






أولازجها له أبجح الي كانت ا■كلوحة ;ئ-ن  ١١الكاتبة عجزت م الاحت وطيء م هذا مض فعل 
مانما  ١١٩ان نل زجها حرم .عا-هاكا و>ل> الش زج محرم حتى له حلال غير عله رمت حم 

مملكيطرها إمما الحاكن كلتا ز لأنه نلد ل؛ آو وا-زا أولا ًلىء اوالى له ولدت وسواء ، أبدا هكذا 
النكاحانجزكان *بلث اءْ يغلا ثابت فالكاح أحنى ش انجن وملك النكاح اجتح وإذا ، امح، 

ثابتاالنكاح كان أجا ضلع حش ناد ل أو له زليت يطوها جالية لرجل فلوكانت ، يعد أو تبل 
ضالمملوكة أجا رج حرم لر إل وأحب ، له زوج،■ أحت١ا *كأن ما بالوطء الأخت زج عليه وحرم 
ولاذلك عل أجيره لر يفعل ب وال يروجها أل أو عتق أو بكتابة أونله بالنكاح  ٢١١أجا نكاح يعقد 
ولوكانت، وطما عن وأنآ١ه اس،ا جارية بع عل أجره لا ومحلماكا عن وثمنته بمها عل 

الفرقمجا ; تاثل ثال نان ١^٠٠^٠( فال ر ممسوحا ٥ الاح نكاح حرةكان أنما يتزوج زوجة أمة عنده 
وملكالرجل عل حنا وللمرأة إلرأه عل حنا للرجل يشت الكاتإ له قيل ؟ والنكاح باللك الوطء بن 

نكاحعقدة رجل فلوملك ، الأ«تتي ز الوط، »قام بن الحح نحرثم ي يقوم النكاح عقدة 
وأمءا"ااارأْ ولوملك نكاحها أفا،ذا أiاا أييا يدرى لا ولوتزوجها كاحها أمدنا عقدة ى أختن 

فا«ا، الإماء ى الوطء جمع بمرم إنما البيع ش ابلًمع محرم ولا البيع نفد لر بيع صفقة ى واولادها 
لهبعضهاكان اوباع او'كاتبأا اعتقها اوماعته ءن باعها م امجة ولووؤليء خرم، فلا الملك عفدة جمع 

أنولا غيره المرأة مملك أن ولا له زوجة اهى أحن٠ا ينكح أن المرأة ى له وليس مكانه أجا يهنا أن 
يلزملا الأمة وولد يلاعن، أل إلا ء بوط يفر م وإل يلزمه؛ااعءا■ المرأة بولد طلاق، بض عليه خرمها 

وزجهاله مملوكة كون والأمة لغره زجها ومحل له زوجة المرأة كون أن خوز ولا يوط-ء إزار بض 
ولاماعها عقدها محل الرأة ، الرآة هٍغن.ا وليس رنبتبا وهومالك عليه وحرام زوجها إذا لنيره حلال 

ولوفال زجها حل ذهب إذا يا ائ7إه ما او إحرام او صوم بعلة إلا عالها تابت والعقد جاعها بمرم 
■،١٠١١ى امجرأته أسلمت م سمطث-أا ؛•رأنه ا أح- واشآرى الزوج فاسلم اكرك أهل من امرأة له رجل^ أن 

الدنهى لوكات يثدلك ر ٠ محالها أته , ٠١اءرأته وكانت عليه بر ا)نيأشرىولم جاريته نيج علته حرم 
محرمفلم زطما جارية عنده ولوكانت ; ثال العدة ز وهى اسلم م زطما له ابماأوكاث واثزى فبله 
حشالأول لواجتب إل وأحب الأول بوط، ءآخرا وش الى اجتنبت أب وضء حى رجها عله 

ؤحكتاهم، ولدت هدا ش وسواء قال تعال الله شاء إن عليه محيء فلا يفعل لآ وإن الاحرة يتثريء 
لهأخت الاحرة وطء بعد أولا وضء الى زج جيم ولو ٠ ُضا واحده تلد لر أو هما أو احرا أو أولا 

فتعبممجكاتية أوكون زوجها يلللقها بان علّه زجها فحرم زوج اش زج له لوحل f الاحرم، وطء 
مشآبدا هكدا م الأول، له ضحل زجها عليه محرم حش له حلالا وشء الى وكانت هى له ل حتم 

زجله بمل م له حلت الى زج عله خرم حتى الأحرى وط، عله حرم زطمل واحدة رج له حل 
لهيباح م ارجعة فه بملك لا الن-ى اراجة ارجل كهللاق رجها تحريم فكون علته نمرت الى 

أنهى يختلفان أنما إلا منه هده تبن حتى طلقها الش كاح له محل لر كحها فإذا ، أجا كاح 
بنكاح.أختن عقد بملك ولا محامهات وأخوات أختثن لتجة بملك 

مصححها،وكنمه انمارة بمه عيه تدل الكاحك^ بعد أى المخ. ي كذا أويله، ؛النكاح : زله )١( 



سمبملا:لعمحنه

يمانب لا لأنه وات ارجل ارأْ ارجل ينكح أن بأس ولا • يال الق رحمه القافص( )؛ال 
إليه،ثام.جمعهن ض الأنساب ذوات بض ى الحمع محرم وإنما رضاع ولا له يلما الحثع به محرم 

صفؤانين عرداش ديناران عمرون عن عيينة ن ّفيان آح؛رنا آ الثافم رقال النسب مقام ١لرصا١ع 
انهدينار صرون عن عينة ن ّمان اخثرنا الفاض( واينته)قال ثمف س رجو اماْ ين جمع 
يذين)قالأن لايدؤين النساء فأصح له عم اينى عمرل؛fj، ان جمع يقول محمل ن الخن ّءع 

ُاارجل عل محرم ءد بنه غثي الرجل لأن ابنه ابنيا ويزوج الرأة الرجل يتزوج أن بأس ولا الفاض( 
اراتهاحن يزوجه ؤكذلك ابنه، عل بمرم لا 

وعمياالرأة بن الخح 

النيأن هريرة أيى عن الأعرج عن الزناد أى عن مالك أحتر؛ ت تحال الد رحمه الغاض( )؛ال 
تاحدوبمدا )قال (( وحالياالراة وبن وعميا االراْ بن محمع لا ١١ت *ال وما؛م عليه اش صل 

عنالخددثا امحل يثبته وجه من يروى ولا علمته ما بييم احتلاف لا االفتن من لقينإ من وهومل 
احر،وجه ن الخديث اهل شه لا وجه من يوى وقئ هريرة ابى عن إلا وسلم عليه اش صل التي 
قتبعنا إنما العامة أن إلا أحرى وركه مرة لخيلنا أحد؛١ من وعل الحدبنا رد مجن عل حجة هدا وش 

الرأةبن الخمع حرم ب ّّّل محا ن*ام ول( ، الفقهاء فول وحاليا وعميا ا،لرأة بن بجثع أن تحريم 
عرمنفرد ا ابنا؛ييئسفإذا ىلهام عليه الته صل النبي عن هررة ابى ا محييقال إلا وحاليا وعميا 

الذصل الني ان له علم ولا وّام عليه الله صل الني به حرمه بما فحرمه شينا وسب عليه الند صل الني 
النبيأصحاب س غارْ أو هريرة أبو روى إذا عليه وحبا هريرة أبى حدينا س إلا قاله وّإم علته 
مابه بمرم أن وّلم عليه اش صل النكا عن ٌثله لحديا أحد يخالفه لا احر حديثا وسب علثه  ٠١١صل 
حديثاى هدا لنا فع وقد وصب عليه الد صل النبي احل ما به ولحل وسم عاليه اش صل النبي حرم 

الحديناتثبيتا عل جامعنا ممن كثير يتحكم م ، حدين، غير ى غيرنا وفعاله وغير التغليس 
فلاواحدة 'لريق لأيا الرد أوش التئبيح، ى ءذط؛أ يكون أن حدا علمنا ما وأقل أحرى ويردْ مرة نشته 

الحمعمحريم إحاعا يعد لا لأنه الإج،اع إلا أقل لا قال س عل وحجته أحرى وردها مرة يموزتئييا 
 ،fjردوهو الحديث، مجن نثبته إنما قال إلا علمته العلم أهل س أحد يال وليس و؛طلثما وعميا ا،لرأة ؛

ىوحرم أحل نحا وحاليا وعميا الرأة ينح، اجمع محا ولبس، تال ، مرارأ منه وأنوى الحديث هدا مثل 
تعالاممه فعن ومم عليه الد صل الق يبمول عن بينما الحح محريم قبلنا إذا أنا إلا ، معي الكتاب 

ماواحل النساء من حرم س وجل عز اذٌ ذ'كر قد : قاثل قال فان . ءلاءت٠ س فرض بما قبلناه 
حرمومن الأصل ل حال بكل حرم من الد ذكر وامع محتمل منه اللمان عربي القآن قيل ؟ وراءهن 

إذاوأببه ابنه اءرأة ومثل حزمتا  ١٦۶٠١لحل؛إذا الرسة مثل شيثآ فيه اوغثره الناكح فعل إذا حال بكل 
بنالحمع نحرممه ى وليس فحرمه الأحتمح( بن بجمعون وكانرا حال، بكل عله حرمت أبوه نكحها 

،نته ى أصلا لحاكان محالفا الأحتن عدا U إذاكان الأحتن عدا U بن يمح أن الأحتن؛اجة 

















وسب^؛٠ الد صل الني فهال لاص يد ترد لا اما'ْ ل إن الند رمول يا فقال ومحا عيه الد صل 
اصعل الأوثان أهل س الثزكات اش حرم وقد إذل ءءفأمكها قال أما إى قال ءفطلقهاء 

غثدُْن ابمة ولها امراة تزلج رجلا ان امحه م، يزيل ا؛ى أين عبيداذ عن صفيان امحرنا الزناة وغير الزناة 
فاعترفافسافإ إليه ذلك رفع مكه عمر قدم ٣ حمل -٦١ فظهر يالحارية الغلام ففجر غيرها عن اين وله 

ينكحلا أن فالاحتيارللرحل ( الثافص )قال الغلام فابى اي-إ-،ا بمع أن وحرص الخد ممر فجلدهما 
ىممإ واحد معصية لمت منها واحد عل بمرام ذلك فليم فعاد فان زانيا تنكح لا أن وللمرأة زانية 
زنتأنما عاليه دحؤلها قبل فعلم زنت لميعاامأنرا امرأة زيمح وكدك قال أتاه إذا الحلال عليه نحرم نفه 

أنثاء إن له وكان نكاحها نح ولا محلما صداقه أحذ له يكن ولر عليه نحرم لر أويعده نكاحه قبل 
نكحهاأويعدما ينكحها أن قبل ز؛ى قد وحدته حوالدن إنَكان وكدك يطلق أن ثاء ؤإن مك 

اأو ميإ الزاني حد وصراء عليه تحرم ولا حالها زوجته وهى فراقه ز لها "تحار فلا أوبميم الدحول قبل 
إلاالحلال المحاصى من محصية ولا زناهما ولا ميا واحد زنا نحرم لا اعزف او يينة عليه قامت او بمد 
■وإبمان يثرك ديناهما يختلف ان 

إلا-ردم لا 

فلاأحلهن فبلغن الماء محللقم وإذا » وتعال تارك افد قال تعال الذه رح،-ه الثاض( )؛ال 
الأيةالماء، عل قوامون الرحال ٠ وحل عز وقال بالمعروف«  ٠٠إل أزواجهن" ينكحن أن تعضلوهن 

ينمعقل أن يالقران  ٣١أهل بمض زعم ( القاهر قال ) " أهلهن بإذن فانكحوهن رر الإماء ى وقال 
معقلفايى عيبا مضى يعد نكاحه وأرادت الزوج أراد م فهللنها له عم ابن له أحنا زوج باركان 

الماء٠ الأزؤإج يض محللقم رروإذا فنزل أبدا أزوحكها لا ٥^١١ غيرك عل وآثرك زوحتلئآ وقال 
ينكحنرأف أولياءهن بمتى تعضلوهن، ءفلأ ءدتس يمحى أحلهن فانقضى يض أجلهن، ملمغن 

نحتملالأية أعلم ولا قالوا مما هدا مجن قالوا ما •■ض أشه ،ء.ا حللاقه/ سوا ولر حللقوهن إن أزواجهن!( 
الأول؛ا.من نكاحها يه يكون بان العضل إل ب له *ن المرأة يعضل لا بان يؤمر إمما لأنه غيره 

انعبيا نحرم فقد عيبا تنقص لر وان فيعفالها ُنأا بسبيل فليس عدتبا فانقضت طلقها إذا والزوج 
ؤانحفا نمهأ ى المرأة ع للؤل أن من القران ش *ا أى وهدا نفه عن يعضلها وهولا غيرْ تنكح 

نىكتاب٠٠بمثل المنة وجاءت إ القافم ،ال ) بالمعروف تنكح أن رضيت إذا يعضلها لا أن افيل عل 
عنبهاب ابن عن ُوس بن بان عن جرج اف ■كن اتحا- وما- وّابد ملم اتحرتا وجل عز اش 

اءرأةأمما ا| قال وسلم عليه افه صل اش .بل ر أن ■^١١ أعال الند رض عاثنه عن الزبير بن عروة 
مناصتحل بما الصداق فالها أصائما فان باطل فنآكاجها باطل فنكاحها باطل فنكاحها وبيا إذن يغير 

لهول لا من ول فاللء؛لان احتلفوا فان ممم ■ضمْ وقال اشتجروا فإن الحا-ث ز يعضهم وقال ء ؛رجها 
امرأةفتهم رتما الْلريق جمحت قال حاك بن عكرءة أحير؛ى قال جريح ابن عن وصعيد مسلم احثرنا 

ابنأخثرنا نكاحها ورد الناكح ااخ2لاب ين عمر فجلد رجلا فزوجها أمرها ملمم رجلا فولت ثيب 
امرأةنكاح رد عنه الند رصي عمر أن عثر ابن مع؛د بن الرحمءل صد عن دينار بن عمرو عن عينة 

ض■ ٣٠*ة  ٠٠■'نكحت دينار •٢* عمرو ث1ل ؛ال يم حء ■ ٢٠١■ -i -و اف. وعاد مز امحرنا ول باز نكحت 
١٢













يإذنإذللث فيكون تبلغ حى عبيا له بجون لا أن أشه منه بنمها أحق بكرأكات ؛الخن، إذا كانت، 
وسبعليه الد صل إلي رمول، أن هماس ابن عن جمد ين نافع عن الفضل بن عيالي عن •اللثح أمحونا 

عيدعن عاللث أمحرنا ٍإما٠ ؤإذنإ نمها ى تتاذن والبكر وليها من ينفها أحؤ، الأبم ٠ قال 
أنحدام ؛نت، خساء عن ;^ ١٢-ين زد ابق ؤبممع الرحمن همد عن أمحه عن، القاسم بن، الرحم، 

فأرىالغاض( )قال نكاحها فرد وبم-،م عليه اش صل ابى فأتنإ وهمركارمة محب وهى زوجها  ١٠أبا
لأن؛، ٧٣ى والسادة الأكار ى الاياء إلا بامحلل فالكاح إذنها يضر زوجها بكر أو ب—، امرأة ول، 

أننتاش أ)ن إلا ثقل ولر أيوماكارثة زوجها جنن حدام ابنة اء حننكاح رد ؤبملم عليه اُد صل الني 
يردولا أبيها نحيزإنكاح أن يأرما أن أشبه بجيره إنكاحها إجازته اوكان1، إنكاحه فنجيزي أياك تبرى 
والببالبكر نح، فرف( إذا وصم عليه الد صل الد رسول منة دلالة ى ؤشه ( الفاض )قال عيها بقوته 

أعمتعال، والد عى الذي الؤي، أن نمها ى تستأذن البكر وجعل ولها من ينمها أحق الثيب فجّل، 
أمرنمّها فى البكر تستأذن أن أمره أن عل ذلل؛، فدل منه بنمها أحق الأيم فجعل حاصة الأب 

الكلاميكون أن، يثبه زكان كاف تنويمهاكانت، له يكن ل( إذاكرهن، لوكانن، لأنها زض اختيارلأ 
الخمأيل اعم ولر انممت، ايكر وإذن الكلام الثيب ؤاذن ولتها مجن بنمها أض امرأة كل أن فيها 

بنير»وا 1؛ ٠اذاكانوا ياذنها إلا ثيبا ولا بكرا يزوج أن همرالاياء الأولياء من لأحد ليس أنه فى اختلفوا 
ولوكانوغثدالول الول الأب ى الكروالبب محن الفرق مح، وصلت  ١٠يمزإلأ ا ١^١^، والسب الكر 

نمهاى لها أمر لا لأنه صغيرة يزوجها أن له كان مجا نمها ى بإذنها إلا البكر انكاح للأب يموز لا 
قالفان الثبب، هم، فرق يمم يكون لا الكركا هم، فرق الولاة وساثر الأب ؛هم، ومجاكان تالاث حالها هم، 

عليكون أن أمره يشبه قيل ؟ نفسها فى البكر نتأمجر أن ؤمحام علته الد صل الّك، أٌر فقد فاثل 
فيكؤنلخلة الخاطب، أوتكره اّؤتومجررنؤ إذا فتدكره غثرها ملمه لا داء بها يكون وأن نمها امتهناية 

أنأيضا ونامجره أباما نامجر وكدلل؛، الأخلاق ى وأحمل لقسها وأءلم_، الاحتيامحل ى أحن اسمارعا 
يعجلولا أم غبر أو أمجاكاننؤ نفها ؛ذا.'ت، إليها تفضى يكون وأن أهلها نساء أقرب فيه الوامرلها يكون 

وإنيزوجها لمن، *~إكراهة عب إن يزوجها أن لأ؛ءا يكرم f يمنه يزوج إمحمحاريا يعد إلا إنكاحها هم، 
يغملوزوجها فكذللث، مزكرهتا علتها يموزتنويمه وإذاكان علتها جازذللئ، مزكرهنا فزوجها فحل 

؟ممشاورتها أمجر الدى أ؛تها مع لها أعر ولا البكر بمناورة يؤمر قد أنه عل يدل ومجا قاتل قال فان اسنارها 
فرضإنما أمرا معه لهم الد يجعل وام الأمرء ى وناوربم  ١٠وصم عليه الله صل لنيه تعان( الد قال قيل 

الدلرسول ما الناس عل له ليس من بها يهم، وأن انمهم امتهلا؛ة المساورة ى ولكن طاعته عليهم 
أثبهومجا المستثبر عن غاب قد بالخبر المشاورين بعض مجن ياتى بان والاستدلال دّلم علته الد صل 
دونيكن لر مجا السنا الكروولأية تزوج ف الأب مقام وأيوأمحه؛قوٌون وأيوْ لأب أيو وابد ؛ال هدا 

لحلوعواريثإ مهورا وأحدُت، أوفارقوما عما مجاتوا أزواجا البكر ولوزوجت منه أقرب أب ممم واحد 
ثيباتكون ؛أرت< إلا بكر اسم يفارقها لا البكرلأنه تزويج زوجت بجاع لر أنها إلا يدخلوا أول؛ أزواجها ما 

همريكر لأنها شء هدا مجن يكن أوi أهلها ي وكاننؤ وّافرُن، الأصواق وخرجنا منا يلغت، ومراء 
غبرأو ؛الخا صغ^rزةكانن١ ؛١، أوزنا فاسد أو صحح بكاح حومجعنؤ ؤإذا رقال، الأحوالكلها هذه 

لغيرنمير أر ننادة من صغيرة« ٠ لنقل ولخل المح ي بالغ«كذا أوغع  ١٠١١؛،اًغءّة؛اب ■ مإه )١( 
.مصححم ي . نتأمل ، الْدا ى الناّخ غ١نت١ا الهلور ؛؟!، رصع ادالخ 



تبلغإ وإزكاث ثبا إذاكانت تزومحها له يكون ولا '؛^٣١ إلا تزوغلها للأب يكون لا يا كانت يالغ 
قالأ؛يرا ح ُالغإ ولا صغيوة كانت إذا نمها و لها إمحر لا لأنه ؛كرا كانت إذا اكغيرة يزوج إمما 

حىجا واحدة زوج ولا ولا؛مرإذنما ياذنما لا يا ولا يكرا زوج أن ضرالأبا، لأحد وليس 
عيايفع ولا يتوارثان ولا مفؤخ فالكاح صمرة الاياء غير أحد زوجها وإن نمها ز فتاذن تبلغ 

روغيرهم والاباء عبراث ولا طلاق يه ضر لا امء جميع ى الفاسد النكاح حكم وحكه طلاق 
وإذاالصمت. الكر وإذن الكلام، وإنناا ، ياذنماإلا الثيب احد يزوج لا مواء الثيب و الأولياء 

البكرى الأولياء مائر وكيلك ترص ؛ أو يعد رصين عفؤخ نالتكاح عالمها يغير الثيب الأب زوج 
*والجب 

ايكرغثوالكفءايمه بمكح الأب 
اولها حظا الكاح إذاكان الكاح الكرى عل الأب بجونأم ; مال اش رحمه الفاض( )قال 

ىعيا صرر بلا عيا وبيعه شراؤه يوز كا علها محررا او لها نقما كان إذا عوز ولا علها نقص غير 
عبدااينته رحل ولوزوج تال المغير، اينه وكيلك يه، البمر اهل لا؛تغابن ما ض من والشراء البع 

مركناءولوزوجها بفرورة نقص علها ذاكٍ بجزوش ل( غيركما» الب• لأن النكاح محز 1؛ آولغيره له 
عثراو بحوبا حميا او بجونا او ابرص او احذم كفوا زوجها ولو ، نقصا علها ذللث ى لأن ز ميب 

ولوزوجها، الأدواء سْ ر بداء هى علمت الخارإذا لها يالغاكان لوكأنت لأنما عزعلهأ م محوب 
نلهابلغت فاذا تبلغ حتى وبيما بينه يفرق أن له يكن ؛ الأدواء هذه من داء له عرض م صحيحا كفوا 

بلوغهامحي أو تبلغ أن ثبل عنه ذهب م الأدواء يعص يه لرجل علها النكاح ولوعقد الخيار)نال( 
أومحثولأصغيرا اينه ولوزوج نال( ) مفرحا كان الحقد أصل لأن ذإلث، لها يكن ب معه المقام ناحتارن 

العنتيخاف يانه ه نفعن يعرب لا والخبول العنت يخاف لا المغير لأن مفوحأ الكاح كان أمة 
■- ١^١عله محن ب أورتقاء أوبمونة أوبرصا، جيماء ولوزوجه طولا يمد لا مما واحد كل كان وإن 

أوعمياء أو فانية عجوز مثل وطر لها له ليس أو عليه ضرر نكاحها ق امرأة زوجه لوكان وكيلك 
.هذا أثبه أوما تطعاء 

ازأةلأيكونلهاهمل

إذنيغبر نكحت امرأة أمما• وسلم)I علتم اش صل ابد رٌرل نال ت مال اش ؤحمه ( القر 
ولياتكن ل؛ وإذا لغيرها أبدآ وليا الرأه تكون فلا امرأة لا رجل الؤل أن فيه فبين (( باطل فنكاحها ولها 

عبدعن جريج اين عن الثقة أجينا . نكاح عقد تعقد ولا لغيرها وليا تكون أن من أبعد لنمهاكانت 
عقدةيقين فاذا فتشهد أهلها من المرأة إلها نحطب عاثئة كانت : قال أبيه عن القاسم ين الرحمن 
عنعيينة ابن أحبرنا العاقص( )قال النكاح عقدة تل لا الرأة فإن زوج أهلها لعقي نالت الكاح 
نمها"تنكح امما البغي فان ارأة الرأه ننكح لا )) تال هريرة أبى عن سترين اين عن حان بن هثام 
و'•;'.دم م اف مكلها ولا هى تزوجها ان يمز ل( جاربما تزوج أن المرأة أرادت وإذا الفاض( )قال 











نولاالنكح احداث إلا النكاح يشت لآ زوج إنكان*إذا له بدا عا أدرى لا لأي أجزت قد الرأة ول 
ُكاحانمي حدا يوز فلا الرأة ول عل *كذا م الزوج عل القول أرد أن إل احتجت م للّكاح 

تدلرجل فقال الرأة ول لوبدأ ولكن • !ولكلخا واحد محا ثل أن س وصفت بما بجوزإلأ ولا ، أيدا 
وإنمحاطة جواب ليس ابتداءكلأم هذا لأن نلت قد الرجل يقول حى نكاحا يكن لر ابش زوجتك 

يعدالأب زوجه الخلية ى رحمت قد الخاطب يقول حى الأب بحه فنحر االرأْ الرجل حعلب 
ولوخطب> نالت قد الأب تزؤيج يعد يقول أن إلا غثرحاطب نوج لأنه مفوحا النكاح رحوعهكان 

قدر عقده لأنه نكاحا هدا يكن لر زوجه م عقله عل حىٍغلب الرجل بجه م رجل إل رجل 
وقبليخطب أن بعد عقاله عل المعلوب الخاطب لوكان وهكذا وليآ يكون أن ء؛وز لا ومن كلامه يملل 

ىهدا ولوكان عقله ومعه عقد إذا جارأ النكاح عقلهكان عل غلب م عله لوعقد ولكن يزؤج أن 
كانعقلها عل الخلية بعد أنكحت م عقالها عل غلبت حى تنك^ فالم تنكح ان همغ اذنك امرأة 

ىقلنا وهدا'ي إذنما نعلل عقلها عل ي حى النكاح محن ثى، يلزمها ا لأنه ممسوحا النكاح 
لنمهاعقلها عل التزويج يعد غلبت م عقلها عل تغلب أن قبل زوجت ولو قال ، نلها انمالة 

يقبلحش النكاح يثين ا زوجتكها ند فقال ؟ فلانة أتزوجى الرأة لأي الرجل ولوقال ، النكاح 
فالنكاحزوجه صداقا يم ولآ ه نفعل حهإ7آا وإذا ، امتفهام وهدا حهلثة ليس هدا لأن ازوج 
.لازما ولها له الصداق باذنماكان زوجه صداقا ولوّءى . مثلها مجهر ولها ، ثان 

يالقراةالنماء س نحرم ها 

حرمتA وتعال نارك الد قال ت تعال اش رحمه الثاض قال قال سلعان بن الريع أحثرنا 
وأمج٠ات١١الوالدة الرجل أم والأمهات الناقص( )؛ال الأية ٠ وأخواتكم ويناتكم أمهاتكم عليكم 

بنيهوأطت لصلبه الرجل بنات والبنات الأمهات امم يلزمهن لاخن الخدان بعدت وإن ابائه وامهات 
منهوتباعدن علون وإن الأمهات اسم الخدان لزم البناتكا اسمم يلزمهن فكلهق صقلن وإن وينامن 
أوالأدى جده ولد مجن ؤماته نفها أوأمه لصلبه أيه ولد من والأخوات ؤإن،>ملوا الولد ولد وكيلك 
وبنانق؛لها مجن جداته من فوقها ومن وأمها أمه أم ولدته من وخالاته أجداده من فوقها ومن الأقصى 

بناتوهكذا وسفااوا وإن بنوأخيه فكلهم والدته ولدته ولد من أولط أولأمجه لأيه الأخ ولد ما 
الدذكر إن أحدهما معنين نحربمها فاحتمل الرصاعة من الأخت تحال اش وحرم ( الفاض ؛ال ) الأخت 

الرضاعةتكون أن النسب من والأخت الأم مقام التحريم ى فأقامها الرضاعة من والأخت الأم تحريم 
الشصل افه رسول ستة بدلالة نقول وحذا مثله ؛الرضاع حزم يالنب حرم فا النسب مقام تقوم كلها 
)قالسؤاهما محرم ولا والأخت الأم الرضاع من محرم أن والأخر القرآن عل والمياس وصم عليه 

;-مال  ٠٥١ثاء إن له قبل ؟ المب تقوم،قام الرضاعة بان المة دلالة فأين قاثل قال فان القاض( 
اشرضي عاثثة الزيبرعن بن عروة يسارعن بن سيان دينارعن بن عبداث بن أنس ين مالك أخرنا 
،٧١١٠أخرنا الولادة(( من محرم ما ارضاع من محرم را قال وسم عليه الله صل الق رسول أن عما تحال 

أجرنماوّام عليه الق صل الني زوج عاسة أن الرحمن عبد ينك عمرة بكر"ءن أى بن همداش عن 
٢٠



عائثةفقالت حفصة بيت ي يستأذن رجل صوت سمعت وأما عدها وسإمّلكن عليه اش صل الني أن 
لمفلأنا أراه )) وٌام عليه الق صل القد رمول فقال يتلث ى يستأذن رجل هذا الق رّول يا فقلت 

فقال؟ عل ايدحل الرضاعة من لعمها حيا فلأن لوكان اش رمول يا فقلت (( الرضاعة من حفصة 
سمعتفال عيينة اين احثرنا ا( الولادة من بمرم ما نحرم الرضاعة إن نم را وس،ام عليه اش صل الق رسول 

الدرسول يا تال أته عنه الد رصي ْلالب أيى ين عل عن محدث السيب ابن سمعت تال حدعان ابن 
منأنى حمزة أن علمت أما )ا فقال فريس ز فتاة أحمل قاما حمزة بنت عمك ابنة ى لك هل 

عروةبن هشام عن الدراوردى أنص ٠ ؟ النسب مجن حرم مجا الرضاعة من حرم تعال اش وأن الرضاعة 
حمزةبنت ي سفيان حديث مثل ؟ حمزة ابنة ى وسنر عليه الق صل النكا عن عائثة عن أيه عن 

محرم,ص^ الفحل لن وأن الولادة من محرم ما الرصاع من محرم أنه المنة نفس وى الغاض( )قال 
انالشريد عمروبن عن ابن.مهاب عن مجالك انصرنا ذلك ى اختلاف لا الأب لن محرم الأب ولادة 

لهفقيل جالية الأخرى وارضعت غلاما إحداهما فارضعت امجراتان له كانت رحل عن مثل عباس ابن 
سالانه جرج ابن احصرنا نال ّالم بن معيد احصرنا واحد اللقاح ، لا فقال ؟ الحارثة الغلام يتزوج هل 

عؤناءقال جرج ابن تال نم فقال ؟ بت من ابلغك له فقالت نم فقال ؟ امحرم الفحل لن عن عْلاء 
دينارأن جريج ابن عن ّالم بن سمد أ-حمنا ، أيك من اختلث نهى الرصاعة من دأ"ماذ؛كم 

لنفال انه ابيه عن طاوس ابن عن حرج ابن وتال ، محرم الفحل لن يرى المعثاء ابا سمع انه اعصره 
ينكحأن له أر لآ ما يدخل أن قبل أوءiاإقه١ فاتت ا،لرأة الرجل تزلج وإذا الفاض( )قال محرم الفحل 

)قالالربائب ى الشرط إنما شرط فيها ليس وجل عز الله كتاب ى التحريم مممة الأم لأن امها 
مالكأنصرنا وملم عله الله مجل الني أصحاب بعض وقول الفتن من الاكر قول وهذا ( الثافص 

لهتحل هل يصيحا أن قبل ففارقها امرأة تزوج رحل عن ثابت ن ليد مثل قال ، سعيد بن محنى عن 
الئاض()قال الربائب ى الشرط إنما شرط فحا ليس مجحمة الأم لا ثابت بن زيل فقال ؟ أمها 

فلمالرأة الرجل تزوج وإذا ( الئاض )قال نسائه أمهات من لأمن وجداما بعدن وإن أمحهاما وهكذا 
اللاتيوربائبكم )ا وجل عز اش لقول حلال سفلن وإن لها بت فكل طلقها أو ماتت حى ما يدخل 

امرأةفلونكح (( علكم جناح فلا من لملم تكونوا ب فإن حن دخلم اللأي نساثكم من جوركم حى 
مجنصارت لأنها يامجرأته يدخل لر وإن امرأته أم عليه حرمت ابنما نكح م ما يدخل أن نل اقها طب 

ولاالبنك له نحل لر بالأم دخل ولوكان بما يدخل ب انه غير ناثه من نبل وقدكانت نسائه امجهات 
ايناثكمءوحلائل وجل عز الد قال حا دخل الى امرأته مجن ربائبه لأمن بد النت ولدته ممن أحد 

دكدللثيدخل أول( الابن حا دخل أيه عل حرمت رجل نكحها امرأة فأي أصلابكم(( من الذن 
قبلمن ولده ولد نكح من كل وكذلك معا نحمعهم الأبوة لأن وأمه أيه نل من آبائه جمع عل نحرم 

النماءمن اباوكم نكح ما تنكحوا ولا  ١٠تعال الته قال معا نحمعهم الأبوة لأن ّفلوا وإن والرجال النساء 
ولدوكذلك حا يدخل لر أو الأب  ١۴دخل ولده عل حرمت رجل نكحها امرأة فأي سلف(( قد ما إلا 

أوانأب امرأة وكل القاض( )قال معا نحمعهم الأبوة لأن سفلوا وإن والنماء الرجال قل من ولدم 
إنماقائل قال فان الرضاع من أوان أب امرأة إذاكانت أحرمها فكذللث، ينب أوأيه ابنه عل حرمحما 

منالأن حليلة حرمجت فكيف (( أصلابكم من الذين أبنائكم وحلائل  Itوتعال تبارك اش قاو 
ىالنمب مجن والأخت والأم الرضاعة مجن والأخت الأم بن, اش جمع ذ وصن بما 'ل 





لأصولدها س وكل أمهانما وكيلك ارأة أش أو ذَكر ولد قل من ولدته س وكل وبنانما  ٢١١محا 
وخالاتأمه مات لأنمن وخالأنما مانما وكيلك خالاته لأنمن أخوات(ا وكيلك وأخواته أمهاته بمنزلة 

ُالنأرصعته ءن ؤكذلك ؤماته وخالاته وأخؤإته وأمهاته لبنه أرصعته الذي الرجل ولد وكذلك أمه 
مجنأرصعته التي ا،لرأة ولد بلن أرصع من وكذلك غيرها أو أرصعته الى الأم من أرصعته الذي الرجل 

االراْيروج ان باس فلا مولودإ ا،لراة ارصعت وإذا ( الفاءهم )قال غيره اوزؤع بلبنه ارصعه الذي ابيه 
يتزوجهاأن باس فلا الأب يتزوجها ل( إن هووكدللمثا ترصعه ر لأنما وامها ابنلما ويتزوج ابوه إلرمع 

الغلاميتزوج أن باس ولا ولدها يتزوج وكذلك ، ا؛^١١ ليس لأنه هو ترصعه ل؛ الذي الرصع أحو 
بنالرجل بجمع النسب.ولا من باس بذلك يكون لا كا الرصاغ من خاله وابنة عمه ابنة الرصع 

نحرمما الرصاعة مجن نحرم الرصاعة من وعميا الرأة وكذلك ملك وطء ولا بنكاح الرصاعة من الأنحتن 
النسبمن 'تحرم ^زكذوات ؤيسافر نكاحهن من بجرم مما الرصاعة من اخرم وذوات النب من 

ومواء؛يئن فرق لا الخرة نحرم كا بج٠ن وكلهن أمهات َكلهن والدمية والأمة الحرة رصاعة وسواء 
الرصلعمجن أ؛تاا وامرأة الرأة الرجل يتزوج أن بأس ولا نحرم ذلك أونكاحَكل بملك الأمة وطنت 

رصاعاهذا يكن لر آوناقة آوبقرة ثاة مجن حيمة لن وجارية غلام ولوثرب ( الثافص )قال والنب 
الدوقال اليانم لا الادمجيات لن نحرم إمما شربه مجن بن محرما يكون ولا والشراب هذا'كالهلعام إكا 

لكمأرصعن #فان الرصاعة ى وقال الرصاعة(( من وأخواتكم أرضعتكم اللأي #وأمهاتكم تعال 
ا(الرضاعة يم ان اراد لن حوإنَكاملن اولادهن يرصعن والوالدات # ذكره عز وقال ا( اجورهن فاتوهن 

أجرابنه له يرصع الرجل عل وجعل حولان الرضاع كال أن وجل عز افه فأمحير الثابى( )قال 
يقعجامع اسم والرضاع القاض( )قال مجعلومة مجدة مجاله عل إلا يكون لا الرضاع عل والأجر 'ارصع 

(القاسم؛ زقال الحولن بعد وإن؛كان رضاع ءلَكل ويفع الحولن رضاع إلك١ل و؛َكرملما المصة عل 
اوالرضاع اسم عليه يسر ما بامحل الرضاع محرم هل الدلالة طلب الحلم أهل عل وجب هكذا فزاَكان 

عمروبن محمد بكرن أبى بن عبدالد عن مجاللئ، أمح؛رنا ( القافهم رقال ؟ غيره دون الرضاع من معي 
رضعاتعبر » القران ق تعال اش ازل ما »اككان ايا المومجنن ام عائشة عن عمرة عن حزم بن 

القرانمجن يقرا مما وهن ومد عليه اذٌ صل الني فتوى معلومات بخمس سخن م (( نحرمجن معلومان 
رضعامتمعبمر القران تزل تقول كانت انما عائشة عن عمرة عن معيد بن نحى عر، سفيان احيرتا 

حمساسذكل مجن إلا عائشة عل يدخل لا فكان نحرمجن حمس إل صيرن م بمرمن معلومات 
قالهريرة أبى عن أظنم الحجاج بن الحجاج عن أيه عن عروة بن هشام عن شان أجرتا • رضعان 

ينعبداش عن ابيه عن عروة بن هشام عن سميان احرتا الأمعاء(( فتق مجا الأ الرضاع من بمرم لألا 
مالكاخيرتا (( ارضعتان ولا ارضحة ولا والصتان المصة نحرم لا # قال لم وسعليه النه صل الني ان الزبير 

خمسسالما ترضعر أن حذيفة أبى امجرأة أمجر ؤمط عليه الند صل التي ان عروة عن سهاب ابن عن 
عائشةأن اخبره عبدالف ين ّالم أن نافع عن مالك أخبرنا . اينا ترام فكانت ففعلت بلبيا نحرم رضعان 

ثلاثغر ترضعه فلم مرضت م رضعات ثلاث فأرضعته كلثوم أم أخيا ال وهويرضع به أرسلت 
بهأمرت الفاض( )قال رضعات عثر ل يم ل( أتى أجل من عائشة عل ألحل أكن فير رضعات 
مصححه.كته وحرر. المخ، ى كدا امرأة(( (1 ثوله ال  Ajjijص وكل وبنايا ; يوله )١( 
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دمثيكون أن مالما ولعل عليإ يدخل فلم حص له يم ولآ الرصاع أكر لأنإ عشر يرمع أن عانئة 
ثلاثاارنحع انه من عإ مما عما فحدث ماراب_مات بخمس فنخن رخمات العشر و عائشة يول عله 

وامماعشر عليأ الدخول محل امما أنه نأى عثوا يرضع أن أعرت ما أن وعلم علتإ يدخل يكن ؛لم 
رقالالقران من وأمن بمرمن اّان عائشة خكاية وسب علته اردٌ صل النثى عن رخمات يخممى أخدثا 

يقطعم االوإود يرضع أن وذللث ، منفرتان رخمان خص إلا الرصاع من محرم ولا القافم( 
تلما جوفه إل وصل ند انه يع1م ما منس واحد؛ ى رصع فاذا الرضاع يقطع م • يرضع f الرضاع 

اٍإتئموإن ( العاقص قال ) رصعة فهي اكر او الئلها عاد م الرضاع تطع وإذا ، رخمة فهي وكر منه 
بيناانفصالا انفصل ما إلا القطع يكون ولا واحدة رصعة عادكان م  ١٧٠بشيء لها م الثدي الرصع 

ذللثفيكون يأكل أن إل الازدراد بعد ؤيتنفص يأكل فيكون مجرة إلا بالمار يأكل لا الخالق يكون كا 
حانثااكلك١ن م الهلعام مجن اوكمحر قليل بعد بينا قطعا ذللش ولوقطع الناقص( )محال طال وإن مرة 

مافأتقي مكانه الأخر إل محول م فيه ما فأنفد الواحد ثدحا ولواخد ( الثافص قال ) أكلتن هدا وكان 
الطعاميكون َؤا والعودة والإيمال النفس بقية يكون قد الرضاع لأن واحدة رخمة هده كانت فيه 

جوفهإل وصل إذا ولأكثرْ رضاعه قليل إل هدا ى ينغلر ولا واحد طعام وهو النفس بقية والشراب 
المعوطوكدللد والوجوركاارضاع ( القافص )قال حن بمرم ب خمسا يم ب ومجا رخمة فهو فيء منه 

مضىمجن بعض قال وقد واحدة برصعة محرم لر فلم : قاتل قال فان القافص( )قال جوف الراس لأن 
وممابخمس نسخن م رخمات عشر بمرم الكتاب أن محم عائشة أن حكينا مما قيل V محرم أنرا 

عليهاممه صل اش وأمررّول ٠ الرصجان الرصعة؛لا محرم لا ٥ فال عليه اش صل الني أن حكسا 
اشرسول قال ومجا الكتاب ض عائشة حكت مجا فدل بمن محرم رصعان خمس سالم يرضع آن 

النصصل الكا ع أحد محا يكن ُلم الرضاع اسم أفل عل به نحرم لا الرصاع أن وسم عليه الله صل 
ماوالكفاية المنة ض م الكتاب ى عاثشة حكت مما مضى من بعضٍِر فال ويد حجة وّصمحم عبه 

والمارق» وجل عز الله قول قل ؟ هدا يثبه فا قائل قال فان المنة ى م الكاب ى عائشة حكت 
الحرزمن الرقة دياروى رع ض القطع وسلم عليه ائته صل الني فسن أيد-؛_ا(( فاقضوا والمارقة 

الزانينوّام عليه اش صل الني فرجم جلدة" ماثة منؤا واحد فاجلدواكل والزا؛ى الزانية راتعال وقال 
يالماتةالمارقن مجن بالقطع اراذ أن عل وّام عليه اممه صل الله رسول بسنة فامتدلأنا محليهما ولر ااتبّن 

فهكذاوزنا سرقة اّم لنمه مجن لا بعض دون المارقن وبعض بعض دون الزناة بعض الزناة مجن 
مجن،لا بعفن دون االرضعن بعفس اارضاع بتبمحريم الراد آن يسلم عليه الله صل ايد رسول بسنة امتدلأنا 

•رصاع اسم لنمه 

الكبيبراعة رم 

فقالالكير رضاعة عن مثل أنه شهاب ابن عن ءالاغ >;رذا i تعال اش ه رص ا الثافهمي ال قر 
قدوّام عليه الق صل الني أصحاب مجن وكان د؛ثعة بن عتبة بن حديقة أبا الزيترأن بن عروة أخرض 

عليهالله صل الله رسول بى َي حديقة أبى مؤل ّالم له يقال الدف سالما نبي قد وكان با-را شهاء كان 



ينالولد يت فامحلمة أحيه اينة فأنكحه اينه أنه ؤبمويرى سالما أيوحديقة فانكح حايثة ين نيد وملم 
عزالد أزل فيا زيس أياص أضل من يومئذ وهى الأيل المهاجرات من يؤمني وهى ر.بءة بن عتبة 

اياءهمتعلموا ب فان اش عند أنط م لاياثم ادعوهم رر فقال أنزل ما حاؤثة ين نيئ ى وجل 
إلردْ أيام يعلم لر فإن أيه. إل بى من أولثلث من واحد كل رد وموالكم، الدين ى فاحوانكم 

صلاش رمول إل لوي ين عام ض من وهى حديقة ايى امراة وهى سهيل ينت سهلة فجاءت المول 
يتإلا لا وليس فضل وانا عل يدحل وكان ولدا سالما زى اشكنا رسول يا فقالت وّام عله اش 

رصعاتخمس )اارضعيه يالغنا قعا وّلم عله الله صل الد رّول فقال ؟ شأنه ق زى فاذا واحد 
يدخلأن نحب فيمزكانت يدلك عاتشة فأخذت ارضاعة محن اينا ترام فكانت ففعلت |ا يلما فيحرم 

منعبيا ياحل أن أحت من لها يرصعن أخي؛ا وبنات أمكل؛وم أحما تأمر فكانت ارحال من عنيا 
مجنأحد ارضاعن يتلك عليبن يدحل أن ؤبملم عليه الد صل الى أنواج مار وأبى والنماء ارجال 

سال؛ق رخصة إلا سهيل بّت سهلة وّام عليه اش صل الد رسول به امر الذي زى ما وقلن الناس 
الخيركانمن هدا فعل أحد ارنحاعة بيذه علينا يدخل لا وسب علثه الله صل الذّ يبمؤل من ؤحدْ 
مجؤلصا؛ فى أعلم تحال واش وهدا القافص، رقال الكبير رضاعة ى وسبر عله اش همل الى إزواج 

فدكرتالفاض( )قال وصغت ما عل دل مجا ; فار فال فان الئاض( )قال خاصة حديقة ايى 
اىامراة امجر انه وصلم عليه اش صل الى عن سلمة ام عن حذيفة ايى مول له يقال الذي سانإ حديث 
محاصةصال؛ ى ذلك وكان الحديث ى سالمة أم وقالت ، نحرمرضعات خص ترضعه أن حديقة 

حكمس محرجا وإذاكان العام حكم محن محرجا إلا يكون لا فالخاص حاصة لمال؛ هذا كان وإذا 
ارنحاعاختلف إذا يد ولا نحرم الكبثرلأ رصاع يكون أن إلا العام غ؛وزفى ولا غترالعام فالخاص العام 

)قال(بمرم ب فارصع الرصع إيه صار إذا الذي الوقت عل الدلالة محللب س والكير لمغني اى 
))والوالداتتعال اش فال وجل. عز اش فىِكتاب موجودة والكبير المغتر ين الفرق عل والدلالة 
حولينارصاع ممام وجل عز اش فجعل ارصاعة(( بمم أن أراد لن كاملين حولين أولادهن يرصعن 

نلاعلم. تعال واش يض عبيما(( جناح فلا وتشاور ملما تراض عن ضالا اراد فإن » وفال كاملين. 
فصالهعل يكون؛احةاءه،ا إمما ذللث أن عل الحولين ضال ى وجل عز إرحاصه أن عل فدل الحولين 

نلفصاله أن يران يكونا أن والديه من للمولود بالنقر إلا . أعر تعال واق يكون لا وذللث الحولين قبل 
.هداأشبه  ١٠أو غيرها رصلخ يقبل لا وأنه كرضحته أو يه تكون لعلة له ارضاع إممام من له حيد الحولين 

فيل؟ ذلك وما قائل قال فإن • مضا قبل غترْ فيه الخاية مضى يعد يالحكم غاية له تعال اش جعل وما 
أنلهم فكان الأية الصلاة(( من تقصروا أن جناح علكم فليس الأرض ش صربم وإذا ٠ نمال اش قال 

غيرالصفة تللث غير ى حكهم آن عل دليل مجوصؤفة نحال لهم القصر شرط ى وكان ين افر حميقصروا 
فحكهنالأفراء الثلاثة محقت إذا فكن فروءا( ثلاثة يريصن؛أنقمهن ))والممللقات تمال وفال القصر. 

أزواجمجن عانشة غير فال عروة فال فقد : قائل فال فان الفاض( )قال نيا غبرحكين مضيها يعد 
فقول; فيل . مال؛ ى رخصة إلا وّا،أ علته اض صل الني من هذا زى  ١٠وسا،ا عبه اش صل الني 
ذللثأن أمجها عن زينب فول يحالف لا عاتثة غير وسلم عليه اش صل الني أزواج حاعة عن عروة 

منوصفت مجا مع رخمحة إلا نراه محا غيرها فول وزيادة هوخاصة الحديث ى ملمة أم »ىءول رخصة 
فالفإن خاص. سال؛ رضاع أن العلم أهل من لقيت ممن عدة عن حفظت فد وإى القران دلالة 
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وبالولود عات زإتا للسب تع الرضاع لأن المولود اختار الذي غير يختار أن للمرصع يكون ولا المرصع 
الأخريتات يكح لا أن والويع الأخر أيوة عنه وينقطع أباه نكون أحدهما يختار أن للمرنحع يخركان 

فانتفىولد بلن رجلا المرأة ارضعن وإذا ( رقالعنه أيونه بامطاِء يراهن محرما لهن يكون ولا 
ولحقالخد ضرب إليه به ين; ا'لأر رجع فان للمرصع أيا يكن لر به نعنه فنفى فلاعما عنه أيوالولود 

وقدزوجها هللمنها امرأة أن ولو الفافص( )قال الرضاعة عن المرصع أبا يكون أن إله ورجع الولد به 
أرضعتداثم ولما حمن ثلاث ذلك رضاعها ى نحيض وكانت ترضع وص عما مات أو 7اا دخل 

)قالءيرْ زوج لها محدث لر لأنه مجته واللمن مات أو محللمى الذي الزوج وابن اب'1ا فاطلولود مولودا 
يغلهروب لبن؛ا فثاب الزوج وأصا7آا لبن،ا انقطع م أوفبله لبما انقط١ع بمد زوجا ولوتزوجت ( الثافص 

)قالالأخر ابن يكون ولا الأول الزوج وابن فهوابما ارضعن وعن الأول الزوج ُءن فاللمن حل بما 
الوقتعن الماء مثل بيا فثاب الأول الزوج عن ب انقطاع الأخربمد الزوج ولوأحلها الثاض( 

قدأوامرأة قط تلد ولم يبح أر يكر امحرأة م,ن لوكان الحمل قلن فان الحمل ويبن اللبن فيه يثوب الذي 
فانللأول فاللبن التاعغ او ئهورها ُن الثامن ى لبما ياتى إمما الوقت هذا ى لبن لها يات م ولدن 

(اليافص رقال الأخر حملها من لبن فيه لها يكون الذي الوقت يبلغ أن وبن ينه عا للأول فهوابن دام 
حاليكل الأول عن اللبن الاخركان حمالها عن لبن فيه لها كون الذي الوقت فى اض لها ثاب وإذا 
لهوأحب نيئا يالثك احرم فلا الأخر لن خلهله يكون أن مجن ثك ؤض الأول لبن ُن علم عل لأي 

أرضعتهامرأة عون أن جل د ولوثلث ( الشاقص قال ) الوقت هذا ى الأخر الزوج بنات ى يتوى أن 
أوولوكحها ، يالثلث لها محرعا يكون ولا حامرا رويما ص يكف أن الوئ ت قلت رضعات خمس 

فلمانقطع استإا ولوكان ( الثاقر )قال أم أن٦١ من يقن غير عل لأني النكاح أمخ ب يناما من احدا 
أنأحدهما , قولان فضا الأخر من اللبن فيه يثوب أن وفت ش الأخر الحمل هذا كان حى يثب 
عليهفتدر الولود ترحم بان يثوب فهوكا الأخر نهلفة يتحريلك ثاب وإن الأول عن حال بكل اللبن 

يناانقطإعا انقطع إذا انه الثاني والقول . عليه فتدر اللبن ى يزبد الذي الهلعام اوتاكل الدواء وتشرب 
ىالأول فهومجن امه تلد حى ٩ ترصع لن الأخر محان بمال يثوب لا كان وإن الأخر فهومحرل اب تم 

والولداللن بن يفرق ل( ذن  ١٠٠ ١٢٣٠فهوفل وإن به ترصع فيء يثوب وإزكان الأتاديل ءذْ جمع 
زقوعن ارضاعة ص الأءل ان لآءر؛ذاكان اين كن ول؛ ولدا محدث لر لأنه أيدا هوللأول قال 

ترصعوص محيض وكانت لبن(ا ينقطع فلم امرأة طلقت وإن ( رقالمجعا هو قال يما 
ولدتحن اللبن ينفطم فلم فحملت  ١٦;قاصا -٢١ فدخل زوجا وكحت حيفرب ثلاث فحاضت 

الزوجولده ولا وادته أحد له محل لا الأخر الزوج واين فهوابما أرضعته ومحن الأول اللبن نطع فالولاد 
ولوالثاض( )قاد بائه لير لأنه عته ارص الى المرأة عثر عن الأول ولد له ومحل أبوه لأنه الأخر 

ياينها كان عوما بمد انمى فاوجره ماتت م زن ُنإا حلب م رضعات أرع صبتا امرأة أرضعت 
ُنأاله حلم، أو عو-اا بد ة الخا»ِرضعها ولو ، الثاهص )قال الحياة ى خمسا أرضعته لو ابنيا يكون 

فاوجرْفحلبت ناكة ولوكاث محال حكم له فعل للمينا يكون لا لأنه محرم ب فأوجرْ ُوبما بمد لثن 
انسانعل تنقانح يأن جناية لها يكون ممة النا الحية وإن الميتة لبن محل ولا محل الحية لثن لأن حرم صى 

لأنياعقل له كن لٍ فقتلته عليه ثلك أو مميتة ان إنمقل ولو العقل فيه فكون فتقتله عليه تشل أو 
اللبنذإلئs فقطع كثر لمن لها فحلب رضعات خص تكل لر ولوكانت، القافص، رقال لها جناية لا 
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لأنهمواء بدعواه أقر أو أيوهأ فاكدبه صبية أوكانت وازكديته تة ولا مهرا لها أجُل ول؛ يثما زقت 
أرامما لأنه لها ٌءى الدى الهر نصف عليه لها وأجعل حال بكل يمإ ورق حفها يطل ان له لتس 
عليفسده ما إراره نأمل يدحل أن نل محللق إن ونصفه لحل إن المهر لها لنمه بعدما منه محرم باما 

مجاله أ->امرا بالخة وكانت إحلافها أراد وإن ا القافص رقال يلزمه الذي حقها به يهلؤح ما وأرده ه نف
ارصاعهمجن أخنه أما عل حلف نكلت وإن الهر نصف لها كان حلفت فان ارمحاعة من أخنه هى 

ممثنقلا أومعومة صبية وإزكانت الئافص( قال ؤ الهر نصف رمجه نكل وإن الهر نصف عنه وصقط 
ولوكان( القافص قال ) ثاء إن له أحالماا الصبية قاذاكثرت لها ّءي الدى الهر بنصف لها واحده علما 

بغيريزوجها أن لوبيا ليس لأنه مثلها صداق نصف لها كان محجورأءلها أو محثية وكانتا لها يفرض لر 
اJثازهم،)قال ادتعة ولها مهرلها فلا مهر بلا برصاها روحنج محجورعلها غير بالغة وإزكانتج صداق 

حالتحل عبيا يوليها بطليقة نكاحها ؤيالع دجل عز الد يتقى بان أفتيته لدلك الدعية هى ولوكانتج 
رمهاقد لأنه يهللقها أن عل الخكم ى أجره ولا صادقة إزكانن، يضره ولا كاذبة كانت، إن لغيره 

أبح،حلف فان ارمحاعة محن أخه هى ما دعواها عل لها وأحلفه إفساده عل أصدقها فلا نكاحه 
محائم)1الارأته فهي نحلمح، ل؛ وإن U ثى، ولا الكاح مخت، حلفن، فان أحما نكل وإن ام 

أقامافان ادعى ما عل وامجرأتن رجلا ولا رجلين ولا نوه أرع *خما واحد يقم لر إذا وهذا ( القافم 
فاناوارجال رصاع عل النسوة شهد إذا مجفؤخ والنكاح بيما اممان فلا نحونشهادته مجن ذللت، عل 

وإنماارجال علته يشهد ما هذا لأن نحزثهالتين ؛ نسوة ارع يارصاع اواراة ارجل إرار عل شهد 
،رقالالثهادة لغير اليه النفر يعمدوا آن للرحال ينبغى لا ما متفردات النساء شهادة نحون 

مجهرفلها محيقثه وإن لها سمى الدى الهر فلها فازكدذثه هوالغر وكان إياها إمحاذثه بعد هدا وازكان 
يصدقهاأن إلا مدق لر أخه أما الدعية هى وإزكانت، لها سمى الهرالدى مجن أكرأوأقل ثلهاكان جم .

,مهرمجثلها لها يكون ف* 

ثديهمحن يرصع ارجل 

موردةبه فأرصح لثن له زل فان لمن للرجل ينزل أحبه ولا تعال الد رحمه ( )قال 
إنايثؤوارالدات ارالدات رصاع ذكر تعال الله لأن أفخه لر نكحها فان وقلده نكاحها له كرهته 

رزقهنله الورد »وءل وجل عز فقال ارصاع مجونة عليه بان ارالد وذكر ارالدات غير وارالدون 
الأمهاتحكم ولا الأمهات حكم الأباء حكم يكون أن بجز فلم ( الئافص ل ١٠)  ٠٠بالعروق وبوتس 

•أحكامهم يئن دجل عز افه رق وقد الاباء حكم 

الخشرضاع 

أنهعليه الأءاو_إ كان إذا أنه الخنى ى اليه ذهب،  ١٠أصل : تعال الله رحمه الغاض( )قال 
ومحومثلمحرم رصاعا يكن لر صبيا به فآرصع لمن له رل فإذا رجل فنكحه ينزل ولر امرأة نكح رجل 

وغيرنكاح مجن لبن له فنزل امجرأة أنه عليه الأغالب، كان وإذا رجل أنه له حكن، قد لأي ارجل لجن 
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يإنالسلطان خيرعا يصما ب وان امرأته فهي واحلْ مرة أصاحا فان سة إليه يرتفعان يوم مجن السلطان 
ا،لقامثاءت وان دونه الحا العقدة مخ محل لأنه طلاق يلأ مخ والفرقة نكاحها مخ فرتته شاءت 

زلخقها ترك معه ا،لقام احتيارعا آن وذلك معه مقامها يعد يخيرما آن لها يكن ب م معه آقامت معه 
يعدوغنيهمعا يتأجيله السلميان حكم يعل *عه ا،لقام اختارت وإن فحا تهللحا اق الخال مثل ز فرقته 
أنقل علمت، وإن أحل لها يوحل أن فالن، حديدا نكاحا نكحها م عدنما ومجمحسنج فارقها م السنة 

لهايوحل أن مالتإ م م،اه القام رصت م نكاحه يعد علمته أو نكاحه رصيت م عنن أنه تنكحه 
نفسهمن احد و>وب لا لأنه الأجل يعد معه ا،لقام وا■مح٠ار٠ا الأجل إلا فراقه مح، خيارعا يقطع ولا اجل 

ركنهانما حياريا قهلعت، وامما محاح م عنه اياع يقطع م خامع قد الرجل يخترلأن حى عنن انه 
راجعهام طلقها م معه المقام فاحتارمت، حرت م فآجز نكحها ولو قال دونه ثيء لا لها اذكان يعد 
يعدفيه معه المقام احتارت الدى يالعقد عنده لأنما ذللثه لها يكن ب يوجل أن 'سألن، م لعدة اى 

ؤ؛الالحثفة يغيب لر وإن الحدة وعلما الرجعة فله ماءه فحا ينزل إزكان يريد ( الريع )قال الخكم 
مدالأن أجل يوجل أن صألت، م جديدا نكاحا نكحها م عدنما تنقضى حى دلوتركها الغافم( 

أن>ٌالتإ م نكاح عقد ي مجرة أصاحا وإذا فال الحكم يعد فيه حقها تركتا الذي العقد غر عقد 
أداءهلأن يصيحا ولا 'غرما يصيب وليسكالدى النكاح عقد ى أصاحا قد لأنه أيدا يوجل لر يوجل 

فانيصبننر لر وقالت، اصبلما فقال الاصاية فى فاحتلنا العنن ولواجل إلحا ياداء ليس حقا غرها إل 
يفرقب نكل وإن امرأته فهي حلف فان امح، وملته نكاحه فخ تريد لأنما قوله فالقول يا كانت، 
نوةأدبع أرآ|ا يكرا ولوكاث امجرأته فهي نحلف لر وإن حرت حلفت فان أصاحا مجا تحلف حى ؛يز،ا 

مأصاحا مجا هى حلمنح النوع ثاء وإن يصحا لر أنه صدقها عل دليل فذللئ، يكر هى قلن فان عدول 
زعمف؟ا تحول قد الحيرة ان وذلك نحرهى ولر معها أقام م أصاحا مولقد حلم، تحلم، لر فان ييخما برف 
الفؤجش الحثفة يغيب، ان يوجل ان مجن يخرجه مجا وال الإصاية ى يالغ ب إذا حا الخرة ايل 

انمحن ذللث يخرجه لم بلغر مجا فتلمغ ديرها ف ولوأصاحا ثلاثا لوطلقها للزوج ومحللها ٍمحصنما وذللئإ 
اوهراوصاممة اومحرمة حائضا ولواصاحا تحل حيتا المعروفة غرالاصاية تللئ، لأن العنهم، اجل يوجل 

تعلمحن حيرت الذ'كر بجوب نكحها أو ذكره فجب، ولوأجل يوجل ولم فيه مججثا كان صائم أو محرم 
بحربغين خمى أونكحها ذكره محب ولم حصى ولوآجل فارقته شاءت وإن معه المقام ثاءت إن 

ولوالعنتن محا صغ ُا ب صغ دإلأ امأته فهي صاتإ فإن اتحمح، أجل يوجل حكا ءز ب الذكر 
أنهيعلم لا أنه حياروذللتح لها يكن لم يه أقر حمم عقدنما مجللئ، حى يقوله لا أو عيم أنا نكحها,وهويقول 

اكمبرلنحييرإمما الولد ق له وليس شيخا له ويولي ثابا بم؛ر،ء الرجل ولد لأن ممون حى ايدا ءق؟م 
قطعخصيا ولوكان له يولد لا انه والاغالب، اصاب إذا الخصى نوجل لا انا ترك، الأ الولد لا ابياع فقد 

الضناجل نل محر ول( العنن اجل، اجل .ب فنحرالرج)، ذكر مقع يقع مجا مجنه له وبقى ذكره يعص 
ولاجائز فالكاح رجل أنه عل فبكح الرجل يول حث مجن يبول الخنى وإذاكان بجاثع هذا لأن 

ياحدهمانك^ فان ثاء باحا ينكح أن فله مجشكلأ وإذاكان العنهم، أجل شاءت إن ويؤجل للمرأة خبار 
اخرقول وفته ( الريح تال ) عليه ينكح يان له حكنا ما عل ويورث ويرث يالاحر ينكح أن له يكن، لم 

المالأعمليه رجلا يكون أن ؛احتياره ليس لأنه رجل أنه بمل تزوج وإن امجرأة مجبراث إلا نورثه لا أنا 
عالهاولا الهر نصم، إلا يصبى لم قالت إذا. زوجها بما امجتمتع إن للمرأة وليس ( الئاص )قال يقوله 
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 Jضرصور اإذن«الكبماذا نكاحانماuعليه كان٠ااكاداالUli نلاعيوزلنمدأنكازمحجورأي إذا
انكاحهإن قال ومن زض لا دلالة إنكاحه إن قال ُن *ول ى يزوجه أن لوليه بجون ولا بمال ينكح 
مجفؤخفالنكاح فتزوج بالتزؤج أحدهما له فأذن اثنن انمد؛،ن ؤإذاكان يزوجه أن وليه فعل فرض 

فالكاحفعل فان النكاح عل عبده يكرم أن للميل وليس به له الأذن عل بمتمعا حتى يموزنكاحه ولا 
!غثرإذماأمجته يزوج أن وله ممؤخ فالنكاع العبد رصي محي بغيرإذنه عبده زؤج إن وكذلك ، ممؤخ 

بضاامرأة أو حرة فنكح امة أو أمة فنكح حرة ينكح أن لعبده الرجل اذن وإذا أولما كان يكرا 
لهقال وإن مفؤح فالكاح البلد ذللئا أمل صر من امرأة فنكح بلد أُل من أوامرأة صرما فتكح 
عليخطب سيده له أذن إذا والعبد حائز فالنكاح صحيحا نكاحا أوأمة حرة فنكح شثت من انكح 
ينكحأن ى له ولوأذن نفه عل يخطب وليه له أذن إذا عاليه امحجرر وكيلك كاراة وليس شنه 
مجنأم وأصدقها ثئخ مجن انكح قوله مع امرأة أونكح 7آا له أذن الى فنكح ثثت مجن أوقال امرأة 
يمدلا النكاح لأن النكاح فسخ لها يكون ولا عليه يزاد لا مثلها مجهر كلها ثايتا النكاح كان مثلها مهر 
لأنرقه حالة ى عاليه لها ميل ولا عس إذا مثالها مجهر عن بالفضل العبد ؤسع بمال صداق قبل من 

مجؤقؤفمجاله وأن مجاله عل المالك بتام ليس لأنه حالكتا؛ته ى ميل عليه يكن لي ولوكاب لمالكه مجاله 
حىمجثلها مجهر عن الفضل مجته تأحد أن لها عزكان فإذا له فيكون يعتق أو سيده إل ذر"ع يعجز حى 

لغيرهالمال لأن ردناأرادالولث اتب١ءهلأن لها يكن لي حرمحجورعليه ق هذا ولوكان لها ّءى مجا تستوفى 
بلدهاولا يمها ولي امجرأة ينكح أن لعبده الرجل ولوأدن ( القاهر هال ) له واطئال للمُجر اتحجور وأم 

البلدذللث، إل الخروج مجنعه له وكان فسخه للميل يكن ولي النكاح ب بكْ غثرأُل ِ، ارأف فنكح 
يكتسبأن مجن مجنعه للميل ليس العبد اكتم، ف،ا فالصداق امجراة ينكح أن لعبده الرجل أذن وإذا 

ميدهله أذن الذي العبد كان ؤإن الزوجة نفقة وجبت إذا النفقة  ١٧١وكددونه الصداق في٠aليأا 
لهمجأذون غير كان وإن المال مجن يديه ل محا الصداق يعهلى أن فله التجارة ى له مجأذونا بالنكاح 
إذنهلأن الهر يكتسب، يدعه أن وعليه اليد مجال لأنه يديه ى إزكان نيثا يأحد ان فليده بالتجارة 

وليسماء حبنا ويرسله يه يسافر أن فله بالتكاح له أذن وإذا ، ودفعه المهر إذن؛اكساب، بالكاح له 
الخنز إياها بمنعه أن وله فيه عليه له حدمجة لا الذي الحين ى امرأته بمنعه أن بالصر مجعه كان إذا له 

أنإلا ثيء القفة ولا الصداق محن اليد مجال ولا الحبي عنق ى وليس الخدمجة فيه عليه له الذي 
يألف"حرة اَاة يتزوج أن لعبده الرجل أذن وإذا الأجتتيثن عل يالضان يلزم فيلزمه؛الض،ازكا يضمنه 

مجلماللعبد براءة ولا بض،انه اليد تأحذ أن ولها لازم فالضان الألن، لها السبي وضمن ؛ألم، فتزوجها 
سبايدحل أن قبل بعيما الألم، بتللثؤ أمره غير أو الزوج يام زوجها اليد ياعها فإذا ننونيا حتى 

ممللتهلا ففاكانت، صاحبه أحدهما يتقدم لا معا الأإمإٍيقعان ؤتللثح اليع عقدة أن قبل من ياطل فالبيع 
لهشراؤها كان ينفح زوجها ملكن، لو نكاحها بأن عما تبطل لانبا يعيما الألف بتللمثؤ أبدا الحبي 

القيتزوج أن اعةْ الرجل أذن وإذا ( الريع )قال الكاح عل وهما عبده والعبد بمائ فالألف فامدأ 
قاعهاالزوج ما يدخل أن قبل اليد مجن الألم، المرأة طبت م الألم، اليد وصمن فتزؤج يرمم 

انفسحزوجها ملكتا إذا قيل.أنبا مجن بماله والكاح باطل صداقهافالبح هى الى ؛الألم، زوجها 
فكانم، يلأ مشترى العبد صداقك١ن لها يكن لر وإذا صداق لها يكون أن بطل انفح فإذا نكاحها 

.خاله الكاح الثافص وهوقول ( ح الر )قال بماله الكاح وكان بامحللا البيع 



بابثي، ولا الألف ظك أيا ■م لا لأب غيرإذنه أو انمي يإذن الح وّواءلكن الفاض( )،او 
المألأولوكاث الألف نصف لها حاكان دخل أن ثل انمد وزطالقها م إذا تطلكلها لأن1ا 
الذياض وعالها لها انمي ؤكان جا*زا البح اك;كان او اثل او يالف انمد ار بلا إياه ماعها بمالها 
بيعاإياْ ياعيا ولوكان ، طلاقهاله لمي الذي السد وثل نالها من مجنفخا النكاح وكان به إياه ؛اعها 

بإذنزوجها اثزاما أو سدما بإذن زوجها فاشرت أمة انمد امرأة ولوكاث النكاح عل ثامداكانا 
الاالئاك١ناكان ما وجه باى أوملكته أومجلكها لها اووهب له وهت إن وكذلك النكاح عل مسدْكانا 

اعرأتهثاثزى حرا الزوج بمص ولوكان له، لا لهده ملك ملها واحد كل مجلك ما لأن النكاح عل 
أننمدْ الرجل اذن وإذا نفه، مجن بملك بمدرما ملما بملاك لأنه النكاح ند الرق نه له الدى بإذن 

الحرةوينكح ذمجيتن أو أوكتايتن مسالمتي حرتن ينكح أن فله الماء عدد من ثاء وما شاء من ينكح 
الأمةنحل ولا كتابية أمة ينكح أن له ولمس معا وحرة أمة نكاح وبمفد الخرة عل والأمة الأمة عل 

إلاالنكاح عليه يجوز فلا زوجتك قد لعبده الرجل فال وإذا انجن، بملك يهلا٠ا آن إلا يلم الكتابية 
فلانةزوجتك فد ت اضل فقال ينكحه أن انمد مأله أو ينكح أن له أذن وإذا انمد، له يأذن أن 

البينة.ا،لرأة وعل بمبنه ع انمد قول فالقول تزوجنيها لر I انمد وقال ، ذللت، وادعت يامرك 

والأمحةلمه يهرس انمي 

أنهعلمت م نووجته حر أنه وأءلم٠ا امرأة انمد خف وإذا ; تعال اذ4 رحمه الغاض، رقال 
ومومتعة ولا فلا.هرض الدخول نل راقه اخارت فان أوقراقه معه ا،لقام الناري ولأولياثآ يلها عبد 

خيارفلا حرا فظنته ثيثا يذؤ ولر حْلباا وإن مثلها مهر فلها اكخول بعد اختارته وإن طلاق بغير فخ 
غرتهؤإن أصك ثاء ؤإن طلق ثاء وإن مماليك فونم٥ حرة وهويراها الأمة الرجل نكح وإذا ، لها 

أنعل إلا ينك^ ب لأنه مكانا أو أوعبدا الغرورحرا وسواءكان أحرار فونم٠ حرة انا وقالت بنمها 
مثلهامجهر اخد احرارولميدها فالأولاد مملوكة الها عب م اولادا فوكت غيرها 7اا غرْ وإن احرار وكْ 
مديرُثع سقطوا يوم أولادها قمة منه ؤياخد علها ولا الغار عل الزوج ٩ يرجع ولا وجها لس 

إذااولادها قيمة من منه اخذ مما علها رجع له الغارة هى كانت وإن ، ذمته ز الغار عل الزوج 
•منه يؤجلا ب بثيء يرجع ب شء منه يثحلأ لر م نملمم ألزم وإن مملوكة ماكانت لأ يرجع ولا عتقت 

انميسمى 

وجلعز اش كتاب فدل مجلومن« غيد » فوله إل ٠ حاففلون لفروجهم هم والذين » تعال اش قال 
تعالاممه وقال . امحبن مجلكن أوما النكاح الوجهين أحد من أباحه فاغا الفروع من أباحه ما أن عل 

الزهريعن عبينة بن سفيان اخثرنا ( القافص قال ) ٠ شيء عل يقدر لا مملوكا عبدا مثلا النم رب ص٠ 
يثزطهان إلا للباثم فاله مال وله عبدا ؛لع من لا قال وّام عليه اش صل الني ان اييه عن ُّالم عن 

هرإمما ملكه إل ب  ١٠وأن بمال زلا مالكا يكون لا العد أن والسة الكاب قيل قال اليتاع، 



انماردارلثإذاك،نعل ولأْيم غنمك للأراك غيام للمعد ينال كا إلهلأ"ءقيةة ملك اسم إصافة 
إممامال اش لأن له ياذن أول؛ ّمده له اذن يتسرى أن للمد — أعلم محال وائد — بمل فلا بامرما يقوم 
ثدحمد من الخرية نه نحل لر كآ كل وكيلك ، بمال مالكا يكون لا والمد لأيالكن التحري احل 
باذنله بمل والكاح ، متق حى بمال بمن بملك يُلا أن له بمل ولا أومدير أومكاتب يضه عتق 

اومكاتبامحه ترى عد ولوعتق شاء إن إياها وتروبمه مته الرئة ُرع فليم المد ترى وإن مالكه 
علكهامة مصه عتق قد عبد ولونمى ، ؤتلد الحرية يمد يصيبها حى ولد ام له تكن ب له كلين وقد 

فةمن منه أحذ ممده أراد وإن ، مالكا كان لأنه له ولد ام فهي عتق م له فولدت صيده إياها 
بالخريةله فالصف نصفه مملك وهو متق ان قبل له وهبها الرقكانهك١ن من مه له يقدرما المؤة 
تكللر أومن عبد ومليء وإذا ت قال لسيده منه بملك ما ملك لأن الثائى المحق ى يرجع أن وللسيد 

لهومالكهاكان عتق فان الخد عنه ودريء الولد به لحق انجن بملك جالية اومكانب الحرية فيه 
قيلفان ، مالكا حرا يصير بعدما يأن؛صسمإا إلا الولد أم يع ب مجن ولد'بمنعه؛يعها أم له تكون ولا بيمها 

شاءإن وليدة إلا وليدة الرجل يطا لا عمر ابن قال وحلاقه م قيل المد عمرنمى ابن عن روى قد 
حماسابن تلت ؟ حماس ابن عن روى فقل قيل فان ، ثاء ما -,ا صغ ثاء وإن ومها ثاء وإن اعها 

فامتحالهالك فهي فابىفةال بمكها أن وأمره ؤللاق لك ليس قال امرأص محللق لمبد ذلاJثS قال إمما 
الكتابدلالة من لك وصفت مجا فيه والحجة لك حللاق ولا بالكاح حلال له أنها يريد انجن بملك 

.ثلاث أو ءiالقتن مد امرأته له نحل ولر الطلاق لنمه الميا مجن محللق من أن تزعم وأنت والمنة 

أحدهماسلم الزممج١ن نكاح مخ 
لهن«بملون مم »ولا قوله إل فاُتحنوهن« مهاجرات االومجنات جاءكم »إذا وتمال تبارك الد قال 

النيض كانت النير الهدنة ز نزلت القاض( )•ال الكؤافر، بمصم غمكوا ولا I وتمال تبارك وقال 
اعلمالد فامتحنوهن )ا وجل عز الق قول وعن اوثان آهل وهم مكة آهل وبتن وسم عليه الد صل 

عيكوهنفند ثمه وأررن ثيلن فإن الإممان عبين فاعرصؤا ٠ ممات فان يإكاتس 
فسرائرهن يعي مإبممن'ا أطم واش وتعال تارك وثال ت الظاهر ادم بى عم وكيلك ٠ عومات 

فإذاواحل الأتن غرظاهريمض عل محكم أن من أحد بمط ل( أن عل يدل وهذا ابماين، 
تمالاش لقول مم،ا الإسلام عن اسق بملمم حف ممتمع فالحاع اولإ اسر فاط ونمن الزوجان كان 

