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الق1سةاسوقراضاضزا

٠ء هَ ِ|َ َ َُ  اثءد،ةاسددةواشاين
*H*

ع1ةباأمنوخ، Idiiامل من إل النائية اشلوكة ق انيل الئاء 
يتع،لا ١^ أخمد عن والنصوص أصحاثا، عند الدف ظاهر عق الآعثال تتح 
عمحل،ابن احياد وص حلاثما، محه تئك ولمْ اقهج، النيازيِفي لكنة الدي وص 

والصهانالتومة ق الأصل نسع الدين، مي والئيخ الصداق، كتاب بؤل، صرخ 
نائل:ديك عق ذتصأ اثشهوو، عق 

صناعة،وثثلم كالئمن متصأه؛ زيادْ واد مد كال ١^١ واكس، الندود منهات 
المقريينتحق ولا لاصلمها، سعا يتاح الزياد٥ أف الأصحادسا عند مالئهوو 

انهوواد اشزازي، هاJ وكدنك يلمشري، الزياد٥ ُال عقيق ان وحرغ 
منوأحده الدين، مق الشح يكنه وكدبك ١^;؛، فينة البائع عل يرجع 
ماياةانثفت، ئأ ص عء ١^ طافإذا أف وراثة ق 6^؟^" ئئوم 

زايل.المممصز زثدابمئ مآو: ثة، 
يالكإ صرقئا؛ اقصل الئاء فينة الرجؤع عل أخمد ص ويد ملئ،ت 

داء،تنا وكال عئده، مشت، ملمته اشرى فيثن منصور ابن رواية ي الشيرازي 
بمدرعلته ورجع زدها ماء ؤإل الدواء، بمدر ورجع حبسها المقري ماء مإذ 



ابذرجبلوام ضح 

لأفاكتLد؛ وهوظاهز معها، وثإ0 ا1فإا الؤاء او عل الثامحى وو1ووها الئاء، 
الثايع،إق يعود ررعش® محوله؛ ؤل المثري، إل يعود راو-لإا، محوله؛ الصميَتي 

المحل*اش بمؤ البائع عل المنوي يرجع د1مح 
وزدسكه أحد عق اجثز ثد اكا.ثع أة ١^٠^ دمع عل هنا الإجبار ووجه 

،Ji_jlعليه يح لمْ ؤإل ح\كمها، لب يئبمها بما انجل ناوها ثكدلك يميها، 
زمحغلنمار ١^ بجال أذ إلا ذبك، مثل محته قزيه زام ُالإمالإ زاأزدُود 

وابنالماصي بدللئ، صرح وقئ والإمحالة، العيت، بخلاف أصله، مى للعقد 
بمد•وفه حلامحا، ق عمحتل 

ماءما محي البائع ووجده اشن مد مل مئشه امحلس إدا ايع ييتها• 
محالشلا، 

يانحاىائمؤئ مماروى وهومأحود يكرالرجؤغ، موتى بط ابن وكديلث، 
والنقصان،الزيادة لب يزجع مصن أو العع، راذت إدا أخمد عى إبراهيم ابن 

هوأحيمحال؛ ائراه؟ يوم أومص راد كاف محإف لة؛ محيل إمحاى؛ رواية ولمظ 
أومص•راد به 

ؤ؟محليس دلك انتعد ؤإن ومصاثة، الئعر زيادْ به يراد أف يشل وهدا 
صتعالبالزيادة كاب لن كنا الزيادة، قيثة مطال؛ثة يناؤب ما الرجؤع انتخماق 

امحب،،نثال،ظتملأاّ•
د؛ث5ولأحمد، عذ منصوص انه خلافه من الهبة كتامحبا 3، الئاصي ويكر 

شله،زياد٥ الصاJايى راد ومحي الدحوJ محتز الزوج لوطلن $\ بالعزما:ء، انوه 



ارت1ءدةاسىتواهاين

دردْاأشرى رمحي ئد بالعنب الرد لأف مئمة؛ مذ عند بالعنب الرد ويازي، 
^،jjئمارن نست، إل انثد ياكّت، الذي واإ0 اأملس، بخلاف، ثزيادته، 
اكثلاقوهومسه الحاكم، حآكم رض حادُثا، نب إل انتني هسا والمنح 

اكود_،صاحب يوحد دثنُت،، عدا اقري لؤ دإ الأوو ؤيتممص الدحوو، مل 
نمن.محي كال ؤإل اكLJ ويأحد ءإنئيردْ عتا، يه 

إدإحجزه ءإف الحاكم؛ حجر وقبل إفلامه بعد عسا باعة نو ب؛ا دالثاف• 
يدللث،.أخمد ثص تبق ومد المملس بموت عكر مض 

اأوجهني•أحد ق يرجع:بما لإلأ ولمْبمم، الحجر بمد ملوباعه وأبما 
يمكذالصدايى بأة الصداؤ( ^J؛J( ههنا البائع رحؤع ب؛ذ الأولوف ومري 

طه الوخوُل ممنة لا لإنة اوع، خلاف، تاثا، دله إل ١^ لازنج 
مذحمه ينقط لا بالدو الصنوعنه ايدظغ لأف صعيمج؛ هدا بالثحوع، إلا ماما 

ضنه،لإلطهلأ:ؤثإق^لإ:نللبجايكانماؤنط 
يرجعأف بالعنب الرد و منصور ابن رواية مذ ويتحرج المرق، بم العتن، 
اكنانإ.اسل لوصح كإ الزياذة، قيمه ويرد ههثا البائع 

الأبرجؤغ بمع مهل مئصله، ريادْ راد إدا لولده الأب وهبه ما يبمها• 

اذتناغننصور انن روو ق أخمد عذ والمنصوص مغرومكن، رواقتن عل ' َد 
لما ijjلأبجا لالز:ادة؛ الأصح قف م؛ ^ بمنازْ المزو زنل ١^، 

واأمضئئك،بما.مهربالرحؤع مذ^ولده، 





الق1ءدةاسىتراضامح

المبضِفيكتأيم البيع، يأبطو لعال، اممه يق محرم دابجْ أف أحدمحا: 
ءرم،وهو صلاحها، دو مز زمحها اشزة شزاء  jlوسيله زلأي التنجثات، 

طالت،•م رواية أحمدِق علل وبتذا ممنوعة، المحرم ووماتل 
وجهعل اكيم مز اثايع بإو احتلط المحى ناو أف اش: و\فلوو 

امحعيطل الحال هدْ ِل ثلممة محإف يلمث، لو كإ التح، يه ثطو منة، سثئز لا 
الباح•عل لصمانه 

واقتيادالصلاح ثدو إل بالتأفم إلا التح ي؛طل لا الآول معل 
و؟كوفالخرمحر، كلام وظاهر طابت،، أف رواية ق أحمد كلام وهوظاهر الحب، 

محةإلناثزذ;كخا:زا.
هآحر أحرْ إدا أنه عل بن؛وات الخس روايؤ ل أحمد ص ولد 

الباعمللمثج ق سأ هدا بأف معللا التايع، صمان من انه صلاحه مل بعاهة 
ثلمه،مز مننسحا لمْ؟كر( ^ ٠١أف عيم البايع للك، بامصاله عدل مالتا ويثه، 

وابأؤ*با،الثعثاع من أفبهها اوما رطبه ااسرى ولوكاف ثزيطا، ١^؛؛^ ولكل 
هب5بح ف تمي لا لآُه امحع؛ لمْبممجخ طالت،؛ حر يركها ظهر، عل أوصوئا 
•المجرد الماصيِل طريمة وهدم الآسياء، 

أنهإلا ١^، الز;ادة يلإد :ظز ١^ ذؤ!ك 
أحمدروايؤ أحمدِفي دبل-إ عل وص واليومتن، كاليوم السترة، الزيادة عن يعمى 

زالثوفج،محنقعثهمءثاِسماوء 
امحي•وصا:صت، حلاقه و والثاني العزيز عد بكر م طريمه وص 









١٣الق1ءدةاساةواهامح 

kjpj  :نالإو خلافه و الخامحى نمحا قا:ع، كلها الزتاذة أف الثاكه
محصيلأاقري فنمن منصوو ابن ووو ِق أحمد عليه وثص العاص—،، ونع 

كال3إن اسرى، يوم اقري ما بمدر منه للمئرى يكون سنبل، حى محركه 
لمالعهااسراه ^١ النحل وكيلك له! محيل الآر٠س، صاحّ_ا للباإع كال دذل فيه 

اثائ.الآنض محهزبما:م، فيهز:ادة محإذلكف ١^،، و كدنك مشع؟ئال: 
الماوق كالرح محس البائع، مللث، ماء مذ الريادْ أف الماصي ووجهة 

لكونهفيه يصزفه ؤيلعى العاصب، يؤذ ائال لصاحب يكون محإيه الئصوب، 
؛1لاأعاصب وض.ثي وبتن بينه يمرى أف ويمكن ههثا، كيلك، ^^١، ٥٤

يكم،ثثت، مال عآن ء، لأم،ثم محألمث،، عما, آماث له إيا اأعاص1، 

"ب ظظ;ذمح؟ 
الثمن؛،مى العمد عاليه وخ ما بالعقد ينتحي إو؛إ المقري بأل عنه وقباب 

صنانه،وجدو ولا يه، محبصه ركإ البيع وهدا محته، حو ^ دلك، عل راد وما 
عمد0.يممتهى الييع عليه ومع ما عتر بمبفن أف ينثحن محلا 

أنهم لهنة اثمحاة إذا النخل زكدلك ثهنا، أخد محزل أقاصى اظ 
لقطعها.جدوعه اقري 

صفهاالثمنةِفي ريادْ بأف يمال أف عئدي ويشل الدين• محي الشيح وهال 
المشريأة هنص1ا أو الزيادْ هذه لأل لكايع؛ الحر؛ من طال وما لأJمشري، 

تحز.لم ١^١ مكيلك، للثايع، ؤيآكون وحودها، امرا٥ ما جز محي كال 
انمح،•





١٥

نمامة.يموم ما أو الإثئاُس، ح؛و( نوحودا ؟كن هلم 
الموو jjjوت بمد نشه ءأ م أذا به اأوصى اك: لِذص 

الثتي.صاحب يكنه الثلث، احتماله إدا العئ بمع 
ئالز:ادةاقوو؛ حنن من إلا الإالث، لأ:ثقل ص ؛ ١١ادمر: ضاحث زقاو 

عنثة دالز:ادة امت، ص من تبمئ، : ١٥ؤإذ ،، ٥٤١من ه كديك محئوأ 
ملكه.يء لأما الركة؛ من عثه محثوثة 

٩باكة، الآخذ٠ مو يء شم، مه كال ١^١ اكفوغ ثت: 
ثنوكيلك الزيادة، عادِق ميء ولا العمد، عليه ويع الذي يالثمن بمائه ثاحده 

ولوفيهنا• الوجهي هوأحد كثا الثمعة، يتحِو، ويلنا؛ محما ثمرأورؤغ يه كاف 
وجهان؛تيعثه محقي السمح، احدْ يم المقري، يد ق بالإع المشمول الطير ثابر 

ون،ائه.بالعلي حقه 
تثلم،مال من علته استولوا ما الحرمب، أهل من وجل ائرى ؤ يمنه؛ 

الذييالثمن ياحذه هإثه قيمته، وائت حش مشه ن،اء المئرى عند نعا ثم 
مهنا.رواية أخمدي علته كص للزيادة، علته ثيء ولا يه، اسراْ 

واجايالركاؤ وأموال الرهن يتح,ؤ، لإله الئوس، عقود ل الما؛ نمحة وأثا 
١^،لأف النز؛ة؛ إل لأصا^ا  j;i^0 ؛، UyJ^خمول ^١ امحلق لركة او 

محلوابن اقايى صرخ يهنا، ثابع امحل والمحاء أوجناة، رهن ممح، إما يها 



١٦ uضحماءدابذرج

مابن يحش المدهب، ظاهر عل العف ئتحِفي القهان عمود وأما 
يدق ا-قادث اقمل الئاء ؟كرف ولا يئح، لا انه أنرى روايه فته مونى 

الإسماغلأل *1^؛ 51وماثة ثصة، كنإ الأصل ود 1^1 مضثونا اإعاصسا 
اثنتأجزة.العي كماء الأصل، محكم مميوحكمة به، حاصل 

ماسي،يعمي اقبوص ماء ( jjالمحرم، يد ل، الدي الصند ق أنصا ونتع 
شرويان.وجهان 

*H*



Ul؛Ul،،}l _L  ١٧واماش

اقاعاوءافاثا،شمح

والصوفوالطلع كالولد ١^١١^،؛ مذمن متولدا ؟كون ثارْ الممصل والءء 
لكلمهراشن؛ يسبب واشو عثدها، مذ متولدا إكوف وثاوْ واكض، واللبن 

%ض■
^^^^:محتثمخبجوقثق,نيني

عمد.ولا 

دأث1ائودةلهام:

١^۶،يتبمها ^ ٨٥ائممصل، مائها وجود بمد الآ•ءيان عل ترد أف إحدامحات 
٩ايصاله حاو< ل، الخن مذ متولدا لكف ما إلا أوعؤ٠ا الخن مذ كاف ونواء 

والتتضوالقز كالولد تيخا؛ يدحل مإيه الخلمة، بأصل فتها ويعئه وامؤايْ 
والصوف،كالشعر عادة؛ ماريها لا للعي ملازما كاف أو الوبر، عم والطلع 

ولقا"لإوان صوذ محه لايدحل امأقة ل وجه والمصول المجرد وي، 
وهركيد.اقصود، الشجر وري ولا 

١^ق فاِن ١^، ِفي ١^ ض شر ثلأ:يع اتائذ أثا 
الآنلأدفرنا:تي.













٢٢اات1ءد،اثضتواهاض 

لكلالصوف أف واللبن الصوف بتن وفرقوا به، ويتصدق الآصحابت مال 
فهنئئ؛، بمد ض :سذ ؤاقن ء الإبجاب مزني إبجاجا، خاَل ذزيوئا 

به،الاضاغ زلت اشر، الئدمئ لا نيضئ ١^: ل اقاصى وئال 
^١الإنمماع زلا الإبجأس لا:ذخلازو نالئوف ;؛ ٥١أف الزاعؤئ ١;؛ زذكز 

اللبن•ق لهص صاحب دال، ، ^jiIلمُيصئ ^١ 

دكز0به، ويصدى ازئة منة أخد ١^٠١۶ المتي( ^•؛، ٤١عتن وجل ممأ ولن 
منمهو ا-ئاُب م كمول بالمحتن ملكه بزوال محل ثإل جلافه، ل المامحى 

مناهعهبيخض الإرتماغ حاز نإل والوف، كالعني ائتجزة؛ التمليكايت، فنم 
اiنلميرع.حملة نع يه ينتض مإلأ منحدا ومف كنن 

القزل،إثا إبمالأ؛ اكاقد بمللئ، U زئز لازم، عي مبجا كاذ U زأثا 
فيهيثم محلا إبداJ(، وجرب عتر ؛ ٢٠الملك بإزائه به التعلق الخن مؤذ تمم أو 

صور•دبك محث ؤيندؤج حلاف، الولد انتيع وقا 
أخرى؛روايه وعنه المئهور، ادوهسا عق ولدها يتبمها مإثه المدبرْ مئه١ت 

الخلأفزJمألالأدبتتئjجما،ؤيم1براشقصألسا 

دبك•الأصحاب أكؤ وأتى لمْقح، ثإلأ الولد، ثع بلرؤمه محل محإل 





القاءدةاثاذ؛ةواهامح

مضمون؟عتو أم مضموئا كنيه ؤق عليه العمد ورود ِق 
"حخمالئاء ئمحم لازم، وم امحن، عل واردا العمد كاف لإل 

قما عل أن يأمحي عثر بن المتمعة عل نعمود لكنه لازما أو لازم عي كاف و1ف 
الضنانل للأم تاما ؟كوف وثل المد، ل داخلا المحاث ؟كول ئلأ الدثة 

وجهازتفيه وعدمه؟ 

كمحا:محت1عوُنجا.
سعة،أوالإسإل الصنال أوحن، الدي المش ق الأصل مارك إف والئاق! 

مح،تشرجمحث،ذلكص:
عنهمن ^^١ كال ٣^١۶ معه، زنن كثه ١^٢، دماوْ المزهول، منهات 

معهداخل وهو كالأرس، عمه بدلا أو كالآجرْ، كنبه مذ أو والولد، كالثمرة 
بعدحادثا كاف ؤإير معه، بيعه الرهن بح ل الوكيل ييململث، الرهن، عمد ِز، 

وثوذزعيم، الأجذ،كاوض زمن؛ا:
إذاU خلاف، فيه، ذاخلة عق لابا ام، ممد اثثهِفي الغنم مخاو زص 
ينعىأذ عانه لأف بسحاثا؛ زض علمنه ؛ف معية، عتر زعي عق الإصتئجار كاف 

اذمد.ق المامحى ذكزث الإطلاق، نع ثه الثزف جزي نا 
به،الانتفاع ثة زليز كأطيه، أئانه دم ص  Jjtاكأحئ زمنها: 

لاٍنله،ثبما س انتئدان مي إئثاكه له زثل الطي، ق داخل عق جه 
ممذأطازج،لا؟ أم 





٢٧ا)قاهدةاثدتواصض 

ثذْمءٌمح لأ:ظقلأص وامحله زافاظ الئاهدة ؤمه: 
الدائنات،عقود كسائر مهي بالع؛ن، لا يالدمة، متنلمه حموي هده لأف الآ•حsكام؛ 

الصامنةولد أن خلافه ي اكاصبى عميل، و)نأ المجرد ي الماصي يكرم 
رمثه،وُ:ثئئق اiأذون ص أن م ثاة اوئونة؛ وم ننقا نتاغ :ثبمها 

ينري.محلا الحناية، قنتؤ هنا ١^^ لأل ^^؛ iajق عقيل ابن وصعمه 
عقئ،؛لمْ أويضه، لسه مذ يأكن، يلاق، افمناْ مما يأكل لا لوحلم، وم-هات 

يرلازمه، لبملم، المحذ قإل جلافه، الماصىِفى دكزْ به، لمْيتعليى العمد لأف 
لوحلم،ما خلاف، وهدا ويكفرها، فيها الحث ذؤنأ الثرابها بيرن< الخالم، كمُ 

ثادة_ و بجا لأممُلأ؛زكل ^1؛ أم ئ، ^ ض ثذْ من لأ:أكل 
^لأاقن،دأثاذايهانمظئ.

xnx





يغلقهل، الإلكت أثو حكام أصله، نح يرده انه آحر وجه فته وبمحرج 
أنصا.خلافه ل المامحي عن 

يردلا أثة أسهرمحا روايتان، فته الثإء رد ؤق باأة4تا، الرد يبنها• 
لكلكنب.

عوصة؛يزد وحده القز ال عل يدو كلأما أخمد عن منصوو ابن ومل 
رجلق تنياف مول له يكر انه أنصا مصور ١^٠ عنة ومل ا، المصراْا 

أخدانتحى؛ أو عينا ثنا ثوجد ثمرة لها حلا أو يولدت، أوشاة ماشيه ؤغ 
أواسهثاك،ثاغ أوكاف شقا، ^ أحدث كاذ إو الزلد وينه الثتزة ينه مه 
يدووهدا يآل، كأ أخمد: داJ علته؛^؛۶، مليس الريح به أويهب مات كاف لإل 
بفعليلم، كائن إذ ثلمه نع عوصه ؤيرد وجوده، لإ يردم الثمل الماء اف عل 

عللم°يدحل ائشري لأن يضمن؛ لمْ ثعال ، ٧٥١بفنل ثلم، كاف ؤإذ السري، 
محويعليه، الصنال ينتقث لإيه به اثممع ما ١^١ وأما عندة، كالأناثه مكول ^١^، ٠٥

إداانه العاصّت، من المتهّت، ق ثقول وكيا المصراة، حدينا عليه ذل كيا عوصه 
علته.^١ذ ١٠٥١١^!^نأول0< والوهود_،  ٤٣١

كاذثإذ ^،، ٠١دلز هد ■كاذ اتائ أة م الئزا;ه ثدْ الخامحي زخمل 
يالثمن،يزجع ١^ الدل،ن أخمدِق عن المنصوصل ولكن العمد، حال، موحودا الئاء 

المشري،فنل شر ثلما وهو الإباز،، محورة ِفي ثصه أف إلا اقح، وإل؛لم، 
(،٢١٥١رنم)تمر، من صيغ حلتها ول الصراة رد ثاء إن باب، اليؤع، كتاب، الخارىت آخوج* )١( 

فهوحقن لبنها صني اش والمراة; (. ١٥٢٤رنم)الصراء، بح حكم باب، اليؤع، كتاب، ت لم وم
الماءإذاحث.ّئيت 4نهت يقال الماء، حبس التمرة وأصل نلممحلتإأياما، وجمر، 



ابذرجبتواعد ضح 

الهعثية؛ أوبفنو بغنله يتلث أف بئ مصل ع؛و ثى دبك اْلأكؤول وأطلى 
الك5احاأمووِفي يزجع ي الصهال، عانه ينتقؤ ^ ٨٥بتعرير0، إتلافه طل نتيطة 
لأم•

ثأحدثل الألف، مع لا أنة أحنى ووايه ائحرين من طائمه وحم 
أفص مصيل وهدا المعني، وصاحب اسصاؤه اطاد_،ق ابو ووححه الأزش، 

متصورابن رواية عليه الماصي ٣، كإ مال، اممه أوبفنل بايمماعه الثلم، ؟كوف 
وكيلك،الصؤاة، حديث، عذ أجانمؤ وبدلك، ثم، م كلام طاهر وهو أصغ، 
قحلاقه.الماصى احاب، 

ثنيه،عوشن، ئزد ١^١ اةاد>ث، الئاء دلكِفي مثل بماو أف ؤيمكى 
٣.وال؛ه أوب، منصور ١^، رواثه علنه كأ 

فتهالمممصل؟ ١^٤ ثئبمة هو المشري؛1^، لإئلأس اتايع مح ثمنهات 
وواقان؛

وص(عقل، وابن، الخلاف، ل الماصي عند الرجحه ومح( يتح، إحدامحا؛ 
اكريأهلسل م محوليلم، دابه أو جارته اسرى فنن خجل روالإ ق أحمد 

أنوذكزة زثكدا ززلدئ، انثتيا  ١jjj□^،، ناُل ه الآئو<، ش زبمق 
محول،له يكز احمد اف الرواية؛ هدْ لمقل حلاقه ل العاصي ويكر السيته، ل ثم 

الخارثهأو الثري، امحلس ثم هولدئ،، ذابه أو جاريه ائرى يمن مالك، 
كاملاطه محبمئوة ذلك، j ي ثزم، أن ١^ هاى، ززلدثا ؤالداأه 

عترعق يدئ، وهدا ماله، لأما الآوJ(؛ إل يرجع أحمد؛ محمالا ديكؤ، ويمسآ5ول 







٣٣

اكاو.مع اكاني إل عممها وثرى بالملك، نمحمها لعني ذلكر لولا إل 
الص،سا كزج موتىِفي أي، وان المثاقر، واد ؤ، اُوثكر نلك وكيلك 

لأيدأنوم خئغ P الس، إلا بالطي قللق ١ اآزأة أة ء زثاة 
ؤالىءَالآنلأد أة بالطي: ه الثداى ممك وج: م اثالإ سْ ، 3م 
وهو، أمحوو وبه ثاو: الروغ• يننج، الأولاد؛ ذوق الأم محمة بنصف ويرجع لها، 

بمص3، وولدها الأم بئ الممريؤ( ثى ؤرارا أبما؛ المش صاحب امحار 
الرمان•

بالطيكلؤ الصدا3، بملك المول عل، وجها حرج ءإية موتى ابط ابن واما 
للمروجههجذل، الأم، قيمة نصف ولها ملكها، 3، ■ؤدؤثه للمرأة؛ الولد أف 

بينالممريق ثصمن حيث جدا، صعيف الوجه وهدا أخمد، ثص 3، ك،ا القيمه، 
إلألرب وئو الأمة، بمن، أحي مذ الروجه ومغ اليخ، بعثر وولدها الأم 
القيمة.نمحف، احد من الممريق عدم 

صزخ^، ٠١مئة نصس يللزوج له، كثة الزلد إل هيو: إدا اأماصي وعند 
الأمة.بنصف يزحع الخلاف: 3( ومال الم٠مد، به3ِ، 

بهيرجع المشصل، الءء أف عل( يدل أثأا الروايإ' مش 3، اكانج(، والعريؤ، 
لكنة١!^^، صاحب منهم خماعة، منلك وهدا تعا بالمنية الرؤج 

أوالإلادة لمممحن هو هل، أذرتم، لا ومال؛ المعم، يوف المنة إبجاب انتثك}، 
لأجلالولد؛ نتنة ؤنصف، الأمة هينة ، نصفللنرأة جعل، أخمد يإف دللثج، لعتر 
اككس.من ئأول دلك ولتل وولدها، الأمة ننم، 3، قط)، الروج، حئ 



شتزاءدابؤ،ر'بم؛ا ٣٤

jij  الزنجإل الأنة ننث يه لأض:>->؛؛ أئ ذبك ض محاب
يثكلا U جآ ممف اهم:ئ %>ثلأإئ بع لا ت، لأنت:أق 

يمحليتتئ بل تشه، أحذ عل دلك، بمد الروج محر ملأ الإحقاينؤ، بالعموؤ 
ائجرم•الممريؤ< ين حدرا داص الأم ق له اض 

لإقمهافته، ازنحاي فيإإذاكاذالئدال ئداناهالاالخزش هه 
فيهالإي البناء عليها ؤيتمثالث، الأرض، يضف يرجع الردغ أل الدحول مبل 

منالايكر منئرر ابن رواية من بمنته الص قدا قام ل أخمد لئ بالنجنؤ، 
أفبى يئرمح، انتهلأك، لأنه القيمة؛ نصف للروج ومال• ١^'^،، وصبغ البما؛ 

بفروعليهاإلا عآ يشمل لا وجه عق بثالها الم-لايى وصلت المزأْ ؟كوف 
•يختتؤ بامحا ؟كوف أف وبتن 

الالآن.لإحتلاط القيمة ننقط بلروج يتعئ مقي؛لأول؛ 
بمائهاالنتن بنضف م-"وع ١^١^٠■ لق 

ض١^، الئنمح؛ن افكض ء؛٤٠>، الإ-تاث ياء نأى 
للزنجةؤتيألتقولأتادممأل تايث، منصور ابن رواية مش ق 'يى 
ومدالروجه، به قئتص الولديء لأف كامالأ؛ ولدقا تيمه ولها الأنة، قيمة ننم، 

الزلدؤئمة الأم قيمة ننم، أحل• عق الروج ثجن الأم، نضف الروح إل عاد 
أإأإ.وافه مله، يا قداأظهئ ولتل الممرغ،، من حدرا بجاؤا؛ 

القننة،ثق اأئنم من اأتكمار عثه انتول الذي مابه عئ وجد من يمنهات 
ؤإله، لا مهر بالإنؤتلأء الكمار ينلإلأ لإ هننا: لإو منه، يء ي وهد 



الق1عدةاثذيةواضش

محتمحْوينحفيه،وهلينئبج؟
بالنإء؛ممملثه حموي لأل اقلس؛ كتايع وجهي هل يتحثج 

و1حواوه.الملي ^٠^;؛ حقوق كتعئق 
افمنة، ، LlijjJالخنؤأ موطئها انة كائن إدا أما المجرد ق الماصى ويكر 
مانثمد١^١٠^٤، او؛أ مالك ل خدث، ة يأالالأ،؛ به لا:>جع شة 

يطرأؤإما حرا، بجمي ولده مإف لها، المالك بانتتلاد تقص مد هدا لكن حرا، 
منمولديت، لوروجها ما بخلاف مائها، من لإكون ملأ دلكر، بعد اوى عانته 

رمحما•لإمحمادْ مابجا من هإئثي٤ول الروح 
منومعه زجع م ا-قزي،، بدار لخن إدا ائنبم عد عن أحمد نئو زيد 

وانكز^نلم؛ن، هز مْت زماو معه، الدي اiاJ( متشحن هتؤدم،ِل أمزالJلم، 
ؤهمأنصمَلثممأن؟قونبمد، 

عقالماضي رحماته نه، عينه لا العتد لأف ١^^!،، هز ^١ ا-قلأو: هاو 
لآحدْهز ^١؛ إل ؤأما هال،؛ متئا• الحرُبا؟كوف دار من الزاحد بأحده ما أن 

ئهؤه1الالثد.

*H*



ه>حماءدابذ،رجب ٣٦

ضل{

ئهريالكت لإو •صدولامخ، منعؤ بامحان التكه ا-لآمويى وأي 

بماءالإكناب؛ ذوذ الازلاد إل محئه زنزى الإنمحلاد، كص بوجه إه 
\صاختار إثا إ;ح ممن ؤ لازم عي كاذ نإذ ء، نالي ملك 

ا/أصلبمال.فيه الئاء برصىاثنبمىلمْيتح او 
نثائل:دللث، عو وقخثج 

ابثالإخق لأف زلاأكناخا؛ لأزلادثا الخثاثه لابملق ايامحه الأنه منها: 
الحثا:ةخئ زلأن عئدنا، اشنق هدا لزَممي، 

خلاف،للثئي.، ملك، وكنتها ولإها، ق مفقود وهدا منها، ابماية لصدور 
امحاو.

صمحو• لإل بمويؤ، العرماء حى ئمح،:بما إذا دين عليه من رئ نهنها؛ 
دكزْكدا كاآزهون، أنصا، يالماء الثرماء حن يعلن اليت، بلل4ا حمحم عل بائيه 

الدينيعلق إف ^١؛ إل ماو،ت  'فالقنمة،كتامحا عقيلِفي وابن الماصى 
جنايةثنلز تلنا: ؤإل كيلك،، دالآمئ فيه، سر ف١^٠٠.^ يذع رنن يتثي، بالركه 

إل١^ لأتممل : ١٥زأثاإذ اشؤفإدلأ:ماش، نغ لا 
يكز^!١ كالخناية، مهري يعلن هو إي بالئاع؛ الثرناء حموي سعلق ١ الموت 

عمل•وابن اقامحي 



٣٧القاءدةاثن؛ةواه1ش 

أنصا،الإثمماو ح بالماء الحي يعلى المي، وصاحب الامدي وحرج 
ديكمحي، ومذ رنن، يطيا الظمح، إف ءوبّا• عل، هدا وبموى الرض، كتعلن( 

^٠-،إل ائممو أد اثن ذمة ِفي بال هو هل الديذ أف وهو آحر، أصل عل 

Jfjl ■ ئابثذئن الض، نذأج_، القون ق قيل زاني الأدق ئز'ل
ا،تتؤ.دين صمان منألة الآصحاُساتي كلام 

لعقيل وابن انتصارْ ا-ئاُبِفي وأ؛ا حلاقه ل العاصي محزو والثاو: 
١^^،يآجتل بحالة حصة لكنه المجرد، 3، الماصي ئاو كيلك آحر، موضع 

\ذ'ئن}ةتوام.
حموياتعلى لا  i،Jl^jوئد كالثهن، وع1مها؛الئاء يتوجه الآولتح^ وعل 

إفقول: أذ إلا خاJ، بقل ^^ ٠١إل ١^ ممل ^1: ١^١ اش بص 
ئاٌ.ف5ا ^ ^١ يه ٣ ق او;ن و ١^ ية لأن ي و الئ;ن 
كسبةوإل نتدْ؛ اق5است، ثورض ك؛ا ريمك، لع؛رْ ملكا كاذ إل يأم؛ الخق، عانه 

يمنأذ يثغي يكدلك، اقكاس_ا، ملك عق لأنه الرهن؛ ل داحلأ ؟كوف لا 
الركئت ماو ويد لدلك، ١^٠>( ِفي يدحل لا الماء أف ينهنه، لتزهلمه ثيئا محريه 
^١]^^Jii ١^٥، ه لكها jiLm L٠تع هم؛ا الخJJقا ئق 

حيثمنه، المائع بصغفب، ثبت إما الأسمال حاله المملى ب1ل عنه ونحاب 



ضحماءدابجرجب ٢٨

فتهالملك وانتمرار الأسمال ثني محاما الأسمال، وهو ومانعه التآتل_ق اموان 
أعلم.واض وانتهمار0، اثاح لسبق سعلمق هلا 

داحلأكاة ١^١ \م يه يع دالآمان!بمدي  j^،!lطق زأثا 
الدهس،،عق الئاء فيه بمتن _ I!*2دلك يمن اكد محت، 
اقبل،ل الخلاف حكايته نع خلايا مانه و موتى أي( ابن عئك ولم' 
روايةأحمدق ظاهركلام بمال؛ هد بل متوجه، هاشنريج مح؛هءا، المنى يظهر رلأ 
بي؛،نرى حط الصنان، عدم عق يدل، باأع4_، اود ق ئمناها اش منصور ابن 

انيؤثئالإطاق.ظهور 
صيدنمته الصمان، ؤ، يثبمها ؤإيه شت،، ثم فيها إداثعدى الآمادا'ت، نمنه؛ 

لمْثدحلوإ0 الختغ، اكد محت، يحل إدا النمصل ماؤه يقمن والإحنام الحرم 
نهوت.^ مميه ^، ٠١إنناك ت، ه، محنه ك، محث، 

ئنمصلهرتادْ محا هل وا-لأملي، الطلع الآصحار،ق كلام اصطزبج سثيه؛ 
شله؟أن 

طزؤ،؛فيه الطiلع اثا 
وابنالماؤك، جرم وبؤ يوبر، لمْ أو أبر نواء شله، نياذه ١^ أحاو.هات 

د؛كل١^^ بدلتها إدا موله عل محث الروج وأف الصداق، كتاف ق عقل، 
علثمرة كق وجعل الصداق،، كتاُب، في، ؛^M؛، صاحب يكر وكدا حال، 

مثصاله.نيادة شجرها 

يمكنالى المتصله الزثاذ0 أن العهئس_، باب، الجرؤ,و، المايواتي وصرح 



الت1عدةاثداتواضاص

ُم
٥

سماينلهامحض،ضمحقومبم
ص،أصبجت،نئنتيالخنئوائتافي.

ؤإئزادئمحالة ينكى لأئة أولإيوبر؛ أض حال باقل ثقصاة زياذْ انه ت والئاي 
يئاوممِسهمثوئغ،

•حامد ابن عن افاِفي ل وحكام احة1لأ، بإبداته الممي صاحب وصرخ 
الماصىثمه صرح ثممة، زيادْ المور وعثر ئمممحاه، زناذْ الموض أف اكالئ"؛ 

اعتاراأحمد عذ منصوص ويكرأثاث دالع4سا، والرد الممليس ايصال، عميل وابن 
وعدمها.البيع ق باليعك 

وهدموجهان، ١^ وِفي •حلاف،، م تتمة زيادة ١^ عي أف لإيأ-' 
الصداق.الرغس_.اتي صاحّ_،ا طريمه 

وجهان،اطلور عتر ؤق واحدا، وجها ئنثصاه ريائه اخلوبر أف والخامس؛ 
المميس.ق الكال طريمه وهق ئنمصله، حامدأما ابن واحتاز 

Jliشلا، ؛ ^13ئؤ الئداق: ق ممل زان ائثاصى قاو الخذل زأثا 

محهايإنه امحائم، بخلاف جهة، ثى وزيادْ جهؤ، بذ مص محص الحمل لأف 
3اذةءئ.

صضوُمأملأ؟ظِذها:



رجبتوامدابن ش

صاوإدا والحب امحع• ف يئح ي الرجيع ف بجع انه الأظهر الئلفص وق 
الجءj ذاحلأ أي ي الأنخاب يأكؤ ^^1، ص ١^١ ناص< وذك 

الشويكرصاحب والعصب، الملس ق عميل وابن الماصى مال كيلك الممل، 
وكداانتخاو، الأول لأو يزيل يعربأ دارسا مذ انه وصحخة؛ آحن وجها 

قعمحل ابذ 

ئنتلأ،مصار أو^١ موح1، هصازت يصة يأكل لا ولوحك-، المجرد• وق 
نالإمهلإو ١^،ؤساة:ويةمقزو لائ،لأكله؛^١)؛،أنه 

الماضيجزم ؤبه عشق، أذ مبجغي الشهور عل مأثا وامحن، الإنم يعارض 
 jاشزئدا لأ:اكل خكن ي ي ، اْكوو ل كو ١;^ أشازإؤه ؤء لاقه، ح

الدبسق ومحنه الم خلاوة بثا؟ امحة نناله ق لإثيى ومد دبمارا؛، محار 

امح،رواية ي، علي ص باؤل، مامحع مروجا محها ءجد محقه قري ام 
تبايعاإدا ك، متعايزان، عينان والمروع الثيص لأف بلمول وهوينهي ممحور، 

متصله،يهوزيادْ ئنثلأ صار ١^١ والمصيل ءرس، هي لإدا ^١^^ لأي ^-١١؛< دابه 
الماصبي.دكزة منمصاته، ولا متصيه لا زداد0 بعدم يأيس الخث، انتث ؤإدا 

MUM

التمر.عل هنات الديس ( ١ ,



٤١ا1ت1ءاوةاثثتواهامح 

انف1ءاوءاثتدنواشمح
nn*

دوناقمح>1ة الزو1د0 مه ينع مخ \و ممد النحلة عن اطك ائممل ^١ 
^اماواسماق.

كداسعه، مؤثر عتر لكف ؤإل الأسمال، لم'سعهتي مؤثر طئ فيه كاف لإل 
الائممالكاف ^١؛ ؤه1و،: ١^، من المميى كتاك، ي، اقامحى ثاو 

يالثقتهثهري موض أو واُئع، والصاخ كالبيع احيياري 
الراهناحتيار شر أطلع أل مد الرهن ومحع بالملس ماله من ف البائع ورجؤئ 

كاننواء عوض مؤ الأسمال كاف أو الثوايتح، ثرط الهبه ق والرجؤع 
لآُسا،الهبه ِفي كالثحوع احتاوي عي او والصدية، كالهبه احتياريا الإسمال، 

جلكلإع خملأنه زاليارأثضا؛ الأنول يع و كلامه طاهي زم 
والمنوح.العمود الآكافيِو، صاحب وصرح 

التغأف امحه ق والئجوع بالإيس ١^^ 3، أطلق لإنة ممل ١^ نأثا 
;ثحالآضوؤلم/ضو،

أيسواء أصاله، فيه الطخ ينع المنح ُال البيع اأثنيِفي صاحب وصئخ 
والمنخ١^^ بدخول وصئخ الئمى، يأستة متصل، يء لأنه يوثن؛ لم° او 

الصدافي.ق الآصحامسا لكلام وهوموافي دللئ،، بالع4ت،تي 



؛>حماعاوابذ،رجب ٤٢

أيهوحوم اأسحإسس احتألألب يكر العيي صاحب أن عدمنا وعد 
عهوباإعذد، إهزاده ؤإمكان لتميرْ يوبر؛ لمُ او ابر شواء الطاي، فيه يتع لا 

إلوهو ١^، ق يكرم ما عكس وهدا وحؤْ، الثمن خلاف كائممصل، 
بالعبالأصل مع رد لا اكمز0 ا0 الأصحامح_، من ممر لإطلاق موافي دلك 

والصلحكال؛يع العمود أو هدا مذ خؤ؟ الملس، ق وكدا مصل، عر من 
التأبترحالة بئ فتها مري، والرهن والهبة والأجرْ ا-قلع وعوض والصداق 

الحكم•بن محمد وواية 3، الرهن 3، أحمد علته وص وعدمه، 
كال^١ ١^^ غٍه ذكره نسى آحت و■جها الشمعة ق الأحد ل أل إلا 

الإتجقاق،نشث، ص إذ انح؛ إل الأخد:حد زلأف ئزر، عي م او خق 
^يخصها؛لأأأنني:

لاذ0الطلع أف عل بناء وعدمه، التأبتر ؛ع فيها يتح الطلع أف أحدهات 
مذأصبه.العْ.د رعع المنح ال أوعل حال، متهالهلأ5ل 

أيذئإ.ؤإل ثنمصأه، يائه ١^ عق ساء بحال، لايئح والئاف• 
كالئمود.عي، ؤإلأ بغ، ^؛;١ كال إذ 

محل:إذ أثا ^٤، ٠١ق لا؛ثح اثفصj ١^ 1ن م كك ^١ 
إفهتل: إذ ذقزئ لأثؤ؛ز، ثئح،  ٤٣١علا بثث 

^ظِنصلألإعبمفلخال.اؤ;اذة مخلأثحفها
الوحوذهالثتزه يهإ أئه أخمد عذ داآثصوءس ، ^١^٥٥الذصة واما 

ملهيوبر، لا أو يوبر أف بى ثنيت، عثر مذ المزن يوم إل بقين إدا الوصج يوم 



٤٣الق1ءدةاثهتواهامح 

بموت،نأ ونجو، اثنتان أو بالكرم يوصى الريو ِفي صدئه بذ بكر أبو عئه 
له•مهوللئوصى خمن، الكرم وق 

أو١٠^؛اكاذ يوصى  ٣١عن وذي ئونى؛ بن محثد رواية ق ومال 
:زمكاذ إذ ماَل: ؟ ٣١ق و، البمثان أو الكن؛ وق بموث، P م، 

رجةومد ولإبمصل، الوصج ق يحز بمه وأمح، مهوله، خمن محه لة به ، ^٠۶
عقود٦>^^، منهي، كز فيها يدحز عوصا، ينئيعي لا ثئ عقد اإوص1ه يأذ 

العاوصايتج.

وكيلاكازآصحاب، دكز0 ما وهوخلاف كيلك،، اأaأ^ثه محالهبه هدا وعل 
الويمت، tjiالمربؤ ْمح محي ب،ا دبل؛ج أف؛ص( و؛قول، وأول، البجر الومث 

والوصق.والصدمة 
بعدما إل يراحى اكا i^iاأذ مع الوصنة، زم وجود0 اعسار وأما 

اأزُت،،حنن إل قوي م نإء ١^،، م -^١ كاJ ١^ ^١ ١^^ ملاق 
ثمحامل بأمة لئ لووصى وقدا الإيصاء، حال إل المللث، انتني الوت وجد مإدا 

إذملنا: ^١؛ خلاف،، شر له للئوصى يازلد ، ٣١مل لا اأوصيى ناذ، 
أزلا.٣^١^^١٣

حاكانتمهاهنا طلع، الثمل وق الوهم،، أهل مذ منتحي نحدد إذ وأما 
يمن انمماو م انتخمالأئ أذظوذ إخدامحا: 

منينشحق لمً التأبتر بمد انتخمالأ حديثؤ إذ ألا أحمد عن ؤالتصوص 
اشرثةا،ئذكاذملأاظ.



ثرحماءدابجد'بم!ا ٤٤

عليحلا أويث زجل عن سال ، ٧٥١عند أنا تمت محثد: بن جنمئ هاو 
ل،له ملتس ابر المحل كاف إل دالت موثود، ؤبد ثم ثواوووا، ما وولدْ هوم وثد 

لأمحمحمحمم4لم،ثممكؤنغإذالخ
فيه.ملة اقثاد لمًيلح كاف نإل ثيء، له ملتس الحصاد، 

اتجاابن منهم ههنا، وع؛رْ الوبر مح، يالمزقا صرحوا اًلأصحاب وكدنك 
قمحكيا ق الوبر عتر تعت ئنشن وأصحابه؛ والعاصي موتى 

لأنسارْالمعدوم محم ل ا،لوبر عي بأف الاصحايب بنص وعلل الإنتحماق، 
يمول؛مذ بمول وهوبيه ولثويْ، لأروزْ المنجود؛ مح( ل والوبر ومحه، 

إنالحنلمحوُيمثاب:تي.
يصيبهوتتتقل أوعمم، لموت الإنتحمافي أهل بنص عئرج اف الثانية؛ الخالة 

بالمناش صيتي ت مماو مات وجل عذ أحمد نيل بخناق؛ بن ينموب مال 
^محاشبمائأنالآمحينبمائنصمح

•ثذ؛ مى قذْ اقزذ ئد لا، ،؛ JUئهنا؟ اش الصنتة ئذْ مى أذتأخيرا بالثئي 
ومدثم، إل بمصهم هنا مذ وحرج هنا إل بالم مذ بمص ممدم له؛ مقيل 

بمدناولد لأحدهم ؤلد لإل ؛!،؛ ٥٥لا. هال؛ ء؟ مي فيها ألهم ١^٠>^،، أبرئت، 
أوءحائزا، اهم مل كاف نا رأى كأنه بمدا، ثجة أنصا وثدا ممال؛ ص؟ 

متقيلا المأبم يمد للوممتط المشحى نحدد أف ق الئادق وصه موافن وهدا دال، 
انتحمادةت.



٤٥

اثضىخق زانقبغ ^١^، يثنلة قلم الإد مى الخايج حروج وأما 
ومدقهرا، شلك المزيل العمد لأنماغ ثبيه الإنتحماق صمه وواو أز بموته 

قصثزعلته، ملك اإوهم، إل قولنات عل م>1،ا لا فيه، الخلأف سبى 
الثابق.الخلاف الطلع تنعق بمج,ؤٍ، الأصل، ملكهي، كانماخ مويه 

مإ1\لم/لإووم
حشعمم ولا بملك، محم له ي،كوف قلا الصنع، 3، واللبن البطن، ق الحمل 
١^عي و شآزك ع لَالحادث، مأللأصضنامح ثإف :فلهن، 

اأؤثر،خلاف ء، لإبمثقئ مئك4لم أف قل دو ١^^ ملك ي ظهورْ ذع 
حقه.تمط اأأك انؤمنار مل انتحماهة رل نمى عثه، انتهم ملكهم نإف 



رجبلواهيابق سرح 

يل؟

يفحجام لئ لكل محإ الشجر مى ■ءيرُْ يأما النحل، ثمر حآئم ل، كله هدا 
مضمهعرج اش الرهول به أص٠حاسا وأ-فيى لكلطلع، ئهز كالمش ثتئ0 ثظهئ 

والنرجس.والتئمح واكاتمى كالورد ثتفلمح؛ ثإ 
كقنرب س؛ قشزثا أز ١^٥ ئز ئؤ  ٣١سا ؤ)• نو: زيه 

الخزتحروكلام لكمزة، وعاء ٠ الطلع، بخلاف الثمرة، ظهور دظهورْ ١^١،، 
الززدنيئ مح:اد، يه لكذ ١^١ ظ ثح زكديك، ئال: جث، ^ui، ي :دئ، 

مصع.لكل ؤإتأ شجره، مذ ظهورْ ؤدخؤْ 
متجهينتمث هل التويت،، كوزق، المصود؛ الورق رجهانِفي ؤللاصحايؤ 

ثورهيظهر ما ومنه بمعناْ الرهور وهدم ظهوره؟ لمجرد ١؛؟'؛^]، اوبجع كالم 
أوجه:ثلاثة قفيه والشمس، كالمماح ثمره؛ يظهر تناثر، يم 

حلاقه؛ق المامحي جرم وبه ئلأ، ثإلأ للباِع، مهو دورْ ناثر إذ أحدهات 
عل،نارربة•قوتحث ص محور لأل 

كإِفيؤور جنلأ احخالأ اكاصى يكنه للتايع، محمحورثويء أية واكاق: 
جوفهق ءك5مث فيه، منت؛ت0 هئ يل اكثزة، ع؛ذ هز لبمل الطلع لأف الطلع؛ 
الزطت.فنع نهل وفها ق ، ^^jiiiزنطهز 

اممارْ،يل كي ١^١ ي ١^، لآقا؛ر ون ١^;؛، فلهور ^ ؤاكاJئ: 
بطنق نا وتاس وهوأصح، المغني، صاجبف واحتار الخرمح،، كلام وهوظاهر 



وتتزايدينمو الطالع جوف ل، وما يتناثر، الننر لأف يصح؛ لا اوو عل الطلع 
حصيصاوسنو

تنئله ءلأكال دظهور0، فايع ئهو رر، مر مى ثثزتة تفلهئ ما ؤمنه: 
لك:مزناليز،انلأذموتمملكؤئاننامز،أزمم:ذزان؛ 

يم؛ظ إلا ض لا يمان لت U اقابمي; نُا'ل نالمت، ئاقن 
كإلهمز وئثممه ثائر، شجره ِفي سممه بال المنيإ صاحب وردم ازآعل• 
أصلهثع لمْينثقذ يإف لم، بائعماد الإعتتار المبهج ؤله، الطع، بخلاف، نسيم، 

نإلأملأ.

^بم،مهاشنمْمحص؛
محاول^U، اكمز٥ محأفته مها، موئغ هو ؤإثإ الآرءس، اجزاء من ليس لأئة 

لمْضلالة يا الززغ كاف إذ لشراري: اثهج وق حلائا، مه أم لا المغني: 
أذإلا شلعه، ١^١^ أحد سع لا محلنا: محإل وجهين، عل صلاحه يبد ^ وإل يئع، 

للإنهقمى ضلاله يا إذا زأثا حننإذزاكه، إل اكري من الازص بمتاحز 
حصادْ•حنن إل أجنة عي مذ الاوض 

قاحمد كلام ال مع الآصحابإ، عاليه لنا محالم جدا، عرسب، وهدا 
سلعأذ مز ١^٥٥؟، أهو مذ مولود ثلد إذ دال،ت حيئ لة، ينهي الوئف انت٠حماق 

واذ;همجضاد.
صاحبوأما وعدمه، بالأنتحصاد عمت لكنه موتى، أي ابن محال وهكدا 

للئتجدد؛فه حو ملأ البيع، اْلأزضو يتح لا الرنع مذ كاذ ما ممال،؛ الممي 





















٠٧ش القا 

بجثمحىشُ 
رث؟هل ولوت، م منته، بند محانشت، حبل ولكنت، ثصزانأ، وامراتة مايث، 

وخيبالإلادة، يرمث، ؤإلقا هو، ما ينلم وهولا أبوْ مايتؤ إيإ وماو،ت لا، ت ئاو 
الإسلام.حكم ثة 

ذ\و\ي: ٥١١همد م ئ، امحثاو: عض تن محي نمال 
^151م.قوت،:يرأ،بمإذالكل 

ماو:لأ:ترثة.ورم 

ولادته؛بند ما إل يتأحر إزيه لأف مغللأ أبته، مذ إنيه مذ بالغ مصرخ 
ممدالإلادة بند ٠:، إل ثأحز ؤإدا وجوده، ق ش5وك دلك، هين لأته 

اوهن؛، أحمد كلام عليه ذو كإ أمه بإُنلأم إما الإلادة ومذ بإنلامه ا-محم سبى 
به،العالم عل يرمم، لا يالإسلأم وامحم الدم،، ءلاهر عل أبيه بتوين، 

إداالزوويثخ موت عذ ي-احر الئوؤيش أف إل ينجح وهدا الئوينب، بجلأب 
اإمرس_اإسلام ق لدللث، سهد احمد وأصول الإرويث،، حياة َفي سبيه انعمي 

سالأاث،.مل الكافر 

ِفيالكحال وواية مقتفى وهو وعتوه، عمل ابن به صرخ ما عل وأما 
ابونهأحد بمويث، ُإسلامه تنهم ملثا' نإف منه، ابته بمويت، الحمل هرث الئفمة، 

ومانعه.ا-لءكم انيان هاعدة ِذ، ينيره نبمحا ٌي 
حماءلا وامحبمح دكزثاه ما عل أحد بمويت، بإسلامه محكم لا قيل• إف وأما 

فه،وددأإأهسىالآنحاهمج.



لجبتواعدابن قيح  ٥٨

قؤللماض أحمد، كلام ءإر؛ج ل، ماصطزبوا والأفقثو0 الماصي وأما 
ٌ؛ي؛؛أذ-ي:

أوكإ الؤنوأوج>، من منعة أوجب اليزاث قنمة مل إنلأمة ال الآوو،أ 
لببالفنمة اعساوا ثوؤيثه يوحب اثنلم م؛ناثا قنمة مل الكافر إسلام 

وهلالمصوو، عقيلِفي واين اأ٠مد، الماصىِفي ءاريمه وهدم والمع، الؤنووج< 
ثوري؛ئيسقط لا إنته وثبوت موته يعد الكافر لرب إنلأم لأف الهناد؛ ظاهزه 

وظالإنلأم ل رمحا ثت البمه مل اكلم ردث ظِل خلاف، شر منه 
هاه1ا.اأمصوذيممز ^١ عك، 

إنلامهالحكوم الطنل ثوييج صور حملة مذ الصورة هذه أف والئاق: 
قيانية روايه مكون الةنري٠ث،، عدم عل يدل، هدا وئصه منه، أبيه بموت 

صرحأخمد لأف صعيثه؛ وهل اووايمن، كناي-، ق الماضي طربمه وهذه المنألة، 
بإنلامهم نإف الكاي أبته مذ الطفل ورث زلأف ذللث،، شر لألمملميل 

خمليصح ملأ الإبمغ، عك وع؛وه المندد ابن ثمل حص محه، محلم، عتر بموته 
الإحماغ.كلأمصمظلإاك1،

نإنلأمأئيه Jموتا ُشيئي؛ جعل العلممل هدا بإسلام ا-اءغلم أف اكالث،! 
الولدخلاف، ١^١^،، مج ملدلك، علميه، مممق لأنه ٥^^(؛ ماخ الئانج، وهدا أمه، 

فيهالمؤ؛ إروه؛َلأل ولأَيمع ُإنلأمه محكلم هإJه اُويه، أحد ماذت، إدا \.ئلهإا 
صعيمهأيصاوهل خلافه، 3، الماضي طريمه وهدم فيه، يلانحلأف صعيفا 
وصعقه،١^ ^٥ لا ا1اخ سبق علل إما أخمد ءإف أحمد؛ لتنلمتل ومحالمه 

لصعقه.لا المائع، كارثة أبويه أحي بموُي بإنلامه حكم مذ أحمد ورث ؤإما 



٥٩التاءدةامابماتواض1ش 

واحتاواالئنووي1، الثابق الخلاف وفته يالوصيه، له الملك بون ومئهات 
خلافولتن1يق، قابله والوصه حثا، تروجه عل ثغليق له الوصيه اف الماصى 

حتنمذ الملك بموت وحكم حالمة، وثاوْ سحه واش داوْ عقيل وابن انبه، 
ا"قولالهوخي، المعال أبو بؤ وصرخ لة، الوئ وثول الموصي موت 
اوث.اشلوك ل زكدللخ، ومئا، نالا كاو إذا ياش اهم حتن من ظه 

كنبهق للردد يوصع حى الركام حول و لا انة آحر وجها وحش 
ا1وبل الممريع ثدا نَلأ4تذ كاiكام،، ئهث ناوكا، لخثا 

محِتم،م:طأملأ؟
يصح.والعاصي! ابوحامد وقال يصح، لا التميس! وقال وجهين، عل 

الإزُث،١^ بملك لا آظ لأو قمل: ^^j،، نأخذ j ثاخبم 
كاثفالإراز قإة نا;يد، زم شر۶تا، مم، نة الإماث ضخ قي ثالإصج، 

المعانلمهإل ينصرف الإطلاق ظاهز لأف ومحل• له، موجب لا له، ^٠٢^؛، للمنم، 
ثوجةالملك لة صح إدا لأنة وهوصعيف؛ الحمل، ءخ ستحيله وص ود*مها، 

^^نالإفيازِصمحو'ممطم، محلالإفيارلإالإمح 
وءب5الئغلتق،، بجل لا والإقرار حيا، خروجه بدون بخلك لا لأيه الإلادة؛ َفي 

ناصلة الملك لآ>جع ^١>، ١;،^، >ق 
ءنبج،.

١^^١^انتخمايى ؤمنها;
بجتعمحل• ابى ومال والأكزيذ، المائي وئو يوصخ، حك، يتجهم، لا 



هرحدؤائ،ابز،رجب ٦٠

ابتداء،الحنل عل اأوهف1، صحح حش حملا، كونه حال اأوئبِفي انيجماى له 
هممق، لا ثتجز، قبم، عندة م قيث إذ ^٧٠،؛ ١^ م)هل زتاز 

مللا والهبه حثا، خروجه عل معلى يكة لأف لة؛ الهت صحه الماصى مغ 
التنلى.

وثنكنأنصا، الوثف من الحنل يانتحماق الدين تش الشيح وأش 
الوصلإل وق والوصة الإزث من وعوْ الوئف ص المنصوص عل الممريث، 

قوم،بند كوم الثأيد عل مستحمة وهي وقوائدْ، وثمراته منافعه اأةصود إثإ 
حصبه ايط؛ وجود مع شقا منة ينتحز ملأ الإيمماع، أهل من لبمن والحنل 

^؛٠واجد بؤ بجس الإى الملك بخلاف معهم، الإدمميع إل ويئتاج يولد 
ؤجود0،نع منة اiتزاعه قوو ولا للحنل، بث، ^١ مإف عإوْ، فيه ساركه لا 

الوهم،.أهل لإ انتحمافه يوف العم الحمل عل الوممر صحة دلك، من ييلرم 
يئثهبمدص،ث1واصب،:ناث إذا اك كل محقا: 

بامحما؛عم من ثمنهم وجودْ، بمص لا باثة عم من منهم ثم لة، يوحد لا 
لث5ا.مح، ثه أف ش  ۶٩

ولجلاؤؤ ق المائي دكرمحا ووابمان وفه الحمل، عل اللمعاف يمنها؛ 
كتام،الئؤمح:

لآهتيمح\ما1وطابي،
عندالدم، هو ^^١ وبحا، كونه با->خال وعم احمد، عن واثمؤئ وحنم 

الآصحاُ،.



٦١اتق1ءدةادراسواهاض 

Jyص قال أكد، تمحورض انن قمحا وض: 
الئنى.صاحب واحتازه هوائدهب، انه النجاد ويكز أوو، 

قوى- لأل ُه؛ والإهزار اهئل انتلحافي صحة هرج الخلاف ^١ وعل 
يالزم؛١ ١^ الما<سم ابن روو ق أحمد ض وا،تصوص ميه، مى ث؛ودا أنميغ الئستا 

عاثه.باللعان يقفى لا إنه هزله: عل مزو وهز الإلزاربه، 

يالثقJاJت وهز الصزد_،، من نسا أمة أكته ١^١ متبه ١^؛ وجوب ؤمنهات 
لإبماركثه,ثه ذك ي ا>ض ذن هل لأ ١^، آكز زقي ١^^، 
تمحيذك زأة زالانبجلأو، زالئزب الأكل من الخاًثة صئامحم الألختاةِفي 

قباطل مثجع بكلام ثكلمم حنث امحهان، إحزان مذ انه إل زسسة إهدازْ، 
هذامشاركه لممسه نيريمحى الئحؤيق، يادمح، ئن العجب كل زالعجب مسه، 

الماسمحىإسازة.ثموو؛ المغرض، 

حتاْ،نفيه الصزب صادئه يكوف أف إما الخيتذ هدا ؤ0 ظنه؛ كإ زليس 
ثزلأئه الحثاْ؛ ئازقته قد يتكوف قووأف زلا فه، الإاة وجود ثل دك زتكوف 

حنائهايعماد مح أو قتله هكوذ أذ إما ئالخاي نحسد الطن، لم°ستقؤتي ماُت، 
}قزيجا{لوثؤ نليه المئرور صمذ كنا حثاته، ايعماد لممويت بالغرة قمحمنه 

زالقيمة.الدية كنال نأيضمتوا ؤ أرئاء، ادعمادهلم 
امهل يأمتا كالماني الصزية عقست، نثا زمقوطه حياته دلائل قإف أيصا 

والحاري؛نالشامة كاب ومسالم; (، ٥٧٥٨)ريم الكهانة، باب الطب، كاب المحارى: أحرجه )١( 
١(. ٦٨رقم)١ والاوياتأ، والقصاص 



٦٢

أمهماثت ؤإل إلذتا»ؤ، الوج_ا اللوث مرتبه يون الظن دلك ولعل قتثه، 
التندي.وش. والإ->تناق ينه تتب مثري مله 

قالصتان لسوت ١^٠ الإمصاو يفرط ولا الصنال، يوجب ودنك 
ابنوواية ق أحمد افرط لكن صنانح، وجب وجنحنها الأم ملوماب الظاهر، 
محهمبس امحق لم°ألو إدا حامل؛ وص محلت انرأْ مالِفي الأمصال، مصوو 
أز:فولمل.ريو أز د مئهُ طهز أذ :كفي اكامحي أل دي 
بدلك.عئصل ب*ءاإؤ البنم لأف لمُينمهل؛ ؤإل اختن مشوهي جوفها انئى 

الأمممتلب أمه بطن ا-إقيرثتي كال ١^١ طاJتات م رواية أخمدتي ثاو وقد 
ولوالإئفصاو، يفمتط ولم° ا-محٍن، وديه الأم ديه الناهلة منل اختن، وماث 
مهلمسا، ابثتن محرج جومها محر يم حركه، يوبجا وثوهد امرأْ مائي 

خلاي:ل وأنواظاص الخامحي ذكزمحا امحالتن، عل الناصرة؟ ممثه 
النصي.يجناية مات انه الفثاهز لأل صمته؛ أحدحا: 
بندها.حناية ئلأيمي أمه، يموت منحنق لأنه لايضمن؛ والئاق: 

الإواداُي؟من عثرها إل يثتدى أم الاذيغ بجفن الصناف يص وهل 
حلاب،عل اجج، ١■^؛، صناف لأل الإحتصاص؛ إل الأصحاب أنحر دهن، 

أحمدلعله وص بالختاية، أمه مى مص ما صناف ثمن، نإما مالوا: القياس، 
متصور•ابن ووايؤ 

الأمة،كجنن امه محمة يعفر البهائم جئتن صنان، نجب، بكر• ابو ومال 
أيقا؛أمه مص بقا يصس انه والمقهور والإحرام، الحرم ق الصيي• جفن ؤمانة 





هرح،ماهدابتىرجب ٦٤

لكثتإذ ثأنمطت! دواء ثرين امرأة منصرول، ابن وراية ل أحمد مال 
■^١٥^١عق يالديث مات م حثا نمط ؤإذ زمه، ينتى أذ إئ مأحب مميت 

ئنئال: عناJا؟ ثرين ٠إذ لة! قتل الماظ)ه• لأمتآ ثيء؛ لأمه ولا؟كرف لأبيه، 
العاقلة.عل الديه ينمط، لا عنى لا، أم ينمط يدري ولا ثربت العمد، ثبتة 

سوالإنثاطامحب
نطوم،زمنسؤننيْ الئأ الم أة ي طوتا الإنماط ؟كوف قد لأنه 

هإيةدللئ، يصح ولا العمي.، بمثل الهماؤة وجوب روايه الآصحاب، أحد الرواية 
صد•ثسه ض ؤإء ^^،٩^، 

حيا؟حروجه عق أوهوموثوفت حييه مذ يقد هل امحن، عتئ، محمنيا؛ 
واك1لإرؤاوان:

الدم،.وم حينه، من ينفد إحداجتات 
يال،;منصور، ١^، رواية ق علنها ثص حثا، ثمعه حص ينتى لا ؤاكاتهت 

هيئ،، أن خئ أنة ثم فى مد 1ولأذ0 ١^ ^، ٠١محي لا 
متىئزم.يجامأوبملتكئتي الخلاف 

ئروغ؛الأصل هدا عل ويممرغ 
الأمة،تئد ١■^ •^'_، بمد ولدا مولين بأمته، ابمه لوردغ الأيل• المنغ 

طاو_،رووبئ ق أحمد دلك، عق ص حده، عل عتى ممد الحمل بمنيه ئلثا• لإذ 
مئة^^، تند0 عن تركه مهن يوصغ حى يختق لا يلنا: نإف وصالح، 

وأحمد دلك، عل ص بالملك،، عب ؤبمتق حصصهب، بمد-ر وأياثه أبوة 



اه1عدةاارابمتواضاش

وُقغ لا ك ئالش محأ بكل ليز ئك: لأة!ذ ؤسا ١^؛،، رثا:ة 
فهدا1أاك أمه، ِفي ومويغ حقتمه موجود مهو نإلأ اكمملن، الأولاد حكم 
ثائأ•

قودي أنصا، ملكه محوت ل الخلاف عقل وابن الماصي وطرد 
لهوحكم لكل ئثات لإذ منه حامل وهل لروجها بأمة وصى لو أثه 

اإؤص1ة،ق يدحل لمُ له؛ حكم لا دل-ا• ثإف الوصية، ل يئبمها معها به موصى 
ولدهإل بظهورْ، حكم لة بث حتسد لأئة ملكه؛ ولددهتي لمذ ملكا وكال 
مح1اوُباش،فىطكبجنوُ،انبمتيزمز الوصي جاة 

يمفيوهدا عثه، وينتو له بجز موله بند ولدته نإف فيه، الخلاف عل الحال 
بندووضع الخد، ماث حدْ، عل ينتى ولا للحمل، حكم لا للتا• إدا انا ثهتا 

كافنإل له، الأمة حصالت، لمذ قوملك القنمة يند وضعه كان إدا انه موته، 
ملخهمءة لأنه نز أُ؛هلم، عن توروث لأنه لا محنهم، بجومشرك البمة مو 

ا-ئلوُمأزلأمحاوُُهاأنلآنخاك،وشكزن 

أزسوم،همحاييودْ
بالوضع.

ولكنيها، ونوبغ أمه عن منثصل مملوك انه وهوالمنصوصن؛ واكاف، 
خشذبم، ئة ئ لا أز اشناJه دون اكقز ١^ محأ ئة ثل:يث، 
يمحل•



رجبابق توام همح 

محمهمف هل ولكن ٠عها. حلها عتق الأنه أغثى إدا الئازت ١^؛ 

إي؟٠^؛ يش لا انه عقل وابن العاصي يكرم ما وقياس مدم، ما عل 
وردانه امحل مدوِق ما أسوأ هإف جدا؛ بعيد وهو الوصع، قيل هوكالمعدوم 

فزاويض كعتق وواله، عل يوم، ماح، موذْ من مع حال امحتزل علمثي 
يصحالملك مل العني أف أصلنا ؤمن الورثة، إجارة عل يقف ؤإثه رقيقه، 

مميضئاِفيضجمممه/شممئ4ُموم 
محيثاثزالعتق وهذا حر، يلديثه ولد كل ت لأمته محال كمن الحققير^، عند حلاف 
افلهور٥.للعنق صلاحته عل نفوذعتقه محومحق •ينا، وحملهامتصل أمته بالعنق 

لمْنإل عتن، علمه وكاف ايمل، لوأعتق ثانه حلاقه المائي,ق صرح وقد 
الش،ؤاشُأم.؟كنئوكاث^هإلثتا 

صزمما، ^ ٠١ز'5ال ضخ حملها، زا<ظى الاثه أغتق اكالث: ١^٤ 
موتىم ابن وحرج الحكم، ابن رواية ِفي فيه وثوم، حماعة، رواية ِفي عليه 

وحرجوهأجزائها، مى كجرة انه عل بثاء استثثاؤ٥؛ يصح لا انه والعاصي 
بخلافا-اقهاله، ينافيه البيع لأف يصح؛ ولا اليح، انفثائهلط صحة عدم بى 

لا؟أم بالئراية يغثي، يهل لي، حملها له أمه الوبر أغثن الرابع• المغ 
كافإدا الأم ُع يحل وإد،ا البج،، إليث لم°ينر بثميه منثؤل إيه قلثا• إف 

١^\كؤأ ي:ثح ملكه، و زامحاي بالأم لإمحاله تبما لمالكها مملوكا 



التاءدةاأ>استواضاش

اختاثزثدا يي، ه ^ أذا تع زلا ص، ه لكف ك و 
ابوجنمروابروالثرذ الماصى ومال والمحرر• التلخيص وصاحى ١^١٠؛؛، 

أوجيؤ بن بمش وهل ومد، صح رحيم ا-قنل ثرأ-نتق الخامس؛ ١^؛ 
حثا؟-؛مو-جه عل يقف 

خلابإل الأخ ديات ل عقيل وابن القاصي وأثار نبق، ما عل محق 
مال؛مذ مول وتاس صعيف. وهو كاقدوم، أية عل ساء عممه، صحة ق لنا 

أبما*وهوصعيم، إليها، عممه يري اف مئها؛ هوكجزء 
ثنيحملها الث1د مأعتق حامل أمة بهلذ صزب الهمع!و هدا عل ويثني 

ماتم حثا أو مسا، امصل يم عليه دلمَجنى ، J^JIأوأغممه الخناية، 
عئصلأولمً الإمصاو مل حصل هل العتق أف عل ينثي مهدا الإئفصاو، عقتب 

مإت،مسه إل مزى عتق، م نقما، جنح إذا وهو آحز، أصل وعل 
روايتم•عل عبد؟ حرأوبقيمة يقمني هل 

هاِئايثدامهناصأزثثة؛
هلالعتق عوأف ميمحقي محا، يشل ثم ينتق، ثم علمته، محل أذ ؛ ؟■^٠٤١

خءنزوهخاقٌتيأملأ؟
عثرمملوك جنحن ممان صنايه وحب حيثي العتق له محتل لمْ ملنا؛ لإل 



تواعدابذرجبقيح  ٦٨

بمماَةأوابمة.
ظويك.ابناخ بخاو الإمحات محا: هإذ 
حر.حنتن صمان غرة يفيه الراية بحال محا• ؤإل 

عقلوابن الماصى دمحْ كيلك واحدا، وجها رقيق مال يقظ ؤقل: 
الحثا:نبمد \jp ألحق ثن ^١ ^١ أث ؤ:ثيأ قئ، ثك ^;١; عشُ لإبمقز \إ 

أوالحنايه،اماَة خالة امحار j الإخلاف من وخم وجهم خفنها نأأكت 
ب؛نهءاعثرمتوجه•والمزق 

م:شزذا\م:شث،س
هوبحاثةهل الضنان، اغيار ِفي الخلاف عل ثتي؛ حلاف، بم الثتؤ له ءُئل 

الما:ةأوالخنا;ة؟
وهوواحدة، روايه حر بدية يضمنه ائداية؛ ثزح منوية نق مدم، كنا 

نهو.

ثجنع!ا، شز ئأ و، نحز ئأ ١^، بمتن أذ الثالثه: اللهوزة 
الإمصاJبمد إلا يختي لا محا: ؤوف حمو، زهن عتى ك: إذ حز، دد.ثة صناثة 
ك:محإف أواماَية؟ ابناثة بخالإ ئز ثل ابجاوامحان، ل الخلاف ي اوى 
صاحبكلام وفثاهز رقيق، صناذ صمنه نإلأ حث، دية صمنة الثزاية حالة 

اإعتقبند ويعن الخنايه لأو واحدا؛ وخها حر بدية صناثة نجب انه المحرر 
بمدعلمتؤ جمح، كمن أثث ثظر، ومحه الكوؤ، بغد الموت ووجد اثاجر، 

الصثة.وجود يمد مايت، يم التنلميفي، 



الق1عاوةالوابماتلأه1مح

عتىملنا؛ مإل ينمصل مم عثه، محنى م ينتى أن الثاوع4؛ والصوزه 
جنيصتاف صمتة ينتق لمْ إيه ملنا؛ نإف حث، حنثن صماف صمنه حمل؛ وهو 

الخلافول بمد،  j?U^بأة منصوومعللا ابن وواية ل أحمد علته وص ؤقيق، 
هأبمضكنمئشثإيتقاةأمح

دجثث•تث ناأذري ثُال: الزهمي، ئن ياض رق 
كعدمهمجودْ ا-قمل عتق يصح لا ملنا؛ إدا عميل؛ وابن الخاصى وهال 

نبق.كنا ههوصعيف الصوو، هذْ حمح ِق 
مالوالإصداؤ(، والوصية والهبة كالبيع الحامل عل العمود ورود ؤطها• 

همسهلاويأحد العمد، ِفي داحل مهو محم للحمل يلنا؛ إذ عميل؛ وابن المامحي 
رصعهبمد وكاذ العوض، من منطا لمْيأحد له حكم لا هلنا؛ ؤإذ العوض، من 

مإذطلاق، أو أوإملامن بم4وإ الع؛ذ ردُي، ملن المئثصل، النقاء حكم محمة 

محيوأيهمحق، لا أقه الحمل عزأحمدِفي المنصوص وتاس 
يننا:وإذ العي، تع ودْ ثجب المنمصل، الولد حآكم لا الأجراء، ئكم محمه أف 
أصح،^١ تندوم، انه لا ١^^٠٥ حآكم له بجئ لا ١^ ا،لزاد إذ -محر!ه لا 

ثنالمبص له يخمحث ما بة؛( مزو ولا الملمس، منألة الأكزينِفي كآدم ظا٠ث وهؤ 
الماضييكنه لأمه، تيخا مضه ومحصل مضه ينكر لا وما والهيه، كاوهن العمود 

لافه.خل 

الحتزانق زالثلم الي الحنلِفي ناله \ؤررا ي؛!١ ذص 
الحاملهذ;لك.



ابىرجبقؤحتنامي 

لا؟أم الإنمتاو مو نتها بزلكة ٣ م الدلكة، الداثة خنتن لبجا: 
كلامالإبماو، بمد إلا بملك;ه محكي لا قوته: و ممل اين ئ1و 

النثصلوالولد ا-محتن كن ويرى أزلكنيا، مذ ركذ هو ؛ ئاو هإيه خلامة، أحمد 
^١١^^، حكم لة ليس ١^ يعلم الديه، فه ^١^^ عثْ، فيه ا-كتو( أف 

ئنتقلزلا بأنه مو  jlنأى لتدكثها، تاُع تدكثتث وأف الأم، مذ جزء أنه 
لا؟أم حتج إدا دمه إرامه محه ئ هل أنه دلك عل بجي ومد نو، محه 

عوثدو عئة النصوص زأكتئ عق يدل ديك و أحمد وكلام 
ولدأئة إل يئ وهدا بالوجومح—،، نعر ما يمضها ؤق قط، الإنتحتات 

وجبتر ثدكثها، عند بأمه لإيصاله ثدكث؛ شر موته عذ عقل لكذ منممل، 
فيه.التدكخ ئمصود تحصل دمه نمح 

محلها؟م الفلاة ثل:زى غلقا ذظ الخامل نائت إذا نميا: 
علمتوجه وهدا وجودْ، j بالشك وعلز لا، يؤنه؛ ل عقل ابن مال 

أيصا.الأم مذ كالخزء باتة المول وعل الإمصال، مل كاiغدوم Jانة المول 
الآ"جمكامئوُءج ثرط بمال؛ ويد ثو• مفيه منممل ولد بانة محل إف راما 

KHK



٧١القاءدةام1سةراضاش 

انماعاوئاف1طواقامح
K X )ء

افويىئأنث1ع:
يثكئك: إذا ^؛ ٠١^UJ ^، ٥١ JUو ت كثق ملك، خق ص: 

إداكالحرم رواية، عل ؛ jjjJLا1نتمءة كالركة لماح إرثه رما,تئؤح يالتملك، 
اأوجهم،•أظهر عل صيد، ملكه زل موروئه، مات 

وجب،إدا للعقد العاقد وحي، ولؤ"ة، مال الألنال كم، تللث، حى والئاق! 
هذاق أن ثع ملكه، إل عنه حرج ما محيي محه يمللئ، عمد العاهدل، وحمح، له، 

هليهان مح1م، صور وههثا الشمص، 3، الئمع وحمح، ١^، حؤ( ثى ئايمه 
النلأ،أزخاص،؟ئإفيها

روايتان؛ويه القنمة، ومل الظهور، بمد الرج اأقارب'ِفي حمح، هميلها؛ 
^^^خا:مح:هاالظهور.

ناُث،ي ش أثأثد خق زم :ثئك، أف ه، نإى ربميكه، والثانئ: 
أنمطولو الأ■جبئ، وكيلك، صج، عرم الالc ا1الكإ ١^٠!؛، ولو عنه، ورث 

,هنئ ثني 1ُثنالاكه يلنا: )؛( 1١١'ثنمط، هآ مننا: مالت( منة حمه ن،  ١١١^^

ب■ ٣ ' امحصصُ 
لعنمة.كا ثنفهل أحدحا: 



قوح،>|ءدابجرجب ٧٢

لإف\ٌ بخلاف ث زئدأكد طئود، ئنا اوخ لأة لا؛ ذش: 
ايه1دبممحاشِ،لأالأوتئئود 

وجهارء١•ومحه القسمة، ميو الشمة ق العائم ■ص ؤمتها؛ 
فيهاك u^iاست انه الأصحاب: حمهوز وعاته ا1ئصرص، وص أحدمحا، 

سمء،محضمحطالإخازأملأ؟

قالعاصي هول وض ا-لإب، مخي بمجرد وظك يشرط، لا أحدمحا: 
ز.تي•عل ومذتامه المجرد، 

اثاخات،كنائر ئونى ى 3^ الخزقت  Jyزص ص واش: 
وأماالإ-مار، شهد مذ إلا منها ينثحى لا هدا يعل المعني، صاحب ورجحه 

لا:شق^^١: \ز\د• شهوئ ثالأكثئوذ القاضي قام ع م 
يشهدة•ئ؛ نذ 

ابجشموذمجاش،ءأثا
أوموتالعازي كموت لعير؛ ١^١^؛، عن قمحم كاف إدا الوئعؤ بذ ورجرة بحئ 

روالإأحمدِن، ودْس الحرب، ائجلأء ئهوذ لإنجحماؤهم بّيرث الميل واما لرمه، 
وزةةم-؛بم•يغطى المعركة ل نل يمذ بخناق بن بمموب 

قالقاصي اختاث زص افك، ُانمار إلا المحثة لاثنلمك اش: والنجه 
حلاقه.



٧٣ااق1ءدةام1طاواثاص 

jjهي u^، نثن لكلشفح، ١^، خق لهي بت ة ئدا نش 
كلاموظ1هئ الرغس_ا، صاحب يكنه ثة، حى محلا الطاثه أو التمثك احتار 

امحوودون \ؤذؤ- إل الخق:ثقل أف اكة ل:اص خلافه و الماضي 
بالإماءس،ينمط ولمْ حمويهز لزمت القننه احرثا محالوا! ؤإو والئالته، 

محإثهالإحتار، محتل حقويهم أنمطوا إدا ما بخلاف الرغسس،، صاحب يكنه 
أنمطمحإو محقا، ويصثر انتهمار0، وعدم الملك لصعق الوجهتن عل ينمط 

حثه.ينمط لمن ثالتكل ال؛عض ذوق البمص 
القمارملكه مما القنتة محتل الثنم ق بمنه ماله وجد مذ حس ؤمئها• 

شحوحزحة الآصحانما، عند التنلك حق له يثث لإنه عليه، يالإنشلأء 
الثابجذ•حى و ايلأب عل الدين لقي الشيح ينميه ابذ الإنلأم 

لهيثبئ هل الدحوJ، مل طلمى إدا الصداق نقف ق الروج حى ييئها• 
هلأ:نبممح؟ض، ^;١أنقت الملك محته 

وامحارافثالته، محه ٥^، الثال وعل المنصوص، م والأول وجهان، فته 
الرغسس(صاحب وزعم الأي—،، كزحؤع ا-ئات م كلام ظاهر عل التملك 

الزوجهز هل الككاح، عمده سد0 الدي عمؤ ق الخلاف عق مرب هدا أف 
أوالزلأ؟

_،اكفزمنالززجأذ:قووئث س نن زلاظزم كدنك، زين 
الديإل محزلنا: زقزق كالثش، ١^، خ ف قت ء بجخ اكفز محإف 
جلآ؟دث ١^، ننث ب:نلك ١^ أة :ثنن؛ نا ^ ٧١ئؤ افكاح ثقدة تدْ 



٧٤ uهرحهماءدابذرج

بمميليكرم يعرض ملأ الأحر الأمحس ئأما باشه، الحتص اقنف ض يعفو 

ملناتإدا المحق عن الزوج عفي صحة ق دلك بند حش انه والعجب 
كإمالكا، كان إذ عفو0 مبمح انه اكهور والصحيح وجههن، ملكه ق يحل يد 

صحدينا الصداى كاذ إذ لكذ المزآن، بنص ملكها نع الروجة عفو يصح 
زادزالض زاك زالإنماط الالزاء من اثازاة أقاظ سائر ثُ الإنزاءُ 

نإوا:ئئ،َلألأ:ده، زثثا: با، نإذكاذ زاضيل،زلأمحطلأووو، 
الماصىدكزة الشمعة، عن الشفع عمؤ يصح وكدلكا حويلذ، الئك، حق 

وهلوالتمثك، ائتة بلمفل صح الصداق؛ نصم، ملك، ملنات ؤإذ عميل، وابن 
توجهم عل العفي؟ بلفظ يصح 

،.٣٢ئال4 لابجغ، اخدمحا: 
الصحيح؛وهو المعي، صاحّ_، ورجحه الماصي، هاله يصح، ؤاكارأ: 

ثويزلا إمحاكط اثواط فللئظسهينو بجمي ءندنا افة ممد لأة 

زالمبص•زالمبول الإبجاب ههنا يشرط ٣؛ نابذ الماضي زثال 
أفزالصحيح زجهم، المثول اسؤناط لب الرغسس، صاحب زحم 

حلاقه،ؤب الماصى به زصئخ ؤدحيها، كالإهالة المئوخ لب يشرمحل لا المص 
الثهنممد مم ؤكدلك، قنص، عتر من ائ1ة ؤب الأب رجوء يصم ؤكدلكا 
زعترها-



٧٥القاءاااثاس*سةواصش 

وجهان؛وفيه التنرف، حول بعد اللمطة الملتقطي، حى ؤمنها! 
إيهومال• المائي واحثاوْ احتيايْ، شو الملك له يثبت انه أ>ذةوى•' 

فيهاحمة س5ول ا-ئاب، وهواحساوأف ٤ئثار، حس يدحل لا داكاف• 

وجهان؛ومحه الموصى، موت بمد له الموصى لبجا؛ 
أحمد.ظاهزكلام إيه وهتو؛ الملك، ست،!ه أيه ١•^^: 
الآصحاُسا.عند وهواثثّهوؤ يالمول، ١^٠.^، حى ثه يست، إما واكارات 

صيدبجا أو امحاحاب، ئ  ٠٣
ْ،لإليئلت5ةبملك،؟

الملك٠،عل ( Jjjأحمد عذ النصوص وأكؤ مموفتان، ووايتان لمنأله اق 
الإذ ي م فدم زم ١^!،، خق بت إتإ الأخرى الئنا:ة زم 
وحمقعإزْ ولوشتى حوائجه، عذ الماصل إلا والكلأ الماع من ، JjLjJاف يلرمة 
مملان زخثخ :نلئة، زالأكووف: الثانحى قال إثه، بمبمانته الملك تجب 

قالخلأف هدا ؤيشية المأك٠، يقيد ملأ عنه، منهل تجب لأية يملا5ه؛ لا انه 
لا؟؛ ٠١عنيمتهم مى  ١٧يمل\5ووا ثل الإمام إدن ينزوبدون الص الطاتقة 

نإفالمللث،، السوق اصاج أف حلاقه مذ تنصع ق اأهاصى وور 
،jUtإص دخل نإذ تج!، ي أنل أئزال اكلم كأخي محظورة؛ كانث، 
لة.١^٠ ف، يخلا 

صَءاَِ َ ٠ 



رجبابن توام ش

زهوالنلم، به يملك لا وانه دك، خلاف صئخ آحر موصع ؤل 
الاوم_ا.مى الصحح 

هثك،زقزصصلومئها:ممئثالمزات، 
 Uؤةش دو ي

ملكهئفي ماحماه الختث ثائر لإو بتملكه مهوأحي الأول وعل 
زاممااقمح، زضاز الظك، ض لا ئ مش كله ثدا ننثوئان، زيهان 

كالنتامالثتب يتعقد ولمً به ووعد التملك، و زب لة بش إذ يأما احقايه، عل 
المنصوص•عل بجح ولكن محنا، محووئزاحمته ملأ إمحا، وكن إدا وا-قاطبا 

واصح؛ببج1 والمنى محه، عل امحع من بالبمللأن وجها الماصي وحرج 
^١شلك اشد زلأف ^١، كدك زلا به، زأخد اثسد انح الخوق لاذ 

المأJكالة ععصل ؤ١لثريك، الأُب لكنيلاد مهن علته، نابن زالحرم العمد•، 
ب\ع.11ؤلإ\وِسوءك1لاكئ؛ 

مح:خالإش1ع،هخوفخزت:
للنصالزارؤمحه•لمٌيصربه؛ اجارحثبهءلجدارجارْإدا وصع منها؛ 

الئنا:مح،ائئإلذ/ه؛فىبمى ^موأنضشإذا
ِفيماء٥ تبري أذ احثاغ إدا نكدك الدين• مي الئيح مال عمريؤ، لمصاء 
مناجل أوسوى ■إقارْ ثاة ق اوعيدها مطوحه مياْ تبري ان بثل ٌامح، 'لمريق 
نحزجها]ه فيها ئئري ■مازه ١^ عل زصغ زلن حارم، بمامنه م ماء، عدثة 

الززص.قل الأنخاب 



٧٧ارقاءدةا|غ1رطواماش 

نطوحازبعة لها لكينر دارا اقتثموا عوم ق أحمد عن طالسر ابو ومل 
ضالاء -م:ان من بجع أذ أخدئب أزاد اكئوا عغ ^41، الاءُ قرى 
كاذ،نا إل اث^i ثزأ أحمد: _ ثزط، بجا ذم ل ضان ئد ئدا زئال: فه، 

ئنببجطذهنلأ:مم.
منيخثة صزر به عئصل انه عل الروايه هده أصحابنإ مى ط1ئفه وحل 

لهئجعل مسيلا، له وينتحيمحنه ثطحه، ينقصن أف إل يناج وايه الماء، جريان 
أوللحاجة عإرْ أزصن ِفي ماوة قري كإ كيلك، الأول، رنمه عل نحريه أف 

أني  'منئهُ زي، ئز ا:ئ ذكزة jكدا جدارْ، :شإظهء 
لكالإنت>اق ١^ ئ ئشوكه كلها:انه صائها كانم، ائينث إذا الداز 

للاحرمنمي ولا الممتسم؛ن أحد حصة الريقِق لوحصل قلنا: وقدا طريقها، 
الهداية.ثرح صاحب حماه هدا وعل القنمه، لمًدصح 

ببمحؤالطريق مناله وجهاِفي طالب، بط رواية المحب،ِفي صاحب وحرج 
منةيزاد لأ الهريى ئإو هزي، وبينهإ للاحر، فيه الإنتطراق حهم، وبماع القنمة 

بخلأن،والإحتصاص القئنة مغنى تزيل فيه عالإ.نياك الإنتطزاق، سوى 
لهلألإمأ الإئفزاد من الثطح صاحن، يمح لا هإثه الئطح، عل ١^ إجزاء 
يالملك،.المحتصة الاصاعات، وجوم بثائر 

أوشجراصلاحه، ولمْيد واحدة، مثْ نحصد زنغ فيها أرصا ؤغ لإ ؤمثهات 
امحادزف إل زالازض اشم ل ص ذلك، كاف ضلأنه، !؛•ند إله 

ا-لإداذزفت، إل -يا لبجع الزنع من اُلأزض مريغ ولنأزاد احزة، شر وا-بملاذ 



ضماءد،اوذرجب ٧٨

من:شى U عيْ أةانة اهن بميك لا ء ذك، ثث لإ:قذ ئؤ-مثا أن 
عليهمإل ازض، لب صلاحة بدا مد وزعا باغ ثو وكدك جاو0، بملك الإُمماع 

قمنبتها يدحل نهل فجرة بع إذ نأما للحصاد، صلاحه زمت إل إبماءْ 
انح؟

وأليدحل، لا أية نائلا ابن عن وحش الثاصى، دكرمحا وجهم(، عل 
Jاصلها،له هئ لنجل؛ بثجزة أم فيمن يال، حيث الدحول، أحمد كلام ظاهر 
ابن( Jyعل دك، محور ولا مكاما، عترها إعادة مله امأغئ( لو هدا وعل 

الإئمماع.خق منى الازض ل له مح:فوو، تحد إذا كالززع ثاقلأ، 
بالإشعمنشحئه كئتص عثا وهوعبازه الإحتصاص، حى اوابع؛ الثؤغ 

ويدحلوالماوصات(، للشموو مابل وهوعن فيه، مزاحمته أحد يمللث، ولا يه، 
محث،ذكئزت:

بهوأنءلاد لا كال مإل به، يهئع1اذ لن كالعلم اءتناؤ٥ اقاح الكنن١ منهات 
^صخننالآجإلممإنزتحاj،.أنكان 

دأمابا-إقواز، الموو< عل وعترْ بالإبماؤ بثا المنتح التجسة الآدهاj( ثمنها• 
منصورابن ومل به، الإُتماغ محور لا اَذئ مالنصوص ١^ كدهن العم( جنه 

جوان؛•هل يدل( ما أحمد عى 
ناماثا امتاُت،، ل به الإنمماغ محوز مل: ^١ ١^ اوه جلد ثمنها: 

نجث،لا انه دك، وايه عليه، ياسئ يد ملأ بحال الجانامت، من به الإُتثاغ محور لا 
رده.نجب نإيه مباح ج محؤ ما بخلاف يدْ، هوِؤا عن ادتزعه من عل ردم 



٧٩اقاءاوةارغ1«،،ةواهامح 

المامحييكنه ردها، وحب اأعاصس، يد ق فتحثلت ا حمن ثوعصب ثعم، 
ئلت،تيهكاي بالعصس_ا، عنها يزل، لمْ الآوJ( يد لأل والآصحاب؛ عميل وابن 
نده.

دأطلىاشنمم، بم٠مد النم، ووال، ق الأصحايح عتازاُت، واحتلمن 
1؛افك أن ثلأم:شثم ثظا؛ث نحل، زائ القافي يم ؤاو، >س 

عليه•يدل، ما الخامحي ؤقكلام ا-لإ، المئنيتيكتايت، صاحب ومنهم يزل، 
اوهنكثموتر مى ■ئوقه الآول، ١^٧^، ءاد حي عادلما هلو حاJ ولأكل 

الماضيدكنْ دينه، منه محي ا"قئث يتحلأنم، زدسأ حمزا نق خض!ز وع؛رها، 
وأمصهاالخمر وهب لو فته أبما عميل وابن هو ويكز الرهن، ي، المجرؤ 3، 
للأوو؟أو له ملك هئ يهن؛ ١^١ذٍا، يد كة1زنَفي آحئ ^^١ ٠٥^١٥^١ أو 

عنهادم زالث، الآول، بأف العصسس، وبة؛، ينم، بة؛، ويرثا ا-حخالأن، عق 
ائشصاحب وزحح اأعص_ا، بخلان، الثافي، يد وسن، والإماض، بالإزاثة 

الخمرعل التي بوُب عق يدل، كله وهلا ١^۵٦،^، شحمبمر يطل لا اوهن أل 
نالا.لإئكالمدثا 

هيهل j^؛L، اص، وسيل واْلأدتية كالطث3، الأنلأك؛ ننافق ؤمتها: 
وجهان:المتالة وق الإحتماص؟ حق فيها بث، أو مملوكه 

الماضيحزم نبه منم،، عتر من فيها الإحتصاص حق محوت أحدمحا: 
أحمدعن اثصوص عليه ودل، العصت،، نق الموات، إحياء باينه ي، عقل، وابن 
حىينم، الماضي وطرد منم،، عر بءحمرة,ؤ، مثعد انه بئرا قثايؤ j، حمر ؤيمن 



رجبابق لرامي قمح 

صلأة ي لإمخ محي:اضُأهلآابجا ه ، Jjjال1ر، :تريم ِفي 
عقلابن وأورد بهرمها، باغ لن ما بخلاف، عام، انتطزامة إذ به؛ بجص لا 

اص.3هنسم اقوي، من بمُ صثة اختنالأ 
امحلل به وجزم ١^^، ل الاضخاب ثصئخُه افك، اش: ذي 

البر•حريم منم، عل والخرقي أحمد ص مى وأحدْ اكي، صاحب 
همهزوؤانياةبجا،لكضك نميا: 

يمتدأز الثهار بايتهاء حمة يتتهي وهل بتا، أحن إليها ئالسابق وئتوك اقاحه 
!وأن

العادةإريان الأول؛ حند، رواية ِفي أحمد كلام وظاهث عل 
عاتؤ.الزيادة اصاء 

^شمحأطالاهز،بجل:جأملأ؟
الفرك.باؤ الإحتصاص إل يفقئ لأئه وجهي، عل 

أحيابالس ص5ون أومباح، لعبادة ودحؤها المناحي ق ا-لثأوس ؤمنهات 
عاوصةياجة محام إذ أما والجالوس، قاطنا ُاحساو0 عنه يقوم أذ إل ومجلسه 

ئثق نام إذا امحق ذلك ننطش بمخيي، أخق ص ؛'_ نقت
ظاهئوص الماصى، يه صئح عنه، مله محور قإية الصقن، ونط ق أو قاصل 

•عثاؤ بن محن م، ■/وبمث،محين وء كلأمّأحمد، 
٨(.٠ رقم)٨ بله، الذي ثم الإمام يل من باب الإمامة، كتاب المائي: خرجه أا 



٨١اثقاءاوءا1ع1طواهامح 

صام أخزاء حمع أن س باص ةا:طئعق 
محعة•خم(يخزو ١^ مى جرة لأكل 

و1ةمالثه، ق ائحصز حمه أف ومعن1ْ با-بمفي، ا-إتناية حق يعلى ثمنها؛ 
علازأرش مذر لا الرنه، بنجمؤع الحي ننظل مئه، لألإُنمحثاع المطالثه 
المصلنيري الحي، منه ؤيرل الخناقة، حميعةِفى ؤدتلع الآصحامسا، كلام ظامر 

ثيء،عأته يزد لا انه أخمد كلام ظاهز أو المجرد ق الماصى ويكر السيد، عل 
الخميع.الحي صر_يح زهدا 

الأزش،عن يصل محمته ل وكاف جز، إذا المرهون العي ل نللاشماب 
بمُأنسارالآزش؟

القيمةمص صرر الئيد عن به يندئ محه بح لكس وجهان، محه 
ءه

■التشمم^ 

اماثايالإزث؟بجع ثل ثالركة، لخق طق نمنها: 
أوالرهن؟ابنايؤ هوكطق وهز رواقي، عل 

صل,شص،ام،اخأوف1،كلأم\ىبوذلك،زصئخ 
أساءثبثلاثه ويمثز 

ثلمهايقك محلا أجرابجا، بى جرة وإكل بالركة الدين طي، أف ؛ ١^٠٤١
بجئنوال1:ذه



قوحمسابجرجب ٨٢

لكلؤإل  I(jiiواحدا. ١^١^^، لكل إدا حلاقه اأماصىِق يدلك وصئخ 
امحبج؛ابذ١^^؛'ثى جمة م ُقنثو بالخمص، ءث؛م ائتم بمائ 

مئ،ءو;زفيض;دكاضث'لأمقو
حماعه،به صرح منتئرق، عتر أو للركة منتئريا الدين يكوف أف بئ دللث، 
الممليس.ق الرغسإا صاحب بخأ 

أو١^؟١!؛^ ذثة و ص زم ^^^، نصلق ١^^، و الدنن أف اش: 
ذويا.

وهلسما، أيصا وجهان دللئ، نق التصرف،، صحه يذغ انه والثالث؛ 
لا؟أم المزض حنن مى بالماو حمهم مملى 

نجطدئذ ه محتن ك ص ص ننم ذبك، ق الآٍنخاب، تنئَد 
لنزهدا ئنت؛ u^، (؛ Jiiالنت؟ أعني، زت؛ننا، يعتمح، أف له محور يرك ما يجمح 

j\صَ ئز نش لأئاَل: هثه. بز ،: Jiiله؟ ثك4ُ نز لأئال: . JUلة 
كالوالدي لنس. فها منألأ ءإما ذعها هاو؛ لي، ولكثه بل، ئل؛؛،؛ يدْ؟ 
ساأف مآ م عنده 

صحهظاهرها وجعل بحهله، قناته فيإ الروايه هذه الماصى وانتئكل 
'•U^rT3أحد عل وحملها الدين، بغ باكلث، الوصك 

حىلتعلق الورية مع كحكمه العزماء ج الريذس حكم ؟كوف أف إما 
يقمحأوأف مئهنإ، واحد مع بالثلّؤ، القصرف، من ثمتوعا يكون هلا بثابه، اجمحع 
الغرماء,إجارْ عل ثمرفه صحة 



٨٣الق1ءدتاههإاطاواضين 

حمهميثعثى لا العزماء أف عق بدو، هئ الدين• يقي الشيح وهال 
معبالماو حمهم يتعلى لا والوزثه ذميه، الحياةل، ق حئهم لأف الموت؛ بمل إلا 

اكؤفمن لث ناخ لا يه \]أ\وأ نمحة ١^ اك؛وئ مش الو;ن، 
لمّإدا اكلث، عق الرامم• خلاف باأJت، معلما لا منجزا، فيه صول منفذ فيه، 

ذمثه•ِفي لهم حى لا إي مرصه؛ ِفي به يظى الورلإ حئ لإل دين، علمته يقن 
إوذيهل اب؛ض؛ ق يلأي عمحلِفي وابن المائي كلام وردد ملف؛ 

العبثبوت جرما موضع ممي لا؟ أم الشهوات ِق ماله حمتع إقاق من متعه 
مواصع•دأكِفي بثاله، حموقهم بمي، لهم؛ 

الوولإ؟إل الإديماJ بجع هل دالماJ، لة الموصى حن ثعلن ومئها؛ 
ِقالخظايت، أبو نمنهم الدين، حكم حكمة الآصحاد_، مى طائمه جعل 

أوالآصحاد_، من طاتمة لدلك، نسهد روعي، ق ١"^؛-^، وأبو ائتصار0، 
الورثؤ•مللت، عل الميول مو به الموصمح، 

والوصكالدين بئ هزي الورية، إل ائتماله بعدم حلاقه الماصىل؛ا وجرم 
الدين؛بخلاف، حمه، إبدال الورثة يملك، ولا الركة، ع؛ن ل لة الموصى حؤ، يأل 
رواهمما دلك، وأحد ع؛رْ، من الئومحه ؤبلمووثؤ والدمه الركة ق صاحبه حن لإف 
نته،ز■كدا كدا و وكدا كدا ناله من بجغ أذ أزصى مثن أحمد عن تنصور ١^؛ 

افملهم محرجوه، ١^٠ يضمنوا أف إلا هال، ما ينمدوا حش الال، بمثم لا هالت 
المه.بمئئوا 

جاكاف إذ لث الوصي أف الثركة؛ ِفي:اك، زالضول ١^ في زكدلك، 





٨٥ا1قاعدةااغ1طاواهاش 

الدقةق الزلكة مما: إذا أ؟ا الهدلإ ثزح ق ١^ ؤءنا:م، الخطاب م
الئتحاحتياو وهو يالركة، الديون كتعلق محض، انجتماة يعلى بامحن بعلل، 

ختن.وهن نية، انن الإنلأم شيخ الدين تقذ 
ؤاثلفياذَلأتيؤاتيؤمئيا:تغاكؤف، 

بجالهالملس عرماء حى يعلى بالآموالت الخموق، يعلق صور أض ؤهبجا، 
منه.الإنتيماء انتحماق وهزثملق الحجر، ثني 

افالمجرد ^؛، ١٠٠۶٠١^يكر ويد له، المادون العزماءخال ديون يعلى ؤمئها• 
كاأزهونلا او تيده نع للمكام، كنا منه ثراء يصح هل الثعلؤ، هدا 

^jiبالية 

بدقةدثؤنه طق زئز ١^^،، ظاهر ي نزيه لا نسا ا-محالإن، قل 
الخ^رالخلأف ق صرح ومد القيد، برميق بمقلي، دنلّا• عل، بموجه يايثا السيد، 

هدا.قل اأنألإ يناء 

ويمالمولخانجث،ؤمنها:طىحمولالممزاءُاقديوالآصا->يالمعينة، 
زمانه,نثني الموجب، حياة العزماءِفي عل منها: \ؤبب صزمة 

MH*





٨٧القاموةاسمطتواض1مح 

يزاري ثائثا اي زلكن انتفاع، ملأ، ص ة الائلأك حمح ئدا سل 

عليطلقون ما أكثر فهم الدين( المحدمحن)مذ من وغترْ حجر ابن لوأطلؤ، أما 
ابنالإسلام فهوشخ الدين، ممذ قالوا: إذا الخاه الممهاء لكن انمد، دقيق ابن 

سمتة.

انمنيماللث، هدا أة بجهإممث الفمهاء عند أي الشهورا، ارعل وقوله• !١ا 
يمكنلا الييان: غرر ق الواصح صاحس، وهو عقيل ابن يكر ما عل وأما والممعة، 

فيهاالممزق اذ الإنيملأ لا ولهدا ظ، ه الأعيان ملأ، لأة الأعيان؛ ملأ، 
لعممالكا فلوكاف ذللأ،، له فليس مثلا ثوبه محرثم، أو اف الإنفلوأراد يشاء، كإ 

حث.لأنه ذق،؛ له لكان 
عمومالإنسان مللث، إذ لكن عغ؛ةل، ممب الأعيان ملأ< أف الأمر حقيقة إذن 

ينمىالذ«ى الطلن اiاللث، فهو الحلومن، مى أحد يعارصه لا الأنمماع؛حيث، 
فهومعينا شيئا إلا يمف، إ ؤإذ والمتمعة، انمن ماللثإ الفمهّاء: ءناأ الشهور عل 
ذلالثجّأشبة ما أو منتحير أو حر متأ إما به ميد ما حسّت، يكون ماللئ،، عثر 

أفعل مقمن دمنا ما لأننا لففلل؛ حلما إنه قائل؛ يقول، فقل• هنا الخلف، أما 
لكلنااطه، به يأذذ ب وجه عل فيها يتصرف أف يمكن لا انمن يمللث، اليتم( هذا 

حتنب،فيه آتمزفإ وأنا فه أوملّالئؤ ل مثمظ هدا هل ، الخلافلكن هدا، عل مممقون 
وماثيمية، ابن الإسلام شيخ فيه احتلث الإتم، الئاف القول، وعل ءِفبجل، الأب أمر 

انتفاغهناك إثإ والمنفعة، انمن ملالث، ثقسيم علينا يرد أف يئكن لا عقيل، ابن ذكر0 
ممJقوانتفاغلإد.



ابذرجبقؤحتواعد  ٨٨

الوصكِق ا/اصحاب انته ومد منمعة، بدون العين ملك الئاف' الئؤع 
مهنارواية أخمدِفي مال ومد للورثة، اوثركها وثو\لمثؤ لواحد، يالناؤع 

بأسلا الدار  I_Jl سكي، أودار ركب دابة اوظهر عبد بخدمة أوصى محمذ 
الدي^^هرمح;ئوثان.ماولإوم: بم،وأمحة 

علأخمد كآدم اأماصى وخمل أيصا• قئرب الدار لأف دلك؛ خمح َفي لهح 
إظاوالزصخ.ذوق الكزاثة 

يدومتحورإلابإ لا الوصثه أف أخمد يرد لم° ^! ١٥^؛الدين مثر ١^^ مال، 
ئدامثل أفتكول ض محفلا الفقه، ق منرثهثظز مولةأذثمر لا قدا محإل منه، 

مم:وك١^ قل بماي أزصى ١^١ زالداثه الخد أة أزاد ثإتإ الإنام، 
مائدةلا مإيه ايراث، من عليهم دبك نجب اف تحوز محلا به يتتفعوف ما للورثة 

يوازينال اض ثزط ومحي محص، صزر هو بل المناؤع، عن، ادمدة لرثة ال 
المنارة.عدم الوصك 

بالزمه،وصية مهدم له الوصي إل النابع محع إيفال الوبي محني إل لكن 
إلمند نإذ الإيذاءُذثهاداومح، زلامخ ٧، منها الززثة قل نجب محلا 

وكونأف ^٠^٤ الزنه؛ :ًي، لآتحت خا الإيناة أو بلززثة ١^ إماأ ذلك 
كَالآئن:ن،تزحح ه نيل زلا لازز، زالئئ٤ بمنص ٌ اثائ 

ثبمللأن•

لنء محو بي، باثابع م ؤِفي شحص، بالرثه وهمت وصىِفي إذ أما 
وقتن•ل لإقئتن بنم وش 



٨٩اتهدةاسد<ط<واهاش 

قإيوالعمزى، )\لثر للعي ممك المناؤع ■محع كيك أف عل وانسدل 
اوصكق ئتب الش زثدا اء، يا كانن ط ممك 

وهَودحزابالوصي يموت ينتهي حاصة منثعة ييك هذا لأل الداو؛ آ5نى ب
اص.و اقض و ١^ محي:ئود ثثود ١^، 

م:أن:ح بالآثاق، ، زم5lLمن، الثمدون ملك ١^: اوغ 
بمثؤبم،ئرغمحئص:

الصع،منفعه إلا أنواعها خمح ويشمل نتى، كإ بالناني، الوصثة مئها؛ 
ا•وجهتزإ بالوصك يحولها ِفي لإل 

يزهسه،ملكه ل عليه مملوكه ويمراته منافعه محإل الزهق؛ نمنها 
ؤ\لأء ننثوئان زيهان 

منافعهاينلك وص الأمة، هذه بمنمعة شنمن اوصى لو البضع؛ منثعة [ ١ ت 
محامعها؟أذ ينلك هل بمعنى المع، ينلك هل لكن وغرها، الخدمة مى 

افَذال:لأف ذلك؛ لاثنلك أنه والراجح وجهان، هذا ق الخواب: 
ءثءءم قثم ككت، ، أز عق إلا ه حمحمث لمتيهم هم 

يستمعأذ له تحل فلا الأمة، هذه ينلك لا الرجل وهذا تالؤعنونته-ا'[، ه ماؤهوك 
منها.

علمهالوقوف أثا القواج، وآخر الوك ذكزئ اقنددة الفوائد وهذه ]٢[ 
يمللث،فإنه ثخمى، عل الست، هذا ؤدمتv إذا مثل؛ المتاع، يمللث، أنه ثلث، فلا 

فهو٣!؛،اوستاٌن ^ا عليه وقفت ؤإذا ذللث،، أشبة أوما أويزجر، ينكن المناع، 



رجبتوامدابق ضح 

مابجاينلك يْلأواج محِفي مذ يد ِفي اةرْ الخراجأ الآjص كمنهات 

ؤا)ئزبش:ااكلإتي:
نعلونته.مدة العمي. اأنش1ةفي المح ومثاؤع الإجازْ مؤنه• 
و\شيزيه، ء لكنماؤثة لازم؛ محن لكنه ض عو نز U ثمنه: 

.'١^٧٢

١^٥٠^؟يملك هل ولكن ومنافعه، دمزْ 

عاثا؛الوص كاف إذا إلا اوقيه، سلك الوثب أثا خلاف، هازا ق الخوابه: 
كاذإذا وأثا اذنم.، عل يكوف كأف بملك لا تن أوعل الساين، يكوذعل كان 
واثفعه.الرفبه بخلكول فإنبمم يملكون معيتي قوم عل 

عليهاويضرب المسلموف، عنتها الى الأرص هى الخراجية الأرص ء ت١ 
يرا0ما حثب يوهمان، أو درهم متر وكدا كدا لغل مال! بحسث، منشئ، حراج 

الديالأرض فصاحب، مزبدة، لكنها الأرض، بيده الأجرؤ يخزأه وتكون الإمام، 
إلانتهلث، ؤإذا مدة، رب إل تحتاج ولا ث-ائتا، أبدا ب؛دْ ثمى حراجيه وهم، أحدها 

منها.الأولى وبرئ الثال، بدمة وثعلمت، الساق، إل الإجارْ انمملت، غترْ 
ؤإيإالثعه، يملك لا اثه وهوالدهب، الثاق والوجه وجه، عل اضايئق ]٢[ 

المممعه،وهي:جك الانتفاع بئذ وقرى الانتفاع، يمللث، 
غثرْ،يؤجر ولا ^٥ يعثرها فلا بنفيه، هو ينتح أل إلا الحي له ليس الأنتفلغ 
نجلكالماؤثه أف واللهبا أوغرها، ، ١٩غيْ إل ينقله أذ له المع وماللث، 



واهانؤنراسادط اثمتامدة 

متعددئ!صوو وله ادمد، الإُتم1ع ملك ١^^؛ المع 
ابنوواية م إلا الشثه، لا الإنمماغ، بملك هإنث الشر، طك منها؛ 

الآنئ،ب،صأأذممل; Juالإةئظزم،ثنا الخاية نمرسأممأن 
عكم لا الإ;ثع، ايئ؛يبمو قل امحقثة:نل النايق لندم 

ائمما'ا.

نإذودْمْ، داو، ل وءر تف، وصع مى جارْ؛ بمللث، المنتؤع ثمنها؛ 
إحاوة.مهو صلح يعمي كاف 

يقطعلا الإنتغلأو إئطاع الإقطاع، كيلك التمح، يوف الانتفاع فيها المتؤ 
أفمثل 7أا، تنتص الأرض من قهلعه الرجل هذا ئسمع الإمام وهوأف التمليك، 

بملكولا الانتفاع بملك اويل فهدا اوق1ع، فيه بيع الكان هذا لك يقوو: 
القولوعل غ؛رْ، يؤجره أف فيجوز وعلته النفعه، اخرنجلك فول وعل المئمعة، 

■^١^١١

لمدةمكناْ واستثنيت بيتا عليك بمن لو مثل متثناة، فهي الع مناير أما 
ابيت.أملك ولا المافع أملك أنا لها سة، 

المضه،بملك أنه عل يدل لا لازمة مويتة العاؤية فكون هوالأقرب، هدا [ ١ ] 
١^هدْ اويل هدا أم^، ذلك: مثال الانتفاع، هوتمابم، ض إف بمال: قد إذ 

الحواب:للمنفعة؟ مالك إنه نقول: هل أيام، سبعة لمدة الفرش هدْ أءردلث، وقالت،: 
الفرشهده نقى وأن بوعده، يفي أن يلرمه لكثه للأنتفاع، ماللث، اثه الصحيح لا، 
ايام.سعة لمدة الرجل لذا 



رجبابن تواعد قؤح 

وشلجغ\.كثماعد الإرفاق؛ إقطاغ وْنهات 

بمدربه الإُتماغ ا)عاذمول ينلك ->سارته مل ا-يردت، دار الطعام^، وم1هات 
زمْ.الثلمق ناشر الأنيق \ؤومن ؤمائة الخ1خة، 

انلكئه عئصل لا محصه إباحه محإية الضيف، لطعام الصنف أكل ومنها؛ 
عندثا.المسهور عل بحال، 

محوليIأحد عل ؤينزل، الكمارايتج، ِق الإطعام ُإجزاء روايه أحمد وض 
ئثا^نكانفكاخائاداصإلالآلك، اشف:جناددمه، أن إثا 
ممكا١ا.محقا أن 

هوالمللثاهل مورده، الآصحاُس،في عئازات ورددت اق5اح، عمد ؤمنها؛ 
البجعشة طك ئن ثل وأدوا P افف،. ص مائل: يثن الإنتاخه؟ أن 

^لأك،زبمايالإطاغط
•لها،. منك لا انه نع الزوجة، جهة 

علمحوز ولهذا ممال\5ا، وليت إطعام الكمارة أل الأقرب: هو الثاق [ ١ ] 
عشره،ؤيدعوإليه طعاما يصخ أف يمم كمارة الإنسان عل كاذ إذا الصحيح القول 

نبكهإ.إل محتاج ولا ذمته، بريت فقد طعموا فإذا 
أناالصيث: لومحال ا ولهن. الأنتماع، منك فهومن للطعام الصيف أكل أما 

تملكولا الانتفاع ممك أنث لا، يمول: محإنه لأبينها، الض.ياذة أغق الأم أرد لا 
١^٠^؛



٩٢واه،ذوزر اسادسة القاعدة 

الإودواجمح، نبماثة افه قرى وقدا لكلمثاركة، ازدواج علته العمود بل ومحل؛ 
دولالمشاولكت بايب من محون الدين، يقي الئتح متل ؤإلته اليبتن، ؤبللؤ، 

اكابمتل١؛.

والزوجةالرؤج مى كلأ لأف هوالنعيرن،؛ بل هوالأقرب، الأحيُ وهذا ا ١ ] 
الزوجأن شك لا ولكن له، معقود الرؤج أف الأصل كاف ؤإف العمد، 7بذا متممحاف 

مالهأف الإسلام شخ إليه مال ما وهو بالأم، ^٠^ منها كل والروجه 
باٌتامن فهو الروجتن، بغ، حاصل ا'سمتاع هو يل مللث،، فيها يمال لا الروجية 

الثماليكاتءباب من ولس المساركات 

*H*



ابذرجبنواس ضح 

ائفاعدءاسضواش1مح

مثمحِسامحقصزاصك:
قابقِئواّذصابملإ.الئاظ: اْصك أثا 

يمثلالملك مل فته ملك لأزم بعمد كاف لإل الناي• ملك واما 
أيصا،علنه المماوصه ؤثملك منة، أعق ض ما ذوق دويه، أو به ملك الذ«ي 
صورتهدا محث ويندرج حلاقه، ق اكالجي لإ صرخ 

وأهل•وأكم الأجرؤ بمل الصجح المد-ما عل جائرْ المنتأجر إجارْ متهاث 
الزهق.إجازة ومنها؛ 

حلافه-اكاصىِفي ٩ وصرخ الموصى:بما، المّالج إجارْ د؛ءا• 
التح.عمد المنتثناةفي المنال إجارْ وبتها؛ 
وهوصحتها، الصحح والدهنا ا-ؤزا-صه، العنوة أزض إجازْ يبنها؛ 

ؤاينالماصى وحإكى الإنتتجار، عل فيها المزارعه اشب ولكن خمد، أص 
كراهؤإل حيل روايؤ ق أحمد أشار يمد مآكه، كرييع ئالمع؛ أحرى ردائه عقل 

موصعه.ق وشننكنه منعها، 

محور؛ثه فيها، الئثعه ؤمنمه بلزؤمها فتل إدا المومؤ اأعاريه إعاره يبنها؛ 
حلاقه.ق الماصي به صرخ أغل، اثبما الإجازة؛ نجور ولا 



٩٠اتق1ءدةاسبمةواثاضذ، 

رثيها،يوف مشثه موردها اش الإنتعلأل إشؤع إجاره وأما 
صحةمناط جعل لأئة بالع؛ يئعر مد العاصي وكلام ثنلمة، فيها يمل ملأ 

ثضالشح قال وقد ١^^٤، ق منتف وهدا العمد، لزوم للمناؤع الإ-حاتة 
شبميجعله الإننام لأف ومررْ بدعا، فته الخلاف وجعل يجوز، ؛ ^٥١٥الدين 
يجاركناالإبجارئنخ، ل ؤافإليه بعوض، مهوكالملوك صأمالهم، عوصا 

لأحدحامهل يلرم، لا ومننا؛ الامرض عل النري٤ان ولوت؛ايا بؤ، صرخ لو 
حصته؟إجارْ 

عقبحرج مشاعا، اiأاثإ عاد مسحث، ١^١ الهايآت< ِلأل جواره؛ الأحلهر 
يزرذمحا الثابمه، افوؤ ذلبم، من يقز الشاع، الخانة ل الخلاف، 

ثانتثائها.إثاخا م امحازئ زتصغ حاو، مها القل ملاتجغ الائلأك، 
التمثالثج،وحموي البمع، سوى الإحتصاص وحموي منلئ، وأما 

لا؟أم ١^^١ مل بجح مهل 
جوازْوِفي عوض، بعم محها معامه بموم لذ القل جار لازمه كائن، إف 

مسائل؛ف يبلل، ويئدرج حلاف، بيوض 
به،اثممع النجس والزيتا كالكو_، الإحتصاص يد علته سثؤ ما منها؛ 

الكلب،.ق والإعارة والوصية بالإرُث، فيه اليد تحقل مإثه 
العني،صاحسإ وحالمه ١^^، عدم العاصي احثار وجهان الهه ؤؤ، 

جائزعوض بعم الآعيان لهدم اليدِفي مل لأف الحميمة؛ ق حلاف بتنهنا ولتس 
حلاقه,ق الماضي ^ ٤٣وقد كالوصثة، 



فيه،ماليه ولا معاوصه، لأما ثصح؛ لا أي مالدثب اإكأو_ا إجاره وأما 
لأوان،وجها أبواطاُب حرج وكدا وجهم، فتها اظواي المح أبو وحم 
جعلهيمكن كال وئد ثغه، ص الثهي ويرده اليد، يمل عى م١تاوصه متكون 

التي.مل ص معاوصه 

النايثةلألأأل:شوؤوم ^١^، 
ءتي.

ؤ\لإإ0إ;ا-محها ثصخ ١^، زالأزمة الأى من ^ ٥٠١تنافق زمنيا: 
وئم0.ءتحوادسا ق كالإدن ما ِق 

ثحص اأعاوصه وتحوز الآمته، عل إعاره ويكون الئلختص• ي مال 
علموص يا،لصاث وهوسبيه والتلخيص، الشر ل يكرم ^؛٠^^١، الأبوايت، 

جدار0عل حشسا وصع أو حائطه، ق البام، قح أو أرصه، ق الماء إجراء 
المللث،بعدم المول عل أثا ^١^،، ٤١هده بؤللت"؛ المول عق مثوجه وهدا ويحوم، 

١^٠١^خزان الآٍنخاب ذو زكدبك نق، ى مزض ^ ٠١قف شبيه محن 
الئرك•الدرّب ف الخارج الروض عل 

واحدة،حالة عل يدوم لا لكوبجأ معروف،؛ حلاف مقتها الئجرة عل وأما 
فيهكاذ لإذ ؤالإuم، الملاك من شرإذن زاشاجد الأئلأك ك الإئمماغ زأثا 

الثلطانه،الأحكام و الماصي دُه روايتان، حوازْ مفي نإلأ ق، لمْ صزر 
ويخوهجدارْ، عل الخئسا وصع مى حقه إنماط عل بثوض المصالخه ونجور 

وامموةالرف الروشن: )١( 



٩٧الق1ءد>ةاسبماتواهامح 

ش.ص
جصُلأ:هبمدأمُاس زنن ومئها:صهمايات، 

بببةعتيه إل مأ مل مجوو التملك، حى فيه ثه يثبت لكن النم-ا، عل دلك 
عنه؟العاوصه لة وهل بندم، من ووسه إل ؤينممل يإعاوة، 

تجق،ي ممش سا;محق ظءن \ه ض \محط ص يهي زم 
!نهي^١ ص _، Vlطوق من \4 كتح؛ محها القز مإف الثنئه، وئازق 

الماعدة.من 

المامحيوخمل توهب. ولا تئ لا الشمعة تشوون ابن وواية ل أخمد محال 
دال،تبعوض، عه الشفيع يصاؤح أف يز!ه الشري أل عق تبيغ(( ررلأ £نوث.' 

والمجلس،الئرط كخيار عنه العوض احد محر ملم مال، إل ينمط حياولا لأنه 
خملوالآءأهر والأوس، الدية إل سمعل لأنه والعش،؛ القصاص خيار بخلاف 

Sy  :يعوضعتيه إل ملها له ليز الشفيع أف عل توم،ا، ولا ت؛اغ ءلأ أخمد
عقا"قشّط وصع رك عل كالصا-ثه مهو للمقنري مصا-ئه ءأما عإر0، ولا 

جدارويحي؛•

عنهالصاهه تحور العيب، خيار أف أيما الشمعة باب ق الماضي وذكر 
الريادْنجور اللروم عدم وبع العمد، لزوم يمغ بأف'الع4؛ا وعلل يعوض، 

علكالأرس، اشن من إنماطا ههنا الصلح مجعل منة، والنقص شن ال 
محيوالريادة ُالنمص اشن ل الممزق لأف والمجلس؛ الثزط خيار ماس 

صُم 

ص•



٩٨

ايانة،ئك: \1ووج\1\ \م اأكلآؤالأءُو ؤمئيا: 
فدومع الأصحاب- أم عند المناوئ لة وبز الأخذ، و الإذف ييمحالك 

مدممحك ؤإل المثاوصة، جواز ق ووابمي حكايه يمفي ما والمحرو ١^^ 
باكاعدة.ملتحق ينتحق عنا المعاوصة ثاب من  aIjJjالملك، 

يهناالخى مل يصح وJحوها؛ الناحد ومحالل الآسواق مماعد ؤمنها؛ 
مجلس،ثالث مسبو عثوْ آثر:بما ولو بالئنح،، لازم محهئا الحمح، لأف عوض؛ بم 

أ-صمنالمؤرأملأ؟يهويئوذ 

محائا،ققثابتامح.^ؤصمزاراس، 
ي،آؤ ١^١ ةكدا ث، لآطط ذب باخة قام م لأنث لا، ذش: 

الإيثاوكراهة بندم المول عل الخلاف هدا د*رضهم وبز ثنيه، مقام أقامه لأئه 
مضهموقرى واحدا، وجها به أجي ئالثايى بآكراهيه مثا إف مأما بالقرب، 

خائه؛المقاعد ل اقل ئألخار الاتزاق، زنماعد زثلخوثا المناجي محايس ثئ 
ذمة،ينكالخقوقالماؤ.

مهوثئ نذ إل محو امح- مل قور الحرب، دار ق امحاغ الطتام يمنهات 
ثلأ:فوئ^٤، ١١انتغقاق \ُفي لأب النثمأيا، من الإنتخماق 

زعئدةجد بث من ضاع إل اختاخ م خز يالأخد، ملي لاص ثيكا، ذلك، 
التنلميك،يوف الإباحة عل ئومأحود إي بصاع؛ يي-لإا أف مله رديلمان، صاعان 

محل-وابن لألخاض خ صرخ 



ااقاعدءاو|طبمةواثامح

للصثانإطعامه محوو والآصا-م، الركاة مال مى أكلة المباح ؤمئهات 
صالعاوصه محور ولا الصتامحة، طعام خلاف فيه، الحي لإنتمزار 

م(ة5ر(دؤك•
بموممذ إل عوض بم ممحا ثجوو ا-قراجلأ، منابع يمنها؛ 

حظهامحور وكيلك محها، مورؤثه ممام محموم الوارث، إل ويتممل محها، قامة 
جوازعل وي هائ ابن روايه ق وص ارب، ع؛ي رواية عمحِفي ص مهرا، 
منافعهاض معاوصه وهدا ام، من علته ستحمه عثا عوصا الروحة إل ديعها 

عنه.وش ^٠!أحمد، ٤٥التح مأما الئلوكة. 
رثةبح إل زما ئحد لئلا محها؛ ام المحارة بع ِفي ملث واحتلث 

ردوف وص حمتا، للمنلمتذ ؤإما وتحت إما هي بل ممك، اش الأرض 
يدادبم، ثى لأء يينع أف وكرم ياوي، محا محانته آلات يبح أنة عل المروذي 
وكلغلمح، مذ فته ما دكايه موم مال؛ انه هانئ ابن عئه مل وكيلك المش، 

ونحضد'كان، ولا دار ثُ يبح أف أرى ولا دللئ،، قبمأى فته، محدثه 
يتعدىبمن بعومحن لها انتقاد ثزاءها لأف بتعها؛ يوف شزائها ِفي عنه واية رق 

محتاجإلتهما بح ١^^^،أيقاِفي روو ل وزحمحي( وهوحائر، فيها، الصنف 
ريبهأف عل بناء هدا وكل به، يصدق النئمة عن مصل فيه كال هإف مها، للمنفمة 

ر.بمه.عثل وممها الأرض هده 
كالخلزايثهلكا، التح بجزار أحزى رزايه خم تذ الأصخاي، ؤمن 

زمماكانث، زلن نتحها، صئة عو أحمد ص مذ عمل ابذ حزجها ؤكدلك، زايه، 



رجبابن نواهد ضح 

موضم واتح، ثائلأ وابن بكر م كلام ونعِفي وكيلك ومحا، مخ لم 
Iماحيان وثة ا؛قوار، يمتفي ما 

لإلهدا وعل عقتل، ابن مأحذ وهو ومما، لبمث، الارص أن أحدمحا: 
كلام-دم الاJ تت ؤا كانت دآ\0 ملكها، إئكاول ئلأ طتوثه كات 

مصالإمماوإلشا1اوأملأ؟
إلنمها وصرف ببمها هللامام وفما ثمتر لا هلنا؛ نإف وجهم(، عل 

بجوُإظانياإنثاغس؟
الثنلماخ.الاخكام الثامحيِفي ذلك ذو يهم، زم 

لكالجنم مهن ١^، ذوق اثافي ي نارد ثنا انح اة اش: ثالأظ 
انهاخمد كلام من علتؤ ويادل، الد؛ن، ثؤي امحح اتؤار وهدا بعوض، المنتحمة 

لااناؤع عن المعاوصة مى مدم ما لة ويشهد ام، عن عوصا دئعها أجار 
صحةبعدم صرحوا عميل وان؛ المائي كاف ثإف •قعيدة، مثاتل 

المنائووعانأاة دللئ، ق واشحقيى الأمدة، المنائ بح 
ئدثهذْ نغ٢^١^١، ١^ الآمان ^١^ هأي 

مواصع*الآصحاب،سعهافي جور 
بأجرة،لإدةيل< وء، مح، محل؛ إدا اكتوة عل الخراج وصع أصل أف بنها؛ 

:لئنيأخا،نمحئئثهامحاني
اصومرور الآبواُ-، ويح الآحئادج وصع عل بعوض المصالخه وم-هات 

واإ؛ح.وهوصبيه المدة، مديرو لعدم محصة؛ ُإجارة وشل وثحيها، 



القاءدةاس1بمةواضامح

منه؟ييعها أف ثة يهو تنه، خدنته زانئئى عدة لإأعتق نمنها: 

مال؛ولا عذأحد، منصوئان ومحا موتى، م ابن ذكنخا رواسم عل 
بملككانن اقائ ثدْ لأف الحال؛ ثده \ٌِفي بميكثح الم 

يثؤها اياوضة لخمخأ ،٣ ^، jjبمد اظاثا زقي ق خال ق ةئها 
صدإلا الكثاغ زم ^، ٠١ظد انقاثق ^١ ١^ زطء ٣ ضؤ 

الناي؟عل معازصة 

غيص ئ أز الآ.ثان، ض ئود؛ يقغ م ه؛؛ ض: اا؟نغ 
•اعلم زاممه ههنا، فيه يكلم اثدي الخلاف، محل قهدا للمعاني، مائلة 

XH*





٠٣الت1ءدةاثطتؤاضش 

lj :_ الغني؛!ذ، ١^١٧أنو 3اوُ !!،، ١^٠٥م ج مؤ
فنائهق ولوكاف حال، لأكل صمي ليه امحر كاف نإف العطس،، مظنة السر 

^زإذنالإنامذيبملأساب.
حمرمن ثاء غنائهخا التصؤفتي له أل لأماصىأ الثنظاث الآحكام ؤق 

جار،لمُبمر وأل بحز، لمْ بأهله أصر لإل عتيْ، ياء وأمالب لم°يمز، ^١ وعمم 
يموفثاءاف؟مص.

منالآكثرول يال، دالارة، يمز 1؛ وامع طريق 3، منجدا ثنى إدا ؤمنها: 
هروايتان.ؤإلأ حاو، الإمام بإدن كاف إل الآصحاُب،ت 
يوحذلا الذي المتحد 3، الصلاة أكنه امحم; ابن رواية 3، أخمد وئال 

الإمام.بإدن ؟كوف اف إلا الُزيق من 
ررايؤفا محال ممد، عيث أمحرم أحمد وكلام الروايئتن، اطلن من نمنهم 

^؛٠حكمهاأذ الطزيامحت، فب اش الناجي المزوذي؛ 
عنهللمنلميرثا وامع طريمح، عن أحمد سألت، الشالنجيأ إسإعيل ودال 

منجد؟هناك يش أف محور هل حاحة، منحد هناك ؟كوف أف إل وحن غش 
علهمح، هل أحمد• وسآلت، مال؛ لألطريق. يمز لمْ إدا ^Uiv بأس لا محال: 

ئاو:لأ:اشبمكإذالإ:ئئثندق 
بالطرف،•

ومث،ما لألطريمح، الصرر من أحمد عش والدي ١^!^؛ ا"محرجاذا,فا يال،  بمإذاَمِسامتيكد؛^j، ج.يناصاْض، 



يواعدابذرجبقؤح 

ال2ريقل احتلمتم »إدا السن، أن أحمد عن والئصوص أدؤع، تبمه 
َفيويثاجروا فتها البناء أرادوا لموم مملوكه أوض اَفي أدؤعءار نبعه هاجعلوه 

\ذثؤوؤأحمص وابو بطه ١^ يثزْ منها}\ؤووا.( يركوثه مآ ممداو 
نتعةمنه سمى أن إل الوامع الطريؤ، ثضسق جواز وآنكروا والآصحاب، 

أذئ.
اثتجدم ص ١^ كاذ مإف الطئدات، ل اكاجد م بناءُ نمنها: 

عامة1محثجة كال إل ^١ سمته، ابن ١^^، ص ،^^ ١١ياله المنجد، يهوكبناء 
جوانة؛محالمنهووعدم الثاس لأحد عمثص لمئثعة كال ودحؤْ، مسبل كحال 

اَالأخمحاص,منة الةَك اؤ انثاط أخد قلا:نلك ضوخ يق ١^ لأف 
,،بجةث,س,لإمحه.

وأحدْدجواز٥، أش الآصحاد-ج بنص أف بطه لأبن الطرقات٠ كتاب وق 
الإسيمتاكحن المنحد بناء لأف واضح؛ والثريى النجد«. أحمدل،^١؛ يص من 

شاذة.الثيث انتخماق اوورإل انتخثاؤ، من انممل عيأنه فته:ا}،، 
قدالءريق كال إدا المام>م: ا؛ن وواية ل، مال المع، عل يدو< أحمد وكلأم 

ا.كثة ولا قليلا سيئا منها يآحد أف لأخي ملتس طريتا ومؤ الثاس نلمكه 
محقا؛يص ل( جزيرة عن الماء مب إدا موش بن امحاس روالإ ق ومال 

المارة'٤^١^، ق بز إدا منئاْ القاصي؛ مال، يرجع، الماء أف وم صررا؛ محقا لأف 
تكونالرحبة وص المتاء: الهلرض ق اختلفوا إذا باب والغصب، الظالم كتاب البخاري: أخرجه )١( 

وملم:(، ٢٤٧٣رقم)أذيع، سبعة الهريق منها نرك النيان، أهلها يريد ثم ادلريق، ين 
(.١٦١٣رنم)فيه، اختلفوا إذا العلريق ندر باب اياقاة، كتاب 



الق1ءاوةاسواهامح

ِويطحن أف بخناق ابن وواية ِفي وكره محورْ، يلم الطريق دلك ق بالمارؤ يفر 
طرؤ،j كائن إدا ت مس رواية ومالِفي القس- عريت رمحا وئال؛ العروُب، 

الثمن،محه ي الذي ام محعِفي طاحوف ه والئروب ينجنجب يلأ الناس 
ثراءمايءذصمحها•ومْ 

والزينالإمام، بإدلإ وصنها كاف إف الم؛ الغرلأِفي عقيوو ابن ويكر 
ولعو%■ أ ثإلأ جار، منت؛ الألإار بمكن بيثإ مغتدل، واوياف وامع، 
البنأء.حكم الخناس وحكم البناء، خلاف ثنايد، لا "كالثفينه— الغربه 

ملأحق، بعم غرسغ إمتا النحدت المعرو'ثةي النحلة ق أخمد مال ومد 
نياأطلق نن نبن ئاذأزو. الإظ؛ هيا زلز يبجا، الأم أجئ 

أخمدل،وثص الستاء، النجد لحير,ال ثمرها وجعل التهج، كصاحّت، الكزاهه؛ 
ئال:إنكان:فؤخانلمرايبجز:ئامحء، 

الشمللحهة كاف العرس ولعل الصرر، اُثثاأ يع جوارْ وظاهرْ ملأ• 7ئم 
أ;ذا.

دللئحمبى بمأبد، لا بايتثيع الُزيق الثاس,3، آحاؤ احتصاص ؤمئهات 
ي،خ>ر ولا وابنا الزيق كاف إف ص0■- ممال نالثزاء، شر ا-فلوز 
منمطعن أف ؤللإمام ^^j، ؤإلأ إدنه، وبدون الإمام بإدف جار بالارْ اطوس 

روايى،الإمام إدلمت بال*وف جوازة الثلطاشي الأحكام ق الماصى ويكر ثاء، 
علخممحا يم والغ، باجواز روايتم المنألة ِفي الروايثم، كتاك، ِو، نح٤يى 

ا"لإلوسحن وجعل صر، إدا والع بالمارة لمْيصر إدا ماجوار حالي؛ احتلام، 



رجبابى تواعد ضح 

خموور.امم^محلككام
ضاحنذكز زكدبك ا.اقوازؤس، و هي ولترزا:مح خض بق ١;^ أن 

بؤ؟ماعم صماف يوجب هل الواتمع، ^^، ١١ق اُبملوص اقحِفي 
ثاو:الثامحى نأى خنازْ، م اوو ؤذوك:دزاجن، رم 

•واجده يقمنتا-لإلوسووايه لا 

ِفيهاو منعث، والنصوص الزيق، اوصها أن داتتئ لوربط ذلك نمن 
قلت ليل جنت، ئهوصامن!ا العريق عل ذابته امام إدا الحارث؛ أب؛، رواية 

لربطها إذا الدابؤ جناية صماف وحنبل طالح أبو عنه مل وكدا حو، ١^^؛>، 
حالؤمح، يزيث، عثر تى الخطاب وأبو موتى أي؛، ابن أطلن وكدا العريق، 
ِفيؤإيماهها رجلها، أو بنمها الحثايه الدابة طح اف ومآحدْ والثعة، التصسق 
■فه السك\ن ونمب>ب اا^جر كوصمع الخرم^ 

وصإدا الصتان بعدم احرمح، روايه الروائي كثاب، ؤ، وحأشَاكاني( 
مم،ثحوما عل وص إدا تمد؛ بن أحمد رواية 3، أخمد لقول رابع؛ ^^، 3، 

شمآةقلا أورجل، سد ئنهحلم،را؛ مثله، ِؤ؛ا يقف اف محور موضع اوق الناس، 
الزيقذق0 ^١-^، ؤاثفا كاف إذا محاق لا أنت ي اكاضى؛ قاJ و، 

واسعا.

