








كت1بااروصاي1

ه
مماو،اتنصاوا

*H*

ائص١لإغبمايتا١ا.
١^)رلأ ثاَل: ءك ١^ ض _ ة ضقِمؤك ئ^ 

ظ:خاا(نبماينس.ص
\ٌم ه ١^، ٧،:^ هلا \ج و تجئ لا ظة لأي ذ\ه 
ثعاوتقوله لظاهر الوارمحأ<؛ عثر للأياريب واجبه أبجا ؟كر م عذ ومح، 
iؤالأوين ص أليظ خقإ رق إن آمحت نوَهؤ ١^١ ؛^ ٤٤لأي 

ا٢(]اوقرة:'خا

بلناقص، الخد لكن صحيح، هذا اأوت<ا، يند القمع ررهي ^^ ١٥^قوله ا ١ ل 
أولاده—صغار ~أي• الصغار إل أوصى فمن بعده• بالتصرف الأمر أو يزادت يقاوت 

أنبعده من إل أوصى ؤإذا أمر؛التصؤف، ولكنه بعال، مرعا ليس فهذا موته، بعد 
بإل.وصثه ليس فهذا حليفة يكون 

يعده.بالتمحزف أوالأمر المويت، بعد الثمع الخدن ي يزاد أن المهم 
يتمعأن للإسعان يمكن فلا المويت،، بعد الثمع ت الخل ءلاهر ق إئكال هنا ثم 

ريال.ألم، فلأيا فأعهلوا مئ، إذا فيمول! الوت،، بحد بالتمع يوصي ولكن موته، يعد 
وصثة.فهذه مثلا 

تعال:ؤمح،يف؛4ج ١^^,^،؛ فلاهنها أن ثلث، لا الأيه ئذه ]٢[ 









الوصاياتناب 

محل

نعياو. الس ش ييْ؛ أف وصيه نجثِفي موصيا رأى لمذ وبمثهمب 
ولبمسآلث>، ثعال؛ يوله و اليم أهل بنص ومحال الثلث• عل الريادة عن 

علتحنقن ازص ترى هوأف اء؛اّا تال4 همة همن؛^^٥١٠١^ ^^١^( 
ُ.هألك'sلهل يوص ولا افن الق له؛ نمول وي 

أوصىل، تعال اش أن المعص بل الأية، ظاهر ليس ا،لولف ذكزه ما ا ١ ] 
■ثافوأمثنمادرثذ حلفهتر من ردأ لؤ أدمى ويحش ؤ ان الإئذكر باليتامى 
الذيالقتيم يراعل أن عليك فيجب بندك من ولد-ك عل محاق أيك فكا عقهم.4 

الأية.معش هذا أبوه، حلفه 
أيقا؛نظر فيه موصئا،ا، رأى لمى رايستحب محوؤه ل حال كل وعل 

أنيريد موصتا رأى من عل نجب يمول• ل هنا، الاستحباب عل يقتصر لا لأيه 
حائز.غير هذا إن ت يقول وأن عليه ينكر أن عليه نجب نجيف 

مالهيونع صار ثم سيموت، أنه وظى بمرض رجل اصب إذا مائل• محال فإن 
هلهذامنالزصقن5لالأل؟

يتمزقأن له تجوز لا فإنه منه تجاف مزصا مريقا الإنسان كان إذا فالخوابت 
بنتعد ثقولت ماله؛ بكل التصزف يملك وأنه حي أنه احج ؤإذا الثلث، من بأكس 

ارالئلث«را'.له: الثّول وقال هوم ماص وش 

الوصية،كتاب ومسالم: (، ٢٧٤٤رنم)بالثالثؤ، الوصية باب الوصايا، كتاب البخاري: احرحه )١( 
وناص;ْ.بمئن.أي بن سعد حديث، من (، ١  ٦٢٨رقم)بالثلث،، الوصية باب 



صيلبق اصد الإمام ص ي اماي عش اصليق 

قفل

سعداالئئ. لنهي الثلث؛ عل بزيادة الوصي؛ ث واوله لمن عبوو ولا 
دإلالورية• إجانة عق الثلث ُ عزا الرائد وص قعل، لإل دلك، عن 

وبمالئجاربإجاينيم، لهم، الحو لأف ^ف؛ م بملل ودوْ  ojjحاز، أجاووْ، 
الإجازهلأف سقيي؛ ؤإجازْالورية أصحيحه،  ١٤٠٥وظاهرالاوم_،أف١^يزدهم. 

مولي!يها يكممى هدا يعق إجارة. سمثها ق خلاف ولا الحميمة، َفي سقيي 
عصتائة.ثه هتص للئوصى ئالولأة عمما، كانن، ؤإل معناْ. ينئي وما أجزت، 

Jlij  ززلأةلخظها، إل محمز هأ زالإلحازة :اطلأ، الزٍة أضخأتا: بمض
الضلأو فيها؛ اويوغ بموصىثة، كانأت1 هئحترإذا الززلإ، مع الممن 

كالوصيةعإرْملييصح، محال أوصى ؤايه اماد؛ محي والي عنها، ف مه 

هي؛آوإلمأ جيا ثوما ثن حاثا بئتإ تعالت قوله نعى ما قائل؛ ئال، فإن 
ؤإن^١^٢^ عند، عن ملأ يحي: جهتاه فالحواب: ]القرة:مآدا[؟ ه عشي ^ ١٥
وليسآيا فكون ذلك أوماأثبة ؛^،، ١١مثلاباك؛رمن فمدمصدق جنم،، فيه يكن لم 
■^'؛؛٠١٣الورثة، لبمض ثوبي أن فاثل ميل، به 

]ا[فيسحة:عل.

الإجازة.]مآ[فيسحة! 

الثلث1كومن الزصثة ]٣[ 
ْنيأكل أوصى إذا ولكن الثلث، من أكثز يوصي أن وماص أي بن تغد شر وصحه 





اسقضاهايهمصالإئماسبجضل ١٢

بملأخملأنيثموا1نت،
.١^١٢مو الثقة كإنثاط 

اأوت،قبل أجازوا الووثة فلوأن عليه، ونقيي مقيس أصلها ايألة ثالْ [ ١ ] 
توق.بعد ل صدقة يمون بنحل، أوصي أن أجب، أنا ت وقال الورويثج جنهم كأل 

أوعمنا.حالنا، أوأنت، احونا، أوأنت، أبونا، أنت، ماح، عندنا ليس وةالوات فاجازوا، 
تعمفهل الثلث،، من أكثر الئحل هذا أن فوجدنا الرجل، هذا ماُتؤ ثم ذلك، أشتة وما 

الإجازة؟

أنصحيح بعد، إليهم ينممل لم المال، لأن نمر؛ لا إتيا خءهإلثذت المولفج يقول 
رباالورثه غ}لأي يكون وربا لمبملكوْ، الأل حر لكنهم حما، فه لهم 

والعلة!الموت(، قبل إجازمم ثصح فلا ممرا، بجري وهذا مورثهم، قبل يموتون 
بحد.المال يملكوا لم لأمم 

خفهإمئ.٠ ر الأصحاب، عليه هوالذي القول، وهدا 

حزغ.ولا مهللما، الإجازة ثصح الثاف! القول، 
الصحةحال ق أما الإجازة، صحت، مزته مزض ق كان إذا إنه الثالث،: القول، 

صحتهحال ق وأما ماله، 3، حو فللورثة مزته، مزض ل كان إذا بأثه هذا وعللوا فلا، 
ما^ق ص لهم فلمز 

كانإذا الثلث، عل زاد ما الورثة إجازة أن وأصحها، الأقوال أعدل القول وهالا 
فلا.ؤإلأ صحيج، فهي مزته زض مل 

(.٣٤٣القاع)أ/ وكثاف، ٢(، ٠ ١ والإماف)U/ (، ٢٣٩البدع)ه/ انظر: )١( 



IjlM^lyUS ١٣

بالواوث؛لألإصرار ثعش الم لأف كله؛ بقاله وصيته محوو إحدامحنات 
عالهم واوعه_أو من محر أعساء ورثك مدر أو ررإك لموله 

الناس،،.يك5هفول 

ظمح:طواصن،لأة النصئ:اطق؛ 

ظاهرفان عليها، مممق غثر وهذه البيعا؛ مل الشمعؤ اركإنماط وقوله 
إذاالشريك عل الواجب لأن فلت؛ الإع قبل الئنة أشل إذا الشريك أن الثنة 

متفإذا أوأييع؟ نفلر، لك، هل ت ويقول ثريكه، خر أن المشرك من ثميبه يح أن أراد 
،٠١وسالمرآله وعل عليه اض صل ام، عن ا-قدث عليه ذل ما هدا له، شفعه فلا 

الماص.عل عفليم صرر لصار تبمدا ثاحد لولم لأنتا وهوالصحيح؛ 
شريكهإل حاء النخل هذا من صيبه يبيع أن فأراد آحرثحل، وبئذ بينه رجل 

بع.ابدا له! قال نظر؟ لك هل المال، هازا من ثميى أبح أن أريد أنا فلأن يا وقال• 
طويلنزلع هناك صار صحيح، غيث الشمعة إنماطه إن ئننا! فلو وبلغ، الرجل فقام 

المشتري.وب؛ن البائع بين عريض 

له؛شمعه فلا له وأذف شريكه استأدن إذا إيه المسألة: هذه و الراجح فالقول، 
مشاكل.فيها صار -بما. يأحد المح؛ بعل■ ولوقلتا الن>يأشلها، هو لأنه 

الثلث،عل زاد با يوصي أن يجوز له وارث لا من أن الأول، الصحيح [ ١ ] 
كتابلم؛ وم(، ٢٢ ١٣)رقم شريكه، من الشرك بيع باب الييؤع، كتاب ١ايخارىت أحرجه ( ١ ) 

•;ؤ.بمن جابر حديث من (، ١٦٠)٨ رنم الثضة، باب الماقاة، 



بمثلخمنت4ين.
صدفةيه أوأوصى المسلمين، من لواحد به أوصى الرجل هدا لكس نعم، ت مول 
لنمه.

ورثةله وليس المال، بكل اللم لولدْ الكافث الأبج أوصى إذا ئائل: مال فإن 
إلأسأهلدده؟

هالولأولأدلأتحوزكان إذا ض،ضكلشا 
\و<يقول! من هول عل إلا أولأدثما<ُ بأرأ واعدلوا افه ا>اموا الّثي.I لمول أبدا؛ 

ي.واكاق ئؤا، أخدهم لكن إذا الأنلأد بتن النيل عليه نجب لا 
الملقول نمها، أن عن زاد با الن1ًة و نقول لا لماذا قائل: قال فان 
٠؟ردُر مهو أنرثا علميه ليس عملا عجل ررمى 

مننك غ؛ث أعؤا٤ ززكك ئوذ أن ه بقوله: ١^٠ عم النزع فالخواب; 
بأس،فلا اجازوها فإذا الورثة، حق أجل من الزيادة متع أن فعلم ٠ عالهااُ يدرهم أل 

عنلا وحخلأ عياة هدا الورثة بجز قد لأنه أصلا؛ نجوز لا هدا إن قالما: كا عذ 
■شمط طمب 

بابالهبات، كتاب ومسالم! ٢(،  ٥٨٧)رقم الهية، ل الإشهاد باب الهة، كتاب المحارى• أحرجه )١( 
ة.ءثمحا.بنم النمانبن حدث من (، ١  ٦٢٣رثم)الهة، ق الأولاد بعض مقيل كراهة 

(،١٧١٨رقم)الأمور، محدثات ورد اJاطالة، الأحكام نقض باب الأقضية، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
دْتج^بمهأ.عائشة حديث من 

وملم!(، ١٢٩٥)رقم حولة، ابن سعد ه اض، رثاء باب الجائز، كتاب المحارى' أحرجه )٣^ 
ق.بمن•وناص أي بن سعل حديث من (، ١  ٦٢٨)رقم بالثالث،، الوصية باب الوصية، كتاب 



١٥ةتابالو|طي1 

فضل

أفمتى ئ أجزي إي ت ثم ١^١^، أ و محاجا ، Jlilمن بجزء أوصى محإف 
ويشلمحه• الإجاوه تحح ثم حمه، ق يهول لأيه يعمحته؛ مزله  Jfثل• المال 

عنكالرجؤع محو، ثم حئ، بؤ يلزمه يزل عذ وجؤع لأئه يخل؛ لا أف 
شهلدلك. محأجزيه مموا المال ظننت محال؛ مم ماجاوه، يعبد، وصى ثإو 

معلوم.العد لأف واحدا؛ وجها هنا• ها يصح ؤقتل• وجهان• أبما 
محل

وانتحماقها.الوصك لزوم ومت، لأئئ المزيت،؛ ومت، اكلث، من حروجه ؤينتثر 
الزص1هثزمت آلاف، ثلاثه الزدته عند نحاو ألمان، وثه ٠^١^، بثلث، وصى قو 

ؤإلوصىالألم،. ثلث، ق الوصية لزمت، ألما، مصاوُت، مصت ؤإذ لألم،. اق 
بعضهثلممر م مال، لة كال ؤإل يه، الوصة يعلمن، مالأ، انقاد ثم لة، مال ولا 

بموالزت،ويمئاأا.
فأجاوها.سحةت ق [ ]١ 

قليلماله أن يعلمه الدي ما كثتوا، يئع هن>ا لأن أصح؛ الأول أن الغلاهر ]٢[ 
ممر؟أو 

ثرحولأنه الموت؛ عند لا فأقل الئث، من كانت، إذا الزصأ نطل لم ض: ]٣[ 
يزيدساخ الأف يوجد لأيه الروح؛ ؤللؤع وثثخ نجب، اجلوُي وقش ومحلنا مال، يأتيه أف 

بالثانية.وينقص 





١٧لاضح( وض a واليمين زمت لمع *j باب اا>صايا) كتاب 

محل

صحت،الوديعة، وزد والزلكة وابج كالئين الشابة، ثدحاه حى عليؤ ومن 
يثورأذأذل• ف خى ني هم؛، حى ثوبيي، أف جاد إدا اقث الوبة؛؛؛ 

أحيها.من البنت، هدْ عل وأثمي أرش الومحي هذا يكون أن بّْلإن ولا 
بعدفيه النيابة فجازت اجاة ق النيابة يدخله *ص لأيه هال، لو ت١زا 

التحليل.هاJا من أحس كال الموت 

ماتيم بناق• بثزئيج ريي إل أوصيت قال•' ثيد، إل أوصى رجل ذبك؛ بثال 
ممنيوالوصي والدين، والأمانة العمل من عال مخوتم، عل، لهىإحواف والبنات الأب، 
الشريعةئأن أن بعيد فهدا الوصي• يزوجهن ملنا؛ فإن حاله، 

وهمالوئ، الحال هذْ ل ؤيزوج الصالح، وجود مع باطلة الوصية ذنمولت 
لها'كان إذ ١٠يهول،! أنه وهو به، بأس لا حامد ابن وكلام المثل، من صربنا فنا الإحوة 
فنوكانن،به، بأّز لا كلأم وهلا صأحئ«را' ؟كذ، لم ثإذ ، ١^^٠٤يصح لم عصبه، 

شنص،إل ابوها وأوصى أحوال، وأبناء أحوال، لها ؤإنا عصبة، لها ليس ١^١٠ 
فهواالصالحين، الأولياء وحول مع يوصي أن له ^ ١٩أن أما بذللثف، يمال ربا فهذه 

لامغ.
* H *

الهواة)ص:؛ا/م،ض)ب/«أ(.ام: 



صقضاه1نيهمصالإئماستيمحل ١٨

نحل

كسرلا وش نحرف• ثؤغ لأي وصيه؛ صحغ ا1او(، ق يصومه صح وش 
Jyاله يانصيه؛ لاتصخ ، ٧١ثاثن زش زالئون لكلطم ثه، 
ثه،ءج لحقظ عليه حجر إي لأنه المثير؛ البائ وصيه ونحح قول، والوصيه له، 

ميقغإل لم ماُتح، ؤإف ئهوله، عاش، لأيهإف لة؛ وصيهإصاعه 3، وليمي 
رمح؛.بمثئعمر ولأف لدلك؛ المميز؛ الصمي وصية وثصغ حصله. ومد الثواي—،، 

أخاززصئهبجمئعثاذ?
وشواحد0، روايه وصية. صحن العئز، جاوز أ ئ بكر• ابو ويال، 

ثصحلا أل ويئثمل روابمان• قفيه بيمهها، وش وصيه، نحح لا السبع، يوف 
يصحملأ الثآكزان، مأما الطئل. أفته يصزمه، يصح لا لأئه حال؛ الصمي وصية 

زعلألض،بمشصاأا.زهقه؛لإملأثيزوُ، 

]ا[لسحة:إدا.

أقوالذكو الجون، مثل عقل، له ليس الثكران لأن صعيمح؛ احتال هدا ]٢[ 
يعقل.لا لأته أوشراء، أوومحق، أوبح، إقرار، أو طلاقا، من معتزة، غير الثئئران 
١١٦٠عيره لا افه بحق بملق يا باشبة لكئها أيقا، حلاف ففيها أفعاله أما 

والخطأ،العمد بين فيه فرق، لا الحلوق، حى لأن يضمن؛ الحلو3، لحق وباشبة 
مماتا.قدخمممنل،فإنهكالخامل كان ^ذا 

قتلتهإن .' AJLل فقالت فحصا، يقتل أن اراد بالعا عاقلا رحلا أن فلوفرض 







٢١( لانصح  jnfAJوالوسة ومم عذننمح باب الوصايا) تناب 

ررلأقورمال؛ ه الثئ أل ^٤^١، عباس ابن ووى ئ الوولإ؛ إ-جاؤة عل ووممئ 
حاير0.وصيه ناوواكاثت انم!^١ عل ثدل الورثة٠١ يشاء إلاأل وصثة، لوارث 
Jiij  لوارث«رءلأوبأ ة4آدئللآصأ: لخني :ألأ؛ ١^٥٤ بمصأساه

بوارجوصى ثإف الوصة• ثنزم لم واوئا، الوت محاوعند واوث يعتر وش قإف 
اغثازالزص1ةاوتلاأ.لأو النص1ة؛ ثرت زارث عي ^١^ 

تحل

قيك،لأنه زالحم؛ زاiأJك كاى لابميك، بمن النٍق نجخ زلا 
هابجخم،يا.

صص قولباطله الوصيه باق والقول الموت، عند لا أو وارثا كونه اعيار يعني• ء ١ ١- 
الوصيتفينجزون ورأفة رمة عندهم مياثرْ الموت بعد الورثة ربيا؟ون لأل جدا؛ قوي 

جيد.باطلة بأما فالقول أجازوا، ما الخزن يثرد حى بقوا ولز للوارج 
فالصوابالورثة، ثاء الختوازإذا امحقي ٠ نمح.بممحا عباس ابن حديث، دام ما ولكن 

علمنافإذا أوحزما، لحياء، أو خجلا ياذيوا لم الورثة أن يعلم أن بثزط• من الصحة، 
الوصية،تتمي فإنها محتاج، له اطلوطى بأن لهلمهم صحح؛ رصا عن بدللئ، أذنوا أ؟ام 

ئلأبمًطل.

إذاأرادلكن قدت، س ;٠ صدق أن ثرايالرمحى1ثت إذاماأن ]٢[ 

الث٠اليلث،؟؛مصي ،لت، يوصي أن لإنسان يمكن فهل يصح، لم اشليلث، 
(.٢٦٣^^سمرب)ه؛م،وسابج)أ/^(،وّ)آ/ )ا(بي 



اصضاهافييصالإئمأسبجضل ٢٢

مذلأقل ثمحعة أف الوصك، حال وجوده سمنا م امرأة، بمل وصى ؤإف 
ِسؤ-مفظ\ئي

مالثلث مثلا: وقال أوصى، فإذا هرصة، هي لسسث، يمكن، لا هذا أن الظاهر؛ 
عنه،أوصدقه عليه، ومما كون أن أراد أنه لعلم فإننا مستا، أنه وهويعلم اجلمتا، لملأن 

ذللن،.أسه ما أو 

له.الؤص1ة لاثصح وافك 

للجى،وصية المال، هذا وقال؛ العلم، يطلب جى عنده كان فإذا ابى، وكذللئ، 
لامبمح:هذا ثقول: 

الخالب•ل محهولأ نكون لأنه ولا: 

منله جعل ثيء ؤإثا سرقة، إما طعامه لأن بالمال؛ يضر لا ايض أن والئاق: 
ة،حلاممه يم لم إذا ان الإئمع ياكل أنه فالثرقة: صيافة، اوسسول. جظ 
لروطأبجامتي.،سموأنهقاللهم:وأثا 

لما<اُيقوى أؤم؛.I تجدوثه 
عنداش ذكر اقصود هل -ي، يكون ها أؤم ثمدونه الذي العفلم قائل: قال فإن 

الثر،أوبمالش،أومحدالآكل؟
أؤمللمجذ بالنسبة صآر أو؛الصسد يالئ؛ح أكله للآدس حل ما كل قالحواب: 

ماثكوزيا.

(،٤٥)*رقم الخن، عل والقراءة الصبح ل بالقراءة الخهر باب، الصلاة، كتاب، لم: مأحرحه )١( 
رْتئيبمئه.مسعود بن اف عيد حديث من 



٢٣< لإسح لم والوسة ومت نصح *ي،  uLjالوصايا) ئتاب 

بالإرثيملك لأنه الوصيه؛ صحت مزاش، وليث '، سنثزا أرع لدون أو 
كالولود.ا\قب،.أ يثلك 

لأنهالوصثة؛ صح لم فراش، وهي صاعدا أقهر لمك وصنته ؤاذ 
لإضائوُرلأكلأيئ.لأئننبوذة 

محسكنلأ:ثك.

معم.لعتر قيلئ، لأنه يصح؛ لم الؤ-جافي(، هدين لأحد وصيت محال؛ ؤإي، 
٥^١هدين. لأحد العبد هدا أعطوا ياوت ؤإف 

مدةأكثز أن يعني هل ميز® أريع ®أولت.ون الولف: فول قائل: قال إن [ ]١ 
ا"قملأرعستن؟

أرعمدته أكثر الختل أن يرون فالفقهاء ننم، أي الكلام هدا عل فالحواب: 
خمسمل من وجد قد لأنه موجود؛ الخنل أن سمنا إذا له حد لا أنه والصواب مخز، 
موجود.أنه نعلم أن بئرمحل لكن يخن، وسح منين ومث منين 

فهوسمحن، أرع بطنها ل الحمل ومذ حامل، وهى اْزأته عن رحل فلومالت، 
لكنأحد، -بما يتصل لم وأنه عفيفة، المرأة أن نعلم أننا مع ولدم، فليس زاد فإن ولده، 
أمنان،وله يولد الناس بعض أن ويدكر لأكزْ، حد لا الختل أن الراجح القون 

سنوات.يعد إلا عادة ست لا والأسنان 
الرجلمم.هدين لألخ. وصنته محال: ®إذ لآمحةآإئ4! ، المؤلفقول قائل: ئال( فان ]٢[ 

بينالمنق ما صح* هدين. لأحد العبم. هدا أعطوا ئال: *ؤإذ ونوله: يصح*، لم 
الصوري؟



احمدبذحنبلالإمام ص ي ارك،افي اصليذض  ٢٤

ثدابغ وتمله: ئاو ي ء ئثاز، .اضك، م ة لإمَمص، 
ثدئن.منأخد 

محل

ؤلووثة،ملكا مبمبمو لأنه يصح؛ ٢ يمته، أو ماله، من يمعم لعيده وحش ؤإف 
الوصه،من العد مشرى صحيحه، الوصثه أو عنة وحكي وصتهل١أ. ثموكول 

'•وعتوا صح، شه، له وصى ؤإل يهؤله. ومآثض مص، 

قال:ؤإذا محهول، فالآل الريش، لأحد اوصى إذا ظاهر، المنق ءالحوان،أ 
معلوم.فالومحنىيه الزيش، احد هلءا أعطوا 

و\}ؤءةإما الرجلين بين النظر يمي العلوم العبد هدا الوصثة صححنا وبعدما 
يالمتاصفة.ؤإما 

يه.له ونير ما مملكون للورثة ملتكا مجار الئد مايت، إذا للعني، يعي أي: [ ١ ل 
يمللئ،المبن. بأن المول، ملر أءانلم— —واف مبننة الصحيحة اووايه هده ]٢[ 
ؤمنهمبالتمليلث،. يمللئ، العنن. إن قال: من متهم العلم، أنل بتن حلاف وفيه ياشليك، 

ولوماللث،.يمللث، لا إنه ال،: قض 

لا؟أم باشللش الند، مميلئح و الفحيح ما قائل: قال، فإن 
منهيتمللث، أن سيده لوثاء ولكن بالتماليك، يمللئ، أنه الصحيح فالخواب،: 

أحده.



٠٢٥ لإننمح وض لع والوسة يسمم ضح »j باس مماباالومايأ) 

ثلثلأنه فيه؛ الوصية وثعتنت صح ماله، كثلث ٦^٤، له وصى ثإف 
سابموممه،لإوئاال

له،الوصثة يصحت ُالعقود، المال ينلك لأنه صح؛ وكاتبه، وصى و|ل 
لمدير0،وصى وأ0 الإنتحمافي، عند حره لأما صح؛ ولدم، لأم وصى نإل كا-اءر• 

بجة،سلأ،ءالإ.
قأفتةالعيد، مى اكشاب لأنه لمولاه؛ الوصيه كاثت، عرْ، لعبد وصى ؤإف 

لعإو0،الإثئاب لأف يصح؛ لم الثثد ميل مإف العبد، من ؤينتبث الصد، 
الخ.ي، كالإبجاص، موله، ثلمبجح 

مثالث،إذا أنه والصحح خلائا، فيه بأن يكم العند، ثمليالث، يالننمة ةائلت قال فان 
ماليأحدوا أن لورثته هل الئياJ، تول فإذا أحده، ماله ثآحد أن سيده أراد ؤإذا مللث،، 

يده.محث، ما وتملكون يملكونه فهم لهم، العد لأن نعم؛ فالخواب؛ 

لهأوصى فكآثه العبد، فيه يدخل والمثّاغ العبد، فيه يدحل لا *^( ٤١لأن [ ١ ت 
ماله.حملة من فهو مال. يثلث، لعبدي أوصى قال• فإل بثه، 

* H *



اصضاه1همنيصابمماسبجينل ٢٦

اثموسؤفخوزيه ت اب ب ح
*تل *  إ

ومعلوم،ومثاع، فنوم، مذ محه، الملك نم بمكذ نا قو الوصة تصح 
'•دلك،^١ مجاوو ماله، مذ جزء ممك لأنه ومحهول؛ 

بمدرعولا وبجا عبدْ، مذ وعبد المع، واللبنِفي البش، ل ومحوربالحم 
كخلالإبه، الموصى ق الموبي لاهأن الموصى لأف والأق؛ الهواع، كالط؛وتي سلمه، 
 ^^١Jiii ju: j ، ١^^٢'.كديك كأها، الأم ثذْ و كنثثت ذ\ف\د>أ

مجارمايؤ، بذ جر•؛ ررمممحك يقووت لأنه متممي؛ تعليل الشيخ كلام [ ١ ل 
مالهمن بثيء مغ لأنه قال؛ لو لكذ المجهول،، ل البيع تحوز ولا كالبعءا، لك، دل 

الصحيح.التعليل هو هدا لكان ومشاعا وما ومقومعلوما محهولأ فجاز 

فكرهيكون وأن الفكر حر يكون أن له يتبغي الإنسان أن عل يدلك تما وهدا 
فكشزاننمومتن، فنيوا رءهءإئ4، الفمهاء Jعليلأت وأما والثنة، بالكتاب ممدا 

منمما.ه.التحليلات يد ما 
حصلإن واقوم، والشاع وانعلوم بالجهول فجاز ئمع، لأنه مول،• إدذ 
سائم"مهو تجصل لم ؤإن المطلوب، هو فهدا له للموصى 

فبملمم له أوصى إذا سالم، ؤإما غانم، إما لأنه هذات ق التعلتو أن الصواب ]٢[ 
فإنشيئا، له الموصى يخسر لم فهنا ذلك، أوماأشبه أوآيق، العاء، ق أونمك الهواء، 

ّاللم.فهو ؤإلأ غانم، فهو عليه ومدر ذللث، وحد 



٢٧اا>سة( مان؛؟>نبم الوصايااباب كتاب 

علاثر امحاستا برقبه وصى ؤإل لدلك، صح؛ الكتابة، بإل وصى ثإل 
حارت4،محمل بأ له زصى ؤإو هلا، نإلأ ثه، الوصثه جاومت، حاو لإل يعه، جواز 

واثثاداة،JالثأJم يم1لاك أف محور اأندوم لأف صح؛ شجريئ، او ثايك، أو 
أذممث،بمةال

محل

باثاغ؛الوصي؟ وبحود 

الهواءق يطثر حمام، عنده ان كإنثصح، الأمور هذه ق الهبة إن مول؛ يلهيا 
ليسهدا لأن جائز؛ ذلك، أن فالصواب إياها، وومة النهار آجر ل، بجها إل ويأوي 

محفة.هبة هو بل معاوصة، 

علالقدرة ولا اأوهور>س،، علم فيها يشرمحل لا الهبه أف مبل ما عل يدلتا وهدا؛ثا 
والقاع؛الضال يمت، وأف الأبل، وعبدْ الشارد، حمله يمت، أن يصح اف الأنوأف مليمه، 

العلم.من د فلا \1\ذض\ت باب يخلأف، سالإ، ؤإثا غانأ إثا له الموهوب، لأف 
شيئاليس الدمة، ق واجب، للمسلم بالئثبة المدوم لأن نظر؛ فيه أيصا هن.ا [ ١ ] 

١!^،.لماحب، مركا يكون السافل فان الماقاة، وأما معتتا، 

وعين:فهوعل وأمته جاريته محمل بإ صح إذا لكن 
نجوزلا الحال هده وق فهولها، حمل كل فتكون مهللثا، محمل بإ يقول: تارة 

لهّالموصى عل عدوان هذا لأن الحمل؛ يمغ دواء الحائيه يفوا أن للورثة 
قثده.بإ مرة، أول محمل بإ يقول! وناره 



اسذضاه1ينيصاسمماسبجص ٢٨

.١^١٢ق ٠ ذص بالقد ابك و كالأمان لأبجا 

كالعتى،لأيح لاحن؛ والمنسة لنجل وبالعي ا1ثعه، يوف بالعم ومحور 
العتى.و جار ما محهكا مجار 

واجلوبدهاثعلومة، كالعم( اكدزه لأل وموبدة؛ الدة ممدنة يمنمعة وتحوز 
؛.وا-ثمعل الوصثه هصحت كالجهوJه، 

فضو

ؤالز;دتكالكف، اتياتات، من يه  ١٤٣٠^تحوز يإ ب زمحوز 
يالوصة.هيه البد ثمل هجاو بلا اهتناوه تحوز لأنه النجس؛ 

تجن?الدى كالخئر، 

لفلانأوصست ت وتمول منن، عثر لمدة بتا الإنسان تستأحر أن مثل الناي ا ١ ت 
قالييسنوات، خمس المدة ق مثلا له يبمى يموت، ثم الإجارة، مدة الست، بسكني 
الإجارة.مدة باق ي البيت هدا نشة ت أي ائتائ، له الموصى يملكه 

منليتست، لكن جائزة، هي لثمحمىآحر والشة لئحص، بالعي الوصيه ت٢[ 
اثنمعة.مالك وين العق مالك، بن نزنع سيحشل لاثه المطلوبة؛ الأمور 

س؛مولتبالممعة له يوصى فالذي يزلع، فيحتثل رقيما كان إذا بالئتسة أما 
أومحلممهعليه، دسطز أن أحشى أنا، عندي يمي لا، والأحريمول'' عندي، يمي الرمق 



الوسة(ذ؛أونبد بابU ) تناب 

الإضاغلإ،محث>الإدشلال

محل

ثنلمهاتجار المجهول، ِفي نحوو لأنها الحياة؛ ل ثرط عل ثغلممها ومحوو 
ءمطِفياص،كاهفي.

ثيءوكل نزلع، محصل بعيه ولأحر بسكناه شحص أوصى إذا اليت، ل كيلك 
تبنيالإسلامي الدين أصل لأن عليه؛ يقدم أن للإنسان ينبغي لا فإنه اامّإع، يوجب 

والتغضاء؟!والعداوة النزلع، فيه يكون ما نثبت ذكيف والحثة، الألفة عل 
لأنوالماشية؛ والصند ا-لئزث هوكلب الكلاب، من انتفاعه محل الذي ؛ا ١ ل 

حراسةأوق المال، حراسة ق إليه محتاجا كان ما باول1ئ، يلحق وهل لها، محاج اذ، الإن
ه؟محنّكلب إل ومحتاج البلد خارج الإنان لوكان ك،ا الين،، 

به.الضزر أودسر إليه، الخاحه العلةت لأن جائز؛ هذا أن الظاهرت 

يعصلكن الضرر، ودمع إليه، الحاجه العله للكلاب بالننبة قائل؛ مال فإن 
هنابه ؤيدهب الثارة ق معه محمله مثلا فتحده الحراسة، مسالة ق يتوثعر الناس 

يقعروبعضهم الحراسة. اساس عل يقول! معه، أحدْ للإ مثلا طي إذا تجده وهناك، 
ثذْ.والأشياء المخدرات، مثلا استخراج عل الأذ الدنية الكلاب 

ءان،لأ فهذا المدئبة، لاكلأب بالية وأثا تحوز، فلا الأئل أثا فالحواب 
له.محاج هذا 

الثلطاث.إلا بمنيه لا الأخث وهذا 



صضاه1سنيصابمماسبجضل

كحاوالوصثة ا1وتتي بند ما لأف الوت؛ بعد ثزط عل ينيئها ونبوي 
حياةويدل، ممدم يهوله• ؤيد، لي-م محإف ُثلثي، لك وصست، ماوت محإف الحياة• 

انتحمهالأنه ؛ jjS^الوصثه \ذذ\ض.' ممان، موته بند دد>م ؤإل مهولة، الموصى، 
ومد^ ajXoj^له جعالها لأته أما ويشل عنه. ثنتقل ملم الموصى بموت 

ث؟تا".

محل

مثوله،يعتمث لا لمي أوت ا، كالممناءا منم، لثم الوصثه كادتا نإل 
امحاثة.متقط ١^، ١^١^ يكن لا لأنه باأنتا٤ا؛ لزئت ١^٣؛، شو 

ا.الصدهها يآسهت، ممك، لأما بالقثول؛ ينرمإلا لم معم، لآد5ي كادن١ نإل 

الوصيملك امم فمد موته بعد قدم إذا لأنه أصح؛ )؟ئئؤم' القاصى هول، [ ١ ] 
امنه؟ ثتزجه فكيف وماكه، عاليها له 

٥^١ؤمثل جننا، معثتون الفمراء لأن نحوركالهمراء؛ لعز ؤمهآققأ لوقال ]٢[ 
كالفمراء.محصور لعز بل مئاح بعثد عحه يعز لا 

أوثرميمهاالساجد لثعمبر بثيء أوصى إذا مثلا، وكالساجد اممه كنييل ]٣؛! 
تنمد.الموت بمجثد 

بالون.إلا تالزم لا لأما ذلك؛ مله الراجع لوأراد أنه هدا من بمهم ا ٤ ] 
المعي؟عل حتى الراجع يكنه هل هائل؛ قال فإذ ت٥ء 

تصح.غ1لم يمل لم إذا يحتي: بمل، أن بد لا المعتح، لكن ٣.> فالحوابج: 



 Luر ايوماط ؛؛ u ٢١ا هبمووبد

مإذابمدة. الموو يكاو وبمدة، الإمحاب لأة وت؛ إلابمد الموو ثلأ:ملح 
وئ،ايلك قت ٣ اليي، به يإ الموو لأف حشن.؛ افك ة لَتث قي 

نالأف الزن؛ م ط س ك ح يل إذ ^زف، ومحل لكلهت• 
والهبه،لكلتح بالإثبايت،، الوحمتا جهة مذ ائتماله وجب بالمبول ائمماله وجب 

الأول.واأد.هب 

'•همهوبلوار4ُاالمبول، مؤ مقمل ثئاة مذ الوصه حدثِفي ما 

موتمن ملكه يثبت فهل بمدة، الموصى ٌورقإ تعد له الموصى قبل إذا ا ١ ت 

تجوله؟وقت من أو الموصى 

للموزلإ؛فهو تجوبه نل ثممعل باء من حصل ف،ا تجوله، ونت، من الدب 
إذاا1ؤلف: ذي اون.ي الاحتال وعل هذا، بمل حر الورثة طك عل به الموصى لأي 
له،فهوللمئوصى الموصى موت بعد سماء من حدث ما الموصى، موت ثن ملكه لمح، قبل 
شء•لأحد مليس الموصى موت قذ أما 

المذم،.خلاف والصواب 

أهلعند المحروقة بالشروط المالوكة، سزوج أن وتجوز مملوكة، الزوجة ]٢[ 
بزوجة.له فوصى أيصا، العزيز الكتاب ول العلم، 

هدهالرجل ووجة ئكون الرجل، يروجة أي؛ وصىؤرجل "ثإذ ٠قولهت 
احتإل.هدا -؛ا. للأ، أوصت، لزوجهات فيمول للإنسان، مملوكه 



اسقضاهاهمنيصابمماسبجضل ٣٢

١^٤اففي:قوئ \ص زم ^١^. نمق ؤإوأ \ٌ ع ه 
لالضضوُ،

قفل

الحياة،وُو لحق لا لأم اوأ؛ بجخ لإ الوصي، لحياة اوٍةِفي زذَ \0° يت
ضح؛اووو، ئذنثثابماأثتمواأ'

إنسانض: الوصي، بزوجة أي: برنلحتؤ« 2^ دمى رريإذ آحرت واحتال 
هيبل يتزوجها، لا فإنه ماوكها، كان إذا لأيه الوانع؛ ق يتمم لا لكنه ووجة، له 

؛لالث،له.

الرجل.بزوجة لرجل شحص أوصى إن الأول؛ الوجه قس إد0 
الروجلهذا مالتكها أوصى ثم ثلان، يملكها رقيقة ثزوج رجل ذلائ،ت ؤمثال 

بزوجته•

الزصثة؟-أده سمر فهل لزوجها ما أوصي إذا الزأة قائل: ءال، فإن 
الروجوثل الموصي، مات إذا ثمى والزوجة صحيحة، الوصية فالحواب: 

يالتري.ؤيطوها المحاح فينفسخ له، ماصا صارت 
الؤلثأنهتمحاش،والأمب،الأحتاو^لليذي ل>[لأ؛اأٍتجت،أمولل، 

مذالموت•

]'ا[فينمءة:وموّ



٢٢الوسة( ما باب ااءسا4) مماب 

إلالموو، بمد زد نإذ ١^٠. يمد لكلشفح إنثاطة، سلك ثة ين الحق لأف 
١^يمد الثئنة ض لكم زة، مخ ٣ تأثا ه ٠ لأن ؛ ٧١مخ 
■هجهم>د؛ائثغ قإن نللززلإ زللم:ثذَ، إوللم:مي ء٩ 
ناخ/نىأيجئواثا كنيز نن محأفة ١^^، زيمق ثيدد:ثك افك لأف 

ناءبم1عع؛نةزلأ:محاأا.

قفل

ملمات لأئة الوصثه؛ بطلت الموصي، موت مبل له الموصى مات نإق 
واحيارالدمن،، ماس ق الموو، مل يمده ماُت، ' هإد(ل انتحماقها. 

والإع.كاله؛ه، المثوJ، مل ^١^>-!، مطل الموJ، يْتقئإل عمد لأنه حامد؛ ابن 
عمد/دمه والرد؛ المبول ق له الموصى ممام الواوث يقوم الخزي؛ وئاو 

الرنن'؛'•كعمد الخيار، لة مذ يموت ظل ملم طري، أحي بذ لازم 
ل١افيسحةتطكه.

كللايقبل ئد لأيه فلابأس؛ الأمر• ق أظر حى أمهلوف مثلأت لوقال لكذ آ ٢ ت 
محاجها.لا أشياء فيها مب،ا به، ماأوصى 

]ّا[فيننخةثوإل.

لأناوذلك، الزصث، بطلتح الميول، مل له الوض مات إذا أنه الأَننب، ]٤[ 
للونممفيهاإطلأئا.خق فلا ^بمل 

الوصية.بلثبطل للورثة، يكون لا فإنه يقبل، أن قبل مات إذا أنه فالصواب; 
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الوصيلامات ف، يزيل اهلكلأ،هأوززش ١^١^،ثت يل هإِذا 
بتوتلا الوصي إل يتتقل الملان، وأن ديك، بصحة وقلنا ١^، ممبل المبول، مبل 

ملناتؤإذ حرا• كاف انه نبقا لأنا القدس؛ ابنه من به الموصى ووث الموصى، 
ير1،ىئا؛هكالزقئا.

*H



u الوصايا)تتإب  uU )اص

ححوابم1سوضاها 
 *n*إ

مناعثت والمحاباة، والعتق والوقم، لكلهبة التإرعات، من به وش ما 
بمد^ ١١ pjjلأو وص؛ أو اثئة، و النص4ه نناءٌكات الس، 
الموت.

؛.١٢نالأئJ ١^. م من الئبمة النصكِفي أو بجُ: 
الأئمة،من وغثره ،، ^٥١٥أحمد فالإمام ا، أحمدر الإمام يمض• ت قوله [ ١ ل 

علومهمثزداد الجتهدين هؤلاء أن ذلك وسب أقول، عدة الواحدة المسألة ق له تجد 
اليوم؛يعلموه لم ما عدا ويعلمون بالأمس، يعلموه لم ما ^٢ ١١فيعلمون يسيئا، شيكا 

السنس،،يهدا ائوال عدة الواحدة المسالة ق الإمام عن يكون المائل بعض ل تجد فلمهذا 
يغؤعلمم له حد فئ،ا أجدد، علمه البئر لأو وذلك، القائض، بايت، من هن.ا وليس 

زأثه.
تعتتزالوصة أن الصحيح، هو أصح،ا ®والأول تعال~أ اض رحمه — المؤلف، ونول 

ثكونلا لأتبا اآزض؛ حال ق أو الصحة، حال ق بما أوصى كان مواء الثلث،، من 
لنعدالثني. قال دُان الورثة، جئ، باله دٌلوا مات إذا ان والإنالموت، بعد إلا 
ىث«رأ*.ؤاكاJأج »اك؛وأ،، يجبمئ: ومحاص ش ا؛ن 

الهواة)ص:أ؛مآ(.)ا(اظر:
الوصية،كتاب، ت لم وم(، ٢٧٤رقم)٤ بالثلث،، الوصية باب، الوصايا، كتاب، البخارىت أخرجه )٢( 

قتهبمثئ.وهاص أي ين سعد حديث من (، ١  ٦٢٨)رهم بالثلث، الوصية باب 



^^|ضاهانينيصاسمءاصبجءغيل

حىلأ0 الماو؛ وأس ئمذ والزكاة، واج، الدين، كمصاء الوا-حمادتا، ه1ما 
أا١[،]الماء:؛!(ه بمدومئؤؤسبما١٧^^٤ يعاق؛ الله لمول الدين؛ الوولإبندأداء 

وواهالوصك® مل الدين أف قصي اش وثول، ارإف يؤؤيئق؛ عيأ وقال، 
محئإ

الدينعل الوصثة بتقديم الحاصل الوهم عن لليي الأثر هذا إل يحتاج ا ١ ت 
ه•دمَيؤؤي،بمآأوم بمد ت الكريمة لأية اق 

القاعدةعل ساة الدئن. عل ئقدمة الزصثة ها: الأي ظاهر إل لونوئ فانا 
ررؤإنآثماويْسثعزرالصمات عل أمل لثا قال حنن و. افه ومول أصلها الخي 

مدمأن افه. رموو لنا قعدها ١^٠ القاعدة هذه فمقتفى آ به<ار ، ٧٥١بدأ بئر أبدأ ؟4 \ش 
والمعنىالزصئة، قل بالدين ص أنه ه ام عن تت ولكن ١^^،، عل الزصئة 
واجبه،ليثمت، مع والوصئة واحم،، الدين مفاء لأن الوصثة؛ قل الدين أن يقتفي 

الدين.يقدم أن الصحح والنظر القياس مقتفى فكان 

الوصيةكاسث، لثا بأنه الكريمة، الأية ق الدين عل الوصئة يقديم عن ومحاب، 
قدله والموصى مع، لأنما حا؛ الورثة يثهاون أن بمدد فانه ا،لينث، س محصا ثبرعا 

صاحمس،فان يسكتوا، أن الورثة لوأراد حش مهلال.سا، له الدين لكن يطالب،، أن تججل 
علالوصية قدم ءمة؛جل افه أن ل الئؤ هو أعلم" —واش فهدا به، سيطالب، الدين 

افهمد بن جابر حا.يثا من (، ١ ٢ ١ رقم)٨ س، الني حجة باب الحج، كتاب، لم: مأحرجه 



٢٧كتاباروس1ط)و1بئسرساص( 

لأينائهفهل عقاراته)_،، رهن وقد البمث، من يتدين إسا0 هائزت قال فإن 
يسكنوته؟ببيت عنتهتوا أن موته بعد 

ليسلكن ؤإن (، Jlilمن يوق انك منه يوق أن يمكن مال له لكن إن فالخواب؛ 
منها.ؤيول العقارات، نبيع مال له 

آؤبيزتتآ بمدوصية ^^٤ ت قال تعال اممه لأن يكنونه؛ بيتا أولأد0 عنتص ولا 
بعضهالكن ؤإذا الدين، حا ؤيول العقارات حح ذاع مقدم، فالدين ا، لالا»ت'ا١ ه دين 

إدبمه•نماج ما بما اش ق حم، 
الليمحلإظنأن:ضعيهفيلكلخياته؟ا1قدائ ئالئائل:مافإن 

٠؟مالهُ بت5ل صدق أبوبتقر أليس ماله، بأكل بمدق أن له ماله، كل فالخواب،ت 

أولا؟ماله بأكل بمدى أن الأول هل لكذ 

ضثن؛ه كله بإله بمدق أن أراد ل، ُ.,عنن لبابه لأي الشئ. قال الحواب؛ 
قئْمسه من علم من لكن تختلفون، فالناس ؛، ماللئ،ءربمص علتك أمسلث،  ١٠ءئإ؛جلت 

(،١  ٦٧٨)رقم كله[، باألال ]التماا.ق ذلك ق الرحمة باب الزكاة، كتاب داود: أبو أحرجه ( ١ر 
من(، ٣٦٧٥)رنم كليه،ا، ئء.بمئمح وعمر بكر أي منام—، ل باب الناف،، كتاب والترمذي؛ 

رء.بمثن.عمر حاديث< 
دوابهأو رمقه أويعص ماله بعض أونفإ أو تصدق إذا باب الوصايا، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

نيقؤؤبقنن،لبابة أي ذكر نبه وليس ئ؛ءممفبمثغ. ^، ١٠بن كعمط حديث، محن (، ٢٧٥٧رنم)جائز، نهو 
بابوالدور، الأبجان كتاب داود: وأبو (، ٤٥٢)م أحد الإمام فأخرجه لماة  ٧١محر وأما 

الثالث،ا<.عنالئط ءانحزئ يلمظ: (، ١٣٣ رقم)٩ ب؛اله، يتصدق أن ندر نمن 
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أحيافه رردين البي لمول الدين؛ بمتزلإ اممه لخى والواجب 
أن:ض«.

ص:قإذا" تال؛. تiص بن يذ نالي، م بن 1ن ئس، ؟ نش فإذ 
منهاكاف لإذ رأس ين زممتن الثلث، يى ئش، بن أحرحوئا 

مهواكلث؛يء، من عنه مصل لإل تدأبالواح،سا. ؛! ١٠۶٠٥^ممال سرع، وصيه 
ألوعق٠ل الورثه. تحز أن إلا تمط، ميء يفضل ثم نإل والت؛رع، ثه للموصى 

ثدتلئ

لمحه،مصاء وصى منن المتاله هممرض ا-لم، طويق العمل إل وئاج الدوو، 
مسس1، الواج.سا نمه محاجعل محلايول، وركته بعثزة، لاحز ووصى عثز0، وهو 
مححملنصش، الوصثي بئ امحسمها ثيء، يلث، إلا وهوعثز0 الباى يلن، حد 

عثزة،كال ايؤاة إليها أصث إدا ميء، ئدص إلا حمثة الدين لمصاء 
ثعدلميء انداس وخمسة دثانر خمسة يبمى دسه، يالني،:؛ من ا-ائمسه محاجر 

أ.أربعه الأحرى الوصة لصاحّ_< وحصل ستة، مالتيء عشزة، 

مهعل حاف ومن ماله، بجمع سمدق أن فاله الناس يتكمم، يمي لذ وأنه التوكل 
أفصل.وأهله ه يفعل فإئفاعه ه، ثفعل يفتق فلا 

وإل.ت سحة ل [ ١ ] 

المال.]آ[فينمخة;تأز 
ضتحتاجإلالإر،لكنايراو]-ا[الإرلأمفه، 

يطول.إلا هي ما لأما لآئها؛ثق؛ الثعدي الرحمن عبد قيخنا مع عادتنا وهده تضمرها، 



ئتأو،اروسأ4)بابماسمنياس(

فصلوما وصت، كل عل الواحب الدين مدم أننا السألة هدم ي الراجح والقول 
بعدالباى ثلث ثأحد بالثالث، موص كان فإذا منه، الوصية فتوحد الواحس، الدين يعد 

تش.من ذبي مضاء أوصى قاوت بان ١^؛،، من الدين مضاء أوصى فإن الدين، يضاء 
أحدناهالدين من ثيء مل فإن الدين، محقاء ق كله ودمفه الثلث، من الدين لخرج 

الواجب.سد فمد ثيء ييى لم ؤإن الركة، بقية من 

حقتعاوض إذا ، ٠١يم۵يىاارأف أحؤ افه رردين البل قول ت مائل محال فإن 
ريال،مئة ركاة وعليه ريال، مئة دين عليه كرجل المحلوق، وحى سبماة،و\ك اذول 

ريال؟مئة وحلم، 

مبللهالادس لأن الأدْى؛ دين يقدم حال كل عل ا-قياه حال ق الحوابه: 
عنثئل ه اض نمول لأن اأنُت،، ق اقروصة الساله لكن اثموئ اف ودين ؤيوذيه، 
١^٠٠،.اممه رردين مالث أوالنير، اج، وعليه يموت الرجل 

محيرهدين وعليه ينال، مثة محيرها ركاة علنه وكان ييال، مئة ، حلفالرجل هذا 
أخلحق ضع الدائن أعطتناْ ؤإن الدائن، حن ضع الزكاة ل صزمحتاه إن ييال، مئة 

ييالأخمسون يمزق كحاصان، أمإ هدا ق الأهوال أصح يعتل؟ تكإف< الزكاة، 
مثةالدائن محبمر الأدمي، دين يقدم بعضهم• وقال للدين، ينالا وحمون للركاة، 

مبىافه ودين المثاحة، عل مسي الأدمل دين بأن ذللث، وعثلوا الزكاة، وسمعل ييال، 

كابوملم: (، ١٩٥٣)رقم صوم، وعليه مامت، من باب الصوم، كاب الخاري؛ حرجه أ ا
خ؛ئتبممح.عباس ابن حديثح من (، ١١ ٤٨رنم)الجن،، عن الصيام قضاء باب الصيام، 



جتيلاحيدبق الإمام ص م اهام ض امليق 

محل

ماله،\هرأؤرفي ل مطلق لأنه ماله؛ رأس همس صحته، لب عطنه هاما 
الصحح.حآكم ؤب لأنه ؛y£،؛ isoمحوف، عم مرض كافِو، نإل فته• لأحد ■ص لا 

حُنإنبن بمران روى لثا اكلث؛ من هعطيته الموت،، يه اتحل خوها كاف ؤإن 
ملغع؛ثهلم، ماJ لة ؟كن لب موته، عند له أعثد مئة أعتى رجلا *أو 

1 زثول، دلك،  . ،IJIJI ؛، يلأيه ^١^ و-ن\ئزjI؟-f اس؛ن،يأعتق ينهم، هامغ
لا:أنن١^١؟ ثذْ 3، زه ئننأ؛ ذذ\أ سا« ي؟ له أنط،;:هاو زأزى 

امت،،سزكخاوايتلال

لأنمروذاك الزكاة، المنةم ضر اض. ذنن مض بل وقالآخرون: اياثالة، عل 
اسم، بالوياء®؛ أحق اممه رردين قال: صإإلئ4شوثؤ الئى إن وقالوا• شتى، 

تفضل•

سحاصان.أمإ والصواب: 

لهداقال . اوسوو لأو يصدق؛ لا دين عليه الدي أو عل دليل هذا ؤب [ ١ ] 
حقيعلق ستة أعتق فلو غثرهم، مال له ليس الرجل وهذا ، سديدا قولا الرجل 
الدائن.بحق يتعلق الذي فهوكالدين منهم، أربعة الورثة 

حديثمن (، ١٨٥٢)رنم الت، عن والنذور الخج باب اكّيد، جزاء كتاب البخاري' أحرجه ، ١ ر 
ِمئتيذمح.عباس ابن 

ينعمران حديث من (، ١  ٦٦٨)رقم عبد، ل له شركا أعتق من باب الأيان، كتاب صلم• أحرجه ، ٢) 
قثيقفن.حصان 



٤١مماساممابم)بمبئسرضاس( 

ذؤ°ب•بهرض لتس الأدئ المال؛ رأس لهوس ومات، مرص يم برئ قإل 
الثلث؛من اعتثر وهومريقي، واممحة صحح، وهؤ ممة ينتمث ما وم، ؤإو 

قفل

المتواف،والإسهال الدائم، ^١^^١٥-، والمولج، كالطاعون، الحوف واوصن 
ودح-ؤهاابتدائه، ق والمالج ائتهاته، ل والثل ُ، الاومُ ؤتام الطبمة، وا-لئمى 

امتمرارْ.يعني• ]١[ 
القنس،الشلل و،رالةولغاا معروف_،، فالهلاءون معروفة، كلهاأمراض هذه ل٢؛1 

الدم،يرف الدائم اوثاف لأن الدائم«؛ )رالزعاف والثاك: قلج، يئى ١^ أثا 
يوعازثأيصا الإمهاو ^١^ ٠١وااالإسهال( الرجل، ه1اكا الدم من ابنم حلا ؤإذا 

شيقاممقص لا الأمعاء سمى لأنه نحوف؛ والتواتر محوئا، ليس الطارئ وطارئ، متواتر 
لآمةأند4،اأؤلم، يدكن0 لم الربع وكدللث، الطتمة® وارالخثى الرجل، ءيهلل-إ الطعام، من 

التي~وهي والربع اشوة، وا"قشيحني الدائمة، المطبقةنمي: واقثى غرم وذكره 
جرح،به فلوكان الدمءا وأيصا"يام راع• يوم كل الإنسان مع مداومة الرابع— وم يش 
نحوف.فهن.ا هودائم، بل يضيع، لا ١^۶١^٠، غم 

قومعل•، وقاك معروف مزض الثل ايتد.ائه<،، ؤالم١لحاب ائتهاته، ق وارالثل 
ولؤيرجع، معابته يمكن ابتدائه ق لأيه وذللث، محوف؛ غم ابتدائه وق مجوف، انتهائه 
للجسمبالنسبة والتل هوفيه، اللءى امحان عل وفم، الرقة، عل قشما قد يكون انتهاؤُ 

حس٠٠^،•فشيئا شيئا اينم يأكل كالتوسبالنمثةللتمرة، 
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اتسيزة،والخمى اليسير، والصدع الصزس، ووجع لك-ثتدسا، الحوف، وعتر 
طاJل١'.ثالفالجإذا ولتاهه، والثل عمدم، افرمن زالإنهاو 
........^^،. نجآ فزاشه، هل صاحثها أصي قإل الممتاو0، الأصاص هأما 

انتهاتهول ايتدائه، ل خهلر فهدا كله، البدن هوحهلورة فالفايج عكه، والفالح 
بخطر.ليس 

لأممموثه؛ الناس يستغرب لم الإنسان يه مات إذا هوالذي ت المخوف فالمرصى 
يأتيناولهالأا الموت؛ فيه يكثر الذي هو المخوف وليس به، يموت أنه العادة ق يقولون! 

مىمثلا عندنا المرأة، به ممون لا أف الأكثر ذلك ومع المخوف المرض مى الطلق أف 
ينجومن أقل لأته نحوف؛ مرض فالسرؤنان السرطان، أخيرا! الحادُث، الخوف المرض 

Jالمaفي.امحتتماله يمكن البدن مى طرف ل عفويا يكون إلاأف اللهم منه، 
—فه والحمد — لكنه معروف، داء فالحرب، يسيرة، سهلة أمراض كلها هذه [ ١ ل 

نحوف،عز هذا الصزس« واروجع الحيوان، ق وكذللث، الإبل، ل كثتر آدم، بمي فا محل 
اطهبإدن الوضع وينتهي ا-لئلع، للصزس باشة الطب وآخر وسهل، معتاد ميء لأنه 

تعال.

فهوثرا يكان فتش ودائم، عاوض قنان• أيقا الصدلع السير" الصداع و٠٠
لكنهالرأس، و ألم ويثون كلها، أعاوهم بممى أناص من كم لأنه محوف؛ عتر 

٠نحوف فهو مستمرا سديدا كان إن أما يهسثر، 

هداق الإسان فعطثة غرفة، عر هده كل الثسثراأ والإنهال وءالحثى 
المالآ.النضسرأس 



٤٢ةتاو،الوهط4)ئبئسرنياص، 

أشكووإلل١ا كو عو نحويه أي زجهآحئ فيها أنوثكر: وئاو محلا. نإلأ 
الختمأهل لأبجم الطب؛ أهل ثى عدم قوو إل رجع ١^١^ هذْ من مء 
دها^ا

فإل.قسحةت ]١[ 

إذاالأمراض بعض لأن ثريعه؛ أمراصا ليثث التي مي الممتدة الأمراض ]٢[ 
ؤمنهاممتدة، امراض هناك لكن عليه، مغي أو يثرأ أن إما ايام خلال، ل ان الإئأصابت، 
فهيؤثاق ؤيدهبذ يمثي كان ؤإن محرفة، فهي بالفراش صاحبها اشبع إذا السل، 

ضرنحوفة.

كاأي ظلئواب نقو، ففيه خاو« ؤل عل هوة ءآي زحمذآه تكر ش قولط أئا 
'.){JaMالمؤلف قال، 

عدلينمحول، إل ثرحع لا؛ أو المخوفة الأمراض من هذا هل علمينات أشكل فإذا 
ثزيانه.ما ؤمزران المزض علميهأ يرض الخزة، أهل من 

الفمهاءلأل وأمانة، خبرة ذي واحد مول، إل ثرجع ائتا والصواب 
الطسس(بقول الوقوف، يصزْ كان فإذا الصلاة، ق الواحد الطسب، قول إل يرجعون 
الهئسبحولوكان إيإء يومئ الثجود، بمؤْ كان إذا الع؛ن ول ناعيا، يصل الواحد 
واحد.محول إل ير-ى الصيام، يضرم الطسبإت محال إذا الفطر وؤ؛، واحدا، 

أوغجرمحوفح المرض هدا أن ل الواحد الحاذق الطيب قول، بمبل أنه فالصواب 
متعددة.مواصع ق هننا0 كإ محوفح، 



^قضاسهمهمصابمماسيءتهل ٤٤

مؤا؟يكون أن يشرط وهل ت قائل قال فإذا 
ثظري.ودليل أثري لدليل نسل،ا، يكون أن لايشرط أنه الشحيح فالحواب! 

حئنوذلك ثيء، أخطر ل حبوه رجلا اكثن النئ. فلأن الأثري؛ أما 
فقريشجدا، حهلرة مسألة أما سمر ، للهجرة سمره ق الطريق عل يدله رجلا امتأجر 
أثلثا لين وآبابجّ، وملم آله وعل علته افه صل بالني يأق لمذ بعثر مثي أعدت 

دليلأثري.هدا الوية، إل الطريق عل تدله اض؛ س اوموو 
فرضلو لأنه سمعته؛ عل محافنل كافرا ولوكان الطسب، أن القلريت الدليل أما 

محثهامما أكر الدنيا الخاة محبون ات5ثرة وئولاع منه، الماس لنمر حيع أو عس أنه 
اهتإماأسد المصارى الأطباء بعص تجد ولذلك سمعته؛ عل وستحافظ اiؤمن، 
بمولينحل أنه فالصواب، وجد، لكن نادرا، كان ؤإن وهدا السلم، من يالمريض 
أوئسوا.كافنا نواآكان اأنثوق، الط؛يب 

غرفهما ا لاثسجد؟ عينه؛ ل عملية أجرى لمن قال إذا الطسب، مصلحة وما 
الأف؛دينه يفسد فهولم دينلث،. يفسد أن نخشى قالوات فإذا غزص، له ليس ا دا؟ هق 

يومئلأنه سجد؛ مما أكثر بمون ند السجود يدل، اومأ إذا بزيه الإنسان يعلق لأن 
أكثز.افه إل ويرحع افه إل فنسب، مقصر، يأته وهويشعر 
كانفض والخترة، القة عل ذلك ل الدار أن الراجح القول حاو: كل عل 

ذلك.مر ولا ياشانلأت، ولا يالعبادات لا يقزله، نيل ^١ 

من(، ٢٢٦٣)رقم الضرورة، عند الثركن اسثجار باب الإجارة، كتاب الخارىت حرجه أ ا
عائشةحديث 



هاساا>ه،1طر0بئسرضاص(

نحل

الثلمرالانبايت، مى لأئه محوف؛ يهو الطلي، الحامل صرب نإف 
الصحيح.محم مهلِفي أنهر محق مبل وما 
ووججي:ههاينسرمحؤت س يقأفز، لت ضان لإف 

الثلف•أنجاب وهومذ الولد، 
وتمشالولد وصنت، نإل أ. -؛تال مرض لا لأنه كالصحيح؛ هل ع؛رهت وماو 

ملأ.ؤإلأ مهوظوف، ، أوصزثاو مرض، أوحصل المشيمه، معها 
اوأيضمجانه، التأمِفي أوق الحزمحت،، التحام حال الصمتن ثي؛( كاف ومذ 

•••••••• ••••••••• لث،س•••.•.••• أوحمس للمتل، أومدم الأنرى، قل عادتم موم 
الهلاك؛به يكون أنه معتاْ ليس محوف. موله• معز أف ا،لولفأفاد [ ت١ 

ثئجو.ومحت إذا الحامل أف محاكوف أك؛ر الطلق لأف 

وليسللموت، سيبا يكون أن يصح الثيء هذا أن اامحوف،ا ت توله معنى إدف 
حال.كل عل يميت الثيء هذا المعزأن 

كانتثواء للموت، رسا يكون أن يصح أته وا1خوفت ا،لراد أن ، ^٠١١١فانب 
أ،سام،مذ االأئ4 رِمئآئثقت اطلولمح تول من ثأحذ.ْ أكو، فيه الهلاك أو أكو، فيه النجاة 

التلفج«.

]مآ[هواصاضخ.



ضلبق اس الإمام ص م اهام ٥،^، اسق 

زأكو،ارض خزف الزث ^٠ ١٤لأثمُ شْ، الط1مئ زيغ أز 
هكالْئوهو،ظته.

َءََج ِ َ

مزصلا لأنه ا1او(؛ حميع من عطاياهغ أف أحنى! وزايه ' ؤيها ابوثكر؛ قاو 
ْاآ1
•ئ

فنل

لأنه؛ ا1او حمح من م؛ ١!،^، بمير زتزوثئه ام، تثن ارض بع ماما 
اعلمرتدلك، حامحاِفي ؤإذ يأرعا• هدا زلتم افئ، الزصأ إمحا بوصية، بل 

:اخدةنا لأن اك؛وث، من اغي _، كانت نون نج. لأبج( اةث؛ من اكا:اة 
منثه نهب نإف عزض. شر كالعئق قصاز له، مال زهز عبدْ، كسب، من عزصا 

و1ذعوض• شر ثيئا ماله مذ همج لم لأيه ثل؛ المال مذ عتى مميله، عيه، ينتئ 
زرثه،لأ?ةَمبزض.

ففن
أتي،لأبا الزضا;ا، م النطا:ا ئدنتت اللإةات ض اك؛وئ غئز ؤ°0 

الثابقلأف ءة؛ أن كال ءقا ^١^، لألأم النطا:ا ض اهئ نثز لإن 
خامده.ينقط د[نلم الثال.ث،، انت٠ص 

تا؛افيسحق'محهم•
الحقيقةق فهم رخيصة، عندهم الدنيا هؤلاء الأف أوأشد، كاأريض لكنهم ]٢[ 
كاونحى-



٤٧مماواامطبم)بمبئسرضاص( 

واحدكل عل القص وأدخل الثلث، ق نحاصوا واحده، دقعه ويعن ؤإذ 
كامحراُي•سهم شم الحي، ساوواق لأثم عؤؤ؛ بمدد 

كاذلإو ^١^. ١^-، م ^؛1 ه بميم؛ العتق أف وعنة: 
'؛عمراذا-يدث بمضهم؛ ِفي العتق ٣، قهم، أهمغ واحد مذ لأكثر العتق 

محقلإلا,ديك.زلا ال،ي.، ق الأخكام محل الثني زلأف 
لأو>^، م ئدم أو-^١^١، ئأ ص. محايأ ءم، أضئ، !ذ 3او: لإذ 

لاكاؤ. تع غث ئثانأ ص أظن ؛ذ قال: ؤإذ أتجق. عتقه 
ءئئعانم،بممو>منابي،ونأظناعاعدامح\ئ 

حصم.ين عنزاو ئنخة: ق [ ١ ] 
الخوف.وت ض >ض ق المع الظ: ]٢[ 

الوت.اليثعيالماليعد والوصية: 
والأرزفمط، ألما الثالث.، وصار ومات، ، يالفولملأن يألخه، لفلان أوصى فإذا 

الوصيه!جس، لصا ومول ألما، وُعطيه العطيه محاجس، فتميم ألفان، والعهلثة الومحق 
،luiوالزصثة الخٍاة، ق ممليك النية إن إذ أيق، النطثة لأن ذه ّثطغ 

وكانومات ولعمرويألمؤ، بالفؤ، لريي أوصى بأن، الوصايا، ثزاحمت، فإذا لوت، اق 
فقحاصون.يالوت، يسمط ملكهم لأن مواء؛ هم فثمول؛ ألما، ثلثه 

كلفتعطي القثم،، الألفين إل الألف، نبة ألفج، والثلث، ألفان، الوصثة الأدز 
يه.له أوصى ما منه،ايصم، واجب 



اصدبذضلالإمام ص ٌ اهالمؤ ض اصليق  ٤٨

سيشإلماأ'ض•
عقيبيوجد لأي والتأحر؛ الممدم بئ ئوي وصايا، الكرعات كاب نإو 

أ.كثهاا فتنماوت واحده، دئعه موته 

قفل

ب5وو(الإعثاق، حمر من حث\ كال انه تثا العد بنص عتؤر ؤإدا 
عمْ،يملأ، لا عدا أعتؤر هلن يمديم. كنبه مئ، مك، بنضه عتى ؤإل نة. كنته 
ويئصلكنبه، ق ننفوله نصفه، عتؤر مئه، نندم حياة ِفي ثكسب، مقة، قيمته 

يقول،!أف عملها ُ مطرينرا منه، عتؤر ما مثلا ويبح، كنبه، ؤنفم، نصمة، للورلإ 
يزكيه ١^! في ثأئان، س ، ١٤^،ض من ة لأل^، م1ث قثق 

قيمته،مثل كنب ولن العد. وهونصم، حمنوف، يلخماع بحرج أفياء، أربعة 
للأيهمنه ثعتق مسان، ؤللورية سسان، كنبه مى ونه ثيء، مئه عتى لملثإث 

امحان.نذذؤ كنته، أخماس نله؛%٥ أحماسه، 
بطلان.ق [ ١ ت 

فالأول،،بالأول، يدأ العطنة أف والوصئةت العطنة ، juالمروي، مى هده ]٢[ 
والناحر.اكدم بين يسوى والوصثة 

وطربج،•سحؤ• تّاء3، 

* H *



jLkS ، (1باب اويساي u سرض)اص

محل

^١^؛؛١١وهبه ثم عبده، يملك لا عثرْ قتمته عبدا مريقا \لإأض وهب ؤإل 
الثافيفيهبه وصحت ثيء، ق الأول هبه صحت ممد عتره، يملك، ولا للأول، 

^jI،ايمح ابنط ثسان، الأوو ؤلزرثة ثيء، _ لة بض \ذؤألأ.أ دلكر يلث، 
شذط الند، الأول هلورلإ ، تقن^:١٤
ُُُم

ربعه.

محل

يملكلا عثزة هأصديها حمته، مثلها صداي امزأة لإ,؛ش روغ ولو 
الروجإل وعاد وثيء، حمسه بالص-دافي ^١ صح ممد مات، مم مله، ماتتا ؤوغل 
ننصف،تبعة لورته مصار ميء، ؤنصم، ؤنصمط، أ دينارازا دلك، نصم، 

دعل.وننصما، ثشن أ يصرا ثيء، ضمؤ ا-جمإها ثشن، يعدو ميء، نصم، !لا 
دلوزدةثلاثه، ^١ ،^■١ عثز. حمته ثعد.و حمته، ثصز ابثطها، ننصما، نبته 

أز'تنه'آا.ثلورسها ستة، الروح 

وهوديناران.ننحةأ ق ا ١ ] 

]مآافيسحة:محن.

وسنتان،ثيء وثيء، تيء مبمول• بالثاف، فيهابله مقدر، غبمر يميرت الثيء• ]٣[ 
مئليه.يقدر ومنتان مئله. يقدر ثيء. قال' فلو 



^قضاهانينيصالإئماسبجحتبل

محل

قأنقطيعثزة، ثلايول، أ عإرْ يملك لا عبدا اآريص و؛غ ؤإل 
نتنمة،؟كذ ثمنه، مذ الباقي إق كله المد يلث ائبب يم قيمته، مذ الئمذ 
إلالثلث ننبه عثرلكيت يحمنه ولوامراه ثمنه• بنصف بممه ١^٠^ قمح 

وُملهالإع شخ :>^^، 

نخل

هللئوصىزذئن، وئ وعائب، حاصت نمنه ماي، بثلث لويل وصى ومذ 
محوأو محءٌ، الدين مذ امحي ه نقاها، وَلئورلإ الخاصرة، المن ئألث، له 

يلغالموصىثة ملك عايه،أودين، مثان وله خاصرة بيئؤ وصى نإف 
وممه،ق مائدة ملأ ئافدة، فيه الوصثه لأل ا-اثال؛ ق فيه التصزف وله الخاصزة، 

ثةالموصى وانثص الواوث، أحده العائس، مذ خفر ^١ ٤٥يقاها، ووقث 
لنهسزكدبك س مأككان ١^، تلفت نإذ يدزثك. \ص- مذ 

زثبمثقاة،وذمئاة.

وقمته٠تنحه٠ ق ؛ ل١ 

]آ[فيننخة:مح
*n*



 Lu؛S (اا>صاوا U ،jLj ٥١< الثم ض بمتم

قفل

وجهان!الثلث من اعثأرها همي تنه، عبد بثنمعة له وصى ؤإن 

١^١^>-^،.عق تنه ايسه طوب العند ويموم تنه، اانمعه موم أحدمحا! 
معئمثتنه، النمعة منلوب ويموم ا1ئثعة، كامل العد يموم واكال(! 

ناقمحا•

وجهازتمميه حياثه، بئعه وصى ؤإف 
قتنةعل راد هإ اثمعة، منلوب يموم يم بثنمعته، العد يموم أحدمحا! 

المدة،لإنساتي.١^ 
وُ،لآنياَلأيفهلأسةو/ؤاش:مئم 

اقب،مذ العد حروج اعي برثنه، زم بقعه، ٣ وصى ؤإذ 
لنا؛ الوجهان التمويم يفي ابدا، مجرة بثمزة له وصى ؤإي، واحدا. وجها 

ذكزناة.

الساقان.الوجهان يعني! ]١[ 

unn



حنبلاحعدبن الإمام ص ي الئاي على اسق 

ائوصىثهباد،
——؛ * H ،ا 

مََْ:ه .َأََ ,َا. ة؟  محْ،م ووى ة جاب؛ كل مذ داوا أمحق ■^١^، وصى إدا 
ثهكدا«إاا.دائا،محكدا،زها،ؤها، أ0تيسداو:»اياثأنمحو 

لكنهوطاعه، سمعا لملنات صح لو ٠ داراور ررالخاو الخديث! هدا ]١[ 
داوا،وأربعون دارا، وأربعون دارا، أربعون هلنات لو لأنتا صحيفة؛ قه وطئ صحيف، 
وستين.مئة ا-لمان لصار دارا. وأربحون 

والرأس،الع؛ن فعل ا■قديث، صح إذا إلا محتترة؛العرف،، اهرم أن فالصواب، 
مدوي،شايع وبيثه بيثل—، كان الخاوما أن الأل عندنا والحنف، فثحتز؛l^^،، ؤإلأ 

يمكن.لا دارا أربعون لكذ أمبما، وراءْ الذي أو جدار، وث سلئ، أوكان 
ثرقق الذي لكان واسعة ش~ "■وامحد الدور كون ْع دارا أربعين اعتملنا فإذا 

فإنهطرقه، بجمع صعيثا ا-قديث دام ما مول! فليلك عن-را؛ ق للذي جارا اليلاد 
محشكانمبكانأخم؛اثلةصالآتد.

فكننس،شر، وآحر عني جار له وكان جيرانه إل أوصى من قائل• قال، فإذا 
نمهم؟

الممر.أجر فيزاد ويقره، -لنواره الممير ؤيحطى لحواره العني يحطى فالحواب؛ 
الح؛ثرالتلخيص وانظر؛ جهمحقبمته. هريرة أيٍا حديث من (، ٥٩٨٢)رنم ند الق أبويعل أحرجه )١( 

(.٢٠١)م 



(الرسىuU iiهابامسايإ)

سانهق لا ائت وب يؤذ ٧^؛ ص للئ؛وا؛، أض نإن 
قرئلأي لت؛٠؛ تنرة ا-ندثj'iس٣ نلأ:شق ي الإنوي 

هر~وأيباز
تغقد!لأب او؛ ممحكنلأأبلتمح;ورلآن 

ثنينيدحل أثوداود• زواه احتلام؛؛ ثنت. *لايتم اللمي مال، الصم؛ 
المحً,ناشئرضووالإنمي.

٤Jاجدلآنالإ٣لأهفىالئنفjلآز
الثام:محال ممد مو: قإو لدلك، والمةارْ؛ العسه منه وسشثس ع؛وهيى، 

اذم؟الأم هدا لتاجة ئثن خاجما محت هد اْلأنامو هذي 
ش/في-سَة، الت ئدا ئثا: ١^^^. سى 

معناه،يدرى لا لكثه الحديث، يقرأ ان فإنكتاب، هونسخة صحيح هدا [ ١ ل 
العلمأن يرون الأف التمفين من كثثر السديد الأنف وُع راو، هدا بل بعابم، ليس هذا 

العصئهدا يقولون! يدهم ولهدا يالصنايع؛ أوعلم ما؛ تعلق وما بالعليعة هوالبلم 
هوالليحقيقة العلم ولكن للعلم، نسوه يتغرب مما صارثيء إذا نم العلم. عتر 

بالثريحة.هوالعلم إنإ الثواب وله الثناء به يتبس، ما وعل الثقل فيه 
مول:الثناء، ل ;دخل فلا جدا، جدا جدا باشو عالج كان فإن 

علاعد وممساند لكنه الثريعة علم من ليس واشحو فمط، السريعة عناء إمم 
المهم.



اصقضاه1نييصالإداسبجضل ٥٤

مامؤإمحانشضُأزة
ذي.كزنه نطه ه ؛، ^١٣

وامرأْعرب، وجل بمال؛ واشاء، الرجال بى لهم أزواج لا مذ ؤالعرابث 
الشام:محاو تزاة، الئزاب نل زالائانى وثه، 

ؤإنقئُظلممئإنصضزإِنض 
الإنمِفيلأو محاشاء؛ زالايامى دالئ-جاو، العزاب عئتص أف ويقمل 

الفزقلاخمحج؛ل نيا ئشوكا \جأ ى)؛ ثز زِلأ؟ده ي دون ي ص 
به،احتصاطا عل دو شرها، اiزدثا عل أطلق هأ، ويايتة، كمائم التأنيث، خاء 

وثسالألوحائض 'كطامح، 

الذكر.صمير اجتمع ؤ أ،خة دق آ ١ ل 

المل.كر.صممّ ]٢[قسحة: 

]'*اامحئزا؛لآخلأنبم>هؤ

إلنجاج لا يالأش المختص الوصف أن تعال—: اممه —رحمه اiؤلف قصد ]٤[ 
فالأولحامل. وهذه متاعها، حاملة هذه ثقول: أن ين يمزق ولهذا لتمييزه؛ علم 

كنتصا-بمين حمل لأن دؤو.ث،؛ لا والثانية متاعه. حابل هذا للرجل: يهال، لأنه يؤم،؛ 
التانيث،•علامة عن ُالاختماص فامتغتي دا/ثآنثى، 

الثغة؛عل يقغي المaرد فالعنذإ ، العزف، إل يرجع أنه المسائل هاوه ق والصحيح 
العجوزهي عندنا الأرملة قائل: يهول، فمد ولغتهم، بعزفهم وكلمون إنإ الناس لأن 



1٥٥ه( الوسى رباب هتاب 

محل

دونالثنفَلهلم و  ٣١لأف الاوثوثمحولم:ثوغ؛ زالفتاف: 
ذلكجاووا' ئن والمحول: الثلأنذ• لتالخذإل انأ وامحاف؛ والفثاف عثرهأ• 

^^إمأمحفيأهمدطةلأ4مولؤثعال: ومحلِفي إل 
والعايسيناوجالالم• م إل ١^^؛، جاور مذ والمحوغ؛ ثلامحذ• ئوابذ 

الوامحي•رقاعه لذ قتس قال يتزوج، ولم ير الدي والنتاء؛ 
U منا  ،^^Jl ١^ئ ؤالنان1همن ش-ارلإ طئ أن  ١٧

تحل

منالزكاة يضق ئن صرف؛ق الزكاة، أصناف من لصف وصى ونن 
؟........الزكاة،. مى يعطى ما حثب والوقف، الوصه مى ويعطى الصفح، دلك، 

كظم،،فالأمر أرملة، نمى فلا ثم لها التنير الصغيرة وأما ثم، لها ليس التي الكبيرة 
العزيثة.اللغة أصل إل رجعنا شككتا ؤإذا هدا، ق الناس كظفظ 

]ا[و(سحةتجار.

أنقدر فإذا لغوي، تدلول، هدا كل قمحذأثق، الزلف قاله الدي الكلام هدا ]٢[ 
الخميقةعل فئة العن ا-لئقيقة مدم ولهدا العزف؛ إل رجعنا لغامم ا-محتلقتإ الناس 

ثيء.كل عل مقدمة قاما السرعية الحقائق أما اللعوية، 
ؤلشنح أو لكهل أوصى يقول! أذ لير، المسائل هده مثل أن سمير لم ولكنتا 



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل

\_\س م ائن، لأم م إذا هإنئ ذ\ّك الممزاة !لا 
سم.ام بشنوو الأخكام؛ نام و زث الزكاة، ل صقان لأج 

كاذإذا ب ض/في رنه، زءثىلأكارده،أنم ثإذ 

^^/فيذعفي\ص\فء.هنإوكاذاضكاراقإ:ذض 
أ.الكافرا مى له بالوصق أحي وكونه محه، القظ يعموم الأحر؛ ِفي ؤيدحو 

محل

غه،لأئ ^١^، ى زأش، ^١ اصأة بم زش ثإذل٢ا 

منلأنه لابمر، اللم فإن كارا، ازصي كان إذا أنه الأك، الثواب [ ١ ] 
يلأأةلا عداوة بينه—إ كان ؤإذا ولاية، لا عداوة واتكاذر اللم ين أن المعروف 

\ذأرتمأ.'المراث هومقتفى هذا ولأن الكافر؛ به أوصى بإ اللم يفع أن يمكن فلا 
اكلم((.الكافن زلا الكافر، اللم رالأ:رئ 

ج.وامثدها الكافر، من زصة بمل لا اللم أن ذكن0 قائل: ئال، فإن 
؟^tUjوالنص؛ت مء، المثراث إن نقول: أن الكار«ُاا1لأبم5ن اللم لألاثرث 

فهورنه.الدين ل له موافق ولد له دام ما لأنه كالمتراث؛ هي لا، فالحواب: 
]م؛[فيننخة:هإِو.

(،٦٧٦٤رقم)اللم، الكافر ولا الكافر السالم يرُث، لا باب الفرائص، محاب الخاري: أحرجه ، ١١
خ.بمن.أسامة حدين، من (، ١٦١٤رمم)الفرائص، كتاب ت وملم 



jUS ،(ا1وصاياub  الوصي )٥٧لم

وأش،^١ هولوُنا مئه. ملها أش وأدت ؤإل ألم١، هأة ^١ ولدت إل محاو؛ ؤوف 
ئوقذ١^،، لاك ظ قة خز، س ئِن لث. محق U بج! فيقل 

محامحينفىالأم،،مح
همفيه؛لأسممسمحلِسام
ثإولكلبمردلثِقمممث^و:إذلكذئو:ش،ذؤاممك، 

هذهعل الطن ماِفي خمع ؟كوف أف ثزط لأية ممحا؛ لواحد ثيء محلا وار، يكرا 
الئفة،ثلإااا;وطاأل

قفل

زالمظ:تهي،اتجنابمي اتجنابمآوم -صربجن الزصة لكنت ونز 
انيuبما،ممن نالنأئئلهلم، ك الم;ه، القظ:قمي لأف 

بتعدرعائ مأ أوصى و لأنه واجي؛ عل الإقتصار وجار لهم، الوصيه صحت 
حةأنائأنلأ:ظاثزمس، 

؛،..................................................٢٣

]ا[فينمخة:ش.
وشحيالعلم، لهنالب ممرين أنبما فيها يقالط ما أكثر الواؤع ل المسائل هده ا-'آ-ا 

ولأيمتقو0.هذا مولون لا الغالب، ي فالتاس ؤإلأ للأيهام، 
فلوأوصىواحد، عل اقتصر حصرهم يمكن لا لكن إذا أنه واصح، هذا تّا-ا 
4مإئماآلصدسمحهنأخ تعالت قوله ي كعا واحد، يعش أجرأأن للماكن 



^قضاهانينيه،الإئماسبجءاابل ٥٨

ومفي\لألأ}

يمحل جار جرمالأ جار مذ لأل ؛ مء 
لكلمتاين.يصمة، 1نصوفو( او بلدة، أوأهل شيلة، الوصه لكثت شواء عليه، 

فضو

جعلهالأنه التحبمف؛ ؤللنشامح( المحق، ملريد والساكن لويد وصى ؤإف 
لزدوش ؤإو وعنرو. لزيد وش لو كنا نتئني، منها قوحت، ■بهتغن، 
بثلاثة،و}ةرو\ع بدينار، لويد وصى نإف بدبك• الثلن،؛ ملويد والمناين، والفمزاء 

طمدير ق ١^ الإيهاثإ٢'و ظغ لاك الدنار؛ عي بمط ئ؛ شن، زري 
ديئار.

قفل

^^،أئئُْف؛لأسمس،ثإف 
والده؛.........ولا ولدم ولاإل كالبح، ثسه، إل صرمه ^lj(، ملكه 

•واحد إل يدمحع أن يجزئ 
نءهرا؛ثةالعل،اء فمن خلاف، فيه  ١١١٠١^^ل رايؤلنا تعال—؛ اه —رحمه قوله [ ١ ] 

صفكل من يعطل أن بد ولا الئانية، الأصناف يسترعب أن بد لا إنه يقول! من 
ثلاثة.

معهم.يعتر لا اثه هوالصحيح، هدا الذلاهرأل ]٢[ 



(لد الومى باب الوصايا) تناب 

ثمظلعموم دنك؛ جوار وعئثمل ثه، شهادته موو مذ مح ولهدا بمتزكه؛ لاكة 
ا.١^ أراه حئث وصعها وثة فيهم، الموصى 

افه،أراة حنث وصنها وثه فتهم، الموصى لمظ لئموم دلك؛ جوار ويشل 
تيلأ:ترمح...........................صزئهاإلةزاءأقار1ُ، زاكئ 

لمعاذالئئه قال كا واجد، لصنم، تحزئ إما الراجح• المول أن ومنق 
٥^٥أعنثائهم مذ يوحد أموالهم صددهِفي علمنهم اممه أو ا>أءأنهلم رْ.بمتئت 

٥١١١رْءممنبمن! لمبيصة النئ. لمول يكفي؛ الممراء من واجدا وأن ٠، ةهماثهما'ر عل 
٣٩نك قأم الثدمه خرظثنا 
قدفإنه ويروعه، لأصوله صزفها بجواز محلنا إذا لأننا أول؛ بالمع القول ]١[ 

إذاويقال؛ والمع، اياب شد فالأول أول، وعثرهم عثرهم، عل ويمدمهم تحابيهم، 
آباء0.ولا أولاده يعطي لا للممراء، المال يعي، أن شحص أوصى 

والديهأن يعلم كان فإذا المحاباْ، باب، لني أول، بالمع المول قلنات ئايل• قال فإن 
يستحمون؟بامم يم؛ن بلم عنده أي• مثلا، الناس افمر 

قولالوصة، صاحب، من ادن يفحند يستحقون، منهم علم إدا فالحواُبء 
لا؟أم أعطيه يستحى، اقاربي( س أخد لوكان أرأيت، لكن إل، أوصين، أنثؤ محلأف، يا له؛ 

تستأذن.أن ثد لا الوكيل حر 

الإيإن،كتاب ت لم وم(، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
ةءؤقبممح١.عباس ابن حدين، عن (، ١ رقم)٩ الإسلام، وشرائع اكهادقن إل الدعاء باب 

ءذ1رذ(بن نمة حدبن، عن ١(، ٠ ٤ رنم)٤ المسالة، له تحل من باب الزكاة، كتاب مسلم: أحرجه )٢( 
زْهبمته.



اسقضاه1ييصالإئماسبجضل

وصىمحئذ أحمد ص اووذي ونم وصدئه، اثن بوصج اةس أود لأبمي 
ِفيبه يمحيى وحزءا الخهاد، لب حزءا أحزاء، ثلاثه نحزأ الإ: أبواي-، ؤب سلثه 

همامح،دجرءاِفيالإ•
ثظلأف ٧، فته U م زص ، I^ls-الإ أ:ثاب 3، يمزق أذ ذمذ 

.١١٣^٢^٧^ثاأ،زلأثهإفيظمم،  !١١

نحل

؛.لالأمال:اأ[ل آ0ِشخمتتتثهءه أثمان1حادهتكموله 

لآنذ١ققأصأحمد الإمام ولعل الإمامأحمد، عن قيل مما اصح الاحتإو هذا [ ]١ 
أماالأمن، هذا عليه عمى لا قمحذآممق أحمد الإمام أن ئى فلا ؤإلأ ئث، قضك و بذيك 
عموما.الختر أبوانم، ؤ؟ كون 

يصدهلكذ البرك، قصا.ه ليس أنه ولزيد ض وصى الذي أف لنا يظهر الذي ا ٢ ت 
نصضن،اطه وبين ئيم- بين يمول ايه والمحح عغقل، اممب وجه به يسعى ما كل ممه ما أل 

كامء.العاقة اشالح ؤب فيزف ض كاف وئ 
ءؤثا0ِثبحمكه•اهقاJت فإل بالأية؛ؤءأ0ِشثثنءه المولمج اس-تدلأو وأما 
ٌئآبمم'الثمول لأن الئّوو، وذكر الماو، ييت، فهوؤب شِ كان وما ؤلؤووه 
ووجييه.صرمه يتول هوالذي 

والذيفنمين، يجعل أنه والصواب ، ^٥١٥المزلف من صعيف قول هذا ]٣[ 



٦١ةت1و،ااوساو1ربابا،>ْ،ء،مما 

بهمالموصى واثن، والرياح كجتحيل بملك، لا ه لزيد بثيء وصى و1ذ 
محمكهُمميها:فنص، 

ونلكذشهِص:ثقاأل
ِءبم..ءِمء الوصة؛نصث بلاجرإلأ مليس مسا، أحدخا ثان وعمرو، لزيد وصى ؤإن 

.^١٢١لإممْ لأكماصدِمك:بجأ، 

لكلسء.العامة، الصائح ق يصزف فه 

اللمكإن إذ محك، لثوامت، لاغيا؛ يكون الاحبال هدا عل الثاف اشف، ا ١ ت 
لزيدكون أن الاحتإو هذا فعل يملكون، لا أوعترهم أوإسرافيل أوثيكابل جيميل 

المالحق محتل اله أو ل، محل لا لأنه باطلا؛ يكون الثاؤي التحف مولت التحف، 
العامة.

أحدمات، يم الوصي، مات، مم وعمرو، لزيد أوصى ت قائل قال فإن ]٢[ 
اشنمين؟

الت،.لووثة يصيبه صار فالمواُبح• 
*H*



اصضاه1يهمصابمماسبجءت؛ل ٦٢

باابالنسةوالأب1ء -ءع U«_UIWW»__9؛؛يتٍي- 

ا nun

وواه؛فيها الخرقئ نحم ماله، ئ بجم برجل أوصى إدا 
ءألظ^,ءنه منعود ابن عن يروى لأنه الثدس؛ ثه للئوصى إحداحا1 

بنإياس ومال المال®• ندس ه الئ هاعطاْ ماله، س بجم لرجل رجلاأوصى 
الثدسا'.اي الثفإوم ممو:ه: 

كانواؤإذ لاتجه، زاتاق ائاو، حح ئدز أغي تجه الزنة ك1ل محإذ 
أعيلالمريصة اعيلت نإل الثع، محمبمثئ!ه داوثدس، المن>الة محرض، دوى 

بمَمبامحخالأينالوبم•
منوصنته لأف علمته؛ مرادا المريقة منه يصح مما ّنهتا يغطى والئاية؛ 

محابجا•بجاس ثآكول المريقة، 

ااثئس.ثثإل لإذزاذو، اةث، لاثنيء أذ ئئوط اكامحبىث قال 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • الرزية،• سهام من سهم بمرأمل أف وصاحبه؛ الخلال واحتاز 

تهمأقل بحر أف فثبغي يصح لم يإف للكلام، محال فلا الحديث صح إذ [ ١ ] 
الثمن.يكون وبنتا زوجه فلوحلف للورئة، 

الزوجهالورثة أف ووجدنا ماله، من بتهم لريي وأوصى مثلا إنسان ولومامحث، 
١^٠^.١^٠٧ فالثهم وأخه، 



٦٢ممبالوماط)بمبالوساتباءلآسا،ا 

'•وارُيا بمصتب الوصك بمنزلة دبك مكون 

نحل

ثاووا؛ما الوزمه أعطاه ماله، مذ أوحزء أوحظ، ينصب، ثة وصى نإف 
١^ه بجع مء ثل لأف 

محل

لأئةصنا؛ ٦^^ ما مثل أعطل ورئته، أحد محيب بمثل له وصى ؤإف 
تإىلأم شُ اتن، وُ كاJ ءاِذ الززلإ. ئالإ م ذك ئزاد ١^٠، 
aJمموصى ،، ji^iثة كاف ؤإذ ٨^ إلا الم:ه كذل ثلأ :تهنا، 

وجهان!مميه أحدمحا، ُنصيب وصى ثإف 
مَِِم ي ِ . ُ ء  المحاق،حيف يممدير لمحسمه مثل عذ كثايه ذبك ؤيكون يصح، آحدمحا؛ 

إيالصاف ؤإيائة 

إذالم:صخادش]ا[سا 
لأ[وصكدك.

القاصي؟أم الورثة الدىتجهليه ئائل• قالء فإذ 
هنا.لااقاصى شأو لا فالحواب،! 

فإذالأين، نجيز أذ بثزط الثلث، عر زادنص٠بم وهنا له، للموصى أي! ]٣[ 
الأينأخداف.يجز نم 



سقضاه،همممالإئماسبجءتبل

'Jصىا لن كإ يه، الوصثه يصح ملأ له، الإبن يصيب لأف يصح؛ لا والئاف• 
خالهمر<عيالمتراث•

وصىلأم باطله؛ مالزصة أو١^، الكافر، امحه ف، بمثو وصى نإف 
.ل نمبيكا لا من جب 

فضو

الشءصعق لأف ْردأن؛ ثصيبه مثل مله امحه، مبميب بضعف له وصى ثإف 
وثلاثةأمثالA، لة؛لأ؛ه أصحابناI ممال ابنه، وصس_ا له وصى وإل مثلأْ. 

ومالومثلاه. هو وصنما٥ ومثله، هو الميء صعق لأل أمثاله؛ أزبنة اصعافه 
دلك،أبومحاوْ.

ؤد»ائتدعال1 افه لمول صنفه؛ مثلاه، الش؟ صنمي أل واحتياوي 
عغ؛ْل1موله وكدللث، الممسر. أهل ماله مثلين. أي! [ ١٢٦٥:٥^]ه 

معاونهبن هشام ومال •٣[، ]الأحزاب: ه ضخ؛ قإثثذلهاثلمدام_، 
مثلاه.أي! صنماه. ملك دوخا اعطسي إذ فتقول! مثى، ايالقنم—، سكلما العزب، 

مثدا؛لأئمح!ثلأأصا٣'ب

له.وصى سحة! ق [ ١ ] 

يتكلم.العني ]'ا؛[فيسحة! 
هماتحاآئ؛ابسمدف نقوله! اثنن، كان ما كل الضنف أن المغهوم ]٣[ 

بمعنى!والصنفين فالضعف ٣[ ١ ]الأحزاب: ه لمهامجت ^^٠٠١ • فوله مش ٣[ ُ ]الأحزاب: 
ممح،•



الوسنبالآس،اء(هابالوسايا)باب 

نحل

ثسءجث،أحديث ربع، أذ كيا ماله، ثى مثير بجرة وصى؛دجل ثإف 
نالهي نإلأ ا؛ض؛ّ، نانة م ازي ثست داوسةإوه، 

اكلب،من أكم كاف و1ف يمحح• قينه بالإ، مإ الوصث، قؤج أووممهالب الورثة، 
لالنن؛ةالثك، ثة ١^ أغك نذوا، ثإذ ٠، او؛ه، قأجار 

بض،ؤاحت ماله، بي لرجل يوصي أف مئل بجرأين، وصى ؤإف 
هأعطتتمته، مز الآح_ر، ق أحدمح! وصزثت الوصيتين، محزجي أحدت 

ردوا،ؤإي، الورثة، أجار إف أ الثلث، وصاحن، ثلاثه، النمحم، صاحن، 
عثز،حمته يكن ق؛لأ؛ة، دللخ، وصزبث، حمتة، عل ينه، اكل٠ث، هئمث، 

قسما1ال، اJتLع عند ممماصلأ قسم ما لأل عثز0؛ ولئورثة حمئة، للوصم 
منألهصزبث، الآ"حر دول لأحدجما أجازوا ثإل كا٠لواري٠نا، صمه، عند مقاصلأ 
من' ٢٠سها؛الجارثة وأعطنث، واممLv، إل ومحقها أو اود، ننألة ق الإ-جاؤة 

.............................١ أووممها،.. اود، منالة مصزوبهفي الإ-جاؤة نتالة 

واحد؟بمعتى ، وصنفصنفيه محالل؛ مال، فإذ 

واحد•بمعأمح، تم، ذالخوابت 
اش؛.لا[فيسحةت

]؟[فيسحة:بمه.



اسقضاهاييصالإئءاسبجضل

وممها.أو الإجازة شتالة ق مصزوثه الند منالة من سهامه الاحز زاعطت 
'،أزثعةا عل ائاو منش بئثثه، ولآح-ز ماله، بجميع ولووصى 

كالئهامِفيالوصايا ق الئهام لأل سهم؛ الثلث ؤلصاحس، ثلاثة، اثال لمحا■حمس، 
لءناحم_،اجاووا قإو أزبعة، عل الثلئ١ مم تحروا، لم نإل بالرائد، يعال، المترايتج، 

عل،،،الند حاو ق له كاذ دلك، لأل اكالثا؛ ربع اكاJث، دإصاحم_، وحده، ال؛كو 
وجهان;ُ ١^١ صاجمم، وِفي 

الإجازةحاو مئةل، امثغ ؤإيإ به، له موصى لأنه كثة؛ البامح، لة أحدمحات 
لة.كاف الباقي، ل المزاحمه رالت، لإدا لة، محاحمه لمزاحمة له،؛ 

لمحا،الإحازة خاو 3، لة كات الص المال أوباع إلاثلاة لة بز واش؛ 
اكالث،لصاحس، أجاروا ؤإف اضث،. صاحمس، ثمحسس، مذ لأنه للورثة؛ والتاقي 
وجهان;مميه وحدْ، 

أخنخا;لةاكلث،كاه.

للورثة.واللماقي الرع، المال ؤلصام، الربع، لة والئاف• 
ؤاحزبنصفه، زم بالمال، لرجل أوصى كرجل الئهام، ؤإذكثرت 

الاJ،يجعلته الآ5نور ينثع هرجا أحديث، يدسه، بنبعه، بثأثه، 
'ضملغ زئدتة، ززذ زثك ضفة و زذث، P ثثز، ١^^١ ئثا ثا زم 

'ّبمهو'نيين،

الورثة.أجازوا إذ اربعة عل سحة; ق [ ١ ] 
]آأ[فيشثة;صاباعو.



الوساتوالأنمب1ء( ubالوصايا) كتاب 

بيي،لإسإنثثهمالاا.

قفل

اقان،وهي وزنه، أخد نصب بمثل ولآ-محت ناله، بثلث، لنجل أوصى ؤإذ 
وجهان؛شها 

اتاتج،محالإمحوصاممحا
نههان،ؤللاحر هكه، باكالث، له للموض تسعة، مذ المناله فتصح ثلاثة، عل 

حمثة.عل الوصير بئ ١^£، منمث ردا ؤإل نههإن. ابن ؤلآكل 

لإءث'لأين4؛ jaiالشب ئاجن أة الأم ناان-بم 
نلاقناسن، نللزمحقن أنبيمحا، سلسا م;ض. ممها 

مإلمتة. من وثصح لأقن، والثالثان ^(، ٣١عن؛ بينهإ ياشنا ردا، نإل الثلثا، 
اشيبلصاحب محتل وهوأف وجه؛الث،، هميها بالمحمج، الأول الوصث كايت، 

ؤإلالور؛ه. أجاز إذ النصص التحم، ولصاحس، يلثهنا، وهو الثلثي مذ ثصي؛ة 
للأي.زاككان نيا، م مح؛ه م ١^٥^٠ اكلث،:ق _، زذُوا 

التححح.إلا فيه وليس قائده، فيها ليس علميا المائل هده ا ١ ت 
الوزثهوأجاز الثلث، عن بزيادة له أوصى إذا نهله؛ المسألة أصل حاو، كل وعل 

ؤإذمماما، اياتخان، مثل التين، نملكما وبجعل الورثة، عل الماقي ويقثم فيعطون 
الثلمثؤ.إل النصابؤ حولت، بجيزوا لم 

*HX



صضاهاهمنيصالإئماسبجينل

قفل

المال،بذ مماثمى بجرة ولآ-مح ذذه أحد محب بمثل ٣ وصى نإف 
لعلص، ما بثلث ذم أحدهم، محب بمثل أوصى محق، ثلاة لة كرجل 
تU لا ، Jdlتك ملها ١^،  'ظاشي_،ِفي بماج_، قول: ١^ ١^.^ 

ومححبمحذ، لثلاثة مذأزبعة تلخان ييمى أبما، للاحرربع المال، ربع 
ندوالإف نءن، ابن نوكل تلاته، اوصقن من واحد وكل تء، عم اتى من 

^^تفيِين،نيالزنيالأم
ولكالوبينهم• ينه التنييه محي لأنه ابن؛ ٠^١٠^، -كل اللهس_، صاحب يزاد لا 

طزى:عملها 

قثلايه هنا وهو الأحر، ق الوصثتن إحدى محنمزغ ثصرب أن أحدها: 
يأحدثم لهح، ثمثه عض، أحد سمى نهتا ثتقصه ثم عد، اقثي ُأكن أربعؤ، 
وهوالنصيب.نهنان، سمى نهتا، سمصها وهوثلاثه، ا-إقزء وج 

ئيخ.(إل الش؛ب غخ ^^١، أنهم الال محتل أذ الثاق: الهريق 
تهم،زاحد؛قا وكل الشن، تهتا،يمىظةانمح( اتاق الأحر؛لث، الوصي ثإل 

عُ.أحد كادت أثلاثا بتطتها ٠^^١ تهم، ^؛١ التييب أة فتعلم 
نضمةقلته ٧ دهث؛كه، نال مغ أنهم ثلاثه تمول: أو اكاJث،: ١^^، 

عد.بسطتها،كاستت،أحد ؤننما،إدا حثه صارت وتهنا، 



L«^I uUS Lب1لآنمياءاالوصية باب ) ؛

فضل

اش،ما وض، إرجو(يخصلأمح وصى ثإذ 
بألسمنألمظ\،ثايم 
ماتهالنصيب أف فتثهث اكاJث،، للابن أنهم يناط يبمى ابمير1،، لجطاإل داذهمع 
للأيهوالمال أنهم، 

فنل

ؤلاحزماله، لثلث يرجل ماوصى مئه، قيمته وعبد يوهم مسا لة كاف ؤإدا 
وءفثوواحدِعناإلثذَث هسلإللإنجملآة، 

أوويشل العد. وندس المقنن ندس ؤللاحر ننفة، العبد ملصاحب نصفها، 
يلرين،عل محّهثا د؟كوف الإجاؤة، محاِفي تجئل ما حنب عل اكلث، بمثيما 

وهنعثز، أحد الثلث ؤلصاحب وخمثه، العبن. ربع وهي تنعه، العبن. لصاحب 
المق؛ن،، Ujُالثلث، له هللموض لهنا، أ•جاروا نإل عئر0. وندس ١^ ندس 

لأحدجنناأوصى من. لأنه فيه؛ العبن. هووصاحب يئرذجم محهنا، له مراجم لا لأيه 
ولصاحساأرباعه، ثلاثة لصاحه أربته، عل بيتجا فيمنم ؤبلاحربثلثه، بجميبه، 

ذؤ:شق\م. تلث، قه وص ^، ٤١بماح٠لآ أخازوا لإف وي. اقث، 
نتنفة.المن. ؤلصاحسم، وجهم(. عل العبدأوربعه؟ ؛لغ 

وشدسالممن، شدس الثلث، قصاحسم، وحده، العين. لصاحفّت، أجاروا ثإف 
أرباعهالأحرثلاثه وق الوجهم(، أحن. ق أنداصه حمته العبن. ؤلصاحسم، العين.، 

مفيخالجمَها،ثمحمحنلإ•



صضاهانيمه4اسمماستيءتبل

محل

ثإذردمحا،محوسمحا، ماجترلمحا، وأجين، يولجي ماله بم، و1ذوصى 
واجييأكل وصى يإف بلورثؤ، والجامح، السدس، دلل؟"مح وخدم، الواريث، أوعل 
وصهعتوا إل المانحىت ممال ■محا، رد ؤإف لمحا، جار لمحا، يأجتر ماله، بمن، 

عرمذ الثلث عق الزائد أبطلوا نإف لأ->يئ، كله ئالثلث بالإبطاو، ١^١^ 
الوصكن.ص الباقي مالثك ينين، 

وجهان؛فيها آبوا-ئاص؛ ومحال 
أخدمحا:ألهكلةبمٍ.

الباقي•ؤقطل القدس، للابجت دالثاف•" 

تحل

يوصىأذ ثثو المال، تى جرءا إلا وري أخي محيك، بم؛ل لا وصى ؤإذ 
،الماو وع ابن وكل ياخعل المال، رع إلا ثلاة، وهم محه أخد شب، بمثل لرجو 
ءرجو عددهم ئاصرب يقيم، لا أزمة، عل الموصيىلأ وبس سهم البامح، وامحم 
محصاثندنا، إلا هال: ؤإل حمته. ١؛^؛ ؤوكل تهم، لا عثز، متة محذ الربع، 

•لكنيا ما عل الوبى ومح، سهم الباقي ومتمث، بسدس، ابن كل 

تحل

محرصثالمحس-،، بعد يبمى ما ربع إلا أحدهم دصس_، يمحم، له وتش ثإف 



٧١ممادااروصاوا)وابامسبملآساء( 

مىوامحشت يصيتا، عليه وزدت رهوأربعه، النقش، ا"اءزء حرج بمدر المال 
،j_Jتلجأ ابن  J^Jالشن، بى حمله صارت الثهام، عل زدذثه نهتا اشس_ا 

للموصىعثز، نتعه ك5رر  l^L_إدا حمته ائاو أو ؛؛^؛٠ مهوانيسب، 

ومستا،وزدت ثلاثة، ودلك يه، ا،لوصى اُبمرع يمج من أقل مرصش الوصك، بمد 
لئلالبجذ، أربمئ:س ضارث الثلاثة، م ورذتئ تيا، المحب من ني ام 

عثزصاوتر؛لأ؛ه إداثنْلتها، ويك، تهم ااتي-ب أف فئة؛ ويك، تهم ١^؛ 
تحح•قينها تهنا، 

 Mآ أK



اص،يقضاهامهمه4ابمماسبجضل ٧٢

بابجا«والوصايا
*n*

،^١٢جئ زلا م تْ آز وُ، مد زلا مدْ، من ت زش ٩
بمُؤشكُمالأ:ج،يناومؤَلإزذواكلأ، أنت، 

ثة,داز زلا ددارْ ثة زصى ^١ 

الكنس؟كذل ولم مئه، كتجى مذ ملأيا أ•ءطوا عاو؛ نجو ق أحمد زعذ 
وثعدزتلأئة مثلة؛ هنا ها قثحئج الزصثه، يطل ٥!^؛ يوهم، مئه يغش مئه.' 

أحJهلما٢اأعش عبيد ثة كاو مإو عد. ثة منرى ١^^، أصل بض ١^!<، 
إليبماث انتنقاؤه، إل باك شاززا لأهي الثؤا:ش؛ إخدى ل يافزهة 
بجم•واجدا لوأعثي، ي المنعة، 

لأئهزكبم؛ زصغير ؤمعسسا، تيم من سازوا ما الزرثه يعطنه زالئاية• 
عزفزلا أويصب، يحفل له لوزش كإ الزولإ، وأي إل الإنم، بمنازله 

بمدة،أز نزيه مل زيمة ، Luلإو \لأج بمازله نأ ق وجغ ١^، ه هل 
عرمريط.من يه الزصثة ماثغلمت لمزات الزصثة؛ بطلت 

•* • • • • • • • • • • • • • • • مممردا. لوجوده فته؛ الزصيه ثمنت ناجي، عم ص نإل 

باعهؤكون سائق حبثي عبد له كان إذا إلا الزصثة، ثبلل يةال(ت أف ينبض [ ١ ت 
الاحرين•الميي■ ثذ ■مدا بمش فهنا وثنى، أوأعقه ْئلأ، 

لآ[فيسحة!واجاا



٧٣تتأو،ابدا)باد،جا«ءاسممأ4( 

نمىولا الئجود_،، وقت جاة لأمه الوصثه؛ بطلت الموصى، موت هبو قتلوا وأف 
ؤافله، وجب ما بدو لأئه ا؛ مهمل واحد يمه له وجبث مؤيؤ، بمد قتلوا و1ف له• 
اعتباراالوصية؛ صحه احتمل عسدا، ثانتحدث الوصك، حان عبيد له يكن لم 

الموجووينعبيدْ من بمصي دلك لأف ثصح؛ لا أف واحثمل الموت، بحاله 
'الوصة.حتزا 

محل

الإنم؛عليه وبع ما عتو محزئ أف احتمل عبيد، وله عبي•، بعتق وش يإف 
مئوالكئانة؛لأنِسم_، بمئوم 

إقأويزجع بالمنعه، أ-يوئب بمتق وهل عثه. الوصيه يحي، ثزعيا، عرها 
وجهيرًا•عل الووثة؟ احقار 

نجزأف إلا ١^،، مدت ٠ءا عتق كاملة، زثة عتق عن ١^، عثز ثإف 
الوودههمحه•

منهمواحد عتى واحد، إلا الثلث من بجج هلم نيي5، بعتق، وش محاق 
رئايت،دلأُث، شزاء هأمكن يعمموو، رهابح بئلثه يسرى أل وش ثإف بالمرعؤ• 

كلأدة،ا.....................عئيص لأئه أول؛ الثلاثة معتق عاؤئن، وهبئ؛ن بجن 

أحدهم.قثننؤ.' آ ]١ 
حال،٠قشثةت ]٢[ 



سقضاه1نينيصالإئماسبجحنبل ٧٤

ضئئو M الئ لأف الئو؛ن؛ ض و نيد أض، وبمض ؛vjj )jاتنغ نإل 
عئدأئها«.ئث ص ماو: اوقاب؟ 1ءضل 

لأئةأحدوا-اتش؛ والاش الدكر إعتاي( جاو رقيقي، أحد اعيقوا يال• نإف 
اوولا اخى عتى تحزئثم لم عبدى، مذ عدا أعتموا محال؛ ثإف رمحقه• 

ئل:أهأشقامحمبممح.

محل

ويثاول^•5، مذ يعد لكلوصك يهو عسمي، مذ ماْ اعطوه هاو ؤإف 
وجهان!فيه الدكز؟ يتناوو وهل والعز. الصاف 

سلآلالأثملإهئ.
مئا.بمُلأ:ثانمحالإء 

نمشلا  ١٨لا:تالالها، أف زقشل ١^، تثازُل أضخاتا: فاو 
لابمبجيننيئاي،بمُ

به.داحتص أصامهإلنه 

\لئنيلأكِفي ثامحثكامحل، ^١، ^٠، أظوة نإف 
واثjالأوزالأشا١ا............٠.

١^.اكس بمد حش والأض الدم عل يللق البج [ ١ ] 



٧٥ا الوما4 جأ،اع باب ةتأوااليسايا) 

والأهمْيهوالدكئ، يروا، أغطوه محأوت ؤإل اش. إلا يعط ؛ iJثاهه، أعطوْ ماوأ ؤإل 
الدكرمحه جار العم، أو ام، أو الإبو، ثى برأس لا أوصى ثإف الأس• هي 

مح؛لألزكابِض.
محل

الدابةانّلم لأف أوا-لثواو؛ أوالبعاو، اتؤل، س أعطي بدابة، لا أوصى نإف 
الوصتهيمنت دوابي(، س دالت ؤإف والاش• الدكر وساول، اجميع، عل يطلى 

أعطوهيال; لإدا فيه. الوصة ثعتتت أحدها، إل يصرفه ما -يا ؤإف عنده. فيإ 
ؤإف'• البعاوامنها حرج بملها، يكئ يال ؤإل قرس، مهل عليها، بماتل دالا 

داواأؤإل ١^^، يهو حصانا، قاوت ؤإل والأش. ١^^ يناول، هزتا، أعطوه دال،ت 
اسم،•مهي أثاثا، همال،• ؤإف قهويكر• بارا، يال* و1ف الأسم،• لهي( ججرْ، 

تحل(

وتمثمتاحا، معا فيه لأف الوصتة؛ صحت، اقتناؤه، يباح بكل—، وصى نإف 
تكنأوإلإ أ، كلبل لة ,تش' نإف فيه. يجارمت، ثئ، ^١^٠٥٠^ علته، اليد 

هلأبج؛يراؤة،ب...ب........ب........

^^^ز(;ممحرنمينءفلأتوامم.لاالأ0ابغاَل،محلهاشل، 
]ما[و،بضة:وإللمبجكاو،.

مثلالدنت،.الهازئة: كلاب ]٣[ 



صضاهانينيصاسممأسبجءن؛ل

واحدله هيلموصى ٩، يتشر كلاب له كاف ؤإف اءساوْ، يباح لا الهراش وكلب 
مديعمحم، أوحمظ صيد، مى بمنه، منها واحد عل المرينه ثدل أف إلا منها، 

عثه.الخرينه يثن ما إليه 
^1،إل النص1ه ^ سناuأ١آ، وُ  Juلا أكئب ^ ثة زش و\ذ 

أبجاالووثه يعطنه الآ'ح-ر وِفي الوجهي، أحد بالمرعهِفي منها واحدا وبملى 
لفيهمال، للموصى كال ؤإل يقه، أعطت واحد، كلب إلا له ؟كذ لم ثإف ثاؤوا• 

نخهال:

حيرالمال أقل لأف ائالا؛ هل ؤإو له، الموصى إل اتكلأاسا حمع يدهع أحدمحا! 
•ثلثه من قئرج شاة، له لووصى ك، الوصثه، هأمضيمتا اتممتة، انقلانم، من 

مءٌصلإكلأقوزأن:فونِص 
سالال،بملأسهمحهامحههلآةبم،ولأ؛محامحاو 

ثننسه.

فضل

قإفمنها، واحدا اعطل خنُت،، طثول وله قوله، ئ طيل لة وش ؤإف 
يلثه كاف ذ اوثص1ه,شمم. لآبجا ئالثص!ه:i_ م، ثوو ي ؟كن ثب 
محوبه، الوصثه نجح لا الم يل لأف اوب؛ يل أعطل ^٧، يل وم 

يعها•لامحون لأنه لينتأه لأما تجوز؛ ]ا[مذا 



uUES  ٧٧ا{وه،اأوار جاعع اأوصأيارباب

واحداأعطي والساء، بليتي هداف وله يادايؤ، مى لعود له وصى ثإف 
لإفزصأ لأبجا ئاوصة:اطق؛ ه،ئذَلي:قنوُيمحدائم، 

وجهان!محفيه ؤلمْ، للهؤ عيدان له كاف 
اللهو،عود إل ينصرف بإطلاقه العود لأف طله، IIالنصثه أحدمحا; 

يه.الوصيه ثصح ولا 
شحريمفيه يعتن، الوص1ه لأف ماحا؛ عودا ؤيعطى الوص1ه يصح والاحر■ 

خزار^شوُم،ؤلةيوهمؤثل 

ظ
الذيلأنه بالتهام؛ اومي محوص إل انحرف وأطلؤ،، بمنس له وصى ثإف 

تأكيداكال يه، يعزو أو علته، ينمي هوس هاو: هإف الموس. إطلأؤ، مذ بمهم 
قال:نإف الندف،. هوس اثمزفإل به، أويتعسش يه، ينده، هال<: ؤإذ لدللئ،. 

الوبيهلأف ثنها؛ واجدا أعطى أوبمدق، قيىرلأ لة وليس في، مذ مونا 
ويعشالمنسقالالماصي؛ وانياصمحؤ:t،• يعستفتهبإصائهاإلقث، 

محمحٌ،ثهوأننماةثونامح؛
لأفالإ'نمبمععبملأ•

عرأيفا، التمرين وهت، ق يستخدم الحرب طنل أف والظاهر [ ١ ل 
■المي'عله 

X H X



اسقضاه،نيمصسماسبجضل ٧٨

محل

الثلثو&أ ضاحته، إل اله دئ الممث، زلآ>تاةي ثضل4ش ثإذا 
ئثا،ها لا لأئت ياتاق؛ الوصيه بطك ثيء، الثلث مى يى لم محإف للاحر• 

موتبعل ١^^ مات هإو بحالها. الأحر يوصيه وصنه، العبد صاحب زد >لأدأ° 
محومتا،لوصى، موت مبل مات نإف الموج• حال اص نئموم مكيلك، اذصى، 

معدوم.لأنه العبد؛ بدون الركه 

فنل

لهم،هأجتر يالثلن،، ؤلثالث، الثلث، بتتام زم ^، لرجل وصى و1ف 
وصهتمطت مئه، الثالنا كال قإل ا1وصي، يكز ما عل الأوصتاء بهن الثلثان دسلم 

الآمحن:مح•الثقانمح وني اللماقي، ضامه 
 ،Jكاذ^١ بامح. اكلثءأ مي ١^، منة الئه، يوف ^، ٤١كاف 5؛

الثلثكاف ^)1( ثلثها، نللاحر يلثاها، المك لصاحب أثلاثا، مؤ حمسان الثلث 
وجهازتباقيه ؤق نصمه، الثلث صاحب إل دئ الورثة، محز 3للم المئة، مى أكثر 

صاحمت،إل دفع ثيء عنها مثل مإل بنا، المك صاحب بميم أحدمحاث 
ملشقا :أخد ^٠ ١^، بمد \0قي و طة لأف ثه؛ م؛ ئلأ ثإلأ اص، 

المثةضاحث زئزاحي الفزض، تام مل شقا أخد لا كالنصه انتبمابجا، 
الأَب،خ  ٧١الأfزين زلد بماذُ ء ثقا، بمطه لي نإذ اص، لصاحب 

زلأيخطيهلإئا٠



٧٩بابجاععا1وهطيا( ) IjImjJIهاب

هدرعل الناهي وصاحس، ا1ئة صاحك، ثتن يمث_لم القدس  jtوالئانرت 
لةأوصى ١؛^ لأيه مش؛ هامحتأثا مئه، أحدا مث؛ن، الثلث كاو ^^١ وصسهإ، 
الث!ثض من محنأذ:أخد ٣ لأمن:ض، ص،  JS-^Iه

سؤإذ زاحمهلمأساب منمحه،كالنارثإذا 
وجهان!هميه الثلث، بيام ؤلثاك بمثه، لأحز وصى ثم ماله، 

وصئهبند الثلث م بث، أوصى إدا لأيه تؤزاء؛ ملها كالئ هل أحدمحا: 
ئاتا،ثإىأزائثكا ١^^^، الثلث يأنةللمتحذذل1ك .الثلث، 

قبجا•

١^^٤اننزبئ هد !، ٥١لأف الثلث،؛اطأق؛ ث،م الثصث4 أف 
كعدمها.الوصه هد0 وجود هتقون له، باقل محلا الأول، 

محل

الممعهؤلصاحك، صح، برقثها، جاوخ، يمنثعة ل؛زجل أوصى إدا 
٠^١واحد يمللئ، ولا مقنتها، عل عمد لأئة إجاومحا؛ وله وأكثاثيا، منافعها 

والوئعنهإ، تئرج لا لص اّلأف جاو؛ علته ايمما لإل بدلك، يزوثثها؛ أحدخا 
صخ:دلها،لا \و ١^٠ ثسة لأتمُ:أُل وُ، زاؤث نال٤ها، لأثمُ الثهك؛ نالك 

لكها.١iهتكون ثاُعه هل ؤإما تنا، الوصية ولا 
آتت؛ذ مناهعها، من منفعة بدل لأنه منثعتها؛ هولماللئ، أصحابنا؛ وهال 



سقضاه1نينيصالإئماسبجءنبل ٨٠

١^كنَنم ص محه فقئ س يزآثن لأتمُ ^1، ئممة بثَلد، 
محهؤ،وطئت ؤإف دكزثا• ما عل المهروالولد مامحاِفي رنش، ؤإل الولد• وأم 

أحدَفي الرمة لماللي؛ وصعه يوم قيمته محب حر والولد دكنثا، ما عق هالهؤ 
مثانة.عدبموم غنا يشرى الأحرت وِفي الوجهم• 
ول،هاقتل ؤإف مقامها. يقوم ما غا يشرى قيمتها، و-حمت قتلث، ؤإف 
الأم.محآ -ممه هكاف الأم، تقام هائأ الزا-بم، لأن ؛ ٠ص 

علمعها يملك، لأنه الممعة؛ مالك' عل تجب أف احثمل ممة، إل احتاجت، ؤإن 
 ،^-^١lJI^ ، لأقه١^٥؛<؛ صاحس، عل تجن، أذ واحتمل عله، التفقه

كنبها؛ق تجن، أذ واحث٠ل ^٤١ لوكاJنا كإ ممتها، عابه هوحن، رهسها، مالiلث، 
يبلم لإف كنبها، ق إبجاتجا إلا يبى ملم منمحا، واجي كل عل ممدوإبجابجا لأيه 

١^.ست، ممي كنئها، 
مثافعهاوسقى لنهسها، مالك لأيه عتنئ،؛ الؤهثه، حن،  ١٠٥أعتقها قإل 

يصح؛أف احتمل باعها، ؤإف حرسها١ حاو ق ينتويها القعه لصاحك، قنتحمه 
لهمع لأ ما لأف لابجح؛ أف واخثمل لها، وهوماللث، رميها عل بمع التح لأف 

لإنةعتيْ؛ يؤذ مقعتها ^١^، ببمها بجح أف وقئثمل كا-ئزاتا. سئه، لابجح 
عثرْ•بخلاف ومعها رمتها لها يقمع 

يٌؤملم دس عل؛ؤ، مهر لا بالمهر، له خمحئإآ ص الوصقن، أحد وبجها لإق 
فيها.الملك، منهه لة لأف عليه؛ حد ولا لصاحيه، ههوعلته بالهر، لة 



٨١الوماب( جاعع باب الوه،>ابم) مماب 

نحل

الثلث.حمله !ذ ما؛٥^٠ ملة أن؛!ك، بنمه ^l، سيء، ثه أوصي ومن 
لزلأئه ال؛انة؛ يتغ إلا ثه ملبمز اتمتان، مه1ك< آلو، يلاث، بثلث ثه وني، نإف 

^،J^Iمجمع ثلثاه، هانتحى عبد، بثلث له أوصي نإف بثلؤها■ إلا مئها له يوص 
بجميعه.له مدأوصي لأيه المال؛ يلمئ حمله إدا لة بلموصى البامح، 

ص

نحل
ِق، ص الأمرين،أم الخلي يذ اعم عي، الإبراة؛١ أو مكاي، بعبج، أوصى إدا 

أقمحا،ماغير عتي،، والإبراء إبراء، العتؤ( لأف كتايه؛ مال أن مكانا نمته مذ 
كنمبمفه،بنصه الثلث، احتمل نإن وبرئ، عتى الئلث،، احتمله مإن الاحئ، وألص 

١^١^.ش ضه،وهمنمثه عتق 

عقوبش ا-قال، دكهِفى ع-دا امحاس، سوى بلموبى بجن لم نإف 
محق.أدى وإل عجززى، إلز الكتابة، 

ريادة؛وأش اشن، عنه وصع علميه، ما أكؤ مكايك، عذ صنوا مال،ت نإذ 
لدللئ،.;_^1، ^ثئهآكوليومه، نحنوا م1و: نإلن لأنة١^. 

عنهصعوا هاو: ؤإل مالأ. أكؤها عته وصع ليومه، أكآر عنه صنوا مال،؛ وإلن 
نإل١^١^،. وصع خمسه، كاد>ّت، نإل اكابي• وصع ثلاثة، وهي نجومه اوسط 

ج.ثشثدا كاث،أزثنثه، 
يللوارث،النيئ، ِفى وأوسط الدة، ل وأوسط المدر، لب أوسط كاثن، مإل 



حنبلاحعدبق الإمام ص ي ^ ١٥١ض ايمميق  ٨٢

هلما عنه صعوا ت هاو نإل الثلاثة. عق يمع الأوسط لأل _L؛؛ الثلاثة أي وضع 
الإنلم;ثازلة.لأف ؛؛ li Uنصع قلئوارث أوكثن، 

نحل

وبمنعس، أدى لإل صح، الكتابة، بثال، لرجل وصى ثإف 
اوثه.باك زكاذ هخززى، ثإف ياوثة، النص1ه 

ميءلا لأنه يصح؛ لم امحاف، ذمة بجاِق هأوصى  ٥Jهاماالكتاثه كانت ؤإل 
ينلإ5ه،حاو إل أصاهه لأنه الزصثه، صحت منه يمص بجا وصى ؤاذ ذمته. ِفي 

الوصثة؛صحت بزهثه، لة وصى ؤإل عجر، إدا اقكاس_ا يرئه وصى لو كإ هصح، 
بنملوى.وصى لأنه 

ص

نحل
ص صرمهاوبم، الثلث،، مى نحرج وهن مئة، بحش عى حجوا ت محاو ؤإدا 

لاكأطنقاقل، نقمة بجحأكومن ثن بموذإل للوئأف وين ١-^، كلهاِفي 
مذعنه ومحج البج، ل كالوكتل المثل، عوض ماقصى امحاوصة، الممزقِفي له 

١^١ئب.هكديك بلدج، من المنسس_ا حج لأف بلده؛ 
بلحجيمحط لا به الموصى أوكاف بلدْ، مذ للحج يكفي لا ما نحز لإف 

ئلالئاكت،،ينبيسااا.

حسن،من فإثه لأتكف_ي كان فإذا الوصي، بلل من الحج يلزم أل الأصل [ ١ ] 



٨٢( جام١^٧ باب ةتاو،ااوصاد1) 

ثعدرها.الوصب؛ تمطت دلك، الحج■ اذةبمفبهِفي وعنه؛ 

مذإل دلك حمع صرف مئة، بحس حجه عى أججوا الموصى؛ محال لإل 
ثع؛■الثاج عير1ا لإف يدلك• اُظج إوئاى مصي الموصي لأف واحدْ؛ حجه ؤج 
بلورثؤ•والبامح، اؤل، ممه عنه ؤح مذ إل صرف الحج، المعيرط أتى لإف 

الزيادةلة أوصى إيإ لأنه منة؛ مبل لم ١^١^٠، أعطوي الم١تير؛^؛ لإذ 
صزفهالإإنٍؤ ضقيئا.نإنم؛بجكا 

محه•الاجتهاد ق وض لأم شاء؛ مذ إل 
مذ؛حلم افداز، يد-كر ولم حجه، عر أججوا الموصي؛ مال نإف 

ؤجمذ يوجد ما أقل ءبمر ^٠^٤،، ؤج مذ يوجد لا أف إلا المثل، مدوممة إلا عنه 
بحجلم ا-لإ، هدر ولا يه ؤج ما هدر يدكن ولم عني، أججوا هال؛ إذ وكيلك يه. 

لأنهاقل؛ بمدوممة واجدة حجة من أك؛ر 

لكنيكفي، لا مآقه الهصٍم!ل من ١^ مثرنا ^١ الطريق، أدنى من الراكب، ثممة ثكون 
الدية.من محه بجؤ ئن مجثل تكفي تكه إل الدية من 

اثهواضح فهدا مئة. بخمس فلأن عر بمج وهال؛ عة؛ إذا حال، كل وعل 
عوضهو هدا أل ضامن وهو مئة يحمس عني حج إذا معه، أو مصزته أراد 

أفمح، مرك هناك يعي؛ الموبي، هدا يومع ما جلامتخ عل الأشياء نرلت ولكذ ا"ني، 
ظن4.هدا ت مول أذ وبين له، الموصى متثعة قصد أنه نعلم 

*HK
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محل

سعوهمال! نإل ا. فيها مع لا لأئة ثاطله؛ يالوصثه عبده، ميع أوصى نإدا 
معأو فلأن، إل يإيصاله العبد مع مصي محي لأنه الوصثة؛ صحت لفلان، 

النص1هلأأ.شزاةة،;طألت، ١^ 3إلأتى ١^١^. ئلازبإضاو 
بحسبيعه ؤيد هابي مأعتقوه، هأه بحمس زيد عبد اسروا ت محال ؤإن 

لأفماص أمحل، ١^ ثإف \ئ ه ، ^١٤٥تنه أز ت، 
محصيانه يشل لأنه لزيد؛ منه الخمس يآكوف أف ويشل حصل، قد الممصود 

^يظلزماو:لإنيملأمشمئهلأا.
ماتعلتؤ، يممى لوهم والم، ءئوْل، افؤ نبتل بمرمؤِو، أوصى ثإدا 

أنفىؤإل مصرجا. لعدم ٥^١؛ بطلت، الوص1ه لأل للوولإ؛ دالألما المزس، 
بمئها،ثذَاصإلالزنلإ.

أعمورمحه من يم؛، اربي لعل بمال،ت قد لمح( مع، فيها ليل( أثه صحح آ ١ ت 
وحقدثزهم، من ليسلم سيع أل فأوصى ويؤذوده، العبد، هذا عل يقدون سوفا 
أنعلمنا إذا لكي مع، فيها ليس اثه الأصل إف نعم، مال؛ أؤ( فثتغي ي، فيها يكون 

طالة.يا غر فالزصثه صحيحا، وت للموصى 
ردها.لائه الومجثة؛ يطل أشريه. لا محال! إذا لأنه ا ٢] 

أحيائالأثه — يكون ما أكثر —يعني؛ مئة بخس محال؛ انه يعلم لم ما هذا ]٣[ 
يكونلا فإيه ذللث، علمتا فإذا مئة، يحمس ولو امروه يقال! كأيه مئة بخمس يقول؛ 
العبي..لصاحك، الزائد 



الءسة(ي ايرجيع رباب أايسا4 هاب 

الوصةفي ^^٤ ١٧٧
*MH ل

ا1للو،ويم\ئ1ص/وةا،سسلألإاجوو قوئ 
صحلأنه والممزق؛ الموو ١^-^؛فيها وهوو مضه• مو ينومئة نا كهت 
وجعتمحال؛ لإل الختاو. ق التيع كمنخ والممزق، هجاوبالمول تمامه، مل عمي• 
كافعليه. حرام هو ماو؛ نإف مه. صريح لأية رجؤغ؛ مهو يسحتها، أو؛ فيها، 

لأفريؤئ؛ محو ثال؛!^١^؛،* ؤإذ دصأ• وهو حراما ؟كوف لا لأن رجوعا؛ 
دلكسافييدهوئل١'.

دامفإ اأوت، بعد إلا يلزم لا أنها ذلك ووجه حائز، الوصية ل الرجؤع إدن ء ١ ت 
للرم،لأمالم آحر؛ إل وجث من يغثرها أن وله يئبللهاكلها، يرُى أن حيافله الإنسان 

إذلأس1ب1ائت.
وبالمض.بالممرح والئجوع؟كون 

•بالثلث وصقي ل رجعت ئد أق أشهد.كم يقولت أن والممريح؛ 
للممراء،الست، -هدا يوصي أن مثل به، أوصى ما يٍيع أن مربح: شر رازجؤع 

بالفعل.فيها رض بطلت، الوصية ثقول! فهنا الست،، يبح ثم 
هيئال: ؤإذا له، يوصى لا الوارُثؤ لأن رجؤع؛ فهي للوارمثؤ، هي وكدللث، 

الركة.ق لكون ألغاها أنه معناه للوارث. 

xnx



اسقضاهانينيصاسمماسبجءت؛ل

نحل

و1ذأنصىري• مذ لأف رجوعا؛ ه مال؛ و1ذ 
}ينهنال للتئرك هاصدا أن ثاستا، ؟كوف أف لإحتنال رجوعا؛ ؟كن لم لاحر، له 

بزيهصثخ لأنه رجوعا؛ كال يملأن، ههو لفلان، يه وصيت، ما هال! نإل 

؛.٣٣١^
أوصىفإذا ينهعا، مشركا الشيء يكون إذ رجؤع؛ لا ثقووت الاحياو لهدا [ ١ ] 

فيها؟يشركان أومول! رجؤع؟ إنه مول! فهل لعمرو، -يا أوصى ثم لريي، الدار -هده 
راجع،أنه واحتيال ١^^٤، يقصد لم وأنه ناس، أنه لاحتيال الثاق• الحراب• 

فيها.مشركان رجؤغ. لا مول! الاحتعال هدا وهع 

التع؟مد فهل لاماها، ولوعلم أزصى، أيه ناسا الوصثة باغ إن قائل: قال فان 
رجع.أنه الأصل ففي باعها فإن الفلاهر، إلا لما ليس فالحواب: 

يكثس،أن الوصايا كتبون للل،ين ينبغي ولهذا الأول؛ ألعى بأنه مجئح أي: ]٢[ 
يقولولا الوصية يكتب الناس يعفى لأن سمها١١؛ ليا ناسخة الوصثة رروهال،0 جرها: آق 

وعلالورثة عل اشتباه فيمع والموصىئسيها، سائقة وصيه هناك كون وقد الكلام، هذا 
الوصية؛رهذه يقول: أن يتبغي فإنه وصثة كثب من كل يقول: ولهذا أيصا؛ القفاه 
يلها((.٧ نامخة 

إذاأما لأحر،  ١٦٢يوصى نم لفلان، ثوم بغرفة مثلا يوصي فكال المسألة صورة أما 
ثصيثه.واحد كل فثأحد إشكال، فلا يجزء واجد لكل أوصى 



٨٧مماو،اروصااإ)وابامصنيامس( 

قفل

أوكتانه،أوعتقه، أومنه، يبيعه، أوأوصى أوأعممه، أووهنة، باعه، و|ل 
ثيوةا،لأ؛د4ُأيىِس)؛ 15دئزة وأذ هُ. لَالوصي ض ي بمُ ثيوئا؛ 

لأيهوجوعا؛ كاو أورهنه للتح، عزصة ؤإل يثجز عتقه الوصق؛ 
برجؤع؛لتس انه آحر، وجه والرهن والتدبر الكتابة وو ملكه• بروال عرصة 

لآنئللمتجبتسض
وبتنالأول له الموصى يتث مئ هل يعمل؟ كف رجوعا، ليس بأيه القول وعل 

ب؛نهكا؟أويجعلها الثاف؟ له الموصى 
يتزوجلشاب ألما يثريذ أوصى لو فمثلا القرائن، إل ينظر أف ينبغي ذا هي 

ألماوالعشرون محنها، مع حا، يتزوج آحر لشاب ألخا بعشرين أوصى لم وسام، ما 
أربعينسع الثلثا كان فإذا دراهم لوكاست، لأما بدراهم؛ فالينتج معتنا، شيئا 

آحرقولا هناك أو مع التصويب، محل حل معتتا كان إذا لكن النصتيان، مدت ألئا 
يكونأف واحتال رجؤغ، اكاف إل وصكه لأف حال؛ خ للمثال فهل أوصى إذا يقول: 
النيان.عدم الأصل لكن وارد، ٧^١ 

فإِنئالقائل:هلمكصا؟
أفالقلن عل يغلي، والدي الموصى، مراد ص، عل ينمد الوصثه فالحواب; 

أبيتها؟ سرك فإينآ واحدا، أراد الموصى فإف شل لواجي• إلا صلح لا كانت إذا الوصثة 
يهمع؛ينهءا.أن ؤإئا الأول. دو0 للثاق إما يمالت أذ إما إد0، 

الصحح.هو الأول، الوجه آ ١ ] 



سقضاهاييصاسمءاسبجضل ٨٨

محل

ثلثالوصة لأف وجوعا؛ ؟كن لم ماثه، و1غ ثم ماله بثلث وصى ؤإف 
الوجود.يثلث لا الموت، عند ماله 

^يوةا؛لآ4ُلأتاوائ
الإنتحدام.أمته منثعة، انتيماء لأنه رجوعا؛ للمج5ن الخاريه، وطئ نإل يه. 

رجوعا؛؟كن  ١٧أورسكنها، الاJاز، أوجصص أوثبته، الثودت، عسل ؤإف 
الرجؤع•عل ولايدل الإنم، َلأ؛ثلأؤيو 

يم.اجئودكتايظد٣ لاك نيوقا؛ لإة5ن بمد١^، وئ 
النقود.

؛•١^^١ علإوادة يدل لاك وجوعا؛ ؤعشلأف؟كوف 
لكنهبلها، لعا نامخة الوصيه هذه فيها• مكتويتج وصية لووجدنا قاثل! قال، فان 
هء. ْ

مورحة؟غن أحرى وجدنا 

وجودعدم الأصل لأن قبلها؛ ل،ا ناسخة الوصة هذه بالأول، يأحن. ء١لخوابات 
بعدها.وصة 

ا،لوصىعليه أقام مثلا إنسائا فلوأن رجوعا، يكن لم جحده إذا أنه الأصح [ ١ ] 
فإنبه، أوصى أنه يعد قهي ثم به. أوص لم ت فمال، 7اذا• أوصيت إثك فقال• دعوى، له 

لايتدكر.أنه عل بناء فجحده سى، يكون أن لاحتيال بزجؤع؛ ليس جحده 



(مالرجيع ا'>ساداربإب كتاب 

محل

صمةعل جعله لأنه وجوعا؛ كاو بعمه، نحلطه معم بطعام وش و1ف 
ومالهمضثَهمرضااللأبجئسُ• 

وجوعا؛ه لم بأ-يرى، الئتْ حلط ئم صتم، ثى بمحز وش ؤإذ 
أ.صفتهأ عل ياؤ، لهو يزل، وJلم مشاعا، كال لأنه 

نخل

شزدة،أوشز دثزْ، أوبدمحز طحنها، أو فزوشا بجنطة وش و1ف 

فهويمشئة إلا ممييزه يمكن لا بإ خلطه إن مصيلأ.' هذا ق أن الصواب [ ١ ] 
ل؛ز(برجوع*فإنه بثهولة محرم محابج، حلطه ؤإن رجؤإ، 

أنبالإمكان لأنه وجوعا؛ يكون فلا بالتمر، أوصى قد وهر بت، ممرا خلهل فلو 
لأنرجؤغ؛ فهدا شبر، ا بث حلط لو لكن وحده، الم ؤيمى وحده، التمر يوحد 

أجلمن الم؛اشيم نحلْل أن العادة جرت ولائه صعوبة؛ فيه هدا من هدا نحليص 
لأنالإأعل.رقمالم؛ 

وجه،من المولن بأحد أحذا يكون الممصيل وهذا التمصيل، إدن فالصواب 
الموليناحدباحد دام ما لأنه الإجلع؛ عن خروجا هذا ولايعد وجه، من الثاف والقول، 

الإجاع•عنر3، فهولم وجه 3، وبالثاف وجه 3، 
ىمناذكيال،فهوئشاغ.



سقضاه1ييصابممأسبجض

باتا،ثجرْ يم أووحثسّ_ا قميصا، ممطعه أوبثوُب مذبحها، بثاة أو لإتى، جعله او 
وماْانمة أوال، لأنه رجوعا؛ كاو فنثجه، أوبعرل معزله، اويمطن 

^صإ،كصويبر
أويحجرثابا، -يا ممن أوبمتاط، فزائا، به حقا ثم مطن، له وصى نإف 

وصىؤإل الاستدامة. وجه عل بممحه قعله لأنه رجوعا؛ كاف حائط، ق ثناه 
توجهان مميه زبيبا، قجذله بعب له 

انته.أزال ه يائيوئا؛ ؟5وئ 

وصىؤوذ أ. ثه الوصى عو وأحمظ ثه أبمى لأنه برجؤع؛ لتس دالئاف؛ 
أالوجهمرا أحي. ق رجوعا كاف هدمها، يدارثم 

شك،لا رجؤع أنه والصواب برجؤع. فليس فغثله بثوب وصى لو يمي• آ ١ ا- 
زادوإن،ا الثوب، ذات مغم لم الثزب عنل لأن الثزب؛ عنل ينبه ولا وهوواصح، 

يثئيبمرّوليس وصف فالزيادة ثظافه، 

صحيحاالرجل كان إذا حصوصفا للصواص، أقرب الثاف أن القناهر ]٢[ 
لنمي.ربيبا فثجعله للموت، ومستعدا 

والأرض.الداز فهوشمل بالدار أزصى إذا ]٣[ 

هدمئإ والأرض، البناء فثثمل ببيت الأف أوصى الموصي أف المسألة وصوره 
رجع؟أنه معناه هاو.مه فهل البناء 

فمط.البناء ي رجع هدمه لثا والبناء ومجثة الأرض ونمى يرجغ لم إنه فالخواب: 



ئناباريهرإئ)ئبامصنيامد(

مت °ابجدَ ؤإن الخنطه. طحن إدا ما عل بماء وجوعا؛ ؟كون لا الأحر ؤق 
ص،اننها، ئذَللمثزو انئها، زد ثكدِلاكإذا شها 

وجهان•امصل ومحإ 

محل

وهدللماء، يزاد لا لأم وجوعا؛ يهن لم ورعها، نم بارصن وصى ؤإذ 
زخهان:شه 1نبمثا، عزنها ' ^١١اوت. مل نجند 

ثيوةا،لإسمظاصئؤبميكمحا;؟5ون 
لأئهانت1اءتقئة،أثب١^١^٢؛.ئجوعا، لأ؟كوو واكافت 

شهالإ-حانة، ايقصاء مل محقات أجرها يم تنه، دارْ سكنى ثة أوصى نإف 
وجهان؛

الدار؟يبناء الورثة عل له الوصي مهليُود هدنها إذا قائل: محال فإن 
مويهوبعد شاء، كتفن الوصية ق يغؤ أن فله حيا الإنسان دام قعا لا، فالحوايج• 

كانيأل ثراجع، أنه عل ثدل أدلة هناك كائن، إذا إلا الأرض، إلا له للموصى ليس 
وعيال.أنا أسكنها ععارة وأبني ماهدمها مثلا! يقول 

.tl  ّ . 1،َِ آآ آ ّ ُ .ً I . VM  َءب ْ. . أ I .... مََي ٠ فعلهناك ؟كن لم فإذا عليه، دو ؛معل أو بقوو إلا رجوعا ؟كون لا أيه فالضابط 
.للوصة اتقاة فالأصل عليه يدن 

٠ؤإل سحة! ق [ ١ ] 
أنهاشنق هدا من يفلهر فالل.ي كلها قومها بمي يم بارمحى له وصى إذا ]٢[ 

رجوع•



سقضام،همهمصالإئماسبجضل

سك.موصى لأئة الإجازة؛ مدة اثقصاء بند تنه أطمحا:يسكن 

الباقي-و وسمى الإجانْ، مدة مى بمددماص الوصيه يبملو واش؛ 
wn*



(باب الوصايا) تناب 

ا *HM

١^^٠٤يصح ملأ والطئل، اأجن-ول هأما عاقل، إل إلا الوص1ه يصح لا 
لموجا•عل ويتمحا محور ملأ ؛، أمواإه؛اأ التصرفِفي أهل مى لبما لأما 1لتهءا؛ 

إو؛هؤنصم يصح، وعية؛ مامون• عبث لأنه ماسق؛ إل الوصيه يصح ولا 
ثنيفنمه \ رحمن عل محموثه الإولأ هذه الماصى؛ هال المال• به يتحفظ أمتن 

^تجلإنالأ:يوالأمم.

زالفامزسأناه لأف الولاثه، >أالفنقأزش ي زاخازافاصى: 
أمحالإ:لألأم 

الوصكاأُ.ق يإمائه الوصي ثظر ومحصيل دالأميرن(، المال حمظ 

مالهإ.ينحةت ي ء ت١ 

ؤإذالكنلاتصغ، فهل النص4 ل الفقإذالكنياِفيما ]٢[اكى:ظهرأل 
وشيد،أس المال ق لكنه الدحان، أوثثزب، مثلا، لحيته تجلمح، الرجل بض ينافيه لا 

له.يوصى لا هذا إن دةولت فكيمر عتره، عنده جيد، التصرف محسن 

الؤصأة،مقتفى أو الوصثة، غرص ينال القس لكن إذا يقال؛ أف فالصواب 
—وممئبالعبادة يتعلق فنقه لكن إذا وأما ثصح، لا إدذ فالوصئة بالمال؛ تعلق أوفنقه 

وأمانة.للأموال حمفل عنده لكن العبادة" ق منق عنده النامي من 



سؤضاهانيمصالإuماسبجضل

وفيثٍقاتقانجإقامحايس
لكثنل،.)ه، وصق ؟كوف أف محجاز ثه، ؤث ؟كوف أف محوو لأنه محور؛ أحدمحا؛ 

نض:'لأهي^'يأفئضا'ل
عتره.وعل عليه الشهادة مقبول الثلم لأف منلآ؛ إل وصية وثصح 

محل

حمصه،إل أوصى نيؤيحقنئ عمن لأف المرأة؛ إل الرجل وصيه وثصح 
الشهادةأهل مذ لأيه الأعمى؛ ثإل الرجل• قافبيتا الشهاذة، أنل مئ 

يعينه.أم،ذ إلته يصم انه إلا لدلك، أ؛ الصعيفل ( Jjjال؛ص١ر. هاس؛ة ا، 
.\ف9ِئ' مؤذ عند حث؛ لأما علة؛ ص ولده• أم إل الرجل وصة وتحح 

يصحلأنه أولعمْ؛ له كاف سواء العبد، إل الوصيه لصح حاميت ابن ومال 
لأماصحيحة؛ فالوصية كافر، إل كافر أوصى فإذا يصح، أما الصواب، زا ١ ت 

شيئايفعل أن إليه اومحى هو بل لها، أملأ الكافرليس إن ت نقول حتى عبادة ليسث، 
منطريئا يصلح أن إليه أوصى أو المسلءادتا، غير مثلا بناق يزوج كأف الأفياء، من 

لأفإشكال؛ لا صحيحه فالوصثة ماله، من شيئا يستعمل أن إليه اوصى أو الطرق، 
بتميمؤ [ ٧١]التوبة:ه بمي يخثيقخبمئعأى؛آء ؤ مال؛ تعال اممه 

الأنفال:•؛؟[.]ه 

والتصؤفات.سحة; ق ]٢[ 

اشيف،فيالأصثفات،.أي: ]٣[ 



(هابااءص1يااباب

وجهان؛العام امحي الوصءإل وِفي 

زص1ا،لككابمقإألمحينماتيادة،ممحو 
ل١االقنصالبلح.

إدراكه،لقلمة ولكن ^^، الرلف ذكزه لثدي لا يصح، لا أي الصواب ]٢[ 
١^٥^؛،،أطء لو وشاهال0 حاصر الموكل فلأ؛ل التوكيل؛ وأما يدرك، لا ممؤ صبي 

وكداكدا عل وصيي قاوت بأن رقيم، بعد إليه لوأوصى لكن الموت، بعد كون والوصية 
هدا.يملغ حض الأول الوصي بيد به الموصى ؤثبمى صحيح، فهدا رفده• بعد فلأن 

موتبعد ثم دينه، عل مستقيم لثحص شنص أوصى إذا ئايل؛ قال فإن 
آحز؟إليه يصر فهل حاله، دتيت الموصى 

فيهيشرط الدي أما علم، ما عل يمي العدالة فيه يشرط لا الدي فالحواب؛ 
يراقبه.من إليه فمر العدالة 

قمما كإ عدل، إليه ؤيضاف، للصي الوصق بصحة مول لا لماذا قائل؛ قال فإن 
الفابز؟

عليه>أ لكن هوأنل، والفائق الأصل، ل ليسأغلا الين لأن فالخواب: 
للؤلأية.أهلا يتقن لم فهوأصلا هدا وأما يمح، ما 

الموصى؟ويدهمووقد أوصى إذا قاتل؛ قال فإن 



اسؤضاهامممالإئماسبجضل

محل

لعمد،ئزوط لأما الوجهبن؛ أحد ل العمد حاو الثزوط هذه ويعتإر 
العمود.كثائر وجوده، حاJل١ا داعت؛تدئ، 

،جري^^1، ي بوُت، خاو لأنه ١^؛ خال تغم 
تحملها،عند لا اذائها، عند ينتمث الشهادة لة، كالوصثة فيها، الثزوط 
التٍخاأا.عئد نزيودة ١^ ص ه ئثا. ثا هكدلك 

بط1تاالمويت،، عند عينت، ثم الوص1ة، عند موجودة الثزوط كاست، وثن 

محل

وصيه؛همحئكبِفي منعود ابن ووو1أذ ة ألئومح،إلمحن؛ وقوو 
١^^١^^،،^^^١تزجع إة 

فمشالموصي، فقد فإذا الموصي، موُت، يحد إلا عملمثآ الومجسة ستر لا فالحواب،ت 
الوصثة.يصحة حكم ماله، يوزث ميت يانه القاصي حكم 

 [ ١ L عند.نسحة؛ ق

ثمفاسما، استئهد سحما لوأن فمثلا الأداء، عند معت؛رة الئهادة شروط ت٢[ 
مس،نم عدلا استشهد لؤ يالننكس والعكس شهادته، فنمل عدلا، الفاسق هدا صار 

فبلت،،يي فإذا تقبل، لا الصبي فثبادة صبثا، لواستئهد كيلك، سهادثه، ثمل لا فإثا 
لملنا.لوأملم لكن مهاديه، ثمل لا فالكافر كافنا، استثهد ؤإذا 



ة؛ااباا|وص1وا)باواالآرساء(

محأنئواكثذ1ييا،ُإلكلنس
لكلتزكيل.يه،  dulهجان م1تثادرالإدن، مقرئا؛ منه، 

زالخمظ.يتفرد أف واحد هلكل منه،، واحد م إل حعلة ءإل 
لألمم1مة؛ الت عتر يمام زلا دصؤ؛ه، عل هالاحز أومات، أوهثؤ صعق هإل 

الئاهي.هدا زصىسظر 

ءائإي،لإبجمححا
وظ^ثلره يزص لإ لأنه 

ثهالموصي لأف أمنا؛ مثامه ا-قاكم أهام أومات، أوحن، أحدمحا، مس ؤإف 
.JUIjاتاقي؛ ا-محيعإل موص أف للمحاكم زلتس ينهزأحدمحاوحده، زض ي٢ 

واحد؟إل دلك موص للحاكم مهل معا، مايا نإف 

وجهان؛محه 

الحاكم،إل الأم هكاذ زتي،ظبي، محآ لأف لحون؛ أخدمحا: 
ئنولم:فنلةمح

مح^لأمحنرلآنامحويتضبجنسا'ل

ظاهرلأن رجلتن؛ علمهعا بميم الحاكم فان حميعا ماتا إذا أنه الأقرب، هو هدا [ ١ ل 
سإلا الوصثة، عل ثحصهني الحاكلم بميم وعليه: بالواجد، بمع لم أنه المو؟بي حال، 

رعايةإل تحاج كبثر، مغل فيها التي الكث—ثرة كالأملأك العظيمة، الكيبرة لأمور اق 
نهل*ميء فهذا مثلا نسجي ق تحعلها ريال كمئة اليسثر، الثيء أما وحمظ، 



سيقضاهانينيصاسمءأسبجضل ٩٨

أ؛محت واحد نكان ■شذِفي ، Jliحمظ؛ق الوصثان احتلث ؤإن 
إناأوصى ثإف لككرف■ به، الإمراد له محر هلم لم الموصي لأف 

رجو(،وبمْإوملل
هدأحرجتمول؛ وصيان،بجأذ همحا وبمْإوم• ريل، 

١^َلةا؟ا.ق ذكزنأ و ذبك؛ ء  ji:uأن الأئَل، 

قفل

جثشهال،ِفي ه اللمي لأف آحر؛ لإل مات لإف رجل، إل يوصي أف وقور 
^نكل،يئاطاه:ئمجزبمظِنميئا 

التأمير.معش والوصةِفي رواحه،،، 

إلفِفيلأله صح؛ وصيكب، ههو ابني، كر لأيا وصيي، أيث هالت ولن 
•• • • • • • • • • • • .• • • • • • ٠ .......٠ ..............٠  ٠٠.كالتوكل.. ^٥^١، قجاز التصJذ،، 

يظزؤا.ت سحة ق [ ١ ل 
مقثن--يعني: مفتاح له واحد كل ممتا->تي، للباب نجعل ت بعضهم قال ]٢[ 

وحسداسي،، رقم الممل يخاح معه وواحد واحد، رقم الممل مفتاح معه واحد 
مجضراأن د فلا حمتا، بفئحهإ إلا آس يهح لا 1ذ بدلك، أحوهما بمري أن لأبم5ن 

حثدة.حيلة وهده الباب، لثئح حيتا 
إلمحيوصي فينسى شخص، إل أوصى قد يكون فاحيايا كشرا، يح وهدم تّا؛ا 

نبهها.لعا ناسخة الوصثه هذه يكتبوات الوصاياأف يمتبون من عل ينبض ولذ،لاائ، الثاق؛ 



الآوسء( ub)عاب 

وجوإل أوصى لإدا لدلك• عثوها؛ ِفي وصيا ه لم مدة، ِفي إلته أوصي ومذ 
أهلمذ ثاء مذ إل يوصي أف وله جاو• قاء، مذ إل يوصي أف له وجم 

يقذلم الإيصاء، عن ثبماْ ثإف ولأم• مذ وولالإ باجتهاده وصئ لائه الوصخ؛ 
ووايتان؛مميه أطؤ،، ؤإف التوكتل• عن الوؤتل لوrJ ء ثوبي، لاأف 

لكلأيح.دلك دم1اك الأُسا، ذمام ئلبإ لأنه يوصي؛ أف له إحدامحات 
لأم،، J^lكلام ظاهز زم م؟كر ١^^ ذلك. لة ليل 

كالتنكيلا١ا.فته،  ٧٧مذ له يغذ ٣ باوو، بجزف 

عليه،جعل إذا إلا أحد إل يوصي أن للومجي ليس أنه الأقرب، هو هدا -ا ١ ١- 
صورتيلاث لها وهذه 

واصح.وهلءا ثشت. من توصي أن ولك وصش، أك يقول أن الأول؛ الصورة 
أيصاوهذه أحاو>، إل يوصي أن لك وليس وصي، أك يقول• أن الثاي؛ة• الصورة 

واصحة.

الخلاف،فيها فهذه له، يأدن ولم ينهه، ولم وصي، أنت يقول• أن ت الثالثة الصورة 
وحده.له الإدن أن الأصل لأن يوصي؛ أن له ليس أنه والصحيح 

حالق يتصزف الوكيل لأن يوكل؛ أن له نعم، ابواب• يوكل؟ أن له وهل 

عإلسهعبم،لامح،اريلمض
مضل وكيل أك هلأن، يا قالت هذا، يتول قحصي وكل ومجي~ هو "١^•^، إليه 

لأنظاهر؛ والمزق يذلك، باس لا ت يقول الرنع• حصاد وق الئحل، جد وؤ، الأجرة 
الموكل•حياة 3، يتصرف والوكيل الموصي، مزت بعد إلا لأيتصرف الوصي 



اسقضاهاهمهمصابمماسبجضل

قفل

^ظأنقنلأةف.نممماوىلمحا
'•الويوا عل بماء روابمم، عل بمسه؟ يتولاه 

فضل

وقورلأهلأًظلآلأمحو،لكمحثلُ. 
الإدن،عقيب موله مجاو التقزف، ِلأنهاإ0َفي الموبى؛ حياة ل وودها مولها 

محخزصغ، لأننئ وت؛ u_ 3هوض! 
بمدوت،لكلزٍخلآأل

العوف،بمضيه ٌا إل مها يري أن بميغي انه المائل هدم مثل ل والصواب 
حرج. ١٨٠له يأدن أنه علم ^١ وأثه 

تأمووثلاثة من بواحد إلا مه وحش م،ا أحدا يوكل أن له ليس الومى -ا ١ ل 
إليهذلكر فوض فإذا يوكل• أن وله مقول؛ الوصي، إله ذلك بمرض أن الأول؛ 

فالأمرواضح.
بنمه.التصزف مياثرة عن يعجز أن الثار٠ت 

أنقاJرU إذا ثلأ اك,رة مع متله، تولأْ لا ي الأس هذا ثكون أن اس: 
يأحذأن يمكن ولا البلد أعيان ومن البلد وجهاء من رجل البمتان هذا عل الوصي 
يوكل.أن له فهنا الأسواق، ق لمع يعرفه الزئبيل 

حياةق بل إذا لكن ذلك، بعد وتجوز ١^^$،، حياة ي يمل أن تجوز آ ٢ ت 



اهتابالوصاياربابالآوسا، 

قفل

حتاةو شاة نش نسه عزو وللوصي شاء، مش الوصي عرل وبلموصى 
لكلولكثة.محه منهإ واحد كل مملك التصزف، إذنِفى لأنه مؤنه؛ وبمد اجلوصي، 

الموبي؛موب بمد محه عرل بلوبي محس أحرى؛ ووايه مونى م اثن ودو 
أ.مدضع والصزر ثه، إصزار ثسه معزل وصقه، بمبول مء لأنه 

ؤيوصييتمزق أن يستطح حيسد الموصي لأن ذلك؛ مله الوصية، فسح نم الوصي، 
فناذلك يح كا وكخل، بمسخ أن له هل الموبي موت بعد لكن آحر، ثخمن إل 
مشاكل؟ق أووي الإنسان، تعب إذا 

القاصي.أي! الشرعي. الحاكم مراجعة بعد لكن نعم، الجواب• 
غزه،لأد4 الشبيه، هي موصى أي ابن ذكزها الي الئوايه هذه [ ١ ] 

فهدايستهليم لا اثه ثغن يث بالوا-ص، يقوم أنه يظن كان الوصي أف فرض لو نعم، 
ض.

uامحمإذابيjاقطصالنطة؟
الثان،القوو عل أزثوكل وله ؤبمازل،، الحاكم إل :دم، شغل إذا فالحواب،: 

اللازم،التحري لأسمون الحآكام بعض لأل الحاصر؛ وقتنا ق خصوصا أحثن وهدا 
ظول.'العام، النظر له وكون نيوكل أوغ؛وه، كالتيريس أمغال له صار أنه قدر فإذا 

الوصثة.ثميع لا حر الحاكم، مراجحة من بد لا 
 Xء اX



ضلاح«دبث الإمام ص م الكام ض السق 

محل

لأنهالوصي؛ يول ص القمة، و هووالوصي واختلف الص ج إذا 
ممالمئه. تك م عثك أئممئ ئاق: ^^١ علنها. الثة إهامه عش وبمدر أمتت، 

بالموف،الس ميز اثثاة نا كاو إذا امحق، مزل داكنj همن. ى الص: 
غنا.لتمريطه الزJاذة؛ صمى أكثز، كال نإل 

تنه.من إلا م مات ننا الصئ! ممال تتي. متني علنك اممت مال1 ؤإل 
مها،^، ٤٧١ال1ق ق أمينا الزٍؤ يثث لإ لآن4ُ ١^،،  Syداكنل 

الوصي؛مول هالمول بلوغه، بعد إلنه دمع احتلثاتي ؤزن دلك، عدم والأصل 
و'5اأوئعااُاكالقمة، فيه، هزله ممل ^، و لأيهأم؛ن 

تعال:اه قول لكن الند، دعوى مسألة ق إليه ذهب ما هدا ا ١ ت 
يمللا أنه عل يدل، ]اوا،:ا■[ ه نما أم ومخر عتيم ثأثيدوأ أتلاثم ٠^١٠! ءدادمتم 

الإفهاد.وجم، ئا ؤإلأ محوله، 

لمطعبالإشهاد م _i؛، افه إن فمال: الأنتدلأل، هدا ق يانع قد لكن 
المس،بمس فقد يشهد، لم إذا لكن يزلغ، يى لم أشهد إذا الوئ لأن بجاننا؛ اولع 

ملتج:أمين، الرجل أن إل نظزت فإذا هدا، من سلم أشهد فإذا فيكر، بمدي ومد 
محل.لا منت: مها اقهوم والش الأية فناهر إل نفوت ؤإذا اودؤ ل تمول قول إن 

كانض كل أن : ^٠٣١٥العلياء ذكر فمد بعوض كان فإن بعوض، ؟كن لم ما هازا لكن 
إلا؛ثة.اود ي قوله لامحل فإنه لمشته دْ ل المال 



١٠٣الآوس1ء( باب الوه،اي1) ئتاب 

محل

ويرث؛يعتى انه أحمد عن اهبري يحش عليه، ينتن من ا-ويش ملك إدا 
وصهمحب ظأ ماله، من شنتا عممهم ي يضع ملم عوصن، بعثر ملكهم إف لأنه 

علاريئن أئلثه وإك1 إلثهم، بجل ملم بعوض ملكهم ؤإف وريهم، لو محا لهم، 
•ورشه،مهوُالومحلأمحدا 

عتقؤإلأ وورث، عتق الثلث من حزخ إذ بعوض: ملكه محا الماصى ومال 
حال.بكل عثن بعثر'يوصن ملكة وما الثلث،، بقدر ينه 

*n*



سقضاه1نييصالإئماستيحتيل

ء.

نصءإلمالنايثا'ل
ابوئرترةقروي امحوص، عل عثها وحئ بثتلمها، اللمئ. وقدأم 

وهووهويتثى، العلم نصف هإيه وعلقوه المزائص ررثعلثوا إ ياو البق. أف 
ماجةل٢ا•ابن وواْ هم؛ا مذ بموغ ثيء أول 

لأُهيذلك؛ العلم هذا وسمي مقروصة، ت بمعنى هرمة، جع الثرائص [ ١ ] 
فثامءَ(ؤلاولالمزائصبأهلها، ر>أإموا ام لمول، المروض؛ اشيب عل ْبى 

نجلذَيرُ
عنمغ التعصيب لأن ثعصسب؛ فيه كان ؤإن بالمرائض العلم هذا فنمي 

الفروض.امتعراق مع للعاصب تكاف لا إذ المرائص، 

العلمأنه والصواب! التساهل، من قيء فيه الواريث٠٠ علم رروؤي وقوله؛ ]٢[ 
وأماوالثنة، الكتاب من فماحوذ فمها، يعلم ما قاما وجابا• فمها المواويثا، بقنمة 

بالاصطلاح.يعزف حايٍإ عمل لأله الاصطلاح، من فمأحوذ بالحساب، يعلم ما 
العلم؛نصم، كان ؤإنعا العلم، نصف أنه فمعناه صح إذا الحدث هذا ]٣[ 

ذلالئ،أسه وما والإريبان، والرهن والشراء والبيع الموت، بعد الإنسان بحال سعلق لائص 
ومسالم!(، ٦٧٣٢)رقم وأمه، أيه من الولد مثرايث، باب، الفرائص، كتاب، البخاري! أحرجه )١( 

}يهيجا.عباس ابن حدين، من (، ١٦١٥)رقم بأهلها، الفرائص ألخقوا ؛اب، الفرائص، كتاب، 



كتاباامموانض

ا1ملزبميم كنا سواه، عل مثدما ومحهيز0 كمنه بدئ ١^•؛،، مات لإدا 
دكٌجرمحصبمآلإبمي ؤ؛بم ينال؛ افب ظوب دينه؛ ممحى يم عرمائه، عل بثمته 

مهتاكاء:اا[,

المحمديرواْ الوصك® مل الدين أف ممى ه اللمي ُُإل ة.بمئ؛ عيأ ماو 
وصقه؛ينمي م قبهتزة، كموثة ممدم، -^1->^، ستئرلأ الدين ماحة؛ وابن 

حاجته،......................ثنزء1جتي ملكه حئثم عل بجي اثث زلاؤأ للأية، 

قؤإما الخاة، ق إما الأموال ق ءا بالته<ؤءالعلم فصار الموت، قبل الإنسان بحال بملق 
ولللك،سبمالخاوا.وت؛ 

يكونأن ؛معنى _،، Jl>JiJمعللا يكون قد فهذا ٠ ينسىاار ؛روهو قوله! وأما 
فإننمى. إنه فيه: قيل مما العكس عل المرائض علم لأن الخديث؛ يضعيم، ق عثه 

بكتابعلماك، بين وقارف النحو، كعلم ينساه، لا المرائض علم أنس إذا الإنسان 
الطهارةمساتل نمى ايالث، تجد حمنا أنقصا إذا بالمرائض، وعلملئ، مثلا، الطهارة 

ينحصر.لا وحزتثاما مةعاJة، مواعد المرائض لأن المراتفن؛ مائل من أضغ 
أنهفالمعي صح إذا فهذا أمي" من يٌرع ّتية أدل *وض قوله! أيقا وكذللث، 

أننحاول من وجد والأل به، العمل حث س اش~ عند "والعلم الأمة ص ينؤع 
وماأتمامه، مع الابن أبناء يووث أن تجاول دس الذكر، كمثراث الأش مثراث بجعل 
ذلك.أنته 

حدتمن (، ٢٧١٩)رقم الفرائص، تعلم عل الحث، باب، الفرائص، كتاب ماجه! ابن أحرجه 
هريرةابط 



اجمادبذحنبلالإمام ص م اهاي ض السق 

نوتةو الثلاث للآ؛ات الززلإ ض ب هز نا م لكلدنن، ايزاث ثل ممدم 
اكاءا١'.

الإفانمات فإذا اب، بركة النقة امحوق إل س الزلف أشار ]١[ 
كان-إذا ا-قنل وثمن الكمن، وتمن الغاسل، وأجرة االاء، كثمن ءبهتزْ، يقدم ما فأول 

ببدنثثملق هذه لأن ثيء؛ كز مز التجهيز فالهم اشر، وثمن باجرة"، إلا تجمل لا 
ؤيقدمالدين، أهل حقوق عل لبانه يندم الخاة حال ق أنه كإ ثيء، يسبقها فلا البنج، 
ئيء.أول فهذا كيلك، وثرابه طعامه 

حذايتصدق أن نذر إنسان ذلك! مثال الركة، بعن يتعلق ما يقدم ذللث، بعد ثم 
بعضعل الزكاة وكذلك الركة، بعق متعش لأنه ثيء؛ كل عل يقدم فهذا الق، ا،لال 
الموس•الدين ثم برنن، الموس الدين هدا• بعد ثم الثلم، أنل فول 

رهنفد برهن، ييال ألف وعليه رهن، بدون يثال ألف عليه إنسان ذلكرت مثال 
الألمن،صاحتي بين مسمها فهل ييال، ألف إلا اوي نلا والسيارة مثلا، سياره 

للممرتجن؟أومكون مئة، حمس لكزواحد ومولات 

فلاؤإلأ ثيء، مل إن حمه المرين وسطى ساع بان للممرين، مكون ابوايح؛ 
ثيءله•

كرجلالركة، بش يعلق ولا زهن، فيه ليس الذي المرتل الدين هذا بعد نم 
وبقلحا، جهزنا0 المئة ؤمثة، ريال ألف، إلا مجد لم مات فلثا ييال، ألف، ذمته ول مات 
يالألف،؟ثصع فإذا أيتام، ورثة وله أوصى، قد لكنه ريال، ألمج 

؛ئثاعكانت، شواء الوصتة، الدين يضاء بعد ثم الدين، به يقحى ابواب،• 



ةت1واالخوالم

الماجد.بناء ق يصزف مال بخمس أوصيت يهول! أن دمشاع فالوصية أو 
الماجد.ثناء ل ثمنه ؤبمزف رباع البيت مدا اوصيت يقول؛ بأن لمش، والوصية 

للإوث•النصة،والاةي فتقدم 

عصبهولا مروض اصعحاب وجد فإن العصبة، عل المروض أصحاب ؤيقدم 
مزصه.مد.ر نزض ذي كز عل المافي ثذ 

أنفمعناه الثلث، عل ثنيي ألا بد لا وهي الوصثة، مدم كيم، ئاثزت ئال إذا 
الومجثة؟صاحب يشاركون نوف الورثة 

فالثلثآلاف، ستة كله وماله ماله، يثلث، أوصى محصا أن لو أنه فالخواب! 
فان٠ل٦

ألفان،واحد ل،كل الصفح، منهإ لئل مقيمة، واحتر روج، عن ماست، فامرأة 
والأخت،والزوج لكملا، الثلث، أخدت، الوصي أن فتجد الثلث،، للمئتة بمنها فان لآ

بالتساوييلنا ولو اثت؛ن، الأحتر وأحدتر اثتيرخ، الروج أحد كاملا، الصفح ياحدا لم 
والأحتsالصمر، له الروج أن قدرنا فإذا ربعا، فيكون المحشن، إل الثلنر لأصمنا مثلا 

مناثنين يكون الثلمنر، إليه أصمنا ثلاثة، واحد لئل متة، من ر الصفلها الشقيقة 
ثلاثة.ؤنصفه اثنان(، ثلثه متة، أفزصوها الصفر، ثلثا الثالنر لأن ثانية، 

بهالموصى الوصية تععر دقولات فلدللث، ثانية؛ يكون الصفر، ثلثا الثلث، إدن 
•للورثة والامح، لكملا 

١^.^،،الشقيقة وللأحت١ الص_ف_إ، لل_زوج متة الركة أن لوقدرنا مسألة! 



صضاه1نيمصالإداسبجضل

نحل

التوارثزود الشنغ لأف زولأء؛ ؤنهاح، رحم، للأيه؛ اوارث وأناب 
ؤح

إذاالعزل؛ مماتا، العزل مثل هده يانتة، يكن الثلاثة إل أصمها امان، الثتة؟ ثلث، كم 
ؤيتمص.ثعال، اثألة عل المروض زادت، 

منأحنيا وعن روجها وعن الشفيقة، احتها عن امرأة ماتت لو مثلا؛ أرأيت 
•ثمن رع المحق وصار ربعا، الأل الثلث، صار يإنية، إل ويعول ستة من السألة أمها، 

إذاالتي الأنصاف أي؛ الإزث، لآءة\ثقإلنانأماب المؤلف انممل ]١[ 
وارثا.يكون أن استحى ان إنق و-جدوتؤ 

الإرثفأساب الأصوليتن، قول ومن المرصيئن، قول من أمهل ملته الذي هذا 
وارثا.صار الإنسان ما امم، إذا التي الأوصاف هي 

زولأء®.ؤنكاح، رحم، ®؛لاقه؛ ؤ?تةائئئ؛ يقول 
الأك،،أي الأك،، الأخ، ابن الأخ، النأ، ابن ، ٣١مثل القرا؛ة، ٣ ٧^^٢ 

هدهالبلأدة٠ بن، اص إنالاتحال؛؛ن ض والمرابة! المرابة، هئي الرحم أن المهم 
هذا.ق القول سثعل أن ماع ولا أيقا، النتف، وهي الرحم، هي 

وحواس.وفرؤع، اصول، اقسام! ثلاثة والقرابة! 
وا-ثداتا؛والأمهاتا، والأ■جداد، كالآ؛اء، الإسان؛ منهم يهمع من فالأصول! 

منهم.يهمع لأيه أصولا ونموا 



١٠٩مم1و،ادخوام 

أبناءاتنات، الأبناء، مثل! الإنسان، عن مزعوا من أي; العكس، رالمرؤع; 
الفرؤع.نميهم هدا ذللث،، أسه وما التنايته، أبناء الأبناء، 

فرؤعالإخوة مثال! كالأجنحة، للثج حواش لأمم فرؤعأصولك؛ والحواثى• 
اهئروغ والأمام الأيب، 

منلث،،مئ يكونوا أن إما بلث، يتصلون من كل التتع، هو القنمة وجه 
أصوللثج.من متفرعون هم أو متهم، ممع أنت أو 

روع•روعك من واأمعون 
بعضفتجد واحد، والعنى الشك،، وهو المرابة، وهم الحم هم هؤلاء 

واحد.والمعز محرابه• بمويات وبعضهم رحم• يقولت وبعضهم سب. مول(! المرضئن 

حواش.فرؤع، أصول،، أمسام! ؛لاثة إدن! فالمرابة 
ثاخذأن بد لا مهمة، هدْ الأصول(؟ من ١^•^، ض آحر! بمث بش 

الضايط.

وبتنمحنها لس محتم، وم، مح،، الميت وبع، ث ليس ذم م الأصول من زث 
ص1فان.أنثى، قبله ذو ١^، 

يرُث،.^ثه أبيه؛ أيى ز أي أي إي عن يرالانا هلك 
أنثى.اأست، ومن بينه لأن يرث<؛ لا شأمه، \لي ش ش عن مثال(آحئ! 

>ثءنأأأأأأأ؛أأأأ،فإنماترُث،.



^قضامانينيصالإئماسبجضل ١١٠

أسى.قبله ذكئ الميت وب؛ن بينها لأن رث؛ فلا أمه؛ أب؛، أم عن هالك هلك 
ليسلأته ترث؛ فإما السادس، ق بعيدة أبيه، أي أي أب أيٍا أم عن هالك هلك 

أسى.قبأه ذكر الميت، وب؛ن بينها 

ليسقبلها الدين الدكور لأن ترُث،؛ فإما الأيب، أب أم أم أم عن هاللث، هالث، 
ملهمإناُث،.

ا.١لثغ١١علميها دJئ، الةاعدة وهده 

المسألة؛^٥ ق ر؛ذهثاآ؛ثئ أحمد الإمام أو ماللث، الإمام خلاف أذكر أن أحب ولا 
أضغ.المسألة ثده ق ^٢٠ الثافش قول، لأن 

ا-اقدأم أي: رث. لا الأب ص أعل بأب الميتة ا-لثلة مول: فالإمام 
سملأسكلأرث.

امول:إذاأدلأ،بأبسيناجللأترث؛
ومنواريا، يكون أن يجب بوارث أدلن، من لأن صحيح؛ غثر كله، ^ا لكن 

أبوابن (، رنم)٩٧الأمفلمي[ ]ط. مصور بن وسيد (، ٢٧٣؛/ الرزاق)٠ عد أحرجه يا )١( 
 h(٢٦٩لمة ،) عن(، ٣٥٥رقم)المراسل ق داود وأبو (، ٢٩٧٧رقم)المن ق والدارس

الأب،قبل من اسن ال.س حداُت، ولأ>ث، أهلعم اممه. رسول أن مرسلا؛ النخعي إبراهيم 
الأم•قل( ٌن لواحدة 

٩(.الخ1ون)أ/ وروضة ٤(، ٦ ٠ للمراض)٦; امر والشرح -٣٧(، ٧٢الطلب،)\<إ باية انظر: )٢( 
(.٢٣٢)/واكحصيل)٤ والميان (، ١ ٠  ٦٢الر)٢/ عد لأبن والكاق (، ٤٠٢التفريع)٢; انظر: )٣( 
(.٣٢٣والإنصاف،)U/ (، ٩٩\ذير)يم والشرح (، ٣١٧٨الغي)انظر: )٤( 



١١١مم1بالغرازم 

لكم.ذكنته بإ هذا ؤيتحصر ايئقولة، القاعدة هي هذه رث، لا وارث بفر أدلتؤ 
ومنأش، ايت، وبثن ث ليز يكر كل الدكور: من الأصول( من الوارثون، إذن 

أنثى.قبش ذكر اأست، وبئن بينها ليز انثى كل الإئاث؛ 

فمط،واحدة قاعدة أنمى. الميت وبثن بينه ليس من كل الوارث: الئرؤع ول 
لأتجل:ذمرلأاش.

كلالضابط: ،: J^jونحن ذكر، الستن، و؛ين بينها الذي لأن ثرث؛ الابن بت 
انثى.الميت( وبتن بينه ليس نن 

أش.اليت، وبين بيثها لأن لاثرث؛ بمت وبمن 

ثرث-ابن، ابن ابن ابن ابن ابن وبنت 

اش.اثت، وبين منها ليس والثانية أش، المت بين بينها فالأول 
ضناهمفد الأصول لأن الأصول؛ ق الضابهذ من المرؤعأهوو ل الصابمل إذن 

وبتذبتثه لتس من كل المريع من الوارث ثقول■' مئمها، لا وهذه ؤإناث، يكور إل 
أش.ا،لت، 

ومبأمها•الين،أش، ويبن بينها لأن لاثرث؛ ابن بنت، فبنت، 
منهومة.المالة إدن 

فشتمهم:الخواثي أما 
لأم.أو لآُبح، أو الئقيمايت،، الأحوات،: إلا الحواثي j( الإناث من رث لا 



اسقضاه1همفيصاسمماسبجضل ١١٢

الإناثمن الحواثي ق م_ث لا لأنه لا شقيق لخ أوبنت أوحالة، فعمة، 
الأخوات.إلا 

ذكرايت، وبين ث نن وأثا أنثى، افتخ وبين بينه نن يرث لا الدكور: ؤمن 
يرث.فانه 

انثى.المستن، وبين بينه الراط. لأن يرث؛ لا فانه الخال؛ فننظر! 

العمة.وهى أش، الميت وبين، ث لأن يرث؛ لا العمة، وابن 
أنثى.الميت، وبين بينه لأن يرث؛ لا الأحت،، وابن 

سهل.أيصا الضابط هذا 

—إنالخجس، باب، ق عفلمهل معا ستتمعكم لكم ذكرناها التي الصوابط هذه 
إذالكنلث، أثياء، وذكروا الحيس، ياب، ق طولوا فالمرصون تعال— اطه ثاء 

كثثر.ء مي عن أعناك الصوايط هذه ^^.!!، 
ثقلمقسم وهذا لأم. أو لأب أو ثقيقات سواء الإناث، الأحوات! تنبيه! 

مستقل.لقسم هذا لكن أنثى، وبينه بيته الواسهلة لأم والأخ برأسه، 
ررالككاح«.^! المؤلف أيضا;قول الإزث ومنأساب 

فتشأولا، وحلوة، لحول حصل سواء الصحيح، الزوجية عمد هو والككاح 
محانحك، علميها، يدحل لم ؤإن حص التوارث، بينهم حزى اْزأة عل الإنسان عمد 

التوارث.حصل الصحح العمد ثم دام فإ ؟؛1، محل لم 



١١١٢ةت1واالقواهش 

ترثه،مامحتج،  ١٦٢يدخل أن وتبل صحيحا، •ممدا بامرأة روج شخصا أن فلو 
ُاُتهي،يرثءا•دلو 

رثه،لا مات، ثم رص، لم وهي عليه، وليها أجبرها بيكاح امرأة عل عمد ولو 
صحيح.غبر امحاح لأن الزوج؛ يرثها لا هي ماست، ولو 

امحاحلأن رُث،؛ فلا مات، تم وأتاها، نيا وحلا عليها، لحل أنه فرض ولو 
يكونأن إلا فيها يشرط لا والعدة قبهة، لأنه والمهر؛ العدة تجب لكن صحيح، غبر 

صحيح.العمد يكون أن بد لا أنه المهم ذكرها. وسيأق باطل، غبر المحاح 
لأخلاقرث؛ فلا الزوجة، ماست، ثم يصل، لا الرجل أن وئير1، امرأة، ولورثج 

تحصلهل الرنجين؟ بتن التواريث، يثهي مش ئل مسلمة. وهي هوكافر، لأنه الدين؛ 
مصيل؟هدا أوق الفراق، بمجرد 

الردحمن بايت إذا ؤبمهمح، العمد. من الروجتن بتن التوارث ابتداء أن فهمنا الأل 
العدة؟ق ولوكاست، التوارث، اشي الصّحة ال حق 

يؤمنأو يوم وبعد صحته، ل يطليقات آحر؛لاث امرأته طلق رجل مثاله؛ 
والثنونةمنه، باست، لأنها لومات؛ رثه ولا منه، باست، لأنها رثها، لا فإثه الزوجة، ماست، 

الأنقطاع.معناها 

ثللمنها،عوصا؛ أعطته أنها —بئعثى بعوض زوجها قارنها امرأة أن ولو 
باين،الفراق، لأن بينها؛ الثوارث يمع فلا أوماست،، مات العدة أثناء وق يمسخ~ أو 

الثوارث.يشئ الغراق ممجرد اليينونة حصلت، ومش 



^هضاماهممصالإئماسبجضل ١١٤

للمتهم،إرث لا فهنا أبان، الذي فيها يقهم اليونة كانت، إذا ما هذا من يتتتى 
ولا.؛ث-يورث أيه أي؛ 

بنؤْ،يرجى لا بمرض واصيب عظيمة، أموال عنده عني، رجل ذللث،ت مثال 
ولالثاكة، فطثئها منه، بايت، الثاكة طلقها إذا مزتين، مل من طلقها امرأة وعنده 

اريدةالت الوُت،، رأى  ١٥الرجل هذا متهم، لأنه رثه؛ قاما الرجل، مامتح العدة اثناء 
فهللمها.المثراث, من المرأة هذه احرم أن 

آنموهي الطلاق، منه هي طلس( فإن يصده، بنقيض له عقوبة ترثه، فنقول: 
بعضمن ذللت، وبمع طلت،، الي فهي متهم، عز لأنه رث؛ لا فإما فهللقها، طلقة 

الثفيهاص

عترمتهم•لأنه رث؛ لا فإما فْللقها، بالئللاق، لقت، هيأ-ؤلحال: عل 
صغراطملأ يتزوج بأن لذلاثج ومثلوا للزوجة، الأمام يكون أن ويمكن 

ارصع؟ صغبمرا طفلا شابه المرأة ثتزئج مشكلة، المسالة أن رأمت، فهي يرصع، 
ؤإذاالهلمل، وأرصنتؤ فذمت، مرمحى، ما الأل وهي ؤرثها، ^,^-، أن أيثا وحامت، 

انمتحالمحاح فنقول: يثسخ. والكاح الثصاءة، من أمه ثكون الطمل ارصنت، 
ثرعاوالحيل متهمة، لأما موث؛ الطمل هذا فإن ممؤق أن اممه قدر إن لكي الأن، 

لأتفيد.

فيه~يرئ أن يمللث، طلأما —بمعنى: رحعئا طلاقا امرأة طلق رجلا أن ولو 
ثمعدما انتهح، ولؤ يرث، فإنه هي، ماست، ولو رث، فإما العدة، ق وهي مالت، نم 

رث.لا فإما مات،؛ 



١١٥ةت1بادئ>الم 

اقهمشامل اعام لمتؤن ما محنها، !البينونة ينقني(الروجتن محن التواوث فصار 
لتندم.بنقيض 

بهاواد لكن أنولع: الزلأء لأن العثق؛ ولاية به واواي الزلأة، الثالث: الت 
بايمهم.التعصبون وعصبته العتق، به لإث البج،، ولاية هنا 

أقارب،له يوجد ولم العيد، مايت، ثم وأعقه، ان إناثزاه ■sX ذلائ،ث مثال 
بالنلأء.أعتقه اون،ي 
ثموبشت،، ابن عن ماتر أعقه والدي العتيق، ماُن، ثم أعقه، الدي ماُت، ولو 

المياشرإلا -يا لاوث الولاء عصوبة لأن يرثه؛ لا والبنت، فمط، الابن العتيق،، مات 
وهدهترُث،، فلا يالعتر، عصبة أحيها مع والنت، باشمهم، التعصون وعصبته للعثق 
عجيبة.مسألة 

المعتقأي■ • بانميهم التع2ئبين وعصبته للمحتق ثثبمتؤ عصوبة هو الولاء إدن 
•^؛١ وهلم أبنائه وأبناء وأبناؤه 

أقارب،له وليس العبد مامتح ثم وأعتقته، عبدا اثرُتج بان امرأة، المعتق كان ولو 
وعتثبتهللمعتق يشت، عصوية الولاء إن قلنا: ونحن للمعتق، مبامحرة لأنيا المعتقة؛ فرثه 

بنمها.عاصية والمعتقة بأنمهم، المتعصب،ن 
الصوابتلصهل إذا والإنسان الإنسان، يضبهلها يلاثة المثرانثؤ، أسباب فهدم 

فه——وامحد ذكننا التي الصواط وبلْ القواعد، عل والتيييل التفريع، علميه سهل 
الحجهب،■باُب من كر عن عنى ت ن
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^صلأ:طصضماتث؟فانئالئائو:إذالكت 
الكام،اكلء يرث )رلأ قال: أنه ام. عن ثت وقد ؤ\س لا فالخواب: 

امرأته،وين بينه و>رتق أن يصل لا الرحل أن ثبت إذا ونجب ٠، الت«لمااُ الكافر ولا 
ال4ةلأتيلنكافر.لأن 

ثالصلأةالتارين من ممئ رؤح ;يا عملوا الناس لوأن الحقيقة ل انأله وهدم 
انس؛ائالوا.عن الئلأة، إل 

هوفإ فقط، الابن يرث وبنتر، ابن وله مامحث، إذا المحتق أن ذ'Sنتا قائل؛ قال فإن 
١^؟•

والنساءولاية، مسألة هذه محثعهم، قرابة هناك ليس لأنه يقول: فالخواب،؛ 
لخة ٠١١وقال: أغثق«ر''، ٠^٢؛، ررإتإ قال: ث. وامحئ الإلأية، أخل ص لش 

أنفمعناه للمعتق والولاء يورث لا دام وما ٠، يورث*'ر ولأ يوهمب لا الئنب كلحمة 
رث.لا بتته 

يزوجكمن صحح، قران عمد اعتماد عل امرأة رجل ثزوج إذا قائل: قال فان 
يرث؟فهل أوبهللاثه، هدا ماد له وفلهر الممهاء، بعض قول عل وئ بدون امرأة 

(،٦٧٦٤رقم)ايلم، الكاز ولا اللكم الملم يرُثح لا باب، الفراتض، ئاب، المخاري: أخرجه )١( 
رء.بمثئ.أعامة حديث، من (، ١٦١٤رiم)الفرائص، كتاب، لم: وم

أخرجه(، ١٤٩٣رنم)النيه، أزواج موال عل الصدقة باب الزكاة، كتاب الخارىت أخرجه )٢( 
ظقبمها•ءائثة حديث، من رقم)؛•يا(، أعتق، إن،االولاءطلن باب العتق، كتاب لم: م

حديثمن (، ٢٩٢والمهقي)•\إ (، ١٣٤ )؛/ والحاكم (، ٤٩٥)• رقم حان، ابن أخرجه )٣( 
خءممؤتمح١.عمر ابن 



١١٧ع1و،الفرادم 

صحح.فالمحاح الصحة يعممد يزوجها حين دام ما ءالخوابت 
انمق؟من المعتق زث مى ئايل؛ قال فإن 

فيإ— اه ثاء —إن ويذؤ تمده، من يرث لا فالعتيق شث، لا المل٠بت فالخواب! 
رقيق.يوحد لا الأو ه والخمد الناس، يرث أعل س الولاء امشت، إذا أنه بعد 

الرجل؟محم هل بروم، يرض مرض ل طلقها إذا إ قائل قال فإن 
يتهم.لا وءلثنها، وكام فلوأتاه يتهم، لا فالخواب! 

فهلالتهمة، عدم تمنا وقد برزه، يرجى لا صءس ق طلقها لو قائل: ئال، فإن 
ثرث؟

للحرuن،لميللقها ئوئدا إن الورثة: فلوقال الظاهر، إلا لما ليس فالخواب: 
زواليعلم أن يمكن لا ولهذا الظاهر؛ إلا لنا ليس مول: معها• الحياة تيم ولكنه 

الظلأى.طين الي هي كانت إذا النحمةإلا 
عنهيلغ تحوزأن فهل يمل، وهولا روجته من ممّث اف إنمائل: قال فإن 

ثرث؟فلا 

ملولبأف كيلك،؛ يكن لم فإن تحر، أن فيجب مفيدا الإبلاغ كان إذا فالحواب،: 
المألةولأ:طفيد،فلأتحر.

الئلأة؟تارك هل:كفر قائل: قال فان 
إذايقول: من واللأ■حقين  ٧٥٥^٧١العلياء فمن خلافية؛ مسألة هذه فالحوامح،: 

فهوكافر.ماوثا واحدة صلاة ترك 





١١٩ةت1واالغوالم 

فضل

والأب،نزو، نإل واسه الإين، الدكووعثزْ: مى يوؤيثهم عل والمجئغ 
واقوالنم، الأم، من إلا الاح وابن جهةااُ، كل من والأج علا، ؤإذ وأبوه 

اضةا٢أ.وئرق والزوج، كيلك،، 

اللاقط؛إل يمزق أنه رحمئ١iثئ ٠ الإملأمر ثيح اختيار وهو الثان، القول وعل 
بهيكق الآل يت إل صرف إذا وهو به، الناس أول وهو ورثاه، إليه أحس لأيه 

عنه؟كازثعيدا من أو ثولاه، من به يثؤع دقولت أن أول! فآيإ ا،لومنون، 
لاشك.الأول، الخواب: 

عليها.المجنع الأسباب توجد لم إذا الأسبايت، سإذْ يورث أن الصواب ولهذا، 
أش4>=كشأا ؤا تتمن أش بمئيم 'أمحربماةِ ت تعالى فوله وأما 

الأسايس؛.بزه إلا يرث فلا الرحم وجد دام ما ئةولت صحيح، فهذا لالأمال:هم؛[، 
يلحقفهل أقربائه، أحد من أو اآركز من إما ولدا، محصن الناس بعفن مسألهت 

التراث؟ل باللقيط 

بلقيهل.ليس وهانا معروفة، الراث وأسباب يلحق، لا الحواب؛ 
لأم؛أو لأص أو شقيما تواآكان ض: جهة كل ثن [ ١ ] 

والمعاهدة،المناصرة، مول من احتوارا اقسق، يعني* الئممة'؛ ررمول ت قوله ]٢[ 
نيا.إرث لا أنه سبى فانه 

اسة)ه/ه؛؛(.;ا(الأخيارات 



هطيقضاه1منيصالإئماسبجضل ١٢٠

ؤآأثه ت تعالى اف فول وارثان والبنت الأبي أن عل والدليل 
قولهوارJان، والأب الأم أن وعل [، ١ اء:ا لالنه ألأش؟ن حظ نق للدئ طتر آويو 

جهةكل من الأح أن وعل [، ١ ١ ]،_؛ ه ألقدش نمثا وجم 3^، >عالت 
لإلإرأخت أو لخ ولدو آمئأه أؤ يكثلأ _>؛، رجو تعالت قوله واوث 
أثث،ل ؤمنئتؤئك الت^ورةت آخر ل وقوله [، ١٢]النماء؛ه ألسدس تتهما وجد 

وئثرلأ ما بمش ي قحئ ولذآ وئد ين تش ٠؛،؛،< ٢^١ إن أممأو 4 تمبمطم 
[.١V٦هلاJنماء:نلد تا ئش ثم نصآأ0 

ءرأثارمح.بمنق1 لعمز ه افي قول منه مؤع وما العم أن عل والدليل 
ملمإ أهلها، المزائص راألخموا وقوله٠، إ'٠٠ بنوأبته؟ الرجل عم أف شترت 

محتجلذَم«رُ
نمكما يمض تعالى؛ؤدلاًًقم اش قول، وارث الروج أف عل والدليل 

خظتإإنمحهلأىولأه]س:أاا.

٠.أغتيى((ر كن الولاء اروتمل ١^ محول وارث اشة مول أن عل والدJل 

هريرةأب حديث س (،  ٩٨٣رقم)ومنعها، الزكاة تقديم ل باب الزكاة، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 

ومسالم؛(، ^١٦رنم)٢٣وأمه، أيه من الولد >و؛و\)ح> باب الفراتص، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
ظ^بممح•عباس ابن حديث من (، ١٦١٥رنم)المراتفى؛أهالها، ألخقوا باب الفرائض، كتاب 

١(، ٤٩٣رقم)الض.، أزواج موال، عل الصدقة باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
عائشةحديث، من (، ١٥٠٤)رقم أعتق، ،لن الولاء إما باب العتق، كتاب لم؛ مأحرجه 

ههنبمها•



١٢١ةت1و،اافرائم 

والزوجه،والأحت، الإبن، وبئت والبئغ، وايقدة، الأم، سع1 اشاء ؤمى 
النعمة.ومولاة 

الأح_وادت،،وولد ال؛نات، وثد صنمان عثز أحد ق والحتلم١ 
والأحزاو،الأم، من زالنأ زالءت،، الأم، من الإ-ئم؛ وبنو الإحوة، وبنات 

ا-ثد،من أعل بأب او امم، بئ بأب أدلت جدة وكل الأم، وابو واهالأت، 
علاثجنع عدم عند ويرثوف الأوخام، دوي يئوذ ى أيل ومذ محولا؛ 

ُ.اض~ِق ثاء —إل تندكره ما عل دوJيثهلم، 

بابه•إل جل حى هولا؛ عل الكلام يوجل ؛اإذل ]١ 
وقواعدالئرؤع، ق وقواعد الأصول،، ق قواعد المألة؛ لهذه قواعد ثثدنا ونحن 
فيا"قوامح(•

ومنأش(، المتت وبتن بينه ليس ذكر كل الئجالات من الوارث الأصول،: هلتا: 
أنثى.قبله ذكر الميت، وبين( بيتها ليس أنثى كل النساء: 

أواهم،،ذكرا كان مواء أهم،، الت وبتن محنه لهن من، كئ، المرؤع؛ والواوث؛>، 
الورثة.من فليس أنثى الين، وبين( بينه كان من وأما 

لهىمن الدكورإلا من ولا الأحوامحت،، إلا الإناث من لاثرث الخواثى: محمن 
أنثى.الميت، وبض( بينه 

يتثى.قد والعادة الإنسان، ترح الصوامل لأن العادة؛ من أحثن والصوايط 
*n*



اصضاه1نينيصالإئماسبجص ١٢٢

نحل

منقاوجاو زحم، ودوي وعصي، مرض، دوى إل الورات ويقيم 
الإبن.نغ وا-إثد والأب، الأم، من والأح الروغ، إلا عصه كلهم علتهم المجغ 
نغوالأحزان النعمة، مولاه إلا محرض، دوايت، إحو؛س عى المتمردات واشاء 

اواتا١'.

