمأي' فيه يشرط الذي 
الوكاله،ا،لوكل جحد ثم لة، ئاسراها جايية براع ِفي وكله لو ثبمها• 

Juكلم، إل ثة: مال م دالللث،، ينرم، يلم منة، ينربما أف الوؤل مأراذ 
وجهتن؛عل لا؟ أم يصح ثهل بنتكها، ممد برابجا ل

عمل.وابن الماضي وهوؤول لايصحثعليمه، التح لأف لايصح؛ أحدمحات 
وويعءمحاخمالأ؛لآهًمحةلمط 

كاكخار:أ،ضووُش
ئمتقىهدا لإف رساiا، كاف إف العائس، بيع ئصحه منصور ابن رواية ِفي أحمد 

نه،



٥٢٣اثمتواّذ، النامية 

أ.عليهل البيع ملأ العمد، إطلاق 
أصحاسات Jiiفيه، الطلاق ومع ق ئك نكاح عمد ق ١^->؛*^ نمتها؛ 

يطلىبأنه ثريك مها أش ١^٠ ١^١^ وهي للشك، وافعه صحيحة رجعه هق 
علكالنئمة يصوها الطلاق لب الشلث، نع أن ومأحده زائ، يم 

يأمرثوبه ثجانة قلث،لب بمي موله ممكيل يصح ولا ثنلمها. يصح ولا قرط، 
لإلالثملتن؛ أ-؛مار ؤ؟ أذحز مذ يصب لمْ وكدلكا يئساله، م شيسه 

صإإذ;لك،محلآر

أذئتكنت إذ مال! إذا لأيه يصح؛ أيه المسألة هده ٤؟ الصحخ المول [ ١ ] 
انهلر ؤإذ المنم،، بعد باعه صار له، أذن قد انه ري إذا فهذا بعتك، فقد لك، 

البيعإف وقوله! تقدير، أقو عل للوكيل إذن فهي الأول، بالعقد للوكتل له؛له 
الأصللأف تعليقه؛ يصح عقد كل لأف تعليقه؛ يصح انه الصحح تعليئ، يصح لا 
المئةالنقود والأذلِفي بطلانه، م الدليل قام ظ إلا المفه، الثروط ل؟ 

الدليلقام نا إلا 

الشلث،مطع العامة! يقول وهوكإ الوجه، بحص له كاذ ؤإذ المول هدا ]٢[ 
ينصرف،®لا عقهأئ؛ْؤئئ؟(! النبي قول وهو منه، أحن دواء هنا لكن باليمين، 

خمسخصو؛اأؤتجدوبم'ارا؛■
شاكأنا تقول! الطهارة، فالأصل اكوين، نجاسة ثاكالب دمت، ما نمول! نحن 

هلنلئ، رجل أوبجون أغله، ثم أنجسه تقول! أذ يصح لا الثوُت،، ارة طه
!ا(سقنحرمحه.



ابذدجبتواعد ثهمح  ٥٢٤

طثىهل وشك طلي كمي ببما الإباحة حصول الشاك^ ؛غ الث-يمت4 هأما 
لألهاهنا؛ أصحادنا أكز عند ثمحح العدة، ق زائ ُم واجدْ، أو ثلاثا 

حفتصح له، انتماء والؤحعه اثقطاعه، ق قالث، وهد الممح، بثاء الآصل 
الثاكقاشأاعه.

هإيةالطلأيى، وهو التخريم، نتن، نس هد لأية يصح؛ لا الخزي وعند 
همدواحده كال ؤإل ؤإصابة، روج بدون اشحريم به حصل ممد ثلاثا كاف إذ 

تبمالامحتل العدة م١لرجعهل؛، جديد، عقد بدون البتئويؤ بند اشنريم بؤ حصل 
طنلأف نجغ؛ ٥^ ئطلما، ١^ هلا;زون هقط، القدير ئدا م ^ ٠١

وحويتحمق ممام يقوم منه اناح وجود َفي الثالث، نع التحريم وحوي نس-، 
يعملكإ الثنس،، وجود حكم مبمتصنل المائع، وجوؤ ل السك نع الخكم 

حكيه.زيود طن مغ ظغى ء فه، المثئوك الماع ؤيلش بالخكم 
التحريمتنس ائه ينل؛له ابريِفي كلام الأصحاص، مميرس انتش٤ل ولإ 
ول؛سبمزم؛!ادكزثاأ.الرجعة، بملحرم يةول< وظئواأيه اشنيل، وشكتي 

حديثعنيتا صحيح، غير هدا إل نقول! يتوصأ، حتى ليحدث لا أو أحدث 
بقاءالأصل أذ واليمإر٠ الأمور، هد0 مثل ق الشن عل بتي أنتا واصح,ذ، صحح 

محتاجولا الزحعه، تححح حش يقع لر الأساس فالطلاق^ كاذ، ما عل كاف ما 
معك.الزوجة نقول؛ راجع، نقول،! أذ منا 

واحدث،فالأصل أوواحدة، ثلائا محللق هل وسالئ، طلي إذا المسأله هده [ ١ ] 
وحينئدواحوْ، أنيا الزلف قال كإ الأصحانم، أكثز عليه الدي هو وهدا 



٥٢٥الق1مدةاث«ناتواسمز، 

أثمعمم، j الحو أف يرى ب،ا يها محلف منالة ل حاكم لوحكم ؤمئهات 
مابن يكرم صريح، بنص محابثا ؟كوف أف إلا حكمة يممص ول(" بدلك، وعمى 
مواممها-محم صحة ثرط لأف حكمه؛ ينمص بل الث<امئي؛ وثاو موتى، 

خمما بطلاق ينممد لا أيه مع حكمه، لنقص بجهل لوحكم وقدا الإعتماؤ، 
ئغ*فته يقص يأ وجهان أول، بالرد مهر بطلأيه اعقد لإدا يه، 

وثم0.ا-ئأدسا م وهوقوو أهإسه، لثمي أحك1مه؛ خمع ينمص أحدمحات 
ماؤيتمص عليه، والمجمع اأنصوض ا-قؤ ^١٥^، ٠^١ ؛لا كلهاينمص واكاو(ت 

المني،تشثسامةضام صدرهُمصص،نصاتياث 
ثقهص م كحئ افوق أعش لإف الوصة، م إذا الفائز الوصي ِو 

أ.يوجهازا لعرمعم ؤإلكاف وقدحصل، إليه، ليصاله نجب، لأيه لمًيضمنه؛ 

~هوابرمح،العل،إء بعض وقال( والواحدةثراجع، واحدة، لأمحا يزاجعيا؛ أل له محل 
الخزي—لمحتضر ثرح فالمغني الغني، عليه الدي المختفي وهوصاحب، ، ^٥١٥
واحدة،الطلاق أف نشا الثحعهإلأإذا محل أؤ، لأفن لأبجا ك؛ محل لأ إما ئال،: 

زوج،بعد إلا المرأة نيا محل فلا فيها، مشكوك الرحعه فإل راخ إذا وحيتثد 
بأنهحكم لكن فيه، مشكوك ٌّي؛؛ ؤ، رجعة إما هدات عن الجواب، ذمول،ِفي ولكننا 

الواحدة.الأصل لأف معدوم؛ 

[tالحؤِفيغمحْنيوي؛با:رىأف فيها محلف، 3،مألة الحاكي حكم إذا  ١
لوحكممثل الحي، ، حلافأيها وهويعتمد المسألة هده ي حكم لأنه ذللث،؛ ل، ثلث، لا 



ابذرجبضمس  ٥٢٦

مإنةبالئقادى، زأم أنو إذا ١^ ثن بإنلأم  ٣٠١نمه: 
ماعل المنتمث الإسلام هن هل منتندو الردذل، حصل نإف صحح، محم 
ومذالخرى؛ مال ومد به؟ ابم ما صحة مدير عل المتجدد أوالإسلام يدعته 
زثوو^!١ وأن اشُ إلا إثة لا أذ شهد هال ممزت، ما مماو: عاد؛1^0 شهد 

ميء.عى لم*ية5ثص اف 
الزمم.ثكدبك ١^، ال٤افر إنلأم بؤ قت ^١ ِلأل ١^،: ل ئال 

بنمحمد ومل ردته• صحة عذ الكشمر إل إسلامه ثبوت َفي حاجه ولا مال! 
سصزأية عدوو مشهدهزم ١^، م الكتاد_، مذأهو عذأخمدممذأص1لم ا-لآك، 

حكمفهنا السعر، نقص يضمن انه وهويرى الثعر، نقص يضمن لا الغاصب، أف ِفي 
يممصهل ولكن آثم• هو فثقول•' خلافه، الحي أن بجزي بإ فيها خش، سألة مق 

ممه؟

الله.رحمهم للممهاء نولان هدا •ِفي الجواب 
الحكتإبأل قز وهوبنفسه ينممد، ما حالم، لأنه حكمه؛ يممص أقه واآلم_،ت 

ياطل•

العلياء،بعض لاجتهاد موافثا حكتا حكم لأنه لايقص؛ أقه اكاز(ت والمول 
به.حكنأ أوفيئا يعتقد فيئا الصواب، لأثيري لأثنا متقوصا؛ يكون فلا 

أوالإح؛غالنص عنالم، بيا حكم إذا الحاكم وأف ينمص، انه الصحيح ولكن 
قتلام( هناك لصار بدك نمل لر ولو حنتا، ينتقص ءإثه يعتقا-ْ أوما القهلص 

^٧٠.أف بمواة،لأظيرى بجا لأخكاموصانلكمحئإ 



٠٢٧القاءاوةاثاسةواّو، 

زذمئهائ؛م، زلاأثل ' Jyأثل ص: ك؛ثبأ، ،إ؟ننل، ئؤ: نئا'ل أن 
رجلطاوساِفي \ن عنه ثمل وكيلك السهود، من أثوى إنكاره أف مغناه كلأما 
يزحعلعلة ينتاب الزثد أف وعلل منه، يمل ت محال لمْأءعل. ممال! محاخد ثنصز 

ست،١^ هده ولنشِفي بالمول، ههوأول بالآ$لثه أنهن هإدا منه، 
١،^؛ئن محثد ناله ثأثا ، ٥٧١إنكار عي منة زخد أنه لألا )Vi \ء 

كلاغذخ كالئهاذثي، الإنلأم به ممن ذهذ ثنبأ، محا محه 
٥٧١علنه سثت، وثز الإسلام، إل الرجوع ق يكمح، إنكاره أف عل يدل أخمد 

أصءح1ونا.يزل خلاف وص دالنته 
شلإأأكزشهم:علأالأء

ناخلاف، محث، ثيو.ثئ مقل يمزبه، زمم، ئثا محلان شكا ثإذ إأعانة، 
تث،بايءِفيطاؤئااال

ويكونمحوثه يمل أخمد فعند فاكز عليه أوادعل ؛ Uljعليه شهد من [ ١ ] 
ثثإذا لا، مقولوف: الأصحاب، أثا ؛، ٩١شتلزأ  ilj}إنكانة لأن تنج؛ 

أنافيقول! محدد أذ بد ولا منه، مبل لا ولوأنكر إسلامه، محدد أف بد فلا ارتد انه 
اطه.رسول محمدا وأف اض إلا إله لا أف أوأشهد مسلم 

هداإف فنقول! الشهود، ح قوله اختلاف، عل بناء الئدْ ثبورته ق شلث، فهتا 
أصلست، لر لأنه ورجؤع؛ كاقرار إنكاره ثمل ونقول! بإنكارْ، يرجع الشلث، 
٧١^

* tt *



٣^^٥٥ ٠٢٨

القاءاوةا1ت1<طواص

*H*

اسامدعوتم،محت
محصلثالواحب لكلإجانة، بعوض الذمه ق ثاث لازما يكوف أذ إما 

جوزملأ الإذن، اكؤففسئد ئءئنماد لازم، عي وإثاأذ؟كوذ 
عليه،ذاله هريك أو صريح، بإدن إلا عمله ل مثامه عتْ يقيم اف معه بلمعقوؤ 

تمممعكثئامأنباض

الأثjمألتءثنت:أثا

محصيلهصمن لأنه ،؛ ١٣١^^ِفي لة ثجوو ١^، الأجة مئات 
هناصمتا،كام،

صرقئا*المستاحر إدن بدون فيه الإنتنابة له مليس 

منائلمذ ملت، مال؛ حلاقه مذ جرة ير عل المانحى حط مذ وملت، 
حياطإل ثوبا ذمغتر مال؛ نثل، افه عبد آبا سمنت، اجرجرائى، حرب أف ابن 

ا-محالدثت ^١ ٥^^ ^^١ ولعل هوص؛من، دالات نيخيتله، آحر إل دمعه مم ممطعه 
بدللئ،،وشهرته وحذقه صناعته يوذة المنتأجر حتاؤلة عل فيه العمد ومؤع عل 



٠٢٩ارق1ءدةامم1ستواسنويى 

ضزش المرث، دون اواز ذس عيه، نم اكأحث زلا 
أحدعل الصنائع احتلأف نع أجاووها حش الأبدان ثركؤ صحه الأصحاب 
الوجهي•

لأن< •_الئثؤ ممي تحغُ، لا زم بمم انثأم١^١ نكدلك،ر 
اقامزة.عل لا وعتصيله، العمل يسئ، صإن عل ومع العمد 

يصحوقلناI يعيه، أو يالزمان ئمدوا معلوما عملا أصدمها لو ؤمتها! 
^^.15مهن-ذك، 

ئزت;ئنث ش اكزذيالإذن  'د'واش: ^?1 
فيإإلا مموذان، روايتان ادن دون ثوكله جواز زو الزكل، ثنهات 

محةش،أزسزضُمح،
اشمحوزالقدر ل أز امحع ل الإط لة م محن حلاف،، ثي الإط ملئ 

ضُخائ؟

اختاثضام،ش.والأزل: 
عقتل•وابن الماصى محول داكافت 

طريمان:وفيه فيه، لة الآدوف العد ثمنها: 
\هثبلإلجسواتق\فى،بماظئ 



رجبتراميابى همح 

٨^^1ذنأزمفشرمح 
بدونالتمحزف يملك ئلأ ذغتأه.! أملاكه ِفي العد لمصوو التلخيص؛ ِل 

إدزأورب
الكاJ.ذكزةِفي زصلكوكل، الأذوئَلة، الس نمه: 
طريمان:وفتهإ وامحاوب، الشريك ؤمنهات 

الماصيطريقه وهئ فته، الخلاف عل الوكيل غطإ حكنهإ أف أحدمحا: 

وكيلكالحرو، و به وهوامحروم إدن، بدون التوكل قوري والثاه 
مدتهوطوو وق لئئوم اشائل وءوس و الخطاب أبو رجحه 

ييوربمرهوالريك، المقارب جا وكلام 
الزلكَله؛زص دوثه، ص نا الثركة بقد انقاد الثريك 1ن ثم لاك ١^؛ 

محإنه١^ .oU^؛-، ١^، ل ١^٠^ له زالثركهأثئ، أخش، لأبا 
باوكل.المصاوب إلخاق عل يدل، وهدا العمد، مثل العمد انقادسئكم 

محاوتهالمال اأصارُس، يقع يأما والئزاء، التح ق الكلامِقثوكيلهإ وهدا 
عقادتمنه إي وعميانه أحمد، علميه دهس صريح، إدن يدون لخور ^ ٨٥عمم إل 

بابواز•أحرتم، روايه يه وجمش عثرْ؟ إل ينلمة هكم، المال 
ٍريمأ.'وفيه الثيم، ول همته وهوالمتصرف الثالث،، وأما 



٥٢١الق1ءدءاات1ظواسمذ 

امحي؛وصام، عقل وابن الخاصى زبمه وص كالوكل، أنة أخدمحا: 
لأنجبالإذن^محكايي

عقلوابن الماجي ورجحه الوكل، بخلافج التوكل قور أئه دالثاف؛ 
متمح«ئفلأنه َفي يه وخرم ا-ئاد_ا، وأبو كتانم، ق ايصا 

زلأنة١^، خلاف ا1ن0، بمد ؟مزق لإنة محقا، ؤكٍلأ زيز لأزلأَة 
ثتلووأن الإنفدال يمكنه لا نلاثه الولايات؛ شأو  I_Jوأمادته، عدالته بمن 
ع؛رهإل وصته ق ماما يزكيبه، ِق هدا الوكل، بجلأب، يصرهه و؟كتر مديه 
والعاصي.ابوبكر الغ واحتاز منصوصتان، روايتان مفيها 

تيئهمإذنوُوذك؟

طريمان؛وفيه 

محؤ•مر ما عل كالوؤل أيه ؤالخلأفت المجرد ل القاصي طرين أخدمحا، 
وصاماعقل وابن الثنلمايه الأخكام و العاصي طريق زئؤ واش، 

انيأنوُالإطفدزلأزاجا.
لبلإمام، بنائب لتس المائي أف عل، بثاء روومهتا ق أحمد علمثؤ وص 

منى،ما عل يعزله ولا بنوته ءو لا وتدا ولاه، عمن لا هوياؤر 
شقاخالإ زلأن اوكل، خلاف ١^، م ولأته ل ممة ئون 

العامة،الناس مصالح يعطل إل دلك، ويودي ينسه، الأحكام حمح ول عليه 
لكثرته.عادة مثاثزثه يمكنه لا فيإ وكل من يأسية 





٥٢٣الق1ءدتاسوذا 

ارف1عدةاسوذ،

*H*

أوتمنوثه لك0 عروو^١ أو بظرف التعليى أو تفعوو إل التعدي الفنل 
نيةالفاعل ذي ئئومهأمتكوJ ل الخاز الفاعل دخل محل هاثا، تظقه 

بالدخولالمحريح إلا؛ع التحصيص فته والز-يح الاوهسا، خلأفي فيه 
صوومتعدد0تدلك عل وثرب عليه. ثدل اوهرائن 

ضلالإتاممهفا;مور.
ثمنه؟الودق يثمل هل الوين، ُإجابة الأم ؤمنها! 

Jألماعدة.^١ عدئة ؤالأز•جح ال1ئول، هائثا اiتصوص 
ؤللمعمنة، يؤجر أف يملك ل؛ اشجارة ق لعدم الثني أذف ^١ ؤمئها; 
المامحى•ذوه التجاؤة، مذأموال لسنت، النائ وهوأف مأحدآحر، 

أف1أيملائ، ١^؛، وني مذ كماؤتؤ عذ ينتى أف لعدم الثيد أذف إدا ؤمئهات 
ابنغل بمئئى وظ وجهي، ابو؟فرقل وحرجها ئنثة، ينق 

قند؛أهمئث ص؛ قد ةونطكئتةلأنس نإلأ لم-'نتفن، نإذ ؛^ Jl!ذن 
ااظا3ة.





٥٢٥الق1ءدأاسرذ، 

فهنأى إذا ه زاحن ص ِس إنماق ميوز وآ، لأنة الكثاُ_،؛ 
يجصالثلكزلدامحو؛محهآ•

الفمزاءم شقا زقث إذا ء ه ئضزئا النائن م:فوذ ؤمنها: 

ثؤوكيلك المزوذي، وواية ق أحمد عليه وص الأصح، عل يدحل محإيئ 
هلحيا، الواقف وكاف وصا، اقاوبه إل ير"يع وملج• الويب، مصرف املإ 

؛ن-ى1د؟
ضفيالإص،نمح؛اينمحفىص

حوله.يد 

عنثنهم يوق من انه عل ابدا كم وأساجم أولاده عل لووص، وكدللثه 
ولد،عثر عن أولاده أحد فتوو، إليه، الناص أئريح إل جسه رجع ولد عثر 

لا؟أم إلتث الثامن أئربر لإكؤة إليه بموذجسه مهل حي، الواقم، والأب، 
حطايؤ.ق المحاؤف ذحوو إل ملممته والمنأله ملها، ما عل هرج 

يىص،موُنياةينف؟
مأحدازتؤللمع معروفتان، روابمان فيه 

التهنهوحشختزكالإنمصاءقالثتن.1حأ.محا; 

امحنن؛بمة ثئ إحزاح عل يدل، البيع ي، تساق، أف داش؛ 
وعتْ•الثاصى دمحمحا ^١^ ٤١وهدان ثشذيا، ملأ؟كوئ بمه:ابما، لأنه 





٥٢٧ا)قاءاوأاسمز، 

موتىم ابن طريقه ص كنا المجرد، المسرط أف داكانا• 
والبيازي.

يولنابولإعل يييعة من يوكل آماأف أحدأمرين؛ المشرط أف واكالئت 
ومحلاقه ِفي القاصي حريتئ وهي النداء، ل ثمنه عل الزيادة ؤإما دلك، 

قووأمئهز محه ئركئ أف المثري عل وانرط الوكل باغ إف وأما للخطاُبج، 
لا؟

علووايت؛ن•

الركه،لمحه وينئي يبتع الوكل أبوالحاودث،ِفي يقلمها قور، إحدامحا؛ 
•بأس به أوجوالأ؟كوف 
^١يبينه، اكوب، إليه يدمع رجل متحوول، ابن يقلمها محرم، واكايه؛ 

هدا.أكنه ئاو: فيه، ئرش مال،؛ باعه 
ماويسالأس:وُوصفياتييينفويرز، 

آحربالمع،وجها مه الدين محي الئثح وحش اذكاح، بخلان، واحده، روايه 
وهل؟كوفحئور١^^،ونئوتةكإدنه؟مالا؛ 

أيثياهمساثع.عشزوبجن 
*isyدينارا حمنوف رجو عل لة فيمن أحمد عن ا-لمافح م بن أحمد ومل 

وثأحدهامنة لبمارف بدراهم مباعها حمة، لبمتزو ومتاعه دارْ بتع ِفي 
حمة.ويأحد ويحتض بمتنها ومحن ^^j، بالدثاني؛ 



لجبقيح  ٥٢٨

لبمزوط جض شر بمها و4 كور لا أنة كلامه فلاهث ،: ١^٠۶هاو 
ل،له أذف نإيإ مسه، من لئسه الصزف عقد لب موحودئ التهمه لأن منه؛ 

م1هاالانتماء هاله حمه يجس Jاعها ^١ الصازهه، ِفي له ور'وأئ0 الإنتماء 
العثههدء لكن لتمسه، عمم يد مذ بمص نهو موكله، كيد يدم لآij^ 0،؛ 

مذسالموم ثراء 3، موجود؛ 
التلخيصصاحس، وجعلها ووانجن، ادتألت؛ن ق الخلاف، لب حش وكيلك، 

الئحوأنكن حاصه، لخئه جنس من ننسه إماء الثكيJرلإ ركل يجواز روايه 
إذسيإ لا الحق، جض بعثر البيع مدْ الغ عل دلالة فيها يكول أذ الدين محل 
يش الئزا٠م م تعها ص ؤلكَةنو ص. قد غق ١^، جم كان 

ثويثاعل نأثا محبؤ، مذ البيع من الوؤيل بمبع ي عل ديك وش اشذ، 
مسه.مصارهة ههثا محوزله هإيه بجوانء 

صُمحءث>وءامحممذنال
وع؛رْ•موض م ابذ يكرم موكله، 

مذبثا ليئري بدراهم إليه بعث فيمذ أخمد عذ هانئ ابن منايل و3، 
يعجبنح،لا مما دال،ت الإنتقصاء، وبالإل عئدْ بنا إليهم نبعث الوايع، بعفى 

عندة.١^>^، ١!^ من إل؛هلم ، Ijijهدأثه ئة؛ حص بناعنده إثهلم أذيبمث، 
ومحيالوثل، برا؛ حكم وممة المحم، مال مذ الوصي براء لينها؛ 

حكموكيلك الغ، سوى فته موتى بط ابن ولم'يدكر منقوصتان، روايتان 
الحاكمئإف وعثرْ، الحاكم بتذ الممريو ويتوجه الشم، مال 3، وأيتتؤ الحاؤم 



٥٢٩الق1ءدةادسوز، 

إلولايته أنندت مذ يخلاف عامه، ٥؛^)؛ إل!دن، منشدة عتث ولاية 
عإر0،مع يتصئء1، أل يمتفي لة الإدن إطلأي، هإف عممِفي مذ إذن 

الأمنحإي ثئ 1^3، ئدا م الخاصي امحد 3دد تي، محا ف، نع لا 
وعيه•

المعروفعو ف، قروجها أف له لتس امرأة بمح ق الوظ لثنيا• 
عيْموكل ١^؛؛)؛( الولأل لا أوف إف الأ موتى م ابن يكر دمن الميم*، مذ 

ثلَئذ مأثا نطقا، ثزم أذ يئزكيل زثك ثه أخأ0° إل زكيا ضخ، 
صشة،ؤإِنئا:محئإأن

اوبح،منه المصد انال، بأف وميى خلافه، ق الماصي لوه الماو، مذ يثروا 
العئزة،وحنن الكئاءة منه العصي محإف الك51ح؛ خلان، التهمة، فيه يمع وهدا 

بدلك.الوصي أيصا وألحق صح، دللث، وجد لإدا 
ذلك،وبء/في بالإذن، الوكل؛ محه الوصل قإف نو؛ وف 

أنمو،إذف قا ؟كوف نيث، نذلك ذلك،، ل القاصى به صئخ ذجنوم ايه 
لطرقمباشره بل وكتل، عي مذ المرأة بإدن منة هولاع مذ أحد روج ومك، 

الأصحاص،!أكؤ ممال الطزش أحد وكلي( نإل روابمان، صحته مفي العمد، 
يتولاهاق يصح لا قلتان نش وئال! عميل ابن دلك وأن،كر واحده، روايه يصح 
دبالئ،من وانتثر مسه، نمام مام وكيله لأف له؛ وكتله عمد يبح لمْ بقيه 
لألثوابه؛ أحد بؤلأية ووجها لإلأ ولأ، قا لتس امرأة بروج أف أراد إدا الإمام 

محقة.محا قئه لا اكلمذ، ض واب برا:ده 



٥٤٠

الإنبمانبميك صلا الركة  JUِفي ١^^٠ اخد صل إذا ثمنها: 
ووائمن.عل لا؟ أم الأجنْ يأحد أن له ههل الأجرْ، وذهمع علتؤ 

يأحدْأل له ول؛س يئرو، أو ؟ح لمن مال بإحراج إي الوصي لثنيا- 
إللاك ممد؛ ئؤ ؤو\و: ئاثد، أف رثاَة ل أيد ه ص ئزؤ، به زلإ 
له.١^٥٥^ ثناوو عدم ١!؛، تأحد يأن زهداثصريح يأمرْ، 

منكاف إدا لتمسه منه يأخد أف له هل بجال، يمحيى أف له المادون نمئفا• 
ويكز١^؛ رواية أيدل عثه وثص محور، لا انه المدثب الصدمحة؟ أهل 

احةامحآحرين•مح، اق 
ا-"قوازمطلها.أحدحا: 

الأحد،جاز الدحوو عل محرينه دلت، هإل المرائن، إل الرجؤغ ^١^١^-<" 
منالهمذ متحرج واجوار وجهي، محل الردد وبغ قر، لمْ عيث؛ عل أو 

قيهيتصزيؤ ائاو عل وهوأمتن ههثابجغي، عوض لا إي وأول الوكل، برا:؛ 
٠^١وعل ثومذ، لا المحس محاباْ لأف ١^;^؛ مد الأول ولكن يالمصلحة، 

وجهان:فيه له ثهادثه؟ مل لا مذ ثنيه أف له ثهل 
المشروالحزر.صاحبا احتارْ امحواز، والئاف• المع• أنهرهما: 

العمد،بمطلق فيهم يدحل لمْ عرماءْ؛ ؛ S^iأف عربمة وكل إدا ييئيا؛ 
دكزةالأصح، عق مسه مذ ال؛ح ق هئنا ي دللئ، جاز وحده أووكله سثاة لإف 

الأحرالوجؤ عل والمنى ماَلت عميل• وابن المائي دعئاْلل ايذو، رح نل 
زالموو،يخفاتيبانقانالإعإلالإبجاص، 



٥٤١القا 

عاو:أن دارى، يحو مذ التنلمات: مذ ودحيها ن الأج لومالِفي ثمنهات 
الصوتةق ؤا الحاطب ولا الأول الصورْ ريدحل دارك يحل مذ 

امحبن،دمحْاكاضدمحْ•
كالعصوتبأزباخا؛ شؤهل مزعا فيها الصدعه يب الي الأمواو ؤمتها: 

المامحىزحثج المئصوص، عل منها؛ الأحد يدْ صِفي قوولمذ لا والوذايع، 
النٍؤمذف،كداإذاكانمحا؛مصلشزب 

إداالممم العاصب، ِفي الدين مي الشيح به وأش ينونؤ، ق عمحل ابن عله ملة 
ثان.