تكونان العقدة فاحتملن اإكوأفر(ا بعمجم ممكوا ولا ٠ وقوله ٠ لهن بملؤن هم ولا لهم حل هن لا ٠ 
سلمااحدما كان إذا سا لواحد يصلح لا فانه احدهما إسلام بحد ممنوعا الخإع كان إذا منيخة 

الإسلامعن ادتخلف يثبت آن إلا تنفح لا اإعقدة'أن واحتملت الكاح، ييتديء آن والاحرءئ٠تك١ 
يموزأنيكن وب بملم أن قبل اددة تلك جاءت إذا إلنكاح فيمخ ا،لدد مجن مدة عنه التخلف عل منها 
إلايطم أن قل مده الإسلام عن ملحا التخلف عل يأى حى الزوحن ، jjuالعصمة تقطع لا يقال 

قبلهمعدد عن غثرهم الغازى وأهل قريس من المم أهل من ماعة وأحثرنا القاض( )؛ال يخدلازم 
وإسلاميغلهوره فكانت عليها ظاهر وملم عليه الد صل اش ورسول ، ممر آمحم حرب ابن ّفيان أبا أن 

يدعوهاعالها قدم م . الحرب دار يرمثد ومكة ممكة. كافرة حمية ين هند وامرأته الإسلام دار أهالها 



وبايعتأملمتن، م نب أن مل أياعأ ناثامت الضال الشخ اقتلوا وقالت يحيته فأحذت الأصلام اش 
وسبعلمه اش صل اش رصول أن يأجرنا الغامر( )قال اانكاح عل وثبتا وصلم عب اش صل النبي 
بنصفوان وامرأة جهل أبى بن عكرمة امرأة وأملت دارالأملأم وصارت أكرأهلها ياملم همكة دّول 

ونهلعدة بعد جاءا م كفر  aLال امحنركافرين طريق منر الهحر ناجة زوجاهما وهرب أمية 
وبءا-دمن تنقص ب .؟ن مدحول وساومن كله ذلك الكاحوكان عل فاصفرا كافرا حبا صموان 

العصمةاضلحت يسلم أن قبل ا،لرأة عدة انقضت إذا ملما الإسلام عن الخلف أن ز محالفا أعلم 
أوالإملأم عن التخلم خرج أو با المتخلف وأقام الخرب دار من مما المسلم حرج وصواء ^٦٠١ 

•اختلاف يصنعه انما سينا والتحليل التحريم ى الدار تصغ لا معا أقاما أو معا خرجا 

انجدةالأخرى ثمل الزوجثن أحد إسلام تمرح 
أعجميمثأو عرين محومثن أو وثنتن مشركن الزوجان كان إذا تعال؛ افه رحمه القام( )فال 

إمرابليى من يكونا ب إذا الشرك من دانا دين أى أو والنصارى ال؛ود لئن ودانا إسرابل بمي غم من 
للزوجبمل فلا بالراة الزوج دخل وقد الأخر ثل الزوجن احد فاّلمم والنصارى الود دين يدينان او 

ثابتفالنكاح العدة انقضاء قبل ملمما الإسلام عن التخلف أملم فان الحدة عل موقوف والنكاح الوؤل، 
مءنالمرآة وتنكع طلاق بلا فخ وانقءلاءها بيلما منقهلعة فالعصعه الحدة تنقضى حتى لم يل! وإن 

تنقضىان نبل المرأة نكحن فان المهللقة عدة وعدتما ّواءا وأربعا أختما ويتزوج شاءت من ماعلما 
الإسلامعن المتخلف أسلم وإن مثلها مهر فلها نكحته الذي الزوج  ١٠٦أمحافان مفؤخ فالنكاح العدة 
هىكانت ومحواء الفاصد النكاح من عدتما تنقضى حى ومحتن؟اا امرأته فهي عدتما انقضاء قبل ملما 

العدةز المرأة أحن ينكح أن له يكن ب ُزا ابلم الزوج فازكان نلها الزوج أو الزوج قل المسلمة 
عنالمتخلف وهو المسلمة هى كان وإن محواها اربعا ينكح لا وكدك مجموٍخ فالنكاٍح فعل فان 

وفارقثاء أبس آر؛عا آمك عدتما انقضاء قبل وآمرن آصلم م سواها آوأربعا أخت٠ا فنكح الإسلام 
فانالثام( )قال الرجل قباب المرأة أصلمت إذا هداكالومح ز والهودان والنمراني،'ن قال ّمحاترهن 

تقال ونصرانية رأودية نكاح يبتدكء أن للمسلم خون لأنه النكام عل فها المرأة قبل الرجل أماا؛إ 
الهولدين بغثر ؛د.ن مشركا إّرانز يى من احد وإزكان سواء والمالك الأحرار هدا ز والأزواج 

.الأوثان اهل مجن وصفنا فهوكمن والنصارى 

والخرسوازت والطلاق الإصاة 

الزوجناحد مات f أحدهما أّام م بامرأته الوثني دخل وإذا تعال اش رحمه القاص( )قال 
،وفاة عدة تعتني وم الطلاق عدة العصمة انقطاع محن عدتما أكملت الين\ الزوج كان فان ؛توارثا لر 

>بيلما العصمة انقهلعت فقد المرأة عدة تنقضى حى أوعتته متما الإسلام عن التخلف خرس وإن 
وهويعقليسلم بان إلا العصمة تثبت لا . بيلما العصمة انقطعت فقد يعقله وهولا الإسلام وصف ولد 
٤٨





الوجهىى العدة ى النفقة عله ولها ينإ-،ا العصمة انقعلعت العدة بعد الزوج أملم وإن الكاح عل 
المسلمم الزوج ولوكان الكاح عل مكونان يسلم أن ثاء عم له ولكن عليه محؤمة كانت لأما جميعا 

كمرهاأيام ى مفة لها يكن ب تنقضى حى نلم أو٤٢ العدة ى أملت م الإسلام عن الخلقة وهى 
ليبما علحا الرجؤع فأراد تسلم ني م الحدة ى النفقة الحا دفع الزوج ولوكان منه لنفسها المانعة هى لأبما 
تلملي او فامبتs ان عل الحا دفعه انما ولوكان الحا ودفعه يثيء لها تملئ لأنه له ذلك يكن 
ىولواخلفا تلوعا ظ ه بملان الخاعل يثاء ان إلا الإسلام عل لأحد جعل ولا يه الرجؤع له كان 

حقوله فالقول الوم اسلمت بل وقال ، نفقة تعهش ولآ انت اسلمن يوم اسلخن فقالت الإسلام 
.اسلخن ابما البينة نامتا يوم من عنه نفقما لها فتاخذ نالت، ما عل يبينة نازي ان إلا عليه مقة ولا بمه 

يامإتهيدخل لا الزوج 

;■ذحلا وإن امرأته الزوج يصب ولآ ونبج، الزوجان وإذاكان ! تعال اش رحمه ( اكاءهم )قال 
صداقالها فرض إزكاذ الهر نمق ولها ؛^٦^ العصمة انقهلعن، ففد إلمرأة قبل الرحل أسلم فان وقفم-،اا 
كانالك١٢فخ لأن فالمتعة فرض يكن ب وإن مجثلها مهر فكف حراما صداقا فرض وإزكان حلالا 

فملأن متعة ولا صداق من لها نيء ولا العصمة انقهلعن، فقد قبله المرأة أملخن، فان قبله مجن 
أملماحدما أن علمنا وقد معا مجلمى جاءا وان الكاح عل فها معا حميحا ولوأسنا قثلها مجن التكاح 

المرأةادعت ولو أولا أسلم الزوج ان نعلم حتى مهر نمق ولا محنقهلعة هوفالعممة أحما ندرى ولا إولأ 
NUثاب العقد لأن البينة الزوج وعا نجا مع قوظ فالقول أولا أّلمنج هوبل وقال أولا أّام الزوج أن 

أحداأّاتم المرأة وقاك، تا أشنا فقالءالزوج ولوحاءا نله نملم ان المهرإلأ نصف يبملل 
وذهاالثاءهم( )قال النكاح, فسخ عل المرأة تصدق ولا ممثنه مم الزوج قول القول الاحركان قبل 
فخالإسلام لأن معا كان إسلامها أن عل بينة تقوم أو يتمادقا حض مجنمخ النكاح أن احر قول 

اصلمناقالن، الى المرأة ولوكاسن، تينه مع قوله القول فخهاكان ادص فاحا ُعه،ا يكون آن إلا الحقدة 
الهرعل هو ق يما ول؛ منفخ بانص باقراره النكاح انفخ الأحر قبل أحدا أسلم بل الزوج وقال معا 

فقالالزوج حاء م المراة إّلأم عل ولوشهد لعا إسلامها ان باش تحلف ان بعد المهر نصم، لها واغرم 
نعزان ض إسلامها علمنا ففد حا ات ل وان امراته -,اكانت حاء فان البينة معهاكلمح، املخن، قد 

إسلامهاأن عل البينة وأح,'ك'ن'اْ العصمة؛ي-اا و"'قهلم بعدها أو قبلها إلا أسلم ما له فتحلم، .إسلامه 
أّاا ١٢٦أ؛^عل يقطعوا ح, سنته تقبل لي معا كاد إسلامها أن عل ليدل إسلامه ونت، عل أو معا كان 

الخسءذث غ ض -ا : ه ١ ك •أكذ' ، أ أه ذت،«-ا-وا الآ-نح دون لأحدهما سهدوا فإن معا حميعا 
ذلكز الأحركان م إِ،ِ أن وعلم _تأحر ر ذاك بمقدم ٠ -م طلع أو يتأحر ولي ذك يتقدآ ٤؛ 

^^٠لأنه ء المد يثبِنح م الخمّب اوهللوت زوالها أو الثمآّر مغيب ُع قالوا وإن الكاح تجا الرفت 
•الأخر نل أحدهما وقتن عل ا أ ■؛ ف* ين 



الزوجناخلأف 

فقالتطين محا أسانا م وأصا-ما باعراته يحل رجلا ولوأن ؛ مال اش رحمه ( الئإ؛هم )؛ال 
كناما الزوج وتال ما انأحر سي أن مل عدى وانقضت قل أوأسي مله فأسلمت مشنكن ا،لرأةكا 

حتىاراة عدة تنقض ول؛ الأحر مل أحدنا أوأسلم ، مثا فأسلمنا ممكن أوقالكا مسلمي الأ نط 
تمدقولا الزوج تول فالقول سنة مم لر وإن ثما أحدت سنة قامت فان منا الإسلام عن التخلف أسي 
الدرم الرجل ولوكان مخه انرأْ وتدر عقده عل يصادقان لأما النكاح إفساد عل الرأة 

ولوانعنته ؤتأحده ونحالف ب|ا يدحل لآ لولكن الصداق نصف عل يصدق ونإ ياقراره مخه لنمه فسخه 
زوجتتهبم١للكث له نحل ممن وعى الكفر ز النكاح عل فصادفا ملمن أتيانا ورجلأكفرين امرأة 

الثمأُ؛رادمح التاكح سا ُاءد ؛رادy،"؛!، اُ نكاح ز م محة إلا ذوج نكن م ُ؛ُتنا/ا 
.زوجته تكون م للنكام ملما 

المداق

يهينكح أن لي نحون بصداق الثمكان الزوجان تناكح وإذا ■' مال اش رحمه ( القانص )قال 
استوفتفقد مضته فانكنت مالكن للمراة فا،لهر واما ي>-اا العصمة انقطعت م الزوج ما ولحل 

فالقولإمضه لر اإلراة وقالت مقته قد الزوج فقال به تناكرا وإن الزوج من أحدته مقننه تكن لر وإن 
وإزلكنالأحر لم يولر أحدهما اوأّلم انفح الكاح يكن لول( ومحكدا المة الزوج وعل ارأة قول 

مهرمثالهافلها تقبضه فلم انمه وما الخمر مثل محرما الصداق وإزلكن مثلها مهر فلها فاسدا الصداق 
وإنياحدْ أن لمي ولا حمرا مش أن لسي وليس مثلها مهر فلها الزوجن أحد أّنم مدمجا قبضته وإن 

٠الربا *ن بش مجا يذروا اُُه انموا ٠ يمول وجل عز افُ لأن غيرْ لها وليس مضى فمد مشركان وهما قبضته 
ىنصفه فأحدت حمر أرمحتال لكن فان الريا من قبله مجالكن يرد يامرهم ولر الإصلأم أدرك ُا فابطل 
أقلأو الثالثن أو ااثالثs منه الباش إزلكن مثلها صداق نصف محنه أحدت نمقه وبقى الشرك 

إذاالإسلام ش الخمر أحذ ملما لواحد يكن ولم مثلها صداق من منه يبقى مما بعده رجعت أكز أو 
الدىعل يرده ؤم أعراقه الإسلام ى أحدهما أحده وإن مالأ يعهليه أوالشرك ُشملك يعطيه الملم كان 

حلاصارت ماله عين لأنه دافعه إل الخل فيرد ادٌى صنعة عير من حلا يعود أن إلا محال منه أحده 
وترُبمرردما ولا ما الامتمتام لها يكن ولم أمراقها آدمي صنعة من حلا ولوصارت مثلها بمهر وترجم 

فارتالخرب دار أو الإسلام دار ى دارلكنا أى ر ملمين الزوجان وإزلكن الصداق •ن ير مما 
النكاحمخ من حرف ش يختلف لا أحدهما يملم ١لونتيين اازوجين ش كالقول فيه فالقول أحدهما 

الخربينالزوجن ش ومي عله الد صل اش به حكم ما ءض مثل ز لأنه التحريم س وغب>ْ 
صةى فوحدن العدة مضى قل إسلاما احرهما أملم إذا النكاح يثبت، أنه الأحر قبل أحدهما يسلم 

شووجدت ثايت الإسلام نكاح وعقد الشرك ى النكاح عقد إثبات ومي عليه اله صل اش رسول 
الملمينعل الأوثان أهل من الشركات وتحريم المركز عل المئات تحريم وت"ال تارك اش حكم 



وط»كازرةبجل فلا الزوج او أولا ارأْ أ-اماكان.الام ؛ ١٠ا؛إع حرم ارتد إذا الزوجن أحد ووحدت 
الوملم عله اش صل الني حكم ُى جمع محا فكان لكافر ملمة ء وط محل فلا الزوجة آو لم ل

فانالزوجة وبن ييبه حثل الوط* بعد الزوج الند فإن والتحليل التحريم ى واحدا حرفا بخالقه 
أوجميعا ارتدا أو ا،لرأة ارتدت وان النكاع انمخ الاصلأم ال الزوج ثر؟ع أن قل، ءدَاا انقض—، 
تبلأس،ا وإذا فخما ملن يصرا ان نل انقضت فإن العدة إل أبدا أنظر فهكدا الأحر بعد أحدهما 

يخرسم أحدهما يسام والحربين أحدهما يرتد اللمن ى ( القافص رقال ثابتة نهى العدة تنفضى أن 
متاالأملأم عن الخانمف يسام ان تبل العدة مفت إذا عقاله عل يغالب أو ي~ام أن مل *ّزا ا،لرتد 

نلالعدة انقضن، ص الحدة انقضاء نل ملمن يكونا بان إلا تئن، ب تاذا والعقدة العصمة انقهلعت 
بالأملأمفآثار عقاله يدم، ولر الردة نل الزوج أصا؟اا وقد مما ازتد ولوحرس مجلم، يكونا أن 

بغيرإثارق فقال،كاننا ضْلق هوالزوج فازكان النكاح أثيتنا العدة انقضاء نل وصل تعرنر إثارة 
العدةكانن، إن يما وفرنا الصداق عاليه جعلنا يدكره لمعنى ت، كانإمما إممان بغير وصلاق إملأم 
جعلناالردة ؛عاس أصا-را وإزكان الأول العدة تنقضى حى ويما ينه حلنا مما تكن لر وإن مضت 
أملمركان وإن الأحر ى ما وتعتد الأول، من عدما وتكل الأحر انمحاع من العدة وتتقبل احر صداقا 

العدإبقية ل ولوأسم فاسد نكاح من تحتي مما إ لأنما فتنا الكاح شنج أن له يكن ب الاحرة لعدة اى 
وصلت،تعرهم-، إثارة بالإسلام فاثارت المرتدة الزوجة كاتنه وإذا ( الئافم )قال النكاح بن، الأول 
تصدقلر الإسلام غير ش وصلازى الإمحلأم بغر اثايأى فقالحاكان<ح، قاصابما زوجها و؛ينا يما فخل 

علثبتا الإسلام إل عدما ى رجعنت، فان تقتل وإلا تستتاب، مرتدة الأن وجعالح، النكاح نح عل 
كانإسلامه ان وزعم مسلما فجاء المرأة واعتدن فهرب، المرتد الزوج وإزكان العاقص( )قال النكاح 

وقح،ى إلا إسلامه فانكرت عدما انقضن، وقد زوجته ءا_ة مضى نل الوفنؤ وذللئؤ بنهر إتيانه نل 
يسلمالكافرين ين العقدة سخنا انف وإذا البينة وعليه مميما مع هولها فالآلول، العدة مجن فيه حرجتا 
وأربعاأحما الرجل وتزوج محكاما تزوجتا.المرأة العدة ؛انقضاء أحدهما يرتد الملن أو أحدهما 
.سواها 

الخدمانقضاء بمد إلا يكون ولا يالكفر الزوجمح، بن المخ 

فاسلمزوجن كانا إسرائيل بني من حولين أو نمراتبن أن ولو : تحال الله رحمه الغانص( )قال 
ولوكاتتنكاحها ابمداء عليه محرم لا للملمم حلال، والنصرانية الحودية هولأن النتكاحكا كان الزوج 

وهىأسلم فإن ويما هده زوج بن فثحاJا المرأة تسلم الوثنين ى فحاكالآلة المسالة كانن، الملمة المرأة 
حالحل بكن ب وإن بيما العصمة انضلمعتنا العدة تنفضى حش يسلم لر وإن الكاح عل فها لعدة اق 

نصرانيةاو حولية محته مسلما ان ولو علحا عدة لا لأنها الإسلام إل إياه بسبقها العصمة اشنمتؤ 
إنترتد النكاحكالسلمة فسح ى اهكاننs بجل لا مجن حال، ق فصارت نزندفت، أو 1، فتمجس— فارتدت 

،النساخ من زيادة فيه أن وإلنiاAر ، السح ز كدا ، الخ الزوج أو أولا المرأة الملم كان أبم،ا - ٍ؛وله )١( 
.مصححه كته . تامز ؛ الخ بجل فلا الزوجة أو الخ بجل »لأ الزوج الملم أيبماكان والأصل 



حقس ب وإن له حالت العدة مضى قبل أوالنصرانية ابيودية من منه •حرجت الذي الدين إل عادت 
غبروالعجم العرب من والنصارى ابيود دين دان من فأما يبلمإ العصمة انقطعت فقل الحدة تنقضى 

أوكانت مسالمة مواء الخرة وعدة الأوثان فكأهل ونحل منه نحرم وما النكاح فح ى إمرايل يني 
نحلولا أوكتاية مسالمة مواء أمة كل وعدة عليه حكنا إذا يسالم ولر أملم محش نحى وثنتة أو 'كتانية 
حكمعليه نحكم فإنما عله حكنا من كل حرى لحر حربية أمه أو الكتاب،لسام أهل من أمة نكاح 

ولوالخرب أهل نكاح وأكره الكاح عل الزوج'؛انا فأم-ام كنا حربين الزوجان ولوكان الإسلام 
دينهعل إلخرب أهل بمنه هوأن عليه أخاف لأني وإنماكرهته أنخه ا كتابية حربية مسير وهو نكح 

ولوفلا تحله أو صيثا تحرم الدار تكون أن قاما دينه عن يقس أو يسرق أن ولده عل وأحاف يفللموه أو 
الالدار عليه خرم لا وهذا الحرب دار ز مقيمة مسالمة نكاح عليه نحرم أن بالدارلنمه وحل عليه حرم 
.الدار لا الدين وخرمه محله إنما نحرمه ولا النكاح من صيتا نحل 

نموةأرع أكرس وعنده يطم الرجو 
الئافهمر()؛ال  IIورباع وثلاث مثى النساء مجن لكم طاب مجا فانكحوا  ١١وتعال مارك اممه تال 

عشروعنده امحالم ثقيف من لرحل فال وملم عليه الله صل النه رسول ان سهاب ان عن مالك اخبرنا 
سامعن شهاب ابن عن مصر عن غثرْ او علية بن الثقة اخبرني  ١١ساترهن وفارق اربعا امسك » نومة 
اريعاامسلى ١! ؤملم طيه الله صل النتى له فقال وة نعر وعنده اسلم ملمة بن غيلان ان ابنه عن 

همدبن سهل بن انحثد همد عن يخر الرحمن همد بن محمد خ س أخرني  ١١ّائرهن دع أد وفارق 
علومالم عليه النه صل ائته رسول ستة فدلت ( القانص )محال مجعاؤية بن نوفل عن عوف بن الرحمن 

ودكأرع أكرمن بن بنكاح رجل محمع أن نحربم أرع إل بالكاح العدد ف وجل عز اش اما، أن 
الأقدمثاء إن فيختار الزوج إل أرع عل ز1د ف؛ا الخيار أن عل وسالم عليه اذٌ صل ائته رٌّرل سنة 

مالفعن لم عفا لأنه متفرقة عذود ى أو واحدا الحقد كان ثاء الأحمحن وآي الأحدث آو نكاحا 
أملمحن له جعل م ألأ نكح اتس عن صلأن يسال لر وسبر عليه افٌ صل الني أن ترى ألا ابقد 

صحبةاقدمجهن طلق يخثرانه معاؤية بن نوفل ان ترى اولأ الأوائل يقل ولر اربعا بمك ان واسلمن 
بمليآن وسلم عليه اش صل الني فامجرْ اخ؛إان وعنده اّام انه الديلمى ان او الديالى ص دثردى 

نكاحاعندهم الخاهليةكان ق نكاح عقد محوزكل أنه عل وصفت مجا فدل الأخرى وبعللق ساء أيما 
والاحرالخاهلية ق القانت العقد أحدهما سيثن العقد ي وأن محال الإسلام ي بدوه بجون كان إذا 

تعالاش كحكم ذلك زكان نحال يصلح ؛اكاثت الياق إذاكان يرد لأ فالفانت بالعقد تبقى الى ارأة 
وهميهاسلم إذا يقال ان يمز ولن مومننء إزكنم الربا من بقى  ١٠وذروا الق اتقوا ٠ تعال الق تال لربا اى 

صحيحالخاهلية عقد من ليس أنه وذلك صحح عقدهن لأن الأوائل أمسك نوة أرع من أكر 
كانما فسواء الرا مجن مضى ٧ عفي معفرلهم وصمتا  ١٢٠٩الشرك أهل بشهادة لأنه للم 

ىمنه تبض ما أن عل دليل الربا من بقى ما يرد وجل عز الق / أ ى فكان يختلف لا عندهم 
حكمفكدلك يرد الإسلام حاء محي بالقبض ;٠^ ول؛ عقد ما وأن الخاهالية فى م لأنه يرد لا الخاهلية 

فإذابمال الإسلام ق مثله يعقد آن يصاح لا و؛نكأن عندهم العقد بمام وسلم عليه الق صل اُّ رسول 
٠٣















السكرانوردة ( الئافم رقال زوجن كل هذا ى وصواء ملها من اانكاحكان فساد لأن لها صداق 
الالمكر عير من حقله عل ا>لعاو؛ب وردة المص«حما كردة امراته محكاح فسح نيخ المسكر والميد الخمر من 

.ك1حا تفح 

الشركطلاق 

وأمالشرك كاح عقد وصل عليه اش صل الق رمول أنت وإذءا ت تعال الله رحمه ( القافم ال قر 
شونشت الهللاق لأن الشرك طلاق يئبت أن إلا — أعير تعال واش عز— لر الأصلام ى عليه أهله 

حىله نحل لر ثلاثا الشرك ى امرأته الزوج محللق وتد أسلما زوجن أن فلو يسقوطه ويسقهل النكاح 
اصملكهما عنه نبهلل لأنا صداق لها يكن ب الشرك ى ثلاثا الخللاق بعد أصا-آا وإن غيره زوجا تنكح 

وفرقءالولد ولحق العدة عبيا كانت ثلاث طلاق بعد أصا؟ا م ولوأسم الناقص( )قال الشرك ى لها 
ماثتتن أو واحدة  ١۶٠٧'؛وإن القا؛ص، رقال يعدر؛الحهالة إذاكان الربع، )فال مثلها مجهر ولها بيم-،ا 
كحتم الشرك ى ثلاثا ولوطلمها ، الأملأم ض عالها وبى الشرك ى طلقها ما عليه حب أملجا 

^^١٧١عل عنده طلقهاكانت الدى زوجها كحها م علها أومات طلقها م أصاباا فان غثره زوجا 
متعةولا محرما تنكح لا أن وذللث الإملأم ى نثبته عندهم صحيحآ النكاح إذاكان الإسلام ى كون 

اشهرأرمة امذكل فإذا الأشهر الأرمة ض نل أملما م الخرك ى با ولوال قال . معناهاى ولا 
ميسرا ان الأنهرتبل الأربعة ولومحقت الثافص( )قال الإسلام ى ال من يوقف وق؛ناكا إيلاثه من 

وقدآملجا م الشرك ى منؤ ولوتظاهر محمى قد الإبلاء آجل لأن مكانه وقف يوقف آن طلبت م آّلجا 
ىولوفدفها قال ، الفلهار يكفركفارة حتى باجتنا7،ا أمرته يصببا أوب بعده أو الإسلام قبل أصابئا 
التعنفان اعزرْ ولا يلتعن ب إن احده ولا اللعان عل اجره ولا التعن له قلت ترافعا م اسلجا م الشرك 
ىمعي لها وليس الشرك ض بالزنا أقرت لو علها حد لا لأنه بالألتعان امرها ولر مكاني ؛يلهما فرقت 
أعزرهولر أحده ؤم عليه أجره لر يكذبها أولر نفه أكدب فسواء يلتعن لر وإن بالتعانه الفرقة إنما الفرقة 

الداريحلن إن طالق انك الشرك ض لها ولوقال ، تعزير ولا عليه حد لا حيمنا الشرك ى قدفها لأنه 
يختلفلا الإسلام فى قال ما ,زمه الئرككا ى قال U رزمه طلقت اوالإسلأم الشرك فى حللها يم 

ماتتم الحالثن ض فاصابها صداق بلا او إلها يدفعه فلم بصداق الشرك ى امراه ولوتنوء ، ^٧'■؛ 
ثيءمنه لهم يكن لر مثلها أوصداق لها سمى الدى صداقها ورما وطلب زوجها اّثم م بملم أن قبل 

•والخرب الشرك ى فات بما بعض عل لعصهم أقصى لا لأف 

الأل،ةأهل لكاح 

أهلإليناكنكاح يرافعوا لر مجا بيلهم ما الدمة أهل نكاح وعقد ت تعال اش رحمه ( اكاءهم )قال 
كانوسواء ، بمال الإسلام ى ابتداؤه جاز إذا ؛يلهم نفخه لر أسلموا م كاحآ امتجازوه مجا الحرص، 

الإسلامف ابتداؤه صلح إذا أجزته جائز عندهم نكاح وكل ، شهود غثي او وشهود ول غع او بول 





وإذاالفاس( )لأل الأحوال جمع ى يلما وزنا مثلها مهر لها نحل لر ستكرهها ول؛ زنا عدعم 
الإملأممحوزلأهل ما ذلك من لهم نحون النكاح عل فها الصخيرة ات أو المضر انه الدمى يزوج 
اصاحاوإن حد حإ ييغ ولا ويودبان يجفؤخ فالكاح ذميا الملمة روحت وإذا الغاض( )قال 

يعذرممن يكون ان إلا اد«ام ؤنودب مجموحا النكاح ء،ركتايةكان الساامكارة تزوج وإدا مثلها مجهر 
حاثر.والنكاح له ذلك كرت الخرب أمل 'مجن كناية نكح وإن نحهالة 

لكاح

وثنيةأو مشنكة أو مجرتيه أو مسلمة ينكح الملم ارتد وإذا تعال اش رجمه اكا؛م( رلأل 
حدولا حق لا والولد مثلها مجهر غلها أصاحا فان أحدهما ولا سلما ل؛ أو أحدهما أو أصلما ياطل فالنكاح 

بهنحل ولا ذلك نحسا ولا مجهرمجثلها فلها اصاحا وإذا مجمحة ولا نمق مجهرولا فلا يصحا لر كان وإن 
ولاأومشرك مسلمة نكاح له نحل لا مشرك لأنه أمدته وإكا فامجد النكاح لأن تلأرا لوطلقها لزوج 
ولايت«حاك|رإلينا لر مجا ح؛ثه عل ؤيرك يودحا للجزية ذمة عل الأمن لتسكااذمجى نحال دينه عل يرك 

المنلأحد وليس يقتل ان عليه ويومشرك عله يقدر يعدما عله والمن دينه عل ركه نحل حربي مشرك 
مجهرفلها فاصيت نكمحت وإن المرتدة نكاح نحون ولا الفاض( )؛ال ماله أحد ولا لله ترك دلا عليه 
.المرتد نكاح مخ ى العلة نكاحها مخ ى والخلة مجغؤخ ونكاحها مثلها 

المداقكاب 

وحلعز اش فال ; فال ااعالاJى الثاض إدريس ين محمد أنحرنا فال ملم؟ان ين الريع أحرنا 
؛الخروف*أحورمن وآتوهن أهلهن باذل فانكحوهن ا وحل عز وقال ا نحلة صدتاتس النساء *وآتوا 
وفال٠ زيضة أحورهن فانوهن ممن به اصتمتعم فا مجافحن غمر محصنن يامجوالكم يتغوا أن I وفال 

زوجمكان زوج اصتيدال أردم *وإن ذكرْ عز وتال ٠ اتبموهن مجا يعص لتدهتوا تضلومن لا و٠ 
عليضهم الد فضل مما النساء عل قوامون الرحال )ا وتال ٠ ثيأ منه تأخذوا فلا ةنْلارا إحداهن وانم 

فصله«مجن الد حتى؛غنٍام نكاحأ نحدون لا الذين وليتعفف ا وتال ٠ أُوابم *ّن أنفقوا وبما بعض 
موالصداق هوالصداق والاحر وصدفامن أجورهن النساء يؤتوا يأن الأزواج الد فأر الشا؛هم( )الإل 

دوننصه من يصداق مجأمجورا يكون أن هذا بحتمجل أّما. يعاد نمى عريية كلمة وهى والمهر الأجر 
الذييامى إلا مجنه نيء حبس ل يكون فلا ه نفالمرء ألزمه حق لأنه يدخل أولر دخل يفرصه ب من 

تموهنأن نل مجن طلقتموهن »وإن وتعال يارك اش تال الدخول نل يْللق وهوأن ل تعال اش جعله 
أنومحتمل * النكاح عقدة يده أويعفوالذي يعفون أن إلا نصم ما فمهل ريفة لهن رخم وتد 

الرءيلزمه بان إلا أبدأ يلزم لا المهر يكون أن ومحل يدحل ول( ُءرأ يح( وإن؛ ؛المزْ بجب ؛كون 
عليهاكانت يه يقال اولأْ كان الثلاث الخال احتمل فيا مجهرا يسم ل؛ وإن ياراة ودخل نفسه 

لرمجا النساء طم إن عليكم جناح *لا وحل عز الد يقول وامتدللنا أوإماع ستة أو كتاب من الدلالة 
٦٢







































أصدقتيما للي عمون ند فقالت نصفّه أو الصداق ولومضت عنه ضرأ عليه  LLقابض لأنه عفوها 
ععىولا له وهبته عا قايض غير لأنه الرجئ لها مهكان ترجع حى ترده ل؛ العفووإن جاز إليه ردته فان 

إلاغرعه عبيا يكن لر يدها ز فهلك ءفو0 عل امحام عل ولوكانن عليه لها ليس ثى، من إياه لراءنما 
قاليرثونه مالها من عالا وكان إياه معلوم أن ورثما عل يكن لر إليه تدفعه أن قبل ولوماتت تشاء أن 

هوالذي له فعفا يده ل له يكن ب وما جاننا عفوه ٠ولهكان الذي فعفا مجمما واحد فى»يدكل وماكان 
علنحب لا ععلية وكل ه حبمجن إل احب ودفعه وإتمامه وحسه فيه والرجعة اخمامه فهوبالخيارر له 

قالعليه تعال اش حض منصوص لأنه الهر ى والفضل فيه مرغوب محول وكلها يفضل فهي أحد 
مواءكله فذلك أويعده الخللاق قبل أو بمده أو القبض قبل له فوهبته يصداق ارأة الرجل نكح وإذا 

فتهانحون فلا الصداق ينصف عبيا ثرُح ان فاراد ءللقه١ م الهللاق قبل الهبة وإزكاث جائزة والهبة 
ومنعلتها ملكه قد يثيء عاليها ثرجع فلا علتها مما'لها له العفوإيراء يكون أن أحدهما قولن من واحد إلا 

القبضاويعد القبض قبل منه يايراته عليه لها مجاكان قبل من إلا ئيء عليها نحب لي قال هذا قال 
وذلكإليه والدفع المثمن أويعد القبمن قبل عفوها ينصفهكان علتها يرجع أن له أن دالثاف إليه ذالديع 

مجالهال أمرها نحون الق الرأة الرجل نك^ وإذا عليه لها وجب الذي الوجه بغير عليها ملكه قد انه 
فالراءة؛اءللةمنقبلانااا؛راتهمماتقبضه ان قبل الصداق من فامحدفايراته اويصداق غيرمص يصداق 

مماأيرأته أنها قبل من جائزة فالراءة محنه ربمإأ؛رأته فرضيته جاثثأ ٌهرأ لها ولوٌءى ُنث لها وجب كم نمب لا 
كانتقبضته كانت إن عليه ■ ردته أو منه فايرأته نقيضه أولي فقبضته فامدا مهرا لها مش ولو عرفت 
أنترى ألا جائزة كانت؛راءتها منه فايرأته علمته فإذا مثلها صداق ولها حال يكل وترده ياهللة الراءة 
الال؛عامالالكأبرى. منه أنت فقال مزوجه لوقاللرجبيقدصاراكفىيدى٠ال رجلا 

تقبفهولي معلوما صحيحا المهر ولوكان : قال أكر لوكان يرنه ولا درهجي أنه عل محنه يرئه قد لأنه 
يثيءتر-يع أن لها ثكن ولي جائرة الراءة ءليهكا؛ت لها وجب الذي المهر نصف مجن قايرأته ءللقها حش 

لهاليس مما أيرأته لأنها يامحللة الراءة أ؛رأتهكانت م عليه أحالت ولكنها تقبضه لي ولوكات البراءة بعد 
مماالبراءة جازت الهر نصف محن أيراته م الهر نصف مجن باقل عليه أحالت ولوكاث لغيرها ملكه وما 

فعلتملكه ولا عليه لها ليس مما فأيرأته غرها إل منها خرج قد لأنه عليه به أحالت نحزمما ولي عليه بقى 
ه.وقيامكله الباب هذا ، هذا

همافهرجي بمينه القيء صداق 

أوصغبرا عيثا به فوجدت يعينه عبدا الرأة الرجل أصدق إذا تعال اش رحمه الئافص( )فال 
حىإبيا يدفعه قلم مالآ إياه ءلوأصدقها وكذلك العيب بذلك رده لها ُثلهكالييوعكان من يرد كبرا 

إياهقبضها قبل الزوج يد ف به أوحدث عيثا يه فوجدت إياه أصدقها محا كل وكذلك عيب به حدث 
ردتهوإن العيب ز لها ميء فلا معيبا أخذته فان ثاءت إن معيبا وأخذه يالعيب رده لها كان عيب 

مثلهامهر لها الردكان باختيارها فيه البيع انتقضن فلما بعثي باعته؛ضعها إنما لأنها مثلها بمهر عليه رجعت 
فاختارتتره ولي إياْ لوأصدقها وهكذا منها قبض الذي الرجئ؛ارءن بمن منه لواثرته لها يكون كأ 
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الدصل الني أن بما*د عن نجح أتى اين عن عتنة تن سمان أجرنا الثغار، عن نص دّام عله 
•>،ذما يل أوارأة ابنته الرجل انكح فاذا اكاض( الإبلأم*)قال ثغارذ ءلأ ؟ل وسم عله 

الأحرىبضع منها واحدة صداقكل أن عل مزكاتت أرما يل االرأْ أو انته ينكحه أن عل كانت 
النكاحبمل فلا ؤبمم عليه اش صل اش رمول عنه نص الثغارالذى فهن«ا صداق با لواحدة يم ولر 

الخامدومكالك١ح الخدة وعلها مهر،تلها منبما واحدة فلكل مما واحد اصاباكل وإن وموشؤخ 
أنعل أمرعا ير أوالرأة الرحل اينته الرجل زوج ؤإذا الئاض( )؛ال يخظفان لا أحكامه يع مجى 

الأحرىكذاوصداق سميه لئيء كذا إحداهما صداق ان عل اّرعا يل ا،لرإْ ار ابنته الزجل يزوجه 
صداقلا أويال صداتا للاحرى يم ولر صدانا لإحداهما يسمى أن أوعل أوأكر أ؛ل يميه لثيء 

مالحل إذا متلها مهر مما واحدة ولكل فاسد والمهر ثابت والنكاح عنه الهي يالثغار يدا فليس لها 
فانقائل تال فان القاض( )قال ما يدخل ان مل ءللمت إن مهرّتلها ونصف علما اومات اوماتت 

الكاحيشت تقول وأنت مله لر فلع مثلها مجهر ملما واحدة ؤيوحذلكل النكاع بمن يقولون وغثرْ عمناء 
أويكونفامدأ فيه ا،لهر يكون ان الثغار ز مجا فاكر ؟ مثلها مهر وناحل الخامد بالمهر ويمت بغثرمهر 

فكانبمن مللئ، أو نكاح مجن الق أحل ؟ا إلا محرمات النساء أن وجل عز الد أيان له مل مهر؟ بغثر 
أمرهنكاحاكا عمد غن محل الذي النكاح عزوحر،ك؛م الد عن العن وصم عليه اش صل الد رسول 

صلرموله عنه ينه ولر وتعال مبحانه الد محرمه لر نكاحا أوعقد وملم عليه اش صل رسوله م تحال ايد 
بالتكاحفهوعاص عته وّي عليه الق صل الد رسول نمى نكح'ي ومن ، ثان فالنكاح وسلم عليه الق 
منياخرم النساء من اغرم محل فلا جهالة عل أتاعا إن ؛المعصية تعال الد ثاء إن مواحد غير أنه إلا 

اشصل الق رسول عنه نمى ما وهكذاكل عنه وسم عله الد صل النه يبمول لهى دالثغارًرم النكاح 
فلناولهذا نكاح من عنه نمى وما انحرم ونكاح المممه محا تلنا و:أنا اغرم به بمل ع نكاح *>، دّم علته 
فعقدحال ى الكاح عن وملم عليه الد صل الني نمى فإذا الأمة فرج به بمل لا الخامد يح اى 

ليقالالثاض( محرُا)ةال عنه الهي العقد محل ولا محاكان؛الهك، العقد لأن ممسوحا بهكان عل 
أوتموهن لر ما الماء إن؛للقم علكم جناح لا  ١١دجل عز الد لقول مجهر بغير النكاح احزنا إمما له 

الخللاق.لأن ثان النكاح أن عل ذلك دل الخللاق وحل عز الق أبت فمحا الأية فريضة١٠ لهن تفرصوا 
الكاحعقد مجهركان بلا وتعال مبحانه الند أجازه ولما مجهر بلا النكاح فأجزنا ثان نكاح من إلا يفع لا 

الهبعفخالف مجهر مللث بلا حازالكاح فمحا الهر من بالكاح بملك مجا والأخر نكاح أحدهما شين عل 
المهرإذاكانتيمثماكان لها يكون المثملكة الخامدة وكازكالهؤع  ١٠٠دخل إذا المرأة مثل مجهر فيه وكان 

صلاش رمول من نمى الخامد بالمهر اانكاح ى ولا مهر بلا اانتكاح ي يكن وم الكاح يفد لا فامدا 
ينهب معظْ.إذا ى و*اكان وجل عز اجازالتد ما الثغارفاحزنا ى بزيهكا'كان كحرمه وّام عاليه الد 

وسمحرعليه ارنٌ صل اش رمول عنه نمى ما ورددنا علثناْ ش* عن منه وسم علة الد صل، الق رصول 
اجرنا• غءرْ علمنا شثا وعلا جل اليد عن عقل لأحد ولا كا ليس الذي علها الواجب هدا وكان 

نكحرجب ن ّحمين ابن عن أيوب عن، الوهاب همد أجرنا ت فال الثاض أخرنا ; قال ; الريع 
تحال، ٥١رصي ااخهل١ب ين لعمر ذلك فدكر فأتى بلائه من رفيقا فاحنكت  ١٠١٥م حكها عل امجراة 

المسامان.من امرأة مهر يلأى قال أحب الغاض( رقال الملممعن من امرأة فقال محه 
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صص 

عدبى أ-؛ي وما ين نبيه عن نافع عن •الل؛، أ-محرنا ت تال الثايهمر أتمرتا ت ؛ال، الريح أتمرنا 
عيانين أيال إل فارمحل جبير ين شيبة ينتا عمر ين ظحان يزوج أن أراد اش عد اين عمر أن الدار 

يتولعنه ممال اش رصي عفان ين عئان سمم، وتال أيان عليه ذللت، فانكر محرمان وهما ذلك، ليحضر 
أيوُباعن عيينة اين وأتمرنا ا( يخطبا ولا ينكح ولا ايرم بمكح لا  ٠٠عليه اش صل اش رسول تال 

ءعناْ)ءل'مثل ومم اش.ءايه صل الني عن مان عن ماز ين أيان عن وما ين سه ص 'اب>،م-كا 
عليهاش صل اش رمول ساران ين طان عن الرحمن عبد اى ين ربة عن ماللئ، واخرنا الغاض( 

•يخرج ان تل و*ويال"ينة الخريثا ينتا ميمونة موجاْ الأنصار من ورجلا مولاه راتع ايا يما وسم 
ومواينالأصم ين يزد دينارعن عميوبن عن ّغيان أتمرنا تال الثاض أتمرنا : تال الريع أتمرنا 
أهمرناتال الريح أتمرنا • و،اوحلال ميمونة تكح ّلم دّّعيه اش صل الد يبمول أن ميمونة أتما 

روىالذي وعم تال ادسجا اين عن أمية ين إسمعيل عن الأموي ملمة ن معيد أثمرنا تال الثافص 
دمإلا دّم علته اش صل اش يبمول نكحها محا محرح وم ميمونة نكح وصب عليه ألد صل الكا أن 

غطفانأى عن الخصين ين داود عن مالكر اتمرنا I قال ات٣رنااالثاءعى قال الريح أجرتا • حلال 
ممالالد رصي الخهل١ربا ين عمر قرئ محرم ومو امراة تزوج اباْ'لرينا ان اتمرْ انه الزمحا ابر،ًلريف 

القال عمر، اين عن ناقع عن مالكؤ أتمرنا قال الثافص أتمرنا I قال الريع أتمرنا • نكاحه عته 
نكاحعقدة محرم يل لا إ القايص ر؛ال غيره عل ولا ه نفعل يخطبؤ ولا ينكح ولا انحرم ينكح 
فسواءيامره حلال عليه اوحطبا لنفسه موااخاط_ا وكان إحرامه ى انجرم ٌزذج فإن لغترْ دلا لنفه 

ادروجة،ر لأما حلال ولا حرام يزوجها لا انحرمة ومكدا مفسؤخ. ونكاحه الاكح مو لأته 
لأنمفوحا الكاح كان فزوجها حراما ولها توكل حلال أوولما حلالا ا*رأْ انجرم لوزوج وكذلكؤ 

ولايناكح ليس الناهد لأن النكاح عقد عل انحرمون يشهد أن يأس ولا النكاحقال: عقد نحرم ا '
إحرامهاز حْلبما عليه يضيق اعلمه ولا إل احبا كان محرمة امراة يحطبه آن رجل ولونون منكح 

فيكونمعتمرة تكون وقد تنكح أن حازلها إ-حرامها من حرجتج ومي ى.عناها ولا ممعتدة ليستا لأما 
فتهلومح-االنحر يوم الزيارة ممجل يان ذللئ، لها فيكون وحاجة العلوانا تحجل يأن إحرامها من الخروج لها 

أولنفسه محرم عقده نكاح فا'ى الفاض، ماعة)؛ال عدنما من الخروج تقام أن لها ليس وانمدة 
أنوله ييمإ ويفرق لها سمى مجا إلا مظها مهر فلها  ١١٢قاصابما لحل فإذا مفؤخ فالنكاح لخيره محرم 

مجاثهمن نمتد وإنكانت، لأن؛ا إل احبا ولوتوفىكانذلل؛ا منه عدما ى إحرامها مجن حالتا إذا يخط؛ا 
هوفهينكحها فان منه عدتما تنقضى حى يخهلحا أن لخيره وليس قال فامد. . ١٠من نمتد قاتما 

نكاحهعقدة وول رجل عل انحرم حطبا وإن ، يْللاقاليس المح لأن تْلايقارت، ثلاث، عل عنده 
أنله أكره كا غيره عل أن؛خهلب، للمحرم وأكره يالخقد النكاح أجزنا إمما جائز فالناكح حلال 

أوكانمعتمرة فإزكانن، طاعة وإنكاحه الحلال إنكاح يالخهليأن معصيته تفد ولا نفسه عل ؛خط_، 
ذللثنتل نكح فإن شمره *ن ييأحذ وارده الصفا وين البيتا بملوف حى ملما واحد ينكح لر .عتمرا 

أوالنحر يوم ويهلومحا ومحلق يرمى حى ملما واحد ينكح لر حاجينا أوكانا فإزكانتا مفؤخ فنكاحه 
اباعللمحرم محل ب فتى اإنكاح'كا7محاع عقد أن وذللئا مجفؤخ فنكاحه هذا قبل نكح قاما يعده 
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لاعوزلهف،كا الكاح  JL-liإحرام ز ازكح ؤإذاكان الكاح عقد ك بجل i؛ الأحرام س
ؤينحرفازكانبجلق أن وذللث بمل حى ينكح لر بمدو محمرا الناكح وازكان الصحح لإحرام اى 

فإنالنكاء عقد إل ينفلر آن هذا وأصل والروة الصفا وبن بالبيت بملؤف حى ينكح ب بمرض محصرا 
فابهللهالإحرام لخرمحة منها للمحرم بجل ب ابمحاع وإنكان ، اباع؛'■منم ضا للمحرم حل قد كان 

صإنحا نكاح لبت؛ابتداء الرجعة لأن زوجها امحرمة وتراجع امرأته انجرم يئراجع القاهر( ')؛ال 
ولامجهر ب وليس والولاة االرأة دون إصلاحه الزوج إل صحيحا كان نكاح من أند ثيء إصلاح 

الشراءلأن والخدمة للمماع الخالية انجرم ويشركا القاهر( ر؛ال ناكح للمراجمر ثقال دلا عوض 
ملليالشراء لأن مجعا يولأ، ينكح ولا وأخواما وأمها وولدها الرأة يشرى عنهكا المنس كالنكاح ليس 

ر؛الالكاح مض ى لأنه الشراء عن نماه النكاح حكم حكه فليس محال ابمحاع به محل فازكان 
عنهألغاب وهويلده فزوجه أحرم م امأْ يزوجه أن رجلا محرم أن نل رجل ولووكل القاهر( 

ونتى وهوغاب ولوعقد فال محرم، له واااعقود عقده إذا ممسؤح فالكاح يعلم أولا باحرامه يعر 
ذللىى ياحرامه بينة عليه تقوم أن إلا ممينه مع فوله القول• كان محرما الوقت ذللث ى أكن لر فقال 

أوحلالامحرما الوقت ذللث ل كنت أدرى لا الزوج فقال ونت ى ولوزوجه النكاح، فيفسح الوقت 
إإن والمتعة مى إزكان الصداق نصهن ويعش النكاح ييع أن الويع النكاحك١ن ركان أعلمم ب أو 

قيلزمه ولا مملليقة عليها أوقعت ففد محرما كنت أكن لآ إن ؤيقول ;تْللميقة ذللث ي ؤيفرق ّءى بكن 
ىيقول مما المرأة صدنه إذا وهياكله مخه يعلم حى النكاح إحلال عل لأنه قيء هدا من الحكم 

بينةيقم أن إلا بها لحل يكن لر إن ألمداق نصف لها ألز.ته كذيته فان محرم وهو كان النكاح آن 
أعرفلا قالت وإن . فاصدا كان نكاحه أن يافراره عليه النكاح وضخت تزوج حن محرما كان بأنه 

تدؤينلا لأنلث الهر نصف للث أخذنا كذب قلك وإن بافراره النكاح نفح بجن تلنا أمكدب أصدق 
أنكحتالمرأة فاك وإن . ثيأ يدعى لا لن نأخذ ولا ثبتا للمي ناحد لر هدا تقول لر وإن يئين نم 

وعلميهثابت والكاح فوله فالقول يصدقها ل؛ وإن مفؤح فالكاح يينة أوأقامت فصدنها محرمة وآنا 
الزوجصدفه فإن تقله م أون الأمة ذللد وقالت محرمة وص أنكحما صيدها فقال أمة نكح وإن ابمن 

.الزوج حلف ؛ذا ثابت فالنكاح وكديها وإزكذبه لها مهر فلا 

تكاحانحاالوكاحس

عنأرضاهما الخن وكان فال عل بن محمد اض والخن همداث عن الزهري عن عيية ابن أخثرنا 
والخن•مدالنه عن شهاب ان عن *اللث وأخرنا وجهه تحال الد ٠لاابكرم أى ن عل عن أبجا 
عليهالد صل الد رصول أن محه تعال الد رصي محيالب أبى ن عل عن أبجا عن عل ن ممد ا.ض 
بنصفيان أجزنا الغاض( )قال الأنمية الحمر لحوم أكل وعن خيم يوم الماء متعة عن نص وّلمم 
)محالالممحة نكاح ءن ص وصر عليه اش صل الض أن أبيه عن برة بن الربح عن الزهري عن عينة 

أنوذللد أو؛٠١ قرب الاجال من أجل إل نكاح"كان كل عنه ال؛ى المتعة نكاح ُُءلع ( الثافص 
نكحتلثأو البلد هدا »ن أخرج حى أونكحتلث أوشهرا عشمأ او يوا نكحتلث للمرأة الرجل يقول 
أوالأيد عل لازما مجْللمقا النكاح فيه يكون لا مما هدا أصبه أوما ثلاآ فارقلد لزوج فتحلن أصييلد حى 
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ولكنثلاثا زوجها طلقها امأْ أن ّيرين ابن عن اخترت قال جريج ابن ءن ٌالم بن "تمد أخم-ُا 
اليالةععها فنمت تنكحها اعرأة ى للث هل له فقالت امرأة فجاءته السجد بجاب ضد آعرابي مجسكى 
فارقهاللث ّيقولون قام أصبحت إذا إنك اّرأته له فقالت. ذلك وكان م فقال ؟ نمم١رءها سمح 

بهجثم فأم iقاككالمو٠ وأتوها أتوه أصبحت فمحا عمر إل واذهب ترى ما لك مقيمة *إف ُف*ل ٠^ 
مثنالق الرأة إل وأرسل فاتتى يريب رابدك فإن امجرأتك النم ت فقال عمر إل وانْللق فايى فكلموْ 
حالةالرسن ياذا الدىكسالث لد الحمد فيقول حلة ق ويروح عر يغدوإل تم'كان • rا ذك}، ؛ذإك 
عنيوصله سمحين ابن عن متصلا ندا جمالحديث هدا سمت وتد ( الغاض ءال ) وتريح ذآل تغدو 
•الض هذا بمل عمر 

الكاحالخاري باب 

يذكرأنه؛١إ٠مارولم أوأكرأوعل أوأقل يوما نكاحها ؛المارز أنهعل الرأة الرجل نكح وإذا 
أنهالخيار له مزكان يمي بالخيار أتى عل قال أو رده ثاء وإن المكاح أحاز شاء إن إبيا ينلمى مده 

أومجا أولما دونه للمرأة الخيار ازكان وكذك ، قاّد قالكاح رده ثاء ؤإن أحازام ثاء إن 
مجهرفلها أصا-ما وإن فهومجفؤخ  ١٢يدحل لر فان هياكله ى باطل فالنكاح لخيرهما أوأجوهما شرطاه 

تتريءتحى ولوتركها مجاثه من تمتد ور الخناب مجر ؤيخهلما نكاح؛يمما ولا مما أصاب بما مجثلها 
فزاكنالتعة نكاح عن نس وسالم عليه اش صل الني ان أيهللته وإنما الغاض( رقال إل أحب كان 

مجهللقاالمنكوحة إحلال عل نحون إنما النكاح أن مجن أكر ُض عته للمي يكن ب مجفوحا المتعة نكاح 
يكونأن عز فلم أخرى ز ؤبذ؛ا بمال نقمها أباحت فقد غاية إل ،^ ١٥؛أماوذلك غاية إل لا 

الكاحولمالكن ، مجا أونالها أوقبله غاية إل مجنكوحة تكون أن الشرط قبلهالكن مجن مجطلقا إلا النكاح 
*اعل فيه حلال وابفاع ينعقد لر أنه ى المتعة فدت نمى ما له الدى المعي من أكر ز بالحتار 
الواثياع النكاح عل انعقدت العقدة فتكون حادثا احتيارآ له بجين حى محال ولا الأبد محن وصمت 

صهو ليس بعدها حدث بثيء النكاح يثثت ا ثابت غير العقدة ل فالنكاح حال بكل فتها محل 
المتعةنكاح لأن المتعة نكاح مجن أفح وهدا أحرى ى وثابتا حال ق ثان غير النكاح مجتقدم فيكون 

اعلمولر تعال الله رحمه الثافص( ر{ال المدة اضلخت، إذا وغيرثات مجدة إل اولأ ثابت عل وقع 
منلزم لامحون فيه الخيار كان فإذا ، نحوزالمؤع الختاركا يموزعل لا الكاح أن جملة ى ءالفا 
الخيار.يشرط إذالكن محيزالكاح لا أن — أعلم تعال هذهالحملة-واس أعش 

 Uالخيارلكاح ي خل د

بغيررجلا ولما فزوجها لأمرها مجالكة الحرة المرأة وإذالكنت ; تحال الد رحمه الغاض( )قال 
تنكحأن ى اذن حى أبدأ محال المرأة نكاح يموز ولا جاتث. فهوغتر ردته أو ا^نكاخ فأجازت علمها 

إذاوكذك القاض( )؛ال حاز ول فزوجها بعينه رض ش ذلك ى أذنت فإذا تنكح، أن تبل 
إذنهبم الرجل -زوجه الزوج وهكذا جار فالنكاح كفثا فزوجها رأى مجن روجها ان للول أذنت 
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لازوجيكون ولا لغيره عقده ؛عفد ارأة بملك أن له غرز وهولا لخيره ّاْ وإن الخفي بدلك اشرى ما 
لهانكون النكاح ؤيثت الوجه هدا خيارمن النكاح ق يكون أن غرز لا أنه نل مجن ■تحار للمرأه ولا 

بصداقإلا يتزوجها أن الزوج يرض ولر مثلها صداق لها محل فكف ذال تال فان مثلها صداق 
يلأإلا يتزوج أن الزوج يرض ب إذا أرأيت تحال اله ثاء إن له فيل ؟ مثلها صداق من هوأفل مس 

مثالهامجهر منه وأخذت النكاح وأثبت ملما لواحد ولا للزوجن خيارا فيه أجل ولر الّكاح أرد فم مهر 
،AlJaplfفيملما فيها الى اللملكة الغامدة كالبيؤع وأنه بصداق تفح لا النكاح عقدة أن تبل من 

إبلاعهامجن منه أخدن غا مثالها صداق فابلغلما عليه فزادها غيره الكاح عقدة وول صداقها الزوج 
لووهكذا عليه ينكح وام يبدله فهولآ مثلها صداق مبتدأ منه أخذى مجن أتل يبلغه لر وإن مثلها صداق 

يضنهوب مثلها صداق مجن اكر قاصدتها صداقا لها يم ولر بعييا امراة يزوجه رجلا رجل وكل 
بأنولووكله . منه الرأة ننقص ولا يسمه لر إذا جاوزه مجا الزوج عل بمل لا *تلها صداق فلها الوكيل 
ولوحا وضبت لاما الخمسون لها وكانت جاثزا النكاح ؛خمس؛زكان إياها فزوجه بماثة إياها يزوجه 

أنإلا مظها صداق لها كان أوغيره أومحلعام أودراهم بعبد إياها فزوجه بماتة إ؛اها يزوجه أن وكل 
يزوجهاأن لولما لوأذنت ا،لرأة وهكذا ، به زوجه بما يزوجه أن برأيه يعمل أن أمره أنه الزوج يمدنه 
.صداقها ى فممدى 

اكبيل الخارس 

سيدهله اذن وقد فنكحته حرا حرة لامراة انتب عيدا ولوان نمال الته لجمه ( الثالى رقال 
فوقونما دونه نب ومن النسب ذلك غير مجن فوجدته نب إل لها أوانتسب عبد أنه لمت عم 

أنوالثاى ، دونه وجد بنيء وغار بعينه منكؤج لأنه الخيار لها أن أحدهما . قولان فما كان نبه 
محمدبن الته عبد ز أذنت كأنما غيره فزوجت بعينه رجل ى أذنت لو ينفح  ۴٤٣٠٠النكاح 
قالفان بتزومحه أذنت غيرمن زوجته الذي فكان فلأن بمي غير ُن محمد ين عدافه فزوجت الفلأى 

؟الصداق جهة مجن لها نحعله وب بعينه نكحته وقد بنسبه يغرها الرُ؛ل محا الخمار لها نجل فم فال 
ولايةولا نقصه ى منه نه هى مجن عل ولا عالها عار لا به أملك هى مالها من محال الصداق ثمل 

ولرالنسب ى بنقص منه بمعوها أن فيه أذنت إذا الابتداء عل لأولياما كان وهدا مالها ى لأولياما 
الذينكاح تجل ب فكيف قال قال فان ، صداقها مجن لها ترك بمنعونماكفوا الابتداء علر لهم يكن 
مضوليس . إياه يزوجوها ان الابتداء عل لأولياما قدكان لأنه له قيل ؟ حال بكل مفؤخا غرها 

إذاغركفء يزوجوئ أن وللأولياء محرم النكاح بأن غيركفء الناكح ان منعه الولاة أزاد إذا الكاح 
انبمحرم ولخص يالخب الع رد الحيارى محل الزوجةكا عل يالنقص رددناه وإنما ورضوا رصين 

عزالد أن جهة محن قيل . الكفاءة ى خيارا جعلت فقد قال فان ت الخيار له جعل الذي ثاء إن يم 
ولهايغيرإذن الرأه نكاح وسم عليه اش صل اش رمجول وجل أُرا الرأه يفع ى للأولياء جعل وجل 

شريكفيه لها شيء ى مفوتة ذلك فعلن، إذا وكانن، بؤل إلا نكاحها يم لا أن دلالة فكانت، مردودا 
إلا؛اجماعيم ؛ يفع محا النربك فإذاكان ث/نكه عل محزذاكا لر فيه له شيء ى يفوت ومن 

مجنتنكح أذ إلا أعلم تعال وافه وصفتا بما إلا مجعى معها للولاة يكن وب يتبعض لا لأنه اكراك^ن 
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ؤستزانه نحر فلم الخيار فيه لها محا واحدة بخصالة فازكانت مكاما فاحيرها محويآ يكون أن ارتق 
*عهالتام ناختارت أوثلاث يامحن علت إن وكذنلث الخيار منه فلها أخرى به فحدث عبيا معه 

فدلكالخيارلها نمب دهم، فركته به علمت وإن ?٢١ فماكان هو الخياروهكدا سواها فٍا لها جعلت 
ثاءإن حيارله ولا لها ّءى الدى الصداق فلها فاصابيا -يا شينا علم وإن حيارلها ولا معه ;المقام كالرمحا 

الحذامم فيل الأثر؟ غير الخاد لها جعلت علة من فيه نهل فاثل فال فإن أمسك ثاء وإن طلق 
ضاعُاغ داء لهو كثثرا الزوج تحدى والتجارب بالف الطم أهل .زعم فا والبرص 

والقفبن الولد قاما هوله من محامعها ان ا*راة نفس ولا هوله مجن نجامع بان ممليب آن آحد مس تكاد 
اشونأل نله أدلل ّّام محإن يسلم  ٧٠;رصاء أو حدماء أو أوا;رص أجذم ولدم إذا أنه أطم تعالم، 

ولالزوج حق تائية منه -يكون ولا منبما والمحول الجنون عن الخدود فتطيح والخل الخنون فألما العافية 
و؛قطزوولدْ لوجه به أبماكان شل، وقد مقل لزوج ءلماجة ولا مقل( محرم ص احاع ولا بمقل، ذود 

فلاخلعه ويرد الهللاق يلزمه فلا يهللقها حى صاحه عل ملما واحد لكل محب ما ذكم عليه الحكم 
غيرمن متعيا لهم يكون ۴ منه منعها ولأْ الالابمداءكان ى محنون إل( لودعت وص خلعه بجون 

*Iعملع أيل والحنون الخبل رنماءكان تكون ;آن له أو محوا يكمحبا ثان الخيار لها جّز، وإذا الكفء 
حيرتيأتيا لر فان فيوجل يأت؛آا لا أن الخارمن فيه لها يكون أن الخياروأول وله لها يكون أن وصفت 

الخيارفيه ضر ربمّام عليه اُله صل الد رمؤل سنة أو تعال الته حكم ُز، فهل، قال فإن القانص( )؛ال 
علميهاوجب أشهر أربعة تربص للمؤل اش جعل م قيل ؟ ديمح، اختلاف ولا محللاق بغر الفرق؛ أو 

الأن الد طءة مجأبمكاتت غير عل إوكانت، يمين ابنجنع مجن امتغ أنه وذلك أوبمللق يفمح،، ن بممح7اا 
فكانتغرذكرالمول ى الإممان ؤ، الكفارة وزض الحنث ؤ، له أرخص معصية عل فا،اكانت بمنث 

الأجذمبمعاشرة الضرر أن بجبل وال٠لم العللاق عليه أوجبت بمنث لر فان بالحنث الكفارة عليه 
ايضهذا غير ى يفرقان فد وإيآكان محنت لر مجا اليل، بمعاشرة أكرمنه والخيول والجنون والأبرص 

فيهفاب،اع فيه الى ;العلة الخيارفيه جعلنا وإنما غترمحرم فعقيم بمال أفخه لر النكاح من موضع فكل 
لهيخر ب مجا الهللاق ؤضر توارثا الخيار تبل الأخر مات أو فات الخيار له الروجهم،كان وى ماح 

.ميراث ولا لعان ولا ظهار ولا إبلاء ولا محللاق يضر ب اختارها فإذا العقدة الخيارفسخ 

ترطسهاالأهة 

برويمهارجلا ووكل رجل نكاخ ز لأمته الرجل أذن وإذا ؛ نمال اممه رحمه القافص( )قال 
تذكرهولر زوجها الذي اوذكر زوجها الذي ذلك يذكر ول( حرة أما فذكرت نفسها إل الرجل ؛خشا 

قالحيار فله أمة أما أومده الدخول وقبل النكاح عقد بعد فعلم حرة أما عل فتزوجها معا آوذكراه 
زانهااختار فان العنت ويخاف لحرة محلولا محي لا بأن نكاحها له محل ممن إزكان أوراقها معها المقام 
أواكرلها ّءى مما أقل *ثلهاكان مجهر فالها أصاحا حى يعلم لر وإن متعة مهرولا نصف فلا الدخول مل 
الذيالهر نصف لها يكون أن لنمه تْلليقة لوجعله أن ترى ألأ محللاق غير فسخ والفراق اختارزافها إن 

ولاالهر نصف الدخول قبل للمهللقة أوجب وجل عز اش لأن الدخول بعل وكله الدخول قبل لها رض 
الحدفحا دريء إذا 'لهر توجب الإصاة لأن بمال نكاحها من عره الدى عل ولا علها يمهريا برجع 
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أحذتما إلا وولدى يكغيي عا يعطيي لا ؤإنه قمح رجل مغان أيا إن •' الق يبمول يا فقالت 
يكملثما )احدي ومام عاليه اش صل الني محال ؟ ثيء من ذلك ى عل فهل يعم وهولا مرا منه 

ينصعد عن عجلان اين عن ّميان أحمنا تال الثافهمر أحبرنا فال الريع احثرنا  ٠٠يايرونا وولدك 
دينارعدى اش ررّول يا فقال ومالم عاليه ايد صل ااّكا إل رجل جاُ قال ريرة انحا عن سعيد اى 
علأنفقه » فال آخر عدى قال ولاولث| عل أنفقه B فال آخر عدى فال نفك« عل أنفقه ٠ فال 

أيىين معد فال أعر٠ اأنت اخرقال عدى تال 1 خادمك عل أنفقه قال )) اخر عدى فال t أهالك 
علأنفق زوحتك وتقول ؟ تكلى من إل عل أنفق ولدك يقول 7آدا حدث إذا ا؛وءر؛رْ يقول م سعيد 

لهالولود روعل وحل م اش قول ى القاص( )•ال بض أو عل أنفق خادمك رفول أوطلض 
الدرمول قول م أجورس، ءآتوس لكم أرصعن »فان وجل عز وقوله بالمعروف* محن رزقهن 

ىالى بالمونة يقوم أن الأب عل أن بيان ء ؛المعروف وولدك يكفيك  ١٠اخذي وّام عليه الد صل 
ذلك،١) النساء ى وتعال تيارك الد قول وفى قال وخدمة وكسوة ونفقة رصاع من ولده صانار صلاع 

ىوخدمة قال وسكف وكسوة نفقة من عنه يامجرآته غى لا ما الزوج عل آن بيان (( تعولوالا آن آدني 
لأزمهدا فكل والض الرمانة مجن به إلا ليما صلاح لا لما تنحرف أن عل تقدر لا الى الخال 

غموهومدمج نمها ءًدم لا أما يعرف ين إذاكانت نفقة لخادمها عليه يكون أن ومحتمل قال 
نفسهانحادث لا مثلها أن الأغلب الى للمرأة واحد حائم نفقة الرجل عل مقرض العام أهل ُن واحد 
ولكنخادأ يعضا؛ أن محرعل أعلمه فلا خادم لها يكن لر فإذا واحد خادم أكرمن نفقة عليه وليس 

ومنالماء من لإدخاله نحرج لا  ١٠علما ؤيدحل هى تصنعه مالأ ؤلعامها من لها يمغ مجن عل بحر 
لهمنفقة لا م والحر انحيص يلعوا حى ولده عل وينفق ( الغاص ؛ال ) ذللث به ؛؛ُادز لا مجصبا 

أنمهميغنون لأ إذاكانوا عليم النفقة عل قيان ضم فيتفق زمى يكونوا أن إلا يمملهمع أن إلا عليه 
أعوانلهم فاذاكانت أموال لهم تكن ب مجا عبيم ينفق وإمما والأنى الدكر ذلك ى وسواء لصغر اى 

عليقدر دونه أب لهم يكن لر  ١٠ولدْوإنصفلوا مولد ■ولده ذلك ى ومواء قال أموالهم ى فنفقمم 
الولدعانيإ أنفق أنفسيا عل مجنه ينفقان عال م يكن وب والأم الأب زمن وإذا قال علمم يّفق أن 

ُفنمموُن أكر أو الصغر حال مثل ى والى  ١٠٠٠ينحرفان لا الى والرمانة الحاجة جمعا فد لأم-،ا 
أنفقعليم الفقة عل يقدر دونه أب لهم يكن ا إذا آباء بعدوا ؤإن والأحداد وصفت كا الخدمة 

بدلكولده عليه وينفق منه بآمم ولده عل وصفت إذاكانواكا وينفق ا الثافص ر؛ال الولد ولد عبيم 
أوفقرةكانت غنية امرأته عل وينفق قال امرأته مجن الرحل به يستمع مما ُمم ؛الاستمتاع لا المعي 

امراةكانت إذا شك ولا قال غبرْ من ذلك مجن ومنعها ذلك وغم ما للاصتمءاع ه نفعل بمسها 
منهولا عاليه الدخول من نمع ولر ءلير١ الدخول من فامجتغ مثلها بجامع مجا المن من بلغت فد الرجل 

محللتهاوإن لها وحاصرا علما وغاثيا وصحيحة مريقة له زوجة مجاكانت نفماا فعليه عليه الدخول بعد 
إذاه نفإلا >اا يستمع له حلالا تصبر ان من ممنعه لا لأنه العدة ى نقمتها فعليه الرجعة مملك وكان 
لرإذا علتها ينفق ولا رجعتها من نفه فهومغ يفعل ب وإذا زوجته فهي راجعها أنه ساهدين أشهد 
ألالي ااصانيرة نكح وإذا قال جديد بنكاح إلا له محل ولا منه بنفسها أحق لأّأا الرجعة بمللث يكن 

الامتمتاعله ينكح ؤأكرما يها يستمع لا لأنه نفقتها عليه ليس قيل وهوصغيراوكبمفقد محتلها محامع 
لأنهاعلميها ينفق قاثل ولوفال نلها مجن الحس لأن لها نفقة لا زماننا أهل عيآء من عدد قول وهدا ما 
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الحسلأن الفقة عيه نل و*وااصضثو هى.اوالخة وإذاكانت تال مذما غ^أرهكان من به محوعة 
المثله أن معلوما لأن لها مقة فلا ونكحه صغيرأ علمته إذا ونيل به ستمتع ومثلها نله من جاء 

عبياالدخول وبن بينه غنل أو نوجها عل تدخل حى لامرأة النفقة غب ولا تال بامرأته يستمع 
نفسهاله مجانعة لأما لها نفقة فلا عليه الدخول مجن الممتنعت هى كانت فإذا ذللي يرل— الزوج فيكون 

منهمحتتعة كانت  ١٠نفقة لها يكن لر عليه الدخول يعد ءلٍرا الدخول منعنه أو منه عربت إن وكذلك 
مجنالخص لأن نفمرا فعليه يدخل فلم ^١ الدخول وبن ينه خلت م نكحها وإذا الثافر( )قال 

فان١بنفسها وبن ينه خلت فازكانت النفقة فسألت علما غاب م نكحها وإذا ا القانص رثال نله 
نحلحى نحية غني فهي سه دلا نفها ومحا محنه حك فد تكن ب وإن النفقة فطيه عيإ يدحل ول( 
والد■ ؤيفدم الكتاب ياتيه ما تدر عله أنى إذا أنفق ؤإلأ قدم فان ويؤجل إليه و؛كتب عليه نفقة ولا 

•أعلم وتحال بحانه 
يابانمرالثم4

مش((الناء مجن لكم مناب مجا فانكحوا ٠ وتعال يارلئ النه ءال تعال افه رحمه ( الئافص ال ه) 
المنةكاجاءت هدا وبمثل يعولا٠راته ان ار، عل ان عل دلالة هدا ففي الغاض( )قال الأة 

وهورزقه عليه المقر الموسرونقمة نفقة نفقتان والنفقة تال والسنة الكتاب مجن هدا نل الباب ى ذكرت 
مجنالمقر يلزم مجا وأتل قال الأبة I رزقه عليه قدر ومجن سعته مجن ذومعة لينفق )ا وحل عز الله قال القفر 

عالهامحدومجة إلا تكون لا نفلراما مجن الأغلب أن المعروف كان فإن قال يلدما المعروف امرأته نفقة 
مجدوذلك مجنه أقل عل أحد بدن يقوم لا ما وخادمها به يملها ما وأقل ءليٌ يزيل لا واحدا لها وخادما 

أوأرنآذرة أو اوشمأ حنْلةكان الدىنيقتناتون البلد محلحام مجن يوم نركل وسلم عليه الله صل الني بمد 
مداثلاثن من وصفت ما يكفى محا بقدر أوسمنا نيتاكان بلائها أدم من ومكيلة مثله ولخادمجها أوسدا 

لأنهلخادمها ذلك يكون ولا يممتبا ما أقل وءشْل دهن ى لها ؤيفرض به نبيه ولخالمحها لشهر اى 
مجنالأغلب لها الخبوبك١ن محن أصنافا فيه يقتاتون يلد كانت وإن الغاض.، )قال لها بالمعروف ليس 
المعروفوذللت، رطل جمعة زكل لخم ارطال اربعة الشهر ى لها نل وقد اللي ذللنا ى مثلها قوت 

وماوالبصري الكؤى القطن مجن وذللثؤ المقر عند يلدها مجثلها يكسى ما الكسوة محن لها وفرصن ، لها 
جةُن ايرد ز يكفى ط أفل اياردة اللأي ى لها وفرض أثمه وما وبان كرباص ولخادمجها أشمها 
يديءتلتحفه وكساء صوف حبة ولخادمجها مقنعة او ومار وفيمن وسراؤيل لخاف او وقهليفة محثوة 

وتكضاقال ومحقنعة وملحفة فيما للصيف لها وقرصن عنه -٠١ ض لا وما وخف ومجقتعة وقيمي مثلها 
الرغيبة كان وإن ( الئافم )قال ونحوذلك نتن المحثلها يكف َعا انحثوة والخة نتن ّالقْليفة 

أدمممن مجن رغيثة إزكات محتزيدت إلما المكيلة هده دفعن، هذا مجن أقل ^^١ أوزهيدة هذا يزحا 
فضلومن العلعام مجن منه يقوما لا ما تزيدت زهيدة كان وإن الحب، ى ناءين، وما عل أو أولحم 
منلها وقرصن وّلم عليه انتم صل الني بمد مدين لها فرض ملته مومجعا زوجها كان وإن قال المكيلة 
وسعلالكسوة مجن لها وقرصن والعسل الدهن ى وكذك المقر لامرأة وصفته مجا صعق، واللحم الألم 

الحشوإل أهلها بمتاج ببلاد إزكانت للشتاء لها بمثى وكذلل؛، أشحه وما البصرة ولن والهروى البغدادي 
٩٥



















ب^، ٥١ض ;اللاثكا0 فإذا ص ثمل ثمزء؛ امجك،'ن لأن ؛لأسراء مد إلا ١^، ب
محنوغو»دك\0\وج الأول ا1الاك ئل ق لأن نحوو إك كل عل الض هذا وي ينوص آن 
■جاؤيةرجل من رجل فلوابيع ملكه ما بعاد له حلالا وكان له حدث وانحا لضْ ماحأ كان انه منه 

أوابي1 يصل ؛ ارجل ان ث*ام وم  ١٣٠اواصتقاله ؛لبامر منه امحراهأ ؛ ابح مد ونمقا منه وثمضها 
حرمتدكان الفرج ان نل محن يتثرما حتى يه]اها ان له يكن ب ينت او ل ام قه اماة مسزيما كانت 

لووكذللث يد لا امحتثراء الوطء يدي ين قدم يهناما آن له حل ومي ^، ١٠١١اللك مد له حل م عليه 
الفرجبمل حثن مؤمن إغا الامتثداء أن عل تدل الستة لأن محصنة امرأة عند أو يكرا كامن 