يرثوالعص؛ه امزدل٢ا ^١ كثة الال يرث والعصب مثير، جزء والمزض 
لثوووالعمّتة؛ والباقي ، Ajبدئ قرمحن، دو معه لكف هإف امزذ، إذا كله المال 

ساس.سءا:تيبمؤدنضيمحها*والي.: 
عاصباتالبنات مع والأحوات بنمها، عاصبة النعمة فمولاه قزق بينهعا ]١[ 

الفر.مع 

عصياتإما والباقي العقة، إلا ب؛مها عصبة هي من النساء من ب هنالليس إدن 
البنات.مع العيركالأحوات أومع الإحوة، مع والأحوات الأبناء، مع كالبنات بالعز، 

مقدرجزء هو فالمزض مثير*، جرء ررالمرض جدا• قابر ثعريف هلمءا ا-مأآ 
يعدلا بالثلث، لإنسان محص فالوأوصى الإنسان، يقدره لا لوارث، مزعا 

عصب،ا،لقدر غر والنصيب لوارث، مزعا مقدر هوثصبب فالقرض فرصا، هدا 
اصطلاحا.بثزض ليس مثلا، الوصقة كصاحب وارث لعز القدر والشيب 
الالفاله غره، يوجد لم إن مدير، بلا يرث هومن العاصب ت مول إدل ]٣[ 

هومنالعاصب! فتعريف ممهل، ثيء يبى لم ؤإن بؤي، ما فله غره وجد ؤإن كله، 



jnrrجنيلض 

سمط.المال، الفروص انتئزمت ؤإن 
كاللأب، أن لأبوين و1حنْ لأم، نإحوْ واما، ووجا، اائ\0 حثمت محلو 

افهلأف اتاقوذ؛ ونشل الثالث،، للأم ؤللإحوة القدس، نللأم اشئف، للرمحج 
الباقي،للعصبة وجعز دمحاإلتهم، موجب لأهلها، المروض هذْ محزض تعاد 

ولميبمحاثيء•
وك:ئمحن لأف ه؛ الإخزة كاف ١^١ اأثزكA نمش اiاَلئ زثذْ 

ئاو:الضا:ة بمص لأف ١^^، زثمثى اكJث،. و آلاض زي الأم زلي 
ئالالأم زلد يحض |J نثقال: ءز:ا. ي ذلك، ي حماتا كان أتام م، 

له،ثيء فلا الركة الفروض اسنزيت، ؤإن كله، المال فله انمزد فإن مدير، بلا يرث 
بقي•ٌا مله الركة، المروض لمثستمفي ؤإن 

ممره.أسماء لها ويمتة، وحجرية، وحمارثة، ٠لإنئكة، نمى المأله هده [ ١ ] 
شن،وأحزنن أم، من وأحوين وأم، رزج، عن امرأة مموُت، أن وصوريا: 

اربمة،هده واحد، القدس وللأم ثلاثة، التحف، للمزؤج سته، س المأله اقسم، 
دل،ما هذا ثيء، لهإ ليس السقيقان والأحوان ستة، هاJه اثنان، ااثالث، الأم س وللإخوة 

والثنة:عليهاتكتابإ 

ب،فيؤ إن أرزشتفم ثا نش ؤولتج=ظلم عغبمل: اش قول ١^١ فالآتحابح 
هيئلمأإخوْ ؤ؛ن'كان ت تعال اف وقال للأم، التحف، هن،ا \[ Y:،LJl]ه ولمل شى 

يقثلأينرث تثن ؤاؤوإنَمارنث> الأم؛ س والإخوة حمها، هذا [ ١ ١ لالساء: القدشه 



■ضلاحعدبق الإمام فقه ي ض اسق  ١٢٤

ث,لأثدهممن أحفر د=قامأ آنقدس؛ن ننهتا ظغوو؛حد أحق 1و لخ ولدت آوأمتأه 
والقدس،، ١^٥٠٠فدهب إثاه، أعطياهم اض لالشاء:آا[ ه ألأثث ق مظ 
ثيء•محق ولم والثلث، 

٠•رجو للأول مل قإ أهلها، المزايص ارألحموا الشئر. قال وقد 
ت—اأدلوا الأم من الإحوة فمالوا! ا-اءكم، هذا عل الأسماء الإحوة احثح وقد 

فلمإداسب، نيادة قمعتا والأبوة، الأمومة ينثتين، أدليا ونحن الأمومة، وهو واحد، 
تضلوسا؟

فاسدساقهل، الص ئماثالة ق والقياس النص، مقاثالة ق لكنه قياس، وهدا 

رجلهلاول لمامي بأهلها، المرائض راأل٠حقوا والثنت! المران، معنا لأن الاعتبار؛ 
الأم!من الإخوة دون الأسماء الاجوة لورث بتت الروج بدل كان لو ولأنه يكرا؛؛ 
فل،اذا١^، من الإخوة ؤيفل للأسماء، واواق_ي الثاوس، وللأم النصف،، للبنتؤ 

لمثرءوئم؟إ
أسماء،إحوة وعشرة واحد، أم من وأخ وأم، زوج، السالة! لكاك لو ولائه 

وللعثرةدس، الله الأم من والأخ السدس، لها والأم اشنق،، له الروج قتكون 
رحلا،عر أحد بين لث اليقسم أن قياسكم مقتص^ا وعل دسم،، الوهو الباقي، 

مدا.تقولوا وللم 

تلم وم(، ٦٧٣٢)رقم وأمه، أييه من الولد ميراث باب الفرائص، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
^^^^١٠عياص ابن حديث من (، ١٦١٥)رقم بأهلها، الفرائص ألخقوا باب الفرائض، كتاب 



١٢٥ةت1وؤاوفوالم 

ءَيقلتافث قال كا متناقصا، يكون أن بد لا والثنت الكاب عدا ما أن ءا1هلم: 
ه]اكاء:أح[.يكتهم؟ آحيقئا فه يجدوأ بذعندجوهؤ 

الإحوةمع الأثماء الإخوة ين فيه مزك أنه التنمية ووجه النزكة، وتسمى 

لأب
حماواأبانا هبوا الأسماء الإحوة بعض لأن الحإرية؛ أمبما وسمثى 

هدالأوجع ههغئ عمن عند ملت، لو أنها ظى وق عمزرأ/ عند قيالت اما ^١^ 
الئجال.ترث لا والحمم خمثر، فأنتم حمارا ابوكم كان إذا لهم• ولمال صربا، المائل 

تله قالوا كانوا إذا مسلة، هد0 لأن عمر؛ عن يمال أن ينبض لا ولكن ينمل، مما هدا لكن 
عمرخزم من ولا عمر، عادة من وليس ~انأزام~ نوريكم. إدن قال! حمارا، أبانا هب 

الحال.هدْ عل يكون أن 

حجتا.أبانا هب قالوا! لأمم الحجرية؛ أيصا ونمى 

اليم•3، ارمه ثم حجرا أبانا اجعل قالوا؛ إمم قيل؛ لأنه البمية؛ وش 
عمدهفملأ الث-حبية ثنح عل الئنثوري ذكر كمرة، المرايض ق واللمبات 

للملمات.

هبوا IiJliنمحئنبمثن ثابت بن زيد حديث من (، Yol/l)واليهقي (، ٣٣٧/ )٤ الحاكم أحرجه )١( 

سا-سا(.اضر)٣; والتالخيص 
(.٢٣٢الشنثورة)ص:الفوائد عل الحنة اسة انظر: )٣( 



اسقضاه1همهمهت4الإئماسبجص ١٢٦

أم،من إحوة أم، ووج، أرد*ةت أو ثلاثة، أصولها المنزكة إن مووت أن آلهم 
الدس،وللأم اشنق، للزوج يكون أن التعير^ت فيها الراجح القول ؤإن اشقاء، إحوة 

الأشماء.للإحوة ثيء ولا الثلث،، لأم والإحوة 
بثدايارثان ؟ون؟ ماذا ئقيقتان، أحنان الشقشن الأحوين بدل لوكان أرأيتم 

اثنان،الثلث، الأم من وللاحوة واحد، الدس وللأم ثلاثة، اثنم، للروج مستقلا؛ 
سقابمالأم من الإحوة يقول ولا عثرة، إل ثعول أربعة، الثلثان الشقيقتان والأحتان 

نمنمنا.؟ونا أن بد فلا ستة، ونصيبنا أحتان، وهما أحوان، ونحن الشقيقت^ن، الأحتثن 
حال.كل عل الثلثان >؛_ الثقيقات، الأحوات، لا، لهيا: هل.ا، فلوقالوا 

واحد،نحرحهإ وسدس ثلث،، عندنا يكون روحة، الروج بدل كان لو وهذه 

عشر•اتي من صح ربع، وعندنا 

الدراسةس انمملنا أن بعد لآمحه١ثئئ الثعدي الرحمن عبد قنحنا إلينا كثب، وقد 
ا-اثدسثإ،هدا العصر درس ق علينا نر إنه قال: حهل، كتاب، كثب، الثالمي،، المعهد إل 

الخدين،ل فوائد سع ل• وكبها للث،، أكبها أن فاحبثت، قواني، سح منه اسث؛تجنا ؤإننا 
د'كر«را؛٠زجل بلأول قإبقل أهلها، المزائص »ألءموا هذا: 

فإنه>انجل«، بدل ذكر. قال: لو >>ئلأنلنخلذيرم، :محأنثقال:قولهه: 
لأنكلرلخلُوذكر،فاظئلةامحرار؟ثكفي، 

—٧٥(,٥ )٥ الفوائد نرائد من المتتقى ق! الفوائد هذه انفلر ( ١ ) 
وملم،(، ٦٧٣٢)رنم وأمه، أسه من الولد مجّراث باب الفرائفى، كتاب البخاريت أحرحه )٢( 

صتبممحا.هماس ابن حديث من (، ١ ٦ ١ ٥ ) رقم بأهلها، الفرائص ألحقوا باب الفرائص، كتاب 



١٢٧^^ ١٧٧٥

ذمإذا فكان الٍائ، هو الرجل لأن هدا، ثكفي لا رجل. قال: لو الخواب: 
ايمى،لاستقام ذر( »ذراا)لأول ولوذم المعنى، يصح لا ررذُ،ا، وحيف رارجل®، 

عيهوالرجل رجل، لأنه ^،؛ ٠٢١له جعل وهوإنا فائدة، له الرجل ذكر لكن 
لهداجعل اللي المعنى إل اشار فكايع وغيرها، مقايتح من مسؤولثارتا 
العاصب.

ذوىثم الولاء، ق العصبة ثم لثمج، العصبة ثم المروض، أصحاب ؤيقدم 
الرتيب.هكدا الأرحام، 

مقدملأمه، أحيه ابن وعن أعممته، قد امرأة عن هاللث، هلكؤ فلو هدا وعل 
الأرحام.دوي من أئه من أحيه ابن لأن لأم، أحيه ابن عل ئعتقته 

MHM
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ا^منهآّ
 *H*ل

الابن،وبنت، والبنت،، وابد٥، وائد، والأبوان، الروجان، عثرْت وهم 
'•١١٣١ثى والاح جهة، مذكو والأحق 

عنر0تو\ذإتض- يردون الدين ~يعنيت المروض أصحاب ا ١ ] 
١^٢؛ص اث كان إذا بالفرض، إلا أن:رثا يكن ولا »اقجان« الأئل: 

يرثفإنه لروجته عم ابن كان لو كإ والقرابة، الزوجة السنب كان لو أما فمط، 
كانإذا إلا؛المنض، يرثان لا الزوجان إدن جهنن• من لكن والتنصس،، ؛المنض 

فمط.الزوجة هو السبب 

امبمنلوسأبطاولألأمحإذا
والتنصيب.ثرث؛المنض فهنا أب— له وليس أم له مكون مزعا، بالزال 

والتنصيب.بالمرض ورث بالتعصيب، ورث بالمرض، ريثج والأبرت 

•بالمرض إلا لا هنا الدكور، من وارث ميع هناك كان إذا بالمرض! رث 

الماقي،له والابن السدس، له الأب، وأنم،، ابن عن هالك هالك إذا ذللث،: مثال 
بالمرض•إلا يث لا هنا الابن، لأبن والافى دس، الله الأبج ابن، وابن أنم، عن 

وأم،أنم، عن هاللئ، هلك لو كإ الوارث، المنع عي"م إذا بالتعصيسخ! ويرث 
\ؤإو.وللأنم، الثلث، للأم إذف وارث، رع ثوحو لا 



١٢٩تت1ب،ااخوالضا،ابذوياصضا 

هناوأبيها، روجها عن هادكت كامرأة وأُب، روج عن هالك ولوهلك 
للأت.الباقي القنف، للزوج ياشصيب، 
وارث.مغ للميت يكون ألا باشصيب الأُب إرث ق الضابط إدن 

يرثفهنا فمط، إناث وارث فؤغ للميت كان إذا والتنع,يبت بالمرض ويرث 
والتنصيب.ض بالمن 

مزصا،دس الولأر_، اشئف، للنتا وأب، بنت عن هاللث، هللن، مثال! 
بالمرضوزثه ق والضاط ويعصسس،، بمزض الأب ورث فالآل ثعصيتا، والباقي 

فمهل.أش وارث مع للميت، يكون أن والتنصسب، 
مول!هل وزوجها، بثها عن ^^، ٤٥امرأْ هذه وقال! عامي اسممتاك فإذا 

اشتق،،للنتؤ مول! أم ثعصيتا؟ والباقي يزصا، الث<دس ولأُ.ت، القلمح، للبنت، 
للأب؟واس 

)Jنصيأا(؛معز وما )هزصا(، معز ما سيمتكر لأنه أ<سهل؛ لأنه اكانى؛ الخواب٠! 
ذللث،.عل مز1 فلا اب؛ي له الأب، دام فا 

كملةالدس الابن ولبنت، النقم،، للبنت، فممول! وأب، ابن وبتتج وبنتج 
هدْكل بمحمل لا العاص لكن ثعصيبا، والافى قرصا، الدس وللأُب، ١^؛^(، 

إذاهذا لأ>ّ_ؤ، والباقي الدس، الابن ولبنت، التحم،، للبنت، له! فمل التفاصيل، 
علفامش حعلية، كانت، إذا أما السائل، هذا إفهام اقصود لأن شفوية؛ المئوي كايت، 

العلماء،و؛ن سمد وسوف، بعي.ك، من يورث ثوف، الخهلية المئوي هذه لأن المراتض؛ 
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للبنتأن والحاصل الأ-محبرت ق فمل شئت ؤإن المواعد، حسم، عل فيها فاض 
للأنم،.والباقي السدس، الابن ولبئت اشف، 

علالمنريش، ل إلا مصيل، بدون الأب حكم حكمه الحد والحدْ؛؛ رروالحد، 
الراجح.القوو 

انئىالميت، وين يه الذي لأن أنش؛ الميت، وبين بينه ليس من هنات بالحد والمراد 
•متى ك،ا يريث،، لا أنه الأصل من 

وأب.وأم روحة وأب،، وام ووج والعمرسانت 
وأمهووجته عن رجل يلك أن أو وأبيها، وأمها روجها، عن أش ململقؤ أن أي: 

وأبثه•
ثلث،ولأمه الربع، فلمروجته وأبيه، وأمه زوجته عن الرجل هللث، إذا فمثلأت 

اكف،فللزوج زوج، عن الزوحه هانحت، إذا بالعكس وكيلك لأبيه، والباق الباقي، 
لخالف،.لحدا لوكان لكن للأب، واuةي ^،، ٧١ئث وللأآ 

الثلث،،وللأم الربع، للروجة لملنات وأمه، وجده زوجته عن هاللث، فلوه1الئج 
لوالحد بنمه، ييل العمربج، j، الأبر لأل وذللث، واصح، والمر3، للجد، والباقي 

فافرقا.شره، يدي العمريتق 
والحدْ;أمالأد،،أوأمالأم.

مساولهإ،ذكز معهإ لإكن لم إن بالمرض، رثان وهما الإبزا؛ وبئت، اروالئتإ، 
والباقياضن،، فللبئئ، وعم، عزيتتح هالك هلك فلو بالتنصيّ_ا، رثان فحينثد 



١٣١كتاساددرازض)4سغرياوقرعم( 

إذاابن، ولد ولا ولد للنج فذ لي إذا اشف شُ الزوج، مأثا 
لكلنتةأخاJمحاا١'.

وهكذاالأسيق، حظ مثل للذكر بالتنصيب، لووثا وابن، بنت عن ولوهلك للعم، 
الابن.بتت ق يقال 

ووصما،ماويوجه ذكر عن انمزدت إذا ئرث وهي جهة* ٌكل مى ®والأحق 
أحتعن اشنق، فللشقيقة وعم؛ ثمينة أحن، عن هاللث، _، فلو باكنءس، رُث، 
اواوس،لأم وعم، لأم أحت عن اشنق، لأب فلأحت، وعم، لأب 

والا:شلانء•
ثقيق،لخ باشصيب؛ ورلت، ووصما، درجه لها او مدكت لها وجد إذا لكن 

لهانقيق، بخ وابن ثميقة، أحت الأسين، حظ مثل للدكر يالتنصيسخ، نميمة، واحت، 
لها؛شنف.لأُب، وأخ كقيمة أحت لايساو-اادرجه، الشقيق ابذالأخ لأن اشنق؛ 

ووصما،درجه مساوثذ ذكئ يوجد لم إذا أالننض يرين الأحواب أن الهم 
ميراثهافهنا ام، من وأخت، أم من كلخ الفروض، أصحاب، من الذكر هذا يكن لم ما 

بالمرض•

والتغص_إ.^٠^، أن يمكن ولا بالثزض، وهويرُثإ الأم* من ®والأح 
ساق.فيإ فصل تم عثرة، فاجمع 

محي.ر إن أرونطم ثرق ما نشمح ؤودًقم تعال؛ قوله الدليل ا ١ ت 
صريح،ص وهذا ]اكاء:آا[، ه مكائتْظن ألتج شظم وأد لين حقان ماز وأد 

وإنئزل.الأدن وولد الصذ--ا، هوولد الآية ؤ، والولد 





١٣٣ةت1بالعرالمرباو،ذوياصض( 

الثاتالماعة، يثنزلإ قيه الإدتان لكف بعدد نرض كل لأف 

بنت،أو ابن، ابن أو ابن' ٌن وارث ُرع وجد إذا والسدس الثلث هذا [ ١ ت 
رقيثا نتأثاألثدش وجد يؤن تعالت لقوله الدس؛ فلها ابن، أوبنن، 
تعال:لقوله الدس؛ فالها فاكؤ، اقان الإخوة، ص عدد ي إذا ه أ0مح 

١لئدشه.يدمه محإ-م؟ 

واوثئن،غثر أو وارثئن، الإحوة ؟ون أن قرى؛؛ن لا أنه الكريمة؛ الأية وظاهئ 
الأب،وكهجتهم قثو0,( لا هنا فالإخوة أشماء، ؤإحوة وأين،، أم عن هنلئ، فإذا 

وقفيها انحصر ايرايث، لأن الثلث،؛ الأم مطي فهل والأيج' الأم ل انحصر فالمثراث 
الدس؟أونعطيها الأنم،، 

ألقدشنثيثا وجد فال: اممه لأ0 الدس؛ سليها الحواب،: 
٠٤ل"مْ يدآ هجم؛ ألأتث ؤش أمحأه وأد محُ ظ ت وأد؛ن دُ ع>؛ إن مّق يثا 
كانفإن سق، ما عل مفثءة جلة هدم ؤإنإ التفريع، عل ثدو هذه والفاء ١[، ا»:ا لال
جدا.وواضحة ءلاهرْ والأية ١لقئ•شه، ؤ،أمه الأبوين: إحوة،ع له 

الثلث،لها الأم فإن الأم،، مع إحوة له كان إذا أنه إل الناس بعض ذم، وفد 
إجاعا.تكن لم إن جهورالعلياء، قول وهوخلافإ بصوال—،، ليس هدا لكن كاملا، 

غثرأو وارثتن كانوا سواء الدس، إل الثلث، س الأم تحجبون فالإحوة 
وارثتن•

والسدس.الثلث، تقدما ال1لان المنصان إدن 
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صذنآ امحمح،ل ص بمت ام تك ص كاك: اظ 
منعود،وانن ، ثابتة المضك، -يده ممى لأ.بمة عمن لأف وابوين؛ وامراة 

فيهنا،عتر لمصاء العمرسم(؛ ا1نأكانأ هاثان وتنمى رمح.بممح، وزيد 
لوكافكنا الناهي، ؛، Jjللأم محكال واحد، محوض ذي مع الأبوين جعت المريثه 

ئتهاLثا١ا.

الئرآن،ق نزجودا ليس الاقي ئث قائل: قال فالو هذا، ؛^، ٧١ف ]١[ 
والتيس.والثلث، والثلثان، والثمن، والزع، النصف، القرآن ق اثوحود 

والأمالأب أن الهمان و لكن الباقي، ئث المران ق ليس ٍتحح، هدا نقول: 
وف،وأم زوج عن اصأْ .^، S^Laفإذا لأدسا، ما ثك للأم صار اشبميب، ق اشركا إذا 

ماللكنه الباقي هدا النصف، والباقي افه، بكتاب محزصا النصف له فالزوج 
واوافي'للأُّ،.الثلث، للأم والأُّ،تكونألأا، الأم بض التام والأل -ام، 

للأنم،،والباقي للأم، الباق ثلث، فنقول: أثلاثا، يمسمه الأن الباقي مالنحف، 
المرائص،قاعدة مقتفى أيصا فهو الأبوان، انفزد لو فيعا واضح قياس أنه كعا وهدا 

للدكرتكون فانه واحد، السب وأنل احممعا، إذا الفرائض ق والأنتى الذكر أن 
الإخوة:الأقق، حظ مثل للذكر المن، ْع الابن الأزلاد: أن5ت الأُثين. خظ مثل 

بالرحميرثون لأمم سواء؛ والأنثى الذكر لأم: والإخوة الأنسمحن، حظ مثل للدكر 
الجزية.

ثلث،وترُث، الثلث، وترث المدس، رث حالات: ثلاث لها الأم الخلاصة: 
الا:ش•



١٣٥القررم( ٌ باب الئراثض) مماب 

أنتي،ولو واحدا، ولو واوُث،، مع إما ت أمرين أحد وجد إذا دس الترث 
أولأم.لأيسر أو أشماء ولوكانوا الإخوة، من عدد ؤإما 

لأم،وأحوين أم، عن• هالك هللخ، فلو الأم، محيسر لأم الأح أن والعجب 
٣.واgفى اطث،، لأم وللأ>:ن الدس، فلأم ونء، 

وحرماها.مها الأم هذْ س أحوان فهنا 
,ثيء كل ق عامة قاعدة بجعل أن الإنسان يتهلح لا الثرائص فمواعد 

المرائضق العادة لأن عريب؛ وهدا وحجبوها، بالأم، أذلوا للأم الإحوة فهنا 
الأم.س الإحوة إلا به، ححسر شحص أدل من أن 

عثرةلأم فنمول! ماليوئا، حلمر ماُت، الن.ي الرجل هن>ا أن قدرنا لو 
الأحؤينوحوي ولولا للعصبة، والباقي مليوئا، عشرون الأم من وللأحوين ملأيئن، 

حجباها.الأحوان هزاز لكن ملتويا، عئرون لأم لكان 
وجدفإذا القاعدة، هدم به، حجس، شحص أيل من أن القاعدة! مائل؛ مال، فإن 

الأموجدُت، إذا واجدات الأجداد، حجب، وجد إذا والأب الابن، حجبة ابن ابن 
حجثهة•

محغثهم.ولا بالأم يدلون فامم الأم، س الإحوة إلا قال،؛ العناء وبعص 
بوامهلةأئل من قال: الامثاء، حلافر عل القاعل.ة رجسرُ*' ابن وذكز 

-بما.بججمج، لم منزلتها ينزل لم ؤإن بما، حجب عدمها عند منزلتها وترل 

(.٣٢• رحس،)ص: لأبن القواعد )١( 
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وامحأدسا.الخد تججب إلف منزلته، الخد ثزل الأب عدم فإذا بالأيب، مدل والخد 
لهملمز منزلتها، ينزلون فلا الأم ههدُت، فلو بالأم، مدلون الأم من والإحوة 

لوعدمت.منزلتها يتزلون لا لأمم هميهم؛ لا إدل مثرايهم• إلا 
منالإحوة إلا الواسعله، تاللث، حجتته )و\بطة أئل من ثلنات فإذا مممق، فالمعص 

فلا.ؤإلأ تها، سمط عدمها عند منزلتها نزل فان بوامهلة أيل من أو الأم، 
الفلاهرهدا الأم، من الإحوة إلا حجثه يواسهلة اتل من لالم«تدى أمهلهإ لكن 

كونهمن الخكمة إل إشارة وفيه أصط، رجس، ابن قاعدة لكن لالمسد.ى، أمهل أما 
بالوامطة.محجب 

الأثة؟عل \لأو ئث، قياز محق:كون قائل: قال فان 
إنرق مما أكدش نمعا وجئ زلإر ^١^ تعال اممه ألسس فالخوابت 

عئقثلاممه جعل ١[ ألثثث،ه ؤه أبج_اْ وأد ك محق ئ ؛ن ولد يث 'كان 
النصفمز صيبه الروج أحد لثا العمريتيرن مسألة وق أثلاثا، والأنم، الأم ب؛ن المال 

فنجعلاأنجودة، هي الزوجة كاست، إذا أربيع ثلاثة أو الوجود، هو الزوج كان إذا 
للأُت،.والباقي الثلث،، للأم يمم: المقل والمال لمقل، ماد كأنه ٥^١ 

3لأنه١^١^ وووئم وأد قد كو أم قال؛ ع،؛ثل افه إن الناست بعص وفال 
الباقي؟ثلث فأين ١[، لاس:ا \ص 

[،١١]اكاء: ه آبجاُ ووربهُ وأد ئذ ^٠ د تعال• افه قال مقيدة، الأية قلنا: 
آحر.معهإ .زث الحمريمح،مسألة وهنا 



١٣٧اهوانضرو|سذويامدس(  ١١٠٧٥

محل

محثهإ،اللعاف وتم ولدها، ومي ووجها لاعنها وهوإدا رابع، حاو وللأم 
يرمحمزلأمممنٍ،زترثمح_، \ُ 

رواقان؛ومحه لعصثته، والباقي قروصيم، منه ودووالمروض 
المؤوضأنمت، رءما ماوت س الض لأف امه؛ عصته عصتثة أن 

زمل، !نه  K.Jعئ وعى أمه. أقارب، به اوجال وأول يكر٠٠ زجل ملاول 
ض؛!١ ممال: 1زواأثا ذقا المز1ة، 

هذهيول ولهدا ل٠هومها؛ محالفة غثر قيانا، للأية مطاقة إدن، فالعمريتان 
يغملإكى ارإل الئي فيه قال، الدي الملهم، وظغه عمر ما وامحم المسأله 

الصحابة.من واسه من عليه وواممه ٠، معمؤااُ — ملهمون —أي! محدئول 
ااد؛وونغيَ أن [ ١ زاكاء:١ ١^١^ه ؤوورده7 قوله من يلزم هل ^؛؛ ١٥ئال، فإذا 
لاثرث؟

الأبوين،ُغ زث الروج لض يرث، لا وقد زث، ئد الأبوين غثر ذا"بموابت 
الأبوين•مع رث والزوجة 

والقاتل،والثقيق، الكافر، مثل يعني محبمس،، لا بالوصف، ائحجوب، 
مجيئا.بالنحص، محجوب وأما محيون، فلا 

أيحديث من (، ٣٤٦٩)رنم النار، حدث باب الأنبياء، أحاديث، كتاب اJخارىت حرجه أ١ 
فقائلمن باب عنهم، تعال اطه لصي الصحابة فقائل كتاب ءسلمت وأحرجه ثنحهبمنن، هريرة 
ق.بمهااعاتشة حديثح من (، ٢٣٩٨)رنم عنه، تعال افه رمحي عمر 
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ووىلها عصته؛ يعصقها ذؤأ لز نإل عصته، أمة أن اكاته؛ والرواية 
وكيطها،عتمها، مواريث،ت ؛٨^ اأزاْ ررنحور داو،ت ه امحن ص الأنمع بن واثلة 

نماميات زلأبجا خنن، خديث ثدا المحذي: قاو عاش«، لاعشت، اكى ذذ}وق\ 
لوماتالروايؤ، ءذْ معل مثراثه، حياوة ل نمانه ممانت إليها، ائتنابه أبتهِو، 

-يدنه.والتاقي الثلث، لأمه لكاف ١؛^عنه، وجديه أمه ونق ملأعنه، ابن ١^ 
أكثزمنها.أم مع ورست، جده لقال! ٠^١، ويعايا 

الثدس،وزلاتجلأ الثاJث،، قلأمه وحاله، وأحاه أمه ١!^عنه ابن حثث ؤإل 
^٧١بجنللأم• اتاقي والأمى: محتجئمحلبمىادوا:تي 

الئزا:شلاا.اخدى م للخال ئاص أخ، 

عثكم،سشوش لأما فيها؛ يبحن ألا وأوى نادره، حال الرابعة الخال، هذه ا ١ ل 
ذللثج،أنته وما الزنا، وابن الملاعنة كابن الألنا جهة من الشسج اشير إذا لأنه فلندعها؛ 

أوعصتها؟الأم العام، من حلاف،: فيها سمعتم ك،ا هذه 

فهيالبلم، طلة من كثير عل يصورها يصعِط مائل أما علميها يممؤع ثم 
مكتوبه.الكتاب، ق ثمى أن منها وحير ا-اءكم، ق صعبة المهم، صغبة نادرة، 

ثلث،وتريث، السدس، وتريث، الثيث،، فريث، الثلاثة؛ أحوالها عل متصر فالأم 

nnn



١٢٩مم1داادفرافس)وابذوياهويض( 

محل

القدس؛امحه، أو الابن مع وهذ المجرد، >تي °حبيها يرث حال،ت 
لالتاء:ا١[,آل1ئشبمارقإنكنممولأيم ثكو ؤن%!ئ \بظ.' لموو 

ثعال;اممب لثوو الولد؛ عدم نغ وهي المجرد، بالثمحبت، محها يرث يحال 
إلتهها،الحراث أصاف ١ا، ]الماء:١ هإ!محمحأشق4 ؤ؛نأميلإ٥٠^^^■5أمحاْ 

س،،دولكأ0وايهولأب.
ومبمو. ياض الثدز \ص لئ قئ والخال 
ممومن يكر١١، رجل ثلاول المروض أمت ررما :٠ الثي لمول يامحب؛ 

١^١".إناث 
اثفهوروهوخلاف وصفها، فهويدكر اكالث،. الحال الولم، مول [ ١ ] 

الأب.ؤمثراث الأم مثراثر ق هذا يكر العرمحة، للغة اق 
الرابعة.الحال مولت ولهذا معنى؛ موسة لقظا، مذكرة إما يقولون! والحال 

كإالرابحه، الحاله أيصا! مل ولا موسة، )حال( لأن الراع؛ الحال مولت ولا مثلا، 
الحالهيقولَت المحس، ق مزأ ما وأكؤ لفظا، مذكر لأنه الناس؛ من كثثر عند يوجد 

الرابعة.الحال غلهل، وطا الرابعة. 

وتارةالمد، يالتعه,يب( وتار٥ اأءمد، يالمنض تارة يرث الأب أن فهمنا والأف 
 ،U: المريعمن وارث ذكر وجد المجرد، بالتعصيب فإرثه وارث مع يوجد لم إذا



اسقضاهانينيصالإئماسبجضو ١٤٠

ونديعمب، وقد رالم_ند فإوثه المرؤع من إناث وجد ؤإذا الجرد، '-١^٥■ فإرثه 
يعصب.لا 

الأب.أحوال هدم 
هنافالأب وروحها، أبيها عن هذل امرأه وزؤج، أي—ا عن هالك هلك فإذا 

الباقي.وللأب النصم،، للزوج ت فتقول والتنصسا، يريثج 

للابن.والباقي الدمحس فللأب وابنه أبيه عن هللت، ؤإدا 

الابنلأن يعصيب؛ له وليس درس الفللأب وبنته وابنه أبيه عن هللث، ؤإذا 
التنصيب.ق الأب عل مقدم 

معل باوض فهنا:رث فقط الإuث س وارث فئ اثألة ق كان ؤإذا 
المروضاصحاب من أنه الهم يكون، لا وقد ثنصيب، له ممون وند حال، 

والعصبة.

متة،من ثلاثة التحف، للبنت إن قلنات وأب، بنت عن هاللث، هلك، فإذا 
منه.أول أحد يوجد لا لأنه Jنصتا؛ واJاى ^^I، السدس ولأب 

الدس،وللأم محسة، س اربعة الثلثان، وأب، وأم تن عن هللث، ؤإذا 
ولأيبمىمحيء.منمثة، واحد الدس، ولاsب الثتة، س واحد 

يبزلم لأنه ولكن ١^^، يستحق لأ لأيه لأ بالثزض، إلا ثرث لم الأل 
محهولأدلمي لما بأقلها، المرائص ررألحموا :٠ الشئ قال وقد المروض، بعد ثيء 



١٤١ةت1واالمانتورب1و(ذوياامووم( 

قفل

اكوئك1هاا.
يللأمالزوجمر، أحد الأم مع اجثتع ؤإن الثلأئ. الأُب أحوال ولنجد 

بعد.فيإ مائل عليه متكون اش شاء ؤإن ، دم'ُ رجل 
كاملااكك للأ؛ فإن المحرقن، ي إلا نواآ، أى الفحيح وائد الأب [ ١ ت 

الأب.يفاوق أنه عل الدليل دل الدي هو هدا الآد-ا، مع ١^١^؛، وثلث ايل، مع 
وجهكل من ايراث، ق الأُب حكم حكمه الوارث" الخد "والمراد الخد إدن 

للجد.والباقي كاملا، الثلث، فللأم العمرسن، ق إلا 
ثلثوللأم الصم،، فللزوج وأبيها، وأمها روحها عن هلكت، امرأة مثاله؛ 

ابةي،وابفىللأد،.

الثلث،،وللأم اشنمح، فللزوج وجدها؛ وأمها، زوجها، عن امرأه طي! ولو 
والافيللجد•

كالأكؤ؟الخد إن قول: ونحن سهإ فزفا فلماذا 
الرئةق فالخد الخد، من أقرب العمريش ي الأم لأن بينها؛ فرمنا الخراب؛ 

حمهالها يوثر أن وجن( المست، إل منه أقرب، كائث، فإذا الأول، ١،^^ ل والأم الثانية، 
حكممحكمه ؤإلأ الع٠,ريvن، ق حدا واضح فالازق فصل، ما الخد يعش يم كاملا، 
مماتا.الأم، 

وساام1(، ٦٧٣٢)رقم وأمه، أيه من الولد مارارّث، باب الفرائص، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
;.بم؛محاّعباس ابن حديث من (، ١ ٦ ١ ٥ ) رقم بأهلها، الفرائض ألخقوا باب الفرائض، كتاب 



اسقضاع1ينيصالإئمأسبجءت؛ل ١٤٢

ينطهم؛لأ لإة الأب، أومن الائونن، من الإحوة ج وهي رابع، حال وله 
ليU كأخ، ١^١؛، كأ؛ 

الشقيقوالأخ للجد، فالمال ئقيق، وأخ جد عن هاللئ، هلك القول! هذا عل 
الأيتجمن للأخ وليس للجد، المال، كذك، ل، من وأخ جد عن وهللث، محيء، له ليس 

^١.وهلم محيء، منه 

وليسصعوبة، فيه ففهمه الذم، أما العمرسس، ق إلا كالأيت،، اءتثنْ المهم 
الصحيح.القياس من ولا الإحميع، من ولا الثنة، من ولا المران من لا دليل، عليه 

غايةق صيحيف،، هول، الإحوة— مع ا-ئ ق وهوالتئريك ٠ الأوم،ر فهو—أعني! 
أنإلا ؛ الشافعي الذهب، من والمشهوو الدهك،، من المشهور كان ؤإن الصعق،، 

كالأك،.الراجحأزايد القول، 
لكنيالأنمج، يدل وائد وحؤ0جماا قلم بالأُب رريدلوذ غلط القياس هدا ]١[ 

منالأب جاء لكن الأب، الست، وبئن بينه قائد والإحوة، ايد إدلاء بين قارئ، هناك 
منه.ممع الابن فابن ايد، صلب 

الأحوال؛ص حال ايدبأي وبين بينه مشاث؛ه فلا الأنمط، صلك، س جاء الأخ لكن 
يصح،لا أنه واصح قياس هدا لأحيه، فرعا ليس والأخ يده، قنع الابن ابن لأن 
٠أب ايد أن عل يل.ل، الذي اشس كنالم، أنه عل 

]^آض:ش.

)\ا\م:ض\خمو)ص:'^هوس)ص:لأ\^ء
(.٤٨٢للرافعي)!/ اهمر والمح (، ٩٤(،رمايةالملي،)آ/ ١٧٤-١٧٣/0)٢(الأم)



١٤٢ةت1واالفوانم)واواغوياضيس( 

ممنالآمائئوأنغا'ا أو ش، ئو الإ.ئ>ة  Sljةإذمحئثشُبم 
اس،تامحما'ل

أحد.عل عمحمى لا هذا لأن شك؛ بلا غ1ط وهي أربعؤ؛' ررعل سحؤ؛ ي [ ١ ] 
مولون;ثم منهم، كواحد لأته الإحوة، مع ^٦'--، إيه يقولون• الأف اجل ]٢[ 

أحذقاثثهم، لو الثلث، عن ينمص لكن فان الثلث، عن يقص فلا عليهم، يفصل 
لهم.لكِملأوابفي الثلث 

الشنق،للجد نقامحم! فهنا شقيق، ولخ جد عن نخصى هللث، ذللث،؛ مثال 
الشنق.وللأخ 

إذاالمال، ثلثا ق القاسمة له يستوي هنا سقيفي؛، وأحوين جد عن هلك ولو 
المال.وثلث القاتهمة له استوي مئليه، لكنوا 

فنقولالمقاسمة. أؤيد قالت فان القاسمة. تريد أو الثلث،، حل. للجد! فنقول 
له;وزللث،إلأاطكا

تمفرصا ض م كيف إدذ ؛^،، ٥١للجد أن الثنة أو القرآن ق يرد لم أيه مل 
قاسمهمفإذا فلتقامم، أثماء، إخوة وثلاثة حد لكن فإذا أ رموله؟ ولا افه يفرصه 

منه.أنقص فصاروا الأرباع، ثلاثة لهم صار الثاJث، أحذ ؤإذا الرع، له يكون 
فكونعليهم؟ يفصل إثه ثقولون! ثم منهم. كلخ هو يقولون! كيث إدير 

متناقصا١

1ء ولهإ،، الشنقله لأن القاسمة؛ فالأفصل سقيقى، وأحي حد عن مات، ؤإذا 
الشنق،.



اصضاممفيصالإئماسبجضل ١٤٤

يلالإمى الآح_ظ للجد وجعل أحد ئرض دو معهم لكو لإل 
اممحاز ، j^ilS"القنص لأف ات1قي؛ ثك أن كأخ، اقاتظ أص: 

يوثدالئدس، يئنعوثئ لا الصو_ا زثد لأل ا1ال؛ حمح سدس أز (، Jlilكجميع 
."١^^١
أحماس.ثلاثة ولهإ الخمتنن، له لأن فاكاتمة؛ سقيمان، أحوات ويلأُث، أوجد 

عنفهو قاسم إن لأنه واكاسمة؛ الثلث، له شتوي أحوايت،، وأربع جد أو 
وهواثنانالثلث، أحد مايم لم ؤإن واحد، تهم عل علأربع، وهى ستة، س تهمين 

مزاتثه.

مثليهمن أقل كانوا ؤإذا والثلث، القاسمة له استوي مثليه، كانوا إذا الخلأصةت 
واصح.حصر هذا فالثلث،، مثاثه س أكثز كانوا ؤإذا فاكاتمة، 

تقولون;وأنتم الوجه، هذا عل يورثونه كيفط ت يقال، أن هذا عل والمؤاحذة 
هذا؟.طإ أين ومن الثلث،، له مرصون ، وكيفتواء؟ إمم 

ماثتامرأة مثل حمه، المرمحى صاحب يعطي قرض صاحن، معهم كان إذا [ ١ ] 
الأحظاجل دعط5، ١^^، ثمتخول•' اشنق، الزوج شتحب ؤإحؤة، وحد روج، عن: 
المال،.أوسدس الباقي، أوثلث، كاسمة اس 

تمتة س فالسألة الشقيقان، وأحوتيا وجدها، زوجها، عن! امرأه هثتمتؤ فإذا 
أنهأوعل السدس، له أن عل اجد يورمث، هل ثلاثة، والباقي ثلاثة، اشبمم، للزوج; 
ابقي،أوعلاأقاتمة؟لهئث،

ثلاثة،س واحد له اثنان، فمعه بالمقاتمة ورثته إن لأنالئ، الثلاثة؛ له يستوي 



١٤٥ةت1بالفرائض)باب،ذوىاكويس( 

ؤإنثلاثة، من واحد للنتثم، والنسبة ستة، من فهوواحد دس، الله حع1لتا ؤإن 
أي:متق، كإ اعتل ثم حقه، الثنض صاحب أعط إدن الباقي ثلث، أعطيه 

•مرض صاحب معه ؟كن لم كإ 

فللزوجأشقاء، وأربعةإحوة وحد، زوج، عن امرأة— —أي: هالك هلك فإذا 
أويورثهالباقي؟ ُثلث، أونورثه بالمقاسمة؟ يورثه فهل يسة، من ثلاثة باقي هنا النحمح، 
المال؟بدس 

فقولالصفح، بعد الباقي ثالث، الكل ميس لأن سثويان؛ الأحيران الخوامحب،: 
لهحظ فلا المقاسمة أما المال. سدس أولك، الباقي، ثالث، لك، سول: ا-فد. نوريث، الأف: 
ف،صزر.بقي، ما خس إلا يآت، لم قاتم لو لأنه فيها؛ 

للنشستة: من فالمسألة ___، وأحوين وحد يشن عن هاللث، ه1كا فإذا 
الباش،بالثاJث، تورثه ولا بالمقاسمة، ا-إمحد ذورُث، لا اثنان، الأف والباقي أربعة، الثلثان 

للإحوة.والباقي دس، اللف، يقول: بالدس، نورثه إنإ 
وهما:فمط، سسيرن بين( محؤ هزض، صاحب، معهم ؟كن لم إذا تهلة، فالمالة 

القاسمة،أشياء، ثلاثة بحن قم يرض صاجب، معهم كان ؤإذا المال، وثاJثا المقاسمة 
المال.م يق، كيف، J_jالسالة مع عندما والإنسان المال، ميس الباقي، ثلث، 

معهكان إن للجد، المال ويكون يمهلون، الإحوة ثقول: الراجح، المول وعل 
صاحبالم؟كن ؤإن للجد، والباقي تجه، المزض صاحبط أحد مرض صاحب، 
له.ك1ه فالمال هزض، 



سقضاه1نيفيصالإئماسبجصبل ١٤٦

الأحث،محثثصب لكلأخ جعلناْ لأننا ايد؛ مع بلاحوات يمزض ولا 
١^؛ؤاحدةَ،نمثى طَلة هإلأِفي تاه؛ زلاثئوُل لكلاح. 

وهئمعه، ومزض ا-إقئ. متائل أعال حيث ويد، أصول يرها 
ثزنشد 1_، لا؛ لزالمحق، يبالززج زخد، b؛ زئج 

نحثعمر هأا، ها لها منقط ولا ثيء، لها يبى ثم ^٠^ المحس؛ يمرص}لأؤ>ب 
ءأيرثلألإ؛ظ!محلاصاة

j^،تبمة مز ضازت ضنه، زهئ ؤملها، اثالة و الثلأة همحزب، 

مايل بتن والثاقي الثلث، ميلأم وجد، وأخث، أم لكنت وثن 
نكاذكاذ ه ؤيها، الءثما:ة اخلأف، لكثزة اوئاة، كو: ِوأنهم، ئلالإ 

الال؛هلممحىلالالأخت،أخكاذ 

التعصبي،كون فهل بينها، وبمر والتعصيكإ بالمرض الأب ورث إذا مسألة• 
بالئد؟

الفروضض، إذا إلا ثكون لا ج زث، فلا تعص كان إذا لا، فالحوابؤ: 
■'ئصسب وجد ولم المساله عن 

صاحبنعطي أن فالعملت فروض، أصحاب والإخوة ا"إقد مع كان إذا [ ١ ] 
اكاسمة؛أو الباش، ؛، Jijأو دس، المن الأكثر مثراثلئ، للجدت مول ثم حمه، المنض 
الدسوللأم أربعة، الثلثان ت متة من فائسألة أشماء، ؤإحوة وجد، وأم كامن 
يمطون.والإحوة يصّنة، اجد يعهإى وثلاثةإحوة، جد وعندنا ئدس، بقز واحد، 



١٤٧ةتاباومائم)بابذوىاصس( 

وأم،شان، ت مثاله السدس، إلا يق ولم معه، واحده سقيمة أنت كان فإذا 
ْ| ه

شقيقة.واخت وجد، 

يىولم واحل، دس الوللأم أربعة، الثلثان للبتي، سة، من المسالة سغلر 
التحف،للأحت مرض أن بد لا مولون! ذللث، مع لكن ا-ةل، ي»ُهلاه واحد، دس الإلا 

لها؟عاصب أنه ظننا جد ومعها التحف للأحت ض يفت كيف لكن 
الأغلأن كالأخ؛ يجعلوه ولم )آن. ؤ المولفعند كإ الواؤع، هو هذا لأن مووت 

إلالمسالة يعول ثلاثة، التحف لها فيفزض ُالتعصبب، .؛ث الئقتقة الأحت، مع 
المدسوالأم J_؛، اودس وا.اقد أرثعة، ١^، الثكزإل إذا لأك بمعة، 

إلالمحق قاصف المحق، ثريد والأنتت ستة، هذه واحدا، دس الوا-اثد واحدا، 
أنيأمل قد ملايئن، تسعة من ملأيئن ثلاثة جاءها أن يمرح أن بعل تسعة، يكن الستة، 

فيقولإليها، الخطاب وسسارع النساء، ين مرموقة وثكون سارة، ويشري بيتا، سل 
أنبد لا واحد، له وهو ثلاثة، لها صحح واحد، ل الأل وأنا ثلاثة الأف أنت، الخد؛ 

ثلاثة؛رؤؤسهم أربحة، الأحت ْع الخد ميس، ف؟ون الأسير؛^، حظ مثل للذكر يقاسإ 
ثبيسعة، ق ثلاثة اصرب، إدن ثصح، لا ثلاثة، عل أربعة اقسم اثنان، عنه الخد لأن 

والخدبثلاثة، ثلاثة ق واحد وللأم عثز، بام ثلاثة، ق أربحة للبئتثن وعئرين، نبعا 
لأنالثإنية؛ أعهليناه أرثعة، وب ثإنية له عثر، باش ثلاثة ق أربعة الشقيقة والأحت 

أرثحة.لها والأحت، ث،انية، أعهليناه الأنين، حظ للذكرمثل 
الباقي،ثلث، وللث١ني! المال، ثيث، لأحدهم فكان م؛را؟ا، ورثوا حماعة يقال• ولهذا 

وعئرين•سع هذه الباقي، وللراع الاقي،، ياتح، ثلث وللثالث؛ 



سقضاهانينيصالإئمأسبجضل ١٤٨

لهاالأم الثلث؛ وعئرين سع إل ؤسّبتها سعة، ثلاثة ق ثلاثة للزوج مول؛ 
عثزالاثأى ثلث عثز، اثنا بقى ستة، ثلثه عثر، ثإنيه الباش ستة، ثلاثة ق اثنان 
ثإنية.للجد والباقي للأخت، أربعة 

لأ٣ا١^(؛ -)الأكدرثة تش؛باق جديرة فالأكدة 
ابدااجد مع الإخوة من لأحد و1نتض لا لأنه ؛ — ريي أصول — والإخوة ايمد باب 

واحدة.هده الأكدرية، ق إلا 

لإلا فيها، ى لا ابد صائل م باق ايمد شائل كدزتج أما ئتا: 
الأكدرثة.

الأولق الأخت، ورست، حنث الثرائض أصول نجح كدريت، أيصا هي ئم 
وورثناها؛التعصيك،.عادت، ثم و\ذأإئض,( 
الدينق مكاثتهم لهم قالوها الدين أن لولا وافه الأحكام؟ هذه أين من 
لأنهذا؛ مول لا لكن ظ. افه وانياآءل واضح محريف، هذا لملنا: الإسلأس 

أنيمتعنا لا أجلأء كومم ولكن وعهرهم، الصحابة هن أحلأء عل،اء يذللث، قالوا الدين 
والإحوة.ابد يثيرأ،كدربايسج الأكدغ وجذم الباطل، خطأ سى وأن ا-قى، مول 

فئيتمحثة؛لأنما:

الإخوة.مع ابد باب ق ئيد أصول كدرت أولا؛ 

المرائض.أصول لجح كدرت ثانيا■ 



١٤٩هاواالضالض)واواذرياهووم( 

وهو،، Jlilوهوثلث عائل ينصف كانتثطثع فبينإ الأخت، عل كدرت ثالثا! 
ربإمص، وهدا وعشرين، نع من أربعة إلا رث لم الأف اصحت، تنعة، من يلاثة 
والنهار•بالتل ئكي 

مني؟ثأخدوما كم ل، اش نزصها ريفة هلْ اش، اموا مول! أن الص ولها 
الأحتؤ.عل كدرت إدف 

—عليه ومعت الذي ~أو عنها سأل الذي لأن أكدوية؛ سمست، إما قيل؛ رابئا• 
إليه.فنسبت أكدر، من رجل 

اصعقوهي للغاية، صعيفة المسأله هذه أن لنا لي؛ أنه ثيء أهم مول! لكننا 
والإخوة.ا؛قل باب من يكون ما 

ايدباب ق القاعدة لأن والإخوة؛ ابد باب خالمت السأله هذه ومول؛ 
سمطلم وهنا الإ•حوة، ويسفل ا-اثد يأخذه دس، الإلا يبى لم إذا أنه والإحوة، 
ع.

فرضوهنا ابدا، ١■^ ْع للاحت بمرض أن يمكن لا والإحوة ابد باب ياتا• 
الوانيُجلاف وهذا لها، 

هغءاينملب ثم المرصة، وجه عل مثرايا فأكثر اثنان يرث أن يمكن هل ثالئا؛ 
أبدا.المرائض ق يوجد لا بالتعصيب؟ إرثا يكون أن إل اش بإدن 

وراءمن صعيف فهي، المرائفرا، هواعد وعن امحاس، عن حاوجة اثأله لهذه 
صيما.



حنبلالإعاماصدبن ضاه1افيئص المميق  ١٥٠

وانتهنتا،الأخت ثمط الحواب! الراجح؟ القول عل السأله هذه مسم كيف 
•يرمحا لا تعصيتا للجد والزمحج الأم بعد الماهي وسمى 

•وزوجة وآبوان، ابنتان وهي! الثخيلة، سموما مسألة المرصيين عند نائية; 
ٌنأرتجدمحين•

هذهأربعة، السدس ولأدا أربعة، الدس وللأم عئز، يئة الثلثان للستين 
أربعةإل أصمها ثلاثة، وهو ثمنا، يريد الزوجة السأله، انتهت وعشرون، أربعة 

فمط.حذا إلا ئعول لا وعشرون والأربعة وعشرين، تبعة تكن وعشرين، 

تخطب،كان ورحمه- عنه اممه -رخي طالب أب بى عئ إن المرصثون: ويقول 
الذيممه، الحمد يقول! فكان السألة؛ هاوه .. الؤمنين. أمم يا وقال; وسأله رجل فقام 

أمأن صحيح ٠. سعار المرأة أم كاثت سعى، بإ نفس كل وتخري يهلعا، بالخى يقفى 
افبأشياء ياتون المرصون يعني• اخلبة• بمادف أن افه نبحان لكن سع، المرأة 

يقال;أنه ١^^ سع• اآزأة أم العول، وامحق لتلمة ا-ق الاJي فالثجع \ثمذلإ؛صحتها، 
عائل.نصم، له الروج إن 

الثلثص الأكثر فثعطى الحد يفصل وجد إحوة اجتمع إذا أبما! ؤيمولون 
هذاإل يذهب كيم، تحجب، الإنسان اممه، ونبحاف مضْلربة، فالمسألة المقاسمة؛ أو 

شبةأي وابن (، ٣٤١رقم الأءفلميt ]ط■• متصور بن معي،-الخطبة ذكر دون نحتمرا أحرجه )١( 
اكر:عل زهقلكن أنه وذكر (. ٢٥٣)٦; واJهقي )إ/ا>ا•(، والدارممي (، ٢٦٢)\\ا 

انميj نداُة وابن (، ١٣٧الطالح)ا،/مائة ق والخوض (، ٤١٤الهدب)A ق الثجدازى 
(.٥٥٩الكحر)٦١ النرح ق والرافض (، ٢٨٩ ١٦١



١٥١ةتاو،الفوائضاو1ب،ذوىاصض( 

عقوالأحت ابد ثى والت1قي ١^٠،، هلأم وجد، وأحت، أم لكثش وثن 
اختلافالضالإ^١؛.ؤكثزة اوئاة، زتنئى: 

وأيلواصح، الأمر أن مع ابد، مع الإخوة ثوريث مسألة ق العناء من عمو جع 
كلعجلنمطي اه لكن إذا فقط. التفصل. هدا عل يدو بدليل اسوا خمإ: نقول ما 

الأحواتفصلهن، النات فصله، الأب فصلها، الأم مفصلا، ئزصه محرض ذي 
الثلثأين انال،؟ تدس أين الاق-ي؟ ثلث أين هذا؟ من الممصيل أين فصلهن، 

للخد؟

باللثط،ألح ولهدا صعق،أكؤ؛ فيها وظهر وحييت، ثأملتها كث،ا السألة أن ^^^ ٠١
يضلونالإحوة وكل أب، ايمد لقل■ ؤيّك، وأمحح عملك، وأرح صمثرك، وأؤح 

وغثرهالوهاب عبي. بن محمد الثنخ الدءوةت أئمة عليه اثدي وهدا ش. والحمد يه، 
بكر\لي واختيار لآءهآنئه، ٠  ١٤٠ابن؛؛الإنلأم شخ اختيار أيقآ وهو ز؛ةةإذ0ث، 
قويوهو الراجح، هو القول هدا ه، الرسول أصحاب من عثر وثلاثه '، ;?ءمحقةننر 

ونوا.أرا 
صء ْ فاعل،و)أم( نمر، إل محتاج لا ها;اثن، أم(()لكن( ا)ؤلنئو1 قوته: ]١[ 

جعولا واريثط، محنغ يوجد لم لأيه اكلث،((؛ هلأم وجد، وأحنتج ارأم وحد لو يعتح،• 
ثلاثةعل والأحت، ابد بين والباقي الثلئ؛ن، ت يعي ثلاثة، من اثنان يمي الإخوة، من 

(.٧٢تحال)إ/أ/ اف رحمه ١^ مد بن محمد الإّلأم شخ موس )١( 
٤(. ٤٦امرى()ه/ الفتاوى مع العالمة)الطبوع الاخيارات )٢( 
•اط ( ٦٣/١)المنن ل منصور بن وسعيد ا/مأآ(، )٠ الصف ق الرزاق، عبد أحرجه )٣( 

١(.٩ ١ ١ إ/ > الش ق والداري (، ٢٥٩اكنف)\إ ق شيبة أي وابن الأءهم:ا، 



حنبلأصدبق الإمام  ٠٥٥ ارك1هم على المميق  ١٥٢

ا^اJوياصىا١لزونلكذتكالالآنمأخ،لكذ 
نح\في\ص

مإنا-قو، مقاسمة ق الأبوين ولد مقام يقوموف امزدوا إدا الأب ولد 
يولدحجب مذ لأف الأيسر؛ يولد ابل يعادوف الأبوين ولد قإف اجتمعوا، 

لولدحصل وما كالأم. اجتمعا، إذا تيإ ححنر امزدوا، إدا الأيسر وولد الأبوين 
بمزثهإ،نلأيمحلدام

والتاؤيقدو عليها ويوف واحده، أمحا الأبوين ولد ؟كوف أف إلا 
القدّش.المنض ؟قول أي( إلا فيها مناله هداو ولأمي إهإ. 

تنعة،بلغ ثلاثة ل ثلاثة فنضربر ؤيباين، يئبم لا ثلاثة عل اثثن قسمنا فإذا أسهم، 
أربعة،ل4 ستة، ^ Ljثلاثة ق اثنان والأخت، وللجد ثالثة، من واحد للأم ؤيكون 

اثنان.ولها 

لق،——والحمد ونحن فيها، الصحابة ا احتلافل،كثره الحزقاء، تسمى إما وملنا! 
ثي؛ولا للغي واواق-ي الئث،، للأم فنقول: أبّ الحد إن قلنا: إذا اش أراخنا مد 

للأختؤ.

منذكزه الدي التقي، هل،ا عل دليل ولا وهوا،لتعيرا، هوالشحيح، القول، هدا 
الحد.ْع الإحوة مثرايثه إل أو الحد، م؛رااثا إل ذهس، 

واحد،واحد كل والأخ، للجد والباقي اكلث،، لها الأم الحميع، بين أي: [ ١ ] 
أثلأى.الثلاثة ^ ين المال فصار 



^uU uLl  ١٥٣اثفروض( ذوي

بلأبوينالأح أحد لم أقلأيا، اقثموا وجد، ابهي، أحوانِفي اجتمع لإدا 
أحدتثم أرباعا، اهتثموا احتان الأحوين مكال كا0 محإل لأخيه، حصل ما 

لأنيا؛ضقصلأا.الأخث،لمحين 
علالأشماء الإحوة مقام قاموا فمط، لأب إحوة ا-إقد مع اجتمع إذا [ ١ ] 

الأم.من للاحوة ثيء فلا فمط، لأم ا-إقدإحوْ اجتمع،ع ؤإذا متى، ما 

وقائمأثماء، إخوة لأب الإحوة فاجعل أشماء، وإحوْ لأب إحوة اجثتع إذا 
لأنم،.إخوة مع أشماء الأثماء الإحوة واجعل ارثع ؛٠٢ ا-إقد، 

الاللكان ثميق وأخ جد كان لو أب، من إخوة وثلاثة ثقيق، وأخ جد الأف 
أشماء،كأمم عدهم لأُت،، إخوة هناك لا، وةول(ت الأف لكن مقاسمة، نصمين بينهإ 
أربعة.وهم 

والأخالنقيق الأخ ؛؛j، ثلثان ونمى الال،، ثالثإ يأخذ أن للجد الأول الأف 
عنهاللئ، هللث، لو لأنه أسقطكم؛ أنا ايح_،ت من للأخوة الشقيق الأخ فيمول لأبُ، 

كانلو أسقطكم، أنا فيهول،I ١^٠٥^، للأخ المال لكان لأُب، إحوة وأربمة ثميق أخ 
الثلث،يأحد أوكمن فهوكأم، يرصه، أحد واجد ثيء، لئم ليس وبيئكم بيتي ل ٧٠١

نمىهدم اسقطوا، لأب، وأنتم اشماء فتحن حميعا بيثتا فالاةي وانثهى، يرصه أحل 
العقوق.من باللة ثعوذ المعادة. 

يخت،،بالإخوة مزر الآ0 ابد بالحرمان، وعويوا والدهم عموا لأب الإحوة 
بالحنمان.عوقبوا لكن الثلث،، إلا يأخلم. فلم عليه، صفوا أثماء 

اجتمعناؤإذا المنض، أُمتا ما عل ؤإياكم اجتمعنا نحن الأشقاءت الإمحوه قال 



بذءت،واصد الإمام ص ي اه1ني ض المميق  ١٥٤

ثنهم،لألإرُب أدف لأم ا'محين؛ ولد ثئهم أحدْ الأب يولي حصل وما 
قدنعاثها واحد0، أمحا الأبوين وئد ؟كوف أل إلا آلأب لولد ثيء ولا 

فيمحها،ناو:شما'ا.

للاشماء.فالتنصيب الفروض ابثت ما عل إثاكم ؤ= 
ثانتا.عليهم صيق ثم أولا، ابد عل صيفوا ؛؛*_! عريبة، المعادة وهده 

منالمرائض مة، ليتت، المألأ المسالة؟ هده عل الدليل أين قائل: ولوقال، 
ثملأيتؤ، الإحوة زاحمت ثم ا-بمل، عل تفكون كيف، الدليل؟ فايى عغ؛ل، اش عند 

علالدليل أين يضلون، لأب والدين كله، بالال، الأسماء الإخوة يرثع ثقولوزث 
هدا؟فايواب،:لأئليل.

عدكون أن يثرط لأب، وإحوْ أثماء، ؤإحوة جد تحثح أن العادةت إدن 
ذلك؛مثال الموصوع، ق إشكال فلا بابي بمر لم ؤإن بابي، بمر أثماء لأب، الإحوة 

لأنمإ.وأحوين شقشن، وأحوين جد، عن مالت، 
؛؛،٧١كأخدون الأف الأشماء الإخوة لأن المعادة، لاثجاج أتما نا والظاهر 

معادة.يحتاج فلا الشقيمير٧، للأحوين، ثلثان ؤيبمى، الثالث،، ياخد ابد الثلث،، بعد 
سمرعلايل،وإلأفلأ.فظالإخوةلأك،علابمهإذاكانفيسهم 

اشثف،—~وهو يصيبها ثأخد فهنا واحدة، أشر الأسماء الإخوة كان إذا [ ١ ] 
أبوين•ْن للإحرة والامح، 

للجدالأفثل فهنا أُت،، من، وأحوينر مفيقة، واحت، جد، م، هال،لثإ ذللثؤ: مثال 
ويثيرالنص—قط، الثمينة للأخت، ثفرض حيسد ثلثان، ؤيبثم، انإل، مثج ثليأخذ أن 



١٥٥ذوي ممابارفوادض)بمب 

القدز.ص مصإلأأو؛فول فيها ئنآلإ ثداو ثَلأقيى 
زط،ا-بمع1خثانوامح، هإذا 

'•لأط حصل ما 

الأنم،.من الإحوة ياحده الدس، 

الإخوة،ْع ا-إقد مسألة ق ا-إدل مع الشقيقة للأحت، يفزض لا إنه محلنات وأن سبى 
لهد©؟فرص فهش الأكدوية، ق ؛لا 

الأيوؤثةمسألة وق ايداء، لا الخال، ياي ق هذه التقيقة للأخت، فرص قالوات 
الخوابؤ.هدا ابتداء، الثميقة للأخت، يفزض 

سالإخوة عدذنا أن بعد الحال ثاف ق لها فزفتا الأف الشقيقة الأخت مقال: 
الأب،.من للإحوة والباقي اشبممؤ، لها فنصنا الخئ، عل الأب 

ألللأص، للإخوة j؛:؛j الئل، أخد إذا الخد الثلثان، فلهإ أختان كان ؤإذا 
لأب.للإخوة ثيء ولا المعادة، الثلثىبعد يرين الشقيقتين الأخش لأن مضلون؛ 

يمكنلا ١-^ لأن أثلأJا؛ الال اةتنموا لأب، وأخ مقيق ۶-^ جل اجثْع ناء 
واحد،لأُب والأخ واحد، الئقيؤ، واحد،ّوالأخ اُبمد فثول• الثلث، عن يتقص أن 
ؤلياكأنا احثمعت لؤ لأف ثصيبم،ل؛ ؤيقول: لأب، الأخ "ًل الئقتمح،الأخ يرء ؛٠١ 

تبينالمسألة هذه ئقول: فلهاJا حدك؛ عل تفيق يذهمب، أن جزاؤه وهذا لسمطتؤ، 
سمطالخد وجد مش إنه الراجح: الثول وأن والإحوة، الخد باد-إ ق القول صعق، 

لأم.أو لأُب أو أشماء الإحوة حمح 
الأمم،،للأحت، يفزض أن إل الإثارة هأ.ااا ررولايممق ز؛?وئ\ق4.' قوله وق 



صضاهانينيصجماسبجمحل ١٥٦

^^^ةا\مكتاصلأنينؤذة\0ظ\0\ض\مح 
اشئذ.ثنككل لأحتها؛ حصل ما 

صاأنتاتا،لإ1خدتبجاهإِذكالذعاقمنمام|مثا، 
عثر•م1يه مذ ويصح علثلاثة، القدس محا يش مزصها، تام 

اثاو،م ق سك فتإصء نثني الئدز، محا أم، ئتهب كال لإذ 

فتصربثة، ثثغ زلا الثاوس، ثني الباقى ثلف للجد هرصش شئث ؤإل 
اشئ.م،حمته، ، 4j^jبلام عثر، ماسه ثكذ مسة، ق ؛لأ؛ه 

أرمهفذ عثر ثنائه ل ثلالإ، عل وأنتيؤ الاح محر نهم ينعه،'يش 
وحمس؛ذ.أزثتة وتناسهإل مئة مذ لإحتصارها ريي؛ محزة وتنثى زحمسئذ، 

سلصحت، لأُس،، زأحتؤ وأحزان، لأتزين، زأحت زجي، ام، كاك زلز 
ُ.مدثبها عل تنع؛ذ من لصحتها ؤيد؛ تنعيسه زئتمى ينيتذ، 

ثشثم المزض، صاحس، أحده سدس وحد كان إذا لأنه ثيء؛ لأب للإجوة دمح5ٌا 
لأرسحللإخوة يمي أن يمكن ولا المال،، وميس الباقي وثلث، القاتمة ين قوا اجل 

ثيء•

الأَخوالا،ض ي الأسمإ شزلة أنه والئوان٠ ١^، مراُثإ عر ال٤لأم انش [ ١ ت 
لأتهظاهر؛ ذلك ووجه كاملا، الثلث، الأم ثأحد العمربج( ق فإن العمرسيرن، ق إلا 
مسألةق أما أثلاثا، سنه،ا الاقي فقئم واحدة، درحة j، والأب الأم ااعمربمع، ؤ، 

بواسطة.وا-اثد مبائرة، يالينتط يدل لأما منزله؛ منه أقرب الأم فإن ابد 



١٥٧ه1بالمالم)وابذيياصض( 

محل

قذذلكمحب-مصااتمة1ووى
قثك ما ت مماو 0عن\وؤا، بكرظلب م إل ا-إقدة ءجاءت محاو! يؤب بن ءبيصه 
خصارجعي ولم اض.شقا، رنوو ئق ل لك أم ونا ٧، اف كتاُب 
الثدس،ا'ءطاها . ، ٧٥١وتؤو حصزت ! ٤٧بن الممرْ ممال الناس، انأل 
محوو. أنو لها دأئضاة ننشة، ئن محئد لث مشهد عوك؟ ننك ثل ممال: 

كافزنا ئزأ، اممب كتاس و لك نا م: مماو الأنترى، اظ بمُت، م كاف 
ئؤزلكن شقا، الفرائض و بنائي أنا زنا ^، ق قىثهإلا الذي الثقاة 

مهنJ؛l<،..................ه، حيش ؤائكنا مهن35^، ا->ثمعما، مإن الئدس ^١^ 

ممألةامرحنا، الصحح بالقول أحذت إذا ائل المهذْ كل حال• كل يعل 
ّوجهإمحللأما لها ليس تقدم فيإ شزحتا كإ الاكديثة 

الئق،ق ولا المران ل لا يذكر ولا والإخوة ايد ينز التفصيل هذا بمال وكيث 
ملأس!.المراث يكون وقد أتانا، ونمليه أتانا وثحرمه 

كان.نهعا صعيف الإنسان أف عل  tJjbتما هدا لكن 

عثزوئلاثه الصديق بكر \لي وهوندهب الحدكأُت،، أف ارّاجح• القول، أف الهم 
بنمحمد والشيخ ليميه ابن الإسلام ثخ واختيار حنيفه أي وقدهب الصحابة، من 

باز.ابن والشخ عيي الالرحمن عبي الشخ ت العاصرين ونشامحتا الوهاب عبد 

ل:؛رضا،لأدهثيانيذنعلصفيلإئ؛



اسقضامميص|لإئءاسبجضل ١٥٨

أ.صححل حسن حديث هدا الارمديت محال 

علشؤإن الأم أم هي ناجية الواوثة؟ ابدة هي من مرق وأن بد لا [ ١ ] 
إلوصلت ولو علغ، ؤإن ١^؛، أم أم وأم الأم، أم وأم ١^، أم الإناثت بنحص 

ا-إقلْ.هذه إناث، بمحض حواء، 

أمأم أم الأُت،، أم أم الأُت،، أم مثل: الإناث، بنحص عك وإن الأيب أم ئانيات 
الإناث.بمحض وهكاوا الأب، 

وامالأد-<، أم وأم الأد_،، أم مثل: الإناث، بنحض  sLipوإن ا-إدد أم اكال؛ة: 
علت.اموإن أمأم 

جدادث،بثلاث هال،ْ 

الإناث؟بمحض ء1.تا ؤإن اجل م وأم مول: هل 
لأنفنعم؛ الراحح المول عل وأما فلا، ٢ ا.لخنابالةا مذهب عل أما الحراب: 

منالواوث صوايهل ق ذللئج محبي كإ واوثة، فهل أش قبله ئدل؛أمت، لم جدة كل 
والأرحالدس، والثلاث السدس، والثتتان دس، اللها الواحدة الحدة الأصول: 

■السدسمى 

~وهوالحر،~ا الثافصر مال.مح عل لكن أربع، يمكن لا الحنابلة مدم، وعل 
حمس•ويْأؤن أربع يمكن 

(.٣٢٣/٧(،والإuف)٩٩/٧(،واضحص)٣١
اسوروضة (، ٤٦•)٦; الك؛م والثرح (، vrvY)؟/الطالب نإة انظر: )٢( 

(٩/٦.)



١٥٩ةت1و،الفرانم)طبذوياصض( 

صدى،؛؛ ثتيءأاراف ؤب ل لك ما سالت بكر، أي، إل اإءدْ ررجاءت والدليل! 
.ثقا٠٠افه. رئول ئك ق لك رروماأعلم وقال! القرآن، ق ابدة فلايوجدمثراث 

الثنة،وق ثىءا<، الأوب كتاب ق لك راما قال! المران ففي دقيق، ثمر هدا فانظن 
رروئأظا«.قال;

قال!ولهدا ببا؛ محط لم والئنة وعثفه، ;ْ؛.بمنن، به أحاط قد القرآن أن والمرق! 
ثقا«.افب. زئوو ثق ق لك ررقاأعلم 

لكما لقال! رماننا ق ولو نيقفغظ•( الصحابة لغة ق التمر دمحة عل يدل وهدا 

لها،؛!؛، ١١ق يكون قد لأي أعلم«؛ »ما قال! لكن الثنت. ي ولا الكتاب ق لا ثيء، 
دس.اللها ا-ةدة أن الواقر، هو صار ولهدا بدللثح؛ يعلم لم وهو ثيء 

سجع هناك يكون أن يشرط ولا وارث،، مع هناك يكون أن يشرط ولا 
والعددة.الواحدة حال، يكل الدس فلها الإحوة، 

أوواحدة؟متعدداته كانت، مواء إرثهن يستوي إناث لنا متى وهل 

بناتالباقئ، يعطكم ا-إقداتا إليهن أصف، الزوجات، هم نعم، اُبمواب،• 
الأحت،أوجاعة، واحدة كن سواء دس، الإلا لهن ليس الواحدة، الست، مع الابن 
السدسلهن الشقيقة الأخت، مع لأُتإ فالأحوات كدللث،، الشقيقة الأخت، مع لأمح—، 

الفرائض،محاب داود: وأبو (، YY،5/i)وأحمد ٤(، رقم اطلوطا ق  v^Uأحرجه )١( 
رقمالخدة، ميراث ق جاء ما باب الفرائص، كتاب والأرمذىت (، ٢٨٩٤)رقم الحدة، ق باب 

(.٢٧٢)٤ رقم الحدة، ميراث باب الفرائص، كتاب ماحهت وابن ٢(،  ١٠١)



اصضاه1ممصابمماسبجمحل ١٦٠

الورثة،من أصناف أربعة فهذه أكثز، أو واحدة كن مواء اشف، يعد الباش 
والتعدي.الواحد فيهم 

الواحالة.الشقيمة الأخت، ْع لألنا الأحوايت، الوابع! 
عاليه.والثنة الكتاب، لدلالة الأمن،؛ مقام يقوم بأنه ايد مثراُث، ق فنختار 

الزوجات،واياعة• الواحد J؛j، فيها يفرق لا اثي الأربعة الأصناف كمل وحدا 
ا-إقداتابالشميقة، الأحت، مع لأُب، الأحت، الواحدة، البنت، مع الابن بنات 

والواحد.ايإعة فيها يستوي هلأه 

نورثهن؟كيف الأموال،، حسب، عل ارع أو ثلامث، ا-ثداتت احتثع فإذا 
لهادس فالالمستخ، إل أقرب، إحداهن كانت، إذا إلا بامية يوريهن ا"بمواب• 

ا-إقدات.تقية وسقط 

أقنب،.لأن٠ا الأاسا؛ لأم دس الارت،، وأم أم، ١؛ ام مثاله! 
الدسلأ؛الأأ.أمأمأدتح،وأمأم، 

كانت،رتاواء القربى، نورٌث، أن معدين إذا يوريثهن ؤ، القاعدة دقولاث هذا عل 
الأم.جهة أومن الأر_ج، جهة من 

Iالخدين، ^ا ق ويظهر 

أمأل،حتى بكر• أبو قال حي—، مد'رهم، جلالة عل الصحابة ثواصع أولا؛ 



 Lu١٦١الفيوم( ذري ا1فوالماباب ؛؛

ومذا-إ؛تد، وأم الأدسا، وأم الأم، أم يلاث! مذ أكؤ ا-اثاوات مذ ولا.؛ث 
ئزإذامحاذ;نوصا'ا؛ةا

منيسين جدات، ثلامثؤ ورث البي ررأة إبراَيم عذ بإننادم، نعيد روى 
الأم«اآا.تل مذ وواحدة الأب، تل 

الثق•3، م أولا، المران ذ الأيك ل نظر اف الأنأف أيما: وفته 
لا،أو أحد معه هل الخثر يسأل أن فله ثيء ق اشتبه إذا الأساف أف أيئات وفيه 

الأستئدان.ق موتى أي ْع عمر وكدا رج^بمه، أبوتكر فعل كإ 

المائلإحدى وهدم عمن، أثر هو كإ مواء وا-يدات ايدة أف أيقاث وفيه 
والزوجات،ا-،قاوات، وهي؛ المراتقى، ق والمتعدي الواحد فيها يستوي التي الأربع 
الثقيمة.الأحت ْع لأب والأحوات البنت،، ْع الابن وبمات 

ميس.ق يشركون بل الأحر، دس بالالأحرى للجدة مضي لا يعنح،• 
أيفأم وارثة، فهي بواوث أدلت من كل أف والصحيح هوالمذهب،، هدا ا ١ ل 

ترث.الخد 

علدل لأ واك١ف: -ابص، الم إبرابا لأف ئضيع، ولا ١^ ٥^١ ]٢[ 
فصح،الرابعة يوريث، ولم قال؛ فلو عم، قضية فهذه ثلائا ورث فكونه ئرث، لا أما 

\رثغح.حكم له ليس أيصا يورثون• كانوا وقوله؛ 

بالإحماعالأم أي أم إف م ئرث، فإما بوارث أذلت من كل أف الصواب أف فالمهم 
لأترث،لأتجاأذوأإشوارث.



اسقضاهانيهمصالإئماسبجضل ١٦٢

ضلألمؤسادويجلأيرث
|وأموىاملأترئ،بملكطة

لأيمح؛لآيصئنيزارث.
Jii  :خدةالأملأ:رش لأفآنا ؛ ٣١ي أم طرخت ة التنئ

امحق.•ع اللاق الثلاث ض تحاوخة لأي اي؛ ثن ص د ص 
أ■بوايُيل ما لأي يويهقا؛ ابرمحت كلام ومحل 

اجداتلأف لأمتس؛ يغض، من أهرب ا-إقدات بنص كال ؤإل 
٩نمطن وليلك '^ ٣١يرن؛^١^، أئهات 

الصواب،هو )اثغني( كتابه ق الموئق نزحه الذي )؟ذلأة' الخزش كلام ا ١ ] 
ثريدلمحر وارثة، ٠،^؛، بوارث أدلت من كل أن فالقاءد٠ت ٠، الشافبير مذهب وهو 

الأنم،،تل من وواحدة الأم، تل من واحدة حدات،; ^)1، يه تريث، مثالا ئأحد أن 
وواجدْسمحلا-بم•

،،؛١٣أدلت، وواحدة بالأم، أدلن، واحدة أئن،. أي أم أبج، أم ام أم، أم أم مثاله; 
السدسب؛نالثلاثةأثلاثا.الأب،. ادلؤت،بالخدالذيهوأبو وواحدة 

أذلمن وكل ^ث، لا الأم فأبو وارث، بغثر أذلت، لأبا رث؛ لا الأم ش وأم 
له.إرثر فلا وارث، شر 

ثلث،رمث، فالأم الخنلة، ق يعني; الأم، ماراُث، م_ن اجداُت، إل مول; أف ]٢[ 

هملأرص)1/،1؛(،وروباكلاون)1/بم(.



١٦٣( jijjillذلي باب كتاب 

جهةمذ المنب_ى لكثت ئو ك، البمدى، أنشك ثعضهذ، ائرب لإدا 
الأُب

ثىوالمربي الأم، جهة مذ البمدى تنقط الأم جهة مذ المربى أف وعنة 
وهوينقطها، لا ثممذ يي لأما الأم؛ جهة مذ البمدى ينقط لا الأُب جهة 

ا.ثهال منقطئ هئ د\كوو لا أو يأرق الأب<، 

منصوربن نعيد روى لنا أوجدا؛ آيا نواءكاف حي، وابنها ا"اثدْ ورث 
ابنها.نع أُس، أم الئدس أطعمت، جدة أول أف لآ.بمتئ، منعود ابن عن بإسناده 
ايد0الناوس . ، ٧٥١رئول أءلعمها جدة ررأول، مال! وثمظة الرمدي، ورواْ 

ثعاننها،نا:غاعئ«.

الأم.محراث اصة:رئن ق هذ ^،، ٧١بم، وترث الال، 

منكانت، نواء المدة، محصا المريبة أن والصواب، صممة، اوواية هده [ ١ ] 

الواسطةقلت من أن ومعلوم بواسطة، يرثن كلهن لأمحن الأم؛ جهة أومن الأم، جهة 
ثك•لا أول فهل الوارث وبئن محنه 

لأفالأم؛ و؛اذ بيتها المنق، ل ظاهر وجه ينقطها* لا بمذ ييب، ُلأما وقوله• 
يسقطها.حص جنسها من ليس لأله أمه؛ معه رث والأب فثقهله، جنه؛ من الأم 

مازهّ_ؤليس ولكثه الشافص، هومدهمب، الموJ، وطا حطأ؛ كله أصلا فالتعليل 
والمربيالأنم،، جهة من اشدى مسقط الأم جهة من المربى إف فيمولوزت لثنابلة، ا-

بالمريبةسمهل. التعيدة أف والصحيح! الأم، جهة من اشدى سقهل لا الأُب جهة من 
ممللما.



اصيقضاه1نينيصالإئماسبجضل ١٦٤

ترشلآبمصلأ،لأرثضئابئا'ا.

إنإوالإسقاط مبمراثه، U-؛bj لا لكنها به، نيل لأما وذلك صعيف، هدا [ ١ ل 
م؛راثه.وأحد ُه أيل لمن يكون 

لوئقدتلكن -٦١، مدلون وهم معها؟ ^^١٧ هل الأم، من الإحوة مع للأم انظر 
ُ

■ا ال\راره^موا دلم 

والديم؛رايا، ثأخد لم الأب لومات لأنه معه؛ وترث به مدية الأب ام كذللث، 
مثراثه.أحذ به الميل فقد إذا الدي هو به ائل من يسقط 

الإحوةإلا الواسطة تلك حجته بوامعلة أيل من كل يهولون! هدا ق والمزصيرن 
—معه ئرث اما القول ~عل الأنم، أم وكيلك معها، ويرثون بالأم فيدلون الأم، مى 

معه.ورث به ييل 

حاسمط عدمها عند مقامها قام فإن بواسطة أيل من يقول! رجب وابن 
ْغالعم وابن الأخ، ُغ الأخ وابن الابن، ْغ الابن وابن الأب، مع لكبي لا، فة 

النأ.

مدليةوهي معه رث لأما الأر--ا؛ هغ الأب أم يثمل رجب، ابن الئح وكلام 
بالأمسمط ا-إقدْ الضابط: هدا عل يمحى لكن عدمه، عند مقامه ثقوم لا لأما به، 

كلاموعل الخمهور كلام عل الضايهل مكون عدمها، عند الأم مقام يقوم لا وهي 
الديل.عليه ذل ما إل رحع هدا يمال! أذ والصواب نفلر، فيه رحسا ابن 

أبيه،وأم أبيه، وأي أبيه، عن هالك، هلك، العامثر: يئغرحا قد مألة وهنا 
)ا(ماءالاينرجب)ما/ا-ا<(.



١٦٥ةت1و،ار،مازض)واو،ذيياصض( 

سهنالثاوس ب.< م وأم أمحت،، أم وأم أم، أم أم المتحاذيات1 وا-اثدات 
يأىا!مزابتأن نبيان واحاJة، وأحرى بمزادت؛ن، حد0 أدلت ئإل أثلاثا. 

نورثقزابتم، دو محص لأمتا ئئئث؛ وإلأ■حرى أحمد، دوو< ماس السدستي 
إداالعم كابن يا، ووث بهمحا يربح ولم ابتنتا، لإدا ئممردة، ممحا واحدة قو 

كانأخالأُأ،أنزنخالاا.
غثروابل وارثة، ابد روجة كون وحثي رث،، أيه أم يرئؤ، لا أيه أبو يرح،، أبوه 

امحأد_اأم وأما مثراثه، وأحد منزلته، لنزل الأب، فقد لو الأب ابا أن جب والوارث، 
مثراثه.ثأخد لا فإنيا الأب لوممد 

مبمراثه.ولمثأحذ منزلته، لمثتزل العم لوفقد لأنه العم؛ مع ترث العم وام 
الأمن،.جهة وس الأم، جهة من ت •جهتي س مدلية اجدة يكون أحياثا ا ١ ] 
جهتينمن ا،لدلية ايمده فنورئ، شؤاويتان~ "وكلتاهما واحدة جهة س الثانية وابدة 

منفإن واضحة، والعلة الثلث،، ثلث، واحدة جهة من التي ابدة وثورث الدس، ثهم، 
الديعل الشقيق الأح مصل ولدللث، بواحدة؛ أيل ءن وأحو أئوى بمجهمح، أنل 

للأُتؤ.الش عل الشقيقة الأخت، ومصل للأد_،، 

بولدوجاءيت، أيه، بعد أمه يزوج الإنسان عم أف ت الأخره المسألة وصورة 
والباقيأم س أح أنه عل الدس يرذ٠ عنه مات، ؤإذا أم، س وأحا عم ابن هدا فكون 

مالتعمسؤ.

*ء أ* 



اصدبذ'ضلالإمام فقه م الكاش ض اسق  ١٦٦

نحل

الثصث؛امنين ^١ ةؤ)أ.( ؤإل الث1ثان هلهن '، \ؤعآتا هأما 
 ،j^٥؟^!^و؛-وثء مارقوإ0َكانت هلبمزئلثا ءؤؤ)؛ؤامثهمذ لعال؛ ؛ ٧٥١

اكنماه]اس:اا[اأأ.

والأم،والأحداد، الأُب ت بالأصول أولا بدأ جيد، ثرتيبه ^،٥١^ ١^^٠ [ ١ ] 
بالمرؤخاش بدأ الكريم القرآن ل لكن بالمرؤع، يى ثم اامرابارت،، من وا-ثدادتا، 

لإظهار[، ١ ]الماء:١ ^ولأبويه قال: ثم ه ؤآآولثJطلم أثب مح>يبي ؤ فقال: أولا، 
هومسهإثه حسثا والأثهايتح، الأياء رحمة من أثد للعباد رحمته وأن ءِإ؛ْل، الله رحمة 

ثرسيموالمسألة منالث،، بولدك ارحم بولدك يوصيالئ، والدي بأولادنا، ^؛٠^أوصانا 
اشُ.شاة لأبمزالخلأذ٠يهإن 

[،١١،؛ LJI]ه رق ما ثقا عنهن آئالإلخ ن؛ مثاة وظنَؤ؛ سحادةوةئ\قا: قوله [ ٢ ل 
فكيف،اكلهن، ثرئان الستي البتش أن المعروف، من لأنه إشكال؛ فيه ه، آستيرخ ^^١ 

الآيةاف؟مع مزهدا 
ثلثافلهى اثستين اء نكى فان التقدير: وأن زائدة، ه ؤميى إن ُعضهم: قال 

•لممى ه^ءا ولكن لرد• ما 

الزيادة.عدم فالأمل الريادة، وعدم الكلمة نيادة بين الأمر دار أنه أولأت 
الخروف،وهى مسه، ق له معز لا فيإ كون إنإ العربية اللغة ل الزيادة أن ثانيا: 

بم5نلا مسه ق نعر له الدي لأة أبما، كون لا فهدم والأتمال الأساء و الزيادة وأثا 
لمحز.لكن زائدة، كون فمد الخروف، من ءإرْ ق وراْ ما بخلاف هوزائد، مول أن 



اسه

١٦٧ةت1بارفرالضرواسذوىالفويض( 

نهتتُا'ل:اف ه تن جام وم زاذهما؛ U ٣ المحن ث■محء 
هاثاناممه رسول يا مماJc! س افه رسول إل Jاسيها الربح بن سعد امرأة جاءت 

ظَلمحاأخد هثه ثإف ^!١، ك ثزم نتك أثومحا قتل ١^، ث;ُن اقا 
^jcذوك«. افُو ررممي ماو:  JUإلا زلأ:نيثان نالأ، محا دللم;دغ 

مماوث...سسب.......................محا 

الثلثان،الثنش قوى ما إرث أن ذكر تعال النه وأن بزائدة، ليسلم، أنبا فالصوانم، 
بضاالأيى حمت فإذا الثلثان، له،ا الأخى أن الثورة م ي الأَخوا>ت، وذم 

ذكرتالأحوايت، ق الأية فكون الثلثان، لهعا قوى فما الثنش أن اشز صار يعص إل 
فوقاللمتقنولويكونمئه،ممالسئهالا؛تاحل.،يعني• حد،وهن.هذكريتجاعل أديى 

يناينه عبد مشهورة والقصة ، الثالهن ;نحهبمبجِ سعد ابني ورث أنه هؤ الئي عن 
سقيمة.وأحن، ابن وبنت، بنت ل ة.بمها الأثعري موسى وأي معود 

وقالالصنج؛ الشقيقة وللأخت، النصم،، للسنت، الأشعري! موصى أبو قال 
الكلام،هل،ا له وقال معود ابن فأش هدا. عل فسيوافقني محوي ابن وأُتا للسائل! 

لأقضّيرنمومى~ أبا واممت، لو —يعنى! المهتدين من أنا وما إدف ص1لاوت، لقد فقال! 
الثلث_إن،ثكملة الثدس الابن ولبنت، النصف،، للبنت، ق^! ادنه رسول بمضاء فيها 
ا؟فللأخت،ر بقل وما 

رنمالصلب،، مارارن< ق حاء ما ، يا١٢الفرائض، كتاب، داود! وأبو آ0ّا(، )ّآ/ أخمد أحرح4 )١( 
(،١٢•  ٩١٢رنم)المان،، باب،طحاءقممارث، الفرائض، ياب، والترمذي: (، ٦٢٨٩١٢، ٦٢٨٩١)

اشعبئ بن جابر حدين، من (، ٢١٢١^رقم)• الملِؤ، فرائض باب، الفرائض، كتاب، ماجه؛ وابن 
لآئنبمنمح١.

(.٦٧٣٦رقم)ست،، الابن،ع ابنة مماُث، باب الفرائض، كتاب البخاري: أحرجه )٢١( 



اسقضاه1فيفيصاسممأسبجضل ١٦٨

أ.داود ١^ زواه قهوui،،< موَر وما الثمن، أمهها وأعط ررأعطاصشنيالئش 

قحاء كعا لعالها يكح المرأة أن عل دليل وفيه المزصؤع، ق ثص هذا [ ١ ] 
داظثز1اتبي(م.هؤبؤجابجا،ودطا، 

عصرناق ولكن مال، للزوجة كون أن مراعاة الزمان، قديم من أمز هذا ولكف 
المزأةعند المال زيادة أن ينون ثل المال" —كثرة هذا يراعون لا الناس أكؤ الحاصر، 
الرجل.عل وطغيانها استكبارها توجب 

منها!هوائي الحدين، وق 

لقولها الهيينُُ من آنا وما إدا صللت، ررلمد غ.بمثئت مسعود ابن قول — ١ 
المرؤع.مائل ق أيقا ومال واصح، الأصول مائل 

لازم؛فهذا كملمة؛_^، الدس لها ت مول أن يلرم المنم عند أيصا وفيه — ٢ 
وكملمةمل: لم فإذا الدس، ١^ ل؛ناُت، اممة يم\ب ق وخدن( ما كذا مل لولم لأنك 

السذس،.عزينا الئلثين. يكملة قلت،: فإذا إشكال، وجود فئعناها الثلين. 

تجور؟هل ٠ بالثهادْر لروحها الربع بن شند امرأة نهاية هائل: قال فان 
تعال:قال حيث ٥^١، إل شر U الخرآن ول الرسول. أوها فالحواب،: 

•[ ١٤٠عمرازت ]آل ه شهداء مكم أؤوقخد 

\ؤ>وخإكتاب ومسلم! رقم)*ا،*ه(، الدين، الأكفاءق باب النكاح، كتاب أخرجه ( )١ 
إء^.عتئ.هريرة أي حديث من (، ١ ٤ ٦ )٦ رقم الدين، ذات نكاح اسصاب ياب 

(.٦٧٣٦)رقم بنت، ْع الابن ابنة ^١٠^، باب الفرائص، كتاب الخاري! أخرجه )٢( 
رنمالمات، مثراث ق حاء ما باب الفرائض، كتاب والارمديت (، ٣٥٢)r/ أخمد أخرجه )٣( 

خجقبمثمحا.عبدافه ين جابر حديث من (، ٢٠٩٢)



١٦٩كت1باددوادض)واو،ذوياصض( 

ئفآ
س

ئف،من  jjjلت فن لإ إذ ج الئف كثان ١^>، ذ:؛آ>1 
نوضعكل لأف ث1ت؛ لأمن اكالثانااُ؛ لصاعدا وللثتت_م النصث، ]الو\جو6 

الإبن•ولد محه لحز الولد ه اشُ تش 
واحده— الإبن نلثات اشنمر، ملها واحده ينت الصف ولد من كاذ ؤإذ 

إلاuتات لإ:زض ممال اشَ لأة نيئ الثدز أكؤ- أؤ كال 
اعللأما النصث؛ ياحدت الصلب بنت مسمتإ ويد ثان، وهؤلاء 

الثلثي.محؤلئ الممهاء ينئيه ولهدا الئدس، لهى الباقى ه١كال منهي، يزجه 

ابن،وابمؤ ابمؤ، إ عن موتى.بمة ابو ررثئز محال؛ الهرين ووى ومد 
نمحخبمئ.منعود ابى وأن النصف، ؤللأحت النصم،، ممال،ت وأحب، 

مىانا وما إدا صللت لمد قمال؛ موتى— ى ~واحثر مسعود ابن متئل 
ولإبنهالغنص، للاثث اممه.I رموو ممى بجا فيها أممي مال؛ تم الةثدين• 

هإلأخت<ا................................وما؛٥^، ١^^،، محمله الثدس الإبن 

معهنيكون ألا بسرءل الثلثان، فأكثز وللثتتإن ااغئ.ف،، للواحدة السنان ا ١ ] 
ءغ؛جلثاض مال، فكما معص_ا، معهى كان فان الابن، وهو وهوأحوهى، معم،، 

[.١١تظآلامحهنi]_■هوئثن 

الثتتانوتريث، معصسا، يكون ألا بئرؤل اشنق، الواحدْ ثريثف البتامتؤ إدي، 
معصب،.يكون ألا بثزؤل الثلثين، 



اسقضاهاهمهمصاسمءاسبجض ١٧٠

امحرهدا دام ما ثنألؤق لا ت مماو منعود ١^، إوبا هأحترناه موسى، آبا قاتثا 
ذئي«نناةاابمرىا'ل

ثزطفاثواس0، ر1مح امحق، __؛ نيل؛ الابن بماث [ ١ ] 
باشصيبمعه ووئن معصب وجد فإن مئهن، أعل وارث مغ ولا معصب، يوجد ألا 

بدرجها،ابن وابن ابن، وبنت بنت، عزت هالك لوهألك كإ الأنثى، حظ مثل للدكر 
حظمثل للدكر ١^؛ درجتها و الدي الابن وابن الابن ولبنت النصف، فللبنت 

الأنمح،•

إننظزنا، واوث مغ محويهن كان فإن وارث، ميع مومحهن تكون ألا الئاف: الئزط 
متراثفلا ابن، وبتات ابن عن هالك هلك، لو كعا لهى، مثراث فلا سمطن، ^١ كان 

الذكر.مع لهن فلا ذكئ، واريث، مغ عزقهن الذي لأن حيثي؛ الابن لنات، 

فلهاواحدة كام، إن ظننا، إناثا منهن أعل الذي الواويث، المثيع كان ؤإن 
الإuرث،الفروع من قوفهن نن كان ؤإن اهن، مله الدس الالن وبات الس، 

محصسا.لهن وجد إن إلا الأبي بنات سمطت، فأكثز ثش 

دسمهل.ابن، وبنت ابن، عن! هالك، فلوه1وك، 

الدمحىالابن ولبنك المصف،، لبت، ابن، وبلت، ة واحل. ؛تت، عن• هالك هلكآ 
١^.تكملة 

والعئتشل، الابن وبنت الثلثان، للش ^، ابن وبنت، بتى عن هالك، هللث، 
^•٧١له 



١٧١مم1ب|الغوالم)واو،ذدياصس( 

ابنوابن ابن، وبمن بش أن فرصنا ~لو الابن بنت إن ُقول• الحال ءذْ ق
للدكرالباقي عمته مي الذي الابن وابن الابن ولبنت الثلثان، للبكن مول: فهنا ابن- 
وهذاالابنأعل، فبنت، درجته. ي لنسلمؤ امزأة الل.كئ عم، ومحا حظ مثل 

محهاالمازل الابن ابن إن ايألة: هالْ و شاذا قولا قال الثناء بعض إن >و 
قوللكن يعصبها• فلا يعمه، من درحة ق يكون أن المعمس_ا مزؤل فمن يعصبها، لا 

فلألمنه، انرل وهي أحثه يعص—، كان إذا لأنه يعصبها؛ إله ~وهوااس~ث الجمهور 
وكلهمللفرؤع إيجاد كلهم واحد، والمعنى واحدة، والجهة أول، بايإ من هي يعصبها 

ممطن،فأكثر البنتان وهما الثلثين، الابن بنايت، قوى من ورُن، إذا الأل فصار بنوة، 
معصسبا.وحول ْع إلا 

ذكث،فوثها الذي لأن شيئا، ريث، لا ابن، ونت، ابن عن هاللث، هلك، فلو 
موسى،أي مع ههنه مسعود ابن لحديث، ثومهن؛ ذكر مع الابن لثتامتؤ إرخ، ولا 
أي!ت يوافقني ومعز فيوافقنى. معود بن اش عبد امأل ;ع^بمثنت أبوموصى قال 

المعزتلكن ^؛^٤^، موس أي من أعل معود ابن أن المعلوم فمن ؤإب للت،، ما يؤيد 
٠.الهتد.يلااُ من أنا وما إدا صلألث، ءلمت. قال; مسعود وابن ينت،، ما يؤيد 

•موسى أيا واثنت إن يحي؛ 

نحالفخالآطأفيافروع؛شضلألأ؛لأنافلأل علأن ذليل ئدا ول 

(.٦٧٣٦رنم)بتت، مع الابن ابنة مثراثر بابط الفرائص، كتاب، اJخارىت أحرجه ,١( 



سث(ضاهانينيصالإئماسبجص ١٧٢

إذاالإنسان ثصف لا وقوو(1 الماس، س ممو نق كإ بالسائد، خاصا وليس للهدى، 
الأصول(ق ممون ذلك إنا صلألة، العالمة هذْ مول،ت أو صال، بأنه المرؤع ل أخهنا 

تازقؤو\ق:اف لمول فهوصلأل،؛ الصواب ماخالم، كل أن الصوابت ولكن والعمائد، 
المرؤع•ول الأصول 3، الحي، يثمل وهذا ليوس:أمآ[، القلنزه ،إلا ٣١بمد 
5محهبمق:موسى أبير لمول بمقالهم؛ المصل لدوتم، الاعزاف، أيقا وفيه 

;نحؤمحقمحن.تعود ابن عل عفليم ثناء فهدا 5؛،iv؛؛؛، الخن هدا دام ما سألويي( ارلأ 
مممعأن فانكج ٣، هو من اثكان 3، كان إذا المثوى عن الأمتناع جواز ت وفه 

يكفيمن وجد فإذا كفاية، ثرص الإجابة لأن ثعنصئا؛ نئلمت، ولو لمتوى، اص 
يقونولا يهلمئرن، لا الماس أن مسه من يعرف الإنسان كان إذا إلا الطلوب، حصل 

يطمئنلا رثا والوا دموا لو حض •' ijAع؛ن، مزصن يكون قحؤذ بموله، إلا 
فرضعتن•فيكون مؤنهم، 

بأقواله،الأحد ق معيا داعيه ارموا قد الماس ممون اللأي، 3، كثثرا يمع وهدا 
نحيسح،أن عليلئ، وجنر إلا؛مولاائ، يثموا لن، أمم علمت إذا فقول• يالونه، يأتون ثم 

ضري.اسالوا أوثل: ؤإلأفاحلهم، 
سألؤق*لا لقولهت معيرأ،؛ نحم، إل( المثوى إحالة جواز عل دليل هذا و3، 

يتفاحربحسث، مفاثدة فإنثضمن مفتية، يتضمن لم ما وهذا الخنفيكمء، هدا دام ما 
ثئلؤمذ١قثإذا ٠ أخمد' الإمام كان محله، فلا وعلمه، ه بنمؤيعجب، عليه المحال، هل.ا 

افيد ابنه ورواة (، ٦٢٣٩، • داود)م،:أآ، ى رواة أحمد الأئ، ائل مذلك: س انظر )١( 



١٧٢ةتابارضالض)وإبذيياس، 

انأويال: ضأمائ؟ قال: فإذا عزي. هذا عن اد قال: -يا، له علي لا نالة عن 
يدرأقد والإنسان الثني، ق الإعجاب من حوما أوفلأثا؛ ثلاثا اسأل يقول: لا العل،اء. 

الإنسانأن بمعنى العين، بمضثة ^١۶ ٠١١عند ف، يم هوما وهذا -ها، له علم لا أشياء 
-هاأحاطت، أسباُت، أجل من عنها الناس يعلم ما بخلاف معينة، مألة ق يقفى ئد 

اؤا.بى.\دأن"مت 
فسألهآحر، إل ذم، أئتاْ فإذا عالم، إل يأق قد الناس بعض مائل: قال فإن 

وكذا.كذا افعل فقال: فلائا سألت، يقول: ثم القوال، مس 
ستردد عنده كان إذا إلا غيره، بمال أن عاج مال إذا ان للأنتحوز لا فالحوان،: 

\رأ->ص.أسح أن ماد٥ وصار التيه، لمنيت، غينه سأل لو لأنه الأول؛ العالم جواب 
لأبأم،بمم،أجلأنمحفهدا هكذاأنافملاق. وقال: الأول، إذاأقامب،اأنام أثا 

أكثز.يرظح أنه ثلث، لا منه، وهوأكتر هو أنى من رأى إذا فإنه ال؛افي؛ 
نملهل للفثوى، اكبم، بمئن لم إذا طه تحب الذي ما قاتل: قال فإن 

دلبمإ«اا؛؟»انممت، الثّوله: بخديثؤ
وليسثيءٌ علبمج أشكل إذا ثعض: دأيك،اا لاهذاعزه،»انثتا فالخواب،: 

أنمعتقدا به واثما عالهأ إنسان عن سألت، لكن ننني،، الثقيمة فالفطرة عابم عندك 
هاواق يوجد لا ْضلنا إنسان أحياثا يكون نعم آحز؟ سمتي كيفن الحي،، هو قوله 

فهذاه، لامه ٌ آ> عاج وخد إذا أنه نثة عل ماله الريل، هذا إلا اأكان 
الصرورااتؤ.عند الماء بدل الراب كاّتعإل الأول ويكون بأس، لا 

ههبمد.الأمدي وابمة حدين، (،»_ TYA/iأحد)أخرحه )١( 



^قضامانينيصالإئماسبجءااهل ١٧٤

محيلهمالطلاب، أحد يألون الحد يأتون عوام الناس بعض ةائلت ئالط فإن 
الطاو_،لهدا تحوز لهل كدا. أو ئافر أئ ئمميل، d العاي هذا مقول ؛، JUعو 

أجابه؟محيب أن ا>>سطاع فإذا المئوي منه يسئع أن 
بأس.به يكون فارحوألا هواهكم، هذا أن يمينا يعرف كان إذا فالخواب! 

فهذامعروف، عالم عن ثلماها بأن يميئا، يعلمها كان إذا به بأس لا أنه هر ١١٥١فا
الملأىالعالم ملأيا إن ت يقول بل عنده، س أما عل المئوي يذكر لا وحيثذ صرورة، 

;قووكذاوكذا.

نمناالثوال كان إذا الأحيان بعض ق الإئاء عدم تحوز هل قائل: قال فإن 
٠مه؟ عل ا،لفني وحاف بالعقيدة يتعلق فيإ وخاصة والنقاش للجدل 

بيتيفيإ ما سأوصيلث، المنوي هذه للئحتس: ؤيقول ذللثج له نعم آي فالحواب: 
هويكون قد مسألة يأل الثيئه، النية عنده كون الناس بعفر أن فصحح وئينلث،، 

يجاب.لا فهذا فئة، تحر أن ثريد لكن ما، عارما 

الملالح؟أوطريقة المران، طريقة طريقة، أحنن أى قائل: قال فإن 
لآءهإ؛ة،،المرصيئن طريقة لأن وأجع؛ أمهل، المران طريقة أن ثك لا فالحوان،: 

الزوجةويد الباقي، وثلث، وثلث، سدس أماكن، ثلاثة أوق مكان؛ن، ق يذكر الأم يد 
فثثّآكلث،أمكنة، ثلاثة ق الابن وبناُت، والثايت، مكانين، ق والروج نئؤنا.( ق كر نو 

\ذقن\0طريقة أن سلث، ولا منه، انتهى أحواله يجمح الوارث، ذكر إذا لكن الهلالم_،، 
أشر



١٧٥ةتاب،اُفوالضروابذييالفويس( 

للئواب؟أقنب ى ولابملم محلفي الفئويان كانت إذا هائل: قال فإن 
يأحدآحروزت وتال بالأمهل، ياخد بعضهم وقال محمّ، الذهب فالخواب! 

بالأسر؛أن رجحنا الإنلامية الشريعة ق القاعدة إل رجعنا إذا ونحن بالأسد، 

ضالآصلأن;الام،أوانبمفيس؟
أنهالغالب لكن طيب، فهدا ه ثمق البحن، من يتمآكن كان إذا فالخواب! 

صغيرادام ما أنه فأرى أمور، عليه تشكل أن الممكن سمن لوبحث وأنه يئمقن، لا 
الزلل.من وأسلم له، أحسن فيسأل لعلم اي 

^^ئهفهلبجلأازكرLِلطمح؟
أعدل١^١ نعلم لا لأئ الأنجن؛ حظ للمدكرفل تكون الأولاد غث فالحواب: 

الأنجن.حظ مثل للمدكر أعطى وقد عيجقل، افه من 

هلذلك، من نحن مؤتمنا فيا الغناء، للمعوام قلون العناء بعض ئايل• قال فإن 
تركهم؟

والهيبالعروق الأمر عل القائمون كان إذا الدولة، إل يرجع هذه فالخواب! 
الأغاق،إظهار من هؤلاء يمنعوا أن الأيل عل عليهم وجب اشحريم، ثرون المذكر عن 
متهم.علننا لا ثيؤبمم ول 

منلإلزاتا القوامبمزمون إن قال: ح الرحمن همد لشيخنا كلأتا رأبم، فائدة: 



صضاه1همهمصالإئماسبجضل ١٧٦

محل

ونثعال! افه ل لثن الثلثان؛ محصاعدا ؤبنخما المحق، للأبوين نللاحت 
لأيولد ثا وئوييده-اإن ظهابم>ئامارلآ \زأؤ\ 

الموصى■عن الناس صط فيه جيد قول وهذا ا. نحالثتهم٠ من يمآكنون لا وأنه نإئهم، ع: 

لهم؟خو لا من عندهم ؟كن لم إذا بالثزك يعدرون هل العوام مألة؛ 

أنالإسلام سخ كلام ق رأيت وأنا محرير، إل محتاج فيها الكلام اثمألة هده 
أنيرون لكن :،يتم، من بمدهم أو ييتم، من بمدهم ليس الذين هؤلاء العوام 

واق،ُأءللم.يكمرهم، محكم لا هذلاع منهم، أعلم عل،اءهم 
فهنالوصف، ق لهن مساو أح معهن كان إن الأح_واءتا مبمراث [ ١ ] 

هألاشن حظ يثل ،-لدآر ويساء يجالا ؤوإنَكاؤأإ-م؟ تعال• اممه لمول بالتعصس،؛ 
للذكرفكون الأنتيئن، حفل• مثل للذكر ييثهإ العال سقيمة، وأخت، سقيق أخ ]الاء:ا"ماا[ 

الوصم،.ق مساولهن أخ معهن كان إذا هذا ثلاثة، من واحد وللأنثى ثلاثة، من اثنان 

والواحدةسقيقايتؤ، وهن هولأب، لأنه يحصيهن؛ لا لأب، وخ ثقيقتان وأحتان 
خلأ•'افه قول ل لآمذآثذباوة واستدل الثفان، فأكؤ والثتتان ١^،، لها 

متىلكن مثراتهن، مقدار هذا لاو-اء:ا"لإا[، ه رق ئا الثكان ظهثا أسين ؤؤنَكانتا 

مثنيالمنءما؟

٤(. ٨٧/ ١ )٦ عييللالكاملة الجموعة صمن الدحان، شرب حكم ومحالة انفلرت )١( 



١٧٧ةتابالمائض)بابذوىاممروس( 

^١؛؛١^ من محأ امزذف إذا الأب من ١^١^، ؤ-محا 
معالأب ولد يحكم ايهي، مى الأحوات اجتثع ؤإن الأنة، لمظ ي لدحولهى 

محمحاواتالإينلإوات

واوث•الدكور من أصل ولا وارث، همغ يوجد ألا بالمرض لإرثهن يشرمحل 
ابدلكن ؤإن سمطن، الأب، هو لكن فإن وارث الدكور ْبن أصل وجد فإن 

والإخوة.ابل مثراث باب ل عرهثه والدهب سقطن، أمن فالصحيح علا ؤإن 
ورقنإناJا كى وإن ممطن، ذكتا لكن فإن وارث، فؤغ معهى لكن إذا وأما 

لأب.كأخ لأب والأخت ثقيق، كاخ الثقيقة الأخت، فكون باشميثح، 
الصم،،لها فالبنت لأب، وأمحت، ثقيقة وأمحت، بنت، عن هلك، إذا هدا وعل 

لأب.وأخ ئميق، أخ بمنزلة لأما لأب،؛ للأنم، ء مي ولا الشقيقة، للأ-حت، والباقي 
لا،أو يرقن كونهن عن النظر بمطع مثراثهن عن وكلم الأف ^٥١^ والمؤلم، 

الوارث.الدكور من الأصل وعدم الوارث، الهمع عدم بثزط إلا يرقن لا ولكنهن 
الدكور.من أصل واشللوب أش، معنا الذي الأصل لأن بالمنءس؛ ثرث وأحن أم 

مح،•والأم، الأب، جهة من ~يمب،ت ابهى من الأخوات اجتمع إذا ؛1 ]١ 
معالابن بتات حكم الأب~ من الأحوات ~ثعني1 الأب دثي لحكم الشقيقان" 

اتتاتج.

الثلثان،الثققكن فللأحى ^، لأب، وأحت، شقيقتان، أحتان محاك لكن فإذا 
يبتجلوهمم، ابن،، وبنته ابنان، كان لو كا لأبج، للأحت، ميء ولا للعم، وايافي 

ثىةل1نالأين.اإثلثان،وابفىسلم،ولأ 



اسقضاه1يفيصالإئماسبجضو ١٧٨

محلما ثهى عصته، الأحوات صار الثات، نغ الأحوات اجتتغ محإن 
هلأئ،تمملأوه7كتون٢٠^١١ ثتا,و■' لموله منثاْ؛ محريصه معهى لهى وليس 

لابمزضأف ماقتمى الولد، ءا؛م مرصها دثزطِفي لاكاء:\"لأا[ ه ظه؛ابمبممامارق 
الهريو(اا'•حدث ثى لكنيا نج وجودْ، مع محا 

نحل

الثدنان.ثللاقن أنأش، )؛ IS"\'م١^، ٥^١:^^ آلأم، زلد هأثا 
يتتفقلأيورق ؤوإن؛اُك>رجل ت ممال لموله الثلث؛ مركاءِن، محم كثروا، لإل 

نن4ثاأثوشأوأمنأهبولئ7ئ 

ا-لةكم؛عن سل إذا ياكال، الإنسان محيب أن تحوز أنه عل ذلل الأية هدم ل ا ١ ] 
لاكاء:آ"يا[،ه ألككلؤ 4 تفطنر أقن ؤ قال: اف لأن 
ونالكلالة، شى اخال هذا ل ايراث وبجم مثالا، ذكر ولكن الكلالة، يكر ولم 
هرق ما ضم هإها لمحت ُؤولمأ بنت، ولا ابن لا يعني: ه ولد له■ نس ٥؛^ ٢^١ 

لأنهالدكور؛ من أصل هناك ليس أنه ه رق ما بمش ؤةهت١ قوله: [، ]الماء:آبا 
الدكور.من أخ وجود مع للأحت مزض أن يكن لا 

الدكور.من وارث ولا ولد، له ليس من الكلالة: إدن 

هههلالضا:دلضأنهليسمحاكأطل
الأص،مع زث لا الأخ لأن لم;رث؛ الدكور من أضل هاك كان إذا لأنه الدكور، من 

الراجح.المول عل ا-بمد مع ولا ، ٤٧^•؛



١٧٩ه1واالفوادضرواواذيياهويض( 

[ا١ُ.١٢،:LJI]ه ئتمحغاآق\لأاوث ءكامأ ؛ن 

)ودهبخهبممحا؛ وتعد اش عد قراءة ؤق العلم• أهل بإ"؛ٌإع الأم ولد بمنح،• 

هذالأن أحس؛ لكان عز ولو دتين، ياليحمذآيثئ ا،لولف ثعبير ا ١ ل 
هآلثئث ؤ( قتيقلأ د'لأقدهلم من أيكر ءفامأ ؤ؛ن ت تعال، اض قال اامنآن، ثمر 

منلواردين سدسان يرد نعم ابدا، واحدة جهة من لواريع، لءمحان اليرد ولم 
وقال؛واحد حاء إذا لكن الدس، وللأب الدس للأم وأبناء، وأم كأينا جهامت،، 

الثثة.ي ولا المران ي لا القفل، حدا لم:أُت، هدا اليمان؟ ه؛ 
أولا؟محقة الواترة غخ القراءة هل ]٢[ 

حديثح،إما فيهات ثهول، ما فأدنى الئي.، م، ثابتة لأما حجة؛ أما الشحح 
صثغن لم ولو صحن،، إذا القراءة أن والصواب هرآن، الراجح المول( عل ولكنها 

الإنسانوأن القرآن، يواب، فيها وأن الصلاة، ؤ، ما يقزأ وأنه ئرآن، أنه الثع القراءات 
حنث،.ما فمرأ قرانا يقرأ ألا لوحلم، 

اشقاته،أو لأم، أو لأصه، الأحواُت، محراث >ءنا الأذ ف- -الخد إذن 
تواء.ؤنساوهم ورجالهم الثاJثا، فأكثز ولاثتvن الدس، للواحدة الأم س الأحوايت، 

منهاواجد جؤب أم، من وأحن أم، من، أخ عن( مات، فلو الأم، من الإحوة أعنح،؛ 
•السديمى 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل ١٨٠

منوالأحوات الثلثان، فلمهإ زاد وما اشنق، لها الواحدة الثهيمات والأحواُت، 
الشقيقاناست<رمتا ؤإذا فالثلثان، زاد وما الصم،، للواحدة الشقيقاُت، عدم مع الأب 

يعصبهن.فإنه أحوص، وجد إذا إلا الأمن،، من الأحواُت، سمط الثلهن 
*أء*



١٨١ا الفروض ذوي يسط U باب ةت1واالفوانم) 

بخب،طيفلدوىاممووض■
إ HUMل

ألهلامحن،ه ص تظناط،و الإ؛ن، الإ:ن طووث 
ا•الاقتزا ط نز لليي ص، فيإ سبجن دؤ، منهن أوأنزو نئهن 

الابنمنان ابن وحد إذا ت يعني بالإبن« الإنن بنات راسمط ءاءدْث هد0 [ ١ ] 

ليسمحلبجاث•
تسمط.ابن، ابن وبئت ابن، ابن وحد فإذا 

الابنسواء محته، من يسقط المرؤع من ذكر كل المرؤع! ق قاعدة ئأحد إدف 
القاعدة.هدم أوأنزل، الابن، أوابن 

والإناث؟الدكور من محه من يشل وهل 
والإناث.الدكور من محته من يشل نعم، اُبمواب• 

_،١^١^٠ ^ظن ص الابن لآنئآ؛ثق: :مول 
هنمحأؤآزوبجذو،س«.

سمنذكتراومحنوسأوأرلالأينإذا اداثلأنملن:سات،
منهن•

ابىأو أحاها كان سواء ابن، ابن ومعها ابن، وست، بتتن عن هالك، هتلث، ٠ثالت 
أخاهاكان سواء الأي؛منزكها، الابن ابن يعصبها ثقل، لا الابن بنت فهنا عمها، 

أواينعمها•



بذحنبلاص الإمام ص ق اماي صلى ايمميق  ١٨٢

عندناالثلثان، لهإ البنتان منها، أنزل ابن وابن ابن، وبنت بنمن، عن هاللث، هلك، 
درجتها؟ل وهوليس بمثبها ظى يعشها، أنزل، ابن ابن وابى ابن، بنت الأف 

 Iموثهمن فتعصه درحته ق وهي عمه أوثنت، أخته يعصب، كان إذا لأنه قالوا
واضح.قياس وهذا منبانم،أول، 

عندوهي قبل، من ذكرت الي، العّةوؤية، المسالة مثال ياق المسالة ذه هق 
وعمتهوجدته أمه يعصب، ذكر، واحد يوجد أف العنقودية والمسالة الناس. بعفس 

بالمالةالخطط هن.ا يعزف كنثراُتؤ، اء نيعصب، ث يعيي وأخته، عمه وبث وخالته 
العنقودية.

موثهامن استعزق لأنه ثيء؛ لها ليس ابن وبنت الثلثان، لهإ بنتان مسالة! 
يعص_إهل درجته، ق ابن ابن ينت، عمه، بئت، ومعه منها، أنزل ابن ابن عندنا الثلثإن، 

بدرجته؟الذي 

أعلكانت، فثن درجته، ق كان من يعصب، كان فإذا يعصبها، _^، الحواب،! 
الوهذه رُث،، عمه بنت أو ثرثر، أخته أو يرُث،، أن يمكن فلا أول؛ باُبج فؤح، منها 

تريثا.

ألن>ت،الثلثةن، استعزقن ينات، وقومك، أحت، ولكا نازل، ا؛ن اين يصورمك، 
درجتك،؟ق وهي أخثك، تعصب، 

كيم—،ئرثونأيصا، أحتلث، وعثة عمتكط، هي فوملئ، الكب نعم، أحتل—،، ترُثإ إدذ• 
^^،.الذي هو ا/أقنب، أن فالأول هكب؟ رث ولا أنتم، 



١٨٢ةت1واالغراضاطبئسملذيياضدض( 

وءتءتهااُ، مذ منه س ومذ دوجته، مذِفي بمئب الابن ابن وابذ 
^٢'•أرل مذاأُ بمب ولا هزص، لهة يقذ لم إدا أبته عم 

زاوابئ؛تمد اين،بجذآزومحص، لكف ^١ 
\م\

اشنس،يللأول عمها، ابن أو أحوها، الثابع_ة مع كاف محإف 
اس3، ويصح أرء، عل محنهم وأحيها والرابعة، لكاث والباؤي '، القدس 

عثز.

إمخ;؛0جهتها؛ مذ يرتذ لأية بالأم؛ جهة م يذ ابدات وتنمط 
اذبالأيْ'.يثلذخاءطط أثهاُت،، 

مثراثوالممم، بالمرض، لا بالخيب، يرئن تجعلهن أي؛ ومحتينجن؛هنت 
ويع.ثلث، نصم،، بشوير، واللإضي؛راث مدير، بلا 

]ا[ض:ةباسأضت.
ل'آ[فيسحةتسهو.

منيمهل الئرؤع س ذكر كل لأن منه١١ انرل مذ يسب ارلأ قوله ]٣[ 
ؤإناث•يكور ص نحته 

الثالثن.ثكمله أي: ]٤[ 

الأم.جهة أوس الأب جهة ٌّّواءس بالأم، يقطن ا■يمدان، ]٥[ 
للجداثف.ثيء ولا لأمه، التراث أيه، وأم وأمها أمه عن هاللث، هللت، فمثلا؛ 



At \سيقضاماششصاسممأسبجضل

ي؟هبجا؛ ِس لأبن؛رئن يالأم؛ -بم؛ ئل ص ا-دثائ  'ص
ا-اثئالآبا".

معمبراث العاليات للجدات وليس الأم، وحوي مع للجدات قيء لا إدف 
أقنب.جدات 

يوقها.من سقط جدة كل إدواأ 

فؤغوجد إذا الأم من الإحوة الإحوة، ميراث الأف تقدم الدي حال• كل عل 
الأم،من وإحوْ وعم، يمت،، وجي• فلو يرثوا، لم واريث،، الدكور من أصل أو وارُث،، 

الوارث.المنع البنت، يسقتلهم لهم، قيء لا الأم من فالإحوة 
واحدا.ا-إدد، يشلهم لهم، ثيء فلا الأم، من ؤإحوه أبوألبخ، ولووجل• 
كانإذا الأصول من الذكئ — الراجح القول —عل يشلهم الأمماء والإخوة 

ثكلمنحن والإناث، الدكور الإحوة كل جرا، وهلم الخد، وأي والخل، كالأُت،، وارثا، 
ولأب.الآJعنالآثئاء 

أخدنأنثى كان وإن سقطوا، ^١ كان فإن ورث، يزغ ىاك كان إذا أثا 
فإذاؤإناثا، ذكورا أم إناثا، أم ذكورا كانوا مواء بالتعصبس،، يعدها وورثوا ميراثها، 
القسمة.سهلت، الصوابهل علمت، 

الأنم،،أم واضح، وارد عليه يرد هذا جهتهاا؛ من ررلأمن قوله [ ١ ] 
أقربومي، جنها، ْن لأنس، مول؛ لكن جهة، غثر من كل الأب،، ش وأم اجل، وأم 

الصحيح،التعليل هو هل>ا فتحجبهن، منهن،، أقرب، والأم بالؤلأدة، _>، اء نبنهن،، 
واضح.نظر فيه ^٠١ -؛ا أدلقن لأمن، أما 



١٨٥ارفر5ض( ذلي مايسقط باب ايفرالض) ممأب 

فنل

ؤام،لأناشَمملهلإ:الأين،صالإين، 
ُؤإنآمأأهزقاقثمولآولآأكتموله الولد، عدم يوريثهم ق ثرط 

لالاء:ا'با[.

والابنالبمايي،• عن الماصل أحدت ؤإما الولد، مع منش لها عبمل ملم 
لأنمالأب؛ وسفئول ابن. لإنة ابنه؛ وكيلك به، مثمطن ثيء، عنة بمقل لا 

}الأر-ت،ا جهه من واإثدْ ١^؛؛، م،إلأولد نمط ايلبثضى من وكل يدلوذبه، 
عنقاروي الأبوين؛ يع ولألاح لدلك، الثلأية؛ غولا؛ الأب، ولد وسمط 

الوصق،.......................مل بالدين ممى ه اممه وثول ®أف رظ.بمنئ! عئ 

الأثما•ء١^^٥ هم الأبوين ولد ا ت١ 
•الأب ْع الأب جهة ثن وائدة الأم، مع الأم ولد إلا بمني• ا-آاا 

؛الأد_،،ثسمطء لا الأب أم واجدة 7أا، ثدثيا كان ؤإن بالأم، يسمْل لا الأم فولد 
به.تدليه كاثت ؤإن 

الأبوينأولاد أن تعال—ت افه —رحمه ا،لولف كلام من القهلعة هدْ من ثأحد 
الموللأن الراجح؛ المول عل الأصول من ذكر ويكل المريع، من ذكر بآكل يمطون 
وهمملأبوين، الإحوة أي• يمطون، فعثه الإحوة، تحجب اجل أن لنا سبي، الراجح 
منذكر وباكل الئرؤع، من ذم كل من لأب الذي أول باب وس الأمحئاء، الإحوة 

الأصول.



اسيقضاهافيفيصالإئماسبجض ١٨٦

وأمهلأبنه أحاه يرث الرجل العلأت، بني دوو يتواريوف الأم بى أعياف وأف 
الرمن«ياأحرجه لأبيه؛* أحنه يوف 

أذإلا امح، م الاخزات ؛انبجاو ١^ من ١^١^؛، ثت،طل 
مح،لأهمةطمحمامح

لأنم،.الأخ دون يرث فإثه وف، لأم أخ وجد إذا معناْت ]١[ 
صامحلإ ١^، بمئح الخلان ١^ الأوءُ: قاَل ح الثووي قال 

أولادلهم• مقال الأبوين من الإحوْ وأما مص، أمهاُي، من لأب الإحوْ هم اللام 
محكه،3ح\م واحد يأس' الخديث: تش الغمحاء: محوو مال الآءثان• 

اه_إدلتالاختلاف. فيها قولخر الشرائع فرؤع وأما ١^٢؛^.، أصول ق ميوف مإثم 
محلفة.وأمهاتم واحد أبوهم العلأت أولاد 

لالخصهن،وعثاته أخ ابن لوكان ولهل-ا وجه؛ كل من ليس القياس لكن  ٧٦
للاختينهتول.' فهنا أخ، وابن لأب،، وأحتان ثقيقتان، كان لو ت يعي 

الأنم،.الأخ'من لابن والباقي لأب' الأخن، وسقط الثلثان، 
بم،م لأب- -أخمن ممه لات، الأخ ١^٠ بم، لم لماذا قائل: قال فإذا 

ائالأينسسمثمِس:طتالأين؟'
الابنبتات وأما ولادة، المن، وب،ن بينهم ليس حواش، هؤلاء أن القرق ملنا؛ 

اللاقالابن بتات صلة فكانت، دويته، من الت،، صنب، من فهن النازل الابن ابن ْع 
هذ.ا.صلة من أقوى بجدهن النازل الابن ابن قوى 



١٨٧ممباصس)بمبئسطذوياتجاوم( 

محل

زام،الإئن، ذلج َوأنأش، لكف ^١ L^، بأزتجة: ١^ زلي زطط 
ؤد.1نثعال؛ بموله كلاله، كوف يوويثهم مزطِق ثعال اف، لأل وا-اثد؛ 

سئمحويمحمسمسأظلخه
]الطء:آا

^ضانيووءزو:ض:
ئزpبمنقدا

لأيت،،أخ وابن لأب وأحت __^j، أخق عن هالك هللث، ت المسالة وصورة 
لأذ٧ ولا لأي، الأخ لأبن واuقي اككان لهإ الئقشين ١^ نقول: يا 

والأخلأب وللاحت، الثلئأن الشميقتين للاحى، ذك\دأ أحوها معها كان ولو الأب، 
الولف.قال ما مثل وااقرصس_، الباقي لأب 

منيعتب لا الإحوة ْس والنازل قويه، من يحصب الابن مع الازلا أن وجهه 

هورجل قاول يكر، رجل لأول فهو بجل فا ياهلها الفرائض ألحقوا قلنات فإذا 
الحوايي■صلة من أقوى باليت الفرؤع صلة لأن وذلك وجهه؛ وهدا لأب، الأخ ابن 

منالحواثي فجميع الأحوات، آلا ترث الحواثى مى أش ليس أنه ولبمم 
الأختظهنولمات الأخ ونات والحالات فالءت الأخوك؛ لازثونإلا الإناث 

بمرض•ولا بمنصب لا لا 



سقضاهانينيصاسمماسبجءتيل ١٨٨

نحل

الدين"ق والثالث واكاتو، -وهواومحئ، فه بمي يرث لإ ونذ 

يمطونتعال—، اممه —رحمه \,ؤئن< قال تما أحصز الأم من الإحوة قاعده [ ١ ل 
الإحوةوبئن محنهم الذي والمزق واوث، الدكور من أصل ويئل واوث، ئزع بتكن 

شرط.لا وهدا ذكزا، كون أن الهمع ق يشرط أولألنا أن!لأنهاء لأب أو الأثماء 
٣،والباقي اشم،، لها ذاJنتا وج أم من وأخ ست، عن ا،وتا مات، فلو 

الأم•من للأخ ثيء ولا 
الباقي،للأنم، وللأخ الصفح، لها فالبنت، وعم، أب، من وأخ بتت عن ولومايؤ 
ولأثيءَلبم•

لأيهمثراث؛ له ليس فالأب 'ُم؛ وعن بمل، لا أب، عن ميتا لومات فائد٥ت 
الكافر.اللم افمولأ الكافر لأ:رُث، 

إنمح؛رِث مثا منيعاآلندش وجئ لآم ؤوأث>~ي تعالت افه قال أحرى. فائدة 
ألثئمح،4ؤديه إنو؟ ذلإ ؛زمان ^ ٤١١؛؛^ ٨٥أيا0 ودرده7 وقئ ك ك؛في يتِ ؛ن ند و٥ 

لأم،أو لأب، أو الأثماء، الإخوة عام، هغأه والإحوة للرتسس،، كلها الفاء [، ١ ١ ا»; ]اان
هذالأن للمخالفا؛ الدين اختلاف، كحجسؤ ليس بالأت، الأم من الإحوة وحجسؤ 
شره.قائم ؤ وصفوهذا Jالوارت،، ئانأ وصف 



١١٨٩^٠١،( ذلي يسقط UulJالثوانض)تناب 

يرارث،هاصلكمحاال

ثمحجسا.لا فإنه لوصف، ا،لرامث، من ممتؤيع كل ت فاعدة هدْ [ ١ ت 

الدين.ل والخالق والقاتل، الئقٍق، ثلاثة: قمحذآثق ١^ ذم 
اضإوكلأيث،،دضفه،وهوالزى.اكالوك؛لأن الثوق;:ض:

يرثه.أن اجل من مورثه قثل لأنه وهوالتهمة؛ فته، لمز ث•، لاف القائل• 
أنممن فلا له، ولاث لا الدين ي الخالث لأن الدين؛ ي اثخالف، الثاِك: 

اشلل.هدا والوالأة، النمرة ض نبي والحراث اللم، ئواو 
يرث،ارلأ قال: س الحم، أن دمقةِه، نيد بن أسامه رواْ ما فقريح• الدلتل أما 

ابيم«را؛؛اد1مامحامح،ولأامحاي 
أنهوالصحيح ووث، الركة قنمة قبل الكافؤ أسلم إذا قال: العلمإء وبعض 

:رث:لا 

الكافن،المسلم يرث ولأ النمي عن أسامه)يؤهه ين، حن. لعموم أولا: 
ؤلأالكايان1م((.

ألم،ألم، مئة ءندْ مثلا أحوه فلوكان وث، أملم بأنه متهم أنه وثانيا: 
يرككيم، الأخ، مايت، لثا الدين، ي ، محالفوخ الدين، ل موافي( عم وله "بليون" 

الركة.بمة قل ئلم، أنه فأفلهر النفلمة؟ اللأيتن هده 
(،٦٧٦رقم)٤ السالم، الكافر ولا الكافر اللم يرث لا باب، الفرائض، كتاب اJخارىت أحرجه .١( 

رفم)؛اآا(.الفرائض، كتاب ت لم وم



ضلاصدبق الإ•،!،، ص ق اماش على المميق 

مسخاستثنى أحد، منه ستثنى لا عام، رمح.بمنن أسامه حدين، أن والصحح 
وهوأقاريه، يرثه ت قال، الرند، ت منه ' الإسلأمُ

لكنالمؤمن؛ن. مع هأوارئون افي عهد 3، اداذةين لأن قال،• ايافى، واسقى 
مسخلمول لا ثلممتا فلا معقول ومعنى واضح صريح صحح حديثإ عندنا دام ما 

عتره.ولا الإسلام 

فهلثرن،؟الركة، قنمة قبل أملمآ إذا الوين ق المخالث قائل: قال فاِن 
؛.lA\الكافن ولا الكافز ؛ uilفلاثرث لاثرث، أنه الصحيح فالحواب،: 
وبعضهمالدين، ق المخالم، استثنى ويعضهلم يقنى، لا الدين  tJوالمخاض 

وصححصريح أمامه وحديث، يرث، ولا يورث المرثي استثنى 
n  Xأ

٤(.٤ ٥ العالمة)>،/ الامحارات )١( 
الجدق الناس وأن وشرائها، وبيعها مكة، دور هوييث باب ابع، كتاب ت البخاري أحرجه )٢( 

زيدبن أسامة حديث، من (، ١٦١٤)الفرائض كتاب ت لم وم(، ١  ٥٨٨خاصة)سواء الحرام 



 LW١٩١الفرانم( صام اصرو باب ا ؛؛

uU  الموابضسهام أصوو
ا

in*

واكلخان،والثمن، و\ري.> التصق، ثعال؛ الله كثاُب ق المدكورة المروض 
ودلأو_هثعوو، لا أزيمه أمووت تبنه مذ يحرج وهى والقدس، والثلث،، 
تُآاا[

•مون 

>ل،بمةكنوو؛لآنمفنض
انمد،ه1همني،

قوله!مثل  ٠١النصف، مال! افب كثايب، ل الدكورة ررالفروض ! ;^٥١٥يقول [ ١ ت 
[.١ ]اكاء:أ ه أرو؛ح،دظلم ن1ثق ئ نصف  ٢٠٤^؟،=

١[.لالما،:أ ه رمحن مثا آليح قوله: بثل ٠روالئعاا 
لالماء:أا[.وشظإه ث ألئص ^٠١^>، تعال! قوله مثل ®والثمن* 

هرق تا ثلئا قهذ س وذ ؤءنَإةذثه تعالى! قوله متش »والظثان« 
لالنماء:اا[.

ؤهصه]س:ال[.تعال! قوله مثل ص« 

مثارقإن'ةنمتيماألثدش واجد ظ تعالت قوله مثل ®والقدس* 
دثثلوه]الماء:ال[.

َِِم. .. ِم..آ.ًِّ ُ .1.  عغقل•الله كتاب، ق المدكوره الفروض هي هذه 



المحممحرج لأل أي؛ وج مذ محاصلمها شه، مذ هزئن نعث ابجغ ؤإن 
الصخم.وج ل داخل 

وجل أحدجنا حج صزثت شه، عي مذ هرص نعه ابجع ثإف 
الأوإذحمع ل أحدعنا وهى أو محا، يهوأصل ارمع ما ٢^١^، الأوإذ 

واكلث،اقن• من وخدة الس، نبمه، الأعوو ضازُت، هبدللث، وامما؛ 
وحدهواكئن أرثعة. مذ اضف نع أو وحده والربع محلأية. مذ الثلثان أو 
ازدخاميزغ النزل لأ0 ثثوو، لا اش الأزثنه زثذْ محاج. مذ اشنق قغ أز 

هنا.ها دلك يوجد ولا المزوءس، 

الثلاثة!أحي. مع يبمؤع كاشثف حنمه، عتو مذ المزض مع اجتثع ؤإن 
اشئفءج صربث، إدا لأنكر مسة؛ مذ هأصلها الثلثان، أو ١^٠^، ١^ الثدس 

فيه.المروض لازدحام الأصل؛ هدا الهول، ويد-حل بثة، صار الثلتر، وج ل، 
صزبثلأنك!^١ عثز؛ ائى من قأصلها ١^؛؛، أحد الزع نع اجتمع ؤإن 

عثر•ام كاب الثدص، وج أوومحق الثلث، وج 3، الربع حج 
قاوبئريذ؛ أربمؤ ثئ هاصمحا يلثان، أو ندس الثمن نع اجتمع ؤإن 

الثلاثة.الأصول هذ.0 وثعول دكزثا. 

ومئهعنها، ا1ال وصتق لإردخامها المروض؛ مص النول: ونش 
يرصهمزض زى لغل ثأحد أذ محها العمل وزيمح، مروضهم• مدر عل قهم 

القص، J^..JL3علتها، ائال فتممم كلها، التهام عئمع يم منالته، اصل مذ 
قِوالثاJث،، عل الزائدة الوصايا ق ثصغ كإ قنصه، مدر هرض ذي كل عل 



١٩٣كىبادماةذو)بمبأصوجماماض( 

p،_ابن إلا جقبم؛ف، الصحابة عامة وهدا ديؤنه. عل المميى ماو قنمه 
ظنبمثمحا

ذكزهما ممءة إل والطريق تبعة، والأصول ستة، الفرؤع عندنا إدن ا ١ ت 
فمط،ثالث، اثتين، من فتخزحها فمط، اشئف، المسالة كانت، إذا فمثلا رِءتئآلثئ، ا،لولف 
١^!،ومحرج اثى، من الضم، محرج لأن يق؛ من وثلثؤ، نصف، ثلاثة. من محرجها 

أظنهوهدا الستة. إلا عاليهإ يتمم أن يصم عدد يوجد أن يمكن ولا ثلاثة، من 
نيل•

أنيمكن فلا الثلث، ْع الثمن إلا محثح أن يمكن الفرؤغ هدم أن اعلم لكن 
يكونوالثالث، الوارث،، المنع مع للروجة إلا اشن يكون أن يمكن لا لأنه محثؤع؛ 
مغيوجد لم إذا للأم ويكون الوارث،، بالمنع محامحلون وهتر الأم من للإحوة 
الاظلمثقال كإ والثاJثإ، الثمن محثؤع فلا وارث، 

................................

نهلمة.ومحارجها محثيع، أن يمكن والبقية 
فيهالمسألة الاثئن، أصل ثن.كرها، اصول، تبعة عل المرؤع هدم وثثخرج 

الزع،فيها ثألة الأربعة، أطل الثلثان، أو الثلث،، فيها لمسألة الثلاثة، أطل اشف، 
والثلث،،اهمؤ فيها لمسألة الثتة أصل يوجد، لا الخمة، أصل واشم،، أوالربع 

يوجاو.لا تنحة، الخامس! المرائض. حب وحد0، أوالسدس والدس، أواشف، 

لأحدالخع؛رة شرح انظرت الخعبري، الدين لتاج اللأل( )نظم الخعمثة منظومة من ستإ عجز 
معود.الالالث.ا حامعة نحطوؤل T/ب( )٤ اءعى، الثأطنغا الجل،ي ابن 



احمدبذحنبلالإ4ام ص ي اماي على اصليق  ١٩٤

يمكن.لا ربع، مع ثمن أو نصف، مع يمن أو يمن، فيها لمسأاة يكون يوجد، ثانية، 
للروحايت،،اشن لأن محؤع؛ أن يمكن لا الربع مع اشن قلنا• ما إل أصفه أيقا ا هل• 

يجتمعا.أن ولاثمكن للأزواج، والنبع 
أصول.متة هذه عشز، اثى أربيع ثلاثة الربع، مع للثلث موجود عثر، واثنا 

وعئرين.بارع ثانية ق ثلاثة الثلى، ْع لشن وعئرون، أرع ت اع ان
يكونيعول لا والل،ي يعول، لا ما ؤمنها يعول، ما منها الثنعة الأصول ها،ه 

ماؤنا.ؤإما زائدا، ؤإما ناقصا إما يكون يحول واللءي لمزصه، مساويا 

يعول،لا ثانية يحول، لا أربحة ثعول، لا ثلاثة ثحول، لا اثنان ت يعول لا والذي 
عزل.يلحمها أن بم5ن لا 

وعشرون.وأربعة عثز، واثنا متة، يعول! والذي 

فتحول.أصولها، عل المسألة فروض ثنيي أن العول! ومعز 
ُ'أاأء . أ! ؛•٠ f؛؛  مقيمة.وأختا الأم، من وإحوْ وروج أم، عن؛ هاللث، هللث، ذلك،! مثال 

الشقيقةوللاخت، واحد، السدس وللأم ثلاثة، التصم،، للزؤج متة، من المسالة 
الورثةمن واحد كل عل القص يحل الأف سعة، إل ءاJتا لأم، ؤإحوة اشنم،، 
مسه.من السدس فنمص الثلثا، له صار النصف، له الرؤج كان ما فبدل بالسوية، 

^■؛^٤انعمد لكن به، بالثول فيه، تحال" اش —رحمهم العناء احتلم، والحول 
ءثاسفابن قوله، عن رجع عباس ابن أن ويذكر به، القول عل ذللث، يعد 





اسذضاهانيهمصالإئماسبجص ١٩٦

ئحصلكن لو أرأيت القياس، مقتضى هوأيصا الدليل، مقتفى أنه كإ وهدا 
يعول،أن بد فلا متة، خمس يطالبه والثاق مئة، أرع يطلبه وهدا ييال، مئة بث ماله 
إذاواضح، قياس هدا ^٥١٥ المولفح قال وكإ الآ•حز، ئممص ولم واحدا مضتا ؤإلأ 

مص.هناك يكون أن بد فلا اتال من أكثر الديون لكست، 

يعول،لا ما إل الأصول سمسم ثم سبع، والأصول ستة، الفروض أن الأير الهم 
•وث،انيه وأربعه وثلاثة اثنان لايعول والذي يعول، ما ؤإل 

وعشرون.وأربعة عثز، واثنا متة، يعول! والدي 
عليناومر الباقي، ثلث، هرض العمرنجن ق علينا مر ت فيعول سحص يسأل قد 

ستة؟المروض إن يولمان عن ا-ثواب، فإ الباقي، تلث، يرض ا-إقد باب ل أيثا 

بالاجتهاد،تبث وهومما ذللث،، وجود ق سلئ، فلا الم٠ريتي مسألة أما مقال؛ 
المرضهدا يشل وحسد معه، م_ثون لا أثيم فالصحح الإخوة، مع اذقد مسألة وأما 

الباقي.هوثلث، الدي 
علبعدم الأمة واخمنت، رض، عباس ابن كان إذا ئايل• مال مإن 
الخلاف،؟ذ\ضط\ فإ الخلاف، 

أحدنجج قلئلأ ر-بمر؛ إذا وأما يرجع، لم إذا الأمانه ذللأ، قائده فالخواب،؛ 
موله.

*H*



١٩٧مجLمامم( J٣اضامر^بأكتاب 

محل

\م°و•نلأمحوإلقنِخا.ئاو 
وإلأ-حتثلاثه، التنس للرزج بتة، أصلها لأب، وأحن، لأبوين وأحتر رؤج 

ْكاوكال قإل تسعة. إل عالت ُ، ن-همل الثدس للأنمر نللأنمر للأيه، ؤلأبوين 
لأبجااثاث1ة، ناله ذكو ءع، ه زثالت اك؛وئ، ثلها أم، للأم الأخت 

ممالفيها، للمشونة الصحابه يجمع عمن، ومن ل حديت، عائلة مسالة أول 
عثئ،يه هأحد سهامهلم. خن عق قتبمأ الم١ل بمنم أف أزى هقهنئ؛ العباس 

اأنائلثاءثاهiتهأل من ممال: عثاس، ابن حالمهم حس دلف،، عق الناس وادبعة 
ذءنأا،ئال ق قئذل أن من أعدل عاJدا عارج نمق أحصى الذي إف يعول، لا 

اكل،؟ااأاءي هاس ذما^ال، ثئانسان ^^٠١، بمثا، 
الماء.وسمى تسعة، إل عالت، أ، مممئدات،ل أحواُت، ودلأُث< وأم روج 

عولها؛لمحزْ ١^^، ام وئمتت، عثرة، إل عالنر بتا، الأحواتا كاثن، قإف 
زاملدالفثوخ.ثام، أظلها ^!^١ ئكها، ^Jiv لأبجا 

لا[المممقضطس.

عليهالاJى فهو الصور بعض ل عمة كان من أف ةهبمع١يرى عباس ابن  ٤٢]
القص.

وشقيقاصالأم محمى الأب ثل يمب،ت ٤٣]
XH*
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محل

ونبتهعثز، وحمته عثز، ثلاثه إل الأمحزاد عق ئثوو عثز، ام وأصل 
عثز،اسا أصلها واسثنأ وام زوج ِفي قمموو دلك، مى أكؤ إل ثعوو ولا عثز، 

عشز.حمته إل عالث أب، معهم كال هإل '، عثرا للأيه إل وثعول 
إل ١٠٧١•^لأُب، ويإن لأم، ^١>-;، وأزبع وحدثان، زوجايت،، ثلاث 

الآزا؛للأ'•وسشأم نيم• واحدة نلئل عثر، نبمه 
يبجا،أكثر 1ل مل ولا ذجبوى نبمة إل يعول، وع،يين أزمة وأصل 

:الئإر عق ع1ها تئق علئا لأف الئمثه، وئتمى عولها، لقلة ١^>^؛ وينمى 
مذثلاثه الثمذ، للزوجة كاف انه يعني حطسه، ِفي ومقى سعا، يمنها صار 
'■ئثع ويي نبمث ثى ثلاثه محا نحار ^■^^، أربعؤ 

له،اوالLتان ١^،، أي: اوس، اللها والأم ثلاثة، أي: ١^، له الزوج ]١[ 
عثز.ثلاثه فصاوت ثإنية، أي• الثلثان، 

كلهمإناث.الورثة لأف المروج؛ ام أيصا: ويمي ]٢[ 
وبموو:عنف المز عل كان إنه مل: وقد نصغ، لا هذْ أف الظاهئ لكن ]٣[ 

صاريئنهافقال: فنئل، ب،اثش. ص كل ونحري قطعا، بالحي يمفي الذي لله الحمل• 
ننام.

المنل والمهقي (، ١٢٠)ه/ والدارممي (، ٣١٨٥٢)( ٢٦٢لمة)٨! ق ابن حرجه أ ا
اهمى)أ/أاأ(ضدونذمسواكر.



١٩٩تت1سامام)ببسعاسش( 

__بإابسسأاسش 
*أء 

صزبشصححه، قننه الورثة مذ زيق بمهام يقتم لم إدا 
ندممالخ،و1ئئ،يألثناق ؤةنإةاأ0 ^، ٥١ِفيم 

المنالإأصل ِفي عددهم ومق صرب ؤجزئك الأجراء، ثى بجرة بمهامهم، 
قمصزوب اثنألة أصل من ثيء له من يآكل القنمه، أردت هإدا و-ةوإةا، 

واحاJا،كاو إل مهوثه بلغ قنا النهم، جزء رهو المنألة ي صربمه الدي العدد 
لكماخمائ،سُهما.ثإذ 

خزبأخزأك j؛_، مملاثه ^L؟، أو أز قريمن، نل الكنز كاف نإذ 
اك1لإ.ل أخدمحا 

أجزائه،من بجزء الكثبمر إل الميل يتنسب أذ وهو مثامته، كاثت نإف 
كاسؤإل ١^^. أوهاتي صزب أخرأك ؤتنعة، ثلاثة مثل ربعه، أو ممأثه 

النألة.ق صزبته مادلإ تجى، مصهال صزبش وحمنة، وأربعة كثلاثة متاينه، 
بئواقت واكالث،، كاشئف الأجزاء من بجرة ' مثواممه'كائن، نإف 

اكلب،وبتن يثه وائمث، بح ما الأحر، ِو، ألجدمحا وش وصريث بمها، عددين 
النألة،ي يصزب، الثه٠٢، جزء قهو بلغ ما الآ•حر، و أخدحما ومح( وصربث 

مدم.ما عل القننة وحزيق 

موافقة.ئنحةت ق [ ١ ل 



سقضاهامنيصاسمماسبجضل

طالود باب 
 ■H*إ

عصته،؟كن ولب هصله، مئة ويصك ائاو، الهموءس ثنتعرق لب إدا 
لعال؛لموله مهامهم؛ مدو عل علتهم مردود المروض دوى مى مالماصل 

ررثنالثى 4 آش بمنيم
أو4بن ي لآ؛ة س ١^ ش !لا ئد. تقق محنض« لأ اط 

]الأمال:هي[أ؛يمحسيلمفقم*منه وواوؤا يعال؛ موله يدحلوال ملم الأرحام، 
صطود،صلإاس،ني.

مهم؛ذي مع ابدة عل ولا الأم، مع الأم ولد عل يرد لا انه أحمد وض 
عمن،هول، وَلأنئ الأدلة، لثموم المدهب؛ والأوو نيؤيقنئ، عود من ابن هول، لأنه 

ر.بمه•عباس، وابن وعل، 

ؤ'كلهامنألتهم، أصل من اود أهلي مهام ثاحد أف الرد 3، العمل وطريمح، 
بجغضع،هاقثق،ثيا

تنٌز،أصل عدد مبمل اود، أهل من 3لبما الزوج؛ن، لعثر 
تدسان،معلئ، كاذ هإدا أصول، أربثة ؤ، دلك وبمحصر عليها، المال متمسم 
أم،من ولخ كأم وتدس، يك كال نإل اسم؛. من داصأوها لأم، ولخ كجدْ، 

]ا[:ض:أٍنالهابعداو



الرد(ا)ئرانضرباب كتاب 

ضثلكف ثإف ص من هأطها ١^، زانه كاو زثدّز، ضقت كاذ نإذ 
Jij3 ،،مملاثونيسان، نصف أو وأم، كأحت؛ن وندس، ن يلظ أو وأحن،، كأم ؛

سه،زادت ثز لأنبا هدا؛ عق ^١ ثنيي ولا حمثة، من نجآ ممقات، أحزان 

لأنهمهامهم؛ عدد ِو، عددهم صريث علتهم، يريمح، مهم انكسر يإن 
سهمللجدات أربعة، من هئ ؤأحتات جدات، ثلاث فمموو،ق منألتهم، اصل 

تصح•ؤمئها عثز، اس ككن أزمة، ثصربماو ثلاثة، عل 

قفل

منألته،أصل مى محزصة أعطته الزوحم، أحد ١^^ اهل مع الجتيأ" هإن 
ضثمحنأ ١^، ق انكثش ج ي الئث، م نالة ننأثه/في م:ث ؤأ 

محاج،مذ اشذ للزوجة ؤجدْت ابن، ؤنت، ؤنت٠، دوجة ي، دللئ،، بند 
اشذيلردجؤ أزمحذ، يقذ محاج، 3، يفريا حمسة، مذ الرد أهل زمنآله 
بعضهم،عل ات5نز قإن حمثة، عل الند أهل بئ ؤ؛لأوول خمثة يبمى خمثة، 

خ>0فىمحن،يجيطااا.

مسمثم ثانتا، الرد مسألة صحح م أولا، الرزجية مسألة تحعحح إدذ [ ١ ] 
واحد،عدد من السألتان صحت، انمثم فإن الرد، مسألة عل الزنجية فرض بعد الباش 

أنمحاينأويوامح،•لممحمإما يإذ 



اسقضاه1نينيصالإئءاسبجمحل٢٠٢

ه
يس

ا
*H*

؛__Ujثملكذ/محيُؤمحشمح، 
ء:١^؛، كزو بمد؛ نن يه نثنمط ، ١٧^؛ُادناث يأطهب الدم، من ؤا 
اممهلأف يزل؛ نإف وابنه الابن هأحمهم دم® وجل قلاوق المروض أمت ررما 

تدأوالعزب لالاء:اا[ ه طم ؤاأه ؤ.إيج بقوله• تبمم دأ ثعال 
الأيت،،آبو ابد يم يه، يدلوف العصبان نائز لأل الأب؛ م ئ\لأمملإأ. أ\ييرأ 

بنوثمم ^^١، ثإف ئإو؛وئز الإحزة، \يب ثنو م ؛، ١١!)^،لأثه عاد؛ ؤإل 
الأب،أعنام وهم الأنم،، حد بتو ثم يزلوا، ؤإف بنوهم ثم الأمام، وهم ١^، 

ؤإذنزلوا.ئأبنوهب 
'•^إإبوأتأعjينملأهنببمثإلنزلتدرجماا 

الأية:قزك إذا الوجه هذا عل بالأية ١^^٠^، 3حمةآمح ١^ من ض0ي ل١[ 
نلئ0قاماظ0ؤ؛سمحميىآم ا'أدمحنا ؤمحهطؤ؛-أٌسءئألدو'وظظ 

هرق،إنَة0 يما آلقدش ^١ ٠٠٠وحد أئلإ ولأبجمو هلها(كنثا وجسيم وإن'كات رق 
الدسله قال؛ الله لأف يالتغصب؛ يرث لا الأب أف وثعلم ١[، ١ ]الساء: ه ولد 

لأُءهأؤاثلإضاهبحفقط، 
ثنوليس الأية، بص الأية من الاستدلال وجه لكن واضح، امحم إف ئإ 

•المحاح ولاية بثل الأبوة تقدم مواضع وق الأهم، يممديم العزنم، كلام 
ابنابن ابن ابن الإحوْ،يم-ي؛ ^:؛ ٤٠ولا الإحوة مع لا الأمام ]٢[ 



٢٠٢)0س4ءراهاسةضامابم( 

ج،ةزلأمشةاذنينأأ؛
؛.نْ.بمقل عئ -قديث 

ال1لثأخد العصته لأل زد؛ ولا عول العصب فيها يرث هريمة ق ولتس 
^هيياإنلإهثاَةهلس:ألأا[■٥^١ 
اللمي.بمول الباى؛ أحد دومحرض معه كاف ؤإف إليه، حمعه ايتراث أصاف 

محثمح،نأظمحاامحبم:تيمح
انتئزمتؤإن دكرار رجل ؤلاوذ المروض آبمب ررقيا ؤمحأئ!هلأئمت وموله لكٌ• 

هنا. Laباقي ولا ١^١٥^،، ق حمة لأف تمط؛ المال، المروص 

قفل

ماويمتسمول المزص، ممنعوم؛ أحوام_لم، يعصسول الدكور مى وأربعة 
الأم؛الأم،أدض وائة، الأن، وئم الامح،، ط ورثوا، 
جةئبجظممح4لاس:اا[اآافول 

عم،ابن ابن ابن ابن ابى يكون لو كيلك .زث■، لا فالعم قغ، ث وعم ئقتق، أخ 
عمابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ولوابق الأب، عم زث فلا أب، دعم 

منعإ نمام: ليس وعلمأد_، شيئا. لايرث الأب، عم أُتج، وعم العابرة، لدرجة اق 
منأوكلث،.أقرب ف إل يشون هؤلاء يعني: أبيه، ضأ بل ف، 

^^لأفيالخوهم،فالخئةلأكونإلأفيالخوهم.
بأولادنا،يوصينا فاه أبويه، من ان بالإنأرحم اش أف هدا من أحدوا العلعام ]٢[ 



سق|ضاه1ممصالإئماسيضل

لالاء;ا'يا[.ه أييئ؛اف حق يثل ويساءؤلدئ يجاي ؤدإنكامأا-م؟ و3نوه1 

كتنيالإو1ث، دوو بايزاث، الدكوز يممرذ العصنات مى هؤلاء عدا ومذ 
ثتجلم؛لآنأمحئبيالأبمما'ل

قنن

عم،هوابذ كروج الإوث، متقيان ثسان واحد شحص اجتمعِفي ؤإن 
لأم،أح أحدمحا ^، اننا كال هإل حميثا. -؛، ووث أم، مذ هوأح عم أوابن 
زوجأحدهم عم، بني ثلاثه كائوا نإل نصمم. ينهنا والباقي القدس، مللإخ 

لأنس :؟^١ زالإاءي ١^، نلاخ اضف، يللزنج لأم، أخ ^١^ 
tr)

افب!ئبحاف أبويه من الإنسان عل أرحم النه لكن ابويه، من بالإنسان أرحم أحد ولا 
يمألة،َكان ولائئثلوأأذئثكمإ0 هال،! ١^ فإف أبما سملث، هوأرحم؛لئ، قالوا! 

[.٢٩يسث\يملس:

الخواثىالإنارّثا س برث لا أحسن! ثان صابط وهناك محابط، هذا [ ١ ت 

*n*



٢٠٥ع1باادفوائماب1و،امماطاتر 

باوااداسات=- 

H** ل

منالهيصحح وواثه، يعص مات حش الأوو اليت ركه منم ثم إدا 
ند،ي الأول اله من ١^ مهام ذض ١^، ناله ضئغ ئأ الأم، 

سناواقمثا سمسم لم ؤإل الأول، منه صحت مما اثنأكان صحت، امتمث، ءإن 
سوامما،لن؛ لإذ الأول، النألة ق محصزئته ننألته، وش وأحيت ننأكه، وص 

ضالأول،مالخ،سةئص.
3،أو الثاج و نفزوب الأول مءٌمن لا نن يفل البمه، أزذث هاِذا 

١^ئيا u^، اثي الئهام 3، محزوب الئاج من م،آ لا نن ذؤ ثفقها، 
وممها•3، أو 

النألش.مى مهانة عليها وهنمت، منالته، صشصت، JاJثا، مات محإي، 
الأوثان،منه صحت فينا وقها أو منالته صزبث، ؤإلأ صحت،، امنم، يإن 

بمنJمناذمن١.

فضل
َأءَ.أ0م َ. َ,َي؟ • ى.' َ؛  وأعطهالنالة، مى واوث كل مهام هاسن، معلومة، ركه الست، حف وإن 

النألة،م الوكه دامم ذبم،، ظثلذ م لإذ ١^^. من النمة تنك مثل 
يصيثه.مهن كاف منا وارمث،، كل مهام 3، هماصرلأ يافنم، حنج دنا 



سقضاع|همضصالإئماسيضل

ايتالة،وبع هللأم ديناوا، وأويعين واحي، وأما ووجا  ٥٧١حكت قإدا 
ذبك.نل ثللاخت ئم، محأ ثنت ص ج لزنج لزقئئ؛، ١^٤٠ ^ ئنها 
مءّيا؛ ئزت قإذا ئ، تيم تهل اك1لإ، ء الأزمحن مت نإذ 

دكزئا.ما مثل حرج حمسة، وارثِفى 
*H*



٢٠٧ةت1و،اماض)طسمواقامشوضصمص( 

ءباب«يواهالعوشوضصمٌا =: 
ل* HMإ

ممح1واحد كل ورث صاحبه، مز مات أتي بخأ ظز متزارتان مات إدا 
عذيروى ذلك لأف معه؛ اثن من ورثه ما يوف ماله، تلاد مذ صاحبه مذ 

غقمحقبمه.النئ، عد بن ؤإياس وعئ، عمر، 

أنيثير I رمولاه روجته منهن! واحد كل وحلمح عرمحا، أحوين ق فتقول 
\لأٍنات ئأ م. لأحه ؤ\ءو ١^، قلززخته 1ئلأ، نات ١^ 

ثئذأربعة، ِفي أربمه كفرب لمولأْ، وبامحه الربع ديرنمح أنهم، ثلاثة عذ 
يزقيمه ثمى ثلاة، الأضغر زلززخة أنتجه، ١^ لززخة ثثز، بثه 

١^،لأخيه ز;اقيه ١^، قلززجته ناتولأ، الأضغز قدزأة P الأضثر. 
روجيأ،مال ربع ممحا واجد كل روجه مرلم، الأول، عم1كِفي فيها يعمل ثم 

أخيمال نصس منهإ واحد كل مزق  IjJjأخته، مال مذ تئن ننفث ذك 
ثسا.عتقه مال من يرث ولا ثمتة، ننصف عتتقه، 

وحلمت،وابنها، امزأة ماست، إدا مإ معال افه رحمه اممه عبد م عذ روي وقد 
تأخوها ومحال محزريته، ابني مات؛ م محزرساها، ماستح روحهات محثال زأحا، روجا 
إبطالعل مئهإ واحد كل ؤئلفح انه محزرساها، ماست، ثم هزرثته، ابنها مات، 

وروجهالأجيها المرأة نمتراث لأبنه، الابن متراث ويغوف صاجبه، دعوى 
منهناواحد لا.وت انه عل يدل وهدا )محرم( ِفي ايرؤي ويكرها نمحمي، 



اسقضاه1نينيه4اسماسبجض ٢٠٨

ثنيوف ذذي من اصء عو منيا واحد م ^١^، بمب >و ا، 
ماس،وابن ومعاذ، ووني، الصديق، بكر م ص يووى دلك لأف معه؛ مات 

٣صاحثة، ماُث، ح؛ن -ص احدمحا أن يعلم لا ينحقؤفيقه. عئ، بن وامحن 
كامإذاظبا.:رن، 

ثرطثئ لأم صاحثة؛ أخدمحا ^ لم معا، ووحمحا حروج علم ولو 
الآحرأ٢أ.ئن>تإ حنن حما كونه توؤيثه 

أحدهما.سحة ق [ ١ ] 

الإزثاشَتعالجنل لأل لأ؟وانثان؛ أمحا الشحيحة: الثامحهمي ]٢[واوواية 
فالصواب;أولا، مات من لاثدري ونحن الواريثج، وحوي الإرث ثرط ؤمن للحي، 

سميهابن الإسلام ثيح رجحه وهوما والهدمى، العنفى ومثله بينه،ا، ثواريثا لا اله 
وغيرْمنالئلءاء.

بالقط.وقته وعلموا ولا  oUأحوهما أد الأيائ ور إذا إلا 

ini



t٢٠٩ •ءاثذريالآدء1ء باب النوالضا هتاب 

كباب«هاهدليالآزءاء =. 
ا٠. . إ

بملأاهئ'نلأذوهمضضموئ؛
ومدلالأمال:هب[ اقوه قكث_، ِبمعمن رق بمممم أ؛محاءِ ت لعال اف لمول 

هالله<، وارث لا س وارث ررالخال مال؛ س افب رنول أف عمر ض ا 
حس.حديث هذا السمدي؛ 

إلائف دح' مات، الدحداح نن واو_ث، ررأف بإنناده عسي ابو وروى 
هدين•عل نائرهم وبما أحنه® لاق البي قمى لة، أخ اق 

محل

مذبه يدل مذ منزله منهم واحد كل ينرل أف باقزيل، ورينهم وزين 
وساتالإئن بنت، ونئ البب، بمنزلة البنت بنش ممحو الوراث، 

واهالأمهاتللما٤'، بمنزلة وبنائس الأحوات أ وبموأ ابائهذ، بمّزلإ الإحوؤ 
الأب•بمنزلة الأم مذ والعم والمايت، الأم، بمّزلؤ الأم واو والخاله 

ولاتجة.يزض له ليس هربم_، كل وهز: دووالأرحام مى: t ١ ت 
ت'أءؤ،سحة؛وروي•

فثكوزت)وبني(.معهلوفه، يجعلها أن الأول وكاف امتتناث، أما عل ريعها ]٣[ 
]؛[و(سحةتأمهامن.



سقضاهانيفيصابمماسبجص ٢١٠

رويلأمه العم؛ مئزله العمه يئرل انه أحرى روايه دنحءئئ* اممه عد م وعذ 
أفالزهري، عن بإسناده أحمد الإمام روى ة أول؛ والأول محيثن، ئ عص 

بثئرلإوالخالأ أب، بينهإ لإكن لم إدا الأب ؤ الع٠ة ر١ ت قال ه اممب رسول 
نثأف كإ مز1ته، قنزلث جهاتها، أيزى ١^؟^،  jVjأم« ينهإ ذإلإكن ^١ ١^ 

أخيها.يوف بأبيها يدل العم وبث بأجيها، لا بابنها تذل الأخ 
هأدثواحماعة، منهم اجثئع ؤإن كله. اقال ورث رحم، ذو ادهمذ ؤإدا 

منه.مواريثهم حثس_، عل بينهم قا1ال ، a^l^؛■>؛درجة وكانواِن، واجي، بئحقس 
الأم؛دابٍ( الأحوال أنشك والأحوال، الأم كم بعصا، بعضهم أنمط قإف 
مهم،البعد نمط بعض، مذ أمرب بعضهم كاف ؤإف الإحوْ• ينقط الأب لأف 
اقالقتمث، بعصا، بعضهلم ينقط نز ؤإف ٨^؛^؛، العصتاُت، بعيد ينمط كإ 

مه•حنب عل محنهم 

أحواتلأنس حمنة؛ عل بثهذ المال مممئiات: عثات ثلاث ل فئول 
خالأُت،ثلاث كال ثإذ ئمثاُت،. ماُت، ئلأُث، نياُث، بمدامحذ ةكاذ الأد_،، 

١^١؛.ث5دوك؛لأءنمث ةثثئقات، 
............مممئقات،. عثإت وثلاث مممئقات، حالأر.تإ ثلاث اجتمع هإن 

ام،بشزلة الخالات لأف وزدًا، فرفا الخالات:أتينه أف القرى لكن ]١[ 
وكيلكحمسة، إل ايالة وأ لأم وأتحت لأب وأتحت شقيقة أنت عن ماك كأما 

.الدم لما لأي , التر و القنم، لما الثققه يا، ١ و صا ذ أيقا فه لأف ل! دق4 الثات 

'محض,ض. 



٢١١الآدء1م( ذوي ا،؛إواق  uUامموانض) مماب 

زاوقيحمتة، م بمخالأت \}&أ نمك ك، \س ِوأنا، م نزلث، 
حمتهوكن ثلاثة، ق ز;فيثيا ا>قئتتما، بإحدى ضنؤ${ حمتة، عل للمات 

بملإِسامتج،زسالإ
منؤللنئة نءن، الأم من ؤشئة بق، الأموين مذ نلك نهم، الأم مذ 

للحالوالتاقي الئاوس، ١^ مذ مممئق؛ذ، أحوال دلأدة كال نإل 
مذالأتنين،ىلألإإنيص

لأتمثرثوذنناآ، ذخ يالدو زاحدة، نأي ناحJا نإلكالأثوني 
١^.زمحائب، ذوم ئانثثى ١^، دالثم 

ذوىي قزغ لأي ١^، ط مثو بموي قبمون أي بمُ: 
حكم.شب مكث والعصتات، المروض 

الأرخامااُ•نائردوى الخالة٧ عل الخال، بمقل ١^: ويال،
المريصة،توجبه ٠^، عل ي الدل بيث الال هامسم بءم|عة، حماعة أيل نإل 

بأنأدلوا فإذ ببمم، أدلوا كمذ يجعلون إقبمم ث مول أن يكون ما أقرب ]١[ 
يدلونها وأحته، كابنأحن، أنثاهم، عل ذكزهم مملما أنثاهم عل ذكزهم مصل 

مصللا بنن أذلوا ؤإذ الأنثى، عل الذكر مصل الثقاتق ول ثلأ اشقة بالأخت 
وهدانواة، ءإتام لأم أخ وبنت، أوا؛ن لأم احت< وبنت، ابن كابن أنثاهم ض ذكزهم 

لأقرب•ام 



سة|ضاه1نينيصالإئماسبجض ٢١٢

أحيههو الوارث إق يعضهم 'ثبي لإف به، أيل لمى مهو وارب وكل ار صء 
ركجهتي من لكثا ؤإل واحدة. جهة مذ كاثا إف البعيد به ؤيسقط بالمال، 
بنتِفى فتقول • ينمط لم أو المريب به تمط ثواء وو\وي، يلعص حص العيد 

١^،.ست  ١cij^ لأم: أخ ونت نت، نت 
نتا->ثماث يإن والأمومA، والأحوْ، والتنوْ، الأنو0ا أرع؛ والحهات 

ءومحا وتى الأخ، ينقط وهو أص، بنتزله لأبجا للنثة؛ ئالمال وعثه، أخ 
وبنتوابن، أخت بنت، اجثثع ؤإن النأ• ينقط الأغ لأف الاح؛ ببم، أنفمحا 

المحمل.أمهنا حى وأخيها ؤلأحرى المحمل، أمها حى يللواحدة احرى، أحب 
~دمحلأ؛ أخ ابن ه ظولِفي ؤا، ورث بموابم، رحم دو أذل ؤإذ 

وئن\ولإةا<الخمنان للأول لأبوين• أخي يتب ويتب لأب~ أخي بني بثت 
ئقويات.م،لأمنيلأٌأخزات 

وسأتحال وهئ: وتنهها، واحده إلا الأرحام دوى منائل و بمول ولا 
أخناتئمداتاا'ّتِ 

لأم.وأحن لأب وأحت سقيمة أحن يعني: [ ١ ] 
ئلوا:ولهزا مماتا، له اذ الإنفيها ليس الأرحام ذوي نائل وكل 

فليل.وقوعها أف اف ننمة من 
الإحوةأن ْع الأنم،، تل من الإحوة ستعد الممهاء عند مثلا الإحوة مسألة وق 

واحدةجهة من يدلون كانوا إذا يقولوزت فهم إطلاقا، الأُب، وبتن بينهم صله لا الأم مذ 



٢١٣ةت1واادقوام)بمبماقذييالآرىم( 

لكنولو ئرمهم متعددة جهات من لكنوا وإ0 الأبعد، محجب الواريث، إل فالأيزبه 
المدهب،وعل أرع، الولف، عند الحهات ثم يصلوا، أن إل عثرة المسن، وبين بينهم 

ثلاث.

بالقرابة،والعرة القرابة منزلة ينزلهم بعضهم الأرحام، دوى ل محفوف فالعلمإ•؛ 
الأول.هو حهةلكن أي من الوارُث، فالأزبإل 

والثن_و0،والأمومه، الأبوة، أرع؛ والجهات ت هوله ٠! )الإنمبمان،(ر ق قال، 
الأخئب إنماط علميه ؤيلزمه أولا. الصق، احتاره الوجوه. أحد ^ا والأخوة. 

ققال، بعيد. وهو الشارح! قال، والماُت،. الأعإم بيتان وبنيهن، الأحوايت، وبتاُت، 
ولهاالث1.ز، فله لأيتؤ، أخ ابن ابن وبئت، لأم احتج ابن ابن لكن ؤإذا )ادمر(: 

حيثحدا؛ يعيد وهو للبنت، المانا تبذل أف جهه، الأخوة جعل من ويلرم البامح،• 
ققال( فاسد. وهو )الفائق(ت ق قال، شارحه. ورده واحدة. جهة أهل أجيثتين عبمل 

وهوخامته. جهه النمومه ا-ئاُسج أبو وذكر حطأ. وقيل! بحيي• وهو )الرعاية(؛ 
المصقث،قال، العمة. وبئت، الأم مى العم يبنتط الأبوين من العم بني، إنماط إل مفض 

ققال، الم. مبن محمد قول، قياس انه )المعيي، ل، وذكر قائلا• يه نعلم ولا هنا• 
الصحيحأف واعلم أقهر• هذا الصعزى(ت )الئءاية ق قال، قبله• يعد ولم )الفاثق(! 

المصقئ،افره والتتوه. والأمومه، الأبوة، وهم ثلاث؛ الجهايت، أف الدم،، مى 
)الح_ثر(،ق وقدمه و)الوجيز(. )العمدة(، ل به وجزم والئايح• والمجد، أجمرا، 

الإنصاذ،)خا/'اا،ا-ماا<ا(.



اصضاه1نيهمصجماسبذضل ٢١٤

يبئتعثة ينت إنقاط عليه ؤيلزم و)المروع(• الصغم(، و)الحاوي ورالإعاشن(، 
انتهى.الأوو. الموو من وهوأمد )الفاوق(ت ق قال أخ. 

رأي~عل الإحوة أف يرون لكئهم وارثة، مثر لن العم إل رثت إذا العم بت 
يلومفلا نلاثه، ابهات يرى ومن اكريل، لزوم يرون جهات~ أربع عل م يرى 

اكزيل•

ولأميىuناشخَلإ، ^^:قالاشحئش:وةالفي)الإنصاف( 
الحهاتوبجعل والأمومة الأبوة حهة ي إذحالها و؛يرا جهه والعمومة الأحوة جنل 
قدمناجهة، من كانا إذا قلنات إذا لأنا له؛ حقيمه لا الصوريئن ق والاعيمداض ئلائا، 

ابهة،فانم الوارُث،• إل الأقرب يقدم لم جهثتن، من كانا فإذا الوارُب، إل الأثرب، 
العمينات أ0 ومعلوم المرابة، من فته يفركان ما به يمي وغثرْ، الخطاب أبا عند 

يردولم الأحوة، بنوة ل يثركن الإحوة وبنات العمومة، بنوة ق يفري والعمة 
وبئذبه ينل الدي الوارُب بئذ فرق ولهدا به؛ ينل الذي الواريثإ يابهة الآهلاُب، أبو 

بثئزلنا ؤإذا واحد0ّ جهه ومحمعهإ ءبرْ، آحز وارث إل ينيمه أف إلا فقال؛ ابهة، 
للمشارئالعمومة؛ جهة من جهه يكوف أف ذلك، يمثع لم الأُتح، منزله والعم العمة 

كلائه.انتهى والأنم. 

)المحثر(ق وقدمه الميم،. مى الصحيح عل واحدة. حهه البنوة ف١تدةت 
جهه؟الصلمك، ولد كل وعنه، الصغير(. و)الحاوي و)الرعايثتن( و)الفاتق(، و)المروع(، 

الإضذ،)حا/'*آا،ا-هها(.أ



٢١٥الآرء1أر( ذوي «؛إواق  ubالفوالض) هاب 

محل

أول،الرد لأف الروح؛ مع إلا عصبه ولا مزض ذي مع دووجم يرث ولا 
محيريغي أغطبمُ زنج، نيئ \م لإف ء، يذُ لا ذ\لأ)غ 

محيم،ييا؛ودُوا.وأءي 

سهناوالباق التحص، للروح أنتحي،؛ وبني، بئي،، وبنن، روج، ل فممول 
نصمان.

 Ueثك تم لز1^؛؛، ألأو':ي- امحن: ٧£ بقي، ^؛jai،
\2\وؤلجم'و

ييلطوارب كل وعنه، عندي• الصححه وهي الصض(: و)الحاوى 0أأةثو(.( ق قال 
ا-محلمكان أم، خاله معهإ ولوكان الميه• ولها الثلئ، له خال، وابن نعمه جهه• به 

للعئة.والتمة اللمدص، ولها -ها، يضل الخال ابى أف الدم،، مى والصحيح كدللث،. 
الروايؤ•هدْ عل الأم، أيى أم وينقعلهإ كجديتن* لهإ الال أُبإ، وحاله أم وحاله 

انتهى.هى. سمط والميم،، 

الأخت،بمنزلة سقيمة أخت، وبنتا الأم، بمنزلة خال الأخير_ةت المسالة وصياغة 
لأم،أختي، بمنزلة لأم أختف، وبنتا لأُب،، الأحثنح، بمنرلة لأُبا أحي وبتا الئقيقة، 

يجنزلةلأم الس، الئقيقة ونش ١^، ثنزلة لأنه الدس، للخال مكون 
لأب،،الأخين بمنزلة لأي الد-زوكمالهاهن، لأب، ١^ ولي الثقيةة، 

نذاوعر تبمة، إل ضول لأم. ١^ بمنزلة لأي اكJثؤ، لأم الأخإ ولي 
همرقا'.تؤاا.أحوايت، ؛نامتإ رروست، العبار٥ت صواب، فلعل 



سقضاه1ممصاسممأسبجضل ٢١٦

=- باب؛يواهائمح 
ا

*ء أ* 

رريووثالأثر جاءِق ٌل لأنه بوبمباي؛ امرأة، وهمج يكر ثه الإي وم 
ذي١^ ابجآتوخيق زلأَبجاأتأص، خث:نول،، ثن افش 

دا.ءتيرنؤجة\.أ من والأش دي، يى يول الدكز أف العادة اف أجرى ومد 
المزأْبول حمئ بذ بال وأل مهويكر، الرجل يول حيئ يى بال، محإف دلك• 

اعتم:واحدة لحال حرجاِفي وأف بانيه،، اعتثر ينه، بال، هإل اأرأْ، حكم مله 
ئشكو.ئهن انثز:ا، داِن الئَلألإ، ق الآئنأمى لأف أكومحا، 

يلغحر اتاقي ثزوهم، اؤ؛ذ، معه وش هو أغي يريه، ش له مات لإل 
يكره،مذ الإ حروج ين الرجال، علامات فيه يظهر بأف الأمر، 

قإفوالحمل. والحمى، الثدي، ملك، ئ الئثاء، علامات أو اللحت، ونبات 
أش.ميرَااث، ؤنصف يكر، يثراُي نصفح مله دللئ،، ين يئس 

ثلاة،زفئش أنهم، أزبمه يلأم خز، ذذ^ زنئ ١^ اجثئع ^١ 
مازاُث،ؤنصف الدكر، ميراث نصم، لة العمل تبمدا يئصل لأنه نه،ن؛ ولأمن.ت، 
واكاهيالثدس، ئلمة العصتات،، مذ -مره أو لخ، الابن مكاف كاف مإف الاش. 

خمتة.عل والبنت، الحش بئ 

صممحذيلإةjجم^جمن
أومحوئاممثا، الأحنى!ن ي إخداخا أوومحق بابثا، إف الأ-نرى إلحدامحاِفي 



٢١٧ةتاباممواض)بمبمراهاسش( 

ئمنئاةن،مابمغ،  jviu^أومج تاثقا،أنأممحا إذ بإخدامحا 
ضبوامحى،أنفىثني1،أننجلح،ثأكلسلأمآينإس 

منص ^١، ىوزنا0 إذ المتألة هذ0 ممي إثاة. قئطته ثاتقا، إذ منه، له ما محتع 
يمبئرين، فن حمسة، أربمهِفي يصرب أزمة، من قهذ اش هدزناة وإذ حمنة، 

عثر،د،انه أزمة، لب واسان حمثة، لب ائنان مللابن أونمذ، كذ الخالين لو 
للاميلأف عثر؛ ثلاثه أزمة، وٌمهإنفي حمسة، تهمل؟ ؤللخش سعة، ؤبلبب 

الربعؤللحتى تمانيه، مميز، الخمس  oljbjعثز، صتة ردلك بيتن، اثمسم( 
لهلثم كلها؛ الخش يدعها أنهم، متة يمي وللاثوذ، أزمة ئدلك عثزة، يمين، 

لثألهاتكها؛ثالبم،تئءي ثكها؛وألئاكف،، ١^ نذعي نيءم، 
نلاثنتلأة، ي1ها بمئش دةاو.^إ، عتب ء جز فض1اثا ١^، 

•شهم ؤللبنت نهثان، 
أحوالِفيأنبته محا فتيعز أحوالهم، عدد عل رلتهم حمح(، لكثا لإف 

اصح؛والأول، إثائا، ومنه يكونا، منة عالين، سنكم الأحر ؤؤط الوجه؛ن، أحي 
حزمانإل محي اكاؤط اميز< وعل، الإحقال- من محه ما يخب ي بجب لأيه 

ذئئ٠لالإتجقاق.

^^^لأمح،زئائمح،زأخ،وم
لهولحده، يكرا يكوذ أذ المحتمل ومي قيئا، الإبن ولد مط لم حالئن، 
قم،مته زلأز:نة أخنال(، ئأته الثلائه تنزل ^١ محل ١^،، بمد ١□^، 

محالأ.ودلأJوذ اسان ؤللحمتة 



اص،يقضاهاذفيصاسمماسبجضل ٢١٨

هه
واب4إ؛واهاسوطح 
إM ثأ *  إ

ابن؛نصيب ؤقف بالقنمة، الورثة بقيئ مطالب يريه، خمل ص مات إدا 
كاذ1كو؛لأونازادممحسمَش1ئز،أومحإذ كاذ ذؤين،إذ 

وارثؤل إل ويدلع الايثة، ق الحمل كالحتإو إليه، يلممث، هلم -^١، ثائر 
ؤإفينتحمه. من عل المصل ورد ثصييه، إله دئ الحمل، وصغت، لإدا المى. 

مورؤته.نوت حنن حيا كاف انه لاثعلم لأننا لم مقتا، وصعتة 

عنههنه هميرْ أبو روى بإ رررث؛ ررث، مانتهل، وصعئة ؤإف 
أخمدكلام وظاهؤ داوذ. أبو زوا٥ ؤرُث،اا ا1ولود انتهل ررإدا ^ت انه ه السل 

ِقلممييده ثحوْ؛ أو عطاس أو بيكاة الصوت وهو ستهل، لحى يرث لا انه 
بالمنتهل•الحديث 

ؤبدلأنه أوثحو0؛  ٤١٩۵٧ياع؛اوه علمث، من كل ^j^، يلحق أف ريشل 
اللخيلإف الحثاة؛ م لأو ملأ نالأخلأج ا-مكه هأثا اكهل. يأيه لحثا، 

ص،ظإدامجينسماإلج
لةينبش لم لأنه يرلم،؛ لم مسا، باقته امصل ثم هانتهل، بعضه حرج نإف 

ألح٤اfالJثازصلحئ.
القن.ءة،له حزلحت ثثن بقنهإ، أمغ أخدحا، ثانتهل ثوأمهن، ولدت 

،ي؛آدهاكهل.



٢١٩ةت1و|اافرام)بمبسأراقاص( 

لأمثلدة لأف الزن، خاو ^'١ كاذ أنك ثم أذ إلا محو زلا;رث 
بأئنا.كاثن إل ستين مذأنبع لأقل أؤ ززج، -؛، ^١١، LjIs^أنهرإل ستة مذ 



اسذضاه1فيهمصاسمءأسبجمحل ٢٢٠

حعواب«طيندعا؛إإواه يتيأ 
H إ  M *إ

صو حأو؛ ئنو لكفت ثَلأ ه قئبأ قلا:رث الدين، امحلاذ 
^هفئانم،ؤلأاتجاارلأ:رث هضتي.محُقأو:

الكافز((ثممقه.

وُزلا:قث، اكتيذ، قرف بميم، بز لإثمُ ^١؛ لا:رث ناأنمم 
لءٌ.زه لدلك، ؤلأ:رمحأخد، أه، وث امموإي، ١^^، لدين ام 

^ئ:يرهيمحمؤييؤشيابج
روايثان؛بالولاء امحرامي ؤعنه؛ِو، 
مننمأ الزلأة لأف دينامحا؛ اخنم، ؤإن س ١^ :رث إخدامحا: 

مات.إدا زنقه مال أحد الرجل لا:٠^٠ الدين زاحتلأف الري، 
ئضُ^، نزغ ؤِلأثمُ او، بموم الدين؛ اختلاف نع لا:رئة ؤاكا:ط: 

بم،سغالإزثبالؤلأء،ملاا.
النافقولا المرثي المسلم يرث فلا ولكفر، ملم بين ثوارث لا ائه الصواب [ ت١ 

وفلهن.إذا 



٢٢١س؛الءراق( هاو،|رفراقش)ب1و،ما 

مصل

أنهه ١^٠ عن ووي و له؛ ب سي، أذ ه؛و ^١^، عل ٣ ونز 
تمعلنيصلئ«مبمنمد.ثاو: 

وهوالثب، وحوي حتى وجد الإوث من انايع لأف له؛ يقسم لا وع-ه^ 
لكلرو•الإرث، مى ئئثع الموت، 

ليسالعئى لأف يرث؛ لم بندم، هعتى مورؤثه، موت حنن رقتما كال وش 
ئس،زلأممةص،يخفأم.

الموت.حتى وقيق لإنة يريه؛ لم يموته، محص نوئ0، عمه، الأ مللث، ولو 
زمحلسئ؛بملإحناوسم،، ثق، ق1و:أكلإلمماق، ظِن 
إلناووأ<.الؤص1ة ق ممضى ثه، وصثه عممة لأن يرث؛ لا أل 

نحل

الرواهم؛إحدى َفي أذياثم احتلمث، ؤإن بعصا، الكمار ويرث 
ثاوا،زيكامحص«ألالأئاز

يتواريوف•

صرولا ١^ ثد ززى ئ أخزى، ق أئو مئة أذل ^ لا زالأخزى: 
ابوداود.وواه ثش'ا ملمن أهل يثواوث اءلأ اطه رمول، محال ئال: دنح.بمئ، 

^م،ياخلأدهلمامثاس.



سقضاهانينيصالإUماصإJ■بجضل ٢٢٢

تنزيين ذ\شن\ظح البجود:ئق، مم: زالئفث؛س الماضي: محال 

لأنخنبث1، ذم زلا ذئئا، خزي لاثرث أئ عأدي الدف وح قال: 
واجدة•ة م  otلأي قوارى؛ أذ ا و؛ملا محنة• موالأْ لا 

قفل

أنكن^١ قزا:ابملم بممح ثثتوا ٦^١، محاكضا أز اثبوز، أنلي نإدا 
^١ءإ قووث :^١، يرجح ولم مممردة، واحدة لأكل يرث قرابمان، لاص دلك؛ 

ص،لكيننأمرنجأنأغلأم.
اككان،جئبنته وحلف!•^1، مات يؤ Jنتا، محاوJدها بنته، محومي قلويزوج 

وباقيهينتا، لأكوبجا نتئنة لإشها، قناقا المحرى، بنده ماس ءإل لأخيه. والباؤي 
أب•مذ أحثا لأكوبجا 

زالسإأثا، لأكزيا اكJث، قلاثقإثى ١^، مذ ناتت نإف 
لعمها.وئامه احتا، لأكزنيتإ 

الصنيزش،البنتين إحدى ماس ثم مات، ثم بنش، اولدها كاف ئإل 
أمحابكوبجأ زالثدز أثا، لأكزبجأ القدز زلأئها اقنذ، لأثزبجا ثلأخها 

لنمها.تيمها،والإاني 

]ا[فيسحة:واشل.



 U٢٢٢سعال؛؛واق( ةت1باثفرالضاباب

،iijjjjأنلئوا؛ إدا عليه مروق لا ما ولا المحاوم، يوات بنكاح يرُول ولا 
ثالروجك•نق ثنه روجها الذي المجوبي بمئ روث لم 

محل

و4ُثلك لأن4ُلأ ره الند اووهلأ:ترئ النا:ع من 
ءييائآْؤئم!لموله ببيعه؛ ندم إل يرّجع صعيف، يمذكة ملك ؤإل محيورث، 

ض«ثكدبمع.ثلأ:رث؛
دوثه.لسيدْ الثوؤيث مكون لسدْ، لكاف ثسا لوووث لأنه 

نخل

ثمميمحقامحيناع؛ةصس مح:نلةغئ:رئ 
قمحاو البي ررأف ؤهبمعا عباس ابن عن بإنثادْ، أحمد الإمام بن الله عبد 

وابنخملط، مول هذا وأ؛ر؛ منهءا عس ما مدر عل ؤيورث يرث بعضه؛ يعتق العبد 
فيه،ما بمدر منه ُ ا ليعطيه الكاملة، ا"اءرية ْع له ما مئظر نيقهره. منعود، 
دلك،.بمدر به وتجحب 

اوثتس،م تميه ي لأن.^2 \لثة؛ ٠ لأ-ومح تقئ 
بمغئًهاساصض،نمحم

سليه.سحة؛ ق [ ١ ] 

هنقول.سحة! ق ]٢[ 



سقضامانينيصالإئماسبجص ٢٢٤

با-لآئيهستحمة ما نصف لأئه الثمن؛ ملها حرا، الأم نصف كاف مإف 
صول:\س نمائل دالأخناJ، صبجا ث ؤإذ ٣. ثانةي الكاLة، 

تلالإ،من كانث خث؛، ذس الأم كانت ه بق، من داله غري كانتا لإ 
نهم،مى تجا كاسارقيمت؛ن، ؤإل ادت؛ن، من كادثا حث؛، وحدها البنئ١ كاثت نإل 

أزفنئن ١^ و ذب ٥^١، ثاخاق ١^ ناو لأف بالتة؛ كجثزئ 
اكلث،هؤللأم الربع، وهو مسة، ودلك حالتن، اثنم٠تي للبنت، وعئرين، 

بمأ.ؤاتاقي ثصاكثن، ئلأئ، ^ خاو، ثالئدزل خاو، 

نحل

كانعمدا ميراثه، الماتل يمع خق، شر الموروث مئل المواخ• بن اكاللم، 
دوولأحيه اثديى قائم ابن ويه أغطى انه قهنق عمن رءعن روي ئ أوحطأ؛ 

ررثسيقول: هؤ اممه رمول نمعت عمر: ومال ممتلمه. بيي لجديه وكاف أثيه، 
قشأل أض ى الخا:ل تنيخ، زلأن (. ق)١^٠٥نالك نناة ثتيءٌ« لظ:ل 

انسالأئامح.اأنثوُث،؛ 

كثي١^١;!،، ؛ ٠٣هالإ ماح، فنل لاك بمإ؛ لا الحد ل والثم كالبماص 
مأتوالحثم، للمم وميا العدوان، لمادة خن، ^١١!، العدوان المغِفي ؤاف الثم، 

انتيماؤ0.اقاح أوالحي الواج-؛،، القصاص انتماء من مانعا لكاف هنا ها ذع 
١^١^٠؛هم:ةع كز ثوأو زثدا;دل مملث. اضإذا النادل لاثرث زق: 
الدهسا.ق أظهئ والأول الخم، لعموم 



٢٢٥ةت1بالمامر0بذماسلأةالأيلإبخامحاق( 

قبابذمسةامحلإتعلجاث ع؛ 
إ MUMإ

ذامشما ينهنأ التوارث يشفر لم رحعثا، طلاقا زوجتة الرجل طلي إدا 
ِقابائيا ؤإف روجة. الزجمه لأف مريقا؛ او صحيحا كاف سواء العاJة، ِفي 

وكيلك١^١^، تنب يل ١^، الزوجقة لزوال سهنأ؛ التوارث اقطع صحته 
قآباما ؤإف الصحة. حكم حكمه لأف الموت؛ مرض عثر مرض ق كاف إل 

بد،منه قها فنل عق طلاقها أوعثق الطلأيى، تألتة بأذ ُاحيارها، موته مرض 
يلخ،زملأ،إنعمياشتأثئ، 

يريهِقأمت؛ أحمد; وعى أ. فويلذآ ثرئه ٧؛ مزمحه، وجدِق ثرط عق حته صق 
موته.مرمحى طلأقِفي لأنه الثلاثر؛ النائل هدْ 

يرث؛لم عممت، أو ءانأJ٠ن، كافز0، أو أمه، وهي مرصه ل 'لملمها ولو 
وورمهلم عثردلك عل موته مرض ل ااا-آا نإف طلاقها• يتهمِفي لا لأية 

الكلنهالأءع تاصزيتث، هؤيقتئوريث، عثإل رويأة تأ العدة؛ ذامت،ِفي ما 
لدلك وائتهر ثتها، مزته مرض و طلمها وكاف عوفج، بن الرحمن عبي• مى 

الئخاثة،دللمبمز،

صحتهوهول ثرط عل طلاقها علق فإذا بإمكانه، ليس ايه بثرط• لكن آ ١ ت 
ثطلعوأ0 رمضارز، يحول عل طلاقها يعلق كأل بإمكانه وليس مرصه، ق وليس 

كاولك<.لمثرئه وماأثنهه، الشمس 



حنبلاصدبق الإمام  ٥٥ي ايئاس ض اصيق  ٢٢٦

دصد0بنقص قعووض ايراث، ق محاميا محنيا محني زلأنه ، إخماعا ف ١٠٤٥
كالمايل.

ا؛روايتازا فيه العدة؟ ائقصاء بمد ئرثه وهل 

ؤ/دأنهااعدة، اُقصاء تند الثحمن عد ١^٥ ووث تؤ)؛ لأف ريه؛ إحدامحا! 
كالنتدة.مووتتة، مراثها مذ محاو 

ه،هاترثث،ءمًس،^ةط:َلأترئ4ُرلأوآثات 
امصاءبمد أوبما يترثخ لأف نسوة، أوع من أكثر وريث إل محي ديك ؤاف 
ع؛ثخامحاآ'.زذيك اأطكة، عدة 

الأزو،ووجثة ينال فعلا باحسارها دعل>تا لأم؛ا رئة؛ ثم روحث ثإل 

وصفيهانظر، ارالغنياوهنا— كتاب —ل مذالولفح الطريقة انحاذهذه [ ١ ] 
محيالإنكار عدم لأن إخماقا«؛ محكاو وكن، ٣ الضاثة، ذللأ،ِفي »ثاشتهن قوله: 
المدرةلعدم يكون ومحي منهم، واحد فل وصل يكون أن يلرم فلا الثلم؛ لعدم يكون 

فا1هئيعارض، أن تحب فلا الأم عن عرج لا ايه يلاحظ يكون وقد المعارصة، عل 
إجاعا.محا يكون لا يعنى: بجيد، ليس الطريقة بءذْ الإجلع إبان أف 

ص■>نبى طف إذا لأما الأصل؛ م ضذا لأرث يانت إذا ، ٣١أصلها ]٢[ 
صالرارد الأتي >، بماء للأمام لكذ اوث، ذ؛ والأمل اوبب، إل ال؛نء؛ 

رث•فهي عاصر وريث ذ محاق 
•بميد ذكره الدي المثال( يعض: دلأُث،، وعندْ واحدة أويتزوج ]٣[ 



٢٢٧ضاماب1بذماسلأةامميلإبمعالءراها 

أويآتلشعييتا، ؤ، ارثين لو وه٤دا الك5اح، مخ ِفي شبن ثن ي ريه، ملم 
وِفيةاخالآثو،لإترثة.

وجهازثمفيه عينتا، أنLJمغتي ثم ارثدت ؤإن 
هواض،كنالنلاممم.

صناتاواهاخ،كئيًصااأ.

قفل

عدتنا.امفث كاش رواسان فته ريه؟ مهل الدحوو مل ١^؛! طلي ؤإف 
محيص فمحي ق ي مس ٩ صحه: س)، قال 

قطلاقها محم ئظثة صحته، ق طلاقها مرصه ق أمر نإف ؛• طلاق
 .َِ]٢[

.مرصه 

كطلاقهمهن يمعأتة، كالصلأة، منة، لها ثد لا فعل عق طلائها عثق نإل 
ايداة.

صَ َمَ ,اأِ. ,أ؟ءه-أ أََِْ َأ.ثتاآ  ■مريص• وهز أوالأمة الدمية لروجته يال، نإل 

الدين•ق احتلامهقا التوارُيؤ ّْواغ بن لأف أصح؛ وهدا آ ١ ] 
 [ ٢ t اأريص.سحة! وق لمرصه. ت سحه ق

-صالق طلق اثه إشكال فلا سة مناك كاك ملو يكدب، ربيا لأيه تّاتا 
٠



اسذضاه1نييصاسممأسبجمحل ٢٢٨

كطلاقهتهو ١^^، وأن1«ث ^، ٨١يعممت ٠^١^، مأب أنلنتا، أو عممت، ^١ 
اَ«ااا|مهِءْ

مسلمهجرأ 

عا)،•^١ أو اتوم الروج مطلي، عدا، حرم اب لأمته؛ الثتد محاو نإل 
آشة.يم،قاترمحبمم 

نحل

ثايت،عمم، أو برصلخ مرصها، ِؤا نآكاحها محنخ ق الزوجة يثبت ولن 
المرض•طلاق ق يكرفا ة رنه؛ ولم رويها، وورنها 

به،نك1-محها شح فثو عل أبيه تزض ِفي أبيه ائزأة رجز انتكزْ وم 
نمطأحرى، للمريض'زوجه  jis^نإل أ. لدلاف،ا ^١^١؛ ينمط ولم داستا، 

الأحرىالروجة إل لويوعه عليه؛ نحيها ثومحر تحد ق متهم عر لأية مرانها؛ 
>َم 

دوره.

الأمةثرث لا أصلا لأنه ثيء؛ هدا من ، ٢Jالقاوق منه فانية لا هدا ذكؤ [ ١ ل 
متهم.غيث فهذا ^٥، ١١أيصا وكيلك 

المحاح،ينفسخ أبيه زوجه جامع فإذا أبيه، روجة محاح ان المسألة وصورة ]٢[ 
لسنتالثوسة فيها يقرق والى ببما، المدحول وغر بيا المدحول بين( فيها يفرق لا وهدم 
الأنم،.زوجة 

xnx



٢٢٩ةت1و،اماض)بمبذماسمةامميلإسءامواثا 

فض

بنصطلي أو يعينها، ون1م نإ ،بد عمدها بعضهن نثاء يزوغ ؤإل 
بمنادينعتها •حزحث، ص بينهن، أنع واسيها، علمها أو بعينها، لا ننائه 
إلالمميُ موجنا شيم، المنتحي افتية لأنه ثها؛ ميزاث ملأ الطلاق، أو العمد 

يكهإلاأحدهم•من يئرج لم عبتدا، مرصه لوأعتر(ِفي كإ العزعة، 
*H



اصضاه1هميصابمماحمابجص ٢٣٠

اإ؛إواثفي \لإفو(ويمقبج باب 
إ٠. . ا

لأننثيث؛ ب ثث الناث، ق م بمنارك \ذنو'ؤ' حمح أم إدا 
لمنأووا ؤإل حقوقه. من وهدا وحقوقه، ماله ١،^،^؛، نمام يقوموف الوريه 

لزلأ\قذؤ حمح لأم ثب يث، بان، أموا لكنية ممي، 
^لإمان،هاىنامأمواهاركي.

يد0َفي م، ممبمل ثة ١!^ إل ١!^ ودي ١^،، يثبت لم بعضهم أم وإل 
م(لأامح•

ياحت،،أم ؤإل يدْ، ق ما ثلث مله يلخ، أحدمحا مام ١؛؛^،، حلث لإدا 
١^،نالة ق ثممها أن الإزار ناة صزثت ث نإذ ١^، هلها 

أوونقها،الإم نتالإ ل نفزوبا الانكار، وس1و 
محفزي زممها، الإنكارأز نالإ j نصزوثا الإمار، ناله من تلا امحئ ثإل 
لأ؛لآئهمحرعوللممر مء محلا نصل، المقر يد ل ه لم نإف به• للممر نهو 

■ي-
ثتببش أحيءمحا، ق أحوه مصدمه باحوين، أحدهما مام اتن حلم، ؤ0 

jالإمار ننانه ماضرث ^، ُأخ أمَأخدئز مملاته هًثاثوا م، ا:مما قن 
١^ناله ي، ^، ۶١نالا إن تيأ بمقئ -ثم، ام تض الانكار، نالا 
فيه،بالمحتلمإ علته ا،كثيى أم إل ثم أرثعة، ^١^ ۶١نن>ألأ ي تهم نللممحر ثلاثه، 



٢٣١ممابامحالضا4بالإماربمقاركنياماق( 

فيه.والمصليتنههب ١!^، نهم مثل محله أثكز ؤإل ١،^، نهم مثل محله 
هيهالمحتلف وأنكن هيه، والمحت1ما عليه المممق أهر إذ الخطاب! آبو وهال 

الحتلثويأحد أيدبمإ، ماِق وبع اهويذ مذ يأحذ علته الممهم، مإف علته• الممهم، 
•يد*ْ ل ما ثلث به المر مذ فيه 

ثاحدحاؤللئقئ تهإن، عليه ؤللئممق تهة1ن، جا للئمئ ثإتة، مذ ويصح 
نهم.فيه ؤللمحتم، يلاثة، 

م\نشع،ا:1ا ١^ ئنكان 
٥!^،الننم، الثابت الوارث مول واحدة حال بث,ف ينبهم لأف أونحاحدا؛ 

الورثؤ•حمح الإهماث5ذ بمثل محاحدا؛ سمناإدا يثث لا أف وبجل 
يدم.ل، ما نصف وأعطاه الأول، ثنب بث، الأحر، بعد بواحي. أم ؤإذ 

ؤإذأيكرْ^;^١. ماغا يثق وذهعاإليه ثنته، بث، JالثاJثإ، ١^١نج، صدئ، إذ يم 
ماِفييدْ.اأقؤدلث، ؤدهعإلنه سث،ضه، ٢ ١^١^؛(، 

نحل

واحي،،وأم، كزوج، العول، ينضل ُمذ الناله لة أعينئ، مذ ام نإذ 
ادن؛نثض الإُكار، منألة الإءراوِفي مسألة وهمح، ماصرب لها، بأخ الأحت مأقرت 

وللأ؛ضاوعئروذ، نبمه وتحها ربمها ؤللروج عثر، مايته ربعها للأم ونمحذ، 
عثر،تنعه يبمى ي،اييه، وهى الإئكار، مسالة نصم، ق الإهزار منألة ق تهإن 
عثر،ملة الأخ أحن" ^^١^، عق الزوج مقى هإذ عشن. مثة منها له المث يدعي 
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أوجه•يلأية ءفيها وهوبمكرها، ببماؤلروج قران للأيه وميت 
 Iالصايع.يهولكئاو أحد، يديه لا ماو لإنة ؛ ا1او يت إل ثدلإ أحدها
الأحتا.يد ق مؤ والتاق! 