حالإعل، وايوار الهرين،، صثق حالة عل، الغ محمل، الأمدتم، وأما 
واحدة.روايه الإصزار وعدم الئعة الحوار؛ح عنه والدهب ماتته، 

رفت.أى الدابة فحت ن٠ 



صاحبوصرخ واحده، ووايه المع الميم، جعل مذ ^؛؛^ ٥١ثمذ 
المتأخرين،وحاوفأاتجبي واوبط، المام صوري ق الخلاف يخزيان شخيص 

ئاَل،اثطوك، الكر وأسو الثفثئه ززئط خاو، لأكل محا0 اونط نمال: 
لمثإلأ حاو، منتدو واخزياف وامع الإمام بإلي كاف إف عميل؛ ابذ 

هاللك5ثوه، هدا ِفي الإمام ادن اعتبار ِفي الآصحاص، بنص وحالم، 
رورقاياكرى دجلمه" ِفي ~يمي، الرواريق إل ام عبي وابو أنا بلت المتئومحا؛ 

منهم،أحدا انتادف ولأأرْ لآداس، عدْ رواؤئ يتشي، يرأيتث الروارئذا، مذ 
صقوههالتا اأنلم؛ذ، بيذ وهومشرك دجله، حريم لأنه الآصحاد-حت بنص هال 

حارالمثذظ؛ه•
هالئلأة خاز0 ؤوةن0ُ نريز اثنمد ِفي ثصع ي ذيك تاس زش 

هإثهالثنق، به يثبت لا وهلنا؛ مصل، فته بسط إدا ما بخلاف، انتثدان، عز مذ 
فيه.تشمه لا زئعه لأف عثه؛ يصل ولا ثزصعه، ؤيصل يزهع 

بجزبانه كال قإذ نالأ?دار، القانة يإلخاء باميق الاماغ ذك نمذ 
محريم؟أوقمح، كراهؤ ئمح، م هل ٍذ عئه، مئهي وم ١^^،، كاشحز،ِفي 
ا1اءكزش ١^، به ؛ajJ كاذ؛١ نإف ذبم،، ِفي محلفث الآذخاُب، كلام 

والمحاقمحور، ملأ كالحجر، العثور؛ به أومحصل البئخ، مثور نإلماة وصه، 
يرمهأف إلا الرغس_ات ِفي هال الماء، زش ق أخمد علميه نص ومد به، واجم-، 
روايتان.وفيه الثابلمة. السر كحمر مبجّتر عامه، قومصلمحه العثار، به لينكن 





لجهةههصيمحه محوو هلا بئ مشرك مللت، لأئه يمحتقئ؛ إحدامثا؛ 
)لإمام.إلا حاصة 

.؛، ^٠٧محتل وهولا التريق مشته لأل بممر؛ لا والثانيه؛ 
ثقفا،لزوذي! ئ1ل الآصحادسا، عند هكديك اتا0 ومسيل 1ثازيب واما 

الئتله،تلك وبات الطري، إل الياْ نستل وجعل ا-لتاكة، سطح اش عبد لأيا 
١^١^.إل محئُل \ذأه\ضث\ذ :  Jliأضح محو 

لماغممد0 ؤ لأئة التخريم، عق  Jjbلا وهدا يخوثه، ثه 
فيه.الشبهة -قنوو ورعا؛ حوله ؤإيإ اسداء، مثاله 

منطائفه وامحارْ الصزر، ايمماء ْع مطلما وجواز0 احتيإل الثني ؤل 
هوالثتة،النافد الدنُسا إل اثازس_ا إحراج الدينرث ثش الئيح وقاو الأحر؛ن• 

وصعةالنثاس ميزاب يقووول1 وائانعول دبك، ق ا الاباسأ حديث ويكز 
الإمام•محه أذف محا كلام ولا محه، إديه من أبمغ مكاف سدْ، البئر 

K H *

٤(.٠ ٦ رنم الراسل)ص:*\ه٢، j، داود ور ٢(، ١ ٠ أحد)١/ :١(احرجه 





١١١التاستواصش التامين 

إلإذا ثأثا ث، \لوا0 مذم اكد ثاوةإتما;صغيكال اثدي ؤسا 
ث1لوقلا ،، اكس>سِةذ إحاJJA؛_ للثد الصهان أهل من يكن 

حيثاإعاص_ا عل مضئوثه نيدْ عز الئصوب ١^^• جنايه إلا الآصحاب! 
يد0بوصع قنديه العاصس، عل يأحل  iUJJالصإن أهل من العبد يكن لمْ 

لإمحمثاف1اَة.
الغاصسا؛عل صال لا أنة م وجها الإثاع الراعؤئِفي ابن حرج ومحن 

ني,؛ِشابممح
إلاقني لأنه اتحد؛ ئطلق و ظ يوم ولا مبجا، مءٌ الغاصب ثوم ملأ 

صانه١^،، ي أحتل اقاشر م ١^١^٠ إخ1لئ يكن ثب ءإِدا ؛؟،، ٩٠١
الإئداومهناأمهن.عن النصوم ننال عل لأجنايؤ 

ِفيعلتؤ مضموثة نيده عل العبد جثايه اف آحر وجها الامدي وحرج 
الإيلاف،وصان اتد صان ثثن فته مردد مغ وههنا عتقه، بعد ببما يتع ذمه، 

ويمم نناث، م للصند، أومنجلا ئتكه اوثصب عدواثا،  ١٨حمرإدا وهوما 
منجعلناه ؛ن مضمون، حيوان الصيد بالأت اوعثر مضمون، حيوان لبئر ال 

jعميل واتن انمد ل الماصي صئخ وبه الركؤ، من صمن الإيلافخ ثامح، 
منهاالصان قدر ق ثممح الركه يعت، ثو قالأت حى اوهن، ثاُبإ ق المصول 

العدتيمه صمنوا مل ^^ ٠١داعممئ ^١ الركه 'كاJتا وؤ نيه، وسق 
نحذلقهز ، ٠٥١صان مذ جعئناه ؤإل الخلأذح، ق الماصى ثمه صرح كالزهونَ، 

وفيلأماللك،إفي؟



هرحمسابذرجب ١١٢

سكهثمحب لن يآ الصحاب ا-حتلأف أصلهإ وجهي، عق عشل 
الشاهدة،كد؛ لها جعلا موووثه ركه هو هل موته، بعد صني فيها يوئع 

اظابابو وهاو مووويه، ركه انه عميل وابن الماصي به صرح والإى 
١^من ي:ولد ق، ١^ ملك بامماJ ملك ئز :ل لأنماو: او 

الشجر.من ونمئ الوروث، 

ألويئتمل بمويه، حكنة يمملإ أن محتمل المجرد المعدوان لب وأما 
الخلافدلك ؤيئبه حياته، ل، تنبه لإئعماد التعدي ركه من صئايه ؟كوف 
فيهالصهاف؟ عنه ثنمط هل تمط، م ماعه، خب يطولن، حائطه مال فيمذ 

أماأسدامه ^١ إلته المللث، ائممل من عق الصةان تحب وهل ذكرمحا• تنز وجهان 
لا؟

فيه،البائع تمام يقوم لإيه مائلا حائطا اسرى كمن علتؤ؛ وجوبه الآظهر 

أوعإث0،ماJ -تا ، IaIJم أعممه، م إدjه، شر عاJؤائا ^١ عدة حمن نؤ° 
يئز التلخيص: زو بابناثة، لإنتملاله الخد؛ قل المحاق المش قفي 

الثنبوجد ممد بدبك، ١^، ثل عثه لكونه يوف؛ ٥^١ المد« قيمة بمد>ر ١^٠ 

دْسوهل- وني•، إئلأف، صناف صمنه العصوب، العاصب لوأئلفن ثتييه: 
وهدامحريه، ١^ يبحه، ثم عنه، كمن ثم الحرم، ق صيدا أمتك مذ أف عل أحمد 



١١٣ااثعل،ةالت1سةوامامح 

ؤيدوعله، الإيلاف كماتإ مديم جار لما ؤإلأ يد، صنال جعلة انه عق يدو 
دكزْبالع وجه وفيه منصه، موجتها كان نإل ادكماؤة، مديم جواز عق أيقا 

وم«مم.ئلأستياح رخصة، ااممد؛يم لأ0 ثنليقه؛ اأهاصيِفي 
*n*



هرح،>اءوابىرجب ١١٤

ضمن

nn*

ثلاة:اكرشرش  JUم اكزؤ الأدي 
م،البيئما:شنلي وممى ايلك، سبجا قث 

مئممي اطك، ئها لاقت ئ ٢- 
١^.قيها هئ افك لها لأ:قئ ئ ٣- 
امحلفبمغjيهامحث:أثا

صثامحعومحالما>ب•
ئيلأم انمن؛ أئزاو ي ام م انشلأءُ يبجا: 
لم°ينلإكو0فيإ عنهم المماف نههي الآصحاد-ا، عند المتهور وهو بالإنيلأء، 

ثريوما دارهم، إل هوروْ لمْ وما الولد، كأم الأيدي؛ عليؤ لينا ها أيصا 
ي:إملأ:هنذ;ك١^١.

افكبه محتل انتتلأآ كاو محاذ الأن، ناو م ام انمحلأة ثمنها: 
الصتاف،به قلاقئ التثثك عزوجه عل كاف ثإو الصتان، اماء ِفي إشكال قلا 

١!^^.صاح_ا عند وهوا1لهب ١^-؟^؛،، أصح عق وثوأئإقه 
ٍنؤث;مها مدخل ١^ ١^ jأثا 



١١٥الق1عإوةاممن 

أخمدص وقد بمتنه، لا قإثة المالك عل لحمظه المال قبص مى ثمنها؛ 
الأبقاحد لكن علمته، صأل لا انه مئه، مهرب سيده، إل ليردْ آبئا احد متمن 

لعدمللرد العاصس، من المنتقد ق ثالصأل آحر وجه التلخيص ثق 
لعمومالصنان؛ بمي اول مهو حالإء1 المابص كاف ولو صعيف، وهر ارلأية 
ولأيته•

يلزممهن مالكه، إل ليدمعه إليه المعصوب حل ^١ ب التلخيص نل 
وولهُ؟

ب0ََمَث.َْأُ المجردول وعزْ، الحاكم ثق مرين وم اللمروم، وصحح وجهم، عل 
لهيكوف اف إلا والمعصودّا العائسا مال ائتراع للحاكم لتس والمي* والفمول 

لألالأحد؛ قلة عائب، ووارده ميت ركة ق نجدْ أف ممل ^١، بوجه عليؤ ولأيه 
الثارق،يد ق نجدها أو ديؤنه، وقصاء وصايا٥ بتمميد اثت ركة عز لأيه وة 

وجونم،مناله لب مدكوره والمتألة المهي، ي ف سعا العي منه ويننغ نيمطعة 
العائس،.لمآل الثارفي ئهي ومناله للعاسسا القصاص 

وطائفتهالإمام لايصمن كالماة، ح^نالإمام؛ عى المئتنعه ااطئفه ثمنهات 
الحاوتللث، الإماما^ عل ائكوه ما 5ضمينهلم وؤب اةزرسا، حال عليهم ماأئلئوْ 
ووايتان؛

الحزين،.بأهل لهم إلحاقا الصنان ص أصحهما؛ 



١١٦

منمعةولهم يداوث؛وؤولأ اجت٠عوا أو يداوالأزُسا لحموا إدا الرئة أنل وأما 
دارثأنل لهب إ.لحادا عدم أنوتكر واحتاز روايتان، تصؤينهم ممي 

\-لإب.

امحاو.فتها اش:يب ي اثد قض الخالة: ١*^ ؤأثا 
nnn



١١٧

مجوااسوز،

*nx

المل.فيها وجد إدا شوم اينصة الآموال وباني بالعمل. يصمن 
أضازم ض ضن أنة الاضخاب عند داثنهوث ١^ عن ماثا 

العمارأو أحمد عن منصور ابن ومل بالإماق، التنزكات عمود ق يقمن كإ 
جعمرابو ئال وكيلك إئلأف. عر من العص_، ِق اند يمجزد يضمن لا 

،.؛ت.بأ.ِ,تِأُُء-.؛َ.• ق.ثم>ِ الماض،.يحط يزأته فيإ العارثة 
يوجي.لمُ نإف والعمن.، اني. صتان عليه ترب مله حصل محإف المتقول وأما 

١^م غا ١^٧ لاهزص خلافه: و الخاضى ١^'مماو اند نأثا 
ثملعير مذ الوديعة جحود بمجزد صامنا الموئغ يصير وكنا كالعمي.، ايصا 

الئريوبة؛، بينه وحل المئصوبه ^ ٧١العاصب لو أيه دلك عل وزب 
نكاةنإذ ه: ثصئن اذ نه أف ١^، خاة ئأ ١^؛، ثل كيثت 

ثملة،يمكن فينا النمل وهو الإنتيلأء، كنال عئصل لم° ^So، ثضمينه، مغ وعير؛ا 
ؤإفعصت،، صناذ يضمنه لا هاهنا المقري بأف ثهرياته ِفي عميل ابن وجرم 

العمار،عل وياته التحلثة، بمجزد عمي. صناذ الصحح انيع ق يضمنه كاف 



١١٨

منتحقثئ ولوظهز بالعمد، صإنه مذ صار المقري ويتذ ينث حل إدا اكائ محإل 
مرددميغ لأقة ^١ رددِفي ؤإيإ القل، بمل يإ عضتا صناف لمْيصننئبملك 

لإلا بالم ثقل محا اثد إثات التنمص وِفي وباك، بالقد الفنان بئ 
١^؟،عا:ئ لأنه ١^، اظوزم زكدلك كآف، ثكويما ؛ف ١^١^، 

الداثة.دلاكِفي بمثل حلاقه الماصىي وصئح 

صزأثاع؛ثاْلأذناواص 
كأمحقيمتها؛ يوف أحكامها بعض لشوت ا-ةئية؛ ثائه قيه ما أحدحا! 

والآصحاب،الماصى دكن0 ما عل ^ ١٦هثمحمئ والمدب-ر، واأكاس ١^^• 
ميقهِفي اتيكات أبو ئالة الده_ا، ناس ق الماسي بالعمد بممذ وكيلك 

علالهاJاية.

؛ءحاJ،يا بمتن يلأ الد، عثه سق لا \و أف اللهب مذ \دنأوق 
قالماصي دكز0 بحر، حاملا أمه عصب كمذ ١^، علته ست إذ دانا كال ولو 

صاحبوثابعة أيما، حلاقه ل الماصي حآض وماق، ءل انه يئعر بنا جلافه 
ممحوصكنروايثن محتها بالتلم، وصنانه الصغثر لئر ا-عل اك بوئت، الحروِفي 

ريه•ويغوى جهالته يع ننبه دعوى بذ بمكن ح4ثإ بالعي يثبلأ 
اصبثرالخر عل اليد ئيت، حلاقه• مذ متعددة مواصع ل المائي ويال، 

منتام0إل منة أنأJلم إدا ا-قاص الأجر أف دلكر عل وش الي، يوف بالعمي 
محة؛شصمح:دْ.



١١٩الق1ءدأاسدةراصوز، 

محقا1إئو< لدحوو عندثا المائي اذكاح ل با-قلوة المهر تحب وكيلك 
،٤٥٦نأ3أظ ١>؟؛، ^-٩؟ اقان ض م ه الانتماء، من بالتش اك 

علقوية ه اقاصى، يكرم كدا باك، رجتحا لة مهذ أحدجا، يد ِفي ومح، 
مناقععو اك بكون وجها امحص صاحب وحم ، الداحو ج بقدم لوقا 
وجرمالخاص، للأجثر المنتأجر اجاؤة صحه علميه ورب دانه، يوف الخر 

لكلمالكافر إجازة صحة جوار علمته وبز بصحتؤ، النهاية ِفي الازجي 
عصبدلك عل أيصا التلخص صاحب وبز احخال^ن، ويكز معه، اثنتأجر 

وجهم•أجرة صكان ق لإل العمل؛ عن الخروحبمه 
جرموبه اليد، محت، ئدحل لا البقع منمعه ماو؛ مذ الآصحار--،ا مذ سبيه؛ 

ثزؤيجصفه عثه وزعوا وعتزمحا، تدكزته، ل عميل وابذ حلاقه، ل اقالجي 
حرالك5اح عن ولوحبمها مهرها، يقمن لا العاصب واف ائئصولإ، الأنة 
باك.مات 

الككاح،بممويب الأمة مهر بصكان ينلتؤؤ ِفي وجرم المى، ابن َوحالمج 
الأنهأة ذنك م قوغ زين. قمحا، ١^ قوت ^٠^٤ تنذدا س- ِفي زذكز 

خلافالواطئ، صمنها بالولادة ثلمت ئم خملت لو الماك إذن بعثر الموطوءه 
لأئالأ^لخيص: و الطاJق؛ مذ  cJUتأ نطت، ثزئا خا رثى ^١ اوة 

لاتدخوزالإة ١^^٢، قل ١^ ^ ٠١محق نثلأك \صءَكأ؟دثإثاث:د 
قاشئ_ا لخصول مطلما؛ يصمنها المثنى وق صعيف، الثنج، ومحرد اليد، محذ 



رجبتداعيابن قؤح  ١٢٠

اثموءاط1ثثناصويى
xn*

اشنلإيتدسأملأ؟
أهلاتزه يثن الحكم ابن رواية ل أحد ئاو ويد حلاف، المنألة ِفي 

يملإ5ولات5مار أف عنة الشهور مدهته أف مع هذكه، إمتا ومعه الحزين، 
ثتتؤ,تلطانث المابلب، ائتميغ رال إذ انه والاطهر بالإنتلأء، المسبيال( أمواو 

صيذولأ،شائو:

يضمن،لا اشر الخلاف ممي ومتاعه، مال،كها عليها دابه عصب لن منها؛ 
ثدو لأي تاثث؛ أأ:فن ي-مبي ١^ لؤ الاضخاب: ال ثه 
^;١ؤيهان، نابه محقي ه الإ نبئ، لا نها: ٠^١ الخؤ كاف زلن المالك، 

انتماءِفي الإمتناع ماء لإغتار يشهد وهدا المع، عل لها مْ لا يدْ أف إل 
الصهان.

عثه،فزاد ثئء لحمل ان علميها، فزاد مثاية، إل دابه انتأجر لؤ يم-ها؛ 
ونتكوث،دالزJادة، لتعديه بمتن المجرد؛ ِفي مال فتلمث،، المؤجر، يد 3، ومي 

صمخنيىمبمنئولألإع•
بالحمليلملم، ؤإل ثعال، افه بفعل ثلملم، إدا يضمن لا الئلمختص؛ ؤؤ، 

محادزا؟قول أف قن الممريى ويتوجه وجهان، ومحقه علمثه امحان }( شض 



١٢١

دوعصب كنن الميتة، عدم مع الصناو ثجب كيلك، أولا؟كوف الإمتؤع عل 
بهينمط قلا عدوان، زيادة هدا قإل متاعئ، علتها ثة عئمل أف عق الالائ، وأكزة 

.Jالصتا

مها،العتل عل ائنتأجزة العي عل يده جثغ إدا الئرك الآحمُ ؤبثهات 
أكثزليز لأيه هاو: المجثد، 3، الماصى ماله صتال، ^ ٨٥عليها، ثابمه صاحبها ويد 
اكهى,علته. ثاسه صاحبه يد دام ما لايضثن والعاصب، العاصسا، مى 

العاصبلوأعاد وقدا ^٥<، ١٠سلطته؛^؛ثبوت صاحبه يد يثبون ومزادْ 
عتدةوهنه إل مثل ^، يمحزيه يعوذ لا وجه عل الالك يد إق العصوب، 

ض،هأللأ:ممحه.
والالكلأنه، شر س-اطه عق أوحيز إذنه، ش إنتان ذاز لوذحو يمنها؛ 

بانتفاءنظل ضاذ، لا ١^: ١^٠,، ممي ١^، م أن الدار، ل خابز 
الند•ورمع اجأولة 

 Jإل عيه: دو نكث فثن ها Jمحهادة ززئغ ز:ثها ثه خا
يحللز التلخيص: زق للمحان. والمهر الحيلولة ١^١^■ إل يزجع وهدا صمى، 

ثد.مالإجتثاع لشم،؛ عاصب مهر للعصسح قاصد مها وهز داوالالك 
ujOU^!١ الالك كاذ ^ ١^، من ذثق الداحل ؤ بثزط وانتيلأ:با 

أةحلاقه ل أصحابنا بنص ويكر به، الإنتيلاع يصول حال؛ لأكل عهتب 
إلوالداجل ينه علتؤ جلس يما صاث يكون إدنؤ ينثر عثية بناب هل اجايس 

•عاصيا صار العصء،ب ينته دخل 



ء>حماءدامحدجب ١٢٢

يمحننههز فتلمت، الدابة عق حلثة الالالئ^ أزيف نو نمنها: 
عامها؟المالك يد لبموت لا مسشراأم لكننه القيمة نضف 

لكانج(.وصحح ا-؛تيال؛ن، التلخص يكزل 

يدهووصع احدمحا يد العاصب مريع لإد-؛ن، ملكا الع؛ن لوكائن ثنيه؛ 
حاصه،يده زير لتمحسب عاصا يكون يهل حاله، عل الأحر وأم يدْ، موصع 

مشاعا؟من الخن لمنق هوعاصب ام 
وزححةشل. يده زمع مذ لمنق عاصب ئو عميل؛ وابن الماصى قال 

الغاص4انقل م قتق؛!١ الكات، الأَماو لأف ئنتدلأ الدين ص اقح 
هلزتاقامءٌ، المخرج ١^^ ئدا لمْطزم بؤ زانسا الملك زالميك 

ثاعةالدي المحق ِفي وبطل كله، الّايع الئريلت، لهيب ,3، صح العيا 
علحزص رواية لأدهصِفي حلاف؛ عل يدل أحمد عذ والممحوص العاصب، 

للمزذوديطب ر مشاعا؛ يصيبة أحدهم إل رد يم صنعه، محوم مذ عصسن، مذ أف 
اكاعإجازة نتع ي عنه المحوص أصله يشمه وقز عيه، رد بجا الإمزاد علمته 

لمٌيزثعالذي للئريلث، ليس هدا ئعل بائفرادْ، سلمه ينحدر المئريلمئر؛ عثر بذ 
Pالئنوصم1ه، الأخثخقِمكه ز١لثع خائ، و بمةالمحزفإلأ 

ّتية■المايل4",ذ، يي ُع العاصب، هاهثايد محثؤع 
*H*



١٢٢الق1ءداةاثئواصون 

انف1ءاوءاث|لظواص
*H

ثئيالئهوو معصوب، انة يع1لم ولمً عاصبه من مئصوثأ مص من 
منيضمنه العاصب كاذ ما يضمينه جواز ق العاصس، بمنزلة انه الآصحاُس< 

اسممشنة أو ع؛ن صنان عل يحل مد المايصن كاف إف ثم ومنفعه، عم 
صنانهعل لمْواوحل ما ائاللث،، صمته ؤإل العاصس،، عل ولمًيزجع صناماعليه، 

ثهلة حصل كاف ؤإل العاصسس،، عل له وجع مع صمته بنا لة حصل يكن؛ ولم° 
العاصب؟عل يرّثع ا؛ علتؤ صناثة بمممر مهل مع، 

نمرحلاف بعضه ؤق والآكثزول، المامحي يكنه ما هدا روايتم، عل 
عدم»ع العاصت، مى الماثصة الأيدي وهده ينال• اممه ثاء إف موضعه ِفي إليه 

عثز01ل\-لخ\و( العلم 

١^،تع ظها نبمثقي كأنلها، الضناو يا ؤتتثق ١^١^٤، الأول: 
محها،زلأ؛طانم،بجازاذةلذها.

ئانمهوثسجزايكالإشبملي، والثاته: 
لثميرْ.العاصت، عل ضمن ينا ير"؟ع يم يصميتها، للناللت، أف 

ادن،عتر مذ محتها ١^ لتلم، عليها الصنان بانتمرار آحر وجه وفته 
اصله.وشيأق المصاربه، فيثاُس، المجثد الماصىِل ثه صئخ 



قدحماعدابجدجب ١٢٤

المحكيالوجؤ ثى بمحال ثصميتها محوو لا أنه آحتر؛ وجه فته ؤشمج 
الموبخ،مودع يذ الدين ص الشيح وحرجه وأول، ومْ المزتس ل كيلك 

كديكنخيل طلأجوزمحامتخ،لإن 
منالآصحاد_، ؤمن أخمد، كلام ظاهؤ انه ويكز المصوو، ق ممل وابن ادمد 

هإلالعاص—،؛ وموئع الموئع موبخ بتن مرقوا كدبك انه مدير وعل 
مذالصناذ يه تحب ملأ واحد، سبب وهو المص، الأول ق للصنان الوجب 
الصنانكاف حيث لثصمينه ضل مصه لإل العاصس، موئع خلاف جهش، 
عنه،ظو ههز المض، عل يرب الصتال وبأف منه، العاص_ا عل منتقثا 

بالندى،الصنان هاحتص العلم، لعدم فيه عدواف ولا أمتنه، يد من والمص 
المص.مل صامنه يد من يمضه العاصس،؛ موثع خلاف، 

والأمدِفيالوكل أف وام الزكالة ل الأءن٠خاب، ذكزة نا أف زام 
تناقصلا ٧، لمْإلزئتي ئشها المع ثاف م ١^^ زثصا :اقأ ١^١ الئخن 

»ب:وم\°غالآٍنخاك، ئزاد مةنه،َلإن محز تن كإ:ومحة آلماله ثدْ 
^٠١طوق لأف ١؛^، الدىأمصه باشن ١^ ثتىآ« الزك؛ل 
يكن؛الصاناكحق ظايثه لا ١^ أف أثا الزكل، يوف ه تئق 
مأأيإياقلك.من ينعزو وهز ألإة. هاهنا نة لم°يتمصوا ^١ 

الدالجكالميلث،زاكارصزالزكلزتمه 4ئالحقا، اكابفه اكالة: 
لدحولهاصمنئ، ذإ ورجع أيفا، يفمثنها جوار مالمئهور والمرض، بمجنل 



١٢٥الق1عاوءاثئواصوذ 

امj الش نذاج4 نحل، ناأن ١^، j الئاض ذم الأناه، ئل 
امحالم<آحرينث

اشد0 عن العز  JUلتلم، الماُض عق ^١١، ۵١١بمتقث أيه أحدمحات 
لالوجه هدا إجاوْ و"جمكنا بالخال، كالعاق ثهئ المض، ل، له يزيف لم 

ااصارءساصا.

يت5ولأل ؤضي عل لدخولها حال؛ يفميتها محور لا دالئاف• 
هذهخمح صأنهِفي عق يدخل لمْ ما المابض يصمتن بحوز لا وأل المدهب، هو 

ظهزت<م ^١، ٠٠ممس أرصا اشرى فنمن أحمد ض التقوض لإل الآسام، 
الحرمكالغزاس مصه؛ صإن مع إلا قلعة النثحق يمللئ، لا أيه ثنتحمه، 

لمً:ازمنا ايداة المموثكاهونلث،مح:لإ ميعل ١>^،، هزاذن الئادر 
صهاثة.

ولده3داء أن الك5اح؛ ق المثرور ق أحمد ص وعيره حرب مل وكديك 

،jLiعنده نة وجل إل رجلا بمغ محض بجا عنه مل ما دلك من وثريب 
وين->علثئريرْ، المزمل عق الصناف أف أكثز؛ منه قأحد ديناوا، منه حد له1 ممال 

هزعلالثثول.

الآماJادتإهذه الصتإلل؛إ اة وجهاآحز؛ المفازبه وع؛رِْق المائي وحش 
الأحر-عل لمْينجخ صئ يأمحا ثبجا، صئ ض عل ينم 





١٢٧

علداخله 3هل الإع، العين عن منمي بعوض تلها المايقه الخامته! 
صمنشبإ لم°ونآخ واثممعه العين قيمه صمنت لإدا ا1تمعة، يوف العين صنان 

لأنتالغاب بن الم ثنوئ' زمحن ضءه ش الوSJ_ بث ين 
ذؤاشسغِتيك افة ثننائقاتت اص، صم لإمما؛ للم:ناخ' 

الماسد١^ وق هاهنا، الآصحاص، كلام اهتصاْ ما عل أوموهه اودوثة الثمن 
امحر•ادرور صمان وق 

العاصت،،عل بالزيادة رجعن اؤيد القيمه كاب إف احي،ال الئلختص ؤق 
خلافه،ق ام، ابن جرم وبؤ اكش، ام امحان عل محق 
هدا،يشيه ما اقل اوببوص بالمسمى الخامدة العهود صنان ياعدة ي نبي ومد 

الدهّ_ادماس القيمة، من أريد كاف إدا كلمه باشن العاصب، المالك ولوطالب 
مللنالكا، الربح أف إدن؛ بعم الوديعه الثجر الحندِق علتؤ يص كنا دلك؛ له أف 
زيمهوهل الإحاؤة، عل العمود المول؛ويم، عل بينه من الأصحاب من 

إداالمقارب وكداي، دللئ،، يطلن من يمنهم عقثل، وابن :؛^^؛ ق اكاصمح، 
خالف1إ.

للممصاوبوهل لمُيضمن، ما وبح لاكة بالربح؛ يتصدى أحرى روايه وعنه 
امءاض؟
وحشالعاصت،، ق الكماية ا-ظوابيتي ابوالمح وطزدمحا روايتين، عل 

ِفيالعاصب عل الصنان دانتمنار روايه'أحرى الرهن باُت، العنح،ِق صاجك، 
المصاربةباُتإ ق ال،كافى و"جمكاِْؤ، صمعه، مما ب؛تية المئري عل يرثع ملأ البيع، 

المئروربام•رجؤع مسألؤ 3، خلافه ^^،j الماضي^ وصرخ وجها، 



رجبابق  ١٢٨

برجؤعالروابجن إحدى ق مننا حثئ المدمر، ناص وهوعندي 
علودحوبؤ وانيهلابجا الفع منفعه انيمايه *ع عرْ، من عل الأمة بإؤاح 

العاصبروحها إدا في،ا الخلاف هدا الأصحاُت، محمقو طرد وقدا صمايا، 
لمأو امحز المالك، صئنث نواء العاصت، عل بام يرجع هل الروج، ووطئها 
صنة؟

عنديلم، م ال*4ن،، دئز ^١ ١^ أف أحمد عن الممحوض هإل ومصا 
وصأوثشؤ نومص وكيلك، بالض، الرجؤغ مله الفري، 

عوصةله وقلإثه اماغومصة، لة حصل ؟كوف أف إلا الثمن، ويأحد ميء بعم 
الع؛نصإن عل يحل هد أية مع ، ١^^١٥ثن لة إلخاها الوجهين؛ أحد عل 

القدصثه بمع لا ذؤ اك،، اوئ كثدلص محة تمط كن لألباكي، 
اأعاصسس،من ائئرى عق الصةال يستقر لا هلأية الميم،، من الصحيح عل 
أول.العفي• صحة وعدم علميه اأعاصس، يدلس لإ 

مصنوم،اآئصوته المتاؤع أف عل بناء للممشري المالك، صمنها إدا المتائ وأما 
بعمملكه ق انيمايها عل لدحولؤ العاصتا؛ عل بدلكإ وجع وهوالمدمر، 

يد0.محت، يلمن، أو يا اُممح ^٣^١؛ عوض، 
مدم،كإ عوصه لإنتيماته يه الم ب،ا يرثع لا أحرى• روايه أحمد وعن 

انتعيى امُي والوي اشرؤ وحغم ثونك،، م ص بي م امحار لص 
بهصرح الكمسنؤ وكدلكر العاصسسر، عل ببدلها زؤ صمنها إدا المناؤع حإكم 

الرواه•عل مبمرج دلك ثى بثي؛ ائثغ أف؟قول إلا جلاقث، ق المائي 



١٢٩الق1ءدةاثالثاتواسمزا 

ساماو ماشيه  'خيمي منصور ابن رواية ل؛، هدا إل أخمد أسار وقد 
الثمرةممه منه أحذ انتحى؛ أو عتا نيا قوجد يمرة لها يحلا أو قولين، 

ماتكال ئإل اواستهلك، ^!٤، أويأف سيئا، محهم أحدث كان إف الولد ويمه 
الثمرةمى ئه ائممع ما صنال علته قأوجن، ميء، عليه ئليس الريح به أويهب 
الخاصت،.عل رجوعا وريدكن فعله، يعتر دم اتإف~،تي نا يوف والتاج 

لأئةاتتداءّ؛ شينه لمحآلك قيل ١^١؛ من دم و ثلث U كلامه زفثاهئ 
الديالمنم 3، المدكوز بموي وهدا بؤ، ورم محانؤ عل لإبدحو 

وبمغ U إلا \ٌ ضن لا ثوتى أف انن ■^٠٢ ; ٠١٤زكدبك ئبمه، 
ومهربه انممع لكن علته، يدحل لإ أو صانه عل يحل نواء صايه، 

س؛لألمحاص^لأمح،زأنبم،
مصما ومزادْ ال١لك، قلعه إدا مفلؤع عتر المقري عرس يمه العاصب عل 

مذمحس دلك لأف شه؛ صان ع؛ر مذ الغراس يبع أجارمحابك يإمحا بجؤ، 
مرعلإل لة، الصنان من الاللثج امساع باب هوبذ بل العاصب،، دض-مين باب 

فيه،علته زلاصناذ منه، ممنه مذ لاد فيه يأدذ ب الذي الماس مذ الازض 
لم°ما الهابثس تحميى أف كنا لتعديه، العار عل للصنان ؤإثقا فيه، يآدذ ر حيث، 

ويعييه،للصنان لالتزامه العاص-، تخيتأ امكذ حيث، تحتج، \صناثة 
لهحصل ٠^١ إلا يصمذ لا المابص أف أخمد كلام علته يدل الدي أف بهيا يظهر 

به؟يرجع وهل يقمنه، مع به 
بابالمويَفي كرجؤع روايتم؛ عل 



١٣٠

صحةأم وثز ع1؛ه، ثه رجؤغ قلا بالملك للبائع المئري أقر لن ت ستة 
١؛؛؛;^و كديك حيأ نئن الخانحي، ذمحخا امحالأن، الئ-مع ففي امحع 

عدواي.داد< ويد آكد، منتند٥ أل علم حيث بالملك 
وعوضكالصاJافي البيع؛ عمد شر ثنتحما عوصا المابصه الثادتات اند 

وثاء؛المص كاف أو منه، معتثا كاف إدا عمد دم عى والصلح والعتق الخير 
ودخؤ5،متلمب محمي أن وصداؤا عمم أؤ مبتع ض مى الدمة ل منتقر كدثن 

الوجيأئللمنتجى امتحمن؛ م مصها، من يد ق الآغثان هدم يلمن، ءإدا 
مرر•ما ش واممني؛ امحن يدل 

موتىم ١^٠ وهوظاهركلام علتؤ، له مطالبه لا أف آحر؛ وجه وبمترج 
عرمبإ العاصسس، عل جع ثم بالتص-مين، المنل عل مئلة والباؤي لصداق، اق 

الروايتتن•عو قرج هإثه به، ائممغ إلابإ ؤزيرة، اثالإ يىمحمؤ 
يا؛لا أنه ١;^ زنن اكاصى ذي U ئئمض الآ■مان تء jأثا 

وئىالصموثة القيمة كاثت، وشواء يحقه، علميه مضموثة أي عل يحل لأنه 
بمقلبالرجؤع امحع i، المدكور الوجي عل إلا محه، أؤيد أن دويه، أؤ حئي، 

القيثة.
كافنإف بحاله، ئهوباق الدمة، ثابمتاق دين عن وثاء الثمن كاف إذ ثم 

فيه.بانتخمام هاهنا العمد لم'يئمسخ اأع٠ا٠؛ ق متثقا عوصا 
\لحءبانمماء اأقؤل لأف مخ؛ لا الغئوك، م المحاخ إف ص زلز 

بميالرنج عث، نيزجع موض، م ابن يكرم كدبك امحلم بحالي قي، 



١٣١الق1ءاوةاثاثةواصويى 

خلافه.الهاصيِفي محزل وئؤ ائئصوص، 
عنوالصلح والعتق امحر عوض وأما المش، مهر ونجب الجرؤ' ؤُالِفي 

وجهان؛هميها العند دم 

لأفوهواتصوص؛ الم-شص، العوض بقيمة محها الرجؤغ نجب أحدمحا؛ 
؛ولوهو العوضر، قيمة محب أعراضها، بانتحماؤ، ونمسخ لا العقود هذه 

•الجرو صاحب به وجرم أكزكيه، الْاضاتي 
١^٠^،،خلاف الدم، عن والصالح الخير ل السحق يتة نجب دالئاف■ 

بخلافبقيمته، م->ع ه، ينق قيمة له العيد لأل العيد؛ هينة فيه الواجب يإف 
منالثؤع ِفي الماضر يول، وهو ي، لا يوصهكا، امحمه لإل والدم؛ البقر 

يهينعقد لا ومحننا! صدامحها، انته عتق جعل إدا فتيا أصحابنا يول( ؤيئبه حلاقه، 
^^1،مهر قيمه لا مسها، قيمه عل؛ها لإف دلك،، عق ثووجة ١^٠ عأنت، الككاح، 

يههناالعاصب، عق المح( بقيمة الئروريرجم أف البتم 3، الحرم الوجؤ وعل، 
كيلك.

الماصىصال المنتأجر، هد جئ واذتسة، عن يمعاوصة المايصة الثابتة؛ الهد 
الأجرةعل البل أجره ولوزادث 7ةا، يرُى لإ المثعه صمثت، ١^١ والاكزول؛ 

انممنه ضمثئ ثإذا اقن، تق المح, قيثة ز:ادة من م نا مميه الءة 
لثعريرْ.العاصبف عل جا رجعن( 

وجهان؛لأصحاُثا يتحثج ١^١^؛ عل اأملكتا \ي ثغليمة ؤق 
١^.^١٠٠ ، ^IJء اكأحنلأ أة أخدمحا؛ 





 ،jاصهJةاثئJ١٢٢هاعا

عل}وخوبز بحال؛ يضم؛نهم المالك يملك لا أف آحر وجه وثحرج 
ثإءأعوناةليال، ذ\لأاوب الئرك مان مح؛ محاكدم ي ولح° الأنانة، 

لدكراش.ثائنا 
أيزةهلماكامل ، J^lتيلة بمد ثشما \ذووو محن اكاش ؤأثا 

العاصب.عل لعمله المثل؛ 
١^١ممن،همح:ؤأثااشث 
العاصبمى كل يضمى ءلرالكا القنثة، بمد يتلث أف إحدامحا! 

علوجع الآكل صمته ^١ للعاصم-ا، الآكل يصمن أف وله ثقة، ما والعامل 
العاصب•من يهوكالمشرى العوض، أحد لأيه ليه؛ ثمحه ^١ العامل 

هداكل لثرْت دالا من ءأئسة لثعرور0، عليه يرجمر لا اخمال النيئ، ؤؤ، 
صنانبانتمزار الئاغ، الوجه من زيب وهو منثحئا، باق يم طعايهم،، يإيه 

ذم١^٠، خمع الثامل أذئفئن لآَالك زثل خال. الغاص_،قل ثل ١^؛ 
اكاضيفامحاَمح:

العامليرّى ثم حؤ،، بعر مشاهده الآكل عل ثنيت يده لأف ثعم؛ أحدجنتان 
المدكور•الإحقال عل، وبالآكل المقهور، عل، اشر مى ثصه ب،ا العاصسب، عل 

خاظا،^١^١ كاف نإمحا اصة، ثل ئابقا آ؛ْ؟كن لأنة لا، 
ايءوطئدر زالالاائ،فى اتاقي اخلف:، إذا محا خامد اثن دألئ نا دا قص 
صؤا1الك خارج، انة اكامل، ئ قد؛ أنة ث؟مح ذق ١^، من لكامل 

الثايعوحل ئاصدا شراء شجر ممره ولواقري بملكه، اشر لاتصال الداحل؛ 



ضمسابجوجب ١٢٤

بنصويكز عليه، يدْ محوت لعدم بدلك؛ يقمنه ر نجرم عل وينه ينه 
وثاق.محل أصحاثأيه 
مميخدم، ء إثا ك؛ مز اقن أذيمنف الئاته: الخالأ 
وهوالشجر بنص لوثلث وكدا ا-حذ؛الأن، ا-إقميع اأعامل مطاله ِفي التi،نيصت 

شغزةي ١^ ١^ ق ظ لا _51 لأة لا؛ أف زالاطهز 
uj؛y^٤١١ي فوتثدْ اقرمحلتكثا خل :تةثائنأ : بالتنو،^

بنصثلث نز حش آنم1، دكزثا0 ثنيي ه1هنا الشجر خل يده محوت ق مماو 
اقريولإ أنصا، التلخيص رهِق صثخ الإحخالأن، للعامل يضمينه هفي الشجر 
لثجر0؟ت؛عا صةان؛ا ق اك٠ر يدحل مهل يمرثا مجرة 

لايدئز•ت لونه ِفي محل ابن مال 
الثمي،ثس عئه امحايع علهم، لانقطاع كثا بدحوله آحز وجه ثنتحرج 

•وغمأ 

وانتحماض،جداذْ بند التالم، الثمن العامل يضمن أو متوجه حاو ولأكل 
الشجر.خل ما بخلاف 

والوهم،يالهبه بمنافعها للعير1، إما بعوض، لا مملآكا، المايصة القاسمةI اليد 
بأتزجإ أٍا ثامحيوز باأثالج، نة كاذصى لكس، أنَ زالزصج، زال1ثدده 

ماإلا ممور0، يهل فيء، صامغ عير أما عل دحلت، لأمأ حال؛ بآكل صمثه 
الروايتان•محانه رجوعها قفي مع، يه محزنها 



١٢٥القاسةاثئواصمزا 

عش.ي ص، ينتقث لمْ U ١^١٤ يصمى لا أي آحئ زجه ؤيتحئج 
منزووهز يخاو، صمئته بإ رجع لا انه وزايه عقل زانن الماصي زدكز 

نتى.أميناكإ كاف نإف يدْ، محت ثلث من عل Jاستمزارالصتان المول عل 
مبه انس ه \ؤي ل الئؤا:ش محل ل الأنخاب اخلف لإ 

ثلاث؛طرق 

لإوه، ن1:ظ أز ملكي، ^!١ الغاصي: لإبمل ١^١ محلة أو إخداهن: 
عنزمنه علته الصتان بانتمزار لإ•تيافه خلاف؛ شر علته يالدار دللث، ماو 

المني،•طريمه نهل اقابض، 
العاصت،عل رجوعه ممي ابتداء، المابص الاللث، صمن إذ زالثانه: 

Jاإلككثة أم ئد المابص كال يإل ابتداء اأعاصس-، صمى زإل م3للما، الؤؤايتان 
علته؛يسممرصتائة به يتتؤع ما إل زثودلناأ ؤاحد0، رزايه الماب۵ى عق لمْيرجع 

عليظنمه يرجع نلأ وااتنري؛إ، ظا1أ'وه الت٠تحيى بأف معرف ^١^^، ُإمار0 لأنه 
الماخى.ؤلريمه زهى جج•' عر 

اطاُبم زيمه وص محل، عثر مذ انقل مذ الخلاف ق ؤاكالئت 
زعيم•

زالطابخللخزان كالأح الغاصك،؛ ض تاثه  J^Jاقلفه اكابوة: اتد 
هئؤلة، السل س الغاصكؤ؛ م المنان لأؤ بخاو، قليا قزاز لا قك 

اأثاصىؤا;ئمؤذلأنخاب،.ئاذ كدا كاثاي 



هرحتوسابجرجب ١٣٦

يدممحث ثلثت !^١ ثنمتة، فيإ علتها بالمنار آحئ وجه وثتحثج 
نأنل؛ثامبماللإلأف.

لزحلحي أخمديثن ص من صناذعلتهاحاو لا آحئ: وجه وقحئج 
يقلا ض. ق أبجا ظنت الخاي: ئقال إنثاف، يها وا، ملكه تر عق 

ه.

الخافر١^١^ تع ابثاتات، كثاب ق محل زائ القاضي ؤ1لك.؛وم 
امحاذثنة نمط نإبجا \ي شاثزة الحان ^١^ القئب، و زالامر 

زيههل أممفئه ه ١^، كوت ل لإتياكها ؛ لإو نثائنا ئاص عف بميم 
بإدنللناو والمأمئة الئصودس،، لنعتي كالماJلة بتحريمه عالمه ^•^١ محرم 

قهلُالمدم، قالبمه لأبجأ اشائ؛ هلبجا بمتقث التنمص: قفي الغاس، 
عاؤعتئ لأبجا اللإور؛ ننم دحوقال الحاؤش ورجح العتر، مال، أئه كالعاق 

أغاللم.واض حاصل، لها اأعاصس_، فتثرير يالضنان، 
MH*



١٢٧القاعل|ةاارابمةراصرذا 

ادراسأاوامممؤىالناهية 

KMX

لهمحوز لكف إف مالكه، إدن يعم لحق مابضه يد من العم مال مص 
إثائةإأ;ك ؤإذ ٥^، نالا أمنا اول كاف إذ ١^ عند أه 3هن إثافة 

خائزائاشالمحا.

ئرغى،ذ;لأ،ئنث:
مى،واحد عق صإال هلا ^؛^■١٤ قوي حيث لكف لإل الوئع، موئغ مئها؛ 

ذكزمحا.تبى وجهان اكاي وق الأول، عل لامحوويالصناف حنث لكف يإف 
ئك١ل الإثثاثلأف محرز جث كال ؛ذ اكتاجيناكار، ومءا: 

العموهراو٥تي عليها، الصناف يثسث هلا نإلأ صإف هلا الإماع موم 
هوالأم•

اأوَع•يذ يحال اكانج( عل صناف لا انه آحر وجه ويتحرج 
مصاربالثاف  Jajههوأمتن، لة محور جث اiصارب ثث\وب ؤمئهات 

J^J ،^ ئن أن الئ;ح، ِسم ثئ ي لا \ض ق نكيل^
فالئج:ثة؟

١^١ئ \ش اخان ئأ ه ١^ ق اكامحى يه يهي<، نم 
^^،ئضان:ه، ينمه من ئخ نجئ ذق، نه ق لا وه ص ينمه 





١٢٩اةوالسين الق1سةا1>ابا

الىنيف إذا الإغ ؟ مثد س الخائف ١'^ من ص ومنها: 
علوالئري الوكل، مى مء شاة ئن المثة نشئ ميلئوم يدْ، ِفي 

دْ•لتأمهِفي النري عل رجع الويل صجذ إل يم المئهور، 
* n *



رجب ١٤٠

َمحْم َُ 

آ—

 * H*

ولأيهشه يقلن فته أوثصرف له، انه ينأى وهو عمم مال مذ 
حطأتبة؛، م عتيه، مذ ظاهر شب !ق منساواكال لإل فث، حطأ يسير؛( ثم عاليه، 

السساءصمن للجنا)ه؛ يعمده امحر أو بت، ال

انهيظن مذ إل يدْ محت مالأ دمع كمذ محرد، اجتهاد إل مسثدا كال ؤإل 
ظل4ُالدىمحيه^مإيأنمحجوزبم،أنئلخ 

محولان.صإنه محقي ا-ئأ، تسئ م متثحما، يظنه مذ افه!ل إ-ئماحه-قى 
لإفيم:ءئأل جوزالإبجادء، اكدلأ 

هذ«ْمحت ويئدوج ^١^٠، ٥٠محلا ؤإلأ المتلمإ، عق دالصإال محقص حكم يه مثؤر 

بطلانينمن ثم ووسه، بئ ماله محنثم ئيد، يموت ثاهدان يئهد أف مئهاث 
ولمْسمضا1ال، يصمنان أما التمؤئ وواية أحمدِق فنص حيا، بقدؤمه الشهادة 
قح اثشيورأوانمائيييه، م الصان انتهماث ؤظاهئكلامه للززلإ، 
ثى.الغائكثا م ممريرالفتان المشهورخنةِفي لثزله ^١^، ا.بماوة 

الشهودعل بن،للئ، ووجعوا الورثه، أعرم يكوف أف يقمل المائي• ومال 
محمحأ١لاممذهش.



١٤١الق1هاوأاماطواصئ، 

بالريا،أزمة بشهادة رجلا رجم حاكم أحمدل ص ، ٣١ابواشر وقو 
إذلممرطه؛ هائنا يقمنه ولعل اُقاكم، عل القماف اف محبوب، أية تب؛و( ثم 

مريط.حاله ض اشحص فركه عالتا، أنزه لامحمى الجتوب 

با-قطآأوالتعمدوصرحوا الئهوذ، رجع ثم ب،ال، الحاكم لوحآكم يثتها* 
الحاكممحم يممص ولا لإمواقهم، بلم بجس الصتاف ءإن الرور، بشهادة 
أوأمأوومها عسا لوباغ كنا بمي؛ لا الملحآكوم عل يرجع ولا ديك، بمجرؤ 

لأبجإماثةءذلأم،س
اكاي.

أوكثار،سايى الشهود أن م ؤبمتزق، ُةاو الحاكم عئآكم أف ؤمئها؛ 
لزأثا امحارْ. محنامالآفاق^ملهلإواشل ل ممه قإف 

مصه؟نجب وهل يافد، الظاهرئهن 
الحمحم،ثزط ائمماء لسم( والماصى؛ الحري قوو وهو وجوبه، المدهب 

مالماثزه، ثه لإيلافه نه؛ ااحsكوم عل ا1ال صهان( نجب ثم محلا، يصادف ئلم 
قل^١^ الإنام جصذص* زلزكاذ الثامحى: 
ولنتج؛لآديإلأفصأووفبلحاي، ١^^؛( عل م؛ ولا له، المنهوم 

ئومان؛

ي،لا هن زالإظ؛ ثه، \ص ص س لأف كالاJ، ئز 
اللحزر.ويمه نهل 

ونىوئو ١^، ل الخاصى به صئخ الحاكء، ضنة ذش- 



تواعدابذرجبقيح  ١٤٢

يخطإ  jijUlيشن شقا، ادتكوملأَب:ني لأف ١^؛^؛ 
الإمام.عر صناثة لإل عغ؛ثل، ثعال ممب حما اكنن، لوكاف 

الشهوددال إدا امح؛؛ يتمص لا ١^ احرى روايه وع؛وْ القاصي وحش 
^١،صعيف وهدا الثّهادة، عن وجعوا لو كنا النهود، ويضمن مثامحا، 

اْلأول،اثنألأ و اأئوتي رواية من أحدوة ؤإئا أحمد، كلام و لدلك أصو ولا 
شهادتر_لمبطلان لتيم( صمنوا ؤإتما الثهود، عملة بوان محها؛ ؤنهم، لا ؤيلك 

١^^.ئ أم محو بالمحاق، 
إلخاىيصح ولا عيأيا، به المخآكوم ماد تم بعد امحم بماء يمكن ولا 

وسسهمثهاذتإ-لم يطلان اعرئوا ١^١•؟*>؟؛( لأل بالؤحوع؛ الصهان ق المني 
ينريمهم،يتص امحم، مض عل ممبول عن ولوكم المنصرم، مال ائتزلأ إل 

باتةابقزم محالصواب لة، وجه هلا الئنريم، علمته يسى اتياف هاهنا وليس 
المحرر•بهِفي جرم كنا ينمص، لا امحم باق القول عل، أحد عل، صنال لا 

منتعردادينا علته أف _ م همعو، يأثه بممريؤ، رجل إل وش إدا يبنها' 
يملي،محا بل الثوما:؛، مللث، لمْيتصره-،ِفي هثا ولآؤن روايثان، صكايؤ قمح، للمركؤ، 

لأمحبملإلامح3لإ،بمائاومح
الوزثهيملأ، لا وقدا للمورية، لا ما؟، يلمم هي الرلإ• منصورلط ابن روايه ِؤ، 

الصنان.فتهاإلاثزط التصزفن 

مال،3، بولاية يصرن من م، ابلأب ئدا عل، الدين ص الئيح وحرج 
ؤةءثَءب؟؛ُمَْ  تحق.ماله دب؛ن لم 



١٤٣لق1مةاماطاراصوزا 

الوصيصرية لة، الموصى ينرف للم بثي؛ يشحص وصى لو يمنيا؛ 
يفنىع4و دلك، وأبت له الموصى جاء لإل الإ، أثوايت، مذ يرام محا الحاكم أو 

اقئيىناوم4ُ؟
علته.لامال أظهئمح1 ت موتى ابذم ماو روايتم، عل 

مان1هؤإل لإيضمى، ا-لخاكم بإدن الوبي يتله إذ ^؛ ١٠١١بكرلب أبو ومال 
صمى.إدنه دون 

مويبجمإعبّتؤ محيا وأغمموة ١^^ مى عدا الورثه انرى لإ يمنيا؛ 
وانيالثاصى يكرم للمماء، بممنوذ مإغم منتئرى، دنن ظهز ثم بدلك، 
محل•

الوصي.منألة من الصهان بائتماء آحر وجه فيه ويتحثيج 
ومحقصغ، ض، شر اiال زب، عو ينتق مذ المقاردث، اشرى لإ يمنيا؛ 

١^^؟وهلضنه علنه، 
أوجي؛ثلاثة فيه 

 Jو\إئضةا1ادامأنخاهلأ، أحو.ها:ضئئفلخاو،نؤاةلك
الخطاصذ.واثمو لمجرد ال 

ثانللن ي ضمن، ثاiا كاف ناذ ب:ضذ، خاهلأ كال إذ واش: 
اكيممال ا-قاكم ^؛، ٢٠١أو الوصي دئع أو ^u، ممتا سام او مماطلا أو دامما 

نعإلا كله دللئ، صنإذق لا هإيه بخلافه، مئاذ العداله، طاهزه من إل مقاربه 
خلافه.ق والماصي التنبيه ق اتج؛اتكر وهوهول العلم،، 



قوحماءدابذ،رجب ١٤٤

الصنان،عل ابوثم حكام حاو، لاصهاذبكل والثاك! 
دكرمحاوجهين عل الرائد؟ الربح ِفي الصناف وبجول اقل، أومحمه المسرى 
أبوبم•

الوهؤغهمه فتصزف حطأ، عإر0 إل رجل يوبر المصار دمع إدا ؤبئها• 
ءأحدْاكنب أثدق دصار ق أحمد عن حقل هقل ثوتث، يظنه لس أو مطع إليه 

لإلله: قتل أنيل، إدا القصار عل دال: رثه، ١^ و>ووإ لا وهو يقطعة حثه 
نيف،ناو لأ؟ده أمقه؛ ١^ ي الاJ مثل ^١ ثنن محاJ: ءامقه؟ نالأ كاف 

نزيودة،^١ الئ لأن بيع؛ إذا اتيُت، ه زتيث محق إذا الماو ثئ قوى 
أفكلامه وظاهر حطأ، -بمنايته القصار مصها ويصنى فيها الرجؤغ يكن 

الصتان.عل ورهذئو ٠^^ لاكة الماني؛ عل مء لا 
النفق،عل ئالصهإف مأئثقها، صاحتها يظنه ٤^٥ ذراهم إليه ذيع إف أما 

الدمع للصنان ٠^^ ودللئ، به، بائمماعه دْ محت المال لقما معرورا كاف و1ف 
علبمىالرواجم

لايم؛مالاJث،: محزل ثه يكن ١^ اأنألة هذه أحمدق عن الحكم بن محمد ومل 
إذاولكن محال، ما ينحني لا : مماJ اكزد_،، لصاحم_، الثثاJ ويعر؛ لبسه الدي 

هنادأوح٠نا شمآئ القصار عق يز يقص، ما علته لإف يإبثه ينلم لم° هو 
محكأنالحنايه، يتعمد بائه؛٠ ١^١^، يوف القعه لإنتثائه اللاص عل الصناف 

والاJاؤعسثا لا المتهع، عق الصقان مرير و مبلمها ما ئوافن الروايه وهدم 



١٤٥

الخائض،ائتماع من يئدث لم° ثلفت لأئه الخطع؛ الخصاو صمن ؤإيإ معدوو، هن؛ 

الصهافأف ق خلمى جعلهإ من ا/أصحاب ؤمى ممممتان، ادذ دالئواس|ن 

ثفنىمشركا، ا أجيم كال انه عل الخصاو ن ص، ووايه خمل مذ منهم ثم 
لمْما حناسه يضمن هلا حاصا، أجيدا كال انه عل ص،ايه عدم ورواية يدْ، جثايه 

المجرد•دللتاِل إل الخاصي وأثار يتعمدها، 
هإذاْوه١^١ثة، الكلهإوزابجا،لإواملإة المكط ثمءا:يذهع 

هوجهاز!بدؤنه كاف ؤإل الداغ، عل صهاف هلا حاكم بحكم الدهع كاذ 
 Iمريط.إق يشب هلا علميه، الدغ ووحود_، صناف لا أحدحا

افإلا اإواصف، عل به يرُجع ثم الماصى، إول وم الصإف، علمته والئاف• 
ا-ئأ،تثهع ثم صاح؛ها يظنه مذ إل ١^^؟ ثودمع أما بالمiك، ١^ئه هن. ؟كوف 
لممرطه.يضمن الآصح,ابت يثاو 

ملمةما وهوظاهز وحده، المتلف عل الصأف أف آحرت وجه فيه ويتحئج 
ِفيبؤ لإفتاهه أمحه هاتل يظنه مذ ولوقتل اكصار. ئنألة ق أخمد عذ حسو 

ئمرداته•عقثلِفي ان لكرم اجتهاده، ل لممريطه ?)،^؛ الصورة 
يسارهلإ لن كإ بالدية، يضمن وانه هود، لا أف آحرت وجه فته ويتحثج 

نقأومحنوئا، عاهلا اياز؛ا كاف وثواء مود، لا هإثه اكمن، أمتا ظاثا يمينه مانير 
وجهان•الدية وجوب 



شمسابجرجب ١٤٦

مدم،م ممسلم، ماله ثننه يه تحوو رمن اقمود عل نمى لز ثمنها؛ 
وناأ؛ن،مئه الورية ايدي لط يلم، ما صإن لب حكي بكر  Ijiأف الماصي مدكن 

امحاي،عدم داود وأي( منصور وابن اثمؤمحا رواية ل أخمد عن والمنصوص 
الظاهرق الماJ، امتنام حار انه ووجهة التنبيه، ق بكر ابو يكنه الدي وهو 

المهر،وبئ مح-هةا ئو محدم نإدا قروج، أف لروجته يباح وقدا فه، والممزق 
دامما وإجارته يممتدْ عل موثوئا ويضع مال، من يملمكة في،ا الممزق هجعل 

ينعلنإيأ ورده إجازيه مإف ومد، فيه ا-اءكم مصي ممد ثلم، لإدا موجودا، 
لابالقعود.بالوجود 

زوجتهثزوجثؤ أو بعد مدم ١^١ انه عل طالت، اف رواية أخمدلب ومدثص 
اول(بمد الالك، مدم ١^١ ١^ ذبم،  iJSjزلايتها، له خ؛ان لأ مس 

موتىأيب ١^؛؛ ويكر ^،، JLJ^iJنجنا ١^ مالئهوز ،، L^Jوهي. والتملاائ، 
العإنّبماء مع الند نجب ثإيإ التلم،، نع الصأن نجن، لا انه روايهأحرى 
حائلأ،بائئ، م حامل، أمثا يقلن ال1فمه ١^١^؛، المطلمه دتصستا لو ^^١؛ 

ووايتان•علمتها الرجؤع مفكب 

يرجعمحو موثه، أئ يم ماله، مذ الروجه دأسا ١^ لوعاب، نمنها؛ 
محُبماو?إ؟ءرو3مح

مميعى، ١^ مال مم؛تا، يظنه مذ إل كمازثه أو ركاثه دمع لن ثمتها؛ 
هوالعامل لوكال وكدلاك صتال، لا أف أصحهقا رو١يتال، علته الصهال وجوب 
الإ^لاضذ ١^: لب نهال \م ل؟ العاصي هاله ١^، 



١٤٧اثقاء،دةاثغ1طياصوزا 

عدابال ؤإل منه، الإلإاJ يمكن لا هدا لأف ولم°يمئط؛ أم؛لا لأنه حلاف؛ بعثو 
دونه•ِفي عؤيل ابن جرم وبؤ الخلاف، هوعل يقثوت هاشميا أن كافرا أن 

قالخلاف حرغ أيه إلا الصغير، اجاثع آجر ,ق المائي يكر ؤكثإل~، 
طهورناحية، ^١^ نحزية لا ومو: العي، ي بعدمه \ٌ عو هنا الصةأن 

أيهبال ؤإل العي، خلاف، قئمى، لا الآوصاء_، هذ0 قإل الإحتهاد، الممروطِق 
ءطرمانتثسه سثب 

ملأيا،لإالن:الو4ُعدف.

العلم.عدم زهؤمنتب؛ح 
نالآمؤالزاقنس، الميء مال دبل—، قياس نءل الئيز،• يقي الئيح يال، 

قأل^صصقدألطأ.اأوصىغا،زايمة 
*H*



ابذرجبنواهد قيح  ١٤٨

اتقاءد،ةاو|طدطواممموبي

*a*

ؤيتفيموقعه مع هل ض، يعر عنه دأداْ ، ماو عتن أداء عليه وجب مذ 
مثم:عل هدا الودي؟ ض الصهاف 

حق-؛t ثعلق و3د الآداء، عثه وجب لمذ ماك5ا العين ككول أو أحدمحاث 
كانه ص زلا ويإ ذخ امحزف ولاثه لة ١^ لكف لإف للم، 

صهال^ ٨٥شّها متسه اأعتن كاثت لإل ولأيه، لة لمْ؟كذ و1ف دبما، الواجب 
١^تجز أف آلا محرئ وب صمن ماله مة مذ مثنيرْ فذ أ و1ف ومحزئ، 

الإجاؤة.عل المقرئ عمود بويمب فقول التصرف، 

منائل:هدا عق ؤيممئغ 

صح،عنة، ووئام ماله الحاكم ٥؛^؛ مال، وله ذييه وثاع مذ امتع لؤ مئهات 
منه،ؤلأصةال.وآرئ 

عنةلحزئ يإيه همهرا، مئه الإمام تأحدها الركاة، أداء مذ اقغ لإ ؤبئها؛ 
للإماملأل والخزي؛ أحمد كلام ظاهر وص الوجه؛ن، أصح دباُإئاِفي ظايرا 
مزثنه.يوبع اقابه، ثدحله حى ^١ اثنني، عل ولأيه 

محأحدحين، أو لعقه الزكاة عل؛ه وجين، مذ انتئدال يعدر لو ثمنهات 
عنة.نمطث، ماله، مذ ١^^١٥ الساعي 



١٤٩والسؤنر ايتاموة 

غىمحا ٠' قمحا نائمحن؛رج الفذ ذؤ نّه: 
\.0.بن'\صذمص.تالنالنا.بمات 

ولر'صاحتها، ص أجزأت إدنه، بثر عإرْ ثدبحها اصحة عة؛، إدا نمتهات 
l^sذ\ظ \يتإاْتاوقا، نا يالديح ئس لأبجا ش؛ نز ، ١١٧^١^ منن 

أفمحا ١^؟^^!، بمد هزئا ولا موقعة، هومع الواجب عجل همد مالدابح واجب، 
الدمة.ق اإوا-جّس، أوعن ابتداء معيته كول 

عنالمثيه وئاو! وعتيه، الدمه وجبتي ما بئ التلخيص صاحب وميى 
ل_هاعتيْ يبح عتزئ ;؛ ٨٥الدح، بمد المالك بجه لها يشرط ١^ ق واجتحب، 

مضمن.إدنه بعر 

مماوإدنه، بثر عيرْ يأطاتمه صني، الثاهدة س نق أحرم لن نبمها• 
قدينه عنه ثوأدى عثه،"5؛! ١^١•>.!، يعو لأيه بمتن؛ لا : زالآكؤوJ الهاصى 

ض.ثدا 
١^نإزتاJ ثه، :زل ١ مثكه لأف شن؛ أنه باثرازي ١^ نق 

الثهأإلأأل:محناأزطتحبم،نيل،محثه، 
باَأنخش،نإفائة شإزناله محي ^^١: ز بناة كله نسا يلولأة، صاذ ملأ 

مالهكإ أو^؛-١٤ بإ■ءارة عهمْ إل يده مل بحووله قثات إذ أما ؤهوايصوص، 
إمكال.بثر زاح._ا يالصهان العاؤثة، باُت، عمحل,ؤ، ناين المجرؤ ق الهاجهم، 

ؤجهانIمفيه صرْ عنه يه متصدق معم بإل الصدمه لويدر نمنها؛ 
ادتصار0،ق ا-قطاب احسارر زهو كالأصحثة، عانه صإو لا أحدمحا; 





١٥١والسيد اسدسة القامدة 

محزئوثل المقوئ. بموف نبيه وهدا ما)ه، ق صهاثه \ل؛و؛ ^١ ثكن العتق، 
الحاوأ؛َلأ؟ضالالاكوقذْ 

علقنزو الروايمن أو والصواب ووايى، الأصحك ق الماضي حكي 
معيسه ص يالدح الدابح ثوى محإف يولإن، احتلأف عل لا حالتم(، احتلأف 
لةثاثلافه الغي ناو قل زانتيلائه بمبه I؛'^؛ الغي أقط ه\4 

ا^الك.عن أجزأث عك لإشساهها أصحته أغقا الدابح بمثن ؤإذكال عاJزاJا، 
سقإومنيي الثامم ابن ووايه الصووتآنِفي عل أخمد ص ومد 

متمردين،( juljي وعمد سه،، زمخ اهلأو وكيلك، ١^^، Jالتغلل مصزحا 
لكنالص،ل، الدابح هعل الإجراء بندم محل ومص دللئ،، بعد \مالأ يصح هلا 
القيمؤ؟كنال أن الدح أرش بمنى ثل 

الهزلعل وأما متعين، القيثة هصإن العاصت، يبيحه همربم روايؤ عل أما 
محكم١^^ ق واج-وا عذ معتته ، ^IjLإل يمالأ ممد ١!^^^، وص ُالحل، 

ملكه؟إل ثزجع ئهل عطبت، نإدا عطبها، •حكم الدح قدا 
الد;حثقص أنش الأادح مثل ممحه إل قيل مإف رزابمأن، عل 

يالكثه،إتلافها بمنرلة حنثي محالدح ملكه إل يرجع لا محو؛ نإف حاصه، 
ويصرفعك، اأواج٠ب، عن يدبمحه ما بالقيمة المالك ؤيئري ا-إمحمح، مفمى 

المالك،قل وت ممد أزئئئا ا:تداة ئ كاث، لأن ^٧، ٠١نضرف 
لأ:وئهُبمئا،ثتيلأن

ؤسصدى١^١^ من الدح أرش ويأحد محله، يوف كالعاطس، يأحمها يتصدى 





١٥٣القاهدةاسدسإآواممزا 

وولتثأيفمذ، معم منتحي إل ٩ موص عتتا أجلمي ليع إدا ي؛-هات 
معمبعر لكثن ؤإذ ممدو، ثل معم، عم بجاو الوصيه لكيتر 3و وكدا 

امحانوجهان•مح؛،
الوئغأف i_ ٩ وص وديته يبْ ثيتى حثو رواية ق أحن وص 

:Jliتفتن؟ ثن ه؛!وض ئقي^ لإذ لت: محل نالننمح، لت الوض إق :ذئتيا 
نلكن:ذسئإلبلم.لا، ص: القاْي؟ ثبمف ثن:  jjأخاذ. 

أثنغل محثول وتدا الوض، إل ياليقع صانه قل، ثهتا رواية ن، وص 
يهمحوحش دين عليه لكن لو بانه \ؤ9ن€ة\ولج وصئخ ظاهرا، الوصيه نيتا لم 

مهوله، حما صار لأيه له؛ والموصى الوولإ إل دمعه محرال، كاف لعم صاحبه 
ئعالعم منتحقه إل الوف مال يقع ثتحثج هدا وعل العم، كالوارث 

يه.الناظر وجود 

MUM



١٥٤

اثهاوةاثبخواص|ووذ
*H*

محدومه،ش °ئعاتب ولكنه مالكة، يغرف دين ذمته ل أو ناو سده من 
عنة،الصدمهئه يله ، l^iljا-قاكم،!لاأفيكوذ ادن بدون فه التصوف له يليى 

افمحها بجون مدة مضت يأل قدؤمه من ايس ئد كال نإل نواتيع، عليهِفى يص 
بدونناله ل ١^^٠ قوو محل وارث، له وليث، ناله، ؤمثم امناده روج 

يئروغهز المنموؤ، امرأة ق الروايتان محا أص وجهم عل يحرج مد 
لا؟ام ا-قاكم بدون 

لموأل حامحا- ينئ ولمْ به، التصدق جوار صالح رواية ِفي المنصوص 
الحاكم،إدن بدون الصمان لثرط عثه به التصدي جار جهل بل قالكه 

\خؤوأؤوآ.أصح عل واحدا ئولأ 
وقالرواه، كتاب ق الماضي طريمه وهل روايتان، محه الثاة وعل 

الحاكم،إذن عل التصزف ثث3ف' منه ننضع'آحز ق وجزم ١^، من نوضع 

متائل!الماعدة هذْ عل ويثحرج 
إذاائؤا،أوانيمحمادثا سإذاأ>ناالكله منها:

حاكم.عتو من غا الص.اوهة جوار مالنصوص بنا، ظتدثث أوال 



١٥٥الق1عاوءاو،طستوامممن 

ؤإفثه، وثصدى باعي يسيرا لكف إذ انه أحرىت روايه ا-ئاد-ا ابو ويكر 
باغيثذ ص ة ئهنا وروايه نهتا، قلها ويال؛ الثلطان إل وس  Usكال 
ممارهدا ساد0، ١^ وحثي مضه مو المئري مات ثم ثيئا، نجو مذ 

علي اثتاله، مليت وربه، معرية عل الإطلاع ؤينكذ مغروف، مالك 
رحمق\نثئ.الدين محي الئيخ دبك؛ 

حاكم،ادن يدون منه عليه ينفق محإله مال، معه وجد إدا اللقيط ومنها؛ 
يممقلا أقة عل يدل ما الخارث أبو عنه وروى اُوا-ئاد_،؛ ئال حامد، ابن دكزْ 
انهالوئع ق هي إيإ ١^١^ وهدم الديزت محي السيح يال، حاكم• بإدن إلا علته 

ممرولبمن؛!١ الحاكم، يإدن إلا عسه ِفي وأهله ١^^٤ روجة عل يممى لا 
النثبطملأ وجد مذ يممره منروب،، عل هثا الولأيه لأف مسألتنا؛ 

أبو0عائب.

ِفي«ةا الصدئة جواز عل أخمد ص أهلها، ينزف لا اش الؤ٠ول ؤمنهات 
علعمحل وابذ المجرؤ الماجيِفي ويأوله وعثرجا، الحاوُث، وم طابب م رواية 

وصاحبهرهذ عندْ كاف إدا أيصا طالب، ابو عنه روى لما الحاكم؛ إذن يعير انه 
الثLلطان.إدن يعتر يبيعه ولا تعه، تأمز الثالطإل يم مائه وحاف عائّأ< 

لإلوجوهها، عل الثئوصف وأقروا وعثرْ، الدين محي الئيح دلكر وأنآكر 
هوصلحار جمل ئعاثخأئتةإلاس،ثإذ الالك، كاف 

روايةق عليه مس عنه. به يصدى منه أيس لكنه صاحبه علم ؤإف حاكثأ، بدون 
لحارث.ار 



١٥٦

صحاكم، بدون محها محووالتحرق ملاكها، جهل اش الودائع لبنهات 
صئه، يممتدى وزنه، ثة وليل حؤْ، عل يطلخ ؤلمْ ممد إل وكدللن، عليه، 
إص،هل محل أذ سل ١^: ل القامحي ناو خامحا. نلمً:دنم ء، 

الاَلئدا لأف الخ1كم، إذن ممدر عئد محن أن زهشل ائموف،، بمل من لاك 
انثهى.الإئام. ايهاد تنول؛إل ١^ بت  JUي ١^، محرمحإو:ت 

ثإتإاشهور، الدف م ز\وه \مئنو ئ الإطلأؤ، ثالئحح 
ونفمودلاحمفل، معز ثلأ صاحمه وجود من أيس لإدا الصايع، اأالا يه محمظ 

إلالصزف مى أوق وهو عنة، به بالصدمة عنصل اثاللئ، مضلحة ق الصرنه 
عترمصرفه.إل  Jillبت عندماؤ صرف وبإ لأيه المال؛ ست، 

jiiiثدا جمَلهلم ماِذا الآل، ناوثت من ثشموذ دالممنائ ؤ1يصا 
زنإدا ١]^-؛^،! أحد عل علنا وقدا القصود، حصل ممد الإمام يد عتر عل 

كإيضمن ولا الوؤع، ، Jb ٠١٣^كالثهماء معم لعتر وكادن اإوص؛ه، الأجمل 
لمتم.١^٥٦^ JوكاJتا 

حرام؛ماله مذ يد مذ الصديه الممزاء جوارأحد يتحرج ازآصل ئدا وعل 
كائنمحنذ صالح رواية ق أحمد وص بجوانو، الماجي وأش ١^^،، كمطاع 

عل؛ه: ١٤٠٥٠^مذ ريا وجهل نات نأ دمعها، 3، يوكل ودائ عندة 
خطي؛ ضاحبجا كال  ٠٥١ل ١^■^ ز3نثه ١^ قنة يا بجندل 

موضعل الصدمة واغتار واريت،. ثة ظهز إدا صامنوذ ^٠^٢ كاذ، أية يروق 
يأفواحثج الئبهة، مال وق العف، ق 5؛إؤ عل ص ومد بؤ، ايهل يع المابمب، 



١٥٧اههد،ةاسبم1تواصمن 

أفثنت الخجة ووجه الخاتل، جهز إدا بجي الخرية م عز الديه جعن عنن 
ا.بمئأنةاةأثثلأن ا.بمفي؛ ف ائدي اثك1ن لأم اخص \لئن؛و، 
 c_\ نالئه\ص م ائ هكدبك مم، ا1ك1ذ ظو لا م

موجودا،كاف إف إلثؤ المال وصول إل ائرب، لأية مكانه؛ يأهل لإتهس أف يثعى 
الديةموصع ق يراعى ء صدة، لأمحا السناء؛ ذلك 3، ٥^١^، وزنه، أوإل 
اقن.

ديك■هل ص ومد ايفا، بثا ثتصدي( ز،ا، جهل ١^؛، العصوب ثمنهات 
كتاي،ق الماضي وطني خلأثا، فه الاصحات أكؤ خماعة، واية وق 

النزوؤاحكم وكيلك المال، ليت، منئحق أئة عق بناء الخلأف فيه الئوايمن 
محه،يتصدق ءكدوك< يعلم لة وارث ولا الالك مات ولن عله. ثص ووض0، 

نمشهمم1ثا.

محهان؛

محممئقخاضصا،محش،اشن أطخا:
لمٌيلمنأعلتكر، ل ١^•^، بالدين عى يصدق ثاو مذ أف عل ص أية ومع 

ثإلله، ملكا المدمغ لم*يتعم( حيث مسه، مذ مضه ق ولووكله عنه، لألصاJءة 
ومحي•أومص ثبجؤ بدون محه ملقه يتمح، لا الديذ 

معم،أوعتر نعتتا إلته بالدمع  ٧٢٤١؟كوف أف بنحئ( حلاقه ل الخاؤي ومرق 
الوثلبع عل، المنأله المجرد ق وحرج كالوؤل، إلتؤ بالدمع برئ معثا كاف مإف 
اش^نق الالك نكله حتث مسه، مذ المص هن العله أل إل نهلنا مسه، مذ 



شمسابجرجب ١٥٨

ثانيهووايه هدا ت5ول أذ محإما به، الصدمة جواز هاهنا أطلى ومد والمبص، 
ا1اوكأنزممزهمالآمب،^ها،أنءولأمخالإطرئتى 

ديوفوعلته مات ئد لرجل دين علته فيمن طالب أف دواية و ص وكيلك 
الإاطن.ق يه ^١ انه علته، الدي يالدين دينه عنه ممثى للناس، 

عنبؤيميها ويمدى سمقكها أف زبجا جهل جناج تدم من أراد إدا والئاف• 
ماباغ البائ أف وعلم آجرا اقري فيمن ابوار أبيه عن صائح ثمل مابجا، 

ينجواذ ثه فتمدي الأجر منه أحرغ أرجوإف أربابا•' له إنموق ولا يملك لا 
مزإنثه•

لةويشهد محبه، من شراء جواز من الخلاف فيه يتحرج وئد 
هلوثاعه، صاحبه ثم وامطع رهن، وعليم دين له محنن عنه الروايؤ احتلام-، 

كله؟ئه سمدي ام Jالماصل، ؤيتصدى منة دينه ينتؤق أ0 له 
ابنواحتار _، محت من بهمه للمص انشماء يه لأف وذذعالأ عل 

احز.تزاصع نمن منهمه الوكل بح من وحرجة مطلثا، جوازم عميل 
*H*



١٥٩اق1ئاةاثئواصءذ، 

اثسمحاط1ظواص،مذ
MH*

يدعلته يثن ولإ وبة يهو ١^١ بالصمة إلئه ذلإ ووصمه شقا ادعى ض
منجفةنالكه،ئلألأ.

نثائل:ذيك عل وشمج 
محهئاسان وصمها ؤإف عليه، ص واصفها، إل دهنها محب الثمطه، منها: 

علالأحر واقصر الصمات؛ أحدمحا انتقصي ؤإن بئنهإ، يمٍغ ؤمحتل؛ ٍا، 
لكرمداشاج، يالناج الرجح من يرجان موجهان الدمع؛ عئزئ الدي المدر 

اينمحلِفيص•
اللصوصمع كاآنحودة والمتزويه، والئهوبه المئصوبه ؤمنها: 

يالصمه.مها يكممى الديق وةطاع 
علتؤص بمحا، مهرلواصفه الدار، 3، الوجروالنتأجردقا يداعي يمتهات 

نياد•بن المصل واية رو 

وصفهيمي يدأ->دمنا، ق وليس الممطه، أنج اسان س١رغ ^١ اللقيط ؤمنهاث 
منه

ولحوم،ثالوصف ينثحمه هإثه المنمة، ميل العنمة ماوهِق وحد لو ؤمنها: 
علاتزيد ومجل• حجل، رواية 3، أحمد كلام ظاهر وهدا لة، أيه عق يدل ^١ 



رجياقوح،>اء،اابن  ١٦٠

الأمم.إو؛ه ديعة دJالث، ج؛ ؤإذ ثة، أثه عق يدل يان من ند لا ئال: سه؟ ^٧؛، 
انش•

الخصة.هدا غ.بمئئتي وماص م بن تند مقى ومد 
xnx



١٦١ه1مدةامماظواصرذ، 

MHM

U شيْض منِفي زلا من ئه الانتفاع إل الخاخه ءدم
الأطهر،ق موص ئعتر ؤائا بدله تجب إمحا، الختاج اثائ أو وجوق؛ وقرؤ 

نساتلتدلك محت ثيّدرج 
منلمصحح و وبتا الروائي، أصح عل يئة محور لا ابر، متهات 
اثغناذكننا.نط-وو محس 

الئزب jlيلم مئة اكاصل ظ نجن ا-لثانى اس ؤمبجا: 
أبجا،ؤنناآئنا::هتنمؤإنماءثةائوه،ؤئوك 

مملوكصث انه لا إ>لإو\، ما يعه مذ ١!^ مآحد أ0 والصعحيح لا، أم أرصه َفي 
ق١^ اقاخات بملك ك هن تق5ايرة اكوص لإف ^^، بملك 

اللماطتمنصورِفي ابن رواية ق اخمد عليه يص ما أنصا له وتنهد الأرض، 
يضاآ،لإمحئوكَملأإثكال،لأأزىكامالأنضألس، 

لأفالغوال؛حساِفيدك.مسودامرعوتاعنة؛ رال،بلآكةولابمال؛ 
اثالإجزاء وكيلك i|'يصؤ، إدا اجار جدار عل ا"فستا وصع ؤمئها• 

الروابمم•إحدى ذ أرصه عل، 
وجوبه،الآصحامحسا من وخما-ءة احد كلام طائر الخلي، إعارْ يبنها• 



رجبابن ض  ١٦٢

لكلدلإونهل؛ هدوْ حس وهوما ا1اعون، بدل وجوب واحثاوبعضهم 
ؤإلتها"ئوبي، وهواحتار للصراُب، المحل و1عارْ والقدرواثحل، والمأص 

اش-ص لشيخ اي 
نجدولمً محه القراءة إل احتاغ لمن إعاريه علميه تجب اقنحس ؤمنهاث 

)ةممند كلام ِفي ممل ابن ويكز الكبثر، ابائع ِفي المائي لملمه عثرْ، ئصحما 
^١١ئق فته ثن ِلأل اكف؛ مطغ لا يزكي: ظلوا الاحنخاب أف 

ابنئال كيلك، بدله صاحبه وعل علمته، حفيش إدا المع أحكام لإنتحزاج 
مصمنهلإننا الث1ن، كب وترمه تزممه بئ التن-ؤخ يمتفي ثعلميل وهدا ت عميل 

منإللمها المحاويج من وبدئا إليها، داعيه والحاجه دللث،، أمثال الآحكاآ من 
اسهى•مالكها• عل واجب المثاوى وأهل واذكام المصاة 

مواحباأصطزين إطعام وأما وجويا، والمدهنر المجسانين، صيامه يؤتها• 
محلأنج4بملأؤادا،ؤبامحض•

ثإقازة١^، و ثمم؛ن ^ ٥١كممة ١^١؛ ١!،^^ اثائ زأثا 
أفالدين مي الئيح واحتيار وجهان، تجايا بدؤا وجويت، مفي إلتؤ، يصْلر ما 

الكماية مرض إطعامه لأف محايا؛ له بدله وحب مقترا كان إف الطعام إل المقطر 
وهداممط، معاوصته الواجب العي؛ بجلامخ عته، اتجوض أحد بحور 
ََص
حسن.

صاحمهمن أحده الدي الطعام المصعلز يضمن لا انه روايه الآمد'ي وحم 



١٦٢ق1ءدة|ىظواسئ، 

المنصوص،المدق عل إجاري ولا ببمها بجور لا مئة، رباغ يمنيات 
ملك٥^ اومئا، ومما لصارت عنوة، ءتحنر ت5ه لأن صل! مأحذ0؛ واحتلم،تي 

شحهال الخلاف عل والإ-حانة التح ِفي الخلاف ثكني هدا وعل لأحد، فتيا 
اهجعله ويد الحزام، والنجد اكت، حريم الحرم لأف بل ؤمحل؛ اوصلحا، عنوة 

ثلومححثرْ، بملكه التحصتص لأحد لحور يلأ وامحاد، محه العاكف نواء للناس 
ماإل احئاغ لمن إليه، الحاجة بعموم واجدا؛ ثرعا فته الناس ؟كول أف الواجب، 

إليه.محاصله بدل وجب عنه انتعى ؤإن نكته، منه سإءْ 

واحثارْايصا، حلاقه ق الماصى وتلمكة ثظرياته، ق عميل ١^، وهونثللئ 
العّوؤأرض كبيع مرْ ءاجازْ التح؛ جواز ل، كلامه وردد الدين، لقي الئح 
اليناءوأماض الآزض إذ أحرى؛ ق ومنعه يعوض، للند ملأ وةؤو0 عندة، 

الإثتماع؛ِق بممديمه ثه رجح ومحي الئألف، له ؤإما للبال، تلولب عتر الحرم من 
منصورابن ومل وألحجارها، راجا من أزض كسبنىو 

اأماصى.وثأوله الإجارة، يوف ال؛يع جواز عق ماثدل، ا'حند عن 
ءس1،الآزصن ثصتر عنوة بمتحفا بالمول البيع يئتص ممد ١^•^. ^١ وعل 

مصارعنوة، هتحمت، أمتا الكراهة عله أف عل حثل رواية ؤ، أحمد دْس ومد 
زلابمجىمال: الثزاذلدلك. زصزكتزك مال: زاحدا. ثزكا يها اكلئوذ 

زلأقلالخنزة، تلوّ ل الغ كزاثة ص زثدا الثزاد}؛^١^ ننازل 
الثاكن،صظثهّنيئورهإلأي،لألخاصلصء 

 Xء اx



رجبابق نواس ش  ١٦٤

*H*

أوبالئاوومس،؟بالثزؤع الواحب بنص بالندوهز الواجب 
محرْ•مسايز ء قول حلاف محه 

ابوار•احتاوآبوبكر وجهان، ومحه الثدو، اصحك من ، ۴١بجا• 
اواو.وجهان ونه الم، وئت المندوؤةِفي الصلاة ؤنل د5ءاأ 
ابما،وجهان وفته النهي، ويت، ق والصلاة التئم_تي ايام يدر دمئها؛ 

اثهللز.التطئغ ص يالندر اثلزم لآ0 المنصك؛ كندر ١^ عقيو ١^ واحتاز 
ووايتثن-عق زكعى؟ بدثن لا أم ركعه ؛لإلث م}، صلأْ لولدر د؛ّها• 
عقلة خملا الماصي دك-نه نلينه، إلا محزيه لم رثه عتن لويدر يبثها• 

الخاصىلإو كالزمحك، الأم؛ علته بمع ما محزيه أذ ؤءشل المع، واجب 
تيثه.إلا علته لاينتق زثة سني وحش متى أخمد عى المنصوص أف ؛ع نلنها، 



١٦٥ا1ق1هاوةاسوةساىمم 

؟٥٧١اتقاءدةاسدئلاس 

*H*

لا؟أم محزية يهل معا، محصميها الإثاف وأمكنه سيتم ئومح، مذ 
ئتاتز:علت4 يتنزل حلاف فيه 

كافإف ومحل؛ وجهان، ومحها رثتتن، ننمي الكماتة لوأغتقِفي منها؛ 
لوأحرجالوجهم عل وحرجوا الخرقة، لمحيل واحدا وجها أجرأ حرا يامحهكا 

وفيهثاُتي، نمض ثوأندى ت التلخيص صاحب وزاد ماس، نصص لركام ال 
رديويد بديؤ• مذ ثمص فته أجرأ وقدا اللغم، افدي مذ المصود [ذ يظن؛ 

هائنال١ُ.الإجزاء عق يدل عذأخمدما 
عيزثةفهل منا، ُنضمهإ الأتياو وأمكنه ميتتن س حؤ من ت مائل هده [ ١ ت 

ستنثذأر فإذا أوفيه، لكنه ثيء، عاليه وجب شخص فمثلا حلاف، فيه لا، أم 
ءلمحمحأملا؟محن، هدا 

كمارةمثل كمحارة، ل رمه يمي أف عليه بجب، إنسان ت المائل هدْ ومن 
فأعتقهالعيد هدا نصف امرى كأن رقبتتن، نمحمي بالكمارة أءتيى لو الفلهار، 

عئزئ؟فهل فأعتقه، الثاق المد ضذ واشترى 

الوجهينأد والئوايتين الوجهين بيذ والقرى - وجهان ذللث، ل المولمأت يقرل( 
ثالثقول وفيه وجهان، فيه يقول•' أحمد— الإمام عن والروايتئن الأصحاصا، عن 



ش،>اءدابىرجس ١٦٦

الذيالصف يكوف كأف فلا، ؤإلأ أجزأ فيها الحرية كملت إذ أنه الممصيل؛ وم 
ئا|نرذةضنه، وبض مل من نمحش قدأعتى أي مبثمحا، الرقيق فته أناكاف اسميه 
فأعممة.

فيهفهذا وأعتقته، الياض نصفه فاشميت نمحمه اعتؤر قد كذللث، أيصا والئاف 
وهذافانية، فيه فليس الحرية تكن لر إذا أما المدين، ل الحرية وهودكميل فائدْ، 
جدا.فهوضعيف الحرية تكميل بدون بالتشقيص ااةول، أما جدا، قربب، القول، 

والثالثمعللها، عدمه والثاق مهللئا، الأجزاء آراءت ثلاثه الأن عنيتا فيكون 
التفصيل.

الزكاةأحرجت لو يهول،؛ مالإزا،، نفض الركام أ'مج,في رُلن الئاف• ا،لثال 
منأربعون شاة، فيها الإبل مى حمى مثل شام، فيها الركاة كيفط؟ ثاتتن، ينهي، 
التمسل ولكن نحزئ، إما يهول، ماتئن، نصص هوأحرج ثاْ، محها الم 

سقيص،فيها ليس شاة عل الفقيمث حصل كاماله شام أحرج إذا لأنه ثيء؛ هدا من 
يكونفإنه شاتثن نمض أعطل إذا أما وقصدق، وتأتّث، ؤيشرتم( يع فيها، حر وهو 

لاءأزئ•ذللث، أل فالصحح الثريكر، هذا نأيي وربا بثريكه، مرتبطا 
نمصأهدى إذا لأنه به؛ بأمل لا هذا ثاتئن*، نفض أخدي *لو أيما ومثله 

هوالأ|حلم،القصوذ إن 1قونى.' والزلف باللحم، وقتيق الشاتم، يذبح صوف شاتذن 
فالمقصودالإجزاء، عل يدل ما أحمد عن وووي بدية، من ثمص فيه أجزأ ولهدا 

بأس،فلا شاتين ننما لهم أهدي فإذا باللحم، الحرم ماكئن مثعه هو الإهداء مذ 
أئصامحا.وتورعان الساتان ندح 



١٦٧الت1ءدةاسديتساس 

ؤثحثجالإجزاء، والدثب آض؛ووآ.1 من صاعا الفطنة لوأ'حرجل، ببا 
«ًاا|ِ .

٠ى َءَ 

تتاين،ازثنة ؤإلهام م بصتام الإ-مام محظووات ل ظن لن ومنها؛ 

خلافالتنم، م لآٍا اواز؛ عشل بمانحي \لإ'\لإ ألحكام زو 
أنتج؟زأكآ نمه تك ١^٠ ■كئازة و ثزأمحق ثدا ناص زئر ممازة 

بخداآُ.ومه نحزية، انه أوبمه، متاين، 

الجميعأدو، من صخ ونصف بث من صخ نصف أي حتسين من صخ [ ١ ] 
لا؟أو عئزئ فهل حتم، س لكن صاغ، 

الأفضللكن طعام، من صاعا أحرج لأثه الإجراء؛ م المدئب وجهان، فيه 
ألاتفعل،فاضو الأففاو، ق لا الإلحزاء، ق هنا الكلأم لأن مثل، ألا شك بلا 
منأرر.أوصاعا بث من صاعا هرغ أذ الأفضل أي 

ؤإنإهكدا، الخظورات ق حيتا ليت الإلحرام® محظووات ارق ]٢[ 

ثلاثةالصتام [، ١٩٦لاوقرْ: ه ئتك آز صدئت أؤ مثام تى ئندثة ثمأسوء نن آذتم، أودء مد؛ثا 
فهذامنكتن، إطعام يقابل فإنه يوما صام فإذا متاين، صتة إطعام والإطعام ايام، 

محزئفهل مسكيتين، وأطعم يومتن صام أو اكتن، مأربعه وأطعم يوما صام رجل 
الأظهرضأولأ؟قول:

وُانالإطعام ب؛ن Jاقاين وذلك منعه، والأظهر ثالث،، ولا صحح هذا ]٣[ 
الفطر؛صدمة ق أرز بآ ونصفت، بث من صلخ نصفت أحرج الذي بخلاف الصتام، 



ه>ح،>اءدامحدجب ١٦٨

وبوخمس حماق أوع الإبو مى أزبؤالإ عذ أحرج لو ثمنهات 
لون،بتت أربؤتذ كل ُفي محولؤ• يمقتهى عمل لأنه عناووأ؛ حلاف ثر أجرأ 
متعددة،ككمارات مهي متعدد0، واحنمات هذه )؛ ٢STj، ر حقه(( خمسإن كل ؤز 
محوننصما، لنون وبم -قم مائتتن عذ أحتج لو ء بتشى أحنج لإل 

'•ما'ئبزا عل قاس يمم كإحراج 
فنوعانوالإطعام الصيام أما حصل، وقل وهوالإطعام، واحد، فيهإ القصد لأل 

واحد.آن j عشنا أف يمكن لا ئكاينان، 
المثاركه،وهي مصزة، فيه التشقعس لأف الإحزاء، عدم هنا الظاهر ]١[ 

عندْأحد، يشاركه أذ مذ إليه فهوأحب بملكه، ينمرد ان إنكل أف المحلوم ومن 
باص؛حمامحا أرع لنون، بنات وخمس حقاقا أربع عنها أترج بمول،ت بئؤ أرع 
نبون.بنتا أربعير1ا م ق لأف بءأتت؛ن؛ نيون بتا»ت، وخمس حمه، خمس؛ن كز ق لأف 

تحركافهل معا بتصفيها الإتيال وأمكنة ستتن ينز ■؛م من أل الأن الخلاصة 
علحس كز محل أف الأفضل أئ شك ولا المالة، هده ذ حلاف عل لا؟ أو 

جدة،وألأيوزع•
الثصوهى.يه حاءُت ما هدا لأن أولأت 

المعير^،المع هذا من ادس المدار هذا ؤ، نظر للسارع يكون فد لأيه وثانيا• 
صاعونصم، الم مى صاع نصف كإحراج فرسا، يعفها السائل مى ذكر وفيا 

فديهل يوم وصيام ايذ مأربعة كإءلعام بمد وبعضها المعلنة، مى الأرر من 
فك.بلا يعيد هذا إجراء فإل الأذك(، 

(.١٤٥٤)رقم الغنم، زلكة باب الزلكة، كتاب أحرجه ( ١ ) 



١٦٩الق1ءاوءاثداتساىمم 

اثهدءاثسقسس

*HM

محرم،وجه عل الواجبات أوينقط الحل، أو اشئ،، محي يثبب أش مذ 
ولمُكالخدم، وجوده وصار الثنب دلك الغي إلتؤ، التقوس يدعو مما وكاف 

ئو؛هأحكامة.

•كمحرْ منايل ؤلن عل وبممج 
عذإمحاجه أو النحاُب، بمص ا>ل ممام مل الزكاة من الفاو مبجا: 

ش،محيهاؤكاو

سكالقارؤاع،ص:نيل
وجهم.-كل المار؟ تنزله 

اذإلا منه، إننها من الزوجة حى طلاقه م3لإ لا مرصه المطليىتي ثمئها• 
روايتان.مميه وثحوه، الزوجة بسؤال التهم ثنتض 

أمعند بجم عتر أو بجا كاف وتواء يرثه، لا لمورؤته الماتل يمنهات 
ارتمتvنش أيه وجها، الأدلة وعند مقزداته ق عقيل ابن وحكي الأصحاب، 

عندي.وهوأصح دالت الإرث، لمْيمتمع وا1جنون— الصبل —كمتل التهمه 
واحده،روايه الوصيه بطل ؤإلأ الوصؤ، بعد الموصى له الموصى قل يبجات 

الطريمتي.أصح عل 



١٧٠ UابذرجJشماءا

ٌق لكلئاحي محتل محيا، ام ئزب الئكزاذ ؤميا: 
أندخؤ5•نكربمج مذ بخلاف اأده-ا، من المشهور j عليه محا 

علطلائه يي لا هإثة نجن، رأنة صرب باق عملة ازاJ لو ومنها؛ 
وكدنكعنه، وانغ الطع ل بل إليه، النفوس ثدعو لا مما دلك لأف اأتصوصن؛ 

الصحيح.عل ا-ئلة ثذ0 لط حن إدا الصلاة يشاء علنه نجب لا 
الص>حح.اظمء، عق طهازيه، ولا حثة ميد لا ا-ثمر قئلمل ؤمئهات 
بمخرمالجل ودح باله، ينه لا ١^٢ حى ق الصيد يبح ؤمنها: 

ءيرد ولا وجهان، اذهوج مذ لي حله وو له، المدبوح بمخرم يئة لا 
هإنه:اقي اواخه ئنه لأ:ستمن، ذبممحا لإف ثافرفي؛ الغاصس، دح ثدا 
مطلما،قمحريمه ١^؛ بكر آبا أل ؛أ إدنؤ، بدون إباحه ولا الاإالإ،، ثللت، عل 

وحكا0رؤاثه.

علوئته محيل له أبغ أوما حمه يعجز من ماعدْ اكاعدةت تتذ.ْ ويلتجن 
منائزتمذ محها ثيدحل بحرمانه• عوقب محرم وجه 

طلأمصثاأوضوُ.
الروايمحن•إحدى عل منها أنهمه نجرم العتمة مذ العال دمنها؛ 
رواية•عل الئأبتي• عل علته ■لإنن عديا، ل امنأْ روج مذ دمنها؛ 
عذعمر،محاروي التأمحي■، عو علثها يخرم لإيه بع؛ي-ها روجن مذ يمنها؛ 

بنالخم عن العني• أحكام ق الخلال دكزْ اممه، عيد رواية أحمدِفي ليؤ عص 



١٧١الق1ءالاةاثسةساىمم 

سابعلا ١^؛، المناير بروو اش عد عذ مرد جهول، وامحر عنه• الكند-ي الأى 
•عمحا 

ئل،ؤإذ له، محو لمْ إ-مامه، ثى محو أف مل صدا اصطاد من ومنهات 

يهصئخ ناث، ثن ى ء، دق محل ءإن4ُ عرثة ^ ٠١قو ؤأثا 
للماعدة.طزدا محل لا انه آحث وجه فيه وثتحثج \إرة\لأ. مى حماعه 

*H*







قوح،>اعدابجرجب ١٧٤

محق،هي بل بشرط، لست، إي آحرون؛ وقال شرط، إنيا الطإ-؛ا! بعض قال 
تق.العي وق شرط الطواف، ق هى فقالوات والطواف،، الثني ي؛و( وفرقآحرون 

الشوطاذ الإنطاف لو شرطا، ، L-Jالوالأة  jlالقول عل هدا، وعل 
الثاكة،ق واكالث، الثانك، الناعة ق الثاق والشوط الواحدة، الثاعة ق \لأتذ 

قوالساع السادسة، ق والسادس ة، الخامق والخامس النا؛عة، ق والزاع 
المطافأن ورأى الأول السوط طاف لو وعاليه صح، اءارتج، >امحع السابعة، 

السعي،بعد إتمامه بنئة ولكن الطواف، قطع بنية لا الطواف، مى فخرج صيق 
الشوططاف قد وهو العصر، بحد إلا ازدحامه تخمإ ل؛ المطاف ولكن وذهبإ، 

القول.هذا عل يكمل فانه المهار، أول ق الأول 
عبادةالطواف لأف والدليل؛ الفلر حسثإ مجن صحيثا كاذ ؤإل القول وهدا 

إذافيإ به القول يسوغ أحيايا لكن بعفى، عل بعضها يتبتي أف بد لا واحل>ه 
اءنمعهم حماعة عن العام هدا موال حصل فثلأ احتيارْ، بغثر للإنسان حصل 
مىالنساء أحرجوا أدن إذا أنه عادتهم ومن للفجر، أذن ثم العنزة، طواف طافوا 

نحوفمينا القوق، ق إلا مكاثا نجد ولر الaلافc من فأحرحونا يقولت المطاف،، 
المثي؛نستني فلم عجزJا الرحؤع يعد يم السوقا، إل ذ*خرج ونحن اعة ٌيلث، 
^لهلافإ،إل وصلنا حش أكثر أو ساعة نصم، فمينا حارجتن، يقابلوننا الناس لأف 
بجريهم؟فهل الطواف، فكملمنا محاعه، ورجوعنا حزوجنا فن 

سيعيدوه أف الواجب، عئرئهم، لا بالموالاة القول عل أما نعم، الخواي-،! 
ثبزئهم،الشافعئة مدهب، من هوالأصح وهدا الموالاة، بعدم القول وعل جديد، 



١٧٠اوقاءاوةاثرثةساىئا 

بغثرحرجوا لأنهم بالجواز؛ يمن؛ أف الصورة هده مثل ل نجغي اله والحقيقة 
ربإالامتئاف، يلزمهم إتبمم قلنات ولو اختيارهم، شر الناء وتأحر اختيارهم، 

قيكن لر إذا فالضايقات أيصا، البناء عدم إل قيودي أيصا، الحال هده مثل يندث 
—التدارك يمكن لر إذا —خصوصا الفتوى بايت، ق ان للأنسغي واصح ص المسألة 

فتها•أفيهل 
وأحرمواولبوا وقصروا وسعوا فهلافوا متمشمخن، هؤلاء كارن إذا ت ماله 

فيعتبرالحال، هده ق ثنمط لا وأما الموالاة باشتراط القول فعل ثانية، يوم بالحج 
سكهم؟نجعل فاذا صحيح، غر ؤلوافهم 

تصح؛لر العمرة لأن العمرة؛ عل الحج أدخلوا لأنهم ؤرايا؛ نجعله ايوايح! 
أنتمنقول! حينئد، المعي يصح م لالطواف يصح م لولما الطواف،، صحة لعدم 

قارئون.

ثيء؛يلزمهم لا نقولت فجانع، أهله معه الإنسان كاف رثا تحللوا، فإذا 
يفعلوالر فهم النثلئ،، من تحللوا أمم منهم ظنا إلا هن.ا يفعلوا لر جاهلوف، لأنهم 

،،_LJiق ولموا حلوا قد أمم عل بناء ائحظور فحلوا بل الأن، النثلئ، ي محظورا 
واضح.وهدا وا.ةهل، فعيرهم 

سيالا الموالاة، تثّرط لا بأنه بالقول أفتوا إذا هزلأء مثل إف ت نقول أنثا الهم 
شيخناعن أحدناها القاعده وهده وحيه، قول فانه إكرام، شبه وهدا الإكرام، مع 

الإيالقيء ي؛ن يمرق أنه عل صحيحه، تكوف أف يبعد ولا التندي، الرحمن عبد 



رجب ١٧٦

أذن فلأي نص لكف فإذا المص، خالفن ما إلا بمكن، لا والدي تلافه بمكن 
ألائكلفيبني فإنه واجتهادات، العلياء ب؛ن خلائا المسأله دامت ما لكن له، سئم 

العلمأهل أيقا عليه جرى ند وهدا السميع، من بدليل إلا عليهم يشق شيئا الناس 
>اسابما.

أفالآداد_،، ق أو الارؤع ق لعلها مملح، لأبن عارم عل مر أنه أذكر وأنا 
أذؤإما تفعل أل إمحا له• فقال( اصتتمله، فكأنه بثيء، لابنه أفتى لم، المى رجلا 
هوأشد.الذي فلأن بقوو أنم، 

ثتضعل،فيياذا الموالاة باشراط قلنا إذا الوصوء، ق الوالأة مسألة ق عندنا 
الحصو؟أوبجماف ف هويالحن هل 

نله،الإي محم، حى عضي عسل يوحم لا أن العضو، ؛جثاف، أنه المدهب، 
معتدل(،غثر بزمن كاف فإذا معتدل(، مكان ق أو جومعتدل،، وق معتدل يزمن لكن 
به،عمْ لا هدا بسرعة، نحفت العضوموف فإف ؤياح، وهناك الخز شدة ق كنا مثل 
فهلأبدا، سس ألا يمكن هذا الشتاء، زمن وق كثتركالطل، والماء حدة ق كنا ؤإذا 

نأخدبJاالأءتارأولأ؟

معتدل.العضوبزمن جفاف \ل>وؤو لأل به؛ ناحد لا الخوابت 

لأفجدا؛ صب الخميقة ق العرف ولكن أحر، وهوهول( بالعرف، أوالعثرْ 
علينبني الوضوء آحر أف منه نحرف الذي العرف هو فإ مشكل، العرف انضباط 

جدا،صعوبة فيها العرف مأله أل والحقيقة الماس، أوساط هوعند هنا العرف أوله، 



١٧٧الق،ءدةاهلهتساىمم 

بنص،عل سنيثنضة واحد، يهونمر  o^'yندْ.أقام المنافزإدا ؤمئهات 
نأننائ؛أتنا"•

الرأي،هدا عل بالعرف ممدة الوالأة مثلا بالعرف، ممدة كثيرة أشياء أف •ع 
كيلكالعرف، فاiعتز الصلاة، تمام تبل الإنسان متم إذا فيإ بالعرف ممدة وكدلكا 

قالحرف هو فإ ١^٥،، االع؛بر الإسلام شخ عند المصر، تيه يكون الدي الثمر 
بطولهانمز تمامها مل منها ملم إذا الصلاة ق الفصل إف تكا: فاذا الأشياء؟ هدْ 

هوالعرف؟فإ الحرف، ؤتصره 

العبادةأجزاء بين الثاين ظهر إذا قال• أنه خاصة العبادة مسألة ق الأهريت، 
أمابحقن، عن بعضها انفصل فقد واحدة عيادة أما شاهدها من يعرف لا بحيث 

صارم التإم تبل منم واحد مثل واحده، العبادة بأو الناش الإنسان شهد إذا 
تحرفلكنا وملم، قام ثم ركعة، نقصن نوت ثم الئيح، أكمل حش وبملل يسح 

الصلاة،تمام تبل منم لثا أنه لو لكن بعض، عل بعضها انبنى الصلاة هده أف 
لناس،خمسة حلال ق ؤيشدب يتجر وقام والشذاب، الخدوم فأحد نجارا، وكان 

عنبعضها انمطع الصلاة أو الث-ؤرا هدا من يطهر قاليي تتم، لر صلأيلئ، نقووت 
علأولها صلاثه بز أنه الرائي يظن فلا الصلاة؛ عن بعيدا عملا عمل لأنه بعضها؛ 
احرها.

حلافحال كل وهوعل ايام، أربعة نسخة ل يومأن؛ا مدة أتام *إدا فوله! [ ١ ت 
الثاتةالنسخة تؤيد الحملة هدا يبزا؛ ل؛ زاد راؤإن وقوله• المعنى، به يني لا ببط 
يبني.ثلاثه فصارت يوممر عل زاد إذا لأنه أيام، أربعة وهي 



شمسابذرجب ١٧٨

مصيونرْ لعدو، أو ادنثاد، الرك المعدن العمل رك إدا ثمنها؛ 
^لآئلإلاكابيلصا١ا.

يحثازة،؛ضء،نناآمحا:نمئيا: 
أ.للآصحادس،ا الهريمم( أمهر عل ثزط، أن منة فيه الموالاة 

ئتثاصلأ،ثأم ^١، ؤاحدةو:ض خلف: لن نمي: 
الأم،رئس طال ولن ١^١^٠، الأكلة عل اكاذ ١^ نإف ن، مب١ 

قالمطع ق حلاقه الماصيِفي يكنه عث. المصل طول بعد عاد ثم قطع نإف 
ثالآ.ييا'ا.ام؛ت، 

فاستخرجالمعادن، من الذهب يستخرج شخص كاف إذا المسألة صورة [ ١ ت 
ثمصعب، استخراجه أل رأى لأنه المعدن؛ -يذا الحمل ترك نم الصاب، نصم، 

يكملفهل نمالتا، نصف فاستخرج قتنشرج، يرمع أل له تراءى ذللمثا بعد 

وتداشرئئق، الزاف ي مالأة ئرلأبأئ ح\لأف ايادالولف ]٢[ 
فإنهلعير الموالاة انهطحت، إذا لكن سزط، الموالاة أف الناجح إف وقلنا؛ ذللث،، إل 

كاففإذا سنة، إنه قال؛ الحلم أهل بعص لأف بدلك؛ يفي أف ان وللأنعنه، يعمى 
الطواف،بإعادة القوو أف شلث، لأ فإنه ذكرناها الى الصورة ل كإ لعير الأمظغ 

مديدة.نسمة فه 

صارمتواصلا، أكلا فأكل واحدة، أكله إلا اليوم لاص واش قال؛ إذا ]٣[ 
منهأكل بصحن له جاءوا كلما متواصل، أكل لكثه الطهر، إل الئس طلؤع ثن يأكل 



١٧٩امءدةاثف4سائلة 

عاره١^٠^ ِفي الوطء يإف واحدة، مرة إلا وطئها لا حلم، لو ومائة 
غهزتث متن ِش بمال أذ ثبمد زلا الإنزاو،  Jiاكدام الأام ص ض 

مثط[فيتيد.

ئواشوطئنك إذ ئاوت إدا فيإ أصحائتا كلام ظامر ائت الرغي-با ؤل 
وجهاالماصي يكز وئد الختايثن، بالمماء الحنث منصوص ولكن وطئنك، لا 

إقيإقامه >،^، ١٥١^ ه اقلق النط؛ أممز نن طل خد لا أنه 
١^١^١١.

باقث،وأحرج لحو ثم النحايب، الحرزبمص من الئاري، لوأحزج يمنهات 
ءابامرادْلأةلجبمابا،

فدهبواأولقمتن، لقمت فاكل يقاس عئر بعد آحر بصحن ياتون يم ولقمتتن، لقمه 
أكلة jCjuلكن4 الصحي كل استوم، المهم يقاس، عئر حلال ل بالثالث واتوا يه 

معتاد.تفريق الممرين هذا لأف عثث؛ لا أي يضر، لا هدا بمول• واحدة، 

أحرىأكلة إل uد نأ الأكلة، هدْ س انتهى أنه عل قام تأ أكله أم لو أثا 
الئصاع.ماله المسألة هده عل ؤيتهمغ عقث،، فإثه 

الخدين،،عليه دل بإ ا-اةكم تعلين الصواب، أف المسألة هذ0 ق يظهر الذي [ ١ ت 
ؤإلأذلك،، سوى الحان، نثة أو الواطئ نثة تكوف أذ إلا ١^، المماءُ وهو 

أنهية للحالف، كاذ فإذ الختانم، بائتقاء اياع كنصل الإطلأي محي أنه شلئ، فلا 
ممحىكونبالإزالضماوى•



قوحتJاءدابجرجب ١٨٠

حلاقه،ل الخاصى ذكزمحا وجهان؛ نجه طاو نإف نبغ، سة اشنل ثأيطل هإِذ 
تعمحطع لا أنة ثنوحي احتازمص وهاو: اتيغس_ا، ِفي المحرروعمه وصاحب 

طوواْضللبر

أومادراهم أوثلاثة دينار وهورع النصاب، مى فيه بد لا الثرية مال [ ١ ] 
حرجتبثويين حرجت إذ فقال! الدكان فيحل ينرى، أذ أراد رجل فهدا اؤيه، ي

الدينار،رع دول قيمته بإ حرجتا واحد بثوكا حرجت ؤإل دينار، رع قيمته بإ 
كلإل نفلرنا إذ فأحدْ، الثاق الثومحس، إل ر"؛ع ثم واحد، بموب فخرج ^، ٠٠فلا 

النصاب،بغ فقد محموعهإ إل نفلرنا ؤإن ^، ٥٠فلا النصاب يبخ ب ثانفراؤ؛ ثوب 
المطع.فيجب 

يمطع،فإثه ^٧، ومع يطع، لا المطل طول ع إيه رِمحةأنرقت الوف يقول 
يسرىأذ منه ؤمن الأول مرق إذا السارق، سة إل يرجع إيه قاتل؛ لوقال ولكن؛ 

نأالأئل تزق إذا وأثا الحيلة، باب من هدا التفريق ضل إذ لاميا نمر، الثاق 
حديده،مرئة فهده ير-ع، أذ يعد له ندا ثإ ير-ءع، أذ شه ق يكذ ولر به ذم، 

العلمإل ثصل فكيف السارق، نثة انمره بآف قالنا إذا ولكن حينئد، عليه قطع ولا 
•بإقرائه الجواب• بدللثه؟ 

القطغ؟يقتفي لا با يقن وهوئد إقرارْ إل يرجع كتف ت قائل قال فإذا 
\}أوقوصف ق إمار٥ إل نرجع الثرفة بأصل إقرائه إل رجعتا كا قلنا! 
فزقإنه فوله: محو هل تقولوذ، فاذا قة، هدا تت إذا مائل: قال فإذا 

الثحوغ؟أراد ايه الأصل إذ أونقول! الثاتة، الرٍةة يريد ولا 



١٨١اه1ءدةاثثتساىلت 

المصل،طوو< مل إليه عاد ثم احؤارْ، بع؛و الثدي الزمبمع ترك إدا ؤمنهات 
لسمسبا->شاره ثوقطع ١^ الآ٠دي وكدايكنه حامد، عند١^٠ واحد0 رصعه ^، ٠٥
^١->!؛.زصنه ههذ المضل، ول('يطل عاد دم يلحمه، إمحاء أن 

م. ءَ 

١^١؛بن لكف محإف المضل، ولم'يطل آحر إل فذي ثى اممل م قال' 
أبوا"قطادباوحم يوجهان، امرآمح( من كاف ثإل واحدْ، وصنه ههض واحدة 

ظاهئويكرأما الرأش، صورْ إلأي الصور، حح لب يلحودبل-، حاثي ابن عن 
^٠١٤وانة دلك، خمح ِفي رصنتئن فو)؛ يكرأما م عن وحش الخرقي، كلام 
ؤافهأغأJلما١'.أخمد، كلام 

ؤإذالثرقة، يرد لر أثه محلويلأ كاف إذ التفريق؛ إل ثرحع حينئذ قالناث 
النيلهذا كاف إذا قمثلأ النن؛،، خثب أنه أي أرادئ، أنه فالفئام ب كاف 

الواحدةالساعة ق مري ما يكوذ أن أما الثائه، مري أيام ع—رؤ وبمد النوم ٌّريى 
واحده.مث؛ ينرى أذ أراد ايه معروف غهذا الثانيه، الئاعة ق مري ثم 

فهيواحدئ، والخله سرا المضل دام ما امحه الصحيح المسألة هذه ق [ ]١ 
آحز،إل ثدي من انتقل لو وحش مرايت،، عدة الثدي أؤللن لو حش واحده، رصعه 
ئويع،كلاهما زوجتان لرجل كاف إذا يعي امرأة، إل ا*رأة يذي بن ايقل إذا ولكن 
أورصعتتن؟واحدة يعتمزصعة فهل امرأة، إل امرأة من المم فانممل 

مثلاهذا وعل االرأت١ن، لاحتلأف رصعتان؛ أنه الأقريج لكن وجهان، فيه 
لكانة!وقالت، الباب، لممثح فمامت، الياب،، ئئ االرأت؛ن إحدى أرصعته محلملأ لوأف 
الباب،قؤع ثإ فأرصعته، منها وأحذئه الأول رجعت، تم فأرصعته، أرصعيه، حذي 



هرحماسابىرجب ١٨٢

رصعه؛*Cj الو-؟،؛j( أحد فعل مرات، ولوعثر الثانيه، فاعطته لتفخ فقامت 
واحدة.

إرصاعهايعتبر امرأة لكل تعددت إذا أنه فالظاهر ثيء، نمي ل ولكز 
مرةعثرين ثدي إل ثدي من لوثنمل فانه واحدة امرأة من كال إذا أما رصعه، 

حلويل،حلاف فيها والسأله ١^١^، هوالقوو وهذا واحدة، رصعة إلا يعتبر لا 
ايثة.أوالعتبر ئ؛تاتا، قطع أوإذا تكزئا، قطع أوإذا لظى قظع إذا ل هه 

xnx



١٨٢ارق1ءدةاا>ابماتساىقت 

—اثمقاءار،ةادرادءةسا^ 

*H*

محزظ،مئنرضامَلأز؛؟
اعثانأوإل أواعي، بالننسؤ!ق إتبامه عمداأومنحايصح الأ؛رم إذكاف 

حلاف،قفيه دلك، عيُ كال وإذ ■؛^A^؛-،، ثر وألزم به الرصا صح علتؤ، يرد مذ 
و\لأئولئئنئ:

ثصح.اوبأحدالآسّاك، فلأن، به ماأحزم منهابمئل تنرم أف بتها■ 
اللهسا.عل يالقزعة ودعيرن( محيصح، زوجاته إحدى طلي إدا ؤمنهات 
لواعتىاحدعبيدْثمحح،ودعيرأ،بالقرعيايقاعلالصحح.لمنها• 

زأثااكافيدأ4ُذزت:
ئو.لإ4ُء1دأغإي،وس ^، بجي لا تذ أنص بقظ طلق إذا منها: 

يلرمةلا انه ا-قاوث، أير رواية ق والنصوص وجهان، له الطلأي لزوم قفي 

موجتهالتزم ولكنة معناه، ولمْبجم الطلاق، بلقظ العجض طلي إدا ثمنها: 
الخلاف،.فيه العزب،، عند 

حلاف،ءفته مغثاْ، ولمْهلم لمه، بعتر أوالعرف العجؤي عّدا إدا يبنها- 
حمممذرjالأتياهوثلألآfامح.



ش،>اءدابجرجب ١٨٤

يهوولمْدغللم، روجته• ^^١ طلي مثأ، طالي انت لامرأته؛ محال إدا محمنها؛ 
وجهان•محه واجذؤ؟ أو حال، لأم يلان طلاق مثن يلرمه 

وفتهفته- هذ ما ولمْيم كدا، لانعلن يوش اكة أهاذ محال؛ إدا يثنفا؛ 

حشفثإ الخرقث الماسم ابو أش وبه وثواها، لزنها إدا ينعقد والثاف؛ 
•ء بمي فيها ولامحب فيها يتوئف أى وكاف ابوالمامم1 ئال بطه، ابن عنه 

باللهاكمئ( أن عل بناء النيه، ثزط ُافه، اكم؛ن عدا قيأ ينعقد والئالث،! 

موجبها،يلزمه انه خلافه، ق الماصى كلام ظاهر وهو راح، وجه وفته 
ثئاو;لآلمنأطإثاثمغ^ب:زثا،ثمحخخأقاق:زحم، 

ثأش•ؤإذ لأط، ^١^ ١٥١^الطلاق 
امحهاض:ؤئهائش اكبينوش، 1^0 ز؛نها: 

ئوغزم I؛;^،، أز ذلك نزى ؤالقئ، ^١^ زاكاؤ ثالطلأؤ ممال ئاممص 
الثبمه•ملهِفيأيقال عل 

يعدم٥^^١ عق مبي والئدر نخال لأفب ١^؟؛، ويكرم؛ الدين جئد الئتح محال 

صالمقهور وقياس اليمغ(، كمارْ لهنا مجزئه بالتداحل يولنا عل محأما 



١٨٥ارقاءدأاارايمتسواىلة 

ي،تازتحُأنلأ:يجُمآ
صاحباف نع وعرها، ئعال باه امي بيت يمرى أو يعلمه حص بالت5لمم 

منروئهالمسلميرث ل أج لأف لمْنيها؛ نإل هاهنا اللزوم عق حلأدا المحرولمُءئك 
اكة.محان خلاف !،، ١٥١^ؤبالطلأفي اشن.اشِ مج زلا تثب، 

^١؛جهقمطلمثا، صحتها الئؤ١يات وأئهئ الجهوو، من ١^١٤٥ ؤمئها: 
الم؛ثأأولم'ياُردبم.ومواءعزيئ معا، أوجهلهإ ووصفة، محيره البثئ 

لإبملم،أو بمغرمحه المثرئ علم تواء المثرأ، عرقه إدا يصح لا والئايث؛ 
عارلأئه لمُيصح؛ جهله ظى نإف صح، مغرقته علم إف أيه قئريج وفيه 

علئةمميز قيأ خهلأةإلا نإذ المجهوو، مم؛ اواة؛ لابجغ والثاكه: 
واأظالم,الآغزاض ااموقِفي من الإ؛اءه وكيلك للصزوزة، 

روايتازثومحه مء، مبجا لمْيئ إدا ايح، عيوُب ثى امحاءْ يهنهات 
أشهئمحا:أثثلأبمأ.

lj :_ ^اط1ص،1ر زخثج زث، لتغريرْ محة ية ي من ;؛^٢
المجهوو-مى الراءة مم2 مطلمحا ُالصحة آحز وجها 

وجهان•صحتها زل المجهولة، الوصء إجارة محمنها؛ 
*H*



١٨٦

الق1ءاوةاثماطساس

*n*

ِفيإصالإالإممات
اُوإغ•وص العمود، يؤتها الإساءات أما 

بماْ/زالئالح لكلإع الختحة؛ اشلكات محوي أص 
بالمصأن بالقد ١^ نالة؛ةات نال٤فالة كالئنن التنممات: زئود 

والصاJدة.كالهبه بنده؛ 

ميع،ثى وفاة عنتي، 5را كعي ممماوية؛ أعيان مذ مهم ل يصح ملأ 
اخجاو؛الهنالإ نق الأتن، ئدس نةءنك اوقن، سين أ-يد نممأل؛ 

محوقالإء،ن؛؛؛?<؛؛؛؛، 
كاثتقإن صبتة، كممز محتلطه؛ متساوية اعثان من مبهم ل، وصح 

الماصىكلام وظاهث التلخيص، ق احخالأن، يفيه مثميزء 
الي؛لألممماوبة اعيان مذ عين يصحإجازْ انه ايلأب، يكرؤ، ءإئه الصحه، 

محنمةكصيتة واحد؛ جس مذ محلمه كادن٠ نإق كالآع؛ان، لتعاون لا المنائ 
موجهان؛الاجراة، 

١كللألكاصمحة.
ظ،ولأمذكلسبمحصته.



١٨٧الق1ءدةاثغاسدساىىأ 

والصلحاّمحر وعوض ^١^٠١؛، متمحصة؛ عتر معاوصات عقود واكايى1 
الصحه،أصحهأ وجهان محتلمة أعيان مذ ميهم عل صحيها همي العمد، دم عذ 
طريمازتالكناية ؤق 

الماضي.زمه زض كيلك، أبجا أخنمح1ث 
محص.ناJ عوصها لأو واحدا؛ وجها لصح لا داكاف؛ 

ذح1هحلاف!١ شر التهم ث؛صحتي \ف°ج.أ >ئمعلى لمع عمد والئالث،! 
الووثةمحن بجث وهل ليعه، مذ وشاة عبيدة، مذ كعبد التوسع؛ مذ 
الثزبي،هدين أحد كإعارة اللإعات، ممود ؤمثلة ووايثي، عل أو 

الخة،ؤالأمحواُت، اكانكات محوي ده ١^^،، ندين أمحي ؤإثامحة 
الأحرى ١٠٤'^؛وئغ كسيرن، ق ومحا الادت؛ن، هاد؛ن بإحدى صارب، يهول؛ أف يثل 

يكرهالؤاثل، بجح هإئه بمئبجئذ اإائؤ ه4و ين صارب أو وديعه، عندك 
اللحي؛صن.صاحعب 

العلم؛إل لأوو زيه م كاف قإف ١^،، ل الإ:إام كاذ إذ ءأثا 
زأتذ ا-بم1لة: كإلزياول الزص1ه، ضثت ^١، ثدنن ك أطوآ كمني: 
هدين،لأحد كالوصك ايلم، إل يؤول، لا وجه عل كاف نإف ^"١، يله عبدى 

بالمزعة.ثثتز الصحة وعل رواثتان، مميه 
،ii_3اiهم، ق ضغ زالماَية و١^، منها نضع ء الئثوغ زأثا 
منفيه ليا كايتق؛ انه الزهق، ل زجها التلخيص صاحب وحرج زالعثاق، 
أشتة.رائأة ههز ممك، محي ١^٥٠!، لأف ^"^؛ ؤالدهب التحرير، 





١٨٩القاعادةالغ1«ساتساىمم 

الثوبولكل دستم(، أئاما  djjينهإ، يهمغ لإثة J_، ولم° بجايمحن باعه انه ايايع 
اكهْ امحان زلا ١^؟^؟>، ؤسا أعدحا، j،:؛ 

يعارضونع لصاحسها، العين محكون معتثره، يد اما احرى رواية وعمه 
والخارج•الداخل سة ق الخلاف عل حج الإنمحن 

كالوصثةمته، عليه العمد ومع يصح كادتاcا ؛ف بالهم، الدعوى ييتها• 
أصحاثناوأئق الرغس_،ت لب قاو يصح، قإثتا ودخؤْ المهم ل، المللق والعيد 
لأنةنمخ، َلأ الطوم الإ؛زار ص أف ض زالئحح مال،: ألك،، الإراز 

يامحهول•محت، ثومه ولا بالحي لتس 
س_امهخا يقئ ولا نمع، ولا يصح، د-لأ اثهم عق الدع-وى وأما 

رتحيإ.امحة قتٌ أخد م قل محاق: م ع؛ثثا. زلا 
وعئلفكثيرا، يي مثلة مإن للحاجة، يستع اذ ويشل الرُؤيّت،• دال،,ذ، 

نامقة،زالإئلأف، الغم، دَةنى ل عئري ه مال: منهي، زاحد كل 
دال:نيث،رهصزلأمح;بؤبالإهمارناتيإذا 

الشهادةث عا بجغ ثه اكهود كاف لإف لأليم، الشهادة دميا: 
الصالشهادة بج لا مخ، لي نإلأ زالزصخ، زالإنزار زاسق لكلعم ئه؛ 
الحكم.للدءوىِفي مإيثابعة دعوى، بدون يصح لا 

نننافزام تئ، زصق أطل أؤ أزألحق طثق ك ١^٤ شهدث، \و أثا 
محولموص م ابن وجرم انمرر، ل حكاخا وجهان امحول مفكب عبجا، 



رجبنواهدابق قؤح 

ويملبكر، أبا عذ حكي وكيلك مطلما، الوصنم أحي عى بالرجؤع ١^^ 
وشهدألما، يتم من أحد أنة زحل عق ^١ ل؛٠١هدين أحمد عن منصور ابن 

^١أثث اiزاد ولعل ١^^؛أينا؛٠١؛. يأحد أحدهات الدى هو انه آحز عق آحران 
.٩ له حكم افيتهط إحدى صدق، 

nn*



١٩١ااق1ءاوةا1مح1ستساىمم 

يل:

لمْيزهمحإل فيه، الثركة لومع مثثاْ؛ به يتميز لا باُنم الإئثاء ولوثعلى 
تماالعمد لكل لإل معتنا؛ ئه يوى محإف بالإهتام، يهوكالتفرح منتنا الثاطن ِفي 
دلك،،ِق للإثثاء والإحتاوثابع ،، خلافكفيه ؤإلأ صح، الثهاذْ له يسرط لا 

مسائل؛دلك عل وقحرج 
ثال:ي زلا:صغ. ئنثاة لاكي  ٢١م الكاح نحد ؛^1: 

لمْتجح•بتح،، روجتك 
يحوألعتو باسآ عليها العمد وقدا واحده، الباطن عيناِفي إذ وأما 

الصحةمحقي مثثاه، عي التاطن ق ويتؤيا بانم يسميها أو ولئوإ(ت، بتنج، يمول،' 
موصعآحزوالماصىغا ا-ئامت، وابو الصحة، موصع j( الماصى احتار وجهان؛ 

صتسثالإبياذءاو.
منكا-محها؛ علطالاتحل ١^ كاJت، إذ امحري نحص م زض 

^بم،أزتيذلأ،،ضخامحاخيلأه.
ِفيئلنا لإذ الئهاد0، ل4 يشرط لا مما اذكاح عم ق هدا مثن وبع مأتز 

منيعلل يممحى يصح لا المحاح؛ ملثاِو، ؤإذ أول، عوْ مفي يصح اقكاحت 
نمحتها.ش الإتحاد بمغ 

حالتال1د1ه الإنم، -ندا حاران وله محمد، ■بماؤه الوصيه ؤبئها• 
وأفكلمتتنا، منه، واحدا أراد انه عترها او ٨^ يعلم أذ إحدامحا! 



قرحمسابجرجب ١٩٢

المرعةمنهإ الممشحى وعرج ثريد، شر الوصيه يمحح مهاهنا مغرفته، علثا 
والئلعهالطثمؤ، الزوجة من بعر0 للمإو المنتحي ائتيا0 الاوهّ_اتي ناس عل 
Jil ^.ؤع؛رمحا

يهوكاإوصهبض، أحدجتا ثنيتن ص يدهل ومحي ٥^،، أذ ١^١^٤؛ والخاله 
النصوصولكن روايتتن، الصحة حكي وكيلك مبه،، لأحدجما 

١^^.أخمد عن 
اننهمثلاثتهم ثلاثه وله مات رجل عن أي، تألث، صائ• يال، 

دالمء• لة محس وهمج مائه، له وهمج حر، همج قال،ت موته عند يوصى همج، 
ثة،ء ثل محلا المائة صاحب وأما حث، ئهؤ أصابته مثن بثهم، بمؤغ أف؛ 

١^١^نع ١^ م :ظ ^١ ث. زنالة ص زاكد س ة ذذللخ، 
محمدا،مدوشمحيكاوخثالأظ،

صاحبوحالمه الوصه، بطلان عل ثدو صائح روايه أف المثني صاجج، ورعم 
•^١

زاحد،المنة ص له زيل ل اممه قد أنو مال خثل: زنم 
وملأندرهم، ماسا وله العلأم؛ن، لأحد ُّرف، بند حر ^١؛ ٨٥ممالت نؤته عد 

ثهوحر،المزعه أصابتة نثى بثي، يمنغ محماوت واحد، والمنى حر، ض محس 
وهد0لنثدو، وئاله والعد عد، ١^ ودلك ميء، لة ممحس الماثى صاحب وأما 

لهالموصى أف يئتفي الثوال لكي >تلط ^١^ عش ذيت تا مض عق ثدو لا 
حلاقه.عل يدل، وا-اءواب العتيى، ض ( j_liمحا

يمحىالوصك بمللأن عل ثدل، المحررأثبما صاحمح، رعم ثم نمذ 



١٩٢|اقاءدةالغاساتساإائة 

بج،نمحمحناينمحو<ةلأئ
الإن؛خفي،ءو  ojiن'لأد الإبماء، ءو ئدا لقني؛ رسمغ اإنْة 

حدا.وهوصعق والدر، الوك لأم الوصثئ يصح ملأ هدا وعل 
وملع؛و بالدواهم له الموصى أف عل بمرل إثإ اخمد وجواب 

زاحدكل انز بجان، ثلاة لة زيل ض تآل اشِ مد أنا أف خثاذ :طوب;ن 
شؤغ،قاق:مخلإ،محجةؤنم.

ثالمائؤلة أوصى والدي حر، نحو نهئة حثغ ئثذ محنهم، يمئ يال،؛ 
فيهاعلل حيث قبلها، ما جس مذ الروايه وهده 5يرتاُ-،، هدا لأف لة؛ ميء لا 

للوولإ.مثرايا لة الوصيى العبد لأكون الوبك ببطلان 
الصحة،عل داله وكلها اباسمر، ل ا-قلأو تامها الي الئوايات مهد0 

هولألدواهم له الموصى أف عل الثاق ل أبو؟كر وساقها الماصى، ئول، وهو 
حم،،روو وأبطلهاِفي صالح، رواية 3، له الوصيه صحح أخمد وأف المنتى، 

Jli ، أموله.ودا!صحة أبونقرت
انهرجل عل شهدا رجلي 3، ماو أخمد أف مهنا عذ أمبما ا"قلأو وق 

خا،أحاله أو درهم، ألم، ملأن أصحانم، مذ ملأن بن لثلأن موته عند أوصى 
الرجل؟مامث، وقد يننثوف كبمن ^j، بذ ملاذ ينرمحوف لا والشهوذ 

ملأن؟أصحات يذ ملأن بن ملاذ فيهم ملأن أصحاين، ينظئوذتي هاو،1 
أصحاب،مذ ^^ ٨٥نن ملاق أنا منهنات واحد كل ءماJ رجلان جاء ءإذ ملت،: 
أخمدأف والظاهئ واحد، زجل ؟كوف حص ذسا ١^١ يدمع ملأ دال،ت ملأن، 



رجبنزاعيابق ش  ١٩٤

ثوهإي الزصخ، لخخ لا ي، من اك>و لظن إلا ١^ 
علالدير وقف قليلك الإنممر، علثا افتيه ؤإيإ مس، ل، لمتم 

مثشدبك من الإياس ْح وأما الحال، ائكشاف، رجي إدا المنشحق عم معرية 
وهوالحي.الممماJمير؛^، الآصحادسا بنص قاله و[لئنقؤ، المتثحى ثنين 

لفلانقانحى:أنممأل إل اكامحى كب ^١ ه الثض ١^١^ نخ\: 
يالصمةإي ا1كتوب قأحصزه كدا. اأؤصوف الثمى قلان بن محلان عل 

لهئلأيت،أو ه، محأ زلأ:قت، ذبم،، و\شأولأيو زاف، 
ُولم° منه،، الخصم بمام لحى ؤقم، والشن، والصمة الأبر ِق مشاركا 
العالم.عدم ثع المصاء 

ثشاركله زلمً:ئش ي»ئوما ^!١ أن خ؛ثانا يه اأكئوبج الئءي كاذ لز أثا 
ممتهوجهانت

نئزظشُمحلخم:أئم ئوم أئهثمحا:محطلمإلمح 
عنهعل لم:شلأوا ^ ^_^^، منه عل ١^ قبمهد الكاتبف اكاصي 
أحدهلأئه أحده؛ الدي ص،ن ل، و؟كوف تلمه، الذي الحاكم إل زده وجب 

شرانتلحماق.