ملماطهرت فإذا ضتكل نحيض م أوكر قل اتلكث كان ١٠ءلامرا اكري عند ممكت أن والامتراء 
مرقمجا حلاف عل حاضت فان مرفه الذي الحيض حاضت إذا الامتراء ؤيكون ، فهوامتراوءها

أياممن أتل حاضت وإن عليه وزادت مرق مما جاءت  ١٠لأبا فهوامتراء الحيض ي لزيادة اق 
الحملعل يه يستدل ما أودلالة يقلن ق تنكره ميتا وحدت أو دمجها مجن أوأقل أرق أويدم ■مضها 

الذيذلك يدهاب امجا حملا تكن إ الريثة تلك أن عل يستدل حتى إصابما عن وامسك أمكن 
أنماالنساء مجن  ٣١٠١١أهل يعرف عبيا ممر يزمجان وإما تحرف الديكانت الحيض مجثل مده وحيضة نحد 

مجنالرييه تلك أن عل ل امتد علها ذلك أى فإذا الزمان ذلك ،ثل ق تك كات حامجلا لوكانت 
حتى; الحائل j وملم عليه الق صل الني قال قد قائل قال فإن وحلوها وحل حمل مجن لا مرض 

يالحيضالامتراء أراد أنه ؤصام عليه اش صل الني عن فعفول نل ؟ حاضت قد الحائل وهدم تحيض 
محملريسة معه فإذاكانت ر؛بة معه يكن لر مجا امتراء يكون إمما الحيض أو الحمل يوصح والأٌتبراء 

وقالوعقما امهر واريعة اشهر ؤثلاثة حيض ثلاث العدة فرض مال الق لأن الحمل يوصع فاستراء 
غايةالحمل وضع ان عل السنة فدلت حملهن(( يضعن ان اجلهن الاجال راواولأت ونمال مارك 

حيضثلاث حاضت لو المطلقة أن ى حالف أحدأ أعلمم وم العدد بلًمع مفط وأنه الامتراء 
واشوهكذا حملا ذلك يكون أن الراءة أو الحمل يوضع إلا نحل ولا تحل":اا ب حامل أنما وذكرت 

لهاحدثت م غرمجرتاية وهى حيضة ولوحاصت المعي هذا مثل ق لأنما الامتراء ل المرتاية اعلم نمال 
مالريبة تلك من نفسها تنريء حى إصايثما عن امجك ميدها مجسيس وقبل حلهرها يعد ثاية بيبة 

وجوهمن مجاكان وجه أى أو يع أو صدقة أو أوهبة ممثراث الأمة مجلكن وإذا ملما يرثن إذا اصاببا 
ولانلة ولا بماثرة منما ظذذ أة لمالكها محز م تسترأ وإذاكانت وصفت ذ تسترأ حى نوحنا ب الملك 
أوتلذذمجتلذذا نفلر قد فيكون مجن؛اتحها حمل نيا يفلهر قد أنه نل من ينملرشهوة ولا نحريد ولا جس 
وحليرئت حملها وضعت م فقبضٌها اماراها ومتى عليه محفلور وذلك غيره ولد ام مجن النفلر محن ياكأر 

زوجاإلا وغثرزوج غيرميدها مجن حملها إذاكان حملها جمح يوصع إلا الوطء له محل ولا وؤلوها له 
فلمولوامازاها الوط، له حل وطهرت حاضت م ساعة فأقامت قبضها لو وكذلك مات أو طلق قد 

منفاسها مجن مملهر حى وطرها له يكن ل؛ قبضها م البائع يدي ق وضعت حى يتفرقا ولر يمضها 
عنيتفرقا يأن ■خيار فيه للبائع يكن لر حن له م امما البيع ان قبل محن مستقبلة حيضة يديه ل تحيض 
فحاضناكري وقبضها ثلاثا عليه يالخيار انه الباح عليه وشرط ولواثاراها فيه مائعا الذي مقامها 

حىالحيضة برذْ علماها ب الخيار ثلاث ممضى او الخيار محا شرطه ؤبملل التح اُباغ يسمح؛ أن فل 
الثلاثقبل حاضت م ثلاثا الخيار لنفسه وشرط وقبضها ولوامزاها آ-خرى حيضة تحيض م ُلما تْلهر 



أوومح-|اكانأوكاتثإ ف\ءتقه\ يا تابص ذ|ا المالك تام لأنه امئبمراء الخيمة تلك كانت ايع احتار م
فتإل دلس مم؛ جالية ولويع تام ما الح لأن له يكن ب ما ذلك اياغ ولوأراد جارا ذلك 
تام|ه الملك أن نل عن الامتراء ذلك اجزأه مممكها خارأن ١٠الامترا، بعد انمب عل وظهر يبب 

إذاوللرجل منه ماتت الحال سْ ي مات ؤإن أمك ثاء أن رم ثاء إن الخياربانمب له أن إلا 
إياعامنعه لئامها وليس ياتحها إياما مضه وأن عما يقع لا أن مجاكانت جانية أى الخالية اشركا 

انللثرى ولا بمال لستمبميا احد يدي عل إياها عواصعته ^١١ عيره عند ولا ه نفعند ليتمما 
ذلكي الثائر ؤبمواءكان فيترما غيره يدي عل يضعها ولا ضم هوولأ يتيدما حى ممما عنه بمبي 
ياخدهان للمئترى وليس سوء أورحل صالحا أو ماليثا أو معدعا أو مقيما أو ساعته مرنر يخرج عريا 

مجاألزمجناْ الشراء جاز فاذا الشراء نل التحفغز محإمما وضعه حيث وعاله ثمن ولا بوجه ولا ;عهدة بمميل 
اناحاف نقال اواهل غريب وعو شيثا او اوامجة عبدا مجنه لواشرى انه ترى الأ الحق من نفه النم 

إليهيدخ أن عل يمتره أن للحاكم ينبم كان حرا العبدين مجن واحد يكون ان أحاف أو  ١٠٤٣٠يكون 
ينإلئا أءْاأيناه مفره عن ال؛اتع له أوبمبى ياحدكيلأ أن ولوأععلساْ وضعه حيث عاله لأنه ارش 

علملا قد لأنه أيدا غاية لهدا نحعل لر م ؛وإُاق سرتة من حافيا عيأ مجما أو مرونا يكون ان حوف 
مجاوّنج عليه اش صل الق رسول سنة وز يمم الخاتنة الملمن ويئ البد ى دي*ام القريب ل ذلك 

أجلغثي هوإل الدى اش؛ يكون لا وأن رنما قابما يكون أن ّاعته هذا ّام إذا والمثزى اياتع يلزم 
ض٠اولا جالية من المشترى زن ب ولا مار مجن ساعة المشترى إل الباغ سلم إذا محؤمن ابانمة ولا 

حلافهدا ل يترماكان من يدي عل توصع أن جايية رحل اشترى ولوجازإذا مالكها عن محؤما 
اوالأول ياجللك الثاع ُااث ف تكون وأن تعد لا أما تبل من والمشتري المانع وًلا'م والمنة الملمس بٍئ 

بمبلا ارئن ولوكان ضْ إل ملكه إخراج عل  ١٢٢٠٠يجرواحد فلا الحادث يالشرا، المشترى لك جمق 
صلاش رسول أن نل من ناميا هدا كان ملما وتهلهر حيضة الحائية نحيض يان إلا للماتع المشترى عل 
ضأجل إل وهي' ُعلوم أرجل إل إلإ المتأخرة الأثمان تكون أن موا يعدم الملمس م ومل عليه الق 

منناده مع فاسدا وكان وأكروأفل شهر وش حمى ق المح صففة يعد تكون قد الحيضة لأن معلوم 
المدةتلك ق توحد فتكون يمنة معلوم أجل إل مشتراة لا السلعة تكون ان أضا السالعة مجن 'الممن 

ولامم؛ اجل ;ع لا وهذا ترما يحى قبضها عل مشترحا الهن نيير' مشتراة ولا ياتعها ما ويوحد 
الأن التح عمد ف وتشارطا حائية تبايعا رجلس فلوأن الملي ييئ من وحارج يمص منه عى 

شرطيغر اشتراها ولو وصفث مجا نل من بمال يجوز ولا فاسدا المح كان تسترا حى المشترى يقبضها 
انقبل فاتت قبضها وإذا ساء من اوعند نفه عند واستراوها نبضها للمشتري وكان حائزا التح كان 

علالمشترى محنرجع المتري من ذللدكات عل وتصادقا حمل بما ظهر يعدمجا عنده محات فان تسترأ 
عليتواضعاها ان ءتراضي١ ثرط يغر اشتراها ولو حامجل وض حاملا قيمما ؛_  ١٠يفدر القن من المانع 
قبضهايعد رضي م قبضها المتري كان فإن ء المتري عند عميت او محاتك ترمل يمجن يدي 

فىيدىضْإذاكانهومحوما ضْ أودعها م قبضها قد حائية هى وإنما مجاله محن فهي ممواضهتلما 
يسنرمامجن يدي عل مم،ا رضا تواضعاها حى يقبضها فلم اشتراها ولوكان يديه ى كموما وضعها 
منهيقبضه حى علبه فهومغمون يعينه شيثا باع من لازكل البائع مال من مات اوعميت محات 

عنكيوضع لا اُءن بمميع معيبة فخذها ثنت إن ؛الخيار آت للمشتري قيل عمت وإذا مشنيه 















-حقهيأحد أن الخق له ش نح المنة إذاكانت له شل ل تال ؟ مالخته نسمة اينصوب يعش حتى 
فب".ح أن "حقه بمد لر إذا للم، يكون لا تكيف عنده لوثت يأخذه أن لكJهلان افلaاانكلأكان دون 
لهلس تال ومجن تلنا يح أن لهذا وليس يبؤع أن لاJاكلان قال ؟ ياخذحقه حتى الخق عيه له س ثال 
راناو ؟ حجتك ما انكل١ن ياذن إلا غيره مال ياحذ ان له ولا لك نيل إذا ارايت ّأ يبح ان 

ياعما يا'حذ أن له أمحل عليه المع عل له حق لا أن يخم والرجل رحل مال من لرجل لوباع المطان 
اكمص مذا ي سمان ياممنان لا بملمه ياحذ آن تحل إى فزاك مما لا تال V المألان له 

بملدما تأديته عل الحق من امتغ ويمثرُن بمص عل الناس لبمض بالحق يخر يكوزكالض أن مجن 
حمتفم س احل تال يم فا الماص يعم U عل إلا الخرام وط الخلال U محرمه ولا ثيثا اسمان 

فيهشه أمن وجعلته الخق غليه الذي ويكرْ انكلان دون حقه فيأخذ الحق له يكون الرجل بن 
قالقال ؟ باما أم حرا *ذا أقلت الحق عليه الذي مجال من الح ي ازنمنان وبن ينه وفرز.، 

ياخذصله بانك فيه يركت، وقل إلا لوقح ثيء مذا ي ليس قلتا غيره مال يبيع ان يفح اصجابنا 
قالغيروْ موغع ق ومحامعها ا،لونحع هذا ل المنة مجعى ومحالم، ح والقيمة قيمته وذلك ماله عن مثل 

قال؟ أصحابما قال هكذا خامم، من لك فيقول هذا ممثل غرك من فرصى قلن، أصحابنا هكذا 
أد» قال ومم عليه اش صل المى إن يقال إنه فقال حجة فيه أيضا لك ولا قلما حجة هذا ي له ليس 

الحديث،أهل عند يثابن، هذا ليس قلنا ؟ هذا معي ها ا< حانلئ، مجن نحن ولا اثتمنلثا من إل الأمانة 
عزاقه قال قلنؤ ؟ وكيف قال مجعنا علياك كات ولوكات علينا -صحة فيه يكن لر ثابتا ولوكان منكم 
أخذمن وليس محرمة والخيانة فرض الأuنة فادية I أهلها إل الأط0ت تزدوا أن 1>كم اش إن ٠ وحل 
قلت،الدنانير؟ غير الثيابج لأن خان يدنانيرفقد ثيايا فباع د'انءر أغصسي، إذا تراه أفلا قال يختن حقه 

يكنلر فان فثله يكن ب فان فتوحد بعنته ايتصؤيبا الثىم يوجد أن مما بوجوْ توحذ الحقوق إن 
يدنانيرجالية عليه فييعت، دنانير خان إذا ولوكان قيمته غما  ١٠مثل منه فاخذ الغاصب، عل يع 

لهبمل لا أنه يعم  ١٠عل يكاتر ولا يموز أن للملْلان بمل ب خيانة ذللئ، كان اينصوب، إل فدفعن، 
يالذيلمنؤ لأ>أا غرها دنانر يعهله لر وإلا إياها أءهلاْ بعيما دنانيره له وجد إن  ٥١١٥٧١عل وكان 

؟معتأه ما ثابآ لوكان أفرأيت، قال يرضى لا  ١٠٢١^وصاحب، قيمتها فيعهليه جانية له يبح ولا غصب، 
هوعليهالذي مجن محمآ لممه حقه الرجل ياحذ أن عل الطم أهل واجةرعٍدمن المنة يلحا إذا قلنا 

ل؛خياني امتحل ند قلت درهما فلوباش أحذه بمل عالا أحذ الخيانة يخانة ليس أن ذللثؤ دل فقد 
ولاخانا بهذا أكؤن ولا درهما اخل أن ل وكان ل يخيانته مجكافأة دراهم عثرة منه اخذ ان ل يكن 

أنانحرمة تعدوالخيانة ولا اكاهص، ر؛ال يخما ب لأنه درهم ح سعة بأخذ ظا،لآ خاثنا ظاالا'لككنتج 
عليهادليل والمنة تعال اث ثاء إن وحمحكذلك يغيرحق الرجل مال مجن يأحذ أن من وصفنا تكوزكا 
أمجروافقد هكذا هذا فازكان المنة خلان، وهذا يغيرأمره يأخذه أن له يكن لر حق له لوكان أوتكون 

قأيضا وخالفنا الغاض( ر{ال ومكايرة سرا منه أخذ يغيرأمرمن حقه مجن والبدل حقه يأخذ ان رجلا 
قلتجامرأة أو رجل من نكاحه عليه بمرم رحم ذي الصغيركل عل أنفق الأبه مايته إذا فقال المفقة 

أرادش جولزكاملن أولادهن يرصعن والوالدارت٠ )ا وتعال تارك اش قول قال ؟ هذا ي حجتلثؤ فا له 
لهقلت القاض( )الإل ذللث،« مثل الوارُثا وعل ٠ قوله إل (( رزقهن له ا،لولود وعل الرصاعة يم ان 

ييقوم والوار'ث، الأب عل وتعال بارك الد فرض مجا جمح عل عندك ذللث، مثل الوارث عل أكان 

























منمنكم فئاهرون والدين  ١٠وقال الأية (( ماثم من يولون للذين  ٠١وتعال نارك الد وقال الابمن احم 
لوأفرأيت ٠ رتكم مما الرع ولهن  ١١وحل عز وقال I( أزواجكم ترك ما نصف ولكم  ١٠وقال الأية (١ ^ ١٠١

Vاترته  OUاو ايرما اوإت الظهار ايارمه  ١٣٠تظاهر او V الإيلأء ايز،ه  ١٣٠ال او ؟ ايلاعما قدنها 
قلتم قال V يزوجة لمت أنيا عل تدل الخمسة هده وتعال تبارك افد أحكام أن ألا قلت لا قال 

مقال I( طلمتموس م ا،لومنات نكحم إذا  IIقال وتعال تبارك افد لأن الزوجة ممللق اكا أنه اممه وحكم 
احثرناقولكم حلاف وهى يروحة لمت انيا عل يدل ورعمتآ زعمنا اداكازكا اش لدكتاب فقلت 
زوجهايطلقها الخلعة م قالا انيإ ١^٧^ وابن عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن عن حالي بن ملم 
القصل النم أصحاب من واحدا نحالف لا أنلث تزعم وأنت بملك مالأ محللق لأنه محللاق يلزمها لا قالا 

لعلادرى محا نعال افد مجزكتاب وايات معا الزيتي وابن عباس ابن فخالفت قول.ثله إل إلا وملم عليه 
ماقلت م افد أحكام نحهل وأت العلم ى تكلم أن لك محل U له لقلت هدا قولك ئل لومحال أحدا 

قلت؟ القول هذا وما الغإرقال إل شك تنب وانت أحنت قد فقلندكنت لونخاطات قولا 
وأنهالزوجة يلزم وهدا العللاق يلزمها لر الئللاق ينوى وحلية وبرية بتة أنن للمخلعة قال إن أنه زعمت 

ولاثنوttا ولا 'طالق له امرأة كل قال إن وأنه الزوجة يلزم مجا يلزمها لر قدفها أو تفناهر أو  ١٣٠ال إن 
فكيفطلقت طالق أنت لها قال وإن قلت م له بامرأة ليت لأنيا هى تهللق ول؛ نساؤه طلق غيرها 
•امراته عثر يطلق 

الزوجيبى الثماق 

أعلماش قال الأية  II؛ين٦،ا شقاق حمم وإن  ١٠وتعال تبارك الند قال تعال النص رحمه ( القافص )قال 
'را؛اهلهامن وحكا أهله من حكا يبعث أن أمره ؛لناه إذا الذي الشقاق حوف من أراد ما ممض 

عزاش وجدت أل وذلك الأية حالاهممحا فيه يشتبه حى معا الزوجن عم فا الأية ظاهر يشبه والدي 
المرأةنشوز ز وأذن ذلك ومحلم عليه افد صل افد رمول ومن يصطلحا أن الزوج نشوز ى أذن وجل 

أنوحفلر المرأة من برصا ذلك أن المنة ودلت ؛الخلع افد حدود ؛قعا لا أن حوفه،ا ى وأذن بالضرب 
؛الخكينبينه الثقاق حفنا فيمن أمر فيا زوج مكان زوج استبدال أراد إذا ئيئا أعهلى مما ياحدلرجل 

قحالاهما يشتبه أن الأزواج يابانة يعرفها وكان غيرهما الأزواج حكم غني حكها أن عل ذلك دل 
مننحوز لا الفدية نكون أو الفدية ولا الحق تأدية المرأة ولا الفرقة ولا الصفح الرجل يفعل فلا الشقاق 

القولمحن فيه يصيران مجا هو والتباين الشقاق ق حافإ وتباين المرأة أدب من مجاله الرجل محاوزة قبل 
يعهليانولا يا ليس ما ويقاديان الرجعة من من؛-ا واحد وبمتنعازكل محن ولا فٍا محل مالأ إل والفعل 

منحكا بعث هدا فاذاكان غيرهما الأزواج مض ش به بأمريمثران ُمما واحد ولا يتهلوعان ولا حقا 
أويفرقابممعا بأن الزوجان ويوكلها الزوجين وبرصا مامونين إلا الخكان يبعث ولا أهلها محن وحكا أهله 

بنمحمد عن ايوب ءن الثقل احترنا قال افد رحمه الشافهمر احرتا قال الربيم احترنا ذللئ، رايا إذا 
محءلوحكا أهله محن حكا فابعثوا بينيا شقاق حفم وإن  ٠٠الأية هده ق عل عن عبيدة عن مريرة 

.مصححه كته واننلر. ، الأصل ق واكايزكذا قوله إل ، يشه والذي فوله ( ١) 











للطلاقمفارق اصم والخا،• منة، ٠^١١ ُالأحذ رصاه ورأى إياه يهللقها حللأئ له يم ولر غثرْ المطلق 
نولمن إليه ذهب الذي له ونك ، يتجعلوا لر غيره واله1القون محل إلا طلاقا ممبتدى، الخلع وليس 

وجلعز الق لقول الخءة عليه مجن عل هو إمما إلأية (( ممعروف قاماك مرتان العللاق )ا وتعال تبارك اش 
 Uواحدةالمهللقة ز معارخص عارذاث، إن أفرأيت ا( جميلا )ا قوله إل (( تموهن أن قبل مءل لقتموهءن ط

مطلقةوهده  IIياحان أونرح ممعروف فامحاك مرتان العللاق  ٠٠قال النم إن فقال ؟ بما يدخل أن تبل 
أحق)ا اإعا-ة ق وقوله ا( فامسكوهن أجلهن ذلغ•ن ٠ تحال اش قول قال ؟ عليه الحجة محا فيمكها واحدة 
ىيالرجعة قصد إمما وتعال تبارك اش أن علت اش محكم مجعتدة هده تكن لم فيا  IIذلك ى يردهن 

الطلقاتحال يافزاق ويمزق انحعل مض عل دل القران محن المفر وكان المعنيات تمصي العدة 
تباركايك فرق وقد الختلغة ق الحجة هده محن منعك فا له فقلت ; تمال الند رحمه ( القافص ال قر 

إذاالرجل أن فى يختلفوا لآ السلمان ويان يحد ممال طلاق هدا وبأن مفتدية جعلها يأن يمما وت٠رال 
مملكم ياحده ثيء عل واحدة طالق أت لها قال وإن الرجعة ماللئ، واحدة طالق أنت لامرأته تال 

>أحدنر محالاكمن عليه أحد محا أجعل أن محوز فلا واحدة كلمة تكلم إذا لأنه هكذا هدا قال ؟ الرجعة 
مثيلمنه خرج ما عل له يكن ب منه يخرح بثيء نبئا مجللث، مجن أن مرن ذكرت مجا فيه والحجة المال. 

رحمه( الفاض قال ) مثيل إليه احرجه الذي لمالكه مالكه إليه أحرجه مما ديه ق ما عل يكون لا كا 
أنالرجل هوتول : له تك ! مه تدينه لا الحكم ز فراتا كون الذي اللفظ فاوجدى قال : الند 

هؤلاءبن فرك قد أين قس قال ٠ فارقتك قد أو مرحك قد أو مراج أنت أو طلقتك قد أو طالق 
•قلت V غيدهن ل تدينه فتسكا الد وبن يبنه فما تدينه  ٢١١وات مواهآن ما وبن الحكم ق الخاان 

فأمسكوهن ٠١وقال ء الماء هب إذا  ١١فقال الهتالاق -ن وتعال تبارك افد ّءى الى اإكاا،ات هؤلاء 
اشَاهنومجا الأصول فهزلأء الأية وّرحومنأا ل١فت٠وهن وجل عز وقال بمعروفا( اوفارقوهن بمعروف 

الهللأقك١نيثبه قول ع طلأة١ صاحبه نوى فان بنيته إلا اثر ولا منة ولا وكتاب طلاقا يم لر مما 
.طلاقايكن لر ينوه ا ؤإن طلاقا 

الطلاقذ الخلاف 

فاذكرفقلت ، ُض ز ومحالفك مض ى نوافقك إنا ; فقال ! تعال الند رحمه الثافم، )قال 
ياحذأنٍ إلا الرجعة مملك فهو طالق أتت لامرأته قال من أن تزعم قال ، فحا محالفنا اش المواصع 

أويريةحية أنت لامرأته قال إن وتقول قال العامة، وقول قولما هذا قلت ٠ طالق أنت قوله عل جعلا 
^١٣۶٠^^١٠قول، حاطلأئفليسعللأققلتوسا ااا؛للأقفام؛رد تمرح أوكال٠ةغئر باتنة أو 
بائنةوكل>لكإنقال ٠٢واحدة'العللأقوأرادواحد؛كانت حذاالذيليس؛ه،رحاكللأق أراد إن 

قلتفقال V قياما أو حيرا هذا أفقلنs ت له فقلت بئى. اليللاق ثدي إذا غلينلة أو مديدة واحدة 
وقستحيرا قلته الذي ما قلت الق رحمه ا القا٠هم ؛ال ) يما الخير عل محنه بقى ما وقت حبرا بعضه 

ذانظركتهالناصح ث،م محن مضل الفعل نل الناق ولعل المخ جعح ل هكدا الخ تدينه وأن ; قوله )١( 
مصححه.

أو^ا هدا أفقك له فقلتا  ٠٠بحد قوله من ينلهر المخالف'ؤا بكلام الثافص اختكل؛،،كلام تقصا محا لعل رآ( 
ئنذ؛ر. IIقتاما 

مصححه

١٢٩الأممهحْ- 





بتولنحتج فلا خالفمم وإن -حاججالث بمولهم قلت فإن ؤإياك خالعونا أولتلث، قلت الهللاق ى به أثق 
.يقوله تتول لا من 

عتعتإذا الخد ونوجهأ الأ،ة بن ايكاح اهاخ 

عاثثةعن محي بن القاصم عن ريمة عن مالك أخمنا قال النافس أخ؛رنا قال # الريح أخترنا  ٠٠
يفخمت أعتقت أما السن إحدى ي وكان من ثلاث يريرة ي قالت'كات أما علما تعال اش رصي 

الخيائلها أن فتعتق العبد تحت تكون الأمة ي بقول عمرأنه'كان اين عن نافع عن هالك أخ/زا نوجها 
عدىلي ٠ولإ٠ الزييدأن ين رد؛ عن شهاب اين عن مالك أخ؛رنا خ؛اربا فلا ممهل فإذا بمها ل؛ ما 

حضةال فارملت قالت فمنا يومئذ اهة ور عبد تحت اماكانت اخيرته زيراء لها يقال يزكعب 
أمركإن ميأ متص أن أحب ولا خمأ محرتك إ؛ى ت فقالت فدعش وّام عليه الق صل الني نوج 
الدنح؛يرؤمول ى نأخذ وحدا الد يحمه الفاهم( رهال ثلاثا ففارقته قالت، 3وجك بمك لر مجا ييدك 
عندعتقت إذا الأمة أن ملما دلاثل أوفراقه زوجها ح االقام ق عتمت حن يريرة وسب علته الد صل 

دونالخبارللأمة وّثم عاليه الد صل الد رصول جعل ؤإذا فراقه أو معه اكام الخارق لها عبد"كان 
المخفليس نفخ العقدة ؤإذاكات علما عقدت الل العقدة فخ الحيارى لها جعل فامما زوجها 
محبلا فذلك عليم فخ محا فأمجا ءلل،نو،رم محا الرجال عل ايدود الهللاق الد جعل إمما بمللاق 
يزولااارك آن عل دلالة الخديث وى )قال( ولا؛فعاله،"كان يقؤلهم ليس لأنه اعلم تعال والد علهم 

يردومدا خاصة العبد ى أواختيار حرية نفخه أن إلا علها ثابت اككاح وعند الزوجة الأمحة عن 
يالعتقإياه نوجها الذي ميدما مجالك مجن خروجها يكن لر إذا لأنه محللاقها الأمحة يع قال محن عل 

لايخرجهاأن أؤل رزكرقه إل نوجها الذي يدعا محلك من خروجها الزوجكان نكاح من بمخرجها 
الدرصي عاثثة محلك إل محالكها رق محن خرجت قد ويريرة الرق إل خرجت حيارإذا لها يكون ولا 

مالخى إل الرق ومن الرق إل ارق من ايخروجن فجمعت العتق إل عاتقة ملك ومن علما تعال 
عندفأما عبد عند تكؤن يان الخيارإلا لها يكون ولا قال يعدهما كبمّم عليه اُد صل الد يبمول حيرعا 
فلأ.حر،

الخلأففيخ1رالأة

عاتثةعن يؤبما وقالوا العبد نحت نحم فقال خيارالأمحة ي الاس يعمى فخالفا الثاهص( )1ال 
أنعلما الد رض عاثثة عن القاصم عن روة لواه له فقلت قال حرا كان يري؛ زوأ أن عخما اث رض 
تروونءنءبرءاتثةان4'كانفهل رويت٠داىة١ل ء١تثان٠ن ءيداوهمااءالممحديث ؛رير٠ك١ن زوع 
ميإعوأصعف  ١٠أنت ثبت قد وجهن مجن روى وقد غمبما من به أعلم وص العتقة ص فقلت ؟ عبدا 
عبامىابن عن مكرمة عن أ؛وب عن صفيان أخمنا قلت فاذكرهما قال ميا عوأقوى ما نثبت إمما لنحن 

وعواللريق ى يتبعها إليه أنفلر فلازكأى بى عبد جث ذلك كان فقال يريرة نوج عنده ذم أنه 
يرير؛نوج أن عمر ابن عن دينار ين عداش عن حفص ين عم ين عداش ين التام أجرنا يبجا 

١٣٠



وماوالخرقال انمي حالت لاختلاف له فقالت الخر؟ نحت نحم ولا العد نحت نحير ف،م فقال كازعبدافأل 
يكنلر حرة صارت إذا فلت V ذاك وما نال عنه يسال أحدا أر ب الذي الأ-محلأزا له قلت V اختلافها 

النا'يعل يالكاح يوجب أنه ترى ألا يزوجها لبنته وليا يكون لا أنه ترى ألا عما لنقصه لهاكفوا العبد 
انومما ؟ العد يقدر لا باشياء ابراة عل الحر الزوج ويمملؤح علكالها العد يقدر لا اشياء 
عليهان ومن؛ا الخرة من عليه الخر ولد نفقة ان ومجنبا يورث ولا يرث لا والعبد ويرما زوجها ترث ا،لراة 

جلمعها ا،لقام من ما لها يتهلؤع أشياء وملما علما العدل وبن بينه بمول قد العبد وصبي لامرأته يعدل أن 
اشرحمه ( الغانص )قال المد الخر فما يخالف كثيرة لهذا اثباه ح ذلك *ن منّه المد وليا مارْ 
وئالامرط الكن غبر وهى نكحت أنما والعد الخر نحت الأمة خيار أن إل هدا ى ذهنا إى أنا فقال 

أوبعدهالدنمل قبل فتلغ أبوها يزوجها الصبية أرأيت له فقلت نفسها ش الخيار لها أمرهاكان ملكت 
خيارلا وهى العقدةك١نت لأن خترنما إمما أنلث زعمت فإذا قلت لا قال Y بلغت، الخيارإذا لها أيكون 

؟الصبية وبن افرق؛يما فان قال أبوها يزوجها الصبية ق هدا لزملن، اختارت لها الخيار صار فإذا لها 
موروثةولا وارثة غير وهده موروثة وارثة والصبية علما تقيسها فكيف قالت، نم قال ؟ أويفرقان قلت 

يختمعان فه؛ا أمرهما بعض ل افرقا وإن إنما قال ؟ فيه فارقما الي الخيار ي علما تقيسها م بالكاح 
قالللرق الأمة وكدللتح قالت، خيارللحداثة لها ممن تزوجته يوم نمز لر الصبية قال ؟ وأين قلن، بعضه 

فكيفقلت تشعها لا فهي قال بالغة الصبية لوكانت زكدلك قلته الخيازآ U حرةكان فلوكاث 
قال؟ رصاها بغير أمته وهويزوج يرصاها إلا أبوها يزوجها لر الصبية- بلمنؤ إذا تقول وأن ما تشمها 

ولولها نكاح لا هدْ فىرالما٠ خطا هدا قلتؤ علمنه إذا الخيار لها أن تعلم لا وهى تزوج باراة *اُنمها 
تعلمولا تش الرأة أرأبت قلت V محالفها وأين قال يخالفها U عل ملما قد ثلتك؛ت قلتكإ ما كان 

ألقال تحلم؟ أن جاعياقبل له محل ولا هلت، لا أوممونأترثه؟قال زوجها أيرما تعم أن قبل بت، مم 
نحزلر مجا تعتق يعدما وكدللث، قلت، نم قال ؟ مأعها مؤيدها محل هل سيدها يزوجها الأمة أفتجد قلت، 
قلتحنم قال ؟ ورثته ولومجان قلت، نم قال ؟ زوجها ورما فانتح ولوعتقنح قلته نم قال الكاح فخ 

مجاقلتؤ والحرV العبد بن الفرق ز حجتالث، محا قال V بما ثمثما اللتن الاثنتن ء>ن واحدة تثبه افراها 
أسوأولا أحن إل ا،لرأة حال تهول ازكاح محرم فم جاثزا حلالا النكاحكان أصل فإن لك وصفت 

لأمراتثاعا به قلنا عبد عند وهى بريرة بتخير السنة جاءت فا،ا خلافه يسع لا بخر إلا الأول حالها من 
وأنوصفنا ،١١ العبد خلاف الحر وقلنا قال حينح اتباعه اش ألزمنا الدى وسلم عليه اش صل اش رٌثول 
فعتفن،مملوكا وهوإذاكان تساويه ان فحا أكرما منه حالا أحسن تكن لآ الحرية إل خرجنه إذا الأمة 

Vخلافه بالئيء نقيس وكيمه فقلتؤ V انم- عل قياما الحر نحعلوا لر وهيم، قال مجاواته من خرجت 
يلمانحمع لا فر قال محتلمة حانحا أن ش ويمرتان قلتإ زوجان انما ُعنى ى محتمعان إنما ! قال 

ارهما•>، الاكر كان إذا نحج اول مو والذتمؤ اجماعيا ر اكر اقترانها قلت قال ؟ ءصان حث 
قلىم قال نحر؟ أعممن إذا الأمة ل تقول U قلى ر قال نسألك ونحن بيما _مق أن الافزاق 

محزلر نكاحها لوايتدأ هده حاله ق فصار زوجها الذي رق زال وقل- وب قلتؤ لا قال محير؟ بيعنإ فان 
فحالالكحة عن زائل المش ملك أن ق اجتمعا وإن لممحز؟قالهما بغيرإذنما حرة لوأنكحها كا 

قلته. حرية إل رق من انتقلتإ اسقة ل وهى رق إل رق من انتقلن، أنما ى محتلفة المنكحة الأمة 
وحرعبد j اتجار بنح، فتفريق قلت نم قال اخر؟ j اجتمعا وإن مجعنى ى افترقا إذا يلما ففرننإ 

١٣٢



ولاعونحربم، لر حلالا واكان حلالا \ذك\حك\0 أن ٠>، وصفت  U-vالخجة وأصل وصفت أك؛زئ 
نعدلآ عيد عند عتقت إذا الأمة نحيير ي المنة كانت ١٠١٥علمه النامي اوامراحح مايتة مسنة إلا فسخه 

واكام،التفرُق الخياري للأمة جعل وإمما المض ذلك مثل ي إلا الكاح محرم ولر السنة من روينا ما 
لمتص— أعم تعال واش — عندنا كون الخارإمما أن إلا  ٠١١حلال والنكاح إلا كون لا وا،لقام 
•اراته ومحب محب ما . ١٦٠٠ممنع قد الي فيه الي والعلل الخرية عن المد 

اليان

مارمعةياتوا لر م انحصنات يرمون والدين ٠ وتعال تبارك اش تال تعال اس رحه الثاهر( ال ؛) 
المادفنIمن إزكان عبا اش غضب Iان إل ازواجهمI يرمجون ءوالدين تعال وثال الأية شهداء٠ 

يرمونوالدين ٠ يقوله أراد إمما اش أن عل ، ٧١٥دل يلتعن يان القاذف الزوج ي الق حكم ئا 
الخرةقدفوا إذا والدمى المسلم والمد الذّي الخر القاذف وكان الأزواج غثر القدفة الأية أا انحمنات 

الخكمعليه محري يالغ قاذئا يثرا لر وانه العبد حد الخروالعبد حد الخر فجالدوا  ١٠٠الخد جلدوا الملمة 
علعامة الأية لأن المقدوفة عل اكهود من يه تعال اش أحرجه مما منه محرج لر إن حده محي لر من 

قاذفزوج فكان'كل القدفة الأزواج عل عامة أعر تعال واش اللعانَكن>للئ، ل الأية القدوفةَكانن، 
تعزيزاحد لها يكن لر إذا قذفها محن عل لأن تكن لر آو حد لها كن ا،لقدوفة إزكانن، محي او يلاعن 
الأزوانجإل العللاق اش جعل وي معا الابمن عموم ين افراق لا لأنه حال يكل تلتعن لر إذا حد وعلها 

أنقبل مجن طلشومن )اوإن وجل عز وقال تموهن« ب ما الماء محللقم إن علكم جناح »لأ تال 
منهيخرج لا والماء للأزواج عاما هن.ا فكان ءلاقت٠وهن٠ م ا،لومنامن، ؛كحم #إذاوقال ممسومن(( 

ماوقال( ) زوجة ولا زوج منه يخرج لا اللعان فكذلك عبد حرولا دمى ولا عبد حرولا مسلم زوج 
حكايةأحد يتكلف ولم العجلان يني أحوى يبن عن لا إذ وّاام عليه الق صل الق رسول عن حخمئ 
كلفواإمما قولكاJا للمرأة ولا قلَكدا للزوج قال يقول أن اللعال ز وسلم عليه اش صل الني حكم 

اضرمول عن لإ فامما قكتا؛ه حكاية اللعان نم، إمما وجل عز اش أن عل دليل اللعان جملة حكاية 
اللعانق اللعان حضر مجن حش وقد القران ز عزوجل اش حكم •مما الملاعن بن وسلم عليه اش صل 

باشاشهد ٠ قل للزوج وقال الزوجن بن الحاكم لاعن فاذا تال( ر منه القران ف ليس مما إليه احتج ما 
الرا؛عةن نخ فإدا ُرات أرع rا ثاني حى علمه ردها م  ٠١الزنا من يه رملها ف؟ا الصادقن لمن إني 

ماالكاذين مجن إزكنن، عل اش لعنة قوللتؤ»إن فان اش يلعنة تبوء آن تعال اش اتق  IIوقال وذكره وقفه 
يهقامحن، إن الحد عليه لها وقم<كان فإن إنكنتاكاذ؛ا اللهنة عليك يوجس، موجبة الزنا٠ من يه رملها 
الكاذينلمن إنه باش أشهد فتقول للزوجة يقول أن ؤينبغى اللاُان مجن عليه ما أكمل فقد لها حلف وإن 

أنواحذري اش اتقى  ٠١وقال وذكرها وتفها أريعا أكلت فإذا أريعا تقؤلها حى الزنا مجن يه رمال فا 
يوجبالزنا،( مجن يه رمال ما الصالقن محن كان إن اش غضي، عل ; قولك فإن اش بغم، نبش 

علهماالحكم وهذا علهما آلحل. ؤمقهل علها مما فرعت فقد مجضن، فان إنكسس،كاذ؛ة اش عضس، عليلثؤ 

مصححه.كته وانفلر. المخ، ل عكذا الخيار، أن. إلا : قوله )١( 
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نإانمادتن لن اى باش أثهد تال اوحل ولد ؛إنكار لاعما فإن قالا ما غاب  ١٠٠أرهما ول واش 
ثهادةو،كل يقولها م هوض ما زنا لن حلا إزكان مدا أوحلها محيا ولدها وإن الزنا من به رعيما 

أولجمل يزنا يثيثن رماها قد لأته الزنا عل صدقه مل حالفه ح تدحل حى اش نمة لعل *وله لي 
دلالراة ق والغضب الرحل ي باللعنأن ييمن فصل م اريعا النهايات وجل عز اش ذكر فمحا ينب ولد 

منعل عوحبان الشهادة يعد والغضب واسة والغضب اللعنة ي النهايات افراق حال عل ذللث 
يلتعنأن عل فيجريء يزيد م بامحللأ تعال باش المهالة وعل الز عل *تجرى* لأنه أوجب'عليه 

بالكتاباستدلالا يا نظرا يفةءه؛ا أن جهلا مجا ذلك من عرف إذا للوال فسم اش يدعوبلعنة ان وعل 
وسمعليه اش صل الني ان ء؛اس ابن عن ايه عن بزكليب عاصم عن عينة ابن امحرنا ٠ والمنة 
عنمجالك أحرنا مجوحبة إما وقال الخاصة ق فيه عل يد0 نمع أن رجلا أر التلاعنن بن لاعن جن 
الأنصاريعدى بن عاصم إل حاء العجلأنى عؤممر أن أجره الماعدي صعد بن ّهل أن ُثهاب ابن 

يال مل ؟ يفعل ين إب فتقتلونه أيقتله رجلا امجرأته ح وجد رجلا لوأن أرأيت عاصم يا له فقال 
اشرمول فكره وّ*ام عليه اش صل اش رسول عاصم فال قال وّلم عليه اش صل اش دبم*ول عاصم 

فلماوسم عليه اش صل اش رمول محن سمع مجا عاصم كرعل حى وءابآ١ المائل وّثم عليه اش صل 
رعاصم فقال ؟ وصر عليه اش صل اث رصول للث قال مجاذا عاصم فقال؛١ عوممر جاءه أهله إل ر"ح 
الواش ءو؟ر فقال عما صالته الي المألة ؤصالإ عليه اض صل اش رسول كرم فد يحير تاتى ا كر لم 

أرأيتاش رصول يا فقال الناس وّْل وملم عليه اش صل اش مأُرورسول فجاء عما أّأله حى أنمى 
#قدوّام عليه اش صل اش رّآول فقال ؟ يفعل كيف أم فتقتلونه أيقتله رجلا ارأته ع وحد رجلا 

صلاش رصول عند الناس ء وأنا فتلاعنا مهل فقال ا بما فاتت فاذهب صاحبتك وي فيك اش أنزل 
أنقل ثلاثا فءلاقه١ امكيا إن اش رصول يا علبما عوكركذبت قال لأءمما من فرغا فلما وملم عليه الله 

)قالالتلاعنن ّثة تلك فكانت مهاب ابن وقال مجالك قال ؤصلم عليه اش صل اش رسول يأرْ 
أنهصعد بن صهل عن شهاب ابن عن بمدث إيراهم ين معد ين إ;راه؟ر سمت اش رجمه إلقاض( 

لصل عدى بن عاصم ؛١ ; فقال الأنصاري عدى بن عاصم إل العجلأل عوممر جاء قال احرم 
فصأل؟ يصنع كيف أم به فيقتل أيقتله رجلا امجرأته ع وجد رجل عن وّإم علته اش صل اش رسول 

عوممرفلقيه المال وصلم عليه اث صل اش زصول فعاب ذلك عن وصلم عليه اش صل اش رسول عاصم 
المالفعاب ومالإ عليه اش صل اش رسول صالت بخير تأتى لر أنك صنمك فال ؟ صنعت مجا فقال 
ف؛بم؛اعليه اش أنزل قد فوحده فأتاه ولأماكه وملجر عليه اش صل اث رسول لأتن واض عوممر عقال 

اشيبمول يأره أن فل ففارقها علحا لمدكذت حا انهللقت لثن عوكر فقال يينبما عن فلا فدعاهما 
وصلمعليه اش صل اض رسول فال م اللاعنن ق• متة فصارت مهاب ابن قال وملم عليه اش ًل 

بهحاءت وإن صدق قد إلا اراه فلا الاليتن عفي العينن ادعج امحم يه جاءت فان يصروها ا# 
اشرحمه الغاض( )قال الكروه النعت عل به فجاءت قال كاذبا(( إلا اراه فلا وحرة احيمركانه 

ينجداش ين اش ومد المب ين ّمد عن أب عن معد بن إ؛راءيم أجرنا الوئ تثب دابة الوحر؛ 
فهواديهج به حاءت ؤإن فهولزوجها امقرّبهلا به حاءت #إن قال محبمالإ عبه اش صل الني ان ءت؛ة 

بنّهل عن شهاب ابن عن ذئب أى ابن عن ناغ بن عداش أجرنا أدبمج ب فجاءت ا< يتب لليي 
فراتهاإل ابمى فلما وا؛راه؟ا مالك حديث معي مثل التلاعنن مح، وملم عيه اش صل الني عن ّعد 
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وألحقسمإ عيه اش صل اض رمحول محرق من وانتفى دٍب  4Jip_lصل الد رصول زمان نر 
دلائلوا«-اوإ عليه الق ٍزا الد رصول منة م الد كاب نر اللهان حكم ض الغاض( )ftJ بالرأة الولد 

غيرههمر وسلم عليه اش صل الد رمول أحكام ينحروا م يرينه ينتديوا ان الطم لأؤُل -منا داصثحة 
اللحنوسرر العرب دءان جهل من بإ ءارض اش الشبه ءنا-م وتنتفي المرض فهودون امجثاله عل 

امراتهمع لجب رجل م، وصم عليه اش صل اش يبمول مال عوممرا ان  ١٣٠الحجة موصع عن دغم 
،السالةكانت هذه أن يخره ؛ عو؛را أن . الماثل وسلم عليه الته صل اش رمول نكره رحلا 

قالوّّام عليه اُد صل الني ن أمحه ما سُد ين عاّر م، شهاب ابن عن معل بن إ؛راه؟م أحثرٌا وقد 
ابنوأحثرنا سالتهء أحل من فحرم يكن ب ثد،ء عن مال من حرما اييبن ي الميز آعفلم »إن 

ماذه تال ،عناه طل وط عليه اش صل اكى ثهاب ا؛ر، عن عيينة 
الدرحمه الغاض( )؛ال كافرين«  ١٣١٠توله إل تسوكم« لكم ند إن أشياء عن تسألوا »لأ وحل، 
موتعال تبارك الد قول من ذكرت ،٧ بمكروْ ينزل الؤك، إذاكان ينزل لر ما  ١٣٠ايائل كائن، ت تعال 
فانمحرم لر ب تسألوا أن لكم مجعاْكراهبة ونر معاه ق فٍا وعيره ومالإ علثة الد صل اش رمول قول 

اوزاكتاُه محربمه النٌ ينخ ان إلا ايدا حرم وّام علثه الد صل رموله لمان عل او فىكتا؛ه الق حرمه 
ايدصل الد رمول حرم محا أن عل دلاثل وفيه • لمنة منة وّّام عليه الد صل رمرله لمان عل ينخ 

ايةغير ي طاعته تحال افه افراض مجنر وغيره وصفنا بما القيامة يوم إل تعال الد بإذن حرام وّام عليه 
رمولأن ض دلالة وفيه ، ا،لوءح هذا فيرغير وصفته فد مما ومحلم عليه الله ًز، عنه حاء ومجا مجنركتابه 

عزاس منر أتاه حى جوا7أا عن ومحا حكا وكانتا الممأنة هده علمه وردت حن وّإم عليه الد صل الد 
اللعانق تعال النه أمجر اينرما'لإا فلاعنر (( صاحبك وق فيك الله أنزل ند )ا لعوبمر محال ف؟ا الحكم وحل، 

علالصداق يردد ول؛ ا( عالها لك مبيل لا » له وقال الأب عؤر ونماه باراة الولد والحق ييلها رق فم 
أحدهما، قولن مجنر واحد فيها فالقول بعينه باللعان لمن، باللعان وحسن، أحكاما هذه فكانتا إلزوج 

وتعالتبارك الته بأمر إلا غيرعا ولا فحا يقمر لر إنه يقول وعلمه وعقله دينه أرصهم، ممن سمعتا أنر 
بأنتعال افه عنه تأتيه رمحالة والثا؛همر النامؤر عل فيل ينزله ؤص أحدهما وجهان إياه الد فأمر • قال 

عليكاقه وأنزل )ا وتعال تبارك الله قال يقول أن القول هدا قال مجنر حجة مجنر ولل فيفعله امحؤركدا 
ههمروالحكة تعال اث عنر يتلر هومحا الكتاب أن إل ييد،و_، ٠ تعلم تكن، لر ما وءلملئ٠ والحكة الكتاب 

لأزواجهوحل، عز الته قال وقد وملم عليه النه صل اممه رمول منة بيتنا مما افٌ ^، الرمالة به حاءمحت، ما 
افهصل، افه رمول قال يمول أن حجته منر ولعل، ٠ والحكة الله اياُت، مجنر بيوتكن ق يتل ما اذكرن و٠ 

بينكالأقضحن، بيده نفتير والدي ٠ ؤإلخادم الغم عل صالحه الذي الرجل بامرأه الزاي لأنح، وّام عليه 
الرحلرا؛ر، وجلد ٠ اعرفنر إذا ترجم امرأته وإن عليلث، رد والخادم الغم إن أما ذكره عز الق بكتاب 

في،كل،انتثلرهكدالئ، با عليه يول، ب قضية ق انتنلرالوحير إذا أنه إل يدمج ولعله ، عاما وغربه مائة 
أنزلن،ما وإذا عليه أنزو  ١٠عل وقضاها ؛ ٢١الزاي حد فير أنزل ءاوهَؤا أنزل قضية وإذاكانن، قضية 

فانذلر.I نودون I والأصل، محرقة، وللها المخ، هم، هكذا فهودون، : قوله )١( 
j عل و ،زكيا ^ وقفاط : قولت )٢(   U ادة تحريف ر ببJارواوودل ظ، وءدم وص و

مصححه.كتبه فانفلر. زانية، قفاها قبل 

١٣٦













»ولل}٢ عليه اش صل الني له فقال نعه عرتا قال ذلك؟(( ترى »أتى قال : تم تال أورق؟« 
عنهالد رصي ريرة أبى عن اب ابن عن ئهاب ابن عن عينة بن مضان أجرتا ٠ نزعه عرق سا 
النيله فقال امرئ غلاما ولدت امراتى إن فقال وّّام عليه الد صل الني اى فزارة بى من اعرابيا ان 

نيا»هل تال : حم قال ألوانبا؟(( راقا قال : نم قال إل؟ا( م لك »هل وّام عله اش صل 
وممعليه اش صل المى قال عرق نزعه لخله قال ذلك؟« اتاظ »ائنى قال لورقا ضا إن قال اورق؟« 

علظارة دلالة الحدث وى تاحذ و-رذا : مال اش رحمه القاض( عرق«)قال نزعه لخله وهذا ،1  ئوص عليه اش صل النتى وجواب ك منكرا إلا يذكره وهولا أصول غلامجا ولدت امرأته ان ذكر انه 
الأممة المزارى قول فياكان ا،لرأة وممته إنكاره مجن وصفت مجا عل بدل بالإبل الثل له وصربه 

قذفايره فلم وملم عليه اش صل الني فمعه اصود يولد جاءت ان قذفها اراد انه سمعها من عند  ١٣٠
التعجبمن القذف يه أراد يكون لا أن بمتعل وجه لقول كان إذا الحد أو باللعان فيه عليه محكم 

انازمع عل غلب وإن التعريض فى حد لا أنه عل اصتدلكا امرأته قذف لا ذلك عن وايالة 
قوتعال تبارك اش قال وقد المريح القذف ل إلا حد ولا محتمله وجه ل القذفإزكان أراد امرض 
قاحلسر'(( تواعدوهن لا ولكن ١١إل الماءا( حهلة من به عرصم فا علكم جناح ارولأ امتدة 

((مراتواعدوهن لا >ا الأية ق ومال نارك اش قال وتد محربم إياها إحلاله وى بالخْلبة التعريض 
وهذاعنه نس باصم وهوتمرح الخدة انقضاء بعد الخقدة بتمرح الخدة عل واجاعيل الملع والر 

قالمن فلحم مختلفون فيه االد؛>ة وأهل التعريض ل البلدان أهل من وغيرهم مكة أهل الاكرمن قول 
الفزارىى وصم عليه النم صل الني حديث ي الدلالة وهذه التعريض، ي حد من ومم بقولنا 

أقرالمراري كال وإن ا،لوصع هذا من ما أمللئ، وهو الحدود كتاب ق والح«ءج ضا يالاثار موصؤعة 
إقرارهبعد ينفيه ان ل لمن بانه قلنا ما عل وهو,الدليل ومم عليه ادنٌ صل الني عند امراته محمل 

:امرؤالتيس قال الرايمحاع )وقال( 
امجثالالمر محن لا وان كبمرت اش القوم باّة بزعمت الأ 

الخالحا يزن ان عرصى وامنع عرصه ا،لرء عل اصى لقد كذبت 
:امرأتهيرى جرير وقال 

الأسراروعنت الحديث حزن ناشها الخليل هجر إذا كانت 
سش الخلاف 

لما فحكيت بعض,فروعه وى اللعان جملة ى الناس يعمن حالفنا : اش رحمه القاض( )هال 
فيهوهوموصؤع اللعان كتاب ل فروعه لأن فروعه ى  ١٠وتركت نة والالكتاب نر موجود لأنه جملته 

حكموأن وجل عز اش قول ق قلنا كا محللقتموهن(( م الومنات نكحم إذا » كتايط نر كتبنا وإمما 
لبامسلمان حرين يكونا حمر أبدا الزوجن بن يلاعن لا حالفنا من، مفن فقال فيه نة والالكتاب 

الأزواجلمخهسواحداسموجلالكان؛تير ذكراسءز ل فقالت، قذذولأواحد ي بمحدودين 
الموم'يقانايعل أنه أث ولا محن، محتلم لفلأ ١٠تثاركوتايد ب فيكت١ عامجا كان ومجا غيره، دون 
فنصفءافرصنم(افريضة لهن فرصم وتد ممرهن ان قبل وجل»وإنءللشومرمن عز اث قول 





ممانالرأة تثهد أن انبض >نهادترن ولوأجازوا ءلش' لا تال ؟ النماء شهادة الخيري ل السلمون أمحز 
١٠١٢٠لما وجل. عز الق ولكن لا تال ؟ الشهادات مجعازى ز افزاها تك ل تال ؟ وتلتس عرات 

أحكام؟١ ونحب نفه عن الزوجن من واحل حاكل يينع بمن نهاية م قلت شهادة رأيما شهادة 
يكوننحوزأن ولا الماء با الخدود بجوزو ولا الدول إلا بجوزمحا لا ام الشهادات ساتى j لا 

؛انماممكن فإن بهمحن من الناس لمضن ؟!ا يوّنحد التي الشهادة من هى مجا تال لفه ثاهدا الرء نيا 
عليكيدخل م منه وأكر وصفت ما عليك يدخل قلت قال العدول الأ ضا نحون ولا شهادة اسم 

منيلاعن ممن سلكت ان قلت فاوحدتى قال متناقص كله قلت تناقضه فأوحدنى قال قولك تناقص 
نجوزُن بتن المال وأيهللن شهادته لجوز لا مجن بين لأعنت فقد شهادته لجوز لا مجن دون شهادته لجوز 

الأنمإ ملما محموعة ءلرٍ؛ وني،ا العدلين غير ، ١١النخعين الأءم؛ير، بحن لأعنت قلت ؟ وأين فال شهادته 
وانحازالفاق وبعن ابدا عندك شهادته لجوز لا ممن عدليزلك؛ا ولولكنا عدلين غير فاانما الزنا يريان 

لانحدود منعت امما قال قدف ق محدودين يكونوا لم مجا ا،لعاصي وأهل العلريق وةْلإع والقتلة والمراق 
الزكت قلت وإولكث'ي حطا نحوزأبدا لا وقوك نمك أبدا تجوز لا شهادته لأف المان مجن القدف 
لجوزشهادنمالا المتعين الأعميحن لأن قوك تركت قد لكنت ابدأ نحوزشهادته لا مجن بين تلاعن 
أماقال وغيره ضا قوله أصل ترك وإلا فيلزمه هدا أما حضره مجن فمال بينما لأعنت وقد أبدآ عندك 

ضابيلمم لأعنت الذي الحال أرأيت نالت ثهادنمم قيلت، نابوا إذا فهم نحوزشهادنمم لا الدين اإفساق 
عتقإن والعبا قلت شهادنما قيلت تابا إن ولكنما لا قال V الخال تلك ل شهادنمم تجوز ممن أهم 

بيثلأعنت فكيم، الاختبار بعد إلا تقبل لا والفاسق بالعدل معروفا لكن إذا يومه مجن شهادته قبلن، 
تجوزان من هوأقرب، مجن تلاعن أن مجن وامتتعن، حاله انتقلن، إذا شهادته تقبل أن مجن هوأبعد الدي 

قلن،١ بنفسه تنتقل الفاسق وحال يغيره تنتقل العبد حال إن نلى فان قال ؟ حاله انتقلت، إذا شهادته 
اوينأمر ل ييِاما تفرق فكيم، قلت، بل قال ؟ والعدل الحرية إل صار إذا يلما نوى لمنؤ أو له 

بنقلحاله تنتقل لأنه يسلم الصراتى ق نفسلث، عل أدخلنؤ ما عليالئ، ويدخل له وتلحف ؟ فيه بينما 
أدىإن يودى ما عبده المكانس، وكدس، أيل مجا قال قبلت أسلم إذا لأنه شهادته محيز أن فييغى ه نف

شهادتهتحوز من يعن تلاعن إمما لوكنت، وأن قلت، يلاعن لا قال ؟ الأداء قبل قدف إن أفرأين، عتق 
فلولكنقلت، للحيين، بينما امان مكتؤ وإمما قال عندك نحوزشهادنما ممن لأنما إإدمييسا بينمؤ لأعنت 

نحوزمح1ل بيث إلا يلاعن لا قلن، إذ المارى شهادة قثلتح إذا ا-محنات اك عل يدك امجا ثابتا الحدين، 
بينعن ألا إمما فإتن قال فقل قلت، هدا غير مجعى عل أكلملث٠ فانا حضره من بعص قتال V شهادته 

قحكم وجل عز اش وجدت أى قبل مجن قدفها حين لها نحد ممن المندوفة الزوجة إذالكث الزوجين 
مجنوحرج الزوج الم، لها حد لا ممن المندوفة فاذالكث بالمانه الزوج عن ودرا بالحد انحصنات قدن، 
حراالزوج لكن فان هلت، نحد قال ؟ فقدفها مسلمة حرة نحته عبد ق تنول فا قلتؤ فلا ؤإلأ الحد 

الولكنه فنم هدا ق أمجا حضره مجن يعص نال فوك أصل ركنؤ ففد له قلت يلاعنه قال ؟ فقذفها 
علالزوجهم، يثن لأعنت أراك لا ت قوله حكيت، مجن لمص قلتإ به يقول أنه يزعم فلم قلت به يقول 

لأعنتلوفعلتؤ الحريةوالإملأملأك عل بينالدسينولا ا>يةلأعنت عل لولأعنت الحريةلأك 

مصححه.ومر'محب وانفلر . الأى ننليرْ وق »؛ه نقط ض من المح ق كذا ٠ الخعهم، ; نوله )١( 





الوازكاتت فحيى نرض نهاية بالزنا عل نهايته ازكانت القذوفة ارأْ للث نالت لو أرأيت 
شتواب وان حددتى عدولا وكانوا عل لوثهدوا أرنعة ف تصغ وكذلك . ل وحده تحلفي فلا تلزمي 

حكممن خارج الزوج وحكم حكك أفول قال حددَبمم *شزكبن أو مدا أو حددنمم الشهادة 
أنمن فامتنعت حا-ا عل توجب لا شهادة كانت فان لك فقالت تلت . الزوج غثر عليك الشهود 
متال ؟ محعى ؤمحيي قالت لتحلقي حبستك أقول قال V نحق إلا نحبس لا وأنى حبش لر أنهد 

لخيرنمى فلم فقالت نلت به لس قال ؟ محوالخا فالخبس أفعل ل، فان قالت V الخد مجآن بأا نحرجن 
قالتفان قلت لا قال قافه عل فضه قالت حبتك للحد قال ؟ الحد ر عل بمب الذي انمى 

قأنحيه الحبس عل وجدت أين محن ا حثعنى متعى ولا حدا ُى أحدت أنت لا فللم فالحبس 
فمقياس واما فلا اواملع اوسنة اماكتاب قال ؟ اوقياس العلم اهل عليه احمع اوامر اومنة كتاب 

تهوحبأقتله لر يفعل لر فان ؤييرأ بملف الدم عليه يدص الرحل ل أقول اتى قال القياس أوحدنا قلى 
ولاعليه محمع أر ولا نة ّولا غيركاب عل القياس مك أويقبل له فقلت اش رحمه ( الثافم ال ق) 

قال؟ فيقتل يقر ام مرأ محلف حش حبس دم عليه ادر من لك قال محن قلت لا قال أثرّا 
ذلكفازكان V القياس حالفت إن امتحتى U ملأ، شلوا ان الاس افعل له قلت ٠ امتحنه 

فقالفيه فخرص شيء عن فسئل اعزض لو الناس أجهل لأن منك ملوا ما مثل غتدك من نلوا ءلا-م 
أوحارحآمنههدا همن واحد عل أوقياس أوإجاع منة أو مءزكتاب لازما ختدأ يكون أن قوله بمد ل؛ 

وحالفتوغيره اطلوض^إ هدا ل قلته فقد قلت لأحد دّ، مجا قال أنت 'استحسنته ي امتحنه فيكون 
درهمارحل عل ادر ف؛ممئ تقول ما قلتج V قول قياس حالفت وأين قال قولك وقياس الكتام فيه 

وإنبريء حلف، فان بملف قال ؟ غيره او عبدا او دارا غصب او الدعوى مجن ثاء غاية اي إل فاكر 
النفسدون الخراج مجن فصاعدا عمدا موصحة ل جرحا عله ادعى لو وكيلك عنه نكل محا لزمحه نكاب 

حلفإن النفس دون ف؟ا امح، علته جعلت مجءن فكل ك م قال محنه افتمرط نكل وإن ُرىء حلم، إن 
لرولر قلت . م قال V وا،لال القوي به فاعهليت الإقرار مجقام الحكم ي الكول قام نكل وإن بريء 
العت؛نونفقا والرحلاأ,ِا اليدين تقطع فانن، قلن، للنفس اّتعفنامجا ل قال V هكذا القس ل هذا يكن 

النفسبه تاحذ فاد الإقرار مجقام يقوم انه ؤتزعم يالتكول التلم، منه يكون وهذا قصاصا الرأس وتشق 
وقالقلن، أحئسهَيا أحدهما فقال صاحباي فيه تفرق وقد القس ه ناحذ أن فيلزمجنا القياس ي أمجا قال 

الديةلأن طر صا"''لأ، قول أصل في| مجنه .الدية وأحذ قلن، ظلم ه وحبدية مجنه ؤآحذ ه أحبلا الأحر 
فافررتالقتل ■؛رى ؛ ق احهلا صاحباك فازكان يصالح لر وهذا بصلح إلا العمد ؤ، توحد لا عنده 

بهوجل عز الله حكم قد ما يشيه لا ما عله تقيس م حطا أصل عل فتمس القياس زك ءعا عليبمأ 
امجامح، فذاك السجن العذاب قلتؤ وان . وجب قد إلا،٧ يكون لا والدرء العذاب به يدرأ نصا 

السجنما قال ١ ثيبا ازكانن، ممون ان إل أو يوم امجاتة V تحبها فكم حدا فإزكان هر'ا حد السجأن 
مجنطائفة ءذا-وما وليشهد ء الزانين ق وتعال تبارك افه قال وقد قلت الحد لتبيين إلا الجن ومجا محي 

الحدودالزنا j والعذاب محي الجن وليس الحد ل ■لأل ؟ الحبس أو الحد بعذاط عى أماْ ا،لؤمين، 
بهيعذب مما وغيرْ والتعليق والدهق ، ١٠عياب اسم والمر قلنؤ عياب اسم يلزمه قد الجن ولكن 

.اللسان ز كذا . العياب س صرب — يالتحريلته — الدمق )١( 



،الخد العذاب وامما له ليس ثال ؟ هذا يعص نحلف لر إن اعذيبما نائل لك ثال فان عذاب الناس 
وأبنممثلها لخترك عليلث حجةكان -،i-، لك ولوكانت فيه حجة مالأ ال تروحت وأحدك أحل تلت 
•ب

ثلاثالطلاق ي الخلاف 

نّدة أبى عن مغال بن الأموي مل يزبد بن عداش عن أنس بن مالك عن الثافى أحرنا 
ابيايبعث ؛الثام غاب وهو التة حللقها حفصن بن عمرو أبا ان مس بنت فاؤلمة عن الرحمن عبد 

ذللثفذكرت وّلم عليه اش الني'صل فجاءت قيء من علما ماللد واش فقال سمومخكه وكيله 
البتةامرأته هللق علما اش رصي عمر وابن : اش رحمه الغاض( )؛ال ٠ نفقة عله لمص * فقال له 

علهاله رجعة لا الق والبتة عالهل له رجعة لأنه.لا مقلما فأثل وسلم عليه اش صل المى ذللي وعلم 
والمكىباللهفة انمللاق من محواها ف؟ا وحكم الثلاث حللاق رّّام عليه اش محل التي يب ول( ثلاث 

أوالمة ثلاثا علما اش رصي عمر ابن سمى يكن لولر فهي ؟ ثلاث المة أن عل دل ما فال فال فان 
ولاالعللق نية بلا ثلاث البتة ان زعم وٌن ■ا نفم-اا وعلبه الرجعة بملك واحدة ثلاثاكانت بالبتة نوى 

الهللاقأن عل دليل هوثلاث الذي الهللاق يعب لر اذ ومحلم عليه اش صل النبي ان فال ثلاث تسمية 
يعتقأن عليه ثمحرم لا كإ عاليه محرم غير لنمه يده مجن منه أحرج وما لتفه أبقى منه أبقى ُا الزوج بثي 

قالفان للث حيرا كان الماص عن به تتغق *ا لوأبقيت له يقال وقد صدقة ماله محن يخرج ولا رقثة 
اشرمحول عن الدليل قلنا V ثلاآ بالمتة نوى أو ثلاى سمى يكون أن يعود عمرولأ أ,ا أن ءل دل U قال 
علبن عثداض عن شاغ بن عل بن محمد عمى أخثرنا اش رحمه الغاض( )ثال وملم عله الك صل 

مالبتة ا،لزنية محهيمة امرأته محللق يزيد عبد بن ركانة أن يزيد عبد بن عجر بن نافع عآن اياثب بن 
فقالواحدة إلا أردت ما واش البتة محهيمة اَأأى طلقت إني فقال ومحالم عليه اض صل المبى إل أتى 

واحدةإلا أردن محا واش ركانة فقال واحدة؟(( إلا أردت مجا ))واض ومحالم عليه اش محل المثى 
علمااض رصي ماز زمان ى والثالمة عمر زمان j المانية فطلقها ومحز علبه اض محل المى إليه فردها 
عوممرتلاعن أنه احثره انه صعد بن محهل عن شهاب ابن عن مجاللش أخثرنا ' اض رحمه الثافم، رقال 

عوممركذتقال مجلاعنبمإ ُءن فرغا فل،ا ٠ الناص مع وهو ومحالإ عليه اش صل المى يدي بن وامحرأته 
;ماللي قال ، ومحالم عليه اش صل اض رمحول يامره ان قبل ثلايا فهللقها أمسكترا إن اض رمحول يا عبيا 
يديبن ثلاثا عوممر طلق فقد ت اض رحمه آ الثافص قال ١ المتلاعنن محتة تللد فكات شهاب ان قال 

بانعاص فأنت لزملث وإن الطلاق إن وقال عنه. للماه محرمحا ذللي ولوكان وملم عايه اُّ صل المى 
علممااض رصي عمر بن اش عبد يأمجر أن عمر وسام علبه اش صل المى أمحر كا كذا فافعل ثلاثا نحمع 
ثاءوإن طلق شاء إن م تهلهر م تحيض م تْل؛ر حني بمسكها م يراحعها أن حائضا امرأته طلق حن 

الحقبن العالم لأنه عنه نماْ إلا يدذه بن احد يفعله لا يعللاق وملم علته اش صل المى يفر فلا امك 
ا؛نءيينهءنءمروأحبرنا قال الثافص ق١لأحبرنا الريع أخثرنا إلايغثره، يديه بن باطل لا والباطل 

مالبتة. امرأته طلق أنه حنهلب بن المهللب أخثرى يقول جعفر بن عباد بن محمد سمعت قال دينار ابن 
بهيوعفلون •I فعلوا أنرم ولو أا فتلا فعلته قد قال ؟ ذللي عل حللد ما فقال له ذللد فذكر عمر أتى 

١٤٧



الواحدةفإن امرأتك عليك أمك قال صك قد قال ؟ ذلك عل حماك ما ٠ نيتا وأني لهم حيرأ لكان 
عبداشعن دينار صروبن عن عثتنة ابن أجرّا ؛ال • قال الثافص أجرنا قال الريع( رأجرنا تت 
للمْلابقال ما مثل للتومة قال عنه اش رصي الخطاب بن عمر أن يسار بن ّّل،ان عن ملمة ا؛ى ابن 

طلقزريق بى *ن رجلا أن ّيان عن بكثر عن ّعد ين اللث عن الثقة أجرنا الثاس( )قال 
ؤاحلمهواكاءكئير؟ حرام عل انم اتراتى قال بدك اردت مجا ; عنه الد رصي عمر قال البتة امراته 

يدلالزرق ق الحديث الخرق وهذا قال عليه فردها قال أراه ; اش رحمه الثاض( )1او فحلف 
فايا؟ اوثلاثا أوواحدة يريد بدك أردت ما عث، اش رصي الخناب بن عمر قول أن عل 

وقولهالطلاق، أقل وهى واحدة ألزمه زيادة نية بلا قال وأنه العللاق عدد ق نيادة به يرد لر أنه أجره 
الطلاقأصل ق ليت محدثة كلمة لكث إذ البتة يذكر فلم طلق لو <ا به يوعغلون مجا فعلوا أنم ولو )٠ 

العللاقعن يب، ^ القول من الثكل عن فنآاْ ذك غر ومعز عدده ق وزيادة الئللاق صفة نحتمل 
أكرمنأراد ولو إلا أراد ما عل محلفه وهولا عليك مكروها لكن ثلاثا أردت لو له يقل ولر يعبه ولم 

بنطلحة عن نهاب ابن عن مجالك أحرنا قال الشافعي أحرنا قال الريح( )اجرنا ذك ألزمه واحدة 
البتةامرأته طلي الرحمن عد أن الرحمن عبد بن ملمة أبى وعن بذك وكازأتعلمهم عوف ين عبداش 

عنالوهاب عبد أ-حرنأ ؛ اش رحمه الئافرا رقال عدما انقضاء بعد منه عمان فورما وهومريقي 
فعلهرتءآذنيتى طهرت م حفت إذا فقال العللاق نشدته الرحمن عبد امرأة أن مثرين ابن عن أيوب 

الحديثهذا ييان ماك حديث ق والبتة ; اش رحمه الئام( )قال ثلاثا فءللق٠ا فاذنته وهومريض 
)أخرنا. فيهالشك موير فقطع سرين ابن يينه وقد ثلاثا ينوي البتة طالق يقول أن *ن وصفنا لما ثلاثا 

عنثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن شهاص ابن عن ماك أحرنا قال الشافعي أجرنا قال الريح( 
فجاءينكحها ان له بدا م ببا يدخل أن قبل ثلاثا امرأته رحل طلق قال بكر ين إياس ين محمد 

الت فقالا ذلك عن عنم الد رصي عباس بن وعبداس هريرة أيا مال له أسأل مجهعه فذهبت يتقى 
إكت عباس ابن فقال واحدة إياها طلاق لكن إنما قال غرك زوجا تنكح حى تنكحها آن نرى 

هريرةابو ولا عباس ابن عاب وما اش رحمه اكازهم، إ،ال قفل س للئ، محاكان يدك س ارملت 
محاراجعه حن ّءى م صنعت وشما الهللاق لزمك له لقالا معيبا ذك ولولكن ثلاثا يْللق ان عليه 
يقلولر فضل من ك مالكن يدك س أرصلت إك : له قال أن هوعله الذي عل عباس ابن زاده 
محيىعن محاك أحرنا قال الثافص أحرنا قال الريتع( )اجرنا إرساله ز حرجث ولا صنعت يش،ا 
يستقىرجل جاء قال ار يبن عطاء عن الأنصاري حمام أيى ين التمان عن بكر عن سعيد ابن 

واحدةالبكر طلاق إمما فقلت عهناء قال بممها أن قبل ثلاثا امرأته طلق رحل عن عمرو بن عبدك 
لهيقل ولر غره زوجا تكح حني تحرمها وثلاث تثينما الواحدة قاص أنت إكا عمر ين عبداش فقال 

محيعن ماك احرنأ قال الشافي احرنا قال الر.ح( اجرنا ر ثلاثا طلقت جن صنعت شما عبدالنه 
ينوعاصم الزيثر ين عبداش عند حالما لكن أنه عياش أيى بن النمان عن أجره كثرا أن ابزمعيد 

يدخلأن قبل اءرأتهثلأثا طلق البائية أهل س رحلا إن فقال الكبر بن إياس بن محمد فجاءءٍا عمر 
فإنيهريرة وابى عباس ابن إل اذهب قول فيه  ISUالأمر هذا إن الزبر ابن فقال V تران محاذا :ما 

هريرةاا يا انه هريرة لأبى عباس ابن فقال مالها فذهب فاخرنا الخا م ملها عانثة عند ركيا 
زوحاغرْتكح حى نحرمها الواحدةتثبت٠اوالثلاث عنه هر؛رةرصىاس ابو فقال محملة حاءك فقد 
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ثالالئاقى أمحرنا تال الريع( )أحمنا عائثة ولا الثلاث عله بميبا ولر ذللئ، *ثل عباس ابن وتال 
نحت،كانت، أما أحمته زبراء لها مال عدى لبى مولاة أن عنءروْ، شهاب ابن، م، ماللتؤ أحمتح، 

ولاخبرا محمآلث، ا؛ى فقالت، يومئذ فيعنى حفصة إل فارسJتإ فقالت، فعمتا أمة يومئذ وهم، عبد 
خرزلا حفصة لها تقل فير ثلاثا ففارتته قالت، زو■جلث، بمالث، ب سا٠لئأا أمرك إن ئيثا تمسهم، أن أحب 

تU فيه يدئ إذكاف عبيا نبأ ذللث، لكان إذا الرحل عل معا ذلك ولوكان ممللق أن للئ، 
بكرةأم عن حهان عن أيه عن هثام عن ماللئ، أحمنا تال الثافص أحبرن١ قال الربع( حمُا أ) 

تكونأن إلا تطليقه هى فقال نللثا ق عئان أتيا م أمحمد بن عبداش زوجها س احتلعنؤ أما الأمحلمية 
يقولولا ٌءاى ما واحدةكان من أكر ّءى إن أنه يخمْ عنه افه رصي فمان سمين، ما فهو محيثا سميت، 

أكرمجنيمي أن له حائز أنه عل دلالة القول هذا ق بل واحدة س أكر نمى أن للث، ينبض لا له 
محمدبكربن ابى عن ّابد بن محيى عن محاللث، أحرنا قال الثافمب أحبرنا قال الربح( )أجرنا واحدة 

أوبكرفقلت،فقال بيا الناس يقول مجا البتة قال عنه اش رصي العزيز عبد عمري أن حزم ا؛راصرد؛زا 
المةقال من ئيأ منه التة أشت، U ألفا الطلامح، لوكان عمر فقال واحدة يعلها عئان بن أبان لهكان 

ولاالتة عاب، أنه التة ل اخلافهم عل سمم واحدة عن بملئ، واب القاض( )قال القصوى الغاية رمى فقد 
ثلاثاطالقنؤ فقد نفسها فاحتارت، زوجها حيرها إن المخيرة ق مجاللخ، قال الناقص( )قال ثلاثا عامج 
القافص()قال سمعت، مجا أحسن وهدا قول ذللثؤ ق له ةلس واحدة ل إلا أحيرك لر زوجها قال وإن 
وسلمعليه الله صل الله رسول وحير حيدوا ثل الأمة هده محلممح س مضى من أن يزعم ماللثح كان فإذا 

احتارذ،كانبمليلأنماإذا الخارلأ أن كامشأنيزم نفسهايكونثلأى المرأة والخ١رإذااحت١رز، 
عليهاش صل الني أن زعم فقد ثلاثا طلقت، نقمها احتارت، إذا وهى بمل الخيار ان زعم وإذاء ثلاثا 
طالقانن، قال، فان القا،ص( )،ال ومحلم عليه اممه صل الني واصحامح، ثلاث اجازءللأؤ، قد وّلم 
ثلاثفهي ثلاثا حا ينوى طالق انت، قال وإن فواحدة واحدة نوى وان ثلاث فهي ثلاثا ينوى البتة 