ئشمهاخهة ه لاممJومحا، لأي ظوها؛ ضبملإخا ووَإت ثاكا)ث: 
بجا.

ستةيدعي والأح ينعه، اشف تمام يدعي لهو بالاح، الروج أقر و1ف 
علثتمسم لا عثز، تنعه الهام من به والمز وعثؤول، خمسة دا-فيع عثز، 
ثيءلة مذ كل ثم المنألة، أصل مذ وبفريذ حمته هماصرب وجئريذ، حمتغ 

وعتريذحمئة مذ ثيء لة ومذ وعشريذ، حمئة ق مصروب انالإ أصل ثئ 
هدا.من علتك ورد ٠^١ يعمل هدا وعل عشر، ينعه ق مصزوب 

*H*



٢٣٢ةت1واال،وائض)بإسمراقاص( 

باو؛بإزاهايقود
*a*

ذ\ث\يلكلئاجر ١^^، نفرم زعايئ خلاة، ذض الإث1ائ عاب إذا 
بمنظر،الأحرى زو الروابمتن، أقهر ثبيِفي يوم مذ نق بمتذ قام به اتظر 

سامحفىشمهة.
حزيقممدق أن ائيه، ممدمىني لكثذى ١^١^، تميْ عالب ثان نإل 

عدهزوجته وثغتد الحمل، مدة أكؤ لأما منتن؛ أوع قام بؤ بمتظر يإيه الحج، 
؛^•٨١ومحل الرماة، 

هئةزوي زلا ئذ؛^٥. تزثج، أذ ززخثث أمث ^١ أيد: قال 
^،نالأئُلاآدشيا١ا.مدهث،الحرابفيها،زكأفأحي١٥ثءال: اليس 

مناجتهادات هي إو،ا الثثة، ل ولا المران ق لا ثري لم التقديرات هده [ ١ ] 
انإنكل وق يحنبه ومت كل ق نحثلف والاجتهاد وغبرهم، وا-قلفاء ا-ئام 

الحاكمفيكلالائل،محضفيهاوالخواب:مح:رنيفيساإلس 
منوالأحوال عنتلفون، والناس الحاكم، اجتهاد إل بوؤح والثغ؛ المران ى مص 

أيصا،تحلف منها والخارج الداخل ق الدولة وانضباط نحلف، والخوف الأمن 
قعقتنعم عن وزد وما المائل، كل ي الحاكم اجتهاد إل مها يرجع أنه 

اجتهادات.فكلها اجتهاد، فهوأبما 
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ووقفواوث كل إل دئ عتبته، مدة يرثه,ق ض للمممود مات قإل 
علرد مورؤيه، موت جنن ميتا باق ؤإف إلته* دئ حيا بال هإل المعمود، يصيب 

سئ؛؛ Jjنمش كقذ ٢ نإل ممخ. محي الده ك1ب إل وكدبك يشمه، مذ 
مصتإدا ورسه عل منم ماله، سائر حكم الترايث، مذ يصيبه ئحكم اصْ، 

الثة،ح4ُمح1وأبم.
لأية١^^٥.،؛ من اأسود ثصيب عذ الماصل عل يصطلحوا أف ومحور 

المئوي.دمي_، عق يصطلحوا محورأف ولا ->مهلم، 
ُ!.. .؛؛.،ي  الكلأ١^^١ مثلا: ض املاخا، الحاكم اجتهاد إل ترجع قالما: إذا أنا الهم 

الناسوسط العادي والعامل محمى، لا مثله لأف أسهر؛ ثلاثة مدة ل موته يتيمن محي 
الخوف،أحواو غثر الأمن وأحوال الصغيرة، غير الكبيره والدن به، العلم مدة ملول 

أكثئ.الإمارات بعض ل الأمور وانضباط 

امأوالمدة الفحيح، القول عل الحاتمء قدنها التي المدة انبجته إذا وافقوئ 
له،فهل الدحول قبل كان فإن الأول الزوج رجع إن ثم امراته، يتزوج هده دكرت 

الأولأف والصواب، عليه، بمهرها الأول ويرجع للثاف، فهي الدحول بعد كان ؤإن 
الرا■جح.هو ٥^١ الدحول، أو الدحول قبل سواء مط1ما محير 

*ء أ* 



٢٣٥ةتاو،اوفوادضرباساوولإء( 

ء  _uU

إ*n* إ

^لأث؛ونزثثاظ1لتي.ئل:

متة،عدة أويعه أو انيلاد، أو كتابة، أن ثدبثر، عثه عتى نإف 
بانزثن م^ مأشتة عثه، عتق لأثه الن^ عش هإة بإدنؤ، ع؛رْ عنة أعقه أؤ 

منزص بكتانه، عقة لأو ^؛0؛ أنأئ الثئد، امحابإل ننؤاآأتح عقه. 
سيده.

بمشر،)بمتق، ٠ رْ، يلأ م أؤ نئن، ض مدة أغثق إذ قاثا 
م،دكالزلأؤثص،يَلؤلإني.

لأيهعنه، يالننتق د1لزلأء ممعو، ثمنه، زعؤ عى عدك أعتق : Jliوثن 
لكلوؤل•مهن امح، عأه3ا ثائب 

ضلأ؟دئلامحه بمني؛ ٠ فقء، ء، ح أغطه قاو: نثن 
عيْ،محنالؤلايولهبج

وواسان:صه يدكن■^^1، و1لم عز، أغتمه هال: وإذ 
للحم.بمني؛ زلأوْ إحد.امحاإ 
بتوض*لؤكاف ما محافتة بائرْ، عنه أعقه لأيه عنه؛ بمنتؤ، وىأة؛•' 



اسةضاماهمهمصجماسبجص ٢٣٦

قفل

ئو:سؤَلأبملص،أنمح/س
روايتان!هميه أوداورْ، أوكمانته، ركاته، 

و.

قِوكرهه، مفح، لله، الثايبة ق ولاءم جعل لأنه عليه؛ ولاء لا والئايه• 
هدهيعل كالوكيل. ولأء، ثة ؟كذ هلم يشمه، لا بإو العتى الصور، نزب 

ولاءكم ولأيهم حكم وتكوذ نيم، يردِفي ولأيهم، ثى وجع ما الرواية، 
الأمحن•

محل

ض:ترئص^نئ،وُايلأة،م. 
الص،دين عل عصته بمإ وكاو يرُث، لا محا: لإو دكننامحا. ، رؤاةاj فيه يه؟ 

أمناف ميراثه. كاذكنوهامن إذا ثكدلاك با. ١^؛، كاف ي زنه لأم زرئث، 
المم.هريث4ُ زرنه الكاي، الز؛1، نزأم ي ود، نرث 

نخل

ه؛ةساينمحتال:حم3ملالهه
البيبدليل كالض، الولاء زلاثأ عله. ثممى هسها، وعن الولاء بع عن 

^بمكةمحهاف.



٢٢٧ةىبالمالض)واسال؛؛واقمجء( 

وابابماث(دالولأءٌ
*ثل *  ل

 ١^ if ،Su  ذاخف ثإذ ذولأة، ؤر5ث شه، من زارئا ئف
حمزهابنه »أعممت، ئال: شداد بن ، ٧٥١عند نوى ج عنه؛ مصل ظ لإالتن,و قزض، 

<I^J j ، وةززثج اشف، ابمُ . ١^ فأغش محزة، ؤا:ة اوهُ زوك خ\ث
اشنمناءا.

معيرث قلا افف،، عل مغ لأنه النتس_ا؛ من عصبة مع المول يرث ولا 
ويودْ•

دوىيوف نزلاه عصته أقرب ووية مولأْ، موت بعد العند مات ؤإل 
منالول كنف، زلأنئ ااعصنات،، إل وافب كالش_،، ١^^٠؛ لأف المئوءس؛ 

اقه،ي:ترئئة.أخأننأ،يئهايناننلدون 
ألالميت، بن نعيد ووى تإ العصنايت،؛ من مالأمحزب الأمزب ؤيثدم 
بادمح،'اؤافالناس أوق يريه نعمة، ووئ الدين، ررالموق؛؛َفي مذ■' اي. 
الموق•عصبان ثكدلكا ، vL^^Sمحا/١^١-؛، منهم يرث الين عصنايتإ 

مأققئص.ثص أن هبجئاص، نلأ:ترث 
انهالثى. عن روي لئا رث؛ أما حاصه؛ المعتؤط أحرىو(تي، روايه اللب عبد 

اكقهمح، وأبا لاثرث، أما والشيخ وة، أس الذي من محزة ثئث،نث، 
مدم.٥؛؛، سداد بن ، ٧٥١عند روى ؤا للمؤل، 
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وابنه؛الابن لإ القدس يرثان واف، الأب إلا ذوب ولازث 
.١^^١

المنمق،متراُث، يقسم ي بتّهنا لثم الإحوه، أو والأخ اف اجثئع محإن 
ين:يمالآخلأمحةوالآخ

ترالأ'دنبنم؛١، لأنت:رث للأس؛ ابدالأخ لأوتن الأغ نممائُ م، اص 
ترنزو، ذ!  'd\sين'لأوئ ين؛ى ع تجائ ا؛همض ْإذا ئالأهمئ. 

نؤ.عصبا لأقنب 

علميااقري م علملمهإ، قعتؤر أحامحا، أو آبامحا، وأخته رجل المرى ولو 
أخته؛دون للرحل ممتراثه عمتقه، مات ثم أخوجتا، أو آبومحا ماتر ثم هأعممه، 

سنئا.بالشبح الولاء مى الشاء ثرث ولا معتقه، مذ بمسبه يريه لأيه 

ظ

ماتب ابن، ض بم"ْ الإبى أط ءت ومول، ابى عن رجل ماُّ، نإدا 
هالأاس أوب، ثه ؤذنثاةأنه:ترئ ^، ١5aj^^٤ لأف ١^، لإثن ^١^١^، ١^، 
ؤإثأيورث،، لا الش_إ، كلحمه لحمه الولاء لأف ودللئ، العلمي؛ موت؛ يوم ميدْ 

بؤ.أم لأنه للكبر؛ تكوف أف هوحملم، للمول، بمائه ح يه يوريث، 
ومايثحابنا، وحلم، أحدمحا مايتح ومول، ابمم( وحلم، المنمق مايتج ولو 

واحدلغل _^، عق \لزلأثوإ؛ئلم كال ١^، مات، ثم تلمعه، وحلم، الاحز 
ئشزة؛لةاذكنناة.



٢٢٩ء1ساهواماطباماثمج( 

فضل:ومح>لأءِ

الإ:ةلأو ١^!زلأي؛ ، ujJ/uيتدس تزثخ إذا
ولاءاجث عده، العد ند أعتق لإل عثها. والإئعام الأم بإعثاؤ، ثه حصك 

كا،ئ بمحتثر وأي أئئ الربي عن دوي ة العد؛ نول إل الأم نول عذ الولد 
وابوئمحديج، بن لراؤع نوال أة؛ مميل عئهم مال وحماكم، ظرئهم ماعجبث 

لإفإؤ، اسسزا لأولادء: وقال قأعممه، ١^ هاقرى ا"وزقة، لأو تمثوك 
فاهئوا^ج:>لأةل؛لأياظووضأم، نلأءَئافي• 

قزغاولأة زلأف م الضاة هاممت ولئ:ي، ُالنلأء قفى محاق، إل 
الأد_ا،جهة مذ الولاء لعدم الأم؛ ول د؛ث ؤإيإ منتن^١^٠٠، والننب الش_،، 

بهاعرف إدا األأعنه كزثد مزصعه، إل الزلأء عاذ الأف، عل الولاء سث لإدا 
•^١

ؤالأثلاللفي؛لألالأنزثئة:يم. أنزاط\لإبجابلأء/ 
الصحارةلإ"؛ناع الأيت،؛ َفي الأصل هدا حولث ؤإيأ له، بث، لمذ الولاء بماء 

م،محفذظاةماض.

قفل

الدلاءله بن، ، IajJ^ندها هاعممها ، IajJ^أمه عد روج وأذ 
١^ء النلأأبأ< لأف ١^؛ للم:تجئ ذبك، الأَنإبمد ؛ذأق محب. 

ابيه.عل اأنعم مذ أول باثاثرْ علته المّتم Jاقاثزة، 
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الأمبئْ محل أن ظ تزئخ أن ج امحل م وئج ثإذا 
الأم؛لث زثدمحا لآ1 َؤبلإلأة، ءل تزثج ثإذ بمثاو. زلدهي ي زلأة ئلأ 

انتدائهنمط ١^ ق اوثة اتداة P الايداء، 5ن ^ الأنتداته لأف 
^^ل:ماصَاولأءلُأؤر

محل

الزَلدمم،مموُزلأؤة،محاشوى وم ه ي، نمه محي تزئج ^١ 
بملأبج؛أنبجزلأءَف،

مسه.آبا أذكول ينتحل كإ مسه، عل الإسان ولاء ثبوت لاستحالة 
تثده،آبا العد ^١ اقري م هأعممه، عأاوا امرى لكن أباه، يفر لم نإل 

،Jyمذ صاحبه 'yS بمحاواحد ننصتركل نيدْ، ولاء إليه بجم قإيه هاعممه، 
ظتم،ثمجلإسُ.

نخل

صمحا، ئثق أنامحا، يامحا ثى، ^JjU ئتقه، ئد 
نصث^•^١^ ولاءأحتها؛ نصث مجها منمحاإل واحدة وتحركل الولاء، علميه 

أمها•مى واحدة كل ولا؛ بمن نقش الأم، 
إحدامحاماثت ئاف بالولاء، وباقيه بالبنوة، ثكاْ لهتا، ماله الأب،، مامث، ئاذ 

ؤيمىنصفها، مولاة بكؤؤآتا الباى ننصف بالنثب، مالها نصف، بعده، 
اوئ1ؤلأئها.



٢٤١ةتاباثم،رام)بممحاقمجء( 

ناثلإذا بالتب، ِلأيها ه آلأب، ي \_ u_ ؤرن 
لموالالربع يبمى الولاء، الباقي ؤنصف ُاشب، أيها م؛راث نصف هلمكامة 

اتإنسعه لمها صار وهوالثئى، نصفه، لأحتها أمها، وموال احتها وهم الميتة، 
Jiii ، صف ثذْ ع فإِذا ١^٢؛، اوة أم وق\ق U أئهالمزال لها

لموال١^^٠ امها، وموال أحتها وهم الميتة، أحتها لموال ؤنصمة بالولاء، 
هذْمذ حرج لأمه دائر؛ ا-ائزء محهدا الميتة، هدْ إل يزجع الباؤي والربع امها، 
و/ثشق لا ه الماJ، محتلِفي:نت، الماضى: محاق أوها، ثةاد 

يرجعدائر ورع ماله، اوؤا ثلايه ملمموالأمهنا مؤؤا، بند الأب، مايتخ ؤإف 
يذُ؛ئ٣١أن؛!١ ك، هزو وش أن ١^;؛، اضِ مد أنو زذكز ١^. 

سلساظووياينكيالالأم.
MUM
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-ا* تل *  ل

هؤ.'اف ونول مال مال؛ هريرْ ابو ووى ما ؛، ^٠٧إليها، مئدوب وهوقرية 
لثنىإنة حش ١^١^، من منت أن؟ م1ها أتلأ لأكز  ٠٥١أعتق زب أغتق »من 
علته.ئممق بالمرج" والمج والرجليالرجو، باليد، اليد 

محكنرثه، كتب لا مذ مأما به، ينتعش وكنب موه مذثة عتق والأفصل 
كلأصان وزثإ ثة، ١^١■>^ ثثمته سمحزو لأمه عممه؛ يتثحب لا أحمد!نة عذ 

علالناس.

قفل

بمثلالئزلا زاطك، المزل، زيمثل 
هامجئلبجئداق،كاهفي.

مزقوما والحئثة، العتق، لمظ مالصريح وكناية، صريح إل ثتمسم وألماظه 
فته.الخلاق كلفظ صرمحن، ثكاكا والإنتءل، الش ^ ى بن، لأم منة؛ 

،عفيفانه يريد حر، هو لغلامه؛ يقول كرجل العئق، عتر نثإ أراد مإف 
بمسمِسطاشاتياغاو،

انههدا مظاهر اثنأله، أهاب وآنا ينتق، لا أرجوأف حثل؛ رواية ل احمد مال، ممد 
ركنايته.العتق وى لإ ي |I؛؛، دادصزف بخمله، ما بلمظه رى لأيه ينتق؛ لا 

أهلك،وا-إثق شئش، حتث وادهب حثثك، مد موله؛ يحو والكنايه؛ 



٢٤٣ةت1بادتق 

العتق،ع؛و يشل لأنه بموية؛ حى بدلك ينتق محلا وثحوْ. عق وطك 
كناؤياى 

زهككتتاظ، زأنت ظك ل ئنياذ زلا ظك، ق بق لا ه: لوؤِفي 
زهثكولأي، ؤأث شِ، زأنت ص، ِاكل زلا ءك، ل رى زلا زثثك، 
رواي؛ان'نمسك، 

اممهكثاب حاءِق نمد العمى، يتضمن لأبجا التئق؛ ل صريح ض إحدامحا: 
ئتق[لصرثئه،كموله:أعممتك.العتى، ؤةلقادد،نه]اواواو:ما[منىت ثعال: 

الثخ•عثر قيل لأي كنايه؛ هئ ناكان؛هث 
ضِ،زأنت ياك، ل ملك زلا يك، ل رؤ لا قنلهُ: ^: L^lؤدال 

١^ؤالأفظ1ن ه. و ك ئنم1ة: لأن U أنث ق: أنئو ه نز صريخ. 
صزونته•ئ والختى الملك، ِوم 'وبجان 

روايتان؛عق، حرام أنن، أو طالي، أنن، لأمته؛ ؤ وق 
قالممح( أحد الزى لأف العتى؛ يه ثنى إذا محه ثنتى كنايه، هز إحدامحا: 

عليه،محريمها -يا عمل زانتريه ^، ١٥١كمنم، الطلاؤ(، يلمظ ثزوو الأدمق، 
٠فيه كنايه يكوف أف دجار 

ط.زكدجم،م:زواسق،
آثكمزله: ، jLjiِفي كا:ة ظن ٣ ش ِفي زيح الماو.ؤاميء كملك 

عوكذهمأئيا١'.
المربحمسألة ق القاعدة حاو كل وعل ميدة، وئثسيهات عجيب هدا [ ١ ] 



اسقضاهاهمنيصابمماسبجضل ٢٤٤

محل

محون،زلا ص، من مج ولا \شثو<انم حائز من ١^٩ مخ ولا 
فهلأف الويوف؛ عتق يصح ولا الهبه• محاقه الحياة، ق د؛رغ لأية نفته؛ ولا 

ؤووو4وذبك.مئئ، ^، ١٠١١الم يق إ;طالأ 

نخل

كثه،عتق مومئ، وهو ئصسة أحدمحا محأعتى ئريجن، J؛J( المد كاو نإل 
»منمحاو: الئ. أف عتن، ابن ووى و ثريكه؛ محب محمه ء ووجب 

،و العاJ منه عليه يوم العبد، يمن يلإ ما له كاو يإو همد، ل له شرؤا أعثى 

غيرُْتحتمل لا ما محالصر؛حت وغثرها! وا-ئع والطلاق كالومحف ثيء كل ق والكناية 
بالنية.صرعئا وكون 'غثئ0 محتمل ما والكناية! مدلوله، غير أي! 

للألفاخل!ام أنثلاثة فهده بكناية، ولا يصرح مليس ابدا محمله لا ما أما 
يكونفهزا ءثرْ، محتمل ما والثاق؛ غيره، محتمل لا وهوما صرح• الأول،• القسم 
إءللأءا.به عيره لا مهدا ابدا محمله لا ما والثالث،! بالية، 

لأثهعتيثا؛ صار ما العتى. بدللئ، ثويت، ومحال! العداء. أعطني للعبد! محال فلو 
لامحممله.

مثلاالثم وئ لأف أحس؛ كان التئ، حائز من إلا هال؛ لو ثقول؛ ولهدا ]١[ 
شيئا•مواليه من تحق أن نجوز ولا ماله، ل يتصرف أن تجوز 



٢٤٥

عش.مممق عتيى« ما منه عتق ممد نإلأ العتل، وعتق حصص4لم، ئزكاءة هاغش 
عتقررممئ. لمظ! ؤق . ئهوعتيق١١العدل، يقيمه يمنه قؤخ ما له راوكاذ لمظ؛ وق 

الحال،ق ثثد قول، برامحه ثلايئ بلنثر، الثمرك؛ إغتاؤا حال كله وينتؤ، 'كله؛؛• 
الزوجة.بنص كطلاق 

فيهلة قث، لي ١^، أخد ؤء ، ١^١٠٠عتق ي ١^؛^، أممة محإذ 
قدينا كائت< أفلق، حر القيمه ي3د ولولم ١^^• بعتق صاو•^١ لأيه عتى؛ 
ماخى.وعتقه ذمته، 

احتلماقإن الخنايه. محأفته ^jA؛*؛-،، ومحت، لأنه ١^^،؛ ومت  ١٢٢^٠^ووقت 
قيمته،غا ريي صناعة ق احتلما ؤإن عاوم• لأنه النتن(؛ ئول، ثالمول، لقثمة، اق 

عدمه.الأصل لأن ينفيه؛ مذ محول محالمول قيمته، به ثنمص أو■مت، 
\صأمحيه محانوى ثئش،، مموير لأن4ُ ئنلإاأنكاقا، اثنتق ويف\0 

لأنهانل٠٢، ق الكاي عنق لاثنري أف اقلفات.كثريم والكافث، 
لأةوزأن:ظكهُ.

اثأمة،الزمحف، لأف للم:دنتق؛ نمما، الثريلخ، كافشن، نإق 
ةبالما:ةأزل.

للمحؤ،الرمح،؛ عل وباقيه حاصه، منه يصيبه عتق مميزا، العتق كاف نإق 
عبوة.جزص عم من رخاة شر ناله ه، بالريك؛ ضزت العثق مزاثه زلأف 

:Jliهنيرْ ابو ذوى لقا كله؛ وينتق باقثه، قيمه النتدِفي يشعى وعنهت 
كانإو "كثه، يعتمه أف محملته مملوكه، j، له شفقا أعتق رءمذ ه! افب رئول قال، 
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أصح؛والأول داود. ابو وواه علته® مئموق عم البJ. انئتمآ وإلا مال، له 
صررومحؤ وهم، عل إحاله الئعاية عل الإحاثه  jSTjأصح، عنز ابن حم لأن 

ات.صمام،ينماني.
إداوا1)*>ئؤةلأزب وجنا ما لأل مدؤْ؛ منه عتق العفي قيمة معه كاذ يإف 

التلمؤ.كقيمة مدوعليه، ما بمدر وجن، التنس عن عجر 

قنن

مايموبربإبمريإلته، لاكة عتزكله؛ عدة، ائسزبمص ؤإذأغتو 
موته،مرصن ِفي يعصه اءسيى مإف بائيه• بقيمة ّْوبر وهو عي لجص لوأعثى ما 

حميعه،كعتق بعضه عتق لأف أعتق؛ ما مدر عل زاذ نإل اكث كقمله ما منه عتق 
كثه.عتق خمينه اثJث، ا-محثل ٧)؛؛ 

قفل

وكالبموة، مثق أويبرم، مزته، مرض ماعممةِفي عي■، بعص ملك، نإدا 
الروايمن؛إحدى حرا،ِو، كله وكال أعطي، ثريكه، حصة ميمة بمي مابؤ ثلن، 
الرزيةحو لأف _،؛ ما إلا منة بمتق لا والأحزى؛ يه، موبرا دكاف له، يلثه لأف 

زأثوالخطات.الخزي، دكزمحا فيه، يمزض اس، انشا0ين نا إلا ُباله، نتلق 
Ju  :^ذكهلأن ه، ج زم بمضة ه ^١ \ظأ زكدنك ١

امحق•سوى عنا يرول 



٢٤٧الفتق تتاب 

اعممهلأنه حميعه؛ عتتى وهومومر، موته موصى ا'ءممهِفى إن المائي• ومحال 
ملكهلأف ملك؛ ما إلا يعتى يبزه نإف الخم• ق محدحل حمتعه، وهومومربئض 

ي(العتق الأولِق الروايه وصحح ثوصقه. انتثناه ما إلا ياأوت، وال 

محل

تينة،زلأاِلث، تقه، لأم لزبمئه، َض لخلاثة: الند كاف ^١ 
عاليههإ،عتق موصران، ومحا معا، التدرس وصاحمءء< الشنمؤ صاحمب، محاعتق 

عقيمتط ^١١^^١؛؛ ا،وتثص ^^^ ١١لأف ياJثبية؛ فيه ثريكه، حى وصمنا 
جرحا،أحدمحا جرحه وجل، جراحؤ ق ايثان اشرك لو كنا الرؤؤس، عدد 

ولصاحس_،Jاإثا٥، اثمأ( لهناحم_، أثلائا، ؛؛^١ ولأوْ ويكون عثرة، والآحر 
الثدسثمحُ.

عقيى5او ^؛_،، سشص لأيه مكه،؛ قدر عل عثهها بموم أف ونشل 
أرJاعا.سهنا ولأؤْ سكون كالشمعة، قدره، 

تحل

حمهإقاعتي اكاJغ، وسّان أووكز معا، ناءتةو٥ لثلاثة، العبد كال ^١ 
ميم،حمه واحد كل عل عتق، منتر، وص ميم واجي• كل أوأغممه حم، جع 

ثثلأؤةثثلمصئا.
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ثمسثتئته عتق وهوئومت، اش وأعممة منمئ، وهؤ آلأوو أعممة نإل 
اكاق.ؤئكةِص الأم، بمه ئك ؤف\0 ريكه، ولهين 

وصاسهقاعتي حر، فنصسنا مساك أعتمت، إدا _J^،! متهم اسان يال، ؤإي، 
لوثة،لث وولأوْ ثريكيه، تجيب عليه ويوم عليه، كله عس موسر وهو 

يى،إلحايىمحثمحهم
وعتى، ^l^<lيصتبة علته عتى معسزا، كاو ؤإل الئزايه، سممه محلا محاصل، 
يهتبى أو المول، امماِق نواء أثلاثا، ينهم وولاوه بالقرط، صاحبته يمحسب، 

فته.انثن؛ا زقي اقنط، ١^^ لأف أخدمحا، 
دصاسه،نصسلح، قع حر ذنحبح\ نصميلذ، آعتشت إدا له• محالا ؤإن 

واحدة.حالا وؤ؛َفي عتمة لأف ماؤؤ؛ عل واحد كل يصيب عس 
نحل

ملكه؛يمجزد عليه عس محرم، رم يا ملك من لإل بالملك، الهؤ، مأما 
ابوداود.نواة محهوحز« محزم، زحم يا ملائ< الئهمحاو:»_ تمن0،أف وى نج 

كالزلإ.مث5ه ^١ علته محعتق محزم، زحم دو لأثه 
لهت،.لا عو_هم ممه أف عل بناء اشبا، عمودا إلا علته لاينتى وعته: 

^٤٠٢و له مهوكإعتاقه المترايث،، ع؛و نجت، عليه ينبج، مذ بعص ملك، ثإف 
محأئتهجهته، يذ بمن، عتق لأثه الإعثار؛ مع ١^ عل ومائه ١^١^، مع علته باقه 

أشزا،كاذأؤ ثو.1زا نلك،، نا ُالإزج،،لإتق نلكه نإف ُاكزو. إغثامئ 



٢٤٩_^ SluL؛

مدو u اووذي عنه ذء جهته. من س زلا إعتاقه، لهِفي احثاز لا لأنه 
التح.أفته بنصة، ملك لأنه موبرا؛ كاف إدا الس/_يك يصيب عليه يعتق انه 

محبلا لأنه أحمد؛ كلام ^١٥^ عق علته يعتق لم الردا، مى وآده منك ؤإدا 
الئفاJة.كزي. ثنثق، كهمم:كاخهُ، زلد لأنه ه؛ أذبمتق نعشق ، _ء 

محل

علنجب لا بحتئ زكاف به، له وص أو علته، ينتق من لصتي وهب نإف 
نجبكتب إدا كبثرا، صحيحا اوا،لوهوُسا معمزا، الصتي لكون ممته؛ الصبي 

منريبه بحرية ؤ•همالأ بلصى، منا محؤ لأف والوصج؛ الهبؤ ؤول الوؤ عل 
صرر•عثر 

نقمته.بإلزامه ص.ززا فيه لأو هثونة، ثه لز؟كن سته، يلزمه يحث كال ؤإذ 
زجهانصه ثثثة، تجب لا بمن زكاف عليه، يعتق بمن جرء له وهب نإف 

زجهان؛فيه باقته؟ الصبي عل بموم هل أيه؛ عل متقال 
حهته،ممن ثب بع؛ر ملكه ل يدخل لأنه باقته؛ علة بموم لا أحدمحات 

الصرر•عن ام القع من فة ة بوله؛ ؤلة يلرم هدا لعل الإرث، أمحه 
وظبز لو محا بؤبؤ، مقام بموم وة بول اف عي؛ بموم داقاف؛ 

المثول،ولممج.لأ:ثك ئزصع ل بل لإف مولا. لأ:دئلك ^١ سق ١□^، 
الىالهبة بول، يمللئ، لم إدا لأيه الصبي؛ عل يعتن من شراء النبي ينلك زلا 

أول•مالبح فيها، عوص لا 



سقضاه1ينيساسممأسبجضل

محل

أووصىأو ٤^٥^٢، ثة ماو لا عسدا مرصه 3، أعس ثإدا 
الوزئ،تحر أف إلا الثلث، إلا متهم ينتق لم البامحذ، بعتق ووصى أحدهم، أوم 
وطعس ^ نهم له حتج ص وى، وتيس ■^؛3، بنهم هم سص 

تمثوكنمنه أعتق الأضار من زجلا ررأل حصم: بن عمزال روى ئ التاهوو؛ 
وأرىائى، هأعتق أجزاء، ثلاة ، ١٥١رئوو ؤوب له ناو لا زصه نق 

أزط((أخنخةسم؛.
وصيه،عممهم لأف ثيء؛ متهم ينتق لم ينثني، ص عليه لكف ؤإل 

الوصه،،.محتل الدين أف ه الله رثول ررممى ومحي 

لإحراجبنتهم همحغ ثكه، باقتهم مذ عس بنصهم، ينتعرق كاف محإف 

يزأين،زأقزتا:مجاص )؛ 15ب
بتهمالبامحذ بل بمئ محعذه،دم الدين، نهم له حرج ئثذ ثركة، وتهم دين، 

دكريا•ي رمحا وتنمى حرية، 

فضل

بمثني،تلمظهزشث;ذ فاضأئلم، محي، زئج غثي أه 
ةف؛ بنتاهم 



٢٥١تت1وااىتذ 

دلك؛لهم أف احتمل العتى، ويجتر الدين يمضى ثض الوزيه؛ داJ مإل 
لهملتس انه واحثمل التس• قثت ١^، وال تحي ئإدا هو إيإ ١^ لأف 

لكنبالموو، الوزثه يملك ملم بالركة، حقوئئب سعلن العزماء لأف ذلك؛ 
١^.انثاف ٣ ي إذا 

أذاحتمل بنمهم، ينتئرى دين علنه ظهز م بمتهزإ{لتنؤؤ، أعممن؛ ؤإل 
واحثمليالث،، ثريك، لهم ظهر يم ١^^٤، امحشم ؤ ي ١-^^، ِفي العتن يبطل 

هأ-ءمم11ونز٩؛>;^• ممدو ١^، اجل بطلانه لأف ١^^٠؛ بثدو يبمئو أف 
بجيونمنمح،زئاأنين4ُض1كثننه،لإءنوُط 

الثلثا•ين ييرجوف لاكم وكوف؛^٠١^؛ أممهم، حنن من أحراوا كاوا البامحذ 
محل

الركه،من حثننا0 لمست، حزجت، مإف بثهم، أهزعنأ بنضهلم، مات مإل 
دظنداِفيبي، حرجش ثإف الركة• من بدلك حرغ لأيه العتق؛ حنن ومؤمناه 

الركة؛من محتسنؤ لم الواوث، مبفن محل أوبندها المنتق حياة ماتِفي مإف المبت،، 
علميهومتن، يلمحاؤن يتكمل للحبجن، ١^٠^ إتؤو0 ١^١^١-^،، إل يصل لم لأنه 

إيلامه.حن لأيه إغتاهه؛ ح؛ن وينوقيمته المنعه، 
معمن وينبج، الركة، من نجب اثن، أف يكر م عن ابوا-ئامب، وحكي 

له، ٧١زس  ١٩٧١من ■تثاة لاكا من؛_،؛ مخ ؛ذ  ٧١ء
لأنهالركه؛ من حسب الواوث، مفن بند مات هإل لعةو0. ومحنت إدا محكدلك 

وصلإل؛ه•
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هثو:وئاٌ

رئائا^، 15■^١٤١ به، ام زمخ ، ٧١خزيت مء 1ي أخمد: ئال 
إلزدها يوجب كتفيها، يرذ ولم بالمزعق، ورذ القنغ لأف ودلك أوحوامحم؛ 

أنثظغرئاغمحاو:أ،بم٣^١مماهُالأاز.زالأمط 
سرم متثاوتة، أوملمع طم ينادى ق محتل يم السهم، ذي انم رفعة ل كق 

لإلفيها، ما ويعلم مقصها، بندمه، ئأحرج يدك، أدخل لرجل؛ ؤيمال يثومحتإ، 
يالعددمحزسهم أمكن ئإف أجراة، للأيه ١^^ جرئ الثلنا، عتى العصي كال 

ساللمي معل كنا جرءا اممن كل جعلنا متثاوية، قيمتهم أعبد كنك والقيمة، 
ءنانممرنا، إل المنة هلل ^١ قلثه،إلأأقاإذا قيطهي كانن، نإذ نهي. 

أئلأتا،ظثاذوك،.

ومنهالثث، أحدهم قينه كستة العدد، ذوق يالقينة يغديلهم أمكن ؤإف 
جزأناهميالشنه.الثالث،، يلاثة وقيمة الثلث،، انى 

قلمهمحنتهي أعد كئنامحة عدد، ولا فينة تعديلهم بجن لم ؤإذ 
حشراحد، لواحد القرية مرعه يحرج بل لجريهم، لا أف احتمل متثاويه، أو 

هنجعلأجرب، ثلاثه وثجزثهم بينهم، ماربؤ أف واحثمل الثلثا، ينتزق 
أقزمحأ١^،، نل زص م  ٧١خزيتج لإذ ^١، زاةن ^١، زثلاثة ^١، 

البامح،•مى القث وتلمنا بعضهم، ا-ويهِق مكملنا المزعه، كر ويعن، مذ بئ 
اتانن.من اكاJثإ لت>كميل المزعه وأعدما ^؛^١، الئاJثإ، يوف ما عل وهعث، نإف 



٢٥٢ةت1باامق 

سهمسه، 1معنا الأحر، منة مثلا أحدحا منه عبدين، أعتق نإل 
محإفضفة. ■محق للأم وهع ؤإو محق، لأذُى ا"إءثثة تهم ويع لإو وى، وشهم 
بينه،،أهنمحا ثم ممته،، جننأ مئة، والآ■حر؛٨^١.*، مثي، أحدحا محنه كائن، 
اأنَُعإل محنثها وتنبثا ثلاثة، ِفي قيمته صربا الترية، تهم له حرج منذ 

مثتةالدي عل ومعلم، لإدا ماو.ره، العبد مذ محق النتية، من حرج مإ بالقرب، 
خمتهيدها دللئج، إل منته، وسلما لمة، ملم، صار ثلاثة، ِق صزبناْ متتان، 

امحتاعه.خمة عتق الأحر، عل ويمت، ؤإن أتدامه. خمة منه معتق اندامحه، 

محل

مفمح،والهبة، البع ق يتبمها لأمه جنبجا؛ عتق حامل، وهل الأمه أعتق إدا 
أمهأعتز أقه عتر ابن عن ووي ة يمز؛ لم جنلمها، انتس مإن أول، العي، 

لمئحله لو،٤ ك، حملها، انتثناء نحح حمل، دامت، ؤاما بطنها، ق ما واتثننى 
ثتزما.داف«رط توبر، 

والمتوصالبيع، دلكِو، انقى إدا محإ الروابي عل نحرج الماصى• ومال، 
عذأخمدمادمواْ.

ثنتقملأ له، ثامه لتتلم، لأمثا هئ؛ يعتز لم وحدْ، حيينها اعثق ثإف 
.مدلإأمحمه ك، ضمه، 

* H *



اسقضاه1نينيصالإئماء4أبجض ٢٥٤

نحل

،،Uj^jأعتى ثريكة أن منهنا واحد كل مادعى العدثئ لكل ^^١ 
ولمهِسأخثاومحلإ:

منهإواحد كل لإ'تياف حزا، العد محيصثر مومرين، ؟كويا أف أحدهات 
منه،خمه قينه ريكه عل دعي منيا واحد كل ؤيمى شريكه، بإغثاق بحريه 

مميأحدمحا، ثكل ؤإل وبرئ. لصاحته منيحا واحد كل حاس ينه، ؟كذ لم قإف 
احد.يدعيه لا لأنه العبد؛ عل ولاء ولا حمامحا، سايط حميعا، يكلأ ؤاف عليه. 

أوهاسثني١ع1.لمر كانا نزاء لة، سث، دبك، ثني أحدمحا يه اعؤ؛ف يإن 
صاحمه؛عل منيحا واحد كل ذ °ؤيمل هلا محسزين، كويا أف اكاف؛ الحال 

ياسمين،كاثا يإف النس.رب إعتاق ق الئزاثة لعدم بالحرية، فيه ١^١؛-، لا لأنه 
ويصيرمنيحا، واحد كل لإ ؤئلف—، أف قللعبد عد.لني، كائا ؤإف عإرْ هلا 

^١٠صفه حائصيت 

هداالعدل. لإ ينبنآ أذ هله هامما، والاحئ عدلا، أحدمحا كان نإف 
١١^منيحنا لواحد ولاء ولا ويم-ين، بثاهد يثبت، الخ-ريه إل هلنا؛ إدا  لأنه؛ ٠۵
يدعيه.لا 

 ،Jصسب،بتق ممسزا، والأحر ^^١، أحدخا ؟كوف أف اكالث،ت الحا
مبمسه،إل ثنرى الدي الوبر بثتق يعرف لأنه بحريته؛ لإع؛دافه وحدْ؛ العجر 
يسرى،لا الدي ثريكه يإعثاق اعرف إينا لأنه رقيما؛ الوبر صيم_< ويبض 



٢٥٥مماو،اوسةا 

إداحؤ؛ ويصيَ ثهادته، مع يئلمح أف يلملعبد عدلا، الممر كاف قإل يور• قلا 
بشهادةست الحريه إف قثا؛ 

فضو

اوالمدعىمويران، ومحا لصيته أعتى ثريكه أف الشريآكم^ أحد ادعى ؤإن 
يصيبوبش بحريته، لإ'تيافه وخدم؛ المدعي يصيب عتى وحده، موبر علميه 

عىع1تهووما.١^٧ 

اقريقإن • ثتيٌ مئة ينتق لم منجرا، علميه المدعى أو منجرين، كايا محإف 
،O^Jرا•تيافه عممه لأو ثصسه؛ إل تنر ولز عتق صاحنمه، ثمحسب الدعي 

بإعتامه.لا 

فني

حراوصار ماهد0، حأومح؛ع شاهدا، وأقام أعممه، تبده أف المد ادعى إدا 
بإل،ليس لأنه ويمم(؛ بثاهد دباك بجت لا والأحرى• الروائي، أحدى 

اسيى.يأئب اقئوئمنةالاَل، زلا 

قفل

واحدكل قاعرف القينة، متثاوش وعبدين ابى وحلم، زجل ماث، إدا 
تدسالأتي ش واحد ذذو ثكة، واحد كل مى عتق العبدين، أحد بعتق مئمحا 



اسةضاه1فينيصالإئمأسبجضل ٢٥٦

اعرفالذي العبد للي أف يزعم لأنه الأحر؛ ننصف يعتقه، اعرف الذي العبد 
ممهُلأوزسءائثنه/

بموالآخي:وألحقكمحنا^لأمينإذ 
ثكة،ؤاحد م من عتو ١^، عو ١^^ ومنت لإ0 سه،، أيزغنأ منه،، مذ 

أحوهاعرف الذي عل ومعلم، ؤاف ثعسنه. نمام مائمه اكنعه لأن مبلها؛ كالتي 
عتقه.عل كا،لتمق وصار كاملا، عتمه محيرا أف إلا ثلثاه، عمى بعتقه، 

* n *



٢٥٧هاساسء)4بصصبا 

الصقمميق باب 

*nt

إذاو• حر• ماث الثار يحك إل محولهI ثحو بصمة، العتق ثغلى وغوز 
شووء زلابمتق ^. 15■تجاز، لأتمُبجس، -م؛ يأنش 1^1، أغؤي 

ا-بمالإ.و كام محبمة، محلابجت شزط، ء ظق خق لأئ بمالها؛ الئفة 
منلاغي أعممة، لؤ لأقة l_،؛ من اعي موته، محن من ق دنك داJ ثإل 
ن_ناآالاJ، زأس من محهن الئثة ئاوو لإذ لإل، كال غمدة ^١ اي، 
تلكل بالورثة بالإصرار بجم عثت لأنه المرض؛ أول، الصحة الصمهِق وحدت 
ام.

حنلأل الثلث؛ من محهو اأزضن، ِفي الصثه وحدت إذ ابو؟كر• وقال 
ناتثإذ العتق. تجز لإ ■^١ تجا، ظد؛^١^ ٣ لألمحن، ظق محي الززلإ 
JصزداJئفتبطل ممونه، يزول، ثلتقث لأذ يطلن،؛ ؛، ١^٠٥وحوي محتل ١^^ 

أووي'
روايتان!محفيه حر، محايث، مؤق، الدارثعد دحلت، إذ يات،! ؤإذ 

روالتوحدثني صفة عل عممه على لأنه الصثة؛ هده ثئعقد لا إحداحا! 
حز.محانثإ سيإياك، الدارثند دحلت، إذ ثودالا! بجا يمح، محنم مالكه، 

ثنيحث أست، دال! ثو كنا قصح، الموت، بمد إغئاى لأيه ينعقد؛ والئاته! 
محا-



اسقضاه1نينيه4اسمماسبجمحل ٢٥٨

نحل

كعصؤلأثة ؛ tiu^وثدهاق حامل، وهي صمة عل أنثه عتى على ؤإو 
ثاحلأنه ١^^؛ عتى وحدت، م الصعة وحوي هبل وصعتة يإل أعصائها. مذ 
اتطن.ل نا هائب لئفة، او 

هيعممش حامل، وهل الصمه وجدت ثم حائل، وهل عممها علق وأل 
اشللق.كالعتق ولدها، فتبعها حامل، وهل فيها وحد العتق لأف وحملها؛ 

لمالصمه لأف الولد؛ يعتق لم الصمه، ووحدت، وليث(، م حملت، ؤإل 
المدثرة.ولي. عل ماتا انةيتبمها؛ و-يماثأغئ: وفته به. تتعلق 

العتق،ِفي يتبعها إدأ لأنه الولد؛ يعتق ٢ موُي،، أو ببيع الصمه بطلت، ثإف 
يتبعهادإده المدثزة، وند خلاف، فيه، يوحد ثم فيها توحد لم هإدا الصمة. لاق 

لإدابملمحها،صمحه•الأدبم• ي،
تحل

^صباكنو؛هكاقر،تج،
لأفبحالها؛ مالصمه اسراه، م باعه مإل وعزْب التح مذ فيه الئك يزيل ما 

الصمهوجدت، هإل المنلث،. يزو معتق،كإملكه، وجدال والصمه التعليق 
الصمه؟فيهووايتازتبعدزوالالمللث،،مافراه،مهلثعود 

بوجودهاائحلث، لؤ كإ ثعد، ظأ يوجودها، اثحثتج لأما لاثعوذ؛ إحاو.امحا: 
قمأكه١



٢٥٩ئإباصرئبسقاصىسإت( 

LpU : إلهاد ي نا هاثب ه، بمتق ام الئئ ثوخد لز لأم مموئ؛
يحك1^1 ئاو: الصمة، ق مثدئ ا1أاك زلا/؛ الصثه، وجود مل ملكه 

ه،يلإ،ثداتحظذبم.

نحل

الئازدخنت إذا أيض: بمد _lJ ض مر ث م ١^ ع ثإذ 
محلأ:جنمزنيئأكخث،لإههُنذتحز 

لررلأصقملش«ززاةأوذاثئ
الئايئ•
مميهحث، يهز يلأثا، ملكك، إل أو: حث، مأك مثكتك، إل هال،: ؤإل 

ووايتان؛

إخدامحا:لأ:خئ؛بمك

هأثنةفيه، عممة يملأ، حاو إل العتو أصاف لأثه مثكه؛ إدا ينتق واكاسه: 
\شوووه.نالزكائ 

هاJؤإل دكزJا. ج وزاسال؛ صه ههوحث، أملإكه، مملوك كل ا-اتؤ؛ هال نإل 
وجهم:عق عليه؟ ينتق ههز وملك،، عتى ثؤ ١^، دلك، 

أحومحا::نتقه،كالإ.



اصايقضاه1سهمصاسمماسبجضل

ئثشالتعلق، يصحة وئك حث، مهؤ أقشه مملوك آحر ا-لآؤت داو< وثو 
١^وقوف ١^١؛، حي من اشواة َطوك لأحر مموو ;؛؟١ uث، 

سنه،أنع ائى، مزلدت حث، مهن ثلميينه ولد أوو لأمتهت يال، لز وكيلك، 
iSi أئمحاموخا.أشكو

*H



٢٦١ةت1وااوتق)بمساصب؛إن( 

بابالتدد؛ي

مبم:أكلإأزئبمتيأز:بمةممقامم>ت، 
كنمظفيه، صرقئا لتقاذ له، موصؤغ اللمظ هدا لأف \ث°\محي مدبر، ألت، 

الث،والإبج.

خي؛لأممنحدجامحد َ
عنهوثمل لكلوصك. ثهو الوت، بعد ؟ilJ ثئ لأته الثالث؛ مى وينت؛ر 

مده،مولا لكف انه بكر أبو ويكر عمل• عليه وليس المال، رأس مذ انه حقل 
عنه•زحم 

ظ
مث،إل مولات أف ثحو ؛^١^• ^^، ي داأط1يى وممدا، مطلما وكور 

مهلكامجار صمؤ، عل لعلميي لأنه حر؛ مايث البلل•، هدا ق أو هدا، مرصى من 
١^١^.يحول عق كتعلمتقه رالمميي• وممدا• 

صمة،عق يعلمني لأنه حاو؛ مؤق، بند حر يالث، الدار دحلث، إف يال،؛ ؤإف 
مهوالثتد، حياة ق الدار يحل مإف دكرئا. كثا احرى، صمة عل ثنلميمه مجاز 
الملك،،ئه يزوو لأئة دالموُت،؛ الصمه بطلت، مات،، حص يد"حل لم ثإف مدبر، 

ثزطه.لعدم ^•^؛ ٠١١يوجل• ولم 



اصضاه1نينيصاسممأسبجءنبل ٢٦٢

قفل

واثنان!و مميه بنهر مؤق حربمد أث ت ولومحال 

دحلتمزلة:}^١ أفته موته، بمد صمة عل عممة عئو لأثة يختي؛ إحدامحا 
يهأك ش يحد  jljJ؛

لوي يمحح قم علته، عثرْ قراوملك يمد إغتاؤ لأيه لايختي؛ والأحرى 

فضل

لأفصمة؛ عل المدبر عتق وثعليق صمة، عل عتمه المعلمح، ثدبثر وقور 
الصمات،من كي أحنى، صمة عل التعلتى ينع هلا صمة، عل ثعلثق الئدبثر 

ؤجودها.مل ١^!، لزواو الأحرى؛ وبطلت، عتق ؤجددت،إحدامحا لإو 
المدبر،كتابه وتجور صمة، عل عتمه ثنلميق تجور كها اثكاف، ثدبثر وقور 

تقث، تنب مو ه نوة، كاثث ^١ نته. ينه أن جوز كإ 
ثقلما ؛، ٠٤١١حمن، إل بالتد.دير عتى ، ۶١٨١مل اوسئد مات وإل \ذثوأخئ.أ وثطل 

ونمط١^،، لأئ منة نؤ، اكاJثV، كئمله  ٢٧ثإف ^١^. ١١ؤثطك ^١^، من 
الكنمت،مى يدم ِفي وما ثهي،. مإ الكتابة وهوعل، عتق، ما مدر الكتابة ماو مذ 

^^بمناهميُضنممح،وُ،ءي
١^.تال من أ;رأة 



٢٦٣مماو،الصق)باباص( 

إنطاJAيملك إيه ملتا1 إذ ودوير0، ق وجوعا المدر كثابة ثكوف أف ويشل 

مؤكد،بجت، >_^^1، يموت العتى ئنتحى لأما الولد؛ أم ليبيو يصح ولا 
يويلذ.ددو،؛رها؛ بطل ائدير0، انتوJد ولؤ التدديمُ. يفيد ^ ٨٥

محل

أعتقالأيصاو من زجلا *أو اممه علمي بن جايئ نوى ثإ المدر؛ بح ومحوو 
ه:اضِ نئوُل قال ص. ي،  JUوُ غن ي:م ملمة، در ص ثة علأئ1 

إللمهثدسها دنهم، مئة خان اممه علمد لمن محم من ثاعه مر؟« ينهميه »ثن 
وأؤأءاصفة، عل أوثنلميى وصه، ولأنهإم1 علملمه• مممق منه'ا أحؤج ®آث ودالا؛ 

كاذJيبمغالإع.
ب1عةالبي.إما لأف صاحبه؛ أوحاجة الدين، ي لأي؛؛غإلأ احمد؛ وعى 

هزجها.إداحه ببمها لأف حاصه؛ المدبرة بح محوو لا وعنه؛ صاحبه• ياجة 
ج•كامح(ِفي وض محؤ ^مِفي 

قشدةيمش ذ \وهكالقن. ءإثْ؛ وتؤ bممزشابمزأزش 
عتى،،، ^Jiiمحلمو الث1د مات ءإذ كالمن. للملمح، سلميمه أو فدائه نبع بالخلماو 

كالمجز.بناله، الأوس فتعلق جهته، من عثق لأيه ركتؤ؛ وأرزجتايؤِفي 
اشب؛؛ر،عل باق ماقيه فيها، بنصه مع قيمته، لائنتئرى ا-بنايه كاثت ثإذ 

به•المع تئثص أذ موجب احتهسسمحه، الماج لأف 



اصضاهاهمهمه4اسمماسبجضل ٢٦٤

قفل

لاك١^^؛ زجغ هضهيشأني\مةاذإي ءإِذا 
انهآحئ1 زجه وفيه الداو. يدحوو لكلمملق بالبيع، يطل قلم يصمة، العتى على 

بمتيلكلزسَممأو.

فقل

بملإظل،بمممق
الدار.يدحول ينييمه هأفتة يصمة، 

كةثلإ،محنثيئرلأسمؤقفةي
كالبائوالصبي يدبتري• وجنتِفى يوله؛ هآئبه للتدبثر، مناف ودللئ، ألم،، أداء 

فيه.الؤحوع ق مثله ءكال التدير، مئالهِفي لأئه ذا، هق 

فضل،

ثنييلأنه مريكه؛ يمحب-، إJ، ينر ثم لهإت، الئركم، أحد دبر ثإدا 
مدبراكله وتصير يضمى ال و٤ئتمل ينري، لا وكلأمحا وصه، او بصمه، للعني، 

شامت،،ض،كاسمد.

ثريأؤؤ؛نمب، علته ويوم حميه، إل اليتمح، نرى نمه، الأحر أغؤ، هإف 
ميابر(محه،1دائنا؛لإلأبحورمحعه•ابز،عمر• يدين، 



٢٦٥ةتاد،ارهنقرئساصب،إن( 

قفل

سشحىلأي ُمنزلتها؛ هوثدها ووو؛يقا، يند امحبز0 ولدت وما 
لأنة١^؛ مو ١^ زلدثا ينها زلا ١^. كأم نلدثا، ®^1 دا1نت، 

أحرىدوائه محه الخطان أثو ويكز أول• يغلقه محقي العتق، حقمة لأيتحِفي 
مح:قئهاقاهم.

لأف^١، لز:فن زثد، لئ ه ١^، وُل أذذ لإ _، يثن 3إذ 

صارؤإدا الخئ. كولل• ببمه، امته مذ ولدم لأنه مدبرا؛ يصر انه وعنه؛ 
يطللز ثدييرها، ق الرجؤع أو لبيعها، يدبثرها ثطل أمؤ، لثدبثر مدبرا الولد 

طة،محثحدقيتيب:مةفىؤنمثا،بماظ 
._J^،J

ظ
وبجحوصها• صحة دكزثاِفي قا والمحو؛ ائو امحت ي وبجح 

لأفعنه؛ ملكه بإرالو أبر مدبره، أنثم محإف إعثاقه• بجح لأنه الكافر؛ دن"بثر 
آحر•وجه وفته بيتو• انكالت؛ ُغ منلم، عل المللئ، استدامة من يئفذ لا الكامح: 

تزالولكذ أشت،، إذا ١^^• بام?،، اءيه انثص لأنه ٥^۴٤؛ 
كأمتتدْ، عق كممته كب، ^١ فذ  ٢٧محإو كنبه. مذ عثه ؤيثى عنه، يده 

١^٧^١أممت.



اصضاه1نينيصاسممأسبجءنيل ٢٦٦

تثظأنثم، وإل يصوياته، كسائر موهوها، دددثرْ كاف عبم0، ١^^ يثن ؤإذ 
بطلانه.و1نا الردة، عل مات ؤإل صحه 

بكر.م قول وهذا باطلا، ^٧^٥ مكون الردة، بشي يزول، ملهه أف ت وعنه 
حتاته.رالاِفي ملهه لأف الثدبثر؛ بطل أومات، برديؤ، ولإل التديثر، بعد ارثي ؤإن 
•روابؤ بمد بإنلامه إلتؤ أورجوعه ملكؤ، بماء تث لأنا ثدبثره؛ صح ذؤأ ؤإذ 

فضل

كزويمتنه؛ نع هوو هالموو هأيكز، يبزه، نتدْ أف العد ١^ ^١ 
بث(به، الند أقام لإل( عالثه« الدعي عل المع( ررولكى \ذةأ 

ثد؛ةه•

علرجلان؟ إلا يم، لا أم وامرأتان، رجل أو ؤمحت، ماهد يهم، وهل 
الثدأف عق يناء ١^>، دعوى نمع لا \ثأ° وثتحثج العتؤ،• ق يكننا كإ رواسي، 

علبماء وجهم، عل عله؟ الئدبتروجوعا إنكار ؟كوف وهل التديثر- 3، الرجؤغ لا 
الوصخ-

فضل

عيرمن بالمنتا علن انؤحمايى لأنه ثدبثرْ؛ بطل تسده، الدبر قتل ثإدا 
زالزصثة.كالإزث المتل، ها؛طلأ بمل، 

K K ء



٢٦٧ه1بالصق)و1وااس( 

واساتمم1دةق
ا* n *  إ

يعاق؛اض لمول جمرا؛ فيه ينلم مذ حى ِفي إليها مندوب وص 
التمسير.أهل هول ق وأماثه كننا يعني! ]الور:ٌا'م[ إذ 

إليها؛مّيدْ جمر قيئ الإي العبد دعا إدا واجبة، أقبما أحرى• رواية وعنه 
ظأهئ ٥٧مبرين، كثا:ة ء أنتا أخآث ئئ; زلأن 0، ام 

٥اش، م ٤^٥ زلأف كالإنساء، محي م إمحارطص، لاك 
محلإاشُفزم.

مميهJواسان!لا، كني لا مذ هأما 
الناس.عل كلأ صئ لألأ كتابته، يكنه إحدامحا: 

يذزقئدا ذئا ثإف الإغثاق• قل ل الأمحار بمئوم تكذة؛ لا والئاته: 
ظها،محت لإ اص، ةبمةإj الثني ذقا زذ \جو1. ِورثا;ه محت، لب ١^، 

بمقلئاو،لإمحتممالإاك.

نخل

إو،أديت إذا مولإ أذ يشرط أذ وعقمل فيه. الككاح كنمظ يه، ^، ji_jl^لها، 
عءمط،تيذمحة،ثالأئلأنل.



ضواحمدبق الإمام خم(ص المميقض  ٢٦٨

نحل

دصؤفِق!،UJ(،لأي أولكفرا؛ لكف مسإ،ا التصرف، جاؤ من إلا ثصح ولا 
.١^٤^

يعتريصح ولا ؤث، إلف عبمْ يآلكتب أف ثصح الصبيان، من المميز ئأما 
محلأللأتحخحاو،لأمإمحايى.

اصإذلبمثَْلأ ^1^1^، ضخ؛ الو، س الثثد كاب نإف 
كعدمه،وجوده عمد ههو أوالطمل، الجنول عده كاب ؤإل وJها. مق 

بطلتقإدا بالأداء، لتثية ا-الكتابهثعلمين لأف بالأداء؛ يعتق قاوI الماخئ أو إلا 
الكثا;هلأف بمتق؛ لا وم: د1زئاو امحة. الئثة بم عمميا كاف أوا:ئ 

^بم،س،زلأقدتياهمخاو.
تحل

ثزطهومن البيع• محافبت معاوصة، عمد لأي عوصن؛ عل إلا نحح ولا 
يدلك،،العمد ومحنخ أدائه، عن العجز إل بمغي حالا جعلة لأف موجلا؛ ؟كوف أف 

كلاموظاهر بم، با قول لخاعداِق يجمم( شما يكوف وأف المصود• ثفومحت، 
ذ\لإيىشاواةممح، ^^ئرلأللإادال:

فيهشرط عمد لأمة واحي.؛ نجم كلمهِفي الماو جعل محور موش: أف ابن ويال، 
التنيمإم٤ال بالتاحل المصل زلاثأ كالثLلم، واحد، جم عل ثجاز الئأجتل، 

قصاعدا.يجثان والأحوط الواحد، النجم دلكاِفي وقيصل عنده، 



٢٦٩هابادسق)ب1و،اصةا 

؟كولوال يدر\إؤلأى.< جم م ق وتعلم مذلومه، النجوم ثؤو0 أف ومحب 
كالثلم.^٧£،، العلم فيه هوحب الدمة، عوضِل لأنه بالصمة؛ معلوما العوض 

يشلانه الماصي ويكر دكندا٥• ئ فته؛ الثلم يصح عوض عل إلا نجح ولا 
يدمنا.ما والصحيح وا-قلح، الككاح ق قوله عل بناء مطلق، عبد عل أفتجح 

شو

ا3كتاةمخازن النقد، ١^^ ل ي لأبجا اأنافي؛ م الكتاة زمحور 
■يوصا؟كوف اف واحديمحابجح كل لأل وحد^؛ مال ونجووعل كالمال، علتها، 
متواؤن(،اوثهزين ثز خدمة عل كاتبه لإل كالالما. الأحر، مع مصح ممنيا، 

لأن؛ثامدهواحدة.مهوكالجمالواحد؛ 
لأنجصح؛ آحر، شهرا عقيبه ^^؛5؛، يم نهرا، ءيدمنح، أف عل قال• نإف 

نإلجنال. لأنح صح، بتوم، بعدم وديثار نهر خدمة عل مال• نإف يج،اثت،• 
العوضبمتزثة الخاو.مه نأل صح؛ أسايه، اول الئهر، امصاء ح الديثار جعل 

جنامكانا واحدة، مدة ق مح؟متا يصح؛ لا اف ويشل -؟ij؛S/l5 ،،jقصار ا-ثال،، 
واحدا•

معجورحاو عوض لأنه يصح؛ لم العمد، عقيب حالا الدينار جعل ثإف 
ظنها؛قادت ئهؤ الخاو، بمترلة ثاذكانت لإبجا الخد.تة، بخلاف، ثتئ، 

شل

بم:مح:ءكة.زلأبم



اسمحضاه1نيهمصابمماسبجضل ٢٧٠

دلكيملك ظز بالعوض، منه حمه أنمط لأئ امحاس؛ عجز دل دسحها الثيد 
كالإع.عنه، العجز مل 

كدخووهنيلمطأوش،هإ:يئة، 
العد؛حنون ولا علته، الحجر ولا جنونه، ولا الثئد، يموت، بطل ولا الدار. 

يث,إهلم^٥٠؛ بمزت ت؛ممل ١^٤، فأين لأزم، ئشث لأنت 
وجنالمحب لأل هاؤذ؛ وولاوه مثى، إنهم، أدى ^١ لكلقى• ئائممل!ليهم، 
ُْ

منه.

الثزئزاصايتiغض لأن مفىامحامح وإهذ'ءط' 
للختار.معنى هلا لعبده، الحظ أف بصتنة عل يحل والسيد 

،ا1او عن بالعجز المنح يلحمه عمد لأيه جاو؛ المنخ، عل امما ؤإن 
هنازمثمحاض،كاتيّ

شل

إقا،لومنئ أم يا تيهبمهات لعائشه هالئ، بريره ررلأف اقكاس_، بح ومحوز 
النيممال كتامحب، عل يامحنحب أوقة، عام كل ق أواق، تنع عل أهل كاتبمت، 

يمغفلم ينحه، نحوز محبّآج ولأده عليه. مممق اشترتهاآآ  ١١لعائشة! 
الإخكاقدثر.

الئ؛د:نقل لا زيه ء لا ثبم، ١^ ثب لأف هثث؛ قور لا 
أظهث.ؤالأئJ كالإنتتلاد، الإغ، قح ^_، 





اسقضاه1همهمصاثماسبجضل ٢٧٢

— ASiLtJإلوم1 الكأس ٣^٥٥ ما باب 

واحدبالثننة، والأحد والإجارة، بالبيع المال اكساب المكاثب يملك 
إلزم الم، أكاب من لاك ذس اثاخات، زم ناو، الئديه 

الغزخن:ان الخئا:ات، زأم اثاؤع، ذم اه، ص ِفي كالاص المرل 
سمحا؛ربا لا مونى؛ أف ابن كالإ-َوقال العوض من بدله بجا صار لاك سمحا؛ 

عنهوبمع لث0، اقكاب بمجل أف باس ولا اصحابمات تال لسيدْ• ملك لأنه 
ممضظ: بجخ لا دلك لزبمكث؛ يز ١^  Juلأف ص؛ بمش 
بمصا.وأنمط بمصا، أحذ الئيد هكأل صحم، بدين 

ظ
أنمجوز ماله، ومصلحة ُمصأحته بمود بثا المال ق ١^^؛!، ويملك، 

أنوله وحيواناته، رقيقه، وعل مصالحه، أهم بن ثدا لأف مسه؛ عل يؤى 
ؤيودلإ،علامة محن أف وله مصلحته، قيه لأف الحناية؛ وزقيمهِفي منه بمدي 

الأوس،ويأحد رة؛قه، وعل علته، ايثاية من بمثص اف وله للتال، صلاح لأنه 
الماصى.يكنه مصلحته، فيه لأل 

بمتحن؛عل رمحقه بمص جناية ل له قصاصن لا وأبوالحطاب: ؟كر أبو ومال 
ه.ثق ١^ فيه لأف 



U اسق)هتاب  uU  بملي jtL٢٧٣( ببمص لا ا،كاتب

فضل

منيز وامحاب الولاة، >شُ لأف _؛ م الخد إماته لة وبز 
دإله،يئج ولا الرمحى، ينقى ولا يتئ، ولا بجندي أف لة وبز الإلأية، أهل 

بأكثاخ،متعيى الئتد حى لأف مسه؛ عل النممة ِفي ولا يقرض، ولا 
نتده.قصازإل عجر ربإ يإيه 

ثعجيلولا حلعها، ِفى العوض بدو يملك لم مزوجه، امه لة لكيث، وأف 
حاجةإنه.ع؛و مى  Jiiiالتصؤفِفي مغبمع لأثة دينموجل؛ محاء 

ميمهما لأف أحد^١؛ حى مديم لة ؟كى لم مسم(، ب؛وا ابا ٤٠كاف نإف 
منته،من باكثز رمقه جناية أو جثايته، فداء يمللث، ولا الأحر، حى به بجلي 

كالإضاع.القيا؛ لأو 

الئزويج،لائةتلزثةالقئأوابن3،الأزوجولاالثني؛ ولابميم،
بالؤلأدة.فتئ1ما ١^، حتق يأمن ولا 

بإدنه،مجاز لأجله، اثع لأف جاز؛ تيدْ، بإدن كله هدا من معل وما 

أنثها،مذ ياكثز عليه حناسئ أومحيى أوحاباه أهزصه، ان المول وهب ؤاف 
لأمالههاعلته.جاز؛ 



سقضاهانيهمصالإئماسبجص ٢٧٤

نحل

ئظق١^ خئ لأف والاختاط؛ اط ويه ء إلا ضولأ وبزلا 
بإا-إقواو؛ وئمل أوصمينا. وهنا، به أحد وإو< ثناء، يع ملأ ثأكنايه، 

لماومت،.اق 

صروفيه،لأ لأنه جار؛ سسه، وعشرين مدا بمثه مئه يناوي ما وإلا؛؛٤ 
شرناوُ همج لأ؟ده زلا:>شُ؛ به، ةاطث لألأ .ه؛ محارب،أف لا زيل 

فيه،\لأ يزى مد لألأ به؛ والصازJه رهنه لا محوز ١؛! آحؤ: وجه وفيه عوض. 
كإخانته.نثار، الشم، ناو ل فنله الثم لوة أف يدلل 

نخل

النبز ملكه، ق مء ع، لأٍا لا؛ زثد أم ص أنثئ، انثزَلد ^١ 
١^^،عس بالكت١بة عتق إل ننموفير؛ منها ووثدْ هم، وك5ون علته، ثص بيعها، 
زها.رى نإف ولد، ام وامة 

محأمزنم؛لأبجاثبم،بملوك،
نلأ:بجا•

لأنه،؛ ٠٧^لا أة اكاصي زا•مح١ز لألأ نقيقه؛ ئكاته لا نتش 
قومحا أدى إف موئومان• وكتابته إعثائه بكر؛ أبو وقال كالح• ئمادكة معاوصه 

ئئ،العس لأف أصح؛ والأوJ، أرحامه، دوي ق كالقول بطلا، وإلأ مدا، ملكه 
هللممغكالإه.



٢٧٥( لإهص اماسزاط مماباوتق)اابماهص 

الرمحق•رويج له وليس كثاثتة، يصح لا إعثايه يصح لا وئس 
معاوصة.لأنه العبد؛ يؤذ الأمة ثزويج لة أو الماصي عن وحمر 

1 juj ١^ز نحزف لأنث يه؛ نأى ^١ تنوه! ئة ض: و
صروايالماو،القرؤيج لط لأل أصح؛ زالأزو العبد، كختان مجاز، المالمحه، فيه يإ 

•اثكام«ب جهات هومن وليس القيمة، ق ومصا 

يهم،الثيد عل صرو لا لأمه زحمه؛ دوي يثري أف وله الماصىت مال، 
عقهم•الثني يفز لم عتق ثإف عبيد، مهم عجز ٥؛^^ 

^ظُلئوُبيالألإوزاشؤذي،

بمشم؛لأكلأ:ج
بيعهميمللئ، ولا نمامة، المائم بالمللث، العئل محصل هلا بالمول، إعتامهم 

ظهوونيلةمح،فللممحزبمئ،
دوذله وولاوهم •حسلم•، هعقوا فيهم، ملمآكه وكمل عتق، أدى مإف كبمتحه. 

الأندأعممهلم وإل عبيده. لأنبمم اقكائس،؛ عق وممتهلم رهوا، زى وإل منيه، 
ييدالة.لم;صغرلأيابموا لَ

التصوفيملك، لأيه صح؛ ^^1، اق5اسه أو زوجته اقكاب ائرى ؤإن 
وملكاليم؛ن ملك، محتؤع لا لأنه الككاح؛ انمح صاحبه، أحدمحا ملك ؤإدا فيه، 

لأَءا١^؛ ٣ ض، ثق ئ ^٠؛، ^، من \£i زثج زم ١^. 
اسرئه.لؤ ثإ الككاح، اقح أجزائه، مذ أوجزءا مالكته لثا 



سق(ضاه1نينيصابمماسبجضل ٢٧٦

محل

نوتلأنه مثله؛ اجرة معليه عن أجيئر امحاب حبس ثإف 
اوجه:ثلاثه صه نئده، حتثة نإو لكلعد, عوصها، علزْة منافعه، 

كظ:وئ1خزةشرلإاذونا.
ذةظزتحُممةِساشثف ثاش:لأىهطة 

ه.؟؛1 محت لإ ضُ ^١ الكثا:ة، 
والمآكالس،هكال نثقإ، وجد لإنة الأمرينيه؛ أوئق يلومه واكالثت 

يناجز لأن الئتتإثظاثة، ولم:ازم ئجثوة، ا>س ص؛أئن نإذ محا. 
عثرجهتث•

تحل

انتحدائا،عن مأك5ة زاو لأنه ثزط؛ عم مذ مكانسه وط'ا بالسيد وليس 
صحالكتابة عمد ثزطةِفي نإل كالمئممة. وطؤه1، حل فزال عثها، ا-بمنالإ وأوص 

خدمتهاثرط لو ي محصح، علها، ملكه بماء نع مشتتها ثرط لأيه الئرط؛ 
ؤإذولدم، ام وطء محافبه يملت5ه، لأنه عليه؛ مهر ملأ الثرط، ح وطنها مإف مده، 

ثملوكته،لأما عثه؛ حد ولا ^٠^١، وطئا وطئ لأنه أدب،؛ قرط، عم مذ وطما 
محوحبمشتتها، عوض لأنه طاوعته؛ أو أكرهها سواء مثلها، مهر عليه ولها 
لومحا لها، 



٠٢٧٧( بماسسيئلإ ةت1و،ام)طبئ 

،.iijljقتمته؛ يلزمه ولا أمته، مذ ولية لأية حر؛ ئالولد منه، علمئ، ؤإل 
عممت،أدت هإذ بحالها، والكثايه ملكه، ق يحر احبلها لأنه له؛ ولد أم ونصير 

نثدها.لورثة يدها وماِل الأولاد، أمهات، من لأنبما يثؤيه؛ عقنر عجزت ؤإذ 
العتق،متض1ان نتاف لها اجتمع لأيه عممن،؛ عجزها، لإل الثئد مات \0 يت

يه.عتمت، يأتهانبق 

بملللا الكثا:ة و زقغ إذا المتق لأف الماضي؛ ذكزة بجا، دقا و زنا 
ثوما هأئتة علإا، زواله يمثفي لا والعئى لإا، ثابتا كال ١^، ولآل حكمها، 

س،دالإيربمنماص.

بحكمعتمئ، لأما تيدها؛ لورثة يدها ق ما اظايبذت وابو الخرقي ويال 
الإشلأد،محمتص.

واحتملكيلك،، يكوف أف احتمل بالتدب،ر، عتمتخ أو تيدها، أعتمها ولو 
يإعطائهامنة رصا ائئتق مذ برصا إعثابجا لأف حاو؛ لأكل بجا يدها مال، ؟كوف أف 

بالإنيلاصالعثق بخلاف uلأا، 

قفز
.2■أم  اروها-انتحمتج لأما Jمنزلتها؛ كتايها بعد نتدها عتر مذ ال،كات؛ة وولد 

كايخ،او ١^١^، بند ُه خميئ، ونواء الولد• كام ولدها فتبعها ^^،، ينإب 
لدلكج،لإا؛ وكنته حتنها، ق بعها لأيه علتها؛ وممته ئابجها، علمي به حاملا 

بجا*جريها وبدل جريها، بملمزلة لأية دؤي٠ئثلأا؛ فل، ثإف 



^^(ضامانيهمصالإuما^u■بج^اابل ٢٧٨

كأي.ءضُ، محغ ئ لَئد لات ئي؛ نز ه، قد ، ٥١ألحقة قإف 
أي،؛ ipjبمك لا ه نٌ  ٥١ثب:ييك، خارق، زثدثا لكف هإذ 

زممةنيئثا، زو بمية، و خد ^ زطئقا، نإذ ص محب ز-ممها 
زلا:ونئالك، بيهة ثة؛ زثد أم ضازث قة، ئمت، نإذ يا. لخكز 

تومومئهذ إء نبها، كتيك لا زالأم تنلمحا، بمن تجن  ٥١لأف نفها؛ 
عمحا•

امحاتبهخارلإ زطء ؤا"محملا لوقتلها، كنا لأمها، يلرمةمحمئها أف زعشل 
^هأزلأبما،لأبجايرمحا.

نزاء.امحاتة جارية كؤءلء امحاثب خاريه ززطء 

هنآ

عدزلا أئن،، أعدمحا، زطئها يم ثكاباها، بي؛( الأمة كانت، نإدا 
زنمؤغتر، يزثدة أزلدذا، لإو ئو>ئثاة. قا لأا، زو١!^ اشج، لمحة ء؛ 

علنه.ريها ^L، لأثه لشريكه، قتمتها نمق زعلنؤ له، زلي ام 
الخزتحر؛كلام ظاهر هدا ذمته، قفي ممرا و1ف"قاف أدام، موبرا كاف مإف 

بلواشولإ أم ولهتر المجثون، ثى موذْ بدلل الإلحاق، من أمنى الإحماو لأف 
ثريكه.مى ضمها امرى لؤ كنا له، زمكاتبه 

بممإهلهإلنيإنيسالزاطئ كاف إذ الماضي: ؤهال، 
زثد.أم ضمحا زيصيز كالموو، الإعثار، مع ينر هلب لأJهإتايى، 



٢٧٩مماباستقر0بئبماسسيئلإبم( 

ؤإذلمنفها. الإنيلاد حكم وبث نصفها، الئيىِفي انم عجزت، لإو 
ؤإلعممت، أدت إف موقوف، وزصمه1 ولد، أم هنصمها مومزا، الواطئ كاف 

له،ولد أم حميعها وحثاو الواطئ، عل حثي ومحومث، الكثابه، مسحت، عجزيت، 
وووزتمحه وهلتجبس،س؟ ^!^١^ لاحق نتب -ثر، مهث ١^^، زأثا 

فعله،رمة أد1م، ممد ^١، ؟كون أو نبيله من لكن لأنه تجب؛ إحدامحا: 
يته.

محه،علمت، ح؛را إليه ثريكه امحمملثصسسا لأمه قيمته؛ تجب لا والئانية• 
ثلأسلهلبمام،م:س

إفلأمه الواجب وياكون الميم،، عل أصح الأول الرواية المالجى• همال 
■J،.Lil5 ، ولدها.دو لامه الكتابة؛

وصعتهلأتجا الواؤئ؛ عل ء مي ملأ ١^^^٢، بعد وصعته إف بي• ابو ومال، 
محه.وإلكاليه،ممنمف،يته.

محل

امحثمذته امحالإ، قل زكانث؛اتة ١^، زطء بمد ١^ ذه فإِن 
علموم لم و1ف له• ثالمهر الأول، عل ويومئ، عجزت، مد ، LjIS"ؤإل لها. 

^أياأمهلأئل،لامزمحثثا:بجا.لإذأبمثا الأَئل، 
عفان نإذ أنين. بن تلنث ثن محا ممها، ي نخفء بماق، ^ أم 

لإننمبما:برظاأممحلأدل•



اسقضام|ينيصاسمماسبجض ٢٨٠

محل

ممال:١^  J^Jاوتا:ة؛ دج ثدز  Jiiiمن امحاف إيتاة الثي ء زنجي 
.١^، هبمئأو عث وووى ه اوة؛اثم أش ثاي نن 

موموئاوروي ثص. وهدا ابو؟ز* أحرجه الربع® عنه ®محط ١^• هدْ ي قال 

الويرعل ثص نخال اف، لأف إليه؛ دئعه ويع( عنه، وصعه بع الثمي وهن 
قإنالكتابة. بهِق التير لتحمق الدقع؛ من أنب لكونه الوصع؛ عل يه قنبة إليه، 

للأية.العمي.؛ بعد جاز الدغ، احتار 
أرئأش مال نن  ٠٠^^٧١٧نخالي: لموله العتق؛ بعد الوحويت، وويت، 

زالإثاةنسن، م اؤاة عؤ: نقال تق. ئي، نا لإذام لاش:م[ i :انم 
دلك،عم عل امما قإن للأية• الكتابة؛ مال( حنن من الإيتاء ونجب الئاي• ثى 

باماقهك!•لجار له، الحهم، لأف جار؛ 
يهنحاص ركته ق دين مدلك، الإيتاء، وقبل ١^٠^، بمد الثيد ماث، ؤإل 

حقوقه.5ناير Jاآو١تإ، ينمط ملم حى لأية عزماؤه؛ 
*H*



٢٨١ةت1و،ارضق)ااسالآد|ءراسذا 

ب1با؛؟داءوالسر
ا

*n*

روىة الإرب؛ أو بالأدب الكتابة، نال مذ يرأ خز امحاب بجق لا 
بضما عند داو(ت . البي أل جدة، عذ أبتؤ، عذ فنتب، بن عمرو 

آبوداود.رواه درهم٠١ مكانسه مذ عليه 
لأيةعتق؛ ١^، عن وعجر كثايه أوى يلأيه أدى إدا أصحابمات وماو 

نئدة،أنزأة نإل عثه. نتده حثاثه كأزش ^١^، عق غوجئ تتزهث ^٠ ثه، حؤ 
ح؛لآةهلإةئءمٌ•

محل

ط،مق مضه وأ_ي محزن، تحقا وو محمحا مق الكثاة غئلت ثإذ 
حىالأجل لأف العد؛ وعتى تحه، لرمه صرر، تحه ؟كذِفي لم محإف كالئلم• 

ا-ئوق.كساير ينمط او نجب حقه، بإنماط رصي هإدا الدين• علته لمذ 
اللةخقلئ،زولمماءَالكاتحلشوس 

الهرة.تللئ، ثمؤؤ عتمه لوعلى كنا يزل،، ملم بروابؤ، يرض 
مال:. ١^؛، أو نشه أم ززت نقا ئزأي؛ U نلك ^١ ثنتق أنه نهنئ: 

المحل'ي،رواء منه٠٠ دلتحتح«ن، ما عند>ْ وكاذ مكاسب، كانلإحدا'اكرا ررإدا 
علته.ا-لخاك.لم أجره الأداء، مى امتغ إن هدا معل صحح. حسن ينا حل• ومال؛ 



سقضاه1نيمصاسمماسبجضل ٢٨٢

نحل

•ممدق العوض ثعدر لأنه المنح؛ يللثيد أدائه، عن يعجز جم حل و1دا 
ملالمثري قاهلس منته بيغ لن ي الرجمحغ، له ؤكاف ماله، عئ ووجد معاوصة، 
مدثمنها.

يتحمق^٠ ^، ٠٧١^١؛ ٠٤محل سهنا ما لأف جان؛ محو يعجزحش لا وعنهت 
الئاق•محل حر عجرْ 

ه^، يخي ١^ لثي. لزضئزئ. قد مول: خر لابميز ذظ 
يعه،أيهَاوثق.

المنح،للمثيد أف الخزي مظاهركلام معإمكانه، الأذاء مى ١^^ امثغ ؤإن 
إالو€لإ.كحصوله حاصل التعدر لأل أصحاينا؛ مئ خماعة قزل وهو 

ذبك،ي الإنتنا٤ص ١^١^؛ ١^؛ يزَلة وم: يأنقال 
الخميع.كتعدر التعض وثعدر 

تحف

أئكنلأنهُ ثزنة يننه، قانثئظزة تبمة ود تثاغ تنه كاذ ثإف 
زإلك1ل^ظاثةأكثنينٌ،لأباض0. الإنتناةمنهممر. 

أنعي،كاف ؤإل محكدناك، المصر، مثانة يوف فينا قدومه ينجو عاتب، مال له 
ه]ظائة،لأنفضتا.



٢٨٣مماب،اوسق)ب1بالأداءُسم< 

المريب•لكلعائبا مهر موثع، يد ق أو ملء، عل حال دين له كاف ؤإف 
لكلمي.يهو مؤحي، أو معسر، عق لكل و1ل 

كاذبإدنهؤإل المنح. مله ث«ْ، واقكاس_.ا اقج؛؛ حق ؤإل 
قزة1_، ذك ^؛٠١ ه وا:ا ق، م ه ١^ ثثزلإ لإ:شخ، 

حند.فمغغ عنده، عجر0 ، ينياو بالاداء، 

مصلأنه محي؛ ١^٤،، إل مئمة مال،، تعة محنون واثلكس_، حز ؤإل 
العريم.ذمة دمأنت،ه ينتحمه، ما 

مص^، ظهرثة يم منح نإل المنحّ ملنئد.0 ء، مي معه ؟كن لم ؤإذ 
ءمهمحص، خلاهه، ثهد:دال الظاهر، باض، ام 
وخالمنخ، مد عليه هدأص كاف ؤإف خلامه. النص وجد ثمم الحاكم، حآكم 

نإناهايىبمداضظئام:قلإ:وغم،:لمحءمحس. 
يإماقهمغ لأنه بالمممة؛ ١^>^ يوثع ولم يالمنخ، ا-محم مص أدى، هد كال ١^ 

١بحئيته علمه ذع عليه، 

فضو

بيته،ولا امحاب وانأكز حرام، هدا الثئد؛ يمال، الال(، اق5او«ّ_< أحفز ؤاف 
 Jئوحلم،، هإذا لةّ انه هالفثاهئ يد0، ق لأنه يمينه؛ مع اقكاس_ا هالمن

حىلأنه الحاكم؛ هتصه معل لم هإف الكتابة. مال مذ أوإبرائه أحدْ بع، المول، 
هبلالكتابة عجلتؤ إذ وكدك، ممامه، الحاكلم هام منه، امتح هإدا النابه. ود,حله 



ص|ضاهانيمصالإئماسبجءت؛ل ٢٨٤

عمنآش رحلا اف وروي نمامه. ا-ئكم هام هامتغ، احده— يلومه —وهلنات محلها 
يائاو،أبمزئ نإف ^١، ^١ م كانت  Jiص \وو :\ ممال: 

الاوداظُوشممالصن::ا:زهاخاوسا مضامحلأ:أئئةبجمحئا، 
الأرم.روا0 هدا. عتق وهد عام، كل ق جونا وأدإله ا1او، 

فضل

ال؛؛قالآئا؛،لأن بمي؛ ئوأنلن \ثاذ؛تقئ، 'ضامحاتئ أدى لإل 
ُإلاوو قل ناث لأن لذلأةأذ قرهن _؛، بخن ئبم( د1ل أدى• دنأ 

العتق.معينا، يه زصؤ وإل لألاض. وا1طال؛ه ١^! هللثتد عنب، يه ظهز 
١^١^.ؤإذم،الأزشءأتحإي، 

الممحبرد ثإف الماو• مى براءي  ٣٣١ومتئ لأف ١^^،؛ بملل لم ؤإف 
^شالأق،بجأنسُبمُ.

سابي،أزأزثةإذسُ.١^، لأ:زلإع زهال1ماطاك،: 
امحض•بميم امحتئ؛ بمع لم محؤ، يثرم، ثز عله:حدمؤ لكي ؤإف 

قفل

عوزم بع لا ي، ئ لاك مج؛ لإ امحام،، ذلإ و نا ثاغ ثإذ 
ؤكشُ،زلا ، ٥١لأسمقإبجُ امحاتث؛ امحىَللم:نق ثقة ءإف تنقي، 

٥١لأف 0تثتق؛ ؤ-بمآخث: نفيه لأ:شمة. زئز ف، امحي ثقة نإي 
وكيله.كقإ2سمإ قيصه فصار قبصه، ق للمناري ادن 



٢٨٥ا راسم ١^١٠ باب الغنق) هناب 

نحل

المالكحق عل مدم ■جناى لأف كتانه؛ يبل  oiL>cjبدئ امحاثب جز إدا 
ادائهإ،عن عجز ؤإف عتق، أدامحا، ءإل أول. امحاس ق حمه معل قنا، كاف إدا 

يعؤإلأ محته، انتعت إن فيها بح ا؛تناية، وئ عجره مإف ثعجتزْ، مئهء1 واحد هلآكل 
عممه،ذ»أذةزوي عتق. باقته كتابه نزأدى الكتابة، عل وثامحه جنايته، بمدو منه 

وجهم•عل موبرا؟ كاف إف نيئ؛ عل، يئموم 
محإفالقى. كعبدْ سئمه، أو قدايؤ ظأ وحيت قثا، عاد السيد عجره ثإف 

الحق.محل أت^Jم، لأنه ا، أم,فداؤ٥ معثه الث1د، أعممة 
قيا يتعلمى لأئه قيده؛ مما بمصائه بدئ معاملة، مى دين عليه كاذ ؤإي، 

مدمثي؛، تحز مإذ ومثه، إل يرجعان علته والمجتي والثيد ويص يؤ"ْ، 
١^،ق طه لأن ١^^؛ ئو،دإ:س له ثإذ اص، زؤ 
يعطيه،ما اكت.نب ريا لأيه ثه؛ أيفع الكتابة عل ثزكه بل دغجيرْ، 3، يائيه ملأ 

مكاوأول.

H*
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ءابالمم1بةاسة ب ق
إ* تر K  إ

ثزحلأمزطا ؤإل محامد. محالعمد محهول، أو محرم، عوض عل كاتبه إدا 
صحيح؛محالعمد ميراثه، من مسا أو ثاء، من يوال أل يشرط أل مثل محاميا، 

يبيعوهاأف أهلها أراد هضثادت،ت يلأيث، بريره ل، كاف محالث،؛ ئ^لبمها راعائشة لأف 
الؤلأءُمحإي ثأضها، »اشرتأا ممال: لتي. ذواك،ي ١^^٤، ثهطوا 

منادويتحثج ، ^٤١Ij١۶أمره مع الشزط، مثاد محكم عليه• متفق أعتق٠١ لمن 
الصدمة،يطلب، ولا يسافر لا أف عليه مرط ؤإف به• البح ثساد عل بناء العمي•؛ 

الثزطروايتان:وق محالعمدصحيح. 

عنصتاثتة وهو ^•، JJصحيحا عزصا فيه لأف صحيح؛ هو إحدامحا: 
بالقمر.القرير عن عبي>ْ وصياثه الصدمة، أكل 

ؤأ-ووالمخلج،، من ممكية زم الطي، هفى تاق لأم ص:داطل؛ والثانئ: 
ماهزضاضلأئاضمات.

فضل

كافومواء لة، حنم؟ لا محامد عمد لأنه المنح؛ العمد، محني ومش 
المعاوصه،اأهصود لأف يأكن؛ لم أو حر، محأئش إؤ أديثر إل كموله: صمه، فيه 

المجثدةّالصمة بخلاف، علنها، مبيثه الصمة قصارت، 



٢٨٧؛ت1و،اىهتق)0باسةاممادئ( 

وجنونه،الئئد، بموت ويتممغ عليه، محع لأنه بنفسه؛ العمد ينخ وله 
النك\ل4.قأفته لازم، عتر عمد لأله لنمه؛ علته والحجر 

منلازم لأي \ج بئون ظل زلا 1لك،، شخ لا م: أثو زثال، 
مبمثة.المعلى العس محاقبة جهته، 

لإداوصمه، معاوصه حمنت، الكتابه لأف عس؛ علته كوننا ما أدى نإف 
•يا.محعس الصمه، يقنت، المعاوصة بطنت، 

ئمماه،لإ:شق،لأنئ
ؤإداالموروث،. نمام محام لأنه الوارث،؛ إل ثالأداء يعس ابوبكر! ومحاو يوجد• لم 

هماصللد0ينااآ5ان,سإ.

فتجريالعتق، ل الصحيحه جرى اجرين، لأي؛ثا ولدها؛ الحاويه ؤئتح 
محمهالأل كنبها؛ مصله ولا ولدها، لايتبمها آحرت وجه وفه لكنيا• ذي،ا جراها 

الكنانة.يالئنةدول 

جرىمحناْ نإما صمؤ، عس إما لأمحا بثيء؛ العبد عل الثيد يرجع ولا 
الرا-جعبمحته يثتن، لا وكلامحا الصحيحة، الكتابة 

Hء أ■ 
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هصص
بابجا«غاثمموة

إتر* * إ

قصح،اقكاس_ا، يصب عل معاوصة عمد لأنه العبد؛ بغض كثابه نجح 
٥^١،باقيه لكل ؤإل إءؤيه. ا-ثة كمك هادى، ^١، باقيه ولكل لكنه قإدا كبيعه. 

ه1الك بجث ١^؛، هأيه أتازضة، ممد لأم إثه؛ الكثاة تنر لم لَ
إلانجى ونرى عس، بامحه، ^^4 ؤيظه عي كويب ما أدى قإدا ينجه- ِفي 

حميعة،عتى مومئ، رامحاتب لعمْ كاف ؤإف للئكاف، حميعه كاف إف نائرْ 
اثير.جميلككاثهه،لكلإظفي 

محمننيض،ممح،ءيأذَى
العوصانامى سواء جار، معا، الثثدان أوكاتبه ماكاتيا، باقيه كاف ؤإف إلما• 

التح.هأفتة معاوصة، ممد لأيه أواحت^Jما؛ 

وجهاابو؟كر ويكر ثجوو• الأحر، حق ثنحل ق أحدمحا يأدف أف إلا كنبه، 
وطه لأف فيه؛ الأحئ أذف ثإف دالأداء، ثمصيص 0لأجوز م: 
يجارطه، المح لأف أصح؛ والأول، فيه، ينمعإديه هلم يدْ، فيناِفى لا ذمته 

باينه.

إلأدى ؤإف محا• وولاوه علمحا، عثل واحدة، حال ل إلتهما أدى قإف 
عثؤأمل، العوض ئ ق المودى تجيب، أووكون بإدة، الأحر مو أسمعما 



٢٨٩ممو،السق)باسج1،ءس( 

أعثىلأنه الخزي؛ موو ق مومزا، لكف إذ الأحر لهيب إل ونرى ثصسه، 
عمن.ابن لخديث عقهكله؛ هعتى وهوئومز، عد، وةِفي شزكا 

مىصاحبه تحسّن، إبطال مرامحه ِفى لأف الخال؛ ِق سري لا ابو؟زإ وقال 
باثاية،أخدمحاتحنه أو ^١ فتإ ١-^^، زثكدا نثه. ص م ١^ 

.٤٢٠١١قاغممة ^١ تحفة كاذ وفيإ^١ 

نحل

لألواحد؛ بعوض واحده صممه عييدج من حماعه د؛كاس_، أن ومحور 
واجيثل ونجثر واحد، بجن عبدين باغ لو ء لخح، طوم، يجملته العوض 

لألأالثمي.؛ حنن نمتهم قدر عل يخإ متم العوءس، من بحصته مكاتتا خز 
ومنما٠شمصا لواسرى كإ بالقيمة، النوصى عق قممثط عوض، 

عدده-لم؛عق سهم العوص أو آحزت هول، الله عئي. لأي ويتزحة ا؛وث\كر! هال 
بثيء،لهم ثوأثث كإ الئواء، عل بينهم ه،كال واحد0، إصاده إقها أصيفن، لأئه 

ئ
ع،؛أدى وانم عئهم• ئلطاذه زوال  ٠Jحالأنه العمد؛ ح؛ن يكهز ويغتتر 

اJمزد.لؤ ^١ قص، عقه، ما لألأأيتم، 
بعصيم،مات ؤإف الكتابة• حمع ينئي حك، يعتمح، لا موض؛ أنح، ابن وقال 

أصح.والأول بمدوحصته، الكثابة مال مى تمط 



احمدبذحنبلالإمام ص ي اهاي ض اسق 

محل

 ١^cj\s  ذمهمدا قأ ررثن و: ١^؛؛، ث؛  ٥٢٥همدة، ظ
JU ، ،ص،ثث،الثيص زمحُضفيل اكاغ« أن:محط4 إلا يقِلتلج

دأتجالإع.
tni



٢٩١( اختلالاسلباب الضق) مماس 

هدئئ.\هذ لأو ينه؛ تع الثد  jy Syi،القد، م و اخلفا إذا 
وواياتأثلاث مميه أوأجل، الكثابه، مدومال ل اخلقا نإل 

ثوامحلثاU ئاثب اوا:ة، ل اخلفا لأنج ١^؛ قزو المزل iخداهن: 
قدها.عق 

فيها.١^، الزتائة ثدم الأضل لأف امحائت،؛  Jyالثزل ثاكا:ظ: 
اخلفالإ ء سالفان، ١^>،، مدر ل اخلفا لأي بمالفان؛ 

قالاض،يأل;نضأخمحابجا سنا ١^، ع محالفا ^١ المح. ض و 
العبدورجع بقيمته، العبي عل السيد رجع ١^؛^،، بند اشحالفح كاف ثإف صاحبه، 

بإممءثْ.

قفل

١^٠ق واحتلثا منه، أبتأ0 أو جومه، بنص العد عن السد وصع ؤإف 
ذتاهلمعنه وصع ؤإف فعله. ق اخلقا لآً الثيد؛ مول دالثنل هو، النجوم 

انآالع1د1 قال مإل عليه. ما عيت عنة وصع لأيه يمح؛ لم ديانتر، عل والكثابه 
الظاهزلأل ١^^٠؛ قوو ئالموJ ١^٧، ئاتكزْ الدواهم، قيمة ديانتر أردت 
ذته،





٢٩٢( اختلالالسيئدثت؛ه باب الصق) هتاب 

ئئئ:ص،لا:م، أنه ١^ ثني ١^، أبجأ أم لا قاو: قإف خنا. 
الثئدمات إل وكدبك الكتابة، عق الآحئ وبش وعس، حلم، صاحبك، مٍغ ممئ 

صاومم،ءأتجنالنأوكمحا
وأنسنك.

محل

أدينايئتث: كوت، نن وداJ وعمموا، ^١، واحاو0، كتابه عسدا كاب، إدا 
مأ،١^ م َث يس، ١^١؛، ي ^^١ ش الآ-م: نداJ، سا، م م 
التنيثه،ادعى من  Jyالموو قاو: وووسهم عدد عل سهم العوض عق جص 
وجهان؛فته سدْ ئدوحش، واحد كل عل جعل ومذ 

كاززذا^اJ، م أدثم لأف الم:ه، دعي ئذ  Jyظ ١-^^ 
مه.
َءَ

و.نا إلا الإن1ال ش\0 ِلأل ١^،  Jy Syi\ :Jذاكا

ظ
زأنمئمثأحُمحا، إَي، أنثأثى ئادًض :بجا، ^١ زيلأن كاب، إذا 

مطاتهوله الكتابة، عق حصته ويمغ الآحئ، ^، ٤١يصيب عتو الآحئ، 
مطالهوله باتاش، اق5ابإ ومطاليه يدم، ق حمه يصول مض؛ ما نصم، ١^ 

اقكاب^،عتق مش، ^١ وكيله، إل ولا حمه، إله يدئ لم لأنه دايمميع؛ اقكادسا 
صاحبه،بماءة مر لأئة الأم؛ عل منه امحوض به يرجع لم أحد، أي ؤثئ 



^قضاهايمصاسممأسبجاءتبل ٢٩٤

jt_pJbj  عإرْ.•عل ه ظلمة ع يزحع يآد ظلمه، اأنكر
لأيهالأحر؛ عتو سر ؛ Ujننمه، وزى عجزة، امحاب، عجز يإل 

منه.ء ثل متق الئكئ يعرف ولا ايصا، العد ولا برقه، مرق لا 
معلا لأنه *^،؛ ١١ق له مهاديه ثمل ١^٥^٠! مماو له. ا1صاويى شهد ؤإل 

ووسصاحبه. مثازكة من براءته إل يرجع محإ شهادته تمل ولا فته، له 
مسهإل تحؤ دئهادْ شهد مذ لأف أمبما؛ العتق ق ذهادJه ثمل لا ١^ الدهّ_، 

الكل.مل1ث،ىادتهتي معا، 
وثد.قعمنه، ثصسه لياحد أحدمحا، إل الاJ حميع يقع اثكائls ادعى ؤإن 

قهلخئه، منا زاحد كل إل دس< ثل عقه: الدعي نقال جوه إل ثاته 
يقعمنهإ واحد يدعي لا لأنه يمتن؛ بلا حصتة يأحد المئكر أف إلا يبجا، لكلنح، 

قأئكزحصته، شريكي إل وديم، ائاJ، مصت ت عانه الدعى داJ ؤإل 
مطائيثه حلم،، ^١ إنه. التن1يلم يدعي لأنه هنا؛ ها اليمتث يعلنه شريآكه، 

ثصلأنه ١^؛ عق دُح اقكاد«و،، مذ أحد لإل حقه. بجمع منهنآ ء ن؛ مذ 
الإشهاد.ثزك ق لممريطه أوكدبه، شريكه إل الدقع صدقه شزاء منه، 
عتى.أحي.محا، من له ما للمنكر حصل لإف 

بنصم،اقئ عل والرحهمغ نصفه، انتينقاJ( قللمحر الكاتب، عجز ؤإف 
منه،بنثت، كاد، رقه لأف امحر؛ عل ؤيموم كسبه، نصف انشص لأنه مص؛ ما 

وهوالممريهل.



 Lu،٢٩٥( احتلالالسيد باب اثصق) ؛؛

نحل

كزلأظثكزاْ، لكنة، نده أف العد دادعى وعدا، ابن؛ن رجز حلما ^١ 
محنلأي العلم؛ ص عل وؤثلمان ١^١^، عدم الأصل لأف آيابجنا؛ يع ممحأ 

الكتابةست، الأ-حئ، وحلم الث٠ان، عن ثكل أو أحدمحا، صدئ نإل 
لملأية ثريكه؛ نحب إل ولمَسر نحف، عثؤ، المر، إل أدى ببمؤه-َرش 

عتقالذ«ي نصمه وولأء ا؛وه، قعل بإ هومقر إء إليه، بمسب ولم العثمح،، يبام 
كاننموَلأإن هشهاذتة ^، ٥١م ١!^ شهد ٢)؛< عوة. دعيه لا لأ؟دث بمقن؛ 

^١.حثلأبجإلفضا،زلأ:ذلإ 
*n*



اسذض|هانينيصالإئماستيضل ٢٩٦

ء.
—إH* * إ

الإسان،حلق بنص فيه _،؛، ما منه ئوأدت أمته، الرجل اصان، إدا 
مالمال؛ عباس ابن روى ة المال؛ رأس من بموته ثعتن ولد، أم لة صارت 
أحمد،رواه منهءا دبر عى حرة مهي سيدها من ولد«ت أمة ررأي .ت اممه رسول 

كإئلأفالمال، رأس من محتب Jالإنت٠تاع، حصل إئلافج ^١٠^ ماجة. وابن 
ئ:ائ؛وه.

أوبندحاملا ملمهها سواء علميه، ثنتى لم ملكه، ع؛ر 3، منة علمئ، إذ هأما 
ماقهمملو■5ا، )؛ 15■ؤ>}ا بموك، ثبمف لأَبجا ١^، 

•ا~ق؛ر لعموم ولد؛ أم له صارمئ، عنده، ، L>jd^iحاملا ملا5ها إذ وع1هت 
 Jوطئهاإو وكدللئ، ولد. أم مز ٢ لها، ملكه يند ثطاها ٢ إذ العاصي: زمحا

لوطئها ؤإذ ١^، ِفي يور لا الوطء لأف أسهر؛ حمته للولد كمل أذ بغد 
سمعهق يزيد الماء لأف ولد؛ أم صارمحت، لها، ملكه بعد أوثوسطه حملها، ابتداء 

وقوماكمودماوهن، دماؤكم احتلطئا أتندما عم: مال ومد وتصره. 
س،.س؟!نم,اصطيمئبم

ولد؛أم مز ٢ ملكها، م زنى، أو بنكاح، ملكه عم ق منه ؤلدُن، نإذ 
دكنداْ.ج وند؛ أم نير أغقا موتى ر ابن ومو ١^. لنثل. مملوك نليها لأف 

ثالأئلالدم،٠



٢٩٧ممبصربمبم،ايتاملإع( 

نحل

حزءاانمطش ؤإل • jjjلأنه دJك؛ مهولكلحئ،ِق مظ، ^١ أنمطت مإل 
ثصز ٢٧علمه، أو يهلمه أشف ؤإل ولد. مذ لأنه ولد؛ أم لهذ ووحل، كد منه، 

أممح؛لآئةيسيله
مئوعم، أن رجل، أن يد، أؤ رأس، مذ ثئيط، محه بمس ما وصنف نإف 

١^سث، ثتنوز، أو ثمحئث، ١^ الموابل مذ ثمه هثهدت ممعه، أشت، ؤوذ ولد. 
روايتانثصه أدمي، بدوحلق ١^، مشهيته ؤقتثور، ولميتحط3ل و|ذ ولد. 

١^.أنمه لأ؟دهَمتي، ي، لذأم نمئ لا إخدامحا: 
بمبمثمحهم،أتجس.

قنت
رحكمهارثرربجها، نأجارتآا، نلدْ، ام انتحدام اوجل نينلك 

ممءش،قجمبماوتسم1مالإUءJءثلأبما مح٢
اينءس■حي"يب 

نخل

نننمحد م نقا زهبجا؛ ل امحزف زلا يثها، زلا يمها بمك زلا 
أمهاتعتوِفي ثاورفي ت يهال، الثاس عذ حهلت، مال،ت عبيده عذ منمووبإن1ادْ 

هأ،حثاثه، ؤعثنال حتاده، عمئ به ممصى اغممهن، أذ وعم أث! وص ١^؟^، 



اسقضاهاهمهمصالإuماصبجضل ٢٩٨

وأيمذ إلثا أحب الخ،اعة و وعلا عمر مرأى عثدْت محال أوئهذ- أف وأيئ ؤيت 

،مضوو كتم ي \إ1وو\ أن مريح ؤإل عذ إؤ بعث ت ثاو انه عنة وروي 
ظِوأكزةالإختلأف.

طالب•بذم علأ باغ ومد ببمئذ، أمحْ مال؛ أنه أحمد عذ صالح، وروى 
\لآثوثالمدف4 إص ئع الإع أنث:مغ ثدا محقاهث ض: أئو ئال 

محل

عممتسواء سدها، يموت يعتق حآثمها، مله سدها، عر من وثدت ؤاف 
هيام زلايم اك؛ز، الإنتلأدكاني لأف ونة؛ ع أن هئ 

ايوبزة.كولد يمنتتا، ينمط ظإ حيابما انصِفي 

نخل

هسأمثبمح،لانمز.
ثنبمة،ؤ ص ه إفياث بجون لا لأنة نمق؛ زشوظثألأا:أبجا 

اه^لأ 
اJدي^جم،زششيالأكُوقاو1دوم: 

ملمالمويتح، بمد العتل يمتفي تبب لأنه يعتل؛ لا أمتا افب عبد م أصوو متضيه 
اك؛تئاة نتته^؛ تثن ^ ئه، مال:تة ذمحأ لكقّم، :تئز.الإنلأم، 



٢٩٩ا ألانه ا|هات م باب استقر) تناب 

يهومنه مصل وما كسبها، ق وممتها مة، امرأة إل وسلمم لكاذر، بز لا 
ها.بث 

ئولوهو الروايتي، إحدى ق تائها تندها معل بنممتها، يم، لز ؤإو 
الخنئ،لآيمةت.

محغي.؛ذأطلمشهثأ0ين
عممت،.

قفل

تلغوم بالإم، يها من ئغ ِلأأدi ُ4داؤثا؛ نكوثا رم يث، و\°0 

م.أناتها،محلأيخبمها.
منممتح لأنه بكر؛ ابو حكاها بلعت، ما بالعه جئايتها بأدش بمدننا ت وعنه 

وحدقلقيانها الموجب لأف وصت؛ كإ قداها مجنئ،، عادلم، لإل سيمها. 
ممتضيه.لأنتواتهنإل الفداء؛ اسواؤمحاتي قوجت، الأول، كوحود0تي الثايه 

فضل

سواء•القى كجناية ئهل القس، يوف فيإ تندها عل الولإ أم حثت، ؤإف 
و\0°ه

منها.القصاص عمدا، 



ملأيهمضاه1يهمصاسمماسبجضل

معاتنهابالعمو، ممط ئه موحمه أو }رؤو3ت\ص، موحت عي لكلتا ؤإل 
ثللكبنا:ة مئثهأ، أومن يا تحن هلي ه، أم حناة لأي ها؛ شس 

•الأخثذ 

لأثهكله؛ نشل ع11_ها، الوا->ب القصاص مى مسا  Laولدورث ؤإو 
القيمة.الأمرإل وصار يتبعص، لا 

in«



ةت1بالمح

 Lu،النكاح؟
*H*

تندلإ ثعال! مماو ووئوثه، يه اف امز مئزؤغ، الكك1ح 
عنيختحجأ بكن أزممئ سبحامه! ونال تالاءت'\[. ه ألئا.؛ 

وا؛آج4]همر:آص.

هإثههتثرؤج، ال؛اء0 من^كم انتطلغ من السائح منثز ؛رثا البي وقال 
وجاء«.ثه الصوم يإن دأل؛صلم، ينتهؤع لم وس للمج، وأحصن للتصر، أعص 

ومحالمر"• محليس ئش عذ رغب محثذ اشاء أثروج ررإو و.' الئي ومحال 
خنافم،هأطتلأنأود: 

ققعا.زائو:مكافكاح.
هدهار_وتكر؛ احتار٠ واحب. الكك1ح أف أخمد عن روي وئد 
ا^٠حظور،مواينه قاف من عل إلا تحب لا انه الدهسا وظاهئ النصوصن، 

علتحب ولا الك5اح. وطريقة اجتن١ب عليه نجب لأئه الككاح؛ ملزمه 
وجبولإ اء؛'مء لاانه ^ماماىابمح؛ينأؤثاي تبم\ةئؤواق1 اطه لمول عنيْ؛ 

.للمملمهلكالإطاثة 

آلناء،من ثريدول ما يعتي1 ؤما٠لابه ممولةت علط؛ الدليل بمدا الند ]١[ 
عللا والعدد، اراة ثمن عل عائدة هنا فالأنتهلادة ثئتم® إن ®فانكحوا يقل• ولم 



اسقضاهاهمهمصاسمماسبجض ٢٠٢

ي\مثالإشتغارلإأقوينم 
آذبجلِصلأمحةهسمثاني

زجهازتمميه الير، 
الأحباو.عموم ل لدحوله أهل؛ لة \ذئلإ-؛ أحدمحا: 
زن-؛0ثثح ^، ٥١ضلط مئث عذل لا لأتمُ أذو؛ ;زئ ذ\ش: 

عبجا•لعثئبمجر وحموها واجبات منة ويلزم اشحصزش، مى 

نخل

نلأ:صلحألأِسءاؤاشؤفم

كثرةغ الأن، عصرنا مثل ل بجما لا ا ء بالوجوب المول حال، كز عل 
ثك.يلأ هوي قول للقادر يالوحويت، فالثول والتلأء، والشؤ الفتن 

المولب؛لفؤ بن، أحس ومح، انمادة® نوافل من *أفشل )الراد(ت j جاء [ ١ ت 
واجبه.العبادة كايت، ولو ظبولأ6.' يلهاو التحل مى ارآفصل ا،لولم،ت قول لأف 

.العيادة،، ثوافل من أقفل  ١٠المتقغ(؛ )زاد ق ما فالصواب، كدللئ،، وليس 

لوولذا ظاهر؛ ثظر فته التصؤف-،( جاؤ من إلا يصح )ولا الاطلأى هدا ]٢[ 
عرق عو يمث ولم صحح، قنكاحه ماله، ق ، فالتصل محسن لا نفيها الإساي، كاف 
يصحق يصح لأو4 أول؛ وحديها التصؤ؛-،، جائز من إلا يصح لا اله الكتائب، هذا 

•بوليه أو يشه عقده 



٣٠٢ةتاو،المح 

روىو منلأْ؛ إدن شر المد نكاح يصح ولا البح، ماقتة ا، شاوءا عمد لأنه 
عبديرؤجيغز!دنمولأْمهؤماهئ((رر؛،ا صإأئا؛يظ• اممب محالرئول محال؛ جابر 
ؤيوحبقيمته، يممص حض؛ حدث ومال؛ والمحمدي، داود، ابو رواْ 
•كيه شرإدنه قر ملم ث، عو صرر ومحه والقمه، امحر 

المصوئ،يمزيات عل بناء نولاه؛ إجازة عل ويقف، يصح، أيه وعنه؛ 
مالبإِذنهاأا.م، \خ زلأف الخدث، لولالإ نزلأة؛ ةاخه زقوز 

شووتصح المهر، جهالة ئع يصح وقدا ابما؛ معاوصة هوعقد وليس ل١ا 
وغبمرذلك.اكاق، ا"إثئعه بعدنداء ننصح المهر، سمية 

يحقنصح لا فتها؛ ، J_^jالتي الياد حقوق وجح أصح، الروايه ثلم•؛ ]٢[ 
حشعقه، مع يدور ا-ةكم لأ0 الصواب؛ هو وهدا حائزْ، مهل فيها أذف إذا المد 

عبدهأعتى أو ماح، ملأ وأجازْ وقف—،، هذا وقال؛ ملأن، بيث، ومم—، شخصا أف لو 
زأجازة.

للكاح؟العبد حاجة شدة ْغ السيد يأذن لولم ماذا مائل؛ قال مإن 
المسألةأصل لأف ١^،>؛ بإلزام حديد من *^ ١١معاذ يإعفافه، يلرم مالحواب؛ 

علتحز لكن العقد، يصح لا الثتد يأذن لم فإذا تيدة، إذن شر يزوج المد أف هنا 
أجوناكؤإما تعمه، أن إما هيمال! يبيعه، أن ململقاصى عاند السيد ولوأد يروجه، أن 

بجزثJمحiاتا.ش، ^الولمثق 
*H*



محل

١^^١؛؛ملئ  ٠۶١نئن 

المولينفي ملأ الغ، مقابلة ق ولعلة الإباحة، وإاهئ0 القول هذا ]١[ 
ا-ث،ال،،يظهرفيهم لا موم من حطب إذا سإ لا مثحب، اثئ والصواب، بالامتحباي،، 

حطن،باثة احوْ الذي الرجل ه ١^،-^]، أمز وئذا العيود_،؛ من ثيء فيهم أويظهز 
Jli ،n>l : ها؛ نظرث، »هلJ١^;امح مهذا:دل،قل اصرش؛ئا؟ا(*ا' أعي و فان إ

المولأي• الأول، ض هذا أف سك ولا بابإل، يثتهروا لم موم من الرأه كائن، إذ؛ 
الاستحباب.

ويلبسالث1كه، سموئت بإ الناس بعض يأن أن مثر من فيه الناس ثوثع أما 
ذللئج،أشنه وما التليفون، ق إليها أوسحدُث، مت،5ر، مهذا يه، أتى الذي الحل لحهليثه 

لأعرفالتليفون، ق إليها أتحديث، {.' Jjijjلنفسه يعلل الئاس وبعص من،كز، هذا ثكل 
إياها.الئيهلان يمثهم التي الأشياء مى ذللئ، أشنه وما التزامها، موة مدى 

صواط!ألة مللم

ولكنسهوْ، لعم اثلئ يكوف أن بد ولا ووالمحرم، حف من بد لا أولا: 
رويتهاعند شهوثه Jاررتإ فإن الشهوة، ثوراف يأش أف أيصا بد ولا شل، للأستهللاع 

فالُبجيلادالأإلننمم•

رنمتزوجها، يريد لن وكفيها الرأة وجه إل الفلر ندب، ياب، الكاح، كاب، لم: مأحرجه !١( 
حتهبمنئ.عريرة أي حدبثح من (، ١٤٢٤)



٢٠٥ةت1و،ال1ك1ح 

بعينها؛ولا بشعرها، ولا سيا-را، لا ثتجمل محلا طبيعتها، عل ائراة ثاق يانتاث 
فيهاوهد ذJالئح يعد الأمور دعؤُت، ئإ طبيعتها، هذ0 أن طن ئإ  icjuj؛لو لأما 

الهة.

امحئلثدا بمي: ي،  jjالم ي البجم ^١ صزز أف نثىءٌم 
ليسلمث؛ أول ق الإنسان وثظر يفويت،، قد طبيعتها إل وعاديت، المرأة عن دمر إذا 

هذهعل ورآها وجهها وحنيت، اكتحلتج إذا يمثلا ينخيع، ممد مرة، ثال ل كهزْ 
ساءته.الزمه دمت، إذا ثم اللمدر ليله ^ ٥١١أما يطن ١^، 

عاديه،يبقى بل ثيابلث،، أحس ولا ئيابك،، أثئ البمي لها: مول، لا ويحن 
أنتحور انه أرى لا و\و\ ١^، فالأصل لالخاطس(، ثتجمل أن يأمرها لم ه ف1لؤسول 

ووجههاالحادة، عل عليه، هل ما عل نمى بل الأحوال، من حال بأي ثجئو 
العادة.عل ثيء نكل العادة، عل 

نكاحها.يعوإل تما ثدا لأف فيه؛ ملأ;امن الئأس حامرة كانت، نإذا 

للئمقطأمِلإمثازأة؟
نعلكن الهلالن١، هو الرجل لأف للمرأة؛ الرجل ثار ل جاء اُقديث، ءالخوار--vت 

الخاطن،راُت، إذا قزبإ بماغ، ملأ بحاح، لا اثه الروج من وأن إذا أيئا فالرأ٥ ذلك، 
أمرايكون ثراه وعندما منؤر، أووجهه ابجال، من مي؛ عل ايه فتتصور لثو3، اق 

م•

ماوماش:ثلةدامإلاّسمفان 



سقضاهانينيصالإئمأسبجضل ٣٠٦

ررإذامكتمهزضواشه:
أبوداود.وواه هليمعزا؛ وكاحها إل يدعوه ما ينظرمنهاإل 
•ولتسلأورة الم، وموصع المحاسن، جئتع الوجؤ؛ إل وبجلو 

ووابمان■ود*حؤ؟ما والقدمم الآكمم( من عائم يظهر ما الثظرإل ول 
يبمبجثدة،كي.

قرآها ثو ثمتثلأ ماح، ولا كرر لو حر تحوز وقدا بمامل؛ أن إل فالحواب؛ 
يرجعأي; هدا، يكرر أن لة تحور هإثه الثهار ي أراها أف أريد وقالت بمع، ولم الماء 

أويوجّس،الإقدام، يوحعِ، ما منها ورأى اش يممي كاف إذا فالخاطس، الخاطِت،، إل دا هق 
بمدرها.يقدر للحاجة أبيح وما علميه، حرام لأما أستأذن؛ أنا _ij،I الإحجام، 
هلسيطان، ومعها تقبل فإما المرأة؛ إقبال يد الأيبماؤ ين يهال ما قائل• ئال، فإن 

ئةالساللخاف،أبما؟

لأتمبلتيلان،لها الم ١^ لأة الملها؛ اارأةيا1اح المراد: فالحواب٠: 
بشيهنان.ولائدبئ بثيهنان تقبل لا امزاتاائ، ولهدا بثمطان؛ تل.بر ولا 

سعيد.ملثأن الأحثية ١!^إل عند نفسه عؤ، حاف وإذا 
الإسلامثخ حد والمجد والموفر( بمتن، ما أشد من ال والصواب، رايه، هدا [ ]١ 
امقاإذا والودق~ ~المجد وهما الوجه، كشم، ويروق بعوؤة، ليس ايه يروق زقتهماأنثذ 

المدهن،.هو صار قول عل 

عنده.سورة وليس المحاسن، جمع لأله ينظرإلتي؛ الوجه إذن، 



٣٠٧مم1بالمح 

نظر0.إل حاجه لا ■عووه، لأنه عاده؛ 

هونمحث ص تي.أقق لأن نغ؛ي!ني؛ ائث!'صذ؛؛ا،  'ٌ'و
منهارأيت حز لها أعنيا ه\كنئا امن1ه، نحطتت قال! ■جابر حديث رق مسدْ. 

فتروجتها•نكاحها إل لعاق ما 
مو اطزة ثمت باقر، ززذ ة او لأف ٩ افن؛ له زين 

إلبلحاجؤ عووبجا؛ عدا ما إل منها ام جاريؤ شراء أراد بمي زقور اشحريم• 
بجسيابجايامحإلميا؛بملاومزممها 

بجفياضا'ا.
منثأق بالتي المم وابن الإسلام شخ مثل إلها اثلز العلياء بعفن قد ا ١ ] 
اوةمثل فهل الشام، من تأتى اقي الثراكه الخواري أثا ذبلئ،، أثب وما افرشا 

صحح.وهذا أوأشد، 

لهايقول أوعيرْ دكان عند مف امرأة قكل الابا يفح وهذا مشكله، هذه ]٢[ 
يعاملها،ئن اثلث تحور لا ايه والصواب لأعرقك! وجهك اكشفي الدكان! صاحب 

ولوهزصنافتنه، فيه هذا لأف المعاملة؛ ق وجهها اآرأه ثكثذ جوارأن لاثرى فنحن 
أوالسباب السايات عن ماذا محن الفتنه، قدثرول وجهها وكشمتت، عجوز لوجاءمحته ايه 

العوام.عند المائل هذه تقزأ ولا هذا مول قلا 
النساء،لصط الطاقات؛ مسألة ق الأف ا-إءكومة عمل يؤيد مما القول هذا لكن 

ينظرإيها■أن حة همه لمس واجد لكل لايئ هدا محن يعزف، أن لأجل يؤغ يهدا 



سقضاه1فينيصالإئماصبقضل ٣٠٨

وهوو. والأداء للتحمل بوؤة\ إل للحاجة الشهادة؛ عند دلك له ويجور 
لأتمُالهمج؛ ض دبجا من ئدازاتؤ إل الخائ ثدئو U إل ١^ للف 

صووزة،محسإلالخثاناأا.

وغالتاالفتة، ل الوقوع من حوما لكن لداته، يى الم نحريم ل فالأصل 
الحاجة.تسحها للدراغ ندا ادممات 

١^نلامح همث،ابمص ثشكو، ثاJا لأو ^١؛ من أحنن الآ0 اسماقه [ ]١ 
ولسلهو هكأيه أذكر لا وافه ثقول• هده؟ عل يشهد أنث، بماو،ت ثم ذللئه، بعد 

كذلك.

تجرها؟بطاقة مدندي قائل: ئاَل فإن 

المّأة"إل ويم البطاقه بأحد أي؛ البحيق، ْع البطاقه ماد٠-م فالحوا'ء<ت 
ننعانه محلمق أن لئ هقالوا: ثانا، من أشد قالوا لحو الباك، ثدا ل توقعوا ]٢[ 

عاقه•لحلى تجنس لا 

كوواشاة؛ ١^ محن لأ ملأ ، i١الث١^ ازأة هوؤة ك تم لأ أنت والناJن، 
'■ّهكيُُدلا ُا"ءؤفمح، ه• الرسول 

محرمبل بذايؤ، محرم الشء ثذا أف يروق لا أن عقهم ثم حال، كل عل 
حائرا.صار أكبث مصلحه أو حاجه عارصه فإذا وميله، يكوف لئلا 

الكبيرق والْلرال (، ٥٢٧١)رمم الختان، ق حاء ما باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرجه ,١( 
 /a(٢٩٩ )(١١٠٧  ،)ة.بمثا عهلية أم حارين، من له، والالفظ ٨•



٣٠٩ةتاو،الاء1ح 

قفل

ذ\صزاوثه، لكوأس، عاو: ظهئ تا ءات من هُأل:ظز 
٧^١؛؛

الئيثة؛وبا إل وميله يتحد يقلا ءم؛ اثه المضل وبا فاصل المضل، ربا بثل 
باشر،الرُلب بح وهي محور، يالعرايا العرايا، شاله الحاجة عند مثلا محور وقدا 

؟1.عللوا ممن ئتحمق، عيُ والت،ادل 
قأصلالرجل؛ إليها يتظر ملأ مثلا سربما 3، عمث إل اءرأْ احتاجت، إذا وممن 

العضوالمتاكلبر أة إل الحاضرقؤ؟ وقتنا ق عندنا مثلا إلا صرورة، ليس الئث، حمع 
ادمم،شرثتاول الصزر يندئ ألا بد لا المرور0 لأل وينمع؛ صرورة ممون محي مثلا 
واحد.محهذا 

ليلئتحمعا.وهدا المرورْإه، أنثزوو الئال: والشرط 
وءاداترمالناس أءراء1ا محإف غاوا؛ يفلهر ررما محلنا؛ فإذا مشكلة، السألة هذ0 [ ١ ] 
الثاق،ؤنمم، والعصي، والثهبه، الثأس، غاو يظهز مما البلاد بعض محمى محتلفث، 
ولومحيلهدا، عير الحميمة ق صاط من بد لا قدا أكؤ؛ متحفظة البلاد بعض وهناك 

جدا.مماف فتنة، سضه محصل لا ما إل متلأت 

أخنيه.محيرها له فتنة.منمول منه يويمد لا محارمي إل ئظرى أنا ت يمول ومحي 
ثالئنه،اوم، قالوا: ^٤ ١١^٨^: نما فإذا س;ي، أل ص ج كل قل 
أفالأل الثاس وعمل محور، لا ^١^١^ محور، لأ ١^^ أف ممعنا0 والمدمان وال،5مان، 

•ئيء فته ولس جائر هذا 



^قضاه1مشصالإئماسبجحنبل ٣١٠

ثتلو■'وقال الأيه، [ ٣١]النور: ه للأثُوأهى ؤملأ.تلمك<نقهن ثعال؛ اش لثوو 
^^إوءاكأيىه]الأحزاب:هه[ائ.

ثأم، ٢٥تن، أز ض، ال؛أيي، ئل ةد"ا م؛ تن 1ائنم: وم 
اثلزإتها؛قلاتلح ويتتها، يثتهة، واأوطوءْ ُ، -؟ا المني قأثاأم والقها• الروجة 

الأساد_،.يوات ثلحى محلا باح، عهر حئمتسي_، لأمتا 
بملأم؛ءءش،محتاحلأ

صوثم4لاس:ما.

سألكُلإؤةووىق\ب ررإذا نضلاف،هدال: نشهأف 
أماعق دلاله وفيه صحيح. حد«يئ هدا السمدي: محال منه<ا ظك>شحب، يودي ما 

زك...........................

بأس،محلا ئيء منها ظهر قلو سايرا، ياتا يلبس أن مأموره ١^١٥ أف ولبملم 
الأعضاء.غي0 هنا يكشم، أن اأةّهبمّود وليس 

حشفتنة حصل إذا أما فتنة، تحصل لا بأن مشرطة اأسّألة هذ.ه حال، كل عق 
ينالأك،أوِسالأينأوِتنالأخفإنثاوالأتحوز.

ودوات.سسحةت ق [ ١ ] 

][أ[فيبضة:تحن؛ةالإا؛
أيهوالعجسّ_، الصوار_ا، وهو اiحارم مى ننت ما  ٤٧٤١أم أف شك لا ]٣[ 

[،٢٣،: ]؛JLءؤوأمهثأت,ذثايأًكمه تعال؛ اممه لمول نكاحها؛ عليه تحرم لمدمس، اق 
تسامحكم.من لتت.، حا والمنيا 



٣١١ةت1و،اوه1ح 

ام.ذا هاى ^^١'، إل با-محها 

فضو

ممال:اش فزو مء؛  JaLمحي لا \م من لا مميز لا زنن 
لاوور:اٌآ[.ه زظهثيإوعئنآؤس1في 

وِفيامحوواقانت
بمامحا:ئزكاملج؛تيْا0لأ؛.

دكقلإتقؤنزثتي0ت\ئ.' \ذب كزل ادحزم؛ هزكدي والئانه! 
نخال:هزبه إل لاوور:\اه[ زكثمإأمخ4 

ذكرْ؛نحاق ماو يم [ ٥٨]^:^وبمشءظمع<ثمرا4 
زد؛و(سه مم_ثيى ]اوور:ا'ه[ منملهتزه انتثئفمت< هثتتثذمايضام0ؤأآلأؤ 

اويغ.

لخدمه.سحة! ق ]١[ 

علالظهور ايزمح، < S^،lyمهناك شي0ي.ثزئوها مل؛ ولم آلئثفيه]اضر:ام 
الئاء.عورات 

ؤجبا.'الطفل جعل اممه لأف ثظث؛ فيه الأية غدة فالأنتدلأل 
ياو.لاعق ولأثكوو بالنساء يثم لا من الآوو1 
هممنالنمو، جهة من الصبيان باحتلأف ئلم، وهذا بالعكس، كاف من واكالت 



اسهزم 
يِنئادْ:ألنيَ

أنهاءررثا (! Jiijعنها قاعرض وماق، ساب سِفى اللمي هل بكريحلن أبا بث 
إلوأثار وهدا؛؛، هدا إلا منها ينتم، أذ بملح P انحيص بمن إدا ١^١٥ إو 

وجهه

قفل

،٥١١عالتا؛ يظهئ ما أئ منها القو ناح مثلها يشتهى لا التحر والعجور 
بمثعث«هنىءثه>ىجنجأن ^^١ ؤةلإ؛هئأحَنيدعائ،ت 

ثنائياممه انقاهن عثاست ابن ئال لاانر;:*ا■[. 
١^حزم ما  oSTj[؛ ٣١]الزر:4 ^^ر(ةأذضهن إوي•' مذ 

التيء ١^^١ منتاهات وق الحارم. يوات هأئنهث حمها، 3( معدوم لأجله 
لاص

هذال يتحدثوف اناس ثغ جلس إذا مب،ا الأمر، هذا 3، يتحدث من ح اُبموس جهؤ 
ؤل؛زظنئأوصثتآكاؤه،عأإءهلمولخأ اش قده وقذا العريرة؛ هذة سموفتة الأم 

ذبك،أشتة وم؛ >أا تتلى ابميله هنسلأ إليها، ؤبملر يرهبها الذي معناْت هنا والظهور 
٠حدا ، أودا^ل.د

مىلأثه الى؛ وأيصا الرواة، بصعب ومعل، بالإرمال معئ، الحديث هذا آ ١ ت 
علرقئقبمها~ عائثه أكزمن —وهل لآ.بمها بكر أي بنت أس،اء ثدحل أن المستعد 
بدما.ثصما رقاق، ثياب وعليها الثسول 



٢١٢

حكممحكئه أوثمتث، مرض، أو لكم الرجال مى ثهويه دهث ومذ 
همحآلتبمال عثرؤةأزأويؤ ؤأن_آلسعيرى■ يعال؛ افب لمول اثن؛ ل، المحرم ذي 

وثحوهوقتاله. محاهد، هثزه كيلك الئت.اء، ق له أوب لا الدي أي• تالور؛ا'آآ 
ظ^بمق.عباس ابن عن 

محكانوامحنث، امم، رمول أرواج عل لحل آة.بمها• عائشة قاثت 
1 \ز\أ ح ه ق ج! يدخر الإن:ة، 1وفي عي ن مه  : Jliذا
هداأرى ررآلأ M' ١^؛، ممال بجان. أوت أءت و1دا لأوبع، أملت أملت 

يحولهماجان أبوداود؛ روا0 دحجتو0. ةدا«، غيؤب يدحلن لا أ هنا؟ ها ما يعلم 
ممالإزبموائبمإزكشُمجا'ا.

الئن؟ضرة ولو ها، الئوهاء ازأة إلحاى مخ ثل هائل: هال إذا [ ١ ] 
المثوههولكن اللسان، طويله هتا: يالشوهاء اأمص.ود هليز يتم، مالجواب• 

برؤ وص■ ئنا قاعدة اه يكر حال كل وعل ادلق، ا-
تحوز.هلا ثرجوالمحاح ثابة لكثها ثوهاء أقيا لوقدر يعني: 

ض:إذالممحنشوءاةنإثماصنوداة؟
ولوحص اليحاح ثرجو التي مكل الثابتة* القاعدة مس عليها ثتيق، فالحواب: 

•نحتجب أن علثها نحب صوداء لكثت 

قدلاقطة، ساقطة محل قل: نجا لأنك الناي، إل مترجع إليها الم نسأله أثا 
هالإئانبالغالب، وانمرة أوميحه، أونوداء، عجورا، ولوكاثت لثهؤة، إليها ينظر 

منه.هلا النساء أجز مابل هد مؤهر اش من المموى عنده الدي 
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نحل

وكيلكوف، صاحبه بدن حمع الئظرإل اووجم مى واحد لئل ؤتاغ 
ساثوإَتي، لا همح بمأيحلُ وُ؛ ص ص نع الظ 

ثاقما عووائتا اممه ونول يا قلت؛ محال؛ جيم عذ بته، عذ حكيم، بن ثم وروى 
وواهيمٍنكاا ملكش أوما روجتلث، مذ إلا عوريكر اراحمظ محال! ثدو؟ وما منها 

اقاتي.محةاثلن!لمجا'لم
روىة والركية؛ الثرة ب؛ث ما إل مبجا النظر عثه حرم أمته روج لإل 
أحدثمرؤج »إدا اش.I ونول مال مال! جده عذ بيه، ص سعنح، عمئوبن 

زؤام'ءنزْاا هإثه الركبه ويوى الثرة يوف ما إل بمظر هلا أجثرْ أد عبدْ حادثه 
\ممذ\%}

وآلتيتإلأتيه؛إؤ قة.' أطلق اش لأن الكراهة؛ عدم الصواب أف الظاهئ [ ١ ] 
ظلتجهلمباضاحلالؤمرن:ه-ا■[ ه ثكث،كملم 

هذا.خلاف والصواب ائر، لصعق سبتا يكون إثه ت بعضهم ومال الشء، هدا 
يعدوما ينظرإليه، أن تحوز هلا الوطن هذا ق ببما الأست٠تاع حق للسيد ليس [ 1٢ 

يتظزأن للثيد النزة قوى ما ممط، الثئلر ولكن ثه، الأمتمتاع حق له ليس أيصا ذلك 
Jl ع\مانتن ةونما : ٣١تحكي شها ١^ الممهاء بمد حثي أمة، لأتجا ؛؛\

وامح•
*n*



٣١٥ةتاو،النكاح 

نحل

لتسما إل صاحبه بى النظر مى واحد ييغو الرجل نع اوجل مأما 
عترها.إل الم إثاخة عز ديل يام الثورة تجيص لأف بعورة؛ 

^١^١'.١^٤ لإكَلأثاس ١■^،؛ ١^ لمiل اص 
اوجو(لأايغ كاوجل اوأة تع واوأة 

صارأوبالشهوة إله بالمِ إما بدلك امتمثع فإن باولك، يتمح لم ما هذا [ ١ ل 
الشبابزال ما لأيه مثثم؛ عيمُ هازا لكن مهللما، الم محرم من العل،ا؛ ؤمن حراما، 
بالحجات.ثزنروا ولم ويذمول و. السؤل إل محتوف 

بعورة،لس ما ثرى أل تحور بمي؛ اوجل، مع كاوجل ١^١٠ يع والمرأة ]٢؛؛ 
لأفاللا-ز؛ ثذا ثم أن دللئ، نعنى م لكن ١^، ويوف  'همول ،L أي: 

محثلبسالمميص، يلبس اومول عهد ق اوجل فإن الناظر، محاطب، ه اوسول 
ازاة.فكدلك وهتي;سيسممنذك، اوداة، ؤتم الإزاز، 

ولخرالنساء ب؛رر تحرج أن للنرأة بجز الئ/غ إل بمول،' أحد لا اله المعلوم ؤمى 
لويدمهسلم صبمحعح ق حديت ح^ء وئس واوكيه. الرة بمن ط سار تثان إلا 

صُلأامحوالتياض'م
شرتحور لكن إليها، ثم أن لأختها بجور محلا حاحتها مخي امزأ0جلثت يئثلأ 

معيدش حديث من (، ٣٣٨)رمم العورات، إل النظر تحريم باب الحيض، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ر 
الخيري
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أفزمحئ: لكنكي. الكافر نع ص أة ي كانمى،  -ضنع ذص' 
قثعال؛ لموله الئام؛ معها ولاثدحل الدمية، عند قناعها لاثكشم، \.ذنإنا؛ 

ا.عو دو ^محيصهن ي-؛آيهيىه 

محل

ماوأةإلاومرثا:ثان:
ئالش؛ثلمه أم ووت ج مئها؛ علته م عم قا دلك مذ علتها يئرم إحداجثات 

ه؛١^٠ مماو مكتوم• ١؛ ائذ يانتأدو وحمصه، السذإ. عند داعد0 كنث، 
^^ولاله،مآلأ;محى...........................

الرجل•يع الرجل كمثل به، بأس لا العورْ عثر أف الحديث لمفهوم العورة، 
هذامول ملأ الئساء يئ دديأا ظهر ومد ولده، ثرضع امزأه أف لومزصنا !؛^ ٠٥

قلن:اوغ اللأقرذ0 الثاة الاذ لي الثدي، \0ض}/\ذ بمرأة ملأتم ثرام، 
حديث.هدا 

الرسولعهب ق الماء فعل عل يطبق لكن واجد، حديث هذا ثك لا 
هذافعلها من مهل الأكم،، عل السارين تلثز كانت، منهذ المرأْ أو وايروت، .، 

الثاى:حش نحمي ا،زأة أف عل المران دل وهد والثاى والدريغ العضا، تحرج 
[.٣١مح^ر٠ثنزيه]همر:

أةأي: الدين، إل لا ابني إضافهإل محا: الراsبؤشنه أة الضخ [ ]١ 
الصحح.هو وهدا ظهز، ما تبدي —ولوكافره— ^١٠ ٠١ْع المرأ٠ 



٢١٧مم1سالاك1ح 

؛-.ءه<ُ.  ومالمبمهمذاثئزاكا:بيمحي. قال: 
صحح.حد.يث هدا الارمذي1 

مسنف ماطئ و ب،تنتة؛ يز تا إل ثُ اقو لها محوز 
يصعتنأعمى، وجل مإثئ مكتوم؛ أم ابن ب؛ت ز ارا'ءتدى لها: محال البي. ال 

بجفييردامح،ز1داآيإلرركاف مممح:راك«ؤداوفةاظ: 
انهيشل سلمه أم وحد.يث أصح. وهن.ا عثهإ. مممق المنّجد® يأعبولِق الحتتة 
قفي.يمهامنة، أصح الأحاديثا مهدم عمومه، مدر ؤإف الص.إ لأزواج حاص 
أزل.

مجلإلإبجوُزلأ،بجة
الفتنه.داعأإل لأنه وتلدذ؛ 

tni
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uU  ال0ئحفرائط
*xn

حمته:وهن 

إدنؤشر أو ؤليها، بإدن شرها أو لئتّها، المرأْ عمديه قإل الوئ، أحدهات 
وعش!أحمد قاو ^^٠٠ إلا ^٤ ارلا مال؛ الؤي. أل عايثه ووت قا بجح؛ ثم 

صحح.حديث هدا 

صحههدا مى محيمج ئعتمتها، ثروخ للمرأة أف أحمد ص روي ومد 
البيعن عائشه روت ج ئالوكالة؛ عترها وثزؤيج نلبجا، يإدن شها روبحها 

باطل،هتكاحها باطل، مشاحها ثليها إدن بغثر يكحنر ائرأة ررأي،ا مال؛ نه ا. 
منانمبجواا١ل......

صُ،س4أس:ضو:رنج،
له،وئ لا ض ولأ مالئلطان افتجروا فان ذلك، أشتة وما روج، لا يةول،ت من ؤمنهم 

أول.;ائت، من يهن عدموا إذ ولكن عدموا، إذ مل! ولم 
لكنولأيه، لهم ليس آحروذ أناس أوياق أشماء، إحؤة من الشجار يكوذ ومد 
أسهما أو ئيلتنا، عثر من قروج لا ميقولوذ؛ الناس بض ل تحصل ما مثل يعارصوذ 

ذللئ،.

يصلقد لأو4 لهم؛ يخ لا ثرعا لكن الفتنه، حسنؤ إذا لهم يتمع وهؤلاء 
الزوجه.أويقتلوا الروج هدا يقتلوا أذ الممكن من إيه حيث المتل، حد إل 



٣١٩ممباالائاحرو،واضاساساح( 

صحةئتمهومه والسمدي• داود ابو ووا0 ل4،ا وئ لا من وئ يالقلطان 
العد.كنكاح ، ^ijAدج1و ١،^-محه 

١^؛؛ع؛ثنامنةم ؛ ٧١زلأن \ه \م بمئوم ذ\لأثذ!_؛ 
خلافاآ1و(، ق\إووِفي إنها، مويفه محز م؛ولم ائخداعها، وئزعة عملها، لقص 
العاJئ،؛لأنه ؤليها؛ إذن بعم ثJومحها يكز ؤإيإ حاصه، المول -هى ١^ لإل العبد، 

زضلكالصاقايوَلأدومالاا.

نحل

لإلفزادها؛ وعاثه فه، ١^^ تحل لا د١ياJ، هافكاح وئ، بعم ثزوغ ؛ف 
لهيجب ملم حله، ق ختلما وطء لأنه أخمد؛ كلام ظاهر ق علته حد ملأ وطئ 
أحيها•عدة يروجهاِفي الي كوط؛ حد، 

علمنصوص نكاح وطءِق لأنه الخد؛ به أوجب انه حامد ابن عن ويكر 
زوج.دان لويزوغ ما أئتة بطلانه، 

 -I وأذهبأسامر وأنا الوكيلة، أنت ويقول• يرضى مد لأيه بلازم؛ ليس هدا -ا ١
يوكلهاأن تحوز اثه عل يدل فائه الحديث هذا صح فإذا ثمنها، وترئج هنا، أو هنا 
الحديث.صحة عل موقوفة وهذه مسها، زوج يق 

علالوكالة كون ملأ معتنا، محصا ثتكحى أن وكالتك أو لك أذنت لهان ميقول 

معم•نخص من التزويج ي يوكلها ؤإث،ا الإطلاق، 
شحمنمعينا إذثا كاف فإف شحص، ماسا أوإذثا عاما، إذئا كوف أن إما فالإذن 
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وجهان!هميه حاكم العمد هدا بصحة حكم ؤإل 
فيه،فاي4َكِسار.

نحل

تندهاإل معها، عق عمد لأئة أمه كائت هإل 
١^؟؛،لإمحز لكِجاوي• 

ئدثتحئ.لأما ثظر؛ قثيه عاما كاف ؤإذ يصح، ائه الفثاهئ فاقول! 
الخلاففإف حرام اله وهويعممد وحاءع وئ بعثر يزثمج ض أف الصحيح ا ١ ت 

كافإذا وأما له. تحل لا مزحا حاْع انه يعممد جاعه حع( لأيه محي؛ الخد، عنه يري لا 
الثمههفهده رحمه. والاختلاف وايع فالأمر حلاف، فيه ١^٠هي، هيقول! سهه عنده 

•حامد ابن مول ونتن اللم، تى المولن! ثى ثجتع وتيذا الخد، فيها عليه يقام لا 
والروجهالروج كاف إذا بجما لا يفقه تحور لا فإثه حاكم يصحته حكم إذا وأما 

مثلائدثبوا معم مدم، إل انتإء ث،ا كاف فان معم، مدم، إل انت،اء ثإ يس لق 
اختلاف.تحصل لئلا يقص؛ أن ميبني يصحته تحمح؛ أن أحل من خنس إل 

محوزوفأمم عنهم ينمل مملا والأحناف بسها، اول الكب يمول• حنيمه ئأبو 
ءاقالةلأاّبالغة ماداشت، زئ، إذن ثم الككاخ 

زوجاها نفثيبا- أو كانت، -يكرا الرأة زوجت، ؤإذا ونمه: ١(.  ٩٨/ ١ )٠ لاوشسايى الأصل )١( 
جائز*فهو لها وهوكفؤ يشاهدن 



٣٢١ةتاو،اااء1ح)بمساس1حا 

إدبجا،شو محر ملم فيها صرف لأيه نده؛ ثإدن يزوجها نيدبما، ولأ موليها 
ضها.

^هلأوسهملآةالأث،
كالوئالتوكيل، لها ة5ال الأئوية، بنمص اتاسز0 وامتن«وت، المرأة، تحمىِفي وئد 

العائء_ا.

مالها.مر دلك،، مل هد هالث أمتها؟ المزأْ يزوج هز له؛ مل انه عنه ومل 
زثداهلرزا;هىكه.

يلميرمن، هولثها لجنون او لعلأم، ، LjIsأو^رشيدة، عثت كاJثا هإل 

نحل

Jp  ،نالهاؤض تجاها، أشفق لأم 5وثا؛ خا الناّس، لخئةً كانن
عقمدم ١^٠^، وعنه: لأيةأب. ^٨٠؛ ؤإل الأمس، ا-إقدأنو م نشدها. عدم عند 

الأُّح،سؤ؛ ^ Jbلأئة ا-إقد؛ عن، بميم ١^٤ أف وعنة: منه. ٧^١ أهوى لأيه ا-إقد؛ 
الإزُث،باشيك،.لإنتزائه،و زهنة:أةاجدزالأختزاآ؛ زاجئةأمى. 

معها.قسحة: ]١[ 

يإذي(مول يزوجها اُه الأول؛ الروايه للصواك،: الئواياتا أقنب ]٢[ 
الثئدة.
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بماللا أ، كالأد_،ل عايهقا صدم ويعصيتا، للجدإيلادا لأل الأوو؛ 
ماإه،ا،يخصا•خ،ولأمحإإبمرلإ 

كابنها.نكاحها، ^j، عص.ثات؛ا مى عدو لأنه ثزل؛ نإو ابنة مم ابجا، لم 
مكالأدسا. ممدم ثعصيتا و\ق\هز سنتا، ويمأ لأنه العصبان؛ ننائر عل وقدم 
قتجابمائوويهن ين نأ\لأئ'ت نأه، نأالم، 1^'، م ١^، 

العصنات.ق والنسب افتست،، العاوعن لدقع ؤج لأفايزايث،؛ 
أئمق، AjSTjالإوُث،، ق كممديمه ممدم أهوى، لأنه -،؛ J^l^الأمب وقدم 

١^تج1تث P امحق، ١^ قزلتها ١^،، من الخنف امزص قإذا 
li ،،^^ قكاذافني_،، كاش،ِفي لأو محانه؛ م ١^، نزو ئأ

y؟'؛عل المول ابن وميم الأزؤيج، ةثأةِفي 

وص.الأك، من ابدأول أف الأضخ: وقدا ا ]١ 
العم.مى أشص العم ابن يكون قد ولكن أشص، ؟كون غالتا ]٢[ 

يندموأب، ابن له المول هدا ت يعني العتى، هو الدي المول أي عل أي؛ ]٣[ 
مقدمة؛فالأبوة والبنوة، الأبوة ي إلا العصبة ثرسس، عل يكون التقديم وهل.ا الابن، 

فيهاليس نكاحها أول ق فالرأة بنوة، فيها ليس والبكر أعلم، يكون غالتا الأب لأف 
والباقياشبميحة يسن وأقرب الثاس أعرف الأب أف الغابب الكب محا ثم بنوه، 

كالمراث.



٢٢٢تت1بالاءاح)و1بةرانطاساح( 

علالأصل ومحكتم ثممته، لزيادة ا ل المناسب الأب يدم ؤإتما ينصيتا، أهوى لأيه 
الأصل.إل فيه y-؟؛ المزق، م ِفي تغدوم زهدا هزعه. 

ممئهاوَللم لاك تجابما؛ أقنب نولأيا يزه انزأق، اكق كال ^١ 
دكزث!ئ ُ؛ دزويجهاُ زجلالب توق أما وعنه! كالعيونه.  L^l^jمتامز0 

وأذبجا.

^ظئائدؤسلألإق«ام
محل

أُب،مذ والأحز أبوين، مذ وأحدمحا الدوحة، اسازلب انتوى قإن 
زال،نمحنمص:كالأخوين، 

ينقادداثمب_،،حى لأنه بكر؛ أبو احثاز0 الأبوين• دو بميم إحد-اخات 
مأئنهمحاثباولأءا٤ل

ولأيه،عن الولأ يناول أن يمكذ ولا الوة، وجوؤ عدم حال 3، هدا أف ولبمم 

ل١االمنامبيعنىت٠ىاشب.

•يروجها • سحة 3، ء ٢ ت 

هزنحة.نسائل غالثها المائل ثذْ ]٣[ 

بالأولوثة.الظاهنأنئ:ضئ: ]٤[ 



تزاءٌزمحا ام، بمزلإ الإلاثه لأف الخزقئ؛ امحازثا ثؤاءٌ. محا واقاط: 
ناشطكدنك. أي اكاصى ثدؤ لأما١ا، أغ أخدخا قأ، اتز كانا ءاِل فتها، 

اليخلاف يه، والإرث التنصسسا ق لإنتوائهنا الممديم؛ ق يوثر لا الأحوه أو 
قءال٢؛.

صحوثج أمحا مبجا، واحد لئو ثابة مالإلأيه وجه، م مذ استويا مإن 
وأعاJمه،أ>ثنهقا مديم يسحب لكذ واجي، كل ق مثحس السنن، لأف ثزوبجه؛ 

زافرِفياطا٣ا.بمشِفيامحاعقنوطه ثأتثاخا؛اه\ممنطو 
ابمع،وظ الحق، و تناؤثا لأي ثبميا، أهمغ وشاخا، تنانثا ءاِل 

لأنضغ؛ ١^، وزج أحوخااْا وغ لإف  ٣٣و كاأزأمح ؤزغ:؛^١، 
انهآحر، وجها فته الخطايب، ابو ويكر نهاحه• بطل يلم ولايته، بطل لم المزعه 

لابجخ.

قاتنأحوه مثزوجها ولد، منها وله روجته طلي اثا إنأف اأسألة وصورة [ ١ ] 
عم•وابذ الأم مذ أحا تحار بوب، 

الشميى.يمدم أن الصحخ أف ئك لأ ]٢[ 

اشست،.]ّا[أى:
]؛اأومموُلمحهما:ؤكلاش.

اكرعة.ق عل1، أي: ]٥[ 

*H*



٢٢٥تتاساساح)واو،قرانطاساح( 

نحل

متعدوابمع لأف باطلان؛ محهإ واحدْ، ديعة وز-ح؛وأن الوؤان روحها هإو 
أخدمحاتجق ثإذ شللأي. مجما إل زلاخاخة أخم، قل كالفد مطلا، 

روجهااقرأة رءأيإ I ماو انه اشر. عن، وعمه ن-ئنه روى ج الثاJز^؛ مالصحح 
يرثجوش مبمم، عذ حلا الأول ؤاف داود• أبو وواْ بنمحا" هي لص 
كناثوجب.باطلا، ةكاJا عثرْ، زوجه 

زطءُلأى م ذناثه ننج، ^١^، أبجا لا:م زم اكافي غا ذلحذ لإف 
منعئت؛ا مخي خر وطوها ثة محل ولا روجته، لأبجا الأول؛ إل ورد ئبهة، 

زداكال.
ووابمان•'شه بمحا الأول جهل مإف 

نكاحة؟كوف أف يشل منهنا واحي" كل لأف الككاحان؛ يفسخ إحد"امحات 
الروجة،لإرالإ بمح الروج، مزلإ ولاه ا-بمع، نيوي ولا هوالصحخ، 

ع؛رحا•أومن منه، ئاءلم، من ثروج أف محا ثم 
مبالطلاق، صاحية أمز المزعه، حزحن(!ه ثمن ينه. يمنغ واكايه• 

زوجتهصازلم( د\5ذ ؤإذ دلك(، يصزْ لم زوجثه كايثإ ءإيا نكاحه، محدد 
الحال؛أوجهل محي، ثم اثاه محروشواء به• لاباس القريمن وكلأ بالتجدد، 

واحد.الحمح انشرل لأف 
ع؛زثا،امح؛ لأة ايزازثا؛ بمل لم لَبالثه لأخي>محا المزأة أرت، ثإف 



اسقضاه1يهمصاسمماسبجص ٣٢٦

هأيهاادعي نءي روجها• انه %لحو روج دان لوأهرت ي علتؤ، ءنلها محل ملم 

فضل

ئروط•يمحطللوومح1لآ 
طمل.ولا مجنون، رريج يصح هلا العمل، أحدها؛ 
الإه،لأهثص.ؤاش:

اشسهلم،ثوؤخ لايملآكوف هولاع لأف لإمرأة؛ ولأيه ملأ الدكوريه، واكالثج؛ 
الأول•بطريق عثريم روخ هلابملإكوذ 

^١ائوإذايغ الزن أو ظ• ِو. ^lJ ١^ دلأ:و ١^٧: زاواغ: 
^ىبمثنلشلأم،كاوأة.

ثعالى؛الله ل لخن حال؛ منلمه كافر يلي هلا الدين. اماق والخامس؛ 
الثلمه،الدمئ ولا أم !لا [ ٧١; ijyJl]ه سن سثلم'ألأآث والثومقت ألمويون وؤ 

وجهان؛هميها 

كافزة.تي كاف اك1لمإذا هأثب لأنةيب54ا، ثزومحها؛ بملك أخدمحا؛ 
ممال؛لخزله كافزة؛ ئنبأ لألاثلي الحاكأ، ه لألإ، لِلاثيه؛ واش: 

الدمغنكاح الثLلطاJ ]الأمال:صإلأ ه سف كتث١ ٤SآJؤ 
ثنلأثوق«زلأنبمشُظهملألإلها؛محل 

محب•





حجلاصدjj الإمام ص ي الئاي ض المميص  ٣٢٨

لكلأخ\لإلأوئ ست هلا مثامة، يقوم ما أو أ التن،محسث،ا والماع! 
النثّب،لحمظ ست الولأيه لأف العصنات؛ عدا مذ و'ساير والخاو، الأم مذ 

؛.١٢٧^محنزبماصناذكزناJكث^ب 
الأمد،حصور مع للأيي الولأيه سغ ملأ منه• هوأول مذ عدم واكاثى؛ 

١^،نات هاذ الأب. ولأَة ض ل ذكزنا ج فيه؛ الئزوط اصت الذي 
فاممأثإلامح،اممغهتذبمة؛لأنهص فنق، أن ين، أن 

معمزيلها لزوال ولايته؛ عادت '، الماسر،ا ز•ءدJ، المجنوف، عمل لإل 
بجح؛لم الأيرُب ولأيه أتو'ؤ علم ع؛و مذ الأبمد ووجها ؛ف منتجيها• ويود 

بندثصزف إدا الوكيل عل بناء يصح؛ أف زعقمل ولايته، وزال بند زوجها لأنه 
المحلمjشهبه•

يزههدا ممط، اذو لاخظ نإى لاثه،  ٣١تخر َلم الثتجل ثذا أف لوة4نا 
~زلوكافمسإ،ا دام ما مهدا كفوا يراه من أوموليه لأبيه تختار ايه عرفنا إذا أما بنيل، 

أمٍئ،وائه الإنسان، هدا من الثمقه وحدت متثى الأمن، مثول الئاس~ أفتق من 
•ملترؤج ديأ؛ منة يظهر ولم 

عاصنا.لوئ ١ كوف أن ت ]اءبحي 
•القاصي فيزوجها زلأ هناك لمبجن زلي ]٢؛؛ 
^.١٠٩حكتي يمني؛ أورعدل( عدلا، صار يمني! )عدل( هدثكون؛ ]٣[ 



٢٢٩تتابا1س51ح)و1و،قرانطاسحا 

'،رJتبهاا يللأبمد يعصلها، كث؛ من رومحها أل ؤليها المزأْ دعت ؤإف 
ه:ق اختاثفيبج؛كنو س1لأاظ1ان،ؤص 

سلألإق«زلآلضخقهمش
قائه.من ئأم يئن ه لكف م ي نقاتهو4ثامح، الحاكأ محام 

موليهاالأمرُب، جهة مذ اوؤخ ممدو لأنه الأول؛ اووايه واحثاوالخرقئ 
دكئئا؛ ثا زئج لا \ص أو ي ديل ذئ نمق، لو ء الأبمد، 

رلماثكلائلإسلأووق«اأاة4أدثاوئثآقلأر: 
ءيلأممموها،ثزوبجا، و زَللمثنكل ثممطنه، عتة الأؤزب عاب نإذ 
وذمحنا•

واحتتاوأحمد، منصوص ق ومثمة ثآكتثة إلا شبع لا ما المنمطعه؛ والعته 

لأوث، نجت، ملأ أوبجل اؤث، يها الكتاب لابجل نا أبجا ١^ وذؤ 
عيثدامحنما-بم0.

ماءوالأصل كموا، دام ما يصح اثه أي! أقنب، هذا الاحتإل أف الظاهر [ ١ ] 
الاغبجالأمب،.

مرثاالباب؛ؤ بعض ق مثلا يوجد كا الفتنه، حيمت، إذا جيده الروايه هذه [ ٢ ت 
فتنه،تحصل مد اوكف!،ء، تزويجها من امتغ الذي أخيها وجود يع عمها ابذ لوووجها 

بأفالم_وو أف ، _lj1ملأ مشاكل يآكن لم إذا وأما تزويجها، الحاكم يثول هذه حوذ.' 
ثو.يه ، ٣١زص أوناذ4ُ الثالطا0بمولذلاك، 



سقضاه1ييه4الإضاسبجنيلبل ٢٣٠

ءالكم، لأل مئ0؛ إلا الثنة ق الهافله مشها لا ما حدهات الماصى1 ومال 
ؤلأ:دتيأكومئث.هانا يمي 

و\وا.'أحمد لأف أ؛ الصلأ؟ فيه مصؤ يإ محدها أل يشل ا-قطاب؛ ابو ومال 
نائزمش j البجأ ئالثم الاح. ثزؤج ١^، ثعيد الأَب كال إذَا 

العاد٥جرت وتأ العنف، إل ^١ والثدتي اiنصوص. والأول ١^٥^٤ رحص 
الشاؤع.مى فيه التحديد لعدم لصاحسه؛ واألزاحعة فيه، بالإثتظار 
قعدرإلاأذ ا-لخاصر، حكم لأنهل، وصاحعته؛ اُتظارْ ثجب المريب دأما 
قلكونه كالتعيد؛ ثكوف ويحومحا، إليه، يوصل لا حبس، أو لأنر مراجعته، 
ًََأُا؟ا

معاه

j زلا  Ujls  قيألثهمُئوتى زؤء ٌالثلإ نما لأف التجئ؛ الولاثة

 [ ١ t !الصلاة.فيها تقمر الي بالمدة حدها محمل المعنى

قيلإذا مثلا ت يعني الخاطب أو الراغب، به يفوت لعا باما هدا حد بعضهم [ ٢ ت 
كفئاهدا دام ما الأف هيزوج الرواج؛ أريد لا نقول• أويلاثه يومتن انئظر بلراؤب• 

الشرعلالحاكر يراجع أن المول هذا عل يض لكن جيد، وهذا مزوج، حاصر والولأ 
الخلاف.ه:قطع شروق الحاكم ئمحء الثمل، j نزيإ تحذل زلا النقد لموى 

،;4JJjJl jت\غإل هذا ]٣[ 
لالقصص:مأ[ه يتضير قالتا! البشن لأف أعمى؟ او4 أست، من أولا! 

ئقاكا!أصىب



٢٢١ئتابااممح)د1بماساسح( 

هأثالكصر. الؤلأَة م من هكاذ زافهام، الئزا:ة م من الأض زلأو 

لكلناطق.تزوثيث، صح ثزوجه، يصح الأحرس 

نحل

أص،أنرثغ المواخ، مذ وسلامته الأي حئوو لإ امحد ووج نإف 
د1فكاحثْ، شرلأز أزتزئج المرأة ^ أن 

مهنضأآُ شرلأن الند ئروخ :ررلأا اى  Jyiالرواهتن؛ أصح باطلِفي 
الطلأق،من لآةةاحلإيأظ1ثة: ررهبم.محه:اطو(( لفظ: زو عاءئ« 

المعنية.كناك1ح ينعمد ملم والتزارث، وا-قني، 
بطل؛نإلأ جار، أجارْ لإل الإدف• له مذ إجالْ عل هو^^٠ 

آتتيكزا جارته •رأف ماجة: ابن روى زلما البيع، ل المفوئ يصنف ق دكزثاْ ثآ 
ورناْالبئر كارهه، زئير روجها اباها اف لة مدكزت البي. 
fiالبت. عن عكرئه، عذ الناص رناْ مننل، حديئ هدا وظ■' ابوداود• 

ا;نلإاس.:ذكنوا

اطنكزكيلك، ائثر، ألنم1ئن ١^ كلام ئض أف اكان: والئىءُ 
ءإ0[ ٢٢]القصص:ه منيي تعال:دوله وأما مومى، ير لم الئي ش*؛؛ا أف 

شنب.ر آرصؤمر ؛لأرض 
إشارJث.مهم لا الأحرص هدا أف [بتعنى: ١ ] 

لآ[فيشخة:صاوه.



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٣٣٢

قنولا شزط لأي القد؛ خالا محث القيادة ءإل ص غذْ هقا هإذ 
كالمول.معه 

الوءلءمن التمك؛ن من اوصا عل يدل ما أو اشلى، الزأْ إذن ق ويكفي 
لأأدلأاوضاقومطامامحلأ،ؤا1طاوااااهم 

•يلأمحارلك" روجك يرْت"إذوطئك الئت. ، Jyبدلل 
لهوأومايق، أونجون، طفل، أوروجها يمسها، الزأق ووخت إذ محاما 

أصحابناويكز أهله• عز مذ صادر ثصزف لأنه ^-^١^٠؛ عل يقف لا باطل، 
ثئها؛لبمش أبجا والأول وموفها• المحتلم،ِفي الصور حملة مذ شها يزوبجها 

فتكاخها:داطل«زجا، إذن بغز كها ص ١^؟؛ رري ي لقزو 
كممزفاللاحق، بالإذن مج م مج، لإ الإذذ ئازنئ لز نحوف زلأك 

الجنونا٢'.

أواأaلالبة.نشج',' ق [ ]١ 
ثمسهاثزويح ق مهلنثا العقد إطال أف ثك قلا هوالصحيح، وهدا ]٢[ 

ستطيعولا الواؤع، الأمر أمام لأنه يأذذ؛ مد الوئ لأن أصح؛ الوزا~ أجازم ~ولو 
قولا الحاصر ق لا مصلحتها ثعرف أن سهليع لا دعلمو0 كعا والمرأْ يعارض، أن 

الأصحام_،.^٠٢ من أحتس المولمر ثكلأم ائسقم، 
بأس،ملأ بعد أذف فإذا للوئ، فالأمر فائق أو محنون أو صي روجها لو أما 

محفلورايتضمذ لم ما نافد وهو فيه، ميء قلا وأشله ان للأنحما المسألأ دامت ئإ 
ئرعيا•



٢٢٢ه1و،ا1تك1حرو1و،هوانهالأءاحا 

قفل

مثامهوكتله قئوم موك، روج ف يوم، أف الأنو؟ ئ واجي )، ٤٧
،١^٠۶^٤ \ص. اوأوو بموإذئ زلا عاذاا١ا، |ز ١^ لكذ خاصزا 

يم،محكنشلإنالزلآ
عل،إدبجا،جواروظ بجن م جهتها، ئ ولاؤه ي سرأة، بوم( لتس 

^jUaLill ،، ة\ص%}ع؛رإني، من فته الإدذ س ^، ٥١ق زة نايه
اوؤج،3، أدف لأه الروج؛ عترمحتن ئ مطلثا الثرؤج امحم،ِفي وقور 

•معم روج ق الئوم، وقور المرأة• كإدن ئطلمما، ئجار 
يؤ\رؤا؟ي، م افكاحالزص1ة؟ ولأنه تمJماذ ض اوزاة زاخلفت 

.....ى..........

يهدامنها، روج المرأة مسالة ق كإ بملح، لا مهدا شرط لثمي كاف إذا ولكن 
^ك،محمدةمملئاّ

أنوكالتالث، مثلا! مول، ثعني1 أومهللمقه، معثته ثكوف أن يصلح الوكالة [ ١ ] 
١^٠نثةالعائلة مى أو ملأن ست، يمئ أو كمؤ، أما ثرى ممن ,و نحط-ثها من روحتي 
باقيي وكدثك 

صعيم<.القاصي فتخريج القاصي؛ مول من أحنن ا،لولمؤ يول، أف ثلث، لا ت٢ا 
الزكالةو أنت الزكالة نثن ثٍنها زالفريى نممائ، لا أعا اضيح أف زنق ]٣[ 

مقامه،يقوم ووكيله حثا دام ما ههوول مايثؤ، محمد الوصثة أما وثعللم، يدري حي الوئ 



سقضامانينيصاسمماسبجءسل ٣٣٤

ممكم إخدى لأي الماو؛  jCjولابجي 
الأ>ى،لكلأ>ىااا.

قفل

دلصأ-ممنا نلطأل، زلا قاص ه زلا زلأ، ;!؛ ujلمظن لَنإذا 
صامحءؤش،تزئبجا،بمُ

قوقأ ثاض،إدا ص و ولم:ظن اآنأةإذا ئزؤج م:ة: ذئثان قاوِفي 
CJ-yيافلج، اذكاخ ئنابجع ئا الزلأ  Ujd\ؤؤبمذوك،أو زام. اص 

لأ:طبجبؤلأ؛نياوها.
الزصىهدا يكوف ثم يوصي،  ٣١ابى أو مثلا- — ذJك، من يلرم لأية ملأ؛ النصي أما 

نظن.فيه زهدا النأ، ابن ابن من أص 

 Jنا-ظأ>ل؛لأولأب  1١٣تجا أو١٣  ٣١\فِط أثاإذاكا
الأبلوأوصى حى مظلما، سماد لا أما ثرى ذللث، نتع ليس ما الثمقة مى 
قحاء ما هل فيه يمشى الشاؤع من مئيء تستفاد، ملأ أوجدها بناته يروج فلأثا بأ0 

امحع•
زثممدريخدوط.١^٠^١لأذن د ١٤لأ؛؛لوصيه [ ]١ 

إثيهيرحعول أو مكانه ق إمرة ذو ان إنيتزلاها أن ت الأصح هز الأول، ]٢[ 
يتولأن شخص فتأدن الكافرة، البلاد ق الإسلامية اباليات ل الأل يوجد ما مثل 

نحطب.أن بعد إذيبما من بد لا لكن هذا، ق أمرها 





اصدبذضلالإعام ص م اماي ض المميق  ٣٣٦

جعلتمحي اوهال! صالاده|. عممها وجعلت أمي أعممت هد السيد! هال ؤاف 
ووايتان!هميه صداهها، أمي عتى 

رءألأنس روى تإ صداهها؛ عممها ويصر ^١١^^، العمى يصح إحداحا! 
>ااصدههارووت وق علته• مممى صداههار، عممها وجعل صفيه البي.أعمى 

منها((.

إمحابثوخد لإ لأم ^؛^١؛ هجا القد خز:ثدئ بجغ لا ثاكايه! 
قيمةوعلتها العتيى ينفد ^١ هعل حنة. لوكائن، كأ العمد، يصح منم ئول، ولا 

مجعناإلالعتق، إبطال يمكى ولم لا، سئم لم يعوض إمحإأعممها لأنه دمسها؛ 
القنها١'.

شذونا،هئ؛زئجس
•••••••••••••••••••••••• للروج،• أووكتلا والوو، للروج وكلأ لإفكاف يذأمته. 

محفاكي:قوراثميمضإ
الثوكًل؟إإل الحاجة ئا 

صمهأعتى الث<عول أف صحيح لحديث يعنينا يفلر؛ فيه المول هدا [ ١ ت 
ينعقدالمحاح عقد أ0 الصحيح والقبول الإمحانم.، مسألة ق لكن صدامها، عتقها وجعل 
عليه.يدل ما كل ق هؤإ 

J_^،،يزوجتك قال! كاثه صل.اهك، عتقك وجعلتح أعتمتك الرجل• هقول 
هيهع.ب؛ُ



٢٢٧مم1واالاكاح)إاو،ضامماس1ح( 

تيفسبمءظذوثاواوم
ذاي"•

قفل

شاهدان؛وثويضاتيه
لرلأبمخإلأيرؤثسيعنو«نثاةالخلأوأثثو\و: 

والرنج،الوؤ، ذص' الأي ررلادو ائئ عن عائثه وعى 
١^،لأف فته؛ شزطا ؤضكأل \لأ\ذشو؛. والئاهدان«نواة 

الشهادْئشرط ظأ معاوصة، همد زلأنه فهود، شو وروجها صفيه عس أه 
؛.٢٣فته، 

عتمهاوجعل أعقها كاف ؤإذا عئها، ابن كاف إذا ممط: مألتم يكز [ ١ ] 
صداقها.

الضِلأل ثو؛ شه زهه س بخدث امتدلاثة ]آ[أثا 
حقياس قلا اهدث ثمث فإ0 القياس وأما لعمم، لستن النحاح ق حمائص له 

حاحةقلا أغين إذا أثك ١^١-^ ئؤ ^١ ١^، قافاظ ثم ثإن الص، 
نإنضخ الإعلأئ خضل إذا أنة والئواب لإذ ص به الآمون لأف للإشهاد؛ 

شاهاJان.العقد محضر لم 

وواجحفل أقاموا ثم قبلغ، الزوج؛ ممال يى، روجتك الوئ؛ قال لو يعني؛ 
صحيح.فالعقد 



اسقضاهاششصاسمماسبجمحل ٣٢٨

قفل

صمات!شع الشهود ق ويشرط 

الشهادة.أهل مى ليا والطمل الجنوف لأف العمل؛ أحدها! 
lj !_١^٣٦^

الئيادةل؟ا.الأمشلأ:ظ؛ِنىص لأف ١^،؛ الثاث! 
سدبمرمامحام^ظوغ؛لأللإلأياذةوُ. 
أخليامحادَة،ثالأكوأضخ.

اللاحق،الإشهاد طح لا س صغ، ثلأ والإشهاد الإعلأو ممد إذا أثا 
العمي..عند يكوف أن بد ملأ 

ينتي،زوجتكv يكتجح! بمن وشهد القراءة يعرف كاف إذا إيه يمال،! مد [ ١ ل 
يمضأالكتابة ق الإنسان يكون وقس ممكن، مهدا بالكتابة، قبلت يقول،! الروجه وشهد 

طريقة.بأي الثامع إفهام هو فاأمه,.ؤود يصح، ائه ؤاصاجت اشلق، من أقد 
لكنيطى، لا يسمع وهولا ؤلد فإذا متلازمان، واقلى الشع أف الغاي، ]٢[ 

ذللث،.أثتة أوما حالة بثش_، الخرس له تحديث، قو 

لاثهالكم؛ حال محا ؤيودبما الصعر حالة ق الثهادة يتحمل أن تحور اليس ]٣[ 
واضودالإئات،صغ، لم بالغا ؟كن لم فإذا حاصرة، الئاهي. إل الحاجة لدكاخ از 

الإعلأف.ثيء وأهر 





اصدبذحنبلالإمام ص ي اهاي مش المميق  ٢٤٠

معاوصة،عقل لأنه ا؛ وامراتم(ل وجل يهادة بجقد وعنه• الثاع؛ 
نياو(ضاهميمحئاو:؛؛، ١١أية 

الطلاق.ولأِق ولأِلالككاح، اشاءِقا-اتدود، مهاده لاتحوو مضتالثنةأف 
عدوينالشاهدان ؟قول لا أذ وهو والولأدة؟ العاJاوة عدم يشرط وهل 

ازمحمحا،ممج؛•بجمحمحا
شهاذيقبلت حJا، توجي لأبا ؛ ٣١زلا ١>؛، نشوط زلا 

لينهيالعاقدين؛ الصريئ يعرف أف ؤيعتمث يالأنتماصة. علك لكلثهادة فيه، 
محابموئ•

•\}ووئ؛ا ^^١^، ١١عترأض من الثاهد كون يشرط وهل 
خشياطنا، ولا فناهزا لا شرط، ي ذكروة الذي بانمى ١^٠١^ أو فالئواب 

بفقه.معينا لوكاف 

وكونهالأموال، ق هدا لأف وا٠ر١تما؛ رجل بثهادة ينعقد لا أما الصحح [ ل١ 
يمتنبدون يصح نلذلك معاوصة؛ عمد يهوليس ثظز، فيه البح أشثه معاوصة عفد 
أثهفالصواب كمرة، فالفروق الصدقة ولا الزبا، فيه يصح ولا المثل، مهر فتاخد المهر 

الشهادة.كناثشرط إذا رح1ين من يد لا 

عمدلو الزجل وأف بثرط، لبثست، والولادة العداؤة عدم أ0 الصواب ]٢[ 
باس.ملأ الزوجة ابنا إلا محصز أولم باس، ملأ ولداه إلا تحصر ولم لابسه 

يزريبالناس•التي تّاءبميت 



٣٤١ةتاو،النكاح)ب1و،قواذطاس1حا 

'•ثهاذ;إما ثول عل بماء وجهتن؛ عل وثحؤْ؟ كالحجام 

قفل

اقفوذلأذكاحلأف الزن-مح؛ تنين الممح: ثزاط من الئاث ءإ 
لأفصح؛ هدْ، ووجتك مماو(ت حاصز0 كائت محإل ثنيتحا. جب محوأعتانج، 
JاكLJال٢أ.كال أوماطتة اقي صال: دJكا عق  Sljلإل التنين. و وكفي الإشاو0 

لوما مأفه الإثاؤة، مع لة حكم لا الإنم لأف صح؛ انمها، ُني نثاها ؤإل 
أ.محصيز؟ وهل الطويلة هذ.ه ووجتلث، محال؛ 

تحلنأ.واض بشرط، لتت أنبما والصواب العدالة، اأثزاط عل مبتل وهدا [ ١ ل 
بالوصفيعنى؛ هذه، فاطمه ووجتلث، أو هذْ، ابنتي ووجتك يعني: ]٢[ 

والإشارة.واشيئن 

علهويدخل الثاة عثر امرأة إل يشر ممد مشكله، فيه هن>ا أف الحقيقه ]٣[ 
الءة.

انمهاأف ونبهن ويهب وأحدها رمه س زوجتك، قال: إذا فيإ واصح وكلامهم 
هدهوقال رمه اسمها امزأه عليه مادحلوا بما يهب إذا لكن، فيها، ثيء لا دهدْ فاطمه، 

يصلح.ملأ عليها، أثنت التي، 
بمايزول دهدْ الوجه كشم، مسألة ق بعضهم~ ~أو المقهاء برأي ملنا إذا أما 

جدالجد مثلا منهم الوجه، كثف، جواز يرجحوف الأصحات مى وممر الإفكال(، 
١مهللما واليدين، الوجه كشف< جواز يرى ابنلميه الإسلام قخ 



اسقضاهاميصابمماسبجضل ٢٤٢

يحصووصح؛ إإوغ\.( ثة وتش ائش زوجتك مماو: عانته، كاثث نإل 
لكومشها أووصمها نثاهاثانمها، محإل ائدكونة. الصثة -؛ذ0 بمنيها اشن 
التنين،مع لة حكم لا الإنم لأف أما؛ صح انمها، شو نئاها ؤإو ثاكيدا. 

فيه.يوثرالعلط هلا 

أوس-م؛ها، حش يصح ٧؛ ابى، روحتك مماو: ابتان ثة كال و|ل 
الشرى،أوابش؛ هاطمه، ابش داو،ت لإل ُدوذه. عئصل لا الثتين لأل ثتنتزيه؛ يإ 

صغبلأياممثث،هااا.
لآاتياذةوممط،ثلألإ

ف.ولاتنج؛ اشؤ عل إلا 
العبوللأنه الككاح؛ ينعمد لم عترها فزوغ امزأ؛ الرجل حطسر ؤإف 

تمماو هاطمه. ابش زوجتلث، هد لوهاو؛ كإ مبمح، ٣ الإعثاب، فيه وهع ما شر 
•عائثة ثزؤج يلت، 

 Iثكوفلأن يوجهها عرهت مثلا ثكول التنيُبحسثح يمكن لا كاف إن والخلاصة
فيه.إفكال لا ههذا -بما، وذم، بيدها أمنالث، ائه أو للوجه، كاشفه 

الأممتبمذا اثنثاة عير وهي امرأة يعئ رب،ا وجهها يم؛، ولا عنه غابت، إذا لكن 
ام.ثدحلشا>أةها

منبد هلا هاطمه، كلهم بتان لة كأو فان ثأن؛ه، فاطمه له أكو0 ألا بثرط [ ١ ل 
الكيرى.هاطمة أو الصغرى، فاطمة يعئذثعييئاآحرؤقول,' أن 



٢٤٣ةتاد،ارنئاح)بمضساصحا 

مماو:م1طط، ١^ زنزى ثاشأ انئها مح انثان لكفثة مإف 
يت1مظالأنح يصح؛  ١٧يزيان ١^^ ممبأه عائثه، ١^٠٠ روجتك 

تتثئز^١'.بإ ١،^^ يكر عش، الشهادة مع بإ 
المحاخ jjلأن مخ؛ م الفنزى، زالاخث اهوي، أخدمحا ثإذوى 

لأمةيصح؛ لم امأ,و(، حمو روجئك ياثات ' ولوا الإبجاب• علته وقع مذ عم و< 
بمئنقاو:إذاهث

كاذزنض,تازثبسمها 

والشهادةالشهادة، ثرط شر الكاح بمي ولا النتة، ل مممقان هما يعني• [ ١ ت 
اضح.ق ما عل مع لا 

عله؟يإذا -يا، ويحل شرها ويزوج امزأة حطب إذا ت قائل محاو فإن 

ثمأولا، بالدفع ملزم المثل، مهر وعنه محنها، ممري ئبهة، ذط■؟* ص كمول،؛ 
ثرجعةز،ضي

]؟[فىسحة:وإل.

يعرفوف.مماروا الرس هذا ق أما العلم مل سحمق المأله هدم ]٣[ 

وعد،يهذا زو-ذكها، بنتا ولدت إذا أو ساروحك، موله• بثل وعد، هدا [ ٤ ل 
•محايؤ الرجل روج إذا قنا الرصا يشرط لا لأيه التزؤ؛ج؛ هدا يمح المدم، وعل 

بالإثارة،ؤإما بالأمم، إما I أربعة س بواحدة يكون اشيبذ أل I والخلاصة 
هوالتعسئ.ئهدا هده س واحد حصل فإذا يالأنفراد، ؤإما ^، ٧١بالوصف ؤإما 



اصقضاهانينيصاسمماسبجضل ٣٤٤

قفل

يلومثى أو الرنج-مح، مى الراصى اذيح؛ شرائط مذ الراغ ائرط 
قاقلأالزنج:الخا لكذ قإف لكلج. 1\ت؛رآ\ض\ئه، القدَتي، لأف ^1^؛ 

حقه،, حالص لأنه عثه؛ الثد يملك ثن عدا لكل وال صام. ١ ثم محأ ثن 

"س،تيمح. 
\}0ثيوابنه رؤخ ملك إدا لأنه روبجه؛ يلنيدْ صيرا العبد كاف ثإف 

١^.م ماتا أذ زئمل أنواطُت،: قاو شدةأزو. 
أيهعمر ابن عن روي ة يلغ؛ لم محى الصير ابنه روج الأب ويملك 

زلأى\لآوا ذؤ\1 حميئا. يأخازاة زند، إل دامحئوا سئ، زم اتئ زئج 
عاقلاكاذ وتواء الصيرة. كاقه روتبه، ثملكؤ ثولسه بثثر مالؤ ل يفرق 

١^^^١ طوئاا١ا؛ 
يزوجه،أن بأس ملأ ميه، ق سفيق لا ت يعني أومعتوها صيوا لكف إذا آ ١ ] 

هذاق واجبات هذا قل يلزمه ائه جهة من يزوجه لا اثه مارى صضزا لكف ؤإذا 
منلكنت نإن الخدمة حاجة وأما منه، محنى الذي ض مهذا ومهر، منئثقة التزؤيج، 

إماء،هناك لكف إذا أمه له أويشري حائما محفزله أن ممكذ الأيب،، عل مهل النهقة 
ماله.وينتهي مال عنده يكون ممد 

يبنى.قلا ئهوْ، عنده وليس صيرا زال، ما لكونه مذ ومدبمدب 
يزوجه.أن بأس ملأ العتو؛ أوالبائ الصير رواج ق مصلحه هناك لكف إذا أما 





اصضاه1نينيصالإئماسبجضو ٣٤٦

محافنةعته، ثائب لأنه والمعتوه؛ الصغر ثزؤج ِق كالأيت، الأب ووصى 
يمللئ،لمأ إدا لأنه معتوْ؛ ولا صغم ثزؤيج ووصك الأب عيث يملك ولا الوكيل، 
المغتوةرؤج للمحاكم حاميت ابن ومال أوق• مالدكئ مصورها، مع الأش يزؤخ 

ثهالماصيت ومحال كالوصي. يزوثئه، محمأك ^، يني لأنه اقناء؛ يئتهي ١^٠^، 
تزوأجض؛بملكااو

بملإلئوضاتي،بمابجا،
ماله,عق عمده داف؛ة 

شل

رصاها؛شر ثيا، أو كائنا بكرا أمته يرؤيج يملل-، السيد مإف ، ٥٧١مأما 
كإجازت؛ا.دث1؛كه، مناذعها، عل عمد لأنه 

خلاف،بعثر البكر الصغثره اشه ثزؤيج يملميك الأب؛ مإف الحرم وأما 
ولميسئ،• ابنة ومن بلبي عاينه رئج الصديق بكر آبا ررلأف 

حىالرم ابنه يزوغ مقلعون بى ^١٠٤ أو الأثرم وروى علميه• مممق يسثاذمتااا 
اآ1!؛■•َ

لمنا

شهأومراهما عاقلا، بالعا كا0 إي، أما عله، ولأيه له لأمه يعم؛ ت يقاو مل• مهنا معتوها، 
فيه.نذولأشالن، 

الصحح.هو القاصي هول، [ ت١ 

لأفيفلر؛ فيه هن-ا حلاف،، بلا اذيا بعثر يزوجها اليكر الصغثرْ البنت، كون ؛ا ٢ ] 



Lu،؛SالائاحرuU ٢٤٧( ثرالطاانئاح

•الآمأ-صلإماكايةبمإني؛كنواتيه; 
يأبيدارئ•تنبم نداْ نببجاُ ؛محياص 

^١؛ضضاتي.جصمحلأنولخانيأب 
أبوذاوذ•

رنون:زوالإكرازث 

ااالآبم^^نجسداو:داوتضُلاش.:بمامح:لُبمبمروم 
علبلأيم الحي و1يدئ صكاي٠٠ يإدي ئنتأم والبكر محليها، ثى بجبها أحؤ 

العكر.عن ثمه عل يدل الخصوص 

ررلأممخابجااشه:بجُإذيا،كنلنضل 
^^١؟هين ١^ زثول يا مالوا: . ١٠٧٥^حى ؛^ ١١سكح ولا نمتأم، حى 

ررأنتظق((عه.

وجهان:مميها الصغ؛زه، الثقب وأما 

محها•الأحاديث لعموم روتبها؛ بحور لا أحدمحات 

زلأ-ن،افي١^، م ^١ لاثزثيها، خلائا، ذَكزفيها الأوْلار(م ي)نل 
^٠٥١ثزوجعت التي اأراهقه والبنت سلعة، كأما الأف الهنات ياصإحت، الحاصر وقتنا 

ممدهوليل والطمع المال قصده أ0 علمنا إذا بنيا ~لأ يريد لا رصاها؛ن بدون 
ثظث.يها المسأله مهده إذن، سصرر مهي الأنثى" مصلحه 

)ا(نلالأوطار)ا*/"آ؛ا-أأا(.
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لكلخلأما١^ هنلك صغثر، ولد لأي محووروثبها؛ والأحرت 
أوصيلن لأد4 '؛ ->زاماا أو لكف حلالا مزحها، اأؤطوءْتي هئ والشب! 

الأ؛كاث.زث زلأتدخلِفي دكزناة، تن فيها ذخو زصغ يق 

ءإتوأئذةؤسمُالمر عن صح لأثه ياذغرا؛ ^ ئزوخ أن تحور لا ايئ الصحح [ ١ ل 
قص وهز الأرسا، قق وص البكر، عل ثص  ٠١١٠٠أبوهاا١اiبكزستأمزها قاو: أثئ 

محرالدي الوقت هذا ق لأبيا ه، الرسول مول بعد لأحد مول ولا ، ^١١١٤موصع 
واُظق•الدين يوف المال إل الثاس وثظر اقوى، منه 

الصحح:الموو لأف الصحح؛ المول عل لأ لا لكنه ثظز؛ هنا كلامه ي [ ٢ ت 
١^-؟!؛ق الثيب إف مولووت ألنتم يقال! ١^^٠٠ عل لكن بكرا، ولوكاثت حتى 

ءمي أي ثم أ حنان؟ عاقلان بالغان وهما صحيح نكاح ق وطثت، إذا إلا ثيبا ثكون لا 
اونابت،؟ أورثت، مثلاكرها وطثت، إذا تحمرللمرأة 

حلال.ومل؛ من بد لا انه مالصوابف 

آحرموضع وق سفر، موضع ق السس، عن اممه. رسول كلام ثز ئففن 
حالمه.

■ HW

اسمارالنكاح، كتاب والساتيت ٢(، • )٩٩ رنم اكِ،، ق باب الكاح، كتاب أبوداود! أحرجه ١
لالبج، اسذان باب النكاح، كتاب لم؛ مق وأصله (، ٣٢٦٤)رثم نمها، ق البكر الأب 

خءوقبممح١.عباس ابن حديث، من (، ١٤٢١)رقم بالكويتذ، والبكر بالنطق، النكاح 



٢٤٩هن1بائ1ح)دابضسائاحا 

نحل

يِني،خدالكنأنمحة؛ِص
المحةزو لكلنأ. الإيان، ٣:نيك الأم ض ماصئ زلأنئ الأخادثا٢'، 

ووايات!ثلاث 

ابةأ:تحهووج طعون بن يدانه ررأة ووي و روبجا؛ إحداص:مم 
سكحولا يته »إما ممال: الم إل دلك يزؤع عنز، ئن ، Oilعد من 

إلأاذبجا«ؤامحةلأإذلَه

وإن-يممؤ لعال؛ ، ٧٥١لموو بلعث؛ ^١ الخيار ولها ثزوثبها ؤثأ والثاسه: 
لهأف Jمفهومها دلتا ]الماء:مآ[ ه ألئساء قن م ^٢٢ماكاب ١٠فيألس ئمسثلؤأ ألا 

اذ}إذ.عائشة مثزيه ومد لها، أمتط إدا ثزوثبها 
مذيا،لآلأأوزدززك؛............

ورصه.الأُب عثر أي؛ t ١ ت 

المنعل؛إ وثعلم نادرْ، ناله وهدم ؤئئبمهآ، عاتشه يضئه إلا يوجد لا ]٢[ 
بثأمرها®البكر ملم: صحح ق ثتؤ اثه محبق ويد تمايع، نيقؤؤبهؤولم عاسه أف 

أبوها«رُ

اسمارالنكاح، كتاب ت اني والن٢(، ٠ )٩٩ رقم الثيب، ق باب النكاح، كتاب أبوداود! أحر->ه ( ' 
لالثتب استئذان باب الكاح، كتاب لم! مق وأصله (، ٤٣٢٦ ر رقم نفسها، ق البكر الأب 

ة؛ؤهبمثمحا.عباس ابن حدث من (، ١ ٤ ٢ ١ ) رقم بالكون، والبكر باكلق، الكاح 



صضاهافينيصالإئماسبجص ٣٥٠

ؤإنإدثءا يهو تكثئ فإن يمها، ق الثيمة ارتنثأم صإآذئه،4هؤ1 النئ لخول 
oLدلك وقيئا والأحتاو، الأية يهط وجعا داود. ابو وواه جواوعليها٠٠ ملأ أتت 

دلكوروي ؛، of^lمحهي يستن، تنع اجارية بلعت رُإدا قالت؛ عائثة لأف تنع؛ 
بممثمحاجش،هاتيس.

وعنيه؛الآد_، حق الكلأم،ِق أر الصتات البكر ؤإدن الكلام، السب، ؤإدن 
افهزثوو ص الكندي عدي وروى امحم• ل وهوصريح الحديث، من مدم ثإ 

وابنالأثرم رواْ صنتها٠٠ رصاها والبكئ مسها ض ئنرب راالسنا دالأ نه اس 
خمنا.لة اللفظ لثئوو ي أؤ م التونة^ :ئ  jyزلا ناخة. 

شو

الإبجابيصح ولا ا• والمبولا الإبجاب ١^^؛ ثرايُي من الخامس الئرط 
سوامحام! لأف أواذكحك5ها؛ ابنى، زوجتك، ثمووت أوالتJويج، ١^^ إلا 

ثزطالشهادة زلأف '، ٢٧٩١كقظ به، ئلأ:نتقد ١^، نقى م لأ:أق 
واقكاح،مح

هواللفظوالقبوو(ت مقامة، يقوم أومن الوئ مى الصادر هواللفظ الإمحاد_،أ [ ١ ] 
نقائه.بموم أوتن الزوج من الصائن 

ان!الأنلوقاو انه وهي! والقبول الإمحايت، ق مقيده مآله ^١ عل ؤسي ]٢[ 
أوجت،اثه عليه صدق لأو4 تحثثؤ؛ ملأ رده، ولكنة ومه، ثم كدا، فلأيا لأهس واض، 

أو-جها.اثه عليه صدق لكنه القبول، بعدم بم لم كائت، ؤإن اقديه، 



٢٥١ةتابالمح)باو،ضاساس1ح( 

ثهاد0ولا بالئث، إله يمزق ؤإثإ لاوك5ااح، بموصؤع ليس اللفظ هدا وعثر 
بمواهاحضالئفادةا١؛.

لكل؛لفظ وبأي علته، دو ما لأكل يتعقد اثه فالصواب عليله، ثعاليل هده كل ]١[ 
عفيمحسثؤئمُاوموو أف صها، ومن التي ق الثخاري و الخديب لفظ جاء وقدا 

الرسووهولفظ كاف إن ثهذا المرآنااراُ، من تعك ب،ا لاشتكها ت قال 
يروقلا الصاج الثلفن وأف بنماة، أنه عل يهودليل لفظه لم؟كن ؤإن فناهر، فالأص 

وهذا.هذا بتن محرقا 

ijlإذا؛ذلك؟ قال من همالأ النحاح، معنى عل ياق لا مواْ ما يأف التعليل وأما 
معناه.عل محياق نكاح، عقد هذا أل يعرف مكل بش روجتلل 

قائلمحنو بش. ك أحذلئ لوقال: لأي الإحلال؛ كلفظ قولئ: أيما وكذك 
هولهُ:وأثا إلاش لأنحل ِلأتجا ١^؟! ولك ثفوو: الأاس، ثذا لكف ^١ ٩:^ 

واحJة.سْ نو، فيه النكاح و الشهادة اثزاط ولا: محمال: اإئهادة يه إلا 
باللفظاحممت إذا والمحاح التزؤيج لفظ به ليس ما عل الشهادة أف وثانيا: 

والعقدالمأذوف وحمز الوئ، وحفز الناس، حمز فإذا الصريح، مقام قام القرائن 
لوجودالمحاح عقد اأراذ أف يعرف كل بتي، روجثلئ، أو بش، ملكئلئ، وقال: اللتله، 

عليه.الدالة القرينة 

لم:وم(، ٥٠٢٩)رنم تلب، ظهر عن القراءة باب القرآن، فقاتل كتاب البخاري: أحرجه )١( 
وممر،نليل س ذللت، وغير حديد وحائم نرآن تعليم كونه وجواز الصداق باب النكاح، كتاب 

صعدبن سهل حدث س (، ١٤٢٥)رنم به، ا يحفلا لن درهم خمس،انة كونه واستحباب 
خهبمثن.الساعدي 



صضاهانينيصابمءاسبجضل ٣٥٢

صغ؛راولئا« عق: المز ؤإن . ٤١٥١هدا يلئ مموو: الموJ نأى 
.١^١١كإِفي الولأ، ما لأف 

ممم،مماو: آمك؟ زلكزبي: م. ممال: باوئ: محق ثإف 
ذمخ\يه، س ضلإ زالقؤاُل ^، jiuءب ررمملم« لأف م انقد 

يندوئ١^•^، المطع يلزْة حش ِد\ذةه ^١ كال ثعم• مال؛ أمزيث؟ له: يل لن 
بالثبجات،بجائناأؤل.

عرئ1.عنه يدو ما بكل محصل ١لككاح عقد أف الصححث أف مالهم، 
حتىعليه، دل ما بتكل يكون والبح بالثيع، امحاس عل ثمر مالمولما ا ١ ل 

ئالمعاطاة.

محتمللا نما عليه-: دل ما بئز سعمد بأنه ءلنا: -إذا القاعده حاو، كل عل 
ثساآحز.

عندناوص الكناية، من الممهاء مهوعند ووجي، حليث، الرجل: مول، ممثلا 
الصريح.من 

الثبوو.عل دو لخظ بأي كدJاك والثيوو 

ثقووالأف المآذوذ يفعل ك،ا والوئ الزوج يلقئئ يصح وهل مائل: ئال فإن 
ملت،؟مل؛ للروج؛ ويقول بش، ردجتك، مل؛ يلوئ؛ 

المحاحعم بلفظ ياتيا أف من حوئا محدث هدا أف والفثاهئ مائع، لا فالحواي-،: 
اijبنحالف أو١^^^١ 





ص(ضاهانينيصاسمماسبجنينبل ٣٥٤

^ته،ممبمحقىك،وعهأاُ.
بلإتباب،هو إيإ المثول لأف يصح؛ لم الإمحامحس، عل المثول مدم نإل 

ا،لحاس،ق داما ما صح الإثئاُس، عن المثول تراحى ثإف عنه• ثاحرْ مشرط 
مإالميض بدليل أ، العمي>ا حالة حكم المجلي حكم لأف يمحطعه؛ بإ يتثاعلأ ولم 

الإكئاب؛بطل المثول مل شيم أوثشاعلأ ماتة، مزقا قإو فيه. المص يشرط 
الكاما".طال ثن ء يم، ^؛Li ،tأن؛بص:صا، غتت ص لامحا 

[،٢٨٦ه ت تعالى اممه لمول ت لونال [ ١ ت 

مدالتي الأمة  aXkمن اول كاف [ ١٦]اكغا;ن: تعال؛ أولموله 
واشلويل•الكلام علم ثيءمن لحله القمة ولكن فيها، بماوص 

زوجنيت مول أن مثل صح، المبول عل يدل ما مدم إذا ايه الناجح القول تا ٢ ت 
عيالئ،،بعته قال! بيثكج. عل ع محال! ما مثل يمح ايه والصواب روجتلث،، قال! سلئ،. 

اثهمثلا وح لو لكن فيه، بالتشدد جدير انه والحقيقة النحاح ق يتشددوف لكيهم 
العقدثقول! أن يمكن لا يلت،، قال! وذاك بنتي• روحتك قال؛ بنتك،• زوجني قال،! 

وثثحمظ.الابتلاء ق ثثحزز لميصح؛لأوتا 

الجبسثمس ق الشروط ي احتلموا م العقد، صيغه تت، إذا قائل! هال، فان ]٣[ 
العقد؟صح مهل وقاموا، 

أومثله،للعقي• مقاريا يكوف أن بد لا والشرط بت،، ما إلا يثبنؤ لا فنقول،! 

الشروطق اختلفوا م وكدا، كدا، بشروط لكن يلت،، قال،! فإذا فيه، للخيار ء؛الا ولا 
ملأينعقد,



٢٥٥ةتابالانئ1ح)و1سثوانطاسح( 

عليلانا ووج ممالوات محن؛ إلئه مشى وحل ل أحمد ض طالب أبو ومل 
يكونهل مميل، هاحترو٥، الروج إل يرجعوا ألف، عل زوجته محي محمال؛ ألف، 

ئووسا اك،هبى: رزؤ؛ه. ئدا نيم م. ئال: ئداهايا؟ 
قلجثمشبوضواتي'ا.