عتتث•عو يامحادة اش-' والوجه 
نشه١-^، الدعى قزو >>، وقد أن قبجا: ئاق ؤاكنيىثثها 

قأو وصفه ق الإماى حصل إما والحيواف والعبد الائواك، ثبمد وصمته، 
الإنأ.زكدللخ، الأيتام كئ زالزذ ؤانوه، زنقه 



١٩٥ادقاءدةا1مح1سةسالأمم 

باسمهعليه ا1شهود عرف إذ انه الأعتى ثهادة دكئوهِفي ما هدا وممر 
وجهان؛موئا هفي مزصمة عناة دل ^3^ عزيه ؤإذ شهاذتة، هبلمث ونثبه، 

١^٠^^.فته بمثل ادصد اأنءنفأ، لأف 
أنأمَلقاشقا، لإخدامحنا  CSyثاحد، ١^١ احان وُ كان ي نمئها: 

إجراجالمدق قياس يعايقه• يعفى ِفي الماصى ممال يية؛(، ور ماث، ثم 
وهداسيذ، ولم° مامحت، م ساته إحدى ووغ انه لوأم كنا ُالمزعة، منهنا المنشحمة 
الودوفعلسا أمكل ؤإيقا الباطن، لمصي، وئع هنا والإئرار الهبه لأف صجح؛ 

بالمزعة.مثتز عانه 
وائشةمحه، وش محلان عل ومث وجلا أف وف، كتاب، و لووجد يمتها؛ 

قويؤ؛محول ائذ محال الثامن،، واحد؛ بنته أوش ابن، جع اأرادتيمحه هل 
قٌنالإالممازضاكات.

تردديمنزلة هو بو ال؛ينش، يعارض ٠^١ ليل الدين؛ ص الشيح محال 
روايهالتعارض عند هالقا1مثه الثتأن ثتارض من كال ونز الناحية، اأتثه 

ثائنا،مزع أذ مشل ، ٧١زإثا اشاظ إثا ئاضيح لإلأ نزيوئ، 
البجذ؛بت يرجح أف ومحل عبجا، وربملم ابهي لإحدى ثق الحمح، لأف 
يعمبل ١^^، مئهنا محس لا بنيه ولد عق وئ إدا الإسال أف العاد0 لأف 

كايائهي،^١ ذثوزئب محش ظءنث الدكور زثد ض \ؤتي ^٥؛، أزلأدمحا، 
نائرص.ززلد تيثا أزهمك:مح اأثتلإاضابا، زلد زلأتمُمأزاد 

 Iولهأولادْ أحد عل وئ محيض وأش الصزا'س٠. إل أمب، وهدا قال
سمحبجباكزبم.





١٩٧الةاءدةاوطدساتساىئت 

ائساةأل أييد لإل النص. قدا ^؟1 ال1ل يت إل ينتقل انه أحرى رواية وه 
نإفا،كم_ا، لمواعد محالنن يهو للآكل بالإرث ا-محم يوحب شرْ الوارث 

ينزفئإ اثاو، بت مثراثة فيخمظ قتم اتاطن ق إرث أقه أؤيد 
واحد.يمش يهووالأول عينا، بمنثحقه للجهل الصائح 

زولة، ذ\وذ لا نن قر ي• الإنام ص نالة ذ;لك م ن:ثني 
وجهازتاثنألة 

لا؟أم وارث ص هل المال سش أف عل سامحا من مهم 
^:ضمذ;ك\زليلم>قال:

الصاسين و لأن زارث؛ ٩ ك زم محص، لا أنه _■ 
ا.ئانى،.م طريمة وهي والعائب، والمج-ون 

الإنامولأنه لأن ^١^؛ ليل ئثا: زن الإنماص، محوز 
الزاعؤي.ابن وهومأحد الوارمث،، نمام ئائلم اآصالح ل ويقلنه 

منالككاح عق ١^١٢ لة ^ مضر، أهلي ثاء أمحه ائت؛هئ إدا ؤمنها: 
الوجهم•أصح عق دلك ل اشحري إل بماج ولا يسامح، 

قلل>if صظبممميخياني؛،؛بك 
يعارضعل المسأله محرج ويعلمب الحرام ؟كإر إلاأف وثخودللث،، كشر، بمباح 

الئارزأزي.
النصوص.الصجح عل محقوم الئزايإ ط؛ر، ومنها: 



شدوسابجرجب ١٩٨

ألا وتحل وبالئزعة، لإي وأيتها، ننائه مذ واحدْ فئ إدا يمنها؛ 
مذإمائه.واحده لوأعتق وكيلك الشهوو، الصحيح األ.م، عل البواقي 

وهلا-قج، عن محزثة ءإنة ^١^، عته م وألهتث بثك أحرم إدا يمنها؛ 
محزمحضالمْ؟ص:

تألا، أن سج أنت؛ ؟ئون .يثازأن ^؛٠؛ لا أس: ث ؛٠ 
عمزثه.ئلأثصح القران، محك العمرْ عانه ألحل 

دأثاايلم، نغ الحج م اكزة إذخاو مذ تنغ ق لألأ محرثة؛ ثاك١ف: 
حممذ نئإ الإ-مام انتدأ يكانة ك1أغدوم، للمجهول ثئزيلأ يلأ؛ دمه عح 

التنين.

 X هX



١٩٩القاءدةاسسساىلة 

اساوناسثس انفاعدة 

■نأ (ا

ؤاواطوُمثان:.؛■ْم.م 
ظكهوثمحلأ:ج^بجو,نيالآم 

إداوهدا والإجاؤة، الوئف ِفي ثمحح التعك، يكول أف دالئاف• 
الندوم.بدحوو صئخ 

خلاف،يحوله قفي اiندوم، ينظزم لا ال٠حل ولكل بمبمئخ، ئأ إل ثأى 
سضوو\وي

منماتل!الماعدة هده عل ويتحثج 

بنأبوم دلك وص نجح، لإي له، يولد ولمن لئلأن الإجاوْ مبجات 
الحبمؤ•و"ص وولإة شص أجاد هإثة أصحاث، أغياف وهومذ اوي، ذم 

مطلئا،الصحي فيها الماصى ئأش ايداء، لملاق يولد لذ الإجارة ثملمها• 
الصحة.عدم الزقف دولهِفي وتاس الخطيب. أبو؟كر عنة ملة 

يمح؛لا يأئه خلافه الماصىِق قمحبمئخ له، نيولو من عل الويف ؤمنهات 
علوف لز كإ يصخ إئز عثته، وامحز الخاو، ل ينللث، لا مذ عل وقثت لأية 

امحد•
أومذ؟كونولده عل يؤثمه أف يمول إيإ الوهم، صالح؛ رواية أحمدِق ئال 



رجبنزاعيابن همح 

محيالسيح محاو واى، أومن ا1ثاىن عق ئهوصدقه ائمزصوا ^١ أق1ريه، من 
مذيوجد مذ أو لة، يولد مذ عل ايداء الويب صحة بمر ظاهئْ الدين؛ 
•ائتهى بمرط• معلى وممن عندي وهدا أثاربه، 

رلكهوقوف أماوبه مذ موجودا يئوذ مذ مراذْ أف عل نحمل ويمكذأف 
محدوما.و->ة؛غ\ ثاقصة 

بعميصح له، يولد مذ أو ^•١، ولدم وولد ولده عل ١^٥٠!، ثمنها؛ 
ع1يه.ثص إئكاو، 

آحئ،وثد قه حدث م مزجوذوف، أولاد ووة وندم عل وص لو نمئهاث 
وقدالنحل، ثآير قتل ١^^ ق يحوله أحمد كلام وظاثر ووابماي، دحولؤ لفي 

ابذوأش,بؤ عقثل، وابن الثاصى وظاهركلام مونى، أف ابن وهويول نبو، 
الزاغيه•

ولدعن نات تذ أة عل أبدا، ولدهم عل نأ ؤنمْ، عل لووص نمنها؛ 
درحتهق ةكاو< درحته، ق لن فنصسه ولد عر عذ ماُت، ومن لولده، فتصييه 

مهليشاري؟ثالث، خدث P نثلأ، اقان عندئزته 
امححأش وبه أول، هنا والدحول بلها، ار مذ وجهان فثه نحرج 

فثهميلحظ مد الأولاد عق ١^٥٠!، لأف المدمي؛ عثز م نذ الدين شص 
فيهيلحثل لا ءإثه والطمه، الدرجة بخلاف، الوقمه، عند الموجودين أعيان 

قوكال ١^^^؛، من أغل ئن من حديث، ثيز هدا وعل ا-يهة، مطلي إلا 
لإيةقالأغل، الأغل ا»تت>مايى ١^٠٥؟، 



الق1ءاوءاسبمةساىلت

بحملأوصى كنن ا\ؤراؤ.( لمندوم صح لا هإي الوصغ حكم وأما 
الوصيةبمد اثجدد يحول ول عقيل، وابن الماصي به صرخ ايارئة، هذْ 

الموصىوؤايتان•موت ومو 

يدحلمول،أتم أولاد وأمهات وف مدم ولة لمواله وش محنن الماصى ويكر 
مئرالشيح وحرج الموب، ئُوبخال والوصيه الموت، حال موال بأثم وقلل 
الوصقبع( المتجدد ل الخلاف عل الدين 

إليتوجه محالة ؛لدي وهدا أول، يمنعه الزن، بمد متجدد هدآ بل محال! 
الإنم.صدق الزصثه عثمنا 

ثئدثيانم ون،هلم ومحقه، لأغيان الوصيه الموصى مصي كاف إف مأما 
ثومحف.بعز الوصثه ينتحمول مإثم لهم، 

ممرهبملة وصى كنن تيخا، الوصية المعدومِفي يدحول أنصا الشيح وأش 
ثزطثنليق مى مريب وهوله محنكون، ولد لولده ^•^، ٥٤أف ١^، للفمراع 

الزت.آحزيمد 

الاوصى محنى حثاف بن الخسني بن أحمد رواية احمدل؛، عن والمنصوص 
إيإمحازت الموصى، موت بمد محوم محسكنها وكدا، بكيا فلأن مآكة ِفي يتصدى 

U دانأ ^١، لأدين ^٥٠٤ ٠١كانت  :  J مشبة؛!١لة: يل ثدا؟ ي أذري
وبجحموم ول الممح،، هدا خلاف أهلها وئزة الئووة لا، مادت الئوزة؟ 

ُتءمََْءْص ث، 
بينهم-بمم موم، 

ماشن؛محزما محيها الموصى يلحظ لا الكورْ لأف والئآكة؛ الكونة بئ محمزى 



رجب ٢٠٢

المتجددثنتحى ه، الموصى الوصية مريق المراد ؤإيإ اهلها، ائحصار لعدم 
محرم،ا1نجودين نا5انتا أعثاو ثلحظ ئد هإنة الئأكة؛ بخلاف مها، 

منالتجدد ساول وسبتو محيس الومم1، لأف النص1ه؛ ديك ق ، ١^٥٠ؤمارى 
موجوداثنتدعي كليك، هإن؛ثا الوصك بخلاف، الواحدة، الطتمه يكدا الطتاؤ(، 
واهاو

* H *



٢٠٢الماءدةاثطساىمم 

Bََُءَ ٤ َُ 
اى^انفاعدءاسثثس 

*H

U 1ه ٣ ثل ثقارنا، 1ن ^^١ ثئو.ثة يهزL ^Uافناف؟أن ؛
صزرتدللخ، محت الممارن، لثني يالتعام،؛ ا-محلم زاثوثب حلاف، يه 

مارنريهل طاعون، أو عرق أو يدم خمله ماثا إدا الوارثان مئهات 
منممحا واحد كل وووسا المشهوو، المدق عل بتعامه حكننا ونعامة، منمحإ 
صاحمه.مى ورثه ما دول ماله تلاد من الأجر 

ثزطه.ي للشك التوارث يعدم أ-؛مى روايه ا-ظاُت، ابو وحرغ 
نؤئأ يُ ي؛ أز ي، زيمهل باوت أخدمحا تي نقلي له 

معاتئإ أجرم همل وشك حاجة، يعثر جعثان المضر 3، أقيم إدا ثمنهات 
الوجهي،عل الظهر؟ نتصل مرسمن يجا أحرم أو اجئعه، ويعاد مبململأن 
إثا١^؛، نناد ١^ ظ ئنئند، س لأف الفمحن؛ محاد أضئمحإ 
كالندوم.للمجهوو أوثتزيلأ الممارية، 

مرتنح،أو مطلان منا العمدان وبع قز ويهز ؤلثان روج إدا ثمتهات 
أيقا:ويهان يفيه يالمزعة؟ أخدمحا مصحح 

لإخخاJالمماثن.أخدمحا::هن 



ابذرجبقؤحتداعي 

لإنتبمادْ.زامح:لأ؛ 
نثاأنه م ناخلنا الدخوو، مز اأك1فزان الززخان أنشز إذا نؤئفا: 

مدعيأو اذكاح، يتثسخ قلا الممارن مدعي يول المول مهل مثعائ؛يرن، أو 
والظاهر•الأصل ثئارض إل ينجعان وجهي عل معه الظاهر لأف التعام،؛ 

العند^٠١ باعة أئه منها كلأ وجلان مادعى عبد وجل يد لكفَفي إدا ثبتها• 
الثمنان؛ويئزمه اأعمدان يصح قهز رلمْ س؛ن، يدلك وأقاما بألف، 
محتها،العي انغإج-إع وحد محلمم، وثم ل عقدين ل بجول أف يواز 

بزاء0والأصل منس1ان، واحدا ^١ بجوف أف يواز ال؛تتال، يتعارص أو 
علوجهي•ذمته؟ 

*HX



اسا1تا،،ءةس ااق1ءداة 

اتقاعاوةا1ت1سةساىلأ

*H*

فتهاالاثياْ بأعيان؛ منبهة معي أن أغيان مى ميم واحد مى المع 
نياكؤفوهاصمزبيْ.

حاصه.ا-إثئع ثمه عئصل الذي المدو مى يمع اُبمع مى والمع 

لواحدلكف لإل التناوي؛ مع ابمح مى مع واحده دئعه ابمع حصل لإل 
بهالساد احممس عكس، ولا عمه عل وووده يصح بأف عمم، عل مزيه ممحا 

الصحيح.•ثل 
^:ضاكوم،ظلأؤوأه

بالمزعقيء حر ووجاته دخ مذ مع ميمه، واحده قق إدا منها؛ 
محقه•^^١ ٧٥أحرى ووايه وحم الشحح، عل 

مموحر ميأ واحدة وط؛ مذ مع ميخثه، إمائه مذ أمه أعتق إدا وميا؛ 
اشن.وجه وفيه النممه 

منهنواحدة وطء مذ مح دزوحاته، ثلاثا اأطلمه اشتبهت ^١ ؤمنها؛ 
الدهب.ظ1هر عق بالمنعة ويثيرها المطكه، حر 

١^^٩)،بذ مع الامحأب، بذ محصور مدد امحه دصذ ي ومنها؛ 
ثاحدةءشبج٢كيننيثا





٢٠٧ااقاءاوةاوتاساتساىمم 

وبما:فأه:
واحدةوطء عق الإ3اوام نة داiشهووأن وبنتا، أوأما احي ملك ١^١ منها؛ 

وطءمذ ينع أيه ا-ئاد-، إي وعذ امحرى، حرمت لثل لإدا ابتداء، متهأ 
وصعلته، يدو نا أخمد عذ هانئ ابذ ومل اُلأحنى، ي حش منه واجدة 
بهيئصل ما هو المحرم لأل أصح؛ والآول، مبهمه، إحدامحا قئريم إل راجع 

ابمع.

حصخمينا ولي مذ ينتع الأحرى، بمد واحدة الأحكن وطئ إدا يمنها؛ 
لأجحميخا،أمياخوثلألأولإذا ;^ ۶١خدامحا؛فوت إي 

هاهناوالأفليئ وجهم، عق بوطيها حاصلا ايئع كاف حيث، أحص؛اشم؛؛،، 
متهمه.واحدة مني المنتؤغ متقون خميثا، ي الؤراش بمويتخ الأول؛ 

بجهاشذ،أزكنكثا1أت،
يتهلىإدأ ١^٠^٠٣ لأف منه؛ احسارا و؟كوف منهن، أربع وؤدء له أف محالأظهر 
ابميعثئريم عل يدل، ومد هدا عل يدل مد الماصى وكلام الأربع، عل بالريادة 

شمئث لا وه ذس لا زافه الأزح: لززخاته محاو م ؤمئيا: 
موتاحسد مصير يلائا، يطا حش موتا يآكوف لا انه الوجهني مأفهر اليخض، 

كلوطء يمكنه لأنه ا-ئام،؛ وم المجرد ي الماصي مول، وهو الرابنه، مذ 
ثلاثاوطئ إدا ما بخلاف مابخة، يمينه ثآقون قلا حنث، عتر من منهن واحدة 

حنث.بدون \ذئ\وأو4 وطء يمكنه لا قإيه 



قوحماءدابىرجب ٢٠٨

وابنحلاقه، ل الماضي محول وص امحع، مى الحال j مول ص دالئاف• 
المعلقالحكم أف الخلاف ومآحد أخمد، كلام ظاص ض وع1وات عمده، فإيليِفي 

محمؤععل او حنث ثثثاها ثه يتم ما عل محم م هل الإجتإعك ياثيئة 
الحمح،مس موليا ؟كون الئالم، يعل الإئمراد، دول الإجثؤع حالة ق الآحزاء 
معها•البوامح، وط؛ عل واحدة كل بولء حقه وقومن 

ذقمذ يمح للماضي التنلتمح، محب أزحبمرة، وله بامرأة وثى إدا يمنيات 
عال؛ي وض الدينر، محي الئيح وانتيعدْ حل، بالرامحؤ بمقطقر حز الازح 

واحدةوط؛ عذ بملئ، أل فته ومحب حمس، بئ الحنع لأحل هنا م.'؛ اف 
أنثنمنذ ظ المغني صاحب ذكر ومد الرغثمح، صاحب بؤ وصرخ ثنثذ، 

حسمنهذ واجدة وط؛ عذ ينجك هإيه واحده، صازئا نسوْ، حمس عل 
\1\ذظ.بمكرئ 

الحمحلأة باطل؛ ها١٤^ واحد، عمد احت؛نلب او حمنا روج إدا ييئقات 
قروجهذ إدا ما بخلاف متبملل، البمس، عل للبمض مريه ولا به، حصل 
مى١^^١ن روج إدا مهإ بالمزهة احثإلأ حلاقه 3، الماضي ويكر متفرعة، عمود 

الشحماله الإخماغ، نحالث لعثة هدا ولكن مثلة، وهدا واحده، دئعه رحلتن 
لعي؛ي5؛مال فمذ موتى أبب ابن ملقا امحب بالرواية ينتقد ولكنه الدين، محي 

واكن.عة.منهأ واحد عتق معا، ائنان ئه محأثاه يهوحث، كدا بح؛و جاءفي أ،كم 
ههلعن يطبع امنأْ أوأول ههوحث، عن يطبع علام أوو ث ثوعاJ كدللئ، 

منهمواحد وينتئ، يطلق أثه كلهذ، ونناوْ كلهم، عبدْ علته مطبع طالئ،، 



٢٠٩ارق1ءدوائناظبمدس 

منهموضع ا1نيتي وصاحب الماضي ^١^٥ مهنا، وواية علتهل، يص 
الثادق،وأصكل واحد، بند واحدا طلعوا أنم عل منه وثاولأ ظاهرْ، عل 

صبماجمادنيةس.
صورتماه مزية لتنضهم كاف إذ واثا 

وجهان!مميه واحد عقد وبتتاِل اما ُرثج إدا منها' 
وصاح—،عميل وابن الماضي يول وهو منا، اقكاحان يبطل أحدمحا؛ 

امح،.

صاح—،به وحزم ال١5اJ^، صاحّس، حكاه وحدها، الأم يطزكاح والثال! 
بخلأن،الد-تول، ض >ي إذا الأم نكاح بجع لا الة نكاح لأف ١^؛ 

كاغالآ؛أنلبالإ;طاو.
انهدا1دهّث، منهتا، بواحدة يدحز لمً ونت، أم عر ١^١^ لوأنثم ؤمئهات 

نص١^،، نكاح وست، التأُيد، عل علته ومحرم وحدها، اْلأم نكاح يثيح 
علالماضي وتام علته، الآص٠حابخ واص حلاقه، ل الماضي يكرم محا أحمد علته 

أمهامت،مذ أمها صازُت، ١^—، الككاحِق صح مإدا صححه، الآكمار أئكحه أن 
شاءَ،أبجا ؤاز لئأذ كاJ فها ضحئا زلن ^: ء. ي س 
محرمةما محرم افكاح ق الماسي العمد الكبترأو اجائع ِفي هموْ ما محالث وهدا 

عذوالئصوص صحته، ق لأقة ئاسد؛ أئئ عاسث الككاح ^١ ١^،>؛^، 
علته،حئمتا وقد والنتإ، الأم وبئ بتنة هزكأ انه طال—، أي ^١^ ق أحمد 

^^^^ُتاللقامنيالئؤا:ة:إذاكاو



رجبابن تواعد مح  ٢١٠

ود؛وامحك يرث( أنبع ذ °ؤمحك لكف ثإدا إحدامحا، وثهن محك ( Jyاحتال محك 
كاسيلمُعبملأ أنث عق يدو الزياذ٥، 

المحرم،ارصعت حش خا ولإيدحو وخرْ، يرْ روج لو يثنفا؛ 
روايتازثالصغثتة وق سائه، أمهات مذ 1صثوها الكبيرة؛ نكاح مسد 

ابتداء.ونت ام عل عمد عمذ ايصا نكالإا يفند إحدامحا! 
الخلافتي قد اص و الخئع زناله أضح، وص نطل، لا دالئاط؛ 

قخء ثامحا م زمح، مالهميى:تة محها، الثلم زم محها 
امعذ أنلم كنذ مهر الابتداء، مذ أيوتم، والدوام الإمحدا؟، يوف الإنتدائة 

ض.

الخرُب،بداو للحوقه انرئ، ثم ننوْ، أربع ذمي ثمن كاف لو يب-هات 
اممدثن قل ١؛^,، منهن :شخي أذ ذل الدين: محي ١^  Jliعيْ أن 

الحرمالحادث إل كالرصاع الحمح نكاح نطق أف و؛شل أربح، ومحظ عبد 
للجنع•

قإنةالإماء، ذكاح لثرط مائي وهو عمد، ق وأمه حرْ روج لو نمئها• 
وروديصفة علبجا كقار الحرم لأف الآصح؛ عق وحدها الآمة نكاح نطل 

الحاو،ؤلأتكس.غوهافىمحس نكاحها 

أمثله:ائشرك- ١^:^ مذ "وهو١،^ ^١^٠٠ 
مذالإميكغ بدبك ثاويا إحداكن، وؤئ-ا لا والنب بروجايؤ* لويال، بّها• 



٢١١الق1ءاا،ةارت1ساتساىنات 

اجمع،مى موو اجميع، ب؛وا الشرك الخدو وم إحداهن، منش وطء 
ظ.مص( مثنيا كؤنه من ينتثادئصا ١]*^؛ أن مع 

ا-اءمع،يعم انه الصحيح يالمدثب واحدة»ومخأو وطئت لا هال; ثن أما 
العموم.ميد الممي مساق المحنةتي أن عل بناء والأصحاب، الماخي وهوهول 

وأحدهئوه، عي واحدة مى ئوتا عنمممحظوJ الماصى وحم 
يصحولا بالمزعة، أحرجش عثته وأشكلت منهن واحدة من آل إدا هزله: من 
\ب؛وويلأةو.؛!١ 

هإثهخلاض، مصزح والماصى فذيلذ.( الماضي عن المعني صاحب وحكى 
منهنزاحده زطئ مش هاو: ولكنه ناحية، رزاثه امحيع من إيلأة هؤ هاو: 

الأو مناكن، واحدة كل وطئي لا ماوت ^١ ما بخلاف ،، ٣١من يمينه اُحلنا 
لمْثإذ ائبوامحب، من الإبلاء ومذ حث، منهن واحده وطئ إدا يإنه وطممقن، 

إأيتنف.\ؤطآ من خمئن لأن يزلههن، بمث 
^ثيكلوثخم،أولأأءكئ،

منكى،واحدة أطأ لا ت محوله بخلاف، متعدد، إل لإصاهته متعددة، احن هوة ِفي 
عئوموعنونه الزحدة، لممي بالآصالة تزضؤع ندكر إل مصاف هإنئ 

واحدة.؛الخسث،َ؛وطء واحدة،ٌفتنح،و، فيه هافيان شمول، لا يدل، 
بوطءالآولتي^ الصووثي الكماو0ِل يتعدد اذ التمرين، ^١ ممتقى ولكن 

أفواحدة كلمة سائه من الظهاو ل الئواس؛ن إحدى ناس وئو واحدة، كل 
الةي،إنقل:إٍاءخمؤضا،امحةقفاق ،صأنبمل:



ابذرجبتواعد قيح  ٢١٢

جاءعمومها إف قيل؛  ojjمتناؤيه، الثلاث ئالصوو ا-اثمؤع، صح عم ثي 
بجهاأط1مه، \إبو< وئو فته، مدد لا واحد، -^١ دالمتش المامحك مى صرووْ 

وااإهأ'ءأولم.١^^٠^، اكاصى مريق 
وثوىطالي، هألت، ١^ مثر مث0 الدار من حزجت إذ I قاو إدا ومنها؛ 

ممالأطلن وإذ إئّآ5ال، مز اأعموم اقتمى ١^١^٠٠، ثئ المفرك المدر بدلك 
محزيتنرء لها لوأذذ أيه وثلم واحدة، بمرة يمينه ثمميد حلاقه؛ اأٌاؤكا,في 

عؤيلوابن أبوالخطاُب وحالمة يطلى، لمُ إدنه بم ديك بمال حرجن يم بإدنه، 
الحق.وهز لاخهتا، حق 

الزJادةمن ١^ هل ثنيه الزة ذكز عقيو؛ ابن ممال ^■^،؛ حتلما ام 
\مح1فيذخوو من \و ١^ أف م م كلام ؤظاهث ^1، 

مائهولوحرجت بالخنث،، ينحل إد،ا عندئا اليم؛ن لإل كثه؛ دلك إل حاجه ولا 
نرموهوحروجها ئاتم، عليه والمحلوف، عندثا، بدلك اليمتن ئأينحل بإديث مرة 
الحنث.عليه ترب وجد نمش إليه، بم 

Wء أ* 



٢١٢الق1عدتاسقرةسال1ذت 

اذف1هالمحاسمحةساسم

KH*

الاخث.تمط أخدمحا امحاز هإِن 
الآحئ.أثبت أحد أنقط ؤإل 
الحقثة انتزل عوْ؛ عو ٥^^١ ائتناعة لكو لإل مهإ ^٤ ٠١ؤإن 
تمط.ي ط! إأ؟كن ؤإذ ؛JU ،1لكف ١^١ \مذ}؛ 

نإنقانا.وومحممملألإمحار.
حىحبس معم ع؛او منثحمه لكف ؛ذ وعلته، ثة واحبا حما كاف ؤإذ 

الخلاف.فيه 

امتؤق.منه انت>ماؤْ وأنكن علته حما كاف ؤإف 
بالأصل،علته حكم البدل مى مانثع وبدل أصئ حمان علته كاف ؤإل 

صور•الماعدة هذه محت ويندرج 

_،اإواحبثهأحدأمرين، وئلنات عنة، اأقصاءس منتحق لإعما منها: 
اقُ.ا1اويث،!ه هن مما 



تواعدابذدجبهمج  ٢١٤

دولا ١^١^ اصُ شبمظهزمشف،،لإ \.؛وِى ر نمه: 
لأفممل؛ انن عند لألازش ائلالإ من ث لم'آنل .لإص وصاام 

ينمطلا احدمتا ؤإنماط الآنس، ؤإما الؤ!، إما ثسأن: لأحد موجب العيب 
الأحر*بؤ 

تند.وفيه أيصا،  IsaIsوالقاصموشى أف ١^، وثاثا 

يؤمرلإله يبجه ِفي عؤه صرر ولا محله ل بدينه العريم أداْ لو ؤمنهات 
عريئة.وثرئ ا-ق1كلم ثصةله امثغ هإن بميجهأوإبرائه، 

ونمط^1^^، عليه حكم والرد المبول من له الوصي انثع لؤ لمي• 
الوص1ة.من حمه 

حمهقإل عنه، يده وز'تنخ نجه، ولم° مديه وطاJث، موائا نحجر لو ؤمئها• 
ْءِ.يأ
منه.يمط 

الإحتار،من وامتع ننوة أزغ من أوأكثر احثتن عل لوأنثم يببجات 
بنئو5خوء

أ-حرها١^٥، طالت حتى الإ->ي1ر عند ثمت، النممه لوأ-مرت، ومنها؛ 
لإمحداّينالإظاع؛

روايتان؛أوبخلن، يفيء أف الدْ بمد المول لوأبى ؤبمهات 
إخدامحا:بجزشتحءَأؤهب

ثمح:بجقالخاكلم:ءا.



٢١٠القاءدةاسدوءسائئة 

اثع،ِفي وؤل ثم وين وجث، ثئ وامتع الرض ون حل لو دثه؛ 
منة.وأ >ظوول الحاكم باعه 

باق5ووممي ^1، كهل ام؛ منة وطيب مأيكز، علته ١^ لإ يمنهات 
اثدومن ائتغ لإذا اهوو، م الإئزار ض دو افن لأف ^١، ذظ 
•بالأمل علثؤ حكم 

تم!الدعوى كاثت قإو الحوامب، عن عليه المدعى يكل لن محمنهات 
هثممححويى،؟ءص•

يقرحز محس بجو والحد، كالم بالأئوو فتها بمش لا مما كات و1ذ 
أنلإون4ُشس

را*أء



ه>حماعدابجرجب ٢١٦

اذف1ءدةاسيخثوشاسم
nn*

أحدمحاغا بغ حجه ممامش ثس؛ن، أحد واحد سبب الوآجب لكف إدا 

نتائو:عدي وهثج وواه، عو 
ئلأنو؛!هئوو ام ؛ذا ثقن، ُإثا:ضيت،ماكيأط إذا ؛^١: 

صمح:يئالأة؟ء،رنا:مح
قهلوانزأم، بمشاهد وأر فحص، عق عندا جراحه ادهم، لؤ ثبتها؛ 

نجت،أو لئلايلزم الدية؛ وجوب، عدم يها والشحتح رنامح، ؤ ويها؟ يلرته 
دالمتلالدغبا.

بإتحب 3لأ بدو، مالديه همنا، اص القص>الهتل موجن، إو ^!١! إذ وأما 
لأتحن،بهاودوو.

عزم^٧٠، هت، ههز عندا، همدا همد بقتل وامأتان زجو شهد ثمنها 
وزايهأف ويكر المحرو، صاحب حكامحا ووايى، عل الموؤ؟ يوف العبي يمه 

منصور.ابن رواها القيمة وحويت، 
ي،5ولمحلا ^١، كاJ الخاذل أف ظاهئها لإدا منصور ابن ووايه ويأظث 

وهوم، م مذ بل البل، ئدا ثئ النأله ^ ثلأ بموؤ، مج؛ه جثايتئ 



٢١٧القاءدةاسياتءثرسس 

أصلدوو اأ1و غا يشت سه ه وقامت عث، للناو< موجثه ايتايه كاب ١^١ 
صداأن خطأ الحثا:ئ كانت ثن ء رنا:ش، م اثال؟ ^١ محن، ئهز الحنا:ة، 
ِفيكافر هل ادعى أو وامرأم، بشاهد عليها وأر المزي، ذوق المال يوجب 
الروانجن•عل، ملة؟ مهل معه، زحلقن، بشاهد زآش الصقن 

 Mء أX



٢١٨ uقوحماءدابتىرج

T ثعاوهاثساثثنساىمما
MM*

وجبالصزوزة، بدون بمح لا مئهإ كل محرمان، للمصطئ اجثثع إدا 
ناح،هلا اتها، صئور0 لا الزياد0 لأل صروا؛ وأمله، ضيم أحمهنا يمديم 

ننائزامدبك عل ؤقحزج 
ضداإذا بجا: 

يدولا إلا ياح لا والحرم محرمان، اجتمع إذا القاعدة هده [ ١ ل 
الأحسفتميم ^_، ilأحد ارتكامحت، إل مصعلزوف ونحن احدهما، ازتكاُت، من 
تحبوالواجب عليها، صرورة لا محرمة نيادة الأحق عل الزيادة لأ0 ثلث،؛ بلا 

أوجّ،أحدهما واجبان اجتمع لو أته كإ الأحئئ، فقدم الإمكان، بمدر المحرم 
الواجبلآ>شئنا بالأذثى أحدنا لو لأننا الأوحب؛ مدم أحدهما، ترك مذ بد ولا 

إمماطه.إل صرورة لا وهدا الزائد، 

صيداالمحرم وحد إذا ومنته® صيدا المخرم يجد إدا ُبمها المؤلفت بمول، ]٢[ 
مضهلنالأف، مصهلز وهو بميم فأتبم،ا الحار، كجتثة واؤة كالفثاء، الصيد وميثة، 
الخإر؟هدا جيفة من أوكل وكلمة، الصلمد هذا ارم نقول،ت هل ليأكل، 

الح،ارولاتأكلجيفة من كل بمول،• المنة، بميم بمول،• المولفح الئاق، الجواب• 
■المسد من 



٢١٩القاعارءاثساتشساىمم 

فيهااثتة وأكل وائه، ودبحة صبم0 •جنايات! الص1د أكل لألِفى 
لخأيأكل لإثة ومنته، يرم، دبمحه صني ثم - وجد يلو هدا وعل واحدْ، جنايه 

الصدوثمن واحدة، حنائه فيه منه، كلأ لأف حلاقه؛ ق الماصى هالة الصد، 
الإحرام،عل جثاية الصبي أكل لإل يظر؛ هدا وق مدكى، كونه ق بالإحتلأب، 

تأاؤه، من يالأكل دلك عن منتئن وهو ا-اثثمة، عند ابراء 7آا يلرمه وؤدا 
زلنذكزنا. بجا زظله اؤه، أكل امحاز ابمارْ ق اطاب أنا زخدلم، 

^لأو ^٤٥، بجنة زلا أنه:اكل!ؤه اكاصى كأدم هقاهن صد نص 
الضا١لكديح جنائ 

وتحريموها، ١^ تحريز لأف اليد، أكل أنه المألة هدْ ق الشحيح [ ١ ] 
ومعلوم-محها، محرمة وهده حبيث، لاثه لا لاحترامه، محزم فهدا لاحترامه، الصد 

يفرمحه اثحرم لأف لاحترامه؛ حرم ئ الئحريم ق وأعمي، أشد حرم"ؤسه ما أف 
رديثه.وتغذيته يضرالنيل، بعييه، 

التزكنهوقعت زكام فإذا حلالا، صار إليه اف الأناصعلز إذا الصيد قول! نم 
ءاماءثؤأكلأهأئم! الني تول عليه وصدق الدم، إنبمار وحصل حلال، صيد عل 
ة5ل((راآ.عي زذكز\حإ١٥ !؛ ١١م

اليته،يأكل ولا جوعا الإنسان يموت وربجا اليتة، من ثممرر النفس أف ثالئا• 
لأكله،احترامه لولا الصيد هدا أف 1تى بل وهو■هرم، صاده فلي من ولاقمرز 

رقمالغانم، ق والخم الإبل ذبح من يكره ما باب والمر، الجهاد كتاب المحاري- أحرجه )١، 
والظفر،المن، إلا الدم، امر ما يكل الديح جواز باب الأصاحي، كتاب، ت وملم (، ٣٠٧٥)

(,١  ٩٦٨)رنم العظام، وسائر 



شمسابي،رجب ٢٢٠

نكاحئثدم ولصزوزة، ناح ق كلامحا الإناء نكاح ثمنها: 
بمتاحئصمحد،،حمحئئنم
ص؛أبإومحبمحامح-محً%'ر

طسا،حلالا لكال يرم غيز لوصاده القلي وهدا المح(، عن زائد معي والاحترام 
لاحترامهلكن i؛^، ذاته فهوj ثيء، كل وامشوا الألة، بض ي صادة فإذا 

الصيديأكل أنه ا،لولف، يكنه ما حلاف المسألة هده ق فالصواب محبه، وجب 
صارفإذا حلالا، صدم صار اصواليه ئا الصيد لأن المته، أم أن بجل ولا ث.محو:ا 
بخلافثرعثة، زكاء مزكي حيوائا يأكل وصار حلالا، بالتزكية صار فزكا0 حلالا 

المتة.

الحرة،نكاح به يدرك مهر عندْ ليس إنسان هذا أيصا المسألة هدم ق [ ١ ] 
ألموينتمايحألمحصسكت أن هلوقُ ^^٢ ٠٠متؤع لم ومي( ؤ تعال؛ اطه قال وفد 
مهئلديه ليس كاد، فإذا لالماء:هأ[، ه ألثويتت( ننضسمحأ أث3محر مثكت ما شن 
لأفالولمر؛ كلام ق واردة غر المأله وهازْ الأنة، نكاح له محور أنه مث، فلا 

حرةامرأة تزوج يكون كأف حراما، الأنة نكاح كاو( إذا فيإ مقروصة المأله 
الحرة،زواج عل يئدم ب ولكثه حثة، امرأة به يتزؤج أن يستطع مهر عنده أو 

الأنله: فنهون( حثة، أويتزوج أنه، أويتزوج يتمي، أي( أخو؛ مترددا الأن فبمي 
بابهيرعت، قن كل وعجزت، طلبت الأن أنا قال،: فإذا حرة، تتزوغ أذ محت، 

حينئدالأنه لأف أقه؛ تزوج له• فنمول( ي، رجموا أمه حطستإ إذا لكز سعدر، 
يميمتؤع أم ومن ؤ يقووت عغجل( وافه الهي، كتعدر المرأة ثعدز لأف حلأو؛ 

[.٢٥: ٠٧]!ه أبمنم م1كئا ما شن آلوهست( ينايخأدحءث.ت( أن هلولأ 



٢٢١ iUUlا}ق1سةالث1ساتشس 

الأنةتخر.*؛ لأف المؤلف؛ كلام عل عنر مه الحقيقة ل المسألة وتصويئ 
حرامالأنة إف تلنا! حثْ وجد إذ الطول وواجد الطول، لواجد إلا يكون لا 

محيكاذ ؤإذا ا•لمرة، بنكاح ذلك عن بالامتغناء عليك حرام والاستمناء عليك، 
المرأةتعير لأة حلال؛ حيتتذ الأنة نكاح إل ت نقول يزوجه من يجد لر ولكن الطول 
العجر•محنها والجاُع قرئا، ولا مهرها، كتعدر 

اذالإنوأف تصويرها يصح المسأله أف لوفرض لكن صم،، المسألة تصور 
فقالحلاف، فيه الحوابت أول؟ فاتها بمسني، أو امرأة أزوج أف بئذ أمره داو 

يسمني•بعضهم؛ وقال الأمة، يتزوج بعضهم؛ 
مباحافيها يكون الخي الحالة ق نقول؛ الكتامح—،®، بتص ®مباح ،؛ ١^١٥وقول 

يكونمباحا فيها يكون الى الحال ق لأنه فيها؛ نحن الى المسألة مى يكون لا 
ينكنلا أنه ومعلوم الأنة، وهونكاح ومباح وهوالأستمناء، محرم عندنا اجتمع 

أبدا.بالحرام المياح يدي أل 
تعللفإذ لحراتا كاذ ؤإذا عرانا، الأنة نكاغ كاف إذا فيا نمروصة فالمسألة 

بالنصأبغ إذا لأنه ساقطا؛ يكون بالنص مباح لأنه الأمة نكاح تقديم ق ١^١٠؟، 
ابنقاله ما يكون عليه وبناء حرام، إنه يمال؛ لا مباحا فيها يكون اش الحال ففي 

فإذوامتمناء، محرم أمة نكاح أمران؛ عندنا تعارض إذا يحني هوالصواب،، عقيل 
اسرقاىوهو محفلور، عليه يرتج، الأمة نكاح لأف سلث،؛ بلا أهون الامتمناء 
ينقلنأذ ومشكلة أرنه، أولادك صار مملوكه أمه تزوجت، إذا لأنلث، الأولاد؛ 
صعبه،هدْ بفلان، فلأن يسوم من ؤيمال؛ كالبهيمة، برنته يماد ولدم إل الإنسان 



تواعدابذدجبقيح  ٢٢٢

ممُالإظث،
يفتهحاتصه وأحرى صائمه مكثثه روجه وجد قإل فعلة، هله المنج، ِفي 

محهنا أكؤ لأئ أنل؛ الئائة زذة أخدمحا \تي ذكزمحا اخمالاذ، 
الخائضوطء وأما الولد، لأجل لفعزها جائر ودلك عرها، لصنر مطر أما 

صؤلأ:زووالآذىاسإي.

الحال.هده ق الأنتمناء يقدم ايه ثلئ، بلا فالصواب 
وكلاممباحا، يقلب، فانه للأستمناء صرورة هناك كال إذا نقول! أسا عل 

دعتإذا والصرورة ^_، ilأحد لارتكام، الصرورة دعت، إذا يقول! ا،لولف، 
فإةحله، ي محلف، أصله الأتناآ أن عل باعا، الأسماء كان الأساء \ل 
ضومنهم بصرر، البدو يئهلث، لا أل بشرط حلال أنه يرى من العلم أهل من 

الصرورةحلت، إذا الذي الأسنمناء عل الإماء يكاح مدم فكيف، مكروْ، أنه يرى 
والصحححثه، ل العلياء احتلم، متحة لمجرد يل الصروؤة عدم وعند مباحا، صار 

الأصولإل المأله هذْ زدذيا إذا إنا أفول! أف فصدي إنيا حرام، أنه ثالث، بلا 
فيهيتصور لا الإماء نكاح وأف الإماء، نكاح من أحم، الامتمناء أف وجال.نا 
تحوولا حرة، يتزوج أف فيجب، يدن إذا اما الحثة،نكاح محي كاف إذا إلا ١^ 

أمه.يتزوج أف له 
الأمةبملمأ فالماللثه الأمة، مللا، ضر وهو الأمة، تزوج عن هنا والحديث، 

ؤيتزوجهانيد ؤياق أمة عندي يكوف فكاذ الأمة تزوج أما بالمحاح، لا باشري، 
السثد،باحتيار الزوج إل الروجية حقوقا تنتقل وهنا يشرما، ولا بمهر مز 
روجها.عل وأولادها هي يسعها أذ  jlJLIلكن وؤلزها، لليد يكون ولا 



٢٢٣امعدءاثدةءق>سالامم 

علتهاعناية اهمساد عتر مذ إثائض ا-وطء مفندة لتعازض محث و\ذةولأ.' 
لأنتا٧الفطر مذإباحة دكزثا 1ا هوالصحيح؛ والأوو الهلاهنة، صوم ؤإمناد 

ا.ا-قائضل وطء يؤذ 

صائمة،وجاع حائفى وثناع اسمناء أشياء؛ ثلاثة المسألة هدْ ق عندنا [ ١ ل 
أووطءاسمناء، إما ءلرؤا1 ثلاُث، يإحدى المني إحراج اصطرإل صائم رحل وهدا 

أولايندا فنقول! نفلا، ليس هرصا صائمة والصائمة حاممى، وظء أو صائمة، 
حائضوأمامه الخملغ، إل مضطث الاذ فهو بدلك شمه ثزل ب فإذ بالأسمناء، 

إفساديستلزم لا الحائض وطء لأة الحائص؛ يطأ فقيل؛ احتإلأن، هناك وصائمه، 
وقالالمرأة، عل مند عناية هناك ليس ولكن محرم، وط؟ أنه هناللث، ما غاية عناية، 

ولهداالخر، لمصلحة حائز الصائمة صوم إفساد لأف الصائمه؛ يطأ بل 
دفعاالصائمه تمطر أيصا فهنا العير، لفروؤة دفعا الولد أحل من ضع المن تمطر 

هووهدا بالحاع، إلا صرورل تتدؤع لا الدي روحها وهو الغم، ذضرووأ 
^^"■٠ثابت،، الغم لمصلحة الصائمة فهلر لأل الصائمه؛ نقدم اثنا يعني الصحح، 

وعلعلميها أدى الحائض وط:؛ ل ولأل الأحوال، مذ حال بأي كز ب الحائض 
يستمعأذ أراد إذا ءفييادقلأْؤئمُ الثسول كاة ولهدا منممذر، أيصا وهو الروج، 

كيلك،،فليس الصائمة وطء وأما الدماء، يشاهد كلأ ؛، ثرزرأذ يأمرها بالحائض 
ثمطزةوهي ابإع فيصادفها ويفهلر، الفملر منوي الوط؛ إرادة عند الصائمة ذ إم 

مذيأتيها ما غايه فإل الصوم، حرمه الجائع ينتهلث، لا وحينئذ صائمة، غير لعير 
أعلم.واش مضيه، ثم اليوم هذا تفطر أن الصرر 

الحيض،كتاب ت لم وم٣(، ٠ )٢ رنم الحاتض، مباشرة باب الحيض، كتاب البخارىت أحرحه )١( 
٢(. ٩٣رقم)الإزار، فوق الخائض مباثرة باب 





٢٢٥الق1ءدتاثساتطرسواىمم 

قيطمع لا اللمح هوق لة؛ يل ناء، كتم، يضع ذاودت أي، وواية ؤ، وماو 
يمنمع اقام وجوب وعيره عقيل ابن ونجح فتويئت، أذوتم،. لا مان،ت النجاة، 
لإختإوذلك؛ لأظنوا إذا نا بخلاف ف، ئاتلأ ؟كوذ لئلا فه؛ اص 

اضاةبالإلماءل١ا.

الأقربأة رأوا إذ فهنا الثمينة، ق حريق ثب مشكلة، المسألة هد0 ا ١ ] 
وجث،الماء 3، أمسهم يلموا أذ الأقرب، أف رأوا ؤإف الماء، لرمهم الماء الجاة إل 

الأمران،محدهم و-ساؤى الأم، و ثقوا إذا لكن واضح، وهذا الإلقاءُ، عليهب 
إذاأول، أتحا فيغرقول، الماء 3، بانمهم يلموف أم ايار يأكلمهم حك، بجوف فهل 
ألمزاإذا لأتم تقوذ؛ أهوو ض بالإلقاء؟ الهلاك أو بايار الهلاك إلا ممن لم 

هيفالار فعلمهم، بغير هلاكهم صار بقوا ؤإذا فنلهم، هلاكهم صار أنمهم 
جاءُتهإلهم•امح، 

وجمت،ترجيح هناك كاذ إذا أما ترجيح، هناك يكذ لر إذا فيإ الماله وهده 
الوقت،3، ه أحد يرانا رثا الماء 3، نزلما إذا وافب لوقالوا: يعني الناجح، الفعل 

يمكنلا أنه عل الكلام لكن ؤيتقذونا، يرونا أف يمكن هليوكبر طاتراُت، الحاصر؛ 
إذاوهدا اسأول. إف فقول: القاء، 3، ولا الإلقاء 3، لا راجح، هناك يكوف أل 

إرادتم،،غير هروبا فهرب، مثلا قدمه إل وصلث، المار رأتم، إذا أما باحتيارْ، وخ 
ينثر.جأش رباطه الإنسان عند صار إذا لكن آحر، ش،ء فهذا 

فيهمكان إل يررب، أن أراد لكن مكانه، 3، نار ثئت، إذا هرضيه، مسالة وهذه 
عليه،محب، لا لا، المار؟ هذ0 إل المار هذْ من مرمثج أن عليالثإ محب، نمول: هل نار، 



شتوسابجرجب ٢٢٦

هداأما الهلاك، هوق نمه ألمى الناوفمد هذه إل ذهب إذا لأيه أيقا؛ يجوز ولا 
ماضة م ملئ، قل مكانه ق الإي الهلاك أمام ونمله الهلاك، حاءْ فقد 

إلف وألقى خمل إنه فمال: الهلاك فيه ما إل ذهث إذا لكن شل، ل، إنه مال،: 
الهلاك.

*H*



٢٢٧القاءالةاثثتءه>سس 

اشعدئااإاثثضرساس
*H*

أمراي؟ويغ مهل، أحرى، جلة عل( ثورعة أعداد ^١^، حمله وجدثا ^١ 
هدمالارى، اجنله محقوع ■ثث، رد أوكل الأمى، أزاد عل الورعة اهل 

سني:عق 

دبك.حلأفِق محلا الآ'مرين، أحد ثمتن ^، ثدل محريثه يوجد أف الول• 
-سماؤ^ ١٠١:^ وزيعا-بمأوةهل م المرظفيه دثت ئؤئالنا 

وذبك، م الئئ دلالإ أن ١^٠؟،، إت:ان إثا أزدبما4ُ، لكم.و رد كل 
ثأثيالئغيمح ندنن أكلي إذ إزن-ثتي: مول أذ - مناة ؛:I لإنيخالة 
واحدةكل م لإنيخالة هت؛ رمحنا مص واحدة كل أكلت لإدا طابمان، 

ذي،أز ثن:بجا، لني أؤ داث؟ي زكج  Jlبمدئه: موو أز 
واجيكل يذ وجد ممك، حرامحآ، مأيي أويحلي رمحمحا، أوا■ءقأى 

رببزوجته، الدخول أو أورمحه، ت أوتقلد ثنُب، أزيز ه ثكوب 
إلصرمه د؛تعيرا ثرعي، بغضه ول عنلأ، :بمدا الإئؤراذ لأف ايئى؛ علص 
المئيي•دكرِْفي ابملة، عل< ابملة ثوزيع 

أمراؤمحع عل ابملة أمراي تذ مند كل ٌ عل محي المريق للج ما نمحال 



قوحمسابجرجب ٢٢٨

مأنيءا ^١ أن ئدا كلبجا اذ لآذ:ء: زيل بموو أذ ا'لأمى، ١■^ 
وضت\.ندا منهها زا■>دة كل ئكلم حص ثهللمان ٥^ طالختان، 

مح:أللأ:دومإتاذةكنيش:
١!^و ١^؟ أو م م لأ\ ث  ص

شابنلإ حلاف، 
الظهاومنننألة اطد-،و وأنو عمل وابن الخاصى دلك وصرخ أتكن، إدا 

*واجدة لأكبنؤ ساته 

ناتائرنا >ئةو زمحي ١^، بمص و إلا الخلاف دو لا وه 
ممتْ؛أمثله نلدلك مائع، منة رينع 

؛،ررإقأدحلتههاوجماطاورمحٌراُقمتزت محوله.لبثنليلمسحه محمنهات 
طاهرْمنه واجدة وكل اق مدمته مذ واجدة كل أذحو أئة اواد هل 

طاهَة؟امحنكلدموخاوإذخأبجا أواiناذأنهأذخزكلاص 
ثما-محا، أذحلها ثم وجلته إحدى عسل إدا ما مسأله دلك عل دئ~ءي، 

عل١^ يهو؛ونع الأول، الئونع نثل ا-مح-ا، وأذحلها الأحرى عسل 
الرحلانلإثآكن الخما الأول الرجل إذحال حال لأيهِفي المنح؛ لخور لا الخنلة، 

عذروايتان المنآلإ وؤ، اقريبجح، عل اقرؤ وهوثوزيع اكامح<، لعل 
تلم وم(، ٢٠٦رقم)طاعرتان، وهما رجليه ألحل إذا باب الوصوء، كتاب الخاري• أحرجه ا ر١ 

(.٢٧٤رنم)الخمن، عل الح ياب الْلهارة، كتاب 



٢٢٩الق1ءدةاثرث4ءقرسس 

طهازيوجدت ئنأ ا-محا، دحوو عند الأول الرجل طهارْ الطهاؤة^ 

مضموثإهاهج نالندكن يامها، هظيمة هاعدة وهى عجوْ، مد مسألة ليتها* 
كمدأوأحد^1، ١^٥^٠ مى جنسه عؤ من ومعه بجنسه ربويا يلغ إدا ملحصا؛ 

مميهوددؤ،وآ,( عجوة بمدي ودرهم عجؤة مد أو عجؤة، بمد ودرهم عجوة 
رزاقان:

مأحدان؛وله العمد، يطلان أئهرحا؛ 
ثمح(عق ا>سملش إدا الصممه أن وأصحايه! الماصى وهومن1ك، أحدمحا، 

الممائلمحن إل إثا ثائنا ثنيي  l_j^، هل ١^٢؛ بمثط افة محلفي 
^لكلآخامملضفيأمالاو:ا.بالناوي، ابجل إل نإثا 

^^زياهسالدان؛لأثص ئ ق: ذظ 
ودنك^،، ^jLJمد مثابلة مدل، ؤيتمى مد، يلي ^ ١٤٠الادر؛مِفى كاف دراهم، 

رنا•

دراهم،تاؤيان؛لأة يمدين ودرجتا درممم( يساوي مدا بلغ إدا وكيلك 
مد.ممايلة مدل، وثلث، مد وسمى مد، بثلص إاووغا1أ \ ٠

درهمإن،يساوي د،4د ودرهم درهما يساوى كمد الساري، قرصن إن واما 
كالعلمهاهنا بالتناوي وا-؛قهل المناواة، معه سعئ هلا ،؟؛، ^٤٥٠ظن الممويم هإل 

المماصل٠



رجبابق  ٢٢٠

الدزمحنوأل واحد، رزع أومن واحدْ شجزة مى المئين أل ئلومحرض 
احتإلإزتخلافه اأماصىتي دكزمحا وجهان، يمه واحد، مد مذ 

المناواة.وتأحمؤر ايقواز؛ أحدمثا! 

وحده،قيمته فتنقص العمد، مل أحدمحا يتعم أذ يواز المع دالئاف• 
يوهم،ويرمنا بمد، مدا مابل لا لأنا ض•' الغ، اُتصاره ابوا-لتظاد_،ق وصحح 

لانردئنتحما حرج لو وكدللئ، درهم، ؤننمج مد يصب مدا مابل بل 
العريمه.هده مرير0 ِل دكزْ ما هدا مائم، بالتثاوي هايهل وحثي دلك، 
إجراءلا اقمن، نتنة عل الثمن محنه هو المتمم لأف صعيف؛ عندي وهو 

دئد;نزدزشما دنمحن ياوي ئدا إذا:اغ شإ ا*م، محثة قل أخدمحا 
ثمابلالثمن ييث، مول،ت بر مد، بثلى ^١^ الدنهم مول،ت لا ثلاثه يساويان 

١^ثم ذي دزئم، لأي، ئد هم، \م ممثخ قابل اقم، ثي 
بجمنا:لئدزئم، لأم ئد ئم 

الئفحلأحد ديامحر وعثرؤ درهم خالة ونيثا شمصا باغ لو وقدا والدرهم، 
الدراه؛امايمابل معرية إل يحتاج ثعم والدداني، الدراهم مذ تحصته الثفص 

طا،أنثذ/يإأزهمْ،وثأوالمدمنائهاُلأمى 
ئمزدا.ئعنا هائنا المردود كاف حنن، عوصه، مذ مابلمه ما 

قلأيزي١^٠ مذ\ء^ي^صو١خ\^ 
أفؤأثا ثئ، ذووة ء ١^٥٤ ئاقاص1ئ نحشد افة، بم، ١!^، 

نتق.الصزر"^١ بمص ق ممد منلومة عيث المناواْ 



٢٢١الق1ءدةاثرثةءقوساىنات 

عقحييه علو اقاد لإل ، ٠١ 1jl>؛كمغ؛ دبك أن اكاد(ت ؤا^أحئ 
مماثلةو إو\ؤ جعلا يايتئن، كنس و دنهم مائة كح وائ ^؛^ ١١الربا 

ئذهحنتا تمصودين كاثا ؤإي، دبك، مئح يرمنا، يثاوي لا رئي الكيس، 
^.٥١وومكوماأإلث1ا الاثة، 

منشه عي من الثثوي مع ؟كرف أذ ثزط دبك، محور الئاته: والئو١ق 
عانهثص عتره، معه الدي مى أكثر المزي نلكن أحدعما، مع أو؟كو0 الطزش، 

نمنالزيادة، مماثلة وق ايئس، مماثلة ا-لشِق بعي جعلا حماعة، رواية أخماJتي 
هطمحااذالكذمنسمحمبجصابا:مح

مماثلةق اينس جعل من وهوأول شه، مماثلة ق جنن وكل جعلا التثاوي؛ 
رتأفذما دللث، محول لإدإ الرواية هدم وعله القيمة، 3، امحلأي مع يجما لا عيه، 
وعلمنه، بد ولا حزمت،، رواية ق الثزط ^١ عل أحمد ص وئد ، ١٥١عل حنه 
هومنالأول الرواية وعل الأفراد، عل، بلأءراد هاهنا الهوئ تكوف الرواية هذه 
ا"بمل•عل ا"بمل ونع أن ابمل، الاقراوعل وثح باُب 

 vيشنالمحل ثع محور لا ١^ وهو ثانيه؛ طريمه الناله ق وبلأصحاك
روايتان.آحر بثمد بيعه ؤق، واحدا، مولا حلسه 

أباوابن الي ق ؟ز أبا طريقه وهي واحدْ، روايه بعرض ومحووببمة 
كثامحباافمدامحاِفي ا-قننح، افه عبد وأبي( التميمل محمد وأب؛ا والثازازي مونى 

كأبامشه؛ زعي شه من بتمي. مزتعه بالغ كزم نن هزلا.؛ نمن ا1متدى، 
قالسيه.



قوحمسابجرجب ٢٢٢

ؤميممذجرمبا-محازقجبجضالاقهرالمع، ١^١^٤؛ ومال،
أحمدعن اوراطئ ونم ئونى، م كائن الخلاف حض نذ وم؛م كاشمئ، 

لاثبوزم ؤمالإنحاس، فصه درهم مائة من صع لحل الرمةِق يشهدلذم م1 
والنحاس,القصة مى بوننه ولا االده_ا ولا بالقصة كله يعه 

وحده،منة واحد م ونح اشا'س، مذ الفقه ظص حص قورثبمه ولا 
موجنيه مذ بثي المحل بح أف وحاصلا عموص، الهرمة هدْ رجته وق 

مذبجفه بح لأه الربا؛ إل يودي حكه وب؛ذ محنه والمحل النحر 
^؛٠،مقابلا اثامح، ثممح، العزض، يقابل افن بمص لأل ثناواة؛ ع؛رئق 

ثتحمقولا 

وجهمحه محر إدا منة منعوا ءإمحا مفدارْ ومزمة ١^؛< بر لإ وأما 
صحاحثماية تغثوزة دراهم عثرة كبح متيقنا؛ فته المماصل أوكاف الخلية، 

وديناريألم،صحاح اوألم، ويومحح، ممحثورة بألم، صحاح أوألم، ويكن، 
موصى.أؤٍا ابن دكزة هكدا مكتورة، ؤماية 

واحدْ،فيها الربا علا ولكذ جنحه، عي مذ ربوي أن م بقي محعه وأما 
بمغصوبنئها والثك؛لأت، ارؤ°ووي بح ق ابلأفت، عل< متى محؤ ئالخلأف 

ووايتان•جواذْ دِفي جراما، 

انتصر بأنه المع حلاقه ق والقاصي مونى أتجا وابن بم أبا واحقار 
زمكداالنقد، جهة مذ اوثا إل مودى صاحبه، عث، يرجع محا لإيدر أحدمحا 

لم'يصحالمنتحي لإل صنمؤ؛ وفيه المثالة، هد0 ل الغ الرمة هذه انل علل 



٢٣٣الق1ءاوةاثهتثرساىرات 

الجهولة،الديون كساتر عنة مجووالمصالخه الدمة، ق ياثت وعوصه فيه العمد 
وانهصماته، وصتط مال برأس العلم امؤاط ل الخلاف يثبه الخلاف وهدا 

والصزفالثثلم لإل منهتا؛ ^١^٠ كو مط تهن حص قز لمُ جشن أنلمِفي إدا 
ا-بمشن.كثهتي وهدا مقارثان، 

لإممحض،سعمننملمبمان؛
العاصيوهوطريق الخشن، محكم اينس يوعي محكم أف ١^^١؛ 

تثمإل هاهنا دلك، مودي بالقيمة، العوض وزيع لأف ثظرا؛ وأصحابه 
اإماصل.مثابلة ق نحنق اينس عر ثيءمذ هاهنا وليس اأثاصلة، 

المعنيصاحب ورجحه بكر، أب_( وهو هاهنا، الخوار دالئاف؛ 
المع،امحاد نع الثنجثان، ق محت لا نالئداءَة الخودة أف إل نءا والممخيص 

ابنس،أول اوبا، ع؛رأننال ف فول ة والمحط ١^١:؛^، الخنس ي، ^١ 
زلكنخزازة، الدهن، لإف زرديء، خد عل ضل بمنع نزعا باغ الز نض 

إلأحمد ص الماسم ابن نمل بالع، اُمحالأ محؤ ائتصار؛ ق الخطايت، ابو يكز 
امحلأط4ا،المحار آنزغ أل ؤالفزؤَ خار، ^;١ كاف لاذ قز، لإ ^١ كال 

مهمودا\}ئؤؤأ كال ^١ فيئا كيه ؤهدا النقود، أيزغ خلاف ثميزها، زيشى 
ئلأئيهدا لغيْ، تابع ئز نإمحا بالآءثاله، سود عي كاف لإذ بالقد، 
أنزغ:

ينعملأ ؤوحؤ0، ١^١^ كتزؤيق مفزدا، أكأ زلا عاد0، يقصد لا ما أخدهاث 
لإعحناسهوالإماق.





٢٢٥ارقإءاوةاثرثاتءضساإإية 

ِفيوالماضي بطه وابن والخرمحت بكر م '،).ذلأ وهذ اإماJ، واش؛ 
أذ:فوذذؤزي بة ١;؛ وص \ي ذي الخد ق ق تي ى الخلاف 
ضلاغةلمْ:ثو محت ئه اش ائخلة يع محوطِفي ه شئود، ي عص 

الحارثبن إبناملم رواية ِفي عليه أحمد وثص مفصود، عي الثمر يكون أف 
و\ؤر\ؤا.<أي مقصود، عن ^٩•' ومعنى معم، لعر القاصي ويأوله والاثرم، 

ضودٌونا.^١^; ١^، الاطئ \فو}في ؤإتإ 
شاةلإع بالإع؛ إمادة لخون لا مما ١^ ظوو لا أذ ١^: ^١^ 

عندهاهنا مجوز بالنوى، الثمر وبع بصوف، صوب داب أو بلبن، لبون 
منةأثوثكرزالماصىِفيزتنغ مونى، أف وابن حامد وابن ١^ ِفي اقاصي 
كاف١^١ U قل نزو ١^٤ زمحل أحمد، ص رزا:ثان ١!^ و عم ه ^^، 
١^الهصد عدم Jاعيار صرح ومد القصد، عدم عل وابوار مقصودا، \إئإزؤأ 

مقصود.عن ثاع بانة الحوار كلهم الآصحاد-v ثعلتل له ؤيئهد وعتْ، عميل 
بالحوارالقول وأف عجؤة، مد مثائل عن منقطعه المتاله هذ0 اف واعلم 

معه.ما عل ا،لمرد بزيادة يمميد لا 

القاصىوداله معه، الدي يوف يأل مال ثة الإي المي. يع أحمدِفي ص ومد 
١^^؛،عند ثطأثق مها ؛؛ ٤١زكدبك ٨، ئاتيى ك تنه ل لافه خل 

؟5ولأف ين وذ عجؤة، مد متائل عل اوبنصها ^^1 من الآصحااس، نمن 
مالآنغاد_، من طاقه ئه صثخ زقي لا، أؤ عبزة نته الدي من أكثز ١^ 

الحنزائالفتح و د1لحم زكدلك ١^، ذي الند تنه ل ممل زا;ن الخطاب 



ض،>سابتىرجب ٢٢٦

أفهوزبثزط أنه ش الئوف زالم الئوف ذات الشاة وبجع وواثه 
والصوفاللبن صد لإ هدا ولعل حئسه، مذ الشاة ِفي ثما أكثز المزي ؟كرف 

حملؤإذ أعلم• وافه ■حيسل•، الخلاف ويع اثمصد، عدم نع وابواز 
التأع١^^، وأف فيها، عتره لا هائأا ^٤ ١١أو عل متتزو ئهو إطلاقه عق 

بنمه.متسقل يهو لع؛ر0 

بمعايخ محإة زاحد، ُض نجون من لة عيين زيل ثأغ إدا ومنها: 
ذكلتي،زلأ:مجئثاؤبمم

اويع،ثت• المح، ثغيتن عدم دللث، مذ يلرم لأئة عبد؛ واحد لغل ؟كوف اف 
التحرجهدا ثوجة واُقلع والمهر كالوصك مبه، يه يصح ثما العمد لولكف ثعم 
فه.

إداما بخلاف ميل، معم بعبد مرْ يم عبدين، بمن، لنيل اقن ولو 
لأفالرغسس،؛ صاحب يكنه ياحدحا، مزه مم العتدين هدين بنصم، له أر 

نمحس٠^١^، أنت، لروجته: مال لن كإ بمعم، ميره مصح مطلي، ١^^ 
واحد0.هإياثهلثى 

يستحىمهل ادنان، منهم استحى مم أعيي•، ثلاثة ثة أوصى ^١ وأي 
ممنييعيي• التم.سير قبول منة يتوهم قي. وهدا وجهان. فيه أوكثة؟ التاى و1وث، 

العبتديدحل هل أية الويهم مأحد بل كدللن،، وليس افنين، مع 
يحولها•والمنصوص ويهان، ومحه لا؟ الإلجبارأم قسمه ويخوهم 

علمته،،له دين قل واحد٥ صممه ً أوعتن! عتنم، ائنان زهته إدا ومنها؛ 



٢٣٧الق1ءاا،تاثثتءشرساىمم 

علمهنا رواية أخمدل ثص عأثهنا، له درهم الق عل ي دارا ينهثاْ أف م؛ل 
مز.نا ء الدانزص الألحئأ0 ثلم?مض ه نا ص ١^١ أخدمحا أو 

عل}التت^ ونيتا الحي؛ يجمح رخنا واحد كل يصيب جتل انه يظاهرهدا 
زواظات،ئوثى م زانن الي ل وم جزم وبدلك اقني، لاعل ا-بملة، 

•الثلاخ%اهمل صاح«ب وهو 

الواحدتع الإؤت؛ن عمد ؛ ١١ت مول اش الئواية عق ثاء ^١ اكاصىت دأل 
الصممة"الواحدة.كم حق 

واحدكل يصيب كاف عمدين، حكم ِق الصحح والاوم_ا قلنا ^١ أما 
صاركفيلازهى لثا ممحا واحد وقورأف؟كوفكل مال؛ الدين• محقق مرهوئا 

ويأولهعلته، ما يجمح يودي حز صبه ق الرهى يقك قلا ؛حبه، صض 
ممىهإدا صاحمه، عن كفيلا كاذ مهنا واحد كل أف عل م موضع ِفي أيما 

صمنه.بيا مطاJب لأيه ١^٥٢،؛ من حمة يمملث، لمُ أحدمحنا 
بمدرالرجؤغ مله صاحبه عل ما ممحا واحي• كل يصمن لمْ إف وأما ماوت 

محيالئيح دلك عل نبه وين• الصنال، عق يدل، ما أخمد كلام ل وليس حصته. 
لابجح،الأول وعل علئه، الدين لتس ي؛ اوهى يصح ^١ عل الدين 

أفعل أخمد كلام الثني وصاحب عقتل وابن المجرد أيصاِفي الماضي وثأول 
شمحمحصسوتيإاء

صاحبيأول، ذلك وبؤض رهثا، كلها ؟كوف ١^!، اف لمنتي لأ ١^^^، من 
موئ،رجلم عند رهن قيمن وعيرهما وا-ائنواذا ا-ئامحت، او عالة ما المثني 



شماءل،ابجرجب ٢٣٨

وهواقاسمة، مى انع عن، وثأوله الأحر، عند زهظ خميئة يش انه أحدمحا 
صمحفبويح؛ن•

بؤي•ما عل الداررص أف عل ص أخمد أف أحدمحات 
عن،ينوهف لا صاحتحه!ة ومص اشبميئم احد ائفكاك أن ؤاكابي: 

مقاويكون اهشام، عتر من، المشرك ثصيلمه ميص الثرياك هإف المماشثة؛ 
عبدينر!هكاب ١^١ ٠^١ اثلماله هد0 ؤيشبه ائثاع، يتأئو،تي ال٠lص إذ صحيحا؛ 

أميص هل الكتابة، مى حصتة أحدخا أدى م واحد، بعوض واحده صممه 
لأ؟يثمح

ههومحقة، ما أدى لأثة اأماصوا احساو وهو يعتى، أحدمحا؛ 
ئشائاتنمحا صه لإنة:ظء ١^>،، من حئثة ١^٠ أخد أش م ى 

مهويرُجعالمسألة هدْ ق الثسيم مغ ص العثي ل، يكره وما الآصحار-—،، عند 
الخلاف،ق المافؤغ به صرح ومد صحح، وهدا كلها، الخن يتملمم لا انه إل 

الصغير.والخامع 

وهواليجابؤ، مال حمع يوديا حى منهنا واحد يعتن لا انه الئاف• والوجه 
لواحتلموا له، يشهد ما أحمد عئ، مهنا ^٣، موتى، أإٍ( وابن بكر أ؛؛، مول، 

وهوثزطه، بندكإل إلا يسر ملأ ثزط، معلق عتق الكتابه لأل هقيو،ت مأحد0، 
عمدالكتابه أف ثنى لأنه ؟كر، أي( أصو عن ميد ^١ ()؛،، ٤١حمع أداء هاهنا 

صاصمحل منهم واحد كل لأل ومحل؛ بحال، محها يعمحن، لا محفة معاونة 
^١^٥صممه لأيا ومل،1 عثه، ما حمح يودي ححم، ينتق ملأ صاحبه، عن 



٢٢٩اوةاءدةاثهتمسس 

منه،واحد كل الترم كأنه ايصا، إل يرجع مد وهدا سعص، ^ ٨٥
؛إذونلإ:ومكمحاأذاةحم ص

أداته.قل ممة وهم، أا  Jiiiحميع 
اْمعن ثنمحا كل ن ص، ِفي عقل وابن الماصي كلام احتلث ومد 

حقهوم عل له وجل ق أحمد متصورّعر( ابن ومل أحرى، ؤأثثاْ تارْ، 
بم،أظث،مم1ة::سصف؛،

حاو.الئرطلأكل بدون بتّهم ص،ف لا العرماء 
مممردنن،عيني زكائا عاوثم، ثدي عق اوهن اأراه1ان زصغ ثؤ ؤمتها: 

ممحاواحد كل وامراذ امنامه ه مهل ط لكاكيل بمثم مما أولكف 
عللا؟ أم نمه بحمظ 

امحزد،عل للمثني رزينا المجرد؛ ق الماصى ماله ذلك، محور أحدمحا: 
ملموهدا وعل بدللث،، القاصي وصرخ نضفه، عل أمينا منهإ واحد كل متقول 

ثفمنة؟ههل ثد0 ل فتلمه الأحر إل ةدْ الدي المنوم النضم، أحدمحا دمع 
نلمإدا ما يخلأف، القننة، ثني به امني لأته الماصى، يكزمحا احخالي، عل 

يفنىأحنى: صء وداJ اأماصىب داJ ^١ يفتن، لا هإثة المنثة، هيق الآكل 
ضفةأضاا

جينم،منها واحد كل عل كلؤ حمظة ؟^؛١ بل ا٠تثامة، محور لا والثان؛ 
لأفوامحص؛ الني، وصاجب، عقل، وابن حلامه، ق القاصي مول وهو 

3،والوكيل كالوصثم( الإمزاد ه محور هلا حمينا، بحمظههأ رصنا إيا الراهى، 



رجياابق ماء1، شمح 

دونحاصة الخئظ ١^، بالئنك و\إوب، لإئى الوديعة قنرج ٥^٠١ وعل البيع، 
منه.بتلء أحدمحا ينتقل لا ءإنة التصؤف، 
محصبثنة واحد كل امراد جواز عل يدل ما أخمد عن ردي ومد 
يمح،،عي،بأم،وزنمثن صدما محمن(مالإدجل؛نت حرب عئه مقو التصرف، 

صمحا،هاثز،ض.
عش؛خلاف، ب1لإمتاد، منها اقصود •محون( بالصدية ؤئتص ئد وهدا 

واأك>1سن،.والغ1طة ا-محو غا مصي الهم؛ مى 
١^^^١:^ تكن م• اأخائ j ١؛^، ذو ه الةكس: j، ماو 

اهوئةل اأننقأ، لأف لث؛ ؟قوف أف زقشل افئزف، ززكتل كأأنص1ي خا 
ايتهيخ.عرها. خلاف، يقتضيه، 

السمةممدد ق بمهم، ثاخمالأن، المح، ممدد ه أنصا: الخامحي نمال 
ثامح1دثا.

ملةزاحد كل ص ي م دأ اثان ص لإذا امحان، محيا؛ 
توجهم عث، أوبابصة؟ الدين،، بثيع صاثى 

زجل3، مهنا رواية ل أخمد عي ص، بلججتع، صائن يئهثا كل أحدمحات 
يأجصابن، كفيل منه واجي كل كفثلأن، بما ^^، آلم، رجي، عل( لة 

ألر<للرجل؛ ئال، متى السبته 3، ابو؟ز هال ركدا مئة، حقه حمع احد ثاء 
اي،إلا دوتم، صمنة ئألماْ، صمناء، الثمينه ورمحارأ، أق عق البحر متاعلئ،تي 

معه.يتتلوعوا 



٢٤١الت1هد|ةاثلهتطوساىئآ 

منهفلط ألماه إمحأ عإيه التئرير، باُب من هدا أف ؟ز ١^؛؛ مأحذ يكون ويد 
هدا Jpjالصنال، ثزمة ءل1لك المائو، هدا و م عو امحإدا عليه رد منته أف 

يه.اوجاهلا وا-محم عا، المتيع صاحب يكوف أف بهم( ممرق 
مثلخلامحة، يئتفى ع يصزحوا أل إلا بالخصة، الصتاف أن ١^١^؛؛ والوجه 

زاحدكز مح!ن\لإل م  sillم ١^!، ^١^^١زم المووواثسانم 
طزثةا'لألأنث.

ال٠مدالمامحيِفي وهدا بالجثة، الآلف_، صهان إؤللاق مع وأما 
المامحىوبناه احخاش، النألة ق عميل ابن وذكر المي، وصاحبا والخلاف، 

٠^١وعل علئهقا، مورعا الصنان ييصثر الصامنثن بثنيي يتعدد الصممه أف عق 
صامنمنه، واحد كل بمال• يهل وجل؛ن عل متساويا دسا الصمون كال محلو 

نص، بصحة يلنا ١^١ Jامزاد؟ لأحد۶٠^١ صامن منه، كل أن الدينين، لنصم، 
الآصحاُس،.كلام أفته والأوو وجهين، تشل المتهم 

)قأخدمحامك لآ>، فشنا اثان ممل ١^١ نا ١!^ بمْ نثسه 
لأغثأملأ؟يصصمحمحلأ:يا؛ا.محئوللت،ص:يأامحو 

الألمرى،مت زج شر إلخدامحنا اطت، إذا ثالؤتiتال لأنح 
وأصحابه.الماصي يؤو وهدا أحدمحا، برئ إدا كالئامش 

ا1ممولتله؛ لن ك، ههن داشإيم، ثن التزية لأف :ه واش: 
قالآو■جي ومحول ؛،، ٣١ا"حت،ال,في وم الدين، الئامى أحد ول أو مثه، 
واحدْ،مماله أغؤا إل يعوذ وهز روقه، ق ١^١^ كلام ظاهز وهو بجايته، 



ضحماءدابجر-ص ٢٤٢

1وك،ننشة ودا ك ^١ ثالأ: قإن الأشواك كثاثه مملا ^ أج ؤ\لأ>لأةث 
أخدكأيك ئهن ناحJ، ص اصإ لأن ^؛ ٠١وئ أم تك ئذَا 

مميلثا ^١^ كل ئالأ: 1ذ زاشواك ١^;^ مماَله مملا ثاذ ض، ١^١^٠ 
علباو او ذام نا بدنيه ئلأ:^١ ١^١^١، ئقزم!ة منة يقل بزي، ثك 

صثانِفي الخاصى قول ناص وهدا حوي عقدين لوكملا قهركإ اثكمول، 
الئيمحبمين.

يكنلإثة م، ش افض1ش ١^١ ؤاٌب اتيمم1ت ئود أن ؤام 
أجزاءأوعل لها، اكابله ا-إثملة أهزاد عل أوأجرائها ا-بملة أقراد ثوزيع محها 

محمحث،أنلكمحثمح،أنئوبجمح،
أوأجرابجا،الأحرى ابملإ أئراد جمع عل ا-بمله ثى نرث م ثوزبع وثنكن 

ؤيكنواحدا، الإ-محاي ثدين م القد ويئوذ بالإشام، الأشواك ثبت، 
عمودهاهنا ي، ل وكل ؟،)ه ؤالآمانة ١^^ لخأفإ يبتؤ أف 

الثلاثة.الإتحتإلأت، لإ0 ي اقرع ص ئقنددة،زدذوثالس 
بثنييقين نثن اك1وئ، الإخمحال محقا ئلاهأو اكلكاُت، ممرد دأثا 

لمالكتنواحدة عم ل ثابما المللث، ؟كوف أف لإنتحالة التناقإ-ين بمندد فيإ الصممة 
ذ;للث،من يقز ١^. ١^ ئ محقا امحئُئ لإ ه ْلإاو، ام 

صورثازت

برجؤعين لعمرووتئول■' يا يوصى ثم لريي، بعم يوصي أذ إحدامحات 
ؤهؤإلتكنال-ها، للعم مسثحما منه كل ث^كون اأدهسا، من الئّهور هو كإ 



٢٤٢ااقامأاثثتشساىمم 

لانثطهازأ أز الوصي ؤ، أخدمحا تاث م سمها، و ينركان الئوامحي، 

بمدهم،^؛_ عل، ئم موصومحذ، أو ممحذ ي عل، قث أف 
لم*يبيىلو خص بامرادْ، الوثف يمتع منثجم، اْلأول، الطثمة من واحد كل محإف 
زالاضخاب.اكأخي ذي قكدا ئئث، ١^^:، لأنتخق بزاة الءك من 

اضعثتي بن ومحمد مونى، م بن يوثق وواية 3، أحمد علته ص ومحي 
ساملوا،ما آبدا وأولاد وأولادهم ولدم عل صيعه وص فنمى التائي، 

ووثدالواقس، يمي ولي5، إل، دبك لغ الويتط حدث منهم بواجي عيث لإل 
همي، lijاثدين ^؛ ٠١ثوم ه زقي ^١^^١، نا همز ذبك خري 

وت؛الم،ةإَلإهلمبم هدا أويلا البمة آتابجيِفي لإ ثل:يدخلوف لإلادا 
لا؟أم إحوته إل تحيبة يوجع ولدا هف ولمً منهم مات ونى آبائهم موت 

لا:فوفعش ذبك :وازئوذ ١^، ؤؤأو ١^ م ذك عتري ئاو: 
١^١^ريب ؟كون أيه وظاهركلامه إحويه، مى البامحثن عل، محترد ولد، بنمثت 

عنمات من الواقف محول ومحن ذلك، يتواويوف ت لموله ووالده؛ ولد كز بتن 
المتقيالكلام أول يموم ومحصصا الثنيب قدا ممتضتا لولده ثصيبه ولد 

للتثرك.

حلافعل يدل المجثد العاصيِفي كلام أف الدين محي الشيح رعم ومد 
نصثه م إل نؤ زأزلادهي، الازلاد مح، محكا ثمح؟كول ذبم،، 
وثأمله.راجعه لمن دلك، عل يدل، ما الماصي كلام 3، وليس مويؤ، بمد وابب5 





٢٤٥ارقاماوواسءقوسس 

:^lJم تنلأك اذو1لة و و يو، ذبنآ \ض ه
الثىالضرف هو علتهم والموؤوف الإ، وجوم ِفي للتاو تجنس الوئف 

فيه\ض\حإ وتمع بامزاده، منهم واحد لئل ينئحمة أل ينع قلا لإنتحماقه، 
واحدكل ينلك أذ ينتحل ؤإنة المحصة، فنلمكات خلاف الاججع، عند 
هوئوف  Jl :Qyم ذظ\ فيه زيغ U خمح من 

أولادعل يم أولاده، عل وص إدا ما التونيع منائل مذ هدا وبملو 
محعامحاض بمد أولأووإلا أولاد مذ أحد إل بجل لا مالت محن أندا، أولاده 

زئؤ ٥٠١الآٍنخاب لد ١^ ؤودْ؟ ق زك م بمد أن;يل أزلأدْ، 
اييمهم•ومن وأصحالإ الماصى يكره الدي 

الأمثعل ووبمة، باكانج، آحز وجها ذض' الدين مي القح وحنش 
ونعبابج مذ ؟كوف اكال وعل اجتله، عل ا-ادئلة وزع ياب، مذ ؟كول 
موتىم بن يونف عنه ووا٥ ما أخمد كلام مذ ^١ ويشهد المهمد، عل المرد 

رعلنء1يل ين يخل أف عل صبمه أوص ويل ل المنادي اف عي بذ ومحثد 
سهمأخمد وولد محمد وولد افه عبد لولد منها وربما حيا، دام ما عكها 

وولدولية ب؛ذ ١^^ هدين ورعوا إسئاعل بذ عث مات نإف بالثيثة، 
كم،^١، وترك مامتج إنهاعيل بن ولدعل بمص إل م دلك،، صلوا \ذئؤ*ؤا,أ 

عئمادثإ إل اثثإ: ولمًمل شركائه، عو أويزد ولدم إل يدمغ بنصثبه؛ نصع 
يبج؛،ةصثممعلينص؟



ابذرجبقرح؛>اءل، ٢٤٦

ئاثظِونمئينسإلبجْ،ظِذ 
بن، ifوي بق يال؛ لأئة أيما؛ ونمْ إل دئ إنكاعل بن عو ولد بمص 

امحfممحينص^ظطا
الإص.بمد ١^ ئتئى ي ١^  jjjأة _، 
طينةدوو به وعئتص ايه، موت بمد الولد ولد ينتحمه إما انه والئاف؛ 

ولي5بمص وأف ولد عن وق إنتايل ابن أف يكر حيث له، الئاوكئن أمحه 
منللأت الئاركتن وجود نع بيه نمحيب الولد هدا إل ونقل ولد، عن توق 

لولدهيتجل ولمْ وولدْ، إنكايل عو!ن محذ رب لء أنه هدا ووجه إحوته، 
زتيتيْ.محأل:قولصمحونمْ 

وثدكيفية ِفي الوجهي من الآصحاب يكنه ما خلاف وهدا 
بمدأز ئنثزكأ اص تع تشق ثل ^، ٠١ئطلق و دخوله محل إذا اص 

ريبمرسا جعله أخمد هإل طمة، عل طبمة رتيب مرسا كلهم الولؤ" اجراهمن 
عليم أولاده عل وص من أف دللث، من مزحي وولده، ولد كل بق أئراد 

ؤثمته.مق وبتن وولدْ والد كل محن مربا ؟كوف أف آبدا اولاوهم 
موعلوولد0، ثحص بئ كال أولا هاهنا ١^٥٥!، بأف سنهتإ يثرى ومد 

ولكنطتعة، طتمةبمد وليسل، ولي•؛، وولي ولي؟ انتخماق المثتيبَفي هدا 
ثاءإذ منه الوجه هدا ّزيج تجس ما الئدبثر منألؤ ائُدِؤ، كلام من تمدكر 

اضدعال.

هوجيمتعددة، صمات عل رقيقه بمن أو نسائه ؤللأى علن إدا ؤمئها• 



٢٤٧القاءدةاثهتءقرسس 

زاكاقالطلاق ^ ق ؟كفي يم م، بمض من وبامحها بمض من بمصها 
الإكتثاءق }لغنهاب لإل الصمة، يمض بوجود الحنث عن اثأر مملع مع 

ثلاة:زاكاق.وئا الطلاق ق الثقة بمص 

زيمهؤزهز ١^٠^٠، ِفي الحنث ك1بجميبمبمِفي أده؟كتنيبا إخداص؛ 
معارصه.الصمه د^كول أل دلك مى الحامع واست؛شتي الماضي، 

لأفاض،؛ ق ء الذلوف ُيخض اكصا  jljخا، ؟كثفي لا 
صاiؤي، تام م إلا ^ ٠١بجل4 قلا نطول، زة ؤن؛ئوأ شزط ^١ 

الغني.ؤصا-ص-، عقل ابن طريئ 
قهنمحذنا، أن محدقا أز ؟;i أن تممى ط كانت، إذ وه 

طريقهوهل ، IfJ^S؟ؤجودها من بد ! ٨٥محصه، عله قهئ نإلأ كاكمم، 
اللحرر•صاجب 

إذايْ: ئاو إذا محأ قماَل ايام ثذْ ق اخيارْ ي مئ ثالماضي 

يخزتن تق أخناث، م الJاز ذخقو ^١ بمبدْ: ^١ 
هكداعتى، منهم واحد قتشأدى حميعها، مقام موم الصمة وجود لأف منهم؛ 
لأفيقسا؛ حطأ هوعندي ودالأ الدين محي ١!^.^ وردم الكثابة، باُب ِؤ، يكره 

اسهى.ستيلشضإلآحثا.
القاضي،قاله ما لم°يصح هاهنا الصمه يتعض الإكتثاء صح لن انه وعلدي 

كفي؛تتمموا ذلالi، م الثزيع ألؤكال الثفة؛ نيخض الإكمماء م ولمْقفئغ 



رجب،_ I،UIضح،> ٢٤٨

ئووحلاف وهدا الداو، بغضهلم وإئ-خوو( الألفن، لبمض يعضهم بأداء 
الخاص.

أحمدوكلام الصمة، ينض الإكمماء يمنألأ له يعلى لا وهدا حر، فهو الألف 
قمهنا ووايه دصِفى هإثه التنلمات، هذه مثل التوزعِفي هدا اعتباو عل يدل 
قط،حصته عممن أحدمحا مات ئث ح؛، ثأنش ؛^١ ١^١ قالا!ه: رحلان س عتد 

يق,لآثص:ظ.

وا

عقديك اكاضي ويأوو حث، مئاف، ثنصبه منا أحد مات إل قالا؛ ^٣^١ اأمرد، 
١^الصثه يأف ١^^٠ محي الشيح وردم الصمة، بنض بوجود حصل العس أف 

؟كنلمُ وما منعا، او حصا متقي اليم؛ن مش ل كائن، إدا ببغضها يمحك، 
علته،الإ'؛داغ ومل بالبنض، فته يكتثى ملأ ؤيد ومدوم الشمس كطلؤع كدللث، 
ئ١*^ ١^ بمص ١^ لو أنة ح م، من ئودٌ ص٨ 

•أحدمحا يصب لعتق وجه يمح؛( لمْ ١^٩١ بموُتي علتها 
هلإهمللمحإصامؤلأممحت

النؤا:تي.صإخدى محا اأنُت،، اليا:ةمحعبمو لأئ إثا 
الوحهمر.وهوأحد الئزايه، التدبثزيمع لأف أو 



٢٤٩ااتاءاوةاثهاتءثرسس 

علالعخ لنلتق منألؤ مذ ووايتم عل ١!^ الدين محي الشح وحرج 
روانجن•صحته دإفِفي الوُي، بمد صمه 

الاحثثُ زلابمتق ١^،، ( Xkإخدامحا::صخ 
ميا،بتقائهث.

كلألأن ثائنا؛ مءٌمن يه لألابمق امحيق، ثاكاته:لأبجغث1ا 
ناهقوبمذ بند يوجدإلا ولا ثريكه، وموت موته عل عممه علق منهكا 

أصله،مذ الئنلتق إبطال يتوجه ملأ واحد، آن ذ مؤغثا اجهلع ينكذ مد 
حث.مأئت ضجا بند الدار دحلت إذ ت مولؤ بخلاف 

أوكلنماالدانين هاس دحلمحا إذ لروجتيه؛ مال لن المسائل؛ هدْ نمذ 
أوذحلت^١، والآ■٠مى ^•١، إحدامحا مكثمت طالهتان، هآُي وعمنا ؤيدا 
فيهلا؟ أم  jl_jمهل الصمؤ، بتعض محتمى ويلنات؛١ دارا، مئهةا واحدة كل 

الخطابابو وجتل ا/اصحاب، مذ بندم ومذ الخطاب أبو دكزمحا وجهان 
مح،ئمحاذمحالأمىُلخا•

SJloj ، مؤلمتع الشافع^ وجهي أحد وهو الومؤغ، والا)كنح الآق1ؤ
لتسهدا أف بدلك منلم ا"إنج،، ق ؟قمح، لا القمة بنص إف الحممية؛ ومول 
الصمؤ.سنض الإكمماء عل تمزعا 

بدحولداجية كل هاهنا يطتق أذ الثابمة التدئم تثاتلي ِفي ؤيتحثج 
كلامهمش لأف الآحرى؛ يحول عل طلامها ^^٥٠!، دحوJها، عقب ١^١^ 

طايئ•مهي الداثين هام( مذ دارا منمحا يحلن مذ 



رجبنواهدابق ش

طامحان،يأثي حفء إذ ي: ه ^١ محا ثائنا ثدا من ئخثج 
واجدةم حتض موت يشرط لا وأف حدةظلقسسبىا، كل أف وجه 
بإيراوهأ•حيضها 3، حمها موت يكفي بل إليهتا، بائسة ممحا 

)ذحمحتأن ، JL>-I|^1ءثاءت طامحتان، يأنتيا شتمآ إذ ؤنج\ وكدلكِفي 
ثهلثى.أن؛ثا إحاJامحا، بطلاؤ( -^lJ؛؛!، م ء1امحتان، د1دما 

ِفياحتيار٥ عل المسائو ةذْ مذ ثقا يهمخ ر الماصي أف العجسا نمذ 
كادثاأو معا، !و ^١ ائضت مواء مطالخا، الصمة بنص بوجود الإكمماء 

ومشيئهإحدامحا، حمى بوجود معا هائنا يطمحا اذ يزنه ومهتثى محصا، ثنلما 
النائل.هذ0 ق إحدامما بطلاق والخلف إحدامنا، 

مكنلأثظقان،،إذا يبجا: 
أوثوئخميئا الثلاث  orلإع أكمل لم أوباعا، الازع عل، طلمه ثل مثم مهل 

كلقطلمق تكثل ثأ هة، أز:اع ثلاة ؤاحاJة كل ثلخق الازح، م ١^!^، 
ووم■'عل طقه؟ خذ واحدة 

الأول:
بالايزاءامحننه لأف ئال: المش، زضاحب الخطاب اخيانر ؤاك١ته: 

وومغ\.كالدوو المحتلمات؛ ثكوزِق إتما 
نكثليرءوسها، مثم كالنئود؛٠٦١ جس من التناوية ا-بمل هأما 

مذواحد«نصم، لكل بمئم صحيحان درمحان كأربعةلهم واحدة، كل يصيب 
هذهبأف هدا عذ الخواب الآولم( نيمكن الطمحات، واحد، درهم 



٢٥١الق1ءإوةاثثتءقرساسم 

بمتنل محل ولفذ1 يز؛، م ص الأن؛ظفي j الإ؛ياك قع لا البمف 
يرةالئرلك؛ مى واحد ثز انتحثاى ست وتش نح، إي المشركة: الأنوال 

كناواحدة، لأكل هائنا الثلاث الطلاق ومؤغ وجه القسمة، مل عم كل مذ 
م،مذ علتها يمح، لإئت آحر، عبثد يغ أرئاء إحوي وحك المنأْ ووج لومات 

اجميع.نمه ينتومؤ لا يصيثها كاذ ؤإذ ادت_اثا، مذ ثمحسمها سنيه لها أخ 
اثنرواية ِفي علثؤ ص دلأدا، كلهن طلي، دلأدا، ^١^، انس ت مال ولو 

وقا-إقمح، إل الثلاثه أصاف لأنه حلأما؛ فيه الماصي يذكر ولمً منصوو، 

أفيّاو، لا إلثهى الثلاث إصامه لأف أيصا؛ مها الخلاف عئريج ويوجه 
مبموءهذلأمكلثاثء1ثذ.

هوأكطك؛ن هثه ألص،لمث ءاؤإدما دعال؛ ولة البامح-، ^١ يدحلِل، ؤمما 
الآصناف،محمؤع عل الصدقات محئؤع ونيع مهل الأيه، لاكد;ةت'ا'ا 

اْلأص1اذج.محثؤع عل الصدiاتا أوال مذ ^ أوكل 
،^Jliوق صدقة، الآصئافلأكل انتيعادح وجونم، منأله دلك، عل وقي 

•عثرواجب انه افهرمحا روابماف؛ 
الآصنافبحأ انه الصدقات عندْ اجثمعث، إدا الإمام عل نجب وهل 

الآئئاذ،لأنيثاص اومه لممز ذلك ي نجن عقيل؛ ابن مال لا؟ أم يبجا 
١؛؛^.ه كنادلث، الثالئاُت، بميثوع 

ينمطالآصناف بقك حى لأف نجب؛ دلا دبك ينتحب الماصى• ومال، 



شمسابجرحب ٢٥٢

كلبمدقات الاضناب 1^1^، ١^ ي هبل ز1ثا م، اص ُإغطاء 
مال؛موله أيقا محه يدحل ؤمما م، عام كل ِفي ميف4م ثجوو عام، 

هلالأيه، ٣[ ]الجادلة: ؤمذه ممر ثارا ُمدونث أم يقيم ثن فنهثإن > ؤ
مظاهر.علكل مع وتونيعئ نثابجم لمجمؤع ال-ظايرين جمع ئمابلمه اقصن 
المظاهرص؟يسامح جمع المقاهريذ ثى مزث م أوممابلمه روجتؤ، 

زانقوومألاظ1همةمنوزأنو 
ِقمال وكدبك واحدة، كماوة سوى توجب لا واجن؛ لأكلممه الروجايث، يجع 
[٢٣زاكاء: ه ولصاتح=فلم وبثاقم زئ ؤ يعال؛ موله 

إس°لأنكثء مال: ١^٠^١>^، ئقاثلة ل سلها ^ ٠١دأثا 
الواحد.ممابآه الواحدِفي أراد انه علم أمان، بلمواجي يكوف أف 

—وافهوالآءلهؤ عليه، نحمل مإية الواحد ئمابلة ق ايئع احثمل ما واما 
١!^،:نأو با.بموؤ، ثا.ائف ^^١^، ١^١^ يه موي ظ؛١ أف - أم 

حمأباينع الواجي ممابلمه لوأؤيد إي وأحنه؛ وبته أمة واحد كل عل حرمن، 
مهلنا.زهيثاطل وي، امحع أمهاُت، واحد كل عل 

 Xء أ*



٢٥٣الق1هاوةامابماتءقرساىىت 

^jUIاماى؛ةءنحبنداطاسؤ 
KH*

محيمحتّم؟ إل بمممر ميم م أو اثاصمة عل يتنزل هل الشركة اطلأى 
البج.التلخيص^ صاحب دكزمحا وجهان 

عنجلابن بؤ صرخ وكيلك ميخم، أئه الإ؛رار الأصحابِفي دكزة والدي 

المثاصمة،عل ينزل أيصا؛ حلاقه ول البيع ل المجرد ل الماصى وهال 
وجهم،عقمل يالنشاطر؟ أو جزء كل من الشريك بانتنمافي بمال وهل 

مسائل؛دلك عل ؤقثؤغ الت«شاطر، عق دل الآصحامحس، وكلام 
ؤهزليصح محل الثشة، هذْ ِفي بشة: بمري هال لن منها: 

ِفيب؛ والمجروم التلخبمن، ِفي دكزمحا وجهم عل لنجهالة؟ لا أم اثاصمة عل 
المناصثة•عل يتزيلأ الصحة ائهوو 

وفيهشريكي، ئو أو هلأن، وبئ سي شركه العد هدا : هاJ لن يمنها: 
ابنامحاو وهو إليه، ثنيْ ؤيزجعِفي الإيام، الإنرار المجروم.في وجهاؤ، 

ضمي.سه، هن حلاقه: ق الخاصى ومحال عقيل، 

^41،ثزمحك ِلأني:  Jliنأ وُ، ثلأ؛ا س م زه■ 
ائنتم•وهؤغ اقثى يالمتاصمة يلنا محإف 





٢٥٥اوق1ءاوةاأىس،ةءمساىمم 

—انفاسمحاسثضرساس "

tJM*

صاعدا^:،jاقن كرئ:أن اس 
فهؤيتزاحوف الحي، جمح بامرادْ واحد كل انتحماى بمع ما آحدمحا! 
عندالإختئ.

بحاصةبحصته آظ من واحد كل ينتحي ما واكاق1 

مما^١ ُكإقا، اJكه بمحق منيب كل ادجمثول اكاءُ منها: 

وئم١^١^؛، عل واجب كل تدين ماله ص لا ا؟بي اقلس عرماء ؤبجا؛ 
كاكاء.

^١^.نميا:
اثان،٣ ي ذبك ء نمئ ١^١^، ق اكنول انمات نميا: 

لأ؟شوص ١٢١٥^^احيبجالإ،محل:ظان 
منوطاتمة والثامري الماصى رجحه المنال، همع ينتحمان أحدحا: 

مأحدان:وثة \ي'رة\ب<.( 





٢٥٧ارقاءدةاثغ1ساتءقرسس 

واك1بيجميعه، الإنتخه1ق تام مع ١^١^ وواو كله القدس سئحى أما 
مأحدازتوثه منة، ئنتحل 

محجوبهلكونيا اثن محلا نصفه، إل الثدس عن محجتها الأب أم اف أحدمحا1 
إيإالأم حجب محإو ثظر، وفه بالآمسا، اJحجامم مع ١^ ١^ رثي ؤئجب كإ 
هن؛.ئزاخمه زلا اأزاحة، طريق بص 

ئءمحزصها، ل يثاوكوي لا محإتم ثالمزاحمه، ليس للأم الإحوة وحجب 
•قوبها لثئقيص مفض هو وجودهم 

١^الأب حجب يل، اوثدس، نصم، الأم أم مع 1^1 الأيب أم أف وازف؛ 
لماائدس، عن ١^ تقمحبإلأ ١^ ولد وودلأو الأحزى، عل لا علته، دلك، ثوم 

محجويتنكائوا لثا ١^ ولد بأف عنة ^١'؛، ومحي الآد_ج، عل بل يأحدوثه، لا 
•هنا كدللئ، وهوالأب مذحجبهم عل ١^ عنه حجبوا ثومحرما بالأب 

بهمداجي م، ■م، لإل مال؛ مذ أومقدار عم اأردخمهِفي الوصايا نمنها؛ 
علتزمحز بنضهم رد لإدا دللث، دون ثأحد ؤإما وصئه، ئؤع حمو 

المدرله المجار بمر مهل بمس يوف الوصايا بنص الوزثه أحار محإف اكاذ؛ذ، 
الوصيةق المسش اوء له أويكمل للآكل، الإجارة حال يأحدِْفي كاف الذي 

بالردالمنام^ بزوال إلتؤ وصوله أمكذ وقد له، انت«حماةه لمام أمكذ؛ إذ كثه 
اكاي.المحرر صاحك، صحح وجهان، محيه عتيْ؟ عل 

الوريثردْ لإذا للمزاحم، حما كاف به ازاحم المدر مال،؛ الأول رجح ومذ 
دابذا"خرمح< يكرم ما ثلأول وينهي الأحرى، الوصك عل، لا علمتهم، يوثر علتؤ 



شدواه|ابجدجب ٢٠٨

ُثلثوَلآ->و ماله يك قيمته يعبد لرجل وصى فيمن والثاصى حامد 
ماله.

فيه،لة الأحر لمزاخمؤ أربا■؛؛ ثلاثة بالعبد له يلملمموصى الووثة أجاوْ مإف 
المال■باقي ويلن العبد وع الثلث ؤلصاحم-، 
مدرالعد وصثة صاحب ثأحد مهن؛ سهنا اكالث، ئثب زدوآ ؤإو 

الماو؛باقي وندس العبد ندس الأحر ؤياحد العيد، من كله المال شدس 
شموُكاهنا ض، ق بجا كل فائكن iزامدالثد، اص 

دلأضصمأ4ُ.

قبلها؛اش المنألة اكانج،ِفي الوجه من آحر وجها المحرر صاحب وحرج 
الإجاؤْ،حال وصبجا يمتمان كاف ما حشك، عل ببجا الثلث بمثم انه 

صاحبوهواحتار العبد، صاحب ثصيب عل الثلث صاحب ثصيب ممصل 

امحضة:عالمحس.
قد:قوذئئأك ايز؛ه لأن ثو، ١^، من ١^ س كريج ول 

نوأحارواكقا علبهم، بالمراخمؤ يأحدْ كاف ما يوفثر أحدمحا عل بالرد ممحصوذهم 
،٣١صاحب ئلوأغهوا يالثلثا، نة الوصى عل، وردوا ، الوصغ؛١٣لص>احسآا 

لهم•ئايدْ رديم لمُيثؤاتي الثلثv صاح«سا عق ردوْ ما 
ئدرمحاعق الؤصنان ئنشأ أف ققعي الثالثا، موتم، نهب عرج لا وهنا 

دلك•ق الوزثؤ عل، صرر ولا اتكن حيث، التسوية من الوصؤ، بمراد عملا 
الاقان،عل يومحر ثعضهم رد مش العنيمه من العاjوير؛^ انتحماق، ومنها؛ 



٢٥٩ارق،ءدوارغاسةمبمداىئ 

ماتمح4م،لن كنأ الثامحذ، عل وير ردبمئضهم إدا علتهم الموهوف ثمنها؛ 
تممت.ويد 

ؤ1\سظثلزسامزادْ، ١^^، المدق حد ثمنها: 
انت1اؤة.بمل4ييج 

^غاك1فيهأه
جصته؛زاحد كل مملك عدد، إل الصامة التنلكات عقود منها: 

نأثائناخاكان:الخن. ضع ه زاحدمنهب كل أذ؟قوف لإنتخالة 
^صِذلأنئينتبجمداأنبدين

الثمن.نضف زاحد كل ثيلرم ننف؛ن، ينهإ الثناء ٠^ بمثن، 

رحليمذ ماعامحا عند، زاحد لغل مقرئان، عبدان لاثى كاف نإف 
وجهان!البيع صحة هفي واحد، بثمن معينا عندا ؤاحد ثإكل ؤاجدْ صممه 

ممئدر عق اكمذ مئتسةان ؤعلنه الثصوص: وص أصحه، 
اكدئن•

النتعدءوس عدد عل يمس،لأ أما ؤجهاآحر؛ عميل ؤاين الماصى ؤدكر 
أنزاحد بمهر عمد ِفي آزبما رثخ إدا ييمذ ١^■؛؛^< أحد مذ عرتبا نمه 

لأفجدا؛ بعيد هائنا زهو أرباعا، بنثهذ ؟كون انه زاحد، بعوض حالعهذ 
ثالةكث1،،الآن:اح يا اأ£و \بيد ئه ش هي محض، َمماو ^٤ ٠١



ابذرجبيرام مح  ٢٦٠

^.٠١نش مها اأكتا:ئ انح؛!ذ من ٨^ الكتالإ، زخئخأة1بماو 
AJlil يج\جي\ث/مأ

اقيكالآًنخابو كلام ءما٠ز ١^، نشائاو كئازة أز زكاة ض وة 
طعاماوصغ إدا محا ١^، صاحب وحم ممحم، قناووذل أبجم بثوم 

ثلايه^٥، ٠٥بالثيية، بيكم هو ممال؛ نثاك؛ن عثرة يدي بئ dكمارة اق 
•جل'ؤ

فهالتصوف تمحإ لأنه عئزيه؛ انه أولأت به حزم الذي وهو أحدها، 
ينئم•دين^ لودمغ محا البمة، د؛و، والإماغه 

تمولة لأل مز؛١^٠^؟؛ ئأ ؤإل عقريه حامد؛ ابن عن وحكام واش، 
حكنها.دلك، لأو الميه؛ متقي ^١^ عن حيوها 

هورحقهواحد كل إل وصل انه علم إل أيه الماصى• عن وحكام والثالث، 
هالأاكامحىِفياكثد:إذامذ

يهزثولمْ كلوها عال؛ أو ءأحالوها، حيوها، منكيتا؛ يئن وهال مدا متقن 
بنافب ابوعد قنخنا هثال هأحذوها، Jالثييه، قاث5تموها هد اوهال؛ ا\ذثب،ا( 

اأ٤مارةحكم لأف الميه؛ يمفي كثاوق عن حيوها ينله؛ لأف هريه؛ حاثي• 
جأؤإل احزأه، باJثيية إليهم وصلت، أتبما عرف لإل ^،، ٠١ياينهم يكوف أف 

أذعله  ٠Jكا١^ أحد ومن رياد٥، أحد ممد الممضيل معه حصن ممن المماصل 
^^محا؛بملإ:يمثنز

ئثضزإلكلؤاحدت.ش



٢٦١القاءدةاهاسةضساىىت 

هولمطاقا الإجزاء جعل المعني وصاحب حامد، ابن عن الكل نحش 
انثتكلثكدِلاك كيلك، زيل الخامحي، \وئوي ؤاةثان خامد انن 

ونيزالثنحة، َفي عالط وهع ثعثة وهال1 المجرد ِفي ومع ما الدين محي الئثح 
ميحطؤ. الماصي أصر مى ولعل ت مال ت>قنث<. ما منلم، لإن أنقا؛ كديك 

مال؛عال• لأكل احرأئة هنض ؤإيا لألئحلميه ملمآكوها ملثا؛ إف انا ى عف• مال؛ 
نإوظثئ حامد ابن احتار بل جدا، تعيد وهدا حامي•، بنآ احتار هدا ولتل 

المثوض،مثائل ل، عنة دللئ، مدمثا وين• منض، بل'ون ك-لك لا والصدمه الهبه 
كلمض ءمحؤ، ئ بد لا انة هدا عل ثتوجة لألم، القول ِفي المبص د1ف 

لهملألإتباب بمرْ ولا بدؤيؤ، ينتكة لم° لأية إلتؤ؛ ذمعه محزئ ما لمقدار واجي 
هداحذوا ؤ.' اطلأى بأف بنعر حاني ان عن المائي حكام وما لألسؤية، 
وهدااإ٤مارة، حكم التسؤيه بأف علل إيأ مإية التسؤية، عق نحمل لا وهوحم' 

العاوصات.عقود مرروْتي لما نحالثن 
ماو:م محا الخلاف، ود من المغني ناعكاةِفي وأثا 

ؤسحرجالماصي، كلام ِفي دلكر يل؛س آلثة، بت-آكم هو ؤ•' عل اقنر أو 
ا1الةوق لا؟ أم اشاوي قفي ثل اك أف زم م؛ قل ذلك 

ن-بجان:

هال!إدا الصارية، ل الأصحاب يكنه الذ>ى وهو بمضيه، انه أحدمحا؛ 
وابنالماصي وصرخ محه، يتثاؤيان أمحا محتا، والربح محي ثاو الال، هدا حد 

ن:ئي أنة ض الثزار ص أئ ناله ل ثالأنخاب ممل 



رجبابق  ٢٦٢

وصيتمال• إدا الوصايا بهلب صرحوا وكيلك ايصا، الناصثة عل يتترل ويد 
همذ•واحي• وكل أف محثمحا بالإ وملأي يملأي 

ماثهوعلان علان ؛ Joعاون يمذ منصور ابن رواية 3، أحمد عليه وص 
بفلانعال: لن ه دزخآ، خمثوذ إلا بلص يل يق، وأخدمحا درهم، 
^١سنهإ، بالممرعة سمال عزو وأيكن جئ، وأ•حدمحا درهم، ماثه وعلان 
ماوتى.ء اشاوي ء الزصج:قزو اٍلاؤ اف م؛ح 

ؤبالمامحي جزم وئه التثاوي، متقي لا اك إطلأي( أف اكالب؛ والوجه 
ذيأوذجذ انح، الإئزارؤبكناس ننآلإ ؤب صده ؤب ممل ؤاين خلافه، 

صذئ\حذمد.
بجمواجي• كل يتجهم، مورؤبجم، بمل جاعؤ المنثص القصاص محقات 

يتعص.لأثةلا ١^١^؛ ونمط حمة نمط قم عما ص بالحصه، 
كالعزامامت،اكامحب أو الأول بالمع ^٠^، هل محها، محتلفث صور وهائنا 

أولهم صه أو آص قل كامحكتر،فإ واحي•؛ ت، جاعة عل الواج؟ 
والكمازة؟وانقزاة الديات، علتهم يتعدذ هل الصيام، أوِو، ابج ؤ؟ وط؛ 

ه.ني ذق° زالكفالإ، زالبين كالئنن التزممات ممود ثكدلك 
*HK



٢٦٢القاعدةاسطأثرسس 

—هاسةاسدطهاضساومج ■ا 
 * H*

\همموو وم \ظ ئ1غئلأبج؛ س تمحأل انقد نن 
أحكا٠ةوست الثب اُعماد ومت أول إل ملكه أحكام سعطمث مهل عنة، 
أمثلهوإلتن\ي حلاف، فته المللتج؟ بومته حي من إلا ييت، لا أم حسد، من 

كثة؛:

عيالبيع ومث مؤثركاف يحل ويم بالسمعة، أحد ^١ الثّفح ملك، منها: 
مّبقوكرهما•وجهاي ومحي مؤثر، 

جننثى ايلك له محت محل الوب، بمد قل إدا له الموصى يلك ديمحات 
ي.النُت،أملأ؟زفتهخلأف 

صلاحه،ثدو ثني بنثمته العاص—، رنغ المالك، مملكؤ إدا ؤمئهات 
محلاشر محع مجوو ومي• وجهئن، عل العاصب،؟ عل أم علمته وكايه نجب، محل 

دبك.ثحؤ اكي بثزط بدوصلاحها 
هووخيهل بنعمي، مثارن إل ينشد هإثه والخيار، بالعي—، المنح ييمحا• 

مغرومت•حلاف وفته لنعمي• 
الزن،ثني تجن، لأما ١^١^>-^،؛ ملك، عل محدمث، هو <، J_j^llدثه ؤمنها؛ 

معروفمح(،روابجإ عل، حياته؟ 3، وجد مسها لأف الووويث،؛ يللئ، عله أو 



م}حقوا£و1وووي ٢٦٤

واجبهو هز أيصا القمحاص و ١^١^ الإماع الراعوتي,في ابن وحش 
امح،؟عن أوموووث امحداء 
كنىا1وت، بند وتحص الحياة اوالصنازل( الملك نبب انتمي إدا ؤمئها• 

تبىخلاف مميه إثثان، ها عثز أو مؤنه، بند صيد فيها محوي سهه ثصب 
ذكزة.

ومحق،ووثمه إل عأدى سئا، إل؛ه يود ولمْ مات يم عبدا كاب إدا يمنها؛ 
إليهمالمودى للووثة أو ملكه، ِفي سببه لأنعماد كادبه الدي للسيد الولاء مهل 

\لأئو.بت ١'^ أة ثاَلدم، رنا:تي، م ض؟ اليِفي بمي 
بإوأوأمحمه ^١^ مز ومحق إل؛ه مأدى ^١ اقكاب كاب إدا ثمنهات 

وجهان:ولايته مفي دلك،، لة وملنا: 
ثداي ١^ فوت، ثم؛ ي ض محم ^ ص بمي أن4ُ ١^^١: 

المول•مامقر المتراث، أهل ثى تولاه لبمن حال ل الؤس 
لإيقادْثه ٠ ح \لأأئو امحا;ن، أذَى لإذ _، م ثاكاف: 

حسمحول٢؛-<؟^ ابلأب درجحِفي الجرؤ، اأدامحِفي دئولذل بجي، مز لا 
م،لإثساد بحك؛ ٠ \ش ثز امحاJن، ■تق لن أنة ته خض 

لأ،نكلأ؛ممة:ثومنيار
إدنهبعر وي ما وأما بإدنه، المتجر العثز أو الكثابه ومنت إدا بحي الولأ؛ 

ملأةَلهكزلأءامحافالأكو،فأل:فول ظلعئقسنزمفمأدب 
الكثاثة.حاو اشراهلمِفي والدين زخمه دوى 



٢٦٥اهاهدءاسدطاثوساىمم 

حن صايحآكى يملكه، وملنا تنكه مما ثء يإدن أعتى ١^١ اأقى العد وأما 
ؤإفثه، مالولأء عتق لإل ١^ أصحابما من اأعاموئ طلحه عن الئتى 

ماتدالإؤبمتد.

ابنوواَة أنيق زص ثْلقا، بمي اولأة أة للقاضي ١^ وق 
^١وهاو: لتى0، زلأءة أف ثنممة أؤ ^١ ثقاغ أذ ثتدة له أذن عد و منور 

ثامحائ_،إإذن عش اأفنقثأن م :ظ ^١ ١^١؛، فأ ؛؟^ ٤٥لة ^١ 
لا:نلكالخد إة مزله: م  14^■أذ:ئون زمحز شش، ي دنيه زض 

دلك،ثني عتق اأعد أة ثصه لقزي م ١^^١^، بمريق >ثهه لإدف أعتمه ؤإيه 
ثاى.شدة أف فته ؤإي 

محمءمنًبمةؤصض،ومحةسْ 
الإمحيار؛حم مذ العدم يثديذ وهل البوامح،، نكاح اقثح أنبعا، منهذ واحتاز 

وجهي•عل الثقب؟ لأ؛ث الإسلام؛ حي مذ أن يه، امتح هاحهذإتإ لأف 
لة،عقد مى مأحاز0 الإجاوة، عل ثقف هلنات إدا الفصول هاما 

الإجاوة؟حم( مذ أم له، الئاء ؟كوف حش العمد حم( مذ فه الملك، ثمع ههل 

المعييِقوصاحب، ابامع، الماضيِفي مهخ وبه العمد، حي من أحدحا! 
ت1آلإةاحاهمئ.

هناالين، ولكن النهاية، صاحي، حزم نبه الإحانة، حم( مذ واكان؛،؛ 
بآلصرح الماضي أف ١^١^؛؛ للوجه وينهي بالرد، رواله لامكان منتقر؛ عيث 



٢٦٦

امحم،حن مذ وائعمادْ به الحخوم صحه يفيد إما فيه المحثلف الحاكم حكم 
امح؛كائ؛اطلأ.زمذ 

قثزاتطها بعض بحصوو يكممى اش المادات اكاعاJة غذْ ويلتحق 
ثزائطهااجتمعش ما يحكم لها ؤثمحأ مهل اسائها، الثزطِفي وجد وقتهاإدا أثثاء 
م|نائلتعليه ؤيتش ايثا، حلاف فيه لا؟ أم ايدائها من 

،ثة٦٧^ ٤٥٤يهز النهاو، أساء مذ ١^؛ التطؤغ الصائم ثوى إدا منها؛ 
عوالك؟ حتن مذ إلا صويه عل يثاب محلا ثواْ، حنق أم أؤله مذ الصيام 

ظاهزكلامأخمد.والثانج،؛ وجهم، 
الوئوب،ويجؤ مواُب مل ءرمارء٠ ومحا امحد أوعس الصبي بلغ إدا يبثها؛ 

لأفمحل؛ الإجر.اء، أئهرمحات ووايتم، عل الإسلام؟ حجه عذ محزمحا يهل 
ممىما بمدو ثز زقيو: ؤالإملأدت،، للم مائل لأنه واعي؛ انتمي إ-واممحأ 

محصثزط الإحرام هلثا؛ إل ومحل؛ مئه، بالوجوؤ ويلاص كالمندوم، مثه 
بؤ•لإيكثب وكذ م محل؛ نإف منه، بالوجود اكممى للصلاة كالطهاؤة 

*H*



٢٦٧الق1ءدةاوطبمتضساىئا 

اثءاا،ءاثثثمزس

MUX

ُمءَأَُث ؟َ.ََْأيُ• ,َ.م ,؛■٠ َ T،. ,! َأَ,.م .َأ َث  ووقوعهأحدحا ونلمهِق وجد إدا حالم(، باخلاف عتتلمر معلق عمد كل 
الومحؤع؟أوجانب الثنليق جانب عليه يعلب مهل الأجر .ق 

ملعى،ثزعا مٍع ما إل أحدمحتا اعتائ يمحي أف إلا محولان، ،^ ١و 
نائل:لك دي 

وارث،عتت اآوت عند محيصتر وارث، الظاهر ق هو لذ الوصثه منها؛ 
خلائا،فته الآكؤوذ اوب، ١^٠^١^^ أف الئكس، أز 

دُوللأبمكني ؤ)أ 
الوصةبحاو الإعتار ق صعيما حلاها حش مذ ؤمنهم الإجازة، عل ، يقفأذ 
رأسمن الصحة حال ِفي الوصه أف روايه ا-ئاد—، وابو بش أبو حم كنا 

القانحىهال كيلك التجزة، اكط!ه ثه أزاد لأي أيد، فذ مغ زلا ١^، 
وعرة•

يصمحو مرصه، لوجدِفي بقرط، صحته ِفي عبدة عتل على إدا ؤممحات 
روايثتن،حلاقه ِفي الماصى وحم وجهم، عل المال،؟ زأص مذ أو الثلث، مذ 

الئفهتفن ب ^١ زثدا ١^،، وئوضمحبجس ذ\نأ م 5و نامحات 
ثصوهد ُعإر؛؛^٥-،، اكئث، مذ ههؤ فنله مذ كاسئ، هإل العلق، وا->يار واهعه 

إللمْأحرج ثإف وكدا كدا أنت، لإمزأته؛ هال إدا انه صالح رواية 3، أحمد عليه 



ابذرجب ٢٦٨

وين؟كوفِفي حص يطلق هلا دلك، ينجل ِفي محه ل قس لم وئاز•' البقرة، 

ة،َلأ ثهن ٣ زكيا، كدا يمز لب إذ .م ئاو:لن 
ورئتهطكغ ^١ 3أل، ١^^، يمعل أذ يقدر لا وهت ِفى يكرف حص يعئق ^ ٨٥

صحته،ق أمته حو أغتو ١^١ ما ->كلم و٠كدا ثكه، مى كاذ محق ^١ وامحد١ث،، 
الوضع.ا-قنل!لابمد لابمتق وعلنات مزصه، صعتةتي وم 

ولم°مزضه، ق هوحدلم، صمة، ، Jpصحة ل امرأته طلأى علق إدا ثمنها• 
صائحرواية ق رده أمحا والمنصوص ^j^، عو لا؟ أم ره ههل بمله، مذ ؟كذ 

•الرص ق وملاعثها الصحة ق هدغها مشألإ مذ محزجه والأحرى ومهنا، 
الوصثهيصح يهل ١^٠—،، عند عدلا وصار هاسق إل اوصى إدا نهنها• 

بمالمح؟ءومح•
يدحلههل الموت، م؛و ينابجا بمص امحدم يم بدار، لريي لووض ثينهات 

لمْ؟كذبناء فيها لوراد الوجهان وكدا وجهم• عل الوصية؟ ق الآماءس مللت، 
اطاب،.محو ذبم، ذم ١'^، خان، 

١^٤،^١ صغ نءاثا: م، ئهز ^١ ئفث، ئش الخد: نز مه: 
علبمتق؟ ههل عبدا، مللت، لم عتق، لم المد-م،، مذ هوالمشهور كئا الخر، مذ 

وجهم•

حرجهاوصكه؟ تصح ههز موته، مو عتق لم بثذة اثكاتن، وصى ولو 
وجهم•عل الدين جد الشيح 



٢٦٩ارقاءاوأاسبمتطوسس 

ثق،طاوقثلأتا،ئأ ذخلت 1ن ومءا:ونئاو 
التعليقمالت5ا لمُ؟كى حيث اسش، أو ثلاثا تحلو ئهل ، jIjJI•حأJت، ذم 

لآمحبجا؟يص
يحزثم مثلا، ؤند يدوم عق الدحوو هيق ١^^ طلامحا لوعلى ثمئهات 

بلبؤ، الإئم بنش لا بدعيا، الطلامح، بمع ٠ حائض، وص يند عدم ثم بتا، 
البينةطلاق نق ي أن طلائا قلق ئد كان زلن مه، مْ.المنا-بمة بمش 

ش،زلم-صالآضابفيخئا.
بدعثا؟يكون قهز حائض، زهي ممامت طالي، مأنت، قمت، إف عال،؛ زلن 

وجعتهالزوم لمضدها بدهم،؛ الر'فوات نؤ، مباح، الإئتقاوت رعاية 3، عال، 
فيه.ئنل.ها لعدم ؤيي؛ قدوم بخلاف، بقيامها، 



رجبابق يواعد قؤح  ٢٧٠

—ثعدةاسضسابملإ ا —
*H*

صح،مزعا معت؛ر مفصود فيه كاف إف لوجوده ؤإنهثاله العمد مخ ثنليى 
هزاعدممض هدا مسه، ق مفصود عي العقد لصاو صح لو إي لمْيصح؛ ؤإلأ 

نثائز:دلك عل ؤشحنج الميم،، 
مخ،لا ك ك ض ائمحوص ئالموم، الةكاح، الطلأيى ئق إذا مئها: 

العقد.■عسس، للطلاق لايقصد ١^١٤ لأف 
بمنيقعليها يتزؤج لا أف لروجته حلم، فنمى عنه الروايه واحتلمّت، 

فيه^١ لأو ووايتي؛ عل لا؟ أم يصح هل بنكاحها، علميه مذ طلاق 
الأصحاب،ثمذ علمتها، يووج لا اف لوثرط ي مقصودا، ثصتر للمروجة، حى 
روايمح،،الكل حرجِفي مذ نمنهم بجج، ور الئووة، يْ الخلاص، حص مذ 

هإذالإمحذخاهاضفىٌ.
قنصيوجد، أنن نكاح عل طلاقها وعلى حيثي يكاجه ل كائن، قإف 

قالماصى وحكاه التنليق، ^١ يصح انه عل وعيه منصور ابن رواية ل أحمد 
أصلنانمذ نكاح، ئناِفي التنليى لأف عقل؛ ابذ ورجمحه بكر، م عذ الجرؤ 

تكمن^١مها، المحمة وثعود بإطلاقها، الأيكحة حمع قناول، المطلممه المحمه أف 
ُِّ ْ ِ .ِ معمسكاح قيديت، 



٢٧١القاعد|ةاثئضساىدأ 

روايةأحمدل فص عممها، بند يكاجها عل لأنته يمثته مللت، ق علمه ولو 
الوطء،انشاحته لكلك5احتي اليمقن ملك باق معللا يصح، أية عل هانئ ابن 

^.٠١ملأ;٤وئ 
يكحك،إل بعتقهاأ متصلا ل_ها و ئ م أمثة، أعتى فتمذ يص وكيلك 

٣^١، عليها الككاح عمد ينلك الخالة هذْ ^^؛، ٠٤يصح؛ انه طالي، مأيت 
الصمه.فه ادعمددئ، ، ijijjji>\ذفه.( فه الملكا آيائ يقهلع  َءََ َ —َ ٠ َسَ َ َ ِ َا •٠ 

^١^الللث، لأل صحة؛ النصوص والدهن، وا1لك(، العتي ينليث، محملها• 
الوصاحثة والخلال، وعنيْ، الرحم ذي شراع ك،اي ممصودا، و؟كول للعنح،، 

روايمن.دللث، عئكتازِق والماصي حامي• وابن خلايا، دلك اأد«م-.اِفي ق يبثان 
أثصدىأف عو محلله مالأ  ٠٥١ررمحي إل مثل؛ بالمللئ،، ١^ ثنليى ؤمنها؛ 

عل،دل وئي• الإتماق،، علته الدين ص الشيح ومل يمح، منه، سمح،ء أو به 
هل؛2ثدتن ئنيي، ين ٠اثنن١ ئأث\ أثة عنهد س ننثم ؤ دعاإ،ت دنله دلكر 

الأناُت،.لاكوة:ْي:ا

مخها،عل الزكالة تنليق أو وجودها، عل الزكاله محنخ تعليق محمنها؛ 
دللئ،،صبمحه الدهب، ماص اف التلخيص صاحنمب، يكز ومحي الدوؤثة، كالوكاله 

نصالئغ محنخها، زكدللخ، عندنا، للمملتق محاة ١^^^ أف قل بناة 
ثعميرودللئ، لازمه، الخاتنة العقود ثمحجر أذ إل يودي لأنه يصح؛ لا الدين! 
مىمحصيه ؤإيأ المنخ إيماغ اأعلقا ممعود وليس المع، ؤمابدع 

انعمادها.مل ثشح لا والعمود وهوعه، محتل وحثه التنكيل 



_YVY سمهيز

المحاحمح تحيق أن انح، زيري م الإمالإ انح مخ طق نمه: 
المامحىؤتهم دلك، ، j^AJa^الآصحاب، صرح ومد الككاح، وجود عل بامحب 

ظلمذ ؤمننم عمدْ، مل العمد ومخ بائه معلمحذ اطاُب، وأبو عميل وابذ 

وصاجبعميل وابن اظاُب وبط كالماصى منهم، كمحر صرخ ومد 
الثمنحسي إف ت مناله أخمدِق عثه أاثص وهو اآأحد، ^١ الممي، 

ومدثزط، ء لقنخ طما ؤفوف ٩^:^، ملأثحقثا، ثإلأ وكدا كدا إل 
بؤصرخ مذ اكأئويذ ومذ حلاقه، حاصهِو انح، جوازِْفي ل الماصي صرخ 

أمبما.الإحاوة مخ َفي 
بامتئاعؤالجرؤ ل الماجي وصرخ بوجوؤ؛، الئدبم مخ ، ٨٣ثينهاث 

لأ:ئوئممال: ذهمْ، زجنغ مقد ^١ ولدت كك امحة: لأنته مال، إذا محا 
؟كووثكس حق، ما بمد هدا موجود، يدبتر إمامحّح,في الرجؤغ لأل رجوعا؛ 

نيث.لإص.ساس/
*HK



٢٧٣الق1ءدةامماساتءفوساسم 

اثهدةامم1ططوساسم

*H*

فالقأو للأوو، موافق بمحكم أءرادْ بنص خص مد عاما لمظا وبذه ^١ 
أوئضئه، المختص بمممه وامحادْ الخام ثى الخاص بحروج بمش محل لا، 

إمائه؟نح الإنتحماق نسب ؤسعدد ا-محم، احتلأف نع مقعارصان فيه، ئدخوله 
سم:عل هدا 

انهمالدهب متصل، واحد كلام لب والخام الخاص يكوف أف أحدمثا: 
تماامحم دلك كاف إذ وسواء الخام، لب ئدخوي يقصى ولا اهاصرئحكمه يمرد 

^^م،تءغمذلأ،تاؤ:
١^،ثآأ:ددخل هبل، ١^،؛ ثدا مبجا م لزني الداث ثذْ ،: j^لن مئيا: 

منألة:ل؟ عقل ابن احياو هدا عل وبجي،ء الأصحاب، يه صئخ لإؤراو، ال 
كاذلهةو.

مأحدةلاذ اكتا؛ أماد هاهنا يمل لا أذ المصاء ^؛،٤؟ يقل لا ١^ ومضيه 
كأم1تمأه، دعوى مهن ملإا، بجا مزييطؤ عتو منممله بالواو■ئه المنطوف أذ 

بخلاف'؟وص، بثتر دْللو، إقبما ألفث®: وعليلث، طالي ررانم، موله؛ ؤب مالوا 
زآة\بثو نالئحح زاحد، ٧ مبجا نا نع ءاِقآا زالئفات، الإنشاء 
ائئئوصوهو الواحدة، ا-إئملة حآقم علنه٤؟ النطوف، مع بالواو المنطوق 



ابذرجبتواعد قيح  ٢٧٤

ثمالومع وم1حد ووايتان، مميها ألفن٠٠ وعليك طالي ررأئت وأما أخمد، عى 
عؤضناذكزوْ.مَءم 

َُْمب>أَُ مَ  ثنتحقلا فإنه وهومنكى، ؤللنثاض لزني وصى لز يمنها: 

تجئ،بن وعئ هايئ ابن دواية ل أحمد علته ص شنئا، ثصيتهم مذ المناين يع 
وصكمذ ينثحق لا ووو\ أف عل الإمايى يحطه محزأيه يآ الهاصى ومن 

فنونهِفي عؤيل ابن أل ؛ح مسكينا، كاف ؤإف الصورة، هذه مثل ِق المناكن 
بمازى^إإذاكالشا.

وبمنافبهبعد لرجل وصى أو لأم، وبثصه بحائم لزيد وصى لو ومنها؛ 
يلأقضى هل زمذلك، ؤلآ>بمائ، لدار لاخز، 

ماواجي؛-مح1 لغل الئاو؛ 3، بكر ابو ممال صرثثا، به له وصى بإ واحد كل 
كلامِفي كاJ انه عل الدين محي الشيح وخملة فيه، الآحئ يشاركة لا به لة وصى 
هاهناأخمد عن والمنصوص الثامة، الإمار منألة من وأحده متصل، واحد 

الأثثمئ.
بثأوصى ثم يرجل، بعي أوصى وجل عذ اممب عبد أبا سألت، مهنا؛ محال 

نصمي،بينهم الع1او ؟كون يةولول1 ثائا لإل له1 مملت مئكأه، هذ0 يال! لاحز، 
مرهذه ممال! لأحن، ثكها وأوصى بداولرجل أوصى لإف له؛ مملت، لا، داو،ت 

لإحز،بالمص وأوصى لرجل بحاممه أوصى إيه اممب؛ عي اثا مملمن تللث،، 
وأيكنالمنألة، ِفي فتوهم، ^؛^٤، فيهم ^^؛؛ ٥٤ولم° تلملمثا. مثل أنصا وهدم ممال؛ 

الوصكحمحم وجعل لاقى، ئه أوصى إدا العبد ِفي دالإئؤاك يال مذ يول، 



٢٧٥اءق1ءدةالتاطأمساىئ1 

اشواكلا ج قل فوو لإتئ، النْختي غك1 نئئي نا-وائم الدارزغلفا 
وال1ؤ.لمهس اق 

يكونقد هدا لكي يخصوصه، يه له للموصى يكون انه كلامه وظاهر 
^أملإكلأئهُِفياض

يشركانبل وحوعا، ؟كوف لا لعبرْ ومرْ لرحل مرْ بم الوصيه أف المدهب َفي 
ونحوه.كاكالث ائئثولإ الزصقباْلأجزب و أحمد عثه ص كإ فها، 

روايهق أحمد مال منه، بمدد ؛؟حر ووني، ^، ^"^j، وش لن ؤبئهات 
درهمل،مائه منه ملاق ويعش لملأن، هدا يش قاو1 رجن، دواب,فى بن الحض 

الوص1هلأف قال! كس؟ قتزت منه،، للاحر هو مال• يموت، أف إل، شهر م، 
ضءقصل أو هدا مات ؤإدا نهر، كل منه هدا ويعز مال، الذ>تم، إل، رجعن، 

الوصثةعل بالمدر الوصك مدم عل يدل، الؤواية هده اكلشر، صاحم—، إل، يرد 
الئئوب،لآٍاكاينس.باوء 

أفأحمد كلام ظاهؤ للحلأو،1 الحائع حاشية عل، بحطه الماصمح، وكب 
١^ائاJ، حمح تنثري التائه لأو ١^، ض ١^ محي التائه النصأه 

\وثثئوولوطظثوئ.
ثةولموصى أربعة؛ عق الثل>ث، ويمثم رحوعا ؟كوف لا قتزت ومي• ماو،ت 

اسهمح،•وَلآ-زوه• بتالة لووش ي يلاحر، وثلاثه سهم، بالنم، 
النقمةعن المصل رد أحمد لأف صعق؛ فه، اآد.كورين الوجهي وكلأ 

الثلث،من هل إي للتانج، ١^^٤ ؤاف رجؤغ، انه يبطل، وهدا الأول، إل 



٢٧٦

أولا.ددما0 ما عق حالها فتآص كثه، ( Jliljوصيه ثآكوف هكيث 

سوابج،ثمإذاأنسمثبلمحسم
ِليزدخمان الوصيت؛ن ال كالثالث، منه مثLع يجرء وبته ■^، ١٧كمي• ماله 

زالماصىخامي. ابن دبك عل زثبنه لاثى، به وش لو ك؛ا الإجائة، مع اكم 
ختلمين،و؛تم( ِفي الوصنان كاب إدا ما عق محمل مد مهدا وازآصحاب، 

الآم؛نكلام ص الإى زم إطلاقه، م حق ^١، هل إئكاو زلا 
الوصيةق مهتا ووايؤ كنصهي، نحالمه، وأصوله أحمد وموص آحئ، يهووجه 

مذوثني بثي؛، وبثواة بثي؛ لريي• وش مذ أل عل( ولصه لامحن، بالمي• 
الحامد ابن يكر ومد ثيئا، للجيران الوصك مى ينتحي لا أيه حيرانه، 

جا.١^ إل ؤنث1وة م، ؤأثكنوثا ١^، نايه انظكالوا الآءنخاب، 
خالتان:ههائنا اكمةو:أذ:ئوو

محاؤضغضص،لآلأقوم1ة،تكون إحJاخا:أف 
؟كوذلألا افهاداُن،، ل المماثص ثمع j^، ثالشهادات كالاكاؤئر 

]ثن[زاحد عن ذكزة ثكدا ض ثيوئا اكاق القد لألا اكاق الإمان 
َفييدحل لا الخاص أف التزينق عبي بم دم أحمد كلام أف ؛ع التأحريذ، 

وعية•الداجي• الم محؤمحلمح، لين، العام 
بالدكرقيصيصه ؤكون م3لالما، ١^١؛ يدحل لا الخاص إل يمالات ومد 

مديروعل محه، لحوله متقي يرينه دلك يعادص لمْ ما الئئوم، مذ ٧ نية 
ئهلشء ِفى الخاص ودلاله العام دلالة ثعارض لإدا مهللثا او بمري؛ه محه دحولؤ 



٢٧٧امعدةالتا،،اةعقوسس 

صضأج:ضتان،نذم
وابناكامحي يكنه هوالدي وهدا الخاص، دلالا مدم انه التمهيد ق أبوالخطاُسا 
منالاوق الزاحد، يحم المزآن عئصتص منالا فالإبَفي والآصحاب عقيلأيصا 

ابودأو( حى الخاص، مدم p^؛j ؤإذ التعارص عند العام عل الخاص مديم 
^مجالآازرهُمبماومح.