الرجلبملث، لا أن أحب الفاض( فيه)قال مها طهرل؛ الخارق يكون أن أحب القاض( )،ال 
قلطاهرا إلا طلاقا علها يوقع ولا نحرم ولا بخلع طلاقا إلها يمعل ولا يخالخها ولا يرئ ولا امراته 
فطلقوهن٠) وجل عز اش وقال طاهرا تهللؤ، ان امر ومحال عليه الق صل الني فإن المطلقة عل فيامحا جاع 

إلايكون ان أحم، فلا فهوكا؛قاءه الرجل بأمر المرأة الرجلأو'وبمه ؛وقعه طلأة هذا فاذاكان I( لعلمن 
ا؛ر،جريجءراعرطعن، ّالم ا؛زإ ّابد أجدنا ت اش رحمه الغاض( )؛ال جاع غم طار*>، وهى 

عباسابن فقال مائة امرأتي طلقنا فقال عباس ابن أى رجلا أن أحمْ جبير بن سعيا أن حالي بن 
عمناءأن جرج ابن عن معيد احرنا الثافص( )قال ؤتعهم، محبعا ؤتدع تلأثا تاحذ عنه النم رصي 

محبعاوتلح ثلاثا تأحذ عباس ابن فقال مائة امرأى طلفنخ فقال عباس ابن أتى رجلا إن قالا ؤمحاهدا 
وحلم'طاء عن جريج ان عن حالي بن مسلم احبرنا هال، الثاضر احرا قال ( الريع اجرنا ) وسعثن 

ماءباسكل ابن علميه فعاب، هزوا النم ايات ما أءئذذ٠ عدوانا وتعن وسمبعا قال أنه عباس ان عن 
دلالةهذا وق ١^^ من إليه اش جعل ما عليه يعب، ولر إليه اش يعله لر الذي ااطلأوا عدد عن زاد 
•إليه ثكن، ل؛ ما له يموز ولا ثلاثا ؛طلي، أن عنده له يموز أنه عل 



وأزواجهومم علمه اش صل الد اررمحرل ي جاء محا 
عنفضل؛ من وأبان همه ُومن رموله به حص لما  ٢١١ومال نارك اش إن اش رحمه ( القافص ال ؛) 
أطاعفقد الرسول يطع من را فقال »نكنزه اية ض ق ؛طاعتي حلقه عل بالفرض حلمه وبن بينه اياينة 

نحعلوالا )ا وتال (٠ الم عذاب أومسم فتنة مسم أن أمرْ عن يخالفون الذين فليحدر ءا وتال ٠ اش 
ا(صدقة نحواكم يدي بن فقدعوا الرسول ناحيم إذا )ر وقال (( بعضا بعضكم ؛ينكمكدءاء الرسول دعاء 
علوجل عز افزضّاش ت الد رحمه ( الئافص )قال (( الني صوت فوق أصواتكم ترفعوا لا ار وتال 

لهواباح وكرامة إله تربة اش ثاء إن حا لثزيدْ خلقه عن حققها آش؛اء وسلم عليه الد صل رموله 
يمحوصوعة وهى له من'كرامجته بمصي لا ُا ح لفضيلته ونينا كرامه ي زيادة حلقه عل حفلرها أشياء 

لروسلم علته اش صل اش رمول سؤي زوجة ملك محن ذللث محن ايد ؤحمه الئافص( رقال عواصعها 
واعروازكرمحه لها عليه غب ما إبيا أدى إذا حسها وله له أوزانها معه ا،لقام ق بخرعا أن عله يكن 

الدنياالخناة تردن ازكنس لأزواجك قل  ١١فقال يخير,ساءْ أن وسلم عله الله صل رسوله وجل عز الد 
إذاالخيار يكن فلم فاحترنه وّلم عليه الله صل اش رسول فحيرهن عظيما« أجرأ  ١٠قوله إل ٠ ونيتما 
نحيثررسولوكان الله رحمه ( القاهى )قال احرنه إذا طلأئ لهن محدث أن عليه محب ولر طلاقا احزنه 

يخزنهولر وزينما الدنيا الخياة أردن إن وجل عز اش أمره ي اش ثاء إن وسلم عليه اش صل الد 
سراحاوأسرحكن أعتعكن فمحالن M وجل عز اش لقول إلتس الهللاق ليجعل لا طلاقا لهن وأحدث 
أنعليه ذلك يوجب ب احزنه فايا وسراحا متاعا ونينت؛ا الدنيا الخياة احزتن إذا لكن أحدث جميلا(( 

وصلمعلته الزه صل الذه رسول جرنا فد عما الذه رصي عانثة قول قاما مناي ولا طلاقا لهن محدث 
محدثأن وّام عليه اش صل الني عل ذلك يوجب لر أعلم والد فتعنى ؟ طلاقا ذلك أفكان فاحترناْ 

احترنإن وّاإ طيه الق صل الني عل وجل عز الله رض وإذا النم رحمه القاص( )•ال طلاقآ يا 
العللاقمحتر فلم امرأته محر من فكل ممن واحدة يطلق فلم ورسوله اس فاحترن بمحهن أن الدنيا الحياة 

تهللقحتى بعللاق الخار له فليس جر من كل وكيلك النم رحمه القاص( )؛ال عليه طلاق فلا 
الثعيعن خالد ا؛ى بن إٌءحيل عن الثقة اجرنا قال الثاف،ى اجرنا قال الربع اجرنا نفسها المخيرة 

الربيعأجرنا طلاقا ذلك فكان وسلم عليه اش صل اش رسول حيرنا قتر قاءلت عاثثة أن مررق عن 
ممثلعما الله رصي عائثة عن عروة عن الزهري عن معمر عن الثقة أجرنا قال الثافص أجرنا قال 

تبدلأن ولا بعد من المسا، لك محل لا  ١١وتعال تارك النم فانزل القاص( )هال، الحديث هدا معي 
أنزلتالعلم أمل بعض فال ( القاص رقال  ٠١بمنك ملكت ما إلا حتمن ولوأعجبك أزواج من حن 

عمروعنعن سفيان أجرنا قال الثافعى أجرنا قال الرح أجرنا أزواجه نحيرْ بعد ٠ لك بمل لا ٠ عاليه 
قالالربيع أجرنا الماء له أحل حى وملم عليه الله صل الد رسول مات ما قالت اما عاثثة عن ، ١١٥۶
ولابعد من الماء لك محل لا  IIوتعال تارك الله قول ي عليه حفلرن اللاتي نعى كاما الشافعي تال 
وتعالتبارك افد لقول الماء له احل عانثة زل واحسب ( الشافم )قال (( ازواج من بمن تدل ان 

ياظركتهنحريها أو ّقهلا انماره ي ولعل المخ ل هكذا الخ وحيه من رسوله به حص لما ؛ قوله )١( 
مصححه.
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عزاش نذكر الثا،ص( )قال الؤ٠ن^ناا دون من للئ، حالمة : نوله إل — أزواجك لك أحهنا إنا ء
وبناتخاله وبنات ماته وبنان عمه بنات وذكر أجورمن اى اللأي أزواجه فذكر له أحل ما وجل 

أزواجهثع له أحل أنه أحدهما مجعنمن عل ذلك ذلل نال للنى نمها وهبت إن مؤمنة وامرأة حالاته 
هبنان ولا عمه بنات من ومي عليه النه صل عنده يكن لر أنه وذك له أحل يوم يزوج له لمس من 
علحفلر مجا العدد من له أباح أنه وعل نوة عدد عناه ؤكان امرأة حالاته بنات ولا خاله بنات ولا 

اللأيى له جعل م اش رحمه الفاض( )قال غثره عل حفلرْ مجا مهر بغم ب.انمب 'ومن رٍااغمْ 
ا)ءاوك«إل تشاءا( من إليك وتروى ُنان تشاء من ترجى  ٠٠نقال ويرك يانمب ان له انمهن 

اممعبيا يقع فليس يا'تب لر ومن بعده لأحد نحل لا زوجة نهى مس انب غن الفاض( )قال 
عنحازم ا؛ى عن مالك أحيرنا نال >، الناض أحهمنا نال الربح أجرنأ ولغثره له نحل وهى زوجة 
رموليا رجل نقال و؛ممامغقامجتقياماحلويلأ عليه الته صل للنى مها وهبنا امراة ان صعد بن صّهل 

خصمما وكان اله رحمه الثاض( )قال إياها زوجه انه فذكر حاجة  ١١٢لك يكن لر إن زوجنحا النم 
وقالا( أمهاتبمم وأزواجه أنمهم من باللومحنن أول الني » قوله وسلم عليه الذه صل ييه به وجل عز اش 

ناتهنكاح فحرم (( أبدابعدم من أزواجه تنكحوا أن ولا الله صل الته رسول يؤذوا أن لكم ماكان و٠ 
النساءمن لمسكا->د الني ناء يا ا! وجل عز وقال غمْ احد ناء هكذا ليس الحالمن عل بعده من 
وأزواجه ٠٠و؛وله النه رحمه الفاض( )قال العالتن ناء من علته.وسم النه صل به فأثانس ازشساا إن 

وصم\ومما محتلمة ُعاني نجح الواحدة الكلمة وأن العرب لمان اتبع من وصفت ما مثل  ٠١أمهابم 
قفولهفعله وق ييه لسان عل واختلافها شرائع ينن بؤحيه فرائضه مجن كثترا احكم افه ان محن 

لوبنات نكاح عبيم ولأ-بمرم محال نكاحهن لهم محل لا انه وذلك معي دون مض ل بعي ا؛ امهانمم  ١٠
فان: الله رحمه الفاض( )قال أوأرصعلمم ولدنبمم اللأنى أمهامم بنات نكاح ءل،م بمرم لهزكأ كن 
وموايوينته فاطمة زوج يلم عليه الله صل اُإه رّول آن عليه فالدليل ١ ذللح عل دل ما ُاثل قال 

وهوبالمدينةعقان كلثوم وام رقية وزوج عنه النه رصي عليأ زوجها المؤضن أم خدمحة ينتا وهى المومتن 
ابنتهتزوج ؤللحة وآن بكر آبى بنت تزوج العوام ابن الزببر وأن ٠ تزوجت سلمة ام بنت زينب وان 

ولازينب الومنن أم أخت جحش ابنة نزوح عوف بن الرحمن وهمد المومنبخ أم اختا وهما الأخرى 
تحريمح خم الحق لطم أمهات يكن ان ويضن ويربمم أُها"'م يرثون /'^٢^١ ولا الومجنون يرمان 

فيهأنزلت من يفهمه مجا عل ينزل النازلة ق القران ينزل وقد الذي رحمه الغافص( )قال نك١حهن 
تقولوالعرب الك رحمه الفاض( )،ال صواه ما دون والمعي الخاص  ١١٢يراد وهى اإذلاهر ق كاإحاُة 

هنفوصع أنه بمعى العيال ام يفومم أن يتول للرجل ذلك وتقول العيال وأم أمجنا أمرهم ترب للمرأة 
ولأصحابه من ورجل غزاها غزاة وهويذكر شرا تا'؛عل وقال '٢؛ العيال أمر ترب الي الأم موصع 

ح؛

أهللغة عل باثب وقوله حذفها وانمواب ازسخ ص زاثدة لر ولعاذ النسخ ز كدا أب، إ ص قوله )١( 
■وهكذا فهوموصل يامل نحواممل نله  ١٠حض-مكة من لن حرن، الثال j الأفعال فأ، ادال الخجازر 

.مصححه كتبه , فليعر ذللثكثير١ من الأم ي صز وتال 
صالبام وآراد برى ابن قال اليان وق الثنفرف إل وانحكم المحاج ق الئعر ب الخ اط ثال ; قوله )٢( 

وصارواالأم بمزلة ضارلهم زادهم نفى الغزاة 7ام تهلول آن حرفا عليم فر وامما يده عل طعامهم ركان شرا تابعل 
.•صححه كته .  ٠٠١الأولاد بمزلة ١< 





u أرامي جاء

الفاض()قال ا( ضنه من 1س يغم ار قوله إل ا( منكم الأيا،ى وأنكحوا |ا وتحال تارك اش تال 
تساحرم وحل عز اش يكون أن ها أحل معاني محمل الناس وكلام والمنة الكتاب والأمرل اش رحمه 

قنتفإذا ا| وكقوله ٠ فاصطادوا حم وإذا ا وحل عز الق حرم'كقول ما إحلال أعرْ فكان باحه أم 
ونسانحرم عل الصد حرم أنه وذلك اش رحمه الناقص( )قال الأية ا( الأرض ل فانتشروا الصلاة 

إلنحلة(( صدقانس النماء واتوا 1) ذه'كقوإه حرممحا الذي غثر وقت ن، اباحما م النداء عند المع عن 
اشلهداكشرو"مماب وأئباْ الثاقص( وأطعموا*)قال  ١٢٠٠فكلوا جتوبما وحت >|فاذا وقوله »ر؛ثا« 

التجارةلْللب ينشروا ولا حالوا إذا يصْنادوا أن حها أن ليس وّلمم عله الق صل بيه وستة وحل عز 
رقال(نحرها إذا بينته من يأكل ولا نفا به عنه طابت إذا امرأته صداق س يأكل ولا صلوا إذا 

سالق يغمم فقراء يكونوا إن ١؛ وحل عز لقوله بالنكاح رشدهم فيه مجا عل دلهم يكون أن ومحمل 
((وترزقوا تصحوا مافروا ا| وّاام عليه الله صل الى والعفافَكقول المحا ّجب فثه ٌا عل يدل '٠ فضّله 

بالنكاحالأمر يكون أن وبممل ( الئافص رقال ورزق صحة لهللب باقر أن حم لا دلالة هدا فامما 
والدلالةالإباحة عل الأّركله م اهل بعض وقال والرثد فيجمع حةاووَكلالخمبنالرثد 

فيكون٣ بالأم أريد. إمما انه عل الإح،اع اُ المنة أو الكتاص س الدلالة توحد حى ارثي عل 
حد)) وكقوله حم انر-،ا عل فدل (( الزكاة واتوا الصلاة واقيموا )ا وحل عز الق ركهكقوله ؛محل لا فرصا 

إليهامؤتهلاع س البيت نج الناص عل ولد )ا وقوله (( لد والعمرة الحثع ممرا وا ٠ وقوله 'ا صدقة ١أوالهم *ن 
الخمعل العمرة العد اكراهل يقل فلم الفرض ل الخح وافرد الأم  ijمحا والعمرة انبح فذكر مثلا" 

الدمى وما ( القافص ءروجلكثرؤقال اُد كتاب ل هدا وأشباه صسلم يدعها لا أن نحب وإزكنا 
أوتنزهاالإرشاد به أربد مما ا وأنه التحريم غير عل عنه المى بان عليه الدلالة توحد حى محرم فيو عنه 

الدرحمه ( الثافص رقال ايفا و'سامكذلك عليه الد صل الد رمول عنه ٌاى وما عنه للمنمى اوادبا 
منوصمت ما عل الدلالة تكون ان ايغى حغ أنه عل دلالة تأتى حتى الحم غتر عل الأم قال وُن 

مماأكتفاء عنه مكتنا لدلك وأشباه والمة القران اش مبتدأكتاب ق وصفنا وما الأموالن٦ى يثن الغرق 
عنأبيه عن عجلان ين محمد عن صفيان أحرنا قال الشافعي أحرنا قال الريع أحرنا نذكر لر ما ذكرنا 

سهلك إمما فانه ركتكم محا ذروني )I قال وّاأم عليه الد صل الد رمول أن عنه الد رصي ءر؛رْ أيى 
نبيتكمومجا اصتبم ما منه فاثتوا أم س به أرنكم محا أنبيامم عل واحتلافهم موالهم بكرة قبلكم كان 
أبىعن الأعرج عن ارناد اى عن منيان أخرنا قال الثافص أخرنا قال ارييع أخرنا ٠ فانموا عنه 

قالأم يكون أن نحتمل وقد ايض رحمه ( القافص قال ر معناه مثل وملم عليه الد صل الّمحا عن هريرة 
رفاثتوامنهوملم عليه اش صل الني قول ؤيكون غثرلازُثن ؛دلأاةأناإ لازمزإلأ مكونان ال"أى ُض 

 Uالفعلق امتطاعوا .ا إمماكلفواالناس لأن امتطذم با الأم إتيان علهم ؛ ١١■يقول أن متطعم* ا
ثيءبتكلهل ليس لأنه يتهلح تركه أراد ما لكل فالرك المى وأما *تكلف ثيء لأنه ئيء اّتهلاءة 

وامجعاننغلر شل ال محاج ودثة ظار تحريف انمارة وق المخ ق كذا الخ الأم اتيان ءال؛رم ; توله )١( 
.مصححه كتبه . فتأمل 



ومعرفة•الكتاب تلاوة عند العز أهل وعل الند نحمد آ القالي رقال عنه يكف جوّثيء إمما محدث 
فممعا)فال( الامرواش ل محم لس الدي والإرثاد والماح الخم بن يفرهوا الدلاثل طلب المة 
مل__ آن الأزواج ر ونحا ال ودعوا الكاح آردن إذا الوالغ وا>ائر الأياك لأولياء لازم 

يزمتراصوا إذا ازواجهن ينكحن آن سبوُن فلا أجلهن مالخن النساء طلقم وإذا )I تعال اش 
دلالهالأية فق الأنواع ذكر حر الأية بدأ أن أحد عل ثبي فان النم رحمه القاس( )قال ر( بايروف 

باالناس ابعد فهو الأجل ازاة فبمن طلق إذا الزوج لأن الأوياء العقل عن نس إظ انه عل 
ئارينإذا محتمل قد قاتل قال فان ؟ بعضها ق يعضلها أن ق له شرك ولا سبيل لا من يعضلها فكف 

أوبمعروف فامحكومن أحلهن فهن الماء طالقم ارإذا للأنواج يقول وحل عز الق لأن أحلهن بلؤخ 
اجلهابلؤخ قاربت إذا لأيا محتمله لا واما العي هذا 7اا يرد ب انه عل تدل فالأية ا( ممعروف مرحوهن 

يثلغحى ايكاح عقدة ُمٌوا ولا  ٠٠وحل عز الند ضل تنكح آن علها تعال الند حظر فند تبك لر او 
هومن لها أباح مما بمغ لا إن يامر إمما منه منعها قد محن الكاح *ن بمع لا ياٌرثان فلا  ٠٠أجله الكتاب 

مجعقلق نزلت الأية هده ان العلم اهل يعص حفغل وقد اث رحمه الثافص( )؛ال متعها من بب ب
زوجتكفقال وطلبته نكاحها طلب م عدتما وانقضت فهللقها رجلا احته زوج انه وذلك يار ابن 

((أزواجهن » إل ٠( أجلهن فبمن الناء طلقم إذا  ١١فنزلت أبدا أنكحك لا طالميا م أحي غيرك دون 
ذكرم هوصؤع وهدا والزوجة الزوع *ع الؤل يرمحا يم الكاح أن عل دلالة الأية هده وش قال 

أحبرناالقا؛ص، رقال ينكحها ان الحرة ؤل عل أن من القران علبه يدل ما عل تدل نة والبمالأولياء 
وصامعليه الق صل الته رصول قال قال عباس ابن عن جبير ن نافع عن الفضل ين عبداس عن مالك 

إذنيغير نكحت امراة مما ا  ١١وقال صماتإ وإذنما نفسها ق نستاذن والبكر ولييا مجن ها ينفاحق الأيم  ١١
وإذاكانتالنه رحمه القا،ص( )قال I( له ول لا من ول فاللهنان اثتجروا فان باطل فنكاحها ويإ 
اثتجروافان )ا ومام عليه اش صل اليى وفول الكاح ُنعها له يكن م به يم الكاح وكان ينمها آحق 

مجنممتنح ول لها وارآة لها ول لا ارآة ينكح السلطان آن عل يدل ر( له ول لا من ول فاللعنان 
الأولياءكتاب ق مجثبتان الحديثان وهذان العضل ممعميته الولاية من نفه الؤل أجيج إذا إنكاحها 

أنالأولتاء عل الدن الأياص محنى ل أمره يعص ف يدخل والرجل النه رحمه اكا٠هم( )قال 
قنة والالأية فلوكانت إنكاحه وليه فعل ؤيقدرالمال النكاح إل محتاج بالغا مول إذاكان ينكحوهن 

منلها حلق لما العفاف المرأة نكاح به أؤيد الذي ُعنى لأن الرجل عندي ذلك لزم خاصة المرأة 
حبللناس زين  ١١وجل عز الند مل الكتاب ي مذكور الرجل ل وذلك الفتنة وخوف الشهوة 

واحدلكل أحببت والمرأة ه نفول الرجل إذاكان النم رحمه ( اكا،هم )قال الماء٠ من الشهوات 
أصبابفيه وجعل إله وندب ورضيه به أمر وجل عز النم لأن إليه نفه تتوق ممن إذاكان الكاح ملما 

أزواجاأنفكم من لكم جعل والد  ١١وجل عز ادنٌ وقال (( إبيا لمكن زوجها ُلما وجعل  ٠٠قال منافع 
ا(وصهرا با نفجعله  ١١وجل عز وقال الأصهار الحفدة إن وقيل ا( وحفدة بنن أزواجكم مجن لكم وجءل 
أنوبما (( يالقعل الأمحى بكم أباجى فاى نكروا تناكحوا  ١١قال وملم عليه النم صل الى أن فبمنا 
الثىأن وبما (( التكاح منى ومجن ، يسنير فلمس فبملرى أحب من  ٠٠تال وّام عله ارذٌ صل الى 
ولدهيدعاء لرفع الرجل إن ؤيقال النار، ممه ب الولد من ثلاثة له مات محن  ١١قال وصم عليه النم صل 

هذهيعد النكاح ترك محن مثل رأيت ما قال عنه الله رضي الخعناب ين عمر ان ولجا ( قال "٠) مز 





ولستففn تعال اش لقول بمله أن إل ذاهب ذهب يان ( القافص رقال للفرج أبحا اللذين الوجهن 
يتناولان عن ُالامحتماف أمروا انما يكونوا أن نشه  ٠٠ضله مجن اش يغيم حى نكاحآ محيون لا الذين 

،أعبروائد الد أحل *ا ال اليل مجد فضله من الد يغيه أن ال فمبر به له يبح لر مجا يالفرء الرء 
ارادوإنما  ١٠فليستعفهل غيا كان ومن را اليمأ مال ق وحل عز اش فول مغى ٌثل وٍإ يكون ان وهويبه 

ثميم(لا فلم فقال بمن ملك للمرأْ أن إل ذاهب ذهب فان • شيتا منه يأكل لا أن بالاصتعفاف 
أنيجوز اكراة،لا الكوحة والرأة التسري موالناكح الرجل إن قلنا ؟ أمته الرجل يترى ّي عبدها 
انلها وليس عليه فحرم اراة يهللق الرجل إذاكان فلنا ؟ يخالفه ملك؛اف فان حلاقه بالثيء يقاس 
عليهاالقم وأنه له منعها؛ أن عل دل وإزكرهت العدة ي يراحعها أن له فيكون واحدة ويهللقها ته1لقه 

الوالمنكوحة اكراة لأيا عبدا سرى أن لها يقال أن يجز فلم له وء؛لفة عله بة تكون لا وايا 
ذُجاتأرع نحا يجمع أن له زوجة لا ش وجل عز افه أياح ٌلا الفاض( )هال الناكحة ولا التمية 

فليسالرحعة أوأ،للثا رجعة مملك لا حللأتا له نسوة أرع ٌللق ُن أن عل يدل وجل عز الد حكم قلنا 
وكيلك، عليه عدة ولا له زوجة لا لأنه اريمجا مكاين ينكح أن له حل مجنه عدما ي ممن واحدة 
مشالنساء مجن لك»إ محناب مجا فانكحوا وجل« عز الد تال ه الفاض( )هال إحداهن أخت ينكح 

أعلموالد دليل الأية هده ي ءكان أبماك»إ ملكت ما أو فواحدة تعدلوا ألا حفم فان ٠ ورباع وثلاث 
والمالكونغيرهم النكحههر لا يامسهم الاكحون لأنم اياليك دون الأحرار 7اا حاحلب إنما أنه عل 

وإزكانناكح كل عل تكون أن احتملت ؤإن الأية مض محياهر وهدا غثرهم علم مملك الذين لا 
.وتريه العبد نكاح ل فهومجوصؤع مملوكا وإزكان وهذا آومجالكا مملوكا 

اسهذا ي الخلاف 

أولاالرحعأن مملك طلاقا أو ثلاثا له نوة أربع الرحل طلق إذا الناس بحص فقال الفاض( )هال 
ولومحللقأرع أكرمن ل ماءْ بجح ولا علين تنقضي حى ينكح فلا مبن واحدة عل له رجعة 
محلالقول هذا يقول مجن لبعص فلت ( الثاهص )قال عدتها ق احيا ينك^ أن له يكن لر ثلاثا واحدة 

وحرمأربعا ينكح أن له زوجة لا الن وحل عز انق أباح فقد قلت لا قال ؟ زوجة ثلاثة نسائه ،لهللق 
فهلالانفراد عل ينه،ا يجمع لر إذا مجب واحدة كل إباحة j الناس يختلف ولر الاحين بن الحمع 
نساتبمءإعن يولون للذين ا فقال أحكاما الزوجن ين الد حكم وقد ثلاثا إحداهما طلق إذا محيا جمع 

نصفولكم )ا وفال أنواجهم« يرمون والذين ٠ وقال  ٠٠نام من منكم يغلا٠رون الذين •ا وقال  ٠٠تربص 
؟إيلأء نزعه العدة ان1لءلمافي ثلاثا الطلق أفرأيت يم(ا مما الربع اأولهن وفال (( أزواحكرترك ما 

أومجاتتأترثه أومجات اللعان أيلزمه قذف فان قلت ت لا تال الفلهار؟ أيلزمه تفناهر فان قلت لا ت قال 
الزوجةأن عل تدل الزوجن بن  ١٢:وجل عز الد حكم الى الأحكام فهده قلت لا ت قال ؟ أيرما 

وحرمتحالفتها لف أحكام سبعة فهذه له قلت نع قال ؟ تعتد كانت وإن بزوجة ليست ثلاثا الهللقة 
وهىبينها يمح لر نكحها ومإذا ارأته احن ينكح وان له تعال الق أباحهن وقد أربمأ ينكغ أن عليه 

الوهى القران نحالف تقول بآن الشاهد ع انجن إبهيال زعمت تريد فأنى ، له ايد باح ُن دد عل 
حراما تذهما لا القران من ايات مح أنت نحالف م وسلم عليه الق صل الله رمجول منة دم نحالفه 
١٠٦



،التايعن بعض ناله ند قال أصحابه من أحد عن صحيحا خرا ولا عليه افه صل الق رمول عن 
لأنقولهم يقبل لر سة ولا كاب فيه ليس نيئ قالوا إذا ؤأكرمجن؛م التابعن من سمت مجن فإن ت قلت 

عنصحح حديث آو وسلم عليه الله صل سه آومحنة دجل عز الق كتاب ق كان مجا يقبل الدي القول 
كابعل حجة أنحعله غيره به يخالف لا قوله يزك محكيا عندك فزكان أوإحإع أصحابه محن أحد 

لنمهألأزواج معاي ل وجملها العدة ل الأرج دام ٌا ينكح لا أن ي قولك قال ومن ؟ وجل عز إلي 
الزوجةحكم ق تكون لا فلم ؟قلت آقوله فا قال رتوارثان واللعان واكلهار الإيلأء لحقها فول ان 

عبيدبن وسالم محمد بن القاسم ; م قلت ؟ غيرك قوللث أقال فقال ا،لعاتى دون وإحد مض ل عندك 
لثبوتأحد قول نحم أذ إل فيه محتاج ما وجل عز الق حرم وأمل المنة دار أهل وأكر وعروة الد 

ر؛الءلا٠ر٠ا غير نحتمل لا لأنه يرها نفإل محتاج لا الي المنصوصة تعال اش باحكام ما الحجة 
فقولان أنماكانا الزيثر ن وعروة, القامحم عن الرحمن عد أبى بن ريعة عن مالك أ-محرتا الفاض( 

رقالعدما ممضى أن ينتظر ولا ثاء إن يتزوج إنه البتة إحداهن فتطلق نسوة أرع ءندْ الرجل 
ر،الأختن ي محتمع ولثلأ أرع من أكر ف ماوْ محتمع لثلأ محيا قلت إمما فاني فقال القافص، 

*ناسأو حر مجن يقولوا أن الخم أهل من العقول ذوى للعا،لن  ٠١١كان فامما ! له فقلت ( الفاض 
أنلغيرهم كان منها يخرحوا أن لهم ولوكان . وعندك عندنا منما يخرحوا أن لهم يكون ولا ، عليه 

للث،ويص هياكله فهوحلاف أوقياس لازم بخر هذا قولك أفقلت ت قلت . أحل قال V ُاُهم يقول 
Iأختن أوق أرع من أكر ل ءاؤْ محتمع أن يتفاحش قال ، تقول  ١٠أصل ق منمم واحد حلاف 

;له وقلت له وحل عز اش احل كا الاحتن وإحدى له تعال الله احل محا عليه نحرم ان الفاحش قالت 
تنقضىحى ينكح ن عليه حرمت امما فكنت حجة أرع من أكر ق ماؤه نحتمع لا قولك ل لوكان 

آوعنين، *اغلق أربعا نك^ إذا رين قلت ؟ وآين I قال بقولك محجوحا لياءكنت الأرع عدة 
تنقضىأن قبل محواهن أربعا أفينكح قلت م قال ؟ العدة أعلهن ممن واحدة ممس ول( الأستار رخم؛ 

بواحدةله عهد ولا طلقهن محا ّنص عنمن غاب شما قاصامن من لحل لو إزأبت قلت لا قال ؟ عدنمن 
معلمن يعزل لوكان أفرأيت قلّى لا ; قال ؟ عدنمن ق أينكح محنة بثلاثن الهللاق قبل ُلمن 

عدمنق ينكح أن علبه حرمت إمما نوللث لوكان أرأيت له قالت لا قال V عدنمن ل أينكح ءللق٠ن 
أنقبل نفع محاعة فثهللقها تلد المرأة عدة وق سمثت س عدة ق بمكح أن له أبح وصفن لل،اءكأ 

نكحتعثن أعزل وقلت ا؛وإمع هدْ ف لنمك بما ينكح أن له أنبح حاثضا يهللقها المرأة وق بمسها 
فقلت؟ امراته إصابة عن افاقفه قال ؟ طلقت اللازى نساك عدة تنقضى حى ماءك نمب ولا 

امرأةلونك^ أنه تزعم أنت نم قلت ؟ مثله أقول أفتجدق يلزمني أين وس قال قوك ق ذك يلزمحك 
انوتزعم عدنما تنقضى حنن زوجها واعتزلها الأول امجراة وكان بينما فرق فامحابما غبرها إل فاحتناها 

فقلتيصيحا ولا زنا من الحبل ينكح أن له وتقول مخما واحدة يصيب ولا والحائض امحرمة ينكح أن له 
له؟نحل مما ذك أظ لإصابنمن العود أراد f ظؤْ وفض لوأمحابمن أرأت ؟ ام ااا7س وئ له 

ثلاثاماؤه وفحن حللْهن فإذا فقلن ن نعم قال ؟ ذك فبل ؛،،؟ب لولرله يباح قالت بل : قال 
:قلت حكه. انتقل وقد لا قال اعة بذللث قبل ماءه ض أفر وإمما 7حر عاء يعيد أن له أيكون 

.وانظر ٠ المخ ل كدا الخ للعالن I مله ( ١ ر 
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مداعتل ي محكيا يكون لا فكيف ; ثلت تال؛م. ؟ عليه دبمرم له بمل فا ّواء وغثرللأُ منا زاالا، 
الروحانأصح م رمضان شهر ق ليلا أصيت إذا ا،لرأة أرأت وقلت عزوجل الق وماُهكتاب ايض 
أحرمام اوأصاتاا فكدلالث، له قلت لا، قال ؟ فييا الماء كينونة المرأة أوصوم صومها ايمل جنبن 
نحولتحن ءر*اا ولا مارا صيما ن له وليس تلت • م تال ؟  ١٠١١^وفما ما مج م االاء وفما حسن 

إلحافا انتتلت م م؛احا إذاكان صو،1 ولا حجا عليه يفد ولا له بملها أن ي الماء يمغ ولا حاله 
مفض ذلك بمل أزواج وس فض كان فالماء ؛ له فقلت م قال ؟ ثيأ فيه إصاوتأا حغلرت حالة 

اخارمذوات صر منه الناس أبعد وكن زوحة ذي غم ازكان إل وحكهن حكه فانتقل ثلاثا محللمهن 
ساعتهمن له بملن سوامحن والنساء عنه والعدة أومؤنه ومحللاقه غيرْ ونكاح عدة بانقضاء إلا له بمللن ولا 

اشحالفت وقد يعتد الرحل ان وزعت له محل مما إلا له زوجا تكون ان من النساء أبعد عليه فحرت 
ولاإيه تحال الد جعل ما له ليس أن وزعت ينفق وأن يعللق أن إله فجعل وللمرأْ الرجل حكم بن 

فادحلته"تعتد ان عبيا اش جعل م وعليه له جعل ما ٠و وان القمة من عليه السنة فرصت محا عليه 
محيفكات المرأة عل النم جعلها وإمما الرحل فالزمما اش حكم أيضا فخالفت دونه علما جعل فكا معها 

؟قلت وما قال متناقضا عدته ي قلت م أومؤنه بموله العدة فتلزمها أوالميت المهللق والزوج المعتلة 
الصغمن نجتنب ي الطيب من ومحتنب محي أفيحدكا عبيا جعلما كا العدة عليه جعلت، إذا قلن، 

حشسواها أربعا ولا أ-حالما ينكح فلا وفاته مجن تعتم ّؤا وقاما مجن ويعتد قالتؤ لا. قال ؟ مثلها والحل 
;تال ؟ موامحا وأربعا ماء إن أمحما يقلما قبل ينكح أن وله قالته لا قال وعشر؟ أنهر أربعة عليه نأى 
احرىيعتد ولا المعتدة تجتنب، ما اجتناب، عدته ق عته ويضل مرة يعتد قوللت، ل محيا له قلتؤ نم 

محللاقس تعتد لا لوقال جاهل عل حجتلئ، ؟ومجا التناقص القول محيا مثل الاس محن أحد مجن أفيمبل 
كلق مثلها فيكون العدة مجن علما ما عليب يكون أن هُوإلا هل الوفاة مجن وتعتد إلعلثب نجتنب ولكن 
محال؟يعتد فلا يكون لا أم حال 

انحدوديننكاح ي جاء محا 

وحرمأومشرك زان إلا ينكحها لا والزانية أومجشنكة زانية إلا ينكح لا الزاف را ونمال بارك اش فال 
والذي؛شمهمتباينا اختلافا الأية هده ل التقصير أهل فاختلف اكا،هم٢ رقال ا،لومجنن'ا عل ذللئ، 
بنسعيد عن سعيد بن محي عن سفيان أمحثرنا الئافم( )قال المسبب ا!زإ قال ٌا أطم واءٌ ءندُا 

فهيI( وإماثكم عبادكم س والهالخن مجنكم الأيامى وأنكحوا ٠ نخلما منسوخة محي قال أنه ألسيب 
)نالوالسنة الكتاب، س دلائل وعليه اممه شاء إن السبب، ابن قال كل فهدا المالمى أيامي من 

حكمإنما الأية محده ي قال أنه العلم أهل بُما م، يزيد أبى بن عبدافه عن سفيان أخ؛رنا ( الثاءهم 
بغاباُر، بغايا ف نزلت الأية هذه أن محامحد عن حرج ابن م، حالي ين سب أحرنا الناقم( )محال بيم-،ا 

عنهذا غم اخر وجه مجن وروى I الله يحمه الئانص( )؛ال رايات منازلهم عل كان الخامحلية 
أبوعبداسقال أومشرك زان إلا ما يزنى لا والزانية أومشزكة بزانية إلا الزاني ِز;ى لا قال أنه عكرمة 
علفحرص الخامحلية بغايا س بغايا في نزلت، محاها قال فلوزكازكل أي؛صيب، ينكح قوله إل يذهب 
وغثرزناممالمشركن زناة عل محرمات فهن الشرك عل فازكن مشركا او زانيا ُلمم مزكان إلا الناس 
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مؤمناتعلمتموس فإن ١) محال اش لقول المتمكن جمع عل محرمات بالأملأم فهن أصلض وإزكن 
منأحد بن والأخلاق اكاهى( )قال لهزا( محلون هم ولا لهم حل لاهن الكفار إل ترجموهن فلا 

اللممةأن ل ولا أوعفيفا كان زانيا آس ص عل أوزواى كن عفاثق الوثنيات تحريم j العلم أهل 
إلاالزاني يزنى لا ١١عكرئ عن روى فا ولس الفاض( )قال حال بكل المشرك عل ^ ١^١^ 
زانيانفها اومشتكة لمةكانت أومأومئثكا ملماكان نهناوعتي ز!ى إذا قيء تبين (( أومجثمكة بزانية 
تالوض ( القافص رقال عليه تنحنح إليه ذهبنا ما يخالف أمجر هذا ق فليس المومنن عل محرم والزنا 
أهلأكر معناه ثبوت عل اجتمع الذي وجل عز اش سكتاب وصفنا مما عليه فالخجة يينإ-،ا حكم ُذا 

هنلا الكفار إل ترجعوهن فلا ٠ ت وجل عز الد *ول وذلك ، ناسخا يكون أن أول فاجاعيم العلم 
ضحثر ممنة ولأمة يوص حتى المثمكات تنكحوا ولا را وحل عز وقوله I( لهن محلون هم ولا لهم حل 

أهل«شنكات ق الأيتن هاتن إن نيل فقد ٠( يؤمنوا حتى المتمكن تنكحوا ولا ولوأعجبتكم مثمكة 
ماالناس يختلف ولآ ، الكتاب أهل حرائر ل مس رحص م عامة الت.زكات ل قيل وتد الأوثان 

غيرْولا زان للم تحل لا الزانية المشتكة وأن ، ولأكتانى وش لترك تحل لا الملمة الزانية أن j علمنأ 
الملمةالزانية إن قوله ل لأن بيمإ هوحكم فال ص عل حجة الد وكتاب المعنى هذا عل فاج،اعهم 

اشرصول حلف وقد ا ر وسلم عليه الند صل الله يسول عند ماعز اعزن وفد آوالمشرك الزاني ينكحها 
فتحرمزوجة لك هل ت للزوج تال نعلمه فلا امرأة وجلد فجلده الزنا ق بكرا وسلم عليه اش مجل 

أنوملم عليه اش صل عنه يروى بل زانيا أو زانية إلا الزانية ولا الزاف هدا يزوج ولا زنيت إذا عليك 
بنعمر عن روى وقد  ٠٠:؛ا اصتمغ >ا فقال أجما إني فقال 'للمها(( ١) فقال فجورا امرأته ض سكا رجلا 

انكحها ١٠عمر فقال حلما وتذكر أحدثت امرأة ينكح أن أراد لرجل قال أنه عنه اممه رصي الخمناب 
.I( الملمة العفيفة نكاح 

وغثرْوالوصاع القراة نكاح ْن محرم فا جاء ها 

وأخواتكموبناتكم أمهاتكم عليكم حرمت ا! وعز جل اش قال : الله رحمه القاض( )قال 
الرجلام فالأمهات ، )قالرحما(( غفورا الدكان إن ملف قد مجا إلا ١٠قوله إل وماتكم(( 

لملمهالرجل بنات والبنات الأمهات اسم يلزمهن الخداتالأنه يعدن وإن اباثه وأمهات وأمهاما 
اُه.سينآااو لصلمه ابوه ولد ص والاحوات ااثنان اسم يلزمهن فكلهن صقلن وإن وبناته بنيه وبنات 
فوقهاوص امه اآ جدته ولدته ص وحالاته وجداته اجداده ص فوقه،ا ومن وجدته جده ولد ص ؤماته 

حيهبى وأولاده ولده ولد وص أولجا أولأمه لأبيه الأخ ولد ص كل الأخ وبنات نلها ص داته جص 
احدهمامعنثثن محتمل فتحربمه،ا الرصاعة ص والأخت الأم الله وحرم الأخت بنان وهكذا سفلوا وإن 
كانفإذا اكب ص مببا أصحف الرصاعة لأن غيرهما تحريم الرضاع ل يذكر ولن نحرممه،ا الد ذكر إذا 

عنينمكن ان بوص نب ذوات ومحل ذكرن نسب ذوات به نحرم قد محببا أقوى هو الذي المب 
يدخلوازلر امرأته أم الرجل عل تحرم وقد والأخت الأم بهطإلأ نحرم ولا هكذا الرضاع يكون أن أول 

كتبهفانظر. .( النسخ ياق ل الخملة هد0 وليت  IIحل ٠ عن محرف ولعله نمخة كيال ، حلف وقد ; محوله ا ١ ؤ 
٠عصححه 
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*نوالأخت الأم الد حرم إذا الثال والمعي ،  ١٠٦٠٠بواحدة يدخل i إذا ا١نتإا عليه نحرم ولا ؛ارأته 
محرمةولا غهمما بقرابة محرمها ولر أوهما الوالدين أحد ولدحا الي والأخت الوالدة اش حرم الرصااعة'ؤا 

فاجتمعتالأب محرمة الأب وامرأة الإبن محرمة الابن وامرأة امرأته محرمة امرأته ابنة حرم ي خبرحما 
أنالأم ابنة وكانت ما حرمت إذ ارصاعت عن والأخت نمها محرمة حرمت اارمحاعةاذ من الأم 

احتملتئا أولما الأم أو للأب والأخت الوالدة الأم بقرابة تحرم تحرمَؤا قرابما مجن سواها من تكون 
اشصل الني نة بالدلالة *وجدنا به *نقول الحنين أل عل الدلالة نهللمب أن علينا العبنَكان الأية 
أحثرناتال الربت، أحرنا النسب من محرم ما الرصاعة من نحرم *قلنا أولاهما المعي هدا ان عل وسلم عليه 

القرسول ان عاتثة عن عروة عن بمار بن مبان عن دينار بن عبداس عن مالك اخثرنا *ال الشافي 
الرصاعمن حرم إذا الفاض( )قال الولادة" من محرم ما الرصاعة *>، بمرم ٠٠قال لطم عليه افه صل 

يدخل،ول( أوطلقها فاتت المرأة الرحل لوتزوج الفاض( )؛ال الضحل لن حرم الولادة مجن جرم ما 
قبرط مزكأ بمشرط وب نسائكم(( ))وأمهات تال وحل عز الله لأن أمها ينكح ان له أرى فلا 

وإذاامرأته أمجهات لأنس بعدن وإن جداتبا وكذلك الفتن من لقيت ممن الاكر *ول وهو الربائب 
عزالق لقول حلال مملى وإن لها بنت فكل فأ؛ان؛ا أوطلقها ماتت حتى حا يدخل فلم الرحل تزوج 
جناحفلا  orلحلم تكونوا ل( فان لحلم اللاق ناثكم من حجوركم ل اللاتي وربائكم ١٠وجل 

وجلعز الله تال ولدته من ت~ملكل ؤإن ولدها ولا الابنة له محل ل( بالأم لحل فان  ١١عليكم 
يكنب rا يدخل ل( أو ^ا لحل رجل نكحها امرأة فأي اصلابكم(( من الدين أبنائكم وحلائل ١١

ولدنكح مجن كل *كيلك وأمه أبيه *بل من اباوْكلهم ذلك ق الأب ومثل ، أبدا ينكحها أن للأب 
الماءمجن اباوكم نكح ما تنكحوا ))ولا وحل عز الله فال بنوه لأمم مفلوا وإن الذكوروالأناث ولده 

وسلمعليه الله صل الني بأن وهذه بالكتاب هذه تحرم أرصع الذي ابنه امرأة وكذلك الفاض( )قال 
منالأبناء حلائل حرم إذا لأنه الكتاب هوخلافا وليس الولادة(( من نحرم ما الرصاع مجن نحرم )) تال 

*اىالنسب مقام يقوم الموصع هذا ق الرصاع وكذلك اصلاحم من ابمامم غثي يقل فلم الأصلاب 
أنسفلوا وإن والإناث الذكور ولده لولد ولا لولده يكن م يدخل.ما اولم -ما دخل رجل ينكحها امرأة 

لولا فت؛،ا بمش ل؛ لأنه النساء أمهات ول الحكم ى الأجدادأباء لأن أب ارأة لأيا أبدا بمها 
•اعلم تءاز( والله له. ابوالمرصع وكيلك النساء امهات 

عزوجل ٠٥١قول ي الماء من ينه الخيع بمرم ْا 
الأمحن((بن نحهعوا »وأن 

بننحمع ولا الفاض( )قال الأختن(( بن تحمعوا ))وأن وتعال نارك الله فال الحاض،( )قال 
إلامجثله الإماء من حرم والرصاع بالنسب الحرائر محن حرم ما وكل ملك وطء ولا بنكاح أ؛دًأ أحنن 
باطلالاخرة *نكاح اختبا نكح م اعرأة نكح *إذا بيل بوالرصاع النسب من ليس والعدد العدد 

يعلوهاأمة عنده وإذاكانت الاخره وبن بينه ؤيفرق حا يدخل لم أو ما دخل وسواء ثابت الأول ونكاح 
أويعتقهاأويكاتبيا أويزوجها سيعها بان يْلا النى'كان فرج عليه محرم بأن إلا الأخت وط•، له كن يب 
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الندرصي هريرة أبى عن الأمدج عن الزناد أى ص مالك أمحرنا تال الناضى أ-محرزا تال الريع أخترنا 
(١وحاللما الراة بن ولا وءمت٠ا ا،لراة بتن الرجل بجمم لا  ١٠تال ومر عليه اش صل الق رصول ان عنه 

لكثة عفد ز نكحها ولو الاحرة نكاح سد فأحرى عبيا نمحح م أولا نكح فايألما ( القافص )؛ال 
عزاش حلأزاكتا'ب وصبا ا.لرأة ;^٠ بمع لا را أن ي وليس بعد قاء أيما وينكح ضوخآن العقدة 
مثلنيء ءمحْ ل فل إذا حال بكل بمرم دمن النساء من حال بكل نحرم من ذكر اش لأن دجل 

ىلأ ف واس ذلك ص ٠^^١ ١^'!، ض بجمعون لكانوا حال كل حرمجت بامها لحل إذا الريبة 
غيرهنسه لمان عل ومحرم فحرمه الكتاب ي الثيء بدكر قد لأنه الأخين غثر بن جمعا ّوى  ١٠إباحة 

لمانعل متن (( غارْ زوجا تنكح حى بعد من له تحل فلا طلقها فان  ١٠فقال ثلاثا المطلقة المرأة ذكر كا 
وملممعليه الند صل نيته لمان عل النه ينه كثثر مم له تحل نإ وإلا يصيما أن وّل عليه النم صل نبيه 

عقالأية مده ض ق حرم مما غ؛زْ إباحة  ٠١ذلكم وراء ما لكم وأحل ٠ توله ف ليس وكذلك ال( ت) 
ورباع«وثلاث مى إباء مى لكم طاب ما فانكحوا  ١١يقول أنه ترى ألا وّم عليه الد صل نبيه لسان 
فبينت٠ ّاثرهن وفارق أربعا أمسك  ١١نوة عثر وعنده أملم لرجل وسلم عليه الذه صل الد رّول وقال 
رحلفلونك^ ممن أكر بتن ؛؛يثع أن حغلر أرع إل انماء أن وسب عليه الد صل الد رمول نة ّ

ثلاثاالمعللتة منس ناء حرم ي الحمع جهة غثر مجن وبمرم مفومحا كاحها لكن ارع عل خامة 
علحرم وما ٠ مواصعه ق متفرق هذا فكل والإحرام يالخيض المرآة إصابة وبمرم اللاعنة وممن 

لأنتحرم ب بالزنا ذلك غير مآن فأصيبت بالتكاح ابنه امرأة أو أبيه اوامرأة أوبتما امرأته أم من الرجل 
٠أممانكم ملكت ما إلا النساء س اوانحمنات وحل عز الند وقال الزنا حكم محالف النكاح حكم 

والغبالحبس الغ ملحا محتلفت بامباب يكون وألمغ الغ الإحصان آن فماعه جاع اّّم وانحصنات 
ذواتعل ويع بالعفاف العغائف عل ؤيسر بالإسلام المسالان عل ؤيغ بالحرية الخراثر مل يقعر 

والحرةالأمة محصن ترك ان علمت فما يختلفوا ب العام أهل ان فاصتدللتا الأزواج بمخ الأزواج 
وضرالعقاممل ان ق احتلفوا أعلمهم لر ولأي ملك ولأ بنكاح ُما واحدة إصابة محرم لا بالحس 
،بالأية قصدهما بالقصود ليستا هانز أن عل مواء ؛اللك، والوط، ؛الكاح منس محل فما العقاتف 

دلم الأزواج ذوات قصد بالأية قصد إمما انه الحراتر ههنا ؛الإحصان يرد لر أنه عل تدل والأية 
حشأزواجهن م عل محرمات والإماء الخرائر من إلأزواج ذوات أن البم أءل دإجاع الكتاب 
والمةبالكتاب ض مفارقات فانس البايا إلا كاح فسح أو طلاق زقة أو ممون أزواجهن يفارقهن 
بيعتإذا المبية غم الملإكة أن دلت المان أن ومن هذا من وصفنا لما التبايا غم الماليك لأن والامآع 

زوجهاع القام ق أعتقت حن بريرة حثر وسلم عليه الند صل النبي لأن طلاقا يعها يكن لر أوأعتقت 
يزولأن أول بعتق زال إذا الملك النكاحلكن عقدة يزيل العقدة فيه الذي الملك زوال ولولكن أوفراقه 

زوالهفكان قآعتقت بيعت بان بريرة ملك زال وقد بريرة يخر لر ؛العتى ولوزال يح زال إذا منه العقد 
أومعه تقيمي أن عليك له عقد لا تيارما او لك بقل ل؛ فرقة لولكنت لأما فرقة ذلك يكن وب بمعنيتن 
عنمحمد بن القاسم عن الرحض غثا أى بن ريعة عن مالك أحرنا اب رحمه الغاص( )محال تفارمه 
يرجبمل لر فإذا )يال( وسرر عليه اش صل الند رّّول فخيرها اعتما يريرة ان عنإ اللي رصي عاثشة 
وتحالفزوجها يْللقها حش بمتن بملك نحل م تبع م إذا فهي والبيع العتق ف الملك بزوال الزوج ذات 

مجنباحن تغبر عتقت وإن الرق مجن حالها يغم فلم أووهبت بيعت إن أما وذلك آحر معش ق السبية 
١٦١—مااجْ الأم 



فليسباللك فوؤلتت واستوهت الحرية مضلت ميت فإذا الأصل حرة تكون واليية الأول حالها 
قرفةعن أكر ;عد الرق ف ;ه صارت وما عما زوجها نكاح فح من ;أول يباما الخرية مجن اثنالها 
•زوجها 

اسي الخلاف 

مجاإلا )ا وجل عز اش فول ل إليه ذهبت مجا الناس لبعض ذكرت ( الئاهى )قال لإل الريع أخرنا 
مجنهغئالفك أنا غر الواصح التفسير هذا يفسره ولا يه يقول ينل ول؛ فلت هذاكا فمال أممانكم(( مجالكن 

،وتصاب ، محيضة تسترا زوجها نل السلمون يسبحا الرأة ي نقول ت فال أُو؟ وما نلت يء ثذ 
)قالالنكاح عل فه،ا ، معها وزوجها مت إن ولكن ت نال زوج ذات غر آو كانت نوج ذات 

بمنى،هوازن ونماء ، الصهللق بى نماء وّّام عليه الد صل اش رسول كى له فقلت اكا،ص( 
وأمجرأن، نحيض حى حائل ولا ، نفع حتى حامل نوطا لا أن ، فحم نته ّفكانت وغره ، وأوطاس 
ولازوج ذات عن ّال علمناه فا وهوازن ا،لصهللق دى مجن رجالا امجر وفد ، حيضه بميفة يترءان 

عممامجنزوحهاإذايقطع يكزابباء ؛ إن والمسية للخصمة، نطع الماء أن غ؛رءا،فائتدللناءل 
لرإذ المنة دلالة عليه يثكل آن ينبض ولا لع١لم يموز ولا مجعها يسب لولر عصمما يقطع لر مجعها صى 

;الحملازواج ذوات فحن ان علم وند ، غرها ولا زوج ذات عن وصلم عليه اش صل الد رسول يمال 
الشافمر()1ال ، للعصمة ننلع الماء أن مجعهن أزواجهن مجن أم وقد الحمل وضع بمد يوطمن وأذن 
'اثىا،لرأة عل فته قال ؟ فته مجاذا فعل فقلت قاسا تلته ولكض خم هذا آقل ؛ إل فقال الله رحمه 
فقلتالنكاح انفسخ الحرب دار محن وحرجت قبله ولوأسلممتا اانكاح عل فيكونان زوجها ع ملمة 

؟القياس احهiات واين قال القياس ونحهليء حلاقها فتخشء المنة حلاف ايضا عليه نست والدي له 
فازدادتالحرية عل ثبتت أسلمت إذا أفجدئ قالمتالت مجثلّستاا؟ ارأة إسلام أجعلت قالت 
حالهاأفتجد قالت نم قال ؟ حرة كانت وقئ رقن سبيت إذا أفتجدها قلت نم قال ؟ ;الأسلأم خرا 

وأينقال الفرج ف قوللث ف يستؤيان فلا له فقلت الفرج ق ولكن فلا الرق ل أمجا قال ؟ واحدة 
حيمةوحاضت زوجها وهرب فامتومجنت الحرب دار ق الحرة يئن إذا ارايت قلت ؟ يختلفان 

وبى;يلما منقطعة والعصمة إلا نوطا لا وص قلت .اس فلا فعل فإن ذلك أكره قال ؟ أتوطا واحدة 
قلتإن أؤيد قلت ؟ ماذا وتريد قال زوج لها يكن ؛ لو اٌّتماءكا وحتمة قلت ، نم قال ؟ زوجها 

لمتقال فحيص يالحرية الزمجما وإن امة ;اما العدة الزمما إن حيفتن عندك اعتدت زوج من تحتي 
سواءفرحها من يه بمل ف،ا الحرية يعد سبيا صارت إذا النسا، ي حالها أن للث أفتبن قلت ، ;عدة 

زوجهاقبل تسلم فالحرة إله قلت ، قلن، مجا تثبه الأن إما ؛ال ؟ روج ذات غِر أو زوج ذات كانت 
ثلاثنحيض أن قبل أّلم فإن حيض ثلاث تحيض حى الأول النكاح عل فه،ا ءال ؟ الحرب دار 

مجنوحدت مجا ; قال ؟ والفيع الأصل ل يلممل حالفن، فر قلت ، الأول الكاح عل ح؛ضكانا 
يسبىالحرائر ي وحرى بلس الحرائر ف نة ّدٌّام عليه صل ايد فلرسول له قلى ، يا ذللث 

سنتانالعلم أهل عند وهما سنة إل سنة تمرق ان جاز فك؛م، يبن لا الإمجاء ض والأحرى فيسرقن 
قبلأملم أحمل قبلها أوزوجها زوجها قبل نملم فالحرة له وقلت ؟ فحإ الماء حالات ;اختلانؤ عنتلفتان 



الأخرإصلأم مل الخدة انقضنؤ ،إن ثان الأول فالكاح الرأة عدة انقضاء نل الأخر اصم م الأخر 
إذاالراة نل الرجلراوالرجل مل الراة إّلأم ذللدكأن ى ومراء سمإ العصمة انقست يفد مم-،ا 

ممإالسام خرج مواء مي؛ا يالإملأم الزوجن من بمرم فا الدار تصغ ولا تفرق أولر دارهما افرقت 
ثيتاسبا الخكم الدارمن تغر لا الكفر دار مجهما أوكان الإسلام دار دار0 أوصارت الإسلام دار إل 

ممرحرب بن ابوّفيان اسير : له نل ؟ ذلك عل دل ثاثل،L قال فان الد، رحمه الغاض( )قال 
عتبةبنت وهند مكة إل فر-ح الإسلام دار ى القح نل لمون موخزاعة خزاعة دار وهى الغلهران 

ا؛ىإصلأم بعد هند اسلمن م الضال الثخ اقتلوا وقالت بلحيته فاخذت الإسلام غير عل مقيمة 
الإسلامدار ي ملم ويوجها يومثذ الإّلأم بدار ليسك بدار متيمة وقدكاننكافرة سفيان؛ايامكثيرة 

نلاسلمن م كافرة وهند ملم  ١٢٠*وايوسفيان الإسلام دار مكة صارت م الخرب دار ل وهى 
حزامبن حكم كذلك وكان أسلمت حى تنقض ب عدما لأن النكاح عل فاستقرا العدة انقضاء 

الإسلامدار دارهما فصارت بمكة جهل أيى بن عكرمة وامرأة أمية بن صفوان امرأة وأسلمت وإسلامه 
يريدوصفوان دارحرب وهى امحن إل عكرمة وهرب بمكة وّام عليه الق صل اش رسول حكم وخلهر 
فاسممرتوهوكافرمأّام حنينا وئهد دارإملأم وهى مكة إل صفوان رجع م دارحرب وهى امحن 
عدمماأن وذلك الأول بالنكاح امرأته عنده فاستقرت زّلم عكرمة ورجع الأول بالنكاح امرأته ءندْ 

وعكرمةصفوان وأمر وازواجها حزام بن وحكم سفيان آبى آمر من لك وصفت مجا له فقلت ننقض لر 
الحكمتغرمن لا الدار أن مجن به احتججت ما ترى فهل بالغازى العلم أهل عند معروف أمر وأزواجها 

رحلءنل« الانصاركانت مجن امراة ان الغازى اهل حففل وقد قالت ما خلاف عل سنة الدلت إذا سيثا 
ونحنالكاح عل فاستقرا فاّام العدة ي وهى زوجها فقدم الدينة إل وهاجرت فأسلمت ممكة 

سسلوكانايداراسممدابماكلن١فيدارحربفاحاأضنل إذا نقول وأنت 
مجنإن فقال حل حرب دار ي مسلن لوكانل لأتما بالدين الومحل، ي الأخر من أحدهما بمنع 

فازكنتلك الزم به تدين بقول القيام له فقلت محجته اقوم وانا والرجل الراة بن يمرق من اصحابك 
بعمحمممصكوا ولا قال( وجل عز اُد بأن فأحج به أقوم فأُا فال غمْ عل تقوى لا فلعلك عنه عجزت 

وزوجتهأصالإ إذا يكون أن الكوافر؟ بعصم ممسكوا (ولا ; وجل عز الق أيعدوقول ; له الكوافرافقلت 
ي ١٠٧٥أن؛له ليس أنه ي يختلفون لا الناس لأن سلم حين ييما لنمممة قهلعا الإسلام كان كافرة 
عليينجاءت إذا الكوافر(( بعصم ممسكوا ولا رأ وجل عز اش قول يكون أو ؤبنية كانت إذا الحال تلك 
يبخر إلا أيا هكذا تكون بأن خون هل فالا-ة قلت يعالءومذا  ١٠قال ؟ فبلها أو فتيا يلمن لر مدة 

يوماالأخر وقال ساعة مجدما لوقال رجلا أن وذلك قلت لا فال ؟ أواجلع محنة أو وجل عز اش كتاب 
شكم قال يخر؟ إلا ذلك من الحق عل دلالة ههنا يكن م منة ه م وقال سة أخر وتال 

هذينُن واحد ق داخلا فوله حكيت محن قولك وليس سنك باحا فقلت را؛ امرأته نل سلم والرجل 
الساعته من وصار أّام فد أليس قلت ينءإّلأء،ا  ١٠محتقايب فبلها أسلم ءذا يقولؤن فهم قال القولن 

بالإسلام^ظع ك يل قال ؟ قولهم فى الأول النكاح عل معه فقرت أملمت ئم إصايما له نحل 

صقيمةا،لوب هدا ى والنسخ منيا ثيء ّنوط أر العبارة تحريف من نأمن دلا النخ ى كذا الخ فنلت )١( 
محضححه.كنه فحرر. 



يبرئتثيء وس ممان أيى إّلأم بتن بمووكان ولكنه. نم ؛ال ؟ الأملأم - boبم-ة وتطملما ييا 
يذكرعلمته ومحا ؛ال ؟ منه عصملما انقملت أكرمنه لوكان سيرتك شيء ولكنه لا تال ؟ انتحاله 

فإنبايام امرأته املأم مد عكرمة واصلأم منه ثهرأوأتل امرأته إسلام مد صفوان فاصلأم تلت ذلك 
تركأكرمما تيك أحدا ملم لا لأنا الزوجتن بتن العصمة انقطعت مهر وهونحومجن اوكر مضى إذا ئنا 

قوتال وعكرمة صفوان حديث حمل النيرى إن يقولون ٢ تلت لا تال ؟ ذلك أيون صفوان 
بنما انقطاع غاية العدة فجعل العدة ق وعى زوجها يقدم آن إلا الزعرى فقال ظن هدا غني الحديث 
أبىأم مالك حديث يرول ب والزعرى ؟ الزوج أّزر إذا هكذا يكون لا فلم اراة أملت إذا الزوحن 

تباركالد تال ؟ واحد والإجاع فيم والقران واحد نيإ والخبر وعكرمة امجرصفران من وعوأمبر ّفيان 
لهمحل لأس الكفار إل ترجمس فلا مؤمنات علمتموص فان ٠ يامماس أعلم الق افامتحنوص وتعال 

عزافه فحرم تلت ةبلامجرأته يسلم الرجل ولا نوجها مل تسلم الرأة بن يفرق فلم لهن« يلون هم ولا 
علوحرم ذلك ق العلم اعل يختلف ولر بمال ممن واحدة يبح لر ١^٠٠^، نساء الكفار عل وجل 
بضهنل رحص اللأي الكوافر إحلال أن فزعم ممم الكتايتن حراتر إلا الكوافر نكاح ظنمخن رحال 

الرأةأصلت إذا تولهم مجن وصفنا مما مسلمة ق لهم يرحص ب الدين الكفار إحلال مجن أمد للين 
ولوالعدة قبل الرأة نكاح انفخ الزوج أسلم وإذا كافر وزوجها العدة لانقضاء إلا النكاح ينفخ لر 

أنأول فيه رحموا والذي فيه يرحموا ان أول فيه مددوا الذي حبركان بغبر ب؛ما يفرق أن يموز كان 
.الوفق والد فيه يشددوا 

؛١٧يش يا الخلاف 

وحرمتوأبيه ابنه عل حرمت امرأة رجل نكح إذا وظنا فال الثافص أحبرنا فال الربح أحرنا 
عمىفقد ، امرأته أم أو ابنه أو أبيه ؛امأة زى فان )فال( وجل عز الد فول س حكتن بما أمها عليه 

عزالد لأن ، ءنر-،ا بواحدة لوز؛ى ارأته ابنه عل ولا ، أبيه عل ولا ، امأته عليه تحرم ولا تعال الد 
تكنب الق الحرم يه أتت بان منه أباح بما نمته ف وزيادة لحلاله تعزيزا الحلال بمرمة حرم إنما وجل 

حرمت.؛اَاْ الرجل زى إذا الناس مض وفال ، الحلال حلاف والحرام الحقوق  ١٢؛وأوجب ،٠ مله 
،•مما واحدة قبل إن وكدك ، امراتاهما  ١٠٦٠^؛حرمت اوابنه ابيه ؛اماة زى وإن وابنما ، امها علته 

بمرمما بمرم لا الحرام إن فلت لر ل فقال الحلال بمرم  ١٠بمرم والزنا الزنا مثل فهو بشهوة اولمها 
مما-مفي.ماْعليه الملمون أجمع U عل والقياس وحل عز ايد بكتاب امتدلألأ له فقلت ؟ الحلال 

الدقال قك وصفت ما فأوحدني قال الد وحرم وافبرة المنة دار أعل فول س والأكر ، والعقول 
*وأمهاتوقال ٠ أبناثكم *وحلاثل تعال وقال النساء« من اباوكم نكح  ١٠تنكحوا *ولا وتعال تارك 

حرمإيا اكزيل نجد أقلمت _« لحم اللامح، نائكم س حجوركم ي اللأي وربمكم نماتكم 
حرمباسمه وتعال تبارك الد يكون أن أفيجوز فلمإ ، بل فال ؟ والدحول النكاح أو بادكاح ءى ّس 

تعالايد فرق فقد قلت ؟ بينها فرق فا ل فقال ؟ الحلال صد والحرام بالحرام فاحرمه تجا بالحلال 
والصهرالنسب صب وجعله به وأم الكاح إل نا-ب وجل عز اش وجدت فلت ؟ فأين فال  ١٢٣؛؛

يالطاعةالزوج وحق والمهر ، والنفقة بالمواريحا مض عل لبعض والحق الحرم به وأثبتا والكن والألفة 
١٦٤



تقربوا٠^١ سال الزنا حرم تحال اش ووجدت ; تلت نم، ت تال النكاع. قبل محرا كان ١٠وإباحة 
فقدقالت ; بالأخر ابمحاعن أحد فأنس وجاعا جاعا أحد فقال سبيلاء وماء فاحشة كان إنه الزنا 

;فقال ؟ به فته أفرأيتلث صاحبه به رحت حرا*ا جاعا ووحدت به حمدت حلالا جاعا وحدت 
منهخضري ما يعص ومأذكر هداكفاية من أقل ي قلت ؟ هذا باكرمن توصحه فهل ؟ يثبآه وما 

قالتنم قال نسيارصهرأ، افجعله فقال الصّهرنعمة اسمه وتعال تبارك افه جل قلت ؟ ذاك ُا قال 
وقبالخد. الدنيا ق نقمة الزنا وجعل قلت نم قال ؟ تمار٠١١ وابنما وابنما امرأتك لأم محرما وجعلك 
هوالذي الخرام عل قياما هونعمة الذي الخلال أفتجعل قلت نم : قال يعف، بالنارإن؛ الاخرة 

أبنهدا قال ؟ وابنما لأمها محرما بامرأة لووزى الزنا ونحل اشاس تحلى* م عليه قياما أوالحرام نقمة 
منله نحل فلا ^،١ ٠فان الثالثة ا،لهللقة ق قال وتعال تبارك اش فان قلت منه، به احتججت مجا 

الثلاثقبل له حلاله فكانت نكح الذي الزوج بميثيا بان السنة وجاءت  ٠١غيرْ زوجا تنكح حى بعد 
ووجدناالزؤج بمثبها حش له محل ولا زوجا تنكح وحدناها م تنكح حى الثلاث بعد عليه ومحرمة 
فقالالكتاب مض عن غباءك بغى رجل عليك حدا احح إن ١قرائن الإصابة محلها الذي الض 
تحلفلا عنها أوممون الزوج فيهللقها مزوجة وجدتها قد لأي موس التحريم بعد للزوج محلها الذي 

وجاعالخاع هذا ف الزوج مض فاكا جامعها إن ومحل الأخر الزوج يصحا ب إذا ثلاثا حللمهل لمن 
إذاقال له حلت يزنا رجل معها جاء فان الحلال جاع محرم •ا محرم الزنا ■لإغ تقول وانت بجاع، 

محتثعحش تحل فلا الزوج إصابة عل دلت والمنة بزوج احلها الد لأن اليس ؟ وام قلت ، يخشء 
الأبوامرأة وأمها المرأة بنت حرم إمما اللد فازكاز ت قلت نم قال ؟ زوج من الإصابة فتكون الأران 
ءللقتموهن٠م االو٠ن١ت نكحم #إذا تمال اطه قال له وقلت ؟ بالزنا تحرمها أن جاز فكيف بالنكاح 

إذاالرأة أزأبت قالت نم قال: العدد،الماء عل وجعل الخلاق الرجال محلاك طاقها، »فان وقال 
إذاأنها زعمت قلت ؟ وأين قال ذلك لها جعلت فقد ءلت لا قال ؟ ذلك أئ زوجها تطلق أرادت 
إليهاالد بجعل لر ما إليها فجعلت ابنه بتقبيالها زوجها عل فحرمجت بثهوة ابنه قبلت نوجها كرهت 

علحرمت الإملأم عن ارتدت ان أنها أنت تزعم قد فقال قبله، الأي وق ههنا اش حكم فخالفت 
؟زوجها ابن تقل الي ف هذا أنت أفتزعم النكاح عل فها العدة وهمآي رجعت وإن قلت ؟ زوجها 

امق. أفتزعم ؟ بعد ينكحها أن لزوجها الإّلأمكان إل رجعت م الخدة مضت فان قلت لا قال 
حرمتهاالردة عل ثبتت إذا أقول فأنا قلت لا قال ؟ محال بعد ينكحها أن لزوجها أن زوجها ابن تقل 
القال ؟ السلمنبمإ عل زوجها ابن مل ام افشحرم عليهم مثلها حرم الد لأن ادام^نكل٠م عل 

طلهاف؛ثا؟قاللأقلتوتحعل زوجها ابن تقل الق انت افممتل فيثا مائ واجعل ارتدة اقتل وانا قلى 
امراته'^١١لوطلق ارابمى له وقلت فيكلا٠ر٠ا؟ نم قلت لها لمفارقة إنما قال حا ؟ ثحلما ثيء فباى 
تنكححش عليه أخرم ثلاثا طلقها م حا زى فان قلتإ نم قال ؟ غءرْ زوجا تنكح حى عليه أخرم 
لوطلقبالزنا نحرم لر مجا حلال نوجة طلقت إذا بالخلاق حرمت قم فاسمعك قلت لا قال ؟ ءيرْ نوجا 

ثيءأفيكون قال عليك أنكرنا الذي بالأخرى إحياءما وتشبيهك أجل قلت يشتبهان لا قال . الزنامع 
نكحإذا الرجل أرأيت لغير؛ وصفنا؛ ما قلت هو؟ وُا فال نم • قلت ؟ اُبرام لإ؛رمه الحلال محرمه 
عبينينكح أن له أمحل أربعا نكح فإذا قلت لا قال ؟ عابا عمشما أو أختها ينكح أن له أبمل امأة 

قباريع أوزى ماعته مجن أوعمتها أختها ينك^ أن له بامرأة لوزى أفرأيت قلت لا قال ؟ خامسة 
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اشتال ثه وتلت . الحلال بمعه مما الحرام بمعه ليس م تال ؟ مواس أربما بمكح أن له أيكون صاعة 
وس.زون دلا بالخق إلا الد حرم الي النفس يقتلون ولا آحر إلها ■الد ثع يدعون لا "•والدين دجل ■م 

علالثيب الزاني حد م ٠ مهانا فيه ؤيخلد الما•؛، يوم الذاب له يضاعف ٠ اثاما يلق ذلك ينعل 
أخفبمدرجم ااق؛ل أن وذلك الرجم حده حد أعفلم سله وي وسير عليه اش صل محمد نبيه لسان 

الفرالأحكام من ثيأ فيه محل ولر دمه نحريم بمد يقتل أن حقا فج*ل الدم حرمة بالزنا محبمتك منه 
ولامج؛داُا ولا نبا اش؛الزنا دين أهل من أحد ولا وصام عليه الق صل اش رّول يشت تر ؛حلال أنما 
ؤيخلوماعلما يدحل لابتما ءر*ا :٢١كان فيحل االرأْ نكح إذا الرجل ى وقالوا بالنكاح أنما حرما 

يكؤنوليس ؤيخلون ما يسافرون لها محرّا عيرمحا عن بره يكون وكيلك وامجهاما اء4ا وكيلك ؤبمافر 
الزناعل وذموا ٩ وحكوا بالكاح حمدوا ل لها محرمأ بنؤث ولا ابنما ولا لأمها محرما بامرأة زاي بجن 

لكلوجل عز اش أمما بمرمة والابن الأب وامرأة ارأة أم الد حرم وإمما الحلال حكم بخلاف وحكوا 
حرعةما عنكن ل حرمة  ١٣يثت فبم بالزنا اش ععصية فأما اش يهناعت الحرمة نتت مما محإ كل عل 

اشفرق وقئ والحلال الزنا بن أجع أن أمش فكيف فقلت ؟ وصفت ما يدفع  ١٠فنال والزاي الزانية 
وعندكعندنا محيا بمص تلت ؟ هدا ح حجة فيه فهل قال ؟ احكامجها ين المسلمون م رصوله م تعال 
حميراعا ولا ينكحها األرأة أرأيت ت قلمتا عى ومجا قال هدا مرى حمج ف؛ه ؤإزكانت بالحجة يقء.م 

مأيالهدة ؤيكون هلمت، م فال ؟ كلام والنكاح يعدن وإن وامهاتإ أمها عليه أمحرم أويْللقها مرت 
بينال ولا الحعل عليه تا'خذ يالزنا الرجز يواعدذا ا،لرأة أفرأيت ك، م قال ؟ سازرخلوحا لأعها 

واللمسيالزنا إلا نحرم ولا لا فال ؟ آ له لضن ويامحن يه بماد وإلا بالزنا ؛الكلام أعهاعلمه أتحرم شثا 
أوولدعا أوض وقذفها علما ؤينع  ١٣يدحل ولر رحل نكحها إذا الرأة أرأيت قلتا يالثهوة، والقبلة 

فلمتؤنم فال ؟ ايرما اومجاذتا اترثه هلهاراوعات اوءلا٠رايلزمه إيلأء ايلزمه مما إوال ويلاص لها بمد 
أتحرمطالةها،دلأه م حا زى إن أقربتا تلت نم قال ؟ محللاقه علما وقع  ١٣يدحل أن قبل  ١٠٠١^فان 

أواترثه أومجان ر أوتaل١٠الم٠ما أو أيلاعما قذفها أو ثلأُنا يعد المنكو-ط وجل عز الد حرم ّي عليه 
تآل؟ اووحن بن هذا عزوجل الد اثبمتج وإمما زوجة له ليست، الأما ؟ ولر قلت لا قال ؟ ايرما مات—، 

ولونكحله قلمته نم قال ؟ بالبنته يدخل لي وإن وأمجهاما أمجها عليه حرمتا اعرأة ولونكح له قلته نم 
لكتثبتج العمدة وحدت فئ فقلمتا نم فال ؟ البنت، له حلمتج أويفارقها ممؤبتا حى  ١٣يلنحل فبر الأم 
والإيلأءالغلهار مجن الزوجن بن يثبتا ما وبيثما يينلثح وتلمتا زوجته لاما عانتا لو مما امورا علما 

مرةوحرمت بينها فرقت فلم بنما ءليلثا نحرم ولر أمجها عليك حرمتا الدخول قبل افرقء\ فالا واللعان 
الأموذكر بالأم يدحل لر إل الربيبة تعال اش أحل ظلل ؛ل ؟ اتيع دون بالعقدة وأحرى وابمحلع بالعقدة 

الأماث احم ^ قال ؟ عترواحد احلها وقد الربيبة عل قيان الأم محل ب ض ك، بما زك، بمة 
ولرفيه تعال الد وضعه الذي اجلوصع وهع الريبة ي الشرط ووضعتا الدخول بغير فحرعناهاٍ اممناها 