الشروطعل بنتي روجتك يقولط ادن للعقد، مقارنه ئكوف أن بد لا والشروط 
أوتكوئيها، تفامحا التي الشروط قل أو كيائ، الخي الشروط أوقل الأية، 
يمكنلا • cJi^sئيقول! زوجتك. يقول! أن بعد أما العقد، ق يدكر لم ولكنها سابقه، 

شروط.استحداث 

العادةجرت ما إلا الراحي، يصح ملأ منها، لابد الثوريه أف الصحيح وكدللث، 
الإيا:؛ل له يصب، أو ماء أععلوف ٠؛^! محيقول بنتي. زوجتك، ت قال لو ^j، يمثله، 

الهوريه.يق3لإ لأ مهدا ذلالئv، أشتة ما أو كفى، هيهول،ت 
علالقول بمد وثل الرسالة؟ طريق عن النكاح مائل:غلتجقد ذاَل فإن 

ثصولاوّالإ؟التراخيبمد 

زوجتلئ،وأنا فلأنه، بنتي بني، حطبتا ؤثقول• له يكتب، أن معناها! ذالحواُب،! 
قليهدْس ما مثل بأس، محلا المحاج، عل يشهدو0 حماعة وجاء النهود، وكتب إياها، 
المسألة.هذ.ه ق رَكهآددق أحمد الإمام 

يصح.محلا ثراخى إذا أما الزساله، بلوغه بعد محتكوف الثوريه وأما 
هممح،إبم،:زثجاك،

معمد.ميلت. أل أسهدكم قال! وصل مالنا اثنان، به أونهد الكتابة، ، وهويعرفبتتمح؛،، 



اسقضاهاينيصابمماسبجض ٢٥٦

الميول،مل موتر أو أوإعناء، يجنون، العمد أهلك عى أحدمحا حرج ؤإل 
١^١؛.اقنابي،كإبجاك، ^ش؛بملإبم،بلليْ 

جدهنرءثلاث قاو: . ١^، لأو صح؛ أوثلجئه، هازلا \لئق\غ عمد وش 
حديث،ومال(! السمدي. رواه والرجعة" والككاح، الطلأى، جد• وهرلهن جد، 

•حسن 

يصابدرب،ا يقو، يميه الإغءاء وأما ثعم، العافيه—  ٠٧٥١—سال الحنون أما [ ١ ] 
عليه،هيغمى يتماحأ المزح من ربإ أو عليه، هيغثى أو ؟^^١۶ مثلا الإنسان 

باس.ولا يميل وثعاق صح إذا أيه الصحح عل وهدا 

فالظاهرمالت،. الزؤج! وفال أوحن، بش، زوحتلئ، قاو،ت أن بعد الوئ مايث، ؤإذا 
الاهث.روال بعد الصحة عدم ق صرح والدهب يصح، ائه 

ولوماح، فلا مالت،، وءالات صحا ثم عليه أغمي لو أيقا، بلخابب، بة وبالن
ولأ:ئالإمحاب،،ِلأةالخابم،يننح

أولأ؟عقلة اف يزد هل يدرى لا أيه 

إذاوأثه حادا، يكوف أن من بد لا ؤيمولوف! تتنءا، يمولوف لا الظاهر أهل ]٢[ 
حطئْله الن.ى العذليلم العمد ه،وا اف، ثبحا0 وقالوا• ينعمد، لا فإيه هرل اله ثأقذمذ 

ينعمد^١^^؟!وانتهاء ابتداء 

الظاهر،أهل قاله ما فالقول يمح لم ؤإن لأحي.، مول ملأ ا-اثديثا صح مإن 
أنايقول! بأن الناس أنكحه نمسد لئلا هازل؛ أيه عل يدل، موية قرينة من بد لا ولكن 
كاذب.وهز هازل 



٢٥٧هناسا1نكاحربابقواساس1ح( 

محل

ووايتان!الكماءة وِق 

به؛وصوا ؤإل يصح. لمأ ئاثت هإدا \ذئك\ح,( بصحة ثزط هي احدامحات 
تنكحواءرلأ قال! ءتؤأث4يوثؤ البي أف جابر ص ُإننادم الداوقطيي وى رج 

ذوىلآ.شتنمئج ئي: كذ ِوئبجنألأالأنس، اشاءَإلأالأمماءَ، 
خشولم:>ضبهإ:ئ،

رصاها.بشر ؤخها ووجها لو كنأ 

ثآو ئزلأة ^١ زؤج ًتإأمحهيوغ الض )رلاف شزطاليت ثاكا:ف: 
رواْ• القرنيه٠٠ الفهريه مس بث ئاطمه أنامه ابنه ورؤج جحش• بث ثنب 

■ميم Iٌ ٠ م 

١^^ابنه هند أحيه آبنه واركحة نالنأ، نص حدبمه آبا إف عاتثة! وئالث 
البماري•أحرجه ريعه• ن عقه ابن 

روايتان؛محه الأؤتاء ^أْأومرضمح رص لم ^^ ۶١
مل11رصاهئر، بم فته صرف حقهم، الكماءه لأف باطل؛ العمد إحدامحا؛ 

المصوئ.كتصوف يصح 

اوكثءشر الأب زوج قلن المنح. ثزص ؤلئن يمح، 
الهثاءة،ممد العار يلحمه حال ق وئ لأنه المنح؛ للأخوة كاف البنت قنصت 



حنبلبق اصد الإمام فقع اماذق ض اصيق  ٣٥٨

^^١؛.٣١سلك 

محل

منذول،لأنه ]عقيمة؛ كمي المايز يكون هلا والمنصب. ذوالدين والكم،ء 
زالماو.زلأ؟كولولزاضهو،لإطثونياي 

المب~~معثر إثقم يريرإ نلنان ومحال عتر• محول مى دكندا تنا لعزث؛ كمئا 
بمدMعبنا 1ئ ^١٤^، نبجح زلا ضلاتئز، نقدمِفي لا 

محغم•وجعله 
افداذلأو أكماء؛ تغض بنصهم والعجلم أكماء، تغض بغضهم والعزب 

ابوجمروووج اض.• ننول عم الربثر ابنه صاعه روغ الكندي الأنود ابن 
الخظاُب.بن عتر كلثوم أم ابنته عل وزوغ الكندي، بن بن للائنث، أحتئ 

البييمول بجابجم؛ لا هائم بص وعم بجابجم لا مريثن عم أف وعنه؛ 
واصطهىهزنئا، مذكناثه واصطقى ولدإنهاعيل، من كناة اصطمى اممه ررإو 

•هام" بذي واطماف هام، مذ 
العبرةلأف للوجوب؛ ولا للصحة لا ثرطا ليثث أما ثاث; هول وهناك [ ١ ت 
رصوذمن أتاؤم ررإدا هادن وملم آله وعل عليه اش صل الني لأف والدين؛ باُقلق 

يبهلل.لا أثه هوالصحح، المول وهذا ا هأيجأءوْااُ وحلمه ديته 

رممفزوجوْ، دينه ترمون من جاءكم إذا جاء ما باب النكاح، أبواب ااارمن-ىت أحرجه ، ١١
نْهبمتذ.هريرة أيى حدث من (، ١  ٩٦٧رقم)الأكفاء، باب الكاح، كتاب وابنماجه: (، ١٠٨٤)



١٢٥٩مم1واالاك1ح)و1بضاساساح( 

|مووتق؛لأية الوواتة وا->تأتمت 

زثووي! ١^^؛، ت هالت ررلوراجعته؛ا، هامحازت عد، محث، عممش حص 
بره.عد نكاح ابتداء لة ومراجعبجا نفيع" آنا إي ررلأ، ت هال اممه؟ 

محثعممت ج بريزة غ ه ١^٠ ررلأة أصح وين ثزط، أبجا وووي 
القو فته زلأو ؛أزد. هالثابمةل الطارئة ١^١^^ تت ^١ الند(( 

الق.هاثبم الناز، زبمصبه زالأنتظعزالإماق، 
رزاقان:ي البماز، ناش: 

زهاو:اه(( ر)اض ١^ لقزو ١^٥؛ شزوط من ئز إحJامحا: 
الومرةعل ^؟0 يمعناه. النثائئ، رواه الاJ((( هد.ا بيمهم الئاس أحساب ررإل 

ولد>ها.وثثثة نثمتها لإحلاله زوجها؛ إعسار ق صررا 
ررالثهأM' الئ ئاَل زيد الدين. و شنف ١^^ لأف بجا؛ بز 

.ا................................ الرمديل رواه منكيما(( وأممني أنينمنكيما، 
لا[قسحة:واشافة.

عرااص؛ر الشنق وإو،ا ١^^٠، ق ثرها ليس الممز هإل صحيح عيرُ هدا ]٢[ 
؛؛ايضقال: والنمول بثزف، يبز المقر ثص وأما والشكر، المقر، 
رمرةj داخئرو منكسا أنيئ، ررالممم حد.ش وأثا ، ٠١اكقراارمن وأعنتي الدين عم 

الضا>ع،وأحد النوم عند يقول ما باب والاسغمار، والتوبة والدعاء الدكر كتاب مساومت أخرجه ( ١ ) 
•خ.بمق هريرة ش حديث من (، ٢٧ ١٣)رقم 



حنبلأحمدبق الإمام ص ي اماي ض ارسق 

^4^.نا خب همحا ١^ ي به نا:فدث ص \ص 
تروايتان ريها الصناعه، والئاJنا: 

من-هلم.أعق ص من ةك)طوذأِ لا الدنيثة الص1ائع كي أف إحدامحا: 
أشص بمن ثفئا لا:فوذ ا.ءم، ذم ؤزالزثاُل ذم ذم 

اقسما.مص ظاسة ا1زأ0، يه وتعأُ الناس، عرفا ق مص لأنه منه؛ 
محأئبةهويلازم، ولا الدين، ق سمس يز لأنه ثزطا؛ ٠^١ لسس واكاتهت 

اسدوا!وقد اازص. 

'٢٣أوحاك وإذ المموى حمح، إدا دليئ،علجيمحئ 

أظنتلا ٠ الاو«ُ ارا-نثب ت وحدقن، ه، اشي عن يصح لا أيصا ئهدا ُ اأساىناار 
صحيح.الواؤع حيث من عندنا لكنت يصح، 

]ا[فيننحة:هذا.

الهفاءةمن الاJ أف اعئرنا قإد! المةر، من أشد الصناعه هده أف عندي ]٢[ 
أعنىوهومن أوكساح عجام زوج ثلوكال، أول، باب من الربعه العاله فالصناعه 

أغتحائهم،قبل الحنة يدحلون الهاجرين يقراء أيا جاء عا باب الزهد، أبواب ااارطيت أحرجه )١( 
الفقراء،ة محالل باب الزهد، كتاب عاجه: وابن رْ.بمتن، أض حدث من (، ٢٣٥٢)رنم 

رْ.بمتن.الخيري معيل \لي حدث من رثم)أآ؛أ(، 
تماجه وابن (، ١٣٢٧ ر رنم الحجرات، صورة ومن باب القرآن، ضر أبواب الر•LJىت أحرجه )٢( 

جندب؛مح.بمن.بن سمرة حديث، من (، ٤٢١٩رنم)والتقوى، الويع باب الزهد، كتاب 



٣٦١ةت1و،الاك1ح)و1و،قوالطاسح( 

محل

حاطبابن محثد ززى ئ بالدف؛ عثه والصزب ^، ٤١١إعلال نتضت، 
الككاحا<والدفِفي الصوت والحزام الحلأو بئ ما ارهمحل اممه.I زئوو ئال يال: 

ززاْالننابي.

ابوبكرتومال اذكاح. وصح دلك، كره وكتإن_ه ووواص_وا أنزوة محإل 
للحديث،.يصح؛ لا 

المعيرأف أرى لكن أبدى، الثاس أع؛ن ل الأول هدا صار همجر آحئ وزوج الناس، 
الألقوالديئشل.

ثلالزافيزوج أن يجور لا لأنه زاس١؛ ؟كوف ألا ١!؛^ من أيصا كيلك، 
ؤأؤذ،لأيبجعللأرإبمهأوشعهوأااإلألأبجٌثاإلأظتيأونه-لأية• أيما؛ ولابالرانية 

لمدام محإ ينم،، ولم الزنا معل الذي الراق والمصود ٣[، ه وح،ادإشت^أصبم 
•يثروغ أن يجور ملأ حاله يسممم ولم ثوبه محدد 

علليس هتا والأمر يزوجوه، أن نشمحتج وافلق الدين صاحسا وجد إذا أما 
يزد.أن ممكن الوجوُتؤ 

انإنجاء مثلان يعني الثممغ، قنالمؤ لم ما ُه باس لا القبائل مراعاه وكدللئؤ 
ثيء،وكل وعلتا وحلئا وثلوكا سيره الماس أحض من وهدا مبليه، والمزأْ ميلب عثر 

/لأزئبمئج؛لآلأإمحص؟إ.
يجورلا هدا وأف للناس، بياثا الملم طلأنم، من ممون أن بد لا حال، كل عل 
جاهلتهم.عل الناس يرك ولا الاعتباريه 



اسقضاهانينيصاسمماسبجضل ٣٦٢

'،ج صحتة ممهومه ؤثاهدئن(< بوؤ إلا نكاخ ررلأ البي.؛ ئول ولج 
والصزبالك5اح إعلأف واأ0 ا-امين، ثئ حمنا الندد_ا؛ عل محمول والخديث 

خاللأي ٧ كاذ ه النقد بمد ق:فوف الدف بم 
ئزوطه.كنائر 

هم؛محواتي.لأممر;

^؛١^٧^^٢الوثف عل يثثد إثئ م لة، عموم لا اقهوم بمولود؛ الممهاء [ ١ ] 
بشاهدينزوج إذا الأب إف ت يقول يهنا المرأة، امتئدان وعدم مثلا، يالإكراه النصا 

الزوجة،وJ٠سين الزصا، الثءروطت باهي مأين عريب. ار>سد،لأل لهذا مفهومه، يصحح 
بشرط.ر الإءلأل أف ض دز ظد 

بإذبجا«رم،إلا المرأة رالأءكح وقال: المحاخءرا؛، هدا )١١^^١ فاوسول.قال:
أيصا.هدا من بد لا يقول! أن محب يرى قلا 

ئتقيم.ي شرطا الإغلاق كون قدم خل الخدين، ؟ذا الاستدلال أف الهأ 
ْعالإعلان والأف العقد، ْع يكون وئن العقد، مل الإعلان يكون ئد ]٢[ 

يصح.لا إعلان يدون والإشهاد المحاح، به يمح إشهاد بلا والإعلان العقد، 
أحمد.الإمام قال سّحةت ق ]٣[ 

تماجه وابن ١(،  ٠٨٩)رقم النكاح، إعلان ق جاء ما باب النكاح، أبواب الرمذي؛ أحرجه )١( 
•دْع^بمثئ عائشة حديث من (، ١٨٩٥)رقم الكاح، إعلان باب النكاح، كتاب 

رقمبرصاها، إلا والثسبا البكر وضره الأب ينكح لا باب الكاح، كتاب البخاريت أحرجه )٢( 
بالسكوت،والكر بالطق، الكاح ق الثسب، امحمتثدان باب الكاح، كتاب ومسالمت ٥(،  ١٣٦)

لآ.بمته•هريرة أيا حديث من (، ١ ٤ ١ )٩ رنم 



٣٦٣هابالقكاحاإابساسح( 

_اتمبمفاىإو
زاد.خااظث،دشئش4الآخئ ولنلأال

اثزثء_واةإةلإثونلأاثهاشنسلأا 

محل

ذيك.نحئوذ ^ 15■\ص من ءئ لأة ٠ ئدة:زم ييط 

وأغظمِلأيمح«اما.
سمحلمح.رربجرذيم

•مال اش مسعود ابن لحطه نحلب أف وينتحب أههغ« مهؤ ف يالخند فه يتدأ لا 
وئنتغفره،وثنسه حمده فث، الخئد !^ ٠١ا-ئجةث التثهالِق .ؤ ، ٧٥١ومول علمنا 
ونسله، مضل ملأ اف تأد0 من ^^١، نسات ؤمذ امسنا، ئروو مذ باقي ولود 
ؤنئوله«س أنلأإلأبجافُ،ؤأهأنمما ي محلل 
١[• ءمران:آآ ]آل ه و١،تمقتلين إقُ ولا،وى مايدء حى أفت ؤ\مح\ ايات• ثلاث ويمرأ 
١[....................: ٠٧١]ه ومآ ^ممك١نعونم ^٣١ 

وحثاكم.محثانا سحة! ق [ ١ ] 

[l_^،j[Y _١^١٤١

الخدت.معا-جم دء>ذهِق ولم أصل، له ليس هدا أف ]٣[ 



اصضاه1نينيصابمماسبجضل ٣٦٤

نتفزماتَقؤ م تخ 0 تديا ه زمئ ه أهثإ 1ه\تث\ وق >ثأ_ع 
ينروهذا حس. حديث وئال! الرمذي، وواه لالأحزاب;'ب-اما[ الأته ه ذميكم 

ولمالقرآنءا مى معك بإ اررئ"بمكها الواهه* ؤاطسا مال امح،. لأل يواجسا؛ 

فنآ
بن

كافس اش زئول أف ميز0ث ابو وزى ما مال أذ أ وينتخإال 
عيك،افُوك،ز;ازك رر:ازك ^ممإذاوثجدال:إذا 

أنوذاوي.زؤام 

بمن؛اهاتجاس،شكلضة
مرأها.الأسان محاجه مهم 

الرواياتبعض وق حمعا، -با الأنتان الأكمل أف ثاك ولا الحاجة، دحش_، ومال 
وأنااليه® راوسوب، يزيدوف! ا-بمدد العلم وؤللة العوام، بعض وهناك الأيات، تحيف 

يضللوارمن راسهديه® أيصا! وكيلك صحيحة، عثر أما ل نبي لكن أريدها، كنت، 
زري،ما عل المحايظه والأول ما، شروق ألفاظها من وكثثر مرثيا® زلثا له تجد قلن 
زاذقلأبأّز.ؤإذا 

ولكنوالمنون، التحي، بى ثرى لا الفقه أصول ق —الحنابلة— عندنا ا ٢ ] 
أهلامتحلمنه ما وهز والمتحمنؤ محنة، به ثبتح ما وهز المنون بين فرقوا العنا؛ بعمى 

العالم.



٢٦٥ه1سالنئ1ح)طبسالأئاح( 

اليثعن جدة، عذ عذبته، محؤ، بذ ص روى ما مال إي رمن، ؤإدا 
إناللهم هلمل؛ حائما اسمتى أو ١^٥، أحدكم يرؤج ررإدا ثال؛ 

ع1تها<جبلتها ما وثر ثرها مذ بك وأعود علته، جبمها ما وحي حترها أشألك 
رواْأبوداود•

منعود،بن اش عد يحصزْ انه انيد بط نول سعيد م وعذ 
دحالت،ءرإدا وهأ ممالوا ه اش رمول اصحا>>-، مذ وعترهم وحديثه، وابودو، 

وباركأض،، لِفي بارك اللهم ممل'• أهلك، برأس حد يم ركلإن، مصل أهلك، عل 
ومأفأهللئ،«.مأيك، يم منهم، واررش ئ، لأهل 

شل

ر>محكحاتيه:الدين؛محل ذاخ، تم،كذأرائاووجأذوات 
يداك<اثريثر الدين ئدامت، هاظمز ؤلدينها، ؤلجهالها، ؤلحتسها، يالها، المرآة 

ؤلدلك،لمودته، وأدوم ليصرو، وأعص لننيه، أنكذ لأيه اجميلمه؛ ويئثار 
يائيةررحبز مال! . اف، رسول أف بإسناده سعيد وروى المح' مل الممر ممغ 

^ءةإذلمإجا،ثسإذاأمئ،اي ^ ١٥١
ولدها.لهجن، الخسنه؛ ويتحيث ومسهاا< ماله عسهِفي وقئهثلهِفي 

الآكثاأ،^^٠١ ^١، رر٤قوا قال: البن. أف قائقه قذ _ وقي• 
ؤأمحغواإي(ا.



سق|ضاهانينيصاسمماسبجحتبل ٣٦٦

فإِءئب1لآبمي؛ م ص: أنت البت. ض س ة لإفن؛ ا^ 
سثأماممرلإأنغاىأانناةالإظ؛أمح.

ماجه.ابن وواه باإتسيراا وأوصى ا أرحامال رراس لقظ؛ ؤق 

ُررئجوابمول• افب. ونول لكف محال؛ أنس عذ روي ج الولود؛ وبمار 
 sالماةة«تؤاةطأ'.الزئو

وعدولدها. إل دلك يعدى ربإ لأية إ؛مماء؛ ا-وعشب العمل، دان ويئتار 
نشبهايءٌ.شاع، زلدثا ظِل الحفاة، اجموا محل: 

ص.زئومحو:بماوابم،
أمحت،،زبمات^ألأا.

لااأي:أكؤأزلأدا.

عندشاهد وله ٠ ■حباف؛ ابن وصححه أحمد رواه اثه اآرام( ربلؤخ ل ويكر ت٢ا 
إْ؛هئقربمار نن ننقل حديث، من حثاو وابن والناش داود إي 

ثداك«رأ؛ثرت ٠لفاظفن؛داُت، ة4ادثلأصمُ: ائن اختازة ما نجار ]٣[ 

(.٩٧٦)١(بالوغالرام)
(.٤٠٢٨أحمال)م/مها،هأ\(،واينبن))؟(أخرجه 

الكاح،كتاب والناشرت ٢(،  ٠٥٠)ريم الولود، تزمحج من باب النكاح، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 
صاسم،رفم)يآآم،واينجان)أه،أ(.

كتابوْساومأ ٥(،  ٠٩٠)رقم الدين، ق الأكفاء باب النكاح، كتاب أحرجه )٤( 
خأ.؛عئن.هريرة ش حديث من (، ١  ٤٦٦)رنم الدين، ذات نكاح استحباب باب 



٢٦٧كت1و،ا1ئئحر،ابضساس1ح( 

والمربالبمد شالة وأثا وتلأمحها«را؛، »هلأبكناثلامحك لخابر: لخوله ابكز، ثخاز 
ومراإثّؤوو( بث يزوج محهبمثه ًلاؤب أبا بن عئ أف المعلوم يمن 
همه.ابن بتت 

عيمثوهذا ذلك، أشتة وما الااهاُت، يكثر الغاف ق الأقاون، إف ومالت 
مثلبالناس، انمال ليكثر الأقاري—، عثر ق ماتزوج الإنازت قال، إذا ولكن صحح، 

باس.محلا روحاته ثنيي ءييالألأْؤئم النمول، يعل ما 

 * H■

تالم وع(، ٥٢٤٧)رنم الثعثت، وممتثط المغيبة تحد تباب النكاح، كتاب البخارىت حرجه أ( 
اشعبد بن جابر حديث من (، ٧١)٥ رقم الدين، دان نكاح استحباب باب ؛^_؛؛؛، كتاب 

زهتمحأ.



اصضاهاهميصالإئماسب3.ينل ٣٦٨

باو،ماوممساساح

إ■ و ن* 

!١^١٤عثزة الككاح ي مات الحث 
فنثج\وئافه دكزهى سع، وص بالننب، مات المحث أحدكا! 

وماثوكن^ئكم وعن؛ئكلم ومت»=كلم عيهظم ؤ-مأت 
تالماء:"أآ[.ه نث\ح<آش ٦^ 

جهةص واذات الأم، وص: ^^، إثها اقت ائرأ؛ ثز مالأمهات؛ 
خؤ)؛.نإل الأمب وجهة الأم 

المنكوحات.يالمحاح! مراده [ ١ ] 
اللمواقالنساء كل إف ٠! ر الشن، من الحثمارت، ق )؟هء الإسلام مخ قال وئو 

وثناي،الخالة، وبتاُت، النم، وبنات العمة، بنات أربما؛ إلا تجرس صلهدالش-ا كن 
الخال.

ؤإنئزلوا،الأدنمح، أصله ومريع والخروع~؛ الأصول ذكر -مد رحب ابن وقال 
٠.الصادطُ ص ^١ ممط، الأpل أصله ومحرؤع 

همالذين ثرلوا دض الأدى أصله ومركغ وواصحه، معروفه والمرؤغ مالأصول 
وأحوالهأعإمه هم الذين الأعل أصله وفرؤغ وبنوالأحوات، وبتوالإحوة الإحوْ 

)>(محمعاكاوى)أمآآ(.
والخكم)آ/هإ(.العلوم )آ(جا«ع 



٢٦٩كتاساس1ح)بمبئبمرمضاس1ح( 

ز1نَلأمماأا،\ذحب اظ زهئ ُولأدة، إؤك انب ئن كل 
ذوجتثة•رلت يإذ امحاآُ وأولاد 

مذالعمومة أذلت مذ كل ذخبنآك.' الثلاث. ابهات مذ والأحت،ت 
كلزالخالأت: زالأم. ام جهة مذ ءا نإذ الأجداد وص الأب ١^١?، 

الأُس،جهة مذ عألنو( ؤإل ا-إقدات وأحوات ١^؛ أحوات مذ بافوولة أدلن مذ 
ثالأم.

الدثورأولاده وأولاد أولادْ مذ الاح بموة مذشب ثل خ■' وبمات 
١^٠م لأأالإش؛ظق كديك؛ ١^ زلن. لإف زاواث 

وثالتاوقرة:'أ[ ه وؤُهتالأءرافتا"أ[• ه ءادم دؤآ ؤ ثعال؛ اممب لمول 
أصحابه!لبمض الثى ومال لالخج:حي[ا ركمإئرم>ِه ثعال؛ 

ص:ض!سلإيىاةاذ3انا.ا'ا.

محل.الخال وينت العم ست بمي• خاصة، لصلبهم 
أصلهبالعامي! مول أن يصح ملأ بالممصيل، وانحح وعدها واضحة والأية 

أحيكوبنت وحالتك وعمتك وأختك وبنتك أمك ثه! مول لكن ومرعه، وهصثه 
ويتأخكّ

]ا[اأرائ:تابا.

١^٠تمأ[اأراث:تات 

فلوئكوالثات، الشذ كتنل مالة بما وازاذ ذكزت إذا م( كلمه ]٣[ 



صيقضاه1ينيصالإئماسبجضل ٣٧٠

حرام،أن فبهة أوزطء يمتن، أومللت، بتأؤاح، الحابل افسب، بتن يرمح، ولا 
ث.(وءمائؤ مذ محلوقة  ١٦٤١^اللمظ، عموم لدخولهاِفي الزثا؛ انمِق عثه فتحرم 

كممووءثسابر
ا:ثثل؛أي نلإ-نياو نيهُ، لأي باشان، الئلأ 

نحل

سناء؛داشّ_، اiحثمات مثل ومذ ^١^٣٤، انممات الئاف؛ الئنع 
بثآلثصشعؤ4ؤومح4ثطمأثتؤآآرصاسمحأولم؟نحظم ةتا,و.' اف لموو 

دالننبلادممات نائر عليهنا وقسنا هائم، عل لالاء:'م'اآ[دص 

بعينهثخصا وتريد فلأن بنو ءلث،ت إذا وأما الماء، فتهم يدخل مميم بنو ملأت 
هلأود-حلادات.

باليكور.حاص ئهذا [، ٤٦]الكهف: ه ؤ'المال،وال1نورأ عغ؛جل• اممه يول وأما 

صالز1 من ا>أة.ولي. لوأتت كا ش، قرم الزاف بم، ثكدِلك، ]١[بمي: 
هاليه.

•روجته بث محهل به، ثلحق لم لأي ومحبته؛ ثكوف ء ٢ ] 

اّمذالشثسج،ا<ر ماتحئ؛  ٤٢٠مذ١^®تحرم ا-ثديث،ت قعندناثص مس؛ لم لتثه ]٣[ 

وا،لوتالتفيض، والرص1ع الأناب عل النهاية باب الثبادات، كتاب الخاري: أحرجه ]١( 
(١٤٤٧)رنم الرص1ع، من الأخ ابنة تحريم باب الرئع، كتاب ت وملم (، ٢٦٤٥رةم)القديم، 

^٠^١٠هماس ابن حديث من 



٣٧١

مممقعش.عرممناشسا،< ما ٤٢ررعم؛من١^١^،ه: ومحاو 

شو

اشِ J^Jالتاء، أثهائ 1^: نئن داكامة، المنات الئاث: الننغ 
عانهحرم امرأة عل الككاح عمد همش زال—اء:م؟[. ؤوأثهثبما^كمه ثعال؛ 
ناذكزنااا'.م ثإذوذ الق أث4ابمامن حمع 

والعثاتوالأحوات والسنات الأمهات سٍ-عت الثصاع مى تجرم الذي إدن 
وكللدئنيؤ، عمه مهي لثخص عثة وكل الأخت، وبات الأخ وبمات والحالات 

لأم.حالأ ني؛ شحص حالة 
الؤصاعمى وأما لالناء:"اآ[، ,يثادآ؛كمه محواصحالكس، من أما ا ١ ] 

 ،Jناكولا اكبماهرة، ق أرا لالثصاع يرى لا الإسلام وشخ خلاف، محهو•؛
الكّت،ااُمن نحرم ما الرص؛ع من اربمرم علنه• يدل الحديث، ولففل تؤيده، اشبموصر أف 

ومحوله:ه ؤد"ْثبل،آبم-بظمقيى' والأيه 
[Yr:_i ] والأم u_ ءتثؤ قال: أنئ دليل ١^، أم فل لا الأصل و

فدلثداضأنام^ومحسم؛يص< 
أم؟\ يقصد لا الإؤللاق عنند 

ولسالممحاهرْ، ووجلئ، ام حرم والذي إليه، ويطمئن هذا إل مميل والنفس 
التحريم.هوجهه الذي لالمخاف، يالشبة ليس هي، لها باشة سسبإ ولكثت الكث،، 

الرص1ع،كتاب ت وملم (، ٢٠ ٥٣)رقم المشبهات، ضر باب اليؤع، كتاب الخاري' أحرجه ، ١ ل 
•لآ.بمآا عائشة حرت من (، ١٤ ٥٧)رقم الشبهات، وتوهي للفراش الولد باب 
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يبقلم إذا إلا أزوجها ولا همط، احتياطا منة، محجن، الثض\ا من الي أن وثرى 
مثنناة.قكون هئ إلا لدنيا اق 

مىالزوجة أم يمثلان الثصاع، مثل يكون لا اشت، مى ثالصاهرة تحزم وما 
الرصاعبن وأبوالروح الروح، عل( محرمه لمثن الرصاع من الروجؤ وبث الرصاع، 

ماؤإذاةالتأصلا، الحديث ق يدحل وهدالم الزوجة، محرماعل لمس 
عاثه,فالأية أمآ;ا، : ٠٧١]ثثآئد>تيطلمه 

ؤثنهمالعناه جهور دام ما مقلا؛ ال الأنقاو إذا ممهات عندي من أقوو أنا لكن 
معاملهنعاملهم يقولوف: يهم الالحياط، نسلك، لا لحرام،!اذا أيم عل الأرمه الذاهن، 

والحجائ—،؛الكشف مسألة ق المحزم عثر ومعامله جزوجها، يلا النكاح ق المحزم 
قال،تذللث، ومع لزمعه، اثه بالعلأم ءافييأصثأظمُ الني لحكم تؤدة مضية ل ولذا 

ئكونبالدلي^ين، إعإلأ منه؛ محتجن، بأن وأمنها أحوها ياثه ' منها<ُرراحتحى 
فيه.إمكال، لا مولا — افه ثاء إذ — هذا 

اثتت؛نأو واحدة كانت، هلو زصعايتج، حمش يكوذ أن بد لا ١^٥٠١٤ أف ولتعأللم 
٠ينكح أن يلمه ئلاثه أو 

لحرام،انه أرتم، يأنا الثصاع، مى الأ-ءض( ب\رر الحْع مسألة ق الئغ يخالف—، لكنتا 
لس-مآفإذا>لآنسنوأهأمحنه ،: ١JU،^ لأو ^، ه يأقاذ: والئخ 

الرصاعُكتاب ل وملم ٢(، ٠  ٥٣)الشبهات تفسير ياب اليؤع• كتاب ل البخاري أخرجه )١( 
(.٣٦/١٤٥٧رللفراش الولد باب 



٢٧٢مم1و،اسح)بموائومءمحاسح( 

بمتل؛صمثط،هصمحين
دحر^١٥ ٠١محآكح ُرأبجاوجل مال* الثى'ء؛س'هوثؤ أف جدْ ص أيه، عن ئع4—،، 

١^^١'.خمحظقةاخما«زثاة 
ءإووأمها، يدحل أذ إلا ريسة ثرم ولا اشاء. دنأت وهى الثدائّ_،، ١^١^٤؛ 

محيممد:ؤنثممذاهم
بهخمىدحلثر ثآؤ،ثأ لم ي ئ يحشد ثن جورحظم خؤ 

هعقا=ظلم ئالآ".ماح 

حرام؛اوصاع من \ؤؤخؤوأ ين فايمع حرام، اشك، من الأحتم، ين اجمع كاف 
النثبااراُ.من نحزم ما الثصاع من ررتحرم 

ئيخهعن اله-ثم ابن مز وئد واف؛■^J»؛، موئوها صح كاده اللف—ظ هدا [ ١ ت 
صعيفة.ماجه ابن انفرادات غالب أ0 الإسلام فخ 

ه،حجوويتم ٠^١^٠ؤ( الآولا؛ المد مدان! فيها الأمة قائل؛ ءال، لو ]٢[ 
لواكاف الربائب، ل الأول، فالقد ه دحشدبهن ؤث>اوثآيمأآله الئاف• والمني 

لا؟أو بالمدين نأحد يهل الروجات، 

-هداثاحد لم نن اجهوز- -وهز ؤمتهم ببمدا، أحد الثثم، بعمن ثعم، مول،؛ 
أنالتحريم! مى للحكمة يان وانه معتم عثر المد هدا أف عل الدليل وقال،• القي، 

؛؛^^٠٥قاو! حيث الأوو، القد مفهوم يذكر ولم الئاف الميد مفهوم يكر افُ 
الرضيع،كتام، ت وملم (، ٢٠ ٥٣)رقم الشبهات،، تقبر باي، الييؤع، كتاب البخاري• أحرجه آ ١ ر 

عاسةحادين، من (، ١٤ ٥٧)رنم الشبهاُت،، وتوقي للفراش الولد باب 
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ؤلأية.ابنتها؛ عرم لم -بما يحوله دل ماثن ؤإف 
هكداوالعدة، الصدال ثمكميل ق الدخول مثام أقيم الموت لأف نحرم؛ وعنه1 

؛.١٧ئا 

اإبج1؛لدلالث،.نحث؛ هلإمحاؤلإ:طآثا،س: 
محرجأومباثزْ، لثهؤة، يظر حصل انه عل محمول وهدا الماصى! ومحال 

عنكنايه الدخول لأف نحرم؛ ملأ دلك عدم نع ماما الروانجن، إحدى عل كلامه 
يوجد•ولم ايناع 

؛.-^١٤١٢ؤاشت،ؤاوصاغوثثا 
^؛^١،

جناحملأ حجوركم ق ؟كن لم فإن مل؛ ولم ه عقهطم د'حلثهمهرىثلأمح1خ 
سك.لا جيد امتنياط وهدا علكم، 

مقابلةق قياس وهذا اأدهن٠، فالصواب الهائم، هذا خلاف الصواب [ ١ ] 
الص•

مبشهوة، وثظز ويثلها، ، ١٦٠لوحلا يعني! يكفي، لا هذا ا0 الصواب ]٢[ 
^قاظؤأسمثلأصخطقهافإلبمالأمحثم؛لألالآأب: 

هوالحإغ.محا والدخول ه، 

أوبعده.ئاة نواء ثزلتا~ ؤإن بنتها "بمن الروجؤ مرؤع كل وكدؤك 



٣٧٥مم1ساس1ح)طبئبمرمنياساح( 

فيهى.الأنة لعموم العمد؛ بمجرد ويئرمى ]ال-اءتمآآ[ 

يتبثن والأم، الأب بل ين والبجي، المريب الأب روجات الرابعة• 
يت>ألأكو<ءاكآؤطم ماذكح ولا ؤ ثعال! ^ ٥١( J^Jعئرش؛ أورص؛ع، 

ا.الآيةا لعموم يدحل؛ أولم 7س يحل وسواء [ ٢٢لال-اء:ه منف ماثد للأ 

محل

^فثمم؛ا;ءا،3إنرث
صممال: اش هزو محللأئ؛ هإقئ زالخالأت الءت يمان إلا دن-بجا، 

منبنات وكيلك ]الأحزاب:*ه[ ه قثنك ؤبمتات ؛، ٥١٠ؤبمات.ؤبماتهييك ■مك 
وامحه؛أبته رمحيه كاح بلرجل بجور محللات، مإنس والأبناء الأباء لكحهن 

]الماء:إما['أأ.مح(ثاودأءد'4ط>ا4 محمح• 

قفل

لكونهالكsاح حئ؛ لأئه!^١ الثم؛ن؛ بملك وطؤها حرم نكاحيا حرم ومن 
أول•الوطء فتحريم الوط-ء، إل طربما 

الزوجة،أصولالروجعل والصاطفيهن• المصاهرةأربعة، أصل إذن، ت١[ 
العقد،بئءمد ١^٠٤ وس الروج، عل الروجة وأصول، الزوجة، عل الروج وقرؤغ 
الدخول.من فيها لأي الزوج، عل الزوجة وئروغ 

بالعكس•أو أمها روج وأبوْ بثا بمروج أن بجور ت'آءبميت 
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ساشا؛ثمح،نهلاصم
و iii؛ ٧١زلأف دوكلر لِزاي؛ المن ملك و ^ ٧١ه

الوطءأسان للتعضك، سب ^١٠^ الربتبه، به محرم ؤلدلك العمد، مى التحريم 
لنكاح.اق 

همج،ل وطء مي واحد م لأف والدبر؛ الم الوط؛ِفي بئ ذ °}ولا 
ا.؛ Ajالتحريم ق ماسويا اهديجنمه، نجب 

شبهةق امرأة حانع اثا إنلوأف يعني! عليه، نوافق كعم، الئبهة وطء أما ا ١ ل 
وقل.اياعتقادج؛ نعامل حلال؛ أما يعممد حانتها لأيه كالروجة؛ مهي اعتقاد أو عقد 

اواجح،المول ثل مماتا كامحاح الشبهة الإحماع، افب دنَلل.؛ظ لوأنت 
ذلك.وإلكاوالن.ئئضحلأف 

بامرأةرني اثا إنلوأف اثه بمعنى! كالزوجة، ثجعلها أن يمكن ملأ ؟ا ١،^^؛ وأما 
بالمحاح،للئفاح إلخاى هذا لأي وآباوْ؛ أبناوْ عليها وحرم وأمهاما، يناما عله حرم 

الأبناء.حلائل من الرانية تسمى ملأ الفارق، لإ وقياس 
عنغنمم؛ الأبناء، حلائل من المرأْ هد؛ إل يمال! لا بامرأة رني رحلا أف ولو 

ولاؤ يقول،! واش أبمائه، عل محرم إما ثقول! مهل بامرأة، ثخص لورني وكيلك أمحه، 
أنكاحا؟ ليس وهدبا [ ٢٢ه ءاثآويكم ^^ ٠^١٤

ميئالإناولوزنابا>أةم-اب وأق لأئ3رشئاإطلأئا، أئ ذالئواب 
•تابت إذا أيصا بمروجها أن وله أمها، أن وله بثها، بمروج أن 

.tjما.ملأ الزنا، نسأله أي! ضحح، عة اثألة أضل ]٢[ 



٢٧٧ةت1د،النئ1ح)إابئبممممحات1حا 

وجهان؛يميه أ م1ةل أو مثلها، نوطا لا وطئ ؤإف 
١^٤.اأؤثدة،ءاي ءاوفرلأمحش:ماي 

تممج،كام

ووامحتان؛لشهؤة، الهمج والنفرإل لشهوة، واللص الهملة، وو 
اكاثزْ،٧ ب ءظق بمالك، ي يء لا وشزة لأي ي؛ 

لكلزذ.

الؤطآاآُ.تالما،:ماآ[رثلألأحوو 4 عقضتم 
حكمالصاهزة محريم ح\ثمهتي أل ا-ئادّا أبو ماحتاو ُغلأم، ثلوط نإل 

ئه.عتر ق وطئا لكونه المرج؛ يوف فتنا اثاثرة 
ماؤو1،يئمءماضأأامم

أئتةآدمي، همج ق وطء لأنه ^١^؛ ١^١^ أم العلام عق ومحرم وابنته، 
باواة•

[،١٢٢زالأسام:ه *تكا ءؤآوسكرا مات من وا،ل؛>ت، تيموت، من اشت، [ ١ ] 
٠;الشاعئر ويقوو '٣[. ]١^؛ ؤله،بفولممؤياه 

اصئ، ، ٧١إو،ا ت، اتمحاخ ميزنن 
الزUلأأؤJت.سافيئلإاو1،قدسألايحأل 

٧(,٠ )^٠٠٥ اللغة ل واليايع (، ١٥٢)الأصمعيات ق واليمت، الغسازإ، رعلأن ين عدي هو ( ١ ر 
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محئثها،كطزأظهائ اق51ح،ِلأمم امنح ١^١ اص1تؤأو ذظآؤ ؤإذ 
١٣١.'

نحل

صزثان:وص ا-بمع، ^ اواخ؛ النوع 
^صثئنمثوً::ئامحدكنو

آبوين،مذ كاسا وسواء تمك>>آهتمخاه ئجنعوأ اممه 
ايؤيع*ق الأك لعموم أووصاع؛ سب أومذ احدما، أومذ 

الآمح،يلكمبجؤمحمح، ايمع قزيم لأف وبجها؛ الأم مح، والثاو؛ 

الميمدوابن وؤدا يور؛ لا ايه والصحيح يور، الرنا أف عل مبني ٥^٠١ كل ]١[ 
يتزنامرأته نكاح يضح أن أراد إذا اييل أهل تجن أف ' الموماراث(ر )إعلام ل ، ؟٥١٤
باش.والعياذ ثامها 

إذايعني• مؤبدا، ثمربجا ب؛ّه،ا اشحريم يكون والأم البنت، لأف عالط؛ هذا ]٢[ 
b^"روجثؤ، اعاأم ل ابمع؛ لأجل ليس الأم، عيي حرمت ئزالأم البث روج 
العقدوع إن يريد لعلة لكن مؤبدا، محري،ا البنت، عليه حزمتؤ -٦١ ويحل الأم روج 
والتق!القرآن ق حاء كإ  ijliلو لكن العقد، يبطل وحيسد واحد بعقد جيعا بيتهما 

وحالتها.المرأة وقئ وعمتها، المرأة وبئذ الأحثتن، بتذ ابمع 

)\(1ءلأمالوقس)ه/ه\<(.
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أ.ثاحتصن^؛١ باشللأن، اول الأم العمد، يثجزد كرم لا والبئئ 
اكامحؤيكاغ يصح لم ينهكا ابمع يئرم مذ عليها روج يم امرأة، يروج وأل 
احثصسثالأبمع.لأي وحدها؛ 

فنل

حشولا عمتها ولا ا->ئها، ثة محل لإ طلثها م امزأْ، ثزوج ؤإل 
ارةنكانجثويضائ.محقاو:

؟٣١١عن محوته ولأي أخأنٌ رم ل ماءه بجغ الأجرملأ والثوم محن"بام 
الرجمح؛•مائبهت فه، 

ممتهاإنماط■ ق محونة يمل لم محكيبته، عدتتا، دادقصاء أّنوئى دالت ولو 
•حمه،..••••••••••••••••••• سقوط يقث لأنه وجعتها؛ سقوط ويخزاِفي وسكناها، 

وعمتهاامرأة أوثزوغ عقد، ق وابنتها امزأة روج فإذا الوهم، من أيصا هدا [ ١ ل 
وهداوجهان، فيها واكانيهت الرأةوعمتها، لائه"؛؛^^؛1 الثاقيطل؛ مقوون >، ق١٣

عقدئاو الموو وأما فيه، سك لا العقد بطلان ثطل، أن يتعئ الثان بل حهنأ، 
عمدمثتى ايمع أما المؤبد، التحريم ي هدا ثفول) ثزوجها، إذا ١^ محرم لا البنت،، 

متعئ.الأوو ١^-^ ت يعني اجمح، بطل بتننا ابمع محل لا ض عل واحدا عقدا 
هلوجهان! والأم البنت، بتذ يكون إ؛ؤانآ حلاف يوجد كيم، اتعجس، وأنا 

يصح؟!لا وحالتها وعمتها البنت، وبئذ لا، أو العقد يصح 
؛ائنة.سحةإق ت٢ا 



٢٨١ا بمرءضا1ئداح  UuUرئتاباساح 

فيه.وهومثلي ثعال، فه حى لأنه أحتها؛ نكاح جواز ؤق 
يمحيحني أحتها نكاح له يل لم الولث أو المجوبث، زوج أنلم ولز 

امحازآلأول عدة ق أنل، ثم أ•حتها، محنكح يومه روجته أنلمغ ؤإل عدتأا. 
والثانتةمنه، بايت ^، ٨١عدة بعد أنأ، نإل معا. لوروجه، ك، واحد٥، منه، 

ََُُْاا|
•روجته 

محل

دكلزالإتجثاغ، ضودة بجر لا الثك لأو خاز؛ أ-ئتي، نلك ثإو 
الثصاعامى رأحته أ، كالجومكا ثة، محل مذ؛١ يملك ، ١١■جاز 

أختهاة لَنحل لا أتجا ي إص ئلأ نجب كانت إذا خلاف: فيها الماله ثدة [ ١ ] 
خالتها.ولا عمتها ولا 

خلاف،يفيها Jطاليقات، ثلاث آخز كالطلقة كرى ثينونه بائنا كاست، ؤإن 

vyUU  المطئقة•الزجوغإل لايكثك لأنت لت؛ نحل أما
والخالة،___،، واشموخة عوض، عل كالطلقة صغرى، بيتونه باسا كائن، ؤإن 

خالتها؛ولا عمتها ولا المعتدة، اخت نحل ملأ نحل، لا أما والأقرب أيما، خلاف يفيها 
جديدا.عقدا عليها يعقد أن بإمكانه هذا لأف 

نممومال؛مين؛ له نحل الجوسة أف والصواب: ثهلئ، فيه الثوJا هذا ]٢[ 
٦A:jلم4ل١^ؤسمiيث

فتعتىعيه.اشب من أماأخته ]٣[ 



سقضاه1نينيصالإئمأسبجض ١٢٨٢

خامثا؟كن ٣ فزاشا، نجز لإ الأخرى لأو ثاة؛ ايتمحا إخدامحا، 
ضإحراج الموطوءه محرم حش أحبجا، حرمن وطئها مإدا الفراش، ِفي بتثمحا 

الفزاش،َفي ينه، جامعا يكوف لئلا حاملا؛ لبمن اننا ويعلم أوثزؤيج، ملكه، 
أحثتن•رم ماءِْفي جامعا أو 

رمحلأزم؛مئ]وا،ةإنملهاصفناشؤ 
هكناء نش لأنه أحنها؛ محل لم منها أوظام رهنها، ؤإي، سهإ• جامعا ثاكوف 
ءَفف لا ء حثها ِمن لأتمُبمل كاتبجا؛ إذ ه فاخمحا. ^، اوخن، 
نهنها.لن ما محافتة عثرمحا، 

لمولهيكرم؛ ؤإسما الوطء، ل الأمي نبع ابنع يئرم لا انه عذأحمد وروي 
ا-لثمعحرم إدا لأنه الأول؛ والمدهب ولا 

أول.الوطء محقي الوط؛ إل ْإخ لآقوية لككاح؛ ال 
-ثلأحتها لأف الأمة؛ ثة محل ولا حاز، أحتها، ، iJULئم،امنأ0 نزوغ وإذ 

خري أف ونشل الأئه• سرئ خر الزوجه له محل لم وطئها وإل 
فناقا.صارت قد لأما أويزوجها؛ ملكه، عى الأمه ؟زغ 

الككاحأف أخمد كلام ظاهر القاصي• قمال، أحثها، يروج ثم أمثه وؤئ ؤإذ 
الأخت،فراش عل يرذ محزأذ قلم فناثا، به شبمجتجيمُ الككاح لأف لابجح؛ 

ينشاحشنج، الككاح لأف انهنجح؛ أخمد؛ كلام طاهئ اظايتح؛ ابو وئال، 
كالثزاء.الأخت، وطء عل يرد أذ نجار الوطء، به 





اصيقضاه1ينيصايماسبجضل ٢٨٤

■همعا،نممتا ب1أحثمة افشهث الحثله لأف حيعا؛ -خموط مئهإ، الثامه جهل ثم 
ويرولثي، يجل طقة؛ منة واحدة كل وذ وعثه أجثج، واشثهت لي 

بشالعمد ومحدد الأحرى، ينطلي إحاJامحا، 1ك إمثّيريد أف إلا عنها، حنته 
شئها.

نكاحهالأن لإحدامحا؛ ام نمحق معلنؤ الدحوو، ينل حميعا طلمى مإف 
^صسبجاضاة،صلآه،يلن

صداقها.نصف قلمها \ذز°عولأ لها حزجث، قمن ووحتته، الثمزقحدى أزاد 
ظ؛لأتمُبجممح:صأ،م

احثاوى.وهدا  ijiiأوعنيْ• نكاحه لويثحن، كإ صداقي، يلمرمه 
اكش،وفيالءثدايله،بجأولإظامحا ذخلخ،ممءو نإذكاذ 

ووايتان؛الأحنى 

اض1شا.إخداخا:ما
مهرنجب ملتا■ مإف بالعمي■• لا بالإصاية، واجب لأنه اقل؛ مهر لها واكاتهت 

المثلأهتةنا;تهفلاا.
بماهاخمح،بجمحإذكاذ

ينقدهلم -تا يحل كاف ثإف الحال، اقؤاحِو، ينؤد أف ملث منه، بواحدة حل ين• لم 
•• • • .• أحيها،.............• عدة ل لإحدامحا يكوفناكحا لألأ عدتها؛ ينمقي حش 

للمرعه.حاجه قلا تختلفا لم ؤإن انئى، ثل اختلفا إن ثدا [ ١ ] 



٣٨٥ةت1باس1ح)بمبئبمرممحاسح( 

وطثهلهاِفيمضاأُ•مى لمصدة آوثاكحا 
فنل

اشممل:محدئامثَلأا:شام؛محو ابمعثينا؛ش اح؛ 
سفيلكتذواشمحالأني،

علالمرام روج أف ه اف رنول رُش محال؛ طلحه بن عتنى روى ة مح(بجْ 
والكزاثة؛ م محئوو نقدا النمة« محاة هزاثتها؛ ذي 

اضوعبد جنمر، بن افب عبد ومعلمه للأية، وريثها؛  ٥١بئ ابلمع وقور 
أنثه.بن ^^١^٠ ارن 

نائتللأية؛ ائه؛ دربمة درؤهأيه' دبجودلارمأذهزدجريهامح؛ 

نليهلأف علميها؛ يعقد أن تجوز فإثه بشبهة، امرأة وطئ إن او< الصحيح [ ١ ] 
ملأانمافيه- اش  jU-بزنا كاف إذا أثا الائ؟ا ما كال;لظُ فإذا ثلخثه، 

العدة.ونفقي ص، وتتوب يتوب حش 
مونوهاك الزب، الزاف لا موو: وأكوالئلماء 

تآأ[ون1خة:ي.
منبنت الأول ؤللمروج أول، روج ثن مطلقه المرأة دكو0 أن I المسالة وصورة 

البنت.ونده ا،زأة ندة ب؛ن أننجتع برجلآحر فيجوز لجوها، 
فيها؟كوف وهن.ْ أوأمها، بثها يتزوج وابنه امزأة، اف الإئيتزوج أن تحور كا 

حالها.عمها العروفةت الإأغازاتا 



^ق(ضاه1نينيصالإئءاسبذضل ١٢٨٦

نحل

اكثنثئ بجمع أف للحر بجل محلا العدد. لمحرم ابمع؛ ٤^؛؛^ الئامح،' القرب 
ui  مثئكمأماىب يعال؛ افه لمول '؛ بلا^٨-^ روجات أربع

بنلملاق ئال اللمى. هوا؛رأ أوأربنا أويلأيا اسي يني؛ لاكاء:ُا[ ه ورثع ويكث 
الرمذ.ي.روا٥ تائزهو؛اا وهاري أربعا ررأئسك عئزسؤة! ومحته ■ح؛زأنثم سله 

:داJ أنة عثته بن احم عن؛ روي ج اكن؛ أكومن، ي؛زوج أذ للمد وبز 
بجحهمح-وروىالإنامأخمدرئول أوأس 

اكن.إلا لا:ثزؤج ي: °زبن الئم، قد ممال ذيك، ض الأاز نآل ص أف 
ق5الإحماةا.بمفييناضالأهأولم؛م، 

مىدلك ويحؤ اوابتة، عدة ق حامسه أوتكح حمتا، يروغ فتمذ واحم 
فته•ض ما عل أمح( بق ابائع كامحاِفي المروع، 

تحز

ؤ؛لحممألأشلأمه»ثعال؛ اش ظوبا حصر؛ بعثر الإماء من الئنرى وبجاح 
قينحصزل 1وز واحسا، عير ينهى المتم نلأ0 لاكاءت'م[ ه أيتم ؛، a٥٠ أؤ 

عدد.

لأ0الشيعة؛ بخلاف، ءار0 لا اثه خلاف،® ®بلا ا،لولف_،ت نول منر استدل آ ١ ] 
اصالآ.بخلافهم عثرة لا لكن .ع، الإل يبحون المعة 



٢٨٧التئاح(  jnبميم u باب الهاح) مماب 

عمن،ابن موو دنك لأو أحمد؛ عأئه ثص نسيم، إدن بمري أف ؤللعبد 
الككأح،يملاث،في الغد  jS[jالصحابة، محالماتي له، ينزف ولا عثاس، وابن 

١^٠ق لا زأذو ندة ه ؛^١ ١^؛، بملف، ئء كاو. ١^؛، ئطث، 
اشثإلأ\لإوءفييرب ي نشا ^ ثثزى مح1،أل؟5وو الثامحى: ئاو 

\بنخ\ذ:جملأتاحهةاحأنش؛محو 

حث،بغصة من دأما درهم. عانه بش ما عبد لألأ ؛ ٣^١۶لكلقى -ث، ٠Jوامحا
يعال؛لموله السيد؛ إدن بعم الوطء ولا ثام، يؤذكة جاريه اتر ا-بجزئه مللث، ءإف 
ينزمةهإلأ رومحئ، 3أما محام. عثها ملكت ذلإلأ1أ ]الؤمون;ا■[ 4 ؤمنغثم مثكت، ا مه 

بملكه.الحق بظن، راضيا ليكوف السيدخ؛ رصي هاعتم بجميعه، يظي، حقوي، 
الرجؤغ،لتيدْ ؟كى لم نثدْ، وجع يم تندم، يإدن الغبد سزى ؤإدا 

ويال(كالككاح. منحه، يمثبلذ ملم البقع، يه منلن، يكون مد« لأنه علته؛ يص 
محإرضع لألأ افتري؛ ِفي الرجؤع ولا اوؤخ• أراد ألا ومحل، الماص 

اiاJا١ا.نا2 ياثب بميم، نئكئ 

يتزوج،أن لا أذر إذا مط \لأجوا لا ليمي أراد أحمد الإمام ت يعني ]١[ 
فيهالرأتم، هذا ولكن فيه، يرثع أن مله الالا ٠^٤٠ إذا لأيه يرجع؛ أن مله التسري وأما 
حقهناك وأصح -يا، ثفنه ويهلمت، الزوحه، ومنك التثني، ق لا أذف ممد ثظئ، 

فيها.ثيء ملأ المال هبة أما أيصا، للروجة 
*n*



اصضاه1همنيصاسمماسبجص ٢٨٨

فضل

عم^^٥ ةاح 4لثإ محو قلا ١^. لإخلاف الخامز: ١^٤ 
توموله ]اوقرة:اآ'اآ[ ه يومحى حئ ألئئنكت ثنكمأ دعالت افب و لثن كتاسة؛ 

.١[ • لادت»ذت: ءؤلأسكؤأسفإآمبره 

ليها،عل م لا لأي الكتا-ب؛ م دين تدسن نإف ئزتدة نكاح تحل ولا 
مءمممحبجالإكثاق؛لأيلإ

وزبورإونا؛ولم يصحف ثتمثك من ولا ُ، ا1جو;سها أفنهت كتائه، يتمحص 
\جنح\ن:كنJ ذ\لإ>لهبلأ 1زمع؛ر١^١٥ داثد،

هئإيإ بثزا,ع، لبمش الختب تلك  jV؛]الأنعام:أهاا 4 نلثا ين ^٠؛^< عق 
وأمثال.مواعظ 

أويوآ؛محقئئاقتي فزل تحزائرالكثابثات؛ زتاغ:كاخ 
ديتهمأصل من وامثهم ومن واشناوى اليهود وهم آ ]_؛٥ ه ثذم ثن ألككب 

النصارى.وفزق كالئامنة والإنحيل، ُالتززاة ودان 

هدضارىمحمببووابمان؛

دبمخiنJصومالآة.غا:إ:اهصرمحكثاياث 

بنمسه،يعتبر كتاي أوعثر كتابيا الإنسان كوف واف هن.ا، حلاف الصحح [ ١ ] 
بابويه.عثرة ولا 



٢٨٩ه1بالأك1حربمبئبمرممحاس1ح( 

يمسا'لفيثفهلمنومملي■
ممال:١^  Jyiكث1ق؛ عي 1ز كاو كثا1ا حاو، كافر نكاح كة محل زلا 

؛ؤ؛نثلتوستبماثثؤئ\ق: ذؤ}؛ ]اوقرة:ا؟'ا[ ثئدؤمز\ه ألثشزكئ وكيي 
المئرلأسحلإهمظثلإهلالمذ:'

المحن•بملك إمائهم وطء حل باذكاح حرائرهم ثمل مذ وثل 
علبالقياس اص، بملك إمائهم ذذو حرم حرائرهم، حرمبمام ومذ 

اكئنات.>ضاعلأل

يحوكم.سحة: ق [ ١ ] 
محوبناك ساهم،محنم نكاح محل لا نثلأ: فالجوز نو؛ فيه زثدا ]٢[ 

منيثل ]الؤ،نون:ا■[، ه ءتكت،صم الأية: لعموم له ثمل فإلما 
٠^^٠المسوهمة حمى تنكح، ^ ١٠٠٠؛ملك^نا 

%محلا لائرك ؤوها نصراث، أو يود، _ l4L،jlديك رك ونن 
الشرك،من حخ أواتهوديه اشرانة لأف أويسلم؛ دينه إل يرجع أن إلا منه، يمل ولا 

ومحسالممح
أوالخزيةدبائحهم ق الكتانم، وأهل المجوس يئ خلاف هناك هل ئائل• قال فإن 

ذبك؟عثر أو 

عترهمأومن الجوس تواءمي الأنفحه مثلا محن حرام، ديائحهم فالحواب: 
الئلم،اء.مي حلاف هميها 



صضاه1نينيصسماسبجمحل ٣٩٠

محل

وهوصزبان!اوق، لأجل التحريم ت السادس الم؛ 
ولوتحل قلا كتابيات، ثوعان؛ وص الإماء، محربم أحنمحات 

أث3محأم ٌثا :  JUJح!_، محوز. ثس ظ. لكذ 
ناؤزثامحاتمثزطِفيإداجمأح، اء:ْآآا• تالينئلإأثثمحه 

المشرلكت.أشنة وجهتن، مذ 
ض،.....................لأي هاب، والئازام 

والنصارى،النهود عير من أخدها يرى لا نن النيء مذ الجزية: مسألة ول 
صححق لأ.بمها بريدة وحدث كافر، كل من يوحد عامه ايزيه أف والصحح 

٠.هجرر لجوس من أحدها ه الؤموJ أف نثويدْ ٠، صريحُ ملجم 
ومديمحهم عل واشارى النهود م هل هائل: قال فإن 

الكتانم،،أهل ناء حل فيها التي الائدة محوؤة ق عغئجل اممه أقرهم لخد فالخواُب،ت 
وفها:لالأىرة:مي[، هثته ثالف أئن ئالوأإرك^ ١^ ْكهم ه فيها: التي وهذ 

[.]اااتاوة:ي١ ه هوألمسحآبذّمحيم أنق هالآأ,إف دْطهمألثن• كؤ 
\ط.الئين،واش: تا[النحئالأئو: 

إياهمووص؛ته العوث، عل الأمراء الإمام تأمم باب والرز الخهاد كتاب ت لم مأخرجه  ٢١١
؛ْ.ءنن.الخصس_، بن ء بريد حديث من (، ١  ٧٣رقم)١ الغرووغ،رها، بآداب 

من(، ٣١٥٧رنم)الخرب، أهل مع وا،لوادعة الخرية باب الجية، كتاب البخاري• أخرجه ( ٢١
;ههبمتن.عوف بن الرحمن عبد بثا حد 



٣٩١ةت1ساساح)ب1سئبمرمضاساح، 

زَلأظيثبمبمهبمق:
١^١أوشزاء حرة، عى العجر وهو• الطوو، عدم 

وسلمدمتلإؤ نبماةئؤت\ثث الله لمول وهوالزيا؛ العنت، حشتة واكار٠ت 
صأص؛تنصأ

لاكا،:ْطأ'.لأ\ °ؤألثويتت،4لاس:هأ[إل 

نكاحعل قدن لو كنا علته!رهائه، محزم (، Jpعن؛ولدم صثاثه أمكنه زلأنئ 
مؤمنهَ.اآ1ُ! 

نكاحعن عاجز لأيه النحاح؛ الصحيح هو الأول الشرط أو والصواب [ ١ ] 
الثم؛نبمللئج الأمه يطأ كوثه إ0 قالوا! لكن المران، ق موجودا ليمل الأمة وشراء حثه، 
اموصارت ولدت بالتمم وطأها إذا إثه يقال! ولكن بالمحاح، يطوها كونه من حيئ 
فأولادهابأولاد، منه لوجاءت حش بقى قاما ثزوجها ؤإذا مالتتها، عليه وفات ولد، 

بالشرط.أوأحراث إثا 

يءيتحال: مموله الزا، ويز ا1ثئه، ١^١^^،: أف والئواب ]٢[ 
كا0يعرفح~وإن المحاح عدم عليؤ ص فإذا ص ها أي! ماءن_نئله]اضة:حأا[ 

واضح،ثظث فيه يالرنا العنت، فضر يحمه، الشرط وجد يمد الزنا— إل له نبيل لا اله 
وحافت،بالأمة هلته ثأوثعلق وعيَهما، وا1حته ا"بمءاغ يشمل الياح عدم محا والمثمه 

يتروجها•أن له جاز بعدميكاجها المشمه 
وسلمدتتتيلكأملأؤ الكريمةت الأية ظاهر ]٣[ 



اسقضاهانينيصابمماسبجص ٣٩٢

وجهان:مميه \ضر°ذ وجد م له، محل أمه يزئج نإف 
أخدمحا:نكاخهُث1ق،

لإالنأ؛نالقث.

او؛اا'.ثأم لامزون؛ ايح لأن واش:تطن؛ 
ص:طلبمحامح؟شِصئنبم•

ثزطه،لعدم الأمة؛ نآكاح يسد واحد عمد ِق وأمه ئعمه حث؛ ثزوج هإي، 
الخرؤ•طول وهوعدم 

كلامحلمِفي وكدلكر '• الصممةا ثفريى أصمحا روايتان، الخرة نكاح وِفي 
الرصاع•مى واحته كأمحج ومحرمة، محك عمدجغمحهب؛ذ 

الأمةنكاح لفي يعمه، حرة نكاح مذ سْحكذ ولم يعمه، لا ا-اءرْ كائتا محإل 
روايتان؛

^ص،لآدهيبمومة.

 ^^'١ i أنثالكتاث ١-^؛ ئوت.ثلنكاح ]اس:هأ[أنئإذا
ملمة.امة نكاح من يمع لا 

قال؛وكإ صحيح، العقد لأف باق؛ والنحاح يصح ايه الأوو: والصواب [ ]١ 
امحاح.يعلل ب العنت، لوزال 

قوعبدا حرا لو؛؛٤ تجا يطل، في،ا ؤيطل يصح، ما ل يصح ايه الصحح ]٢ا 
العبد.بح صح -كفي 





اسقضاه1ييصاسمماسبجضل ٣٩٤

ذكنئ1ة.و اذكاخ؛ اشخ منها -^؛١ 1ن ززخث اويل تلك أز 
بوؤكها،الخد ينقط فبهه فيها له لأف ابنه؛ جارية يعاح الأُب عل وينرم 

ثللأينألقزئجأئل؛بمم
iijS ،.فيه

توجهان محفيه ائته، نلآكها ثم جاويه يروج ؤإف 
ؤ-متةظ إنقاط الأن ِاك لأف ١^؛ ثبملل أخدمتا: 

^.١٥١إ;طاو و يلكه ةكال الإنتتلأد، 
لآا،ظوي:طوةالإا،ءم

تلكهاأض

•' لأ؛هعهاربممه ه النئ عش كعا صداعها عتمها وبجعل 
ؤوأ:ْلمحأماجد'لخ=فلم4قاو: اه لأف بمروجها؛ أف يصح أيه زاوالصحح ت١ 

شبهةمسألة وأما له، حل الإماء بجواز,يكاح الئرطاي حمه ق يم عمتتى ]اكاء;أ٢[، 
ال4ين.، زيها,^Lliقمحها إذا عتقاو: الظك، 

ل\[ووولإ:يج\لأ.

شضوالمالالث، ياممسرة، اشلوك بض الماللث، الفلاهرآن ]٣[ 
أراة.الزى سا

بابالنكاح، كتاب ومالمت (، ٤٢٠٠)رقم ■حيبمر، غزوة باب الغازى، كتاب البخارىت حرجه أا 
ة.بمق،أنس حديث ْن (، ١٣٦٥)رقم يتزوجها، ثم أمته، إعتاقه فضيلة 



٢٩٥ةت1بالنئ1ح)باو،مابمرمنياسح( 

قفل

يعال!، ٧٥١لموو أ؛ مأئا وا1ئؤت؛أ0 منه، وا1عتد0 عمم، ْقكوحه الثاعت الئؤغ 
ؤلموله٢[ ٤ ]_،: U إلأ آكتء ين 

يقضىثزومحها نلإ)1 لاوقرةته'آ'اآ[ دوإ4مه آلكننث، ملع حئ أتيتًكاج عمده ئؤإ رق 
محزم،أز مباح، وطء مذ ادمدْ دللئ، وسواءل، الأسايت،. واقياه اتاه احتلاط إل 
سبلإحتلط روثبها جووثا قلن حاملا، ثآكوف أو يؤمن لا لأنه وط؛؛ عثر من أو 

الككاحلأف نآكاحه؛ ينمسغ رئي، أو بشبهة الرجل امرأة وطثت، قإف 
.اممه رنوو لمول عيبا؛ يمحى حر وطؤها له محل ولا أول. هكاف نايق، 

رواةي ررغ ماءة بمقي ام واليوم ئالب يوثى لإنرئ تحل ررلأ حى؛ يوم 
نلإماالخبال® إثاف وراد؛ داود، وأبو حس، حديئ ودالت المحمدي، 

^همبننممناينائ،لني.

يلحقلعلها يهلوها؛ قلا المجوز، حارثته مذ الرجل علم نإدا أحمد؛ ئال، 
دهؤلاوايزم1هاأ'.

النثر•بذ أي• -ا ١ ل 

المووهذا وعل عليها، عدة ولا الرانية نكاح يمح ت يقول التاناء ويعص ]٢[ 
حموصاعده، قلا امزاته رئتا إذا ت يعنى له، الولد يكول حر يجعاعها يبادر أن ينبغي 

الزنا.ولد يسثلحى أن الفراش بصاجب بجون بائه المول عل 



اصدبذحنبلالإمام ص ض اه1ني ض اصليق  ٢٩٦

محل

الطلاق،مل ما ياسهث، ووجه، لأي الرجعؤ؛ خطبه التنريص محل ولا 
دعال-ىتاطه لموو الثلأيث،؛ والطلاق الومحاة، من ائنتوة خطتة التنريص وقوو 

]اوقرة:همآ'ا؛|.صاوضثرمءتيظتت\وةه 

ثلاثآخر طلمها الغثتْ بن حمصى بن عمر ابا أل من بنت هاطمة وووت 
^شبميبجالث،«.

الهم؛ح،ي عل ليل، اصيضلألإداء محص لأف اكريح؛ وقرم 
jVj  علعليه الحرص ءدملها أف يآمن ملأ اذكاح، عير عنتمل لا التصريح

التعريفي.بخلاف، ايقصائها، مل عد؛؛تا الإحتاربامصاء 

لهبجل، لأيه واشويش؛ بخطسها اشرح ملروجها بحلع، البائن قاما 
عإرْ.بشن، سبه احتلاط محشى ولا مائه، عن ماؤه يصان لا إي عدتها؛ نكاحهاِق 

وجهان؛فته يخمحا؟ الم؛ص لي بجل وهل 
ئماقثبمااأا،ءاتيهص.

أبج،ؤاكابي:ظ؛لآٍا:الأ، 
وتئرم•ابجواب ثى محا بج)، محا كالرجل واوأْ 

وجامع.بائر لة؛ قفول، خاصة صه ء محي ئد لكن اللأ، عل به يفش لا وهدا 
ظهاؤالخد اسثاخ يعني! ؛1 ١ ل 



٣٩٧ةت1سال0ل1حرواوامابمرمنياساحا 

ودحو0.عدتك، امضت، إدا ثنتلي) ووجيتي يقول أف والنحرح 
وما'، دنمساك،ا سمني ولا ثزاغب، مثللئإ ق إن يقول! أل والتعريص 

كال،ثيء محقي إل و1 عئاف،. يرعب ما ت ونجيبة وثحوْ. مثللئ،، إل أحوجني 
َ؛ْمءاأ[

ووحوْ

لأسمقيدتزئجيصك.]ا[بمي: 

ثلررلأتمحٍني«راا مس: لخايه ام. محول مائل: محاو فإن 
محمرصبمحا؟

لكايت،لصي أرادها لوكاف لأيه لثرْ؛ يريدها اله الظاهر ولش لعم، فالخواب: 
يريدها.اثه بلعها الثلاثة ق متشره جاءت ل، 

والتعريض.بمخطثها التصريح تحزم اوجمه الاذ فأصحت، ]٢[ 
والتصريح.اشريص لزوجها تحور اكلاج، شر والبائن 

والتصريح.التعريفي روجها لنر تحور الثلاث أوثم بالثلاث و١لادل 
دولالئمريح تحور أل وهو: راع م بوجود يمكس ولا ثلاثة، فالأقسام 

اشريص•جار الصريح جار إذا لأيه اشريض؛ 
MUM

غاطمةحديث من (، ١ ٤ ٨ )• رنم لها، نفقة لا ثلاثا الطالقة باب الطلاق، مماب لم: مأحرحه ١( ت
ةثهبمئ4ا•ننس بت 



اسقضاه1همهمصاسمءاسبجضل ٣٩٨

محل

يرك؛أؤ يآدل، أو إلا خطئها، عإر0 عن، حزم يأجيب امنأْ حطب وش 
حرآخه حطت عل اوجل بجلب ررلأ محال؛ أنث الئذ. عن أبومحْ وى وة 

دلكولأوِق بطب١١ له يأدو ءآو حديث؛ ؤق •^؛؛١ مممق يرك؛' أن يثمح 
يعه.عل، كبيعه يحرم، بنتهن!، نلغداوؤ ؤإيماعا علأبجي، إفسادا 

آتتأمتا مس نت ئاطمأ روت ثأ خطئها؛ ملعمْ إليه، سآكن لم نإف 
أبوجهمررأما هأ اللمي ثال، حطباها، جهم وآبا معاؤيه أف مدكزلم، ه البي 

١١٤٠أناامححى له. مال، لا محصنلوك معاوية وأما عايقه، ص، العصا يضع محلا 
مح،ه.ظهابميىاأأ.

.^١٢- أنبما عر ئممق خطته عن، فالخ،طبه يل أنه -ي إذا]١[ 
.حلأJ  ١٣١عل متس محالخْله ود أيه علم ؤإذا 

اومووقوو تجمح، ئدا لأف خرام؛ الخطأ أف فالئواب لخهالما إذا أثا 
لمأو أجيب سواء عام فالخدث خفه عل بجلمب ®ولا عفييآلأث!،ؤئمت 

عنيعلم لم واجد كل أف عل، فتحمل ومعاؤيه، جهم وش أسامه محصه أما نحب، 
الاخر•

]آا;افيقلانو.

ياذنحتى أ-محيه، سوم عل يسوم ولا أحيه، يع عل يح لا باب، ال؛وع، كتاب الخاوي• أ'؛مجه  ٢١١
يأذنحتى أحيه حطية علر الخطبة تحريم باب الكاح، كتاب ومسلم• ، ٢٢١٤٠رنم)يرك، أو له 
ظ^بمن.هريرة ش حدبن، من (، ١ ٤  ١٣١رنم يرك، أو 



٢٩٩بمرمضاممكاح( بابU تناباونك1ح) 

نإنثلم:مئلأبا:ثأملأ؟شس;
امطدصش.أظنحا:
لأيالأنلئدمالإي،؛ت١!^؛؛.الإتائ؛ داش: 

لكثشإل ؤليها وعل محرق، عثر لكيش إف عليها والإجاية الرد والميلِفي 
محرْ-

نحل

سمحئلمشاٌتيُفي:ني.
الء؛ؤوألزإنه ت لعال لثوله يتوب؛ حز نآكاحها يئرم الراُيه، الثام>عت الثؤع 

يتيبلأءثأآإلألأنأزنإدهمعناها الناص بعض عل أشكل الأيه ثذ؛ [ ١ ] 
لأفأو زان إلا ؟ا يزف لا ت يعني يطوها، لا ١^•' ؤلأي؛كًثأ4 معنى نجوت 

هذايستقيم ولا صحيح؛ عثز هذا لكن زان، والراف الإسلام بأحكام يمميد لا المشرك 
زيا،النحاح ينمى أن يمكس قلا زان• إلا نبما يزف لا يقال• أن بملح ئهل المعنى، 

أوفعلالزافنكاخا.

روجا٤۶دعالتقوله ل إلا العقي•، بمعنى إلا المران ق المحاح يات ولم 
لنتن:النءل٤، فالمرادنبما: لاوقرة:-"اآ[ 

»لأمجميقيئصمُ: اوسول قال حة ذلك ئثزت القك لأف أدلا: 



اسقضاه1نيضصسماسبجينو

ويذوىعسيك، يذوقي حى 

لومم ^ ٤۶^كلمة بدون العمد م قد أيه ميد ه كلمة:أف والثاو: 
الوحوم.يه الراد يقال: أن يمكن كاف عاوْ وجلا ينكح حش قال: 

ؤولأث_ززأالعمد: بمعنى: يهي كلمة)المحاح( من القرآن ي جاء ما وجع 
همكل نئ ءابثاؤ>ءكم ما ةتك*مأ ولا ؤ ]اومر0;ه'مآ[، ه ألنهقاج عمدة 
:_[Tr ،] كشو.هدا وأمثال

لايتزوجهاالرانية أف انمي: أف ١^: ق ثراه الذي الصواب فالمول هدا، وعل 
زجلي:أحد إلا 

ميالعين عليه أقدم لكنه حرام، عليها العمد أف ؤيمقد ثزوجها وهومن زان إما 
عليه.حرام أما وهويعتمد يجامعها لأيه زان؛ لهذا به 

مابغتر نحكم حلها، اعتمد بل الئرعغ، بالأحكام لم،١^٢ يعني؛ أومترك 
احتازهوهوالذي هوالمتعير؛٠، هذا الشرك، من ثؤغ افه أنزل، ما بعم والحكم افه، أنرل 
الميموابن الإنلأم سيخ 

محكأ؟فإنقاَلقائل:خلثذا،ثلمحتجأم 
ئثوفأو زان ئهز يووجها إنسان أي بمي: الحكم، عل حمآبتاء هل فالحواب؛ 

الكاح،محاب وملم: (، ٢٦٣٩رقم)الخي، شهادة باب الشهادات، كاب الخاري: -محر-0 أا 
رنمعدما، وتنفقي يقارنها ثم ؤيطأها، ضر0، زوجا تنكح حتى لطiإةها ثلاثا الهلالقة نحل لا باب 

قتعجبميا.عاسة حديث، من (، ١  ٤٣٣)



ةتابالاءاحرباسئبموممحاسح(

لكلغتدة.هاحها، نحرم عتيه، من ولدا ثمه للحى أف يؤمن لا زلأنئ 
لأثاكنمم/ك،وه لأف زعيم؛ الزق ء عديا ق زعترم:كاخها 

الشس،.افتباه إل ثرويجها ٥؛^^^، 
علمحريمها الخرقي كلام ظاهر محامد، نكاح أوِق بشبهة، الموطوءْ ماما 

العدس،امصساء بعد ينكحها أف له عديات ق امرأة روج الإى ق لموله الواطئ؛ 
طالئإ،كمطةاكئم.

داست_هتايه، لاحي ولدها شن، لأو الواطئ؛ عل قرم لا أف وكشل 

مشرك.محهو الخل اعقد ؤإن محهوزان، التحريم اعقد محان 
صزر.محاد ستلحقه الولد دام ما  ٢٢٠للتحرولاوجه هوالصحيح، وهذا ا ]١ 

الرانة؟نحريم نجرم مش إل لكن 
فتمض،تراود أف ثويهات ق وقالوا ثتوب، حش مولولت ا1ذهسا ق الخواب! 

ارده ولم أخمد، الإمام عن يكرهدا الإسلام وشخ 

إنإف إذ باراودة، تابت أما يعلم أن يمكن لا لأثه بضحح؛ لتس وهدا 
فإماولوم؛كثنه؛ ما يزن لن انه هل ويعرف بالزنا، التهمة يلحقه لا قخمحن من كاثت 

معلنااثنا محمحناه يزن، أطاعته إذا يمكن بمي• يئهم، نخمن من كاف ؤإف يطع، لن 
للزنا.سببا يكون قيئا 

يردديغثا مثلا كاثت ؤإذا عنها، والخديث، ياستقامتها تعزف Jوبتها أة والصواب 



ملأيقضاهاشيصالإئماسبجينل

محل

سسبملاواكل.
ممالأثوم:لأصلمس/

والثناء،والئ-جاو( حثه ث5وكِفي لأنه \.أ!ئوخألأ رواية ق أحمد عليه ويص 
ممحل،ءياتيالأجميالأنم

دالأنإل الثناء، ثه حو رجز إز محال: ؤ0 إل يزجع الخرمح(ت ومحال 
إبجابمحه ولثس إلابذجهته، لابمرق مش اقه إلاة؛ محح لم امرأْ أثا

ا،عدتإ_اا ادق_صاء الزأةِفي يوث، يمل كنا منه، مبل أف هوجب عؤْ، عق حق 

.أحرى ومحملة ثأي يعلم أو يوبمها، علمت محأغلمت عليها الرجال 
ذيأ0 و.مفا ذو، إنك قال: ٠إذا نمخا، ذُا لئ فاو نقوظام، قيه ثالا ا ]١ 

لهأف ثعرف وثحن أش، إيه ت قال، ولو نطيعه، هلا ء محي ولا يتتصج، ولا منه يبول لا 
ادعاءه.نصدق هلا سصٌ_، الشهوة وعند منه يبول لوا 

يبولكأن منه، يبول الدي ههومن اكرجتن أحي• بن بجول كاف إذا بمولوف• لكن 
كان:لألِخماإذا ماذا دو،محن بجن ِسالفرجلإنأش،

حمنا؟ا

اثهوالذم، إ رجلا؟ ئزوجه أم امزأء روجه بجل مشكل، الأمر أف والخميقه 
نح\كلمأن يمكنه الأف إثديثا ا-ااطثا أف والظاهر أمْ، يثير؛أ حش امحى ثزؤيج يمح لا 





صيقضاهافينيصاسمماسبجضل

ا-قله،ق للحتر واحلبه؛ الشهادة لة ومحرم الحلال. فامبة الشهادة، أنل من لإيه 
محسائا؛لآبجاضأءمااا.

ويتنئغويعقد، يتثئغ ووبإ ارأْ يريد الخاطن، لأف ملأ؛ معناها ق أما أما [ ١ ] 
لهلكاف الهراهة يعدم لومحل• ادرّ والحميقه ثيئا، هذا من يريد ملأ الشاهد أما ؤيدحل، 

وصيغةواحد، الحدث لأف أصح؛ لكال حرام بأما لومحل• الخهلبة أيئا وكدللئ، وجه، 
وجهللممريق•ملأ واحا-ْ، بما الش 





اسقضاه1نيهمصاسمماسبجضل

محاصموْملها، أوال م دارئا،  l^Jوثزط امزأْ يزئج رجلا أف وروي 
ا-لموفينمايع عمؤ: ممال وطله1ا. إدا الرجلت ممال ثزطها• لها ممالت عمر، إل 

هصح،الك5ااح، نمصود يناق ونممحودلأ ثقع فيه لها ثزط نج الثزوطا عند 
هثشعمد، ق لازم ثرمحل لأنه ١^^؛ مخ قلها به م، لم قإف الهر• ^٤؛، ؛١٥

التحا\لث>ز،ِفي كثزط مواه، المنح حش 

شو

أوواعأوهوثلاثة عاسد، الئاف• القسم 
هاح،يألبجطعامحلأظن

Jطاةا،لا أو علنها، ممته أوأن ، l^Jضمه لا أو مهنها، ثإ ■^^١ الوجبتغ أو لها، 
١^،و ^ أزألأ:فإ ، I^r^؛مم دُول  14Jقبجا7أن:سا أزبمرو 

ثتصمنلأما مسها؛ ق باطله الثزوط دهي>ه ويحوم، الأنبؤع، ق ليلة ي أو 
التح.قتل الشمعة كإنماط يصح، قلم اثعماد0، هنل بالعمد نجنا حق إنمامحل 

^ت،:مسامذةاحمالإةم.
وهومقطع، جع ذاأماءئ خالثها، إذآ ا-ثى يقطع التي هل الثروط ت يعني [ ١ ] 

اشخ.مكان 

امرطواولكن صرر، فتها عنه لس التي بالشروط الوفاء الروج عل إدف، 
هيح٩رها،التعدد عن أصر أف أرسهليع لأ أنا واش ق\ذ.' ثم وواش، التعدد عدم مثلا عنه 
العقد•عل يور ولا موها عليه يشئ، أنئ رأى إذا سح شرط فاي 



تتاو،الاك1ح)ب1و،اصنياساح(

همدة؛أي الخاث ناي ء ؤخثج النقد، إماذ محل زندا 
الاحزيروجه أف بثرط ثليته ووجه لن كإ *؛،^، ١١قأيندت ماسد0، ئزوط لأي 

نو•

النقدئتثش لأموو ص ثيهوك بمنيثزطها زمحلأذ 
نهزئيا، طُ الزطءَ لأف مئد؛ لإ ألا:طأثا نله ثزط زلن زشئوذة. 
لأcها١ا.

ثرطقلو النكس، يخلأف النقد، يفند يطأها ألا هز لوثزطت، ت يعني ا ١ ] 
محتملقهدا عنها يعزل أن ثرط ولو علتها، حق الؤطء لأن يفند لم يطأها ألا عليها 

إذاجائز ائه والصحح فاسد، المدمن، عل وكلاهما ثشرطه، هز أو يشرطه، من اثه 
قآسمطته.لها ا-ؤر لأف يعزل؛ أن هو نرط 

مفسدوبحقها فاسد، وتعقها صحح، تعقها أل الصحيح الشروط وهده 
عداما لحل اثرط افه لأة للمنفي؛ مفسد فاسد قهذا لها مهن ألا خرط إذا أما للققد، 

هتّتمأأتئمإ آن دالخيتر ماوراء لكم وأحل ؤ قفال! بأموالنا، ثشش أن المحثمار«ت، 
للنقد.مبطل باطل ئهوقرط لها مهر ألا قرط إذا ايه ت فالصواب، ٢[، ٤ : ٠٧١]

إذاوالمنهت،: لها، مهن ألا قزط لو مثل ثهذا بمهرها، علميها الرجؤغ ثرط ؤإذا 
لهانجت، لكن يسمط، لا نعى• المثل، مهر لها وجب، لها؛ مهر ألا أي• الئرطت هدا قني 
النقد.ويصلح المثل مهن 

لسناثه والصواب فاسد، قزط إيه عنه: الولفئؤ يقول \ذعنى عدم وقرط 
يرحع؟أن لها هل لكن اريفت،، وقي" لها الحي لأف بماسي•؛ 



محل

أمووIوهوثلاثه أصله، مذ الككاح يمحي ما الئاف• الّوغ 
ووجتك(.' Jjijأذ مثل المتعة، نكاح ودللث، ١^^، يأقيش يفرطا أف أحدها؛ 

أمحهعذ سأرْ بذ الرمحع روى ة علته؛ ص باطل، ياذكاح أووم0، ابش؛-^١، 
اممبرئول أف لمظ ؤق الوديع؛٠ حجة المتعةِفي عن ُرمى اممب.؛ رسول أف 

الطلاقمن انئض احكام ثه يتعلق لم زلأنئ ذاوي• ابو وواه النثاءء متعه 'رحرم 
اتاطلة.اص كناي ثكاذ؛اطلأ، زي، 

لموما بخلاف لهاثممه، ليس اثه عل العقد ق لحل لأيه يرجع؛ لا أيبما الصواب 
\لثجوغ.هما ١^ أشاء ي ١^ أشك 

اش،كتاب ق !١ محالم٠ لأنه مد، ١٥الثرط إل يقال: محي يهد؛ عليها، ممته أوأف 
ا،لخاكةووحة محهوباطلا،راُ اف ز؛؛؛١^ لقس فرط ررؤل صإبمة؛يظت الني قال، ومد 

يالعكس.بل زوجها، مقه يلزمها لا الزوجه أف 
لأفجائز؛ أيصا هالا أف محالصحغ صاحثها، مم يوف لها يقسم أن ولوثرط 

أوَوالةالنهار، ق إلا لها أوألابمسي عزج، محلا إمقاطت رضيت فإذا لها، المم ق الحق 
تسقطه.أن باس لا فائه حقوقها من كاف ما أف ثرى يعني: لأسمع، اق 

الأ>لأف صغ؛ لأ أنث فالظامئ النهار ق إلا لها ثقسب أب هل وشزطئ، لَلكن 
راجعإلالروج.

ومنم:٢(، ١ رقم)٨٦ نحل، لا الح ل ثروطا اشترط إذا باب المع، كتاب الخاري- حرجه أ٠ 
عاتشة؛محهبمهأ.حديثح من (، ١٥٠٤رقم)أعتق، لن الولاء إن،ا باب الطلاق، كتاب 



ةىباس1ح)بمّاصفياساح(

ابنوواية ق ياو أحمد لأو مكئوهه؛ أما أحنى؛ وزايه فيه بكر• أبو قال 
موو1أصحاسا من وعتره التحريلم، لا اتكزاهه لظاهره إو، عقثهاأحب متصور! 

كزيمها.ق واحده رواية المناله 

صافكاح؛محمط:ثعماة

ألاثطأهااماثوثزط هأمتة لايورفيه، ثزطا مسه عق ومزط مط^ما، 

يحلإذا  l،_jأنك بشرط ينتي زوجتك قاو: فإذا هرى، لا أنة الصحيح [ ١ ] 
^^١^٥يهلهرأحمد الإمام عن الرواية هده لكن زق،، ولا موئتا كاح مهدا شهرمحرم، 

ممدبن شره يحدث عريب، Jال^كراهة يهول، ' أحمدرالإمام مكون إشكالا، فيها أف 
يمكىلا وهذا ُ القيامةا،ُ يوم إل ®حرام قال،ت فالثموJ( واضح، ا-إقهي 

(٢) ٠،التودمإُ من؛انم، هدا إئ. أحب أحمد! الإمام موو أف يرى الإسلام وقيح 
وأفتحنبه، الأول ئتكون إئ أحمث، ياثه حكم وأثه بتوم،، ليس اثه الرواية ءلا٠ر لكن 

له،ظهر ما وقت ؤ، يقول، أن نمكن الاطلاع، وايح رحل يعرفوف ك،ا أحمد الإمام 
•الأول ■حلاي، آحر وقت 3، ؤيقول 

xnt

 ١( C(.٩١٤الكوصج)منصور ين إصحاق برواية راهويه، بن ؤإسحاقا أحمد الإمام ائل م
واستقرنخ نم أبح نم نح نم أبح أنه وبنان التعة نكاح باب النكاح، كتاب لم! م\->وجه )٢( 

خهؤبمن.معبد بن سبمرة حديث من (، ١٤٠٦)رقم القيامة، يوم إل تحريمه 
)*ا(المودرصآ\<ّا(.



حنبلاحمدبق الإمام  ٥٥م اه1في ض اسق  ٤١٠

فنل

:^٤^!١ زو، ١^ أن ثزط زو أن ١^ 
لثوشن\0نمحواجهصثضسوسادْ؛ئنؤى 

او،^ أذ ء ١:^ ظ ئزؤج أف ح: الئغار«. وح ض أرش 
الأحر،ل نلما العمدين مذ واحد كل جعو عش• متقى صداي،• ويزينه، 

•دوي_ا أيعك أف عل يوبك بجي، لوقال• ي بجح، ملم 
أحتك،،تزو-جني أف عق أحتي ووجتلئ، قماثات صداد1، دللئ، نع شميا محإل 

عم.ابن يديث صحته؛ أخمد ص مالنصوص مئة، واحدة كل ومهر 

العباسافأبن( عبج• بن العباس( أف الأعرج، قادوى لايمح؛ ا-؛رمح،ت ومال، 
ءت1اما،خثلأ ثكانا ١؛^، اوم بجد زصة و، آمحم ين لإض ند آكح 

الغ•ىالشعار ^١ كثايه؛ j، ومال، سه،• يرمح، أف يامرْ مرواف إل، معاوية ثكثسا 
كإبجح، هلم عمد، 3، عمد ثرط ؛^ ٠١٧داود• أبو رواه الثه: زئول عنة نش 

^ي:ئبمطأل،:هثماا'.

يبيعهأن عل ثوبه باعة إذا تحل اثه والصواب فيه، محثنف عل قياس ه-غ.ا [ ١ ] 
هذ.الأف ،،؛ _ijJيبيعه أن عل >تساروه أو داره، يبيعه أن عل دارْ أو؛،■ثه ثوبه، ١^^ 

يمنعه.الذي مإ ظلم، ولا جهاله ولا صرر فيه وليس مقصود الشرط 

العبجة،شالة عل كمح، إئا هذا، عل يطبث، ملأ بيعة 3، ببج، عن النهل وأما 
خلا،إذا امحاف ثم من ِلأنئ ^١؟ ئم iاذا اخ^Jفوا: ِلأيلم ل والخلأذ 



٤١١هاو،المحرب1ب،اصنياس1ح( 

فيهنإ.هامد الك5اح ابوتزت ممال الأحرى، يوف مهرا لإحدامحا نش ؤإل 
روايثان•مهرا لها نمى اش و بمكوف أف نجب الثابي• ومال 

عنالعمد لخلو للمعنى؛ ٠ عمر ابن حديث ق ورذ الذي التفسير ييكون 
المهر•

رجلهرخ إذا الكلب. ثعر ت قولهم من له مبيحا شغارا سس ايه ١^١^؛ والهول 
سم.لم وما الصداق فيه سس ما يشمل هدا عل وبناء ليبول، 

^،٧١ثدا لوئخ َلأثئ أول، الاجياعج الناحتة من لأشكأنت الباب لهذا وند 
مندالناس تبما يثباع سلنا البتات وصارت كير، ثؤ حصل الصداق سمية ولولإ 

نجوز،لا انه وبع، رماله باز بن الغزير عبد الئخ فيه ألم، هوالذي وهذا أول، ال؛اُب، 
يمم•أولم المهر نش مواء 

سغيالوفؤع بعد لكن ملثج، لا الثانم، مد ينبغي يخ أن، قبل هذان ق والخكم 
أففيم، ?١^؟ ئو ثنها كل وثل المثل؟ صداي له مش وثل المقام، نجرر أن 

وممن١^، ق منة الآلة تكوذ ولا خلافة، وانالة زثغ، لأنث بالئئة؛ بج؛ 
\ج\لآ/^موُائواكالو/ث،وثغأطهما 

العروقأف إلا فغارا، هذا الناس يعد ولا ساذلوف يعني! أحيه، لأبن ابنته ؤيروج ابنه، 
الأقوال.كل عل مغارا يكون قلا مرط، بلا بمع ايه الأف الماس بع، 

 Mء أM

تحريمباب النكاح، كتاب وءسالمت (، ٥١١رنم)الثغار، باب الكاح، كتاب حرجه أا 
ق.بم؛؛؛ا.عمّر ابن حدين، س (، ١٤١٥رنم)وبهللأنه، الشنار نكاح 



اسقضاه1ينيصابمماسبجص ٤١٢

قفل

١^٤ئة،لإمحوقون 
ئاللت«  jkiUالظن الهُ ااّلس قال: أنة ه الين ض _ تإ ثاطلأ؛ ماتا 

سحاألئدا المحمدي: 
قافكاح:اطلزلي:فوطه، القد ماةِفي ١^ قي، ذنك هإذنناطآم 

ا-ا؛ديث.لعموم ملعوق؛ ئهو الإحلال دلك أراد مش وقال: عليه• يص أيصا• 
يأمق،ولم لزوجها، أحلها روجتها ائرأْ عمرت لأبن محال وجلا أف يائ وروى 

عع\أنقها، أغيبك إذ نءت، إلا:كاخ لا، قال: ;ما'ا؟ ■ي'و
ثإذرامحم دلاتزالان بقاغا، اه. ذثوبب ئيب م، ممدة قنا دأذ ئادققا■ 

٠نه حمعمرين مكا 

ثعى حلا لأئه صح؛ دلك، عين ثوى إحلألها، ناما عثه ثرط وإل 
العقي.؛ق يور الروجلمأ يوف ووليها اشحلل المرأْ مميت ثإف وئرطه• الثحييل 

^ق،قويثؤوهاةامحاًا.

]ا[وعلهافيسحة:حنن.

^مإذاياكثووُبم،أثا
سمفيشثة:م.

نزتإذا لأتجا أوا؛ أولها والفحيح ث، أر لا رمشْ لا ض ثذا، وقل [ ]٤ 
أوتحاوليطلمها، حش الثاق الروج نع المعامله إساءة عل جدا نحرص نوف التحليق 



٤١٢مماو،اس1ح)بمباث>زطنياساح( 

لأنهالمحلل؛ مهونكاح نكاحه نتمسح إياه ت؛بها أف ث عبمْ روجها ؤإف 
".١^١١نحيبه 

اصلزلإام:محص.
معالصحه ظاهز0 كرهة أئة أخمد عن روي لأيه روايه؛ ا-ئاد_، أبو وتترجه 

ينئ.أف نيي عدا اسرى لؤ كنا العiد، بمسد لا ١^ عري لأف الكراهة؛ 
محل

وواسان:اذكاحثه مناد زو محامد، الثالئ: ١^؛ 

كقه.يها أو الصواب لأو المستطاع؛ بمدر اقلع 
بنجضيعانل حس حس وهذا الأول، الروح إل الرجمحغ تجرم ش طلتها فإذا 

ذ\ؤح.برهان من بد محلا الملمب محألها النية لكن تحده، 
ءاد0لأئه الأغ^Jب؛ لأثه  ٠١١٠٥والحلل محقاوت اوخ يكر س والرمول 

.٠٥١١^٠٢ عل التحايل وهئ وا->دة، العلمه لكن الروح، مى بمع 
بمري،المول هذا لعل بتّهءا، الإدساذ تحاول أن يسطح إنسان كل يطؤ( ^^٠١ 

المدمن،.حلاف وهدا بينه،ا، 

وهتهإياها روجه ولثا تحلها، أن بؤ عبده يزوجها ثلايا اأطلق الروح بمي،■ ا ١ ل 
النكاح.اشخ لها زمئ ؤإذا لها؛ 

الكاح،أبواب والترمذيI ٢(،  ٠٧٦)رئم التحاليل، ق باب النكاح، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
رقمله، والحلل الحل ل حاء ما النكاح، كتاب ماجه! وابن له، واقحلل ايحل ف، جاء ما باب 

خنهبمه.عل حديّثح من (، ١  ٩٣٥)



سقضاهانييصالإuمiصنيضل ٤١٤

أودكن0اا'، أوإسال زصيث أوإل الخياو، بثزط يووجها وهوأف 
ثمؤإلأمحنكاخ:ءا. كدا، خاءَثااهمال أن!ذ ملاق، ألابجنة ثزط 

لأفدأماو؛ ثزط أو ومحت فته كاح وكل حرام، المتعة نكاح ابماْ عمه 
لك-قألح.الثزط، هدا كاماه لازما، يأبنا يكوف أف بجب اقكاح عمد 

المجهوJ،ق يصح الك5اح لأف ^١٠^،؛ والثزط صحيح العمد أف عنة وثم 
اس،كانيةولم:تودالثزط 

اأسنهناا يجاح ملأ نإلأ كدا، ومت بالهرِل جاءها إف ثرط فيمذ عنه ويقل 

علق١^^، أربالرجل لاثة عله؛ العثور تهل لأمه ص هدا جواز عدم ي [ ١ ت 
ؤيأثة.رصاه عل المحاح أولزوم الياح عقد 

أماالخيار، بنرط ثزو-حها فإذا صحح ١لشروط هده بعص أف والصحح ]٢ا 
أف-ندا أقصد أنا قال; إذا إلا الئللأى يملأ، لأثة الشرط؛ هدا إل حاجه هلا له باشة 

محن١^، مح،محثذاسله:لأذكفيثدا هدا 
فتشرطالرجل هدا من يأتيها ماذا يدري لا لأما الخيار؛ يشرط درد،ا هي إليها بالنية 

العقد.مشت، سقم لم ؤإن هواأ3أالورّ_،، ههدا الخال استقامت، إن الخياولكمها، 
*إنالحليشإت لعموم الخيار؛ قلها الخيار ثرط إذا ايه جائز• هد*ا أف والصواب 

اأرأْالإسال يتزوج ما وكثثرا ٠ المردج*ر به استحللتم ما به يول أذ السروط أحهم، 
المح.هل ؤإلأ المام جارل إف عل الخيار أشرط ت فتقول، أهله، عند بجعلها أف ؤيريد 

تالم وع(، ١٢٧٢ ) رقم النكاح، عقدة عند المهر ق اكروط باب، الشروط، كتاب، اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
ؤتهبمتن.عامر بن عقبة حديث، من (، ١٤١٨)رهم النكاح، ل بالشروط الوفاء بابه الذكاح، كتاب 



٤١٥ةت1بالاك1ح)باساصطهماس1ح( 

أ.داJهاا مذ يئرجها ألا ثزط  °ؤما أمته معا، فيه لأل صحح؛ الئزط أل 

ائهالصحيح نكاح، ئلأ ؤإلأ كدا إل بمهر جاء إل اله الصحيح أيصا هذا [ ١ ] 
مري.ولا بشا، بع ملأ ؤإلأ كدا وقي، ق يالثمن •جثتي إذ ت أقول كاذ البع، مثل حائز 

بتدها؟الطلأيى أف ثوامرطت، بإ ثبيهة الشروط هد0 ثل ^ ١٥ةاو< هإذ 
عليهيرسب، ولا الطلاق، مذ تجثشؤ ملأ طلأما، ليل الخيار لأف لا؛ فالخواب،ت 

العدة،ق الؤحوع لها وليسل مقة، لها يكون لا ث حل لو إيه بحيمثج الطلاق أحكام 
الحال.محهول( الرجل كاذ إذا إليه تحاج ممد أحيايا، إليه محتاجوذ والناس 

مناسحل با المهن ملها ندا عل ذحل إنه مالت أن ثمكذ الشرط احتل مإذا 
أحذ،ما ان إنلكل يعاد انفسح إذا اثه البح، جنس من ثكوذ أن وتجتمل مرجها، 

اليإ؛بملم؛ؤرئيهاالإكارة،بخلأذ، أرز لها ين منى يكنأن 
احتارمي،إذا الصداى وثري التكاره أرش لها والبكر الصدامح،، ثرد النج، يعك،• بش؛، 

الفخ.

* H *



سقضامانينيصاسمماء4اربياضل ٤١٦

-تٍٍتبأساس،رساسأم  ub  الذفاحاثأهي1رش
 Kء أX

ؤصُأزبمئ:
ثلاثةأمحساءت وهونبنة الوطء، يمغ عسا بصاحبه أحدمما تحد أف أحدهات 

وا-اثلام،مطبق، عثت أو كاف مطبثا ا-اءنول، وهي؛ والنساء، الئجاJ فيها يشرك 
اودادُالئسَ،بج ثالئة.ؤاةنفىاوي: ثاكانواوماأا:ف زاوزاؤ'. 

بئما ايخراق ومحل؛ والمى• البول ءرج محر ما ايخراى وهو والمس؛ المرج• 

اللمئرءرأف روي ج اذكاح؛ مخ ق الخيار مله منها عتبا بماحيه جد وص 
"السنيائ.؛ لها ممال ياصا، كشحها رأى غمار، ثي مذ امرأْ روج و. 

بماءناتتراهم،لأبجا
الإنتمتاع.مغ معناهِفي ِفي 

المزجو منة ؤبجب به، اياغ ينكذ ما المجبوب م مذ مي مد كاف ثإف 
..............ب.......

الوطء،يمع لا فا-إئتون ؤإلأ به، والثلدد بالوطء الامتمتلغ يمع يعني! [ ١ ] 
الإص.وكيلك 

اوجاو.]مأ[فيشثؤ:
نئن،اثمألة س ق وِلدلك، اضة، لايممزقل الأساغ أو شك لا ]"١[ 



٤١٧ساساح)بمامارنياس1ح( 

مح بمُ:سبم، ا1ن1ة؛  Jy j^uذك، ق امحقا ؤإن 
الوطء.

محل

وجهان؛محه حصى ووجها اأرأْ أووجدت حش، الألحو وجدأحدمحا نإو 

الإض.هأاو1ة وعاو، مص وفيه متْ، ثز لأنه الخيار؛ لها أحدخات 
بملأ:ش؛الإظاغااا.

لأ:شك:زمح\قي زو م. نمن ح '، ٢٣١أطخاتاِفي ثاخأفأ، 
مثُْثبمدى الإنبماع، ئوض يئ ١^؛ به قث، أبوثي: محاو خلاة. أن 

 ،j^ :ممديه.محض زلا  ١٤٣٠^يغ لا لأأد4ُ فته؛ جاز لا ي
نتاة.لأياِفي ؛ ٣١ق ١^١٥ ناكثوغ زاوثوث الئاص ء زبممج 

الغراى.لها فإن الخثفه هطنت، إذا او< والصحح 
هلءاالخياو، هميه التمرة ؤيوجب الأمتمتاع 'ك،اوا يمع ما كل أن والصحيح [ ١ ت 

وقائعإلا هئ ما الأئمة أوعن الصحابة عن وزذيت، التي الأمثله وهد؛ هوالصابط، 
الامتمظعك،ال ويمع يم ما كل أف والصواب بالخياو، فيها هقالوا حصلت، أعيان 

ئهوعيب•

قبخر فيه أميه بتي حكاء أحد وكاف الأف، ق أو الثم ق يكون البخر  t٢ت
أمه.عل دائنا اليباب وكاف العافيه— اض ~سأل أمه 



سقضاهاهمذصاسمماسبجضل ٤١٨

يعدهالوط؛، لد0 ينع المرج ِفي رعوة هو وقتل■ العمل، ل واخلموا 
الإتثاغ.لابجإ لإتمُ ١^؛ ق القامحي ثوي:س '، ١٥^_ 

الوط؟•ثثووعند المزج النحاِفي الكرة الرايحؤ ف قرح وكدبك 
لأنهخيار؛ به يشت لا والمج والعمى كالهمع العثوب! هذه عدا وما 

يمالإساغ،زلأمحشلأل

شل

بالمب،بصثرة عل يحل لأنه لة؛ خيار محلا العمد وقث العيب علم ومذ 
عته.هنلز ما اشرى من دائ؛ة 

وحهازتقفيه مئله، به عييا يصاحبه وجد ؤإف 

'،المعرور العيد ماسه نسه، لوجود الخيار؛ مئهنا واحد لكل أحدجتا؛ 
مثله.عنيه،وإو(كالبه عيب يعاف مد نه ٠١٧

اشزنا،لئايها لأجئقنارازقالقص، لا-ءت1زثئ؛ زش: 

لا[فيننخة:لدِك.

عيوب،هذ0 ق1ل والزمنىإ اء وا-ورّوالصث^ء ا!عمياء ؤمثله عيتا يعد الثؤغ ]٢[ 
عيب.يهو الأسمتاع كإل ؤيمع يثمر ما كل أف والثاعدة! 
حرا.منه ولدها قيكون أمه، محباثت حزة، أما عل امرأ0 ثروج بمي• تّاء 
؛،iuواحدميإالخيار؛لأئالإنساذثد:^١.^أنaij ١٧١لكن]٤ا 

مشاهد.ثيء وهدا يشه، ق يعافه و/لآُ ءارْ، ق العب 





صاضاهانينيصاسمماسبجضل ٤٢٠

محل

مذئالمزيه منها، المنح كال لأية!ف ^-١؛ مهر هلا اديس هبل ئنح ^١ 
جهتها؛مذ بمي ههو الزنج مذ كال نإف فوذلأ مهرها هانشلت جهتها، 

ضلم4ا،داىنام:اميارال
ظ،لأطناراهاحدالأموكافبمد ؤإذ 

المنميم->ب صحح، متمي فيه صحح نكاح لأنه '؛ االمنمي وبحب فته، 
عوساة افJ، ئهث تحث، أنه أ-ئترى روايه فيه الماصىأف ودكن ارتدلم،• كأي فته• 

فته.الخنان وتت ماسيا ماسي؛؛٦^^ ثدا زلنز الفاسد. الش 
زجلأبجا هال؛ انه همحق عمر عذ روي قا عرْ؛ مذ عل بالمهر ويرجع 

ؤلثها.هل عزم صدامها، ملها ممثها، بنص، أر أوحدام، جتوف، ننا امزأة يزوج 
أمة.ُحزثة مء نز كنا عثه، المهث محكال ١!^، به نجث، بجا اقكاح عرِْفي ذله 

يمعبحادث يصاب كاف حاله إل العيب يعود أن رجاء ا،لطالة ثأتم يمرن ومع• 
الاستماع.من 

يسقطيقول! ، مالمولف.الدخول مبل ومحت، عيتا زوجها ل وجديتح إذا [ ١ ] 
من،لها وأف حمها، سقط لا اثه والصواب جهتها، من المح لأف المهر؛ ق حمها 
فنعم،العكسل أما هو، جهته من فالمح الخميقة، ق جهتها من ليس هنا والمح المهر، 
ثيء.لها ملسز العس، هدا أجل من ومنح عيبا ببما وجد الروج لوأف 

أكثز.أو أمحل، أو المثل، مهر مثل يكون ومحي عليه، المنمق المهر أي• ت'ا-ا 



٤٢١ه1بالنكاحربمباسرماساح( 

ت.£نئ.عئ عن يزوى دبك لأف أحد؛ عل يركع لا وعنة؛ 
دالمحورمحاوأ5•الوؤ ينلم لم لإف 

^هامحث\لأ:>طلإيصلأمح
'•زيؤ،بامحا

محل

الحاكم،ثافممزإل فته، محألف لأئ لحاكم؛ حكم إلا لحونزلا 
..............................ضهل٢ا،. \صف زذة ءاِذ بلإمارّ كالفنخ 

ظهرها،ق التزص مثلا يكوف لكن والعي.سا، الولأ ولا هل لا ثعلم لم فإذا ا ١ ] 
ولميالزمحل.؛، الهز اسم لأثة ألحد، عل يرجع محلا عزر؛ فيه لمز مها ملم، لم وهل 

ألحد.عل يرثع ملأ م؛ أحد يوجد 
قمتث—ول لأ الناس لأو ظهرها؛ ق الترص أف يعلم لا ١^ الوئ محوو ويمل 

بّاءمإ
هذامهل أوالتكلث^ن، الزسن ق كوف أن مثل باطثا الأمر كاف إن مائل• ئال مإف 

محب؟

يعيشممد الذهب، عل يعيب ليس فاأنص بعيوب، ليثت هد.ْ لا، فالحوابت 
واحدة.بكلية الإنسان 

بأس،ثلأ الهز سرد أن شث إن ارأة—أ ق العس—، لك0 ~إذا للرؤج قال، بأن ا ٢ ت 
بأس.قلا ذ\ذنتي ثئب إن الزوج—ت ق العيث، لكن ~إذا للمرأة قال أوبالعكي! 



سقضاه1فييصالإئماسبجص ٤٢٢

سامكاذ بمن،، زأ ه طلأة؛ لا ئنح اواقذ:؟^١ ؤ\لأئظ ^0 ممثح، 
كزدالشري.

ثلامحثط.طلاق عل ورجع جديد، بنكاح إلا محن لم الرجعة عل امما ؤإن 
صرقة؛^١^١١، لأي التأيد؛ ي محزم أي آم، قول محها أبووت وقال 
عد.تت النممة أئتهش بم،، ^٥^ أي وه . juiiiيزمحه 

شو

فيهلأل بنجت،؛ تزومحهم أمة، ث ولا صغثرة، ولا صغتر لوئ وليس 
يغموصاها،بلهت، رومحها لوئكبثرْ ولا الحظي• التموو وعلته صنوا:؛-م، 

لأفمنعها؛ يملك لهأ عئن او يمجبوص، التوؤيج طيت، هإل -بما. صررا فته لأف 
صرراعلتؤ لأف ْئُها؛ مله ع؛رأما بتجب المّوغ أرادُي، ثإف بتا• الصررمحثص 

علماتا منئها؛ ثه لبمل انه ويقبل ؤلي•ها• ؤإل إليها يعييه ومحشى وعارا، 
ووخ0.جاز، رصتائه لإل واله. الحن، 

إدانْ 50الثاعه، رصتت ؤاف ُعنني، يزوجها أف يعجبنى ما أخمالأ قال 
ذخلئ.

أش°لم اأزا0، به هزصتث معينا، وجيئة أو بالرجل، اليبؤ حديث، ثإف 
ينلكولهدا ذوامؤ؛ لاِفي اض• ابتداء كئةِفي لأف الفنخ؛ عل إجتارها لولبجا 
\ظيخ.قل للمبملكإيازثا ء محث قشغ زؤ اي، ِس:كاح نفها 

ث.لَب قلا التانم قل اشر؛يم فأثا [ ١ ] 



٤٢٢كت1و،النئ1ح)ب1ساسرماسح( 

نحل

ادعتؤإن هولهن• إل لرجع الثقات، الئثاء أونت  ٥٧١عنس، ا•حتلثاِفي ؤإدا 
الأصللأل يمينه؛ نع هوثة د1لموو، يأيكزها، عنن، زوجها أف  ٥٧١
عمنأف الميتؤ، بن نعتد روى ج راهثتة؛ مند عاما الحاكم أجلة اعرف ؤإن 

تنه.العئن ظ^بمقأجل 

حرارة،بذ يعارض هد؟كوف العجز زلألأ مثله.  ١٤^؛والمغيتْ عل وص 
وللمالأهويه علنه واحتامت، الئنه، مصت،  ١٧أورطوبة، أويثونة، أوبرودة، 

:زل،يآنهبم.
الإيلأء•مدة بخلاف، فيها خشن مده لأما دالحاكم؛ إلا الميم ست، ولا 

فزاقه؛أو معه الممام ِفي حولم، يطأها، وئأ المده ئة صرثت، مند نته ئصتؤ  ١٧
لهايكن لم عنئا، رصيته هد ■ وقت، ق هالثإ أو ءئ>ئا، رصيته هإن . ^١ لحى ١ لأف 

ؤإنالعسأتإ. المح رصيت لو ما هافبه باشب، رصثت، لأما دلكج؛ يعد حيار 
الحاكيثثمحا.١^^٠ 

يادعحؤوطئها، انه ادعى ؤإن عثنا• كونه بطل مرْ وطئها انه اعرهتؤ ؤإن 
هالمولنإلأ يولها، ل هالمن يالت، بإ شهدذ ظ)، الثقاتإ، النناء اريت، عدراء، أما 

المولوعنة: ١^٨٠٠!. الأصل لأف هوثه؛ دالمول _!،، وهئ احتلما، ؤإن 
ماءكأجرج له• وبمال بب، 3، معها هل وعنه؛ الإصابة. عدم الأصل لأف لإك 



صضاه1نيهمصاثماصبجضل ٤٢٤

يزثه. J^iمحاهمل ؤإل هوئ. هالموو دلك ض عجز هإذ مي؛، عل 
وبطلثهومي، داب لإل الناو، عل يعل بمي لتس ج العش لإن 

Jyهدا لأو عره؛ انه عل1 هدا ^١>-!، ؛يا والناونحئدة، البيض، ساض أئمة لأية 
ظ,

تزلآحن، نكاح ل أو ١^، ل وطئها أو عيَها، وطئ ١^ ١^^٠٠ نإل 
لثسوالدبر يي■ يوف آكاح وِفي أحرى، يوف امرأة عن بجئ مد لأيه عنته؛ 

المزج.يوف ما هائب للوطء، يمحل 

نكاحاي ق أولها لعثرها، بوطثه اعرقث مش أما بقر با موو ويمحي 
خسمى ٥^ وحئمة، •حم؛ه العنة لأف عميل؛ ا؛ن احسار وهدا عنته. زالثا كال، 

ينافيها.ما 

١^^٤لأئه المزج؛ ا-قشمةو( العؤإيلاج من به هرج الدي الوطء وأش 
وجهتن؛يشل موله؟ المول، من محلم، وهل عثرْ• يوف الأ•حكام له سعلى الدي 

ا1او(ؤعتريغوى ل الإنتحلأف عل بناة 

نحل

الأكاح؛ينح ق اهاث ملها خد ثززيها المنأة غممت إذا اش: الين 
روجهااممه رسول هحيَها يريزة، راكاتست، هالتت تنحهبمهأ عائشة روت لنا 

ه،ا.افه رثول ما حزا ولوكان ءنوْت هال مشها. هاحتاريت، عندا، وكاف 
و)ئزش(ؤ1دوداؤدفىص(.



٤٢٥ه1و،النئ1ح)و1بام1رشاسح( 

كملتامحتالكمل،ؤاي للحم، هممتاوروجهاحرملأحيارلها؛ ؤإل 
الند.مجمحث،س؛،خذجزنمح 

الحسروى وقا والإبمع، بالنص ست خيار لامئ بجنيها؛ المنح ولها 
ررإداهال،ت ١^ الئى. عن يتحديوف وجالأ سمعت، دالات أميه بن عمرو ١^ 

لها<امحار ^ ٨٥وطئها يإو ^، ١٥ثاءمتج إو يطأها، لز بالخيارما يهي الأمه أعتمت، 
^^^ةالإنامأقو)ك(.

عاقوطئها من أمكنته هإل يطأها، لم ما للحم الراخي؛ عل وخياوها 
لزي محاثثا، يم يه، رضانا نل ديل زلأم للخم؛ محاثغا، بمل بام 
الماصىومحال للحم• أحمد؛ عليه ص أيصا، حيارها بطل لمثعلم ؤإف به• لطمتا 

رضانائه.قل لا:ظ -بجلها نح ءكأها لأن لايثل؛ اطاب زأثو 
ضزها،شسكاووقا.محلساإن

يالمولالمنتن، عن ليندها عليها؛ حماوْ بجور ءن وهل يالعنق ا-لإل ادعت 
محللم وانتهاره لمربه دلك عليها بجمكط لا ئذ كائن ؤإذ يمينها، مع قوقأ 

خزازلأ:مةبج لأم يزقا؛ محالقزو امحار بكوي، الحفل اذَنتخ نإن مزقا، 
الأاس.

محاثةا؛لأوالإازبمبيامرص
محازمحلا معا أعتما زنز عثئ. زق ١^١ اأيبا كزد فزاJ، يعتقه، راJ زهي• ؛١^!،، 

^يم،سملإ:ؤئ،محامحات؛الإاث، ل4ا.بجُ:لها
هنا.نا محكيا الحبمزر، لعدم 



صضاه1نيفيصابمءاصبجضل ٤٢٦

الرجل؛يعتق البماةْ اقروجم وجاويته عدْ عتق أراد لمي نينثحب 
لكف١^ نهتهبمها عائشه عى داوذ، آبو روى ومحي حيار. علته للمرأة ؟كول لئلا 
راهائدتحرممال أعتمهنا، أذ أريد إى ه! بلبي ءثالي* وجاييه، علام لها 

.>جل«.

نحل

ولاموولهنا، لاعمل لأثإثا قلاييارلهنا؛ والصغار٥ اiجنوثه أؤإياع٤تا 
،Ary^jiمحق ^٠ الشه-وه، طريمة ^١ لأف ؤليهنا؛ بموكه رلأ معتبث، 

كالقصاص.

عقصازا ل^5وفنا حثي؛ الخيار ئلهنا المجنوثه وعمثت الصغ،حه، بمن، ^١ 
ااتاه1هوالختق.وطء ق كالم وطئهنا ق وامحم كلأمهنا• ينتبث صفة 

تحل

الخزي؛احتازها إحدى لهاِفي حنار ملأ الأمة بنص عتق إدا 
مشمحقبجا؛لآياأمملبجا.

؛لأبجاأئوينززجقا،صالإ1ث، واكاتة:بجا

أغمت.فإل قنمحة: [ ]١ 
xnx



٤٢٧ممباساح)بماسرهماسح( 

فقئ

تحبوعنه: جهتها. مذ المنح لأو نهزها؛ نمط الدحوو مل ئثحش إدا 
عنيو.جهة مذ بفعل يسفل قلا له، المنتحي لأنه للثتي.؛ ام نصف 

الJحوJبند ننحش ؤاف بالعقد. انتحئة لأنه هالمهزللثئد؛ رصيئة ؤإل 
لؤما هأفتة والد-خ_ول، وا١نممؤ بالعهل.، نه وجب لأنه للثثد؛ النثى انتمز 

ازس.

ملكاف إف المهر، نصف ؤلنيدها طلائه، وثع احتياوها ميل طلمها نإف 
بنده.كال وحميعهإن الدخول، 

منحلز ؤإي، يي، لم انه نقا مننتؤ إف مومحوف، طلاقه العاصي: ومال 
لزكإ هومع، صحح، نآكاح التصؤفِفي جائز زوج مذ طلأى ائة ولنا ومع. 
متق•

هصا
)٢

لأمحلأةاخ:بجاخ؛ازَلها؛ هلا نأك طلأها:اذا، الزنج طكها نإذ 
لإداننحة، ينكذ باؤ، نكاحها لأف العدة؛ ق المنح ملها رجعيا كاف يمنح.وإف 

بائنه.لوطلمها كإ العدة، مذ مصي ما عل وبنش الرجعه، امطنت، منغت، 

المنخ،احيار منها صح حاله لأي حيارها؛ بطن، معه الممام احثاريتؤ ؤإن 
الك5اح.كص1و_إ اكام، احتار هصح 



صضاماهمهمصابمماسبجضل ٤٢٨

ففن

م،\ي ي 1ن ئس، ذه اأز1ة تززخت فلن ص الين 
الطارئة،هع ١^^ ئلكت إذا لأيا ١^؛ مخ ي اي^ث ممها مدا، مان 

أرق.

منحعو ومذ عد. محت، عممت، ثو ي حاكم، عثر مذ ١^!^ ولها 
ثزطه.لثوايت، أبطله؛ الككاح، ثزوط مذ والكماءْ الكماءة، ثزوط 

ففن

ثئنِتيلأتحللة:كاغزثجأنةيأيلإة،أنهالإة، ت^ 
الخامدةالأJكحة ظإ وحكئه عب؛؛، تش فزامها وعليه قامد، يالكاح الإماء، 

صمه-؛، ^١١لأف صحح؛ هالككاح الإماء، تة محل ير jis^  Jوإوعثرْ. ١،^ ِق 
ننذاة.^Lv تبماة أبا م تزئخها لن ي ال،ماو، د ش و

فدا؛أن لإوا لكف -م؛ -م، ي مئهُ أضابا تش المنصمح وق 
ِلأياظوه.

بدلك.مفزا يجهيؤ عباس وابذ وعليا عمر لأف أولاده؛ فداء وعليه 
ث.ثا؛هإ:فنهُ الزَإد:ثمد لأن ^١]^؛؛ و لنز نفث: 

بملكهُ•

الأؤُل.زاآد.م، م نإلأيا:ئبموذ زلدك، ١^٠ للززج: بجال زفة: 



٤٢٩ةت1و،الصح)وابام1رفياسح( 

محلإل المزأة. عروز ائبه بالخرية، عروو لأنه احب؛ إل نآكاحها مخ وله 
بعدمحاوهها ؤإف جهتها. من لتي_ا المنح لأف علمنه؛ نهز هلا الدخول مل 

منها.أصاب بإ اثهز هعلميه الدخول 

نصعزة، نن عو الموصم 3، الأولاد وفداء المهر، من عرمه بنا ويرجع 
أخمدتوض يه. قصوا دكزثاهم الذين الصحابه لأف الخرقي؛ ويكره أحمد. علميه 

وجبؤه هته؛ عئ عن يروى لأيه بم؛ امحارم وهو بالمهر، يرجع لا 
سلامهله صمن العاقد لأف الأول؛ الميم، وظاهر إليه. وصل مع ثابلمة مق 

الولإ.كقيمة به يرجع أف هوجس، الولد، سلامه له صمن كنا الوطء، 

محل

*٥٥رق.قنه؛ عمن عن يروى لأيه الؤلأدْ؛ يوم بقيمتهم الأولاد ؤيمدي 
صنافلأية القيته؛ وين، يومئذ• فداوهم هاعتثر وصعهم، يوم محكومبحرمح^ا 

إلئه.العتق نرى إدا ثريكه حصة صناف هأفبة حرية، لثواُتؤ وجب 
مداءص أنه تفتهمحق عنز عن يزوى لأيه مثلهم؛ بعبد بمد:؛م وعنه؛ 

الزلدزلأف خايئ، خايج كل زنكاف علام، علام كل نكاف عزة، ثزة زلدْ 
١^.كنائر شتته، مثن هلا غز 

عنحمعا يزنان الأمرين لأف ؤمحتتهم؛ فدانهم قوبمحن أية وعنة؛ 
عتر

ينمرالحن لأف تقر؛ ابو احتازْ القيتة. ل، مثلهم وجب بمثلهم هداهم لإف 



اسقضاهانينيصاسمماسبجءن؛ل ٤٣٠

الأمثاو.لوات مذ لتس الآد5ي لأف مريبا؛ صماتبمم يظرإل أف وقشل بدلك• 
أوماتعاش شواء مثلك، يعيش ومحت حياِفي ولد مذ إلا منهم بمدى ولا 

ثة.يته لا دبك عي لأو دلك؛ بعد 

قفل

ولدهلكال ^؛^1، يعتقد وطئها لأنه أحرار؛ مولده عبدا المعرور كاف ثإف 
ثزثتهمداوهلم بمئق وض وؤز. وت لأم ؤذ\وي وعك ١^. ■ولد ^١، 

أنبدمح؟مثمح
حناته.كازثى ه آخدمحا: 

صلإف وة. ُهعلنذ الأمة• مذ افع يوص بذ-مح، واكاف؛ 
ذمته،يتعلق قلناث ؤوذ الحال. لب نسيه من يوحد لأنه الحال؛ لب له ر-ح محنمنه، 

بجنة؛لأسملأ:زئهم:س
ءه،لآظلإثيلإالحالب

قث؛لأسمقدسلإصخاقذ
لأئهالدهب؛ طاهر والأول حلاقه. ثاو، امرأة، سب ثرط لإ ما مافبه رئثه، 

الإم.كالآئالذ.ةإثاخلأةاح الخنغ، فللخ، 
لأبجاالخإاثأضا؛ قلها م، ه م جم-ئه الأئهُء.، وت نإذ 

ايأةاوة،ءتذمبح،أتي،
^tfL،إزماق ق رمث يوئر ولا يهاثها، لأيئ حيار؛ لها يئبغ ألا وتمحل 



٤٢١ةتاو،ا1نكاح)طبامارهماساح( 

٠^١.انه شمنأ منها، ستا أفزف 1وثزطته م! هأفتة 

محل

محلا؟كذ لم ؤوف فيه، المول مصي ممد  ٠٨٤وكال بثسبه، ها عث قإل 
وجهان؛:آا،مميه 

لزنا هائب ^، Jlyبمزثا لأ ^1، ز:اذةشه لأف لها؛ خ؛ان لا أحJمحا: 
خلافه.ثال مميها أو خميلأ ثزطته 

الهصودةالصمة ثزط هأفتة يفصد، ما ثزطت لأما الخياو؛ لها والئاف• 
لبع•اق 

نخل

خلافه،ثاش، يصاء، أو أوحميله، أوشيبه، هثاثتثيبا، يكرا، ثرطها ؤإف 
وجهان؛نجه 

الثبمة،الث؛وك، ^ س، فيه لا٧ المحاخ لإق لا؛ شان لا أخدمحا: 
مط،ءيمكذلكفياذض.

'•إئريؤا ثرطها،كا"تمح مقصوده، صثاُتج لأما والئاف؛لاالخياو؛ 
 [ ١ t المسخ،هل4 خلافه فيها بال ؤإذا صحح، فالشرط ذلك ثرط إذا ايه قلثج لا
جدا،صعيف ههدا الخيار ل ليس بائه المول وأما عث،، من أوعل عليها بالمهر ؤيرُجع 

وأصعف.ههوأصآنف الئبعة العيوب سوى يزد ^٠ بأئه التعليل وأما 
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منلمه،بملتها الإنلأم داو أوروجهالط كافره، ثاثن مسلمه، ثزطها ؤإف 
إدايه الخيار محملك الولد، إل يتعدى وصرر يمص لأنه الخيار؛ مله كافره، ثايت، 
سك1ويى.ئزط 

ؤداَلوط لأبجا ح؛انلة؛ قلا ممه د1نت ، ١^٤أبجا ي ثإذ 
مصؤءعنها، المادات إنماط ق عرض له لإكون مد لأنه الخيار؛ له بي* ابو 

فناتةا١ا.

والسعة،خاصا وليس الروجئن ينز التلأؤ؛ يمغ ما كل اليوب• أف لنا نبي ومد 
\مأهمان:ين، قضايا وهل المثاو، شل ض محهذا اليعة ى الثتج، ض _ وما 

رومايائلمها.فيها 

الحاث،وُ ليض ه الؤر، كلام ثظاهن ئثا، نات ثكزا لم:شرطها إذا لكن 
أوض سوف والناز اللقم، الثروكالشرط الشرط ِلأئ الختان، لئ أف واثروي، 

مكوثاكاف وهوؤإن بكر، مهي الرواج ئا نس ايه بملم لم امرأه ردخ إذا اف الإن
امامهاإل وميله سا وجودها من ئخد الناس بمص إف بل به، الملفوظ مهوبمنزلة عنه 

أمايشرط لم ؤإن الخيار، قله ثيبا وجدها إذا او4 فالصواب مديد، ءسبا وهذا يالرنا 
الإكارة،وةلهواةلهالخياث.؛كت،لألالأصل 

ذلك،أسه وما والمصره، والطويله والثمحه والنماء وايمميله النسيبه أما 
دهدْلألإث،إلأبمط.

ؤىث\نئن،بكر أ؛ى َثل َن هذا يخ أن واتعجب ماتهل، هدا بكر أي مول، ناء 
علحصل لأية حيارله؛ دلأ ميمه أما قة؛ إذا ت أوي المؤلم، هال كءا ١، ت والصواب 



٤٣٢ةتابالنكاح)بمبامارنياس1ح( 

وكيلكزيادْ• لأي له؛ حيار ملأ حرْ ثاين أمة، أي عل لزوجها ؤإل 
الخيار،له يثبت قلم مع، لأنه مئها؛ حتر صمة عل ئباست، صمة، عل ثرطها لن 

ممحافيع.زاهأظإ.

فضو

ومحالثتهموصعه، >و\قذؤأرفي عل ودحؤها الإعنار الزاع! الثبب 
أعلم.وال؛ه مصي، ما عل وثحوها، دارها، كائ<غناها !^؛، ٨١١مزطها 

[٢٢لاوقرة;اه حيرتن نؤمكة ولأنت ؤ تعال! اف لقول جثيمنها؛ 
محئفإذاجنأي 

* H K
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جوابممحالمم1و =؛ 
إM تل *  إ

أئكحهحالمئ ^ji ثزعهم، ِل إتاحتها اعقدوا إدا صحيحه أئكحتهم 
اضِه،بمأف٢عيJمزئوJ امح،بجأل:وئجوط 

سم،زلا:سصئها.
ئلإهمار؛لم ئل ذا-كئلم اث إو؛ تتاما لإ تا م قوص ثه 

الإمأنظئما;ق:تج'ل:عا
أوت كب رمح.بمثن عمز لأف الحارم؛ -؛، ^١١ونتن نتنهم يمري، انه هدا مذ بحرج 

الميوس•بذ محرم كو ص يرثوا 
ابو؟كرتومال منها• أغل لأمه محنمحا؛ نجل لم محوسة تحولأ ملك ثإف 

١^١^.من المجوبإ، ينح ي أبجا، ولهها مذ ينح 
ويجممدهي،ثمتافياص

عرمنجز كاJش ( Jpأمودامحا، \لح\ب( ِفي نكاحها عمد محور ؛_ اأزأْ كانت ءإو 
ا.ينهنا؛ هنا فز ثلاثا، والطلمة والمعتدة، محزمه، كدات ا-لثال، يزوثبهاِق 

^شوا،ومخمفييجاص\خالآل:
لا،انثراب كال ؤإن عليكاُجما، اُبموابثتم،تقي كال فإل يزوجها؟ إذا له محل هل 



٤٢٥ةتابال،ءاح)بمسه1حاصارا 

فزقناأوالعدة المدة أنأراِق ثم عدتنا، أوق مده، الخيار بثرط ووجها نإل 
صبمابماي،أمزنامحاش.

أقززثامحاكاحا، واعثمداْ طاوعتة، أو موطئها، حرية، حزبأ قهر نإف 
عش،وإلأقلأ.

يقنالم ثاء، نش الخيار فته فرط أوكاح متعة، نكاح وسهء1 أني و1ف 
زلخدة،^١١^ قثاد ١^١ ؤإن . ijjjزلالزوئة لاثنممدان لأي م؛ 

.'١^

نحل

١^أزبمدة،ء نزاآأني ونكاحي، ئة نئا الززلخان نإذاأننآ 

^٨......قاهاع كناك، ضاحتئ،ؤكال نإذنيأعدمحا 

وهىعد؛ا-ا ق زوجها ولوكاف د؛ّه،ا، قرفا أحنه؛ ومعه محوميا قلموكاف بيتهكا، فرث، 
سهءا.مقنا يلائا؛ وطثمها يزوجها وثوكاو سهما، قرفا العدة؛ ي وال لا 

ئزثدا.نكاحه عل يبقى الثثة أهل إل صار م نتعه، نكاخ رافقي ووج ولو 
يه-لإم لا الأف -وهل نكالخا اممداة حاو ض كاه إذا أمحا القاعدة: [ ١ ل 

لممريىسهcا•

]آ؛[فينمخة;ِخما.
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\}ّأخد أيم أن قبمث، \أت\؟ أنك نإذ اتداة:كاحها. وُ تجل لأنة 
ؤلأس-ء3يعال؛ لموله ١^١^؛ منة باين الدحوو، محين؛ اأجوستح( أو الوسكن، 

َّاأأآلإبو_همحكأ.ءثًٌ^،؛٠ I ستحاةئه\ك وموله ]المتحنة!*ا[ لإرثُهممحلوقدنه 
.]١

الديناحتلاف يدللث، يتصل لأنه بلمظه؛ الأحر ألحدحما بسبق المزمه ومع 
خالةحكم المجلس حكم لأف كالمبض؛ المجلس، عل مفن اف ويشل الحرم، 
واحده.دئعه الإنلأم عل امائهنا يتعدر ولأن4 العمي.، 

رزاقان:ممته الدخوو ألحد.محابمد إنلأم كاذ دإِذ 
بماخا:ئوافزئ،وذكزنا.

العدة.انقماء عل مف والثاتة! 

انقضن؛؛؛١خر بمي لي وئ فيهامحام:كاجمأ، ١^ أتني فإِل 
بميعد؛ا و زطئها كاJ ثن بمن، الأزو، أنال؛ حن زس، الفنهه أة 

عهدعل الناس كاف محاوت فترمه ابن ززى لها مثلها؛ مهر علمنه نلها أدب،، 
عدةاء اوةح,مل أنألم هأؤتا مله، زالمزأْ ^^، ٤١مبل الرجل بملمم افب. رموو 

البي.أف بمم ولم بجهكا• وكاخ ملأ العدة يمد أملم نإف امناته. مهل المزاة 
ابونماف،منهم أرزاجهم، مل أملئوا منهم حماعه أف مع املقأ، رنخم، ب؛وا فرق، 

العاصواJو زعكرمه، أميه، بن صفزاو منهي ملهي، أززاحهلم أنل؛ زخماعه 
الربح•ان 



٤٢٧ةتابال؛ء1ح)داداه1حاسر( 

هنحا،ههاثت الطلاق، عن عريت، وئت لأي همئخ؛ بتّهنا الواقعة والفرية 
ق)و\ذولأ}

شو

كثايات،كن أو معه، محانلمن نسوة، أنبع من أكثر ومحته إءر ا"أنثم ؤإف 
مممرية،أوعمود عمد، سواء سايرص، وص أنبما ثنص أف؛قار أثر 

: jliالخاِرث بن يز وص آمحزص؛ أن ئه فن نن أظ اخاز ؤن-ناآ 
منهنرراحر مماوت ديك. لة ممك \ذقأ. د1يتا ننؤة، يإن ومحمحب أسأنت، 

ابوداود.رواْ أريتاءا 

علته،محأجير يمكنهإيماؤْ، علته حى لأنه والئنزير؛ لثس أجبرباُهإفآبى، 
لإنيئة؛لأناؤِنيمح.

الإحقار،•••••••••••••••••عن عجر لأيث ثم ^،، lT■^ص جن لإف 
العدةاسهتا ^١ أيه الصح؛حت ئو ١^ ، ١^١٢ااقوJ يذكر لم أثه والعجب ا ١ ] 

شاءتؤإن عقد، يدون رجعت أسنني إذا روجها ءح بقيت شاءت إن بالخيار، مهي 
الراُبح.هو القول وهذا ثروجت، 

الأوو،المحاح متعلقات من العد٥ لأف لها؛ خيار لا العدة انقضاء نل اثه ت يعني 
شاءتإل الخيارت للها العدة انتهاء وبحد ئهوروجها، زوجها أسلم فإذا باقته، مهي 

ابنتهرد اوسول لأف ثتزؤج؛ أن ولها ثرجع، لم شاءت ؤإن رجعت، 
وهوالصواب.القول، هدا الؤلم< يدكر هلم مسئن، بعد العاص أبا عل 



اص،يقضاهانيفيصاسمءاسبجضل ٤٢٨

لأنبمنكئتاز؛ أف إل ا-إقويع ممه وعثه بالإغناو، الدين عن العاجز محاشتة 

العدم؛حميعهى ولزم يكريا• ج نمامه؛ واريه يقم لم الإحتار ول مات ءإل 
روج؟•يآكوف محووأف واحدة كل لأف 

وعدةوعثئ. أمهر أربعة الأمهر يوات وعدم حملها• وصع الحامل وعدة 
النماة؛صلالخنصنتيزعدة مزوء الأثناءأطزو ذزات 

^صموكون:ه؟مذ;ش

محن
أممبجن،أن: ثوم، نكاح أن: قزم، \-وو'>1 قد مول: أذ ؤالإنمان 

لعترهى.احتارا كاف هؤلاء، نكاح نسح احرت قال: نإل أوثحوهدا. 
ص؛لآوهيىلأتكوئإلأس.زإلزإلققزاحدة،كاو 

زجهان:ثفيه هذ>ْ نارثت قال: 

طلاق.ائتياتالعاجما؛لآلاكزايى أخدمحا:تفوئ 
ررأئدالين فزل ِلخيثا؛ واختارا لكاحها مخا يهوف واش: 

ثزكصرثئال، الفناق لمظ يآكوف أف متقي وهدا نائزهى؛؛ وقارق أرتعا مئهى 
نعاحهاا١'.

لها،ا-محياره عل ^ji طلاقها إف ويلنا: طلمها لو حض الصحيح، هز وهاوا [ ١ ] 
الطلاقتئ يم_ثق لا وقد مك، لا عبرها يفارق، أن أجل من يطلئها لم لأته بعيد؛ 



٤٢٩تتاو،اثتداح)ب1بهاحاصار( 

اجاريهلووطئ كإ المدق، ماس و لها احتياوا لكف إحداص وطئ ؤإل 
الخلماو.مدة السانهتي 

ووجة،عثر ق يصح لأيه ا؛ لهاا احتاوا يش لم مئها ظام أو آل، و1ف 
روجة•ل يورإلا لا لأية لها؛ احيار انه ويقيل 

محنبجن أزغ عل المزعه وهممت لإدا بجن، أهمغ اجمثغ ه قإف 
منهنثاء من نكاح وله البواؤي، طلاق ويفتح 7س، طلاقه همتمع المحتارات، 

المطلمات.عدة اممحاء يغد 

ممدأو1 احرت؛ا، ممد منهي، واحد0 أنشئ، كلمإ ومادت ممحن أنثم ثإل 
ثزطعل يغلسمه يمحح لا والمسح الإحسار لأف يصح؛ لم نكاحها، مسختن، 

الأربع،عق زاد فيإ ينتحق إثإ ]لننغ زلا/؛ كالعمد، لأئه معم؛ عثر عل ولا 
بحورألاوهمن 

محا.يعني! إياها طلامه أف والصواب الاختيار، أو والفراثم، 
بعيد.مهذا طثثها، ثم اختارها ائه يثير أن وأما 

كظهرملأنه ت قال قإف اختاو، فإثه إحداهن من أوظام آل إذا ايه الصحح [ ١ ] 
اختياث.مهدا شهرين أو شهر لمدة أجامعها لا واش أو أمي، 

فيهأو شك لا لكن مطلما، منة يعثر لا الفناهز أو الطلاق! وبتن بينه والقرى 
يكنهاالتي اشروفة القاعدة ق -وئلنا مول محيالعم، الإيلأء أما مفارقه، أيه احيال 

الأراء.باختلاف عظف وائه مرادها حتس_، عل الألفاظ وعيرث0—أ الإسلام ثيخ 



حنبلالإاا،رايدبق ص ي اه1في ض اص،يق  ٤٤٠

وجهازتمميه طالي، مهي واحدْ أناشئ كي دال1 ؤإل 
واحدهأنشغ وكي ثزط. عل ثنلمة يصح الطلأى لأو يصح؛ أحدمحا! 

لها.ا•حتيارا وكاو طلمت، 
ا.لإثئاثو\لأنؤا لاسمي 

^لإاموبمطالإص؛هؤإذ 
وقؤغنقا أناشئ إل موقودا، كال طثمها وإل محنح. ولأ لإحتاو بوقت ننس 

طلأقه،وإلأملأ•

٢ؤإل زوجته. وطئ انه نبقا عييتا هأناشنِفي واحده، وطئ ؤإف 
صثطئأي1ةلاا.

]ا[فينمحة:ضدط.
تحوولا وض الاختيار تاخم يستلزم اثه ثولأ اخرما. ممد أسلمت كل و3ولت 

علاراللمون الحديثات نمموم يصح؛ ائه الناجح! القول لكن الاختيار، يؤخر أن 
الواحنءةتلم مش يدري لا لأينا اختياره؛ يثأحر أن يسلزم هدا لكن ، شردنيم" 

اتيالآل.مهن،ثالوُت

وطئنإن العدة، ق النوة ويدخل المحاح، يمح الرؤج يلم أن بمجرد [ ٢ ] 
اختارها.اثه تينا العدة ل إحداهما 

قتهيبمته،هريرة أي حديث من (، ٤٣٥ )٩ رنم الصالح، باب الأقضية، كتاب داويت أبو حرجه أا 
(،١٣٥٢)رنم الناس، بين اكاح ق س اش رمول عن ذكر ما باب الأحكام، أبواب والرمديت 

الزقعوفإ بن عمرو حديث من 





حنبلصدبن ا الإمام ص ق اهام؛ ض المميق  ٤٤٢

محل

ثئثِصلأظوُةاحابمء،لإبمُبم،صض 
يميكلأنه واحدة؛ ينهى احتاو الإماء نكاح له تحل لكل؛_ ؤإل هاحهى. انمح 
كاوة.اخيازثا، فلك نكاحها ايداة 

لأفمثن؛ الإ-نماو قئ أغم طى بمن بجترط،دللم ف؛ أه 
حيسد.حاثة ثاهتثت الإسلام، عل احتأ٢^٢ حئ الإحساو ومحت 

لدلك•

مالإمحار يله مص وهو وبجلا مومر، وهو بخلا أنلم نإف 
زصئنط؛يج.ابجعإمُؤإةئلأ 

عرصاله لأف الثامات؛ ادتظار وله احياوها، لله واحد0 معه أسأتمت هإل 
مندالثواة-ى عصمة وامطنتا نكاحها، ثبت لأولى ١ احتار هإن فيه. صحيحا 

بجلثذللئ،؛ِلأنابمقبيللإو 
محصل.ولا نكالإا، سث( عنن \ظاذإا 

هيثأشن ١^٠نطل نعالإا، ١^١^، ثللمثم قح هإِذ 
وجهازثمحفيه نعاحها، قح النجب احتار محإن واحدة، احتار 



٤٤٢ةت1و،الأك1حرإابصحاس1ر( 

كعدمه.إئإووئ0 وقته، هتل لكل المنح لأف دلك،؛ نة أحدمحا: 
داض1ة،عي 3^^1 مها؛ الئنغ سا إتإ لاك! ذلك،؛ لة يز 

ننخصح داص1ه، صاو>ّتإ مرها وبإنلأم 

محل

وءاوة، نكاح محت عديأ ل هاص وأنه، -م؟ ومحئ أنل( ؤإذ 
ؤمحئلإة.ئِنلإتماوةفىهَلأقوزوُابمُةاحمح 

محإلكالِشتحلمحةاخالإناء.
سالأطقافذلأإمم، liuنأ العدة، 

قلهإنلامها مز الأنه سث، ؤإذ امنخس\لخثؤ. نكاخها لأف الأنة؛ 
وإلحرْجثد• ومي الإنلأم، عل اجنمأي( بحالة الإعمحار لأف إمناكها؛ 
لدلك،.إئنائها؛ قه ١^٤ أ-م ئأ ثسثإ، قبمث أنشث، 

ن،كاحنرم كثهن، أنلمن مم إحداص، 1اعتمث، إماء، ومحته أنتم ونو 
ئذأصإص،مك،مأيموايى

ايقايغالت الإغثار ثءأوت الأعتاب، بمناه الإئتان اة بجن؛ الإنتان فنن 
حشد•أمه وهل الإنلأم، عل 

تحو

لاحتلافحاقكاح؛ امنح الدخول مل أوأحدمحا الزوجان، ارثي ؤإدا 
روايتان؛هميه ؤإلكالثعدْ نكاحها. محل لا الزأةJحال أوكون دينهها، 



اسقضامنينيصاسممأسبجضل ٤٤٤

بمامحا:ثسوامئ.
ايقصائهاهتل الإسلام عل اجتمعا محإن العدة. ايقصاء عل يقف والئاتة! 

دينعن امال لأمه الندْ؛ حن مذ المنة وقنت بجعا لم ثإف اذكاح• عل مة 
الزنخينل١أ.أخد كإنلأم ^JI، نا ممة قكاف الأ5اح، اتJا؛ بمنع 

نحل

ؤعيةا،صهثلأثكالميو;يغ ثإن 
روايات؛

دينهيبطلان اعرف ثإ مواه، ما ببطلان اعرف دينه عل كاف لثا محإيه ببطلانه؛ 
سمحا:يإلأالإلإا.

شروهيج الثاق، أحدهما يثزؤج أن يمكن لا الفمهاء معني زوجان ارثي إذا [ ١ ] 
لأتحاظا؛ المحاح هقد صغ ملأ لاتحل وهل هولاتحل كاذ إذا امحقة، ل كثزا 
تئلأثه واصح، فالأمئ نخل لا وهئ هوصل، كاف إذا أما عله، يقران لا دين عل 

والكافر.اأؤمن 

دينعل كان فإذا ولس.انه، يعرف لا ربعا فهو ؤإلأ ياللزوم، اءمِاف هذا ]٢[ 

وينإل انقو فإذا باطل، المجون وديذ باطل، الإسلام ديذ أل وهويرى اتهودية 
اعرفأبما وبانتقاله بابل، ؤين إل انقل بائه يحرف ايه ذيل~، ين يلرم فإثه المجومية 

م:ظلأالإسلأم،سثش.لأي 



٤٤٥مماو<العجرباو،هاحاس1ر( 

أمزناةلأقا ه؛ لكف ١^ الدين أو الإنلأم، لأبموم1ئإلأ ؤاةظ: 
و\0.عثه ^٥ أولا، علته 

أهودين لأئه الكتانم،؛ أهو أودين الإنلأم، إلا منة يمل لا ؤاك^كه: 
الدينا١'. ٠٠٠٧^أهو من كي علته ممؤ كثامت،، 

مذم دين إل ؤاتجأ أواُممو الكتاب، أهل دين إل المجوبي ائممل ؤإن 
 ََُ

روايات!ثلاث ففيه الكثاي—،، أهل دين 

شلهللأالإم؛ةأذ/ئا.
ؤاكاته:مثةلئملتي.

^ثثاكيكاوه؛وئم.
رؤا:ثان:شه ؛، ٩١ولا منة لأقل مثا: ^١ 

باثل،بمامحا:وثمحثه 
اديوثبيمح،.......................ثاكاته:أنهإن 

ثبوديا—كنت، ~إذا التهود دين عن انتهالك، يقال! أن أصح• الأول الرواية -ا ١ ت 
المجوعوين إل انمميش أيقا إيك يم باطل، اليهود ديذ بآل اع5ّاف المجوع دين إل 

الإسلأم.إلا تق قلم باطلا، أنك،;راة بمثالزم ١^ دين >، ولا وكث 

اليهوديهبأف أقر المجوع إل بانتقاله لأية الأول؛ دينه إل رجوعه عل بمر لا يم 
إي•يرجع ُه،ءلأ يا 



سقضاهاقنيصاسممأسبجضل ٤٤٦

والحبس؛بالقرب بجر ولكن بالقش، يجر لم الكتاب أهل دين إل ائتم ؤإن 
ص،مقلمحيس

لحاكمهاللمنبم التزوجه الكتايه امملت ^١ مؤ، لا ئلنا: موصع وكل 
موضعه.ق بئ ٠^١ عن، اؤثو0 حكم 

فضل

محامتحأحدثا أسلم المنأه1 مماثت الدحول، 3إا الزوجان ؤإدا 
وجهان!محفيه معا، أنلمنا بل وهال! افكاح، 

١^.١^;^ لأو ١^.؟؛  Jy\م°ذ آطمحا! 
ينسىلا حز إنلامه، اججغ قإف معها. الفثاهز لأف قولها؛ المول، والئاف؛ 

لهز.\لآ-نن محا أحد 

الهر.تصف قعلتك السابق اث اننأْ! وهالت، أحي.محا، تنق عل، امما ؤإن 
الآفJ،لأن ا1زأة؛ هزل ^اكزل نك، نيز هآد ض  vJfj:١^! زهال 
ئقوطه.وعدم الهر 

باق،دااككاح عدتك، لب أنلمت، ١^^! همحال الدحول بعد آسلمإ ؤإل 
بماءالأصJ، لأف ١^^؛ هالمول ،، Ijl^^jهم!،عدق ام۵ش م وهالتا! 
.^١

^!ؤإو ١^• ■قذ؛أتلأآ لأف اأرأْ؛ محول المول وجهآحرأل وفته 



٤٤٧مم1و،ال،ك1ح)باو،وء1حاصار( 

وجهان!قفيه النفمه، ثل ثنلماك أنانمغ بز وداوث،1 ثك، ممه ^٠ قبمثا أنشغ 
السة.وجوب الأصل لأو قولها؛ الموو 1حنمحا! 
من\لأصتجي ة القثه لأف ^٥؛ المُل ذش: 

ويودْ•عدم 

محل

العدة،ل ١^ يلم وم ازظ، P الكاس، الزن-مح اخد أنالإ إذا 
حئمن العدة ئانتداء العدة، ق الثابي( أملم وإل الأول،. أملم حنن مذ يعدتبما 
مء.١^ راويإنلأم الأم الدينبمم ١^^، غمخأ لأف ١^؛ 

يونس،١^ أو اوددذل، تإ ثأنلمذ، نسوة عئر ومحته رجل أسلم ولن 
١^.3، محن ١^ لأمم، لاك منهن؛ :0َ )َللم:فنله('ااأذ 

نخل

^شثإمممأض،،ما
العدةق ١^ ٣ نأ ستإ، ئاِذا مد، محث، صت، لأبجا ١^؛ ثنح 
وعثهاالدين. ياحتلافخ باتت، ١^١ نبقا اكانج، تحلم لم نإل ١^^٢ بمنح بايت، 
تحكنعدة ^1;؛ ق عتمتح أو حزم، وهن وجثث، لأما الموصعم،؛ ِفي حرة عدْ 

الرجمحه•مأشثهب محها، الرنج 
بمس،.ثم سحة! ق [ ١ ] 



سقضاهانينيصاسمءأسبجءتبل ٤٤٨

وكئةلأي ^1؛ بمئط لإ ^١ ^٠ ٥١أم خز الفنح أقنت ؤإذ 
الزوج،زصيث، هد هالث؛ نإل ١^-؟*؟• يائبهت ال؛تزيه، إل جريابجا عل امحادا 
كحألةهصح، ينخه، يمكن خال ي رصيته لأي لجمها؛ ينمط انه الماضي هدكن 

صءالإنلأم.
inx



٤٤٩ةتاباساة 

£و\ب\سو\ؤأ
 Mر ت M~~

يتزوجلكو، البى لأل يمداق؛ الككاح يعمي أف ينتحب 
ممالت،!امزاة جاءئئ ه ، ٧٥١رثوو أف نعد، نن نهل وص بمداق. ثاته ؤيزوج 

حاجه،٩ لك لم؟كذ إف رونيها اض وثول يا زجل؛ صال ئ،، م، وهنئ، إن 
ممالهدا. إزاري إلا عندي ما ممال1  ٠٠إياه؟ قها نصي. ء مي مى عند.ك ارفل ممال! 

شةا«.ماشز زلا\لآ\ذنك، جنت قاة ؟^١ أأ »إزانك ق: ١^ زثوو 
ممالمساؤ ؤذ ظز محالتس حي.يد«، من وؤحاه >ااضزر ئال: لاأجد، يال; 

كدا،وسوره كدا مورم يعم، مال<؛ ،٠ القرآن؟ من ثيء معلث، رافل الله رنول، 
علته•متقى اكزآناا من  sIIaغ؛،١اروجثكها ١^؛،^؛ ممال لتوربمئيها• 

يه.٧^١٤ أقطع 
لمألمآءما ذقم إن عؤؤ لاجناح ؤ دعالت لموله صداق؛ عتر مذ وقور 

المرض،عدم الطلأيى؛ع يأبث ]اوقرة:آّاآ[ لهىميبمهجوسعوهر(ه ثسوسأويثوأ 
ءتذافيا١ا.شر خاصل زئز زالإنتئثاغ، ١^^٥ القنيثاهاج زلأف 

هنامأكان:]١[ 

الألهالآول:أنممس.

عدمه.يشرط أن اكانيةت وايألة 



ضلبق الإاا،رايد ص ش الكاش ض اصليق  ٤٥٠

قفل

منحاكا ولو ررالثص الثئي ^-^٠ محلا؛ الصداي، ؟كوف أف ويبوو 
كيرا؛يكوف أف وهون إليها،'كأجؤبما• مديرْ مشتتها، بدل زلأنه حديدأر 

نثاثيئأدبمطنزثج ثعكاث رنج آنثداث وآئإ ؤوأ0 ثعال؛ اممب لمول 
%}• ]ص: ه ٤^٠١ تآخدوأينة ئلأ _\ 

البي.أرواج صداي، لأنه درهم؛ مئة حمس عل الزياده ستحب ولا 
ه،الئى صداق عى عائثه ،رنألت هال! سلمه ابو روى ما بديل وبماته، 
رواهأ أويؤااا يقف مالن؛ نس؟ وما مةأتأ ويس، أومه عئزه ثنتا ممالغ؛ 
الهت.إل ودعا كثزأجحف، إدا  4jS/jوا»وداود. ئئبإط 

^نهبمأئاءماثمت1زصآؤت مول فالآيه عنه سكت، إذا أما 
ادنل.نهئ لها نجئ وحثي [ ٢٣٦]^؛:ه نحآوظ محبموأ 

١!؛^؛،مهئ ولها ف،يد، والثرط صحيح، ١^^ ت قاليهن عدمه ئرط إذا وأما 
الماءحل ق امرط افر لأف وقالث باطل، المحاح أ0 الإسلام ميخ واحتاو 

]الاء:؛آ[،ه تبنغوأق إصكب وراق ما ثك؛ سبماثنحوثاكت ممال، الالا، 
الثواب.ص وهولة 

قللا.أن;كول فالأصل ؤإلأ المع، مذ ئرادة [ ]١ 
وأربع—وفمثة عصرنا ق يساوى ةليي\فةلأأوأكؤلمأ الئذ مصداق هدا وعل ]٢[ 

ريالا•



٤٥١ةت1باساة 

الئثاءررأعفلم ئاو: .أثث ١^١ عن عائثه زون ج عتفيمه؛ زسم، 

نحل

وحالوعم، دين مذ إجازة، j( عوصا أو يع، ثمناِو حاو ما وكل 
وخدمتهامعم، مكان مذ عبدها كزد عبد، أو حر مذ معلومة، ونقعة وموجل، 

هاوتانه ُ معسسال عذ أحآر ثعال اف، لأف صداها؛ ؟كوذ أف جاز معلوم، ميء َفي 
[YU:__jl]ه حجج ئه أنتا->رذ( عأ هنثقث آبمى أنحءه>إ-حديى أن أرد وق 

كالإجازةا٢'•دكزثا، ما مجاز المممعة، عمدعل زلأي صداما. الرص مجعل 

نخل

كا-ثنر،صدادا، ؟كوف أف محوز لا أجزم ولا دمنا يغوف أذ قور لا وما 
ملكهيتم لم وما والعدوم، المزآذ، الدمك وثعليم والإئجيل، التززاة وثعلتم 

والطيركالابق، سبيه، عق بمدر لا وما ممه، مل مصة المعتم كابع عليؤ، 
والإجارة•البيع عوض يافبة عمد، ق '؛وص لأية اقواع؛ ِفي 

نعيباسمه مدين صاحب أف صح فان المر، ثعسّت، عثر هذا شعيب [ ١ ] 
محوامحالثتفيالأ.م.

إذالأثه الروج؛ لمثعة ثكوف ألا يشرط هال! وبعضهم الصحيح، هز هإ.ا ]٢[ 
بؤ•باس لا اله والصحح علميه، إمرة لها صات للروج منفعه صازلت، 



اصقضاهانينيه4الإئماسبجض ٤٥٢

تقر.\لي احتقاو وهدا ويوي-،، كعبد محهولأ، ةؤ0ِ أف يصح ولا 
أوهرس،كعبد، اقل، مهر عل ريي لا جهالة جهول ف يبح الثابى؛ ويال، 

مهرعل روجها لو لأية نئت؛ قطاو أو حطة، محر أو هروي، رب أو أومحر، 
أول•يهدا ا-بمهل، كثرة مع صح ثها 

وردو-حمكمإسان، ودابة، كثوُب، المض، مهر جهالة عل جهالته زادت قإف 
يصح.إ؟° أزائن، فيإ وخدمتها كاف، أيى عبدها 

أحد٥^٢ولها صح، عبيدْ مذ عبد عل ثزوجها إذ ا-ئارس،; ابو ومال 
ئمصانه،من محميتنا أصدمحها إدا بجرج هدا وعل داو،ت أحمد. عليه يص بالقرعؤ• 
فيه.مل ابهاله لأف دوابه؛ مذ أودابه بذ'مائمه، أومحامه 

ش.ق عزص أنه زلثا نكي، ابجهاله لأف ثلمه؛ ء ء بجخ زلا 
اييع.كثمن محهولأ، يمح محلم معاوصة، 

محيرمحعماJادافكله.
ص.زقلووذيقذص:إذا

يدوزهدا أ؟ الككاحا انتماJ زأعجتة مكرمة، طئ—،، عتر بعينه مال عل روج 
العزض،شناد صني معازصة، عمد لأنه ابوبكر؛ احثارْ يمح، لا  ٤١٠٥١أف عل 

محينش،بمثهلأشثض.

محهزبحق محبصه من وأما الكاست،، عل حرام محسه المحزم أف ثرى الذي آ ١ ] 
جاةUّ قل المحاخ محلا:ثل لئ، خلال 



٤٥٢مماuاساة 

نممدتاول، يلم م إلا.ج ءص P لأي ام؛ تلا محا ينحن 
المقري.عند فت1مث بمحمر سلعه لوباعه كإ رد يوجب العوض، رد 

العسدووسط الوسط، لها وجب، محهولأ أصديها إدا الماضي، قوو وعل 
لاول عل ونا جاءَثاسهيممومحام نإف لها. ذبم، يجب الئندي، 

١٢١٥١.

محل

قيمته؛.^١ أومنتحما، هرا، نحرغ عبدا أصدمها مإف 

يلزمهاث5يم، وعسنت،، عبدا تريد دامت، قإ قبولها، نجب لا ايه الصحيح [ ١ ت 
باس.قلا بالقيمة رصت.، فإن العثن.، لها مجب المبول،، 

وجمت،الصحح— ~وهو أصل إما قلمتا. إن الديه لأف ثظر؛ فيه أيصا هن.ا ]٢[ 
والدنانرأصل، والعثم أصل، المر ؤإف الأصول، مى أصل إما ملنات يإن قيمثها، 
بنفسها.ثقلة مالدنانروالدراهم قاف أصول، خمسة وهي أصل، والفئه أصل، 

لألهثهلئ؛ ئفيه تامه جهاله مجهول وكونه ثقلت، قفيه البح عل قيامه عن أما 
مك،يلأ يبمرة جهالة ئهو المبايعة، ياُتج من هذا أل يعثفدوف الروجة ولا الروج لا 

أنؤإما يهمغ، أن فإما ماح، ملأ إبل من أوبعثرا عبيدى، من عبدا يعتكه ماثان فإذا 
يستره.اجهاله أف فالمهم الروح، إل ارجعي بمال،ث أف ؤإما قو، 

لتلهدم لأ0 ما؛ :أش لا البمبرة انجهاله أف القمل: ئدا ذ الخلاصة 
محقه.معاوصة 



^قضاه1نينيصابمماسبمحنبل ٤٥٤

يعدوومد تملولك، ظكه إي قسمته رصت لأي التنمهة؛ عل ويأ العقد لأف 
معيتاوحدية ثو كإ قيمته، لها ثكايث سينه، 

ؤلدلكإليه، أهرب لأنه مثله؛ يلها ثنتحما، محتخ مثليا، أصدمها وإJا 

الخزلأو سث، لها أف القاصي مدكن حمنا، مخزغ ب أنديها نون 

إبمالهث،محالزأم

_blUI  الإ،لأغآازتبجاالخز،أنثدا ثدا ماو:أندقك
بدبك.هنا ها ولمثرص ا،لموصة، مافبهت ثه، قيمه لا 

إلوأشاز اء ثدا أن الخل، ؤأشانإل الخن، ^١ أضيقك ماو: نإذ 
-ممةكنثيف ملي ه، ١^ بجغ محو ة ما؛ي، ١^ ذي ضخ، تيْ، 

الأنود- Jiوأشاو الامحص، ئدا أضيقك قاو: لز ء تنت، باختلاف 

ردْوبمحت أرشه، أحذ بئ محت؛ قهي معنيا، يحرج مي؛ عل يزرجها نإف 
كاوث!ا،ئذكزنالأثواض.

محل

الإنلأممل محايإؤا أن مأنه، يثحزم، الكافثكاءنة تزئج ثإذا 
سلتمعل إجبارْ ينكس لا لأمه المثل؛ مهر ررجب المنش، نقط والمض، 

ثقابما.ومد ماسيا ينا تياينا لؤ ي ذمته ترس القتض، بند كاف ؤإل المحزم. 



٤٥٥ةتاJااساة 

مذبجي ما بقسط ووجب المقبوض، من ذمته بريش البنص قبصت ثإل 
ثقنوحريرا، حمر أوزى حمر، أوزش حنريرين، الصلايى كال لإل الم؛ل. نهر 

وجهان!مميه أحدجما 
عقممثط واحدا، ابميع هكاف له، قيمه لا لأيه العلد؛ يعتتث أحدمحا: 

اقل.مهر نصف وتحب الصداؤا، نصف منمط عديم، 

قفل

محصسوأصديه! لأيه صح؛ بعينه، عبدا لها يسري أف عل امرأْ يزوج محإف 
طلبأو يح، ٢ لإل معم، مكان من عبدها زد أصديها لو كإ يصح، معم، عبد 

لوي قيمته، يوحتن، آثنمى، سليم يعير لأيه قيمته؛ ملها قيمته، مذ أكثر به 
إعتاثهثعدر وتش ا لدلك صح، آباها، يعتن أذ عل ثزوجها ؤإو ثلمج. 

د'كزواه.لنا قيمته؛ وجبن، 

ئم:ولإاوولهُرلألصإذاأممظءُةامطهُ، 
أطدثكقاو: ي محا إئكانه، تع عزصه لإوُل توم  piئق، و لها تت الحق 
النبم.هدا 

عوصاأف؟كوف يصلح لأنه صح؛ الدمة، موصوفِق عتد> عل يزوجها نإل 
رش.ممازئ،هإتوئها

كدبك.سحة: ق [ ١ ] 



أء4دبذ>؛بلالإمام  ٥٥١^اهام ض ايمميق  ٤٥٦

الو:ةأا'.و الإي ي نأتا مولها؛ اكأنحي:أزئها ^؛. 15■قت، موو 

محل

هائ لأف الصداؤ،؛ يصح لمأ الأحرى روجته طلاق عل يزوجها وأف 
ئدنU لها محإتإ ضخمتها، ق _أخياوكممئU لائزأْظُل تحؤ ررلأ ئال: 
اشحاوي.رواه لهاء؛ 

طلائهائات قإو عتىبتها. أثب صحيحا، عزصا يه لها لأو يصح؛ وعنئت 
طلابهام لأف اثتؤ؛ ذهن Jها أف ١^ ماز اطاب،: أئو ممال ^1، 
لتقيئ لا لأف \ه نين لقا تحث أف نتحيز َمحثثا، 

ؤسمت
يلزمها.لا \ذث>ط.' ت تبق ما مثل وثذه [ ١ ت 

روجتؤطلاق، عل روجها إذا صحيحة، لجُ أصلها من السأله أو الصحيح ل٢[ 
تحبوحسد هيألآةأْؤكةم، الزمول عنه نبي ما من هذا لأل بجح؛ لا فإثه الأجرى 

حثا.كالمعدوم ئرعا يمح لا ما لأف الثل؛ نهز لها 
بالفخ؟وْلاوث أن لها بجل مخ لا لهدا كا0 إذا لكن 

الشرط،ثبوت عل مبني المح حق ثبوت لأف المح؛ حل لها ليس مول،ت 
شرةا.لاغ والثرْل 

حمحعؤ، أنثمحبناء لها أف جائز، ه_انا أف لأثدري بأتباكاJت مل؛ ولو 
جمدا.لكاف يوا قيل فإن اكاسدة، انروط 



ثه؛_جس|ة 

قفل

ثالتسميةميتا، كال إل وألم؛ن حيا، آبوها كاف إف ألم، عل روجها نإف 
لآبجالمحسمو:بم

ووجه،له كاف أكن!ذ وعل روجه، له يقذ لب إل آلم، عز روجها ؤإل 
روايتان،حمنا المنألتي ق والقاصي: بكر ١^ ومحال التنمغ. ثصح احمد: يقال 

بتاييهكا•الأحرى؛ روايهِو، الناش إحدى دئهِو، جعلا 
محمثد،العوص، لب؛سن لأنه أبوبكر؛ احثاوْ التنجك، محناد إحدامحا: 

علمعلمه وهل الثانته، حهلت، ؤإيإ معلومه، الألم، لأل يصح؛ والثاته: 
صحيحة.فيه والزيادة الصداق، ق زيادة كاستح وجد محإف ئرط، 

فنل

أوحديث،،أوفمه، أوكتابة، كص1اعة، ماح، ء ثل يعليم أصديها دإلا١ا 
صداثامجار الإجارة، عوصى أحد لأيه صح؛ أولعلامها، لها أوثغر، لعة، أو 

كالأتإن.

ثصلأيه يصح؛ لا ١^ ا-لتامع الماضيِفي مدكر أعلملئ،، أف عق دال: نإف 
عنه،عاجز وهو فنله 

]ا[فيسحة:وإل.



سقضامانينيصالإئماسبجضل ٤٥٨

دكرثا•تإ يصح؛ ذمته، ل يمع لأنه يصح؛ أف يشل )المجرد( ق ومال 
انتهؤإل ينليمها، أجزه يعليه ثعلميمها، علمته أويعدر عإرْ، مذ ثعلممتها محإف 

ثإبمائه،القيم مء و كفثبمان لأي ذللئ،؛ ظزئه لز نكايا لبمتها شرثا 
لمذألَيوليه جار ثيئا اكرى كمن جراها، ءئري بمذ أقه إدا يلرمه أف وتئثثل 

مثامه.يقوم 
توجهان شه يلإيمها مل 

الأجثبية•مذ الخدث سمع كإ حجايتج، وراع مذ يعلمها أحدمحات 
ج١^٤ ;وتذ ء أبجثة، ٠^١^ ِلأبجا ١^؛ أيزة ه واش: 

له.بدو لا لأئة سأعه؛ إل ذاعلمه اياجه مإف ا-قد.يث، أما عليمها. ثق 
بعدطلمها لأن' الوجهان. قن اشنثنلمه ممي الدحوو مل كاف نإف 

قفل

روايتازتشه منه، أوثيء القرآن، يعلم أصديها ا وإلأ 
المنآناا.من معالث، بإ راروجتكها اممه.؛ رسول يمول بجور؛ إحدامحا؛ 

^تيآنلألإبجفيبمِص،ها:ئذ
طتا3ا،ّالإظن.

]ا[فيس.ءحةتءال.



٤٥٩ئنإباساق 

مذنورة عل رجلا روج افب. ننول أل بإنناده النجاد روى ومد 
ثنلمهاصدئها يجوازه، ئلنا محإل مهرا؛؛ ثنيك لأحد يكون ررلأ مال؛ ئم القرآن، 

قئتلثواكاصد التعليم لأف البنض؛ دلك ينيتث ثزطه ممذ المران، بعض 
فه.محلا ئا 

نممإل ١^ البمد و كاف إذ أنث يل وانن اطاكج أبو وذم 
يهقئلا انه والصحيح الايات، ثنين دأ>سة ^1_، القرآن حزوف لأف أحدها؛ 

اصدقهالو ما قائتة صاحبه، مناب يتوب حرف، وكل سير، ، احتلافلأئه إليه؛ 

محل

حالا؛كاذ ذكره أطلى قإف وموحلا• معجلا الص-داى ؟كوف أف ويمح 
معلومة،مدة إل موحلا ا؛زطه هإذ الثتي، أفته معاوصة عمد ق عوض لأنه 

محإلأ-مح•
ض:لأص،ؤمحامحئاش؛ماتاي

ثزوغإدا قال،ت لأنه أحمد؛ كلام ظاهر وهو يصح، الماصى• ومال، المح* الئةنِؤ، 
بمبمي،أزمحمح؛لآنتاقمحوزأن

تيؤش؛لأنمحمحنوماليف،
عثه.الإطلاق عند لحمل ١^٥؛، ^ ركه الآ■جل ي والعادْ 



اصدبذحنبلالإمام قع ي اماض مملى اسق  ٤٦٠

محل

العلأية؛يوحد الخزيI ممال وعلانية، مر صاوامحم(، عل يزوجها ؤإدا 
Jالصداقآلزياذة ؤإلخاى الصداق، ق زادها الئئزياد0 صداق عل الزائد لأف 

خائنة.

أوعلانيه؛كاف منا ^^، ٤١١يه ائعمد الدي العمد مهؤ الواحب الماصي! وهال 
ثوامزذ.ء فته، الش الزاجي ثكال ^، ١٥١به امحد ]لإي لاك 

ظ

ايزامبمد شقا ءت1ابجا ِفي زادثا لإذ ^؟١٢، يالئداق الرثاية ؤإئايى 
زبضهأجؤزهمك ؤهئامهر< دعالت اممه لمول صدائا؛ الخمح وكاذ جاز، العمي.، 

[.٢٤:» LJ Iز ه آلمريضخ بمد ئ يدء فيصتيت-»د عيممما ولاجئح 

نخل

هصح،معلوم، صداقهى حمله لأل صح؛ واحي.، بصداق أريم يروج ؤإدا 
بمثقلي ئهووهى، يدي عل بجهن ؤبمتم واحي، بض أغبي أنيمه اسرى لؤ كنأ 

محمتهم•عل لأني اض 
محشءج4ئةلمحئ؛•••••••••••

]ا[فينمخة:خائز.



٤٦١مموااساة 

إدافيإ ١^^ ^٠^^٠١ لهن، ١^ لو ما ئأفتة واحدة، إصامحه إلتهن أصف لأيه 
واحد.بعوض عبيدْ اوكاب واحد، بعوض حالعهى 

ظ■
الدي١^٥.^ ق المثل ومهر صحيحا، كاذ إذ بالعمغ. المنمي المزأْ وكلماك 

وعنهكاتع. به العوص همللئ، بالعقد، المعوض فيه يم1ك، عمد لأنه فيه؛ نجب 
هيهالإنمإلأ:س،

شقاثسامحبمد ظوها، ززكاته لها، ءزة ظ\ مش \لأثذ. ؤالأو.م، 
إ:اةو4ا.

س،محئً،وإفمبمه
بناءوجهان، فيه كرج عداه وما مضه، يعتبث لأنه عليه؛ والمورون المكتل قفص 

فيهمله وما نافد، مصحح مضه يعد فيه ثصزمها مأثا المى• لط الروائي عل 
وجهان؛

ظش.:قلالمأاك،،
المبح.ماسته 

مضه،مل -يلأكه ينمسح لا ب.نيم_ا منتقل لأنه فيه؛ التمزق لها والثانرت 
هبةجواز عل أحمد نص ومد وايرايث،، كالوصئه مضه، مل فيه التصؤف_، مجار 

فيه.وهونمزفح مضه، مل صدامها روجها 



صيقضاهانينيصالإئماسيضل ٤٦٢

محل

لكثشإذ ماثها يلي من ؤإل وئيدة، لكثث إذ إليها المرأة صداي ؤيديع 
مبيعها.ثمن هائب لها، مال لأنه رشيدة؛ عتز 

وو\بو\ءعمجس:
دلإهإوها؛بموك.

١^،ء زلأنة:هإبجثا _'؛، لأ؟ده هزئشُإووقا؛ ذش: 
الصغم0َ.هأسهتإ 

هنآ

سلمتمعل إجباوها 3، لأف المعجل؛ صدامها مبص حش يمحها مع ولها 
١^->^؟يمكن ^ ٨٥الصداق، بدل من Jالإمتناع ١^۵٠^٠، حطرإئلأف أولا 

لوامتئعت،ما هأئب يحق، امساع لأنه امثانأ،؛ إدا النقمة ولها المع• بخلاف فته، 
الإنلأم.حجة ٣^١٢ 

ودهس،ا-ءواد—،. عن أحمد ثوهف ممد المغ، أراذب ثم نفها، نلمثإ ؤإن 
تقتلأنحا ذلك،؛ شاملأ،إلمحمءا نن نوأح نزطه اشِ 1ومد 

ءالننك،ي.الإ، هللم:قنيا النم، سم>وإي>ن \س تنئ 
هملت5ت،\}ئق\ح.< عمد طكم ينيم لأيه دلك؛ لها أف إل حامد ابذ ويهب 

ii منخمها للم;نمط هنثها أكزنها إذ هاثا كالأئل. ذداذها هبمى مز منة ؛؛



٤٦٣كت1باساة 

رصاها.شر لاه الإمتن1ع؛ 
سد1ه؛حى مي>-ها مغ للها قرديه، معيبا، موجدئه صدالها، مقت ؤإل 

١^أزاذت لإ ض تك لمظإيض لَثإذ يئ. ضيائها لأف 
مدم.ما عل بناء وجهان؛ مميه 

رصاهالأل مضه؛ مبل نيها مع لها يلتس موجلا صدايها كاف و]ل 
موالموجل حل و1ل - الموجل كاشن مله، منها بميم مها وصا بالتأجيل 

مسهاسيم عليها وجب قد لأنه أنقا؛ مسها مغ لها ؟كذ لم ثنيها سئم 
دءحالون4.ينقط قلم وانتمز، 

*H*



اص،ضاه1يفيه4اثماسبجضل ٤٦٤

ه
Uub -= ثقروخةااأامام سربماساىو«ط -=

Iأموو بثلأية الصداق ينتقث 

أول'بن وواوْ ص بإننادْ أحمد الإمام دوى و العمد؛ بعد ا-فلوْ أحدهات 
ممدسرا، أوحى أو بابا، أعiيى ئس أن الهديول، الثاشدول ا-لتاوماء مصي ياو! 

العدة.ووحمت المهر، وجن، 

مسهاس1مت ^/؟٠٦١ إحماعا• تنكز، ملم امتهزدته، محصايا وهدم 
ظها،دامطتامحا،ءمثها.

يعلملا أوأعمى ?^،*،^١، الروج أو وطوها، يمكن لا صغثرْ كامئ، مإو 
صطتامحا؛بمُلإمص.

لكزهلدللئج، صدامها؛ يكمل لم وطأها، ممتعته عانه سزلمؤ إل وكيلك 

باحدمحا،أو والمرض، الواجم—،، والمنام كالإ-مام، عال.ر -بإ كاف ؤإل 
دوايات"يلأيث، مميه والئؤ، واجن،، والريق، والقاس، كاجض 

اكئقالنم؛ زلأف ذمنا؛ نا بموم ايى؛ الءثLJبمنقث }خداهن: 
إنماطيوئزو لن؛ ي ام، يوثزو ملت؛ جهتها، عي بى والمع وجد، ئد علميا 

السة.



٤٦٥ا ااأراجٍ يس،قويح1لأ( !١ اسداةيستتربه U رباس اسداة تناب 

ؤاثنم ^ضا،هإ:ظئ لأنةولم:صكن لابمقز؛ 
منها.منعث 

ننثاةزي الئدق ننضاذ،ولمتكم ضن؛ ص لأفأ ثاكاكئ:إذكاو 
سبملأبمعصاودمحاتجاأناغ

\ءث\ذ\ص.وص

محل

وجدهي. لأية حلنةا١'؛ عتر ق كال ؤإل الصداى ينتقزه الزطء، 
محص،ىيامحشائاهاكلث.انت1اةاممود، 

تحللا ما منها أو^ المرج، ذوق أوٌباثرة كمبلة، الوطء شر انثنع ؤإن 
أشنه١نتئتاع، ينع لأقة ١^١^،؛<؛ يكمل أخمد؛ دمال ءتأآ؛لأ.أ كاثإرإلنها لعترْ، 
نلآ;كفو١^١^٥، ^ نا اققث ادزلإ ء ئدا الماضي: زهاو ١^؛. 

كزوتةيمرر١^٠^١^، ملم ا،كامه، لانحئ؛ لأنة الأحرى؛ الرواية عل الصداي، له 
الوجه•

تحل

حتفمات ٠^١٤١ ١^^١!،، يمثر الدحوو مل الروجتن أحد موت الثالئ، 
هافه ننول ®أف متان بن ننقل روى ثإ عيرُه؛ أومحله نمنه، أومحل اشه، 

١مثلا طفل وجود ق يكرف أن اكصود: [ ١ ت 



اسقضاه1ششصالإئماسبجضل ٤٦٦

محابمرض ولم :ها، يدحل ولم مات رويها وكال واثق، بب برؤع في ِص 
بموتعمر، عمد زلاثئ شطط؛،. ولا وكس لا نسائها، مهر محا نجعل صداما، 

الإجازة•كابجاة ايوش، سمرخ أحي؛مابجي،خ 

فضو

أنمام:ض،قإألينمحتة 
ننؤإزضاعها ^^١؛، كرثبم1، اوأة، من ت أذأكوف أخدها: 

مهثزثا؛ثنمط ا،أوإعناوْ، ١^١^١ وكخهايمم، يإرصاعه، يشخ
ووي أتي ي ء ١^، نمشث ١^٠٢ ء \لأ>و أتي ابجا 

موصعه.ل نمى ئ لعيبها؛ الروج كخ معناه ؤؤا سلمه. 
وردته،ؤإنلامه، وخلعه كطلاقه، الزوج، مى سس_، يغول أذ الئاق: 
١^لمول نصفه؛ ويجب انمثى، يصف متمهل شها، أو زوجته يأم وانتمتاعه 

همبمم ما مشق ومدربمت،دلأهميبمه ُللفوصمحامفيأنزسوبمن وإن ؤ • ثعال 

الثثبمي لأقبما قبلها؛ من مالفراى أسلمت إذا أما قمحيرآق الممهاء يرى ا ١ ] 
اجميععل الإسلام وجوب الأصل لأن قبلها؛ من ليس أيه الئاق: والمول، لمحاج، اق 

المهر.يصف لها فإل هأسكت، 

منالفرقه أ0 الأمر حقيقه لأل المهر؛ نص—ف لها أف أيصا هذا ق الصواب ]٢[ 
تله.



٤٦٧بئسربماساةرئلإسقرومامام( 

ا.معنالأ ق لأنه الزوج؛ به انقل نائرما عليه وقسما لالقرة:ي'آ'ا[ 
زمحلته، الزا;>ب م لأئ ء؛ نيز لا أنل؛ ^١ أنه أين: زص 

الوشي؛زالأزو حهتها. من إك\و م من انتناعها  ٧١
الهئينصف ؤإيإ ُإنلامه، حاصل ودلك الدين، لإخلاف الككاح مح لأف 

معحلعة وهو دوننا، به يصح انه بديل الروج، جايب يه المعلب لأف إىلح؛ ُا-
أبجث،

لأئهالهر؛ نصف محب أوعنيْ، كرص؛ع أجبي، ثى بسبك، اقريا ١^١^،: 
علته.قزرْ لأيه الماعل؛ عل ب،ارمة الروغ ويرجع مهرها، سقط منها جنايه لا 

ؤإنوواقان• محه ، ^١^٢ لروجها كثرابجا ممحا، اقريابمن، الرابع■■ 
وجهاذتقشه روجها افراها 

كالفنخنهئثا، مشل الفنخ، ل شازكت لأيا الئداؤ؛ طط أشدمحا: 
دمِا»

اُقلع•احتيارا،أئبه فيه للرؤج لأف يتنصف؛ والث١ز٠: 

لأو iiLSتشق ألا ٣ ^١ يض أنه ، و نمآ تجا اكافى ي نقول ؛ا ١ ت 
ملها.من فالمح بالإسلام، تبادو أن عليها الواجب 

لها.ثي؛ هلا □^1، من فالفرةه زوخها \شثت ^١ ]\[لأشكأتجا 
يقال؛وهد لثثدها، يكون الأمة مهئ ولكن الهر، ووحها اشراها إذا أما 

متكافئان١ذليلان ههذان الهر، يمط أن قمدرصي باعها لما نيدها إل 



حنبلاصدبق الإمام ص خمؤ ض اسق  ٤٦٨

محل

قظوزلا ئبجا، ص ظئ محأزطُبمصإمحا، نقط زنش 
ُم«ثهأو مثل،، لكل إذ يمئله و-ح ثالما كاذ ءإذ ثالخن،، ع؛و أو ثالخا، يكوذ أذ إما 
منه؛\ذئويوا أو المص حئن إل العمد ح؛ن مذ كانتا ما أهل مثلثا، يكذ لم إذ 

هويإ يرجغ ينم علثه، محالقص مص ؤإذ لها، هالزياده العمد يعد زاد إذ لأيه 
ء•

منممأخزاJ:محل زإذكاذ:اتاقإ 
الروغءإف عيرها، حى يه يتعلق ولم يتعهئ، لم بحالؤ باقيا ؟كوذ أذ أحدهات 

المدق؛قياس و كامحداث ديك نير لم و1ف حمحا، ملكه نثدحلِفي فته، يرجع 
قمئ<هميبمه لس رصنر ومد يمثؤئن مزأن بن شئثخ؛ وأ0 ؤ دعالأ ، ٧٥١لثوو 

به.يتنصم، اذ بم، وخدم، واسم!آق ثنيمه هعلق [ YirU:i^ji]ه مامصبمم 
لآالإنماذلأمم،لإئاعنياني

للزوجة؛ثهو الإحيار، ومل الطلاق بعد زاد إذ الوجه هدا هعل بادرامثا، إلا 
نءاءلأئة ثه؛ ١^^ مسسؤ ثناء الأوJ وعق لها، مماؤْ عنه، يزل، لم ملكها لأف 

ملكه.

ؤإذالزجهمر. عل فيه الللث، بتح لاته، اح أو فيه، زجنت، هد I هاو لإدا 
مصه؛صان هعليها منه، منعته هد وكاثنا عليه، ملكه يبويت، بعد يدها مصِفي 
كالعاصتة.فممنن، عادثه، لأذثدها 



٤٦٩سمرب4اساةرئلإسريماائرام( 

يدهق المتئ الممداى يلم، إدا الروج أصمحا وجهان مميه كثعة، لم ؤإف 
مح1ُتكنوه،صنانكؤ، من يهو الطلاق قتل مص الروج؛ ثال قإف به• مطالثها مبل 

\لألإوة ألص 

فنل

؛^١ي أز ص1اس سئ أن ^ كثي ي تحية أف \ف%ب ١^ 
ثزكه،وثنن حمه دون يرصى لأنه ياقصا؛ أحده يئ يالخيار مالرؤج قيمثه، يقص 

ملكها،-ىوو1أِفي القص لأف علته؛ الغمد وي يوم أونهتفها شمتؤ، ومطالتتها 
يكاومذصناظا.

فضل

^15■شة، الز:ائة أذ:قوذ كهوإثا ^ ^!١، نجدة أذ اكال؛ئ: الخال 
لأبجالها؛ نالز;ائ الأم، قلث:ذ ^ui،، زنخو ؤالم،، ذاش زاشنة 

وإماوالغي_ا، الثد ق كإ اود، ق الأصل سح ٣ م1لكها، من -كاؤو4 متميزه ريائه 
وثعلم١^٠^٠، عل واكمنة الطن، ق والحمل والكم كالثمن متصله، ث،كول أف 

قثوثه؛ثلزئة زائدا، اشف_، يقع ثى ٤^٥ ئاأزأة ديكخ، وثحو أوكتابة، ص1اعة، 
علتؤ؛العمد وقع يزم حم؛ مثي يقع وبئ تثتز، لا نيادة مع اأم_وضا نضف لأيه 
أفإلا التدل، أخد قوجض، بمفروض، لتس والزائد اآمروض، ننن_، ق حمه لأف 

......

ئش.ئزث ثدولفطا ١^ لأف اكاف، :ماj ولا اكاو1، بمال: [ ١ ] 



ءت؛لاحعدبق الإمام ص ي اهام عش المميق 

عرءلكذ ثفبمه، لكنت نإذ محا. نجي لا ء ١^٤ ثبنَلها ه، الز:ائة لأو 
بالقيمة.

شمن\فيظؤ لأو ١^ ٧ \طع ض لئأ-مم ؤ1ذيلش 
وأئركالشجر، نصف أرجعل، آنا الزوج! ماو ؤإو يلزمة. هلم عليها، الثثر بماء 

وجهان؛قفته أرجع، ؛م يمريلث، ثبدى حز الرجؤغ أرك أن علته، اشر 
إلتهابمد قلم الع؛ن، من ائممل الص لأف موله؛ عل جتر لا أحدمحا: 

براصها•إلا 
فأونهاءلنؤخدئالإطّ^شمحملأمحلأضززءا، 

■٩
ق، ٠^١١۶^ إدا الشجر لخمخأ هحكنها فزرعتها، أرصا أصديها نإو 

الأزصاشزةJأنجاإذاثكبم ١^ بمارؤ ي: ذأ\ذ القاصي. قزو 
زلأمنسها؛ الأزفن الزنغ:قص لأف موكُ؛ لإ:ؤذأ >نع، ض، نع 

اشزة.بخلاف الأرض، ق أودعته متكها 
امحس•^^بمئث،صامح(

طزئهاالخزي: ممال، لبمللئ،، زالئخ الثاء قثة نضث بجا الززغ دل هان 
وهاوحق، بى لعإر0 ثاء وفيها الأرصلث، لأو الخ٠يع؛ صف له وتص؛؛ئ قولة، 

لثممئئئ,ي،كاضزي.
لويلكنا ملأنحرعلتها، معاوصه، الثاء بح لأف لايملإ5ه؛ الماصى: وهال 



٤٧١سربماساةرئلإسمروم(اماجإ( 

}الشجرل نصف تملك ١^^٥؛ قيمة نصف 

فضل

صناعهيعلم كعبد وجه، من ياقصا وجه مذ وائدا وجيم الرابعة• الخال 
ك1ل،ما عز عل صاعتة م كثز؛ة حلي أو ددودا، ثمتة حشت، أو ومرض، 
بخلاف،وجه، مذ ورياذْ وجه، مذ الألمع و نحذ الحمل لإل حملن،، أوجارية 

جاز؛نصفه، أحذ عل راصتا هإدا يهوكسمنها، محصه، زثادْ محإثة الثهيمة حمل 
^بم،،لإبخته،لآلهمتا.

أوواع1وهوثلاثة عرها، حى ئه يتبمتلى أذ الخامة! الخال 
ووهمها،وعتقها، القيوصة، وهسها العين، كبع ملكها يزيل ما أحدها؛ 

قالؤ-جوغ يأة ء1ثمها، م مiJكها إل العيذ عادلت، هإل ثلمها. حكم دللئ، نحكم 
كالزهنالللئ،، لإرالة المراد اللازم العمد دلك، معز ؤق ثنئ، الماغ بميم ننمها؛ 

والكتابة•

المويتإ،مبل والوصية المبض، مل كالهلة بلازم، لتس ما الثاوت النوع 
محخقمحلأزم،قايتاي.

ه،كاهاحزالإخازةد.„„..„..„.„.......

إذاأو يدن، إذا -كافرة الفصل ويازة كئث، للزوجة الق أف الأصل [ ١ ] 
وتئبينها ثآكوو المسخ يكوف أن إل لها أيصا والتصل به، أمز مما لإثه لها؛ ابزيتط- 
روجها•



اص،يقضاهانيفيصالإئماسبجضل ٤٧٢

يمحقالرجؤع وبئ والإجارة، الئكاح بماع بع بمبها ق الرجؤع بئ قيم 
مصهاهائبة به، وصى مئس لأنه القيمة؛ 

نحد

مميه٩ الدحوو مل طلمها م لزوجها، هزهثها ، lllpالصداى كال هإل 
روايتان؛

يمغهلم منتاف، يعمي إلته عاد لأنة ينصفه؛ عليها يرثع إحادامحات 
للزوج.الأجلمئ وهبة ثم أجسا، لووهبتة كنا ُالطلأق، بمبه استحماى 

تي؛لأن;ساصءو/ي.
أول.هنا هها ثم، يرجع لا وملن،؛ طلمها، مم منه يأبرأيه دسا كال ؤإل 

قا::دزجخلإ،مجثاتازجمان:
الاص.ياقته الطلاق، شر إليه عاد لأنه ^^؛ أ-حدمحا: 

^^تراةإنفاطهس،لا؛؛

حلافأما هذا وق إليه، عاد ضمه لأف يرجع؛ لا أية المألتتن ق الصواب [ ١ ] 
هدرنافإن أوقاتنا، من الصداق مثل ق لاميا الناس، مى تدمه وفيه المروءة، 

نحيىألما؟ يحم؟؛( علتها يرثع مول• يهل طلمها ثم أبرأته نم ألم، مته أصدقها اثه 
بش؛،يرجع لا فإية أبرأته أو وهبة إذا أما فالصواب، وستميلم، لا هدا إليهاا وسيء إله 
آحر.ء مي ههذا للزوج وهته مم أجنبيا وهبته إذا أما 



٤٧٣الازاجإا لإيستقروحئ( بداسداق)U يسم u باب اسداة) هتاس 

الدخول،مبل اوثدت ثم ث، هأبرأيه أودث، ثة، موهنها هنأ، أصيلها ؤإل 
واسمتُق.الئتنف الث-جواَفي عل بناء وجهان، عثها يه وجوعه مفي 

وطاثهمنيه، عييا الشري به هوجي ثمنه، من أبرأْ أن عبدا، وجلا فقأ نوف 
3،الووابجن عل بناء وجهم، عل دلك؟ له ههو أرثة، وأزاد أوأمنكه سمنه، 

أ.الصداقا 

علاثش الدخول مل طلثها ثم نصفه، موهته ^١ نإلأصد3^1 
الند.من ام نضف ل ها ثا زجع يمء، لاثزحع الغل زهته إذا ئننا: لإذ 
•حمعه الباقي التحف 3، وجع ثم، يع ير محات نإل 

محل

الزوجيهاي الدخول، مل طلي مإدا \ذمع:' ءمل0 سد0 الدي هو والروج 

حميعة.الصزاى ثه وكمل 

عنعموه ممحح هوالأب، الككاح عقدة سل.ه الدي اف عل يدل، ما وعنه 
..١٠ . ١ .٠ .٠ ......١ ١ .... الأخول؛ مل طتمت إدا لز اش اليغر ١^ مهر نمحق 

منه.اشراْ الذي كل أعطاه لأد4 لايرئ؛ او4 الصحيح مقول1 هذ.ا وعل [ ١ ] 

لكافالتئ، أو ١^٠٠^^،، جائز ا،لولفات مال ولو _،، S^.^lجائز بمني• ]٢[ 
أوصح.



اسقضاه1فييصاسممأسبجض ٤٧٤

الأزواجحاطب ثعال اممه ذلأثأ الوئ؛ هو الطلاق مد الككاح عمدة يده الذي لأف 
[TrU:o_,،Ji]ه عمدةألتكاج ءؤiؤسوأأكىيمهء ثعال؛ محال ثم الواجهة، بخطاب 

يوفصعرها ق مالها يلى الأب لأف الثروط؛ هي«ه واعت؛رثا عائب. خطاب وهدا 
ذاث^١، كانث ثلأبماكروبجا١لأإذا ثَلأثيهقوى، عيْ، 
هدءا^^٠ الاجزإلأ المزJ ١^ ما -ئنمي.' آبو داJ الأوJ. وائلهب ووج، 

ثلأمحرمحالأبؤَلأشمحاصةص
الدارمطى؛روا0 الرؤج® العمدة اروؤ هاو،ت انه ه اؤي عن جلْ، ص أبته، عذ 

عىعفوالول وليس لاوةرة:ماُآأ[ للتموقه سوا ^^)!٠ هالت ثعال اينه نأبأ 
حطامحبإل الحاصر خطانم، عى الئدوو يذع ولا للمموى، أهرب اسه صداق 
بما4ودم-مأ ثجو محيج حم ب رؤ-حئ^١^ ثعال؛ كموله العابم، 

كتائردئويا،خنث ال،تي ١^ خقَلقا، ^؟٥ ضيق زلأة ]يرس;آآ[ 
ظايىصأزس؛.....„.................س.س

أخمدعن مدء هولا ت يعني ا ١ ] 

يملكهوالذي لأيه هوالروج؛ المحاح عقدة يده الذي أف سك• بلا والصواب 
الكاح،يعقب• لم قتلتا. هش•' ولم مئة، مئه روحتك. ت قال الوئ أف لو يعني• القبول، 

ملنا!إذا م مبمزف، فيه للول هليس الروج، بيد إلا ليس بالطلاق ايصا منحه إن ثإ 
موله!يكوف الأب؟ا كصص الذي م،ا هو١^ المحاج عقالْ بنية الذي 

أكثرهمالعقود يثولول الل"ين أن ْع الانمد، يتول الل•ي عل ■بحمل 4 يدوءعقدهالتهاج 
ومالها.منها مملكر بالغه امرأة أوثكون ست،، امرأة من يكون هل• يم الأبا؛، عثر 



٤٧٥ئسوبماساةرئلإسمروم(امام، 

واحده.ووايه عنه، العمو لوليه يآكس لم أو؛٠^٥، يزصلخ الككاح، لإنماخ 
ثكدلاكزؤانيلا؛أ

زآثما وص واحد، جاو_، إل عاندا الأمشاة صان أوالأن و١^ نما: إذ! نأ 
١^١٥إما حانسن: إل عائدا صاو المحاح عقده بيد.ْ الذي قلتا• ؤإذا وليها، أو الأبر 
هنعقول فإذا الزوج، ض اليحاح عقدة يده الذي أل فالنآص هدا وعل الزوج، ؤإما 
للمرأة.كاملا الصداق بقي الروج عفا محإف للروج، كاملا الصداق وِح 

فيهئراعى أن بد لا ه ألمحاج عث،وْ تدهء ؤ١وتمأ^كءا قوله: أف معلوم ا ١ ت 
العقد،يمللثح من منها القصود مهده الروج، صدئها إذا المرأة جوازثمع من الشروط 

•التمع جواز ي المعروفة الشروط مى بد ولا الروجه، أو الزوج إما 
*H*



اسقضاه1منيصاسمأسبجضل ٤٧٦

■ HM ل

نكتانواء أيها، وصا أو إوذن\غ\ صداق، شر اأزا0 الرجل يزوغ وهوأف 
لاجثاغؤ ثعال؛ الله لمول ُ؛ ل صحح ئالعمد ثقته، أوثزطا كره، ذض 

لالقرة؛أ*'مآآآ[.ه ميعنة لهى تمسؤيمى أشاءمالم ئاكم 
هلأوه؟<اأروجك أن اءآتزصى لنجل؛ محال السر. ^ ١١عامر بن؛ عمته وص 

Jli :، ،هزئجكمحناث1لت:م، »آتنصئمحأصمحنا؟« ولجذ}نحت\أ: نثب
حصزئةمحلتا ثسا، بمطها ولم صدامحا، لها يقرص ولب الزجل، بنا ثدحل صاحتة، 

أعطهاوثب صدادا، لها أمحرض وثب ^5؟، زوجيي، . ^ ١١رئ-ول، إف يال،؛ الوقا٥ 
...................صدامحها مى أ'ءط؛تها يي. ان أفهدكب هإي( ئتئ1، 

ولهاالمحاح يصح أثه وا1لهء-ا خلاف، فيها اثألة مي4اا ثزطا وأو قوله! [ ١ ] 
أةينميه ابنر الإسلام شخ اختيار الثاق والمول ثقته، ثرط إذا المثل مهر 

قعبجر ١^ ذكزة اللى خالآالث.رط ممد ثب مطا ^١ ِلأ|أ،ا ضحيح؛ عنت اليحاخ 
ثقتهثرط إذا وأيقا [، ٢٤:]١^٠  ٠٤مثمأُم,مإأف دثلخكم  ٤١٧ثاتكر وأجل ؤ • يوله 
مماللانىإنراد١لتىهممت مهم؛نةإن ؤوآ»ّنة تعال• الله قال، ومحي هبه، الحقيقة ؤر صار 

٥[.' ،_،؛ l^Stl]أنسدكماحاؤكةمح^'يندواألموهيير-اه 
صحيحاثه والدهب صحح، عر فالياح المهر ثفير ٌرط إذا اله فالصواُب،• 

الثرط.محاد ْع 



٤٧٧ممباساة)و1باس(شاب( 

ابوداود.وواه ألف،ا يمك ثاعته نه، محاحدت 

لامياضلأخوو،ثلأمح
 Jيثوj٥١بماهحضهمخابم.^

راثئاءإل إليه• إجابتها ويلرمه وبملْ، الدحول قبل صه بمن اأطال؛ه ولها 
علالرزجان يراصى ؤإف لها، الواجب اثه اقل؛ مهر إلا ص يم لم الخاثم، إل 

همصه،جار•

قرضثإف لها• الواجب لأمة ع؛رْ؛ لها ئلتس ثها، مهر لها قرض ئإل 
صلآووُألفيدث1لطتاقها.