واآمحّوصالزجهان، ثن شهاذتث مل لا مذ إ-ءطاء ل سحثج الدم_ا وعو 
صائح،عنة ملة يعرهن، انوه يعطيين ، Jjاصدعاء0، به محاي لا ١^ أحمد عذ 

زيقعل كاف إذ محاج؛ذ له أهارب، إل دمحا إدا ١^؛< عنه مث، وكدا 
كال!ةإدا حزب عنة ؤمل يصدق، ممد محابئم ر كاف نإف قور، لا الحاياة 
أذامتحب هكأئن إليهم، يديعها اف لة أهور يصلهم كاف مد هماؤج إحواف 
اغتارنع إ-ءطاءهلم جعل انة والظاهر أحدا، محابىتها لا وعاله: عرهم، يغُإي 

.دال٤dمحهز ١^^ اشي ص محا:اة، صاي 
منتق،ميه العبد ثلث، الوصك ذجلل مابؤ ب؛الجإ لمدْ وًش لن يتبيه• 

مشروطللوصء ملكئ لأف الوصية؛ بامحه مذ عممه وي،كئل علته، ص علته، 
له.الوصثة صحة صزورة به الموصى المال عموم دحلِفي هكدللت، يعتقه، 

MUX





٥٤٢

أثلأ؛االهدي يمني أذ اكئ زثل ١^١^ ٠ زيهم، ي
وجهي.هل مئة؟ أوبنايأكثة ئه، ه أويتصدق لكلأصا->نى، 

ثوعازتمتي، ^٧^، ته ما وأما 
مسه-ئمظ عش كاثت لإل ولأيه، عثه ته ؟كوف أف 

لكلتنثو:ا،^١، كاف ^ملإنثغوزوُالآمِمشهإذا 
ءاص كك الولأتئ لكت ثإذ بالقثة، ثئه ياوض أف بثزط محن 

3ألمص.مازالآكوم1ه1ثابمرمم
صرقدلك عل يقحرج 

أبمر؟إدا يردم وهل بمذوعمله، الخاجة مع يأكل الشم ولأ منها؛ 
محرضولو وعدمها، الحاجه مغ يأكل انه عمل ابن وامحاز روايتم، عل 

الماصى.كلام ظاهر هدا جلاب، بثر محايا أخذه ته جار مسا الحاكم ته 
نالبن يأكل لا أيا الخاصثه الأم ل ١^^١٠^( رواية أخمدِفي علتؤ وص 

ووخ4وأناهانه، خن المال ^3، إلاأل:زضثا _، إلا ذي 
للوصيأجار وتدا بئسه، الأحد بخلاف الغص، *غ الأحد قله عإرْ اععئاة مذ 

إلمصاربه الشم مال يدع أذ للوئ وجار غنام، مع الأب تة ثرط إدا الأحد 
وتدايأحد، أف بيه محه عمو إدا لة قز ولمْ ربحه، مذ بجزء فيه يننل نذ 

محوالإمام•له المنطل لأف الغص؛ مع الركام لعامل الأحد جاز المغص 
وة:اكانحى ناو ١^٠؛، نول؛LJ ١^١ أو١٣  ٣١أط نمي: 

وجوؤمع يغلا للموصي قعل أف له الأب بأف الوصي وبئ بثه ومزق يأكل، لا 



ابذرجب ٥٤٤

الحاكمأمثن بخلاف وريثه، بإدنه متصرفا والولأ امحم، مال ق بالم قمع 
يلأبملم•٤زئاذيjمحبجه.

الحاثمأف عل أخمن ثص يى وأحده ا/لي، كوصي الأكل لت ترْت وقال 
صالالأب وأما السي،، وئ مثل هو ومال؛ شعيه، بمدر أجرا المصاء عل يأحد 

ثهكن لألنال، ق الزاحك بالقمه محه لخناة صلؤ لأيل الأكل له يز القاصي؛ 
•١^^ مثر الئيح ديك، وصعق ع1ددا، التمليك بجهة منه الأكل 

عنهمله أكله، جواز عق اخمد وثص والصديايت،، الوف، ثاظر ؤمنها! 
لة:قيل لأّز. ثلأ داموف، منة أم إذ ١^٥^،: زق j ^ أثه ا،قارث أثو 

شقا.فيه نمننا ما هال: دينه؟ منه ثمفى 

صدئةأو بأذض زجل إل أوصى رجل ِفي حزبه عنه مل وكيلك 
أوثخوأوقثاء طيحه فتناول، الأرض، أو الحائط الوصي مدحل للمشامح(، 

1لك،آم.١^٠ كاذ لأط-ز1لك،إذا هال،: ذللخ،، 
يأكلالوصل ث الع؛نيي— حمص وأحلنهلإا — الأصحارc بنص ؛؛ 1pورحلم 

منالثئ،كي:ليه.
عاملعل الحطايتخ ابو وحرجه الحاجه، له يشرط لا أثه ل ظامئ وهدا 

إلهأوحتى وهئن حن عثر حديث، يكز أثه أخمد عن ١^٠۶^؛ وثمل اليتم، 
العونمهومه دلك،، اسرط إدا بالنئوذإ منه يأكل ؤليه أخمد؛ !، ١٥يم حمصه، 

شقا.منه الثددةدلأ:اُم ءأثا الشزط، دون الأم من 



٥٤٥اوقاع1،ةاساراسوز، 

وأبوابإلتن\ض ناو يده َفي رجل ,ف أجن ص يخال بن بموب مل 
سمد.إماأمرأف منه، ملأيأكل إليه، الإوهوشرمحاج 

اشاكمء ناو ننانًتىإوهمحلإ باق ١^ ل القاضي وضثخ 
بمصشقا منة تأكل أل رمحن!ث صدئه لتمقئ نالأ حثاته ل رجو إل؛ه دئع أن 

ضر.مم بعامل وليس مئد لأيه يامه؛ 
ظةلانثابجا الأكل؛ من نئمحا زالمموف زالأج، ?ظ زعا: 

عنيه. jpالأ-مة أحد ئد والأجمر ميا لا والموكل، الموم مى الأ-جرة بمي 
كاباسان١^١ باموف ثأئلأن م ق ص ص خءل ونم 

والأجثر•الوكل لأ،بجلإ بأس ء باموذ، ص بامرْ وبمونان 
محظايواراحمطنكل•

نزج،يلأ للفزونة منه الأم ميوز ظه، ثه ولاثه لا نا اش: ١^٤ 
عإيؤ،والأتواز ابمغب عذم بع التقوس إلتؤ يئوي، ميجوومحا عدمها يع وأما 

صور؛ودؤك،ِفي 

بلركوُبخ،المعدة الدواب نإطعام الحرُبخ، دار ي الأطعمة من الأكل مئها؛ 
كالونواء ئوجهان، -ها يممحي كاثت نإل روايتاب،، مميه إك!ناوؤ كاثت محإف 

بمدرها.هورإلأييحاجة لا الثانك؛ ول أمهرالهرشن، أولمُ؟كنو إليه عقاج 
واخلم،مرض، أف ابن زبمه وص روايتان، المثنم عوضهاِفي زد وِفي 

بهأووكل أحررْ مإدا الإمام، محرزْ لمْ ما محلمة مقيل؛ ابواز محل و الأصحاب 





٥٤٧الق1ءاا،ةاثذةواسوذ 

MUM

وعرمعاوصة ويهمر؛ عل بمع الُقوؤ ِفي والكسوة النقمة انلإاط 
تنازصة:

كإوالكنوْ الطعام فيها ؤيملك اللازمة، العمود ق فشر المعاوصة عأما 
الدةائمصاء مل الممانع زئع لإو يا، المنام الأَنناو من عومحا ثنللثؤ 
يلأةr، الرجؤع 3، لإل وكنؤيا؛ الروجة ممة ل إلا مها، عجو ب،ا رجع 

أبج،ثاكها:زطداهدول
الصحيح،عل وكننختا الظ؛روطعامها انفجار ثجور الإحاره، ثمنهات 

حلأما•فته ؛ض ل( مذ لأصحاُب اص 
روابمايوقته والكسوة، بالطعام الأجراء من الظئر عتر انفجار يمئهات 

اوازكاشأءنئمحا

ِفيالهاصى دكزة صح، ا شهت عتد0 بئممة y؟ باعة علن ؛^، ١١ؤمنها؛ 
خلافه.

عقاجولا المتاؤع، ئنيم عذ عوصا فته والكنوه الضمه مع الك5اح، ثمنهات 
الأج،لأمحجفشذممحاiيبجلخأط 

ا1هر.من وكاذ صح وكسويه ولدها ممه علمته ولوثزطث، 



ابذدجبتواعد قيح  ٥٤٨

ؤبمعالنم، ثتلبما دام نا ثناّ القثة إ:أئ ئهن النأؤضة، عن زأئا 

ئدرجسذ;لأ،محت:
ا،لصاوتة.مدة والكنو0تي الممثه ا،لصاريت، افؤتاط مجوز الصارية، منها؛ 

الثركة.زمءا:
ايك1لئ.زمءا:
النقمةمى منهم بش وما لزؤمها بميم ينثا إدا والراوعة، السائاْ ؤمئها؛ 

لا؟أم علته ملاكهم ينتقث هل العمود هذه المنخ بند والكنوة اآأحودة 
الملك،لا الإباحة، وجه عل هو إيإ يساولة ما لأف ينتمث؛ لا ان يقيل 

ئاشرىالصاوبة ماو مى ١^^^٠ \1ناوت افرط ١^١ الأصحاب،أ يال( وقدا 
١^،،بدون يشاح لأ ١^؛ لأو ذ، وئا نبجا ثتكوذ نثكها، قة آئة 

الإJتماغالمزتئن ينثيح كإ والإباحة، بالبلل يتجاح يإثه المال بجلا؛7، 
العزيزعتد أبوبكر وأثاز إباحه، و؟كون احمد، علمته ثص ^، ١١عمد بئره,ل 

•عوض بمتر الأمه المقارب يملك أحرى رواية إل 
ممز٠؛؛ يزد ^ ٨٥ممإكا، والك>نوه النممه ث؛كول ال محتمل ٠^١ وعل 

المنثم•مى المأحوذ ءِفي والم؛ المحي بئ يمرقا أف ويقبل بلمه، 
مهوالنممه جائز، عمد لإثه عنه ليحج عمم تى يممه الحاج احد إدا لبّها• 

ؤإفبلمدْ، إل يرجغ أف إل بالمموب ينته عل ومحو أجرم، لا ا"لإ عل إعاه 
فووبأف اثتv عن ا-قجه كانت، إل وكدا علته، نص ردها، محله محلت، 



٥٤٩القاءدةاثئاJاس٠ذا 

اذإلا الورثة يسردْ النهمة ماضل مإف عنه، بمج أف أوأوصى الإسلام، حجه 
الماصلمإف حجه، عنه خأ 1ذ معم ممداو إعطاء وصقه ق الوبي يمح، 

الاJم_٠ا.مى اiموف ؟كوف 

ؤجحجه؛ يوهم بألف عر حجوا هال؛ إدا أخمد؛ عى متصور اثن ومل 
منإل يدمع أذ محور لا ١^ عق يدل ^١ الوز؛ة، إل يزد يصل وما حجه، عنة 
تصغملأ معم، عتئ هنا الحاج لأف وصيه؛ البائل عئعل ولمْ ممته، مذ أكم بمج 

بحجة،يتآص له اآوصى اف المد«ه-ا ووجه معينا، كاف إدا ما بخلاف له الوصيه 
ان؛تاماiدهlv حجه، ولم بألف عني حجوا مال،• ؤإف معلوما، ميصثر 

سفي.حر أحرى بعل حجة ؤا تحرف 
اقل،بنثمة واحدْ حجه عنه ئ أثه احزى؛ روايه موتى م ابذ وحكي 

إفمولنا؛ عل بناء قور؛ مإثه بؤ بمج الركاة مذ الحاج أحد دئئهاآدا َ َ 
لا؟ينردأم مهل مصأته مصنت م حج لإل الثسلي، من اجأ 

ن1تارفهو صزمه محب الماو ئدا لأف وأوق؛ كالنصج ا'تحدادثا الأظهن 
فيهالحق لإل الوصة؛ ماضل يخلأف ،، ^jliالإحلأو لحور ولا مرعا، المميتة 
يئنيذُ.أته ١^١^ الأطخاك،ق  Jyؤتاز ركه، م س 
قظه طزم زلا تنوأ، لا الداثه أف \1ووأ رنو ق أخمد كلام ^ ١٤^
النقمة،ماضل بخلاف افه، نبتل ل صرهث، مد الدابه لأف النفقة؛ 

وعللالمتموئ، رواية أخمدِفي عللا ص العازي، بجلأف بلدو، ثئ بمحروجؤ 



٥٥٠

للعروإمحاأغطذ والعاني الزكاة، حثِفي له نبل، محوابن بجج جئن بن بأيه 
آحئنتب وحلمة ياسقى بثنت، أحد من أف إل جمر ين وهدا بدؤنه، ينلك محلا 

الأصحايت،,بئ حلاف وفه اكاذ؛ا، بالثبب الإمساك لة للأحدأف مبيح 
نحدارقرق محوو، لإنه بمزونحها، أوي _ الغازى أخد إذا يبنها: 

ئتةؤالفز<ز زجع لإذ ه، انتتجاز لا الخهاد م اثاق زص لأننا، لا خائنا 
^ة\يهصنلأ:هاض:تي.

ؤ\زممك أنة ننتاة بثزط، ممكا نظوو حلاف: و القاصي ذظ 
نمولا ١^٤ أن اللما ماعد0 هإل بالمص، مأدكة أية سا ^١ لإل العزو، ثزط 

مهوكالمزس،الكنوة من معة محصل نإف العاوصات، عقود وكيلك الئنلثن، 
ووابجان:قي؛ النممه يى يصل نإف 

نعيد.بن ؤئ ملها أيقا، ينلإكها إحدامحا؛ 
عزن؛و به الإنتثانة ق لة تزذف أف إلا الغزو، ى الفاضل :رئُ والثامحه: 

أحرى،ممحاحبل•
وانتطغ،، ٧٥١نبيل ل صرمت مد الداثه أف النقمة ب؛ن والمنى 

إذءأما النقمة، من مصل ما بخلاف، بيا، اآمصوذ عئصل الكنوة وكيلك، فه، 
وحكيسؤ؛د، لا والآكثئول: ١^^٠ صاJ محمله، يصلث، يم ١^^، من أحد 

وصوعلم، الركام ناو بع( المرى محدمنا ومحي وخهمح،، وعيرثْ الخرر صاحب 
دد٠lا.النفمة قلةِفي ولايلوم له، ١^١^ عزأف المروذي وواية أحمدق 



٥٥١

*HM

صزدم(1■عل العمد التعاقديزِل أحد مع استواط 
الدم_ا،ظاهر عق ثصح بعوض، ٠ثابلأ ثن أذ؟كوذ أحدمحا; 

وثخوْ،الخف أوحمق قصارثة أو اكودس، حتاطه البائع عل الئري 
الثتن.يه يزداد نلدلك 

منذبك لة محي بجئ 1لفد، لا:ؤثهُ لة!١ إلزاتا تكون أن ثاكانى: 
أمثله؛وله يصح، ملأ بعوض، بماؤ ولا مطلما، ولوازمه العمد ممتقى 

يصح،ملأ البائع، عل حصاده الأرض ل المائم الرنع منري اشتراط منها: 
لأفوجهي؛ به سائم مونىِفي م ابن وحم الخرقئ، يكرم العمد، م ومني 
الممهاء•بنص ظنك كإ الواحس،، التنيم تام من بموهمأئث مد الزنع حصاد 

لرظزئهنا م م زاiزانةة اكاقاة ق امحاقدنن ألخد اتياط ومنها: 
هدهصحه وسحثج حلاف، ثه العمد ماد ؤق يصح، ملأ العمد، يثمتقى 
التأحرين،أم وهوظاهركلام وعثرها، المحاح ق الثزوط مى أنصا الثزوط 

الززع.محاد الخزيِفي ناله اثكأوا دلك لز
صحتهوحكلِق العمد، مكان عز فيهِق الطم إيماء ثرط ؤمنها: 

روايؤِفي إلته وأومأ مهنا، رواية ساذ٥ق أحمد عن زالمئصوص روايتان، 



٥٥٢ uهوحتواءداإزرج

يشتثاثكان، سميه اتير. حديث ل؛سِفي منصووت ان ومال منصوو، ابن 
مدوهفيه؛ الثلم اوصاف العمد ق يدكن أف فته يشرط الثلم أو إل بدلك 
ذكرئانراط إيمائه، مكان ذكئ فيه وليس الخديث، علته دل ي محله، ورمان 
العمد،ثس منتحق وأثة وماو4، يكز ما جس مذ دلك، أف يوهم مكانه 

دلك.مذ ثزآ عمودها دوِل لا اش المع مذ ي بخلاف 
*H*



٥٥٢الق1ءدةاارابماتراسوذ، 

MUM

وئولمزص:٧، م عمل عن العوض محضبمضي 
العوض.الطالإ متقي حاله ودلاله العمل بمل اف محات أحن 

اوالعامة، وتام النلمى عن عناء فيه عملا ينمل أف ^ ١٠١١^
اذلكة.مذ معصوم 1ال انتقاد فه 

واشثاووا-قجام واقكاوى كاللاح صووكشره، محه بدوج الأوJ اما 
عمللإدا Jالعمل، ^ةَلأكث«ّ_ا يرصد ض والدلأJ، وا-قاط 
عليه•ثص ثيء، له لمْينم ثإف اقل، أحره انتحى 

ثأثااش:تنخلمحُمحث:
ينتحلمحإيه قله، ِق بنهسه مثروا الحرين، حال ِفي مثركا محتل من مئهات 

.لئوايتم٠ ١ أصح ِفي ُالئنع،لأيالئرط، نلبة 
بالشنع.عمله أجرم ينتحي هإيه الصديامتج، عل العامل ؤمنهات 

الثمىلهم افه جعل الدين عليها• العابجن، ت صائح وواية ل أحمد مال 
نظاهُالإظ؛، >ت\1 الدي ثم ؟قوذ لحثل: رزالإ ل ؤقال اJثiطان، محام ِفي 

وقدينسه، يأحد والوئ مثير. عتر أو ^^١ إما يالثنع؛ لة دللئ، نجب اف هدا 
الغز.ْح بالإنتعمافج اش امزه 



ق>حماءدابجدءب ٥٥٤

عإلوايئا الشم، مال بخلاف معم، لعر حى الركاة ياموال وأيقا 
أود،وجاثا الزلكة خئز الدي ثالنايل الغى، من حماظ شمه الزكاة 
الشم.زق بخلاف زخئله اثال جغ اثدي ئز هاص زأبما 

الثLلطاخأJتاززذكنالماضيِفيالآيم 
عملؤ.عق الأجزة بأحد مموها يهوف ال إلا جعل، لة لم°نرط ^١ 

وأوقالإباق، ود كجعل ههؤ بالص، ثامحت حمة لأو اصح؛ والأول 

سواءدالشزع، جعلا زد0 عق ينتحق هإية مولاه، عق آبقا ود مذ ومنها؛ 
فيهوايش وآثار، مزتله احاديث، وفيه اثدم_>ا، ظاهر عل يئرطه اولمْ ثرطة 
الحرب،،باداو لحاقه مذ قاف عثا العيد وصاده ثْ عل حمظه عل الحث، 

عتيهيوف الأبق برد الوجوب، اخص المعص وقدا يالمثاد، الأرض ق والسعي 
هإثهالثLلطاذ إلا 1؛؟^ أز او1ق يزد ئموها كاف زنزاءٌ زاقاع، اتزان مذ 

غويتؤ خق نله لإفاتضالج، لأمةله،نمشءورؤ1ةص 
لأالآsلمذنالامحامحاشق.

هلاةمذ عإر0 عد حلص كمذ الثلم،، مذ عر0 مال أمد مذ نمنها؛ 
ويمبالبمر به زييا أو ئما، فيه هلاكه ؟كوف موصع مذ متاعه أو مهلكة، 
محلوابن المائي ويكرم المتاع، لهِفي الأجر؟ وجوب، عل أحمى لص الثبع، 

الوجوب،؛يعدم الحيقالأ فيه الماصي زحكى أبما، العيد ل المعيي جب، نصا 
ثاهالئح نم مذ حلص محنذ أحمد ئص عذ المجرد ل وأورد كاللممطة، 



٥٥٥مةاا>ابمتواسوزا 

؛٥١زالئجح بمشي، ي زلا ، ٥١أن.ز/ف\ث°ؤنضه 
الثمطه.خلاف مالكه، عق وثلمه هلاكه كشى هدا لأل 

محبهإيه البحر، من ، ١^^١١هوم قحلص الثمينه ثوائكتزرت، وكدللث، 
الآئزاJام ِفي زرما فا محه لأف ١^،؛ و ذي ١^، ي الأنيُ  ٢٥
إلوبادو يقسه الأجزه يتشحى انه غبأ ١^١ ١^١٠^، هإل ١^!^، من 

•الأيق رد منتي يهول لة، ثيء لا انه علة! إدا ما خلاف اشئلص، 
ظاهروعل أخمد كلام أف وعندي ال؛ركات! /ش الهداية ئرح مسودة ؤق 

قاةم1ةمحيسه.

التاع،من وأوق أهم وكنمثة عاحرا، أو صغثرا ؟كوف ممد ثظر، وفه 
ثمرمحه.أخمد كلام وليسِق 

امةالدم، مى دالموف دك_زوا ما عم عل عمو ماو ق عمل من قاما 

إديؤ،بعثر رجل ثاة ق عجل زجل ل أحمد ص ا"محجاذا أبوجعمر ومل 
وهدوالمناة، لصاحك، مصلحه ؟5ول ما عمل إدا نممتة عمل: اثدي قدا ممال 

عم1ه.باثار ثريكا ؟كون العاصس1ت، أف أحد^؛^١: 

علته.لتثلكها الماللئ، من آثاوعتله قننه أحد عل محن أذ ؤاكاف؛ 



ارزدجبشماءل| ٠٠٦

القيمة،له راذت إدا عمله اثاو ثركا كول ُأل خلافه الهاصيِفي وحرج 
ذلكء وبعة ئايئ، وابن ■زي رواية من المنام العتوق ل أخمد ص ويكر 
العاملأن عل التئوض هذ0 مقزذاته ق عميل ابن وحمل الأصحامح—،، من حماعه 
يشعؤالئصوص لب وليل فيها، ثر٠كا كال المناة ئنالب 

مهرداامحر هدا وجعل ظاهرها، عل المحوص أم من الأصحاي، نمن 
زرعهكحصاد إليه؛ محتاج وهو له مصلحه فته كع؛رأ عملا عجل من ل كق 

الخاؤئ،نمنهي المناة، ل الننل من مrبا دلك وم منينه من والإنتحراج 
وينديمض؛ه أل حثي المصوئ، دصؤف_، بمئزلة جتلوْ وكأثم 
بالعمل.ثيكا العامل يكون يمضهه، أف وله اقل، وهوأجرة عوصه، 

لبعمل إدا الأجر؛ ل؟ بحطه وقرأته يعالتقه، بنضن ق الثالجي مال ومد 
صلةزث شاة إل محو؛ الالالئ، أف ظه، شزط نا يؤذ هاجا اكأ-م ١^٠ 
الأجيرعل رزجع العمل قبل قاء نإف بعمله، ثركا الأجثر وصار وأحد 

أنهعو حمله نأ بالأم، البمؤئ رواية أخمدل ص ويكر بالأم، 
بالختل.رصي ئد كاف 

م1لثنُ_إ الخائك إأإُت، إذا الدم، ماز خلافه: ل الماضي زئاو 
صمنهناء وإل له، أجرم رلأ العرل متمه صمسه ثاء إذ اثئروطة؛ الصمة 

العرل•قتمة عل راد ب،ا ههثا الأجرْ وثكوف الأجره، وعلته منسوجا قيمثه 

^^،١١ضاحث أف م محئوله هئ زئال: ثدْ، اثئؤئ رزاثه ذكز ئأ 
علتها،واممه اش ذوذ هل انيب الصنعة قيمة والتزم معمولا، احتار 



٥٥٧اثق1ءدةامابااتواوسوذ 

مائه،مع اكزد_، قيمه الصايع ال1وك يصمن أذ جدا بعيد ماله الدى وهدا 
عقيه ؤأؤ،* ينه، ما يتظئ ت م١Jأحمد لأف ^؛ ١٥^١ عق أحمد كلام حمو يصح ولا 

حاصه.بالأوس عله دصرحJالثمع وهدا الصايع، 
ابمة،ئاله الخزانةه، _ ب:دنلاث، عزلا ض ملن نأثا 

ممث،تحثالإالآجمثلاك؟أ
اكثاةالأخزة انيخاغ اأالك:نلك أن اثاله ثدْ و ممل ائن زذو 

ناهالئئوٍش، ئن ء بالأم ذم تأ ام،  yAدخ 
أغنأ.