تحرمّاحثمامنبما واحدة الأزو١جي١نكل حكهاحكم لوجة ءنأا واحدة أنكل ي اجماعيا يكن 
فالحلالله قلتر لازم خر اجماعها ص يدل لر إذا غيره ي بما أجمع ان عل يوجب الدخول بمد 
وقدوالابنة الأم بن زنت فم أثدفراآءلت للحلال الزنأ ل فال ؟ للأبنة الأم أم للحرام عبايتان ألهد 

آعرهأكر ى عندك له وهومفارق والحلال الزنا بن وجممتا واحدة ي وافترقنا خمال ي اجتمعنا 
اختلفنا ١٠مثل ي له هلت، ، الحلال محرم الحرام يوجدكم فال صاحبنا فان فنال ؟ امجره نأكل وعندنا 
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،يدخل ولر مهرا يم ب وإن يالفدة عب يكون أن وبمنهل ا( النكاح عقدة يدء أوي«موالذى بممون 
احتمل٣ مهرا لها م ي؛ وان ياالرأْ أويدخل ه نفا،لرء يلزمه بان إلا يلزم لا الهر يكمحن آن دبمتمل 

غا>ستدلالنااوإمنع آوسنة اش كتاب، من الدلالة عليه مجاكانت، به يقال ان اولاها ااثلأراث،كان اد>اني 
وترمحن((زيفة لهن أوتفرغوا نموهن ا ما الماء محللقم إن عليكم جناح رالأ وجل عز الد بقول 
عقدةتصح مجن عل إلا ضر لا العللاق أن وذلك . صداي زيضة يض تمح النكاء عقدة أن عل 

،والبيئ الكاح ين الخلان، أن عل دليل 7ءذا ءيستا مهر بغير النكاح يسد جازان وإذا ، نكاحه 
علاستدلالنا فشنا يغيرمهر ينعقد جازان بغثرٌهرمحإذا ينعقد والنكاح ّملوم بمس تنهميإلا لا إلتتئ 

بمهرالنكاح فلوعقد هكذا وإذاكان أيدا النكاح عقدة يمد لا الصداق وأن تصح؛الكلام العقدة أن 
عنعل صداق لا أنه عل اصيبنا إذا مئلها مجهر للمراة وكان بالكلام العقدة ثبتن، أوحرام بمهول 

الندويقول يالأية مجهرا يم ب وإن والمس لحقدة ؛١ بجب انه وذللثؤ يدخل ول؛ مجهرا بم لر إذا محللق 
I دونمن لك خالصة يستنكحها ان الني أراد إن لأني نفسها وهبت إن مومجنة واعرأ0 » وجل ز ع

صلالند ؤصول غ؛ر لأحد ليس أنه عل يغنيمهر والمس ؛النكاح — أعلم تعال والد — يريد الئمجيا٠ 
اوانموتعال مارك الند فول ودل . نله الأى دلالة ح مهر لنمه إلا فيس ينكح أن ومجر علته له 

حداالقنه1اروهو'ممروركه عن البجى  ٠٠الصداقكراو؛لل ي وننؤ لا ان عل (( ^٥١١٧إحداهن 
لومحا الناس يتمول مجا الهرأفل يموزق مجا أتل فنقول الإجاع والقياس,ءل نة العليه ودك للقلل 

تالنيل ؟ ذللتح عل دل ومجا قاتل تال فإن يسلإم الناس يايعه ومجا تيهة له ارجلكا'ت رجل امجملكه 
عليهتراصي مجا  ١١تال ؟ النه رمجول يا العلائق ومجا نيل العلائق(( #أدوا وسم عليه اق، صل الد رّّرل 

بباساع قيمة مجاله عل إلا مجال اسم يقعر ولا قل وإن يتمول  ١٠عل إلا علق اسم ينع ولا ا الاهترن 
ومجاالفلس مثل أمجوالهم مجن، الناس يطرحه لا ومجا تلت وإن نهما أدكا ءسمللثا اّتآلكها إذا وتكون 

الهرى يزيد لا أن وأّتحجا إلينا أحب، الهر ي والقصد الغاض( )قال يهلرحونه الدى ذلك محه 
أمجركل في( اليركة محللب درهم خم،ائة وذللثؤ وبناته نساءه وّّّالم علته اُد صل الد رمجرل أصدق مجا عل 
محمدين العزيز عبد أخثرنا قال الثاض أخثرنا قال ( الرمحع أحثرنا ) ؤبم ,عليه الد صل الد لبول فهله 
كانكم ; علما الند رصي عاثثة مجاك قال ملمة ايى عن إيراهم ين محمد عن الهاد ين يزيد عن 

مجاأتدرى قالت ونش أوقية عثرة اثش لألواجه صداقه قالت،كان ؟ وصلمم عليه الد صل الني صداق 
عليهالند صل الت، لبول صداق فداك يرمم ٍائة خفدللث، اوقية نصن، قالتا لا ؛ قلتا ؟ النش 
مهدبن كهل عن حازم أمح( عن مجالك أجرنا *ال الثافهم( أخثرنا قال ( الريح )أح؛رنا لألواجه دّثم 

فقامطؤيلأ قيامجا فقامجنا لك نفي وهبنا إى فقاك امجراة جاءته وملم الدعليه صل الند رسول ان 
عليهالند صل الند رمول فقال حاجه >را للثج يكن لر إن نوجتيبما الد رسول يا الأنصارفقال مجن رجل، 
ؤسلمعليه الن، صل التي فقال هدا إزاري إلا عنيتم، مجا فقال # ؟ إياه تصدقها سماء عندك مل  ١٠ومم 

وسمعليه اش صل الني فقال ثيأ أجد U قال ثيأ فامحس قال إزارلك لا جلمت إياه أعطيلما إن  ١٠
لهولكن مجته ريبا ولا لرما يسوى لا الخديد مجن فالخام الغاض( )قال حديد« س خاتما ولو انس  ١٠

حميدعن سفيان أخثرنا القافص( )قال مدا قبل الذي ى وصفنا مجا عل الناس يه ياح ما؛در٠١٠ 
•نواة وزن عل تزوج عوف" ي>، الرحخم، صد ان انم( ءن، 
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الخلالئاب 

ىالصداق واختلف غعرم،ت الصداق وجل عز ذكراش والآ ت تال اش رحمه الفاض( )؛ال 
وصفناما متث ومم عليه اش صل اش وأجازيبمول واختنض فائي وصم ءال؛ه اش صل اش يبمول زمن 
Uأصت إذا لها لا.>ض ام ذ نالوا اسن ورأبما \لأنو0 ن راض ا وقال الخلد ام خس 

منغعليه عب ومن له عب من به تراض ما وامحن الأثمان عن ين الصداق أن عل امتدللتا مجهرعتلها 
محياناكان الزوجان به فراصى اوكرت نمة؛الت، له كانت  ١٠ازكل فعلمنأ اوكر تل من ماله 

قالخابما حجتا عن ومأكا دراهم عثرة عن أقل الصداق يكون لا فمال مدا ي الناص بمص وحاشا 
النبياصحاب مص عن رؤينا قال ؟ حاكتا ثيء ياي وأللتا ف،اكت؛نا القول هذا من قدا مجا له ءدكراا 

حلتاكقد قلت اليد فيه تنطع مجا وذلالث^ درابم عثرة عم أم الصداق يكون لا ومم عله ه ض 
حجةئبمم عليه اش محل اش ليمول ح أحد ي وليس ٌايز حدي؛ يمم عليه اش صل اش رمول عن 

فكيفو؛ّلم عليه اش صل اش ر؛مرل ح حجة فيه يكن ثابظ؛ لوكان عته حدثت عمن ؤحديثلث 
لهابمل يدرهم جالية لواشترى رجلا ارايت ئنا ؟ تافه يثيء متح؛رجا ان فتقح فال ؟ بمابت وليس 
حوارعشر تبح ؛( JSJSjرقبة الفرج ح ذزدت تافه يضء البرج احللت فأب فلت م *ال ؟ فرجها 
فيلجاعل أكرلها أدرهم يدرهم ادل ميتة دنية اعرأة ينكح 'ثنيآ أرأيت له وقلت اليع ي يدرهم 
لدهعشرة يل قال القدر؟ صغر دلء رجل *ن فاصلة جميلة لاعرأة دراهم أوعشرة وقدرْ 

ولوفرصتالأقل قرصته مجهرا لها لوفرت وانت ؟ قدريا ق التافه لها تحيز فم : قلت أقل لتدريا 
فلوكانقلت يه رصين قال مهرمثلها ياوزيه ولا ممرلها ذلك لأن دراهم عشرة نحاوز;ما لر لاحرى 

قدقالت ل هال ؟ يه رصين لأما أليس قلت م قال ؟ وعالها لها أجزته عرة عانة عثلها عهر عن أ؛ل 
قالللث للث لوقال ارايت قالت دراهم تسعة عليه فندما أكر ؛؛درئ وهولها يدرهم الدنيثة رصين 

ألفاعثلها مهر كان امرأة ولوأن ، مثالها بمهر ألخقلما بمائة نصين ألما مثالها مهر كان امرأة لوأن 
قال؟ مثالها قدرمهر ألم عل موقظ الصداق يكون حى ألف إل رددنما آلاف عثرة رجل فاصدقها 

رصينوالمنكؤحة بالزيادة رصي اكاكح لأن اكابن فيه نحيز ههناكالييئ وعمله قلت له ذللي ليس 
جعلتيغيرمهرفأمحاما. لونكحت فكدلك ; قالت نم. قال ؟ يه رصي  ١٠كل عل وأجزت ؛النقصان 

دراهمعثرة ؛لغ ثيء زكل الهربال؛ح تثبه فأّءعلئا قلت نم قال ؟ أوألفا كان عثرة مثالها مهر لها 
سأفل محا امحع لبثن محنه دمرق بصداق يكن م عثلها'إذا عهر إل تردم م عله تراصنا  ١٠نه ومحز 
اذاعندك والييع عرة ما ايلغ حف رددتإ دراهم عممرة بمن باقل رمبت ادا فتقول دراهم عرة 
شيءعل الصداق من فت اراك لا ; قال للث لوقال ارايت قالت اجزته درهم من ياقل فته رض 

مكانزوج اصتبدال أردم ايإن • قال وجل عز اف أن إل الصداق ي يلث فأرجع قولك فيه يعتدل 
حدافتجملفيه عد فم صواء المران مجن موصع غير ل الصداق وذكر إحداهن؛iنهل١رآا( واتيم زوج 

الاسعل يمرصه لر وجل عز اش لأن له ذللي ليس تال عليه. أنيد ولا مجنه أنقص لا ضنارا الصداق 
رصولأوحدناك قد فقلنا منه وأجازأقل زمانه ي وأصدق منه أقل أصدق ومم عليه اش محل التي ران 
فيهتقطع ما وقالت بخلافه وقالت فركئه دراهم عشرة من أقل الصداق أجإزي وسم عله اش صل اش 

صلاض مم س أقل يكون أجزأن ولا الصداق أحد قال لوقال أرأيت والهروف للي محبما الد 
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الكريى اوقال يرمم خمساثة س أقل يكون لا للمرأة محوممن أوتال ديبمم حمساثة دٌّام عليه الد 
Uدسامآ أوعثمون درهم  ١٥١٠٠٠^الركاة نه نجب مما أتل يكؤن لا تال أو جاظة أيش هيه كالحناية 

اناول مذا ٍعص ل اليد ب تقطع مما ولا إجل تك سيل عدا من الهر ليس ؛ال ؟ عليه لحجت 
.بعيدا منه عذا إزكان اليد ؛يه تقطع مما عليه يقاس 

الإجارإض ايكاح ش ا■؛1. اب 

أنصلح تمظ يكون أن بماح U فكل الأثمان ثن ممن المّداق ; ممال اش رحبه ( ال؛اض رقال 
بهاالليؤيذمب لهاالست ؤيبى الثوب لها يخيط أن عل الرجل ال الرأة تنكح صدا؛اوذللثلطلأن يكون 

اجازْاش٠ض٠ذاوتد ي إذاكازالهرممناكان »يل عدا؟ عل دل ما قاثل يال ،إن العمل لها ليعمل 
أجورهن؟فاتوهن لكم أرصعن ءفإن روجل الد محبمال المسلمون وأجازه كتابه ل الإجارة ى عزوجل 

علنيااش صل ومرمى ثب وذكراضة (( بالعروناوتموتس رزئهن له المولود راوعل وحل عز وثال 
اناؤيد اى قال ٠ الأمن القؤي امتاجرت •محومجن إن اّتاجر0 آت ا )اقالت فمال الكاح ق ومحلمم 

٠نارا الطور بأهلهاسثنجاب ومارا الأجل ءفمحامحيمس إلآيةوتال ماتن(( ابنخ؛ إحدى أنكحك 
يحملبان نكح فن مجهرآ يكون حازأن الإجارة عليه جازت ما أن ي حلافا أحد مجن أحفظ ولا قال 

عملالدخول قبل محللق م يعمله إ ومن العمل قيمة بنصف رع الدخول بل ؤللق م فعما!هكله عملا 
ماكانأوعمله الثوب نصفأجرخيامحلت مثل للمرأة ف٠لكك١ن ثؤبا يكون بان المعمؤل فات فان نصفه 
)فال

ولوصلح، غيرْ ولا فرانا حثوا يعلمه آن عل رحلا رجل يتاجر ن يملح » ءر 
إذاالثؤب خياحلت ق كالقول فيه القول ؤيكون عليه الكاح محوز الثوب الخيركخيامحلت تحلم كان هدا 

عليهرحمت يعلمها أن قبل  ١٠^!وإن الخبر ذلك تحلم أجر ينمق علتا رجع وءللقها ابختر علمها 
والقياسألمنة عل صحح قول وهذا ؤيعلمها •٢١ يحلر أن له ليس لأنه الخر نللئ^ تعلم أحر بنصهل 

للثاقىالريح فال ( مثلها مجهز لها فقال الثافص رجع ) المد تحلم عل الأجر نجؤيز ي تابعنا لو معا 
فهلكثما يدحل ان فبل فْللفها يعينه ثيثا اوي*ْلءا يعتنه توبا لها يخيْل ان عل تزوجها احرإذا فول 

منبان واحتج . مثلها صداق بتصف علميه رحمت، بحينه الدي الثيء هلك أو يخيهله أن قبل الثوب 
خياء1ةملكت إمما المرأة فهده فأخيه يديناره رجع يقبضه أن فبل الثيء فهلك بدينار 'ن؛ثا اشترى 
الخياٍالةيه ملكت مما علميه رجعت خياطنه يقدرعل فلم تقبضه أن قبل المب هلك فا ببضعها الثؤب 

الثافصوهواحرمؤا القولن أصح وهدا الربيع( فال ر الخيامحلت به اشترت الذي اشر وهو بضعها وهو 
.تعال اطه رحمه 

أخ؛4طة عل الرجل يخف أن المم باب 

أنعمم اث رصي عمر ابن عن ناقم عن مالك أ"محرنا قال ت الناقص أخثرنا قال الربيم أحرنا 
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وتركإياْ عله الد صل الد رسول ؛نير ومعه فكبف ؤ لاكض يذا غ؟ حجة عذا ل يكن 
صححأم أفاصد بالإ نكاحه عن الشرك أ،ال من أصم عن مألة ترك والأواحركا الأوائل عن مالته 

الخمعومن أرنا بعده بماوز أن بجون لا ما الإملأم ى عله حنلر أنه والأخر يموزكله ومحومعفر 
وذرواالد اتقوا ٠ تحال اش قال الريا *ن مض حكم ابائثة ل يفواص الخقد ي فحكم الأختن 

نمىمجا يرد لر ان ز الق بجكم ومم عله ا،د صل اش رمجول فحكم مومتزا إزكم الريا من يقي ما 
قوجل عز الد حكم فكدلك فائت غ؛ر أدركه الإسلام لأن منه يقمى لر ما ورد فات لأنه الرا من 

الواحد ثيء محو إمما فات لأنه و؛ّام عليه الته صل افه يصول يردم لر إن اتيامحلثة ف النكاح عقد 
أنيمز فم الإّلأم حكم عقدة النساء من الإسلام أدركه فيمن وجم مضه ؤيرد فيجازيعضه يعص 

مااه'ؤاالإسلام أدركهن فائت غير محيا لأن الأختن بثن يمثع أن ولا نوة أرع أكرمن ض بجثع 
تكؤنالنكاح ي المدة أن عل يدل  ١٠محيا سؤي افتوجدل فال . فبغى الريا مجن يفت ا  ١٠أدرك 

فالتعلمته إن غيره فاذ'كر ; فال اوحدتالثا'كفاة با فقلت ؟ المدة ح والقوت المئ ى كالمدة 
فلتينفخ لا ثابت والكاح مثالها مهر فلها فال فاسد؟ أوبمهر فاصسترا مجهر يغير نكحما امرأة أرأيت 

■عبككان يديك ل محلك فان وجد إن الح رد محرم ممن أو مى جمممن يغير الح ولوعنيت له 
يمعالث  liفالت .نم فال ؟ يريونه الح كعقد أحد محهنا النكاح عقد أفنجل ; قلت م قال مت؟  ولانضه فضى أريوا ومحا المم ونضؤإ عليه اقتسموا ما محوكفاثت تقول أن الخاءالي؛ن ي النكاح عقد 

وإزكاثأجزما جازت الإسلام نر لوايتدثت فازكانت المدة أنظرإل ^٧١؛، أرأيت وقالت ، أرده 
اينحديث نر ومر عليه اش صل الّكا م، جا* ما ذللث أما رددتها ردت الإّلأم ز لوابمدثن 
حملتهلأن الزعرى حديث عل فامماكلمتك قال الغلث، مومع عنك قطع ما معاؤية ين ونوفل الليالي 

اوكانكانهدا ت له فقالت الحديث نر عاما يكن، لر وإن وصفت  ١٠عل عاما يكؤن أن محتمل قد 
علمحجوجا دلالةكنت عمر اين حديث ل يكن ولر عمر اين حديث إلا مه يكن ولولر عليك أسد 

حلافعل يدل *ا فأوجدل قال أعلم وائد يهنا عل عندنا دلالة عمر اين ا حديل ان ح لمانك 
أهلبشهادة نكاحا الإسلام نر ايتدأ رجلا أرأي>ن، هلت، يينة دلالة عمر اينر حدين، ق يكنر لوأ فول 

أفرأيت،; قالته البينر عل سهداء يكونون لا لأنهم الذمة أمحل يشهادة ولا لا فال يموز؟ الأوثان 
ءندْكان U احض ازاين، قالت، م : قال ؟ الإسلام قل الاوثازكان امحل امن مجالمة بن يلان 
نسحاله وأحن أرع ع يفر أن زعمتؤ فإذا ت هلتؤ ل قال ؟ الأوثان أمحل بشهادة ينكح أن ألممر 

فالولر; قالتؤ ، U^_*^_، محيا إل قال ؟ هؤللئ، أصل حالفته أمجا الأوا؛ان أهل بشهادة نكاحهن، يكون أن 
وقشهود ويمر ول يمد ينكحون كانوا لعلهم ندرى لا أنا ع محجوحا كنتإ غيره حجة عبك يكن، 

ولكنأجل، قال العدة وق ينكحون؛غحدملأود كانوا أم عم ثيروى مم ■؟ّكذ، هذا إن قال ■ العي؛ 
لناقاللكق١ئلكاقلته قارت،أفرأيتإان نكاحهم ك؛،فّاضإاصل ءلهوساام اش صل الني، ان أّءع ل! 

أنمحن بدا أفتجد له قلته على ل ذلك يكؤن إذا فال الخير ي إليلئه يود ولر سالهم يكؤن ان يموز قد 
لأهلتكون لا لأنما العقدة ص عفؤأ ذلك ااعقد٠كان أصل عن سالم أنه الخير ن، يود لر لما يكون 

أنهالماء عدد ن، قوللئه المدة ي تقول أوتكؤن مجالإ الإسلام ق يتيما أن يصيح ما علي إلا الأونان 
وماقلته أقوله لا قال الإسلام نر للنكاح مجعا يتدثون فتقول عليه وجه يكن، نجرم مجن، ويهمه ينه يفرق 

كانتهوإذا ; قلنؤ ! قال؛ؤ، ؟ لهم مجعفوة العقدة أن عؤ، دلت الطن يان ألمى ؟ تقوله ان منعك 
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•المهور ز تحال الد حكم س ذكرتا با جائزا النكاح معلك١ن لر وإن الهر يمي أن 

الكاحئ والمة الأوبء م ي الخلاف 

بمهرا،لرأةكفوأ نكحت إذا : فقال الأوياء ى الناس مض فخالفنا : ايد رحمه الفاض؛ رقال 
أخذتهفاذا حخلها به ياخذ أن يفعل ما يكون أن ثمذا أليد وإكا ول يزوجها لر وإن جائز فالتكاح مثلها 

لوأرأيت ; له وتلت الأولياء ق الحجة من وصفت ما اهل؛عص حاثزودكرت فالنكاح الول اخذه يي 
؛كحهافإذاالزوجان يتجاحد لا أن الأشهاد من أؤيد إنحا ; فقال ؟ حجتك ممثل معارض عارصك 

لأنتال ؟ ولر تلنا له، ذللث، ليس تال يينة بغثر عقدت وإن تثبى فهوكالتئ ثابت فالنكاح يينة يغير 
وأنتمنقطع وّلم عليه اش صل الني م، النكاح ل البثنة ف الحديث ■' له فقلت البينة. النكاح منة 

وهكذاقلى متصل وغيره عباس ابن عن فانه فال"* ٠ المحل عليك دخل ولوأثبته المنقطع تثبت لا 
فنكاحهاوبيا إذن يغير نكحن، أمرأة ١)أمما ومز عليه اش صل الني عن والحديث عمم الول أيضا 

أصحابمن، غثرْ وعن، محق، بغثرإذن النكاح رد أنه عنه اش رصي الخلمابؤ ين عمر وعن باطل!( 
قوهوأثبت، اذل برك وأثبته فيه النهاية بآرلث النكاح أفدت فكيف وملمم عليه اش صل الق رمول 

،الزوجان تصادق، فيجوزإذا الخصمم، لاختلأن، جعلوا إمما الشهود ان تقل ؤم ؟ الشهادة الإحثارمجن، 
يقاسأن إل بمتاج ولا بنمه يثبت فانه سنة به جاءت ومجا سنة يه جاءت شيء ل لعلة بجون لا وتلت 

إذاوتلنا المن عامة أيهللتا لنا هذا ولوجاز لغيرها أم لعلة به أمر لعله ندرى لا لأنا أحرى ّتة عل 
عفنحإذا وأما لها الصداق، نأخذ إمما لأنا بما دخل وإن صواف، لها يكن ورصبت؛ صداق بغير نكحت 
خالفت،فقد ; قال ؟ هكذا الأولياء j( تقل لر فكيغج مهر بلا والدخول الكاح فنجيز جاز الصداق 
القاض()قال يول إلا النكاح يكون فلا الحديث، خلاف أنه وعلمت، الأولياء ق قوله ق صاحي 

القياسوإنما الحديث، ي«خاكإ يانه محجوحا ورأيته صاحبلث، قول فارقت، وإنما له فقلت، اش رحمه 
علفنبله عام والحديث، حديث، إل تعمد "أن فأما لازم بمديث حديث فيه يات ب ما يثبه أن الخائز 

قلت؟ قياث الحديث، إذاكان الض فاين  ٠٢يقاس الحديث، إزكان المونحع ولهذا للقياس فا يقاس أن 
قدخلت، قد قانت، قلت، ; نم. تال . حاء ك\ الحديث، اتباع العلم وإنما جهل فهوُنه هدا فال من، 

مؤقؤن،فالنكاح وبيا إذن بغير نكحت، إذا المرأة أن زعمتج قلنؤ ؟ وأين قال صاحبلثؤ قول محي يعص 
صلالني يقول الحديث، خالفت، فقد ; قلتح نم ; قال ; اويرده احتياطا راه إذا السلهلان يميزه حتى 

إذاعقدة اللهنان خيز فكيف، ، معا ف؛لملإءا يرده عنه الق رصي وعم ياطل نكاحها ومذ عليه الند 
فعلفإذا بمدث؛ بأم يمتأنفها •' قلتا ؟ تقول ، وكيهنقال ؟ أيهللها محيّلم عليه الد صل ارلٌ رٌول كان 

رحارأريتح قلت، به. يرضيان جديد وهونكاح الاصتتناف بل الماسية العقدة ؛إجازة ذللن، فليص ذللث، 
قإل؟ البيؤع ق، يموز يموزكا لا ول؛ قلتؤ لا قابا أيموزالخيار؟ أوهى بالخيار أنه عل امرأة نكح 

اننحون ولا اآنجاٌء حل انعقدت فل،أ العقدة قبل محرا؛ كان ابلع ان بيمإ والغرق قلت، ل؛م،كابيع 
غيرفالعقدة مباح غير كان وإن مباح وابمحاع إلا أبدا تاما بالتكاح ابلع يكون ، trالي، تكون،العقدة 

شيءإباحة هى إنما للمشرى هته وللباتع إ للباتع هبته للمشرى يموز مال ؟للن، ؤى ابلع لأن ثابتة 
هذادون وإنما هذا س أحسن فرق فيه ما قال ، الأموال مللمثؤ بملكه ثيء لا ما نحل محرما كان 
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رنوعتاوعقلْ أن وزعمنا والقياس الحدث ول إذن بغير تنكح ارآة ل ركتا له تلت ، الفرق 
الرأةق أيضا هذا زعمت م تام غير ضا ويدكان جازت الول أجازعا يان ، ماح غير وابمحاع 
بمم الر بزوج ارجل لي مردود فهو ردته وإن حاذ ايكاح أجازت إن فقلت بمإذrا الإل يزوجها 

مباحغير وابنيع منعقدة العقدة تكون أن وأجزت فهومردود رده وإن جاز الكاح أجاز علمه 
عدةكل تلت ؟ أتت تقول غا تال ذلك س أصل وحلاف نة الوهوحلاف النكاح الخارق وأجزت 

ولاول ولا امرأة ولا رجل ياجازة نحيزها لا مجمؤحة فهي مجباحا  ١١٢ابمحاع يكون  ٢١١تامة غني انعقدت 
رصاعل موقوف انه هذا من انت زعمت ما وكل عليها والقياس بالمنة امتثناف «ن فيها بد ولا ماكلان 

غثييزوجها الصجية ز صاحبك قال له وقلت ، عندي فهومفؤخ أوٍنهلان ول أو أورجل امرأة 
الخيارفأجاز بلغت إذا ونحتار -طءها محل موروثة وارثة فجعلها بلغت الخارإذا ولها ثابت الكاح الأب 

ثابتوالنكاح حيارلها لا فقلنأ هذا ق حالفناه يقد تال تبلغ قبل اتنجنع احتلت إذا ماعها إباحة بعد 
وقد، حيارئا ولا أب؟ا غيد امجرها عبيا مملك فجعذلما الأب لغير الصغيره عل النكاح اثبت ولر له فقالت 

ولاعلها فتجوز تأذن بأن نمها مملك لا لأماكانت عتقن إذا الخيار لها جعل إمما الأمة أن زعمت 
فلاأمر لها يكون م الأمر لها يكون أن تبل انعقدت عقدة عليها م أن عندك يصلح فم عنها فيرد ترد 

غيراحد إنكاح صغير ولا صغيرة عل يئثك لا قلت ؟ ماذا فتقول قال ؟ إجازته رد ولأ النكاح مملك 
نفرالها يطر أن فيجوز : ممن لها النفر وجه عل علها أجزناْ إمما فإنا قال بموارثلن؟ إلا وأبيه أبتها 

حرةيزوج أن الأب لغير لمس أته من الملمين وإج^ع والمنة الكتاب لها أتته الذي حقها يه يقعلع 
بالغةصارت م صغيرة زوجها فان • منه نحرج لا علها حق إنات تزوبجها ان وذلك يرصا'ها إلا بالغه 

الذيالض ق لحلك الخيار لها جعلك وإن لها انحعول حقها قهلعت فقد الكاح رد ى لها أمر لا 
مثلالأمة ق عبك بدحل فقد ل فقال القاهر، حيار)هال بعد ولها *وروثة وارثة تكون أن من عبت 

 Uانمدحال لاختلاف الحر عند أحيرئ ولا الخثد؛الأناع عند أخرئ أنا الأمة لا : قلت عل حل ي
إلتهاوالتوصل لها الحق أداء من يصل لا لأنه حيرتها ذلك عل فتروجها حرا راسب العبد وأن والحر 

البكراردة يزوج ولا ميدظكار٠ة يزوجها ؛^ ٧١الثيب والأمة ئ محالفة والأمة الحر إليه يمل U إل 
:جاثز'اقلى الكاح أن نظرالهاروجى فأرة ركانت فاترى قال كارهة. غيرالأب ولاانمغوة 

نفهق حقه حقه يقطع فقيرا رأيت هل V نفسها ق لها جعل الذي الحق أقطع بان إليها أنظر أن أغرز 
علأبيع وكذلك منه. لها بد لا ف؟ا ؛ قلت ، مجالهاق عليها بيع فقد قال ؟ الغي حق يقطع ولا 

نقلى ؟ بينها رق فا ؛ قال أنمها، ق حقها محالف اموايا ق وحقها أبيع طإ النفر وق الغية 
بلالما حير إمساكه اموالما من ثيء بيع إل عليها الؤل البالغ ارجل او البالغة اراة ردعت ازائن 
مالهبعض بع إل اواحتج احدهما عل وروجت ; قلت ، لا قال V اتبيعه غيره ولا ُُلتم ف ضرورة 

منكحكز،ءإل البالغ فلودعتا إ قلت نم قال ؟ وهوكاره أتبيعه يرمه أوحق به زك رورة ضق 
حقهايخالف نقبا ق حقها أفرى ; ، iJjiلا قال V أتتكحها فنعته وف->طح\ قلى لا. قال Y أممنعها 

الأن زعمتم وكيف ] له قلت ، مثراء والكبيرة انمغيرة للفقبرة النكاح يكون وقد ، نم قال ؟ الها مق 
سغير س بذللثط ومنعتها نفقة ولا مهرا ئ تأخذ وب الكاح عليها فعقدت اآلاِع تبلغ حى لها نفقة 

مصححه.كبه »انذلر. التاّخ، ر ماسلة األأأا ولعل المح ل كذا الخ الماع يكون : ثوله )١( 
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ابنتهالأم الرجو يزوجه ان عل ابنته الرجل الرجل والثغارأن.زوج اسار، عن نهى ومم عليه اش 
عننجح أبى ابن عن عينة ابن أخرتا ثال الئاض( )أخرنا ثال الربع( >أخ>رنا صداق ينجا ولمس 
١٠٠٣٩^٥١ؤحمه آ رقالالأصلام(( ثغارى لا )ا قال وسب عليه الند صل اش يبمول ان محاهد 

الأخرىبمح ميإ واحدة صداقكل ائته يزوحه أن عل الرجل ابمه الرجل يروج والثغارأن نقول 
القاؤص()؛لأل يمإ ؤبمرق ■بالوطء الهر فلها بها دخل فإن فهومفسكخ هذا عل النكاح وقع فإذا 

ارصاهماالحسن وكان الرهرى قال عل بن محمد ابى والحس عبداش عن ثّهاب ابن عن مالك احثرتا 
ينكحأن والممة الئانص( )قال اكة تحريم وذكر عله الد صل الني عن عبير عن أ؛ياإ عن 

يلهاأصابما فان يدخل لر أو حا دخل فهومفؤخ هذا عل النكاح وتع فإذا معلوم أجل إل الرأة الرجل 
•باليس الهر 

الفغارلكاح ر الخلاف 

منواحدة ولكل ثابت فيه فالنكاح الثغار أما الناس بعض فقال ; اش رحمه القاض( )1ال 
ومجافال حهلوك فيه يئسه لا ما تلت ؟ عل يا.خل فا فهوفامل• قلث فإن اكة وأما مجثلها مهر التكؤحتن 

عليهالد صل عنه الرواية محلف ولر الثغار عن نس أنه وسم عليه اش صل الني عن ثبت تلت هو؟ 
التعةنكاح ورددت عنه المى ى ء؛ّلم عليه اش صل الني عن محالف لا الدي الثغار فأحزن وسلم 
وإنالنكاح جاز التعة ل الشرط آبغللأ فإن تلت فإن تال فيأا ومحار عليه اش صل الني عن اخلف وتد 

عليهالق صل الني عن روى تلت ؟ فكيف تال بينا حط نحنليء إذا له قلت مجمهمخ فالنكاح عللاه يا 
وأحدثتمحلله فبر أحله أنه عنه وروى محلأل رخصة فيه يكن إ ُا حرام عنه و*ا عما المى دّّام 

لوأنه تزعم أنت تلت ؟ ذاك ومجا تال متناقضا الفقه مجداهب محن حارحا منها خارجا محسا الخديثن بن 
لأنالنكاح محوزى لا الخيار لأن باطلا النكاح مجنيا؛الخياركان واحل■ أزكل عل امرأة رجل نكح 

ءنل.ناالنكاح ل محز ا ظثتجع محا جار دإن وهذا تاُا تيه العقد يكن ب الخيار عقده ز شرط ّا  وانجاعتير النكاح عقد ان زعمت فقد الشرط التعة نكاح التناكحان ابهلل فإن أللت فإن وغتد*ك، 
فيهاجزت فقد جاثز غر ونوعه بعد تجْ لر الشرط إبْلال تبل ا-حد>ما مات إن المواث ولا فيه محل لا 

خيارنيا يشرط ب عقدة اخر ء بقى أحللته م . ااعقا.ة يفسد فا الخيار أن تزعم وأسن، للزوجن البار 
قالالقياس فيه اخهلات قد ولوقسته؛١لبيوعكنت خيارا فا حعلتا ان قبللش مجن محيتا يا حدثت ام 

رآْإذا الخيار له فيكون عينه ير ب ما يثآرى بأن إلا عنارك يكون لا ال؛وع الخيارj : قلن، ؟ أين ومن 
الوجهنهدين من بريء والنكاح حبس، ثاء وإن ردْ شاء إن بالخيار فتكر.ن عييا فيجد يشرى أو 

احل•هماأو التبايعان يتشارط أن البيؤع ي الخيار غيه تجز الذ«ي ^، ١٠١١والوجه قلن، م ت تال ؟ ءتا-ك 
الأن مجن وصفت مما إلا خيار ملما لأحل■ ولا لط يكن لر الشرط ضر عل البح ءما-ءءا وقح ؤإن الخيار 
نكحاامما العة نكاح فالتناكحان قلت نم ; قال ، له؛عيب، أودلس اشآراه مجا رأى المشمّى يكؤن 
محدثهطلاق بغيي زوجها غر ونخءا الير.م زوجها يكون فكيف خيارا ب؛ثز_ط مل>ة إل يعرفانه نكاحا 
يتوارثانأمكيف ؟ يتوارثان ولا زوجة تكؤن اوكيف ؟ ءن١■ك فرقة بمدث أن إلا ثستإ ءقل> إذا والسد 

فأنتقلت بامحلل النكاح ق المدة ي والشرط جاثز فالنكاح قلت فإن ؛ قال ؟ ض>ْ ق يتوارثان ولا يوما 
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(١) عقدلب واليع ياليع نسه ؤإمما أنمها عل مقداه وإ رصاهما يمر نكاحآ والرجل للمرآة نحدث 
إياهأملكه محرزان لا لأنث شؤمحا الثع كان يوم إيامكل ءثرْ *ذا مبك أشرى والمشرى البائع فقال 
لولآأن يلزمك فكان عشمآ إلا مملكها لا أن شرمحل وفد عقمأ إياه أملكه محوزأن ولا الأبد دون عنمأ 
فإنفقال ث1ل البيع فأفسدت البيع عل فياّا جعلته إذا تمده أن محرمه خر التعة نكاح ى يكن 

فإنت له فلت ؟ يامحللأ والشرط ثايتا الكاح يكون آن دارها للمرأة يشرط الرجل عل قياما جعلته 
كان ١٠ممعلها لها يقول من الناس س فلت ؟ هى وما فال وجوه مجن أخهلات هدا عل قياما جعلته 

أنلزملث القول هذا عل نته فان وغيره الميراث مجن الزوجن بن وما وبينه وبيما بينبما ثابت والنكاح 
يثبت ١٠محيا بمن بجوزأن دلا القول هذا عل أقيه لا قال ، متعة نكاء المتناكحن ق ذلك تقول 

ثانالنكاح إن قال س عل نمته فان ; فقلت ؟ مده زوجة غير ايام ز زوجة وهى الزوجن بن 
فكنتمجنيا أحد يرصه لر ما بنوجن لما أن شرضا يغير تزومحا محا أحدثت فقد باطل دارها وشرطها 

الناكحة; قلت ؟ واين قال ، احر وجه س القياس أحعلآت إن ولزمك رضاهما يلأ اثنن زوج رجلا 
أنوشرطن النكاح يمد ثيء الأبد عل النكاح عقدها ى فليس الأبد عل نكحت دارها الشرطة 

حلالفهي عنيا أوأيهلل شرطها لها وإزكان فهي والشرط الأيد عل نكحت دارها س -يا يخرج لا 
اوجائزة كانت وعندك عندنا الهر ى والزيادة مهرما ى نيادة والشرط دارها وغير دارها ى الفرج 
أنعل فنبمحته أوعثر\ يوما نكحته إمما الأيد عل ينكحها لر متعة والناكحة المدة تفد لا فاصدة 
محلينكاح يوطأ فرج يكون محوزأن لا غرزوجة بعده لأنيا يعده أوالعشرمحرم اليوم ى حلال زوجها 

إحداثبلا الغد وغيننوجته اليوم نوجته تكون أن علتيا بقياص هى ما قال أحرى ق ومحرم ذه هل 
اتقيسهان اردت مما واحد عل قياما لواستقامت ارايت له فقلت ؛ اش ؤحه القافم، رقال فرقة 
وسلمعليه الله صل المى عن خر فييا جاء ؤقد المت٠اةا إل يعمي أن وعندك عندنا العلم ى أمحوز عليه 

فيهيأت ولر غثرْ ء مي عل قياما فتجلعه منؤخ التحليل أن وانت نحن فزعمنا ؟ يتحليل وحبر بتحريم 
ىوا:لجاع الهلعام حرم قاتل لك يقول أن عيك عليهوّامخمم؟الإنجازطلكجاز الق صل الني عن 

محاحرم الصومكا ف الكلام أحرم أو نه الطعام فأحرم الإحرام مح، الخاغ وحرم والصلاة الصوم 
خبرفيه جاء ما وكز عليه شرعت ما عل شريعة كل ممضى العالإ من ثيء ى هدا محوز لا قال الصلاة 

فيهخبر مالأ عل النكاح مح، قياسا خبرفجعلته وفيه المتعة نكاح ي عمدت فقد ! قلت ، جاء مجا عل 
فإنهكانفقال قوللئ، وتناقص عليه فت ما جميع تركنا م غيره وهوشريعة البيئ عل قياما فجعلته 

أجازهنحزهكا ول؛ فاصدة فيه العقدة أن زعم س أنميه تفدهَؤا ب فلم فقلت إنائه أصحابنا ول قس 
شيءفلأي قال ؟ معقول ولا قياس خبرولا عل قول فيه للئ، يقم ولر تشارطا  ١٠عل حلال ءانه زعم مجن 

عبهاش صل يبموله طاعة س عر وجل عز اش اوجبا يالدى ; قلن، ؟ والمتعة الشعار انت افدت 
انامرا ورسوله الته قضى إذا مؤمنة ولا لموس كان ))وما فقال ذلك ر افه كتاُبه ى اجد وما ؤملم 

فبجدوا لا م بيمم شجر ف؟ا محكوك حى يومجنون لا وربك فلا را وفال ا؛ أمرهم س الجرة لهم تكون 
عنهنبي ما قلنا ؟ عندك وسمحر عليه ا؛د صل اإٌى ، 5T"يخرج فكيف قال (( قضينا مما حرجا انمهم 
فنبيوسلم عليه الق صل اممه رسول عن أوخثر وجل عز افه سكتابا بنص أحل حى محرأ مماكان 
مصححه.كته يحرر. ، أوسنط نحربم، من محلوانمارة ولا سخ النى ااخكدا الباتع فقال ; (■ثوله )١ 
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نالأووالؤيان أني أذا اا: تال وسر عاليه اش صل الثى أصحاب، من رجل عن الخن عن ذأدة 
الراةش وثذا نقول ^١ الناس( )قال قال إ الريح )أ-صنا ٠ أحق فالأول اتحزان باع وإذا أحق 
منكلول لأنه ثابث الأول نكاح زوجها حن الأحر ؛ 1،4ولا أحدهما نزوجها نزوحاما رجلن تنكل 
اسمعادرى ,ولا حلافافيه ييمم اعرف لا الفقهاء عوام فول وعدا نكاحه بملل فقد بمده نكحها وهن 

طالبأثى بن عل أن الجب ابن عن الزعرى عن -نيان أ-محرنا الفاض( )قال ؟ لا أم منه الحس 
ىالخالتة الخيمة عن تغتل حى يرجهما فهوأحق ارأته الرجل ٍللق إذا نال عنه تعال اش رصي 

والأتتن.الواحدة 

غسلإحداث قيل اكاء اتان ش ؛اب 

ولويغتل أن نل معا 1تيان أن ياص فلا إماء لاإرجل فإذاكان تعال الد رحمه الغاض( )قال 
مماوإزكان حدث فيه روى ند أنه أحدهما يُنين إلؤأ أحب واحدةكان إتيان أراد وصوءأكلما أحدُث، 

يريداق إمحان نل فرجه لوغل إل وأحب عليه بواجب عندي وليس أنغلق انه والاحر •تله يثبت لا 
ذحلننهحرائر وإن'ض ُرْ بمد ُرة الواحدة واحدةكاتيان بمد واحدة مجعا وإتيامن إتياما ابتداء 

مداى فهل نيل فان لها يقم الي الأحرى ليلة ز واحدة ياي أن أر لر ءبملنه لر وإن فكذلك 
منالغاض( شيء)قال فيه روى وند الناس بمرق ند بما الخديث عن نه يتغى إنه قيل ؟ حديث 
يالستة.للصلاة وضوءه يتوضأ حى ينام فلا ينام ان أراد م أوأمة حرة امرأة أصاب 

ايللاقإباحة 

فطلقوهنالماء م راذا وجل عز اش تال الغاض( )قال تال مليان بن الريح أحرنا 
مالومنات نكحم ٠إذا وقال ممرهن٠ لر  ١٠النساء محللقم إن عليكم جناء الأ وقال الأية لعدمن٠ 

بمعروففامحساك مرتان الخللاق )اوتال زوج* مكان زوج استبدال اردم راوإن وقال الأية محللقتمومن(٠ 
القصل الد ر—ول سنة عليه ودلت ذكرت ما غر ل العللاق من ذكرته مجا ع حان(( يا تنح او 

محننحرم لا زوجته كانت ومن الفرض لنمه زوج لكل مباح فالهللاق ■الهللاق حة إبا من وملم عليه 
ماححال يكل اوميثة محنة زوج وإءسالثكل العدة لغر عنه ينس أنه إلا حال ق ميثة ولا محنة 

الحق.بتادية إعفاما  ٢١١المعروف وجاع بمعروف أمسكها إذا 

الطلاقإباحة كيف 

ماالمدحول ل الرجعة له ليكون واحدة إلا جللق لا أن للزوج احتار ت الد رحمه الغاض( )قال 
انعليه بمرم ولا العللاق من اثنتان ^١ له بقت نكحها ومي ما المدحول ضر ز حامحلبا ؤيكون 

.مصححه كبه واننلر. I أعماقها » عن محرنح ولعله المخ ى كذا اعماعا ; فوله ( ١ر 











ولاعب ك رجعت فلا أوتطلتتن ممللتة بإ دخل ولر اعرأته طلق فن غ؛رااعلااق نوحا تنكح أن الخال 
غيرللمرأة ولوفال )فال( والثيب عذا الكري ومواء نكاحه لها بمل محن ثاءت من تنكح أن ولها عدة 

معاوقعن للدعت وبعضهن للمنة بعضهن أوثلاثا للدعت أوثلاظ للمنة ثلاثا طالق أنت حا الدخول 
صغرأوكرأوحلمن نحيض لا مدخولأ لوكانت ومحكذا بدعة ولا صنة نها ليس لأنه به م حن 
معاينعن ثلاثا الهللاق حكم ي لنمه ثهرواحدة كل رأس ي ينعن أن ثلاثا ببا الاد-؛مل ي أراد وإذا 

يبمجحاذلك ض فا ؤئربا واحدة شهر رأسكل ى بمللقها أن وحل ر الد وبن ينه ما رسعه 
معاوقعن ا*س ءلارْ لأن ونصها تركه ولا مدقه ان عى سعها ولا تعال اس وبن ينه ما ؤيسعه 

وقعنللمنة ثلاثا طالق أنت -٢١ دخل لر لش ولوقال قلبه عل يكذب وقئ قال ذللدكل ئعم لا وعى 
ال؛نتانفقع علتها عدة لا لأنه مدقه أن سعها فلا ثهر كل رأس ى يقعن أن نؤي فان به تكلم حن 
لأنهااثمتان تقع ولا واحدة تقع أن عزوحل اش وبن ينه ف؟ا ويسعه واحدة ثبر كل رأس ي علها 

واحدةفلأن قدم إذا طالق انت ;٢١ يدخل ولر تحيض لامراة ولوقال . معنية ولا غثدنوحة محبمى يقعان 
وعىفلأن قدم إذا الثلاث او الواحدة علها وقعت فلأن يقدم ان قل ;٠١ فدخل للمنة ثلاثا او للمنة 

إيقاعأراد عل وأماُله خامع قل طلقت، حيض أول طاعرمن وعى فلأن قدم ؤإن ، غرمأع ٠لا٠ر٠ن 
غرى للمنة فلأن بقدوم الهللاق إيقاع اردت قال او م ت قال فإن ؟ ضل فلأن بقدوم الْللاق 
حنولا حلخ، حن ف-آا يكن ب لأنها امرآته ءل؛هكيماكانأإ أوقته ;٢١ يحل اش منة لا ;٠١ الدخول 

دخللر لامرأته الرحل قال ؤإذا ُعكلأمه، بنته الخللاق أوقع كإف وبني ;٢١ دخل إر اش ى المنة نوى 
كلمةالأول أن قل من الثنتان عليها تقع وب الأول عالها وقعت طالق أست، طالق انت طالق أنت ;٢١ 

بنمحمد اخرنا زوجة غير عل الخللاق يقع ولا عليها عدة بلا لوجها من فبانت العللاق ;٢١ وقع تامة 
نالحرث بن، الرحم، همد بن، بكر أمح، عن مط أمح، م، ذب أمح، أ؛ز، غن، فديك أمح، ؛>، إّءمإ، 

بكرأبو فقال طالق أنن، م طالق أنن، م طالق أنح، ;٢١ يدخل ولر لامرأته قال رجل ى فال أنه بشام 
.الأيل( التهلليقة طلقها حن من منه ؛ائت، قد ؟ الهلريق ظهر عل امجراة ابمللؤ، 

 Uالزعانس رك إق ائلاق ي اء م

اليومذللث، الفجرمن طلع فإذا غدا طالق أنت لامرأته الرجل قال إذا : اى رحه الغاض( )؛ال 
فادغرته فتلك ثهركذا غرة رأى فإذا ئهركدا غرة ى طالق أنت، لها قال إن وكدالثإ طامح، فهي 

طلحالفجر أن عالإ م روى الهلال أن يعم أولا التللاق عليها أوقع يوم النجرطلع أن يعم وعولا أصابها 
نوىم الغري، بعد كائن، إصابته ان يعام أنه إلا إياعا إصابته قل رؤى أوالهلال إياعا إصابته قل 

ثلاثاعالها طلاقه وقئ بعد إياذ ؛إصابته مثلهامهر عليه وئ إياظ إصا0 قز الطلاق وقع فقد الهلال 
مهرعليه فلها واحدة طلقها ؤإن عى إلا العللاق من علتها بقى يكب لر آومملليقة ثلاثا طلقها إزكان 

عوموكدالi، ممينه ح الزوج فول الإصابة ى والقول رجعة، إيا*ا إصابته تكؤن ولا ، مثلها
ثيتاعليه توجبا بإصابة بافرارْ ينة أو فال محا بخلاف الحنث ي ينة عليه تقوم أن إلا الحح، 
أوىثهركذا *لأل غرة ن، أو ثهركذا أوإل شهركذا ن، طالق أنت، لها مترقال )تال( لها فتوحد 
علالفيها يرى الي الليلة من الثمس تغسبؤ ساعة طالقا شهركداكانتؤ استقبال أوهم، صهركذا دخول 

١٩٧







أنت٠لالقز١١^^۴رسمت ودير■؛ امحاذ ل؛اءتا ءل\لز, أنت م 'نأيق أنت م ًأاإق أتت 
الالثالثت ج اّتقاف والظن؛أن طلاق ابموا، الأول لأن ثلاث دب ُلامح أنت م طالق وين 

نحآ.أوطلأئ طلأآحأ نددي تة س طلأئ طالق لأن 

سباسلاق 

١عالءاأوواحدْ واجدة نلها واحدة طالق أنت لها ولوثال ; محال الد ؤحمه اكايم( ر؛لال 
الحكمق يدين لر طلأثا أوسدها نالها يالى أرد ولر واحده أردت تال فان اثنتن. طالقا واحدةكانت 

،واحدة نالها واحدة طالق ائت تال م . راجعها م واحدة ولوطلنها تمال الد وض ينه فا ودين 
واحدةطالق أنت ولوتال الحكم. ي ودين أحلف واحدة أبلها طلتما ند كنت أى أردت فقال 

إلا^^١ أوتعها أولا ونت بعل أوتعها واحدة يعدها أردت قال م . '••كن م واحدة. يعدما 
أوأورأسالئ، لامرأته الرحل قال ؤإذا نمال. الد وبن ينه فا لدين الحكم ي يدين لر بعدم 

،طالق فهي طالق مما ماكان أوطره أوإصبعها حسدها من عضوا أوّءى أويدك أورجللث فرجك 
الوالهللاق طالتا طالقاكانت حزء ألف من حزءأ أوّءى طالق منك أوجزء طالق بعضك لها واوقال 
طالقاجزءكانت ألف من أوجنء ممللتة رع أو ثلث أو نصف طالق أنت لها قال وإذا يعفى 

أوانمن يريد أن إلا واحدة طالقا -طلقةكا؛ت نصفى طالق أنت لها قال ولو يعفى، لا والطلاق 
لهالوتال وكذلك انمن فممللق مجاكان محكه مستأنف ونصهن، ماكان محكه نصهن، ضر أن أردت يقول 
لأزكلواحدة ممللقآن مولأء من واحد تهلاJقةكانكل أرباغ اوأر؛عة مملليقة اتلاث ثلأثة طااز( أنت 

ومكدا، ااافظ عر بالنية أكرفيقع به ينؤتى أن إلا أربلع أوأربعة أثلاث أوثلاثة نصفن نحع ممللقة 
إلرجل ولونغلر تْلايقة ؤبمدس ورع نصف أو تطليقه وميس وثلث نصهن، طالهم، انت لها قال لو 

طالقفهي امرأته أراح فان ، قوله القول طالقك١ن إحداكا فقال بامرأة له ليت معها وامرأة له امرأة 
علءايع ل مح١لها امأته نكاات أ-نف الأجنية أردت قال وإن ، امرأته تطش نر الأجنية أراد وإف 

فاناثمن ل قوله عن وسئل واحدة طالقا ثمنكانتإ ي واحدة طالق أنت، لامرأم ولوقال ، طلاق 
أرادفهومجا بالحاب اثنتن ل داحلة تكون لا الواحدة لأن واحدة إلا طالقا تكن لر سي؛ا مانؤيت قال 

)قال(الحكم ي ثلاثا طالقا اثت؛تنكامإ مقرونة اثنتن ي واحدة أردت قال وإن اثنتن، طالث، فهي 
عللت،كان،ل بانة وانمن واحدة ولوقال ، انمن طالقا وو١حدةك١نتإ واحدة طالؤئ أنت ولوقال 

ولوواحدة، إلا علماك أوقعها لا وواحدة علماك ل ُانة وواحدة واحدة لوقال وكدلاك واحدة طالقا 
بالهللاق،تكلم حن واحدة عبيا ونمتج عللث، تقع واحدة إلا علماك يقعر لا واحدة طالق أنت قال 

وكذلل؛،واحدة طالقا ممن واحدة مملاJقةك١نتكل ينكن أوقعت قد فقال أرعٍنسوة لرجل وإذاكان 
كلفتكون يمن، تقم الْللاق من واحدة كل أن نوى يكون أن إلا أوأربعا أولملأثا اثنتن لوفال 
ينكنأوقعت قد قال فان ، أربعا أو أوثلاثا أوثنتن واحدة جاعمن، من ّءى  ١٠طالقا مجمن واحدة 





إلاعدة ي وعى صنت وجاءت منه عدة ق فكاث ولوخالعيا ، زوجة لأما الثادتة وتعت عنده وعى 
كياطالق أتت U نال ولو ، مارجما مملك لا عدة ي الخللاق عالها يقع ب رجما بملك لا أنه 

يلزمهلر عدة غير أول منه عدة ل كان بزوجة له ولمت الأول المنة مفت م فخالعها صنة هضت 
يوممجن صنة مضت فكلما جديدا نكاحا نكحها فان بزوجة له وليت وفح الطلاق وفت لأن العللاق 
حالعهاإذا أنه : احر فول وللثاقى الربح( )قال الملاككله طلاق ينقضي حى مملليقة وقعت نكحت 

لهاولو؛ال الفاض( )؛ال الأول صداص هذا لأن المنة بمجيء الطلاق علها يقع ل( وجها رم 
بعدأو ثيء من يقع أن نل ثلاثا طلقها م واحدة مهر لإ بى أوي واحدة تهز ك! ق طالق أنت 

 Uثيءالخللاق مجن يلزمها لر الشهور تلك فرت نكحها م قاصاما غيره زوجا ونكحت بعضهن قع و
وكات'كمنجديد ونكاح زوج بعد إلا نحل فلا عليه وحرت كله عليه مضى الملك ، ٧١٥طلاق لأن 

أوواحدة طلقها ولوكان ، الزوج بعد الذي الملك ق عقده طلاق علها يقع لا أن ي قط تنكح لر 
،وقع بملكها وعو الْللاق ما علها أوقع مجدة لها مرت م ئيء الللئ، ذللث، طلاق من ني اثنتأز، 

العللاقمن عدة ي أو له زوجة وعى يحللها فكلما طالق فات الدار عدْ دحالت، كلما لوقال وعكذا 
فهيالرجعة ؟للئ، لا فرقة من عدة أوي له غثرزوجة وهى لخللها وكلما طالق يهى الرجمة نه بملك 

؛فأصاحا غورْ زوجا كحت م غيره زوجا تنكح حكا عليه فحرت ثلاثا طلقها فإذا طالق غ؛ر 
زوجابعده كان حى حرم قد كاح مجللث، ي متقدم بكلام الهللاق علها يقع لر ما دخل م نكحها 

تنكحهلر ممن كاحه ابتدأ كمن صارت، حتى العللاق الزوج كاء هدم وإذا النكاح امتثتاف احل 
حفتطالؤركلما أنت لوقال وعكدا . العللاق من أصعم( لألها الهللاق ما يغ ام انحٍن هدم *ط 

منةكل طالق ات لها ولوقال ، وقيامه اإباب،كله عدا فعل وقت ي فيه الْللاق يغ مما ذلك وغير 
علهايقع إ جديدا كاحا زوجها كحها م أصاحا زوجا تزوجن، م ستة أول ي ثلاثا فْللقتا ثلاثا 

لهاولوقال ، مضى قد بوقت المللاق فيه عقد الذي الللث، طلاق لأن ثيء يحد المنن من يمضى *؟ا 
طلمهام ما دخل م غبره نوج تزوجها م أواثنتان واحدة علها فؤقعت تْللبقة منة كل ي طالق أنت 

الزوجلأن تهلليقات ثلاث تعد حى تهلليقة علها وقعت نة ّمضنؤ م الأول فنكحها علها مات أو 
.الثنتن ولا الواحدة مدم ولا •الثلاث مدم 

واكقرزالخغ 

وإنرا وتعال تبارك اش قال ت قال الناقص ادريس بن محمد أخم_نا قال ملم،ان( بن الريع )أخرنا 
)؛الخرار والملمع صلحا يلهما يصلحا أن علها جناح فلا أوإعراضا نئونأ بملها مجن خافت امجرأة 

عندكات مسلمة بن محمد ابنة ان اليس، بن صعيد عن الزهري عن عينة ابن صفيان أخرنا آ القافم 
مال وانم وأمسكي لا فقالت، طلاقها فأراد غيرْ أو كرا إمجا أمجرا مجلها فكرْ حدج بن راغ 

يوىوقد الغاض( )|ال الأية نثوزأأوإعراضاI بعلها من خافت، امرأة |وإن تعال اش فأنزل لك بدا 
يتعال الد محشري ودعي ^iil_ لا فقالت، نساثه بعض بهللاق >م وصد عليه الد مل اش رصول ان 

عن،عروة بن، مقام عن، عينة ا؛ز، أخرنا الفاض( )؛ال عائثة لأخي ولم يوك، ومت وفد باثك 
عاصابن عن عطاء عن جريج ابن عن ملم اخرنا الفاض( )؛ال تحاتثة يومجها ومت ّوحة ان امحه 
٢٠٢



اخذكله النافس( )فال ُءان يقم وكان نو؛ سع عن نوش وسم عليه الد صل الني أن 
أنعليها بأس لا أن بملها تنون الرأة خافت إذا نه ينا بان الأحاديث معاى •ثل عل يدل والقران 
وييصالخا ان وله فلها لها الكره عل حسها له مال الد فأباح لها بكرامته عما العل ونشوز يصالحا 

إلباكروف! اوعاشروعن عزوجل الد قال وقد . له حقها برك؛__ إياه صلحهل أن عل دليل ذللي 
بهءلا؛ت ما اوكله لها المم بمص ترك عل الراة حبس للرجل بحل الغاض( )فال »خيراكثءوا« 

li Uمحب لر ما الماق ل تب إمما لأنما فراقها أو U الخيل إلا ل محل لر فيه رحت فإذا شا 
لهاب تءد؛د إلا يتقبل ما محل ونا باية مضى ما حل مته ي رحمت ؤإذا حل همته عل اقات 
مضىما ل وحل عالها الخلل استأنف رجعت م اياما له امرأة محي فأقام ذلك له ومت وإذا رقال( 

امتامحارحمت قد ان عالإ م منه حلبه  ١٠عل فاقام بالرحؤع ٩^ ولا رحمت فان رفال( رجوعها نل 
بجرولا لها المم عل أجر لها أعدل ولا أفارقها لا قال ؤإن مضى ما عليه بأص ولا علم يوم س الخيل 

وهكذاقال( لها) الخيل لها يتحرى أن ك ؤسم الإصابة لها يقم أن عل بمر ولا قال( فراقها) عل 
منهعليه يفرض ولر ا7محاع ل يضربها لا وأن تحال الله بتقوى أمر يملؤها ك امة أوثع به منفردة لوكانت 

ابياعفأما إلها يأوي وأن وكسوة ومكش مقة س به إلا لها صلاح لا  ١٠عليه يفرض إمما بمينه شيء 
فانمليةقملته ؤليلما يومها س محلله أن عل مالأ ولواعتياها )قال( عليه أحل بمر ولا تلذذ فوغح 
العليه أءaلا٠ا  ١٠لأن لها المم س ترك  ١٠نوالها لها بميل أن عليه وكان لها جارة غير عليه مردودة 

كيكن ولر جائزة لها الهبة كانت شرط غير عل ثيثا لها فوهب حللته ولو ( قال ز ولا.نفعة كالوكة عن 
ل!فا محليله ي رحمت وإن لها يكن ب مضى ف،ا محليله ل عى رجعت وإن نضلها إذا فيها الرجؤع 

مجلكن.ما له فيجوزنحليلها ممص ب ما مملك لر لأنها بمال أن وعليه لها ممفؤركان 

لكاءاللم ماع 

مميلواكلفلا ولوحرصم النماء بن تميلوا أن تتعلبموا ولن اأ ونمال تبارك اش قال الغاض( )قال 
نتفوالن I اصف ما معناه قولا يقول الخم اهل بمص سمت القاض( )قال I فتذروهاكالخلقة اليل 

الذيا،ليل فيصير أفعالكم أهواءكم تتبعوا لا ٠ اطليل كيلواكل فلا ، القلوب ي ذلك إمما تحيلوا! أن 
علوكتب القلوب ي محاوزما وجل عز اش لأن قالمحإ مما عندي قالوا ما أشه وما فتذروها لكم ليس 

زضاU عالخنا قد » عزوحل اش فال الميل فذلككل والفعل بالقول uل فإذا والاقارل الأفعال الناص 
وقال٠ بالممحف علض الذي مثل محلهن ٠ التاء ق وقال ٠ أممالهم ملكت وما أزواجهم ي علهم 

وصمتما النساء بن القسم محبملم عليه اش صل اش ؤبمول محبمن ( القاقص )قال ٠ بالخروق وءاشرو٠ن 
علأن ي محالفا أعلم ولر الغاض( )قال وليللها يومها له سودة الحضروإحلال ي لأزواجه ه نس 

يقولم فيعدل يمح وّامكان عليه اش صل اش حول أن بلغنا وقد ببلهن فيعدل لنسائه يقم أن الرء 
بهيْلازا كان أنه بلغنا وقد قلبه أعلم واش بمل أملك(( لا مما أعلم وأت أملك ما محمي هذا للهم اء 

.مللته حى نساثه عل مرضه ي محمولا 
٢٠٣







إ-حرامه.ي *عه ممن واحدة يقرب ولا ممحر«أ لوكان المم وكذلك 

اانم-؛ملب«ا^١٠ ٣٥١

عنحزم عمروبن بن محمد بن بكر ١^؛، بن اش همد عن مالك أحثرنا : الد رحمه الغاض( )؛ال 
وأصبحتسلمة أم تزوج حنن ؤبمالإ عليه الد صل الد محبمول أن الرحمن عب يكربن أي بن اذك همد 

عندكثلشت، ثئت ؤإن عندهن وبت عندك بت ثئت هوإن أهلك عل بك ليس I لها ثال هميه 
ينالحميد عبد أن ثان أيى بن حيب عن حرج ابن عن انحني همد أحهمنا الغاض( )لإل * ودرت 
بكرأبا سمعا أما أحماْ مقام ين الحرث بن ارحمن همد بن محمد بن عمرووالقاسم أيى بن صداش 

انإاخمترم ا،لدينة ندمت ،نا ام1 احترته اما امّلة عن هثاممحدث ين الحرث ين ارحمن ع؛د ين 
أتكبهم؛إليقارا الحج *مم أراس أنثا حى الخراب أ'كدب ما ونالوا فكذيوها ا-نخثرة بن أب أي ابنة 

رسولحاءي حللت  ٧٠ءاليأم'كرامحة وانيين فصدمي قالت اللينة إل زحعوا *عهم فكنت آعلك 
»أناقال عيال غيورذات وأنا ق ولد فلا أنا أُا نكح مثل مجا ك فقالت فحطي، وصالإ عليه اش صل اش 

عليهاش صل اش يبمول فتزوجها ورسوله٠ اش فال الخيال وآ*ا ممال اش المرة،يدهبأا واما اكيرمجنك 
اشرصول ممغ هدْ فقال يامجرفاحتالحها مارين جاء حتى ا زناب؟ لمن ٠ ؤنمول يامحا فجل وسب 
فقابتا( زناب؟ أين ء فقال وسم عليه اش صل اش رسول فجاء ترصعها وكانت وّلم عليه اش صل 
اتيكمإي ١٠ؤسم عليه اش اشصل يبمول مارين؛امرفقال أحدها هدما وواتفها أمة أي ينك قرينة 

شحماوأحرجت حرة ق شمرّكانت مجن حيات وأحرجت مال مصمت فقمت نالت الليلة( 
حنفقال وأصبح ؤمم عليه الد صل اش رسول فبات قالت اريثع( سك ١١أوصعدته له فعمدته 

القائم(رفال لنساي( أسع أسبع ؤإن لك بت شئت فان أهلك"هرإ عل لك أإن أصح 
جرجابن الئاكص("وحليب رلال ثلاث وبثيب للبكرمح قال أنه أنس عن حميد عن مالك أحأرنا 
هميهايقم أن له البكركان تزوج إذا ارجل أن عل دلالة وفيه وّلم علمه اش صل الني عن ثابت 
فيبدأقبلها عده كن اللأي لنانه عليه محب ولا ثلاآ هميها يقم أن له اائيبكان تزوج وإذا بآ 

مهمحللاه أن إلا الخدد هدا إيفاوهما إلا الثب البأكرولأ ي له ولمى )قال( الثلاث ومجن المح مجن 
ف؛وضاالمم ي حقها س ترك هما يعود الخددكا هدا فأوفاما عاد لماثه ومم يفعل لر وإن )قال( 
أمععليه معا لحلنا ؤإن ذلك له كرهت وثيب أوبكر بلةأولمان ي بكران علته وريحلن )قال( 

لأنهيسعه أن رحوت ياحداهما فبدأ يمع لر ؤإن ، ويابياأيامها فألفاها بدأ صهمها فايم،ا؛مج بجما 
كلحق لأن عشرة أربع يتما يئم أن ل أحب ولا احداما يبدأ إلابان حنها يؤتيا أن إل بمل لا 

وإنإيائ أوقاها الل الخدة بمد ض أيام إعادة عليه أر لر فعل فإن أيامجها)قال( سما.والأة واحدة 
يحلنبالي بدأ وإدا أيامها)فال( أولا علته يحلن الي فالمح، بدأ الأحرى بمد إحداهما عليه يحلن 

علنيادة لها كن لر الأول أوى م يفعل لر فان ملها الأول روى يقطع أن ك أحست، علهآحرا 
ينالمم استأنف والثيب البكر أيام مجن نخ وإذا حقها)قال( يتأحتر الخيل ي أحد يزاد ■ولا ايامها 

لواحدةمم بمدمجا فدحلت واحدة علهإ نكح م أمرأتان هميه فازكانت )قال( يمن فعدل أنواجه 
عالهيفيق ولا رقال( محله كان الق يمد المم لجا ؛اليك١ن بداايامها عبه يحلن الي اوى فإذا 
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يارأته يفميب لا ان لرجل فنحب دسب علته ١؛؛؛ مل اش اتئارد؛ٌٌول ُا ذلالثا من ومحارله يضرين 
ءءا*ونواللأي  ١٠فوله ي آعلم واش ّءعت ما وأثبه القاض( )الأل ذللتؤ أم.به ومجا عله لان؛ا انماط 

نثونأفأظهرن لخجن *إن مجثاحة الخلة لأن اسلومزا فإذاكانت اكثوزدلاثل لخوف أن ؛نوزعنء 
لابجونأنه بن وذلك افانحربوس« ذلك عل دلك أقن فإن اكاجع« ي فاهجروهن ١٠أوفحل يقول 
ااءنا٠وني وبمتل )فال( أوهما أويل بغول إلا صرب ولا عنه وعومجنس المضجع ي مرة 

ولا)ذال( والضرب والهجرة الخلة عالهن بجمبمرا أن يه عاصيان الثوزفكن فاين نغزن إذا نثوزعن« 
حىالمفجع ي وت|جرءا )قال( الوجه فه ؤنتوى مدمجيا ولا مجرحا يكون ولا حدا الضرب ق يبلغ 

.الضم ي الهجرة أباح إمما وجل عز اش لأن ثلاآ الكلام حجرة ي حا يماوز ولا النثوز عن ترع 
يبجائربالهجرة ان وٌب ءل؛ه اش صيغ اش رّول ولهى كلام مجرة بم تكون المضجع ق والهجرة 
مجاوأصل )فال( نثوزحا يغرسان مجفجمجا -!جر ولا يضرب أن لأحد بجون ولا )فال( ثلاآ الخلأم 

هجرةأياح وتعال تيارك اش لأن محتنسة مجاكانت نفقة ولا زوجها مجن للممتتعة مم لا أن مجن إليه ذمينا 
صرمادلا عجرلها نحل ا النثوز ركن وض )فال( نشوز والاحاع النثوز ي وصرما مضجُها 
•وللرجالمزوجل *وله ي ت تعال اش رحمه الغاض( النشوز)األ فيل حقهاكاكانن عل وصارت 

ولهُونما الأُورُن لخس ي عله لها ما ذكرنا وهوها بالمعروف، وعاشروهن ء وقوله درجة، عالهن 
.صاحيه عل ملما واحد ولكل عليه لها ليس حما عالها 

امن

٠أيلها من وحكا أهله عن حكا فابعثوا بييا ثقاق -محفم وإن ٠ وجل عز ألد فال ( الئاض )قال 
يدهمران اروجن بن الثقاق حؤف فإن الأية هر ؛١١ فامجا اراد مجا بمُى اعلم واش القالي( )قال الأية 
مجاينقطع ولا يه يرصمحا مجا ؛إء٠لاء لصاحبه مجلما واحد يهليب ولا الخق مجنع صاحبه عل مجنمإ واحد كل 

والهجرةالخلة ارأة نشوز ق أذن وجل عز اش أن وذللث، ؛الشقاق القيام ترك ولا صلح ولا بفرقة يلما 
ونمىبه افتدت ما عالهمأ جناح فلا اش حدود يقكا لا ان حافا فإذا يالصلح ارجل ولنثوز والضرب 

اروحانارمع ءاذا ( الئافم )قال ثيثا اتاها حما يأحد أن زوج مجكان زوج امجسبدال اروج أراد إذا 
القناعةاهل مجن أهلها مجن وحكا أهله من حكا بجحث ان عليه فحق الحاكم إل شقاقها الخوف 
اروجبار إلا رأيا إن يفرقان يارهما أن له وليس )قال( قدرا إن يلما ويصلحا أرهما ليكشفا والعمل 

صبجكم أن الحاكم عل وإلاكان اروحان اصطلح فإن )فال( يإذنما إلا ارأة uل ■مجن مطيا ولا 
ذكرإمما وجل عز اش أن وذللث )قال( زدب ومجال شن ي حق مجن يلزمه بما صاحبه عل مجلما واحد 
اناروجن يسال ان للامجام واحتار )قال( تفريها يذكر ولر ا( ييبا اش يوفق إصلاحا يريدا إن ١١انما 

أوثيء أحذ مجن رأيا مج،ا عل رقا يلما يفرقا أن رأيا إن الإوج فتوكلها ُعا ؤيوكلاهما ؛الحكي,ا يراضنا 
عيذلك فآعهلياها وكدا يكدا رضيت ان إله-ا جعل وإن )قال( عنه ا"ٌّثراتوا؛اا<ن'الأة إن أحنْ غم 

أنهرأيا إن تسميه ثيثآ الفرقة ق علما يععليا بان ثاءت إن توكلها أن وللمرأة ءيكدا ، تكهنأن وامالاها 
اروحانذللث، فعل فإن لهاكدا ؤيرك كذا أوله يفعلا أن يعهلياه أن رأيا وإن  ٢١١غتره اروج يملح لا 

فانظر.المح. ز رتع وكذلك ، نحربم، أر ننص المارة ي )١( 
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إلبفصارا أرهما خرا الفراق رأيا ؤإن الفراق إل يمترا ل؛ خيرا الخمع رأيا فان عمدا بان امن أر 
سأولا به أرهما بما أرهما مضها او الوكالة عن يوكلاما يعدما أحدهما أو الروحان رجع ؤإن 

وإذامحكلأ م إن مكاله1 >، اروجان بجر دلا محه)تال( آكلا فا إلا صا بمالها وم الإصلاح 
ءزلر الأحر يغرق ولر احدهما فرق فإن صاحبه دون مما واحد ار يز لر وصفت َؤا معا وكلاهما 

عقلهعل أوغلب امن أحد غاب وان )فال( شنا الأحر عل أحدهما أعش إن زيمذللث ، القرفة 
وان( فال ) الزوجان ما وكله إن ويالوكالة الحاكم تثل *ن ١^^ أوادنلوب الغاب غير حكا بعث 
وإن( تال ) وكالة بمد م عقله إليه يعود حى ثيتا يما الخكان يمض لر عقله عل الزوجن آحاد غلبا 
ر|الالؤكالة ملما واحد غيبة تقطع ولر رأحا الخكان أمضى الوكالة يفسخ ولر الزوجن أحل غاب 

هدْالأيةااوإنسإرينءنءبيدْالإانيأتهةالفي ابن عن مميمة أي ين ايوب عن الثقق أحرنا القافم( 
وارأةالءلرصىاشءنهرحل أ٠لها٠ةالح١ء أ٠الهوحكامن من حكا يينرافاب٠ثوا شقاق حفم 
فالللحكن;م أعلهوحكامجنأ٠ل٠ا من الاسفأِهمءلفبعثواحكا مجن قتام منها واحد كل وح 

تفرقافاكاطرأْرصينرأيهاأنتفرقاأن نحمعاوان ان ١٠نحمرأ؛ءاأن ءاJكاان ا عليكا  ١٠تدؤيان 
والدحينقرفقالءلرصىاشمحهكدت فلا. الرحلأ٠االفر^ة وقال ول، فيه عفيإ مما الد بكظب 

تزوج: يقول سمعه مجليكة أل ابن عن حرج ابن عن مسم اخرنا الغاض( به)؛ال أفرت الذي بمثل 
اينفالت ءالي٠١ يحل إذا فكان عليك وأنفق ل أصر له فقالت محبة بمن فاطمة طالب أي ابن عقيل 
ينجة أين فقالت وعويرم يوأ علها دخل حف علما مكن ؟ ر.بة ين شية أين ؟ ربة ين عنة 

بنعئان فجاءت ثباحا علما فشدت يحلن النارإذا ي يسارك عل فقال ؟ ريحة بن شيبة أين ربة 
مجاكنتمحاؤية وقال يلما لأفرقن عباس ابن فقال و*عاوية عباس ابن فأرمل ذلك له فدكرت عنان 

ر|الأرهما وأصلحا أنواحا علما شدا قد فوحداهما فأتياهما قال مناف عبد بل من شيخن بن لأفرق 
منحكا ابعثوا لهم قال إذ عليا لأن نحالفه لا قان اشكا ثاء وعوإن محيتا ثان عل حدث الغاض( 

بوكالةخضرتما علما أعرب أوٌن الزوجن يه حاطب فإمما حاضران والزوجان أ٠الها مجن وحكا أعله 
رأياإن الخكان يقضى لا أن به أقرت  ١٠بمثل تقر حى والد لا للرجل وقوله قال بما أورضاهما الزوجن 

ولوكانأري يصلح بما ناٌلرين، يوكالتلئ، يكونا يآن الرضا إل تعود حى تؤكلها عن رجعت إذا الفرقة 
ابمثواي يقول أن إل عنه ادم رنحى عل احتاج مجا الزوج وكالة بلا بفرقة حكن بمث أن للحاكم 

الخكانبممي لا بملهذ ولر به تأذن لر وإن عليلث ذللث أمجضيا الفراق رأيا إن للزوج عوولقال ولبعث 
يولمي قال( ) أرهما يلأ بمضيه أن له" ينكلاكان أن عل الزوجن جر للحاكم ولوكان يقر حى 

يكونأن يبه وعو عنه اش رضي عل حديث ق كالدلاثل دلالة عان عن روى الذي الحديث 
الوجهنباحد باول فلت ومجواشه : نم قيل حلاقه محمل فقد : قاتل قال فإن عل عن كالحدث 

*حلاقه قوله يكون أن من أقرب وجهه اٌد كرم عل حديث مجوافقة محوإل ل غيرك ِا 

عما•او أخذ غلوزيه  ١٠

يفكان الئاض( )ثال الأية نحلة( صدقانمن النماء ٠وآتوا وجل عز اض قال الغاض( )قال 
قالوقد ( قال ر أكله بجل لر نفسا ؛4 تهلب ب إذا أنما عل ودليل نفسها طابت إذا آكله إباحة الأية عدْ 

٢٠٩مإاجْ—الأم 

















علطلأة سما اaرأة  ١٠٧ساكاإلآلت ويس ضا ص يا نكاد نحامما ت أبرثك لر وتاك انمداق 
^ajالكاح عقد نمل صاحه عل سما حد ي! لأناص أز. مل يا و\أ\و\أ ض عقد س ايارأ؛ 

انمداق.ي ناكرا إذا نيا مهرمتلها ال ورددناها بمهؤلة - ' ما؛هدا حعلنا 

سمفبمبه الثيء عل سمم 

-حىإيه تدسه يم ببنه يعد زوجها عن الرأ؛ اخنلت وإذا ; محال الد رحمه ألها؛س( ){ال 
الذييتمنه علها رجع يتمه أن نل فات  ١٠٠٠ايزاء لر ي؛رجع طها بمهر ملها يجع انمي هات 

لهركازكعد فته علها له او٠ظكهكان إيا• غمبه م ميا ولومضه ، اييع مه ربظعس ضه مفت، 
 iدابةعل  ٠٠٠لواخنمخ ركذلاث : مال ا'ش رحه الهاض( أوغمسه)،ال هيه جنت، نط نكه حن

أنتل فاحرنت، دار عل مه اختلمتح ولو ، مثالهابمهر علها رجع ( Jiijأر فات عرض أو ثوب أر 
حصتهاءانكانتج اش، من محمنيا العرصة له أوتكون مثالها بمهر يرجح أن ي الماد له ييهاكان 

زدهمما يمد منه امحنمتؤ ولو )قال( طها مهر ينسنا علها ورجع به له اكاث السن١'؛^ من 
بانهزدء *رءي. غثي م فاذا ءرُي انه دشرطت ثوب عل خالخه دلو ، مثلهابمهر علها رجع يانمب 

.يخلمؤلا ومنت،كاني ما كل ي والخلع ؛ا،لهر علهايجع شريتؤ ي بس 

الرصمي 
 HJ( )امأ-اث لرجل ربمكا;ت : اث؛،ئ رس الخاضata  ٠( U.لأي،بناالق التا
منواحد الألف ل دالغول الرجعة لجه بمللي لا ياثن وهو اللاق لزمه انحلس ذلالث« ي ،■للتها 

علوجعل هذا أجاز ثثلها مهر قدر عل بجيا يكون سمى بمهر معا امرأمح، ينكح أن أجاز فن قولن 
مهرالي فعل ءاس والأخرى ماثة إحداءما مثل حهر مثلهاكان ممر بقدر الألم، من مجيا واحدة كل 

دونإحداهما محللق فان تال هذا دال ومجن )تال( ثلثاها مائتان *ثلها مهر والي الألف ثلث ماثة مثلها 
لجلالأخرى  ٠٣٠إن م الألف مجن حميا علها ركاذن الطلاق علها ونر الخيار ومت، ل الأخرى 

دللتهاالخار وقت مضى وإن ، الألف •>، حمما ءلها ركاتت انمللاق لزمجها الخيار ونت مغي 
ويالخزر ونت ل إحداهما ولومللق را؛ الأنم، من له ثي» ولا الرجة لجه يمللث وهر اسلاق  ١٠^،

ياظ٠للأ^ا وكان الألف من حمحما الخار وقت ي *للق 1^ لزم الخيار رنت، مممحي حى الأحرى طالق 
لبمللفها لا آن وله )؛ال( الرجعة مللاتها ي بمللش وكان ثيء الخيار وقت يعد ؤللق الز يلزم ول! 