يئقيصة.هم[دنم لها، الحي لأف حاز؛ قزصتة، مئة، أقل لها قرص ؤإل 
وئرارْالدخول، قبل بالطلأؤ، التئصيم، ق\لمتشَفي صار دلك من لها قرض وما 

بالعمد•المروض نأئبه مفروض، مهر لأنه وعإرْ؛ بالدخول 

منحال نكاح و الزمحل؛ لأو المثل؛ مهن انممز المزض قبل :بما يحل ثإف 
افه:لرنول حالص مهر 

ءُِم. صجحسائهاِفي ئهز لها وجن، والمرض، الإصابة ثل أحدمحا مايت، ؤإن 
بمرضولم امأْ روج رجل عى ئثو منعود ابن ارأل عقمه روى قا المدق؛ 

نثائها،صداي لها منعود؛ ابن ممال مامته، عقي -نا يدحل ولم صداثا لها 
ادزاث<اولها شطط، ولا وكس لا 

العده.وعلميها ال؛رايث، ولها لفظ؛ وق [ ]١ 



tVA اسذضاهاشمصالإئماسبجءنبو

ابكبرؤغ ل صئلثقهيث؛ثؤ اممه رسول صى ت ممال الأئجعئ منان بن معقل ممام 
حديثردالت واليمذي، داود ابو أحرجه مصيش* ما مثل منا، امرأة واشق، 
صٌَََ  .صمح^^ حسن 

يأمتهتومسيس، محزض ول لأغ؛ثا الصداى؛ لها لات5مل أحمد: وعن 
المثلامهر نصف لها تحب هدا يعل الطلأى، 

محل

الأربئشو محا، ايارات تجايا نناء نلأ ص ننابجا: نظن 
؟١^،P ١^، ئأ الإ-ئزة، ؟١^، ئأ ١^١^،، ءش' ممحن، ئالأمب 

كامالآنخام، بخبت زلا \بي!١^، بمدئن، نن نأ ، ١^٠٢
زننبجااى كنثلف ١!؛; لأو اوزابجن؛ إتحدى و الأم من زالأخت نالخالإ 
لمبجت(لإل او• ثدخلىِفي ننائها، من لأنئن والأمىبملإ؛ بمخى، محالفت 

لإانناآتجاث،

وجالها،وعمتها، وعقلها، ويلدها، منها، مذ صماخا ل ومتأربمذياوبما 
إلهإؤ، الئفات. ماممها محلف، عزص لاك زهوتها؛ زبمازخا، نبمارثا، 

نجد!لام تحثيف كال وئ نمذثا، لإ ١^، هْ تحثلث ننائ4ا محت :فذ 
بٌاّ"رمصتها.ثنمتؤ ممحا، يوجدإلاأعل لم نإف بمدرمحيلتها، نيدمحا دوخا، 

العدةعيها زحمت اثه والثان: الخديث، هدا لورود أصح الأول لكن [ ١ ت 
الئدايى.أنثك٠Jلإالأجل 



utiS (اسداىub  ٤٧٩ا ،، ٠٠٥١ا}ضرق

الأ1جل،تائها ثادة لكف لإذ اثكات. كمم ١□^، مد من خالا نتجن 
وجهان!قفيه 

ئؤبج؛بمُمحئتابجا.أخاومحا:منض 

متلف.لأثئمنه بمزصخالأ؛ واكاف؛ 

^١رئيواضتمئفوا،ئذا لإذكاذ 
منشبهها اعي أحد، أقارتبما من لم لإل اقل• مهر لأله اعير؛ دلك، عكس أن 

هسلواينءأنيصإجا.\فوَوت مهثا،ظِذنيمذواك، 
محل

عل؛هثص المتعه. إلا يأيس والمرض، الدحوو مل المثوصه طلن ؤإل 
مهريوجب صحح نكاح لأنه اقل؛ مهر نصفج لها وعنه؛ حماعة• رواية ا"همدِفى 

رالدهبلها، سمى كاش ملة، بالطلاق نمحمة موحب الدحوو، بند اقل 
سومنأؤمئو١لأنلموو الأول؛ 
[.٢٣٦]!^:ولإمص4 يبمه 

لهايفرض لز ذس ^١^ حص لثا لأية المدق؛ ظاهر لعثرهاِفي متنه ولا 
قلحصل ؛ jS/jلها؛ مفروض ولا بثا، لمدحول تجب، لا أما عل دل، يمشها، ولم 

ه.امحئأزطئ،يخف الإيداJ ثمابمة 
صض إقنو< نثاغ، ثقة فل زهئه: 

ءؤإداعصرآلفينشتس؛حادةؤناقت وهال ٢[  ٤١لاوضْ;ه عقآلئش؛كا 



سث(ضاهانينيصابمماسبجضل ٤٨٠

ستثوثيمئن _Jr^ عدم ثذ عقهن إكئم تا دمئءمح< أن نؤ، تن 
ؤءة4]الأماب:هأ[.

خلابجا،اواثات وار ٩ °)١^١؛ ثدة ء محيي الننز أوثكر: قال 
حزايثه، محي ى ض ووى مذ نار وحالمه حنتن، إلا روهذْ لم قإلأ 
منذكزنا ؤ1\ المختلفات، اواُتؤ ذلألة بما:ئ الإنبماب، ي الئثا:ة ثذْ 

المش.

الآؤلإشاثنا،لأف شرخلاف؛ لها محنه ملأ زنيها، ئها ءائا 
ا•علتيل المنصوص مش و هي ولا 

وقذ.'التعة، هلها واهلوة الدخول مل طلمها إذا الثوصه أن الأف نيئ؛ [ ١ ] 
علإؤإنهبمأوآآماوبخع ؤ ت صرنحه الأية لكن أمس، وهذا المثل، مهر محفط لها 

أم!]القرة:آ"آ'ا[. إىءأيعفرصولكأهزقرءُه أمئ—وسأوينوأ 
غال:اض ِلأل واحة؛ المعة أن فالنواب، ئسلهاتحأمَلميأ، تواآ الأخرى المطلقة 

بثوله!الخير هن.ا محاكي [ ٢٤١ه ألثغءك> عق ما ح ؤ
اخشاروهدا التقوى، ساق عدمة أف عل ذللث، محيل باكي، محعلة من ووصم، ه ؤحما 
لخبرايكون الواى ق لأيه متعة؛ لها مطلقة كل أن رَمئألةقت سمثه ابن الإسلام مخ 

لروجها•وفراقها لخازها 

تحة،محلا ذلك، طين، اض ص كانت، إذا بمال،: أن يكن اشاليل لهدا خل وباة 
روجهاموت، لأن بالإحماع؛ لها متعه محلا عنها النول أما بالوجوُب، القول عل، حمر 

لأيدلعلمحضهامحبجرلإها•



٤٨١ةتابااساة)باباس(ياهؤئ( 

محل

زحآكىمحيره. المز وعل محيره عل الروج يخاو معئترْ والتعه 
به،فتمدرت عنة، بدو لأي اقل؛ مهر ينصف مثيره أي أحمدت ص الماصي 

]المرة:آ"ُا'ا[معال! لموله الأول؛ والدهن، 
كاذاقل، مهر نصم، محير وجن، لو الزأة؛ حاو يوف الروج بحال ممدرها 

ذ;كبمأ،مابج.
روايتان؛محيرها وق 

إؤه؛اجتهاده ئا لها محئرص الحاكم، اجتهاد إل فيها يزج؛ إحدامحا: 
فئذَإلالحاكم،كالققة.ثئاغإjالإختهاد، ^^^^ثمحم:تردالأزغض، 

J؛J(٠^ وؤأته كنزه ؤأذjاها حائم، اiتعة أعل ؤاكاته: 
ذبم،يوف ؤأ الق-مه، ذنك ذوو، ئأ خادم، ١^ أغل باس: اس قزو ذبم،، 

أ.الرحؤغإل؛ها وهداثنيجرمىالصحايير،ثجن، الكنوه. 

تحل

ك،..........................٠.....س،اضأض 

محلامحنهؤآلأ ، المثاو نبيل محهوعل ههقه عباس ابن عن صح إن بمال،ت محي [ ١ ] 
الربمحال كعا اُه والصواب؛ الناس، أحوال باختلاف تجملمإ إيه ثم الروج، ال حق 

[.٢٤١ظأنثف٢آمفه]امحة:



ح،؛لاجمدبق الإمام فته ي الك1في ض اُسق  ٤٨٢

دبكئاعتثر المنمي، نصم، ذمام يائثة لأثبما المتعه؛ أوجنتؤ المنمي تحثذه وما 
فيها.

لهاوهب ثم ^١، لها مرض يئن ولم امأْ روج وجل عى أحمد ونئو 
ءٍم َ ُ محم 0َِ ََ ءك َ َ مُِْ َِ ََ م َكَ مِ وَ 

لهاوهب نم ^١، لها مرض يكن ولم امأْ روج وجل عن أحمد ونئل 
الإهلأهمخامح،كاكى.لأو زذبف، ١^، قاَل ^1؟ علأنا،ئأ 

محل

^ضوئخ4ايمحا،أنممح،له
المثلمهر يتنمشح!ها يإثه النبأ، شر صداق بعثر الأب عثر روجها أو ثايد، 

بمققضامحم،،زهمانماثاظ.

يأفلمةصحيحة، سمنة عن حلا نكاح لأنه المتعه؛ إلا ثها لبمل أحمدت وص 
نجسرقلم ابوها، رصي ولا شرصداق،، رمحن لم أما ولثا؛ البقع• يكاح 
ءت1اقاا؛.شر \بي- .، ٥١٨;،؛لمها، ئئذ كاق ١^، 

محن

بآّراكبثرْ، أو كاست، صغيره مثلها، صداق يدون ابنته روج ؤلأيب 
..٠•٠..  ٠١مماو؛ب الناس حهلن، رمح.بمه ®عمن لأف أوسا؛ 

التيص البضع؛ ومثوصه ثريد، ما عل مهئها I يقاو التي هي المهر؛ مفوضه [ ١ ] 
أم،االمتا->رين عند واآل.ه.1ح ثيء، لها ينم هيم ١،^، ذكر يوف البقع قوصت، مول،؛ 
وهوالأقرب•المتعه، لها تحب يعنى؛ نواء، 



٤٨٣ةت1ب،اساة)؛اباس،فياب( 

ولاثاتهنسائه من أحدا افه. رمول ماأصدى افثاء، صدق ق لاتعالوا ألا 
مصؤإل دبك، ببض زوج من ثنمت صحه وظاهث٥ أوقة،ا عئرْ الم من أكؤ 
زلأيوهونيد بدوص اسه المت بن نعيد وروج المثل• مهر عن 
عزلإشه وامحل اقصود محصل مذ يمغ محلا حمها، ِفي مئهم عثر 

اأمصود.

بعثرروج لإل متهم• لأيه أ؛ بإدبجال مهرينايهاإلا عن مصها لي وليس 
ونجبفيه، ١^٥^٥، له ليس ما أنمط لأنه صحيحا؛ مويصا يآكن لم صدا3،، 

صحيحا.ةبوأئ\ كاف الأب، هعله ؤإل المثل، مهر 

محل

أذأحبمر تعال اممه لأذ ابنته؛ صداق من ميئا لتمسه يزط ان ؤللأب، 
ومالا1،®١^، اللميوئال عثمه• برعاية لمونى ابنته زوج أ سعساا 

مالأموالهلم« من ^١ ٤٥مخيفز أطن-، من أولأدثم ررإو : ٥^١٣وهال لأبيكءر 
ا.السمدي:هداحديث،حنزا 

ثاء.ما منها يأحد مل،كتا فإذا بعد،  ١٧٢لم لأعا دلاله؛ فيه ليس المول، هن>ا ء ١ ت 
رشيده.عاقله بالغه بأنثكوف معكرا، فعلها كاف إذا بإذبما، وأيفا ت٢-ا 

سعسبجاسمه مدين صاحت، أف صح فإن الثي، شعثب عتر هن*ا شعيب  ٤٣]
محواو،الئئفيالأسم•

لأفسيئ،؛ مالها من يأحد أن ثة اوهلسو الثاز(ت والة-وو( هو١^٠مت،، ه-لا [ ]٤ 



اسقضاه1فينيصابمماسبجضل ٤٨٤

الك51ح،عصمة دل أوجدة، حباء أو صداق عل ئكحثر امرأة ®أد،ا قال؛ ه لني 
انتهالرحل علته أكرم ما وآحى أغطيك، مهولمن الككاح، عصمه تند كان وما نهولها، 

واصح.الممصيل ^١ وأحته«را'  تع'ر ~r^، '"• ر  ص

لاثهحجج؛ يإئ يأجره أن المهر جعل مدين صاجب إل د؛ماو،ت الأية وأما 
مصلحتها.لهومن للمعتم، رعايتها البتجا عن يمهل سوف، باّؤئجارْ 
مالها،تقن ثم ِلآيك«ر؟' ، liJUjر)أئث : ١^، بقوو اساللألهُ وأثا 

^١ماكي،»إنأزلأثمحإمنأني،كبىإ«امسول: ، ^Jliولأمموقئ١^٠باس، 
ملكته.مما يأخذ أن قلمه هذا تعد 

أجلمن والثان: غله. الخديث لدلالة ولا: أرجح، المول ثدا أن شك ولا 
الهرئامهاولآ'ح؛هاثيئابن له أنتثرط الأف، الواؤع كاض الأنا؛، بعض ثلاعت، مغ 

وخالها.ؤلعمها 

رنمسئا، يقيها أن ئل بامرأنه يدحل الرحل ل باب النكاح، كتاب داويت أبو أحرحه )١( 
كتابوالنمائي: ١(،  ٩٥٥)رنم الذكاح، ق الشرط باب الكاح، مماب ; o-Uوابن ٢(، ١  ٢٩)

عمروبن اش عبد ث، حديمن (، ٣٣٥٣)رقم ذمج، من نواة عل التزؤج باب النكاح، 
لآهعثع١.

ماجه:وابن (، ٣٥٣رقم)• ولدم، مال من 1لك الرحل ق باب اليوع، كتاب أبوداود: أخرجه )٢( 
عمروبنبن اش عبد حديث، من (، ٢٢٩٢)رقم ولد0، مال من للرحل ما باب التجاراُت،، كتاب 

نً.بم؛آا.العاص 
؛٠٢١٠وابن (، ٣٥٣• ) رقم ولده، مال من يأكل الرجل j، باب التيع، كتاب أبوداويت أخرجه )٣( 

عمروبنبن الله عبد حديثه محن (، ٢٢٩٢)رقم ولده، مجال من للرجل ما باب التجارايت،، كتاب 
ههحا.العاص 



٤٨٥؛ءاو،اساى)بمباسانيامهت( 

الزوجوُح الدخول، مبل طلمث مم له، وألم، لها، ألم، عل روحها هإف 
ة5أمتا^١^١، من ت iJاعل محئوب الأب احدْ ما لأل لها؛ التح، بالألف 
نه؛ولأ لها، مالكل شه، ثسا عإثالأُ-ا ثزط لإل وهته م ثقته، 

ظءا،ثكالمحا،كاض،مااال

نحل

^١٤٥له، المعوض لأن الرزج؛ عل قالمهر الصغثر، ابمئ الرجل زوغ وأف 
نجهئنست_ا، الإين كاف ؛ف ي, لث \1وك ثو زي كالير، ء، العزص 
وجهان؛

أخدمحا:مه؛بملأ،.

الصداقووجويط ُإعثار0 علمه نع زوجة لثا لأنه الأيتح؛ عل والئاقت 
والتزامهاأُ.منه رصا كال عثه، 

علحرام ايه عل يدل، وهذا للزوجة، المثى، يكل الأب عتر اشرط إذا [ ١ ت 
ئؤنباطلا، ثرطا جعلناْ إذ؛ لأيا فيئا؛ لنفسه يشرط أن الأب عر أقاي7بما من أحب 

خالهاأو لعمها مدي أن بأس فلا العقد بعد أما اثزاطه، تجرم فإثه باطل فرط 
عرهما.أو 

jjالابن كاف إذا أنث النرف كاف فاذا ١^، إل فيه ثرجغ أن الذوان٠ ]٢[ 
ك1لثفظق،.العرئ الثرط لأف به؛ عمن، الأب، يفتنه هاJا مثن، وأف مورد، ثه 

يدير.أولم الهز دي سواء ابنه، بتزويج ملزم الأب، أل وليعلم 



اسقضاه1ينيصاسممأحعا|بجص ٤٨٦

محل

محكالبإدنه، وجب لأيه المول؛ عل قالمهر مولاه، بإدن العبد يروج ؤإف 
محإفباطل، محالككاح نئده، إدن بعتر روج ؤإل الوؤل■ بعمد نجب كالذي عليه، 
وجبلأنه صدامحها؛ رهسؤ ممي نتا يحل ؤإف علتؤ، ء مي قلا الدخول، مل ئارقها 

روايتان!محيره وِق جناياته. كنائر رميه محكالِق يحنايته، 

الكزهة.كومحوء حمتعه، ياوجن، المهن، يوجب وطء لأئه مثلها؛ مهؤ إحدامحا! 
روجمومى لأ؛ا علاما أف خلاص روى قا الهر؛ حمسا علمته نجب والئامحه• 

عمالبن •عث_إل إل دللخ، ق هكثن، موتى، ى إدن شر الكمي ييجاف بمولأؤ 
صدامحهاوكاف صداقها، مذ ا-ئنني لها وحد سهنا دئيى أف إليه؛ يكثن، قهمحه، 

ينقصأف محجاز الوطء، موجأي أحد المهر وا؛ر؛ أحمد• الإمام رواْ أنجرة' حمسه 
يشلوهدا علمته، ^؛!١^ لا ١^ أحمد عن حثل روى ومحي كالمني. \خث عن العتد مه 

^^ض،نهلأنلأي،مآواش،أننحئليuإذا 
عمر،ابن مدهب وهدا الرانته• أفجه صحح، عإربكاح ل له مطاوعه ١،^^ لأف 

،الزاح٠٠أو قشه، مذ ١^ أف قو:هن ثالثتد ؛ ٥١والدهن 
جناياته•كام ام، مذ 

الككاحلأف نمط؛ م علمته، الصاواى وجن، أمته، عثده اوث1و روج ؤإدا 
يتثثلا الماصى: وداJ محنمط. مال، عتد0 عق للثد سن ولا مهر، نجلمومذ لا 

هلأممنألبم،ءءشه.



٤٨٧الفرمت( المري باس اساة) كتاب 

باعهأو العند، باعها ثم نيدْ، إدن بم أمة أو بحرة، العبد يزوغ ؤإل 
هبلكاف إذ أونصفه يمنه، إل صداهها وتحول صح، الدمة، ق بنمن الأمة لسيد 

ث5دلالث<آحز، عبدا به يبيعها تحووأف لأنه صح؛ بمياهها، إياه باعها نإف الدخول، 
علمنهاالثني ذخ الدخول، هبل كاف وإل ووجها• مثكت< إدا الككاح ؤيثيخ هدا. 
ُُ

منينمط ع

الآلس.بمفيص،لأشإثها
MUM



اسقضاه1نينيصاسمماسبقءتبل ٤٨٨

. ً .,. ,٠.
باباحتلأشاأروجيبيشاساةييس 

Iا

روايتانIمحفيه متلغه، عل بينه ولا قدبه، ق احتلما إدا 

أوأقل،اقل مهر ادعت لإن ممحا• اقل مهر يدعى مذ المول؛وئ إحد■امحا؛ 
J^li  ءندامها\ش\لأ لأف داكنُل \؛مخك تين/ه\\ش ه

هولالمول ئتقا0 الصداقا، عن لوحلا ما بديل العمد، موجب ^٠ ٠١٧مثلها؛ مهئ 
الثعاوى.نائر ق كالسكر مدعيه، 

افل•ئهر رداإل اقل، ثهر أكومذ وادعت اقل، ئهر مذ أئل ادعى قإف 
إيات،عل هل ومحلت اقل، م عذ الرائد م عل الزوج عئ؛م،اا' أف وثيغي 

يبئن•بعثر يدمع ملأ محمله، منهنا واحد كل دعوى لأف منه؛ مص ٠^١ 

عمومق مرحل منكر، لأنه حال؛ لأكل الروج يول، المول اكايئ؛ والروايه 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • عأثهاالأا. المدعى عل اليم؛ث لأويجذ موله 

صحيح.كلاهما محلنن، أو عئلف فيها؛ يجوز [ ١ ] 
مثليفزص أن ويعد العادة، نحالم، سيئا ادعى إذا إلا هوالصحيح، هذا ]٢[ 

هذا،زماننا ق للعادة عذالم، لأيه موله؛ يقبل ملأ ريالأت، عشره صدايها يقول؛ أن 
لأيةيوله؛ فالمول قال، ما عل زيادة هل وادعت العادة ق ممكنا أمنا ادعى إذا لكن 

محن•



٤٨٩مماباساة)بمبائلأداشبجنياساق( 

ئثالإبان، عل مئهإ مذئث إلاأو بثنزلها، لورثتنا الزوجان، ماثا محإل 
فغلمي عل ئم، لأم العلم؛ مي عل ءئلث القي عل بجثث ومذ البت، عل 

١^١؛.
اليمتن؛ق نمامهنا الأب مام أوالمج-وثة، الصغ؛رة وابو الروج اخلث ؤإن 
الصب!ه،يش، حتى مجك!، ئإ لإو الوكتل• قأشه مسه، فعل عل لأنه،ii؛؛، 

جهتهنا،مذ اليؤين لتعدر حلم، إمحنا لأنه دوثه؛ علتهنا داليوار( المجنوثه، وعملت، 
ع،يظةا،كالزجإذاجاممل.

محل

،١-^؛وكال اقل، مهر سميه وادعت، الصداق، سمنه الروج أيهر ؤإف 
الروائي*عل بماء وجهالمن، قمته الدحوو، مل الطلاق بعد 

ملها١^، باوزو ملنا ثاف اكه. ث-بمت، الزنج، مزو ١^ ئقا: ءإذ 
مثلها،لهانهئ ممدانم تمدالدخول، الطلاق، احتلماثل ؤإن نهريثلها. ننقط 

أقوائ'ئئ، نإن الأنا'ض ذس' نز؛4J، اأطا'ممض ^١ ثنت، نأذةاذ 
الزياذة•ظث المثل، نهر مذ 

ثقيعل محلم، أن تحوز ئلأ عثرْ، فعل ثقي عل تحلف من أل قاعدة؛ وهدم t ١ ت 
أنيمكذ محهذا رمان، أو بنكان حدد إذا إلا به، علمه ثقي عل تحلث لأمت الفعل؛ 
قالفلأو من!توم ١^٠؛؛ ذعة ق مء _ ماJ،: لأ0 الشء، م قل تحلف 
هوا.عل أحلم، أفعل؛ لم ابدا مقال؛ الملأئ المكان 



سقضاهانينيصالإئماسبجضل

فضل

لأيقيك لإ ، ١^٠٧ثذْ :ل ثماثث: الند، ؛!١ أءن1قك، محال: محإذ 
ظك ا0 'ش_. jJlلأتج4يمد لأي الأنه؛ وَلأ لاتدمحه، 

الأمهولكثت المثل، تهز يدعي مذ ظ المول، يلنات نإل العبد• نمه ملها الروج، 
يأقل،ظث،،ثتي:طا.

نإذث/ زه ^;٤ ظف \ئص ا4و تهث زالمد أكثز كانث نإف 
^م،ثثإلمافليةوظذكزنامحأممم.

محل

١^لأف هزي؛ هالثزو شُ، أزإ:نائه الئتاق، هم و ١^١ ثإن 
هزله؛هالثول أوا-ظوة، الأنتظع من الصداى ينقزبه فيإ احتلما ؤإن منها. 

،:iJliصاJادا. دهنته هم1و: مالأ، دهع ١^ عق امما ؤإن متة. الأصل لأل 
نزاة.بإ أم ه ياهزثةثلأ:_j,؛ هالقول ؛، ١٥الخلأذِفي كاف ظِل هّ مم 

صمةق هزله هالمزو نلمكه، لامه يمينه؛ نع هوله هالموو لمظه، ق احتلما ؤإن 
مله.

لأثهعلسه،فالمولموله؛ ائهمحلف، ومعلوم ثوتكدا. I،jlبان؛ناءبمي• 
ضخ.هولها لإحتاوأن ذالتثلأ،زمثهفي.بمالأديناص، أثاإذا 

xnx



 Uu٤٩١ا اسراة اختلاداا>يج؛غاي رباب اسداة ؟

نحل

إالطلاؤ( بعد حدث ممالت؛ الطلاق، بعد يدها ق الصداق مص ؤإي، 

^محا؛لآلالأضزيراةةذبها.يلاماذهو، 

نحل

اكيهئس'قأصوثؤَفي البي بقول نابي؛ نكاح ق ]نحوطوتؤ اثهئ ونجب 
هنجهاا<مذ انتحل ب؛ا المهئ هالها أصا؛ةا، )اجأ ؤلثهات إذن شر منها ثهحن 
ه^؛١، م بموثة نبحي المش• لهدا قهة بموطوأْ زمحي 

كالوط؛المهر، هأوجن، حمها، ق الصان أهل مذ والواطئ بشبهة، محه عنها الخد 
المهر•ِفي ذايل لأية ١^١^؛ هذْ الإكارِْفي أرز المهر مع بجب ولا بالئبهة• 

لوجرحهاكإ عوصة، موجب جزء إئلأف لأئه المهر؛ مع الأرز للمكزهة وعنة! 
بماوثِممق؛ياناءاي.

يوجبملأ أصل، قمحريم نحريمهن لأف اش-ا؛ مذ 4حارمه بجب لا وعنه؛ 
مح،لأءصلآك،ةذمحلءا،

بقعهاتنمعث أيلمث انه ولنا! أحس. محريمها لأل لها؛ بجت، وا-قالة، كالعمة 
والبكر*الأجييه مايهيخ مكرهه، بالوط؟ 

نخل

محا،١^ نوحن ئ لأمحا:اذله الزنا؛ م بمطاونة ١!^ بجن ولا 



اسمحضاه1نينيصاسمماسبجضل ٤٩٢

)ندها؛المهن وجب أنة، لكثث قإو يدها. مملع أذدناِفي لن ي ثيء، لها نجب نلم 
كدها.بدلها ينمهل هلا لمه، المتشحى لأئة 

قمقزمه فيه منمعه لا لأيه اللواط؛ ولا ١^٤ بالوطءِفي المهر نجب ولا 
المزج.خلاف الشنع، 

فضو

الأ-يم ممها زاكدة، الززج، كدات ُالإياع، ةالإا:اه نئن 
مهلماوعهكالمت إذ وثقوطه أوإكزاه، بتسهة الوطء كاذ إن الصداق جوب وق 

محدمه.وجودة ^لإخماعأةكاذ 
*ء أ* 



٤٩٣ممو،اساى)واواالوست( 

ub الوليمة
IHK

الإطعاموالرس•محت

عوفبن الرحمن لعبد يال صئّشيوثؤ البي أف روي ل،ا مستحبة؛ وهي 
لتزورطعام لأما واحته؛ ولبمت عليه. متفق بشاة،، ولو ءرأؤلم روج• ح؛و( 

الأفة.نائز ك خادث، 

روىلنا الثنة؛ أصاب شرها أولم ؤإل للحتر. بئاة؛ يولم أف ؤينتحب 
ئيب،عل أولم ما نناته مذ ميء عل اممب. وو رم أولم ررما ئاوت أنس 

عش.مممق أوللمبثاة<، 

نحل

اممهرسول مال مال؛ لأ.بممح عمر ابن روى ؤا واجه؛ إليها الداعي ؤإجابه 
محبومذإلإ خ.بمنقت ابوهزرْ ومال ١ هاكأءبمااا النليثة للأؤإإل يعل ارإدا س؛ 
البحاري.روامحا ورسوله. اض عصى ممد 

للاكزامبمنلم الإخاع لأو اه تجن لز ذما، الداعي كاذ ثإذ 
مودياررأف اس.محئ روى قا إجابته؛ ومحور للدمذ، دلك نجب ولا والموالاة، 

قأحمد الإمام رواه هأجابه؛؛ منحة، ؤإثّالة معر حبر إل الئى دعا 
)الزخد(؛



^قضاه1ينيصاسمماسبجءن؛ل ٤٩٤

الناسأي كموله؛ ابمل، دعا لإل عله. ص إدا النلم إجادA تجب ؤإثأ 
عليه،منصوص عتر واحد كل لأف الإجاثة؛ تجس، لم الطعام، إل قلإ و1 أجسوا. 

الئاق،ق وانتء>ب< الأولب، اليوم الإجابهِق و-صت، ايام، ثلاثه دعا ؤإل 
حث،يوم أول ارالؤلمثه انه س الثئ عن روي ئ اكالن،؛ و و1شمح1، وJلم 

ابوداود.رواه وثنعه« يياء ؤاكاJث، مموف، واكاف 

مح؛لآفأجابمس؛ف 
رويج بابا؛ أقربيإ أجابج استويا، لإن اكامح؛،• إجابة وجوب من ئمنئث، بدعوته، 

باتا؛ة بابا؛ ي ماجب داهمان، ابمغ ررإدا مال؛ أنك الين. عن 
استويالإن ابوداود. روا0 سبى؛؛ الدي يأجّب، أحدمحا، سبق لإذ جوارا، أقربيإ 
يْممدم ١^، أ;ناُس، من ثدا لأف أتجة،، ١^١^، انء:ا لإن زحما، أمء أخاب 

ض،لإنانتز:ا،بي;بجاّ

قفل

لمواحبا، الصوم وكاف حمر لإدا الإجابه، ثنمط لم الصائم، دعي ثإدا 
جنجتؤ، زلا قئ، زمحي لبمزأخاة ظ؟ لئ اشl;^; d\s JU ، ،1بمطز. 
لإوهلحس،، أحدكم دعي ررإدا ه؛ اممه رسول، يال، مال(؛ زْجيبمثه ابوهريرْ روى 
وابوداود.مسلم رواه منطعم'ا مقطرا كال وإد ملثيغ، صايثأ، كاذ 

عنز.^١؛وابن عئناف عن يزوى لأمة بصتامه؛  ٣٩وتنثب 



٤٩٥ةتاو،اساى)واو،الوسا 

^؛JJالأم، مالأئضل ص  d\sنإذ م س تزول المحة ؤاف 
اممهومول قال قال؛ جابر روى ؟؛،ا نجب؛ ولا ١^١^،، همنب جثر محؤ و1إا؛ 
حديثرك« ناء ؤإو طعم ثاء قإو هكحمت،، الطعام، رءإدادعءَرأ-ىوؤلمإل س: 
ِ١١١٠

محل

قاَل:زهئئ خابت ززى و زالدخول؛ الأم ق إذف ١^ زالوخاءُإل 
١١له إدن قدللث، الرسول تغ هجاء آحدكم دعي ررإدا اطه رسول قال، 

و\ض/ظ[\يط
وةوو،تنحشد مفنيه؛ فيه الأم عن يده كفئ يكون قد الإنسان، حال إل ذا هق 

وميمللناس اللحم وميم فيحمر مفنيه فيه يكون لا وقد يطعم، أن الأفصل 
منحيف إذا إلا الأم نجب لا اله فالظاهئ عنه" يدرى ولا ينتغل —يعني! الصحوف 

مفتية.

إذالكن الئمولا، معه كاف إذا معروف وهن.ا الداعي، رسول، الؤسوو(ت ]٢[ 
يئنلم ؤإن ئهوإدن، مفتوحا الباب كاف فإن امحان إل وحفز الؤّوو( معه يكن لم 

الامتياز.من بد قلا مفتوحا 

MUM

حديثمن (، ١  ١٤٣ ) ريم دعوة، إل الواعي بإحاية الأمر باب النكاح، كتاب م—المت أحرجه ا
ظ^بمئ.هريرة أف 



سقضاهانينيصاسمماسبجضل ٤٩٦

نحل

خمحزالإثكاث، زالزنر، لكم ئئكت، مها نينة إل دعي ثإذا 
ممُمبجزرلأثمُ:ترى

.١^١

امحوف؛ئ^بم.لإذولمممئإبم 
l5^sثن قاطنه: مماثت طئاةا، ث4 يتنع عؤ، أصايه زجلا أف ممأه: ززى 

هزأىالنائح، عصادي عن، يده هزصع لجاء يدعوه، معنا، هأكل، الله. زتوو 
ومول،يا نجعاك ما دمز،ت افه، ياطثة: ممال*، قز-ح، اليت،، ثاحيؤ ل، قراما 
امحززبمُ؛ثاءد خنن. خديث ة>ئئا« ر4فيشفيألةخويا ق افب؟ 

يزه؛ Jjامحكز جب نإل إوالته. عن، منة،'5اكادر ئئح حاجة، عتر من نسنعئ 
بم؛لآثلإ:تة،زلإبم/

عزدء موش ذلأ وقولا مئرؤع، لاك الدف؛ بميع ينحرف ولا 
اكزك،.يهنكم ٣، لاكقش ثاعه؛ كاشم \ؤني 

زالزنائد،كالبمط ءها، بمكأ أؤ ئوطأ كانث، ءاِف ا>وثزان، نزث ؤأثا 
رؤ.بمهاعائثة رومت، ئ اثصزفح؛ أومتور، حطان عنخ كايتتإ ؤإن ثنا. بأس قلا 

ثصّاوير،فيه ينمط تهوه ل تريتظ ومد نفر من اينه. رثول ااهد«م مالت،: 
منهمجعلمتج هاJت،: مهكه.  ١١دصاويؤ؟أفيه بسر الخدر ارآتسريرر هان(! را٠ مالنا 

. ١١^١ ٠۶١احدعل،٠^^١ س  ٥٧٥١نمولي( انغلرإل قآكأف مكييع،، 



٤٩٧الوسن( باب ةتاوااساة) 

دمتوظهر، كصذر بعده، ا-لإوان يمي لا ما أو الصورة، رأس مملع لإل 
بنده،الحتاة سمى ما منه أنيل نإف الئجر• يائسة فيه، الإاْ ثمى لا لأنه الكراهة؛ 

ةزامنابجارلأي^صةلإزان.
ولمجار، بزي، حرأن مذ باجة مصورة عثر بنتور الحطاف ئأت نإف 

توجهان( مميه حاجه، لثر كاذ ؤإي، اقاب(. لتال هأفنه ياجة، محرم؛ 
اش.ألرثول ارش مال•" امحم تح، عئ عذ روي ة هومحرم؛ أحدمحات 

ايون(،أتا عمن ابذ ودعا \لئعو؛ا بمفي والنهي • ا-قلأو زؤام ا"اتدر؛ا سر 
ا-اداور؟آسروذ افا عد يا ممائ،: احصز، بجنادي منتورا السث، قرأتم( قجاء، 

^ظ،زلأأذخوهإةايم>ج.
فيهج كزاهته وَلأ0 بمكره؛ ولم عثه أقن عمن ١^ لأف هوثكئو٥؛ واكار(ت 

لدلك؛الرجؤغ وقور اللبوم،• ِفي كالرياذة التخريم، به يبلع ملأ الثرف، مذ 
بمو(شايوبآل

'والطيى«ر الخجارe محشو أذ يأمرئا لم اطه 'رإ0 مسلم• صحيح ؤ، آ ١ ت 
الدينالآ0 لكن أول(، ثركه أف عل يدو بل ^٠^، ٥١١غده التحريم عل يدو لا وهذا 

مكسواابدار كاف إذا لأيه الود، واماء الشمس، لإماء للحاجة؛ يرويه يرويه 
ئهولحاجة.الصيم، ق وحرم الشتاء ن، برودته تخم، فاثه 

اليب،صاججؤ عند يور الرجؤع هذا بثل أف عل الصحابة فعل تحمل ]٢[ 

رنمصورة، ولا كلب نيه يتا الملائكة تدحل لا باب والزينة، اللاس كتاب ت لم محرجه أ' 
عانثةحديث من ٢(، ١ • )٧ 



حسلبن أصد الإمام ص ي اماي ض المميق  ٤٩٨

محل

الإغدازنثمش الختان،  cy>jSعزالزينة: الJمات ناي مأثا 
العاس_االمدوم زاشعة: البناء. دعوه والوكحْ: الولادة، عند والخرتة والخرس 

فزأز كانت يم ص وكز ٣ زالأد:ة: . ٢١١حدق عئد ؤالخدايى: 
يمثاولا النعمة، ؤإظهار الطعام، إطعام مذ فيه ج منتحب؛ محفنلها ننس،، 

الناصمحدمحiلبمانمحأنأف محأن:ن ءرطذ ة امحا؛ الإلخاة 
إوه«ب1ض زلا ه، اش ققءزتوو الخث^ق ش لا كئا إنا زئاو: '، ٢٢

نزاُْالإيمأذ

للمصالح.ينظئ والإنسان ثيء، ل أثر ما لورجع عرقنا فا لكن الشء، هذا وييغ 
الناسيتحدث مربكا كلام، بدون حس رائعا يكول ومد الرجؤغ، يكفي ومد 

العكسيكون ومحي أول، الرجؤغ يكون ممد للمحلحة، قينظر الثيء، هازا مضايقة 
ورعا.الصحابة أمد من عمر فابن قيها، محتلم، ألة المّهذ.ه ثم أول، 

ثمنها،وجه أعرف ولا مفعولة، بمعنى معيله ويي الممع، من التميعة [ ١ ] 
الثلأمة.عيد نسميها: وثحن 

وليمه،له تجعل العديم ق وكاذ وليمه، له تجعل لا الأف عندنا الختان ا ٢ ] 
الوكرةأيصا وكيلك النفاس، مى •مجت< إذا عندنا الأف وفمه لها تجعل أيقا والولادة 

ستا.يحني:إذاش العناء، دعوة 



٤٩٩مماو،اساةربمبامسة( 

ودطس1هاا'.الداعي جترمحق فته ذلألأ أنوذاوي؛ رواه أوعترعرساا ثال عزتا 

قفل

ؤقوالثمرة، ايء سبل محأستة إباحة، ثؤغ لأنه مباح؛ والتماهلة والنثار 
ووايتان؛كراهته 

بمامح:بجة،محاتحذوىالخنيى؛

أنإلا دعوة كل إجابه يب الظاهرية• محمد معروف، هذا ي والخلاف [ ١ ] 
يتأكدولكن الوجوب، قهم محأجبة<ارا' دعاك ررؤإذا ئ:. محوله لعموم محرمه؛ ثكوف 

مذإليها يدعى الؤليمة، طمام الفام ررثر لموله كالعرس؛ المواصع ض بي 
ونقوله،؛الاه عش ممد تجب لم ومذ بابيها، مذ دبمّمها يأباها، 

فالغالبحياء ولا حجلا ليس حميقه دعاك اثه عزث فإذا للمصلحة، ينظر ثم 
الإجابة.ق أ0 

إجابته،تجب ق الداعي يكوف وأن يمنه، أن بثروط• واججة أتجا والصحح• 
عليهوجثا التفثر عل محير إن Jفصيلت مفيه منكر، كاف ؤإن منآكر، هناك يكوذ وألا 

امحور.عليه عزم عجر ؤإن للدعوة، ؤإجابه إلّنير الخصور 

اللام،كناب ت وملم (، ١٢٤٠)رمم الخنائز، ؛؛ Ljjljالأمر باب الختائز، كتاب الخاري■ أحرجه ر١( 
يهنؤهبمثن.هريرة أي حديّثؤ من (، ٢١٦٢)رثم اللام، رد للمسلم اللم حق من باب 

٥(،)^١^١١ رثم ورمحوله، اف عمى فقد الدعوة ترك من باب الكاح، محاب البخاري: أحرجه )٢( 
هريرةأيى حدين، محن (، ١  ٤٣٢رقم)دعوة، إل الداعي بإجابة الأمر باب النكاح، كتاب لم؛ وم



^قضاه1فينيصالإئمأحماريضل

قأحمد ززاة اتييى« محل ررلأ زقاو: النحت« ض ءش أنة ه اليث عن وي رة 
صاحمت،إل أحب عإوْ مذ ياحدْ ويد وقتالا، ؛، IjSالتماطه ق ؤاف )النند( 

مبإل: Jliمنط اضِ;ن بد ززى ة أنوم؛ اخازثا والئاتئ: 
سدأ،بايتهذ إليه يزدلمذ محطفمذ ودواُت،، مسن، أو ثدياُت، حمس اش. رمول 

ُ.ابوداويا وواه اقتطع١٠ ررمذناء ومالت افه. كحرهاوصول 
الثأفكانواحمثا؛ِلأو نائلوذ ، ١^١^^^١٣ؤلأ;أزأذي 

ذخموجأ•والحج العزو يثاهدوذاأاِفي 

أيخثل الأاس، ض َلميثر الئام ثدا لأن قاوُ؛ U ض لأ:ظ ئ ثدا [ ١ ] 
يرؤ•ومحنها الطعام، هدا من يأكلوا أن لهم لوأباح كا الإبل، هذه من بمتطعوا أن لهم 

منكاذ إن P للئام، الامتهان من نوع ثقته طعائا كاذ إذا أينا القار j كيلك 
_تؤقو0نوف هؤلاء لأف لامحاعتها؛ صه عن مميه -الأوراق- الأذ الحاصرة يقودنا 

الثاغ،هن كا فتتتزق، بطزف والثاق الورقة مذ بطرفي، أحدهم يمجلث، وربا إليها 
•كب وهي ممرقوها، يأحد؛ واحد كل ممار الحجاج عل كما وزعنا ممرة 

فهداواحد كل ؤيعطي يقف، ثكونه بأس ملأ إليه، ثدعوالحاجة كائن، إذا لكن 
ينتهوا•ولم طويل وقئ ؤثمفي صعب، 

التحريم.إل يصل النعم امتهان إل أدى ؤإذا الكراهه، القار ق والصواب، 
ثتشاركوذ.أي! ]٢[ 





حنبلبن احمد الإمام ص ي امام على اصليق 

ءا بإى 

*H*

وء اش3ِمنو ؛_،؛ jylLصاحبه ئناثزة الزوجي من واحد كز ء محب 
ؤوثغظ(كىشنس1حاوهت ويال ؤتع\ثئوصأكزوي4]اسء:هاو ثعال: 

نجبما بدو منه، واحد كل عل ومحب لاوقرة:\اأآآ[ ه لألمحلأزوذعنجىديثث 
أدىولاإساعه للبدو، ولاإظهارالهزاهة عثرمطل، مذ علة، الحي مذ لصاحبه 

اللملؤلموو بالنزوف، المعاثزة مذ هدا لأف صاحمه؛ عذ أداه وكم، من، ولا 
هررةطلامهإ«.

قفل

يهللبلأنه دللث،؛ وحب Jنلمها هطلب مثلها، يوطأ امزأْ روج نإدا 
فيها،أمرها بإصلأح العاد٥ جرئت، مدة ١^'!، الإدظاو، _Lj؛، لإل اأمكن. حمه 

سلتمها؛تجن، لم رواله، رجي أوصءس لمعر مثلها؛ محامع لا كانث، نإف 
الزوال، yr'?عثر م كاف ؤإف محا، اكق للأنتنثاع تقلع لا لأبجا 

الأظاغعومحدمذها لأن زبم،سها، _، \ئمس1ِ 
يلرمةمحا، إدا إلة تنينها محب موضع وكل الحال،. ل محذ ودللن، ابئاع، 
ا.ملأ' لا وما عليه، عرصنا ^١ سلمها 

سلموهاألا علميه لوثرطوا لكن ثرط، ثينه،ا ؟كن لم ما جيد صابط هذا ]١[ 



٥٠٢بع٠مةاثطء( LJة؛LساسJاقر

نحل

السمروللروج عليها، لي حى لا لأثئ وثآتاوا؛ لتلا اُلترة ينليم ونجبا 
١^،يوف ^، ٥١ق ١^ تنبم؛ نتجن ثائه. ^١^ كاو . ١^؛، لأف ؟، 

،مفصوتيزتيا،لكمحة
الزماثي.أحد ل للخدمة 

ثرطهناك كاف فإذا ذلك،، أثنة وما إليها، لاحتياجهم أو لدراستها، سنة؛ بعد إلا 
انتحللمما به يوق أل الشزوط أحي ®إن الني لمول بؤ؛ الوفاء وجب 

؛•١١٠٠٤؛؛١^^
بمتن•إل المرصى المؤلف يثم وثد 

حشإليه سئم ئلأ لمعر أو يثرأ، حس إلتؤ سئم ملأ رواله، يرجى بم ~ ١ 
يوطأمثلها.صارمحت، سمن تع بلخت، إذا والصغ\رْ ك\ر، 

متىبملم لا صعيفه هزيله ~يعز،• الخلقة أونقوم زواله، يرجى لا بم ~ ٢ 
خلالخلقة نفوة أولكونبما  ١٠٠٥^يطأها أن يمكن لا لأيه ^؛ فتثلم سمن؟- 

مطعافيها الأموريشرط هد؛ ؤمثل دا-بم،اع، تيا يشيع لن ائه علم ومحي الولم،؛، يعلل 
مح؛ع•

■ n *

وملم:(، ٢٧٢١رقم)الكاح، عقدة عند الهر ق الثروءل باب، الثروهل، كتاب، الخاري: أ-محرحه !١( 
بنءاٌرنيؤيقنئ.عب حديث من (، ١٤١٨رنم)النكاح، ل الوفاءيالثروهل باب، الكاح، كتاب، 



اسفضاهانيمصاسمماصبجحن؛ل

محل

إباحهلأل أوذب؛ لكثث منلتة والقاص، الحتفس عسل عل إجباوها وله 
علتها.واجب لأيه ا"إقثادة؛ من العسل عل إجباوالمسلمة وله عليه، يقف الوطء 

ووايتان!الدب وق 

تقف،وئزلا ئيا، تجن، لا ِلأت ء؛ لأ:نلكإياتثا إخدامحا: 
الوطءعثه•

القسلكزن ه؛ تقف الإتجثاع كإل لأف إتجازثا؛ :نللث، والئاب: 
علبناء وجهان، والإنتحداد التنظما وق أ. جناتةا من يعثيل لا من يعاف 
الروائي•هائم 

زانونل،الشم طال إذا الإنتنداد م لئإياثثا الماضي: نمال 
ا.أ ٥Jواحاروايه ءثالنا الآظمارإدا ومليم 

اشنىلأف ايارة؛ من وغثسل أن  ١٠يلز٠^الئمه حص أقرب، المول، هذا ل١آ 
وماالمرج عنلن أي: تالهمة:آآ'؛أ;ا ه ثلهنث ^^١ يقوو: من موو عل لكن ثممزر، 
ثدحللا ائلائكه وهوأف آحر، وجه من يلزمها يمال،: ومد العسل، يلزمها لا حوله، 

طزئهاِلأحليلإس.ثلمافيه-بم،رم 
أنالمقول من وليل واحوْ، روايه يكوف أن متتغي هوالصحح، وهذا [ ٢ ] 

كابت والنسائي (، ٢٢٧رنم)الغل، يوحر الخنب ل باب الطهارة، كاب داويت أبر أحرجه )١( 
ينعل حادث من (، ٤٢٨١)رنم كلب، نيه سن، لحول من ا،للأئكه والذيانح، الصيد 

قهبمتن.طالب، أن 





حنبلاصدبق الإمام ص اهاذش ض اصكق 

محل

منه؛■محا د لا ة نيله،إلأ مذ اووج مذ ممحا وله 

ثقيهل حلال؛ الوحاف أف يعممد زجل نسلا لك0 إذا مألة1 إل تحرنا وهن■؛ 
بالتحريم؟ثعممد وثحن أمامنا، شربه من 

ساممادممالأمحهاد.لأو اظهئ:ممم؛ 
بندصو؛ عثر ين والصلاة إل، لحم أم ومن- أمامنا ينل اتا إئلورأينا ؤيثثة 

يمنعه؟مهل الدنوب، كبائر 

الحواب،تلأ■

قالنجا لأنت الدخان؛ ي الخل تختاروا أن و الناس لقوام ولكنمحل 
۶^^^٠٠٢٠مذهب العوام مذهب رحمهآادت4ت الثمعدي الرحمن عبد ثيحنا 

يسكئها؛ما رب ث وٌن محرم يناول من منعها ول '• القناع(ر)كناف ق قال 
دينها،ق حله لاعتمادها يسكنهاثئا؛ مآ دوو أي: دونه مما ممع ولا عالها ئرم لأيه 

أفواههإ،عل عل إجبارهما ول منه، يمنعها هلا السيد جر يإباحه ثحممد مسلمة وكدا 
قالومحل؛ عل الدمثة ئكزه ولا القبلة، مى يمغ لأل ثمدم؛ كإ النجاسات، سائر ؤمن 

انتهى.صلأتبما(( إفساد عل ولا صومهاثئا، 

بالوفاءالإسلام ممسك من وهذا الدخان، ق بمالتتا ثبيه النساو ق وهوله 
لحقوق.وبا بالحهود 

(.-١:٨٤/١٢٥٨(مماف<اكاع)



٥٠٧كىبارساقرواسءقوةاصاء( 

عمرابن عن روي ولد ةوررئب،امحبوابم■ يلأ واجب، الروج حئ لأف 
قال؛٧رضلاشنالخاؤوجءرمح؟ 

أومهودوابدثبا، أحد عيادة مذ ,ؤاها منعه ويكرم بإديوٌ إلا "مج ألا علتها ررحئه 
^سميوديإواقور،ومحبمابالعموق•' Ajjll-؟

نحل

وقدقربمة، مذ منعها ولا غا، عثرإصرار بذ وقب كل ل الإنتمتاغ وله 
اللايكهلمتها روجها، فراش مهاجرة ا1زاة باثت ءرإدا I ئاو أئة اللمذ. عن ووي 

خمو.ئ«ققه
>محوا\لئثدص \ج لخزو ١^؛ و زلا ا،لإض و لألامحوزنطوى 

امحيحريمه وروى لاكرة:بأأ[. 
أييروعذ أعجازهر٠اا النناءل ئاتوا لا الخى! مذ بمتحص لا ررإو اوأ حم. 

علانرل، محا كمر ممد دثرها ل امأْ أد وحائصا ررمذ قال؛ اي. عن همينْ 
الأمم.محثد«زؤامحا
ويمحلمة المحج ل ثثطؤفا الأك، محا:ئ خا الإنبماغ ذي 

]اوقرة:مآأأ[ه مح؛م أئ عأنوارم' لكم رث ؤيساوثأ افه لمول ماء؛ وكيث 
^:أجابجوش.محهم

اليوم•نجعل كمما ويطمس ثذهب أن ولكن ابنازْ، سع أن مقصوده ليس ء ١ ت 
* H *



حنبل jiالإ<ا،ااصد ص م امأي ض المميق  ٥٠٨

محل

ذبيالشطاذ خي الثهأ اشِ، سم مول: أو اشث الخئ، أزاد نإذا 
ألررلو س؛ ايثه ومول ئال يال: رء^بمثمحا عباس ابن روى لعا روقثا؛ ما الشيطاف 
Uالئبمان نجنب الئkان، جثنا اللهم ١^، بنم قال: أه حئ:أق ١^ 
مثممق أبما« ١^ يئزة م زلي ببجا هزلي زرقا، 

اممهومول قال قال: عد بن عت؛ة روى تأ الجامعة؛ عند الشثّر وسشصل 

أزبمعثسمحبجابم;نامحالنال، 
قالقال: ثمبمن انس روى ثإ مئغ؛ حش الننغ له كرة ثبمها، قنع ؤإدا 

أنمو خاجه قض أ1\ نم قكئبجاا٢ا، أه، ١^ م ررإذا اشِزثول 
حاجها®.سي حس يعحلها ق ا، 

نحل

محلبذ محث ة المرج؛ ثى حارجا الثاء ينزل أف وهو العزل، وبخزه 
قال:أبوتعيد روى يا بمحرم؛ وليس انتئتاعها، كثال مذ المرأة ومع الئنل، 

قوكمحإ؟هم:ئل:
]اااللإ:ئزالخءاناقح.

وثثاط.موة هدا يفعل أي: ]٢[ 



٥٠٩ممباسواةائبعضةالسء( 

عئئه.متفق حاكهارا واف إلا يوهة مس ليثث ررهإيه معل؛ هلا 
لآوايغهخموُئولإاار

عمرابذ ووى ة ُ؛  Ukإلا ؟ر لم حرة روجة ق لكف ثإف الوم، أم وكدبك 
أخمد.الإمام رواْ بإديا® إلا اُقرة عن يعرل أل س اف رئول ُُمى قال• ة.بمعا 

لئ،١^ لأو _؛ بإذن إلا هي لأبمزُل أت£■ قال أئه لكنت نإذ 
ولأوعتوها؛ ئقوطهِفي ذييل إرةبالإنتئدان ا■ءدصيهس لأف ->^1^؛ والأول 

صزراالزوج عل زلأف كث• انطدانئِفي محي ملأ اوطء، و خقلا لا القثد 
منتحثاوالأمة ٧^٥ الإنسذان يكوف أف وعقمل الحرة• بخلاف ولي؛، رمحا ل، 

المسةمى بدلك حروجه يدلل الإرال، لأِل الوط؛ ف خمهنا لأف واجب؛ عثر 
ثالقا'ا.

محامحينصاهماو،ئنشملكو؛والإس
يسعهم،أن وله لنثدها، أرهاء صاروا أولاد وحاء يعزل لم إذا لكن وجه، لا لكاف 

أبوئم•ثرائم لن وينثب 
الروج،بإذن إلا الحمل ممغ حبوبا يأكل أف ئا يجور لا المرأة أف بمي،• وهذا ا ٢ ١- 
مميأن للمرأة مجوز هدا، وعل الزوجة، بإذن إلا يعزل أن يجوز لا أيما والرجل 

١^!^.ق \-ط لها لأن الروج؛ عله أجمذها للمخمل ماخ أي ئناول من 
بإذنرا،إلا الخرة المرأة عن يعزل أن يجوز لا واه واحب، ايه المحح لكن ]٣[ 

وكلولد-ْاا، رى صرراِفي الروج عل هومولأت الحمقى فاشليل الأمه؛ أما 
يعزل.أن هلة اشرط إذا ذلك، عل وبناء ثظر، فيها الأحرى الولم، ضيلأب 



سقضاه1شنيصابمءاسبجص ٥١٠

محل

لألأ؛ إلا واحد منكن ق ينهنا يبتغ لم ووجتان، لة لكف ؤإدا 
لألالأحرى؛ بحمزة يطأإحدامح ولا امحومة، إل ويودي صزرا، فيه عليهنا 

وإدارْعئزة، ونوء دياءة، فيه 

واحديت ل وأما الغزفه، الواحد بالكن يقصد ولكنه صحيح، وهدا [ ١ ت 
ذك.،^ _ljفيه 

لمفلثا.يكوف وقد مما، قديكوف والرصا 

بابولها غزفة منهي لكل فكاف واحد، يي ي اءْ ننجتع لم والرسول. 
خاص.

 ٥■■



٥١١ةت،و،اساةرباو،اث،|را 

-عيالقسم  uUٍءء- 

إ* تأ *  ل

مرْووطومحا أزح، كو مذ إترْأيله ا-امرأته عند ابئ الرجو عل بجب 
النطءُزلا ١^، محن لا القاضي: وقال ئدت• ظن لز إذا وكلأزمةأشهر، 

الدار5ئكنى ركه، قجاز لة، حق لأمة يركه؛ الإصزاز مصي لم إدا ابتداء 
اإبجانئئو؛ أك أخق ررألي ض: ئن اش بمد ه ١^، قزل زلثا ١^>،، 

وم؛وئأ وأئطن، صم ثئعل. ارفلا ئال؛ افب• رثول يا بل مال؛ الليل؟" وموم 
حما<،ئتك لزوجاك ؤإو حما، ءألتاك، بحنك ؤإو حما، عليك لجثدك فإل 

فقء.
أرىمإيا مال؛ وامرأيي، هدا ب؛و< امض مور؛ بن بمب تقعمحن عمر ومال 

بمبدوثياليهذ ايام بملأية له نأقؤي رابمهذ، هي نسوة ثلاث عليها ١^^ كان؛ثا 
الأحر،مى \إآ بأعجب الأول رأيك ما وافب عمر؛ ممال، وليله. يوم ولها فثهذ، 

يطةي،ءارل،تلإاق5اغ
كنائرركه، عل إتالما ا-عل نجب لا الخالم، ع؛ر عل نجب لا وما لري، 

ضلم فإذ القمة. كزثادة بمدره، اذكاح منح لا نجي لا زنا اثاخايتط، 
ينهنا.١^^، يطف، 

معهاحمعة يمكنه ٠؛، أكثز لأف نح؛ كل مذ لتله ١^ وحى أصحابم مات، 
نصم،^، كل مذ أييه لها أو والصحح الثابعه. ولها بست،، لهذ ^، ١۶دلأث 



اصيق(ضاهافينيصالإضاسبجص ٥١٢

علولإ؛سأربعالإْ ونياذْ اشف• محل دلك عل نيادي لأف للحرة؛ ما 
^٧١؛.ئا صئ وب عل نيادة 

اممهلأف العرف؛ إل هدا ق ؤيرجمر يشء، يتمدر لا اليث أف والصحيح [ ١ ] 
ثذا؛، ujs■جدها أزيت الأف ]اس:ه؛[والنرف ه ؤنظثثوساصوي قال: 

أصحابه،خ نزهة ق مثلا وض أيام أوخمسة ايام سة يم؛ض ربا وأبما هوالعرف، 
مشمة.مميه هدا بوجوُب قلنا يلو ليال، أرع كل إلا إليها يأق ولا عل*أ، درس ق أو 

iSjjjs  شابةامزأ0 كائت محلو صحح، عثث هدا مث، أقهر أربعة كل ق ومحلزها
بالعروق؛الوؤدء الواجب بل شذا مرات ثلاث الثنة ق يطوها يقول: فلا مثلا 
تعال:هوك كد ثذا ل الرجغ أة فالنراب ظِلالثؤفي، اش ضنيا إنا الأرع لأو 

الناس.يعارئه هوما والعروق ه، ؤوعاثئوصأكروف 

لأزواجهم،١^-^؛؛ يوف أربما أو ثلاثا أو سمن العاملوو يجلس ئد والأف 
متةثمآكث الزوجة يرض لم ما عل والكلام فيه، ئيء ملأ الزوجة، برصا هذا ولكن 
لليها>_،وسهتا للجهاد أربعه للمجاهدين: غؤبمنه عمر ئفى ما عل ممهل أشهر 

بلعودةُونهرا 

عنورد وما ه ؤدع١ثمدذقإمحومحا الكريمه: الأيه عندي هذا من والأحس 
لمصلحة.هدا يروق أوربا هكذا، وقتهم ق العرف ئلأف القضايا بحض من الصحابة 

*H*

المنj مصور بن ومعد (، ١ ٢ ٥ ٩ ٤ ، ١ ٢ ٥  ٩٣)١(  ٠٢اكف،)j /U الرزاق عد أحرجه ;١( 
الأءظس.)آ/'ا؟()مأأآ(ْلّ



٥١٢كت1ب،اساة)واواادد،|(( 

قفل

ززىو \ي و تهن \ي ز-بم أكؤ، أز \ءص لا لكنت هإِذ 
جاءيَل1ل1غامحا داو:د1و مم;زة 

ؤئإالجإز0؛الإوي.ايقور زلأ)؛ داود. ابو رواه مائل® ونمه القيامة يوم 
يرالأمىينهمرضاثا؛بمبمت
بج1؛لأواتي.كاق؛ني؛

كثن لأل للبواقى؛ المصاء لزنه عترها، أو بقرعة بواحدة بدأ و[دا نسائه• يى 
ص

فنل

اريصة،وروج ذه واiظاهر، زايئتومح،، \ؤ,ب عل انأ ونجب 
المنأزلأف تزصؤ؛ شأو كاف ه الض لأف زالكاء؛ زالخايئس، زالغرتة، 

الآ.نناوا".ئ4؛ ذ محنل ه 'وثالإينا؛، يائلأس 

بواحدةيدخل ولا عليهن، يعقد أن إلا تتصور لا الحقيقة ق الصورة هده t ١ ت 
الوقت.لفبميق مثلا 

هعندنابأس، لا فاثه هدا عنايمؤ العرف لكذ إذا لكن صحح، هذا كلامه كل ]٢[ 
سحتلا مسها هل حش الغالح، ق أهلها عند ثكون لأما لها؛ يقسم لا اء التقالأف 
الخاممى.مثل لها يقسم الرمحج ■بمد بميت إذا ولكن المم، عن 



حتيلاصدبق الإمام فقه ش اهام؛ ض السف  ٥١٤

يتصللا الأس لأو اكنلم؛ نمط 5^، خس لإل JاأجنوJه، ضن)أ محأما 
يه؛اأجنون وئ ويتثوف المتم. ق حمها عق دا1جنووه منهإ، هث لم نإف مئهنا، 

لأنالأميذوِءا.

نحل

منعتهلأمتا والنهمة؛ المتم مى حمها نمط إدنه، شر ووجته تاقرت ثإدا 
منبالمملة ها أمن أو بئثها ؤإف بنشوزها. ممتها وأنمطغ بعثتها، لها المتم 
يتمهلبفعله، حاصل دلك لأف محتم؛ ولأ ثثثة من حمها يتمهل لم بلدها، 
-ةا-جتها،بإدنه تادرت ؤإل ثمنه. يت.معل ثم الإيع، المسرى لوأيلم، "كعا حمها،

وجهان؛مميه 

نتة.تؤادنت ثز نا أثب ^، تادنت لأبجا بممط؛ لا أخئ.محا: 
.مح.ِ.ثْ,أء,ِ.ق ِْ,ُِ,,ِْيأ- َ..؟.  الخزني؛لألاضإبمسامحازة واكانى:بممط.

أحرىامزأة ؤلزوجها محرمه وهل نكه مل.مت أما اقرص لو المحرئ كيلك 
محرمة.وهل لها حز إذا عليها حطر لأيه لها، يمنم فلا ، ؛٠٤

يممكاف الئم.ول. لأف روحاته؛ قئ يمم أن عليه نجب، كتم، ؛أريض أثا
'١عئبا؟اارأنا أيل عدا؟ أنا 'رأيل ويقولI زوحاته ييث 

رقمخ.بممح، وعمر بكر، وأي ه، الني فر ق جاء ما باب الخنائز، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
افرصي عائشة قفل ق باب عنهم، تعال اممه رمحي الصحابة فقائل كتاب لم; وم(،  ١٣٨٩)

عائثّة)ق.عها.حديث من ٢(، ٤  ٤٣رقم)عنها، تعال 



٥١٥القسم(  uUر اسداة مموأ 

إداالمتع كض ممط، جهتها، مذ ثنيو ومد الإست٠تاع، مذ والنفمه 
بمدر،قه -L> ِلأيلن ٧^١، زنه 3ننها زعل1نبمئ ممدزتنيبمة، 

سمطلا لأما وجهان؛ السة وق أول. كاف هي، تاهرمت، مإدا منه، حمها نمط 
اآ[ِب 

يسمره

نحل

صنثا0ثمم(وننثاثهممال: ؛ iyiاثلإ٢'، اكنم ثهماذ 

،ناتياوسشنالإساي،إلأشممائ
يثلم ةبمنة لأف النفاث؛ شي محائ كالخارس، باللي، 

بإذنه،لحاجتها أومايزُت، لحاجته س\ؤت إذا سمط لا النفقه أف الصحيح [ ١ ] 
بالأحرى.مححم، ومماوه متعذر، لأثه تبعا؛ مسمط الصمم أما 

سِمحو،شوائلينموب
يطوف.كاف فالرموو النهار، ل علتهن يطوف أن بأس ولا المجر، طلؤع إل اشس 

الدور•علها التي إلا يقزب لا أنه ^ نتهن ومحلل إلهن مأق يوم، كل نسائه عل 
واحدةثكوف أن مثل باس، ملأ لواحدة النهار يكوف ثأن روجاته رنحيت ؤإذا 

لأيهالعرف؛ فحلب فيه، الثامن واستقبال الصيوف، ترقب ق هواالعتمال ييثها منهن 
كثيرايمع وهدا يدم،، أن بد ولا فلانة، هوعند الكبير الست، يكون الأحيان حفي بق 

العرف،.حثمس، معل 



^قضاه1همنيصاسممأح4اربجءت؛ل ٥١٦

_نا اتيايتبمش،تم ِس ثميمن1;ص/ق\ذلإ\هي 11وإ
ررمصرمح.بمهات عائثة وهاثئ عليه• متفق لعائشه،ا يومها ومت شرده أف ٠١

ائداءولتله؛ لتله ووجاته ب؛و، بميم أف والأول يومي® ول بتي اممب.3، رثوو 
إلزاذءذك، يإذ افرق. الم:ةِفيإماء افِ.؛ بزنوو 

ملب؛>AJ ،،i؟ ٥١^ ٥١ثق ناحية، عئد لأةإذَا;اث ؛؛ ١١٣^٩^
ذلكمن ^^١^^١^١^; هاعندهمثأمحرخاثا.ظِن 
أنهمخار؛لأنانحلأمحص•

لأا؛لإك:جاأا،ثلأمحوز
الز:اتةهإلأيرص.

طهاوث لأي أنب؛ سقا، مل \لأخى فق نأ لإخدامحا، هتب لإذ 
إيمانهعل ميز لأثه ئها؛ بمفى أو لزمة إلنه، دللث، بند عادث، مإل لها، الؤاحأ، 

أبمز.ير يه أعتز إدا كالدين قلزمه، عنه، العجز بند 
Ljijjjj ، ،طلاهه،.......ادعث( أو دوثه، باحا وأعامئ( إحداهنِفيصا

هى.برصا تحور ليلتن ليكن عل لكن أمم قال؛ لو ت يعني [ ١ ] 
يكون(لا يؤمن عنها ياحر ولو للأنس، أقزنما ؤلأثه ليلة؛ ليله يقسم أن( والسة! 

ك،ايأ'ذيهايوتاويوٌا•

ثكون(يلائا يلأثا ومم أربتا، لوكانوا لكن شل، روجتم( كن هويثرإذا ]ا ٢ ] 
أيصا.الدب وص اشيح، وص الؤلف، ئالة U فالأول لا:اتيها، وم يسعة 



٥١٧ةتاو،اساة)باواادقس*ا( 

لأيه؛ يمض ؛ ijjسهإ،  ٣٠٥١١انتأئث طاوعت، لإف المنم. من حمها نمط 
أ،تمطثاصصها.

فنل

زلأنهس؛ الله نزتول اقتداء مثانلهن؛ لب ننائه عل يطوى أف والأول 
واجدهويسقيض واحد، موصع أفمحمِفي وثه لهى• وأصوف العئرة أحسِفي 

اأكان،للروجِفي ثابعه المنأْ لأف واحده؛ وسقيض واحدة يامحا أف وله واحدة، 
وهومعه، حضورها يمكن موصع ي حبس ؤإل ثاء. حيث، إل ملها ملك، ؤلدللث، 

هطنها،لإ:ولإا
صروا•علتها لأل اجامجه؛ 

ينمطملأ لهإ، حن لأنه بيهإ؛ العد-و، ينلنه بلدين، امراتازلط لة كائن، ؤإف 
حمها.نمط لها، طله بعد النقلة من إحدامما امتنعت، مإن كالنفمة. رتباءد>محا، 

ض،بملإ:فا
المصاءثزمه عندها، أمام ؤإل لها، 

قفل

^ui،؛نجث، زلا أممل، لاك الإتجثاع؛ j الززخاُتؤ الئنوثه ثشث، 
وشؤ ^^: ١١مال فيه. الثنية إل تبتل ولا والمحبه، الئهوْ إليه الداعي لأف 

رْ.بمنعا؛عثامن ابن مال [. ١٢لالاء:ه ه مصّنم وؤ شدلوأ>يراآلئأّني ثنتطيمأأن 
مويعل.ل، سبمسلمبير؛رس.امح افه رسول كاي، عائشة! وماJتإ وا"إ؛ء1ع• الخب ؤ، 



^قضاه1نينيساسمم؛صإربجضل ٥١٨

المحييبجامملاكولأس«نثاة رراقم مول؛
ما-؟^'١^وابن 

محل

ضصَلأيَلأيجوو
هاتحمها لأل عدو؛ دم او لئدر إقامته كاثث سواء ثها، قمحي أقام ؤإف قصائه، 

ألربلأنه فيه؛ جرج اأ4ي الوقت منل لهاِق بمضي ال ؤيستحب علمها• بعتسه 
وجهان!قفيه الليل، من ع؛رْ ثماِْفي ؤإف اازادلة. إل 

اؤايلة.لعدم محور؛ لا أحدمحا! 
لإاممهُا>وج

يشاة؛لألامحازساشثالإتشار.

محعأن بمد لا ه وص بالخ،اع اكو؛ة ثرطاق ح المم تا[ذياين 
هدهمن يشتهي لكنك ئينته، عل كاف إذا أما حرام، ئهو هدا قصد فان لواحدة، روحه 

ههدالأيملآ5ث.الأحرى، من يثتهي، لا ما 
ثونئلأ بمي! الأحرى، حساد، عر ضكوف ئفى إذا أنث الأف انكله ]٢[ 

القضاءعليه ولوأوحينا المضاء— يلزمه وقلنا! — واحدة عند اعثن ٌلمدة بيته من حرج 
هدهمن احمم ساعتي ياحرمحت، كنت، فان نمشن، الونت، امم إدن، له! دنمول 
ساعة.هده ؤمن ساعة 

؛ا.١ لالماء:ا' ه ألمموض ٠ؤوعاثئوص _^lJ؛،! الكريمه الأية هدء حال، كل وعل 



٥١٩ممباسواة)ئباتق|،،|ا( 

المائدةلعدم مض؛ لم •محج، ولمثيثأذ لوبجا، صئبجا عو لحو ثإف 
وجهان؛شه فته، جامعها لإل قصايه، ِفي 

ولابمق ثالزطءُ البجَلأئى، \)-ي لأن لأ:ضك، 
السم.

الأخرىولة و السم ضاحت ثل أل:نخل نئن ١^٤، ء وش: 
بل1ها؛وند.وسهنا.

هاماحال• لأكل عليها المد-حول ليله مذ هفاْ المزة، عند اكام أطال نإذ 
وهل• بجائع ولا ممل أف عثر مذ ا، للحاجةل ثجور يومها عثرهاِفي عل الدحول، 

وجهان؛فته المرج؟ يوف محا يبجا ينثئح أف له 
ه^يدحلافه ومحول كاف ١٠ويجهةة\ئاوت<.' عاثشة روت ثنا يجوز؛ أحدحا؛ 

•اب،اغ® إلا مي؛ كل ش وبمال عثري يوم ف عل 
هضاةأطال نإف ابتاغ. أيه ١^؛، يه تخذل لأم بجون، لا ؤاك1بي: 

ئنخالإنمس.ءاذمناواش.

لكنذلك، أنته ما أو عليهم، ممة إدخال أو أولاده، ممي. مثل: والحاجة [ ١ ت 
يدحلالقاف اليوم قفي اليوم، هدا ل هل؛ عل لحل إذا يتم،؛ القانته، يمغ لا اله بئرط 

الأخرى•عل 
xnx
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محل

لكلقمةفيه، ّ ١^ طوق من لأم المنم؛ ق لكنينة والكتابة 
ذم
وونه؛ نلائة ؤثان، أنة، زالأخزى م؛، إخدامحا لكنن، لإو 

ؤللحرْلتله للأمة قسم الأنة، عل الخرم روغ إدا مول؛ كاف انه عئ ض ووي 
ص.مخةالأابج.زامخممااا.

1جم،لأبجالأكفإلصا
محثهكا•الئنولأ منجب -مء، 

مض!ها.ولم متثاويا المتم انتاش مدتنا، يند عتمت، ؤإل 

ثاء.نش له فأنته ؤإلأ عمم، أمه ثروغ إذا ما عل هنا الكلام [ ١ ت 
٠^٢ومنأم ؤ يقول! وافه ■م0، وعنده امه يتزوج كيث قائل! ٥،!، فإن 

[؟Yo:_i]ه ظني 

هدءمتق يتل أوى ثانية، نهر قل ولاثقدث ١^١^ نمه لا ى فالحواب: 
ااعنش.نفسه عل وتخاف الأمة 

ظأرألأشؤأمح;آؤىصتحال: فال ^١ كن، ؛ uiلا آصلأ واسم 
أقةمحإهلاكء:ص.

*H*



٥٢١مماباساة)و|وااصا( 

محل

ومم1^1، يمم 1ولم أحرى وظلم إحداص، كثرت ذسوْ، رع له لكل إدا 
سللوء،لإمم:بتيولأمحمحو،لإس 

ضزمحذو قم، محه سوهؤ ممز ، ji^iحمته فاشروة، ؤس 
ص،محوامة.

زسلم;يانممحئَه،لكللأ؛لأثسنة،هإإض، 
يقسمثم العمد، حى ا-إقديده موق يبدأ هإثه المشاء، وأراد جديدة، ثرؤج ثم 

^١^. i^jLiم ذكزناق ء أذزم، محه ا1ذئلونة ^ ومحا١' 

نخل

الدخوويلة نإناآ، كاتثة لإذا البجن. ش ي ء ك؛ زلا 
نؤدلكالإنبماع، و خق لا الأنه لأف ج؛ نالإنتظغ شاة، ي لإلكء اء 

للميجصِو\نخ.

ظ

روجاته،مى فاء لثى ثجعلة لزوجها، القنم من حقها خب أن وبلمرأؤ 
•الروج؛••••••••••••••••••••••••••••••• رصي حمناإدا أوممن صرائرها، ؤلبمض 

واأفالومة.]ا[يعتىتئابميدة 



سقضاهافيفيصالإئماسبجص ٥٢٢

عائشةروت تإ جاز؛ رصي، محإدا يرصاه، إلا ينمط لا نيا ق حثه لأل 
ويوميومها بعايشه يقسم هؤ اممه رسول قكال _،؟، IaJيومها وهبت سوده وأل 

اممهرسول ارأل عائثة1 روت ج الزمان؛ بعمى دوكِق ويجوز عليه• مممق سودْا' 
عئي،رصي أل هولك لنائثه؛ ممالث مء، ِفي حص بب صفة عو جد و. 

بزعفران،نمبوعا خمارا ثاحدت يعم، قالغ؛ يومي؟ ولك، . افه رمول، 
ئ:.اممه رسول ممال ه، البي جب إل معدن يم رتنجة، لموح بالما؟ مرئته 
يشاء،من يؤتيه ثعال اممه مقل دنك مالث؛ يوملثا!٠؛ ليس إيه عائشة، يا مإؤه 

ماجة.ابن رواْ عنهاءا مرصي يالأص ماحترئه 
الىا،لزاخمه منعة ؤإثإ ا، عالإ عليها حثه لأف الموهوبة؛ وصا ينتبث ولا 

يصللإمامحالأة:عا؛
كانت،لن ي نزصعها، ص تهثا ثبز هلي الزاهه، نمام هائتأ ١^ لأف 

الممريقا٢'•و الفائدة يندم قوز أف ونشل النامهثاتة، 
انحلممد ممى وما بمص، لم لأيه المنتمل؛ هثهاو 3، الرجؤغ ؤيلواهة 

سمعته وإنإ للة، كز ا عنiJ٠يث، أن قله ءام؛ الموهوبة عل حثه أي؛ [ ١ ] 
اازاخمةالنىزالتس.

قلكن كن، حى لأيه باس؛ قلا الزوجايت، بقك رصا مع حال، كل عل ]٢[ 
لشرة.يرص،ن؛ لا أقس ااغاوسا 





حنبلاصدبق الإمام المميقمليالك1هم^٥٥  ٥٢٤

محل

وثهاسدها، شرإدن لتأتها هبه ملها سيدها، يوف ثها، الأمة مم والحيِق 
|سُزامملأ،كالإة.

محل

هإفالحديدة، لحق الدور هلإ حديده، امزأه اشوه صاحس، ثروغ ؤإف 
روىج دار؛ يم ثلايا، عندها ادام سا، كاثث، ؤإل م1ئا. •ء1دها أقام ُكتا، كانت، 

سعا،عندها ١^ الثم-، عل الإكر يروج إدا الئق ®من دال،ت آنس عن قلابه، أبو 
]فلهنت، ثشت، له I قلاثه آيو يال، مت. ثث ثلايا، ءندها قا٠ ١ اش1، ١ و٢ ثآ 1ادا 

ثاة،لمحنس
ةبلبوامح،؛ حميعها ممى يم يعل، تبعا، عندها يقيم أف الثين، أحست، ؤإف 

شفتا®إذ وئالات يلاما عندها أدام يزوجها، لثا ه اش رسول( أف سلمه أم رويت، 
شفت®محإذ ت لمظ وق منلم• رواْ ليثايي" نبمت، للث، نمت، ؤإذ للث،، سمت، 

ئقت،ثأئنض.
ئَلالنىضفوغءا،واوادأنمموو: ض;تثُصبجا،ومحُالآن 

^؛®لذائروج---راُُ
محابوسالم: (، ٥٢ ١٣برقر)الم،، عل الكر تزوج إذا باب، الكاح، ئاب، البخاري: أحرجه )١( 

(،١٤٦١)برقم الزفاف، عقب عندها الزوج إقامة من والثيب الكر، سحقه ما قدر باب الرص؛ع، 
•هتهمحيبمل أنس حدث من 



٥٢٥ةتاباساق)باو،اث،|(( 

،عالإ-تحشام، ثإزالإ ولإ1اس لأئ ئدا؛ نزاآو زاومحق زالأخزاث 
^^١؛.ااثأخةإفي، ق مه 

محل

إيماءبينهنألب ابمع يمكن لا لأية واحدة؛ ليلة امرامح،ِفي يزف أف يكرم 
عليهثدحل ياش بدأ هعل، محإف وستوحس، حمها ينحر التجب وستمحر حقهتا، 

كنثجتن قدم تى، أئ ذت1، م |ذخأثا لإو أنيق، لأبجا ^1؛ مداثا ولا 
ُ.دJاكا بعد مم ثم بصاحسها، م ثم له، 

بمدةكاد ^١ اشاء، نح نع ^١ لأو4ُ تلاي؛ محاث أتجا الخاِلئ [ ١ ل 
عنهايغيب ما يأكؤ الثلاث احتازت إذا وأما يوما، وعشرين واحدا يبقى ئمعناْت ثلاث 

تلأثَواو.

مليله، الثامة للمراة يدهب م ثلاث، ئلمها سامة، امرأة عل ثسا روج فإذا 
يمدِض

وتصور0ما عثر عؤ، عصرهم ق الأمور كاب إذا إلا الأف متصور عثث ثذا ]٢[ 
الليلة.مس ق امرأة من أكثر إليه رف أن بملح ثلأ ثحن، 

يدهبئلأ روجها ست، إل تاق التكب هي المرأه أف هم عادمحم من كاف وثد 
زوجته.إليه ترف أن ينتظر كاف إذا ا-ة،اعة يرك يعدر بعضهم! قال ولهدا وتحضرها؛ 

H*
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محل

أرادؤإف ا-لتصر. ِق يمم كيا لهى قسم ذسائه، Jجمح الثمن أراد ؤإدا 
افهرسول ءرأف خ.بمهات عائثه روت تإ ^۶؛ إلا يسافر لم يبمضهى، الثم 
مممقمعة« ٩ حرج نهمها حرج وايتهى نسائه، لهث أمؤغ ^١ أراد إدا اف ك. 
اكافزةزلأو قفاة، ^"5; لإ ءثة لأن لالخامح>ات؛ الثقاة لأ:وةهُ ثم 

قسواء والمص^ث ^^ ١١والثهم بالثنم، هاحتم>ت ^، ٠١١ُنثمة احتمحت 
والنأي.الخم لعموم هدا؛ 

ندةخئها لاك ؛؛ ١١٧١^وقض ي، شر بإخداهن تام ؤإذ 
لإحداهىالهمعه حزجت ئإل كالخاصر. الثصاء، هلزمة التهمئ، يلحمه وجه ثل 

إداجاز به، أحرى آثزت نإف لامتناعها. حمها سمط معه، الثمر من قامتنعن، 
والسمرثركها، أحب وأل الحصر، ق لبمها أسنة لها، الحو لأف الروج؛ رصي 

التمديم.منتحي يعي ؤإيإ ثوحب، لا المزعه لأو جاز؛ وحده، 
لأئهمعه؛ انتصحايا هله الثم، هأئعد له بدا م منعة ةآا سام ؤإو 

^١ذبم،، قض ، ٥٠٥١إتالم نيا طزئه ئدة وه أقام ذ . ^٢١نو 
ؤ....٠..١.............٠.... ١.١.١.١.......١..ساقزه؛..؛ ما يمض 3^ م٠نافتا، حرج 

1روهم•ومض يائم ثعم، ء ١ ت 
يمضياف بد قلا جديد؛ تم كانة السم إبعاد إ0 يمال،! بل ثظئ، كلامه ق ]٢[ 

ة3بو/لئلا <_،؛ l_U Iji_كن 



٥٢٧ةتاوااساة)ب1و،او؛س|(( 

محنفتزاحاJقنأمغلأ١ل
وإذالغز، أمغئ نوا، أناد P ١^، ص ائزأتان، عئدة ، 01515"\و

]لجييس،العمد حى مقى محدم، قإدا -تا، نام الأووغن، لإحدى \لقنةة ومحنت، 
محإداالثمر، منم العمدِفي حى ويحل -تا تام للجددة، وهنت، ؤإل داو. ثم 

ويئثملتمره. محتل علته وحب حى لأنه دار؛ مم للأحرى، العمد حى ممى محي«م، 
مثصمحا محيمذل الثفر، و منة أكؤ الحم الإيناةِفي لأو لها؛ مضي ألا 

وجبحهم، لأية العمد؛ حى لمفاء الأحرى عند يقيم أف ويقبل ناو:تا• الي 
-تا؛تام الي عند مث1ه يقيم يم محصاؤْ، محيمصا منقط، له يوجد ولم يالعمد، 

حقإنماط من أول يتغون تيدا، يتصل العدل، محإف عثها، لثاصزة ا-يمصل لئلا 
قأقه معه، للتي العمن. حى إقام قتل تفرم من يدم ؤإل منقط• شر العمي• 

؛.٢١

كانهصار ظثؤ ثمaلإ مدة منها \ذث>ئ مد التي الظدة ق أقام إذا أي! [ ١ ] 
حديدا.ا تم يعد هل،ا المر مد الأصل مى فإثه قلنا، ما وعل حاليدأ، تفر انتئنافح 

١^٥.ق واقعية أنبما لإ مين1، اشألة س ]٢[ 
*H*
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.  , , ,ً.
-ٍيواباساواو 

 L — * ثل Mل

علتهاثه نجب فتقأ زوجها وهومعصيتها المرأة، سور أحدمحا؛ وهوثوعان. 
نحب،قلا يدعوها أف مثل النشوز، أمانات منها ظهر مثش الككاح، حقوق مذ 

والصنوالإئم مذ يلحمها وما ثعال، افه وحومها وعظها حإوممذ متكزهه أوتحثه 
يعال!اممه لموو وأداها؛ صزبتا ؤإباحة ويسمها، ممتها، ئموط مذ 

اء:إ'آ[.تالنه دءفتوهرى< ؤمأفيثهامداضزمك\ 
عثرمذ صدر صتن، أو لعير، دللئ، ؟كوف أف نجور لأيه صزثيا؛ نحور ولا 

ثعالى؛اممب لمول المحاجع؛ ِق هجنها مله النث_وز، أطهزت محإل أ. ١^^' 
محاجنهالا ههنق! عباس ابذ يال لالاء:أّا[. ؤ،ادصثاجه ءؤوأهءصرو>س 

الئذ J_J^؛ ثلاثة مذ أكثز نحون ئلأ الكلام، الهجزاذق قاما زاشاك. فق 
أزهاو-:ثلأّث،دال«^نبجأخاةميى؛لأةمحم، ًتإإشمحظن: 
ئممذ،ه.

هؤوآصمي؛رمح ثعال؛ لموله صريا؛ مله ثإلأ دللئ،، ردعها مإف 
^^محمهاأختامحئوه^مإِنظذ

للحتر.يالمزيت،؛ يمح ولا مسلم• رواْ ممح'ُ عثت صرثا ماصريوص 

هدامن حومه لها يكون لا لئص اُأوجاءها حملت، إذا الئاء بنص وأيصا، ]١[ 
إطلأما.الزوج تْليمح، لا أحيايا فإما الحمل، أوحام جاءما إذا ثشز ومد الزوج، 



٥٢٩ةتاباساة)واوااممقوز( 

اشحويةالواضع ا-حتناب وعيه ثديي. عتز أي! ملإح،ا ررعم يعلب؛ ئاو 
^تيداظثلأالآهفؤاقوإ.

والخم؛للأية دلك؛ له يعنه؛ النثّوز؟ بأول صري لة وثل 
كالصزق.صزثنا، له ث5او بالنصيه، 

العموباتتأذ.ْ اقصود لأو صزثيا؛ له ليس انه الخرقي؛ وظاهر 
هجممذ كإحراج يالأنهل، بالأسهل ثدأ المنتمل، المعصيةِفي عن وجرها 
ا.المحارو؛نا كعقوتات باخلاذه.ا، ئتثش زبب".' عل عقوبات منزله؛ 

فضل

أ>اذةةءالنشمحا،نمح:امحعاش؛قوزاومةذمح، 
سرصهحقوقها بنص عنه مع أف باس هلا عزمحا، أو كزها، أو أنصها، 
بملمهامثوراأوإعتإصا3لأجكاحعثإثآيى حائث آمآْ ثعال؛ افب لمول بدلك؛ 

عندثكون اوأة راهى نيقؤؤبغي•' عائثة هالت، يصيحايتيماصلمحاه أي، 
أنشيله؛ ثزو ءهاا؟ا، ص طلأدها، هيئي مأها، لا:ُنثكي ١^ 

البماري•رواة ل"• والبمة عو القمة مذ حل وأنتي، ثنقنح،، ولا 
ؤاآلثكثاجوآهخروم مزسات، لأما هوالصحيح؛ وهدا [ ١ ] 

للسنذوآلموعقسذ أ.لإكه رك مدّفي إق آنع ءؤ د_ووهت مئل لالاءتأٌ؛[ ه محآممٍ!ممح 
منيبه.بالواو منهلوفه ههل [ ١ ٢ ]اوحل:ه ه لهر نكي 

هوله؛حد عل بالقئسّ_ا، )ؤيتزوخ( ]٢[ 



ص|ضالئانينيصاسمماسبجضل

النهرمول مارقها أن وقرهت أمست ل، مودم ررإف ت عاتقة ومالث 
أئزوأرآه رأس؛اهه1 تنك محقي منهارا دلك محمبل لعائثه، يومي اش رسوو يا محالث؛ 

أبوداود.رواه ١[. ]الاء:خآ ه أوإعتإصا مىشهانثوزا حائق ؤوأ0 اش• 

أخمدهال دلك. محلها الرجؤغ، أرادت ثم ■حمها، من مي؛ عل صاُفئه وْش 
أعلم،قأست، وألأ هدا عل زصثت إف لها؛ ثمول روجته عذ يغيب الرجل ِفي 

'.ر-جعشا ماءت نإف يهوجائر• رنحيت، محي فتقولت 

فضل

إلالخاكم أمكنهإ وعدوائئ، صاحبه ظلم ممحا واحد كل ادعى نإدا 
منأحد.محا إثصاف يمكن لم محإف أ. الإدصامح1اأ ويلزمهأ عثهإ، يطلع ثمة جالب-، 

أهلها؛مذ وحاي أهله، من حآكتأ الحاكم بعث، ينهها، الشماى وخيف صاحبه، 
•••••••••••••••••••••••• أوعمم،• بتوض الممريق، ئ محة المحشحه يزيان ما ضلا 

..........................را؛ليشءباءةلأقث...ب.......ب 

ادائفىلكماصامحتيلإرىأJلها
نانحثقايى:هافاءأؤ نجن،؛ لا ثقة قنب ]مآ[واضيحألإنكامحا 

غالتا.لاياتى محي ٥^١ وِلأئ ]اس:ه*ا[؛ ه ^١ 

توتمامه نء؛لأفتبمنمح، سميان أيئ بن معاؤية امرأة بحيل بتت ليسون ليت اا 
الثموفبى من إل أحب عش دمر ماء؛ نيس 

(.٨٢الخالدض)؛/ حمامة (، ٢٧القتضب)٢; (، ٤٥لسويه)م الكتاب انظر: 



٥٢١ةتاو،اساذاو1و|الاقءزا 

ؤت مال لموله أوعمم؛ ا-لآموفي بعض برك أوالإصلاح 
لالاء:ه'م[.ه ش،\يوتيألأسبما أهلي، تن  t33هآبمثوأ-،

دلكوأي أوحكنان، وكيلأن، إما لأي أحنبج،؛ ا-ثكإن ي\5وو( أو ويبوو 
ي؛ولآَة؛زلأيمفدالخ1وكال،هلأمحطمحاكزبم 

زكلق،محئاخانإل 1515
مهداثدينايمح.زإذكانامح، ^ممق،زلأهلدون 

فيه.ثرط 

اضممال؛_ خهإن؛ فما. اوواة واختلت 
عثرثى يرام بئا محم الحاكم لأل الروجم؛ رصا بعثر رأياْ ما بمن محا هدا نخل 
الحقوقِسم ي وَلأإنماط الممريق، لايخلكان زكتلأن أمحا _؛، امحم. رصا 

قزملم الزوجة، إل المال وبدل الروج، إل الطلاق لأف ورصامحا؛ بتوكلما إلا 
إلاباذه

ثزايطمذ دلك لأف حرين؛ يقيهي كومحا افرط -؛^j،، كاثا وش 
خائن.ةامحأنني؛ ؟كونا ثك1ن، ؤإذكانا ؛. ١٣

ناق2ئان.لأٍا ع1دذن؛ تكودا قورأف لا الهاصى1 ومال 

لأفالزوخن؛ بحال العلب نلكن ض لأمحط اووي:فمحأد4 ]١[ 
١الفقه إل محاحول ولا ويما،روما الأمور يفهموف ا.لآ5مان من الكشر 

فوله:إلا ضحغ، المدكور الخلاف ض انبمى  Ujلختجان، أقمحا والثواب: 
أفبمكونامحامين•



اصضاه1ذنيصساسبجمحل ٥٢٢

وكيلان،حا يلنا! إذ حمهنا ق ا-لآكمتي مدنخإذ الزوجان، عانح محإذ 
بمُمحاَمان، ص ؤإذ \ؤلإ عح ءظدتذؤء1، 

سمد•^١، ؤإذ وعش. لة محكوم ممحا واحد وكل للعابما• امحم له قوي لا 
وقل.ش الزكالأتطل لأو خاو؛ الخص نخإئ 

 Xء أK



٥٢٢ةتاب،امء 

-ييمم1باسع 
 » H١،

يصح،لم عوض، شر حالعها لإل ببوض• ائرأيه الروح فراق ومعناْ؛ 
مءٌ.به وي:فغ ^ زيص، طلأى محي ُه، واة أن الطلاق، لكل.ثفظ ًوإ0 

الخزي.امحازه عزص. شر ا-قلع يصح وعنة: 
محح،زلأمةلث،لآثمة،إممئك، لإذاتآلئةخلنها،ممال: 

لمالروجؤ، ئوال عثر مذ حلنتك ئاو: نإف لكلطلاق. عوض، شر مجازمئ، 
افِي ى ض خلاف لا 5وبي: قال، كاةفىمحلأه ولكف مما، 

^^نماوخاو،لأنحجقوثميى

بمكةقنز ض، زلا عزض شر للمماح مح أنة الأول الئناَة ووجة 
لزلإظُالمن|ةلاا.

ويكونعوض، ولوبلا وحلننها، ا-قلإ منة طلسئا إذا يصح اثة الظاهر [ ١ ] 
علإلا ظلاما، صار ا-لتافي مع محالطلاق ثلئظ إذا ولكن الظلال، من نجسث، لا مسحا 

الطلاق.ولويلمظ حض متح أيه ممدي رِمهاممه، الإسلام شخ رأي 
مهنعوض هناك كاف إذا إلا مهوطلأى، الروج من كاف مها أية والصحح 

ظء•
* M M



سقضاهافيشساسممأسبجءاابل ٥٣٤

محل

ؤاجأقو؛يؤ\ً:
حمة،يودي ألا وقمحاف إياْ، ؤثئضها ووجها  ٥٧١وقن0 أف وهو مباح• 

و(و\ل,'اممب لمول مته؛ مسها ثقتدي أف محلها محلاهتؤ، افبِفى حدود تقيم ولا 
[.٢٢٩لاJقرةته اخاأهت،وقيدء عثأحدودهؤ ألأيقع جمم 

البي.إل مس بن ئايت امزأْ ررجاءت محال: يإنثادْ، البحاري وروى 
الكذزِقأحاف أن إلا حلق، ولا دين دابتِفي عل أمم ما اللب رسول يا قمالئات 

علته،محزدت نحز. محالش: حدمته؟« علته راويين ، ٧٥١زئول مماو الإنلأم، 

٠دطاوقه(<ر وطلقها الخديقه ))حد الئى.I ل محمال منس، بن ثابت حديث وأما 
ولومطلق قتخ ا-اقأع إل قاذ.' من عل به يزد وهدا ءئلأيى، محهو الطلاق بلفظ وع إذا 

وأناثتمق)؟تإس ابن الإسلام ثخ ورأي ^٥^١، عباس ابن كرأي الطلاق، بلمظ 
ؤمىر)طئقهايطاليقه((، هوقال; فاوسول الثمظ، ههذا مذصحياكJث٠ لئ، مق 

ؤإذاالخدث، محالفة لاتنكثا ت5ذ محئ، تئ واحدة مذ ام التطليق أف ايئروف 
أزئأحذوأمة'ءاممهمسيظم أود/يحطمإاولأعبئ ؤؤس-الئمبمثدف الآيه دأملنا 

هدء آْئدف ^١ عٌعا •٠^٤ ئلأ أش حذوي يتبمآ آلا خمم أف؛ذ حذود يمعا لا ١ أف،٥١؟ إلإ 
الإسلاموسخ [ ٢٣'ه بمد درئ ؤنظةئه١لأمحل ءؤ ض.' ثم ]القر0:هآآ[ 

\لمث\0وة.ه ؤ لكاف ؤللامحا عددناه لو يةولت 

حديثمن (، ٥٢٧٣)رقم فه، الطلاق وكن، الخلع باب الطلاق، كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 
اين-ماسن.ءتمحا.





اصضاهاييصالإئمأسبجضل ٥٢٦

اسيىمنع؛رئططأننبة\ زضوافب.:»ي داو:قاو سىيئ 
عمدعؤ اإثوازِفي مى يلرم ولا ابوذاوي• رواْ الحقاُ وايحة عليها هحرام بأس، 

الربا•عمود بديل عمي•، اجوارِفي 

لتقتديظل،؛ حمها ومنعها لها، ياداه روجتئ الرجل يعضل أف الثالئ! 
هءقتدموأستنماءائيتموص ثعال؛ ؛ ٧٥١لمول دهد-امحرم؛ مئئ، مسها 

لالاء;ا'ا[.

بدلهعل أكرهت عوض لأنه ينتحمه؛ لم يعوض، الخال هده طلمهاِق محإل 
رجعثا.الطلأى ؤيمع البيع. ق كاشن ينشحمه، حق، شو 

لكرما،٠^١ يحكنه طلأى، هو ومحا! الطلأق، لنظ شر حالعها ؤإل 
زإلأئالزنجةبخالها.

صزثتالأمة ؤئئ؛؛ ثم لدلك، ثحالعتة اودشوزها، ؤذ\ لركها ادثيا ؤإف 
معال'.افب لمول اقلع؛ وصح جاز، منه، مننها لتثتد.ي دعص1ها زمن، ؤإذ محق. 

إسات.الم مى والإنتثناء اء:بماا. لالن
الخلأ؛صح لدلك، نحالعته منها، ثيء أحد دهئز> شر ظن، صر؛أا ؤإف 

:ظامحمماٌئالإئاّ

قفل

إدالأنه طلامحه؛ مبمح زوج وكل والقلي، والثفيه المي. مى الخلع ويصح 
ءأبجُ ,ِء .,َْ ُ؛  مىلأنه لنيده؛ العيي. حلع والعوضِفا أول• فبعوض عوض، شر الطلأى ملك 



٥٢٧مماو،اسء 

الثمهحلمع العوصِفي هووسيم ولا بإدنه، إلا ■ي، إل بميمه قوو لا كنبه، 
حلئهإ،صح لأنه مصه،؛ يصح المامحي! زمحاو حقوقه. م؛ يليؤ، إل إلا 

لككيس.مصهأ، يصح 

همح،همحاض،هإلذه
ِرنا:مح:

رراسيى: البت ء ممها؛ زلا زن-تته لملأى لابمك إخداخا: 
كإنماطومل\5_ة، ظز لحمه إنماط ^١٠^ ماجة• ابن وواه بالئاق® أحد لمن 

قصاصه.

ذ\حخكاهيى قاتك تزومحة، بملك لاك بخلئة؛ 
اضرا١ا.ض ثكدلكامحُترفيزنخة 

محل

كاتغمحإل صححه. انتداسها لأف رشيدة؛ زوجة كل من ا-ئع ويصح 
امحاسةعل ؤيزجع إدنه. وثم نئدها، انتداُتهاغدن حكم حلتها محئم أمه، 

لكنتدابما........................إدا وعل عممش، إدا 

مح:ثاكالأباو؛لأل
ورهقهثوذيه روجته ثكون وهد الأمور، هذأ يعرف لا ؛_ —مثلا— يمون هد الصغ؛ر 
قوالصغ؛ر به، بأس هلا بيوض يطلمها أف المصلحه ال رأى فإذا دللئح، وعثر يالنفقة 

اهمغ.يوف من المدمح 



سقضاماهمنيصاسمماسبجضل ٥٣٨

قمبمزف لأنه منهي؛ العوض بذل يصح محلا والمجنوثة، والصغير0 الثفيهه قاما 
المالمحِسمص.

يالفووجتك طلق قاوث قإدا الأجثق. من اُقلع العوضل، بذل ويصح 
قصحعنه، النقط رصا لايمقزإل حق لأنهإ١نماط الألث؛ ثزمتة ممعل، عئ، 

صامن،وآنا بمهرها، زوجتك طثق داو،ت بإل. كالعتق والأ•جض، ياiاJالئ، 
أحدلاُ.عق يه لايرجع مهرها، وعليه بادن٠، محمعل، 

لأمهالصغبنْ؛ أبا كاف ولن مالها، مى بثيء حلعها الروجة لعثر وليس 
كالط_لأقا، وكال محعل محإف والإرنتهت؛ع، والمممة الع_وض من حمها به ينقتل 

\نح3زإلات}مع كالخلع _؛، يه يمع ؤإلأقر رحعثا، 
فنو

حاكم،إل بجح للم باواض، عمد مطع ِلأك حاكم؛ عي مذ افع وهوو 
طقها،أعري,الماJ إذا وما ؛، ٧١محت نثلأ الزوج كاو إذا خز بمي: [ ١ ] 

الئحةض إما:ثكث٠ول الفثهاة زمن لزبك، لم د%زيا الماو- -باذو الأخثز زهدا 
قمط.الصحة وعدم 

ؤيوخربأس، فلا الروج هذا مذ لإنتفاذها الروجة؛ شئثحة بدله كاف إذا وأما 
عليها.

الطلاقؤيثع بمح، لا با-لني، إلا حمها الروج العقلأذيخنها ]٢[ 
الطلاق.بلفظ كاو إذا نني!ا 



٥٢٩مماو،الغاء 

دهأ-ؤيليصرر يئنا يثبت؛ فته الطلاق تحريم لأو الحيض؛ ق ومحوو لكلإهالة. 
١'•أزيا دئعه ثكاف وأدوم، أعظم وهو العسرة، نو؛ صرر وا-قاعيددعبه العد٥، 

نحل

قكاو!ه١^٥<، يوعي أحد لأيه وكناية؛ صريح إف يقيم ا"ئع وألماظ 
كالطلاق.وكنايه، صريح 

ثقاث:ثك؛الأنتءJ. خالهرلأمحمموُمذ قاهم؛ح؛لأئمحاظ: 
فيه.لأنهحقيثة وئنحتنكاحك؛ به. o\yii\لورود 

هكئا;ههومحك، ءض بارأتك ه هدا، عدا ونا 
أودلالةبخ، إلا يالكناية بمع ولا يئو، لم ؤإف وقع، باهميح أش ئمش 

ا"قاودلاله لأف بدلك،؛ ثجتبجا العوض، ا-فلع،َوتدو يطلت، يأف حاو، 
-عض 

لأيهباين؛ ظلاك ثهو الطلاق، به أوثوى الطلاق، بلمظ اتتلع ويع ومش 
محفيهالطلأى، به ثاو عتو الطلاق لمط بعتر حالعها ؤإف الطلاق. عتو ءقمل لا 

ووايتاذت

هكال، L^jJثمه ى ثن الطلاق، ِفي كنايه لأقة أيما؛ طلاى هو إحدامحا: 
طلأما،ءايوىهاسيى.

حيفهالرحم انتتراء ق يئكقي حنن، الأهوال، مى الراجح المول، رلأة -ا ١ ت 
واجدة.



اصضاهاهمنيصاسممأسبجضل ٥٤٠

يكنم [ ٢٢٩]^؛;صثافي(يم وفلا تعال: اش لموو هوينح؛ والثانئ: 
هلو]اوقرة:*ماآآ[. صبمدخمءحرذءوث4 ماو؛ ثم ا"قلع، 

ِقيصريح ليس ^١^ بثلاث؛ كئريمها ِفي خلاف ولا أربعا، كانت، طلأما، كاف 
الكثا:ات.ْن كي طلأئا، ه؛ئن الطلاق، زلا الطلاق، 

لهمحل ثم دلأJا، ح؛لعها ونش محللاقها، عدد يه مص ٍئلأيى، هو يلنا: ^١ 
وحلت،طلاقها، عدد ثه ينقص ٢ مخ، هو محلنا: نإف ع؛وه. روجا ثمح حش 

مزاتاا١'.خالنها زلن ثان، زوج نكاح عي من له 

ثأو الطلاق، شظ وح إذا أنة والدهت،: منرومح،، هذا ق الخلاف، [ ١ ت 
^٠١^،ه والLئ ، JUقل مخ لآ>ةاهأنث الإنلأم شح واخات ٠^؛،، ميز ١^^!، 

الأ؛اممذ يوم 3، ئبملأ طلأئ كاف إذا افظ لأف فداء'؛ مز لم طلاق ة ولوفا: 
أفير•جععمها•

به:^3، أل منعني وما الصحح، هز الإسلام شخ احتارْ ما أل أرى: والدي 
الخدين،.لقظ صحة 

السنونةوثكون الصرح، الطلاق بلمظ ولو محنح هن مول،: هدا عل وبناء 
صارنراُت، ثكرر إذا إلا رجعيا، الطلاق ويكون جديد بعمد له فتجل صعرى؛ 
الثلاصكالطلاق 

كايه؟عثرهم نعني صرمحه، يوم عند ثكوف الألفاظ بعص قائل: ئاو فإن 
يكرلبأل صرح، انه يعرفول ما نوم كل عند الصرح أل الصحح: فنقول،: 

محمثلأأشهه، أوما الأستعإل(، ق الغالب هز أويكوف اقصود، العني ق الظاهر هز 



٥٤١كت1و،اهالع 

محل

معاوصة،عمد لأته وجعتها؛ يملك هلا الروايمت،، إحدى عل باُئع ويبتن 
يه؛ولوواجهها طلاقه، يلحمها ولا كالتح، عنه، اعتاص فها \لثجوغ يمللث، هلم 

^^^ن،هإمحامح،يدالخدي
وينمطا-قالإ يمح حامد؛ ابن ممال( الرحعه، وثرط بعوض، طلمها لإل 

الماسي،بالشزط يمني ملن الماسي، بالعوض يمني لا لئلع ا-لأل الثزط؛ 
كالككاح.
الثزط،مع يه وصى لأيه صداقها؛ وله المسمى، وينشل الماصى1 هال 

ونجبثمني، محهولأ، هيصثر لأجله، مص بجا وخ ل-أذ وجب القرط، هند لإدا 
موجسا؛صحح، عقد ق صحح، مسمى لأنه المسمى؛ تحب أن ويشل الصداق. 

الككاح.ق الصداق عل ماتا 
العوضثزط لأف ١^-^؛ وست العوص، ينمط انه وجهآحئث وفيه 

الطلاق.محرد ويبمى ديسفلان، يثاهيان، والرجعة 

ا-لتلع؛.....................وصح الئزط، بطل ا-قلع، ق الخيار قرط ثإل 

فلأنميمولول؛ هذا، إلا يعرفول لا فالناس طلمتك، مثل حليتك الئ١عوديةت ق عندنا 
مطلقة.وهنلأْ روجته، طلي يقولول؛ يدهم أل ونادر خلاه، وهذه روجثه، حلا 

يحنيه.ومكان وماز كل ل الصرح أف فالصواب،! 



سقضاه1فينيه4اسمماسبجضل ٥٤٢

مققاش4،ضانيلأ:تإثمئ.ثضنم
ئلأمحو!لننم''•

نني

علومعلما العاوصة، من فيه ج الع1وصة، بلمظ منجزا ا"قلع ؤيصح 
المرههيوؤع أف يهو العاوصة، بلمظ المتجر يأما الطلاق. مى فيه لتإ ثزط؛ 

فتقوو؛الق، طالق اب أو! L^،، طلمتلئ، أو؛ بأف، حلمعتلئا ثموو؛ بعوض، 
العاصى.محزو هدا . sLiJفمموو؛ باْلم،، ١^١!، ^١ ُعتك، يموو؛ "S، هبنث،.

واسرطخالعها إذا انه j؛^\^4؛ حامد ابن قوو المحح الأول اشألة ق [ ١ ] 
له،محل لا أن اقلع يثمتفى العمد، ممتفى يناق هدا لأل الثزط؛ يصح لم الرجعه 

•الرجعي ثرط ولابجح باين، أوطلاق، حلع قهر عوض عل طلن دام يا 
يكونلا ثد لكس محهول، هدا إل مول؛ لإيه ثنلر؛ فيه ^٥١٥ القاصى وكلام 

ؤي؛ُرذعوض عل أوطلت عوض، بلا طلقت لو يأل ئزبا الواؤع، ق محهولأ 
النزمحل.ؤينمهل ا-لتالإ نجح انه حامد ابن كلام فالأصح ١^^، 

أهلشرط ءتإآلة،ٌقط اوص—ول أبطل ما مثل له، قيمه لا الغامد والشزط 
بريرْ•

قمصلحها ق ا-ثغ لأف هي؛ ائرطئ، إذا يكون يربا صحته قيل لو أما 
ئثزطأصلا، يمح لا انه ثرى ولكنتا لاوقرْ:أ''امآ[، ؤ؛لأ■٩^٤عاٌت\ؤاأةئدفمءه الواَع 

الخيارثناوهدا.





اسقضاه1هميصالإئءاسبجضل ٥٤٤

قفل

إلإلأنه ثه؛ ثيء ولا وحمه، طلمثا أكن، وعاتك 'لألي التا ت قال ^١ 
يملأكالذي الطلاؤ( عل عطمة إي فيها، ثزطا ولا للطلمة، عوصا الألم، عبمل 

يئلإكة.لا ما دوو يمذكة ما يومع إيماعة، 

مثلفيها احمد: ص ألما، علتك أو عل أوت ألف_،، عل ^١^، اذت، ماJت ؤإل 
شزط،زلأئما:لإارذلأ،؛لأوررثل«صخزف 

يمعلا الماصى؛ وداJ ألف_،. عل ين؛؛، يعتق، موو<ث أف يصح لا نلدلك 
اشِثالإاء،تليومو الئزط شقلذِلأش؛لأبجانيثمحنى 

أنعل هنثم آثى إثك، أنكثك أن رؤ وق : ٤^٥١٣نمت، قصة 3، يعاف 
ؤدهلقتلسلإامحآنمحُلسبم١دةوةتاق٠! وقوله ]الضص:يأ[. ه ثا٢مفىكئمج 

أوبألم،،ألم،، عل ثلاثا طالق انن، يال،! هذاإدا قعل [. ٩٤لالك٠فتساهلم*ظيم 
بقوئبمله،محَئلز

هاون،1وإJا الألما. يثيثج واحادا قبالتإ ممان،ت بالم،، الملاثه عبيدي يعتكف داJ،؛ 
علالثلاث عثل لأنه ١^.!،؛ وانتحى الثلأث، وهع وآلف_إ، واحدة ملتا 

وجد.وئن. للألم،، 

١^١^اسأن، طلمت، ثمألمؤ، مئها واحدْ ئلأدا، ^١^، أئن، ^؛ ؛)1، 
........... اسم٠،. طالي أنت، مماوإ طكه، إلا طلاقها مذ يتق وثنلم مولها. عل 

الألمج.مقابل يكوف الطلاق، أف يعنيأ محاوصة. بمي؛ ا ١ ت 



٥٤٥ةت1باها؛ 

عال؛ؤإل سيئا• يستحى ولم ثالثلاث، واس وألف_،، والثاتة ثيء، شر الأول 
.111^١ الأك انشثق بأف، الأُول 

محل

ا-قلعد1نا؛ أو الطلاق، ئه هزي حلض، مماو1 دألم<، طلقني قالئات ؤإل 
لمطلاق، ثتس ودلنات الطلأق، يئؤ إلإ ؤإو طلمها. لأنه الألس؛ انتحى طلأى، 
وتكوJانحهاإليه، ٣ طلاقه، عدد تقص م3ه انتدعتا لأيا العؤض؛ ينتحق 
بتوض،حمحا بدل إما لأيه ميء؛ :بما بمع لا أل ونقمن عوض، بعثر كاّقلع 

ثللمءنمل،مو.
مميهمحنخ، ا-قأوع ^٥^١; طثمتكثأمط، مماوث ١-^^لأف، هاJت! ؤإل 
وجهان؛

انتدعث،ولأغ؛ا ا-قي؛ من ثؤغ بعوض الطلاق لأل الألمح؛ له أحدمحا: 
روادْ.^١ طلاقها، عدد تممص مؤ بفن محأيى طلاقها، عدد ثقص لا محزمه 

ه.نإنماك:هملأثا
تع،،U ق نحها م لأنهُ ثه؛ مءَ زَلأ زيعج، زيتث فطكها لأف 

آث>،مبجامح،ئِنلابجصِس
محريئها^ ۵٥١١لأف يعلم؛ لت؛ أؤ علمث، الألم،، انتحق واحد٥، طلاقهاإلا عدد 
دللث،.ختنل زمحد روجآحن، مل 

وثهثلاثا، طفئ، ، Ij^Ajمحطلمها بأف،، واحد٥ طامن_ى هال_ن،: ؤإل 



^ث|ضامانينيصالإئماصدتيينل ٥٤٦

G_ي ١^!، اشق ثلاثا، طقها اك_،، ^١ قني داَلش: ثإذ 
١^٩١.لأثمُمحز 

ئ>اثا.تجن م لأم ؛ iLiلم:شئ لَذلك،اء'، من أم قثها نأو 

أبثنجى نلأى فطقها بأنف واحدة ظني قاَلت; فإذا ظث: فيه سا [ ١ ] 
ئلَ jiلأ حثها ^١ زص اَل؛ه، اوجرع ق وعن ١!^ ق وثا ١^!،، بمتجق 
انهالئ\ثمغ.' واكول رجعة، ثة وليس منه يائت، عوض عل حثها محإذا ووج، إلابمد 

وقؤغيرى حاكم إل ومع ومحي الثلاث، الطلاق ق الخلاف لوجود دلك،، ينتحي لا 
أنموي.١ ويفوت ^^١ ^>^، ١١

لزوجهافليس الأن، بينونة زيد لأما الواسر؛ ق مص هي الزيادة هده ]٢[ 
أولاد،ذات كوو محقي الزجهمع؛ ق لإعب وو،ا اننتمل ق ولكن إطلامحا، عندها قيمه 

ثقنهي زيادة هذه دمعالواأل لزوحها٠^، الرجؤع ق ١لأولادولإهمس، يكمِ نم 
لحقيقة.اق 

يشء،ليز الثلاث عل زاث ما لأف ملها، ١^، كاشألة لينت ندم ]٣[ 
ولأماسءاويها.

العئرةمن أم كال ما لأف العئرة؛ من ليس ^٠-؛،، ١١من أم ١^ الظاهئ [ ]٤ 
تيشآ،ولا:شقنمثا.

*a*



٥٤٧مماداارغ،ع 

فضل

طالق،قانت الشهر، وأس جاء إدا ممالات شهر، إل بألم، دالث،ت هإل 
طلمهانإل موص. لأنه Jاذا؛ الشهر وأس عند الطلأى ووقع الألث، انتحى 

مذالطلأق إيماغ احتار لأنه عليه؛ ثص لة، ء مي ولا طكث، الشهر، وأس قبل 
يوص•عثر 

شهر،إل الآل من شنئ مش تطكي أف عو ألمت عؤ للن ئالتا: ؤإل 
نالث،.ما أجاثياإل لأيه الألم،؛ وانتحى الطلأى، وقع الشهر، رأس قبل قطلمها 

ؤةوو(االطلأق زش لأف صارا1ها؛ وله التنو1ه ثبطل الماصي• وثال، 

فضل

محهكأ؛ا"ئع صح ممعو، بألب، وصؤف طلني، روجتته'• ئالغإحدى ثإف 
نحتهالز لأيه شسا؛ ينتحي لم إحدامحا طلي ثإف صحيح. الأجلمي مع اقلع لأف 
بثّهمنينبي من المناصلةت ق لوئال، كنا ^jL،، ما ينتحي قلم نألتا، ما إل 
مذحصتها النائلة وعل المتللمة ثيتن القاصي• و؛او< بأحد؟ما• ئتبى ألم*، قله 

قنيأحد^1.ألف1،، قله عوعتدي مذزد كنالوثاو: ١^-،، 
نزالأ؟؛.ئهدللن بهم،، صزق تقق أف نل ش هي ثالث،: نإف 

الأف•مذ أكثر نهرها كاف إذا مئا لا ننلول، القام، قول، ا ١ ت 
بثزطننس ئوافيى، أولم اأصئ0 وانمخا ئسواء ، ١١٠٠٥^فيه يشرط لا ا-اتلإ ل٢[ 



صاضاهانينيصالإئماسبجضل ٥٤٨

أوالأتمث.ءث1ابجا ادشِفي من الأم ثلث وي:فثزطقا، إذا القاضي: زئال 

قفل

الألثومثعلت طأمتا، ممبالتا، بألف، طالهتان أني لزو-حتيه؛ د1و ؤإل 
مء قمحا 

ؤإذ• بالم، دروجهء1 إدا يإ كموله نهش، سه، بكر؟كوف أب؛، موو وعل 
عؤإحدامحا كائش ؤإو الألف. مى حصتها ولزمتها بايث، إحدامحا، قبلمش 

للعوضبدلها لأو الأحنى؛ ثهللق ولم حصتها، الثشيد0 باست، ممبلتا، رشيدة، 
صحح.عتر 

ويا،كالتي ص ^١، ئد ممالتا: شئي، إذ لأف طاكثان أني : ؤإذ 
ثزطمشيئته، لأل مهإ؛ واحدْ يطلى لم ^^٠!، ثاءت ^١ إحدامحا أف إلا 

ثزطه.بدون يوحد محلا لطلامحهإ، 

مشيئته،لاالأل ثكديك؛ أومحنونه، صفره ؤإحاJامحنا محيثتا، دالتا: ؛ذ 
حائشحص: هال، أحثيا إناثا محلوأف مرها، من العوض كاذ إذا الخالعة رصا 

وحصيصئتبما، الإصرار اآزأة هدْ لوأرادت حش صح، وحالعها، المج. روحتك 
مثلا:ممال، الزوج، هطح بينه، العلاقه ثكون ما أحنن مى روحم رأى رحلا لوأو 

بالئ!سةولكذ ومحع، محمعل عممتها، أو زوحثك، يطلى أذ عل ألمؤ مئه سأعه]يلثإ 
حرامظله.ا-قثعإذاكاذلأونم 

 ]١[ :JأذماJعفوثكوذ الإءرائ، وهلمح_في أو. لأنئقال: نشبمها، الأث



٥٤٩( bUluU؟

الرشيدةوعل صحيحة، مشستهنا لأل طلمتا؛ شفيهه، لكسى نإل صحيحة، عتز 
بدلهالأف علتها؛ عوض ولا وجعثا، الثميهة طلاق ويمع العوض. من حصتها 

لةعتئصح؛ح.

فضو

ومالاومميرا. كاف ميلا ا-فبع، عوصاِق جعله جار صداما، جاز ما وكل 
لمول١^٥٠!،؛ والأول، الزياد0، رد _J؛، قإل أعطاها، تما أكثز يأخن. لا أبو؟كر؛ 

]انية:هأ؛[منتاخاأسئمءه اف،وعال!

رأبي،عماص يوف بجا روجي ئ احتلغئ ئالت؛ معوذ بنئ الربع وروت 
•^٥^٥١ محاذ ماجازه 

بانياو.ومحتونةا، صغيرة ١١ل! 

ؤوث'محلئهظملموله؛ صداقها مذ به اءتنلت فيإ المعنى محمل الأيه هذْ ا ١ ] 
٤۶١٠٠ظ0خممألأيتءانوويأشآزثأثدوأمثآءاقمسسءاإلآرءثاآألأش1اظودآف 

يليقلا أنه لميمه: وا-محمله، فالأيه اتيتموض، مما ]القرة:ه'أأ[بمي: ه
الحال،إذا إلا سنوات، ورث،ا مزجها انتحل ومد أعطاها مما أكثر مئها ياحد أن يه 

مرثيع،بمهر إلا سواها يجد لا يحنث يزثؤع، ثم مليلأ ومتها ق الصداق يكوف أن مثل 
بالحران.يقال ممد 

وادش:لأ5لش؛ٍلث،بجِريالأأرم، 
الديأغطبمّالJيممتكئأومناذدافي إة ق1ل: ض الثأس؛ ءقاص 



حسل jjس i الإ،ام ص ي الكاي اصايةاض  ٥٥٠

أ.ال2ثذاؤا أست الثصع، مثاؤع ملك ص عوض وَلأنئ 
انه. اتي، عن يروى لأيه أعطاها؛ تما أكثز منها يأحد أذ ينتحب ولا 

ماجه•ابن وواْ يرذاد• ولا حديثثه ووجته من يأحد أف م بن ئابث أمر 
أرشه.وأحذ« قيمته بتن حؤ عتبا، بؤ وجد إدا انه ق الصداق حكم وحكمه 

ؤمثوالعد، قينه محأه ^١، ثال حو أو ^١، ثال عد عو ■تحاّ{ ١^١ وق 
ام

عوض؛بعثر كاهلع يهو منلنان، ومحا يعلناه حمر أو يحر، حالعها ؤإل 
ماو،شر ون>ووأ لم ءإية يعلم، لم إدا ما بخلاف بإل، لتس بإ منها وصي لأيه 

^^وبمس،دلأيلأ،ِلأوممة
لأنهعوض؛ تحب!ه ١^ بخمج كلام هظ١هؤ مله، أس!، نإل الإنلأم، من؛ ممحى 

أ.اصشا،أزتيا محاضاإذا
يأسةيإل، ليس بإ ريي لآُه له؛ ميء لا )ايامع(؛ الماصيِق ومحال، 

قيئة}ل ويزجع محامد، العوض لأف المثل؛ مهل لة )ادمد(ت ق ويالء المنلم• 
آمزس ثدا، كال وؤ° قينه لة تحث أف ؤتحممز، المم،. تض زم اقلق، 

عداتة1ر؛

لأيقدربثدرمنلوم•ت١ايعنيت 
هتحإ،فانما؛شرسمض.





صضامانييصالإئماصبجءاا؛ل ٥٥٢

البقععليه موثت لأي صداقها؛ ي المنمي !ه I وأصحابه الماصي وقال 
يطلالتعليل وهدا صداقها، وهو عليه هويت ما قيمة بجب محول، يعوض 

باكههموهاا١ا.
هال؛او دلك• ويحي أوثوب، أوبم، أوحيوان، دابة، عل حالعها الثاكه؛ 

هإندلك• مذ أعطته ما ؤيملك يطلى، هإي مرة، أو ^^١ أو ذابه أعطتني إل 
مولول هولأحمد. ناص الإنلمفى علته بمع اقلما دالزاجن، لة، محن، فيإ احتأما 

مدم.ما المزلي ووجه صداهها، له يجب وأصحابه؛ الماصى 
طالي،هاست، عندا، أعطتني إذ ئالث أو مطلق، عن. عل حاثعها ا}ئ\إتة.' 

الذ.ى*^ ١١يملأ، أثه عق أحمد يص ا-ئاُتا؛ ١^ قال قتلها■ كالئ فيها هاُمحم 
وقالابوا-ئاد_،؛وقالالماصىتثهعتدونط،ثمناءعل^5<قالصداق. أغطتئ. 

مدم.ما ووحههنا صداقها، لة نجسا 
ماِقعل أو امتها، محمل ما أوعل يثمرثحلمها، ما عل حالعها الخامنة؛ 

مذالنحلة ق ما عل أو اللص، مذ الشاة صنع ق ما أو الحنل، مذ الأنة بطن 
ااماصىممال ثيء منة يوجد ٢ وإل ميء، مئه وجد إل له سمي نا مله ١^٠^، 

وا-قال،العلم ِفي ثناوتينا تع العمد ل يحلا لأيا لة؛ ميء لا )ابامع(؛ ِق 
^محوُمة،كالوتحامحاةزظَمبم.

.^Ia ، منارعاتفيه عئصل انه ثاك لا نظع من سها ق ما أما مثلا، الدراهلم هذ0 يهول،؛
ممرة.

صحيح.عيث القاصي ثول، ا ]١ 





ظه

سقضاهانينيصاسمماسبجءنبل ٥٥٤

لوئوعثزط لاك اطُب؛ أبو لكنة بثزء، عليا  'تلم جما، حتج ثإف 
مثكه.م طاؤى، دأُت ملكته إل نوقال! ما هأسه الطلاؤ(، 

حالمةلأمنا أوشه؛ أوأحد بقيمته، عليها والرحؤغ ودْ، له الماصى• ومال 
إذقال! إدا —فيإ وقال قحلعها. العبد، هدا عل احلنيى لوقالت،؛ ما أسه عليه، 

لدلك.ونط، عبد يلزمها طاليى~؛ يانن، عندا أعطنتني 
الدواهم،مى صمما وثويا طالق، قات يوهم، ألم، أعطتسي إذ قال! نإذ 

قديؤد ظن ٢ ^؛ذ كالإع. ١□^، هوقد حمو أطكا، نإذ ئيا. ١^ حمو 
Jاقصهعددا ألف_، يدمع الطلاى بمع ولا الإنم• عليه بمع ما عل حمل عالب، 
الوارثة.اأصئوته المع عرنط الدواهمِز( لأف ألم،؛ زثتها ُ نهمأ يدفع ولا الورن، 

مصمت،ؤإذ الصمه، يوحود طاام.تا ألما، قصتها ثبلغ معشوسه إليه دةع٠تv نإذ 
ذها،ولمظزرلألاثم

قفل

أيصا،صح أطلى، ثإذ صح• معلومه، مده ولي•؛ وحثغآ عل حالعها قإدا 
منصرفحولي، مدْ ثعال افه لأذ ا-لئولي؛ من مل ما إل ؤينصرف 

1^،،......................قتل أوجسلإها أو١لصبذ؛، المزصعه مائت، هإذ إلنه. 

منوثلثها قصة، ْن ثلثاها يكوذ أن موصوعها أصل النمرة الدراهم [ ١ ] 
الصرب•بدور ويطبع يحاس، 

الأوراق.مده التعامل وأصخ الاذ، موجودة مئ هده ]٢[ 



٥٥٥مم1و،الغاء 

يوجبن_، لأيهعوص_،ثلثمو المثللهابهذمىالمدة؛ اجرْ يمحها 
مضه.مل يهأك مميز، عل حالعها نو كنا مثثه، أو قيمته، 

\لإمقإلعند ي ضخ، بخن، نلز لآنيْ ممالة م خامحا ثإذ 
قيشت ما بدل مثه المدة، أثناء ماتِق هإل الإجاوة. ق دكزئا كنا مئله، ثممة 

ذبها.

شل

مديرمغ ممحا، واحد كل الزوج-تي، مى اقلع اوكتلِفي وبجوي 
الزوج،وكل قإف كالبع• فيه، دلك لجار معاوصة، عمد لأنه ؤإطلاقه؛ العوض، 

علته،أورياذة الإء؛للأفي، عند بصداقها أو محه، أويزيادة له، قدر ننا وكيف قحالإ 
اكىبماغمة،أنزائنيا.ءثخ،ولزم 
وجهان!مميه بدؤنؤ، حالإ محإف 

مه،ثصأ ثصث قنن كنه، مْ حالما لأنه حامد؛ ١^*, احتالَْ لاثصق، أحدمحا! 
فخالغأنيً.ءمؤكن4ُوموأة، 

احتازْلإوم؛باقص، الوكيل عل ويرجع بجح، واش؛ 
ويكزهالفن،. لو٧؛ كنا نوجلمت،، الصزر، ودمع ١^^٥-،، ثصحح بين ايئع 

آنجينتوجس الثاصى 
الرجعة•وله رئة، وبهن العوضثاقصا، ئول الروج يثحيث أحدخا! 
اقل•مهر ونجب اكى، بمشل واش؛ 



اسقضاه1ينيصاسمءاسبجضل ٥٥٦

مدشر الإطلاق عند اوحابع شر0، تمحالإ العزض، جنس لة ؤإل 
وكلةِفىلو ما أسه الخنس، ل، موكله •حالم، لأته يصح؛ لم بمحرم، أو البلد، 

محتيث؛عي
الإطلاق،عند أوبصداةها دونه، أو ، J^iljحالإ مش الروجة وكيل ماما 

ثأدفلم ثلرمها؛ لم بزيادة حالع ثإف ح؛را• أوزاد انسل لأنه صح؛ أودويه، 
للروج•الترمها لأم الوكل؛ وظرم محها، 

ثثالض:ُثهاءاذل.

محل

بعوءسِفيعتري ■حالعكا إيإ ،؛ Ljiiأن هأئهزئة، حنعها الروج ادعى إدا 
مئكرة•لأما يمينها؛ ح الئوض لوقاِفيلمحي والهول يإمارْ، Jادتا ذمته، 

يدعيه.لا لأية علتها، شماة زلا هزله، هاكزل ، Lft^sil^الزأة ادعته نإن 
أوصنته،هدرالعزض،أوجنسه، ق واحتلما ا-قلع، عل امما ؤإن 

دزثائالقزل أخي، ق هزقآ \}ق°ذ لأن ظه، نز ا1زأة، قزو ئاكزُل أز 
أقزيته،نإل المنكر• محول والمول فيها، المحتلم، للزيادة منكز0 ؤامثا صفته؛ َفي 

ه،ء:ازمئامءٌ،بجأنمحخ•
n  Xأ



٥٥٧ه1و،الطلأة 

مم1باضة۴
IIHI

•أصرب خمسة عل وهو 

امحزوزطلأؤ ١^؟؟، أتى اّلوفيبم طلأى زم ناجي، 
ءاة.إذا 

عمرابن عن ويار، بن محارب روى ة حاجة؛ عثر ثن وهوالطلأى ومكروه، 

ا.ابوداويا رواه إلاممهالطلأيى« ءأنغضالحلأو البي.ئاوت ههبممحا،أل 
صررررلأ صإ|لثئيظن• مال ومد وزوجته* بئنتّؤ بمر لأله محرم؛ انه وعنه* 
ولأء>ان«•

دلإهثاحَله المحاح، ثل بمزرْامشم اسإوه؛ عند م زص 
مسه.عى صزر ل١ 

عجرالحلال لأل ستمم؛ لا أمبما التن حيث ؤمن صعيف،، الحديث هدا [ ١ ] 
سثإولا العظيمه، المحاح نمائ يفوت بآثة التعليل يمكى لكي افه، عند مبموص 

بالننةيه ثفأمراصا يوحب ورثإ العائله، سشت، ؤيوجب أولاد، ثينهسإ كاف إن 
للأولاد•

يتمزركاف إذا ت يعني المحاح، عل بالثاء لتقثيه يقال! أن الصحح التعليل [ ٢ ] 
إصقلالككاح.



اسقضاهانيمساسمم؛سبجءتبل ٠٠٨

محبمتجمبعإرْ، أو لثئضه إما ؟، jSciLاائأ0 يصرو عند وهو ومستحب، 
كالصلاةعليها، الواحتة اف حموق ق كزنيا وعند عنها. الصزو إزاله 

مصاإمثاكها ِفي لأو عمثةل١'؛ عي أوكزنيا عاثها، إجتارها عن وعجزه وثحؤْ، 
هناها الطلأى أن وى.' عزْ• من ولدا به وألحمت، فزاثه، أمدت ووثإ ودناءة، 
واجب•

محضأذمحلملإاصأةَلأمحو،
•معها اكام محوو لا أف أحثي الئنأ0؟ ولأَسعل.لم جنادة، مذ ونثسل ولا 

يخ:لأ:شلآأاإممعفاس.

فيه،أصايا طهر أنِو -ثنض_ها، و ٠^١ ا^دحوJ طلاى زهن ومحظوئ، 
،قثنؤكوءا ق ثعال اش أمن لمحالمته البدعةا٢أ؛ طلاى وسمى: 

[]الطلاق:١ ^ ثللقؤهىإءد؛أرّئ,\ أليساء 

عليهنحب الزنا منها وجاء عفيقة صز كانت إذا ثل نظئ، فيه عفيفة عم كوما [ ١ ل 
أهله.ق الفاحثه مؤ ديوئا صار اماها إن لأيه يفارمها؛ أن 

وقداحرام؛ يقول• ولا ووعه، من مهن>ا أحشى• لآمةآ؛ثقت الإمامأحمد ءال إذا ]٢[ 
لايجبي.ؤمثلها: حرام، بنض: وهن، لاثثغي، قال: لثانية او 

وعثوهاوالوهم، والرهن والإجارْ البيع ل فالعقود بالطلاق، حاص ها>ا ]٣[ 
للئرع:الموافق الطلاق وتئوا ئنانثو>ذءة، لكن إتجابد.ءة، لابقال; ١^ 

تق.طلأق 

لإيؤ كقوله: العدة، انتفاو ]الطلأق;ااأي: ه ؤذللئوسسبتآ> قوله: ]٤[ 



٥٥٩ه1و،اوطلأة 

افه.ونول عنئ ءنأل حائض، وهئ ١^١^ طلق انه عمن ررابن وززى 
حسم ررمز0 افه وسوو لة ممال لك،، دص 

يس،أذ مز طثق >واق ؤإل ثني، أمنا2، ثاء إذ ئم ثطهز، م محص، ثم يطهر، 
طلأيىا،قائضزلأو الذةائيأثنافُأننطثقلياص«ئممقه. ولكؤ

:ئئ.بم؛شإب.لبمها'ا.
فتعتدحائل أم يوصعه؟ فتنتي هق حمر أدايت، يدري محلا ثرياب والمصايه 

ولدها•مع ذنامح4ا عل بدم حملقا يتبع، أف ويشل بالئرو؛؟ 
محلأءالأبمةءهاظوو..„.....„هأثاعواiدخوJلأامحمحئلم 

إذاإلا معالومة لعدة طلق أن يمكن لا ال ومنلوم تالإمراء؛لأَا[ ه لا-لوكآلقس آلمبملؤْ 
هذهإ0 إي العدة، سممبل لم الحيض ل طلثها إن لأيه فته؛ تجامعها لم طهر 3، طلمها 

يمكن،فلا فيه جامعها طهر ق طلئها ؤإن قشن،، لا الطلاق فيها وقع التي الحيضه 
عدتهاقكون ينثأ لم أم ا-لثمل، بوصع عدتها ئتكون الوطء هدا من خمل فيها فثثأ 

تفة.لعدة ثلأدأنتكوJ بالأهراء؟ا 

يهللمها،أن باس قلا حائض وهي الطلاق، نالته الي هي لوأيا هدا، عل [ ١ ت 
العلقلكن عكجل، الله حهوق، من هدا لأف نالته؛ لو حش تجور لا أيه الشحخ لكن 

اه،أمن حالم، لأيه سالن،؛ لا محرم 3، وح ممد الحال هل•؛ 3، لوطلثها انه أءلم~ ~والله 
-هاثشئ لا أنث >ثا زولحثت ^L، إذا الإنسال أذ الغالي، الحال ندة 3، إلا ئأ 

محها،عازما الحال ثذه ي ئز :كوذ والألخة،اشئة إل ئزم الذي الأنيخاغ 
طهن>ث،ندم.تلمإذا 



اص،يقضاهامهمصاسمماسبقضل

ولازلييندممحا، لاييخ لأله طلامحا؛ لاينوم والأينه، لامحمل الخي والصغثرْ 

نالإ،صقاززى طلائها؛ سابياتجانمالأتجث؛ 
محٌُسم؛..............

والأيسة؛، Jauطلقوا مول! حئى لها عده لا نيا الدخول ع—؛و يقول• ء ١ ١■ 
طلمتها،حقن من وتدأ بالأفهر، عدما لأف الطلأفي؛ حم من عدبما ي تثأ والصغثرة 

بلبيإل سثأ أما إي للعدة؛ طلي منها حالم ق الثلاث الأحوال هذ0 ق يأل هدا وعلل 
هلمد؛أرنتن ؤه1لمم( ,^S'' وافه علها عدْ لا ما المل-خول وعثر الطلاق، حم من 

لالطلأق:ا[.

ئاوئائو،:إنطلقفيكءفإن 
١^تواآلكت أشهر، الثزسسم ٩^ ق طكها ^^١ فالحواب: 

هوالصحيح.وهدا أوناقصة، تامة 
والصحيحأثنائه، ق كاف إذا  4Juisjالطلأى فيه وي الدي الئهر أف ت والمدهب، 

قالإبمام وخثز وهكدا« وهكذا هكذا >رالئم M الزمول قال ما نكث لا أما 
ئتهيالشهر هذا من الخامس اتوم ق طكها إذا مثثلأ ٠، وعئريزر تسعا بمي؛ الثالثة، 

الرابع•الثز مى الرابح ليوم ال 

رأيتموهؤإذا يصوموا، الهلال رأيتم ءإذا المي.ت قول باب الصوم، كتاب الخاري' أحرجه ، ١ ر 
الهلال،لرؤية رمضان صرم وجوب باب الصيام، كتاب ت وملم (، ١٩٠٨)رنم فأفطرواّ، 

(،١٠٨٠)رقم يوما، ثلانن الشهر عدة آكملت أوآحرْ أوله ل غم إذا وأته الهلال، لرؤية والفطر 
عمر؛ْئيبممح.ابن حديث من 



٥٦١ةتاو،اد|،لأة 

ij %؛•حميهاليل محة ؛لأيثعو ١^٠٢ولابمجددلها لها، ^^"و

قفل

إلابمنولاتقون أثربالريتة، اللمي. لأة ١^٧؛ ذرمن الطلأى ؤبمر 
طلاق.

الحاصلالمرن يزيل الني لأمر ازمحاعها؛ وينئهمب 
زام،.عن زكلامحنا اذكاحآو١^١^، ا;ناء لاكشزلإ نجن زلا باسفي، 

الطهرطلاههاِق لة ايح ارتجعها، ونش الأمر. لفلاهر واحتة؛ الثجعه أف وعنهت 
^^^^؛لأنفىضث،اينمحزررأنمحالإينواجوةِ 

'.اعلته مممق طلق« ماء إل م ثهلهز، حر يراجعها أل .أمزْ 

العدة.ق ثنتع ثهللق أن يوم ئمن لثدبما، ؤللممها وِلأثٌ ]١[ 
ثق،لا وناولأو4 ٣، ١^ أنئ لآىقآددق;رى ١^ وشيح ]٢[ 

والتعاJل.ئنتوة قويه أثبما 

أية\يرها لم الئتيأل صحح بثني أبوداود روى ئمذ ١^٢؛! أما 
فإلهعنة س ما أف والقاءدْت عنه، منهئ محرم هذا ثلأف التماليلت وأي 

الثجعةهلستست، فرقة طلاق يند إلا لاكون الزجعه إن ههإ؛ئذ! ثوكم وأما 

ممرابن حدين، من (، ٢١٨٥)رقم السنة، طلاق ل  vjL؛الخللاق، كتاب، داردت أبو أحرجه )١( 
أمحهبمن؛اا.



سقاضاهاهمهمصاسمماسبجءغ؛ل ٥٦٢

نحل

،;JUu ٥٧٥١لموو عدي؛ يقضى حش يدعها يم واحده، يطلمها أف والأول 
؛يا ٢٥أما د)إلئا بمد ^٠^٠ ٥٤تإل[ ١ ]الطلاق: ه ليد.؛أرك ؤذللمئ0 

إدايمكن لا وسا ١-٢[ اظلأق: ]ه 
الثلاث.بع 

رجليتبع ما الطلاق مى ثعال اف أمز يإ أحدوا الناس أف لن عؤآت وقال 
ممني^؛Aj ،1محيص أذ ويئ سها ما يدعها ثإ ثطليقه، ^٠^١ ١^١، امزأ0 ثنته 
روايتان;فيه الثلاث؟ جع عترم وهل '• واحعهاا ثاء 

ؤ-مادتلإروجاضئ؛نثلاثا! ا1طلةة ق مقال رجوعا النحاخ نمى اش لأو عأيها؛ النس 
نكاح.عقد اثه ثع رجعه تعال اض ثسثاْ [ ٢٣' ؛ Jl_0]^ يراجعا آل ءثإ1آ ثليذهأثلاجنيح 

^تجها،محلأشنvْلأمتا؟ثدلأين
هدا.بمثل لايام والثّزع يطلق، ثإ يردها مرس، مطلقه ثكون مره، مطلقه ثكوف أن 

يوفيراجع عمرأن بى اف عبد أمر ءث-يآقلأْلآئم الرسول أف ميع ادعى ؤ ثم 
أنينكس لا ١^١^ والطلقه ١^١^٤، الطلقه هئ _ تكود ربءا لأنه ؛ __sJأن 

مئكسزالأول؛ الطالقه أنبما منلم عند ا-قديث ل الأحجار بض ل لكن فيها، يراجعها 
وانهأصح، الشخكلام أف يرى العامة والقواعد للأدلة والتأمل التحليل، هدا 

البد-ض.الطلاق لايمع 
العلياء،جهور عند يقع فإثه المراجعة مل ثانيه منة قلوحللق الئنة، هل هد؛ [ ١ ل 



٥٦٢هاو،اسلأة 

لبيدبن محمود وووى واحدة. الطلاق ق افه أمز لمحالمته عترم؛ إحدامحا! 
حمينا،ثطليثات ثلاث امرأته طثى رجل عل ايثه رنول أجمر قال' 

مم1وتزحل محام حتى أظهرثلم؟ا« يئ وأئا افه بكتاب وهالث ئعضب، 
يحرمحاجة، لعير ُالقوو امزآتة حث؛ زلأنئ الشائئ،. رواه أقتلة؟ ألا ، ٧٥١رسول يا 

كالمحار.

أزتزإليهاروجها أل مس ين، ياطنة حدين، ل لأل ثوم؛ لا واكابجئت 
محورطلاى وِلأملئ البي عن إثكارْ يتمل ولم تحليقاب' بلاث 

ثُث.ً 
مريمه،

يمع؛ولأ بدعي الطلأيى ٥^٠١ لأف يقووت متعددة أماكل ذ حص بمع، لأ الشيح وعند 
ذائا-ْ.قلا مطلقة؟ الأف وهي يطلمها كتمؤ لأيه 

٠،واحدْر الثلاث الطلأى كا0 عتاس ابن حديث ءلاه-ر هو وهذا 
الدينالعل،اء تجد ولن.لك ءلالق، أنت ؤتالق، أنت ؤنالى، أنت يقولول! كانوا كأيإثم 

أنتيقولولت الصحابه لأل ثوكيدا؛ وؤأ الثاى أف يدعوف الة المن—د0 هق 
^،1،ثوكيدا والثالث ١^٠^، للطنقة ^^١ ١^١^ مي ءلالق، أب ءلاليى، أنت، ٠لاليى، 

الإيماغ.لا التوكيد يريدوف وهم النية، حسب وانه 

أنت،ءلالق، اوأنت، ثلاثا، ءلالق أنت، يقول. أن بئذ مرد< لا اله عل يدل مما وهذا 
وهدا،هدا بين لا وقال! الإسلام شح صرح وبثذا ٠لالد،، ائت، ءلالو،، 

وهدا.هن.ا يئ قرى لا ائه مثر0 ق القزطل يكز وكدللث، 

نْءهنبمعا.عباس ابن حديث من (، ١  ٤٧٢ريم)الثلاث، محللاق باب الطلاق، كتاب منم: أحرجه )١( 



اصضاه1هميصاسمءاصبجضل ٥٦٤

juJ  ،صم\}حمئة

دّ؛ححى عليه حزمت أوكلنات، أ، واحدؤ يكلمة ثلايا طلمها ونش 
١^٠٠م الثة، ثهنمه ا>ثن\تث طنق ^bJ، علي نى ركاده ®tj روي ئ عثرْ؛ زوجا 

واشالتثة، مهنته ١^١^ طلمت لمد اش رمحول يا  I(J_؛اش رمحول 
0أأتظأبب

علموق الخديث علم ل قصور عندهم الفمهاء بمص أة عل يدل هدا [ ١ ] 
يطليقاتاماآحرثلاث ئسلثأ الصحعضرأوق ق صرح فاطمه حديث لأف القياس؛ 

واحد.لمظ ق خمعها يمول أن عقثل قين يطاليمات، آحرثلاث كاف ؤإذا اللمظ، غذا 
الصحة،عن وبعيد صحح، عثر هدا حمئة. حرم مريقه حرم ُّا يوكم■ وأما 
نحوذا'م،ايممع، محور لا لكن أنقها، روج قارئها إذا يم فاطمه يووخ ثجورأن 

صعينإ.

ثلاثايح هل لكن، بدعي، طلاق، واثه تجرم، الثلاث الطلأى أف والصحح 
يسر.لا أو واحدة أويسر 

يسر،لا المحرم أف والقاعدة محرم، طلأؤ لأيه بمر؛ لا إيه بمولوف• الروافض 
ئعالقياس لكاف ٠ واحالةُ الثلاث الطلاى كاف نيقؤقبه.' عباس ابن حديث، ولولا 

ورّولة-اف قال ما فالمول، بيانه الثة جا؛ُت، دانث، ما لكن وم، ِلأنت النافقة؛ 
الثلاث،،بلم—ظ كاف لذا يطلق الميم—، وعل طال-يى؛لأ؛ا. أنج، قال،• يمي• ]٢[ 

هداسزلإ.مكل رجعة، بلا طالي، أوأنج، الثة، طالق، أنج، أوقال• 
ءإسظهقتاو.ابن منحديث، (، ١  ٤٧٢رنم)،,،طلاقالثلأيث،، Ijكتاب،الطلاق، أحرجهمالم: )١( 





اسصضامينيصاسمماسبجضل ٥٦٦

؛بمُلإماو:ئنخااو

قفل

ووايتازثمحقه عتى، يم قؤبذقا العدزوجته طلي ؤإل 
طلأذه1،ثدي ات1زو ة ياي؛ تي قى محلثة َلأ 1_■ 

وس. ١٧١د1فه 
عنيروى لأنه واجدة؛ طلمة عل عندْ ويكون ينكحها، أف له والئاتة! 

•ؤ.بمهاا وحاي عباس ابن موو وض اشايث• وواْ بدلك' ممى انه اللمي. 
ءم.َ._. ِ.. َْ ءءْ ء محاو•عاقل بايغ روج كل مذ الطلاق وبجح 

أحديمذ ررالطلأيى السذا.ت كوو طلامحه؛ نجح ئلأ ١^^، عثر هاما 
محال:

العامهالآيا0 إف ت يقول من محمنهم الع^إء، لن احتلاف محيها النLله هيج [ ١ ] 
الزنا،حد مثل عليه، الدليل دل محيإ إلا والعد، الر تئ رى لا ؤإثه عمومها، عل ثمى 
تلإ0ينفآت؛رك>دجثز ل-عمبمن؛ن ^^؛١ عال! بموله ثنصيفه عل الدليل محام محمد 

والعدد،الطلاق ق كالتر واوافى؟كول اكاء:همآ[ ]ه 

الصواُت،إل هوالأمحزب الدهب وهذا مواء، واهث محهز يالمد التعلقة الأحكام وكل 
الصحابة.أوإحماع رسوله، ئنة أو اممة كتائب، من سواء عله، الدليل ذل، ما إلا 

صح.إن وهذا ^؛، C^liajلنعد أل واصح هذا ]٢[ 



٥٦٧ع1و،الطلأة 

فظإلا طلأى ررلأ محال؛ الص. عن جدْ، عن بته، ص محت،، عمروبن وعذ 
•ي،«مجهُلإوداوثمحي 

وهل1ق، 'يتزوجها م ^١>،، ص ^١٥، ٠١أو ^٠^، ثزوجئ إدا يال؛ قلن 
دحلتإدا لأ->شةت ياو ثن كإ يصح. هألم يقه، ^ ١٥١ض. حل ييوولأ 
يزوجها؛إدا يطلي، أقنإ عل يدل ما أحمد وعى يزوجها• يم ٠^^،، مالت، ١^١;^، 

كالوصقااُ.الملك حدوث عل ثغلميمه محح الئزط، عل ينلميمة يصح لأنه 
رزاؤان:نجه الناقل، الص زأثا 

ررثئامصمحبيكزوتيه:
^^^^ُلإم،،أيهاممز.

الخزقل؛احتار0 طلاقه، صح الطلامح،، وعمل عثر، ابن كاف إف انه واكاية• 
الئلوص،عل\1ش »اومحق،جا:زإلأهق، محهمحماو:

ُ.البارغأ أفته عاقل، ^١^ المحملمءي• أحرجه ^٠^٠٠ 

الطلاقثعليى يصح ولا بالمك، العتق ثنالى يصح وهوانه أصح، الملهب ء ١ ت 
رادالملك وأما الماء، به يراد وإد،ا الطلاق، به يراد لا المحاخ أف والمرمح، بالمحاح، 

محهنالعبد هذا ملكت، إذا محال: محاذا يعتمة، أو موتم، لثرنحن لا الغبي بملك قد للعتمح،، 
يدوورث،ا ثهللق، لم طالق؛ محهي المرأْ هذْ يزوجت، إذا قال: إذا لكن عثق، ئماكه؛ حر 
]الأحزاب:ار؛[.هئتؤئزه ^١^٢^١ ^،^١١٧محولهثعال: ذنك عؤر 

يعملهالذي الي مذ بمع الطلامحا وأف عثرا، يبلع أن ينرؤذ لا المدهب [ ٢ ] 



اسقضاه1فييصابمءاصبجص ٥٦٨

دواء، yjiأو ؤءس، العمل والزائل والنائم، والجنوف، الطمل، وأما 
ضالملم رررؤع امحر.؛ يمول طلاهه؛ يمع هلا الخمر، فرب عل إكراة أو 

حك،محو،ٌالجنون وعن حربمتمظ، النائم وض الصثءًرشيغ، عن ثلالإ: 
•عليهم بالقياس عثرهم وِفي يالخم، الثلأية قيتاِفي 

إفت قاو الدي يثن دليل، إل محاج  ٦٣بالعئر الممسد أف شك ولا عثر، ولويوف 
ا^^؟ ٥١١ؤينرف يثيز وكلهم طلاهه لايمع تنع وابن محللامه عثريثع ابن 

ةكحت،ر^١ ^١^ ١^ ومحول ٠، دالساقاار أحد يل ارالطلأق ت هوله ؤمموم وأيصا 
يعرفأن الثزط إثإ بثزط، ليس اهمغ وأف لالأحزاب:ا'؛[ دزأأنة!وئىه الثو،ننت 

امحساع؛عن وطلي ؤيعرف وينقل سنوات سع لة علانا هدوأف فإذا الطلاق، تعنى ما 
ذلأمائ؛ىالوذوع•

لأفالدليل؛ عليلث، مل: نحدد ٤^ وأي وعييه، هدا ق محييي لأ أئث فايإ 
لأفبا1صلأةونع«رآ'؛ أبماءثم ررمروا الرّول وقول دليلي، إل ٤^١٤ اشحديد 
التJدلألغابي،.ألاشزطلأشإع،مدا \ص 

مطلي،^؛ ۵١دون من طلاق يمع لا إيه يمال! أن ءإما التئيير، إل ير■ى دهن،ا 
وميز.معناه عزف دام ما طلاقه يي إنه يمالات أن ؤإما 

الكاح،كتاب لم: وم(، ٦٠٨٤رقم)والضحاك، القسم باب الأدب، محاب اوخ1رى: أحرحه )١( 
رقمعدما، وت-قفي بمارنها ثم ؤيطآعا، غ،رْ، زوجا تني حتى ثلاثا اشللقة نحل لا باب 

عائشة؛٥^^١.حدت مجن (، ١  ٤٣٣)
حدثمن ٤(، )٥٩ رنم بالصلاة، الغلام يومحر متى باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

عمرو.بمثمحا.ابن 



٥٦٩ةتاuارطلأة 

شرم،
الكلئوبره أبو روى ج والعاصي؛ الخلال، احتاره طلاقه، ق إحداممات 

ؤالز;؛ثنقط زئ ئإذ زنته اشجي، و ءامحُ م إل ^lJj أزثش ئ1َل،: 
ونحاهرواالخنر، ق اممكوا الطس إن يقول(ت حابيا إن محةذت،ت اوحمن، وعبد 

ثإداهدى، نكر درا٥إدا عيآت مماو منلهم• عندك، هؤلاء عمر؛ صاJ عموبته، 
يجعلوهقال. ما صاحتلثؤ أبئ عمر؛ ممال، ثإلول. المقري وعل اقري، هدى 

طلاقه،قزقم مكلم، ^١٠^ مقامها. الفرية مظنة زأقاموا فريته، 3، كالصاحى 
كالئاحي•

نمحؤنمحن،محاذ ئزل ذبك، لأف اخانثاأنوم، ٠^٥، لابمع ؤاكاط: 
ظاص،أتجالأونلاا.

ا.و ما مثل زشزائه زيعه ^^٥ زعممه زنرهته زيدفه قتله ؤِو، 
كاذإينا علمته ما ثضحح لأف حظ؛ فيه ثه 5ضثف منه يصح لا انه زالأول 

بي1ش،وثىمحالأمالأم.
عرأهوائه حمح وأف الثكران، طلاق يح لا اثه والصحيح ثظر، فيه هن،ا [ ١ ت 
معتزة.

ليسلأيه يقاد؛ لا فإثه صحح، ئهدا المزي ؤ، بمي• مئلمه• ت بثوبه أراد إذ ]٢[ 
يقاد،ئهنا لمتل؛ نكر إذا إلا يصحيح، قلميز مطلمثا؛ يضمن قلا أراد! ؤإن عمل، له 

الثرقة.ق يقال وكديالث، 



سقضاهانينيصالإئمأسبجضل ٥٧٠

محل

اسيىاأا،ه زب ^;؛، 15■حق، أي هإذ الطلاق، م ١^ ماثا 
اأز:د.كإنلأم نحح، بمص، عليه حمو مول لأية منه؛ صح عليه، الحاكم داكنهه 

ؤالننثاJالخظ أمي ص رررؤع ١^٠ لمزل طلأمة، بمع حق، ثم أي ؤإل 
الغمر.كلئة عل الإكراه أسئ حق، بعم عل؛ي حمل مول و%نه عليؤُُ استكرهوا وما 

ثلاثةIبئزوط إلا مكنها يغون ولا 
بملأ،لأبج؛ضُشُ.أخاوئ:أنتقون 

ؤإل٢يمثل.فنل٠^١ثوعدهيه، ظى عل ١^١يعلس، الئاف• 
الهريل،والحس والمثل كالمْي محتمل، عثر كتثرا صرره ؟كوف أف اكالنات 

دويبذ منة دلك يعص بمن والإحراق المال،، وأحد الديار، من والإحراج 
^١^٢؛؛٧١

ؤإذاالباب، للناس يمثح أن يبني ملأ عمليا، للمنألإ ءبالئسبة حال، كل وعل 
هنبالأف عألك؛ ثيء لا له• مثول سكران، وأذا امرأق طكلم، وقال،ت الثكران حاء 

للمحآكة،JالJهاب ناه وأمن الثكر، حد عيه ولوأيمنا الناس، اهل ئإل يودي 
الإؤع.أساد_ا من هذا يكون رب،ا وأدمناْ 

]ا[مثلاأؤفي،إذاأنىالئحوغ.
الأمحدار.دوى من كاو إذا الناس عند عفانحه فيه يلحمة بمي: ]٢[ 



٥٧١؛تاب،اسلأة 

ووحو0،الإسثر المزين، أو بالشتم والتهدد منه، دلك يغص لا من يأثا 
مبسبمْ•

لا؟أو الإكراه يسرطِفى هل العداي-،، من يثيء ثيله ق الروايه واحتلثت 
١^؛امحىدمْ هدا الوءتدبمئد1ْمحاها، ولاهول س:صثزط، 

٢'.أوأوثمته ١'، أوجعته إدا ثنسه عق أمين؛ الرجل ليس ياوت ^^;٥ عمز لأف 
ئه.وقوعه يتحمق لا دم،امد0 الوعيد ؤاخمأ 

يوفايح هو بالمسميل الوعيد لأف القثجح؛ وهو بثزط، ليس دالئامح؟• 
ثنتؤدانِفيالوعيد، ق انثويا وقد دفعك، يمكن لا الماصي ن لكن مئئ؛ ممى ما 

^٠^^الإناحه يشت، أذ هوجت، محل، امتع، إدا بالقتل المهدئ ولأف الومع، عدم 
عنهالقتل لصؤر دفعا الئهديد؛ 

الحؤع.من ت أجعته سحة! ق [ ١ ] 
يصزكما لأن التجوُ_ع؛ أو الإمحاع سيك، يمزه ما يهول، قد اُه ت يعني [ ٢ت 
سكللمولا مثه، عئثظ أن الإنسان عل ونجب ثسلث،، عل مونن محاث الأمانة، خلاف، 

الصنر،هذا من للقحلمن مسه بمر ورب،ا ثنيه، عل بامتن ئأتس أؤتئ، فإذا بمره، ب،ا 
يوافمالث،اوجعته فإذا أويطلق، يكدب، وقد منه، ثريد ما ويقول يطيق، لا ئد أوجعش فإذا 
ريي•ما ٣، 

طلزدْ: لآلسئلا:موو ١^، أم بط_لأق بجدئ الأف الناس من ممز ]٣[ 
إكرائا؟ثدا بجلأم اثالخ،، هؤ ؤإلأ زوجتلئ، 



يبجحتبي

فقئ

لكلثثسد.طلائه، ثمع مهثمت، ووج لأمة ^٨٠^؛ ثمع اقدر الثمية وأي 
ي.لأِفي ، aJUهوِفي والحجرإما 

محل

لأنهثهللق؛ لم معناْ، يعلم ولا طالي، أنت لامرأته* العجمي قال نإف 
بمئقلا لأأد4ُ مخ؛ لإ ئو-لإ4ُ وى هإذ بماة. ف لندم اهيى؛ كنر لم لَ

بمةامشلأمذصابر......س

يطلى؛أن مدر لا رجل وهو سعيده، حياتئم ككون صائما، يكون لا وأحيايا 
ث؛ددهأن مثل عيه، هومثل ت يقال لكن أحد، معهم تى وثم مثلا امرأته مع وحيد لأثه 

إنسائقادرولأيافي.
ويقنبينها ينزق أو طلقة، آحر هدْ كاثت إذا هوإكراه هل ت لقول، هل وأيقا 

أن؛راجعفءابمد؟لأن4ُبمكن والثانية؛ الأول 
مإذاأمه، طلاق من الصزر ؤلثدة للمرائن، سفلن أن يثغي هنا حال، كل عل 

ورث،اينقذ.احمق، والأب، طلقة، آخر وهذه ينال، ذايث، كاستط 

إكراهفهذا يبال، ولا احمق أبوك له• ثقول، الأم، عقوى وهو آحر• ء محي وهناك 
فيه.ولأإiكال 

لا:كثث.مإنث ذذا٠ا ما دري لا وص اتكفر ^؛ ٢٥ئن[ ١ ] 



٥٧٢مم1باسلأة 

وهكداعلمه. ثو كإ لوم، مقتمحاه، ثاويا يالطلاق آتى لأنه يطلى اف وعشل 
بمنثاه.عالم عتر يالعجمثة الطلاق بلمظ ثطى إدا العرف 

ظ-'
واصيها،كدها منها، أوعصوا ووبعها، كثلثها ووجتؤ، مذ جرءا طلو ثإدا 

كالقصاص.ا-لثويع، إل البمضإصامه إل محإصامحة سثص، لا لأنه طلمث،، 

ويئرجيزول، هذْ لأف يمع؛ لم والطمر، والس الشعر إل أصاقة ؤإل 
والمق،والدنع اوز أصادةإل ثإذ كاوز. محثا،ها:تيقمإمحا، 

أوياصهانوادثا أصاية,؛ل ؤإف هومحاورلها• إء دايا، مذ ليس لأمة بمع؛ لم 
بمع؛لا ابو؟كر؛ ممال روحها، إل أمحاثة نإف - داخا مذ لتس عرص، لأية بمع؛ لم 

^١^^٠ محل زلا يشتإثه،  ١٧زلا زلا.^؛١، ^١، بث لأيا 
3هوكلحمها،مذأجزائها دمها لأف ودمها، روحها إل بإصامحه بمع الخطارت،ت ١^ 

شث،أو اطه سثا لو ايه من العف؛ أهل بنص يكرم في،ا مولآكم ما مائل• مال مإن 
تكفر.لا فإيه ثريية، سوء عن ناشئا نبه وكاذ اواوسول، الديى 

ديننث، بمصي ولا اشحص دين الرجل يتب أحياثا ولكن لا، فالخواد-حت 
س—،عن سئلنا لما ولتذا دينه، عل ميمه دينك، هذا كاف إذا ت قصده ولكن الإسلام، 

هدادين قصده كاو ؤإذا قهوكمر، الإنلأم دين قصده كاف لو نملنات اشحص، دين 
والعملالثب، ينتحي دين نهن.ا ذللث،، أسنة ما أو الكاذأء_، أو مثلا ١^١^، الرجل 

علهاJا.



ضامانينيصالإئما'سبز،ءنيل ٥٧٤

محمِسصبجا،ث1محا

ئذه•

نحل

الطلأيىُإصافيمنكطاوق،ولمتئق؛لآمممحولأ:مع آنا إذاقاو 
^^^^ُمقاكمحطاِقلإ:تيلأمح

لكلأخض.طابق، منك محا ق1ل: ^١ يهدبك 

وجهاذتمميه أوثريء، بائن، منك آنا هال؛ ؤإف 
كنايتة.>جوصج ُإصالإ لأئةلايمع طلاهة؛ يمع لا أحدمحات 
منها،ئاف ييمال! الرجل، بتا يوصف والتراءْ اليوثه لأل بمع؛ والئاف• 

واحدكل إل إصامحته لخح ينهنا، اش الوصلة مملع عن عباوْ وِلأل منه؛ وباستا 
•'٢^

١^^.أحدُت، إذا لها ماء لا لأيه روحها؛ إل اصامحه إذا اثهي الصحيح؛ [ ١ ] 
قال:إذا الأول اكألة ق ض الطلأى، زقغ الطلاق نوى إذا أن4ُ شالخ، ولا ]٢[ 

هييطلى والتي يْللوا، لا اثه الصحيح كاف ؤإن بمع، الطالق؛ وثوى طالق منلي، أنا 
باشة.العترة إف قلنا؛ وكيا الوجهان، مميه بريء أومنلث، بائن منلث، أنا بخلاف؛ ١^١٠، 

MH*



٥٧٥ا زممام ْميءاسلأة باب ١ ارطلأ3 قاب 

ه ه
وكناضض،إاضة باب تس 
إ* ثل M  إ

النية،كيصل ^٠ ملك، إراله لأنه التة؛ بمجرؤ الطلأيى بمع لا 
مذليس لأنه يمع؛ لم بأصابعه وأماز التللأى، وثوى أب، يال،! ولو لكلعتق. 
محوَلأصرمح•كاآات 

أوكاؤ.بمرح إلا اسمآق ولأي 
ا-أتصوءس،عق ثة موصؤغ لأنه منه؛ ^^، IJوما الطلاق كظ دالصرح؛ 

صريح.يهو مطثمه، و\ أوت طلمتلئؤ، أو! مطكه، أو! ٠^^،، أب، داJ؛ قإدا 
عقمل، J٧٠٤صريح؛ ليسف انه أحرى ووايه مطثثه أنت، موله؛ ق بكر ١^ ويكر 

مح،كالالطلاق، لمظ من ، فمتصئ لأنه الأول(؛ واأدهسا ماصا، طلاقا يريد أو 
صرثكا،كمنِله:محل؟أ.

الطلاق.وي الطلاق محتجل U واعنائ ^، عشل لا الأي ص الئريح: [ ١ ] 
هالإط ام الئزعج القاعدة ق تجا ليف،، لِثدا ق اوحغ أف والئواب 

وعلصريح، مهر الناس عرف ق عثره لا؛تمل< ما كث، وعثرهات والأئكحة لبتؤع اق 
عندنا.يعتمثصرقئا وماأئبةذللث، محلاه وأنت، حليت،ائ،، قولهمI هذا 

يعنى!مطلقه، أست، من أي1لح مطئقه ويا مطلقه، يا يمل! لم ائه ث، العجي[ ٢ ] 
ّاه'روج ثن أي اختال 



اسقضاه1فيفيصالإئءاسبجضل ٥٧٦

اواب;زجعصربم،لأل لكف ئاو:م، ائزأتك؟ أطقت للا: مه 
ومزْدبك، بنص لكل قد ،؛ Jiiوين ثه. لكقموظ قصاز اJقؤال، إل 

قلئزط،ةي؛بمهل,
^إش قق لأنت قد؛ نص >^_؛؛. نثن الطلأى، آت نال: نإذ 

الئاعئ:مال ^^، ِفي 
اؤأوت،اطلأيى؛لأاىثيضيىثف،ضيى 

وهداعنها، به وأحآر بالصدر، وصمها لأنه صرمحا؛ ؟كوف لا أف وءشل 
<ِتٌ

يجوز•

الروجثى ينني: مطيقه. أتت ؛ وءاJ آحز من لزوجنا ئد لكذنا إذا 
لأماا1راد، ٤^٠^، الأهليه لكن صريح، فاللمظ ، الأوو الروج من مطلقه أويا الأولب، 

ض•لأوج ائ 
و\0طلأؤ، يه لأ:ثع -بمي: طابق أنا قولا: ^١ ل)الإنصاف،(:هولة: قان 

عليه،ثص الدم،، مى الصحيح عل ث5دإاك طالي منك أنا ققال: زاد، ثإن ثواْ— 
وعثرْ،ق)المرؤع( وقدمه وعيرْ، )الوجتز( j( به وجرم الأصحاُب، جاهثر وعنه 

عنق)الئءااة( قال اأظاد_ا، لأي وض كنايه، اثه وعشل وعيره، حامد ابن واحتاره 
ُ.قلأُ ؤإلأ ومع، إيقاعه ثوى إل ملث،؛ قال: يم إذن. مينع الاحتيال؛ هذا 

ؤإذا^^، طابق. مك  ٧١قال؛ ؤإذا فيها، ثىءَ قلا طابق. أنا قال؛ إذا إذن: 
لكلكا؛هبمعبالك.

)آ(الإماف)آ:ا/؟آ'آ-"آا-آ(.



٥٧٧ممابسة)بمسسةومم1صا 

وجهان؛والسراح الؤراق لمظ زل 

^^^وامآن،محهسفي.أخاومحا:مضخ، 
انتماثة؟كثر لث؛رْ، موضع لأنه حامد؛ ابن احتارْ بصريح، ليس واكاف؛ 

يضح؛محلإ:قتلأوماض،أتجتائكنابج.زناثدا 

ويكزحامد، ابن يكنه صريح. يهز طلاقك، هدا ودأوت نإلثطمزرجته 
إلتامه •عل زكديك الطلأق، يأمظ ١^٠ لأنه ١■^؛ متصوص ١^ اكاصى 

طلأئكا١ا.زدال:ثدا 

يتؤْلأزنإ دواْ ومع، ِو0؛ووالطلاق ش نإدا 
انم)هدا( لأف يصح؛ لم إليه يشتر ء محي يوحد ولا طلاقك هذا لوقاوت [ ١ ] 
يشدأن ينكى مي؛ إل ممدأثاز لطمها محإذا محي؛، إل مشترا كول أن يد ولا إشارة، 

لأمابالثطمة؛ الطلاق وي وهنا يير، ملأ إثارة يدون طلاقك هدا لكن عليه، 
اكاثإَليها.

مول;العلمإء بنص أف عل الصريح، ق أي: اممايات، عر ق هدا بمني: ]٢[ 
بد؛>،ئلأ مد، ثن ٠لاليى يقيل؛ طالي• أني، ممولةت نية، من مه بد لا الصريح حس 

يمزحأيه عل مرية ئامت، قإذا يصح، لم ؤإن نفز، ملأ الخديث صح ؤإن الطلاق، سه 
مانح،اله عل يدل ئريتؤ بن بد لا بمي• ويع، زينه مم لم ؤإن ^^،، ٥١١بمع محلا 
مثأحن.ئه.لوصح، أما الخدين،، يصح لم إن هدا 



اسقضاهإينيصاسمءاسبجضل ٥٧٨

جدئىرريلاث ت قاو اش. وثوو أل هريرْ ابو نوى لتا أوهازلا؛ كاف جادا 
حديثوثالI الرمذي، رواة والثجعه،< والككاح الهللأى جد، وهرلهس جد، 
صََ 

حسن.

طاهئ،أنت أزائ: كأف إله، 1نانة نمق اسق، شر ١^ أزاذ ^١ 
منأوت أو٩؛"^؛،، بملبي، دارمحتك٠ أوأرادث طاليى، أنت لسانهإل• نمى 
يلمظهعنى لأنه ^،؛ iLjلز وواة_ي، مى طلمتك أوت رأسك،، اوت يدي، 

لأئهJعال؛ ، ٧٥١وبثن سه ٥^١ دين دلك،، ادعى لإدا - إليه صرئه يوجب يشله، ما 
محوار

ش،،أنلإابجااهيى،داقو؛
•الخال ودلالة اللمظ، ممحى وجهتن• مذ الظاهر لإالف-ا لأنه 

ئملهُنا "5^^ مز لأثه مل؛ ١^ أحمد كلام ظاهئ ع؛رحا، 3، كاف ثإف 
الأاك1.باكانك ^ اهق ثفظه كآ صل، عيمحي•، ا-محالأ 

مزةثأ ينقم، أم كناي بمل، الئاهز٣ لإالف1، ه لاقل؛ ز-ثنث: 
صغثر،أوودية•بدنهم 

ثعلمذكنت، إذا ولمزأةأ يمال أن بد قلا الرجل فيه يديذ أن ينكذ ّىة كث، ا ١ ل 
نالحاكم.ولاثزئعه بثوله، أنثأخد عليها ثجب يكدب، أن يمكذ لا وانه الرجل صدئ( 

محملالأمر كاد( ؤإن للحاكم. نرقعيه أن وجب يبال(، لا مثهاون الرج}، أن علمت، ؤإن 
بلحاكم.تزقنة أن قلاهي الأكاح ماة الأنل لأف رلإ؛ لا أن فالأول 



٥٧٩دكنايته( الطلاق مميح رباب الطلأة تناب 

كلامهوصل لأنه واحدا؛ وجها الطلأى، يمع لم ا، الئلأتل -؛ذم ثهلى ؤإل 
صنيٌ.يوهم عئ له I أوماو ثزط، وصلة لن ما هأشتة مفتصاه، يعيث ُبا 

مطلعه،ثا أوقال; هدا، عتر ^ sjأردتِفي ودال! روجي، طلمث، نإل 
محئأئاوامحقندهبم\لت

دكنداْ•ة وجهتن؛ عل تهلمحل؟ وجد نإفلكف ؤثْئث• لا لأيه يخل؛ 
فضل

U3  قننان:الامحاط من الفريح ثدا
وقومي،اهعدي، كموله; الفراق، عل يدل ولا الطلاق، يشبه لا ما أحدمحا.' 

محك،الاه وباوك أحثنكإ وما وانمح،، وأطعض(، واض، وم واهرنج(، 
يشللا لأنه ثواه؛ ؤإف طلأى يه بمر تلا هدا، وثحو قبيحة، أو حميله وانب 

ييبمثد0،ؤلأشيلإي.
بهثوى إن فيه، فهوكنايه معناه، ما عل ويدل الهللاق، يشبة ما والثاق! 

قرينه،عليه دلث، ولأ شكا، بمؤ لن نإل عشله. نا بكلامه ثنى ^ه وقع؛ الطلأق 
ينصرفلا كإ ^^*3،، عند ينصرف!ش  ٠٧٥الطلأق، عتر ظاهثِفي لأقه بمع؛ لم 

•ي إل الصريح 
قإفء، ام لدلالة م؛ ص زقغ. الطلاق، لئوالها خؤاثا كاو نإذ 

ممز.ممال: أطقث،؟ قين; ثن ي الثؤال م ئض، اrقناب، 
]ا[:ض:زظئ.



ضلاصدبق الإ«ا،| ص الكاذم ض المميق  ٥٨٠

وواسان!محفيه والعمب، ا-قصومة حال بالكناية اتى و1و( 

زالأسال؛س محي نو الخال دلاله لأف بم؛ اس 

دثذآنزذو_ةمخييحمالن،خكمحقنلإا 
النجاثي؛ومول خميلأ. مدحا 

^j،يه الثاز ثلأ:شئون ممهلأ:فدثونث 

^١'.الخال لدلالة اوياءئالدثة؛ واوض انتزابجأ نع بئا، هلخاة 
ييملي الطلاق، به ولاثوى الطلاق، ق لأيمع؛لأدةدشومح ؤاكاته! 

،،.................iuSنو القوال الئصا.تشمفقئناد، بهالطلأؤ،كخال 
ائهالممنمر ق والغالب مبمغبئ، مله لأف أيقا؛ والقال الحال لدلالة [ ١ ل 

لضر،محنضلسص:

هاناؤإذ ثيء ق الئئ من لنوا عدد دوى كانوا وإ0 ئومي لكن 
إحاناالثوء أهل |اءة ؤمى مغفرة الظالم أهل ظلم من عبزول 

بندهاتقال وؤتدا ثيجوهم؛ ولكنه طسول، ناس هؤلاء ت يقول هدا تع يمن 

ااناوثكانمّالإغارة ثزا زمموا اإذا ظو؛تفيئدنن

العنمر.بتي أحد أسمح بن لقزيط وم ابيط، عن لبيت ا ا
(.٥٧الخامة)ا/ديوان (، ٢٨٠الأحبارلابنقتية)ا/ عيون انظر: 



٥٨١ةتابارطلأة)باو،ساسمةؤكن1م، 

هالطلاق، عم ق منها اتجنالة ممن ي الكناثات، الممريقئ زكشل 
العائمجرت بجا أش لأيه بحال؛ ج بعثر بمع لا _r/،، واحرجي،، الهثي،، 

انتءله،نم3 زنا اوصا، كخاو طلائا فن ٣ ^١، اه3ا شر بانبجاله 
العمحست،،حال به ش إدا وبثة، بائن، وانت عارباك، عل وحبلك اعئدي، كمولؤ• 

هذ0خصوص ق لعادته الحالف انتماله لدلالة طلأيا؛ كاف الطلأى، سؤال أو 

مكوخال؛محيسذلك،
اهمحلإتي،داواغأنلااا.

شو

فيها.وخناس وحصة، ظاه3ة، أمام! ثلاثة والكنايايت، 
وفيهايدك، وأمرك وبله، وبمة، وباين، وبريه، حليه، ألماظ؛ بسة هالظاه3ْ 

ووابمان؛

واحدة؛ثوى ؤإف هل؛لأيث، إحد.احا؛ 

الزوجةض ينفث نتن ثلوجاة حال؛ باي باء إلا لابجع أنه والفحيح [ ]١ 
إذاولكن ملأبجع، الطلأى يئوتم، ولا وجهي، عن أواعرنج، لأهلك، ادهبي لهات ويقول 

وي.الطلأى ثوى 
لايمع،عيره ثوى ثمئا، يتؤ لم عبمره، ثوى ثواْ، درجات! ثلاث عل فالنأله 
ولكنئمح•



اسقضاه1همضصالإئماصبجضل ٥٨٢

قبلأي قم if ذ.ص ئتت ئو ص ذبك;>نى لأن 
لن"S^ محلايا،بالطلاق، الظوثه متقي ثمظ  J4jS؛إخماعا؛ لكال ■ضيوب 

طلق؛لأدا.

AjNjميماه؛ الذي وكاثه -هديثخ ا-ئارسا؛ ابو احتاوه دواْ. ما ي والثاتة! 
ؤ0لإةنكاهميح، عثها، يزد لن واحدة، بؤ ثنى ^١ الطلأق، يوعي أحد 
الس؛وثثلمظَامحى لأته ؛ واحاJة؛١٥يؤ يمع انه عته-هثن.' وروى ثلاثا. وي عددا 
أ.كا-ئعُ بائنة، واحدة يويعت، العدد، دون 

لخولالله؛ وأعناك وبحرعي، ودؤقي، وائمي، احرجي،، كحوت امحه، يأما 
مهداهدا. وأفتاه [ ١٣،:•]١٧تاني٠ممحىلأتنستهءه ؤ ثعال؛ افب 

ثاحدة؛لأثمُائ^.ظلُ.ئنلإ:زشئا،ؤس 
منوثروجي عاربك، عل وحبمك ثأنهب،، ماهي فيهات المحتلم، وأما 

عاللثه،ل مسل ولا أعممتتلئخ، ومد حرة، وانت، م>عنك، وعهر واعتدي، ثشت،، 

وأمابالفرج، ولو واحدة الثلاث أف الثا->حأ القول عل يتبني لا هذا [ ١ ت 
ينتهلحلا الأناف لأن الأهوال؛ أصئم، من مهذا باينه، واحده له يقع اله حبل رواية 

فاليونةواحد0 طشتا هاذا يائنا، يكون لا ١^١-^. هباللممظ الئنع، وصعه ما شر أن 
بهسن لا بائنا، طلأما طالق أنتج لوقالات وئلمءا ورسوله؛ الله إل بل إئ، لبمغ وعدمها 

الراجح•القول ■عل، 
والخفةثلاثا، -بما الطلاق بم؛ الظاهرة أف والظاهرة: امحة بتن النزق ثذا ]٢[ 

ينوعثرها.لم ما واحدة 



٥٨٣كت1و،اسلأة)بابصجاسمةوممام( 

وواوزتمحها عوحرج، وأب 
لأفحمه؛ هي والأحرى الظاهرة، معنى ق لأما ظاهزْ؛ هئ إحدامحا! 

الحقيبعظم، عدتر رالمد محال: الجون ابنه علته دحلث، ل، ٥^٥^^ ائئ 
زززىمحهلظقئلأتا،هشكظ. 

مممقطلمه؛، يجعلها اعتدى، رمعثأ بنت لنوئه قال البي. ررأل ايوميرْ 
ء•

ومنعي،للأزواج، وحللت رحمك،، انتنيئي اللثظات؛ هذْ مش وق 

ظ
رواياتأولأُثا صه ا، حزالإ عق أب ئالأ قإل 

دلك،لأف اؤرقي؛ يكرم ني5، لم أو الطلاق، ثوى '، ظهار أمخ إحداص• 
كموله؛ظهاوا، مكاف محريمها، صريحِفي ذلأي عباس؛ وابن محاق عذ يروى 

\ولإم\و.

اقتنوهل حرام، افتر يقول؛ ما مثل مرعيا، محرمحا ليس هنا والحرام آ ١ ت 
لها،الطلاق أو منها، نبيل عل لا التحريم إليها أصاف معناه! يعني؛ إ لحرام؟ 

ذلك،.أئتة ما أو 

علأنت، وقئ حرام، عل أب ب؛را! ^j، هناك لأف فيه؛ اتوهف ظهارا كوئه ت٢[ 
ئفطرب.فالقياس عليه، ثيء بألحرم له ّىة ألحل مبه لأيه كظهرأمي،؛ 



سقضاه1ميصالإئماسبجحنبل ٥٨٤

kk'i ■ وبشن ص 0 'وقئ ض لأنت:م الئلأفي؛ محوو ئن
كمو)ه:الحزام، عنة الكنايه هصحت، محريم، الطلأى ذلألأ هريرْ، وبا 
ظاهزْكثايه ككون الرواية هد0 لعل ظهارا، لكن الطلأى، ينؤ ثم قإل الحتج. انت 
مدم.ما مثل الخلاف من فيها 

يزوىدلك لأف يميثا؛ كاف ١^٠؛؟؛، يوى إف شه، إل فته يرُي انه والئاكه• 
يمينا،محكاف لإمزأة، محريم ولأنه لآهبم؛ف؛ وعائشة وعمن الصديق ؟كر م عى 

.١^١٢كثلخريم 

ممطأثلاثة ولينث، عريض طويل خلاف فيها السألئ هد؛ [ ١ ت 
محها:وئنيائيأن:نوياظلأيى.

عمومق لدخوله الأهوال؛ أقنب وهدا يم؛ن، كئارة ويلرمه يمئن، أثه الئانية• 
[١ ]اكحر؛م: وقءكق'قمموربمه مآل٠لآثتلكهميتاث ؤثلإ٦اآني؛لنءئزم تعال؛ قوله 

ُعموموالعترة وعثرها، الأمة الممريقثير؛٠ عل دليل هناك وليس له، اش أحل مما وامزاته 
الثفظ،والآيهعاثه.

محناكاف إذا أثا إنماة، كاف إذا ما خلاف محا الكلام او، مصي لم U ثدا 
قصدإذا وأم! ثك، النه آحل ممآ فالروحه عليك، محرمه ثيثن كاذب إثك يقال،؛ ؛له 

إذات يقول عباس ابن وعن طلاقا، يعتم ولا تحوز، لا أيصا قهدا ثرعيا محربجا محريمها 

حراممستيرُعو أك قادث 

(.٥٢٦٦)رقم ]التحريم:؛[، ؤل>نءتزمتآللأسلكه بابح الطلاق، كتاب، البخاري: أحرجه 



٥٨٥ممسالطلأة)،او،صحاسمةيسم( 

وووزتمميه الطلاق، يه أعي حزام، عئ آب يال! ؤإل 
الطلاق.لأنه الئهورة؛ وهق طلأى، انه إحدامحات 

هثقمح،مصزمحئابمزلخ،

لهيمع ولم ظهاوا، لكف الطلاق، به يزي امي كظهر عق انت ت محال ؤإف 
عمم,ق كنايه ؟5ن 1لب الظهار، ل صريح لأيه الطلأى؛ 

ثصأحلا لأمة ط-لأدا؛ يصر لم الط-لأؤ، يه أعيي قماوت له ولوصرح 
الكنا:هدهلأا.

هزؤولا طلاها، يكوف أن صح الطلاق هإفثوى يمتن، إيه يقال،ت أن مي؛ وأهرب، 
طلاها.هلا؛عتبر نية وبدون هطلاق، ثوى هاف النية، وجديي، إذا والصريح الكناية ؛؛٧ 

ظهازا.رىاينكال:با،وإلأكال 

الطلاق،به أض ض: إذا لأنث اصم، ١^!، لإ قياز نا أف ثق لا لكن [ ١ ] 
كظهرعو أنم، ت هاو لو لكن إليه، مسثرْ ق هرجع يصاغ، حرام عئ أنم، واللمظت 

كقملثلا بإ مزة قد الطلأق، به أض أر، 
أنهإ•حاJاهما: روايتان: فيه يقوون الطلاق. به أغنى قاوI ؤوئأق4إذا ا،لولنن ]٢[ 

^سالأولثو:قإواحدةأونلأى،وفي
بدونطلاها به أعنى ،؛ ؤإن؛IJصارثلاثا، الطلاق به أعنى هال: هإذا يفص.الول: اأدهّ_ا 

امحكريمدىوالطلاق العموم، ثعنى: -)أل( دالطلاق إن ؤيقولول: ههوواحدة، )أل( 
لواحدة.



اسقضاه1نينيصاسممأصبجضل ٥٨٦

يشبهلأنه طلأى؛ يهو الطلأى، ثه وثوى والدم لكثته عئ آنت يال؛ ؤإف 
الطلأيى،مصحأنكنىهمحه.

ص،لكوثلأمظهاتا؛لآةثب.ئذوى لكف ش، 
وجمان؛^^ا،و1فىأنيبا،يى 

لكثته.حرام، عإٌإ أنت معناْت لأف ظهارا؛ ؟كون أحدمحات 
الطلاىيمع قلا يصريح، لبز لأئة طلأما؛ ؟كون ولا يمتنا ؟كون والآحر؛ 

لأ؛ىع؛رقلا؛•

قفل

قالش:ؤءهعه١ عائثه ووئ، ئ روجته؛ إل الطلاق للرجل وقور 
عثتكقلا حبرا ك لحم ررإق ممال! ي؛ا يدأ أرواحه، بثحير افه. رسول أمز لنا 

>تلإاألبقشمحال؛ الهَتنال >رإل قاو: ئأ ضضىمحس، ألاص 
ؤؤنآمحثمدكثسشت،بلغ؛ حر رتيدتهاه« ^نمتى(لإوْآفيا 

قالوا.^iJi تكن شوم، لأ بلجس )أل( تكون أن محل الأئل أن تع 
ثالأشد.نعامله قلا يم؛ن، إيه ت مول أن والصحيح [ ١ ] 

لإهش الله إل له• ؤيقال أولا، ينصح حرام عل أب العبارات؛• هي"ْ مسل ول 
النية.ج اللمظ يقتضيه د،ا ويفتى تتازا، ؤيوعفل له، أحله ما محرم أن 



٥٨٧ةت1و،الطلأة)وابساسمىوممم( 

ئذلم الاخزْ، والدار ورئوله  ٠٧٥١أريد ( Jpأنوي؟ أنتأمئ هدا أي ق !^،: ٥٥
ألؤاغاتيهنوئصققها'ا.

نصقوم:ه
مسهاتطلى أن ملها مسك، طلقي يمول! صريح. يلهظ ةبأضم I أحدمما 

بماثللألنالإءالأم،ي
لأمةعلته؛ ص محه، أو بقظه دلك مذ أو إلتها محثو أف إلا أجي، فه وم لن 

لأسم،أع1لمغا.شه؛ ق واكول عشئة. ما كلامه وى 
ثدحلطلأى، ا-اثميع لأف النية؛ مع والكثاية الصريح بلمظ يطلن، أف ولها 

ثوكيلهأفتة مطأى، الطلأق ثوكيلِق لأنه شاءت؛ تش يطلق أو ولها فظه• لق 
تاتاءافني.الأمح.ؤداوض::مداّ؛ 

عليك...<اُا*ررهلأ الكلام: ثذا الئّرل. لها مول تجف ئانز: قلوقاَل [ ]١ 
محهويعريهاورسوله، اممه تريد اما يقم ثبة يننم الرسول أل الظاهر أف نع آيترة؟ إل 

ومف-لإهالئ.

وليمنقادبق تعالت قوله مثل الثوكيد باُب من هدا أف وابواب• 
الدئياالحياة قنتار لن أنبما من يلبه ق ما لشحمق يعني: [ ٢٦• ]المرة: ه 3نى لإلفن 

وريثها•

السطوحق المشرفة وغير المشرفة والعلية الغرفة باب والغصب، ؛ Iliaiكتاب؛اJخارىت وجه م١ 
طلاقاإلابالية،لايكون ارأته تحر أن بيان باب الخلاق، محاب وسالم: ٢(،  ٤٦٨رقم)وغثرئ، 

ة.بمءا.عباس ابن حدين، س (، ١٤٧٥رقم)



صضاهاهمنيصاسمءأسبجخ؛ل ٥٨٨

محل

الكنالإ.همشُإمحاش الخزباش: 
وشماءت، ما منها يطلق أف لها ثآكون يدك، أمرك يقول• أف أحدمحات 

محال!لو ما هافته ^^1، حمح العمومِفي يمتفي يلمظ يوكيل مع إلآُه ماءت؛ 
■مشت، ومتى ّشتا ما شساؤثا طلقى 

لهاص يال؛ يدها• امرأته أمر جعل رجو ةءةؤءنهِفى عئ عذ ووي ومحي 
لإغلاك س فهذ ب ^ ه!ن م :دل نا ص زض . مض 

'•كالتنثراشه، إل مرجع ءئيثر، 
واحدة،من أكثز ثتاز أذ لها مليس احثاري، لها؛ بموت، اف اش• الئؤغ 

بمأنش،يذمناويبي:ش
منلث،.

كلامل  ٠٤١^^بمط١ثا أف مؤ، ثممه، عقيب قاد!لا أف لها وليس 
منعودوابن ومحاق عص عذ ئزوتم، دللث، لأف همه؛ عذ أحدمحا محام أن ي، 

الموو.كختار المود، عل ككاف ييك،، حياو زلاؤئ نمحهبمه. وجابر 

٥^٠أن محلها معم؛ لأثةمفندعام؛ أمركبيدك• ^؛ ١٠۶٥والصح؛حأف ]١[ 
واحدء،يكون الثلاث الطلأى أ0 الصحح أف وم احر، ثيء يبمى ولكن ماءت، ما 

الاحن،المول أنيد أنا هالت،ث إذا إلا واحدْ ثطالق ^jI منها محيثن.لوطثت 
 ١:^ :،Ji^ ^الفضى؛أقااواحدةدهنإَوها.١^،ولأأمل، أناأريد١



٥٨٩ةتاو،اسللأة)بمبصإاسمةرمماما 

جمما عل محو نريك، أو شه، أو بثظه، دللث، مذ أكثر إمحا جم زإذ 
ر)قص1لأصنيمىدث

أبويك،ا.

ممللث،^i_، مغ لأيه تطلقها؛ نو أوها موصة مإ ^-^؛٤ ؤللروج 
الئيوغف،ٍامح

جمعثا ووجوعه فيها، وعنه عل لدلالته وجوعا؛ كاف وُإئها و1ة 
1وهالا

قفل

إرادةينسثُنرحَفي لآُئ الروج؛ ■ص ؤّايهِفي وأمرلؤ^، ابياو، ولمظه 
سة.شر إليه ينصرف ملم الطلاق، 

الطلاق،عن كنايه بملح لأنه وبع؛ الحال، ق الطلأل ايئل؛ به يوى ثإل 
منوي صر_ح، بلمظ مسها ١^٠^^،، يه ؤإلثوى نائركناياته. محأسبة 

عترسة.

ممدالنزف،، إل الألفاظ- -كل الألفاظ ذلألة ق اوجع أف واضح [ ١ ] 
قالعموم عل يدل الشء وئدكون صرثئا، الكنايه كون وئذ كنايه، الفرح كون 
\لوتي.وبحتت، العادة بصستإ لأكون، وعد والكيقق، والرمان امحان 

الخيل.لابمدى أنه اخاري موله: ق فالأذل النزف اصطزبح أئاإذا 



اسذضاه1همنيص|لإئمأسبجضل

العيلأف ووجها؛ احتازت إن وكيلك ثيء• غا بمع لم شنئا، قئر لم ثإل 
ارحيَثارمحتهبمهاأ عائشة يالش طلاقا. 1اولمهكة قاحرئه، أزواجه حيمَ 

ومجثد0به يمع نلب إثها، بالطلاق مويص ا* طلائا؟ أفكاو س اممه وثوو 
ثؤد.ظش طلأيى،كمووهت 

يهومول إل ينصرف ديك لأف سيء؛ يلتس ءبلت، هالتت ؤإل 

لائدحلأوت ' الأرواج أوت أنوي، أوت أنل، أوت ثنيي، احرت ئالتات ؤإف 
ليسلأنه المة؛ يمقرإل مهوكثاية، الطلاق، إرادْ يشل مما ثحوهدا أوت عل، 

طلاقا،كال الطلاى ثه ثوت قإف كالكنايات. فيه، النية قاعتثرت، يصرح، 
فلا.نالا 

•يلأيا جعلإل؛ها إدا اكلأث، ينوي أف واحلْ،إلا له وقمع 

طلأىاكثمن، ثعال يشحص! هيمول الناص، بنفس من يمع الأف هذا مثل [ ١ ] 
إقرانامكول طلقتها، قد زوجتي طلأى اكب قال،: إذا إلا بطلاق،، لمز ههدا زوجتي. 

قلاثكوذالطلاق زوضمحئوطلآن:ع طلاق اكب قال: إذا أثا بالطلاق، 
الطلأيى.وقع كثه هإذا يكبه، حش طلاقا 

YJ ] تريدقد اآزأة، يه سن الثلاث الطلاق بال قلنا! إذا ثطر، فيه يقال: قد
الثلأيث،م1كا من يقولولأ ثكنهم ااعدة، ق رد ولأ يردها ولا ال؛ينونه، لثمع ^٠-؛، ١١

١^٥^؛.مراد الثلاث يكون قد الواحدة، ملك 





اسذضاهانيفيصابمماسبجص ٥٩٢

الطلاق؛معز يتضمن لا لأنه ثوى؛ نإف طلاق، يه يي لم لعإو0، باعها ؤإف 
محثدإنماط.والطلأق معاوصه، لتكؤنه 

محل

١^؛؛؛!،هصح مللث،، إراله لأنه الرنجة؛ عر إل الطلاق، كبجح 
قفتهكامحم قامحم سدك، أوأئزها روجي، طلي لرجل؛ مال قإدا كالعتق• فته، 

ممحى.ما عل الزوجة إل دللئ، جنل 

طلائانإذخءإي ^'١، طلأقها اثش،لإ:ءكمممحتا نكل لإذ 
وثنعايها• لإماقهإ ؛ ٥Jواحاوقم، واحد0، والآ■حئ Jلأدا، هط1مهاأحدمحا ثلاثا، 

المحللأف الواحده؛ ومعت، ثلاثا، الوكيل ئطكها واحده، إلا طلاقها من يبى لمأ 
لأئخلأ5ثننها.

تحل

الطلأل،كئتلجإل لأنه طلائه؛ وهع اربالطلأفي اث،الأحرسإدا أحدمحات 
لأفأثارإليه؛ ما العدد من ويمع ع؛ره، ذْلوا نمام فته ممانت،إثارته 

إلي—ها،له صؤور0 لا لأنه العللاق ثير محلا ع_إئالأحزس، واما 
فللم:ئله/جا،كانيا.

لهئلوقيل أومزعا، حثا افلق ثعدز إذا بالإسارة ق إثه يةالأ أن سمي [ ١ ] 



٥٩٢ةتاو،الطلأة)وابسسمةرمم1ما 

صريحمها بمهم حروف لأيه ويع؛ وثواْ، ووجته طلأى كتب إدا اكاف: 
الثطق.أئب الطلاؤ(، 

ررايتان؛مميه نه، عثر من الطلاق صريح كثب نإف 
لدلك.ق؛ إحدامحا! 
٣زي، ط، زابماذ الطلأيى، محيل ١^ لأف بمع؛ لا ه: 

الطلاق،أوعتز الخهل، امتحاف بالكتابة مصي ؤإل كالكنايالتا. بمجئدها، يطلى 
أول.دالكثابه بمع، لم الطلأق، عثر بالثطق ثومصي لأنه يخ؛ لم 

١^٥^٤،ثناق لا ، ^Jilلأن بمع؛ أنة أحمد كلام مظاهر أهله، عم محي نإف 
ى.الطلأؤ، ئويؤع أهله ثئئ 

محو_يدلاةناJ لأنه أئصا؛ طلامه بمع أنه الخط ^bJ محي فينن وعنه: 
لمحل وثل _• الطلاق، وئوغ نايممي إرادة ادعى ؤإن الطلاق• ؤإماغ الخط 

امحا؟بججمرثا:مح•
مظاهراقواء، أول وسادة، عل بأصبعه ككتابته يبين، لا ب؛تي:؛ نجه و1ف 

كاصسخالأصانهال
يثر('ا'.بإ كتابته أسته الطلأق، ■حزوف كثب لأنه بمع؛ آبوحمص؛ 
الطلاق.وي نعم؛ برأيه مأثار امرأيلئ،؟ أطثمت، مثلا: وهويصل 

التحاكمويد ذلك، حلاف أران إذا إلا اقهومة، ,الكتابة بمال: أن الأول [ ١ ] 
ثيءكز أف ت سق ذءا د'ئزا ومد مرينة، إلا ١-^! ذلألة يممتفى نحكم حاكمته ثو 



صاضام1ينيصاسمماسبجضل ٥٩٤

عليهاوجب ئقه ؟كن لم ؤإف محاكمة، أن للمرأة محور لا محاله مه كاف ءإذ الروج بؤ دين ي= 
ثماضأن 

*n*



٥٩٥ةت1بااسلأة)بمبئس1فبدساسمة( 

ه ه
الطلأةس له ياهيبص u باب - = 
إn* * ا

لمظهلأف واحده؛ ثوى ؤإل ثلاث قهي طالق؛٨^^، أب لزوجته؛ مال ^١ 
محتملاته.بعض إل اللمظ يصرف إما والتيه عترها، يشل لا الثلاث و0ثَفي 

ئشللا كظة لأو ثلاثا؛ ثوى ؤإو واحده مهئ واحدْ، طالق أب مال! ؤإو 
^١->^^؛.أب ل؛ ١٥إل وكدلك» مها، أكسر 

اسإنتأو  Ij^Ajثوى ؤإل واحد٥. يهئ عددا يئؤ وJلم ^١^، أب ^١^؛ ؤإف 
روايتان؛مميه 

حساؤلأظوة،ىا:ش؛
ُه؛لأث،كانييها.

مسامُْيمحح انه لدليل ؤشله، ما بأثظه ثوى لأنه ثواه؛ ما يمع واكانيه؛ 
به،قافتهالإابم.