لهساه،همفهكاذخاؤا؛
انههدا ؤيفيد المعني، صاحب، يه صئخ موته، حيف، إدا الأضل المثوان كدح 

بدبحه.مص ما يضمن لا 

*H*
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الةاموةاأظ|طوالسوذ،

* a K

وعان:وص شرإذنه، ي ماو عل اص دإ يرجع محمى 
عمم•عن واجبا أدى من أحدمحا: 
•م1ل من حثه ثه يعلى ما عل اص من واكاي: 

فأثابيالأئjودئمحئمحت:
الروا؟؛ن،هإدهيزحعبهعل؛هلأي شرإدنؤ واجبا دينا عنه محي إدا بتهات 

الثامحىأفوائرط والأكويذ، بكروالماصى وم الخرقي عند المدهب وهل 
٥١أقق أن ١^٤ ^ ظز ش ط شه م محي \مأ :زى 

إلوهويرجع الأداخ، من ممتنعا المدين ؟كوف أف أنصا وانرط لة، رجؤغ محلا 
وهووائ٠مر، المعني صاحبا دلك ق وحالث إدنه، يعير عند إلا رجؤغ لا أف 

محدمن،نثئاومحص.
هلعثن أداها من يرجع ملأ واتكمارة، كالزكاة عغبجل افه ديوذ مأثا 

عللتوممها يصح؛ لا علته هل نس إذن بدون اداءها باق دلك الماصى وعلل علتؤ، 
أزأعتقمغ، وئثا: نج، إذن بدون مت عن زجل لوحج هدا عل ويلرم نقه، 
لتموطأيمن؛ يأ \لثجوغ لة أف يصح؛ وملنا: كمارة عنهاٍ، اوأؤلعم يدر، ق عنه 

ا.إقمح,عن ماله من الزكاه ا-ؤليطإن أحد كأداء وتكول هنا، الإذن اعتبار 



٠٥٩وادسوذر ارغ1س،ت القاعدة 

أحرجهأن أطلمة ثم الحرُب، دار اخل مذ حرا مسلإا ابهرا اقري لإ ثمنهات 
لأوإأ:أذل؛ أز ثة أذف ُه، ١^^ بجا ذل ١^ ه ؛، ٩١دار إل 

عنةأدى ممد عرة ىوا0 ^١ ١٢٠الأسر، مى لثحلص مسه ^١٤ ٠١علته محب الأسثر 
وحكيحلاظ، ههنا \لأ->وع ق عتكوا لم° الأصحايت، رأكؤ علته، يه زجع راجتا 

الإلف•عل الرجؤع قوممث أ-حرى؛ روايه محه الروايئتن كتاُب اكايي,في 
علوجهم؛اء؟ 

الماصى.وهوظاهركلام الديون، لمفاء الرجؤع ثعترنيه أحدمحات 
عمرعذ المروي يلأر المحرر ق جرم وبؤ افئ، لمْني ما يرجع داكاف• 

حلزفينوبعه فيه ديتعس، ثزعا، مطلوب الأنزى ائفكاك )، Sfjرْف.ةنه، 
الئجوع؛هًظاوئيه•

نجبمذ المتع إدا والبهائم والأمارب والروجاُب الرمحؤ، ممه نطهات 
يكنهالديون، كمصآع الثجوغ؛ مله \لث-ؤوع، سة عرة علتههآ قأص المممه علته 

ئمزدانه.ل عمل وابذ خلافه j الثامحى 

صبجاأص، يرجع يإية إليه، رئة حال ١^،ِفي عبج5 عل، أمل، لن يؤئها• 
عوص1اود عل جعلا يتثحق ؛ثه خلاف، عر مذ \لأقووو يه نجرم علته، 

محءابملهمذالمالِفيرئ؛أنل•بدله خذ 
وصعقهالااLلئ،، انتئدان المحررالعجزعن وصاحب آيوالخطاب وائرط 

ملهذبك ثر مته أؤ قن نتفه، ي ١^ ذلا:وممن ١^، طاحن 
الأصح1ب.يه وصئخ ، ٠٧٥١عتد رواية آخمدل علته لص علته، آص بجا الرجؤغ 



؛محوياسابز،ر'بمأ،

أم

وحشومهأآ5ة، اأق2ؤع ١^• كمحم زدْ، يلزمه ما عل انفي مذ وكيلك 
المممهيدل انتحدامه ولوأراد رراجن، بثمتؤ الرجهمع ي مجوني م وابن ابر؟ز 

اوئون.افثائوسكات خكامحامحوالقح ءفي-ميرناتان 
موثة١^، حفظه ِفي عقغ ^١ عإرْ أو كاثت -موادا اللمطة، ممه ثمنهات 

ؤإلالعائس،، ادن نمام يجأ إدثه لأف تتا؛ ر-ح حاكم بإدن كايت محإن ؤإصلاح، 
الروون•محه لإيئذبإدنه 

كافبل متتنا، لمْ؟كذ حمظها لأف الرجؤع؛ عدم هاهنا يرجح مذ ؤثلمهم 
عيانثق إدا الئممط أف موتى م ابذ ويكز ثننها، وحمظ يعها وبثث ينه ٤^١ 

الرجؤعووايتان•يفي محسا ؤإفكاف الرجؤغ:بما، يله ياشمة متطؤع 
مذيمنهم الروايين، عل الأصحاب بنص حرجها اللقط، مثه ؤمنها؛ 

علولأيه له لأف المئنج؛؛ صاحم-، ميل ؤإليه واحدا، لولا ههنآ يرجع مال- 
^^ُ:;ئبجاممُم:تيالمال.

مميزقإف ^-^٤، نأوثا ١^ ثثه أشق ١^١ اiودغ ١^١١؛ ثمنها: 
مطريمان:ينحدر لمْ ثإل وخ، مالي انتئدان 

قحزمه لذح؛وان لأة وأول؛ ١^^، ء ١٩۵٥ق الروابجن عل انه إحدامحا؛ 
المعنى.صاحب طريثة وهل أحياثا، الديون عل مديمه موجب مسه، 

الخطاب،ومتابثه/ش اصأو طريمة وهل واحدا، مزلأ لاير■؟ع والئابجه• 
ينتثرلمْ مذ وأما أول، مههنا الإدن بعدر الدين محاء ؤ، الرجؤغ اعتبر من لكذ 
الوعئليص لذمته بناء فته الدين مشاء أف مالمرق ههنا واعتتْ الدين ِفي دلك 



٠٦١الق1ءاوةا1غ1طآراسمن 

ؤينممصوهوصعيف، به، مئتغله رثقذ لدين لذمته افتعاو وههثا ١؟*^؛؛،، ثى 
ممدبإلزامه، الحاكم مى متوجهة هنا الطاله يإل مدم، ي الأناريت، يثمة 

بلا\لتؤائؤ، ذقه ئه لأ لمْ الدين ومماء منه، بزاءثه وعجل دلك،، مى حلصه 
الودي•^ نعوله مص 

مئزوعرنئر، علته الموم الحيوان عل الإماق 3، الإدف لإل أيفا وعنه 
نيلهاقلإ.

ِفيالمروذي وواة أحمدي، مال داوْ، عئشِفي إدا عيْ طاي ممه نمنيا؛ 
أصحاغا،عل يئدوJ( الأم، ثتح دالفناخ ا-لحزان! مى يوم عند ونذ ُلثرة 
بجلؤغلمْ محإف ير*جع، لم° مثطوعا يدْ لط مهامها مد0 القراح علم، ئد كاف هإذ 

وعدمه،الإنسيان إمكان بة؛، ولم°بمرق اص، ما صاحبها من احد عشسثإبامحة 
اأرت؛نِفي ممري مذ حال لأقل الرضع بندم أحرى روايه الماصى وحرج 
وعيه•

بهحقه يمتلق عرْ مال عل لألإماق قيه يرجع ما وم اكامحا، الثؤع واما 

أوائتناعه.١^ عنة ئع \س ١^ م ١^^٠ ألحد إماى منها: 
ءقاجعبد، أن أودار أراض ينه، رجلم الماسمِفي ب؛، رواية 3، أحمد مال 

:فؤكال ءاِذ دللخ،؛ ِفي بجب محال: ١^، مأتى ، ٠٧^م ^٧٠، بجق أذ إل 
بجقزلا:فز.^١، ش، به زمح؛ ذللخ،، ١^؛ ء محث، مما نبميع فريي 



٥٦٢

مشرك،حائط سه، كال ^١ ممها من المثالة هذ0 هل ؤيممئغ 
علمحبث انه هالل٠ب معه، الآحئ ينل أذ أحدمحا وطأي، محانندم، تمم، أو 

ذلك.

منالديف وتنثإ ثالبناء، الطالب ثممرد فته، محث لا أحنى: روايه وفته 
حاولهمى لأف عليه؛ ثص النقمة، من حصته بجس ما منة يأحد حر الإدمماع 
المحم•ثللبا ِفي والحاكم كالوصى متثرعا؛ لمْ؟كر( ■ي ثلك البّاءو، 

الراهن،بعثرإدن امح؛س ممداْ المزهوئ العبد جر إذا المع؛ صور ؤمذ 
لمْبجدرإذ اطامط زم نحل زم كالمامحى الأَضثاُت، أو مال، 

لأنالزئون؛ اجزان ممة ل الخلاف، م خزخ مميز نإذ زيوغ، ملأ انتئدانه 
اومن.لخق اواهن م زاحث زئؤ زانيثائه، اوض لمة هنا القيا؛ 

علتؤنجب لمْ المالك لأف ؤأطلد، ب؛تية، يرجع لا اللحرر' صاجب ومال 
ااأصحابvؤاهق نمد نهن؛، قكول فتته لمُينزمه تئمه ثز زكدللئج ههنآ، الإءتداء 

موشم ان فته حالث ؤإمحا دللن،، عل، 
يلزملا دللث،، وثحؤ وتسه ؤإصلاحؤ ونؤ م!، مذ ام ^٤ يمنها؛ 

الحيوانممة محرتم، جاريه مهل نخدرة، مع إذنه بدون المزتس ببما مام إدا الراهذ 
مالثهلخمظ منه بد لا مما دللئ، لأف الأصحاب؛ يه صرخ مّيأق، ما عل، المرهول 
النتس•خئ، مملأمة اوهن عل، واجبا نحار ١^٠>،، 

الماصىممال، إدن، بعثر ا،لرنجن م١نمرها الزهوثة، الدار لوحرنت، ؤمئها: 
الدارتاة لأف انه؛ أذ1ن إلا لا;زجع ؤاكثر: ١^، زضاجي ^ ١ل 



٥٦٢سةاسطأو1سمر| 

منلأنه يرجع؛ انه للماصى الكبثر الخلاف ل به والمجروم المالك، عل نجب لا 
•الوض مضاحة 

الدارماله أصل يه بمحمظ بأ يزجع أنه عندي عضل عمل؛ ابن وماو 
انتهى.صحخ. عزص ودلك ؤيثة، ماث لخمظ ممه لأبجا ؤمحمته؛ لخمظ 

بؤالمر٠ور، الدين قتمه ثرر بئها• حرب ما بمد الدار كاثت إذ يل؛ رثن 
حقهوش أو حقه يوف كاثت ؤإذ حيسد، عنإرخا إل له حاجه لا لأئه ين->ع؛ لمْ 

أنيله الحق مقدار عن ينقصن حص قسيما سيئا للحراب ثداعيها من وكقثى 
•يمنويزحعهاذنيها 

احمدعانه ثص -؛ا، يزحع ولا الثتأ-مة، الدار النتأجرتي عةارْ نممها؛ 
ولكنالرنن، عل بماء الرجؤغ ونجثثل الثاؤن، عجلث إدا الدار لق عق 

ؤإقامةمنكسر بإصلاح المحم عل بجث المؤجر أف الئلختص صاجب عش 
إلم ننيم ز إ-بمات لأنه ظزئة؛ قلا زالأَخثاص ١^ ي! ئأثا 

اُتهى.التجد.يد. يلزمه اذ ويشل قال! الخلارؤ وللّْنتأم العمد، يتناوقا 
١^،م 1ثق ء ١^ ^ القزو ممن لا الأم القزو ئثل 

ثماكافي:ءبماويوغ.

بؤبملي واجتا عوْ مللث، عن محودي صزر ق الثزعان يخثجع ومد مضل؛ 
طريمان;دلك، وق حمه، 

الأكزين•طربمه وهي رزايى، عل أيه أحدمحا؛ 



تداعيابذلجبقهمح  ٥٦٤

همنخلافه، ق العاصي طريمه وهئ واحده، وواثه ههنا هأط والئاف: 
قبماأزجماى،ش؛صةلامسأنمحةأئائان 

ا-قاوث،م وواية لب أحمد عانه وثص الؤجوغ، الأصحايت، عئد واللهب 
ولم°يلإممته، مدر وعئلب يركب انه هانئ وابن المابم ابن عنه مل وكيلك 

\ذح>تثأ.النص عثه دو كإ إذئا 
إلتهويالزمن الi٠ظن،، تمام ثموم عنقب، ههنا الإماق ؤب مالإدو وأبما 

الشرك.الحاتط الشركي صانكثاءض ؤثتمة، لحفظ لحالحه 
محالعلماصا-محها، إدن شر يناثها ذالإ ارتس يمن منصور ابن عنه ومل 

عوايتمن،تنأصةألبمم،؟أ
الأَثو،اوع بن م نكن ١^، ١^ ممن بجالب محئ ، ٣٠

هداالخلاف كتاب ؤ؟ الماصؤ، وخمل، موتك،، أبب ابن أورده ما ظاهر الرواية وهب؛ 
وعاد/0!ذن.انثدانه ٠ خاصزا، كاذ اوخن ء،أل الص 

صاحبواعتر الإنسيان، بمنير مئروط الرجؤغ بأن الماتيي صرح ومد 
لاثئزمإمبما محوله؛ ئع الحاكم بإدن علة ينتداذ اف الأقارب ممة لزوم المحررل؟ 

يضالحاكم،تيء.
لحثيالحاكم، بإذن إلا الإنتقزاض الأب لغز لنز اليغس_،: نلب 

زوجهاناو من الأحد للزوجة ؤإما الصغر، ولدها وحن حمها ق للروجة ولا 
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لوثدهاأحدها َفي وحكي كمائنها، ئدو عل ئدرث إدا \لإ»وب؛أ عند الوبر 
إذنبدون ناو ئ لَكاذ ثن ناي من الطفل م الإنفاؤ قا ذم ثاو: وء: 

ولمناعدا،لممدم أخمد كلام لؤثاهر ءذالم< كثه ^١ علك، ولايتها لأماء نلك 
ؤلولدها.لنمسها -؛Ij bJأيها اآلهب اأدهء_>ا؛ 

الهاصىقول شتى وئد الهلهل، لولدها الزكا0 مبص أنبما عق أخمد وثص 
عثكبدلك، يرجع يإيه يقمنهم يلرمه عمم أئارب هل اص ٌرا أف وعنيْ 

عثك.الوا-حم_إ الدين يمصاء رجع يي 
تخافلي نقه ززجقا ي انثلانث، إذا الزز-ئ أف ئوثى ي ١;^ زذكز 

نموطق خلأدا ٤^، أ انه نع حاكم، إذل يعثثز ولم° علك، يرجع تإي عثبيه 
بمضئالروايثي أقهر ق الرمان بمفى ثنمط لا أنيا عل ساء الرنجة، يفمة 

واطابذ\ئمملزضاحنؤ1ُذعلذ لقا، الحاكم الزقاندونقزض 
دكنهتيقا بخلاف واحدا، قولا الرجؤع ل، الخلاف، طريمه وامئ، انه لإ الحرو، 

الصنان.ق ^٥ لما اعتتارالإذزطزدا العض صاحبح وصعم، الصنان، 

حاكم،إدن المسأج عليها ماص اؤمال وترك ا"لإال، مُبج إدا ؤثتها• 
واحدْ•روايه يرجع انه الماضي طريمة وممحى الروابمان، الرجهمع ممي 

 Pالرش،ق دمحْ ما بخلاف الحاكم، انفداف هنا اعثأوا ١^؛^ ف إ
والثمطة.الوئع واعتأثو0أماِفي 

الإشايىذ\0 ١^، م ق الكل من الم:ة إل إثازة المش زل 
عوقهالإشهاد اغووا وكدللئ، الدين، محاء ل الخلاف، عل بجح إدنه بدون 





٥٦٧الق1ه1،ةاسدطواسوز، 

واينبمىالنادنة الماهده 

KMX

إماءأن مقرة زثع إل محاجم، كايا إذا مثعة أز مال عم( الروتقا0ِفي 
ووايؤوِفي الدهسر، مى الصحيح ق الأحر؛ مزاممة عل أحدمحا احم مشتة 

لكذمعه، الاحن تجر ولم° يعله الصرر بدمع ينّؤل أف أحدخا امكن إف أحرى• 
منممحه حصه ينطله حش منعة 3له ثركه لعله بإ الإئمماغ الآحث أزاد إل 

إجبار.علا منفعة محدد إل احتاجا محإن النقمة، 

ئدئمحث،ذلأ،ذزث:

معبالبناء منهنا الممتع إجبار دالمد«هب المشرك، الحائط ايدم إدا مئهات 
ِفيالمعارصة جنس مذ هنا الإحمار هإف خماعه؛ رواية َفي علميه دْس الأحر، 

يمكذلا ما وبتع يالثمعة بالإيراع الصنو ؤدمع واجثه المئركة، الأموال 
ءك؛نهثريكه عل ونجب بملكه، الإدتثاغ منثجم، \ذربلذ أف فيه والمش فنمته، 

علتههالعاوصه علته العاوصة ودير؛ا يالآكلتة الحي ثنطيل بق الأمر دار لإدا منه، 
التحيثل•بخلامتا بالبدل، الإسماع إل فتها يرجع لأية أول؛ 

عدمعل، أحمد لص من مأحودْ مهي، الإجبار بلندم الئابلة الرواية واما 
محنلا أنة اقل، ناهم لأخت ١^ كاذ ^١ اقفل حيًثان بثاء \لإب؟وو 

لأفزانحح، نالفزؤ م ى القفل ضام، نع ١^ م الني ضاحث 



٥٦٨ uضماءدابجرج

ا-قلأوعمد ، iUjJjالشرك، اهائط بخلاف ماجه، محص ْق5ة الثمل 
الصورةبأنتثاته الح1ئط، ق النصدالإحتاJ ويكز ثابا، منه، واحد لإكل 

يينائهالأنيداد ثللشربخف الحائط ِفى الرواية هذه نوت مدير وعل، الأحرى، 
حاك،•إدن بعم ماله مذ 

أحمدوئص الحاكم، انتئدال ال٠مد واعتبرِو، حلاقه الهاصبىِز، وصرخ 
منعثه له كال الإنمماعخ من الأحر الئريك مع وله دلك، عل، يشهد أنه عق 

وجهان!مميه الأول، بالته أعاده ؤاف ماله، من جديدة بالة أعاده إذ الحموي، 
والماخبى قزو زئز ١^، ممحه، ئ لأنة ١^؛، وُ بز _■ 

ا;لخئدزاينتمزاوين.
وعحيث، ممموم، لأنه التالم،؛ قيمة ضم، ثأحد حص المع لة والئاف؛ 

وجزمحلاقه، 3، والمانحى موتى \لي ابن كلام ظاهز وهو ثزعا، فيه مأدوئا 
الأصحايح،متأحرى بنص عذ التلخيص صاجن، وحكاه الحزر، صاحب، به 

نصم،الدمغ هل لكن جاز، القيمة دفع عق وامما حديده الة أعاده ؤإدا 
علته؟انمق ما أوضم، البناء قيثة 

بإالرجؤع باب ثى دبلن، م، مأحدمحا ووامحن محه حلاقه ي، الهاصمح، يكر 
العتقمراية كمنان اكاف؛، ملك عذ معاوصه هو أو منتم بإدن ملكه عل أص 

زالإنتيلاد؟

ماله،من شيداه أصله من البناء رغ وطلن، المول مى الئانج، امثغ ؤإن 
البناء.^١ عل يتحرج ممد 



٥٦٩تموةاسدطواسمز، 

هنللنا: نإل الإمتن1غ، ئة لمْ؟كن ملكه عل اص بإ هزرجؤغ ملثا؛ ئإذ 
دبك.عله معاوصه 

محمعك: عإف وعدمه، ايداء الإجبار عل البّاء والمقول المجرد وق 
لكف؛القيمةتناء معاوصة، هز يمال: زقي هلا، ؤإلأ السمية عل هلما اجتر 

علزبالممة رزلإ، عل بالقيمة عنه يعازض العاصسا رنغ أف كإ بالنقمة، أو 

عوحشة بزصع الإئتماع مذ جارْ مع للجار قور لا متنيكم محل؛ مإذ 
ههنا؟نهئتب يكس حدار0، 

^١،الإُتماع ملك، المتصئن المي«يم الحي عود مذ هنا منعناها إيإ هلتا؛ 
ءتنك،Jلأرفافي ١^ مذ ١^٢؛، زأثا ب:فذ، أن إي محايا نزاآكاذ 

أثأجه.ا-فيها يشرطوذ الأننناب زأكؤ احرى، مسأله 

مذايار مع المنالة هيْ مذ رواية ١^١٠-؛، 3، عقل ابذ والوم 
مذلامتناعه عموبه تمط هنا الزمحع حى بال اغتدر ثم مطلثا، ا-قشس، نصع 
دبك•بم عل اورى شراج وميكهِفي ١^١٠ حدث وخمل الواجك، القمه 

هدكنام، زئلمز أخدمحا ثقل اثدي؛ئ الثنف اهم إذا ؤمنيا: 
هيهحشه أقه!ن ههنا ؤالئصووس الززايكن، الإجمار ِفى الأصحاب، 

الفضائل،ئاب، لم: وم(، ٢٣٥٩)رقم الأمار، نكر باب الماقاة، كاب المغارى: أخرجه )١( 
(.٢٣٥٧رقم)اتاعه.، وجوب باب 

سود.حجارة فيها اللة الأرض ص والخرة ثرجة، جع الماء، ائل مص الخرة؛ شراج )٢( 



٥٧٠

الثمنانبمدم ؤإن الإجباو، وظاهزْ حميعا، ي ائقعه لأف بينهإ؛ مثاومحا 
ضاحك،مالك خاز لأبجا ، ji_i ٤٩ي ١^ محو,;1^4 ب زابثاذ 

مىومنعة عك أفهد معو لم° هإل الثمف1،، معه يتي أذ عق محمث ولكثة ١^٩؟، 
ملثه، سره لأنه بنائه؛ عق الثمل صاجب، وعم حمه، يعطيه حش يه الإُتماع 

ذلكذه؛ثوطاو_،.
صاجبلأبل بناة ■هل بجث لا الثمل صاحب أف امحم ابن عنة ومل 

صاحبويمع علتها، وننمفج الحطاف يبي أذ العأوله صاحب لكن العلو، 
وهداحمتا، ً و؟كوف الثمل، يه ثنى ما ينطثة حر يه الإئمماع من الثمل 

ثقلهلأخدمحا كاذ ^١ ١^، فُ الحطاذ، ُه ق, U ^١؛أذممه عقاثه 

ثينهإ،مشركه الحيطان وثآكون الثمل، ^١٤ قيمة نصم، ثعطثه اذ ويشل 
الثقلبماحب ١^ ثو\دؤ»ناحب و رؤا:مح الأنخاب خم دلث لز
الحائطق الإحثاو يعدم ووايه ممحأ الماؤي أحد حر الحيطان، ثناء ِق 
ابئاع،بمد لحادثا لةان _1  615-ي \لأو لأن؛!١ بجد، ِ دَو

.٤١٩١^شث،محكمل 
لحقلحائطه ثناء عل الثمل صاحك، إحثار ل حلاقه و المامحي وحكي 

ووايات!العلوثلاث صاحب 

يطن؛وفيه طالت،، م وواثة من وأحدها ثنممته، متمردا إ-مار0 إحداها! 
العلو،صا-حمتا لحى لأ -^١^٤ لحى إح؛ارْ أف معلم له، نره ئأئه عدو أحمد لأف 



٥٧١اثق1ءاوأاسمطواسوزا 

اجاويصل مى اثد الثمل ساء برك العلو صاحنمتا ثصرو إف ت ماو ئد ولكن 
الوواخوهدم ثزك بخلاف بالآ5ثة، حمة يمنعه هدا لأف الئرة؛ برك 
ثومي•أف ابن عند المدهب هى 

بخالبن يعقوب ملها الإفتتاك، وجه عل الإماق عل نحنث ؤاكاتةت 
ظ^بمثئ•الدزداء م عى وهومروي الثمل، عل يثركوف 

محلأمح،محرلأمام•
علالخطاف، الأم تع نيل أف عل مى كل إلختاز ١^ و ولخم 

العلو،صاجس، يمللئج يقتص الدي الثني، بناء عل الإختار ِفي وكدا روايتم(، 
انمماغلإنماشثاءُضاقاصمإذاكال 

ااثرة؟ببثاع الفتوعنه لي يلرثه ئنتحماكنا به عمم 
الملك؟ل كالمياك، الماللث، نع البثاة الانتفاع ق الئرياف، ؤض:وم 

ياتهدمسص ا ناباطر محاذيه جارله حائط عل له كاف إدا محثج هدا وعل 
^^^ط،ممح؛ثالمالاوث،مثامح؟

جلاب،بتتر بؤ ننمردا يتيه أف إجبارْ خلافه ق الماصى كلام وظاهئ 
لهمذ ِفي ينؤنه ل عميل ١^، يكر نمثلمة معاوصة، بص كاف إدا محنا هدا ولعل 

لمُعلميه، مائه دجنيان ولو ٢، الثعإحر 3عاب ع؛ره، مطح عل مائه إجرا؟ حى 
إلمحري الدار تلمك نائ كال لن وكدا الإضلاح، ق اكازكه ام ضاحك، توم 

)ا(الاباطتنمفةينحاضن.
■عيب ذا صار أي السطحت عاب )٢( 







ه>حمسابجدجب ٥٧٤

أرادرجلتن يتذ عبد ِفي أحمد ض منصور ابن مسائل ل وجدت يم 
أيهعق يدو وهدا حصته، مئهإ كل يح أخمد! هاو وش يبح أف أحدمحا 

ئناكث ءأثا ١^، \مخ كثهِفي ذلأ\ \خمج نع م!ؤع إياز لا 
الاحئيبع أذ احدمحا طلن، ١^١ صغ ريه لب أن لعمم، عرس أرصه لب 