هولوقال ركذللئ، ، يايكن لر الخار وقنر ي له جعلتا لها الرجؤ، أرادنا وإن يعد، الخيارولا ونت 
فاعءلإاْمضى فإذا الخار ونت ل له ذللي يكن م ان"يرجع أراد م طالتان ألنا،انتا ١^١^( إن يا 

مفهللق٠ا ؛الغ، ءللفاقالخا وإن )قال( محللاقأ يا سديء ان يثاء أن إلا أن؛،هللقها عيه كن لر ألنا 
وقفالردة يعد فهللتها ارتدئا م له هدا ولوثاكا )قال( مما وأحذت ياسلاق الألف لزمما ارتدتا 

امئاطالنمغ، بعض رى ا نله ما بمض رم المخ ش كذا الخ الختار رنت نر إحداهما ولوطلب ; قوله )١( 
•ياُل ' ُمح دم ملها اش 'نمددة 
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طالالآتكن 1؛ -ضإ i وإن طالقآ 1لفكا:ت أزن يإن ألفا عليك أن عل طالق أث لها تال إن 
ألفوعالتلث، طالق أنت لها ولوتال ألفا)قال( ز صمنت إن طالق أنت لها تجله وهذا-مثل )تال( 
طالقوأنت مج وعليك طالق أنت يله مثل وهذا ألف عالها وليس الرجعة بملك واحدة طالقا كانت 

لوابمدأالرجعةكا وم؟للث يلزمها لر الطلاق عل الألف له صمنت وإن وييحة)تال( وطالق وحنة 
وإن. تكن؛اتناب الق ياتنا طالقي الي الواحدة اجعل له نالت م واحدة. فطلقها طلاقها الأن 
طالقأنت فقال الق الخللاق مأده أيا عل ولوتصادقا عالها)قال( ردها فعليه ألفا عالها ملها أحد 

فأعهلتهعبدك أعطيتي إن طالق ولوقاللأ٠رأتهأنت يائنا)قال( الهللاق وكان عالها كانت ألف وءليلثا 
الخلمن الخرة هذه ي  ١٠عل اخلعي له ولوقالت . مثلهابمهر عالها ورجع طلقت *وحر فإذا إياْ 

.مثلهامهر له علها ؤكان العللاق وقع حمرا فوحده فخالعها ءالوءة وهي 

الشنكنخغ 

بصفةأو بعينه بخمر زوجها من الدمية ا،لرأة احتلعت وإذا ت تحال الد رحمه الغاض( )قال 
أحزناإلينا ترافعوا م إليه تدفعها ولولر بثيء علها ترده ول؛ الخلع أجزنا إلينا بعد جاءوا م إليه فدفعما 
يخالفونلا نحكنا رمحوا إن الخرب آهل وهكذا مثلها)تال( مهر علها له وجعلنا الخمر وابمللنا الخلع 

جاءإذا الذمين عل ونحكم الرصا عل نحتمعا حى الحربين عل نحكم لا أنا إلا ثيء ل اليمين 
لهوكان سأا الخمر بملل يتقابضا ب وإن فهكذا نقابضا وقد الزوجن أحد ولوأسم )قال( أحدهما

حمراتعطي أن السالمة هي إزكانت ولا حمرا ياحذ أن لمسلم هوالمسلم عهوزإزكان لا مثلها مجهر علها 
فدفعلهاالمسالمة هي لوكانت وكذك طلبه. إن عهرعثلها علها له عزروكان سلم بعدما ملها ولويضها 

وغجرهالخنزير مثل مالأ استحلوه وإن حرم  ١٠وهكذاكل طله إ'ن مثالها مهر عالها له وكان عزرت إليه 
لمضى مما وصمت ف،ا إلا الملمن وعل علهم الحكم يختلف لا الأحكامكالمسالمين جمح ي فيا 

الإسلام.ق يرد ولا الشرك 

أجلإف الخي 
فالخلعأجل إل مى مبئءا،ء زوجها مجن المرأة احتلعت وإذا : تعال اش رحمه الغاض( )؛ال 

إلوالسلف البيع ل نحون ما فيه ونحوز اليؤع تكون كا الأجل ذلك إل المال مجن سميا ومجا حاتز 
رقيقوكذللئ، لهالأزمة، والثياب حائز فالخلع مسمى اجل إل موصوفة بثياب احتلعت وإذا الاجال، 

حيثنمى ان ولوتركت ل(  ١٠)السلف ل برئ ما فيه ؤيرد السلف ل نحون مجا فيه نحون وطعام ومامية 
قال(مثلها) بمهر علها ور"ح الهللاق جاز الطعام صفة بمص نمى أن ركن أو اله1عام منه يقبض 

وقالغثرثيء عل بمد طلقتي م تهللقي الخيارولم؛ وقت فضى بالف أن سالتك المرأة ولوقالت 
والهللاقالبينة الزوج وعل الألف ل المرأة قول القول الخياركان ين بمفي أن قٍل طلقتلنا بل هو 

.الرجعة بماك ولا له لازم 
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انتفقد الخيصة عن الدم ي ا،كلالقة يحلن إذا يقؤلون توا شهاب ياروابن بن رسل،ان 
نلًلارا راته الرجل طلق فإذا ، اعلم ممال الاطهاروالد والازاء الغاض( )قال ميراث لا وت 

تامنو2لهوإن ونمتد نهار من محاعة ولوكان العللاق فيه عبيا وقع الدي بالطهر اعتدت بعده أو ملع 
يكونأن إلا الأول القرء ق أبدآ يوحد ولا ، حلت الثالثة الخيمة من الدم ي يحلن فإذا حيفتن ؛؛ن 
طهرتفإذا . الخيمة يتلك نمتد لآ حاتما طلقها ولو حيض أول و؛تي الهللاق يؤفع أن بين ف؛ا 

طاهرأانءاك١١ت محن شن عل فإزكاتت حاصت الطلاق أوقع فهما ولوءلالق٠ا )فال( القرء انتقلت 
الْللأقكاناوتمام الحيض أن علت ؤإن قرء فدلك صن بطرفة تمامه بعد حاصت م الطلاق م حن 

وأنتالعللاق وقع الزوج فقال احتلنا ؤإن ، فروء ثلاثة الحيض مجن طهرعا ل العدة امحتأنفت محعا 
عندينار بن عمرو عن محميان أخبرنا ، ييميما ملها فالقول طافر ؤأنا و؛ح ل الرأة وفالت حاثص 

اثنتنأو واحدة امرأته الرحل طلق ؤإذا الغاض( )قال فرجها عل الرأة أوتمنت ءمءر٠ال ين عبيد 
وهومنه حالت فقد اكاكة الخيمة محن الدم ران فإذا الثالثة الخيمة محن الدم تر لر  ١٠ ١٢احق فهو 

ورصاهاوشاهدين يول مبتدئا ينكحها إلأكا ينكحها ولا رجعة علييا له يكون لا الخهناب محن حاطب 
اوفلتاياماكرت يعاودها لر او بعد عاودها م انقطع م يوما الثالثة الخيمة وقت ي الدم ران وإذا 

ماواقل ، نط امراة له حاصت  ١٠اقل ق حيض ؟لت عل وتصدق )فال( يه نحل حيض فدلك 
عالمناما اتل عل اكللمة صدفنا عثرة حمس من اقل طهرامراة ان علمنا وإن يوم الخيض من 

معللقةغبر وم ُطهر*ا حيضها تذكر ا؛ا مما يعم إزكان وكذلك ، ملهاالقول وجعلنا امراة طهر من 
ييوجد ولر العللاق فيل  ١٣٠يعرف يكن ل؛ ما ادعت وإن ، مميما *ع ملها ندا مثله فادعت ثيء عل 

مثالهيكون أته ؛*م لر ١٠ادص *ن *اُا مثله، يكرن انه ي*اتم مجا ادهم( من، بمدق إخما تصدق لر امرأة 
أحلغمأثلاآ حضت فئ ملها عل وأقامت مثلها j( مدق مدة فجاءت أصدفها لر وإذا يصدق، فلا 

انقضتما أحلفها أن زوجها ثاء وش صدفت، تكون أن ممكن أن من البكاح وبن بتما وخليت 
أكرمجنأو أوثلاثا يؤمن عما ارتفع م أودفعة محاعة الثالثة الخيمة مجن الدم ولورأت ؟ فحلت عدتبا 
رأتفإن نaلرنا حيضها أيام ي الدم نيا رأت الي أوالدفعة الدم ضا رأت الي الماعة فإزكانت ذلك 

قوإزكانت ، الزوج من  ١٣نحزعدما حيض فهي وأيلة يوما تكل حى طهرآ تر ط كدرة او صمرة 
علهاأزف فدرطهرفإزكان فبله والحيض الدم رؤيما يكؤن؛ن، أن أمجكن إذا فكذلك الحيض غثرأيام 

وتنقطععدما فيه تنقضي حيضا الْلهركان حيضترن"مجن يبن يكون مجا أتل الدم هذا يل الذتم( الطهر مجن 
إذاالصلاة وركت طهرت إذا وصلت الماعة تلك ق الصلاة وركك الرجعة مملك إزكان نفقما يه 

يكونأن ممكن لا كا أكر أو ثلاثآ أو يومجن، الأول الطهر بعد الدم رأت كان وإن ، الدم عاودها 
رأتوإن يه تنقضي عدما فجعلنا تحيضه حيض أول وئفلرنا نمنما تنقطع ولر زوجها من يه تحل ام طهرأ 
لوالصفرة والكدرة . وليلة يوما الحيض وأفل ، حيضا كن م الهلهر رأت م . يوم من أقل الدم 

فإنعلهل فهلبق لمحا ران م • اوحيضمح، حيضة مجن فْلهرت خالها الثلة ولوكات ، حيض الحيض 
الدمأيام فحيضها قليلا رقيقا بعدم الي الأيام ون، ، محتدما أحمرقانثا أيام ق فيكون ينفصل دمها كان 

أياميقدرعدد حيضها كان مشماكله دمجها وإزكان . القليل الرفيق الدم أيام وطهرها الكثر انحتدم 
الحيضةj( حيضها أيام أجعلها اق الأيام أول  ijالدم رأت وإذا الأستحاضة قبل مضى قعا حيضها 

مجنتحيضن محن عدة ؤتعال ياللت النه جعل نمال النه رحمه القافص( )قال زوجها مجن حلت الثالثة 
٢٢٥— ْ ج  ١٠م الأم 



تركأن الستحاصة ؤبمي عليه الد صل اش رصرل وأم أشهر ثلاثة نحضن لر من وعدة نوء ثلاثة النساء 
•أصاحا  ١٠يصيحا أن نل حيضها أيام عدد تدر وي ينفصل دمها إذاكان حيضمها أيام ل الصلاة 
لتصل وء؛اارا دمها يغص ي للملأة تاركا حائضا نحيها ينفصل لا دمها كان إذا نرى ما وذلك 
أعممال والد فم؛؛ز^ وحيضا هلهرآ للمتحاضة أن عل يدلان الستة م الكتاب فكان دمها مض 

منءلا٠را ء|القها للسنة ؤللاتها التحانحة زوج أراد فإذا تال ٠ تروء يئلاثة إلا المستحاصة متد ن أ— 
أوالمتحاضة محللقت فإذا . والصلاة الخيضن دم من يالخل فيها تآمريا الق الأيام ي ماع غر 

الصفرةإل وثيء'رقيق أحمرقايء ثيء منه ^^١؛ منفصلا دمجها فإزكان طلقنا ملمحا امتحيضتا 
الدمرأُت، إذا حيض ثلامثا فعدتبا الصمري أيام هي طهر*ا وأيام القانيء الأحمر أيام هي حيضها فأيام 

وصفنامنفهزكأ غر مثتبما دمجها وإزكان ( ءال ) عدما امضنv الثالثة الخيغة من القانيء الأحمر 
إنوقت؛ا ووقما الخروف حيضها أيام عدد الأآتح١ضة ي حيضها فأيام مجموفة حيضن أيام لها فإزكان 

الثالثةالخيضة من يوم أول فإذاكان ، حيضها أيام فتلك احرم أو أووسهله الشهر أول ل حيضها كان 
امتحيضنام سما ومرة حمسا ومجرة ثلاثا مرة فيكون يختلهل حيضها وإزكان . عدخأ انفضتا ففد 

وليس— وتصوم تصل أن لأما وتصوم ونصل وتمحل ثلاثا حيضها أيام أقل الصلاة تدع أن اَما 
لوإل وأحبا واحب عليها وهي الصلاة تيع أن من حير — حاثضن أنها بمتيقن نأ إذا عليها ذلك 

حيضتهاأيام من يوم أول يدحول زوحها ونحلو*ن ، لها يلازم ذللث ليس أيام أربمة صوم أعادت 
حاجةطهرفلا وأيام وسح ثلاث عل إناأتتا إليه محتاج ء مي الأولى الخيضتن عدد وليس.ق الثالثة 

ركتافنسيتها اوكانت، مستحاضة ائتيتنؤ حيض ايام لها ليمن امرأة وإنكانت< )قال( ٠ علمها إل بنا 
•مفتفد فإد(كاو1ا حاضن، امرأة علمنا مجا وهوأقل ويلة يوم وذلك، قط أَأة حاضت، ما أقل الصلاة 

اولمجن الخفن يها استقبلنا مرفه ب كائنا وإن حيضتإ مبتدا في الصلاة تركلأ محبتدا حضتها وقنخ 
امرأةولوطلقت، ، منه عدتها انقضت، الثالث، الهلال استهل فإذا العللاق وقؤع مد عيها ياق هلال 

هذاأثبه ما أو يومجن وتْلهر يومغ، أو ، يوما ومملهر يوما تحيض فكانتا محمتحاضة أو فاستحيضتؤ 
فانفلرحيضة سهر كل ي محضن أنهن الماء أم من الخروف وذللئؤ أشهر، يتلاثة تنقضي( عدتها جعلت، 

ودلكزوحها من حلت، الثالث، الشهر ي لحالت، إذا حى هكذا ء . شهرا فأحسبها نه طلقها وفت أتم، 
مجنحيضتها يترقيح، أول معنى أجد فلا الماء حيضر،ّكح؛ضر( أيام لها الي، للمستحاصة محالفة هذْ أن 

عشرومملهرحمسة فصل أوييتها عقرمتتامة حمة تحيض ولوكانحا ت ببن يس حيضها الشهورلأن 
تياعدكأنهاوإن الخيفن تحيضي الق وعدة )قال( قروء ثلاثة بالهلهر عدتها جعلتا يينها لافصل متتامة 
تحيضهاأيام لها فكانت، مستحاضة .إزكانت، وهكذاالخيضن فعدتها أوصنتنح، سنة محاكل تحيضن كانت، 

القاليةالخيضة بدحول نخلوإلأ لا فكدلكؤ الثالثة الخيضة شهرفتخلويدحول من أقل تهلهرj، كون تي 
ؤإذاكانت،)قال( يالخيضى اعتدت }رضخ يرضر حيضها فكان إوأرضءن، وكل«لكا ، تياعدت ؤإن 

أنهاسنة حيفتها رفعتها م حيضة أوحاضت، منة حيضتها فرفعتها فهللقحؤ شهرأوشهرين( ؤاكز تحيضن 
الخيضنأهل مجن وهي وطال ذللئ، تباعد وإن الثالثة الخيضة مجن اك، j( بدحؤلها إلا للألواج نحل( لا 

لرمساتها من يلغتها مجن الق المن تبلغ حى انحيضن من ساس لا وهم( اتحهم( مجن، محاص ان بغ حنم! 
جعلاللأن( انحيضن من ااؤيساُت« من وكانت، الخيضن أهل من حرجتا ذللئ، بلغتا فإذا يحدها تحذمر 

نحلولا انحيضن من الؤيسات صن يلغح، يوم من أشهر ثلاثة واّتقبلت، أشهر ثلاثة ءددهز، وجل( عز الد 
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فنكلتفاحلفت عدق انقضت ند فقالت ارنحعها إن أته ترى ألا ثابتة عبيا فرجعته نفسها أكدبت 
جحدنهله حق لأنه الرجعة علها له عدماكانت تنقض لر أن ولوأفرت الرجعة علها له فحلافكانت 

•يه قرت أم 

نحضلي والي اختص س بمن الي عدة 

عزاش أنزل ما أول ان : يقول الحم أهل من أرضى من سمعت : تعال الد رحمه القاض( )قال 
وهمرلها أقراء لا الي الرأة عدة *ا يعلموا فم قروء٠٠ ثلاثة بأنمهن يربصن )روااله1لقات العدد من وجل 

فحدتسرنم إن نائكم من اخيض من يثن واللأل ذكره» غز اش فانزل الحامل ولا نحمى لا الي 
تدروافر ارتم« إن ٠١أشهروقوله ثلاثة تحض دالي؛ الؤسة عدة فجعل محقن٠٠ إ أشهرواللأي ثلاثة 

تعالواس وهدا قال حمالهن(( يضعن أن أجلهن الأجال )اوأولات ت وقال . الأقراء غ؛رذات تعتد ما 
وجهق ليمن شاء ماعة أية فهللقها للمنة تحيض لا اق يْللق أن الرجل أراد بإذا ٠ قالوا ما يشه أعحر 

امرأتهالرجل محللق ؤإذا ستة الحامل طلاق وقت ق ليس وكيلك نحيض الي ي الخة إمما سنة طلاقها 
شهرين؛الأهلةاعتدت أوآحره الشهر أول ق علها الطلاق فأوقع أوكبمر صغر من تحيضن لا كمن وهي 

منعدنيا نحعل أنا وذللت، طلقها الشهر أتم( ق ليلة ثلانن وشهرا وعتسين معا معا الهلألأن وإلك١ن 
لهاعددتا الهلال اهل فإذا اليوم ذللت، لها عددنا بيوم الهلال قيل طلقها فان علها الطلاق وقع ماعة 

قبلكان الذي، يالتوم وليلة يوما ثلامح، نكل حى ليلة وءشرين تسعا لها عددنا م بالأهالأن هلألبن 
ساعةواي وحلت هلالثن بعد ثلاثمن وعشراكمدا يوم باكرمن الهلال قبل لوكان وكدلكر الهلالي، 

بعديوما ثلاث؛ن كل اادى، اليوم من اّءة تللئ، علها نأي، بأن عدمل انقضت أومار ليل من طلقها 
الهللاقي الرجعأن علها وله ؤنهرين؛الأهلة عددا يؤما ثلاثبن أّكمات قد فتكؤن اليوم المهرين؛دللث، 

fأكملها يالشهورحى فاعتدت تحض ول؛ ولوطلقها ، عدماجمع غضي حى بباتن ليس الذي 
ل؛اللأي، مجن حرجت فاكر عن طرفة إكالها محن بق ولو انقضت قد عدنيا كات مكانيا حاضن، 

وكانتالأقراء واصتقبلن، الأقراء له ممن صارت حتى العدة؛الشهور مجن علييا ما كل لر لأنيا محضن 
ا،لرأةنمناء قال انه جرج ابن عن مالي بن سعيد أخثرنا قروء. بثلاثة إلا عدنيا تنقضي فلا أهلها محن 

حينثدلتعني رنال( الأشهر الثلاثة مجن شهران بمغمح، بعدما فتحينحن بالأشهر فتعتد تحضى ولر تعللق 
حاضتركاننؤان بعد الحيص عنيا ولوارتفع الغاض( )أيال مضى قد يالتنهرالذي يعتد ولا بالحمى 

يؤيمىالي المن بلغت تكون أن إلا انحيمحن مجن تليس أن تبلغ حى عدنيا تتضى، لا الأول القول ي( 
بهسمعت محن واعجل اشهر)قال( ثلاثة التسعة بعد تعتد م اشهر تسعة فترمى انحيضى مجن فيها مثلها 

فاستقامسنن تسع قبل الحيضن امرأة رأت فلو سنن، لمع خضن تيامجة نماء حضن النساء مجن 
هذهق رأته وفد الحيفى عنيا اؤتفع فان حيض ثلاث ي أشهر ثلاثة وأكملت به اعتدت حيضها 
إلاتعتد لر ارتفع ثي الحيضة ودم الحيفة إلاكعلل علة بلا الحيضة ودم الحيضة ترى رأته'لإل فان المن 

اشهربثلاثة اكتفتا المن هذه ق لعلا الحيضة دم يشبه دما ران فان اتحيفن من ميس حف يالحمن 
مجننفسها فتتبريء برتاب أن إلا حيضا يكنر لز حمن أنه تعرف ولي المن مذْ ي، علها يتتاح ب إذا 

ادجممح من فرجها ف اصاما ثيء من تراه ان إلا فهوحض سنن التسع بعد الدم يإت ومجي الرمة، 















راجعهاؤإن حالها مع أن فأجالها الحمل بإ ديإن الحل س تهمأ ل( ؤإن ، ينتة ضد أد ثإ ٌرت 
وقنتالأثهر الثلاثت بعد راجعها فإذا ، تكن أولر حاملا الرجعةكانت الأنهرثبتت الثلاثة ي زوجها 
أوالحيض ي عالها أنفق الرجعة بملك العللاق ؤإزكان ، ياطالة فالرجعة الحمل من برثت فإن الرجعة 
عالهاويرجع والشهور الحيض( أكلت يوم من، النفقة بهللت حملا ومويراه علها أنفهم، وإن ' الشهور 

حاملافازكامتا حاملا يراها ح؛زاكان انفهم، مما ؤيرجع ؛الشهوروالحيض العدة مضى يعد انفهم، مما 
مجنالعدة وامتأنفتر ياليس الصداق لها جعالت، الرجعة فأاaلالتv •٢١ يحل فان النفقة ولها ثابتة فالرجعة 

فعمبهلها ي •؛ا أنفس م الأشهر الثلاثة يعد حامل، أما رى وهي راجعها فإن حاطا وكان أصاحا يوم 
تنكحولا ; تمال، اش رحمه القاهى( ر؛ال ذهب انفس الريح( )فال فالرجحة؛اطاة حامل ض ألها 

؟عددهن  ١٠يدرين لا لأنمن عددهن أومح( وإن الحمل من زوجها ِا الوق ولا الهللفات من الرتاية 
وفدثامتج فالنكاح الحمل مى يرثن فإن ووقفتاه النكاح نفح لر نكحن ؤإن ؟ يه اعتل،ن  ١٠أو^ روا ذإ 

فإنحمل ليس آن يت؛هم، حى الدخول منعناهن الحمل كان وإن ، مرتابات وم، نكحن ض آمان 
ن، ١٠العتل.ة وصُتا ومي ( قال ) الدخول وبتي، ييلهنر خلينا حمل لا أن يان وإن التكاح أطلنا وصعن 

بهلرفةا،لوت أو الخللاق بحد ذللث، ولوكان علها أوُتوهما كانت مهللقة عدما انفضن، فقد كله بهلها 
فإن, الثان( تفح حى اارج*ة علها فلزوجها الأول فوضعت أوثلاثة ؛اثتين، حاملا كانت وإن . عين، 

تبن,ثالأ امقعلن، او اخر ولدا ولد،1، فان الرجعة اوقفنا ولل• حركة نحد وص الأول وصح يعد راجعها 
اومجالأالولد ينع مما الناء مجن يخرج  ١٠إلا ثيثا نفع ب ؤان ثابتة فرجعته ثيء الادمجيين، حلهم، من، له 

ثيءأو ثالث، وبئ الأولين، لووصعتؤ هدا و5ن.للئ، باُللة فالرجعة الادميين، حلهم، عن، ثمح،ء مه يتين، 
١-^؛يتح مجا وليس حملها اخر يوصع إلا نوجها مجن أيدأ نحلوا لا راع وهم، أوثلاثة ثاذأ. تراه نحدْ 

وبقولدها بعض محرج وقد ولوارنححها )فال( حملا آدص حلهم، له سين، لا مما وعندما المشمة من، 
انقضن،فقد كله فارقها فإذا ملما خارجا يفارقهاكله حى نحلومنه ولا الرجعة علها له كانت، يحضه 
وقعمن والوفاة العللاق من المعتلة نحلويه مجا وأفل )فال( غثرْ ولا طن ل يفع لر وإن • عدلها 

اوأورجر أؤيد أورأم، أونلفرأوإصع عين، ثيء بمح،آدم خمحا من لهٍ يان فد ثلأ نفع أن الحمل، 
الشيأ ولا حشوة ولا بعلن ؤ، دمجا يكون لا حلهم،'ادعتما إلا يكون لا أنه راْ من، علم روى اذا ما أو يدن 
محمعاثيأ ألقتؤ وإذا )قال( والوفاة العللاق عدة مجن يه حلت هوهكدا ما وضعن، فإذا . خلقه يبين، 

اختلفتؤإن فيه. يثككن لا ئ نخلوإلأ ولا يه تحل ل؛ لا موأم أخلق الماء من العدل أ> فته شلث، 
عقولها فالقول تضئ لر زوجها وقال ، خلقه بان قد •ثلما او ولل«ا وضمتا قد فقالتا وزوجها هم، 

بوإن الرجعة له وصعتهكانته U البت، عل حالم، فإن . زوجهاعل ايذبنر ردت تحلخا لر وإن ، ممبنما 
نساءحضره وقد أعقله لا أوشيثا فيه أشلثؤ شسآ وضعحج ولوقالت،  ٢١١قال الرجعة له يكن لر يخلمؤ 

بمل،ولا *سز، أم بمل لا مسلات عدول حرائر نوة أربع ذللث، أٍ، مل، من وأم حن، فامتشهدت 
ولو. النماء من ارضعها ور والاجنبياّتا قرابثما ذوى ر وغيرهن اخوالها وتقبل ولد ولا الدة وض 
؛عل.ماهووقع وقال ؟ بعده او ولائها قبل عالها الهللاق اوقع ص تدر فلم وولدت امراته رجل طلق 

•تال، 
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حقالدة والخالومن . له حق الرحة لأن با وموأحق قوله فالقول وكذبته الرجعة عليلث فل ولدت 
رالأنه هي تزعم بأن يزول إيا حقه يرب ب دونه فتإ لأنه بنفسها أمللغ فتكون حقها تيع ب فإذا لها 

منتاجة طضا حن غانا عما أوبعده؛ان'كان الولاد قبل الطلاق أوقع هي ولا ص در ولول( )قال( 
ماأن يفن إلا عما تزيلها فلا الألقة عل نحب الدة لأن الدة علما كان منه أوحارج مهرها 

منعهل علوز لا لأنه أمنعه ر ارنحعها ولو منه حلت قد لعلها أدري لا لأف يرنحعها لا أن الولع وكان 
العللاقعدد ق أوالكت١بي المز نحت تكون الكتابية والخرم قال( ر منه حالت قد أن يقن إلا رححما 

ييختلفان لا مواء وجه بكل لها ؤيلزم ذللث ^>؛J والأحداد الخروج ترلئ من المعتدة يلزم ومجا الوفاة أو 
عدةنصف الحمل غر ي الأمة عدة أن إلا الملمة الأمة وكذلك ااصضةكذلك السالمة والحرة ذللي 
حملولا الرجعة بمللي مهللق عل نقمة لها يكن ل؛ اّحرجها وإذا يخرجها أن الأمة ليد وأن الحرة 

المرأةاعتدت واذا . غيرْ ل وتفرق ء مي ل الفاصد والكاح اكابت النكاح مجن العدة ونحتح )قال، 
والثبوروالأفراء الحمل موصع ي يخلفان لا مواء فعدمإ بالفرقة فاصدا نكاحا والمكؤحة العللاق مجن 

ليحمضا؛المكي لهاالمذيب يتطئ أن إلا مكي ولا الحمل ل فامدا كاحا لمكوحة نفقة لا غرأن 
مادعلم م عما فات فاصدأ نكاحا المرأة الرحل نكح وإذا . بتنحصيما وله ؛تْلوءه لها ذللد فيكون 
عنهامتوق عدة تعتد ولا معللقة هذه تعتد أن فعلما رمان حى بين،-ا يفرق فم أومله موته بعد الٌكاح 

أقلذلك لأن مطلقة بعدة تترأ وإمما نوجة تكن لر لأما يما متراث ولا عدته من ميء ي تحل ولا 
طلقوإذا . الحل يوصح للألواج فتحل حمالها فتقع حاملا تكون أن إلا فتعتد حرة به نعتني ما 

ولدتحتى نكاحا ولا رححة الزوج لها محدث فلم بملكها أولا الرجعة مه بمللي طلأتا امرأته الرجل 
لعانبلا محه منفى فالولد بالحمل يقر ول؛ الولد الزوج وأنكر الزوج طلقها يوم من صتن أربع لاكرمجن 

الحملنفقة ردت الرجعة ق بمللك لا العللاق وإزكان . الماء له تلد لا لما العللاق بعد ولدت لأما 
بالثهورفتقرتعتد ممن أوتكون مضت حيض بثلاث تقر فلم الرجعة بمللي وإزكان . أحذما إزكانت 

مطلقها طاهرأحن أجلعها أل وذللى حيض ثلاث له تح؛ص ما أقل ل النفقة فلها أصهر ثلاثة بمفي 
يحلأن إل المفقة فيه لها فاجعل حيص ثلاث فيه تحيض كانت  ١٠أقل لها أحب م يومها مجن تحيض 

طلقهايوم مجن حيضها نل طهرها أجعل أن من وصفت بما ذللي ابتديء الثالثة الحيضة مجن لدم ال 
لأنتحيص ماكات أقل إلا لها أجعل ل؛ ؤيقمر فيطول يختتلف حيضها ؤإزكان وتْلهر تحيض ما وأقل 

فلوللحمل وواصعة للحيضة مجفلة لأتما بالحمل منقضية العدة وأجعل الشك عنه وأطرح القن ، ^١٧
ل؛ؤإن . الحمز بوقع العدة من وبرثن طلقها يوم مجن أصهر ثلاثة نفقة لها جعلت التهور عدما كانت 
ؤيصيبجديدا نكاحا ؤينكح يرنجع قد لأنه ابنه الزوجكان به قر ولو )قال( ءيدْ من الولدكان يلزمه 
إذاأونكحها الحدة ل راجعها انه ادعت المرأة ولكن الزوج يقربه ولول؛ • ولدم فثكون العدة ف بنية 
يالولد يلزمه ل؛ يم ول؛ اومان ذاككله وأنكر الرجعة علما له أن ترى وهي، وأماما بائنا الهللاق كان 

.ا؟امما ؤصالت مجيتا إزكان علمهم عل ورثته وعل حيا إزكان دعواها عل امحن وعليه هزا من ثيء 
حشبما تقر أول؛ العدة بانقضاء فأقرت بملكها أولا الرجعة فيه بملك طلاقل امجرأته الرجل طلق ؤإذا 

لأكربالأب لاحق أبدا فالولد أقل أو العللاق فحا وقع الي الساعة مجن سنن محاوزأرع ل؛ ولدا ولدت 
بهناي بأن إلا الأب عن الولد ينق لا أوميتا حيا الأب طلقهاكان يوم محن الماء حمل له يكون ما 

ؤإذافراصا فتكون غره زوجا تزوجت أو بلعان فيتقيه يلتحن أو طلقها يوم مجن الماء نحمل مما لأكر 
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اماترف لوكاتت أرأيت . علتإ اش محل ؛ ما عالها جل محضة نيا تأتى *ال ومن ، ضا للمضة 
ليس ١٠علها جمل أومتتن مة تحتل جملها من يكون أما رة إلإ أوسنن منة كل ي محص لا 

وكذلك، العدد جمح ي ذلك يكون الرئةكأ *ن نمها استمرأن نمها من لوارنات ولكن ؟ علها 
ولوطلقها)قال( الرئة *ن امخرأت ارتايت م وحض محضة واسر الأشهر الأربمة ي لوجاءت 

لرمات م صحيح وم رجمتها مملك لا يكون حى غيرعا العللاق من علها له يثق ؛ أوتمللقة ثلاثا 
ترثهلر العدة ي وص عات م رصه من صح ء مريضا محللتها ولو ، العللاق عدة واعتدن ترثه 

مهللقاالصحة ي فكان ترثه لر مات م ضا محللاتها لوايتدأ حال ي صثح ند لأنه الهللاق عدة واعتدن 
الرجمةفيه بملك العللاق فازكان العدة ي وم رصه من مات م ريفا ولومحللتها رجمة بميت ولر 

ولومحللقها)فال( الصحة ي العللاق مدا لوكان ومكدا ، الأزواج ^، ١٠٠ي لأما لوماتت وورما ورثته 
اهلمن ظودكؤرو العدة ي وهي مات وإن ، يرما لر الدة ي مات م وهوريض رجمما ب بملك لا 

.مبتوتة ترث لا بعضهم وفول العدة مضت وإن ترثه اما اصحابنأ ؛عض و؛ول العدة ل ترثه اما القيا 
محللتهاالتوتة ترث لا فقال فيه نمال الد امتخار وقد الريع( )تال مه وجل عز الد امتخير ئ هدا 

ولو^١ ١١٠٠يكن ب رملما ولوتذل١٠مولآ يكن م َا لوآل أنه تل من الريح( ؛ال صصحا) أو ريفا 
نمالالد ورث وإمما الأزواج ُعايى من خارجة كانت فانا يرما لر ماتت ولو الحد عليه كان ندفها 

لرالأحكام جمع ي نوجة غيد فكاث الزوجة ذكره عز الد تمحامحلب ؤإغا I الرح اولهن فقال الزوجة 
رقالمحدْ الق ثاء إن ترث لا اها عل طلقها عوف بن الرحمن وعد الزئير اين فول وهدا رث 

لرما ترث أن العدة مضى يعد ورثت إن اختار قاليي نكحت إن ضا أصعمحابنا واحتلم الناقص( 
ترثهاصحابن؛ا بعض قال وقد ؛ال؛؛زويح لحقها وتكرزكالتاركة نوحن فرث ترثه فلا تروجت فإذا تروج 

عناتحد عبد أحرنا . بعدها ترث لا العدة ي ترث غيرهم وفال ، أبواجا وترث عددا تزوجت وإن 
علباف وهي ممون م يلما الرجل يطلتها الرأة عن الزير اين مال أيه تحكة أى عن جرج اين 

عدنماي وص مجان م فبما الكلبية الأصح بنت مماصر عوف بن الرحمن عبد طلق الزئير اين فقال 
قترثه لر مجٍتوتة إزكانت غرمحم وقال . مسنونة ترث ان ارى فلا انا قاما الزئير اين فقال عثان فورما 
ترثهوكم ت الاثاروالفلرفقال اعل بعض إليه ذهب ؤتد ، يه فال الن يمح قول وهذا غيرها ولا عدة 
الأزواجعل وجل يزوجة لمت وهي الأزواج ذكره عز تهال افٌ ورث وإمما له بمل ولا يرما لا ١^٠ 
فكيفنمتد قلم فان ؟ وفاته من منه تمتد لا من ترثه فكيف يزوجة لمت لأما نمتد لا فلم فان ؟ العدة 
بعدوعشرا أشهر أليمة ارأة أفتعتد مؤنه نل حيض ثلاث ما مضت ؤإن ؟ له نوحة غير منه تمتد 

منهأفتعتد النكاح جازلها فنكحت وهوريص حيض ثلاث لها مضت إذا وإزكاثت ، حيض ثلاث 
أجلولا يالاماع أورشما يقول أن امض مضما يعد أو العدة ي ورما محبمن ؟ لغمْ نحل وهي توي إن 

تملمفلم علما مات ؤإذا ، الأنواج عل العدة تمال اش جعل وإمما الأنواج مجن لمست لأما عدة علها 
لهابمضي حى ، ٩۶يلغها لر ؤإن )فال( وعثرا أشهر أر؛حة موته تيقن يوم مجن اعتدت ٠ومم وفت 
وكدا( الثافص رقال إحداد ولا لعدة نمود ولا عدنما مضت فقد مموص بينة قامت اد٠روءشربم أربعة 

انقل قضبا فان العللاق عدة نعتد أرناها الإملأم عن ا،لرأة لوج ولوارتد ، كله هذا ل الهللقة 
قبلمجان م الأفلام إل ؛الرحئ الزوج تاب حى تقضها لر وإن منه بانت فقد الأملأم إل يرجع 
الزوجوورثة هي ولواخلفن ٠ بمالها نوجته لاما هذاكله ي ونرثه فراء بعده او عدما اتمحر مضى 

الأمم\"اجْ_ا؛ما



فالقولالزوج توبة عل يتصادقون وهم تاب حى ممض لر ونالت يتوب ان نل عدتك مفت فد فنالوا 
عدمعالها وكانت عاله ي لها ء ني فلا يتوب ان نل الُدة بانقضاء ولوأفرت ، كيلها ح الهأة فول 

بمنؤلولر ، ازارزء؛تافان ي العدتتن عالها بان مقرة لألها حبمن بثلاث فتها نأى والإحداد الوفاة 
ءدق'كائتتنقض ب ممؤب آن ونل تاب *ا بعد فالت م يتئب آن نل عدل ةد-امضت فالت ولكن 
انقضتفد فاك الرجعة عالها لزوجها مْللقة وهكداكل . تنقض ا عدلها أن وأصدقها بمالها ا«رأته 
أحلفتالزوج فكذ7اا علق انقضت قد قالت وان ، الرجعة فلزوجها تقض لر فالت م ءدفي 

تردلآ نكل فان عدلها القضت ما الين هوعل حلف نحالف لر وان مم؛لما ثع قولها فالقول حلفت فان 
بعيلهاتعرف ولا الرجعة فيه مملك لا ءللأ؛ا إحداهما ؤللق قد امرأتان وله الرجل مات وإذا ، عالها 

.الوفق والد حيض ثلاث فتها مجلمإ واحد آكلكل وعشر أشهر أربعة اعتدتا 

يلهاي وس عما نوي ام 

يخرجنولا بيولهن من نحرجوهن "لا ا،لهللقات ق وتعال تارك ايد ثال ت الد رحمه الثاهص( )قال 
معنياتالوفاة مجن ا،متدات وكانت الهللقات ي الأية هدم فكانت )قال( م؛نةاا بفاحشة يأتن أن إلا 

مثلق أن عل تدل إحراجهن ومغ للمْللقات الكي فرض ق تكون أن فاحتملن ا،لهللقة كعدة 
الندرمول منة ودلت ( قال ) العدة ق ممتاهن ق لألهن علهن ادوش الإخراج ومجغ الكي ل معناهن 

أنواحتمل أجله الكتاب بلغ حى بيلها ل يمحث أن عيا النوى عل أن عل وّثم عليه الند صل 
ولامجاله مالك لأنه بكلها أن المهللقة زوج عل فيكون علهن ادنوى دون افللقات عل ذك يكون 
ماللا إذ با،لوت الكي وإمماكانت  ٢١١لغيره مملوك *اله لأن مكلها علها النوق الرأة عل بكون 

كعببنت ريب عمته عن عجرة بن كعب ابن إمحق ين معد عن مالك احيرنا ٠ اعلم تعال والد له 
رسولإل جاءت أنما أ-محرنما الخيري سعيد أى أحن وهى سنان بن مجالك بنت الفريعة أن عجرة ابن 
ابقواله أعبد طلب ق حرج زوجها فإن حيرة بى ق أهلها إل ترح أن تسأله ومر عليه ا؛ش صل الد 

أهلإل أرجع أن وسلم عليه الد صل الد رمول فسألت فقتلوه لخقهم القدوم طرف ي كان إذا حى 
م((» وسب عليه اممد صل اثد رسول فقال ; قالت نفقة. ولا بملكه مجسكن ق يركل ب زومي فان 

وس،معليه افد صل افد رسول ي أمجر أو لعال السجد أوق الحجرة ق كنت إذا حى فانصرفت 
فقال• زوم شان من له ذكرت الق القصة عليه فرددت قالت قلت؟« أكف فقال له فدعيت 

فراكانقاك . وعشرا أمهر أربعة فته فاعتددت ت قاك أجله(( ال؛كتاب يبغ حى ينك ي امكي  ١١
ناخدو.آدا ; مح'و . به وقضى فاتبعه فاخرته ذلك عن فسألق إل أرمل عنه اقل رصي عمان بن عئان 

أومهوراحملا العدة ماكان عدلها تنقضى حتى منزله ؤ، سكناها فلها الرأة الرجل هللق وإذا )فال( 
أوالطلق الزوج عل uلكرا، كرا، النزل وإزكان )قال( ^١ أولا الرجعة فيه بمالث الهلاق كان 

لهمعهك١ن تسكن الديكات مكلما من الرأة إحراج المتئلق للزوج يكون دلا الين الزوج ال *ف 

ظاعرغير فهو اكوثف عل علامة يعضها ي علبه ومحبب سخ النل الحكنا الكي ؤإمماكأث ؛ ٠^^ )١( 
مصححه.كنه تامل. 
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إذنبالسمر لها يأذن ب لأنه ارجئ ولها منزله ل عدما بقية اعتدت سفرها ينقفي ان تبل رجعت وإن 
حيابق أو «ات م فخرجت تيه ممرأومقام إل بالقلة لها أذن وإذكان ، مسافر مقام إلا فيه مقام 
نصىحيث ينزلها أن — أووكيل,له جانحمأ إزكان ولوليه حيا إزكان — المصرفاله ذلك بالغت فإذا 
حاصرايكن ب دإن ، الصر ذلك ي عدما تنقصى حى سكناها وعليه ، عدما تنقصي الصرحى من 
بالمهللقأو ياليت يلحق لثلأ ترصي حيث محصما أن السلهلان عل حاصركان وارث ولا له وكيل ولا 

أقيميأوفال النازل مجن أومنزل أوغمبمم أهلها إل نّقل أن لامرأته ارجل أذن وإذا • منه ليس ولدا 
وإن. منزله ق اعتدت مجان أو فيه عبيا له رجعة لا محللاقأ ءلالقه١ حى نحرج ^ منزل ي أو هلك اي 

مضتعلما مات او ارج*ة مه بملك لا ؤللأتا ٍللقها م • تلغه لي او فبلغته الونحع ذلك إل حرجت 
هياكلهق ومواء أءر*ا حث فنزلها تقم او تنتقل أن أمجرها حث إل باذنه مجنزله زايلت وحن إليه 

يأتيكحى فيه أقيمي لها فال إن وهكدا . وإياه أوركها متاعها أومتعها ركته أو مجتاعها أحرجت 
ان— امجيها م نقلها لو — علها وليس زيارة بمؤله^ بن القام لأن سواء وسكؤته هذا وقوله امرئ 
فيهبملك طلاقا طلقها إذا يقله أولر لتزورأهلها ة هدا تلت إمما قال وسواء إليه تعود أن مجنزله إل تعود 

يراجعهاحش فيه أممي إليه انتقل لها قال الدي الموصع عن نقلها له يكن لي بملكها لا او ارجعة 
إلأوالنزهة أوغيوهمي أهلها زيارة ل لها أذن إزكان ت تعال اله رحمه ادقافص، رقال صاء إن فينقلها 
طلاقاطلقها أو علما مجان م فيه لها أذن الذي الوضع ذلك إل فخرجت منه أوحارجا الممر ل مجوضع 

هياكلهل قال ^ن . محقامجا لهت اززيارة لأن فيه فتعتد منزله إل ترجع أن فعلها ارجعة بملك"ذه لا  القلةلأن تنتقل أن أمجرئ انه افر حيث تقم أن لها تعام.هيكان إب، نقلها إمما الموت أو الطلاق قبل 
قبلبملكها أو ارجعة فيه ؟للت، لا الذي الطلاق بعد لها ورأذذ ، ترُح أن لها يكن لي متنقلة وص إليه 
(قال ) غثره ل تحتي أن لها يكن لي فات نئن حيث فانتقل مت إذا مجرصه ل لها أوتال يرنحغها ان 

أرملتكهوإنما وقال . ينوهوالقلة ولم انتقل أنا وقالت القله هي قنوت وصفت فيما لها أذن ولوكان 
لهتالقلة لأن بيته ل فتعتد ترجع أن علها كان ارجعة فيه بملك لا طلاقا طلقها أو مات م . ناثرة 

مالقلة ل لها أذن أن سواء صاءت أين وإل معلوم موصع إل الصر ل لها وإذنه )تال( يإذنه إلا لها 
أذنوإن • حا أحق فيكون يراجعها أن إلا عدما ينقضى حى منزله إ"ل ترجع أن علها يكن لي طلقها 

ليانتقلت وف بقلة لهمك والزهة اريارة لأن مجنزله إل تر"ح أن نعلها ءللقها شمي أوالنزهة اريارة ف لها 
فلمالخج إل نحرج أن لها أذن وزكان رقال( ييته ل فتعتد ترتع أن علها وكان له ولا لها ذلك يكن 

تفارقهلي او المر ففارقي منزله من حرجت وف ، نحرج أن لها يكن لي علما مات أو طلقها حى نحرِأ 
ومحموجهها ل ممضى أن لها أوطلقهاكان علما مجان شمم الخج إل للخروج باذنه منزله فارقن قد ايا إلا 
أنهدا ي لها اذن يكون أن إلا منزله ق عدما بقية فنكل الخاج ع وتعود فيه تزيد ولا انحاج مقام فيه 

الئانص()قال البلد ذلك ل وتبم هدْكالقلة فنكون الخج قضت إذا غرها بلد ل أو بمكة تمم 
وتكونالأسلأم حجة تكون آن إلا محرم ذي مع إلا العدة مجفي يعد الحج إل ؛نرج دلا تمال اّّ رحمه 

حجةغٍر وليلة يوم مسترة يكون مفر إل لها اذن وف محرم ذي غثي ثع نخرج أن ياس فلا ثقات اء نع 
اوطلقها الممرحى تبلغ ولي منزله من حرجت فان محرم، ذي مع إلأ نحرج أن لها يكن ب الإسلام 

ذلكل تقيمه وقتا لها سمى وقد ادضع ذلك بلخى وف منزله ف فتعتد ترمع ان علهل علماكان مجان 
النقلةل هى نيلما إل أنفر فلا إليه حرجى او تنوها أولم القلة ص قنوت أهلك زوري أوقال افصع 
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متقلأنفهي ذلك فاو فإذا القلة، ي ظ أذن قد الموت أو الخللاق قبل فوله إلا ض يم لا ذلك لأن 
فقالتمائتا حى موثيئا يقل إ وإن غثرْ ل تمني ولا إليه القلة ل لها أذن الدي المونحع ذللمثف ل تعتد 
يقعأن قبل انقلن قد االصراناكاتت،،ي ذلك من لها أذن حبنؤ وتمحد قولها فالقول ل أذن قد هي 

قولهاالقول كان أكديوها وإن اكدا-را ولا منه بمعوها أن لورثته وليس زوجها بموت أو العللاق عنإ 
منكدا منزل او اله فخرجن، كذا موصع او مجصركذا إل اخرم لها ولوقال )قال( 

اواهلك فيه تزورى ولا ان إلا ترجي لا ولا مه ترجم ولا امي ولا حجي لها يقل ول( إله 
انإلا ووفاته محللاقه من الوصع ذلك ق تعتد ان و'ءلتاا قلة ءدْ إلهكاذّتا نتنزم ولا معرفتلث، بعض 

لفتعتد الوفاة بلغها إذا ترجع أن عبيا فيكون نقيمها أولمدة لزيارة إمماكان الأذن ذلك، أف ص تقر 
فإنمدة ال نقلها لأنه إلها تقم أن أعرها الق المدة ال تقم أن لها أن أحدهما ; قولان مقامها وق يته 

كانتاوان ترّح ب ثاءت وإن رجعتا ناءت إن عدما اكملمتا فقد عدما تنقضي حتى المدة كانتا 
فعالهامجدة إل نقلة لا زيارة هده أن والثال . المدةانقضت، إذا رجعت، عدما فحا تنقفى لا ما المدة 

الممرامكيق لها ولوقال )قال( بقلة لهت أنما أحاط قد م لأن عما مات أو طاقإ إذا الرجئ 
منةاو شهرا بلدكذا ق أقيمي الفر ق قوله مثل هذا أوّتةكان نهرا الدار هذه او نهرا الهتؤ هذا 

مجنفيقلها يرنحعها أن رجعيا ؟لك، الي المهللقة لزوج غثران سواء عما ومتوش مهللقة فىّكل وهذاكله 
لهااذن سفر اومحن فيه  ١٠١٥١١٠الذي منزلها مجن يرجعها ان قبل نقالها اراد ولو ، تاء حبّثا إل ثاء حبّثؤ 

وإنقال( ) رجعيا ؟اك، لا الي ق له يكون لا ي عندي له ذلك يكن ب إب حولها منزل أومحن إب 
انتوىفإن اهلها ينتوي حى زوجها منزل مجن محرج ب بدوية باثنا محللاقا الطلقة او عما التوى كان 
فإذاكانغبطة المقام اكان مقام مكن سكمم إمما ايادية أيل مكن هكذا أن وذلك انتوت أهلها 

علمايتوى الجوية المرأة ق قال أنه أيه عن عروة بن، هثام م، مالك )أخثرنا انتووا همطة الأنتواء 
نهنام عن، جريح ابن، عن، العزيز عد ين، اتحد همد أخثرنا أهلها( ينتوى حث تنتوى إما زوجها 

ايندرحمه القافي، رفال يخالفه لا معناه مثل او عتبة بن عبدالته ابن الف عبيد وعني ابيه عن، عروة 
وأنغعلة وظعن، غبهلة مقام هوّكن إئ هكذا البائية أهل، سكن، لأن تنتوى أن لها وإكاكان : تعال 

منمعها ولا بنمها اوعبرّتهم محونا مموصع إبٌى عيرباما أهلها خما أو موضعها أجدُبا إذا الغلعني 
العذرفإذاكان زوجها أهل عني البذاء مرني خرج الرأة أن عل تدل السنة فإذاكانتح فيه)قال( سرها 

أوناحينما ق الفتنة وتحدث نكته الذيك١ذنح السكن، يلمدم أن وذللئ، أكر أو العم، ذلك ف كان 
أٍ،عاما إزكان الصر عن، تنتقل أن هذاكله ق فلها أولصوصا سلهلانا غنائ، أو مصرها أوق المكاثرة 

.امناموضعا ؛ذاكان شاء حيتنا محصيا أن ولزوجها م-اا امني ناحية إل فحا هم، الؤ، الاحيئ وعنه المصر 
رحمهالقافي، رفال عليه أوغصب تكنه كانتح الذي النزل ايدم إذا لها فءذ علي زوجها وبمثر 

وإدا)فال( خصومة أو قصام، او حد من، لزمجها ما قكل، العدة ي المرأة يخرج أن وللحاكآ الق 
منزلهاإل رجعنا له أحرجت،  ١٠المحرفانقفم، من، أوغره أوحد حكومة مجني يلزمها ما المرأة أخرجتا 

زال(ر يلما إل انصرنتح عنده مجن، انصرفن، ذتح، بالمصر إليه يخرجها الذي الخاكم 5ان فإن حي-ثإكان 
جعلتU وكل، ءاُب، إن مجاله ق ؛ذللث، قضينن، والفقه المكنى، فيه الطلنر الزوج عل جعلت،  ١٠ؤكل، 

متهلوعاأجنسا أمكنما لنر جعلتح المرأة به تنتقل الذي الحذر كان إذا النازل مني الثه المرأة تصبير للزوج 
عليهإنكانت، بنفقما عليه وقمين، مكيا بكرا. الزوج عل أقم، ولأ ال—اعئان او أسكثما الذي كان 
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والنصأصابعها باطراف موصعآ الداية عن تاخذ ان والقص وغبره والبناء الشم من الذليل المغبر 
انلها اق الغاية بلغت قد أنما معي عل ورانما من يالبره ورص الثافر( )قال بالكفكلها الأخذ 
مجالكاخبرنا ( اكاءهم رقال ظهرها وراء ابرم ذكت ي عبب حدث ما بطول الزوج ز*ام 'اس.ة ذكون 

علهاش صل اش رسول ان او>فصة عانثة او وحضة عائثة ءن عسي اى بت صنة عن ناقع عن 
أربعةزوج عل إلا ليال ثلاث فوق مجت عل نحد الأخر والنوم باش نومن لارأة بمل لا ا فال وصب 
علالاحداد فاقر منة الخاهلية ق الزوج علمن المتوف عل الإحداد (لكن الغانم )قال ٠ وعشرا انهر 

فتسكنالهون ّكنى ق الإحداذ يكن ول؛ عددهن غبر ي علمن واسقط عددهن j عين الوفي 
را؛البدن لزينة وترك البدن مول إمما الاحداد أن وذللث، أورديء جيد ب سن،لكنت، اي عنما التوى 

اللبسقاما سهونما فندعوال -ما يظهر علها معها طيب أو بزينة ثيء غير من البدن عل يدخل وعوأن 
منهثيء ف حبر فلا الرأس ل لكه الدهن غيره من عليه الدخل البدن قنينة تال . منه بد فلا ه نف

الثعرترجيل ي واحدا مقاما تقوم الادهان كل أن وذلك غيرهما ولا صيرق ولا زيت غيره ولا طيب 
يفتدىامحرم رأيت وهكذا بعص من أطبب بعمها وازلكن هوالزينة وذلكر اكمث الثعر واذهاب 

بينماقاما إ قال ر الثعث، واذهاب ايآرحيل مجن وصم، فا طس—، دهن او بزيت ولحيه رأّه يدهن بأن 
وإن• للمحرم باس ؛ذللثج يكون لا كا الدهن من فيه طيب لا ما وكل بالزستج تدهنه أن باس فلا 

إلفيدعو رمحه تفلهر طيب ولا للبدن زينة بمونحع ليس لأنه أُرها بعض ي الحرم لحالب الحاد لكث 
وينبهشهونما إل يدعو طيب انه مجن وصمت، لما لبدنما فيه خثر فلا والبخور الطثب الدهن قاما ، شهونما 
ولرفدية علها خب ل؛ الهيب مستح إذا والخال ٠ الحاد فيه أذن ثيء العي—، مجن الحاد وإنما بمكانما 
محنمما وغيره الأنمد مثل لها فيه خير فلا زينة وكلك1حللكن )قال( اّاءرن، وقد (حدادها ينتقص 

هوبل زينة فيه لبس لأنه باس فلا إيه احتاحتإ إذا أسمه وما الفارمى الكحل قاما ، عيلما ق موقعه 
بالهارومحته الليل به اكنحلتؤ الكحنٍ، مجن نية فيه إلبهءمما اصعرمت، وما وقبحها رها العبن بزيد 

وّامعليه الله صل الي ان بلغه انه مجاللث، اخبرنا القافي( )قال الدوإء به اراديت، وما الب*ام وكذلك 
هوصبرنما ا اش رسول يا فقالتا (1 ملة أم يا هذا مجا  ١١فقال سلعة أل عل حاد وهي صلمة أم عل دخل 
يصفرالصبر القافص( )قال ؛اللمار(( وامجحيه باليل اجعليه  ١١وسلم عليه اش صل اش رسول فقال 

ولو( الثاني باللمارأقال ونمسحه أحد يراه لا حنث باليل نجهله أن لها وأذن بملمب ويس زينة فتكون 
لهاأذن انه ترى ألا . يأس يذللث، يكن لر واللمار باللتل الصبر عليه فجعلن، يرى لا ثيء بينما ف ّكان 

علالثياب جال إحداهما . زينتان الهاب وق ( قال ر باللمار ممسحه وارها رى لا حيث باللتل فيه 
أهلبعفر فقال ا( مجد عندكل زينتكم خذوا  ٠١تحال اش قال العورة ونز ابمحال لجح المحا اللابس 

بعضدون اللأب-يب عل؛عص^ التزين العرب افردضح وإذا لهها لمن زينة فالثياب الثياب بالقران العالإ 
ولاخاصة المخ من غيرها من ثيء علهأ خل يد بأن الزينة هي الق ابجاب زين من رين مول فإنما 
والورالصوف وكدللث، ، بمزين يس الياض لأن الياض من جاد وإن وب الحادَكل تلس ان ؛ام، 
روىاو خز *،ن صغ علته يدخل ب وجهه عل مجنوج ثوب وكذللث،كل وجهه عل نج مجا وكل 

علتدخل أن وهو  ١١الثاض عن المزني وعبارة الأصول ي ئهونماكدا إن، ألوله إل يدخل وهوأن ؛ فوله )١( 
.مصححه كتبه . فثدعوالخ علها يفلهر اويا بزينة ءهمْ مجن، شجا 
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لتعد فقال ؟ التوتة عن قالته المسبب ن صعيد إل فدفعت أملها أعلم عن فسألت المدينة فدمك 
فتنكونال ، تغيغل أنه ووصف هاْ فقال ؟ نيس ينز فاطمة حديث فأين I فقلت زوجها ين 

تعتدأن وسلمم علميه اش صل الند رمول فامرها اجامميا عل فاّتهلمالت ذراية لاوسنانإا كانت الناس فاطمة 
يذكرانسمعها أنه وملمان القاسم عن سعيد ين محي عن عالك أخرنا ; قال مكتوم أم ابن ثن يي 
الحكمبن الرحمن عبد فانتقلمها البتة الحكم بن الرحمن عبد بنك طلق العاص بن سعيد بن بمي أن 

،يماإل المرآة واردد مروان يا الق اتق ت فقالت المدينة وموآمير الحكم بن مروان إل عاتثة فارسلمت 
شأنبلغك أوما القاسم حديث ق مروان وقال غلبي. الرحمن همد أن ملمان حديث ي مروان فقال 

اكربك إنما إنكان : فقال شان تذم لا أن عبك لا عاتشة فقالت قيس؟ بمن فاطمة 
ابنةأن ، نافع عن مالك أخرنا ; تعال اذد رحمه اكافص( )قال اكر مجن هدين بتن ما فحسبك 

الثافمر()قال عمر ابن علتها ذلك فأنكر فخرحت البتة فهللقها عبداممد محي نيدكانت ين لمعيد 
قتعتد بان أمرها وسلم عليه الند صل الني أن ف فاطمة حديث أن يعرفون الميب وان ومروان فعائثة 

امتهلالترايتبن الميت ابن وزيد للشر كان إنما ذلك أن إل ويذهبون حدثت لك مكتوم ام ابن ين 
علميهالند صل الني أمجرثا الذي المبب حديثها ل كتمك أنها وعتره الميب ابن لها ويكره أجاما عل 
شاءتجث تعتد ان للممبتؤتة ان فترى ماح يسمع ان حوفا زوجها يك غثي ق تعتد ان دّز 
زوجهاأهل بدت إذ قيس بنك فاطمة حديث ق وّلمم عليه صل  ٠٠١١رّول ومنة القافم( )قال 

عزالنم قول ق عباس ابن ناول ما أن أحدهما مجعنين عل تدل مكتوم أم اين ين ل تعتد ان فأمرها 
إنماوبن • *ال تعال النه ساء إن تأول زوجهاكا أهل عل هوالبذاء مبينته٠ يفاحثة يأتن أن إلا ١٠وجل 

حصنهاولكنه شنت حيث امحدى وسلم علميه الن4 صل الني لها يقل فر زوجها ين مجن يرج أن لها أ.نن 
فجاءزوجها أهل عل المرأة بدت فإذا . بتحصينها وكيل له يكن وم غايا زوجها إذكان رصي حث 

لرفان عنها اهله إجراج حاصرا كان إن فازوجها اكر ناعر إل بداءة اعر تيخاف  ١٠بذاما من 
حيثتعتد ان منعها له كان إذا ماؤه عليه وكان فيه فحصنها منزله غتر منزل إل احرجها يخرجهم 

زك؛لكانله يكن ل؛ وإن . ، JUذلك من لإكيله كان غانا كان وإن الزل ءايه/اء شاءتكان 
ّاقهلفدلك المرل أوأهل به اللهنان تطهمع فإن ، فيه فحصنها مرلأ لها يفرض الغائب ول الله،ان 

منازلهمبإنزال يتطوعون كانوا إنما مثزلأ أحدا أكرى بالمدينة أحدا مضى' فء\ نعلم ولم ، الزوج عن 
ولا. تصبرإليه الدى المنزل زوجهاكاء فعل غثره ولا اللهلان به يمملؤع لم وإن ، منازلهم ع وباموالهم 

وبنبينها ذلك يناعر أن يخاف حى بذاوها وإزكان الزوج عل ذلك يأخف إلا الاْلان لها يتكارى 
حدبمب أن ؤأكرمن معناه ل ماكان زوجهاكازكذللدكل بيت من الخروج ق عذرا زوجها اهل 
ليساوعالية بكراء فيه هي منزل أهل اويخرجها فيه لحاكم فتخرج حق أو علما لقام برج علها 

محنهدا اشبه عا او اومالها نفسها عل فيه هي منزل ق محاق او فيه اإديك١نبت منزلها اوينهدم لزوجها 
أنأمرها وإن )قال( متزلها وكراء وإسكانها صترها حيث بممنها أن الحالات هذه ي فللزوج العذر 

ولمينهها فلم منزلا فتكارت يأمرها لم ؤإن عليه يه قامت متى عليه فكراوه فتكارته بعينه أّثزلأ تكارى 
العدةتنقضي حتى تطلبه يوم من منزلها اّتقبلما، العدة ق وهي الكراء طلبى فإن فيه أقيمي لها يقل 
عاصيةوص لها يكون فلا يكنها أن وعصت.بركها تركته لها فحق العدة تنقضي حى تْللبه لم وإن 

ناثرةوص طلقها أو له منزل ل أوطلقها الهللاق بعد له .نز_لأ أنزلها ؤإن ، العدة مضى وقد سكي 
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أحقتكون غر«ائهكا ومن منه يالزل أحق فهي فلس م ملس أن فل له متزل ال مود أن علتإ فكان 
،عليه غرماوه يقوم أن مل المكي عليه تملك ياما لها أقر أو غربانه من  ١٣٠وأحدكراءه لوآكراها به 

وكانمنزله مجن ويسرها بما أحق كانت سكناها عن قفل فيه أنزلها الذي النزل ق كان وإن 
هوإنما به أحق فكون لها لأ ولر عليه أصله يستحق ب إياْ أءءلاُا ثيء لأنه منه بق بما أحق الرماء 
يفلقيعدما إياها محللاقه ولوكان اءيرْ ممن يه حق فمٌاؤْ عثرْ ُن بملكه فلم اعار ومجا ، عارية 

فإن، لها يكارى حيث ومحصما يقدركرائه منزل كراء ق ال٠ر٠اء أسوه كانت ، هوث مجاله الله|ان 
ينزلهايان فهوأحق مجنزلأ لها تكارى فإن غيرْ إنزالها وأراد نزوله فأرادت أهلها لغثر او ُنزل لأهلها كان 

إياهيعْبيا مجنزل يلأ زوجها أراد حيث تعتد أن إءلي؛ا يكن ا بميم ولم مجنزلأ تكارلها لم وإن أراد حيث 
يخافحيث إل دعت فان ، يخاف لا مجن مجع او منفردا مترا ومنزلا ثقة قرب إذاكان قدرت حيث 
القاضي()قال فيه له وحصبما إل أحب كان منزل كراء كله هدا ل اللهنال ولوأعهناها ، منعته 
فهوَيمملوكة أو ذمجية او حرة لمة مامرأته فيه رجل ُللق صحيح نكاح وكل • مال الله رحمه 

كانتإن لها نفقة فلا أحرحوها ومتى العدة ق يخرجوها أن الدمية لأهل أن إلا الخرة ق وصمت 
وعبدوذي لم محر زوج وهآكداكل . بملكها أولا الرجعة بملك زوجها محللاق ّكىكان ولا حاملا 

الحرءل ٌا معه ُروكه امة او حرة كانت إذا ونمنما اعرأته مكن من فعليه النكاح ق سيده له أذن 
كانوإذا القاضي( )قال عليه ونفقما الفراق ق سكناها محن اوجب له زوجة وهى نفمما ولمى 

فحالالرجعة الزوج فيه يملك محللاق قاما المكي ق القول فهكذا الرجعة الزوج فيه يملك لا الْللاق 
لهوليس إيلاوه عبيا ويفع العدة ق ونرثه يرما لأنه تْللق ا اق امرأته جال والنفقة المكنى ق المرأة 

عراجعت؛اقبل يخرجها ان وله . ثاء حيث فتحولها يراجعها او نذو ان إلا غثدْ إل منزله من ينقلها ان 
.الموفق وتعال سبحانه وافه . رجعما يملك لا الي نحرج كا عليه يذت إن 

رجمازوجها بملك لا اف رأة 
سكنمحيث من أسكنوهن رر الهللقارت ق وتعال تبارك افد قال ت تمال الله رحمه ( الثافم ال قر 

أعلمتعال والنم يئنا فكان قال أجورهن(( آتوهن ٠> إل الأية  ٠٠علض لتضيقوا نضاروهن ولا وجدكم من 
عاآبالكن أعر a وحل عز النّ أن قبل عن رجما زوجها بملك لا الق الطلقة ل أما الأية ذْ ُي 
الذيالصنف أن عل دل حملهن(( يقعن حتى ءلثآن فأنفقوا حمل أولأت وإزكن  ٠٠النفقة ق ال قم 

منسالأحال ذوات غر عل نفقة لا أن عل الكتاب دل صنف مجنس الأحإل ذوات عل باللهفة أمر 
مجنصفلما غر ق كان ش نفقة بمب لا أنه عل دليل ذلك فق نفقة بصفة لهللقة أوجب إذا لأنه 

قرحما زوجها بملك الق المهللقة أن ق العلم أهل من محالفآ اعلم لر فايا القاضي( المهللقات)قال 
ونرثه^٠١ وأنه عبيا يقع ولعانه ونلهاره ؤإيلأءه طلاقه وأن وسكناها نفقلما عليه أن ق الأزؤإج ^؛، ١٠٠

الزوجيملك لا مجعلاقة إلا نحالفها واحدة المهللقات من يكن ولم المهللقات من غرها عل الأية كانت 
يملكلا الق مقة سقوط من وصفته فيا وحركاف عز ائتم مزكاب والدليل القاضي( قال رجعما) 

عنمحاللث اح،رنا الثافص( )قال وسيرعليه النم صل النٌ رسول ستة جاءت وبذلك رجعيا للزوج 
حفصبن عمرو ابا ان قبس بنت فاطمة عن ملمة اى عن ملهيان ابن الأسود مول يزيد ين عبداش 
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وتزوجتواعتلت حاكم يام ستتيكٍرْ تريصن لو وهكذا ييمن إلا محللاق من تعتبء لر عما مات 
.الزوج يلزم ما لزمه قذفها أو مما ال ان وكذلك ، الطلاق لنمها اكمود الأول الزوج فهللمها 
حاولحل ونكحت وعنرأ أنهر أريعة فأكملت اعتدت م منن أرع بأم يمت لوتر وهكذا 

لأنهالهللاق لنمها الخالات هذه ق الفهود الأول الزوج وء1لمها تنكح ب أو حا يدحل ولر نكحت أو 
يثحة؛نكاحزجها من ممتئ غبرأنه الول يلزم ما لزمه ُما أوال تذقها او لوتفنارُما .وهكدا ، زوج 
يوممن اجل عدما اكملت فإذا عليه يحلن كانت إذا الأحر من تعتد حى يء له يقال فلا غيره 

وإنوكفر الإبلاء طلاق محن حرج ففد أصاحا وإن فرجها له حل حن وذلك أشهر أرب*؛" عدما تكل 
بمنيطم حكا بمفد حم ِا الفترد ندجيا مال من علحا ؤيتفق )؛ال( اصما'اوطلو< له محل ب .ب 

محالمجن والعشر الأشهر الأريعة ل وكذلك فحا علما أنفق منن أرع حاكم أجلها وإن )قال( ٌوُه 
علمليتفق لا وكذللئ، ، نمها له مانعة لأما المفقود الزوج مال من علما ثنفق ؛ نكحت فإذا زوجها 

ولاالأحر زوجة أما نل مجن النفقة أمنعها ولر ، ذلك، يعد ولا علما أومجان لوطلمها منه عدة ق وهى 
لحوقإلا الزوجن بن الأحكام من ميء ولا طلاقة يلزمها أنه ولا مجهمالآ يلما أن ولا عدة منه علمل أن 

تقمءايه'لإا الوفونج ومن يديه مجن نفسها عرجة لأما الأول من الفتة منعثما وإنما أصاحا إن يه الولد 
وهىوالعدة يالكاح نمها مانعة فيها التيكاأنا الحال ق نفقثما غنعلما 'يثمة العاب،زوجها عل المرأة 

الأحرزوجها من عدما بعد نفقما ومجنعثما يعصياما نفقلما متعلما نمها فنعته زوج المرح ي لوكاننا 
غيبتهق علما أنفق ولو ، الأول من حارجة أيا مض عل لخره نمها وإباحلما الأول من حقها. يركها 

ولو، الميراث لها فكان مات حن من النفقة من أحذت ما ردت'كل ونت، ي مؤنه عل البينة بتن، ثم 
فأصاحا ١٢-لحل وإن لها مجهر فلا .٢١ أيل-حل لر وإن نكاحها فسح فتزوحن، تزوج بأن حاكم لها حكم 

لهولا محنه لها ميراث فلا ماتت، أو ماتت، حى مخ لر وإن الّكاح وفح لها ّءى ما لا مثلها مجهر فلها 
ورثتهعل ميراثه رد الين، الزوج فان"كان الميراث رد صاحبه من ؛الميراث ملما لواحد حكم وإن ملما 
غنيدرثلما عل محدد اومت ٠ر٠محrا أحي بملم حتى الأول الزوج مجثداث ومحا التة م كانت وإن 

أريعولوتريصنه حال يكل الأحر منٍ؛دي وأحرجتايا ورثته الأول زوجها ولوماب رلأر، زوجها 
لأنهالأحر ولد الو_اد كان الأول جاء م أولادا فولدت نكحن، م وعشرأ أشهر أربعة أعتدت م سنن 

النحيض لا ممن وإن'كااحؤ د. حيفي ثلان، تعتد حن إصايلما ومغ الزوج عل وردنا بالئمة فراش 
حملهاوصعتإ وإذا ، حملها تضع فأن حبل 'ك1نت وإن أشهر، فثلاثة صغر أو انجص *ن يأس 

ٍوىما بمنعها م غيرها مرصع يغذه ا تركنه إن وما اللثأ إلا ولدها رص؛ع ُز، متعها الأول فلز.وجها 
الولدوالاحر الأول الزوج ولوادر ، شيءا غثره ولد رصاعها ولا عدما أيام ل عالها ينفق ولا ، ذللئ، 

زوجهاطلقها ولو طلاقه علها وقع الأول طلقها ومش )قال( القافة أؤيته ,الأحر مع وهي ولدت وقد 
ولهاوالعللاق الوفاة ءا-ة عالها فكانت زوج غير عند الاحركانن، الزوج عند وهى علما أومات الأول 

ترثهلم الأحر الزوج مات ولو ؛الوفاة لها راه وفيمن الهللاق ق العار-ة ق والسكن الوفاة ق الميراث 
لركا يتوارثا لر أولا ما؛ت أحا يعلم ولا والمفقود المفقود امرأة ولومجاتنؤ ، لوماتنؤ يرما لا وكذللث، 
الأولمحل مات أحدهما أن ببمن إلإ وغثدهم والعرى القتل من المثداث أءل من موته حْيى من يتوارث 