بمكةئ الإم  J>jكالزصج ^١؛ ١^ فوز أن ذالخالأ 
الآخك1م،ق الئارع كلام ِفي والخاص الخام ض ي مهدا ؤولأ0، ملخُ 
روايات؛دلأُث، دللت، ول 

^١^١١جهل نواء به، الأموم وعئصيص مطلئا، الخاص مديم أئهرهى؛ 
أنب؛ا.

منهإ.الناحر قدم ؤإلأ ثكدJك،، التاؤيح جهل إذ ت والثانية 
ممارصا.جهل ؤإذ ثانأض، عمل التاييح علم إذ والثاكة! 
•قاعدتان القاعدة سهده ويئصل 

معيةكوصثة حاصة؛ يجهة انتخمايى محص ق اجتمع ^١ ^١^ 
بالخهةإلا يأحد لا هإنه والمن،كنة، كالممر عاثة؛ بجهة وانتخماى ؤمراث، 

الخاءثة،نصظثهأف.
ذبك

لابمرمإنة ابثنان، وهومى بميء، ولخترانه بمي؛ لزيد وصى إدا منها؛ 
الخزان.مزثصسسا 



ضحماءدابجرجب ٢٧٨

ثنطىلا فإنه شر؛ وند بثيء، ؤللقراء بي؛، بري وصى إدا يببجان 
ابنملة محا القاصي وحرغ الصوريم، عل أخمد ص شبما، المثزاء شب، من 

اولكةثال شق كا ١^^ حهة الأنتخقاق ي ل محل 

ملأبمرمنأقان، عنة أذيكم ووصى بثي؛، لاكاربه لووصى ؤيبجا؛ 
صائح.وذ\،' دلكِو عل ص الآماوُ-،، من الوصخ من أحد من الكمانة 

نصالوصج، من الأحد لمُبجئا مقراء؛ وورقة بمقرا؟ وصى لن ؤمنهات 
النارثأو عل منى، الماو ل يقرب لا الواريث، ومال؛ حربج، رواية علتهِفي 

عنالزائد أحد من ضه عق الماضي وخملة الوصيه، وبأحد اثن، عن بمج لا 
تنازئ.لابا ميوز؛ افJ مثه مأثا اiثل، ممة 

بالإتجقاؤ بمدد مهل من، ق صفائ ابجتت إذا اك: القاعدة 
كالأمازاكدذة؟

ذبكمحث ئدري الإشثاق، ممدد ق لكلأهم١ن أبا الدثب ق ائنهوث 
صور.

والعزووض-والعزم يالممر الزكاة من الأحد منها: 
متعددة.يأوصاف امحس من الأحد ؤمئهات 
والوقوف.والملء الّذونة الصدمات من الأخذ ومتهاأ 
احاكال ١^١ وابن تأ ابن كالزنج متعددة؛ المواويث،داساف يمنهات 







٢٨١القاءدةاثاثررذساس 

ااقاعدةاسضدذ،ساس

KH*

َْص

لهانإو ١^١^٠، اكزو ذي م  c^\yi\ذو ,yrJ؛ 
ظوالإطافيِفيتاثل:

واحدة،وواثئ بالولاء، التراث يلأ؛ربِو الأخ عل للأبوين انح ِفي بنهات 
لبافؤواكه احرى ووايه المرايض ف الئلقص كتابه ل الراعمحئ ابن وحرج 
ص.نالا 

إحدىق اقكاح؛ ولأيؤ إؤيَفي الأخ عل الأخ يم مي ؤبئها؛ 
العني.صاحب ورجحه ابوبم، احتارها الروايئمر، 

الئوايت1ن,وفيه العاقلة، حمو ل علتؤ مديمة يمنها؛ 
أما.الروابمان وفته ا"إتنارة، عل الصلاة عل؛هتي مديمة ثمئهات 
الأخثويح اوصة، زكدلك .المن^،، محه ١^٢ الزهق ِفي ثمنها: 
ثألوعئلوا الوصك، والآصحابفي المانحى ئه صرخ ثلأب؛ انح عل 

وتال:الوهم،، ِق الدين يقي الئيح وحالم، بدرجة، كالتقدم بالمرابة الإئقراذ 
الوقمق.انتحمافي عن الأبلمغ بالمزابة فيه لايزجع 

*n*



٢٨٢

ََْ ُ ء ء

تجاويىسا^

*H*

صووثان•وله بالترف، الُموم قيصيص ٤؛، 
خز1مادْ بمض ذ الخام الإنم انتءو عب محي فوذ أذ إخدامحا: 

خلاف.بعم الصوم بؤ عئثص ئهدا عريه، حقيمه صار 
اكصيؤذ ١^؛، داشم \س:مه ه لا:ام خلث ئم 

زالوثد،رالثزاج والثمف الدابة لمظ عل لوحلمن وكدباك يشوى، تما وعمم 
واشسوالءء الاذص ذوق كيلك، ١^ ل يش نا إلا ثثاوو لا 

محارا.عادت حش هجزت فيها التنمه يإفهدم وا-إقم، 
الئونةاكاتق:أولأظوذكدوك،زصنزةان;

مهدازلامزدحاو، م،  ٠١ ٣١نالائطاوه أخدمحا: 
يدخلانِفيلا هئدي وممر نمر مخيار ثنلمه، خلاف بعثر الخموم يدحلَفي لا 

ودخل لا اوزد ناة زممزة خلافه، ل المامحى ذي والخثار، اشر تحللق 

العمومئئ3و فهل محتمة، العزف لكن عاثا ^^١ الأمان قال، إذا [ ١ ت 
أحاوثاالعزف اعتبرتا ؤإذا اللفظ، بعموم أحدثا العموم اعتبرتا فإذا العزف؟ أوثعتبر 

ةسمين:إل المآله شذ0 الولف، قم اللفظ، بحصوص 



٢٨٢الق1ءد|ةاسهوالضنساىئا 

نوا0إلاإذا العموم به يزاد يكاد ولا مهجورا، الأصل يكوف أذ الأول؛ الشم 
كاملا،هجنا مهجور الأصل لأف الئرفح؛ إل ثرّج فهنا يه، لمظ أو الإنسان، 

معنىولا المشوي، اللحم هو العزف، ق والشواء شواء، يأكل ألا حلنن ومثاله؛ 
أوبنتض اللحم غثر ثؤ;ث أنك، لو المشوي، اللحم إلا النزف ل شزاء صة 
محثصفهتا إطلأما، العزف ق هدا يعزف لر ذللث، غر أو دزة أو حبز أو حصر 

الأنةأو اض من نتلة شزى ئأ شزاة، آكل لا واش قال؛ فإذا بالنزف، الثئوم 
المشوي.اللمحأ بالشواء اراد أف و اطزذ النرف لأف بمث،؛ لا وأكلها، 

يتناوللا والويد، والئراج والثمن، الدابة لمظ عل حلث لو وكدللئ،أيما 
للئمف،،بالنبه المإء ودون للدابة، يالسه الأدمل دون كدللث،، إلا لعرف اق 

للوتد.بالتيه الحيل ودون للمراج، بالشبه السممى ودون 
يمكنولا المعرويؤ، الئراج بمي إنا براجا، اقري لا واف فال؛ رجلا لوأل 

قجلس ثم ٌراج، بضوء أمحستف^اء لا واش فال. لو ز النمس، ذللث، يعمل أن 
يعزفولا الشمس، ق الئراج اصتتعإل هجن قد العزن، لأف عقثخ؛ لا فإنه الشمس 

قلنا؛السراج، بضوء أسناسم،ء لا واف وقال؛ الشمس ق فلوجلى الناس، عتل. هدا 
■علل^ يعم، 

فماه،انقتى، وقال؛ عطشان ان إنفجاءه ماء، دابه أمحقي لا واف قال؛ ولو 
ؤإلافهوداحللا، ئرفا لكن ثل، قلما: داو؟ الأيمن ألٍس قل؛ فإن فإنهلأ٤ثث،، 

يسمىلا عرئا لكش ٦[، ]مرين ه بزيها أف خز إلا ألأزي، ؤ، دآثز ين ٠ؤوما موم• عق 
داJه.



هرحمسابجرجب ٢٨٤

فإنهالخل، إل فظن وتد إل أنو لا واف الإنسان: تال لو الوتد، كدللث، 
ولكن٧[، لالi :1 أؤثا1ا ؤث\بم ل، تالما: ز-تا؟ الخل ألتل تل: فإن بمث،، لا 

الخيار،ق يفزيح الذي العود هو الوتد أف يمفي العرف كدللئ،، ليس العنف 
وتدا,ينمى فلا الحل وأما 

بعيد،مكان ق فجلل نقم،، نحث، أجلى لا واف تال: الثمم،، كيلك، 
تثقاألنعاء ؤؤبممالنا سؤ، الثمفتحث، الإف أنن، له: تل فإذا عقثؤ، لا فإنه 

الناس،عند ولا؛؛_3، مهجور، للثقمؤ المعنى هدا نالنا: [، ٣٢]الأساءت محنؤظإه 
تخصيصهفإل مهجورا العموم هدا كال إذا بالعرف، العموم نحصيهى الأن نمار 
بيتهم*عليه ئممق العلم، أهل بئذ حلاي بلا ثابت 

ؤإلممدا، إلا يذكر ألا الغال_، لكن مهجورا، يكون ألا اكاية• الصورة 
قالله، شاملا العموم يكوف لا أيقا فهذا نادرْ، إرادته لكن يجر؛ال؛كلثة، لر كاف 
لوالهندي، بالتمر ينمى ثيء يوجد الأن التمر، مثل Jنال٠ه، حلاف، بغير ،: ١^١٥
الأكثَلأف لا؛ ُالد اف، اشُ فه , Uju. هااف لفظ أطلت, الأنساذ أة 

س

أوثيءنباُتإ إما هذا Jعيفه، لا نحن ،، ١^١٥يقوله الذي تثر حيار كذلك، 
ثنبمر؟حيار فيه يدحل هل الخيار لفظ أطلى اذ الإنأف لو ثنبمر، حيار ينمى 
لأالأكثن٩دةلأثقالإلأيا.لا؛ بالطع 

أبما.يدحل لا إنه : ٠٠المؤلفيقول هذا العامة، عند يعرف لا هذا إذن 



٢٨٥ارق،ءدءاسدهوامونساسم 

تنهيكز لا أذ ١'^ نكن ، fuJiالإنء ناثطلقء اش: 
وجهان،صه يه، يحوله \إحمٌ عند ثكاد،}،إ ولا يرينه، أو بمد إلا 

بمث1ملكنا؛شالمامحى: ، Jli^الئةو-ز، لأ:اكو وزظ1، م1يا; 
موصعتق ويال، أخمد، عى موضع ل، وملة والثمكv، الطيوو وءوس مذ رأتا 

واكادةطزدا،زكدوالئ،ذكز
ابنوحم عزها، زأنا بمش بإ ثقص يمينث أف خلافه مذ موضع اكاضيِو 
الإكاعرثا:مح•محو،

بمامحا:ئ،ألكلكزأس.
إلالأول وعزى خائه، امحام بمنة نز بأكل إلا عثث لا وه 

نيمح'لأئبمأمنرتاغمحئا
(،؛§llljق؛بح، ه حنق القاء رءوس عائم جرت قإف هال• للآكلعادة• 

•اسهىا١أ اثاوم،؟ ا-عادة أو الاتادة الإغيازيأصل ئز ت1حدمحا و•جهان ق وِفي 
قومعائم محمل لا اف الأنلأن الخايم،؛ بعادة الع؛رة الصحخ أف ئك لا [ ١ ] 

الرءوس،مائدة عل ورأيئ هلال صقى بمولت الرءوس، مثلا عندنا ^-*؛، ywلا 
مول( البمرؤ، أورأس المحر رأس إل الوهم يدم، فلا المم، رءوس يدللئ، يعني 

الصاءنرةوس الوائد عل محعل الذي بل الموامم•، عل الإبل'محعل رءوس بأف العائم 
أوالر•



٢٨٦

عندثحنئ أنصا، عق ئهو اكص، يأكل لا حلم، لو ؤمتهات 
أكومإلا اطاب عندم عظ لألا ؤعيْ، المم، الماضي.1لكم 

إصايهكاو إما هنا التحصيص أو الكاِق صاحب ووعم حياته، ل بايصه يرايل 
وفثاهئأئواعها، بنص قص العادة كامت، حينر والبيض، الرءوس إل الأكل 
أ.ثقوا وفيه خلاف،، شر لعم الأكل موى حمحا ■عثي، لو انه كلابي 

أنصا.وجهان صه الثملئؤ، -ثم ماكل اللحم يأكل لا حلم، لو ؤيئها• 
ثه.هوعل صالح1 رواية أحمدلط ومحال 

الإٍمحق،لإ م أكل ؤث، لمً ت يا رى إذ ننناة اقاضى: ثاو 
؟شن،وإد،ا الإطلاق، بع يئ، لا موسى؛ أف ابن ويال، ايربي، وئوملا 

^^ث،زط4ُفلاحكلأبمأا.
أوالعادة ق يزايل ْا محص به يراد اليمن أطلق إذا هل البيض، أكل ا ١ ت 
بلالأول، الحوات أسهه؟ وما ايراد وبيض الثملئ، كيمي بيض؛ كل يثمل 

بيصنقص عندنا محالبيفن نحن، عرفنا ق يشمل لا عائم يزايل الدي حز إنه 
اثاإنإف لوقدت،ت أبدا، الحإم يص أردث، أنلث، أحد ماو عنطز ولا فقط، الدحاج 

يدورولا دجاج، بيمن أنه إلا الناس يشم ل( بيض، بج، وش فطور عإ< صبما 
قيرج هدا وعل ذللثف، أشبه أوما أوجراد نملث، أو حمام بيص أنه حليهم 3، 

١^^،.إل هدا 

لإإ،فهلمحّثإيأملماص،؟
ممدنهاليه أل معلوم وهذا شه، عل يقولت أحمد الإمام وجهان، فيه ايواب• 



٢٨٧هاوةاسبموامرثساس 

قمحالنصوص حماما، او منجدا مدحل سا يدحل لا •حلم، لو ثمنها؛ 
وا-لإامالنجد لأل وانتدJ إلية، دلك، لاير"جعِفى وانه انه؛ثثخ، مهتا رواية 

الثمك،لخم صالحتي رواية لصةل، قالم، وهدا والثق، بالكتايت، ينا ينمى 
المنألشرواسانل١أ.ل له ثحثج 

مول:لأ1لكدافهل كانأطلق إذا لكن نمل، الئط كان إذا ي، كل عل 
^لأ،لألأباقة،أومول:لأنحرجلألأثة؟

داخلا،فيكون بنية، إلا لا؛نرج ٠الا• من متهم ذلك،، ل الأصحاب، ، اختلف
خارجا.فيكون سة إلا يدخل لا وْنهمشمالا: 

ؤإذاص،، سمنضائواشدخلمحإولوقالئائل:إلكالسا 
الشواطئأهل لأف جدا؛ لكاف حذا قيل لو يدخل، م الشواطئ أهل من كن يإ 

لخمموائدهم عل فتجد بكرة، عندهم يبيع التملي، لحم بأل العادة جرمت، 
عندهميكون لا أنه فالغالس، الشواطئ عن اJعيدول وأما العنم، ولحم الئملث، 

لداخل السلتخ فلحأ الشواطئ أهل س كال إذ فمال: قليلا، إلا السمك، لحي 
والشرمةحده أهل ُيرن فيفرق هدا وعل فلا، البراري أهل من كاف ؤإف يمينه، 
تحنثون،أكلوْ إذا وهم يحننر، لا السمك، لحم أكلنا إذا نحن القصيم، أهل وين 
ثيء.أقرب، هذا 

بالعموم،نأخذ قالأ وهنا بثه، نأخذ قال،ت الثملث، مسألة الأول المسألة ق t ت١ 
إليرجع ألا وهم، الأول المالة 3، رواية روايتم، فنخرج يشه، صرم لا وقال،؛ 
التخرج.معنى هذا النية، إل يرُح أل وهم، الئامحة المسألة 3، ورواية الية، 



شمسابجرجب ٢٨٨

طزثصاحب وحرجه الحنث، بعدم وجها هدا ِفي الأصحاب وحرغ 
وكدامالأ، عنده ينش ي، عئتص أثه ها}؛ بصدية حلم، فنمى الاق ثصه من 

اكاني:هزطاي؛قال بجيط1إلأبجالئنحاذلأا، 
^ي:ئ،فوي،لأزاط

ذ\يج.الئةوس نالإ ءق ^١ياكز عممه، ننحال لأنه ئ؛ 
شئ،ألكلحأتجمح؟ي

اللحلم إدا يإ حكامحا وجهم من الرغم-،، ل دوخا وجهم، 
ثائثا;وبخأحدةزالخلأذ لا؟ ثزبمث،أم ؤخثثا، خماتا وبم، حمانا :>لإ، 

اصعم،؛الثكود_إ منألة ي والحنث، الوحش، بمر لب الزكاة وجوي-، منألة مذ 
وورلأًَنخاثااب ١^^٠ ^١ ي ^، ٠١اياث ُه يراد ة الثكوبح لأَل 

الثاءأبو حكاه وهد لا؟ أم صلاثه قشبأ هل المصإ^، يدي ب؛ذ الوحثي الخكار 
َفيص\1و\%}

ذيكل به بمني لا محا اومحاو فإو الئنحان« لائم علم »لث قوله: [ ]١ 
ايروهتإ•المحر عل يليا ولكن ينج، ينح 

ث؛نالإلحثذ الحإر ي و لأضخابما الخلاف قدا »وش؛ه وقوله: ]٢[ 
حمارالنخشلأ:طعاكلأة،امهل:لإجأملأ؟«اشأل :دي 
هووهدا العادي، هوالحإر العرفب والمعهود المJ،، المنهود عل تجمل الكلام لأن 

الأهئ.الحتار هو الصلاه بمي الدي أن أبما، الميم-، 



٢٨٩ساسدةوامرذ،ساىئا 

ج١^ لا؟ 1ن عظ ثل تح، أن  ٠٥؟لا ظث لز نمه: 
وأخمد وريث عظ، لا 

القرآف،وقرأ اف، وذكر فسبح ؟كلم ألا لوحلث حدا، مهمة مسألة هذه ا ١ 1 
هليكووتق5ق؟

قبمال: أنه والحميقه الئوايات، بعض ل فيها ثوممح أحد لكن لا، المدثب 
ذلكق يحل بشء، ينطق لا أي ؟كلم، لا بأنه الخالث أراد إف تفصيل؛ هدا 

معالكلأ؛ هو انمهود فالكلأ؛ النهود؛ الكلام تكلم ألا أراد وا0 امحيح، 
الأس.

أمريااطب. رسول ®إل معاؤيه: حديث عئمل ثيء أي عل مائل: مال فإذا 
هذايثمل هل ا. Jنرجار أو ثكك1م حى يصلاه صلاه توصل ألا بدلك، 

الخ؟
أوأفبه يمحل أذ له فإف وهلل ومخ المريضة صل إذا الرجل إل فتقول: 

قلنا:إذ الخلاف،، عل هذا يتبني الأس، مع يتكلم أف بد لا أو ذلك،، يعد بمثؤغ 
قالما:لا، نالا: ؤإذ -كلم، اولخل هذا قالا: والدكر، اليح عل الكلامئطلق إة 
الئيللم;ظا.هذا إن 

لألونحوه؛ بالسسسح وسه المزمحى بينر أوالممل التمييز عئصل ائه والظاهر 
الصلاةوبين الأول الصلاة ين ؤيمتز الصلاة، مجي الخرؤج عل يدل التسبيح هذا 

لذلك،ؤيدل، التمييز، به عئصل لكن وأوضح، آبئ الأس *ع الكلام كاف ؤإف الئامحه، 
(.٨٨٣رقم)الحمعة، بعد الصلاة ابج الخمعة، كتاب ت لم مأحر■؟٠ ( ١ر 



رجبابن هيح 

بكر؛وأبو الخرقئ ممال تنجرا، أوأعممهم عبتدْ، بعتق لوحأس يمنها؛ 
عدهعبيد المامحي وراد وأمماصة، الولد وأم وامحاب والمدبر القى يثاول 

التاجر.

روايهالماصي وحرج منصور، ابن رواية اقكائساخ، ل أخمد علميه وثص 
قيدحلول لا أنم الآمماص مهناِفي وواية مى ث بدون الكاس؛ن يحول بعدم 
الرمحقتنمى مى حارجوف أقم ومآحده مح؛م، أف إلا ئايلت،، اط 

صئكلم':بملاأ.

هدهامحم؛"إف بن لمعاويه ه الني قول التبيح- حص يثمل الكلام أف ~ءل 
الناس((راا.كلام فيهاثيءمن لاملإ الصلاه 

فإنهالقرآن، وقراءه والمحبير التسيح عل حى يطلق الكلام أف عل يدل، فإثه 
كلاماهناك أف عل فدل الماس، كلام س مع إما والرمول كلام، 

القرآن.وقراءة والتسح ومحوالنحم الناس، آحرغثركلام 
تاماملكا المملوك والقي! القيء، ®سأول يقول؛ عبيده أوأعتمح، لوحلم؛ [ ١ ] 

ّيد0؛فقال بالوُتإ، عتقه على الدي والمدبر المدبر، ؤيتناول ئريلتح، بدون 
الولي.وأم ميدْ، ص نمته اشترى الدي هو والكائب، حر. فلأن فعبدي منا إذا 

مثلاعره، وبين بينه الدين الأرماء معناه وأشقاصه معيدها؛ولي■. س أتت، الي هي 
أءشئ^محال: أعتق فإذا أوربعه، نصثه العد هدا وس نمحمه، العد هدا س ينلملثإ 

لكنما ونح الصلاة، ق الكلام تحريم واب< الصلاة، ومواضع الماحي كتاب، لم؛ م"؛م"بم أا 
رغم)يّاه(.إباحته، من 



٢٩١القاءد،ةاسطواصكسالألة 

نحرالآ•حرين يثمل وهل شريك، فيه له ليس الذي القس يثمل فإنه عبيدى، 
اور؟

١^؟:ثنل وهل األوت. بعد إلا يق لا مد الدثر لأو نمي؛ نقول: 
أملأف نحم؛ الولد؟ أم يثمل وهل تالأدا؟• إلا يعتق لا عبد الكانس، لأف نعم؛ 

النءيقهدا من يملك لأنه أشقاصه ويشمل سيدها، موت، بعد إلا يعتق لا الولي 
ذللئ،.أشبه ما أو ربعه أو يصمه 

ليسالذي الخالص القي إلا فيه يدحل لا أثه السألة: هذْ ل الثاف والوجه 
يكادما والثمص والدبر والكاب الولد أم لأف العهود؛ هو هدا لأف ثريل—،؛ فيه 

والثمص:بثه، محرجهم أف إلا أول، بالعموم الأحد ولكن ١^، عل بملرا 
البمض.

ذلك؟ل يدحلوف فهل الئاجر، عيد عبيد أثا 
لتسده،منلئ، لأنه يحوله؛ ل ملئ، فلا يمللئ، لا العند إف قلنات إف الخواب: 

ذللث،مع لكن له، عبيدا ليوا لأتهم يدخلوف؛ لا فإمم يمللث، العبد إف تلنات ؤإذا 
قالنا->ح ولكن عبيده، ْع يبيعه العبد هذا بيع إذا اليد فإف يملك بأنه قلنا إذا 

هإله، Juنله عدا م »_ النذ  Syiتجبم،؛ لا الند أف المألة هذْ 
لثذى:اعه«را؛.

رنمنخل، ق آو حائط ق شرب أو ممر 1< يكون الرجل باب الساقاة، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ، 
(.١٥٤٣رقم)اووع،بابمنباعحيسر، )هِاملإ(،وملم:ئاب 



رجبابن ٣^^٥١؛  ٢٩٢

يتصدقهإثه كرر، مدر ددرْ أو ١^، وأراد ماله يصدية حلما لو ؤمئها• 
ازآصحاب.عند ماله خمع يثلث 

مذأو حاصه الصامت مذ الثالث هل ئئل؛ ١^ أحمد عذ الآثرم ومل 
والآمواليمينه، "مج مدر وعل ثوى، ما مدر عل دلك يمال،؛ يملل—،؟ ما حمع 
بميذؤوِ' ، ^٠١١٧ثالغنلم الإي بموذ ١^١^، قئتلفن، الناس عند 

ytكنا أبز ضدة، نال محال: أتي1ا أة مم ١^٠^،، ذؤنوتأ الئامت، 
دلك،ق شه إل انه هدا مظاهر حلاقه؛ الماصىِفي محال هدا• أوثخو بإبله 

والمروالإبل واجل والقصة الدهب يثمل فائه أمواله، حمح قلنا! إذا [ ١ ت 
والصامت،فقط، والقصة الدهب، به اراد فبمشل ماله، قانا1 ؤإذا والعمارات، والعنم 

وغيرالتجارة، عروض أيصا مثه يدحل ولعله والقصة، الدهس، يعني ١^ مذ 
والعقار.والعثم والبقر الإبل مثل الصامت 

وافهقائل: قال لو يعني شه، إل ذلك، ق يقول؛ ^٥١٥ أحمد الإمام 
حمحهدا يثمل فهل مال، أذأنصيىائث ثدر عل طه أوقال: مال، يثلث، 

بالصامت،؟العقارأويقتص وغثر العقار من الصامت، وغثر الصامت، مذ أمواله 

فالآلنحب،، الأموال لأل شه؛ إل ذلك ى  Cfryقال؛.أحمد الإمام ابواب 
الإبل،إلا المال مذ يعرفط لا الإبل فصاحمث، والغنم، والمر الإبل هو الدوى عند 

التاجروعد الغم، إلا يعرفط لا العنم ومحاص، القر، إلا يعرف، لا المر وصاص، 
قير-ح إذن العقار، العقار أصحارسإ وعند والعروض، والقصة الدهس، هو المال 

اللمظ.ذللأإإلشه،ولأيؤحدبموم 



٢٩٣ارق1هدةامجواض،ساسم 

كداأأؤنثع إذ حزم حاوتى يال؛ إدا ضي.' رواية ؤذاِفي أخمد وقال 
فتهالمثاكئن، و مال مال؛ و1دا ينتو، عباس؛ وابن عمر ابن محال ؤكدا، 

حارتته.

وائد٠ب; Jliلاددحلاٍ،عمومائال. ١^٠٤ دظ1هئهداأو قالاإماصىت 
ضضكئامغاثلأظاهئاا١ا.

لأ0الطاعه؛ به قصد الدي هو القرر وثير ئزر®، ارثدر مولت ا1ولف لكن 
كنئدر عل فب مائل• مال إذا ممثلا مع' ئذر يكون ومد ثب؛ر، ئذر يكون مد الدر 

١^،نمبمد إنإ الإ، ضد ما لأنه ندرثزر؛ ليس هدا ثممحدقن؛عال، فلأثا كثمئ 
كمنشئت ؤإذ يصدق شئت إذ ت نقول بإله، يتصدى أذ فيه يلرئه لا النير هدا 

يمين.كماو0 

تياي،بجميع أنصيى أذ ندر عل ف اكوب هدا لبست إذ مثلان قال فإذ 
ثثفإف اكوب لبت إذا فنقول؛ المغ، تحده لأة أيصا؛ يزر ندر ليس هدا 

يمغ،■كمارة كمر ششث، ؤإذ يثيابك، يصدى 

ثزر،ثدر فهدا بربعه، أنصيى أذ ثدر عل فلله مالأ افه اياق إذ قال؛ ؤإذا 
ذلك.به يمصن. لر ما النزر وغز والطاعة، الز به ممد ما الئزر قمارئدر يلزمه، 

شخمي،مدهب مدهيان؛ الدهب ءنل.هم هم التنؤيمء والدهب ه فوله؛ [ ١ ] 
الإمامكاذ ؤإذ اصطلاحثا، أي كدا، اأد.ه_ا يقول؛ أحيانا اصطلاحئر، وميم، 

يقولون•ذلك ومع حلاقه عل أحمد الإمام يتمن فربا حلاقه، عل نص قد أحمو 
اصطلأ->نى.مدهب هدا كدا، الميم، إة 



شمسابذرجب ٢٩٤

هداثواضذساىنخ

 Kإ وM

تاق!ودبك٤؛، النصوص، -كل \}ئئوأا\ذت\ذ0' محس 
ئاو:إذا الخابم: ان ورؤا:ة ياوئ ننشٌأنمش، لَمنها: 

عثتئبجل لكف إذ الرجل، مدق مذ يرذ ما محوعل يرام أو ش أم 
يحوهبسدي ومل وحالته، 

بذأنليجل ينظرمذكاف محؤ؛ اهل الوصي صابحِفي روايؤ ق وهال، 
تلمذ محته مأهل أئه تل مذ ^٦٤ يجل لا كاف لإل وأئه، أمحه تل مذ محه 

طريم؛نأعل اوواية هدم حكاية ق ا/دآصحاب واحتلم، أيه. 

الوصي،ل لأيخلول أتم خائه، ^ ٠١يزاثة ل ثالثه ^١٤أبجا أخدمحا: 
الجرؤ*ل المائي طريمة وهذه عتاته، ل مالهم كاف إلاإذ 

لحياةيجالهِفي كاف بثذ الاعتبار وأف المدهب، هل أيا الثاف؛ دالهريق 
الماصيطريمه وهي ١^؟^،، لمرابة محي دالصلة عادْ لة ئأيكذ لإذ لحاJ، لأكل 

حلاقه•3، 

وصىرجل منصورِفي ابن رواية محالِفي اغتتارلألصلة، لا عذأحمدأنه ومل 
الدينلحياته ق وكاذتجل بلائه، ومحرابهِفي بنداي ِفى محرابه وله يته أنل فمرا؛ ,ل 

قالمداه، زكدلالئ،نم ثالديذِمم. اهوث ثوم بمر مال: ؤئداذ؛ 



٢٩٥ثضتوامونرسس 

■حياته•3، لكذبجل بمي لابخثر مولآحر، هدا ثعأ■' 'مابوحمص 
ثي مد ءوو\ذ بز ئ ثامحا الظ نغ بمال: 1ل زمحل محألت: 
عليه.القدوة مع ركه هوفتإ اثإ والكلام لهد، الصلة وهوثئدر 
رجلعّئ,في اممب عبد روى ما منصور ابن لرواية وينهي المائي• مال 

وهوالآرداض، يعص ق يصدئ، ربجا كاف ومد بعداي، أطزاف 3، بصدمة وصى 
كلها.بعداد ذأبواي-، عئه يتصدى يال،؛ حي،، 

أوبلممهاء 3صى أن بنصهب، تجل وكال ي وصتم، لو ثمنها؛ 
ؤلأ:ثئأففيه، لارؤا:ه خلافه: القاصمح،ي، ئال نكالتجلسا. ١^١؛، 

مسه.اقارب ؤ، موله ما فيه يقون، 

وْرامهل أولادْ، أولاد عل ثم أولاده، بمص عئ، ومث لو ثمنها؛ 
رزاقل أحمد ص، ؤلد5، ؤلي• محع أويئنث، أولا؟ اكت، بأولاد اكاق البطن 
الولي••زلي حمع ينمل، أثن عل حرب، 

بابائهم،اغيارا عم زمث نن بولد بالإحتصاص ولجٌأنحن نقجرج 
علالوصثة حمل مذ يمض عل، بمضها محذل، ؤاحدْ، عطيه هدم مإل 

صعارزلي لة رجل 3، حزب رزايؤ ِفي موله هو الثص( ذهدا الحياة، ِفي العؤ 
صدمههدا : وماJ كتابا وكب نلد0، عل ماله مأويم، الصإعه، عم حاف 

مال،:هؤلاء، عير وثد زنه ثلدْ، نولد« مال؛ يم ن،هم، وملأن ملأن ثلدْ عل، 
ملنا،ما عل — طزث وصاحب، المعيي "■صا-ص، الشنحان، هحماله ثزكاء، هن 

اهل:دو،ه.ؤمإ،



رجب ٢٩٦

ا*سلئثارتجسص لأف \ؤيى  jjj\ش ايلن ئأ إي ماُل: زئد 
أئزكملدلك اكانج،، البطن ق مفمود ادش وهدا الصبمه، علتهم ■ؤوفه لكف 

ايثثوووثده فيه يشرك الآوJ اكهلى أف هل عميل وابن اكاصي وحمله 
يالدكروهصيص ولدم، عل صدئه ت موله عموم مذ أحدا وؤوب 

لحنييوزنلهء ثعال؛ لمولؤ بامحم؛ التحصيص متقي لا 
إماوهاهنا بالواو، سق عطف فيها الاثه لأن هامد؛ وهدا [. ٩٨ه ومكئل 

اكانعطث لأن با-محم؛ التحصيص سفي كاف وأيح بدل، أو يان عطئن 
اقئوئ١^١^ ص تانا، إأ:فذ ثإلأ لة، ^ ؤوعه 

ملاثهووجنحب ووجات؛ أوح لة مذ ^ ثو ^١ به، اشحصص ثئئ بامحم، 
نذلإبمق م، س ذي بيد: تذئه ظ أن ١^، \هذ بئوق طالق، 
ثرحلاف.عداه، 

العادةحرت ما عل خمل معتنه، مدْ لة ينمل أجوا انتأحر لو نمنها• 
حلاف.بعم عم0 يوف الزمان مى فيه بالعمل 

بنهايوكل بجا ييثّه احنشت، الشجرة، هن«ْ مذ لايأكل لوحلم، نمنها■ 
زاخب•س دو0فلأثؤكلقاذة؛ ١^٠، نئن قادة، 

 Xآ أX



٢٩٧ثئواميوساىئأ 

ادق1هدةاثصواض،سسي،»*|»عأ*ء،»_ه،»لآ|ء، 

* H *

ذسائلتالصححِق عق ايصا \ذسو^أ\ذ1زإ ونحص 
الثنه،ايام مى صومه محثم ما دلك ق لمُينحل الدم صوم يدن إدا مئهات 

جُمئاوظانةقسماص.
أخدم ١^٢؛ \طب' يك ؛أ:قائل ء، لا:اثل ظف ي نبه: 

الوجهمح،•

حكامحاالواودولِفيأحد محهم ريدحل لأياوبه وصى لن دث-هات 
عقلوابن موتى أي، ابن كلام وظاهر الدحوو، كلامه وظاهر لرغب، ال 

خلائه.

عق١^٢؟ اهيى فه يدحو يهل روجته يطلى أف وكله لو يمنيا: 
المحرر•وصاجب عقيق ابن دكزمحا وحقي(، 

رعمجعترابائع، ينكم،ِق اؤ( ثلمه سهرمثابع، لوثدراعتأكاه1، ؤمئقات 
١^٠؛،،عز ز الاعتكاف محور لا زيه زفته بالثزع، لإنقائقا ابمة إل 

ادامفطر ولا وظلحآ بصوم التتابع الصيام ق يتميع لا أيه كإ اآدهن١، والأول 
اقى•

 Kء أM



٢٩٨

—ثنامجذوذساس آ
It n K

فههوالمتقيثن؟ الئتب لكف إدا ا-قاص بشتمه العام اللمظ هلثحص 
وجهان•

لبالماصي احتار وهو اللفظ، بعموم يمقى بل به، تجس لا أحدمحات 
صمذ وأحدوْ وؤوجز، ا"ئاُبا وم الخلوائ المح وم والامدي الخلاف 

والئم محه، زآْ لقم م مذ يصطاد لا حلف محمذ نعيد عوبن روايه ل أخمد 
اهإ،ئالمم:محيلي

١^،^١ ظء لا ظف فنذ ١^^، ئاعدة مذ أخدوة ^٧٠، 
واJثثبدالواأ الوصف، عل للقنين دنلسا ككل-مه؛ عقنا أيه قيحا، مصار 

َ. ١^١٢محئص ولا ا-قاص يعئ ع1ددا واأمرينه 
والمحرر،المميب صاحتي عند الصحيح وض ؤئنث، لا الئاف• والوجه 

يدحللا خقنآ كمي أفجهها، وما الثهر صوره انثى المحرر صاحب ولكن 
ابنورجحة إليها، الخلاف عزى المئنح، وصاحب ران،، ئم محه رآْ لقم بلدا 

ثنحللا الصمه أف اiدهب لأل ائدم_،؛ هوةياس ومال،؛ الأدلة، عمد ق عميل 
ثحالةالتحصسص متقي ا-لخاو دلالة يممتمحى اليمان لأف البيثودة؛ حاله بالفنل 

مرها.يوف الروجية 



٢٩٩الظءاوةاماسواسضوزاساىئة 

الدين،مئ الئيح واحتاوْ المجرد، مى و اقامحي به جرم وكدبم، 
إذاؤء مم1وتجمحإواصامح، هيىهُئتماير 

ديارهمإل العود من المهاجروف مح كإ مطلما، الوهاء لزمة بنيره ١^^><!، قصد 
ممب:ثغثقا ثزك وإذ لأيله، تنكوثا الدي اiش زال ثإذ ض، تكوثا تش 

يشريأل \لت3تئؤ( ش وقدا يتعيث، قد سذب كال وإل مطالما، العود فيه 
حصحيث هدا -قظ المحرر صاحب جيم ؟كوف ومد أحس، وهدا صدقته، 

الصور.مى  ١٠٥^٩٤بخلاف الإطلأق، مع بالحت النهر صوره 
متقىنإب م كان قإف يالصمه، اأوصوقة الع؛ن عل ا-لثإم، متالة وأما 
قيه صرح رواقا، بعد ُالكلأم ٤^-؛، لم° الصمه بماء بحال اليمئن احتصاص 

تشائل:الماعدة س قل ؤصئ ضمحا، ئهل ثالمر، امحاو 
دلاث،عتر ثداء عقث، مهل يتعدى، لا ئحلف1، عداء إل دعن لن منها: 

بعدم١!؛^^ وصاحي، امحماية ل العاصي وجرم وجهين عل بتيه؟ المحلوف 
الخنثإ.

مهلمعزل، الماصي، ملأن إل رهنته إلا منsكزا رأيت، لا حامأ نو ؤمنها: 
يمحىالقرائن أو السبب كاف ثإف الريب'• وِفي وجهين، عل يمينه؟ سحل 
يعوقأذ مثل بعينه، إليه الرفع متقي كائن، ؤإل -يتا، احتص ارلأو< حاله 

زذؤلأم؛زا:ته، 1لاك، إغلأته زممي ه ^١^ ٠١قززة م ممم4 
يخالدلاله ب:قن ثاذ ،، J^j^ ٠١خال اشن تثاؤل تزما، ^ ٠١

وجهم،•عل برى؟ ويقئ العزل بمد إليه ي؛ثبرمح مهل 



؛محهماع1ابذارجب

ِفياثصوب مهل ينتم، عثر ثى الوال إل رئعه يبتنه لكثث مإف 
واللامالألب لريي وجهم، عل مده؟ ينمحب مذ كل إل بالرمع يثرأ أم الحال 

وابني•امحب 
وجهم•الحثمل 

كمحا:أناينم3اثءمبمض

علحج الأول الوجه عن، ثم محنه، ١^ صوره لأف لا°يفت،؛ ؛^١^١^؛،؛ 
بمدالدين مذ أننأْ أن ئزبه، عق في بند ايكوز ق اليتم، الماء ثدي ^١ ما 

اقهى-حيفهعل،ممحائه،وفتهوجهان• 

الحالدلالة ونع بالعلق، والدلال]، المرائذ ائتمن، إدا الوجهم محل، نجعل، 
^لأالإمَلأةوجماوسا•

باغثم %؛؛، إلا بجج لا أو؛^!^5 روجته أو ع؛دْ عل، حلم، لو نمنها؛ 
الوجهي•عل، مهلشمطه؟ ٦^^، وول الزوجه وطلل الخد 

مإةطالق، ل اذنأة كل مال: قو؟ ص ززجه: نة مالث ثز نمئفا: 
عنهمل وكيلك هانئ، وابن الزوذي روايه ق علمته ثص ؛دلك،، يطلؤ، الحاطته 

بجوُ:إنكتيئاثال:كلُآةفي
فته،مم( أف مأتى لمْأغنها، لإل يلاثه، إلا ! مماJ ، ٥^٠٤إلا صل: سكت، طالو^، 
•رواأم عل، المناله الأدلة ءمي« 3، عؤيل ابن وجرغ بنه، يومف وهدا 



هسةام1طأواسضفيزاسواىمم

—ا سةاسباوابسوذ،ساودؤ 
UU*

اوالطلي مد وهل فيها، حلاف يعؤ العام ونحصص الخاص ثمر اليه 
اشى؟مى انتقاء ثكون 

أنمام:أنط دهد0 فيها، وجهي عل 
الآثل،:شُئنتئ:]ث\\ؤنحإ 

شرنئزج محتج، الصى مدا ركب لا روجتؤ عل حلفن لو بنهات 
محنجالبايت، مى يرغ لا ال رى إل انه مهتا روايؤ أّهمد,3، ثص احيارها، 

لم*ثاوغة.^^١ هثثج؛ لم° ثدعة لا أف ثوى كال تإل حنث،، ممد 
قأخمد ثص طالق، هته الداز هد0 نيئين وأيتك إذ 3او: ثن ومنها: 

كالوإذ حنث<، ولم°يرها هدحالث، Jالكلثة ود-محلها لا اذ أواد وإذ أيه مهنا وواية 
لآنالأبمث،ضيرائامممحا.

لعمومالعزف_، ق موصؤغ وثحو0 اللمفل هدا اذ موصع ل القاصي وفرو 
أعإذا اكوم،:ل ة إل ئاج لا ثدا محل محل، انن ٠ الإجاع، 

يجل-ابذ بؤ يصرخ حاصه، مولا منشزد،الأءما الإئتناع اقصى 
^^١ئدخو قزم، منزال ريي اك، ^١ ومنها:لنخلف،لأيئو 

.ءJرزومحينمحاس١Jم؛ 



شمسابىرجب ٣٠٢

خث؛ aJUنجع من الإنتئاغ نوى اك ئه لابجوب خلف ئلن ثمثها: 
بثاثوثونا:ه

مذيؤلمه ما لأكل عث يولمة، لا أف وثوى يقرئه لا أف خلفن لو يمئهات 
علمته-ص وعثرجا، وعص حنق 

يوطئها،لجث بدلك، هأماي يفصد ا>ثتأوه يكلم لا خلم، لو ومنها! 
أبمإق؛أءئ.
الإتثاغ\ث-لأ 'وزابمي، لا نءك ن.س، ققئ اتزأ5ت قق لن ؤ؛ه; 

أحمدعلميه ثص البتثوثة، بمد جديد لنكاح بروجها حتغ مطلمثا، إليه عودها مذ 
نتصور.ِفيرزواين 

وثوىثغزية، ولا لثهنو محته مذ حرجت لا ووجته عل حلم، لو ثمنهات 
ئثىِنيبئتنلأمبج؟ءاضل

قالالثاغث .ى الطب أيا القاصي وأف فيها، ئومحنت تتالقوأثث بمض 
يوجدولا اقروج، ق يئتلثن العرض لأن يننث؛ لا انه مدهلأكم ممتهى له؛ 

عترِفي توجد المنة مإف المؤ، ءًإع مصي إدا ما خلاف حرؤج، كل ِق اآمصود 
الطلوفظ؛ه•

ِقأحمد ثص يدل وعلميه مطلمما، هاهنا لأ-لننا الجرم والصواب قلت؛ 
مذ±ز لا ^J؛L، ي ن، ^١ شُ زلا ثائثا، ائلثولآتي ^ ١٠١!^ 

أمواقا؛من وثمنه العزل يعتر بالإُبمإع بمث لا يإثه اث، لطع يفصد عزقا، 
ال؛ةإهوأشر.مى ينمماد وهنا الث؛ف، 0ى ينقاد هناك اإعموم لأف 



٢٠٢امءدةارغ1سةداض،سسم 

جداتيوة قصوره اكاف القنم وأما 

سلمملا أو٤٥^٠!،؛ و!حده، بملبه وبمسني طوالى، نسائي يمول؛ أف منها؛ 
واثنالماضي كلام وريعِفي بملبه، وسمحؤ فتهم ص خماعة عل مئم ثني عل 

وثأولةالئلأم، منألة ق حنثه ق روايتي حكايه يمفي ما المنألة هده ق عميل 
إرادةدعوى منه بمل هل المراد أف عل ائداية، عل ينلمثقؤ ق المحرر صاحب 

مذكتايهإ.آحز موضع بدلك،لا صزحا ومحي د1و: لا، أم دلك، 
وثوىحماعة، لإ فيه هو ستا ليحل ينا، ملأن عل يدحل لا ح1ف1، وثو 

وجهمعل اطاتحح وابو عميل وابن الماضي حرجة عقث،؟ هل عتره، بدخوله 
فعلالدحول لأف ثظت؛ فيه وعندي \.ئمثو.' صاحب ئاو الثلأم، منالة ِفي 

الثلأم.حلإلأوء،تيذ، 
أم،أزذث، نمال: طالق، ي ثن:ا يت \0° لزن-محه: مال لز نميا: 

١^١;^يحنن،  ٧١ومالت أم، ثوبا أزذيت، مالت م طالق، يأئت، لسستإ  ٧١ومالإ 
١^عق الآصحادح مذ ما-لإنهوئ الثنه، هده ق أزذت مال; م طالJ، يأئت، 
ووايتان•امحآ ثولؤ ول دلك، i، يدين( 

وابمئ،اُظوائ منهم الباطن(؛ َفي يدييتة ِفي الخلاف-، عح٤وا طائمه وشد 
بلماييومع وكيلك ^، ١٥٠١ل عنجل اين( معريات مذ موضع ؤ، ومع وكيلك 

إلهالحيل• كئاب ق الماضي ويكر سهو، وهو المحرو• صاجب، مال المجرد، 3، 
يأكللا حلم1إ ملز ^. ٨٥ؤإلأ كقصيصه، صح ملثوظا بالنيه المحصص كال إؤ( 

نته؛سمعه لمْ اطئب وثوى يأكل لا حلم، زأذ لإو، ١^٠^ ئه وثوى أبدا قسا 



رجبابن يواعد همح 

دعوىمول أحمدِل كلام احتلاف حقل وحمل لمظه، ق ليس ما حصص لأئه 

ئالقؤامحم ئمتمحى كاو إل الزى أن ؤ3.؛ج ِفي السامري ويكر 
لإع،لمْصههغم،

لأمثأيالمشسه؛ مسه ق المظلوم انتكاء صحة عل حرُب رواية أحمدل؛، دهس ويد 
ُئهإلألإائر،يخفولإ 

ه؛ِلأياصةلأناس.

ياك1ثشُئنت:
روايةأحمدِق مص معثنا، هدرا مسه وثوىل، بإل الصدمه ثدر إدا بئها• 

اللزوم،الهداية عل يعلقه الحروق صاحب وحرج ماثواْ، يلومه لا انه ذاوي أتجا 
الل٠فليثاوله تما أكؤ مسه وثوىل؛، أوصلاه صوما منذئدر أحمد ومادئص يال،؛ 

امحع،ف ثوى محا اللروم عمحل ابن رجح وكدبك بتله، وهدا ثواْ، ما يلوم أيه 
نلبجوئ أن ياأزهاكقه، وكلن خلف ثن ك ال٤اj، ذوضاحئ زكدلك 

يؤذبه يمينه ضقذ معنا نمتنه زأزاد ذارا، ووحلن أن رحلا، وكلمن أن 
حلأما•فته ولمْيدكن به، احتص بعينه وهمت امحعث،ِفي ؤإذثوى -ي، 

ئهلا:مع أم ،، ١^٠١٠ظزئث ههل ^؟1، زئنى طالق أك هاJ ثن ومئقا: 
روايمحن•عث، واحدة؟ مذ أكثر 

بههام ما عل صادي زهز ثاعل، انم ؤثالما أو اكلأيث، بلزوم المزل وجه 
يالية.إنها منصرف، ل1ل،كثزة، محتملا وكوف زأكؤ، مرْ الفعل 



٢٠٥^وادراوذ،ساىىت 

وحكاملLلعموم، كلها الأفعال أو جتي لأبن الموبق ثزح كثالتا ووآيتاق 
صلأدا،محثافزقان:صأفعلآ،ومعرثوأثاإذا 

والصدو^؟١، ءثلأئا وانيوث0.' محدوف بتصدو صفه ثلاثا أن أحدمحا1 
العدد.ينقمن 

الطلاقاص، زيق من الثلاث لإبماع طالح ثلاثا أف 

شصي:1بطالق،أرمني:لأا.
م^١^؛؟ أز ، ١^١٠قع ض ؛لأ؛ا، ؤ: خال ق ناتت زم 
الرغسس،.ق دكزمحا وجهي، 

يهبمع أنت نوى؛لأ؟ا طالق أنت ئال: ١^١ إنث ي إي:ويئ ^١ 
شر؛^؛U؛ مزله: ١^ اكلأئ إأ:مع ^٥، ١^ بمع لا ئثا: ^١ أثا ١^، 
حلاف.

يصحيهو العمد، مو ثنينة وري ^،، ٥٠انم عل ١؟*^ وبع ^١ محمنها؛ 
ثلئوائبش، ، J ^^1ئا١^١ j^،، ١^ صثة ق أف ^١ تي محي لا؟ أم 

وهداالككاح، •كل الشهادة اف<ياءل البطلان ماحي وأن معتنه، واحدة وثويا 
لأئاجفيهاإدانيادةيخذك.

ثنيهوثوى الدمة، ل، مطلق بثمن سيئا اقري إدا الحثر! صاحب وصثح 
■عيعل وع لو كإ باؤلأ العمد يكون يهل منه، وقدم العصويت،، ١^ من 

رواشب.عل صحمحا؟ أوأكون ^وب 





٣٠٧مةاسطواسضيذاساىدت 

ابنمدم عبتدْ، بنص بثتبه وانقى حر، ل عبد كز يال؛ لو يثنيا؛ 
أحمدكلام وق أظهئ، هنا الإنئاء صحه ولكن روايتتن، صحته وتىِفي مم 

مالإنتعناق  vLjIS"ؤإل كي لأف علته؛ يدل ما ننألة ِفي 
ا-إئمأأه.يلئني0يِفي الخابلة العموم صيغ مذ أمتا إلا إليه، بماف 

نتائذ،و )، ٥١ل والقي الإبان الأنخاب وى ختن: محه 
ُبمضه،بمئق وذ ١^،، ءم إلا الإ :ظق لا الإلإات: و وء\ 

عنمف إدا والنائ الشنع، عرف عل محمل اعاف ومالوا؛ الصحيح، عل 
بدونالأمثال عئصز لمْ بثيء أمن نإدا وأبناصه، بجمآته المر ينثن ميء 

بماك.الإبان 

القيوق يعم، لا الإبان المحنِفى أف قدا ثن الدين يؤي الئح مأحد 
أفحلأفؤ مذ موصع الماتيبىِفى يكر ومد مال؛ الخئوفج• أجراء عمئؤ ي يعم، 

الإباُب*يوف القي، الئنويمل، بمفي السمح، 
تحبالماسي ُأل وقزره الأيإن، َفي الدم، قياس وهدا ١^^! مال، 

لإذا^١، إي محاغ نا محصل نجي ق مإنت خلاف كمحا، ١^١^١ 
بالأول،عليا للأنتعناء مثلها أحرى محصثل نجتاَ لم° مثعة محصيل وجب 

كلامِفي اأنصوصة العلة ِفي يكز حش أيصا، دالية التنويم تفتل وكلامه 
نإل؛، ^١٢عي الئصوص عتر إل باأماس ثعدت محريم كادتِذ، أبا السارع 

الدهّ_،.قياس ^١ ود'كر'اف لم''ستد، كادث،إثئابا 
لاك١^، أم ثزم كل أزيغ مال: لز 0 م \و نذ زخم 



ض،>اعدابجرجب ٣٠٨

كلبجب إيه الإى بل بعيد، وهدا مال! يم حلؤ، كل أكل وحب حلو، 
١^،لأن نو؛ نفيه قال: كاذ. نا افإوكائنا من مء 

وانهلسواده، عابجا أممق الثئد: ب °ؤمنأله ق التقديرن°غ*إفكاJ ^١ و-ءل 
اذمثوواضاّحلأئ11شكلأننذ،ءصقنوابمهور، 

وابواقثاب.
 Xء أ*



٢٠٩^ jUIبمدداىثرأز، اسدراأات النامية 

وابنناوذاساولإ
X X ه

لإ-حتصاصهاأز [ AjjJuJعاده العموم مى مصي لأ اكي الصور 
ذه،ضمحقأ١^١٠>، نع اللفظ، لكنضمحا 
لا؟يخويهاأم 

عدمه،بنضها ؤق الدخول، اآواصع بنفس ويرجحِق خلاف،، المنأله ِل 
ممت0تمسائل الماعدة هده عل ؤبمحثج وصنفها، المراتن ئوة دحثم-ا 

يطلىهو طالي، امرأة كل قالث امأتلث،، عق روجت محوت ^١ منها؛ 
يطلق،أما عق ثارة ثص أخمد أف نبي ومد ١^٠١؟ لمُ دال؛ ١^١ لا أم الحاط؛ه ١^١٥ 

ووايثم•عل محل ان وحرجها أحرى، محها وولفن 
علتهأف حرُب ووايؤ ألجمن,3، كص وحواء، آدم إل أداْ مدق لو ؤمئهات 

دلك،الآُبتاءتي دخول مصي ر لأئة الإنلأم؛ عن ردة عئعلة وأم' واحدا، ^١ 
انهآحزت وجها فيها ثيميه ابن الدين ثقي الثح دجرج منيم، دبك يقصد ولا 

رثةمناك1لإامح.
اكاضىتهال يمينا؟ يكون هل يه، أمربي في،إ القن عصست، هال؛ لو ؤمئها! 

صاحبوهال الكز، يؤذ بالدنوب العاصي ءئصيهس الشهور لأل لتس 
فيه.التوحيد لدخول ييخزلأ أثه عندأي ا،لمر! 



رجبتوامدابق قؤح  ٣١٠

وهوولده، أم فيهم ولكف احزاو، انتم عنده; وهم لعبيده هال لو يهنها• 
يjا:شظيا^وممحلأ:مآا، 
رموني•

أَْم

أحمدووامحة ِو وشبهها وعيه، هائ ابن رواية ِفي عتقها عد أحمد وص 
التاداه،يظنها مطلمها احرى، يأجابتة له اءراة ثادى يمن حثارز بن امحنح( بن 

المناداة—منأله —أعنى المنألة وهدم بالتنميه، ؤتلك بالإجابة هن*ه يطلق وئال؛ 
يهاروا؟انت

كمالآكزين؛ احتيار ويي مهتا، ملها وحدها، المناداة يطلن إحدامحات 
منها،نص لا أمجا الولي• ام ِفي رواية ءزيج والماصي، حامي• وش يكر 

بنأحمد رواية احملل، كلام وظاير والجتثه، المناداة يطلؤ، الئايتؤ• الروايؤ وعد 

ظلخها،أيثة، امأة:فقها لش إذا الئثا:ش: ثالظاهث،ء:موودبمى 
ظاهراأوباطنا.يطلن روجثة أف روجته، هي لإدا 

وبئيثمحا والمنيا ظاهرا، يطلى إدإ المجتبه أف المحرر صاجب ورعم 
ادادا؛،وهن فته، سد محي، صادف هاهنا الطلأيى أو أجلمة ينممدها ١^٠٠ المطكة 

ياآأ:قغ ن لَهإنة أمحة، نن:uصدثا طلأؤ، بخلاف م، محل إل عقاج ئلأ 
أيد^محئصِفيط،زلأنملإمح، 

افه.ثاء إف مد قيأ وتأدكئه المزي، هدا 

وهزفيهم، هز حماعة عل ملم يلان، عل يثلمم لا لوحلمث ثمنها؛ 



٣١١اسدطوادضئساىمم الماهية 

ويشبهحض ق ا/اصحاب نحش بالسلام، ولمْيرذْ بمكايؤ، ينلم لا 
عانه،الحلوق بأثة جاهلا ممعله يمثل لا حلما مذ منألة عل عزبجهنا 

الغلوفكال ١^١ 3؛؛، حى مهنا، ووايؤ ِو( الخنثا أحمد عذ هاهن١ والنصوص 
اشجيؤملأ:ناة.ل هثواثئالخزمتاية 

كالنإل حنث<، وهولاينرمحة علته صئم وخدم كال ١>، ايوءلالم_ات ومل 
لمدم ما ينبه وهدا الإاعه، أزاد لأنه كئت؛ لمْ به يغلم لمْ وهو خماعه بى 

هإلا-أثيه، ينتئدها يهللقها مذ وبير1( عإرها، أ■جاثش ١^١ المناذاة المزق 
زعتزة،محدة نذبجخ ^ ه، ء  ٣١لأ:ضد 

نحدظه ئادئلوذ زخدة، كاف ١^١ ^^١ ٣^، دونه، إي الثلأم ئانحزف 
أحرجهانه عل هذْ ءلالت، ا؛؛، ووايه المائي ثأول ومحي به، ايهل وٍذ؛ع 

ةامض:م،صضئأ؟كذ لاك زلابجخ؛ الثلأم، مذ بالج 
اقه؟

ومحهملهم، وصى أن ك '}أهل أن يرامحه عل اكبم وص لؤ يمنيا؛ 
روايةل عي ثص يدحولهم، بمرح حى الاكمار يتناوو لإ وكئار، منلئول 

الإنماريفي كئاز زاياني زاحد ثنبأ ف؛هلم كاذ زلن ٣، زم خزمؤ 
حدا.بعيد واحد عل الخام اللفظ حمل لأل وجهان؛ عي 

هدللإمهل وأكنام، مناقعه عل ونثدْ هو بعصة العتق لز ومنها: 
زخهي.م لا؟ أم زاللمطة زاك كالزكاز النادرة، الأكناب فيها 

أرذلم 11ومحاو ومال، ونجه زلة حرام، عل اطه أحل ما قال• لن ومئها• 



ه>حاماهاواوذرجب ٣١٢

لأفمصوو؛ ابن رزاية ِفي علته ص الظهاو، كمازة علته مهلاهئ، يهز روجص، 
إلابتداء الدنى ولا قزيمة، بمصي الدي الحلأو ائراد اقهر الروجه 

إحراجهيمح ؤإدإ لحوله، إوادة بميم العموم من إحراجه يمح ملأ عؤة، 
دحولؤ-عدم بإرادة 

^١اثاحات، قزيم كساير ههو ماو، زلة روجه، ثة ككن لمً إل هأما 
ابنرواية j، أخمد علته ص عير• لا ظهار كمانه معلته ومال زوجه له كال 

حرام'افثعرا أحو ما م صورق• طاربِفي وأتجط منصور 
ِلالمال لدخول يم؛ن؛ كمارة الغلهار نع نجّ_، ممل؛ ابن ومال 

العموم'
يj نعتدي ئنثبمدة، ثزحهاُت، أتني ء نص المامحي ززيه 

زيهان:

يوفالروجؤ نحريم الحلال قنريم بن الافهام إل البائر أف أحد>محات 
عادة،مصي لا لكوغ٦ا العموم؛ ملأ يالتحريم، مصي لا مإما الأموال، 

الماعده.صوؤة ق حيتئد السألة مكون 

واجد،موجبها وأف الأبجابآ، بمداحل ئوبؤ عل، مخرجه محوف أف والئاف• 
ئمواحدة، كمارة موحبه مصار الحلال، قريإ وهو واجد، هاهما الحتس مإف 

عكس.عتر من فيها الإمان كمانة ليحول الفلهار ثعتتت 

KHK



٢١٣ادت1ءدةسطاواسسسم 

سةاسثثوابننزذباداولإ
 M هM

ِمُ يعلىونبسات ماثزة !ل وموسهلم الادمين اموال إيلاف، انثد إدا 
وثاشئهالثب-س، عق منة اقاثزْ لكست، إدا إلا اوثنسا، يوف باثامزة الصهان 

هذهوالخاله اقاثزه لكثتؤ إل م ملجثه، عي أو ملجثه لكثت شزاء عنة، 
عدواففيها لكف ؤإف بالصتان، وحده الثّ؛ب انقل ازكالع مها عدواف لا 

\ص0.و الث4بم شازكت، 

منائل:الأوو صووأكن، نمى 
اومالأمنمونا، آدما مها عت0 دمحع م عدواJا، ^١ ^١^ حمن ^١ منهات 

وحد٥ا١^١^ عق ئالصتال _!،، ممط ننصوم، 
ثلاثة؛ام فالأنوالثتب، اقاثزة الأن عندنا [ ١ ] 

إذايض( المياشرة، عل ءاأص،ان الس_،، عل ميسة الماشره تكوف ألا الأول؛ 
المياثرة•عل ذالص،ان ست، العل مبنية ليت والماشرة وتاشر، متيسر اجتمع 

إطلائا،ئدواف فيه لمز والمن المب، عل مينأ ^ Lii^١ ي: 
أيصا.الياشرة عل فالصمان 

الص،ان.ق مشركان العدوان، من نؤغ وفيه الثيب، عل أذتكوذتييه اكالث،؛ 
الم،،كإنانطن؛؛;١عل ^لماشزطا يكون ألا الأؤل، الئ٢]٢[هJا



هرحمسابذرجب ٢١٤

 Iفنمنه،آحئ ئجاء ثحه، بند قانتمث طائر، عى ممصا فخ لو ثمنها
 Jوحدلأمالنمر عق عالصةا

قالماتليه، ممد0 سم، آحر فتئماه ثاهق، مى معصوما رمى لو ؤمئها! 
(٢١أأأءا آ ُ َُاأ؛ا.

للتوقالأسواق لأف ثبوز؛ لا عدوان السوق ق البئر حفر أف ومعلوم بالسوق، 
فالصإذفإن، فقط فدسه البتر عل واقما رجلا ورأى ص رجلا إل م للابار، لا 

يكونظذسؤ الدفع، هدا ق له أثن لا لكن أط، التي، أن صحح الداسر، عل 
وحده.الياثر عل الضإن 

امتقث،بل يطر، لر ولكنه ئر، ١١٥١١قمص فح إنسان واضح، أيصا هذا ل١[ 
فحالذي لأف النفر؛ عل فالصإن فهنار، بالطائر صاح أو المقص فهز ان إنفجاء 

التمر.هذا إلاح؛ررنمنه ولر وامتص الط؛ر؛٥^، شقا، الطتر يورق ل؛ الممص 

ضوحماصينالإوج،ظوط،لهأو.قال فإذا 
امتصالباب فخ لثا أته بدليل ١^١^،، نح أجل ّْن يُإر ل؛ الطن لكن ذ؛مال،• 

يطر.الباب بمجثدفح لكان الباب الخريج من له الماغ ولوكاف ؛نرج' ول( 
عندنافمده، ، بالسيفاحر شخصي فتلماه شاهق، من شخصا ألقى واحد تمأ-ا 

ألميأنه لولا الشاهق، مجن الثلقي والمط، الئيم،، صا-صه الباشر ومثاشر، مجب 
يمده.ثخصا وحد ما مرة ألم، لوعزه اليم، صاحب، ل؛هئ الشاهق من 

بكلي، فهو ميمون،، الئا٠ق من مقط ^ا الثيل هذا نائل: يقول لكن 
الشاهل.من بإلقائه حال 



٢١٠واممقوؤنربمداياقو اسيااات القاعدة 

مات،آحئ ئصزبه ئستقثه، حما؛ جسناوفيه ئألمغ ائراة بطن صرب يأمالن 
ييزينقي،:للأف ^،؛ ٥١؛يزن الغث؛، ُاكاتلم٥<ثظ؛ 

متاغتم،يجيئامحانا'لم

إلت نقول م يما، ولكنه يككسر ربعا يموت، لا وند يموت قد أنه ت s٠ف١لخوام
المحبالأرض إل يصل أف ثبل الوب بسبب أصابه السيف معه الدي الرجل هذا 

السف،أثر فإف المسب، أ؛او عل مابقه الأن الباشرة فتكون عاليها، لومضل -ها يموت 
قبلولقثة انساق تلهاه فإذا بالأرض، يريطم لر وهنا بالأرض، ارتطم إذا يكون إيا 
محيس.فهدا الأرض، عل يسقط أف 

^٠٧٠،٥حيا؛ وفيه الخن؛ن، فأنمطت، حامل امرأة بملن إنسان لورب [ ١ ] 
منأنه مناك يكوذ أف يشيه هدا أف خ الم؛، وعليه هوالأول، فالقاتل يقول؛ مات، 

وفيهأممقطنه لكن واصح، فالأمر متت وهو لوأمقطته أما والماشر، اكسثسر باب 
لأنهالثاق؛ ويعزر الأول، عل فالصمان يقول! فقتله، آحر فضربه مستقرة، حياة 

قتله،ولا صزيه من هدا تماكن ما الإسقاط ولولا الص،اف، ثبت الإسقاط بمجرد 
كقتله.الممان عل مابما إسقاطه ؤب الص،اف كائن فلهيا 

الخاملطن لوصرب قاتل: مول قد لأنه خلاف، نحلومن لاأظنها والمسألة 
اكائ.هو القاتل ؤيكون يموت، ولا ييقى فقد الخن؛ن فقط 

بهلنهاصزلم، إذا أما متقنة، حيا؛ وفيه الخن؛ن أسقطت لوكانت، هتا والأمر 
الأنالحركه لأف الأئل، القاتز أف ثلث، فلا مستةثة، غر حيا؛ وفيه خبها وألمت، 

المدبؤح،كحركة أصسحت 



قدحصاءدابجدجب ٣١٦

هوئالماتل مات، آحئ وما0 م ممت؛وه، هأصاب صنيا يؤ وش ثو وكدا 
هداحليم، من حري، ما ثصمن علثه، جان واكاؤط بدبك، الصيد ماح الآول،، 

بعدنمط ما عزيم ِق الخلاف عل طائمه وحث-حة والآ5؛رين، المامحي هوو 
هاهنا،الخرئ كلام وظاهر قله، عل لإعامه ودحؤ5 ماة ؤا الدبح 

•أ الآوو(ل جنح قدر بنها ويسفل كامله، قيمته اكاي، ثفمى 
منائل:اكانج( القنم صور ومي 
يالخاو،لا:م زم قأكله به، ي نننوئا شاتا إي مدم لإ مئقا: 

أوالدي4.القصاءس وعي هوالمثدم، ماكاتل 
بجائة،لإوامحودأيإئوالنهمالحاكلم ومئها:

أخمدعن انمحيأ النصر أبو ومو الحاكم. يوف علتهم والمود يالصماف الكدب<، 
الحاكم،عل يالصقاف محوب، المرجوم أف ٥؛( م أربعؤ بثهادة الحاكم رجم إذا 

ومدالكديت،، قنمد مهوكإقرارهم بالعيان، ك4ب،م تبجا مد لأنه منكل؛ وهو 
مرط،مذ محلو لا رخمه عل هالإمدام عاليا، أمره محمى لا المجبوب بأف بمري، 

بي،مح:سقئدىإص.
ا-محلم،...........يممص ومأونات أوكمار، متمه، الشهوئ أف ين إل واما 

يضمنفإيه اكان، برمي نقص إذا وأنه الأول،، الصامد أ0 الصوايح [ ١ ] 
إذاأما مثلا، الظبي كجلد عادة؛ يه يعتد مما جلده وكاف جلده لوحرى ك،ا النقص، 

اللغملوأمد لكن الثاق، عل ماذ محلا العم كجلد عادة به يعتد لا مما حليم كاف 
الأول،.للرامي القص ماف معليه الإصابات بكثرة بتمزيقه 



٣١٧ارقاهوةابواض،سس 

حالتازتيلة مال ض لكو ؤإذ ، aJالخ\5وم عل يالصنال لأدص، الحي ولكذ 
زمحهزلكئي، نن ثزكث إل ص ثوو و ١^ بمي أن اس 

الكاقصاحب وصححه الخطااسا، أنو ئاثه الزك؛ن، عق الصهال 

١^.م اشان إخأوئ قئ ثهاي، لأ;محئونئمن 
كثابِفي عميل واثن الماصي محالة وحده، الحاكم عل الئماف والثاف؛ 

هتصوحكنه ؛^1^، تحوو لا من بشهادة يالحكم ٠^^ لأية الثهادات؛ 
له.بالحكوم ثئتص لا لإنهأ التزكيه؛ يخلأف به، يالتكوم 

^محمحًضننثاء/سامنامح، 
ضوجؤ مذ ذكزثا لما الخدود، كثاُب ل عقل وابذ الخاصي محالة المزمحذ، عل 
إلالجاثم لإلخايهم المرمحذ عل امحاف وبمتقر المنتحي محتحم مئهتا، كل 

امحم.
لووجعواكنا الئهوؤ، عل الصقاف أف ت رابع وجه الخطام، عذأي، وحكل 

لأقممئجث؛ وهوعثر بخلامحه، شثرمحه عنة؛ حكايته يصح ولا الشهادة، عن 
الشهادة،عن الثاجع^J( بخلاف كدبم، ظهز ولا ثهادتإلم، شللأن ينريوا لمْ 

الئهود،ويضمن الخغم يقص لا أية روايه الآطا'--، وأبو اإماصى يكز لكذ 
جدا.صعيف وهدا 



محماءل'ابجدجب ٣١٨

إحدىمذ الشهود صهال اندايؤ عل ينلقه لط المحرر صاحب وحرخ 
إخدىعل محيون ءإِبمي ماما، ثانوا م يالزنا، أزثثه شهد إذا محا ١^٦^، 

الشهادةلأف صعيف، عئريج وهدا مولهم، غللأن يغرمحوا لم° ؤإف الروائي، 
المحاصمحال  ١٣توخي إلاأذ ومحا، كد ثوجأ الش ل ئدذ بالزئا 

مذانتؤق نواء اكدف، حد علميهم نجب، ؤبدبك ئثا، يؤل-، يوجد ولر' الملمثؤ، 
همحمنضهمامحوساص

ظل.

يمعرم، عنها ينشأ اذ بند إلا صنال ظليها يريب محلا ^١^ الشهاد0 واما 
واجدثنمحا•ولم°يوجد \^؛9، الشاهدأوبثبمكدخا بإمرار إما بطلاما، سئ 

ذكزةزخدة، الخاكم لهل ماشاف تنئ، نأ لا؟كون أن 
عيمذ شهادته مثول محور لا مذ نهاية مثوو لممريطه والأصحاب؛ الخزي 

إه؛لتإوالإووا'ا.

الشهود•عل الص،اف قاف الشهود، ورجع الحاكم حكم إذا [ ١ ] 

فالمالأحد، يزكهم ول( أوماق، الشهودممار، أة وتمح، الحاكم حكم ؤإذا 
الحاكم•عل 

اللهب.مذ هوايمحروف هذا األزىذ، عل فالصإن أحد زلكهم ؤإل 
الحاكم.عل وفيموآ>:أن4 

المزين.أويصمن الحاكيي يصمذ أف بئ الحي له من هر أنه دااثت قول وق 



٢١٩ارقاءدواسبماتزادشذرساىلآ 

الشهود.عل الصإل أن صعيف؛ راع قوو وفيه 

شهدإذا فإ;ه عليه، محن ما سل الخام لأف الزمحن؛ عل القاف أف والأظهر 
ذ،اعيرهلابدأذمحكم، امحم، بدمى له فلس الشهود، يزكي وحاءمن بمص عندْ 
امحم.ئزوط قغ وفد يئئأ لر إذا الناس وعند افه عند 

عليضمنهم فكيف لرثنجعوا، الشهود لأف صإل فلا الشهود وأما 
شهادملم،إذن:محاشئءلالخاكم.

صاحبوحاء الناس، ( JUيتكم جالس وهو الخاكم يصمن كيمح ونقول،• 
يركوفناّرا وجاء علتهم، المشهود أو علهم المحكوم شهم وطعن بشهود الخن 

يمكنوهل عليه، نجب با قام فقد حكم فإذا محكم، أل عليه محب ت فنقول علمتهم، 
ب،اقام لأنه الحاكم؛ عل صاف لا إذن لايكن، عليه؟ محي ب،ا قام تن شئن أن 

فيهموطعن بالشهود، أحدهما وأتى رجلان إليه محاكم فقد امحم، من علمته نجب 
الحاكم،؛دللث، وحكم قبل، الئزكية هدْ عل وبناء ؛مزكئن، وأتى عليه، المشهود 

إذنبثيء، حائإ حكم ما الحال هدم ل الحاكم عل القاذ إة لوقلنا: عاله، فاذا 
الحاكم.عل لأمان 

ءليهم؛ضاو لأ ضال؟ أوكمار ممه أمم اتحح انيءين الشهود عل هل إذل 
الزكوذ؛بقي إذن ثهادثا، عن ثرجغ ولر ثشهد الأن إل نحن يقولوف؛ الشهود لأن 
ولهداالحاكي، لحكي ما الزكان ثني ظولأ المزين، عل ي؛ث الحاكم لحكم لأن 

المزكتذ•عل الصيال أل المسألة هد0 ق الناحح القول نقولت 



ة>حتواءد،ابقدجب ٢٢٠

وجهان:الصتان وق العتو، ماو إئلأف عل اقكزْ ثمنها: 
Ajويزحع التلم، مطاله للمنتحى لكن وحده، امحرْ عل انه أحدمحا؛ 

علاقكزْ بخلاف الصإن، يلرمة هلم الفعل، دلل-، ِل معذوو لأية اق5ر0؛ عل 
كتايتؤالماصيتي جزم وب؛تدا الصنان، ثّاركئتي هلهدا معدوو، عتر هإثة المئل 
١^.عند عقلِفي وابن امحكر، عن والم بالمموذ، الأم 

الماضيي،^^٥ التلخيص، إيِفي صرح كالديؤ، بالصمان عليهثا والئاف: 
الإكراهأف م_يح وهدا الإثم، ل يائؤتاكه؛ا وعلل احهالأ، لعالمه تجن 

الوديعة.الآ5لأمتي هرخى وكاذ العم، مال ييحإئلأف لا 
ءلوظ\ذط٠نامؤ-ووش ١^، م المحاق أف امحالأم: وخم 

محاومن الإدلأف ١^، يئجئة لمْ المصهلز لأل ؛ حداصعيف ^^١ مأكله، ١^؛^ 
عليه.اليال 

لأنهمحاذ، َلأ اكاضى: محال الالك عتر إل النس تنيم ء أي ولن 
يزبإنلأفل١ا٠

المحان؟يكون من فحل فأئلثه، العم مال عل ان إنإذاأكره المألة هذه ]١[ 
ؤإذالئُه، عل المحاق إف مل: أهوال، ثلاثة وفيه وجهان، فته اُبموابح؛ 

أكزهه.من عل باليان رجع هوالتلم، الذي اقكنْ صمن 
امحرهعل أي خمعا، ۶^١ فالمحاذ شخصن محل عل أكرة فإذا المتل ق وأما 

ثلعل أكره فإذا الماو، مزحرمة أعظز الضن حرمه أف بيتهعا والفرق والكزْ، 



٢٢١ساسبحواسروزاساسم 

الإكرامس محنث مثريا المجرد ل خ وصرخ مالقه، بمض لكرمِفي وكدا 
ؤسائدا، خلاف بالإكرام، فته ثنين لا الم .أل كتو؛ام 

لوالثاجي المعني وصاحب المصوو عةيوِفي ابن وئابع أنقا• الإملاق 
المجرؤ•

الثحلهدا اقتل نائل؛ فال لو يعني شه، لإبقا:؟ يئلثه أن بجور لا فإنه شخص 
نفسه.لإبقاء منا يقتل موف ؛إنه يقتله، أذ يجوز فلا قتلتك، أو 

اهرْ.عل الشاق كاف فلهيا أهوف، -محرت فاة المال أثا 
نوعتن؛عل الإكرام أف والخقيقه 

ثخصابه ومبمرب يأحده أذ بامحره، يد ق كالآلة الم\ك_زه يكون تازة 
شخصاأويقتل كالآلة، بيده صار امحزْ لأة ؛ عل هنا فالصان فيموت، 

الثائلأف امحره، عل الصان أة ثالث، فلا فشر، اشر < JUعل ثشه ؤه 
كالآلة.صار 

الكرةلأة المكره؛ عل الصان يكوف أف الأقرب، فإف الاحتيار مع وأما 
إحالهوأمكن والتئ، المباشر اجتمع إذا أنه والقاعا.ة مباشر، وامحزْ متنسبف، 

الندوان.هدا عل جرأته j أشد لأنه الماي عل فالمال افاشر عل الصاف 
وقيامهالمال. إ-لأف، عل وامحزْ القتل عل المكره بئن الفرق ذكز والمزلف 

المر،مال أكل إل أ-فاه أحد هناك ليس المضهلث لأذ اشر؛ طعام إل الفطن عل 
هوفهذا الغم، مال إ؛لأف، إل ألحأه من فهناك الكنه وأما الصروره، ذعتة إنا 

محنها•الفرق، 



محمسابجربم، ٣٢٢

حلم،لو كإ يقمن، لا أثه الدهنر انيلكءت،ت ؛ش هداية ال ثزح ؤؤ، 
دخلالوازثدخئهامحزئا.لا 

لأنةئطكا؛ اشاف نحل زانن م م ض الث-محاُت، القاني وق 
•صررْ نبما ائمدى 

يعثهوالوعيد بالتهديد التنلم عل، أكرم إف أيه الراعؤمحا ابن وعن 

هشصشمحىت،«أبواولك0هوامحاوايننمه
نسخةمنها عندنا وأظن الكلوذائ، ا-ئابا لأبي( فهي الهدايث أما الإسلام، شيخ حد 

الأسبؤع،هدا ق حط كأنإ تةول<ت الخط رأيت، ؤإذا و،انيادة، عام مكتوبة حهكة 
بالخبمر.مكتوب، وهو 

تعال!اش قال الصإن، فعليه ثيء يإتلأف، صررا افتدى من أف والعروق 
هئثك آو صدئذ آو صيار تن ئنديه يأسهء نن آذك، يمء أو ^^١ مم ؤئنأ'؛اث 

ابنحديث، ق كا كالممل الأدى ليفتدي رأته حلى إذا الم-خرم فهدا تالقرةتا"اّا؛ا، 
بابمن للعير حما كايز إذا وكذللثه ف، حى أنه ْع الفديه، عليه فإف ا، ءجز٥ر 

ؤيالالألف، هدْ حد له! فقال ثيء، فعل عل آخر أكره شخصا أف فلو أول، 
لا؟أو يضمن فهل وديعه، عنده كانت، ؤيال والألم، عليه، أكرهش مما ودعنحب 

صزر0,ببما افتدى لأيه يقمن؛ الخواب! 

الخج،كتاب لم! وم(، ٥٧)٣• رقم الأذى، من الخلق باب اليج، كتاب الخاوي• أحرجه ، ١١
رنمندرعا، ويان لحلقه، الفدية ووجوب أذى، به كان إذا للمحرم الرأس حلت، جواز باب 

(١٢٠١.)



٣٢٣سابحوارضذاساىلأ 

نزحمن ١^٠٢ \فُفي ي، الإمحاْ نالة \ئلإوِفي ضاجي ذٌ 
ذكرومحي ائاو، إئلأف عل امحرْ يضمتن جواز أصل ِفي جلاب إل ابداية 

ثه،اقكرْ عل له لص، مكنها صنيا قتل ^١ الحرم أف الآين1ن ل، الني، صاجب 
الئالطالأكزهة إدا عدوائا الثز حاقن أف عل رُب ابن ووايؤ ل أحمد لص ومد 
التقولوهذه المباثزة. يوف السبك، عل إكراه هدا لكن يقمن، ثر' الخمر عل 

مدمومحي الص،ل، ع1؛ه ينتقث لا من ابتداء يضمن لا انه إل رثع الئلاثئ 
دلك•

وصنامها،حجها امدثا إدا والصنام اج الوطءِفي عل ١^٠^ واثا 
أفالزوج عل نجب أن ٧، محنا بجب لا أن نافا، الظاوةي، همحا محب محل 

٩رجع أث؛تا عل الأول بنصهم ويأول روايات، ثلاث عل عمحا؟ يتحئمحا 
عوالرنج•

أشهرق الحالي عل الفديه تجب الإحرام ق رأبؤ خلي، عل، ^١^٥ 
الثخهتي،مالأوو;ش

مونىأب؛، ابن يكرم الحالؤ(، عل، :بما رجع المخلوق،، عل اكاف: والوجه 
اثشهور.عل وتهوه عمدة وقدايمنزي كالإيلأف،، الشغر حلمن لأف وجها؛ 

نائل.'اكالث، القسم صور ومن 
لأفثالص،ن؛ ١^ ل امْ ١^^ ^١^؛!، ١^، قل اهزة منيا: 

امصوامحئدؤائسمِفي;اص، \إو\هي;ة\ي 
قالا:، ١٧النجْ قل يم:ذكز الابي، الكزْ قل اكند أف ذو ثكر ^١ أف 



n؛

اعرمحواإدا الراجأ؛دا الشهود ِفي أخمد علته ص كإ عأيهكا، وجوبه والمدهب 
و\ذاوج.

\أ\يشكلأممم،ؤمحىلوام: وهدجئ 
حنيأ،لأئه الصتان؛ ائل مى ليس امحزْ وهاه1ا المود، هعلته ممتلة منلم قل 

أصحامامذ مندي الثمن بكر أنا أف الصيزئ انن ويكر صمينة، يدكر لمُ هلدلك 
بالواحداءعة قل انتناع رواية مى ينه واجد عز هود لا أنه وجها حثج 

نئ؛/لأنذ\جي j ضالح عق نائثا الين لأف وأول؛ 
٤تازان.ماشزان محنا \لأ»}ب؛\زب صونة وق ملجآ، والاحن 

إحدىعل والمرد الصنان ق يشركان لإغج الماتل، مع البك ؤمئهات 
يموت.حش الاأسك ونحز اثاشئ-إتا، لإتهس امحرى وق الرواسأن، 

ههلجانيها، إل حجرا آحر يوصغ الزض، ق عدواثا بترا لوحمر لبنها؛ 
ؤاكا;ل؟كالئك نه أن;شركاتي -بملأ \وي لأمحان عص 

مذوهل وحدْ، الواضع عل يالصهاف متعد عتر ا-قاءر ولوكاف رواتأن، عل 
الثاي.القس، صور 

دكزةعلتهأ، نالصنان منزيها، الوديعة عل لصا ااودغ دل لن ثيلهات 
حلالادل ولز ممتلة، صد عل آحز ئرما الحرم دل لن ي وعتْ، المائي 
اكاق.وهليذصورالقن، وحدْ، المجرم عل هامحاف 

معلمحأم إرناله، مذ ومم٤ذ صني، المشاهدة يدْ وق أحرم لز نيلها• 
امحرد؛ق المامحي دكرمحتا احثألأن، هيته آحر، ئرم قتله حص 



٢٢٥ارقاءدةاسبحوامونسالألآ 

ن\لأئويلإثضوشت، لأم آخدمحا: 
.spaLاكاي زي باك، الأم ي ؛ محاامحاذ واش: 

تصنونهعثناو،يدشص أئلم، مذ كل الوجهإن هدين عل ويتحرج 
يضيتذقور أن التي، صاجب ليف اُمحع وحده التلفن يضمن هل باك، علته 

التلف؟عل وين-جع اك صاحس، 
احدمحاصاد حال؛نت الصدل مناله التحرج كتامح-، ل الماضي ومرض 

علأحدخا كامايرا؛ جراءين علتهكا أف ويكر محه، الأحر ممتله صيدا لحرم ال 
لالذي دمين-أع إزناله، مو يدْ 3، ثآمه البميك عل والأحر بمله، المائل 

منةالتحلص عق ^^١ كال صتانا عثه محزن لأثة عرته؛ الماتل عل يده 
العاصسايد ق متإف1ا سث ^١ الئصوب ١^٧^لأل ١^ ل وصرح بالإزنال، 

قيافىانطاو1نثاةه_ كال 
*n*



ضماءدابجدجب ٣٢٦

ئنإوذبمس •َ َ ُْ ٠ َ م 

MHM

0َم ؤالما;ة.ابثاثة خال ل امحنون خال امحلث إذا 
أمام:أنمه مهامنا 

يهنا،الصنان مدر يمماوت لكن ١■^؛^،، ق مض٠ودا ؟كوف أف أخدهات 
صأوحالابملأ؟عورواه•

بحال.صناو ملأ الخالإن، ق مهدوا ؟كوف أف اكاو(ت والمتم 
نيئامتهدر الضنان، عال ق والسرايه مهدوْ، ابمايه يآكول أف واكالث،أ 

إألءتامدالآفاق.
الإهدار،حال والسراية الصنان، حال ل اياية ذؤدأِ أف والراعت 

سامحانأملأ؟منمح
،Syملأ تات، نأ م ^^١ خنخ ي م1ها: أئظه، ملث  ٣١ءائا 

وجهم•عل دة أن سبم ليه محه نجب وهل 
^١^٠الحناية، بحال اعتبارا ذمي دية وجوب الخطاب وأبو الماصى احتار 

أخمد.ص أنه ثونى أف ١؛;؛، ويكز نملم، دية وجوب حامد 
جنحهازش ان٠تحو٠ لأنه اثنلمارر؛ من نوزسه ك5ون مالديه لحال وبتكل 

لاكامحبى ذكزة ^، ٣١ززمحه ش ^ نا مانممJ أم، نأ مه، عثا 



٢٢٧ادت1سةاثطوالاضز،ساس 

الإئتصار.وابوا-ئاد_،تي حلاقه 
أويمنه يصمن يهز اوح، من مات ثم أعف ثم عبدا، لوجرخ د؛ءا• 

وكدنكالدية، لا قيمته، يصمته أحمدت عن حقل مل روايت؛ن، عل بديته؟ 
أنصا.الخلاف، ل القاصي ومبمزه خلافه، ابوبكرل دكن0 

جنناأنثطت، ثم ئأعتمتج أمة بطن صرب فيمن عّه متصور ابن ودٌل 
زثداالولادة، إلا نجث، لا ^ ٠١لأف ه زم لخث، ئز ناُثإ: ئأ ع!ا، 

حامد.ابن احتار 

أوالدية•العبد يمه من ابرثو.ثن أقل نجب انه الماصى عنه وحآكى 
نجهابلمول حر ويه أوجب حامد ابن أف الماصى عن اظاب أبو وحأكى 

والبامح،القتمؤ أونصمب الديه، يضمب ثى ١^^!، أقل 

تند،ب:ة نيون أنك \م'!؛I أف تدنى د يذواتن 
ثجيحوعل روابجن، غل النأله حرج م مي، محته ق~د، إدا المي ثل 

قتلا اما;ة لأي رالافئاب؛ وض ني أنو دوة للئه، افة 
كاذح؛ن ٧،^^ الجرح أرش يبش ومد بلجتايؤ، ثايعه نجب وإو؛ا متمردة، 
أنشكق أرشها و؟قول الجنايه، ١^ قح بملك، لا عدا ١^ 

اكريعند مارت، ئإ الجرح بعد ١^!، باعه لو ومكدا ١^^، وهو الجناية، 
يمحالأئJ،ذمVْكاض.



ق>حماءدابجدجب ٣٢٨

ديناوألمآ ؤقتمته عد يدي يطع إدا قيأ الإللع ق \لأ\دوآ ابن ويكز 
ا-ثخالإن:هأسجلإئت، 

الما:ةهل فة ثزوث ننم زالززلإ الثد ئ الالخي أو 
والخنايه.

الو:ة،ءل زئز اإبم;ن، مال نا بمد لأف بمشأثبجاأثلاثا؛ ناش: 
ل^ او م محاص زلا المنة، ض، بقدر زئز الدثة، ءل نلنززلإ 

ابماثة.خال امحامأة لإنمماء زاوملها، اثالإ ثدْ 
صحرب حر^4، دية ال۵بمةان روايه أن حلاقه ق الماصى يكز دس؛ةت 

عزبولمْيثل الآنزين، أم مئها بحيد أف وراد ا٠لحرو، صاجب ويبعه أحمد، 
ماممال: ^^، شمة هنئ هزل يكزثئ ١^ مو دللئ،، من ثسا 

ؤإيإياقة، صناثئ أيكن ١^ قل يدل ^١ بثيء، تجب ولمْ هدا؟ كبمل أذوي 
الماصيزعلم الدي باللمظ لكملة حر دية يصمنه انه أحمد ض منصور ابن مل 

قلئ.كنثا أف 

ههزمقا، أكتئ م حتينها أو مأغتثت حامل امة بطن صرب لو ييثها• 
وجهم•عل، أمة؟ جنحن محمؤ حرأو محن يْمنثبعرة 

خنناألمن، ثم يأنلثن،، سصزاتي حابل يصزانية بطن لوصرب وكيلك 
^"؛؛4^•عل _،^^_؟ خن صناف يصثنه هل مكا، 

وقيمتهوماتا، مسه إل مزت ثم ألمان، وقيمته عد ييتم، لوءُألإ وثنها• 
مصاللأف بأْلمح؛ يصنثئ لا أنئ الدهسا ماس حلاقه: ن، الماصى ممال ألمت، 



٣٢٩امعاوءاسراضذسس 

هاهنا، iSiijsعتى، إدا يضمن قلنات ويد دا-ةثثة، بدلؤ كنقصان القيمة 
ا-ثاوتلف، َفي وقيتثة يد0 بقطع حصل نوية لأف علته؛ محتع موضع وهدا 

ألخان.

القس،إل ا-ءرح ونرى أنلم يم حطأ، ذس جرخ إدا ما ؤيكحى:ندا 
واكرر•اكى تدكوزوو أويه ثلاة ويه 

اعثاراذطؤث الكاق ل جزم وُه ا-لآزح، حاق عاقلته عل الديه أحدهات 
بخاوالخناثة.

بندحصل لأنه ماله؛ ق ُالئزايه والزائد ابرح أرز عاقلته عل ^١١٠١٧ 
عائلته.فاكتهلد.ين 

والإضاثهام خال ديته اخلنت ي محا ناله، محاِق الد:ده والثالث: 
كالولن الئراية، أو يالإيدنال يستقر إما ابرح أرش لأف ذكرْ؛ يأق ما عل 

هداعل هو المخرر محقي أمحه، موال إل ولاءم أئجز نم لقوم، منتقة ابن اباق 
حلاما.ولمْيدكز ماله، ل الدية \إك\في.' ؤق الخلاف، 

أمثلته؛يمن الئاق القسم وأما 
مات٠،م ^^١ عندا حرح أو ماث،، ثم عتن م حزسا عدا جرح إدا ما 

عبدا•أن كاف حرا يضمن؛ لا والمزيد الحزبأ لأف صناف؛ ملأ 
اكاوث،ئالئأه:اأبمازأثا 



توامدابذرجبقؤح  ٣٢٠

صاحبويكز أيما. ل ص، ملأ مات يم أنلم ثم ^١ جرح لو يمنها؛ 
وثوام طزأ١^٣^ إذا محا امحان م مخ هنا امحاف أل الرغب 
الإصالإ•

صناف،ملأ فه، مات الحزم يحل ثم الحل، ِفي صيدا لوجزخ نمنها؛ 
اإ٠اصى.دكنْ ١•^، دكاْفى أكله ومحل 

صنيل نمال هزو عن نأنة ومد منصور، ابن روايه ل أحمد علته وص 
أكله؛وثكن0 كمات0، عليه لنل مال؛ مات، الحزم مدحو فتحامل ابل ؤُيِفي 

منيه.كناهه الكزاهه وهذه ا مال ما أحس ما احمد؛ مال الحزم• ماتِفي لأئه 
عللا؟ أم بمتنث ئهو مات، م عتق م ف عتت مح لو قينها؛ 

bji j2Jiقل خام' نبمث ة ف ئد لأن الرين؛ نيع، 
والحنق.انزثد بخلاف الحمله، ق مهومضموف شمه، 

الصخالتكر١^ أف موو عق وأما حر، بدية يصمه انه الماضي وظاهركلام 
قاأو-جهتي عل الكاق صاحن، حرجة وقدا صئانه، عدم إنأكالِفي ملأ بالقيمة 

أوالثزايه.ابماية الإعتباوبحال 
زأثااكلموئد^ثنج:

ل١^ يجب مهل مات٠ م مازني عندا يدْ أومطع منيا جزخ لن منها؛ 
طنفهأمَلأ؟

فيهامند لا متا صازت الحزاحه لأف عدمه؛ منهنا اأزجح وجهم، عل 
عندايده هطع إدا فينا الخلاف الوجهم أصل الرشم، وف بالإماق، 



٢٣١الق1هدةاثسةواسعىساسم 

نصب؟اشى ق أم القس يمِفي الطرف ق بمص هل بمنه، إل 
اض؛؟ثق أن 

الولأ•بمتوفه أيه م م ص نادمح وجهتن، عل 
كلامظ1هئ زئث ^؛0، ئن ثل ه أف أضأك ١^: ل مال 
الامدي.

لمْيمحناو م ظا لن ١^يخزف باق ^ ٠١^ اوغب: ل ماَل 
لإذتث1عإزمح.ل4ائاو 

زجهازتيفته طرفه صإف زأما لء، ناله ي•' عل الزجهان المحرر زو 
١١^صنال لا أحدمحا!  مهدو0.منا صاوث الحنايه لأف ؛ ٠۵

١^؛؛.مل الطزف صنان لثبوت يفتى؛ نالئاف• 
الطرفبدية أن الطرف، أو القس دية ثى الأمرين بأيل بجمي هل ثم 
برام•المحرر ل يدثر الارل، مئمحا اوجح نجمح(، عل مطقا؟ 

صنانه،كناو لزمة يناث، الحل إل ئمج الحزم ل صدا جنح لن ومنهات 
لةكاف حيث الصد لصنان يعلمتبا حلأيتهكا ل الخطاب ثادو الماصى يكرم 

أفؤسزجه وعإرْ، مأكول بس كالولد الآ■حر، يوف أخدمنا ي يضمن حالأن 
تحائِساههميها.

KH*



قوحمسابجرجب ٣٢٢

الظءدةا1تامجواسمئ،ساىمج

X K }ء

محلالاوصمحاص:محونيي، 
\}لإمحمحسأممحأن:محن 

سأنمحظوتا؟

متاتو:دلك عق ؤنتهمغ أوجه، للاصحات فته 

ص:ئق ١^؟؛لا؟ نجي ^^ئحئى،بجق 
لثميالمانحي وصححة حامد، واثن الخرقي وهوثول نجب، لا أحدمحا: 

محءلنمح1قمودفانداثق^١^، ٣١
الإء.

ثنمحمي ثن الحس روى ها وأحده ؟كر، ي ذ °ؤوهو نجب، دالئاف• 
ظ،ص قال: ^;١، قآضاب نني ي نة أزنن زيل ى ص ص الحارث 

عركاف ؤاذ مانصوما، به أصاب إدا المحظور الرمي ثاعتو المود، عليه 
اقصود.

الماصىززدة ، ^١١٤^ زص بأن زالدس الوتد زني بع، ابوبكر ووى 
مح،محنقواحلآخادبا.



٢٣٢الت1ءدةامم1ساتوالصسس 

محيلأنة عئه ا-إقواب ؤينكن الخاصى، عنة بحب \1ذ'فتوزأ النص وأي 
مكافئا.لم°يهصد. وئنا مموه، وأصاب مكافئا ئناك 

بطمول عل الثص مسألة ل القصاص وجوب الكال، صاحب حرج ويد 
تكر،زفنجنأباممُ.

لم*يمصده،مذ اصاب لأنه حلاف؛ بثر حطأ مجنتثة صاحب وأما 
مموه،هأصاب معصوما محي لأنه صعيف؛ وهدا صندا، محي إدا ما يأسه 

صندا.محي من بخلاف 

هدئارم ^١ ما بخلاف ، حأ عرْ ئأصاث معتتا صنيا محي لع ١^١ 
■■

مثلهإهائنا يتحثج ويد ئوحهان، ^^١ ئأصاب ٠^١ اقلف ثوظذ أما 
أصللأف ■عر0؛ م،صوما آدمثا قأصاب منصوما آدما يظنه هدئا زنى ثن 

الكلأ؛لاكزد.اونىكانمحظونا،ثهدا 
ولر'والآئروJ(، والماصى الخرى يكنه حر، بدية ثصمنه الصنان وأما 

ديكعل ١^^^١ب اماقا الريب صاحب مل حص خلأئا، فيه عت5وا 
لوزسهالمنتق ديه وةف0 منلتا، حرا أصاب إثأ ئإثه الإصابة، بحالة اغسارا 

الماصى.دكزة ١^.^.، يوف 

الثغمإص وصل ثم ئأنء، حن؛ا إل أو ثزثد إل زنى لو ؤمنهات 
نجبوثل مهدوا، لكل الرتي، حال، لمحا لأف يلام،؛ بعثر مود ملأ ممتمحا 

المحاد؟



٣٣٤ uشماءدابجرج

فهولأوهأوحه1

ّفيا-ئاُسا واُو والامدي حلاقه ق المائي هماله محهكا، وجوبه أحدها• 
ومحاالإصابة، بحالة اغسارا الخزي إل واحد عثر وعراْ الهداية، ثن موصع 
بتنالوحمن كإ الئن_ا، حال العصمة لإئتماء أثن ولا معصومان، منيان حيثي 

وعتزه،الماضي يكنه حلاف، شر مبمشها هإية إسلامهنا، بند مها زئعا مي 
هإلهومراعى، بز مطلمما، ماح والردد الخز؛أ رمل أف سلمم ولا الماضي؛ دال، 

محعئاكلمْ:فنقاخا.
بكرأب_( عن رواثة و الماضي زحكاة وهزأشهز، يهنا، صناف لا داكاو؛ 

وئدبه، نائووا كال ومهنا لأل المدق؛ ل فه حلاف لا ومال: المزني، ِفي 
-يتخهنائأأنوا.محزمزنيلأ؛صمح،ءاىظإذا

والماضي طريمه الوجه هدا وأصل الحربأ، يوف المريد يفنى واكالثت 
شرالخزبأ بمنى لا انه الهداية، مى موصع ِفي الخطاب، وبا عميل وابن المجرؤ 

وجهان.المزيد وق حلاف،؛ 

إلكاواص وهو قني، إي ئالئامح، الإنام؛ إل قلمه المزني أف والمنى 
بعدوان.ليس ينميه محتله، أحد لآكل محإف الحزإٍا بخلاف، الدمل، 

كملمّلمممهدر، وهو الثه-لم، محأصابة معصوم إل رمى لثا وهو عكنة، أما 
اءLJمةحلافج بعثر صناف محلا والإصابة، الرمي بئ النهد مص وؤٌي ارثي، 

منصومارمى لز محهوكنا معصوما، صادف لمْ الإصابه لأو الآصحامس،؛ بئ 



٢٢٥اهءدةالتاذواضرىتاساىمم 

عثزه،وقيمته الثّهلم، هأصاثه ديناوا عئزول قيمته عبدا لوومي وكدلث 
الماصيدكنْ حلاف، شر الرٌي،، وقش لا الإصابة، وقث بقيمته يضمنه قإثه 
ُُ0ََ
وعارْ.

الرامكب،أنتم ومد آدميا، هأصاب صيد إل سه، الدس زنى لن ثمنها؛ 
ةاةأث4ُبمقله خال ثنح آأ:فن لاك ج و ض،نة تحن الامدي: مقال 

منل،،كاو Iلإصابة حين لأنه الدمه؛ أهل مى عاقلته عل تحب ولا النلموف، 
معممةابن رمى إدا ما حكم وكيلك والكاق، ائجرر صاجب جرم وبدئك 
•أبته موال إل ولأنه أتجر حص تحب 

ق١^ تجب يهل ممتل، سهمه أصاب لم ١^ لم سه، مسل، رمى ولو 
وجهتنعل اص؟ بتحال امحارا عاش عل أم الإنابة، بتحال امحارا ناله 

اثنتزعب.صاحن، دكزمحا 
أيصاأوجهان الآوليرأ، الثألتين 3، ثمها وحج 

١^.وننال ١^^ أئل ثل الئ،ل أف أخدمحا: 
^١٠^•واكاف:محمامح< 

ونزصمته، تحيته، أف مل أحزم م صني، إل ااثلأJ رمى لو ومنها؛ 
الإضاتة،بماو اغثازا لآشنه، الإضاثة، مل ألحل م ت، إل ام؛ زنى 

^^ةاكانيقمحوابثا:ات.
لأصلة الحل ل عض عل ^١ رمى قيئن أحمد مزو عل وبجيء مال؛ 

اسهى.للص،ن، ثعلييا الوضعي؛ هنال يفتى أف الحزم، 



 m_يابجدجبس

صنانعدم مذ أحرم ثم محو وص رش إدا محا امحاي عدم تيمج 
صدلأف ثوى أف إلا ام، ٩ اتي^تا الإضالإ، مو أنثي إذا اوبأ 

اوشصد إذ بج زلا ي، اليد ي ابنأَة إل ض ام ي الإخزام 
ووالإخامبمِلك•

عليانه ئعثه ممتأة الحزم ِفي يدا الخل من الخلأو لورمى نمنهات 
ا1تصوص.

لئس ا-U, ق يدا زش رجزَ ق متنور انن رواية و أخمد مال 
الحتم؛ق1و:هلخزاؤة.

مدحلتالخل ثساَفي رمى ثز نماذت يول، ويكرثه روايته ق أبمّا ودال 
ألحسما أخمدت محال خنغ، الش يده لأو صمن؛ ثسا محأصاثش الحرم ربهِفي 
Jliu؛

الحزمعفنهاِفي الخل شجزةِفي ل منور ابن روايؤ ق أخمد ص وكيلك 
والحرم•ابل ئ ري وإ(بمئلمح عمحط؛ولأيزش، 

خلافهو الماصى وريدكر والآك؛روذ، والماصى موتى أه، ابذ جرم وخدا 
الياذ"ؤمحه ، لأكل،IJ محتلة محلاناح بمحثه، يدمعصوم لأئة مواْ؛ 

يقمنهلا ١^ أحنى رو١يه وخماعه ^١ب ٠١وابو آلمجرد 3، الماصى ويكر 
أحدةؤإي اخمد، عن يثن ولا صيف، وهو ومحله الرامي بلحال اغقارا 

إلالحرم ئ نإزناله الإصيادلألكف إثاخة منئورِفي ابن رواية الماصىِفي 
الحل•





شمسابجرءب ٣٣٨

قتيالقءن الخل، إل اوم ين تيتة ذض' إذا محا امحاي ظي يزم تن 
فراني-امحج وئوِفي محهإ، ■حكام جلاب عم مى العكس 

ائش،صاحب وم ؤصثحَالمنيى، في، ١-^^، حم ئئ نمنهم 
بمشور الحو، إل الحرم من سهمه أرتل إدا محا الخلاف حش مذ محمنهم 

الصورةق الصإن وأحدثمى خلافه، ق وهوالعاصي عكسه، صتان ق الخلاف 
عننتصورأيا ابن رواية من والصة1ئ ١^^٠، مصور ابن رواية من الأول 

يخننه.١^ ا"قزم أصاJهJ الخل ي عض عق ص1دا قتو فتنن أحمد 
أصلرم مغموم، لمحل مائع الع۵س هإل ثظئ؛ هدا مذ الصتان أحد ؤق 

لمْيثؤيىوقدا الخل، بخلاف الحرم، حكم حكمه مكاذ الحرم، الذ'يتي السجرة 
محآبمدة ض م أن م فدل اوم، ِمذ أن الخل ثذ ثيه ثئ أيد 

الحزم•

ِفيأصلها ثجرة ق نميال يزل له ويكر أيفا، عنه منصور ١^؛ ومل 
لكاف نا قال: قصزئه، إنماف قزناة و، ام، ثأمحابجال الخل 
قاوانا أختن U أحمد: قال الحتمدلأ:زم. ل كاف ونا ئوم، الخل 

مالدي اليد و نلجم للأول، قالفه ئاته روايه سْ الماضي محل 
الشدِفيصمذ أحمد لإل كدللئ،، ولبمل روايتتن، الحرم 3، أصلة الخل عتيِفي 

^مِفيمحإخائابمزءسو
يوفالأرض من ^^١^٥ ثابتا العض عل كاف ما صمذ وإدء1 الحرمة، عدم 

زئزمحالفل1صص.أضله، 



٢٣٩القاعدةالت1ستوالصسسم 

امط \ذ1ئوؤ زناي \م ^ الئه بخاو الإمحاث ثل ؤمبجا: 
وجهازتيه أوالإصابة؟ 

كتايال( خلافه لب الماضي جزم وبه الإصابة، ثحاو الامحاز أحدمحات 
النائل.رءوس ا-ؤطاد_اتي وابو ا-لتايات، 

الحرم•الخلاف^، ومد لرمحل، بالعكس ولولكف حلأكله، أوأنثم 
منوأحدة الصد، كتامح-، ق الماضي ماله اوابي، بحال الاعتبار دالئاف• 

ماتوش، ^L^، رش رجل مونىِفي م بن يوئم، رواية حمدِفي أص 
رْتاْإدا ما علته وهمغ تبرح، ب،ا رماْ إدا بأكلؤ باس ملأ نمت،، أف مل الراؤي 

محور١^ ممثلة، الأحر نهم أصابه يم مأيحنه، أولا أحدمحا نهم مأصابه خم؛عا 
علته.زالمد3ة ^١٧ ٠١مز نهنه أزنن لأف أكله؛ 

محيازتا زياك و احم محي:ن رزو و أيد ق \ثأ زفن 
ءأضا:اة.يئا،لإذكائافدذقاةياأكلأة.

يممدمأو بئ ( Jyijولمأ حد، له يإ حميتا رمياْ كاثا إدا منثاْ اأماضي1 مال 
•اسهى آويثأحت. الأحر عل أحدمحا إصابه 

بعدولوتش الإرتال، عند سرحل يإمتا التنمه، دلك! ثل سثئغ ^١ 
روايةِفي علته ص ملأ، ثإلأ كفى، جريه وراد ياشخ، الزجر لإف إزتاله 

اليئوئ•





٣٤١الق1ءدةالةلأثودساىمم 

اثءدءاادلأضذساسََِءَ و ء َُ ءَ 
*H*

الزكوات،أحد ينع ثاصل بجاو ليس إليه المحاج والمنكب والخادم المنكن 
دلكثل ثص والنفمات، الديول منه يوق ولا والكمازات، اج فيه تحب ولا 

:^lsJو أخمد 
الزكاة؟مى يمل داو، رجلأه عذ احمد نئل أنوداودت دالا الزكا٥، منهاث 

لإفمحولا: أنجوأذلأظول.>مح. ماو: ص ئك: م. دأو: 
اشِشير و م كاذ:نزو إذ هال: ٥:-^؟ لا قيل: ^٠ هال: خادم؟ لا كال 

بأس.به ؟كوذ لا أذ قآزجو 
ساوىحايثة عنده رجل عذ اممب عبد ابو ئئل محمد؛ بن حعمر وهال 

نحم•هال الركاة؟ مى يأحد للخدمة، إليها يقاج دينار، مائه 
م:محضليناياغمحبج.^_^، 

لكاف ؤإذ التكن، صاحب الركاة مى ينش الحكم؛ ابن رواية ودالتي 
ننكن:شنملةء.

كاذ^١ دئنه، اقلسو ثل تخ لا ائدى الخزض أة ^!١؛ ثل نصئ 
أو'ؤأحك، مماه ل الدين محل لا لإيث نصاب، يْ صاحبه، بدين يفي 

منه.ووهائه الدين جهة إل صرفة نجب لا لأنه جلاب؛ بئثر الئصاب، 



رجبابق قيح  ٣٤٢

النحاب؟تنم ثقا:ش شم/و بجل محل م م ناع ئا زأثا 
رواه•عل 

زامزائكن اشكن محلرز1ةص:إذاكال 
لأنيه.كمايه ، jlS"^١ ملأئ، عتاله، عق يه يعود الذي أوالشء 

كمانهعذ حتخ لإدا عياله، وهويت، قوته هل إما محريبما النازل يكون وقد 
؛؛.Ijعياله وموئة ومؤنه 

باعة.١^^ عن ممبملأ كال إدا ^Ui، مثل عه ls۵وال
مح:إذالكنثضأشلأأنىأنئيج،

الباب•هدا ل له ثراءمحا يريد مد أوبيدْ مأكه، ق والخادم المسكن بحب ولا 
أفإلا ا^نكن ئيأ لا ! ٠١ممره، محوص فيه امحلس، وم-هاإ 

روايةق عاليه ثص منه، الحاجة بمدر لة ويرك المقل، يخ ئصل، فته ؟كوف 
طالسا.وم لحارث ام 

كاذمحاخاإَتيوشأزوأنمممحا،
وعرمحتا.طالب وأف افه عبد رواية ق أحمد علته يص 

حائماأو ثفيتا، وامعا منكنا كان إدا تعيدت بن إنناعيل رواية وقالِفي 
بنموسى عنه مل وكدللئ، للغرماء. تائزْ ومحنل يقيمه، ما له يشري دفئتا، 
تعيد.

صفىض،أزئاغإيا،يثكوُنلأهميى:ينأذتكولالخادم 
JUقئ نتاثه نتقه كاذ لز قالوا: قإيم الاضخاب، طاهركلام م ّ 



٢٤٣ lUUlبمد 

ثنف لم:مح إن ثُ لت 3محى المال لتبمثا يا، نيل:>-ئ 
سيئحاجته محإو الئلس؛ خلاف ماله، لعين بملي اأ*رب، حى لأف جنيها؛ 
موالئزاة وكاو زجل، مال عع، وص سواها، بمشن لمً؟كر( إدا أما بثثدها، 

لئلامتة، يوحد أذ عشن الكاِفي قفي بميم كاف منة، يوحد لإ الإيلاص، 
ئيإلسمكماواهم.

لهوذاووحائم، سوى له وليس حصته، أعتى إدا عبد الثريل~،تي ليّها• 
ثريكه.حصة منة ق دلك، _؛؛؛ ولا حصته، سوى عليه ينس لا منجر، 

لهكاذ إن صمن عبد ق ثمصا أعنى من لأحمد! قلت متصور؛ ابن قال 
ناو.له كاف إذ محق نال؟داو: 

زب:شلملةومءه:لأتاغمهداتزلأر:اغ، ص؟ ئ1ت:كلمم 
نطوم.

كاقلس.^١^ ض غزثه Uلأ لأتاغ نتاة اكانحى: مال 
^صذوةضنالآساب

يثرىأذ يمكن ميثه رمه يه نوكاذ حش ديك، عن الماضJ فيه تاغ ومالوا! 
وهكدادلك، لرمه الأحرى، وي*بق أحؤ"أما بجال"مؤ مسنيب رمثان، بثنيها 

بمثم؛لأئاغإياإالحاجإمحثولأرزمحإن 
محوبراكاف من بنثابؤ لأيه ^،؛ ٧١بلزوم ئتا جرم ض الآصحاُبإ يؤ، الة5فبمر، 

ذثته.ق يحكئ العتق ه ١^، ول أغم نأ ^،، ٠١عئث خال 







٣٤٦

*H

نتنبمثاتتيمحإلساهم، امحناب م الميزة 
رواه،ي دلك؟ عذ ماصل غز م وثل وحائم، روجة مذ س تنرم 

نثائل:دبك عل ؤمثغ 
عزثإنة السر، بجهة  ٥٠١ل4أوو ناح لا اهتسي اقوي ؛^1: 

^^^ظظمحمإذاكاذءدين؟يصتبالإمحثاُب، 
الزكاة،عمدْتي ي عميل وابن خلافه، ال٠اصىي ماله دللئ،، لة أحدمحا! 

ائكتالإ.فى;اك، زالفئوو ١^ ِفي ذكزاة زكدللث، 
الخلاف،وهدا افداية، مزح ي الدين محي الشبح جرم وبه بجون، لا داكاف• 

طؤةإلثاةاشُممال.
 jمغرم،م قاو: ^٣،، الث>او محاخ لأنة أمحي، كلام ظاهن زالآئ

ال،كنم_،عل محم لا دينه ال ئع واكسثّاده، موته الركاة؛ح مذ الآحد لة ويباح 
^ك،لنمحأزرا'مح

ماآده_إعذم،5ه بعيدا كاف لإل ا،لكتسسؤ، اقوي عل مآ وجوب لبتها• 
مريبايوجهان.كاف ؤإف الوجوب، ائمماء 

كافإل اجإ محبإ أف البعيد أصلناي عل يتوجه الدين؛ محي الشبح ومال، 







٢٤٩ارقاعدءاثثتوالألأمحساىمم 

*H*

ّ" -!ُُتَء.َ.آ،َ!ُم 

ثهاذسالنتب يثت ولا اشب نيتا يئتت بالإلادة، الئثاء سهاد0 منهات 
انفلالا.يه 

نمطإذ اأم0 يوحب الصزته ا"محن إنماط عل اقثاء شهادة ؤمئهات 
حثا.نمط إذ والديه ميتا، 

^Ji*،عق ويرب الد.م_ا، عق يمل لإذبغأ عل ١^٥ قهادْ ثمنها: 
الككاح.انماخ 

يتوااأعاوْ أكم,أووا ثم ومصاذ، ٠^^ برؤية واحد نهد نو ثمئها: 
^^^^،محلبجنأملأ؟ةلس:

زاحد.^محا:لأبجوذ؛هبجديإقلأممحو 
كاذإذ ئاو: ثن الأنخاب زمن اأفطثوثابمزم، ئئ، ثل، ثاش: 

غعأفووا،ثإِلأفلأؤ
منالأصحاب ومن الفطر• جار الثني بغروب راحد لوأحم وفها• 

الزب،ضلأة ض اشرثيأ زئث، لأف ظه، الإ;ثافي حكاثه كلائة ائض 
ائصم^١ Jائفنادها، ظنأ ورث امازادت، علته Jلموب وهوأف آحر، مأحد وله 



رجبتراميابى همح 

.ءَ.ء  الفطر.هلال برئ الشهادة خلاف ري، القمة محول إليها 
الوجهمر.أحد عل للصنام تينا العيم ليله الرامحثح صلاه نمنها؛ 
وزعمن الشهر المقة الالحكام نائر بكون اخمالأ المامحي وذم 

واحدسهد إدا يعم، هما، صعيف وهو الديون، آجال وحلول بؤ المنلؤ، الطلأي 
يلا كانث س و نوقش ١^، به تت الهلال ^٥ 

الأدلة.عند ق عميل ابن ُه صرخ ابتداء، واحدة بشهادة 
هزواهياله، ما . اش رسول اف حديث عل بالطلاؤ( حلم، لو نمنها؛ 

واحد،بحتر ييت، لا الطلأى كاف نإف الطلأى، ويع ثمه، الحديث، يثستإ واحد 
منا^نألتم٠ الطلأفيِفي ومع عدم وتتحثج يئا. ١^^ عقيلِفي ابن دمْ 

ا1الةامح.

ذآيحيابثاهد عليؤ بث يم قتما، عصمت، ما انه ُالطلاق لوحلفن نمنها؛ 
اسيى؟بؤ يمع مهو ناصمحن، أن 

الثريةق المطع كتايتؤ ِفي حلاقه ل المائي نحكامحا نجه؛ن، عل، 
رؤايثم٠•ؤالأبدي 

بميمامحي، نصاحب، المحول، عقيلِفي ذش* المجرد، ِفي المائي وجرم 
^ص،ناخازالئاوئمحقوغ.

عمامن يزل ناص أو نعندي الهداية؛ عل يغلقه المجررِفي صاجب يمال 
^همو،ؤلزتث،اص،ربج.



٢٥١هائاةاثثأاواصمحسس 

Jyمحو لمً ط اشاءُ، ٩ يشهد ارلادة، اسيى ظق ي ومبجا: 
الطلاق؟بمع ثل ولائها، ق اوأة 

حمص،أبو الشريف وثبتة حلاقه، ل، المائي جرم وبؤ الومغ، المقهور 
قأحمد ثص له ونشهد والآكؤول، ا-ئات، وابو الع^نيي، اأوام، وابو 

وح1ضها،الثناء مشهد طالق، وصريلئ، قانت حضت، إف لهات مال مهناإدا رواية 
حميئا.طلقتا 

اكيالمتالة ْى الطلاق يقع لا انه آحر، وجها يه المحرر صاجب وحرج 
•هبجا 

اثكابماتى الثئد، فانكن الكتابة يجوم أحر إدا امحاب، ادعى لو محمئها• 
لا؟أم ينتق مهل ، ماو نا عل واصأت؛ن أوبرجو محن، بشاهدين 
صاحبوحكي خلامحا، فيه المني صاجب، يئلث، ولمْ ينق، ايرثي• مال 

المحبجو،محهومح(•
روايةق الممحوص عل بجح ْإده بموته، معلقا ومما وممث، إدا يبئها• 

وصيه،لأما اصح؛ والأول بجح، لا الماضي؛ ومال ابري، ولكرم الميموذا، 
افٌلتمح،*محل والوصايا 

لبصمتها لدحوقا أيصا بجح ١^۶٤، بنوجر المعلممه ال؛راءه ومئها؛ 
والأصحاب.الماضي وماله ١^^؛،، رواية ل علمته ص الوصك، 

ممقهؤٍق تثون ت، محلأه أز دمه، من كانب ١^ إ;راة ^١ 
٠؛^^<؛عل لقاتل؟ وصه هل وهل بموته• 



شمسابجرجب ٣٥٢

وعّدالوصق، و الخلاف عل محرج وصيه هي الماصي مثني 
ُ-ي ؛ء , ■ ئثالأبدي: زئاو ممك، لا ِلأ؟4/س 

رجهم(•معل بندم مأثا الإثدماو، مل محصا إئزاء ؟5وو ؤإيإ هاو: ائنهب، 
ذيدإنئ;صلح، ك، طابق ي م زم ^ ١^١ : Jii\1\ زمأها; 

مولها•مى ولأي ملته، ١^١ للطلاق ايازصأتبما اقاصي، 
ذيمطلثها،:انت هومحت، ملك فقي إذ ثئ: هالغ لن كدبك 

\ه.

فتهيعلم لا انه يمفي ما خلافه ق المائي يكر الدين* يقي الئح مال 
صداةي،ين ثريء هأئت طلمتقي إذ مالت: ١^١ ما عليه الشيح وماس خلأءا، 

إلامزب ;>^ ١١١تنليق لأف اسيىثادا؛ نبمع أنئ:يأينصواةها، مقمها، 
قطئأ بمع ناشلتك، الإنماط ئ الإراء ويذُد اكلك؛ تحيق بن الئثة 

سزامح،بجاسائواك.

واحدْأنثثت كلنا نسوة، أرع بذ اك؛ر عل أسلم من هال: إدا ؤينها: 
بجصمحمحوص؟علومح<ت

لأن١^١^،نالإخؤانلأ:ظقأخدخا:لأبجلح، 
زالإنياث:محيتاوُنبئا.

الماصيممال نظ• وعو عر، عدك أغتق لاحن: رجل مال إدا وبنيا: 
وميعوصمنا؛ تبعا يدحل والملك للعنق، انتدعاء هو لافه: خق 



٣٥٣اهءدةاثوتت^محسسم 

لكفإذا اكب، ي ص قئ إتمُ طاكمي،خنى ُك زصئخ وُ، ^، ٠١
ئناّو قزي من ئئ أنة تع ^^١، ناكJPي ئنو، عقة اكدش الخد 
يوفJ_ يه ذومحوئا ١^! لكن ط اسيرن، من بافك ه يمق 

محصإئلأف  ١٣١؛وأول؛ الثريك عتق مرايه ت يوله قياس عل وكدلش العتق، 
دصد0.ولا شوا->؛ساوأحد يئصل 

يإيهمنيم، عبد مى لة ثزكا الموبر الكافر أعتق إدا ذلك عل ويممؤغ 
معلئ بهه، عليه دش منبم شراع ق الخلاف عل لإوي ولا بمرى، 

'' م,طد،ة. 
بنحج،وتينا صننا محصل الطواف، رمحم عمه عى اهج صلاه ومنهات 

ق^١ إل ألخد \لإت\؛ أشاز ز3ن 1_:^، ١^ ممي لا م؛  cJ\sنإذ 
الئالئجي•دواية 

ماايل م عل برائد قاعا أف له امحم ووصي الوكيل أل ومنها: 
ويالثاصي ديُ امحداءّ، الخدر ذك هه لخورله ولا قادة، بمبجا كثابن 

الإدل،معش فيها ؤإيإ جوح.! ببدل لبملم، الحاباه أف نأحده جعلوا ولكنهم 
اول.الماعدة هده مى وجعلها 

ماتيم ولدي، أحدمحا؛ ممال وثد، منه  jJgأمتأن، ثة كال ثو ؤمنهات 
الخرعهله حرجث، منذ قه، أهمغ مامه، يوجد ولمْ وارثه، ولمُي؛يرا وبْييرا 

زثل:قث،مالي، و أ-لإلها أنة أم كاذ ثإذ بالإنشلأد، يقه ؤأئه -م، ئهز 
ساصترثهُأملأ؟ةلنمح؛



قواعدابذرجبقيح  ٢٥٤

لآنيَلأطخقَمفياص.
محاالمرعة يحول ق الخلاف من محرجان الوجهان وهدان الماصي• مال 

وصاحبحلاقه الهاجيِفي لكرم الإي وئو ويرث، سب يثق دالئاف؛ 
انثدتحث، لأئه ا1دما؛ ناس أيه التلخيص صاحب وذكر التلخيص. 

إمار0.ق عيه لن ما هأشته الإمراو، إل حريته 
سنوممحا،بي:بج•،

الطلأقعده بما وتحتمت، الزهاة، عده علنها ولم°محب بامعه، اشللمه وأحرجت، 
الطلاقلأف رْ.بمن، أحمد كلام ظاهر ق الوثاة عدم البواقي وعل حننه، مذ 
وعترها.العدة مذ لوازمه بنة بالمرعؤ ثبت لثا 

 ،Jبمقاكألأمحابمإذشاةزئا
اضJعال.

بجنيلئايمحفىذ;كفىاص،لأيا:لزةاوا.قش 
أمإئكاJث، ثو1ث ثيزول تّتا الزجال أحكام نايز حقي ق ست مل 
بجا؛ماله ذوق الادمئذ حمول مذ علته ومحا ممال اش حموق ق مولة بمل 
وجهان•فيه وديته؟ يكر ب٠^رادث، انتخمامح ق موله متول، يلرم لئلا 

*UM



٢٠٥الق1ء،اةاثموابماتوالألأضسس 

*a*

-^١:ممرة ننائو دبك عو ويتخثج ١^، من أنهل المع 
مئزؤغ،ينغ حل يها يوصع بأل ابتداء، اّقل عنمير منهات 

ودبغوهومئرؤغ، وجلمدْ، لخؤؤ جانه يمح الماكول الحيوان يبح مئهات 
الدثب.ظاهر عل طهاوثة يفيد لا بالموت جانيه يند جلمدث 

يومأساة ل تائر ولن الفطر، محخ الصيام الثرؤعِفي مبل الثمر يمتهات 
خاو.فل 

تايرلثم الليل من الثمر إذثوى ت هنئ أخمد عن مصور ابن وثمل 
مه.بمطز أف ينجني ثلأ مه وتام النهار ل الثمر ثوى ثإف النهارأئطن، أثناء 

ابجار،ل ١^ وحد إذا الثجوب، كثع ؛، ٣١من ١^!؛؛ نو أة زالفزى 
١^.أناء 3، 3الثهم  ٥١وأن ^١ U خلاف صاش، ملة اليام مفوئ 

ثرعثهإف والقل، النير حج من روجته مح يملك الرجل أف ؤمتهات 
روايتان•جوازمحيلها لفي إدفؤ بدوؤ محؤ 

الدخوليمغ الصلاة ِفي الشزؤع ومل النمم بتي ائاء وجود أف ؤمنها; 
لا؟أم الصلاة يتطل يهل ائاء، وجد ثم مها ذحل؛ ولو بالنمم، فتها 





٣٥٧الق1عدةارمح1طواصمحساىدت 

اماباواصمحسسآ
 Mأ تK

اكصوركاذ ما يخلأف الوطء، فيه ينتثاح لا اتتدائه من الماصز الملك 
ق.بمتئ.أخمد دللث، •عل ثص عاثه، طأردا 

بثزطالمشراة وكيلك الخلماو، مدة ق الخياو بثرط المنراة الأول• مجن 
وثصوصةأخمد، عثه ثص تها، أحي ئالمشري ثاعها نإل بمب، ولا يبيع لا أف 

الوطء.وميع والئرؤ■ الإع ؛ذا يصحة ص/_بم 
ا'ييب دلا محح لا أن م جايؤ بمغ يتى اه ئي للو j ئاق 

ايد"؛.ئزأ رياني لأ:مب : Juاطاس تن ئم لأي نلأ:ميا؛ جانز، 
حرين،•وواية مهتال، مال، كدللث، 

إلدم، ملأ:>يا، بالم، خا أخز مهز ثاهها إذ اشوطوا إن زراد: 
■مسعود لابن قال حان عمر حدسا 

بثزطأمه امرى فيمن طالس،ت أي رواية ق ودال مهنآ، مل وكدلكا 
مصور.١^؛، وكدللث،مو شزط. وفيها لا 

عد.اضبن ، ٧٥١عند عن ثأثه خماذبن رؤا0 أشازإل؛هئؤما الدي عنز ومول 
ثهلثاعها إذ لها وشزط ١^؟؛، من جاريه اشرى منعود ابن أل عذه، ابن 

:ا(أحرجهطسلمطأ)آ/أاأ،رمها



هوحمسادذرجب ٣٥٨

مماو:اظارس،، عنزبن دلاك منعودض ابن سأل انراها، اثدي لهابالثمن 
ثزط•وفيها ينكحها لا 

الواجدهدا، يهوعل همج ل ثرط كل هال حثل؛ هال 
 j\ أن ننثود لإ:ن ي تين أن خ)،!لا ص ،u% لإض ثزط لأنjJl،^

•قرط ومحها يطاها أف عمر محور ملم ثرط، 
المشراةالأمة ِفي الوط؛ مع عل هايئ ابن رواية أتني,ل يص وكيلك، 

يوفالدبرة بئؤ، وطة مع عل منمحور ابن رواية ل أيقا وثص التدُر، بشرط 
ست١^ منو1ه؛ ما عق ^ ٠٥١^فيه والأم ثوحيهه، الأصحاُساتي ا ^^؛؛؛١ أمها، 

أمها.ممحها،دخلأف ابتداء من مدبرة المدبرة 
الماصىوحمله يالئمزى، وكة JL٠الالأمة وطء من المع عل ثص وكيلك 

قاصت،افك؛اكزى أف م ئه ناJئؤاب _، زم لإتتتاب، اش 
مولتا.ممٍتكا مقون صح، بند إل؛ه رحوعها ثزط ^١ رواية عل مول، ولدا 

أصحعل ولمزها للوارُث، بجور لا بمنافعها، الموصى الأمه دبلث، ؤمذ 
آحئ،ماحي النألة ص ولكن عقتل، لإبن حلائا الماضي، وهوقول الوجهي، 

لا؟؟f الوممح،:نا اثالإ ل داخلا هل هل امحع نس وئوأل 
الكتابةعمد وطأهاّق اسرطوا إدا والآكات٠ة والدبرة الولد أم الئاف• وبن 

وابجامحث•والموجرْ 

دجض•)ا(لكعتأحجم 



٣٥٩التاء،،ةارغ1«،طأ^محسس 

ولههامذ مح المرهوثه وأما 
U^jU-f : ا1زتإن.حى ثتنئط لإخمأ مطل انتيلأدها، أنه
دلو(، j-rالرإدن بعي بالرهن الإمحثاع مذ محع الراهذ أل داص؛ 
أول.يالوطء وعمه، الإنتحدام 

M K ه







رجبابق  ٢٦٢

اثسةاثثئواضنخساولإ
*H*

و\هالمود أمزين؛ أوأحد عث ١^ هو هل العمد مض اأزا->ب 
الدته؟

والعمرالمرد، انتماء يواعدن تلاث علتهأ وتتمغ منزوكان، رواسان فه 
الئالحضُ.زس 

ثم، إ>سكاو شر مه النتزق حق ثتعئ العود، انمحماع ق الأول اأماعد٠ 
أحديالنا: نإل ، J^Jالإنشماء ؟كوف  ٠٨٥منا ١^ اأنا->ب دألن1: إل 

مثمح،،صءاءو:
امح،إدن شر ثانيه مى اواهى ئاقص اوهوف، امحد تمل إدا مبجا؛ 

سأبىثخااوو؛.محشمح
لةمحور ولا ئالوات الماصى احتار وص مصور، ابن رواية ِفي 

بالقصاصعتئ لإدا أمزين، أحد كاو الواجب لأف المزمن؛ إدن بدون المصاص 
المزهون،العبد بزثة حمه يعلق كال وقد الزتس، عل اأواحب الال قوت ممد 

المئهومر،ق ميتته مضمنه أوأعتمه قتله لو ثهوكنا الواجب، ببدإ5 قتتتلق 
زُهخزمواشمر.



٢٦٢ه1ماوةاسبمةواصمحسائمم 

والخلافابناية، أنش أو محمته مذ ٦^^( والاءوذح اقايي ومال 
بايثالإ.ثاأأ إذاأس \مو اك وسايامحفمحا:صي 

إمحإ Jiiiلأف ا.وةثو؛ صاحب وصححة صهاف، يلزمه لا الئاف• والوجه 
بؤيو\ ظز؛، لا بمزش \ص َوتش، نئ زالإخقاث بالاخيار، 

الإقتصاص،له بل المود، وحب جنايه عليه حش إدا ( Jiiiأحذ المئلش يلرم 
يئرمآحر مال له وليس ماله، بأعيان المما؛ حقوق يعثق، ؛ع ثساثندم ولا 
المودالعند موجب محولنا عل الوجهين أو الكاخ، صاحب كلام مظاهر مئه، 
ظ

وهويعيد،الواحب،، ١!(^، لممويت الصإن وحمن، أمرين أحد محلنا؛ إذ محأما 
وَاخا،نالأ ت لْمح ص ، اكتاُمحآت داتأ ئن!، اكَذ اوَاحئ مثا: إذ داثا 

"ً " س,محتيلأ 
باوْالمؤلم، أحد عل، بناة عي مذ عقل وابذ العاصي وأع 

يوحبلا انه العمؤ ق صزحا لأما أمرين؛ أحد الواجب، بأف المول عل 
اياباأزثين نل وث إما بآية زطلأ منا، ١^ ؛، ١^١٩^١: إذا امحاذ 

محيالتبح وحدت م العمو، مثل والإمحتصاص له، لازم عير ودلك المال، 
ذوته.الدى البناء خدا صثخ الدين 

المالك:ممل زدiنا: ^١، ُالدثون اكرؤ ١^^ من مد ^١ ثمئقا: 
علهرج لا؟ أم العبد بقينه يطالبوذ يهل القصاض، ماحثاروا الورلإ، إل 

المنهون.





٣٦٥القاءدةاسطوااثلأضساىئا 

ىرح  Jdlكاذو هإ0 صدا، ص  JUمن مد محو ثن زمه: 
العمو.ولا بالقصاص الإثفناد لأحدمحا ولتس ثريكان، 

احتارشر الماو زب يلوامحص عميل، وابن الماصي كلام ظامر هدا 
بالمثلالواجب قلنات إذ الربح مى حصته لنمصارب يفنى أذ ثوجة الممحاري—، 

أخده

ثنابماص،بم؛لأئأخناو:
علالدية بومته إحدامحا! وفيه الدية، إل العمو يح أف أخدها! 

راضميءبدون لمْيسئا نإلأ ١^^، بثت، مسي، أكد موجبه ءل-ا* لإل 
الصارية،أيمال، الماضي ويكرها عميل، وابن اظايبه م طريمه ومح، ملهنا، 

ولمُتنصللأ•إلابعوض، بإنماه لإيرض لاك بحاله؛ اكوذباثا وقوف 
ثوجثهئثا: لإذ لألأ، نلأ:ذكن انماص، ض بمقت أف الئاته: ثالخاله 

اثاو.بث، شجن أخد ئثا: ؤإل هلا ^؛١ اكاهتى 

كلعل لحال بنقل ثيء ولا تمط، الموؤ عن عفي إدا ه عقتل ابن دحرج 
آكمبنعل، محوءيأثلم محؤ، بتفرقؤ محه الواجب ق، عنه بنيْ اثه مول؛ 
المودلإفإنماط صعيم،؛ وهدا الإحتارفيها، سثئ لإيه إخدا٠ى، طني ثم أرع، 
عن١^^ ينلأ، ^١ لة، احتارا وليس عثرْ، إل وعدول عنه ؤإغراض له رك 

لابمف،لأنه الزنخات،، خلان، حميئا، اختائمحا له ح حمتئا، ثا^ال ^ ٠١
طيقأئنمحهمِعلكاكيور.



٢٦٦

هإذئك:1وك، _ عترناو  Jlض ض طث ان الحالأالئاية: 
ئك:ثإذ ثداو، ض نص  Jijخ ئي قث، \4ت\ئ \بي 
كا1ق1سثة لاتمثغ خز لكل قإل حمتا، والماو القصاص نمط ثشن ١■>؛^، الوا-حب 

انتعراقمع والووية، الثلث عل واد محا ؤاثكانسا علته المخجوو 
يوحهازتللركؤ، الديون 

بامزبم، اس ِلأل الشئون؛ ذؤ ظقنقاطهلم، لابمقط أخدخا: 
ه،لكمصدَةاقو.