لأنهالنتع^ر؛ غراس ل؟ المحرر صاحب أوردخا وجهان، إجبارْ محقي معه 
لخلاف،البيع، بدون صاحبه مذ أحدخا يتحثص هلا الأرض، لب ستدام 
منههؤنشى محزنه العاص_، عرس 

الاكوص١ مالكا طالب إذ العاصسا1 بغ وعر0لح العني ممي التح هأما 
علبالإجبار جلأفث ِفي الماضي وجرم وجهان، العكس ول؟ ازمة، معه يبح 

العاص_ا.يطلّن، التح 

.^١^٤١لأامزمماتائيزع،ممخا نأثاطخمحى 
فيهالشركة من بمحثص هلا اكوُ-،، ؤب ينتاJام الصغ لأف وهدا علمئه، الأحئ 
يتنلطلئلا وجه عق وعنه العاصسس، طلس، بئ فرئنا نإيإ البع، بدون 

ؤوذعنة عإرْ مللث، إحراج عل بندوايؤ العاصب 
الإخابمإوهاأملا؟ثوي، ^^^ئ، منه ثمنها: 

سواه،اآلغّ_، ل؟ وأصحابه الماصي يدكر ولمْ الوجوُت،، عدم المئهور 
وا،لهايأئالأحر، مذ ا1لكني القنثهإئرارأحد يأف والقنتة الهايأة و؛ذ وفزهوا 

وأح؛روفيها آحر، رض ف بّبها من للنسنة استيماء كانت، حيث معاوصة 
الأغنان.متة بخلافه يلزم، ملأ حمه، انيثاء عن حما أحب 



٠٧٠الظءاوةاسدطواسعيذا 

أعتىإذا الشرك العبد« طال>_اِفى وأف وحيل صالح رواية أحمدِق وثص 
اوتاقى،لتيدْ ؤيوما لئسه يوما يكون ءإيه كاتبه، أو يصمه الشريآكي أحد 

وهوبمحد•الراصى، عث، الماصي وثأوله 
رواه؛محه الي ابوبكرل وحم 

لشئدو.ؤيوما بننسه يوما يكون إحداجتات 

طالتا.مذعم حم الهايأة ومع عل يدل وهدا سه،، كنه أف والأحرى؛ 
ثأحرلإُتماء الزمان؛ يوف راثكان المهايآه يب ١^ وجهآحؤت اثنأله وز 

ثاحيزامحازة الأيأن، كمنه مهن بالأئكنه، الهاثاة ل فه أخدمحا انتماء 
الحرر•

إدالازمه مع وهل ثجوربالرانحى، مطلما الؤحومسا ياُمماء المول وعل 
كانث،ئدبا

اللروم،الحور صاجب وامحاز ايوار، الريب والمجرومِفي وجهمح،، عل 
بمدرجع ؤإذ انت1اءمحئذلأ،، ثل نجعأطمحا القزلاخثازآز زم 

به.امني عرمنا الإنيثاء 
مءوبمتزوم الدور يثفى حق يمحح لا الدين؛ ص الثيح ومال 

زوجثانله مذ أف وهل المنم، منألة مذ ذللخ، يوحد أف ويمكن منه، عمه 
المنم؛مذ لجمها يوثها لجر له محن لمُ الأحرى يطلن أف أراد ثم لإخدامحا صم 

لأماالمهايأة؛ خلاف لازمة، القنتة هذ«ْ يمال؛ ولا بالطلاق، لجمها موت لئلا 
الروجك*الناواةبما لأجل لزمش إن، 



رجبنواهدابث همح  ٥٧٦

انووم يراج_،، بز الإيداء ٣ إف اية: المامحي ثال نقدا 
الشحهأش الممى، من ممفنه مل الأحر مدة الّاَع,ق ٌيمب يم يوبمئ أحدمحا 

انتوماها،اش الدة تنك من حصته سدل الأول عل لآمحهاسقبانةين-ى الدين مي 
مويلض ية كاذ خال أي م ١^ الزتن بمس زمحى نالأ:قنمد 

ءإِلاكادلهالقط نشناءٌئقا: ماو: لالإخانة. اكمىكام 
•اسهى والتدليس• حياوالعين، فتها بت، وبدا المنل؛ن، عل مغتةتْيها 

قثقحئج الثروم• ريح امحح ومحئ ظاير، با-محاز المول عل وهدا 
ذممالدينِفي الريكان مانم إدا محا ١^١^، عل ط وجهان جيد الرجؤع 
الأحرعل الرجؤغ صاحبه يستحى هل المبض، يبل أعدخا يلث ثم المماء، 

مإءبمُأملأ؟

الرجؤعوروايه أحمد، عن منائيه مصورِفي ابن منا ممحا رواه، عل 
أي!؛٠^، اأنادمحِلهي: نكن لإنجخ، البمه أف م الأءنخاب ما 

رييبإذن ئثا مفن م قالوا: ^١ ثاطل، ي بثا المص لأف لازنة؛ عق 
بالهايأة,مسهه حسد مكون الصحح، عل به لامزي 

زئزمحاجثُ ١^^ أخد طلن ^١ ص نافخث ١^ ؤمئقا: 
أوصىإدا محا بي أيا عن وخكاْ الماصي، يكرم عليؤ، الأحر اجثر دلكر، إل 

بالويوص،؛اول وهو ايدار، مسألة من وأحده بتيه، محللاحر بزنع لأجيعما 
ائكثز١^١ الثمف كدعاتة قهز ؤإمائه، الأصل حمظ داُبا من السهل لأف 

إعاذةلأف الئاقط؛ بناء من بالوجوب أول ودلك المائل، والحائط حسبه بغض 



٥٧٧الت1ءدةاو،طعراةوا1سين 

ئالكوءالحقإل ه لَندم لكذ ئ محن اثثنة، ثسهفحواث رزابه الحائطبمد 
احتجإدا الأصل حهظ فيه نا ثل بيدا الديي ثض الثح وأ-قيى ائقنة، ئانتئاء 

ءاميثامح;شقاغ1ء1بمنج
الظلم

إداأ-شومحا أى ض، ص زئد شم؛ اقوي يتن 1بما اكاءي ذم 
ذبك،و بدخوبه ص؟ م ١^ محن ملكه!ذ لحالحة الثس طلب 

مايشمل وهدا صاحسه، ذوذ ُالطو_، لإحتصاصه الطأو_، عق الأجنة وثآكول 
لحالحته،الثم لأن الغتي و ذلك نظل إَي، زاحئا الثئي ئع كاذ إذا 

يالثوثهي كاذ إدا الهع يإف الآ•حر، حاجة عدم بحالة احتصاصة وظاءئْ 
علالإجباو محمى الصرر علته وخث الأصل عطس ثإف ابدار، تجنا؟ علتهنا 
لاحيالصزز أف للإحمار رعلل النيب، ق دُمحا رجهان، والتمية القطع 

لأئنَلأمحألألإاصثاص،
جلأم وبرمته بثمرفجرلرجل محالووصى عمحل وابن ويكرالماض 

بخلاف\لأتم.( مال حئظ عق يدحل لم° أحدمحا لأف الئقي؛ عل أحدمتا ثئتر لا 
الأحر،حق حالص أحدمثا تمي ل وهدا النحل، رءوس الشرى الثم 

والم•بالرنع الوصغ سبد،فى ما بخلاف 
X X ه



ضماءدا،زرجب ٥٧٨

واثنهذ

*H*

٠>؛م  منهيمكذيصله ولمْ )ة، ثاح وض عنه، متميزا ع؛و0 يملك ملكه انحل من 
^ul،ماهه؛ مصله ولمْ صزو، الثركة عل إمائه وِفي يلحمه، صرر يدون 

ا1ابلوقوالإوووه

ليسأيه دالشهور الأصل ، lyuيالخى صرر يدون مضله يمكن كاف نإف 
كث؛ت0تمنائل الماعدة هذْ عل ؤيتحئج بالمقل، صزر0 لروال مهرا؛ مملكه لة 

r}''^الالأ،، إأ:ه ^١ ١^ ائةضاء بمد اكأجرؤتاؤة نا-و ءه 
يكزعلته، صزر وفيه مصه، صنان يدون يلعة بملك لا لأية ثالقي٠ة؛ ممقكه 

لإواطاك،أللأممهالاوك،،
واليناء.الغزاس ماللث، دوو الأزص لاإل4ا الخيوْ جعل ملعله 

ويلنا؛الإعانة، مدة أوامفت، المعيُ إدار-ح المنتمروثناوْ غراس محمئها• 
وابن٠^١ عنه مله بالقيمة، بملك انه أخمد عن لنصوص ١٥بالتزة؛تا، ينزم 

ُالقمة،يخللثه رنو: ذ داJ، لكن محثد، نن يو ضه نم ^٧٠، تصور، 
فتهلم*تكذ نإذ ئزز، فيه كان إذا عوو زلا حلان،، شر اثتداة الملغ زص 

ثزط.لايئالإبدون انه أخمد وظاثركلام الأصحاب، كلام صررمرددمنه 
إدادبك حيث؛يخور وبماؤْ المشموعة الأزصن ق السري غراس نمئها؛ 



٠٧٩القاءاا|أاسستواسعؤيى 

آيصا،يملعة أف ولماعه علميه، ثص قيمته، الأوض نع يأحذه هإيه الشفح امغ 
نلأمحهيأنبجَلئامح

ؤالمماءئللمملمس الأرض، صاحب زجع إدا وساوم ااملس محاس لينها• 
الم1غطلب إدا وكدبك مقكه، بالقيمة ١^٧^، البا.يع وطلسا ١^٥ يإل ١^^، 

مفبمموثا.

الوحول،مل طلمها ئم بنت أو فيها أرصا اصدئها إدا ؤمئهات 
محأرالخرقي• محال، والبناء، الغراس قيمة نضب وبذل، يصيها، ق الرجؤغ يطلب، 

مماائنأله هلبمت ؛، Jy ،Jpالقيثة إل حمه تنمط الماصى: وداJ الموو، عق 

ظتجامجثابملإالأزض
الماعدة.منائل صور مذ لإكويان محلا 

^١^^؛اكري بثاء الزج اضق ة امحخ لإف مبجا؛ محا ثل محل: 
الزوجة؛وكيلك ملكه، ق أحدثه هد مكانه ثه، حقه ثعلمق حال ي أحدثه لأنه 

الزوجإل لمدْ ورصه الشب م المنالئ، قا لمًتنثمئ الدخول مل لأبا 
مشهور،حلاف إليها اثنفر مللئ، المال وق أحرى، وبعرْ دارْ باحتيايه 

دكدِك:شقاؤنغمح
مممحههلياللث، زض، ١^١ ا^الك من هاسد ممد \ذذ؛أو ومنها: 

ضونابالإجادإلالإنم،ذؤةاكاضكماس بالمنة، 





٠٨١الق1عد|ةاسبماتواوسيذا 

إلالأزص مثة بديع ممى ة محك العزيز، عبد بن عنر ص وكيلك أرمحي، 
\ضومد أنو اص ثذْ ذم زثد الغناس، متة ذئع ض ئيزْ بمد 

اجامع.من القزم محاب الأيوي ؤب و تلام نن 
محاك،هلعه ، ilLJ^ijأو أخمد ص واثئهور وساؤْ، العاصس_، غراس ؤمنهات 

ؤبمزأيصا، بالقيمة يتمثك بل يقلع لا ياته؛ دوائه وعنة الأصحاب، وعليه 
منخلاي و وحرجاها ي، كتاب ِفي عمحل وابن المامحي حكاها 
عصبيمن أمحي عن محمد بن بقر رواية ق أخمد عليها وص الصبغ، مناله 
أحدإو لأنه ؤيغهلى؛ البناء يعزم ال يعجسى داJات فيها، وبز دارا أو ازصا 

ماويهاب أمبما وتكو0 واقدم، ا-وزايتح الأرضٍل برب أصر بتاء العاصب 
ثى؛•دم وابمئ، الأبر ف العابب 

أمجارافيها يعرس أرصا اكري رجل ق أخمد عن هانح، ابن مسائل وق 
يششجنا، يها يعرس عرْ، فيها يعرس لا أف الأرض رب علت؛ وانرط 

مىالشجن يفير لا داو،ت الغزاس، بمي أف وأراد الشجر، وأثمن افرطه ما عتر 
لعزسمضمونا إلا يقلع هلا الرواية هدْ وعل حمبما، 7إءا بمر ثتلأ الأرض 
١جث، ثالقتة بملك قليلك، ممل، زاثن القاضى خكانا كدلك، انتم، 

صرر•الظعبم مح<
إنثوض: م ا:ئ قال، يا، المرضى الأزض ق الزارئ ثر إذا نميا: 

ؤإلواحدا، وجها متلؤع عتر يقيخته يتملك، محرم، قهو ئالوصك عتز،ب كاف 
القبولمبل ما محن بمري، ولمْ محاءْ، بمي أف ثبموجه قكدلك،، بالوصؤ عالما 'كاد< 



قهمحتمحاءدابذدجب ٥٨٢

ثنذكزأو هإِنت ثوي، عي من الزصكقلكبم0 أف كلابه ظاهز لإئ زبمدة، 
الإ•أبواُب ليمرمهاِفي الحاكم إل وصست محلن ينرف لا لمن أوصى 

وصبى إدا الواوث أف من يكرم ما ولكن أيقا، دلك عل أخمد وص 
وأيالعاص_،، ء كث ؟كول لأئه إبلذلأ عل يشكل يهالإ لا بناءْ او عالإبالوصق 

نسق.عق؛^1 العاصسس، مى الثري كبنآء باؤْ ائتلإ عثر 
ولم'بمهمصلثلموزيؤ، البثاء منصووأف ابن وواية أخمدِفي عن والمنصوص 

١aj^ أة \ئ يوم، أنث ظأهثة لخف، زلا ظبمأ بمثي 
^^^ن،أن:ظخولخهه/اأنت،،

وعدوان.مريهل يا-لخال العي نع الأرصن ل مالبثاء 
صررالأرمن صاجب للجم، لعرْ، ثحله ارصه ق كاف من محمئهات 

وأف^Ul،، ل ورد الذي الحديث له يكر حسلت روايه ق احمد محال يدحوله، 
يأبى،كب أف دأمرْ همر، يناتل أف دأمرْ يأبى، محع أف صاحبها أمر البي. 

اذم،داةوغمم((مبق1َلالني.:»ك،محائ، 
أخابلإذ ذبك، ين يخ خزت زيه الخهة ثدْ م  jliكي أحمد: هال 

لة•يرش منه دبل-، كاف إدا بمربأبجؤ ولا السلطان، جثرْ نإلأ 
اجامعق الخلال، وأورذْ الثنن، 3، ابوذاوي أحزجه الثارإلته والحد.ي.ث، 

العاصسا،كعرس ثآكوف القص، مخان يأمزة ر ولا آحر، وجه ين 
الغاهبس،.عزص ن، الخلأف ^^١ لأ?ا ثكبم،هك؛ 

(.٣٦٣٦رغم)القضاء، من باب الأقضية، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 



٠٨٣اقاسةاسيمتواسوز، 

مذاكائة ء الإضرار عند لكف ق ئنا 3أثا 
مذالمعير انتع إدا المنتعثر ق أصحاثنا يال ولتدا اآالك، صرر يدمع ما ئول 

الملمعطلب ؤإل إل أحب والساءت الغزاس منة مطلب ئطلما المخان 
لم°محب.الفص وصناذ 

ص-لإثاناثؤلك،وئؤالو\ذَ\ 
النتثنى،ثصعليه.قيمة له وكاف ١بحب، مذالديح المشرى امتغ ^١ 

منيملك هل يمح، مق5ه عنه رال م م3ث1عه، 5وث1 م1ك مذ دلك، ثمذ 

jii  ثةائ ضخ زفته ١^ ق دمع ^١ \ني ل;أئ
إلز٢ثا لإJضالهه، ب، أزق ؛□ئ ؤلأُث، ينخ ممو لأنك دالسه، 

مهنا٠ممئكه يمللث، لا ١^ وعبَداكهور فنح إلته وخ 
قالخزمحر منألة مذ بالقينة يتثق5ه أنه آحر زجها عقيق ابن نحرج 

المشريأن اخمد عذ حثل نمل قيمته، اام،ع ممتلك ثه هال! حيث ١^٧١^٠، 
دخعل البائع زهدايشعر الصح، قيمه زيآحدمنه التايع، عل يردالمح 

منته.

تيبجلصمممئسماأملأ؟
الأضحامح،بنص نصحح عدمه، عميل زابن الماصى ؤا->ثار زجهان، فيه 

اJناءبخلان، مفبمموئا زجه عق زينتقئ هلعه لايملك، انه اأئ.هور لأف خلامث؛ 
ممتلكه.بدون الهبمزر من يتحلص هلا زالغراس، 



ضمسابجرجب ٥٨٤

الخشس،وثجر منامبمز، الخديد كصزمسر الثركه؛ -؛ا مع اش الأيار ع1ما 
اةعل الحكم بن محمد وواية أحمدق ثص العاصت،، من دلك لكف محإل أبوابا، 
ئونىم I;؛ محاو ^١ ه، زئئ الز:ادة س ق دلإ اهذ 

القيثة.دوو العتل ممه اأزذوذ جعلا لكنهإ والنيازي، 
X أ H



٠٨٥

ا)هاسهاطأطواسميى
 Mل تM

ءْ ملكمن زكي ص لإنتنلاح عيْ ملك هل الفص أذخل تن 
عممبملك ملكه بانتعال وغو0] عليه القص يحل ؛_ يآكذ ئأ قإل عمْ، 

ءسوجد إل وكدا __، l5lأيحل من عل صثال محلا مريط مله لكف نإف 
إذنلضضصسيطلأمحامشهم 

علالأحر محر لا حنث عإرْ بنال ملكه إئعال ِفى إدن منه وجد نإف الممرخ، 
محرم؛مسائل دبك عل نيمغ موجهاي، القرغ 

نشن:يدم لإله إلا:تدمه، الباب مى لمْقمح ثامه فيها دارا لوباغ ؛بجا؛ 
القصف.ششري 

اوعروى له لم°سو، لإق يحصده، للبائع زنغ فيها أنصا انرى لؤ نمئهات 
كالمطندالأزض عزوثه ثصؤ كاث ؤإل مألها، علته ملبمف ثصؤ لا كائنا 

عقيل-وابن الخاصى دءة الحمر، ذي القز هء والدرة 
بنصهاهدم بدون إحزاحة ويندر داره عإرْ حيوان يحل لو نمئها• 

ويندربجبؤ 3، عثرْ دينار ومع أو ^، ل رأسها عمم فيمه أذحلن أو 
وكثربالدار، ههدمب أحد، بممريط دبك يكن ولم° الكنر، بدون إحراجه 

والدينار.الحتوان صاحم_ا عل يالصإن أوالح^تة، القد.ر، 



٥٨٦٠

ثعاتهم1و؛كة، مملعه مها مشت عمم عنس أنصه إل السيل لوحمل ثمنهات 
حمره.>سيده َيمََْ 

واحتارالباح، محها ورجع أفلس ثم فعرسها أنصا اقري لؤ ثمنها؛ 
مصلأية القص؛ أرش وصتاذ الخمر فعليهم الملع، والعرماء المفلس 

هدمها،بدون ويعيرإحزاحث وير ذارْ وأذحله نصيلأ عصب لن نمئها؛ 
أرصهق ته وعت غتاما عصب ^١ وكيلك لمموطه، صتان؛ عر مذ تبمدم  ١٣^

صبملاقة نئث1: ض ي طلث ثأ كثة ثز:أ عس، نز ثمنها: 
عرسه•قلع ثم عصبها اش الأرض لوعرس ي ^^—٠، الئوب يقص 

عأتهثرط ئد كاو مإل عزتة، أحد م للغراس، ارصا لوأعارْ نمنها: 
؛،Uiزفئ _ لأن ثنو:أ زلا دلك القص صتاذ طزشمُ فلا الملخ 

ءوجمان:اكلإ ظه لإينرط ئل 
العالمتع الإهازة لأي شل، ذ\نأ المانحى مالة أ:صا، لا:ونة أخدءتا: 

ا-محر.مى عنه ينشأ بنا رصاء الملع يجواز 
حيثبا-حثارْ قلع لأئه الكلق؛ صاحب حزم ويه دلك<، يلرمة والثاق: 

ش،يلإتجلأحظك.
صندلأنشمصأولأيُثدائلنطو،شُاأالأ، ؤء 

دلك،.خلاب، تشعن وي عقل اثن كلام أف مع المالك، بأم الملخ لأل ١^؛؟؛ 



٥٨٧الق1هدةاثثاواسمز، 

تحببماو! ممد والأنءس ثصؤ الثابته دذو وملكل 1^1 بالزنع الإعاز0 مح1ما 
العرس،بخلاف منه، الأرض يزيغ عل محمث الرنغ لأف الخز؛ وسويه ملها 
يلعهمذ ينشأ وصا يبقي لا بائه العلم مع فته الإذف لأف نجب؛ لا يماو(ت وقد 

اكاد.

عندمئزوطا الهي لكف المدة، وامضست، للغراس، أوصا أجز0 إدا ؤمئها! 
أيصا.الوجهان مميه مئزوطا لم°تكذ نإف صنال، قلا امصائها، 
ِفيالماضي كلام ظاهئ زئز خلاقا، البيان ل الكال ضاجئ محك زلمْ 
مْ،بعثر ض يدله لا المحب ي أزض س زنة ملع أنه وعلل ١^، 
ا1الائ،ب1ل وعلل خلاقا، فيه ولم°يدكن المحان، ذم التلخيص صا-صا وجرم 

ئخممذَللث،•

المقريمقلع الئفيع اسرعها ثم الأرض ق المثري عرس إدا ؤمئهات 
وجهان!مميه ■ؤ°تث 

لأفايرقي؛ كلام وهوظاهر القص، وصمحاف الخز علميه أحدمحا؛ 
ممحه.شحلممى مك-مم ^4^ 

ياصاءمعللا الكالب 3، جرم وبه القاصي، يكرم دلك، يلزمة لا والئاف؛ 
ثتيهمللث، بانه علله إما والماضي يخلافه، العارية باُبا لب جرم انه ْع عدوانه، 

بعدم.لا ١^٥^ مملك قيل قي إدا ؟كون إتما وهدا ثنيه، ملك، مذ 
xnx



قوحتوسابنرجب ٥٨٨

سةامماسواسوذ،

MM*

زمالئه، 1ل!ذن ئث غي محي عنزا؛ا أن:نزغ الأئُل:  ٣١
ظة١^ و ي أذزكه إذ ال1وك أو هائدني الغاص_،، نزغ 

وثملفيه، ثه حى قلا حصد قد أدزكه ؤإذ الروايتي، احتلأف عل قيمته، أو 
خزب،ضمحأنوُهأيخا.

ساءزجحها مذ الآصحادسا من أف عل ثاقلمها \ذئؤوؤأ أبوحفص ووهم 
الدفل زاثموف ا؛تداأ، آلأزم ن1وك، ملك م بث، الززغ ف أم 

خلائة.