باأصدر،صرح لأنه ثواْ؛ ما ومع الطلأى، او؛ طلاها، طالق اب هال؛ نإف 
واحده؛طلائا طالق أب، بثوله؛ ومع أطلى، نإف والممر. القليل عل يقع وهو 

لأ?ئاممن.
.ءِ.ٌ روايتان:الهللاق، طالق هوله؛ وِفي 

Jلأنتيافي.;^١^٢ ١^ لأف تطلق؛لأ؟ا؛ إحJامحا: 



اسقضاه1نينيصاثماسيص ٥٩٦

الطلاي!عمق انتمالها افتهن واللام الألف لأو واحده؛ مع والئاته.■ 
»أبمصالخلأوإداشِاهيى«.الأنتماق، 

سيممحاا'،نكدلكوهمه^١ 
ثحبيالرايس،، وجئأ بالصعيد،١ وررعأ؛اك بائاءه ءاعسليه ؛.' ijjSالأجناس، مى 

هوأو: و، لازم أو: يلزش، اسيى أو؛ س أب مال؛ إذ وثكدا 
صومد ما عن، فيه دا-محلم الطلأيى، ثه أعي حرام عو أنب أو؛ الطلامحا، 

يهأغيي ^؛ وش ؛٨؛!^،. ١^ اشأيى، به أعي حزام، عو أنت، هال: فيش أحمد 
واجده•مهي طلأما، 

محل

طألمت،منتهاه، أو أوأكثزه، حميعة، أو الطلأق، كل، طالؤ، انت، ثاو؛ هإذ 
أو١^،ائاء ص ^١^، أنت قال: نإذ ^،. ١٥١^ ئز ذلك، لأف ثلأئا؛ 

أن،أزذلمق: ئال،: محإف ١^^ لأنئ:شى ؛%؛١؛ طك، كهم،، أن ١^١^،، أو 
ئالئ.لأ؟دهيحفذنا ي،؛ ءننوقها هه طالق 

أطويه،أو؛ أعألظه، أو؛ الطلأق، أشد أو؛ الدقا، مز،ء ^١^، أنن، ثالا؛ وإذ 
سدا،.........................بمضي، لا دلك، لأف واحد٥؛ طالمت، أعزصه، أو؛ 

هذاظ واحد؛ الثلاث ينا: قاذا الثلأيث،، وقؤع عن، مريع هذا وكل، ]١[ 
يٌته5،•



٥٩٧هاد،اسلأ3)باسئسبمساسمة( 

ظها؛ص أشد ؤأي ذوثا، الدي كنه;ة وذ الناحية ؤالطكئ 
.!^١١لأف وقعت؛ ثلاثا ثوى قإف بالشك. الرا,ئد يح قلم تيا، لصتوها 

شو

العايةبعد ما لأف طنمت؛ن؛ طالمغ ثلاث، إل واحدة من طالق انت قال؛ نإف 
ثهللىوعنه! Jالشكا. يوقعه لز يحوله احتمل ؤإن الأمظ، فيها يدحل لا 

هالمنافق إل كموله! قبلها، ما نع يدحل ؛ي. ررإل® بعد ما لأف ثلاثا؛ 
]الألوة:آ-[اا'.

شل

اافي<الأن وقع؛ ١^^،، وثوى طلمتى، طذو؛ِفي طالي انت قال؛ نإل 
ا.]الفجر:؟'؛[! ؤةنلإ،فيبمدك،ه لعال• كمولؤ ارتع٠٠ بمز نمشل 

أفتث التي هل الئنة نهتا بقرينة، إلا )ح( بمعنى ثكون لا )إل( لكن ]١[ 
أتتقال: إذا العام أف فم ق لكن قلا، اللغوي الأنتنإو وئ أثا داخاله، ازافق 
الثلاث.يريد أيه ثلاث إل واحد.ة من طالق 

فالئالقائل:ألأمحجإإلاو؟
أنتقال: إن حز ذلك،، حلاف نويت، قال: إذا إلا القظ >، ءتوو0 لا ممنا: 

مل.وثاق. من شدي: وقال: طالي• 

ممهم.ق أي: [ ٢٩تالفجر:قماو: الأية، ق عممنلم هدا ]٢[ 



صضاه1نينيصابمءاصبجء؛ابل ٥٩٨

واحاو0,أوي إيإ لأنه مئها؛ أكثر يي لم واحدْ، يوى نإل 
طالق،أب منلخ1 فطلي واحد؛، ويم، ا-لشان،، يعر؛، ولا أطلى ؤإف 

عرفهم1للكلل، انه ونشل ئمتقاْ، لايموف لأنه ثيء؛ هفا ل • ٨^ يمع ولا 
:نازيوه.نا الظ^هزإزادة لأف تلانا؛ طقت، للثلأُث،، دللخ، انتءو 

الماصى.دال4 كعدمها. تته ثكوف أف احتمل الخنايس،، موح؛هتي ثوى لإل 
■^١٠^٠٠ابن موو ^١ ثطأى أذ واحتمل 

عندموجته الطلأق ياتمظ النجيرا ثوى ١^١ فيإ دكزئا ما المول؛ن ووجه 
النزب.

لمؤإف . ١٧٥عندموجثه دلك لأف طلمتان؛ وثع الختاب،، يعرف، كاف نإل 
واحدئ؛ثخ أف ويئتمل موصوعه لأنه طلمتان؛ يثع ابو؟كر• ممال يئؤ 

وذكزئاوعيالخائن،.

نحل

ماثمظلأف عاثه؛ ئص طنمتان. وي طكت؛ن، بل طلمه، طالي ١^، مال،أ لإف 
ثهدالت لؤ كإ مة. أكؤ يلزمة ئنأ مثه، يه لمظ ما فته يدحل الإصراُب بمد يه 

ءدزفء،;لؤزمحان.

عنثه نوهالت ي واحد0، طلمتؤ طنمه، بل طالمه، طالى أئت مالت وإف 
ويشلعليه• ئص طالي،• اب بل طالي، انت قال؛ إذ وهكذا درهم• بل ؛رهم، 

طلقتان.يقع أن 



 Lu؛S (باب الطلأة U عدد بع بمش )٥٩٩الطلاق

و1مظأن.طلئؤj^ إلميغ محصي لأنه طلمتان؛ وي طلمتي، يه ثوى ؤإف 
واحدةلأكل أوقعه لأنه ٠*،؛ طأةتا الأ■حرى، هذه بن؛ طالي، انت محاو؛ ؤإل 

طابقأن محال: ه ثدا. ؤ ، ٣١ئدا م ثة مح1و; ثن U محاشه مء، 
طابقأنت قالت نإل واكاسةJلأدا. واحد0، الأول طلمت ثلاثا، هده بل؛ واحده 
بالإثاوة؛محصل، الممسبمز لأف ثلاثا؛ طلمتا الثلاث، بأصابعه وامار هكدا، 
يعددأودت محال: نإو وهكدا« وهكدا هكدا ر>الشهز :٠ الئى بديل 

مح،بلإه؛لأممُي.
فضل

يتبعص،لا ٠^١ بعض ذكز لأة واحدة؛ طلمث، طلمه، من ؛^٤١ -طلمهانإدا 
طنمة،نصم، طابؤ؛ أست، دالث نإل طابى. نصفك دال: ثو كنا حميعه، كدكر 

طنمت؛ن؛طلمث، طنمة. أنصاف ؛لأ؛ه : داJ نإل طالمه. دبك، لأف طئمه؛ طلمت، 
نصمإمحال: نإل طنمتم(. قمبو بالماية، النصم، جمحثذ ؤنصف، طلمه لأنه 

م،من ، LUأ\ذ: نون طثقه. ، ٣١بم، لأن ب هث طلقي، 
ننسمحال: نإل هوأعلظ. ننا مسه عل، أم لأنه طلمتي؛ طثمت، جزءا، واحدة 

طلمض،انصاذ_، ؛لأ؛ه هال! نإل كئه. الثؤ،ء نصمي، لأف طأمثان؛ ويعتر طلمي، 
طأمتان،يمع أف ويقمني ؛لأ؟ا. ومحي طلقه، الطأمض نصم، لأف طلمثر؛لأ؟ا؛ 

طلمي.من أثصاف ثلاثة معناه: وتكون 
نصم،أو: طلمة، مدم، طلمة، ثالث، طلمة، نصم، طابق أئتر محال: نإف 

طلمة،نصفر دال: نإل طلمة. أجزاء هده لأل طلمه؛ طلمث، طلمة، وتدس وتئذ 



^قضاهانيهمه4ابمماسبجضل ٦٠٠

آحزحزء عل الطلمه حزء عطم، لأل ثلايا؛ طلمت طنمه، وميس طكة، وثيث، 
ينأمحكوسلإتكثلجم

خثأ.نصمك داو،ت ثن كإ واحدْ، طلمت طالب؛، نصف أئت ت ثاو نإل 
الطلأيىااُ.أنت كإثوئاوث واحده، طلمت طنمة، نصف او1ا ثال1 نإل 

فنل

واحدةكل طكش طلمة، أوءألإ5ى سآكن أوثعت نسائهت لأزع ئال ئإذ 
عندذئرئ طئمتمر، ثاو: محإل يكمل. م الطنمة، وبع واحدة لت5ل لأل طلمه؛ 

سهنأوقع إل وكدلLJث، طنمة، عق واحدة كل رد لز همتم إدا لأية ا-ثطادا؛ ؛ي 
واحدةت5ل لأف طلممن؛ واحدة كل طلمت حمنا، ينهى أوقع نإل اوأربعا. دلأدا 
طلمه.١^^ ؤكلإ وديعا، طئمه 

أرىما طاومات(أ ؛j؛، Ajينآكى أوقمت، ئاو،ت إدا أحمد عى ال٤ونج وروى 
منواحدة كل ثصيب لأن دلأJا؛ واحدة لأكل أوقع مد انه دظاهرْ مئة، بن ئد إلا 
مئزعل؛!١ زاكاصي. ثكر \و ئزو ^١ ؟^١؛• بخلمذ نأ ربع، طقة كل 

أسهه.ما 

فنل

طلانك،،عدد يه يئمص لا أو! عأ1الث،، مع لا طلقه طال-يى انت ثاو! قإل 

لألتمرين.المائل هذه يذكرول الفمهاء ا ١ ] 





اسقضاه1همنيصابمماسبجص ٦٠٢

^بهاوغيرها الدخوو حكم يغتشابه U باب - = 
I' ' ٠.. ت

َمَءم َ ص َ ء ء ي لأيواحده؛ طلمغ ب، مدحول لعر طالي، أنب طابق، انب قال• إدا 
طلاقكل وكيلك بائن• عل أويعه لأنه بعدها؛ ما خا يمح يلم بالأول، باثت 

طالق:لطاوقظاوق،أز: 
او:طلقة، بند أو: طثمة، مل طكه أو: ظنمث، طنمه طالق أو: وطاإيى، طالي 

س\للمييؤتجة؛لخك.
ئاثلمحل ق معا أوهعهنا لأثه طلمتي؛ طلثت طلمت؛ن، ^، ١٤اب محال: ؤإو 

بمتصىكظئ لأن ائش؛ طكت طنمه، م،نها طئمه طالي اب ثال: وثو لهنا. 
بجكمحابج؛لألاوؤ

ملها.ما يامستهغ الرتس._ا، يوف ا-اثح متصى 

١^ثنينتي؟كر؛ ي ه هئ، دبجا قمه طالق أت محال: ظِذ 
لأنهطنمه؛ إلا ثير لا الماصى: وداJ معها. محويثث الأول، مبل اكاذيه ومغ 

هالونش طلثة. مل طئثه كثوله: اكاتة، وثلغو الأول فتثع منوقتن، أومحعهنا 
خا،ه،مح؛لأيلأئبالأولء

زطالقطالق أنم، أن: زطالق، زطالق طالق مأنتؤ نم،، إذ لها: ئاو  °وَو
ممت،إذ طالي، هالت، قمت، إذ طالي، مانم، قمّتا إذ هال: أو قنتح، إذ وطالق 

وزتس1؛الا لأنه -نا؛ مدحول عم أو -نا مدحولا دلأJا، طلمتط ممامت،، طاليى، يأست، 



بهاوسرمارعددالدخوو ببمتدبع بابU هت1باممللأة) 

واحو0طلمث ممامت، ط1ويى، م طالي، م طالي، هائت يمت، إل يال! نإل فيه. 
^١؛.تيممضوغا،لآهئ1إلكالذخو 

قفل

1زذث،همههاثقال:^ضهي،محهوهاطأقه، نإذا 
دئذ•ى، روج طمحا أو؛ م، فبماح 

امحإ؟فئلآةأنني:ِفي وهوبمو 
بمشو1نو1ذىلئ،.

مح:لأقو،لأكمحش.

عيرأما واحدة، إلا ثطلق لا وأما ئرى، لا اثه المسائل هن>0 ق والصحيح [ ١ ] 
الأحرىوأما عدة، لها ليس إي يائن؛ ويي عنتها اكانية ي لأما يواصح؛ ببما مدحول 

ممدوقتا سه،ا أف لوفرض يم منكوحة، عل لا مطنقة عر وست، اكانيه الطiJقه لأل 
[١ ]الطلاق: ه لمد.تإرى ؤذ؛إ؛لمذور تعال; افه كوو باطلا؛ ثكون ^؛؛ ١١لعثر اكانيه طلي، 

أنت،لوقال؛ مولول1 خذهإممئ الفمهاء أف بدليل العدة، لثثر طلقة الرجعة مبل والطلقة 

ستانم،لا لكنها يطلؤ، طالق، أنت هال،؛ اُلئض آض ول العدة، ؤ، ّرغ ثم طايئ* 
باطلا،طلاقه ثكون عدة، لعير طلي، ائه عل يدل، وهدا الأول، العدة عل، وبك، العدم، 
عدىالالرحمن عد ئخنا احيار ظاير وض )؟ئئسا الإسلام ثيح احتيار وهدا 

يكزومحي واحد0، يسر الثلأ٠ث، الطلأو، إل يقول؛ الإنلأم ثيح إل مالا! حسث، 
المول.هدا شر المول سوعة لأ أحد طال٠نها ^١ أدنه نه 



سةاضاه1نييصالإئماسبجض

إذيم ولأ ثائ، ذلك ^١^ اخمال لأف م؛ وجد، لكف إذ واكالث: 
؛^٠٥أوقعها طكه أودت ومحالI طنمه، بعدها هالت وإذ كدب. لأنه وجد؛ ؟كن لم 

صنضمحوقام؟محيس
بم،بم jiالتأكدباك، طالق طالقأنت أنت أزذت محال: ^ذ 

منسمتفي كالأول، الثاني( اللمظ لأذ طنمتم(؛ اطiJق، ؤإذ ^١^. لنا محمل 
الأول.اهتصا0 ما الوقؤع 

يصلمحلا اكافي ١^٠-^ لأف واحدْ؛ محهئ طالؤ(، طالؤ( أئت ت محال وإذ 
ررمحوكاحهاالسي كمول التأكيد، إل متصرف لدنسنافج، وحده 

ثيقدننةUيأطكث،طكن،، ، ٤١٤٠٢ثإذمحيداكابي :اطل:اطل« 

أردتJالثاسهدال؛ ؤإذ ولأُث،ا مهي، طاكوطامح،وطالى، انب مال• ثإذ 
بالثاكةأناذ وئ حزف،ب غا:ر:تئ لاك ١^؛ ِفي قل if _، اتيكأ، 
لفظها.ق الثاته مثل لأبجا امحم، ل هبل اوكتد، 

طالقّم طالو،، ^١^،ثم ٥^١^،،أو؛ يطالي،، طايمح،، انب مال• وكدؤاف،إدا 
أزذلم،ؤدال: ^١^، P طالق ^١^، أز: ^، ١٧ثطالق، طالق أنم، هال: ؤإذ 

اووي•ين عاير لاك محل؛ لم ١^٧، 
وداو(ثممارية، أنت، انت، مطلمحة، انت، دماو،ت الألماظ بئ عاض ؤإل 

الكلام،و الناملة اووف لاك مل؛ اوكيد، ؤالثالثة الثانة أزذلم، 



(C^L،J؛؛بها الدخوو هدد ب، بغتلف  UuUالطلأة)هتاب 

اري}بخلاف 

فإذان1ىآنالئخلطحنص\أ\غله\للإص ]ا[كلش 
تحاكمه•أن بجوو لا مول الأصل محمى بجابجله، وموى وونع 

ادعاه,ما خلاف الظاهن لأف يخل؛ أن يثغي ملأ يبال ولا الدين ناقص كاف محإف 
*H*



حنبلأح«دبن الإمام ص ي الكايؤ ض السم 

ئد1بالأس1ءبياضة 
اا

— *MH —

ابوبكر!وقال ،. jT^lبؤ ورل التزب، لعه لأنه الطلاق؛ ق الإنشاء يصح 
الأول؛واقدثب منها، الواؤع رقع إل نبتل لا لأنه الطلئاسمv؛ عدد ق يصح لا 

لزاى؛زمما الإنقاة زلنز اiطقات، قيئ ق ي تجاز، اهق، اشقاآق لأم 
 ُُُ يحوليمغ ؤإئإ الطلقات، عدد ق ولا الإقزاو، لب يمح  ١٧كدللثج، كاف لز إذ 

منة.النشى اثنشىا^ 
^و زيهان؛ اقنم، انقاء زؤب الأم. زلا ١^، اتقاءُ زلاثصغ 

فىالإهمار•

قال:ؤإذ سثلأثاؤ ،بج؛لأا،أزهص، آت قال: ءاِذا 
ؤيهان;ممته ؤطأمه، طلمه أني زقه، طلقه إلا ثلاى طالق أنم، 

امححملهؤابم،محتل 
،.٣١أو وكوئئ؛اللأُ، 

يللأنظل قلا ضيئة، ممن الأئJ الإتقاءَ لأن مخ؛ ؤاكاف: 
ؤ•جهان!ئفيه طلمه، إلا زطلمه طلمت\ن طالق أب ؛ ٠Jئانإل عإرْ• 

ذكزنا.قا الإشكاءُ؛ مخ آخدمحا! 
للئل؛ئنقتا جمث r؛؛، نا إل بمود الإنثاة لأف مخ؛ لا 



كتاباسمة)طبالإسناءياسلأة(

صن\كويخو}نا.
ؤنصئاظةخوأ طابى أن طئمه، إلا وطالق وطالق ^١١^؛ أب (؛ Jiiنإيا 

ذونا.ج ثكدبك؛ طثثة، أزألأبم هه، إلا 
طالقأنت قاو: نإذ س زيها الاظ لغا اواو، شر الخئف 

^١؛؛...............................................

تققإذا لأيه باسا؛ فتقع يفيد؛ لا أيه م،ما0 لكن صناعة، لسو صحته عدم ا ١ ت 
تعل مبى وهذا الأكؤ، انقنى لأيه يصح؛ لم ثلاث إل عاد ؤإن بائن، يهي ثلاث 

يناسلأقأوإلما:صاشو.
الأضلأف ثلاث؛ زمغ إلأ؛لأى. محا طالق أنت قاو: ؤإن ق)الئزح(: قال 

زقغممد بم05ها، م اكلأُث، إل عاد ؤإذ ١^، ١^، ممد م، إل طذ إذ 
ثلاث؛يمع أحدهما، وجهان؛ مميه طلقه. إلا محا ت قال ؤإذ يصح، لا وكلاهما حميعها، 

أزبما.طالق أنت، قال: مكأنه ١^،، ثدا د،ا نو كأنث الأض نع الكلام لأف 
الطاوقا،ت،،من نلكة ك،L :زجع الأض لأة القاصى؛ ذي قان. بمع واكاف، 

تقال ؤإن طنمتان. ؤيح ثمح الثلايثج، مى واحدة امشي ومحل. يلغو، عليها زاد وما 
١٢١١كصث؛%^تذل الن١قصة الطلقه لأو ثلاى؛ هن، طلقة. ^ إلا ؛%٠!، 

محاأز: امحن. إلا ثلاى طالق أنت، قال: ؤإن ئولة: )الإنصان،(: ل قال 
صحةعدم عل بناء الأصحام،؛ حماهثر وعليه الدهس،، هدا هن،ثلاثا. إلاثلاثا. 

يامبوأمحافي)الئعافن(ء
النرحالكبمد)آالإ/مآم\م-أص؛



اسقضاهاييصالإئماسبجضل ٦٠٨

لأئهيصح؛ لم الثلاث، إل عاد ؤإل ثلاث. بعده بقل الخمس، إل عاذ إذ لأنه 
\ح-؛و\م.

وجهازامحفيه طألمه ١^٠ د1وث ؤإذ 

أنبع.ممل خمس، مذ واحاو0 اسقى لأئة يصح؛ لأ أحث.محات 
ماكةما يعودإل الأنتثناء لأل طلمتان؛ ئمم الماض٥.، ^٥ يمح، واكال; 

نهل_، نالإ ل إلا _i، ل الإنشاء من الإنثاة مغ زلا 
انتئناءعق بناء الؤ-حهني، أد ق واحد٥، إلا اسمن، ثلاثاإلا طالق أست، لإلئ.' 

اشثم،ب

١^٠^لأف مخ، لإ زاحJة، ٩ ؛لأ؛ا ٩ طاإق؛لأ5ا أنت ق زإن 
1لأئلالناحادْ انثاة مود وهو؟ف الأؤو;اطو،دلأبجخ 

طلمتان.ميخ يليه، ما إل عودْ لثعدو الكلام؛ 

لأى.وإنأوساوالأولم\ممالوُ
ومقالأ:ثكهسأنالأضلأ;عوئذلأإل>ه، بج؛لأنَننخها 

ثلاثاطالق أنت كمولؤ• الخمح، انقتى مد مكاثه يصح، ملأ انقاها، ومد طالقات، 
اضامحمنٌُا*.كخلأفئإذا

XHX

(.٣٧٣;ا(الإماف)مآآا/



ئتابااطلأة)ب1و،الأصهماسة(

نحل

لأنئثلاى، حت ناحية، إلا مله زانش ثلاثا، ط1وق أنت أو: د^ 
صح.ى؛ يالمه، ضهنحه 

ناهمسبجمحة\لإصكدو،لث،.نإنقاَلس:أنمهق، 
^محلآةلأمملٌا،قاو:ياموقااا،زوىبجمحة، 

وهلدين• دلك ادعى نإدا شايع• زللك امحوص، ق النثوم ستعمل ؤإما 
زوو)?وا عل لإرج امحم؟ ل قل 

قال•إذا أثا اّتحرص، بؤ يراد أف يمكن عام لنايؤ قولن لأف [ ت١ 
العدد.صريح حالم، مهدا 

اشب.عموم بمش; ]٢[ 
بJوكفيامحارلأةمممحل.]٣[ 

*n*
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-ٍ=د1باممرطبيادطلأيى - = 
اا

*ثل *  —

شنه.ويحول ويد، ء ومحي الدار، كدحول بئزط، الطلاق ثعلتى يصح 
لأئهيمع؛ لم يوجد،  ٢٧ؤإفوبع. الثزط، وجد متش به• بثرط، علمه لإدا 

العثقل١ا.أثب ثالما:ة، ^-، ١م 
هطقتيها:ء.

قطلمش الثزط، إل لسان؛، سبى ؤإيقا الحال، ق التللأى أرديت، مال! لإل 
فبجائوج4ابيِسنييةء

قبمبل وهل دين• الدار، ذحنت، !^١ أرديت، قال! ثم طالي، آست، مال! نإل 
امحإ؟بجغةويزا:ش.

قفل

ومش،ؤإدا، ومن، إف، متة؛ والعناق الطلاق الم1تعملةق الشزط وأدوايت، 
ثأي،ثمح•
ف،١^١ أز: نمط، إذ قال: ^١ )٤^( الةكنانإلأ بمفي نا يقا فه 

ممائئا،^، ههق مككى، قام مذ أن! نم،، وني، أي أوت نمر، مز أوت 
أثهوالصحيح! والث.زط، البيع ثعليق جواز بعدم يقولوثه ما ليقع وهدا [ ١ ] 

فيمحايع،ماداماشقمحا.



٦١١ممو،اسلأةرب1و،ائ>طنيسة( 

ثإذائزاز. يمفي لا القظ لأف الطلأيى؛ لإوور ، ١^١٢نإذككثز هت. 
الطلأى؛يكرر المام، يكرر نإل طكغ. ممامت طالي، هانمتا قمت، كثإ مالت 

لآوالقظ:ضماز.
هاللاإة5زار. ستعمل لأما يكزارها؛ يمتفي ما ارْش،ا َفي آبو؟فر' وهال، 

الشاعئ:

مؤنيجمر عندها ثار جمز نجد ئار0 محوء إل ثعشو ثأته متى 
ررإذا«اا'.هأثنهث، ذي انب لأي لأنف؛ أي والئحح: 

JS-j  ْض خك إذا ١^١^، م الأمحات ثي ،J< »ضجبجافإن ررب
وجهان!فيها وررإداء، الراحي. عل ررإذا، كانت، رالم،، 

ارش«.مأنيئ، ذي انب لأبجا ١^؛ م هل أخدمحا: 
ؤإن»إذ« بمش يهل للئزط، أحبمغ لأي الراحي؛ عل هل داش■ 

\شش>\ذئلئ.ب:مع ١^، امحق، 
متضهاآُ.لأي المزر؛ عق الأذوادتc ونائئ 

يعني!كرمه، عل ثهودليل ١^^١^، متقي لا والتبته الصحح، ض هذا [ ١ ] 
المض•ثى محم ئد هدا لكف ؤإف انثث، ئمما بموت ولم يأتيه، ومت ي أق 

مهل)إذ( إلا للنور، )َلم( ونع التراخي، ض )َلم( بدون كئها إذذ، ]٢[ 
الئاهث.ص ئدا الموت، إذا إلا داؤا لتراخي اض 

الماشر•حكم ف المجلس إف بماوت ورب،ا الآف، بمي• مومي• لم ^١ هوله! ممثلا 
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علتهيثن ولا بعتنه، وهتا يتؤ وئأ ^1^،، مآب إل!؛؛ مال: ^١ 
أحدمحا.حياة من حزء آحر ق ودلك منه، موته عند إلا الطلاق يسر لم مريئه، 

ننأن: طاِلو، ي أهك، لإ نئن أي أز: أطكك، لإ نش مال: نإن 
هت.طلأئها زنزينكن منفى ^، مهئ مثكن، اهها لز 

خثاةأووم الخال، ق تطأس مهل طالق ي أقك، لإ :^١ ماJ نإذ 
علومحااُ•أحدمحا؟ 

طلأدها؛لأئال؟ا،زنزممن مثفى طالق، ي أهك، لإ قى قاد: نإذ 
هي ص, ض نكت ثئ ننثآة: لأن ثلاثا؛ هت نللمئقها، 

أوهات.ثلالإ نكتاتِفي ثلاث نكت 

قفل

مال:ثز ي خز:يخز، مملثز لإ أنت الJاز ذخلت إذ : ماj نوذ 
إذاالثزط خناب لأف ام، ق بمع أف زمحل الداز. يخف إذ طابق أنت 

المدثبلكن وجهان، ومنها أوبإذ؟ بالأدوات ينص هل أف)إذا( تبل لأيه ]١[ 
أف)إذ(شلةلالتراخي.

طاِلق،لأنالشلأدأتت أنت,j<j ، ،^0ل٢[بمي:بج؛أن:ضل:بي 
الأكرات.نفيد لأف)كلم،ا( ابملة، محرار من فه 





بمتفيالقرط عل القرط إذحال لأف الأكل؛ بند سرب حز يْللق لم 
١٣•'

قال:وأ0 ذكزناة. و ؛ ^uiشرئت،إذأظت، طا)قإذ  cJقال: نإذ 
بعديأكل حر يشي ثم أكلت، مم ثربت إل أو: ئاكلت،، ثرت إل ^١^، أئن 

ايرلأٍامقام:ب.
صمةأي عل دوحودمما طكث، وأكلت،، نربي( إل طالي أنت، قال: ؤإل 

قاؤسع،ؤلأضمطأ؛.
بمنع.لأما أضمحا؛ 

لألأحدمحا؛ بوجود طلمثا نربت،، أو أكلت،، إل طالي ألت قآل: ؤإل 
ؤمحا'؛اثيعاق؛ اطه و كمن المدكونين، من واحي■ عل اإءرا:؛ ثنلتق يمحى رُأنُ' 

لاوقرة;؛حا[.بماأريمقممدٌمىأيايمحه 

الولم،:ئلومال الث١بق، ض التأ-؛م كوف القرط عل القرط إذحال ينم، واء 
مدينامعناه: لكن أوضح، لكاف ا،لوحر. مدم متقي الثزط عل الثزط إدخال لأف 

اؤمبمي:فيامح.
الثس_ولءال ولئ<ا وا-محم؛ ثرتما متقي لكن بذابما، رتتبا مثفي لا ]٢[ 

ااأبد.أبإ[: ١٥٨]اوئرْ: ة الثماوآلعنوأثنثعآرآق ون تعال: قوله ق ءفيوآلصة:ْأئم 
ظأافره«ُا*.

اشعد بن جابر حدث من (، ١٢١٨رقم)امح،.، حجة باب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه ٢ ١ • 
نْءأقبممح.



٦١٥ةت1بالطلأة)باو،القرطنيسمة( 

الحيضالطلاق ثنليق ق محل 

دماوأن محإل ا-لإض. من جزء طالي، هانت حضت إل قال؛ إدا 
قهدحا،حضت هد ،! Uliالطلأيىولميمع.وإل أف تبقأ يحمى، لنش انه وئ؛ث 

المرج،ق ههلك إدحاو النساء ويقبرها موثا، يمل لا ث وعنه سم. شر هل 
>هض^١^ممال: 

حزمما نمثوو، مولهن ^؛؛٠^ لاوهمة;مأآأ[. ه ت١■عأئثؤXأJة١ذ ذمحس ثزث١)، 
هكن;ة،حف، ئد ئال: ثإف هلأبجفإلأينسا. دآلظهن 

طقئ،إفيبي.
،٢jliaj ء،5دتيا، حضت، قد ممالت1 طالي. حضت إل قاو: وإل 

محكدسة،حصن قد ١^٤؛ مال نإف عثرها• يوف حمها ق محل دنلها لأف صربا؛ 
اإؤ\و0.طلمش 

قصد^1،حضت،، قد ! vLJمماطاكتال، ذإلإؤد ئأنت، حضست، إل ئالث مإل 
صدئها.نإف ١^١^٥ ثطلق ولم وحدها، طلمتط كدثبما، نإف طلمتاء 

طلمتا٠قصدقه،، حنا، ئي. ممالتات طاكتال، ئأسإ ■حصبا، ^١ ئال؛ ؤإل 
حبجهنا،عل، ثمحا واجدة طلامحام، لأف ؤنهقا؛ واجدْ يطلي( لم كدجما، نإف 

شكلساضلألإ،إذالمءضزائ؟
العامل،من كاف إذا إلا ابدا، اللمظ صريح ق يعت_بمرونرا لا النيه فالحوابث 

الآكل٠مل ;.!، ijiأو \ذ}'؛ح مل ١^ ٦>^ فالخاةئ 
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صره•حى ممحِفي واحدة ^ ولامحل 
لجمها،■ؤوظو}رفي اقكاوُة يزو لأو ثهللق؛ لم ولحدها، إلحدامحا صدق نإف 

هوجيصاحقها، الرؤج صدق زيد مسها، لب العزل ممبوله لأنيا امحدبة؛ وطأمت، 
هطلمث،.طلاقها، ق الثزءل1ن 

كلطلأؤ علق ممد طزال-يى. مأيس حصس، إف له• نسوة لأزع نإل 
لجيضهنوجد لأنه طلس؛ مصييهن، مدحصنا، هلل1 مإف الأربع، بحتض واجدة 

مزللأف منهي؛ واحد0 لطلق ثم اسين، أو  Ij^Ajكدب أو كدثس، ؤإل يتصديقه، 
الشزط.يوخد ئلإ مسها، لحق إلاق يمز لا ؤاجدة كل 

إخدامحا.ضيق ١^^١ ق وذكننا امحد:ئ؛ طلمت، ئلأثا، ضيق نإذ 
كلحيص جعل ممد طزالق، مصزائزها إلحداكن، لحاصث، كثإ هاوت ؤإف 

ثلأتا؛ثلاى هن مقدمهن، حصتا ئد ملن: ءإذ ١^. لطلاق ثزطا زاحدة 
كدثسؤإل قه. واحدة كل بحئض فتهلثز صزائز، يلامث، واحدة لآكل لأف 

لأفقه؛ صرائرها من واج—دة كل طلمت، منهي، واجدْ ضيق ؤإل 
عئصها.سث ضاحته لها ليس لأنه المضيقة؛ يطلق ولم بئصل>يقه، بث حيصها 

صؤْمنه، واحلة لآ5ل لأف قه؛ منه، واجدة كل طلمث، ادنتي• ضيق نإل 
منه،واجدة وكل لأل __؛ الم١5دبتم٠ مى واحدة كل وقت مقدمه، 

مىواح_دة كل وطiامثJ vلأJا، ال^كدبة طلمتا دلأJا، ضيق ؤإل مضيقتين. 



٦١٧؛ت1واالهللأةاواباصنيسمةا 

اكئقاتمح؛واذكزنا.

فنل

محيص؛م ثطهز خش ثطثق لإ طايى، ي حصب، إدا بائض؛ يال، إدا 
طهنتإدا وها1 ئال نإف ئنتملأ. فعلا ففتقي منتمل، برض انم *إدا® لأل 

من١^ أخكام لها تش لأنه ه؛ نز الدم. يانقطاع هت ، ^ي 
الصوم.وصحة والصلاة، العنل، وحويت، 

بمشأ:قامان ضتشن؛ لاظثق أي آم: ٢^ م؟في لأم 
تحص،ض تطلى لب ئأني،'لألي، ءر'ي، إدا لطاٍث ئال، ن1ذ ا-لإضتاؤ• 

نأئمح؛وذةزثا.
ممحيص، حتى يطثق ثم '^١١^،، مأئت حيفه حضت، إدا لهات محاو نإل 

لأJضظكاة١رزUك؛
نمىإدا ئطأى أف احتمل طابى، يأئت، حيصة، نصم، حضت، إف ت ئاو ثإف 

حيصتها،مصن نش انه واحتمل يالعاذة، ، _i^Lالأحكام لأف عادتنا؛ نصم، 
نضفها.الطلأقِفي ومحؤغ تثا 

باولالعثلأى ؤيتعلق حيقة، نصف ئولئ.' يلعو انه الخاصى عن وحكي 
يشالحيض، اكز نصف لأنه ؤنصم،؛ ايام نيعة بمي يطلق عئه• ؤمحل الدم• 

نط،ني:ضي طلابجا وثوع محكأ َلأ خنفها:اتا دام U أنه -ثاشُأم- 
الطلامح،بمع ملأ ا-لخنصة، ننمق مصي به يتتس لا دبك مبل ما لأف الحيض؛ أم 
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هلمثالخيصة، نصف من الطلاق ومؤغ نبقا دلك، بدون طهرت مإل يالشك، 
كلها.بمضتها الخيصة نصم، مضى تئنا لأينا أوكثزلمر؛ 
هوثة:لعا طالعتان، هائي واحد0، حمبمة حصى ^١ لزوحثهأ هاو وإ0 

قإلطالعتان. هائتإ حئبمتإ إدا كموله! وصار دلك، لإنتحالة واحدة؛ حمة 
دالA.تإ محتمل لأنه بل؛ حمه، منه، واحدة كل حاصن إدا أردت ^! 

فضل

Iالأهزاء— يوات مذ بيا الدحوو -وهذ وبدعه سنة لطلاهها لمذ هاو إدا 
الئئمة.لوحود الحاو، طلمت،فى هيه، يصبها لم طهر ل وهي للثق طالي انت 
هإداالصمة. لعدم ا-لدال؛ ق يطلى لم فيه، اصاتيا طهر ق أو حائفا كانت، ؤإو 

حيسل..الصمه لوحوي طلمث؛ طهزت، م المصابه، أوحاضت، الخائض طهزيث، 
طلمغفيه، طهرأصاثتا اول، حائض، وهي للبدعة طالي انج، لها؛ مال، ثإف 
._،j

حاصن،هإدا الصمة، لعدم يطلق لم فيه، نصيها ٢ طهر ق كاتث، نإو 
طلمئ،.حانتها، أو 

زكانم،ق^، iuيزثقق الأذ محت، إذ للثق طالق أك لها: ، j^ؤإذ 
لوهوعهثزء1 لأنه يحال؛ يطلق لم ؤإلأ الصمة، لوحود ظمت،؛ الثنة، زمن 

ظقئ،زلإثوخدزلك،.
واحدْ.الحال طلمتاق للدعة، وطنمه لالت<ق، طلعه طالق أنج، مال؛ وإذ 





يذحنبلاس الإمام ص ي اماي ض اصليق 

قفل

وأحمله،الطلاق، أحس طأليى أئن، ودعأ! ثتة بطلاقها بمن  Jiiإدا 
أمحداو،أ ؤإل بلقؤ. ط\ننأ ا-إقميالة، الصمات مذ هدا أثب وما واعدله، 
اوذتيال! قإو بلبدعة. طلمن الدم، صمات من أثسهة وما وأنمجة، الطلاق، 

 Jةالآتقخا،لإذكاوسه،اباوةة،زباكافي طلاق بالأئ^^^
امحم؟3، بمل وهل دين• عليه، أحمح كاJ ؤإل مسه، عق مقز لأيه قبق 

لإثجء،ِرثا:مح•
لأنهالبدعة؛ طلأق ههو الحتج، طلأق ^١^، أنت داو،ت ؤإل 
صمةأي عل ا-قاو ق هن مححه، حننه طلمه طابن أنت، يال: ؤإل 

الطلأى.ووي الصثه، يلم، يه، سصف لا بإ القثنمه وصف، لأنه كايتج؛ 
ندهة،ئة بطلابجا ي زص طقه مء م ق ^ أنم، لها: 0 \ذ

كلِق يمع محزمه الأطهاو<ا ااالأماء محزبنات عل إلا طنمه، حمة كل ِفي طلمت، 
ثمطنمه، ا-قاو ق طلمتح بدعه، ولا بطلامها ملة حالا  v٧كاؤإل طكه، طهر 

نيبجاهة.زهلأنلأظالق
ذلالئ،َلقا.زلنز ١^،، زامح:مح المزة لأو نمئا، لخاو اق 

ثالحنلثنيقه لنزق 
لأنهعليه؛ نص وطوها. حرم ^،، ١١٠هانت، ->1^، كنم، إل لهات مان، ^١ 
احرى؛روايه ا-ئادبإ أبو وحكي التحريم. يثثلن، حاملا، د،كول أف عشل 



٦٢١ةت1و،اسالأة)باو،اثرطفيسمة( 

أقهر،مك مذ لأقل وثدت إل م ا-قمل، عدم الأصل لأف وطؤها؛ عرم لا 
لممشذ، أنع مذ لآك؛ر ولدت ؤإل حاملا. كاثئ لأنتا الطلاؤ(؛ ومحؤغ سنا 

لأةاي1ا١^١لرمحذخ1ة.
يطوها،مذ لها بجذ ولم بختذ وأوع أقهر ستة بئ منا ولدت ؤإف 

ثمذ لأكل ، LjJy:طؤثا، نتج لها كال نإذ خاملا. كانث لأبجا طقت؛ 
الوطء.مذ ليز ١^ علمنا لأسا طلت؛ وطئ، جئ مذ أقهر 

عدمالأصل لأف لطلق؛ لم وطئه، مذ أقهر متة مذ لأكثر وليله ؤإف 

انت^راها؛مق وطوها خرم طالق، ٥^٠—، حاملأ ك5وتي ثم إل لهات دال تإل 
ئئا،ثآ لابمع ولها اض _jj ننضع:مع زكل الحنل. قدم الأط٠ز لأف 

مذث
وجهان؛محه هنا؟ بمعاهيى محل منئ، أنبع مذ وأمل أقهر 

الوطء.مل الحمل عدم الأصل لأف ثطلل؛ أحدمحات 
لأهق؛لأنالأذل:فاةامحاح.

يحمبمة.محصل الرحم براءْ لأف عليه• ثص بحيصة• الامتراء ويتصل 
ءأث1قت-م؛، ١^١٤ لأنك روء؛ أبجاكؤورء رنوأخزى: اكاصى زذكز 

وهوعتصلحصة.الحمل، مذ براءتها اقصودمنريه لأف اصح؛ والأول عدما، 
دبزاءةعلمنا نع محب وليلك التنئد، مذ ثؤع هميها قروء، لثلاثة الحرة عدة وأما 



اسذضاه1ينيه4اسمماسبجضل ٦٢٢

حما0طلاقه مل حاضت ومحي مغن، عنها عاسا ووجها ؟وف أل مثل الرم، 
انياؤهاكمي ؤلهدا محته، المعُامح يرد لب محل ةورتعديتها1ل ملأ ^؛، 

محفلاوم ننردة:تاةة لأف ايزأ؛ البجن، ئد مل، انوأثا ؤإن ملمحنه. 
اقصود.وهو ُه، 

حاملاكنت ؤإل ■جذ١J eiطالق محأب يكر، حاملأ كنت، إل داو(1 وثو 
ثلأ؛ا.طقث، زأش، ذي ، LjJyاثي، طالق ي أ؛و، 

كالؤإذ ٧:؛!؛، طالق ي ذوآ، قطنك U أز ئك، كاذ إذ محال: نإذ 
:فوفأف ١^ لأف ظالق؛ ئز زأش، ^١  ١ojjy؛^،، طالق يعت، أش، 
يوجد•ولم أوأش، يكرا بطنها أوماِفي حملها، حمتع 

بالولادةينليقه و محصل 

أواش،^١ أوذتتا، حيا ولدا هوثدت ^١^،، يثت، ^^١ ^^'—، ^١ ت محال، ^١ 
،LjJy^، محئت ^١، زلوُت، كج محال: وأjjj . 0ِلأنة طقن،، خز، أؤ 

روجه،وهى وجديئ، محي الثلأيث، صمه لأل ثلاثا، _، LJ<-)^ii3؛، ذمحعه ثلاثه 
وJاكافيطنمه، بالأول طلمت، ^١•^، •م، من، ^١■^، ثني واحدا وثديم ؤإل 

بوضعه،ادمفستا العدم لأف ابوبكر؛ يكنه خ، يطلى ولب بالثالث،، وثايت، أحرى، 
طالق.ملت، مئ،، هإبمإ،ءايماو:إذا ^^^^١، دضاددها 

ثناِوزلا ال؛نونة، زنن ١^ نئن لأن ١^، به ;هق ائ.^١^٠: ؤو\و 
زنت،ذكنا،ي،>لقزاخةبثثيا،زالأزوأءثغ، 



٦٢٢ه1و،اسلأةرباو،اوقرايالطلأة( 

ؤإليلائا. طلمت واحده، ديعه هوثدى اس؛ن، طابى ه1دتا أش، وندتا ؤإو 
ه.يطلق وو1وثاداكابي، عليه، على ما بالأول ومع واحد، واحدابمد وليما 

ُالشك.١^ ظزئة if شن، ؤاحدة فمت، ^١، الأئل أشكو ظِل 
.الأئJ يهن هزعته حرجن، ص بثهن!، منغ أف األهس، قياس الماصىت ومال 

أش،كال نوف واحد0، طالي يأنت، ^^١، ثلدين ما أول، كال إل دالت وثو 
٥^١.لاأول، لأنه يطلق؛ لز واحد٠، دفعه هوثدمنأ اسم٠، طاليى دادت، 

ظمئ،ولادتنا هو ادعى أو مصيمها، الؤلأد0 ادع_تا ومش 
٥ثئامحنإئاط لأف ^١^^؛ ئأمثا،بم ^^أة اس نإن ه. 

الحيض.خلاف، علته 

شو:ِفيص.مح
فمي،قملم، هها، لإ ^، مأنتج حمم، ١^١ غا: أدئول قال إذا 

منأوقعة ينا يطلمى انالخ، دنؤ أو محال; فإف يالصمه. واحزى باقاثزة واحدْ 
الفثاهنلأف ووايتم؛ عل احم؟ قزل وهل دين. ثزطا، جغلة لا طلاقلث، 

كفنلالوكيل بمو لأل كئباثزته؛ محو قمحا، س وكل ؤإذ ثرطا• جنك 
امحكل•

ُْ.مَََ َ.ص َمح ؛٠٠  jj_3 ) ممامن،،محنالى، هأنت، همت،، إل دالت نم ٠^١^،، ياستإ طلمتلثإ، إذا قالت
وثعليمه، J١٧طليمهالصمه لأف بالصمة؛ وأحرى بقيامها، واجده طلمى، ظمخإ 

لها.يطليى القيام به ايصل إدا بقيامها لطلامها 



اسذضاهاهمنيصابمم؛سبجضل ٦٢٤

طابى،ةأُت طكك إدا ت هال ثإ طأوق، هأب قمت منديا؛!ذ هال ؤإل 
laJ^^ ،،٤١٥!ابتداء بمتفي هدا لأف الأ■حرى؛ لطلق ولم يمامها، واحده طلهن ؛؛،

ثزطا.الطلاق لعمد نابمة يصمة وقؤغ م إيإ بالقيام هنا ها الطلاق ووئؤع 
مآبطلاقي ص زثغ إذا قال: طالق،ئأ محت نمت، ^١ : هاJ زنن 

وجدتممد طلامه، بمامها ١^١^ الطلأيى لأو طلممن؛ طلمت ممامت، ^١١^،، 
قمتا^فت،إدا هال؛ مم ^^، هئب الطلاى ؛٥^، أويعت، ^١ مال؛ ؤزف ١^٥،،. 
 ،^ ،vطكتك.كمزله: ١^^، علتك أزئتت لإلأ: لأن اسما؛ طلمت، ممامت
دللث،لأف ^؛ ^١١^٠٥و3للق ولا Jمامها، واحد0 طنمه إلا ( Jiiajلا ،؛ ۶٥١٥١١وهال 

ضماملإاه،لأؤمئواثثة.

هى،طقلم، ق أنت، ؛ j^ Pطالق، هأنم، طمح، ئك ^j؛ و\°0 
إيماغ؟ ١^٠٥لأو الثاكه؛ مع ولا بالصمة، والأ•حزى طالي، ١^، موله؛ إحدامحا 

مح،م:مز،ها:مرهو
طلائهعلتها وبع مم طال_يى، هأJتا طلأق_ي، علتلث، وبع كلقا ماJ؛ ؤإل 
اكاكبم.-؛؛١ فتمع علتها، واقعة طنمه ١^^٤ لأف دلأدا؛ طلمته أوصمة، يمتاثزة، 
أنتجدال؛ P ثلأ؛ا، مالئ طالق ي ,1^^،، ئك نبغ ئةا ^j؛ \0° يت

لأنهعلنها؛ علق ويلعوما واحدةئاثامزة، ثطلى عميل؛ ابن ممال طالي، 
وصفلأنه ثلاثا؛ ثطلق الماصي؛ وهال امى. طالي أنت، مولة؛ مأستة ماص، رمن 

صمتهاهلختا متله، Jالثزط وموعها ينتحيل مإيئ نيا، وصفة ينثحيل يصمة المعلل 
طالق5لأ؛ا.هم، ^، ص نبغ ^١ مال؛ ^١^، 





اسقضاه،نينيصابمماسبذض ٦٢٦

أرثع•صواحبها بغ وهن انمان، 
وهنأوبته، لدللئ، ثنتى أنبع، ص صمات، أريع يهن يك: ثشث،، نإف 

اربتةبدللث، منتق واتمتتان، اثنتان وص احر، أربنة بذللئج ثنتق آحاد، أربتة 
عثز.خمثه يدبك وفيهنثلاث، أحر، 

م.٠  ثلاثة،ويالثاكة اثنان، وبالثانتة واحد، بالواحدة عثزه، يعتق وقيل؛ 
كاذوؤإذ ا:واة، ءث ثوزت إذا الءثثه لأف أضغ؛ زالأئُل أزتأ، 

Y^\ cYJS ،jjl^ي زيلا كثت إذ مال: لإ ، iiJlijاحد، زؤ 
َمٍَ َ كِ ٍُ ٠ طالمئ،أنوي ريلا هكلمث، طاق، هاين، طويلا كلمت ؤإن طاق، يانم، 

ثلاثا.

يثثانة يف أكل، زكثإ طالق، ٥؛؛^، زثانه أكلت، كئ داJ; زلإ 
الثه,مةن.باكلها واJنتان رماJه، ل،كونيا واحل0 طفن؛^؛١، رماJه، ياكلث، طاك، 

^١طالق. ي علأتا زلد.رت، ^١ ^، هم، ^١ زلدُتإ إذا ال: قي 
مح،هلم،بجئامذ،ىلأئا.

ءصو:ِفيتجيقهوالخك،

حزحت،إذ دالت م طاك، هائتإ طلافاك، ح1مّتإ ^١ لزوجتهت داJ، إدا 
يآست،حما الموJ، هدا ؟كذ ثم إذ أوت محألت،'٤^^،، قئرجي ثم أو؛!ذ قألتؤ'^١١^،، 

اوهد.مالثمن، طلتتح إذ داو(أ ؤإذ بمللاقها. حلمؤ لأنه ا-اثال؛ ق طلمتإ طاق، 
ويهان!مميه طالي، هالت، ا-ثاج، 



٦٢٧ةتاو،اسلأة)ب|ب|همطنيسة( 

يصدما ا-ثلم، لأل الحاج؛ ونجيء الثني لطي حش يطلى لا أحدمحا! 
وهدومالتنس، طلؤع زيزو التصديق، \ث عك، أوالحث، ٢،؛، مذ الع به 

ص)محد(ؤبيشل.
إذنومحاو؛ كنا حلما، ه^كاذ ثزط، عق يعيى لأنه حلس؛ ١^ ؤاكار٠! 

الخظاُت،.وم رابماثع( ق القاصي مول هدا طالق. هأين، 
طالق،هانتا طهزُت، أوإدا حفستا، أوإدا طالق، يأت ثئتا إدا هال؛ ؤإذ 

الحيضعق وثعليمة قيلئ،، المتيثة عل ثنليثة لأل واحدا؛ وجها حلما، ؟كذ لم 
تق.طلأى الطهر عل وثعليمة ذعة، طلأى 

واحد0؛طالمت، ؛انق، أعاد٥ ثإ طالق. هأئت، طلاقالي، حامت، إدا هالات هإذ 
طلمتإلأ؛ا؛مثا، ءاِذأقاثة هإذأقادةىكا،هث،ثاؤ، لأكظ1،بمبجاا 

أحرى.صفة جا ويعقد طلاق، صفة -نا يوجد مرْ كل لأف 
تلأثا؛طك، أزبما، زكذزة طابق، ي هتك إذ هاو! لن زظ 

لدلك•

وبما،^ طاكثان، هانمحا ^٥^١ عشت، ^١ ه لدخول هال زلز 
•؛^١يمع وللم مره؛١^؛؛، أعاد0 ^١ بادتا ةإء1، مدحول عتر كاثتا مإذ دلأ؟ا، طلمتا 
يا،مدخول عتت والأ•حرى يا، مدجولا إحلاخا كاو.تؤ هأذ طلأيى، تعده 
طiلمهJائ٤.والأخرى رجعيه، طلمه جا اقحول طلمتؤ مء، 

بطلامهناالحلم، طلأقهنا ثزط لأف مئه،ا؛ واحدْ يطلى لم ثايه، أعادْ مإذ 
طلاقها.١^٥!، يصح لا يا اللخول عتت لأذ به؛ عئلف1، ولم 



اسقضاه1هميصابمماسبجضل ٦٢٨

طالي،هأئت صزتك، بطلاي ، LaL■؛إل ِلإ~وو\خ\.' -؛!،، 1دحوو قال ؤإل 
طكت،للأول، أ•ءاد٥ نإل ١^؛^، طلمت، ،، ^Jiiمثل للأحزى ال ئم 

طك\لأممنى.لإئزاة أطاذة زى 
لصئتيا، ١٠٤٧^مثل قال ثم طاليى، ئصريك، يطلاقكإ، حكت كئإ قال؛ وإل 

يبلغأف إل طلمتا، لأزه أعادة كي م طلمغ، للأول أعاذث محإل طكت،، 
ولمتئة،للمظلقأجم، قهت ^^^^١، كانتبمامحا ؤإذ ثلاى. 
لكنبجا:ادا.بطلابجا؛ جب لأ?ثبز لها؛ بإثادته الأ>ى ثظق 

محن
قمال!يجوايه، وأجابه المتم، انتمال العتاى أو الطلاق انتعثل ؤإن 

:قعم ء، ص ق أن نمئ،، كن أز: نمق، ظ أن: لأ/تق، أنت 
طلامحة.نقع حث، نإل بالu،. حلم، لز كإ ، 1١٧٥٤وز فه، بث -يقآ لأنه الطلاق؛ 

كافنإذ تْلثز، لي ضادئا، ؤكال _U،، اوك لأ °ؤطالق، أث اJ: ث^ 
كاذثا،طك،.

بامحلأمميمه 

طلمئ،؛ضحمقيه، أؤ: دلك(، قاغل٠ى طالق، هأك كثنتك،، إل ثاو: إدا 
نإفزثحزْ. ^١، كلامي ارقصاء بعد يريد أذ إلا ^٠، ٠٤١١عمد ثعد ك؛ةها لأنه 

قمال،:Jدكئ٥ تمنها وإل كلام. لأنه حث(؛ اّلنمي، أو نحى ئمال،: وجرها 
لأهالأ،حمثا؛لأوةئث.ها.





 ٌ،ََ

لكضهذ القاصي؛ فقال طالق، فهذ أحي بقدوم مذ مال؛ ؤإن 
الئدل.الأم لأو إلا تخذل زلا الإعلام، او من اواد لأف نزاة؛ ولها 

ابجع.م اوبمع لأف زالكاذة؛ الثاتة نتخيلأذ;ظوق 

ئالثسهئنلقه ِفي يصل 

ا-لآروف،من دلك عتو أو شئت، مش أو ثشت<، إل '^١^، أنت مالت إدا 
ثنييلأنه الرا■حى؛ أو المزو، عق مساءت سواء طلمثا، ثشنح، محي محقالتاث 
إلاوأ ثشت،، إل ثنت، محي محالتان ؤإل المم1يق. نائز محأسه ثزط، عق للطلاق 

ءلزصامحه، عقت لبَتثأ،َإمح ابجأئذشاة؛ خ ٢ أف، شاة 
الش«س.طآاJتح شنت،إدا محي محالتان 

^صمحولأزفل،لإ؛ظزرمحمحثا؛ ثا؛زد، زلزد1ل:أئتحطالقإل 
قالئوايتم٠ عل أصحاثنا وحرجه وهوسكزال، ثاء إف وكيلك، لهها، مشتة لا 

لأحداحساوه صح ولدلك، مشيئه، ثه لأل مميز،»_L،؛ وهو شاء نوف طلاقه. 
الثلامثؤ.العورايتخ وحوطنابالإسئدالتي أبويه، 

كالهمإل عترْ• كطق إثاريه لأل طاامّتا؛ ينشيسه، هاوما أحرس كال وإل 
إقارJهلأل تخنث،؛ لا وتخيلأذ الإثارة، اهل من لأنه دا5دلكا؛ مححرس Jاطما 

ظلز،هَلإ:ثأ.
١^،ض إل طالق أئن قال: نإل ثفق. أنجا ؟كر أف ص زتخكل 

قيزًمحِسمقَياكل.



٦٢١ةتاو،اد>الأةرو1و،الثرطهمااطلأة( 

معن1ه!لأل ا-هل؛ ق طلمن وصاه، أو أييك،، لمثسئه طالي أب مال؛ ؤإل 
ذبكممللأف ق؛  1jjك، مممة أزذئ : Jli^ ؛، Liتكننه أز ونحى، 

لأزطومي:أنممحِمح
؛تشأ،JjJjلإممللز، ام، سو تشاش، أنم،هال،: قإذ 

وبع.يزهعة، ما يوجد ^١ مثسثتها، رؤنة أف إلا علتها، أويعة لأنه طتمش؛ 
طلمغ؛، j^Ajمئاءُت، ، Ij^Ajأذ إلا واحدة، طالق أنت، داو،1 وإل 

Ij^Aj ، السادقهو هدا لأف واحد٥؛ ويمت، الثلامحن،، يؤذ قاءت أو يشأ، لز وإل
إلامحمينذ;ك.

علالواحدة وقؤغ على لأنه يطاق؛ لم ثلاثا، قاءت إدا أمتا آحر وجه ؤفته 
ثذ\تي.أذ إلا م.' °ؤمحائ1ة ثسا، ومشيسها يوئ ولم الثلاث،، مشسها عدم 

نئن؛ثي ^١، أخدمحا هث1ة أيوك، ؛ Lijثنت إن طالق أنت ماو: نزن 
اتيط.هدإثوى.

محل

'كنت،إل أودالات بالنار، اممه أذ نحبينر كنت، إل طالق، أنت، هال،؛ نإل 
وجهانأمميه دبك،، أحث، آذا ممالث،أ يملك،، ذبك، محن 

زمل4اكذ.ب،\لأ؛مح،إَتي.ظق؛لأيالأمح،ذبم،، 
^^صقلناواشإ،ئقممح،بي.
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نحل

وعتىروجته، طالمت، افه، ثاء إن حر، عبدي أو طابق، انت دال،ت محإن 
ق1والثيللإئزمح:يىإمحذي 

يصح،٣ ومالا، حالأ الطلاق حمأثه انسناء وَلأنئ طالي• مهل اش، ثاء إل 
.١^١١ي:؛ 

Iروايتان يفيه اف، قاء إف الدار، يحلن، إذ طابق أيت يال،• محاذ 
بمامحا:لإهؤ؛وذونا.

يوببعموم دبمحلِو، فاط بقرط المعلى الطلأوا لأف بمع؛ لا والأحرى• 
الارمذ«ي،رواْ عقث،اا لم اف، ثاء إذ صال،ت عل حلفن ررس اللمي.؛ 

عريب•حس حديثا ودال<ت 

زيععثق زلأي دكننا، بإ طكث،؛ ^، ١١ثقاة أذ إلا طاإق، أنت، داJث وإذ 
إذأن: الأ، لإ:ثإ U ^١^ أنت، مال،: ؤاذ ظها. ثوقذ لا نشخ قل اسق 

محاو،اطه يشأ لن إدا طلاقها وهؤغ لإل بمثحل، عثثة لأنه طكت،؛ ١!^، ثثإ ئأ 

أذاش ثاء إذ ؤنتته: يصده كاذ ئإذ اطه، شاء إذ طابق أنت، ثال،: إذا ]١[ 
يعني؛اف ثاء إن قال: إذا وأما الثففل، -ندا أذثطلق يشاء افه لأذ طلمتج؛ -ندا ثطثهي 

الممصيلمهدا ثهللق، لا أما فالصحيح به، دطالقير؛ا متمثل نس-، وحوي اش ثاء إذ 
الصحح.هو 



٦٢٢ممسارطلأة)باو،اثوطماسلأةا 

الداودحلت ئث، ثم اطه، ثاء الداوإل لتدخلن طالق أُت هال! ؤإف 
لعال.الله يثأ هثم ثم نإل الله، ن1ء ممد دحلت، إل لأما ثدخل؛ أوثم 

الداو،دحنت، إل لأجسثةث هال هثو مل الطلال ثعليى يصح لا 
هال:انه اي. عن زوي تإ تطلق؛ لب الداو، ودحنت، كزوجها، طالي، مأك 

ئنيا«تثاةالأم.وفيَض:
ابوداودوروى حنتن. حديث وهال: السمدي، وواه لابملك٠٠ فبما طلأى ررلأ 

ؤاللاJإنغؤة.
طاف،محي ئلاثه روجئ إذ أو؛ طاق، محل أثرويها، امرأة كز هال؛ ؤإذ 

_jال ^لعوم:لأمحهنلمتيلآ:
بمإ؛اهيى أذ م دل ء؛ثةضصنا زهاو بمع. لا ١^، مز زهغ إذا 

واثدهبكالوصك، الملك، عل ثغلتقة يصح الأحطار، عل ثعلتمة يصح لأنه 
ئه،كامحنوناإ.

بمعهلا الومع بعدم هلنا يإذا هدا أما الأهث، لعدم طلاهه يمع لا المجنوف ا ١ ل 
بعد،يتزوج هلم اثزأْ، وهل الطلاق، فيه يكون الوي الحل وجود لعدم طلاقه 

سه.بأدنى يتثثتوذ النحويvر٠ ت  x5^1من هريبة الفمهاء وثعليلأت 

HX*



سقضامنيهمصالإئمأصتيضل ٦٢٤

محل

علقإدا لأية لأؤلؤ؛ طلمش بوقت، اذكاح بعد الطلاق عنق ^١ 
حزءأول، بدخولها طلمق الداو، يحنن، ^١ طالق أنت ثوهال! كإ يأؤله، يعلق 
يال!ؤإل أ. سعا1لل ثس خروب ومصال، ق طالق أنت يثومالت منها. 
\م.ق هت ١^؛، طالق أنت 

آخرِل أردت قال! وإل ثجره. طالؤع طالمش عدا، طالق آنت دالت نإف 
ءموالعد، واليوم القهر 

رواه•عل لإرج امحآ؟ ق وهلمحل 
مبلولم أئله، ل هش عرته، أوِق رمصال، أوو ^،^؛، ١١٤٠اب مال؛ ؤإل 

يل١^، ١^؛ أزذث^١^٥ ٌ نون كششُ. لا لأم م،، j نزت ي: °ؤ
عزرا.سمى ^-^ ١١من الأول ١^'!، لأل محتمل؛ لأئه 

لأفمنه؛ جرء بأول طلمغ رمصال، هلال رأيت إدا ^١^، أئن مال؛ وإل 
قه\ئأئبخ؛:مزله يدلل يحوله، يه يعلم ع، عثازْ القنع ق وو.تذث 
يل؛•••••••••••••••••••بيت،، وأيه أزذدت،إدا مال؛ قإف وأئطروا لرك 

ثنبال.من يوم آخر بغروب الراد؛ ]١[ 

ةقال:ي،وصسوئيالملإسُ، سح، ]مأ[دينأودين، 
 )jداثه.ت ويما



٦٢٥ةت1ساسلأة)ب1و،اد؛>طنياسلأة( 

هلاللأو المود_،؛ بعد إياه ا-محم ويتعلى بموصوعه، الثمظ هثز لأنه 
لأنهوبعده؛ الرود_، ثل إياه يتعلى أذ وعقمل أؤله• ق كاف ما الئهر 
يطلق؛لمأ أقثز، حش ترْ ٢ ؤإف والفطر. الصوم وجوب به يتعلى للشهر هلال 

لآنت'هميخلا''.
تيزإذا وقيل؛ ا\ئيذ\ذو؛، نقيل؛ ثالأؤ، تند ئقيل؛ يه، بممر يقا واختلف—٠ 

ْمءاآ1:■ 
,صووه 

قكموله: منة، جزء أول ق طلمش زمصال، مهر إل طالي ائت قال؛ نإل 
محتلأف موجب لآ■حر٥، عايه ولا J_*^، عايه الشهز جعل لأنة <؛ jL^jمهر 

منُنا مسه عل ينز لأئه طلمث؛ الحاو، الإبجأِفي أزيت محال: نإف 
٠

الشهر،يحول سمنت، إذا ه! يمني الهلالI رأيت، إذا محوله! أف ثعلم لم ما هدا ا ١ ت 
محلالهلأل لأف ١^؛ محر مه ئرد أئن ^١ قولة: لأف تطلق؛ دإما ذلiئ،، فلنا محاذ 

س:راة•

أولق الممن لأف أبدر؛ إذا وليس استدار؛ إذا يعني! باّتدارته ومعنى ت'اا 
١^.^ثمئممإلأ:راةذلأإناوقوي 

بمحلا لأنة خددا؛ طلامحا طلق بالزقت،-! صئخ إذا -لة بمال أن بمي ]٣[ 
ثلث،ولا فنعم، لساق. سبى قال! إذا أما صرح، هدا لأف محوله؛ يقبل لا بمي،• مصيما، 

ولكنلإقلساق.أنهإذاةال!لمأرذ 



اصقضاه1ممصاسمءاسبذص ٦٢٦

لأنهمنة؛ م ين أوو آخر ق طثمت الشهر، أوو آخر ق ادت ت ثاو نإل 
آخره.لانه منه؛ يوم محجرآخر بْلاوع طلمثا آخرْ، اول ِفي ثال؛ ثإف • اوله 

منه؛عثر الخامس اليزم شمس بغروب المنأمحا َفي يطلؤ، ابو؟ز• وقال 
الآخر.نصفه واول الثهرالأول، لأوهآخئُحذا 

قفل

١^٤لأبجا بالأهلة؛ ث ئفئ ١^ ي شه ضن اذا ثاو: ١^١ 
يوما،دلأث؛ر، الشهزJالعدد ^Ui، كمو ثهر، أثناء ق ئالئ ثإل الثزع. ق المهود٥ 

زأخاJغئزثينادالأش.
أوشمسيهيوما، ويسوق مئة ثلاث وهي بالعدد، نسه أردت ثال: ؤإف 

حميمة.تنة لأمتا هبل؛ يوما، ومتوف وخمس مئة ثلاث وهي 
لألالحجة؛ ذي يائسلاخ طالمث طالق، قأئت الثنة، مضت إدا ثال: نإف 

وهلدين• كامله، شنه أردت ثال: قإل دلك. يمتفي واللام*، ١ايالألف التعريف 
يرفيام؟لإثجحمرثمح•

تأثمصست، إدا يم الحال• طكثاِفي طنمه، شنه كل ق طالق انت نإل 
اكاكه.أخزى، هن كامله، 

نحالذيته نهذا الحال ي أردتبما ولكني التوقيع، هذا أزيت قاو: إذا أما 
وثهللق.جديدا، طلأثا طلى له: ومول يمبل، أن ينبغي ثلأ الصريح؛ 



٦٢٧صاسلأة)باو،اثوطفيسةا 

: jliمحإذ ^٠ ٥١ذفويلذ ١^، دخوو ظثق آش: أنو زئال 
؟بججذغذ١٥٠٢ٌأزذئأف:فوفايداءُألشنِسأم_، 

ءرثا:مح

نحز

خشئلأل،دإثقق مدم إذا أنعيا ^١، س مدم طالقإذا آت ماو: نإذ 
لملأي يْلثق؛ لم مدؤمه، ميل مادش مإل ثزطه. مل يمع لا الطلاى لأف مدم؛ 

الطلاق.محل لموات و»إثهللؤر؛ العد، بعد مدم ؤإل لاطلاق. محلا ثيى 
١^^لأو وط1ق؛ لب تلا، مقدم ملأل، مدم يوم طالي أب ماو،أ ؤإل 

؟1<ن4نجيإييندثتم ءؤ دعالت افه ماو فطلي. الومث،، يريدلأص أف إلا يوجد، 
َمَ طلمتإ.ثبمارا، مدم نإل [• ١٦لالأنثالت

وجهان؛فته يدمحمه؟ جم، أو ١^٢، أول يطلول وهل 
{ء.ق:زم ل>أنت ص: ئن ء بنولي، ثق ظس 

ينوص'سئزق،لأءةقمم/
علثهللق ولم الأول، الوجه عل طلمث، قدومه، مل أومايت، ماست، مإل 

اكاق٠

محل

آحرطلمت،تي ، l^ijlajول؛إ ١^٢، اطلمكا لب إل ١^٠؛، طالي انت قال؛ نإف 





٦٢٩ةت1و،الطلأةر؛اد،ا)ثمطفيسمة( 

محل

انتد1لت نإل دكزواْ. ثإ واحو0؛ طكغ والعد، ؛ليوم طالي انت مال؛ قإل 
الزيهي.أخد ِفي هكدلك وي!_، ١^٠٢ و طالق 

د1ل!مكانه فعلا، يمتصى الصلة عرف إعادْ لأف طنمتي؛ يطلق الآحر! وق 
عد.طاليىِفي ه ١^٠٢، ق طاق أنت 

فضو

هلبمتخبائن، موته بعد لأنيا يطلى؛ لم مؤق، بعد طالي أنت هالت إدا 
ومنالبسوثة رمن لأل يطلق؛ لم مؤق نع طالق أئت مال؛ ؤإل للطلاق. محلا 

واوأتحؤةأإالأ.الطلأق، 
يطلق؛لم ابوْ، قإت طالق، قانت م مات إدا مال؛ ثم أسه، أمه يروج ؤإف 

ي؛عوالطلاق، المنخ مجنير كاحه، ثنمسخ أيه، يموت، يمل،5ها لأنه 
الوين،،عقينؤ الطلاق زمن لأف ثطلق؛ أبجا آحث، وجه ويه ملها. كاش وموعه، 

ميمع.المنح، الطلاق ثممدم الللئج، بعد والمنح المللثخ، وهورمن 
منها.كاش وجهم،، معل وا>؛راها، ^١^،، ماستا افّريتك،، إن ت هال، ؤإو 
هانت،م ماث، إدا الزوج! وقال حزم، هانت، مت، إدا -ياوتته؛ الأب، قال، ؤإذ 

ثة،١^، ةوُث، قع الخزو لأف ^1، ؤاهل ننم، ١^؛>؛،، ماُث، ^، 
نكام،دنيقثقه,يمسخ قلا 



ام،يقضاهاهميصابمماصبجضل

هصلتِفيإمحإلوسمماض

عليه؛يص الطلأيى• يي ثم أثزوجك، أف أوثل أمس، طالي انت ماو1 إدا 
مزطاف أئت لنمالت مح1بمخ، ملم فه، وهوعة يشتل رمن أصامة!ل لأنه 

لأيهيطلي،؛ كثته؛ بنص العاصيِفي رمال شهر، مفي ثل ومات بشهر، مؤق 
لأيثة!ثوقال كإ الطلأى، ورح الصمه، _!، محه، يتصف لا ع الطلمه وصف 

بليدج.طالق اب 

قولخ:أنممحثلأنمحئظ،
الىخلاف فيه، مثمع ثلمه، الومحت وهدا ثانيا• سزوحها ال ئنؤذ لأنه حاصه؛ 

ثلها.

هوأعلظ.بإ مسه عل يقؤ لأنه وقع؛ ا-قال، طلائهاق أزيت قال! ؤإف 
طلمتهاق١^ أزذت، قال; ؤإو طلمن،ؤمالأ• أمس، طلمتها أق أزذت ئالاث ؤإل 

نمى.فيإ حكئة دكزJا ممد ثل، روج طلمها أو آحر، نكاح 
Jp  Jأخوة،ممدم ثير، ئنق ثو أز ثير، أخي ئدوم ثو طالق اك : ئا

ثنيمات أو قدم ( Jpماض. زمن ^ه ؛ ٢JILj ثله، أو ١^-^ محيء نع ما١ئ، أو 
الشهر•مبز ايرع دلك، ومعِفي أثة سا فيه، الطلاق يمع وجزء شهر مفي 

بشهرالتعليق بند قدم أو ٠^١^،، ئإ بتوم، طلاؤها ينليؤ، بمد حلنها مإف 
ليائن•لتلإ ا-ئكال بالطلاق، JاJثi لأما ا-قلع؛ يوف الطلاق وي وساعة، 

 ،(p زوجهصادف لأنه ا-قلع؛ صح بنهروساعة، اقلع بند مات٠أوثد>م



٦٤١ةت1و،ال،،لأة)وابادرطنياسمةا 

سل،ِلأي:اكلأموث.
وكيلكموته، مل لأنه الحاو؛ ق طلمت مؤق، مل طالي أنت هال: ؤإل 

مال:ثإل الماصي• يكنه مدم. هدم سناء ئيد، هدوم مل ^١١^، انت دال؛ إذ 
تج،١^٠^، اش إلاِفي اسيى بمع لم نيد، ئدوم أوق نؤق، مل ^، ١١١أنت'

اتسم.اؤء متقي مبمغثث دلك لأف ١^٠£،؛ 
فضل

ويهان:مميه ^٠-؛،، إذ طالي أنت كموله؛ مسشصل، عل علمه ؤإذ 
لأن4هشصمةتإوبم..

ووهالشزط، هلعا حمله، يه أو°ق ما عق ^^١ علق لأته يطلق؛ واكازإإ: 
هل،ممزي:أنممحسلأيج.

لأن١ُ4^؛ و طك \ص تممي أن نيري، ط\لآأذلإ أنت : زلن

لامحت.اكاصيأنة زممكلض أنتممرذث5دلك. : نإذ

قفل

^١هت ات5ثان، همحثا ص ي كث1يى، ص ١^١ \ص\: كب ^١ 
اتاهالأيه هت؛ الطلاق، ذكئ إلا هيه، ما امحى أو حناسيه، دمت نإذ اتاها. 

صاغأو الطلأق، يكن امحى أو مه، ٠^١ ؤ امحى تنأ اآمصّود. عق كتاJه؛؛،؛٠^! 





٦٤٢ممساوطلأة)باو،ااثر>لفيس3ا 

وقالالنهر• من قصده-ختو->ة\ ظاهر لأف كيلك؛ مي )ا-بمامع(ت ق الماصى ممال 
ؤضازتJعي٥ا١ا.يم؛لآلالاةالإىكاكفخزى 

ّفيعبدى كال ثإف حر، ءعبدي السوق، ق امرأق كاثت، إف قال؛ ولن 
١^لأف \ؤ'\؟لأ مثقق ١^، تق ص ق ثكانا اصأق ئص 

ند.١^ ق ثئ تق،َللم:ي قو ١^، _ تق 
يألخيها، أز أنثكتةا، أز أكافيها، !ذ قثاو: وة فيها ق اذ كظ 

عش.ايحثوف سى فنل عل الإى سبمها، وألمن تجبمها، نأكلن طالي، 
مثولا عنة، يصعد ولا تة، ثنزل ألا علتها قحلم، ثلم، عل كادش ولو 

إىورولها صعودها لأف ثضعد؛ أو سرل، م آحر، ئلمم إل ستقل إإمثا عليه، 
جممحد

هوهل الجاري الماث رلجب،را؛؛ ابى لكزها التي القاعدة ق تدخل ئدْ ا ت١ 
الغريبة.المائل ٩^٠٢؛ اشلوم ئ وثذا قممرئ. ممإ لها زلأ أوكل كاواكد، 

أكتومن ميت حمل فيه نمط ولو ثجتته، ئأرة شعرة مر ق نمطت لو مثل؛ 
قتكونالتمرد؛ حكم وهول الماء من لليل اشرة يلاقي الدي لأف ينجس؛ لم الجال 

يلاقيوالدي الأةئة، شص شيز اش.اّة لاقى ١^ قليل 
مريعاتوهذه الماء، ينجسن لا وحبسي باللاقاة، ينجس قلا القسن؛ من أكثر ايمل 

س،زالمللأهاإطلأثا.
لغوا.يعكر الكلام هذا مثل مائل لوقال تجئ؛ ا ٢ ل 

٥(./ رحب)١ لأبن القواعد !١( 



اصدضاهاهمهمصابمماسبجمحل ٦٤٤

أم؛١؟ثسا متى أنزهت كصدهني هحأم،ت مسا، منه وجنة و نزمت، ولو 
vLJiij  ث-يألية،ثُ، نزت ئد

ا.هاهثابمشالديا ررما® ويآكون مئك• 

نحل

الصمة،مز دزو-جها م ، ١٣أنام صمة، عل ووجته طلاق علق وش 
يتأحثالهنا ٢٧لوما هأفنة الملك، ق منه وجدا والصمه العقد لأف الصمه؛ عادت 
يمينه،عقناِل  ٢٧لأئة ١^٠٥؛،؛ ثنحل  ٢٧الثنوثة، حان، الصمه وجدت ؤإل ينويه• 

به.الطلأ3، ضد ١^، زلأف ١^٥، وخي  ٢٧٠٧ي محم، ^٢ 
امحيثي؛الحض وئواحقارم البخ،، مويِفي عله بماء الئمه، سحن، أف ؤبمحرج 

ؤ/الالللئ،• حاو< كإلووجدت ، ١٣اليمتذمائحلت، ، وجدلم، الصمه لأل 
أ.ماك5ها وهي ١^١^ س لايدحل لزحلمح ي يممثدjI_،،  ٢٧بمن، يعلثغ إدا 

اأمرق؟ أنا سنيث الاستفهام، منها يفهم واليتم( استفهامية، هنا )ما( [ ١ 1 
'صاحيالئ،اار به يصدئالث، ما عل ، r«jH^2الخدين،! يزده هدا لكن بتلذا تزنن، ما 

الطام-ين التأيل، هدا يممع ولا 
أرلا التينونة ق الصفة وجود أتم،ت بقيء، لينلمه التينونة بعد أنيا الصحح؛ [ ٢ ] 

ثالحقه.زجعية وهى عادت لو أما لها، 

XM*

حديثمن (، ١٦ ٥٣)رنم التحلف، نة عل الخالق يم؛ن باب، الأبجان، كتاب مسلمت أحرجه 
هبمتد.ريرة عر 



٦٤٥ةت1و،اسلأة)وابالقمفياسلأة( 

،اباضابيسة
*H*

أبكَُ َُقٌ .!م.َ ؛ At.أث ؟ت  ل.ائك•تزي نلأ قس، اذق،خ لأن تفلق؛ لإ لا؟ أم طثق م شف، !ذ! 
أحمت.عثه ثص لولك، الكين؛ عل ض ثلاثا؟ أم طيي أواحدْ يدو، 3لم طثق ؤإو 
ممتها.يعليه ازنحعها، محإدا 

للتحريمميس لأيه هئ الخرى؛ ممال حلها، ق أصحاسا واحتلم، 
اليمن١^ مح:زوو ياويثة، ايل نحثوو و شاك ا>اثاصلداهق، 

لثلثا.يا 

سنمهم الطلأق• من اقمن محم مزيله لأف محل؛ ع؛وْ•' ومال 
0قمنا.الئعيأأ هاولمت5ن ماحه، اونيك لكون يالطلاق؛ التحريم حصول مع 

لي؛شحل عدما مضي حر ثدعها الأكثر، الطلأق حك-لم ينرم ألت( والونغ 
ثالأنىبم'٠ا١لإل ءُدلمقا؛ه م.ت

ظ'
بثئهن،أيئ بيها، واجدْ ولممحي طابى، إحداكن لمسائه؛ مال ثإدا 

هاك،االأصل، ض هذا لأف محرم؛ لا أما والويغ الدين، أصوو من أصل ئذا ا ١ ت 
معاون فالأصل عدده ق ثلث، إذا تكل.للثا الطلأى، يسر لم الطلاق أصل ق قلث، إذا اثه 

الواحدة.عل الزيادة 
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ءسوابن مح؛ عذ يروى ديك اف ء؛ ص بكأ، ائقه محارجت 
١^^،فتدحلة والئزاية، التعلما عل بي ملك إراله الطلأى واإ0 ئ.بمئمح. 
لكلي•

عنتمله،ما بلمظه ثوى لأنه وحدها؛ طلمغ بمنها، واحده ثوى ؤإو 
بمأهينتيقودنمح،ممنوئامزف1َتي، 

حمضها.-ق 

،مموو اكاسة ، aj^3إمحراره لأف ^^١؛ هذْ، بل المطلمه، هذه ياو؛ ؤإل 
تيJل١ا.ع؛ُ الأول طلال عن ورجوعه 

الأحريتن•ؤإحدى الأول طلئت هدْ، أو هذه، بل هذْ، طلمئ، يال؛ نإل 
الأوص*ؤإحدى الثالئه طلمتج هذْ، بل أوهذه، هذْ، مال• ؤإف 

ايمح؛ي السك يكول أن احثمل هذْ، أو وهذه هب؛ طثمت مال- ؤإن 
الشكِفيت5ول أف واحثمل إثهنا. معود الأولى، الشائ،بمد انىدحنذ، لأنه 

الشك:ص.خزف لأف زاكالثة، الثاع 

لبشاكا يكون الوجهين ألحب مفمب وهبْ، _؛ أو هبْ، طلفئ دالات ؤإف 
الأحروؤب خميعا؟ الأحزيين أم ولحدها، الأول أطلى ين"ري لا ايمح، طلاق 

الثاكة،شاكاقمحالأوني.:فوئظنافلأق 
مإذاالعرث، اللغة ق معروف العلط مدل مصيل؛ هده ؤب يكوف أن بد لا [ ١ ت 

 Jطا؛ الأول للت نكن اكاذيه أؤيد مأنا علهلت ومد هذه، بر هذه، الطالي قاiمنة.مل ع



٦٤٧ةت1و|الطلأة)ب1و،سيسمة( 

حكممححكمها شرها، عليه والهتبهث، بنصهى، طثق انه جأ نوضع وكل 
سدكئ0.ما عل النسك 

دتنير؛احص اجمح ممة وعليه بالقرعة، يعبمتج بعينها، واحدة ينؤ لب ؤاف 
اسه؛ِمحمحناثه.

فنل

ظلمة،ق يطلمها بأذ علنه، أوحمت وانسيها، ثلاثا بعئنها واحدة طلي ؤإف 
ابمح؛علنه يئرم قإيه عليه، ويفيه فطلقها طاقة، أويراهاِؤ، حجاب، وواع أومن 

ؤإذيووجها• لم بمذ لو كإ لةت>تتآ.( شرها ووحته علنه اشث؛هئ، لأئه 
جهته•مذ ينلمإلا لا لأيه موله؛ ومبل عيثها، علنها، 

ابمايث•مذ ائثح علته حى لأيه يعتها؛ حس حبس العلم، بع امتغ قإن 
هإلتمتن. عير مذ ،* Syأ\لأتذ المطلمه، أمخ عنيه ١،^ عتث ادعث، ؤإن 

لها.مثزاث قلا المنعة لها حزحت منذ بيثهئ• أنغ مات، 
_1^،من امتأ؟ يطيى الرجل عن أحمد سالئ، تعيدت بذ إنكاعيل مال 

؛ذيلقف:أنأ:ث، Jاسميى. ثلأ:مأءنش 
ائ1ل.عل \لئنظ ميز لأنه ودللئ، بالهنعة. أمول مال: بعدها؟ مات 

مات،م إحداهن، طلق ننتة أزغ له زجر ئمح.ةننِفي عل عذ روي ومحي 
ثنثهنواف؛ واحدة، منهن واندر الأزبع، بئ أقئ طلق؛ اثهذ د-وى لا 

المزاث.
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مبمرا؛ها.حرمناه التت-ةة، 

حرجئص حياته، ل ينثن يمغ أصحابنات مذ وكثثر الخرقذ ومحال 
ظيقنت.عئ يحديث احتجاجا البواقي؛ له وحل ياثش، الطلاقا، عليها 

ذفوقائقه، ابجا ١^^؛؛ ع لإثا، المطقه أئ ، iiJlذكزبمد لإف 
ثدو\و ثزوجغ، ئد ك5ول أل إلا الأحنى، }ته ورد بشبهة، وطأ ^١ وطؤْ 

حقخا ثعثق روحت، [^١ لأمتأ عانه؛ ثص ترد، ملأ حاكم، بحكم المرعه 
إلنبتل لا كحكمه، الحاك♦؛ ومحرعه عترْ• نكاح محنخ ل، محوله محل محلم عتية، 
مضه.

عااكنئحاو،بملأبج
ورثته.هو مايت، ؤإل ماتتج، إف رثها ولا علنها، هوله 

شل

إإوتن6حماما كان ؤإف ءiالق، يحفصة غرابا كاف إف سال،؛ طائرا وأي ءإف 
بمه.لمحمحمحا.همال:^، 

هو،ما يعرف ولم طالؤ، دعنرْ عرايا، ؟كذ لم نإف طالي، يحمصه عرايا، كاف إف 
امحثهة.ي ذكزنا ثلU فيها ذ\ظأ هن،إخدامحا. 

لأناعلنه،؛ الوطء محرم أحدمحا، حنث، ممد رحش، ا-قالم، كاف ؤإف 
وينمىروجت؛ن، عق واحدا ا-ثالم، لوكال مأنبة٠^١ قأحد۶ما، التحريم علئنا 





سقضاهانينيصالإئءاستيءن؛ل

نحل

bj  ،4نقي، قال::اس،ظخا0 لكنغوئزن-بمان،سثزقjUi:
المحاثهلأننا وحدها؛ المحييه طكت، سه، ؟كن!ه أوثم المجسه، يري طالهم، أب 

هند، ^i_Lقطلمتها، ٥^١، المحسه ظنت،  I،jiiنإل ثه. ■ءيها يرد ذلمأ Jالطلأق، 
ووايتان!ؤثي( وق طلاقه، أرادها لأنه واحدة؛ روايه 

يقطلمن،، بالطلاق، حاطلمها لأنه حامد؛ ابن احتارها يطلن، إحدامحات 

يقوو،تأف ثوأراد كنا نلإنطلمق، بكلامه، يردها ثم لأته نهثلمن؛ لا واكاسه! 
صكلام هثيت لا أثوبي: وظ طالق. أت يانئ محق طاهت، أنت 

ألألاظالق.

ررهندا،معا طلمثا هند، طلاى وأرديت، رينسؤ، المجيلمه أف عالمت، دالت ؤإن 
احتارا.باطلاق بخءلاهلأا ورينس، بإرادته، 

تحدلأمة روجته؛ طكث، '؛!١^،، أب<: مماJ وزجته محلتها أحنثه ثش وثن 
كاشصا٠ظمئ،، __، 

ثنحزت ممال، أمته، أو مطلمه، يا ينحي ممال<؛ أجيئه لقلتها وزجثه لقي ؤإل 
ء1لأمايقصد ٢ لأثه ولا»1^*؛،؛ عتق، يلزمه لا بم أبو ممال( أجيثه، يظنها -مء يا 

النألةِقعق ساء والطلائ(؛ العتو^ يثع أف حامد ١؟^؛ محوو عق وكرج عمما• ولا 
لنخل.ام 



٦٥١

٢مّي- ء
اقلأوالتي ثلاث، مى اقل عوض يم الدحوو بنت اهرزوجثث طلي إذا 

محاقم،ا"•
لأمملشتؤ الاله لمول العدة؛ ل دامن ما ارمحاعها مله 
ق،^J>؛y لم ثعال؛ إل لالقرة:ارآأأ[ همووه يقثه آشهى خأئأو1( 

ءؤألءلل؛يىسبماهثؤن\ق1 ومال الممسم. أهل عئدجاعة الرجعه .ؤو.ح تالقرة؛هآ'أآ[ د'إقاه 

عنئل هنأ حائض، وهل اترأق طلمت، هاوث لأ؛.بممحا عمر ابن رزوى 
١^؛ر>أل هبمئ عثز وعن عثه. مممق همحَاجعها« ررمزة مماو: الثئر. يْتهممقمحق 

داود.أبو رواه وراجعها® حمصه لي ط. 

ؤ،ءوت؛وب ينال؛ لموله رجعتها؛ يملك لم عدنجا، ايمشث ءإن 
علتها،لة عدة لا لأنه له؛ رجعه هلا الدحول، هبل طلي ؤإف تالقرة:ه'؛آ[ د'إشه 

يحنيعلته محثع هدا وكل فته، يرتجعها حمها درصِفي ملأ 
طلمهاهإل صحيحا، النحاح أنتكوف لاثد اثه )روجته( كلمة من سقيي [ ت١ 

رجعه.محلا الميثه طلب يم هاسد، نكاح 3، 
[Yr]_:د-كقريهنه اش:لمول ١•^^ الدخولهؤ أف اشروف ]٢[ 

العدة.وجتت  ١٣حلا إذا ائه ومعلوم 
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فثٌ
س

^؛؛؛٥١وصع مبل وجعتها ملة آحدخا، فوصعغ باثش حاملا كايث نإذا 
كد.الخم لألالخئةلأًضلآمدنض 

ووايتان:محفيه ينشل، ذئأ اكالث ١^ مى امء دان طهرث ؤإل 
بنقر1^؛، عن دلك لأف أصحابنا؛ ممرمن احتارْ رجعتها. لة إحدامحا! 

ذ.ظ.وع؛وهم وعل وعنر 

زووهيقثث جثنمقأمسهن ثعالى: اممه لموو لة؛ رجعه لا والئانه! 
ا.ا-ئاث م احتار وهدا الحيصن، زال ومد الخمن، وهي ]القرة:خآ'؛[. 
ملطلق ؤإف عده، وعليها الزجحه مله الدحوو بعد طلق إذا حاو، ثل وعل 

اوجعه.وله عد؛ ملها اقنوة وبعد الدخول 

[٢ ]الطلاق: ه ^٥١^٥٤ وهن ؤ؛يابلص • تعال موله لكن ا ١ ت 
الثانر،الحيض من طهزث إذا إلا أجلها ئيغ أن يمكن لا ت يعي الأول، المول عل يدل 

بمؤغقارن قإذا معزت إل الأيه، يوولوا أن إل رجعه• لا إيه مولول؛ الدن يئتاج وثذا 
التقدير.عدم والأصل أجلهن، 

أحزتلوأما الم سقى لكن رجعه، ملها يعثسل ولم طهزت إذا انه ت والصواب، 
ولوفزطنأيقول؛ معضهم العناء، فيه اختلم، مهنا الجال، له تمخ أن لأجل الغل؛ 

لكنتصل، لا اما فمعناه مسنين الغسل ق فرطغ فإذا مسكل، وهدا سنين، لغل اق 
إذاكاوت،ممامندإثابإنرس ^^زب،مخة؛يىأنئهأ، 



٦٥٢ه1واااوء«ات 

قفل

ءأسلإ،نخة،' بلص ؤ؛يا ثعال؛ افه رصاها؛ يعر رجعتها وتملأ، 
إذتاكا١ا.لأبجا ءت1افي؛ زلا زئ تنم زلا تالطلأق:آ[ 

وهومحإوإىاد؟محووونت
بتؤ4عدلإ دوى ثعال؛ اممب لمحزو الإسهاد؛ متقزإل إ-حدامحا: 

.٤١٥١أاس؛ة مئصود، يضع انساحة ^٠ ٠٥الوجوب،، الأمر زظاهئ تالطلأق:آ[ 
ش/فيأثب ، ٥٧١رصا سقثإل لا صه \متجن،؛ لا ؤاكاتئ: 

.'١^٢

روالتعد مثلا طهزمت، قإ0 تعدها، 1ا نحمع كاست، إذا الئانية زقث أو تعدها، ما عى 
1امحثع لأبا الثجعة، قة اشس اصفرار مز إلا شل ثم وانتظزدئ، اشس 
تعدها.

ثرطاش ولكس رصاها، شو رج،نتها تمللتج اثه أطلى، رِمئآنثث ا،لولف [ ١ ] 
ممدمإن القرار، تقصد لا أن ملاثد لاوقره:اٌاآ[ ه لسوا ممإيأ ضبخنن وقاو،ت 

عاليه.حرْست، المضاره 

لا؟أو الرجعؤ لصحة ثرط هن هل لكن الإفهاد، الاحتياط أف ثلئ، لا ]٢[ 
الزجعهلكي الإشهاد بعدم أحطأ إية مالناث يشهد لم مإذا سرط، من لياثه الفثاهئ 

صححه.

xnx
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فثل

اأطمحير؛اونمى إمنالك، تمي ثعال افه أف بديل ووجه، والرجمحه 
وظهاره،طلاقه، ؤلخقها مهء0ه لص ؤوبوي سبماةئلإت\ق٠ ممال بعوله، 

الطلاق.مل كإ دكزثا، ما فيها هثث، زوجه، لأما وريه؛ ؤرثها وحلعه، ؤلعايه، 

محل

زافزةالثوتتا، نله له، ١^^؛ ئلها لزنجقا، زاوية؛؛١:^ 
حعهلو0لئثإجه؛ا خز نآلإه ءؤ ثعال؛ اف لمول اiدم،؛ طامحر ووطوهاِفي معها، 
وهذهلالؤمون:هأ[ ه نشت ضر ثإم ؤثنم ككن ما ز أ ه

يحزمنطلاقه، مذ منتد0 لأما الخري؛ وهوطاهزكلأم ، ^٠٤أم؛ وعنةث زوجه. 
عثه،كالمحثاوئة.

أذزئمل لدلك. ء، ئيز زلا ززيئث، ِلأبجا ظه، ط فأد طئها، ؤ^ 
الطلأى،حزمه زطء لأئه الزطء؛ عق أكرهها إدا دالتحرJم، المول عق الهث ثمن، 

المجبمه.

نخل

>سنالأل يفصد، J؛؛ أو قصد، ااده_،، طاهر ُالزطءِفي اوجعه زمحصل 
ِفيالتايع كزطء ززاله، يذع المالك مذ زالولء الخيار، نع ايعمد الملك ززال 

وله،أوم،أومإلمبجا،^اآثئ ندة 



٦٥٥تتإو،اووج«ات 

الروائيِفيعل مسان وجهان محه حج حامد؛ ابن ومال أحمد• كلام ظاهر ف
ال2ئاهنةمحريم لأف يحال؛ رجعه ملسنغ جا، الخلوة مأثا به• ا،لصاهرة محريم 

هأفتةالزوجة، عز مذ محرم لأنه خا؛ عتصل أصحاسا! بمص ومحال 
الخزمحت؛كلام وهوظاهث بالقول، إلا اي محفل لا أحمدت وص الأنتظخ• 

علالإئهادإلأ يتصل ولا لالطلأق:أ[ م ذوى ؤوأانبمدوأ افبثعال؛ لمول 
الك5احااُ.أفنة مفصود، بضع انتاحه الموو، 

فضو

ابنحديث ق ءإ السؤ لورود وارنجمك؛ راجعتك، اوجعة؛ وألماظ 
لورودوأننكتك،؛ ورددتلث، الثمظ، -ندا العنف، ِق وائتهارحا ؤ.بمثمحا، عمر 

ؤْأتيؤمنتةيعاف؛ وموله [ ٢٢٨]^:ؤلمبممح4 يعال؛ موله ِو( يجا، الكتاُب، 
لأمتهايموحده؛ االزاجعة لمغل الصريح ؟كون أذ ويشل يملاوقرة:اّآ'آ[. ممت،ني 

وجهان!مميه أويزوجتلئ،، د\كحتاوئ،، محاو! ؤإل عنحْ• يوف لعرف ال 
مالزوجهبه، محل الأجنيه لأن حامي•؛ ابن احتاره به، ^-^ ١١صم أحدحا! 

أزق.

محلتسرجعه به يتؤ لم ؤإذ محهورجعة، رجعه به لوثوى الوظء أف الصحيح ا ١ ] 
ابلع،يوف ثاء ب،ا ياثر أن له ولكذ بجائع، أن له لتس لأيه يؤدب؛ لكنه برجعة، 

رجحهمهو المدق عل اياغ أما عيي، بجرم لأنه الخاغ إلا ّية كل، ل زوجئه مهي 
ثوى.إذا او4 والصحح يتؤ، لم ؤإن 



حنبلالإا،1،ااصدjj ص ي ارئ1ني مش اصليق  ٦٥٦

لإنتداض.وهدا الممح، لابتداء وصع لأنه يصح؛ لا والئاف• 
اتىلأنه صححه؛ رجعه يهئ الإهاثة، أو للمحه، راجعتك، يال(! لإل 

يزولهلا عيْ، وعقمل للعلة، يائا ؟كوف أف عشل يه هريه وما ١^->*؛، بصرح 
بالشالث،.ممتصا0 ض اللمظ 

الرجم؛ق بمخ لم أذ إيالز' 4مح داجنتلي إثي ي؛ث قإذثوى 
لآنئشأ1محاتانتي.

صس!لالإئا'ومحا:مبمأن!ل
الرجعة*عر بلنظه مصي لأنه برجعة؛ ملتس الحبة، 

محت

ولواقكاح. هاسهت، بضع، انياحه لأنه ثرط؛ عل نعلمها يصح رلأ 
طلمت،لئ،ممدراجعتالثخ،ثميصح.او^١ ^١^*^،إلشئت،، دال،ت 

أفنهبضع، انشاحه لأنه يصح؛ لا ابوا-ظايت، ممال الردة• راجعهاِفي ؤإف 
المحاخ.

ههئتتعجل، لا ٥^١! ؤإل يصح. ملأ المنهة، ئتعجل ملنا إل الماصىت ودال 
والسماح.الطلأى يقف، كإ مح، لم ينبم، لم نإل صحت،، أنثم، إذ موقومه. 

حامد.ابن ا-حتتار وهدا 

*H*



٦٥٧ةت1سامبمات 

نحل

مه،امصازها تئكن زمن ق المزوء عديا امصاء الزأْ ادعت نإدا 
نجلافبثعال؛كنو< محولها؛ محالمول الزوج، داق5زها المكن، ا-اثمل بوصع أز 

خزمنا قول هزلهن ٥^^^ [ ٢٢٨ث١عاشُإآ٦زيهلصة:هز أن ثق 
ملهم•ثولها عل دل الشهادة، كتإذ عليهم حرم ل، كالشهود، كتإلت، علتهى 

انتتلأفلأنه هولة؛ ئالمزل يأئكزها، الشهور، عديا انقصاء ادعت، ؤإن 
فيه.هزله والهزل الطلاق، فت، وق 

دعؤاها،سّمع لز فيها، انقصاوها يمكن لا مدة انقصاءهاق ادعت، ؤإن 
الأهزاة:يلنا: إدا ثنتا. مأع مى أمحل ق بالمزوء امصاةها تدعل أف مثل 

نملأسا اؤص؛ هل محلنا: إدا يزنا وعثرين تنته من أمحل ل أن الأطهار■ 
كديما•

عليه؛ص ييينة، إلا محزلها مبل لم شهر، ق بالمروء ائقصاءثا ادعت، ؤإن 
ؤولابرمح، مول وظاهر جدا• بمدر دبك ولأف ئ عى يزوى لاك 

هنلقابمئدْ؛ئذكننالأاا.

لكنةيمكن رمن ول، يقبل، لم يمكن لا رض 3، العدة انقضاء ادعت، محإذا [ ١ ] 
بجئومح(بمادرمحلبلأةؤ•و3، نادرمحرقة، 

 Xء أK



^ث|ضاه1همهمصاسمماسبجءن؛ل ٦٥٨

نحل

بمُممشلإك س ص زبخاو الزنج اص ثان 
لكلطلاق.يه، مزثئ ممبل رجعتها، 

رمنق لأنه هنفا؛ هالعول هأثهزئة العدة، ائقصاء بعد رجعتها ادعى ثإن 
،;iJممافيه، العدة امصاء لإفلكفِفيرمنيمي؛ عدمها. والأصل لايمزكها. 
لإقلملة؛لأنمقافىذق، هد؛؛_ 

يائقصائها.امحم بعد دعواه تحار ممول،، عدخا امصاء 
رجعتك،،مل عدق ارمضت دد« ممالث١ت ر١جعتاك،، كنتج هد مماو(ت ولوسبى 

ناما،هزته هي نن لأف ٠ هنلهاِفي اكنل أة ص كلام زظاهئ 
هأيكزيه،زجعتها، ثة لئتمئ، أصاثيا ١^ ادعى و|ن الدعاوى. كنائر م٠ئنوها، هد 

ئ؛ياا".الآَذل لأن ُاكنُل 

فئن

هيوصدهته رجعتها، ادعى يم وروجت، عدما، هامصت، طتمها، هإل 
الأوو••••••••••••••••زوجه وص نكحها ١^ أف سنا لأنا إنه؛ ردت وزوجها، 

هبل،أو العدة انقضاء بعد يدعى أف يتذ هميى لا الصحيح؛ هو الخرقى يول [ ١ ] 
المراجعة•عدم الأصل أل ووجهه 



٦٥٩ةت1وااورجءة 

وحده.حمه م)ةِفي يل الأحر، دون أحدمحا صدقه ؤإف 
إنه؛ا1نأة تنلم ولم دمناد0، لاعغآه نكاحه؛ اثمثح الزوج، صدئه قإف 

مموو.عيث علته إهراوالزؤج لأف 
قلهابنده، كان ؤإل المهر، نصمخ علته قلها ت؛تا، يحوله قتل هدا كاف ؤإف 

قإذتانتالزنج. نكاح قتخ و ئنلها زخدثا، المزأة ح ؤإذ 
ثإفدال• مد اكانج، يق لكف الدي المع لأف الأم؛ إل وأن ي، أن بلإم 
نه.رزئ لإتياذهاأبجالبمئ، ^1؛ نهز قلا ١^^ ئثل 
سواءإلته، ورديت، م1وتا، يدعواه، بينه أقام قإف قزله،. ئالمول آنكزاْ، قإل 

همحأئاةةصامحنذجئالآ'ثل•
دثبمللرذجئن' ئهذ ^،، ٥١دئز إذ أ-مى؛ رُائ ١؛،؛ ئي م لص 

عمدمنه، واحد كل رْ؛.بمنن. ا-ئاد_، بن عمن عن يزوى لأئه الأوو؛ نكاح 
والأولالدخول، نزيه اكاؤا ونع الظاهر، ق علمتها العمد محوو بمن وهي علمتها 

الل.م،لاا.

صتها،قلك، ج الزوج رلأف راجع؛ أنه بالثة بث، إذا أئغ، الميم، ا ١ ] 
يصدئه.أن بد فلا 

المحاج؟عمدوا وقد يصدقويه كيث قائل• لويال، لكن 
موله.مص.اوقول ت يعني قصدقوه، بعد إلا يتلمعهم لم لأيه ثعم؛ يقول• 



سثاضامهميه4الإئماسيءت؛ل

محل

عدةامطعت منه، وخملن، اكابي محوطئها عديا ِق الرجعية روجت ؤإف 
قلأما الءم؛ هدا ق وجعتها زلة الأزو، عدم أتلم، حملها، وصعن محإدا الأوو. 
عدته.

وجهاذتصه الوصع، مل واجعها نإف 

عدته.لأِق عإر0، عدة ق لأي يصح؛ لا أحدحا! 
كإيهز لعاوص، عيثه اقتلعت نإيإ باقية، الروجيه لأف بجح؛ نالئاف• 

لنثبمفيش:سااا.

قفل

انتئناف،يعليها به، محصل لا زيلنات الث->عثه، الرزج زطئ نإف 
ناجي■زجل مذ جص لأثة الظلال؛ عدة بمه فيها زيدحل الزطء، مذ العدة 

عد0لأو J_؛l؛ ارمحاعها ثه زثيز الأول، العدة بقك ازمحاعهاِق زلة فتداحلتا، 
(ققت.الطلاق 

يصح.الثانرلم فالنحاح الحقيقة، ق عصتثه ق لأما موي؛ اكاق الموو ا ١ ل 
^ابمهالأظلأجانيا؛لألامحلِني.لكنفيسالحاوإذا 

MHW



٦٦١ه1و،اضجالآ 

محل

ه،خزنث طقي، ززهُ قق 1ن _، زن-بمُ \ح قق ^١ 
ثمنفآد قي ممال: ، ٥١نبمأثا؛ ي، ^^١ تمحح ش لا ل مثم 

[.٢٣٠]الغرة:ه غ؛را،ر رو-جا لكح حئ بمد ئ لتر 

ثزطان: JjSUلحلها ؤيشرط 

وطئتأو تندها، محوطئها أمه كائش ئلو للأية• عمم؛ ووج نكاح أحث•محا: 
صحيحا،نكاحا إلج0 أف بد ولا لا، ثمل لم تندها، مذ استإتاها أو بثنهة، 

انهآحز، وجها ابوالخطايت، ويكر لا• ثمل لم ووطقها، ماسيا نكاحا ثكحها ملن 
نكاحه.ناد تع محللا مءة ه« ؤاسل افُانملو )رممن ائ لقزو تحتما؛ 

^،١١م محن إي زالثف الكثاك، و ١^ لأف ؛ ٥١ثاiدفن، 
أ،لآهمحألأمحل،ئنلخنخال:سأثامحم 

ملعودم،ااا•والروج م لم؟كذ حشمه، أحل ولن لاضة:ي"ا[. 
ثإالإئتثار؛ ْع الحشمة ثثسّ_، وادياه المزج، ِفي الرؤج يطاها أل الئاف* 

ءتزوحت١طلائها، متج امزآته، طلي المرح، وماعه ررأف رق.بمها عائثة روت 
رمحاعه،عند كاثثأ إمتا ممالت،: اطه.، رسول يجاءيت، الزبير، بذ الرحمن، عبد بعده 

ممالت،:الربتر، بذ اوحمن عبد بعده هتزوحت، يطليهات،، ظلمهاآحز 

ؤ-ءئثكحيوله: ويؤيدْ صحيحا، المحاج يكوف أن بد لا اثه والشحيح [ ١ ل 
صحح.نكاح ق إلا روجا يكون ولا ■؛ ٢٣'تالقرة؛ ه نحجاغ؛رص 



صيقضاه1نيهمصاسممأستيص ٦٦٢

أوردين وقاو! اممه. زئوو فتبسم الهيبة، هذْ مثل إلا نعه ما وافه 
عانه.مممق عنتاوته،ا ويدوي ظنك، يدوى حر لا، رماعه، إل رجعي 

ٌأزيئمننيايثار،لإمحل،ةإذزهاوالوتر،1ؤئول 
١^كاذ ءاِو 1وك. يثن زلا النيلة، ا1ؤاو ام ظق ه ١^٠ ِلأل 

حص_ثا،كال ؤإل ^٠ ٨٥ؤإلأ ، L^-fمحأوية، ا-ئمة، محيو منه همن ممطوعا، 
نحلها؛لا وعنةأ الأية. عموم ل، لدخوله يوطثه؛ حئش اومزجوءا، طولا، أو 

زئزعتئ،;كرتي،هلإسدهالآزاو، بكر: مال،أبو 
ذالإخلأو.

ذ\ضأس0.ص زكدبك 
١^^!،،زالأؤُل ^!؟، Jlدوى لأتمُلأ ١^، نحئها لا خامد: ١;؛ ؤفاَل 

واجر•الأنة عموم و لدحوله 

الشهوةق كالصحح الجنوو، ءإل انمتسله، يدوق لا انه دعوى يمح ولا 
^^لأ،،وتحخثفىملإزالثدة، 

العمل.عدم 

^صJثاألإهأ١'،.............

ؤيريدروجته لسست، أما يثقد وهو وطئها لكنه إشكال،، ولا روجته، هئ [ ١ ت 



٦٦٢ع1و،ام-بمد 

ويشلصحيح، نكاح وحدِق الوطء لأل حثت؛ وهوثايم، لكزه امتدحلثا او 
^فيالإنيء؛لأبجالأظويىمم/

محل

حمض،ق زوجها وطئها يلو حلالا، الوطء ؟كوف أف أصحاسا وائرط 
ممالاشِ بؤ حزم ذذٌ لأم محل؛ لز أوإحزام، ممزوض، صوم أو أوماس، 

زلأتم١ُ^، و لدخوله محلها؛ أنه الص زظاهث النممة. كزطء لقا، حمم 
أفمثل آدمي، يهم، اشحريم لوكاف كنا هاحلها، ثام، صحيح ذ،كاح ق ئام وطء 

به.حلها ق حلاف، لا هإيه محوطئه، سصزر مريقه يطأ 
قادإلالإنلأم،^^تيا،أزرذةكمحا،لأبجا؛محإل هأثا 

العدة،ِق يسلم لم ؤإف البسوثة تجب، لإلعماد يام؛ عثر نكاح ِفي الوطء ويع قد 
هاممف،مطةةاخااال

يالواسر.وانمره باق— —والعياذ -يا يزل أن 

الت،اموجه عل ااعن؛اله ثدوى أن يمكن والتماس الحيض فا هل أدري لا [ ١ ] 
افروصالصّوم أما والكاس، الخض ق بوطئها يثمتز محي أيصا وهو لا؟! أم 

الحيضق لكن محلها، ايه المحح ١^٥^، قال ك،ا اثه واصح لهذا والإحرام 
ثيء.الموّ_ا ق والتماس 

فالخصالأحر عسيله يدوق، منهيا واجد كل أف بث إذا حال، كل وعل 
لأ:سغ.



اسقضاهاهمنيصاسمءاحماربجض ٦٦٤

إحرام،أو أوماس، حيض، ل روجها وطئها ®b^" ت ناله )الشرح(: j قال 
محولهم،محتل حلالا، الوطء كول أذ أصحائتا اشرط محلها٠ لا أصحابنا: ومحال أحثها. 

محل،أوبجا،لم أحدهما، هرضثن أوصيام أوإحرام، أوماس، حيض، وطئهال إل 
المرثية•كوط؛ الإحلال، به محصل هلم تعال، اش لهى - حرام وطء لأيه مالك،؛ وهومحول 

محيوهدم [ ٢٣٠ءؤ-ءئث>تلإئ،الإ،ءه تعال: وهومحوله حلها، اشى وظاهر 
ويدويعثيلته، ثدوقي ررحى قولة وأيصا عثرْ، روحا ثكحث، 

الئام؛نبيل عل الوط؟ محل ل صحح نكاح ل وطء ئدمه وجد، ومحي ٠ صيلتكءر 
مريضهوطثها أو الصلاة، ومحت محاى ومحي وطئها لو وكإ الماح، كالوط؛ محأحلها 
ومدهب،حنيفه، أي محول وهو تحال، اش ثاء إذ أصح وهدا الوءلء، يصزها 

'•المرؤار إف وأثرنا دكرناه، محمد الرثدة، ء ومحل دأما الشافنى، 

أوإحرام،أوماس، حيض، ل زوجها وطئها ^١ ٧٠محوله: ق)الإنصاف(: محال 
الخوئار_،.لأي وهواحتإل والشايح، اأصق_،، احيار هدا أحلها* محرض؛ صوم ي وكدا 

ولهلهأخمد الإمام ض اأئصوص \قلجخ وهن ^؛1. لأ أصحاسا: ومال 
'•)ا-لءلأصة( ق وجه؛ن وأطيى ^1، الص.س تال كإ 

الكاح،محاب ت لم وم٢(،  ٦٣٩)رنم الختيي، شهادة باب النهايات، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
ستاا،وتنقضي يفارقها ثم ؤيطاها، ضرْ، زوجا تنكح حتى لطلقها ثلاثا الطلقة نحل لا باب 

ن.بمءا.ء\ثشة حدين، من (، ١  ٤٣٣رقم)
(.١٢٩-١٢٨/٢٣)٢(اكرحامر)

الإنصاف)مأ/ا/أل(.)٣( 



WjJIuLiS ٦٦٥

شو

أصاتيا،مذ ئكحت أي مدكزت ووجها، آث ثم ثلاثا، عابت ثإدا 
ئزممةلأي وُ؛ خك الئدؤ م1ها بمزف محا، ذِلاك زكاذ 

عليعلن! ما يوجد لم نإل صدقها. ظنه عل يعلب ما وجد ومحي ثديي، ما عل 
عنه،ينمل ظذ عثه يوجد ولم التحري^، الأكل لأو له؛ محل لم صد٥^١، ظنه 

قصديها،صدقها ظنه عل علن، لم كد؛يا، قإف عتوها. ثايز أامْ لو ي يل، 
دلك.شة يتجدد م ^ر، 

عإتهوانكث قأحثها، أصا؛تا، ١^ عادعث، ظلمها، م ووجا يزوجن، ؤإل 
ققزه زالقنُل طا، م ض لا لأي حلها؛ ل قنلها ^. ٦٥نلأثا، 

عدمة.والأصل عليه، حى لأئه مهرها؛ انتمزار 

طلأد4ا،قن، لي ة ما^؛ Suمحل لي ،ص ءطلاقها، ص ثإن 
الغمح،اآ'•يم هل فتش 

أثانكاحها، عل مرفأ لأي مبل؛ الأول للروج بّجل الإصابة دعوى -ا ١ ل 
ابههلأف بيّه-،ا؛ يعارض ولا منكر، لأيه مبل؛ ثلأ المهر لاستقرار الإصابة دعوى 

المهرعنه يدعي لأي بجر؛ وص الأول، للروج يل الإصابه ثدعي يهل 
منصئ.قابهه 

بثاهدالثرقه سثت، لو قنثلأ ئظ؛.( فيها ابهه ثكوذ الفقه مائل ق وممر 
يم3لإاولا ثبثط ويمتن واجد 



^قضاه1نينيصالإئماستيءتبل ٦٦٦

محل

ؤإءثا:ة،هيلأثسلأىألرنج4ا،بمزنج هادن ثإذا 
هقامح،ضبمأذطمها.

لأمتاطلاقها؛ مذ بض ما عل إثه رجعث ثلاث، مذ أقل طلائها كال ؤإل 
نكاحمل ثووجعن كأ العدد، مذ بقل ُنا العدد، انتماء مل عادت 
م•

لأماثلاث؛ طلاق عل وجعّتا آحر ووج نآكاح بمد وجعت أثياإف ت وعنه 
أ.ثلاثال ا.لطلمه هأمتهت، ؤإصابة، روج بمد رجعت 

ص؛ِلألاقكاخاكافَموُأو]ا[اهموالأئُلصالمزفي 
إطلأما.

 * H١١



٦٦٧

مم1باسمء=- 

 Kء أM

هنئ•'اممب لموو أقهر؛ ؤء' مذ أكثر الروجة وط؛ رك عل الحلث وص 
]اوقرة:ا"آآ[.أنيره أيبمق ربمى بهمم بن ؟؛iU ٌ ؤ 

ووج،عثر مذ بجح ولا الود، عل محادر مكلم، روج كل مذ وبجح 
فهمم4^^٠ تعادت لموله قرويها؛ ثم أجيية، مذ أو أمته، مذ ثزل كالثيد 

محمصتهنأ•
واجس،كاأرض وواله، يرجى لسبج، كاف محإف ١^؛، عن العاجر ناما 

الثائر.ناستة يمينه، الوطء منه يمح لأئه صحإيلأوْ؛ 
\يجو\0ف\0/يمحء'

الإيلأةزلأف ١^١^٠، لإك ش كالحلم، مج، قلز صل، وج م لحلمث 
إيلأوْ،يمح أف ويشل بجنه، بته كثعه لا وهدا ايكلع، بذ المانعة اليم؛لا 

كالخاحزباوض.

عئدالخاكم،ؤنحنه طلائه صح مذ )؛ ١٧الأنة، لعموم الدمى؛ إيلأء يبجح 
كالنLم.إبلأوْ صح 

محل

شزوط!ارثعة لمححته ؤيئرط 



اسقضاماهمنيصالإئماسبجضل ٦٦٨

•ا-إثإما والإيلأء لاوةرة:ا"آ\[ للذييؤؤ0؟بم ؤ هتفب•' اش الحلم،؛ أحدها! 
حلم،ؤإل خلاف. شر مولتا كاو، صماته، من بصفة أو ثعال، بافه حلم، يإذ 

روايتان؛مميه ووحؤ0، ائال، أوصدمة أوالظهار، اوالعتاق، Jالطلأق، 
١^:تنبر ِفي  Jliي ماس y لأن ئزو؛ لابجون 

محلمثعال، ياممه ؤيلمق لم زلأنئ أحمد الإمام يكره هكدا ياممه. يئلمول 
كالحاف,م.;٤^^٥، 

-تأ،الإيلأء قصح حى، فيها بالحنث، يلزم يم؛ن، لأما موليا؛ ؟كول واكايه؛ 
ا،ثنحاةئوةت\ق.ياش 

فيه،كمارة لا وما مولتا، به كاف كالحزام، الكمارة، أو-حن، ما أبو؟كر؛ وهال، 
زالنثاق،لإظن0موا.كاسفي 

موبجالأ:ؤئه/خخم،ملخ؛إذزض،
؟كوفقلا حى، يالوطء يلزم قلا بشرط، المدفح يغلتى مح لا لأيه رايته؛ فانتؤ 

يصح؛لم الشهر، هدا صوم أو أمس، صوم قعد وطئتلث، إذ يال(؛ ولو مولتا. 
يدريصح ولا ماصا، الميئة وحوم، عند يصير لأنه 

باودئؤتأ؛ صان ظهاري، عن حث قنالم وطثتلئ، إذ ئال،ت ثإذ 
•مالم يؤث وهو حو، 

موليا؟كذ لم دظاهن'ئ،، ظهاري،}ذ ض حث مالم وطهلث، إذ قال؛ نإذ 
لأنةئزو؛ ضان ظاثز،  d\jخق:وثة. بي \فِط'أ ممة ن أل و
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محتمطئإلأبج:وتنا'للا 

نفل

الغزثمحفل الذي لأن ذالقزج؛ 1^؛ تزك قل محنت أن اكاي: ؛٧ 
محمذاكنج،يبجو؛بملأمن

له.
ََّ

^كظالإ,خي؛لأثأنمم:
أوتا، آتيكا لا واه هوله؛ وهئ والباطن، الظاهر ِفي صريح أحدها؛ 

لاأؤتئك،أو: ،، iLvyق أوحتمي ذكري، أؤلج لا أو؛ اعيب، لا أو؛ اذحل، لا 
ئ؛لأيلأئمحالإهء.

وهيعثزهالماظ؛........مو.بةزفيالمحم،ؤيدينفيها• والمتماكاف؛ 

بهيصح اليم؛ن نع ا-ئث أف المائل؛ _؛ ق الثا->ح القول أف الظاهر [ ١ ل 
انمرةيعني؛ رحمذآهذ~ ثيميت ابن الإسلام سخ احتاوْ ما ~عل الطلاق كتعلق الإيلأء 

ذلك.أثب أوU أطأئ، لا ثوالظلأىأف مول: أن مثل باكف، 

ءؤعأؤا-رتمحأآئيئمهفقال؛ اه لأف والثميع؛ اللغة ق صريح الإتياف ]٢[ 
٠يصرح لمس الحرف ق لكن [ ٢٢٣لقرة؛ال 

الفثاهئ،فيها: الش التمسإت يهدم بالمعال، انمرْ أف ثرى ثحن حال، آكل يعل 
ذلل•محا لمس كلها، ألفاظ وعثرْ والحكم، والماطن، 
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لائزبمك،نظف، لا ، لا:1^14لاأبك، لا-u^،، لانطقك، 
١^؛و ^ مهدم ش. اكنئ، لا لأ:اظك، لأ:اسك، أنثك، لا 

مش^ ٨٥سعض_ها، والثنة الكتاب وود ومد ع_ندا، الوطء ق دنتعمل لأما 
ثعال؛الني ذؤتأ ينه فيإ ؛ yjJbjباليد، والإصابة الميم، كوطء نحيلة، يا ميّترها 

ِلأأدئهوناداو/

وي،ابئ ؤمل k الاكاط، هذْ عدا نا وهو يائه، الئاث: القنم 
بمالأ:فولثتيءٌ، ذذص 

1^،>,كل ٣ ١^؛،، شم)في لبمث، لأيا ؛ ٥٧ألأ ئؤوا 
ككنا:اُت،ضقك.

أويوفالدبر، ا"إ؛ءإغ,ؤ، بث ويوى نوة، يغ إلا جانعيث، لا وافب يال،• قإف 
مأيزالخثمة، وني_، عل يزيد لا صعيما ياعا ثوى ؤإف مول• لهو الهمج، 
امحم.الصعيثكالمؤيِفي لأل يمول؛ 

فضو

ابملة،ي م ^^١ ئكقا، زنيا الخالن ؟كوذ أف الثالث،: الئزط 
ؤددذكزناذلك.

مخلف لإف أشهر. أزبمة ي رد ئدة م لإلف1، أف ٣: اكزط 
•->رةأوأمة؛•••••••••••••• مذ كاذأوعدا، -ثرا '، تزط للم؟قن دوما، ما أرمة 

يلحمثلا لكنه حالم٠، أي! مول، مرعا لكنة الإيلأء، حكم يلحمه لا ءبمي• ١ ت 



٦٧١مماّالإولأء 

انهعل ئدل لاوقره:ا'أ'ا[ اضوه أؤبمو ربمى فكهم من يوؤل ثعال؛ افب لمول 
َلأ:قونموخادويال

عيمن !_ زلأف
ئال:( jlوكدبك التأيد. يمضى لأمه مؤت1؛ كال وطقك، لا ؛ ^١٥٧ئال: ^١ ايلأء، 
حشت ممال مشيو عق عثمة إل وكيلك للتايد. لأئه أوأموت؛ مق حر 

سبماةمحوةعاقأ؛^ ١١قال التأيد، معناْ لأل المار؛ وسص الماب، ويثيب ثطري، 
يد.حلوتثالا أى1 ٤[. • ه لاماط سؤ ؤ، إدثل -أينم حق يمحو0آلءنع ؤوأدُ 
ك.

عقوهمحلأ;مبنوأنسك،
الثناء،مى ءقيأص0ؤئم مريم بن عيسى ويزول الدجال، وحرؤج الساعة، كقيام 

ئه.ماثوصثخ فآئتة ظاهنا، أقهر أربعة لأ:ةذلفي لا لأنه يهوثول؛ ثيد، أوموُي 
عثرذهثى لامحي لأي محومول؛ ي خم، وه، لا واللب قال• نإذ 

بملض:إنكاثِصمحوِما،لإ
وطء.عي من حملها يمكن لا لأيه وجها؛ الماصي لمول أعلم ولا موليا، يآكن 

الكماره.لزمة لووطئها تجئ• أشهر، أربعه يربص يقال،؛ قلا المول، حكم 
لكنمول اثه عل دل ولكن بصحيح، ليس ليا مؤ بمون لا اثه عل دل كويه [ ١ ت 
الإيلأء،مابث [ ٢٢٦]^:أثيره أثبمت رص ^هم مم-تيمحزذمح أشهر؛ أربعه يربص 
أشهر•أربعه يربص أيه وأثبش 
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لأيهمنة؛ هبق ثحتلي، أطوك لا أي: الئتتثه، و_ررحى« أزيت قاو: نإل 
هُبج؛ثلإ>نيذك.كشوظقاوُ،ؤلأ:محن 

كبجافم،أزإشئ
ماأو ومانه، و اهج ويدوم أوانه، و المن، كأرول مبجا، وجودْ الظن عل 

لأيهموو؛ ؟كن لم ئريب، نمر من ويد كمدوم الثوا:ء، عل الأمرين ءشل 
محئالئزط،مح:يممه/

مول،مهو الإيلأة، مدم ويوى دن؟ي"بمناعك، لتطولن والي همال- محإف 
فلا.نالا 

قابئ رك وثوى عك، عثنجب زلطولن لأتوانك، وافه قاو: نإو 
ي،جثشضئظه،زإلألأ.

علحك!، لأنه ههومزل؛ ماحا، أووطأ طاهزا، وطئتك لا واطه قال: نإل 
نطقكلا ؤاه قال: ي ء ثزو، قكان ، ٥١ي ثه اJدي؛طالي ١^^ تزك 

؛ٌْ
محل

،مهمورجثممةض ^
حنئا.بثر الوطء 

بمول؛ملتس لناتح،، أف إلا أو• برصاك، إلا وطظك، لا واطه قال: وإل 
أويارا،أزم، أومكزهه، أومحروثه، مريصه، وطقك، لا وافب وكيلك،؛ لدلك• 
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موليا،صار مثاءت، شئت، إف وطقك لا واض ت ثاو ثإف لدلك• موليا؛ ؟كن لم 
نإلأئلأا١ا.

محل

محواممهوطئنك إذ هاوت لإدا لأنه ثزط؛ عل الإيلأء لعلى ويصح 
زطئهاظِذا حنث. شر زطزقا ممثه لائه ام؛ ئؤوِفي مز لإ نطقك، لا 

فذْق لا ، ٧٥٧ثاو:  JUبحت. إلا النطءُ ممثه لا لاك زو؛ خان 
وة\لإمزمولام،كلأث.

ءئؤو؛محيءبج:محِسائ؟وِسأنيمةم نطه فإذَا 
محه•ومحا مذ ثمنوعا 

مك،لأواومق5ت،هإبجنإذ 
الزملأو ام، و بجح 1ذ ظ َويبجا، كاش صازت ت، زنا 

ينماث1ه،مفيالأانياأا.

قالت:لأعا صان؛^٥، ثاآت ئم نثشها عل الإيلأ؛ ظز الاذ ص ]١[ 
يطأ.أب شئت أى: شئت. 

صَ ُ  ثوتا،إلا شة زطئتك لا وقال: اثى لو بمي: قوي، الاحتإل ئدا ]٢[ 
الأحر.و لاثكوذإلا الأمشاة أو فالخاJث، 

*HM
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محل

دحلتعام، ضث وطقالث، لا واممب ماوت م عاما، وطهلئ، لا وافه قانت لإل 
كإفتداحلأ بالأحرى، إحدامحا يعقب ولم بنصها، لأثبما الأول؛ اكاطِق الميم 

عاما،وطثتكح لا ؤاض قال: ؛ف حمنوف. عل ثة : م؛lJمئه، عل لة ئاJت لن 
حكميدخل لا وماثتن، إيلاءازِق ئهن1 عام، نصف وطثتك لا محواطب مصي، لإدا 

الأخر.محُ ف الأم، محي م ^١ ١^. و ضمحا 
لاوطثتك،أربعهقواطه مصلم، لإدا وطئتلث،أنبعهأئهر، وافهلأ قال؛ نإف 

أشهر،أزثنة عل ميتة تريد لا الزماثإن من واحد كز لأف موليا؛ ؟كن لم أمهر، 
ئدةملآا؛بمُبي.محمحوتيا 

]١!ُ أئ 
•اسهر 

نخل

ققث،هل ؤهن: أؤنز، عق اوى أطوثن، لا واشِ ء-' لأوبع محال نإف 
روايتان:وفيه لا؟ أم ع1؛ه الحلوق، بنص بفنل 

^ولئؤوفيالخاJص،..............................

قوله:عن لأئهربعايعتاص الحيلة؛ سدايايب أحسن؛ الاحياو العول،غدا ]١[ 
وافه،يقول: تن، قاذا أشهر، أربحه أطوك لا وافه، ليقول• أشهر، مانيه أطولي لا وافه 

واصحة.حيله وهد؛ أشهر، أربعه أطوك لا 
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يمينه؛اوح1ش واحدة، وطئ ءإذا يحنث،، إلا منهي واحدة وطء يمكنه لا لأنه 
واحدة.عز حلم، ثو كإ فيها، بالحنن، فتنحل ؛، JL>-I^يم؛ن لأما 

لأنها-اثاو؛ ق موليا محلا؟كوف البغض، بِغل تجثث لا الأحرى• وعل 
الرابغؤ،بذ موليا صاو ثلايا، وطئ محإدا حنث• شر واحدة ثل وطؤء ينكذ 

وطءام،كنه لأنه الإيلأء؛ انحل بنفهى،أوطلقها ^1>!، محإل حشد• المدة وانتداء 
حنث،.شو الثاتاين، 

ij^ d\j  ،و ضان^^١ ه وب لازطتث، زافJI^I لاممكايه ؛
لأنهاتاتايتج؛ مى موليا كاف ماثث،، أو منهي، واحده طلي، محإف بجب• إلا ^^■^ ١١

الباياب؛من الإبلاء تمط واحدْ وطئ نإف مممردْ• ؤنهن واحدة بثل ثتلث، 
واحدةثوى وإل ثانيه، مرْ ا-لحنث، يعي• لم نزة، حنث، محإدا واحد0، _؛j، لأما 

زصكشلة، اللمنظ لأف ه و يزثه زقي ، l^J^-jثها ^J؛l كان ب،يها 
أظءش•
الد.م_إوماس دللئ،• يشل لأنه بل؛ متيغ، عثر واجدْ ثويت قال* ثإف 

أطلق:متنئمتن اهإ أو اكاصي زذكز _3،، 15■داكز.ثة، منها ١^ همخ أف 
وكوذ.ثاثا٠محأزل،محكزةوثاقني، 

محلولم مذمحهن، موليا منقذكاف واحدة كل لاوطئئ واف ولومال،ت 
لناواحدة؛ بوط-ء الي٠ار( وثئحل دللئ،، يشل لا لمفله لأف واحدة؛ ثويت، ت محولة 

ذكزئا.
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امحقشسث:ذفلفإنطاثنمحثسصي.ئن 
عندحميعا ثهن يويف ت وعنه طلبها• مل بحمها يوحد لا خ طلبها؛ عند واحدة 
واحدا.الوهفثها ل ١٥واحل٥، يم؛ن اولاص؛لأغبما طف 

إيلأء،بآكؤنه ومحا طالي• قالأحرى إحداكإ وطئئ كؤا لزوحت؛هت ماو ؤإل 
يهزئزومى.

محل

لأ>ى:جمسما،لإصزمومإف 
وهداصمة، او انم، من صريح بلمظ إلا بجح لا باُلب الييير-< لأف الئامحؤ؛ من 

ميأ.ئزؤا :فوق الثانحى: ؤئ\و كنائ. 
وثوى،معها )؛ثفتليأ للأ-؛مى! وهال طاليى، هاُتا أصبتك إل داو(ت وإل 

ئاص.ص الطلاق ِلأل اك؛ من ضازقؤِوا الأول، زك 
مظاهزاكاJ معها، >وثفغ1ؤ للأحزى! محاو م أمي، كظهر عئ اب مال،• ولو 

فهخ؟ إل زنلثنممئ كالطلاق. يالكثاثة نحخ محريأ، الظهان لأف ميا؛ 
وجهان؛

صزلأ CJryي، ق دأذي ١^لا لأف لا:قةئإدها، ١^^ 
٠Jإلالدكوربجزفاءا

هاقمنالظهار، ق يصرح لتس لأئه ا-ئادت،؛ ابو دكزْ إليها، يفممر دالئاف؛ 
إلالة،كنائركناثاص.
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قفل

جنن otالدق وابتداء للأيه• أقهر؛ أوبمة مبو بثي؛ ١^ يطالب ولا 
.٠٢١ ٠٥م، هرهز!ق 

حنون،آو سور، أو مرض، أو كصعر، ١^^؛، يمغ عدر بالمرأة كال محإل 
الغلأف محميته؛ عليه ءشن1، لم قرض، اعتكاذ-< أو يرض، أوصوم أوإحرام، 

من١^^ لامتللع صرب—، إدء1 لأمتا ١^٥؛ اومءلمع>ت، ثيء، منه طرأ ؤإل منها. 
مررَثأغبالأف العير؛ رواو عند ١^٠ وستأنف العير. منه"مع امساغ ولا ١^٠^؛، 

متوال؛ه.محكوف أل 

لأ:ظإئ،مماقة،مملصظأ 
ماقاعلامحامؤوفيصس:

أح٤امهؤل مثلة لأنه كا-لثيض؛ ص ^1: أحد 
لآثمحنادت،أيهَاوضاأاب

لأف»^jl^؛ ١^٥ يمطع وئأ مدمحه، علنه حستئ، عدئ، بالروج كاف وأف 
المدة.عليه ئحسنت باقية، والروجية جهته، من الإمساغ 

حاثي■ابن لكرم بالمدة، علنه احتمسّث، ١^-؟*،، من نإفآل 

سأثا لهُمحأ، ليض وال!ادئ لأ؛دئنادث، كن؛ لا ١^٢،أنث ]١[ 
مهر.كل الغاوسا ق محيص امرأة كل أف ثمعروف 
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يممتئأف ويشل ماحه، لأف الدة؛ يمطع لب الرجعي، الطلأى طرأ ؤإف 
شحريمها.قننا إدا 

وقدثزوحها قإدا عليه، حرمن لأي اأدْ؛ امطعت و1ئنا ه، طلمها ؤإل 
واسيى ، jiiتز\ءٌ الدة، انومت أثز، أزبمة من أكو الإيلأء ئدة ن ْق 

تثدها.٥^٠ 

ظ
وطئهامواء عنها، والصنر اليمتن لروال الإيلأء؛ وسمط •حنث،، وطئها ؤإف 

نماس،أو حنفي، ق وطئها إن وهكدا محنوثه. أو عاقانه أو ئانمه، أو يقظاثه 
دكرثا•بقا أوظهار؛ أوصيام، إحرام، أو 

الحزام،بالزطء الإيلأء محم من قمح ألا ١^^، وإ أنوم: زئاو 
سحل\ؤىول لأف أزق؛ والأول، الدبر، قهوكالوط-ءل؛، المسه، ق به يؤمر لا لأيه 

لأ،ثزولالإلأء/ونوص
الإيلأءُ،نطط تزئوغ، ضُ \لأذب لأن ئث؛ لب محون، زئؤ طئها زه 
.ئمها.لأسمزمحاها

.الوطء الإوار( لتعتة لوأفاق باق، اليمم( حكم لأف ينمط؛ لا أف ويشل 
 ،Jاiعش.ما قعق لأئة ؛ ٤١٨^؛وسحل يئتث وكرأ ١^ و
هدائنل يقن،. لا أصحهنا: روايتي• عل يشن،؟ قهل ناسا وطئها ؤإف 

بمقلص،وذكزمقاس.



٦٧٩ممو،الإيلأء 

ينمطوهل وطئ، ما لأنه عمث؛ ثم وهوثائم، يكنه انثدحلغ ؤإن 
الإلأة؟ءصةذمير

أخكاملأة الخزج؛ و ا-ئة ي، الفقه به محئل الذي ؛ ٧١زام 
الصزولأل به؛ يمتد لب المنج، أويوف الدبر، ق وطئها ؤإف به. يتتثى الوطء 

زايينلأ;زولأنبه.

فضل
ينأىيؤم عل حلم، ررمن السل لموو الكماره؛ لزمته وطئ ؤإدا 

علته.مممق يمينه<ا عن وككئن هوحثر، الذي مليأت منها، ح؛وا 
هدثزط عل معلى لأنه ومع؛ طلاق، أو عنق، يتغليؤ( الإيلأء كاف ؤإف 

وهذاجاج، ثذر لأيه به الوما؛ بتن خير ثذر، عل كاف ؤإل وجد• 
ءَُُ
ححمه.

قبمع آترة لأف النطءُ؛ لة تحل لي ثلاث، ^3، طل تنقا كاف ثإف 
ويكزالإصابة. بند ووقوعه الثلأُثؤ، جع وجهتن• من البد"عه طلاق ننمع أجيه، 

روايتي.يمتفي أحمد كلام أف الماصى 
أحنيه،هتثارت به، حصل الخنث، لأل يولج؛ جتن اؤغ مثلته وُإئ مإل 

للوطء.ياؤك لأنه مهر؛ ولا علته، حد ملأ هدا مثل مإدا 

وطئالكونه منه؛ الشبهة لتثفن أيصا؛ حد هلا الإيلاج، انم أو لين،، ؤإف 
ولاموجهان؛بمئةِفيروجة• 



اسقضاه1شفيه4اسمءأسبجينل

مك،أنمَظيصبماؤع.
1حثةسوُِفيئثوط

ال1ن1(ح.ويلحق المهر، 
فيه،مبهه لا وثا وايان مهنا بالتحريم، عالمان ومحا أولج، ثم مغ، ثإف 

جاهلهأو ئكزهة، لكين، ؤإف مطاوعه. كاثش إدا لها مهن ولا ا-إثل، معلميهنا 
امحر-علته ومحا عليها، حد قلا بالتحريم، 
اشنر.ويلحمه المهئ، محا ويجب حد، هلا معا، التحريم جهلا ؤإو 

ت5مز،حش يهيا لا أحمد: مماو أش، كظهر ص هالتا وطسكا إف مال• ثإف 
^0؛؟نمر لأما تكمر؛ حش د١سا، أف لة ؟كذ ثم م؛، وطئها !^١ ١^ يريد 

الkانةلامحونممدبب لاك امحث، منه ووذلك،هلأ:جلخ هاثا نمهالفمحار، 
عوّيها•

محل

اممهلموله الهلملاق، أو بالمسه، المتلمالته ملها يطأ، ولز الميم امصن، ؤإن 
قبمترطقرو آثث ؤ)، هآءو ؤ0 أنم أربمو رثى بمهم ثن اقة؛وؤف ؤ سبمادةوةتاإ؛ا• 

lJ[YTU-YYn.]_؛:ءلمتر4 شمخ الث صؤ\أنلثيى؛ف نزف ?0؟ 
قحمها نمط ع1ها، عفث ؤإل حمها، ينفل لم الطال؛ه عن نكثئ، هإل 

العني.١^^ لوعمت، كنا الوجهين، أض 



٦٨١ممو،الإيلأء 

محركالصزر ليقع ست لأي واأطاو؛ه؛ ١^■>^؛، ولقا ينمط، لا والاحرت 
ن\هلم.القثه ئاى الألحزي تع زذوك;تجئد ؛، ٧١

قادت٨ ظه، خاJ، ط لأن محَلئ،دبجن؛ زلا ، Ji^>iطي، تإذ 
ََ ه.

مماوتجائعا أو النعاس، يدهن، حتى أمهلوق مماوث ياعتا كان ؤإل 
أمهلصيامح،، مئ أمطر حو أو الدام، يهضم حش أن أتغدى، خر أمهلؤق 

ظءمنئورالحاخه،كالأينالخاًو
طابث،إذ بالطلاق امر عدوله ولا أبى ؤإذ خمها، وماها ممد وطئها، قإذ 

مضىلأما طلمة؛ يأكومن يطاي، ولا أوقعه، الإى طلاهة وع طثق ءإذ دلك، 
1لامحنة•

اليابه،ودحلته منتحمة، مس حق لأنه عاثه؛ الحاكم طش انتغ، قإن 
دسه.^L؛ منة، ١^١^ عند ممامه الحاكم قام 

لأن

إداالزوجايت، إحدى كاحتار فيه، تمامه الحاكم يقم  ١٧ثيئ؛ن، بس فيه حس قا 
أندامأوسً.

ثائأحة ناحية أذيهق نأنه الطلأيى، إذ ^١: قإذ 
يملكه.تا قملك الزوج، نمام 

طليمحإذ ؤإصابة. بززج إلا علته، عرتث، ثلاثا، أوالحاكم الروج طلي لإل 
زجعتها.ئأله ^^،، Ajمن أفل أحدمحا 



سة(ضاه1نييصاسمماسبجضل ٦٨٢

منه،ا-ظصل الصزر لدمع مرعت لأي ثائنه؛ طكه ثآكون أي أخمد وعى 
ممئ،زبخا،لكص.

ؤ!؛يأثنة حاكم، ثفريى لأيه التأيد؛ عق :لاخزآ الحاكم يمريى أف وعنه؛ 
ي١^، ء ي ملي طلابجا، ع بجوف لي لأم أطخ؛ والأول اليان، 

ونج•
بنكاحإلا وُ محل لا ِلأكاح، منخ بجؤ ومت:بجا، الخاكلم: نإذ 

،I^jlpامفسث، حش أوركها اوتحعها، يم الطلاق، ومع ومش عليه. ص جديد، 
الإيلأ:ءمدة من بش ومحي تزؤجها، ثر عيْ، _->L، تلأثا أوطثق روحها، نؤ 

>نث^^^^ُُءعمحثتيامح،وخاو 

١'•^ عذ كصودْ الإيلأة؛ حكم قش لم أمهر، أزبمؤ بذ أمل ص نإف 
محل

لأيبالمسة؛ يطال1إ لي مناء، أن حائض، وهئ الميم امصت، ؤإن 
لأنهاشا؛ يطالب، لم عمله، عل مئلوبا كاف نإف الحال. س الوطءتي ثنتحى لا 
يمكنهلا محونا أو مريصا، كاف نإف جواب،. منه يصح ولا لخطانم،، صأغ يب 

أويحودللئ،؛جامعتها، يدون، مش يقول: وهوأف العدوو، مئة طولب ا-اتئوج، 

ير١^٠■^، طلمها مؤ ثمثزوجت،آحر، طلثها، إذا إيه يقال: أن الديبجض ا ت١ 
اذهت،بالسنونة.المحاح وعلى الأول النحاح أحكام إف يقال،: أن يتض للأول، عادمتج 



ثيذسبم 

هدوهمش الإعتداو، من به ش نإ الإصزاو من هصد0 ما محرك بالمته القصد لأف 
^^لامح،زبملإ،كالأين.بما

محالخن:ش•
يلزمةظإ مئ0، هاء لأنه يطاJب؛ نإ اشدوو، هظ هاء إدا بكر• ابو ويال 
كئت.بمُولم كئازة؛ زلأ:أزقئُامحض ^١^؛، هاءَ كالدي دةأ>ى، 

أنكثكو\)أ الطور. و هاءَ أنَنضَْ، وف القدوم؛ لاممثة عاقا كاJ ؤإذ 
الطلأيى.او إليه، •^4؛ ؤ مى يوكل أف محا اكدوم، 

الوطء،عن عاجز لأنه الخرقي؛ مول ق الندور مقه ماء محرما، كاف ؤإف 
مثله.المدور الاعتكاف ووثحئجِفي ^؛^_، أفته 

افبشنمخ الأم ثمل ذو ئر؛، لأم ثإم؛1^1؛، م س ئاذ نإن 
الإمهال؛طلب قإن نلو. أف وإثا وجيء، أن إثا له• وبمال، دعال■ 

مريبة•لأما ايام؛ ثلايه أمهل ينريؤ، طعاما أو يعفها، ومبه 
الحيلأو يمهل؛ لب الداهعه، هصده وأف الك5ضر، عل هادر انه ■fi؛ نإق 

يمهللز الصتام، إئ>واث كاو ؤزف حاجه. ولا للحاجة، يمهل ؤإء عليه، حال 
أئهوفيزة، ئدة ١^١٠٢ ئ ش مئ هد كال ^ لأ} ِلأنئ وم؛ صش 
أوالمإف كائجرم• لبموم يبجل الغيور، متئه اقثاهث يفي؛ أف ؤقحرج محها• 

§مم،^١ منعته لأما حمها؛ يسشل لم همثعته، ^١^، ٥١أو الإ-مام حال الوطءِفي 
ا-لثيفى.ق لومتعته ما هأفته 

لأمحكخم،بموم•ت١ءيضت 



اسقضاهاهمهمساسمماسبجضل ٦٨٤

مننقتتة لأما حمها؛ ينمط انه الخاصى ويكز 
لأمة-^،^1،؛ ميزت ثؤ ممستئث أوسش، بب، العاجز، مده امصئ ؤإن 

لأةننةلئيرمحذِلك.

محل

مالمولثيبا كاثئ مإل هأئهزئه، وطثتها، مد لمال; والمسه طولب ونس 
روانجن■عل محلمح؟ وهل إوالته• يوجب ما وعدم الئص، ماء الأصل لأة موله؛ 

موجبمحتمل، اازأْ يدعيه ما لأف الخرقي؛ احتياو وهو محلث، إحاوامحاأ 
باليوير1،*يميه 

دامحول.ف فقي لا م؛ 
مزمحا؛مالمزل شهدذيكازبما هإِل اقاءت،، \لئا; أربت، كانث،بكزا، نإف 

علمبجن ولم الوط:ء، عن عجزه ادعى ؤإن هوله. هالمول ؤإلأ كذ.ده، لامه 
وجهازتمفيه عثن، انه 

وؤنثدالطلأق.لأن هزته؛ لاقو ^^١: 
ثش:قلئزوث؛جثلأبجفإلأمحبج.

ومتق احتلأف لأنه الزوج؛ هزل مالمزل الدة، انقصاء ِفي امحلما ؤإن 
روايى.عل ئم،؟ وهل فيه. موله المول هكال حلفه، 

MUM



٦٨٥

محل

ثزطهمن الإيلأء لأو بئول؛ ملتس يمم(، شر الوطء الروج رك ؤإل 
روايتان!محفيه عذر، لعؤ جا مضرا يزكه إذ لكن بدؤنه، يثبت ملأ الخلف، 

ُكشلُم،يلزوئ
.AjjJbست لا ١^ عق يدو بحكمه الإيلأء قيمحيص ؤاو لعير، 

:1^لأم بء ض بمدثا زئوف ١^^٠؛، ئدة وُ محوب زالئاط: 
ط!،إذا تجب لا محلف لإ إذا تجب لا ئا نلأ0 ١^^، هأشب خأ، لزئها، 

عيوياص من بمغ لا له الإيلأة حكم وثبوت الواجس،، عل كالزيادة ثركه، عل 
\عنزأاآواغ دالماس. ١^ الأحكام كنائر معناْ، ق كاذ عليه^١ 

الثانر!والهول منة، اثومت،— —عل أقهر أربعة كل ي يطاها أذ عليه تجب -ا ت١ 
والعادة.العزف بحتب يمنى! عيه، مثل الوءلء أف 

١^^،.حكم وحكمة ^4،، لأيه عليه؛ فحرام عدر ذوق ئركها محإف 
->زامَعاوه.ولكنك يلزمها، لا الخوايح؛ بحمها؟ دطاJنا أذ يلرمها وهل 

أسهرأربعة كل ق \إوطإ عليه تجب، ايه قدهإثق الممهاء قال ك،ا ليس والصحح 
شظفبالئزف، الزْوة بمال: ولكذ الإيلأء، حال ذ ذكزذلك افَتعالإن،ا لأف >؛؛ 

يمكنفلا ت١لطلأقت٧[ ،؟^ ١٥٢ءائنه معا يزانع> ندرعثع وس سعتهء من ذرسمذ نفى لؤ 
مريم،أو مرْ الأنبؤع ق يطأ أف ييلرملث، عجورا، روج سيخ رحل هذا مول! أف 
كئتلث.فالآكلم وشابة، لشاب نمولث كإ 



اسيضاهافينيصاسممأسبجضل ٦٨٦

ئ1باص ذ ي

محرم؛وص ا، أّجههإ أوما أمي، كظهر عئ اب لروجته؛ الرجو مول وم 
أث4تهلإن أكهننهر محي ثا متيهر تن ممهثون ت معال اش لموو 

^اينُونزثهلاس:أ[.

الطلاق،أثب الككااح، قص محوو طلامحه؛ يصح روج كل مذ ويمح 
وماليعال• باش البجذ انبت هئنآم موجه لأنه منه؛ يمحح ملأ الصبي، إلا 

دكنواْأولا.٧ <؛ ٥٠٨٤٥ظهارْ^الماصى! 

لكلنلم.ظهارْ، مصح طلائه، مة1م،مح لأته الدس؛ ظهار ؤيصح 
لالج1دلة:أ[يذبهره ^تن ثعال; لموله أمته؛ مذ الثيد ظهار يصح ولا 

حرملن كن1 يبتن، كمارة معليه حرمها، أو منها، ظاهر مإن الروجات، به محص 
لوكإ ثيء، يلرمه ألا وبموجة آبوا-ئاد_،ت هاو ظهار. كمارْ علته ت وعنه ظعامة. 

روجها•مذ النأْ ظاهتت 
عئهي أئروجها امرأة كل مال؛ أو يزوجها، ثم أجيية، مذ ظاهر مإذ 

#هوأفولوقال; با-لتكم، كالتعرف وهوئنشنمل ياكال، التعريف هال>ا [ ١ ] 
أول.لكان اردا،ا عيه محرم بض زوجثه يئبة 



JUV

هاوتوجل ماوِفى انه ققممنبمئ ا-ئامح-، بن عمن عى وإن1اد0 أحمد الإمام روى ئ
الظهار.كمازة عقه :  JlSدزو-جها، م أمي، كفلهر عئ يهئ ثزوجئ إل 

ا.دعالا يافه كالثمين الككاح، مل عمدها لصح مكمزة، يم؛ن وزالأي 

شو

كجدته،التأسي، عل عقه ءأ مذ ظهر أن أمي،، ئهر عئ أب ثاو؛ محإف 
لاكهمظاهت؛ يهو الصاهزة، أو ١^^٤، أو النتست،، مذ محارمه يوات ونائر 
كإمظاهتا، محكال التأييد، عل ءثه محزم للأنتمتاع، هل مذ ظهر ثئهها 

لنقال:أنم،ثوكءرأر.
وعميهاروجتؤ، كاحت ا، حاول يوف حاو j، علته محرم بمذ ثبهها نإف 

روايتاثت*قفيه أوالأحلمية، 

فهورأيه،رمح.بمتهرأُ عم عذ صح فاذ الأية، ظاهر حلاف القوو وهدا [ ١ ] 
تنإٌثو)؟بمم صرمحة الأيه لأن الظاهر؛ هو صحته فعدم يمح ثم ؤإن 

ههازأممررمة ثنبذبيملإبموداjنلثا ؤقال• ثم تالجادلة؛آآ؛ا ب-ءيمه 
_،lJajقاما طالق، فهي فلأيه لوروجت لوقال* وكإ امراته، لست، وهده لالجادلةت٣[ 

^محانهلأصصهمذرؤجة•
عليه،حزام كالزوجة الأخت، إ0 ت نقول لا أف والصواب ثناهل، فيه هدا ]٢[ 

عيجثل:افه ال فك،ا هوالحرام، سه، الجمع ت ومول، 

/T(٢(،دبارزاق،)آ/ ٠ رفر  3٥٠٩،اترطاX٤٣٥
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عانه،ينسه لأنه وآبو؟كر؛ الخرقئر احتاره ظهار، هو إحنامحا1 
بالأم.سسهها أسه 

أفتهالت1سد، عق عثه محزم لا بمي ثسهها لأيه ظهاو؛ ليس والأحرى• 
والصائمة.بالحرمة ئثسيهها 

محلاثبمز لأية >ثفل(يتا؛ ؟كسر لب التهيمة، كثئهر عئ أئن محاو: ؤإل 
روايتان!مميه كظهرم، عئ أب دال! ؤإل 
اليأثب ١^. ئق م بمو ئيها لأن1 يهان؛ ئؤ إخداخا: 

التشبيهأفنه بلا يمحل لنسق لأيه بظ_هار، لنز والأحرىت 

ممهظمأنيفيبمورطمتح٠
P يهن دكشد مَآبخأني  oU  عقبمتظم^١٤ ٦٥يهني دظقد

أ'لأ-ةصهبمي ئجثثوأ وأن أصشه=ظلم ين ١^؛؛؛ أبميظم وظشد 
[YTuLJl ] و3نتنوأُو؛.حتى سائ^كلم وأحوات يمل! ولم

علأب أو كابيلث،، عق أتت ١١قال! فإذا الإنسان، فيها يردد المسالة هده ا ١ ] 
لخيم،ولا له لا الأحوال، من بحال تحل لا هذا لأن أشد، هدا يكون ئد كاننك® 

أضغ.الأول ١^٦؟ والفلاهئأل 
M tJ M



٦٨٩ممبالفل،ار 

محل

بنامحي لأيه يهوظهار؛ أر، كظهر أومكب، أوممحب، عندي، انب ماوت لإل 
علأئت : ^LJ الظهر عتر يعفؤ سهها ؤإو أمي. كظهر عل أُت محوله: تجده 
التخريم،ق كالظهر الظهر عثر لأف ظهار؛ مهو أورأبها، يدها، أو أمي، كمرج 

به.الظهار ؤب ثكدلك 

عئظهرك ممال: منأعصائها أوعفو أمه، بظهر منها عضوا سه ؤإن 
^لأم ئظاهت؛ محن أمب، كم 

بإصامحتهالطلأيى ثير لا وما كالطلأق. ورأسها، يدها عق ثعليمة محجار الروجة، 
ذكزناا١ا.لابمئق١^يه؛ج زالظفر، ثالئن، إنه،كاشر، 

تحل

ؤ؟التشبية به ثوى لإل مظاهث. قو أمير، ممل أو كأمك؟، عل انمتج مالن لإف 
خذلئش وعنه: محالة. ما يشل لأنه ظهار؛ محيل أوثحيها الكزامة 

مح١لأة،محاثات،محا٢'.

عليه■قئ؛ ش أوبمص ُتكل أوبمصها روجته يثبه أف الظهار؛ أف الخلاصه [ ١ ] 
٤١أو^ئن_ا التأبيد عل  أومصاهرة. ٠٥

ظهارافهو^^يالأولوسوائ،مالأول;إذامالونواة 
ظهار•فهو قسا؛ ينو ولم قال ؤإف ظهار• 



اسقضاه1نينيصابمءاصربجضل

عمق لإنة ؛ Aj^j (jfإلا بظهار ملتس ُ، ممحاا أو لكمي، ائت محال• ؤإف 
لأ:°ؤو زثكدا:ثمج يبجا، كام هي اطاب: أبو زئاو أطلا. ١^ 
يثا،بمأفهئ.أر،أندك كزأس زأئك 

محرجمحرجة أف  JLالظهاو، قرية وجدت إذ أية  ١٠٠٣٠٥^وياس 
لألههوظهار؛ وشنهه، لكر، عندي يأئت الدار، من •حزجت، إذ ةئو}ب,' الإمين، 
آبقأل: ^؛ذ نه. الإ-ئمحالأت وذي ^،^١؛ :قن لإ نولا فه، ضاوة المرية 
اشحريم•بّوى بقثل لا لأيه الظهاو؛ مهوصريحِفي لكمي،، حرام 

محل

الطلأيىأومع لأية ظهازا؛ ؟5ر، ونز طأمث،، ١^؛،، كظهر ^١^، ١^٠٠ محاوت وإذ 
بهنوى محإذ يمع. ٣ بثيء، متعلق عثر امي كبجر موله؛ ومئ قويع، صرتثا، 
الظهار،ظالى، انم، ؤإذثوى وظلاي. مهوظهار معا، والفلهاز الئللأى 

قالئولم:ني;خلأثث،فهوتيائ.داكاف:إذا 

بمؤ•أولم لويوى محا الروايتمرت يع، المنى فتكوذ 
الأحواو،ئلأإذاكانبجا،وقال:أنم،

ادميوقال! معها ثشاجر ؤإذا ايصة، يه ا،لزاد أف واضح فهد-ا كأمي، أنمر أٌي،، مض 
ظهار.هذا أف فالواضح أمي، مض قانت، 

هدهوق عل، أنت ٠الت الأول j، ايه مبجا والتي المارة هذْ بتن والمنق، -؛ ١ ت 
لم:ثل;ةو،لقال;أنمؤكاةي.



٦٩١ةتاو|الفمار 

لوثوىكنا لألك، عإرْ إل بجرف هلم موجبه، صريحِفي لإي تيارا؛ بجن لم 
الطلأى.أمي، كظهر عؤ أب بموله• 

فضل

سلمهروى قا '؛ سهراا أمي كفم عث أني، كقوله؛ الظهارموهتا، ويصح 
قنيمنيهئ مينا ومصال، فهر بجلح حى امرأق من ظاهرت ؛ محاو صحر ابن 

ئانطJئغ!قظوها، أذ أثث ئني ٧، منها ل ، l_^iآذ ولإ، ذات 
مكمزةيمتن زلأنه ابوداود• رواْ رمه® لاحرن هقال؛ الخ؛ر، يأحآرته هؤ الله رسول 
الظهار.ح\5م مصي الوقت، نمى قإدا ثعال. كالث٠انلأش ثوقيتها، هصح 

لخمخأبث، الشزط وجد لإدا ، siAJ^الدار كدحول بثزط، ثنليمة ومحور 
ذكزناة.قا ثظاما، لم:صز لَالأ، شاة هوم\؛وأ0 أن ئال: ثإذ الظهار. 

محل

،٧٥١لقول مظاهّز0؛ ثآكن ]إ أنجر، كظهر عو أنث، لزو■جهات ١،^^ محاوت< وإدا 
هولذلأي الروج؛ عل، هعلقة ين يلبملأ ^^؛-، ثعالى؛ 
كالطلاق.الرجنر، محاحتص رقعة، الروج يملك، الروجة، ةًربم يوجب 

روايات!ثلاث الكمارة وجوُس، وؤر 

أزبمةعل الثئهائ زاد ولو كئازة، دون الحل عاذ الثيئ اثمى إذا وها [ ]١ 
صارمولت١.أقهر 



أحعدبذضلالإمام ص م ض السم  ٦٩٢

طلحهبث عائشه أن إوت\ييز ززى ج الظهاو؛ كماوه عليها 
أنلمالث م، كظهر يهوعؤ الربثر، بن مصعب روحت إف ئألن.' دظءهقه١ 
\iySمن المم ك زلأي الأي. 3ثاة الكفارة. ظيا أف ^١ المد0، 

كاويل.الظهار، ممازة هلزنئها القظ، ذ\لأ/رلأو\
^ر،متحيم،ممازة،مها:

جعلهاندما، عطاء دهن، مد إلثها اونا _؛3،، كمارة علميها واكاكهت 
محريملأنه ندمه؛ ق امس وهدا الطعام، من مكا مسه عق حرم من يمنزلإ 
ملالتمك؛ن وعلمنها الأقة، كتحريم يمن، كمانه يأو-جن، الروحة، عز بلال 

موجبالظهار، عين هوو يمنها، ينمط ملأ علمنها، حن لاك، اليجيرال'؛ 
ثعال.يافه اللممن ماسة لاإ،5مارة، 

نحل

افثعال؛لمول الآكماره؛ وجنت، ا، العويا ووحد الظهار، صح ؤإدا 
ءالوط. هو والعود! زالجادلة:"؛[ مم؛ررءه مالوأ >»ودوذة\ م ؤّءآم ثن يخهثمحن 

وايرؤي•أحمد كلام ظام ِفي 
هال،ؤ...........قا صد فنل \ذقبأ العودق لأف الغثتال؛ العند أخمد: مال 

الكفارة.ء ت شحة ق ]١[ 

.^yhl^CY]



٦٩٢مماباوئا4اد 

قيعوده غئتامتا، مثة مغ و\لمةل\يث وهب، ما ١^؛■^[؛؛ الهبه العودِق اف كإ 
غئتابجا.هزله 

أمرسبماةئyائاك اممه لأف الوطء؛ عل العرم العود وأصحالإت العاصي ويال 
ممرمالوا ُؤ"م • سبماةلؤداك بموله الت،اص مبل العود عقيب لألمخض 

؛^؛٥٥١مو \لنلأ له محل لا \فف°إوا كلأ وعل لالجادلة;م[ يثآقا4 أن ثؤ، ثن رثو 
؛،jlمله، وطئ ءإل ]الجادلت:"؛[ يثاثاه أن ثؤ، ق تبماةئوةث\قت لموله 

مم:ائزةزطئ، حنن نشه س يبجا؛ أكؤ عي تجب ولز ء، ١^،^ 
ي:اقخم:م؛وثويأنتي.قال

ثال:م. ل تائها تاض زأث مال: ئت؟« U عل حملك »u سه:
-همتكفي«.ررماغثزلآا

١^^،لحل شزطا ^^١ ل> ه ظه، ممازة هلا ١^٠!-؛، مل زأثا 
.^١٥الأنة ^١^ 

ؤإللدلك،. عليه؛ كماره هلا فنهته،، أو ألحدحا، بموت الوءلء هات قإف 
بعدالمزهه كاJتا إل الآطاد_،: أبو وهاJ يهمز• لحى له محل لم ءتزوجها، عاد 

بإ0كار0،أحمد صرخ وهن• واهمه• مذ موو مقتفى وهدا الكمازْ• معليه '، العرآا 
ظنه.كئازة لا الماصى: هال 

عليه.فلاكئاوة خمكأ' م فلوعزم حتىيطا، بالعزم اتكماره تجب ولا ]١[ 
X H *



اصيقضاهانيهمصاسمءاسبجضل ٦٩٤

محل

زاشس،لكلملة، ١^٤، ٧ ^^١ ٥٥١مز بجا زق 
وواقان؛

كالطلاق.دواعتة، حرم الموو، مى الوط؛ حرم ما لأل عئرم؛ !^١^١؛ 
بي،هابجاززالزطة،

.^١٢مهتصؤ الوطء، عن كنايه هنا اثسسز زلأو امحن؛ كتحريم 

تحل

لأبجاظازة؛ ناحية لغل ثيه كوت، أنبع ننزة أنبع من نلأم ون 
حامدابن قال انكحة. أربنة وحدتِق لن ما قانتة محتلمة، محال أينازل أرح 

واحده.روايه اآل.هب، هدا والماصى! 

عذيروى دللأ، لأف واحده؛ كماره نحزئه أحرى؛ رواية فيه ابوبكرت وقال 
•سكرربثكررتتبهاكا-لتدود قلم تبماة؛ؤئاك، ؛ ٧٥١حى الكمارْ زلأل عمنرْ.بمتئا 

ا.ا...ه..ا.ا..............ا، ^ىكلنةواجة،ثكمارهواج؟ 

لألقزله:محثليأن^لأإذاكانلأمم،ئ؛ 
يوفمحا يايرثا وبحورأف باليّيس، ايلع عن فته عكقل اف ينبئ لالجاداة؛"ا[ مماثاه 
اص•

صحح.وهدا ]٢[ 



٦٩٥القصاد هاب 

مذظام رجو عذ نئو وهته عنن أة عثاس ابذ ووى و واحدة؛ روايه 
مماوة،من أكثر ثوحب هلم واحد0 يم؛ن واحده؛ كم1ر0 نحزئه ت ممال نسوة، 

تبمائةو0ئ\ق._ Ij'كالإم؛ن 

الدهب؛ظاهر ِق واجدة ثكماوْ يكمر، ولم مراوا امرأة ثن ظاهز ؤإف 

تبم\ةئو0و\ق.فه يا 

كم1زه-^1 وحب الإنتئناف، داك1سة ئوى إل انه عق يدل ما أخمد وعن 
-٧؛؛،يه ملق الإنتةناف، به وى هإدا ١^-^، ق نحر؛، يوجب يول لأيه ثانيه؛ 

كاهق،ؤا1دفالأئللال

وأثثت لأبجا زاحدة؛ رزو ممازة، بماج ممؤه ١^، ض كم إذ هاث| 
الأول•أفجهن محري،، المحز 

عمد،و نساء روج يم أمي، كظهر عق مهن أثروجها امرأة كز مال؛ ؤإذ 
لأمثا١^١؛؛^،؛ إحدى ِفي ة5دوكا عقود، ِق ثروجهذ د1ذ واجدْ• ثكمارْ 

عمدكمار0.لغل والأحرىت واجده• يخن 

عمديكذ لأف كمارثان؛ لرمته عمد، ق وأحرى عمد، امرآتتزِل ملوثزوج 
•' كالأولا كمارْ، فتعيؤر يمه، حكم 

واحد.المحل لأف واحده؛ كمار0 إلا يلزمه لا يعنى؛ الصحيح، هو والمدثب [ ١ ] 
IJlق،والصحيح [ ٢ ]   j له،زوجه دئذ لم لأبجا ابدا؛ شيء علميه ليس أذ



س؛قضاه1فينيصالإئماء4اويص ٦٩٦

محل

يكمن،حى يطوها لا الخرقي• مماو ملكها، ثم الأمة، ووجته مذ ظاهز ؤإف 
لنتايمدؤن "م من يفتهثؤن ^؛j، ؤ ئبماة؛ؤئاقت اش لمول الفلهاو؛ كماوة يعي• 

]الجادلة;ّآ[.معاتاه أن ثؤ، من شميرؤمؤ مالوا 

مالزنخاُت،، ض خزجت لأبجا عن؛ لا كئازةبجن ء أثوم: زئاو 
كماؤته،عذ أعممها مإل أمه، وهل منها ثظام لو كإ ظهاو، كماوْ بوطئها نجب 
ُ.الفلهاوأ حكم يعل• لم دللئج، يزوجهاثعد لإدا جاو• 

امرأته،من يظاهز لم وهدا ]الجادلة;ّ؛[ ه بثبيم ثن يثهثؤن واقذ ءؤ ت يمول عَإتْل واش 
اشراهثم الدكان، صاحت، عند زال وهوما الث-وبه® هدا ألبس ®لا يمول! أن ممل 

ولبنه.

له.ووجه لأمثا ظهار؛ كمارْ عليه أف والفلاهث [ ١ ] 

H M ه



٦٩٧تتاساصرىبممرةالذل4اد( 

وابمم،رةالذلهارنم- 

n إ  M*

لمص شهرين محصيام بجد، لم محمى ومه، محرير فتها والواجب 
مميم من يثؤئين ءؤؤإقى ! اضلمول متكئنا؛ مئن هإطعام سستي 

•تااجادلةت'م[ ه مماتا أن ثلير تن يمة شير قالوا يمدؤزلما 
ثظاهزداJنت ثعثه، بن مالك يتت حوله عذ وإنناد0 داود آبو وروى 
محادلتياش. ووئول اممه.أفآكوإلئه، قجثئوقول ، c^L^lمىأوصنن 

[١ ]الجائلة: ه ر؛دحها ؤا f_^، أب، مد سحآثذ يجق I حصثرلبرحت ثإ فيه، 
متابثأن،ا،ررقصوم قال! تحد. لا هلت،؛ زده(<، رربعتى س! اممه رثول ممال، 

.متكئنا١١ مش ررقليطعم قال! صتام. من كبثرمابه شخ إيه اطه، يارسول صنت،ت 
وكسوتهلثمته حاجته ص ماصلا رمته، به يفري مالأ أو رمته، ماك، متى 
واحد.لأنه العتى؛ لرمه ودحؤْ، عياله موية من منه لة بد لا وما ومتكنه، 

بجلصب أو ذي أو لكي خدمتها عن ينتئنح، لا رثه له كائن محإف 
أز^١، ١٧١طزئهُ ش زن-تته ؛J؛l ^ أن نفتة، تحدم لا 

قللخم و ٣  tuذته كثذ ١^٧١؛، ة \ص ةن\و و كاشدوم 
اققم.َ

هوالصحح.التعليل هذا [ ١ ل 



اصضاه1نينيصاثماسبجضل ٦٩٨

عنها.منتعن لأئة عممها؛ وزْة الأصلثة، حاجته ص ئاصله كامش ؤإو 

وجهازتمحفيه ■ءاسا، ماله كاو قإل 

حفووإل الوطء كئريم صزوالب عائؤ لأو ثالصنام؛ اف5فيرُ لة أحدمحا: 
ظ\ولئالأن؛هم.١^، 

ج:شبهنب،سضمم.
شقادت لأم ^؛ U^Iلئلإ:فن الم لممانة ذلك هكاو 
لهبجور أف وعشل حاصث. ماله كمي يلزمه، صزرا عر مذ بالعنق افكف-ثر 
الظاهنا١'.ئأفتة ، ااث١Jق عاجز لأية الصزم؛ 

قفل

وجهعل تجب لأتجا الروايت؛ن؛ أظهر الكمانةِفي وجومب والإعتباوبحال 
كا-اتد.الوجوين،، حال فيها ياعتثت التطهير، 

LpU : زتياي الأداء، اويومقإل حم من الأَخثال ص الإمحاث
أعأظفيه ثاعتمن ا1ال، بوجود الاJمة ق محب حى لأنه لزمه؛ العنق، عل محير 

الآخنال،كالإ.
وجدلأنه العتق؛ إل الإئممال يلرمه لم الصنام، ق ثنغ حش بمدر لم لإل 

قالئزؤع بعد افدي تحد التةئع النيل، ضوم ل الثرؤع بمد الميل 
اليام.

]ا[فيشخة:كاتلام.



٦٩٩ب1سممارةالغص1ر، ةت1واااذمارر 

دؤك؛ثنئ الأول، ١^١^ عق مله أو دلك، بعد إله الإُتماو أحب نإل 
الكفارةبمد أنق ؛^١ ١^ إلا الأنوو، كنائر ١^، لأه 

مكيلكالئيوُت،، حنن عوة محزث4ُ ثم لإ لأ؟د4ُ الثن؛؛ ؛لا ل4ُ ميز و، 
ََُْاا[

ثمعده

محل

>نشنبم\كنقاق: ١^ لثزل ٧، كلهاإلازثه الكئازات ل زلانحزئ 
أنإلا ^؛ ١٠١إق هيإ ودبه موهنة ومذ ممر حمقا مويثا كل 

لاواء;'اا،[مؤمنتوه رمؤ ئتمر وهوهمث لآة( عدؤ ءوم من ؛نَكث• 
نتاثا.لأبجاي الكئاتاتا٢ا؛ شائن ظبجا ثم1ا ،، ٣١كفانة اومول ء ص 

فيها.اومة لإطلاق ذمه، العفازات تائر ق نحزئ زنة: 

أماالعتق، عئزئه نقول• ملبمتو، العئق عل لومدر عثرْ، مثل ايه الصجح ]١[ 
ثأّز. ٠٨٥أغتق أ0 بمد ٣١احتار آذا أنه والصواب ثظث، فيه نحريه لا كونه 

جاريهدعا ءتئثفههبمؤ بافيها، ق ت يعني العماراُتح، سائر ق [ ٢ ] 
ةقنئ«رهداِءا »أممها؛ فقال: \و\؛. ق مالت،; افُ؟« »1ين وسمحا: الحكم ن ني 

شيكمارة.ولوكانت، حتى عتقها، ينبغي لا المومق عتز أن عن، يدل فهدا 
* n »

معاؤةحديث عن (، ٥٣٧رنم)الصلاة، ق الكلام تحريم باب احي، المكتاب ت لم مأحرجه ا
خهبمن.السلمي الحكم ابن 



اسيضاه1همنيصاسمماسبجضل ٧٠٠

فنل

ضزتاوا؛لألامذم\وثأوبمحوم 
\,1وؤوو،العسسا مع هدا نحتل زلا مى زممنه منمعته، الغد ممك 

الرمي،ولا محها، البجر إل عقاج اق الأءل عن بمجز لاك الأض؛ محزئ ملأ 
الإبماممنلجغ ولا كئثوة، أعناو ض بمجز لأم الزجل؛ أو الد شلؤغ زلا 
الخمشئوغ زلا غدا، يم ضها لأن ١^؛ من \ذتثو أو ٠ أو 

نمنهالأل كمطعها؛ أصع من أئئلش زمملع لدللث،، ناحية؛ يد من زالسصر 
اشبجةلكلأنتع مؤ ^٢^١ ؤاحدة؛ أنئلة ظع يخنع زلا ،، iUlدفي 

هطنت،وإذ سها. لدهايس، كمطعها؛ هده^بإحاJامحا أنئلتان، لإنيا الإتتام، إلا 
حم،لإم؛لآفياهلأبملللأ•بذي، الخم 

الرجل،ممبع محن بالنم، بمؤ لاك ياحثا؛ عزجا الأعرج محرئ زلا 
ينا.صزرا بمر لا لأنه أجرأ؛ نمرا، عرجا كاف هإف 

دالنصوصإثازد4، ههمن هإذ إثاريه، مهم لا اول.ي الأحرس عئزئ زلا 
أنالأ1>شلأمحزئ.

^j ، ١هإِي ، ٣١ننهُ محغ أن ؛لا محزئ، \م: ؤ5دو اكاصى^
صزتاةن1ّاممناألإا 

زننهأكؤ ئذ زلا يخس، ملح لا لاك ئذقا، ا1لأونيثوئا تخزئ زلا 
زمنه.النصقأكز عن إجزْ لأنه الخنون؛ 



كتاو،ااذمار)داب|ممارأاص<

١^١^١".صُيناصأخز1،بمم 

نحل

^محب؛بمشضئامحصن
^ك،..........................ب............ب...

هؤرمؤنيك،ن يقول• تعال واه العيوُب، من السلامة أصل عل الدلل ما ا ١ ت 
فهدم٤^٤؟! لا امحد ل الذي واضم محزئ، لا اي الشغ محئل الذي فا 

١^؛وطلب ثمثه، وملك حرر، إذا الأعمى يكون فقي• لها؛ الملب يْكنى لا الصمات 
أحيائا.الناس من الكثثو ببما يقوم لا باعال يقوم قد والأحرس ائممع، 

الأم،عليها بمع وثة كل عتن جوو أنه '- ١^١١ل -كا ذاوي عن يحم 
داود.أثاع مى فيه ونحن إليه يميل ما فهن"ا اللقظ• بإطلاق أحدا 

أمافيه، أتوقف ولذلك، أسد أعتى إذا صرره يكون فقد اعيمح، إذا الجنون أما 
اكمليده ثيء ق حلمته ينقص وش أ بجريه لا فنقووت والبئصر الخضر مفطؤغ ان إن
١كاملا فيصر يقصه عل يثمرل وقد أحرى، مور أي 

هوالأصل.هذا ورسوله، اش اشترط ما حلا بنزوط ألاثأئ فالأصل 
كمارتهعن وأعممة مدم ؤإف الخاي أف لآءه١ثئ الئيخ كلام ظاهر ]٢؛؛ 

ؤناس فلا 

(.YY/A)_J،il؛



^ث|ضاهافييهعالإئماسبجضل ٧٠٢

ئن\و\.حطأْ وينممد تجئ وهوالذي الأحمؤ، ومحزئ 
يرجىلا ما قاما العمل، عل الثائر ?؛١^٠-^، المرجوبنوْ، المديص وقرئ 

فيه.صل لا لأم ثلامحزئ؛ ، ٠٣١عل يثير لا أو بنوة، 
ؤإنكال، حيث بنفسه ^٠^ لأنه حياته؛ المعلوم العاسسج، عتق وتبرئ 

قإلبالشلث،، يزول ؟٨؛* شن، ثابتإ الوحون( لأل ذمته؛ ثبرأ لم ■حماته، 3، ثق، 
بعتقه.برثمت، الدمه أل يثنا ->ئا، كال نه اس 

فضل

صئا،أغتق ئإل الئداد_ج، أحكام ثة سن، ٢ لأنه ا-إكم،؛ عتى محزئ ولا 
^^^^نفيلثمحل،زلأمحلأ:ئ

كالجنوللأُ.ال٤مازة نحرئِفي قلم افكلتمإ، لثقد عباده؛ منة 
صَ َ و ا0كليما،العبادة صحة ثرؤب مل فليس بملح؛ ولا علط التعليل هذا [ ١ ] 

ولمطهاِم«را' واصرثوهب ارمومالئلأْ/م صإأشس: الئ قال م، 
يكنمؤ.

أيهمتقى الإي،اف أف التعليل ونلماهر فعلا، وبموم وبملأ يبلع حتى دالعنىت 
أثهبث، دام ما بمح امة حال~ كل —عل ١^١^ والقول ؤبموم. بملأ أف بد لا 

ص•

من(، ٤٩٥بالصلاة)الغلام يؤمر عتى باب الصلاة، كتاب وأبوداود؛ ١(،  ٨٧أ/ أحمد) أحرجه )١( 
قءيبمته١.العاص عمروبن بن عيدالف حديث 



٧٠٢ةت1بارذم1راواو،ممرتاس4اد( 

ودالِقأخمن. كلام ظاهر السعِق يوف له من عتق يجوز لا الماصى' وقال 
هلقإما المش، كماز0 إلا ا3كماتات، حمع ق هئؤو عتى محزئ آحزت موصع 
رضلأنت يع ذ القز نحزئ ^؛: ني أثو ه. 

م'مج،ءأخأةابضاولإيزة.
الزمن.هأمته مسه، التصؤف،تي من ممنؤع لأنه معصوي،؛ عتق يئرئ ولا 

محل

آحز،بثكن، منتحي عممها لأف الميم،؛ ظاهر ق الولد أم عتق ؛برئ ولا 
ملكهمل يملك لا انه ثدلل كامل، عثر محها الري زلاثأ زيه، كعخ محزيه، يلم 

الآثئبمِطا.كثاؤقافيها.ثمحه:محرئ؛لآبانب، 
Iروايات، يلأيث، اقكاد>ّ_إ وق 

إحواهن;نحزئممئا.

مح:لأمحئها،سئذ/نا.
بجدثامنجئره'محلامحضضبجا،
يألإأدلآتلإ:مضم؛بجا،أك

امحا'ا.

الصواب،.هو هذا [ ١ ] 

نة.لكت ذلجز ق لكن ئشيلة، ثب الاذ هي تناؤ يدكروف ]٢[ 



اسقضاهاينيصالإئءاسبجينل

محل

محزيه؛ولم عس، ال٤مارة، عن العس بثزائه يئوي عليه ينس من انرى و1ن 
^ضئواش؛له،

الكمازوالعن محدس 

ُ.لدللئ،ا محزنة؛  ١٧الكمانؤ، عن هاعممه ااعتق، ثزط عLJا ١^^، ؤإن 
عذالعد وأعئق وطئها م عدى، أعنى أف قعد وطئتك، إل ت ولوهاو 

الإيلأء،عن عممه لم لأيه أجرأه؛ ظهارْ، 

القرابةبسب، عليه ويعتق ريه يفكؤيه واز0، لم لومحاء ئدل! يم^ل قر ء ١ ] 
عليه،عتى محن أحدمحا عدان لووجد اثه المول هدا من يلرم لأيه الماخ؛ ما والكمانة 

له؛نقول، فهل واحدا، إلا أفري أف أهدر لا ويقوJ(! كمار0، وعليه يعتق لا ص والثاف 
أول.فالقريب لا، الخواب،؛ العيد؟ وافر القرم،، سر لا 

اختياراعتقه بب أش لأنه أجزأه؛ الغرص لهدا قريبه اشترى إذا ايه فالصواب،! 
اشتراهثم ليعتمه يفريه أف عليه محب، كان لو فأقول(؛ الثتراء. هو عتقه وسسب، منه، 

ملأنجئ،ومشزاؤةوةاخياث.

قلأثه محزمه؛ لا فامه الثرط هذا أجل من قئا الثمن من مص إل يئفلئ؛ ت؟؛ا 
منالثمن ثرئ، يعتمه أف عليه افرط لثا البائ أف بمعنى كامله، رهبه محرز لم الحقيقة 

لوثاءلأمه اوحم؛ ذي ق يقال، ما فيه فيمال، اقل بثمن كان إذا أما ^^، ١١هاJا أجل 
اشتراه.ما 



٧٠٥تت1باص)بمممرةاص( 

'•محض،وديراممرْمحنا 

نحل

عنابميع عتى وثوى ثصسه، هأعتى موبر، وهو عبد نصف ملك ولو 
عتىلأل أحمد؛ عن صاحثة وحكاه وصاحبه، ا-قلأو قزو ق نحريه لز كمانته، 

يّؤيقريبه اقري لؤ كإ يئزيه، محنم ُالئزاية، امّتحى لشريكه الدي النمحسس، 
ااك5مير.به 

لوجرحهانه بدليل اثاثزة، حكم الئراية حكم لأل محزئ؛ ٤^^• وقاو 
ملف،ؤ)1 ثصثه، عتق منيت_ا كال ؤإل هتلهل٢أ• كمباثرة لكف ثفه، إل قنزى 

بمأويهله،محأ،ء
اداكينِفينكن.لنأم 

ا-اثملةأبماض لأف نحزئ؛ ١^٥^،^ ممال عبديناآُ، مقل أعتق ثإف 
الكفارة.ق كيلك ذ\ص الزكاة ق كابملة 

منمنها خلام قد وكال عدي، أعتق أف ئنو وطئتك إذ قال: إذ أي: [ ١ ] 
الإيلأ؛•عن عتقة ؟^1، لم لأية أجرأْ؛ ظهارْ عن العبد وأعتق وطئها يم الأول، 

العتقمنري موص، وهو عي. من نصيه أعتق نحزئ!،؛١ أنه الصحيح: ]٢[ 
محح•الباش إل 

عداتعني عبدين نصم، لأف عيين؛ ضمي يقول؛ أذ الصوابج أف الظاهز ]٣[ 
هدا؟ؤنصم، هدا نصم، تعني: عبدين نتنش لكن واحدا، 



حنبلاصدبق الإمام ص الئايآي ملي اص،يق 

بإعثاقيئمحل ولا الأحهام، ثكميل المصود لأف محزئ؛ لا ابو؟كرت ويال 
إمحاىمحزثئ ولا حميعة، عتق عد، نصمخ ا1ومز أعتق إدا هوله، هعل ننش، 

آخ.نصف 

محز٣ عثاد٥، لأي نحريه؛ لم شرإدنه، ش كماؤة ص عبدْ أعتو لإل 
مجزئيا، ؟كوف إلاأف كالحج، الأمر، م مذ محه مع بعثرم ي عذ 

عنة.كا"إج إدنه، عثر مذ مصح ش، إل ّسيل لا لأئة عنه؛ 
لأنةثواها؛ الكمارة عن وأجزأ صح، بامرة، حي كمارؤ عذ أعقه ؤإف 

بمتنأذ إلا نحزئ لا وعنة: عزصا. لث صمن  °ؤكإ مأجزأه، أمْ، عنه أعتق 
عئصل.المص، ثزطها ؤمذ كالهت، شر العتق لأف عوصا؛ لة 

هصلثJاتيام

'،••••••••شهرين صيام لزمة القيام، ولدرعل بجدومه ومذلم 

كعدةبالأشز، بمد ْا كل ق ^١ ئطكا، ١^ اقزنن و النثي ]١[ 
مذمواء بالأهلة، ءالع؛تة زوجها، عنها الوئ، وعدة محيص، لا التي المرأة 3، الحيض 

٠إذانجن،، لا أنة والصح؛ح الثلأث^ن، إك،او من د لا والدم،رم أتثائها؛ ْن أو أئلها 
علأما اكالث،، الشهر مذ عثز الرابع له آحريوم أئطري عثر الخامس يوم مثلا صام 

مهر.لكل العدثلاثئيوما بمج الدمن، 
بملأالأخلاق يض: مخثلفن،، اقئا كان إذا أثا الثزلأن، مق الئهث م ؤإذا 

الضص/ا-ا(.)ا(انظر:



٧٠٧ه1ب،ال>صارروابممارةاص( 

أنلكثا ثام؛ن بالأهئة، مهزين صيام أجزأه مهر، أوو ِق ث/ٍغ محإل 
بالعددفته يحو الدي الشهر وأثم ، يالهلأو مهنا صام شهر، أساء و يحل نإو 

ممدم.Q ذكزثا و ثلأثين:دنتا؛ 

١^،صُ بمُ ص؛ انبماف ثزنة ئدر، يؤ قو;زتا أ^ 
ئثزهة.

أوإعنإء،أوجنون، محوف،، ؤوس ^٠,؛، ٥٥٢أوأومتت، الزأ؟ حاصن، نإل 
ئنأفءِم^طايكلأممح

بمُمحيحِم،كوني
أقوبا->تار0،لأنه الخابع؛ مشر انه عترالمحوف الثمروالمرض ق نشحؤج 

ممتياقاع،كاتجِنيمحلبر

••••••••••• كالمريض،• محا أشيهئا، عل حويا والمرصع الحامل أقطرت ثإف 
يومان.مص فقد التال؛ والشهر فيه ابتدأ الذي الشهؤ مص إذا يعني مص، إذا 

فيصومناقصا، الثهؤ ولكن المحرم من عثر الخامس ق الصوم بدأ إذا مثاله! 
يوما.الثلاثي يبإ حتى الصتام فيلزمه اأد>م_، عل أما الأوو، ريع من عثر الراح حى 
الهلال.وروية الأهله الأصل بل الممؤيم عل يعثمد ولا 

لثمىالثمن أطال أو لثمطز، سام إذا إلا اكابع، يشئ لا ايه الصواب، [ ١ ] 
منمكثه لأ0 التتابع؛ يشئ أيما الثمر إطاله له عن يم متاحا توا بدأ ؤإذ مقطزاء 

أخليألأ:ئوم.



بذحنبلاس الإمام ضاه1فيئص اصيق  ٧٠٨

ملأثمُمحئسز،ه1ظزىخزئاوزمملإا، 
الكمارهأوجب ؤلولك عترمحا، عل الخوف لأف يضئ؛ أف واحثنل اآزض، أفته 

ومصال.همحاء نع 

عايش،اثسل أف أويظن طئ، وهد يطلع، لم المجر أف يظن أكن؛ ومن 
مدم.ما عل بناء وجهان، التتابع قطع وق ؛• أقطرأ يغب، ولم 

مم،لأمحقاعؤابم، ماقاع،أزؤكئبجييوم، 
قزنن1انا، خلا بلأكه 

السابع؛بؤ ينمقئ لم التئريق، أيام أو أصحى، أو أ فطرا يوم أئطر و1ف 
الفطريوم فيه أهطز ١^>^، الئهر وئمخثلأ إلءح4ض، الفطر أفه واجم،، فطر لأية 

لأئ:نئا،لأمهبمأينمح.
مذبدأ لأنه أهطز؛ ما بمدر عتب، ايام، أربعه هقى الحجة، يا صام ؤإو 

رمنلأنه الكابع؛ يشك لم رمصاف، بصوم الكمارة صوم ائثطع ؤإن أوله• 
الحيض.زمن الكمارة،أفبه ق صومه الشنغ منعه 

صحح.صبمومة أف والصحيح الوأم_،، عل وهدا صومه، قني أهطز [ ١ ] 
وهداواحدة، عبادة ق تكون الطهارة ق فالولأة يطر؛ فيه القياس هدا ]٢[ 

التتاعإوجونم، جاهلا كان إذا انه والصحيح بمثاده، يفسد لا الأحر، عن منفرد كله 
فإنهُلأ:ثئَ.

ستيأي::ز؛ءيداكزا





صضام1شفيصاسمءأسبذتجل ٧١٠

سالبي أنو لثا صحر ن نثمه لأف منكينا؛ يئن إطعام لرمه دحؤْ، أز 
\>ثن\ته.'هالت حئ، الإشام الصامتا بى أوص وأمر ُالإطعام، أمره فبقه، بشدة 

إقثفيحيرمالأط(يم•
يرديدمحريه وعنة؛ منهم• أش يبرئه لم مسكينا تستن طعام عل قدر قإف 

دثعمد لكونه ملكينا؛ متى إطعام معش ق لأنه يرما؛ مئذ واحد عل الإطعام 
بجت1ا،ماةؤيم

]الجادلة:٤[.ه صكع مثي سبماةئؤئ\قت قوله لطاهر تحدهم؛ لم أو 
وحو؛؛٥^٢؛نع ثبزئ ولا للحاجة، الناين ثعدر نع نحزئ دلك، أو واأدهّ_، 

زةنثاةا١ا.١^ لأكأت5ن 

يطعن؛أف بد فلا منكينا متوق وجد إذا اثه الأقوال، هوأحسن الدمج [ ]١ 
مرْ-بمحذ يبلع حتى وجد من عل كرره يوجد لم ؤإذا ملكينا، بمحق 

يام؟هل الإطعام هسة أثناء ق وطئها فإذ مائل؛ مال فإذ 
مثآقاهأن ٥^، ق يدكن لم لأيه هذا؛ عل يدل فلا القرآذ أما فالحوان،! 

معلحر لك، محل ررلأ ه! افر فيقول بد، لا اثه ظاهئْ حديث، هناك لكذ ]الجائلة:"؛[ 
ُ.ره((ر أمنك قا 

*H*

بابالطلاق، كتاب ٢(، ٢  ٢٣)رقم الظهار، ق باب الطلاق، كتاب ابوداودت أحرحه ( ١ ،
الظهار،باب الطلاق، كتاب ائىت واان(، ١١٩٩)رقم يكفر، أن نل يواقع االظاهر ل جاء ما 

من٢(، ٠  ٦٥)رقم يكفر، أن قبل نحامع الظاهر باب الخللاق، كتاب ماحهت وابن (، ٣٤)^١٥ رقم 
•ةكمحؤءن؛نحا عباس ابن حديث 



٧١١مماو،الذص1ر)بمبةف1رةاص( 

فدثاٌ

ثعم؛أو م من ص1ع أونصف بث، مد منكم( كل إل يدمحع أف والواحب 
بنيمن امنأ0 جاءت شال! المدئ لإيد م عذ بإننادْ، أحمد الإمام وى وج 

مديهإن هدا؛ ررأطعم إد<ط{وو1 اممه. رسول ممال معثر، ونق ينصم، بثاصه 
قكاوؤإطعام، صيام عل ئئتمل كمار0 وَلأتما ثص، وهدا ا مد؛^^١ مكاو شم 

•الألي كفذية ضخ، نصف التمر مى صر لكل مئها 
؛،

الإطعام؟مع الجاز عي اشُ يكر لم فل،اذا ابمة، ئيأأ:تطك وهدا 
لاكمملكدك كان لو لأنه صحيئا؛ ليس هذا لكن ثق، بجا اكتفاء إنه مميل: 

بالعنح(صالقخم•
العتقق الجاز مل مذ الكمارة يودي أف مذ بد لا كان إذا لأيه بعضهم: ومال 

لكذأولوية، قياز فجعلوه أول، ياين، مذ فالإطعام الإطعام، مذ أس أنأ،ا مع والصوم 
ذمامق بينه،ا اممه ومد واحد، الخك-لم لأف أيضا؛ صحيح صر القياس هذا يقال: 
بماس.فلا واحد 

١;؛،الإسلأم إليهشخ ذم، محا نئا لكان لوضخ ١^١٠ ]ا[هدا 
الفطنة.ق محرئ الر ق نمق، أف ' رمح.بمبجر شماذ أبئر بن ومعاوية 

(,٥٠٥)رقم الياحت بغية ق كإ نيه مق أمامة أنجغ بن الحارث أخرجه ( ١ ) 
(.٣٧٢اسة)ه/ الاختيارات )٢( 
الزكاة،كتاب ت لم وم(، ١٥٠)٨ رقم زبيب، من ^٤ ٠٥باب الزكاة، كتاب ١لبخاريت أخرجه )٣( 

(،٩٨٥)رقم والشعثر، التمر من المسلمان عل الفطر زكاة باب 



صضاه1يمصالإئءأسبجضل ٧١٢

ومعمر، وابن عثاس، وابن ويد، مول لأم ميجزئ؛ الو، من المد وأما 
دمح؛ءهءئه.>ميرْ، 

هدامحمال! ٠^١ع؛، إليهم دمعه مإل ا، المدرا هدا همم كل يمثك أف ونجب 
منة،حقهم، إلتهم دمع لأيه أجرأْ؛ ممبلموْ، بالسوية، كماوقاآُ عن سكم 

لكلئ;ن.

متقيكمارق ض ةث' °ؤلأف بامية؛ يقل لم وأف نحريه، حاميت ابن ومال، 
؛.١^١٣

أنز،مد أو بث مد من أدل واحد كل نصيب كان عتاهم أو غداهم فلو [ ١ ] 
لأفمد؛ نصف مى أمل يمللئج أف محور فلا المليك ق أما الإطعام، ق حائز وهدا 

أوان.ؤإل نار ؤإل إلإدام فيحتاج موونه، له الئح 
 ji^ والعشاء.الغد١ء فيكفي الإطعام أرددا وإذا داأد، يمللث، أف أزددا إذا

نمحق،منكم ثل >>في الأدى; فدية ق ه القي قال فقد ورذ، ما أمل وهذا 
لمالأدى فدية ق الكريئة الأية ق لأية الكمازات؛ مى نجرها 7يا يلحئ ولا صاعااراُ 

هدهالايات لكن ه، القي فئثرها [، ١٩٦^٠٠٨١١ه!ضتؤ' ،! Jliبل يقل! 
]١لجاداة:٤[.ؤؤنلأو\أ الإطعام ق واصحه 

ررعذيقول! أف ثزطا وليس ]٢[ 
لأمساُت،!فيهثظث؛ العيين هدا تّا[ 

تلم وم(، ١٨١٦)رقم صيع، نمق، الفدية ق الاؤلعام باب، المحمر، كتاب، اJخاريت أحرجه )١( 
بنكب حدين، من (، ١ ٢ ' )١ رنم أذى، به إذاكان للمحرم الرأس جوازحلق باب الحج، كتاب 
غؤغقبمتئ.عجرة 



٧١٢ةت1سارفمار)وابمم1رةاممهارا 

وزانان:مميه '، ^١١١يئن أوق1ائلم ؤإل 
وهدا]الجادلة:أ[. س\آو؛مكناه ؤؤنلأو\أ لعال! افه لمول محزئ؛ إحدامحا! 
لأمبجزثة؛ لا ه ا1دم، ذبك، أنتا زلأف مدأشيي. 

موجبثزعا، للهمزا:ء وجب حى ولأسم شر!ليه، كز حز وصول يغلم لا 
قيمحاإث1ةكاؤكاة.

فيه.يميد لا مهللق، الأمنثه لأف الإطعام؛ اك١عؤب تحب ولا 

قفل

تخن.م قوثبمدْأز الفطنة، ل محزئه نا الإلهام ل ومحزثئ 
ااقطار_ا؛أبو يكنه أجزأه، يلي.، هوت هئ انير الإورس، من عترها أحرج نإف 

]ااادادْ;هخ[ؤه آنيكم هلممول ٠^١ أوسط ؤؤبة سبمائموةد\ق! اممه لمول 

النثخ.بعض ق يوجد لم كمارق* ®عن الأول؛ 

قلت!فإذا اكويه، متقي التسئة لكن اكويه، متقي ما كمارق" 'رص أف الثاف؛ 
لأوالصواب؛ التعليل هو وهوا أحدأ، عل أحد يمصل ولا سواء، فهم  ١١ررهدا 

كمارقا١®عن يمل! ولم بتئكمُُ ®هذا قال! فإذا هدا وعل اكويه، متصى السييه 
و\ذثب،.بينهم وصار أجرأ، ®بالسوية® ولا 

ئدايئن لكن سواآ طائب، أو عدائلم فإذا بثزط، نس ه الصواب [ ١ ت 
عمومق لدخوله كمي؛ أوعشاهم كمي، عداهم إذا ايه الراجح والمول أوأك؛ر، أوأقل 

ل١لجاداة:٤[.سأو؛بت.ؤكناه ؤؤ>الئ\أ تعال! يوله 



اسقضاه1فيفيصالإئءاصبجض ٧١٤

لكوؤإل الؤاجسا، ، Jpواد لأيه حاو؛ منه، حيرا بلدْ، محوت عثر أنًرغ مإذ 
لأيهالفطرة؛ 3، محزئ ما عم إحراج محزئ لا الماجي• وقال محزئ• لم ثلمه، امص 
ظاهرالًىاوالأولأجود؛!واممته الفطنة، هافته سناض، طعام 

اوروايتان؛وِفي ابنطة، ثى مد قدر بلغ إدا الدقغ( ومحورإحراج 
لالجادلت:أاتذعناه ؤءظثام ^؛٠١^^: افه نحزئه؛ إحدامحا: 

ثمجاونمأف4لم.
هائأةوالإدحاو، التكنال حال عن حنج ئد لأنه نحريه؛ لا والأحرى؛ 

الهرينه•

حنطةمد أحد هإذ ممsاعدا، بث مد من تكوذ أو اغي تخزيه، محلنا: ^١ 
أنجالعالن، لأف حبر؛ رطلا مسكئن بآكل الخرقي؛ ومحال أجرأْ• وحبره، مطحنه 

اّلإز*ف الروائي عل، بتاء وجهامحآ، الثويق وِفي محاكثر• مد مذ إلا لا؟كويان 

القط؛زلا اك. الإكاُت، ض ختخ لاك زالكثولأ؛ ١^.^  ؛هزلا 
كالعتقا٢'.فيه، القط محرئ ٣ ُه، تكفث نا لاهأخد 

منبد  ١١٥تخرئ، فلا الثلد محوت ؟^؛٠ لم إذ انه المسالة هل0 ق الصزار1إ [ ١ ] 
فمثلاأبقا، الفطرة ي حتى يطعمهم، لم فائه البلد محوت ؟كن لم إذا لأيه البلد؛ محوت 

اشثالآنلأتخزئ.
لأفأومدئ؛ أواجز أوالكثولأ بالقرينة كاف الإطعام أف والصوان ]٢[ 

الحمنةالأصناف من ولوكان بطعام ليس وما افه، اطلمة ما فنطلمى أطلى، افن 
لاتخزئة•



٧١٥ةت1بااذل4اررئّممرةالقماد( 

قفل

عيصص لأي الناكم؛ أو ;!؛، ٥١ق ٩ صزثها محرز زلا 
اشَممادلأف الئلك١١ا؛ أءنتاف من لكذ نإذ عنئ، ه دئئها جوز زلا ولكم، 
متلكس_ا؛إل زلا ؛^(، Llil t-؛حص 

بامحه،ولكم من لاك:أخد دمه؛ؤه؛ جوز -بمفر: أنو \ي 
ؤاقلكباثناكي(، -؛ا حص افه لأف أول؛ زالأول المنك؛و(، هأمتة 
قإء°.\ؤق1 مأية م، آث 

يومهومذ والكاي، لكلعبد إنه، الزكاة يقع قوو لا مذ إل دمحا هور ولا 
ئؤ0،وذونافيحلكة.