بدونلا.عننئأ المال لأف علة؛ المنصوص انه المحرو ؤؤ، يسمط، الئاف• 
متصلواحد كلام أنفلهناِق إذ وأما وحده، القصاص أوإنماط لة احيار0 

منه.احتارا دلك ويكون ملكه، الالِق يحول عتر من حميتا نمطا 

:فوفبجو ^١ نون ١^١ ملكه، ١^ِفي دئل ملأ الظك، مون: 
ليال،النفنتنويتا !؛•ظن ^؛١، ^ ١٠١^١->^، إة ^١: إذ ليأل؟ 

عقتل•وان الماصى ة صرخ صكايا، يوجب ملأ 

علالكاِفيثأتة ق وصرح الصتان، وحويت، عل يدله ا-قطارت، ايٍا وكلام 
ومحيوجهتن، الصمان عنده محإف الخالة، هده ق منه ائتص لؤ كنا وجهين، 

عقتل•وابن العاصي ينلمتل لطائر ومحالمة دلك صنب ياف نبي، 

ولم°يدكزعدمة، وصحح وجهتن، هاهنا الصإن الأ؛لخصربألتي وكدللثجّق 
خلايا.اقتص إدا لصنان اق 



٣٦٧تماوةاسبمتراصضساىئا 

يالعموالصهان زعيم بالإهتصاص الصإن بئ ا/أصحاب بنص ويرى 
عماإدا ما بخلاف الصتان، ، _Jiiا1ال، بدل انتوق قد اقتص إدا بأنه 
حمئا.علتهتإ دات ثل بدلا، ثه ينتزف لر• ؤإنة 

،A^^Jالصاف ولإثلزم حمه.؛si مذ الم؛م الئره لوأنرأحد وقدا 
منه.ثصيثة لشريكه قإيه أوبدله حمه انتول إدا ما بخلاف 

عنهوكالعمي الكاق قي محاثا، مئمي مسم، أحد الواحسا يلنات نإف 
أوجه؛يلاثة قيه راهنا كاف ؤإف لمُثصح، عليه محجورا كال لإل المال، 

عمولايصح كيا الكاق، صاحن، أعني وهواحتثارْ؛ لايصح• أحدمحاث 
القلس.

وهويولبعموم، لأنه رهنا؛ كون القيمة منه ؤيوحد يصح، والئاق؛ 
التلخيص.صاحب جرم وبه الخظاي-،، أي، 

كزخدالمزئس، ئ ١^١^، إل ^١^ ثصخ والثالث: 
وابنالهاصى وهو اباي، إئ، ردت الرنى رال، ؛يا مكايه، رهنا دآكوف 
عفل•

الملمسعمؤ صحة ق ائنّألة أصل 3، حكثاْ اليتم، اكانج، الوجؤ عل( وأما 
وجهانالقنال ل، يبمجرج ويحوهم، والوريه اكلث، عل راد إدا محنا والمريض، 

نتائل:م ثدا قل ثهخئج شمح،، أخد الزاجن، ثلنا: إذا كالإنماص 
منتزق.حكنة دكزنا ويد المزهون، عق الحناية عن عفوالراهن منهات 



 An_سمجمو^

ئك:إذ أد1 محالشهوو محاثا، للمود الموجبه اينناية عن عموالمئلس لمنها؛ 
ضالثم مج ب أم أخن الثا-ءب ئك: ثإذ خغ، با ١^ النا:أب 

مغ.النصوص إيه ت قيل الذي الأحر الوجي وعل المال، 
^٠١اأنا.>ب ئثا: ثإذ اأنئوJ، زص المحاد، خم نن زمة ؤء 

بالإثجثاممظ4ُ.
الملس.محم وحكمة القصاص، عن عموامحاست، يمئها؛ 
دلك•حكم وحكمة الديون، انتماق مع القصاص عن عفوالورلإ يينها؛ 
كيلك.١^، عل زاد إدا ^١ j-ممه القصاص، عن عنواويص ؤبنها؛ 
هلبثقعته، الموصى العد عل ا-إقافي العبد عن الواوُث، عما إدا ليلها؛ 

منتها؟الممعة لماللئ، بمنى 

صاحس،حو أف عل قزتبهنأ والأظهر الريب، ل حكامحا وخفب عل 
ثزظدالإلأذ،أملأ؟

يلنا:١^١ للعير ملك لأيا المناؤع؛ متة عير ق عموم بمفد لا أف وقوجه 
لأفالمستأم؛ العبد عل ا"إقافي عن العم بخلاف، وهدا أئرين، أحد الواججح 

•الآ-مة النتأجثس يئزجع الإحارةتئسحباْم، 

اطانم،أبو ^٧!، صرح له؟ قيمتة لأف به لة ١^'^( احقار بدون ياتلمه 
والأصحاب.





٣٧٠

Jl  اأثا;بم4ئك: ^ الوَة، 1د ةوئ;نئه مظ \ؤ\بصص
الريب•ق حكامحا وجهم، معل سيئ أحد 

لةمتي، انه فيه ما أكؤ ذلألأ مميل، وابن الماصى ل وهوهن ثعم، أحادمثاأ 
يإذاةلنا:ئنمابمإبا.

الديةمن حمة أنمط لأنه وا،لخثر؛ الكاق ِفي اثجثال وص لا، والئاف• 
^محا،ءيظاعاثضاكاص.

ُإنماطه،إرْطط ١^ لأف بآ؛ الزا-ءب ص ١^ إف ص ١^١ نا ؤماريى 
ي،ئنا ؤاآأخوذ بابناَة، النا->ظ ١^ م أنمطه ^، 1iJlل ^١ ض زمحاب، 

النعم.القصاص عن الصالخه بطريق وهومأحود 
 Jوحدة،١^ هز يلنا: لإذ ا-يناية، موجب، عى ١^٠!^ اكاكه: الماعا٥

محالحناية،واجبه عتر الدية إذ منها؛ وأكؤ وبأقل الدية، بؤفدار عنه الصلح مله 
نمطالو:ه قإف ذيك، ثة زئئنا: ا1او، إل زجع ئأ المزsولا، امحان ^١ زكدلك 
أوالخزي عن صلحا عنها الصلح يكول مهل مسم، أحد ملنا! ؤإذ وحوثيا، 

الال؟

لا؟أم جنها عتر مذ ١^ مذ أكثز عق الصلح يصح هو منها: 
الو:هتج4محزاس،لأ;صغ،لأل : ٣٢ل ماو1دوالخطاُّ، 

الت1وخيصثصاحب مال و'كدلك الحنس، مذ مذ"الواجب أهر أحذ بحوز ملأ 
إبلمذ ابس ثنين بمد إلا جنيخا عل يمح ولا الدية، جس عتر يصح 



٣٧١اهءاوةاسبمةواصمحسس 

١^٠^جواو اْلأكثئوو وأطلق المقل، ورثا النسك رثا من حدرا عثم أو مر أو 
أمحينامحبو(ممحل•

بجوازالئلحالئامريِفييريقه وصرخ حلأما، محه لاأم اكزت ق ماو 
.^•٠٢^

عوضه1لاحود ثاثت، اكود يأل وعلن سسإن، أحد الواحب ئننا؛ ؤإل 
ابائزة.العاوصات دئي"يرقنه عثر مذ مجار جنسه، مذ وليس عنه، 

محردوأما وثبوته، الصلح صحة ثني ينمط إيإ يماو: ممد الخود واما 
ينمطئلأ يعزض، ينقعي إمحإ لإيه ثموطة، يوحب محلا الصلح عمد ق العاوصة 

ثه•امحوض ئوب بدون 
لا؟أم بالشمعة يوحد هل سمص، العمد دم عذ نوصالح وم1هات 

ئمعه3لأ مائ، عتر مأحود مالثمص عثا، ١^ \فِ\-أب< يئنا: إل 
مض ؛/ ٨Jjy س قلأنز ني 

عوضهو إي مائ؛ بعوض مأحوذ ههو سيئي أحد الواجس، هلتا: ؤإذ حامد. 
والمحص،القي صاجب بؤ صرخ النلح، بامحار لثنيها الدية عن 

علويثوجة المروق، درزْفى ما وهوحلاق، المنتوب، ق الثامئي ذقبئ 
Jy  علوممن وص الأولان، الوجهان فيه يطزد أف ^ ٠١عن طه ئاق: مذ

إطلأقاْمحن.
،J^jعنة الالك هصالح ■؛^١، التجارة مذ؛:lJ عLJا عدة قتل نن ؤمنها: 

الماليصر لم عيثا، القصاص الواحب يلنا: إذ انه التحريج ق العاصي قدكن 



رجب ٣٧٢

عن Ji، المئتوو عن مرض يز ه وعم بث، إلا لمحاوْ به الممحالح 
القصاص.

وعدلالمح، ممض نية، بئر امحارؤ مال ُهوثن شش، أحد 3ألنات ؤإل 
عقوح الصلح أن عق منزل ^^١ ا-قطأ، مهوكمتل اقتول، عن عوض لأته 

ممدلآلئبم،بمبملضاك.
ه،:ظ ١'^^ مميل ذط\ح يخ، ١^ مؤ لا بمال: زئد 

نجابيئإزالإسيخفظإذاك
ضعزصا لألمئل الئا-ءث ائال انتنل لإنة الخناة، و أن:اص اجاي سه 

\ص\س.

المقاجف ئ عدا عد قق إدا اكاوبةت ق عمحل وابذ اكايي ويكر 
الصاريةمال عن حال بآكل بدل لأيه الصارية؛ مال من ب،ال عنه يصاغ عندا، 

لأكلعنه بدل ص إل العند، موحمح، ق الخلاف عل يثنياه وب كالثثن، يهو 
ملالصلح ال من دكزثاْ ما عل يش ئد ولكن ث، إل هاهنا حاجه هلا حال، 

;lliJمش ١^ عندي عقمل الهداية: عل يغلقه ِفي الزكات أبو ومحال 
لاوث1دعنه صالح ما الخمح ويآكوف بطلث،، ئد الصاربه همناأف تحب القصاص 

حد٠دا.

*a*



٢٧٢القاهدةاثطواصضساىمم 

اسئاثطنامحسس
*nn

عيأن مفموثه وت5ووا أذ لأدص، أن ثعال ض حى بيا التعلى الخن 
نإفحال، كل والإيلاف بالثلف صناتتا وجب مضموثه كاس ءإل مضموثة، 

منتحىكال !ذ بالإيلاف ووجب يالتلف، صناثنا نجب ثر' مضموثه محن ثر' 
ننيودٌنإلأفلأ.

الآئلد^ةأنث^4:أثا

ظبتنمط لا ءإ؟آا المشهور، و ^كن تطق ص ^51؛، منيا: 
محابا.الال،ثمح1، 

ثانجزا؛•عل، مصمول الحرم نؤ، الخرم، لحن 3، الصيد نمتقاث 
اكافد1تأظمحة:نأثا

كالثنتثة!ف أن الئاهى ينتقلكئ أف مز دالإدلأف، بمتن النص منقا: 
مدا،نلأمحنباش،.

ا-ل1ايةبأرش بمتنة زهل يصتنة، لإثة سده، أغتمه ^١ ١^١^، ١^ نمتها: 
محبم،لألآصينإهسمح؟

الئنانرثا:ة الخلاف ئو/في ِو١^، 3، اقامحى ي نا:تي ري 
الحق،ها:وئهءمنًسمهن،ءل ئأهأ، دآل3او: ئطنثا. بالآزش 



شمسابذرص، ٣٧٤

منهيسوفي ما فيه مذل زاغب فيه يرعب محي بمائه نع يإيه فداءه، احتاو إدا ما 
وواية.عل كثه يأزش صمته ، iijluكئه، الاءزش 

لمنإل كله، بالارش ياج بالحثاية جز إدا اذ-ه منمور ١^؛ عنة ومل 
:مرئهبلأًل

دأإقيثةصمته ؤبأ ؤإل حال، عانه شمآة  ٠٨٥لأيعأللم إل ت حرب عنه ومل 
ثإلخلافه، ل المامحى يكره عليه، للمجي قتمته لزنة المالافا قله ولو ممط، 

همطلمحءلنناش
؛cSUjوالامدي الرواهم( كتاُب ِفي الماصى وحم 

ا-لثاية.محل لموات مهنا ملها اأماضيث قال الحي، ينمط إحدامحات 
قالماصي جرم وتبما ابوبم، واحتارها حزب، ملها ينلهل، لا والثاتة! 

الدثهقإف صدا _ قهنءيس لأبجادله، مت؛ الحق قكثلق ١^، 
زالث؛دظاوث،بمي، الئؤا:ة ثده م ١^ ض ذظ ترمحه، ِفي تجب 

•ا-بمئ.افه 
ثوُبابن وولإ ِفي أخمد قال الخاتل، نل P صدا، رجلا دل إدا ومنيا: 

 j ٣ قنيا نيلأ قل م j? قشنإن ئ: يل الت؛ة، كء ظأ: اويل
كافق ئل ^١ ه يألبموثوذ: مئا قإف ثه: قمل صiا. قتل نإذ ،: ؟ljصاJا؟ 

إذأزت1أةدالإار، أن \جيئ كدبك،ين ظ: الد:ه؟ كأ زيز دئه لهب 
الد;ه.^؛^١ شاةوا  Jp^؛^١ شاةوا 

الواحن،يأذ وعلل ثركته، الديةا_، يعتب ٥؛؛، إدا ا؟ماتل أذ عل ممدثص 





 m_يث

ماؤهمن الديه أحد الدم ئاثه إدا وئال؛ أخمد عن ا-ئأدس، ابر مل وكيلك 
صريحكثه ^٠^١ ، ij،pثاء نإل الديه أحد قاء إل غيد؛ لأئه مال؛ ثه كال إل 

قالدؤ لأف الأي؛ المائل ه الدلإ افئالإ زخء والتنيل، بامحم 
ماله.

محلمحوت لو لأئة المائل؛ لمايل المطالبه اف وجها المي صاحب وحرج 
١جافي•العد لومحتل محهوي الخؤ 

بممريلا حنث الوريؤ، بنص ا-؛قافي محتل إدا محا وجهان ؤللاصحاب 
بجاِسامحلصاباقأميامح؟

حمه.يزق بقا المص عق ا-بمافي ووثه يزجع الأول وعل وجهم، عل 

الحاكم،امر شر الرجل محمو المقتول ور؛ؤ بعض محتدا بمئلمه، محأمر الحاكم، 
تائنا؟دزبمهاكتل،نالالخاكم 

الخقفتيوكامح،زلأطابجئهضال،هاقزو 
القزذتيا.اك شر الواجئ ئك؛ إذ 

أوولف1،أيلمه ؤإل الدمة، ق واحب ض لا أوغديا، الآصء>يه لو■^؛٠ نمنها؛ 
بعريلم، ثإل مسايث، وهم موجود، مسثحمه لأل بؤئله؛ صقانه محتلمة بمنريطه 

علة'ثيء محلا يقرط 
رواةعنده عقتلِفي وابن اتنارْ دأبوالخطابِفي يٌ المائيِفي ومل 

محتطب،واجبا هديا ساق ومن الخرمحي• محول ثن وأحدوْ كالركاة، الصتان بوجويب، 



٢٧٧الةاء1اةاثطواصضساىنة 

ِفيالواجسر ل؛، م إي الخزي وكلام جدا، يمحي وهدا مكاثه، ثعثه محلؤ دول 
الدمؤ.

ثلث،حى ولر'معل معم بإو الصدة ثدو فيمي الخلاف وكدا مالوات 
الروايتم•عل يفتنه؟ هل 

وأرمهعمم، عتي، لمُيلرمه ينممة، أف مل ءت معم عيد عس يدر لو ثينهات 
يلزمةمهل اوث1د ث1ئ نإل ١^^، عن لعجزه أحمد علته ص يمم، كمارْ 

صمادة؟علومحت

العنيمى المضاJ لأل ا-ئاب؛ وابو الماصى ماله ينزمة، لا أحدمحات 
بلعثق.ئضق لمْ:ي الفرمث مات لإذا بك، زاكرذ الآخكام محؤيل 

منأحدا الئمادس،؛ ق قيمتؤ صزف محب عميل، ابن ماله يلرمة، واكابي(ت 
زالزلأءاوماب ل صزذ الكئانة ق النشذ من محل إذا النم: ل ملنا 
ثذْكال، نإدا الدات؟ دل زافه الإياب دل لأنه افة؛ من أبل 

أنوا-ئار_،تلماو أجلمى ولوأيلمه عئه، القيمة يسموط وجه ^ ٨٥مفرعا الئماب 
العتق.و صزمحا ولاطزئة القينه، لثْ 

لألعقل؛ ابن قول وهوناص بوجوبه، وجثا الاصحايج بمص وحرج 
إدانه قمته لإل ثوبه متل ممتل بمثد له لووصى ^١ المتدJ، ممام يجأ \صذ 
ص

*n*



رجبابن _،>!_  ٣٧٨

*ء أ* 

ممدوعمن وتمضها >\ذ1نع ئمدوا بعضها كال جس!^١ من الواجيه الحموي 
I^٠١٤ يلاثة ئهي بؤ، 

لم'يمدنمن كال نصش< صاجبؤ، ئقوط حقيه ١^، مدير ؟كوف أف أحدها؛ 
ايزاث،ق انمنتات مع المئوص كدوي الإمناد، عند الحمح ينثحى حمه 

منة.١^ لأنه ١^؛ ح م لم'مئن ١^^، ١"^،  Jb.iيهاهنامد
إلموكولا اقلر وعتر الإنتحمافي لنهايؤ الممدير ؟كوف أف الئاف• دالثؤغ 

بمدرلمْ الدي الحي يراد محلا إلتؤ، يرجع بأصل ^؛^5 عم بذ والإجتهاؤ الرأي 
صزئ:وثة اiمدرهائ1ا، عق 

محاإلا حدودمحا أش والعل الخر بمنير يبيع نلأ وابمزير، الحث بما•" 
مي،بدون جلدة مائه الحر حى ق عليؤ يبالأ أف ميجور الوطء، تبثه 

تنطا،إلا حمسير( اكل. حق ؤِفي نوطا، منه يقص بل المايه يبلع لا ؤمحل؛ 
محمحمنهمنا:راةاظأال.

مئئوعا-^١ منصة و بالتنزير يبلع لا أيه حش من ٦^^١ك، ثمن 
جسها•عم حد عل ٧ أف وقور نيها، جق 

^^^ئ.نضص:لأقاد/فيكوش



٢٧٩الق1ءدةامم1ط<واصضساىئالا 

ثنزظاتوم;>دةاه.
المثدو،نهمة لأدمر باوصخ يلع محلا العينة من الثهم يؤثها* 
الميز.نهمة ؤكودسا ولاباوصخ 
إلزاجع نالآخئ شزئا، ئماJنا أخدمحا ؟كوذ أذ اكالث: ١^٤ 

لا؟أم كالممدو ص مهل ثمه، بمنط أصو إل يرجع ولكنة الاجتهاد، 
ك1لنإل ، ٠٠٥بلوغه؛؛؛٨^ؤق المثير، يه محاوو لإ واجدا محلهكا لكف إف 

كاثشِفي^١ لك-لآ؛5ومة مالأزJ ومحاورته، اقوو بلؤغ مالخلافِق محلما محلهها 
وجهان•بلوؤؤ وق المجل، وكدإك المميز، محاور:بما ملأ مثير، له محل 

تجنمهل اك منه خاززث لإذا الخد، منة تع الخئ كدتة واش: 
ومدرواقي، عل منحا؟ يقص بل اعر ديه قلمغ:بما محورأف لا أم بجايؤ امحمه 
مطلثا.المقدز الآزس جواربلوغا-لآكوئ علته؛ا محرج 

XHX

كتابومسالم؛ (، ٦٨٥)٠ رقم والأدب، التعزير كم باب الخدود، كتاب البخاري؛ أخرجه ١
(.١٧٠٨رنم)الممزير، غدرأمحواط باب الخادود، 



ااتىرجبشماءا، ٣٨٠

MUM

لماخ،له الممت۵ى تام نع أوطرف،، ص بإئلأف العموبه عنة نمطت تن 
مناتل؛دلك عل نيتحثج العرم، علميه يضاعف ئإثه 

منلم.دية صمنة عندا ^٠^١ محومنلم ١^١ متهات 

ؤمحوثج ص العزم، علته أمحاعن لإله حرز ع؛و من نرى من يهنها؛ 
أصذلكقم١اا.

روايةق احمد علمته ثص مرث؛ن، بقيمتها يضمن ا، اث5تومهر ^ ١٠٥١١ؤمنهات 
علمتوجه ومدا اشخ، لدرء ض الصهان \}ئئيق؛أِفي معللالأل متصور، ابن 

اأعارية.جاحد يطع أصلهِق 
١^وJأزمئ منة، يمتص لا لإثة الصحح، عئ الآعور ثخ نز ؤمتهات 

كاملئ،صئته.
علميهضوعف ص٠حيحا، عندا له إل وقلمنات عندا هتن؛ ^١ الصغ،ثئ ^1^1! 
الديهقماله,

فيهاالعزم جمحاعم، خلافه: ق الماضي ئاو المجاعة، عام \ذلموئلأ ؤمنها: 
انظرالهاية)كثر(.المخل. وط ل الذي ومثسه المخل، خمار الكر: )١( 
علها.يشهد ولر سريها وب الواحد كتمها التي عي )٢( 



٢٨١ارقاهااءالأصرساىلأ 

نمحقعمرِفي بحي"يب الارم روايؤ احجِفي لاك أحمد؛ مرل عل لطع عي بذ 

شهمةمحرم العاو ؤإو لكلئلوو، هئ يلنات ^١ العن؛نة من \ذلموثلأ ^^١؛ 
منها،النت٠ص تهمه حرمان مع نرية ما عزم علته ثجتبع رواثة، عل ملها 

بج؟قوئ

القصاصلأل عندا؛ الرحم ذي بم الديؤ يئليظ الماعدة ثذ0 مذ وليس 
ثهوكالتفعيمجابماية، حزمة لزيادة ص ؤإيقا الابن، عتر واجباِفي ؟كون مد محؤ 

والإحزام•الحرم ق بالم 
*n*

)ا(بيسفيانيطأ)أ/حإي،رقاخمد



٣٨٢

هوالآربمنساسآ
 * H*

وانتماؤهاحمظها عليه بجب من يعال اممب حى تبما يعلى عيثا أيلم، إدا 
بثهاأز ثكها، لا:زم اوئت، ذلك و قشها مابا لزئة طوته، ثدة إل 

تيني\لأ:زمبيا؛ممس
صور؛دبك عل 

جماiها،مل هأتكها ١^ :ب \ؤ\وأظإي ركاة الثاءي رك لن منيا: 
يصشهازعئه الصحح، عل ويا، لا يائنا، بمدرها صمنها بممرطه؛ ثلثت أؤ 

بثهازقا.

ثزممن القيثش بأم صنانه نتثه أواقدي، ا*لأصءصه أتلم٠ ثن ؤمنها: 
المزم مل التلم، زم بسها ضنها وجه وفته الم، ين، أن الإتلاف، 

قلخال،يلنكائأنيا.

لأيهمثلها؛ هدي أن قيمتها مى بأم بممئها الأكال نل 
وتثريداو(ت مسي، أئلم، لن كإ صةان؛ا، عأوزمة لزؤمه،، بند و١لتمده الإزامحه 
ئه.مصدق أف وعشل هديا، بالقيمة 

منمح مما اثدي أو أصحقه، ض الصحي أكل إدا ما تهدا ويكحو 
الإزادهثثزمة لأنه مصور؛ ابن رولإ عل؛هِفي ص ثه-لاثإ. يصثنه ءإثه أكله، 



٣٨٣الق1ء،،ءاسي1توالأصسس 

محعلتهعإرْ ائلمة وثو صهاثت، يألزمة الاحئ، وبض بآحدمحا ش ويد والممريه، 
مثلة.ه ؤيئري القيثه، يلزمتة ١^١٥<، لأثإزمث لأنه قتمتة؛ 

*n*



ه>حمسابجدجب ٣٨٤

صءاثسةناصساولإ
MUM

علؤثمخأ هل آيتي، بمع أز الخلمة، بأصل عاد ثم الآعيان، مى وال ما 

نشايل!يطزدِق حلاف فيؤ 

قاف،ي هثغ ا-قاو، ق هأءادْ أذنت قطع أن ست ققع نز عتها: 
ولمئ>'ا،شنحئلمبمأملأ؟

لم°يشت.إدا وعلثجانته طهانتهإي!ثتت عل ثصأحمد 
قشأذ ثئ ثونى ل انن نوى ووايي، عل النه الخامحى وحض 

وهدالم'يئت، إذا ما خلاف وهدا إو؛ؤ، ا-لإاة لمود بطهانته جتمخأ ووأقلجأ 
ٌََ
حسن.

سوىديه ولا فيه قني لا أنة أحمد عن ئالئصوص حان بجنايه كاف ئإ0 
يطهاؤيه.الموو عل الآصحارسا من كشأٌ وبناه أبوبض، واحتاوه مصه. حت5وئه 

قهلقأثادة ا-إقافي من اقص إن قأثا خاي، طه الخاضي: زئال 
ئصإ:اقهىتاأملأ؟

القصاضيأن وعلل إباسة، لة أف عل منموو ابن وواية ِفي أحمد ثص 
والكسر.الشيخ الرغ• )١( 



٣٨٥الق1عالاةاثئاوالأرصساىئا 

زئاومحرم لِ

ثُأنتجةحسآزمحهفأنم
الادمئأطزاف لأف ائدمت،؛ بمثالِفي صهال محلا بحاله، عاد ثم بمحرم، أن شمه 

ولمْيوجدا-ائمأوه، مص نإ يصمن هإيإ أموالا، لبمت، إي بالإيلاف،؛ يصمن لا 
خماعه.به صرح اُقروالعبد، بئ ذإل-خ يرىل، ولا مص، 

يوفثص بح قور وثدا أموال، الرهيؤ، أعصاء لأف الممريى ويثوجه 
اوعاصسس،عند أ هزiت١٢ائئصوم^١ اياويه ق يكنوا وقد لنا، وجه عل اءؤة؛ ا-

مصها؟بمتن مل ^^،، 

منصورابن رواية ق ص لأثة صناف؛ لا انه كلامه ؤالآئسه وجهم(، عل 
صميى،ءإئإمامحاو

الثمن.عود بخلاف صنان، ينع 

أعاده،ئإ يقصه، جدارا عصب لن لأيه التإخيص صاحب( صرح زلكى 
ع_دوان،ئالناء الآرس، الواحبا ١^ عق بناه، ه-لا أن إلا مصه، أرس قعليه 

لآلأ;نشلمنيابم،.
كثضياالغئو;ه، الدان الغاصن٠ لإغ ^١ محإ اكاخى ذو ثكدلك، 

علبه يرمع ومنقوصة، متثه قيمتها صتاذ المعري عل أف بثاها، ثم السري 
العاص(.

الزين.صد وص العسس،، )١( 
التنن.فد وص الهزال، عن )٢( 



قرحمسابجرجب ٣٨٦

مميعاد، م منه ثجزة مذ عصنا قلع أو قطعة، إدا الحرم ثبايت، نمنهات 
بث،ثم الإحرام، أو الحرم طائرل ينش عل وكيلكَلوجثي وجهان، صمانه 

يضمنه؟ثهل 

صثانص وصيد وثاته الحزم صي صنان لريي وجهم؛ عل 

ص؛سهيطئكم صد زالآث1هأن 
بالأموالنهوثبيه يه، ةتهس محريمه لإل المحرم؛ صيد يخلاف، الناس، حح إل 

^ئوقممحللماِصاثونتي.
ئهلأعاد0، م ابدار، قثمط علمته، حشبؤ لوصع حائطا لوأعارم ثمئهات 

عناكاQ لأف إذن، ذبك.دون ثه بز زيهاف: فه لا؟ أم ١^^٠^ إقادة نه 
العاؤغ.ل عميل وابن الماصى يكنه والصلح، الإعادة يتناوله نلب الأول، 

الماصى،عن وحكن قلا، نإلأ العتمؤ، يآلته أعاذ٥ إل دلالث، له واكافت 
ض.فوقده ص بش ثنثLا ض كال ه ثئة، مغ أه زلا 

واحدا•وجها حال، 

الماصيبه ئصئخ الموجز، قأعادْ جدارها، قانبمدم دارا أجزه إدا ثمئهات 
ممحو لا أنة ظه زمثا ^، ٠١ء ب:ثغ ابيدئ ^١ يل.أل زان 

وحكيله. حتار قلا جدد إف ئزلؤ؛ التلخيص؛ع صاحب يكز وكدا التجديد، 
محادأف بئ الممرئ وقوجه المحمم، عوعل محا التجديد، عل بإجباية وجها 

^^هصأزنيثامفياشولها.



٢٨٧القام٠اثائاوالأرصساىمم 

الثر.نيص:شئثمحدةأخد ام إذا س الخيار ناله نميا: 
■م،شرييمحي؟

•وكرهما محوجهان، العتمة بالته كاف نإف ئأيعد، جديدة باله أعائم إذ 
الإنم،بزوال الوصؤ يطلان همائئهور دامدمت بدار له لووصى ييثها• 

المدي٠ة.بالتها إذأعادها عنذها ويتوجه الآول، عن لأنه البناء؛ بعود يعود ولا 
هداوعل ثاوها، ٤؛"بمد ولن حال، لأكل الوصه بطل لا آحر؛ وجه وفته 

الوصثة؟حال اأوجودْ أماصها ينتحل يهل 
بمحالأو الوصغ بمحال هو هل الإعؤار أف إل يرجعان وجهيرا عل 

•أيقا وجهم عل فتها؟ التجدد البناء ينتحل وهل ١^؟ 
منيهز دار؛؛U^، مؤِفي ١^، الكسنه ت،دنت، ^١ ؤمئهات 

َ\ط\ث\صمس

طريثان؛فيؤ بناؤها؟ قور مهل مؤ متهدمه كنيته وفه عنوْ بلد هج ولو 
^١.منه انغ أخدخا:
النهدمة.بناء الخلاف^، عل بناوْ والئازت 

xni





٢٨٩همةاقائوالآدبمرنساس 

اماخد\ل1و:وألأِفي ١^،، شه هأبمُثي الدف، م الأم 
الإبدالوو\و؛ا\بةيِفي اُتصار0 ا-ئادساتي ابو وحرج روابجن، فته لإن بالأجر، 

مطلما.عثراينس مذ 
بثمن،مالوباعه بخلاف عليه، ثص جار، لمتله مصحثا لوأبدل ؤمنهات 

همواثاءخمص:نيٌأملأ؟
أجارؤإي حلاف، بلا محع ص ومال؛ دلك الثاصى ومحكر روامحن، عل< 

يهالإنتتدال عق ولا عنة الثع؛ه عل يدل لا لأية بمثله؛ المه<حم، إبدال أخمد 
أحد؛تنه.بخلاف لسوي، بعوصى 

صجار، اكامسامح الآصاحمهحملأِفي جلود لوأبدل ومنها؛ 
البنج،•نساع ينبؤَفي بابلي الإُبمإع ممام يقوم دلل؛، لأف عليؤ؛ 

وكيلكعلة، ثص وهوجائز، منها، بمم والاصاحي اقلي إبدال يبنها؛ 
منه،بمحثر محانبؤ *ع والوثفجج أهله، باد إدا والنجد جرب، إدا الومٌت، إبدال 

رواقان•

وأرادالعنان، ثريك أو الصارمحس، يد وهوِل لأب رب مات لن ثمنها• 
عمدأواستدامة؟هواتتداء وهل جار، التصرف، لهل، وأذف ثمريرْ، الوارُث، 

ؤا;ذالقانحي إي زأثاز ثغيْ، الئلخيص ل ذميا ، ^م 
نإذكلام، ئلأ الرض، م ١^١^، مغ وه >ضا الأل كاف لأذ ممل 
وجهم•عل العاصي محرجة لابجح ملنا؛ 



رجبابى ضح 

لأنتخاز؛ ي، ئك: نإف امم3لأ;صغ، ص ه: إذ التلخيص: هاوِفي 
بخلافإلته، يرجع ي؛،، مى ينع( ئد المال رأس وجنس اشراْ، م عرص 

الإيواء.

3هناظ ؤلكل ؤارثه، م,ر ال^لك لأزاد اص نات إذا أثا 
والآكؤول.الماصي ياله واحدا، وجها لكلإنتداء، 

أصلاؤألواوث رك اثال رب يأذ العامل ومومحت، ائال رب موت ب؛ن وفزئوا 
لمْ؟كنءإثث العامل، بخلاف علميه، العمد بناء صح ٠^٠^؛، المال، وص ^، محي، 

عانه.اصلأقض، لوائيه ثئلم، ئلم بموته، رال، وئد النمل، يوى 5نه 
،،Jjbينتحي يهل مد0، ممتآ مجاو0 دأدا0، عل كات؛ة ثن ثمنها: 

بردة؟التتئ اْلأداأمينجع ولايزجع 
عليقث أم بالمص عئصل نل الملك أف عل بنصهم وبماْ وجهع،، عل 
ام•

عقاiكائن،؟ متق يهل حنيه، ثر الكتابة دين عن لواغتاص دببجات 
وجهبم،•

عللا؟ ام الإوالحنث، المنوض،ِفي مثام بموم همل امحوصن أف يينهات 
وجهع،•

،ا*أء



٣٩١اثق1ءدةاارابمةوالأدصساسم 

ثثوالأنضقساس
*H*

وحىله حى وعان؛ وص افوق، مى مووؤتهم نمام الووة فته بموم محإ 
ه

يوالقصاص لكلدية يثوته؛ نجب حقوقه من كاف ما الآولت الئؤع قاتا 
ثمملأز ا;تاواأ ثب ٤>^، إنة ص ي انت1اةة، كم أف ص قلا م، 

من١:^^ م ^١، ^ اقئوو ئاه ثه زلا ص ص كب 
اآاJ٠ب.

ملأسماكنولتحتمه، يوجب مطالإهبالقصاص أف إل الدين ثض السيح ومال 
يد0ق هو أو يه طالث، محي كان إذ حياته ق لة واجبا كاذ وما العمو، مذ بعدها 

وووهثِقالئوايات، أكز ق أحمد علنه ثص ^1، طاو1ا ^١ الثمعه دم1هت 
ثظر.هوموصع ومال! الثامم ابن وواية 

بحكملئسه الوارث ؤيستوفيه أنصا، علنه ودهس المدق، حد ؤمنه! 
اكاض.عند 

زلأ;ظل،مئه ص ك، إواثتوj محازأمخطه: يل انن ذظ 
م^ إلاأئة ١^؛ م طارئا كال نإذ اوارُث، ملك مإف فٍه؛ ١^؛ زكيا 
بلل؟،



٢٩٢ UابقرجJقوحماعا

أما.أحمد عله وص حياوالثزط، محمله؛ 
يوفما به والمراد موسى، بن محمد رواية ل أحمد عليه ص الدم، محمله؛ 

طله.م.زايتهوند عتر من مات ثإ حثاته، وهِق وحب إدا الضس 
حلاقه.ق العاصي ه لكن به، طالب إدا الهه الؤحوعتي خيار محمله؛ 
وكدلكوحاره، أحدثه من. حق هدا لأل يده، اش ا.ؤزاجه الآرءس ثمله؛ 

كلها.يد0 نحت الى الإحتصاصات وحموي التحجئ الوات 

١^١^هاِن لأقلكلأهور، ^١: إذا من١^ اكاتج حئه نمنه: 
بخلافوهدا بالثمظ، اأهث1له مى أدلإ \,ل\ر( ق عمله نع العمد ل؛، لها 

بجاهيؤ هإنة دون ثن :نبك لا دنو1: ي نكاُْ إل ١^ 
ثابعه.والعنيمه ثعال، اطه كلمة لإعلاء جاهد ؤإيإ للعنيمة 

ص.زبانتمهو به يطاJن لم°؟كى إذ وأما 
قزخدكاكتهاص بجاله، ليث اق زافوى اكمحات ظوؤ أخد.محا: 

صور؛دلك ويلدرجِفى يوريثح، لا أيه انهرمحا الدهس٠، ملأرءأِؤ، قيه ١^•؛—،، 
إثهنأار أم.مأحدان وله الده>ّ_،، عق تح1التث، ثورث ٥^ الشمعة، متها؛ 

أيد:

عرمذ رعته ولوعيمت يه، مهثالسه يدون يثن :! ٨٥لة، حؤ أيه أحدمحا؛ 
^فيالإبمدمحْصقخ•

علإما مولنا؛ عل مغ لا ؤإغزاصه، يركه تمهل فيها حمة اف ؤالئ١ر(؛ 





ضماءدابجر-س ٣٩٤

ينمطانه يدمناْ أخمدي وظاهركلام اشي، يوف فيإ القصاص ؤمنهات 
ينمطبانة وعللوا أية والآمين اأهاصي كلام وظاير الطانتا، بدون 

إلمال،ليويياراوديامحب•

بموتتطل ١^٥٠٤ أف أخمد عذ اiتصوص اإوصك، موو حيار ؤمئها• 
إليه•وصوقا يبل لة الموصى 

إداوالأقزيذ المامحي احيار وهو وعثرة، مصور ان عنة مله كيلك 

بلأو لة؛ ١^ ؤالئد ١^ الإاثثئ قت \ينئ: زئاو 
لمرامحهأوصى إدا أيه؛ عذ صاج ومل كالمنلوكة، ض الموصى، بموت لرنث، 

و5لب زخت زئد ص ع َواوت بمد بمتحيز U^، نز أزأنل:نه 
له.اوصى حثا كال ١^١ له اوصى مذ 

فته،بنص ولتس ايرقي، مال لما ص وهدا الدين؛ يد الئيح مال 
ويبز أوبالمول، عثرمول مذ ١^ ملكا.س ؟كوذأنثت أف لإخمال 

بللتمبول، مها لمْيتهمض اهللأن نتصور ابن وروايه صرتئا، ينجه ما النص 
للمص•

إلقممل ١^، بالآئلأك ممتك  oUأنلأك طوي اش: الئزب 
محإف^، ٠١افزب خلاف اتثال؛ه، إوي ^١ اكمح الائزاو ُائمماو ^^ ٠١

الثنعهتجب لا وقدا الأملاك، حقول من لا الالك\ذ، حموق، من فيه الحموي 
المنلم.عق الإنتحماق أهل مذ بز لأثه ثنلمم؛ عل لكافر عنديا 



٢٩٥ستاضابمةوالأرصساىئات 

ومر(صوودبمت

الورثة•إل برهنه ائممل برهن دين وله مات لإدا الرهذ؛ 
المانحىوعلله لكلئهادة، يهؤ ونمه، لأمه لكوهن؛ زئؤ الآكفثل، ثمتهات 

الوزلإ،إل يتنقل ماو فته ما أف عنده والصاط ك\لثض، منه!،UJ ينتزل ُأثة 

مفنوئا،الور؛ة إل ائممل صامن، به له دين رله مات عإدا الصنان، ؤمنهات 
ثصيايواله، الصنان يشخ يإثه حنائه، ^^٠^، ١١رب، به أحال، إدا ما خلاف، 

رلتؤملأ.ظ الدين، يرب بحيمؤ ين، الاجبي لأف مهنا؛ روايه ق علته أحمد 
الوارُي■بجلأب يحموؤؤ، 

قأومحل برهن الوزثه أومه إدا الموجل الدين تحل يلأ الأجل، ؤمنها؛ 
أنهرالرواة؛ن•

ايداءJابث مز هز ق؛؛٨!^ الماصى ردد وند باثع4_ا، الثد وْنها: 
الإرُث،؟أو؛طر؛ف،

اكابثاوالخيار ثه، ^ ٠١كال أوا سث، إثإ الند لأف ١^؛ ١^ واكهوو 
مثلة.العقد الصمة بثوات 

كثاياق الماصى ويكر الأنس، فيه ينشحى ُانه معللا أيما الماصى يكنه 
واؤثهمن البائع ماسراها الشرى ماتا م اجل، إل سلعه ؤأ من أف ااتحريج 

انهبديل الميب، ململمثؤ حكم عل يملكها الوارث لأو قز؛ لم° اكمن من بأؤز 



٣٩٦ uشماهدابجرج

عريب،وهدا ائورث، من لكلئزاء منه الئزاء محصار باكسر، بائعها عل يردها 
قالوويث، حول عل الواومحث، محناء ل عؤيل ابن حكام الدي الوجه يثبه وهو 

الزكاة.

١^١^مام لازنأ كانث ؤإ\ اأنثوُث،، ي هل م اكاJ: اوغ 
و\ؤبيطالت لإل حائزة، كائت نإل إمائها، ِق ممامه الوارث يمام ممامه، 

ثتمءززدثا، إمحابجا J _ هائأ قالزارث ُاأثت نإذ كلام، ملأ 
ءذ;لكنثاؤ:

[٠^؛،لإLلنتلإشدثاإذا ،زهذثولأنأزصبىبنضا;ا، Su^١ منها: 
وصئا-

فايآموته؛ بعد عنه معل واحنة عبادة وعلته م-ادثا إدا ؤمئها• 
نالة لَكال إل محث، :شلويا دإلثالظوتاُت،، 

ثإلأفلأ.

وكيلكوجهان، الإجراء ممي إدبجم، بدون أجئت عنه سمحا ولن 
ثإذلآبجخ، ^ ٠١فهاإذاغثق ١^،: و ئال الال، ^١^ ٠١^١^، ٠١

واجباته*وأداء ماله الموروثِفي نمام يائم لأئه صح؛ الواوث أعس 
يصحلمْ #:١^ لمه لم°؟كن وإذ عنه، عممه صح مال له كال إذ البلعة: ؤق 

ظظ ءلأ;صغ ١^ زأثا ظه، إطنائه ث:مغ محة، عممه 
يبحها،٥؛!، أصحثه أوجب نن مات وثو وجهان، عنة إطعامه صحة ؤق 
الدح.ممامهتي يقوم مالوارث 



٢٩٧القاءدةا|رمجوالآص،ساىمم 

وعمحْ؛عقل ابن ومحال ئثا، الوارُي يطلى الآصحاُب، من كمحر محه؛ 
محأثاص من ١^^ م ظ: ماو وه 'لأمب،ص ام 

الوارثواما والثحم، الفروض ودوو العصتات فيه مدحل الشمعة الوارث 
عدايمن وقتل؛ بالتجه، عئتص ؤقتل؛ المنصوص، عل هكدلك المدق بد 

الرنجم٠محامحرلإ•
^لأ:ؤثةدونضياة

ؤالإشث؛ع.الممبتض ها:منمائةواخثار 

انأن،ثدة كألإعل وت ق :نم ^٠ ١^٣، ه ؤول ظد لأنت >ف؛ 
سى.خلائا الصارية ألِفي والصارية؛ع الشركة خلاف 

وجهان؛محقه يالبتحن ابيؤ لزوم محبل الوايب مات إدا يهنها• 
أبوالخطايت،.محاله دلك تمامهِفي وارثه يقوم أحدجتا؛ 

موتى،م مصورواحسار١^١ ابن رقزاية و المئصوص وص يطل، والثاف؛ 
ماتإدا اؤض ق العطثه وأما الصحة، ق الهثة ِفي عقل وابن الماصي ومالت 

يالوصة.لثثهها با-فار؛ فيها الوزيه ئجعلأ إماصها قثل 
*n*



٣٩٨

دوالأربمنساس

M K }ء

منائل;الووإنابَو( مح، ق البائن المنثدْ 
إحدىعل ثنيها؛ ما يوف العدة رثِق اأوت مرض ق الميوثه أف مئها؛ 

اكتميالحي من الفنان محييه هو الإزث، نا:حمن اهيى لأف 
محاتمه.الزوجه علق دامت ما المع ي ينمل يلم منعه، صعق سببه 

الرابمؤ؛يدؤ و والخايمة البائي، أحتها عدة ق ا'لآنتحق، مح محريم يمئها؛ 
المحاح.خالإ ئتزله العدة ياله تزيلا 

قبشنهة البائن وطئت ^١ قداحلأن، لا زجلي من العديي أف ثمنهات 
محبوتهثكوف محلا الدهس،، عق لكانر؛ العده واستأمت الأول، عدم أكث، عد؛أا 

الواطئكال ثإل واحد، نآكاح ق علتهع محس لا ي واجدة، عدة وجلمِفي عل 
منيق أذ إلا زاحد، زيو من لأي العينان؛ تداحلتا الزوج هو قهة 
حنثي.من العدثي لكون وجهان التداحل ممي الواطئم، أحد 

وصعشثم عنها، مات ثم الطمل، زوجه وطئن إدا محا بكر أنو ويكر 
محيالقح ئال عدْ محكمو حش ثة ثمل لا أما الوهاة، عدة تام يبق 

العديي.يداحل هدا وطاهر الدين! 

مزطلمها م العدة، تكحهاِق م طلأداتائنا غا اiدحول ثوطلي وم-ها؛ 



٣٩٩تهادةام1طوالأرصساىئا 

طريمازتمميها الدحول، 

انموةق هث أن ^١ \}ي و الئؤا:مح ء أب؛ آخدمحا: 
دش.ذ\س ١^ الدكورو نئن أز;نثأض ني م الإءنا:ة، مو 

الأدلةوعمد الماصي ثعليق ل ما وهو واحده، ووايه هثا ثبيي والئاف• 
اويعج.بخلاف القولإ، ١^٠^٧ ض اكاق اذكاح لإئقظع 

\_منة  jjالمدة ق هأنلث ذب، سجن ئنيأ  oUئز ليها: 
فم li؛ئ؛]، ذي، ممض ب U رث أي قو ؛^1.^ ؛؛ j ^1أظ ئص 

قتلأنأم وثن اأكافئ، ووحها يريها لم° انمد٥ مدة ق ٠^١؛-؛، ثم أولأ اآنأ٥ أنشت،ا 
عنهالزوجت علق لإمطاع القنمه؛ 

لأسيمماكة
الزوجيبئ دلك ق قزى لا وانه حلامحه، الأصحايت، كلام وظاهؤ هاو! بمحال• 

الدثة،من الززخان ؤغنجمحا،ء:رف 
أحمد.عن الئصوص القاصي ولم°يدكر النروث، ملك 

ا-قملْع والممقة اث5نى قلها أوطلأ3ا يمنخ كاثت قإف التائن، مثة وأما 
ر^١ الأنتظع، من ١^٠ ئما;لإ و السه لأة ١^؛ ظاهث ئدا قلا، نإلأ 
خايلا،لمْوقن ١^١ خائ ١^،، قا لَزثئث: ١^، نغ زلا ١^، مو تحن، 

هث: jjjئطاما، زي ابن -ثكاها القثه لها وهنه: 
لإل%نقجظا■

*ءء ار 



ابذرجبقؤحنواهد 

ا~كسمحاسمدظوالأخىساولإ ا —
 M هM

صررتق الزوجات \ؤوتمنىنو اأطثه1 مارى 
نجبش الم؛م روايؤ وعل روابخن، البدؤ مدة إباحتهاِفي ل أف منها؛ 

وجهي•عل المهن لها 
\ؤمذ\لإوا.آصح عق يدعة طلاق ١^٠ مدة ق طلائها ومئها1 
رواقي•عل منها؟ هلبجح منها الإيلأء أف ثمنهات 
وجهم(•عل عبد؟ محت عممت !^١ لروحهااحتاوها نجح هل ومئها؛ 
 Iطلمها م -؛1 قحلا آحز ^•^١ ثلاثا الطلمه نوكحت ومئها Iمحبوعلنا

مدةق وطقها ثم الميم،، ظاهر وهو الرجعة، وثبمت بالخلوة، العدم علمتها 
الوبضاح1، خكامحنا مرزاكم، اوو؟ لززجها محلها ئهل العدة، 

لا؟أم بمطكها ثلحى ئهل يولد، العدة مدة ق الثجع٤ علمث، إدا ثمئها؛ 
رواهم،•عل 

مدةق حصاته ١^ مود هل طملها، مذ أجلمل مذ المنتد٥ ال ومنهاأ 
وجهم،•عل عدمحا؟ لثمي حص ثثوذ لا أم الرجعة 

بأُلموؤكا؟أويط الوتاة ■؛دة إل سؤل مهل الرجثك، روج مات لن يملها؛ 
عورواهمء•





رجباابق نواس قؤح 

اسسلآوالأرصس

* H M

مواضع1الئ-ح1لِق أحكام مى التحف عل الئت٠اء أحكام 
امحائزالوة.منيا:

ثاْ.ا-إقارية وعن ئاثان العلام عن العقيمه ثمئهات 
منالفكاك و زجل بعتق امزأس عتى معدو والعتو، الشهادْ محمنهات 

روايتي؛المتالة ق موتى \لي ابن وحكي ا، ا-اثديثر علئه دو كنا النار، 
دلك،ق والأمة العبد عس المدهب-أف -وجعلها والثانته كيلك، إحدامحا 

ثزاآ.

نييرعل ت5وو أف عندنا المثزؤخ مإف الحثاة؛ ذ الأولاد عطأ ؤميا؛ 
لأبنعمل•خلايا امحواجح، 

الحيضوأكؤ الخيض، أيام الصلاة عنها سمط المزأه هإف الصلاة؛ ؤمنهات 
الشهر.وهونصم، يوما، عثز حمته الدهس، ظاهر عل 

*H*

ئاب،وابن.احا<: (، ٣٩٦٧)رقم أضل، الرناب أي باب، الحق، كتاب أبويائي: أخرجه ^١( 
رفمرما؛همآ(.الخق،بابالخق، 



ا)قاءدةاثثتواسساس

اسءاثظواصبماس
*H*

ولم°به أيل نإف يه، تمط إنثه انتحماق ِق نمامه وقام ث بواو أيل من 
نسألتان!دلك عل ويتحرج به، لمْينمعل مثوايه .؛ث 

بالآح_وة،يرثول لأنم ٠^١؛ ويرد-وف بالأم يدلوف الأم ولد إحدامحات 
لابالأئونة.

ترثلأبجا ا1دف؛ ظاهر م الأب تع ترث الأب أم اذة ثاكان٤: 
جد.ميزاث لا جدة، مثزاث 

H*



رجبتراميابق ش

^^وذساىلآ
*HM

وشرتش الثايت يجئ لمش ^، ٥١اخ 
وارثلا ومن ممه، من إفث يوصى أف لا لتس مص ؤارث لا مذ بتها• 

لا؟ ٢١كر بأ)ه يوصي اف لا هل رحم، ولا عصه ولا ئزض وي لايذ 
منؤمنهم الماعدة، هذْ عل سامحا من الآصحاُسا همن روايش، عل 

تاثاوذلصسؤارثأملأ؟
الماضيهاو تئ، ث واو لا ينلم لا من بمب الإمام أئر إدا وئ؛مثد،:ندا 

مريعكأنه وهدا ياسهم، والإمام لنثنببتذ المال لأف سسة؛ بجت عؤيل• وابن 
منوصيه الإمام إجار5 ق دلك بتل ؤقوجه المال، بتب بّوريب اأٌوي قل 

اس.عل الزياد0 محورلأ لا ومحا: ماله، بأكل وش 
إلهاتله عن العمو هللإمام لا، وارث ولا ئل من اف الأصحاب ويكر 

عليمص؟ أف لا وهل المائل، لألأ ياثا؛ العمو لا دلتس الديؤ، 
مآحذمما.ذكئ شتى هد وجهم 

ز،ا،علمآأ ما بخلاف منها، المحيى ءبور ربما محهل اش الأموال يبنها؛ 
عديدة.صور دلك من شى وهد 

محل؟محو ديذموجل، وعي لا، دارخ، لا مذ مات، إدا لبتها؛ 



الق1ءالاةا)ت1طاوالآرصساس

الأنللأن تحل؛ اكض: ن'ناجن ائم؛ ق قمل ذبل' الئايى نال 
هنا.عدم ومحي الوارث ينتجمه 

وئي.معم، عيمث لكنه واريا لة لأف احتإلم؛ حلاقه المائي ويكر 
^بملأ،ضيالإخازةأمَلأ؟ناث تمجمساناإذا 

لإلالهريق، بعض ل، مات عليه، ليحج بع؛را اكرى فنمن يص أخمد لإف 
مدربأئه عتزْ العض صاحس، ووجهه له، وجب ما بمدر معلنه حاليا البجر عاد 

يدلك.الإجاره ئاشنشخ المثعه، ستؤق وارث ثه وليس ١^٠، بث ق اُمماءه 
يعدله وارث لا من مايث، إدا يالشمعه يآحد الإمام لأل الآص-حابج وصرح 

الاو.هب.ناس ق كيلك الماو.ف حد أف عميل لأنن الآدلة عمد وق غا، المطالته 
مطالثهم،عق اداؤ٥ مم، لا كالزكاة معم نعر المنتحى الاJ ال نمنها! 

ثلم،عندنا الزكاة طط ب ذبذ( الإنام، نئن , 'سص قق زلا 
إيالأداة محن، هإنثلأ كي، اiشيى ^؛-، الآئاء، من ^٠ ٤٥١١مز اشاُ._، 

مطايبدون 
*n*





٤٠٧التاهدأاصذاساىلت 

هديه،!له ، ^jL_1ئأداها، وديعه عنده فنمى صالح رواية أحمالِفي وص 
لخمخأتائر أيا؛ عئد افدية وحكم اثكاداة، بغ إلا بمبلها لا انه 

الوديعة.

يملما، امرى محنن ماهاف ابن رواية ل أخمد علتؤ ص ما يبئهاث 
اخدلم،لأما الثخم؛ وصاحسا ثالزياده ُاي_،، \ذئ-و؛ رد م فزاد0، البائع انتزاد 
عتولكثت ؤإل يشتمه، مأحودة لأمثا الند؛ ق لنعمي ثايعه يجعلها اللحم، وشتح_، 

يالعمد،دد>مت، الجلس ق مأحودْ كائن، إل أما عق اإمامحى ودأول_ها 
إلوالحاجة العمد لروم بمد الرثاية يحول روايه مبجا عقل ابن وحرج 
دلك•

لإلينهثا، يمرى العريه؛ بمروج الول أخمدِفي عذ الأثرم لحكام ما ؤبمها• 
يئدوم1هديه أهدى كاو ؤإل وتإو0,< خا ولمْيخحل ام بمصي إليها ذخ كاف 
ه.

بثزطلة وهّت، انه عق ثدو الخالة هذه ق لأف الخائعت ق الماصى محال 
انمهى.اكزاُت،.ه،ؤيوغخاكاكةبمط ءاِذا ١^٠، بماء 

الفزقهوه قلماهن، زنلخوثا الكفاة؛ لممي. الميرثة القزمة و زندا 
نتههقث، بمنه أز بم اقزز ١^ ءأثا بم، \فذ؛ الإختاربم 



ابذرجبمحتواعد| 

الدلأوكآ-مة المد لتيس، لعؤ العطة كائتا إذ محأما 
الرائي،عل لمْيؤف-ا ويخوها بإئالؤ امحع ينح أف عمحل• لإبن اثزيات محقي 
ب؛وامرددا ومحع التح لأن ودث؛ عين، أو بخيار مغ ثإف الأجرْ، يود ملأ 

ردت،الاسسا ١^ الكماءة لثمل« ميغ إذ انه الكؤاح َفي ؤياّثه وعدثؤ، ايأروم 
وتزد.أوقالثه أوزصاع رئة نح وإذ 

*n*



مةاسطأواسوذ،ساسم

٣١سدةواصوذ،س 

*HM

ماوزد يواممها ما يغوى ثوو الآمال,في دلاله مئ:تا الأحوال دلاله 
بم٠مدها.الآحك1م عليها نهثغب قالثها، 

ؤئتحرجءساتو؛
إرادةدعوى يقبل لا وا-محومة، العمحسس، حاله الطلاب(ِفي كنايات مئهات 
خا.عيالطلاب، 

عميلابن إف حش الصحيح، عل كدللث، وحكمها ال٠دفا، كنايات يمنها؛ 
صزائح.الحاب( دلالة مع جعلها 

؛Uy Jدالمزكنها كاJ ١^ \ش م الكمر، الآ;سثربمثة لزثلمظ ؤمئها: 
والئ•الإمحاْ دلل، الأنز لأف 

زئال:نالحكا;ة >تي ش امحاراكهادتيء لزأد زمبجا: 
منه؟صدقه، قل الخاي، دلالة نع الإنلأم، زلآرد 

قبإل أؤ لن علته، دقحرج ووايثه، ي، الماصمح، حكامحا ووايتثن، عل، 
به.ماأم ُلزوم خماعه وأش الحاو، هذ0 

مايرالإكزاة،يلقنلهُ،
نم،ةمح•



رجبابق لرامي قيح  ٤١٠

لمْمحو،اقربه، ما ول('ينقل دهس أيه ادعى ثم مأقر، ثإطان ولوأحضرإل 
نْشظؤ|ضا.

ورعدةكلام ق يلجثجه من دلك أمارة منه ظهزت إدا نوله محيحرج 
وثحوها.

لر'يملمنتامنا، حاء انه ثادعى ملاح، ومعه إلثا حربأ لوذحل ثمئها• 
علته•ص قبل، ملاح منه لمْ؟كر( نإف إوك 

امتش،بل ومال! أنزْ، انه وادعى بحرف عستكردا بنص لوجاء وكيلك 
أوموته.لصنمه صدقه عل الحاو يدل مذ يول المنل أف وثاكها• روابمان، همه 

أنتثه! مال ئإ الثئد، ممهبمها كتانه يتقام متيم اق5اب لوجاء ومنها؛ 
ولمُأردبالآداء مقه الإح؛تار أرذت إما الثتد! ومال منتحئا، ا1ال بال م م، 

عمل•وابذ الجرد الماصىِفي يكرم موله، هالمول عممه، تنحيز 
مأنتحزحت إل إ)ئنؤ<•' مال وجل و الروذي رواية ل أخمد ص ومن• 

مذحرجت ح؛ذ روجها مأبصرثا مابثتها، تابيا امرأ؛ هامتعارت طالي، 
عقمثص امزأته، عق طلأمة نير ودالت ^١^،، أنت مننت؛ هد دمال؛ --،، ١^١٠

علثه اثغنوف طلاقها بومؤع الإحبار أراد أية الظاهر أف يع طلاقه، ومؤع 
ؤلمذت:أةفيذ;لأ،.

ب٠موجهاعيها أوهمه إما هإثه الطلأل إئثاء هصد إيه ملوقيل• وايصا 
هال^١ مها العاصي لمول يشهد وهدا موجودا، ؟كذ ^٠ منه، منتها الذي 

سواءمطلما، يطلق أمتا ائمزة~ —يثح الدار ذحلت، أف طالي أنت لزوجته! 



٤١١القاءد|ةاسديجواسوز،ساس 

اينممضأيلأًظقإذاخلأفا1اذكزة لككنمسأنلاممم 
دونيا.الطلاى ست يلأ لعئة، طثمها إثإ لأئة مل؛ مذ يحنن ؛ jkjلهأ 

إقاز-'روحتك، رثن ئد محولة؛ محمذ يؤنه ف عمحل ابن أش وكديك 
لاتطيق.أنها لم"تكذونش، ثةأننا تعن م ١^،، ^ص 

نباح.م نن ;؛ liapيزو هز وهدا اول، اللملإ كالثزط الثنس، وجنل 
روايتان.يطعه محقي متكة أننا وادعى عثا لونزق ثمنها؛ 
الرغم،.صاحم، صححها قلا، ثإلأ 3أئ الثرقة ممود1 ك1ل إذ يالثهات 
وهوشقية ركن، أو مصزْ، أو نحطة مذ إل ثوبه ذئع ادعى لإ ومنها؛ 

الأجنة.انتحى دلكؤ، عن، الأ■جزة بأحد ، مموف
نم،شزط، عي مذ الزام، خاو الثزاب.دلالة يا ئزائ ايي، ائ ثمنيا: 

حلأمة•والمشهور إثامحه، وجوب عل يدل ما عذأخمد حثل 
^٤^ئإيه طريا، اومديرو ظامئ، ناو وئجلمه لمط وجد لز نمئها؛ 

ل4و<.

طعامأو متلغ من يديه بر او الإسان مذ دالئزاسا يتكون ما وكيلك، 
يابٌؤم ا-ممس، وحزمه افادب، ٢ رز٠^١ كيلك، دال،ت عميل، ابن يكنه ود٠حؤ٥، 
زأسه،عن، قكأئه ^١^، ١٨)عنه وصعها ساهد، دلك، لأو مزجا؛ لiواتم، 

اقض،•

واحد.ثوب ل ئد ما الثياب- من الرزمجة ( ٠ 



رجب ٤١٢

مثله.كئملها لا من يوف حملها به كالثيق بمذ تميم ويثعي 
^عض،يخلأضمحلأم،لأقا:متازع 

أزي، دكان آلإ و ضامان لواخلف ^؟٠، بجن للتاء ئخ زنا 
رفالمؤجرواثمتأجرو تايغ أن بمص، أن إبرة و محها حيأطا الدار رب، ئايغ 

متصوب.ثكل لة مضزلإ أن مملؤع، 
وهوروايةا، القمطر والعصاء المنامة ل اللوث الباب هذا نمى 

بالمائة.الئنب نإلخاى موتى، اف ابن حكاها 

الخيفةم ادعى مثوان بكذخا، افاهث ينهي دعوى ادعى م نمه؛ 
دكن0حلاف، شر دعواه نمغ لم° سدْ، وحمبجا مل، فته ما م-ة انرى أيه 

لهاأف ظأ أف لإل نناعيا ممي عؤه الدغوى أطلق نإف حلاقه، ل الماضي 
معاماكهثوكيله.لإ-تثإل أصلاروايتان؛ 

الممبجر يدمح، مذ دنل، دالمنل، ام، م الوزجانِفي اخلمث لؤ نببجا؛ 
١^١^^.عل 

IHX

ذلك.أوعز حوص أن لب ؛_ يئوس، اقس ئثد:٦١ اش الثرط دمي محاط، جع السلت ا
الهاة)سم.



٤١٣هءاوةاثئتواصينسواس 

-==^^^هاثبمواصوذسس 
*n*

صثواهاحئ1ؤئ:
الإئثان•عل غرم انه ذلك وصاثط والشس،، \.ئ>ئ»و\ت  ijjViالم؛ 

يوفالمحدؤ أصوله وئرؤغ تملن، و1ف اْلأش أصله وموؤغ ويروعه، أصولة 
ووذحو _، نإف أمحه، وأم أمه، وأم أمه، اصوله؛ ِفي ثدحو بماتس، 
الأم؛أصلؤ همع ِفي ودحو رلى، نإف امحث، وبمئ غ، وبمئ بمته، هموع؛؛ت 
ؤإلرأولادئب، الإحوة، وسان وساتس، أحدمما، أومذ اُثو(، مذ أحواته 
ازبوين،ومات؛ والخالأت، المات، المحدْ؛ اصوله يرؤع ل ولحل مّيلذ، 

بملأي،ؤإنءن.َ
العمبنات وهذ التعيدة، يروعه أصول سوى حلالا الاقارمس، مى ولمُسيى 

الخالات.زثنات الخال زتات الءت 

إلاخلال زكئين ١^، نئنأقارب ادمئث.ائز، اش: ١^٤ 
١^١،\ص ز:ثات ص، زأثهات زالامحاء، الآنأء لخلأتل أ٠ئث١فث أزبمه 

علهمخرم وئروعه، الار أصول، الروجم مذ واحد م عل بم؛ 
الرمحبه،وص امرأي؛، بمن علتؤ وتئرم علت، ؤإف أمحها، وام امرأك، ام الرجل 





٤١٥سةواصءذاساىمم 

هلعرم محلا الصاهزة، ثئريم له ست لا انه الدين مل الئيح واحثاو 
وامحهروجها م بماغ المرأة عل ولا الصاع، مى واشها روجته نكاح الرجل 

مزاوصاع.

أفبمجتح، لا اوصاع؛ مذ الابن حيلة ل بدينا ابن رواية ل أحمد وهمال 
اي«راا.من كوم U اوصاع من يووجها،»ءوم 

الزد1،يثن اiنصعة سوى صحيح إيراد ال۵اط ^١ عل وليس 
إيرادف الزئا، من ولأ أما ^ ٥١عد ^١^ ل أحمد عذ والمنصوص 

إدو،ثاهأم.
*n*

رالوتالتفيض، والرظع الأنساب، عل الثهادة ياب الشهادات، كتاب اJخارىت احرجه ا
رنمالرقاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرص،ع، كتاب ت لم وم(، ٢٦٤٥رنم القديم، 

(١٤٤٧.)



قدحتُسابجدجب ٤١٦

آسةامواض،سس ا ~
MUM

انو1عتثلاثة هدا 
٤؛،ودلك وعدمه، الولد وجود نغ مطلثا، مثثاه ِفي يدحل أية أحدها؛ 

صور؛

^^١^.محظثواهح،كاك1ت 
وولد١.0^^، بيرثأ القصاص امساغ ؤمئها• 
وثدْ.مال من الثرمحة لطعهل، امتنخ ؤمئهات 
ووود0.الوالد ثهادة رد ؤمنهات 

والدم■عل الولد إغتاؤ، وجوب وبئها؛ 

ععتقزثيمي، وجيم أنوم قزم منتقه ابن كاو قإدا اإزلأء، جؤ ثمتهات 
إحJىل أزلأ؟كن؛ نزيودّا الأب تزاآكاJ ١-^، تنش ش الزَلأة اذم خدم 

نإفنواله، إل الولاة اذ خئ نفئودا الأب كاف إذ ^ ٧١زو الئؤا:مح، 
الزلأءخؤ ثئص بخال، ١^ عوث لا ١^ زو ،، ^^IJكزة لإ ^١ كان 

الأب•يبج( 



٤١٧ساثئواصءقساىدت 

روايةأخمدو عليه ص الولد، ولد محه ثدحز الولي، عل الوئئن لمنهات 
بهجرم الدي وص المنادي، افب عبيد ن ومحمد موتى، أيا بن ؤيونث اإووؤ$أ 
وعثرهم•ظهرجلاؤؤ عل، يحطه علمة محا والماضي موتى أبا وابن الخلال 

علمدهم إلا يدحلموف لا أو بالتئريك، آبائهم يع يدحلموف وهل 
الني؟ثلصصب.

ولبمذ أحد ينتجمح، محلا بطن، عل، بطن ريب ص ص( المحيب دل 
ولدكث، مشى محني، عل، ثري أوريب الأولاد، مذ ي وجود بع شيئا الولد 

صده؟ثني والدم ثصيب 

ذكره.تبق ومد أخمد، هومنصوص والئانج، وجهي، عل، 
لمُنإف الولد، ولد يدحز، لمْ ولد ثم كاف إف بلٌا؟ك،• الٌرآرت أحكام ؤؤ، 

حقيمتهعلر اللممظ خمل، نيصح مال. المواري"ث،، بايؤ وانثئهد يحل، ولد يكذ 
إطلاق،بأن احتثالأ يكر انه ؛ع واحدة، جهغ لأيا خنلممي، حالم ؤؤ، ومدازْ، 

ثمه.كحه محار أيه والأس؛ه ماو(ت حممه. ١^^ ولد عل ١^^^ 
عل،م أولاده أولاد عل، م أولاده عل، وئث لن بمماضو،ت المجرؤ وق 

للممراخ•ولي5 يذ الئامح، البطن ئهوبغد الممراء 
الوثد،إطلأ3، ل يدحلول لا الوثد ولد ال منه مهم من الأصحاُسا نمن 

للممزاء،مدمحا حعل، م ^_، بطن بند بطنا رب إتئا ب]، ماوت من نمنهم 
١^نإل؛!١ خالا!١١^!،، بخلاف س ص اله ١^ أنة أم 

التلخيصن.صاحب 



شمسابجرجب ٤١٨

ويكزالواقف، حكم حكمها الأصحاب جعل ومحي لولدْ، الوصيه ثمنها؛ 
دلك<.ذحولهلمتي عق ص أحمد أن ا-ئاُسا أبو 

إلالدين مي الشح وأثار ١^٥٥-،، و هو إئنا أحمد ض والاموف 
بعدطينه ولد0 ثنتحق بمأبد، ١^٥٥!، لأو اأوص1ة؛ ذوق اإوقف_ح دحوJهلمتي 

المز.جودة.الثكا بالط؛مة قحتص للتوحودين، ممك والوصثه طبمة، 
الشن،ولد هوق هإما والوصك الوهم، الولدِفي ولد يدحوو قيل وحنثؤ 

رجهان}لغنخاب.يغثه البمات ولد ئاثا 

حامدوابن بمر ابو واحتار يدحلول، لا أنم واقاصى ابري احتار 
دص

الوي،عل الويب ِفي يدحلوذ لا أتم عل اووذي رواية أحمدل وص 
ه،الإنماث زمغ إذا الزند ئقق ِفي لادخلوذ ماو: نن لأضخاص، اص 

حقيمه،يوثد لينوا حممه، ١^^٠ ولد من لاثم الولد؛ ولد متثى ويدحلوفتي 
امح،■صاجب إلثها ومال والشترازي، موتى أتجٍ( ابن طريمه وهده 

ذللت،j زنؤاآ ١^!؛،، زثد فيه ;دخل ١^ إل الزكاة ذئع ١^؛ِفي ثمنها: 
حكمنة بث، ئد ١^-؛، ؤلد لأف أحمد؛ عن اiتصوصن عل ؤالإJادث، ١^^٠^ ؤلد 

ءإلزالوصك؛ الوهم، بخلاف، الزكاة، مى المع ح،ةم له ثثيت موصع، ِفي الولي 
ؤاضُأم.احم، خز:اذ لا الثزفه، ق ؤةوتهُ الإنم صدؤ محهثا الناش 

صورت( J^jوجودْ، لابع ^٠، ٠١عندعدم محه مايدحل الئاف؛ الئنغ 







٤٢١اتعدةاضامجواصءذاساىئت 

بمدضهد 

MUM

المحرجيلرمة هو انه بمغص لا؟ أم هوممموم هز الروح ثى البقع حروج 
أئُيراهمةاخللرنجبج؟

الأصحابواكثر أخمد، عذ روابجن أف ؤيدكر ، ١^٠۴ق محولان ويه 
عدامنن الخلاف ^١ وحصرا ُممموم، ليس يقولولت بنده ومن كالماصى 

١^ص الشح واحتار حلاف، شر شكا ١^٤ يفتن لا دمالوا؛ الروحة 
الوما.يولألب وحكام وعترها، الزوجة عل ممموم انه 

تتائز:دنك عو ؤقحثج 
محإيهعرْ، أو برصلخ ٩ الدحول مل امرأة نكاح مجسمي لوأمسد مئها- 

من\إئئو؛ كاJت ١^١ كإ المهر، نضف الروح يلزم ■حنن، ام، ننم، علمته بجن، 
م^حدان؛وله وحده، الأحشئ 

ثبنقموم ثمموم، الرذج يى البقع حروخ أف أحدمحات 
َالمثل وجهمحنبَم ومحه اكى، ام 

كال]^١ ١^^ عق اشنم1، ^١ ٧ المسد لكن نزتثوم، أيه دالئامح؛،• 
جهتها.من بنتف الككاح ثاليماخ عنه ينقط أذ بصدد 

ثيوثا١^ بمن ب محي ثكن ئه:ضلم؛1^، ١^; أف ذىو1: 



ابذرجبتواعد همح  ٤٢٢

اض)،ذي ٠ لزنة  ١iuli'^، ٩ انثم اش لأي بدئا 
خلافه،

موروجته الإن أن الأب رطئ إدا ي مء، الروح ينرم لأ حيئ وأما 
لأثةوُس،شأملأ؟

مالبمخ أة عل ثتنزلأن ومحا وعيْ، امحي مدثورينِفي وجهي عل 
ثقئأأ؛لأ؛إذلأيئثاءمح

وقويدحو:بما اتثها، إي يبموا امرأْ روج رجل أعدِفي عل مهتا ومل 
١^ص ء قال: ه؟ نا محلتثئ: ثال: نجنا. ء -مذثا 3او: لأ:م 

\لثو\ؤا.نصف لها محاوت عليه؟ ما ؤلأحرى يلئات يزجها• من انثحل بجا 
لأنعدة ئثا لإثزجغ نإتإ لا، قال: لاقها؟ عرم الإي ئلت::زحعئاشف 

علته.الصنان انتمز هلدلك ماثزْ، إلته متنوب مادنsكاحه 

كالإن وأما عزة، من عل عرمة بجا يزجع لا أيه آحر وجه فته وحج 
٤١بإرالدخول بعد الإئشاد  وجهان!مميه اوعنحه،  ١٥

منصوصوهو الزوج، عق النممز ا1هر صنان المسد عق أن احدمحا! 
ممموم.١^٥٠<^ حروغ أف عل بماء المابم، ان رواية أخمدِؤ، 

لأنأول؛ هنا ثل دالدخوJ، ؤإن عزه، لمن اإعاو١^ يفنى وؤآ 
يحوه،أو عيب عليه دلس إدا كنا باليارْ، مح !، ١٠٨دد> المنرور 
العيوُب•من الئلامه لإ إلا بام لمْيرصل حث 



٤٢٢التاعدةاضاطأواسؤذساىمم 

محكاوالإتجثاع، ِس ِلأزنج ائائ م قإنة ١^، ت الفنح زت 
وبمودالإنتنتاع، جنس مذ ككة بجب الروج إذ أوق؛ بام عؤه الرجؤغ 

منمعةَالإجاوْ؛بخلاف ممدوا، ينتحمه يكذ لمْ إدا جنسه مذ بمنعه الهر إثئؤ 
من١^-،^ بمغ عندثا الأجرْ يسقطها الإجاره أف ح ١^٥، عق ثممثط هإما 

اتت«صدامحدمم.

الزوجء الهر يخال، اقتد ي محاق لا ج اش: والوجه 
وامحاوهموتى، أف ابن مل ذذ مقوم، عثر حروجه أف عل بثاء بالوط■؟، 

ممالعإرْ، ان بالرصيع وحدها الروجه هو بلةكاح اقتد كاف إف واما 
شربمبها انياقه لزم قلا خلاف، بقر محها محاق لا الأساب: 
م•

الها■جزةمنأ!ة مذ وأحد0 الياJ، عانها أف ^^؛ ١١مذ الشرح واحتاز 
ئها،:لئين لا أنه ١^١^، ق الآضخاب ئاJ ؤءَ تاق، ؤ ١^؛ ثامأة 
عإر0؛عصمت، بخلاف كلها، الأجنة ينقط المؤجر عصب أل الإجارة ِفي عندئا 

علته.التنيم لإنيخماق 

وجبامحض بأف ■؛وص بدوي امحع امؤاحؤ بن محل عئا وأجابه 
كإعوض، مذ العمد عدل ٣ أحر، يشتق بدة علتها وجب يم دالعمد،  ١٧

ولمْالمص، محل بإئلافه ثومحؤ حى به يعلق ما ءف البائع عق بالعمد لها بجب 
'؛^•^١١٥مذض، البح ؛هل 



قرحماءدابىرجب ٤٢٤

ام،نضم ؛نم الدحوو، ثل وجعوا إدا الطلاق فهود وم-هات 
وواقن،عق فيى؟ يثرموذ لا أم ثك المهن بج]، الدحوو وجعوابمد نإف 

وعدمه.اليصع مأحدمما 
هممحمذامحامحرمحل؛محتض

المئمود،روجها مدم ثم ١^؛^؛، المدة يمد يزوجت إدا اقمود امزأة ؤمثهات 
الذيامحر اكاق الروج مى أحد امحر احتار لإن المهر، وبئ روجته قوآئ لإله 

^بمخاوش:ثئمحالأؤلك،مح:سمحالإىأظأثا 
رواقئ■•عل المرأة؟ عل به يرجع أم اكال الروح عل 

الصناذعلمتها.منتقث مئها، جاءت \ذ!و'ذ؟ لأف علمتها؛ بؤ يرّيع أحدمحات 
منها.احده محور محلا بالإص،الإ، انثحمته المرأة لأن يه؛ ير->ع لا واكالت 
الرجعؤ،عل وأفهد العدة، ق راجعها ثم امرأْ، رجل طلق إدا يمنها؛ 

رواية؛عل ويلنا اكانج،، ٩ ويحل وروجن، جدي امصن حى المزأْ ولمْدغلم 
لا؟أم ١^ لروجها المرأْ صى محل بما، أجي اكاج إف 

مممئمبالنفع حروغ لأف الصتاف؛ المامحي واحثار وجهم،، عل 
روجهاثم وهاجرنإلبما، دارالحرب بىأهل المرأْ إداأنشب ييمحا؛ 

اإكاةرزوجها عل يزد أذ يلزمه محل الإسلام، دار ق عدخنا امصاء يمد منلم 
الدىأذهنثاإ؛اة؟نينثا 





رجبتواعدابن قيح  ٤٢٦

مطلثاوايجنوثة والثميهة \خنبووتة وئ احثإلاق المعيي صاحب ويكر 
\يرث.و شو ١^٠ أشانإَلإه ذجذ ذلك، نأى ^١ 

طزني!ا طلت ممي، م آلف، طالق أنت ئاو ^١ ؤمئها: 
مهنا.رواية ق تنال- اش -وحمة أحمد علميه ص ميء، يلرمها 

الآصحاد_ا،عند ينتق لمْ بمل، يلمم بالف، حر أئش ثعيدْ• مال ولو 
محص.ماو هإد4 العبؤ« بخلاف ممموم، عيث البقع حروج اف محّهءا والمنى 

الطلأق؛ِفي ه شر الند ينتق ١^ وجها الدين ص ١^-^ وحرج 
لمْإدا يهنا بركن العوص ولتس ممال، ف حؤ محهنا والنتاى الطلاق لأف 

العوض^^١ ل( لإدا العوض، محهكا وقرط متجرا، أومعه ي، علمته، يعص 

MUM



٤٢٧اتق1ءدةااغاطزامصساىمم 
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مكوخاو،زكصُلكشص،الالإل: 
ي1أوطءألخمة مذ الأصحاب 3مذ عاؤثه، وهي جندها أوإل المنج، إل والقز 
علحرجه مذ ؤفم المجردة، اظوة واحدة؛ ووايه ممروا وجعله 

بؤ.اكاهزة كريم الخلافِفي مذ أوروايمن وجهم، 
لأفالهز؛ بؤ انمؤ ١^ و دبك فعل عادته كانش إل عقيو؛ ١^ وهال 

وهيإلتها الكز يعمي إدا انه مهئا وولإ ِفي لآمةأ؛ثق أخمد عذ والمنصوص 
١!^.لها وجب ينثثل عريايه 

حلإإثا نابع لإ كاف ئاِل بمثلؤ، \إنطءُ ممئ ِص س ثاش; 
بمروامحر؟محل والحيض، لكلإحرام خوم1  'ؤوالرسرى، كابم،ره 
ؤوق)لأ؛صحاب:عل 

الخامعق الماصى طريثة وهي طلمتي، روابمي المسألة ِق ال أحدها؛ 

الدم.تطع )ا(أى 
جاعها.يتطبع لا يحث ا،لرأة زج انض،ام ارثق• )٢( 



ههمحتُاءدابذ،دجب ٤٢٨

ب؛واالعوض ثالة ووايه أورد أيه إلا المنيي، لصاحسا وكدا المحرر، وصاحت، 
عإر0.بخلاف الهئ، ينتقؤ محلا ومصائر، وصام لكلإحزام مزعا التأكد المائع 

محفيهرمصاف وصهام كالإحزام ودواعيه الوءلء مى الماغ كاف إف واكاية• 
ووايهانقر والريؤ، وايب كالحيض الدواعي ينح لا كاف ثإف روابماج، 
المنوو.ق عميل زائن ١^ ل الماضي وص واحدة، 

كاثتوإل وا-حده، روايه الصداق امتمث بالزواج الموايع كائن، إذ ^١^١^؛ 
•حلاقه الماضيِفي طريمه وص روايمحن، عل يستمر؟ يهل بالروجؤ 

كثدثا١^^٥ محُلأ:ثئ 
ومحال:-يا حلا إي( أخمد عن بختان بن يعموب، روى مما أحدا الوطء؛ بدون 

هذ0الآكثئول وأئكز اأعد0، ؤعاتها الصداق نصس لها أف وصدقة، طأها، أأ 
قروبإء الخنوْ وهوأف آحر، وجه عل هإ-ْ بمموب ووايه وحملوا الروايه، 

الوءلءحممه لأو الممرير؛ ق ممامه مث، ٥^١ ١^^، الوط؛ مظئة لأيه المهر؛ 
مظته.امحاعق محعثق عالتا، عله يطلع لا 

قذلك، لإمحل \ؤطك ص ام الحث اصاء قل الززحان صادق لإذا 
ام؟صم، نقوط ق بجل وهل يتال، ممب حما محها لأف امحدؤ؛ إنماط 

وذوهد للمروحؤ، محص حى لأيه موله؛ بختان ابذ قل رواقي، عل، 
الحلوةأف إل يزُيع وهدا للعدة، لملازمته موله عدم الآكثرول وقل بسقوطه، 

اأوءلء.ثظؤ ممثز0 



٤٢٩الت1سةاماطوائسمذ،ساىمم 

طريقهوهئ -؛ا، التمكين -محوو قرون إدإ ماو؛ من الآصحاد>ا نمن 
محررتن1دءا محال؛ :نا• صذ لا اجب يخ الخئوْ لأف عمحل ان وودها المائي، 

جاافزة بمد طلائها لأف أز خئه، زم اضاثة، لإخماع إثا أم، لأخي 
را1هر.خمثْ موجب لها، زكنئ ايداو صه فيها، رندا وردنا 

^^غألألأهاحِساوأأ،تنحوفي
وخ١^، ق ق نقود ه ذبك لأف زاشز.سئدمحا، ذك\خؤأ 

أخمدقي؟ ظاهئ وغدا خميعه، تر عل يقف لا عليه، المنقود بمص بّتل بمثؤر 
وثخوعلمتها ومص يمثها ننوم وعندها احدها قإو لة! قيل حزد_ا، رواية ِفي 

ىئالأمحلتيممام.بجا ذيالث،منمرألظوزغا؟ 
و\0بالأزة، ١!^ بمقن أف قن4ُ الدين: ص اقح ممال ندا وقل 

والأصحاب.والقاصي لجامي ابن يكره ما بخلاف الوطء، منعه 
المرض،j طلمها وأل ، ٧١وقيل: ١^٧، مو الموُت، اكالث،؛  ٧١

•وعدمه منة رومحها عل، بماء روابجن، عل المهر؟ لها يهزبمتمر محه، مات ثم 
المعني،صاحس، رواية عل بالدمحع، العدرة إدهاب الراح؛ المقرر 

تمت،.ومحي 

xni
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إلالدحوو مل \ذرإم يه تنمط وما \حذيى.ا من، ا1هئ يه سصف ٥؛^ 
اكر،المفر :بما ةس وحدْ أبجئ حفه مذ أن وحدْ، الزنج حهة مذ كانش 

الروج؛نجقؤ ثذ كائن نإف المفر، :بما نمط وحدها الروجة جهة مذ كائن، نإف 
حمتهمهدم روابمان، المفروتموطه تمحق أجرمحقي مع الروجة معاأومذجهة 

أمام:
ص.زلة ه انقإ،ُه نا \لأئو■  ٣١
الصثةكاثت وتناء يصفي، متعلما أو منجزا كاف وسواء طلاقه، مئها: 

زئزمنة، كال الئبم لأف دالوا:َ الآءنخاب، ذي ^١ أن ذنلها مذ 
الثتسح.صاحس، إل بماف إيإ وا-محلم ثزطه، لؤجود حقيمته ؤإيإ ١^!^^، 

 Jين; تش الئخ زماJدمنه لقا ١^ سل4ا مذ ١^!؛ كاك إذ ال
علمنإدا المريض ق لإذم إحدى مذ دبلن، ميج نينكذ لفا، مقر ئلأ 

لدللت،ويشقي رواسي، إنيها ِفى هإف ممعلته، ثد منه لها ما عل امرأته طلأى 
سزلم،نحنقابجإ،ظالدخوو عز -ثوثا لؤ مإنه الأنم، ناله 
auA_^؟،

والممليىمحص، وكل زالتنثر موتى، أف ابذ حكامحا روايتي، عل 
للمحينة.ميز لا ١^ احمد -كذ والتصوص معناه، فنلهال 



٤٢١سدطراص،ءذاسالأمم 

Jli  :الخ؛از،ثُ هت نأ ي ثزلإ زم ص ك تاث ي
ملبيق ماوت نصف عش لها غا، يحل ولمُ؟كرا منها ماحثازت 

واحدعتز سألئ إي ت ملت ميء. ب ؟كوف أف يثعي لا ت مال ثم محيء• مئها 
وأتىامزا0محورسة أنلمت محإل ل؛ مثال الصداق. نصف عليه ل-ها يآكون ت مال 

•ائتهى علتهم، يدحل هدا• ق محال صدامها؟ عليه لها تكوف ينلم اف ووجها 
المهر،نصم، يوجب انه مهنا، وواية ِفي أخمد عش وثص حلعه، ومئهات 

رصيبدون ^ ٣١بح بجح لأية الروح؛ بؤ بجقل ا"ئع لأف الماجي وعلله 
المنأة،دلدللأ،بي،إش.

منخ،انه هل حرجة نس ا/اصحامظ ممى المهر، به ينمط انه آحر وجه وفته 
لأنهالزوحان، به يشرك ^١ جعله من نمنهم الروج، مى المنوخ كناتر د؟كوف 

يافعرنتها طط دبك لزتلها، من فته الخزمه ئوو اوأة، كوذ ؟ة 
معويع إف لأما أظهر، الأُجبي يع بجح لا ^^١• عل وهدا أرض، اف 

واحدا.وجها المهئ يه يتنصم، أف ثثغي وصححناْ الآجسل 
الأحرى Jjالئوايتم(، إحدى ق كناسة عثر والزوجه إنلامه ثمنهات 

الإنلأم،من ائتئاعها الفزفه ننم، نإتإ ء، الناحب، م لأ؟ده الئث؛ طط 
فلأ؟كونماظت.

الإنلأم.عن ردته يمنها: 

منهمتقبل الممسيان،، مى دللثؤ عثر أو بالرصيع أو ثالسنتؤ إقرارْ وبئها• 
الصم،.سقوط يوف الك5اح ئفناخ اق 





٤٢٢اههاوةاسدسلآوامضرساىمم 

هأيا آئلأ مظ ق، لا إمحا، ننثوب م الاضخاب: ماو 
منإل إلا يئنب ملأ بمّت،، علته للمعمود ود لعيها محه أف ينهنا 

ه،:زقائود و ليل الخث ظِل بميه؛ مخها خلاف اص دم 
يحل،لصنو العوصمر سلامة نع عليه المنقود سلم من امثنت ممد عإرْ، 

لء تطوي مث الزنج أن إل تزجع ثسا \ص الفذو يث ملدلث 
ذكره.شيق حلاف وفيه الككاح، 

اض:جهأكلِسمح
وؤأممد الدحوو متل ومعش مإدا صروحاصل، %^١^ مرعن إدإ الأحر عل 
ي،ق وُ نحاءامج،ذلأخؤ :نوُ U ه \لأ/ م ١^ من ثل 

كنصلظاهر، صرر بعثر القرم موجبالتا من معناه ذ وما الطلاق خلان، 
الهر،سمته عند المهر ، ٥١۵^ثمإعطائها الئارغ مجمتْ وصزو، ائكنار للمزأة به 

أ■ءللم.، ^١٥٧ااتنّمت، ممد عند والمتقة 

به؛رص ب علمتها يحل ؤا امرأة روج جنوب أحمدِفي عذ مهنا وثم 
به.رص لم° إدا الصداق نصف، وعلمنه دلك، لها 

اللحولمل محثف ^١ اأزأ0 أف عق يدل ^١ الدين1 ثش الثيح مال 
قمنذوره وهل جهته، مذ العيث، هو المنخ نتب لأف الصداق؛ نصف ملها 

٠١.^
للناخكله ئ اله يثرر لم نإيإ الدخول، وجد ئد مم_الث الماصى وأما 

به.القائم 



تواعدابزرجبضح  ٤٣٤

هساهاخلإكر
صحيح.ثزط لموات 

المنخكإق نهزها، ثه ثنمط إلنها، نئثوب ض والآئئولت الماصى ياو 

الثزط؛نصف به 1ها بحبا ^^ ٠١١لموات مخها التزيهت ق ومالَابوتكر 
المنحومائه دونةا، إنه به المنح ينسب >^، ١١نو مذ الشرط قران لأف 

المنحوأما إرالته، عل قادر وهو الروج فنل مذ ص مما النفمة بنع 
مدم.ي لعيبه كالمئخ ئهو لعتزته 

بنهرئممزم ١'^ حزوج ، ١١هاوت نذ ويلزم الدينت مئ الش؛ح ثاو 
ضثلمح؛أنبجاقغيمذخهاكإلأف افل،ثإن 

المنمى.إنماط وتى لها النمى وصتان المثل بمهر مطالثيها ^؛٠ 
روايتانتوفيه الاJحول، مق عند محت، المعممة منح ؤمنهات 

لإظممكالإة.امحةئزع؛ثة إحوامثا:لأظتما،اخازثا 
هوالثئد لأو ؟كر؛ ابو واحتارها مهنا، ملها المهر، ينتصف ؤاك١تةت 

وث.نّت،ِلالثيد إعتاى بأذ عته ويجاب، عإرْ، بمنغ ينقعل ثلأ المهر، منتحي 
أشلع؛رْت ثال كنذ ع؛رْ، باثرْ ثإف مقوطه، ق لثنسه حمه ينقط ١^٠؟^ 
ئثتل•البمر ق مثامح، 

صور!وله الزوجان، فيه اسرك ما الزاح! ائمنم 



٤٣٥اسدطواصمونساىذة 

لألالزوجة؛ جهة من جاءت اللعان أف بكر \وو قدكن لعاتبا، مئهات 
بلعانيا.خ إثإ 

يهلمرض و لاعنها إدا أصمحا روايمحن، عل هرج المامحى؛ ومال 
ردث؟علروابج(•

نصفلها أف أحمد عذ المنصوهس أف سبى ومد نحالعها، أن ؤبئها• 
الهزينقط انه آحز وجها فيه لنا ذلألأ وأصحايه، العاصي قوو وهو الصدال، 

ماخلاف كالتلأعن، ق؟كول إليهنا، مننوثا ؟كوف قإثة هومنح، ملنات ١^١ كله 
ائتداء:ل_ها قال لز كإ قهز ١^٤، به ينتقل الطلأيى قإل طلأى، إيه ملنا: إدا 

أنتطاِؤشس
انهعل ساء هوطلأى متا: ؤإل المهؤ، به ينمهل انه وجهT->^ لنا وتتحئج 

هلمرصؤ روجهاِفي حالعت يمي لنا كاف ؤلهدا سؤالها، يلها من جاء 
دردهأولأروايتان•

؟كوفملأ يلها، مى جاءيئ، المزهه لأف ريه؛ لا أما موتى \لي ابن وجزم 
لكلها الروجك حموي ينقط ا-ئع أف هدا يؤيد حثي، الصداق مى ثيء لها 

الزواية.هذه عل ثنمط الخموق المهرئ ؤنصم، أحمد، ض الزوايهن إحدى 
صور؛وله أجبي، بع الروجة جهؤ مذ كاف ما الخامس؛ القسم 

و^كاض~وهواحتار أشهرمحا وجهان، ؤمحه للروج، شراؤها منها؛ 
هوإل التايع؛ وهو هنا، لخهة يعلتا ا1هث ما يتنصف انه وأصحاُه— 

نشأتيه ك، أذل 



٤٢٦ UابىرجJشماءا

مح؛إذالإنماخضثوِص
الهئأوثنسث؟ه تنصف يهز لزوجته الزوج شزاء ماما 
ايصا،هنا البائع لحهة ينليبا يسمْل انه بكر ابو واحتاز أيصا، وحهم( عل 

للمهر،اثنتحمه ا-اءثة من المنح يهوكمجيء لهرها، اثنتحق الآ0ة تئن وهو 
J^Jlثاعها لز هدا هعل عند، قنت النممة منح ل احتازة ما عق ئتجة زهدا 
ضلأزجلإزالأئوو،لإبمل،لآن^^1 ١^ 
 ^١ ،L^ ؤضئَمح.١^، اقع من

الروجهالهرلأف نقوط الأىا,في صاحب وعلل المحرو، صاجب كلام هدا 
أمهكو؛٦١ ال ^٠١ ومعنى ___،، كالمنخ مهرها، منمط المنخ، ق ثاوكته 

لمُيكنؤإل يأتني المنح، يوجب ودلك، ١^^، ملك بد وها'وادتة صمة 
هداوعل باحتارْ، لإيكن نإل إلتؤ، الريج بمب ينخها انثد كإ باحثارها، 

•الآك؛رين إطلاق وهوممتثى وعمم، مهرها منتحن من ثرائها بئ مرو ملأ 
الزؤجكأُب بوطتؤ؛ الككاح يتمسح من مسها من الروحة مآكثتا إدا ؤمئها• 

إلنها.للمنخ إنثادا مهرها ينمط اد>عهت ومن الماصي همال، أوايه، 
نمىمنها المزيه لأف وجهع،؛ عل يتحرء الدين؛ ص الشيم ومال 
ص

صور؛ولها المزمحه وهل نادص؛ منم هنا ومل 
سخ\لإم ق خمثة نئ قوز لا قيئ زمحث ١^ تنبم؛ أذ منها: 

والخلاف،الخاح ق المامحي يكنه المهر، ثن؛تيٌبن نجب ئلأ الرائي، العدد يكاح 



؛٣٧ارقاينةاوطدطيائسونبم|ىىإا 

الثامد.ئهوك\لئق\ح مذإمثاكهى، ممنؤغ انه معللا 
تنصفمحب انه آحئ وجه ثنا ويتحئج والم1مو، المعني صاحب به وجزم 

بهيقصف اثهز أف وجها عميل ابن مدكر الماسي• الككاح ق الطلأى وأما 
شاذكاح و بجي ١!؛^ لأف بممط؛ دإِمح ١!^ زم ١^، مز 

اثأحح.خلاف اممد، ي^ 
بالطلالوأمزياه الثادوأ، وأئكل عقدين، ق أحكن روج إدا لمنهات 

م::ويةوهمملأن:
ئيجأالمنعه علميها ومعت ئمذ يمرعان، ثم ام، نمحق بج4 أحد۶^١: 

فتعير؛رباكنم.الأمر، مس و< ^١ علميه.؛^"^٠١۴واجب لأيه بؤ؛ لها 
مذجاء اأمنح يكأل الطلأق، عل مكنه لأته ميءبه؛ بجب لا واكاف• 

سسا.ئنتحق ؛* ٨٥، ٥١جهة 
سهنا،ى يم ،; Jli، ٧١مهنا، عنه ملمة ما المنألة هي>ه أخمدلب عذ والنمول 

ولكذكيلك،، ؟قوذ أف أحلمة وما خميعا، لهنا المم نمحق ؟كون قتل• ومد 
^^و،ةلأمحاسبم،م\لأيه.

مبجا،الثابق وجهل ووج؛ن، مذ امزأق الوليان ووج ولو 
محي،لا أم باأهم.ءة، ؤيعئ أحدمحا، عل الهر نطف لها بجي يهل يالعثلاق، 

ي؟لها 



٤٣٨

ابوبملوبؤأش لها، مء لا يكرك١^٥ عزم وحم وحمح(، عل 
.^١

اأزأ|ووثت إدا ما الخلاف هدا عل ويتحثج الديزت ض الشيح مال 
الزنج.ءص ظ، اف بسل ثائنا الفزة هاِو ززلخها، 

أم
٥

MUM



٤٣٩اسستواصذسس القاعدة 

*M*

أوطرأعليهاحريق، رمحاإل من بائممالها العدة المحبِفي الرأة حال لعين إدا 
عدةإل الائتماو يلزمها ههل 'كوئاته، الروج من أحرى لعدة موجب نتب 
البدة؛ومحب يآكاجها يلألب من مثمآكنا روجها كاف إف حرة؟ عدة إل أو الوماؤ 

محمنمحمحاوانقؤإشض•
نتائل:هدا عل ذصأ 

رئاة.عدة أن حثة عدة إل ائممتت زوجها، أودو3، أعتمت ^١ الزجيه منها: 
عد0عدتس قإل وأغممن، محأمشن إماء مشرك عد محت كادت ^١ نمتها: 

ؤبيهل بالإسلام، الاستدراك من محها الروغ يتمخن عدة 3، عس لأيه حرائر؛ 
^كدلإوابمزسءانيك،

نكاحهن.ثلاق يمكنه لا الزوج لأف إماء؛ عده عدمى مإن 
عليهثص الوئاة، عدم ستأنف ءإما امرأته، عدة لب قتل إدا المريد ثمئها• 

العدة.ائقصاء عل يقف 

اإعدة،ائقصاء مل مات م فر،  15محش"وهي ^^ ٤١لوأنشت نمنها: 
^^مثءا،ذ/ةاشخئاش.ظٍِا:ىلإلعئة 



نواهدابذرجبقيح  ٤٤٠

ثواضوذسابمث آ

يإليزجحه، ثإ لإعتقاد0 منهإ؛ الأرجح عمل أصلان معنا ثعازص ^١ 
ّخئجِفياكمحسعاو•

ئهلبلوغه ل وسك ثجاتة ض ق وي إدا ما دوك1 صور من 
محئابمضأزص؟ئوس

لأو\شثا1مر؛ ^زم\ؤي؛عئدضاحك،٩٣_■ 
دلت؛ن.بلوغه عدم الأصل 

أفزأئا الطهاه ١^ ل ، ٢٧١لأف ^؛ ١١١زص طام، ص ثاش: 
مضزؤثلأ،وماتافيأءها*هقدلأفوئ 

بندإلا اكيtم إل يعدل ^ ٨٥بالماء، الطهازة وجوب الأصل أو ٥^١ ويعصي منه، 
عدمه.تيمن 

الأصل٠!؛ النجاتة؛ فيه ويعن، الذ«ي الماء ق حلأف< ؤوؤرة\ب وابما 
النجاثة،مى ال،ممر حمظ لمثئة يجس هلا الةثرة، حد يبلغ اذ إلا ينجس أف فيه 
محمللا افن لأف ثنص؛ ؟كوف:ستا أذ إلا الطهازة فيه الأذل أم 

عاتا؟علمته النجاته 

بطهانته،عئآكم ١^١^؛، وعل، الماء، هدا بمجانه امحم نجنر الأول هتل 



٤٤١ارقاءاوةاثثاواسوذساىمم 

الشكروي الدي القربؤ نضف إبان ِفى الخلاف بممج المأحدين هدين وهل 
هرمتاحمس ^^١ هل الممحن أف دلك، عق ويسي ؤإنماطؤ، الملتي صبط ق فته 

أنأني؛؟ثاهأم.
أوي؟مأكول يذ مح، هل وفك وويه، افيم الماء ِفي ومع إدا ما ثمئهات 

وجهان!ونه أملا؟ ماتلؤ دومي ض هل وئك حثزال، فيه أومات 
ؤخ4ث،اس زاو1ت ق الاضز لأئ تجل؛ أق أخدمحا: 

المرحصوجود يتحمل ول!* الأنل، حلاف عل مرحصه منها ثيء بطهارْ لفي 
لألأم-عل محمى هاهنا، 

1^1^،ام ق لألأنل لأف ١^؛ علمي ويح زم أه'll^، وش: 
وصالنجاته، الآنواُث، ق الأصل أو مع ويد يالشك، عنها يزان ^ ٨٥

ياوأويدوي لا ووث عث، وطئ ريل ق حنُب م بن ءم روايؤ أحمدِفي 
لمْيممث.إدا محه همقْم، ^، 

ثويت،،عل ياأقزدت، نمط ثإ رثه ثجاتة عل اليباب معد إدا ؤمتها؛ 
وجهان!همه الثجانة، جماف، ي وشك، 

أحمد.أبوبكرعن ملها الثطوبة، الأصلماء لأن ألاثجز؛ أحدمحا! 

إمامةزئع هل وشك، معه، وزكع هكبت الؤ'كوع ل الإمام أذرك إدا ومنهات 
ثدملألاضز لأف ١^^؛ طئ، ثه بمئ لا ألا ، s'Mبمدة، أز زثوعي ثل 



ابذرجبنواهد ضح  ٤٤٢

عشلالتلخيص! صاحب ومال ){.scfS عمر ابن عن وهونتقول الإدراك، 
وجهم؛

١^^٤.الآصلماءالإمامتي لأف 
مبجل:وتآ!_؟ ١^٨٠٠، نا-بماو ^ نل شك ١^١ نملها:

وجهمح،؛

^لآطلم٦لإثانج.
١^.ص:لآئلآضلملزوم 

}'4ت\زلحأخوة ئشلثا كاف لإل ^؛١، ناله كاف ١^١ ومنها: 
مضهمز ركاته إحراج ويويب ممي ودخوْ، كالموبع مقطعا نحرم لإيئذ 

زيهان-

صيذري لا بأيه وعلل نجب، لا انه نهتا روالإ أتنيِفي عذ والمنصوص 
Jlil .يهب

الشو ئثا: لإف الزكاة، محل ل الخلاف م ندا الأس بمص نى 
الدمةj ملنا؛ ثإف مبجا، الإحراج  utنقش محصها، حر الإحراج نجّتؤ لإ 

عزنا•مى الإحراج دجنج، 
حز١0^>^ ١^ ِفي الركاة وحولت، ؤب يتحثج أل عندي ؤيتوحه 

مارها،الأصل لأف وحب؛ العي؛، هو علنا! لإف التعليق؛ محل عل بناء وجهان؛ 
بب ١^٥ ئؤ : ١٥ناذ كالدين، بمض عر الزكاة إت>اج طزم لا لكن 





هرحماهدابذرجب ٤٤٤

واحدا؛وجها المايض قول الذمة ِفي كال قإف الدمة، أوي، معيته عينا 
اوع،ئاييراةبمذثة اشتغال ^ ٠١لأف 

وأثكزالقينه، يقص بمب يوصمها ؤي، قيمه ص،ان لرمه مذ ؤمئها• 
وثتؤ،إبراء والارنو عارم، لأله العين،؛ يغوى ، JUyبجو ئهل اكحو، 

وجهني•عل عدمه؟ الأصل لأف الع4ب«ا؛ إئكار 3، حضمه يول أو 
مذآئى العبم ال اثنتأجئ ادعى م ^، ونئثة عتدا آجن، ١^١ يمنها؛ 

روايتان؛محفيه الوجر، وائكز يدم، 

رأف١^١^، خدم الاطل لأف ختل؛ قلها ١^،  Jyالمزل اس 
ثث،الآينةمحاداكئد.

عدمثنبيمالأصل لأف منصور؛ ابذ النتأجر، قول المول ؤاائ١ته؛ 
علتهص ١^->^، قزل  SyS،مرض، العتد أو ولو عليها، المغمود المثعة 

اوهإمحامه ينكذ ١^ؤش لأف الإباق؛ وبق بيه ممرئا منصور ابن رواية ِفي 
الإباق.بخلاف، علته، 

يهلمحب، والمرأْ الإصابة، ل، واحتلما الأ■جل للمعسي ^'r، إدا ثينها• 
عدمالأصل لأف الروج؛  Syاو الوؤدء عدم الأصل لأف الروجة؛ ئول المول 
عل،روايتثن•المتح؟ محوت 

رجحإل ثزجع وظ نائ، تنياظم؛إ-ماج ظ أئن تء؛ت 



٤٤٥ثطاواسهناساىمم 

عذتك،ق أنشئ ١^٤: محال الدقوو، الززخازبمد شك إذا نبجا: 
مجهاز!عدق، امصاء أننمتثني ثل ممالت،! ثاق، دالككاح 

الآٍنلماةالث5اح.لأو المزل أف 

مألكر،أنشئ، ثر وئالت! ثك، ممه يلأ ملك، انشت ت محال ١^١ وم-هات 
وجهان:أنصا محفيه النفمه، ئل 

النفقة.وجوب الآصل لأف مولها؛ الموو ١^^ 

^^قةمح4باٍيناسمع،دش 
منما،محبأن>و\ الفقه أف الماصى وعلل الهاق، صاحب يكز كدا وجوده، عدم 

الثئوز•نيّممص وجوتبما، عدم يالاصل 
الطلأيى؟يقع مهل وجودْ، وثكِفي ثيء، عدم عل الطلاق على إدا ثمتهات 

^٤١١ازأصلثقاء لأو ١^^؛ صاحسا عند وهواللما لاثثع، أحدمح١: 
الطلأي.ومؤع وعدم 

ءرْلياكلن حلما محمى عليه يدل ما أحمد عن مهتا ومل يمع، دالئاف• 
مونىم ابن جزم وذلك حنث، كله ثأكلة أ إل كثتر م ق ئاحتلطت 

ثزطوجود الأصل لأف مونه؛ ق عنجل ابن وزجحه والسامري، والسثوازي 
اهق،نئزالتد؛.



قرحماعدامحدجب ٤٤٦

زلاالخدم، زلمْئوخدتا;دوثلمم اس انقي إذا نا خلاف زم 
ؤإذخلاف، شر الطلاق وي يئقا بمائه عل يدل، ما وجد يإف ايتمائه، عل 

كالؤإل نوقاثكدلك، نجت، ثزعثه حجه وكال ^١ ٠١٤بمائه عؤ، وجدمايدل، 
يقيثاالخدم اسماء عل يدل، ما وجد ؤإذ المنهوو، عل أيصا وي محصه أمانة 

عليوجهان ظاهرا ائتمانه عل يدل، ما وجد ؤإف جلاب، بمر الطلأى لم*يفي 
م.اiط^ق ١^١^ الأLك \جزِ\د ذخ اهق 

دلك،الولأ وأثكر أوكمرْ، ريه ادعى يم بمرق، لا مذ نل لو ؤمئهات 
المتلق الأصل لأف ١^؛ يول أو دمه، عصته الآصل لأف قوله؛ يمل ئهل 

المائع؟وجود ولمٌسحمر( مائع، يمثع إلاأف القصاص إبجابج 
الخلأفوكدا ثكر، أيى عن الآوJ وحكل اكانج(، أسهرمحا ^■؛؛^،، عل 

المئكر•قول المول، بمكرأف أبا عذ 
نمح،لإاسهكالبا،محزذه 

اكوود.-صا٥ والآصل ١^٢، عصته الآصل لأف ١^^؛ 
١^٧يمحي، بوئي، ولدا ئألمث، حامل بمئن عل لوجك، الوجهان وكدا 

الذمة.وبراءة الحياة أصل لثنارض الوصع؛ يند حيايؤ واحظلماِذ، ممله، َفي 
الزيادةحصلت، إي وئال،ت الحزح، مى القصاص ق راد لن الوجهان وكدا 
ووجوب،الإصطزادسا عدم الآصل لأف دلك،؛ وأن،كر متة، الممتص باصطراُت، 

محتل.يدعيه وما ذمته، براءه والأصل الصتان، 



٤٤٧ادقاءدةاثئواصدساىمم 

الهرخمح به نجب مهل الطلأى، ست، ومد والك5اح، ية شهدت ثن ثمنها؛ 
وجهم؛عل سل؟ نصفة أو 

١!^^.وصاحس، اءئاد_، أى كلام وهومقتهى 
بالدئوو،الآ>لأبمقثبج س لأف قط؛ ش ذ محي 

الماصي.وهوموو عدمه، والآصل ولمُيتحمق، 
الهر،ننم، دولهِل مالمول الدخول الروج انكر إف الني! صاحب ويال، 

•كي وجوبؤ 3، ئولها ئالمول نإلأ 
نهمه،عتث يه اثر ولا ميتا، ووجده عاب مم مجزجه، صنيا رمى إدا ثمنها؛ 

ناح؟مهل وثحوه، ماء ل تشل م موحتا، جزحا جرحه أو 
نحريموالأصل قيه، ذ آحر تجبا مشاركة عدم الأصل لأف روابم؛ن؛ عل 

نوئهالظاهر بأف منتضد الأول، الأصل لكن إباحته، تجب يسمن حص اتجوان 
عإر0.يوف الثلج، جدا 

١^٢أقئ،أو ١^ ماص ^١ ؤمنها؛ 
روايتان؛مفيه واق5ز، 

ا'ص.ثدم \ؤرو لأف الأنان، إنكار ل اكب، قزل اكزل إخداجتا؛ 
الإباخة،اطزإلاشن الدناء الأضلل لأف ١^؛ يزو القزل والئاته: 

فيها.هنا \وئلئ ومع ومد 



شما،دابجرجب ٤٤٨

رجنا؛!^١ ٍن؛؛ م اياو تن:ذو  jyأن ثي؛ 
ذاتاويأ دتز إذا اكألإ _؛ ض ^؛4 بالظاير؛^؛^،٥، الأنين لأخي 

محوله؟مبل يهل أماثا، له عمد \ئثبيخر؛ بنص أل وادعى الإسلام 
جاءانه ادعى إدا أية أحمد وص المنيي، صاحب يكرهما وجهم عل 

مثله.هائنا محثحئج ءبل، نإلأ منه، مبل ثر* سلاح معه كال محإل منتأمنا 



٤٤٩ارقاءدءائناطواسونساىذة 

ثطواض(وذسابح
*n*

ثزعامولها تحب حجه الظاهئ كال لإل والنثاهئ، \ؤرلا ثعاوض إدا 
ئأ؟كنؤإذ و الأصل م ثمدم يهو والإحجاو، واوواية كالشهادة 

وثخوالظن أوعليه أواإمناتن العاله أوالعائم  ٠lالمءمنثدْ كال بؤ كدبك، 
بالظاهرولايلقنينمل وداوْ الظاهر، إل ولايئممت بالأصل ينمل ذاو0 دبك، 

امام!أوبعة دهذْ حلاف، النألة ق برج وياره الأصل، إل 
مِصامحضمحملنن

جدا!ينْ صور ولا اضلمنك، نجت 

*عليه اطلدعى ذمة نعل عاوو؛ن ثهادة مئها! 

وئ>و0.يدين ذمته افتعاJا علم من ذمة بيرتاءْ عيش سهاده ثمئهات 
الإJاء.هذ0 ^٤؛، كلبا بأف العدو إحبارالكة محملهات 

الصلاة.ومت، بدحوو ومنها:إحمار0 

ظاهرعل مقبول لإل زمصارآ، هلال برؤئة العدل الواحد مهاده ؤمنهات 
الدهسا.

الشهود•كساتر عدنح، سهاذة من يد لا احرى• رواية وفيه 



اوزارج،؛اقوحدواءلا ٤٥٠

المضرحارغ يرام أف وبأذ يمل، ملأ المصر ِفي يرام أف بأن أبو؟كر ومري 
•ح؛ره محتمل المضر لندم 

والثزابالطعام محرم محإيه رمصاو«، ق المجر بطلؤع الثقة إحبار ثمئها• 
زاهاغ•

بؤهمئخ الفطر؛ يح لإله رمقال، ِق الشص بغرومحت، إحثاره ؤمنهات 
وجهي:من ينه، ^١^^ ثواو، هلال عل كالشهادة ولم'ءئعلوْ الآصحاب، 

يحوليت ؛يا ا1ثردا، صلاة لومت ملازم الفطر ومحت اف أحدجتا• 
مانعا يثبت ومد ثه، تبعا الإهطار وقت دحول يث الثمة بإح؛ار الصلأة ومت 

فوال.الشهادة-ئلأل بمخلأف استقلالا، لايثست، 
وين،لأل بصدقه؛ يشهد أمارات يمارنه هنا الثمة احتار أف والئاق! 

إحتارإليها اُفم لإدا الظن، عثه يوريث، أمارات وعلمته يئسه، يتميز العروُب 
علته.أماز0 لا لإثه الفطر هلاو بخلاف، العلم، أماد ورب، ١^، ري الثقة 

إداس اللمي *كاف محال؛ نني بن نهل حديث، مذ حبال ابن صحتح ول، 
مدعانت،اشزأتج«م.ءإذاقال: ءي، كافضاذ،اصتيلأ 

ويثعن،رمقارز، الفطرِق عند طعامه يضع كاف أيه عباس ابن عن وصح 
كالوار٢ا.داJ،: مدزخبم،، مال،: ؛^١ ١^، ئزتماثزم، 

(.١٣٥ ٠ رقم ، A٢٧٨/ )الإحان صححه j حبان ابن أحرجه )١( 
(.٧٥٩٧)أ(احرجهسارزاق)أ/يآآ،رقا 



٤٥١سةامم1طاواسوذاساىلأ 

تضأن  JUقثلف محولة ءنمحو الامحاء محول موله ذلك؛ نمن 

نهر،ل،ولزل، الآماء، عدتها ائقصاء دنل محبول أيمات نمنه 
القهر.و إلائاك لامحو أيه والمنصوص الوجهم، أحد 

نحالمتهايخل ملأ ئتتظنه، عاده لها من ثئ الرغيك، صاحب زم-ريى 
إلأضمشَلأثادةمحا.

ثذهأف تنهد عه إلا التاء نماد ثع يخل لا يل: لأن ١^ ^ع 
ؤة5ئزافدار، ^١ \مخ نأت أن١^١ ةادمحا، 

وJ٠مها،النثاهزة ١^١^، إل يلتمت، زلمْ ُالاصل عمل ما الئاف• القسم 

التفمهيوصلها أ' انه الروج مهامها؛ع محلول بمد الروجة ادعت إدا مئها. 
اأنا-ءقؤلأاكنو

النادهاف نح معها، ا/اصل لأف يمينها؛ مع دنقا اكنل، الآصحابأ ممال 
وجهاوحرجه العادة، إل الرجؤغ الدين لقي الئيح واحثاو جدا، دبك محي 
اشُممال.ثاآ ذوثاإذ غ ء فيها، المختلف اشاتل من 

ؤإأبمامحاث؛ظ^^^١^^١^، ئال:ثإذا 
نورةليم أصدقها إدا ء وجهم، عل بجج أذ ثبمح، الروج، عثر بذ بؤ دبلئج 

علمها،هو١^ زادعى ١^^، لمُيعلمني زعاوت،ت مدة بخد لها مقتلمث جدت وم 
هإنفيا;لألإس.





٤٥٢القاعدةاوت1،متواسمسس 

ائعمادعدم لكف نإو صحيحئ، هالصلاه الأمران، وامكن أوبندها، 
الظاهرلأو يالصحة؛ لكن صحتها، صن حش الدمة ق وماءها الصلاة 

ممازJةعدم الأصل أف  ١٠٠٧^وعصي الكإJ، عق و-متانةا اقكثمv أعناو صحه 
أحدمحارجح أصلي ثعارض إل حثي المنأله ورجع الصلاة 

يفئاهرعصدْ.

كناالعقد، صحة ثزاط بنص العقدل، بند ا-لضان احتلم، إدا ؤمئها! 
الشرىيول هالمول الششي، وأيكن ،، ^J^iأوعر صبي؛ كال ١^ اكايع ادعى إدا 

منصوو؛انن رزانة اضيرِفي يغزى صونه أحمدِفي علته زص الميم،، عل 
عدمالأصل كال نإل الس٠اد، يوف الصحة زجه عل العمود ومغ الظاهر لأف 

اقلوغؤالإذل.
محتأ لأية محل؛ انه الصم يقوى ِفي آحر زجها الأصحا'ئ، زدكز 

الكلم،ثإف مكلم،، من الإدل عدم يعزى يخلأف، عدمة، ؤالأصل تكليمه، 
الئحخ.إلا الظاهر ل كتاطى لا 

JI Jii ^إذااشزئاج، زناي الإفيار ل ي ؤثعدا ئ ؛
أذءإما الصحه، العمود الأصلل لأف مأنة؛ أن الثاؤخ زيتثؤثني هز احتلما 
فيهمشكوكا كال التصؤذ، زئت، أئث سس أف بئ يثرى ؛J< نإماعام، ٥^٠١ يمال،: 

أولانجس•ببلوغؤ عثدهمغوم 
نالأذJظوزاشؤف،ِصبي،أجُ، 

الحالةِفي زأما ١^-*^، من مائع زللك، الصحة، ثزط لب سككنا ممد عدمها، 



نواهدابذدجبقهمح  ٤٥٤

صدورْوالفثاهئ عدمها، وحاو الأتبغ حاو صدووه محوو هإية ا/أجرى 
وجودها.مثمن هتا دالآهi٤ وهتها، مو عدمة والآصJ الآهلمم، وثث 

أيه،يإنلأم إنلامه مثل خق، به تطق حتى ^؛ ٥١مئ لآ تن أة يكز نأ 
وث،أزّزئكإث١^٥ لأئوُوناتي،أنبمًحف، انةوُت، 

التعلمةاألآحكام هده فوت لا؛ أم حشد البلؤخ يغوى منه بجل يهل لولسه، 
دغزاة؟مل الظاهر ق به 

روجها،الرجعيه ازي إدا محا الوجهين عل المنألإ ميج إل وأثار 
يإنلامهالحآ5وم اiجهوJ ادعى إدا ^١ أبم،ا ونبهه امصت'؟ينج،، مد همالن١ت 
^.١١ء منة نمح لا ^٤ ٥١اأقئبمد كاشط ظاهتا 

مفي١^!،، ادعى ثم كاللقثط، ظايرا يحريته المحآكوم يصرف لو وكدا 
معروف،.حلاهح موله 

صلاته،مح مإثه الصلاة، ونت، لحول ظنه عل علب إدا ثمئها• 
ين؛أوأف حامد ابن عن وحعز الدهب، ظاهر ق يحوله يسس أف يشرط ولا 

افس•
ظاهراأاو.هس،.ق الثني، عئومس، ظن غوربعلك الصنام الفطزل ؤمنهات 

جرموبؤ العروب، محئن لإ إلا الفطر قور لا يال مذ الآصحاُب محن 
هاكممل-تا،  sJ_«Jأمارات علته الزمتج لأف أصح؛ والأول التلخيص، صاحب 

وافدثوالطهانة الصلاة إقام من عليه أمار0 لا ما بخلاف، الخالمت،، بالظن فيها 
وثحوها.



٤٥٥مماسواصوذاساىلة 

الوحود،مطلوبة فنلثة عتاده مئهتا كل ودحومحا والطهارة د1لصلأه وأيصا 
ييمم،إلا عهدته مى عئرج ملأ عدمه، ها/اصل منها ثيء فنل ل ئك إدا 

ِفيمحظورابم ومغ لمْيتثس ممص حاصة، محظوزاتر عى وكفث عتاده والصوم 
لأفالناوي؛ الئلئ، دئجثد منها اووج مى مع ؤإتأ يطلابجا، لر"٣ وقها 

ولمْبؤ، عين الص ريح لإدا يارئة، ظن يريح وأ° الصوم، بماة الأصل 
ظنرجتح لإ محئوواته وفنل مج لا حشد، محظوراته ^٥^٤ نطلاه محكي 

ظنمع انتم، أو الأكل جاز وقدا الأظهر، عل ثزعا مطلوب اJقصائه 
منالصلاة وهت، وبئ تنه والمزق نتق، كإ ؤثلوعئ، يثتمن حر المجر طلؤع 

وجهبم،؛

 :Lبحب،ولا وفتها، يحول ظن علثة ؛غ فعلهامحور الصلأْ أف أحد^؛
شواء•محا بحب، ولا ظن، علبؤ يع الثوم بثيؤ الإمناك محور الصتام وكدللئ، 

حزءي معل بل وفتها، محمؤغ لاثنتغرق فعلثه عتاده الصلاه أن والثازت 
عبادهوالثوم كمي، وفتها من أيه الظن عل يعلب رمن ق ئعللم، قإدا مه، 

ا'ئؤتاٌثوكفي الأمال، بايت، من لا والرك، الكمن بايت، من وهل زمنها، ئنتئرل 
يبقغو يبمم ولا محؤ، الئئوك دول الحي، زنابجا 3، محفلوزابجا عن الكم، 

بماءالأصل ؟كوف أذ إلا الصتام، ونت، انه يتحمؤ لا زمن ق محظوزابجا من 
علالإقدام حثجي• يباح لي حرويه، الظن عل، يعلج، ولم° الصيام، وفت، 

محؤرأى م ضل ينن ئثا محا ^١ ذللئ،، ص الدثه زلأتوأ الإئطار، 
تواء.الصلأة بعد ئمتة - يمكن 



ء>حماءدابجرجب ٤٥٦

لإلهادة إر-وكنوها نإف قاذبما، إل وجع اك1دة اكائ ؤمئيا:أو 
زصالتاء، هاذات غاي إل زخث نبز ثادَ؛ لها ب:قن ه بزئا، 

عدما/دآصل كاف ؤإل ثن، مثاوامنا الظاهن لأل الصحيح؛ عل اونع؛ صق 
هم؛غحمهاث•

حثي؛ماله ويمثلم مغن، أوع ائتفلار يند ُثزوج المقود امنأ0 ثمنهات 
منالندوم أحكام لة بميت هل لكن ماءه، الأصل كاف ثإف موثه، الظاهت لأف 

ماله؟ؤثنمة أزواجه إباحة جئن إلاثن اولابمن دمدْ جئن 

بتوبمثُأملأ؟
ؤءبك ثه انطارْ، ئدة بمد ه ئزكى ج ي يد أح 

وهوالأظهئ،مدة، بمد إلا ا1ونى بأحكام ثة محكم لا ١^ عق يدو ^٠^٠١ وكاْ، 
للآزواج،ئاح ثم لنوماؤ، ينثد ائتظاوها مجدة بمد اشود امزا0 اف -^١ ثيلتحق 

ءللا؟ أم الإئتظار مدة ق كإ العدة مدة لب ماله من النفمه لها يب ئهل 
وجهم؛

حكملأيه عندي؛ المدهبا ئوناس الئرح؛ 3، ١^^١ُت، أبو ويال، 
^^.ijمنتي؛ مصاوت الإئتظاو، مدة بمد 

شنإلا سمط لا النفمه لأف ال٠اصى؛ دالة التئمه، ل_ها بجب دالئاف• 
بمدسمط لا ممتها أ0 وزاد ااعني، صاحب يكز وكدا هاهنا، وآأيوحد الموتر 



٤٥٧اوقاسةائن1طاوامحصساس 

سأن:وقاةالإ:بجا.
ؤإفالحدث، حرؤج مظئة لأنه الوصوء؛ ينقص النقمل اوم أف ؤمنها! 

الطهاتة.وماء حروجه عدم الأصل كاف 
لحدث،مثة ١^ أة م: وجها الخزقت ثزح و موتى م ابن وحم 

ومْ•كالدم 

بمريمالحي وادعى اكلمذ، بتذ الإنلأم دار نثأِفي مذ رثا إدا يمنهات 
لكذلآذوسمفبموك.

ؤمثلمهاالخثار، أوكوت ا-لحهل^1^، عد محت المنممه ادعت إدا ثمتهات 

الإذذ،\ٌ P القد، يصئة إذبجا بمو اسأة ١^ زثج إذا ثمنها: 
لإوولث كاف 3إل ^؛;١، ككتيا لأة قا؛ مللمْمحل ١^ بمد كاذ هإذ 
 Jملها،بمي ب رصآ، لا جاة، '5ال أئنئوتماناس اث5وت إذمحا كا
ورصا،به ^ القارع محم و الثئوت لأف الأرم؛ رنو و أيد ه ص 

خلافه.دعوى ينمع ملأ 

Sy6\اكاصي: مماو هاتي:ه، ١^، إذما كاف أز ذ1ض \ي اس ثإن 
^ا،زلمْثوهظاهتلإاكه.

ئخهافى:زممحبجنمش،لأها:راس 
مسئى،بمهر معم احر يوم ل ثروجها انه عاليه ادعتر ثم شاهدان، به ونهد 



٤٥٨

الزنجتومال الهزان، ول نكاحان محا اأزأه1 يمال، ا->تلما، م ساهدان وسهدثه 
قزُلاؤزهلآناطاهنتجا.

وسهدت،كدا، بثمن كدا يوم الثوبِفي هدا باعه انه بينة لوثهدت، وكدا 
كثرواْ.واحد هوعمد الشريI ممال آحربثمن، يوم منهِفى باعه انه أحرى بينة 

 Jم ^: ٠١ؤداlj_.أنو؟كرذكزة نت4، الظاهز لأو ١□^، هزل ^ ٠١٥،، ئز
زالآصحاب.واكاصى 

هدم\ؤرذ لأن قزلئ؛ اأقزل ؟كون أن ضي ١^: تقئ ١^ ؤiال 

وباكض،الأصل الئاهرعل رجح و حلاف محه حرج ما الرابع؛ الشتم 
صورَممزْتوله ساوؤا، والأصل الظاهر، ماوم عند عال؛تا دللئ، وقكون 

مفيإليه، الدحان وصول الظن عل وعلب، ثحاسة، ا1اء نخن إدا مئها؛ 
يكز0.أثة أمهئخا وحهان، كزاهته 

لا،أم فيه ولإ هل وسك ^، فيه إثاء َفي رأسه اإكالب لوأيحل ؤمئها؛ 
لابجإطهانته؛ أم زلوعه، الظاهر لأف ا1اء؛ بجاب محأ مهل مئازثا، زكاذ 

الأوجئ•دكرمحا وجهم عل الأصل؟ 
منهومتولد هل وساق، سائلة، لة مس لا ما يسير ماء ق وع إدا ؤمنها! 

تنةئز أز أمزب،، اليثر إل كاف مإف ^١٢، % ئناك زكال لا، أم اشاثة 
مزيهان:نإذكاوإل ٍثاهز، مثن داJمثة، 

الغائط.مومحع الخست ر١( 



٤٥٩الق1ءدةالتاسطوامصساسم 

نموا-قش، من حزوجه لمْيعاين ما طاهئ انه والاحر يجس، انه أحدمحات 
محم•ابن ثيخه ص اليم صاحب ديك 

ووايتان؛وفته ١^١^٤، ين يمنها؛ 
ثزحهاليرتلكتِق ابو وجعله مواضع، عأتهِق وثص طاهر، انه إحدامما! 

كلها.ا/محان وهوالطه1ر0في رجيحاللآصّل، الدهب؛ 
الذهب،التلخيص صاحٍا وجعله للفثاهر، ثزجيحا وجسل؛ انه والئاته! 

اختإلألأيي ^^^^شماد،محلأصضتج، شمح5يىصهمكلأم 
محمقنا إلا تير0 عن النمز عقل انن عن وخم الإلإاز، لثمه عنة بام 

عنه.ينمى ملأ الآزضن من ثجانته 
نويثآأ:قئئ الئتاة ك1ذ ١^١ ماو: أنه نم انن ض ١^؛ ضاحن زذكت 

روايهدطهاوت؛ت1، حكم الصبمت جاء محإدا رواسان، الآر٠س يجاشه قفي النجاسة، 
علتها.يثني أصوو ؤللمنألإ واحده، 

زالظاهر.الأنل ممام من ذكزنا ئا أخدئ: 
اأ>ؤيإذاب:يِصو،زاش:ءانةاْمحثغناكها.ماء 

الدم،.من الشحتح ي با، أز أوا الازض م م التجاشه ^١؛^ 
ثمتإذا الين بجاوة ء ثم حلاف المدق  jjبالإنيخالة، واش: 

أرها.دم، حش فيه انتهلمحت، م النجاتة، عئ فيه 
أحمد،فيه ثوهم، وهي. واويح، والتمس يا-إقماف، الآنضن ءلهاوْ والئالث،؛ 



تواعدابذرجبضح  ٤٦٠

صاىولحالثتب يدلك، طهاونتا عدم إل الآصحاُسا مر كثيو ويهب 
الهداية.زح ثق 

لمْمإهاؤإل فيها، ١^١ثاُت، مشاهدة نع اباو>وو، طهاوة دلك عل ؤمحز 
اقلإ.، ;^١٥اثاة، 

بمجانتها؛بخأ هل عهدها، مادم إدا تشها ق ا1ف5وك اقوه محمنهات 
لآلالآذوسُ؟مص.

أخمد:عن رواياُت، ثلاث ومها وأواتهز الئار تاب نمتهات 
وهوالطهاوْ.يفررا.< رححا الإثاحه؛ إحداها: 

ضإضالأانممحا؛إذصالئام.
علويمغ عسل، بدون امتمالها قز لمْ جدا الفثاهث ا0فو( والعالة: 

روايثان؛الرواية هي5 

دوذعني مو افاُّ، من عورتم ول نا انتءو من إحدامحا: 
ناثلأمبجا.

ننأ؛دسحتة محأو محكم مط^ماحأ والثاُس، ١^^ انجمال بن يمغ دالئايه* 
•ؤزجم' يوف والمجوس لكيئريا 

النمح-ارىمدور انتماJ قور لا موتى؛ أف واين ثرحه ل اُيرمح، ودال 
^!دلماتي.

إصادتةيبمد محا ويحوها ا،ياء اوعيه ذوق 'فيخهم ^١^ دلا ايرثي■ وراد 
نة.لنجا يا 



٤٦١ئناطواصونساس 

لكلمجوسدبيحتة؛ ص لا مذ قاُب انجءل من المع موتى م ائذ وراد 
تعتل.حش بأندابجم ولمحس امحاب أنل مذياي، تمو وما مطلما، 

تأوجه ثلاثه ومحه امحانة، مذ لا ومذ الصثان ياب، ؤمتهات 
موتى•أي، وهواحتياوابن يعتل، حز والمع وعدمها، ال،كناهه، 

أحمدعذ روايامت، ثلايثخ وفه اوكعات، عدد و المصل ثك إدا ثمنهات 
عنه.ورنحى افه رحمه 

ص؛لآئالآنزسماؤ;ائ؛ظك
فيها.

كثمحاردوذبم،م•

زمزظي، -، ^lJعق بئى علمته له ■ي بإنرار الظن يوأ إذ 
قا1نهوز0 زهئ المتن، عق بز منفردا كال ؤإل ذم»ف0.أ أمْ ١^١ الإمام 

هب.١^١ 

صوابيتيس لمْ ما إليه، 1وئ لإه الماموبتث، ثن ائثان له نبح إف يأما 
فء،وواثاج،كمحا•

^يإذامح:نيممفهرلآنًبم
إمحاميدعواع.

ومساامت(، ٤٠١)رنم لكن، حيث القبلت تحو التوجه باب الصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه !١( 
(.٥٧٢رقم)له، والسجود الصلاة السهوق باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب 





٤٦٢سةالتاطرام^ذ،ساىلت 

ذاسوؤء، محل ئاو: تن الأنخاب سن خانة، ١'^ ه ك1ذ ءإِل 
زالفلاهر؛الأصل تعارض إل يزجع وهدا نيدس، علته محل لا أيه أخمد عن 

لاثئ كان ه الئفث، ثدا ل ثالظاهث الإنلأم، الإنلأم دار ِفي الأنل إذ 
كه نمش ئلأ، ثإلأ ظي، نق ؛ ٩٠١قلأناث ه كاذ لإو ^ ٠١م

ِفيروو'ءراينمح•

الأول،الصوؤة ق زححه كإ هائنا، الأصل عل Jلظاهر رجتح وهدا 
عازصهئد الأصل هدا لأف م؛ رححوه كإ الأصل ئثا الأصحاب، ولمُيرجح 

الفطنة.عو ثوثد أته موثود ض و الأصل وهوأف ألحو، أصل 
روايتازتئفيه ينه، ولا المهر قدر الروجار؛اِذ، احثلمث إدا ؤمئها• 

مىذمته بناءه والأصل وعارم، مئكر لأنه الروج؛ قول المول، إحدامحا؛ 

اكنوموثاكاته:

ئثخىمتا، أنلنثا الزوج! وقال( الدحوJ(، قتل الزوجان انثم إدا ؤمئهات 
نكاح،قلا الأنام،، م ل الززخه: وس كاحنا، نم 

الأضزنته.لأن ١^؛  jyالقزو أخدمحنا: 
لمتا الإسلام وقؤغ إي معها؛ الظاهر لأف الزوجة؛ ( Jyالمول، واكاق؛ 

والفثاهزخلأمة.واحدثائر، آن 
١!^ثئإنا: لإ:Lأثا، زندقةأنه ٧^١;؛ ^ ^١ زمنيا: 



ابجرجبقرحماعد، ٤٦٤

أنالعابب لأل بدلك؛ المهر يممرر ههل ولد، مي لة وكال شمت، رواية عل 
نءشلمحُبج1^، م \ؤدإ لأن الإٍثا:ةأئلأ، ض \وَق\ميجو 

بهيانمد ؤخ\  Jiاثاة 

المنجإل الماء تي، لإل يظن؛ ومحه ١^، ق الخاصي دكزمحا وجهم، عل 
3،والأظهر مريرْ، نبي ي المزج، يوف وط؛؛ يل المهر مرز بمدما ؟كوف إما 

١^مظدالإص،بم 

يمب أم الولأ وادعى ممحبئ، محزن ثم ؤو، زجل روج لو ؤمنهات 
وجهازتمحفيه عيثها، 

اكن:فوف أذ إلا ننه، \إرذ لأف جه، ئع ^ ٠١ Jyالخزو أخدمحا: 
المثي•صاحب وهواحقار يوله، محلابجل علمتها، اطلاع الولأيا و؟كوف جنوئا، 

^ين،لمْقللألأطكا،لأل
وواممهاكاصى، ل هن وهو يمينه، نع موله قبل بعيدا كاف نإف يكدبه، الظاهر 

قمحم ١^^١؛ بإل سوى وعثرها المرج عتوُب بى لثل انه إلا عقل، ابن 
عترها.جأف المزج، عثويت، 

التناولغور ههل أعلب، افزام وكاذ بحلال، حزام مال احتلط إدا ثمتهات 
اوام،ثبما والغابن الإباخه، الامحأف ل، الأصل لأف وجهم؛ عل لا؟ 

هكئذلك، زنغز زالئ:ا ااىن خزك،: رزلإ ى أيد دال محا 
يأنتكونلإئامحا،أؤتجالأيزذ.