احجوقد حديج، بن زاؤع هوحديث، اثنألة الأصحادت،ِق والنتتدعند 
مذمزسلأ آحر حديئا فيه ويكر محموظا، أزام ما داز0ت وئاJ( مازه، أحمد به 

زوقالماز، ثزافق محءٌلأ م نقال،: ائ، اثن محي ثن احن تزايتل 
نمزقرربز ئزثه: ظه دو ء غزنة ط،:فلح زغزمه الغاص_، نزع :ئ 

العزس.ماد،بخلأذا مملعه Jام، يتلفن قإل حيى«راا، ءأاوم 

(،٣٠٧٣)رقم الوات، إحياء ق باب والفيء، والاش ا>اج نحاب داود: أبو أحرحه )١( 
(.١٣٧٨رقم)الوات، أرض إحياء ق ذكر ما بات الأحكام، أبواب والترمذي؛ 



٥٨٩القاءداةاءت1طآواس،وزر 

سوكتنأبوين بهت اقولد باق للقياس ئواقمته رو س الأصءحادسا نمى 
خلوياكؤنه نع يالإماق، الأُب مالك يوف الأم لمالك ملكا يكوف الأدممحت من 
وقداالبدو، بمنزلإ المحول وماء الأومحن، بمنزلة الأمهات وبطون مائهإ، من 

الولدمحو ؛، ■^٥١١ونخ ماءه ض مذ امحق. ولعذ حزئا، النساء نم 
منينتدى م الاءين، من ينعقد ا-لإوال أف دلك وبر أمه، لماللمثج وهز ورعا، 

وبجقدالأرض وَ بجل الدر 'كدبم، الأم،^؛٢؛ أجزائه هاو وأم، ذم 
أوقصر وهزائها ونابجا الأزصن من يممدى ئأ واء، الربة من الرنغ 

الأزض•مذ أجرانه 
لإنتيفامحئاثل لأتمُ ١^٥، أخد  j^5ص ثهث الآزض ئالك ئو ناي 

بدؤهقيمه بإعطائه البدر صاحب حى نجر الإيلاد يخلأب، الإجازة، بعمد 
ثه،قيمه لا قإيه الؤلد، منه عتلق ما لخلاف ممموما، كال حيث عمله، زممه 

وشجن اثؤلوات:آن حمح و ئزد زثدا مءٌ، الأم هلدلك 
ئتبتتما شقا وحل أنصب ل زحل أش لو حش ؤالمندن، رامحات ا"قتؤان 
شاكهاالزيمه ؤثدْ ؤالززع، كافاج الأنقى؛ لزب منه الخارج لكاذ النادن 

كلامه•مذ ملحص زهدا الدين، ص ؤالئ؛ح عميل نابذ حلاقه الماضيِفي 
ممئة، U وزغ مء نزع و ئة أنئؤذَن ش:  ٣١

العاصست،؛حكم الأصحات عند محكمه أويحنا، ذزه فزنغ ئبتر لزنع انتوجز 
اللهعد رؤاية ق أحمد عذ ؤالئصوصن إدن، إل منشد عتر مإيه ُززعه، لتعديه 

أبوابواهوهذي•' ٢(، ١  ٥٨)رقم السبايا، ء ومحل ق باب النكاح، كتاب داويت أبو حرجه أ ا
الخارةوصحا.ل،رفم)لّ؛ا؛(.الكاح،؛ابماجاءوالرجلثتري 



٥٩٠

مأدوفبعفة الزنغ هدا 3إل يدكن وب والزي1دة، اقل أجزة صنال عليه أف 
عثروهي فتها، مادون عتر عليه والزيادْ له، النتأحر صرر هدر وهو فته، 

هلالأجرة مى الواجب، م ِفي الوجهين انحلاف عل ذلك يثي وهد 
أجرمالواج7، أم اؤل أجرؤ ثى الأجرمح، بيت ما ماوت مع المنثاه الأجنة هو 

عدوان؟تحص حيث ]لجمح اقل 
عقلابن امحار واكانج،؛ والماصى، الخرمحث محول وهو الأول، والمنصوص 

الأول.الوجه مواهق التنبيه ق وكلامه تقر، م عى اكامحى واءتتاح 
زقياكاي،:ءيث، ١^٤٥النم موء4'\0س النجي ئنل 

الصإن؟!ق الأول للوجه انحتارْ مع بثممحه الماصى جرم ثكبم—، دلك، 
ئأ١^، طك ِفي ص لا نآ فيها دززغ ئئ ئدة لاززع انث1خن زلإ 
لأعدوان،العاصس، زنع حكم المدة امصاء بعد حكمه الأصحابت مماو امصت، 

علبجار وليس المدة، بمد ض الأم مريغ علمته هالا؛ عقل وابن العاصي ف إم 
ثلأ.الملمع دأثا ظكه قوثئ ا1اواك هإي الدف، ^١^٠ 

زالزكتلكال1لك، ص ولأخ له دايدِتي تقد أذ:ززغ اكاJث،: القنم 
مأسدة.أويإجارة ماسية يمزارعة إما والناظر، والوصي 

الأزضأخنةش.زذكززووزلم،ءقاوالأشماب،:وزغئززثئ، 
روايهؤإيأ الماسي، التح ق حزد_، رواية ق عليه ثص أحمد أو خلافه المامحىِق 



٥٩١

هناالززغ لأف الفاث؛ ١^١^ و أما ١^ اوص، j خزُب 
عدوانا.ئلأ؟كوف الإذو، ئه نن انثدإل!دن 

٨^،لعرْ سمرف ومذ المالك إدن ب؛و( الممريى هدا اف ويشل 
الممريق\نخ\ ذتقيذ الماسي.، العمد اآص1حةِفي لإيمماء إذلأ؛ ينكث ملأ كالوصي، 

زثغالملك محوي لأف كالمزازص؛ بالإذن ١^٤-، نقود كالإع الثك وي قئ 
العمدل، الشري ف، مؤ يصح لمٌ وقدا الإدن، دول الملك عل يها العمد 

ويامي.ها،صحيحها ِفي نزحود الإدو قإل المم.ؤذا، قوي يخلاف، الماسي.، 
هاسي.ئاال، ١^٠٠^٥، صحخنا ؤلدلك 

مبن وابل عذ الأذرامح طريق مذ مرتل حدبئ دلك ِفي وود ومد 
مماو.، اممب زنوو عيب. عل ونع ِفي اثركوا أزمة عذ محاهي.، عذ حمل 

الدن،قم الأم: ومال الخداف، قم الأخئ: زئاو الأزص، قم أخدم: 
مجعلالبل.، إل يه ماثوا الزنغ انتخصد يل، العمل• عل الأحئ؛ ومحال 

درجتاالعمل لصاحج، وجعل الأرض، صاجب وألعى البدر، لصاحمت، الرنغ 
ا.معلمومار سئا المدان لصاحس وجعل يزم، كل 

والعمليصح، لا المامم: ابن رواية ل مال الحدين،، هدا احمد أيكر ومد 
لأفمنكئ؛ هو محال! الحياي.ث، ^١ يكز أحمد تيت ذاودأ أبو ودال عمم. عق 
الززغخثل الحديث ثدا ول الأزض، لخاحي >نغ ينز a اد 

بكوفاف عل أحمد الإمام عئد العمل أف عل يدل، الكلام وهدا البد.ر، لصّا-حمت، 
(.٢٢٥٦٣يىه،رنم اينتيتجفياس)؛/ )؛(أحرجه 



ق>حماعدابذ،دجب ٥٩٢

الخامدة.الفائدة الإخازة ِفي الأزص لتام، الززغ 
الخطيي•جنمر م حديث الحديث الحاوث؛ بن إبراهيم وواية ق ومال 

بتايزى لا عتز ابن كاف ئاو: اiش،، نن تعيد عن أثوحنمر رواة ما إل يشيرُ 
زائ:مماو قلمه، خدث، حديج بن نابع عن بمه حش بأنا اأزازعه- -يني 

أرضأليس محر، رنغ أحس ررما ممال؛ ررعا مرأى حارثه بي ه البث أش 
علتهوردوا ررعكم ءرحدوا الس.ت مماو أزرعها. ولكنه بل، محاثوا: ظهني؟«. 

وداثدرهزالإرى.د1
ض؛جلآ؛،محن راؤع عذ م، م بن الرحمن عبد حديث ِفي منناْ داود ذق 
جابر،حي'يب مذ منثاْ عدي ولابن ٠، عائثه١ حديث، مذ دحوْ والدارهطي 

العصّت،.لأي الخامدة، المزارعة راردْي هدم وكل صنف، وؤيهكا 
عذإمحاى م حديث، عل حنمر م •ؤبيذ أخمد الإمام رجح ومد 

الحديثوهال؛ إدبجم، بعثر هوم أذض ل رؤخ فتمذ حديج بن رابع عذ عطاة 
بمتر'ررتغ محه راد إنحاى أبو داود؛ أف رواية ِفي ومال جنمر، أي حديث 

قث،ج لألقمة ١^، أف بئ ممد ا،ونذ، ^!١ يكز ؤزي زيز إذنه«آْ؛، 
بخموصسهافيها ا-ةديثا ثبوُت، فيها؛ع الرنغ سئللئ، أن الخامدة المزارعة ق عنده 

(.٣٣٩٩رقم)ذلك، ق التنديد ق باب اليؤعء كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
بالثلثالأرض عزكراء النهي ل الختلفة الأحادث ذم باب ازارصة، كتاب النائي: أنْرجه )٢( 

(.٣٨٨٩رقم)للخبر، اانائلان المانل واحتلاف والربع، 
(.٣٤٠٢رقم)ذللث،، ق التثاJياد ق باب ال؛وع' كتاب أبوداود؛ أحرجه )٣( 

(.٢٩٤٢،رiم٤٤٦)أ(أحرجهالدارمميوسه)م 
(٣٤١ ٠٣رقم)صاجمها، إذن يغبر الأرض زؤع ق باب المؤع، كتاب أبوداود: أحرجه )٥( 



٥٩٢التاءدةاه1طزاسءذا 

ألوصرخ البدو، لرب الرؤع جنل حدث ألكز رئي مع لا العم!، يوف 
النتزعوعيْ•

يالقمةنتملك أمت1 الماسية ا،لزارعة وجهاِفي الدين يقي الئيح جرج وئد 
خلافه.عق لا عثه، ثدل إي أخمد كلام أن زأث زئد الغاصسا، زنع من 

ثمالعمد ولأيه له أف يظن ءن يعمي عمم أرص و يرؤغ أل الرابع؛ القنم 
1الكأف ئاiتصوص بلعض، تنتحمه الأرض أذ مثل بخلافه، دتير؛ر 

وهداومهنا، ا-ثارث بن الأثرم عنة مله أيصا، ثالنقمة ممئهه الأزمحى 
وثنائه.العاص—، كعزس وبناءه عزمه اف وائمه ومن الماضي ئول عق متوجه 

واiنتأحرائنتلإر كثزس محرم وساءْ عزمه أف هناك النصوص عل وأما 
علويرجع:بما الأجرْ، وعلته لمالكه، الززغ ؟كوذ أف هدا عل ؤزية ويناي، 

بتنالرنغ جعن لؤه الدين، يقي الئيح أش ديك، يبيض إ؛مبير5، العاصب، 
ينهالربح أف بالمال العاص—١ إبجار لط أصله عل ساء نصمم(، والمزائ المالك، 

ززغضئك،محلأكمهثاي،لإزثئاس،زطزدْأنبجن 
الأرضِفي بماْ ما اجرق ول العاصب،، رنع بدللئ،ِفي يمول ل؛ل أه، ابن وجد.دا 

حاصه.الساء أجرة عل وائمه!خمد وئن. ١لمعصوبة، 

ؤاييالثتل حمله مما العم أرض ل النابت، الرنغ أف الوجه قدا ؤنفهد 
منتفيا،الإذف كاف ثإف يمريط، ولا عل«وان عر من -محوله هنائالأيزة؛ ميمي 

علئايد، بتعد ثاورؤع أما الأرض نايك أن ومحيز مثثت، وئهتا 
؛؛j^iقتلك  gaمحاى ا)ئزس ئبع ئ ه أين، م ظل لأل ت، 





٥٩٠اهءداتاثت1سءةواسوزا 

قبه وأش ائممضمه، الإحاوة منألة ^٤؛، رواية ق ■عليه احمد ثص ومد 
درببق مرارعه محء بأئه أحرى مرْ وأش الدين، مئ الشيح الوهم٠ 

الوروعؤالأمطاع ل أش وكيلك وبدوالآحر، أحدجما أرض مذ لنئوْ الأرض؛ 
فيها.يجأ دالرنغ آحر، ممطع إل ائمملغ ^١ 

وهلمحو٣، لنمحى، رنغ وفيها الأرص انتئ إدا الشمع محمتهات 
وجهم•عل المثري؟ عل المثل أجزم ينتحي 

زواَلنالألخ؛ص، ١^، j اأدكوث زئؤ شبا، شق لا أخدمحا: 
ذوسعإ-قاما لأصحابنا الزجه؛ن هزأصح الهداية: عل ثنليقه التزكاتِفي أبو 

محري.ح باكمعةم؛ الأحد هإو ١^^؛ الآرض 
وهواسصار0، ق ا-اءطاد_، أبو دكز0 أحده، حنن مذ الأجنة ثة والئاق! 

ولحمنا، علما العمد لومع حمعا؛ والمممعة العتن ل الشمع حق لأة أظهز؛ 
قور•محلا يعترعوض، المممعة مذ يمه محاياهرط الزنع تزك 

غيْ،ي،فها،صص:واشل:لزإممإلّ  ٣١
المنتعمبرنع أو بؤيميؤ يينلل—، الماثلمتج، بذ الإلف لإييما؛ العاصب، برنع 
الدر؟صاحسر مذ العدوان لإماء الدة، اثقصاء بند مذ اواثنتأجر 

أي،وامحث الماصي احتار وهو الشر، كزنع انه أنهزمحا وجهم، عل 
ؤثاياالأرض ِفي يرك هل لكذ أخمد، عذ أبواظانمج وذكزة عمل، وابن ا-قتتي 



ابذرجبتواعد قيح  ٥٩٦

ؤإنلأئة عميل؛ وابن الماصى محاله محاثا، يرك انه أحدمحا؛ وجهي؛ عل 
قحص-ل و/آدة ثممابلأن، ١^١;^، فعل عنة ائممى ممد الملك إذل عنه 

ابعة•الأوض ل يهولكلمائم 
ابتداؤهحصل زنغ لأئة أحمد؛ ص ا-ئادت، ابو يكنه الأ■جن٥، ثة واكاق؛ 

الوم العاصسا مى اثنرى ، Jpالأ-جزه يأوجب إذن، شو العم وص أق 
رجعثم لكلإعارْ، لازم، عي بإدن عيه أرض ريغِفي مذ الثاخ؛ القسم 

عوهتجب هل لكذ حلافج، بعي حصاده أوان إل رزعه لذ مش يالرنغ المالك 
امحْبذجمايمحعأ؛لأ؟

وأصحابه.الثانحى وهوموو الوجوب، أئهئخا؛ وجهم، عل 

صاجبوهواحيار عوض، بعي الإُمماع عل لحل لأيه ائتماوْ؛ دالئاف• 
له.يشهد صالح رواية احمدل، وظاهركلام المحرر، 

عتجةه محه التمزق مذ مع الدي ملكه ِفي رنإ مذ الئامذ؛ الشتم 
الأزضينه يتنمه ز؛المنتمن باكاجر بمؤ ذللخ، زكاذ نالؤ■م، كالثاهن 

اُإثؤيع،ءتْافي وبلماوْ، غراّّّه وكنبل-ج ^١صت،، ١١يهوكزؤع الدين، حلول بئد 
^١^؛م ^١ ١^ ننالك لأن له الزؤغ ئلع ئء ^، ل القاضى ذي 

ثظئ.وفيه ١^،^، ملكه، لعدم ئك يمكنه لا تبما حمه والمتعلمى 
لإلهالرنع ؤإزاله يتجر، الأرض مص إف بمال؛ أف يكذ الرهن ل أما 

الراهى•مال إيلأب، من فته ما نع كيلك منعه يجور ملأ الأرض، ناع جلؤ ين 



٥٩٧لتاطآوايسؤن 

الحادثالغزاس لأن المصوو ي -ممل واتى ادمد الماصيِفي صرخ ومد 
والرنعءبجا، مذ لأئه رننا؛ ؟كوف الراهن ببمو أو بمي ١^^ الأزض ِفي 

مثله،أجرم الراهن مذ يوحد أف ثجور الرهن ِفي يدحو لا إثه لومحل؛ وه 
رهنا•ومحعل بمثبه يذمحمي مص أوما 

يدلما مونى م ابن وكلام متصور ابن رواية أحمدِفي كلام ِفي ومخ ومد 
رهنا،ومحل الأجرْ، منه وثوحد المزبن، بإلي بالرنن الراين افماع جوار عل 

معناْ.وهداتي 

ميوزأللإاولأ:سوزع، ١<^؛.^; كاف إذ يع زلا ؤأثا 
الومب؛أرض ق الرزع ؤ، ثثئ مال، هد كإ المصة، هوناللث، إي بمه؛ الززغ 

يذلك كريج زنحم ١^. ممه ممك ظفه:هداقثة إة 
عللمذ طرين( عل الويم، بئركه للشسه عثه ١^؛-، قللث، ق الوجهم 

المول،وكدا هاهنا، 1تقاوإف ملكه، يتصور واُمماءها مالإكا، بكونه الثفتة ثبويت، 
الموصىالأرض عصب لز ما بمحرج هدا وعل والبناء، يلمثراس لمكي ممل 

ماللئ،أو الرمحة ماللن، الرنغ يثثللئ، مهل فيها، ورنغ المنتأجنة أو ُنثافعها 

* H *



ه>حتواعدابجدجب ٥٩٨

T ف1عدةااف«أ1دوذا

MttU

بالزنعهوملحي هل وامحزاوات، التموو اصوو من كك_ثوحملة ما 
ننائل:دك عو ؤسي وجهان، فيه يافجر؟ أو 

مءا:نلأوزبحسْالأضو
قعميل وابن الماصي صرح وبه جاو، حملها لككرر بافجر أ-قمثاها إذ 
ثجووالحجازي، كاشلن سنن؛ منها ساش ما بق آحر موصع وفرماِفي موصع، 

القطع،إلأاذطثنخنثالأقوز:بجابجبجط ؛٤^، 
الأوصلكلرنع-نعه باغ 

بثرُيإلا قووببمها لا ويخوها ا المثانح٠ر أف اظخص صاحب ورجح 
الخزيكلام مقتفى وهو كالزنع، بلأيات متزصة اصوبها نع يإغؤا اشي، 

وابزرموض•
اثشكاشم ص ثثا: لإو الأئول، ثذْ زيفا الأزض إذا:اغ نميا: 

نإفوجهان، وفته لا؟ أم الإطلاق مغ الأرض بح ل ثدحل افجرهل أف عل 
ايصاائنألة ولالآصحابتي واحدا، وجها البح لمُدنحل,و، كالرنع هي محا؛ 

طرمانأ

الخيار.يشيه نؤع وهو اكتاء، من مشتقة قاثيت i١( ١ ت 



٠٩٩الق1ءاوءاضاذئا 

عنجلابن طويمه وص الأوض، يميه ق الشجر حكم حكمها أف إحدامحا: 
الحرر•وصاحب، 

الأوضَفي بقيها لأف الشجر؛ بخلاف واحدا وجها سح أمتا والئاته• 
اطاُت،م زيئ زص كاووذات،، تجآ ثملها، نقلها مط ثَلأ 
فيهازقس؛أبالألإإزظااكي، زءثاحك،

كالززع.نابيا 

هوكالثجرقتل• لإل حمله، يكرر ما فيها فزنغ اوصا عصس، إدا ؤمئها؛ 
١!^وو باكة، ه ه s\_ ئن مل: لإف ^، ١٤ئشُ 

الممي•ِفي مدكووان وجهان 

^،٥٥١امل يجائحة محتلمت الأصول هذه من ظاهزه لمطه لوافرى ثمئها: 
كالرزعص محل؛ نإل الباع، صان مى تلمث الشجر م حكم غكنها نل: لإف 

الررمحع•قإجاحؤ الوجهم عل حرجن، 
اثنادا0،صحت ص'^١شجر مل: لإف الأصول، هذه عق ناقى لز ؤمنها: 

صمراوظ•صكاص ؤإذمحل؛ 
*n*





٧٧١٢١مرس 

فهوسالآو1و(

ايثهةص«م اي 

ؤن\تي أثير نثثم ثدتأن آزتتِ أن ووؤ بن أشمي، ين يس أش وؤ 
٦٢ه محن 

١٧٥، ٧٢ؤ»أماأقناصمه 
٧٩متعده بمدلإ ئددأ ؤيتؤآ؛ادم 

^^٠؛قثمم ككن ما أز أقهر الأعق o حمحمملأ لأيهم هم ءآؤة ؤ
٢٦٨، ٨٠غ؛رمحأكه 

٩١ميهءِسلإه.........................ننولإلأُاثاِن ين >نتآؤظثا 
٩٦>يةطوص 

٠١ ٤ ه انثلميرّك> دبمن_ بمي ^١١٠^٠^. 

١٥١ه ؤمحى يثا تغتدأ ألإحئ ازأ م^ 
١٥٥محنكتلم،ثثاذأمحوأه 

١٨١ه قئغ، ه سنحع 
١٨٥ثتمومؤآه بملينصا ؤ، ٥^٠١ يرن 

٠^١عذ قبمم. علا أك ءن هءو أنم؛ن ١^ ربمث، بيم بن ييدة ؤمح؛-> 
٦٠٣أثلئق؛نأقشمغس 

٢٠٦.........4 حقإ يؤم علثتم إذ ١^^٢ نإكت مثا آلكثب تمن  ٠٧٢^؛



رجبتواعدابن همح  ٦٠٢

أقثءنيب -و^١ حتإ4ا جهنن عج_زآؤع متمنيا مويث_ا يمشل ش وؤ 
٢٢٣محنصثلأدمحسا:اصاه 

٢٢٤•••••••••• ه مك آذ صدم آو ^؛١> نن سذيد محأسوء نن أذى دء أو ئِ،دئا ;-٤٢ 
٢٢٧ه ءلووة1 صعت صد آم ئو؟إق ^إن 

٢٤٥ه آلثيئ وأثوموإآلآبس ؤث؛أوأ 
٢٤٧وثاصسِدنءه 

٩٢٥١^>ثأتتوأأأجثأمحنآشه 
منلاك -نالئثتث٤ مدكما أن آثعى أيآد إن قآ يمتا نصف إن مؤيثأ ؤثآثل» 

٢٧٠دئو 
آئثئدمءس ه عثوريم زاسُ أتيك ثنبمات نتش ثق آس تل تآ م ي آني؛ 

٣٠٢

٣١٦>فميئتوِسمأنس 
٣٣٨آثعه >نذتحأ

٣٤٧ه آلثتسنيى تمحب أقن ون 

٤١٩

٤١٩آتئوده ١^١ ^^ث:ان؛ثا 

٤٦٦ثىاق؛زالآمحمحآمه 
محفيهم^جأضإلإ<.........„.............أه؛

٤٩٨>تتمحأهجمحرتآفه 
٤٩٨>ثاوأّضِسسمه 



٦٠٣را[أو1ر الأحاديه ؛4رس 

ضسسثوطثار

اثسةصس \ب 

٢٩تأنة« »لأمحئثوا 
٤٥..............العصز* أذرك قذ الئس يثرب أ0 مل العم من ركعه أذرك *مذ 

..ب....ب.....بب..ب......؛....خإمامقهتا يرن امتد ما أمري من ؤرلوامتملت 
٠٥عثر* أبناء وئب عليها، ُواصر_بوئم 

٦٥صون« ئلتمئت (ء ٤١وجد ^١ ١١
٦٦ ..... ...................١ ١ ؟. ١ ّ.. ّ. ّ الثوم؟؛،.......٠ ئع تصل أف هلأن يا منعك *ما 

٦٦ي\5فياكا يإثه بالصعيل. اعاتاك 
٦٦ءلناك< يآئرعة ٠ااذهب 

٦٧...٠ ٠ ٠ ؤ.٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ّ............٠ ممتا٥اا يى وتحنكن حيمادكنق عبدي ح ؛رأيا 
٦٩»اءغمدئ« 

•٧»ليزشملأ،،ا 
وطعمهوالؤ٠ث، الئعي مى للصائم طهره الفطر ركام اممب. رسول *رص 

٧٣لبماي 
٧٧»لأتفلمثنمالعيدأ 

٧٧..........١ . فيهى؛، نصل أذ يئهايا افث. رمؤول كا0 ماعات اثلاث 
٧٩ء..... ؛ ّؤ.٠ ....٠ ٠ ؤ ... ..٠ امح«لإبجي. لذ إلا بمن أف التحريق أتام يئءزِفي »لم 

٢٧٠، ٩٠»نمحهابجافمناكزآناا 



رجبنواهدابى قؤح 

٩٤.....................لكزهاااّ إدا و1ئقها أذ ^1، أويام صلاة، سي امذ 
٩٥ا1كئوبم ااإذاأس، 

٩٥اشأونثا« ،؛su N>»ئلأ 
٩٦؟؟....؟. ١ ّ ١ ّ ّ. ١ ١ ........ ٠ .. ٠ ...٠ ٠ ١ . الصلأ0ااأذوك ئمد الصلأة مى ركنه أذرك ®مى 

٩٦ّ ّ ؟ ؟ ء٠ ء ّ.. ..........؟ ...٠ عثه<..٠ وئ مما ١^ أحب سئ؛ همدى إئ مرب ®ما 
٩٧خخضتي« نأ »-محلج

٠١ ٠ ماوك،اا يغص ءاو؛اك ®أمسنث، 
١٠٤»ئبماناك،الأهأ« 
٠١ ٤ ....... يك(اؤَلأ؛ثة يدك، زممال س ؤثانك زبم.ك، اللهأ 

٠١ ٤ اتيلم:اءدىزلأخلا:اي.؛.(( 
١٠٥مح.لبمثاأتثا|..................................|إدا»نلأحوئإ 

1م.ابمم،آل وعل، إ!زامم، عل، صك ي محثد، آل وعل محثد عل صل *اللهم 
١٠٧إنالث،حمدمحاواا 

١٠٧^ىث،تيمحد((.......................................
٠١ ....٧ ...؟ ؤ.١ ؤ ؤ ؤ ّ. ّ ؟ ّ ؤ ّ. ّ ؤ. ؤ محدء.........٠ حد إنك، إبزامإ، او عل صلت »كإ 

١١ ١ ١ ء..١ . ء...١ ّ... ّ... ّ.. .... .........٠ ..١ ّ.١ أوسهئك،*. قنن الاء يذري لا ®قإيلث، 
١١ ٤ ..٠ ّ..٠ ٠ ...٠ ٠٠ثئت،اا إذ ظذ نهمك،، أنز ^ يه تجد ٣ يزما، محك، عاب، ®لإو 

١٢٠^صه،لآلأيسخاىث،«ؤؤؤ..ؤّ.....................ّ.... 
١٢١القزآناا من منك، بإ رو■إئكها ®ين. 

الأقدامهدة إف قاو،ت بنثني، وأنامه حارثه محزراثظرمماإلئيدبن *ألم'تريأف 
١٢٤بنص« من بنصها 



والأو1رهبمرس 

١٤٧لإوة،ا تام من نحت ناقة ا>مكز 
١٤٨......................................العادلآحءناْا عده حديثاij محدث اكال 
١٤٩أجزال*..ّ...ّ...اا............اا.ا.ا.ئلة عثه يشق كر وص \ذؤ'\آ1 نحج *من 

١ ٤٩الصلأة'ا ءنيِق ثزة اجعلغ 
١٥٠..٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ؟ ؟ ؟ ّ. ؟ صّشاا. ولأ مدصو؛ؤز يهبا؛؛1 أحد مثل أمي أحدكم اثوأف 

١٥١احترالرمحابأمنهاعندأهلهاوأعلاهاJثئاا 
٠٢ ٧ ، ١  ٠٥٣ .٠ ّ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ.٠ .. ؤ............... سؤال، من ستا أثعه ثم ومصاف صام *من 
١٥٤. ٠ ّ ... ...٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لكزها، إدا بمثها أ0 ثكماوتبما عنها، أوثام صلاه، سي امن 

١٥٥وعمرتك، لحك - طوافك ٠يثةنك 

٥١٠، ١٥٨.............................. ماثوى، امرئ ؤلآكل ُالئيات، الآم١ل، ءإئإ 
١ ٦٣، ١٥٩........................... يالن.تا، عهده آخر يآكوف حص أحد ل ينغز لا ٠

١٨٩....لأ.......لأ؛ّ.ؤ.ؤؤّؤؤ.ّب......ّ.ّؤ.ّّؤ.ا..ؤ.....محيةظJتمام، 
١ ٩٧ؤ. ؤ .. ..٠ ...٠ ّ ّ ؤ .. .. . ّ ؟ .. ّ..... ّ.٠ جداؤه،.. ق حثب ينرد أذ جازم جار يمع لا ُ

٠٢٠ ......ّ.ب.ّ.ب..ؤ.ّ.....ؤؤ.... سالث،، ؤيكفي يت5فيالئ، ما يالنرون، ماله من ارخذي 
٢٠٥محتح* م؛ عل أئح *_ 

٢٢٥

٢٢٩ظالماأزطلوتا، ءاصزأخاك 
٢٤٧^١٠ -ضظتنائئثأثز'٧٠، اأ»ب 

٢٦٨•••••••••••••••عتدْاا رنغ ماءْ ينقذ الأخرأف راليزم بافب ي3مل لإخمءئ تحل *لا 
٢٧٢مغيثا ثريرة بعض ؤمى بريره، مغيث حب من ألاضلجؤ اياعثاس، 



تياهدابذرجبهمح 

٣١٥»ذطوالغنيه؛« 
بمسئا، منه يأحد أذ تحل!ك ^ ٨٥جائحة، يأصابته ؛٠^١، أحيك، من بعش ُلن 

٣٢٧ناَر،أح؛لأ،بجتي« ءاخد 
٤ ١٣ا تمتم حس واآعاذلم تمص، حس الثدياُتؤ الأسروا

٤١٣•••■•••••••••••يمم* خذ تعء محع أف ام دام باض يدثى لإنرئ قل لا  ٠٠
٤١٣»شعنجاصدمنلماا 

٤١٤رنوتم* تنممل حص الصدئة تبأغ أذ ®مى 
٤١٤••••••••••••••••••••••••••••يمص،* خذ الثديان بح ض ه اش ونول ءش 

٤٢٢••■■■■■■■■■■■■■عمم* ثى به أحل يهو أئنؤ،، من• رجل( بمد بعته ®من 
٤٣٣»لأتحللأألثتجممهأل:ض« 

٤٣٩لأبيك،* »أونؤئمح، 
اشعبمل أف ، ^٠^٥١٢؛!، رأته ريع إدا أ-حدكلم— تحثي لا ~أوت أحدكم تحثي ٠أما 

٤٧٥خمار®...................••■••■•••••صورة صورل اش أوتحعل خمار، رأس رأته 
صوئاأونجدرثتا*..............................خاه،آأهينتع حص ف لاه؛و ٠

٥٨٢دح1ه* ئادي اذم، مقار، ٠^؛، 
٥٨٨حث،* م كن}( *لني 

٠٩٢

٥٩٢ممته® قليه وردوا ررقكم ®حدوا 
٥٩٢>رعشرإمح* 

X H *



الفوائدههرس 

الفوائدمهوس 

اسفةيس ١^^٠ 

٠الخاوي ائائ 

٠................•■..•••..•..•••••••••ثجس. ؤإلأ ثثؤ دون ينجز لم° ممرا كال إ0 
١٠^ من الدفعة عن عياره الخزيه! 