عتقه،عل ساء الكافر، إل الديع جزاز ق آد زجها اظايسر ابو ولإغ 
لككار.إَتي، ١^ جز ٣ ^، 15لاك"زلابجغ؛ 

محل

زق^^٠، الأءاُل ررق \ذو/: ؤلأمئظزةإلألأوة،كزو 
ئاولك؛"•الج، ئاثم!و ١^٠، قدن؟و خقنجئ ذخ' لانرئثاتذى' 

لأ0أيما؛ الفطر ولكة من وأونع الغفارات أنل مى أومع الزكاة أهل ]١[ 
للساكن.إلا لاثدئع القز زلكة أف الصواب، 

بعفرالشقة، مثلا ب%\وو\ط أيا انك؛ ء إذ الئخ، تكفي لا لم ]٢[ 



صضاه1نييصايماسبجء،ا؛ل ٧١٦

منلكيت هإل ساسهأ. يعمين يلرمه لم جس، من كمازات عليه لكثت محإف 
•جس مى لولكلن كإ سبها، يمتن نجب ثلم كماوات، لأي ظويلن؛ أجناس، 

ئوجبأحناس، مذ عتادامن، لأي نيها؛ ثنميث يلزمه أف عشل القاصي• وهال 
ئاعتىسسها، بملم لا كمار٥ عليه  vLjI^٥!^ الصتام، كائولع ، L^Jالنية ثنين 
بعددكمارات ثالزمه أو ينبغي القاق الوجه وعل الأول، الوجه عل أجزأه وثه، 

•بها يعلم لا يوم مذ صلأْ لوثمي كإ سارسا، أل١ 

ثزطوالتتابع الصوم، هئ العتاده لأن الصنام؛ ق التتابع سه يلزمه ولا 
الصلاة.ق كالإنتمال نتتة، تجن، ظز يه، 

نحل

عمق منه يصح لأنه ُ؛ والإطعاآا والعت_في كمن كافرا، المظاهر كاف ؤإل 
^■٧>؛،عترها، ل منه يمح لا لأنه بالصوم؛ ولا فيها. منه نخح الةمارْ، 

^ممذاهم،همءئئخانمول.

عقيقة،ؤنيته صائه، أي يعت_قدول ئد وهم للمنون،، ضيائه يلبحها قد الناس 
يقلأف محورللإنسان فلا صانه، لهم مدم أذ عاليه حى فلهم ماله، وم لأيه مجزئ؛ فلا 

فهوفه.شِ كوذ ما عترثا، ولا بالزكاة ولا بالكفازاُن، لا عله، وام، ج لكله 
منها.ولوطعموا أجزأئه، العقيمه دح أف بعد فجآه الصيوف، جازوا إدا وأما 
كمار0ؤأما محثرْ أف يشرط فلا أهلها من التكمارة إليه المدفؤغ لكن ؤإذا 

العئقالإ-لأ؛.لا[لأجدئبزسشزط 



٧١٧هاو،ام1ر)بمسهارةاص( 

محل

مَلأقوزبيرت،
قمحا،البجن ض |ن \لأ\ز1, ء الظهار ض ممن زلن افك. مو الزكاة كممديم 

أنضمثوبيلإبج،لنبم.
ومليعده الظهار عن ممز محإدا جاز، الثزط، ومل الثبت،، بعد ممز ؤإو 

الزهوق؛زمل ا-اتزح بمد القتل زعن ا-ثا، ومل بمدها المن وعن الئود، 
ومحال]الجادلة:'م[ ه مئاقا أن ثؤ؛ من ؤمة ؤقمي>ر محالI سبحاةئؤئ\ل اممه لأل جار؛ 
زأُت،عنبجنلخ،، يكمن منها، محنا عيها  ٤ciy]،:^ ظن ر)إذا ائ 
زلأنئالظهار، ككمارة ثزطها، عل مديمها محجاز مماره ولأن؛تا حترا' هز الذي 

كالزكاة.ثزطه، مل ثمديمة محجاز مائ، حئ، 
K K ه
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كق1باسان
إ MH* ل

أوتوست، مماو! اودبر، ثل وزدا،تي الحص1ه روجته الرجل يدق ومتى 
اللهلموو يلاعئها؛ أو ببته، يأف أف إلا ١-^، لزنة ثزتين، رأيتك، أو؛ رائيه، يا 

هجلدت ثنس ةمد-وخر ش|ةء أرسات امأ ز لإ آلمثصننت يتمؤل ؤإدمق ؤ ؛ 
شهيةأئهآ ث؛دثإلأ ثز أو نؤ أزوم ؤمؤث نأدن ؤ ثعالى؛ ؤ إل تال>رت؛ء 

.[ ٦ ]النور; ه اف ت شر1ل أحدُمرأييع 
والآيهسهداء. بأربعة ينقطه أف إلا ا-قد، وجويت، عق الأول الأيه دك 

الخد.إطاط ق الشهداء تمام يقوم أن عل الثاسه 
اللمي.•ممال امرآتة، قدف أميه بن هلال، أف عباس ابن وووى 

وثينزلنلصاديى، إل بالخل يعثك، هلأو،ت _،J، ظهركء. حدِفي ؤإلأ ررالسه، 
]الور:ا'[.بجن وأدن ؤ هنزوت،1 الحد، من ظهرى زئ ما أمري j، افه 

زوا0اشحاري.

عثهوسعدر ١^١^، وافثستط العار لنمي امراته؛ بثدب، يثق الروج ذلخماً 
بمدرداهان؛ ي تممي زلا اكاسJ، ١^، م ؛j زه ، ٥١

عزي.الئهادة 
يإقاف سلك، ، ^١٧زلأي ودِلاك،. اوه، م قدن زن ١^٥، زلأ 

•-، ١٥١ق والمرآتي والرجل كالرجلتن، ثاء، 



jUUtUUS ٧١٩

قفل

عممذ يسثوق ملأ لها، الحي لأف زوجته؛ يطالثة حتى له يغرص ولا 
ص،لإمئايبمثلأط

ولالئان•

منالتنزير اأطاو؛ه الأمة، ومسد والصغيتْ، المجثوثة وئ يملك ولا 
لكلقصاصن.فيه، نمامة ائنثحى عم يقوم ^٠ )لتشمي، بت، حى لأنه أجلهن؛ 

محا،هزءاتجيثقث،م>نخ فإنأزائ 
يلاعن؛أف هيه ثمه، يريد ئتب بهإ كاو ؤإل إلنه. حاجه لا لأنه ؛ ciU^يملك، 

وُ،ئلآبملرضامي،
محلأمحغمحائ،وايظمحئ.
قفل

ثأدنؤ تبم١ةؤعاقت لعموم مكلث؛ن؛ زوجتن كل ية؛، اللعاو ويصح 
التاطل.الننس، ومي المدفخ، عقوبة لدن؛ اللعاف ذا؛رأ لالور؛ا'[ الأج4مه تيمق 

قدَلبيسين ٩:^ مخلا زفة: اوفته. كانبم نالني وم 
سحادةةثاق1افه يول يدلل ثهادة، اللغاوز لأف مدق،؛ ق محدودين عم حرين 

ِسمالئهادة.
إذالزنا، ق والحيوية والأمة، كالدمثة مدقها محي لا من الماصىت ومال، 



حتيلبق أس الإمام س ي الكام ض المميق  ٧٢٠

ىجق،ؤإلأُمذ:بجا؛
منهأ.واحد يوجد ودأ سب، أومي حد، لإنثاط اللعاف لأل 

^٥١٠عي لأف نيا؛ ئلأ)غاف محوك، أن ^؛١، ١^^ أخد لكف ثإف 
منها.الثوو عدم ْع يتم ولا اللعان، يمام عئصل إما الولد ويقي لموله، حقم لا 

 Jإله.٤^١٤ لأى ثمث؛ يرين. سب م كال إل المجنودة لعال له الماصى: ودا
يهوكثابة، ولا ممهومة، إثارة له ولبمث، أحنس، أحدمحا كاف يإف 

لخامحا.نالكاثلهإشازةي،
لعانه.ق قكدللخ، وطلاقه، نتكاحه ق كالناطق لأنه مهنأ؛ اللعان صح أوكثابه، 

طوها،لاثم لأم :بجا، بمال ملأ خزناءَ، اوأة كاك إذا أيد زض 
رددمن كنثو لا أخاوي لأف حزناة؛ كل و عنومه عو نحنق أف ثحتمل 
.Jناخةا

محاإثانبا،لأسمظلباك
نإلههوكالأحنس، يطقه، مذ وأيس الثاطق، لسان اعممل نإن مطالئها. يم لا 

الثاكث،.مائته مكه، مذ مايوس عن لأنه لعائه؛ يصح لم ئطمه، رجي 

قفل

نأرنؤ تبم\ةهؤئ\قت هزله لعموم الدحوو؛ مل الروختن نلم؛ اللعاف ويصح 
فكنحو< روجه، الرجمحه لأف الرجعي؛ الطلاق قبمد تالور:ا■[ بجن 

للأيه•الروجم، عم ثى يصح ولا العموم• 



٧٢١ةت1باس1ن 

الزوجه،حاو إل يضفه، لم برئا، منه~ ~ثائت روجته كاثت من يدق محإل 
ولدومحء الزوجج، خال إل أصائن ؤإف أمحة• قدف لأم سمحإ؛ لعاف ملأ 

^ئحإَتي،مايَتفام.سمحاولد، 
ءمحبجئ.شه

امنأهثكح زلإ الزوحك. حال إل ليفها إصاهه يتنئ لأم ولد؛ سيحا مذ عو 
ض،لاهن ، jjjتثيحأ كاJ إذ كاسة، فيها ئام ^^1، لإ ب نكاخا 

لي.اشان إل يبمتاج الفاسد، الكاح ل ائبشق لأف ملأ؛ ؤإلأ 
هدماأجثيه مدق لأنه يلاعذ؛ وللم حد، ^•>^L، تإ أحثئه مدق وإذ 

كاذ;ظقخمإذ ١^، مبو نا زنا، ميمها ؤإة و. ئه ءا-ته لا 
ملأ.ؤإلأ الل٠نان، مأته عنه، _._، ثش 

روايثان؛هدا عذأحمدل ومل 
ملمددها ثن ما أسه أجلمة، كنؤآا حاو ِفي ميمها لأئة يلاعن؛ لا ^١^ 

لها.نكاحه 

ززجة.ذنيغاشائ؛لأسمضف 
* H *
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دابساياسن
ا

* H *

باضأفهد مراتI أنع أويائبه الحاكم مى بمحصر الرجل يقول أف وصمته 
لكلنإف إليها ويشة الريا، من هذْ ووجتي به وميئ فثإ الصادقتذ ئ إف 

وأفت يقول م المشاركة. ثنتفئ حز ويثثها نثاها، عائبه كاثت ؤإف حاصزه، 
الزئا•من هذْ ووض به رم؛ئ محا الكاذبتذ من ثنتا عوإذ الله لمه 

محاالكاذيتن لمن هدا نوحي أف باض أفهد مرات؛ أوع المرأة يمول يم 
مولِقثم ودثثته، ثانمه، نمته عاينا محإذكاف ونشرإليه، الرثا، من يه رما 

الزثا؛مى يه رمامح؛، فينا الصادقن من كاف إذ علتها اممه عصب وأف الأامسةث 
]الور:ا■[.إلا1نسةأه ألإ كل ؤؤ رب؛ألجز يتمحن يآلإثآِ ؤ سبم١دهوقاكت اممه لمول 

الايات•

هدفأميه بن هلال أف عبامن؛٥^^١; ابن عن بإمسادْ داود أبو وروى 
عأإهلمفتلا هجاءت، إليها هأرنلوا إقها؛،، راأرم>,لوا اطه:٠ رمول ممال ١^٧،، 

ممال١^^١، قداب مذ أند ١^٥ خداب أو زأنيمحا ثذؤمحا اللخان، آثة 
رالأعنوا^ ٥١زسوو صال كدب. مماJث! علي-ها• صدهن ثمد واش هلألأ 

هلتاكادتالصادقن، نذ إله ياطه نهادات يسهدأرع ١؛*^^•، لهلال! قميل بثهكا®• 
نإفالآجر5، عذاُب من أهون الدئيا عداب قإف اطه، اس هلال يا قيل• الخامسة 

إلكنا اط4ُثوها، لايدي ثالأه ممال: النداب،، خؤلذ ثوحن م اأو;بمه سه 



٧٢٢ةت1ب،اسثرإاواصذاتاصا 

ئها:مل م الكاذب؛را. من لكو إذ عانه الله ثغنه أف ا،قامثه، مشهد عثها. ٤؛^-^؛، 
ثها؛قيل ا-3ا»حة لكب يل، \}ك\ؤو؛ئ، ؛ jiإثه ياممه نهايات أرع مثهدت امهدي، 

توجباش الوجيه هذه ؤاف الآ-تمة، ءدادت، من أهون الدقا عذاب لإل افه اس 
ا-ثامثه،مثهدت قومي، لاأمحح وافث مالت؛ ثم ماعه، فئات العياب، عليلئ، 

أذرممي بتثهإ، الله. رموو الص-أدقاو(. من كاف إذ عليها اممب عصب أف 
ص:قئمحصممحثلأءلءا.

قفل

متة;اللعان صحة ومروط 
ماعتثتدعوى، ق يمن لأنه أويائيه؛ الحاكم، مذ بمحصر يكوذ أذ أحدها• 

^^١،إَوا أزنن المرأة:زنة كائن، ثإذ الJقازى. كنائر ١^، أم فيه 
ءمحمحا، ئلاعذ مذ بمئ ترْ، ئذ لم و1ذ هلال• ثامرأؤ  Wjالئي م محا 

الدعاوى•نائر مذينتخلممهاق يبمث، 

كإ!ويه، يعتد ثم دلاك، مز يه بادر لإذ علميه، بمدإلهائه به يأيأ أذ الئاف• 
طتملأذ:مةاةائ؛.

بجالإئا،لإسلإ،لألالثبمَالثالث: 
عددها،مذ الةمل محز ئلإ سه، ولآما بدويا، يئن، ٥^٠ علت-ها، الخآكم علي، 

كاووهادةرُ

صوق.تسجيل له يوحد لا هنا، إل اللعان( صمة )باب محوله؛ ن ما 



سقضاه1نينيصالإئماسيينل ٧٢٤

المنأة،ولمبخدلأ؛بينان نيئ لإف الئزغ. ززذبه U و ١^!، ١^: 
نلغاذبهاذ زلأف \ذثأ.< ززدثه U خلاف لأم 

'ّي؛هل الأنة الرجل ئدم هإف الإسات. عل الإئكار مديم يجر ثلم للإيكار، 
افَلأف ^1؛ بمثث لز مبجا، مء قل الخصث اواة أو الأن:نة، الأتاظ من 

؛.محلا اهامثه، جنانها سبماةئؤتاق 

الشهادةأدل لإذ اليع، ل اواردة الاكاظ بمونة الإثاف الخامز: 
الثنتهكظه اوأنيل أول، أو؛ أحلم،، أن؛ أمم، كموله; الل٠ان، ألماظ سنض 

نلآ)-ئالئصوص، رك لأئه يه؛ يعتد لمأ أوعإرْ، يالثحط، أوالعصسّتا Jالإنتاد، 
ا-لموق.ي كالشهادة محزإنداله، ملم الشهاة، يلمظ يه الثنا ورد موصع 

^ضنظ1امحانابم
الثناف،عإمكان:تيلاززج- -أي وله اكاج(رُ )ض ي سألة: ]١[ 

مولهق ثزط ١^ ثنين أف عف يدو المران ظاهر محل• فإف حجة؛ مها كلأ لأف بالريا؛ 
الأيهوأف عنه، صد الإ•حاغ يأل أحيب تالرر;ا"ا؛ أنسمه ئإتآ»إلأ م قوث؛ؤر تعال؛ 
ثثم^؛١ ير ءن تعال: كنل4 ُاللنان، هات اؤه إقائة j :زم، لمن ئ3ئله 

عال.افه رحمه اهكلأمه [ YAT;،،^Jl]وأمِ،أهاراه ئنحسل 

ييَئآههم
•،لثضمحأ ئمما تعال: موله مثل مهود، وعنده يلاعى أحد لا لأنه الواؤع؛ 

•رئة عل بمدر أحد ملأ الإجاغ صح فإف تالو0ّاآ"؛ء؛ 4 ثثتأ أردف ان آلثي 
(.الخناج)ه/٤٧مغني )١( 



٧٢٥مموااسذرب1و،صفاتاسذ( 

النص،لمظ هدا وليس وست،، لمد باض أسهد الرجل؛ يقول الخرقي• وقال 
^^لدبمءمحم:محطاسث.

ؤلدلك،أءألظ، العصسأ، لأف هز؛ لز ياللعك، العصس_ا لمظه الزأ٥ أبدلت ؤإل 
ا-لتاصلاسف.من أعظلم يرياها المْ لأو المنأ0؛ يه خصغ 

وجهانIمقته يالعصسس،، اللعنه الرجل أبدل ؤإف 
4خالفتهاآمحونيأحومحا:لأهوز؛ 

•المش 3، لأنأبلع محوو؛ واش؛ 
أوسمثهحاصزا. كاف إذ صاحبه، إل منه، واحد كل مذ الإثارْ الثادس؛ 

ايةذهممبمن كاذعاخا؛ 
ومنتهامحا يزادت أذ يشرطوف الممهاء مثرْ؛ بن محئد بذ يئص الونيئ ومال 

الريا•بذ بؤ رماق محا عذمحا؛ وِفييا الريا، بذ بؤ 
_؛،يكز زلز زيُ، ذبم، أنزو سُو\ك افَ لأو ؛ي، ^١٤ أناة زلا 

زياده.دا>تياطئ ه، اطه رسول عند اللعان صمة ل الخم ل يأت ولم 

فضل

الئزغلأَل بغيثا؛ مخ زلا نجثها، لتئ النزثه للتان ال 
جازالتزسه، من لز هإذ الصلاة. كادكار شرها، يصح ملم بالعربك، بؤ ورد 

ف\ذئف\ح.دلنتّاة، مجاز إليه، نجج لأنه يلنانه؛ 



اصضاه1نينيصصاسبجضل ٧٢٦

يرثمحانعدلتن احصر لسايه، يعرف لم ؤإف أجرأ، لثاثه، الحاكم عرف لإل 
^١^١^^١^^١^ثئة، 

٠١٠^

بجوض.ظِلللمديلإو 
زاخياثاكاخبى.الخزي، مزو ظاهز ئدا أثاذاللناذ، 
نهللحديث لأف الفراش؛ ؤثممي ذمْ، لا؛قجإل ابوبكر؛ ومال 

افهرئول فيه: ومحال الولد. فه يدكن ذذإ اللعاف، فه وصفن نعي. ابن 
ولدها«ينش ولا ئزش، ولا لأب، ولدها يدعى لا أف وممى بينهنا، ضكبم'هذتزي 

أنوداود.نواة 

رمنق امزآتة زجل ررلاعى دهبممحاً'داوت عمر ابن لأف أصح؛ والأول 
الولدوألحق بينهنا، اممب. رسول ممري ولإها، مى واسمي س، اطه رسوو 

؛اأزأةا<مممقش.
نموثه.الثقة من والزياد0 

يستعملفلعاذا العربة عنين دام ما الربيؤ• ع؛و امتمال ناحيه من يمال ئد [ ١ ] 
يصحلا تنوذ.' وإد،ا بياته، اللعان يصح لا نقول؛ لا العربة بعثر وح فإذا عرها؟ 
الأسان،هدا لعه هي العربة •كر ثكو0 أف إلا عليها، القينه مع العربه عر استمال 

الزطاية.عل يصريج نْتهبمته عنر وكان 

له.صوق لايوجدسجيل )ص؛'آّآما(، نفسه...( أكدب وإ0 ت )فصل نبماية• هتاإل امن 



٧٢٧ةت1و،اسناواداهفاتاسذ، 

oSTj  اأزأْلاوثدوه لكلزوحة. فيه، ذكزْ افآرط اللعان حثه سمط من
اقن،محالبجا، و ذي ئاثزط ء، بمالفان لأي لناه؛ 

^وثاوُرلأباَلأش.ؤالأئلس.
محاالصادفذ لمن أن أفهدياطه دالت لإدا ثمظة، كز ِفي ذكره من بد ولا 

ولده،الولد وهدا هي• ومول ولد>ى• الولد هذا وما يقول• الرثا، من ئه رميها 
مز؛وليس زدا من ١^^ ^،١ يقول،! أف يفرط ١؛،< الماصى ويكر لمظة• كؤ ِق 

ئدلأ؟ده زك؛ من ئن م زلا زخلئا، ظئا ني ين ء: بمي 
ئيمتفيالولد، مى لأنه الأول،؛ والصحح زئا، الماسي الككاح الوطءِق يختقد 
دلاك،.iاJ، نو كإ عنه، 

فثل،

أمور؛أربمه اليان ويسِفي 
هلالممام عثاس! ابن حديث، ألماط بمفى j، لأف قياما؛ سلاعنا أف أحدها! 

\لمأثأ.ق أشر القيام ٥*^'^ ذلألأ يشهدت،، مت،  15م نشهد، 
بنوظ عباّر،، وابن عمر، ابن لأف خماعة؛ من بمحفر ؟كوف أف اش■' 

عئصزؤإء ه• اطه رسول عهي• أ'ّخابجمتي حداثة مع حصروه ^^٤^، نعد، 
j،وفعلة والزجر، للريع التعلميظ، عل بي اللمعاف ذلألأ إلئ-يماو(، تبعا الصياي، 
ذشن، أبلغ ١^۶ 

هاليث ض خاة ي ص، ١^ بمد الخاكلم ح أن، ثاكالئ،! 
ننحهبممحأ.عباسن، ابن حد>يث ِفي 



UYA

رائعتهابعد عنه ^ Ubامراه ومعل يرمالها، مم احابم، يعصه ان إل احامسه، 

شهاداتررقثهدأرع مال! حم رة.بممحاِفي ابن'ماس روى ج كدك؛ 
ثي؛كل و:ؤنالذا ومال• موعظة فيه، عق مأنسك يه أمر يم الصادمتذ، لمن إثة ثاقب 

الكاذيى.مى كال إذ عليه افب لعنة ممال! أرمل، ثم افب، لعته من عليك اهون 
نتا^ ٠١ثم الكاذد؛رأ، لمن إله ياش قهادات أربع يشهدن علتها، همرأ ثبما دعا نم 

عفمن عثك أهوف ي كل ونحك،إ لها؛ ومال هوعظها، فيها عق محآمسك 
•ا"؛قورجابي أحرجه 

محل

١^زئوُل سلث زلا أو، للم:ترذثه لأ?ئ نكان؛ زلا زنان افنليظ ولاين 
مالحديث: ل ^ المحار؛ ضير و كاف بماثح أف ي الحديث لأل إء ن. 
يأكوفوالعدوإء الحدث• اممب.وذكر ونول عل عدا يم حىأصخ، بمجه 
ال،ار.أول 

افلمول العمر؛ بعد متلاعنان -ضا، التعليظ ينتحب ابوالخظايت،! وهال 
يكونالعصر، بعد ١[يعي؛ لالائدْ:آ"' الصأووه بمد ين ؤءئدثودهم١ سحاةثوةأنال: 

المنحدؤق والمام، الركن بتن مآكه إلأل ا"إةا5ع، الُاثرل، طي الثريمه لأماكن ال 
ؤالمته.الخنل وه والزجر. ١^ و ^ Llلأنه الصحزة؛ بمد الأمصى 

K H *



٧٢٩ه1ساسن)بمبئساسنمحالآئ1ء( 

ه

؛^،؛٢١ص اس1ن يوجبه م1  ٧٧ةٍء^ 
إH* * إ

أحكام;أربعة وهي 
ئاو:ائته ئن هلأو لأل المدق؛ أرجته الدي والتعزير ظ ئموط أحدها: 

ينته،ممام أقيمت، شهادتئ ولأف ور"محلدبي"عثها، كإ عايها، افه بمدبتي لا والنب 
بمثدسركلك،.زمحذل يس،محلك،لخاوُ، 

هاو:م بنصه، صرب وإذ الحد• يعلته تمامه، أوعذ اللعان، عن دآكل ؤإذ 
زملج.  15بمضة، أنقط ١^، خمح أنمط U لأف ج، ذبم، ثمغ ألاعن، 

.كالثحJ منها ثمنت، دلتها، م اللاعنه عن اؤأ0 هي 
فيه؛يدكن0 ؤإذ بلعانه هدفه حكم نمط ن،ْ، برجل زوجئئ يدي، نإل 

م:محةوص،ثَللمئة
ذئ هكال ١^، أعد تئِفي اللنال زلأف ثه. ^ زلا ^.^،، ه الئ 

الحدمحازضنش.^هأواظاكج:بجم؛لإشقاط 

فضل
ايماةفي:مالزي.ص ٠٠م

ألحد^١٠^ فيه، الحديث، مى دكندا ئ دكنداْ؛ ما عل بلعانه عنه وينتفي 
الخد.كإنماط ثه ثثبت، اللعان، ممصودي 
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محل

لة،وصعها ينفجبمد حر لا.عي الخرقئ؛ ممال بمائه، الخْلل ص لإل 
نئزوظاللنائ سن رمحا، قوذ أذ محل ظن، عن الخز لأف ثثلاعن، 
ؤظاهرميه؛ صحة بكر أنجا كلام وظاهر ئري، عل يعلتقه بحور ولا بوجوده، 

البلأف بدليل الوصع، مبل لاعنها ؛له أميه، بن هلال ■؛-^'^-؟٠٠ 
قتزلأف\لخثذ ١^. ثشَظ ثكدا« كدا به جاءَت مإن »اظثوى ئال: 

ووحورساالبدعة، طلاق وم والمنكن، النقمة وحونم، مذ الوصع مل أحكامة 
لكظن.يكاذ ^ui،، وعي ُه، الإعتداد 

تحل

لأنهخميحا؛ لحماه الاحز، وانتنحى احدمحا، ينمى ثوأش، ولدت محإل 
لي•لا لإثاته 4تاط وافب ي، والاحرمذ رجل بذ أحدمحا جعل بمكذ لا 

لدلك،.حميعا؛ بؤ الخمنامحا الاحت، ويرك أحدمحا مى نإل 

نخل

تننظالدعاء،أودعا عق أوأمن مكث،، بؤ، أوهنيء ؤإلأوبالذلا، 
بؤ•الراصى جواب هدا لأف يمنة؛ بملك ولم سبه، لرمه يه، 

هكافئثحمق، صزر لدمع حمار لامه لحمه؛ سكث،، ُه ^؛٢ إذ وكيلك 
الشمعة.كخيار ١^، عل 



٧٣١ةت1و،اسد)بمبئساس1نساسمء( 

خيارعل بماء وجهي، عل الإمكان؟ عقتب آويكون بالمجلس بمدر وهل 
الشهعة.

هداوأشتا0 ا-لإوع، لدفع أكل او حصنت، صلاة كأداء لعدو، أحره ؤإف 
ييارْ؛بملل لم ١^، عل محه بوجوب أو محئ، له باق يلجهل أو أفعاله، مذ 
مندور.وا-إقاهل الأمور، هده يممديم جارية العائم لأل 

مؤيها،؟كوف أف إلا تش، مما هدا لأف منه؛ يل بدللئ، اجهل ادعى ؤإن 
•٢٠٢١مهبؤ ^ه؛ 

أفهدطالث١ ؤإل مسه، عل يئهد أف كئج نم يسيرْ، مدة لعير أحرم ؤإدا 
ا-قأروكال الح^ر أصدق ثم محال! نإل ُالتشية. كالطل_، بمميه، يميه عل 

ؤإلولم:قذفلالئ،يل.نيضنامحالإ،لإبملضمح. 
انثأكقةلإمحبمُمحصئ،ئن 

ذصدالوَلألإ، لإ:م أنئ اذَش نإن م. م  Jyقد إلا لدلك،، غظ؛ 
نمطاللعان، أم لثكمى موته؛ رجاء أحري محإف قلا• نإلأ محوله، مالمول، صدقه، 

الم،•
فضل

روابمان؛الهمقه،ثمها اكالئ:ايثم 
ؤهبمتةِفيعباس ابن لمول بتّهثا؛ الحاكم يمرق حى محصل لا إحداهما؛ 

اضرمول، ^ ٢٠حديثه! 
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ممال.. افب وثوو عند قلاعنا يدق »انة عويؤرث حديث وق 
1ئنئأف مز ثلاثا ئمحا أ>ئثكئها، إذ اف زئول ;i ظها كدث 

ثعلاللعان. يمجرد محمل لم ^^ ١١أف عق ثدو عليه. مممى .٠٠ ؛ ٧٥١زئوو 
طفعر مذ سنه، مري، أف ؤللحاكم ، ٠^١٥لحمها الممريق، مز طلمها إذ هدا، 
بتنهكا؛مرق أذ وعلته انتئدابج،، عتر مذ سه، وق . ١^؛، لأف منه؛ دلك، 

•لآلاتي.همقسه، 
١^^،^*^)-؛ ١١متقي مش لأيه لعايبمإ؛ بمجرؤ المرمه محصل الئاسه؛ 

الحاكم،مريق عل لوومحملم، المنده زلأو كالثصاع. الحاكم، مريق عل مف يلم 
الأذj_^، زالإنار، للهم، القرضإذالإ:>ثام، ّأونإئ 

Jاللعان.المنقة حموو أع1مه، انه بمش هإ س. 
^١،م؛، نوهم، ئزق لأبجا سخ؛ اإكان ممزئ ١^٦^، كقا ؤء 

اوصاع.ثكانشسا،ولإ 

شو

ارمصتمحال؛ سعد بذ مهل ( Jjjلج سث،؛ المزبد اشحريم اوابغ• الحكم 
^3jS[الحور-جابي. ^١٥ أتدا<، عشعان لا م سه،، مذق أخ اللاعى(، الثنةِفي 

م:زيءإ،م.ماوذاع.

ووايهوثذْ كاف، محا فزاثة ئاد نفنة أكدب، إذا أنه لحيل ث ززى زقي 
زااغئلءالأئJ.ئئخاثذناهمأيم.قالا1وم: 



٧٣٣«ذالآء؛لا،ر(  jUUIمايوجس باب اسأزأ) مماب 

المؤبد؛التخريم بت هب، نلنفي البث٠ولآ بعد او فاسد، نكاح ق لاعنها ؤإن 
أذوعقمل الصحح. الككاح ق كالثعان النحر؛_؛، هاتث صحيح، لعان لأنه 

مي،ي؛مش.
وجدلأنه لة؛ محل لب اشراها، م أمه، وهئ صحيح نكاح ق لاعنها ولو 

كاوضاع.الأأدتد،ئإ:>يإاتيي، ء محئئها نا 
محل

نقانة،محام زنا ١^ ثقوط اشان،إلأ ثدْ زلأي 
علمات ممد مئهنا، مبل أحدمنا مات، يإف لعانه• بمجرد يسقط هإيه 

ؤ:قغه ذاحته؛ ز:رثه ص م محنل ثب ١^ لأن الززح؛ة؛ 

الروج،لعان مل ١،^^ ماثتا ؤإل المزأة. عق ثيء ملأ الريج، اليئ لكف مإف 
ناريهاهام طامها، بند ماست، ؤإل يورمحث،. لا الحد لأو لعاو؛ ملأ بالحد، وطلبها 
الحد.لأنثاط اشاو زلأ اقئاو، ق نثانها 

نخز
زالتنزيرمحصنه، كايتإ إذ الحد لزنه اللعان، كنال بند منه آكدب، ؤإذ 

بإمرارْملرمايؤ علته، حى لأنها النتب؛ زيلحمه محصنة، مز كادتا إذ 
يا،ثلأ:نوئ



سقضاه1دفيصالإئماسبجضل ٧٣٤

محل

نززد1ها لأف عليها؛ حد ملأ اللعان، عن المنأْ وثكلت الروج لاعن مإل 
ال؛ته،به هاْث لو كإ لعاما، يسمع لم الرنج، بلعان زثاها بث، لو مإيه يسئ،، 

ذقلأنثبمتأبامحات، ب1لةقوو؛ فته بمقى لا الخد لأو ئكولها؛ محت ولا 
^^هبم،ومحمحخممحنأوفي•

آنمدابعم ، ٧٥١لثوو اللعان؛ عل أ-يأغا أحمد! دالا 
أفوجث، سهد، ثم لإدا لالور:م[ ية إيدر إش ثتتدت ئج ثمي لؤ 

بمُلإ:حث،١^^^؛ زم ش1ها، كف زثئث: لأمحأعا 
ائ.^^٧٠محمل يوحس، ما عليها 

الحدلأل ،؛ ٠^١١۶أوع مر حر الحد يلرمها لم به، ميمها فيإ صدمته ؤإف 
لوثكلئ،،ما حكم وحكمها تندكئْ، ما عل مرايتخ، أربع إٌرار بدولتآ محت لا 

عقإسان ي1تحلم، ولا إئكارها، نع محون إثإ اللمال لأف بتنه،؛ لعال ولا 
م،مامحبثلا'•

عممال!تعال الله لأف ١-^؛ عليها وجب، إذائكلن، أما الصجح! [ ]١ 
بألوالقول ا-لئد، وهو عليها العذاب، بت، سهد لم فإذا لالورت٨[ تشميه أن آثمحد١را 

عليه.دلل لا مزل هوالحبمل العلاب، 

 X) ء■



٧٢٥سن)بمبئسقنياسم،وئلأبمق< 

-ذ^قضاسم،وئلأبمق ;=ي 

L * إ *n-

إمكانبند قصاعدا، اقهر يق بولد ماتت بامرأة، شه محولي من روج إدا 
١^^:زئوو اص و النًنء، ء امحاي 

محتاطمما والنثب منة، يمكن الئروط، هده مع نابأ يلؤراشٌ ررالولد 
ينحىلب لأوك مما ثزط احؤ ؤإن يه. إقامة موجّت، يعارصة، ما يوجد ولم لة، 
ابائزمحن،أحد ثحنجق جعلن، والبجث محن، اللعاف لأف عثرلعان؛ من وائممى به، 

ثمه•إل محتاج لا محور لا وما اكملم. أحد أوم 
نحل

»ميم١^٠: ثوممضلخمومظثم؛محو 
أبوداود.زواه اأقا-ى« ل ببمهم وهرموا علبجايعفر، واصربوهم بالصلاةيمع، 

،،Iujl)لها يولد ا-يماريه لأف ا-ثم.ل؛ مدة وأقل يستن تنع الماصى• وهال 
صير: \نأ ارودخو:ثوغ. لأ:نثقيه محوثم: ص. \ص 

أرادواإف لألم بسيد؛ ليس ^^١ ولد• مئة ؟كون لا الماء ينزل لا مى لأف أصح؛ 
لمانه روي ومد يبلل،• بدول له محولي لأنه مهوباُإل؛ عئرْ، حمس بلؤغ بالبلؤخ 

أرادواؤإل نتع. عئز0 اسا إلا اش عد ابنه وبئ( العاص بن عمرو بع( لإكى 
ينةعلام ١^ ولدمت، ^١ ءلاهر• بأمر صيطه مى بد هلا ينلمة؟ متم الإلزال( 

دُونذواك،،قاتيزلإ.



اسقضاح1شنيصاثماصبجضل ٧٣٦

ثرولا لأم شي؛ يه لإشق ٧^٠، الأم نمطوغ ء؟وثا، لكذ زنن 
بضإدا لأنه الثتب؛ يه يلحق أصحابنا! مثال أحدمحا، ق2زع ؤإي، محطعه،. نع 

مهطؤغأف والصحيح قائزل. ساحى الأنثان، بقيت ؤإل مأرزل. أولج الأ'كر 

والاسم(.الأم نمطؤغ هامنة شهوة، 
غا،روبجؤ عنجب يطلقها بال الوط■؛، عل الروجم اجهلع يمكن، لم ثإف 

١^.محه ينحؤ، ٢ معها، الوطء عل( اجتإعه، يمكن لا منامحه سه، كاف أو 
لأساولدها؛ يلحمة لم ثزو-جها حئ، مذ أقهر سق لأون ووجتة ولدلم، نإف 

الككاح.مل عامث،ده أما علننا 

فضل

نثدخ،إا,ثن\0 أق زهق ئإذ أف _ و أشير؛ ّة الحم ئدة زأم 
ؤمحبمنأئُيعال اش أيرل عبامؤ،• ابن( ممالا رحمها، الهنمِو، يشاور أقهر، لسق 

هالفصال١[. عامنه ؤوضبمن,إهءؤ، وانزل• لالأحماف؛ها[ ثممره يلنثون همهماشاه> 

•أقهر مق وا"لدمو،ِفي عامحا، ِفي 
أقهر.يق ؤبد  jy\0بذ ائللئ، عد أف المتهم، ويكر 

؛الآلأعلنينبجا؛ ٠١٠١٠:ثس ]ا[اظا؛ن 

(.٤٤٢والمهس)U/ (، ١٣٥ الرزاق)U/ عبد أخرجه :١( 



٧٢٧صاسذ)بمبئبمقضاسوئلأسقا 

!cJUتيهبمهاأي عائثه عذ روي ل؛،ا شتان؛ و■ءنهت سني. وأكثرهاأرع 
ئنبمئن ١^ س و ص ؤ\لأئو ص. و شي م اوأة ود لا 

،؟٣٠١الءو هو اوأة ود لا ثابمه: خديث أنس: ئن باك ملئ ماَل: 
عجلالبن محمي. امنأ0 حارسا هذ0 هدا؟أ يقول من ؛؛ ٧٥١رسحال ماو،ك: مال 

سمط•أرع تجل 
حملئعجلال وامزأه سئ، أرع هئملن عجلال ثني نناء احمد! ومال 

بمعكدك لأم أشهر؛ يمنة ؤعاJن\لخثإا ستثن. أزح دك م، يرن، ئلاثه 
١٢^.

بخن،بأربع باين أوطلاق ٣^، لروجها، فراقها يمد بولي• المرأْ أب و1دا 
أ.١^١^ روال يمد به علمن لأما يماي؛ يجر عنه واسفى به، يلحق لم 

ءآ5دلائ،؛امضتاعدنيا، مند منس لأرع موصاتته رجعتا، الطلاق ؤإنكاف 
روايتان؛يميه الطلاق، حن مذ بنئذ أرع مذ كاف ؤإل لدلك،• 

ومدباق، وأنه موجود ا-قمب، أف علمنا دمنا ما له حد لا اثه والصجخ [ ]١ 
منقذ.أرع لمدة حمل وحد ومد هن.ا، عل ٠ المم وابن يناحر، 

له.يولد أف يمكن فلا ذك يوف وما ينس، عسر بلغ إذا ان للأنيولد ين وأقل 
مداثه فالصحيح هدا، حلاف الصحيح لكن مالوه، ما عل مرتب هذا ]٢؛[ 

ومع•مت• ثيء وهذ"ا بغث، مذأربع أكؤ يش 
(.٢٧-•٢٦٩)١(اظر:تحفةالودود)ص:



اسقضاهاينيصاسممأسبجطبل ٧٣٨

ازئن.أشبهت طلاقه، بهبمد طبت لأي لاططة؛ اخدش: 
الطلاق.مل ما هأس؛هلم، الزوجات، حخم ق لأي يالخمه؛ والئاسهت 

به؛لحى عدي، يامماء الحكم مل متين، ارع ثن لأقل وصنته ؤاف 
صمحاَئاطلإمح.

،مسم،سهأمينث
يه؛يلحى مصاعدا، أمهر يته يه آتت، ؤإل واحي،. حمل لأثح يه؛ لحق أقهر، 

أيمم ١^،، ثدة ثيأ ؤاحاJا ^ ؟كونا أن ممن لا أ1 محو ِلأنة 
ةبمث،ثهبمدزثلص.

ايينمنا به؛ لحق أمهر، مق لدون بولد أثت ثم بالأيراة، اعثدت ؤإن 
مقمن أكثر كاف نإف محلها• لحال ي رأيه ماد ذم والدم الروجك، ِفى محلته 

Jنقضهاملأ عدت؛ا، بادقصاء حكمنا لأننا يه؛ يلحق لم عدت؛ا، قثج أمهريمد 
أطخادناا١'٠دنُل ئدا لألإ-تىو. 

ترأمنه.يريدأ0 ايه أو حكايهإحماعهم هدا من ممدْ يكون [هد ]١ 
محل،فهو وجد فمتى الوجود، إل يرجع أنة ائل المهذه ي الراجح والقول، 

عإرْ،من وطء لها لم أية علمنا ومتى أوأكثن منتن أربع ولوبقل به، ويلحق 
اولل اشاء بعض عند يكون قد لأيه يالخلفى؛ اعتدت ؤإن حتى تنقعل، ولم 

معحمى هناك يكوف أف يمكن لا إيه ل؛ يقولوف التاحروف والأطباء وهوقليل، الحمل، 
،هواآل.ما وهدا الحمل، مع فلاحيص آحرها، ل أمهرولا أول ق لا ابدا، الحمل 

صَا>فى)ص:حا(،واهوة)ص:هأ(.

(١)



٧٢٩ممباسد)0بئبمقضاسميئلإسقا 

محل

روجهاأمهرمند متة بعد ولدت ثم عدنيا، اُقصاء بعد اأزأْ روجت ؤإدا 
أثزبق بدون ص وذ ائنان. ي ثممي َلأ امحم و زلدة قهث ١^، 

ثربعان.عنه، واسفى بالأوو، ولا بؤ، بمص لم اكامح؛،، يزوجها مّذ 
فهوالئال، نكاح من أسهر محسة لدون وولدت عدتها، ق تروجت ؤإن 

إ-ف[وثاالئايى.يمكن ولم مئه، نفوذ أف أمتكن لأنه ولد 
المادAمري منه،، ؟كوف أف عشل ^١ نحاعدا، أشهر يبق يؤ أئلم، و|ل 

بعان؛يعز اكاق عن اسقي يالأول أقمته لإل مهإ• بؤ ألخموْ بمي ثلحق معهإ، 
محوضلأببم؟عودواهت

يائه،لأسميسيخاو.ئلللمدوظ 
أزأثكوأمة،ش؛رث3ثان:

يضحوالأحرى ؤمهإ، ماء من إل يبمتب يبلإ، حص يرك إحداممات 
ََُُ

سسه.

عادتيوعل منتظثا حيفها كان إذا يقول• ٠ الإسلام ومخ مناد، دم ؤيكون 
الحنل•ولوْع فهوحتص 

الحمل.بوصع إلا ثثفي ولا العدم، به لاثقفي حيض بائه القول وعل 

X٢٣٩/١٩مح٠رعاكاوى)



ضواحمدبن الإمام هع ش اهاي ض ايمميق  ٧٤٠

نحل

تممال منك، ولدى ^١ ممالت؛ منه، كوف أف يمكن بولد ووجته اتت ١^١ 
وجهازتمميه أوالممطتيه، انقريه، ثل منلئ،، ولدي هذا ليس 

فيه،يالموو العدم، به سممي حاوج لأية المزو أحدمحا: 
كالخيض.

الجملأذةبج؛إمائ لأو ملهاإلأثج؛ زلاقل هزيه، المزو وش: 
١^^عدله.دلك ؤثكفيِفي مدعيها، عق اتثه ثكاJت والآصل علئها، 

خلاصاكاو ؤإل فزاشه. عل ؤلد لأنه يه؛ نتنه لحى ولائي، ثثث، ^١ 
فيها.او-ءعإوها لأف ل هزلها هالمزو العدة، ئقصاء ال 

ُه،إiاهه زلزثئكن كاذ أؤ ززج، مله لها زلز؟كن مل نزج مذ هز هاله: نإذ 
مزله•إل يلممث، ؤللم يمه، 

مر،١^^ ^١ لبمل ولكذ رن، لم ت و ها أؤ تنهة، وطء مذ هز هال،؛ نإف 
بماذزلا ض.هها، لإ جث لها؛ ه خد زلا ١^، و زثدة ئز ١^: صال 

عا؛لأنمذثزكسؤلإثقدف4ا.
ضلأأذبجعذمحالزي؟عقوؤمح:

إخدامحاذلأبجعئ؛بمك.
اكاسد.،همغ،يالؤهئاجإلمض بجعذ؛لآد

هدئها.



٧٤١صباسذ)طبماسقضاسرئلإص( 

محل

لةِفيعنيْ مثاوكة عثر من أشهر ستة لها وطئه بمد ووجته ولدت ومن 
أوخ.بمئ هنيز0 ابو ررى ج مثه؛ له تحل ولم ولدها، سب لحمة وطئها، 
وهوولده جحد رجل راي الملأعك؛ اية يزلت، ح؛ن قال اللب رمول، 

احزجةوالآحرينا< الأؤلأ روومن عل ونححه عئه، اف احتجب، إله، يتفئر 
داؤد.أبو 

حتىئاحتثها فته، نجيا لم لهر درتيِفي يراها أف عيْ، من ؤه عبم ؤإف 
رروأي،ااتحدسح؛ ق ئال، البي لأف ولدها؛ وثقي ئدفها لرمه ولدت، 

اف4يدحلها ولن ثيء، و ١^ من يحتج منهم، لبمن من موم عل أذحلت، امرأة 
مثلها؛الرحل أف عل دل منهم، لبمن سبا علتهم يديل عليخاآف حرم ئأ، ^،٠٠ 
محرمانه بمحكم حرمه، إل وثظر حموقهم، ق ولدم راحم بجه لم إدا وخ 
محن.

لأمممينني،ِمحلإتجيخابنئ
أزهزئ، ثفون أذ لإلحنال قيئها؛ ثة نبز ^٧،،. لدثا؛ نم 

مَْء
.يتسهه 

اتحدرينعتد أبو روى ج ولدها؛ ثض له ؟كن لم ؤبمرل، نجوها كاف نإف 
الأينازلونحث، اشاء تجس_ا إثا اممه! لرمول قالوا قال؛ دؤ.بمثق 

الاو.]ااالأيائأي:



حنبلاصدبق الإمام ص ي ايكاي ض اصليق  ٧٤٢

 Jحكها،ا ثثنة حلى محي اف،إدا ررإل ممال: عنهن؟ أثني So؛j منينمى ئد
الاءاا'نالأمحخصلقلإ.

مث4؛ثه ليس أصحابنا: ممال الدبر، أوِق المرج، يوف بحامئها كاف وأف 
مبئينامإلامئَلأتحزلأل

وهوائ.الرجل، ماء بالماء• المقصود [ ١ ل 
٠١٠الإسلأمشخ اخٍار عر إنت حن ١^،، ي ئاط الئزغ أة انحأ ]٢[ 

صاحبيعارصه لم إذا فهوله الولد انتلحق إذا الزان، أ0 خئيإست وحماعة الميم وابن 
ص

هعبئ محامعها ولم حامعها فإذ عليه، الواخ يدل ما الأستلحافي: ق والقول 
أذينكن لا أومذ سيئذ عشر يوف لوكان أما مثله، محامعها أف يمكذ كاف إذا فهوله 

فالقولمحامنها 

ويلحقهفزائا، المرأة ثكون العمد بمءمد ٠: لآ?تةانثئا حنيثه م الإمام وعند 
تكوللا يقول: وبعضهم المُسا، ق وهو الهمق ل هي كانت ؤإل حتى ولدها، 

فراش،فهي ايهاغ بمحمؤ، لم ؤإف أمكذ إذا أيه ٠ والد-م،ُ ابناع، تحمق إلا فرائا 
لالصؤاد_،.أيزب ~وهوالثان— الونهل القول لم، 

 Xء ءM

)ا(انفر:صوعاكاوى)آم؟ما(.
(.٣٨١اس)ه/زاد انظر: )٢( 
٢(. ٤٣ ١٦الصانع)وبدائع (، ١  ٥٦; ١٧للرخي)الموط انظر: )٣( 

الإنصاف)ا،/ح0أ(.)أ(انظر:



uL2S (اسألuU  مامق j* امب )٧٤١٢و،الإيسة

محل

لمانودان، ومحا أوأنص أيصان، وخا أسند علاما \>ت\3لأ وثدت ؤإو 
البيإل وجل جاء ماوت ابوميتْ روى ثإ حامد؛ ابن يكنه مه• له هز 
لكررهل ه؛ اللمي ئٌال بمميه، يعرض أنوي، بولد جاءت امرأق إل الت مم. 
محيى؟«من محها »هل ثاو: م. مال: ألنابا؟« ررقإ ماز: نص. مال: أل؟« من 

عرق.ثزعه يكوف أف عسى مال:  ١١ادلك؟ آتاها ررهانى هال: لورما فيها إف هال: 
منه.الأسماء ل لة يزحص وللم هال: عزى،، ثرعه ؟كوف أذ صثى >اوهنا هال: 
يبور^٠ صعيمه، الشته ودلاله هيثه، فزاشه عل ولادته دلاله ذلألأ علته. مممن 

١^نن وتعد زمعه، بن عد احتاوف1، لثا ؤلدلك بالصعيم،. ١^^، منازصه 
ابنتنين ممال أب؛،. فراثن عل ثلد أحي عبد: رمال زمعه. أمة ابن 3، وماصن 

لافزاشر>الزلد مماو: لئثه. ثقا ثنيا فته . ١^؛، ززأى أحي. إوفته عهد أحي 
اك.٧ الفراش ئام ئي. ئممق الخجثاا لناهر لز

ِفيالبي بثول محه؛ له أف أحمد كلام ظاهر الماضي: ومال 
ناغالثاهأن، حدلج حماليا، جعات.ا، أورق،، به جاءيت، مإد رااظئوها هلال: امراة 

ررلولأه: المى ممال الكزوْ، النعتا عق به لجاءت ،،، siLj^Jمهو الألسآن، 
عنعقثمه ذليلأ الشتة هجعق داود١ ا؛و أحرجه خلاه ولها ل ل^كاJ ااد؛إنى، 

MUM
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قفل

ذعو/يذإ^?؛* ٨١٥لأف محيلها؛ محله يلحمه، شس، ثه ؟كن ولم ؛، ijjرآها ؤإل 
قيهسب لا ^٠^ ساكت،؛ أل وثة ينمى. ___، م ؟كوف أف هبل ونجسهءا هدئ 

ُالزنا،عنده اقزت ؤإذ اللعان. عن منشى باسم*ق، محن وغراهها بجه، 
رجلااف الناس ل أوانتماض نمه، بدلك أوأحترم صدقها، مسه ق هوي 

الظاهنلأَل محييها؛ قالهُ الئ4_،، \ثلج ق ءiدثا س محئج ظ نأى م غا، 
زناثا.

منعندها مذ محرج وجلا رأى أنه سوى امتناض ولأ مثئا، ير لم و1ف 
تارقا،أن ئار:ا، ذخو ؟كرف أف جوز لأم ددقها؛ ثه لإ:فذ انمماصة، عي 

بالشك.محيلها هز ٣ محثقسة، مسها عذ لياوذفا أو 
وجهازتينجه يدحلiها، يرْ ولم ديك، امتناض ثإن 

الئ.خي من الإنفاصة^ لأف ددقها؛ هون أخدمحا: 
عنها.دنك أثاغ عدؤا أن عشن لأنه محور؛ لا والثاف؛ 

فنل

التمول،،بمالكها ممد محي لأنه اللك،؛ بمس فرائا مر لم أمه، ملك، ومن 
بونياتث٠ محإل الزطء، لإرادة قلم الخاJمه، أو التجار0، ١^ التجمل، ١^ 

صارت،وؤثها، محإدا فتزابؤ• عل يولد لم لأنه يثبه؛ يلحمه لم يه، يعري، وثم 



uUS (اسانuU  مامق j* اسUj  لإ )٧٤٥و،أهق

ئانغنعدا لأف سب؛ لحمه الوطء، يوم من الحمل 1دة بولد آتش لإدا له، فرائا 
م،ؤيدة وابن أحي ص زمنه: بن عد مماو زمنه، ؤليدة ابن زمةهِفي بن عبد 
للفزاشالولد رمته، بن همد يا ررهولك ه؛ افه رسول، ممال، فراشه، عل ؤلد 

اغحئ«ئممقه.ثتام لز
وي ج ألك؛ ١^ ظه لإ:ثم، ثيا، كاف:نزو انهُ ادر هإِن 

ولائييطووف رجاو باو ما قال؛ انه كهتئ عمر عن وري ومد الروجؤ• 
ولدها،ثه ألحمت، إلا ]}إ ١^ نأدها يعر؛، ؤليده يأتسي لا يعزلو؛س، 

لوابمذلك،،روكوا.جت
الماءلأن ينحئة أصحابئات ممال العرج يوف بوطتها ١■^؛^، يإن 

ةنبمئ!لامجينطلأ:م.
لاتكوذاللنال لأل يلاعن؛ P بوطئها، اتيافه ولدهاند من ايممى و1ن 

لإللها، وطئه بند انتةثأها ١^ يدعل أف إلا عنه، يم، ولا الروجم،، مح، إلا 
مق الثةال مقام دللئ، ننقوم عنة، ولدها ؤبمفي موله، يالموث، دللث،، ادعى 
الزلد.

 Mء أM
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^ا ا1ّاسمم _ d_U)W_

M أءM

عيهاعده هلا وا-قأوة، اذسس محل ■حماته ِق وجثه و الرجل ماري، إدا 
نزآلثليشت ذكنثث ^١ ؛١^٢ الخي( تبم\ةمحؤئ\ق: اللب _ بالإجاع؛ 
]الأح3اب:؟؛[ثنوؤثتاه عدة من عثهن لكم تا ثثؤبمى أن نز ين طكمؤخن 

ال1غلاآا.ب ذلك ي زقي اوجم، لاحيزي تجب العدة زلأف 
سبم\ةئوم\ق!امم؛ لمول بالإبنلع؛ البدة معلنها ا، الدحولا بمد مارمها مإف 

لإفتعالمظنة نلأنه [ TTA«_؛:]iJرووه ثقثه يآمسهى ينيممق آلنعلثثت ؤؤ 
لإأئؤلم؛\و؛.العدة فتحب بالحمل، اوجم 

عنإإنناد0 أحمد الإمام روى ثإ العاو0؛ وحمت -تا، الحلوة يمد طلمها ؤإل 
ممدبابا، أوأعلى سرا، أرحى من أف الإاثدول اثلماء مصي مال،ت أوى بن ررار٥ 

العد0.ووحمت، الهز، وحمت، 

كالإشثاءباسل،...............نيل الصة، انتماء من اقممن زلأف 

قثمنها كلأ، لا  ٥٧١وأن للزؤج، العدة أف عل دليل الكريمة الأية ق زا ١ ] 
محلخصهاَمحءٌِسماومحلأ•

ثجورحمح؛- ق ؤورثئه=ظم(ني تعالت لموله ابئ؛ بالدخول المراد ]٢[ 
هعقبمتكم ^ددهرىئلأئث\خ ^^١ لم د-ثلثمدهن ^،^٤٦^١^ 

]الاء:"آمآ[.



٧٤٧كت1باسد 

ا.العدةا ق لكلإنشماء قجعل الإجازة، ِفى الأجرة به انقرت ؤلهدا 

قفل

كاثتشواء ثوصعه، عدما فتنمفي و\-لخنإا معثدة أمنام؛ ثلاثة والعتدات 
أنثبملهن آ'لأحماؤ، لمول أوبوداة؛ حياة ممارمحهِفي أنة، أو حث؛ 

ئنتند محت كانت ررأٍا الأنايغ: نحته زززت ]المدق:؛[. خماتهزه بمص 
حملها،وصعث، ال سشبا ظإ حامل، وهي الوديع حجة ِؤا عئها ويؤو حوآه، 

^،،الثأال;ن أثو فها قدمحو للخثاب، محثنثؤ ثام4ا، من ظث، مأء 
أمهرممرعليالخإأربعة حش سا؛ح ماآنت، وافه إثلئ، ^^، ٤١١لعللث، مماو(1 

حللتمد باق هأهثابي عنّدلاك، ىنآْلتث افه. زثول هأسئ، مالث،: وعشئ. 
الرحمبراءْ واف '• عل؛ها مض لٌ بدا إف بالئووج مأمق حم،، وصى حن 

حمحيوصع إلا ثنمفي ولا يه، عدما ثكامت، يوصعه، إلا الخامل ق محصل لا 
زانماله.الخم 

إلا.'ابؤع،ءدْ عليها ليس القرآن ظاهر لأف إشكال؛ الحميمة،ءل ق هده [ ١ ] 
^^،ضظنموثنمنم؛رسثوه)ىءؤكلإاأكتيث١عأإد١ تعا,لت قال كعا 

ؤمنملأننمسوهوى.هسملماطمنعدؤنمتدوماهلالأجابتهة[ممول! 
ئيته.مثئ4لم اواثدين الخلفاء ض هن.ا ضغ إذا لكل ما، خلا إذا 

]الطلاق:؛[أنبمعزطهزه ٠٤٠٧^،; Jliاممه بان قال لو اف، رحمه نقول؛ ]٢[ 
هذامذ أحنذ —كان بالأنفهال إلا يتحمق لا والوضع فبمم، مصاف، ممني وهو 

به.يعدل أن سغي الذي هو سا 
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الشعللأف وينمصل؛ حلها آخر ثضع نحز واحد، من اكثز حملها كاف مإل 
لهامصن الإسان، حنق بنص فيه يتبير1، ما ومحغغ ؤإل بدبك. إلا يزوو لا 

حقيه،صورة فيه أن ^١^؛ ١١من ثمان منهي _؛!، لم نإل ولد• لأنه عيثها؛ 
ا1عدْأف 3الئصوصل آدمئ، حنق مثدا ١^ شهد.و ؤإل لهن. د؛يرن لأية 

ولي،ام يه صِمث الأمة أف وغنيت العاقة. قأئغت ولدا، مز ^٠^٥ يه، سقفي لا 
ب؛؛محم،ثنمحولئوماصا'ل

جننثى يوما ، Siilcبمد؛ثصعه أف لثمل باُالعده فيها يقصى مدة وأمحل 
ب5ووأمه طن ق نحثع أحدثم حلمح، ررإة مال؛ ه اق، لأف الوطء؛ إمكان 

يوما'ُأرمحذ مصعه لإكوو تمم يوما، أربع؛و( علمه تكوذ يم يوما، أندع؛وا يطمه 
•ينايتذ مذ أقل ق ممعه ولاتكوف الصعة، يؤذ محإ العد0 ثقصي ولا 

نحل

وييالحياة مثارمحهلط أو مطلثة كل وهئ معثد0واكؤوء، الثال; القسم 
لحائلِمحمحمح،اأ'•

الثاف^j، الإنسان، خلق j محن أف د لا أنة وهو  ٥١ ٠١اصر]١[ 
واليد•للرجل سوداء حطوط ق الأعضاءيثاهد أذثممصل مل لأfه ري، 

يشبمنوألع1قت ؤ I القرآن بنص فيها إشكال، لأ الثجع_ثبم ايلئنة ]٢[ 
يسكاٌلأثاذلأشكأوأكو

(.١١٩والض)A/ )ص:"اه؛(، انظر: )١( 



٧٤٩

ؤآلمثلكتؤ افه لقوو قروء؛ ثلاثة يعيي حث؛، ثوعازت وهي 
عمرابن روى تإ مءان؛ مبدي رأمه؛ لالغرة:خآآ[ ه زوو ثقثث يأشهن 

رواْحيصثازا؛ وينوها طلقتان، الأمة ءطلأى ياوت انه الص. عن نهبمى 
حمثان.عد؛١^ ^١: وعئواثنعثزئمح.ىمحأنم عثن وعن أقوداود. 
روايتان؛اكئو:؛ وو،

ؤلخولوظغظ.( الصحابة و وثن الحآر، لهدا الحمى؛ هئ إحدامحات 
مبب لماطمه وقال، ابوداود. رواه أقرائها؛؛ أيام الصلاه راثيع اممه رثوو 

ئذاَ>ئكهم،لإمu:محاش
كانياءمحن ئ، قكاف اوحأ، ئنوأبه نش زلأك ١^٠ ززاة اكنء« إل 

ولاثكونكامله. ككون ئالظاهرأن؛ثا قروء، ثلاثه العدة جعل ثعال افه وابأ الأمة؛ 
الخقل؛كات ١^١ كاْلهإلأ مزوء انموة؛لأ؛ة 

الذي١^; لأ؟دةبمو كام1ه؛ ؛لأ؛ه ثويح، ١^^١ ١^ ظ ونن 
قزءا.فيه طلمها 

الئلإءضأيظبخلإموءب
قولةلأف حمة؛ أي! فقعل بامتبمراء  jSjuأما إل العلياء بعص ودم، 

ؤو؛>ولرثإياق! الق ال نلاوقرة;ا/أ'ا[ مّووه ثقثئ يأسهن آدعللق>ن، وؤ 
الفئوخIأما رحعه، لها التي الرأة ل إلا يثاتى لا وهدا د'للئ،ه 

اهاآإلا لاثوئها أنة ثق، فلا ذللث،، أية وط بقثة ولإعسار لسم، والفنخ كاهلع 
فقط.
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لالطلأق:\[ه يخل ؤظ1مدى ثعال! الله لموو الأطهاو؛ المروء والئاته! 
أي:وءئءن،ن1ءا;مفيانيم

ثلاثدلإو مها، طقها اش يالحبمة نحتب الحقن،َللم ص محا: ءاِذا 
ؤإذالكاْله. وناول lJ[YYA ]_؛:رووه ^^4 تعال؛ لموله منتمآه؛ حمص 

-قظ؛،منة هما وثن ^٤١، فيه طثمها ١^^، ثالطهر اتحمست، الأطهاو، ل هك 
منؤإيإ عدتس، ِفي اي: تالطلأق:ا[ ه لمدمرك ؤثئلمئ0 ثعال: لموله 

امحض؛ه:لإ\خؤغ0 ق يعل الطلأيىة زلأو يه؛ ١^١ عدتينإذا 
غا،كطولعئبم'.

ءؤءئلوهىوالأيه  iJiSلا تحرفت هذا عدمحن( ي )أي؛ قوله ]١[ 
قيلزل صيعية• ليت لكن ثراءه وفيها عدتس، لاستقبال أي؛ ا ١ لالطلأقت ه لمدتمر؛ح 
أصحلاف لأثة لابمد، للْللاق التابع الخللأى أف عل حا يتدل الأية وهدم عدكن( 

طالي.أنت قال؛ يومي أو يوم يمد ثم العدة، ق وبدأت طالي أب قال؛ فلو افه، 
لبماالأم يمد الخللامن لأة الثالث،، وكيلك، طلاقا، به يختي لا الثاف فاظلأى 

الحيصةعند قال م حمتم، حاصت، ثإ طاJقاا  vlJ#؟قال! لو اثه بدليل للعدة، 
الذيوهذا العدة، >بظفي شذ\وعل العدة، لأتنتألهت فابا طالق(( ررأئت، الثالة: 
٢.أون،كاحُ وخعة إلايمد طلاق، لا إيه وقال؛ رَءةآممق، الإسلام شيخ احتاوه 

لأفالطهر؛ ق جعله اثه أيضا؛ أحرتم، حمئمه هناك لكن حكمه، وهذه ]٢[ 
الطهروتم، طلائها، عليه فبمهل لها كارها عنها، عازمحا الإنساذ يكوف ربا الحمى 

(.٣٧ Irrالفتاوى)محموع نثلر: اا 



٧٥١_ SfuL؛

يقu؛ ءإل فته. الطلاق عدي متصز نإ ^١، ^ ١١مة محب لم ولو 
قطالي انت أوماو! آخرالطهر، آخرلمظه واهي باق جزء، الطهربندالطلاق مى 

ص؛لآلالخدةلأظوئبمبمممحك،لكفأثومبجامح 
الطلاق.ومع 

لأفالثالثه؛ الحيصة من الدم امثغ عدختا فاخر الحيص، المزوء محلنا؛ وْش 
احتاز١ْ^١^، ا-لإصة من يشل حز عدي يقضي لا وعنه؛ المروء• آخر دللث، 

بكرأبو منهم اش.، رئول أصءحامب، مذ الأكابر عن يروى لأله '؛ ا"برمح،ا 
رْ؛هءن؛مح.الدزداء، وابو موتى، وابو وعتاده، ، عماو بن وعثإو الصديى، 

الدمزأت إدا الثاJث،، الطهر آخئ العدة فاخر الأطهار، المروء محا• وأل 
زلإثه؛الئم:زتا خزثنى لأمحكلم,امحابجا انمصتعدي،زمحلأذ ثنية، 

سىفقد ا-لإض ق وأما الطهر، ق يكوف أف افب حكمة من كانت وليلك بالعكس؛ 
يه.لاينثد الزاجح القوو عل واثث بجور، لا اثه 

ظقفياهم،لأةإذافقفياصوأثافيالكاس 
طلاقه.مى العدةيتدئ لأف للعدة؛ حللؤر فقد 

أذدثامذصااكاف،تكنوزجها 
بيّه،ا،التوارث يقيع محإيت محإلأ الروج، عل ءَةقل اش توسع مذ وهذا محاجتها، 

للروجاشُتعال جعو لكذ امحى، عل ثرب مما ذلك وعثر الضمة، وجوب ونشئ 
ءاسؤئىتمحإ ؤ؛يابلص عَةقلث قال، ولهدا عله؛ سثرا ثشل؛ حتى يراجع أف 

]الطلأق:آ[.4 يتعروي أومامحإوص 
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منآلأم فيها ثنى ١^ \لئظ زيت ه لأفوذ |ل يخيل دونئ نا لأف 
علزيادبجا إل ينجى يدبما ثى جنابها لأف محها؛ اوبجاعها بجح ولا يدبجا، 

الطهر.اثصاء لثحمى اعتثرت؛ ؤإيإ مروء، ثلاثة 

تحل

ا-لإض،المزء قلنا! إذ يوما، وعئزوذ تنعة العدة يه ثنمفي ما وأقل 
متةءلهزان زينها ايام، حصان؛لأ؛ة لأف؛^><؛، يوما؛ عثز الطهر؛لأ؛ه نأمل 

ثلائالعدة هأم ثنتا، قم حمته ١^ أم قلثا: ؤإن ت\. 'غزعشزون 
محانئدادلها خمثزئا، ؤالءمحث؛لأ؛ه الأ٠تيان، الأهما٤ ئثا: ؤإذ ؤ؛لأئوذثزتا. 

ؤ؛لأدولاJنان ماق1ها عثرثوما، حمسه أمله ملنا؛ ؤإذ ؤ-ثظه. ثوما زعنزوذ 
زلحظة.ثزتا 

غثزشبمثه ١^ زم ثمثزتا، حمته عديا أم الأم سل ١^ هاثا 
زلخلأ.ثثز:زتا مئه ١^ زي زئه، ثنتا غم أزث،ثه ش زم ثنتا، 

تحل

ؤهي؛لأ؛هأنزغ:اكثلةدال1هور.  ٣١
•'•••••• ثاثثاا إدا محص، لم اش ؤالصغن٥ الحيض، من الايثه إحداةن: 

سواءعدة، هده لأف ؤهمن\لئئ؛ منه ثناهل فيه المول هدا ثاثت( قوله)إدا [ ١ ] 
رجعثه.كانت، أو ثاثت 



٧٥٣ةت1و،اسد 

افلمول أقهر؛ ثلاثة يعدما حرة، لكثت قإل تتا، يحوله مد روجها حياة ق
ثأمأسهر ثقنه سمن أنتتِ 1ن موؤ ثن أشتمن يى يس ه ؤ ثعاق؛ 

أثناءطلمهاِفي نإل أسهربالأهلة. دعدما؛لأ؛ة الهلال، أوي ق قإل 
لكيثنإف نمى• محا يكريا لئا أ؛ بالعددا وشهرا بالهلال نهرين اعتدن، شهر، 

روايات!ثلاث مميها أنة، 

^؛١^،^^١؛ وعدبا مء، نكاف ثلخر كل لأف تختان؛ عدٍا إخدائن: 
شهرين•بالئهور ييتما هتآكوف 

^٠١٥وعدة ا"إءرة، عدة نصف، عدما لأف ؤنمحف؛ شهئ عيبا واك١ته! 
،ويتصيفثنصيفها، لئعدر الأقراء كملنا ؤإينا ؤيصف. شهر هنصفها أقهر، ثلاثة 

امحزمحن•
ؤرهةالشهور اغيان زلأف ١^، يئوم أشهر؛ ؛لأ؛ه ء أف زاكاكه; 

أقهر.من؛لأ؛ة ُأهو محز زلا النجم، ن\ج' 
نحل

عايشهلأف سنه؛ خمسول أهله هعنه! الإياس، حد ِل أحمد عى واحتلم، 
•• • • • .• .• .......• . .. .. حمسار(مد ولدا بطنها اآرأةِفي ترى لذ ننحهبمهاهالث،! 

روحهاعنها التوق عدة ل أيقا ينال وكدللث، الأهلة، اينمز أف الصحح [ ١ ] 
بالأهلة.وعثئ انهر أربعة 



ضاهافيشصالإئماسبجحتبو ٧٥٤

محسئون؛العرمب نساء من كانت ؤإن ف^>م،سون، العحتحم تساء من كانت إن وعنه■ 
ِلأمحأمىمحه•

زمعه،بن ، ٥١عد بن عثده م ينش هند أو )الشسا( كتايت، الردترِفي ويكر 
نته.يزل ولها طالت، م بن عئ بن ختن بن ختن بن اف عد ئن ئونى زثديئح 

Jli : :وطالئئزإلأ هزبأ، ا-قنبج بمد تلد لن زماو
رأيهؤإدا لمولهأ الكل؛ لجق تنهِق يمن لجده يكوف اذ الخرقي كلام وعقمل 

مج،ثمحمحمجماا'.

فضل

لجاصت،،عر عدما ثثص هلم بالشهور الاعتداد الصغيَةتي مزعتف ؤإل 
الأصل،عل يدرمتؤ /دآما بالقروء؛ العده وانتملي، عينتا، من مصي ما بطل 

١^.نجد اودو،كامح؟ محإ
حمى.ثلاث انتانمت، الحمى، المزوء مننا! يإل 

فيه^١؟ الح1ض ثو الذي باللمز تعتد مهل الأطهار، هئ : ١٥ثإل 
وجهان؛

واليأسالأر؛ع؛ر،، مل يكون قد اليأس وأف بننوايتج، بمدر لا اثه والصواب [ ١ ] 
أرصالحيص ولوارثخ محمق، مؤكد فاليأس مثلا الرحم فلوئهؤع مثير، ؤإما محمق إما 
بئنواُتؤ،سمد لا هذا فعل آيتة، فهي رجويؤ من وأبس ذللثح أسبه وما صعم، أو 

لابالتئزولاباقن.



٧٥٥كت1و،اسد 

J؛J(لكلدي ُه، ئاعتدت حمى، مل طهت لأثة به؛ ثنثد أحدمحا: 

صلإض،لإسبجبم
اواسقزةائاكا.

حدثمعنى لأنه إليه؛ يلثش لم ثالثهور، عدتما كملث حم محص ثم ؤإل 

فنل

أشهرأنثنه يعدبا -ث؛املأ، ثي؛٤^٠ إدا عنها اش: ١^٤ 
ئتحاةئوع\ق؛اممه لمول غا؛ مدحول أومز -؛ا مدحولا ■مء، كاثت ^١ وعئئ، 
4وعسرل أشهر أرته يأنمّهن يرثس وبدروذ «سمحأ يتدموث ؤوآل؛بم 
علمحي أذ ١^ واليوم باض ينمى لامرأة محل ررلأ الس وقال [• ٢٣٤]^:
ا.عليها متفق وعئزااا أنهر أرثنه رمحج عل إلا يلاث قوى مب 

اJفقواالصأحاثه لأو لثال؛ وحمق ثهزنن اعتدت أمه، كاثغ ؤإو 
علمهاالمتول عدة يكوف أن مجب الحرة، عدة نصف الطلمة الأمة عده أة عل 

دكزثا.وهوما لثرة، اُعدة ننس 

امة،.................وعدة حرة عدة مى بالحساب معيبا حر، ضمها ومي 

وعثر،أقهر مأرثعه حامل أومو حملها، ئوصع حامل إما وماة• مى المنتده [ ١ ] 
مريائثة.أو ياثنة محيص، لا أو محيص مواء 



اصضاهاييصابمماسبجينل ٧٥٦

ننصفليال، وخمي الحرة عدة نصم، لأل تال؛ وتمان أقهر ثلاثة ودللئ، 

شد

منة،لعدنيا رمحعه، ما ثدوي لا حيضها اويب إدا القروع دايت، اكالث،ت الئؤع 
تحتيئأ ئدته، عابئ لأبجا ١^١؛؛ من تم:;١^^١ فيها تي؛ص شهر أط 

بموذوك؛لأثأير

والأئصارا1هاجرين بئ ;نحهبمنن عمر محاء هدا ز؛ذئق0ث.' ١^٠١فعثر هال 
.شارإخماعا علمناه، منكئ لايئكرْ لآهءث؛م، 

١^٧؛إل الإممال لزنها بمظة، زلن الثنه ص مد خاصت مإف 
1^؛،_بمدةائ ثإذ ه نأى كاك٠إإذا اتدل، محأ مطل الأذل، لأيا 

وصحةعديا بائقصاء حكمنا لاننا الأماء؛ إل ثعد إلإ وثزوجها، انقصاء 
ويزوحها.اعتدادها يمد الصمزه حاصت، لز كنأ يطل، ٣ نكاحها، 

وجهان؛ممثه روجها، ومد السة ؤإف 

فكانواحدة، بحمة محصل لثئل ا-مى الراءة لأن عليل؛ التعليلر هدا ]١[ 
لم،الأسراء، و حجة عن، الثهث محزئ ك،ا كاف، الشهئ نقوو: أف هدا ممض 

ولوفرصآيسة، عدة اقهر وثلاثة ، ١٦٢فتعتد امهر؛ تسعة ا-اثمل مدة غالت، لأف قالوا• 
وثعتلعدتها، فلاثتمفؤر حجمر ثلاث فحاصت، حدا— نادر —وهدا محيض، اهامل أل 

^ضا؛إذأنام،بجاضكلتي.



٧٥٧ةت1د،اس 

أغومحا:لأعئةظها؛بمش
P،اثدو م مدزث ن^ذ اشء، ذزات من لأي العدة؛ ظها ناش: 

الث1هااأ.لوحاصشِفي ي ١^^، يلزمها ببما، الروج حى يعلق 
والأمةللحرة مدثه لأف لألحمل؛ أقهر نتعه تربصن أمه، ، Liis^ؤال 

مها.الخلأف من دكزئا ما عق ١^ عده دلك، إل ويقم ، ٣^١۶
ثممض٢ عدبما، محاء مل حيصها اوثفع يم الحيض، ثرعشِفي ؤإف 

عقالعدتتن إحدى سني لا لأي الحيض؛ انقطاع زفت مذ تن بعد إلا عدتبما 

عدةتزلِفي لب ومْ، أواوصاع اوض مذ الحتص وئغ ما ولوعزفن 
الدممح الدي والعاوص المروء، يوات مذ لأما به؛ كغتد الحثص بمود لحى 

قيصثر وفت من أقهر للامه فتنتي آيته، مصر أف إلأ رواله، نايتظر يزول، 
عدادالآيناتا٢'.

فضل

محص،ئلب عثز، كحمشه عالتا، الثناء مه محيص مس اياوية عل إداآتى 

أولا.يثزوغ أف بق مرق، لا ايه الصواب،  ١IL ت 
مىزئعة ما علمث، إذا امه والصواب،; أمصا، صعيم، الأخيُ القول هن.ا ]٢[ 

معتد.مر الذيزئعه، المائع يرول سظرحتى أورصيع مرض 



اسقضاهايشسابمماسبجضل ٧٥٨

همحي ثر يعال؛ اممب ل هن لفلاهر ١^١^(؛ إحدى ق اقهر ثلاثة قعدي 
هامبهتمحص، محلم ا-لإض، ومن عليها آتى لأنه منة؛ عدما والأحرى لالطلأق؛٤[• 

اليلأدة،مل دما تر وئإ وثووثدت مارهعة. يدري لا حيفها، ارمع من 
مدم.ما عل بناء الوجهان، مميه بعدها، ولا 

توطهمتى كيتز، أز تعادة به محكوم حيض لها كاذ ي ا1نتحاص1، ه1ما 
نإلالمتشحاصة. عتر أمتة به، محكوم حيض لأنه عدنما؛ امضت هروء، ثلاثة لها 

روايتانتمميها متحيرن0، ئامسه نوما مثداْ إما ثمتز، ولا لها عاد0 لا تير كادت 

محلسأف جحش بئث، خمنه أمز السف. لأل أمهر؛ عيبا؛لأ؛ه إحدامحات 
لهائحأكم ولأننا نهر؛ كز حتصةِفي لها هجعز نبمه، أو أيام منه شهر كز مذ 

به.العده اد(وقفي ييحنر والصوم، الصلاة مها نهرثرك كل بح1صةي 
الأهزاء،ذزاُت، ثن أبا نع خبما لها تثقن م لأبا نته؛ ثمظ ؤاكاتة: 

والأودأول•حثها، ارمغ اش داف؛هت، 

محل

عدمالأف عليها؛ زيادْ يلرمها لم عدخا، محاء بند الأمه عتمت، نإدا 
عممن،نإف بالأشهر. عدتها هقبماع بند حاصت إدا الصنيزة هأشتهت امصت، 

قم، زئد رزئ ري لأن _؛ ذة أكل زخعتة، ذٌ ه و 
أتمتبائنا، كاشتا ؤإل هيها• الثرؤع مل ثوعتمت، كنا حرة، عدم هآرمها الزوجش، 

عدتياببند المئتمه أفته.ت، التتنودة، بند عتمت، لأنيا الأمة؛ عدة 



^lul _٧٥٩

نحل

ا1وت،ح؛ن مذ ستأنمها الوماة عدة معليها الث-حعثة، ائعتدة ووج مات ؤإو 
نت1هاموةت\قموله عموم ل فتدخل عمها، متول روجة لأمها الطلاق؛ وثقفرعدة 

هوعشك أثير ؤبح يأسهن يربمن أر!د؟جا ديئرود< مشمحإ يتدمذ ؤوأؤ/؛ 
;^[٢٣٤.]

الطلاق؛عدة عق بثت صحته، مطكهِفي لكون؛ثا وارثة عثر بائما ^١^-؛، ؤإل 
امصشلؤ كإ وماته، مذ الإعتداد يلرمها ملم ؤمثراثه، نآكاحه مذ أجثة لأما 

موته•مل عدي 
والحثلعة،والأمة، كالدمه، رث، لا انير اارءس ق المطلمه هدا قياس وعل 

وارثة•عيث لأما العد؛ وووجه 
موتؤ،مرض ا-خؤِفي روحها يطلمها المسلمة، كا-اثثة وارثه كائن، ؤإف 

يبخمزمرلأبجاه:ائذ،
كانمإل الومحاة عدة ملزمتها والزو->ق، ثرثه ومعثدة ١^؛، ق متدخل 
العدةعليهإ وعنه؛ عليها• عدم ملأ عد؛تا، محقاء بمد موئه أو الدخول، قتل طلاقه 

الطثثات،ق لست، الاته لأف ين١رغ؛ قد ائه ْع لعموم، بمول،ث أف الأحسن -ا ١ ت 

]الأحزاب;ا'٤[.عاتهنمنعدزتئدوغتاه تالغ' 



بذحنبلالإ>ط،رأس ص ي اهاي ض المميق 

بإلأوواج،محل أجنبيه ؤاي تالأحزاب:ا'إء سوثبما4 عدم ثى عنهن م ث٩ 
لا}وبانموةشلإاون؛ص 

محالكن إذا إلا عدة، ^ ليس لأي لالا ^ي \لأ.وب ول هقا ^١ 
عليهاونجب الميراث ثتع العدة ت نقول فهل ®رث* فلمنات فإذا فرث، صي مق 

عامه؟الأنة نقوذ.' أو -يا، يدحل لم عاو0وإل 
الميراث،،ألة مي العدة ماله لأف ثاثهك،ائلناملقليل؛ الأته أف الصواب: 

١^٠!لأن وئرث؛ اللحول، مل مطيمه لأي عده، علميها ليس عامه الأيه ققول; 
العدة.ولوبعد روجته الحنمانثرث بثمد 

•المهر ولها التراث لها وأيضا حال، كل عل ثعثد فوف عنها مات إذا أما 

المرمحزتق طلمها وكول الصحة، ق طلمها كوئه الآنىت فعندنا 

الدحول،ثل عدة علميها وليس رث، لم بائنا طلائا لكن فإن الصحة ق طلخها فإذا 
قهذا رث، لا العدة ائتهت ؤإذا العدة، ق دامت ما رث فإي رجعثا طلأيا لكن ؤإن 

الصحة.

بائناطلاها طلمها ؤإن منه، رث لا فإي رجعيا طلاها طلمق فإذا المرض ل أما 
للم؛راثا.بالنيه هذا رتل.، أو ثتزؤج لم ما العدة وبعد العدة، ق دامت، ما منه رث فإي 
\Sفت':،للمعدة ، ujJLأما  i ] ياي■,،لأي فقط- الهللأؤ، -عدة فقط ١^؛ \لأ و}؟ش\لا

'' ' ُامح;لمحمح: 
ثمللا يقولوف• العدة® ارثلمزمها يقولون! الذين لأن عليل؛ التعليل هذا [ ١ ] 

ستقيم.لا الأحر بمول فالاحتجاج للأزواج، 



٧٦١_ SI،jL؛

محل

بحبالعدة لأو العاوْ؛ لزمتها زئا، او ئتهة، اأنأ0 وطئت ^١ 
لأحت1طالعده بحت، وثو٧؛ الأسناُت،، وائتي1ه اتاه احتلاط عن حمظا الثحم؛ 

وعديالإشتاْ، يبمئل ميا، الولد لمن يم ولب الزوج، بناء الواطئ ماء 
نموأالزاتة أة زمحئ: اسة. عدة أثب وة، \غت\1 لأئ اأطقه، كعدة 

وحمها،براءؤ معرمة اقصود ؤإي،ا ١^١^،، بلص لا الئسب، لأل بحيصة؛ 
^٧١٢. ١vSu^^١ أم كانتزاء بسمة، 
لقوومحزأ، لا ١^ ذاُت، الزاؤ أف  Jyأو ثالثه، رواثه هناك [ ]١ 

للروِج•نقول، هذا عل وبناء أ الحجر'اُ ؤبمتاير للمراش الولد ® اللمي 
أمله الزلد وود،وهل أحذ عئصل لا أو لأجل المور؛ عل جاثع الروجه رئي، إذا 

لموله؟

حمظوفيه ا،لهللوب، هو فهذا لالفزاشاا *الولد قال; س والبي 
فهوالؤراش وصاجب الراذٍ، لوتاثغ ؛حين، ®الولدللفراش® مال؛ البث. ومادام 

وأمهلأيسر كان وما مج، هذا ؤ، فيكون حاو، كل عل يه لاحق هو أي• للفراش، 
وأفولطمنJاح، وأنا حذا امح، وأنا أحسن، فهو المسالميرا أعراصن همك عن وأبمد 

تكونفقد ملاعثها، من أهمل وهذا بجناعها، بادر الصور! حذه جاءف إذا للرجل 
الشن،.أحكام كل يأحذ والولد مكزهه، 

الرصيع،كتاب ت وملم ٢(، ٠  ٥٣)رنم الشبهات، شمبمر باب التؤع، كتاب البخاري• أحرجه ، ١ ر 
لأ.بمه■هريرة أي حديث من (، ١٤ ٥٧)رنم الشبهات، وتوقي للفراش الولد باب 



اصليقضاهاهمنيصاسممأسبجض ٧٦٢

قفل

محوالفثه، نج |ل مو نات لإ نأيها، ئلأى نثائه إحJى طثق إذا 
شن،المنفس لثتمط والرماة؛ الطلاؤ( عدة مذ الأجأJم( بأطوو الاعتداد اجميع 

تئوذأذ كشز متهن واحدة كز لأف ع؛نها؛ يم لا يوم مذ صأدة ني كنذ 
النداة،عدة فتلزمها ؤونل ذؤ0 أف وعشن مروة، ثلايه هظرمها المطلمه، هئ 

منهنواحدْ فتعتد ينهى، يهمغ انه واأمحوص ءإ، الأ يق1ا حلها عقصن ^ ٨٥
الوماة.عدم ونائرهى الطلاق، عدة 

الطلمهأ\ذ1ر°ج فتحئج ينهى، يهمغ ئإية بعينها، لا واحد؛ طلق إذ محاما 
قيمع  ١٧الطلأيى لأف الوماة؛ عدم سائرهى وبمثل الطلاؤط، عده فتعتد منهي، 
ملها.الى خلاف المنعه، عنته ه منها، واحدة 

فنل

عدةثزوِق لم وونابغ\.1 مذ الحمل امارْ لرؤنها المعثدْ اريايت، إدا 
ثلروجن لأمحا نكاحها؛ بجح لم ووالها ثل تزوجلم، لإل اويثه، تزول، حر 
هالك5احؤنكاجها، عد؛تا امصاء بمد الريبه حديت، نإف عينتا. مصاء العلم 

محللا محذ ُالئك، ثثئ تزوق ملأ ذيله، ذلك صثة عا لاكا ضحح، 
وط؛محكاساِفييص.

وجهانIمميه الككاح، وثل العدة بخد حديت نإف 
عدها٠انقضاء ق شاكه لأبا تنحح؛ أذ لها محل لا أخدمح١: 



٧٦٣_ luL؛؛

 :_U ؛ محلg هلأ:ضواملأمحلالعذي، لأكأعاابمء
نحل

حالي!مذ يئل  ١٧عنها، ٧^٥ وائمطع ووجها، المزأق مميت، !يا 
عمالعمِفي م كالئاجر الثلاته، أن;هوزقاهزض 

يزول،مآد ييمم، كاستا؛\ونلأ لأم!، نوئه؛ يثيمذ لم ٠^١ الزوجثة ثزول، ^ ٨٥مهيكة، 
ُالسك،.

آياخماله، قسمه أباح ^١ ماله. مم شنه، تنعوو ثه نفى ^١ وعنة؛ 

يعيشلا ١^ الفثاهت لأف ولد؛ مذ تنه يش أصحاينا! هال، 
هدالأو أصح؛ والأول، بموته. حكم حثوْ، ادقطاغ يه اهرل محإدا دلك،. مذ أكثز 

نماوةأول أهاه، بم( مذ يممد كالدي الهلاك، طاخإخا ؟كوف أي، الئاف• 
رممته،بنص ثهلك، مركب ينهجر أن الصمم(، بئ أو رممته، بعض فيها هاك، 

ثنثديم ا-قمل، مدة أكثر متن( أرع ثربص أما أحمد محمدهب دلك(، وأستا0 
جئت

بواسطةفه— —والحمد الأي( م صحح، ^١٤ ٤١١أ0 للمواعد أقرب هدا [ ١ ت 
الحال(.ي اوته تزول الطن، ونائل 

•تنز مؤثث مدكث الحال( لأي إحدامحا؛ تنه؛ الصزاا._، ]٢[ 



اسقضاه1يمصابمماسبجضل ٧٦٤

أحمد:منركسانهال هدا. ق أخمد محوو يئتلث لا أشماث؛ بنص ئال 
٥^٦٥^^^.افب رسول اصحاب من خمثة هوعن أ مول؟ ثيء أي المول، 

عيتؤظاهئ من حكم حكمة أف الحوى■' روايه محها أف عندي اكاصي؛ ومال 
الأول•والأهب الثّلأمه، 

نوىنا أخننها ومن وض، ماج من هئن عنز عن روي أخمد: مال 
عمنإل امناتث مجاءت أه.عثئ، عتز عهد ق رحل ممد مال؛ عمم بن عند 

أتته،ثم ممعلغ، منين، أرع يرمي ادطإقي ممالث ثه، دلك، يدكزيت، نيقؤيقنئ، 
هداوئ أين ممال: اتته، م ممعلت، وعئزا، أمهر أربعه هاعتدي اJطلةي سال: 

منفتزوجي ايطلقي عمر: ممال ممعل. طلمها، ثه: ممال ؤييه، لجاء 
هال:كنث،؟ أين نيؤؤيقنئ.' عثؤ همال الأول، زوجها جاء ئإ فتزوجث،، ششت،، 

الصداى،ثاء ؤإو امناته، قاء إذ غ.بمثن؛ عمر محيرْ اائياءفيرا، انتهوئني 
الصداى.ماحتار 

عثامنابن مزل وهو الربثر، وابن وعلأ عمحاف يدلك، وص 
إخماعاااُ.، ٥^١٧قإتثكز، ايتثزلم، هصايا وهذ0 

أزحأو تج ُتسعان الصحابة مى التمييز هدا إذ يمول: العلعاء بعفن [ ١ ت 
مثائي،تقدير هو بل ثزعيا، ليس التمييز هدا وأذ معينة، حال قثظر مدير سنثذ 

الناصص هو، أين يدرى ولا ننه  iS_*؛ممد من الناس ممن نحتلفوذ، الناص وأف 
هدالصعم، ؤيدل أرجح، القول وهدا واحي.، قهر ق نزيه يعلم مشهور كبر هو من 
فقط،محنتين فينتظر السلامة؛ عييته فظاهر محعنه، وثإنون ثإن له ثحممى غاب لو انه 

سنير؛ر٠أرع ينظر الهلاك عيثه ظاهؤ كان ؤإف 



٧٦٥ةت1باس 

نحرم؟يمملإ جذ مذ أو الحاكم، صزثبما جذ مذ المدة ايداة ينو وهل 
قوص•

إلئاهممزت الاجتهاد، ثشك مدم لأي ا-قاكلم؛ صزثيا حئ من أحدمحات 
الئؤ.كمدة ا-ثاكم، حآئم 

يامغلو ما هأئب نوته، ق ظاهث دللث، لأن ثلإه؛ امتي حى من واكال: 
."fe.

وجهازتميه ؤليه؟ يطلمها أذ إل العدة امصاع ثني يمحتقز وهل 
وعلعتز عذ يزوى دلك، لأف يغو؛ أحدمحا؛ 

مىوعمم يمحقمحيمحن عمزرا* ووأي أعيان، قضايا المائل هده أو فالصزاب: 
وثقف-يا، ينلم ا،لدة هده من فاقل الحاصر ولإثا 3، أما كافيه، الميم هذه أف الصحابة 

الدوو.واختلاف الأشخاص باختلأف، 
فكونهللقواعد، محالم، لأنه فيه؛ ينثلمر عمر~ ~حديث الحديث هدا أيضا ثإ 

للطلاق،حاجه فلا بموته حكم قد وهو طلمها، له! ؤيقول الرجل؟ هذا وئ أين يقول• 
أذفإما روجته، يطلى أف أحد يملك، لا الاحتيال هذا فعل باق اثه احتيال فيه كان وإو< 

ررالطلاق،لأف يمي؛ لا هنا والهللأؤ( بحياته أو طلاق، إل نحتاج ولا بمؤته يحكنر 
منكن.قيء فيه الحديث، فهدا بالساق،؛ أحد لتئ 

-؛يا.الحاكم محكم جن من ثنمضي أي الغلاهث [ ١ ] 

٤(.٤ ٦ واليهقي)U/ ٢(، ١ ١ ب)ا،/ أي ابن أخرجه )١( 



اسقضاماهمنيصالإئماسبجضل ٧٦٦

ؤلهداامصائها، بند بالموت حكم المدة بممدير امحم لأو بمقر؛ لا والئاف• 
عمزوابن عباس ابن مول حالمه مد تيهبمثه عثر ومول الوماة، عدم اعتدت 

.ص

نحل

ثوما ماسته حتاJه، نبقا لأننا زوجته؛ مهئ يزوجها، هتل اأ٠مود مدم مإو 
حن.انه ونبهن ساهدان، بموته سهد 

إفعنه؛ وقل دكزثا• ئ هكدلك،؛ بتا، يحوله ومتو تزوجها، بند مدم و1ف 
الأول.تتا، اآدحول محكم محكمها 

الصحابةلإ"؛ماع صدامها؛ وبى بينها نؤ بتا، اكاق يحول بند مدم ؤإف 
لأنتاطلاق؛ إل اكانج، محج ولم الأول، بالعقد روجتة مهي احتارها، مإن علميه• 

عقد؛.و بطلا سنا 

إليهاناي( اليتم( صدامها اكامح؛، من ؤياحد دللث،، ملمة صدامها، احتار ؤإن 
ط1امهازئ بج:تها مالأ: ه زمحاف ثلمنا لأف الأزلب 

الطلأي،كشهود بالعوض، عليه مر■يع المتوص، أد1م، الئائ نلإلمأ ناي(• اليتم( 
رجعوا.إدا 

إلأئو<.ائتشثق ئز ء عزصا جه:دله ١^؛ بالف1اق تزجع زقئه: 
به.أوق )؛ ١٥

روجهوت٤وئ روايتم(• عل( ^j(؟ عرنة بقا الزأة عل اكانج( يزجع وهز 



٧٦٧ه1و،اس 

بتجديدأص عئهم يقل لم ة.بممح الصحابه لأل عمد؛ محييي عم مذ اكانج، 
ةبحثا عقيم من مفى ما بطلاق تيغ لأنثا العمد؛ محييي يلرمه أل والقياس عمد، 

يعقدمم طلاقها، الأول يزمر الوجه هدا هعل منه، أحدها مللئ، وودلاث،ا صاحمه، 
اكابيظاثاخا.ظها

أ،الأووا إل ووحعئ واعتدثر، ورست،، اكانج،، موت بعد الأول، وجع نإف 
)الرجم(.ق ا-إئوز-حابي وواه وعمحاف عمر بدلك ممى 

ظاماز:اطنا،^قم،واإلمثاممعاملإ أنواش:تاز 
ماث،إدا يتوار؛ان ولا لها، طلاقه ينفد ولا ^، S^Jحيار ولا الئاق، روجه مهي 

الثاقووطء حال، لأكل الأول روجه قهذ باطنا، حؤمبودوئا م ^ أحدمحا• 
لهاندُثءة.

فضل

آبدا،وااث^كن ال1فمه د1وها أصء، يسيرن حش الصتر اأممود اصأ0 احتازتا ؤإن 
أولزيصريا؛....,.„د...............فيها، ثربص مده لثاكم ا-لها صزن، نواء 

يدحللم أو ذحل:أا مواء حال، كل عل هيث الأيل الروخ أف الصجح ء ١ ت 
عنوالوارد الأول، ق ورهد الثاف إل ميل منها يكول ربجا الثاف العمي• بعد لأيه ما؛ 

ونصحححال، كل عل نحهث الأول، أل فالصحيح تقنيي، نيه ليس التخيثر ن( الصحابة 
٠.مطلئار هوالتخيثو ؤتذآممه الإسلام شيح واختيار ئظر، فيه يبطل انه للأول ١^٥^، 

٠(.١ الأمحاراتاس)ه/١ ;؛(انقر: 



صضاهايهمههاسمءاسبجضل ٧٦٨

لهاحكم ؤإف • الروجك حكم عل ثايئ محهي المدة، بصزي—، سنوثيها يحكم لم لأننا 
حكتا.لممازمحهاإياه ممتها؛ امطنش بالفنمة، 

محل

طلق،أز مات يوم مذ هعدتتا وهوعائب، عنها أومات٠ ووجها طلمها نإدا 
دالسة،دللئ، ستا إل والأحرى الروايتئن• أصح امحدْتي محشه ما محسن، لم ؤإف 

}اهو بلعها جند من هعدمتا حوه، بلعها نإف ثكدللئ،، 

وعلالموت، ق ولا الطلاق ق لا الفراق، حتن من مطلئا الأول، الصواب، [ ١ ] 
والإحداد.العدة سمطت، العدة انتهاء بعل إلا بمويه لعلم لم لو هدا 

*ء أ* 



٧٦٩ه1ساس)واو،ابم1عاسصا 

.ب1باضعاستي 
*H*

ممدلأنه بالعقد؛ عدتها ثممعئ ثم آحر، زجلا عده ق المزأْ روجت إدا 
فزائاصارت لأما الأول؛ عدة امطعث وطئها قإل فناما، نصيريه لا محامد، 
وعدةالأول، عدة إقام لرمها سهإ، فرق، يإدا عمم• عدة ل بمي ملأ بلئاق، 
اكا:ف.

بنعثز أو الي_ا بن نعيد روى ولما لنمها، الأول؛ عدة تمام وميم 
روجها،ال4ي بثا يدحل ولم عد؛ثا، ثكحث،ِق امرأة ايا مال؛ ظهقنئ ا-ئاد_، 

ا-ئاُت،،مى حاطتا وكال الأول، زوجها من عديا ميه اعتدت ثم يتتهعا، مرقا 
اعتداّت،م الأول، زوجها من عديا ميه اعتدرثا ثم بينهإ، مرمحا بثا، يحل نإف 
ق)منني؛(.الثافعئ رواْ آبدا. ينكحها ولم الأحر، من 

إذؤليأاعتدئ، ثم امحل، بوضع عيثه امصث، الأول، من حاملا كائت، 
مالحمل، بوصع منه عدنجا امصش اكامحي(، وط؟ من حملن نإف مروة• بملأية 
لحورلا لأئه الأول؛ عدة عل ئ1ا ها الثاق عدْ ويقدم بالمروة• الأول عدْ أتث، 

به.منه عدتنا ولاثنمغى منه، •^^١ أفثصع 
يهألحقوه بمن وألحن المايه، أري ملمهتإ، يكول أل يمكن بولي آتت محإف 

بهامفست ،، ٢٠ألخقوه ؤإن للأخر، واعثدت يه، منه عدما وايمضستا مئه،، 
وصعبعد الإعتداد معليها ع1تهم، ام٤ل او داده، يوجد« لم نإل منهقا. عد-أا 



اصضامنينيصاسمماسبجضل ٧٧٠

لعدةمروء ثلايه ثلزمها الأوو، مى ؟كوف أف يشل لأنه مروة؛ بملالإ حملها 
العدْسمين.لممفي دلك؛ يلزمها اكانج،، 

نحل

عمتلموو التأسي؛ عل الثال الزوج عل أما أحمد عذ وروي 
مح؛بمزطءُيهة،ىامحئلإا

ثلالأأيد،كاهاحهؤة.
ااءظامسا،من حاطب مهن عدما، امصن !^١ ،; Jliتمحهمحنعلثا أن زوي ومد 

Jyإل ذذيأ الثق، اجهالأتإل ثذُوا ي: ص قاو الثائ. لزنج اض 
لآهبمناعئ 

ثلاثاالطلمه حن؛ كإ له، ثأديتا منها منعة تْتهءنئ ٠ عمرر أف والحقيقه ل١[ 
قرجع الأمحر- الأر هذا صح -إذا ظ^بمئ عمن أف ئزى والذي للمطلق، يأدسا 
المعتل؛حطبة بجون لا اثه يعرف الرجل هذا أف علننا فإذا الأحرى، دول حال 
ؤيهال،■.بحرمانه، ءثعائ_، أوانه مل ثنئا انتعجل فمد وحطلمها؛ وتحرأ نهاحها، ولا 

الموضوع.ل ني المرأة هذة إلا أظ وإ0 ممئ، يئا وافاة له، بجل لا 
معلمتئلمحا منها منعه زاي إو الحاكم، نأي إل يزجع هذان ق مال أف فقعي 

خاطئفانه ١^؛ ١^، ^١ أنه ثث، فئ ثدري، لا كان ^١ أثا ^JI، كان ^١ 
الحطاب.مى 

٥٣(JاداJواسض،)١٨٥رنم٥٦/٢ر^م٧٢:



٧٧١كت1باسع)بمبابماعسمح( 

مذمنتدة كل هدا معل العديي. امصاء تند ينكحها أف وثه الخرةيت مال 
حرنكاحها لي ولا للواطئ قوو لا ئبهة، ولء أو يائي، نكاح ل وط؛ 

١١^متل ملك، عني ق وط؛ منثدْمن لآ-آا عد؛بما؛ ثتمفي  عينتا،ء ٠٥٥
كالزاع.

العدملأف اشن،؛ يلحقة موصع كل ق نكاحها للواطئ يباح أف ويشل 
لاحق،هئا ها والثتب الإفتتاه. عن والش_، حمظا الماع؛ لصتاثة ونحعث، ادإ 

اضيحا١لم:مصنكالإا،سةمنض 
فضو

اعتدتم الأوو، عد0 أقث( محمل، هلم زدا، او ثنهة، المنثد0 وطئت ؤإل 
علها-ا؛خم الأمؤ، أوأفعل اكامح؛،، مذ خملت، ؤإل فراقا• مر لم لأثهأ لكازٍ(؛ 

ثان•ووج مذ مل انج، ل يكريا ما 
فضن

وامحبوب،وامحؤ العقل، روحة كحنل بالروح، ينحى لا خمل وكن 
يهونهفس 1ذإ إعإيْ، ولد انه ثتمثا لأنتا بؤ؛ الروح 5ذ '؛دما يتمفي لا وأفباههنا 

عدةالزنج،ييبماماي£.

وخملشبالشلهة وطئها إذا العئ، الصحيح وهو الواؤع، هو الاحت،ال، هذا -ا ١ ت 
للواطئناح مهثه! القاعل٥ هده له، والوند له والعدة سزوحها، أذ تحل لا ت نقوا، منه، 

النتب.يئحقه موصع ل كق 
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أصحابناِفيويكز الحمل. ثوصع يتمضى الصغثر ووجه عده أف وعته؛ 
وجه،ِفي به ذا£يتي عدما أل روجها، ماريها مند محنى، أرع بنذ وليلت، الى 

هآططف)'سب ١^١^£، نم إذم زلأتا ذَمنا، ة الأوو؛ والشيخ 
دائبيلثات،ءلزأوث.

ا-اثمل.يوصع اكانط عدة وينثفي اكاق، بوط؛ الأول عدة يثنير هدا معل 
دكزدا.ما عل الأول عدة عل لإدا 

الواطئ،من بوصعه عدما امضتر حاملا، روحها مولتا حى كاست، ؤإن 

ئثوظم،محأبمةأثإرمح.

ء

ثاثة،طلقها م عدما تنقض ٣ زخمحا، طلاغا رزمحذ الزنخ طلق إذا 
ياقتهارجعه، ولا وطء يتحثله، لز طلأيان لأيي العدة؛ مى مصي ما عل ست، 

ذلأ}\ك0وِفيذبي 

طلائازوجتة طلي فإذا طلأى، يه يخ لا الطلاق دكزار أف عل يدل، مما هدا [ ١ ] 
الأول،عل ثش منه، عشزه حمس ي الثانيه طلمها تإ الشهر، مى يوم أول ق رجعيا 
تعال!لمؤله نحالما الطلأى هدا فيكون لعدة، طلمها لم اثه يعني وهدا 

الإسلامشيخ اختاره ما وهو الصحح، هو وهدا ي، فلا لالطلأقت١[ ه لمدممك 
العده.اُتهتا إذا جديد هاح أوعمي. رجعة بعد إلا لاي الثابي الطلأى أف ؤمذآنئئ 

(.٣١١T١/•)١(اظر:محوعاكاوى)٢٣



٧٧٣مماباس)وابابمعاص( 

ثنتالككاح، وثتحت أعتمت، ثم طيمه، الأنة روجته العبد طلي ؤوذ 
لدلك.الخدة؛ عل 

وجهان؛شه وطئها، دل طثمها يم اريها، لم روجتث، الرجل طليه و1ف 
Uمأية زط؛، لز ص لأي ١^٠؛^؛ آلعدة طل تش ١^^ 
محللم:زبم

فه،وطئ صحح، نهاح ل طلاق لأنه لكمله؛ عده ستأنف والئانرت 
انثأهم،صجا،ءان-بم، 

بالزوحق^ ٥٥١الطلمة حكم لأل الأول؛ ثمة ونمطت، واحدة، رواثه العدْ، 
والدحول،.

عادلم،ممد رجعه، دلك، ومحا: عدجا، الثجعةِفي طذوزوجته وطئ نإف 
الأول،العدة حكم ونمط عدم، انتأثلم، دللنج، ثعد طلمها ءإف الزوجك، إل 
بثنهة،وطء لأنه للوطء؛ ثنتد أف معليها لض محا• ؤإل دم. مي 

واجب•رجل يذ لأي الأول؛ العدة بلأ محها وثدحل 
وجهان!فيه العينان؟ ثتداحل مهل حاملا، كائن، ؤإف 

الطلاقمن عدبا كقفي زاحد، زيل من لأي ثتداخلأن، أخدمحا: 
والوط؛،بوصعالخنلي•

الحمل،بوصع للطلاق يعتد ثل جئنثن، مذ لأي ثتداحلأن؛ لا والقال! 
رجلي.من ثوكادا كنا قروء، بثلاثة الوط-ع عدْ سثانف ئم 

العييانامصت، سداحلأن، وملنا! الوطء. مذ محملث، حائلا، كائن، لإل 



سقضاعاششصالإئماسبجضو ٧٧٤

صهأممت م بالوضع، الوطء عدم امصغ سداحلأن، لا يثات ؤإف الحمل. بوصع 
شل١ا.الطلاق عدة 

محل

وسبه،مائه لحمظ لأمتا عدنيا؛ ق نكاحها يله ووجثه، الث•جل حلع ثإدا 
وطئها،أف ثني طلمها هإذ صحيح، نكاح من لكثا إدا مائه، ص ماؤْ يصان ولا 

بقكحكم ويئفل المس، به انحل نكاح مذ طلأى لأئه الندة؛ انسناف، معليها 
الأول.العدة 

^١^اويعك• ي، ذؤنا ء ِرثا:ثان محي أف:شثها، مل طلقها ثإذ 
مذطلاق الطلأيى لأل فتتمها؛ الأوو الءثلأفي عدة عل بني أما هنا ها 

مثهعدةث:Lزئها والنولم:شئةنكاع. عدة. المسميوبم، مل نكاح 
مئةمعثده بمي محلا فزاسا، يه لهيرُ لكوما الئزؤيج؛ بعمد يقلئ لأما الأول؛ 

بمثيلإه،ذ;لكهمإلنعمبجأ 
يوثؤ،5ذ ننطلمها يثروجها يم ؤئلعها، يم ووجتئ، يطأ بأف المياه، احيلأؤ 

واحد•يوم ؤبماهاِفي وروجهاآحر، 
يمثها،أف ثل طلمها م وولدمت،، فتزوجها حلعها، ح؛ذ حاملا ءإو'5اوثا 

خاملأ،كانت ِلأبا ثزة؛ الأول العدة من تق لب جة عدة؛ محا لإ:فذ 
الوضع.بعثر يدما لنمضي ملأ 

لواحي..العدبن أن دام ما يثداحلأن أقئا يظهر الذي [ ١ ت 



٧٧٥

. , ً„.

ضنيأالي اثناكن مى ووجها ثاء حيث فتناكن \ر؛ثضح.أ إحداهن! 
فبم؛لآيتج4بجص.

متتهاطمه ووت نقا ساءت؛ حيث ثغثد طلاق، أو بمنخ، البائن الئاسة! 
شم،وكيله إنها هازمل عائسا، وهو الثة طلقها حمص بن عمرو آبا أف محتس 

ثةئدكرت . ، ٥١رسول، دجاءت< _؛، من علتثا ثك ما والله ههاو(أ هنحطتة. 
سريك،.أم بيت ق ثعتد أف وأمنها سكيء، ولا ممه عليه نك يس ١١لقال! دلك، 

هإثهمكتوم أم ابن بيت، ز اعثدي أصحابي(، يعشاها امزاة تلك ررإو اوI حمم 
نبوأض«ققه.

تاكثهدهكانث، ١^^، ق تحثي أذ  j^ii ^14 ^-^1، ^14الئالثه: 
أماسعيد! م أحّت، منان بن مالك بتت ررفربمة ووت لنا أ؛ ووجهال يوئإ ح؛را 

•. • • .• • .• له،..• أعبد ءألم—، ق حتج روجها أل دا-؛وده ه^، النه رسوJ( إل جاءت 

يدكئاءثذ لأف العربثة؛ اللنة جهة مذ صحح عتر رردلأمم<، هوله! ]١[ 
رروهنثلأئ<لفيقال! 

[tمكانيا؛إل ور-ى الثمر هدا ق ومات روج4ا ْع سافرت لو اثه يفيد هدا  ٢
الثكنى.سيل عل ليس فيه مات الدي البلد ق وجودها لأة 



سقضاماششصالإئم؛سبجضل ٧٧٦

لمروجي مإل أهل، إل أنجع أف ه اش رثول ممأك ١^^، بطرف ممظوْ 
الكثابلراةئتح،وممش:لإ نفقة. زلا صِفي 

;ْ؛.بمتئأرسلعماذ بن عثإل كال قا، وعشنا، أقهر أرمه فيه داغتلذت أجاوه«. 
والسمدي،داود، آبو رواه به® وممى هانعة، ماحمإثه، دبك، عن سألني إل 

 Iصحيح.حنن وهانا
قناكناونم المئزل، صاحب حولها أن أوعدوآ، أوعريا ه-دما حادن هإل 

بنعد.ر،نمط الؤاح.1ا لأل شاءت؛ حسث، الإدتماJا هلها بأجنة، إلا ئكناه من 

محثءاره'إءا:ؤمبملم
بقنميلام.

فنل

حاملا،نإف'كائن، واحده، روايه حائلا، كائت، إدا عنها بلمتزل نكز ولا 
ءووو&إاأ

همأتضئ هانأ ١^^، إل انممل الاJ، لأف محا؛ ئكز لا إخدامحا: 
ائنى،ءاَركاث،ؤ.

ؤدروفمنءًفم يتومرك> مال؛ افه لمول ^،؛ ٧١١محا والثاسهت 
البيناف [• ٢٤•]١^: ه لح-راج عن أذزن)> إل ثنعا اووضُ محصيه أرئجا 
زوجها.فيه أناكمحا \هي اiتزل دالإسادِفي ئابك، نث، هزْيته نز أه 



٧٧٧ه1ب،اسد)باوا«ك1ذسات( 

ع؛ثدمنها1نلإغ الثارثبإِنكايا، قأغ تكزه، لا يك: ^١ 
لمثإف به• الثأم لرمها دلك، أوعثر أجزبما، بأداء إما منزلها، الئكنىِو مى 

ظنكثغ ذِلك، ثوخد 

ولاتاغوالئزناء، اوزثة من يظنها أخق محهئ الثكنى، ثها محك: ؤإذ 
سائرعل ممدمت مسه، ملي حمها لأف عدما؛ ينمفي حس ثنه دق 

كالمرض•

ناومن ثها انوجز ١^،، 1عإر اظن كاذ 1ز ذبك!ظن، مميز ثإذ 
بدينه.ماثه يف إذ٢ الغرماء، تع بمدوأجرته ويصرب اجي،، 

وصغتقإذ اممن. لأنه مدته؛ بأقل صزبت اثمل، را-عدما كاثت قإذ 
رجعنآمنه، لأكثر وصغت، ؤإذ العزماء. عل المصل رديتؤ دلك،، من لأقل 

ٌشاتي،لآثا
ظلإها١ا٠رذ ني الز;اذة، ريز تع محا ذلك ذدزثا 

محل

نخال:اممه بمزو بالشث،، لأيائها ؤأذاثا لخابجا، لئوو إخزايها زمحي 
ينحهمحهعباس ابن ثثرْ ١[ : Lj_uه ئتة شحثؤ يأتهن أن إلا عنيمحى 

الصرومئهم•لأف عبجا؛ يقلوا ووجها، أهل عليها بدا ثإف • دكرئا بإ 
وثقثهزوجها، مع علاقنخا امطغلم، لأما تكنى؛ لها ليس أما الصحيح [ ١ ] 
نقو.فيها الخنل 



اسقضاصفيصاسمماسبجضل ٧٧٨

محل

نوىقا بوايجها؛ ثزتاوا اّقروج ولبجا لتلا، نيبها 5را اّقروج لبجا ولتس 
ياوقلى؛ اش. رئول نناوهم يجاء أحد، يوم وجال استشهد ت محال محاهد 
إلثادريا أص؛حثا، إدا حش إحلائا، عند محنيت بالليل، ثنتوحش إثا اممه رمول، 
١^؛،أرئس محإدا لكن، بدا ما إحدا'كل عند ررمحدس الله وثوو< محمال بتوتثا؟ 

اووغِنيظةض،هإبجمحا
َ-اا[آُ 

•صرورة 

نحز
ُءمَي َ.. م َ؛  حرجتموت، والعده بموت، لا لأيه للحج؛ اّلثروج لها ولتس 

تباعدت،ؤإل الإهامة. حكم لأي,ق رجعثا؛ زيبه، وص روجها ماتر بلحج، 
منأكثر كال لو كإ يلزمها، هلم مشمه ١^->^ َفي علتها لأف نفرها؛ َفي مضت، 

ثلألإأدام.
امحر,محم ذودهفي ما لأف الصلاة؛ فيه مصر ما البعيد حد المالجي• يال، 

صزرالعليها لأف قريبه؛ ولوكائن، نفرها ل مصت، \لثجوا، ل حامت، ؤإف 
وحايت،مامحت، محم بندها، روجهاِفي حياة ءنرةِؤ، أو بحج أحرشت، ؤإل الرجؤع. 

^مح،نمض؛لآد4ُأضق.

آحز.مكان ق وسست، محنتقل أف باس فلا عليها الاعتداء حامت، إذا لكن t ١ ت 



٧٧٩مماوااسربابثناسات( 

مضتزنو4، ثلم، ٢ ؤإي، الممدم. أحي لكف الموت، حوف استوياي لإدا 
أحزمنؤإو دلك• مآزمها الواجبين، بئ ا-إقمع أمكن لأنه نيلها؛ لب العدة لب 

أننق.؛ ٢١لأف الإمانأ؛ لزنتها ئزيه، بمد 

محل

اووجحكم ئحآقمة مات، ثم هحزجت،، ماثة، لثتر الثمر ق لها أذف إدا 
البمدنن؛تية:ين ص الجان، ئفازمة يمد مات لئلة كال نإذ شزاة. بمج 

ؤصولهاوعدم الأوو، عن مممله -قزوجها لها؛ منكنا واحدمهإ ليل لأنه 
اش11

ُه،زالثكنى الإداةة نأئوزة ١^؛ إل المفؤ ظننها أذ زقشل 
وموثته،مشمته، نع الثمز إلزامها فيه لأف جدا؛ صعيف وهدا بخلافه، والأول 

نات،الذي ووحها سوى محترم لها يئن لب ووج ووطنها، أهلها ص وجمدها 
حكمهلأن حكمه؛ ولا قائده، تمرها من عئصل ولا حزام، محرم بعم وتمنها 
ؤإبراولها تديل وسمرها منزلها، بلزوم وصياسها ملأها، منزلها 3، الاعتداد 

قوممامها عمظها، من يغن ئب إل مثإ ا^مصود، كد محئل ئهؤ لها، 
قثكها،أشد ^1، عي و عيأئلها الئزثاءثئ بمد تنافنإل؛ه الدى البمد 

وافعنه، المع يصان ما المح مل فيه وهدا وكلمته، الرحؤع إل همثاج يم 
أظ٢ا١'.

شديد.املأم هدا ]١[ 



صقضادئ1ييصاسمءاسبجحن؛ل ٧٨٠

الإقامهلزنها لنمله، ونمرها نمصدها إل وصولها بعد العدة وحمت نإل 
حاجة،لمصاء كاي، ؤإف فيه• العدم وجست، الد>ي كالوطن صار لأنه وثعثد؛ يه، 

مد0لها يدر وين. ثزهة، أو لزيارة كاف نإف حاجثها• محي أف إل الإياتة ملها 
إيامةيلها مد0، لها يثير لم ؤإف فيه. مأذون لأنه لها؛ هدر ما أهاشت، الإقامة، 

الدوام.عل المثام لهاِق يأدي( ايام؛ ثلاثة 
١^؛طزئها م عد؛ا، ٥;؛؛ مو الثٍثوو بمكثها لا أنه ثبمت، ذ إم 

مئزلها،ل عدخا من ه ممبماء أمكنها ؤوذ مكاغةا. ق الإعتداد عن عاحز0 لأما 
هماتثاام<(.ثإذخاتلزنهاالثند؛لمنو 

^^١'إل دار مذ القلة ِفي محا أذل إدا محا وامحأ بمدر. تمط؛ اويوع، ي، 
محنمحاكيلك•وهى ومات 

تاآيعز،تفيلأواج••

KM*



٧٨١هاو،اسرواو،الإحاواد( 

_^uLj -==
ا

X ه H

تإالوقاة؛ عدة واجبِفي وهو الباثرؤ، يدعوإل وما الريؤ اجتثاب وهو 
ojj  علإلا محام، ئلالإ قزى محي ررلأ مال: ه اشِ ننول أة غو أم

ي؛زبزلأويشئن:اتيلأ وص أشير ي عي محي روجها، 
حضها،من طهنُت، إدا طهرها أش عند إلا طنا ممز ولا تكتحل، ولا عصب، 

ييرنم،أنأقار«عةي.

والدمك؛والمنلمة والصغ^رة، والين، والأمة، ا-اءرة عل هدا ونجب، 
أفملها الروجج، عل بامحه اي الرجمحؤ؛ عل( تجب ولا محلأ، اثي'يب ا"بموم 
موطوءةولا تسدها، لوما، الولد أم عل ولا يسها، ِفي وترعبه لروجها قرين 

بمكويه:يشثن%<.
روايتان؛والمحتلعة، المقوية المطلمة وؤ، 

رربجضزؤجماالهطمحمح:زئوو إخدامحا:لأبمادةها،هو 
أشتهتمطلمة، وولأي الوهاة، عده وهدم وعشرا؛؛ أقهر أربعه عي محي مإثبما 

اونيثة.

ئ؛:محصاقنلهصا"'•

صريح!فيها والحليثv فقط، عنها نوفل من عل الإحداد أل الصحيح آ ١ ] 



اصضاهايضصالإئماسبجحتيل ٧٨٢

نحل

%محئالنبمنلأ:مح
منها.يزيدها بز العين، محس لا لأنه ويحوم؛ كالتوتاء الأيص، ياشحل 

زعنلتةَلإلأ به انحلن زالاثمد، بالش الإنحاو إل الخاخه س ثإف 
وهددووَابونأمه، حين افه. وسول ■عئ يحل هالغت نشه أم ووت ؤإ ^١؛ ١٣

فيهليس هوصر إي 3ثذئ.' نشه؟،< أم يآ هدا راما مماوإ صجثا، عيي عل جعلغ 
ممزدش،صباش«.

عتسها،سسكي ولكثث يؤو، ووجها ررأف أسيد ثب حكيم أم وعن 

ززاةأنوsاثدثاشاي.زفثئباتيار« محيذئاش، دثُ، لا 

نحد

محال؛اممب. رسول أن نشه، أم روت و الخصاب؛ ا-لثادة عل ويئرم 
دلاالخد، دلا انئقه، ولا افاب، من المشم تين ب ص عئها رراقزو 

والنثائل.ابوداود زواه دكتءحل<< ولا قتتيب، 

النهاة.عدة هدا تأ زنيا«ااأ أشير أزبمئ عي تمد زنجيا عل ررألأ 
•وملم رءم)*م؟ا(، زوجها، غبمر عل الرأة إحداد باب الخنائز، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 

بنتحبيبة أم حديث ْن ١(،  ٤٨٦)رقم الوفاة، عدة ق الإحداد وجوب باب الطلاق، كتاب 
فهنبمتة.سفيان }ي 



٧٨٢ةتاو،اس)د1بالإ-ءداد( 

زأسهامحث؛ءهاعثو زلا اش، كقشط 1ل ئبجا 
بالذ_،ممتطي ررلأ قاو: ه الهِ زثول أو تشه أم ززت و به؛ اكط زلا 
يعكن jJlIJL®قال! أشط؟ ثيء ثأي هلئ؛ ياثنات حصابا<. ءإد4 ولا 

الأظفارزمحورقيأ ^^^تياد/ضفلأبج. بهنأنك« 
^^^ُرمحُيادصلأتي.

لأيهالعرائس؛ بانضداج وثيقة Jالكئتكون، وجهها محمتر عايها و§ئرم 
أول•محوبالتحريم الخفاُب، من الرئة؛ ِفي أبمع 

قمنة مع إثأ لأنه وجهها؛ إلا بدنبا، حمع الصيرنتي س>تممو أف ومحا 
الخصاب.قثشة يصمئ، لأئة الوجه؛ 

امحاثرة•إل ويدعو الئهوْ، محرك زلأي '، للحرا الطب؛ علتها ومحرم 
منبمي بز نا دائا طب• لاك اك؛ الأذثان انتءل عليخا 

يرذولم الشنع، من افجريم لأف بؤ؛ بأس ملأ والثيخ، كالرب الأذهان، 
ايم؛•مش هو3، ولا بتحريمه، 

أنثثأقىصخ الحددئراُ م شأتا، الءلس، من بمش لم لآتهآ؛ئق والمؤلم، [ ١ ] 
مننوعان وهما اظمار، أو مط من نبيه احد أن الحمى من طهزت إذا ذللئ، من 

المخون

*a

محابوسلم: (، ٥٣٤رقم)١ الطهر، صد للحاده اشد باب، الخللاق، مماب، الخاري: أخرجه ا
ههبمها•عهلية أم حديث، من (، ٩٣٨رثم)الوفاة، عدة الإحدادل وحوب، ياب، الطلاق، 



صضاه1نينيصالإئءاسبجضل ٧٨٤

فضل

ماثنتآا.ؤيدعرإل حننها، ثنيي للخر،الحق؛ عثها وكرم 
ذصزم كالأم، للزث، افا'ب ِس ضخ مهانا زص 

وجهازتمميه سغ، يم عزله، صح قإف للحم• الصال،؛ والأحصر الصال،، 
ضخنا نس ب ؛زج  ٩١١ه: اليث ٌ/، لا 1خدمحا: 

محن،أنم4َظيبم
هوالصحيح.وهدا الننج، 

والعصّس،،صح ما يه أؤيد إيإ عصب<ا ثوب ررإلأ ومحوله 
هدا.مننىلةِفي علا العزJ، نمحشع كوئه هاما وصسقست،دام، 

زلام م زلا الأنيُ، قوم زلا 
وثحو^^،١المحسته، اوهزي الونتح، دح به قصد إيإ لزينه، 

لكفثإف صبغ، عثر مذ جهته عل عزله ثئ سج ما محس أف بأس ولا 
حلمته،أصل من حننه لأف وعمم؛ والصوف والكتان والمهلن الحرير مى حنئا، 

فهوزينه اثه الثيايت، من قيل ما قس باكرين، هدا ل العذْ أل والصحيح [ ١ ] 
كلاجتناب اثه الإحدادث تعريف ق يدحل الذي هو هذا لأف كان؛ لون بأي حرام، 

إليها•اثلر ويرمحي جاعها، يدعوإل ما 



٧٨٥تت1باسرواو،الإءداد( 

ختيال١ا.و  ٠٧١محن محك ء، أذمحت يزث لا 
.^١٢١مأثب ت، كخ ١^ لأف ١^^،؛ ذ0لج ١^: ثاو 

١^:ثاَل الهمة. إوذ ززبجا ^41 القاب)لئتزز /؛١٧ اكاصى: زئال 
ُ.المحرمها معل كإ عثه سيلت وجهها، مز إل احثاجث، هإن 

بميمولا محرما، فليس أولحب؛ حرير من كان سواء الأبيص أف الصواب [ ١ ] 
اللهحلق مذ ازأة محسن اجلرأة حنن عل قيامة وأما يضغ، لم أو صبغ قد بكويه 

صارتإذا واسن بالسواد وجهها تنطح أذ يد لا المحدة المرأة نقول.' ولا عغتبمل، 
Li.V؛:

عليها.يئزم لا اثة والصحح بصحيح، ليس الكلام وهدا ]٢[ 
نماب.بدون وجهها عل ندلث، ت يعنى ]٣[ 

Mء أ1 



اسقضاهامهمصابممأسبجضل ٧٨٦

ه

nnn —  Lل-

الحملبوصع بمكري حش له محل لم الأنتات، من بمب أمه ملك ومذ 
ررشاللمذه أف ابونعيد روى ج محيص؛ كاثئ إف أوبحمة حاملا، كاس إذ 

حيفه٠٠محيص حز حامل عثد ولا ثصع، حر حامل ثوطا أف أرطاس نتايا عام 
رواهأحماوتي)اتند(.

يوممول ه اف رنول تمث مال؛ ي بن وويع عذ الأي وروى 
يذمذومذكاف عيه، ررغ ماءه بمقي الأحرمحلا واتوم ئاف 'كاذيبين رمن ره 

ذاويابر رواه بحيصؤ،٠ بموي حر الثبي مذ جاييه يطأ محلا الأجر واليوم بافب 
ثلمحاه،أذىإلاظطثاتيذي،ؤقاَل: 

الأنثاب.ومناد اإياْ، 

انتم؛اؤهاولزمة ا-لإصة، طلن، ثنثد  ١٧ملهها، حئ، حائقبما كاJغ لإل 
الابمات،مذ كادث١ ؤإل كامiه. حمه يمتفي الخن لاذ منممظؤ؛ بحيصغ 

روايات؛ثلاث محها محمس، لم اللاش مذ أن 
محبيهممفىبم؛اوةثامح.

الأمة.بئهرين،كعدة والئاية؛ 
ايلب؛عبي لآ؛ا محلت المام»إت بن أحمد هال أصح• وهي اقهر، بملاثة واكالئهت 

كلمكال المزآن ِفي اممه جعق وإدإ الحثصة، مكال امهر ثلاثه حعك كيم، 



٧٨٧الإثراءا اسل)باب مماب 

ننعنز مإئ دبك، من أهز و ين لا هإنه الحنل؛ م من ممال: ءا؟ حمة 
لأ:ثمحام ظووو\أف زالمزاي، الطم زوأئن ذلك، ص نأل ^ ١ه 

ذبك.فيأهومنمحلإأم،ي 
يآكوفاشلثه ررإف منعود ابن هزل سمع الأ هال; تإ 

ضاناؤانوذ خزيت ^١ ذلك،« ثضثهبمد لإ أنتجن:زتا، ئمه ئأ ;زتا، 
شهناهاما النناء. عند معزوف زهدا تبفذ. فتى -قمه، زهئ مضعه، يمدها 

iالةا١ا.زلأأم^١ نشثئ، هلا 
بيعأو محص، حش اتؤرا؛ ل رل لم ينلمة، بئارصن حيصها اومع قإن 

منزة١^^ زئ، U ثم ي ؤإذ الآسات، ١^١٤ قوا اواس، من 
مكالزثلأية بالحمل، أقهر تسعة يثنه، الأحرى نق الرزانجن، إحدى أقهري 

١^٣؛.

الاسراء؛إل محاج لا فالُ تحفن، لا اللائي أَلإ مي القول عل ]١[ 
•رمها براء؛ علم ئد وهذة الرجم، العلم؛براءة اكصود لأف 

يزولحتى العدة ق ثمى فإنبما  u4.li؛لعارض اموحيصها إذا الصواب ]٢[ 
الأفحنقها أف ض لأثه الأية؛ عده اعتدت العارض زال فإذا العارص، 

العارض.لزوال ا-ثنص لعاد للعارض ولوكان لعارض، ليس 
H*



اصضاه1يمصاسممأسبجضل ٧٨٨

قفل

لكلعدة.فيه، متونا م1 ثؤع لأنه والتبعن0؛ الصغثنة انتإتاء ونجب 
واءَةياذ لاك انتتاؤثا؛ تح4 لا ظها ئوطا لا اض ص؛ أف ثشُ: 

طها.و الشي كشل ولا ١^٣ 
Jp ، خلنأنشت م ثاني1ثا، زالزثخ كاديومع محولا لا ئن طك

ذِلك،ؤلف زلا اوحم، ص تزاد ١^١؛ زلأن __، ؛ان؛ انت؛تاء شر 
والمغنى•للحم امؤراوها؛ لزنه محتل أن1مث، ؤإل وا-لترمه• بابل 

قفل

محاظه، مدم ٣ الملمكق، ث لأو الإنياءُخر:ها؛ بجغ زلا 
يتتقلالملك، لأف صح؛ الخياو، مدة ق انت؛تأها محإن المنمحه. العدة يقدم لا 

علالإ'سإراء؟ لصحة المص يشرط وهل 

الإ'نبجتاُ؛البع،لأإئصح بند البائع حاصت،قد محلمن يشرط، محا: أحن. 
ي؛•حكوبجاِق دبك ولايتصل البائع، ماة من براءتنا المفقودمعرية لأف 

س،أنقهُممهُ.

Jiمحثخ لب ١^، ثر فانوأثا، أنة ظ ١^ و\0 
بذفث.عتد0 يي• ق ما لأف انت؛رل؛ 



٧٨٩مماباس)ب1بالأسرا،( 

ئجوممن هتصها او لعجز0، الئيد إل صاوت ثم أمه، مكانه ! ١٠٥^ؤإن 
محوذئكائه،إلأأل من هسئهكثا ١^١؛؛ 4؛جو °بكتانه، 

ؤإلرت، رى إل الكادّ_،، حكم حكمها لأل فتحل؛ Jلمكام،، محرم زحم يا 
ظن.خثز 

\مأو دكها، نأ زثنها أز ئثزئ، نأ ك كاوأ، م ممثوك، زامحاب 
صوغ لي لأبجا ؛ ١^١٤شر طش أنلي، نر نبمثا ١^ أو أشت،، نر 

طت،.ير احزمثر ثو ما محأفتة واو، يعارض ؤإثإ-ؤونذ ملكه، 

قفل

Jها\ٌ مص بمد ئما:دلإ أز منح ه ثذَلم ئأ ؛^LJ، ثاةهاثإف 
يايمنه، ١^ اشبماو يشل ملك محدد لأم انتتاؤثا؛ زبمه ^١٥^١^١، 

ناJواشياثا.

ثإلكالمقاّ،شرز3ثان:
الصنينة.ثراء هأمبة منم،، محييي لأنه انتراوها؛ نجلج إخداحات 
الدحوو,مل الطلأيى هاشتة معلوم، اpثاءة ثيس لأف نجب؛ لا والئابجه• 

ملكهلأن انتآراؤها؛ نجس، لم الدخول، مل ، UiLثم نسيها روجها نإف 
مخيحى محل لم عنها، مات او الدخول، بمد مارقها ؤإل عثها. سجدد لم 

الحد0.



اصضامنييصابمءا'سبجحن؛ل ٧٩٠

قفل

لأو4ثزم الدحوو، مل زوجها هطلمها مزوجه أمه اقري ؤإن 
انهعل يدل ما أحمد قس عنها، مات أو -يا، يحوله بعد طلمها ؤإل ملك، محييي 

زيهان:مها أثواش: زقاو سها؛لأوثاةلإامغا. 
لدلك.العدة؛ ق ١^١٤ دخل أخدمحا: 
مزيي، من ^^١؛ تتان زالمثك الطلأيى لأو لا:دخل؛ ثاش: 

وجش.من كالعدص يتداحلأ، 

عينتا؛محصاء بعد انتمتاؤها يلزمه الهاصىث محمال معتده، وهي افمثاها ؤإن 
قاذمحنا•

١بدلك عئصل المهود لأل الإنتواء؛ اوعدةِفي بمة أذثدخل وءش,ل 

فنل

اش،،زحفظ ائاء لأ؛دهلصانة انتتاؤثا؛ ززجئ، نلك زنن 
مبماح من \فق ثر ِلإم: ذلك، يثب لكن قائه، ض قاوة محاق زلا 

ؤلأآاا'أنمناكنمقؤلأةه؟

لندثا]ااإذاكانسنكاحمالولأة 
HtIK



٧٩١كت1و،اس)باسالإثراء( 

نحل

منكأحته بالإعثاق، ثمل أوثلم نآكاحها، ئحرم بملك علته ٤^^ لأي 
jVj  التاغ،يطاها ئأل الننسح، وماد ات0 احتلاط إل مخي دلك

تروجأذ ومحا واحد• يوم ِفي ويطأها ويووجها، اكري، ئبمممها محنها نم 
لني الئزؤيم، محا ئابيم فرائا، لي لم لأي يطوها؛ ١^ يض لم إف عإرْ 

صاوئ\
صارتلأي ينحها؛ امؤراء لنمها يصيبها، كاف أوأمه ولدم، أم أعس ثإف 

هت.إذا كالززخؤ امحاش، رواو عند ١^١٤ قلزئها له، فناثا دالنطء 
^^جا،جاورهلأئظناوةصه•

فزاثا.ثبمت لأي انياآ؛ ئبل انتتابجا، بمد لإ:ط^ثا أته أمحق ثإف 
يرويهالا وعئه• أول* ئله لعثرْ، مثاحه لأي عممها؛ عؤيب يرويها أف وله 

تيسائوومالإساب،ئذمناة.

نخل

ظذخا,مؤظزمْ؛زنننلكأئ:ه 
ولايأم م1تئتعا ثحص.ل ولده، أم إةد0 البائع• مى حاملا كوما يأتن لا لأنثا 

رزاوانثمها وقوف داهم، عيْ،إلأأل:ها 



اسقضاهاهمنيصاسمماسبجضل ٧٩٢

؟كول^؛٠ حنلها، ه ملكه انماح كثي لا لأية ذلك؛ ثه ناح إحدامحا: 
مم،ناإلأبممم.

كالعدة.دواعته، حزم الزطء، حزم ما لأل عترم؛ والئاته; 

حسوطوها لا محل لم أوزيا، بشبهة، أوتملوكته الرجل روجه وطئث، ثإف 
•عل بناء وجهان، الوطء التلدذشر وق عدمتا. ثثضي 

فضل

حصلهد لامه اسزاوها؛ يلزمه يطوها، تكن ذئأ أمته ثح أزاد زمن 
منه.براءتها يقثن 

روايثان؛هميه يطوها، كائن هإن 

ظنمحقعوف بن اوحمن عد عل أنكز عنزلأف محن؛ إحدامحا: 
زلأفهاو:نامحت،لدلك،دش. ءي. هى لهكالطؤثا ^ حن;١٤ 

كالمسري.عليه، هوحب سسه، وصاثه مائه حمظ فيه 

اص.بحت،قلمحى،دامحضص 
الروجلأف انت؛رابجا؛ مل تبر لم ولدم، أم أوثرؤيج ثرومحها، أزاد إذ هاما 

زاشثاْاتاْ ١^^ ظ أفض ١^؛، ظها م فإذا اثتتاؤثا. Lَ•ئئ لا 
.^١

ص؛لألإايث،فزاشاوُ.



٧٩٣ه1و،اس)بابالأثرا«( 

محل

ث;نءألإافزاثا، ضازث لأي ؛ ١^١٤لزنها ؤودْ، أم ص نات ثإذ 
وزم؛ أشهر بازبمة ثنوأ زهئه: ش،ص. ١^١؛ لأم اان1ئ؛ نموأ 

ئسنا.ئنة علثا مسالوا ررلأ ت محاو انه ظ^ةنن العاص بن عمرو عذ روي 

أحمدقاله يصح، لا عمرو وحم 

نخل

انتإتاء؛يلزمها لم معتد0، أو مزوجه، وهي أعممها أو عئها، مات ؤإف 
ولا>أته فق ثز ء محن، ٣ ١^١؛، عاقأ،نيوك، فزاشه رد لأنه 

زثالأفزاشه. سإل لأي ؛ ١^١٤لزنها عدبما، نإذ الدقوو. 
زاJالأزويج،يألسثاإلف؛لألاكزاش م:كر:لأ:أزئها 

قلأ:شدبجقثادبماإلف.
يكر:\لي قزو معل منه،، الثابى يعلم ولم وسيدها، روجها مايث، مإف 

مالت،تئJها أف عشل لأنه الوئاة؛ مى اُلترة عدْ ثتهنا الأحر دوت بمد علتها 
يئن.لتأتأ الخرة؛ عدة قلزمتها حز؛، وهي زوجها مايث، يم أولا، 

بخدعثها هانز ايام، وحمنة سهزين يوف ينه، كاف إف الأول؛ المول وعل 
م؛الزيوب محل لا ١^١٤ لأف الرماة؛ من اوة عدة إلا منق، الأحر 



^قضاهاديصالإئمأسبجمحل ٧٩٤

ممدآ■حرا، لكل ؤإل مروجة، وهى مات ممد أولا، كال إل ندها موت لإكون 
\س.و ظوها ١^١؛ زلا ممدة، ك لكث 

منةالأم موت بمد يثمحا أيام، وحمنة نهرين مذ أكثر محنه كاف ؤإف 
الروجأف تشل لاك الإنؤراة؛ أو الوياة، مذ حرة يدؤ ثئ الأمرين، أكثر 
الإنتتاءُسوها آث>ا، دث الثإو أف زقشل اوة، عدة سوها آن>ا، لكث 

لأفالزوج؛ ترث ولا محقتن• المرض لبممط محنى؛ اتقْع موجب، بمحيصة، 
إلثرث ئلأ الئيى، الأصل 

نحل

زيلتن،5ئ اص انتتاةان؛ لزنهامطثاثا، مم الأنأبمن ثإذاكانت 
كالعديمر.يتداحلأ، ئام 

نخل

المثري،وصدقه مى، هو البائع• ممال، حمل، ببما نظهر أمه اقري إدا 
ك1لقإل ، Ij^jالمثري، كدثه ؤإي، باطل• والبح ولز•، ام واتقارية الولي•، لحمه 

واتعولدم، قهو أقهر، ستة ليوف بالولي• وآتث، البح، عئد بوطئها أقر البائع 
مييها، مل انمأثا ١^ زكاف قثاعدا، أثز يق به أ5ئ نإذ ط. 
يلحىلم وطئها، مند أقهر مق ليوف ولديه ولكذ أووطثها المقري، يهثاها 

أقهريق له آتت نإف للمئزي، ثملوكي والولد الحارية وكاست، مئه، بواحي• 
ولإْ,ام والحارية قهوولده المقري، وط-ء حثز< مذ تحاعدا، 



٧٩٥ةت1وااسد)باسالإماءا 

ثاعها،مد سنتن أرع لدون بولإ هانت منه،، واحد ينكرتيأ ؤإل 
ألخموةبنن والحق المائة، عق عرض اكرى، وطئها ظ أشهر ستة من ولآ5؛ز 

جاريهعوف بن الرم همد باغ مادت عم بن محي بن اش همد روى جَثُومد 
إلدحاصمو٠ اكرى، عند حمق -؛؛I مملهر ستأرJها، أو مل عاثها يمع كاذ 
المز معتها دال،؛ يعم• مال• عليها؟ شر كنث عنزت له يماثا 5؛^4^، عمر 

مظئوا؛ؤه،اكاده مدئا شق، لدلك قث، نا م. قال: Jئثرئها؟ 
به.قألحقوْ 

وكدبه^٧£،، بعد دادعا٥ يعها، حنن يوطئها أم البايعر يم لم قإف 
هلاالظاهر، ق ١^ ه ، ٣١، ٣١ِلأل ١^ 3، دغواة تمل اكري،للم 

والمزJأعممة، كال ١^ أم م عبما، ثن،غ ك، حمة، تطل م، ١^ هوو يمل 
يمينه.نع المسرى، هزل 

ولحهازتفيه الولي•؟ سب ينحمة وهل 
الأمةكولي• لأحر، مملوكا لواجي، ابئا ؟كوف أف لحور لإنة يلحمة؛ 

المروجة•

أبوهكال أعقه ثن هإثه اكرى، عق صزرا فيه لأف بمم،؛ لا والئاف؛ 
منه.بميراثه أحي 

 Kآ آX



صضامنينيصاسمءi^٠دبجضل ٧٩٦

ممUام٠،Lع
 *n*إ

حمسإةوش، ا"يوف طملأ بؤ ه1زصاث ولد، عل لص للمرأة ثاب إدا 
الثقلر،ؤإباحؤ ١^^، "نريم لها,ف ولئ وم أمه، صارت ُ، مممرقاتا رصعات 
وأولادهاأحيائه، واباوها حداته، أمهاتنا وصارئ، المحزمك، وو.وتا وا،قنوة، 

؛ؤو1ثهضظلمثعال; افب لموو حالاته؛ واحواتنا أحواله، ؤإحوتنا إحوية، 
قهاد؛ن عل ص ه آلثصن_عة يرت> ولحرثقًظم اثيجنظأ ألغآ 

اكثناُت،،ددوةلظخامحا.
مثم ما تحرم ررالرصاعه هالات البي اف ههبمتثا عائشة وروت 

•الولأدة،• 

حمزه!ابنه ق اممه رسول يال، مال،؛ رْ؛هبمئبج عثاس ابن وعن 
الرصاعؤ"ئى ض اظ وهي افتب، مى عئرم ما الرصاع ةس ؛ئرم ي، م، رألأ 

ئقزص

مهيواحد محممس ق كان إذا أما المق، مى لابد انه الصحيح هو هدا [ ١ ] 
التعريم،هدا ق لكن الؤلم^، يدكزه أف ولابد حلاف، فيها والمأله واحده، رصعه 
مهمثات.من لابد أنه ذكر0 الذي 

*H*



٧٩٧ةت1و،امض1ع 

نحل

صاوزحل، من النتستا ياستا بولادته اللبن ياب الدي الولد كاف ؤإف 
أحدادْ،واباوْ له، آبا الرجل نصاز ولدم، أولاد وأولاده له، ولدا الهئئل 

جوعثاته؛ أمامه وأحواته ؤإحوته وأخواته، إخويه وأولاده جداته، وأمهاته 
ممأوت،1الخجاب،، انرل، بعدما هئ انتادف المعنس اؤغ أحا أقأح ان عاتثة! ووت 
هزثنز المع4ى أف أح؛ س، ١^ رثول( أنتأذف حز ثه آدف لا واش 

مملئ،ت. ^ ٥١زسول، عل مدحل المعتس، أف امرأ؛ أوصعمحف ولكف أوصعنح،، 
رراقدفدالا1 ١^١^، أرصعتنى ولكن هوأرصعنى، ليس الرجل إف اش وسول يا 
آلدمحا،لد اله ٠ ثد، ٥٧حدث اللن• ٦لأف عانه. , مممت ثمنك١٠ مت، م عمكؤ قاله  ٠٧

Jاللعان،والتض الزJا، كولد رجل، من الشنق يايث، الولد يكن لم قإف 
هلأناك،قاقث،،قامطقطهو؛كلأم 

حامد.ابن يزل ^١ أول. عليه الهمغ 
ريبهلأننا الصاهزة؛ قئريم حئم«تح اش، ١^^٠؛( الطمل كاف إل لكن 
كاوإذ الطمل وأولأد '، أولأدهاُ ؤكدلكا الراف، منطوءْ وابمه للملأم، 

دوا•

تقال( تعال اممه لأف محرم؛ لا الراف موطوءة ابة أف الصجح [ ١ ] 
وميمث؛-يى، ما على مهمع-ه وهذه 



اسقضاهايمصالإuماصبجضل ٧٩٨

التخريملأف الملاعن؛ والروج الواطئ، وبق اوْهقه قشر ابوبي؛ ومحال 
١^١^٠،أخد زلأنة ة يأل\ؤصلأ ثكدلكِفي ١^، ذئ نابئ:بجا 

\ؤيذئ \لأ)وا اوذأ قشز أذ ض لكأزاة، إَتي، ا>ئة ؤثز 
هإفواللاعن، \.ؤ°هح ؛ Juينثر ولا منه، ؛;؛؛ ٤١١ثكاف حقيمه، منه الولد لأف 

لإ:ئلم،إثسثلأعاار

عزالئفاح ماز أ0 يكن ولا ، illاكام؛ غرب ئزران لا واوا ١^^١٠! أو 
ااأش عل ااككااح عمد صاركنن شحصى فلوثلوط الككاح 

مذم،حلاف وهذا لحثه، اسألحيى إذا الرانغ أف إشارْإل هذا ق [ ]١ 
فيهينازعه فراش هناك إذكان ماته من تعال الله حلمه ت،ا الرافي واستلحاي( اُبمهور، 

وانثلحثهينازعه فراش يكن لم ؤإن الحديث ف، جاء كعا للمؤراش، الولد أف ئك فلا 
لناهرلزللزائن »^j!j الحديث: لأذ قخق؛ لا أنة عل العل،اء محيوث ١^ 

>اهملوُاشرصاتجث«جمس:
الصونة.هد0 مثل ق فتحص النزلغ، فيها حصل ما وهي معية، محضيؤ ل محالة 

الثمرق  aJlpظلل قد ورجلا زحاما رأى اللمي أف ذللئ، ونظر 
أن»نلإذا يض: الثمر«رأ' j امحام الإ من »ثش فال: غأ. قالوا: هنا؟« ))U قال:

الحال.اكافزإلهدْ 

\إوضذع,(كتاب ومطلم: (، ٢٠ ٥٣رنم)الشبهات، بر تقباب اليؤع، كتاب الخارتم،• أحرجه  ٢١١
ءاسةحديث من (، ١ ٤  ٥٧رنم)للفراش، الولد باب 

المس *ليس ت الحر واشتد ءا~ه ئلل لن الني. ^_J، باب الصوم، كتاب ١^١^: أحرجه )٢( 
شهرق والفهلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم: وم(، ١ ٩ ٤ )٦ رقم فر•، الل الصوم 

نغهنبمن.جابر حديث، من (، ١١١٥رقم)للمسافر، رمضان 



١٧٩٩^٠٠١٤ قتإب 

لإلأبأزلأئ لأم تظدا؛ نإن ٧؛؛، !ق و4 بمن ا>؛ئ ذء' 
وأمهاته،وأحزانه، كإحوته، منه، وأعل درجته ل مذ إل ثقثر ولا المرصعة• 

وأحيه،الطمل أئن، نكاح قللمربة وحالاته، وأحواله، وعنايؤ، وأع،ابؤ، وابايؤ، 
زأحواتهإحوته بماخ اشب، مذ وأحزانه ؤلاحزته زأحته، أمه بمخ ؤإئوجها 

زمنؤأ■حؤاته إحزته يوف زبأولادْ، به عقص افتس_، حزمه لأل الئص1ع؛ مى 

أتةمق هدا الخجرا؛ ذذذئؤ1و االفزاش الولد  ٠١ءثإإلئ4شوثؤت قزله معنى فيكون 
أنث١^١-؟؛: اكنJ فلأئال1،أل ١^ وا«ظثثئ لم؟كذ أثا^١ ١^، 
يعنى!المراسأفنى، لأف المنانع؛ ْع يلحمه لم وإد،ا حقيقه، مائه من حق لأيه يلحمه؛ 

أنثمم؛مئفٍكونأمحى.
صاحبيتمه أف بد ولا به، يلحق الراذا وانظحمه ئماه المراس صاحب، ولوأف 

وإذاتكث،فهوله.المراس، 

كاثما تشبه التي الحال عل ينرل الحجر" نبلعاير يلؤراس ®الزلد ت فحدث 

رمعه•بن وعي زئاص ايط بن تغب سارغ وهو الحدين،، لهذا تثا 
أمافمهل، ويروعه للمزيضع ينتثر النص—I؛؛ أف مهثه: فائد0 وهده [ ١ ] 
لهمليس وهؤلاء فروعه، فروعه لأف \)رء9ث\يلأ حزمة يتتثز ئلأ وحواشيه أصوله 

 ّ ٌََ



٨٠٠

نحل

يينثاشممل:>هدمم الحوم؛ اونئ.>ظعبم تثق زلا 
وثانها بجل [. ٢٣٣]^:أواعث4 يم أن أراد بمن 'كايثن مثن أزلدص 

الخوض،

منيجرم رُلأ وثوت قي ^؛؟؛، اممه رمول محال يالت! ملم4 أم وعى 
لخديئئدا اتيذي: ثاو اكطام«. مز زكان الآةنا٤ قز U إلا اوصاع 
صححٌأا(

تحل

مجرم،ويثْ ميله أف مروي ، ١٤٢^من الحرم قدر 3، الروايه واحتلنت، 
]الماء;■؟؛[{ئجضنعأه آله" ٠^^٦ثهنتهمحم يعال! اض لمول الصائم؛ يمهر كالدي 

مح>ضاعظمحممحابي.
ظ^بمثا،عائثة روت ئ رصعات؛ بثلاث إلا ست لا \لئ>يأولم أن وروي 

يئن١^۵^؛ أم وعن اآصتاناا ولا اقه تحرم ررلأ ثال• صإأهقؤظ البي أف 
الإئلأجثان«ولا الإقلأ.ثة )رلاتخث؛ اشِ ئ ^ _• ٣^ 

صا ٠ م  ٠عم م

حأملأ وليا نم؛ فلو الحزم، يوف الفطام اكو يكون عليه وبماة ]١[ 
مزر.فاpصاغ الحوض بعد ينصع بقل ولو الفطام، بعد و\را>نذآ 



ئ؛__V؛ Jiilظاهئ زهئ زصعات، بحش إلا يثبت لا وووي؛ 
معلوهاتوصننات )عشؤ \]0تأ0.' ق ررأنزل قالت! عايشه عذ روي 

افهزئوو ضوو محثس. رصعات حمس وصارإل حمى، ذلك مى ثتغ نحرئس( 

لاكالآ-محر؛ او م الآَة، و ^ اوصائ !ومم ظ\ِو
أرِق، ١٤۶^عدد شك،ِق قإو منه. أموي والطوى حطابه، بدليل يدل إما 

ثزووقلا الإثاخه، الأنل لأف ١^؛ وي:ش نيودْ، 

قفل

رحتج\لمثذ؛ع ق مغ نش ابوبكر! ممال اوصتة. ق أصحابنا واحثلم، 
مأن تئى، من لعارض أو احتيارا، يبغ سواء رصعه• مهل فته، ثى الثدي 
رصعهقهش عاد، لإدا عانه• المزصعه أوقطانت، آحر، إل ثدي مى امال أو يلهيه، 
تامحه•

•^^امبمكصالإشصاص،•• وقال 

ءثيألصؤ"0ةئم1قوله لأف تحرم؛ التي هي رصعايتح حمى أف الصحيح ]١[ 
والازيي، لا ثم، ثالئثان«رأا ائ ذلا الإئلاجثان، لألا الإنلاط ئم؛ »لأ 

رصعايتح.حمس وهي ذللثح، قوقا ما تحرم 

غقجبمهعانثة حدث من (، ١ ٤ ٥ رقم)٠ والمتن، المة ق باب، الرص1ع، مماب، لم: مأخرجه ( ١ل 
ثمحغئبمهأ.الفضل أم حديث من (، ١ ٤ ٥ رقم)١ لم مأخرجها وند الإملاجة، ذكر دون 



سقضاهانينيصاسمماسبجضل ٨٠٢

ائم؛، لأف بجخ؛ لم أذ محي، يى اكذي ■تمتج نداء ■ي، أذ بمم' 
تئةتم أف م دو ذلاالإئلاجان• نالإثلأ-بم ذلاالئئاى، الفئ ءم »،؛■ 

العليلماوثا، إدا يكدنك وصعت؛ن، كائا ينهنا، ما تباعد لن زلأنه ^١، 
أزل.ثالإمتصاص رصعه، والثعوط الوحوو مى 

وصتهمحهنا ا-قاو، ق عاد م عثه، ئبع أز لعاوض، قلإ إف حاميت ابن وئاو 
واحده.

الأكللأف وصئتان؛ يهنا أحرى، إل امزأْ من ائممل أو وعدا، نإف 
يكدنكواحدة، أئه كاJ ا-قاو، ق وعاد عاوءس، أو لل1زاّ_ا، الأكل هطع لو 

١٣."

بضيكوف لادأن ١^ )؟نء' سندي بن الرحمن ثبخنائبب ي ءوهدار  ١3
أوبحزكة ثمه من الثدي إحراج أو ثدي، إل ثدي من انتقاله وأما ثاصل، الثصعتإن 

وصعه.يعد فلا ذلك، أسة ما أو صوُت، 

محاولو التائثر، وعدم الحل الأصل وكيلك، العزف، الزصعة مدة ق والأصل 
والقز ١٢٠والثمر ا-قلوة منّالة عندنا ثقي محزم ائه الاحتياط لوهأ يعني؛ بالاحتياط، 

لاواء:؛آ[.هطهأه وؤك ما ثم ووأحل الحل؛ فالأصل ذلك،، أفته وما إليها 
inx

٠الخلية)ص:ا• المختارات انظر: )١( 



٨٠٢

نحل

^فيش؛لأمظزاضإز:قئامججمر؛ 
نبيللأنه أمه؛ يض؛خِفي وهوأذ والثعوط، الإرتصأغ. يأسه الثم، وينبت، 

صهمح,مابمع،لكم.
جمااا.ئنجدامحشل

^^كلهاشث،بجثكالنيور

او،للإن4تناد لأي _؛ امموص ِفي الخقه \ذو,ج قت زلا 
افنأف تنئود، ان ززى ذق خه. ئشز زلأ ولإاَ، تجئ، قلا لشدي، لا 
ابنومحال( داوذ. ابو زواه الثءحم<ا وأبت، العظم أنشر ما إلا وصاغ ررلأ او(أ ده 

ثلالوابث، ألهبث ا"محب، إل واصل لأية اومه؛ فثر مونى؛ أف وابن حامد 
الأفل؟ا.

برصاملبمن لأيه واحدا؛ وجها ١^^٤ فشر لن إحلتله، ق محظز وإل 
زلأفىشتاة.

أثثطمحي فيكون به، فثثدى المعدة إل يصل لأيه ببإ؛ يثست، ائه والصحح [ ١ ] 
واحد.جانّت، مذ الثم ق الوحور أف المومح، لكن العظم، وأئثر اللحم 

ُ.لائثوالصائلمُ لمنه ا-أف الإسلام شيح قاله ما ئويد السأله وهذه [ ٢ ] 

الأمحاراتاس)ه/أص.)؛(اظر:



احمدبذحنبلالإمام ص ي الكاي هلي اسق 

ئ
بن

حمتةق صغ نمته م ديعات، ق أو واحده، دمحعه إثاء ق حثث، إدا 
لأفواحدة؛ يهورصعة واحد، وقتر ق تفته ؤإف رصعايت،. يهوحمى أوماين،، 

واجخاعة.مؤ^ هإل الصسزر، الإعسازئزص 
حامد;ابن هرل معل -جرعة، بعد جرعه واحد وقت ي ابميع نقته ؤإف 
ونمتاهواحد، فىإداء امرأتان حلست، ؤإف \لث>نؤ[ا. ق دكزثا ئ واحدة؛ هورصعة 

م؛، ١^١١١^، م لا:زد ذِلك، لأف ١^١؛ ضان أزقاُت،، ءثأاوحمنة 
نئزاونة.

محل

^^١ زثدا \خم;>و. ذكزة اوئة. م ق كالمض المشوب ?:١^؛، 
لأل١^^؛ ست،  °يئه، سعن P ممر ماء ِفي ص1، مإل بائه، القن صمارت، 

هj^^، ضو، نؤظ} ئثوثا، لايشوا ثدا 
لاك;:يون.١>^؛ لا:نشئ ا1ثوب أف أخد،  Jy\ولإ\ ذ1\ذ 

لأفمحرم؛ لم حلئه، علب ثإف -م؛، اجن، عمح، إل حاميت ابن عن وحكي 
^ئوك،،ثالأكوأي؛........................

بلبنمرخ وهذا الحرمه، ثثر وشرب ب،اة ٌزلج فلو بالما؛، المحثلط يعض• -ا ١ ت 
له.أمهات كلهن ويصرف رصعايتج، حمس دام ما مقداره عن النظر بثمن أحرى، 



٨٠٥ةتاو<ا1وضاع 

بإع،ثيب وسواء وا-ثئر. كالنجاسة نشلوتا، بؤ لعلى عالبا، يه الحكم ثعلى ما لأل 
مشوب.لأنه وثحوها؛ أقراص به يعجى أف مثل أوبجامد، والعتل، كاااء 

قفل

زئ1ل. ٥٠١تن هأثب زلإ، م آس؛اب بن لأن ١$^؛ بن زمحزم 
قثه سعثى 1للم الحياة، ا-لتنمهِق يه سعلى معز لأنه الحزمة؛ ينثر لا الخلأو؛ 

كافمؤختا، بعد صبي مثه ٌّمح يم إيا؛ ي حبته ؤإف '، كالوطءأ ا1وت،، حاو 
^ها؛لأكامحزءاوالإاة.

فنل

تثث،زلا ١^، م قزغ الألمزة لأف اصة؛ يبن اوئه قئ زلا 
غداءّنحز لإ ه زيو؛ ؤِلأو4وش أزق. مالأمة ١^، ٠^١ ١^ 
ُ. ٢١)لالخزلود،فاشهتنياْ

هدْتكون بان الؤالة هده تصوير عل لكن كاذي، التؤ لبن آن الصحح [ ١ ت
فهيوأطامة الثدي القم إذا اثه يزى من هوو عل أو الأحوة، الحامنة هي الزصعه 
واحدة.حال ق أيضا فيمكن رصعة، 

>:محأنيكونلالئممح؟
يخثإنثثفالفقهاء منها، يأق معينة غدد من له يد لا اللبن أف الْلاءر الجواب• 

؟شر لا قد هزصه أشياء يدكروف 



حنبلاحمدبق الإمام فقه ق اماي ض اصليق  ٨٠٦

لأملأ:مجاننأة،قلأ;ئقنحمتئكوا"؛ ن'لأمح 
امحشافهمن ثش قإل ا-لتش، أمؤ يةكثف1، حش ١^ يقف حامد؛ ابن ومحال 
لي•ة ابل؛ محث ■ي، ن أ^ 

الانه عل أخمد ثص اقثاد_،: آبو ممال حمل، عز من تى لإمرأة ياب نإف 
محمث،أنممحوم.

رواقتن؛محه مونى م ابذ ويكر 
وهدااهمل، دان لبى أشبة آدمية، لبى لأنه اءرمه؛ ا-يئئر انه إحداحات 

ثزطاِفيإثمل ا-مدم كال وثو تولوها، ا"قش نص ■جعن؛ لأية حامد؛ ابن محول 

محت
ئههأزضث ا>ته، تشن إنه م، عي من ثن َبيأ ثاب ثإذا 

ضانابجا،م:ماوالزنحها؛بملإ:فيرش،ىاهمنه.طفلا، 
لمذولدا صار طئلأ، بثنه يأرصعث، يولد، قانت ١^٥، رجلان وطئ ؤإف 

منه،الولود سهسب ليما 

دلمحامحاكلضبمدومح.
مربنصه، ينملة لم وأثه القياس، ض اثه بيخ( حامد لابن عراه لثا كاثة ]٢ا 

1زصس؛ق؛هأني- ؤو1ثهث=ظلم فقال: أطثق ع،ْل افن لأف محرم؛ أية الراجح القول 
]س:س



٨٠٧تناب 

هتابع الثن لأف شرثا؛ أن باكادة تت ثياءٌ س صن:ثقي نبجي 
ثثتمحالة، توجد ثم أو أرسكل، نإل وJدمحا. دالمندفبمع ٠^١، المامة أقمته محإل 

ظي:ثائئئئنشم؛ ، jjj ^<1أن لأ؟د4ُ اونه:ت4ُ 
أختها-حتلطت، لو ك، ي>ث'تاوأ، بعرها، الأساب افشهت، زهد زلدثه، 

ا-ارمة،سن، ت جهم مى بالأحت؛اط ثعمل أو< ينكى اننا عل يدل تحا هدا ا ١ ت 
محأهدا وظذ ، ^٠٤قن يكوف لا أي: ولأي المات، عله م أي: 

بن Jupفيه كياصت! الذي العلام اللمي. ألخمحا حث ههبمهآ، زمعه ست، سنده 
منهااا->شصى محال: يعئه بينا سبها رأى ول، برمعه، أمحه وماص، أب بن وتعد زمعه 

:اتنئة«رُ

الدليلي.إعإل ثن؛اُبح هذا يقول،* الطا؛ نعص 

لاثهاكص؛ هو بل الصحيح، وهدا الاحتياط، باُب من إله يقول،: وبعضهم 
الامحياط.من؛انم، فهو تناقصي، أمزين 3، دلش شو أف ينكى لا 

منالرمحج أم أل عل العل،ا؛ ؛جمهور بالرصاع، ا،لصاهرة تحريم أله مهدا ينبه 
'الإملأمُثيح اختاره ما والصحيح كافسس،، الؤصاع مى الزوج وبتت لإذخ 

أتاغا=ظمءؤو-حثتل قال،: مد تعال ^ ١١لأف محرمة؛ لا اثه 

(،٢٢١٨رنم)وعتمه، وهبه الخريى من المملوك شراء باب اليؤع، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
عانشةحدث (،من ١ ٤ رنم)ماْ الئبهاُت،، وتوقي الولدللفراش باب الرمحلمع، كتاب ومسلم؛ 

الأحتياراتاس)ه/مه؛(.)آ(انفلر؛



اصضاه1نينيصسماسبجضل ٨٠٨

محل

د1وصعتة،وصينا، صيثا فتزوجغ لص، منها لة ووجه الرجل طلي ولو 
ا.لطلق؛عل ومحرم أمه، صاريتإ لأمثا كاحها؛ لإمسخ مطلقها، وابى ابنها صار 
يزوجتة.الذي الصبي أرصعت  ١٥أبثايه حلائل مذ صارث؛ لأما 

امسحمحسدها، بلبن هأرصعته مملوكا، صغثرا ولدم أم رجل زوج ولن 
^٧؛،.سثدها؛ عق وحئمث^ نكاحها، 

الإماءنكاح ثزط مذ لأف نعاحه؛ يصح لم حرا، صبيا زوجها نإف 
ضلأمُي ظِنآزضذث،لامحثم ١^،. نندوأو زم لش، ا^ 

واس•بروج لتس 

كي؛وا،.٠.......وزوج.ت، ثم لمس،، نكاحه قنحت، ثإ صضرا، رزوجت، ؤاذ 

منيئزم ما الثصاع من راعرم يقوون . الئق ولأف اء:ّاأ[ لالن4 أصّثبءظم 
،o^lvail؛التحريم ؛انم، مى ذلك، أفته وما وأمها بالزوجة يتعلى وما آ اشج،،؛ر 

محرقاؤآئذ;مجه]اس:إآ[.

أفمحور ولا له، يرما تكون لا فنةوو(ت بالاحتياط، يعمل قائل• قال لو لكذ 
قالك،ا يتزوجها ولا زِمحةآممق، الإسلام شيخ قال كعا له يرما تكون فلا أروجها، 
ابموز.

كتابومسلرت (، ٢٦٤٥رقم)الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب الخارىت حرحه أا 
هقبمتعا.عباس ابن حوين، من ١(، ٤  ٤٧رف»إ)الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الر٠؛؛، 



٨٠٩ه1بالرثإع 

روجها■ثل حرمت نكاحه، مّحت الذي الصغير بلبنه وأرصعت محاولدها، 
يلأبالأِسبجمأت1مح.
محل

هملولم م، قروجن مه، بن دان وهي ووجته الرجل طلن ثإف 
وئللزلد. ش لأو :زذ؛ ٢ أن ١^، زاد نناءٌ ه ئالتن مثهُ، 

أضا؛محن نولم:زذ، الأثJ، زولم:شئمح نين،  ١٣٦^، ِس ئن 
لدلك•

أؤزاذ اصل، أو الأوي لبى امخ نحده، لة ئاللبى الثان؛؛(، مى زلدت نإف 
ش.ئولإىديناكابي،زأظ
^^لأسبجا؛لآنك'لآمحالأثلئظةو

ظدثصتيغلأبمشهاذ]محا.
مئهإ؛هز ابو؟كر• ممال ١^^؛؛، مى بالختل ثاب ثم الأول، بن امطع نإن 

ش،ؤئافإيا،كاضثءا.لألالأا>أئصالأثلةاذ، 
حكمهدهنر الأول لثن لأف زحدْ؛ الثازٍ( مى انه عقمل الماتيي• وثال 

أ.ا-ئاد_،ا احتثارأييروهدايايقطاعه،وحدي-،يخئلاكامح؛،مكونمنه. 
اكاقبالزنج اللص وحدث الأول، لص انقطع إذا اثه الصحيح هو وهدا ا ١ ] 

فالثزللثاق.
فللثاف.الثاف من قاد ثم امطغ إذا إلا ثطلما، للأم أنث للأدلة والأهمب 



بزحنبلاصد الإ،ط،| س ض 1وااتي على اسق  ٨١٠

محل

مبذ يل مازثصع منه، لص محن أولأب أمهات حمس لكف إدا 
لموصعتي، واحدة كل من هاريضع زوجات، ثلاث او وصعث، منهن واحدة 
والزوج١^^ وصاو منهي، واحدة مذ وصاعه ؟كمل لم لأته له؛ أمهات يصرف 

وصاعههآكمل رصعات، خمس لسه مذ ارثصع لأنه الوحهم(؛ أصح ق لة ابا 
حمتا.واحدة لوأرصعته كإ له، آبا هتنار لبنه، مذ 

١^٠^٥،به دثستا 1اوب الأمومه، به سث، لتر لأتهله؛ ابا يصثر لا والثاقأ 
ئبزاميمؤ•

أحدمحاعرم ولا بحال، له آبا الثيد يصر لم ١^،>، لص بعم ولوأرصعتة 
بجنا•ولم لهذ، ولدا كنيه همغ عليه نحريمه لأف الوجهم؛ أصح و الأحر عل، 

عانه،نحزم الثئد، موطوءات٠ مذ الئذ1ا له كمل لأنه ّئرم؛ الأحر ؤؤ، 
ىلزكنولئمذثس

رصعه،واحدة ثل مذ طمل دانتصخ لص، لهذ بناُت، حمز لننزأْ كاف ولن 
له؟حالأ وابنها •^١، وزوجها له، جدة اأزأة يصر وهل له. أمهات، يصرف لم 

اأنألةِفي الطنJ م ١^^ أثهاث، ١^٧، دالزيه ئقا 
خدم؟١!، لأقئ ا1الة j الزأة زتائ أبيه، ئزطوةات لأبجآ ١^، 
وجدته•



٨١١صا>رض1ع 

حالته؛واحدة كل صارت رصعه، واحدة كل من مارثضع متا، كى ؤإل 
رصعات،.خمس أحوا؛يا من ارثضع مد لأنه 

القلكئز نإذ المنة. الآن1اص، لخدم ^_؛ لز اكاق، ئقائاويه نإذ 
حرجأمحه، ووزجة امحه ودوجة واشه وروجته وأحيه ويل أم ثى صعات رص 

ا•علالويهم،ا
لتنها،اقب؛ ثإ روج، لبن من رصعامت، طملأ امزأة أرصنت، إف ماما 
له،أما صارت رصعكن، الطمل منه يارصعت، لبن، منه لها صار آحر، وثزوجت 

لملأمه له؛ ابوين الرحلان يصر ولم لببجا، مذ رصاعه كمل لامه واحدا؛ وجها 
لامهمحا؛ يخرم لكنه منمحا، واحد محن مذ رصاعة بجئل 

قفل

علعثه بثنه،  ijjSلة زوجه محأزصعتها ضاة زجل تزوج إدا 
زإJأزصنبجاشهمالتأيد؛لآواثنزىة، 

,....................................١^؛^؛.عل محصا حزمتا >نا، يحوله بمد 
اوه؛مةوقياسةعر لهأم، ولست، له، كوفأنا أيه الأوو الوجه ١^١^، ]١[ 

ُعد.

أبيه,عل حزمتا مثلا بنت الطمل لهدا لوجاء انه عليه همريمه هائيه ]٢ا 

١٤١^ثص عل ينش هدا تّاا  بالمصاهزة.يثثتا ما به يثبت  ٠٥
الامحان.محزم بالاحتياط أخدنا ؤإذا \ذؤنى. محزم لا الثاف: المزو وعل 



صاضاهاميصاسمماسيضل ٨١٢

دبكلكن ؤإل يأمها. الدخول وسبته والصنرى نسائه، امهات من اموى لأف 
بمامحا،ث5دوك؛جذمنا.

واحدكل ورثخ طلمامحا، نم Jصمى، محرى روجى رجلان ولوروج 
لأماعأبجا؛ ازكأرى حرمت ازكرى مارصعت الأبو، روجه ممحا 
مدحولزيته ُات5إتى؛ يحو من عل الصنزى وقرم سائه،، أمهات مذ 

ادكأرىزوجته أزصعن ثإف بائها• يحوله لعدم الأحر؛ عل نحرم ولا بأمها، 
ولالمحنى، حزمتح بالمحزى، يحو ؟كذ ولم عنيْ، يثن الصنرى زوجته 

وجهان؛القرى 
ئاثثحااك5اح، ق أمها نع اجتمتث لأما يكاحها؛ ينمجغ أحدجمات 

نكابجا،يَلنتازتاأني
تيخةاجما؛لأاهتىأزل اخازة زاش:لأبمحةاه 

واحدْليس مإيه الأحمن، بخلاف به، منفردة هذ>ْ فتبمى التأبيد، عل لثحريمها 
ممحاأنلِسالأغنى•

نحل

بثصارت لأما سواء؛ الكنى يهوكزصاع الكم؛؛ى، بنت ارصعتها نإف 
ؤإلبدبك. نآكاحهنا؛ قامنغ أخثم^، زوجتاه صارت أمها، ارصعتها ؤإل بجها• 

أحنها،أرصعتها نإو أوعمتها، المحنى، حاله الصعزى صاريتؤ جيما، أرصعتها 
ؤينفسخعمتها، صارت يثنه، أحيها امرأة أرصعتها ؤاف حالتها، المح؛ى صارت، 

•مذثاءممحا نكاح وله دبك، حمم زكاحمحاِفي 



٨١٢هاد،اضئع 

محل

الأحنى،بعد أوإحدامحا معا، واحد0 ١^٤٥ قارصعتهإ صغيتو؛ن يزوج ؤإف 
نإذمبجا، شاة نن أذ;نحح زلا أنش، ضازثا لأي ذنا؛ هاخمحا اشخ 

يدحللم نإف الأبد، عل عليه الآكل حرم ببما، مدحوو محرى لا زوجه أوصئهنا 
محفيهالأحنى، بعد واحدة أرصعت ؤإل نآكاحهإ، امثح معا، محارصعتهإ -يا 

زخهان:

ويثبت،اقكاح، ق أمها مع احتمعت، ِلأغآا الأول؛ نكاح ينسخ أحدمحا! 
لأول١لأبممخةاجما.

ضازثا١^، أنش، هاِذا رصاعها. ١^ نكاح سخ لا زاش: 
نكاحهإ.ئ!شنح أحش، 

منثردهواحدة أوأرصعت، معا، امزأة محارصعتهى صعار، ثلاث روج ؤإل 
أرصمثهىؤاف أحزان، صرف لأنس حمثعا؛ نكاحهى امنح معا، دلك، بغد زايتض 

نكاحزتثج نكاحه، ل أنش ٍثازتا لاص الأولش؛ نكاح اقخ ^١^،، 
أزضثهناممحاهتى^خاٍيبمسخنعاجما. 

ا-اثمعااا.نعاح سح ١^ الزحه وِفي الخزقل، هوو هعدلكإِفي تتا، يحوله مو 

وقووالصحيح، وهو النصاعة مى الأنش ُين ا-بمع تحريم عل وهدا ]١[ 
تجسععوأؤ)وؤأ يقول! تعال اش لأف ؤ؛ صعيفالمسالة هده ق نهمذاننذ الإسلام شخ 

منبمحرم ما  ١٤۶^مى بمحرم  ٠٠ه؛ الرنول وقول لالاءت'مآ[، بمك 



سقضاهافيهمصالإئماسبجءت؛ل ٨١٤

نحل

بثنأحنه وووجة وجدته، وأحنه، واسه، كأمه، ابجا، علة محرم مذ وكل 
هاحهاوسحن التأبيد، عل عليه حثْتها زوجته أنصعت إدآ أحة، 

عمهوامرأة وحالة كعمة ابمها، محرم لا ومذ لها* بثا يلها لأما كيلك؛ 
١;^لأو شقا، نصاتيا لأ:فز نخاله، 

صغيوان،ومحا أوحالته، حاله أوبّثا عثة، أوبنئ عئؤ، ابمه ولويزوغ 
صاحبهعث يصتر أحدمحا لأف بيهنا؛ الككا"م انمم حدمنا، مذ أحدمحا مارمم 

قفل

لؤزجئ:ؤئهُمنئظه الدخوو، مذ باوضاع ائزأْ نكاح نئنأنثي 
ينهوميى الثموط، بعرض كاف أف بمد علة دررْ لأيه التحم،؛ وهو صداقها 

الإئنادق افرك ؤإن وجعوا. إدا الطلاق كشهود دلك، نلزمه زوجته، ويذ 
الئنسا.لإ>ثؤاكهلمق الئصعات؛ عدد عل نمثوم بينهم ثالصإف حماعه، 

حزام.ا-بمع أف بمتفي ٠  ١١١٠٣^
كمماالرصاع مى بقها عليه محرم سس—، من بقها عليه حرمت من كل إدف؛ ]١[ 

الحديث.ق جاء 

كتابت لم وم(، ٢٦٤٥رقم)الأنساب، عل الشهادة ياب الشهادات، كتاب البخارىت حرجه أا 
عباسابن ث حان عن (، ١ ٤ ٤ رنم)٧ الرضاعة، من الأخ امة تحريم باب ، ٤١٠٥الر



٨١٥ةت1و،امضاع 

صةلآكاجما،قظيىتي.

فكإرى،مهر ملأ هاحهإ، ممني الصعزى، ظني روجتة أرصعش مإف 
الصعزى.صداؤا ستنف عليها ذ>ن°ئ 

بلننرى،مهر ملأ يائنه، وهي الآكبرى مى مارمنئ الصعزى دبت ؤإف 
المحرى.صداق بنصف عليها وتزحع 

ثلاثمحارصعتها ايتبهف ثم ثائمة، وهي رصعتم منها اريضغت ؤإن 
و)i١كأتىات5منى، عل يه يرجع وعئرْ صداقها، خمس للصعرى معلنه رصعات، 

حظابها،ينئهلكاضزى.
امممثلأية ١!^؛ نلها الJحوJ، بعد مسها نكاح أنميت ؤإل 

هللمطط،وايلآثض
.Jjjjjه؛ ي محلا ع؛ثها، نكاخقا أنمي ثإذ 

فزخثبمطا،لأثمُةاحأس 
أ.الدحولا كمل الزوج، عل وجب ما عزامة الممسي عل 

للروجتركها إذا اثه المفقودت ق قالوا مثلمإ الصنان، ي يرجع اية الصحيح [ ١ ت 
الإمامعى المنصوص هو كإ علميه، يرثع اثه فالصواب بالصداق، عليه يرثع الثاف 

أمحوم

in*

(.٢٨٤الحرر)آ/ماا(،والفروع)ا،/ :ا(اظر: 



اس؛قضاهايتيساسمماسبجضل ٨١٦

نحل

اقتغ;س؛هممئقو
يحوللا باطل نكاح لأيه لها؛ مهر محلا الدحوو، وكال صدقة إل م ثسه، 

وصحهالخل الأصل لأف نصفه؛ ولزنه صداهها، ينمط لب كدبتة، ؤإذ فيه، 
•مطا مذ اسحل الإئبجا تجا 

ونجئئِفيمهي هاكدبتا، الرصاع، مذ أحي، م دالث،: ١^، هل كاثت نإل 
موطلمها إل لكذ عثها، له لحق لامه نكاحه؛ مخ و هولها محل ولم الخكم، 

بئقوطه.لاعترافها لها؛ مهن ئلأ الدخوو، 

محرملم يئئ، أوأمحت ظ وهي الرصاع، مذ ابجب هذْ الروح؛ هال ؤإذ 
ش،اثانمطقي:ئ

ini



lu،؛؛(النفقاتub نفند )٨١٧الزيجات

الروج1ت(سة  ubالئهمات)كثاب 
إ٠. . 1

إثتؤ،منها نلهث إدا بادئروف وكنوتبما ووجته، ممة الرجل عل محب 
اف،رراموا ت هال اممه. رمول أن تجلبمته، جابر روى ثإ بيا؛ الإنتمتاع من ومآص 

 j1ثوجهنثاتفكا ١^، {ع  ٣٢٣، عوان ظِهن شثاء، ا
محالآلأسثص.نثاةسمإ.

يوفانتمثع من أوتقتن علتها، محب كإ مسها سيم من امتنعت يإن 
دارهاثزطش ثقذ ولم بلد، يوف بلد ق أو منزل، يوف منزل ي أو ا'سم-اع، 

من١^٤ الإائإذا هأي الأام، ١^ َلأيولمويج 
وبذلت،عليه، عرصح، ؤإل موصع• يوف موصع ل تنليمه أومن المييع، ينليم 

ؤإلعايها، الواجأت، بدلت لأي النقمه؛ لزمته'حاصئ، وهو الأام التمكينَ نه 
ءللمدر نار لو رمن يمضى أو وكيلة، أو ص بميم حى تجب، لم عائيا، لكف 

محلأئوبجاصبج1لك،.

يزوغه الني لأف لها؛ ممه قلا عليه ض يم ولم إليه، سئم لم نإل 
اقك؛ن،ئوخد م زلأ؟د4ُ م. أثخلث، خز بجز قلي قهه، هائثه 

لإايئث،محالأأ.ظ، ٣^١ 
هوهذا يمال؛ أ0 إلا دليل، إل بمّاج علتها يمح، لم س الرسول كون [ ١ ت 
^l.يتفق لم أثه يفليئ أبيها عند كوما لأف الظاهر؛ 



بذضلالإما،اأحمد ص الكام،ي هلي المميق  ٨١٨

نحل

يوحدلز لأنة ثها؛ ممه ملأ مثلها، يوطأ لا ئيزئ وهئ عله عرصغ ولو 
وجبشصغثر، والروج كبثرْ كاثئ ؤإذ جهتها• مذ لأمر الإنتمتاع، مذ التمكتذ 
كإالنممه، موحتت جهته، مدومذ ؤإما جهتها، مذ وجد التمكتذ لأف ضمتها؛ 

م1هالاا.مهزب زئزي، لننك،إي، 
النفمه؛و-جثتا الوطء، يمكنه لأ أومريض وهوءدبود_،، إله سلمغ نإف 

وطؤها،يمكن لا مريصة، أو ثحيئة، أو رماء، وهي إليه سلمئ نإف لدللثخ. 
فه.الممرط إل تنتب لا يتسب الإمتمتاء ثعدر لأف ممتها؛ و-صت، 

ظ
ثمحمهملأ منزله، من املث، أو واجس،، لعير شرإدنه روجته سامرت ؤإل 

ؤإلالناشز. مامتهن، وطاعته، قبمته عذ جئ حن لأما عائبا؛ كاف ثإف لها• 
المتسم.ق دكزثاه ما معل بإذنه، ساهنُت، 

تنضللم المايت،، مى الواحس، الومت، َفي عمرة أو بحج، أحرمن ؤإل 
وإلرمقال. ثوض\»وت ما قأفه الشزع، باصل الوا•حب معلتا لأيها ممتها؛ 

المامت،أوهتل الومت،، هتل بالواجّتط أوأحنمت، إذنه، بعم بالإحرام يطوعخ، 
يغخالأفاعا،ؤؤ.ؤب.بؤب.؛...؛....

مثلهاؤثوطأ ذلأ سنة كنث؛ا لأف مءا، ١^ اياله أف والئجح [ ١ ] 



٨١٩ةتاو،اسات)بمبداموجاتا 

بإدنه.■لإ-خيجا كنمرى يهو بإدنه، لعلته ؤإذ إدنه، شر كنمرها يهو 
يمال!أف وسعي النقمة، لها أصحابنا! قال اثدور، باّلإ أحرمت نإف 

ءئمدتا ثكال ١^، مو زبم، لأم ١^؛ ظJها اف5اح، مي، الندث كاف إذ 
إياه،إلزامها ق أذف لأنه النقمة؛ ملها الرؤج، بإدن بعد كاذ ؤإذ فيها• حقه 

١^٠ cJyلأيا ^1؛ ممه مأد ض، شر كاJ ؤإذ بنوئه. وي محكاذ 
-ؤاجتها.الثمز مافتة رصاه، شر مبجا احتيارا 

محل

١^ضزم و زام زاحث لأم القثه؛ لاثنقط زنفاذ زضزم 
.^JUi^اشوع،كامفيالإاكي 

مصتق،واجبج لأنه النفمه؛ يمع لم ومنة، صاى مإذ رمفاذ، ممحاء وأما 
الودتاامي، ههوكالإحزام متسعا، وقته كاف ؤإذ رمصاذ، أفته 

ؤإذاالقمه، تنمط لا فايا شنهم، بزاجّج افتغامحا كان إذا ه الخلأئ! [ ١ ل 
الأصحايت،.من وعإرْ الزلف—، كلام حاصل، هذا ينمط، قامتا واحس، بعم كان 

جزىمما بتطؤع افتعلئ، إذا وأما العزف،، إل ذللثج ق يرجع ايه والصواب،! 
هأل٠اروم؛، ؤوعاثئوئل تعال! اممه لقول ينمط؛ لا النفمه قاف بإدنه، أو العزف به 

الكمه.تنقط لا فانة بإذنه كانت، إذا لخامحها الثفز •أ[،ومدشقوقا!إئ لاس: 
WH*



صضام1نينيصجماصادبجضل ٨٢٠

فقئ

الإنلأملأو العدة؛ نفقه تها الدخوو، بمد الكاي ونط أنشئ ؤإذا 
وقته.الوا-ج.ساق دا-قج الإ-مام أسه مصئق، علتها، واجب 

دنعه,شها،منعتة لأما لها؛ نثمه  ١٨٥كت1ك، عتث زهئ دوما، ئؤ أنLJلم ؤإل 
ثمرها.نإئاقتهاعو 

tj|j  4ممه  ١٨٥اثنيمه، ارددتJ معثههو كال ؤإل ا، لدلك،ل ،؛
حىمن النفمه منها الإنلأم، إل الزثدْ عادت ؤإل بردته• المئثغ لأنه النممه؛ 
دزوالهالثعادت نيد؛تا، ممتها ئموط لأف عائتا؛ كال وثن عادت، 

لهاممه هلا عائب، والزوج الطاعة إل عادت م الزوجه، ثشزت نإل 
لعدمممتها ثقوط لأف اسمتاعها؛ عل لمدر فيه، نار لو زمن ينفي حر 

الطاةةا؟ا.ممل م ١^٢،، 

كدللثا.ئنحة ق [ ١ ] 

هضضإس،ل؛ظ:إنهاولم:زئ
لموهو اشمه يلزمه إيه نموJات فكيف بخلم لم ؤإذ حمها، مسه عل قوت قد الذي فهو 

ظضهذا؛واكواب:ألفيستس.كشينالأماع؟ 
بلار يمي• بمولنات يميد أف بثزط هدا ومان.راا فيه، نار ررلو ؤمةآممثأ قوله ]٣[ 

يريدياجر أو ييخها، أف ريي سلعه عنده كرجو يثمرر، ولكن بمدر قد لأيه صرر؛ 
هزرا•رجع لو ويتمحرر بجارة يثري أف 



٨٢١مماو،امماترطسداوزيجات( 

محل

إتؤتشغ هإو فيه، ثننها تن1لم اثدي الزمن ق النفمه ا،لزوجة وللأمة 
يف1^1^، ٧ تلا ك ؤإذ ص. "5^، القئه محا ذجزص تلا 

لهاهكاذ فته، ي:وبجاممإيىا الزئن لآبجاطي،محاو ملها؛ 
الزمان.حميع ق كا-قؤة فيه، ملها 

نخل

ثزعئ.م يل لأنك الفاسد؛ ١^ و السه تجي زلا 
*٥■



ص(ضاه1يمصالإئماسيءتبل ٨٢٢

الصلةوابسة 

*أء1

أمام:ْعم 

نامةو \}y؟L' م لأي؛اؤ السه بجا اويعثةّ، أ-تدها: 
ثثينالإتجاع،كنامزمح.

٧^،؛الس عا خاملا كانت دإِذ طلاق، أن يخ ال؛ائن اش: 
)محنمأئثآروس ولا ؤندؤز نن نكثي -ثق مى ؤدكو،ني تبماةئوم\ك: لموو 
]الطلأق:أ[.•خملهزه بمتن حئ عقيى هأنمؤأ ■م ؤك نإزكن عقين 

وجهان:فيه أو للحمل النفقة نجب وهل 

وسمطبوحودو، نجب لأمتا للحمل؛ أحدمحا: 
تجبلا اص وج نن!_، تجي لابجا بحءام تجئيا واش: 
هوم•

علإيزهُؤئأُفمأ تعال: قوله لكن 7يدا؛ أتلمم لا يمول• الخصم أن يندر ]١[ 
رجّتاابن يكرها مسائل عليها يتهمع السألأ وهذه لها، النقمة عل يدل ]الطلأقتآُ[ 

ق)المواعد(ُُ
تعلا امحل لأف الكنزة؛ تجئ فلا الخنل لأم السه إف يننا: فإذا ]٢[ 
بالكنوة.

(.١٨٠)ص• رجب لأبن القواعد 



٨٢٣مماباسمات)بمبساسة( 

عدمها.عل حطا-إا بديل الأية، بدلألأ لها؛ ثقمه ملأ حائلا، كاثت وإل 
ووايثازت\}ثفز وق 

بلأية.تجب؛ إحدامحات 

بلأية.وهومفئت منس، بنت ئاطمه -ثديث تجب؛ لا والأحرى• 
ا"قامل؛للأنة ولا المد، لروجة ثثمه قلا للحمل، النفمه تجب دالن1: مإل 

كنا^١، ٥٥وجتن، ، J_l^ciJتجب دإث1ت ؤإل عقأمه. ولدمحا يقمه تجن، لا لأيه 
الك5ام.صف ق ا تجّ

ظ

لأفنكز؛ زلا فأدققة خزش ئ لإذ الزئاةؤ ق !كية 
محقيخاملا، كالا، نإذ ,الزمحاة. ئات، زئد الإتجثاع، من ^٠ نجن، ذبك 

وبوغاوواقان؛

يخل:احا:لألإان؛يدلأ<.

أ.الحياءا 3، الباين أفبهب صحح، هاح من منتدْ لأتجا تجبان؛ والئاية• 

ِهائثهى >زج لأن قش_، لكذ لهآ، بمؤ لا[واضح 
ينثلثذهل>ه ث1ئا، أبوه لم إذا إلا اللهم ئ؛ئا، الورية عر ثوحبح ولأ بنوئه، 

لا؟أم عيه ضموا أف امحل علأمارك، فها:هلموو:نجنإ 
*HW



^قضاه1نيهمصاثماسبجضل ٨٢٤

محل

نكزهلا نسما أو حائلأ، كائن هإل اللعان. من المنتدْ ١^^؛ 
؛؛،،٠٥«مى:ء : ام أف ثاس.؛؛؛، ان 3نى و _؛ 3؛؛■ لها 

معها،لاولدلئ ؤامابائن أبوداود. وواه ولاقوت® علته لايث أف وهمي 
النفمههلها ثثتة، يئحمة حملا حاملا كاثث، ؤإذ إتائل. ا-الحتلمعه هاسهت 

هأنفقغص ؤ)أ نزيوآ، زم ت، أن لكل، بجي ذلك لأف ذ\س 
ومنّةنها؛اعها رص,ه وأجن أسش، ما ولزمه لخمة، انظحمه، ثم ونكثت،، 

زقئ.:انحلأذئ.لآبجاظ،ذلك،يمحلأأبجلأ، 

تحل

نكزهلا سهنا، إدا ماسي، نكاح أو مبهة، وطء من المنتده الخامس! 
كاست،إذ لها ممه ولا هنا، ها نكاح ولا الككاح، بنثس، تجب إسما لأنه لحال؛ لها 

هاالخئل لأو وجثت،؛ للحمل، السة بوجويب، ومننا حاملا، كاثتج نإذ حائلا. 
ممههآد للحامل، بجب ^١؛ وإذ اطحح• الككاح ا"ئلِو، ماسته به، لاجؤ، هثا 

محا؛لأولخزظهاهنايكاها'.َ

محبوتهدامت، ما وأما ثثمه، فيه أ0 أرى والذي الخلاف،، عل سيئ هذا  ٤١]
الولد؟أجل مذ مهللعا المممه عاليه بجب هإيه مارمها من ولد عل، 

التممه،فعليه إليه سخ، لثن حملها عل حبمها كان مش الماعدة! أ0 والحاصل 
فمهثه.هرصيايتؤ فهي )له( أو )لها( أله موأما 



٨٢٥ايهدئ( ست  uUالنفقات)تتإب 

محل

^^لألأكَلأةاخ:بجا،زلأ
حملها.سب ييحقه 

نخل

عليهِفيتته،محوته لأما الرص؛ لوة النفمه لها اأ٠مود، زوجه الثاعت 
مزينمحدم لإدا حك،، نكاحها لزواو ممتها؛ امطنث، بالمنهة، لها حكم لإدا 

عذإياه بمثارقتها -زلجغ لأما ننقى؛ ما يوف سممثل ل، النفمه محلها عليه، 
بحال.لها ممه محلا ^، يرد ثم ؤإل إليه، بعودها إلا نجب، محلا مشه، 

نخل

حكمهإ.يان مدم ومحي المزوحه، والأننه العبد، زوجه الثامن؛ 

نخل

اضِ، J^Jتزم؛ إنها:زنا دمحا زبم، لكل، الممقه لها زض نئن 
قحك، الحنل ذلألأ ]الطلاق:،■[. بمنير حئ عنين ؤْأمموأ ثعال؛ 

هكدللخ،يالي،، زاوي الدثة، ل الدمع ززيوب الزكاة، ل زالأم الدكاح، نع 
لها.النقمة جوي، ول 

ا-قمل؛ثقع حر إثها، المممة دمع مح1، لا انه ويشل اظايج؛ ابو ويال 



^قضاهافينيصالإئماسبجضل ٨٢٦

الئثا:قن.ن.نمقلبمى ثل ئة اهائ نلكلب:مخ لزلأ:ئسئ، ِلأئت 

دئنياإمحائلائن قمحا؛ دبغ ءيل، ٤؛ أي ثى ثم ئمحا' ئاذأقق 
لاثزجعثس: يئزمحاظظ،؛مثئ;را؛;ني1ئ. ئله، ،;■يع ناج٤، أي 

قدالإ:>جغ، ثأ}'نتتيأ، يله، ئأمق ئاّتا، اذفاغ ئاذ لأنتثز قه؛ 
غائتاا'ا.

عثه؛وجعغ حامل، أما س م حائل، أما لفق علتها يئفى لم نإل 
ببمغلأش،كاش.اتجمابجالا، لانثآي! 

\ظوَ}قرى P أشهر، ثلاة ئؤها أمق السة، وخد ،؛ ٣٠١ادي ون 
ا.عايهاا وج حلاقه، بال ثإل حمها، أحذيت، ممد حامل، اما باق قإف 

يعطيهامثلا أو يوم، يوما المال لي عليه نجبإ انه الصجح م الملهب، ا ١ ا- 
ماثثثه أعطتاها وصعته إذا ويقالت يوحر، لا أما فالمهم ، واحده دفعه شهر ممه 

ض•

ألاثزجإعليها.]٢[والأزلالقياز: 
الناجح.الثزو وذكز الخلاف، دم لم هنا ]٣[ 

«أأ



٨٢٧هاو،الس1ت)باسكراس( 

لH ثل M إ

ارحديلهند؛ س ائذ _ بالمعروف؛ قدوكمانها النقمة مى للمرأة بجب 
لدرألوني تمحال ثعال اممه عليه• مممق بالمعروف'؛ دولدك يكفيك ما 

واجتةممة ؤلإمإ الكماية. محير والمعروف لاوقرة:ّل'\آ[. ه الشف وكسومى يهة' 
محإنثس عنث أبا ئت ^١ اثطوك. ممة دالكثاثة، الخاخة، لدئع 

اووالأذم•ثى لإرصمحامحممايها ا-قاكم، أل مديرها يرخِفي 
لأف١^؛ من يكفيها ونا دالعزاني، فز ئمدزة هز الماضي: وماو 

زم.بمشءن،فىاش 
ِفيم ا؛ن زئاو ال،نائة. اةثاتِفي لاك او الموت و لها زنجي 

ابنوعن والرين• افر لالأئارة:هح[• ه ؤنلإ' قمئوث ما أوسط ق ثعال: 
يطعنهم؛ما أم ؤمذ وافر- واو والرين، واو والثمن، او عمت؛ 

الريب،مى البلد، اذم مذ إليه محاج بمدوما الأذم مذ لها ونجب، اوواللحم• 
النقييذ يبلق لأف بؤ؛ يويدم ما وسائر واللحم، واللبن، والثمن، والسيج، 
,؛؛١وزئولة. ثعال اض أمز وقد Jاiموف، 

وئفيسإلابينزئاولإاووا.
ذلك؟له فهل النقمة، ق يمصد أ0 أراد إذ فالمؤمن قائل؛ قال فإذ 



اسقضاهانينيصابمم؛سبجضل ٨٢٨

نحل

تنسعت ذو شى ؤ ثعال؛ افب لمول ؤإعثاوْ؛ الروج يسار دبك وّئثلم، 
ءاسهاهنآ ثثاإلأ أس يمق لا أق، ، ،١٥مة ثثتفى تحزئا،> عثؤ ئدر وش سعتي، 

وولدكيكفيك ما رءحدي د.' الّى بثول أبجا؛ المرأة حال ومحث لالطلأق:لأ[. 
بؤجرت ء وأدمه البلد حبر رغ ثن المومحر تحث بلمموبرؤ بجب 

يدرعل وأدمه، البلد حز ادر ثن الئؤتر همث ؤبلممح؛ ومثله، بتلها عادة 
 ،^IS^ ١^.نحث و;غنِلإ

لأفِثاذته، ث ء كل :؟^١، U ^١، ثالآخث عن!ا كاف ^١ 
المغروب،يى بز شو.ي ممه الموم ؤإماى اشر، عل المومرين ممة إبجان، 

ا.وصأ-حبهل إصزار وفيه 

قالكإ حز برطل قدرت وقد اآدم_،، عل الهدرين نول القول فالخوابت 
ا-ئادسا)؟ئٌوس'.أبو 

يزكي.عثه ئدر وش سعته، تن سعة ذو تعال؛ الله قال كإ والراجح 
لالطلأق:ما[بمدعنرئثثآه آس سجعل ءاسه١ تث١إلأنآ أس ث*0^0 أثث" •٠١٥هثنغى 

مز.أذ للئوسر محور ولا 

الأقوال،ايفمت، الغز ل امقا ما إذا وهما الزوج، حال النتز أف الصحح [ ١ ] 
تجزاأخدهما كان إذا فيا الخلاف يئ وإنا الأقوؤ، انحت الإعسار ي انحثتا ؤإذا 

•موبرا والقاف 



٨٢٩مماباد1ت)طبكراممة( 

شُ.خالا لأيثبمالأختن اكر؛ ٣ ح ث.محإ 
يهومومرا كال وأل كاكرين، مهر منيرا كاف إل حر، ملمة ومذ 

كالتوسطئ.