شمسابذرجب ٤٦٦

مهلأحرى طلمه بالثانت ثوى مإف واحدة، مذ أكؤ يلزمة لا انه التيه، وأطلى 

كدللخ،اففيان، يشل ملأ ت، ^ ٥١\ظ لأنة ه ي 
طاليأب، ئال■. ١^١ ١؛! دللئ، مذ ويلزم الروائتمر، كنايا ق علة الماضي حآكى 

ومحلأهلُأمحمحبمة•
محاوإدا فتإ منصور، ابن رواية ِفي أحمد عليها ثص حثنه مناله وههنا 

نإذثم؛، كأدم ^١ هم،ظلبماو،، ق طالق، ألت، ط1لق،:و ألت، ^٠^: 
حروبثكر ض أف محنه والمنى واحده، هن طالؤر، لاثواستا طالهمر، ١^، مال؛ 

ثإذضمئاأفيداُتإ ئهمد،محئنائلالئإ،لآلم كاJبمدثا ص\1\ 
ي،لآثلأ:فإصله،هسِسم،تموهينب،، 

ملهاومع ومد مله، ما عل منطويا بندم ما م،5وز( وحسد صله، لومع حمله كاؤر 
بناوالنهئم،.لوش كإ اتمتان، فقع احرى، عليها عطم، ثم واحده 

بنصعل بنصه سق ١^ ثني منتمأ؛، كلام هدا أحمد: ( Jyتنش ^١ 
يصرمله ما إف النحؤي^ذ: يول( وأما وئ>ي؛وأو\. وثم بالواو المنطوق، كنائر 

والطلأيىإمحاته، بند الم يهي، فيإ ^١ ممر، ولا محت عي عنه منآ5وثا 
ه١^ نغلف، \لآثي ١^١^، كتئ كدنكخ، يز 

ئأالآثل،، ُم صئخ ممد ^، أنتح ثر لا ^، ألتخ ئال: ١^١ ثأثا 
بهيمع محلا ١^^، الطلمه وهؤ مننه، ١^٠ هو ١،^، مكوJ ثمه، بند أسه 

ينمى،لا ١،^^ الطلأيى أو ثمي كآئه الإنتدراك، منش مذ وهوءرس_ا طنمه؛١^، 



٤٦٧التاعاوةالتاساةواسنسس 

للأول،إعاد0 يهدا بنمه، محي الطلاى أن ١^١٠؛؛ لألأ وأتته؛ محانتدوك 
لأامتئثأذ،طلأق.

أوواحد٥ ينزمة ههل الطلأى، أئت أو يلزمي، الطلأيى محال؛ ^١ ؤمنها؛ 
ادي_دالطلأj أي ^؛ ٠١ياد محي زاللأم الآوفأ، لأن ء ^؟ ٥١

اينس،انتمايى -يا ؤيراد اينس، مطلي -يا ؤيراد الواحدة، وض المننول، 
بماءوالأصل الواحدة، دللأ، مى وامحس أظهث، والئئوم الأنتغزاق لكنهاِفي 
اذكاح.

حاصه،واه ما ئه ثمع يهز دوننا ما يه ثوى محلن الئلأيث، ومع وواية وعل 
١^!^،؟>مكئاو ؤ؟كوَئذلك ١^ أزمعبه 
زوجة،مى أكثز وله هوش.! الطلأى محال! ولز للأصحام،، طريقان فيه 

ممدوتع يه، عمز اشءصيص أو التغمم متقي تنب أو سه هناك كال ؤ0 
ُدللأ،١^٠١-؛، ومع ق الثواسم٠ عل الآصحامحت، بعص حزجها والثنت، ١^ 
ِو،ومحارم محمجه ل، محاره ؟كول الطلاق الإنتمايىي لأف الواحدة؛ الزوجة عل 

صبن أقنى لأماؤْ القدر غئوم أن قمحا بمفمحآ فزق قذ ن ً
مفعولأتهعل ثدن ؤإتإ ولمظا، عملا يدانه أمادْ عل يدل لأنه قثولأته؛ 

ٌلأةزامحاذألإِخمحم
أولععموم لأفراده عمومه مى يلزم هلا عاما، كاف ^١ وا1ثزورت، الماكول 

لآءةآأقبمثاْ.١^^، محمل الثيح كثه دلف، يكز مهعولأته، 



ضماسابجدجب ٤٦٨

الثلاثومع يؤذ الزوجات بجمع الطلاق ومع ٥^^، آحن مرصع وق 
ومعبخلاف محرم، بالواحدة الثلاث ومغ بأف وتر'ذ الواحدة، ُالزوحة 
كاذوإذ يلزمة، الطلأى ملئ1  ٧١ت يمحاو ومحي اكنددات<، بالزوحات، الطلاق 

١^١ث<،جع محئ؛ من عند الشنع محصصا كاذ عمومه لمًيئؤ ١^١ لكن عموم صيعه 
وهديالئنع، التحصيص ء من حثي النأله ءك5وو الدهس،، ظاهز وهو 

نسمت،.هاعدة دكزئاثطارهاِق 

وعبيد،ووجتان وله حر، أوعدى طالي، روض ئادت إدا ومنها؛ 
انملأف ^١؛ عددا يزي أف إلا با-إقمح، والعتق الطلاى يمع أية ءاأنصوءس 

الموف.ههوكابمع لiعموم، الصاف اينس 
إطلأقخ ^١١^١^ ١^^^، يمحع لا ١^ ووجحه ا•ححالأ المئني صاحسا يكز 

أوق؛الواجي عل نحمله واجؤح، بلواجي صائح القظ لأف بواحد؛ إلا النة 

يرمحانيلزمه بجل ودنهم• ودرهم دزهأ عندي له؛ عاق إدا ثمنها؛ 
التلخيصصاح-، وري الشاق، ؟زق ابو دكرمحا وجهمر، عل ثلاثه؟ أو 

اما•عل الئالث عهلم، الظاهر هإف والظاهر؛ الأصل ثعارصن عق 
لأنهالإٍللأفي؛ عند ء محو ننمه، ج به؛ ١^ ^١^ زعقمل 

لإ.نياله.١^^، م هبق ١^ Jكزاز أزذث ق زثز ٌ ١^؛،. 
أثلأبملإزادةائزارزام

المعاينة.يئتفي العطف ظاهر لأف الظاهر؛ لمحالمة العطم، حرف، مع 



٤٦٩اتق1ءالةاسمذاساس 

موةاّو،سابم

*H*

ئشعم ثهم ا;تداأ الانبماؤ تش ائضق ممؤ و  ٧١محو 
مسالعمرِفي المنتحي ثٍز ق أنصا وتنتمثل الإنتحمافي، أهل ساوي عند 

\صِوؤثناءٌلذبكالإطلاعء، ؤاكئزص اتجاهه امصر 
لظأهرادوهب.

التاطن،ق منها المعمر حل ِفي المنعه يور لا إية آحرت محوو لأيصاع اة 
قوتنتمثل الدم_،، طاهر عق الإ>وسا0 عند الننما إلخاق ي ئنتنثل ولا 

الميمالؤا.م، ِفيمح، زلاصل وي، ؤا'بمات الإنماص طوق 
اك٠ارانز اإمنعه أف صعيف وجه الكماتة نق ابتداء، وJحؤها العنادات مى 

المنسة.

إلالفمه اول مذ اأدهسا ق الدكووء نشائل هاهنا ثدكئ وثحن 
الويؤر.وافه الإمكان، يحثب آحر0 

،l^^J^-t؟كمي، ما وعندحا آوأصم، أمحر حديا محددان اجثنع ^١ همنهات 
وحهازثصه ثه، لأحدمحا احتصاص ولا 

لإنتوابجاِفيصمح•مرطانء؛ أخدمحا: 
أصم،حددا محددا والآحر •جنبا أحدمحا كال ولو بسه،، يفمم والئاف• 



هرح،>اءإوابز،رجب

ثلاثهمميه الآحز، ؟كفي لا مصله عنة ومصل مئهإ، واحد كل ؟ممي ا1اء ولكو 
أوجه:

يصلهخلاف انتماقا، ا-اتب يمكن يصلته لأو أول؛ المحدث أحدها؛ 
حوثكثؤلألإئاثُ.اافظِوالأوزلإ 

حدئؤ.لخلظ أرق؛ ا-إقب والئار٠! 
مالمء، شاة لمن ١^ بميه:اذُل أن لإئ؛^١، ج ق ؤاكا)ث: 

أومملوكمتاح ماء اصحابناِفي من خماعه صئزها النّاله هد0 التلخيص؛ صاحب 
أتادناوكثطو/محفا.

وصعوبعد مه، ملك لا علمته الأيدي وصع ميل اثاخ مإل ثظئ؛ وفيه 
عنديدلك ؤيتصور دال؛ من؛٠١؛. إل صزفه ولاية له والالك لأج٠ح، الأيدي 

_طلث ١^١ زفيإ و، ق ثبمئث1ضا 
قوJثاحوا وازدحوا مبام عل وودوا ما إدا وي،1 به، إيؤإرْ أولاهم معرة 

بمزغ;بجإ،مإنة ف، خا ويح وأاوبملم نح \ص تثائوال إذا ؤمئقا؛ 
بألواحثح مونى، بن ومحمد طالبا وم داود أنج( رواية ِفي أخمد ليه عص 

الأذان:ن؛؛ثامغ;بجإو 

٢(.٠  ١٣رثم ، ٠٦٣ / )١ واJهفى (، ١ ٢ ٦ / -ملقا)١ الخاري أخرجه '( 



٤٧١القاءاوةاّذاساىمم 

روايةول ايثران، احتار عل المرعة مديم عل داود أف رواية وص,في 
أحي.منحد iJالتعاهد أف عل موتى ١؛^، بن محمد 

إعاردهثه امت>ب فيه، صل محي ثوب وآحد ولإ عراه احثتع ١^١ ومنهاأ 
مصلإعارته، اتصث، يلإمامة يصلح مذ وفهلم صاى محإف 

سهم،أنع منهم لواحد الثوب ولمْيتكن انتووا لإل حلمه، واأما0 إماما يه 
١^،.يكرمِفي يهوأحوبه، \لئنظ ثه حزحث، ثنن 

زيهثل مذ  ٣۶ل يا اوحح الئفاُت، ل اثثان انءى إذا نمه: 
أن:هو\وص

هالئلأة ل زتثاخا زانثز;أ اي، أزتاء مذ اقان  ٣١إذا زكديك 
وايجسواء، الإمامة ق وكائا صح، رحلان المنجد إمامه ول وثو بينهإ، اهمغ 
همغمذ بدم ينهثا، يهمغ أف احتمل معا حفرا لإف أحمح،:بما، كاف إلتها نبو 

الماضيذكنذلااث، ٣^١، اشجي انمارم زاشزأف;نجعإل مء، له 

يئذولمْ واحد آن ي، منبلة ممحْ مذ مكان إل مكي هدم إدا يمنهات 
بثهإ،منغ لإثه ،، lijSيحو أو عندة مديون؛ث أهل مذ مزيه هناك لأحدمحا 

الأصحاب.ثمه صئح 
مدملأنه الئفاُت،، و زاني:ا زاحد، م و اشان ذمذ إذا 

كإثءئثاذإذ.لإلدائزمحراا.باي، الملة إل أخدمحا 

)ا(بيأبونمفياس)\/أمأ(.

ءث



ف>حصسابجدجب ٤٧٢

منأحوي أحد ولكف كمنان، ي يبذل متنان اجتثع إذا ثمنهات 
الثق3، ورد لما سمحا؛ محغ هإثه ممحا، واحد وكل ما اثاذل يمح، ولمْ ^، ١١١

ينساؤومحدال:َتكاذ:زمكأوك، 
جئتيوبان هدان مماثث،! معها، يوش يأحرجن، أمه~ —يعنى صفيه أملت، 

إلمحإدا حمرة، محهنا لآكس باكومح، تجن مال محهنا• هفوة حمزة حى ألط 
عصاصههوجدثا هال بحمزه. فعل ما ُه فعل هد محل الأنصار من رجل جنبه 

ثوب،بمزْ ممال ثه، كمن لا والآدص-اري ؛وبم( ق حمزه يكمن او وحياء 
تثيحا،^^١ الآ-م، من أي أحJمحا هكاذ ممدزنامحا ثزب،، ^1^؛، 

^١؛.اJدى ق زاحد م ^١ ٤٥

وعدةأخمد هعزهئ المنعة، أحاديث١ عدد لثا أخمد للأمام الآرم دكزة ومد 
به.أحذ بانه يشعر وهذا معها، 

مالمن القيه عبدْ بع يصح ههؤ عإرْ، بعبد عبده افتبة ولو ^٠^١! 
ك؛أملا؟ول 
ومحاداالثنيتر، يع حص العمد يصح لا أف يشل I حلافه الماصىِفي دال 

اكحقاحتاJط مد لأئة يعه؛ م بالمزعة، ثظ ينهنا، يهمغ أف عشل يمع 
وعإرْ.

بمله،شر ئنا ابقاله هلأو ثكاة زلز الزاضاة، ش _، أذ زكشل 
عل١^٢؛؛ ؤمتسنان المدين يبيعان إما ذتهات وأجودمابمال دال،ت عنها• معمئ 

أحاو)؛/ها"؛(.)؛(أحرحه 





فرحماءد،ابجرجب ٤٧٤

كئ;محغ:جم
يمسلم.م مذيأحدي ينصب والئال! 

اثاحعل أيدي ويعن إذ وأما وأول، أحوج يرام مذ بميم والثالئ؛ 
خلافيوهم ما الاصحاف بعض كلام ل كاف ؤإذ حلاف، بعثر بينه ههو 

دبكإمحستي•
الثميإل ئاج أرص ممحا وكل ماح، م مح، اسان اجثمع إدا ومنها؛ 

وكاأمزئَ،تن ممدم امقئ،أئ:ءا، قط ببمكذ ث ث
ركهم اأاء من مدوحمه التوظ ئة مذ تمي أحدمحا عذ مصل لا كال مإل 

لاقالص، انتماء إلقيي،ِفي ١^■^ ؤإيإ ائاء، انتحماق ؤثثئتاوي؛َو( 
محلمحإ إلا خى للأنفل لبز هاِنة الأنفل، خ الاغل بخلاف لخق، ام 

منه،حمه ننثة بمدر ثأحد أذ ٠^١ كو ينثحق بثهإ وهنا الاعل، عن 
انمي.^3، 

حزجشممذ أويهمغ، بتنهإ يمتم ثهل الثمطه وصف ^١ ومنها؛ 
•وجهتن عل له؟ مهل  ٧١له 

زلمْمئأزغ:ثيا، الئثات، زثنازثاِفي طفلا اثنان القط إذا ؤمبجا: 
أيديكاللا مإف طمل، المماط منان ادعى ؤإن الخصاثة، كإل حميعا بأيدي 

يصفهولمْ الإد عدم ق انتويا هإن المزعه، لة حزجت مذ يد هأقث ينه، أمغ 
ثاءلمذ ا-اثاكم ويعطيه فيه، لأحدمحا حى لا والآكثثولت القاصي ممال أحدمحا، 

١،^؛،؛صاحب ومال الإنتحقاق، شبب ي لم°يئنا لأنه عثرجا؛ أوبذ ثنهثا، 



٤٧٠ارقاعدةاسنرزرساىظ 

تازثام ا نتئأفة ع؛رمحا، ند ق شج تازئا لأج مئ:بجا؛ أذ الأزل 
وليعه.

اللقيط؛بخلاف موامحا، لها مدعل ولا لمعم، الوديعه هإو ثظث؛ وفيه 
كصرمحا.ثصارا منيحا، لواحد الث~وا وثأست إليه، سق لمن الخن لإل 

^؛٥١إتها، سمغ أن! ؛ موو منتا كل أيد:ةا مح، لمطه ادنان ادعى ولؤ 
حلاقه.اكاصىِفي دكزة ءا، 

سيحاهزئ أف إلا الطمل، ١^١٠^ دعوى ملةِفي ^^—٠ الظاهر ق ^١ 
يدلا أيدؤا، يثن خ ملك؟ اقن كتداعي ص الملك، إل تئول اللخطه لأف 

افه.شاء إذ نتاي ؤا لأحد، عثها 
الوصه،تبملل يهل الأنم، جازان:بمدا زلة محثد، بارْ زز إدا دمءات 

بالقرعة؟محا أحد زيص ثصح أؤ 
أولادؤأحد وهب مذ ذكئ سق زكيا مبئوطا، ذكره سق خلاف فته 

نافيةمحهم•عي عنه،أؤوقفن عل الوقوف ومميز 
منهمزاحدا بملي ١-؛^^ قال محدْ، من بمد لريي أزصى إدا نمنها؛ 

منصورابن رزاية 3، أحمد عن زالمئصوص مبيحا• زاحدا أعتز لز كنا يالمرعة، 
قوغئا زبز ١^؛،، ٣-لأ؟ده ه بجع أم :بمي أخثيز له أف 

وئنايالمزعة، متئتز انتخمافه، ساززاِفي ويد للعميد، حق العتق لأف العثق 
^ء:شقئ:طيىهالإب.



محمسابنرجب ٤٧٦

اكاصى1ممال سي، ثم موثا أصسمهنا وعلم الوارثان مات إدا ؤمنهات 
مامحم دلك •محم اف والمدهب اوث-ابق، لثنين بالمرعؤ هنا يقول أف يمنير لا 

مايوف ماله تلاد مى الأحر مى مى واحد ثل يورث لأيه أو الحال، لوجهلوا 
تثازصت\و ي،  Sjولا الأحر بمسثا ممحا واحد ثز ورثه ادعى ولو مه، ورثه 

اكان،شهأنبم

قأنونز وصعقة موتى، م ابن احتاز0 الثاُى يعئ أحدها! 
الخلاف.محاب 

ومالالخظاب، اف وهومول الحال، الوز؛ه لوجهل ي بموارثان، دالئاف• 
المدهب•ناص ص عقل: وان المجرد ق المائي 

يتوارثان.ولا الأحر، دعوى لإنثاط واحد ثل ورثه ّييث ؤاكالث،ت 
انتخماى،طأ مد واحي« ثل ورثه لأف ايرؤي؛ واحثازه أخمد لمته عص 

دلك،وئز مشاركة، انتخماى علمتهم يدعي وعثرهم لإنثه، 
علمها ثتمموف الإزثه لإو المءى؛ نثائل بخلاف محابجم، لإ المذل 
ئقؤ.بإل امنادْ لإنتخثاق ميع مهم وليس بالثايق، العلم عدم 

اسزمث-لم أية الخلأذج-! محات ِفي بي م انؤار ~دئو الرابع والوجه 
لوتارعاي دلك، البجنِل وعلتهكا ،، l^jميعته بأذ امحاُؤ، ثى محؤ السائغ 

دابهو،أيدتإ؛،ا•
الإرث،مع طلاها إحداهى طلى وهد روجات، عن مامحتا إدا ثمئها• 

اذكاحودات المطلمة عئ( وجهز فته، دوارثا لا ماب-دا بغضهن نكاح كاف أو 



٤٧٧اوت1ءارأاسنهناساىىت 

أخمد.عش ثص لنواقي، والمتواث دعير؛(ُالمنعة، هإي الماسي، 
ئنتتق هإل سهي، اهمغ نشاحوا إدا ^ ٥١اكووذل الأنوء يمنها؛ 

وجهتن-عل لا؟ أم بجح ص ءروخ، المزعه أحطأته 
دواون؛محه الفدين، أنبئ، وجهو اقأن، من ؤلئان روج لن لبنها؛ 

ووجتة،يهئ \لتنقأ ئة حزجث، ئمى ^١^۶، الآنتق نم؛ أحدمحا: 
قأخمد كلام ظاهئ هدا طلا3،، إل الأحر ئاج ولا عمد، محييي إل ءقاج ولا 

لالماضي ١^ هدا ل الثوايه هذْ دو ويد مصور، وابن حم رواة 
عقل،وابن ١^، 

أفوعتزمحا ا-ئادسا، وأبو والروايمن، والخلاف، اباثع ل الماضي ودو 
ليهدا يإو ،، صعقوفيه الما،مد. \وئة\ح ق يطثو كإ باسم!ق يومئ الأحز 

محاميا.نكاحا النا؛ح بخلاف، منعقد، نكاح له يتحمق 
حليفيد لا الئاديى هو نكاحه يغوذ أذ ثممدير طلاقه محئجثد وأيصا 

المزء1علته حزجت، الدى نحدد الآصءحاب: من طاتمه محاو ٥^١ للاحر، المرأة 
^اختيللأمح،•

هبن أمخي بجر ر ض الئزا:ش ^١^، القاضىي، ذق، عش زمن 
أمزأخدمحاَُاسقهانئإذا بمزقة، نض حظ لابجى ة يآلأة نؤ ١^، 

يتزوجال دأها معا، روجسهإ مذ اأزأة حنت، محمد بتجديد الماؤغ وأمر 
منمل، بمحؤ يهدا بلمرعب، جتجن ثاينْ ولا عؤأما، نبن يمحا ماءلم، من 

.و'٠٠^^^؛، بجاحه،، بمسخ يقول 



٤٧٨

الرواهبق ي؛يى لآ دمحوْ محا الأم لكف لو الديزت محق الئيح وهمال 
الماؤع،ووجه محآ يمال! اذ \ذتت-ء وواية عل نجب ؤإيئا مائدْ، للقرعة ولا ؤرى، 

محددحض يطزها لا لكي وويته، ولومات ونكثاها، ممتها علته نجب بحيث 
يمال!أو الدهب، ناص هدا ولعل ممط، الوطء محل العمد محييي ءممون العمد، 

كالوعلتهاكإ علته واحثا ١^٠^^ ويكول إلا دالزو->ك محكم لا إله 
^١^١^١^.الطلاق 

يإف؛ ٤١٥١الأم لثجديد ولا لطلأ3، يعرض أحمد كلام ق ولتس مال،• 
ئوذ>يج\ واهول كالشهادة حثاهرا الحل ميد وبتنه حجه الئاؤغ جعلها المرعه 

ثلالعثاد، به مكلم، عيث والجهول التاطن، الآمرِفي عقيمة عل معه يومف لا 
محهولأ.ذام ما كالندوم السرع ثظر هوق 

واحدهطلق مى اف المدم، من الفّهوو اف المرعة ذ الرواية هذ-ْ وئيو 
هاهنالكدلك البواقي، وطء له ومحل يالمرعة، يعئ قإما انييها ثم روجايؤ يى 

هناك!يمال ولا النطء، حل ؤميد دالمنعة، الباطل من الصجح احل يميز 
عليها،الطلاق ومغ ونأيتيس اهاح بماء المرعه عليها يئرج لمْ قيمن الأصل 

سمنبدون الوءلء يباح ملأ ميا، واجي كل الئكاِح,ذ، البماؤ عدم الأصل وئتا 
ال٠مم,الطلاق ومع بك؛ن بملل الإنتنحاب دمول،ت لأنا الصجيح؛ العمب• 

الطاهربالنجس،ام انياْ نتأنة ق الإنتنخ١ب أطخاثثا ؤقداأطق 
إفزورال الإتتصحاب لأل انتمال ومتعوا 
وقثلايا، بالمطلمة الزوجة ااسبهتا إخدامحا ِفي لأف الصوريان؛ يممق وحيسد 



٤٧٩القاعداةاسرذساىئا 

أرلهلا الأحر يوف الحل ق أصلا لئ أحدعما وكون شرْ الروج انته الأحرى 
بالطاهر،النجس الطاهررافتاواآاء يالماء البول افتباْ يثن يسوى وقدا عندئا، 
ولم°مات ثم ابنة، إمائه إحدى ولد لأف لوأمر الوجهم• ألحي عل مول ويحن 

سمحمح،ئذكاذماْض.
ثئيهمغ انه النجاد ل نلح بن ؟كر بط عن خش الماصي أف واعلم 

نكاحه.الأحر جدد ثم واسمتُقا، صاحته أمز قنع قمذ الرولحثن، 
محال!الحزري الحسن ابو حكى يال(؛ محاميه بعضن لط الماضي بحط ومرأت 

الآبمات م درهم، ألفر صداق عل ابنته زوغ زجل ض النجاد ابوعل نئل 
أبووذلأض بمول• يم واجي كل رجال ثلاة ملحمحز خا، الروج لحول م؛و 

الخال،ق البسه منهم واحد كل وعي؛ هم؛،، مبمها ووهمم ألب صداق عل، منم، 
لاأعريهولكن يقينا، الثلاثة هؤلاء مذ واحدا أف أعلم البنث،ت ودالتا 

سثمحمألمحا
لهكادث٠ مأبمم الآلب٠، عق الثلأ؛ة بثن مشغ ثم واحد٥، ؤثلمه منهم واحد كل 

شزأة:مضفيإضإلك.
وةلمِفيممد النجاد عن الحكاية الماصىِفي منتني الخكايه هذ.ه كاثت قإف 

ولبمتائاتثاف، بن بكر بط إل، ئو وتنبها عل ي عن الحكايه مإف تنميه؛ 
لمحللا محال هل إما فيها، المزعة دعوى ل، بل ثنؤهفب، إكالحثن لط المنأله 

دلك.قليحمق يالكثة، النجاد بكر اي عذ العاصي حكام ما يصح قلا اكنع، 
أومذمنهنا ماءت مذ يثروج ثم حمعا، الككاحان ينثخ ! ١^١٥٤والروايه 



رجبابن تراء،و ضح 

خلافه؟ئرِق ابئ ا-ءتيار وهي ومهنا، الخارث ابو ملها ثاءت، إدا 
نالخث:ش•

ووابجنرتالمنألة ل موتى بط ابن وحم 
بمامحا:ظواهاخان.

^مح:سبجا،محصلأاكنئتيلأ.
مح،عي من يئلأن المحام أف ثظاهُة ^، اظهئ 3ال: 
أتآ،اروجيدري لا انراة روجا ؤقن أحمدِفي مصورعن ابن مامله ثينهدله 

دللت،حش من ١لآصحااب، ؤمى نكاحا، هائنا منه، لواحد أرى ما يال،• بل، 
الدهبخلافه ق المامحي جعل وئد معا، ومحوعه، أمكن إدا ب،ا وبدم وجها، 
ضدتن.عن حمنا،طلاق ثهإ نتا ^^؛، ي إذ زأثا كيلك. 

زسالن نا ٣ -ممة أف الئنا:مح كتاب زو خلافه اقامحيي، وذم 
الروايثان•وفته أنجمه،، وجهل مرمحن 

١،^م ئأثا الإحماع، خزؤ ظ لزله، نخهَ لا ذلأ\ أنواوكات: فا؛، 
علالهر نصمح وجوبر د1ف,ذ، ؤمحْ، نبي، ئمد الّيهمح،، الككاح؛ن هدين ِفي 

المعنيممي المنح بو الزأة م ءإو وجهتن، منه، علته المزعه مج من 
امحالأن:

علته.يضطلمحا حش أورثعه مبمواثها نصف يومحمر أحدمحا؛ 

وورث.النتحن ١^ حلما المزعه له ؤزيخذ ممى بتنه،، يمنغ دالئاف(• 



٤٨١ارقاعاوءااستوز،ساىمم 

الأوووأي الدهس،، عق هثج لا الوجهين وكلأ ١^^٠؛ ثش الئيح يال 
^IjS  قط.ا-ؤصومات __، لا

مذص؟وإمحاصمروو
إبجاص ^١ لابجغ، : Qyي زك يلأ:سم، ١^١^٠ قة همضُ أج ي: 

بطريقاحدمحا يريها ثكدوك< المهر ضم، أحدمحا مى يأحد 
اسهى,أيصا. يديماويالمزعئ يهن؛ مهز، لا مننات إل وأما ١^!،، 

احدنع اممى مإن احدمحا، ٠^١١^٠٠ ربع ملها حمتعا، الروجان مايتج ثإف 
إئكال،بعم منه لها هايراُث، الثابق، هو انه ورته أولإ موته، لإل الروجي 

أنلآ0داكنلممحالإّ،ثإن 
احخالأنأالمئني ممي أحد؟؛I يقرالمنأْبثبق لم° ثإف علتهم، ممى يكلموا مإف 

نيثرأ*منهإ كل ورثة يئلمث أف أحدمحات 
ميراثه-وع ملها اكنعه لة حزجت، ممذ محنى، محغ داكاف• 

ثصثة وشهد بالخال، العلم الوزثه انكر إدا قيأ سعين الئامح، انرجه وهدا 
ثممالأبق، ماُتج يم ريل مى بماته إحدى روج محمل وعيْ حبل روالإ أحمدِفي 

المرعهأصابجا يمحى محنهى، بمئ أيه الروية، عيث ثم ولمً الروح، ماث، 
نجيالنح،ردت•

المتي1بمامحاإذاوددذكنذلك،ضاح4 
لهاويكوف بثهأ، يمغ انه ماثا، ثم بدللئج، مله، الواحد يقر ولم يالعمد، 
خلاها.هيه يدكن عله،القزعت لي من مثزاث 



قرحماسابجرجب ٤٨٢

مالئهورثلاثا، امحع طلق ثم سوْ، أربع مذ أئر عل أنلم إدا ذيؤنا• 
نكاحولا الحتاوات، ب1إمنعة، أنبع منهن يمج انه الأصحاب عند 

jندخو ئها ذ\لإ'ض- اخياث، ، i_iأف م ثاة الازغ، عدة بمد \إت\و 
نكاحؤينفسخ باحتاوهى، وعئعلم بألقنعة، ديمأزل البهناُت، الطثمات دم؛ن 

عدةاثقصاء بمد ؤإصابة روج بدون نكاحهن لا ماح طلاق، بعم الجداؤي 
اتنا:ش•

نكاحهذلأل ثلايا؛ ا-إقميع يطلن ؛،^ ٠١١كتائب، ق حلاقه ق الهائي ومال 
بمدإلا منهن سسا ينكح قلا ^١-؛،، ١١الطلاق قظحمهذ مناد0، نحكم لمْ دابتا 

رنجثإضا:ة•

يكوفال منه يلرم رلكن باحقار، رلتس قنخ الطلأد؛ أف ١^، يرُثع ^^١ 
ملكيحصائصن فيهن يتمحزف روحايتج أربع من أكؤ الإنلأم ِفي لأإ}ا 

اقكاحيناسقزي،ؤصت.
الطلاقمن عئثب ولا مخ، ٥^١ الطلأيى أف ١^^؛ مل الئيح واحتتار 

محتهى،محغ لإثه أنبعا منهذ بجار أف مو مات نإف بانثار، ولتس الثلامثه، 
رجهان؛مميها العدم رأما عذباكزعة، أنع مورث 

ذ\ذؤنات لألأ ١^، اكاصىِفي قالأ ، ١^٥١٥عدة امحع ي أخدخا: 
قالثنوثه يوحس لم° ؤإنلأمة الوقاة، عدم علتهن قكاف نكاحه، عل محون-ايت، 

ئعدةاربما حياته ل احتار قإدا احتيارْ، عل مم، البيثويه بل الأربع، عل الرائب 
مر،لأمححينمح



٤٨٣الق1عدةاسمذ،ساس 

علتهنأف ت الثني وصاحبا عقل وابن امحرد ق الماصى وص والئاف، 
روجاتمئهى اوبعا بأف وعللوه الوطء، وعدة الوماة عدة مذ الأمرين أطول 

العدةمى الدمه العديم اطوو ابميع عل مجسنا ثنهة، واتزاقي 
يمين.الواجبه 

حتنمن عدتس يلنات إدا وأما إسلامه، حي مذ البواقي يعدة أربعا احتار لإدا 
'خبموى علتهذ نجب أف بموجه ملأ نجثأو، حس لة روجات مهذ احسارْ 
يخال،انتدامته محور لا لأته اأما>سد؛ حكم بمكاحهذِفي إف مال،؛ أف إلا الوماة، 

الماسيالككاح  jIjعنة ونحاب الصحح، اق5اح حصائص له سث، كورأذ هلا 
أوق.^!١ النصوص، عق اأنهاة عده  CS-J\١^٠-^، به ايصل ^١ 

ثمأنس؛ها، م معنة، أو مبهمه واحدة طلي ^١ ما النأله خذ0 ويكحى 
ءالبوامح، ويورث بالمرعة، اأهه وثري بثهإ، مر-ر محإئا ۶ '^مق نا'ت، 

نزذأيد.
عدْمتهذ واجدة كل عل نجب انه جلاؤؤ ق المالجي محدكر الميم وأما 

أطوللزمثذ ذ ذحل و1ل يقم، المزص ينمط :بمأ ذحل يقذ ل؛ إذ الوياة، 
واجدةكل لأف جنها؛ مذ الوثاة وعدم جنه، ثمذ الطلاق عدة مذ الارين 

•دلكر بدون ^^ ١١يترأ ^ ٨٥رنحه، ُاكوف وأف مطثثه كقوف أذ يختمل مئهذ 
محغانه طابب أي، روايؤ ق ص يإية أحمد؛ عذ الئصوهس كالم، ^١ 

ايه1ة.عدة ئآتحتد ثيادة؟ٍا ذإظ لمْتنئد؛،  ٧١ه1ءنأضابجا تنهن، 



هدحمسابنرجب ٤٨٤

ِفيالماصى كلام فلاهر وض للمثراث، ثاينأ ائعده أو عق يدو وهدا 
منالطلاق عدة سوى علها ينس الطلاق لها حرجغ ص المجرد، 
ومدثرعيه، ينه المرعه لأل حننها؛ مى الوئاة عدة البواقي وعل حننها، 
مىلأما العدة؛ حآفم علميها يمحي نجاوأف نبق، ي بتا البقع بجل ح؛كمنا 

ولوازمه.الطلاق يوابع 

يمأربع يذ أكف عل ألملم مذ ملمألؤ ق بججرغ المنصوص هدا معل 

إللقا؛ إدا الإلملأم حم مذ عدة"؛U:؛ البواقل ويلرم حننها، مذ الوماة يدْ 
الأجلمم•أطول ابميع عل المائي وعل الإلملأم، حم مذ يدمذ 

الآصحامسامن طاتقه يحكى عبيده، مذ عبدا الروحه اصدق إدا لبّها• 
قاشآلأرؤا:ش:

إخدامحا:؛نه؛بجمح.

آحرين؛وجهم فيها عميل ابذ وحرج ينهم، الولمط لها داكامحئ؛ 
كخا:محبجانابجاثةئن.

هق-ءئتارْ ما بمطي دالثاف؛ 
الإنط.ئمحا نإلأ يالقزطة، زاحد طها تأازنا إذ ثاخازأق4ي 
عقامزأة يزوغ زجل مهتاِفي عنه يملمه ما دبك أخمدِفي عذ والمنصوص 

يخعيهاولكذ دبك، له ليس همال" أحنثهم؟ بذ اغجليها ممال" عبتي؛، بذ عي 



٤٨٥اى^ السؤلبمد القاعدة 

\إئنظثنتفم مملت؛ ئثم. ت قال ببجم؟ بمئ أف ترى له• مملت أوسطهم، مى 
علروجها انه عل هدا بكر ابو ويأول العبيد، بتن ينغ يعم، قال؛ دا؟ هق 

بمليقال؛ لأقة التأؤيل؛ هدا يصح ولا الماصي؛ محال وائتية، معم عبد 
لإئ؛محي: محو;ن ضُ دو ١^، أأ:مر ئيئا اف كه 

ؤثطامئدرنامح؛ِءا.الخادم 
الزجحة،الصمات ق وانتزيا عرس، ؤلتمة إل اسان دعاه إدا دبئها• 
أ/عثه•

افإؤ.إحداهما مدم ءإيه معا، امزآتان إنه رهت إدا ؤمئها؛ 
رص،يدون قبز لر بنا، ؛ ٤١٥١أو_ ثإخدى الثم محاد إذا ثمأها: 

إلأأن:>ضمحا:شأك.
^١^،،إحداك،ا لإمرآتيؤ؛ مال بأف مبهمه، نسائه مذ امأْ لوطثى ؤمئها؛ 

قأحمد عله وثص اأدم_ا، ظاهر ِفي يالمنعت الطثمه يعئ قإثه معسا، يئؤ ولم° 
قفيها ره أحمد وثوقف باحثار٥، دعسها له أن ثانيه روايه وفته خماعة، روايؤ 

ينووا.قارثر'ا.

قيهفهذا ابهم إذا لكن ثوى، ما معل ثوى فإذا ينوإحداهما، ب ما وهدا [ ]١ 
الأمالاكلأثه.

يفعل؟فإذا معا، ارأتان إليه رملم، إدا مائل؛ سأل ؤإذا 
خمعفإنه الأحرى، مبل واحدة عل أوعمد معا، عليهإ عمد مواء فالخواب: 

ما•



قرحماءدابذدجب ٤٨٦

كنناتداء، جهلها أو انيها، م سائه، مذ معهه واحدْ طلي إدا يمنها؛ 
مملاغعزابا لمْ؟قذ نإذ ص عنانا ١^ ^١ كال ؛ذ مال: 
اص.م' ظ باكزقة، محئ أبجا ماكهوزآضا كاذ، U ولم'مف ظاز 

اكواقي؛لا وحل بامحعة، وها وأيها ١^ من أنه أمحق م لا أء 
نإالعباد 1؛"يكلف ٠^؛ ؛^١^١لالصزورة، وايثي الشاهد نمام هامت القزعه لأل 
 j محاث ئاذ نإذ زندا، محن ء ام،:ل م a ام،ص ق

والشمماشس، مع كالإجتهاد حكمه؛ ظهز علم لإدا محهولأ، ذام نا كالمعدوم 
١^١١^نع 

قالمائل؛

الأحرى،عل إحداهما لر لأته يوما؛ ولهده يوما، لهده يأحد ءالخواب،: 
لهإالقنمة إل يرحع مم الليلة، هده ق إليه زمت، من يقدم الخال: هده ق أويمال 

ثيء.أقربه هدا ليله، ولهذه ليله لهذه يجعل أنه الظاهر لكن مجعا، 
يينهإ.فيمئ داحتيارْ، واحده يعي لر لكن طلاق، هذا [ ١ ت 

الأول؟عل نبمي جديدأم طلاقها رمحها حرجثه مذ وهل مائل؛ مال يإذا 
سق.طلاق؛لأنه ^الخواب:صضالأئل،ولأمحاجإلإءادْ 

لمْنإذ طالق، مملأنة عزو الئاتز لهدا كاف »إل قال: أنه هامحا ؤثلالخظ 
كافؤإذ طالق، ففلأنه حمانا كاف إذ قال: لو لكن طالق«، قلأنة عزاثا ذئذ 
لأتيالأول >، أنه محنها: فالفرق هذا، ولا هذا >ذإ وما طالئ،، ففلأنه ضاثا 



٤٨٧الق1ءدةادسوزاساىنة 

ثومئ لا أخمد: وعن ، ۶٣رواية ل هدا عل صرثئا أخمد ص رقد 
ََه:

صحتى يوص 

.يءم.؛■ءم. ٠٥..َ ء»ََ ِءثُ ي أً  Jli  :مزلا ننائؤ من اتزأة بمق اويل ض ص ثأك الشائئجئ:
ماتإل أزأيث يلت: لألزهؤ. الطلال ق أموو أف أكزة هاو: طثق؟ ابمهن 
١^.امحاثبمJ لأخل أي يالقزم، أمول قال: ثدا؟ 

الآووااُ.والدهب ١،^؛،، احسارصاحسا وهده 

ثتللقأف يلزم فلا الناف وعل غراُب، غثر ؤإما غراب إما لأنه إحدامحا؛ يطلق أل 
حماما.ولا غرانا يكون لا قد لأنه فلانة؛ ولا فلانة لا منهإ؛ واحدة 

القيهدا يعير مع يث؛ير؛، حتى الأمر إثقاء لأف والأصح؛ الأول المدهب [ ١ ] 
هذالكن ؤيعزف، أويقتل يقع حم الطائر هدا يتاح ربإ يعدر، لا كال ؤإل صعب، 

قدأشياء ق وكلمون خمإممذ والممهاء بينهإ• يقئ أنه والصواب شديدة، مشمة فيه 
تتزوج.أف أو حاكم، طاعة تكوف أف حالن: ق ولزوم تبع، لا وقد تقع 

ة؟الخامتزوج إذا محنهى يقئ وهل سائون مأل يإذا 
يتزوج،أف قبل يطلى أذ بد لا لأنه فاسد؛ ة الخاممن زواجه لا، فالخواب: 

تومارا؛:جمارالخكيم يدكرئ المزال وهدا
Jl  i لوأنسالد>ثأنتجتوئ خمازاضم

مركبجاهل دصاجم، سط جاهل لأم 

الأرب)•؛/••؛(.)؛(نهاية 



شمسابقرجب ٤٨٨

^؛'١ذك يدكئ وانه أصابتهأ ئن عتث  axJjAiأف يكز يثن وعليه 
اأمزعه؟علنها ويعث الى رجع وهل فيها• الطلأو 

ثزحع1؛" روحت كايت إذ المنمؤيات رواية وهالِفي ْرْ• أحمد فته ثومف 
زمخط إنماط ق قزثة قل هلا ؤا، ظق اكأفي الزنج خق لأو اثه؛ 

نصأنصا، إليه رجع ئأ الخاكم فعل المزعه كانت لإل تثزوج لمْ ؤإذ نكاحه، 
أنقا•الميموئ وواية ق علثؤ 

الميم•ف يأمحر له اه؛، حكم أف إل وهويرجع موتى؛ م ابذ ئال 
قلقلا حكم، الحاكم فغل أف إل رجع انه الظاهر بل ثظر، قاله وفتنا 

الروجحكم كطتم، الحاكم حكم طق لأف الحاكم؛ فغل يرقع محقا الروج 
وجعتإلته•الحاكم مذ اقرعه ثأيكن ؤإف وأول، 

الكلام؟هدا مثل قول محوز هل ائل! سمأل ؤإذا 
شكلا الكلمة هدم الحار، لمان ض مل سا حال كل هوعل لا، فالحواب،: 

لسانعل تقال لكنها عغ؛ْل، اطه هو الكون مدر لأف نجوز؛ لا ظاهرها عل أنبما 
محوزلا أيما هدا لأف افه؛ أنصف مثلان يهول، أذ عن عدل وكأنه كثيرا، الشعراء 

ليسالكمر وحاكي سمعنا، ما نروى فتحن الدهر، لوأنصف ت فقال وأكثر، أكثر 
بمشرك.ليسل الشرك وحاكي بكافر، 

إذللقدرمشيئة؟يجوزأذنقول! هل قائل• قال ؤإذا 
عئقتجل•للب المشيئة مشيته، له لمز القدز لأف يجورأيصا؛ لا هن>ا أف فالحوابج! 





قوحتداءاوابز،رجب ٤٩٠

الطلاق؛عثه ٣ ولا نكاحه، متن عل ممحا واحد كل يني أحدمحا: 
الزن-تثانلكنت ^١ ظ خلاف م؛مها، ق ثاك رزيته لحو ئيقن زلأ؟د4ُ 
المنعة،عثنت هلدلك ووحيه؛ الئكاحِفيبمى زواو ثمن هإنه واحد، لوحل 
التأحرين.مى وممر الخطايت، وم الماصي احييار وهذا 

ثوكائاكإ زوجته، طلمت المزعه علته وهعت يمن ينهإ، مئ ١^ واكاق(؛ 
وِفيوا"ظواتي، عميل، واثن الإيصاح، الشثرازيِو احيتاو زهو واحد، لرجل 

اضJلقانيمحوازهفل١؛.
كم،وردد ثلأ، ؤإل الوطء، حل دوثه الآحر حطأ اعمماJ قمن الأوو َوعل 

عميل-اثن عند ووزعا القاصي عند وجوبا عنه 
ياولأنمال: انه اممه، عد ابنه روا0 ٠:! اأثأله هذه ق أحمد عن واiنصوص 

لمْولكن أحد«أثا، عق الطلأق لوقؤع حكم ت5ول ثحثمل"أد( سس، حش ساءمحا 
الوطءمن نح انه —وهوالآءلهؤ— وثئثمل عنه، الشامني؛ رواه كإ يالمزعة محرجة 

خائَءماَلهالماض.
١^هزخدنه:أئن ء1ظئ،نئوضك الدين: ١^^، هآو 

زئزلأ;دريأئزائفيةاأملأ،ٌصلحلف1،ويلىالأهق 
.....................ب.

وجهان:له يقول: والثاق واحد، لرجل الزوجتان إذاكاف ما بخلاف، هدا [ ١ ] 
ص. ضَثم .,. ِ؟ . , َْ أَُم, منهإ.واحده تطلق فلا واحدة، كز ق الشن عل يني أحدخا: 
واحد•لرجل لوكانا كا محنها، يئ وامحث 



٤٩١الق1ءاوةاسضناساىمم 

الشك.وت اعتزلها ومت و1ذلئ<ِفي ومت باوِل انه علم محإف 
امراته( J^jمإثه وجوده وأمكن بثزط الطلأى عثى نش انه وحاصلة 

ماضعااُ.الآصوِفي ه1ا ض عو ص اصاؤْ، حص.ثنلإ 
امحزا؟'.بمزقاخرجق طالق، هت خاملا محت، إذ مال: ^١ م1يا: 

مكوخة.ولا مطلقة لا محتمى ياي، ينؤلها انه علينا يثكل [ ١ ل 
حقيقةهذا نقول: حال كل وعل ظاهره، عن به خروجا أحمد علام المهم هذا 

ظاهره،عن به حزجتم إمحم يقولوذ: لأمم ظاهره؛ عل الكلام نقول، لا لكن كلامه، 
أحكامتغيثر عليها يريك، لكن بأس، لا حقيقة، تسمونه وأنتم محارا، يسنويه هم 

عقائد.وتغيير ثرعق 
محريةفيه يكوذ أذ بد لا لأنه حقيقه؛ أنه عل هودليل الثياى إف نقول: نحن 

حقيقه.فيكون المعتى، سن أولمفلية أوعزفية مرعية 
هاككلإُت،ولأ:ضأن:نيسشهضضفح 

البلاد.بعض ل مدحا وتعتم عرفنا، ق لغتنا، ق محذمحا ثعكز 
يقول:أو طلن، مثل: صريح، طلاق، فهو اراته، الرجل حل قال: إذا عندنا 

أءراف_،معرفة من بد فلا محاز، اللغة ؤ، لكنها أويطلق، طلي، هذا، ممل هذا حليمت،، 
ام.

إنهوفال: باتن، غثز كاذ فإذ باقا، الطلاق كاذ إذا هذا بمرلها كزنه ]٢[ 
زوجته،مهي بمإ ب ؤإذ مراجعة، فهذه الطلائ(، عليها وع محي كاذ إذ سنجامعها 

باياؤطلامحا كاذ إذا إلا الاعتزال يجوز لا أنه فالفئام 



٤٩٢ uشماءدابىرج

^^له:جثاخم:>رينابملابر
الازاخثاكنز دم 1^1 ;وه ^، ٠١ولا طابق أنت ماو: إذا نمه: 

لأئ\0أ0فو0أئولإلإ.
عنهمئة مطئما، ينتنه  ajUبشهر، مرق مل أنت هآل: ١^١ يمنها: 

.'"۶
اشآله.ثذْ زهئ الطائثما;ا، كاف إذ ناله ؤمنها: 

^ه:إذهتذمايطالقه،نإل3ال إذا ١^٧: نمئ 
الثّابقوأفكل هتمام؛ن، واش إي لولدلتا ؤللمكن، ٠^^، ءان>تا ولدمتا 

ميا،هثيهان:

مش،فيه ش5وك عنته والزاتد الةيرا، لأية واحد0؛ -ة1 يمحع ١^ 1حدمحا: 
.................................أوادتتم٠، واحدْ ؤثنى هل وشك، طلي ن لي 

أذفله روجته، بمللق وكيلا وكل إذا منه، قريب أو كالأول، أيصا هدا آ ١ ت 
لاحتإلينويم،؛ فانه بائنا الطلاق كاذ فإذ ومحامع، وكيله فينزل، الوكيل، يعزل، 

^^له،لألالوكالآسجاؤمكل،
يسحها.أذ وللوكيل مخها، يعني 

فالطلاقطلائها ولوننئألأس ]مآ[لماذا؟لأوكلوفاُمحأذ(ظق، 
قدبشهر مؤنه مل إثه قائل: موو قد أيه عل بائنا، الطلاق كاذ إذا رمث، لكنها يثع، 

مذيرمها أل يريد قد أنه بشهرمحم مؤيه قل ميده موله: لكذ مرصه، يصادف لا 
الموج•، مرمحّمرص فهوكئذ الآ:؛رة، مذ قرب، قد بشهر موته قل لأنه المثراج؛ 



٤٩٢القاهإوءاسوزاساىمم 

الثني.صاحب ووجحه ا-ئادت، م يول وهدا 
تمنه ممل: و\نىو الماضي محالة ^١^۶، مء الوائ يئ واش؛ 

طلاقوقؤغ نس لو كإ دالمن'عة، محميز عينه، ل، وثك االعثمني، أحد ومغ 
عبجا•وثكِفي الروجتتن، إحدى 

فه،المثفوك الطلاق \م ق لها ندخل لا ١^ أو الخلاف ثنأخد 
الثتتهة،الآ•مان لأحد الطلا فوق عند المشكل المحل ينين ل مدحل ولها 
لازماالطلاق ومحؤغ وجعل الصفتم، إحدى ثبن جعلها ئثا بالمرعة مال مس 

مدحلولا وهوالوقؤغ، هواللازم، هنا غا المصد أن إل قؤ مننها ومن يدلك، 
أظهئااُ.^١ فيه، ل1منعة 

فال:إذا ءي،ا الطلاق بتندد القول عل يتبى إنا المرى هذا أف نلاحْل [ ١ ت 
عليهاؤتقع محرى، المألتن بى إ؟كن يتعدد لا إيه مال،؛ ممن طكت؛ن، طالي أنت 

واحده.طلقه 

فقط،واحدة طثمه فممللق فري،، لا صار واحده والثلاث الهلأقتين يأف قلمتا فإذا 
الأولهيالأشأوالأكر.كانت،مواء 

أنتاقال: مواء واحد، طلاق الكرر الطلأي، هوأف الثا->خ القول، أف ومعلوم 
واحد،فا-محم ثلائا، طالق أوأنت طلةتين، طالق أتت أوقال: طاؤ، طالي، طالق، 

تطلقإلأواحدة٠فلا 

JدJ،وعليه ونصزه، الإسلامشيخ اختاره الذي الراجمح هوالقول هدا 
بكر،وبئ اممه. رسول عهد عل الطلاق راكال قال: نمحهبمثمحأ ءباس ابن حديث 



قوحماءاا،ابىرجب ٤٩٤

اقثاببن عمر ممال واحد؛، الثلاث طلأى غ؛هقبمثئ عمر خلامحة من وسنتي 
أمص1ناْم ^jا٥، فيه لهم كائنا ١^ ق انتنجلوا هد ااناس إل نيقهنئ.' 
طالي،طالي، طالي، أنت، فم' بين فرها هناك أف يعلم ولكن عل؛همءراا هأمصاْ 
والثاقإلاإذاثوى، الثلاث به لاثي فالأول طالي، أنت، طالي، أتت، طالق، أوأنت، 

أوإفهاما.يصح، توكيدا يتوي أن ؛٠^^ أولرالثلاث نوى مواء الثلاث به تع 
طالق،طالق، أنت، لزوجته! قال إثه يقول! أل يان إنجاء إذا هذا وعل 

أهتوق.وقال! طالي، 
ثلاثا.زوجتالث، طلمتح نقول! العاناء، أكثر رأي عل 

زوجتلئ،قلنا! طالي، طالي، طالي، بقولك،! م لر أتت، لا، له! نقول، ونحن 
الال.م_ج.عل حر فقط، واحدة طلئت، 

لولكن ثلاثا، طلقت، نقول! إما طالق، أنت، طالي، أنت، طالي، أنت قال! فإذ 
واحدة.إلا لاثقع قالما!إذل ذلك،، أردث، ما أنا وقال! ماذاأردُتط؟ ومما! الاْ 

سمعهاصعيف، زوجتي لأف إفهاما؛ أردت، لكن التوكيد، أرد لر أنا قال! قاف 
ماأما فالخجة طالق، أئتؤ مملتإ! نممح، ما أنها فخمت، طالق، أنت، فقلت،! 

أتت،فيمال! هنا، الإفهام أو التوكيد أراد لأنه واحدة؛ هن،ه طالق، أتت، سمعثؤ! 
اشطعنالأئل.محل ،لأن)لإ( 

واحل؛.فاتها الطلاق لوأراد حر واحد؛، فالحمح اواجح القول أما 

١(. ٤٧٢رنم)الثلاث، طلاق باب، الطلاق، كتاب، ملم: احرحه )١( 



٤٩٥ UUlامسةاسمذابمد 

وُينثلائا وتكئرها طالي أنت يقوون أل ( JUقرى هناك هل قائل1 قال ؤإذا 
يقول:أنتأذ 

طالي،أنت الروج• قول ينز فرق أحدا أعلم لا الإسلام• سخ قال فالخواب؛ 
ثلائا.طالي أنت وقوله• طالق، أب طالق، أنت 

قال!لو حم التخصيص، أراد أو التوكيد أراد مواء الثابت، القول وعل 
ا،لطلقة،لغم يكون الطلاق آخر، طلأى هناك ليس له؛ نقول آخر، طلائا ببمدا أردت 
التوكيد،أراد يمكن التوكيد، أردت لوقال! لكن مل، لر أم ئالث، سواء طالق ااطأةة 
•الأيمن لأمرد الزض؛ الزش الزض نلأن يا اتول: يا 

عمر؟وسنة عفييأئثْؤئم اومول سنة نتع أف يمكن أفلا سائل! سأل ؤإذا 
قواحده حعلها المل. لأف اوسول، ثنة نحالف لا عمن ثنة أو فالخواب! 

سايعوالأتم -بمذا ألزمهم وعمئ فيه، الناس يتتايع لر أو فيه، الناس يثابع لر عمر 
يودسيمءأن فأراد فيها، 

ثلائا؟نجعله اليوم يمكن أفلا سائل! سأل ؤإذا 
المعنى،هذا ق ألفناها الى الة اومحق ذكرنا وقد جدا، وحيه رأي هال.ا نقول! 

والثنةالنبوية الئنة اوتئ؛ن، أيع الإنسان! يم—ول، أذ قويا الاحتإل، هدا جعلنا 
يينهإ.نحالم، لا لأنه العمرية؛ 

وهذاوجيه، قول هذا إو وقلنا! الخال، باحتلأف، الفتوى اختلاف إو وأقول! 
كمارةفيه قال! يمينا جعله فثن حكئه، نحتك، المحلق، الطلاق الأن أيصا مثل جئد، 





٤٩٧التاءاوةصسس 

الثلاثومع قنوط ياحتمعت لمْيطأص، صواحمات ثلاث واحدة تكل لأف 
^١؛.

الآصحامساتعن وجهم المتالة ق التسه أبوتزق وحنكي 
ثدا.أخدمحا: 

ثلاثا،يطلى إحداهى ال به- وخرم أولا يكنه الدي ~وهو والاحر 
١^طك ه ض  ٤٣١ثء بك زظثة ١؛^، ١؛^ 

كدبك،ناكالة ١؛^، ؤاكاط ١؛^، ١^ هت اكاكؤ ض ١^٤ ئو ني، 
يمخ٥!^؛ روحة، عتر وهي عنها، امغ الرائعة عن امتغ منإ الثاُعه، وباين 

Jالإئتئاعيهام
الئلأيثاوظ لها حرجن ص ينهى، ينع أف بجغي الوجه هدا معل 

١^^،•رجعه ومللئ، ؤإصابة، روج بدون حرمن، 
ممنلا لأنه متبا؛ وطئهس مذ الامتناع مدوعل انه وثنخ"قلامه■• 

إلاكدلك،

يأتور المم وطلع طوالق، هصواحمانجا اللئه أطاها ا° أمح5ن قال: [ ١ ] 
مللر هو واحدة، وليس ثلاثا، ثلاثا يطلق واحدة كل الولئن: يموو واحدة، 

ولأالزابعةاكاتةولأاكاكة هلم:طاصابها
التعليللكن العراف، من وهدم الثلاث، لأنه.اثطأ ثلاثا، هها أثه عليه يصدى 

كاثفهيواحدة•جما نمإلاس الدىذووْ 



ضمسابجرجب ٤٩٨

جنيي،الأوو ولء ممدو ممد أربع ِفي للإيلاج محغ لا رس الوة مى مذ قإدا 
ممدالثلاث لب للإيلاج يسع لا زمن مذ محإدا طنمه، ط1مه الثواهي الثلأJه فطلق 

عذثجتح طلمه، طلمه والزامه والثانيه الأول يه فطلق الث1لثه، وطء ثعدو 

علثجتؤع والؤادعه، واكانه الأول به قطتي ١^١^٤ وطء تثير ممد س؛ن اق 
عنومج جثؤ4 فتحرم طلمات، ثلاث الزاينتة وعل طلمتان، والثانه الأول 

ممدينلأة ضزاحتابما؛ لطلاق شزطا زيها من الإج؛غ ثقى ملأ الززحك، 
ز3نممدزذلأكلسْامة.وهذروض، الوله الكلأم:؟تتج؟بم 

متسع،وين، ءَفي مي فنل عل بالطلاق حألفن نش أثه إل ير■ى مد وهدا 
بركهو إرأ حنثه لأف عئث؛ لا انه الويت،، دللث، أجراء آحر ل فنله ف٠ندر 

حسد.عانه ا^حاJوف وجود ثنتدش الوهت، زبل1رفي٦^ 
ناءَثيزثن خلف، لإ ي ١^، ءاJ ق ئ أنث ١^ من زاموف 

ابودكن٥ ما وعل الحاو، ءئثث،لب هإثة اليزم، مضي ميل ->، ٥٣اليوم، الآكوز هدا 
ملأبمث،.

ومت،كال من منهي الأول يمال،؛ أف ؤيمكن المنتوعّ_،! صاحب ومالا 
مناكاطهمهم4اااا.

القواعد،عل لالتمثن الممهاة مرصها فرصة مسائل كلها هده [ ١ ] 
الليلهأطأه-ا لم ائ5س يقول،! أف بعيد وجه ^٠، إلا ثع أف ينكى فلأ ؤإلأ 

والمسالهالعلم، عرائس، من وهده حال، كل عل بعيدة، هذه طزالى، محصواحمامتا 



٤٩٩اثقاعدةاستونساىمم 

لفيهواحد، آن اإعدةِفي امصاء والروجه الرجعه، الرؤج ادر إدا ثمنهات 
وجهان؛

محن؛.ض 'وئئع، وزغ لآ0 اوأة؛ نزو القزل _■ 
ئالمزولث مخ متى سهنا، يمئ والقاف■ 

قحاصرة ثكون قد تعليلألتا يعليلأُت،، عل إلا مبنيا ليس الدي الخلاف هذا فيها 
عنالتكلأم هذا قال يكون قد اإكللؤا، ذهن ل حاصرة تكون لا وقد المطلق، ذهن 
قصد.غر 

طالقوصواحبها واحدة يطا ل؛ إذا معناها لكن الومع، نليله اله موهي 
يهمأأل القديرات لهذه قطعا انه المسألة هذه ق نرى الذي الواحدة؟ هذْ فمن 

مهل،فيه فالأمئ رحعثا طلاقها كاف ؤإف ياتنا، طلاقها كاف من لبمرف بيتهن 
الثلاثر؛الطلأى أيصا يظهئ ولا يراحعها، فائه علميها الطلاق ومغ مدر لو حش 
إطلائا.^، Jbيقصد لر وهو المؤلف، تقدير عل حر 

الأصلبعضهم: وقال، ١^->^، عدم الكلام هذا ق الأصل أف والصحيح [ ١ ] 
فهتاعدما، انقضست، فقد راحعتالئ،، أنا لزوجة! قال إذا يعني العدة، انمهلاع عدم 

للزوجحى فلا عدما انقضست، إذا الاستحقاق، ونال للامتحقاق موحس، تعارض 
فقال!الروحان ناكر إذا فهتا العدة، انقضاء قل محور فلا را-أخ ؤإذا ^-؟*^، ١ق 

هوالأصل؟فا عدق، انقضت، قد فقالتات راحعتلث، إق 

صحيحه،الزجمة فتكون العدة، انقضاء عوم الأصل لأف حلاف؛ فيه 
ولهذاالثحوع، من مانعا العدة انقضاء فيكون الرجعة، عدم الأصل قال! ويعضهم 



ابذرجبنواس قؤح 

دكزةبالمزعة، ممؤ ئإي عله، واشتهغ معثة، واحدة مى آل إدا ثمنهات 
وجهازتالمحرر ش متأة عي واحدة مذ آل ؤإن أبوم، >ِم 

كنهه.يا تحئ أحدمحا: 
واكاز(:بمئسنه.

ينوملتماسق.ومحا 
واجدةسوى لم'يمحا لإدا منهن، واجدة برى امحع وطء لة الممحي،؛ زو 

مابخلاف الخاو، هدم ق الحنث يدون وطؤها يمكن لا لأيه يها؛ الإيلأء لص 
فشثساتايونذلالث،.

بالنتبإلحاقها لعدم أو لعدمها إما ُالماية؛ الش_، إئتات يعير إدا نملها؛ 

فاكول،ارأْ غلت إذ بمي محوله، فالأول محنغ فمن ينئ، أذ إل العلياء بعض ذهب 
رجعتهوتكون محوله، فالأول الرجل غلب ؤإن صحيحة، غير رجحه وكون محولها، 

صححه.

راحعتك،،كنت فقال: عدق، انقضت وقاك: بياته إن فقول: بمرق وبعضهم 
ؤإذاالرأة، قول، الأول فيكون الراحع، يبدأ أذ قبل العدة انقضاء ثث نقول: فهنا 
أنقبل راجع لأنه قوله؛ فالأول عدق، امضتج قد فقالت،: راجعتلئ،، فقال: بدأ 

العدة.انقضاء تدعل 

فيقول:أشهر، أربعة من أكثر روجثه يطأ ألا الرجل نجلم، أذ الإيلأء؛ -ا ١ ا- 
ؤيمال:أشهر، أربعة له فيقرب مواليا، سميه هدا أشهر، متة أجامعلئ، لا وافه 







٥٠٢ارق1ءدةاسمحسس 

الك5احثنريم حكم وأي يه، لمه صح لو العزيزت عد بكر أبو هاو وهد 
ولم°الأحر، لأولاد حلنا ستا، وكاستL الواطئ؛ن، بأحد الولد الماهة أهمت، هإل 
يضح! ١٥٥هإو داهه ئوحد لمْ ؤإل ثه، وسبه  ١٦^^؛الواطقم؛ من لأحد محل 

ثاذأض، محترم ^١^، اششهث، إذا ي ثأنلأدمحا، ١^١^ م ١^، 
الأحربرم جمحا ممي الطع، بء أحدجا إل ؤب يلغ حس يرك ئقا؛ 
اوضاع.ل اص ضاحن ذومحا اخمحالأن، اوأة ثذْ ثن 

باممحا^ ٠١الماة ألمت إل أو هماو العدة لكي زأثا 
عدتبمابه امفست حآ المته وإJا للاحر، اعتدت، ثث منه، عدتها يه امضت 

بجا.

عدْبه ثممقي مول،؛ أف أصلنا عق يمتح لا ا-ئامسات الإسصارلأ؛؛ا ؤق 
زيلأنزطئها ي ي ؤإ، _ ألقئئ \1\ محا للأخر j_ ت، لا أخدمحا، 

الثابو.وجهل بثنهه 
لأبنالإدّإع يمح، علتهم وافكل مائه، لمْدوجد ئإل سنه، صلغ إJ وأما 
منه.عدتها يه وثتمفي يالمزعة، أحدجما إل يصافج الزاغويات 

أحدمحاماء مذ التراءْ به ؛ iJLioلا لأئة ^١؛ العد٥ ئنتأنم، أو وعشل هاو! 
بجا.راجي إل لم°بمب حيث 

JJ ، مروة؛بملاثة وصعه بند ثنتد أف يلرمها والمنى،• والمئوو المجرد
اكانج،ثى كاف ؤإف اكانج؛،، عدة مذ علميها ب،ا أثن ممد ١?^^ مذ كال إل لأيه 

المنصد؛مين.تنمط ١^١؛،؛ عد0 محمل أف هعآثها 





الت1عدةاسوذساس

حزحثممن الخرية، لأجل أقرعج الماة وثعدرت ولم°سيرا مات يم لة، أمة مى 
يدك؟سه سق م، مهن اكزعه عش 

زالمزثةالأيزار |و ثشدة قنا الخزو لأف ذكزة؛ تي حلاف فته 
آءِءُُ
مرححه.

ظاهرعل ا-محانة، وأمهِفي أبيه بهن ةمُ هإنة سنن نع بلغ إدا ثمنهات 
المشهور،عل بتنه، أهمغ حمعا احتارمحا أو مئه، واحدا يئر لم لإل المدق، 

نو<نظ:بحرش.
كأم;نزيلأن، محانمه انساق ق انوي لإذا الئيع مل زأثا 

أي۵sا,بالقرعة أحدمحا يعئ محإثه كأحمن، امزأث؛ن أو 
وحهان،مقته الإنتيماء مباثزة ق وساحوا حماعة، القول انتحى ١^١ ومثها1 

دالمزعة.يقدم أيه أئهئمحا 
واحدا،اأمتوJ كال إدا ^١ موتى، أيب ابن مائة الإمام، بثنين دالئاف• 

وجهانيفيه الهتاو، عن، يمص أف مهم واحد كل وئ وطلب ^١■^؟ كالوا لإف 
أيصا؛

لاكاة؛نونجن، يه، أند منعته حرجن، محمى بنتهم، منع انه أحد«محات 
الدته.

قي؛ذ ^، ١^ زتممئ به، ^ ١^، ق ثاش:بمأبامز 
هداسوى المثى صاجب، يدكن ولم الئزعه، له قئرج مذ مدم واحده، دمعه 

الوجه.



شتراءدابذرج،أا

دياتمه ماله مذ ؤيوحد للجمح، يمثل الإُتصاوت ا.ئارساق أنو ومحاو 
اجميعسلمتنهلم.

طؤو!اأئئوضضص1يإذا زخمأن 
 )J؛^، بنص أحدوا ئد وتكودوiاكصاصمأو وبمد بنصها، ونمط حمو

زالإنقاط.الإضفاء و ثثبمص لا 
ائتبةثم ممعل، لنا، لفتحه حمن ق لمئرك الاماذ اعطتنا إدا نمتها؛ 

زجهان؛مميه المنثأئذ، أنه خمأ كل وادعى عل؛نا 
وانهئا3هلمقي كئزم انه - هانئ ابن وواية الثصوصِفي وهز - أحدمحا 

خمنا.

ديكوحم، ١^١^٠١؛<، زيري حرا، ثآكوف بالقرعة أحدهم يرج زاكاق1 
لأيمحاوِساكثس،ؤلنكانلإ

زلإناث نأ زلدة، ص ثذْ مذ الؤلد;ن ثدنن أخد أو أر م ء ١^، 
^صلبمئمم،نإلكاليض.

الشكنع الإوهاق، ابتداء إو يودي ئنا اباقتذ إزياى ماك ١^!، زتذص 
انتدامةسوى فيه ليس ءإيه علميه، وائتية عييدْ الجد اع؛و، من بخلافج إباحته، ِذ، 

لأ:ثئمقالدي الأنل م نمه ئالإنتدانه و ١^، تع ١؛؛^ 
إبالحته.الشك(تي نع اكحمق، ا/اصل عن نمل ؤالإسداء زؤاJه، 

١^^١^،جزار لثنحٍه ظثا زافكهغ ائزأة، للأنان المنطي كاذ لز م، 
افتيةممد الثني، بقس أرماء مزق الثناء لأف بالقرعة؛ ناحية سزى الثناء 



٥٠٧ا>ق1هاوةاسءذاسواىلأ 

اثشارإؤها.الإهزار ضآلإ الأم حئ اومحق ثائنا 
كلهموادعى فتخناْ، لم قحه، مل حصن مذ واحد أنثم لن وكيلك 

قلأم ذظ ثنوئ، هلا زاحد اٌ قمح هإنئ اك1لم، أنه 
هاهناافشة ممد اقصوص، عق يوحب ودلك المهر، بمد أملموا 

ممانبردأمم،محزإاكنم.

)،Ij-؟!■ق ازآمان دعوى متالة حكم المسالة هذْ حكم أصحابنا وجعل 

\ؤويأقث منهإ كل اJنان هادعى الخصذ، يمح لمذ مالأ -^١ ^١ ؤمئهات 
هولازتفه التثيهت ق ابوبكر ممال الأحر، يوف فتحه 

ثة.نزاآباJمامحنا فته اٍ حمإا؛ ١^^٥ أف أخدمحا: 
/Jكنظكانا1الVذأضاه^

أحمدأنهعن ^٠?^، ١٥هئ، ١؛^^ ولمْيدوأي لوحلثبمتن ؤمنهات 
هلنا ثدوي لا يحن -ثلم، زيل و مصور ائن رزلإ 3، هال مء، يلزمه لا 

أنكزظاهثة ثقن، أن ض:م اهؤ م بجث لا هال: غوة، أز طلأى 
موجس،مذ ١^^ بزاءْ الأصل لأف كلها؛ الأيإف موجبات مذ ميء يلرمه لا 

يامزادها.كلثمم( 

حأسزجل عذ أبا مالت ت صالح هال أحرى، رواية ِفى أحمد ويوهم، 
ايرأترلوعرف-إ هالت يالممى، أو بالطلاق، أم باممه حلم، ما يدري لا يمم( عل 

لمْثدر؟إدا ظئ محها، أجنب أف 



٥٠٨

زفياك1لإممٌ:
زاكاقص ثن محا امحان محغ:ة أنة أخدمحا: 

الطلاؤ(يجع من يتصمنه لما بعند؛ وهو ئمتصاه، لرمه بالقرعة حرج يا Jاش، 
ثونه.ل عقل ابن لكزه احثاو ولكنة بالشك، والعناق 

مفيها، فتومم1، الناله هد0 ق انتني، انة ثعالمه بنص ق الماضي ويكر 
ؤالظهارزاكاق الطلأق ص؛ ازأثان مئ:يق أنة الدف ماز هاِذا نو 

وحدتم هاو(ت عايها. المحلوف تجآ المزعه عايها ويت يمن يأي باض، والبجن 
مصور.١:^، روي ويكز اك٠ان، هد0 ئمحأ لا:أزمئ أنة متقي ما حمد أض 

قوفك، أحي.^١، وجوب، يكس لأئة يمئن؛ كل كمانه ينرمة انة داكاف• 
الابجاناخدى أبجا علي محاإدا وهوفجة أبما، قؤنه ل عقل ابن وذمحْ عيه، 

دالةكنيثقة التكفزأزلأ؛لأ:زوو ثلمح،ممابمخلئ ثق، زأئاإل ١^، 
.^١

يممعن حقل بن أحمد نأل ويلا نمنغ الحربأث إبراهم منائل وق 
ممال،؟ I.ii->كبم، أذري لا لة ممال حكت؟ كيث أحمد؛ لة ممال حكها 
محقأذوي وبز ح يوج' زيل مال مادت آدم بن عض خدتنأ أحمدت 

كبم،ه ذئ، ظث، كبم، أئث، ص ١^١ 0و ثريك،: ثة فقاJ ظئ؟ 
اش؟محكإ

كروايةمحآكوف حلم،، يدر^١ لم° انة الراذ ؟كوف أف تشل الروايه وهدم 
ُالطلاقحلم، انة ينل؛ أف مثل علميه، حلمث ما لمْيدر انة و؛قثل الثابمة، 



٥٠٩ادق1ءدةاسنرذساىمم 

وهوالطلاق، ثزط شك ئد ^^١ عليه، حلث ما وثني شتى، لإعل متلأ 
صاح--اعند المدم-ا عق ٠^!، يلزمة ملأ عدص، 

عليه،على ما وجود لأف الإمكان؛ أومات آخر ق عئنث وجه ومحه 
وجودي،الطلاق ثزط مهنا كدا، يمعل لا بالطلاق حلمؤ نإو العدم، وهو 

وجودو.واكال1،تي الطلأى محلاي وهوالفعل، 
عقث،؛لا أنه نتنه، ^ ثقا لأ:شلن خلفأ، فنن ١^ ممئ التح زأش 

الأول-الصووة ق الدكور الوجه إل يزجغ وهن الإ، عن عاجز لامه 
ازديق ناخلئوا يالإخثار، اوخال، ناصرا حزيان، ثاصل إذا ؤمتثا: 

ِفيالؤماة احتلمتج إدا وكيلك، لدلكر، بينهم أنغ جرب؛ كل بن يالإحتيار 
ؤاخازالامدي، ماله ١^^؛،، تاس ق نيز أئ نتشائوا ُام اiتدئ 
صا-صحواحتاز بينهم، أهمغ لمْ؟كى مإف الثبى، أحرج مذ بميم انه اكالجي 

•بالرمي فيه المثدئ حش المناصلة عمد يصح لا أيه الرغيك، 
بميمالمجرد؛ ش يوجه، ِفي المي:؛ أهل مذ اسان انتوى إدا نمنها؛ 

الإسلأم،ي لثامه Ijبميم الثلطاث الآح٤ام وق هجز0، أيدمه، م أتنه،، 
نإلبينهإ، أمغ ثاء إذ محيت الآمر ولأ ثم ُالشجاعة، ثم بالئذ، ثم بالدين، ثم 

واجتهاؤ؛•رأيؤ عق رمحه قاء 
مدمالمححح؛ صفات ق وكادآ اقان الخش الإنناته تارغ إذا نمنها: 

كالآدان.ا1دمإ ناس هدا الماصى: مال يالمنعي، أحدمحا 



٥١٠

ممحأ،الثابو وجهل مرتإن، عمدين لإيىِفي الإمانه لوعقدت ثمنهات 
وواه؛عل لإرغ اقاصي؛ ممال 

يههآ.الثمي 4^0 اخدامحأ: 

الثابقذيذ الزؤان، زثج إذا ظ ء ناة المزقة انتمإو والئاظ 
انتهى•ئثا. كيلك وواقي عل هإنه مئ، 

كثأٍنخاده اقامحى محاب الأولِفي اوزو حكاثة ل المنهوز ولكن 

ذك،ثصثة ذك ؤاحاJا، ظ بمد قاصول الإنام زل ^١ نمنيا: 
قساويا هإل ا1وعى، نزو داإمؤJ ؛^^)؛، ٥٤فنمى امحةان داحتلم1ا 

^؛؛^.٥١^،لإفانتزثا Jlالخاكس الدعوى١^١^ 
والأولالماؤى؛ مال أحيعما، عل، تما حش اشحاصم من يننتان نقتل؛ 

الممدم،وساحوال واحده، دمته الماصي عل ا-اتصوم هجم إدا ومثها؛ 
عندهالخصتان ادعى إدا وكدا يالقرعة، أحدهم بميم هإيه مسافر، فيهم وليس 

.٩^۶ أحدحا بميم ؤإثه معا 
تثازلم،،إذ يالايزاء الئهام الماسء ثدو إذا البمة ل المزظ وبمها: 

وهوالثزكاء، ثي( ينع هإيه الند، بمتفي فتإ وبالرد احتلمن، إن وبالقثمة 
عل،ومحرج الرماغ محلط يم رمعة، منهمِفي واحد لك، انم كثب ثاء إل ئو؛ 



٥١١الق1ءدةاسنرذاساىدت 

وأحرجحلطها يم رمعة، سهمِفي كل انم كثب ثاء ثإل منها، ريعه انم كل 
لزمتالمزعة قب لإدا الشزلكء، من واحد انم عل منه، كل واحدْ، واحاو0 

اكأللئزكاء.
ِلأبا:حإذاك؛ نأءنى:ياخناُهبمو لأظزئةفٍإذه زيه: زيه 

اوأوبجطمحاواض.sخ^4ا
نقال:مهنا، لأحدمحا يا مأقز ثالث، يد عثا اثنان ثداعى إدا نمنهات 

ومحغءا،محوعمحمح،ؤثلي
وعلتؤ١^-<، علته أف أحمد ض واثصوص ابو؟ز، دكزمحا ؤيهم٠، عل 

جممحأزمuئمحاهر١ا،
محنىزلا يمين، شر لة محهل لأحدمحا، المزعه زحزحت اكمين كرها إدا قال: لكنه 

صأوحيارأوعترها، بت4و، مردودا ببما زهئاأن أن عاؤثه أن وديعه ؟كوف أف بتن 
مصور.انن رزاثة ل اودود عوهِفي 

زلأأملمنص،محاثلأةأنني:
عا،ؤالزامياكمحاعا.

•الحاكم أمتن عند ثبعل والئاف• 
ددْ•يدمذهلِفي مرو واكالث،ت 

النضرزم طالت، ؤا؛ا صالح رزاية ق احمد الإمام كلام ظاير زالأوله 
وص'■

(,٣٦ ١٧)رقم بينة، لها وليت شثثا يدعيان الرجلين باب الإجارة، أبواب داود• أبو أحرجه آ ١ ر 



ق>حمسابجرجب ٥١٢

بانةمعرف ثيء يده ق هئ مى متالة مذ الأحزان واإوحهان 
نالئ،دزَلة،زلأبمنذ 

حلاف.فيه الخاكب؟ أم د0، هزِفي ئذ ذغذوه 
وحهازتمميها عثاؤشنَفييجأحدمحا، اسان يداعى إدا ؤمنها؛ 

وهوظاهرثالث، يد لوكاثت ء همغ، لمذ مبمر ينة، يئ داش؛ 
ص1دغاهٌبجان

أوعثرحا يد ؟كووِفي أذ ثق ولمْيمثيى يمينه، مع له نحو تهمه حرغ ممذ عليه، 
لأ؟قوف,فييي"واجببجا•

رزاث1ت:ئلاث، اأن1لإ ممى اوثان، ت،نازف إذا نمنها: 
ي.ينه لا كمذ ؤيصزان بافناوض ؛ jLiaA_إحداهرر! 

مذممر عليها وبتة الرواثه، هذه محه بعض ق الماصى حش هكدا 
الستنيأف معناها إما ومحال: والخلاف، المجرد ئاُب ل وانآكرها الآصحادسا، 

زنابجا ص اقداعى، عترمحا يد ِفي اكئ ونجة بافن١وض، ينقطان 
أنمطث،حميعا الثينه لوأقاما يمال،: حقل، رواية المشخ، بندا أحمد وصئخ مدم، 

المحن•عل يئنبجان صاحبتها، ئدأكدت ميا واحدة كل لأف الب؟مح"ؤيثا؛ 



٥١٢الت1ءدةاسترز،ساىمم 

حراْلأص يوص انه أ-حزى؛ روايه المتائو عيون ق بجاب ان وحش 
ثئاوص،هلا أحدجما يد فيها المناؤغ المح، ولوكاثت عليه، أوبمطلحا ؟؛؛1( 

أفلإكولإلا الداحو، ينه اْلأحزى وو الروائي، أقهر ا"قارجِفي يّه مدم بل 
منه،امبها او نيد مذ اشراها انه منه، كل يدعي بأف الإب ُئبب َفي التنانغ 

^^إددلاكينه،صهرواسانث

مؤرْ،هلاثمى فيه، الثاثع هوص اكد تجب لأف يتعارصان؛ ؤاكاسهث 
قدب:ي هلديالخف سث،، ئن زثنه نزد، الدار ثدْ منكج أف ي انمما لأم 
وهذ«ْبمثله، عووض الإي الئراء وهو مستندها، علم ئد لأيه يأثثر؛ 

الحرر•وصاجب موتج، ا-محارمبجواينفي 
أحمدعثه ونص أيه.قوبأ موتى م وابذ هائنا ابوم واحتار 

بكائه،اشراْ انه الثيئه يأمام زجل مجاء ربا باغ زجل منصورِفي ابن وايه رل 
زالمبل:دمححبموو:بملأي، ^ ٠١زأهام 
ههز!ه ٧١أضابمة ئن تج؛،، ض، ١^ رو ليل دال،ت بمد• امحايع 
ٍيدرى ولا ^^١ يد ق اكوب، كاف لإف ت ملت، يه• اشرا٥ ١^ ادعى باليي 

ثقئامحمحاةمندلأل،لأسكال هاو:لأسظودْإذا ١^^^، 
يدم.مال؛ 

اجان،انه ويكر عذأحمد، النص هدا ■حكي المجرد ل( الماضي أف والعجن، 
أيدأخاب، ه ايدط، ي، كاف أنة م تأئله ئأ بمي، تنثإ اتيُتإ فنثة 



رجب ٥١٤

إنخاق;نلإف ، ٧١لأك البمئ ه ٠ محا 
بعدعنها أحمد مجيبه فيها، نماف وجواب ا1نأله أولا لأحمد يدكر منصور 

وعوقد سماف، بجوانم، أحمد جواب يشتبه قربإ يالحالمة، أو يالواممة دلك 
انتنام م من أفد كلام ^١-^ لدلك قي ^١ بماض ذلك 

منصور.

ءإثةللماصي، ويع كإ المنألة هذه ق موتى م لأبن الإرشاد و وولع 
وتد^ ثإذ قيتثة:مح، ١^ وثد اتيب كاف إذا أنه نقز

ُالعمديناكتان سهدت إدا انه الدهس، ممتصى أف الدين مئر الئيح ويكر 
بننزلإئلأكاJ ١^، ي اأحثانُهإو بمدى أوالإهمازينأوامحتيأف 

أويطلينغ أف إما قهثا ميا• الثابى يعلم ولا واجده يته يئهد أف 
ؤككول١^، ذي يي. ق ممر يه، محم صحح عمد ^١ يمي قلا العمدان، 

ك.^محث.قاممزقئهُيرضام، 
^١إلا يمتحهإ، أف الإع عمدي افتبةأنتؤ ^١ ٥^١ الدم-ا وماص محال• 

إدا١^ أصلنا مى لأف يهمغ؛ مإثه ونجوة، اشن ود ثن المنخ موجب ثعدر 
اكقدقنخ أنكن ؤإ\ نهمغ، لإنا المنم، شر أوالمللث، المالك شر المالك اشي 
المنعة.حطر من حم ئهز صاحبه إل ناو كل وزد 

محؤ،بالإلويع الثق محة وردت ما أقهر وهو امحمح،، ف الإلوج دبتها• 
ئدرغمحهُمحثمحة:



٥١٥ااقاءدةاسيذ،ساىمم 

هإو4يلثه، مذ ؤرجوا وآأ أو عبيده، ترصه ل، أعتى إدا ثمنها؛ 
جاعة•وواية أحمدِفي علته ص الثلث• مهم منتي يمئ 

Jii ، ا-لءرأف نبقا الروية نحز ولمً مات محإل ^١^،، العتى ويكون ت القاصي
عتر IjLs^ولكنهنا ، I^J•^؛يؤذ عثهإ واقعا كاذ العتى وأن مثأد، اينان منهم 

العمارالمئركةَفي الخموق ؤيتئى يتميز كإ و\لئنقؤ، وثعيتا مميزا ؤإثإ معتش، 
زعترثا.المنة زعيْالإءناعو 

الاضئاب:ذكزى فيها، لأإفياغ ٍثنت ^١ من يقش 
أعتمتإذ محاو؛ يأذ الآ■حر، عق ^^١ اكاJين أحد عتق كائ ^١ أحدها! 

مخيمحي اأمنعه لأل يمغ؛ ولا عتقة إدا سالمٌوحدْ ينتق محإية حث، دعانم >ثا1ا 
ثزطه.يدون اثئروط سوت منه ييلرمه وحده، عائم عتمح، إل 

داطواثإلأ اهث،، من خزج إذ ج أغئوا ثزصه: و ^ ^١ واكان٤: 
مامنه يأعتقوا ؤإلأ الثلث،، مذ حنج إذ عانها أعتقوا أيصا! ومحال، عتى، ما منه 

مصيلمْ لأنه قيمتها؛ ساوي مع يصمه واحي• كل مذ ينتق الآصحاب؛ هال، عتق• 
نايضث أعفوا لوهادن ي محغ، ثلم واحد، كل  ciاوية يمحل بالوصية 

وإلأضم،عايم.
و-ممها،اائلث، سيع ولمْ مؤنه، مرض ؤ، حاملأ أمه أعتز إدا واكاكه! 

بالؤنح(إءرادْ بحور ولا منها، وجزء لأمه تع الحنل لأف محور لا مالوا؛ 
انثوعبشإدا حملها دوذ هي ينتق أذ ولا دلكإ، إل مضي مي■ والمزعه دوغآا، 
منهاينتق أذ ينكذ ^ ٨٥لعممها، ملازم وعقه لها، تع الولد لأف الثالن،؛ ةيمتها 



هرحتواءداوو،رجب ٥١٦

•يالحصة حملها نمن ملمها ينتن أف يقنع( مثأه، منت ين-ر، ولا ميء 
العتنكاف حث يدحز ة الإير؛خ أف إل موص م بن ؤئ أبو ويهب 

لمُإل وكدا إماغ، ئلأ لمثم كاف إي( هاما فيه، العبيد وساح معم، عير بجآ 
العبيد.فيه يشاح 

بعتقوصى إدا هدا معل ليث، ^١^، ما حلاقه ِفي بي ى عن لمح، 
أمغالعتق ق العبيد ساح لإل بمفداوالثلث، مهم أعمموا الودثه ير ولم° عبيدْ 

ثكنبم،ميمحا،ذمحةائم
هداعدة أعتق أنه مريض عو سه ئهدت ١^١ محا ودوهووأبو؟كر موص، 

العندان.فيه وشحاص ي العتيى تحب ١^ هدا عبده أعتز انت أحرى وث-هدلم، 
^!١،ثالآتحث ^١ س كاذ ١^١ تجث، ١^١ ي لأف ؟كر: أنو قال، 

:شإذاكانمحصلأِسم.
مول:\0° ١^٠ كلهم، ^٠٣ و موص( با ابن( دمحْ لنا مّاؤصن وهدا 

عدمنئ مم كنتن مرصه، ق اقجز محمحم مراعمح( مويوئا بجع ثرثم ُم
عيينأعتق إدا ما خلاف دالقزعة، ممن مبهم، وهو الثلث،، مدر الإجارْ 
َُمْ.

ماسي.

إذمثلا؛ أونصمه ماله حيع العبيد ؟كوف أف بع( دنيى لا لإثه وهوصعيف؛ 
لأبدَسمالثدإلاكلث،.

عديأخد عر أغتئوا نزصه: ِفي مال ممن أحمد عن منصور ابن ومدثم 
بمق: Jliنإت؛ا :؟^١، بجئ و مماخا لإن أخدمحا، بخق أنث ثد;ن؛ 



٥١٧الق1ءاوةاستئاساىئا 

وصىثن كإ الإنم، عليه يصدق ما مها يالواحب وصقه، لأيه ابتداء؛ أحدمحا 
بريب•يأحدِما 

ءكنيدْوثمدامح.
وثنالطلأؤا، الثاومةِفي ١^١^ من سنسنه بمتمة انه آحز وجه وسحئج 

هإثهاأشهووة، الطائر كمنألإ ابتداء، جهله أو أسيه يم عبيده من عيدا أعتق 
بججالقنقهأ:ض

بنصإليه وأثار الطلأفي، من هاهنا يمئ لا انه آحر، وجه وبمحرج 
لة■زبئؤغ ئمن ينع، انه الطلاق المدكوزِْفى الرواية ماس لكن الأصحاب، 

كن^١ منهن مء ^١٤ لا أنه إلا عيْ، ق الملك نيثدام ق، ثي 
jt'f ،Jlآخث:  J^sعث، كندي عزا:ا الظاي ئدا كاذ إذ زيو: ظ زلز إتاة، 

فإنمحلأ:حنايسماكدين، ^، J^-jعث، غتاثاذهى 
وجهان:صه الأحر عبد ^!، ١^١١٤أحد ائرى 

لأةم1ه؛ إهناث تيْ لأنيئاق انتدانثه لأة ١^^؛ U بمق أخدخا: 
عليه.ئعتق ثنتبه عل إقراره مد اسراه مإدا عتق، الدي هز صاحبه عبد 

لأفأصح؛ وهو بالمزعة يثنز م معم، عتر أحدخا ينتن أنة والئان: 
جكانابمابملآضللأه

^^١؛؛أص عل يتصاذئا حش منهوءإ هز الأوJ ١^^ كثل الزلأء زأما 
عبدْعل ؤمعنا ؤإذ ^j^،، الشرى هل \وج ؤدع٠تإ إذ الثاي: وعل علته، 

مثلكدم ي له، ئاإزلأءُ مخ فن جئ:؟^١، : أذ؛iiJئزية لة، قزلأوة 



ضحمسابجرجب ٥١٨

عترواحد عق عتق إثأ هائئ1 لأف وأوق؛ أتوان يدعيه الدي الولد ق ذلك 
ثئمد لكذ ي بمال: زكدلك ي، ١'^ :فوف أذ ممن زئئ1ك ئش، 

الأم: Jlij-م، شص ه الثاي كاذ ؛ ١١أخدمحنا: ممال شركي 
منلوم،عبُ وص أحدحا، عل ينتق التي لإو حث، شيى ه لمْتكرا إف 

ألاصذي دين، لالمولين خث، تلديثه نا ألأل لأنته: مال م ومنيا: 
ابتداء،وجهل معم عل ومع العتق لأف علته؛ ص بالمرعة، مإيه حروجا، 

لروجامح:مال أو كلهم، نيدْ يطبع حث، يهو يطلع ل علام أول دال: وثو 
مىواحد نؤ أثه عل أحمد كص كلهن، مطلنن طالق، مهذ أولا طلغ 

مهنا•رواية ق باكزعة الروحان من وامرأْ العبد 
^لمتنئ4ُقلألسصكال

النصأم نن ؤمم ١^^^، كناله بالئزثة؛ مثؤ الثابق، وأشكق ^؛١، 
واحده.دئته طلعوا وأثإم ظاهرْ عل 

ارادإثإ والنتق واوفزاد0، منهم واحد لإكل شامله الأؤلت صمة ومحال: 
جلاقث•الثاؤيِفي إربمه وص ممحربالمرعؤ، ثتهم، واجب عس 

لت5لصمه الآولة لأف ا-اثميع؛ ؤيطلى ينتو مال: مذ الآصءحامسا ؤمذ 
صفهالآثل!ه أزبمال: ثفزدئفاف، لأنه لكرم؛ ٍنائ لاشئه ٠^، ذ\جي 

اسق.ق الني ذيضاب زمالدي لأسوع\لأص، 
١٧الآؤللأكونإلأ لأن ^j^^؛ 



٥١٩التاءدةاسنرذساىمم 

فمحل وان اقاصى دمحْ الذي وهو هنا، مثتلأ محه، مدد لا 
الكاِق.وصاحب ذ\ذث\لإأإ الطلاق، 

طلسوروجايث ءبتب5 س بمدئم طلع إن أئن وص آحر، وجه نهجرج 
ت,قِهمْ،محبجئأئلأض:ائ

عقيلانن دكز0 لن1، وجه وهو الأؤلك، صيعه بدلك له بحمق عثوْ، بملْ 
وعإئ0.

تمماو العتق كتايت، َفي موتى م ابن دكنْ ما اثنألة هذه مذ ومحريب 
ماثىحز• يهو كدا بحم أيآكم بمنية؛ يمول الرجل ل موله واحت1م، 

واحدعتق ئد أحدمحات ق ئال روائي، عل أكثو؛ أو معا ائنان الخم بدلك 
عمماممد الأحنى: ق وئاJ، عتق. ممد صاحثه قئغ منذ _4i|، ص منهم، 

محعا-مح•

عتقوحة وأما العموم، صح من ايا لأف ئظاهر؛ حميعا خه،ا وجه مأثا 
اقوص،١^، مذ؛!١ الآنهام اكادزإل قثزأف بالقزم أخدحا 

عموملا بدلما، عموما اللمظ هدا عموم قيصير يالخم، يجيء واجد عتق به أريد 
الإثانباوأنلم اثنان ابجع ^١ زاث، هآد ئئوو، 
طاؤؤ،*مهي حرجن، ابخ؛ ثروجايؤ؛ مال، لز كإ هدا ولتس بالمزعة، أحدمحا 

سواء•الخميع إل بالنسبة الخروج لأف طلمذ؛ حمنا حرجذ هإدا 
الأحر،إل حا->ه محلا أحد من عئصل منه الإح؛اوداأمصود وأما 

أ-تمبيمذ لزوحاته: هاو ثز انه الماصي محوو وهو الوحو0. أحد عق دنن1: وثدا 



نواهدابذرجبضح 

لأيالأدق؛ إلا ييآ لاثئثق أنت تءثئات؛ ي' ، Jjllقيق.يئقن؛^1 
داوييحل مذ لويال؛ وثدا بتا، حاصل وهوالإعلام، الإحباو، مذ ممصودْ 

دزهم-واحدم محدحل دوئإ، ملث 
دوةؤاحدس؛ب. دزهأ ئم خماعه، محلئ خام نذ ال: قي 

واحدا،وحويا ا-إواعة مذ وجد الثرط لأف مال؛ القرآن، أحكام كتائب، ل الماصى 
مذوجل• ولومحال كامل، لحول منه وجد واحي• كل محإل الدار؛ لحول بخلاف، 

وجهان:محفيه معا، اسان مسبل كدا، قله ثتز 

}كمم\^١. ئأنة ضاض ثذزث ق1ل: ثن ى ١^، أعدمحا: 
عه.حما 

هنائمحادْ.
يعددلا واحدا، مسا ؟كون ثارة علته العلمي أو الباب، هدا ق الأمر وحاصل 

اسركوالاثإم له؛ الحصل؛ذ بعدد ا1ثؤوط يتعدد قلا وJحؤ٥، الأبي كزي فيه، 
ثا؛لأيكون وثارة علمته، الرس_، انتحماق ق هائؤركوا واحد، ميء محصيل ِفي 

وئؤثنعان:للمعيي، 
ثتعددوثحوه، الدار كدحول ممصودا؛ فيه التعدد كون ما أحدمما: 

درهلمأويله حث، قهز داري يحو مذ : ثاJ إدا كإ الصحيح، عق الإنتخمايى 
ثثددلأة دزهأ؛ قلة خاتي نذ ثاق: ١^١ ^١ عق ٧ وكدللث، عوق يهذ أو 

الماصى.دكزْ ما ؛خلاف، مظوو»ب،، الامحن 

خضلإى الثي بمال: زئي. ١^٤، ^١ مذ هئ بمال: ثن. \م ننتأَله 



٥٢١ارق1ءدةاسترذساىمم 

صبل لثامحن، بنابق لتس ميم مند أوثل ميم، يري مذم لا المجموع، مذ 
كللا هو باوث1ق مالمتصس حامعئ، 1ن ومشاو عنة ثأحز 1ذ سائق 

اظهز.وهدا واحدا، جعلا انتحموا هلدبك منهم، هري 

يشركيهل ثالخم، كالإثان م٠صودا، التعدذفه لا؟كون ما اكاف؛ والئيغ 
ُالمزعة؟ويميز منهم واحد به يئثص أم الإنتحماق الأتوذ 

أيةأحمد عن صائح ملة والن«ي موتى، م ابن دكزة الخلأف فه 
روايهابوم وخمل بالمرعة، ميم واحد ينتئ( أية حنبل ومل امحع، يص 

ومامعم، عتر واحدا أراد انه عل حيل وروايه العموم، أراد انه عل صالح 
دكزنآأشيث.

الآئلآسفل^^^:أثمحن:شمإذا:يإن 
بؤيرذ لمْ معم، عثر واحد إلا به مصي لمأ التنلمتى هدا لأف المجتمعتذ؛ من واحد 

والطلاق.ائعتق ومع يوجه لشجمؤع صمة الاؤليه قتل• إل وأما ابمح، 
يعتقانه الدهب قياس الماصىت هال عشم، بعبيد عبده افتبة لو ؤمتها؛ 

؛"Lj؛i*عة، عدة ثخُي ثثئن ء م س ٥، ،َاحت;ص اوالمم,تئالخئ.ئ-ْ ثدة 



ة>حدواءدابجدجب ٥٢٢

احتلطوم ب°محئ، لأحرار عبمْ احتلط ؤ عقيوت لأبن الأدلة عند وِفي 
لأوبثهإ؛ ينغ أل حاو بإحاوة؛ إلا محمة يم1اك لا ومن ممن، نله أممه من 

لآننووممح1.
 Xء أX



٥٢٢ضل:وهذءماسصقبمماءاو 

ضل:

احتلافَفيمها حجوك' مثائل هواتي وهي بالمواعد، للحى موائد وهدم 
متعدد0ت^١^ فهي الإحتلأف، عر يئسي اiدم، 
صلاتههوآخر هل الصلاة، اثنبويىفي يدركة ما دللئ، همي لأول؛ ا" 

ص:الإظم ض رزاق1ن اآناَله ثذْ زق ٌ, أن 
اآده.سا.ظاهئ وهى أوئا، يمضه وما صلاته، آخئ يدركه ما أحدمحا! 

ثاكاط:ممهالا؛.

أدر!ررما ه! الني ةول< الدليل وهؤلاء؟ 
فانقالوا: ماتثوالأى، »jU لفظ:  ر'ب'بر.  ٠٢سسام "وِ • UUحامحرا. ا ىس*وا" ىء>م »وما سم. 

استدراكالقضاء أي صلأنه، أول يقضيه ما مكون هدا وعل فات، ما استدراك 
الصلاة.آخر يكون فاكفي هذا وعل فات، ما 

صلاته،آخر يقضيه وما صلاته، أول التنوق يدركه ما أف الخال: والقول 
نبؤر،ما استدراك لا سى، ما عل البناء والإتمام دأمااا هاثكم رروما بقوله: واستدلوا 
ث١زلئرمال:فوله ومنه الإتمام، ق بمال القضاء بأف ررهاهضوا(( فوله: عن وأجاب 

كتابوالنسائي• (، ٥٧٢رنم)الصلاة، إل عي الباب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
(•٨٦رنم)١ الصلاة، إل عي الباب الإمامة، 

رقموالونار، بالسكينة وليايتؤ الصلاة، إل عي يلا باب الأذان، كتاب اوخارىأ أحرجه )٢( 
وسكينة،بوقار الصلاة إتيان اسحباب باب الصلاة، ومواصع اجد المكتاب رمّلم: (، ٦٣٦)

٦(.٠ )٢ رقم سعيا، عنإساما والنهي 



قيح ٥٢٤

liij  الاختلافiMy:

إذبمضيها؛ ذفج' م و بمقى ه قش ١^٠^، محو إخداى: 
صأثJم^يمامبل١ل

زشظ، يزوي فيها؛ الإنتقثاح بجإ لا بمامحى: الدف شزح وو 
الأصرم•ابن ملها أولته، لأبجا يدركها؛ ركعة أول ينغيحِفي الئاية 

ثنى^^١ تعال؛ وقوله أعهى، أي [، ١٢]ضلت; ه لؤمهن ق سممك سجع ؤءقئبمنهة 
أنالطسص هوالرتيب هذا إل أيصا؛ وقال أق، يعتي [، ٢٩]القصص; مأ؛ءاأزجره 

هوالثا■حح.القول وهذا بعد، بمضيه ما وآخرها الصلاة، أول، أدركه ما يكول 
صأف يا جن الأف نحن إذن ذكزثا، ائل مالخلاف هذا عل ؤبمي 

صلاته.آخر بمضيه وما صلاته أول، أدركه ما أن 

الصلاة،آخر وهو ضلوا،ا ^ »ظ قال: ه الئّوو، إة قائل: قال فان 
أذركه.الذي هذا لأف الصلاة؛ آخر  ٠٠يصلوا ٠٠يكوف أل فيقتفي 

دآفيا(<.^ ))}U قوله:بدليل فيه، الإمام -ابنوا أي صأوا«  ٠٠الش مما: 
اللهماانب٠حاىت يقول: لبمفي الإمام ْع التسليم بعد قام إذا يعني ]اآ 

الإمام:مع يدخل ما أول يقول ولا الاستفتاح، دعاء أي آخرْاا إل وبمحمدك■•• 
أولها،يقضيه والذي الصلاة، آحئ أدرك ما لأف ويحميك® اللهم رمحانلث، 

الاستفتاح،ثلب هذا وؤ، أولها، ق وليس الصلاة أثناء ق الاستفتاح هنا فيكون 
الوتهل.ق الأستفتناح فيجعل 



٥٢٥كل:وهاتهمائاوصقطماءد 

وعقحاصه، ]لقصاء هام ^١ يتعود ١^^ نعل الأنود، ت الثانية المائده 
لأولعقتص التعود إل يولنا؛ عل محناء وهدا يدركها، ركعة أول اكانه1 
أ.المائد0ا فتلعوهذ0 وكعة كل مئروغ,في م موبّا• عل محأما ركعة، 

ها؛0وئتانالأكهان^^ق:مثةتياةةفياخمؤالإنخات، 
الائرم،رواية ق علته ص كراهة، عي تذ قائهإ جهرِفي أوالعشاء، المزب يى 

الثافوعل الأول، الرواية عل وهدا ابهر، لة ثى بجوانة وملثا محما أم ثإف 

صلأيهول بادئا كاف إذ ص؟ إذا أو الإمام مغ دخل إذا ^ هل [ ١ ] 
إذايتعوذ بل لحل، إذا يتعوذ فلا صلاته أول يمضيه ما محلنا؛ ؤإذا لحل، إذا تعوذ 

ركعة،كل ي يتعوذ الإناذ إف يقول؛ هذا، عل مجني أحر قول هناك لكن محمى، 
الفائدة.هذه فتلعى ركعة كل ق يتعوذ قلنا؛ إذا 

حرجث؛ؤإذا الإمام •ع يحك إذا يعود نقول؛ القول هذا عل لأينا يقول• 
قالقراءة هل عل بتاء فيها، خنلف المسألة وهذه ركعة، ممل بمثود أذ ينلع لأنه 

قراءتها؟ركعة أوممل واحده قراءة الصلاة 

كلقلمنا؛ ؤإذا الأول، بالتعوذ ؟كممي فإنه واحده قراءه هي القراءة إف قلنا؛ إذ 
ولهذاواحدة، ةراةئ٠ا الصلاة أف والأرب ركعة، كل ل تنئذ فإنه ثظة، ركعة 

محألنتيالثاتة؛ اوكعة وق ه، زثزالها آ'مح زلزك ؤلذا الأول؛ اوكة ق يقرأ لا 
ذللئ،.صح منتقئه قراءه ركعة لكل قلنات ؤإذا قلب، هذا لأف ه؛ دآلثيرن 

العربمى الأولتان الثكعتان وهايته صلاته، أول بمضيه ما إذ قالتا؛ إذا ]٢[ 





٥٢٧درو.وسهواذدتسقىماس 

ئنوأي ثل إلا قويه لا ومال: الأول، الزمه ص ضاحي وآنكز 
ضسه:>اءَةمحوسم

إذاككِفيالأكي.
وقناءَةبجا، للمحذُد الإخقاط وم ثالث، نأخد أثازأيدإل زئد ممن: 

أذنكه ثالإنتثاذة، آحش من أكو لها ئبماط ثوكدة، ثق ١^ 
مىالآومح مرأِق صلاته أول بمضثه ما ملتا: محإف واحدْ، وكعه الرباعك مى 

وحدها.ياهمد الثالثة وق ومووة، ُالخمد الثلاثة 

ونووة.محي ويمرأق يئثاط الميمومحا؛ عنه ومل 
قاوالخلأو:زجغمحهامملأأ.

الأولالقول رأى إذا اثه ، ^؛٥١٥أحمد الإمام ونع من هذا أم، اللة ت١-ا 
قولانالمسألة ق محه صان ئقاغ قولأم وذكز يزجغ ل( إذا لم محه، j-؛؛؛ خطأ 

لآءثئأس،تقوله ذلك ومن الأول، القول يلعى فإنه Jالؤجوع صثح إذا أما إليؤ، سان 
cJiإذا أل فرأث سنه حر Jندو■ءه، أي الث\5زان، طلاى أقوو: كث 
أست،وقوعه ثآندم قلث ؤإذا لغترْ، وأخللتها الأول عل حرمثها حملتئن: أتيث، 

و-ح.بائه صريح وهذا محللق، الذي للأول إحلالها وهم، واحدة حصله 
علمحورة تقرأ أل أنكز حيث، المحثر صاحس، مع نحن حال كل؛ عل 

مرألا فإنه صلاته آخر مضيه ما كاف إذا ت فنقول صلاته، آخر يقضيه ما يأل القول 
يقرألا أيصا كذللث، الأول، ق يستفتح لا أنه كإ الثورة محل فاث، لأنه محوره؛ 
يقتصرفإنه يقضى ئام الظهرثم صلاة من الأحريم، الركعتتن أدرك فإذا نورة، 







وجبابن  ٥٣٠

الثياعكأو المزب من أذرك من حن ِفي الأول التشهد محل الئيهؤ.' اكاىو0 

وكعة.مماء عشب يتشهد إحداخا: 
ماهاوكعتم، عشب والئاتة؛ 

 jبمر اختياثم ؟^ ١uiij  ،ظث>أالنوا:ا0 أف الخلال زذكز نحى\
١١^.

ناص إذ اثالإ أضل و الئنا:مح م شل الثثا:مح، ثاخبمِمثاء 
سهدآحرها هو هنتاث ؤإذ ومحقتن، عقيب إلا عئلز لمْ صلاته اول يمضيه 
قاحمد إليها وأومأ يقوله، ق عقل اثن طريمه وهدم يايثة، لأمتا زمحنؤ؛ عقيب 

رولإحزب•

صاحبزمه وهذ صلاته، آحئ يدوثه ما يولنا: عل النواة؛ن إف ؤمل؛ 
الحرروعيْ•
١^١٤٥يئ والإنابي افب عد رواية ق صرثمحا دللئ، عل أحمد وص 

عودلمن ابن مدمنا بتن بالخنع احتاط بانه اض عند رواية وع1لتي والتشهد، 
١^^*؛^(،................ق القزاءة ل عمن ابن ومازم_ا رمحتة عقيب الخلوس 

يتشهدهل يقضي، قام ثإ ركعه، أوالث؛اءتة النيمحس( من أدرك إذا ت يقول [ ١ ] 
أدرئما إذ قلنا: إذا مماته؟ من اك اوكة ل أو مماته، من الأول الئىُة من 

إةقلتا: ؤإذا له، الثانيه هي لأما صلاته؛ من الأول الرمحُة 3، كثهد صلاته أول 
ركعتي.بعد إلا يتشهد لا المغرب ففي صلاته هوآخر يقضيه ما 





تواعدابذدجبمحح  ٥٢٢

lj ;_ الثامحيكآدم و ذبك زثع ؤتمم!قلأص، ص تجبمِفي أي
الدين•ص الئيح وهي'؛أريمه وعثرمحا، اظاب وأف 

ي:أوواهرزا:ش:
الاضخابئ ممر طريئ وهذ ١^^، و الش، ق عث اخدش: 

آحرولكن الطرمة، هده عل يدل ما الشال ِفي بكر أف كلام وِفي التأحرين، 
وإ>وائىالا1ك بماث زمحا خاي، ١^٠؛.، ي ض ^ شن كلامه 

ماله،عى ق وجننا معسزا  ٠Jكاؤإل ذمته، ق الزكاة وحتت، مومزا كان محإل 
وهوعريب•

والزكاة : ١٥لإف زكاJةأتحنالأ، زبثني زاحدا، ^١٢ نئك ^١ الأول: 
أكؤؤاخانة أيد، ه زنز ئابمدة، دون ^ ٠١< J>lزكاة زه اكبي 

النك٠صعمؤ آحز وعق محول، عل فته اiألك، وال، الركام هدر لأف الآصحاد-،؛ 
ثناء؛.......كالمئدور يصان الودي، حكم ِفي واثنتحق مملكه، لإنتخمان، فته 

ذيل نحن، هل لكن زكاة، ماُل ث كاو إذا الإنسان عل ي، الزكاة [ ١ ] 
ئهللما،المال عين ق تجب أم يالدمة تعلق ولها المال عم ق نحب أم بالمال تحلق ولها 

ففيمومزا الاللث، كاو إذ غريبة أما ذكر الص الطرفة سْ أو ثطلما، المال ق أم 
ومعروف،،الأوه_، ق موجود الخلاف هذا المال؟ عين ففي معسرا كال ؤإل ذمته، 

الأهوال.هوأهرب، وهدا بالدثة، نمر وئ المال ل واجبه أي والمدهن، 
كثيرة.فوائد علميه ويرد_ا 



٥٢٣ضو؛وه،؛ءفزالدض0ماس 

الذمهِفي الزكاة ةلن|ث نإل كيلك، وهدا يمثله، إبداله عندئا محرز الئذور لإف 
^ه،وقومو،إلأإذامحا:إل

ككلام ١'^، م >J فو ركاتة وئال 
جنسهعر من كائن، إ0 يأما حنسه، من وكاته كائت، فيإ وهذا ئاسد، بتأويل 
نْشظلإهممللأإنة^، ٠١كلأ م لغو ي بالغث، الزكاة ^1>^، 

بطوابن الخلال يكر ما وهدا ثاما، فيه الملك، مش منه جرء ءحراغ ريمشحى 
والأكثروف•واكاصمح، موممح، 

ومصواحدة، زكاة سوى محن، لا كالاول، انه المنهج ل الئثرازي ويكر 
التلخيص.صئخوهِق دلك،، سم3لث،لئد اثال الزكاة استأصLJتإ 

هإمايالزكاة، انتعزاقه بند الدين ِفي وجوبها عل مهنا رواية ل أخمد وص 
بأفواكن الدين بئ يؤو أف ؤإثا الدثة، و بالوجوُب المول عل ذلك محل أف 

واحدة.روايه بالدمة، زكاثه فتتعلى الخايج، ل لة وجود لا ■محمي وصف الدين 
لوامح، الدين بإذ التنويه عل واحد عر رواية ل أخمد ص ولكي 

أتو:قرنصوخألك، ١^؛;،، ا>ل بمد محإ ١^ ١^٤ 
1^0؟أوق العين ق الزكاة نحب، هل [ ١ ] 

ائل!مهذا عل يرب، 

دنهمماتتا عنده ان إنمثل زكاثه، يود ولر واحدا نصابا م1كا إذا الأول! 
واحةالزكاة إن قلنا! فإن يزك، لر سنوامتج عدة عنده بقي وهوالتصابح، إسلامي، 



٥٣٤

١^زئبمدة،و  ٠٥١طقالزلكةبالخزئ:عمحثيوُب، ي: 
وجهازتمحه امحداء؟ ش ا-قول ايعماد من هوماح وهل 

لتعلقهوأزل؛ الادمنر كدنن ههو الملك، لمصوو منه مائع انه أحدمحا! 
١،^؛،.وصاحس، الدهس، ثرح القاصيِفي وهوقول بالعتن، 

عميل،وابن المجرد الماصيِفي وهوقول الإمماد، مذ مائع عثر انه داكاف* 
ا-ةامع.يكنه وهوءثاهرU علميه، الإمايى المحرر صاجب ويمل 

مذالأول الزكاة أحزج قلن نايئهدلة، حيل رواية مذ أحمد عذ وأورد 
سهنائضل عتر مذ الأول عل اكامح؛، الحول بتي الئانا الحول أثناء اشئابِفي عثر 
الوجهتنهدين عل ويئتي الإحراج، جنن ثئ ينثأيفه الأول وعل هدا، عل 

ا.أعللمل واه ا-لءلهلمة، باُبا معروقهِفي مناله 

خمسةزكاما درهم مثه لأف فقعل؛ سنة أول زكاة إلا عليه بجب لر المال ئن عق 
دوندرحا وتعوق وخمسة ؤمئه يرمحا، وتسعوف وخسة مئة فيبقى دراهم، 

العن.ق بجسا الزكاة إن قلنا: إذا هدا فيه، زكاة فلا اشاب، يوف وما المحاب،، 
ذراهم،خمسة منة: أول منة، كل ق الزكاة عليه وجنت، الدمة؛ ي يلنا: ؤإذا 

منةوثالث، فتقصتخ، وتعين، وخمسة مئة صاريت، لأما خمسه؛ أحدمنها منة: وئاق 
رJالأات،،بخمسة منة أول ق انشغاJتا الإنسان فدمة معروفة، بحابامحت، ينقص، 

اشالمسالة هي هدْ الدمة، ق بجنر لأما جرا؛ وهلم ؤنالأت، بخس ستة وثاق 
المزلف.دكزئ 

>فا>بيعليها،أثلأملإا;يااقلْئة زفا لا[اائلطةأنواع،إذا 



٥٢٥د،و:وهذءهنائيتاأسبمماس 

الزلكة،أداء من الئن مل 1نبمئة اقناب الثاتئ: الفاىوْ 
الزروعولكة إلا ه، لاطل الزلكة ا1شهوثأل الخوو، ءم زبمد 

من١^ لإنمماء س زلكي صط الخطع، لإل بمايمة ثيثت إذا 
الإبمع:تا•

للإخماع،محالمت وهوصعيف ولكبمامصا، وجهابوجوُب عقل ابن وحرج 
الأموال،حمع ل عامه هي مال؛ من ممئهم بالئموط، ثانأ روايث أحمد وعى 

منؤمنئم دلك، عم من ؤمتهم الظاهر، يوف اياطن باناو حصها نن ؤمهز 
حصهايالمواش•

طريميزتعل الخلاف مأحد واحتلمواِق 
لمًطط،الدثه ئن مل: هإذ الزلكة، محل ١^ِفي م البناة ك آخدمح1: 

محةزاص،ؤمل:4ُمحهمنقطش، نالا 
أبما.كآدماحمدا-يةئ، 

^^بم،ح>ئصولآمن•دامفاكاف:طم 
قلنا!نإف ظاهئ، بالدمة التعلق  lllisإذ انا مطالثا الوجوب انممزار يوجه 

١^،ملك زئز تنقا P نهة، لكذ؛^;١ ثيوقا ئلأو الخن 
اآأومحزلأكألآلخزةافذنن\خم°و ثشزطها 
الإجارة.مدة وأئقصاء اأنممثة 

كدينيهن ثعلمها يمي ولا !،، J٣١علقها ^! مذ يمنهم وأيصا 
والعبدكالآماداا«ت، هوانحح بالعي يعلقها محننا؛ إذ انا مهللثا الثموط ووجه الرهن، 



٥٣٦ UذرجJقوحماءدا

لكلصلأةالفعل؛ مى التمأكن مها بمتمؤ إمحإ قالوجوب بالدمة ئلنا: ؤإذ ا-ثافي، 
وممرسآفه فتنقط اثال، مى للفمزاء مواناه وجنت الزكام أف يوصحه ووايؤ، عل 

؛.ااعيىلصاحب مطلئا الققوط وامحاز صاحبه، 
ثى، Upس دنن و\أ\ث ِذسئنءه ^١ ١ ي

^ُئينمثمبنبمقوب
اينإختال.

وأجرىظاهرْ عل، النص أئر مذ يمنهم دلك؛ ق الآصحاب واحت1م، 
ممدالدئ م ثقا: إذ لأ؟ا ١^؛ ءل ي، ^ ٠١كلأ م اكائة 

اشحى ثى فتها بجا الركام وكتاو حى؛؛؟_، ثنمحا كلأ أف ول ١^،، محز 
ص0.<أبجا يالزكة ^ الآذص:ظقبم مدن ١^؛، ئقا: ذ ئظ 
•الحثر وصاحب ا-ئاب ارإ طريمة وهدم 

لإنتوائهاُالدمة الركاة بّ؛دأؤا المول عل، يالمحاصة الثص حمل من ؤمنهم 
،،٣١محو ِفي 

وقبلالحول تمام بعد التحاب يلفن إذا ايه صحيحة؛ الماله هده ]١[ 
فعليهاسقزئ ؤإن ثنقئ، لر لأما فيها؛ زكاة لا فإو الثار محع أذ قبل الاستقرار 

تفريطولا تعد غثر من كانت ؤإذ تفرط، أو منه بتعد كاذ إذ يلمن،، إذا الزكاة 
استقرارويعد تجن،، لر الوحولت، استقرار قبل لأما الصحح؛ هو فهدا زكاه، فلا 

عليهفليس تفريط ولا منه تعد غير من تلفت فإذا عنده، أمانه صارت الوجوب 
وهداالزكاة، وأهل للفقراء مصلحه كوما من أقوى له، حق ثاتبه فيها لأف صإن؛ 

مهللئا.الثقوط احتار المئني، صاحك، اختاره الذ«ؤ، 



٥٣٧|سل؛وضماىدضئرةراءق 

وثذةام، كدين اّ بجا الزلكة صدم اكنوبجُاكاُ-، م قأثا 

ءمح؛قصصحيممح
نعمحأما وحود0، نع إلا ُالخن يملى لا إذ موجودا؛ النصاب يكوف أف ثرط 

الادمنر.دين مثاوي الدمة، ق دالزكا0 يلفه 
الصابال الهداية ئرح ل ذكر صاحبه أف لإ الحرو، ِفى ّئريج وهدا 

مملقلأن دالدلإ؛ أز الي تظق ^1: ^١؛ ^^١؛، مدئت  Wyryكاف نش 
والزكاةصمايه، باحتلأف و-هتلس ^٥۵<، وتقص بزيادته، يزداد المال سسس، 

الديون.سائر عل بدبك صدم وئوائيه، وحقوقه المال مزن ميل من 
-ماالالك، كاJ، إذ هأما اثناءس<، عدم عق Jالمحاصة أحمد ثص وحمل 

لأفالزكاة؛ عل ١^^؛ بميم انه المام٠م ١^، روو ق أحمد كآدم ظاهر وأئلس 
لهالادمق مطاله إنماط إل هائنا محاج وهو بلعدو، نايغ الركام إحراج يأحر 

ئدملز ؤإثه الموت بمد ما خلاف الظح^ر، لط له عدرا ء؛تكول وحبسه، وملازمته 
صالآصكابي،اؤكاةباه.

ا-كتر،حاله ق حش ١^^١٥ مدم ١^ والآمين الماصى كلام وظاهث 
الهدايةثرح صاحب اف إلا العي، ق بالوجوب المول "هل يثرل، ئد ^٥^١ 
علالموت بمد فيإ كمزيه النصاب؛ بماء مم المولي كلأ عل بممز*يمها صرم 

َِتاا(ِ.
•سما ما 

اشَ»اهئوا المن. لمول بمائان؛ ى المسألة هدم ل والشحتح [ ١ ] 



ه>حماعدابجدجب ٥٣٨

تنأىيهو الزلكة، يه ززجت ننئوث\ اشاب لكف إذا _■ المائدة 
حاثتان:م1ة؟هاهنا زكاده 

منالزكا0 فردى الز'كاْ، منة يودي عتث0 ماJ ثة ؟كرف لا أف إحاJامحا: 
ماحيان:وثة والآصحاب، الخرقي به صرح عتيه، 

بالدمةيتعلى الرهن وص ثثلقها ينحصؤ الزكا0 أو أحدمحا: 
عقا"إقابي حى بميم ثإ بالمن، ثعلمه احتص ما التزاحم عند محمدم والمن، 

ضواني:شثياهاسمبخفامح؛ين؛إذاخ 
ءإفصنف؛ وفته الماصى، مأحذ وهذا العم(، نوات عئد الدمة مى يسول ءإيه 

إدليهئ حسد، ُالدمة لتعلق ثل مط1ما، الصادس، بتاف سمط لا عندJا الزكا0 

رياJ،،مئة دين وعليه ريال، ثئة زكاة وعليه ان إنمات فإذا ٢، بالوهاءا،ر أحؤ ماف 
دينأو الزكاة، ق اك ثدهع ونقول: الزكاه مدم فهل ؤيال، مثه إلا ركة له يكن ولر 

يتحاصان،أمإ الصحح أوسحاصان؟ الادمق دين ق المثه ندفع ونقول: الادس 
ؤيالأ.حمستن الادمق ؤلدين ييالأ، خمع( للزكاة فنعش 

الادص؛حق فدم من ومنهم بالوياء،ا، أحي ءهاف لقوله: الزكاة قدم من ومنهم 
باتاالزكاة حى فيه الذي المال، كاف إي( فقال: فمحل من ومنهم المثاحة، عل مني لأنه 
الذيل يظهر الذي ولكن الادمي، حذ فبمدم تلف قد كاف ؤإف الركاة، مدم فإنه 

بينهإ.م يقبمني، يتحاصان؛ أمإ ساما ذكرت 

الرأة،عن نحج والرجل اليت، عن والدور الخج باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم(• حرجه أا 
دفم)أهحا(.



٥٣٩كل:رماا؛،ماقوصواماءد 

انتتياوي،الرهن ولعلى ؤوه الرلكؤ يعلى اذاذأ أف هدا مذ وأظهر 
سسبالرهن ويعلق المال، بميت، يعلق هو يمال• أو كايثاية، أيوى والمهري 
هداوعل النهون، العبي• كجناية مدم؛ المال سب والتعلؤر حارحي، 

باكن،لمملقه ١^٢٢،؛ حى عل مدم لمْ خاصه بالدلإ الزكاة بتنلق مل نثى 
اأتأمين•^^٠ وصرخ 

مزاحمةعند دينها فثمدم الزكاة، دين نتب ١^١ب أو اكاف؛ والأحد 
ائلمس،رجل عند مابؤ جنأ وجد مذ بميم ي النصاب ِفي الديون مذ عرْ 
ثتنثىمولثات بئ ا-ثال يمرى ^ ٨٥؛^٠١ وعل الئلمختص، صاجب مأحد وهدا 

الزكاةبالألإأوبانيا١'•
الزكاة،فيه ووجب، مرهوثا النصاب كاف إذا الفائدة1 هده ق الأصل ]١[ 

لثخهسوهنها قد شام أربعوو، عنده ان إنآحز؟ مال من أو منه زكاثه ثئرج فهل 
أومنالغنم؟ هده من الأوسذ ق تجب اش الزكاْ تجرج فهل الزكا٥، فيها ووحتث، 

الدمةق قلناث ؤإذا منها، تجرج فإنه بالع؛ن قعلق الركام إف تلتات إذا أحرى؟ غنم 
أحرى.غنم من نحرج فإنه 

شرعا،زكائه وجثت، مال فهدا المال عين ق تجب قلنا؛ إذا أثنا ذلاائ،ت ووجه 
قلنا:ؤإذا واحدة، الأربعيذ من الآلظص المرتس حؤ لأة النت؛ن؛ حق عل فيقدم 

الركامأحرج للرحل: ومال ثيء، حا يتعلق لا العنم هل>ه قاف بالدمة سعلمى إما 
الخلاصة.طْ ذمته، ق محب الزكاة لأف آحر؛ مال من 

المسألة؟ي الراجح عن ائل ممال ؤإذا 



رجبنواهدابق هؤح  ٥٤٠

الئيش ام، عي الزلكة ثُ ناو بجاك أذ:فوف الئاتئ: الخالأ 
الدهس(.عر المرض إدن لدون مئة الركاة اداء 

الراهنِفيصرف مذ ماح الموض حئ ملق اف أبجا؛ ابرمح( ودمحْ 
مئة•إحراجها يتمح( لا والركاْ ادن، بدون الرهن( 

1ثا؛مئة إ>ايها ظث اكن تظق الزكاة محا: نش أنة الثاصي زذكز 
ابناية•ثهوكم( امح(، ينتجري، مهري، ملئ( لأية 

اوعمه،بتح الحول بمد اوبانجؤ النحاب التصرف(ل، الخامثة: المائدة 
العيق الزكا٥ ك: وتواء الآصحاب(: يال( احن.، علته وثص صحته، والدمث( 

أووالدثة.
مطلثا،س( التصؤفصح الدمة؛ الزكاة^ محا: إذ انا الشاق ق ابوبخر ويكر 

٥^^١:عق متوجه وهدا الزكاة، مقدار ق لإنجح المح(؛ ِفي ملئا• نإف 
المتأحريذ•بمص به صرخ أووهن، ثركة ملئ، الركاؤ ملق إف 

والمنةالقرآن مى والدليل الاJ،، عم( ق نجن، أما الراجح أف ذالحواب،ت 
قصدئه عليهم اهزص افه أو وررأعلئهم ١؛؛، ٣• ]١^؛ ه صدمه أثوإيم  'btؤ-ْن 

الزكاةثني مد اكاب هدا لوتبم، لأنه يتلك، تطق لها لكن أماوهلم«رأ؛ 
وكبمس(ائنممح: زاد عارم وهذه ماله، من يودي أل الركام عليه من عل لوجب 

 )Jولها-ستحفيالدثةرى.الزكاةفىءينالما
الإي،ان،كتاب( وسالم: (، ١٣٩٥)رنم الزكاة( وجوب( باب( الزكاة، كتاب( البخاري: أحرجه )١( 

١(.رنم)٩ الإسلام، وشرائع الشهادتى إل الدعاء باب( 
الوطن.دار ط. القح)ص:مم\( اختصار ق التقنع زاد )٢( 





٥٤٢

إخراجعل بمدر لا نالي عذ عاقا التحاب كاف لو الثادط اقائدة 
منة.اْلأداء من يثنكن حر ولكنه إحراج إ°.تؤتث منه، الركام 

مذموصع ِفي الدين جد الشيح بؤ وصرخ بجا، روايؤ ق أحمد لثؤ عص 
الإئفاعمن ١^ ء أ3اؤنا ملأ:وم الزلكة؛^١^، لإو ا4واَة، شنج 

انهمال زكاة عانه وجب فتمذ دواُب ابن رواية ل احمد ويص 
\جبمد اقاف خلاف نزيئ، لأو زلكتهخنى:سه، أذاة طزئه لا 

١^^٠عق تحب الركاة اداء أف إل ير■ثع لتله وهدا 
حك،،يده لأيهِفي مصه؛ مل ركاته أداء يلرمه عميل؛ وابذ المائي ومال، 

يكزوكدللث، عريثه، ذمه ل الدي الدين بخلاف صإنه، مذ يتلن ولدا 
محلعل دلك بناء إل موضع وأثارِفي آحر، موضع ايدايؤِفي ثرح صاحب 
تلفه،ننقط لا زلكته لأف عي، من قنهُ الإخناج ثننه ١^٥، ص لإف ١^٥، 

مضه-مذ الإحراج ثأيلومة ١^؛،، مثات يإف الدين، بجلام، 
محالفثمضه مل يلم، إدا العايب، عن الركام ووجوب الآولا، والصحيح 

ِم\ممو.

أماالعن، ز لمب الرلكة إف لوئلتا؛ حصوصا البيع، فيه يصح لا فإنه الرلكة، مهدار 
مطلما.صحح فالبح مهللئا الدمة ق يب قلنا• إذا 

مطلما؟يصح مال له كاف إذا هل ت سائل سأل ؤإذا 
مهللها.ثصح فالخواب! 





فرح،>اءدابذرجب ٥٤٤

لكفإدا بنإ تنتص الوحة وهدا بالخوو، بمريم كنا بالزلكة بمريم انه أحدهات 
ذوقكاذ ؛ ١١أثا اشاب، فزض يو زلا ئَون أز ضا;ا اكمماد 
نرحصاحب بؤ صرح الوجه، هدا فيه لمُيتأت اثنامس،، لرمحي ويعير نصاد_ا، 
يومحصلبمنر ما جعل حشد ثلرمة العدد، اثنارس<تي إل مضموم لأئة ١^١^؛ 
زمحا،زئزمحخ.واس 

١١^١^->^ ^١ وعقتص  ا-قولبند ما لأل بعد0، ما يؤذ الأول با-ةول  ١٥
يدلكصرح الأول، الحول بخلاف، كله، الحول ق اثناين، ْح عبمبع الأول 

أبوالماصي وصرخ الأحوال، كل ل باطزادْ يئعر بجهم وكلام واحد، عثر 
وجها.دللت، حكابم الصغير يعل 

يالهداية، ثرح صاحب وصححة حلطة، زكا0 يزكى انه الئاف؛ والوجه 
صاحتي،دوذ فيه الإمزاد حكم لأحدمنا بث، ومد ^^٠، أثئا؛ ق منان لواحتلط 

الأول.صعق ؤإما فيه، صعقة المعيي صاحب أف وزعم 
ههف^١ وعق صّلم، زكا٥ مزكي اثنااّح، إق يصر ١^ اكالث،ت ؤالوجه 

•وجهين عل واحد؟ نصامحتا لإكل منقريأم كنصامحت، الزيادة 
لحزلهتام ي، اكاُن، ثزكى ذلك، ؤلزلأ ئنثرد، ■5^1^، أبجا أخدمحا: 

وهداامحفزاد، زكام يزك ولمْ الأحوال، نامحر ق كإ المجمؤع، مرض مى حصته 
الحزر.وصاحب، اُتصاره ق الحطاب أى هول 

وصاحت،عميل وابن الماجي كلام وهوظاهر واحد، نصاب امحه دالئاف" 
خزيأزل ِفي لإمزادْ ١^^ زكاة \شاب زكاة إي الأظهث، زئز الغني، 



٥٤٥ضل؛وهذءهوانيتا،ءقىماءاو 

وجبالثقاد م إدا هدا معل بنده، وما ١^١^؛، الحول بخلاف الأول، 
ثجبامحع، حول قم ء بمحال اده حال؛ لأم المجضع بؤ إحراج 

يخصوصه.المنتثاد عن دلك، ولا؟كون وكاته، سمة 

بمدامحع محرض ثى بمح، ما محي وجب اكمماد حول ثم إدا الأول وعل 
١^مزض ي الفزض ثئ أذ:زد ١^ ثُ، الأَئل ض أنيغ ا نص 

يتعدوهاهنا؛ثة الأول، رض عرجس مى أولإكول عنئ، أويقص داثفنادْ، 
تبق،ما عق أمبما الإثفناد وجه ؤثلعو ا-ظطة، وجه ذتننئاو الصسلم، وجه 
المنتمادعن المحزغ أن عل وبناه ال—هداية مزح صاحس، صرح كله وغدا 

]١[ء ُ ب 
صه

سََبمَ ِ ٠

منعنده ما إل يضم الحول اثناء ق المستفاد هل معناهات الفائده هده ]١[ 
لايضنا؟أم الأول، حول ونث، الزكام فيه فتجب، المال، 

مالأاستفاد إذا مال: أف ذلك، تفصيل وكن ممن، حلاف فيه حال 'كل عل 
كانفإذ الأول، إل يضم فانه مائمة أويناغ نجارة رخ ؤاف فإذ ا'مل ثناء أل 

تأإذا والمتفاذ الأصل زكى فإنه المستفاد هدا حصول مل نصا؟ تأ قد الأذل 
وصارمحرم، من يوم أول من  ٠٤٤٠نصابا عندْ رجل ذللئإ: مثال الأول، حول 
أصعائاالمال هدا صار بشهر، الحول نل هدا القعدة، ذي شهر حاء ولثا به، يئجر 

شهرتمام عند زكاته نحرج مز ما عل وبتاء الأصل إل ينظر فهدا ريحا، مماعفه 
زكننعمَ، هكا: بشهر الحول قل إلا المستفاد هدا أملك، لر ل قال: فإذا الحية، ذي 
لأصله.تبعا فيكون ربح المستفاد هدا 

قيوم أول من منكها شاة أربحوذ الإنسان عند لوكاذ التاج، ق وكدللئ، 



اإزرجبشماءد، ٥٤٦

يزكييزكي؟ كم وخمسيرن،، ذ الأربعوذ صار الة من الحجة ذي وو محزم، شهر 
لكوإذا إلا إليه ثفز لا فإنه جيه غر من لكف إذا أثا شه، من لأنه الحميغ؛ 

ؤلعام،عنده غد ويعد إبل، عنده وغدا عنم عنده اليوم تبادل،، الأن لأنه للتجارة؛ 
وهكذا.