١بالممز إلا ينجز لا خاو كزا كاف إذ 
١منفردة ثحتمث جرية كل 
١ؤ......... . ٠ ؟ . ١ ّ ّ التثؤ..١ بامح-، من إلا ينجس لا ا،لاء أن تقدير كل عل الصحخ أف 

١جار ماء النجزق الإثاء لوعيس 
٢... ١ ١ ؤ ١ ّ .... ٠ .٠ ...٠ ٠ ّ.....٠ ّ.. للوصوء جار ما؛ أصعرِل حدثا ايحدث لواُعنش 

٣جار لا راكي. ما؛ اتغ٠شفي لو\و* الخفم 
٤أعفاءْ يدلك لر للعا؛ الممرض 
٤.. ........٠ ٠ ١ ؤ ١ ... .١ ١ عئثن............ إ' وكاذ■؟١^١ الماء هدا لب لايقف لوح1ث 

٥المنفصل حكم الحثوازلب ثعر 

٥وصوؤْ لإينممص بشهنة انزأ؛ ثم مس إدا 
٥..... ٠ ١ ؤ ّ ّ ء.... ١ ّ...... وصووه.. انتقص بشهؤة امرأة مش من أف عندنا ا،لدم، ؤب 
.٦\أويض او ؤلألألإنفءت.لأ:نبش أن 
٦١٠ب.......٠....١٠ب.٠.ب..٠ب١٠........٠..١١١١١٠١١ا..،٠٠٠٠ا٠١١١السعر من امترمحل ما 



قوحمسابجرجب ٦٠٨

٢٧الأصغر الحدث الومحوءو ألة مي 
***■■■■■■٠٠.معرهمن اصارضل ما 

٢٧المحاذي 

٢٧اثراذاكاذئا 
٢٧..................أقسام ثلاثة إل يتقسم إليه الطهور وصول باعتبار الشعر تحت ما 

٢٨......^^اأزهاتاإلاضأومّ
٢٨لظزاسنايىتمنمحواس 

٢٩الث.عر كمس.ألة ليست ١^ مسأله أل 

٣٠إمحابالفد:ووثءامح 
٣٠الشعر ق الفاو.ية تجب 
٣٠الذلثإليه عترم المنجل المرأة ثم 

٣٢الواجت، عل فيها فزاد عباد؟ علميه ولحت من 
٣٢مل ثك فلا ثممرذة الزيادة كانت إذا 
٣٣.....٠.........٠ ؟ الأصحاب عند وجهي فيعنى وجهان قالوات إذا الحابالة قهاء أف 
U ٣٣الواجس،؟ عل يزذ أف الأع

الةتنغّّّّّّّّّّّّّّ..............آمالفعيه انبز لكنإذا مالحا الأمرى؟كوئ 
ّّبّّ.........................ؤّ؛مالأجزاء قدر فوات مد اوكوع ِفي الأم أدرك إذا 

٣٤لاثصغ قاعدة عل بالمممل المقرض ائتام 
٣٤لحائز بالطل المقرض امحام أف 

٣٤ألالئكوغزادةلأممئز 



٦٠٩الموائد ؛هوس 

٣٥شاة زلكيا ا-قنشْنالإبو 
٣٦......................................... راحأ كلها فإما سمير لر الريادة كانت إف 
٣٦نحاض بتت الإبل من وعثرين خمس ق

فهونطيالفرض بس عل زاد ما م ابى صحح 
٣٨..........٠ ٠ ؟. ثمل......٠ الأ-محرتين أ0 بكر أيى عن الأصحايس، يعص ذكر 
٤٠..إشكال بلا نمل نهي تتثرده الزيادة كائن فإف العبادة عاوهِفي محب ما عل زاد من 

٤٢..............العدم عدمه ؤمن الوجود وجود؛ من يلرم هوالب"ي السسسات يعريما 

٤٣قوي الوجوب ثرط نو المادة مديم 
 Jj٤٣ا>لخالآ تمام نملوكاة

٤٣يصح لا ثيها وجود تل الصالة ميتم 
٤٤ماغ للأنان طزأ لو 

٥٤ . ٠ ّ ١ . ٠ ّ الروال بعد إلا معل لا أما يروق التلم أهل فجمهور اجئعة لصلاة بالئبة 
٤٦اليمين كمارة 

٦٤ ّ. ٠ .....٠ .١ صمحيحه. فهي السب وجود يعد فعدمها العبادة وجوب سبب وجد إذا 

١٤٧ ........١ ..١ .....١ ١ ...  ٠٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ... ...٠ ١ ائدي عليه محب ا-لإ إل بالعمرة التنئع 
3٤٧دم-؛ديهذلالخشر إذا 

٤٨والصيام الهدي بين يغرق الدهب 
٤٨••••••••••••■•••••••••• مز، إل الخروج مل الهدي ين.بح أف محوز الئافص مذهب 
٩٤ ّ.. . . .٠ .٠ ؤ . .٠  ٠٠٠ ٠ . ٠ ١ ... ٠ ٠ ّ ّ.. هدي عليه ليل القارف أف إل العلم أهل بعص ذهب 

افوجود مل أما جائز، ثزطه وجود دمل تيه وجود بعد الض؛ H، أل 



تراعيابذرجبقيح  ٦١٠

٥١بجائز فليس 

٥٣العبادة نفس الخللِفي نجهن ما 
٥٣الحنث الوجوب شزط 

شتاة...............أربعه الإبل من وعترين الأربعؤ ركام 
٥٥الصلاة..............إعاده عليه محب لا قإثه بلغ م مثلا النلهر صل إذا القي أف 
٥٦لم ملففثر زكاثه عجل إذا 
٥٦بثقم أولاهما ومت ق الصلأتتن بين حع إذا 

٦٥ ّ.١ ّ.... ........ ..١ ١ ّ....٠ ؤ........٠ الغر.. رئول والعصر الفلهر اف؛؛ن إنجع 
٧٥ ّ .. ١ . ؤ.... .... ؤ..١ ّ ؤ . ١ .. ّ ّ ّ. ..... ١ الوقت.. آخر ِفي الصلاة آخر ق يصل أيه لوعلم 

٥٨قع أل يتهلح لا هوالذي المعفبموب! 
٥٨. .٠ ................٠.......... ١ يثنى.. أف احتإو هناك لكن يرجى؛نؤْ لا كاف إذا 

٥٩للقبلة باش>ى لا بالاجتهاد صل إذا 
ااا............................ا.................ا...اآاقلي يق لي متمغ سخصن 

٠٦٢ ......٠ ........١ ١ ١ *وات. ثلاث حاصت عدنياإذا ينتهي ترصع وهي ؤللقت امرأة 
٦٢بالحيض تكون العدة أف الأصل 

٦٣..........................أحواو ج ظه الئلأة يرد ثم م ماة بجد لا كاف إذا 
٦٥الثنزة ينتح أذ عليه فيجب الماء وجد إذا 
٦٦والصلاة الصسام للممريق؛؛ن ثبب هناك هل 

٠.٦٨ ....٠ ٠ ٠ ٠ ١ .٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ر....٠ للتحثل...... الحلق يلزمه أوعنرة، بمثج م المخي الإيثاق 
٦٨محتوئا ول■ إنسان 



٦١١مرساشوادد 

٦٩يمتى ألاثسث الخج ناثه لن الصواب 
•كنهمنقط الأرقى الدنومى من سمت5ى لر إذ الوجه عل السجود عن العاجز أذ 

٦٩السجود 

ثمةبه يول ما الأحر للسريك يكى ولر ثمحسه الشركاء بعض أعتق إذا التعاية! 
٧٠الثمن 

قيمةشحصيل العد ؤينتنعى العد، مى الفشرثصيته الشريك يعتق أذ الئعاية 
٧١حزا لإكوذ منه ماثقل ثميب 

٧١القراءة مى جزءا ليس القيام أل 
٧١المانحة بعض عن عجز إذا 

٧٢لياقي..................وتيمم استعماله الوضوء أعفاء يعمى يكفي ماء وجد إذا 
٧١٠الفهلرة مى صاع نمق، عنده رجل 

٧٥محزم وجه عل العبادات وقعت إذا 
٧٦العبادة ذات العيدإل يوم صوم 

٧٧الهي الأثلأةلأوتات 
٧٧الءثلأةقمواضعاس 

٧٨والصلاة السلث، ؤيوم العيد يوم صيام بتن الفرق عن 
٧٨

٧٩................فقط ص بجد لا ش كوزإلأ لا التشريق أثام الئيام أف الشبح 
٨٠العيادة شرط إل يعود ئزة بغر 

٨٠يالمنصوب ثتوصثوا لا 



٦١٢

٨١والخرير الغصونم، الثونم، الاثلأهِفي 
٨٢........................................ صورة فيه أوثوبا حرير ثوب إلا تحد لر إذا 

٨٢نجس يوب عنده 

٨٣نغصوبا ثوبا إلا ثبي لر من 

٨٣حرير ثوب مزوجي 

٨٣.................... عليه ولاإعادة فيه بمل أقه إلاثوبانجنافالصحح إذالرثبي. 
٨٣الثوب عن المحامة إزالة عن عجز 

٨٣الطثارة ق الصلأْ 

٨٤اينصوية الدور 

١٨٤ ............... ّ.ّب؟؟باببب.............. المغموك، المال من والهالي الركاة إحراج 
٨٤حرام المحرم الإناء س الوضوء 

٨٥تغصوية عإمة ق يصل ان إن

٨٥دم، حاتم يدْ منِفي 
٨٥التصاؤيؤ فيه الذ.ي اكوب، 

واشناخ..لأ..ءّءّّبلأببب..................أخ>م، ثوبانأخدهما للإنسان كاف إذا 
٨٦..... ....................٠ . الصلاة صعحمتؤ هوالمباح لمالجتد المباشر الثوب كال إذ 
٨٧نغصوك، بإل الإئنان حج إذا 

٨٨....... ؟ ّ ١ ّ ّ ١ ١ ّ . . . ٠ ٠ .٠ ٠ . حرام. لكنه صّحيح، الغصورسإ مى الحج أن يظهرل الدي 
٨٩العرسة بالأغة اكرآن عن عجز نن 

٩٠صداقالث، عمملمثا و-حعالتا أعممتالثؤ 



٦١٢الفوائد ه،وس 

٠............................... اللفظ.. دول بالمعنى يصح المحاح ممد أل الصحح 
٠الطلاق ألفاظ 

•غسمين إل الطلاق ألماط يضون المقهاء 

١العرسة اللغة بغر الأذان 

١العرسة........... شر حطته جازت العريثة يعرف لا من عناطب كاف إذا ا-محليب 
٢. .....٠ .... ؤ. . ؟ ؟ ؤ .. ّ . ٠ ١ . ّ. ؟ . ٠ العريثة وشر يالعرسة ينعقد الككاح عقد أف الصحح 

٢الخلأفِفياشالكاتي 
ITبالصدقة....................................سطؤع أن بجون صلاة فرخي علميه من 

بالائفاق..................Xبجنسها حاوالت3؛لوع موثعه كانت إذ ايحصة العيادات 
٤...... ٠ ٠ ٠ .. ٠ ؤ.......... ّ. ؛. ؛ كاواتة الممد الفل من ي ئطلما النقل مخ هل 

٥لالفل..........ّ,ّّا..ّ.ّ.......... ية بالنمضيئا الوقت صار الفريضة أقيمت لما 
٥....... . . ..٠ ١ . . . . . . ١ ّ.. ١ . . ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ . . ّ .. . . . . . الصلاة. مى ركعة تقويه أن تجنى كاذ إذا 

١٥. ........١  ٠٠٠ّ..ّ ّ. . ضلأْإلأاأكتوثها^٠ الئلأة »إداأنيت هريرة: أي حديث 
اوممةق كنت ؤإذ حفيفه، الثامه اوية  'شكامله ركمة صيت، قد كنث، إذ 

٦شلثها فإنك الأول 

٧مله قبل صه من سدأ أذ بد لا ايأ أل 
ّ...٨ّ... ّ ّ ّ,, , ٠ ...٠ ,....٠ الح^ هريضة عليه من بالعيرة يثنمل يجوزأن انه الصحيح 

٨ّ.............٠ ّ........ ّ.. ٠ ؤ . يجوز......٠ الزكاة وعليه الإنشاد توغ إذا لزكاة اق 
٨ماله يستغرق الدين كاذ إذا 

٩حز........ا فأنث، مت، إذا سيد0: قال يأذ بالوتر عتمه علق الدى العيد وهو المدبر، 



فرحماهد|ابجرجب ٦١٤

مَ  ٠
y: ٠وند له لكن إذا ماو4 بجمح التصدق عبوز لا 

 i٠باك..........................................بمدى أف لكلك بن كمي راذ أ
*غثرهم............................•؛.ال له ليس الزييق من محق أعس من حديث 

٢الأذنين منح 
.١.٤  ١.١.٠ؤ.  ٠٠٠ّالامحتفتاحات بين عئثع لا المر أن ■كل يدل هريرة أيا حديث 

٥اش( من محر نووت)الصلاة 
٥نالجم١ره محنة ركعات سستا البعصر صلاة 

٠الماء هدا ق محقط ِمار روث لووجا~ذا 

٠العازمة؛ 4الامحممالئ 
١وغاب الصيد وراح صيدا ميت رز 

..٢...١ ١ ؤ ّ . ّ.١ ؤ. ء.... ٠ ّ .٠ ٠ ٠ عليه.....١ ؤيشكل بللا، ومحي زمه من الثائم يستيقفل 
٣موح غز جرحا الصيد جرح 

٤ِفيائلمحثثالهوام.اّب.ب.؛ 
٤الصند له لسزا المخرم 
٦وما>ّت، نام ثم مع ثرب أحدا لوأف 
٧•••••••••••••••••••••••••••••••••• • ثدعي؟ اش الأحرى للروجة أئث ئم كف 

٧ا-مححة؟ المرأتازِق لواستوت 

٨••••••••••••••••••••••••••••••••• • المشري.. عند لوليت رجر، مذ لت أمه لوباغ 
٨الدين، هومحي الحزر صاحي، 

٩الزجب القمة مسألة 



٦١٥مو|سادوادد 

١١٩العريم ماو مذ ا-قيى انيثاء بجور 
ُُْ

١ ٠عتبة بنت هند حديث 

١الممتحنة محورة تعليم زوجته أصدى رجل 
٢صارأةأنزونيالمممقضا إذا 
اضأصدقها؟................................٣\لحئفينبتحنج\ذ1وو1 ت\

٣عم وحوله ولغ عنده رجل 
٣الأموال و المافة 

٤

٤النب قيامة يعملون المدهب 

٥معصوم ثتل دعوى مكررةِفى أيان هي المثامةت 
٦امة القكمثة 

٧•••■••■• ••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••• والمتن ؛الشاهد لص. اص 

٨صاحبهم؟.........................٠ تتل فلأثا أ0 عل أوشاهدان شاهد لوئهد 
٨ّ ١ ّ ّ ...٠ ..١ ..... ١ ...... الاJءي....٠ مول صدق الظن عل ينيب ما كل ^٠<؛، ١١أف 

٩للقتل؟ بالسة طأ عدد للمامة هل 
أثبمامن يعلم ولرُ حارجا صويا أوتمعا ذٍه، ينامان يويت، منتاِق اسان وجد إذا 
r\> م

١٣١واحد؟ ونت ل الثوب ل ائ بجدان كتف 
لمْإذ الأم: نتال دامأJ عن١ثا الظاتئ ندا لكذ إذ ١^■^،: أخد قال 
١٣٢م نا نعاب طالق، إ\حو عزا;أ :كذ 



تناهدابذرجبثؤح  ٦١٦

١٣٤الأحد ضر من الأحد ثرن كيف 

١٣٥...الآ->رين؟ الثجلين وب؛ن له زوجتان بتن الطلأى جعل الدي الرجل ُان القرى 
Jli  :15\أخدهما d' ١٣٦. -م؛ ثأتى يا;ا ب؟كن رن \لآلإ: ذو\ذ وئ فأش غزا;ا )؛
١^١٣ أوحزمته............. ثيءأوحله طهانة ل ظاهرا انتفحثاأصلا إدا 

١٣٧إذائيررمهمخدِفيبيه 
١٣٧............ندتاالثوب ل الذي كاف إن او الإغثتب لر الثوب غل وجث إن 
أوالصلأة مل ا-قمح عل مثح هل وئك صل، م أحدث،، م حما، لبس إدا 

١٣٨بمدثا 

١٣٨نآكولأبجا،نلمومح...............••...•..•.•...•.....•.•••
١٣٨اسي لزداو،لإننأتهوش،:

١٣٨بقوله..................................النثي، يثبت لا من يبؤ أم ١^^، إرث 
أورجلن، بشهادة أو المائة، ِفي يالإصاية معروبر بقول إلا يثبت لا النسب 

١٣٩بالاشتهاروالأسفاصة 

١٣٩ؤ.١ القعي يوف المال ثبت فلأن، مال، نرق، أيه شخس عل وامرأتان رجل لوشهد 
٤١ ٠ ّ..... فيهالثزؤع مل اقري وجد ثم علته، الصيام ووجنر عدمة إدا المتمة هدي 

١٤١الصوم؟ بمغ وأن هديا يذبح أن نبرته هل 
١٤١و5م؛وو\ والثمين الظهار كمارة 

١١٤١^٠ وجود ويعذر م؛ل له شيقا أدلم، إدا 
..؛..............ا.........ؤّ..؟؛االفلاةِفيالثئملنكافةدصلُز0إظدة 

..بؤ..ببب..ب..............ا.؟؛ا'للمهامزالدحول م ثأنمزنر، لوأصدئهاشجنا، 



٦١٧موساد>ادد 

أنمطم أئلس، ثم ■جناية، أن سمعة حي -يا أويعلؤ، ووهنها، همنا لواسرى 
١٤؛

ثنييذو و١لآحر وهوواحدي ورنتة، ثنيي ق قرف ذو أحدجتا قتلأن إدائماثل 
١٤٥فيمسهوكثزة 

١٤٥..••••••••واحي• رنن j، ركعات أزح وصلاة زكعت؛ن صلاة عازض إدا 
١٤٦•••••••••••القراءة كثرة نالأفضل تهلوعا نملا أف أردت إذا يقول،؛ من العانإء مى 

١ ٤٦أو؛أش بننرة ويدثنحا بعثرة، نميثة بدئه أهاJى، 
١٤٦نردا••••••••••عي>يدْ سورا المدة تلمك ق قرأ وآحر نورة، وقز بثدبر قرأ رجل 

حنث،والهجاء، بالحروف تحل لا ولكن، وأ-مغ، أكثز الإنناف يقرأ أن الأفضل 
١٤٧و،كزحرفعئزنمات 

وأماسك، بلا أفضل 3هز بالقرآن وانتفاءا حشوعا أكنز ؛التدبر نراءئه ك ك، إذا 
١٤٧إذاّفإئالإّراغأكز 

١٤٨الض نراء؛ كات كٍف 
وبادزُّ،وينثملم، ببما واسزحنv الط1عة عل مئة ازثاصث أحدمحا زحلأن 

١٤٨••••• علمتها• ؤيكرهها ااطاعات٠ نلك عق منة ^١^ ؤالآحث ؤءثه، طواعيه إلتها 
١٥٠بالطاعة الئلدذ 
١٥٠نفسها انمادة قلا لا الثم، قلا الأ> 

١٥١...•...••.••••••••• الاJ يدلكر متعددة رثايب، وعتم، بإو ئفينة رثة عتق مارص 
١٥٢••••••••••••••••••••••••••••••والأوصاف المعاق فيها يراعى التفضيل مائل أف 
الخماءجهة علر مفعوله إحدامحا لبمت واحد جنس من هماليان اجتنعئ، إدا 





حديييد 

١٦٢.........................الخدوم عن الإفاصة >اف ^ ه الأصخ أئ 
١ ٦٣..٠ ....٠ ..........٠ ١ ؤ.. ........ ٠ ٠ ٠ طاف حروجه وئت إل الرياؤة أحرطواف لن 
١٦٠محاج ألا 

١٦٠ءئ؟ ذش الأكؤتأ تكبثرة 
١٦٦وهمد حانة يوم اجتئعِق إدا 

زالشام٣ الأبجان j وثداخل الكفازائ غا نجي ام الأم ايتئ 
١٦٦

١^١٦ واحد حنس من أحداث اجتمعن إذا 
ظ1هرم الدئة ِفي باليع النا-بمات ١^١^ ِفي بحزب بز ١^١؛ إنكان 

١٧١اص 

١١٧ ..... ٠..................٠  ٠٠.......١^^٠ صاى  jijالا؛، إل ائاء قادم ، pjإذا 
١٧١........ السل الئزمن نمل الزيت ش وأم !^١ 

١٧١ض ب: \}ئنؤ■ ماَ اشان ^١ممن 
١٧١

طهرتأو كافر فه أنلم أو رمصال، مى يوم أساء ق ئقطزا الشث بلم إدا 
^اسوساو..........سسسس.........سس؛لأا

١٧٤دضاءُالئاذات 

١سفره من درجع نماررمضان 'افرِفي  ٤
١١٧٥^١^، قضاة 
١٧٦لخكإص ممة الو من ادؤ الءئ 



رحبتوادابق مح  ٦٢٠

١٧٦الكنب من التولد 

١ ٧٧الش من متولدا ليس الدراهم كنث 
١٧٧اسموث-محودْ 

١ ٧٧................................. وآئي_، ردْ م ونإعنده سثادانّتعثا' انرى لؤ 
٠ّ١٧٧٠.ّّّّ..ا٠ّب٠٠خلاف.ؤمه الممل واياء للمشتري، المضل اه أو اص 

١٧٨••••••••••مثله سمية مذ أكثر للعامل ونمى الوُي مرض المريصِفي لومارص 
١٧٨....٠ؤهه.٠٠.٠٠٠٠.؛....٠.٠ؤ؛...لأ..لأ.٠..اوج محور اصصمز مخ لن 

١٧٨اناقاة 

١٧٩الآخر.....اا.....ؤا...................نصل المثانةثئ أف 
١٨٠جائز منها بجزء الرؤع حماد 

١٨٠بجون ئبمضه الئوب سج 
١٨١.............قثترْالتماصل وثزطا نصثمر، قثجرسهإ النريكان عمل إدا 

١٨١الأعيان عل عمدها جور لا الإجارة 
١٨٢^بمِفياممرووماقنّّ.ّّّّّّّّ....ا......؛.ّا...اا.........

١ ٨٢بمتالإ البستان -يذا مثلا أويوصي بحيوان يوصى الوصية 
١"٢٨ ....١ ١ ...١ ١ ّ..١ . ٠ ٠ الوت بعد تكون والوصثة الحياة، حال ق منجزا يكون الوقف 

١ ٨٣ممهل للمتافر بح لكنه بح، الإجارة أف 
١٨٤الإجارة؟ محلف >، 

١٨٥المحاَيم.ؤ...ّ...ب.....ب..... المضلدِمن نائرالجء الآلأِءذ:تي ثد.ءص 
١٨٥...................٠٠أمة؟.........................................يوقف كيف 





ه>حماسابجرجب ٦٢٢

١٩٦الزلكة؟ أمواو شخص أصيع إذا 
١٩٧ضمءظصس...س.س.......ى.....بس....

١ ٩٧به..................................... لمْيصئ إذا جارْ جدار عل ائف رصع 
١ ٩٨....؛؛. ...............٠.......٠ ١ ّ ّ.. له؟ فهل لحارْ الحان.ؤذ;ا ثدا كان إذا 

١٩٩المرض الرنجة حج 
١٩٩الكلأ؛والماءئأص أخدئاصل 

٠١٢٠ ا;تغمن4ا امحاءةالنا-بمتإذا ظ
١٢٠ عتره إلنه تمطن الذي الطعام 

٠٢ ١ ...١ ٠ ؟ ٠ ّ ... ١ ٠ ّ.........٠ . أوعنوحالعمدأومخ مردا منه اأطثوب تكو0 أف 
٢الصظز0الإخابمإوها إداطي،منهابمة 

٣انثغمحثلحالثنن إذا

٣ثسنلما;ثغمناء ^^١ 
٤مدته اممسغ إدا العئ؛را 

٤ ٠.٠٠ّ..٠. ٠ ٠ زوجته نحاح أ0 لايستهلح يعني الوطء؛ لايستطع هوالذي المتيزت 
٤يمي؛ مثل إدا 
٤العتق سزط ء1اوا انرى إدا 

٥ا>الةمش؛ 
ؤ......٥الحكم لمجلس إحفاثْ بمكن الذي له، \و\ؤذ الوئء، م القادؤ هر الملء 

٦





٦٢٤

٢١٨لهوللموجر الث يتع ما 
للص أد ثراب، أوكنتب جراب، كمرِفي ظرب ِفى بئظروف له أقر لن 

دوىِفيأن شاة، ِفي وأكائ رأس أن حاثم، 
٢٢٢^بمئلمحلدبيأذازخيثه/..ب......... 