أريعةفاعتدت يدأت أولأ مات أبأ؛إ .سب ^١ الأحر والزوج الأول الزوج ولومات • الأول الأحر فبدت 
ندحلحيض ثلاث يعد اعتدت م الأول يالعقد الأول والعدة الصحح النكاح لأنه وعشمأ أشهر 
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الأخرىدون بإحداهما تأق أن محزما فلا مفزمحن وجءين ر عبيا وحبث لأما الأخرى ق إحداهما 
فوصعتحمل  ١٣ظهر م اكر او شهرا فاعتدت اولأ عات الأول الزوج ولوكان واحد ونت ل لأما 

اللأنما وعشرا اشهر بعة ار الأول من فاعتدت الأحر وهوالزوج منه حملت الذي محن حلت حملها 
فاعتدتقبل لومات؛لأول ولكن )نال( الأحر من حمل عدة ُعبيا الأول *ن عدما مدثم ستتير 

؛ربعةماعرت م حاملا تراما ومي تربصت فان ترمى لها قيل حملا حا ان ران م اواك؛ر شهرا 
الان لها وبان حيض ثلاث حاصت م الحمل عل محيض وتراها ذللث ق محٍضّا ويى وعشرا انهر 
عنهالومان ضا محي أخرى عدة ستاتف أن علها وليس حميعا منها عدما أكملت فقد حا حمل 

لووهكدا . أخرى عدة امتثناف عليلد ليس لها وعشرقيل أشهر أربعة مرت حى ر تعلم ولا زوحها 
ولوماتلعدة تعد ب مجعا مو"ا-،ا يفن بعم حيض وعشروثلاث أشهر أربعة مضت حى تعلم ولم معا ماتا 

تكلهالم وان الوفاة عدة اعتدت الأول مات م آكمجا فان حيض ثلاث منه اعتدت الأخر الزوج 
الحيضتكلا حيضتن اعتدت شمم . صخيحة عدة لأن؛ا الأخر عات يوم من  ٢١٠الوفاة عدة امتقبالت 

وإنمثراما أحذ الأول قدم محم الأحر الزوج عند ماتت المهود امرأة ولوأن الأحر. نكاح بن ملها الي 
قالفهل ; قاتل قال فان مهرها ي له حق فلا بعيما امرأته محي لم إذا المهرشيئا من يأخد لم شيئا تدع لم 

انههدا عنه روى الذي عن روى وقد الملف، بعض عن شء فيه وروى م ت فيل ؟ هذا غثرك 
ستيفنحش المفقود امرأة تنكح لا أن ي قوللد مثل مضى عمن محفظ يهل : قال فان عنه رجع 
عنعوانة اى عن حسان بن محي امحرنا تعال الد رصي طالب اى ين عل م.عن : قلتا ؟ موته 

يقال أنه محه تعال الد رض عل عن الأمدى عبدالد بن عباد عمروعن بن المال أبى عن منصور 
علعن الحك»إ ميارأى ضرعن بن هثم عن حان بن محي أخثرنا تتزوج، لا إنما القفول امرأة 

وإنطلق شاء إن امراته م امراته تزوجت وقد قدم إذا المفقود امراة ل قال انه عنه تعال اش رصي 
فقدتإذا ; قال أنه الحكم عن متنصور عن جرير عن حسان بن محي أخثرنا محير، ولا أملث ثاء 

.أمرهتعلم حش تتزوج لم زوجها المرأة 

اسسكمارضاعدة 

أنقبل مات م رجعثما فيه ممللث طلاقا الرأة الرجل طلق وإذا ت تعال افه رحمه الثافر( )قال 
١٠ممون أن نل والنفقة المكي ولها وورثت وعثمأ أشهر أربعة الوفاة عدة اعتدت عدنما تنقضى 
أنلها ولا طيبا محتنب أن علها وليس : لها نفقة فلا مات فإذا جعثما ر بمللي إذاكان عدنما ق كانت 
حىقيء خلوة من ولا ظذذ من ولا منهُننفلر لهاولا  ١٣٠٠١وليس لها أذن ولو منزله من محرج 

طلقانه عمر ابن عن نافع عن مالك اخرنا ، يراجعهاحى التوتة محريم عليه محرمة وهى يراجعها 
الموتأدبار من الأخرى العلريق يسللد فكان المجد إل طريقه وكانت حفصة مجكن ق وهى امرأته 

محل ١٠لعءل١ء قال أنه حرج ابن عن سعيد أخثرنا الثافص( قال ر راجعها حى علها يستاذن أن كراهية 

لعلهالحمّا تكلة وتوله الأول الزوج الخمفة وهول  ٠١۶١الأخرق الزوج أي الأخر مات يوم من ؛ فوله)١( 
•مصححه كتبه فتنبه. واحد، فص ل آي يصمتن هو خضلا عمياء حديث ل وقوله الخ العدة تكله 
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أنجرج ابن عن سعتي أخثرنا ، ثراجعهاب ّا شء مما له خل لا ثال ؟ يطلقها المرأة من للرجل 
فضلايراها لا ئالأ الكريم وعبد عطاء أن جرج ابن عن صعد أخرتا ، ذللث مثل دينارفال عمروين 

لهمحل عا ارمحاعها نفه ي إزكان أرأيت نمناء فال أنه جرج ابن عن معيد أخرنا ( الثافم رقال 
لرما يردم ب وإن ارنحاعها يرياد إذاكان الحل ق مواء تال ؟ ارنحاعها ه نفوي يراجعها أن تل مما 

أردتفقال العدة ى أصاء١١ ؤإن ، تعال الد ثاء إن عتناء فال كا ومدا القاض( )قال يراجعها 
ومحمىالأخر ماثة ُن وتعتد ُما أصاب بما مثلها مهر عليه ولها فنداأخهلا يشهد لر أنه وأقر ارنحاعها 

لرما الرجعة عالها وله . رجعة علها له يكن لر الهللاق من العدة أكملت فإذا الأؤل انمللاق من العدة 
مووله الامحرة الإصابة من عدتها تنقضى حى لضم محل ولا الاخرة الإصابة مجن عدتها وتكل تكلها 

بملليللمراة واكره الغاض( )قال إل احب ذللثكان ولوترك الأخر، مائة مجن عدتها ى يخهلها ان 
انمل بميما ان ُن خوفا رجعما بملك لا للي اكره ما معه للخلوة التعريض من رجلها زوجها 

أننل طلقها م راجعها م أوحيضتن حيضة فحاصت تطليقه امرأته الرجل محللق فإذا ، يرنحعها 
سالعدة أن الثاني والقول متقبلة. عدة الأخر الطلاق مجن ممد أنها أحدهما : قولان ففتها بمسه' 

أباسمع أنه دبمار عمروبن عن جرج ابن عن ّالم بن -مد أجرنا ، مايدخل ب ما الأول العللاق 
تحديقولون مل بن وحن وطاوص الكريم وهمد جريج ابن تال . طلقهايوم من تعتد يقول الثعثاء 

ابنرأى ذللث وكان ت معيد تال الأخر حللاقه يقولون ت معيد قال مسها يكن ب وإن . طلتهايوم من 
)لأل• طلقها ثوم ُن تعتد أن أرى أ تال دينار بن عمرو عن جربج ابن عن معد أجرنا جريج، 

وجلعز الد قول إن بالتفسير، العلم أهل بعض قال وقد المثرين. بعض هدا فال وفد الئام( 
كانذللئ، ي نزلن، إمما بمعروف(( أوفارقوهن بمعروف فامسكوهن أجلهن فبلغن النماء طلقم لأواذا 

فإذاطلقها م راجعها عدتها انقما، مارقن، إذا حى الرأة فيمهل وقت بلا شاء ما امرأته يْلليى الرجل 
كانقال أبيه، عن هشام عن ماللئؤ أخرنا رنان(( الهللاق  ٠١فنزل راجعها عدتها انقضاء ثارفن، 
رجلفعمد رة ألم، طلقها وإن له ذللث، عدتهاكان تقضى أن تبل ارمحعها م اعرأته طلق إذا الرجل 

ولاإل لأآويك والد : قال ، طلقهاf . ارنحعهاءدتأا انقضا، ثارفت إذا حتف فطلقها امرأته إل 
الاسفامتقبل بإحسان(( أوتري*، بمعروف فإماك مرتان العللاق  ٠٠وجل عز الد فأنزل أبدأ محلى 

لإياها رجعته إن يقول ان انبغى هدا قال ومن قال يهللق. ز ومحن طلق ملهم مزكان جديدا العللاق 
عدتهاj حكها أن وذللث مها أن نل يطلقها م . متقبلا جديدا نكاحا  UUككاحه محالف العدة 
هداأتبعه الذي الهللاق قبل مس ندكان لأنه العدة تتأنق وامما . أعرهابعض ي الأزواج حكم 

ومن, اعتدت الدخول بعد طلقن، ارأة وأي الدخول بعد الواحد العللاق حكم فجكه فلزم الهللاق 
واحدةالدخول بعد طلقها إذا فيقول رجعة لها محدمثؤ لر وإن ذللث، يقول أن يلزمه أن أشبه هذا قال 

حىتركها وإن الاخرة، التهلليقة عن العدة امتقبلن، أخرى أتبعها م أوحمتى. حضة فحاصن، 
ذلليبى محدن، لا أن يبال وبر الاخرة اكلليقة مجن العدة اّتقثلن، طلقها م أوخيضتى حضة محيض 

حيفتىأو حضة فتحيص اعرأته يْللق الرجل بان بمخ أن أشبه هدا قال ومجن ميا، ولا حة جر 
ولووترث تهللق لآ الي تعتد وورثتكا وفاة عدة اعتدت الرجعة فيه ؟للث، طلاقا فإزكان بموت أن قل 
طلاقامريضا واو٠لل٠ها . صحيحاطلقها إن ترث ول؛ وفاة عدة نحد الرجعة؛ فيه ؟الث٠ لا طلاقا كان 

مملليقةاعرأته يعللق الرجل ي قبل وقد زوجة غير لأما الوفاة عدة تعتد ب فورثته الرجعة فه بملك لا 
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ولاالأول الطلاق عن العدة يرنحعها ولي أويطلقها يطالمها م . يرنحعها م أوتطليقتن الرجعة i«؛l مملك 
قعاليه حرمث يرنحعه1َلك بان إلا عاليه حرمت كانت فند ارنحعها وان لأن الأخر الهللاق من ممد 

التحد لي يصيما أن قبل طالقها م ولونكحها بنكاح إلا الرجعة نه بملك لا الذي الهللاق 
المطلقأن إل ذهب هذا تال ومن • رجعة محدث لي العدة ل لرمها وإن • لها أحدثه طلاق من ممد 
عزاش فول أن وإل الرجعة مجن له العدة ق وجل عز افٌ جعل لما الرجعة ثبتت الحدة ي ارنجم إذا كان 

رغثةالمرأة ص يريد لا العدة ي صرارأ راجح لن بمعروف« أوتارتوهن ؟عروق فأمكوهن  ١١وجل 
تعضلوهنولا النساءكرها ترثوا أن لكم محل لا  ١١تعال اش تال وفد . لغ؛رهمحل أن عن عضلا ولكن 

فدهبيطلمهن للعمل؛كي إساكهن عن ض مينة٠٠ بفاحشة ياتن أن إلا ماآس٠وهن يعص لتذموا 
ولاالأية محتمل معنى وهدا للرغبة لا للعضل رجعلمن عن -بمي يكون أن محتمل هذا تل الأية أن إل، 

.الصواب أءاام تعال وافه القولن، مجن واحد محوزإلأ 

القمكاتعدة 

عماأومجان فهللقها الطم نحت النصرانية أو ابيودية وإذاكانت ; تعال اش رحمه آ الثافص رقال 
العدة*يق الرجعة عبيا وله بينبما حلاف لا السالمة مجثل والاحداد والقمة والسكنى العدة ق فهي 
منعلتين لأزواجهن الؤثى محت والؤبمية الجوّي محك الجؤسبة وهكذا )فال( المسلمة عل له يكون 

العيالعل تعال اش حكم لأن المسلمة عل ما والاحداد العدد مجن وعليين المسلمة لزوج مجا الرجعة 
وجلعز الك لقول الإسلام محر إلا عليه ولا له م؛ أن ب نحاكم إذا لم لمحل فلا واحد 

والقسطآ فال ر الأية (( عمم اواعرصى ييلمم فاحكم جاءولث فان  ١١المسمكبن ي وصي عليه الله صل لنييه 
نتحولا اش أنزل بما يلمم احكم وأن  ١١وتمال تبارك اش وفول . يته عل أنزل الذي تعال اش حكم 

صلفامجره صبيلهم محتمل واهواءهم فال إليك{( اش انزل مجا بُض عن يفتوك ان واحذرهم ، اهواءه»أ 
صلنبيه ءل ايزل اش ض؛ إلا محكم أن م إليه أنزل بما الأ محرلا أن ومجي عليه الق 
أحلهافآصا-؛ا نصرانيا فنكحت عدنما ؛نقصت ثلاثا النصرانية المسالم طلق وإذا )قال( ام وٌعليه الق 

رجمؤصلم عليه الق صل الق رسول أن ترى ألا نكاحة له محل زوج لأنه ومحصلما المسلم لزوجها ذللث 
صلالى يرجمها لر المرأة تحصن لا الذمجى إصابة فلوكانك محصنا إلا برجم لا أن نته ّومن :يودين 

زوجوأنه غيرها( زوجا تنكح حى ١١قال وجل عز الق لأن إحلالها مجع أحلها أحصلما وإذا وّام عليه النم 
.نكحها

الرجعةأحكام 

الخللاق ١١وجل عز الله فال فال قال الثافعى إدريس بن محمد أخثرنا قال ّبان بن الربح أخثرنأ 
لهنمحل ولا فروء ثلاثة بأنفسهن يرمن والمهللقات  ١١وقال باحان(( تمرح أو بمعروف فامجاك مجرتان 

إنذلك ف أحق؛ردٍهن وبعوللمن الأخر والوم باش يومجن إزكن أرحامهن ف الله خلق ما يكتمن أن 
إصلاحفقال (( اصلاحاارادوا إن  ١١وجل عز الأه قول ل الند رحمه الثافص( )قال ا( إصلاحا ارادوا 
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(القافص رقال له ■جعلها وتعال مارك اش لأن له يهي الرجعة أراد فن اعلم واش الرجعة الهللاق 
تنقصلر ما يرجما فهواحق اواستي واحدة يصيبيا ما يعد اعراته طلق حر زوج فامما ؛ اش لجمه 
يردوب البتة اعراته طالق ركانة فان وسل عاليه اش صل اش رصول سمنة م عروحل اس بدلالةكتاب عدنيا 

وسمواءتال، ؤ أعلم تعال والند العدة ي عندنا ؤممالم عليه الند صل افد رمول إليه فردها واحدة إلا 
فهوواحدة طلق فإذا . اثنتان العبد وطلاق )فال( أوأمة أوذمية مسالمة حر نحت زوجة ياكل هي 

يعداعرأته رجعة عن الخر مملك ها واحدة يعد رجحما عن وبمللد اسن أو واحدة الخرة بمللق كالحر 
انقضتفإذا ، اللم والرجعةكالحر الهللاق ق الذعى وغير الخص الكافر والحر اثنتن او واحدة انقضاء 

العدةق ءلث٠١ له الرجعة جعل إذ وجل عز لأن.اش جديد ينكاح إلا اعرأته عل لزوج ميل فلا العلءة 
قفعلن ف،ا عليكم جناح فلا أجلهن بلغن فإذا ٠ دجل عز الد فول ع يعدها عيا رجعة لا أن فبن 

.بالمعروف() انمهن 

الرجةنست كيف 

أنيبلما كان العدة ق اعرأته يرجعة أحق الزوج وجل عز الد جعل لما اش رحمه ( الثاض )قال 
فزا،لهدونااولأأعرلهاف،اعاليه لها لا عبيا له لأنيا محال الرجعة ق عوض ولالها الرجعة منعه *لها ليس 

منالفعل دون هو؛الكلام إمما الرد ذلك«كان.يلما.أن ق يردهن أحق »ويجولمن وجل عز  ٠٠٥١تال 
يكونلا ؛الرجعةّؤا يتكلم حى اهرأته عل لرجل رجعة تثبت فلا يلأكلأم رد ذلك لأن وغيره جاع 

؛؟-يقول أن بيا والكلام ، الرجعة له ثبتت العدة ق -يا تكلم فإذا 7اءا يتكلم حى طلاق ولا نكاح 
أومات ولو ، زوجة فهي ي،دا تكلم فإذا إل ارنحعما فد أو إلى رديما فا أو ارنجُما ند أو راجما 
يرجعة فهي رجعة يه ارد لر فقال ثيء هدا من بمبه لم وإن ، امجراته ءقلهكانت اوذهب حرس 
ينوىآوجامعها الرجعة ينوي إليه فردها ييته مجن فخرجت ولوطلقها )فال( طلاقا محدث آن إلا الحكم 
بمدجامعها وإذا تال( ر تما بتكلم حى رجعة هده تكن لم ؛الرجعة يتكلم ولم ينوما لا أو الرجعة 
كانتإن والرأة الزوج وبمزر ، فيه عبيبا حد لا ثبية جاع فا7محاع ينوت،ا لا أو الرجعة ينوي العللاق 

قدفال إذا احر فول وفييا ( الريح )تال العدة وءليإا حق لا والولد ، مثلها صداق عليه ولها ، عالة 
تمرحهذا ارنحعما أو راجعتإا قد فال فإذا رجعتها ينوي-بيا حى رجعة تكون لا أما إل رديما 

ولاالنكاح تمرح فهدا أونكحتها تزوجتها قد يقول أن النكاح يتمرح إلا النكاح يكون لا الرجعةكا 
الرجعةوكيلك ن تحريم بمد تحليل النكاح لأن وصفت بما بمح حى ملما قد يقول بان نكاحا يكون 
؛التحريميقاس ولا بمص عل مضه يقاس أن أول فكذلك فبيه ؛التحليل فالتحليل تحريم جد تحليل 

يهينوي حتى طلاقا يكون لا أنه فيك ل حاجة لا أو اذهى أو وهبتك قد لوتال كا التحليل بمد 
فان( الثافص )قال الرجعة لأ ينوى رجعة تكن لم الرجعة إل رددتك ند يقوله لوأراد وهو الهللاق 

تكلمفان يكلأم إلا رجعة لا أن فحكنا الرجعق ينوي أصاما م حيضتن فاعتدت واحدة طلقها 
ولهاعليها له رجعة فلا الثالثة نحيض حى بما يتكلم لم وان رجعة فهي الثالثة تحيض أن تبل بالرجعة 

سعدتهأ فتبدأ رجلن من تعتد تكوزكالرأة ولا حيض ثلاث تكل حتى تنكح ولا مثالها مهر عليه 
يلحقتب ذلك وي لرجلن جعل لحق العدتن ينك لأن عدة للاحر تتقبل م فتكلها الأول 
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ولدولوطالقهافحانحتمنه ش لابمالع واحد وسب واحد لرجل الأحروهداحق دون أحدهما 
حيضةنحيص حى الرجعة عنيا له وكانت أصاببا يوم من حيض ثلاث امتأنفى أصاحا م حيضة 

الخيمةمن الدم ترى حى لض، نحل ولر رجعن عبيا له يكن ب م الثالثة الخيمة من الدم ي وتدحل 
علمكوعواء قيء العدة من ق مجا الرجعة عبيا وله يوم من الرائعة وهم؛ إياها إصابته ُز، الثالثة 

فعلمهاعبيا له جعلها اش؛عال لأن فتلزمها الرجعة من فتمتغ تعلم كانت إذا تعام ب أو بالرجعة 
حاصراراجعها وإن فال( ر أوحاصرا غائبا عما أوكان حاصرة أو غائبة وسواءكانت مواء وجهالما 

حالحل، ونكحت عدما مضت حى الرجعة تبلغها فلم يكتمها ا أو فكتمها غائيار أو الرجعة وكم 
ولالها ٌءى ما لا أصاحا إن محتلها مجهر ولها الأحر الزوج وبن بثما فرق يادخل، لم أو نكحته الذي الزوج 

اشجعل، ما سهلل، ولا العدة ل الرجعة المهللؤ( للزوج جعل، وجي، عز اش لأن يصما لم إن متعة ولا مهر 
عليهكانا ءرفناْ لو الابتداء عل محل يكن، لم بدحول ولا غثرْ نكاح منر بباطل، مما له جل، دم 

الؤيانأنكح إذا وّبلم عليه الق صل الله رسول سنة وجل عز الد كتاب مض مثل، دف ' ما؛ودين 
أواحر زوج لحل، وٌّام عليه الد صل الله رٌعول ّنة ولا وجل، عز الد كتاب ق استثناء لا أحق، فالأول 

الثقةأ-محرنا اش رحمه الئافم، قال ر به فهوأحق، بامر أحق، رسوله م كره ذ عز اش جعله ومحنر يدحل، لم 
علعن، جم  uiسعد م، الخزرى مالك بن، الكريم عبد م، عمرو ؛>، افه عثد عن، حان بن، بحى 

فالفنكحت بدللث، و>وب ولر رجعما عل، يشهد م امرأته يهللن، ارجل، ف عته الد رصمح، طالب ا؛ز،أمحإ 
•يدحل ب اد الأخر  ١٣•دخل الأيل ماْ اص 

الرجعةوجه 

أ٠راستعالبهئا الرجعة عل ، ^ijjازيثهدساهدين راجع ني، بمهم، • رةالالثاءص(رحمهالأه 
انفلايتوارثان انقضاءعدنما بعد الرجعة مموات،ءبلأنتعلم أو بدللث، يقر ان فبل لثلابمبم، النهاية من 

راجعهاأنه ولوتمادقا ، غيرزوجة إصابة منه فتنزل أويميعا يتجاحدا ولثلأ ، العدة ن، الرجعة تعلم لر 
إذاالعدة ؤ، كانت، ما علما لوثبت وكدللث ، دوخا إليه الرجعة لأن علما ثابتة فالرجعية يشهد ولم 

أنهالبينة وعليه ملها فالقول وأنكرت راجعخا فد فقال العدة مفت فإذا راجعما ند فال أنه عل أسهد 
.ا،لوفث، تمال والد . العدة في، راجعخا فد قال 

يكونلا وها رجعة يكون ْا 

وإذاراجعتك فقد غد إذاكان ٍللاقه من العدة في، وم لامرأته الرجل قال وإذا الغاض( )؛ال 
فكازكلراجعتالث، فقد كدا فعلت، وإذا راجعتلث، فقد فلأن تدم ؤإذا راجعتلئ، فقد وكدا يومكدا كان 

محدثحى رجعة تكن، لم مثن قد فقالت راجعتلث، فقل، شتت إن لها ولوقال ، رجعة يكن، لم قال ما 
اذاكأنلامرأته الرجل قال وإذا الثافص( )قال طالق، فأنت شتت إن قوله ، محالهنوهدا . رجعة يحدها 
يكنلر راجعتلث، فقد الاثنين، يوم أمس كان إذا ولونوى ، بمال رجعة تكن، لم راجعتك ئد أسمم، 
فقن،طلقتلئؤ كيا ولوقال ، رجعة يكون فلا راجعتلئ، فقع غد إذاكان لها قوله باكرمن، وليس رجعة 
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انقضت> ١٠بمؤيا الخكم ي صدما وإذا ، الرجعة عليإ له وجعلت عدتما انقضت ما أحالفته نكلت 
أوأمس عادى انقضت فقالت اليوم راجعتك فد فال إذا وصدقتما إياها ارنحاعه تبل يه صدقتما عدق 

معاونما تنقص لر إن إياها مراجعته يعل• تقر أن إلا فيه راجعها الذي الوقت قبل اليوم من قت وى 
عدتإعام مجا لها أحالفه أن ثاءت وإن ، ياقرارها ثبتت قد الرجعة لأن أصدقها فلا العالة انقضاء ندص 

حلفتفان عدتما انقفت لقد البت عل أ-طغت نكل وإن الرجعة لزمجثما حلف فان فعلت انقلجت 
أوعدى انقضت قد فقالت راجعتك لها ولوقال ، الرجعة ءليرا فله نكلت وإن ءلتر١ له رجعة فلا 

فقالتراجعها م عادتإ انقضاء ما ممش مائة ي راجعتلث، قد تقول أن قبل عدى انقضت قد قالت 
ولوالرجعة، عالها ثبتت فراجعها يراجمها ان قبل اوقالته انقصاء مجن ادعيت فيا قل«كنتاكذبت 

ولو، به أقر ب عليه حقا جحاد كن وهى الرجعة ذلك ينهل ب العا>ة بانقضاء الإقرار عن رجعت 
أنقبل عدني انقضت قا> قالت م أووهمت عدي تنقض ب قالتكل>ت م عدأى انقضت قد قالت 

،! ١٣تنقص ب فتقول الرجعة بحد نمها تكذب يان إلا رجعة عليإ له يكن لي ارنحعتها م يرنحعها 
ماوْعالها جاءت م قؤلها فأبهللث مثالها ي امرأة عدة تنقضى لا مدة ل عدتي انقضن قد قالت وإذا 

مدعيةلأتما منقضية فXاJنما عدى انقضن قد الأول قولها عل ثابتة وهى مثلها ى العدة تنقضى 
مانقضت' قه عدتما بأن أعلمش قال كي امرأته الرجل 'للق ولو ، معا الخالن ل العدة لانقضاء 
قالتإذا الرجعة وتثبت أعلمته ما تلكوبه قد لأتما انقضت قد عدتما 1ن إقرارأ هدا يكن لي راجعها 

ليت ك قال م عدى انقضت قد هى وقالت ءل«نما انقضن قا> قال وإن ، عدى تنقض لي المرأة 
عالهاله يكن لر كد-ا كي العدة يانقضاء لوصدقها وكيلك عدتما يانقضا، أقر لأنه رجعة عالها ه لخ 

•ُجعه 

مولهالرجهة له تكون الذي الوقت 

العدةي قبله أو أمس أو ايوم راجعتإ قد الخة ق وامرأته الرجل قال وإذا ( الثافمؤ )قال 
الفعلكازكابتداثه بالأمس فحل قد أن فأحبمر العدة ق ؛راجعها أن له كان إذا قوله فالقول وأنكرت 

قاوأنه البينة وعلميه قولها القول كان وأنكرت العدة ق راجعتك قد الحدة مضى بعد ولوقال ، الأن 
فان. ثابتة فالرجعة وصدقته العدة ي راجعتك قاكنت فقال العدة مضت وإذا العدة ى وهى راجعها 

أمةزوجته لوكانت وهكذا ، ثابتة الرجعة مجدقتهك١نى م التصديق قبل أوكذبته التصديق بعد كذبته 
والتحريمبالرجعة التحليل لأن قوله أقبل لي مولاها ولوكذبه ، أمرها جمع ي قتهكانتكالخرة نما 

انقضاء Jjuزوجها فقال عقلمهل عل مغلوبة أومعتوهة نحص لي صبية المرأة ولوكانت ، ولها لها بالعللاق 
،علها له قرصن لا ثمن لأتما ولوصدقته ، له تقوم ببينة إلأ يصدق لي العدة ي راجعثما قد عدتما 

مرضلها فعرض صحيحة ولوكاث ، ذلك أقبل لي — أوغيره أباهاكان — ولها لوصدقه وكذلك 
نحا>قتهأفاقت فإذا زوجته تكن لي اإعا>ة ي راجعثما قدكنت عدتما انقضاء بعد قال م عقلها أذهب 
و-طلمإأصنإ قد فقال بالمرأة الرجل يحل وإذا ، ثابتة علها الرجعة زكانن بالإقرار زوجته كات 

العل.ةفعلتإ اصبإ لي وقال اصابي قد قالت ولو ، علها له رجعة ولا قولها فالقول يصبي إ وقالت 
،علها له عدة لا ان ياقراره علثإ له رجعة ولا عدتما تنقضي للأزواج.حى تحل لا علها انما باقرارها 
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الi رناعة لارأة وسر عله اش صل اش رمول و؛ول الأية ٠ اش حلوي يئ؟ا أن محلنا إن يراح»ءا أن عاJرإ 
مالزوج جامجها وإذا بجام)؛ال( ثض ءسكلث| وذوق صنك دوى حى رقاص إل ترجى 

بمدافراما ادللاق *ض ي ارن لأن الهللاق له نحل ي ثلائ اال|الالتها للزوج حلت عنإ مات 
،المرنة من ذللث ضر أو أورد؛ بيان منه انت م زوج؛اصابمإ لونكثب محبمكدا أكر، أو اخماع 

ناش .؛دل دهمإوأصاب، صجمإ نكاحه كان إذا حرا أو عدآ نكحها نوء ُ،0كاواكل 
منلأيا الرحعة أتاما إن فتحتمل الأية أمجا . ألإل بما أعم تمال واش I اش حدود يتؤ ان فلتا إن يراحما 
أيإصلاحا! أرادوا إن ذلك ي يردمن أحق اوبمولتى مال اش تول يقيه ومدا مال اش حدود 

الرحمةأتام إذا عمله عل مغلوب نحر نوج لكل ثابمة فالرحمة بالرحمة بالخلاق أملوا ما اصلاح 
ينؤياان ل واحب )قال( الرجعة ما علها له ذكره عز اش حمل الل العدة ق يراجعا آن ؤإتابا 

.اسمه تبارك اش حدود من ونحره يٍنأإ ما تمال اش حدود إقامة 

روماتحل دى اس 

ذاقفقد فرجها ي الخثنة تمب إن نلغ ياغ زوج ُلأثا المهللقة جاح إذا القالي، )قال 
ئرتهاإذا الأول لزوجها بملها ويالذكروذللث القثل ق إلا الملة تكون ولا عسلته وذاثت صبما 

يدحلهلا أوصعيفه ابيع قوى أصاب؛ا الذي ومواءكان زنا هذا لوكان والخل الغل عليأا ؤيوجب هذا 
لأنهجاعه بملها ؛ */اض بر وإزكان ، ييدها مى لواستدحلته وكيلك آ منها هدا يلغ إدا يبده إلا 
تتمممن إلا محلها لا يقال أن جاز ولوجاز ، هذا نحر يقاذ أن محوز ولإ الكبر جلع موقع ضر لا 

مراهقايكون يان الكبر مؤتمر يقمر جاعه فكان صبيا الزوج كان وإن ، قؤيا فيه مبالغا ؤيكون جاعه 
مايغيبه مجا له يقي محبويا او محبوب نحر حصبا إزكان وكذلك احلها محما ذلك ي منه ذلك يغيب 
ذهابإلا محلها فلا يكرا إزكانت فأما ثيبا انَكات ذلك أحلها الخصى نحر حشفة تغيب ما يقدر 

عبدمن النكاح جائز زوج كل ذلك ق وصؤاء العذرة ذهبت إلا مما هذا يبلغر لا أنه وذلك المدرة 
ديرهاق ولوآصايبا مثلها محاج إذا"كان يالغ وغير يالغ وذمة ومملوكه حرة زوجة وكل وحر ومكاتب 

ؤيلمعليه اش صل اش رسول دل الي المسيلة مو؛ع لبت لأُأا الإصابة تلك يلها ب ما نا* مجا ملغ 
ؤمحاوزتهمحلها ما يبلؤخ إلا يكون لا الإفضاء لأن ؛الإفضاء حلت زومها آفضاها ولو تحلها آما عل 

الزوجةلوكانت وكذلك ، منها هذا فبلغ إلذمى بنكحها ثلاثا فيهللقها ا،لاوا عند تكون الذمية وضكذا 
الذيولوكحها الزوج ذلك أحلها فجامعها مجعا أوهما عقله عل مغلويا أوالزوج عآلها عل مجغلوية 
لأنهمما ذلك لونال محام زوج -؛۶٤ مجن محلها مجا لللم -؛كاعه من محلها فآصايباكان صحيحا كاحا 

زوجإلا بملها ولا انحصبن يرجم وإمما زنيا حولين رجم وملم علته الد صل اٍفٌ رسول وآن زوج 
وانعقد اد يفيشخ لا كاحه انعقد إذا زوج كل إل ينْلر ن هذا مّرفة وأصل النكاح صحيح 
لأنهإصايته محلها فلا العقد عند غيرثايب كاحه أصل وإن'كان فهومحلها فاصايبا لمعي يعد انفخ 

وكذللشرثايتا كان عقده لأن أحلها أصا-اا وتد فراقه فاحتارت فمتقت مملوك كحها فإذا ، غرزوج 
إصابتهونحلها الحالين ي النكاح فينفخ فتملكه العبد ينكحها والحرة ، بماكها م الحر ينكحها الأمة 
إذاكانتفآّخه دلواجارت فيصث7(انخهااإصابمه اراة ينكح والأ؛رءسوانحنون الأجذم وكذلك المخ قل 

وهىلأماكانت الإصاية أحلما كاحه لفخ احتيارها قبل هؤلاء أحد ولوأصاحا الفخ قبل الإصابة 
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زوجهاالاصابة تلك نحلها الاصابة بم أحدهما يرم م الزوج بميبما الزوجان وكذلك زوجة 
لأنيعد الإمحلأم إل ملما ازم ولورجع تحلها ب ا ردتبما أو أحدهما رئة بط الإصابة ولوكانت 

زوجهاالرأة ولوأصاب عله حال كل تلك حالها ق محرمة العدة عل موقوفة والرأة كانت الإصابة 
ثلاثاءلالق٠ا الذي لزوجها ذلك وابها ميتا كان اوصام محرم اومر حاثض او صاممة او محرمة ور 
وهللاقهوإيلاوه ءلهارْ ويقع أونيا فته الي للعلة ا7محإع إلا الخال هدْ ل اراة مجن عليه محرم لا لأنه 

الحرنكح وإذا أحدهما يرتد الزوجان هكدا وليس حاسرا يراما أن له وبمل الزوجثن بن ما ومحنه ومحما 
محيلا أو محلولا ومحومحي ولوكحها ذلك أحلها *أصاحا العنت ؤيخاف لحرة محلولا محي وعولا الأمة 
لرفأصاب كان وجه بآي ياصدأ كاحا الرجل كح وإذا ، إصابته تحليا ا العنت ؛خاف ولا محلولا 
أى؛غيرولأو ينكحها أو ثغار كاح ينكحها أو محرمة أو متعة ينكحها أن وذلك لزوجها ذلك محلها 
والبلالزوجن بن ما ولا محللافه علها يقع ولا بزوج لس لأنه له ابمحاع محلها ا عقده ل فسخه عاج 

وصواءللحر اهك١لثلأث وهما محللافه جميع عل أى فند اثتتن بلق إذا المد ن إلا الحر مثل ذا مي 
الحرومحللاق الاثنتن ق العبد وكدللث محللاته جمع عل جاء فد لأنه أومتفرقة مقام ي ثلاثا الحر محللق 

ولو، النساء عل والحدة للرجال الهللاق اثنتان لزوجته العبد ومحللاق ثلاث وكتابيه وحرة امة لزوجته 
زوجابعده نكحت وإن الأول إلا علها يقع لر محللاقا أتبعها م واحدة حا يدحل ا امرأة رجل طلق 

.الخللاق من بقى ما عل عنده فهي نكحها من واصاحا 

ؤغجهالطلاق س الزوج بميمه  ١٠

بعدمجن له محل فلا محللتها فإن را الثالثة اكللتة ى تعال الد قال تحال الق رحمه ( الغاض )؛ال 
يصيبهابأن إلا ثلاثا مهللتها عل حال يكل محرمة ثلاثا ا،لهللنة حكم فجعل ٠ غيره زوجا تنكح حى 
وكانالأول الطلاق حكم مقط مهللقها غثر زوج فأصاحا ثلاثا ا،لرأة طلقت فإذا •عللتها غير زوج 

كانكحها فإذا ينكحها أن علما أوان أصاحا الذي زوجها طلقها إذا ثلاثا طلقها الذي لزوجها 
فإذاثلاثا يهللقها حى نكاحه عليه محرم لا يهللقها أن قبل كاحها ابتدأ حن مبتدأكهر إياما محللاقه 

ثلاثامحللاقها عل أتى أبدأكيا هكذا م غأرْ زوج يصيحا حى وجه بكل علثه حراما عادت فعل 
وكانتالثلاث محللاق وسقط غيره زوج إصابة بمد له حلت م غيره نوج بميث1ا حكا عليه جرمت 

ىلها إنكانأل فكذللث كله الثلاث طلاق الزوج عدم وإذا ثلاثا يطلقها حش عليه محرم لا عنده 
الذيالزوج أصاحا وإذا تناكحا إذا أبدا طلاق ة له يكون لا حك، الإيلأء ثل تلأثا *للتها م •لك 

•الإيلأء وقف يوقف لر يص:اا ب وإن بمن زوجكفر'كفارْ بمد نكاح مللت، ى ملما ال 

بميملا وما الطلاق من الزوج بميم  ١٠

موأصاحا غيره زوج فنكحها اثنتين أو واحدة الزوج طلقها وإن محال إث رحمه الغاض( )؛ال 
غءرْزوج بميحا نل طلاقهاكهى من م،  ١٠عل عنده بمدهكانت الأول الزوج فنكحها منه بانت 
هدمإذا غيرك قال فقد قاتل قال فان والثنتين، الواحدة حدم ولا الثلاث بمده الصيعا الزوج ;هدم 
٢٦٦



اتلحكم ى *وحويا اسدلألأ تعال اش ثاء ان قيل ؟ به تقل ب فكيف واكثن الواحدة هدم الثلاث 
٠احسان ترح أر بمعروف ك  ١٠٠ ٠١٠رتان الطلاق )ا وجل عز اش تال قيل ؟ وأين قال فان حل ور 

دلتعال اش ؤحمه ، الئانص رقال ٠ غيره زوجا تنكح حى يعد عن له نحل فلا طلقها فان * ت وقال 
بملا،لرأة أن أيان أنه وذلك ثلاثا والءiالةة واثنتن واحدة المهللقة ين الفرق عل وجل عز اش حكم 

يكن؛ ٣ غثره ووجا تنكح حى عليه حرت ثلاثا طلقت فإذا واثنتن واحدة محن وجوإ\ لءللقها 
اازوجكانقبل أواستي واحدة طلقت إذا حلال لأما إلا واثنتي واحدة لءللقها محلها حكم غنوه 

نوحاتنكح حتى الثلاث ٠ءiلةها عل حرامحا ثلاثا الطلقة ول١ك١نت مواء الكاح وركه نكاحه محض 
ينكحهاحى محرمة آما ين حكم له بنكاحهكان اسمه وسال مارك اش حكم ى تحل إنما فكانت ضْ 
لبرءمحل إنما ا>م أن الأم أصل زكان له حكم لا بما حكم ماله يقاس أن محز فلم الأخر الزوج هدا 

اهلساء محقا يحد غيد، يزوج ثلاثا الْللقة حلت فالا ه نفيفعل الخلال عاليه محرم ه'م نفبفعل 
محللا أنه المض ى وكان المس هدا ى الثلاث غر ز الزوج يكون أن محز لر الحكم هدا ز الدنيا 

ولاالزوج هوغثو وكان يه فتحل نجرم لر ١الرأة لأن نيتا بمرم ولا وإثتتن واحدة الطلق للزوج نكاحه 
الذيالموصع وجل عز الله جعله حيث إلا حكه ى حكم لغيرْ يكون ولا غيلْ يفعل ثيء له محل 

مقيل غيرك؟ أحد هدا قال فهل قال فإن حلاقه، عليه يقاس محوزأن فلا لهدا محالفا تعال اش جعله 
بمارين وّل،ان عته ين اش صد ين الد ومد الرحمن صد ين حمحيد عن الزهري عن ينة اين أحأرن١ 
أوتطليقه اَأنه طلق الحرين أهل محن رجل عن الخلماب ين عمر مالت يقول هريرة أيا سمعوا أنمم 

قالالأول؟ زوجها تزوجها م عما مات أو طلقها ب غيرْ رجل فتزوجها عدما انقفت م تْلليقتن 
أنهفادعت زوجا فتكحت ثلاثا المرأة طلقت وإذا الله رحمه الفافص( )قال يقي محا عل عنده هى 

نصفاإلا أنكرإصايما الدى مجن تاحد ولر ثلاآ المهللقها لزوجها الزوج ذلك أحلها الزوج وأنكر أصاحا 
يطلقهاالدى الزوج يعام لولر وهكذا زوجها مال من تاحذ محا عل تصدق ولا يه تحل محا عل ضيق 

يمكنمحلة عالها جاءت إذا له حلت وأصيبت صجيحا نكاحا نكحت اما فد'كرت نكحت أما ثلاثا 
لهكان صدقها م هياكله ى ولوكدحا أصاحا أنه ذكرت الدى الزوج ومجن محنه عدتبا القضاء لها 

رجلاولوأن صلبها عل يدل محا عد حى كان؛ أما ه نفى وقع إذا يفعل لا أن والولع نكاحها 
طلقهام مّاحا غمم زوجا فنكحت أوثلاثا أواثنتن واحدة أطلقها يدر فلم ارأته طلاق فى شلث 

إلايهللش لر لأنه طلأى جمح عل أى فد فقالت اثتتن أو واحدة طلقها م ، الأول الزوج فتكحها 
وأقرتقله وار أهلها يعص أوقاله فراقك يعد نكحى الدى الأحر الزوج نكاحمر فبل اثنتن أو واحدة 
محنيق مجا عل محدك ر له قيل ثلاثا أو اثتتن أو واحدة الأحر الزيج نكاحها فبل أطلقها يدر لر يانه الزؤج 

علبق اثتتن او واحدة الملك هدا ق ف1للقها واحدة الزؤج نكاحها قل طلقها إنه أمتيقن فإن الخللاق 
تنكححى عليه حرمحت فقد يعده الذي والخللاق الزؤج فبل الذي يالخللاق ثلاثا امتكلت فإذا الأول الهللاق 

ثلاثي اشك قال  ١٠يعد ولوقال فيه يثك محا وتحمح يتيقن محا الأول الهللاق ق تعتد واجعلها غمه زوجا 
قوله.القول زكان ذلك عل احلف ثلاثا الزوج قل طاما اف امتيفن انا 

الماءهن الطلاق عله ع مبس 

فهللقوهنالماء طلقم إذا را وقال I( طلقتموهن م الومحنات ^٠٥^ إذا )I وتعال تإرك افه قال 
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لوه ٠ نماتم ر منكم يظارون االذين وئل ٠ ناتم ر يدلون للذين ٠ دجل م ل وه ا لدمن 
اعم)ب الأزواج يه ذكر •ا ح تركم٠ مما الربع ولهن  ١٠عزوجل وئل ٠ أزواجكم ترك •ا مما ولكم  ١٠

بملالكاح ثاية زوجة عل إلا تقع لا والفلهاروالإيلأء الخلاق ز محاق اش أحكام أن j محالفا 
حىذلك أب محبما واتحض الإحرام محا اياع محرم أنه إلا ر؛*رأته للزوج محل وءا جاعها للزوج 

يكونلا الزوجن بن ايراث أن ز محالفا م ط محْ رطرإله  ١٠إل ولا ينقفى 
قيهو؛ع ثابما ُكاحكان فكل حرين ويكونا محتلفن غم الزوجن دينا يكون ون صحح نكاح ز إلا 

أوحرين الزوجان دكفاكان والإيلأء الظهار عله وقع الأزواج *ن الخلاق عله وقع ر وكل الخلاق 
لزوجةزوج لأي محمحل الخرية نه تكل أوب أومدبر أومكاتب عد والاحر حر أوأحدهما صدين 

ثيءب بمع ل( *اّدا نكاتإكان امم فكل الدين محتس الأزواج ن حرين بنكل اث أل ليف 
نكاحمن مفسؤخ نكاحه ان هنا  ١٠وحمع الأزواج من ليسا أٌيين لأن غمحْ ولا ؤلأق لا مذا من 

الهٍاو _ JUترض لر آو بعد رصيت  ١٠رصايضر ول ينكحها أن آو مالطاذ ولا ول بض االرأْ 'يرب' 
وكذلك، رصي وإن النكاح يدلك زوجا يكن ب ترض ولر هوالزوج لوكان وكذك ٠ ينا-،ا نكاح 
معناهى ومجاكان ايعة نكاح وكذلك ، أيه غير يزوجه يلغ ز والصى أبنيا غثر يزوجها. تبلغ ب المرأة 

الحريةفيه تكل لر والخبل ، ة أوحامعنده وأحما اعرأته أحن ينكح الرجل وكيلك ، انجرم ونكاح 
يمحمما المعي هذا ز وماكان أمةكناية ينكحان والخثد والحر امة فينكح الخلول محي والحر ثالثة بنكح 

الالحر الرجل وذلك يخالفه لا هكذا ; أحدهما ءعتي٦ن. فهويتفرق ثابتا نكاحه أصل وعاكان نكاحه 
رالأزواج عل يقع ثيءمما ءلتأا يقع ولر النكاح فد ملكها ل م فإذا م؛الكها أمة فينكح محلولا محي 

اذأاجهماوحاففلؤنءالاعل لفروجهم هم والذين ٠ يمل وجل اللعن ان ،وذلك غمْ ولا حلاق 
١٠الكاح ى يقع أن وحكم  viJiL•أو ينكاح إلا ابيع بمل فلم  ١١ملوض غثي قام بمام ملكت ما 

الختقفيه المالك «ن ضر بان المالك ز وحكم وغيره النكاح مرن الحلأو به محرم محلاق مآن وصفنا 
فياالأبّ دون إلا؛احدهما الفرج يوؤثا ان محز فلم ومحربمه،١ إحلالجا بن درق ٠ بالملك الوطء به فتحرم 
الأنه الأحر دون بد؛أحدهما ير الربيع( )UJ النكاح انفح الللئ، إل الكام ■من فحالت امرأته ملك 
رقالبكال وحده أوالتزوج كال وحده مللته يكون حتى أوبعضها وهوءاكها اهرأك تكون أن محوز 

لوقذفهازوجته تكون أن من حرجت لأما قل وان ثقصا مجنيا مللت، إذا وكذللت، ت الق رحمه اكا٠هم( 
باىالزوجن بن الملك يختللف ولا زوجها مململث، المرأة وهكذا ، ملكها يثكل حى ل؛الللئ، -محل ولر 

أنايراث وبمام بمكله، إذا الجر وهكذا ، ذلك غم أو صدتة أو هبة أو مِاآ \لأك >كان وحه 
اناوالصدقة الهبة وممام رده، ل ليس لأنه يقبله اولر قبله يقبضه لر او الوارث قبضه الموروث بموت 
بممّهاب وإن ك الموصى بملها أن الوصية وممام ، ويقبضها عليه والمدق ك الموهوب تبلها 
البحلي وما فيه، تبايعا الذي مقامها عن يتغرى حم شرط فيه يكون لا أن الثح وممام 

ولاك الوهوم، يقثدى فلم عليه بما تصدق او اثزاها او امراته ل وهبت رجلا ان فلو والهبة والما-قة 
ليالبح فيختار اليح بعد صاحبه أحدهما يخير ولي فيه تبايعا الذي مقامها البيعان يفارق ولي علته '-ق المم 

الملكيم أو محالها زوجته فتكون المللته يرد حى ■،للت، دب١ا فييا ل لأن بالنكاح امرأته  ١٥أن؛ل يكآن 
ذلكوفهن  ١٢٠٠أوتفئاهرأوال الوقف حال ر محللقها وإذا ، يالللئ، الوط، ل ويكون النكاح فتنفخ 
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منالأول بالمد يا محلكه ب وان ، ١١الزوجن ين يقع وما والإيلأء الظلاق عالها وتع ا،لللث رد فان 
ذلكاوتع حن زوجة غثي اما الح م حن علمتا لأنا عنه كله ذلك منط اوانير الهبة او الصادقة 

فالطلاقالخيار ثل الحق بمد الهللاق علها اوقع فان الخيار فلها العبد عد الامحة عممت فإذا ، عالها 
مثمكنالزوجان يكون أن I الثا؛ى والوجه • النكاعمش؛ل مخت وإن و؛ع عنده ثبتت فان موقؤف 
منرماكانالأملأم عن التخلف أسلم فان العدة عل *وقوفا النكاح فيكون أوالزوجة الزوج لملم ؤبمن 

علالخال هده ى الزوج أو؛ع وٌا مسؤحا النكاح كان الحدة ممضى حى لم يب وان ثابتا النكاح 
وانوقع ملمإ التخلف بإسلام النكاح ثت فإن موقوف فهو الزوجن بن يقع مجا أو طلاق من امجرأته 

منحادث مجن يفد أبدا نكام وكل صقط *ذ-،ا الأملأم عن التخلف يسلم i بان النكاح انفخ 
طلاق.يلأ فهومخ الزوج ر بطلاق ليس ملها واحد ز اوحادث الزوجن *ن واحل 

يالزنابمرم فا الخلاف 
علمجلمإ واحدة نحرم فلا ابنه امجرأة أو أييه بامرأة يزنى الرجل أما اش رحمه ( اكاءهم )قال 

الدلأن محال الد حكم حالف يكون أن أشه ^ا زوجها عل حرمها ور ، نيا الأحر بمب زوجها 
الرأةأوال امرأته عليه نحرم أن غرالزوج ال هذا نجعل الأزواج ال بالهللاق التحريم جعل وجل عز 

حرمومن امرأته عله نحرم لا أوبملما اّرأته يا، يزنى الزوج وكذلك • زوجها عل ها نفنحرم ان نفهإ 
فزنىاياها بطلاقه زوجها عل حرمها اش أن ز تمال اش حكم يخالف أن عليه يدحل أن أئب عليه 

صلاش رمول ستة ش ولا ئتاوه حل اش حكم ز يكون فعلا ولا لها طلاقا الزنا يك/ فلم يامها زوجها 
محالالوياب محنالفا قولا فقال به فحرمت غبرها عل ونع وصفت فعلأَي وكان لها تحؤبما وّلم عيه اش 
العبادعل به مى مجا وجل عز الق وذكر علبه امرأته به فحرمت غيرها عل ونعر الزوج فعل يكون بان 

وحرم، سمى وم■ والحالات والبات والأخوات الأمهات بالنسب فحرم  ٠٠وصهرا ا نفجعله  ١١فقال 
علللمحرمحان جعله يانه تحربمه فكان ُنن ؟ن ااا-حول وبمات التاء وأمهات الاباء نكح  ١٠بالصهر 

عليهمن حر م/ زكان حلاله، مجن رضي بما منه منا ذلك زكان ءليس لخبرهن ري حقا عليه حرم مجن 
ولنلهن رحمة محل الاتحريم واغاكان ، انحرم غر يرى لا مجا سمءن ويرى ويافر ؛خلوٍض مرُالهن 

الدىبالزنا حرم ومجءن رصي فما الخقوبة تكون ولا . ب لواحد عقوبة لا وعلهم علهن ومجنا عله حرين 
أنال العقوبة أحال اش حرم الق النفس وقتل به الشرك مج وقرنه فاعله عليه وحد النار علبه الله وعد 

الأحكامحكم حن نمل اش أن وش وصفت فا الكتاب حلاف عليه لحل فن . رحمة موضع جعلها 
زعمنافإذا المحح الكاح عل وعنده عندنا وادراثكان والخللاق والظهاروالإيلأء اللعان من الزوجن بن 
غرنكاحوهوحرام بالزنا نحرم أن جازله فكف ؤحل صح ما النكاح ى بأحكامه عزوجل اش أراد الذي أن 

سملأ.معسسمالأزواج
منبالغ وذلككل ، والحدود فرضالصلأة لزمه من طلاق يقع ت نمال الله رحمه الناقص( )قال 

.تأمل ائاف يإمقاط ٠ م وإن » ووجهه • خ الثز كذا ، ١ ) 
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الأطفالييغ وإذا ٠ تحال الد لقول يلغ من يالفراثص حوطب إنما لأنه عمله عل مغلؤب •صر الرجال 
ملممانم يان النكاح ^^١ إذا حى اليتا«ى وابتلوا ٠ ونمال تارك الله وتقول ٠ فليستأذنوا الخم منكم 
حصابن الفال ق عمر ابن اجاز وملم عليه اش صل اش رمول ولأن ٠ اُوإدم إنيم فادفمإ رثيا 
لأحلابإمسا يكن ب علة أوحادث حلقة يمهلرة عقله عل غالب، ومجن عشرة، أربع ابن ورده عثرة 

وايرسوالوصوس واتحون الارتوْ مجثل وذلك الخادؤد ولا الصلاة ولا العللاق يلزمه ب بمعصية نمه عل 
أوتلك حاله ى فطلق عقاله إليه ثاب« فإذا . عقله عل مجانلو؛ا مجاكان عقله عل يغلب رض ذى وكل 
طلقؤإذا يلزمه لر جونه حال ز طلق فإذا ويفق. هو انحون وكزك • الفراص ولزمجته عليه أقء حدأ أل 
غالب،رض أو حنؤي حال ز طلقته فقال ارأته طلق أنه رحل عل شاهدان شهد ؤإن لنمه إفاثه ال حي 

طلاقهثل فيه طلق الذي الوقت ق عقله عل غلت، رض عل سة له قامت، فإن عقل عل 
وشهدعقله عل الناارمغالوُا اول از كل يوم ى قدكان اراته ثالت، وان ، وهويعقل طلق ها واحك، 

اليومز عقله عل يغلب، قد لأنه الهللاق لنمه طلق حثث يعقل كان أنه قاسا الهللاق عل الثاهدان 
الشاهدانشهد أو طلق حن يعقل أنهكان العللاق شاهدا يثبت، ب وإن ن ويفيق اياعة وش ويفبق 

٠قوله والقول وهويعقل طلق ها أحلم، عقله عل مغلوبا اليوم ذلك ش قدكان أن وعرف العللاق عل 
حشيعقل أنه عل فهو عقل عل مغلوبا هوكنن، وقال ؟ لا أم أيعقل يا وب بالهللاق علبه شهدا وإن 
عقلهيذهبج  ١٠أن؛ميه يكز أو عقله يذهب ما يمييه الوقت، ذللث، مثل ش قدكان أنه تقوم يينة يعلم 
صدقه.عل يدل مسا له لأن قوله فثقباي والأيام لثوم اى 

الكرانهللاق 

والخدودكلهاالطلاق لنمه فطلق فامكرْ نبيذا أو محرا نرب ور : اللهرحمه القاض( )قال 
قالفإن . طلاقا ولا قرصا عنه النبيذ  JAيالكر والمعصية الخمر يثرب المعصبة ننعل ولا والفراض 

عنهومكفر مجأحور يضر الر فيل عقاله؟ عل مغلوب وانحنون يض^ والمر عقاله عل مغلوب فهذا I ُاثل 
فكيفالقلم محه َفوع غثي الكر عل مضروب م وهذا . عقله ذهب، إذا القلم عنه َفوع بالمرض 

.السكران ءن ترقم ولا عقله عل غلبإ عمن َفوءة والصلاة ؟ الثواب له بمن العقاب عليه مجآن يقاس 
مءنبه ليتعالج مرقدا أو ما حر أو ينجا شرب ور ٠ ذللث، غير أو صيام أو حج مجن الفرائض وكذللث، 

مح،عرتربه شرحم أن ءذا ن ثى، j ض أن ّ ص الطلاثم، .>ص ل؛ نمللق عقله فاذمحب مرض 
ولااص لقتل لا للمنفعة منه الثى، يئحذ آن حائزا كان هكذا فإذاكان إجاع ولا منة ولا كتاب 

وأحدروغثره طعام ر ممرض ءقلكانك١لمريض أواذهاب نفس قتل منه حاء فإن . الحقل اذماب 
وقعلموالحجامة العرق وفتح الخرم بْل له جائزا يكون ي  ٢٣٠واحدا برئ ب بانه صاحبه يام لا ان 

ذلكيراد لير وأن اللامحة ب، الأغلولكن التلف ّجبج ذاك و>وض ^ن يكون وقد المنفحة العضورجاء 
؛المعصية.للتلذد ولا العقاب لذuب 

االريضهللاق 

وهو■>" 'إزوا ' ٠ *■'_ فن . القللاق الأزواج نمال انه ملك ؛ تمال الله رحمه ( الغامحى )قال 
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مجحثحأنواءكان له حلالا أنكا)ت مد لاعرأته تحريم لأنه حللاته جاز عقله عل مغلوب غير بالغ 
العللاقمن عالها له يبق لر ، uJiiaJاوثلاثا اعراته رجل هللق فإن ، رافع فالطلاق عريضا ار يطلق حن 

زكذللغ، انمحح حكم عله دتحؤيمها الزيجة عل ذلك دمع ى فك ُءور.ض اولاعنإ غترئ 
بمدرجعة ذإ عيإ للزوج لمى يلها وتحت زفة كل وكذلك ، ;V دخل ول( واحدة 'للمها إن 

إلوذهب ترثه لا فال من ملهم اصحابنا ذللي ى احتلف فند عات حتى الزوج يمح ل( فإن الطلاق 
يرثلا الزوج وإن ، الزوجة عل يغ الْللاق فإن مواء وارصى انمحة ى إذاكان العللاق كم حن 

١٠الزوجة عن والزوج الزوج *ن الزوجة ورث ايا ذكرْ تعال ا،د لأن ترثه لا فكذلك إومانن» الرأة 
وذهب، وتورث فرث الأزواج ُعايى محا فتكون رجعما مملك ولا بزوجن لما وهذان زوجن كانا 
إذاالزوجة أن وإل الوفاة مجن متد لا وهذه وعثرا أشهر أرمة الوفاة عن متد أن الزوجة عل أن إل 

الزوجةأن ال وذهب ، الزوج 1رما لا ومذه مله عانت إن عورونة كانت زوجها مجان إن وارثة كانت 
أنيبن هذا وكل مراها وأرما أحلها ينكح أن وإل يغسلها ولا تغسله لا وهده ويقلها الزوج تغل 
الزوجةآونكحت يمح آولر العللاق مد الزوج صح ثلة م عليه فذت هدا فال ومن ، زوجة ليست 

أنتأوفال ممون ماعة ولوهللتهأ ، هوملها ولا رجعة علها له يكن ل( إذا منه يورما ول( تنكح أول( 
رواداى ابن اخثرنا الثاض( )؛اد بمال القول ءذا مح، ترث ل( ثلاثا اومحوم عن بْلرفة ءوزى فل *لالق 
الرأةبمللق الرجل عن الزير ابن ّا'ل انه مليكة أبى ابن أ-محرل فال جريح ابن عن حاك بن وملم 
الاصغبنك مماصر عوف ابن الرحمن صد طلق الزبمر ين صداش فقال عدلها ى وهى ممون م ملها 

مجبوتةترث أن أرى فلا أنا وأعا الزبير ان فال ، ■عنان فورلها عدلها ي وهى علما عات م نلها الكلبية 
؛ذللثأعلمهم وك١ن فال عوف بن عبدالف بن طلحة عن شهاب ابن عن عالك أحرنا القاص( )1ال 
عئانفوريا وم*ربمبى التة اراته طلق عوف بن الرحض مد ان الرحمن صد بن ملمة ابجا وعن 

ل(وإن 'نرأْ يورث أن ال أصحابنا مض فذهب اش رحمه القاص( )ثال عدلها انقضاء بعد منه 
وإنمضهم ووال عونه قبل عدنما انقضن وإذا بض وهوعر الزوج طلقها إذا رجعة عالها للزوج يكن 

العدةق كانت ١٠ترثه مفهم وقال الأزواج. من اعتنعن عل ترثه غثدعم وفال ، ء؛رْ زوجا نكحت 
فقالفيه مال اش استخار وقد )الريح( فته وجل عز اُد أمتخثر محا وهذا ترثه. ل( العدة انقم، فإذا 

طلمهاإذا زوجها ا،لرأة رث لا أول فإني تلت أمما صدأنى اللٌ رحمه الخاص( )؛ال التوتة ترث لا 
وهويقولمصل الز؛يرّ ابن حدسث، لأن ونك،مج عدلها فانقضت الرحمة فيه ممللث، لا طلاقا عريضا 

لزمات م ساعة العللاق مد صح فإن تكح وأبما متقطع شهاب ابن وحديث العدة فى ع،ان وربا 
مإن التعة ولها شينا لها ّكى إزكان لها ّءى ما نمهن، فلها قلنؤ فابما ممسها ان فبل طلقها وإن ترثه، 
فلوطلقهاقلنح وأ-آما عالها عدة لا لألها ترثه ولا وفاة. ولا طلاق من علها عدة ولا شبا لجا ّءى يكن 

مهده وءتمتإ هذه أملصت، م الرجعة فيه مملك لا طلاقا وهوملم أوكازة حملوكة وهى أصاما وقد 
ولوكانترثاه لر تللئ، حاله ى ولومجان . ميرالها من لفرار، مجعم ولا طلقها لأنه ترثاه ل( مكانه مات 

العدةمجضنح وإن . ورثتاه العدة ى وما عات م هذه واسلمتؤ هذه عتفنؤ م الرجعة فيه ممللئ، طلاقه 
طلقوإذا ، الأزواج من رإزكاتتا تاك حانا فى وهما لوuت ضو١رثن وهما الطلأقكان لأن راه -م 

قولي ترث 1إ عدلها انقضاء مد مات م الرجعة فيه مملك طلاد' مريض وهو امراته الرجل 
معالاوى الأزواج من فإزكاث ممون حن إله نغلر إله ذهبإ من الزبثرلأن اين فول إل ذهب ن ع •
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•اروج ورما ءا'ت إن وكيلك ، ورياعدش ر ومن الرجمت علض اللأنى المطلقات من الأزواج 
القولإل ذهب من قول وش ومعايس، الأزواج من خارجة لأنإ يورما ب عدة ءب يكن لمأ وإن 

فاتمرض م صح م الرجعة فيه مملك لا صحيحا طلاقا طاقها وإن ، عادنما تنقض لر محا ترثه الأخر 
مملككان وإن ترثه ل؛ الوقت ذالئ٠ ش طلاقها ائتيا فلو صح قد لأنه ألعدة ى وازكاث ترثه لز 

إنالثلث ى إلا ماله وإتلاف الهبة من فيه صاحبه ممغ الدى والمرض ٠ ورثته العدة ش فات الرجعة 
وذاتوالعلن الصالب الخص مثل محوف مرض كل ما مر طلق إذا يورث من منه ويورث مات 

السلمثل وتع1اول مثله أصنه  ١٠قاما ، سaiاول ولا الفراش عل يقمنه مما أثمه ومجا والخاصرة الخن 
،فيها محوفا يكون الى الحال ش ابتداته محورة محنه يالمغلوج أويكون غثدهما وجع به يكن ب إذا والفالج 

محوفةغير أنما ملما فالأغلب يرجل الربع حص كانت إذا قاما ، خوفا يكون يكاد لا فانه تْلاول فاذا 
اصم،ثهكانوإذا ، فهوكالمحح صمن س الفراش يلزم حى تضمته لر فإذا ، الملامة إل وانما 

يوقفأن قل فات وعومرمن الأشهر الأربعة فضت ومص٠محح امرأته من رجل آل وإذا كالمريض 
مملكوالعللاق طلق وإن ، زوجته فهي الماع عل يقدر لا وعو يلماته ففاء وقف وإن زوجته فهي 

ولايريا لر العدة انقضت وقد مجان وإن . ورما ماتت وإن ورثته العدة ى وهى مات فان الرجعة 
لووكذلك ، زوجته كاث مات م مرض حم يلاعلمأ فلم صحح أو ض مر وعو قذفها ولو ، ترثه 

كانوإن ترثه وب الفرقة وقعت اللعان أكمل ولو ترثه زوجته كانت مات حى اللعان يكل فر التعن 
اللهلانخدم يه تعال اش حكم حكم اللعان أن وذلك القولن من واحد ى الفرقة وقعت حن يضا مر 
غيراللعان وقع إذا فحايا أبدا ل ث؛ نحتمعان لا وأنمإ أوكره أحب بالمنة لزمته الغرقة وإن يلتعن لر إن 

ليسزوجته هى فسواء يفا مر أو صحيحا ملما ولوتخلهر هو التعن إذا يرما ولا ترثه فلا الأزواج حال 
الرجلقال وإذا . توارثا ماتت أو مات حى يكفرها لر فإن يكفرها كابن ص إمما بململاق الظهار 
ولاتفعله ان عنه نماها لأمر كذا فعلت او منزل مجن اوحرجت فلأن دار دحيت إن وعومريض لامراته 

مطلنت ذلك ففعلن، واحدة إلا الطلاق من علها له يبق ولر طالق او ثلاثا طالق قانت بلأكه تام 
إنلها قال لو وئ،لل؛، . وقع فثفعلها مجنكلأ٠هك١ن وإزكان الهللاق لأن نحال العدة و ترثه لر مجان 
طلاقامنه فء1لنن، يدا منه نحد وهى ببا يم هذاكان مجن مجاكان وكل ، فثاءت ثلاثا طالق فانن، محثن، 

ثلاثايهللمها أن لوصالته وكذيك . الاياول جمح قياص ى عندي يرما ولر ترثه لر الرجعة مه مملك لا 
امرأةيورث مجن قول ى العدة ى ورثته ثلاثا فهللقها واحدة عللمها أن ولومحالته ، ترثه ب ثلاثا فهللقها 

أوللصلاة أومملهرت المكتوبة صالبتج إن طالق أث يض وهومر لها قال لو ولكنه ، طلقها إذا المريض 
أويكونيركه عاصية تكون مما هذا ومثل أوفت قدت أو أوأمجلئ، أيالئ أوكلمن، رمحضان شهر صن، 

طلقهاإذا يما تور ال ذهب من قول ش العدة ز ورثته مات م ض وهومر ففعلته فعله من لها بد لا 
قولقاما ، القول هذا ى ورثت بضا مجر هوففعله يفعله لا ثى. عل صحيحا لوحلم، وهكذا يضا مجر 

طلاقمجن معناها أوى زوجة فازكانح، ممون يوم حالها إل ينغلر أن وأصله هياكله ااز؛ثرفيقطع ابن 
لوماتنؤيرثما يكن لر وإن  ٢١١منه ورما وريا الحال تللئ، ى لومجاتح، وكانت، الرجعة الزوج فيه مملك 

القولكان حالة اى فى نوريا وم الرجعة فيه ، iJOUطلاق فى ولا زوجة تكن م الحال للئ، تى 
ؤإننلة مما مفهوم والخكم المخ ل كدا مريض وهو لها ثال ولو قوله ال لوماتنح يربا يكن ب وإن : توله )١( 

نار.الناخ، من أرنحريم، زيادة المارة ي كان 
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أومملوعا اليوم صت إن ثلاثآ محنالق أث I يص ومرمر لها ولوناو صحيحآ أو مريقاكان والهللاق 
سامن لها قدكان أته نل ر ترنه ل( ؛ trمنزل؛؛إل أو-؛مجنا تطوعا فصامت أيك منزل إل خرجت 

إذايورما من مل ل الده ل ترثه انإ وصفت مما نل ما وكل ال؛وم ذلك أُءا منزل بركها اممة غر وكانت بد 
الالطلاق إذاكان بمّحتمتيلمترثه الرص. j فقاله المرض j الطلاق ووق المرض j القول كان 

الطلأتا ؤكان المرض ى به الطلاق زغ الرص ز يقع مما الصحة فى قال U }كل الرجعة بملك 
اوئكذ\ جاءت اوإذا ٠لألكذا جاء اوإذا غدا طالق ات يقول ان مثل ترثه لر الرجة فيه بملك 

الصحةفى القولكان لأن لزترث وعومريض الطلاق به فوق هدا أشه وط فلأن اقدم إذا 
ورثتيمح أن نل فات فرض ثلاثا طالق قانت مجرصت إذا لها ولوقال I اش رحمه اكا٠هم( )قال 

مرضوإذا . المرض ى الخللاق أوقع أن عد لأنه المرض ى الطلاق كان إذا بورما ص ول قز 
صالعدة واسقبلت تكلم بارارْ.-اعة الطلاق وق ثلاثا الصحة فى امرأته طالق قدكان فأقرأنه الرجل 

صححتإذا ثلاثا طالق أن ض وهومر لأمرأته ارجل فال وإذا ، بمال محيى ترثه ولا الوم ذلك 
لامرأتهالرجل قال وإذا ، ترثه ل؛ فيه لوابتدأْ وقت ش الهللاق أوير لأنه رثه ب فات مرض ي قمح 

اوّءىالحس ص اموت ان اومل بثهر اسمن ان اومل بنهر اتل ان مل ثلاثا محياش انت صبحا 
ذلكمن لومجان وكيلك وورثته. الخللاق يقع لمٍ المرض ذلك غثر ص محات الأمراض ص مرصا 

بشهرموته مل ويكون الدض ذلك من ممون بان إلا يقع ولا ينع ب الهللاق لأن الشهر مل المرض 
منمات م . المقالانتلاك قال يوم مجن ئهر مضى وإن الأقاويل ش التراث ولها • الأمران فيجتح 

مجنبوقت شهر من اكر القول بعد يعيش حى الهللاق خ ولا العللاق يقع ب بعينه المرض ذالك 
وترثلقوله موصع فلا الشهرمواء ح موته إذاكان قاما . مجوصع لقوله فيكون الهللاق فيه يقع الأوقات 

صاترى ضارأمم،اش وو.روضين؛ر'لأء ٍلالق ؛ث  JSُأذا طلاق طآ ض ُلم 
مشى اكر مجان أن إل بالطلاق تكلم حن من عاش ؤإن المراث ولها علِاا يقع لا الطلاق فان ات مم 

ذلكإذاكان ترث ولا سمى بما موته قبل وذلك الوقت ذلك ى عبيا العللاق اواكزود عن بهلرفان 
ولآمجان م إليه عادت م ; الإسلام عن ارتدت م يض وهومجر ثلاثا طالقها ولو W وهوصحح القول 
مرصهمجن فات الإسلام إل عاد م هوالمرتد ولوكان i الميراث من نمها ا■حرجّتs لأنها ترثه لر بصح 

اثوهوصحح لها فقال امة زوجته ولوكات ٠ الميراث فارمجن لأنه غيرى قول فى ونرثه محيى ترثه لمإ 
وهولها قاله كان وإن ، ترثه نر العدة ز وهى مات م يض مجر وهو فمقت عتقت إذا ثلاثا طالق 

وهىلها ولوقال : اللهرحمه القاض( الأحر)قال القول ر الزبيرونرث ابن قول ر رث ل مرض 
غبروهى قاله لأنه ترثه لر قوله بعد اليوم حرة أنت سيدها لها وقال يضر وهومر غدا ثلاثا طالق أنن أمة 

وقالغدا حرة أ'ت مريض والزوج صيدها لها ولوتال ٠ وهومسلم مجشنكه كانت إن وكيلك وارث 
محقكان؛٠ام وان . مرصهمحن مات وإن ترثه لر اليد محق بعلم ولمإ غد بعد ثلاثا طالق أنت الزوج 
الملممنحت وإزكانت )قال( ١^^ فارمن الأحرلأنه قول قى ونرثه الزبير ابن قول قى ترثه ل؛ اليد 
الدىذلك وقال بموت أن قبل محقت هذه فقالت ملمة والكافرة حرة والمملوكة فات وكافرة مملوكة 

كافرةوأنت مجان وللاحرى مملوكة وأن مجان الورثة وقال بموت أن قبل أسلمت هده وقالت أمحقها 
مملإكةأكن ل؛ قالت الى قول القول قول'آحرإن فيه أبوصي( )قال الهنة وعلها الورثة قول فالقول 

الرجلكنتلامرأة الورثة قال وإذا ، الهنةنصرانية أكن لر قالت الى وعل الحرة الاس أصل لأن 
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أكنلر وقاك مملوكة ولا اماكافرة مم ولر عتقت، م مايت، حمن أومملوكة أيتح م •،ائت، حن كلفرة 
■المنة الورثة وعل ملها فالقول مملوكة ولا ازة ك' 

وانمدعله الرل طلاق 

ولاولده لأم عممه بجون ولا البالغ عله المول محللاق وبجوز i ممال اث رحه الغاض( )قال 
يقمممن كان فإذا واجبة عله والخدود الصلاة لأن قتل طلاق،؟ بجون فكبنح قائل قال فان . ءير_ءا 

نصاعله ان j عليه الول وكازكضر والقتل والقذف الزنا من انحرم إتيان عل حد اكحريم علبه 
مالمن له ليس قيل ؟ مالأ ه يتلهن، فقد قيل فان ، غيره يلزم ؛الزمه'م تحريم فالْللاق وحلالا وحراما 
القيل ، يرما فقد قيل فان ، له مباحا ئيءكان •^٢١ عليه بجرم *وان امما بمللاقها فيتلمه ثيء امراه 

ثيءيإتلأف ر فذللث قيل غثديا نكاح إل فحتاج قيل فان محللتها ح؟ن ممت ول( ممون حى .رزا 
آمعتقه بجون لا فلم قيل فان : اش رحمه ابقاض( )ilJ الكاح آراد إن نمرعا طزمجه إنما فيها 

امما له ان يريد الريع( الفرج)قال من اكر ما ماله نل زج؟ إباحة ماحة له ر وإنما ولدم 
وبجنبما فيابجد الارثس احد عانيا ض وإذا فيا احد قتلن، إذا ينول انه ترى الأ ; لفرج ار 

لهؤيكون له فيكون الكنز وبجد لها ؤيومح له فيكون المال وتكسبه علها الخناية ارمي فياحد علها 
كارهةوهم؛ يزوجها أمن له فهي ذلك موى قاما ييعها  ١٣٠ممغ ما وأكم. ّكلها لها والمنافع حدميا 

محللاقبجون ولا ، صنع ما ؤيلزمحه وعتقه المكر الشرايبذ مجن السكران محللاق وبجوز قال ٠ ؤيختدمها 
انحجورز كالحجة فته والحجة صيده إذن بغتر البد محللاق وبموز الكر غير مجن عمله عل المغلوب 
مضىمن صض قال قد م ; قيل الحجاز؟ أهل مجن أحد هذا ي خالفكم فهل فاتل فال فان • وأم 
ليسانه مضى مجن يعفى وقال . عقله عل مجغلوب انه إل ذهب وكأنه السكران هللاق بجون لا ملهم 

مجاقتل V العبد هللاق بجون لا قال محن عل حجة مجن فهل نال فان ، السيد يد والعللاق ٍللاق للعبد 
I(غيره زوجا تنكح حى يعد مجن له بجل فلا ًللقها فان # ثلاثا الهللقا'تف ز قال نمال افه أن ،!ن وصفنا 

عليهرن العبد فكان I( إصلاحا أرادوا إن ذلك ل ردحن أحق وبعولهن را واحدة الْللقاُن، ل وقال 
قاثلقال فان . بجرممها له فيكون امرأة له حلنح ممن الهد يكن ول( يالهللاق فحرامه حلال وله حرام 
منأحد إل فزفعه قال فان ، لقينا ممن الأم قول وهو اعتمدنا عليه الذي هو هذا قيل ؟ ^،^١ فهل 

حرمتفقد اثنتن امجراته العبد هللق إذا قال عمر اين عن ناي عن مجالك احميا م I قيل ؟ لعنه الم
قال. حيضتان الأمة وعدة حيفي ثلامح، الحرة وعدة امة او كانت حرة ءبرْ زوجا تنكح حى علبه 

غمْيد ليس العبد يد فالعللاق ينكح أن لعيده أذن مجن يقول عمركان ا؛<ن عن ُافع حدثي مجالك 
ينمحمد عن عيد "ين ريه عبد حلم قال ماللث، احبرنا النه لحمه القالي( ر؛ال ثيء هللاقه مجن 