هبة،أوياتيه إرث رح يأثه أو مثل الأصل عل مبيا ليز المسضاد كاذ إذا أما 
اضاببه يكمل لكن عنه، منفصل لأنه الأوو<؛ إل مم لا فإنه ذللث، أشه ما أو 
الحول.ويبدأبه نصاُتإ، دون الأول كاف إذا 

عدهموبقي درحا، وخموو مئه عنده إناو مثادرهم، التحاب، د؟ك.' يثال 
ثلاثمثه،الحمح صار درحا، و"همسير؛( ممه أشهر مسة بعد وري—، ثم يزيد، لا أشهر مئة 
الحديدة،درحا وخمسيرا مثه فته ملك، الدي النوم هدا من الحول، إننالإدئ مول،• هل 

نصابا.م ما الأول لأف الثانته؛ من مرة؟ ملكهاأول الدي النوم أومن 
مائيبالإريثح ماللئ، ثم أشهر، متة ءنل.ه وبست، مذكها، درهم مثا عنده فهو 

الأول؟إل صم هل أشهر، مؤ بعد درهم 
الأولالحول P فإذا الثاف، من حولها تبمدئ الأئل، إل نقب لا 

أسهلوهدا الأول، الادتان زكاة مع وأداها الأخيرة المائتن زكاه قدم شاء ؤإف زكاها، 
١وفته يراعى شيئا كتست، كنا أيه من له 

فشيئا،ش؛ئا الإنسان ثملكها ١^^، الأو، الثواشا ل تماتا يفلهر وهدا 
الحولجرى فإذا رانبح، أول من الحول، دلنات'؛خس_، اّريح أف أؤيد أنا قال،ت فإذا 
وفت،داما وهويكون راتب، آخر حس عندك الرواتب، زكاة امج راتب أول عل 

أفلوأراد لأنه لذمته؛ وأسلم ان للإنأريح وهدا الأول، الحول ووئ—، الإحراج 



٥٤٧كل:وهتهماكصق0هماس 

ثلاثة!أيولع اأوجه؛نتي هذين احتلاف يائية ؤيظهر 
 ١^٤ 1 :Jjvi لdjt  رض ثئslij  اكث1درص ض 1ىز ص

^Jiثم لإدا بعدها، مم؛لأيتن البمر، من حمسئن يميلئ، أف مثل يخموصة، 
١^١^؛؛،الوجه عل أحرى مسنة يعليه الثانيؤ حول ثم مإدا مسنة، يعلته الأول 

يلأيتؤ،،ص مجق إبجاُب إل يودي لإلأ هثا الصم يشر الأول وعق 
ا-قلطة.وجه عق مسق وؤا أوثلاثه ١لإمزاد وجه عل ثبيع إما وتحب 

هوهدا لكن الزكاة، من ثيء فاته ورما مشمة، عليه لحصل بشهرْ شهر كل يتابع 
اِقلْلةإل إثارته أف إلا ١^^،، ذكره الدي الخلاف هذا ق القول هذا حلاصة 

المواثى.وغر للمواثي شامل أنه عل يدل ذلك أشبة وما 
والربح؟المال رأس عل الزكام محرج هل ائل: ّسأل ؤإذا 

رأسعل الزكاة محرج الركام، بجرج أف المال صاحب لوأراد هذا فالخواب! 
زكاهفلا العامل هو الذي المقارب أما المال، لرأس ثح ربحه لأف وربحه؛ ماله 
تصيبألما، عسر خمسه ورخ آلاف، عشره أعطاه واحل مثلا يعني حصته، ق عليه 

الربحلأف المال؛ رب، هو الإى المقارب يزكيها ألم،، مئة وخمس ألفان الضارين، 
أذيجوز إذ ستر؛ لر هه لأف لماذا؟ علميه، زكاة ^ المضاتب، أثا ، ٣ج 

ا.ربحهر من الخسارة أخذت؛ البضاعة حسريت، ؤإذا البضاعة، نحز 

نمرصأكملنا للفاتدة ؤإتماتا تعال-، اه -رحمه لفضيلته صوتنا الجل الشرح انتهى ها إل )١( 
بنأحمد بن الرحمن عد الدين دين المرج أي الحاففل للعلأتة رح_،( ابن مماب،)ئزاعد عن المتن 

تعال-•اممه —رحمه الدتشقي الندادي الثلامي رب 



محح،>اءدابجدجب ٥٤٨

أفمثل بامنادْ، المنتماد قنص يؤذ اإواجم_، سمة ثكوذ أذ اكاف• الثؤع 
الأولحول مم محإدا بندها، وأونمذ متا مم الإبل، يى وّنبيتذ بّئا ينلك 
اليئوع،محزض تام ظزم اكاي اويه سل اك، خزل تأ لإذا لإون، قا اه 
مزكيحمه، ١^^ عق لأف دوالئ<؛ يذع ا'لأول وعل ثرن، نتا وهو 

اوالإئمراد•اقلطة عل ما 

محقا،وقصا يصير المنتماد كون مع اعتثو إدا الصم وحة قإف بعيد؛ وهدا 
يؤذزصة ه ١^١ لايتمت زكاوانفزادْ،محق، فيه  jis"إل :صثةإلاكاكؤ 

•اائفنادْ قرصه 

من^ تام عند ١^ الأم اشاد، >و 'ؤأذتكوذ ١^^،; ١^٤ 
حمتاثم الإل مذ ينلك أف مثل؛ وعه، أو المجمع يزض جس عي 

الأولض المننج >ح بمدو ثائثا الئأ بجع الأم: الاجه ثنل بمدثا، 
كاذوإذ الزكاة، سمة إحزاج يجب وهوالأظهرث اكاق، وعل، ،، ٣١واجمت، يذ 
يجنالوجهم أحد عل ويخذ نجما لا الخولتن، احتلأف ائس.غذو3ذ' ي عئ 

وبشأوحمحن أزمحذ، عذ شاة نصم كإحراج صروية؛ يعي المرض محص 
أوق. ٤٠١٤٥الإل، من ماهم عن ؤنصئا لنون 

لمُحيث ^^، ٠٠١١هدا عق  ٣۵١١ووجه ا-قلطة وجه يممق ممد ٥^٠١ وعل، 
أدى•حنث، عئتلمان، وقد مصه، أو المنض ريادة إل ممضيه ا-ظطه ركام دآكذ 

م;إن:قل ١^٤ محين،ثض،ذبمأنسا 
وقص،والنمماد— اثنان، —أعنى منهنا واحد ؤ، بجوذ لا أف أحدمحات 



٥٤٩سل:وهتههوانمصقواهياءاد 

امحع،مرصى يأحد وهوأذ مدم، ء متركى وص، اججعه؛ا من حدث ولا 
وا-قلطة،الهج وجه منها هى منة، حصتة اكث1د حزو قام عند محرج 
بنج،حمس علمرين بعد الإبل من حمسا المنمماد كاف إدا يإ الوجهم( عل يتوجب 
وينتعئرين، ِق شياه أوح أوجب الشارغ محإف لشاة، مقارب وهو قاض، 

عئرْانقاد لؤ وكدا ثانتقام، خمس مثيرهِق مكون وعشرين، خمس قاضرِق 
أث0لثلالإ ئقاُو ١^٤ لأف ثتق، زع لاJزثادة نجي هإنة ص بمد ^ ٠١ئ

آبدا.وثلثا سيخا دعد>ل والمسنة ْسق، 

ائفنادهأوحاله اجخاعه حاله إما ومحص، ا1او أل؟1ولتي الثاف؛ الصزب 
منجمع الصب وجه عل هإثا وا-امحنطه، الصم وجه هاهنا ثجلمح محثط، 

مىالمجمؤع نصاُس، سمه إليه ؤيفم منه، المنص به ثعلى ما الأول الصائن، 
بهيتعس ما بقيه وهي، السمة، هدْ حصه المجمؤع قرض مذ يأحد يم اأجاقي،، 
كالندوم.منه إذثقل اثال من اثاقي زكبمل ١^، مذمحثؤع المنص 

الإبلبذ بئريذ لوملل-، الاجهلع، حاله موجود والوص دللث،، ئمثال 
نين٦لأولمحامحذئ

محرجشياة، أربغ العئريذ عن أحرجنا وئد قاض، بنت محنصها وعشريذ 
مذأحزاء يمه عنها |مج اهئة وجه وعل قاض، بنت، حمز اياقي عن 

جرءامذبنجإكاض•أصو،بمةونييذ 
الإبل،مذ عثر أريمه لومثلث، لقط؛ الإمتاد حاله موجودا الوفص ؤمثال 

الثاسةحول، م لإدا ثاثان، قعليه الأول( حول م هإدا بمدها، عثز حد أم 



٥٥٠

أحماسثلاثه فيها ياوحثا عشزة، وهئ النصاُت،، سثه الإبل يى عثرة إل صمها 
فيه،ومحص لا الإ->تيإع عند والماو عنه، لمْيؤد وقصا حمتعا فنهقا ؛ ١١.؛محاص؛بني 

حميععذ الإحراج وجب تعضه ص أجرج ثن كاف قإدا كله، ركايه ثأدثة بجب 
ظلمْتجخة1هه

وحمسمحاص بنت مذ محان وحدها الرثاية ؤب يجب ا-قئطه وجه وعل 
أمنامIأرثعة محلومن لا ثالمستماد هدا يعير ئإدا ثفاض، تنب حمس 

شاة،أذبملكأزبجن  jLبمزض، ث،لإا أذ:ئوذبماثا الآئُل: المم 
الثاتهحول ثم قإدا حوفا، عند شاة الآرثعاث ممي ثنيها؛ ويئانتذ إحدى لم 

فثخهان:

الفأ^١^١^.مزيهي زممحمج شاةأنقا، فيها أخدمحا: 
جرءاوعئريذ وأحد مالإ أصل مذ جرءا وأربموف وأحد شاْ فيها واش؛ 

ؤب١^١->؛^( الشاثي مذ النقاد حصه دلك لأف اقلطة؛ وجه وهو شاة، مذ 
اُبميح•

تحبالإيفزاد كوجه هنا ا-قلطه وجه أف وحماعه عقيل وابذ العاصي ويكر 
بآقممردود وهو ايمتع، مرض عل، زيادة إبجاب إل محتم، بقلا أيصا قاْ فته 

الوضع.هدا عم ؤ؟ ابميع يرض عل زثادْ بامحلطة أوجوا 
أزثع؛ذنلك محذ ١^٠^،، مو لا بماثا الز:ادة محوف أذ ١^: المم 

قلاثهالثاسه حوو ثم ^١ قاْ، ^^١ ثم إدا الأول ممي ثعدها، أرثع؛ر، لم قاْ 
أوجه:



٥٥١د،ل؛وهذ،ادوائدصوارقياس 

وئما.ثصير بالصم الزو1د0 لأف الص-لم؛ وجه وهو فيها، ء مي لا أحدهات 
•الإئفراد وجه وهو ماْ، فيها واكاف• 

اقلطة.وهووجه ثاة، يصف فيها واكالث! 
ممن^، ٠١ئو زلا تلغ لا الز:ادة وقوف أف الثاك: المم 

ثا0.حوت! م !^١ آلأول محقي ؛.( jijlj;؛ثنيها طلذ م ائعنم، مى أرثعير؛ا ملك 

وألاؤوج•الصم وجهي عق ونومتوجه محها، لا؛يء أحدمحا؛ 
الخلطه.وهووجه الشاة، ثلثا فيها والثان(؛ 

ثلاثينk*JU^ممن المزصبى، ويعيث اوا، نمح>الزياد0 لاتألأ أذ ١^١^؛ القسم 
الزيادةحول ثم ^١ ثبح، يفيها الأول حول، يم مإدا عثراثنيها، ثم المر، من 

خلامحا.فيها ولمًثدكئوا مسق، رع فيها نجس، الآصحاد_ؤث ممال 
الإمزادوجه لأف وعلل المحرر، كصاحمح-، الخلاف؛ ض، صئخ من نمنهم 

وطرحهء مي انسناء إل أصله عل ففي لأنه الصم؛ وجه وكدا تبن، لما متندر 
ا-لئلطه.وجه وهومتعدركإة؛ المسك، من اليح وهوطرح عثرجنيه، من 

؟،^١،الصم وجه عق متمثن ^١ ال كلامه نظاهر الأؤاؤ، صاحب وأما 
احزغوهد مسنة، وهزصه واحد، نصاب، الكل أف من مدم الذي أصله عل بناء 

رعوهوهنا ائال، قرصن ثقئ إحراج ئيجب مك، ثلاثه وهوينيل يئنا 
ممقورح فتبح ثزيرْ، نبق كعا الميث وي ثلاثه ينيل اليح لأف ميغ؛ 
كامله.المسنة ينيل 







رجبتواعدابى قؤح  ٥٥٤

محملالئري، صنان مهومذ أوهلك ثرى و[و قيمته، ثعدومعلنه ءإف 
ذلك.ؤآحزنايلل اثشري، إل أأ:ثقل الك ثذْالئنا:همأو \ذ؛\حئ 

المنغأو لكنها؛_-U أصلها، مذ بطلان ووايه أثبما والصحيح 
يصوفأو وعق للبائع، كاف المللئ، أف به د؛تبيرا أصله، مذ يلعمد رمع بالخيار 

ضخزلحدة للمحى اإتائ كاف ؤإذ الالك،، الحارة م ئزموفت الخفوت 
هاهنا.البائع عق لاؤلبيأ وعومحا والمامحى ابوبكر يكنه غناذم 

العمد،إمصاء سمدتة خص سمن. لا انه عزيت، رواية أحمدِفي كلام وظاهر 
نعالمقري دصؤف1، محلو المللئ،، لمصور أيصا؛ موتى ابئ ابن كلام ظاهر وهو 

للماصيالملحزد ؤق والحزر، العض صاجب يكره صح، ي والخيار البائع 
علمأما الفري، إل ١^، اسماJ وهز ادو.هسا، عق مريع كله هدا اخينالأن، 

طلخا،اكائ نصزذ ضخ زلحدة، ؤقائ ي اياز كاف محإف الأخزى الززلإ 
به٤ئتار مإيه اأثري 5صؤذ، بخلاف لاشنخ، محار وهز ثه، ١!^، لأف 

علته.مدم الخلمخ زلحى الإمصاء، 

١^،لأف علته؛ ميء ^ ٨٥المفري زطئ الخيار، مدة ق الؤطء نمئها• 
عالماكاف نإف علته، عد ملأ يالتحريم عاهلا كاف مإف البائع زطئ نإل له، 

هم امحاز ٨ الخد، ء محب ج بجتا؛ رثاَة ل ص ص فالمئئوص 
مك،ثيه زلا ملكا زط؛ لاك زالآميذ؛ زالخامحى خامد زانن 
الزتس•كوش الخد بؤ موجب بالإياع، ي وم 

إلأما يزطثه، ينفسخ لا ١^، أف يعلم بأف دللث، محيي مذ الآصحاد-، زمذ 



٥٥٥دأل:وعذءاتوائدصقواماعاو 

الشنههفتمآكنتا ملك، ودعِو، الوط؟ تمام لأف حد؛ ملأ بوطيه يثسخ انه اهممد 
فه.

دلكإل ومال مطلما، ا-اتد بعدم ثانيه ووايه حنكي مذ الآصحاد_ا ؤمذ 
ولله اللك حصول ل الإحتلأف لومؤع المننير وصاحبا عقل ابذ 

ثام.ملك حيسدِق الوطء مكون وحلئه، وبمثدمات ثل العمدثوؤكه، امناخ 
الخلأذ.\س زثل اوئ، ملاخدخل ١^؛ الئؤا;ة م َزأثا 

وامناخبالتعلق، أو و\لئجم الإئعتاق مذ الملك موحلمات رب ثمنهات 
وعلعل العمل. الخياوعقيب يشرط البيع ل فشت ودحؤها، الكقاح، 

اكلأئإلأَطامحاِئه.
سفكذوةض،

الروائي*عل حنثه ومال دلك الدين محي الئيح وأد٤ر 
أكثرعند الئزا:ش م اص ندة ل قت ئلأ بالثفة الاخد ئاثا 

حقل.رواية ق أحمد عش ومص الآصحاب، 
باقعلل مذ ومئهم بعد، يستقر لم° ١^، يأف عثل مذ الآصحارسا يمن 

ئديه،غال  ٥١٥١محز لمْ فليلك ١^١^، مذ ١^ خق يمط م ^ ٠١
لثشتاوخدم للمشري الخيار كاJا ثو ٠^١ خلأفه،َهعق ق ال٠اصبى وهوثنيل 

الثننه.

إلاللك باصال محا إدا ئطلما اكة كوت ١^^٠ اطاب أثو لأم 
مْ

المسرى•



اوتىرجبقرحماءد1 ٥٥٦

حصتهِقالشفح ٥؛؛؛؛ الخ؛او، بثزط شمصا الشركين أحد ؤغ إدا يمنها! 
يدمن الشفح ثمص ائتزلغ الأول المثري ينتحي اثدهس، مثل الخياو، مدة 

لأفالآول؛ البا,ئع ينتحي اكاتة؛ وعق يعه، حاله الشفح مريك لأنه 
اللكثافيلهُ.
ئدةق زيا خاة ئأ الإار، ثزط ٣^ بمد الثقطة ^ ٥١لن:[غ ئيا: 

الجزومموجهان، JاJمماله قلنا ؤإل واجب، هالثد الملك لم°يتتئل ملئا! مإن الخلماو، 
الوجوب'الكاف ف به 

المململنأ! لإو مدته، ق أحرم يم الخياو، بثزط صدا محل ؤغ إو ييئها• 
محا:ؤإذ منه، وئنحأ المحي ء منم، ايدائ لأنه الفنح؛ له المئ،محهءيش 

س0أنطُوابق.محقنههذلك،لإإذكاولئئة 
طلمهام الخثار، ثزط الثداى الدخول مل الزوجه لوثاعتر ؤمئها؛ 

لمْ:زل،! ١٥ؤإذ زيهان، انيدادثا ئزوم ممي امملقئها المأاك ^١! ءإن ^؛٤، 
واحدا.انمحثةؤخها مها 

الإمؤراءامحايع عل وجي، الثتع، ئتغ ئم الخياو، بثرط أمه لو ؤمنها؛ 
الملك.^محم،،زماكلأ:يثة،واء 

لمْالمثم، ملئا! مإف مدته ِق وامكرأثا الخيار بثرط أمه ائرى لؤ ؤمئها. 
ثم،زاكي! الهداثة قفي لأمماله ^١ نإذ الإنؤزاة، ذيك لإلإكفه انه هئقل 

المنم،•انجمرار يعدم والمحرووجهان؛ الريب، وق 



٥٥٧طءاس د،ل؛زهتءهوائيصق 

لإداَلأضمحسخأنلإ؟
أيؤ\يءو0 زالثامحي الخزي اخاز نحوص رزاكان ثالة او 

أيباحشايْ التقرح بكر ثمم التسيه وق ؟ز، م ض العاصي وحكام منح، 
 •ٌَ

ء■

عديدة!لوائد الخلاف وقدا 

علثجوو مضه، مل يعه قوو لا محا المض مل مائلا إدا الأيل؛ 
المجرؤق الماجي حكاها رواية عل إلا اكامحه، عل بجور ولا منح، هي 

المض.مثل حاصه بائعه مذ يعه يصح انه الإجازات لب 

وورف؟والمورون امحل ةورِفي هل الئايه؛ المابمْ 
أيبمحزيمة هدم ملأ، بح؛ هي قلثا• ؤإف كدللث،، جارت همنح؛ هي ملتا• إف 

عذمهوةلأدنبجايذلك<ومح، والآمين، واكالجى الي ، 3و 
العدة.إثبايت، الطلا؛،^3( تمام يقوم الكاح لب المنح اف كإ الروايث؛ن، عل يان 

جضثي أن ثُ شى أز الم م ير:دانة مما:لأ إذا الثالثه: اقا:ثة 
العوصنيثرادان للعقد، ومع المنح لأل لأيصح؛ منح، هي ملتات هإف الثمن، 

ابوحكامحا يوجهان، يع؛ هل ملثات نإف وعمم، بامحت، كالرد وجههئا؛ عل 
laJboومذ الخظابر 

أحوخا:;صلح،
الثامزي؛وصححه خلافه، اأماصى٤إ عند وهواأدم_ا يصح، لا واكاف؛ 



ابذرجبقؤحتناهد  ٥٥٨

^^^مإوظلكنهنمحغلكنسإلملخ،هإةز
منصووابن ملة ما ظاهر وهدا التنو، قع ببما كاثت نإل الثمن، من بأكؤ 

^^١.^١ ولك أمليي مثال؛ كدم بلعه اقري رجل حمدل، اص 
يعوقأف ^ مقل، ومعها مننتة إنه رثع ؟كوف أف أكرم أحمد؛ مال 
إلخاة إذ زلكن ظاقمح.و، بما ثاهة الج الثوىأوتاركا تنون 

و١^^^ ي ممد نكزوة، ^١ زكدا، ^١ زثك فيقا أقلي ممال: انح مس 
وسايعا0بحاله البائع أمر إدا إلا الرياذْ محرز ولمْ حاو، لأكل بزيادة الأول اخ؛ 
الثعر،مص ئمايلة ق بضن الإمحاله جازت الثوى ينون إدا منتاما، يا 

وأول.الثلعة، صمة لووعيَت وكدا 

حال؛لأكل الكراهة عل وحيل وبنيي المابم بن أحمد رواية وصِفي 
١^،؛بمنائل بثبهه معللا قله، أو ١^٠٢، مد بعد ستئه، أو البيع كاف مدا 
محدورولكن درهم، مصل السري عل لة ويثمى صاحبها إل الئلمعه رجع لأيه 
خمثه،_A^،^١ يأحد م عثزه يدع أف أحدا مصي لا لأنه جدا؛ بعيد هما الربا 

الئاغي.، ilJjJالطالي ئز ئنا والدائ بء لا 
العربون،بع عن وتأله الأيزآت رواية مالِفي جوانة، عل يدل، ما عله ومل 

عنوهدا أهول ثيء أي مال: إنه؟ ثدهب نه: مميل عمزر١أ، ■حديث، ثه مدكن 
ءناحياه ١^٥ لأ:رى:اناأذ:ئذَ مئين ائن أبشكال محال: نأ ص؟! 

جننمن العربون بح جعل ممد مثله، هدا مال؛ يم ميء؟ ومعها كرهها إدا إلا 
(.٠٢٣٢ ١ رمم ٧، الصف)ه/ ل ب ش ابن )؛(أحرجه 



٥٥٩كل؛وسهياكصقبماظ، 

يهاا-بإلأيَفيهنا الخلاف وهدا العربون، بع جوار رهويرى بربح، الإهالة 
ام•عل بزيادة اقلع جواز 

ىممُشُاينضور،ثيجفأثا 
بائيهاشراه إليه احتاج تأ ومصها، بعفرين ثوبا بلغ ممذ حرب عنه مله 

بمثليشريه أذ بأنا يز ولمْ ثسيئه، محوز ولا به، بأس لا هال• مدا، وع٠ئرين 
إليهاحتاج م بقد، ثوبا بلغ فنمى داود ابو عنه ومل وثسية، مدا الثمن 

باّنا•لمْيربؤ كانه اياله• لمْيرد إذا دال<• بنيقه، يئيه 
ينفدكاف ؤإل بع كل بأف الآصحاُسا مى وطائثه الخظاد_، ابو وصئح 

موانوكيلك وقوربمدْ، اشن، مد محو ثمنه بدون نراوْ لبائعه قوو لا 
محبمام:هيثاة.

مخ،هئ ئثا: ؛ذ الإقاَلة ثظ ١;؛^ نمغ : ١^١٧٤الثاذة 
الماصىِفيلإمهقدبملك،تحخبه وابنعضل، الماضي دكنْ 

يصلحلا للعمد يصخ وما للمد، يصلح لا للحل يصلح ما داو،ت حلاقه، 
^.٠١يقظ ^ ٠١لألا الإئاَلة، بقظ ١^؛ كل، 

معاطاة.وثكون  c£iJJbاُعمادها الآصحارتc من ممر كلام وظاهئ 
معريةمن البيع ئروط لها يفرط لم° ثنخ هي محلنا! إدا الخامنه! المائدة 

يامتاالمول عل ذللئ، ويشرط عنيه، عى ومميرْ سليمه عل والقدرة مه الممال 
مدةمضي بعد وهوعائب العبد ولومائلا الممليس، ق المعني صاح--، يكنه بح 

١^١^؛؛،يوف الأول عل صح بعمْ، وافيباهه إباقؤ بعد أو ثها يتعيرِل لأف 





٥٦١دأل؛رسماكص0ماءاو 

اقاظئك: لإف أطيغ، زئد نماء ئإ خاء ^٨٠ :\ضو اكات: \يجأ 
محهيمؤدرْ ص لمْ ثإف الأول، للمشري مهن مؤيرْ لكلن، إف هاشرْ بح، 

ثوثزْتواءكامغ حاو، بت5ل الأصل و؛عتا مخ هئ يلنا؛ نإل الأوو، لكاح 
الخء.داءدة النألهِفي >سمت، ومحي العني، دكنْلآإ منثصل، نإء لأنه أولا؛ 

ئ:ضقلم،بجامحاناّ؟
٠، ٠٠َ ٌ َ، َْ م٠  و٠َْ  الأكسهئممي بح؛ ص له؛ وأذ الخياو، أي مح؛ مح( مثا؛ إذ 

والةهمِفيوصح الخيار لأف آيصا؛ يبث لا أذ ^٠^، ويشل العمود، ك>ساير اييار 
يطل،لمْ واكمبز هومتمغ، ؤإئا له، عظ لا انه عل يحل، وعل والقيد الحظ 

أفعل وثدم دللث،، الحظ يأف وعلم رووئفأر بعد إلا العمد لزوم بعد الإماله 
ؤاشُأم.بمذزلأ،إللإلةلإقاذةم، 

ُالعست،؟رد هل اذو\أبت0.' المائدة 
بؤ؛يرد لا أذ محيخثمل منخ؛ هل قلنأت ؤإذ به، ردمت، بح؛ هل قلنات إذ 

سحجوزوا كنا يه رد أف ويشل يمثخ، لا المنح مالواث الأصحاينه لأف 
اضي.لاض الم، ثالئذَ الإمالة 

فه،خمه ويمويت، عوصه، ق بالعنس، الخلم بمنم الدين يقي السيم وأش 
نبإفلأسامحة•

مِ ِم  حريمان:وفيها مشه، تل فيه الثلم ق الأمانة عشزه: الحادية المائدة 
لم-قزثح؛ نإذثك: يازت، مح؛ ض قإذه: الخلاف، قو 



هرحاماءدابىرج0 ٥٦٢

ابنومل الآمين، طريئ وص الرواه، عل محه الإمالإ جوار داش• 

ثك:محإف مماثلا، نأ أنصه، من ئثائا ^١ ثاهة نيوة: الئاته اكا:ثة 
اكأ:طةمز م ق شركة وُ خدث تن زلا اكزي لمْ:شئ سح؛ الإهالئ 

نز:جزكدِلك، الئس،  ١٥ص:ح؛قث، مك: نإف 1^، من شقا 
أوالعاق زأزاد ماثلا، م شمعته، عن الاحز عما م حصته، الثرك؛ن أحد 

ئلةلأ ،، ^jiiإأ:فنَلة مخ الإداَله قا: مإف 1_-،، بموذإل 
لإلالطاو_إ، مل مايلأْ ثإ مشفوعا، شمصا اسرى عشره؛ اكاكه المائدة 

لأثأقطمميل: مخ؛ ^١: نإذ لي:ص، لز:اةة ي i؛":_، >،:;؛، ئثا: 
سمطهلا التح بمي انتحمث، الثمعه لأف زاصحائه؛ الماضي وهو أبما، 
زهز، ١١٠٤^تن محثد وزاثه ق أحمد عن المنصوص وهز ينمط، ؤمحل: بمدة، 
خلافه.ق زالماضي حمص أف كلام ظاهر 

اشواة؟فتإ الإثاله أو١^^٠ المصارب، يخلك ثل اوابم؟ اكا:ثة 
لأف٣ظك،ؤإلاهلأ، ^ثح؛ ٠١إذ^١: منالآًن1اص،نن 

مقوله،مذ مزصع ق عقل ابن زمح( محها، التجانة مذ لتس 
١^٠^.، illU^الفك نع ^ ٠١ثل أليخلك4ا ثل ؤالآكؤوذ 

لمحورالمما:أة الخير يمد اقلز بخللث، ثل نيوة: الخامته المائدة 
اشك؟

^بم\كةلإابمالث،هالأتيئ صح؛ هننا: ؤإذ ربخلمكة، ٥^،^؛ يلنا: إذ 



٥٦٣ضل:وهذءهداذدتسقبمماءد 

ص؛لألذوكمبمؤف
الازوالعمد تمام مذ بل منتاف، 

إليهوجع يم ثاعة، ثسا لأبنه ١^١^ وهب لو عشره: الثالثة المائد٥ 
محوجهاز،منخ؛ هئ قلناث ؤإل فيه، الأمب وجهمغ امثع بح؛ يي ينا؛ مإف بإماله، 

;ائئهازؤخدثا بإهالة، ١^ ئادث ثأ ١^ ثاع ^١ اأقس ممأ زكدلك 
عنده.

يلزمهههل المص، مل فيها أمال م أمه، و[غ صئرْ: اjثابعة الهائد0 
زمان:ف ^^1؟ 

١^٥،زبم، الإفاةئ؛ مح:إنةقا:
نإندقا:هنخ؛بي،.

الآضمظ:هامنتيبممسا
بلومحو؛ عقثل، ابن أئاو ؤإلته وعدمه، اكايع عن الصإن انمماو عل مي إنه 

الإنؤراء؟يوبخ، هل الخمل مذ آل؛راءة َتحمذ، مع الملك، نحدد أف إل يوجع 

لأئأزيذ،أزعءانيمحقا
زاث،،^ ٠١ِس آخكائهُ ظتها تهغ لإ، هي ك: ؤ0° ، ثأعئقا، أز 

بح.الإئاله أف اأعنف_، ق وليس العرف عل محنى ١^١^٠ بماو: ودد> هلا، ؤإلأ 
العمديصحة الثاكم حكم يم مابمد، بح ل مائلا عشزه: التامعه المائده 

نهمذْ،بجل:ؤمحممة؟



رجب ٥٦٤

ياؤ،، J_jlلأو صحح؛ الأوو العمد بصحة دح\قمة بع؛ هئ ه1نات إذ 
ارثعالعمد لأل ينمد؛ ر نتح هئ قنان وإل عليه، آحر عمد ترب يأكد ومحي 

jثفزف لأبج؛ الإماله؛ ه ظد أذ ذهظ اص لكك محاز لألإقالة، 
ابندكزْ ما ظاهر هدا ئيثا، فيه يور ولي ينفد علم بمححته ا-محم ثل هامد بع 

الآدله,عند عملِفي 
ثمثمنها، يوف ونصستج حرا، آحر ذميا ذمي لوؤأ انبنروذ• اكائنْ 

بثح؛  ٥١٥١١١ص هإذ مها، س مأهاو ١^؛، ثة نجي وه ^، ٠١أم 
يصح،أذ احتمل منح؛ هئ هالنات ؤإذ يصح، لا للحنر التلم مراء لأف يصح؛ 
عنالثمن إنماط مش 3، محهي الم، منم، ل يدحل ولا العمد، ؟ محد5ع 

ثذَءإذ عيْ، زلا بيار اليد لابمزأ إن4ُ الخرم: ق أنخابنا هاو محا 
لإزثةإزشاله/ْض، و زثأتدخل الئذُ، ضخ دللث، به 

ل،ويحل صح، بعتب الكافر بائعه عل اثنلم العند لورد التلخيص ؤق 
ونداءدشاممش،ؤزئ

محا:ي1كانمح.١^١ ^ك، 
اكاقد;ن؟الإقاةضمحلجبميت ^تيون:

ولايصحوالن0، ينطل ^٣ ١١حمار أف حلاقه مذ موصع المائي,3، يكر 
َُِْ

رعدْ.

متح؛هلنا؛ ؤإذ الورثة، مذ صحت، بع؛ هل هئنا: إذ آحر؛ موصع 3، ويال، 
مجهان•



٥٦٥ضل:ودات،فيائدصبمماعد 

ظمحوض1ملأ؟
ممردو التنثتن سمح( أي أشهئمحا أحمد، عذ ووايثان النالؤ ِفي 

الاوه_،،،دلك ق الخلاف سويت، أُكر ثنلمه ِفي الثابي إل حك( المعاوصامت،، 
قترة.ؤالآsؤون 

الخلافوقدا 

فيها،التحزف مملك التفن، ^٠^^ Jلمئري ُملمكها كمحكم انه مئهات 
ينلتكهالا الأحنى الرواية وعل الميم،، عل صتانه، مى يلمن، ثلمئ، ؤإؤ، 

مذصهانه.وسلم، مللمثاالبائع ملمة لهي، اأمبض<، بدون 
وبعلأنه العماJ؛ سطل الصحح المدم، قعل منتحثا ١^٠٢؛ ثوبال ؤمئها•' 

لابمماك: نهل ثس، مات( شه اشوى ءبمني،محنءاي 

وامحز^١ عصم!، ١^١ وهئ الدهب، ^١^ عق مثشة منألأ وهائiا 
مذالآصحاد_ج ئمذ ل1إلكا، اوح أف عل ممممه أحمد موص قإل ووبخ، محها 
وصاحس،عميل كابن، الإجارة؛ عل العاصب، يصرن، بوقب ١^^؛ عل بمْ 

لأيةإحارة؛ بدون صحيحه العاصكا دصؤمادت، ألت( عل بنام مذ ؤمئهم المئني، 
الاJالث،ذؤ قه، ضزت بتطلأيا س زق انتدناثها، مشق طول ئدة 

محصةعنده والصحة التلخيمى، صاحّت، طريمة وهي الربح، 
\ءو°هقل ذأ/ضو° الالأ، لمْثدركه ئا زأف ١^،، ضاحن ثأثازإَلإه ١^، 

الممك،•ؤتدا إجارة بدون فيه التصرف يصح 



٠٦٦

الثمي،مد ثم ذمته العاصب أف عل ينله من الآصحادسا ؤمى 
ألقدا ينثلأ موصعم، عقلِفي وابن كي، الخاصيِفيبمص ءربمه وهل 

فتنزو١^^، ق والثراء العصت بع؛ن الثراء تئ الممرمحه أخمد عى مل ا،لنوذي 
وي١^١؛ أو مع اوبح كاف ؤإيإ الممد، هدا عل المطلممه موصة 

■عتتؤ بن مهوكالتولي ومحائدته، منه المنصوب مللئ، ُيجة لأله للمعاصبا 

العمد،ِفي بالمحن القوؤ ثنيتن عدم رواق عل ديلث، حج أف وتقثل 
تزاة.وش■5الئزيJالألإ 

حالتان!يلمة معيبا المعير؛ا الممد ئاف إدا ؤمنها! 

صأصله، مى ١^ مبلل جنيه، عثر مذ عثه ؟كوف أف أحدمحا؛ 
ؤالدزاهمالد؛ناو  ٣٠١عنة رال باثة وعللو٥ الآصأحاب، ودكزة علمته، 

قأخمد إليه وأومأ ^^^١، ماثن شاة عل عمد ثن كإ علميه، ١^ يصح ملم 
أوالقصة من فته يحل علمنه خمل يهبا كاف إف ممال؛ ١^^، وراية 

متوجهوهدا فيه، يحل لما الدهسا؛  ٣٠١عنه وال ممد عتثْ، اوحالطه النأحاس 
ثنهثزاj ملأ جبيه م من نسث فته ^ !ذ زأثاكدبك، عالته أؤ كثه كال ١^١ 

ثائثااْض ه، الإنلم 
العمدييطق أف وءق٠ل حص>اله، التميصَفي محمد أى كلام ^ ٥١٤وهدا 

^^^١^ؤيأ ؤإثإ هدا، موو عل إجةارْ يمكذ لا البائع وهوأف آحر، لمعز هاهنا 
^Jji^١ \1وَى ج ه يا١^، دثع:قج لامحوم زامحي كامفي، 
اقو



٥٦٧كل:وستءماقوصقبملقؤاس 

نيمالمح، يذ بمي الدف من الدينار و ُإ انع يصح أذ ويشل 
الإخمحاهمَالئزونثد:ن زأضل م، ايع لبجي اياث وس ام، 
مذيأئط، ءاي ئثة باضُأوصا ^^١ 

دينارعل ويع العمد لأل دما؛ مى'عتي ١^^١^ بمن المنري نيلرم بديثار، كله 
بميناشتين؛نيؤك.

اقريمحض منصور ابن رواية أحمدق علته ص ما الوجه هدا وأصل 
ؤاذتمنا، ُورنه أعطاه نمن عنده نثاثا كال إذ ربا؛ فه يوحد ظرف ق ثمنا 

وعممالسكان بتن يرى وإد،ا الثمن، بن الرب بمدو أعطاه نمن عنده لم°؟كر( 
قإيي ؤأثا ^!١، ١^;^، ثكه:امثار ، ٠٣١يع ئأنة الثثاذ لأف 

١^١^؛؛.لا الأول، جنن من والنقود المعن. الظنة1ا ^١ ^١■^،، 
ززبا،ثلمْ:شش شها، من مها أذ:فوذ الئاته: الخالأ 

واش قنين الدل زوزوُ زالفنخ، الإنناك بايارتئ ثاوئ الفئة، 
بحلمها.صنفها ق إلا الأزش محله أمنك ومذ العمغ.، 

ماالخزتح، سخ بعضي، ؤق المحرر، وصا-صح وابنه ا-امحلواي له صرح 
يمتنعلَووايؤ لفرح كلمه يهدا حلاقه، اتطادت، ا-م كلام وظاهر يمتفبميه، 
.^١

عترمن ؤاليي أذ;مدا، إلا بمال ^ ٠١يم ملأ ١^ م هاثا 
يهست ؤإيأ يدلك،، منح ولا المجلممي، ِفي عثه المعمود مضي لموات ايني 

المعس.يؤذ الدمة ق الواجب لأذ الآرثر،؛ دوذ البدل 



رجب ٥٦٨

علمئه،ا واحد نحمث لا المشهوو يعل معم، بنئد ملعه باعه إدا نمنها! 
كلحى لثعثق بمضيهكا ئم ممحا، بمبص عدو ينصب بل بافسيم، البداءْ 
شزاء.عه، معية، مم منه، واحد 

أولا^ ٠١ؤلمنو الدمة، ق ثقي باعة لإ ك، هؤ الآحنى الئواية وعل 
دوثه.ثانينر الشري حق لثعلؤ( التنيم؛ عل 

ومعاليع أف عل الخاصى وناوله منصوو، ابن رواية ل أخمد عته وص 
١^^.و عرض 

حرجوهد الثمن، هدا ممال! ثه، اتاه ثإ معم، بئمد ملمعه لوباعه نمنها! 
طرق!ثلاث فه المقري، نأدsكن معينا، 

يدعىلأنه المقري؛ هول هالمول بالتآس، النقود قلمنا! إذ آحدما! 
،!yjlf-؟يتعئ، لا م1لنا! نوذ عدمه، زالآصل اود، انت،حمايى عليه 

 !l!أحد^؛ Jثا؛ المثّري المزJعلنه.الظاهرما ق أمص لأئه أ
 !^Jy  هألأألبجثاشتغائا والاذل ذي، ق اقن لأف الخاص؛

المنتوعمسر.الثامريِفي نهذ0 منه، براءتبما 

ؤاحدا؛زظا عزل فالقزُل ثيث، لا ١^ ^١! ^ \شلأ: ذي 
__؛٥^١! وإذ منه، ُراءما زلم°يثت Jاشن، الئري ذمة افتعال ثيث، مد لأنه 

_ايرمِسامحامحأناك ميهانةثيانِساصئإذا 
!_J؛،j_



٥٦٩د،لووضماكصقياارقواءاو 

عدمه،والأصل العمد، نلائه يدعي لأنه البائع؛ يول، ال٠نJ، أحدمحات 
هدنه/%ئل ١^، محوث ه ش 

طريمهوهده عدمة، والأصل التنلم، منكئ لأيه الماُض؛ محول، والثار(1 
اكايعمحوو الموJ، أف ^١!^^ ١>^؟، صاحب وجرم لعالمه، بنص j، الماصي 

شئنف،ثزصاةما.
عقهيدعي، انه إل، ثظرا أومعينا، ١^؛^، المنح٤؛، ؟كوف أف مح، نصل ولا 
عدمه.^١؟^ ، ٧١انتخماؤ، 

محرؤقهاائامرتم،ل، وفرهم، الصزف، مسائل j، دللتا مثل الأصحاب ويكر 
أفومح، اأباَع، نول المول ن؟كوف منيئا، علميه وم بنتب المردود يقوف أف بيا 

مدم.آا الشري؛ ؤوأ المول، محنكون ١^^ ؟كولِق 
اعرذإف أما مثيبا، كاف ماله أف النيب علمتؤ المدعك، ألكر إدا قيأ وهدا 

هومى محول، محالمول، هوالص(، هدا ؟كوف أف وأتكر صاحبه، شح محمي. ُاك.سا 
علميهادعى ما انتحهاهم، محتل بأنه معللا المعني، ِفي التمليس لب به صرح يدْ، 3، 

بابياو،المنرتم، ودْ إدا الخيار مدْ الم؛تع,ذ، أف له وينهي معه، والأصل الآحئ، 
النرى.محول، هالمول، هوالمع، تكوف أف البايع محأتكر 

وبدلكبالخلمار، الخنخ انتخماهم، م لإتثاصا أمحي ض اك.ر انن خكاة 
وم؟،بعتب المنح بند المح أف دلك عل يثني وند المعتي، صاحب وجهه 

علمته؟أومضمون المقري يد هوأمانةِفي هل 
معيده ِو، هل مذ محوو المول الأمانات محإف ^٥، شتى حلاف وفيه 



رجبابن همح  ٥٧٠

احتلافق ص  iJjJjJjالرهن، ق أحمد عليه ثص ومد عينها، ق الإحتلأف 
مأحده؟كوو ومد البائع، مول المول، أف مبضه مبل المعم المح ش ل البايمح( 

أوةأماوهعند0.

يهوعل؛ه، يدعى ^١ البايع ذمة براء٥ الآصل بأف علل ش الآصحادح ثمن 
مإل^1، ١^ هل ثآكوف أف ثة ١^ ماذكز احصزها، م لرجل، بمتن م أي 

يمينه.نع القئ مول المول 

دئانيز،عثزة منه، كل يصيب قيمة ثريآكتن، بتن عبد كاف لو ومنها! 
عرثصيتك أغتن لأحد ع؛رها يمللث، لا ديانثر عثره ينللئج رجل ممال 
ةلمو$اوهل السائل، عن المسئول ثصيب عتى صعل؛ العنزة، الدداني هدم عل 

هإل:ثالآضأملأ؟
لأفاشئوَلذثكهاه\ض.،إذ^!١:إ0القودثتئٍمح^;^، 

حصةإل تزى لا ملنا؛ نإذ مصارتنسنا، ثيء، السائل يلل4ا يتر،,ذ، للم 
حصةلقيمة مالك لأنه الدثة؛ ق ثمن اشبب دلك لواقري ^١ السريلتح، 

اما:ة.لابمخ أف ثميد؛!١ الثاتئي: زذؤ الأخر، 
لا؟اكدض:جلأسأم لئابمته: ا■ 
 jزملابملك، أنة الاضخاب عئد \ٍخ\ ص، ص رنا:أان ثالة ا

وصاحبعميل ابن وصححها ثاقلأ، ابن احثارها بخلك، والثانثة! 



٥٧١د،ل:وهذءمالاوتجاو1ماس 

ءوائالممز0-جاوا1الخلاف وقدا 

هلفزكاJه ينلإكئ؛ لأ يلناث لإو ، Ij^jم1لأ عبم0 ال11د مثك لن لمنهاث 
وُ،مك لإئمماء ١^؛؛،؛ م زكاة ملأ بملئ؛ ئثا: ثإذ ه، لاك ١^؛ 

زلابمثق^، ٠١نفقه نجه ب:طزنه، ^١ ثزلزو، ماك لأف اص م زلا 
وضوالماصي، بكر أنو منهم الآصحافا، اكؤ ثال ما هدا يالئزاء، رحمه عثه 

محةلأمالخنمح،ُفىمحملخئ؛إد•
يأئةالخوو عل العبد عل ركاته وجويت، روايه الآصحاد-، بنص وحكي 

نتدْ،بإدن ييركيه احمد؛ لمول الئيد؛ إدف دلك مع اسرط من نملهم ملكه، 
أنالاJتثزكاتهء.

يكره حامد ابن وعن إدنه، بدون يرم ملأ والمربع، كالوكل وامحد 
لخكمj ملك، إثا لأنهُ اكنَمح، كأي م ١^ م زكاته اختنالأبثيود_، 

١^.كنائر يه اكؤذإ من لظه ملكه؛ 
نجئزيةلايمزكه؛ ملنات هإذ ١^٥^، هلال عثه وأهل ١^^ منكة ^١ ثمنهات 

^^،ثإذئأنا::جثمبجان:
الالبزكاة انجازا نجل زائن الماضي ئاَله ألخد، م ثة ضئزة لا أخدمحا: 

نق.تي 

١^!^،عق ثفمتة لأف ١،^؛،؛ صا-حمس، صححه ١^؛.، عق فهلزيه واكاق؛ 
فهئزتة.زكدJك 



شمسابذرجب ٥٧٢

للآصحاُساوفته وئمونل والظهاو Jالآيإن اٌلإ بالمالِو، محفيمُْ ؤمنهات 
ق jauامحث ثلة :نلف، ئنا: ثإذ زم، ض ي البناة س وؤ؛ 

التأ-حرين؛وأم عميل وابن ا-ئاُسا وم الماصى محزيمه وهدم ملأ، ثإلأ امحله، 
باله،شالك ثا؛ل عي ثدا كال ^١ ١^، ملف، بمثدعي الماو ١^ لأة 

يهمئوهل بالإطعام، بخث ؛ثة بالملك المول وعل صه، ١٢•الصتام ممزصه 
الخدهز زالولأة ١^ ١^^٥، لأن ي ؛ii^؟ 

•ثنأمحا 
\ؤفيي\06اليام؟ بجلُامحمأنةوولثلإإجزب 

دلمالكه، ل لمْ؟كذ ؤإف دلك،، لرمه منه، بالتكفثر القيد لة ئأذف مال، ملكه 
^^^^ئ،كالإيإذادَلوُتاو

ا-تمج،واثاو(تي اف5فار لزوم مذ المنى، صا"صا يكنه ما يتترل وعل؛^٠١ 
الظهار.ل الثزوم نمي 

ثؤاةئقا:ترزاآتي،ه،، بإذن الطرفاكاط:أوومح؛الماو 
منوعز حان مسخهَاين، عذ ألمجرؤ ق الثاني حكاها يملف،، لا او ينلف، 

أفبالللئ، الثزل تع بالمال دكنيْ عدم ئوجه بكر، أف وهل الآصحاُس،، 
الآإإارمحسا،ممة ولا ١^^١٥ فيه بجن، لمْ وقدا المواناة، عقمل لا صعيفح ينلكه 

مأحدانأممحه، بائتماء المول نع بالمال دعفطْ والوجه الكمارات، ئكدللئ، 
تكمنأف له ؤإثاحه الئثد، مى نه يمغ هو إد،ا بالمال يكضرْ أف أحدمتات 

موو(ِفيكإ اقكمرَع1ه، منم، ن، ذحوله يئّمتط لا *^ ١١عن ؛^ ٠٥١^مالة، مذ 



٥٧٢كل؛وسهيائدصق0هماعاو 

•يمحقر ينمط لا وئأثاث عنها، عجز إدا رمصاف ق المجابع كمارة ِفي وواية 
إحدى•كل اصمارات ثائر ق وكيلك إليه، يدينها أو جار ُإدنه، إلا عنة 

لا:فوفلأتمُ ص؛ أن:Lخدثا محز ب ملكه و دخلث، ئد كانن، ه اوواقم، 
للكفانة.طذ\ؤ\ذ\ 

لم°ؤإل إليه، حاجته يحش_ا ئاصرٍ مللئ، لثِفي بثا النبي أف الئاق• والمأحد 
ثهيتح ملك يه آمحفر الاJ ِفي له قث أذ ثيوز الأام اممق ١!^، له :قث، 

افتريله أبخ قاصرا ملكا ل، له أثبتا كنا وبميه، يعه يوف افكف؛ردالماو( 
الدين•ص الشيح احتياد وهدا سندكرْ، ما عل هسها ولا يعها يوف غا 

ملك،إل محاج بالعتق اليخفتر أف والإءلتام العتل بئ( اقريق ووجه 
أفرجلا الكمازْ عليه مذ لوأمر وقلا موسى، ١؛؛، ١^٠ يكنه الإطقام، خلاف 

ولوئمغرواسال، عنه إجرائه ممي عنه، يعتى ولوأمرأف أجرأئه، ئثنل عله يطعم 
ولولمُبجح، ثاّ عله مخ ولن صح، مورؤيث عذ الواجب، بالإطنام الوارث 

قوجهاباتعلة ولوأطعم لم°يصح، الموروُب عن الأجبي أغتمح، 
الزمين،كلأ م خاJ اثام ش التكفيرُ جزئ لا أنه الثالثه: الزمه 

وعرجنا؛الثلؤيص وصاجب الظهار كثالتا لب الخطايس، أى كلام ظاير ليي 
محلامحوننبي، كنا اiوانا٥ لاءشل صعق ملكه محإل يملك ٥^١I التتدؤوذ لأل 

خلافُالأءنالة، الئنام عي دنث1 محوف محلا ه، بالاJ لألئم محايا 

الندمحاإذاطيمحلأمحئئ-ؤاشُأم-ماو ثمنةائنا 



رجبابق قواس ضح  ٥٧٤

أيسر•يم حيث إدا النيئ بخلاف الصوم، بثثر الككؤتر 
الشاةقيمة مذ مد كل عذ يصوم إل اُج' ُاده إدا الني ق أيما ومحال 

ينهأوالمنيى التممع، صيام الإحصار ق يصوم إيه \والنسي: وقالَفي يوما، 
وجوببه ثتع1يى يه، الواجتات لتعلق المابل  ٠4اإألأنل يذ لثس الني أف 

ذ\لإتو.ص زفد:أ الاضالإ اليام 
نماميقوم ص؛اما العد هل داو-جأنا افدي، بعثر ثص فيها ولمْيرد 

واحبالصثام هدا لأل الصد؛ جراء وجبُتي كأ الشاة، قيمه وينيل 
3نصه؟كول يه، وسبيه افدي، ينيل وهو افدي، عن بدلا ليل بالأصالة، 

افدي،هز ُالأصالة ذمته الؤاحمأاي هإل المنسي، ا-لتؤ بخلاف ُالأصالة العبد 
المتعة,صنام وهز للهدي >ذوأ الدي الدل إل اصل عجزعنة محإف 

عزلأ.'للآءنحاد_ا نفيه مال،، نله عدا إدا ؤمئهات 
الال(منرقه لمْيشرط يملك؛ ملنا! محإف زعيمه، المللمثج عل البناء إحداها؛ 

ملكعل افرط ؤإيإ التمد، 3، داخل ع؛و لأية فه؛ البيع ثرائط سائر ولا 
كحزئز ياكازضة، محني لا ١^ ل صفه نذلك ،، JUذا قدا وكوذ الند 

بغتزأزبمه نزقه، 1الكه ١^٠! لأ:نلك؛ ^١: نإف ^، افييله ١^^-، 
ويفرطوواية، عل أكؤ الثمي ؟كوف أف بسرءي بجنيه أن المال جس 

الجندق الماصى طريمه زهذ'ْ البيع، عمي• ل داجJ، جتجب المال لأف الممايض؛ 
وع؛ريم•امحصارْ اطاُبو وم محل وابن 

ممصوداالاJ كال وإل عتر، لا أوعدمه م قصد اعسار الثاييه؛ والهريمه 



٥٧٥ضل:رهتءماناوصقطماءو 

يصدبل تمصود عي لكو نإل البيع، ئروط وّماير علمه امرط للمشري 
مفصود،عتز Jاع لأئة ديك؛ يشرط لمْ وحده به ليتتؤع بلعبد ركه الفري 

بكروم لكلخزي أصحاه؛ واكز أحمد ض النصوصه هئ الهريمه وهذه 
الصحة.فإ\حفي وكلامه خلافه، والماصىتي 

طيع إل الزمة س م الآله ءحع لا:نلك امحد إو يثا: ثإذ 
عليهالبالكلام انتومثا ومحي مفصود، عن م ما جنسه مذ ومعه جنسه، مؤ 

التريثه.هده المعيي صاحس، ووجح المواعد، 
اءقامعلب القاصي وهي الهربم؛ن، ب؛ذ ابنع اكاكة! والهرمة 

لمالهيشرط لمْ ينلك؛ اكد دلنا1 إذ انا ومضموتجا المحثر، وصاحك، الخم، 
افرطيلمئرى متصودا الم1ل كال هإل يملأ، لا محلنات ؤوذ يحال، الإع ئزوط 

ذيكر.له لمُ'يفرط له مفصود عي كال وإذ التيع، ثزائط ثة 
دافمتاc،منيإ عLJا ثة يفري أذ الدس بمدة السلم اذل ^١ ؤمنهات 

َظوكاؤكال ضخ، ,ذ لا ^١: ثإذ لة، ئزازة بجخ ب نلأ،؛ محلنا: محإذ 
يلثه.

فيهوسحثج محفإ: عند.ي. ا1دهّت، ماس هدا الدين: محي الشبح محال 
^صبمئوضاص؛مح'لأصبزاةم

تثناثني انلم ص امحاي إدذ بأن بال>تفى لكذ ظ 4لم؛١^^٥، 
لة،ابمد وكاذ صح، يملأ،؛ محلنا: لإل •سلإا، نقيقا بجإله يفري أذ علته 5فه 

ثإلقا:لأ:ءلث،؛بصلح.



٥٧٦

طريمان:وفيه العد، سرى يمنها؛ 

ثلأ؛نإلأ خازنمزيه بملك ئثا: ؤ0 بمي، ل الخلاف، م بماوة أخدمحا: 
وصوالثق، اأكتاُسا ينص محرم ييتن بملير دلا يآكاح بعم ائوطء لأف 

يمده.والأصحاب الماصى 

بمكردم الخرمحت زيئ وص الرومح، كلأ عل سريه قوو واكابجه؛ 
أحمدثنصوض هإف أصح، وص المغني، صاحب ورجحها مونى، م وابن 

حلأفيأئه ١^؛!، ؤواز0 يأك، يأئه علل فتانة له، التثني إباحة ق عممن لا 
نإلالتثزي، أحار انه بمتفي رثيا علته، الصحابة لإبمع جار وأثه القياس، 

يجامحاةابماكفىذبم،
^صاعه،يج:جضاهاح،

ص١^١ ١^ ثة;!١ نئ ١^؛، بخلك يكدلك ١^،، بمنة بمك نئن 
كنكاحه،حماعة رواثة و عثه ص ادن، دون تثنيه لخور ولا إي، لخاجته 

الئديه،عق ثش به ذناِوؤقؤ ثتين بإ ناله ِفي ١^؛:، بخبم، لا زلأنه 
 ،^jؤجأذَىإل

يلفها.

ابنكاف ماله؛ ل العد ةتئى هائ؛ بن ؤإبرامم طالت، ابو عنه وثم 
علمتهم•ئلأييب مابؤ عب؛دِْؤ، عتربمري 

عورأية غدا فلماهز للحلأو! ١-^،^ حواثي عل علمه ف،ا المائي يال 
اقهى.نالك!ه. لأنه نه؛ إدن عر مذ سريه 



٥٧٧دأالاومن*ماإدص0هواس 

مأذودالكل ١^١ ميدْ مال من التسري عل ا'نياطه يص علتل أف ؤنمكن 
هداإل اومأ ويد ينلإكه، الذ«ي مسه مال ق ثسريه ائواط عل مدم ويمه لة، 
وهواوء•خماعه، واية ول 

يلأطؤثا،ثلكةضئىل
اغتاوالإدنل وهدا يديه، الذيِفي العبد محال ماله ونثر تجده، لة أذف إدا ماله 

فيهالثي الى:نيةها الأنة ئ ذلك نتفرمهُ:ئ نالئسه، من التئى ِفي 
لإدناذؤاطا منه دلك محنكون الثيد ادن بدون الوطء مح ولعله إمكال، 

محاهل ؤنكاحه، تيدْ أمة العبد يسري مريدي أحمد الإمام أف واعلم 

يجعلهالعند، يطلمها حى بعيده اخلزوجه أمثه يبح لا ت حنبل وواية ي ممال 
فنملعبده، نرية بح ي عنه واحمحا •جواوْ، عنة ومل لأزما، قلتها 

١^1ل ه الئع، محثد ئن يو محة زنمل اواز، ١!^؛ محة 
محه•الرجؤغ قور لا لازم أثه يريد الدكاح، 

أكثزالعبد سني جواز ق عنه واحتلم، وعتزه، هانئ ١^٠ عنه مل ^^١ 
ذإ'يجنماوئوبيمحارث5دواي هنه محممو منأتقن، 

١^٠عن ومله عنها، ملكه لزوال علته محريمهتا يوجب ونرسه العبد ف أي 
الك5اح؟م ينفسخ هل وزوجته، العبد عتق ل عنه واحتلم، عمن، 

اذكاح.أوجهة فيه التنيلث، جهة تعليّثا عل ساء رواسي عل 



قوحماءدابذ،رجب ٥٧٨

ماعل ورلها أولها ووبإ اكاصى، اشنوص هد0 أكثز انش؛كو نمد 
حك،الثئف عن منصوصه الدكوز0 النائل وهدم الدين، ص ١^^ يكز 

ك،١^ ص كلام \ض: محي \عأ  jiiزكدبك 
شم ؟كر ى يزل  j/jعئدة، نكاخا بميك؛ لا ئك: نإذ 

ولعثر، لا انتخبابه يمحي أحمد وكلام الإشهاد؟ لة يشرط ههل ^١ وعل 
منروفت•خلاف بؤ ام بوب 

ىبجاول:دْ،لإل؛حأملأ؟
!نص: نع ض ,YSjV ^٧؛،، بخق أن؛ أءت ص \مئ 

بمبك.لا 
يعهل عده مع الثد يحول د؟كوو با1لاك، المول عل الخاصى ويرله 

ؤيص.يعه مصح ملكه، عل له إمحزارا بإله منة 
كثا:أيث4ُد زعشلأنول: لآمخبمة، لابمبم،؛ ك: ئ)• 

منهعبم0 الثتد يع إل الآصحاب: مال ولثا حال؛ ؟كل به ثعتى عتقه، عذ 
علuتلما هائثا تدإ الثه، ملك عل منتق اأتزامه، عل لعتقه ثنلئ ثإل 

ممعلتميم من يه لثنريه رجل إل مالأ للمع إف اثا به، يعثق المال، هدا إيماء 
صبجل:ئاكدتتق؟

اشؤاكشرالالنإن زنق، ضخ الدقةنأقداآال، ل اiواةالئيل إن 
نبل•ما عل بالمن القوي محن ل الرواجن عل ابى 



٥٧٩ضل:وم،؛ءفوادوصب1هواءد 

التطلأنذاوي وم الحاوث واي افث عبد وواية أخمدل، عى والمنصوص 
الخزي.ويكرم دكزئا، بجا معللا 

دلأ;ةونه، أبجا ثائثأ ب:م الثئد أف ملها نالي ثذْ ثئ 
ؤينرمبمن، قه عو وحم مهنا رواية ِفي وص امحي، يم عو لها إيرارا 

قس.لا الممود بأف المزو عو يتتزو ثن. ^١ ١^٢؛، المقري 
فيهمش؛ فيه، محلمر دامّد عمد ١^ عق بالتنين المول مع بجزل ومد 

لآءن.خاب؛١^-^، فيه، ١^ و الطلأيى ء:قد الخم 
رضمال ثى ( ٠٥^^-ألفن زض إل دمع عبي ق عّث مبجا يم}، وكديك 

اسهاuك،يإن نأله، المال صاحّ_، يرجع انه وأعممة تيدْ مذ بجا داسراْ آحر، 
كالدتاشاكد،تصامم.

أفعل ١!^ ل عميل ابن وتبنه ١^، من نزضع و الماصي وخمل 
للعني،وكيلا المسترى فيكون معيده، من نفسه مراء ق الرجل وفل العيد 

صحيحه.ولكله ويآكون 

ؤينزمالخال، ق الثاطن 3، عتق مد هدا؟كوف منق الديزت محي الشيح مال 
العبد•عل، بث ويرجع اشى، شرة 

أليصح لا عندثا العبد لأف إئكال؛ فيه هدا آحرت نوصع ابمساي، وهمال 
ربالا احمد• قال وقذا فه؟ توكله يكتفط ه، بتفمثئا محده من لمسرى 

منئض؛ اكد:ءث، قوأف زعشوأف:^٢١٤ : JJزثْ. ١^. :ئ 
الربامحنمحا•جرياف 



٥٨٠

وائذالماضي -بجي كتابها النألاظلأو هذ0 ئقوذ أذ وعشل محاو: 
منمجه شراة العبمِل وجل وكل إدا يمال• أذ دلك ي الصواب وأل عؤثلي~ 
سده.

يآكوفأم للمي• ذكة ينقر يهل مال، وله عبمْ الثتد عتق ^١ ومئهاأ 
بمي؟

مك:لإل وعدمه، يالمللث، المول عل بنامحا من ثمنهم روابجن، عل 
حلاقهَفي والماصى ؟5ر ايئ ؤأريمه وهل ئلأ، ؤإلأ يالعتق، علته مذكه انتم 

بامح،•المول عل الروايت؛ن جعل من ؤثنهم ائحرو، وصاجب، 
امسحيمنك؛ ئلنا؛ لإف ^١^، الآمه زوجته المد افرى ؤ ؤمئها• 

لم°ينمسح.ينلك؛ لا ئلنات ؤإف نكاحه، 
ملكلا:نلأ، محا: لإن فانيJJثا، أنه تئدة ننكئ ثن زه 

هلأ:ظهضبخق،لإذا
قاكاصي ذكزة ث. ملكؤ وم ظؤ محق عممه مل منة آزغأ ذب محق 

المجزد•
انترجاعه؟دون العبد مال الثيدِق ثصزف ينفد هل ؤمنها: 

ئظاهزكلأمنلأ، ك: زذ امملأ:ج،؛لإيإشكاو، ك: \0 
محمحُ:سجمتيتيتيْ.

ثال:عتقه، مل فيه رُح يكول أف محتمل الكبر• اُإقائع الماضيِل قال 
التنللث،.ق الؤجوغ يتصمن عممه ثلاة ظاهره عل محل نإف 



٥٨١د،ل:وعذءهراىسصةأىماس 

دلكإل ت محمل يمح، لا ١^ عل أحمد كص العبد، عل -، ^١١٥٠ومنها؛ 
و١^ ضخ بمبك، ئ :  jj!ذ ئأثا: بخيك، لا ه ص م ؤفئ 

اُروامح،علتؤ,ؤ، الوهم، يمحح لا انه عل والآكقروف الوجهم، أظهر ل كامحاستج 
كنفه<.

صحمنه منيع بجرة كاف يإف ماله، من بثي؛ لعبده الثيد وصية ؤمئها؛ 
بمةمذ عممة وكئو المال، عموم لدحولهِفي ا-هزع دللئ، بنسة العبد مذ وعنى 

أهمافش ذممب"بم لعقده، صحن، إيإ الوص1ه لأف يموت علمته، ثص الوصق، 
ذ\يإئ.

يضحيحاالعبد قتتة؛ِل متنثن، عتر به الموصى الشائع ا"إقزء بل ومحل؛ 

■علته،كنتق مسه، مذ مشاعا -جزءا ٨؟، ملك : أو زعشل 
بالئرايةمضموئا الباقي إل العتى مري معجرا، محار الوصية، بقيه به ومللت، 

منهمحترم رحم ذي بنص مللت، كمذ سواها، له مال لا إذ الزصق، مة من 
بفغيهو؟ول•
الخضأي، كلام ول حنذ، وهو بؤثذ، ابن عن مقول المآحد وهدا 

ايص1.يئعربه ما التميمذ 

إلالع-و، محلمري ١^، مذ الوصق سنيه منة ينتى ١^ بمصهم وصرح 
ويكمل١^٠^،، بمد بالوصة ُالئزاية المول عل ساء اثوث<، ا-ظله إدا حميعه 

معمبجز؛ الوصيه كاد٠تا ؤوف دللئا، الثلث، ا->ثمل إن ١^ من الزصؤ يمه له 



ة>حمسامحدجب ٥٨٢

الصحة.عدم أ1وقثخ{ ووابمان، الوصة صحة يفي أومثير 
صم:جأملأ؟وأشاوالس

عنجلوابن واشرازي موشى م ابن طريثه وهدم صالح، رواية ِفي أحمد 
وعترهم•

الركةمن ^■^ ٥٤١أو المثيرأ، كثير الوصة أف عر الصحث خمو من ^؛ ^14
جدا.وهوبعيد اثع، ا-إقوء إل بود بعينه، لا 

لم'سهلميملإكها للنات لإل نتدْ، قاها ملكه مس عق العد ^١ ثن ثمنها: 
محكدلكاوصخ م من نالغه1 كاف ^١ ياوبجا، لإ م لأن زص 

الاضخاب.هاو كدا ث، ابا لابميفهاأنهزما، يث!; \0 وص 
ديويفنالعي، يمرس بمهم أيه امحم ابن رواية j أحمد عن والممحوصن 

تع١*^ ^١ ١^١ ي أنو ثئة زنقق ، ^lJي يهز لا : Jlijأخزى وة 
لمنتييسهم ولا الثيد، لمزش يسهم هزتان، شيده وءع هرتان، وتعه نندم 

أمث بمييك محز ئز ثق ُالممييك، ^. ٠١منم، j الخلأذث ي: 
وكلامجهته، عتر مى يمللث، هلا يه، ثمحتص وهو التلخيص: صاحب هال لا؟ 

متاتل؛دبك عل ؤئممئغ 
ثءا:مفكهصبمالإل.



٥٨٣د،ل؛وهذءهياندتسقبمهمام 

لتمليكجعلا وعدمه الملك ووام عق يئثي \ؤرة\لأ.' من طائمه د1ل 

رسد0؛ثنلك يملك لم° نإل اللممطه، يملك < ٧١موتى ش ابن كلام وقلاهئ 
يقاكد لأف ١^١^، ذو\ذئ ص ثه ثثت ^١، ئ ثزعئ ممك لأئ 
المال.إل الحاجة أهل هومن وهنا لاؤنعؤع أنلمؤ؛ مذ 

الهدايةق وكيلك ■ح_لأف، شر يملت5_ها لا التاJخيصت صاحب وعند 
لث.ْ.ملك أنآا ^١،^^ 

معدنأو اصطلماد أو احتشاش أو احتطاب من الملماحاُب حيازته وم1هاأ 
واحد٥،روايه دوثه لسده منك هو دالت مذ الآصحاب قمن دلك؛ عر أو 

مسه،ك؛د ئهي لسيده، ملك ومنافعه العبد جوايخ لأف عقيل؛ وابن كالمامحي 
^؛؛١•ي5 لكلحاج،تي يْ مي 

وي،القامى ذوة إياة، كمميكه ئهز ذلك و له الثثد أذف ز لي 
الدين،محي الشؤح متهم وعدمه، العبد ملك الخلافل، عل المساله طائثة وحثج 
آحز.موصع ي عميل ابن وهوظاهركلام اللثطة، عق وقامة 

أجزياإدا يدؤنه، أو سده بإدن وقبأه له وهب أو للمعبد وصى إدا محملها• 
ويكرهحيل، رواية ِفي علله ص للسيد، ئالمال، المئصوص، عل دلك< ل له 

العيد.ملك الخلاف^؛، عل وعتره عميل ابن وثاْ وعإرْ، الماصى 

ايرؤي•يكره لهوبلثمح•، بعوض روجته العلي لوحلع وملها؛ 





٠٨٥بالقواعد فوالدتلم ومت، ضل: 

وهئحلاف، عتر مذ بمحاو انتمزار بدون عليها ا-لتوو ينعقد لا أحدهات 
بّاوابن بكر م طربمه وكيلك ومن وابلأي المجرؤ و الماضي طريمه 

صباكاتع باك الاه بمدة الماصئ أف إلا ئونى، 
وابنصالح رواية أخمدي، عذ المنصوص وهو بالحانيه، بمدمحا الحوو ثنعقد 

وحيل•منصور 
حينؤ،من و الخوو اثنثد بالفمحور بملمئه ئثا: إذ اكانئ: زالطرية 

•اظاُب الصغثروم اجابع مذ موضع مذ الماضي طريمه وص ملأ، نإلأ 
اوو،لمًبجقد ١^^ قي الملك لاقت ئثا: إذ الئاة; 

ملئ؟

ريحالكنة والمحرر، الممحن وصاحبي عمل ابن وص وجهي، عو 
الإJعماد.عدم 

ركاةيعلمنه الماو رثر وأما المقاربة، باُب ل الإئعماد صحح عميل وابن 
بقيهوأما بالظهور، علميها الح-نو وينعقد الربح، مذ حصته مع ماله رأس 
كلامظاهر ق لا أو دالظهور العامل يملت5ة يلنا! >سواء زكاده، يلرمه قلا الربح 
يلم،يلم، ؤإذ ثهوللعابل، ّّّبم إذ لأنه والأكزيذ؛ الماؤي مول وض أحمد، 

محا•
لأ:نلئصئقا: الخاضمحطزئةزكامحإذا اطاُت،ض زخمأنو 

وهو١^، نالة ِفي حلاقه ل الماضي كلام ظاص وهو اك، بدون 
صعق.



قيح ٥٨٦

صهايلك عي بمتق ئن ١^؛؟ ظهوو بمد العامل اقوي م ثمنها؛ 
تن ما طر 

عي،عس به يملك ةلنا1 يإف وعدمه، ُالفلهور المللئ، عل البناء أحدحات 
ا-لآلوابي.وابو١^^ ا-محآن ١^ واينه حلاقه الماصيتي يال، وكيلك ملأ، نإلأ 

دقا:بميك.لإ،د اولإبمثز، لأبملك،امحور، محا: 1ل اش: 
التلخيص:صاحب منهم خماعه، ئاو كدا موجهان، 

أخمدل،إي وأومأ ا.ئاد_،، وابى الماصى محزو وهز عي، بمس أحدمحا: 
رزا;ةاننتمر.

ءإِل١^؛ ول ر مزو زم الملك، ١^ بميم يخش، لا 
ضس تي، محا >كاة >J ق محزئ لا ^١ تام، غق فته المللئ، 

^^^لأفمحلأسمءذومحِه
 Jيمنعةولا الحض، الآجمل ملك، إل يزى ١^، مإل أصح؛ والآو

الؤتمح،ياثر لو وقدا المع، أهل مذ ليس واقكاب ، ١^^١٠؛*؛-١A^«J V^^؛، 
وأول.؛١^^، ثكد؛ بمد، 

ثمحصته، مدر منه عي عس الربح يلهوو بمد رجه ائوى إدا هدا وعل 
ولوافثىJاحؤار٥، معله وهو،:I االثزاء، ١^^، لأن عي؛ ترى موبرا كاف إف 

قيقش ئه، بملأ، زك: بانثاع ١^^ فمحز ئأ ١^، طهور مؤ 
التلهي.ؤذُةق الانزاق، انماع ل له ائياز لا إذ زلإم؛ نصيثة 



٥٨٧ضو؛و،دءمانمصبمهواس 

ئك:لإل اوبح، ظهوو الممحاووبمد ناو مى أنه العامر لووطئ محمنيات 
ظهرريي و1ف ولد، ويصثرأم الأنة محمه وعلته حر، مالولد بالفلهوو؛ بموكه 

علتهوض تمحور، ابن رواية ق أحمد علتؤ وص ديلئ،، م(ٌمح لإبجت ربح 
اظإنلإ:قنمح؟

واحثارْقمحور، ابن رواية ق علته وص ويخرر، علته حد لا أحدمثات 
به•يئطع لا اجتهادي وهوأمر ١^^٣!، عل ظ الربح لأل امح،؛ صاجب، 

 :_U ءJ^l ، م.افك لإماء الخامحي مالأ
صح.ربح لمْيذلهز لإذ المقاربة، ناو مى ليه العامل اقري لؤ محمئها• 
يملئةلا ويالنات ربح، ظهن إف وكيلك لعمْ، ملك لأنه عليه؛ ثص 

والئ.هبالشركة، م1ل مذ \ذفحوا أحد يهوكثراء محا• نإف بالظهور، 
لا.ثراؤْ يصح ملأ ملأكة، لأنه حمه؛ هدر ق يطل انه 

لبيصحته روايه ا-ئادت، ابو وحرج الصممة، مريق روايثان؛ الباؤي ؤؤ، 
المفا3ثةلف؛الماوأن:محيِْئظو اككلمحلإثوهمبجمحهاثب 

رب،ْع المفاربج هآكدا ممحه، عذ كالممد صوله به المصاري، حق علاهه لأف 

الآحاj،ل مهل ثركة، فيه ولا للمصارك، شمصا العامل لواقري ؤمئهات 
لثمعة؟)ا 



رص،^، l_pضح  ٠٨٨

وجهان!يه ثاثعه ومذ ابوا-ئايت، مال ما أحدمحا! ءزيمان1 فيه 
لربلأئة النائل؛ رءوس ق واحتارْ ا/احد، ينلك لا أحدمحا! 

ؤاٍمحا:ضاينبمه/ص/لإ\أ\ص 
يصيرمإثه حصته، ق علته الركاة وحود_، من وحرجه الأحد، له والئاق! 

ؤلأنهالتهمه؛ رول لنسه ولإ وثريكه، لثسه يتمرف ثريكا حتسد 
هداوعل والنكيل، الوصي شزاء خلاف تبممه، محلا المأحوذيه الثمن يثل يأحد 

كال،أو ربح ١^ ق لمًتكذ إل الميت صاحمّ، داز، ما ١^١^؛ والهرمه 
ثإف١؟^، ^٧٠، ني، ١^، لأئ ؛ ٧٧١مله U^، لأ:نإكه زد؛ثا: 

من ٣٠١نزي م ٩; اويهان؛ محفيه يالئهور؛ وه:نلكة رح، يه كاف 
نسى.ما عل ١^؛^، مذ ملكه بعد المقاربة مال 

يملكهملنا! مإف ظهور0، بند الربح مذ حمه العامل انمط لو ؤمنها! 
لشمث، وين. موجهان، اك،نمة؛ بدون يملكه لا ٥^١؛ ؤإل لمْينمط، بالظهور؛ 

^^ليقسافلاءالاكاصيزمءا:لنفازشارش، سمَ 
هنالؤ، إ}لأك لا ذلك لأن اكلث؛ مذ يمن ؤزلأ محوز، ثالأخخاب: 

^١الاِلك،، ذوذ الناملي ملك م زعئدث ا.قادث، الئ;ح مذ م :ضقه 
^ٌإه:ثغه/اعورب

حارجلأنه ^،؛ ١١مذ نحتنتت، أف احتمل القنمة؛ بدون يئلكه لا ملنا! ؤإف 





ابزرجبتراعي همح  ٥٩٠

ووايه.٤^٥ ومله مطنما، فه زلكه لا اضزازي؛ وقال 
نالئ؛إه قل: إدا ء ١^^ عو حناتؤ ةنس ض ن لَثمنها: 

كنبمن ئالارش ممب هوملك قتل• ثإل فالماؤْ، ثلرمه دسليوه، من امتغ لأئه 
نفؤؤبملأ:شاك،ظ::لِس:تيالال، 

١^٠٢م ه ثة ميزة لا !ذ اختارْ؛ شر ١^-، من ١^١^ لأو )ي 
بحال.

إهقيو: إJ هلة َذمح°ؤي\ ثزومحها مؤلأيه أمه، ، ١^٥٥كال ١^١ ومنها؛ 
عثه،محإدن بزوجها Jإحاكم، ئارلأيه فه؛ ملك، هئ فل: ثإف يملإفها، 

ؤهوأوو•الواثق؛ ملك هن محزن نإل 
و،اأندوJ، مثل لة؛١>، إص ١^١ نو١^ نمءا: 

^^^هإلاوث،طه؛نوةبماتم.هاثلزفه،زةل لَ
ا-قاربي:مال موتى، أي؛ ١^، وهومول، للحاكم، ثظزه أن أخمد كلام وظاهر 

ينوفيهبل عليه، الوهوف، ملك، باماء راكول محتص لا ١^!، هدا أف وعندتم( 
نن:أز؛بمدة.خق لعلامة و بموئوف ئثا: نإذ ام، 

ويمان:فيه الوئم،؟ وبثركة الثنعه ينتحي هل ومنها: 
١<^>،ثم؛ قيل: ؛ذ و؟ ١^^^^٠ بملأ، ثل أنه قل اكاءُ أخدمحا: 

^.٨٥وإلأ الشنعه، به 

\ئةئو:'صاحسا مالا ما وهدا يملت5ة، ئزلنا: عل بناء الوجهان؛ واكاف؛ 
فاصل.المنال^، لأف 



1٥٩١سل!وهذءهياكصبمماعد 

علأما المعلق، من الوهم، قسمة جواز ل، الدم، عل مثؤغ كلمه وهدا 
يملفيإ إلا الملم_ا ظاهر ق سمعه لا إذ شفعه؛ هلا القننة بئع الأجر الوجي 

الخلافعل هثا اأوجهيرن التلخيص صاحب، بش وكدللأ، العمار، من القنمه 
القننة.موو ِفي 

عليهههل ١^٥٥؟،، أرض ق العاصب زنغ لو يمنهات 
aa^JL؟

هفهاآصة، وَس كاكأح ص ذلك،,َالأ هله ائالاك؛ ص نآ  ٧١

لهلم°؟كر( قإف عو_ها، من لم°يشرط ما عكه وهيِفي الومحف، ممه يمئهات 
عله

ممتهعل١،^^؛-،علنه.أحدمحا: 
وهدوعدمه، المللث، ائتمال عل ميسان جما يبتل• المال، بيت هيِق واكارأ: 

لهالموصى عل بوجونبا يقول، ي إعثرْ المللئ، كاف نإو عليه، بالوجوب بمال، 
وجه.عل يالقعة 

ايوار،ئالمئصوص الوهمؤ، بعضنِفي عل ولده بعص مصل لن ثمنهات 
قلناءإذ ه، ١^ إل :تقل لا ١^، أة م ئؤ همل: ١^، خلاف 
اأمنلي؛عل جوز :ل نقل: وي، اطايط ي مزل وهو كالهية، قز لمْ ياماله 

الزلدزخض القرية، زخه خل شلة هة ها يتله محاد،:ل لاك 
بعصسابهة•



رجبابن توام همح  ٥٩٣

يقدأم كهيؤ الإجاوة عل يقث هل وايثه، عل ، ٠٨^٤١وص غدا وثبته 
بنص3اإواوث متص1وة، لحهه ممئك بل للوارث، عئصسصا ثيس لأته الثلث؛ من 

روايتان.وفه ^^٥؟ 
علا-محثامس، آبو وبنامحا روايتان، صحته وق تنسه، عل الوئف نمنها! 

مسه؛عق وممة يمحح لمْ علته؛ للمويوف منك ، ١^٥٥يلنا: لإو الآصل، ^١ 
صح.ثعال؛ ض قلنا! ؤإل مسه، ١^، مسه منك الإسان يزيل أف يصح لا لأنه 

الواثب؟ورؤ أنلل ١^؛:؟'علته وولإ هلبمودإل اثنع الون يثنيا؛ 
ورثةإل بمود أئة وي حنُب رواية 3، أحمد عن والمنصوص روايتان، محه 
ِفىالخلال جرم وبؤ ومما، لا إرثا إليهم يعود انه كلامه وظابر علتؤ، ١،^يؤب 

موتى-م وابن الخاثع 
اظاد_،ابو يه صرح ك،ا علتؤ، ٧مودوذإ ملك بانة المول عل منزل وهدا 

وجعلهاوالثقف، دالرمنى الوهم، سه جمبل روايؤ أحمدل، أل له نثنيد وعثرْ، 
الغش.ززثة إل و\لأر اكنى رجع ء عثه الموثوق لورثة 

واحدا•وامح ص محآ الخلال زلخنل 
 ^i؛j الورتؤ،عل ومما ثاسمحق؛زجع ، ١^١٤الدينثدا محي الثح

هم، أثلة، ئ ألخد يش محالف زسا ء، امئوذ، منكف :نزم ! ٨٥
مللث،العئزى يأف النمزى وبئ القني الوهم، بين طالم_إ ان رواية ِق أخمد 

مثل؛، Li^؛١،إءمأنأزممهُ:فنةجث،ثايم،محبملكإم كر، لِ



٥٩٢ضل!رمت«هوانمصق(بمماءاو 

١^٥؛؛،مقئة سوى يميك لا عش ١^٥!، أو عق ثدو ا^واو؛ دهد0 اشش، 
ز1لالئثهطكطزاف.

إثالأي خد، قلا  ١UjJ/u^^ ١^ و وئوذ زطئ ثن زخا: 
له؟ولد ام تحثر وهل منكر، ثبهه فيها له لة ملك 

قيمتهاويوحد بموته، فتنتق ثه منتوثدة صارت لة؛ ملك هئ محلنا! إذ 
ثصيرلا يمإ\وها؛ لا محلنا! ؤإذ ومحما، ك5ون مكاثتا رمه تيا يسرى ركته مذ 

بحاقا.ومحق وهئ منتولد0آة، 

لمْلة؛ ملك ص محل؛ قإف المودومه، الامه عش المومف روج لو يمنهات 
منفعهيميلث، قإثه ثهلئ، وفته وعتره، التلخيص صاحب يكنه صح، نإلأ يصح، 
ئة.ا1يث زقدا؟كوئ ^، ٠١كأي م الذع 

عطثة؟أوانتداء ؤلوصة ثنفيد هئ هز اإورلإ، إخازْ ل١تاشر٥! اا 
إثةقيل! الخلاف، وهدا سقيي، انيا أسهثمحا م،روفتان، رواسان لنألة اق 

الإجائة؟ع؟، أو هوباطل هل الثلث، عق بالزائد الوصه نيث 
وجهملأ البمللأن عل أما بالوهمخ، المنJ عل متي الخلاف، هدا بل وقيل! 

نئنأيه.لص، 

تنقط،لإنه القننة مق ظ \خ ١^١ الزارث أف الدين ئ خ ي 
عليهوالوةوذإ العيينة، مذ خمه انتش إدا كالعانم الشاعة، الآع؛ان ق هدا وطرد 

الروجتنوالجد الربح، مذ عمه انشل إدا وا،لصاريت، الوهم،، مى عمه أنم3ل إدا 



٥٩٤

_j\yrنأو\لذخ/شو با، لكف المزإذا من ث ص مما إذا 
ك.مز 

عديدة؛يوائد الخلاف وقدا 

مصحوالمض، والمتوو الإثثاُس، مى الهبه ئزوط لها يشرط لا انه منها؛ 
المجلس•لتِفي الموصى لإيم ثإف وحودلك، وأميت، أجزت بموله؛ 

وكلاموع؛وْ، ممل ابن يكره وثول، إبجام، إل اقمرت هبه هذ ملنا؛ ثإف 
وجهمر.هته؛ هل مننا إدا الإجاوة بلنظ صحتها ل أف يمحى المائي 

الجاو؟كوو ينثرأف وهل ادوهس،، ظاهئ والصحه الدين؛ محي السيح محال 
شر؟طوتا 

ثنيوصئخ الخلاف، هدا عل ش هو والمحرر للمماصى ايلاقتج لفي 
،Jlilظننئ هال؛ م ائاو، مى متنوثا هدرا اجار لو بانة المحرر صاحب دلك 

محبمحلقنمح،ثلأمبجاس
صزرفيه بى إدا الرحؤع نوت ي-افي لا المجهول إجارْ صحه اف أحدمحا؛ 

نأبش، ثس أنمط فينن ممول ء لظلأتته، انتدزاكا لأ:شة ^ ١و 
ثقلتنيه الموصى الخزء أجاز إدا هاهنا ظويلذ إلتها، العود لة لإف بخلافه، باق 

ظنه.ق ما عل زاد ثمإ الرجؤغ مله كمحرا مباف ميلا 
دنخا،زحمنوف مائه ^ به ١^^٠^ ص أو اممد إذا أنة واكاف: 

إحازئهسمد ^ ٨٥مئها، أكثر تجز وأ يرمنا، وحمطن مائه اجاز إء مهو ألما، مباف 
قؤنغ\.



٥٩٥كل:وهذءماكص0ماس 

إنماطاؤكون يصح ؛له لكل؛ ما كايظ القنس أجاو ^١ ما بخلاف وهلا 
ضمحءءوو،ونئمح.

يتندىهل ولكن ثصح لا الإجاوْ أف الممي صاحب 
ايهالإ؟ودعوى 

صحت5ؤيذلأ \لإ-إو\و0 يلنا: إف محاو: مذ الأصحاب نمى وجهين، عل 
موجهان•هبه؛ محلنات نإف وجؤغ، ولا بالمجهول 

صحنينفيد؛ الإجاوْ يلثا؛ لإل ماجازْ، واؤثه عل ويفت، لو ؤمئها؛ 
هوجهان.مه؛ قلنا: نإل زلاوجؤغ، يالمجهوو، 

الوقفصح ثنفيد؛ الإجاوة قلنا: لإف هاجاوه واؤثه عل ومحق لن نمنها: 
مسه.عل الإينان دهؤكؤقف هبه؛ قلنا: ولزم، 

بكوصىإ[رط تنجد؛ الإخازة ئلنا: عقا؛ذ الخاز كاف ١^١ ؤم1فا: 
نإلئلنا:ةطة؛ئصدهتجئ4ُ، 

ؤلده،هأجازه ؤلد«ه لزلد أوصى كمذ له، للممجاز آبا المجتر لوكاف نبتها؛ 
لأيهدنك؛ يإة عطنه؛ قلنا:  ijpثتفيد، هؤ قلنا: إل فته الرجؤغ للممجيز ئلمتس 

مالأ.لؤلي«ْ نه-با قد 
:*.٨٥نإلأ حنث، عطيه؛ هل قلنا: لإذ هأجاز، هب لا حلف1ا نؤ نمئها: 

محةإلالإءائئوجملإبيشظِن
قطثه؛قلنا: نإل أولا، قبوبه جن ين له ثابتا ئا1للث؛ا ينفيد؛ الإجارْ ةiنا: 

بمالإجممحْمحِفيبجيم



٥٩٦

إلنا الزائد ثزام ثل أجيز، النضا:ا من الثك خازن نا أف زمنيا: 
نحاورْ؟

علثزحيهة زأئكل ، J^ilصاحب يكنه الخلاف،، قدا عل مبني زهز 
للثالث،،محاووة إحدامحا زصثان، معنا كاست، إدا ثإيه ناصح، زهز الآصحاد_ا، 

_J^Vايجاووه الزصئه اإؤرJة زأجاو ؤثالث،، كنصم، نحاوزه، لا زالاحرى 
اكالث،صاحب الغنم، صاحِ، يزاحم سفني؛ الإجارْ ملثا• مإف حاصة، 
؟^١-،؛،تلأة ١^، بماج_، محة؛ قل اك؛وث،;؟^١ ٣ كامل، ض، 
Jالإحازة.نصمة الئنم، لصاحس، محمل يم حناه، زالاحر 

عطثهعش الزيادْ إذ حاص؛ يثلث ؛^١■؟؛-؛! ءإد،أ عطيه؛ الإخاوه ت ملن؛ نإو 
اكاوث،ثمحاص النءئا:ا، ؤا بئئينش،دلأواط ١^، من محقه 

جمااشنم،دأثثبالإحالأ.
المزJعل ثمئغ ثمميد، أو قطثه الإحاز0 بأو اإمزJ أف عل مي ^١ 

سؤ.كإ ؤص«حتها اكاJث، عل بالزائد الزصه بإبطال 

إحارتثمثا؛ لإل مورمته، وصيه موته مرض الموبمراِفي لوأجار يبنيا؛ 
مطريمان:لهذ، قلنا: نإل ثلثه، من معت؛رة مهي عؤة؛ 

حلاقهو اكامحى قال كدللخ، أثقا، الثلث، من ^^١ اشلع أخدمحا: 
ِفيترص تأ حنان، فه لة لإع ِفي حاثي إدا بالصحيح زشثقه ١^ نصاحب 

مأش ناله اتيداد من ت5ن لأنه منَاكك؛ فاته تصة لإنه اياو، ثدة 
ثسا،لولده زه—، لو زيظثره اأرض• ل إحراجؤ ١^٠١؛ مقام دلك مقام بمعل، 







٥٩٩د،ل)وهاا؛ء؛واإدسقىماس 

منتهنشت أو4 الخزي، ودكزْ منصوو، ابن وواية أحمدِفي ض والمنصوص 
الموُيبتوم ينتثر انه ءظاهرْ خلاها، فيه المني صاحب بمير وأ الوصة، يوم 
فيه،الورية ثصؤفسا يطع ثنلمتما له بالموصى يعلؤ، حمه لأف كلمها؛ الوجوم عل 

حشمنة حمه انتماء عانه المجى أحر إدا اجاف كالمد علتؤ صايه محآكول 
مص،•أو يلفن 

المزت،زبمد الموو مز ئه الموصى مزطئها ُهأئه ١>^ لزكاو نمبجا: 
المنائ،هلنا: قإو ١^١^^، وطلإا وثن ٥^، ^^٠ ولده، أم محهي له؛ الملك٠ ^؛١: محإل 
املمْثكرا يملآكها؛ لا للنا: نإل له، للموصى ق؛ملإا نيئرمه ولدم، أم مهي له؛ 

ولدله•

نونأ أولادا، أولدها خش ينلمب قلي لزوجها يأنة وصى لو دمعا: 
كاغهنظل زلدْ، أم ؤالآته لخث، ملدُْ المزن  1450قتل::^ظِذ الزص1ه، 
ززلدة١^، ثل ئكاخه:اق الموو بمد إلا بملممحا لا فيل: نإذ .النُت،، 

^'4•رمح، 
وارثهبموم وئلنات القبول، مل له الموصى مات بابنه لرجل وصمح، لؤ نببجات 

لا؟أم اي، أبته من يرث، وهل وعتق، صح ابنه؛ يقبل فته، نمائه 
منه،هرثا أبيه، موت عند حرا نكون يه، عتث يقد باأزمتا؛ يملكه يلنا؛ إن 

كابولز يرث، ملأ نقيق، أبيه نويت، مهوعند النول؛ يمد بملكه إد،ا هلثا؛ نإف 
،،l_ijمنك مهو بالزرن،؛ الملك، يثبت، يلنا؛ محإل الصورة هد0 ق بجال الزص1ه 

وزلمنثئثونهززءنا:اة.





ضلءوهاا؛ءماكصبمماس

حقتمط مات ]^١ طيين أف أحمد دهس وئد ا1اوهب، هئ عمحل• ابن قال 
ورمه•إل امل المال لأف مال؛ عم ثى ايايع 

وعلمثهداوا ويرك مات وحل مئمحووق ابن ملها يكهل، لا الثاته: والئوايه 
لودعوا الدين، رع أعطي آنا بيته• أحد ومال المال، يبموف العرماء قجاء دين، 
J؛J(قزى ولا الأولاد، يعني ، ^^٤٦١لا للعرماء، الدار هده أحمدت مال الدار، رع 

ثنيوالنجدية الخياه ِفي الثابم الديون ^؛٠ ولا الآذمتiر،، وديون يعال افب ديون 
الماصي.به صثخ ووحؤ0، بئر كحمر الصتاف؛ يمفي ت لنيت، الويت، 

زكلأماكغرفي، الدئن ي اذاله مزقوا ط، امحازة، طامحة كلام ظاهز 
الإئممال،من بالع صثخ من ؤمنهم قيمته، كالريح,ذ، ادتصارْ الخطاب,3، أف 

خقمكتثق بالإمماJ زء الشفتة، نائل ِفي ذي ئنتغرما، لمْ؟كن ثإذ 
•أاةْ م َا َهَ أا.ٌأُْ بَاَأ.ثآََْْ؛ ًا ٧^ أ\يََأ  الرغثب•صاجب ص/خبه الدين، لم°ثستعرتيا ؤإف ■ؤيعا، نيا العرما؛ 

ني:تاظؤ،محأن%ا:ة؟
مثائل!بتحرير يثحزر حلاف، فيه 

مذأجرابجاأومثط؟حرة وبقل بالركة، الدين ي هلبمئئ، إحداهات 
متندداكاذ ؤاذ واحدا، الوارمث، كاف إذ بالأول حلاقه اأماصىِق صئخ 

الدين،بن قنطها منهم وارث كل بحصة ويعلي، حمومهم، مدر عل، اقسم 
علمتهكأ-دين الشريكان رهنه ^١ المشرك كالعبد منها جرة ولأكل 



رحب ٦٠٢

وت1دكئه.التأئؤف؟ مؤذ مذ التعلق هدا ينح هل والئاتة! 
تلأةللانخاب يه الدثة؟ ٣ الركة بش الدنن ثلبملق زاكاكة: 

س:
حلاصال اطاب الماضي ماله ١^، ذنم إل ثكقل أخدظ: 

الرلإبامحمال بائمول حصة مذ محمنهم بالمنجل، يْ مذ ؤبجم محو، وابذ 
إلمح(•

قممل زاين ؤالآمدي أنصا القاضى ذي اثت. ذلإ و مثاق ناش: 
الميت.ذنن صتان الآصحاتتي وهوظاهركلام الممي، وصاحب لونه، 

^١٤٠بلزوم وود ثونى، م ابذ ماله قط، الركه بأمحان يظى والئاث 
٥^١^:الإحتلأف ملهيا هدا عرف نإدا بالثلفب، فتها اثت ذمه 

ندمملنا لإل القوي، مذ ي أن يتح فيها الززتة مود؛١^٠؟، منها: 
مزيهان:و\0يص ١^، قدم يآد ض الإصاو 

مذالشركة ثاب و ثقيل ذانأ ١^ و الماضي هاله ظد، لا آخدمحا: 
هدا.عل نتصور ابن روايه المجرد عثر ِفي المائي وحمل ؤّابتهءا، 

وجتلأْوالقسمة، الرهن ق أنقا يجل وابن المائي ماله يئمذ، والئاف• 
حرونش هال(أ اأماضى، داJه الصنان، بثزط \ذئتثف ثم بجور ؤإما الدهس،، 

نذا-قاكم يالديون،"ودصب مطالبجم نمطث العزناء، وثيرا الركه بتذ الوريه 
،.iUl؛المقاء ولمْينلكها منها، يوميهم 



٦٠٢د،ل:ود،؛ءضاداوداأس0هماس 

محاعشمحايضوِفيث
وواية•م ناج بالغا ابناية ءش وبمديه ئداة؛ إذا اباق 

ةالكاف وف ونظمحُْ، ء، يدل ثائنا ١^>، وواية ق أخمل وكلام 
حاصهالعتى يقد الأول وعل الدين، أو الركة محمة مذ الأمرين أقف بممنوف 

باُباأجرؤِق ,ق اليائي وحم اُتصارْ، ا"ئابلا أبو يكره الراهن• كعثق 
الملم،مع يثد لا زانة رجهم، بالدين العلم عدم يع العنح( موؤ ق الثخ 

يملكهل الركة، التعلمه ١]*^ماء حموي أف مأحدمحا الكاؤب صاحب وجعل 
^ءاباّاصينش>اأملأ؟

اث1رياُتإؤق ،، iUl ،J^si_لا أنم عن، ثدو الثامه مئصوو ابنر وروايه 
بعتقاغسارا إعنارهم، يوف يسارهم يع يثد إدإ الوزلإ عتي، أف عقل لأبن 

ينمدولا خلافر، بعير فيها يابسا ملكه كاف مورويهم لأف مزصه؛ ِفي مورؤثهم 
3،والإحتلأف إعسارهم بع عممهم بجد لا ^٠ ١٨٥الإغنار، يع عممه 
أظ•

اكزثاء؟عند الركة زص مخ زهل 

^،٣٦عندهم كالزهوثة يأنيا وعلن، يصح، لا المجرد؛ ف الهاجي يال، 
العترملكر رنن يصح ملأ ألورُؤ، مللث، الركه وبأف رهنه، يصح لا والمرهوف 

قيل:نإذ الغزناء، من لها الززثة زهن يصح لا الأوو المميل مثل إذنه، شر 
من؛قاثبمت عك: إذا لها الوصى رص أفتصح تقعي اكايه• وعل مذقهم■ مي 

^؛؛•



رجبتواعدابى همح 

ُالخاءالعزماء حى ثعثى الوزلإ؛ إل لايتتقل للنا: لإل الركة، ثإء ؤمتها: 

الئأء.ياعدة ق اثنألة هذه نتىتجل وقد و:ةؤنوآ• عل 

خذذالوزة يبتدئ محل ^٤، مال وله دين عي وجل مات لو يهمحات 
لا؟أم مورؤثه موت جنن من ركاته 

لمحري لا أنة ل إشكال ملأ ١^، نع إنه الزئ تممل لا ص !ذ 
ئصئولِفيهز هز الدين أف عو الإى ينممز ئثا: ؤإذ ق، ينتقو حتى حوله 

زلكفالزارث ذلإ \علفي ئلثا: لإذ خائ؟ اثت ذثة و ئز أز الزارث ذثة 
أوابتدائه من الحول امحماد بجإ هل المائ الدين أف عل الإى الزكاة بمج مما 

خائ؟انتهائه ل الزيوب ثنح 
الهداية.ثزح محكتتازِل ووايثان فيه 

منالدين ممداو عل الحول ائعماذ مبمثخ الإئعماذ، بمج انه وا1دهب 
هاهناالوحويّح من ئج الحول آير ق الركاؤ وجوب بمج إما ملتا؛ نإف المال، 
كلامظاهز ئ الزارث ذثة ل بز ئثا: نإذ أضا، قدرْ الأنلِفي آخز 

وسندكئممائع، بالمال الدين يعلمن أف أصحابما 
صوزئان:لإاهنا ^j؛،، دين وعلته شجر لة كاف لو ؤمنها؛ 

أفعل يجني الوماع، مبل أثمرت ثم يثمر، أف مبل يموت؛ أف إحداجمات 
مجِفي الخلاف عل حرج به؛ يتعلمن يلنات لإف لا؟ أم بالئاء يتعلمن هل الدين 





رجبنواهدابى محؤح 

محإلقاولدها، ينتثرى، والدين ^، ٧١اياويه الوارث لووطئ وبنهات 
الرايى•وطئ لن ي الدين، منها يول محمتها ويلرمه حد، ملأ ثذكه ص ملج• 

باأفكاك،قإنه:نضا اطك، ضة أنصا، ط قلا مك ليت قلنا: نإذ 
الأين،ذ/ك1واطابوص،^^افهزكاونن، 

ا1هر.وحوب حسد الخلاف، قمائده 

وعاJقألتا'^١١^،، أيئ مات إل وه1: 3ال م أيه، أمه الإين لوروج يمئها• 
ؤهثينصيى،لإص،1وة:إلتيلإة،لإئت، 

الطلأيى؟يثع وهل العتيى، مئة ليثي للمستح يلث، ملأ للركة، 
نكاحه.عل باته ههل لمْبملكها، بائه وعلل يعم، المجرين اكاصىِفي قال 

 Jالمحميق اس لأف تشق، لا ممل: انن ؤما
^٧١دثزثا لإ لز زكدبم، زش، الإنمماJ قل نيثان قالثخهان الطلاق، 

تزاآ.

دينولولمْفن حص بالإمال، محز نإف بالومع، آحر وجه المدب ول 
المؤاعد.دكنوا0ِفي ويد للمنخ، الطلاؤ( مى سق ما عر بى 

متناءصفى١^ ثالنهوئ ألمت، ٠^١^ ق نه ممال: شحص أم لن ثمنها: 
ينبعلا الدين أف عندثا المفهوو إذ يلزمه؛ أف الئنجتص؛قمل وؤ، إمرايأ، 

هداوعل صحح، إقزار قإيه ألفث، الركة هده 3، لة قال؛ لؤ ي مهن التراث، 
خلاف،.شو مناقصا كاف ايزاث الدين ينغ قلئا: لإدا 



٦٠٧بالتواعد وهذءهيا،دصق i هل 

ماتم _، درهم ألث وعليه درهم، وألم، اقن ورك لومات لمنها؛ 
ابنينتحق أنه اإ٠اصى هدكن ١^؛^، العريم ابرأ ثم ابما، ورك الأبى أحد 

نزصعق زعثلة نوضعإحاعا، ويكرمِفي أبته، عذ بمتراته الركؤ نصفن الإبن 
•عل١^ منه يمهم وهدا ابيه، ١^، الإبن بتراث يائممل الدين، مع سؤل الركه بأف 

وابنالوزلإ، مى الباقي هو لأيه الصيت،؛ ولد يه عئتص الإئتماو بمع المول 
موته،بمد اسملث، ؤإثإ ائته، إل سؤل لمْ والركه معه، بواوُي لتس الإبن 

وارمة،وهبل له الموصى مات إدا الوصك ق المحرر صاحب لكرم ما ؤدا وينهي 
الموو.حي من الوصثة ُمللث، هولنا عل مورؤثه يوف م ينلمإكه هإثه 

بناوْويقؤل الممبس، موي يمد مالؤ مح، 3، الملمس بالإ رجؤغ يطها؛ 
الإمامعلل وبه رحوعه، امتغ الورية إل سؤل ملئا؛ هإف الخلاف، هدا عل 

معلقاالحثاة لب مثعلى هثا والحي صي،ا ولا يه، يرجع بمؤل لا ملئا؛ نإف أُحمد، 
.١^

بموته،الرهن من المزبن حى بمموط روايه أحمد عن أف امحب، نمى 
عنفنزهدا ا عميل وابى القاصي حتقائا الئلس، قرم الثرتاء، أنوم ثآقوث 

نائغزف•

ألفنوحثفن مات رجل عن ئيو أنه أحمد عن الثjزاطئ مو ما يمنها؛ 
١؛،^،همال ابنه، عم وارمث، له ولتس درهم، ألمب مذ أكؤ للعزماء وعلته درهم، 

حشمتيذ ملاث حقوهكم لب وأحرومحب ^■^،، ِق الألفن هدا اركوا بمرمايؤ؛ 
وإد،ايوحرويهالآلما هدْ مبص انثحموا كاموا إدا هال! حقوهكم، حميع اوفيمم 



رجبيراهدابق مح 

الآلف1،يمضوا أف إلا فيه، ثه حتر لا ^١ يديه، ِفي يركها أف لأجو ليومهم 
ثاءوا.ما الباقي ويؤحرودهِؤا منه، 

ثتتقل،لا الركه محأف ل المن عل ١^^١^ هذه نحرج شيوخنا؛ بنص مال، 
إفيال،! ما وثوحيه يالدم،، وهوأميس حاردللث،، إليهم؛ ثتممل هلنا! إذ ماو،1 
الئقمن طهب أنمطوا مإذا ١^، ذثة يوف الركؤ ش ل الغزظء خئ 

للوديؤ،لازم عثر بتوض إنماط ههو حقوقهم بقيه الوزثه يومحهم أذ يثرب 
لهيلرمه بتوض بجاله الإُمماع ^^3، أذف قد الواوث إل، الركؤ بائيمال محل لإل 

ِفيذمح•

لم°؟كررؤإذ أجل، إل ألماثألمح؛ يثميتي ئهوثبته الإُتقال بعادم محل يإذ 
ممحامحم،سزي.

ِفيثصئموا ^١ الورثه أف عق يدئ، ثاءوا ما ١^١٠^؛، َفي ثثوحرويه موله؛ 
3،الدين كاف ومص به، محطالبوف ذمتهم، 3، الدين حمع صامحن صاووا الركة 

محمىإلتهم، الركؤ امحمال مٍغ ذممهم إل اماله لأف ابواو؛ ٠^^٠ الورلإ ومم 
مالهأعيان من حقوقهم ؤإنماط الإمهال مائه عن من طلب إدا كالئلس 

تنفيلمإثاuكامقإلم.
أمخائ ثل ^، دنا كانت إذا بالركة الثاو وَلأ نمنها؛ 

والورثة؟وونن»و\ع 

ولمُرحل، عئد وديته وحلم، مادث< رجل اُ؛ه.3، عي روايؤ خ، أخمد محال 
الستا؟وثد إل يدمع أف ^١ نحور عليه؛^١؛ وحلمؤ بك،:؛، إلتؤ يوصن 



١٣د،ل:وءاتءالوالد 

البنفإ وهاف موئغ أية يعلموو حميعا الدين، أصحاب كاف إف مهاوت 
صالحومو إليهم، يسلم والووثه الدين( أصءحا٠ب، حميع ليجلئوا علته يرجعوا 
أتللمإدا الموئع عل والرجؤيغ ١^١^ ولأيه ؤلعرماع اف عل يدل وهدا دحوْ• 

للززلإ،ملك ١^ لأف ئاو: الإخياط، ي الخاضي زئث ، ٥٠١إل الندي٠ثه 
الوئءُمحعيها•وها

^١:و}0 الطف، ولأئ يم لب، ملك ^١: إذ كلامه ؤظاهئ 

الورثهلأف ظاهره؛ عل أحمد دْس إف •؛نديأ الدين محي الئبمع ويال 
بغضهم•إل الدمع محور ملأ واجانج(، كالرهن بالركة حمومهم سعلو والعزماء 

ؤَطئأناذبهمزدم،  ١٥١^^ جزار كلامه ئمهوم أة ١^ ثإء 
ا؛ءى•الدين• بتوقهم رس إدا 

وهمإليهم يثؤل لا منثا؛ ؤإف أبما، سعلن:بما الورثة حموي أف زيب ولا 
منطائمة عند وعترها الديوذ إيمانه ق أيصا عدمه عند الوصي مثام هائموذ 

١^ثلأ:نلأوذ حميثم، jالمناء  ٥١إل الدمع ص داقثيه الأنخاب، 

ثملرجل، ربجا :بما وصى وديعه عندْ فيمن مهنا رواية أخمدِفي ص ومن• 
الورثهيبتع ولكن صمن، معل مإف له، الموصى إل يدمعها لا المويغ أف ٠^١^،، 

النْةإذا؛آمحت ئ ندا ثس حمنا، إٌب ئُغ نإلأ اخاددا لإذ ه، ^-؛؛، 
مئغ:ضهمك،نأي'لأمجمحاس•



رجبابق  ٦١٠

>خت^١ ٩ الوصي ص ثإلأ ^ ٠١شر أخاروا إذ هال: 
الصحيح.عل حاو، لأكل انس تكمل ولا للوولإ، فيها حمح، لا الثلث من 

إلدمعه ثاء إذ محو؛ محو مح( يؤبى.بؤ دين عاي من أف اكرر ول 
يترألا قإيه الطلمة؛ ا]وصغ يخلأف، ثه، ا،لوصى إل ذهنه ثاء ؤإذ اطلوصي، 

لأبجاكاش.بما؛ 

اثنوعل قت دين علته فمن طالب، م روايه ق أبما أخمد ومدمح، 
الظاهر.ذوق ١^١^، جورِفي أنة وبه ممض دين، 

ثقا:لهو ١^^، ١^ ذبم، و ٣ ض لا \jy^ لأف أهاصى اس 
الركهثاذ المول عل مثوجه وهذا حقوقهم، ق متصئها يكون هلا الدين، 

أذإل دلك، ويرجع أموالهم، من المشاء ؟كوذ ملأ الدين، مع إلتهم ينتقل لا 
ومدالمبض، ولأيه له من وجود مع منثحمه إل دمعه محور منتحي ماو كل 

١^١^٠.ق ذكزه شتى 

رؤاساناثنألة ق بصمة؟ عتن أو وصه هؤ هل التدديمُ عشزه: ^١٥ ١■ 
ممره:موائد عليه، .تش 

طريمان؛يعتوا؟مح لهل نيدْ الدك لومتل ثبجا؛ 
وصئههألنا: وإذ عتن، يصمة هوعئق ملتا؛ إذ الروايمن عل بماوْ أحدمحا؛ 

وصلمْيص، الوصية بمد الوبي قو إدا لئ الموطى أف المدهب، لأف لمْيعثؤ(؛ 
ي•ذظ 



٦١١ضل:وهذءماكصطماءاوأ 

مكةر لأية الخاخي؛ طريمه وهئ \ؤأو\وبي.ا عق ثنتق لا انه ؤالئاته: 
إياه.متله موته عق 

بصمة،ثنليى أو وصيه لأنه الخوار؛ وا^نهب وهبته، المدبر بح ثمنهات 
^^محلأ:مقزانممواض

كالإنملأء.لازما يصمة، عتق انه عل ساء وا1ع، أحزى روايه ؤيه 
منأنه خثو زمن زصثه، ه اiدم،، هل اكلث من اعتازة ثمنها: 

•كالإبثأخ لازم عتى انه عل وهومتحرج المال، زأص 
بناهماروابمان صحتؤ ل ِو^١^^٠، عئه والرجؤغ التدثر إبطال نمئها• 

نإفعنه، الرجؤغ جار هووصيه قتل؛ ءإف الأصل، هدا عل والأصحاب الخزتحر 
الروائيأف أحرى؛ طربمه ينلثهثا ِفي الخطاُسا وم وللمامحى ؛*، ٨٥عتق ملنا: 

بقيؤبخلاف، مول، عثر مذ بالمنتا ثتجش وصيه لأغبما وصيه؛ إيه محولنا؛ عل هنا 
الإ.بهات ثالوصثة وهومنممص الوصايا، 

علالروايمح، هامح، بثاء زهي ياكه، طريمه الهدايؤ ق الخطاي-، ولأب؛ا 
•اول محالمول الثحوغئالفنل هنق محلنا؛ إف أما الثجوعئالثع، جواز 

يدبثرْ،يعود ملأ رجوعا، يعه ؟كوف يهو انراْ، م ١^ ثوباغ ثمنها: 
منوي؟رجوعا، لأ؟كول أو 

ملثاتمحإف الأصل، هدا عل والأكثرول الماصى بناهما ايصا روايتان فيه 
هوثنلميىملنا: ؤإل موله، يبمد ولمْ ملكه، عل ثحزوجه بطلت وصئه؛ التدثير 



رجبابن تواعد ثيح  ٦١٢

العتقق اللك دصد الصمؤ عزي ق أصث عق ساء اشش؛ يعود عاد بصمة؛ 

الملك•مود يعود التذ.دير أف الآصحاد_، مى وطائمة الخرى وطربمة 
عقيتتزل وهو بالمول، ددى؛وه أبطل إدا ما خلاف واحده رواية هاهنا 

ؤإمابعوده، ثحود بل مهإ1ما، المللئ، بروال بطل لا الوصيه اف إما أمرين• احي• 
حاصه.يالعتق الوصك حغم ٥^٠١ أف 

بمدؤيص يمح يهل منق بمد حر يلاق عبدي مال؛ لو وملها؛ 
ذبك؟ظل 

الندةها: لإذ الآٍنل، ^١ ي الآءنخاد، من طاقه وامحا زأكن رو 
لم°يصح؛؛ ٠٠۵^عتق قلنا: نإل الزن، بعد توجد أحرى لمعة يميدها صح وص،؛ 

ذللث،.

ينتهمؤق بمد الدار يحك إل ،؛ ^JlJالتغليق صرح لو مالوا؛ وهولاع 
إشانيه.ل عمل ابن زيمه وهن واحدة، رواة ئأيتق -م؛ 3أنش 

١^الأنل، سا ي نشا يز ظ\ أن ؤالئحح 
وحوي١^٠؛^؛، ممتثى لأف الإءئلأق؛ مع بالون يطل إثأ دالصمة والتنليق 
يه.فتنفيد المويتط بميريمد اكنفيد<ةا نع ئاما الثيد، حياة الصمةِق 

وثمدلك، ينفي من ثمنهم يديثرا، العمد هدا جعل من اْلأصحارب، نمن 
الموضع.هذا عتر ق دكزثاها هد طرق، أربمة فته ايلأب حكاية ِفي 



٦١٢بالتواهد فرانيتسق ييذه كل: 

التدبب؟عن رجوعا ؟كوف مهل مدبره، كاب  jjثمنها؛ 
العق الإى وصثه؛ هو محات ثإل رحوعا، لمْ؟كر( يصمة؛ عتق ك.' إذ 

محة؟رجوعا فول الموصى ؤابه 
ثبمتالدير كتابه أف الدهسا ق والمئهوئ رجؤغ، ١^ أنهئمحا وجهان، 

رجؤغ•أيه عل يدل ما أحمد عى الحكم ابن ومل ثدبمه، عن رجوعا 
عنثيوغ أنه وجهان: نجه يْ، ئأ تْ، وصى لو قمتها؛ 

ثدي،وْأبمثل لو انه يه الوصك يائيه هدا معل لتمن واكاق الوصك، 
المعي•j يكرم له، الموصى لأنتحمة بالمول 

أووصيه؟بصمة عس ص هل التدبثر أف عق بجي الدين؛ مي الئيح ومال، 
اردخمتممد هووصيه قلنا! ثإذ عه، الوصي عل قدم بصمة؛ هوعتق ملثا؛ مإذ 

المد.هذا وصتازِق 

كاJبجامماثلئمأزبماص١^١ متحمأوتيضا:اي 
وعثرْ؟البج( 

بتتنفه،ووصى نممة يبز لو كإ مهو بالحاصة؛ محننا محإذ روابجن؛ عل 
اقهى•النصوص. عل دللث، ويصح 

اليسزمن نس ممد مبل لحى يمللث، لا محل؛ إذ له الموصى بمال؛ ومد 
رمنملكه رمن مارق ممد الموُت، جنن بن ينلك محل؛ ؤإذ محممد، ملكه يزمن 

سعه.عنده عنى مى نسألة أخمدّق عليه ثص كإ العثق مديم مئتي العثق، 



٦١٤

الخظاموأبو الماصي يكرم يصح، لا أي وا1اوهب باثور، الوصثه ثمنهات 
يصحهكبت المنهوو، عق ^aiJ إدا الطارئ ١^٠^ لأف لالها؛ حو 

عقأيصا اiثائل هذْ ^-^ ١١وبني له؟ ومزاحته^ ^•^ ١١عل الوص1ة طرياف 

-^١؛ثنيه، ولددة ي التاورير_ ق سنها أثه واiئهور الديرة، ولJ ثمنهات 
بتّهثا•أوحاددا أوال*تي التنلق حاJا موجودآ كاف 

ألعل نبممحا رزابجن، الولد جمة الئؤايتم(و كتاب 3، الخاصى زحكى 
كالإجملأؤ؟لازم هوعس هل التدبتر 

التديي.لروم عل مي الوأب بتيه انتصاره؛ ا-ئاد_،ِفي ابو هال هنا ثمن 
كاذ^هسث:ءا،ئمحا:قثهاإذا 

التدييَاف عل بناء يصمة، عممها العلق زلد حكم بن احي'؟ما معهاي، موجودا 
ا"قادثالزلد سعها لا انه احزى طريمه فئج أف هدا عل ثكعي بصمة، ثنلتى 
مهلبجعها؟ا-قالم، أحد ق موجودا ثإماكاف بعترحلاف، محنه،ا 

عندكدللئ، ٠^١ الموصى زلي نحكم نصيه، المدبر أف عل بماء ؤجه؛ن؛ عل 
الآصحاب.

صلنز ة أيد ص فالمئئوص ١^، الند بمد م ؤثبجا: 
هوؤص؛ه٥^١! نإل رحوعا، لمْ؟كرر بصمة؛ هوعس ملنا؛ إف الآصحابأ ؤدال، 

لا•أم رجؤغ هز هل الوصيه الموبى بمد أف عل بماء مجهارء١؛ 



٦١٥د،ل:وسماسصقبمهماءاو 

بمبها؟يصنتجَبأن 
ضثالخنiئذي بجلآلإ،أصأبجاص 

محوايدتعليها ينثني بكر، وأيا 
برجثن للزوجة؛ النفمه يلنا: لإل رنما، الروجتن أحد لكل إدا منها: 

١^ابن حكام برمتؤ، ثمملن أن كنبؤ 3، العي روجؤ ممه لأف الروج؛ عل 
إخماعا.

ملنا:وإل ١^!^، عل هاه1ا محتجب نيدْ، عل زوجته ثفمة ائداية: ؤق 
نإفأقاربه، ممه عليه نجب محلا الرمحن هو كاف إف لأنه عليه؛ نجب لمْ بلحمل 

مالكه.عق محثمتة ١^، لث مملوك هالولد الرةيمه هل كايثإ 
هلنا:نإل عليه، وجتث للزوجة؛ هلنا: لإف منسزا، الروج كاف إدا ؤمئها: 

الزوجة.ممة يوف بالبمار مئزوطه الآءارد>»، ممه لأف عليه؛ لمْيب للحمل؛ 
التفهه؟امحارية يلزم ههل الروغ، لومات، ؤمئها: 

نإنمحا:صص؛لاطزيإالززثة، إنئثا:صلكلي؛بم 
بحال.

طريمان:فيه ذمته؟ ق النفمه سئ ههل الروج، لوعاب ؤتها؛ 
علالزمان، بمضي يسفل وثأ ذمته ل دئت، للزوجة؛ هل محلنا؛ إن أحدمحا! 

سست،لا الآدارد_، ممه لأف تمطن،؛ للحمل؛ هئ محلنا؛ ؤإل الدهسا، مل اأئهور 
زالدثة.



شمسابجربم، ٦١٦

وعمامح،، وهي عل ١^^١ بمي سئل لا واش؛ 
كقمتها.نجنر ٩، طها نيظى الزوج، إل ئضزوة بابجا 

أبجاجن نأ خا:ة، ظنها:فمحا لمًثممق ي الآ٠نخاب: لإو محي؛ 
الاصى.نفقة لزم خامل، 

الخاشءا،مصبملامحاخلت زمءا:إذا 
يصح؛لم° للحنل؛ هلنات ؤإل ثصح، لها؛ النفثة قلنأ! إذ الشيرَازي؛ مال 

لأبجالإتلمحا•
^J j، ئماوثا:ني؛لآيايإمحا،زصالقاضي::^^^
ا,محعئغا.

نمطث،Jها؛ الحم مثه ^!١: لإذ خاملا، \)'ئ'يخ\ نشزت ي نمنيا: 
ئاتلآحم؛لمُسقطلإ.يالنشوز، 

علممتها يب مهل ماسي، نكاح أو الثبهؤ وطء 5-ن الحامل ثمئها• 
اواطئ؟

زلأولمبجة بموطوءَة تجب لا القثه لأف تجب؛ ب لبجا؛ القثه محا: إذ 
لأاننزل:يق ل يكبجا أذ إلا بجا الإنبماع من لاقش لأنث دامد؛ ةاح 

ذيث، الس لقا وتجن طزي ل ذي ذللئ،، ولزئها لمائه، ثمنا 
الئ؛حصام•

الزاطئ.فدا لاحق اكل لأذ زخنئ،؛ لكل؛ القثه ك: 3لذ 





ة>حماءدابىرجب ٦١٨

الفطن؛،لها وجثت لها؛ التفمه هلنا؛ إذ الخامل، اأط1ثة فطر؛ ومنها؛ 
ضي؛امحلمفمحزاخمص.ئنئقا:ِلكل؛ 

الخامل؟ضك 
نكزقلا لكل؛ ئثا: ثإذ أبجا، م ق^ها لها؛ ١^؛ ئثا: إذ 

لها،ذكزةامئواصق

اثنسامحا ووايتان وحرنتا وِو حاملا، كانت إدا عنها اقوو ممه ثمنها؛ 
الزمب؛مسا،بممحدال:

نإذ^١، ١^؛^، كاذ ثن منالركة،وا ذجذ لكل؛ ١^؛ ئقا: ؤإذ 
ص؛لألبصضلأبمبمام.ئقا:دنأة؛لإمحن، 

لكنزي ١ ،؛ J_J^١: إذ أنا نئن باككس، ١^ أف ذم 
نمبمّث،لخمه، ا،ليتا عل محتومة لأما و-صت،؛ للمرأة ينا؛ نإذ المش، ^٠١ عئها 

الخنل،ملُمأملأ؟م،ندلإقذتيذلأ،وقابخة 
الئفمه.قلها حاملا كاست، إدا أوطلاق لثاة ا-ق البائن ؤمئها• 

اسةوحصها ع1ها، كالول لها ممه لا ١^ روايه واسه ١-^^^ وحش 
إماثثمه، ئنتحق لا واiثوده للمزأة ال1فمه أذ عق وساها داكلأُث،، بالمسودة 
ضمذك ي اكاس، ^Uj، ^١ لكل، هل ئثا: ^١ القثه تشؤ 
اكنلالحامل لكتولإ القمة ووجوب أظن، محا والإياع للص محايمث 

أقالقمهلنمل.



٦١٩ضللوئتهماكصبملقراس 

ن٤ااحثة يباح بملر وهو أمه، مبايش حرم، أما عل ائزأة ثروغ لو ومئها؛ 
هوالءمد1 من الئق\، كثاي، قفي منه، حامل وهي الدحول بعد ممثح الإماء، 
للخامل؛ئلنا: ؤإذ الزتج، ي زه لكل؛ القثه محا: إذ الخابي، اذكاخ 
وهو١^٠٠>؛^؛١^١^،، عق وحوما عل دل ما التفمات ودكزق علته، لم°يب 

عدته.وق الئفهه فيه ئزم صحح، نكاح هدا لأل 
أذينمحئ حل غا باق يم محايد، أونكاح بشبهة الرجعيه لووطثت، ؤمتها؛ 

ه1ماالواطئ، عدم وصعه بعد ثنثد أذ محتلزمها والواطئ، الروح مؤ، يكوذ 
حشعليها النقمة هعلتهأ للحمل؛ النفمه هلنا! هإل العدة هدْ مدة ق ممتها 
الرومعل اآرأْ رجم ولا عنته، ينلم ولا يهينا، لأحدمحا الحنل لأف يصم؛ 

لأنها-قمل؛ مده منهإ واحد عق ل-ها هلاثممه للحامل؛ لاممه ملنا: ؤإل 
ظمحينالآملأٍضةمحاش،محلفه/سووج، 

معم،عيمُ وهز أحدحا، عل _ l!lأل علنتا ممد وصعتة ؤإدا ،، llLlljمحب قلا 
صجماضض:يالآببجا.

الخنل،مدة من الدثي أقصر ينثمة الوضع بعد الروح عل المزأْ وثزحع 
مملعا.يأحدمحا عنه ثنتد لأما اكاسد؛ اأوط-ء بعد اأعدة من بقئ ما أوهدر 

دللث،،بممتهى عمل بعينه باحدمحا اكاهة وألخمئه الإئكال رال ١^١ ثم 
بالخفز•الروح عل زجعث، نإلأ النقمة، من حمها ويق نعها كاد( قإف 

هuذكزناألألظلإهة؛





٦٢١د،لاوهاتهماكصباماعإ، 

اوار،امحي صاحب ورجح لألمع، خلافه ل اقاصى وجرم وجهتن، عو 
^،15■تن\ءٌ \ٌ م ب الإنبماع بمريم ٧، ئقة لا اي.بجين وم 

يضهاعاسيقهب.
فأُرين؟ أحق أذ عيّا اكود موجبه هل العند المتل ■ق1ز0•' لخامثه ا■ 
عنه.يعي بإ المواعد ق ويوائدحا 'نبئ، وئد روايثان، المسألة 

روايتان!النألة لا؟ل، أم بالرئة ملكه يزول هل المريد عشره؛ لثادنه ا■ 
عصثته.عل عانه'sllif هوباق بل ملاكه، لأيزول إحدامحا: 

واكان٤تيرول•
روايتان؛روابه ومت ول 

إخدامحا:منميمممظا.
احقاروهي جديدا، ملكا ماله إليه أعيد أنتم لإل ردته، حنن مذ والئاظ؛ 

نيبكرواينمموش
الردؤ■جنن مذ ملكه روال ^^١ يمرنه انا ياكه! روايه وفيه 

'Uhyالإمحلأف زJهدا
الحولامطع ؛ ٥٧^!ملاكه زال محلنا! لإف الزكاة، حول أثناء ق لوارثي منها! 

الإنلأمإل عائ ؤإل عليه، محن، لا الزكا٥ أف مالنهور يزول؛ لا مننا! ؤإل 
وجودةِفيمحثنتم الز'كاة، وجومح ثرائط مذ لأل أه؛ الخوو محيضؤع 

؟•١٣ض



محمسابجرجب ٦٢٢

إذاالزلكة ش تجن أن روايه ثائلأ ابن وحم 

؛;وفliijهاذإل!_، مبأ1ا لمْطط الخوو ازممبم نإن 
خلامة.الاوهس، مى والصحيح الواحنمات، مى اودة مل تركة ما محاء يلرمه لا 

وهدالإنلأم إل عاذ ثم انتدادْ، رمن أبمزِفي م النسئ، ازدد لؤ ثمنهات 
هك:^ ١^. داكار ج لمْظزَئ1 مقكئ:زول إف ^!١: ءاِذ أنز، 

ه،تي:يئئجنماكار؟
بنديصاءها ؤإلرامه الردة، حاو ق علته العبادايتط وجوب عل بجني 

ثتتطعا.؟5ول هلا الوحود_،، عدم ^١^-،>^ الإسلام، إل عوده 
ضداكاوصاتوابج؛عات،ومها.

ُموته؛يزول، هلنا؛ ؤإف يافده، صحيحة مهل منغهئحال؛ لايزول، هنثا؛ ءإف 
والمةثمةالنجزة دترعاد4 ووصت، معاوصائه، ومدت حماته، ق بيده ا1ال، اقر 

اأزضاوثةمحإكلأَلمح؛ناث، بالمنت،تيا 
مزيوا.بموته هيئا يص؛ر ماله لأف يلنه مى ينفد ^ ؤإيإ المحوف،، 

فيهمزية ولم°يهبمح اثاJ، ست، ق جعل لثاو؛ ا-3، مذكه يزول، محا؛ ثإف 
يم،محإذاأيمتدآنيهابجتا.

يصوقاثةكلها،ووقمت، ماله، الحاكم حفظ مراعى؛ هومويوه، ى؛ ؤإف 
هنائها.سنا ؤإلأ أمضثت، \يج ءإو 



٦٢٣د،و:وهذءهيالدتسقطهمام 

صح،ُاأؤلكوة؛ وثإر0 يصنف هاو ماله، لئسهتي سطل إيإ ثنيه؛ 
أرولا ملكه، لزواو هو إيإ ثصرماته إبطال، لأف عقيل؛ وابن الماصى يكرم 

ودللأ،وصبمكالإ.

وكالته،يطلن، ملآكة يزول ومإنا1 ارثي م وكيلأ، وكل محي ثوكال يعم، 
لإالإهمازياهاح،وإفوئج

ا؛كانزة.أتته ض ض باوث؛، ولأته لزواو أ:ملح له 
منهاحد ليعه مبمحه قلنا فإن الردة، ق مسفوعا سقصا بلغ لو ؤمثي* 

ملكهءأناأ قإل ثركته ق ثجعل نقص ردته رض ؤ، بتع ولو محلا، ثإلأ يالسفتة، 
،أخد؛اكة،زإلألأ.:13

مثلثادا3،؛ مثكه ^١؛ هإل يأجزة، عملا عمل او متاحا حاز ثز ومنهااأ 
فهلبمودذبم،، الإ1لأمبمو ق اد فوز ربميكة، ه، زق ك: وأ0° ذك، 

؛ف5هاإوه؟
الغني.تدكوزازق اختإلأن فته 

لإقوبمائه، ملكه زواو عل ساء وجهان؛ صحتها ( J3له، الوصثه ؤمتها؛ 
ضئن.ؤإلأ النص1هثة، ثأيصح مققه زال، ^١: 

النلم؛ى،ئ لورسه مهر بحال ملكه يزول لا ملنا؛ يإف مبمزاية، ؤمنها؛ 
مذكةيزول ملنا؛ ؤإف دللئ،، ل الروايتي احتلأف عل احتازه، الذي دينه ئ أو 

مء•منه لآل؛شلوزته ماله اودةأودالزُت، حنن من 



ابجدجبهمحماءد، ٦٢٤

مزاعى،أن ■حنائه، ق دلإ ( JIjمذكه دنن1: لإل ممته، ثلزمة من ممه و٠نها 
مدةِق منه لهم يقمه ملأ بالردم رال هتا• نإف الرئة، مدم ماله من عليهم اص 

الئثة،لأممَلأ:تجه/

إلاعلكأوها، الئوايات عل ديوثه مئفي وهو'كالممهة، ديؤيه، محاء محمنهات 
ِقالنجدية الديون منه مقى ملأ الردة، حنن ثن ملكه زوال وواية 

وسانديؤنه أداء عن محبمز ما متئا ؟كوف إد؛ا لإثه الاص1ه، الديول منة وممى 
ويينماله مذ موحد يعطيثها، غور لا ا-امويى هذ0 لأل ممته؛ يلزمه مذ 

لأ:زولمحا: لإذ ، ٢٩٠١ق ثاد P ، ١٥١^ ئأ ^١، و ثز نمنيا: 
ثلالدر قل ايلك رالمقكهامحةلأئرؤاJ ك: نإف هايحاله، ذكه؛ 

متك،بمنتي•وي وجرم لا، يبم؛ليْأم 
انمندالإطءأملا؟:٥ونأذنال ■

أ؛؛اعند و١لدةب حلاف، عتر مذ ثنلتكوغؤا أنم الماضي عند الدهب 

ورواه طاقه وخم ذللئ،، قل  JjbUخذأيد أنوطاJت، مل 
الللئ،.قدم مها وصحح وم٠نداJه، فنونه ةقيلِفي ابن منهم النألإ، 

ناماقدمه، قل ولا المللئ، عل لم°يتص أحمد إف الدين؛ مي الئيح ومال 
٥وماهالإلالأياوي^j^،، لأمأثث خص 

وجه.كل مذ النلواذ أملأك 



٦٢٥د،و:وه،ت،هوالاسصق0هماءاو 

موائدتالخلاف وئذا 

شوء،دا أحده الخنمة مل نايه ع؛و( ائن-لوير؛( مى وجد مذ أف منها؛ 
عوض،بعز يأحال0 لا انه أحمد عذ هايصوص القنمة بعد وجده ؤإذ عوض، 

بهأحق اتكلممأو؟5وو 
حال.وت5ل محاثا يه أحي انه الخطأئ-، واحتاوآبو ووايتين، عل 
،لأوافلكلأ:زولص ه

فيه.له حو لا قاو: عثز ولكن صدقة، أو بمته إلا 
أن:ايازلمًبم1لم مم، ثبم، ١^!^ أئزاو بمفوف ص ^١ ثمنها: 

ءماسينلكوها؛ لا هال! ومذ فتها، والتصرف فنمتها لخوؤ هإثة المنلمذ، مذ 
العنيصاحّثا دكزة كالثمطه، ثوهف بق ١^^٥،، ولا ة1.متها لخور لا ١^ هوبه 
َأ'ُُْ

وعثرْ•

عقإل؛ه يزد بق قننته، قوو لا قإيه ال1داذ مذ مال٤ه عرف ما وأما 
اكنَمح•

إدامحإ داود م وواية مذ زودللن، واحد، عي رواية ل أحمد عثه ونص 
نالئة؛1^.كاف 

ظك\ظمم^ض اكلمن، إذاضواوفي1دىمال ثمنها: 
نقزثدا:قزل دش و ١^ الأاس يزنن >J،: أف رؤاَة و ؤدال 

لأبمإئوةآا،ينييانشؤلخدثا،زهالهأرالخظاكهزالثزلُافف،لإففتل: 
اُتصار0.



شمسابجرجب ٦٢٦

آياأف ظن ة5اُه المنألة، ق ائاوم_، ق الخلاف المنمي صاحب ومي 
ملكالثارغ ال ئأحده ولعل الإئتصاو، عل لم*يةف قإثه علمتها، واش الخطاف 

يهوثيء عل أنلم ءرمن موله؛ المنيؤئ أموال مذ يدْ لط ما بإنلامه الكافر 
^٣.^، ٠١لأُالإضلأء م، خدي:نل٤ويا تميك بجدا ل4((اآا، 

مصاو•ءنيها الآموال مى ١^١^ مصه ما م إل يرثع هدا إف محل' ذنذ 
والآدكحةالماسية كالعمود ُالإنلأم لهم سممث ءإو4 خواره، ينممدول ئاسدا 

التموسمن المنلمير؛ا عل أJLل٠و٥ ٠^١ يضمنوذ لا وقدا وعرها، والمواراث 

الخزف،ئار إل إخاJامحا هأبمت أخان، أنتان كم كاذ نز ؤمنها: 
س؛لأنف4ُزاوةن١^١.

لأيهيحوم؛ أو بعتق الامه محزم لحى محور لا الخطاف؛ م محول وياص 
١؛^^•عنريم محو ايداء الأختن إحدى وطء مذ يمح لا 

ممم،مقادمحبممحلأزمحال،ؤمءا:لوانثنلائئينال 
لمدإنا1 ؤإي! حلاف،، بعم المدة مذ نمى لنا علميه ركام ملأ مثكوْ؛ ملنا؛ مإف 

ركا:ئلماذض؟:نلةوة،بجل:يثة 
رثه.مذ والصايع اأنصودسا ائال زكاة عل ساء دوايتم عل 

ماثكو0؛^١؛ لإل ال^كمار، علته انتول الذي عبم0 أعتق لو ؤمنها؛ 
لمْينتد،وإلأعترا•

(.١٩•رنم ،  ٩٧/ )١ السنن ل منصور بن معيد أحرجه ( )١ 



٦٢٧د،ل:وهذءووا،دصقأطهماس 

ظك1ز:نبفوي مه: لإو بمم، ^ 1ذة ^ ٠١ش لن نمه: 
بصعها،منفعة فيه مدخل ومنافعها، رمتها يملكوف الككاح؛ ينسخ انه 

الش.صالإةتَ^اما 
ووجها،بما؛ باّص امحق اأ؛ىمح5 ابماغ عم مذ الأصحاب نين 

ثائنا.اق5اح انماح ثدابمتخ زم كاشدوم، مهوف 
مادهول، وهو حال، بكل بالسبي ^ ١٥اانماخ من مخ ا-ئاد_، وابو 

الكتان،زالئنه.زقالفت 

هلا;شخاوة الززخه هأثا نزاة، اأزثخة كالأتة اiؤينة زالئ 

انتقدتثم زوج ولها المرأه نبيت إدا أخمدت عذ هانئ ابن سائل وؤ، 
بالث1ي.الك5اح انماخ م يدل وهدا ساءلم،، إل روجها إل ثعود 

موالعصس_، صتن وقدا الآموال؛ حكم ِق اّلئرة ماؤع اف ووجهه 
هويت نالإنيلأة يء زلا ش، بخلاف بالإنمحلأء، ئك أف محار زاي، 

ذصالءناحف زقلا:نلأولج ١^٠^، َلأثلالث،زاش ئنا به ممئ، 
اوة،بجع نشه به أذبميئوا محار رزاثة، م الزلد كأم يه ن;ئلأول ائثيأ 

اسينلأتاغم،لأنمحزيوأئزال ثلأ:ولمِسذ/لأ،إسم 
كم^١ تجزا فلن ئدا زم إم:نلهويا، محل: نإف ليز، 

الإجار٥أيصا.اشئت، 



شمسابقرجب ٦٢٨

Jiاواد |ل م إذ \ى وجع أع ول  ٢٠١نهن 
موضعق اغتدت شاءت ؤإذ ا-ثزنم،، أهل وطء مذ العدة إليهل، وجع قاءت 

جهته،عثر ِفي لرمها علتها حو هي ؤإدإ لة، يحو ليث العدة لأف آخر؛ 
بوجه.عثه يدو لا كلامه وأو أحمد، كلام من ١^^؛؛، بند؛!١ محمى ولا 

يبطلهمهل نيدة، إل عاد ثم لمسلم، مدبر عل ال؛كمار انتول لؤ يمئهات 

الدو^١أف غل ١؛^ هوة ك: ئن بْ;بمنل، ب:نلأوث إثم ^١: ؛ن 
ف،يز:طومحأملأ؟

بطل^٨;* اق5اس_ا دأما هاه1ا، بطلانه مونى أف ١^، وجرم رواسي، عل 
محؤيكمل الملك لأف المرهوئ؛ وكدللئ، كتابته، ءل ويبمى ببمه، قور لأيه كتابته؛ 

باق•والرهذ وعثرْ بالإز4ُ 
أبجاتع ^١، اس اكJم ملك ١^١٤ لأتنلك \محوو ء1دكلم ثذذ: 

يعوعزض؟ههزا علته يمنلث، ^٠!، مغلومه، 
خوالإنيلأء اسينبمثد \ٍ\ذ ال٤فانلأيلأول أف عته: الخئاب 

دارق ممث، 1هلم يشث لا هدا هعل دارهم، إل بالحيارة بؤ أحمد، عذ الئصوص 
الإنلأم.