٢٢٣...............يمتثك أذ •ئل صمم ولكنة وضربته، وتهريه آدمي عليك صال لو 
٦٦٢وشحتا........................لخنا ممتلئ سنوات ت له صبى ومعك لوحث 

صشثئدساضف..لأؤؤ..ؤ..ؤ..............ّ....ملإ؟
٢٢٣....................ا.اا...؛.ؤؤ ظقامءزأنةظبي,ص

٢٢٤عينه أوعل جرح عل الشعر سئط إذ 
٢٢ ٤ ّ.٠ ّا ّ ّ ّ  ٠٠١ء ٠ .٠ ؛ الخراحثة؟ العمليات لخلقهِفي لخون َلأ الدي الشعر حلق عن ^ا 
٢٢٤اومول؟ فدى هل 

٢٢٥........٠.٠..ّّ..ؤ٠.٠٠٠.ؤئألمى؛٤٤عي\بيم
٢٢٥الخزملآذاةلمْ:ضنث 

٢٢٦.............الألأ؟؟.لأ...ّ..ّ شئون غر مهن أذيته ^ Jbالشء الإساذ أتلث إذا 
مثلا؟للتزسعة والحزم مز أشجار محورإزاله هل 
مسه.ا...........ااا؟؟ّّب؟ببؤؤ....مالإآينويإل لممع أنثيعتادة أن ، ١٥أJلم، من 

إذاأهطنث1نوهاقلالونم.........اا....بّّؤّّ؛ّ.ّّببؤب.خأأالمرصع أو الحامل المرأة 
كلمه.................ا؟بااّّّّّّ.؟ّّ..خآ؟ق الماء ئدحل رمصال، ق عريما ثجى ثن 

٢٢٨لؤدمغءتّائلأءدام 
فسذسالطنممحه.......ا..........ا..خآآ





ضحماهلا|بىرجب ٦٢٦

٢٤٨.....والوجوب أجزاءه ينع طزأما ثم العتادة، وجه عل مال بلكه عى حرج إذا 
٤٢ ؛.٩ ؛...؛ ّ ّ ّ.. ء.. ء ّ.١ ؤ ؤ ؤ الال.......... ئك ثء اضر، إل ئاJسها الزكاة غقز إذا 
٢٤٩الخول..اب.....ب.ّ..ا.اا مبل عثزْ سجن ثم ينعا، المر من يلايثذ عى عجل لن 

٢٥٠....٠١٠..رااا.اا؟ؤ؟؟؟ّاّؤب...؟.ب..٠٠مثدت ثم دالسزوع، ثنرم عبادة ّرٍغ,في ض
٥٢ ٠ صلائة ومدت مقيم، حلم، اثنافئ صل إدا 
٢٥١يجهلع سكه أمد ثم بلده يى أحرم إدا 
٢٥٢.ثلما م الواحس،، من صمه هوأني،. ما والأصغ الذي مى ذمته ق ما ^١ 

٢ ٥٣. ٠٠٠٠.......١ ؤ....٠...........٠ أمية....... ثأ م انكائاِفي 
٢٥٤معلومه............ا...........ا مدة ثاقلها مى ملكها المنتقل المح( منثعة انثاء 

٢٥٤................ا.ا.....ا.............معلومه مدة منثعته البائع انثش إدا المبتع 
٢٥٥محهوله مدة التفعه استثتي.تا إن 

٢٥٥.؟...ا....ّ.ّ.بب..لأ.ب.٠٠٠منلومه....مدة متثعته ؤينتتي مم، أف يمح الوهف، 
٢٥٦البطون عل الوقف صحة 

٠٢٥٦.٠٠.٠٠٠١٠.....٠..٠ء.ء١ا.معثومه مدة معه ؤينتثي عده ينتى أذ ويصح الثس، 
٢٥٧كابإأقثزاشضهايش ١^١ 

٢ ٥٧.لأ..............ؤ....... مطلئا لاحر وبثهعها لنحص عع، برمؤ يوصي اف يمح 
٢ ٥٨........................؟...١ الوصثة؟ ق معلومة مدة هناك تكوف أ0 يشرمحل هل 

٢٥٨معلومه مدة معه وينثني ثسا تيبه أيا يصح 
٢٥٨ؤ١...١ ؤ.١........١ ؤ. ّ......... ّ ١ّ ّ ّ عوصالصداؤ،وا-قلعوالصLنيعلمال.... 

٢٥٩



٦٢٧ضساه>ادد 

٢٥٩نبمأتهخا؛لأبمم لَ
٢٦٠وا-ثنل الوئام من النتده الئئى فيه سحق ■كثاوا ثوباعة 

٢٦٠تحح الدارالوجنة بع 
٢٦٢صح مروجه أمه اقري لؤ 

٢٦٣وءنئث شم؛ َمامح 
٢٦٣محزنا وهمدا أمه اقري لؤ 

٢٦٣.^...^............ضاسمضس..
٢٦٥..■■■•••••••••••••••إليها العتق نريان من ينع لازم بعمد العبد مثاؤع انتحماى 

٢٦٦ا،لوجرة ااعين يع 
٢٦٧هل:محنأولأئامحبحاسى؟ 

٢٦٩زوجته؟ الرجو يشتري أف يمكن هل 
٢٦٩امرأة؟ نسه يروج أذ ان للأنيجوز هل 

٢٦٩وقبوو اقكاخلأ:ئتقدبمبايجاس 
٢٧١..الم—،جهة من وليس الحلم، جهة من المؤلف جد هو ثيمية ابن الإسلام شخ 

٢٧١ساخي 
٢٧٣ء٠ّّءء.١٠بؤبب.ب............ه...ء....ء.ءا٠٠ؤلنمسثثة،نأأينةلمحا 

٢٧٣بمناض...........................ا.ا............ا ازصى التي ارزة لزأغثق 
٧٢ ..........٥ ١ ّ ّ...... ؟؟ ّ ٠ ّ ٠ .٠ ٠ آم بحس، 

٢٧٦............٠ البقع...........٠ مفعه يمللث، ولا بالمع، الأJتماغ يمللث، الروج 
٢٧٦كالإ-تانة...........................ئؤ^.، همز اثس به ؟كون أن 



٦٢٨ uشماءدابذ٠رج

٢٧٧لإصسأئلأسالإخانة 
٢٧٨الإضاتمننياٍ...............................................إذلكو 

٢٧٩ؤ ........... ..٠ ؤ؛ ّ ّ.. ّ ّ ّ ّ ّ ّ ؤزر5ها......٠ الأب ، مذأيه،ئأuSص ي
٢٨٠اهال...لب أصله اسرى م يطعه، بثزط ثحلة وءوس أيوثزلب طلنا امرى ثؤ 

٢٨١الدة.......... لأالإبجار،لإزاكه0مذاس 
٢٨٣ؤ.........ؤ ؤ ...... الإخارة...٠ ائشنته مري زيه قل اكأجر منم، اممو إذا 
٢٨٤وأجرلمسلم؟..................................... لخربب أجر إذا ما ين اافردا ما 

ؤإماالظن، له مشروط ناظئ ؤإما عام، تاظث إما الأف الوهم، ِؤب يتصئ؛، الذ١ى 
٢٨٦الاستحقاق بأصل ناظئ 

٢٩٢..................أح،5امها ودداحل بنص، عل بنضها المحتلمة العمود ثواود ق
بهبببب.بب.........ّ...ّ.......ّ.ّّ...........؟بمآالإسماع 3، له أذذ ثم سئا زمحنه ^١ 
٢ ٩٣يه الإسماع ن، لة أذف ثم ثكا أودعة ^١ 

٢٩٤إذاأقانةثثامحئتثضغ 
٢٩٥عندة وهنه م شسا أعازْ ثؤ 

٢٩٥العضسلأ_، عق الئهن عمد ورود 
٢٩٦لزكاءثمحأزئيامحاءثلإ 

٢٩٦العبدبالو>لأت، عتق الإسان يعلق أف معناه التيبرث 

٢ ٩٧ؤ ؤ ّ.......... ٠ نزصوعقا قذ عئريها نا النقود لألفاظ نضل إذا 
٢٩٧لزأقانةث1ئانمطشالخزض 

٢ ٩٨العن رد بالعز؛ح الأدتماع إباحة 



٦٢٩الفوائد فهرس 

٢٩٩...........................موصوعه عن العمد محرج نا العمود بالماظ وصل إذا 
٢٩٩.......................٠٠٠٠صبم،زاوحهكأنفي.المال يئل:خاوث1ا 

٢٩٩............... ١١١بينهإ..........والربح به ثثجر لشغص مالأ يدخ أف الصاربه 
٣٠٠طأوامزو0أواملمأوصشهذفيُظطثاوُ.ا.... 

١٣٠ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• مذرنع منها محرج ما بثلث الآنض لوأجرم 
٣٠١خالا يأن1لمِفيي 

٣٠٢نمححراممحتياتا،بلمضب..س...ب............إذا 
٣٠٣افن............................مثل عل منه صائني ت الثلم دين لهِفي قال لن 

٣٠٤ثالعثاق سق لأكنا;ئإلأِفي 
٠٣ ٤ م.....٠....٠ الشهادة لائواط اهاح، بزى نائرالثمود الكنا؛ائِفي ؛أمحل 
٣٠٤والئريح الكناية بئن الفرق 

٣٠٤زآ-مةباثض لَ
٣٠٥...................................مهاالإشهاد محطثا الئختهالكثا:اتإن 

٣٠٥الدكاح إعادةالثينه: 
٣٠٦..........١.١١ّالتملق عن العجز مقام إلأِق الإسارْ ينفع لا قد الأحيان بعض ِفي 

٣٠٧والمنمعه..الع؛ر( مهبحىَيئمل يثمئك عنه صاجه ملك فزال مدة ثسا ارس1خز من 
٣٠٧ّ.ّّ.٠٠ّ٠٠ّّّّّ...٠ّء.لأ٠٠٠هضُحقالم........ا.؛.ا..

٣٠٧النصأتطلغزالإاس 
٣٠٧المص قل الهبة 

٣٠٩......... الواهب؟ يشريه أن بحل الشء له وهب من يْللمب أن يجوز هل الح ق



شهJاءدابذارجب ٦٢٠

٣٠٩بمش؟ أعودق أف ل هلثماح 
٣١٠إنثائالئنئإلالئامح:ءمد؛ 

^٣١٠^ ١١٧
١٣١٠^ بمد ينف و ١)؟^ ث.مغ 

٣١٠..................عادت يم احت1و0، بثر ملكه عى حزجش إدا التجانة عروص 
٠٣١ الزمق ملك يخوي يعود العئق صفة 

ضإداب:شماوضاّّ....بّ...ؤ.........؛ب...آاآ
............................٣١٢

٣١٣.......٠٠٠.....................٠٠ض....ززطئأمحها ئأ;الإا إذا 
٣١٤محتي:وتةاشائ.ّا..ّ.ءب..؛ّ.؛..ؤ...؛..

٣١٤^^سئلفنكثث 
٣١٤..........................................قيمته وأحدث متلفت أئأثه ١^١ ١^٥٥-، 

٣١٤٠...٠.١....٠.٠القينه.ؤ١ّّّ؟....ؤ.........منة وأحيت متإ.فت الأصء>يه إداأJلفن 
٣١٥وأئاءالزا-بماتا1اة 

٣١٥ ٠٠٠٠٠عنه محووثأمحره أذ ينتغي محلا ^١ كيوم وثا طأ إذ 
٣١٥اثع بمعنى المطل 

المزو...............ّ...اّا؟اُامعل أداؤْ نجب ١^ عالماJهب ٤^؛؛؟^ فه الدين إذكال 
٣١٦للكمارة الوحب السبب وجد إذا 

٣١٧.ااا..ّّ.؛..ّ.ببؤ...........؛............... ١^ خذذِفيبم م ١^^ 
٣١٧أصحا-؛تا وصى دون يد؛ ا-ثاصلهفي الأماثات 



٦٣١ههوساءمؤاود 

٣١٨_ شبجا \لأّ\1\ محأ 
٣٢٠\1ئوظ1شءله\ \لأي0 

٣٢٢......................... ي لماو القاص ]وج اش  ٧٥١من منن نا 
٣٢٢الالاكالقاُصلأوم0 

٣٢٢المو الإذن 
٣٢٤إو(لأبجمحناينص 

٣٢٥الثمن 
٣٢٥القرة 

٥٣٢ را.ؤ..ب.ببببب.بب.....ب...ب......... التئسز نع التحلتة ٦^٥ المص عئصل هل 
٣٢١^١ ........ ١ ّ . ١ .. ١ ّ. . . .١. .٠ . .٠ . . . ّ ّ ... الثطع مى التمغن الصإن لإئتقاو يعتد هل 

٣٢٧الحوائح ماله 
٣٢٨......... التن.لم مل الأوو المالك صهان محم العمد ووال بعد ^١^ ٥١١حكم أف 

٣٢٩ا....ب.؛؛.ب.؛؛ّ؛؛٠ّ.ءّ.٠.٠ّ...٠٠٠ممحيuملة.ءا..٠..ا
٣٣١^^|ألبممحاممو...اّ......ا... 

آوانتهت إدا Jالثهن والصازبة، والشركة، ؤالؤديعة، كالدكالة، الأمانات؛ سموي 
٣٣١اسئت، 

أومصاربة،أوثركة وديعة وبماله موريه مات كمذ بملي، شر يده ق( محمل اف 
٣٣٣...ئاثتثلتإلدْ 

٣٣٥سشلأبخللأالمالاك 
٣٣٥. ١٠٠بّ؛.اّّ.....؛ؤ؛ّّ؛ّ؛..........مححأئهَامحئها 





٦٢٢ءرسالدوافو 

٣٥٤محقة أماته الوديعه 

٣٥٤.........................................وعدما وجودا عنته يدور؛ع الخكم أف 
٣٥٥طويلة لفرة ستخدم لر إذا ندثمني وديعة 

٣٥٥إداتندى النك؛و 

٣٥٦

٣٥٦وين تندى إدا 
٣٥٨منعقد؛أولا؟ هئ هل الماسية العمود 
٣٥٨شرط فيها اخل اش هئ المائي٠ العمود 

٣٥٨ماغ أووجود ثرط لفوات ندت إذا العقود 
٣٥٨نسمن.ب...........ااااا،ا..*.........ا.ا.اا.ااااا.اا........إل تتمم لعقود ا

٣٥٩ؤ.٠.٠٠........ا.ؤ.....ّ...ّّّبّّ..بب..فيهاالتمزق ذغ لا اجاثزة النمود فاد 
٣٦٠.....ا..ا...بّ. ٠٠الدف....................من المشهور عل يمزلأ عمد المساقاة 

٣٦١النموداللازنة 

١٣٦ ّ ّ.. ّ ّ ١ ّ ّ والتغلميب.٠. الئراية عل بي حكم علميه يرب ما 
٣٦٣الثصاع مى أخته أتقا نبئ العمد بعد ثم امرأة عل لوعمد 
٣٦٣العتق مألة 

٣٦٣^لأ:لآثءذِكصؤالإخانة 
٣٦٦......أحكامه...........................عليه يرب قإثه ئاسد بعقد بش ما أف 

٣٦٧ئضعظلاس،لأمح أدالج 
٣٦٧عزصه ^ ٠٨٩البمر؛^^ل الإذف أن 



رجبنواهدابق قيح  ٦٣٤

٣٦٩\.قإئض.صش ضهان 
1٣٦٩خدثا.....................................عبوزئة ب ِص الزلكة قاض ظهز إذا 

٠٣٧ الدف......................م فته ١^٠ ماف نج4 الفاسد اأموص,الإع 
٣٧٠.؛...٠٠٠٠..................اذقاخالشحيحبمقثفيهالما،قيةدونارط؛

٣٧١اشيح....بببّّّّبّّبببب....؛؛ؤ القد و كالفإن الثاط. السي. و اشان إو 
٣٧١إلخازة محي الخامد القد أو 

٣٧٣^ضئسبينمعزصبجزجض.ون................؛
٣٧٤اقلخات 

٥٣٧ تلف إذا حتتممه الأمانة وجه عل الموص 

٣٧٥الإخازةاكايتة 

٣٧٦الخابية الكثاة 
عناثثهوؤة \لئو\لأ ائثمىِفي ام وجوب فته بالدخول بمثقر الخامد الكاح 

٣٧٧أخمد 

٣٧٧زالإع الكاح 
٠.٣٧٨ • ؤ ............٠ ٠ ؤيال آلاف عثرة عل دلإ بلا امرأْ ثزوج رجل 

٣٧٩٠الئلأى.............فته يقع اضيح والمحاح الطلاق، قيه يقع الخايد اذكاح 
٣٨٠.................ّّ..ّ.ّ واحز>آن عوصهِفي عليه ملك بعوض مسا ملك من كل 

٣٨٠امحرثه اشازمحائ 
١٣٨ ؤ....... . ؤ..٠ ؤ ؤ .............. . ال،نم j نزغ ^١ إنه الأخزة ذمع محي الأَ;بمر إف 
٣٨٣..........................  ٠٠٠؛...الصداق بنصف ثآ المطال؛ه أف 



٦٢٥هوسام>ادد 

٣٨٤سمم( قل العقود ق المفس 
٣٨٤الثلي 

٣٨٤الثسوالهئ 
٣٨٤

٣٨٤ *'ي
٣٨٥امحب ائح 

٣٨٦قالزك1ة الهمصؤال2تتة 
٣٨٦الثيومزاكة 

٣٨٦............. والمبول... الإثبايت، عل زاني أمر عل العمد ايعماد ثوثف ا وسبناللأ 
ِفيمفموثا بدؤنه يسر أو الثمن لي قل المهريؤ العقود ِق ا1لائ، يثوئف ثل 

٣٨٨الدثة 

هنّ شطها أمء جهة ين الإمحاة قالث ١^ الأس 
٣٨٩

٣٩٠ممكإسامدص 
٣٩١صوذتحساص 

٣٩١افنة الأمان خمع ق قض التخت تل 
٣٩٢زايازة..ا.ا.ا..لأ.ّؤّ..ا؛؛....... الإنتثاء م الأ1ظ الميزة ئن  j^JLJالنائل 

٣٩٣عفجاض........ّّ..ؤ.ّ................... 

٣٩٤وم؛ م ومن الإنلأمِفي م ِفي نابح 
٣٩٤الأَمانائوئشمض 



نواهدابذرجبقيح  ٦٣٦

٣٩٠...... منه أوالتنكن المض محيون النتأم صنان محدحلِفي لا الإجارة المتائِق 
٣٩٥المص محيون ، liJCcالوصثه 

٣٩٥ئإذاذاشث،ِضضوُ 
٣٩٩الك1هبماوا>و 

٠٤ ٠ ّا............. ّ  ٠٠.٠.......٠٠................مضهامو ائلوكات j ١^ف 
٤٠١مضه مو مه التمزق ينتع منا 

٤٠٢الصنامحمرصعيف التنليل 

٤٠٥••••••••••••••••••••••••الواحل- التح(؛ محرى أجريا المنك، ِفي لقاوي الكدين أف 
٤٠٥لمْبمنيى ما وثح ص الم مأحدْ جعث( مذ 

٤٠٦ّآ اكأ-مة ١^ ^^٠ِفي 
٤٠٦مضه مل بنلأكه العقي. امحفناح عئش ما 

٤ ٠٨إذكا0العقدا،لنثسخعذعترمعاوصة...ؤ..ؤ..ؤؤ....ّ.............ا...........
٤٠٨عثبنوض بذ ا4ك ه عمودثيئ 

٤٠٩بممدْ الثني. قتك م اضه 
٤٠٩الزاحه الئدئه 

٤١٢ثحالئكاكمjمضقا 
٤١٢ملأذي الخاتم لإع 
١٤ ٤ تمص أذ مل الميثان محع 

٤١٤أةائقهلأئلكيناض 
٤١٥!ذكادشصدثهثطؤعدارس«ثبإمص.اءهاوكرة\لث-جوغمها 



٦٢٧او موسالمواذ

٤١٦مائه...................................عى وعزقا صدثه عئعلها أذ بئه عئ إذا 
٤١٧•••..•••.•..•...........معم لألص أو ثعال ض حى يعلي،:يا عم دصرذ-،ِفي من 

مقتصاهالثثوت عل يربر أف ذنتآ ^١١*^!،، ،نتف انتحثاد، يثبث أف يع، المند، 
٤١٧بالأمبالخقأزدان1امحلأ 

٤١٨٠٠٠٠٠\ذشإف..... ينفد إ يحمه أوبأحده حق له من ا منتقث الحي كايز إذ 
٤ ١٨يصح؟ أولا بيعه يصح هل الرهن 

٤١٩ثة مزايه لا مما أوعرْ ب؛ح ١^^ التصؤفِفي 
٤٢٠الئمحإداuمامح 

•٤٢

٤٢١\شخ..لألأ....ءء...........مل مأهُفهُم:زئيا طي، اقلزإذا 
٤ ٢٣ثانحل طعام وعنده مصهلنا لووجد 

٤٢٤;حاثثاد،بمدا>و 
٤٢٥اننصوص يصغِفي ا-بمافي بح 

٤٢٥...٠ّ...١.....ب١٠العزماء.....ب١ّ١ّبّّبّ,ب-ص -يا العلل الركة 3، الورثة ثصرف 
.........ا.........اا...ّ...أأ؛١٠٠...الطلا3، بعد الصداق، نصف ق الزوجة نخإف 

٤٢٦التحم،.......................... الهر مى سحق الدحول مل حثت إذا ا،لرأه 
٤٢٧موته...........................مل مرصه ل، كله ماله وهبه من يصرف 

٤٢٨ؤلئيايع الخيارله مدة ِز، الثّرى يصؤ؛، 
٤٢٩نافد وأنه أبوه له وهبه بإ الابن تصرب 

٤٣١......؛؛؟..ؤ..ا........ا..ّ...فيهاعإرْ بمإي ونمط عم، 3، عئ، لة ثبت من 



رجبابن  ٦٢٨

٤٣١اوسلألإيأؤمحرم إحراج 
٤٣٢صنأن5نقامح---س-بس"س---س••••••^• 

٤٣٢ضب.س.......س....سب........ب ئفازمحأ:تداك.ننيالاخنو
٤٣٣العثف........................مل اوقف الثمؤع الشمص الثّرى^ تمزق 
dj بمامحإذاصثلمْ؛مسم...........اا.ّّّّ؛بءب.ّّّّّّّمم؛^

٤٣٣إذاهاونغموالأضو.............؛ؤ؛؛.محزف 
أوثمب بيي؛ ما رد الأحر انمحى إذا العوض مى بي؛ محا المايعم( أحد مرق 

j،Jul  ٤٣٣صفة
٤٣٠

٤٣٥ؤ........٠ .. ٠٠٠المح...........................الختاوإدا التاغبثزط 
٤٣٦........... ٠٠٠ننوة أربع أكثرثئ عل أنلم نذ بوط•:؛ البائع لأيصحإ"قايىوطء 

٤٣٦محت\مثبمت>ما 
^^ممحيموشامهّ.ؤؤؤؤؤ...ب.ّّب.ّّ..................بم؛

٤٣٧ؤ. ... ٠ ؤ.......٠...٠...٠ . ......٠ ؛ افأاك مز ١^٤ الشقص و ١^ حزف 
٤٣٨٠٠^هلإمجالأبفبممح....ه.