قفل

لأنهمبوله؛ يلرمها لم والدمحق، أوالحب والأدم، الحبر قيمه إليها دمع مإف 
علامما ؤإن عوضه، أحد نجب ملم بالثنع، الدقة ق وخب طعام 
.ُايمامهإ، ثجازأحدعوصه عىآدمي، لأنه جاز؛ دلك 

ممهالميزة عل الإنفاى الوبر قعل الزوج، حال، ثعتم الناجح القوو فعل 
ذوسعؤشبم، ؤ ■مقتجل• مال كإ معمر، ثفمه الوبزة عل الإنفاؤ، النسر وعل موبر، 

؛اسهاهمآ ^ l_uأثث قهث، ك ءائة مثآ ثكفير يرئث< ئدرعثه نتن سعتهءر تن 
لالطلأق:ما[.

إشكال،،فلا عليه امثا فإذا تريدين® ما وافرى ( Jlilارخدي قال،; ؤإذا ت١[ 
فهاطوخا، ط٠ناتا ل تحز أن د لا وص ته ولو ي.^١، لا لكذ 

ورثؤعيثال، مئه مثلا ثكفيها ألما بمدر مد لأيه هذا؛ 3، ثظزْ ولاحاكم يلزمه، 
ليحاكم.اأة،تيجع الأّمائفلأنىا

يوم.يوما مطتوحا الطعام يعطنها أن بد لا الدم، وعل 
* H M



اصيقضاهانينيصالإئماسبجص ٨٣٠

نحل

بميه، JlliUزام وز1سها، زالدغن اثط من إي محاج نا محا نتجن 
كنزالنتاحر عق نجب كإ علته، ميجب للتظتف، يراد لأيه بمظاءتها؛ يعود وما 

يمنولا الخق، يانبه للرينه، يراد لأيه الخصامح-،؛ ثتى يلزئة ولا وينظفها• الدار 
'•لإٌارصا إلتؤ محاج ه الرايه، النهمة من ليس لأنه الئيّ-،؛ وأجره الدواء 

الوق،كدزاء الكرغة ^١^ الثهك شلع مئة ئزائ ي الق، ذ\€ 
لإشثؤغلأو طزنة؛ م ثالإنبماع، ظذ لِزاد زنا ^،، ئنادُ ة ياأزنه؛ 

حقوه،دلأنجبش.

تحل

الئزامم ، jjjiلحفظ إوها محاج زلأ؛دة ناو، ولآَية الكنزة؛ نتجن 
منالبمد، ينزو ما مرتجع من المومر محث للموبزة ونجب كالقمة• يلزنته، 

الإ:رشمؤالإناضزمح.
والعروقإل هذا ق يرجمر ت الطين، نسالة ق يمال أف يبغي ]١[ 

البلدحارج ل معالحه إل بماج الذي الكثثر والثيء الروج، ته يقوم الحر الثيء أف 
لوليس اللي•، ل الأعلب، والعرف العزف،، إل هذا ق يرجع ءيمالت الروج، يلرم لا 

البلاد.عامة 

إذاأثا العادج، عن لها منه:بمث، الززغ س يه بيهإ النلأة كانت، ؤإذا 
العكس.فعل تّيئه العلامة كانت 



٨٢١تدرارسات( uUهتابارسات)

المتوسط،محت، والكتان. القطن عليظ مذ الممر محتا ؤللمقتتة 
قعؤائد.هلم حنسه عق ينهنا، ما معسنا، والآ■حئ مومرا أحدمحا كاف ^١ أو 

اقثوس،واهافيامحااا.

للشتاء؛وجة ، للرجو ومياس وقعه، ونراويو محص تجب ما وأم 
^^،IJمحشوه أو كثّاء، أو ؤملحمه، Jاآموذ،، الك1ّوة مذ دلك لأف 

ومذللأول، المزي مذ دلك وقوف للمحار• حصة أو لد، أو وبناط، 
لأالإرمحمذادموذ،•

قفل

١^ض زالأنتثار لإيناء، لِفث تظني لا لأبا تنكن؛ محا نتجن 
التمهة.ق دكزثا ^١ مدوهذ، عل دلك ؤقوف والإنتئتاع، ؤلئصرف 

شو

مريقه،أو ١^^١^، يوات مذ لكزبجا يمسها؛ تخدم لا ؛_ كائت، نإف 
ؤإحدامها[. ١ لالاء:ه ه أدموف_، ؤوعاشئوئن دعالت افب لمول حائم؛ محا وجب 

لحدمبجا المنتحئ لأف حائم؛ مذ أكؤ محا تجن، ولا بالماموذ،، العشرة مذ 
زحمدا أز ا>نزأة، إلا فدذها محووأف ولا واحد، بحادم تجصل ودللن، محها، 

صغارا.أو محزم، 

الزوج•حال اجاز الناجح الثول إف ص أف ني [ ١ ] 



سقضاهانينيصالإئماسبجحنبل ٨٣٢

لإللهن. الم إباحة ء بماء وجهان، فته كتابيه؟ ثقول أف يبور وهل 
وجهان؛فته مثولها؟ المنأْ مهزينرم بجوازه؛ قا 

ص؛لآبما:ظوذس.
ثنامأ.الم لأو يلزمها؛ لا والئاف؛ 

لألالروغ؛ بلرم لم الخادم، أجره وآخذ ثئسي، أحدم آنا المزأْ؛ مالت وإل 
بخدمتها.يفوت ودلك حمه، عل وثوفيرها يرميهها، بالخدمة المصل 

وجهان!محفيه بمنى، أحدح، آنا مال؛ نإف 
يه.محصل الكمايه لأف به؛ اوصا يلرمها أحدمحا؛ 

متياِسالخذلأ.
كافؤإف جار. انتأجزه، أو له، كاف إف بل حائما، أف يلرمه ولا 

والأدمالقوت المق\رين،ي ثممة بمدر ثممته لرمه خدمته، عل مامما لها، مملوكا 
قطفيائ لأي لوأس، دُئن زلا مذث، زلا ثشط، لة نجي زلا زاممنزة. 

الخادم-مى دلك يراد ولا والربمه، 

اعسلفلاق يا لالزوج1 تقول أف لنمسها سمح وكيف قعدمها؟ كيف ولكن ا ١ ت 
لاقاب؟ا

حائما،محثاج لا المرآة أف قرب عصر إل عندنا والتهمه بالمعروف، فالتقمه 
والخدمهثى؛، وكل البقر، ويملى البيث، يكنس يعي؛ كله، باليت تقوم التي وهي 

حائمة.نحضزوف فأصبحوا الأف أما بالمعروف، 



٨٢٣ه1بامماترئبكراممات( 

با-محه1إواا.الحاخات، ض،إذالكت بلخادذة زنجي 

ًآ
.٣١زف لأتمُأئو \ل1نللأ هت دئعصاإمحالك:زمإذا زء 

أكثز،أز عام، او لشهر،  ٤٠٤١١ثنيفها أز أو دعجيلهأ، عل امما لإل 
كالدين.عليه، ثزاصتا ما ئجاوفيه عئهتا، عترج لا الحي لأف جاو؛ 

أحدتلأي مذ؛ بنا يرجع لم محه، بال بوم، ممه إمحا دئغ هإذ 
ستحمه.ما 

ويكزلها. منتحق عتز لأنه عليها؛ رجع بايش، ثم ايام، ممه أنلمها ؤإف 
دكزJاما عق ١^^، معجل ق الرجؤع حكم دبك حكم أف عل يدل ما المالجتم، 

:َْ .]٢! وصعهمي 

^^:ظأوشمذوامح؛لآافعهآ
متوسطه.فنثمة هقثرة وهى عنيا كان قاف حالهنا، المممه ل والعم 

أنا:أزئ4ُ اiنف٠١وض ١^٢، أزو ي أفممها لأ:أزئه أنه والصواب ]٢[ 
بزقه،المطور يمليها بل لازم، لأثث الئهار؛ أول ل والعشاء والعداء المطور يعيها 

نجئللا صنا ا0 الأنكان إذا إليه محتاج قد وهذا بزنه، والانثاء بزنه، والعداء 
أحسولس زنه، ل ثيء كل 3، الواجب ؤبمو أف فتحتاج مشيتا؛ فينا إلا المعيشه 

١[.لالماء:ا، ألثروذٍاه ؤنعاث.زوهن القرآن: من 

(.٣٦٠الإماف)ا،/انظر:ا



^قضامنينيصالإئماسبذءت؛ل ٨٣٤

مايثمة عليه يرجع لإي علتها، بمفى ولم رمنا، روجته عى عاب إذ ماما 
عذعابوا رجال ل الأجناد أمرا؛ إل كب انه عمر عذ روي لها مصي؛ 

العوض،بحكم عليه لها حى زلأنه نمى. ما قمة يعثوا أذ ؤللموا إذ نسائهم، 
كالدين.عاثه، به ولجنن 

ممة،لأبجا ل4ا، مصها ئد الخاكلم تكوذ أذ إلا ه رجع لا ؤ-ثنئ: 
؛.١٧داكئ،سالأقال 

ء'
^١١،٧ولنت،فى هرذ العاد0. لأثه أؤله، ِفي ْرْ عام كل كنوباق وعليه 

مملة، ;ه، ؤإذ كو;ا، تمام من ذلك، لأذ بملها، ثرنة مئلها، مه تل الدي 
مثلهافته يبل رمن مصي نإذ أتلمتها. لن ما مأشية لممرطها، لامه بملها؛ يلزمه 

وجهازتدأل،محه ولم 
^^ئبممحا،لأبالإمحإلالإنزة.

غابإذا أنة النزى فلو.^ى الئزف، إل هدا ق اوجع أذ الصحيح ]١[ 
مرجع.الزجؤغ وقدثوت يمممح،، 

رنعثا،حالتة أو ممرا صار إذا ينفق لا وأحيائا نمى، بجا يطالبه أبجا ا ر والمدم، 
أوتنثل،نحيط كانت إذ مسها من تنفق قاما الينط، ل وهي الررمح، عن ويبمث، ؛بجب 
العرف•إل هذا ي الرجؤغ أف فالهم أهلها، أومن 

(.٣٧٤والإنصاف)٩; ٤(، الهداة)»_:U\< انظر: )١( 



 Luرالسات ؛؛uli  )٨٢٥تدرالنفقت

الدة،انقفاء مل ثيفت لإ أي 1ول ه الإمحاز لأو تحي؛ ذم: 
ولمثإزنةبممحاا'ا.

وجهانIمميه آباثبما، ثم كساها ؤإف 
الإزم.كثمة لأثئدئعماسشحقديعه،لا أحدمحا: 
ئأالقثه، 1نأثها ي U أثب ئنتم، لزئن دمع لائة ثزجع؛ واش: 

أتاياا٢ا.

يلزمهلا وائه العزف، إل هذا ق -لأخح اله أيما والصحيح لم، مغثر هذا [ ١ ل 
أثنائه،ق أو أؤله ق مواء محاجه، ما يغطيها ؤإما أئله، ق كله العام كسوة يغطيها أف 

مثزطه,أما جتتآ إذا ١^٠ لدلها فعليه عاده سلما مدة من، لوثلمث، وأي 

اثهالخاهة مى يرونه الآ0 والعزف العزف، السائو، هذه كل، ق الثا-ج ]٢[ 
ما.الثيابيزجع بندماأعهناها 

ا،لرأءتعطي أف بتميم ولا ، الصنف، ق الثرعئة للقاعدة يزثع هذا وكل 
ؤوعاثئوئيىلأية حذه وعليكم  ١١ولامطط ®لاوكمي فهذاإسراف ،، J_1ما كل، 

وكنزمن،وومهن علبجم ®لهى الرنول ومول أ ١ هلالاء:ا، 
بالممدف«ُُ

* n *

خ؛هبمتئ.جابر حديث من (، ١٢١٨رنم)ه، النم، حجة باب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه .١( 



صضاه1نيهمصاسممأسبجضد ٨٣٦

قفل

وصدئةبح من شاءت، ثإ فيها ثممزف أو قلها التفعه، إلتها يقع ؤإدا 
هلياكاهم،إلأأذبمودذك قيها، ١^٥:، مهتج خق1^1، لأبا 

ا-لثكموكدللث، حمه، موت لأنه ممتلكه؛ قلا انتمتاجا، ق ومص بدنيا، بصزوِق 
يخاو؛لأممم،

ا.الئ٠مةا ؛خلاف، يهللاقها، اسرجاعها 

فضل

منالتنكئن ئمابلة ق سثحمها لأنيظ ممتها؛ نمطغ ا1نأ0، ئثزت ^١ 
دللث،لأف ممته؛ سقل لب ولد، لها كال ؤإل بشوزها. دلك، قات، وقد انتنتاعها، 

خقلأ،محمملقويخ'.
آحزثوبا وسري هذا الثوب ثبح قد لأييا الغمة؛ من أول هدا قيل لو [ ١ ] 
بالأول.وثتصدق جديدا، آحز ثوبا الروج لها يثري وقد منه، أحس 

قملللارصاع، السه فلها هي، ورصعه ينصح ولس لها كان إذا أي; ]٢[ 
الولد.عل الأنفاى يكون الفعلمام وبعد رصع، لأما للزوجة؛ النفمه تكون الفعنام 

■ HM



٨٢٧ءتأو،السأتر4بماممات( 

ائققدمطع ب ئ !
a** ل

ءظممال: اشِ ١^؛ مخ قها اشر، قمة الزتج أغم إذا 
قنئأيائنروف، الإمناك نحدو ومد لاوقرة:ه'آأ[. ^٠؟^ ^-٠٣قميح أو ِء،موف 

عىعابوا وجال ل، الأجناد أمراء إل عمن وكب بإحسان• الئازيح 
إدازلأنه ممى، ما بثمة ممثوا طثقوا قإذ يطلقوا• أو ينفقوا أف يأمرهم نسائهم: 

لأوأزل؛ القمة ض بالنير قت ئلاذ الزطء، ض لننزْ الخنخ لها ثب 
الفتني؛أةث.

أعنزؤإف بدونقا. يموم لا ال؛دل لأف المنح؛ قها سنضها، أعنز نإف 
أعتزؤإف الموت. مائنهت بدؤنيا، لايقوم ^)؛ ٥١لأف المنح؛ قها النسر، كنوة 

يقومالتيل وَلأ0 بإعثارْ، ينفل لأما لها؛ خيار ملأ النسي، ثممة عل زاد بإ 
'•يوه؛لآفابمفيقومبموبجاا

أولا؟الفنحبالإuر لها ]ا[هل 
المنح؛لها ليس ايه يظهر والذ"ى ، ^؛٠^١١٥الُلإ؛ بتن خلاف فيها الماله هده 

يزعع>عثم ثور وش ء سمتم تن سمن ذو شق ؤ الئللاق: سورة ل قال، تعال اممه لأف 
حديثوأما الإسلاث، الأمة ق ممرا يح هدا ولأف لالطلأقت٧[ ءاننهأثءه *أ ئكغى 

مهولا؛هادرووزعلا-محورأودمعالنقمة.عمر 

(.٢١٣رiم٦٥/٢)١(بياكاضفياس)



الإما،اايدبذحنيلص ي اهاي ض ارسق  ٨٣٨

هوهدا لأل التهمة؛ بمعسر هليس بيوم، يوم قوت إلا بجد لم وض 
ح؛1وقلا يعشيها، ما آخره وق يعيقا، ما الثهار أول بجدل، كاف نإف الواجب• 

لأبجااهاث؛ قلها م، يوف ي ئوث تحد كاذ ؤإذ مماتها. إل تحل لأبجا لها؛ 
تةض ئن;ا، أنتوع م ق بمل ءثانثا كاف ثإف مماتها، إل تحل لا 

محازمحا؛لآباتحوإلممابجا.
كانتاوإل التهمة. ونئأك قلا يمضيه، ثإ الإمتاض، وأمكته ومتى 

الإنياصماله، عثة أو الزوال، عنه عجر عمل مذ ممتة 
حيادلها•ملأ ومعل، العارض، روال إل 

دول،قنا أيام يلالإ ق يرول العارص وكال الإء5أاض، عن عجر نإف 
١^:^.لأف ١^؛ قلمها كو، ثإو قريت. ^٧٠، لأف لها؛ خنان قلا 

وجهان!قفيه بالمنكن أعنز ؤإل 
.Jb^4يقوم ل JLاللأف حتاولها؛ لا أحدجتا! 

تيلأدثُ،كئصةاا'ب

؛ُِثص ثقولأن ؤإما الفنخ، لها مول! آن فإما او، الإععل لصرها وقت، محدد ولا 
سما.يفلذ كسس، ذايت، عي وأنت فارلإه ؤإل جيعا، لكم بجل والركاة اصري، لها! 

الئويىّمحصل أف يالونت، يمكنه عاملا ووجلث، كان ؤإذ آحر، من روجتؤ إذ إلا ستا، 

الخياثلها هل ائو! نقى لكل واهنزة، كالقثة ه فه شق، لا هدا ء ١ ت 
بالإسار؟



٨٣٩ةتاساسات)بمبصاسةا 

نحل

كمايهامدو منه أحدت مال، عل ثه ومدرت ينايه، نع التفمه مغ قإل 
إلاض ومول يا هثالت! س، افه رسول إل جاءت هندا أف روي ج باثروف؛ 

ممال:وولدي، ؟كفيني ما النقمة مى يعطيني وليس شحثح، رجل سماف أبا 
ملهاالكماية، بنص منعها ؤإف عليه• مممى باآموف،ا وولدك يكفيالئ، ما ررحدي 
جنيمن وجدت قإل لنحر. الصخر؛ ولدها ممه ياخد أف ولها للحم. أخده؛ 

دلك.ق للعدل ٥؛^^ عإرْ من بمنرْ بذأحدت لم وإل أحييه، لها الواحس، 
ابى،محإف الطلاق، أو يالإماق ليامره ا-ثاكم؛ إل رهعته ثاحده، ما تجد لم مإف 

إلاتحد لإ ثإن مئ4ُ. أنفق ئاله، ي الخالإ زئدز ام، م ضم فإن جة. 
عمنحدسث، من دكزئا ج المنخ؛ دنها دلك،، ثعدر قإل منها، وأص باعها عروصا، 
أول.عدمه ممع لهرر، دمعا ١^•^ نع المنخ سث، إدا ولإنه يؤهئبمنئ، 

الدينص محؤ ء الحاكلمإل؛ه، كب عائتا، الزنج كاف ثإذ 
لهيوجد ولم منه، الئفمه ثعدرُت، أو حتثْ، يعلم لم ؤ)أ يتزجز. عئ عابوا 
ju ، اظاكح.زم الخزي اختاز زثدا ذكزنا، قا الفنخ؛ يلها

الإنمار،بمن، اهاز لأف ١^؛ لإ لاهئ،  ٣١أف زذكزاكاصى: 
٣١نإى مي،، ين الإناز ^ ٣، ذكزناة زنا ذَلك،ااا. قلم، زلإ 

مواء.فيه ومحا الحبمزر، ليسر 

!همر يثبت، لا فكيمؤ بالعجز المنح دسثؤ إذا ثل؛،، بلا نقول،ت [ ١ ت 



سقضاه1ينيصاسممأسبمضل

ثإفمادت لأنت لكلومر؛ مهن انت1ائؤ، من ديزبمكن لكذ!ئ زنن 
عنت.عاحز لأمت لكلمندوم؛ يهو من سنكن u؛ 

قفل

عشبأف هأواد النقمة، من لها الؤاجسا جنس مى ص علتها له لكل هإل 
وهدا_1^، ماله أي من دينه يمغي أل نه لأف ديك؛ مألت مومز0، وهي عليها به 

الإفا:ة،ض الفاصJ و ١^ شاة لأن ذك؛ يَللم:نلاك و]0كات منه، 

محل

علنجب ما ذمته ِفي لها دتث معه، يالمام 3زصنتج الثنخ، لها بن، ومش 
أنم؛إذا غا ئالته زالخادم، زاشم، زالكنزة، زالأذم، ١^، من ١^، 

'كالدين.ذمته ق قثثئ، عنها، عجز وا->ته حموي لأما 

المني،نثثه عن ١^ عق ياتا أتتيآ؛ ذتته ل ظت لا الماصى: ؤقال، 
ا....هداا خلاف معط، وهدا معير، عل وا-م، عتئ الرائد لإل ظاهر، والمري، 

منه؛مسها عل تتفق ولا الدين، لقفاء الركاة مى ثاحد معيزة كانت، فا0 ]١[ 
أويمتع.ينفقه وهو إياه فثتظه الزوج، الدين هدا له مى لأف 

الخال،،مضه بعا ترضاه ذللث، ق وصاها أ0 الموقق عل يزد لكن ]٢[ 
يلزمما لنمها ينفقه، ما يمللث، لا ايه ويعرف، وهومٌط، معه، ا،لقام راصيه دامث، فما 



٨٤١ةت1وااست)بمسماممةا 

ئما:ةو ذك لأف نيِله؛ الإداذةِفي زلا '، ١١٣٠^من ١^ 
عدمها.هع بجب ملأ التفمة، 

يوم،كل يتجدد النقمة وجوب لأل المنغ؛ يلها السح، لها عى ومش 
الفنغ^■حى فتحدد 

!^؛٠٥١١للها لس>زمح، الس.خ  L^J^١ ثإ بإعثالأ، عاق معسزا وثوروجت 

لأيوصني؛ j القنح محا بز أثن أء كلام ظا؛ئ الخافي: زص 
٢.بائهل وصيت إدا العئتن امرأْ مأف-؛ة بعيبه، رضيت 

لهاوليس يطالمث، لا أتبما فالأول ا دطاوس،؟ وهي محاذمته يبقى نقول،• فكيف—، الروجه، 
ِي

ص•

عرض.دام ما ١^ لوقالدائل:لأطزئقا ]ا;ا
الإنفاقمى ممأكن ؤإف زوجه تأبمى دقوو،ت أف محور وقد وجه، لها فالحوابج! 

ار،الإعمع المقام رصثت، أما ثاحيه من ثظر فيها لكن وجه، له فهدا يفتى، من مئته 
•الروجه يلرم ما ملزمها 

شك.بلا هوالصواب الكلام هن،ا ]٢[ 
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قفل

بجام،لأمحممسثإن 
 Pمخلأم ام؛ ي باشح ص ها لألبالق، كالفنخ س شر ز ق

ا.الشريا لملس البيع كثنح الحال، دثشِفي العوض، لتعدر 

قفل

الحقلأف الفنح؛ لثثا ؟قن لإ اشتغ، و ٣ الأنة، رتج أغم لاذ 
محا،ئإبجمحاضخ،مِك

مخلأثمُ الفنخ؛ ولي قيل ثالذونة، الضنة رتج أغم لاذ 
ممُها،ممح،اأو

محاغفلا عليه محئعا فيه المنح كان ما أن الوم_،راّ عل عالتا القاعدة [ ١ ] 
هذاالخلاف، ويع الحاكم لخم لأئ حاكم؛ إل فيحاج فيه اخلفن، وما لخاكم، إل 
راصاإذا أج صحيح: اخياث الإملأمر٢، شيح واخيائ غانا، الخام هو 

فلاباص.حاكم بمحكم يكن لم ؤإف بالمنخ 
ألمحور الأنة تثد أف فالصواب القمة لإعار الثنخ بجواز ئلنا إذا ]٢[ 

والمجنون.الصغثو ق يقال وكدللئ، عليه، كلأ ستكون يمنخ لم إذا يعأيت يمنح، 

لأ:ؤلوحوب،الإنفاقإلام؟

(.١٩٨اكي)لإ/)؛(انظر:
(.٤٦٤الأ.محاراتاس)ه/ )•آ(اظر: 



٨٤٢ممابامماتربمبماساتر 

أذزعشل ظه، ١^ لأف الفنخ؛ الأنة ت أو الماضي ض زخم 
كمنخقملي، العوض، لمواُت، قنخ لأنه المنح؛ والجنوئ الصنيتة وئ يمللئ، 

الإعبماJرم.

فضن

صازتمده، مضت، حض ينفق قلم للتفمة، الموجب التمك؛ن وجد ؤإدا 
ماو^١٠^، رْتهبمثن، عمر عنيؤ؛ أو لعدو، تركها نواء ذمته، ذبماِق القمه 
أ.كالصداقا الرمن، بمجي بممط قلم معاوصة، عمد البملِو، ٌنبثل هل يب 

بدنيه،اتدف بموم يئن لأيا الفنغ؛ مم، لإ مصابجا، أغم نإذ 
ئد ٣١ثم لب ئا زطط الدقة، و تثت، لا زة1هُ: الخزض. دين نأنينج 
ُمفيسمطت، الخاكب، يقرصها لب ئإدا بيوم، يوما تجب ممه لأي قنصها؛ 
الثيودc،إل نالها لأممل4ز صثاي؛ صخ لا ئدا قئل ١^٢،، كثمة الزنن، 

مالهلأف المنتمثل؛ لب نجئ، وما مها، وجتإ ما صنان يصح الأول الرواية وعل 
iلالوجوب•

علينفؤ( أيه باص، مذ الروج عل الأنفاق الأيب عل نجن، لكذ لا، ذالخوا'ث،ت 
بواسطةولكذ ماثزة، الأب نحاطب، لا الروحة أن يمعنى الروجة، وعل الروج 

علها-يممئ، الروحة ووالد الروج، 
حشمش: ثص، ^١ ١^ الإنفاؤ نجي لا أنة ءند1 الخادة -مُتج لكذ [ ١ ] 

سلمها.إلاإذا نجت، لا ايه المب، محا فعندنا يدحز وهولم لومآكنوْ 



AU صضاهأنيهمصاسمماسبجضل

قفل

يمينها؛نع هوثا ئاكوو يأئكزئة، ممتها، إليها دمحع انه الروج ادعى محإدا 
ئومزا،كاJ انه هادعث٠ فيها، يتفق ماو0ولم مصئ ؤإل المض. عدم الأصل لأف 

li^ fi ،U^u ، نه Jذبك، مز نا jالآًنزلأن محنه؛ تع مالقن
ماو0المالأصل لأف محزقا؛ دالمؤJ ^، ثة عرف ثإل عدمه. 

لأوiajy  Jدالمهأد٤زها، J،؛l_ اأو->ب اشيذ اأزأ0 ١^■^، ؤإن 
ثهر،مند بل ردالت تنه، مند ممى الحاكم محرض يالش؛ نإل عدمه. الأصل 
 Jمانكزئة، نئوزثا اس نإن لدلك،. ئزك ثالثن jلدلاكإ^اامقا؛ دالخن

jJj ) ١^٥^،مز طلهتك، ١^^; مماو حاملأ، وكادتا رجعثه، طنمه طلمها
عينتا،بامصاء لإمار0 رجعة؛ لة يبق لز بعده، بل ودالناأ به، دارمص.تا 

لأفممتها؛ وحوي، ق محنها، نع هولها والموو بتا، العده؛ ولزمتها 
امحصلماؤثا.

بالثخميدخل يثاهدوثه والناس روجها عند فامزأه ثنلر، فيها انألة هده [ ١ ] 
ءندالا يمل لا فهدا بالتممة، وأطاليلث، عز، أيثمت، ما وافه تقول،•' نم وعإرْ، والحبر 

عدمالأصل أف وصحيح هل،ا، ق للقرائن يظن ايه فالمحواب، _^، ولا عاده ولا 
•الأصل يى أموي الموي نناهر لكذ الإما3،، 

الأذليماهوز.]آ[يض:
tax



٨٤٥دالآهرuا ubةتاJااممفقاuر

الإماربئمه باب ينيب 

إ HUMإ

ؤإلووودْ والوثد علوا، ؤإل الوالوان، وهم ُ، الشّ_،ا عمود صنمان! ومحا 
نمن[ ]!^؛:'TAه إتمثاثأ ؤت،أؤ؛ؤت؛ت يعال• الله يمول ممتهم؛ فتجب نمل، 

مؤ،من اوجل أثل U أف ررإن ٠: الض زئاو ف، الإماؤ الإخنان 
4لألمفف دؤ-ولإ0 لن' ؤويمث،آاوؤد ثعال؛ افه زمحاو كنبوا،. يى ؤلنْ ثإل 

هلأدالأزلأد،بمثم
وماللالخج:خلأ[. إبتمتزه ل،يملم ثعال؛ افه محال والأولاد، الأناع انم ل؛، 

نثدار.هدا ائى ))إو امحن! اللمي.ِق وئال تالأعراف؛أ"ا؛ا ه ءادم ؤآ يؤ 
ولدإل الزكاة يدلإ لا مال،: لأفأحمد ثاورث،؛ عي أو وآرثا، ثنناآiال 

إليهمالزكاة دغ مح نإدا شيدار هدا انني ررإف حنن؛ و ه الؤي بخوي اشه؛ 
ِفىويكر هدا، عل يدل ما الماصى ويكر ممتهم• يلرمه أف نجب لُرامحهم، 

وعيالخرقذ ص ظاهر وهو وارث، عل إلا القئ تجب لا أنة م ئوصح 
ينأءنخايماا٢'.

اشبولا[الصواب:«ثئودا
نشوطما والفروع، ١^ ذ نارنا امحق يكوو أو نشوط _t: وعف ]٢[ 

معالجد عل النقمة إقباد_، من ثيء فتها والقس هوالغلاهر، وهذا الحواثى، ق ذلك 
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اللهلمول الروج؛ وبّوى لكنيا، مذ بوى مووويث، كل الئاف• الصنم 
محتثتآرلا ونعهأ إلأ ممس ثهيذ لا وكتولإن ؤدمحأ لم' لعال؛ 

علهأزجب لاوقرة:مأ[ ه د'لأق بثئ أويث وعق يلوْئ قُ ملئ ولا 
ممته.ثالزمه أل محب الصمل، وقل؛ أجرم الوارث 

I مامذآبؤ؟ امح، مال رجلا أف وروي   J وأحاك،وأحنك، لأيلذوأباك
داود.\y رواه منصولأ،ا ورحما واجثا، حما داك، يل الدي ومولاك 

متقيمحرابه ينفمته. منفوس عم بي عل نمحهبمثئ عثر وقمحي 
الوثد.كمزابة الإماى، فتوحب \ذئ°مذ1.1 

محل

قعليهم ممه قلا ثعصستا، ولا منءس فؤ0 لا الديذ اوجم دو ماما 
)ئ\يز.1لصعق، النصوص؛ عل قيابهم وامساع محنهم، الص لعدم النصوص؛ 

يأل-إق عليهم النفمه فتحب حاو، ق يريوف لألم عليهم؛ وجوثيا ؤبمحثج 
وابنأحيها، وابن الرأْ، وعم كالمنممؤ، موروث،، ع؛ر الوارث كاف ؤإف الخال. 
قمدحلوق واريوف، لأثم المنصوص؛ ق الإماى عليهم وجب، وامحق، عمها، 

مرطق،أمحواذوىالأرم•
الظ؛باب مذ ئلنا: ؤإذا وارُث،، بث الحال س ل ك انذ لأف الفقم؛ الأك، ش وو

ؤإذاصانه. باثه العزف جرى ما بكل جده يصل أذ وتحس، الأقاريسؤ، جيع إلف قلتا. 
وعلهذا.هذا عل الإنفاى عليه فنجن، محشرا واسه محشرا وأبوه عنيا الأب كان 



٨٤٧ممبالس1ت)يابسالآدارب( 

قفل

ئزوط!ثلاثة المرب عل الإماق لوحويت، ويشرط 
ثممته؛تجب لم كنتا، أو بإل انتش هإن ثممته. تجب من ممر أحدهات 

عقمحيز ؤإو لكلزكاة، ^،1، الغز نع ئنتحق ^ ٨٥اأزاناة، نبتل عق تجب لأما 
رزاقان:فه حزمة، عتر من الكنب 

المحرف.أسه بكنبه، ينتش لأئه ثه؛ ممه لا إحاJامحا: 
بملأناليرزلأحنة،أتجاؤين.

ةوزوجته؛ ثنيه ممة عذ محاصلأ علتهم ينمى ما للمنفق لإكول أف الثاو؛ 
امح؛بي•مال يعول" بثي م بممبك، ررابدأ ^j(•' الش. أو ظ^بمنق، جابر روى 
صحح.حديث هدا 

ا-لثاجةعن الماصل ق ثكوف أف محب مواساة، المريب ممه زلاؤأ 
تجبلأما زوجة؛ ثممة وكدلك الأصله، ا-ثوايج مى مسه وثفمة الأصلتة، 
حدمته،عن يتغنى لا الدى حادمه ثفمة وكيلك مسه، ممه محامنهت ياجته، 

ممدم؛لدلاك.

ننهل الإمايى الإننان قل نجي ^٠ زالإثة، الدين و الئاث: 
ضاحبم؛نمحماتج4ةلمح؛محلأومةهزلأيئمممحا 

كالزكاة.الدين، احتلأف نع لة نجب فلم والصالة، المواتاة تبتل 
عليه.يعتقوف لأمم الل،ين؛ احتلاف، عر تحسا أمتا النثسس،: عمودي ق وعنه 
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وفقمح(،كايمحئمحلأل
•علممتة تجب قلا به، يوامى له شماة لا لأئة علته؛ يقمه قلا العبد، وأما 

بمة،قأويممقكمحا
كالأ-جاست،.صاحبه، عل 

محل

حنون؛أو صعر، أو يزماثه، الخلمة، نمصان النقمة وحومحت، ق يشرط ولا 
فيهدلك عدم من لأو ١^١^^٠؛ عير ق دلك يشرط ١^ أحمد وض الخؤ. لعموم 

الغز.مظق ق مهال الةكئسّ_ا، مظة ِفي 
١^٠^؛عق تجب بل عليه، النممه تجب فيمن العمل ولا البلؤغ يشرط ولا 

ائاؤ،فسمحأ،كاٍامح:نرلأبجاِشاقوق نالثونكمه^إذا 
جنايتهنا•لكم 

لهلأثبت الإزث كان إذا لأنث الدين؛ اختلاف مع تجئ لا أبا الصحيح ]١[ 
مثله.فدلك احتياو، بغر حكتأ ينبتا وهومما 

يلزمألا [ ١ ]لةإن:ه ^ ٠^٤٥آليتا ؤ( ؤوبم.انهثا ^١^ فموله قائل؛ قال، فإف 
؛؟٥٤١١ْنها 

المري؛ني،الوالدئن خق ي فهدا نفثه، الأقارب بمطي لا لكذ م، فالحواب،: 
وثناما.كنوة عليهم ينمق فلا الأقارب أما 

K H *



 Lu؛؛S (نفتة باب ايسات )،٨٤٩اءل'قارو

محل

1واص أم افَممو لأف ي؛ ولمتحبمسةل أب، لة لكف زذن 
هثمين ث1مذن وؤ أجمنن ؤؤ0 ئبحاةنحؤئ\قت بموله الوم أجر الوالدات يعطوا 

]اوةرْتمأ"ا\[ه بآثمؤف وكتومى يفهن لمح» ُؤوءل،ألولود ت بحاثه وهوله ]الطلأق!آ'[ 

ُ.أبتهما مال من ولدها يكفي ما يأحد أف ه1دا البي. يأمر 
كاوؤإل عثه. دالنفمه واحد، ^١^ إلا له ؟كن ولب أب، ؤب ؟كذ نم وإل 

يلن،١؛^؛ معل وجد، ام لة كال هإدا إنثهنل. هدر عق عآيهإ هالنفمه واردان، لت 
النقمة،سدس ا-يقدة معل ولخ، جدة له كاف ؤإف اكلثان. ابد وعل النقمة، 

كافؤإل نصفين. عليهإ هالسممة أوأحتان، أحوان، له كاف ؤاذ الاح• عل والباقي 
^5؛^، ٨١ئم زأ؛، أخئ لت ^  d\j\_ محآ وس أخ ثن 

السة،ثةلالأمامحانامأحماس 

يزمرفهل وضيعة، بمهنه إلا افىست، عل بمدر لم إذا ت قائل هال فاذ ا ١ ت 
بافما؟

كاسؤإف ةكش1،، له: يقاو بل له، مقه لا افكثّتا عل الخائر فالخواب: 
فلقيصاب هد كان إذا إلا اللهم به، يزمر وضيعه الككث~—، ق له المتاحه الفرص 
منرجل مثلا جاء فلو الحاجز، يخزلؤ إله نقول• فقد ذلك، أئبة ما أو مجي، 

حءواكلافة،ءلأمممم.
حنة؛ويندإل يته فيها الثقينه والأحت فالأم رد، فيها الماله مده ]٢[ 
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ص.س،ثكاذيظذكنناةصك.
وي م م همآ فقضُ أكؤ، 1ز _، نَلثِسالننلإ كل^ 

اوارة.لأي ١^؛ أم ي قالقمه أم، _ 1jأقأم، ١^ ثإن ذكزنا، 

نحل

وابنمعسر، يه، محجوب موبر قريب وله شرا، واويه لكف وش 
الماصىيكنه عاثهتا، لة ثثمه هلا مومر، لخ وابن شر، لخ أو موبر، عم 

مرايه.سمط كإ بحجبه، منمط الإرث، الوجوب عله \j اظاب؛ وأبو 
لأف١•^؛ عق هالنفمه مومر، وجد معمر، كأب .،، ١^،عمودي ئ  IjI^ؤإل 

'•ا"دصتاا نح باقية وهي لقرابته، علته؛ القمة وجوب، 
لقثةالموج1، لأف ، l^iJالى ق الوبر ي الإق1يى بجث أف زمحل 

ووجودا-لثجمت،، ْع موجوده وهي المثراُثؤ، ص لا بلجثرايئ،، الوج؛ة القرابة 
نحدمه.النسر 

للأختيق، من واضى حنان، الأم وعل أحماس ثلاة الأخت، عل كان فلهيا 
حمتة.إل  wLUاسان؛ وللأم ثلانه 

ئلأي فنقوو: المدم،، عل منتش، ليس ^٥١٥ ذكره الذي التعليل [ ]١ 
عاليهالسة وجوب( لأف أما الإرث، فيهم ينرمحل لا الئس—، وعمودا اشم-،، عمودي 
الإرث؛فيهم يئرط لا هؤلاء بأف يعللوف لأمم أيما؛ والأحروف فيقال،• لقرايه، 

يوجودهاعز،م(حاب
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قفل

هإداأزل، لأئه دالأمرسا؛ الأمدسا بدأ واحد، ممه إلا عندة مصل لم وش 
ؤإنمهل ابن، وابن ابن له لكل ؤإف ^S"-؛■،، مالقمه وجد، أب له لكف 

نإفبالنص، و-مث ممته لأو للابن؛ مالقمه ثمن، أو صغثو، وابن أب اجثتغ 
أوجه!للأمة مميه كبثرا، كال 

أخدها؛مدمالإين؛ِيج•
^ش:ئأالأب؛لأنمذهآكد.

^ؤالضرلألكلزسبممس.
أوجه!ملامة هفيه، ابوان، اجتمع ؤإن 

المزو•بماويي، نواآ؛ محا أص 
ر)محك،«،داو:ماو::رانثوواششمح؟ الأمأ؛ص؛وثويألزبج وش: 
اامحك«.ك(،د1و:مش؟قاو:داَل:مح((،داَل:لإش؟ داو:مش؟ 

مالتغصسب.وامزذ الولادة، ق ناواها لأنه الأب، واكالث،; 
^١^وؤ\ى<* حزمه، لأئآكد ا-إقد؛ مثدم أف احثمل وجد، اخ اجث٠ع ؤإن 

'،....والإوط اقنصس_، لتثاوؤاو ساوي؛ ونشل به، ماد لا نلهدا ولادة، 

عدموالصّواب ١^؛، ييث حتى الأصل ست لز لأنه فيه؛ ينانغ مما هذا [ ١ ل 
مطلما.الإحوة هئجب ا-إقد وأن الإرث، ق ساو-أةا 
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والإرث،ا-قزمة ق لممديمه اجد؛ يدم عم، ان أو عم، ا-إقد مع كاذ ؤإو 
1^.نع ^ 15■محا، قدم ُه، زلأٍاص 

فضو

بلمنتقثفمه ولا واوثه، لأنه الشروط؛ وجدت إدا عتتقه مثه الممق وعل 
منم؛ج4ُلأ:ترئ4/

فضل

للحاجة،نجن، لأنها بالكماية؛ ممدوه قريبه عل الثريس، ممه وتجن، 
لهكاسن، ؤإي، حادمه. ممة وجبت بقدمه من إل ا-حتأج ؤإن به. ثندسر ما مجمب، 
الكماية.تام من لأنه زوجته؛ ممة و-صتا زوجة، 

عزممه يلزمه لا الرواية هدم يئنل ابنه. زوجة يقمه الرجل يلزم لا وعنه؛ 
عنه.ممة لا ممته، ت، الواح٠lلأل المري٠ب،؛ 

فضل

دبك؛طلثوا ^١ وهنإلإ ثلزمة الأين وابنه، وجيم، أبيه، إعماءح ؤيلرمه 
[؟١١^جإيتلإةصة،كاقهاا'،

طعاممن بالدن يتعس ما فالنفمه ممه، ليست لأما أسه؛النفهة؛ كومتا [ ]١ 
vؤإعماممة أيضا وهذا والثكنى، المممة Jقولول! ولهذا ؤلتاس؛ وثزاُب،  i ،لكن

اناظ.الحاِمإسه،ا



Luالأفقهu^)ul )u٨٥٢دالأهر

لأمةأمه؛ يزوجه أف محوو ولا '، ^ سريه أو حرم، يزوجه أف آئ ءر وهو 
لأليحة؛ ولا شجون يعمه ولا الأمة. نكاح ص هنذش إعمافه بوجوب 

كأز يقمها،  -ءأظ و]0° ه ذبك بمثل زلا الإتجثاغ، المني 
هانتعزبأمة أعمه ؤإل مسه، عق صع لأثة ثانثا؛ إعمامه يلزمة ها-ءتمها، 

٣بملكء، ئمج1 خاو ل ذئنهاإنه لأمة اتؤخاثها؛ نها،َللميخللئ، 
كالزكاة.اتيخاخها 

منلأثة نممتة؛ لزمتة من كز إعماف يلزمه أف أصحابنا يزو عل ونجيء 
تامكفاَيته،ظىئآا.

أقوىالزوجة ق الناس عند الثزف، لأن ثظر؛ فيه هدا إف قائل• يقول ئد t ١ ت 
يتصزفحزه روجة أريد أسزاها، أمه أييد ولا ووجه، أؤيد انا قال• فإذا الثرية، مى 
يعرهمجاروا إذا عدا أولادي ثم ذذش•' مغ bذا ورمحا، ماتت ؤإذا الها، مل 

أمة.أولاد هؤلاء ويقولون؛ الناس 

سؤيّث،،ثئت، إذا له! قال ثمن. لم فإذا يزوجه، ؤإثإ الخرة له ليس ايه فالصواب، 
لكنامحز، لأأنظع وى قلله، اس قيخة لي الحرائر، ي كبثرة المهون مثزأفبموو: 

>را.يكممل باس. لا قال إذا فحينئل. أمه؛ لك أسري أف أمتهلح 
واضحثزعي يم_، لقمها إذا ايه أيما والمحح الصحح، هو وهدا ]٢[ 

بلأي أو عئزبما ينوء إثا ٠عها ١^ يتْلح لأ قد لأئة ٧^١، 
م•

*H*
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نحل

الصغيرحى ق الثص1غ لأف إرصاعة؛ لزم \لثض\ع، إل الطمل احتاج ؤإن 
محننننال: اف ء ذ إلا نحن دلا اليب• ثسن 

لالمة;آُاآ[.ه أثيتاعث يم آن آر١د نتن موا'ءيأتي أزكيهن 
الأ٠س٠،حتاو ق كاتئ، نزاء قم، ٢ رصاعه، مذ الأم امثعت هإن 
ؤ/اما]الطلاق:،■[ ل>غاه ه سمحغ ^' Cuؤنإ0 قتال.' افه لمول ُ؛ أو٧^١ 

يفطنأف إلا ١^٥٠؛،، عق نحث 3لأ ١^، وجود مع ١^ ممة عق نحث لا 
بمءلنقإ؟5ذوُمممحثا.إوها،ثقشه، 

وجدشواء به، أحي مهق ثها، أوبأجرة إرصاعة الأم بدك وش 
آؤكدهىبحنق دآلء؛إد'ث ؤ دعالت افب لمول نجد؛ لم أو برصاعه، متأرعه الأب 
دؤ-ولمأيىه لع' الورد وع، ألهتاعه م أن أراد لئن سميؤ، نولن 

.س................[........ب.............. ٢٣٣^؛؛4 ثنثها إلا ثص قممف لا 

يعصلأف القن؛ عن يثئى حش واحب او4 والصواب صعق، هول هدا ا ١ ] 
بندما إل ممتد قد والحاجة بالحاجة، ممد ٥^١ لأف الحولان؛ تؤسمإ لا الأءلفال 
ا>مح.

تعال؛قوله وأما هال>ا، عل عم حثاله 3، كاك إذا أيه الصحيح ]٢[ 
دبجادوجتع طلو إذا لأثع واصح؛ مها والئئاق ا1طكات<، و فهي ]الطلأق:،■[ ثاثنيمه 

فالصوابحباله ق كاك إذا أما هي، عم ولا عم ملأ أولاده، ثرصع أل يرعب لا 
أنهُ:وئهاب
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بحصاتؤ،أحي ]الطلأق:ا■[ ه قملهن قارهن ء أتحعن ؤؤ0 بحاثهI وؤ.إي 
دلك،يلرمه لم ثها، أجرة من ياكثز إلا رصعه أف ابن ؤإل مديمهاا موجب 
كاشدوما؟والمثل، بض لاثوخد ظ زلأو أنمطثةإنقاتيا، ابجا طها، تنمط 

زوجهاسنها الطمل، من أحس زوج دان كائن ؤإذ الكمازة. الزمؤِفي مثل 
دلك،.من حمها عق ههئ لها، أذو ؤإل حمها. نمط ١^٣، 

وذلك،ؤوإنماسن؛مه الأية• من مأحود الهللاق بعد إجباوئا وعدم 
عزنا،بمل؛دي لا وصان إليها امحؤ إذا أثا الطلاق، بعد علمها تلطه له ليس لأنهُ 
ليمههح ماثرم ؤإا0 الإلهية• الحكمة إل اظز لكن الصمام، الثدي بمل ولا 

ئزصعه.نس اممه تيثز ت المعنى لالطلأق:ا"[ ه قمئ 
ومزرلويطئناه أما يفطامه، يصؤيه عدم حال ق أي؛ بالحولثن، المحود ]١[ 

ا-ثولتي.عند يمطم لا أف تجس-، ممرا— ععصل وهذا صعيما— يموه يكوف باق 
ءؤوآلإ؛إد'ئمنها ولي.ه اوضيأ عل تحزها أف له حباله ق كانت إذا ايه والصواب، 

لتؤمبمث(ألؤؤد الأب ع!، وأوجب الأمر، يمعنى تحر لالقرة:ّاّاآا[ يبجص 
نيدا،يكون قد لأيه الروجُ ُعل مؤبنا• بن أبمر له( -)المولود ؛تالةرْتٌاآمآ[ يفبجنبٌ 

بشنهة.موطوءة أيضا تكون وقد 

ولوبنائيمحصيلة نجب فانه وجب ما أل الصحح لكن ٠، المدهب؛ هو هن*ا ا ٢ ت 
خفيها،مهيأءافيسأفس

ؤقم.ماء يفري أف يلزمه لا أيه ف١لمدم، المثل، ثنن مى بأكثز زلا ^ تحد لم إذا 
(.٣٧٧/٥افJع))١(اظر:
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فضل

أنأفتاءا أزبتة الروجهِفي ممه المرب ممة وتمارق 
قالثمن هائسهت بدل، لأمتا الإعشاو؛ نع تجب الروجؤ يقمه أف أحدهات 

ثتائ•'افه لمول الماصل؛ من إلا تجب ملأ مواناة، المرسن، وممة المنيع، 
[.٢١]اومرة;ه ألمعوه نل عادابنففؤن ؤومثلوُلف 

تجن،لا اكرس_، زممة ^؛1، و اi^صى، للزنن تجن، ١^ نقمه أة اش: 
الماضيو ذلك حصل ومد الحال، ورجيه القن، وجبن، لأتجا مصي؛ بإ 

بدؤبجا•

المدةدئمستإ عامها، أوكنز0 يومها، ممه الزوجه إل يقع إدا انه اكالث،أ 
دلك،.لخلاف، لمرس_ا ^١ لثا,سة، ١ للمدة نجسإ ما يعنيه فيها، ، يتصئ؛ ١٧^]

يلم،،أو هنري، لعامها، أو تنمها، نجث، ما الزوجة إل ذئع إدا انه والثابع; 
ذكننا٠و خلاض، زالقرين، ، U;pرتوظ 

ا-نيق اواحلمه ؤمثلة بأصعافه، كان ولو قادوا، دام ما يلرمه أيه والصحخ 
يقومأف فعليه اف الأنهدز فمتى ، Oj^Ijمفنلى هدا لأن المثل؛ ثمن عن زادرث٠ إذا 
فهوناح1،.به إلا الواجمث، يئ لا ما افُءليه، أزجت، بإ 

الواجته.لتدارك ولكنة عبن، هذا فنعم معبويا، ذلالثإ يمع كوئه وأما 
بهقئدم بعا والخدمه الأّّتمتاع، مماثلة ق الزوجة نثمه بأن هذا ثآنللول ]١[ 

وئواناة.وبث صله فهي القرين، وأثا كالأجزة، فهي زوجها المرأة 
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إفلأنه حصاثته؛ نجتن محنون، أو طمل ولد، وسهإ الزوجان ائرى إدا 
.إ-ماؤْ مجب وهلك، صاغ يرك 

بعاصمممى رْ.بمثث الصديى بكر آبا لأف الأم؛ يالحصاثه الناس وأحي 
ولتلمهاوثلمها وثمحها لثمرت وقاو عاصم، ام لأي تمبمنئ ا"قلادح بن عمن ابن 

هكاويتكز، ولم رْ.بمنمح، الصحابة ق دللئ، وامتهن نعيد• وزام منك• لة جمر 
الزيت ١^؛^،، إلا ئزغا ؤلأبمارئهاق زأئثق، أهتب، الأم ؤاو إحمائا. 

بنفسه.ا-لثصاوه يل زلا قممتها، 

الأمحزبجأمهاتإنا تتا نأ->ثهلم ا-قصالأ، أهل مذ ثلمذ لم أز آلأم، عدمت، هإف 
منهنأمح، نئن أس ي زلا أثهاث. ِمح قالأقنب،؛ 

أمهالأ.م ا-لثد، م علوف، ؤإل أمهادة م الأبنين، أحد لألأ الأُب،؛ ثم مترايا، 
معلبعصت، يدلئ لأنس الأم؛ أمها١ت، مذ أزق الأب أمهات أف زعنه؛ 

١^.أمهات ثز أمهالأ، ئإ ١^، بند الأب يغون هدا 
.؛المحي بقول الأب؛ مذ أجي الأم، مذ زالأحت ا-قالأ، أف نعج؛ 

بالأم،^٧، لأما ؤمنهنا؛ منه أحي الأبزين مذ الأحت هدا، ئعل أم؛؛ ررالخاله 
١^.ا1ذئوئو ؤالأئJ ١^. زرادلم،متا:ة 
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أفوءق٠ل الأبوين. من الأحت إل اسهلش والأمهات، الآت1ء امتض لإدا 
ننِفيء ا>أة، لأبجا ؛ j^ jؤالأئصإلالأخ؛لأمط، 

لأَبجا١^، من الأخث، م زلأَباو كالأم؛^١^٥، الدكور، من 
وكفنلأما الأم؛ من الأحت< ثم م؛ناوها. ورث الأبوين، مى الأخت نمام موم 
.iliijSبتومحا م للآد—ا، الاح ثم ولأ؛وين، اإ)ي م الثحم. ي معه 

الخزيكلام وعقمل للحالأت. انه ثالحق والأحوات، الإحوة امزقن لإدا 
علالأب من الأحت، كممديم ممدمن، يعصتة يدلن لأنس -؛،؛ ١^١١مديم 

نن:م 'صامحاث، غن•( انئن;تنو بمأن نالآثلك الأم، بن الأم 
دلامكافات،زلألالخاَلأأم.

الأم،بى امح، ئم الأب، ين اق يم ١^^،، من امحى وميم ١^١^،، نم 
تءالآءم،تأأوئما'•

مالا الرتيس،، ^ا عل دليل ولا عريض، محلويل حلاف فيها الرتمات هذه [ ١ ] 

هومن إل هل-ا ق يرّض يقال• أف يّتعي ولذلك عيرثْ؛ يكره ما ولا الولن، يكنه 
٠;سئزُ ق منغلوم رأي له الإمحلأمر وقيح الطمل، كلحة ايرب 

انماأنمحىنإذ:قوئدب\لأونجب\ير 'و
يقمياب إذ"بهأبوْ ؤدلس جهة و أفرعن ئ

•٤-٣•٤(.٢/٥(،زاداس)٥٢سراتس)٥/•
(.UUAالأحكام)_:أيان بمص الالآم وانظر: تحال، اف رحمه شيخا نظم من المان )٢( 
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محل

وجعمراعل، أف روي ٌا بديل الحصاثة، ق حى العصسات من ووالئ-جال 
ستوعندي عمي بنت • ٌ ءممال حمزة، اق حمحاثة ِفي ثناوعوا حارثه بن وريد 

••••••••بتذنيدوحمرْ• ائ.آض لأف م؛ بئئ نيد؛ ومحال افب رئول 

إذابض: الأش( )م ئمدم محالأب والأب، الأم أم قة ١^( )وقدم 
اجدة)ؤإلمدم جده وجدت ؤوذ الأش، مدم وأم مأب الانص، مدم ساووا 

يكويالم ؤإف فالمرعة، واجدة جهة ل كانا محإف أوأقم(، يكرين يعني• يكرا( يكويا 
إلإيولكثه م،، دليل عل ينثيد لا وهذا بالأُبؤ، ين"ل من متمدم واجدة هؤ جق 

ء

يكون.ما 

للقاصىهذا ق وين-جع معه، القل مصلحه من مدم والأحسن• والأصل 
فيها.ئص لا المأثه دامت ما 

الغأو_،ذ ص الأس، إق الخفاق فثممل الطم ص نشغق الأم ائ ُئث فتر 
ُثثاأدلأئ، >، أنلأئنا يقلل ثاة، نزب؛ إل تقل الأم ذانJ إذا الأب تجن 

الاسمن فكثير جدا، حطيره مالأ وهي، صرخا، أبماء لأمم ببمم؛ الإصرار نحاول 
أشير،أنط إلا لها ليس ثا كانت، لو حتى للأك،، ملوثا الأم تزئ-ثت إذا الأف 
نمطتباجش ثزوجت إذا اما الءل،اء~ كلام ظاهر عل "بناء عئكم من العصاة ثمن 

ذللئ،،أسه ما أو تثثان، أو نوايت،، ّأنبع لها فبنت، ظاهئ، نظث فيه وهذا حماسها، 
سظئانه فالهم ااثاسة، زوجته عند مجعالها أباها، وJنطيها ١^١ من ثاحذها 

\ص.
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ونلمهآأم«، اف، رئول مماثا -^1^1. وعندي عمي ثنت جعفر؛ وهاو 
ثيسزرلأنه جارية؛ عل ثه حصايه لا  ٣١ابن أف إلا داود• ابو وواْ جعفر• إل 

والعمالأم، وأف والخاو، الأم، مى كالأخ الأرحام، دوي من الرجال ماما 
بائممهلم،لا لأ-إم ا-ثصادة؛ م مذ أحد مع ^؛ 41حصاثه ^ ٨٥الأم، مذ 

الئناء؛مذ >لم ييب، لمذ حصاله ولا ^١، يأشحمول ؤ،■ ئرابة لهم وليس-، 
أول.-؛^٢ أدق محمذ حصانه، إهز يثبن، لي إدا لأيه 

عدمعند يروق لأنم ءلتهم؛ دسؤل أف احثمل امحاثة، أنل عد>م هإف 
حصاثه،مأ يبث، لا أف واحثمل عفن، مذ عدم عند يئئنوف ثكدuث، ١^١^١-؛،، 

^مملإلاهتمرلإاذمممأئلأا'ا.

فنن

عنها،لعجرْ لمغتوة؛ ولا المول، ثخدمة عنها لعجزْ لرمحغ،؛ حصاثه ولا 
لأ؟ده:حأ^٣؛، ق  jjLط ثلأ طها، امحانه ثن]، لا لأ؟ده لفامق، لألا 
.....................................٠ ،،. ^jiiمنلم؛ عل لكافر ولا طربمته، عل 

المجرد؟باثلر يرجح فهل الصلاح ل انتووا إذا قاتل؛ قال فإذ t ١ ت 
دكذقديكوذاس، حاث بزاض وئد ألأب، م القزاثة إل نو فالخوان،: 

يزاه.ولا هدا يمه لا — "لغناه لكذ مال ذا يكون وفد بخيل، لكثه مال ذا 
لآاهن،ْ-ابطشل.



٨٦١ممبالأئىوا)طوااساثت( 

العاصعمروبن بن افث عبد روى قا القل؛ من أ-محا روجن إدا للمرأة ولا 
لهويديي وعاء، له بطيي "كاف هذا ا؛ني إف افب رسول يا مالتات ^٢٥ ٠١أف رْ.بمنئت 

النهرسول ممال مني، يتتزعة أف وأراد طلمني آباْ ثإل جواء، له وحجري سماء، 
عنُالإسئتاع ستغل والأ؛خ أبوذاوي. رواه لم ما بؤ أحن رُأدت، ه•' 

الحصانة,

محلبئها• أجد صغثر، وابنها الأم ثزوجت إدا أحمدت عن مهنا روى ويد 
الضلأو ١^ت٤وئذئهاإلشغمتتن؛ لا، مال: الص؟ مثل دالحار:ث ة: لَ

ئركنوإد،1 الميم،• والأول مزوجه• وص حالتها عند حمزة بنت، ذل ج. 
الحماية.أهو مذ زوجها لأف حالتها؛ عند حمزْ نت، 

لمبالحد، المروجة كابية الحماية، أهل مذ هو بمذ الزأه وزو-حمتا ؤإدا 
أول•اجثث1عهةا ثمع منفردا، الحماثه له منهإ واحي• كل لأل حماسها؛ سمط. 

عملأو الرمحن، عتن أو المزوجه، طلمت، أف مثل، منهم، الموايع زالتا وش 
اiاع،زال لأنه الحصانة، مذ طب عاذ الما<سق، أوعدل الكافئ، أوأن1لم اآنتو0، 

•المائع مذ ام اهابام، شت،

قفل

غيمذ حى تنمط وهل • منها حمة تمط مركها، ١^^١^  aIستتر ومذ 
به؟عووجه؛ن؛

ش.لإذاظالأَذوظابي.



اسمحضاه1نينيصاسمماسبجضل ٨٦٢

الثموطإآقضئ به، احتص لمش نمط حى!كرب لأف لاينمط؛ والئال؛ 
الأولوعل لأمها• مهي الحصايه، الأم ئركت إدا هدا يعل لماغ. لونمط كإ بؤ، 

ئمملإدالآ'با'ا•
تثمحا،أئئ نال؛ئين، لكلأنش، امحالإ، م ِس اقان انوي نإذا 

أخدمحاممدم ثزحح، عي من انثزلما لأي ئدم؛ ١^•^، لة خزخت سن 
الثمردإحاJاخا.ق والزوحقن العتق، ق كالعبدين دالئنعة، 

قفل

احثاومن ئع ، jLSoآبويه، بي( حلإ معتوه، وهوعتر نتعا العلام بغ ؤإدا 
رواه^^١ أسه بئ علاما ااحيَ ه اللمي أل هقققبمته، ابوهريره ووى ل،ا مئهتا؛ 

إل١^^ جاءت قال! رمحهبمتئ هريره أف ص بإنماده داود ابو ونوى تعيد. 
بئرمن تمال وقد يا؛ى، يدهن، أف روجي يريد ؛ ٧٥١رمون، يا ممالتا! . الث؛مح، 
أثيإبثي قخل أمك،، وهذ«ه أبوك، ررهدا س! البي لئ قال معي، ومد نبه، عم 

معا،أواحتارمحا منهها، واحدا يئر لم قإف بؤ. ئايطلمث، امه بيد قاحن، ثئت،ا،، 
\لأنةؤ,إل قصزثا ابئع، وثعدر ثناويا لأي يالمزعة؛ ألحدخا قدم 

^١^١؛١^١^، ^ jJbj، ٠٥عندثا كاJ ُاكزقة، ضانمحا أن ١^، اخان نإن 
دكزJا.فع وحظه ١^^■، حظ ١^٥^ لأف صناعة؛ أو مكثت، ]أن1تئَفي 

مقدم.الأءزرسا يقول،! ٠، لآمهآنثقُ الإسلام شخ اختيار هدا ا ١ ] 

:ا(اظر:زاداس)ه/لإ•؛(.



٨٦٣ةتاواالامقاتا)باو،اسائا 

بىمحي ة أمي؛ زثارْ مذ يمح ولا وثنارا، محلا عندْ لكف احتاوأثاْ، ؤإن 
اإث->،اوميعة بالعموق الإعراء 

إلحاجته ق كالصغثر صار لأنه بتئريضه؛ أ-ص الأم صارت مرض نإف 
عيادت؛مذ ينح لم الأحر، بمد وص ١^^، أحد مرض ؤإف بأمرة• مذقوم 

دكزثا.تإ عنده؛ وحصوره 

الأم،امحاز إن ئأ إي، ئق؛ الأم، ثامحاز ثائ ثأ أخدمحا، امحاز نإن 
مامائع ومت، دول ومت أ-حدمحاِفي يئتهي وقد ثشه، احسار هذا لأل إي؛ رد 

ومئروب•يذمأكول مايئثهثي كنايثع يسهثي، 
ضبمد نذ قاص ص ة1 ثمح؛؛ ام ئ ئي أث، فذ!ك ٢ نإن 

ثمحهبمئن،عئ إل قاحتتئنا ياحدل، أذ وأزاد أمي، عمي حاصم ماوت 
•إلتها نديمي، أٌي،، ماحرت مراُيج، ثلاث عل 

محاكيكن لم إذا الأنئوع م ل فنثلأ بالثزف، وصراطها الزانة وخد ا ]١ 
يريدالأب ا0 لوعلمنا حتى الطمل، حظ ثى؛ وأهم واِبمئعة، الخميس مثل درانه، 

صالهاممل وهي صدره ويصقوف اكايية، الروجة مى بماله ح و؛بمه ياحده أف 
الذيمن يشه الذي ما يعرف لا صغإز لأيه احثاره؛ لو حتى لأبيه نعطيه ملأ عليه 

يصره.

MUM



اسيقضاهامهمصاسممأسبجص ٨٦٤

فنل

سل خق لأو ي؛ بلا الأب عند تركت نبما، ايارق نإذابمت 

ونبمارا؛ليلا عندْ ويكول لتزوبجها، والمالك وليها، لأية بيها؛ مذ نحطب ؤإتأ 
٩ؤئلو أف عثر بذ زياوبما، مذ الأم ولا؛ثع البيب- ِفي وثزتثها ياديبها لأف 

؛.١٣١
ؤإذالعلام. ق ج سها؛ ق ُثمرضها أحي ثالأم مرصت ؤإف 

^٧٢١.لنا ؤادها؛ من اإقار:ئ قغ لإ ١^، نرضت 
ئمىأف تيمه ولا العطن، وابغ رويها كان فإذا العرف، يتح أيصا وهدا [ ١ ] 

ماح.فلا وثطيل، نها عند ونحلس سمى، أولا ممرا 
 ]٢[ j :س'حإل نيا محي أذ محي ^^١٥ قاما ام المائل هدْ الخممة\

الأبثذ أحمح، فهي المحرمة؟ الأشياء عن وميدْ عقيقه هي هل للأم مثلا فينظر 
عندالبنت، أف فالصحح يزورها بمن زبا>و، ولا متبسطه امرأه كانت، ؤإذا سك،، بلا 

أبيهاأخثذ•
أصّالحهدا أ0 علم إذا القابل، أو التساوي مع يطبق قاعدْ ايه عل يكرم وما 

الأئشأف الحلمإء! بعض يقولها مناله يدكن لم الولم، أف وءءص_، وأشر، 
محث•أينا بمش ؤإذا أونمى، ثروج حتى أمها عند ثقي 

١^٥.إل البنت تيًنالإنظل أج قدذا ^١ 



٨٦٥ةتاواالأدت1ت)طباسائ( 

محل

عندالإماتة و إي هي. خصانه ملأ نشيدا، الؤود;الخأ كاذ نإذ 
سم:ضُبجا.

اهالإ.ض ظن ه ذبك؛ ملث زيل، زئز الإنفزاs أزائ نإذ 
هؤوأوغJنإجمثائا ثثال! اممب و كن لهنا؛ بره ولايقطع الأيتمردعمحا، نيستحب 
علتهايوض لا لأنه ا؛ الإُؤراؤا مل مئعها ملأبثها جائيه، كاسث، نإف لالقرْ؛'؛ح[. 

الممدين.لحول 

تحل

الإىالبمد أو زاميئ الإمانه، زالاخث ال1ثز، الءم أتني أخد أتاث نإذ 
ولأف 1فَلج:< أمحق بموئ، ئأ ^١^  'م jlS"أز عوقت، إي ياي 
عيا٢'.وتشمه لة، الاتؤدإدعاب قع الثمز يكلمه وق صروا، الثمر 

مالأبأءقبالزلإ؛هضنم.قز_زض، كاذ نإذ 
املأؤإن وعئرمحه. يأديه وآدلإتي عي، وأحوط لبمبه، أحمظ أثيه نع كريه لأل 

ا.ئبمانة.من لجمها عق مالأم حميعا، 
مىينع أف علميه تحب عليها حاف إذا لكي الوحومح—،، يعدم يئعر هدا [ ١ ] 

الانفراد.

رهه.ض— —والحمد الثمن والأف نمى، العليل هذا -ا ت٢ 



سقضامانيفيصاسمءاسبجضل ٨٦٦

 ،Jيوم،كل وذيمهإ الأب، ينكن يحيث، هربا، مكان إل المملة كاست، وإ
ؤإلكالأبممنذلك،،ظاقمحأ. نث ١^٠؛^، ي لأف ظاي.، ء دالأم 
قهوولدم، متاعاة عى الأُب لعجز الخفاية؛ مى آلأم حى ادقطاغ أحمد كلام 

حصاُتها؛عل مالأم المصر، مثّامة يوف كال ، jlالماصيت ومالا الثعيد. ف\ذثب 

MH*



٨٦٧هن1باسات)وابمماسس( 

-=امحاكك  ٣٧٧

وزىؤأ وكنزية؛ عنة، ثة غز لا مما مملوكه، ممه الرجو عل ونجب 
با^موذ،،وكنزمه قتامه قاوت س البي أل قهبمه ابوهزيزه 

عش.متفق مالأيطيقا، ال،تمل من يكلفن ولا 

إكل،؛١ ثفأ أذ ؤاك4 اقنازفث. لأنة بميم؛ قوت بئ ممثة وتجن 
ررإحواثكمهال! اممب. ومول أل نمح.بمتن، در ابو روى لها يلبس؛ مما ويكوه 

يمحث،:دْ،صِىا:أو،
عش«هأينوهب ئقوم، هإن Uم زلا;كلئوىا مما:قز، زثك 

ققء.
هريرهابو رزى ل،ا منه؛ يطعمه أل له استحب طعامه، زل نإف 

عئلنهلم لإل بطنامه، حادمه أحدكم جاء ار|دا ئقبج'ظ؛يوثؤ.' اممه رنول يال، مالت 
رزاْؤعلأج-هار حرم زج ؛ئه أوأكلتم، أوأكله أوكمتم، كثه هنثن١وله معه 

الثحاري.

نياخدماله، مذ عليه يتفق أف ؤبيرن( كسبه، دهمتهِفي نجعل أف بئ جث زهؤ 
هكاJنكنبه وأزتُفي لإل خدمته. ؛ ٣١لأف خدمته؛ برنم نجعله أز كنبه، 

عزز،فته 'كال نإل لث0. يهز يصل؛، الكن_، ق كال نإل نحس. الكن_،، ؤةؤ، 
ممامه.سيد«ْ معل 



اصضام1نينيصاسمءأسبجضل ٨٦٨

الممضيل.وقورم والكنوة، الئفهة ووما,ئهِق عبتدْ بي؛، المثة وسثحب 
لألالكنوة؛ ِق بزيادتتا باس ملأ نلتنزي، يئدها من إمائه بعض ِفي لكف ؤإف 

دلكمالعاد0.

محل

طلبإدا تعه عق أحثت ^، ٣١محإن طلب إدا إعماده \ذثه وعق 
لأيهثزوبحها؛ عل محر لم غا، ينتجع ولكف التزؤخ الأمه طثت ؤإف دلك• 

أوببمها•إجامحا لرمه لمبمتئح:بما، ثإف صرت- روبحها وعيِفي بجتها، 
sb\j _\ ،المحاحو لأفإذنة يا^١'، الإنبماع من تقه رزئ

سإمحJالإتجتاع.

نخل

به،تام نإف ]لحم. عليه؛ أويس يعلبه، ما العمل من ئئقث أف قوز ولا 
أزكبممحةل؟ا.

كاص.عا، محق يالإ ئئازئ، لأثمُ المخازخة، قل الند نحو زلا 
لدلك.؛ اوj نحوقؤه لب ذلك، ١^ طي، نإف 

وقديكفيه، لا فقد العزف،، •حسبا الأسمتاع مى م،كنه يقال،ت أف الأول ؛ا ١ ] 
يكونالنزذمحلفا.

ة.و^ 



٨٦٩ةت1و،السات)بمبساسسا 

طيبه،ض حجمة اللمي. ررأل روي ة ُ؛ جار كسب، وله عليها امما ؤإن 
كنب،له ؟كن لم ؤإف حراجهٌ• من عنه ئموا أف مواليه ونأل أحرم، محاعطاه 

العيد،مرص ثإف محر• ملم حل، جهة مذ إليه يدمع أف بمدر لا لأمه قرأ لم 
موجود.وهو ، iUiljممتهإ لأل ممتهإ؛ لرمه عميا، أو ومنا، أو أو!لأنة، 

قفل

ؤيه؛عن يقل فيها ؟كوف أذ إلا ووي.ها، لثثر الأمه يسرصع أذ له وليس 
عإرْ.عق فيه مدم أف يوجب له، محلوى واللبن بولدها، إصرارا فيه لأُف 

واJاةيمنلوما ث1ئا يوم كل يعطيه أف عل العبد ْع يممى أف المحارجهت [ ١ ] 
باتحروقتلن، ق التأنؤف، للن، معنا محيرا ولوأحصزث، يعمل أذ للئ، للعبد• فيقال له، 

رصأكومما نوكنن، حتى البJ أف العلوم يمن ؤإلأ المحارجة، ^٥ فهده اليوم، 
رمنه،يمه م1لث، عليه امما بإ آتى إذا او4 فاندما لكن للثيد، فالمال المحارجة ق علميه 

مككه.فهو ثتده له ركه ولو لتسده، ماله يقيه لأف بالرمن؛ إلا بالمحارجة يمع فلا 
لأنإمالمحارجة؛ بارسا من ليس الأف والمال اقكان—V أصحانم، ، ju'.؛، ؛jJوما 

للعامل،فهو زاد وما مهتم؛ ~مثلأ~ الشهر ق يعطيه أف عل امثا إن لكن أرياء، ليسوا 
صوا،، iill•^فهو منحن وما يقولات أف المشكلمه لكن، اثلام~، نحالم، لم ~ما به باس فلا 

دونمن متعس، للأ،، فهو زاد وما ريال، ألم، ل أحضر ~مثلأ~ت يقال فلا المحظور، 
محايدة.

فهان.الك،، فهو زاد وما بعثرة، الئرب، هدا يبع أف وكلتل—، يوللث،• هن>ا ؤمتل 
نحور•





٨٧١تيوسالآءاد|خوا؛؛ث،ر 

ههوسالأح1ديقاوالآو1ر

اثممضية* HMاسدثا 

٤١ اشَزضراينأنلأدئإ امموا 
٣٧٢اضِمة 

٨٠٧تؤدة يا منه احنمحى 

٣٠٨تنهكي ولا احفض 
٣٥٨.....................................هأيكحوهوحكة دينه رصول من أتاكلم إدا 
٥٢٤روج إذا 

١٧١ميوافقنى مسعود بن اض عبد اسأل 

١٧٣

٦٩٩لإت قإبجا أجما؛ 
٥٩••••••••••••••••أعيائهم مى يوحد أموالهم صدمهِفي عليهم اقرض اممه أف أعلمهم 

٣٦٢النكاح لهدا أعلنوا 

٣٠٩اقضشمحوأمحِسمام 
٥٩دناصلاكخا الثأة أءلمخوواتا

٧٨٢ئءأنبمةأمنمحا••••••••----••••••••••••■•••••••



اسقضاحاينيصالإuماصاربج^اابل ٨٧٢

٤١ ٠ ، ١ ٢ ٦ ، ١ ٢ ٤ ، ١ ٢ ٠ ، ١ ٠ ذكر....٤ زيل بمَزل ش ء الخزاتص.اتجا، ألخقوا 
١٢٠محثتزثأننأالثمصيسا 

٣٧

٤٠٥..................•■■•■•..•••١^^٤ به انشحللم ما يه يوق أ0 الثزوط أحئر إ0 
٤١٤^ساخاكثوج.............................

٥٠٣قزولأ.............................ُه ما يه يوق أو الثزوط أحي إف 
٣٩٠.......................•••....••••••هجر محوس من الخزية أحد الرمول. أل 

٤٩٧زالئن لإ:أئزواأوثؤاتيارة 
١١٨عليه.......لاعنت اثدي وولدها وثقيطها، عتيمها، مواويئ،ت ثلاثه تحوز المرأة أن 
٣٩٤.................................صدامهاعتمها وجعل صفة أعتق النئ. أن 

ااُْالحائص[.....................................أنامهلم:>ئتجاسق 
٤٨٤

١٣٧..............................-أي;صوتٍ......
٤٨٤أنث 

١٤ةاَلة............................ضأممنحثَكمنأوممتم 
اأزلأةِلتنأوإمحا

٤..........................٤ للهجرةتثره الطريقل، عل يدلة وجلا استأجر أنة. 
١ ٦٧الثلفي نعد ابتى ورث أنه 
٤٨٤مهولها.......\إمح.أ عصمة مل أوعدة، أوحتاء صداق عل ئكحن، امرأة أيإ 

١٥١٤^^^١؟ أين١٧^١؟ 



_AVTبيص 

أبوئاوكئتثأمئئ 

١ ٦٨الدين......... ^ ٠١٥ودينها، وحمالها، وحنسها، 1الها، لأنوع; اأزأ0 سكح 
٧\ذ±أ£يحآ 

٣٥اكلث،واقثاممئ 
٥٢^١ ا:قاثأزبمول 

٦٦٤...ّّ.ّ.......؛......ّّّ.ّّ؟....١١....اااعسسلتلئؤؤيدوى عسيلته، ثدوقي حز 
٤٠٩القيامة يوم إل حرام 

٣٦٠س امحث، 

٥٣٤^ JlLjوطلخها ا،قديقه حد 

٣٩يقصى أو أحس اممب دثى 
٤٠بالوياء أحي افه دين 
٤٩٩يأتيها..............مذ ؤيمنعها ياباها، مذ إليها يدعى ١^^، طعام الطعام ثؤ 

٥٦٠وهكدا وثكدا هكالا الثهئ 

٥٦٨الطلأيى1ذأخد1داق 
٣٦٦يداك ربت، الدين بيات فاظثر 

٥٨٧عايلثج ئلأ 

٧١٢ِفيكلسيإضمابع 

١٥ ٢ ٠ّ للعودة. وسهذا للدهابح وثهتا للجهاد أربعة محمحقبمئللمجاهديذت عمر مفى 
..........ب..ب..ا.......ّ.اا.ا......ّهاهيوم كل نايه عل يطوف الثسول. كاف 
٥٦٤، ٥٦٣واحدة الثلاث الطلأى كاذ 



اسقضاه1مفيصاسمماصبجص ٨٧٤

٤٠٨مهوباطن اممه كنام، ق ليز ثرط كل 
٢٢ي.............................- ما أزم ثمدونه علته الله ١^ يكز عظم كل 

٠٨ ١ ....١ ... ١٠٠٠٠.........١ ٠٠والمصتان.المصه زلا الإملاجثان، زلا الإملاجه تحزم لا 
٠٧١ ...... ١ ...١ ٠ ٠ ....٠ ّ.١ ّ ......١ ١ ّ به............ (، ilأمنك ما معل حز محلر!ك لا 
٠٤ ٠ ّ........ ّ......... ........١ ٠ عنييك.٠ ؤيدوق عنيكه، ثذوقي حر ثزجعي لا 

٣٩٧لأو1شنىش,ك 
١٣٦٢لرأةvلأإذبجا لأنكح 

٦لزاوث نصيه لا 

..ا........ا..ا..............ا....ّ..ّّّّاامهص طس، إلاعن منلم ماو لامحل 
١١٦اكألم الكام زلا الكافر، اصأ لا:رث، 
١٨٩اكر الكام زلا الكام، اكز لأنث، 

٥٦^^ئاكأالكاذن،نلأامحامانم 
٣١٥يإلمحةامحأة..........بب..........

.....؟وهآاياين....ؤ......ّ.ّ............رمرة ق واحثرق مسكينا أنيئ، الثهم 
٥٨٣ بالمنروف وكنوتس ورمحن علبجم كن 

٧٩٨الثمر الصيامِفي الإ بى ليتل 
١٥٩ثيء افه كتاب، ل للث، ما 

٤١٣المظلواكلللأ.أ 
٥٦٨لنح بالصلاة ابناءكم مروا 

٠٧ ّ..٢ .٠ ٠ ٠ .١ ١ ....٠ .١ ١ .٠ ١ ..٠ ّ..٠ . ؟ ١ ١ ١ ١ لعئر عثها ناصريوهم لسع يالئلأة مروئم 



٠٤٤ شروطهم عل الملمول 
٣٥١المران مى معك نققتكهاثإ 

١٤ود يهو أمريا علته لتس عملا عمل من 
٤٣٠ ..................................... سيئا الأنصار أمن ي فإف إليها؛ ثظرت هل 

٣٦٧وتلاعثها تلاع؛ك يكزا هلا 

٤٩٩قاجتة دعاك ؤإذا 

٤٩٥نزيم11نلم ْشإرا كاف ثإل 
٣٩٨أجن؛ جلج؛ عل تجلب ولا 

١١٦ثوزث زلا ثوئئ لا \لثب كك ئ الزلأة 
٧٦١الخم ؤللعاهر للفراش الولد 

٧٩٩،٧٩٨......................... ١٠٠الولدللفزمنبمناهرالخم...............
١٠٥وهويض 

٣٧٣،٣٧١، ٣٧٠بمر؛بناوصاعمامحممحاف 
٨١٣،٨٠٨...ّ...ّّّ.١ّ.٠٠٠٠ّّب.....٠....ّّّّّّاشّ_، مى عترم ما الثصاع محي عترم 

٤٦٤ صاحيلث، يه يصل.قائ، ما عل يمينلث، 

K ء}■



اصضاهانييصايماسبجضل ٨٧٦

الفوائدفهرس 

الهضهف*n* الفانية 

٦الكم اومالال قوله:>إنزقبجاه:

يعنيمنسوخ،. يقولون! لف، اللثة ق ، معروفالتنصيص عل الثنخ إؤللاق 
٦خصوصة أي 

٠٩ ٠ ٠ ٠ , ٠ ....... ٠ ٠ ... ٠ ٠ ٠ . ٠ . . عليه ينكر أن تحيف أن يريد موصيا رأى من عل نجب 
تبملأتحوزل،أنىزفمحساش،......ه

١٠عمد عن ميلا يمي؛ i جهتا 
١٠خرام 1نما شالن، لا اق من اكثز النصي 

١١•••••••••••••••.•.•••الووثة• إل يرجع الثلث عل فالزائد الثلث، من باك؛ر أوصى إذا 
تحوزلا فإنه وحجلا؛ حياء طذ أمئطه ثيء عن أوسامحالث، ععلثة أعطاك من كل 

١١لك،وول، 

١١مثلا..............................عليه كالحجور هبته ثصح لا ق الإحازة يصح 
مزضق كان إذا الثالث، عل زاد ما الورثة إحازة أن وأصحها، الأئوال، أعدل 
١٢فلا ؤإلأ صحيحه، فهي موته 

٣١ ..٠ ..........٠ ٠ ....٠ ...سمهلت، البح قبل الثمعة أممهل إذا الثريلث، أن السنة ظاهر 
١٣................له شفعه فلا ل، وأذف ثريكه الشريالث، امتادن إذا ائه الراجح القول 

٣١ . ... ١ ... كله بعاله بل الثلث،، عل بإزاد يوصي نجوزأن له لاوارث ض أن الصحيح 
دسهأهل من إلا ورئة له وليس المال، بكل المسلم لولي•،، الكافر الأب أوصى إذا 



٨٧٧الفوائد فهرس 

١٤الثلث إلا لاصغ 
١٦بالوصثة.....................................نقاد لا اقكاح ولاية أن الثواب 

يابالنسبة لكثها أيقا، حلأف ففيها أفعاله أما معكرة، ضر الثكرال أقوال كؤ 
٨١ . ّ...٠ ّ . . ٠ .٠ . ....... ّ. ّ. ّ يقمن المحلوق لحق وبالنتسة ما، عارْ لا اممه بحق بملمق 

١٩وصقه ثصح لا أنه الصواب الئتي 
٩١ ....... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مايقول ولايدرى تان.ى الإئان فسمى ، ١^٠١٤يصيب مرض الزمام 

٢٢الحض له،وكاللك \ضولأوئب 
...أآأوسيريافبأوم>كونواباش كلطخوللآئسأكلمه 

٢٣'............. له حد لا أنه والصواب متن، أربع مدته أكثر الحمل أن يرون الفقهاء 
٤٢ . ؤ. ... أحن.ه. منه يتمثلن، أن سا.ْ ناء لو ولكن يملمالثإ؛اشاليلث،، العبي. أن الصحح 

الأمورمن لينست، لكن جائزة، هى آحر لئحص والمتثعة لثحص، بالع؛ن الوصية 
٢٨اأطاJوبة 

٩.٢ ..٠ ٠ ٠ ؤ ء.٠ ء ء ء. . ٠ ٠ والماشية. والثني ا>ث محوكل، الكلاب، من انتفائه تحل الدي 
ثبهللبل للورثة، يكون لا فانه يقبل، أن قبل له الموصى مايت، إذا أنه الصواب 

١٠٣الزصئة 
لأو الصحة، حال ق بما أوصى كان مواء الثالث،، من تعتثر الوصيه أن الصحيح 

٣٥حالالنض 

٣٦الدين عل الوصئة قدم عغيل افه أن ق التؤ 
بجمعيتمدق أن فله الناس يتكمفح يبئى لذ وأنه التوكل قوة مه من علم من 

٣٨ماله 

٣٩.............. .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...٠ ٠ ١ ٠ وصثة. كل عل الواحبم، الدين نقدم أننا الراجح القول 



اسقضاه1مهمصابمماسبجضل ٨٧٨

١٤ ملج...............................يش اطوؤ أثا النقص، الشم ))اكوَلئج« 
فيهالنجاة ، iJlSنواء ،، I^^iJمسا بمون أن يصح أنه المخوف! بالمرض المراد 
٤٥أكؤ، 

بعدبالمال التمع والوصية! ايخوف، الموت< بر مرض ل بالمال الئمع العطية! 
٤٧اوت 

٤٥ ّ ّ.. .. .. . ١ ١ ولمهم بعزفهم هلممون إنإ الناس لأن اللغة؛ عل يفقئ المهنئ العزف 
٨٥جائز الوصية ذ الزجؤع 

٨٦. ٠٠٠.سمها يإ ناسخه الوصثة وهاله لآ•خره١! أنيكث_، الوصايا يكتبون للدين يجغى 
٤٩ ٠ ٠ ء..٠ ...... ..٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ............ ٠ ضححة فالزصثة كافر، إل كافز أزصى إذا 

٩٥الخالص القنهوالخد 

٩٦الأداء عند معتزة الشهادة شروؤل 

١٠••••••••••••ثلاثة أموي من بواجل، إلا فته وصى محا أحدا يوكل أن له ليس الوصي  ٠
١ ٠٠٨ ٠ .......... ...٠ ..............٠ .. وحواس وقرؤع، أصول، انسام! ثلاثة المرابة! 

وبتن،محنها ليس أش وكل انش، الميت وبتن محنه ليس ذكر كل الأصول من يرث 
١٠٩ايتذكنء1هأش 

١١١••••••••••••••••••••••••••••••••اش الميت وبع، محنه ليس من كل الوارث! الهمع 
ؤصلأم، أو لأص، أو الشقيقان، الأحوات،! الحواثىإلأ ل الأس ص لاثرث 
١١ ١ أنثى ا،لت,، وب؛ن بينه من لايرث الدكور! 

١١ ٢ ّ ..٠ .٠ . .. . ّ.٠ ّ. ّ. .... . ١ ّ.... ّ .. التواريث، يتنإ جزى امزأة عل الإنسان عمد مز 
١١٣...........يرث فلا الروجة، مائي، يم يمحل، لا الرجل أن ومع، امرأة، لويزوج 
بخضاثهم فبمامل امام ؟كن لم ما يتهكا، يمص؛البينونة الرنجع، يغ، التوارث 



٨٧٩موسامادد 

؛١٥لمده 

؛٢٢لوارث مزعا مقدر هوحزء المرض 

؛٢٢مدير بلا يرث من هو العاصب 
٠..ُ م ِ ُِ .,,يي, ١٣٤........ الباق ثلث وترث اكلث؛،، وترث السدس، ثرث I حالات تلاث لها الأم 

١٣٥الأم...ب...ا......ّّ......ّ.............. س الإحوة إلا حجثه بوامعلة أيل من 
١٣٩معنى مؤمنة لمظا، مل.كرة إما يقولون! الخال 

٤١ ١ ّ ّ ّ ّ ّ .٠ الئمرتحن ق إلا وجه كل من ايراث، ق الأيب حكم حكمه الوارث الخد 
١٤٨الأكدرية المسالة تسمية سب 

الثدسإلا المروض أصحابر بعد يبق لم إذا أنه والإحوة! الخل باب ل القاعدة 
١٤٩الإحوة وتمهل للمجد فتكون 

١٥٠البخيلة مسالة 

١٥٦٠٠......اشرثى ق إلا الأخوال، كل ق الأك، شرلة أنه الثواب الخد، محراث 
جهةس كانت مواء القربى، نورث أن ثعددن إذا الخدان دوري.ثإ ق القاعدة 
١٦٠الأم جهة أومن الأد_إ، 

١٦٢.....٠.٠.٠ّ....١١١.١١....ب٠٠ااا٠..ب.وارثة فهي بوارث أدلت من كل أن • القاعدة 
الللش،الثئتان وترث معصب، يكون ألا بثزؤل المممح، الواحدة ثرث التنات 
١٦٩معصم، يكون ألا بئزؤل 

١٧٨الدكور.ّااا......ّّّ......ّ....ّ......س وارث ولا ولد، له ليس من الكلالة! 
٩^١١لا؟ أو حجة المتواترة غثر القراءة هل 

١٨١محته.....ّّ....ّّ.ّا؟.ّّ..اا.... س يّقهل المريع من ذكر كل المريع• ل، أاعا-ة 
١ ٨٨. وارث.٠ الدكور من أصل وبكل وارث، مع بقل يسمطون الأم من الإحوة قاعدة! 





_AM

يرعلا الخلاف فإل لجرام انه يعقد وم وجا؛ع وئ بعثر روج مذ أل الشمح 
٣٢٠قيد الحد، عة 

ذصصلأؤ..ب....ب.......ب.س....ح
٣٣٧لعثرْ.................... لسث الممح ق حمائص ثه عكؤائلآْؤئم الئي أف 

النتكاح،عل الثهويّ ق ثرط ءار_ اافقهاء يكره الذي المعنى العداله أف الصواب 
٤٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ...... ّ . ١ .١ ........٠ ٠ ّ ّ ضمه.. معلمنا لوكاف حش باطنا، ولا ظاهرا لا 

بالوصفؤإثا رالإثارة، ؤإثا دالتع<ين، إما أربعي؛ من بواجده يكون الزوجة تمتن 
٣٤٣هوالتعسى.ّ...........ّ..ئه،وا هده من واجد حمل فإذا ُالأنفراد، ؤإما الممير، 

ئهوماللث،عاقلا بالإ ومن ابدا، وهوعاقل البلؤخ يوف من ثزؤيج يملك لا الأب 
٣٤٥لدك.....ممذلأإذاكا0محاخا 

اللفظهو والثبوو! مقامة، يقوم من أو الوئ من الصادر اللفظ هو الإيجاب؛ 
٠٣٥ مقامه يقوم أومن الروج مى الصادر 
كاوا،يلانا لأهص واض، اف؛ الإنقاو لو أنة وهل؛ والموو الإبجاب ق مقيده ماله 

كائت،ؤإن الهديه، أوجبه اثه علميه ى صل لاثه يجثن،؛ قلا رده، ولكثة وهبه، ثم 
١٣٥٠^^٠ بعدم بم لم 

٣٥٢٠٠.؟٠٠١عرقا...................علميه يدل ما محتكل يمصل النحاح عقد أف الصحح 
اؤوجوالوئتجابمنلالاذولالآل^ز(

مالئ،،ت قال فإذا فيه، للخيار محال ولا مله، أو للعقد مقارثا يكوف أف بد لا الشرط 
Xoi.......ينعقد...............قلا الشروط ل اختلفوا م وكدا، كذا، سروط لكن 

ثفسوأما والشكئ، المقر، عل الصم الشنف، ؤإثإ الدين، ل ئرقا ليس المقر 
٣٥٩بقرب مليس المقر 



صاضاه1نينيصاسمماسلأءن؛ل ٨٨٢

علليمل هنا والأمر يزوجوه، أن مستحب لمحلق وا-الدين صاحب، وجد إذا 
٣٦١يزد أن ممكن الوجود_، 

العمد،مع الإعلان والأد العقد، ْع يكون ومحي العقد، محل الإعلان يكون محل 
٣٦٢...........لامح إعلان بدون والإشهاد النحاح، به يمحح إشهاد بلا والإعلان 

يعفىولكن والنون، التحت، بين محرى لا الفقه أصول ق — ~ايابلة عندنا 
أهلاسحثغ وهوما والشم، ئنة، به ستإ وهوما نون المبين محرقوا العلما؛ 
٣٦٤العلم 

ذلك،،أثلمه وما العاهاا.تج يكثز الغاو_، ق الأياربح من الزواج إف يقاو،ت ما 
٣٦١^صحح عثر هذا 

بمومثلا: يالت، مثو وال؛نان,،، ال؛نثن قثنز هساله -؛I والمراد دكرت إذا بتي كلمه 
محلايعينه سخصا وتريد فلأن بنو هلث،ت إذا وأما النساء، فيهم يدخل كيم 

٣٦٩النال، 

٣٧. ؤ............ؤ بالدكور حاص هدا [، ٤٦]اص: i س >الماو عي: اف محول 
١يؤيده..النصوص أ0 ثلث، ولا المصاهرة، ي أئنا للمنضيع يرى لا الإسلام سخ  ٣٧ ٠٠

٣٧٣..... صعيفة ماجه ابن انفرادات، غاللم، أف الإسلام سخ سيخه عن الميم ابن يمي، 
الروجدئرؤع الردجؤ، عل الردج أصول فهزت والصابط أربعه، المصاهرة أصل 

ومحرؤغالعقي.، يئجزد ألثلاثه وهده الروج، عل الروجة وأصول الزوجة، عل 
٣٧٥•••••••••••••••••••••••••■••••••••••• الدخول من فيها بد لا الروج، عل الروجة 

أنيثه تاُبإ ثم بامرأة لورنا اف الإنوأ0 إطلأما، سسا يوثر لا الزنا أف الصواُبؤ 
٣٧٦................. تاي.لأتإإذا أيق.، يثزوجها أن وله أمها، يثروج أن وله بتثها، يثروج 

\[،YY:*l_Sll]ه ثلنجقه متا ؤآؤمنَكى ماُت، من وا،لننت، سيمورت،، من الست، 



٨٨٢الغواني موس 

٣٧٧ؤلمحثؤتمًهنهتمم:'م 
أوماؤإلأعقأرء1جهم ت يوله لعموم ايسمالأ بؤاللث، محل ائجوسه أ0 الصواب؛ 

٣٨١ص١صإه]انيضن:٦[ 
يلحقه،ولده لأل هليها؛ يعقل أن نجب فإله بثبهة، امرأة وطئ إن اله الصحح 

٣٨٥العدة............. وسمفي هي، وثتوب يتوب حص يتزوجها ئلأ بزثا كاف إذا أما 
٣٨٦الشيعة بخلاف عم، لا 

٣٩٩....................الض.بثض: محهي ص)النكاح( من القرآن ل جاة ما حميع 
٤١٧...؟..٠٠الخيار.....يفيه الممره ويوح_، الأراستمتاع ك،الا يمغ ما كل أ0 الصحيح 
٤٣٥•••••••مؤبدا نكاجؤ عل محقي الثق أهل إل صار ثم متعة، ذكاخ شيعي لوروج 

٤٥٠..  ٠٠ريالا...........وأربعول مئة ق يساوى هيأكلأْؤكاثم الّما صداق 
٤٥٣١محقه.........معاوصه لبثت هده لأف تبا؛ بأس لا الصداق ق الإبرة الخهالة 

ْؤثلففلا مدم )الخال( لأن الثافء؛ ءالحال يقال: ولا الثانية*، *الحال يقال: 

٤٦٩مض 

معصحيح اثه والذم، صحيح، عر يالمحاح الهر ص قرط إذا ايه الصواب: 
٤٧٦.٠٠٠ؤ.....ا.ّ...٠٠...٠ّ.٠٠اثرط٠ّ.٠ّّّّ..ّّ.؛.......ّّّ.؛ؤ..لألألأ....ا..؛.ساد 

تمول التي هي ت البقع ومفوصة تريد، ما عل مهرها ^ ١٠٥التي هي المهرت مفوصة 
٤٨٢............................... ثيء لها يتم قم المهر، ذكر يوف البقع محوصت 
ِلأنثالفعل؛ نجبم،علم، أن نجوو محلا عرْ، معل علم، نجبم، ض أف قاعدة: 
علمجيفن أن يمض، محهل.ا زمان، أو بمكان حدد إذا إلا به، علمه م، عل مجلف، 
٤٨٩اشء ر،

٠٥٠ الثحريم.........إل امتهان إل أذى ؤإذا الكراهة، الثار ق النوال، 



ييمحثنبي

٠٥ ٦ علمإئهم......... ماوثب العوام مذهب الئعدي اوحمن همد شيخا قاو 
تحورلا أبما والوجل الروج، بإذن إلا الخل ممح لخوبا ثاءم أن تحووللمرأة لا 
١٥٠٩^ بإذن إلا يعزل أن 

١٥ ٢ ّ ّ.. . .. العرف إل هذا ق ؤيرجع بثيء، يقدر لا الزوجة هد اليث أف الصحغ 
حقمثل ظيأ يّاؤ، أن إلا عليها' يحاوص أن له ان للأنالتي اءقوق ا"جيع 

٥٢٣

٥٢٧^١ ^;١ ١^بمد ند 

العلميشرط ولكن القمة، الروجتن الخكم؛ن؛؛ن ي يشرط لا انه بملهئ الذي 
٥٣١الزولخن بمحال 

الخلع■ل ام من أكثر بمللب أل للزوج تحور هل 
٥٣٧ء ٠ ء ؤ..٠ الشفرة..... ضنحة j كاف إذا ا>ئع بميك\يج أو لأم نث أم 

٥٤٠صعرى....الينونة وثكون الصريح، الطلاق ور مخ الطلأل يلمظ الخلع 
٥٤١حتيؤ.........ومكان رمان كل ق يكون الطلاق ق الصريح اللقط أل الصواب، 
يناقهذا لأف الثزط؛ يصح  ١٧الثجعة وائرط زوجته حالع إذا انه الصحح 

٥٤٢له محل لا أن اهلع ستفي العقي.، مقتفى 
٥٤٦..الألم، ينتحق لأ أمحه الثاجح! فالقول ثلاثا محطلمقها واحدْوألم، طلقتي قاوت،ت إذا 

يثزطقيز ^١^، لم لَأو الفزة وادقت مواة ١^، فيه تشترط ا،قلإلأ 
٥٤٧الخالة رصا 

وقدأ.ءطاها مما أكثز الخلع— —ق ١^^ من يأخد أن Jالرجل ييق لأ اثه ١^٥!: 
٥٤٩الحال..............................ثوب إذا إلا ننواب،، وزئا هزخها انثخل 

٥٥١حلعا جار صداما جار ما كل 



هيو^ ١٠٠^؛

٥ ٥٣.......... )التاء( ُإئساع وةّولت أن فيها تحوز مميحة عربية لغة هناك 
نحاس،من وثالثها قمة، من ثلثاها يكو0 أن موضوعها أصل القرة الدراهم 

٥٥٤الصزنم، بدون وتدي 
٥٥ ٧ ّ. ّ لاهئتيز أيقا الس •حيث، ؤمن صعيمؤ، الطلأيى*  ٠١٥١إل ا-قلأو حدوث،َ*أنثص 

٥٥٨؟؟.................حرام يقول• ولا ورعه، من ثهدا أحشى. أحمدت الإمام مال إذا 
ُاو.عه،إما يئاو1 لا الحثمة وءمْ والوقف والرهن والإحاية البيع ذ النقود 

٥٥٨مق....حللأى لالثرعت الوافي الطلأى ونموا بدعه، تموها العللاق ق هنا لكن 
لإيآلن.أوئؤ كقوله! العدة، انتمال أي! لالطلأق;ا[ ه لمد.مرئح ؤءئلمهى دولهت 

٥٥٨[ ٧٨لالإّراء: ه اشى ثزكّلِ

٥٥٩العللأى............. نالته التي هل لوأما حص حاتض وهي يهللقها أن نجوز لا 
تاثهالأشهئ كاJث، تواء أمهر، ئنتد؛لاثه الشهر أثناء ق طلقها إذا أنة الصحيح 

٥٦٠ناقمة أو 
قويهأما سك، لأ ودعاJلأده الو.رر، الطلأيى يقع لأ أو4 يرى لآيى،انئق الإنلأم مخ 

٥٦١والتعدل بالدليل مننية 

٥٦٤الصحة...عن وبعيد صحح، عثر هدا حمعه. حرم مريقه حرم ما المقهاءت قول  ١٠
٠٥٦٤ ٠ ٠ .....٠ .. . ٠ . ُ ... ١ ّ ّ ّ ّ ّ.. ّ. بدعي ٠^^، وأيه يخرم، اكلأُث، الطلاقا أ0 ااصحح 
٥٦٥........١١٠٠....١١ومتنا.......تندا صعيم، إلاواحدة؟* أرديت، ما *آفه حدين،! 

اءبئذ قزق لا وأنه ئمومها، عل نمى العاثة الايايف أن الثواب إل ١^^، 
٥٦٦للأقي،ازلالدليلظه وت، 

النحاحأف والمنيى بالأكاح، الطلاق ثنليى يصح ولا بالمنمح، العنح، ينليمح، يمح 
٥^١٦ للعتق...................... فثراذ الملك، وأما للبقاء، يراد ؤإثإ الطلأى، له يراد لا 



صيقضامانينيصالإئماسبجص ٨٨٦

٥ ٦٧سين..........................عئر ولودو0 ينقله الذي المميز من بمع الطلاق 
٥٦٩................' USjutعيث أئواله جح وأف الثتكران، طلأى لاي اثه الصحيح 

٥٧٢لأ;كهم.....................ئإنك نناط U لأدري وص الم ض
كص،مهن الإنؤلأم دين محية لكف لو مالنا: اشض، دين تب عن سنا لتا 

مهداذلك، أسه ما أو الكاذمحت، او مثلا الخائن الرجل هذا دين محده كا0 ؤإذا 
٥٧٣دين:شئئ 

وعثرالعثلأى محتمل ما والكناية عتره، عقمل لا الذي ض الصريح: الهللاق 
٥٧٥ّ....٠ . ؤ..ّ..... ّ .. ّ............... ٌ ثذا ق اوجع أو والصواب الطلأل، 

ثنلمينكنت إذا للمرأة: يةال أن بد ملأ الرجل فته يدين أن يمي؛ مي؛ كل 
ثزمنهولا موله، ثأحد أن عليها مجب يكذ.با، أن يمي؛ لا وايه الرجل صدئ، 

ؤإنللحاكم، رمنة أن وجن، يبال، لا متهاوف الرجل أن علمن، ؤإن للحاكم، 
٥٧٨ثزمع لا أن فالأول محل الأم كا0 

قيئا،ينو لم عثره، ثوى ثواه، ذرجارتv: ثلايث، عل الصريح غير الهللاق منألة 
٥٨١عثتةلأبمع،ولكنبمث؛ قإزثوى 

٥٨٢اواجح...٠..٠...١....١..... المول، عل به لاثبير؛ا بائنا، طلأما ءلاليى أنت، فال: لو 
والخمهثلاثا، -يا الطلأى يمع الظاهرة أف والظاهرة: الخمن الكناية بين اامنيى 
٥٨٢عثرها يتؤ لم ما واحدة 

حرام®،ٌا"لإر مول• ما بثل نرعيأ، محربجا ليس هنا الترام عوحرام® ررانت، قول: 
٥٨٣.. .٠ .٠ ٠ لها الطلاق أو منها، الاشاع نبيل ض الثخر_م إليها أنحائ، نناة: بمي: 
عوأنت، تين: زى هناك لأ0 فيه؛ اتوممؤ ظهارا كويه حرام® عق الأد-تا فول: 

٥ ٨٣.....١ ٠ ّ . ١ .١ ...١ ؟ ّ ّ .. ..١ .٠ مصعوب.٠ فالقياس أمي، كظهر عل أب وبتذ حرام، 



AAVمراسارخيأئد 

أنصح الطلأى ثوى ثإف يم؛ن، إثه أن ثى؛ أئرب حرامء عئ *آنت قول• 
٥٨٤طلاها ثكوف 

العموم،ثعتي؛ د-)أل( الطلأى إف ااطلأق[ث به أنوي قوله؛ ]ق مولوف اأده_إ ق
٥٨٥بواحدة يفدى ١!؛^ والطلأى 

م،ئطيى أن هالها ثعم؛ مضاف، ممني لاثه عام؛ بيد<ك• أمرك قولئت أ0 الصحح 
٥٨٨شاءت 

اصون،إذا أثا ١^^،، إل الألفاظ- -م الألفاظ دلالة ل اوجع أ0 الضخ 
 i٥٨٩ايجلز لاثثعدى أثه ))امحاري(( يوله: و فالأصل العند

هلأ؟كوئالطلاق ع لأف ثوكل ميز زو-ض« طلاق *اكي، شخص: قال إذا 
٥٩٠حر؟ي،ءإذايُؤهغالئلأى طلاها 

وهتك،أو الث،، لئوهبمئ، مماو: الطلاق يه ثوى إذا آثه رروهتك،اا قوله؛ ق الظاهر 
٥٩١....................لأنيكوثوىالطلاق؛بمعالطلاق،ثواأيلواأولمبمالوا

قيلملو مزعا، أو حئا افلق ثعدر إذا يالإنارة نير الطلاق أن يقال: أن يبني 
٥٩٢الطلاق............ زهغ بزقم؛ هاشان انزأ؛لخ،؟ أطقث، JئوئزثذJء: 

٦١* ا..اا.؟ااّّّ............ التعليق،كنا دام ما يالشزط، التيع ثعليق حواز الأثحح 
الئزطض الئزط فإذحال الثايق، ئؤ ١^ \ذئنجثكوذ هل الئزط إذحال 
٦١٤الوحر ثمدم يقتفى 

٦١٤ثرتيتاوا-لئ\قم........................متقي لكن ثرتمابيانيا، لاثمثفي رالواو، 
١٦ ٥ ّ.٠ ّ ٠ ؤ ............ ٠ العاص ص كاذ إذا إلا أندا، الئفظ صرح ق بممونآا لا الو 

-هداثهللمقي أ0 افه شاء إذ ؤيته: هنده كاذ قإذ افه، شاء إذ طالق انتا قال: إذا 
فالصحغثه، ثطالشن متمثل مسم، وحوي افه ثاء إذ قصد.' إن وأما طالمت،، 



ييمحيبي

٦٣٢أيلأ;طلق 

ديثت،مقاو: فاعلة، ئنإ لم y ْني فغل وص صحيح، كلاهما أو)دين( رئين( 
٦٣٤وماو:دانث 

ئددةj ثالث، إذا ^JJli الطلاق، بمع لم الطلاق أصل ق شك إذا أثث كا 
٦٤٥الواحالة عل الزيادة عدم فالأصل 

٦٥١رجعه........................ملأ الميته طانب، ثم فاسد، نكاح ق الرجل طلن إذ 
وبعدالدحوJ قبل ^١ ؤإذ عده، وعليها الثجحه ملة الدخوو بعد تثلن إنا 

٦٥٢الثجعة وله عده قلها ا-ظوة 
٦٥٢رجعه................قلها ثعثسل ولم اكالث، المرء من طهرت إذا أما الصواب 

الضارةقصد قان القرار، يقصد أن إلا رصاها، شر امرأته رجعة الرجل يملك 
٦٥٣خئئت،ظوه 

٦٥٣.....الثجعة. لصحة بشرط ليس لكنه الرجعة، عل الإفهاد الاحتياط أ0 سك، لا 
قلسزرجعه ما ينؤ لم ؤإذ رجحه، قهو رجعه ما ثوى لو الخ،لع أل الصحح 

٦٥٥يؤدب لكنه يزجحة، 

دعوىأما نكاجها، عل موئ لأما ثمل؛ الأوو للروج لتجل الإصابة دعوى 
٦٦٥منث5ه...الخهه لأف سها؛ ولاثعارض ْقكر، لأية مبل؛ المهرقلا لاستقرار الإصابة 

ما~عل الطلاق كتعليق الإيلأء به يصح اليم؛ن ءع ا-ظمإ أف الثاجحت المول، 
٦٦٩بالمحاق...........................انمره بمتي! ابنثيمثه— الإسلام شخ احتارْ 
٦٨٧......................زوجة من الظهار يصح لا أية يمضيان والقياس الثص 

سكالتابيد عل عليه محرم من أوبعض شل أوبعصها زوجثه يثبه أذ النلهارت 
٦٨٩^٤ ٠^١٠أو رصاع أو 



٨٨٩ههر|ساافواذد■ 

٦٩١موليا صار أئهر أزينة عل الظهار لوزاد 
٦٩٣ظائةاشانيض:ة 

٦٩٤فيائو0اياع الظاهر يجوزأ0تايوى 
٦٩٩شركئازة..........................ولوكانت حتى يتمها، لايثغي الموبق عتر 

٧٠٢الك5ليما العناية صحة ثزط من ليس 
٠٧ ٦ ؤ. ؤ ؤ ؤ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ ّ ٠ ء بالأَثهر؛لأ.. بمر U م و ^١ ؛؛_، ١^ ال1ةنض ي ص

ّءّ¥«بأٍلالالثثزشضزاأو اتيابمحلألإاقاع،يإذاطيشن، 
٧٠٨ ٠٠٠٠٠هتخ..................لا فائه الخاح روحوالأ_، جاهلا كان إذا اثه المحح 

٧٠٩••••••••••••••••••••••••••••••••صومة ثكم نرب أو فأكل صائم وهو نني من 
٧٠٩^^لإ،ملأ:لإاقاع.........ّّ......ب...؛..ّ.........

٧١٤الكفارة اصفلأيئفي إللمتكذضث،
٧٣٧ّ ّ ّ ّ. ..... .٠ ٠ ؤ؛ ؤ ؤ ّ... ّ. ّ ّ ّ. . ط..........٠ م يغ إذا للإنسان ثوثد من أقل 

٧٥٤بنوات بمدث لا الياس من الئزانأ0 
١٧٦ ززذ...ؤ محثوأخد لا أن لأم الفزر؛ عل خاخ ١^ زنت إذا ٌ■ مول 

٧٧٢تكزارسقلأبمإبهطلأيى 
٧٩٧ؤ ؤ ؤ ؤ ّ.. ّ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ .٠ .......٠ ؤ؛ ؤ ؤ ؤ . ٠ ّ ّ ّ.. وم...... لأ ١^ ننطو؛ة أئَاق ١^^ 

حرمةئنتشر ملأ وحواشيه أصوله أما فمطه، وفروعه للمرمبمع بتنر الرصاع 
٧٩٩اوضاقة 

١٨٠ ...ؤ.٠ ّ ّ ّ ّ . .......ؤ....ّ.... ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ تحرم التي هي رصعات حمى أف المحح 
٠٨ ٢ .. . ّ. ّ. ّ ّ ّ ؤ ء ء ء ء . . ... ثاصل الئصم بتن يكون أن لأي أن4ُ الشيح نأي 



س؛3أضاهإنينيصاسممأستيينل ٨٩٠

٨٠٢\ذئذ \لأذاج' مدة ق الأصل 
٨٠٥اضحأئتنا0لكئ 

٨٠٦أنوي >، المشكل افش دوتن لأ 
فإننثاواجن، شر لكن ؤإذا المممة، ثسقط لا فإما مزعي بواجب، افيثاقا لكن إذا 

٨١٩سقط 

٨١٩............سمط.لا النفمه فإ0 ُإدته، أو \ذزف به جرى تما بتطئع افتعلن ؤإذا 
٤٨٢ ................ النقمةفعليه إليه ينثب لمن حملها عل حبسها لكن مش الما•ءدةت 

٨٢٨النفقة مدير ق الروج حال المعتبر أل الصحيح 
علالإنفاق يكون الفطام وبحد ترصع، لأنبما للزوجة؛ النقمة تكون الفطام مل 

٨٣٦اله 
٨٣٧ؤ... .. ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ...٠ ..٠ ٠ ّ...٠ ار.. بالإعالفنخ للزوجة ليس أنه ثتيؤ الذي 

٨٤٢حاكم....إل بماج فلا عليه محمعا فيه المسخ لكن ما أف ائدهس، ق عالتا القاعدة 
٨٤٥الحواثي..ق ذلك يفرط كإ والفرؤع، الأصول ق واريا المبير يكوف أف يفرط 
٨٤٩له ممه لا عل القادر 

٨٥٢٠٠٠٠٠..........٠٠٠ولتاس..............وثزانم، طعام من بالدن يتعلق ما القمة 
٨٥٩...؟.؟ ٠٠معه.............الطمل مصلحة من الحضانة ق يمدم والأ-حنىت الأصل 

٨٦٩ّ ّ ّ ّ ّ له.. والباش معلوما قسا يوم كل يعطيه أف عل العبد مع يتمن أذ الحارجةت 
MHM



٨٩١،هوا،وامثوء1تا 

اثهسة MUMالوضؤخ 
٥الؤءنإ:ا محاب 

•٩••••••••••••••••••••••• • بجاه أف ومحئه نجماِفي موصيا وأي لثى ؤينثغي ممل؛ 
•٩■••••••••••••••••••• • ماله يوؤع صار ثم ستموت، أنه وظن يمزض رجل أصيب إذا 

١٠■■...••••••••••••••••••••••••••ؤتىحاشثنمح،كناأدإثا4 تعال؛ قوله معش 
الثلثعل بزيادة الوصيه وارث له لمن قور ولا يصزت 
٥••••••••••••••••••••••••••••••••• • الوارث قاجاز الماو، من بجزء أوصى لإذ ممل؛ 

لأئصح...................................٦ومن له والوبية وصيه ثصح من باب 
٧ُه......•••••••••••.••••••• الوصنه صحت، النيابه... ود.حاوه حن علنه ومن ممل؛ 
٨•••••••••••••••••••••••••••••••• • وصيته صحث، الماو، ق يمحزمه صح ومن ممل؛ 
لثرت....٩ا-لأهل وبالئلاح للكنيتة، يمغصتة،كالوصك الوصه ولاثصح ممل؛ 

'•••••••••••••••••••ممحِمث•••••••••••••••••••••••؛•••••• 
زائن....................١زاللك شو:زلأئائكنَلأ:ج،ه 

٣، ٣١أكثرئدة 

٤•••••••••••••••••••••••• • يمح لم بمئه، أو ماله، من بمعم لمد-ة وصى ثإل ت محل 
٦الوصيه يه نحون ما باب 

^١•الّاَع الوبي؟ دنجور محل• 



سقضاهانييصاسمماسبجضل ٨٩٢

٢٨آحز شحص والشة شحص، بالمن الوصة 
٢٨المجس..والزيت، كال،5اللأ_ا، النجا>ثارت،، مى الإسم1عيه بجون نإ الوصمه وتحوز قمل؛ 
الحياةثزط-ِفي عل وقورثنلبجا نحلت 
محلمونه، يخث لا كن أن ظوب ئق، ثي لِالزص1ة ^، 15نإو تحو; 

٣٠بائزت، اف،لزمت، 

٣٢اله،لإ:ئاط.............................زثالنصقِفي:تاة تحل:نإل 
٣٣. . ١ .... ١ ١ ّ.... ّ ّ ٠ ٠ ّ ؟ ّ النصأ4 يطيت ١^٥٠^٠، موت مل له آلموصى ٠^١^، نإف تحل؛ 

٣٥;اب،ظمث؛ثيناك، 
٣٧.....١ ١ ..١ .٠ .٠ ّ....٠ ٠ ّ حياته.......... حال ق به يثمع أن لإنسان تحي الذي اكدار 
٤. ................ؤ...١ ؤ. ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ ... .١ ١ ١ ؤ ماله وأس قمن صحته، ل عطقه ناما تحل؛ 
والإمهالالدائم، واإؤعاذج والمولج، كالطاعون، المحوic والرص تحل؛ 

١٤ وJخؤ٠ا.... ايتدائؤ، ق والثالج اُتهائه، والئلتي الدم، ؤمام الطبمة، وا-لئثى االتواير، 
٤٥•••••••••••••••••••••••••••••••••••••نهومحوف الطلي، ا-قامو صرب ثإل نخل؛ 
٤٦■•••■■■المال محع مذ قلازم المثل، بمز يروقه المثل، بض اريض بح ئأثا تحل• 
٤٦.........•••••••الوصايا عل العطايا ئدمت، اللإءا٠ت،، عن الثاJث، عجز ئإو تحل؛ 
الإعلماق،جنن ثئ حرا كاف أثه ئيثا بالمرعة، العبي• بنص عتى ^١ تحل؛ 

٤٨وكونيُلأ 

٤٩.................عره يملك، لا عنزة قينتئ عدا مريصا وهب نإل تحل؛ 
يمللث،لا عثزة قاصدقها خمثة، مثلها صداق امزأه \.روض روج ولز تحل؛ 
٤٩عيثا 



_MT^خميئت 

الثمىهأنضل بعثزة، ثلائول، قيمته عيَه يملك لا عبدا ازيض ؤغ ثإل مضل• 
٥٠

وص،وعئ وعائب، حاصت وثنه ناله، سك إن-4و وصى ومذ محل؛ 
٠٥ .................................نولنتؤئلأ[ق\الخامحزة، الني ثلالمضلأثس 

٥ّ...١ . ١ .....١ وجهان:؛، ٠١٥١من ا-ءتاوها ئفي سه، عد ومسة له وصى ثإل يفل: 
٥٢له الوصي باب 

٥٢داوا( أربعوذ حديث)الحار 
الأمثِتيلإه...ا......ّّّّّ..........؛؛؛...لأءء.ههزالئث1ل:هفل:نالغتين 

٥٥الزكاة أصناف بذ لمنق وصى زمذ محل؛ 
٥٦.يجذَمحاأزمح،صثناأ.

٥٧•••••سهم والئنويه انت؛عابملم لزم انيعابم، يمكذ جنع الوصيه كاثج، ونز محل؛ 
٥٨............اشما وو1لمناض المما، ئلريي• ؤالساىن، يري ومي يإذ ئًئل■ 

....ءءّءحهلإ:ثالث،ممف.؛.؛ّ؛
٦٠••••••••••••••••••••••••••••••••••••لزيد محمينه ؤويد، لنب بثي؛ وصى إدا محل؛ 

٦٢بالأئصتاء الوصق باب 
٦٣....ثاؤواما الورده أعطاْ قاله، بن جزء أو أوحقد، بنصيب، وصىثه وإف محل؛ 
٦٣يصيتا••••••••••لأملهم ثوقا أغطذ ورسه، ألحد ثصبج، بمثل له وش يإف محل؛ 
٦٤قا.ّّّ.ّّّّّ.ّ........ءججثبؤ بض نله امحؤ، جيب، باي*فته له دهمي يإذ ■ ئُئل 
٥٦ ••••••••••••••••••••••• ربع أو كثلث قاله، يذ ممدي. بجرة لرجل وش يإف محل؛ 
٦٧• • • • • • اسان وهم وزسه، لهتاأكل• مايؤ،بمج، يرجل أدض دأف محل؛ 



حسلاصدبذ الإمام صلىااك1فييهع اسق  ٨٩٤

٦٨... Jlilمن ثقى مما يئزء ؤلآ-م ززته، أخد صب يمم لزحل وصى ؤإذ ممل: 
٦٩..اقث من مذ ما بثلث وزنه،بمثلثصبألجد لرجو وصى وأف قفل؛ 
ماله،بمج، بريو مأوصى مئه، قيمته وعبد درهم مثا له لك0 ^١ ممل؛ 

٦٩؛\يقوأنضءناي 
٧٠••••••••••••••••مهومحنة له، ماجتر وأجلمذ، بنادمح مابي بملي، ^٠^، نإف يفوت 
٧٠••■•••••••••••••■■••الماو مى جز؛؛ إلا ورثمه أمحي■ بومنمي-بح له وصى ؤإل يقو؛ 
٧٠اشب..■•••■■■■بند يقي ما ريع إلا أعد.هلم بنصفثصب لة وصى ؤإن ممل؛ 

٧٢لجامع ;أب 

٧٣الإن-لم... عثه ومع ما عتق محزئ أ0 الجتثل عبيد، وله عد، بعتق وصى ئ)، ممل؛ 
٧٤ءّيى ثى ثاْ أعطوه و ما ؤإل ممل؛ 
٧٥••••■•••■■■ ّ ّ ّ ّ ّ ■ أوا"قمثر أو الخل، مى أغعي بداثة، له أوصى ثإف مقل؛ 
٧٥الوصيه........■•••••••■■■■■■■■■■■■• صحت اثتناوه، يباح كلت، وصى نإف ممل؛ 
لإلمنها، واحدا أغُإي ■^٢،، طيول وله طتوبه، ئ بطل له ثإف مقل؛ 

٧٦لإبجوُييوُلم،مائ:الآ 
^^شامحذإومساملأم•••••-■■■■■•■^

الثلتؤوتام صاحبه، إل العبد دئ اكلث،، محاق ذلألحن بنبي، له وحش ثإدا مقل؛ 

٧٨•••••مأج؛رلهم باكلتؤ، ؤكالث، اكلث،، يرجو وصتم، ثإف مقل• 
٧٩••••••••••••••••••••••صح بريمحها، 3[؟■^ جاينة، ثمنثنة لرجل أوصى إدا مقل؛ 
٨١••■■■■الثلث، حله إذ بقل ما ملمة أوA_،، يعضه فتلث بثيء، له أوصى ونس ممل؛ 



٨٩٥•4وسامصوء1ت 

ماتيِسص1شالأيين....اخ

صرمحاوجب الثلث، مى ثمج وهذ مئة، بمحض عى حجوا ض•' ثإدا محل؛ 
٨٢الحج محاِفي 
٨٤..................................... باطله ئالوصه عبده، و؛ح اوصى ؤإدا قضل؛ 

٨٥الوصه j الرجوع باب 
٨٦••••••••••••••••"•••••••••••••••••••رجوعا ؟كن لم رم، ئو ثإف محل؛ 
أوكتايه،أوعممه، أوهثه، ميه، أواوض أوأغممة، أووهة، باعة، ؤإف محل: 

٨٧كاوث-محوعا 

٨٨........١ .١ ١ ء ء ؟ ١ ء وجوعا......... ؟5رر ماله، باغ م ماله بثلث وصى ؤإف محل؛ 
٨٩...٠ ّ..٠ ... ّ.٠ ... .٠ ٠ ّ ؟ ؟ ّ . ١ وجوعا كاف شرْ، يحلهثه معم بطعام ومي يإذ محل؛ 
٩٨ ..١ ١ ١ ١ ١ قثزده بخبز أو نحبره، بديق أو طحنها، أو فنوعها بحنهلة وصى ؤإذ محل؛ 
٩١••••••••••••••••••••••••••••••رجوعا ؟كن لم ررعها، ئم بازض وصى يإف • ممل 

٩٣

٤٩ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• المزأة إل الرجل يصب وصح محل؛ 
٩٦الوجهي.........ّّ...ّّّ...ااا.ا.أحي. ق العمد حال الثزوط هذ0 وثعتأر محل: 
٩٦إلشخ وقورألثوبي مصل- 
٩٨••••••••••••••••••••••••••••• • آحر ئإل مات لإل رجل، إل يوصي أف وقور محل؛ 

٩٩صور...........ثلاث لها وهل.ه عليه، جعل إذا إلا أحد إل يوصى أن للوصي ليس 
٠١ ٠ محالإمدأن:ولأةف......................



حنبل jjالإما،ااصد ص ي الكاي المميلض  ٨٩٦

١٠ءفل:ؤَلأًظ^دمحو  ٠
حياةق ثاء نش محبه عزل ؤللوصي ثاء، مز الوصي عزل ؤبموبي محل؛ 

٠١ ١ موي5 وبمن الوبى، 
١٠٢.....١^٠^،..  Jyئاكزل السة، و والنْي ص ناخلف الفن بمغ ^١ قفن: 
١٠٣••ييرُث، يتو أئن أحمد عذ الختري نحم علته، يختي، مذ الرص مللت، إدا محل؛ 
١٠٤كتاب 

١ ٠٦الست، بركة العلمة ا-محوق 

٠١ ٨  ٠٠٠٠ ٠٠............١ ١ ١ ١ ١ .١ ٠ • وولأء ؤيكاح، رحم، ثلاثه: اتيار'ث، وأساب، قنن: 
١ ٠٨وحواش وفرؤع، اصول، ثلاثةأمسام: اكرابة: 
١١٩•••••••••••••••••••••••••••••••••عئرْ ١^^ مذ ثوريبجم عل والمجمع محل: 

١٢١

١٢٢•••••••••••••••••• رحم• ودوي وعقت، وص-< دوي الوراث،إل ؤيئبي محل: 
١٢١"الشركة اثأله 

١١٢٨^ ذوي ثاب، 
١٢٠٢ّ.٠ ّ ّ. ؤ.....٠ ... ٠ ء.٠....٠ ء. ّ........... ّ ؤ... روض ص؛%٤ ، قفز: 

١٣٦انمربمان ايالخان 

ه..........سذلو فضل:زلأ؛خاوزئ، 
١٣٩زولأَيجثلأ؛ئأخناو قفز: 
٤١ ١ .....ؤ.ا.......ؤب............. ...........ّلأّ.ئ ١^؟^، نشيد قفز: 

١٤٨اuلأالأكدرثة 



٨٩٧موسامث>هات 

١٥٢اقنادة هصلِفي 
١٥٤واحدة أش الأثماء الإخوة كان إذا ت مماله 

١٥١هزصا...............^الئدس— هل يزيف ثم ~وإو( القدس ؤلنجدة ت يصل 
١ ٦٦الس...... اثَذت ^١ ,َلاوَاحدة ,َا0ئ0ْ، اككان ملئ؟ ١^، ماثا مما,; 

١٦ذبممحقشءنن::J::س::سسس...,
١١'٢م.....................................آخرإل ذهب أفتاه فإذا عالما يأق من حكم 

١٧٤والقاش؟...................للجدل مشرا الزال كان إذا الإفتاء عدم يجوز هل 

١٧٤المصهللح؟...؛.ّّ....ا..ااؤ...ؤب..... طريقة أو القرآن طريفة طريقة أحس أتبما 
١٧٥...... المسألة؟.....ا...ّا......؟بلألأق يبحث أن أو العل،اء يسأل أن الأفضل هل 

١٧٥...ّّّّّّاّ... الأشين؟ حفل مثل للدكر يعطي فهل لأبنائه هدايا الرجل أعش إذا 
١٧٥الخاء؟ محلون س موقفنا ما 

١٧٦لهم؟..........يغم لم ما عندهم ؟كن لم إذا بالئرك يعدرون هل العوام ألة• ن
١٧٦......٠.... ٠ ٠  ٠٠ ٠٠.٠ااثكان..عد١ ١٠٥٥ؤللبنتي اشئس، ؤللأنم، ممل: 
١٧٨الئدسؤ.....ّ.ّ...ببلأ.لأ..ؤ...........لأ....... دلواحد.هلم الأم، ولد ماما ممبمل؛ 

١٧٩لا؟ أو حجة المتواترة غم القراءة هل 

١٨١المروض دوي ينقط ما تاب 
١٨٢اثالةالننقودثة 

١٨٥والأنم،.................. الابن، وابن بالإبن، بملالإت الأبوين ولد وينئط محل؛ 
نالأب،،١^، و/ؤ ذكتاكالأزأش، الأم.أنبتة:باقك.، وق ن:ظ محل: 
١٨٧وا-اقد 



اصضاصينيصابمماسبجضل ٨٩٨

ا ٨٨بمل لا أب عن ميت مات لو ت فائدة 

لمالدين- وانخالثِفي والثاتل، -وم فه لمش يرث P ونى يفل؛ 
I ٨٨ه عمن عئجب 

١٩٠.......................يرث؟ فهل الركة، قسمة قبل أسلم إذا الدين ق المخالف 
١٩١المزاتقى سهام أصول ثاب 

١٩٤النزل.......... 

١ ٩٧ّ • ....• ؟ ّ ؟٠ ٠ّ أكثزمنها. إل زلايعول عثرة، إل يتصورعولة التق وأصل يفل؛ 
وننثهعثز، وحمته عثز، ثلائه إل الأفراد عق عثز،;ئوو اثى وأفل مضل؛ 

١ ٩٨عثز 

١٩٩النائل ئصحح ثاب 
٠الزة ثاب  ٠

٠١منألته...أصل مى ئزصه أعطثت الروجم(، أحد الزد أنل نع اجتمع قإن يضل؛ 
٠٢مثتاثاثمصةيناكزا;ة ثاب 

أحوامحمبمثبوف الدكور ثى وأرثعه قفل؛ 
٤٠ .• .١ ّ..٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ... ّ ٠ الإرث.٠ يمتضثان قتان واحد نحمى ق احثتع ؤإن قفل؛ 

٠٥التاسحات ثاب 

٥٠ .. ٠ اك1لة...٠ من ؤارث م سهام ي نطونه، تركه اثث خثف ءا0ِ قفز: 
٠٧موبم عم دس الرش مثراث باب 
٠٩الأزحام دوى م؛راث ثاب 

٠٩وزئممحأءلأمحل مضل• 



٨٩٩سامدوس 

ُ ُ

٢١٥••••••••••••••••الروج مع إلا عصبة ولا لرض ذي مع رجم ذو يرث دلا مصل؛ 
٢١٦الخم م ثاب 
٢١٨اض بمراث ;اب 

٢٢٠

٢٢١بجاثثوأف؛تجبي'ش........َ...........بسب 
٢٢١\لإو\وؤوا.... إحدى ق أدياير احتلنغ ؤإن ا، التكمارثنضهمس>ويرث قفل؛ 
أتكنإذا )ص و/'و\بممح ٦^،، محاكئوا أن اثؤوز،  ٣١^١ قفز: 

٢٢٢دلك 

٢٢٢-زلاثوزئ................. ري الغد الئيى،قلأ:رئ ناففيمنالمنا:دع قضو: 
٢٢٣محسبمرنامحِنىامح••••••••••••قفل: 
كا0عمدا مبمراثه، الماتل يمع حق، شر الموروث قثل المواغ: من الثالث قفل؛ 

٢٢٤حطأ أو 
٢٢٥ثابذممحشيلأ:جمحاث 

٢عدتبما....^١٢ امثث روابمانكاش يه ئهلثريه؟ الدخول مل امزآته طلن نإف قفل؛ 
باين،عمم، أو برصيخ مرصها، يكاجهاِفى ئسخ ل الرنجة ولوسبق، قفل؛ 

٢٢٨رنه ولم زوجها، وورثها 
٢٢٩قاسي....................................عمدها ثعفهى ء ينا روج محإف قفل؛ 

^ ٢١٠٠

٢١٠١........ا..............اّا كوُاك1لأمحممل قفز: 
٢٣٣٠اثمود م ثاب 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل

٢٣٥الزلأء ;اب 

٢٣٦دضو;زشأمحقستاط 
٢٣٦ص،يلُمَلأء/.س.بب.....س.بس

٢٣٦بجثلأمحرجالنلأ؛ثلأثُ 
٢٣٧و\ذذيج ايراث ؛اب 

يمابن، ض بميم الإبى أحد مات يمول، ابى عن رجل ماث، ثإدا قفل• 
٢٣٨...ب..ى.باَلنل م _L، ض نات 

٢٣٩فذلوخئ>لأء 
الزلأةلا ثنت ، LajJjj Laتنددأ-ءممها ياوثدها، أمه عد ثزوج ؤإو ممبمل: 
٢٣٩محي 

٢٤٠هفو:إذامثجسئمم 
٠

١٢^ كثاب 
٢نالإنيلأئ..سب....بب.......... ذ\ه ، ٥١بثلاثة: العتق زمحنل قضو: 

بجاكثف،نَلأ:ئِسلإ،بجمحن،
٤تفيه زلا 

٤ركين العدثئ مفل؛زإ0كال 

٦.................. ................عنىكثه الغيربغصعبده، نإفأغتق مم«ل؛ 
٦ظ:زإذاظالث،:ضتيلأ 

٧زِلاكاوث،تينة..... ؟^نكه، AJjلأخد.هبطة، البدلثلالإ: ^١كاف قفل: 



٩٠١مرسالوثوء،ت| 

٢٤٧...............\ئوLj^ 3 زم 1ز نث، مأمموة كلاثة، التي لكف ^١ ممر: 
٢٤٨١١١١ملكه يمجزد عليه عتى محرم، رحم ذا مللث، من قإف بالمنم،، العني هاما مصل. 
علنجب لا يحث زلكف به، له وصى أز عليه، ينتق من لصص وهب نإف ت ممل 

٢٤٩الصس 

٥٢ ٠ ؤ..... .................. ..١ ١ عثوهم.٠ ثه تآو لا عبيدا مزصه أغتيىِفي وإدا ممرن 
ص.٣^ء محن لإ ف1ضائلم، ص زنه أضم 3لز قفز: 
٢٥٠ي .م 

٢٥١لإنناثبجيم،أيتا:تثم 
١٠  . .ِ ُِ ٢٥٢المزعة مملِفيكيفية 

٢٥٣•••••••••••••••••••••••جننها.....•••••• عتن حامل، وهي الأمه أغتق إدا ممل؛ 
أعتقثريكة أ0 منهنا واحد> م مادعى مريهي، يئ العإد لكل وإدا يفز: 

٢٥٤ضنئ،لإنجلينأخزاولألإ: 
٢٥٥...... ..٠١٠مومران وحا ثصيبه أعثق ثريكه أل اائربمكيرا أحد ادعى نإف ممر• 
٢٥٥ئاس...........ْغ حآم، ساهدا، رأمام أعقه، نبم0 أف العإاJ. ادعى إدا مضز: 
٢٥٥القيتة..................... مثساوبي وعيدين ابى وحلث وجل مات إدا يضل• 

٢٥٧بالئمة العتق ينليق باب 

٢٥٨١دلل—،..........ِفي ولدها بعها حاثل، وهي صمة عل أمتؤ عتن علؤ، ؤإن • مطل 
..ّ............ء..........خهآ^:ثك،إ;طامجو ظق نإذا يفز: 
الداتذخأك إذا أض: غلصقةملالمنم،مماوت العثق ظق نإف مضز: 
٢٥٩ينتي، لم الدار، ويحل ملكه ثم حر، هأيث، 



سةاضاماييصالإئماسهضل ٩٠٢

٦١التويير ثاب 

٦١شو:زمحزطكاؤيا 
٦٢رواثتازت.......................... بمرق منق حربعد أئت قاوت وثن هص،و: 
٦٢•••••••■••صمة عل الدر عتو ويغيى صمة، عل عتمة المعلق ومحورثبو قفل؛ 

٦٣ففو:نةوزجمح 
٦٤بحاله.... التدببمو رجع إلتؤ، عاد ثم عثية، أد ب؛ح المدر عن بذكة رال ثإذا ت قفل 

I م دبزْ، وثن قفز؛  Jli  .٤٦ ١ ّ ّ ؟ ..؟ سطو....١ ثن أبطلتن، أؤ: ود.ومي، ق زجت ين
٦٤....... مريكه.........إل بمر لم يصيثة، الشركين أحد يبز نإدا I قفل 
٦٥ّ...... ........... ٠ ٠ ؟؟؟ ّ ّ بمتزكها ئزلدها ثدبثرها، بعد الدبرة وثدت وما ت قفل 

٦٥والثنيه الممر الصسي ثدبثر وتصح يضل؛ 
٦٦ّ ٠ّ ١ ّ يمينه.... ح الثيد قاكنل قآئكز، يبزه، متيم أف العند ادعى إذا ئضل؛ 
١٦٦...... ّ ؟؟؟. ّ ّ ّ ّ ّ ّ ........... بطلثن.وبمرْ.٠........٠ متيم، المدبر قتل ثإدا قفل• 

٦٧\ه■ ثاب 

٦٧.........ا؛...اّّّؤ. هوكداكاوك زثنمد إًداكنو، نحقد زلا : ٠٢
٦٨..................•••محف،صكالأنكامحا

٦٨

٦٩قضل:ؤمحوزدماس 
٦٩... ٠٠٠م؛لأ:ج،الإدصابم...................فضل: 
٧٠امحاس يع وقور قفزت 
٧١صح مكاساآحر، اقكاس_إ انرى نإن قفزت 



٩٠٢ضس|م|د>ء1ت 

٢٧٢

٢٧٢...............  aJUو اثنزف زبملأك محل: 
٢٧٣ّ ّ.....اا............ . ٠ ٠ ه م آذ نبز محز: 

٢٧٤زاسمطّّ......ا...ا.ّا......... اط ءضو:ؤىزوُاكزذبجمثخ 
٢٧٤زلإلأ ءتازن1م انثزلدس ثإذا شو: 
٢٧٦مثله................ اجنة ئتلته التمحزف، عن أجلمي امحاب حبس ؤإل تحل: 

...٢٧٦

.٢٧٧

زلاخد1ثب، أخدمحا، لإ ثكاتاثا، ثريكي ;ئ ١^ لكنت ^١ تحز: 
٢٧٨م

١^;ص ١^، م زلكك;أيئ الأَئو، زطء بمد \ش نطقا هإِل تحز: 
٢٧٩با 

٢٨٠؟٠.؟......؟ ؟ ؟ ّ ّ  ٠١الكتابة.رع 1وو المال مذ امحاس الثش.إيتاء عل وبجب ضل• 
٢٨١والتجز م ؟ت 

محثه،مز مئة ي:ونة لَضزئ، مضه زو لجي مز ممن زن تحز: 
٢٨١لكلظم 

٢ ٨٢.. ٠ ؤ ؤ. ّ. ّ. ّ ّ ّ.. ّ ...... ٠ ّ ّ.. المح هللسي. أدائه، عن ئعجر ثيم حل نإدا ت تحل 
٢٨٢ّّ......بؤ.....ؤ ظزةسرئبمثة تحل: 
ينه،زلا !ب ٥١زأنكر عرام، ٥^١ ١^^: ممال الال، ب ١٥١أحصن نوف تحل: 

٢٨٣اكام،؛عنم  jyثالقزو 
٢٨٤....؛؛؛؛.. ٠٠سقا،ئاوةلإ:نن...... hdظاه.تا امحائئ أذى 3إِو تحز: 







سقضامنينيصالإئماسبمضل ٩٠٦

٣١٥.اممنصاحه1لظممنوةبجاهلكو اوم لإ اوجل محأثا ممل؛ 

مح|ة؛للإمةإ
٣١٩^^،َلأتحلاوطةف،بجمحمح•••س

٣٢٠............................................. ندثاؤ;ة\ لكنتَأتأ يإف نحل: 
٣٢١لإةملضه1وى....................................

اب،ثى و١لآحر آبوين، بن وأحدمحا الدوحة، ق اسان انتوى قإن يصل؛ 
٣٢٣ك1لأمين،زمحشج: 

٥٣٢ ر.؛ ر ... ّ..... باطلان......١ قه، واحدة، دسه الولثان زوجها قإف شل• 
٣٢٦محشب••••••••••س•سسس•س••سس•س•••س•

٣٢٧الول ل العدالة اشتراط حكم 

٣٣٠..........^ئوضة4سمُاثثؤصأض.
١٣٣ ....... ٠٠الموالإ...؟....مى وسلامته الأقزيتح حضور ْع الأبعد ووج ؤإف شل• 

٣٣٣صمجأنتكولمحثةأوس 
٣٣٤^هصذلأص.بب.بى..........

من1و أمرها جعن مولاها، أو عئها، كابن تزوجها، المزأة ولأ أراد ؤإذا تحزن 
٣٣٠ثزئيها؛ئثبإذياأ 

ينياطاهاحثأوبجةشاس........ّّّّّّ.......يمم



٩٠٧ضرسامتىو،ان 

.ي. م.ءَ ٌ ٣٣٨صفات: نح س محل: 
٣٣٩^كاخبميرجزثاسيمم«... 

٣٤١م:ي؛\س..بىب.ب.ى.......... محز: 
٣٤٤محينض،أنمحمحلمذاء قفل: 

٣٤٦وص1ها... شر أوثيبا، كاثش ١^١ أمته ثرؤخ يميك الثيد قإف المرأْ، قفل:عأثا 
٣٤٩ممءنيغمحةبجإِذيا،حواكالأزعإتةلأ.ّّ...... ئأثا محل: 
٣٥٠الإبجاثزالقثوو...ب.....ااا.ا.....ّ..............ؤ.... اهامز: \ذ1ن1 محل: 
٣٥٠والقبوو الإكباب ق مفيد0 ماله 

٣٥٢الاذوJا يفعل كإ والوئ اإوو[آ يلقئئ بجح همل 
صحمهل وقاموا، ائجيس ثقي ق الشروط ق احتلموا ثم العقد، صيغة ك إذا 

٣٥٤النقد؟ 

وصولبعد الراحي عل الفول بمد وهل الرمالة؟ طرين؛ عن النكاح تنعقد هل 
٣٥٥اوالة؟ 

١٣٥٧^٠^٦^: ول محل: 
٣٥٨والت5م،ءدوالدينوايصس، محل: 

٣٦١لإبمئاص،نامبهمك.......ؤؤؤ.ؤّ..لأّ.ؤ....اا ممل؛ 
٣٦٣ -جزتئ،ئدة:زم محل: 

ك،ز;اتكظلئ،،زم:بمفي
٣٦٤خي 

٣٦٥أتائاوئجألواتذان،شر..ا..ا...ب............ّء. محل: 



سؤضاه1نينيه4الإئماسبجص ٩٠٨

٣٦٧ذك..............أثب  Uj OUUJIالناف:كثث:؛يء ي الأقارب أ0 بماو ما 
٣٦٨الكقاح من عئرم ما باب 

٣٧٠نيىي>ضاع.ّ.....؛.ا.....ؤ.ّ....ّ.اا....ا....اّّّ.. 
٣٧١ياكاثن؛..ا...؛ّ.ّ..ّ.ّ...؛.ؤ.......ءّ.ّّ..... \ووأ قفل: 

٣٧١

نزثتثإل اسها، نحزم واوصاع اش-ا من الم٠منات من م؛{ نن زم هفو: 
٣٧٥لإ؛أنئلأئ.............................ص،يواتالءتزطلأت 

٣٧٥•••••••••••••••••••••••••••• المتن بملك وطؤها حرم نكاحها حرم ومذ قفل؛ 
٣٧٦ّ... . .٠ ....٠ ٠ ..........٠ ..٠ ٠ ٠ ١ أواعتقاد..٠ عقد شبهة ق امرأة حانع اثا إنلوأف 
٣٧٨وهومحزبازت ابمع، نحربم ت الرابع النؤغ ت مقل 
حصحالتها ولا عمتها ولا أحتها، له نحز ثم طلمها ثم ١^٥، روج نإل ت مصل 

٠٣٨ باينا أو كاثث رحعثه عدبا، تقضى 
١٣٨ جاز احتمأ، ، IIjL؛نإو 3صلت 

٣٨٣••••••■■■■محتا ي ثنة، الئاثئ ج؛و م ممدين، ئفل:إداتزئجأنونِفي 

٣٨٦ّ .... ٠٠٠٠٠٠٠ء١.... أ..٠ ٠٠٠.٠ابنع..٠..نحريم اش•' المزب ممل: 
٣٨٦•••••••■••••••••••••••••••••••••••••• حصر بم الإما؛ مذ الئتزى ؤتاح يمحل: 
٣٨٨الدين...............................لإخلاف الخامز: النوع مقل: 

٣٨٩••••أوعثرذلك؟ أوالخزية ذبائحهم ق اممايت، وأهل الجوس تئ حلاف هناك هل 
٣٩٠■••••• ••••••••••••••••••••••••ثرفوة؟ - وثد دينهم عر والنمارى ١^ مئ ٣؛ 



٩٠٩مورساإيثوءان 

٣٩٠محالئيى،ثممثان:............ببس.ب.
كالخث.........سسبب„......„..يمالصزب 3ضو:
٣٩٥منة................. واثنتتتأْ واأعثاو0هنه، عرْ، الث.اعت النؤغ ت ممل 
الرجعك■■■■■■■■■■■الأنر!صبخة تحل ولا ت مصل 

٣٩٧مميصيخلسها؟ب.هل ^^،٠٠ 
٣٩٨...يرك أو يألو، أف ولا حقتها، عمإ عق حزم عأجيب \؟ \ayحطن، وش ممبموت 
٣٩٩■■■■■■■■■■■■■■■■■بابه■ ويد-كرِفي الملاعن، عل محرم الملأعنه، الئاثى؛ امحغ محل• 

٣٩٩ؤوإلريهلأممء|آإلأظنأننملء_ه...... معناها الناس بعض عل أشكل الأيه هلم■؛ 
١٤٠١^١^؟ محريم نجرم ض إل 

٤٠٢الثكل افش اصحاساق راحتلم، قنذ•' 
تحووولا ^، ولا يرم نكاح نجل قلا للإحرام، ١^٢.^ النانجرت امحع محل؛ 
٤ ٠٣عثية يكاخ اللحرم ءْد 
٤٠٥الككاح ق اكزرط باب 

٤ ٠٦أنولع• وهوثلاثة هاسد، الئاق• القلم محل• 
٠٤ ٨ ١ .. ١ . ١ ..... ؟ ؟ ّ ّ ّ. أمورت وهو؟لأ؛ة أصله، ئ ^١٤ ٤١١يمسد ما اكانج،• الئؤغ محل• 
نكاحههدا ؤلقه، الاتحئ يزوجه أف بثرط ولسه يزوجه أف اكاق؛ الأص محل؛ 

٤١٠الئغائ 

و5ونثطلئ4ا، لإ وتئ، لززج أحلأمحا ء :نزط أذ ١^: ١^ محن: 
٤١٢الككاحنمائا;اطلأ 

٤ ١٣..اا؟ّ.؟.......اّّ.ّّ.ّ رزاقان: ه اذكاح ساد وق هامد، اكالث،: الننغ صل: 



ضلبن ض i الإمام ص ي ض اسق 

٤١٥ندها؟ الطلأى أ0 واشتطغ لَ
٤١٦بما;كاروالشكاح 

قفيهحصيا روجها الموأه وجدت أو حش، الأحر أحدمحا وجد وإ0 ت يصل 
٤١٧زيهان: 

٤ ١٨حيارثه................................ محلا العمد وقت العيب علم ومذ مضل• 
٤ ١٩ثإذايالنثقامائ1لإيملإبممختاثةءلأّ..ّ.......ؤ؛..ّ.. قفل: 

٤٢٠ظ:ثإِذاضغمذالهئ>-عَلإا 
٤٢١قضل:ؤلأهزالخنخإًديمم 

٤٢٢••••■•••••••بمعيب روبجهم أمة، سمح- ولا صغثرة، ولا صغثر لوئ وليس ت مقل 
٠.٤٢٢٠ .......٠  jXyأذ وحغ ١^١^،، ص أرت \,}'ؤ س j \-نذلإ( ثإذا قفل: 

٤٢٤الإائِفيضاهاح.ا. ^^^تيسمحا
٤٢٦لهإ.............................خيار قلا والصغثرة الجنوثة ممت ؤإل قفل: 

٤٢٦^:إذَامحبجامحلأنحانٍاِفيبمىالئنا:ش...ّّ................ 
^١ي نمط ١^ مل سغ ^١ قضز: 
٤٢١^^ئ؛1ذامسم-بجاتبجا.لألأ...........اّّ.ّّ قفز: 
١٤٢٨^ الثنيالثالث: قفل: 
نكاحله محل لا مح( وئو حرْ، يظنها أو حرم، أغ؛غ عل أمه ثزؤج ثإف يضل؛ 
٤٢٨جأ مش فتائها وعليه قاسي، الإماء، 
٤٢٩..... ٠٠س:زمهملأدة.لألأ...........................قفل: 
IT'بيسايَلأةماثّّّ.....اّ.هلألأ..لأّ.....ّ..............  h\s°d\jئفو: 



٩١١مرساإوتىوءان 

٤٣١بالكثاءة محلا ولك0 يشه، ؤغ\ ثإو مضل: 
بخلافه،ماثش بماء، أو حميله، أو أوثسسه، ثيبا، ثاثن، د؛5نا، ثزطها ؤإل لفل: 

٤٣١

٤٣٣^هثمثاملأذمحةِفيص....س...
٤٣٤

أنالدحرو مل أنم سواء نكاحم، عل عه، معا الزوجان انLلم ؤإدا ت قفل 
٤٣٥بمدة 

ء،صظنة،أنتج؟ئاإان،،أم صل:ؤإن 
٤٣٧•••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••■•نائرص وكل أوبما عقاومنهن أف أمر 

أطثهن،أز: ثؤَلأء، م أز: ثوم، ابجث، فد أن:قول: ؤالإ-محتاث قفل: 
٤٣٨أزنخنسا 

٤٤١استم(..... احسار لزنه نعه، قأنلنى اسم، من أكؤ ومحته همد \>ن1لم وإ0 قفل: 
٤٤ ١  ٠٠٠٠٠٠ّ..ء ...... ٠ .........٠ إحدامحا٤ءثاز زمحثهأحثانثزمهأف ومنأناJلم قفل: 
بجِصلأمحللةةاحالإم،تنئ، قأشن محئ زمأم قطن: 

٤٤٢اثنحنكاخهن 
وبطلالحرة، نكاح ثش عدتم ِفي فانالمثا ؤزأمة، حره ومحته أسلم ؤإل قفل: 
٤٤٣الأنة نكاع 

٤ ٤٣اق5اح............... اشخ ١^ مل أزأخدمحا ؟^، ١١ازظ ^١ قفل: 
هميهوعثرها، كالمجويؤ الكتانم،، أهل صر دين إل الكثابإ ائممل ؤإن قفل؛ 
٤٤٤روايايت،: ؛٨^١^، 
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ئامثغأحدثا أنلم هماثت الدخول، مل الروجان أنلم ؤإدا دصل1 
٤٤٦اذكاح،زقال:;لأنشنانتا،ئمه 

العدة،ِفي الأحر يسلم ولم ١^، مم الكافرين، الزوجم( أحد أنLJلم ^١ قفل؛ 
١٤٤٧^٧ ق؛1بامنجأم 

قلهاأممت،، م مل4 أشت، أؤ يأممن،، كافن0 أمه ومحئ عد أن1لم وثؤ خنذ.' 
٤٤٧الم مخ 

٤٤٩الفداق كثاب 
٥٤ ٠ قلتلأ الصداJ وقورأل؟كول قفل: 

٤٥١ئنل:نكلظخاثشاِفي:تي 
٤٥١............. صداعا؟كوف قورأ0 لا أحره ولا دمنا يكوف محورأو لا وما قفل؛ 
٤ ٥٣قيمته.................... نلها منتحما، أو حرا، يحرج عبدا أصدمها مإف قفل؛ 
الإنلأممل إلينا نحاي أن أسلقا، ثم بمحرم، كافره الكافر روج نإدا قفل؛ 

٤٥٤اقل مهن ووحم، الثمي، تمط والمض، 
٤٥٥صح...؟..........ّ...ّااب _!؛؛، عندا لها يثري أذ عل امزأة روج ؤإن قفل. 
٤٥٦•••••••••••••••الصداي( يصح لم الأحرى روجته طلاق عل ثزوحها نإف قفل؛ 
قالتنمثةميتا، كاف إ0 وألمن حيا، ابوها كاف إذ ألم، عل ثزوجها ؤإذ قفل؛ 
٤٥٧قائدة 
أواوحدين،، أوفمه، أوكتابة، كصناعة، ماح، ي ثغلم أصدمها مإذ قفل: 

٤٥٧صح لغلامها، أو لها معر، أو لثة، 
٤٥٨.........••.•.•..••نإذاصدمهاثنليم١^١،،أوثيءمنه،قفيهروايتان؛ قفل؛ 
٤٥٩وموجلا...............................معجلا الصداى يكوذ أذ ويصح قفل؛ 



٩١٢ضسالوضوء1تا 

•وعلاج بر صداش، عو روجها ثإدا محلت 
.........جائرة بالصداق الزيادة ثإلخاق محل؛ 
٠ّ صح................... واحي•، وص|داق أربعا رؤج محإدا محل؛ 
الدىالمرصع ق اقل ومهر صحيحا، كاو إذ يالعمد المثئى المزأة وتملك محل؛ 

١فيه نجن( 

كائن(إذ مالها ، Jjمذ وإل رشيدة، كاثن، إلتها!ذ اآناة صداي ويدلإ ممل؛ 
٢رشيدة عتر 

٢•••••••••••••••••••••••••••• • المنجل صدامها مبص حص مجها مع رثها محل؛ 
ّ...٤ّ. ٠  ١٠٠............. ٠٠الراج^.وحكم ينتقث لا وما الصد.اق به ينتقث ما باب، 

.................٥عترخلمن؛شز؛ؤاكاف،النطئ،بمتقثمالثدايى
ماثامواء الصدايى، مرر \وو-خوو( من؛ الزوجم( أحي. موت( الثالن(، ممل؛ 

٥مح،أزقلئ،أزقلم4ُي 
 jاص،لإوسصأنمثمحامحثام

...........٨بمنمإجا،هاويوغءا 
كتراكثر أو صناعته، أونيئ مرض كعبد ثانصا، نجدْ أذ الثانية؛ الخال ممل؛ 
٩سه يقص 
٤٦٩زاذا نجدة أذ الثالثة؛ الحال ص3ث 
١^١٤وجه...؟؟.ابّ.بّ..........من ثاقصا وجه من زايدا وجده • الرابعة الحال، ممل؛ 
مميهنجا، الدخول مل طلمها م لزوجها، مءأتها عتنا، الصداى كاذ ^ذ ممل؛ 

٤٧٢رنا:ثانت 
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٤ ٧٣الكاح عقدة بيه الذي م دالروج • لمحل 
٤٧٦الموصة j الحكم باب 

٤٧٨..................... ب ه الناويان عصثاجا هومهئننا;ء ومهئنث.ائهات مصل; 
٤٧٩...٠٠٠التعه......داد>ز؛لإاإلأ والثزص، الدحوو مل اقوصه طلق محإل مصل؛ 
٤٨١ئدرْ............. اقر وعل مدرْ الوسع عل الروج يخال منتبرْ والمتعه مقل؛ 
أوجتتالنمى ثصمت وما ١^٤، !^، ١^٠٥٥النمى أنمطت ئزمة وكل مقل؛ 

٤٨٢••••••أجس• حكم  °ؤحكمها، عل رئجها اش وهل ام، اقوصه مأثا دص-لت 
أوا بتكن أوكبيرة، كاثت صغيرة يسلها، صداؤا دل«ون اسه يرؤيج ؤللأُب مصل؛ 

٤٨٢ثثا 

٤ ٨٣.. ٠ ٠ ّ...٠ ّ. ّ ّ ّ ّ. ........... اسه صداقا من سثا لئقسه يشرط أف وللأد_، مصل؛ 
٤٨٥••••••••••••••••••••••••• • د1فووجالثحلابنةالصغير،مالمهرعلالرؤج ممل؛ 
٤٨٦............................ الزو مالمهئعل مولاة، بإدن العبد يزثج نإف ت مضل 

٤ ٨٨الصداق ق الروج؛ن احتلأف، ثاب 

١٤٨٩ ١ ١ . . الفعل. مي عل تحلس أن يجوز ملأ عرْ، معل م، عل، نجلف ض أف • قاعدة 
الخلافوكاف المثل، مهر سميه وادعث الصداؤ(، سميه الرؤج ألكر نإف مصل؛ 

٤٨٩...... ............... الرواتن. عل بناء وجهان، قفيه الدخول، مل الطلاؤ( بعد 

٩٤ ٠ .... ٠. ٠ ١^ قك الأنة، ثدة ثر ئالئ،ت التي، ندا أخدمك ُال: مإ0ِ ص
٤٩٠..... ١١١١.......ينلهادالمنل احتلماِفيمضالصدان(،أوإبزاتهبثه، نإن مصل؛ 
٤٩١الطلاق ثني يدقا ي الصداؤ، مص ؤإف مصل؛ 



٥ابجو|سامث>هات 

٩١ءبمن>ءَوفيكاحس 

٩١هفو:وَلأنجبمحِسيخءاو 
٩٦..................... والمنتدةالزوج، كيان باطزلألإحماع، كاب وش قفل: 

٩٣النينة ثاب 

٩٣شو:ئخا:ةالأانحإجاسمٌ 
واجتا،الصوم وكاو حصر قإدا الإجاثه، سمط لم الصائم، دعي محإدا قفل؛ 

٩٤يمطن 

٩٥زالدخوو الأم و إذة ١^ قفل: 
خضالإكاث، ص كام ئكث، مها نلتة إل م ثإذا فقل: 
٩٦وأكن 
٩٨ي عي الاو.ثنات نائث ئاثا قفل: 
٩٩متاح ؤالتماطت ؤالثار قصل: 

٥٠٢الثناء عترة ياب، 
٥٠٢دللث،............ؤ"خب، إليه، سلمها قطنت، مظها، يوطأ امرأة ئروج نإذا قفل: 
٥٠٣زمارا ليلا اُلئرة سليم وبحب قفل: 
٠٥ ء....٤ ء ّ ذمة.... أن كانث< منلنه ؤالقاس، الحيض عنل عل إجباوها نله قفل: 

٥٠٥ثه؟ ئتأدى ما اكل أن ثن منعه لها هل 
أمامنا،ثرثه من تمكنه ئهل حلال(؛ الدحاذ أف يعتقد وجل م؛لأ كاف إذا مسألة: 
٥٠٦يالتحريم؟ ثعثقد ولحن 
٥٠٦."•!لاةالأددلهايخ••••منزله، ئ ا-لتروج منعهائ مطل؛



حنبلبن أحعد الإمام فقه ي الئاش ض اسق  ٩١٦

••٧•ْم!ملإبمولأضياصJض■■
وجنس،الئ1طال جنبنا اللهم اممه، يس، يقول• أل استجب ا"بمءإغ، أوال ثإدا مصل• 

٥٠٨الش4لالناتزصا 

٥٠٨ءفل:محةالخزل 
٠٥١ ثامحا......... ;احدالأد :ذأا;،لئعشئَتثاو,ظ• مفأ:;اذاكاا;وئآ;  ٠زاحدإلايرصامحا......... ننكن محع:بجاِفي لإ زن-بمان، لت كاف ثإذا قفل: 

١المم ثاب 
.......٣الممj ايةتنهن زين خ1ئوو4 يقو: 
ا-زيحب،وروج والمول، والظاهر، والمجبويب، الريض، عو المنم ونجب مضل؛ 

٣•■■■••••• ■ن ب • ب ب....... والنساء....................... اثاتص، وا-والمحرمة، 
٤حمهامنالسمواانفمة نمط تاهزثزوجتئ ^١ يقو: 

٧••••••••••••••••••••••••••••••••• منازلهن شبمامحِفي والأولأفبموى مقل؛ 
الإتجثاع............................٧الززياتِفي الم:أ:لأ تشي محل: 
...............٨لهايمض لم عاد، أف يكن، ولم إحداهن لثلة ■حرجِفي محإف محل. 
٥٢٠اشم زاتكثاؤكاكةJ محل: 
٥٢٠.........ه؟ وشثممثؤعيجةمْلوي ؤ يقول: وافه حزه، وعنده أمه يتروج ي—، 

٢٥ ١ ّ ّ ....  ١٧يمم هنم أحزى وظلم إحداهى، كشزت سنة، أرح لة كال إدا هضو: 
٥٢١صو:زَلأتمشِفيبمامح 

٥٢١بمتياِسماضمثزجها...ؤ............................ 
تيها،شرإدن لتكها هبه ملها نتد.ها، يوف لها، الأمة مم والخنِفي مضل: 



٩١٧الوضيعات هوس 

ُ َ َُ

٥٢٤اممهغ1 نلها 

٥٢٤........ ااثل>يدة -فق الأوز قطع حد.يدة، امزأ0 السوة صاحب ثروغ ثإف محل• 
واحدة............ّ......ا...اا...لأ..لأ..ّّّهآهتلة ق امرآت؛ن يرف أف يكرم ت محل 

٥٢٦م........ّ..ّ... 

عبجا،لرعثته عبجا إعراصة وهوت ووجته، عى الرجو ئشور ١^^؛،؛ ههل؛أذ 
سرصهحقوقها بنص عنه ثضع أذ بأس قلا ٤^^١، أو {.( jtijSأو ؤص.ها، 

٥٢٩بدك 

إلام أنكثه 3ص ص م مة ناجي كل ام ثإِذَا محل: 
٥٣٠حم،هبجاالإتحاف..بلأ........ء.......ا..ا.ا.ّاّاّ..ّ.. 

٥٣٣الخلع كتاب 

٥٣٤تحو: 

٥٣٦•••••••• طلامه يصح روج وكل واأهلس، والثمه ١^• من ا-قلإ ؤيصح تحل؛ 
٥٣٧ؤ . ١ ••• • رشيدة روجة كل من ام ويصح نخل: 
٥٣٨حاكم عثر من ا-ئع ومحور تحل: 
٥٣٩وألخاظا"قبعممإلصرحوؤثايؤ تحل: 
٤٥ ١ رجعتها••••••••••■••••••••• ينلك قلا الثوايثئن، إحدى عل با-ئع وسة تحل: 
٥٤٢المعاوصة بإمظ منجزا الخير ؤيصح تحل! 
٤٥ ٤ ّ ّ ّ. ّ ّ. . ٠ ٠ ٠ ه لَي زلا زيعو، ظقث ألث، زظك طاِلق أنت داَل: ^١ نخل: 
٥٤٥ااالألأاّّ..ا..اا. الطلأيى يه ينوى حننتك قمال: بألف، طلمثي لت: محا وإذ • تحل 
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طالي،فآب رأس ^1؛ إدا مماوت شهر، إل بآلمج طش و\لن.' ءإ0 خنذ•' 
٥٤٧............................الثز;أئنازأس بمد الطلأى ص اه، 

٥٤٧•محهإ ا-ئع صح ثعل، آي، طمحنح، ووجسهت إحدى مالت ؤإذ هضل: 
طلمث1........ّ...لألأّّ؟.....خ؛هقبلتا، يالف-ا، طاكتان أُي مال ؤإل ^٠: ٠٥

٤٥ ٩ ....... ■كا0 _ ا-ظع، j ءنئ.ا طن خاز ضداما، خاز ظ زم قفز: 
٥٥١••••••••••••••••••••■•••المدثب ظاهر محهولِو، عوض عل اهلع ويصح ت ممل 

٥ ٥٣.وطLJمث، ملكه، ثهآ، ء1اوا قآعفته طالق، قأك عدا، أعطسي إدا ماو:  ١٩قفل;
صح..ا.......ّّ؟ّّ..ّّّ......؛ههطومه، مده ولده رصلع ■ثل حالتها قإدا قفل: 
٥٥٥■■■■•■■■■■■■■■•■■■■■•■•■■■••■•■■■■••الروجم ئ ا-قلج امحطِفي وقور ممل؛ 
٥٥٦••لألألأ.لأ؟لأ٠ّّ•••••■•٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠نأيكزله............حلتها ١^^ ادعى إذا هطل: 
٥٥٧الخلاق كثاب، 

٥٥٧ؤ. ٠٠ؤ.٠.....٠ الخلال...... اضِ اصإل »أأغص بحديث،: الاستدلال عل الرد 
*اُه.............................•.•••••العدْ؟ محشن( ي—، السهر ونط ق طلي إن 

٥٦١البن"عي زُني اللأيىِق نيثع قفل: 
٥٦٢••••••••■•■■•■■■■■■ييتما يقصي حص يدعها ثم واحد0، يطلمها أل والأول مطل؛ 

٥٦٥يجالإلأث،طفاث، 
٥٦٦.....•••••••••••••روايثان• قفيه عس، يم ثطلمتم( زوجته ^ ١١طلي نإف ت ممن 
قأكرهةالخلأى، عله وجب كالإي حق، أقره قإف الخلال، عل الثقزه قأثا قنن: 

٥٧٠اةاكلمقفي،نخمنئ 
زوجكطلق لولي■؛• يقول ممثلا الروج، أم بطلأل بجدد الأف الناس من ممر 



٩١٩ءوسامموعاتا 

٥٧١|مائا؟......................................جثاوابجو ؤإلأ
٥٧٢اصاندئصهمح شو:زأئا

٥٧٢يطلى.......... لتر منن1ه، ولا بؤر، أب»؛U لإ>ثتلوي.' العجمئر ثاو وأ0 مقل؛ 
زأصثعها،ك؛د.ها حف'\منها، أن ورمها، محكها روجته، مذ جزءا طثق ثإدا ممل؛ 
٠َمَ 

٥٧٣طلقت 

٥٧٤..............ءلألأ.......؛؛ا...؛ا ش ^ 5^: ماد إذا ممل: 
٥٧٥وكثاثتؤ الطلاق صرح ثاب 

٠ّ٥٧٨ ١.... ١ أوهازلا كال حادا نيْ، أولم دواْ وح، الطلأفي يصرح آتى ^١ مصل؛ 
٥٧٩.......... ؤ.٠ . ٠ ؤ ؤ ................... مو،ن؛الألخاظ من ١^ قدا زنا محل؛ 
٥٨١... ١ ١ .... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ يها.ا وئJما وحمه، جوج أiثام؛ ؛*Aj j4والكناياات، لنذ■' 
٥٨٣ة.......  ٠٠...٠...... ..... .. روايا>ؤن،؛ مفيه حرام، عئ أب مال؛ ءإ0 ممز؛ 
٥٨٦.................... ٠٠..١.٠زومح٠....إل الطلاق شم.ئو للرجل وقور مقل؛ 
٥٨٨الكثاثة بلفظ إثها مريضه الئاف• الصرب ممل• 
٥٨٩..........ّ.ّ.ّؤلألألأ...... ١^ حق كاثهِفي بيد-ك، وأمرك الخيار، ولفظه محل؛ 
بهثوى إ0 مهومحايه، لأنلكخ، أو• إّثبلي،، وبلتج بروجتث■ مال ثإف ممل• 

٥٩١وح ^j^؛، 

٥٩٢....•١^^•عم إل الطلاق، نبجح ممل؛ 
٥٩٢مزصنم؛............................. إلأِو، اللفظ شر الطلامح( ثح ولا محل؛ 

٥٩٥الطلاق عدد يه نحتلثن ما ثاب، 
٥٩٦٠يلاما. طلهّث، أومنتهاه، أوأمحزم، أوحمتعه، الطلأؤ^، كل ^١١^٠ ابا ماو،ت مإل ممل؛ 
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٥ ٩٧................ ( ^J_jطلمت -؛،، ١١٨إل؛٧•؛؛؛>؛ مذ طالي أب قاوت ثإل مضوت 
٥ ٩٧. ..٠ .٠ .٠ ....٠ وع..٠ ١^٨^١!،، وثوى طئمهن، ق طنثه طالق أك ت يال وإ0 يصل! 
٥ ٩٨.....٠ .٠ ٠ ٠ ....٠ ١ ٠ ؤ...١ طنمثان وقع طأومتأن، بل طنثه، طالق أئت، ^! ءإو قصل: 
واحدة...ا........ّ....ّ..ّّ....ااا..؟ههطلثن طلثة، مذ حزءا طلثها ؤإدا ت قفل 
^١-^؛كل طلثث، طلثه، أوعوقذ بيئآكذ أوقعت، ذسائهت انع مالا ؤ0 ت قفل 
٦٠طنثه  ٠

طلاقك،،عدد يه ينقص لا أوت عليكط، مع لا طلثه طالي -؛، ١١ئال! قإل قفزت 
٠٦٠ طلمت، ل1«شستيء، أو! ميء، لا أو• 

٠٦ ٢ . ....١ ١ ............١ ١ ّ ّ ّ ّ ٠ ّ ّ ّ. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بماؤ•ءإر٤ا.٠ الدحوو حكم بؤ تئتلفن ما ثان، 
٦ ٠٣. ..٠ .٠ ٠ ء ...٠ ّ.٠ ؤ ّ . ؤ.٠ ؤ ٠ ٠ ه صآ س ^ ٩١٤ وخول محال قضو:وأذا 

٦٠٦ز الإنشاء ؛انؤ 

٠٦ ٩ ّ ١ ّ ّ ...؟ ثلائا^٠-!، واحدة، إلا بقلبه واٌسش دلأدا، ^١^، أنه مالا• وأل محفل• 
٦١٠الئزطوسق ثان، 

ثإدا،زنذ، إذ، يأ: زالتاق الطلأل ِفي اكظة الئزط ^١^، قفل: 
ُِءت ,ء 

ِهء'ِء ؛ُْ 

•وما وأي، وش، 
٠.٢ ٠ ٠ ّ . ٠ ...١ .٠ ٠ ثدحل حى ثهللق ثم ^١١^،، الثاوأئت، يحن؛، إذ ئال،ت وإذ قفزت 
حصمللق لب أكل-؛،، ش أوت أكنتخ، ^١ ثري؛،، إذ ^١^؛ أني، قالات قإذ ئضوت 
٣الأكل بمال يئرب، 

٥بامحى الطلاذ ثنليق ي ئضل 
١٧محيص..ثطهريم حص ثهللق، ثم ^١١^،، ئأدتإ حصت، ^١ يائضأ قال٠ إدا قطن: 



٩٢١ه،راسامضوعاوا 

٦١٨ص:إدائوكذبمذهاشةنسم َم٠ ص ءٌ 
عمأو حملها، جم( -^1؛^، أن آسه، أو محيص، لا صغمْ ^ j\y\كاب نإو هضو! 

٦١٩بدئ زلا بطلاقها تك ئلأ جا، ندخوو 
وأ-حميت،الطلاق، أحس طالي أب، ت وبدعه ئتة بطلاقها بتن ئاو 1^1 هنو: 

٦٢٠للئغ...................... طأقئ، ا-لخمأة، الصّماتا مَ هدا أسئ م١ ١ عدلئ، أ٠ 

٦٢س:س.:..:::سسJ.سس......س..س.
٦٢٢هفوقتس.شملأثة 
٦٢٣صوقًتيسق 

عسل.ىمن قعد امنأْ، طثمت، كلنا (؛ _iJوعثيي.، ساء أوع له كاف قإف يفل■ 
ءم
م•

٦٢٦وا-اثلما ثنليقه قصلِفي 
٦٢٨ّلأءّؤؤ..... بمني السم، انتماو أوالتاى اهيى انشل نإن قفل: 

٦٢٨ئطلِفيسدامحم 
٦٣٠ُالشيقه ثنليقه ِفي مضل 

إذقال: أو اغ؛النار، ، IIjJlxjأذ تحيق كب إذ ^،، ١٤أب ثال• ثإذ يضل• 
٦٣١ؤ.................ؤخ4ان; قف ذبك،، \JL 1ا نماَث: بمك، ذبك نمن كئت، 

وعتقزوجته، طلمث، اف4، ثاء إذ حز، عد>ى أو ^، أنت، ئال،ت قإذ يضل؛ 
٦٣٢س

٦٣٣سُزو،تل 
٦٣٤................٠٠ش.......طكث، بزيت، ١^ ]،بمد ٥١ظق قضل:إذا 

٦٣٦ثذؤ،شهالآشّ.ءّء...ب....ب ١^ ^، قأنب نته نقت :^١ ئاJ ^١ قفز: 



اصقضاه1نينيصالإئءاسبجضل ٩٢٢

ثطثقهلأو، يدم إدا ■^١ أو عدا، قدم إدا أب ئاو! ؤإو مضوت 
٦٣٧بميم خر 

عِفيؤوأئس، ١^؛، اليم،إوولمأمح ط1ِلق أئن، ئاَل; ناف قضي; 
طاقلأشعكنك:1ب 

٦٣٨طالمت،واحدة..........................عدا، اليوم، ابطالق ثال،ت ثإف قفل; 
٦٣٩واحدةّّّّّ..................... طثمتإ والعد، انوم طالي أنت، قاوث لإل مقل; 
٦٣٩ّ....؛....ء...ءءءّ....ّ......ا.... نزو،َللمطز طاِلق:ند أنت، ئال،: إذا قفز: 

٦٤٠ماض هصلِذ،إصامحإووض 
٦٤١مشل عل علمه يإف يقنت 
إذاظمتط الإاب،، قامثا ^، نألت، كتائب، أتاك إذا إيا: كتن، إذا قنن: 

٦ ٤٣ ٠٠.٠ي.محإ لها م؛ة أوكل صكاواكد، ثل الحاري اس زيت،: ابن قاعدة 
الصمة،مل دزئجها ثم ، ١٦٤أناثم صمة، عل رزجته طلأى علو ؤْش محل: 
٦٤٤الئثئ قاذتف 

٦٤٥اكالثهوسق ثاب 

سهن،اهئ بعنتها، واحده يز ولم طالي، إحداكن ت لنسائه مال يإدا محل؛ 
٦٤٥ثنهن المطلمه بالمزعة ئأحرحت، 

ليطلمها إذ عليه، حفين أو وانييها، دلأدا يعييها واحده طلق، ؤإف محل: 
معم لإثه عليه، ويشيه ئثطلمها طاقة، ِق يزاقا أو حجايت،، وناء مى أو ظلمة، 

٦٤٧علنه 



كزةءتا لكف زإل طابق، سنة ما؛ا كاذ !ف مماو: ^١ نأى لإ0 مقل: 
٦٤٨طلاى..................................يئزمه لم هو، ٠^١ يغرف وثم مطار طالق، 
طالق،ؤيب مماوت ليب، زوجته اسم أوكال ^١^،، ابنتاكح -جانه؛ ثالا ت!^١ مصل 

٦٤٩طك،زنهُ 
تمماو روث_،، هأجاثته هند، ^١ ت ممال وزينب، هند زوجثان، له كاثث، مإل مصل؛ 

٦٥٠............ ٠٠٠وحد٠ا.المجسه يه، نة ؟كن لم أو المجتبه، يزي طالق انت 
٦٥١النجمة كتاب، 

٦٥٢اائافي...وصع مل رجعتها مله أحدمحا، هوصنث، بائي حاملا كائن نإدا مقل؛ 
٦٥٣رصاها شر رجعتها ؤيمللئ، محل• 
الطضنونمى إمت.اكا، الزحعه نمى اف،وعال أف لدليل زوجه، والرنييه قصل• 

٦٥٤بمولة...ببلأ؛.....ءءءءءء.بّلأا 
وا-ظوةب؛ا، الثمن وله له، والتنؤف اوين ٥^١ لزوجها، ماحه والرجعة محل؛ 
٦٥٤اثد.ه>ّ_، طاهر ق ووطنها معها، 

٦٥٤..........١١مصي أولم مصي، الأه_،، طام بالوطءِفي الرجعه وثننل مصل• 
٦٥٥٠١.................................زاينثك، الزينة: زآلثال محل: 

٦٥٦ظتولأصمممهاعلمط 
٦ ٥٧ّ ؟ ؟ ؟ .٠ فيهامصاوها يمكن زش ِفي بالمروة عدخا امقاء المزأْ ادعت، ؤإدا محل: 
٦٥٨موله................مالمول مأد٤نJة، عديا، ق رجعتها الروج ادعى ؤإن محل• 
همروصدمئة رجعتها، ادهم، ئم وثزوجت،، ءدت؛تا، مامثسن، طلمها، لإل محل: 

٦٥٨ردتإلته وزوجها، 
عدةامطنت، منه، وحملت، الئاف موؤتها عديا ؤ؛، الرجتية روجب نإف محل• 



اصضاه1ينيصابمءاصبجضل ٩٢٤

٠٦٦ اوس الزوج وطئ ؤإذ قفل: 
عثه،نش -م طإمتمأ، ووجته العد طلي أو ئلائا، وو-بج ا-ةز طلي ^١ قفل؛ 

٦٦١•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ويطاها ع؛رْ، ووجا تمح حس له محو ولم 
٦٦٣محهلارطئلألأس.بس........ب.. وص قفل: 
منئهحت أي ئدكزت زو-جها، آتث ثم ثلاثا، المطلثه عاس، ^١ ئضل،: 

٦٦٥له......... حلن والصلاح، الصدق منها يعزف وكاذ محنا، دللئ، وكاف أصاثنا، 
ثلاُث،عثها نلكؤ ؤإصاثة، زوج بعد زوجها، إل ثلاثا ا1طلمه عادت ؤإدا قطل: 

٦٦٦تطلقان 

٦٦٧الإيلأء كثان،

٦٦٧...... ٠.٠٠٠٠٠ا-ظف،.............أخدئ: ئزوط: ِلثأزبمه نيوط قفل: 
٦٦٩........................ ١^ الزطءِفي اكافي:أنىف،موك  ijLlئضل: 
ا-محلإ،الزطءِفي قل ئادزا ئكثثا، ا.ولثززخا أن؟5ون نحذ: 

٦٧٠زثدذكنناذلك 

٦٧٢اتت،،أواش،لإبجئوتاّ..لأ.لأ.ب..ا لازطكالث،قئندازاغ نافئاَل: قفل: 
٦٧٣'ئنل:ئممقابمممط 

يحلنعام، نذس لاوط؛تلث، وافه قال،: فم عاما، لاوطهلث، وافه قال،: قطن: 
٦٧٤الدةاكاتهقالأول 

يثقهل وهز: أصل، عل \لإو أطوكن، لا واطه سؤة: لأزيع قاو ؤإل قفل: 
٦٧٤..... ٠٠٠.؛؛؛.زذهرزا:ثان;

موليايصر لم نعها، ثركتك، للأحرى: ثال، ثم وطسلن،، لا وافه قال،: قإف قفل: 



٩٢٥هوسامتىوظو| 

 ^٦٧٦^١

٦٧٨الإيلأء ونمط حث، وطئها وإ0 ت يصل 
٦٧٩................................................ ^١زطئلزضُالكفارةيقو: 
٠٦٨ ١... ّ ..٠.... ٠٠٠الطلاق أو اiطاJهثالمثة، د1ها ، Uajولب الدْ امصت ؤإن مصل: 
٦٨٢............. ئالمثؤ يطالب ٢ أونمناء، حائض، وهي الميم امصت ؤإن يصل: 
مالمولثيبا كائن، لإل مأئكزيه، وطئتها، مي. ءمال: دالمئه طولأ، ونس محز: 

٦٨٤ملك 
٦٨٥دليسبمول......ّ..ّّّّ؟....ؤ...ا.... يمين، ثم الوطء الروج ثرك وأف قفل: 
٦٨٦الثمحار محاب 
كجدته،التأسد٠، عق علته قترم مذ ظهر أو أمي، كنلهر عق أُت محاو: لإف قفل: 

٦٨٧...؟.. ١١مهومظاهر..اانن_،،أو\لثذ[ا،أوا،اصامة، مذ وناتريواتمحايمه 
٦٨٩ظهاو.••••••••••• ئهو أمي، ظهر مي، أو معي، أن عندي، أنت، قال: قإف قفل: 
٦٨٩^تمكأمي،أزثلأئي،محزظاة....؛.....ؤببّّّّ...... مال: لإف قفز: 

٦٩٠...... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠طك،،ء:فذتيانا ففو:ئنوال:أنم،محمم، 
٦٩١تصخاشئزقا مقل: 
٦٩١•••••••■•• ؟ Pمحذئظاهنةّ ظهرم، عق أنت، لزوجها: ظ يالم، نايا قفل: 
٦٩٢الكماره......................... و-صت، العزد، ووحد الظهار، صح ؤإدا قفل: 

هِ,ءص ؤالثس،كالملة، الخو، يؤذ بجا م مل ميا يالقام اسوذ وق قفل: 
٦٩٤روايتان: 



اصذضاه1نيهمصابمماسبجضل ٩٢٦

.اءجَبء َِ.ِ. ?ِْ ٍِ .ً?ِْ .7.َِ ِ.؛-. .ٌ  ٦٩٤••••••••••كماوه واحدة لم معثه كلناج، بأربع ينوة أربع بن ظاهر يإدا محل؛ 
٦٩٦•••••••••••••......................ملمكها يم الأمة، زوجته من ظاهز وأف يضل؛ 

٦٩٧ش-\م ؛اب 
٦٩٨الززام.......................1تير الكفان،ِفي ^ حاو ؤالإتياث قفل: 
٦٩٩١ئزمأ.............................زقأ إلا محا الكئانات ِفي محزئ زلا قفز: 
٠٧٠ ............ستاصررا بالننل امحرة الئتوب ين ناله رب محرئإلا ولا قفل؛ 
١^،زأخدغ ذوال،ه، درئ نا درك ِلأنك ١^؛ زنحزى قفز: 

٠٧ ؤ...٣ .. ؤؤ ء. ؤ. ؤ ؤ. ؤ........ ّ اللم_،.......١ ^ ٠١٤الولدِفي أم عتن محزئ ولأ مقل: 
ولمعتن، الكمارة، عن العتن بئرائه يئوي عليه ينتن من اسرى د1ن محل؛ 

٧٠٤نحزثئ 

عنامحع ين وثوى تحب، ماعتن مومحر، وهو عي ينم، ولومللث، قفل؛ 
٧٠٥كمائنه 

٧٠٦ةنلِفياثام 
٠٧ ٩ ......٠.... ء.٠ ء الإنبماف لزنة القزم، ص ظاممحاِفي اش زطئ ثإن نحل: 

٧٠٩^^فيالإنم..........................لأّ.؛.................................
٧١١.أومعم م مى جغأ أونفس بر، مد منكن كل إل يدقع أن والواجب تحل: 

٧١١،تزاآكا٧،هوثشأنَلإمحنؤ؛ّ
٧١٥•••••••••••••••••••••••••••••ظ:نلأقوزصزمحاهإلمح،أوامح 



٩٢٧ههررساليضؤم1ت 

٧١٥زلأةزئك1ازةإلأه يفز: 
٧١٦اممطلكما،همانينالإشم............................  o\Sj\Jمحل: 

٧١٧....ءءبء.ىب...بب■س••.•.■•■•••••"^يمامحمتجها
٧١٨اشان كثاب 

٧١٩ففل:زلأمضممضسززذث 
٧١٩٠؟....ا..ؤ.ا..٠٠.......١•١١١.٠ّمكلمي....ووجم كل بئ اللعان ثيصح يمحل: 
٧٢٠......ّ..ّّّّّ؛......ؤ.....ّ.ّ.. صاشاو:لأاسملالأضو محل: 

٧٢٢

٧٢٣مة: اشان صئة زئزوط محل: 
٧٢٥شرها................. يمح ولا قئسنها، لمى العربية اللعان ويئرطفي محل: 
٧٢٦ ٠٠٠محلإ:شزرذيِفيض....ّّّ.ء....محن: 
٧٢٧ثينِفيضئمر: محل: 
٧٢٨ؤلأبجاصلبمزَلأنكان محل: 

٧٢٩الأخكام من اشان ثوجثئ U ؛اب 
٧٢٩اماكافي:م،ص.؛ محل: 

٧٣٠صِفيس........ءلأّّّلأبلأ...ب......؛؛؛ّ.ّؤ................ 

٧٣٠ ٠٠٠٠٠حميعا.....لحماه الأحز، وانتلعص فنمىأحدمحا، ولدتثوأمم، هإ0 محل: 
هطْنتن دعا أو الدءاء، عل أوأثن سكث،، يه، أوئى ُالؤلد، أفز زإ0 محل،: 

٧٣٠^^ئب،م:ثكه 
١٧٣ رزاقان: نقيقا الفزثه، اكالث،: امحب محل: 



صاضاه1نينيساسمماسبجضبل ٩٢٨

٧٣٢صايماوائ:همماؤبمئ 

٧٣٣محصنه............. لكثت الحدإذ لزنه اللعان، كإل ثني ثننه أكدب ؤإذ ت يصل 
٧٣٤ئلأحوءا...ا.ء..ء.ء.ب.... اثنان، ض اوأة ص لاص لإذ ممل: 

٧٣٥ذقالاضذ ;ان،ُذتقسايؤ 

٧٣٥ظرج••••••••••""""••••••"•• الرجل حمح، ِفي لمثله يولد سن نأمل ت صل 
٧٣٦أشهر يثة الحم ثدة نأُل صو: 
منذأقهر محق بمد ولدت ثم عينتا، امماء يمد ^٥ ٤١ثرولحت ؤإدا صل■ 

٧٣٩ثزوخهاامح 
سال!منك،، زلإي ^١ ممالتا! منة، يكوذ أذ يمكن بولد روجته آث إدا صل• 

٧٤وجهان! مميه أوالممطته، انثمسه، ثل منلث،، ولد"ي هدا ليس 
قله •ي مثازكة عتر من أشهر سق لها وطثه يمد زوجتة ولدت ومذ صل! 

٧٤١.....................ب.لألأبلألألأ........ ثفيه له نحل ولتر ولإها، ___، لحمه وطئها، 
لبأنزدان، ؤمحا أنفس أن أنبمان، زمحا أنؤد علأئا اصأته ؤلدُت، نإذ صر! 

٧٤٣محلئنمت 
٧٤٤ئذفها......ّهّّا.اّّّ.ّ..... مله يلحقه، سم_، له يمذ ولم ثنق رآها ؤإذ مصل! 

٧٤٤............؛.... ٠٠٠٠٠.صاض،.........صزفتادا
٧٤٦العديؤ كتاب، 

٤٧ ٦ ؤ........٠ ؤ ٠ ظها عدة ملأ ناةلزة، ايئس مذ جاهه j رن-بمث النيل ماتJ إذا 
٧٤٧دألح;لي ممدة زاكدائثلأةأفنام! صر! 



٩٢٩مرسامثيء1تا 

٧٤٨ش ممدة ١^: القني قفل: 
٧٥٢............................ يوماوعئزول سعه العدة ئه يممفي ما وأقل ت ينل 

ينالأيتة إخاJائن: مخ: تلأة زم ,الئهورّ ١^؛ ١^: الق1لم يضو: 
٧٥٢تحص ش٢ والمحرم الجض، 

٧٥٣الإباس حال صأُهمدف زاحتلث مقل: 
٧٥٤حاصت..حى عدما يفض ملم بالنهور الاعيداد ل الصغثرة ثرعت ؤاذ مقل. 
أقهرأنبعه معدما حاملا، لم؛٤^ إدا وزجها عنها المتنفى اكاي(ت الثنغ مضل• 
٧٥٥زهمثل 

قعدتياويعه، ما ثدري لا حيضها اريفع إدا القروء دان الثالث،؛ الثنغ مقل• 
٧٥٦نثه 

٧٥٧•••••••••••••نحص ملم • • عالثا،• الشتاء فيه نحيص بن ا-ةارية عل إذاأش ت قفل 
٧٥٨عننها................. زياد0 يلزمها لي عدتتا، هماء بند ا|لآآمه عتمت نإدا ت مقل 
٧٥٩.......................الرماة عده معليها الرجعغ، المنتدة رؤج مايثف نإف مقل• 
٧٦١ؤ..... .٠  ٠٠..٠ .٠ ؟..٠ ؤ. ؤ ١ ّ ّ ؟. ؤ العدة لزمتها أوزثا، بث1هة، المرأة وطثت، نإذا مقل• 
٧٦٢... ١١١...الطلثه يتير؛ر أل مل مات ثؤ زأنستها، ثلاثا سناته إحدى طلي إدا مضل• 

٧٦٢^^^^هأناتةام..ؤَلإووِفيبمة......؛.ّ........هذل:إذا 
٧٦٣... ١. ١ .......... ....٠ ١ ........ عنها حن0 زامطع ززحها، اأزأْ مميت إدا ت مقل 
٧٦٦••••••••••••••••••••••••••••• •• رزجته مهل روجها، مو الممود مدم مإف ت مقل 
ؤا^نكنالن٠مه للها أمزء، حش الصتز اأممود امزأة احتازرت، نإن ت مضل 

٧٦٧أندا 

٧٦٨؟. . طلي اؤ ماُث، يزم من معدما ماثرعئهازهوعايب، طلئهاروجهاأز نإدا مضل• 



اسقضاهاهمنيصاسمماسبجضل ٩٣٠

٧٦٩؛اب 

L٧٦٩_................... عدي زيلأآ.محز،ولميإ عده اآزأةِفي إذاثزئ-ثت 
٠٧٧ ••••••••••••••••••• • التأبد عل اكاق الزوج عل ءم  ١٣١احمد ص ووري محل: 
١٧٧ الأوو............ عدة أنث محمل، 1ولم أوزثا، يهة، الذتلْ وطئت وإ0 ت محل 

٧٧١•••••••••••••• محباؤلج"-لأمح،بمييناؤلجلأ 
٧٧٢^ط،ىاصعديشيلآ.. طلائا ززجئ ١^٤ ئق إذا محل: 
٧٧٤.....ّ........٠ ّ ؤ ؤ..٠ ؤ ؤ ؤ عده... ةا-محاِفي قك ززجئ، ظ لحخ وإ1\ محل: 

٧٧٥انتدات ثكان ;اب 
٧٧٥

٧٧٦لكثشخائلأ.ؤ؛.ّء....ب....ؤ؛ّ...ؤ...........ظ:ؤلأمضضوعاأدا 
٧٧٧بماه طوو ؤكلمإخزاؤ4ا محل: 

٧٧٨اووجمحنيبجاَض نحلنمحمحا
٧٧٨ففل:ههالإوغِلإ 

٧٧٩؛...ؤ.٠ب٠.٠ّّّ..٠٠٠ّ.ّّالثئرنيمم،نمضمس 
٧٨١

٧٨١...... .ّّ...........ؤ..ّ.ّّّ.ؤ....ؤؤ؛؛؛-ضزظ;دئوإل الزق اختناب زم 
٧٨٢بجfماماةخلبالإمم 

٧٨٢الخماب \مج- ش زعرم محل: 
٧٨٤ففل:نءئثلمءاص 

٧٨٦ولاه باب 
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......٧٨٦

٧٨٨هثيتؤ اتراء ونجب ت قفل 
٧٨٨بم:طاصةشبمها قفل: 
ص1زش:فبمضمحىمحاؤإذتاقها قفل: 

٧٨٩..............ّ..........ّّّّ.ببببؤ.......ه..ّ...ا...ب نانيبي................
٧٩٠الدخول..................... قبل زوجها فطلقها مزوجة أمه اقري ؤإن قفل: 
٧٩٠..............ّّ..ّلأ..........ّ... انبجاؤu لم:طزنة لَس نلك زنن قفل: 

٧٩١^^^هَلإظوُةالإاني:وبجا.. دفل:ثإِن 
٧٩١ظ/جابجزاكبمةزمْ... قفز: 
٧٩٢••••••••••••••••••انتأراؤها يلرمة لم يطوها، ؟كن ولم أتته بع أراد ونز ت ممل 

٧٩١اؤ.ب......اراااُ.اؤ.ؤ.ؤؤ........ّب"الأنتهزاء لرمها ولي•؛، أم عى مات ؤإذ مضل• 
٧٩١....."انتتتاء يلزمها لم أوممده، مزوجه، وهي أوأعقها عنها، مايث، ؤإف قفل: 
٧٩٤مطئاثا،َلزنهاانتيتا؛انّّؤ...ؤ......ءءّ.ّلألأ ثإذاكانت،الأَته:أنقفل: 
٧٩٤المثري...... وصدقه هومني، الباح• قال حمل، بتا ئظهر أنه اقري إذا مطل: 
٧٩٦ ١٤٢^كتاب، 

٧٩٦أمه..... ؤ. ا-ثووأنا يوف طفلا به قأرصعث، وأي•، عل ثص للمرأة ياب، إدا 
صاررجل، مى النسبا ثايثج إي ع اللس ثاب الإي ١^^ كال ؤإل قفل: 

٧٩٧الطملزممامح 
٧٩٩••••••••••••••••••••••••••نعلوا ؤإف أولاده، إل الولي• من الئرته وسثر مضل؛ 
٠٨٠ الخولإن ثني لرمه ا-ثئت، ولا ئضل؛ 
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٠٨٠ ................... ااثصLع..........مى المحرم هدر الئولا؛َو( واحتلثت يصل؛ 
٨٠١\)'ء■ في زاخةوفأساتا صو: 
لأقجوراشحرط ثسئ ت مصل 
٨٠٤أوقات..خمثة ق صسا تشه ثم يقعان، أوِفى واحده، دقعه إناء ق حلسلم، إدا هصلأ 

٨٠٤.....ا.ب..با.ا....٠٠٠^^ب،كاضِفيميلأّ....ؤ..ّ؛؛.
A'Oئئل:نبجأي؟اه 

٨٠٥ال1هيئة بلبن المترمة ثثست، ولا تعنل•' 
......•.••••••.•......••••l٨٠٦محنيننيلك،••.ضازاء

قأزصعئة،زصيعا، '،٠٢^١ فتزوجت، لص، منها له روحه الرجز طلمق رلو صل؛ 
٨٠٨^^١ زائن ائنها صان 

محملولم آحر، إتوولجن منه، لبن دائن، ومحر روجته الرجل طلق ؤإف صل؛ 
٨٠٩؛إه،ئاللينِلآئو 

طذوِسمص ث'، بن ثن لإلأ؛، أيان م م ئاذ إذا نفد: 
٨١٠واحدة 

علعلمته حرمتأ يثنه، محرى له رنجه هأرصعتها صغتره، زجل روج إدا صل؛ 
٨١١التأيد 

٢٨١ تناء'................... الخزي كزصاع بجز الخزي، نإلأزنحءا,ت ممل: 
٨١٣٠١معا نكاحهإ اثثح معا..١ واحده امزأة قآرصعتهةا صغيزم ثزوغ نإف صل؛ 

>ءاءززؤهُالئ>ى، نكلشصءابجا...إذاأزس، 
٨١٤التأبيد عل 
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منيلزمه ما للرؤج معليه الدخوو، مل امرأة نآكاح أمسد وش مصل• 
٨١٤صداقها 

٨١٦نكاحه.................امثح الثصّاع، مى أحته روجته أف الروج أقر إذا ت مصل 
٨١٧الكمان محاب 

٨١٧الزوجات ممة باب 

٨١٨٠.............لهاثفمه قلا مسلها، يوطا لا صؤثرة، وهي علة عرصت ولو • مصل 
لهاثقمه ملأ إذنه.., بع؛ر روجته قرت نا ثإف • مصل 
٨١٩النفمه ينقط لا زمماو وصوم ت قفل 
٨٢٠العدة................. ممة قلها الدحول، بعد الكافر زوجة أنلمت ؤإدا ت قمل 

١٨٢ .......... ٠١فيه........ظلممنها الدي الزنن ِفي ١^ اأزث-تة زثلأنة قضز: 
١٨٢ الفاّد, النكاح ق القمه تجئ ولا قفل: 

٨٢٢:انممةا1نثة 

٨٢٢الئجعثه....ّّ.؟لألأا.......اااا.اا..ّ......ا.......... أحدها! أنمام؛ ثإنيه وهي 
٨٢٢اكاق: 

٨٢٣الزقاة ادقوةِفي الثالث: قفل: 
٤٨٢ اللعان مى المنتدة الزاح: قمل! 
٨٢٤سهة وطء ئ النتده الخامس! قفل: 
٨٢٥اؤاظ اإئادز:ةنل:
َءُُ ِ. ٠ .َ ٌ ٥٨٢ المسود روجه الساع: قمل: 

٨٢٥اكائ:ززئات. ةقل:
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٠٨٦ يرمحق حصاثه ولا محل• 

٨٦١........................... منها حمة تمط مركها، ا-لثماوه ثة سنت وش لفل• 
٨٦٢آبويه....ّّّّّ؟.....ّ..ّ... حوبى معتؤه، وهوp؛J سبما العلام بلغ ؤإذا محفل؛ 
٤٨٦ ...... ٠ ؟ ١ ّ ١ ١ .٠ ّ.٠ .... ٠ قئيبمر بلا الأب عند ئركث نبعا، ابارية بلعت ؤادا قفل• 
٨٦٥.......عنيهحفاثه قلا ونيدا، بالعا ١^^٠ كال ؤإل ةصل1 
٨٦٥شأأراص..ثالآخئالإئانهؤااقا اضن، الطفل ثإفأزادأخدم قفل: 

٨٦٧ا>رالاك، ممة ثاب 
٨٦٧زمحف،مالئمكضهَمح 

٨٦٨ذلك طننر إدا إ-ءمادة الثف. وعق قفل: 
٨٦٨ابؤبّؤؤ٠٠٠٠٠.٠.٠٠^^ه/ئالخلu:Lهُ؛لأ؛ؤؤ....ء٠ب٠.....

٨٦٩.بؤهؤ٠٠ّّ.ا.........٠٠بجئامحبميتيثا............
٠٨٧ .١ .٠ .........٠ .١ ...١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ّ.٠ ّ. .. ٠ ٠ ملمها القيام لزنه فينه، مللث، وش قفل* 
١٨٧ والأتار الأحادبمث، فهرس 
٨٧٦الفوائد فهرس 

٨٩١الموصومات فهرس 

*H*