هاكزدالإنيلأء، ادمخةأيي:جولبحد الأخرى اوزاته نغل 
حزين،،داز ١^١^ يمصثر إلا علمته انشلأؤىإ نتنور ٥^١ عمارا ؟5ول أف إما علته 

تموله11منقولا، ي،كول اذ ؤإما أبم،ا، الإسلأم دار ق لهم ؛^٤٠٠ محلا؛-



٦٢٩دأل؛وهاتهماكص0ماءاو 

إثهاملتحئ والكافر الإنلأم، بداو قتممس العماو لأف العماو؛ حكم حكمة 
ا1الكار(،مع لكئنتأم ئهؤ أئلهالألامتالأ، مى ولتس ببما، ومتحصس ومنتدم 

همانة.لإهمممو،لإمحوادة زبماي1عمحينص 
ملكاؤوع من يمكن هكيث الثبيم؛، من لمتم ملكا الموات ويس 

م؟المنيم 

نل:طاومحامموُفهخنمح، الكافر اضإتاحوُئزائ كال ثإذا 
علمثؤلص كنا نومه، عل واوث،وم خطته عق Jالخثة إلته مش ثني منه حقه 
^١منه وائتزاعه ائنلم مالك ممحن من يمكن يكس دا"قديث، انتاJلألأ أحمد 

بموكوتاسله؟أ
كثوuاJ»ئذا ء: الإنتدلأو من أخنن زثدا ظنا، ثاطل ئدا 

أحمدانتلJ ومحي به، امتدJ أحدا لمْأز أل مع ٠، ر أضمه،، هاصطزوئم!ل طريق 
جزيرؤاأمبر٢ا•الزيفدلألأماحراصثى بحي"بي 

افيك؟
الإنشلأءس ئك أ؛آا الآضخاب، أكؤ ن.ثوه أحمد، ص اiصوص 

بجاكارةكاثاخاتأمَلأ؟و\وج'له 
عليهم،يرد وكم، ياللأم الكنابؤ أهل ابتداء عن النهي باب اللام، كتاب، ملمت أحرجه )0 

(.٢١٦٧رنم)
تومسالم ٣(، ١  ٦٨)رقم العرب، جريرة من التهود إحراج باب ابزية، كتاب الخاري. أحرجه )٢، 

١ ٦٣٧)رقم فيه، يوهمي ٌّيء له لس الوصه ترك إُب اترصيه، كتاهمب 



قوحتؤاءدابجدجب ٦٣٠

موايلك ثؤذَدِفي افك، اخماز خلافه: و الخانحى محاو 
^^وأنأ0ممع\؟

عديدة:موائد الخلاف هدا عل ؤهبض 

علتهاينعقد لمْ أجناسا اJعنمة كاثت قإل الزكاة، حول ق جريانه مئها: 
جنسلم'بمممرو منهم الواجب حو لأف واجدا؛ وجها القسمة بدون حول 
يوجهان:واحدا حنثا ؤإذكاست، معم، 

مالهُه، ا1الكا حصول عل بناء بالإنتيلأء، عليه، الحول ينعقد أحدمحا: 
عمل•وابن ١^ ل الماضي 

أفعى وحكاْ خلافه، ق ائماصى ماله القنمه، بدون ينعقد لا والثازر: 
بعيد؛^^١ لمفلا، التمئك، احتيا"و يدون فيها يثينن، لا اiلكا أف عل وينام ؟كر، 
لأسدكدللخ، كاذ لن زلأنة اليمة، مز ١^ بقوذ بموو م محا لأف 

الماضي،عند الملكا يفيد ءتردها القن«ه }ذ ١^!^؛ دون التئ؛ك، باحتياز علتها 
الحصة،الشركة وجه عل ليس العانم؛ن انمحماي، اف ؟كر م مأحذ ؤإما 

علتهاينعقد ملأ بالقنمة، له حصوله بدون منها احدهم حى يتعئ لا ؤلدلك، 
جملهامحالزكاكن،أطتاما.

فيهماوكاذ رمه ثثويت، بعد العنم مى رقيما العانميرس( أحد لوأعثن نمتها: 
كميمهو دوثه حقه كاذ نإن حقه، بمدر كاف ؤإن عتى، علته؛المنم، من، يض 

أبوبكرواحتاوْ الحكم، وابن اووذي روا؟ عيِفي ص، عيب• ثن شفنا اغتن 
ممقةلأ:نئعنىتي ١^: س ١^، ق والماضي 



٦٣١د،و:وسفواددص0هماءاو 

التملك.يصد دمءمد اللك أبغ ولكنئ ابصايْ، ق ا-ئادسا ابو وواممة 
واحدا،حضا العشمة كاثت إدا فيإ النصوص ا1ءمو صاحب واحتاو 

وملاكاصيمحأإدا

يمح(،لمْ القننة مل تجه جاؤنه أعتث، إف مونى؛ ي لأبن الإنشاد ؤق 
ينتقمن الم ق كاو  jjjمحال; عممغ. ُالقنمة دلك بتي له حصلن ؤ0 

مكانهحصته، مدر منه عتى ؤإلأ حصته، مدر كاف إنا عليه عس بالمللئ، علته 
يامح،بجقتئمحالنيالإّ.

مالنصوصالقنمة، مل الثني مى جاريه النانمتر، احد لوانتولد محملها• 
منها.؛؛ حمو٥٠العانمار٠ لممت ويضمن له، ولد أم لصير أمتا 

لأوفيها؛ حمة نإيإيتثئ له، ثنؤووو0 دصيُ لا حلاقه؛ 3، اأماؤكا وئال 
العيمة،أهل، عل، صرو يصغ حك( منميها دأح؛ر وِفي ببمها، يمح بحر حملها 

حدا.بعيد وهذا منحقه، يناليمهاإليه موجب 

لشنهةانتيلادها مد إبا انه وهل أحرمح،، أرمه اُتصاره ق ا"ئاُسا رلآؤٍ( 
وصإعتاقها، دوو أبيه أمة ق انتيلادالإبن لمْينفدإعتامهاكإينفد محإف فيها، الملك 
ماحتإلأ الهداية عل، يغلقه j( رحم المحرر، صاحب يكنه ما نلماهر لإصا 

العتق.يكنهل، كإ أوأحناثا واحدا حضا العنمه يالمزق،أهخأي(ك5ول 
اشث،ءاِلملنا: مناليةولالبمة، ومنها:يأتلفنأخد١٠^٤^١ 

ؤإل(الإنتيلاد، ق أحمد عليه وثص حاصه، شزكائه يصيب صنايا معلنه فيها يابت، 
حمعها.صنا)1، معليه فيها الملك، ملنا؛ 



رجبابق  ٦٣٢

طرفان:مميه القنئة، مل حمة ثوأنمط ؤمئها: 

دلك،اؤ لمْطط بملاقوثنا محننا: محإذ الخلاف، م مي أنة أخدمحا: 
حلاقه.ق الماضي دكزة ما وهوظاهئ نمط، ؤإلأ 

يكنهوهوما انتمناو0، وعدم الملك لصنم، المولتن؛ عل ينقط والئاق• 
والرنجب•الحري صاحب 

ينتقلحمه أو محالمتصوص والإحسان، الشنمة محبل أحدهم لومايث، يمنها: 
الحيهن الموروث وجعل ذلك،، عل وامحق انه الخاصي كلام وظابر وزمؤ، إل 

الاJ(.دوو 

محلامله ماث، محمى الإحسان، بدون ينلك، لا محلنا: إف الرغسس، وق 
قداس ثدا::خي خل زمحلألماJ، ك، كخق خنه ثلأتحنُث، ثة، 

كالشمعه.الحق ميراث، 

محيهلنا: محإف القنمة، مل الئنم مى ب؛ي؛ الثابجن أحد لوشهد ؤمئها• 
ملت،ب:نلةوا؛ دأنا: ثإذ ^، الميمح أخد كشهائة لمْمحل، هوة؛ 

^١: 'd\jنو، مولiا وق الدين: ص الئغ ئاو حلاقه، 3، القاضي ذوث 
ب:نجوا؛لأباماطمحئشا.

منجاريه الثانمين ألحد وطئ إدا ما ممالة ل الماضي يكرم هدا هلت،: 
ألحدثهادة محل لا أنة نالتيةة ائاو امدةمن:نت، نالة وذوي، المغثم، 

وهومهللئا، هال العانم١ر٠ 



٦٢٢د،ل:وهذءماذدصداماءد 

1مارأم:ح؟هن ثل انمه عنزة: الئاط ■
أحدمذ عوض زد فه محقل لا ما وهي الإجباو، نسمه أف المدئب 

ثلأضزمأفزاز،لأ:ني/الم.مح 

وواهم•الاثدي وحم أحكامه، ِفي كامحع أبجا إل بق ابن ويهب 
اود،ماثل انةبعفيإ ذةاذهزد:يتحررعندي الدي ت الدين محي ١^^ دال 

زأفها كاذ ١^١ ص• ض \ج بمة م1لواِفي أٍناوا لأو اكاقي، ل يائزاز 
صاحساجهة لب كاف ؤإف الشن، به يفري لأنه جاز؛ الويب صاجب جهة من 

محرم؛موائد ببما لءراراأن كنبجا الإحتلأبِفي عل نقمغ م، ل(" الكل 
زانثداu\ج ٩^ ل ثاكئ^غا ئشوكه، ناش٤ ثقا كاف ي منيا: 

ثإذخلاف، شر الحزو لأ:قني اقزاز القط ئقا: هإذ الازضاف، خلة 
لا؟غلثحُأم اوو، ص و يخها _ خثجءيع ثح؛ ئقا: 

يصح؟مهل دلك، عق واءتصزا دالراصبى  L>-^Jمانةا ^١ ثمنها؛ 
صاحسجحكامحا مرحقان، بع مننا: ثإل صحن،، إئرار؛ هنر ملنا: إذ 

زالموو.الإثثاك، اثواط ِفي الخلاف ناخدمحا زكأو اوغستؤ، 
مبمحلا أذ ثيتحزج الزحهين، عق القنثة د1ذظ يصح أتنا كلامه وظاهر 

واكد وزع أو ١^، ي زالعنك، النقل ثز ممانئوا نز زمنيا: 
أوورن•كتل مذ أتاروف ما عل أوالرميات حزصا نسله 



ه>حمسابجرجب ٦٢٤

القسمةجواز الأيرمِفي وواثة أحمدق عثه وص حاو، إئزار هئ هلنات قإف 
لمْص•يع؛ محا؛ ؤإذ بالخوص، 
وكدللث،!نُالإهزاز، المنJ مع ابواز و حلاف إل إشازْ الرغم-، وو 

بالإهزازالقول عل ثجور الكمية بئزط صلاحه مل الشجر عل اشر ثقانموا 
البح•يوف 

القنمهأحدمحا وطلنا طنما، ومضه ومما العمار بعض كاف لو ومئهات 
مأثاإذكافثح ه يالمْجز؛ يع؛ : ١٥ثإذإئزاز، هل : ١٥إذ^١^ 

امحلثقثابجj٤وثئ؟
ؤزيمان:فيه 

١^.ل به امحزوم زئؤ ، ^١٤^٥، ٠١من التق لكِهماز انه أخدمحا: 
وهلالآصح، عل حميعا الوحهم، عل قنثته يصح لا انه والثاف؛ 

الرص

جهةعق لا حهى، عل ومما كاذ ^١ بجا يهومحص رالخواز القول وعل 
الدين.ثقل الشيح ثقله الآصحاب، به صرح واحدة، 

صحت،إقزاز هئ ٥: إذ مشاعا، نصفه آو كله المرهون قنمة ؤمئها: 
حصتهالثرد\كم( أحد رهنه لإل المر-ان غا ا'سثر ولو لمْ؛صح، بيع؛ ك؛ ولذ 
كآدمقظاهؤ مريكه، حصة ِفى اكث، يحصل ايتثقا ثم دار مذ معم حق مذ 



٦٢٥سو؛وهذءءماددصقواهماس 

منه.ينع صاحب هال 

انتحتم وعرس، صبه ِفي أحدمحا هثى أوصا اهتننإ ^١ ؤمتها: 
ئك؛ثإذ ثريي، عل يزجغ ث( إمحراو هي مقات يإف وبماوه، عزنه بملع الازص 

زخزمو ذوة دوة ثا'أاثام ٌ ١^١ شثة قه زجغ لإ؛ 
إهزاو.القنمه إن هوله؛ ءح عليه بالرجؤع الماصى 

طربمان؛ومحه فتها، الخياو كوت لبنهات 
ثإنبجان، محها لإ:ئن ١^؛ ئك: نان الخلاف، م قثي آلخدمحات 

احتصاضيوهم ما وفيه والتلخص، اكصول ق الدكوز وهز بغ، يع محا: 
الوجهير1(•عل فيها بجت ملأ حياوالمجلس ماما حياوالمجلس، الخلأفِق 

ظالئزطيس،ئاوهُض
لموجود الغز وهدا الحظ، فيه فيإ للأنتياء جعل دلك بأل معللا لاقه حل 

البمة.

لأفإد-زار؛ الراصي قسمه أف صريحِق زهدا الدين• يقي الئتح وهال 
مذيا؛إذفىلكههالإجاثقلإ

منخها.الخثاول كوت، 
أحدمحالأو لازمه؛ أذك5ول منثغى القنمه و-جتت حلمث انه وذكرأيصا 

عقصرر فيه يكون ومي• فيه، مائدْ ^ ٨٥دإ■ءادتتا، م2أالتته بلاحر كال محها لو 
مزرِدذآذذاأقنمه امصت هإدا ووعإر0، له حصل فيإ سصزف هد مإثه أحدمحا، 

ثصائ0.شريكه مذ دللث، ذؤ؟ ، ١١مغ ولا الإنمماغ، لة ولمًكئصل 



ضقوسابجرجب ٦٣٦

طثىهإدا لأشمة، الممر خلافهِق \لقاييِفي دكزْ ما قوا ويشهد قلت! 
فيه1ا وجعتة؛ يصح لا انه له نحدد يشار، عم مى ارنجع ثم رجعيا، علته الحاكم 

سايرالإىأزتارسمفي.
ارنجعلإدا الؤجعه، له المعيي؛ وصاحس، عمد؛^j؛، ق عقيل ابن وئاو 

١;^زأخدة ١^^،، اسيى بمثزو ض ظه طلق هإذ نه، ص قادت 
نهمحإل رجعئا، طلامحا الميك طلب بعد المدة أثناء ق طلمى إدا ١،^^، من عقيل 

إلأيزب ١^ زينه بأف ثثة واقاضى،yS ثاتا، بالمئه ئطالي ريقها 
خلافاكنوئه، إل ا-إلمحارثة العدة لحال مذ المسه مذ المرأؤ ممصود حصول 

ن-بمةالمني.

صمذضئالإيارئثا؛
زرحلاف ^١^،، ه يالا:هد؛ الطلأق الف>زل لأف 

ئثا،فإنه:ئونلأيا:ةو/

هب؟كذمحاوظهبجطأن
الديُاأول ^:، ٤٥الإطلاخ، أزاد اف4ُلمذ عاخ4ا ق اويثة أضل لأف :^،٤؛ 
اربجاعهلأف المسة؛ ثزط يدون الرجعة مذ يمأكذ محلا الإصرار، محني يظهر 
الإصرار.ق رياد0 

\ؤحنة/\باءثئئأ1يا اثنأَلهأي؛ن ثذْ ل ^3، وذكزل 
عالمٌدصماْعدل هشمه أو الحاكم بتنهإ محتم ؤإف كالبيع، ومرمحهتأ براصيهكا 

أٍاإل ظنا أذفوذفيهازأ إلا رصامحا، سثشر ثزنغ تى، 



٦٢٧سل:وسهوانمض0ماس 

لكلخاكم\ض 1ل ثإل اوصاء ء ءس ثح، 
طريمان!وفيه فيها، الشمعة ثبوت ؤمئها! 

ماوهو يبت، نإلأ يثبنا لم° إهراو للنا؛ هإل الخلاف، عق ُناؤه أحد۶^: 
ذيالثاصيوماو;ا.

١!^^؛وصاحب الماصى محاله الوجه؛ن، عق الثمنه يوجب لا والثاق! 
^j،.م، الأم لثش الأخر ء اخدمحا بن، م لأن 

\ؤ\}:<ص ؛ذ ١^؛، ثالآصاحت ١^ و ١^^، سه زمء: 
الآصحايى.فؤا؟ ط\؛وأ وهدا لم°لخز، بيع؛ ملثا؛ ؤإل جازخا، 

^،٢٨٥^٠ حنث، بع؛ القسمة محلتان محإل محماسم، يع لا ح1م، لن ^4؛؛ 
ذكزُْالآٍنخاي

jjj  :١^;^،،و نتش زلا الآحئئوَلأيمحن،، بمال

محلنا:لإذ زصنة، أز ص اثن، نل ظن تأ ال،مات، ^^ ٠١م ؤمبجا: 
الخلافقل ياة هثخ4ان؛ لإ ينا: و\0 الئثه، قل :انه محاكه ؤ\و:< \ش 

شتى.ومحي يالدين، المنتملإ الر'كة ح بق 

كبيإهراولمْدصح؛ م يلنا؛ مإل جس، ما عص المتمة و ظهر لن يثنيار 
الريبذكرِْفي العبن، حيار منها ويبث، صحت، بتع؛ ملثا؛ ثإف الإلراز، مناد 

والبمة•



شمسابي،رجب ٦٢٨

إهزاوالقنمه يثا! قإو ننتحما، بنصها ظهز داوا اقنإ ثو ؤمنها؛ 
ثريكهعل وثن-ى سقص، لمْ بح ققا! الإئزاز، لمساد المتمة؛ ائممضت 

دارااقري لؤ كنأ الصممه، ثفريق ي يدلك قلنا إدا كنا المنتحي، ->أو؛ِفي بمدر 
الآمدي.لكزه ئنتحما، ثاو،باءصها 

حائها،هالقنمه الخمحؤإ، ق رهز معثنا، المنتحي كاف إذ المحثرت ؤق 
ولم°ءدك،حلأدا.

إذاالئنمة همس ثدم هل يماة بالبمللأن، اختإلأ امحاق ضاجي زذكزة 
قأن فها ابمينأزشائا إخدى ل نقا اكق نإذكاذ مح:ح، ئثا: 

كحا،قةأزنيوالخئر:
ثاش:لأتبملل.أحوى:تطل، 

اقاضى.زئزظاهزكلأم ^شدالإسوبمامحاخائ، 
^^^ضزاينجم،،لإقنمشزمح.

الصمههسمريق ^^١ عل مغ الآولأن والزجهان الدين: محي الشح هال 
واحدا.وجها هاهنا بطلش هناك لاثفريى محننا: إذ محأما لمح، اق 

نإذاأق،نمه، ارممصست، ئنتحما أحدمثا حصة بنص ظهر إدا البلعؤ• ول 
مريقبمثاد ^١ ^١ لمْيتممص، متيا وكاذ الئنك انتواء عل ■حصتها ظهرت 
المنتحىكاذ وإذ بط1نا، محوز لا ٠^١ عل محثعى عثأنا٥ وإذ وا-لمهالة، الصسة 
اأوجه؛ن"أصح عل اجمح الننمةتي اُممضت، مشاعا 



٦٣٩ضل؛وسمحاقوصقبمهماءد 

الوزثههأواد النكش، لها ومحلنات حامل، وووجتئ وجل مات إدا ؤمئهات 
بحطا-ائاوود يعلئوا بأل -؛تا، إصزاو عتر من العدة امصاء محيل المنكن قننه 

قالخلاف عل يي ولمْ دلك، محور الممحي؛ قص بماة، ولا مص بمي أومْ 
الحملمدة جهالة الحال؛ هذ0 ِفي بع يصح لا مال؛ انه ح القنمة، 

.١^١٥^^١

يمالأف ويشل الوجهتن، عق الق1،تة ِق يعتمئ هدا أن عق يدل ^^١ 
القنمه.رمح مبمح؛ الثكن هدا بح ثإف القسمهبح، دلنا1 مش 

صحئ،إئزار؛ القننه هلثإ: لإل العزماء، ذمم ق الدين قننه ثمنهات 
ثإنقثا:;لإ؛لإمحلح.

طريقةي ئويه اياة زثدا رثا:ش، اثالة الاضخاب،ِفي خم زيد 
انهمع مال، اممه زحمة الدين ثش كالشح الراصى؛ قنمة ق الخلاف طني من 

لأف^٤٠؛ ل ١^^:، الغزناء م الدين تة م ل الإجماو دخول إل محل 
١^؛.م ١^١^ مول الإيارقل شكايادلل عنين، ١^^٢ 

صاعدا،ءوم نا:ئمحصخاإذاكان الثامحي زضش 
محيالشح دللث، وأئآكز واحده، ووايه قنثته مح لم° واحدة ذمة ِق كاف لإف 

مىالشريت5ني أحد مص إدا دال،ت خلافه ق الماضي أن لموله ويثهد الدين، 
الثايت،الدين بئ آحر موضع ق وفزى مصه، نإ احتص ثريكه بإدن الدين 
بإرمث،اكاد٠تا وبئ إدن، بثي ولن منه، مصه بأ الئري،كني أحد محتص بعمد 

يئتص.هلا وثحوو 



نواهدابذرجبقيح  ٦٤٠

الشرك،الطعام ثمن الإئؤتاكتي عل منصور ابن وواية اخمدتي ثص وقد 
الواحدة.الدمة دالراصيتي القنمه جواز عل وواييؤ وئْسفي 

وهلثانيه، اثنألة ِفي الروايهن ثوجيه ِفي العني صاحب وسلك 
يمهيمقن أو للدين منه هو هل المشرك الدين من الثريكثن احد محبص أف 

كالإراء؟بالأخذ 
الثريلخ،هإذأذف \لمص، ١^٠٧ لم•ةزلأممحا قننه؛ م ^١: قإف 

يوجهان؛فته 

انمعله.وقد لشريكه، الخى لأف الماJص؛ يه ويتمرد يصح، أحدحاث 
عينلاق ^^، ١١ق الئريلi، حى لأف بكر؛ أف وهويول لابجح، دالئاف؛ 

١؟^.مض ق  ٥١سمد ! ٨٥
غزماءحقوق يثعثق وكيلك حمه، متعلق هئ الأعياف قإف صحم،؛ وفيه 

١^^،ق الشرياك حق لأو حاز؛ منه المص ليس مئنات نإل دإله، اكلس 
يمؤ،يتع، الشريك ممبص وكتله، أو ١^^ بمص إلا المن إل يقول ولا 

أوبدؤنه.الشريك بإدن كاف سواء _^^؛، يوف له بحئص عر، لا 
علتها،يدل، ٠^١ اخمد ويكرعى الروايه، هدْ الممح، صاجب حش وكدبك 

'لريمهالروايئتن رجيؤ ق عندي ؤقوجة العزيز، عبد بجر ابو أيكرها ومحي 
به،الأحتص حمة مص قإيإ ١^^٠ من مص ١^١ السربخ؛ن أحد أف وهى ثاكه، 
كعرما؛الإنت٠>مافي، اصل ق لإفغزاكهإ مريكه؛ ذوق المقى له ليس لكن 

لا؟أم مصه م، ممامنتئ لشريكه ئهو ثريكه، إدن بدون مص قإدا الملمس، 



٦٤١تاءق0هماءاو د،لاوهاتءقواني 

منالنزلكء بغض مض عل الماس المحاصة يوجة الووايتتن؛ عل 
،٣١اص من أن كالزاؤث، بمة، بدون '^ ٣١الآيان 

للمايض،حث، كله الدين من أو الحاصة عدم ووجه المملس، كإو 
المضخلاف ثسا، يصمن ولم° مبميته من كاف يد0 اولم،ِفي لو وفدا 

أويدية•الئريك بإدن يمبص أف بأن هرى لا الرواية هذه معل اْلأعيان، من 
 ،^j إذالأول

كإنماطيهو الممن، بند بش إي المحاصة ق حمة لأل وجهم(؛ عن، 
\ذ1}ي-ع\ي

لأفله؛ قسمه الدين بعمى مهنا واجب كل ببض الرائي بمال• ومد 
الديون،ِق يكدا النموصن، ل والآهوال الحاسة ق مع الأعتان ِق القننة 

الثزكاءبغصن يأحد دين^ وبنضة عنا بنمه المشرك كال إل واما 
عباسابن عن وحكام ١^١^، مع جوازْ عل أحمئ• ص ومي• الدين، وبنصهم 

ومالتلأيةوف١لأJامحاج،•
العريم؛عثر بن الدين بح بجوار اْمحل عل الدين جد امحح وحرجه 

مدالدين يقي السيح يكره ما وعل عندْ، حلاف، بعثر بح القسمة هدم لأل 
أ•ء^ا.وافه الخلاف، فيها بمري 

الأخرعثة مع ١^٥ س الميكيسسالاو ثقنألخد نميا: 
الموامحُ،ق ^٠^^ تثن وجهان ومحه الحاكم، إدل بدون الإلف من وامساعه 

مأثاواجدا، وجها لمْبجز بح يي ملثا■ مإف إيرار، القلممه مولثا• عل، والوجهان 



٦٤٢

٧'^لكلنْؤ نن:قو؛ أز ١^، نح ألأ 
م.

للاحرورتفة أحدمحا، تحب ق الطريق محصل داوا امحتإ لإ ومنهات 
القنته.بطل و\.ئاةئو.' المعني وصاحب ابوا-ئات مماو منة، يتaلنيى مقد 

بذالطريمح، وسركازو تحح، آحرآما وجها قه المش صاحب وحرج 
المواعد.سقِق فع دللث، دكزثا وئت. ائاء، مسيل ائؤثاكه،ق عل أخمد ثص 

صحش،يع محلنات ؤإل وط1ثا، ^١^ القنثه محلناث إJ يماز،ت ال ويتوحه 
من:اثئثثا ١^١ الآًنخاص:  sjم الإنت>اق، من ممنة ي زلزم 
لالماصى يكنه كإ ^_،، 1pواستمع التيع صح طريما؛ ولم'يدكز ذار٥، ونط 

ضخ.المنة؛ ق الإنتياj ه ص ر خلافه 
المر.جوازبح ق ميتمنا ناس هدا الديزت محي \ذئزخ محال 

^فاiيىJثزصتوثتاتاثشاةا،
محدكزصرو، تحسن، من ١^ أم ئأ هقات،ة، مئة بالأم ئ، زدالأا: 

زثداَلأ:ضآدهئ،إذائ؛لآئكإهمازخئلأج، 

ها؛لألاكهلأهميثضأذالماصى:تاز نمال 
عمإ.١^، عنه ١^؛، اُممل ولؤ ئيد، ائ-متاه ما بأكل أصحاثا علي افراْ ؤد كول 

اكننةمتا:١^١ ئ، ا-ئقاو:َلأئ،ئثا، وفي\أنو 
ص0َ 

محع•



٦٤١٢دأل:وداتءفوائدداصبمهماس 

مسائلل، ذكرمحا بجر ئاعديثن، بل 3أئدوم(، بدكر الموائد هدْ وئخم 
واماتة•صوابممحا وندكن ممرا، انتثارا همو•محا واقنز الفمه، 

لا؟أم إجاثيؤ عل مف هل إدنه، يدون للختر \ظلأةك الأول؛ الماتدْ 
أمام!ومحتها المصوئ، عنها ؤيلإ 

ويتعدرأوحمه، العتر ماو \اهرأيفي إل الحا-جه تدعؤ أو اْلأئو: القنم 
جائرمباح التصرف يهدا اُتظارْ، ومثئة أولعثه انتئدانة،!ما 

محاجوعثر الميم،، ق فيه محلف عتر الأمواو وهنَفي الإجازة، عل ئزهوف 
الصحح.عل حاكم؛ إذن إل 

وقأبما، جواره اأدم، من ١^٠>^ عتزأف فيه، محلم، \ببت\ئ ؤق 
اءممارهإلا-قاكميم.

زكاكد_سبافيذتيص،، لا ش فأي 
حيرثْ.اشلع او ز-را ^jv لا الى والعصوب 
محإفموموما، دللئ، وي٠كول النؤع، هدا انتمصاء المواعد ق نتق ومد 

بهصرخ لة، أجره وكاذ اأتصئدإ، صمنث ؤإلأ أ-م0، ثه زمع الماJال^، أجازة 
الصحابه

لإة١^، ظاهنثا عتتئ كانم، ^١ اقمود ١^ قزؤغ زك 
ا-قاكمعق دبك تندم، وِفي للآزؤاج، وناح تنتد، م متثن، أزح تربصن اميث 

روايتان•



٦٤٤

حك،،لهولكلمت ظاهن0، مؤنه أماوايتإ لأف لقيل• مآحدحا، ق واحين 
ءنكاحه، مح لها ماح ووحته، عل الئزو ثه ينئم انتظاوة لأف بل ومحل: 

ا,ؤاتل<.القدوم؛ع مى وائتغ بالمته لوصاوها 
^٠١٤١أو وباطنا ^١ تبملل هز المن3ه أة قي هدين وعو 

قط؟

^-٠١-زص تاك نأخد زلة ، ١14J^ طأدق ل الإخلاف نثى 
عثه،يالملمخ الروجة بقع مذ حمه ق اشنرف إل هنا ذعن، الحاجه وهوأف 

هوما عل يالأم ينلهز لمُ هإل للحاجة، ابتداء بعثرْ نئزوجها الملمح، محصح 
ؤإلأمصاْ ساء مإل يدم لإدا إجارته، عق موقوف دلك لإل ظهر نإل عليه، 

رده.ثاء 

صحهإل ؛ل اتداة، التحزف ثدا إل الخاط ثدئث لا أف اش: زالقلمم 
أمواله،أعيان امزداد ويتعدي ومحثز التصزف مدة يطول بأذ وئتفيدْ 

طريمان!محه 

ذي.١'^ ١^^ م أنه أش؛ثخا: 

النبحالمالك، لمحرو دمعا إجارة بدوي هتا ينقدها انه دالئاف• 
العمود.تبمده محموم ما شحريم المقري وصرر 

المعنيوصاحس، ايناربة، بايب، ق الئلتيص صاجب زيمة وهي"و 





٦٤٦

لكلإعزالخمود زالخج، زالزلكة لكلئهازة ازدان ذلك و ^١؛ مال: 
الخلافهدا أطلى من منهم يم بعده، خز حماعه دلك وعل والككاح، والإجارة 

الإجانة.ي مدثالإف عتر 
امحاَفيجب لصا محل، وابن جلأفؤ، كالماصىِفي ؤا ودْ من ثمنهم 

المالكمن التحرق ومغ الإجازة عل وهب عثر من بالصحة أيند هإف 
ؤإلذكئْ، نتن ١^>^، الئاي القسم الثافيفى يهواكرط له، لمحالك دلك وإهاد٥ 

^١١^^ ق شزائه صورة ههلعاق مماسد إجازة عتر من لأعاص-ا ١^٥^؟ أريد 
ا،لنوذى،وراية ق علته دهس فيها، له بت المأوك مإل العصوب، مى الال مد 

حلاقه.الماضيتي ُه صئخ بعثيو، الملك أصل كال 
مالثى ماي عذ الركام أحرج لو الماؤ؛ امحاداب ق دلك مريع وثى 

أجزأئةالمالك أجازْ إل ١^ أخمد عن وحكي باطلا، بمع انه قالمنهور حرام؛ 
ثإلأملأ.

علته،يثاب ولا له، الصدق مع لا ءإثه بالمال العاصب لصدى لو ومئها؛ 
عالوو«رن،من ضيمه زلا طهور، تحر ا\صلأة ررلأ:قذ : ١^ زنوو مال 

^لك،أيخالخومتإي.
ضةصسينامح،.

(.٢٢)٤ رنم للصلاة، الطهارة وجوب باب الطهارة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 



٦٤٧د،ل؛وسفدازدصقبمهماس 

نذ\لأة 1ئبخ بمض ززبمة ه، _ وب ئال: نن الناس زمن 
الىاأصائس، هل يؤجر ك، يقصده، لمً نإل مؤجر اكتب، ماو مذ ثرلد ١^ 

مذوالدواب الناس ثه يمق ما وعل الصائح، ولدم عتل وعل، حثوا، لة ثوبي 
وةاوْ•رزعه 

صئخمحزئة، لا لإله مثلا، قرانه او لمتعته، مديحها شام عصب لو ؤمنهات 
لمْيثغالدبح أصل لأف نعيد؛ بن عل وواية أخمدِفي عثه وص الآصحاب، به 

ءلنذتجهاّالإيىإامح.
أخمدوثص كالزكاة، الماللئ، إجائة عل نومومه روايه الأصحاب وحش 

قفتجريه لشمه يفلثها أف ذنتآ عئريه، هلا لعمم أمتا ينلم أف ^1( المرق عل 
الخلاف،حكاية ق محنه، الاصحايج مذ ممث ونوى ومنيي، الماس، ابن وواية 

ولامج.
وعلالخلاف، الإجانة عل وقمه وذ المعصوبه، الأمه أئكح لو ؤمئهات 

بموذْالمول مائنا ثيبمد واحدا، محولا هوباطل ت موسى ى وابن بكر م زيمة 
اقكاثزة.أخمد ؤلنصوص \ذثؤ لنص نحالفث هوباطل بل إجازة، ويدون مطلما 

ثسيهههو لمالك، بحينه عنيْ أو بعوض لثنيه عنيه مال، يثمللئ، مذ وأما 
فيه.الخلاف عل ميحثج الحمى، الفصول ُتصؤف 

ا1الك،ءأخازة نال، ق لخن ملأن صد هاو: إذا نا ذبك: نزر نذ 
هالئفوصثذمحو4ُلأ:س.

صتانه.ئزنة يالإجازة، قوذْ وجها ئوتى ى ابذ وحثج 

٥





٦٤٩ضل:ردتءمالدصقبمماس 

وكيلكيصح، هإيه غأسمر، ثتاعه د،ادة، بعه لوهال؛ ما دلك؛ صوو ؤمذ 
ثينئ(.له سرى ية،١سربغل،؛ liنو 

مبمح.لإثه مم|ا؛ غالإ ثاعه سئه، 
الصحيح،عل يصح مإثه دينار؛ غاية ثاعه درهم غالإ بعه ؛ لوهال، ؤمئها؛ 

القد.جس 1حالمتهِفي لاثصغ؛ وجه: وفيه 
ثاه ٤٣١أو ويوي-،، بي*يتار يباعها بدينار، الشاْ هد0 ح هال؛ ثو نمنها؛ 

يصح.ءإيه دد.ينار؛ ويوبا 

منبحصته اكويت، يبطلل، انه احثثالأ يكر ثم هواآده1ا، الماخي؛ هال 
الئاة،لأكمنماني.

تساويدالديثارين ساي؛ن هاقرى يديناو، ثا0 له يثري أن لوأم نمتها: 
مفيهإدنه بدون إحدامحا و[غ هإل لدلك، يصح قإيه ديناوا، منهنا ؤاحدة كل 

^^اؤاثؤئزاسضأممومحنةين
إلموكولا هصار صحح، انه لم°يتعمن غتا المامور الشاة هوى ما ولأ0 ااثعل.أاا، 

الأذلبه يرصى لا وجه عل للإدن محالئا ١^٥^^، يمغ أف كاف: َالنوع َ؛ َب 
يبحكاف أصله، يوف العمد صممه ي ؤالوكيل ااصاوص١ محالمة مثل عادة، 

(.٤٣٦ رقم)٢ ايانب، كتاب المخاري: أحرجه )١( 



ابذرجبترام قؤح 

يشريأو ١^٠، يمن بدون الوكيل أويبع منه، لمنعه مولثا عل سأ اوب اأه|
.ش ثم أو سأ يى أو ٩، 

هائناهللأصبمحات امحم، ق ابقمح بانتواء المجرؤ ق الثاجي صرخ 
وة:

الماصياحياو وهو صامنا ا.لتصئف ؤيغون يصح، أيه أحدها! 
إلأضبه ئظ ئنا ١^^، لأف اقن؛ و م لافه خو 

بأصلالنقد ثصح اوصافه، بعض لب الحالخه ويمت، نإيإ صحح، إدن 
صمته.ؤب لمحاثمته الحالم، ويفنن الأدن، 

لأكثريشري أو المثل ض بدون الوكيل يبح أل بئ مري محلا هدا وعل 
متصور.ابن رواية التصوص٤ب عو منه 

الغنيكصاحس، الثزاء؛ صونه و\تجلوفي ينمحإ وى تن الأصحاب نمى 
محوُامحأنلأثلصامني.

داودوم الارم وواية دلكِفي عل أحمد وص وع؛رْ، المائي بؤ وصرخ 
منصور.وان 

٦>^^،الإدن، صريح التنم1ه؛ ئنالمته ئع الع٠LJ يتهلل انه واكال1 
الجثدؤب كاصي دلك، مال ومن الئرب، دلال؟ حالما إي ءإيه ينمه، إ' ^١ ما 

صوله.لب ممل وان 

مدوشر سأ البيع بتن الأصحاص، مى وكثثر خلافه لب المانحي ومري 
التاءؤ؟ الحالثه بأن وزيادته، اقن مص بخلاف قتهنا، مابطلمه البلد، 



٦٥١كل؛وهذءماكصبمهماهو 

وفهبعضه، في ِووالزيادة النمهى وق العمد، حمح ِق ومعت الثني مد وعز 
مئصوو.١^ وواية سهناق الممريق عل أحمد ص ومد صعق،، 

ووايتم(؛ابميع غط أل الئاتة؛ والخرمه 
والصنال.الصحه ^١^١: 

وصححاعقل، وابن ١^ ق الماضي طريمه وهل اليللأئ، والئاته: 
ردها،ثعدر العآر( وأف العقد، بطلان عل الصإن روايه وثأولأ الظلأن، روايه 

الثمن.مى الئلعه قيمة مذ مص ما المثري ؤيضمن الثمذ ائالك، ماحي 
الطريقةهذه وحاصل أحمد، كلام لصريح محالف، وهو جدا، بعيد وهدا 

سواء.المصوئ كتصونح الحالمه هده أة 
لأصلاiحالمة يوف الإحازة عن هاهنا الوهم، ق الخزقل كلام وظاهئ 

التطلأنق صرح مإيئ شزائه، ق لة يأدو لم° ما ماله يعثن يشري أف مثل ١^٥^، 
الحض.المموج وجعلهكتمحزفخ هاهنا، 

سقالة يث،دي أف رجلا أمت فتمذ وصالح اممه عد رواية ق أحمد وثص 
فاءؤإف إليه، دمعه ما وأحد صمنه أعهئاه الذ.ي قاء مإل صامنا، كال دحالمة، 

وامحارقي،عروْ حديث عل ١^ لصاحب، قهر وبح فته كاف مإف الثح، أجاز 
^محلمْبمدةداكاكةُامح.

لةلم°يةدر إدا امم. مد وعز اقل لأوزض الإع ق أل الئاكه! والطريمه 
والصحه.المموئ، كتصرنج البمللأل؛ رناتي: النقد عتر زلا ١^^ 



٦٥٢

لكذ،م لأي ايح قفي الطي إطلأى لأو شقا؛ النكٍو يمنن زلا 
يزخابما،من ه يز!^١ امحك اثاهج ^ ٠١اة م ^١٤ لكف؛ مد نأي 

وابنالمجثد، \لق\ضَفي نلكهأ الهرمة وهذه البلد، مد شر لكلبح دسأ والبع 
أخمد.نصوص 1حالمته ^١؛ يعيده وهي آحر، موصع ق أبما عميل 

بمهريزوجها أف بويبجا المزأْ محلوأذب ام، ِفي ■محمّاد>المة وكدللئا 
ابنرواية ِل احمد علته دْس الزياده، ويفتن يصح، محإثه بدؤنه، فزوجها سمته 

منصور.

مهرالروج ويلزم المنمي، بممط انه أحنى روايه الآصحاب وحكي 
منوسقى المثل، مهر إل يتصرف الإءللأيى دإل المهر ينم لمْ لز وكدا المثل، 
أوفه ثأدف ر ونز التش، سوى عمده ِفي يلزم لا هإثة حاصه، الأب ديك 

مهنا.رواية عليؤِفي ص ام، تام طلنت، 
اؤل،ي  uiلأكثر الروجة وكل حالغ إدا افع عوض ل المحالمه وأما 

أويه؛ثلاثه محه الروجلأؤنه، وكل أمح. 
والماصي.حامد ابن وهوقول البهللأف، 

أخمد.ومنصوص بكر اإ_ر وهوقول والصحه، 
أيمول وهو وكيلها، بمحالمته والصحه وكيلة، بمحالمته والثطلأن 

اطاب.
الآصحادسا،من الخلاف وهدا والقص، الزياذه الوكيل يضمن الصحة وخ 

القدير،ويع إدا بإ حصة مذ ومنهم وثركه، ام مدير لإ أطلمة مذ بنهم 
را،



٦٥٣د،ل:وهذءفوائدصقبملقواس 

دك-زمحاآح-نان وجهان وفته واحدا، وج4ا ا-قلع ثصح الإطلأق مع نأى 
:،^١^٠٠

اضم إل ويوجع اكر، قطل أحدخا؛ 
وثنمطعإرْ، ثة شمآة ولا ثاقصا، العوض مول ية؛، الروج ٍ والئاف• 

ثهوسلم، المرأة، عل ودم وديرأ، الرجعة، من حئه 
اكرمن ١^^( أكثر يلرمها انه آحر، وجه الروجة وكل محالمة زو 

نياه،ذمحةلأالإا•
مالهبعم يشري أن مثل المتصل؛_،، الثادس! الشتم 

واحده.روايه باطلا يمحع ائجثدت ممي لزيد، سلعه 
وهوأصح؛المصوج، ثصزف الخلأفتي عل حزجة من الآصحاا-ح ومن 

Jأمشرىإئزاصا ؟كون ماله من الثمن ؤيعثثر الإجاية، عل يقف العمد لأو 
المجلى.بند الاحز يمأنة ماك عمدِفي لي وجب يهوكمن له، أوهبه له، 

طالمت،،ى رواية ِفي ^^ ١١ِفي دللئ، مثل صحة عل أخمد ثص ومحي 
ابنوهوماحي الإجاوة، عل العمود ويم، بام، من أيا ثوجتهها و والصجح 

■عقيووي•
اإعادساعمد أوح1، من  Jsoوعمد، عمد بهن دلك، ق  Jyلا هدا قتل 

الروايؤ•هده عل ؤيمح وأمصاْ، اجازْ ممد قمله نتلعه ائجلس عن 
وامحاوها•واحي، محبن 3، إلا يصح لا أيه أحرى روايه أبو؟كر وحش 



ابذرجبتواعد قيح  ٦٥٤

•وانبئردو لخاديه ا" 
لا،أم مض يوف مصها ثصح قمري هل الواحدْ الصممة اكاتةت المائدة 

كلها؟بطل مصها بطل هإدا 

ءت:زشنام توؤ، أيا أشلامحا رثا:ثان، ظ ِفي 
إثاه؛ محور لا زنا ه القد محوز ئا الفد:ن محنع ك أخدظ: 

وهلوائفناد0، اأعمد عثه محور لا فيإ العفد مطز ا-قاو، تلك أوِفي مهئ1ما، 
ظوقمح؟مص•

والوف،وائنه ف\لثض وعترها؛ المعاوصاُت، عقود بتن دلك مريؤ، ولا 
فيه١^١٤ لإل كالك5اح، يطل لا وما كايح، عوصه بجهالة يبملل ما ب؛وا ولا 

كال ١٥١ال؛يع أف احتار المعيي صاحب أف عثر احمد، عى ن متمو?^؛١ روايثان 
فيهنا؛العمد يصح لا انه معصوب؛ أحدمحا كعدين بالقيمة علميه مقسثا الئمى 
صثرةثى كمفثز بالآ"جراإ؛ علتؤ الثمن يمم ما بخلاف اليوصن، بجهالؤ ثنلتلأ 

باغإدا فينا مالوا لن كنا الصممة، مريق وراء ايلملأن ماحي وهدا واحدة، 
هناهوالماح مهدا الثمن، يهالة واحدْ؛ روايه يصح لا إيه وجهولأ• معلوما 

مذتزيمحإ•
تماحدين الآكل ق للمتهئلأن أف التلخيص وق 

والإنمام.التجزيه مبل لا الصمة كون أحدخان 
•العوض حهاله والئاف•' 



٦٥٥د،ل؛رهذءيراداوىقىلأؤاءإو 

يإيهرد لا اكانج، وعل العمود، كل ق الخلاف يهرذ الآول< معل مال؛ 
^51،.15عوضه"مساد مد لا او فيه عوصى لا 

اكانج؛.عل ؤتصح مبمح، لمْ ب^كدا؛ ^١-^ م مبل ثوياوت ١^١؛، عل ماثا؛ 
اش

ثعددها،وصحح وجهين، الثمن مصيل الصفمة ثعدد ِق حكى إنه ثم 
\لأسم.عو بكيا واحد كل مل ت موله ق بجح هدا معل 

لإمخيالإع فاثل  وءالخفقة عوأزبمض إن اؤايثين نلم1ةاخانأن أثَُُ 
الروابتن؛لهومحل دبلن، جهلا و1ف الئمن، جهالة عل لحلا لأمأ واحده؛ ووايه 

محيلأ:ضلأزشة١!؟؛ يخذهمحفىمح،ءاييى 
الصحه،يذغ ولا العمد، والعبجاِفي علم البائع مإف صعيف؛ وهدا العثق، بعد 

مإةئندا، الم ء ١^^^٠ واخاز الثم، بح ل وكدا 
اك٠ن.بنص وسمط كثه دلك 

عللا المع، عدد عل صبيطه وهي اكض، جهالة بدمع ثامحه ُزيمه وهائنا 
المجرؤبن والكتابة التركة باب ق وجها عمل وابن العاصي لكرم امحم• 

اشن:قثطمحان جممممحاوُزالآمِمْ،
فيإإلا يهرذ أظى ولا جدا، بعيد وهدا عمد، ق امرآتين يزوغ لن ي بحمم، 

واحدا.جنتا كاف إدا 

وبجحيمسك انه وهي محالة، طرمحمه كثابتهنا من الصإن باب، ل ويكرا 
لأ\قش أذ ي ١^ اكاد، عا:ُة ل ثثدا أؤ:رئُة، ١^٠ فو ء النقد 



قدحمسامحدجب ٦٥٦

قدوكوف ء، ^ لابجخ ه ١^ زأزبمض _J، ةا1ا لكن بمن 
فيمنموو ي حاصة، العقد ئته يمحح ما ئمابلة ِفي الثمن بدو عق يحز 

للحق.كلها ائوصك أف دثتي;ء؛ مزته ؛،؛1^ زمت جآ أوصى 
العمدعثه محوو لا مما كال إل زيي اأنألة، ق أحرى طريمه ولينضهم 

م،قايق عو لآ؟د4ُ انح؛  jkكالزيفي؛ ياله لكنازصة قابق عز 
الارحئ،ذي ١^، مميه بمثة قابلا كاف نإذ الخم، زتائة بالئه، 

َزلأ:يث،ذلأ،وهس
الصممةسعيض عا1ا لم°تكن إدا الختان قiLكري ُالممريق الموJ وعق 

الزاحدكاك بالثزيق ظص فيإ باكط أئنك إذا الازثن أنقا نله ه، 
الصنان.ق ١^؛، صاحب دي الواحد، والئزب 

الخممن السةلأشئا الميلمو;ضأخم أل؟كول الئاته: الفورة 
خالث^ن:ئهائئا ^، ٠١زثئ ته 

أمبخصوصه العمد يمحح قهل لمزية، الأفراد بعض يمتاز أف إحدامما 

الزية.صحه والاظهؤ خلاف، فيه 

يطلئهل وبنت،، أم بئ نكاح عمد اجثتغ إدا ما دللث،ت صور أمثلة ثمن 
علعكس؟ عي مئ اْلأم عمد عل عمدها ززود لصتمة البنت، أويصحِفي فه 

وجهمح،•



٦٥٧وس|توالدصسواماءالخ ضل؛ 

لوامة حرة ,نتأ للعنق، حانق عبر أن للطول واجد حر جع لن نبلها• 
متصوصثان!روايثان يفيه عقد، 

بمامح:ظلاهاخانم
وروديصحة كتار لأتجا أصح؛ وهي وحدها، الخرة نكاح يصح اكان؛هت 

ورذلأالأم مع كالبنت، محي عم؛ عي ين الأمة نكاح عل يكاجها 
أيصا.الصحيح عل معها الأمة نكاح دوام 

ُإمادهايعمه حث0 لالطنو< واجد عتر للعنتا حائف حث يثروج أف نبلها• 
زجهازتزيؤ ؤاجي•، عمي• ، 3^ 

اأءمد؛ق الماصى كلام ظاهر ؤهو نحدها، الترة نكاح بجح أحدمحات 
بالصحة.داح؛صتا عليها، نكاحها ووود بصحة الأنة كقارعل الخرم لأف 

لأفحلامهإ؛ ق لقطاُس( ا-زابو الماصى هاله معا، نجاحهما ؤالئاف•بجح 
محنهما،اُبمع هبجح الإئبراؤ؛ عل، ثلهنا ؤاجدْ م، نكاح بول الحال هذ*ْ ق له 

محالؤو:ئأئةئألإة.
بمهازJةالأمة نكاح مذ كثعة الحرة نكاح عل هدرثة لأف أصح؛ زالأوو 

م١^ نكاح مذ ض ثه؛ثا ئدا  ٤٥١كاف إذا أثا يالمئع، او نكاح 
هفتهَؤجهانتيعمه، الص الخرة 

\حزيو.وصاحس، اجاثع الماصىتي ئاله تواء، كالخؤ أثه أحدحا! 
الخطاب،أف كلام ظاهر زهو جلائه، بعي عمي• محتهءاِؤ، جعه بجح 

الأمه،يكاح مذ ١^٥ نكاح عق المدز0 كنمه لا العتد لأف ؛،؛ ٥١وصاح.س، 



رجبابن  ٦٥٨

ا-اتثة.نكاح بثبق يذع وإد،أ نكاحهإ، ئمارثة كثعه هلا 

قالثطلأل ه1أثهور بنص ص بنصها يمتاو لا انه ١^١^٤؛ الخاله 
عمدو أحتم بمووغ أل  jLالفئة، ق ببمض أول بنصها بن ؛ ٠١،؛ ٣١

صالحووآية ل أحمد عي ص ،، ٣١ق البمللأو دا^دهب عمد، ق حمتا أو 
الحارُي•وأف 

وثأولةإ-ت_دامحا، ةتاز عمد 3، أحتم يزوغ ^١ متصوو: ١^؛ عنة ومل 
وهوبعيد.منتاف، بعمد ئتارها انه عل، الماصؤ، 

قمحا،مرغ أم معا ومحتا ريلي مذ الوليان ووج إدا محا الماصى وحرج 
^ذبيلئمحزنؤث،ثلإئغئ1اآه.

١؛*^يبطل، مم فيهها الغمد يصح سجن ! ١^٠٥٥يع أف ١^١^؛ الصورْ 
^.٠١ءإنثوص.اممن انتهمارْ، مل خدمنا أل 

ايداء،لا دواما، هنا وهع الممريؤ، لأف ، ٥Jواحاروايه عميل: وابن، الماصى محال 
عذالصارمان لإذ إدا مإ حكوا همد هدا ونع الابتداء، مذ انهل، والدوام 

مريقروايتا الباقي ول مبص، لمْ محا العمد بملل أم الصنف بنفي محمي 
لانعقادثزط ١^;؛^، و المص بمال: أذ إلا \ص 3، نزيق ؤثدا ^، 

اأsصحانما،من حماعة صئجثه بوجوده، مراهم، العمد ؤإل لدوامه، لا العمد، 
الصممةمريق ل الخلاف حم، الماصي عيرأف الابتداع، ل، حيسد الممريق مكون 

الإئعماد،دوو للدوام ثزط المص، ُال النألة 5^^^3، نع والصزف،، لثلم اق 
العمد.انتمزار مل دواما الصممة مريق ل الخلافإ ّزيج بث ولا يمحى وتدا 



٦٥٩سقطماس وهذرقواك ضل: 

ئبماعي^^١^^^١٠^^٠ ؤذؤ1وماثصألئو 
اتاقي؟مسخ مهل هدرها سحِق محإدا هدرها، \ذئ1خَفي 

الممريق3، الخلاف بإجراء صريح وهدا الصممة، مرؤ، روائي ■هل لإرج 
ههذاِقمعه، العقد ينتقث هلا العمد عل سابق بثبت، هنا امثغ هإن الدوام، ِفي 

الإحومْ•

،٤٢وربعسهاكردة اأرآت؛ن إحدى هئربم طرأمايمحي قإف ^ ٤١١ماماِفي 
محريميقتفي ما طرأ ؤإف حلاف، بثم وحدها الك5اح بامناخ واحتصت، 

دروايتانتبالإرتمح،اع؛ وُنتا أما صارما بأف مزية َلإ-ئذ\خ\ ؟كذ لمْ مإف بتتهنا، 
أهثىالإتياته لأف -^١، لمْيخل ١^١ زخدثا بالأم الانفتاح محص أضئمحا 

نكاخسلم، هإئث ؤا، يدحل ولم° وبب أم ء أم محوكمن الإيداع، ثن 
ثاشُأم.اليت،ئوناْم، 

ماثصهالنثحه آحر وجدل، 

س1إإاوصحبه وآله محمد نيدما عل افّ وصل ايهاة، بلا لأيكثثرا الخمد 
باضإلا هو0 ولا حول، ولا الوكتل، ؤننم اف وحسبنا الدين، يوم إئ، داخا كثثرا 

نم،بن أحمد بن محثد معال اض إل المقار مالكها بتجدد المواعد تن، 
آمن•الدين، 3، ومشانحه نلوالديه ^^ ٥١عمر الخهي، 

int





٦٦١ءوساسمت 

موسالآدات

اتسةصص الإية 

٥٤••••••••••....•...........•■■••خمأيزه بمس حق ي محمحأ ■م محك إزث؛ نؤ 

٨٩ء؛دشأدنثه 

نذيدرلهوء تن آذى آو يم قج0 نحلآ> أندذ ته من *لحم ■)ولا ؤ
١٦٧آوملوه أوصدثء مثام تن 

•نلكت،ما ئن آأئتؤ,مكتي جحأصصشي< آن ظوي يعم دستؤع أم وش ؤ
٢٢٠تنص1لأؤبجه أثم 

ثق>؛ؤاوزأ ولا أكء_جم ؤ أقثآء قئنئؤ\' أدى نو م أدنيْنى ■مب ؤمقوثك ؤ
٢٢٤تللاه 

٢٥١عءه ؤبمصسص 

٢٥٢••••■•••••••••••••••■■•■ ممررءه هازا ثمدوزث م بهمم ين يطنهمح، ءأؤ؛ن ؤ
٢٥٢ثلض؛محم<.......................... صلإ'ح' هًم ؤءنش 

٢٧١ه........................ء تؤد ص لت.ص أقن عنبمد س د؛مم ؤ
محللأءاشِررء4.......................اا..اا.ا.......مخآ>ثاِس 

٢٨٤>ثأبمدأؤمحه 
٢٨٤محنؤظاه سئما ألنتآ» وب؛ْمأنا ؤ









٦٦٥الخوالد فهرس 

الفوائدفهوس 

الضةصص الفائدة 

ظألضخ............٥ايلك انم ض إل اكاذة  ASjhl\هملِفي اه 
٥لكوئدزادزث1ئةئ إذا 

٦... ٠ ..٠ ..١ ّ..١ . متصلا. ماء ما قد البائع ووجده الثمن مد مز مئشه أهلس ^١ ابح 
........اا...ّّ؟..ّ...آ"والقصان الريادة ين■>عتي مصغ أو ال؛ئ وائت إذا أحمد عى 

..........................٦متصله ريائه الصدايى راد وثن. الدحول مل الروج لوطلي 
٧خضالحاكم زمن لن:اظيبووإض 

.٧...٠ ٠ ّ ّ . ٠ .٠ ٠ ّ.......٠ ّ ّ ّ ّ. ّ ٠ ّ العي.. مى حمة يسقط لا بالبدو عنت المنر ائدئغ أل 
٧متصلة ريائه زاد إدا لولده الأب وثبه ما 

.يُِءَِ.َِْ ءِ  ّ..٨ّ ٠ ........؟؟؟. الدحوو........١ مل طاقها م متصلة، رتادْ فزاذ ثأثا أصدقها إدا 
٨زسبجا محا 

٠١ زخدمه................................الفنأد لاِفي الإ؛م، ِفي إت؛اثزتث ي قني 
١٤أيمنت....•••••••••••••••••••••••••حش الثقل رءوس ركتِفي ادا العرايا حكم 

٥١ ١ ّ..• ّ. . ّ..........٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ المبول. وهبل الوت بمد مممصلأ ماء وس إدا يه الموصى 
١٥امحاصوغإذاكالفيه٢ 

عند^١ م ثنلم، ناو من عله انثزلزا نا الحزت أنل من زجل لواشرى 
١٥يمنه زادت حص منثصلأ ماء المقري 

 ^١١٥



وجب ٦٦٦

١٦عمودالمهتان 

١٦الخرم د j الأي الصد و
١^١ .................................. الدات. عي من ٠^^١ يكون ثاوة اأتمصل ١^١۶ 

١٧ثلاة بالآِمان ١!^؛ 
٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ...........................٠ ّ. ّ ّ ١ ّ العي عل العمد ورود بند الماء عئدث أ0 

١٨اثجرة التنلكات عمود 
١٨فيانقاعالآزلأد 

١٨الإتلاف الزق عل اَبمة أرش ل
١٨إئلأف ا-ينايةإعن 

٠ّّّّّ٠ّّ١٨ّّ.٠ّ٠. ٠٠٠ّ.٠ّ.......٠..ّّّ.ّّّّ.. ؤ ..... ٠.٠سمويعثواضتكاتائتجزة.
١٩الموضضإذاصبماأنت 

١٩الوُي؛ بند أوصمة بوقت عتمة التلؤ، 
٢٠إيثاقه ومل يثابمد١^ إدا بوقفه الموصى 
٠٢ منثصلأ.........ئقاء الموو ومل الوت إدائقايمد موله عل يقف لمتم به الموصى 
٢١عم لزمشِفي ^١ ^١^٥٥!، والصديئ ١^ 

١٢ ٠ ٠ ّ.............٠ ّ. ... ........٠ ع؛تا-تا أصاب ثم أصحة، ئأوج؛ها شاة ثوافرى 
٢١يتع( إذا والاصاحي افدي 

٢٢ ّ..... . ٠ ....٠ ، LjLpأو•أمة حش!وتيغ بئسه، أومنمملأُ لأمه يصثرآلولدثاما نل 
٢٢ابتداء المتم، افدى عئ رجل مقأ لن 

 ^١٢٢



٦٦٧ضساهواك 

٢٤...........••••...الصمة ووجود التعليق تئ ورثيت خمك إدا ثصمة عقها المعس 
الموصىموت مو ولدت إدا وئفها أذ ثعقها الموصى 

٢٤

٢٤العي قليك لعر موصوقة عقود 
٢٥اصونارةاء،امح إلكا0 

٢٥لاص دة ق اءاءُ اك1جئمحوئ 
٢٦وليما عل الإعاية عمد لا٧ العابنه 

٢٦المابض....■•■■•■■....■..••••••••••••••يد ق ولدت ١^١ الثوم رجه عل المبوصه 
٢٦محامد بنمي اإلم?وصرأ 

ثتيآمحسالآخكام............م\لإؤيلأ:مأس الئاسةنااضاذ 
٢٧محاةمحئ،ثأممنمحأومح..........................

٢٨العمود اتيءِق حكم 
١٢٨^٠ ثن ١^^ 

٢٨إذا 

٢٨متثصلأ نإء نإ إدا الخيار مدة اأبحِفي 
٢٩اوذباكب 

٣٠باكمن المئري لإمحلاص الباَع منح 
١.٣ ١ ؤ ؤ . .٠ .......٠ ١ .١ ١ ّ..١ ّ ّ ؤ. ..؟ ّ..؟ . مثصلأ.٠ يء ثتت ومحي مالإكها إدا'جاء اللمطه 
١٣ . ٠ ّ . ؟...١ ؟ ّ ١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ١ ١ ١ ٠ .٠ متثصلأ.٠ ن،اء محينإ إداكال لولي•؛ في،اوهبه الآنم٠ رجؤع 

٣١الوزثه.••••••ولمُبجز ومات مئثصلأ ثإء وثإ نرصه، ق ماله حمع ازيص وهب إدا 



ابذدجبتواعد قهمح  ٦٦٨

٣٢ضمو الززج أننٍظإو الثداى قاد إذا 
يء'ثإ  Jiijالشة، وو ا1غثم من الهئ ف \شنو اثدي نابه 

٣٥ألاكدَلأيهلأ 
٣٦ممالأمحِسنيشزَلأض اقوي 

٣٦................................زَلأأكثاخأبازلادى ابثاثه لابملق ا-اقاط الأنه 

٣٧ّ..ّ.. ء.. ّ ٠ ّ ؤ ٠ م ئ ه ١^٤  ١015^ الجءق جمه أف 
٣٨لانحدى ب1لآيان اشان ئق 

٣٨ئإثمن فيها ثئدى ^١ \ؤثم\ئات 
٣٩مثصله أفالموثززيادْ 

٤٠مويا،أزخ؛اصاتظ.؛.ا...ؤا..ااّ.ؤ......نخلثلأ:اكوئمحاتث لَ
٠٤ دنوجا فيها يوجد بيضه لواقري 

٤٠مقدأزمخ اقئالة ض اطك اقم إذا 
٤١أ0:<\0ويطيأمخئ 

٤١أصلة فيه الطغ يتح المنح أف 
٤٢وعدمه الئأثتر *ع فيها يتح الُئغ أل 
٤٣الأuك انتمي إدا القد أئ 
٤٤امحلمل4ُمحإنالإ:خ إئ 
٤٥الئأبثرقبمده مو ما ثق بالميف محل إذ 



٦٦٩موسامص 

٤٧م مر بن يتريث ُظهر ما 
ردخؤْبالى محها الملك ائقو إدا الآزض الثلمايرِفي الرنغ 
٤٨يدرصلاحه....حس ^ ١١من الوئب التجددِفي سجى أف الرنع ذ المنصوص ياس 

٤٨ابوؤ مجر ل
٥٠امحليوُممومزسأملأ؟ 

y اكلنئيا.قممغاي الآ-تقام ■ْ
٠١إنلأيي....................................محثو؛ ءل تلهيا زو ثانن؛ ئءث إدا 

٠١افناحالقي؛ضا-،م 
قوسص'مست..........س...........بببب.\ْ

١٥ حاملا ماثت جاريه اقري إدا 

٥١■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■اوهن ص لحويمن عأ-ملها ال؛،غونة أنتن الئاهيى ويح لن 
٥١ئحملن المنثم من جاؤيه زطئ إدا 
٥٢ي من ولد لها ووجه بزجل لكف إدا 

٥٢٠إداكالبJمحهلإةضنها 

٥٥ناله من ا-قنل عل اْلأءارُ-، وجوبثثمة 
٥٩اطكلئ\س ئتوث 

٥٩إوس 11\لأؤ\ئ\
٥٩من الخم انتخماى 

■٦ا-قتلمِسممالإظع 
٦٠اظاته ^:uJ ناث لآئلمبملضإذَا 



رجبنواهدابق فهمح 

٦٠اهم م المحاق 
٦١ٌبجإذاكمحقاِساتيب ث-مب 

٦٢من مرقا اصأم:قنئىإل ١^^ ؤش ثل 
٦٣ناث ئأ خ؛ا -نمنا ايناؤ ابجثه 

٦٤••••••••••••••حيا؟ حروجه عل أوهومولودا حينه مذ ينئي هل ابثتن، عتو 
حروجهعل يمث أو حفه مذ يص وهل ومد، صح وحدة الختل أغتى لن 

٦٧خثا؟ 

٦٩ؤالإءنأاق.......................والهت لكلج الحامل م امحئود وووث 
٧٠ا،لدكاة الداية حنه*، 
ِ.َ •َعب 

٠٧ ء.ء. ؤ ؤ ٠ .٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ مها؟.......٠ قل القلأة قل:ثوي قها زئل الخامل ع إذا 
٧١ملك لخف 

٧١■لأه 
٧١خقاكاريِفياوحبماشر 

٧٢البمة مز النية ي الغان، لخق 
٠٧٣ ّ ّ. ّ ء......٠ ..... ّ.............١ ّ... القنتة مل اأئن، ل سينه ماله وجد مذ حى 
٠.٧٣ ٠ ......٠ ..٠ .٠ ٠ ..١ ؟ ؟ ّ.....؟ .؟ ؟ الدحول مل طلي إدا الصداق نصف ^?^^؛، ١١حي، 
٧٥ّ .٠ .٠ ٠ ء.............٠ ء.. .......٠ .....٠ ٠ ٠ ٠ خزو بمو المحطة ائلثقطِفي لحق 

٧٥الموبمح، موب بمد له الوض 
٧٥اثالحات مى كلأآأووحوْ أوصه ثِؤ، مذ 



٦٧١الفوائد ههوس 

٧٦ائوات متحجئ 
م

٧٦الانتفاع خق 

٧٦اضيإلذَوك إ-ماءُالأءِفيمحضنيإذا 
٧٧واحده مث؛ محصي زنغ فيها أنصا ؤغ لن 

٧٨الإحتصاص حى 

٧٨اءتناؤ٥ اثاح الكلب 

٧٩

فيهاوالثراء البح قوو اش اقتنة الأنواق مرافئ 
٨٠أومتاح لعبادة الثاحدونحوها الخالوسفي 

٨١الخى لإنتيثاء التعلق حي 

٨١باياق ابناية حى يعلق 
٨١يالركة العزماء حق نعلق 

٨٢٠لئ الرمي حق يعلق 
٨٤بالغئاب الركاة نعلق 

٨٤.....................فيه؟ الركاة أوJمهدار اثناص٠ بجميع هومتعلق هل ٣؛ أف 
٨٥له ١^، ينال الغزماء ديون نعلق 
٨٥المعينة.................................... رالآصا'حيى بافل"ي الممناء حقوق يعثل 
اثتثاءعن"،، ُلأ منثعة املك متثعة، ُلأ عم، ملك ١ امنثعة، ■^،j، ملك، 



رجب ٦٧٢

٨٧ءغ؛ل ف الأعيان ملك أف 

٨٨نشتؤ بدون التمر ملك ١^١^• المع 
٨٨ته الموصى إل المناير حمح إيصال الومحي يصد ل0 

٨٩عم!، ئدان الئثآنة ملك ءالثالث! الن، 

٩٠ملكء؛ثئؤي 
٩١ثث،الإضاعاكثد 

المنتعرملك 
جارْبملك ١^؛؛^ .أءِ
المضيف,للعام الصنف أكل 
٢^ ٥١عمد 
زالآ;لأك............................٤الاث افول من زامحازضه اقو مل مإ 

......٤..٠ وأتل...٠ وأكثز الأجرة بيتل النجح المدمر عل جايزه النتأجر إجازه 
٤الموص؟ 

٤الخزاجثه الننوة أرضر إجارة 
٤إخ\لأ\وناوخاؤيج 

ؤ......٥ؤ٠. ...... نثتيا..٠ دوو الأم تنس ^؛1 م الإنتغلأل إ-نانةإةطاع 
ّّ.ّ....؛..ّبب.ؤ.ؤؤؤ..؛..........ب....؛..ه^عإذاسئقادالملكئشاةا 

٥الاحتصاصن يد ع1لإه ست ما 
٦الإلجؤع مذ حقه مل ينلث لا المتشو 



٦٧٣القواند ميس 

٩٦.......................................زالازةاْمح من ^ ٠١
٩٧سراوات 

٩٧العمد لزوم يمغ العتب اف 
٩٨الطوكة \إض و الكلأ 
٩٨ ٠٠ؤ........... .٠  ٠.٠٠٠  ٠٠ؤ....ؤ. ٠ّ...... ّ ٠ ذي اداجد٠ زمحاJز الآنؤاق تماعد 

٩٨الئناماثاخِفيماي.اأ 
محذظJاؤكافالآئ١حم.بؤ....بب......ؤ........ّ.ّ.اؤا......لأ.ّ....؟و

٩٩ا>ا;أء 
٠١ ٠ ....٠ ٠ وثحوها اص ومروو الآبوادسا ونح الآحناس وصع عل بعوض الص-ا-ئ 

٠١ ٠  ٠٠١ّ لأنمن1زمحة.. مؤ عي أياةآا س أز ض ودة يكت م اثائ 
وهوائهاوالمنى الآئًثار ل اكلوكة اليق ثى به يممغ نا ^١^، الانتفاع ِفي 

لمْبمربالماوةوامع طريق و منجدا بمي إدا 
١٠٤بمعإراسJاLئدات؛ 

١ ٠٥يتأثد............ا.ا......ا..اا..... لا واُتثأع الطريق د آن احتمحنى 
١٠٨الطريق اص 

١٠٨ّ.........ّ العريق ابداوإل ق والحجاؤة وامحم-، والثاثاطات الآ•جنحة 
١١ ٠ ؤإيلأف ؤيد عمد ثلاثة! الصهان أساب 

١١ ٠ .... ١ الئهان عليه لامحاو وما كالادمتر، فعله عل الصنان مامحال الممرههثير؛( الصحيح 



٦٧٤

١٠...........أوإإو1 ماو خا ثلم، م أممه، م شرإذنه، عدوائا -مدة؛^١ حفن ثن 
٠١ ........................... وتد إيلاف، صنال صمنه ا،لخصونم، الثاصس، أئ1ما لن 

١٤....٠ ٠ .....٠ ..٠ ٠ ؤ..٠ ....... ..٠ ...٠ اُوإني؛%؛1 ^ م ش 
١٤صنءل،محالماي 

١٤اكلمة أئزاو م اي انمحلأءُم 
١٤ام ثاو م اضلأةالآد، 

٥١ ........... ١ ّ ّ. ّ ّ ....... .١ ٠ ٠ لابمتنه....٠ قإثه الاللث، عل لخمظه المال ثص نى 
أئلموْما وطائثته الإمام يضمن لا كالبعا؛، الإمام؛ حكم ص المنثعه الطاتثه 

١٥محخالا>ك،.....؛..ء...؛ 
١٧٠٠٠٠..٠٠الفل........فيها \1وإ4\1\ س \بين\و ^^٠ بمن 

١٧ّ..... . الفل مل المنرى؛تلمن، وبئ وحلثينث المئصوبه العئ العاصب، 
١٨اّقرية ثاتثه يه ما 

١٨أ0الإلأثيئإظثهاو 
١٩الفاسد المحاح ِفي الخلزة امحث نجن، 

١٩اش نسهاهملأممخلئ،
٠٢ ..... ......٠ ..١ ..٠ ..٠ ٠ ؟؟؟....... ّ ٠ لا؟ أم المالك، يد بون، نع الصنان يد ست، هل 

٢٠ومناعة ماوكها عثها دابه عصف، لن 
٢٠ها تاق،هزاد دوإل 

٢١...............مهاالنثل نل اكثأ-ثنة الخن ثل ندة -تثن، إذا \أ}وَلأ اي 
٢١شرإذنه داوإسان يحل لن 



٦٧٥ضسامالد 

١٢٢نتلمغ الداثة قق حلثة ثزأزيف 
١٢٢ده............... ووضع أحدمحا يد العاصب ثري لأنمن، ملكا الخئ لوكاب 

١٢١٠.معصوبانه ولم'يعللم عاصبه مذ معصوثا ثص مذ 
١٢١بالثح..ب...ا............ّ...............^العم( عن مسئى ض، بم ممثكا الثابصة 

١٢٨)بمشري الالك صمنها إذا اثائ 
١٣٠

١٣٠التح..........ّّّ...؟ّّ.ّّ.....ا.........اا.. ض يعر منتحما عوصا الثابصه 
١٣٠صح لا العصوف عل اقكاح إف 

١٣١الممعة عن يمعاوصة العامة 
١٣٢\إت\ظكوه 

١٣٢.اا...ا.....ّ.ّ.ّ. ٠٠العثان..........وثريك العصوتة بالمح( واالزاوغ امحارب 
١٣٤اأماُصهها،لأمزض 

١٣٥اتجقوتا;ثثنالغاصؤب 
١../١٣ ٠ ّ....٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ..... ١ ٠ ١ ١ ١ مالكه إدن يعر بمم، ثاضه يد من العم مال ثمى 
١٣٧المودع ثودغ 

١٣٧اك؛خخاكأم 
١٣٧اقنازب مقارب 

١٣٨ذيزص 
١٣٨اثشزمذاض 
١٣٨اكثمناكأح 



رجبتواعدابن قيح  ٦٧٦

٣٩.ى...ب

٠٤ ل4 أثه يظن وهو عمم ل ما أئلث من 
الشهادةبطلان يتبين ثم ووسه، بئ ماله هيمثم ئيد، يموت ساميان ينهي أف 

٤٠حثا يقدؤمه 

١٤ الرور بنهاية أوالتعمد ُا-قظا وصؤحوا الشهود، رّح يم محال' الخاكم لوحكم 
٤١............... ^ع،ألافهودم.ايىأنئات 

٤٢..... . . ؟ .. . ١ .. ١ ؤ. . ٠ ...٠ ّ.٠ ٠ ءيادا.. له اآح؛كوم مثال نبي بعد ا-مح، يماء لايمي؛ 
٤٢

٤٣لئ•••••••..•........•••••••■•■■•••••. الموصى يغرف قلم يئي؛؛ يئخص دمى ؤ
ظهنثم يدلك، مويتهم لوصق ثتفيدا وأعتقوه الركة مى عبدا الورثة اقري لؤ 

٤٣ذنزئنتثرى 

٤٣........ ...... ....... ....... بعثرإذيه المال رب عل يعتق من المقارب اقري لإ 
لتسأو يمعير إليه المدمغ فه فتصزف حطأ، عم؛ إل رجل المصارثوب دخ إذا 

٤٤ ٧٥٥
isjj ٤٥^^بجا،لإأءاملإةيأباَله.....................؛المنممط

٦٤ ••••••••••••••••••••• مدم يم قمتم، ماله منمه يورمحي رس الممود عل مقى لن 
.؛ؤ.ّ.ّّ.ّّّّّا..ّّّأ؛^وي؛ص؛حأبجاخاطنثفتس لَ

٦.٤ ٠ ...٠ ٠ .٠ ..٠ ..٠ ٠ ّ ّ .. ٠ ٠ ّ ّ ّ عي آنة مال دةثرا، يظنه من إل أوكمازته ركائه لويقع 
٤٨إذنه شر عنه هأداث مال عي أداء عانه وجأ، من 
٠٤٨^١^ رثه دينه وماء من امثع لؤ 



٦٧٧اصررسالفوا،د 

١٤٨الرلكة أيا؛ ثى لوانتع 
١٤٨.........................أوحس ثت الزلك0 عله وحمن •_ انثداو لوتثير 
١٤٩٠.........................شرإليه عترة ءأط^مة صني، الثاثدة قو0 وق لوأحرم 

١٥٢إذَاميىالآخنياكإ 
١٥٢^^^^ئإذاأثاثالإإوم.ّّّّ.ّّ.ب..ّ.....؛.......ؤ...ّلأ... 

١٥٣•••••••■••••••••••••••••لمًبمميى متم منتجي إل موصى:بما عيثا أجلمي يبع إدا 
١٥٤.............ا..اّ.ّ.ّ.ّ.ّّ عدومة. يرجى عاتب ولكثت مالكه يعرف ماو يل■؛ مذ 

١٥٤الءثدةؤا...ا...ؤّّ.ّبؤبّّّ..ّ....ؤب............ أتجتا
١٥٥ماو منة وحد إدا اللقيط 

١٥٥ملأمحفأمحا اوئوذ 
١٥٦محل ^، ١٣

١٥٧شمحلر:بما الغصوب 
 JثوJتندى كالآغنان النتحمه ١ل t١٥٧٠.......؟....؟؟؟............ننثحمهاعن -؛

٥١ ٩ •■■■••■■■■■■■•••■■■•■■■■■■■■ ربة محل إدا بالعنمة إليه دئ ووصمه ثنئا ادعى من 
١٥٩الدار دإناِفي واينثأحر ١^٢> ياداعي 

١٥٩القطة ١^^ اللقيطإذاثازغ 
١٥٩لالجو 

١٦١الأغنان من ه الانتفاع إل تد.ئوالحاخه ظ
١٦١بتاتمه..ؤإنثاء الثزمسر إل لشحتاج منه المانحل بدو نجب والكلأ، اياري الماء 

٦١ ١ ٠ ....٠ ...٠ ٠ ١ .١ ٠ .١ ١ ..١ ١ ؤ.١ ؤ. َّ. ّ ؟ ١ ّ ؤ ّ بمر..٠ " jiإدا جذاوايماي عل امحت، وصع 



٦٧٨

٢............................ فيه اكزاءة إل احتاج لمن إعارئه علميه يب المصحف 
٢الخازين صاة 

٣إجازي دلا بجثها قدر لا فه، رباغ 
٤ّ ..٠ ٠ . ٠ . .١ ١ . ر٠ ... أويالمندوُس،......٠ يالثزؤع الواجب يلص بالثدرهل الواجب 

٤الآقل-نأضحمممح 
٤الم وثب المندويةِفي الصلاة فنل 
٤ام وثن ؤالصلأِْفي ١^^، أيام ثلث 

٤تيمه لمُ؛أزدهإلأ رده عتق لوثدز 
٥ّ ر.. .. .٠ ٠ ٠ ٠ ... ١ . ١ ١ ... ١ ١ ١ ١ ؤ....... معا بنصمه، الإقان وأمكنه ثمين ثئ تم من 

٥ربتن بمفي الكماوة ق لوأغتي، 
٦شاتثن يصفي أهدى لو 
٧جضتن مذ صاعا الفطرة ق أحرج لذ 

٧•••••••••••••••••• مناكثذ دإءإعامأربئة يذم بصيام ١^٢ محظورا?، لوكمرق 
٨بما?،ؤون ونف حماق أنبع الإي بذ عذأزماتؤ لذأحرج 

٩••••••••••• • محرم وجه عل الواجباسم، ينقط أن أوايل الملك يفيد بتين، ش أس 
.......٠.٩ ........٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ؤ ؤ... ّ اص ا>لئقص تام مو الزكاة من الخان 

٩••••••••••••••••••••••• منه إنيها مذ الروجة حى طلالا يقطع لا مرصه الطئوِفي 
٩اكاتل1نثوتهلأيلأ 

٧٠عمدا الخمي سزاس، الثكزان 
٧٠ثدفيصالرملأيحةدامحلمم 



٦٧٩القوالد فهرس 

١٧*••••••••••••بمحزمانه عونب محرم وجه عل وئته مو له أمحح أوما حمة مذممجو 
١٧٠امرأةِوطيا روج مذ 

١٧٠التأييد..................................■كل عانها هاثة؛ترم مذثزوجغ 
بالممؤقاقخ ولا المنتاد الإيصال ح بنص عل بنضة يثنجر الواحد الفعل 
١٧٢افر 

١٧٢ك الملٍلُالا؛ ائحس ام تكارة 
١٧٣افثببّّلأ.ّ.ّ............ّلأ.ء...والأةلم.:مُوؤ النصوءُإذا 

١ ٧٧العبادة أجزاء ب؛ن الئاين ظهر إذا 
١ ٧٧.............ّ.....٠ ........... واحد.......٠ ثهونمر يوممر مدة أقام النافرإذا 

١٧٨أزبمدر....ّ..........ّّ.ّّّ............. الخاد، ائ ص ِفي النثل رك إذا 
١٧٨١ب.ب٠.ؤؤ٠..هّ....٠١ّّّ٠ّ٠٠ا٠..ّهّ.؟ّبّجنانه أن مكتوبه، صلأْ نحثلئ إدا الطواف 

١٧٩...ّ.ه....؟ّ.ّّّّّ.ؤ....ب......ا.اا..اثثانم،بنص الحزن مى الثارق لزأحزج 

١٨٣أووصما أوجنتا عدرا واأجهوو، النصا 
١ ٨٣معناه يفهم لا مذ أعجص بامظ طلي إذا 

١٨٣إئاطئقامحء,بملاهق 
١ ٨٣لعته بعتر ال٠رف أي العجيي عس إدا 

١٨٤انمن؛مح لزمال:أحئ 
١٨٥الإا؛ةمنالغهول 

١٨٥ائو امحاءْثنء؛وب 



٦٨٠

...ب.إلمح0 
١ ٨٦أولع• وهي العمود، نمئها الإساءات أما 

١٨٦الغصة التنليكات عمود 
١ ٨٦ايئنئو\ب عمود 
١ ٨٧متثئصة عم معاوصات عقود 

١٨٧

١٨٧إلكالالإيامِفيض 
١٨٨.بمين\لأت.

١٨٩الئمىداث4م 
١٨٩الئهادة/اثهم 

١٩١ئنثاة لابموبؤ م الإنثاة لأخ 
١٩١سني.ممملأ:صثثاة 

١٩١الأم.....................................خدا زلاخازان ١^٠٠٤ 
١٩٤اث5ئوبفيهءاناأزسا؛زٍثوثا ١^ لزكاف 

١٩٤١.....................٠٠وصمته.......وسب ان٠ه الدعي يول ٠^^، ئد ا-لآؤ أف 
ولممات م أوأمل_ها ثنئا، ئومبِلإ؛وو\هم\ واحد، ا>>مهةا اتنتان لة لوكاف 

١٩٥تئ 

وبثيمحلان عل ومحث وجلا أل ومحب كتاُب ل لووجد 
علتهالوءوف مى ثس إدا ؛، Laالآصل؛كال ؤإل العدوم منزله الخهول ينزل 

١٩٦





قرحماءدابؤ،رجب ٦٨٢

٥الآ-؛ثثات................................... مددمحصورمن افتتهغ نؤ 
٦الطا>ة التحة الأنة ائتاة 

ينهى.................•...■■■••■.•..••٦واحدة يطأ لا أف !وحلمرإطلأز(روجاته 
٧وبنتا أما أو أحثي ملك ^١ 
٧الأ-ءمى..............ا...اااااا..ّ..ا...ا.....ّّ. مد واحاوْ الآح؛ين وطئ ١^١ 

ءينًبمةهاّر............لألألألأه...........٧
٨نننة أذيع دله بامرأة ولى إدا 
٨واحد عمد أوأحتينؤ٠ حنا رئج إدا 
٩واجب عمد وبنتاؤ، اما ردج إدا 

٩••••••••••••••••••••••••••• •• ممحا راجية يدحل ل( وبمن أم الكاقرعل لوأسلم 
٠••••••••••••••••• • الئغثرْ أرصعت حر بما وريذحل وصنيرة، يرة لوروج 
٠.......................الإماء نكاح لثرط وهوثاني عمد، ق وأمه حث؛ لوروج 

...ب...ببب........1....ّاب.ب....................اام٠٠٠٠٠٠يوُأطمين 
٣يثفاضقاكاصس 

١^^١عق يدل لا انتم^لأ انتعئثه م فيه، عنّت، عل ثظهز شقا اشرى ثو 
٤بانناكه 

٤ونئزننا؛اثطاكهؤبي 

٥محلكئيناصناeمنوش 
ؤ....................٥ؤ ؤ. ؤ ..... ثكو اكوار( بلمه وطلب قأيكز، عنلمه ثوادعئ 

٦مكي أحد واحد بسبب الواجب كاف إدا 





٦٨٤

أإراَُونيع محها ثنؤذ لإثئ إُل، عل انتثلش إدا والآمادات التومات عمود أف 
٢٤٢.................................ا.بمقأنأيابجاهوأرادامحقا1ماشويا

ثنضمن بنصها يوجد متعددة، صمات عل رمقه أوعتق ساته طلأى على إدا 
٢٤٦ودامحهامر(محآحر 

٢٥٣تسم.....•••.••••••إل ثيأمم ص أن اثاصمة عو يئثزو مل ١^^ إطلأو 
٢٠٣■■■•اكنلأ:نينمحمحتي،أنممهم................. ونئاو:سا

٢٠٠مئأي صايذا اتي الثوثت;ئ اقري 
جمونسمقوصى.....ببب■■■■■■■■■"^

٢٥٥ايواثر الجت«عوراِق اأعص1ات 
٢٥٦•••••••••••••••••••••••••••••واحي• رض ِفي اأردحوف الجتمعوف المروض ذوو 

٢٥٧ايذا:ايومحأزضارمنناو 
٢٥٨التاقن.................عل ثوم بعضهم رد تش النيمة مى الثانمن انتحماق 

٢٥٩عدد إل الشالة الت٠د٤ات عمود 
٢٦٢تورؤيهم يمل المنثص"ؤاعة القصاص 

٢٦٣صزءأمخئوواش،س...........اا.....ا....
٢٦٣مالاك،شإذاساك 

٢٦٣.عالناس الالك،للآنضرنغ ممك إذا 
٢٦٤وعتو....ا....ا........وزنه إل ثأدى قسا، إليه ولمُيؤد مات، ثم عبدا كاب، إدا 

٢٦٥هؤدلناشّ..ّ............؛؛؛..ؤؤا..ء.. اكداتي؛إذاأنقلأِذن 
٢ ٦٦ؤ......................... ٠ اتيار......٠ أثاء من ١^ ١^٤ \كووثإ ثنى إذا 



٦٨٥موساهواذد 

ِفيووهوعه أحدمحا ق ثنليقة وجد إذا حالي باحتلأف هظما معلق عمد كل 
٢٦٧الأخر 

٢ ٦٧وارث الظاهر هوِق 1ذ الوصه 
٢٦٧مزصه ق يوجد يثزط، صحته ء1دِْق عتى على إدا 

٢٦٨الموت عند وصارعدلا ئايز إل أوصى إدا 
يندهدم يم بتا، لحل ثم ^، ؤيد يدوم عل الد•حوJ مل امرأته طلاقا علق لن 

٢٦٩ضءح 
٢٧٠.............. ثزعا٠،؛^؛ مفصود فيه كا0 إذ لوجوده ؤإبظاله العفي. مخ ثعلميق 

٢٧١ونليقانيداس 
J٢٧١نليقاثJرض 

٢٧١وجودها عل الوكالة مخ ثعلميق 
٢٧٢بوجوده التل.ببمر متخ يعلميق 

٢٧٢٠^يمئزبيلأثوأزفاش،مح....إذا  ٠
٢٧٣ؤ ..... ؤ.....٠ ؛ ء....٠ ّ....  ٥٠١^١ منها زل لزني ١^^ س ئال: لز 
مسكتنوهو بمي؛ ؤللتناض ء يمي لزني• وصى لو 

٢٧٤لاحر وثثصه لم بمحا يري دصمح، لو 
٢٧٥•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ووصمح،لاحربمدومنه لوومح(لرجلثثكه، 

٢٧٦ئطلمفا النام ق لاثدخل اهاص إف 
واستحقاقؤهيراث، معينة كوصق حاصة؛ بجهة استحقاق نحمى اجتتعِفي إدا 

٢٧٧



٦٨٦

٢٧٨•••••••••••••••• ••••••••■•■•بأبجان عنه أف.م ودش بميء، لأمادبه لووش 
٢٧٨

٢٨١\ؤ\جد1.....................................القناة ذي م دوالهزاثتي ي-ثح 
٢٨١ٌبمشوسبمم؛ّؤؤ..ؤ........ؤ....؛ب.ؤا.ء.ء. 

٢٨١المناّ_، يه ا1ماوم الوءم، ِفي 
٢٨٢قنصيص ل

٢٨٢ونظثلأ:اكوناة 
٢٨٥ماوئوز.............ؤ...........اااا..ا.............ّ..ء....

٢٨٦نظثَلأ:اكوامح لَ
٢٨٦٠٠....ضةممحاص......ا......................٠؛

٢٨٧١.............................؛؛..^!١^^ ونظثَلأ:ذخوظمحدم 
٢٨٨ونخلثلأ:شأونحال 

٢٨٨نغوثلأ:اكومحإم لَ
٢٨٩يهلأ:ةليمأأزمح 

٢٩٠منجزا أوأعتقّهم عييد0، يعتق حلف ثو 
٢٩١التاجر عبد هميد 

٢٩٢مؤأنادالإ،أنمحثمحبجر يظفبم1نة 
٢٩٤

تجهميصل وكال -ي لمرابه وش لن 
٢٩٥ونؤقثم:ضصة 



٦٨٧ههوساماذد 

٢٩٦معيته مده له بمنل انسأجرأجثرا ؤ
٢٩٦يخاكلأ:مِمذسامحة 

٢٩٧يو\كولس 
الواوئوفمحهم ر^•حو لأياربه لووصى 

٢ ٩٧متتايع شهر اءذكاءأ، لوندز 
٢ ٩٨له..............هوالمتقي الثتب كاف ا-قاصإذا سنه العام الثمظ هلثخص 

^سإلمحنض،مَلؤالألأ....لأء..........ههآ
١٣٠ ؤ.........ّ ؤ..١ ّ.....٠ ّ ّ. ء... ..٠ .٠ ٠ .......٠ ّ.٠ ّ العام ونحئص ا-قاص ثعم التيه 

٣٠١•■•■■•■■•■شراحتياوها محرج محج، الثني ئدالاركب روجثث عل لوحام 
٠٣ ١ ......٠ ستاآحز..٠ عليهم مدحل موم، يريدهجراف البيث هدا لاين"حل لوحلم 

إليهقو°ؤغ\ من الامتظغ وأزاد راجعتها، لا وحلم، ريمه، طئمه امزآته طلق لز 
٣٠٢ئطلما 

٤٣٠ ..ا.ّ؟بب؟ّؤ؟؟ّ؟ؤ ٠٠٠٠٠.............معينادد«را مسه ودوىِفى بقال الصدمه ئدز إدا 
٠٣ ٥ ..٠ .....٠ ؤ............٠ ّ ّ ّ العمي. قيل ثعيينه وثوى مطلق، انم عل العمد وؤأ إدا 
٣٠٧........٠٠٠.اااّا؟١؟٠؟لأبّّّ.؟عييدْيعص بملبه وانتش حر، ل عبي• كل محال؛ لو 

٣٠٩بءايع.........أولإح؛ءثاصها بثدورها إثا ءاذْ العموم من مصي لا اني الصور 
٠٣١ ّ ؟ ّ ّ ّ ّ ّ ّ .'.؟ ..١ ؟ ١ .........؟ .٠ ٠ ٠ ّ ٠ ..٠ ٠ ١ ١ أحرار....١ أنتم عأدهأ وهم لعبيي•؛ لو 
١٣ ٠ ٠ ؟ ّ ؟ ّ ّ.؟ ؟ ّ ّ ّ .١ ٠ .٠ .٠ ٠ ّ ٠ ؤؤإ...٠ هز حماعة عق ملأن، عل سألم لا حلمؤ ثو 

٣١١••■■■■■■■■■■•■■■■■■■■••■•■لهم وش أن رمحه أوأنل رامحه عث، اثنلم لوومم 
١٣١ وأكثابه منافعه قل هووسده تبمايأا،لعتقثعضه لن 



٦٨٨

٣١٣...................وتبتا ماثزة إل وموسه..لم الآدمي؛ن أموال إئلأف انثد إدا 
١٣ ٣ ... ١ ٠ 1نصوم أومالأ منمونا، آدميا فيها عتو، دئع ثم عدوايإ، محوا واحد حثر إذا 
٣١٤دبم.اا....................... ممدة بنم، آحر فتلما0 ثاهق، مذ منمونا رمى لو 
آحرماث،...اا..ب.ب.؟ّّّ......ا..ب.....1امرماه ثم صتداهأصانرمقتلة، ثه رمى لن 

٣١٦ثالمابه ننئوتا لن3دمإلإهثناتا 
٣٢٠امحنثمإلأف،ظلم 

٣٢٣ال1ثنم ل الأكل م الإكنا؛ تن1لة ِفي 
٣٢٣

٣٢٤الخام افث،لإ 
٣٢٤الندشمما 

٣٢٦والئزاية ابناية خال ل المئوز خال اخلث إدا 

٣٢٨....٠٠٠٠^بم،أزجمامآكتئبا.اّ..ا.اا.ا..بّ.
٣٢٨لودطعيدىت.وسثأكان 

٣٣٠تيامملإنات،لأّبّ.؛.؛.؛؛؛........ؤؤ..ا...ّ.........ّّا....... 
٣٣٠يتثممدازمملإنات،..ّ...اا..ؤ؛...؛ؤ..ؤ.؛...بببا..ؤ. 

٣٣٢............................. والإصابة فوا بأن الراثي أو اآرص خال سعا إدا 
اصءوأنمامحنتقممةلء:يرجا

٣٣٢الند 

٣٣٣صدا ضدا الدف ظن لز 



٦٨٩ءوساهواند 

٣٣٤ألا1لزواوق1وتإلالإظم 
٣٣٥عثزآ................. ؤنيمته الثهم، يأصابه ديناوا عئزوف يمتة عبدا لووش 

٥٣٣ ّ. ؤ ؤ. .. ١ .؟ ّ.....٠ ميتة............... أف يل أحزم ثم صيد، إل الخلأو رش لن 
٣٣٦لزنشسرسالخلظووم 

...٣٤١ ٠٠٠٠

١٣٤ ل ام عل لابجاغ الذي الثزض 
٣٤٢٠..................إلتههإأوعئتاج ملكه، ق والسكى الخادم ؟كوف أف ثئ ئزق لا 

٣٤٣زم؛ اشكن فه لأتاغ امحثس، 
ّ.......ّّّاّ.................ه؛ممنتر بغش ليس بالبفع المال اكتسام، عل المدزه 

٣٤٦^^ضتغنىكإلهاي.؛..بب.ّّ.لأؤ؛ّّ\إننوأةو\بيب 
٣٤٦اأكتٍس_ا ^^، ٥١١عل اُلإ وجوب 

٣٤١^أتاريه..ّاّّّّ.ّاّّ.؟..... ■كل ممته وجوب يمغ بالحرية اأأتمسس، عل المد.ر0 أف 
٣٤٩

٣٤٩الهلال.............يروا ولمْ العدة اكملموا ثم رمهاف، هلال برؤية واحد لوشهد 
٣٥٠تبتا الثيم ليله الراويح صلاه 

٣٥١اث:اة ^١ ئثهد ، O^J^I؛١^ عثئ لز 
١٣٥١^^^ بموت انياءْاد1هه 

٣٥٣الطواف ركعش ءار0 ص الحاج صلاة 
٣٥٤........................١ عينها يعلم ولمً •^1^، م سائه، من معتنه واحدة لوطلل 

٣٥٥اوي ئ أنهل المع 



٦٩٠

بمشؤش.ب........................سس...ههمالحتزان ذح 
٣٥٥....................................... \ي2لن الشاميح ل النزوع مل الثم 

ا....اؤاب.ببب.ؤاب.................ا"همصدامها ثمص حى نيها مغ ممك  ٥٧١أة 
٣٥٦ساتيؤلأبمُبمص 

٣٥٧ؤ.... .... ؤ ... . .  ٠١...٠.... .......... ؛ ٧١نه لايثاخ اتدائه من ض ك
٣٥٧الختار مدة الخيارِفي بثزط الفّراه 

٣٥٨

٣٥٨رطوها..ّا........؟ّ؟ب........اب..ااا.ا ؤلوارث لخور لأ جما، يمنا الوصي الأنه 
٣٥٩وئونه 

٣٦٠انمارض ؛ ٧١٤٧١

٣٦١ؤطؤناّلخزم ١^١؛، ئدة j امثة الاثه 
٣٦١اإنطء.ببؤؤ؛....ؤؤؤ....ؤ.ؤ  OUUالإتجثاع ِفي الطوكى الأخي ٣:^ 

٣٦٢اإناج4ماك. 
٣٦٢ Ujiiاشد لو إذا 
٣٦٣ّ ىأا؛ؤؤ........ّ...ا...........لأ..... الدثون اكغزم وكة ئ مش.مد ^١ 

٣٦٤صدا نو إذا ضه الوصي اكد 
jjjj  من همدJU  ٣٦٥الصان؛ةصدا

٣٦٥نمط القوي عن عفئ إذا 
٣٦٧. ١ .١ . ١ .١ ٠ ..٠ هربه.٠ الصهاو ذإزٌ ثرئ حمه من العريم لوأبرأحدانيية؛ن 



٦٩١هرسالق>الد 

٣٦٨نحاتا...................................... للمود الموجبه ابتاية عن عفوالمملى 

٣٦٨كربه كث، اأوصكابه4ما امحد لث، إذا 
٣٦٩•••••••••••...•.•..•.•••••العند دم عى الموت ترض ذ اياق الوارُي النموعن 

٣٦٩لنأطلقامضابابيسدا 
٠٣٧ •••••••••••••••••••••• لا؟ أم جنسها عثر من الدية من  'معل الئنح يصح ثث، 

١٣٧ .........٠ ٠ ٠ .....١ ١ ١ لا؟.١ أم يالسهعة يوحد هل سقمي، اأعمإ> دم عى لوصاخ 
٣٧٣ّ ّ ّ ّ ّ ٠ ّ...٠ ّ.. ّ.. . ١ ١ ...٠ ...١ ّ.....١ ّ ّ ّ ّ ّ . أولادمنرد٠ناإا ف حى بما المتنلمن المن 

٣٧٣

٣٧٣ج س ^١ ١^١ن، ^
.٠٠اكاتل...لا P سدا، زيلا قل إذا  ٣٧٤..............٠

٣٧٦يممريطه....أن \ثةوث ءإ0 الدمة، 3، واجب عن لا أوهديا، الأصحة لوع؛ 
٠٣٧٧ .١ ّ..١ . .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ ؤ.٠ ٠ ّ .. ّ...٠ .. .١ ينتمه.١ أف ٥؛^؛ م1ت متم عبد عتن تدر لو 

٣٧٨• • • به مثير قتر ويعضها بالنلع مثيرا بعضها كان إدا جنسن من الواجه الخموق 
٣٧٨والممزيت الخد 

٣٧٩واوصح 
٣٨٠باخ..........المّهواله محام ح أوطرف ثقي الحقوبة عنه سقطش من 

٣٨٠الصالةاأكتوتة 
٣٨٠الضثإداقلسدا 

٣٨٠المحاطة قام 
٣٨١الئردهمنالتية 



رجب ٦٩٢

مدة!ق واستئثارهاحمظها عليه تحب نى ثعاق اممب حى بنا ثعلي، عيثا أيلث إدا 
٣٨٢ئظونة 

٣٨٢تحفابجا................ در مأتاقها ١^ زب بد ١^^ زكاة الiاءي تزك ن لَ
٣٨٢أوافن.؛، الأب نأئالأن لَ

٣٨٤ّ...٠...........٠.. ّ ّ. ء ّ الخكأزبمثعآد/مئ.. الآيانئأثار1ًَنؤو من نا 
٣٨٤ا"قاو 3، هأعادْ أذنه أوقطع سنه قثع ثز 
٣٨٥دلمعاد.ا.ا..اااا..ؤّ.ا...ّبؤ.ّّ.ؤ.ّّ..ّ.....شم،، أو سنه أو ظمزآدمتر قالإ ر

٣٨٦.....٠. ١ ١ .١ ...١ ٠ ّ..٠ عاد... م منه مجزة من غصنا أو قطعه، إذا الحرم نات 
٣٨٦..١٠٠بب.....ا.ا...اؤ.أعاده ثم ابدار، قثمط عليه، حثبه لوصع حائطا أعاره ثو 
٣٨٦ؤ.................ّ.. ؤ ٠ ّ . ٠ ّ ّ ّ. الؤي...... قأةادة جداثثا، ئاهم داتا أ-مة إذا 

٣٨٧..........................طهابمارًإدا
٣٨٧................٠ .........٠ ٠ الإنلأمّ.......٠ ئار و تم ام اأيi ش إدا 

مواضعِؤ، مدله حتقم عل حكمة وسش منيه ؤيئد الميل مثام الدل، يقوم 
٣٨٨

٣٨٨..٠ ّ....٠ ّ ؟ ٠ ّ ّ ٠ ..٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ .٠ .٠ ٠ ..٠ ّ..١ ١ ّ .... حلمعه.؟ ثم ا-قم، عق مثح ^١ 
٣٨٨ّ ّ ّ ّ ؤ.؟ ّ......... .. .١ ١ ......٠ مامصه بنا وحدأحالمحا ئم المحارئان، امحرى لإ 
أوا-محليه أثناء ِق تبدلوام وحو-نا، مىأهل زجلا أربموف اجمته حصر إدا 

٣٨٨الصلاة 

٣٨٩•••••••••••••••••• ••••••• الأية مى البيت الآصاحذبجاضهِفي جلمود لنأنيل 
٩٣٨ . ّ ٠ مريزه الوارث! وأراد العنان، ئريلمثج أو الصارم، يد وهوِؤ، المال رب، ماث، لو 



٦٩٣ءرساهواقو 

٣٩٠مما:ئئنتنبالأوؤننتاص 

الخموقمن موريبجم مقام الووثه محه بموم ما 
٣٩٢يه ع إذا اك و الئ-مع بماث 

٣٩٢حئهاكابِساوح 
٣٩٣خزام,نجار 

٣٩٣اكاثاويوعِفيك اشخ 
٣٩٤القي ئو0 محا القصاص 

٣٩٦.سس.....سس.س.ىى........ب.محمذا:اناث ١^١ 
٣٩٧^؟:^^^•••••••••••••••••••

٣٩٧المص اك لزوم مز النامي تاث إذا 
٣٩٨

٣٩٨بملالخدةدُو0نابمى..........................أناووةِفيمص 
٣٩٨أنالعئى،ينصَلأممص 

٣٩٨الدحول......مل طثمها ثإ العثة، تكحهاِق ثم ثاتنا طلائا غا الدحوو ثوطلي 
٣٩٩التراث..............بمة مز العدة ِفي ئأنشش ذئأ، ؤزن-بمة ئنبمإ ، Suي 

٠٤٠ الزوجات الثجعثه المطلمه 

٠٤٠ بولد العدة مدة الئجمهِفي علمت إذا 

٠٤ ١ ٠. ثعال ،، ٥١يى منزقا لزوم علتها نجي الرجعيه أف 
٤٠٢....؛ء..بّّ..ء.ّ....٠٠٠٠.

٤٠٢اء 





٦٩٥ضساماند 

٤ ١٢المهر ئدر الروجازِل احتلث ؤ
٤١٣

٤١٣بالننب الحثمات 

٤١٣بالصهر المحثمات 

١٤ ٤ ُابمع مات المحث 
٤١٤اكئUتLِلئضاع 

jjj  ^٤١٦الإطلاق؟............................عند ؤ شئى ثو:أخلق ١
٤١٦

٤١٧الزلي. عل الوقف 

٤١٨لولد،ْ الوصية 

...ا..ّ.......ا.ااّ..ّّ.........حا؛ولدالولي. فيه الولديدخل إل الرلكة دخ العِفي 
وحوله...........ّ.........ّباا.ب.ب....ؤبؤؤخا؛لانع الولي•، عندعدم فيه مايدحل 

٤٢١الروج ثى البقع حروج 
٤٢١......................اوعإر0 برصلخ بتا الدخول مل امراة نكاح منيي لوأنمي 

٤٢٤ز-تئوامزالدخول شهوئالطلأقإذا 
اازأْو1أتنلم الثجعة، عل وأشهد العدة، واجعهاق ثم امزاة، وجل طلل إذا 

٤٢٤وثزوجغ عدما اممث حص 

٤٢٤............................ثثا.متإواإئاأشاوأةُذمئاراي 
٤٢٥ريثة ^ضزنمحه/ضئم:ءن 

٤٢٥ماله مذ الصغبمزةسلء ابنته الأيب نحالته 



شمسابجرجب ٦٩٦

٤٢٧ظ)يزأةك؛لأةأيا؛ 

٤٢٩يالدي العينة إذهاب 
٤٣٠............... الدحوو قتل 1^34 به ينمط وما انتمزاؤْ قتل الهئ به يممف ما 

٤٣١ؤالززطع؛ثكتاث إنلائة 
٤٣١ينيذوكيناهم1ات....ّّّّ؛لألأ..ّ......ّ....ّ. 
٤٣٢محمصمزالأخوو..سىس....سس........ 

٤٣٤الدخوو  jjنحت الخثة قنح 
٤٣٦............ب...... .ا.....يوطيه المح ينفسخ مذ مسها من الزوجه مقنن إدا 
٠،٤٣٧ ّ ّ ّ ... ٠. ..... ؤ...............٠ . ١ ؤ ١ ١ الئابق وأشكل عقدين، ل أحي روج إدا 

 j٤٣٩لأةباماقامذويىإ
٤٣٩روجها أوئوق اغتمث إدا الرجمحه 

٠٤٤ منه، بالأزجح عمل معناأصلان إداثعاوص 
٤٤٠..............ء....ا.......بب.بب.. ئنسِفيظويمح ^١ 
٤٤١................. أوعرْ؟ مأكول من هي هل وشك روية، اليسر الماء ومِو، إدا 

٤٤١صالإUمJيكوعق٤ينوث 
٤٤٤......... المنتحي وأئكز اشمه، ينقص يعب قوصمها عم، نيثة ن ص، لإمه ض
........ا.....ّ....ااا..ّّّّ؟اّه؛؛وحوي؛ وثّكفي ميء، عدم عل العثلأى علق إدا 
٤٤٧...شل.؟ المهرأونصفة خمح يه تحب ئهل الطلاق، سث، وقد Jافكاح، بينه سهدت لن 

٤٤٩مماثضالآضلنامماهئ 



٦٩٧الفوائد فهرس 

٤٥٠ومصائر ق الشمس دموبأ إ-حنماو0 

٤٥٢..ووالهاق وثك أوبدن، أوأرض ثوب اذ ما؛ ق أوالنجاته الطهارة تنس إدا 
وأمكن، LaJ^uأو الصلأة ئتل لخمتئ هل وسك جانه، عليه وأي م صل لن 

٤٥٢امحزان 
٤٥٤الصلاة وت دحوو فله عل عن1، إدا 
٥٤ ٥ ؤ....................... . ٠ ّ ّ ّ ..٠ ٠ زفها محئوغ لاتنثغزى سوا بمائة الئلأة أف 

٤٥٦منس أرع اُتظاي بند ُّر.ئج المقود امرأة 
٤٥٧.........ء..لألألأّ.لإ؛.................إذا 

٤٥٨ج،نممثلئزقزممئانمأولا.إذا 
٤٥٩والئ؛ح والثمن با-محافر الآرض طهاره 

٤٦١لذاشكلإفىسداومحات 
٤٦٢إداشاكِفيسداظزاف 

٤٦٢••■•■■•■•••••..••..••...••.١^^٠..........٠ محهول ميئ الإنلأم دار ق لووجد 
٤٦٤الختامأغك..؛.........ا..ء.....ّلأءءء.بلأااا زكاف ننال اختلط إذا 

ثثم عي محم ا;تناأ الإنتخثاj ثت ^١ اكق ممؤ اكز-ثهِفي تمل 
٤٦٩٠٠.ضالإتجثاق.لأ

٤٧٠فه...ب............ابابلأ...........-؛تا المنجح ساوبز مع ازأدان ساحواِق إدا 
ا'م،من أخزذ ١^، أخد كثاذ<، ي ي نقان ا-بجع إذا 

٤٧٢اكاذلUلئJؤاحدبمي^ 
اثناجي.زرخاكح الزائنة، كالطئذ، اثاخة بالأم افوس إل اثنان نثق إذا 

٤ ٧٣عيه أؤ لمعاش زثحوها 



قوحمسابجدجب ٦٩٨

٤٧٤مقايلم....ولكدا منه، الثمي إل يقاج مئهإأنءس لإكل مماح، بمحط اقاب، اجثتع إدا 
٤٧٥الأم محثد،ةخاتانها بائه زض إذا 
٤٧٦ؤ.. ؤ ........ ٠٠الإزث....٠ بمطإ طلائا إخدائن طلق نمد وذي ض  oUإذا 

٤٨٢^;ع\مطلقاضلأأا..؛...........ااا.....ّ.. 
٤٨٤عجي؛ ثى عبئا الروجه أصدقا إدا 
٤٨٥زدشإياصأ؛انذتأ إذا 

٤٨٧وما الحكم حمار 

زقاوثلاى، طالق ئاصأق ما;ا كا0 إJ ألحدمحا: مماJ ^١، زيلأن نأى ن لَ
٤٨٩^لإبجنما;امحاصتيطاوق؛لأأ 

 ١^^j :، ٤٩١طآلق ي خاملأ محت إذ
٤٩٦الهق ِفي المزص تثائل ّ نن 
٤٩٩.......... ١١١..٠٠واحد...اأعدةِز،آن امصاء ؤالروجة الرجعه، الروج ادعى إدا 
لإشكابهباشب إلخابجا لندم أن بمثا إئا بالماقة؛ اشب إتاث، مميز إذا 

٤٥٠ ر.....؟...ّّ........لأؤ......... مهنا بواحد اقن—، تعيرإلخاق إدا ايراُث، حكم 
٥٠٤.......؟....... ٠٠..........أوالقدس الثالث، مى الأم ستحمه فيئا اكزعة يحول 

مزاهم ^١ اششه ئأ شي، ^^١، حض مكِفي 10\بخم\أمما إذا 
٥٠٦منهي1ةاكاس 

٥٠٧ؤ.١.١١٠الثلم..انه كلهم وادعى فتحناه، ثم قئجه، قبل حصن مذ واجد لوأنثم 
٥٠٧ص الأمحان أي ولم°ينر بمحن لوحلث 



٦٩٩الفوائد ههوس 

الإ-محيارايادي و زاخقوا الإخثار، الئ-تال ناكرا حزثان، ثناصل إذا 
٥٠٩؛سكوحرب 

٥١٠••••••••••••••••مئهإ الئاس وجهو مرنإن، عملين لإسماِفي الإمامه لوعقدت 
فيهموليس التقدم، ِفى وئشاحوا واجدة، دفته القاصي عل الخصوم هجم إدا 

٥١٠ئنافث 

٥١٢يدأحدمحا ق لبمئ عينا اسان ثداعى إدا 
٥١٨..........■>ئو-يما أوي وائتبة ولدين، مولدت حر، ثلدينه ما أول لأمته• لومحال 

٥٢١عنْ بنبيي عيدْ لوافتبة 

ا................ؤ....................هآهمثى؟ إذا أو الإمام مع يحل إذا يثموذ هل 
٥٢٥زالإخئات ا-بجر و ١^٣ مئه 

٥٢٨..................واحد ^٨^٢ ازر يصل من مع النثوى أدركه ^١ انيُر قنوت 
٥٢٨انمد.ّ من ١^ الئكته إذاأذنك الززائد ف

٥٢٩ا-إسارة صلاة ث\كارات ي؛عثس سبى إدا 

١٥٣ .. ّ....٠ ّ ّ ّ. ّ. ّ..٠ . ...٠ .... ...٠ ١ . مالكه؟ ذمة أو ١^٠١ص، عي يبِفي هل ١^^١؛ 
٥٣٢..٠.......  ٠٠..٠٠.٠ّ..٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ ٠ ٠ ؤ ّ زكاة.  juث كاف إذا الإنسان عل تجب الزكاة 

٥٣٢زلم.ثؤثزكائئأخنالأ..ؤ....ّ.ّّ....ّّ....ّ..........ااؤ. ^١، ذاثا نلك ^١ 
٥٣٣الئكاةفيالثإنأوفيالأثة؟ نحب هل 

٥٣٤........١ ٠٠٠٠ثعد0 وما الثابي الحول ق الركاة وجوُب مى ماغ بالعئن الرلكة ثعلق 
٥٣٥الزكاة..؛اا.؛ؤ...ببا.ا..ؤ........منأدب سأنبمملام 

٥٣٦محمحا الركه نصات أزذنن ءوكاة قن نات إذا 



ufjابق دواس همح  ٧٠٠

٥٣٨اولكة يه لإئوث\ التحاب لكف إذا 
٠٣٩ألالثمابضشاوكاة 

٠٤٠عثرخزص...............................الزكاْ منة يودي ماو لمحالك ؟كوف أف 
٥٤٢..................لزكاف

 Jالثماب اكممادبم j ٥٤٣الحزو ^١؛
واوح؟المال رأس عل الركام يمج هل 

٥٤٧التقاديخموصق............يرض أكثرمى الحمع ركاة يرض أذمموذسمة 
٥٤٨بامزاده اأنتماد يرض ذوق الواجب سمه أف 
يزضجنس عر من حوله تام عئد المحرج الأول التحانمر عزص ؟كوف أف 

٤٥ ٨ ؤ................. . .٠ .....٠ .٠ . ........٠ آ. .. ٠ ٠ .٠ ١ ّ.. . ٠ .. أوثوعه.......٠ المجمؤع 
٥٤٩أندا وثلثا سنا ونل.ل اثسنة 

٥٥٠^تيئةبماثاَلأبجوض 
٥٥١الثنض ويعر يمزى الزياد0 ثالأ لا أف 

٥٥٢ؤ..ّؤؤؤ.ؤؤ.ؤ..............ّّاّ.. لا؟ الإارةز:ثفوإل ندة ل ١!^، 
الخيار....ا...ّّ؟لأب؟بّ؟ّ؟............ّ.ر..اأههبثزط المنرى واكيؤ الحيوان مثوثة 

٥ ٥٣الخيار مدة الشرىِفى يمحزف 
٥٥٤الزطةفيئدةالخ؛ار 

٥٥٥الككاح.........وانماخ أوبالتعلق، الإُعتاؤ؛من الملك موجبات ترب 
٥٥٦الخيار بثرط شمنا اهمك؛ن ألحد إداؤيأ 
٥٥٧أزثح؟ ثنخ هي ز ١^ 



ه،راسالغواثاو

٥٥٧••••••••...••••.................مضه مو ثبمة قوو لا محإ المص ؤة مائلا إدا 
ووون؟شرمحل والموردن عب محرِفي نل 
٥٥٧...................٠ الثنن. جس أوشو منه أومص الثمن عل بزيادة مائلا إدا 

٥٥ ٠......٩ ؤ ٠ ٠ ؤ ؤ. ّ ّ ّ ّ ........ ٠ مخ ص ص ناكا.لإإذ الإقالة ثظ الإثاله تصغ 
٥٦٠مائلا م تتثص.لأ، ئإء المح ما إذا 

٥٦١ثل:ؤئ:ئابجاثاص؟ 
٥٦٢مائلا م مذأرضه، تشاعا جرءا باعة 

٥٦٣.................... ٠٠١يإعالإ......إليه رجع ثم ثاعة، ثسا لأبنه الوالد ذي لن 
٥ ٦٣ّ ء.... ...... اقاJ م أوعمما، طلائا الإع عل أوعثل ليعذ، أز لايع لوحلم 

٥٦٤...............ئملنل؛دمنها، يوف ؤمشت، •^١، آحر ذسبلغ لن 
.........بلأ؟ّ..ّ.ّّّ.لألأ....؟؟.ب؟.......هآهمميرثJاش^نفياكمدأملأ؟ 

٥٦٦معينا اإلاس النةاد إداثاذ 

٠٥٧ لمًيني بالئنين يس القول إف 
٥٧٠اكدثل:مامحأمَلأ؟ 

٥٧١مالأركزيا عبمْ الثيد ملك ثن 
٥٧٣والإطعام العتق التزيثامح، وجه 

٥٧٤.......؟.ّ.؟.ّّ..........؟ّلألألأ؟.ّّ؟ّّّبّب..لأ... ناو............ وله عدا باغ إدا 

٥٧٥ئائ.راه................مسلتا عبدا بجاله له يثري أذ الدمى لمد"ْ المنيم أذل إدا 
٥٧٦الند تنزي 

٥٧٧الند يطلمها حص بعبد"ْ ا،لزوجه أمثه يبح لا 



قوح؛>اءإوابىرجب ٧٠٢

٥٧٨يده ق يال منه هميه شد 

٥٨٠ JU ijjعدة الثد عتق ^١ 

٥٨٠........................... اميإجاعه؟ يوف العبد مال ق السيد يقدثمحزف هل 
٥٨٢شدة إياها ميكة قزس عل العبد لوعزا 

٥ ٨٣ّ... ....... ١ . ١ ١ ١ ..... ....٠ ٠ بدؤنه أو سيده بإدن ومله له وهب أو لنمي وصى  ١٥١
٥٨٤...................٠٠٠٠ءّء............لا؟ أم محأغور ثل:ءك ١^ 
٥٨٦....^^^لبمءوراو;حتن:نئهمضلوص 

٥٨٦الربح ظهور بعد رثيه اقري إذا 
٥٨٧لكاَزلأ نشئا الخامل اثرى لو 

٥ ٨٨..........٠ ..٠ ّ...٠ ّ. ّ ّ ّ ّ ّ ّ ٠ ّ . .٠ ٠ .٠ .٠ بعد ١^^ مى حمه الخامل لوأنمط 
\لنتيلإلأ؟.لأ......ب.ا.ا.....ؤ...............لألأ\،خهالنمفظهثل:جزب 

.ا..ؤ....اّ.ّّ.\،خهركاةتيفإذاكاليئنمومهمم
٥٩٠لن.ضالنءف 

٥٩١لزصلبجشعلمِفيايف 
٥٩٢............لآةايئوفءأنإj الزهث 

٥ ٩٣..... ١ . ١ . ١ . ١ ١ ١ . ١ ..... .....٠ حد ملأ قاوليها ا.لإإوو4 الأنه علنه موف !لن لووطئ 
٥ ٠٩٣ ّ...........٠ ّ. ّ. ّ ٠ ١ ٠ ّ ...... عطثة؟ أوابتداء للوصية ثئفيد هل هل الورثة إجارْ 

٥٩٥مأجاوه وايته عل لوومحق 
٥٩٥•••••••••••••••••••••أجيزت نم الإجاثة، مل الإجارة إل المقممرة الوصب لوؤذ 

٥٩٦مورمحثه وصه موته مرض اأريصِفي لوأجار 



٧٠٣مرسارقواذد 

٥٩٧•••••••••••••لها؟ قبوله حنن ثى أم الموت جن مذ الوصيه بملك مل لة الموصى 
٥ ٩٨والثتوو الموت ثئ ن،ائه حكم 

٥٩٨معرأوصثة بهَفي الموصى لويمص 
٥٩٩المزن.................زبمد الموو i؛j ت لَالموصى ئزطتها أنه ئه الموصى لكذ ئز 

٥٩٩الموصىلأبو؟كبول•••••••••••••••••••••••••••••••• ت
٦٠* ؛^؛؛j••••••••••••الميول، قبو دعرس محها الوارث ئبى بأرض ثرجذ دش لن 

..................................٦٠ ٠

٦٠١لا؟ الدين ئزثنلإكز0 
٦٠٤نال وله ديذ ء رجز نات لو 
٦٠٤الفطر..لأ؟ّّّّّ؟ّّّّّ...ّّ........ّ.ا.هلال وأهل ذئذ، وعلميه عبيد وله مات لو 

٦٠٦أمحه أمه الإبذ لوردج 
١^٠^٠أخد ئ تأ ص، دزئم آلف زء دزنم، زآلث ا;ش زتزك uث لز 

١٦٠٧^١ نرك 

٠٦ ٩ ؤ ؤ ................. ١ وا-إمافي.١ كالرئن بالركه حمومهم سعلمق والعزناء الورة أل 
٦١٠يهومحت ؤم بؤ يؤبى ذيذ علميي مذ أف 

٠٦١ يصمة؟ عتق أو وصية هو هل ١^•^ 
٦١١الخزو محة زاويوغ اي إإطأو 

٦ ١١٠ ٠٠٠٠اؤّّّلأّّّ....ب..............ال؛دبم؟ ض ثيوةا ئدأنث،مقل؟كوئ لزكاب 
١٦١٤^•^ الثيد لوجحد 

٦١٥٠..........بّّ.ّ.....٢َ٠٠.٠.٠.٠ّاأزمحاها؟٠ّّّ...



رجبابن تواعد ضح  ٧٠٤

٦١٥النس؟ أهارثث ئهل:أزم الزنج، نات ن لَ
٦١٦اممت،اهلبي إدا 

٦١٧صي.............لإمحماد يه المحلف الثامن. اقكاح ق خاكألألسة نأأزم لَ
٦١٧الأب..........................لهَمتيسأت نلكو لَ

٦ ١٨؛.......ّ ؤ. ؤ. . ّ....٠ الكمه؛. محا خاملا كان طلأؤ،إذا بمنخأن الحتاة ايائنِفي 
١٦ ٩ ؤ..... ؤ ...........٠ ١ ؤ. ّ.. ؤ. ... ٠ ....٠ ٠ ّ .٠ ٠ أمه ثانت -مء، أنقا عل امنأ0 لوئزوج 

٦٢١.............؛؛ّلأّلألألأ..ّؤّّ.ّّ ميهاكزدنياأزأطم؟ 
٦٢١طثل:زووبخه/>ثةأملأ؟ 

٦٢١َزانممِفيمح;زواؤكاة 
٦٢٢أغم..........نJj الإنلأم إل ثاذ P انممادْ، زنن ِفي أنم لإ ١^، ١^ ي

٦٢٣الئ0 نثئوهاِفي ثنئا لزؤغ 
٣٢٤...ؤ...ؤؤ.اا.؛.ّبب ^^ؤامحاسءأملأ؟......ي..

٦٢٥عوض...........بمر محائا أحده القنمة مل ماله عئ النلم؛ن من وخد من أف 
JئمناJ٦٢٦................يانيلانم

٦٢٧يمنيم مروجه أمه ال٤مار نتى نن 
٦٢٨نيده...........ا.ّّّا.ا.ّّ......ّ.إل عاد ثم لمسلم، ندبر ■هل الكمار انثول لؤ 

١٦٢٩^؟ ثتاك ئز الغط 
٠٦٣ ............................ رقه ثبوت بند المنثم من رمحما الثانمن لوأء-ؤاألجد 

١٦٣ ّ ٠ ّ ّ ّ .. . ..٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ .٠ ١ ١ ١ ١ اأق1ّةة....... مز العن؛مة من مسا العانو.؛ن أخد لوأو1م، 
٦٣٣اكةمممحانا؛ئ؟ 



٧٠٥مراسالفوالد 

٤٦٣ ................. اكنمه أحدمحا وطلب طلما، وثنفه التماووئئا بنص لولكف 
٦٣٤مثاعا ينفه أو كله \ؤ>ئو0 قننه 

٦٣٧الآحنمحئوَلأةلابجف 
٦٣٧لنظهزِفياكةصظي 

١٦٣٨ ّ .١ ..٠ .....٠ ٠ .٠ .١ ١ ١ ١ ١ .١ ١ .٠ .٠ ٠ ّ منتحئا....... بنصها ثهز ضمين داوا لوائتثإ 
٦٣٩حامل وووجتث وجل مات إدا 
س2لنيىنقد للاحر ؟كن ولر' أحد.حا، مب ِفي الطريى يحمل داوا اقثنأ لؤ 

٦٤٢شُ 

٦٤٢............. ثيدوعنروطعامامشاعا محانرى زيد، انرا0 مما لايأكل لزحلث 
٦٤٣.......ب....اا.ا..••■•••لا؟ أم إجاؤته عل مم، ثل إذنه، بدون للعتو ااتصؤئا'ت، 
٦٤٦................................ له الصدقه خ لا ثإثه بالمال اأعاصس-، لوثمدى 
١٦٤٧^  ٧٧١ثزاكح 
٦٤٨الإذن....................محالثه يه محصل وجه عل بإذنه العثر ناو ل \}شتثذ!أ 

داجيةكل دالدتارين ثاثي قرى ظ ئدتار، ئاْ تع أذ نوأنز 
اءآ,م.ع' 

٦٥٣اأ؛صزفلليياو 
٦٥٤ثنض...........................يوف بنصها قمح سميى ثل الواحد، الصممه 
٦٥٧عمد.............ِق وأمة حرة للعنت، حاف أوعر للطوو واحد حز لوجع 

*H*





٧٠٧مر،سامسوءات 

الوضوماتفهرس 

ااهس4——— تثحس— الوضؤخ

اثتمنن إل اكاذة الطوكة س اشلِفي الءئ دالقانوف: الخادأ الثاعدة 
J٥اآمثوخ عنت ا1ألك 

لكيَنمالدات ش بن تثزثدا ؟كوذ تانة \صو زالءة ثاقئو0: كاط اي 
واشوعتوها متولدابن وواوْتكول راكض، واللم والصوف والطلع 
١٧كالمهروايرش العثن بتبب 

الز:ادْيه يئع مخ أن ش ائئل4 ض اللك ١^ ^١ داوانون: ١^ اكاءدة 
يوف aU!؛؛

٠٥ لا؟..................أم انمثاله مل محأ ل4 نل امحل ناقنون: اوابمت الئاعدة 
٧١أنزبع ئ اقوي ؤاقنول: الخامثه الثاعدة 
نملكمنفعة، بلا صن ؤمللث، ومنقعة، صن ملك واكةانولت السادتة الثاعدة 

A1ايسة.........................صرملك من اُتماع نملك ع؛ن، بلا منثعة 
ؤالآنلألإ.ءلأ.ؤلأأا<ص ؤالم،ناؤضةمناني الم مإبمؤ ثاقئون: الثابتة القاعدة 
قالمنلوكة الطزق من به يتتخ ما ؤإحداُث، دالماذو0تؤا الئامنه الماءد.0 

٠١ ٢ ..٠... ء..٠...............٠. ..٠....... ؤمارةانقناتها ؤالفيى الامحار 
١١نإئلأف  JjJعقد ت ثلاثة الصنان أساب والمانودت التاسعة اق\عو0 
أذينكى يد إدنه؛لأ؛ئت شر الثني مال عل المسنونة الأيدي اكسثولت الماءاو.ة 

الملثمحو شزاآ ء ء ع 1^0 وممي الملك بانمحلابجا ثثت 



ضحمساوىرجب ٧٠٨

١١٤محاامحاذ ئت هاli_ ل'
إداا1إئول4 الخصه الآمواJا نياليد يالأمد يقمن الحائية القاعدة 

١١٧الفل فها 
٢١ ٠ ........ لا؟ البينتعكوت:د ثاشمن;لإقئد الثاظ القاعدة 
١"١٢ ... منصوب انه ولم'ون1لم عاصبه مى منصوبا مص مذ والتنعولت الثالة القاعدة 
١^١٣ ... مالكه يثرإذن بمص ثائضه يد> مذ الثر ناو مص واكنعونىت اائاباته القاعدة 
مهأن لة أئة وهويظن عرْ مال أثلث مذ ؤاكنعونىت الخامنه ١^١^؟ 

١٤٠شهثءلإ:ىطأشؤ............ا...ا...؛.اا..ّ...
إذنه،شر عنة ئأداه مال عم( أداء علته وجب مذ والتنعونىت الثادنه القاعدة 

يزجىعاتب ولكك مالكه ينرف مال سده مذ والئنعونىت الئابعه القاعت.؛ 
١٥٤يدومه 

زيهجهل إدا يالصمه إليه دئ ووصمه شتثا ادم، من، والتسملت الئامنه القاعن.؛ 
مذبججثإلألأ....س.بس..-.....-...--------هْا

ولاالآ■ءتان، مذ يه ١^٠^٤ إل الحاجه ثدعو ما ؤالتنعورات التاسثه القاءاو.إ 
بدلهبجب إليها ايتثاج المتابع أو وجوؤ؛ وئرة لسيييْ بذله، صردِفي 

١١٦١^؛^ عوضِفي بثؤ بجائا 
١٦٤هليلحهم،١لواحبت\ل1ئوعأوئالمندورسا..........  ١jjli^١•>.-،؟القاعت.ةالا5ةأ 

محلذتا الإَثادبجا نأئ٤ثه شجن( خمح:لأ نذ الماثة: القاعدة 
١٦٥محزتتأملأ 



٧٠٩ههرسالوضوء1ت 

١^١■>^>^،أوينقط أوالحل الملك يفيد سين، آتى من المائه؛ بند الثاية الماعدة 
يصادالثيب دلك ألص الة' التقوس ثدعو تما وكاذ محرم، وجي هل 

١٦٩اخ،كامئا...............................علته ولم'يرد1< لكلعدم، وحوذْ 
••••••••••بجزمايه عونب محرم وجه عل دئته مل له أبخ ما أن لحمة مجل مذ ئاعده 

الإمالتع بنص عل بنمه يثى الواجد الغنل ايا؛ؤ* بنن الئاكة الثاعدة 
١٧٢افر اكادزَلأ:ضريس 

رصامن مل أووصما جئنا أو ماو.را بالجهول اوصا الماثؤ؛ بند ااثابات4 القاعدة 
١٨٢٠ثنتألازم 

١٨٦شزالإيائات،إلامحات،.......ّ الماسالخا؛ثثبموالالإ: 
بماءْالآصل كال وإل الندوم متريه اآجهول تنزل الماتة! ثني السادتة الماءدة 

٩١ ٦ ؤ ... ؟ ّ.؟ . . ّ.٠ .. .٠ ..٠ اعتارة..........٠ س أز علمته الوئوف مذ إدايسل 
١٩٩اشدوم ي، الماته: الثابذتند القاعدة 
علته'هئكن مأ. ا، J١ممماأ؛ مثَسا عه  ٠٠٥ محدآ. ؛؛I الاJةت ثني ١^١^٧، الثاءدة 

٢٠١٠.ّ.1...1.ّااااا.. ^^^ء 
مشثهةمثمر أو أعيان مذ ميم واجي ثئ المع اإا؛ؤ- بنذ ١^١سنه الماعاو.ة 

٢• ٥ ءيزْ؛ مذ ١^ بم، و ١^٠.، بنغ المع الإثياةفيها ثور ص: 
٢١١"نذثنث،وةأحوأذنين 

ثتش،أ-حآن واحد بنبح، الواجم، كاف إدا ايا؟ؤ■ بنذ عشرة الخاديه القاعدة 
٢١٦١.لا.أم يثيت، يهل الأحر يوف أعدمحا تتا بث، حجه عقامثؤ 

ناحلا منهإ كل للمفبمعلز اجتثع إدا المالإت بند عشرة الئانته القاعات■؛ 
الرثايةلأف صزرا؛ وأيله، ة شدت أحمه، مديم وحب الصروؤة، بدون 



ق>حتواءدابنرجب ٧١٠

٢١٨لأوئوتويُيغ 
محلةقل مورعة ^١٥ دان محلئ وجيئا  ١٥!وؤ.' بمد عثرة اك1كث الثاعده 

الآمى،أنمربامحئئ؛ئلمحاء مى،ص:ئننغمحائص 
٢٢٧

مأن اقاءنفة قل تنو \ذوهغذ إطلأى الماتة: يمد عشرة اوايمه اكاعدة 
٢٥٣تبجلم:محإلفر 

٢٥٥......وعان ثصاعدا استن ثئ الئرئ اقوي ١^؛ بمد عشرة الخابثه اقاعذأ 
وثأحنمنتقر تبب إل مملكه انتثد من الا؟ؤت يمد عثرة السادنه اكاءدة 

٢٦٣١....ّّّ.ّّ.لأ.............ؤؤ..

وجدإدا ^^٠ باحتلأف عقتلف معلق عمد كل ■' الماثه يمد عثرة الئايمه اكاعدبة 
أوالتعليق جانب عليه يعلب يهل الأحر، وودوءةل^ احد.حا ق ثغليمة 

٢٦٧

فتهكاف إذ لوجوده ؤإنطاله العمد مخ ثنل؛يى اياثت. يمد عشرة الئامته الم١بخة 
٢٧٠ممصود 

iJأتزادهبمص حص ئي. عاما لمظا وجيئا إدا الا؛ةت يمد عشرة الثامعه اة الماع
العامثى اهاص بمض٦^٧ محل له محابب أن بلأدل موالإ.، بحكم 

؛حثتعارصان فيه -؛_^ Jbيمقى أو به، المحتص حكمه وائهتادْ 
٢٧٣....الأّّّ..لألألأّ....^سطالإطاقغمح؟ 

لريإذ الواحدة، المرابة ذي عل دوالمرابمي يرجح انالإ- البنردذيمد الماعده 
٢٨١.......اا...ااا.اّ..ّّّّّّ..ّّّ ^سممحاط.خلقالإتجمافي 
٢٨٢اممدالرف.............٠..نمى 
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