٤٣٨ؤ ٠ ٠ ّ ..٠......٠. ..٠ ٠ الظك مز عك ة لَناع تيْ  JUِفي ١^١^ ثمزيء ن لَ
٠٤٤ . ١ ....؟ ّ.. ّ ّ.. ّ ؟  ١.٠٠ ّ.٠ .٠  ١.٠المض.......مز ب1لوطاء ولده أمة الأيسرِفي منفر 

٤٤١؛ئانًائالئيوء،ةمح 
^٥.....ا...اّّّّا.ّاّّب؟ّ.ّّّ.ّ.؟؟ا.بب..آ؛؛نّ الدي عبده مال ق الثيي. منفر 
٤٤٢اأوصىJئىبمايت تصزمر 



٦٣٩؛هرسالم|ادد 

٤ ٤٢........................ مو مها اويوغ ئوجما تملكَلئ الي الثموئ 
٤ ٤٣والوطء؟.ا................................. وجعتها محصل هل الرجعية، الطلمه 
٤٤٤ر.............لإا..ر...ؤؤؤ..ب عش أو له المنمود أو العاقد أهث من العمود فروط 

٤٤٤صداقها عممها وجعل أمثن أعس إدا 
٤٤٤نتنه •ثل ينهنه أف بثزط ستا ثاعه لن 
ّ.ؤ.........ب..............ا...اه؛؛طلاقها و وكلتك سن. يلأنه ثزوجئ ^١ ئاو: نز 
٤٤٥العقي. حال الكماءهِق وجدت لن 

^ئمجضدالؤت.ّّ.ؤ.ء؛ا....ا.با.....ؤ.ؤ.بؤ.ب.ب......أ؛؛
اُ؛؛؟.ّ............ّااّّّ..ّّّ.باّ..امعه أو المزرث، موت عقيب ا-اءؤيه وجدت إدا 

٤٤٦سدها ؛وئإ ١^١ ١^^٠ أم عدة 
٤٤٨لأاممانناهاؤثيوذسبم 

٤٤٨٠٠عدتك..........................ارقم,اء مع طالي انت ت لامرأته الروج ثال لن 
٤٤٩لنقاو:أتتطالق:شوق 

٤ ٤٩ّ.......ّ ّ ّ ّ ؛.؛؛؛....... ن1كها؛ نأ ي نص إذ ص الأَتة ننج قال ثن 
٤٤٩معا الزؤجان أئتى لن 
٤ ٤٩الؤَنملأ..لألألأّ......ب.ب.ب.ؤ.ب...... صثائ-تمبإم زلةأطفال الدس س إذا 

٤٥٢قال:ئوممحدمبموّث 
٤٥٤الإائاهإنالاغ 

٤٥٤منه................. الكافرين أبويه أحي• يئون ُإنلأيه الحكوم الطفل ؤد>ث 
٤٥٤ ٠٠وأمه......................م؛ عمي، ه للعنت ا-قائما العادم ثروج إدا 





٦٤١ءرساهؤادد 

٤٧٤أومجود ومع ِو( إمامه تبؤر المأموم ثمثد إدا 
٤٧٥..........................................وعرْ العامد بئ ال1مر صاحب )*؛ ،ؤ

٤٧٦..تبململ....؛ّّّ.ّ..قاِيا الئلأة ق وتا إذاممثد لإص أو 
٤٧٦ؤ...ّ ٠...............٠  ٠٠ثطل...لاته نم اوكن الإئ؛ فارو ص سا -ائر إذا 

٤٧٧....ؤ.ّ.؛.ّ.ّ.بؤ.ؤؤؤ...لأّب........ ص.^^^٠ قل النقود 
٤٧٧ا1هلممزس ١^؛ تبق ^١ 

إداقامحامحاةِفيئسم
٤٧٧ّ ّ ٠ ّ ؤ٠ ٠......٠..ر.....٠ ....٠.  ٠٠الإ-ثاتة.ندة ثفؤ  jjاكأ-تنة \ظ تلفت إدا 
٤٧٧الختار مدة ثلما إذا 

٤٧٨المتع اشزبملءثب البايثازِل احتلنن إدا 
٤٨٠..١ .١ ................٠ وقبيه..١ البايع له بدله بعوض الؤد ختار الشرى أنمط إر٠ 
٤٨١رده.....................بّ..؟ّ من، ^٥!، م مع؛تا، ثا0 بجنسه، ربويا اسرى إدا 

٤٨١النوع المئِفي 
٤٨١"١^٠ الثني ِفي الممائخ 
٤٨٣••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• اواهى إدا اوض ق ِفي الوكل 

٤٨٤

٤٨٤المزارعه.•...........••..•••.•••••••••••••••••مح ج أرصه عل رجلا راتع إذا 
٤٨٦ثا الالك بمنح وممسخ الصارتة 

٤ ٨٧رئة به دبملم المال رأس محص حس المنح هئورلiئصارت لا 
٤ ٨٨.........................................عقدهاأ.حدمحا مثح ١^١ موه 



قدحهُاءدامحدجب ٦٤٢

٤ ٨٨الصإل. يوجب دصؤمح1 العلم مل ويصزف عزله ئإ ثيء فنل وكلةِفي إدا الزكيل 
٤٨٨ثل:أزلم 
٤٩١•••••الإمام وض معم، أحي• ولاية عم مذ كلهم الناس عل عاثا يصرئا التمحزف 

٤٩٢أواأنلم؛ذ الإمام يواب، محم هل المقام 
٤٩٤بالعزل العلم مل يعزل منذ 

٤٩٤•••••••••••••••••••••••••••••••بإذف إلا الين مذ نحرج ألا أمنعها أف ل الروجه 
٤٩٠بانعزاله يل ^١ ٣١
عظيمهنامي العلم مل بالنزل المزل قل :ي 
اك١زكات.عمود 
٤٩٧ي

٤٩٨•••••••••••••••الوكل الموكل عزل لم نخص، من القصاص شخصاِفي لووكل 
٤٩٩تذلأ؛مترضاةصشأنط 

٥٠••..•••••••الروج مذ الخاغ بمللي، أف اكاس مذ أحل• عل الخال؛ترم استقامة ْع  ٠
١٥٠ الأحر علم Jالون الخاتنة العقود مخ 

٥٠٤الإدف........••.••••عل عنه أوالخنث الصنان أوسقوط تقودقميي مذ 
٠٥ ٥

٥٠٦وتي:يوهلأ:جقة 
٥٠٦إدنه بعر آب؛ه ؤيأ»وألذ لو 

٥٠٦روجثت نتبيث أجثيه، بملثها امرأْ لوطلي، 
٥٠٧.......١٠٠٠............أمتة هل هإدا حث؛، يا سحي ت قال الهؤJق ق امزأ0 لولقل 



جئسيسسؤس 

ذمته3، له لكف انه _ ثم عليه، له ثيء لا انه معممدا ٠؛^ دنهم مائة مى لوأبزأه 
٥٠٨دنهم ماثه 

٥٠٨إلثفسه.ترى ثم ومزايته، القصاص عن محتما فيه، قصاص لا جنحا لوجرحه 
بمدةدبك مل تسا أيه نس ثم الرمان من؛ الهمود امزأْ ثوثزوحت، 

٥٠٨العدة فيها ثقخي 
 Uj^ ٥٠٩اكقود؟ ى العم

٠٥ ٩ مةمثةإِمحأق 
٥١٠•■••••••••••••••••••ؤللاقها يريد لا انه ادعى ثم بالطلاق وواجهها امرأة عس إذا 

٥١١تي.تمىه...•..••••••••••••••••••••••••.•••••• 

٠١١

٥١٢••..•••••.••••.•••••••••••••••••• فيه• حطوْ سس ثم نيتا، إل منسيا ؤ
٥١٤*••••••••••••••••••••••••••••••••عثيْ أن بمسخ دين أؤ بعم الرجؤغ انتحمح، من 
٥١٤للمشري يمنها وثب ثم عينا قأ 

 ..................................٥١٤

٥١٥^^^ثئمامحا:ةنثق..ؤؤّ...لأ..ّ..ّ..ّ.................
٠١٥عمرو عل ^^٠ بقال ساهدان لوئهد 

٠١٦••••••••••••••••••لكلمرص وجعتوة ص، إلابقا لإيزجغ بنمه الدين لوص 
٠١١صحتها..................^ثرط ل الشلث، خ أوالعقودأوعترمتا العتادات، إيماع 
٠١٧صحته...............شرط ل والثلث، الردد يصح؛غ لا الخرم فته يشرط الدي 

٠١٨;قاوث،محظتالس 



رجبتواعدابق قيح  ٦٤٤

٥١٨»يةفث'\ ٥؛^؛؛ محيى، مثة يظن صل ذا إ• 
٥١٨الثمرأوامحر...........................ا-ئم(ِق تنح اتتدأمدة مل لوثلث، 

٥١٩مقلمه إئاء لوثوصأمن 
٥١٩ا-محاثا ق قالك لوثوصأ 

J٥٢٠ثلأاث،؟ يممل هل 

كال«تا1ا،إل العاتب عن أما وثوى وكاة قأدى وعاتب، حاصر مال له كان لن 
٥٢٠تا1ا مال قئؤغ، نإلأ 

٥٢٠الثاث، إداوىوله 
١٥٢ جازمة نثة إل عئتاج لا ما 
٥٢٢وليعه دثانثو "بمدرجل له كاف لمح. 

٥٢٢........ ٠٠٠٠الوكاله........جحد ثم له، يافراها جاينؤ برا؟ ق لووكله 
٥٢٢٠بطلانه..ّ..ا...ّ....ّّّّّّّّّ.عل الدليل قام ما إلا المحه، الشروحل الأصلِفي 

٥٢١٠؟ا.ّّّبلأبببب.......ا...... بمللأنه عل الدليل قام ما إلا الصحة العمود ل الأصل 
٥ ٦٢قيه الطلأي ومع سلناؤب نكاح عمد الر.جعهِذ، 

٥٢٢٠-تا الإباحة حصول ؤب الثلث، مع الؤحعه 
٥٢٥.................... عإر0 ا'قيىؤب أف يزى محهاة محلب نتألة حاؤمِفي لوحمح( 

^1كزثماتياد؛تي.ّّّءءلأءء........ّّّب.....أأه
٥٢٧فأنكن عليه أوادعل ;الئدْ عليه فهل من 

٥٢٨ثئي عمل ١^١^عل العمد 
٥٢٨المشرك الأجر 



٦٤٥هرساميادد 

٥٢٩أودعر0 بالزمان مثيرا معلوما عملا لوأصديها 
٥٢٩فيه له الآدوو العد 

٥٣٠زهمكالنك؛و اأ؛ذو0له، الص 
٥٣١الركل قول 

٥٣١......................... تيث؛ننيإذنمفيملك؟ 
أومتعكةمفعوله كاJ ^١ أومحرور بظرف أوايذلى مفعوو إل التعدي الفعل 

٥٣٣عائا 

٥٣٣محك ن١لإ٣ الكلام ض الم 
٥٣٣ ٠٠ّّ.. .. .٠  ٠٠.٠ينته............يؤجر أ0 لمْينلك التجانة لعدِْفي الثد أذف إدا 
٥٣٣.................. ٠ .٠ ّ ١ . ١ الئد ؤقيق مذ كمانته عذ يغتى أف لعبده الئيد أذف إدا 
٥٣٤مسه؟ ل٤مارة مضزئا الرجل يكون هل 

٥٣٤ويل ش؟كوف 
٥٥٣ . .......٠ ١ ؤ.... ؤ .. ١ ّ............. ّ ّ ّ ..... ّ ١ ّ . ١ ١ لوهفه. مصزئا الواقف ؟كون هل 

٠٣٠

٠٢٨ناد ؛ن بزا؛ 

٥٣٨البجم مال مذ الوبي براء 

٥٣٩لثمه..ّ.....ا....ؤ...........اا...ا. بمرئجها أف له ليس امرأة وؤاح الرؤ؛ل,في 
ودمععليه الإنتثجاز ينلك عتلا الشركة مال ق الديكم أحد عمل إذا 

٥٤٠الأ-مْ 
٥٤٠يإو مصيى أف له المادوف 



ضحماهدابجرجب ٦٤٦

٥٤١ض.ثاصيي...........................يقا الئدئة محن الص الأَئناو 
٥٤٢بجإمصا....؛ء...........ء.ءّا...........

٥٤٣صله مدر ا-قاجة لإ يأكل الشم ولأ 
٥٤٣إداظنِفيظواي........لأ.......ب.ب..................

٥٤٤الزهقثالقدُات ناظن 

٥٤٥?قوض 
٥٤٥اي الآكلمنالأسِفيدار 

٥٤٦إذاصتيرنيمطنَلأيلإ 
٥٤٧وجهي.............................. عل يي العقود ق والكنوة الغمة افؤتاط 

٥٤٧وكنهمجا طتامها الثم انتتجاث محور 
٥٤٧محلأثنامjايجنة...............................

٥٤٨.....ؤؤ.ّ.........لأ...... اكاوثة •دة والكن.وِْق النحمه االصّاوُتا انغواط يجوز 
٥٤٨عنة لبمج عرْ مذ ممه الحاج أحد إدا 
٥٤٩إذا 

٥٥٠ّا.......العاوصات.. عمود وكيلك التنليو، مبل لا الهبه أف الملما عاعدة إف  ٠
٥٥١...............................^^٠; ٠٥هل العمد ادعاءاوينِفي أحد ئي اصيمتاط 
٥٥١... ٠.......١. اتايع........٠ عل حصاده الأزض المايمِق الرنع مفري انياط 
٥٥١الأخر......................... م والزازم ايامحاة ِفي امحاندين ألحد ي

٥٥١العمد عرنتكان ذهِفي الثلم إماء ثرط 
٥٥٣سمتجسامحضعذصلمحصط 



JLموس  il^l ٦٤٧

٥ ٥٣قيه.............................. ونمسهِفي معررا الخرُتا حال ق مئركا محتل من 
٠٥٤مولاه عل آيئا ود من 
٥٥٤التالف مى عتيه مال انمي من 

٥٥٥..ؤ.ؤ..اا.....اّ.........٠٠البحر..من الأموال قوم قحلمحن الثمنه ائكنزت لؤ 
٥٥ ّ.....٦ ر....... اكزوطة..... الئثة قل ئاي الخائك لمً:أت إذا الدف ماز 

٥٥٨•••••••.•..........•......••.........إدنه شو عإرْ مال عل بجاأص يمذيرجع 
٥٥٨إذنه شر واجتا ذما عنة قثى إدا 
٥٥٩.................................ا-مدت،دار انل من ا حث منلتا أسترا اقري ؤ

٥٥٩سصواسثالأيناءا:م 
٥٥٩إلة ردة حال الآ,هِفي عبي؛ عل أص لن 

٥٦٠اللقهلة مقة 

٥٦٠الثئط ممه 

٦٥ ٠ ...٠ ٠ ..................٠ ....٠ ياؤناائنتوئغ علته اص ^١ الموئغ ا-لإواف 
٥٦١دار٥ عثسِفي إذا عتر0 م مثه 

٥٦١ه................أو م عثة تع \س \م قل \ذوخو أخد إمايى 
٥٦٢النا٠ن............................وبئ ئفداة وئوف ١^ حتى ^١ 

٥٦٢ديخودلك.....................وسجيته يإصلاحه هريه كري ثى الرهن موُه 
٥٦٢..............................إدن بثم المربن ئعثرثا اأرهودة، الدار لوحرثت 

٥٦٣................................ؤلأ:زجعخااكأ-مة، الدار اكأجرِفي محازة 
٥٦٤الحاكم يللثيالأش\ص\>و\يش 



ه>حمسابجرجب ٦٤٨

٥٦٥...ك؛جئبمإذنم
٥٦٦ننبمُ.........................هي انءجن الخم دوتمام الثاثي إذا؛رب 

٥٦٦١الويناّ...اااا...ا.ّّ.ّّّ؛بّّبّؤب.^^^ثيئامحمحك^ماهبيض 
٥٦٦••••••••••••••••••••••••بالركة ثعتقة لترول اثت عن ١^^؛ الوزلإ أحد ص لن 

٥ ٦٧.... مشتة أوإماء تصرة وخ إل إداكاثامحتاجيرن أومنفعة مال عين الئري؛كانِفى 
٥٦٧ابمما-قاتطاثبجك إدا
٥ ٦٩الأخر...........................ذ% أخدحا ثم الن.ىثين الثمث ايدم إدا 

٥٧٢ؤكثمذ إدا اكلأئ ١^١٥ 
٥٧٢ةثُ..................الثريمحن إذا الأص من البمه مل ظ أن 

٥٧٤...........٠٠٠تزتث..................ؤ......اتائ زأخد أشن إذَا اثشرى ضح 
٥٧٤طاسامحا:أة 

٥٧٦ا٠٠محثُزصمحاجإلدلأك....
٥٧٨وة...اا؟ّّّّ.ّّ.ّااّ.بؤب.ّؤؤ..ثاع وم عنه، متصا عمم يمنك متكة انحل م

٥٧٨٠اأاواكا......................يهأنة لمْ إدا ١^؛ اُقصاء بند ووناؤْ النتأ•حر غراس 
٥٧٨الإعانة....ابا؟بّ؟اببّ؟بب..ندة امصث، اأع؛ئأو ؛،" rjإدا وإثاؤْ النتعر غراس 
٥٧٨وئناؤ،..ا..ا.ّ.ؤ.ؤ.ؤؤؤب...ب................ الئموعة الأرض j( اثئري غراس 
٥٧٩••••؛••••••••..••....• • الأنض.........١ صاحب زجع إدا دئناؤْ انملس غراس 

٥٧٩وش.........اا.ا......٠ب.ب..لأ.ء.٠ء....عرس إدا المالك من ناسي يتمي المايص 
٥٨١وبناؤه العاصب غراس 

٥٨١•••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••.••• بما ارض ِفيالآزض الوارث ^١^، 



٦٤٩مرساثف>ادد 

٥٨٢وعإرْ ثحله أوصه لكفِفي ض
٥٨٥...... نذأم 

٥٨٥..........................٠٠٠٠إلاغيمه...الثاك، من قمج لمْ ثائه مها ا داو باغ ئز 
٥٨٥بعضها..................... هدم دون وثعدرإ-؛ماحه داره عمه حتوان لحل لن 

٥٨٦................ هدمها يدون إ•ماحه وثعدر وكر دار٥ وأدحأه مصيلأ ئوعصب 
٥٨٦شناس،لإأثثتي...........ا.......؛.ّ.ّّّ.ّ.ّ...ّ....... 

٥٨٧محض،ؤاياقة...........ّ.............................١^١أ-مةأزصا 
٥٨٨ّ....... ........ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ١ .١ ١ ّ ١ أسام! صحح ادن شر 

٥٨٩محهمحصالأخزة.......ء........ّ....ّ..ّ.لأ....... 
٥٩٠الدة................. تنك لاةتآشَفي ما فيها فزتغ معيته مدْ للرنع انثأجر لي 

للنئرىرنغ ومها الأرض انتؤغ إذا الشفيع 
٥٩٧انتأ-موزع إوكاذ 

٥ ٠٩٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .... ....٠ ّ...٠ ؟ ّ ّ ٠ ّ ١ ١ ١ . ١ ١ ٠  ٠٠وامحزاوات. الثقول اصول مى حمله ث٤ثر ما 
٥٩٨ثلقوز:عثدْالأذول 

٥ ٩٨الأئول س ؤذها الأزض إذا;اغ 
حمله..........ّاا.............ّ....؟.لأ.ّاّّه؟هسكثر ما مها فزنغ أرصا عصب إدا 

XHX





٦٥١ءرساد>ضوئت 

فهرس

ايهسة— —رتثحص — ا؛اوثوع

٥تقديم 

٩.................... صالحبن محمد العلامة الشخ فضيلة عن نحتمرة نبذة 

١٧الممف، »وقد»و* 

كاواكد.......................................Yص م ا.بمرى ة 11ا\لأإذ: 
٢٥محك اثفصل محم شم\لإ\0و الئاق القاعدة 
٣٢•••..•• ١ .٠ دوين....٠ ما عل ا٠تصز لؤ بجا ئش محادْ عليه وجبن مذ الماعاJة 

٤٢..٠٠٠...........^^آلككدقأن 
٢٥ .١ ٠ ؟ ّ..؟ ّ....... ّ. ّ ّ ّ ٠ ّ ٠ ٠ ّ ..٠ الوحوُساوئت مز محادْ عجل مذ الخامسهت اامأعاوة 
٥٨.ّ....٠ ّ. .... ٠ الواجبث.....٠ أمتا يظن وجوبثا ومت عبادهِق يتل السادتهت القاعدة 

٦١...٠..٠٠٠...................ئ:نذ؛شجائةلإنخدملهمابجا 
٦٧.•... ١ .. ّ.٠. ّ. .... .... ١ بامها عذ وعجز العناية بنفس عل ثدز مذ \شن4.' القاعدة 
٧٥وم ء،نخه الزائنة الناذات الثابذ: ي

٨٩•الألماظاأنثتت0قالعتاداتوالناتلأت.١ القاعدةالنانزه: 
٩٣•••••..•• ٠١يعشه.أداته مز يممنر أف له هل قزمحى عليه مذ " Xyijs■الحاديه القاعدة 
١٠١••••••••••••متنددة وجوْ عل ١^١^٥٥ المادات أ0 الن.هب عنزة: اكاي٤ القاعد0 
١٠٩لعلة مغلولا أثنا وجد.وا إدا ^٤; ٠٤الئالة القاعدة 



قرحمسامحرجب ٦٥٢

١٣٠.............. رجلي أحد من أومحريم إثثاُت، ثتب وجد عثرْت ١^١^١٤ اكاعدة 
١٣٧ّ.....ّ ء ......٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ زأنه اشباأضلا إذا عنزة: الخابثه القاعدة 

١٤٠سبملأظزايذووإقاض..؛..... 
١٤٥مجه..............ذوثرناق أ-حدجما عملان ماثل إدا عثرة: السامة الماعدة 
١ ٥٣^١->^......................جس من ع؛ناذوان اجت٠اث إدا عنزة: اكامنة اكاءد0 

١٧١..........مثزطِفياك١عدةالأ١يتةعنزة: 
١ ٧٦............١ ١ .٠ .١ ١ ا-لءزء.٠ حكم حكمة العم مى التولد اليء المنزوي: الماعت.؟ 
١٨٥التولد............... الماء ناثر مذثم الولد عئتص والعنروذت الخادم الماعدْ 
١ ٨٧ء....٠ .. رثتينأثزثا.....٠ إذا عترثا امحةِفي النئ دالمئزوذ: اكامحئ الماعدة 
١ ١٩٧......٠ ّ....٠ .  ٠٠م.دو مذ ١^٠^٤ ء محزم نذ والعنزون: الثالة القاس 
اإنل4مل إل ثادو عليه واجب حى بجاله ثعلو مذ والعنزوذت الرائنه الماعده 

٢٠٩ثة 

٢١٤أوإقرار................. سنة ع؛ن مالك له ثبت من والعشرون: الخامة المابخة 

٢٢٢بمتنه...............لمً له ^١٥ لدئع ئسا أئ1س مذ والمنزورا: الثادنه الماعد0 
٢٢٧لي..................عبادْ أوأمحتد منا أئثمر مذ : والعنئونى الث.ابمة الم١هة 
٠٢٣ محنلم مذ التلس حصل إدا دالعنروذ• الثامنه القاعدة 
.؛آعليه.ّ.ّّلأّ؟.اّ.ّ....قزاد يبم مقداو ل محومح من دالبئروذ• النابعت القاعاو.ة 

٢٤٨..ء.ءلأ...ّّ..ّّب.ّ.اا.الناذة^^^ةاهثون:إذا>جغذضنوءثخ 
٢٥٠صوبمادةورالإزوع.اا.ا.ّّّّ.ّ..ب..ّ..ّ.



٦٥٣ءهمسادمحض>ظت 

٢٥٤.مذكاظها..س.ها ^محل 
٢٥٩..........اكاِئثمحن:القاعدة 
٢٦٥لازم.............اّ..اّّّ بعمد المد مثاؤع انتحماق، والثلائوذت الرابعه الماعن•؛ 
٢٧٥العئ............ تلك م ، J_jمن تممته نلك من والثلأثويىأ الخامثة اكاءاو.ة 

اخآةومئالإمحار.......ّ..ّ.ّّّا
٢٩٢بعض...........عل ثنضها الحتلمة العمود ثواري ق واكلأثولت الثابتة ااماعد.ة 
٢ ٩٧ّ ّ. ّ ؤ ننفوعها ض تج-بجا U المحود زءثل1لخاظ إذا والثلاثون: القاءدة 
٣٠٤ب.ّّهّّّّ.؟ااااّ..........بالكنايات العهود ائعقاد ق والثلائول: التامته القاعد، 

٣٠٧اصك.؛ا.......؛^^انمحإلندو 
٣١٤لازما.......................ثتلقا حى يتم ثتلؤر إدا والأربعوذت الحائي؟ القاعدة 

٣١٥....... ٠٠.......٠٠٠٠الاة.اؤاا...ء.الزاجات اسةاكاتثؤالآزبمون:لأئب 
٢٣٢ . ..٠ الفائض..٠ أو بالتمد الآغ؛ان مى بمتن فيإ الثالث؟ القاعت.، 
نالم.ّ..ء....ّ.ّّ.ؤؤّّّّه؛م^^^بمون:ثووموالأممِفيوئ القاعدة 

٣٥٣...ب؛.•٠٠الأماثاتهلثممسخدم«مدالتتدي عقود الماعدةالخامثهوالأزب٠اول؛ 
 ٠.J٣٥٨أولا...........منتقده هل هل الماسية العمود ق والأزبعوذت الثادت؟ الماءا
٣٦٩.ّ.ّ.......ّا.....ّ المامي. بالتمد الموض ن ص، ق والآربعويى؛ الثابتة الماعدة 

٣٨٠عوصة.......... عليه ملك بعوض ثسا ملك من كل والآنبعون؛ الثامنث الماءدة 
٣٨٤ااعمود.................................. ق المص والأنبعويىت التاستة ااماعاو.ة 

٣٨٨اّاّ....... الثمن دع عل المهرية العقود اإلالث،ِق يتوقف هل الخمئولل ااماعاو.ة 



رجبقواميابق قيح  ٦٥٤

............٣٩١

٠٤ ٠ ................ءمضها\1لحق\ب اكاعدةاكاتئوض0/في\شئورفي 
٤١ف؟ب.ؤ..١بب..ب.....٠.م^حى -يا لعلى •ئم وصئفِق من والخننول! الثاكة الماعدة 

ن:سمممحؤفيتيزظ.ّ؛ّّبب.ؤبّؤؤؤؤ.؛.....ام؛
٤٣٥.............محن:منبملأخقاضضمش 

٤٤ ....٤ ثة..١ أوايتقود العاني أنلثة من العهود ئزوط و\-قنثوذ.' الثادتة ااماءاو.ة 
منه..ّ.ا...ّ..ا؟.؟لأ؟.اخ؛ةالع ووجود الخفم ماول إدا والخننول! الثابتة ااثاءاو.ة 

٤٦٢. ١٠٠.......يئوامحنون:
٤ ٧٧أوبالموة......يالفعل موجود عق إلا رد لا ؛لعمود والخننوبيث١^١ستة الماعدة 
٤ ٨٣................... صروا ثضمى مش ا-إداتزة العقود الممامحخِق السثوبي! الماعدة 

٤٩١..ّببب.ب؛بّ..٠٠؛الأاسي تق قاثا  ١٥٣^
٤٩٤٠٠بجمزاسمبمو........................

٤٩٩حله..اب..ااب.بببب.....أو عمي. لمسخ رصاه يعتر لا من والئرذت الئاكة الماعدة 
٥٠٤....١٠٠.......الصإن سقوط أن إنحنبي  5jibودهن من والئرنىث اكاءد٠ 

حوةلأ:جكة............لأب.بأ،ه
٥١٢٠٠حطؤْ........ث؛يرن م سب إل ستثاJا وJويصنف والئتونىت الثادسة اكاءت.ة 

٥١٤اظصمحأزدينشخأزهم..ؤلأ......لأ اسةالثابمؤانين:
٥١٧٠الشك.........تع أوالعقودأوعرحا العادات ت والسوي المامنه اكاعدة 
٥٢٨متم...............ب........عنل عل الوارد اوعمد والثتون: التاسته القاعدة 



٦٥٥موساد>ض>هاه 

٥٣٣.......... ئتروو أو بظزف أوالتعلؤر شوو إل المتعدى الفعل الثبتونى؛ 
٥٤٢......طها

٥٤٧ء الكثةثاممننةِفيالئئود......٠.....٠...... اثبماط الئاط 
٥٥١..................العميبل؛ المتعاقدين أحد خ افؤ؛اءل. والبوؤرت الئاكة 

٥٥٣•••••••••شرثرط■•• عمل عن العوض ينتجن يمن دالثبموذت الرابمئ 
٥٥٨١إدنه........شر عمْ مال عل انثن ب،ا يرثع يمن دالثبمرف• الخامسة 
٥ ١.٦٧ ّ.٠ ١ ّ ...... ..٠ أومنثعة...٠ مال ع؛ن ق الثريكان والبملأ الثادتة 

٥٧٨..٠ ؤ....٠ ؟ ؤ عنت... متميرا عرْ سلك ملمآكة ايصل من والثبموذث الثايتث 
^^ون:ضأذماممشيبّّّلأّّّّّّّ........بهخه١^ 

٥٨٨سح.ؤ......اشر وأزم الثايث الززغ ثالثبمون: الثاط 
٥٩٨ماثكررحملةمىأصول١١^^٠والأه,زاوات.................. المانوذ• 

٦٠١ةهرسالآيات 

٦٠٣والأيار الأحادث نهرس 
٦٠٧الفوائد فهرس 

٦٥١الموضوعات نهرس 

اكايت.

اكاعن.

الماعد

المائي

المال.

الماعن.

الماعن.

الماعد

الماط

الماعد

الماط

*H*
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