حرةل امرأة هللقتح إني قتال ثايتج ين زيد امجتفنى ملمة لأم مكاتبا نفيعا أن الخرمحث، بن إيراه؟م 
بنّلءان عن الزناد ائو حدي قال مالك احبرن١ ( الثا،ر ر{ال عليك حرمت، زيد فقال تهللبقتين 

'فهللقهاحرة امرأة بجته عبدآكانن، أو ومر عليه اته صل التي زوج ملمة لأم مكاتبا نفيها أن ار ي
ذلكعن اله فبعفان ين عثان ياق أن ومم عليه افه صل الي ازواج فامره يراجعها ان اراد f انم، 

حرمجتعليلمتط حرمت، فقالا جميعا فايتدراه فسأيا ثامتح ين نيد يد احذأ الدرج عند قلميه إليه فذهب، 
نفبءاان المسبب ان عن مهاب ابن وحدتي قال مالك أحيرنا : افه رحمه الئاض( )ثال علبلته 
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فقالعفان ن عئان فاصتفش تطليقتن حرة اراته طلق وسب عليه اش صل الني روج ّدة لأم مكاتبا 
طلاق؛محوز لا قال من عل حجة لكم فهل تاثل ثاو فان ، علماك حرت عفان ن ماز له 

حالهل حرام علمه ليس قال فان ، حرام وعليه الفرائص علمه أن من وصفنا ما م قيل ؟ الكران 
الكربضر عقله عل المتالوب يكون غترْكا ولا حراح ولا قتل ل ثوي ولا صلاة ولا مول آن لنمه تلك 

ولاعليه بمرم الهللاق أن مال اش حكم ز داخلا يكون لا أن بالكلام مال الق حرم إذا محوز ولا 
لفتوأكرمن ؛ هدا من واحد فيه وليس اوإجاع منة او بدلالةكتاب إلا مال اش حكم *ن يخرج 

يبلغحتى المي عن القلم رفع » وصر علمه الق صل الق رصول وقال ، بجون طلاقه ان عل اشن من 
ععناهق ولا هؤلاء مءن واحدأ لمس والسكران را بتيقغل حى الماثم وعن يفيق حى انحتون وعن 

بالكر.ام والسكران بالرصس امميز غر لأمم انحنون مض ل الذاهبوالعقول والرصى 

الأزواجس الطلاق لزمه يس 
أوأمن أو بالغ حرة أو ععتوهة أو صبية بالغ زوج طلقها امرأة وكل ت الق رحمه ( اكاض )قال 

زوجتالأمة7نم عممت فإذا اس. عل الأزواج من نحريم الطلاق لأن ائلاق لنمهن مشزكة 
حيرهااو نفها صبية وهى امرانه الرحل ُللؤثs أو . الفراق صبية وهى فاحتارت صبية وهى عبدا 

بلغتأو انموهة افاقت فاذآ انموهة وكيلك نفسها ق لها أمر لا لأنه لها ذك فليس الفراق فاحتارت 
فلامحز فر بلخت ؛|ردما أو تبلغ ان قبل عتقت وإن إ قال ر فراقه او معه المقام ق الخيار فلها الصبية 

الاحدموامرأة العنن امرأة وكدك طلاق بلا فسح فهو زوجها فراق المرأة حتارت وإذا . لها حيار 
.الرجعة فيه مملك الطلاق لأن طلاق بلا فح فدككله فرانه محتار والأبرص 

بفه مملك الذي الطلاق 

(١باحان تمرح أو ممعروف فامجاك مرتان الهللاق )٠ تعال الق قال ت اذص رحمه ( ر؛ال 
الأية IIأرحامهن ف الق حلق ما يكتمن أن فن بجل ولا قروء ثلاثة بأمسه1ن يربمن والمهللقات  ٠١وقال 
طلاقعدد فته مطلقة عل ص طلاق أزكل -صال اش كاب j فكان؛بنا الفاض( )قال . كلها

عليهالله صل الق رسول عن ركانة حديت ق بينا ذلك وكان ٠ الرجعة فيه مملك فصاحبه الثلاث إلا 
علي؛ماجنام فلا  ١١فقال فدية وّماه به أذن تعال الق لأن ، المال عليه يوحد الذي العللاق وإلا . وصلم 

مثيء من عوضا مالأ محلك إذا أنه المال أحد له أحل إذ تعال اممه كاب ق بيتا فكان  IIبه افتدت فيا 
رجعةفيه علت|ا له فلولكن المرأة بقه من عوصن هو والمال سبيل المال به مجلك ما عل له يكون أن يمر 

بهله الذي مالكه نقط بان نفها تفدى أن الفدية واسم قال، ر دونه نفسها مملك وم مجالها ملك لكن 
وهىمجاحوذا مجالها لكن بل فدية امم ءلي؛ا واقعا ولا لنفسها مالكة تكن ب الرجعة ولوملك علما الرجعة 

طالققلنا وِادا )قال( ^ل أعطى من ممدكه بان المال عليه أحد فيا والأحكام أخدم قبل بمالها 
رقالالمللاق جميع عل يأت ب مجا الرجعة فيه الزوج إل كلها وارءليك الخيار وطلاق الإيلأء 

وكانطلاقا يكن لر أبى أو فخه الزوج ناء فخناه عفد كل إن قلنا ومذا ؛ الق رحمه الغاض( 
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وجلعز اش ذكر وأمما الرجعة نه مملك الزوء جعلنا محللانا جعلناه لو أنا وذلك . محللاق بلا مخا 
الطلاق» وتال I( ممعروف يامكوهن اجلهن فلغن النساء طلقم وإذا » فقال الرجال نل من العللاق 

نلمن الذي العللاق انه هذا كل ل وجل عز اش عن معقولا وكان )ثال( ممعروف(( فامالئ مرتان 
نهللقزوجا يكون فلا فاسدا نكاحا ينكح مثل.أن وذلك الزوج نل من فليس المح فآعا . الزوج 
زوجهايكون أن لمسلمة ولا وثنية نحته يكون أن لكم بمل فلا أحدهما أورده الزوجن أجد إٌلأم ومثل 
عنينازوجها اذاكان المرأة الخيارال ومثل . زوجها مشيتة بلا ابيا الخيار نكون تعق الأنة وٌثل كافرا 

طلاقايقاع لا للعقادة فخ ذالئ،كله فامما وإزكره القرفة فيه يلزمه مما فيه خثرناها وط محوبا اوحصيا 
بالمرأة0نر الرجل ومثل ( )قال النكاح فيفخ مملكها أو زوجها مملك المرأة ومثل . بعدها 
أنلنمه طلاقا يكون أن إل ذاهب ذهب ولو ، طلاق بلا نح فذلك فراتها فيختار الخيار له نكون 
منطلقتموهن وإن  ١١يقول وتعال تبارلث الله لأن بمسها ل، إذا لها فرض الذي الهر نصف للمرأة خحل 

.فرقم(( يا قمعن فريضة لهن فرخم وقد ممرهن أن نل 

يقعلا وها الكلام من الهللاق به يقع ْا 

والفراقانمللاق : أماء بثلاثة كتابه ل التللاق وتعال تارك اله ذكر : اممه رحمه الغاض( )قال 
أجلهنبلغن فإذا ١١ثناؤه جل وقال إعدتض« فهللقوهن النساء طلزم إذا ١١وجل عز فقال والمراح 

إزكنن ١١ازواجه ي وصير عليه الله صل لميه اسمه نارك وقال  ١١ممعرويل فارقوهن أو ممعروف فأمسكوهن 
هذهمجن اسمأ لها قارئ امرأته حاطب فن القافص، )قال الأية فتعالين١١ وزينما الدنيا الحياة تردن 

وُويّاْالحكم ينوي ولر الطلاق لنمه محرحتك اوقد فارقتك أو طلقتك قد أو طالق انت فقال الأسماء 
اللأما معه تقم أن سعها ولا بمكها أن طلاقا منه بثي يرد ب إن ويسعه تعال، اش وبين بينه ما 

عندالزوج يه نكلم يلزم ولا إلْللاق من يلزم ما وسواء نفسه صدق مجن يعرف ما صدقه من تعرف 
لأنالألفاظ تصنعه مما إ نيثا الأسباب تصغ ولا طلاق، مجالة وعثر رصا أو طلاق مسالة أو عقب 

لرفإذا فيقع حكم له الذي الكلام مبتدأ كون ولا المبب غثر عل اكلأم ومحدث يكون قد ثب ال
ولووصل, قيل إذا حكم مجاله يصخ آن بعده ما بمع ولر بعده مما يصنعه لر ثيثا بنفسه المثب يصنع 
أوالمجد ال أو أهلك إل مرحتك أوقد حاجة أوإل المرق ال أو المجد إل فارقك قد فقال كلامه 

أوحرس لو وكنللأا ، طلاقايكن ب مجان ولو طلاق م,يلزمه هذا أسبه ما أو عقالك من طلقتك قد 
مثلال أن امرأته  cJLوإن طلاقا أردت يقول 1ن إلا طلاقا كون ولا طلاقا كن م عقله ذهب 

طلقتحلفت إن قيل كل وإن . طلاقا كن ل؛ طلاقا أراد U حلف فان أحلف محلف أن الت وإن 
يقولكانحى يعللاق فليس الكلمات هؤلاء سوى الطلاق يشبه مما به ك،م وما قال بْللاق فليس وإلا 

حلوتأو مي حلوت او حلية أنت لامرأته قوله مثل وذلك طلاقا به نويت أق عل به همرجأكلأ*ى 
.يآواعز اواذهي متك آوينل مجي بنت آو باتن اوانت ُنك اوبرثن مي يرثن او يريثة اوانت منك 

ودعتلئهاوقد خارجة الإر.ز اوالزك اهلك بمزل اوثاك فيك ل حاجة اولأ اواخرم إدتض 
اردتيقول حى مجعللمق غير كلمه فيه فهو العلملاق يثبه مما هذا اسثه مجا او اعتدي او ودعي( قد او 

الغاض(الخلاق)؛ال يثبه الذي اكلأم مع الطلاق بارادة طلاقا فيكون الطلاق ُني الكلام بمخرج 
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أنؤىالأن أنا م طلاقا أنوي ولا تك وقال . هذا بعض أو خالية أنت لها قال ولو ; اش رحمه 
أنتلها قال ولو ( قال ) الطلاق يه حنئذ فضر المللاق ونيته يتدثه حش طلاقا يكن لر طلاثآ 

*ى"ءكم وجل •م اش لأن ة الرجعكلك ة د واحان كاتن بدة واحالق ط
الطلاقأب، عن بامم تكلم ولو . العدة ى بعدهما الرجعة بملك الزوج بأن والثنتثن الواحدة 

أحدياظهار الطلاق وقع معه ء بثي ثد0الء1لأق او العللاق تثبه الق الأماء هده من اصيا به وقرن 
•إياد ط عل الزيادة الهللأقكاث عدد ق زيادة بما اراد فان نته عل معه الزيادة ي ووقف امانه 

وانطلاقا ؟ا يرد لر إذا الاتداء عل تكن لر الزيادةكا ال٠للأقك١نت عدد j زيادة حا يرد لر وان 
أنتيقول أن مثل وذلك تشديد بلا وحده وكازكالطلأى تشديدا يكن ب طلاق تشديد حينثد بما أراد 

أنتأو واعتدى طالق أت أو وياتن طالق أنت أو ونطية طالق أنت أو وبتة طالق أنت أو البتة طالق 
الزيادةل نيته عن مال ومنم طالق انت او اهلك والنم طالق اوانت نك ل حاجة ولا طالق 

بمايرد ب وإن العللاق عدد ق الزيادة محن اراد  ١٠وم زيادة فهي طلاق عدد ق زيادة بما اراد فان 
الحكمل الهللاق ق يدين لر طلاقا معه بالزيادة ولا بالهللاق أرد ب قال وإن زيادة. تكن لر زيادة 
واحدةأو ثقيلة واحدة أو غلثغلة واحدة أو ثدييه واحدة طالق أت قال وإن معه الزيادْ ز ودين 

لأنالمال عليه أحد ما إلا ياتن طلاق بكون ولا الرجعة فحا مملك واحدة هداكات أنبه أومجا طؤيلة 
المال.عليه احد الذي البضعر ومملك المال مملك محوزأن فلا ممن المال 

سفيالمةوuأضا

بنعل بن عيدافه عن شافع ين عل بن محمد عم أحرنا : تعال الد رحمه ( الغاض ال ؛) 
رصولأنى م البتة سهيمة امرأته طاس يزيد عبد ين ركانة أن يزيد عبد بن عجر بن نافع عن المانب 

فقالواحدة إلا أردت ما ووافه البتة سهيمة امرأل إل؛للقن الله رمول يا فقال وٌّام عليه ايد مل اس 
واحدةإلا أردت  ١٠وافه ركانة فقال ٠( ؟ واحدة إلا أردت ما واش !ا ان5انة وسلم عليه اش صل افه رمول 
ماززمان ل والثالثة عنه اش عمررصي زمان ل الثانية فهللقها وملم عليه اض صل اش رمول إله فردها 
عنجعفر بن هماد ن محمد عن دينار عمروبن عن بة ان أخرنا الغاض( ر؛ال همه اش رنحى 

لهفقال له ذلك فدكر عنه اش رصي الخطاب عمربن اتى م . البتة امراته طلق انه حعلجؤ بن الهللب، 
وأشدلهم خرا لكان به يوعفلون ما فعلوا  ١٠١ا**ولو ء عمآ فتلا قلته قد فقال ؟ ذلك عل حملك ما 

الواحدةفان اءرأتالث، عليك أمجك محه اش رصي عمر فنال قلته قد قال Y ذلك عل حماك ما ٠( تثبيتا 
أنبمار بن ّلان عن ملمة أفا بن همدافه بن عمرو عن همتنة بن سفيان أخرنا الغاض( محال ) تت 
أمنابديىّالمماسالغاض( )قال سب قال الذي ض للتوئ قال الخناب بز، عم 

ر1الفواحدة واحدة أراد وإزكان فثلاث ثلائآ أزاد فازكان بدن فقال V البتة ل٠اإا٠ قال أنه جريج 
عنماله ّام امجرا-بعفن دعاه صرخا أن ععلماء عن جريح ان عن ّال ان سعيد أخرنا الحافمآ 

البتةوأما . فنن الطلاق أمجا ; فنال ، يعفيه أن قاى ثريح فاِتعفاه البتة طالق أت لاءراته قال رجل 
أخرناإ القانص ر1ال فتأا ودينوه إياه فقلدوْ والثتة البدعق واما . فامفره والطلاق المنة قاما فبدعة. 

بريةأوأن مف خلوت أو خلية أت لامرأته يقول الرجل لع،طا، قال أنه جريم ابن عن ٌالم بن معيد 
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المنة طالق أتت قوله وأما ت عمياء ثال ; مواء قال ؟ مق بنت أوقد باتة أنت أويقول مي يرثن او 
،أحدثوا ما فد1الث، ، ياثنة أو برية انت ثولُ أما ت عطاء قال حرج اين قال موالطلاق ذلأث ل يدين 
حرجابن عن مال؛ بن معيل أُمحرنا الغاض( )قال فلا وإلا انمللاق فهو الهللاق أراد كان فان مثل 
قالمي بنت أو مي أوبرتن حلية أوأنت باثنة أواتت برية أنت قوله ي قال أنه دينار عمروبن عن 

الطلاقأراد إن ت تال أنه أيه عن طاوس اين عن جرج ان عن معد أحثرنا الفاض( )قال تدين 
مادعن الثوري مفيان عن ّالم بن معيد اخبرنا الغانم( )قال حرام عل اث كقوله فهوالطلاق 

فهووإلا فهوطلاق طلاقا نوى إن تال ؟ حرام عل أنن لامرأته يقول الرجل عن ايرايم مالت •' تال 
وقدالهللاق عدد ق زيادة تكون لأن ومحملة الطلاق تثيبي واليته ت اش رحمه الشافص( رقال بمن 

دلاثل.ففيه الرجعة نيا مملك واحدة واحدة إلا ركانة يرد ر اذ وملم عليه الد صل الد رمول جعلها 
الالطلاق امم موى محا الطلاق عدد ق الزيادة احتمل ما وأن يانأ محعله لا الطلاق تثيبي أن ; منها 

عددي زيادة به أراد إذا ولوكان طلاقا الaللأقك١ن أراد إذا وأنه به التك،م بإرادة إلا طلاقا يكدن 
يزيادة نوى وإذاكان واحدة إلا أراد  ١٠وّام عليه الله صل الله رمول محلمه ب طلاقا يكن ولر المللاق 

وإنفواحدة واحدة يعللق أن الطلاق يشبه ف؟ا أراد فإن . بارإدته كبمع الْللاق يثبه مما الهللاق عدد 
واثنتانالخللاق يثبه ما ح العللاق بإرادته ثلاذ وقعت فإذا فثلأثا ثلاثا أراد وإن فاثتتن اثتتن أراد 

قالفإن . ض، ان أول نية غير أو طلاق بنية طلاق به يغ الذي الهللاق يامم تكلم إذا كان . وواحدة 
عزاش مش مجا موى ئ نيئا أعلم ولا الزيادة من الوإحدة اوى'مع  ١٠فهوأوثلاثا اثتتن ينوي طالق أنت 

مالطلاق مع rا تكلم إذا ■فإذالكل التة. من ثلاثا طلاقا يكون يان الظاهر ل أشه الطلاق يه وحل 
بإرادتهإلا طلاقا يكون لا أن أول الكلام من الفل١هر ق مجنيا هوأصعق  ١٠إلا؛إر١دتهكان طلاقا يكن 

فطلقتإليك أمرك أو أمرك طكتك اوقال بيدك أوامرك اختاري لامرأته رحل قال ولو الطلاق، 
يكونلا أوبعده انحلس ق ذلك قال ومواء . طلأة يكن لر طلاقا مذا مجن يثيء أردت ما فقال نمها 
حالعتكقد فقال حالعل له لوقالت وهكذا ; قال طلاقا وغنيثرمحا أراد؛تمليكها انه يقر بأن إلا طلاقا 

بهيريد أن إلا نيئآ أعهلته مما يأحذ ول؛ الهللاق يإرادته إلا طلاقا يكن ل؛ فعلت أوقد حلعتك أو 
يقعلأنه واحدة تهلليقة ومحتمل ميء يعده ليس الذي الإنات محتمل البتة طلاق ان وذلك ، طلاقا 
وياتنيمي محا وترية يمي مما شة نحتمل منه ؤايائن والحمية والخلية ، يرنحعها حى متة أنما محا 
اوحسن عل مقام أو صرب أو مال من الهللاق غير شيأ اختاري واختاري ، بالمودة ومي النساء من 

،أمرك ملكتك وكذلك إليك أمرك وكذلك ، غيره مالك ل أمرك مملكن أنك يدلث وأمرك ، نيح 
باتنتهلليقة أو العللاق تثديد من هذا أئبه ما أو غليفلة أو شديدة تهلليقة طالق أنت لامرأته قال ولو 

طلاقايكن لر لسانه به نحرك ولم نفسه ل امرأته الرجل طلق وإذا الرجعة، مملك تْلليقة هذا كازكل 
بلسانهثلاثا طلق إن وهكذا ، ادم بي عن الموصؤع النفس حديث فهومحن لمانه به محرك ل؛ مجا وكل 

قله حك%إ لا نمس حديت الأمتثناء لأن اسثناء له يكن ولم ثلاث طلاق لنمه نفه ل واّتثى 
معالنية تحمل وإمما ، طلاقا يكن ل؛ الطلاق به أردت وقال الطلاق يثبه لا ئ امرأته وإزكم ، الدنيا 

هذاأشه مجا أو زوديي أو أطعمتي أو امحقيي او فثاك الب بارلث لها يقول أن وذلك به نؤيته ما يثبه ما 
يقالهذا وكل ، طلاقا كان طلاقا به يريد أتري أو اغري أو اذمح، أو افلم، لها لوتال ولكنه 

مايكلم للرجل ويقال ، يعدا اذهب اعزب له ويقال اذهب له يقال أفاوح'ؤأ له يقال والفارق للخارج 
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أكذق » عذب عن بعض يذكر وم وحل عز اش تإل أواطم ذق وكذك ، اشرب أوبمرب يكرم 
أردت؛*يقول حى طلاقا يكن ب شثت س أورو-أي، وتنوم اذص لها ولوقال الكريم« العزيز أتت 

طلاق;ه يقع ل؛ حرام عل انت لاعرأته الزجل قال ولو ، فاغتدي اذمى فال إن وهكذا ، العللاق 
يردولر طلأتا اراد وإن الطلاق عيد من اراد وهوما فهوطلاق الطلاق يه اراد فإذا العللاق يريد حى 
وكانتحراما تكن ب طلاق بلا تحريمها أردت تال وإن ، الرجعة يمك واحدة فهي العللاق من عددا 

طلاتهايرد ولر يمها نحر أراد إذا بمن ءلمه'كفارة قلنا وإنما يكفر أن قبل ثاء إن ؤبميحا بمن ءله'كفارة 
التيأي٢ا ا؛١ تعال ^افّ قال . اعلم تعال واش بمتن بكفارة فار جاليته حرم وملم عليه اش صل الني أن 

((أيمانكم تحلة لكم اش قرصن قد ٠ رحم غفور واش أزواجك رمحاة 'بتم، لك اش أحل ما تمرم لر 
فلزتبمحرممه نحرم ل( له ماح فرج س التحريم اوقع طلاقا'كان اراته يتحربم الزوج يرد ب فمحا الأية 

يواحدي؛ع ب لفرجثن تحريم معا لأنم،ا تحريمه عله تحرم ول( محا كفارة آمته حرم ر لزم نهك١ كفارة 
والخواريكفارةالراة و.ااهكفرءن وحواريه اراته يض حرام عل املك  ١٠ولوقال،كل ، طلاق  ٠١٢٢^

ول؛كفارة عله يكن لر جوائيه ولا امرأته يريد لا حرام عل، مال ولوقال اقرأة طلاق يرد ل؛ إذا كفارة 
.ماله عله محرم 

الطلاقي والمن الشك باب 

الوئله قيل لا، أم امرأن، أطلئث أشك أنا الرحل قال وإذا : تعال اش رحمه الغاض( )؛ال 
منكفاعتدت واحدة طلقت قد قلنا واحدة تحاوز ب طلقت قد إزكنت اك تعلم فازكنت تطالنها آن 

باثنتتنوقدطلقما معك؛اثنتهم،وإذا وهم،  ١٢:املك فات العدة ؤ، رحعت؛ا اردت وان يالتللاق ياقرارك 
العللاقؤ، تثك وازكت هكذا معك فتكون زوج ك بملها حك، عليك حرمت أولاإكالثة أوقعت 

فازكاتتوقعها ان ك والاحتياط ثلاثا طلمبا باك تفر اك فالوؤع اوواحدة طلقت اثلأثا تدر فائر 
قيلزمك ولا ، يهبهازوج بعد ك لتحل بثلاث أوقعما وقعت تكن لر وإن الثلاث تمرك وقعت؛ 

فلابريم ف تثك فان نجربم محقتن إلا عليك تحرم فلا ك حلال كانت لأنها ء ني هذا من الخكم 
فلاالتيه بهم، فينفخ احدكم ياق اإثيهلان إن ١١وملم عليه اش صل اش رسول قال وقد عليك نحرم 

لوشك الوصوء يقم، عل هذاكان ت الد رحمه اكافص، رقال (( رمحامحي او صوتا يسح يمرق 
بالشكالصلاة من ينصرف ولا الوصوء عل؛فم، يثبت ان وسلم ءل؛اٌ الب همل اش رسول فاره انتقاصه 

عليكون الذي ُعنى وهوق ٠ رنحا نحد أو محونا ه نفمن سع بان الوصوء بانتقاصن يتيقن حى 
فهيحلف فان طلقها ما أحلف بمنه صالت وإن ، يخالفه ولا المللاق تحريم ق وبثك الكاح يفتن 

ورثماذك فسأل مجات وإن ، محالها ارأته فهي نكلت وإن عليه طلمت وحلمت، نكل وإن امرأته 
أنورثته فسأل الين، هو كان وإن الغاض، قال ر مقامها ذك في، ؤيقومجون لهم فذك متراما ينعوْ 

١٠أحلفن، صحح وهو ثلاثا طلقها إنه وقالوا مميما سألوا وإن ذك لهم فليس بقوله منه متراثها خمغ 
بعللاقامتيقن ولو ، ترث و؛ ثلاثا طلقها لقد حلفوا نكلح، وإن ورث حلفت، فان ذك علمتج 
تهلليقةمن اولأ سلت، الزيادةكهوفا محن فيه ثلث، فا وكان واحدة؛اليقم، لزمجته الزيادة في، وثلث، واحدة 

قطلقها أ؛هكان امحتيقن م ميراتها وأخذ ؤمات فأصايهل معها فأقام طلاق ل ولوثلث، )فال( اوثلاث 
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وردبالإصاة عثلها مهر منه أخذ سة ماليه أوثان طلاقها ي الشك فيه شه إل سب الذي الوقت 
وأخذتثكه بعد اصا--را وقل وعان ثلاثا طلإiها ي الثالث م ولوكان ، مراما من أخذ ما جمع 
أنعل مدق ولر التراث ردت ثلاثا الخال نالك ل طاقها قل أنهكان علت قد أنها أقرت م ميراثه 

تلعأولر عليه إياما غصبه أوادمت عايا نحرم الأصاةكا؛ث بأن الخهالة ولوادمث بالاصابة مهرا لها 
الورثةولوأزلها ، غيرعا مال من تأخذ مجا عل مدق ولا أحلفاه عبيا مجا عل تصدق ثيتا ذالثا مجن 
يمقونلا عكذا رقيقهكان عتق ل ولوثك ، براثه من أخذت مجا وترد مثلها مجهر لها ذكرتكان بما 
حلفوإن ، عتقوا فحالفوا تكل وإن رنفه ضم حلف فان لهم أحلفناْ أرادوا وإن ، بعتقهم بيمينه إلا 

رقيقاصغيرأومعتوهكان مم وإزكان نحلف، ل؛ من ورق ممم حلف من عتق بعض ونكل مضهم 
عتاقاو طلاق امرين باحل صحته ل حث انه ولواصتيقن ، ُمم بمينه اراد لن إلا نحلفه ولا نحاله 

أنقبل مات وإن يامحن، يرد لر أنه زعم للذي ونحلفه أراد أ-رم يبن حى ورقيقه نساته عن وقفناه 
نطلقهءنلر الماء عل وقعت وإن رأس؛،١١٧ مجن عتقوا الرقيق عل القرعة وقمت فان يثنم أقؤع نحلف 

سئمنوب طلقهن يانه يشقن حى ازواع أمن الأصل لأن النساء وورثه الرمح، تحتمح، وآ بالقرعة 
وإذاالئلن،)قال( مجن يعتقون الرقيق لأن نواءكله وهومريض ذلك وإزكان مداثه يدعن أن والويع 

كلهنبن مغ طالقان مكن اثنتان أو طالق إحداكن له ولموة ثلاثا طالق إحداكا له لامرأتن تال 
أحلفلهن نحلف أن البواق أراد فان . ٠اتين^ أردت مجا والته عذه أردت اق يقؤل حى بنففمن وأحذ 

غيرهن،عل وقع وأنه ءل؛آن يفع لر طلاقه أن أيان قد لأنه لهن أحلفه لر يردنه ب وإن عليه بدعواهن 
إذاكانالأخرى طالق بانه إقراآمه ذلك كان بالطلاق هذه أعن .f لإحداهمافقال اثنتن ولوكانتا 

ولوقال، يعللاقهامحدثه ياقرار إلا بعيما إحداهما طلاق يلزمه ب منكرا كان فان إحداهما ب،للاق مقرأ 
أخطاتقال حى توقعه ب ُأو ءالترا الطلاق أوقعن أردت الي العللاق ءليإا أوقعن، الق هذه لمن، 
أكرل إذاكان وهكذا به، ياتراره معا طلقتا به أردما الى بالطلاق أردها لم أل زعمت الي وهزه 

وقفعنينؤ ايته،ا ادري مجا والته وقال طالق إحدام له لامراتن الرجل قال وإذا ، الماء من اثنتن من 
اناول •  ٠٢١٠ُال *إن بالمللاق اراد ايلها ين حي ذلك عل نحتره ولم بمللقيا ان له واجتني علها 
الأولالعللاق من نحرحالئ، ولم الأن اوقعن، ما الزمجنالئ فعلت إن ; له قيل ؟ إحداهما عل المللاق اوقع 

دونبحيلما واحدة عل نحرحه ان تزعم بان إلا منه نحرجك دلا إحداهما عؤا اق انه مجن، يقتن ءإ_، *انا 
مجانن،حى نحك، ولم بحيما واحدة أردت يقل لر فان لها أحلفنالي الأخرى فأردت قلته وإن ، الأحرى 
مالهم احلفناه ورثما اراد وإن اليتة مجن ورثنا الحية طلق الق ان زعم فان  ١٣٠براثه له وقفنا إحداهما 

الأخرىويقين، إحداهما ماتت، فسواء بقوله إلا طلق ايمإ نعرف لا إذاكنا  ١٣٠براثه له وجعلنا طلقها 
أيتبمإيعرف لم أو معا جميعا أوماتتا الأحرى تبل إحداهما لومجانح، وهكذا ، بموتا لم أو معا مجاتتأ أو 

علرددنا ثلاثا طلقت' الق هي لإحداهما قال فإذا زوج مثراث ملما واحدة مجزكل له وقفنا قبل ماتنا 
صغاروريما ن، وإزكان  ١٣٠مراثه له فجعلنا ثاءوا إن الأخرى لورثة واحلفناه لزوجها وتفنا مجا اهلها 

هذاكلهل الهللاق ولوكان . غاب، يم إزكان وهكذا بين، إلا مجراما نعطه لر بمينه الكبار يرد ولم 
،أُرهمأ وأكر الثراث ل الأزواج معاق ؤ، معا لأما ورثتاْ أومات ورما العدة ؟؛؛، محاتتا الرجعة بملك 

لولأنا يمعللحا حى امرأة براث لجا وقفنا ثلاثا والمللاق قبلها الين هو وكان نحالها المالة ولوكاث 
وإذا، الزوجة حق نْمه الزوجة غير وأعهلينا حقها نصم، الزوجة متعنا قد أنا أيقنا ييلما تمناه 
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ضادناأو -٠١ ناحد سنة الزوج عل نحد حى هووتفناه لأحا يبن لر نل،ا !هما لاحق عرذاْ *إن وثمناه 
قن يكون فلا لها ليس ما تركتا أو حقها يعص عم، قد إحداهما فتكون ■ يصطد أن فيلزمها مما 

ماتت،م يبن أن قبل مجاين، م قبال4 إحداهما محاآآ-ثا ولو ، إحاءاهما ولا كارهن ألزمناهما حكم صلؤها 
مجممواحد عل كن يلأ الخية ورثته البتة عل وقع قد محللاقه إن قالوا فان الورثة مثل يعده الأخرى 

يكونرشدا الورثةكبارا كان إذا وهذا ، الميتة مٍراُن، ق له حق ولا لال1حية حقا ماله ق أن يمرون لأمم 
اليتاللزوج ووفغا إزارهم الرشد الكبار حق صغثدجازل فحم وانكان ، حاثزآ أموالهم ل امرهم 
ولمحاواتحص، والخم الرشد يبلغوا حى زوج مثرامحا من رشد غيد كبيرا كان ومجن الصغار حصة 

هيثلاثا طلق الق فقالوا كبارا الورثة ولوكان ، يبلغوا حى امجراة مج،/إرث، مجن حصت؛ا _4 الحية للزوجة 
الخهفلانة أن الست، عل فيحلفون الميت مقام يقومون أمم ; أحدهما قولان. فقحا يعده الحية المرأة 
يثاهدالحق له يكون الميتة من ميراثه له ؤياخذون منه مثرايثا لها يكون ولا ثلاثا طلق الق يعدم 

وخثرمنيخمه ذللث، يعلبمون قد لأمم اإسءتإ عل وابينخ ابمين، ل مجقامجه ؤيقومجون لحق حقه ان فيحلفون 
خلفواحتى قبله الميتة مجن الأبا ميرايثح مجن الصغار حق وق صغار فحم كان وإن ، غيره يصدقون 
قدرويوقف وشاهد بمن من وصفنا ما يكون مك١ممكا ورثمم فيقوم مموتوا أو فيثهلل أوينكلوا فياخدوم 

فياحدواوخلفوا الأخرى مجن حفهم ويطل فثاخدوه لها ليقروا بعده الحية للمرأْ أبحم مجيزاُن، مجن حفهم 
قبلهالميتة مجن زوج م؛راُن، له يوف أن ت الثانا والفول • وش الذي حفها ويطل الأخرى مجن حقهم 

ولو; الد رحمه الئا،م، قال ر وورثما ورتنه اوإصْللع يينة تقوم حى منه امراة مجيرايثا بعده وللميتة 
فقالتج؟ هي أيمن يدري ولا نسائه مجن أما اثبن، وقد ثلاثا طالق انت، فقال •هللعة نسائه من امرأة رأى 
آوممن واحدة ذللئإ ادعتا آو هي تكؤن أن ممن واحدة كل جحدمتا آو هي أنا ممن واحدة كل 

لواحدةقال فإذا هذه هي يقول ان إلا ممن واحده عل العللاق يغ ولا فسواء البواق وجحد اثنتان 
محكلر نال لر ومجن احلف طلقها مجا لها محك ان مجمن مال ومن ، العللاق علمحا وقع هده هي مجبن 
الأخرىهده هي احهلاُن، قال م لواحدة ولواز اثنتن، طلق نعلمه ولر واحدة عل الئللاق اوقع لأنه 
ولوقالكلهن، لهن الطلاق لنمه كلهن فحن هدا لوصغ وهكذا أفرض الق للأول را، ااطلأق لزمجه 
هيقال اللمتن الاثنتن إحدى وطلاق ءذْ بل فال الق طلاق لزمجه هذه ل أوهذه هده أو هذه هي 

ولوقال، هده يل قال الق الثانية عل ووقع الأول طلقتج هذه بل هذه فق ولوتال ، هذه أو هده 
بالإزارالأول طلقت أوصرما هي أهي أيدي ما والاه تال م هذ، هي واحدة ي لأل م طالق إحداكن 

أقرم يقن مهللق هذا أولا أنللقنؤ أدري ما الابتداء عل قال كالذي يكن ول؛ الواي عن ووق 
يصدقب أو غيرها ُمن له فحل إزاره ف أصدق يدري لا أنه أخثرنا م الإزار له فألزمنا لؤاحدة 
قدقال فإذا ، الثلث، عل مفكا ماكان الابتداء الواقكهوفي ف ويكون عليه محرمة مجمن واحدة فتكون 

،احلفته ض احلفه ان ارادُن، وائمن قوله فالقول قلت، طلمتا'ي الق هي اولأ قلت الذي ان امتيقنن 
إزكانهذه هي قال الق ترثه لر أن؛تنح، يل مايت، م لا أم هي أهي أدري  ١٠قال م هذه هي ولوتال 

ولوتالممن واحدة طلاق ولا طلاقهن ل ؛الثلث، مثراثهبمنعن ولا معا الثلأيث، وورثه رجعما بمللن، لا 

فنار، وهكذاأيضآ الها انقل الق طلاق ع أي )١( 
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بالثلثميراثه بمغن ولا معا ورمحه مات م ؟ لا أم مس واجدة أم ساي أطلقت أدرى ما الابتداء عل 
•لاقهن طف 

الإصابةي ودما واختلاف الأيلأء 

ؤتعالتبارك الد تال I تال الثافص إدريس ين محمد أحمنا تال سيان( بن الربع )أخثرنا 
الطلاقءز*-وإ ؤإن ٠ رم غفور الد فان فاءوا فان اشهر اريعن تربص محامم مجن يولون للذين  ١١

•تال بمار ين سيان عن معيد بن بحى عن عثتغ ابن خثرنا ( الثافص رقال  ١١علم سمع اش فان 
العاقص(رقال انيل بؤتف يقول وّثمكلهم عاليه اش صل النه رسول أصحاب عشرمن بضعة أدركت 

علياشهدت ت قال ملمة بن عمرو عن الثعى عن الثيبال إصحق أبى عن عيينة بن محميان أخثرنا 
عنمحاهد عن ّايم أبى بن ليث عن منان أ-محرنا ( الئافص ر؛ال اشل أوقف عنه تعال الند رصي 
بنمهر عن محميان أحبرن١ ( القاهص رقال اشل أوقف عنه تعال الند رصي عليا أن الحكم بن مروان 
ا،لوليوقف ءنهُكآن تعال اش رصي عفان ابن عيان أن طاوس عن تابت أبى بن حبيب عن كدام 
عاثثةكاث قال محمد ابن القامم عن الزناد ابى عن سميان ا-محرنل ت اش رحمه القافص( رقال 
ذللت،ترى لا أشهر خمة حمسة فيدعها امرأته ياق لا أن بحلف الرجل ذكرلها إذا عما تحال النم رصي 

القافص()قال بإحسان(( أوسح بمعروف فامساك )١ ؟ عزوجل الند قال كيف وتقول يوقف حى ثيتا 
طلاقعليه يقع لر امرأته من الرجل ال إذا ت قال أنه عمر ابن عن ناقع عن ^، ١٠أخثرنا الند رحمه 

جعفرعن ماللش امخثرنا القافص( رقال يفيء ان ؤإمجا يْللق ان فإما يوقف حى اسهر اربعة مصت وإن 
.ا،لولي يوقف كان عنه تعال الند رصي عليا أن أبيه عن محمد بن 

ملتاالرجل  ١٣يكون.الي انجن 
بحلفولا وجل عز باش ابمثن تح١لكفارنما الند فرض الق انجن ■' تحال الند رحمه ( الئافص رقال 

فنباباثكم نحلفوا أن يماكم تعال الند إن ١) وّام عليه الذس صل الني لقول وتمال تبارك الند دون بثيء 
حثإذا الكفارة يحليه وجل عز بالي حلف فن ( الناقص )قال (( ليصمت أو بالني فليحلف حالفا كان 
مايلزمه بيمين حلف مجن واشل حنث إذا عليه ولأكفارة بمانث فلمس تعال الند غير بثيء حلف ومن 

انيلمعي فهوش امرأته جاع إن نفثه عل أوجبه إذا عليه بمب سيأ نفه عل اوجب ومجن 'ممارة 
أوإيجابه قيل يلزمه يلد لر  ١١٠ه نفألزم وما به يلزمه بئيء إلا ابلجاع من ممنوعا يكون أن يعدو لإ لأنه 

وهوممول فليس منه بدل ولا أوجب ما عليه بمب لا شبتا نفسه عل أوجب ومن )قال( بمن كفارة 
وحلعز يالتد لوحلف كا الكفارة فعليه مال اش أمحإء مجن باّم حلف ومجن ، الإيلأء مجن خارج 
فهوأقربلث لا أوبالني ناش أو اتلجلع يعي أقربلد لا والد لامرأته الرجل تال وإذا ، الكفارة عليه وجب 

لأمابمول فليس ايين يرد لر وإن مول فهو ابمن أراد فان أتريلث لا الد قال وإن ، هياكله ل مول 
أووربورتى أو الناس ورب أو الكعبة أوورب اش أوأيم اش هائم قال وإذا ، ابمن بْلاهر ليت 

،مول هياكله فهوي بلث أقر لا شء و٠اللشكل أوومجام محيء أوخالقكل وخالق أو ِاء ' كا 
٢٨٢



الينأو ياش أممت ثال وان مول فهو أنبك لا باش أوأول ياش أوأحلف أش أنم 'ثال ان وكذا 
الينأتى عنيت قال وإن مولآ اإءتيّكان إيقاع 7اذا عنت ؛ال فإن سل أقربك لا باش حلفت أو باش 

وهوخارجممول وليس تال فهو'ي مرة حلف أنه عليه تقوم بببة ملماأو أعراف ذلك عرف فإن منهامجرة 
وبنين؛ فا .مل وليس الحكم محا فهوٌول الرآة تهرف ولر بينة تقم ل؛ وإن ، الإبلاء ذلك حكم من 
علاو هربتك إن بمن عل او مجنك مجول آنا تال وإن الكذب أردت تال إن وكذللئ، ، وحل عز اش 

ممولفليس به ماحك أى باش أحلف بقول أردت قال فان الحكم ق فهومول فربتك إن بمن كفارة 
الإلُن نحركذا أد صومكذا عل أو اش ببت إل مجثى عل أو تهال اش مسيل ق مال لامرأته قال وإذا 

إنقال وإذا I اش رحمه ( اكافص رقال بمن ؛هكفارة لزمجته وإما لنمه إما هذا لأن فهومول قريتلث، إن 
العتقأن وصفت ومجا والهللاق ايتق بن والفرق فهوّول طالق فلانة أواُرأنى حر فلأن فغلأس فربتك 

يلزمإمما هذا موى وما تثرر غير او تثررا ويلزمان صاحبما بايقاع يقعان  letباهما"لائمين حقان والعللاق 
والمواقفأو أووالحرم وزرم او والمشاعر أو عرفة أو والكعة ولوفال I اض رحمه الثافص( بالتثرر)ةال 
هذالأزكل مجوليا كن لر أقربك لا هذا يثبه مما وثيء او أووالمار والليل أو والصم أو أوالخنس 

إن}كذلك القاض( )قال ه نفله القال يرمجه حى ازم لادمجى ولاحق بتثرر ولس امحن مجن حارج 
الحرامالجد غير مصرأومججد مجد إل أمنى أو أوبعيرفلأن ابى أو ابني أنحر فانا فربتك إن قال 

ولاإليه الني يلزمه ولا بيمن ليس لأنه إبلاء ثمذا يلزمه لر المقدس بيت مججد أو المدينة مبد أو 
أويلزمهأٌريلزُه إيه الني لأن مؤيا مكةكان مجد إل أمشى فأنا قربتك إن قال وإن ، بنكه كفارة 

هىالق ابمع أمحاء باحد يهمح حى الإيلأء يلزمه ولا ت اش رحمه ابئاض( )قال بمن كفارة به 
أواحامجعك أولا فرحك ق أيحله أولا فرحك ق ذكرى أغيب لا أوواض أطوك لا واش وذلك صربمة 

قالوإن الحكم ل فهومجول هذا قال فان ، المض هذا ز أوما أفتقك لا واش عذراء كان إن يقول 
قالوإن ( الثانص )قال الحكم ق بلبن ولم وحل عز اش وبن بينه ما محيينا نفسهكان ابفاع أرد لر 

فانهذا أوu■أشه أرشفك أولا ألك أولا الامجك لا واش أو أباضعك لا واش أو أباشرك لا واش 
قولهالقول قلت ومتى . قوله فيه والقول الحكم ي فهومجدين بريم ؛ وإن فهومحول نمه اثمحاع أراد 

أحامجعكلا محيت قال فان ّوء ماع إلا أحامجعك لا واش ولوقال رقال، فيه لها أحلفته بمنه فهللبت 
اغثبلا بان إلا احامجعك لا نحيت ولوقال ، الدبر لا الفرج ل ه نفواثباع فهومجول دبرك ل إلا 

المحيت قال وإن ، الخثفة يتغيب يكون إمما الحكم له الذي ابمحاع لأن مول فهو الحشفة فيك 
:اش رحمه الثاض( )،ال ممول فليس هدا أشبه أومجا متقطعا أو أوضعيفا قليلا جاعا إلا أحامجعلئؤ 

قالإن وكذلك محوز، لا الدبر ل اثلياع لأن مول غير فهومحن ديرك ق أحامجعك لا واش قال وإن 
فيكونٌيا-،ا أوالحلف القرء عل بالحلف إلا موليا يكون لا الفرج غثر حسدك محن كذا ل أجامعك واش 

أوأولأءيغلنلأ٠ لاموأنك أوواض بثوأ،ء ورأسك اّأّى احمع لا واش قال وإن الفرج عل اثمحاع ظامرْ 
إلامجوليا يكون لا مواء مله هذا أشبه •1 أو محك عيبق لتهلولن أو عل تدخلن لا أو عليك أيحل لا 

منأكم. فانٍعى لحاعك ترش ليبلولن أو بجاعك عهدي ليْلولن واش قال وإن الحاع، يريد بان 
واشقال وإن مجوليا كن لر آوأنل أشهر أربعة عن وإن ، فهومول حلف يوم من مستقبلة انهر اربعع 

انزلمجن عل إلا الغسل أرى ولست أنزل ولا امحسا ان اردت وقال احنب ولا مجنك اغتل لا 
حتنمجما اغتل ولا أصيبرا أن أردن قال وإن ن تعال اش و؛يرن بينه وفا القضاء ل دين الحنايه ولا 
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لرالغسل وحب وإن أغتسل ولا أصي:اا أن أردت تال ؤإن ، أيضا دين منه فآغتل غثرها أصيب 
لاعراتهالرجل تال وإذا ; اش رحمه ( الثافص )قال وجل عز الد ويثن ينه ما ودين القضاء ل يدين 
ذاوقال طالق احرى له لأ،راة وفلانة اثربك لا واش اومدْ اخلس ذلك ي قال م اثريلث لا واش 

حلمنما يبممح حث أصاب وإإّا ، واحدا وتفا يو؛لن فهومول تربتلنا إن حر غلامه فلأن احر محلى 
اشهروقفستة أقربك لا أحرى بمن ي فال م أشهر حمسة أتربك لا والد لها لوقال وكيلك )قال( 

الواض قال م أقل أو أشهر أربعة أقربك لا واش قال وإن الازن محع أصاب إذا وحث واحدا وقفا 
وأربعةأشهر أربعة دون الى باتحن مول وغثر أشهر حمة يقرنيا لا يمينه مويا أشهر'كان حمسة أقربك 

الأولعند وقفه وتركت أشهر وأربعة أشهر أربعة من أكر عل بمنه ولوكانت القافم، )قال أشهر 
ولوا قال ز يمتن اشهر اربعة بعد ابمحاع من ممنئ لأنه ثيء الأيلأء مجن عليه بق ما وقفه لها والثانيةكان 

فركتهالأشهر الخمسة محقت إذا قربتك ان حر غلاهم؛ قال م اشهر ة حماقربك لا واللي لها قال 
لهايوقف لر الوقف طلت فان . ماالإبلاء حكم من حرج ما أوأصاثما أشهر ة حممضت حى 
لوقالوكيلك ، يوقف م أشهربعده أربعة م احرا اوقع الذي الإيلأء ُر، الأشهر الخمسة ممضى حى 
اصهرة حمكنمي حكا ٌوإيا يكن، ب قربلن لا فؤالله أصهر اوستة شهر حمسه مصح، إدا الابتداء عل؛ 

ولوثال، أوقعه يوم مجن ابتدأه إمما لأنه الإيلأء أوقع يوم *ّزا الأشهر الأربعة بعد يوقف م أشهر متة أو 
الأولالإيلأء ق فوقف سنة أقربك لا فواش اشهر حمسة مضت إذا قال م أشهر حمسة أقربك لا واش 

قرجعته كانتا فان وقف الأشهر الخمسة وبعد رجعته بعد أشهر أربعة مضتا فإذا راجع م فطلمح، 
لهمحل يوم أشهرمجن أربعة له أجعل لأف يوقنا أشهرأوأقل؛ أربعة إلا السنة مجن مه عله ب؛بث، وقت 

إنأقربك لا واش قال وإن الثافص( )قال عله وقنط فلا هكذا جعلته فإذا الإيلأء عليه ومحب الفرج 
-ماكللأراد فإن ثئت، أقر؛لثاكا،ا لا واش قال ؤإن ، فهومجول شاءت فإن تناء أن إلا ممول فليس شنت، 

قالوإن ، تشاء حم؛ موليا يكون ولا موليا كان يمر7ءا لا أن فشاءت يقرببا ب يقربها لا أن شاءت 
هداقل الم٠ز، كثل، أقربك لا حالفتح أى لا اقربك أن فيه ثئتط حن كل ق أقربك لا أن، أردت 
قمول فهو بمن أوكفار بمن فعل، قر؛تلئ، قال وإن ممول فليس تثائن لاكل،ا أشاء أقر؛لأ،كارا ولكنى؛ 
فهومولقر؛تلث، إن حجة عل؛ قال وإن وحل، عز اش ونح، بينه ما دين إيلأء أرد لر قال وإن ، الحكم 

يكن،لر اكهركله هذا صوم فعل؛ قربتك قال وإن فهومول اقربلثؤ بعدما حجة فعل؛ قربتلثج إن قال وإن 
بالتررلونذره أممؤ، صوم يلزمه لا أنه وذللث، أمس صوم فعل قر؛تلث، إن لوقال موليا يكون لا مولتاكا 

بمن،كفارة عليه الشهرثي،ءكانتا من، عليه بق وقد لواصا-ما ولكنه بالإيلأء يلزمه م بالترر يلزمه لم فإذا 
غابتفإذا فاء فإن وقف، ثلاثا طالؤ، قانت، قريتك، ان لامراته الرجل قال وإذا منه بق ما صوم او 

فإنواحدة عليه طلن، يفؤرء أن أبؤر فإن مثالها مهر فعليه بعد أيحله م أحرجه فإن ثلاثا طالقت، الحشفة 
حنى؛عليه ومحرم الللثخ هذا طلاق، تنقفى، حنى، هكذا م وقف، مضتا وإذا أشهر اربعة له كانتح راجع 
رحمهالفافص، رقال أصائباكفر وإن طلاق ولا إيلأء فلا زوج بعد نكحها إن م غره زوجا تنكح 

كانراُح م ٌللؤا خم لها فوقنا تدعه ولولم الإيلأء سقط مضت، حتج؛ فركته سنة محنبا ال ولوكان ؛ اش 
ولوقالذلك، قبل، الستة تنقفؤ، أن إل وقن، الرجعة بعد أشهر أر؛عة له ُضتح فإذا الأول كالسألة 

ثيءالتحريم لأن ممول فليس بتحريمها ابن أو طلاق بلا تحريمها يريد حرام عل أنت لامرأته رجل( 
لأنهالعللاق -بإ أؤيد وإن طلاقا الهلهاروالإيلأء يكون لا الْللأقّي به يغ لم إذا بالكفارة فيه حكم 
٢٨٤





ذلكيعد ولر أءا0و؛ا إليك أنبض فقالوا إليه ذلك طلبوا م صن فلبثوا ذلك سألونه الدين أهلها يكون 
الإيلأءوسقط الفاض( عليه)ثاو ادحالأ طلبوا الدين أطها لأن الفاض( عله)قال وأدخلها إيلأء 

قالوإذا الفاض( رنال يمتنه ايض هدا أراد يكون لا أن ولعله عله يدخلها ولا أنيا أن وجه من 
فليسفلأن ثاء إن أقربك لا واش قال وإن إيلأء فلا تعال اش ثاء إن أقربك لا واش لارأته الرجل 

لأنبمول فليس فلأن يثاء حى أزياك وائد قال وإذا *'دل فهو فلأن ثاء فان فلأن يثاء حى يايلأء 
فلأنمات فان ، فيثاء يفيق قد لأنه ممرل فليس عقله عل اوغلب فلأن خرس فان . يثاء قد فلأنا 

أوأبوك يثاء حى أقريك لا قال إن وكذلك . مات إذا يثاء لا لأنه مول فهو المثيئة إليه جعل الدي 
رأبيأرى أوحى يدول أوحى أشاء أوحى تثال حى قال إن وكيلك أهلك من أحد أو أمحك 
أولاأوالمدينة مكة عن أخرج أوحى يالمدينه أو عك؛ أقربك لا واش قال إن وكيلك القاض( )قال 

أنبهمريرأوط عل أربك أولا زاثي عل أقربك الحرأولا ل إلا أقريك أولا يد'كدا إلا أقرك 
فيه•٠١ يقر لا أن حلف الذي اللي غير ببلد وصفت ما غير عل يفر7اا أن عل يقدر لا لأنه هدا 

ولانيا يقر;٢١ لا حلف الي الحال غير حال ل ؤيهرب؛ا فيه يقر;أا لا حلف الدي البلد مجن ؤيخرحها 
لرممول ليس جعلته إذا أشهر أريعة قبل فيه نقرتما لا حلفتا الدي البلد هدا من أخرجها له يقال 

•*وليا يكن ب اثنثى أوحى أريد حى أقر؛لئ، لا واش لوقال وكدك ، الإبلاء حكم عله أحكم 
قبلنقبه لأيبا عؤليا يكون ل؛ ولدك معلمي حى أقريك لا وافه قال وإن ، أوأشنه أرد يه أقول 

اوشلاسل حتى اقرك لا والد قال وإن اشهر. اريعت من اكر اقرك لا يريد ان اشهرإلأ اربعة 
احملحى ازيك لا واش يقول ان مثل وذك ، موليا لكن محال فعله عل عخمإ واحد يقدر لا امرا 

فعلهعل  ١٢١٠٠واحد يقدر لا ما أو أؤلثر أو تهلهمي أو أننا محمليه أو هى الإّهلوانةَي هوأو الحبلَؤا 
أنعل يقدر لا وكذا يطدكدا إلا أقربك لا واش لامرأته ولوقال ، هدا يومي ل وتلدي أومحيل محال 

الواض ولوقال الأشهر، الأربعة يعد يومحا موليا أشهرلكن أريعة يحد إلا بمال البلدة يتلك  ١٠٢يقر 
يإلا أنك لا ُاف بج؛،ل محل ك لأب  Urرش م، بمل م ُم م ص وك 

•البحر ف سفينة ق يقر7اا أن عل يفدر لأنه موليا يكن لر البحر ل سفينة 

بالأبمانواحدة رمن نموة من الإيلأء 

لكليويف نيزكهن فهومول أقربكن لا والد له نموة لأيع الرجل قال وإذا الشام( )قال 
يوقفأن للباقية وعليه ، فتن الإيلأء حكم ُن حرح اوثلاثا اثنتين أو واحدة أصاب، فإذا نين واحدة 

فحليهفعل فإذا ، ض ض حلف اللأي الأربع بمب حتى عله حث ولا بطلق او يزء حى 
لأنهموليا الرابعة ق حينئذ ويكون ، فتن عليه إيلأء ولا فتن بمنثح ولا ثلاثا منن ويْلأ ، بمن 'كفارة 
مسواحدة ولوطلق محنأا ولا البواق يما؛ع لأنه الإبلاء عنه سقط إحداهن ولوماتنح ، بوجا بمننا 

منرجل ولوال )قال( حنثح طلق والق لوجامعهن لأنه الثواق ل بماله موليا ثلاثالكن او اواثنتن 
معيابمن حننح جامعها م أجنبية من ال لو وكدك . حنث، العللاق بعد جامعها م طلقها م امرأته 

لهنسوة لأربع ولوقال ت اش رحمه ( القاض )قال الإيلأء حكم *ن حرج ؛*د نكجها وإن بالزنا ا■لاتم 
قالإبلاء حكم عنه وسقط حنحا واحدة فأصاب ^كلهن ويويريد*ن منكن واحدة أقرب لا والد 
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حكممن حرج مس أصاب واحدة فأي لهن يوقف منين ميا من،زكان واحدة يقرب i؛ ولو البواي 
الوالد ولوتال ، عاليه الحث يعد لر مرة حث فإذا واحدة ياصابة حث ند لأنه البواق ل الإيلأء 

•■ضدها من مول وغم يقر:ما لا حلف المحا من مول فهو ■صرما دون واحدة يعي منكن واحدة أترب 

الأيلأءي اكرقف 

أشهرأربعة مضت وإذا الأبد عل فدلك يقرحا لا امأته من الرحل ( jjوإذا القافص( رقال 
وانله، ولا لها لا أعرض لر ممللب لر وإن ، يطلؤ، أن زإما يفيء أن فإما وقف لها يوقف أن تهللت 

زكتلأنما ذلك U 1ْبكان م شنا فيه اقول اولأ ذلك اوعفوت مللت ثم الخللب زكت ند نالت 
وإنلها يكن لر أشهر أربعة مل طالبته وإن الترك، بعد طلبه أن فلها حال دون حال ق لها محب لآ ما 

ولامنا-،ا لواحد ذلك فليس الأمة محيي أو عقالها عل المغلوبة ول فهللثه أمة أو عقالها عل مغلوبة كان 
مجنوكل الفاض( )قال دونه لها ذلك فaلاJتهك١ن الأمة محيي ولوعقاه ، نمها للمرأة إلا العللب يكون 
محاوزبمن عل حلف من عل إلا الإيلأء ق بالوقف نحكم ولا أ'كز أو أقل أو حلف يوم عل مول حلف 

وهوياق الوقف ونت لأن الإيلأء حكم يلزمه فلا اواقل اشهر آربعة عل حلف من فآما أشهر آربعة ما 
رقالالأيلأء حكم عليه ليس اأء>ز، فيه لزمته الذي الموضع ل ممول ليس قولنا وإنما • ابثن ُن حارج 

حكممن حرج أوأعتقهم رمقه فات الأبد عل امراته يقرب لا أن رقيقه بعتق حلف ومجن ( الشافص 
ملكهمن حارحن مجاَكانوا الأيلأء حكم من حرج ولوباعهم به بمث ثيء عليه يثق لر لأنه الإيلأء 

مرقيقه لوباغ انه احر قول ^٠١^، الربح، )قال لوجامعها محث لأنه فهومول ملكه إل عادوا فإذا 
أنامرأته ولوحلف؛هللاق، الئانص، نقال ق" وهوأحب مم محث ولا حادثا ُالكا هذا كان اشتراهم 

محتلا لأنه الأيلأء حكم ُن حرج ثلاثا أوطلقها بطلاقؤ حلف الي فاتت أحرى له امرأة يقرب لا 
،عبيارجة ولا زوجته تكن إ ما الإبلاء حكم من حارجا ولوطلمهاكان أبدا ابمين، هده j( بعللاقها 

مجنبالخروج اثنتثن أو واحدة مجن البينونة بعد نكحها أو الرجعة علتبما وله الثلاث من أقل وإذاكاث 
مجنالعدة من حرجت إذا أتما محيا مجئل ل احر قول وللثاض الريع( )قال فهومول الخلع أو العدة 

ولاالأول النكاح غير النكاع هذا ثانيهكان روجها كإ نمها فلكت حالعها أو أواثنتبن بواحدة طلاق 
امرأتهفآركته أثهر اربعة أكرمجن امرأته يقرب لا ان حلف ومجن ( )قال عليه إبلاء ولا حنث 

(قال ) عنه محامحلة اتحن لأن الإيلأء حكم من حرج فقد عله حلف الذي الوقت مضى حى طلبه فلم 
غدإذاكان لامرأته ولوقال قرحاكفر، فإذا \ Jyيكن ل؛ أقربك لا فواق، زوجك إذا لامرأة ولوقال 

إنقال وإن فلأن. يقدم يوم ومن غد مجن فهومول افرك لا فواليه فلأن قدم اوإذا افرك لا فواليه 
مرةآصائما فإذا حنث بلا مرة يصيثما أن له لأن حلف حن موليا يكن م آصيبلثs لا ماذٌ اصبتك 

.حنث بلا مرة يصيحا أن له أن قبل مجن موليا يكن لم ُرْ إلا ستة أصيبك لا والنم قال وإذا موليا وكان 
أمهرأربعه أكرمن بمنه مجدة مجن أصاحا يوم مجن بق إزكان ( الربع )فال موليا ُرةكان أصا؟را فإذا 

الواش قال وإذا ( الشاءهم )قال عنه الإبلاء محقعل أشهر أربعة من أكر عليه بق يكن لم وإن فهومول 
أرادوإن . مول فهو مخا ذلك ل الحشفة يغيب لا أن زى فإن ردية وإصابة محوء إصابة إلا أصيبك 

الحلالالإصابة لأن . فهومول درها ق إلا يميعا لا أن أراد وإن . موليا يكن إ ضعيفة أو قليلة 
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•ّىء محا يخلف لا سواء 

الوقف

والمئةهمإلأطالق فئت إن له ونل وقف أض محت ارك س ارحل ؤاذاآؤ، رقال 
تالفإن ، بمنهعن وممر الإيلأء حكم من حرج الأشهر الأربعة ي ولوجاثع عذل• من إلا الخاع 
يمنهق الخث وعليه الإيلأء ^ٌكم ٌزا حرج قفل جائ فإن يوم من أكر أوجله ب ابماع ي أجلى 

ولو. ثلاثا اوجلي ان ل، شنن ولا اوجلي لر يوم اكرمجن فاجلى امح،* انا تال داكفارة'ممروإن فإزكان 
اuطان>ه يطلق,للق لر وإن اyلأقا رمه طلق فإن طلق له ثك وإلا ئ، فإن فاتل'لكن.ذما فاله 

أكرعليه طلق فان . واحدةاللطان عله طلق أفي، ولا اطإع عل أقدر أنا قال إن وكذك واحدة. 
يفيءأن ا،لول عل لأنهك١ن واحدة عليه يطلق ان له جعلت وإغا ياطلأ. عالها زاد ما واح١ةكان من 
حكمورمه عليه الخلاق عل قدر اسع فإذا به إلا الفينة عل يقدر لا الخاكم كان فإذا يطلق أو 

منامتنع وغترهإذا ويح ومال وقماص حد من انيعطيه عليه وجب ثيء ( ۴٠٠٠ناخل اكلأق'ؤا 
اصلهاانا قال وإن له)تال( جاحد الخلاق من وعوكتع عليه فيهللق طلاقه عل يشهد وي يعهليه ان 
مكانهاه فعرض أصبتاا أنا قال وإن . فراقهأو معه المهام ى الخيارمكانما فالها أشهر أريعة نل ب جم 

ينلثفرنا وإلا أصبتا فإن وقفنالث محيتها أن أمكنلث، ومي يلساناك زء قلنا الاصاية يمع مرض 
ريفةكانت ١٠محثيل عليه يكن ل؛ مثلها بجامع أن يقدرعن، لا حى لها عارصا المرض ولوكان . ويلما

حىشء علته : يكر ام فحاما ولووقفناه ( قال ) أويطلق، يفيء ما وتفناْ محتلها جاع فدرعنأ فإذا 
اقوتاو مجته فهربت فوق،زا الوهم، سالنؤ ا-را ولو )قال( طلق او اصب له نل طهرُنا فإذا تطهر 

أوطلؤ، وإلا فاء فإذا فعلت فإذا نمها و؛ير، ينه ونحل نحضر حى الإيلأء عليه يكن لر مني يالامتناع 
لريإحلأل ؛أم٠ما فلم إذنه بغير أو يإذنه مكانما فأحرمت لها فوقف الوقف طلبت ولوأنما ، عليه طلق، 
نرسلأم الأ عز ارممت لو وهكدا ، يطلى أن ؤإمجا يفيء أن فإما يوقف م تحل حنن طلاق عليه يكن، 
حمرترجع ل( وإن آوطاق محهء له مل رجحنا فإذا العدة ق الاصلأم إل ترجع حك، طلاق عيه يكن، 

الاريعةمجفى يعا. قبليا .ن امع مغ ؤإذاكان نقال، الخدة ومضى ياردة منه ياث العدة تنفضي 
مكانهيوقهن، م قبلها من آلخاع مغ ذهب حى سبيل اروج عل لها يكن لر أومعه الومح، قبل الأشهر 

غيرنحدثه ء يني الأمهر الاريعة ق قبلها مجن ابلع مجغ كان وإذا مجفست، قد الأشهر الاريعة لأن 
اشجعا,، اشهركا اريعة ابح يوم ٠>، اجل، ملها من الخ،اع ابيح م لها وجل، عز اش حلقه الدى ا-دفر، 

لهجعلت سا؛عت'با له اسونم، -ل^هار بمفى حك، له تكل لر فإذا أشهرءتتا؛عة أربعة له وتعال تبارك 
محالخها أو طلقها أو ارتدت أو الأشهر الأريعة ق الإسلام عن ارتد م ملما ولوكازآل )قال( أولا 

يوممن إشهر أدبعة كلها الخالان هده ى اّتأنغ، الخدة ش الإسلام ال ملها الرند رجمر أو راجمها 
ىلأنما الأول الباب هذ-ا يثبه ولا الإسلام ال مخما المرتد رجؤع أو النكاح أو ؛المراجعة الفرج له حل 
محرمةتكن لر الأحوال تللئ، وى . وابليلع والخس والنفر الشعر كالأجنبية محرمة صارت الباب هدا 

(اكا؛هم )قال معا ارتدا ر وهكذا ملما بمرم فلم والخم، والنفر الشعر فأما . وحده ابلجاع غيد يثى، 
أريعةفضت طلق، أ؛زرا يدر ول؛ الأشهر الأريعة ن، نسائه إحدى، طلق، م امرأته مآنر ال وف ت اش رحمه 
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وإزكاناعرأته طلته إن بمنه عع قوله فالقول الإيلأء أرد ل قال وإن فهومول الإيلأء أردت تال فإن 
دينالأيلأء أرد أ قال وإن , فهو•ول به ال  ١٢٠٠لمان فأي فال أويعفها العجم بألمة يتكام عريا 

يبعضيايلأء فتكلم بأعجعية يتكلم لا عريا كان وإن . الخكم ز يدين ولا تحال الله وين ينه يا 
الرجلكحال حاله وليس . بمه ع قوله فالقول إيلأء أردت وما قلت ما عرفت عا فقال العجم ألمنة 

الأيلأءيمّزؤ إذاكان بالرئة يول الأعجمي وهكذا . ويعقله الُجم ألمنة محن يلمان يتكلم يانه يعرنا 
لدينالخكم ز يدين ب لمانى مشى دلكن إيلأء أرد ب يقول أن عل الحكم ى يصيف ب بالرئة 

•نمال الق وبن ينه ما 

وانجربموص الخمحى إيلأء 

لووهكذا الخمحى فهوكغير اعرأته ح انحيوب غير الخصى ال وإذا ت اممه رحمه ( القافص رقال 
يالخصى حمٍر كان حشفته يخيب حى الرجل يلخ  ١٠اراة من به يلغ ما له بقى قد بحويإ كان 

ممنلأنه غيره عليه ثيء لا يانلث يء له قيل اعراته عن امحوب الخمى ال وإذا . احكامجه جمع 
حمىم ملما ال م اعراة رحل ولورويج عليه)قال( جاع لا الخاعو'مممن الفيء وإمما مثله بجامع لا 

قيلمعه المقام اختارت فان فراقه او معه المقام ى مكايا الخيار لها كان ولوحب كالفحل محساكان ولر 
اعرففالذي فراقه احتارت إن إ الريح نقال محاح لا ممن لأنه بلمانلث ففيء الوقف طبت، إذا له 

احت١ران،إذا الحنن امرأة أن للثافص أءرز، فالوى معه المقام اختارت وإن يبا يفرق أنه للشاغص 
وإذا; النم رحمه ا رقالمئله عندي وامحوب، ثانية خيار لها يكون لا أنه الأجل بعل> معه المقام 

ىراجعها م طلقها فان الأنهر الأريعة عند يهللقها أن إلا حرت م منة أجل اعرأته مجن العنن آل 
.أوفراقه معه المقام ى المنة عند وخثرت عليه الإيلأء عاد العدة 

مارأالرجل ايلأء 
أخرىمجرة ملما آل أقل أو أكر أو شهران مضى م امرأته من الرجل آل وإذا الفاض( )قال 

اكانيةوابمن الأول ابمن ى حننا فاء فان ان؛طلق وإما يفيء ان  ١٠١٠الأثل الأنهر الأربعة عند ونفا 
أرادوإن واحدة فكفارة الأول الثانية يامحبن أراد وإن معا امحينن ى حنث، قد لأنه الإيلأء عليه يعا> ولر 

شيءى بمان لأنبما نجزئه واحدة كفارة قيل وقد لويكفركفارتن أن إلؤأ فاح_، غيرها عليه يا 
فهللمقفوقف لوال ولكنه أويْللق يوقن، قبل ثانية ال أشهر أربعة مضت، فيا ملما لوال وهكذا واحد. 

رقال(متقبل إبلاء عليه امخركان إيلأء ال م فاء أو ارنجع م العدة ى ال م الرجعة بمللث، طلاقا 
علكاقدر م أشهر أربعة يكل مل نله من لمى بامر ويما ينه فمل امرأته مجن الرجل آل وإذا 

حكهاممضى حتى له يتكل ب فإذا متتابعة أشهر أربعة له وجل عز اش جعل أشهركنا أربعة له اصتومح، 
ملماال يكون أن ومجثل • عبيا يقدر فلا نحص أن مثل وذللئ، اولأ. له جعلنه متتابعة له اسونفن، 

عنحل- ز صارتا وإذا محال ماعها عل يقدر لا مرض من اومفناة محال جماعيا يقا"رءل لا صبية 
عليهطلق ابى وإن طلق وإلا فاء فإن جماعيا عل يقدر يوم محن اثبر اربعة بعد لهما ومحا مثله محاثع 
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ومحواء، الباغ زهىك1امححت مثلها بجاثع صية أو بمال ماعها عل يقدر مريقة كانت وان )قال( 
وإذاكان. الحثنة بمب إلا الثيب ز ولا الخدرة  S-.UXالكرإلا ر يئن ولا يكرأوثبب ص آل 

إلاالأحب نحرم علهكا حرت اما ولا مما ولا ازاة بمب لا الأنهر الاربمة j الخ،اع ص \لجل 
يطقحش وقف الأشهر الأربعة مضت فإذا ثيثا انهر اربعة عل يزاد ولا لازم له فالإيلأ، بمدبما بمال 

مضتفإذا انهر اربعة عو فبمرض يول ان مثل وذك معذور فى، او ج،اع فى» يفيء او 
ومثلبانانه فاء عاليه يقدر لا وإزكان الخ،اع فى. إلا ل رء فلا بمال ابم،اع عل يقدر فإزكان وثق 

ؤإلطلق او فا. بمال الخ،اع عل يقدر وهو انهر إربعة مفت فإذا محوس وهو يول او بب-س يول ان 
فإذاياناك زء ل ك ومجن ; الش رحمه الناس( )قال انه بيفاء للحبءذ بمال الخ،اء عل قدر يا 

وقفتهإذا الصعحح أجل ال اوجل ولا عليه أوطلق طلق وإلا فاه فإن مكانه وقفته بمال اتنجاع عل قدر 
عقالهإليه يرجم حش يوقف لر اثبر اريعة مضت فاذا عقله عل فغلب ال ؤإذا )قال( انهر اريعة يعد 
مارأته > ارجل وإذاآل • يطلق أن وإما يفيء أن ٠إ٠ا مكال وقف الأنهر الأربعة يعد عقاذ فإن 

نفى،لر وان الأب"، حكم همن وخرجت فد؛حرامك فت فإن أنهر أربعن محقت إذا له قيا أحرم 
وقفأشهر أربعة مضت فإذا الكفارة تذلاءروءويمد م ال وإن ابلع مه أحدك لأنلث عليك طلق 
لكرل <ات رالأصا>ة عاص فات فتت فان الك نقعا الخاء منع الحل!، ات ل فما   W- ى *ط ٠ ذ ، W • • ' بر م

محنهبء ذلاثكله لأن ال م لوتفناعر وهكذا . عليك يطلق أو فْللق تفيء ٠ وإن الكفارة نا نطا أن 
-الأجنية حرمة د ١٠٠٤٠يا؛عله حرم ولر محما لا 

الإصابةش الزوجمح، اخلأف 

ثيبافإزكات يصبني نر وقاك أصبن١ا قد فقال المول وقفنا وإذا افه: زحمه الثاس( )قال 
قلنفإن الماء أر-آا بكنا وازكات إليه هى الى الفرقة به 'تكون مجا "در لأما بمنه محع قول فالقول 

فذلكالحشفة غيب حش يده أيحله وإنما أصابني قد داك وإذا . بمب'  ٠٠قرفا ذالقرر بكر هى 
ولاالإيلأء عنه وثل فاء فقد يدها أدحلته حش ه نفعل غلبته وإن ( الريع )قال صدقها إن ز. 

الأشهرالأربعة ر إصابما غاد-ش وتفه مالت لأبا وقف وإن الئاس( )قال مكره لأنه عليه كذارة 
ازكاثهى وتصدق ثيبا إزكانت يصدق أشهر أربعة بعد وقفناه إذا لقول ك فما فالقول وأكرت 

•بم' 

علتهبحب لا وس الظهار عليه ب حبس 

يفئاهرونالذين » وتعال تيارك اله قال ; الذه رحمه القاس( )قال قال ملمان( ئ• الربيع )أحبرنا 
وزوراالقول ِن منكر' يقولون وإمم ولئيم اللاز إلا أُهايم إن لخهايع, م ١٠نائم م مكم 

مغلوبغبر بالغ من الحكم عليه وجرى طلاقه جاز زوج فكل الثاس( )قال غفورا لخفو اث وإن 
اصرحان نيل من ذميا و ية الحر فته عل ل؛ مرن و عبرا آو حرا مواءكان القهار عليه وقع عقله عل 

للظهارحىاكلاهر؛ت،حرممه عل الخاع فحرم بالكفارة فيه تعال اش فحكم الخاهلثة طلأ"ق الخلهاركان 
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U يكونلا ؤبما ^١^ يكون

أنتئ ءو •إذا أس ك0ا،و ؤ أنت لارأته ارجل يقول والظهارأن ؛ اش رحه ( الغاض ال ؛) 
أووأملى^^٠ لها لوتال وكذللث فهوظهار، هذاكطهرأس أب أرمحا محص أوأنت ٠نىكْل٠رأص 

أرأنت لويال وكذليي ، مذاظهاراكان علكذلهرأس ياJلئأورجiاJث أو أوظهركأوجالدك دنك أو 
يكلالظدذ لأن ظهارا مدا أو/جالهاكان  UJ،/yأص أوكرأص أمحي أوكدن ءلكظهرأس دنك 

ارأةأوكفلم أخي ءلكذ1هر أت لامحرأه فال وإذا )فال( بملهرما اكلذذ ٠كم، محرم أس 
بمرمأئ ٠>، يه بمرم ما فإن رحم امحا الأم. *قام ذلك ى فات أورصاع ب محن عله محرمحة 
فأ؛امهب« محن بمرم محا رصاع من بميم ٠ تال وملم عله اش صل الني فإن الرضاع وأما ، مما عله 
الغاضقول محض ( ربع فال ) ينأا بمرق عزأن ف1م المب محقام رضاع وصز عله اش صل الني 

٧نمانم هن منكم يظاعرزن ٠الذين فاتل محن وحل عز فقال الأم ال الظهار نب زجل عز الد إن 
علهنحرم ٠>، إل ١^٠^٢٠ من فظاعر الأم نحرم م الر، عل محرمحا كان محا فكل ٠ امهايم ين 

لهنحل ب عله مرمة أخته تزل وب أحم ءل_كظهر أنت يقول أن محثل ولك الظهار، لزمه الأم كحرمجة 
أنيل من »فلاءرا يكن ب أجنية كفلهر عل أنت فال فإن الريع تال متظاعرأ بذلك فكان قط 

تكونولا له محل حلالا نكن لر والأم لوروجها له تحل فهي محرمة الوقت عذا فى وإزكانت الأحب 
فندامحها ترض،محه ان محل ولدت قد فإزكاث الرضاعة مجن احي ءلكiل٠ر انت قال فزن . ادا حلالا 
ل!الى النب محن الأحت محثل وليست -١١ مظاحرا يكون ولا له حلالا الرضاع يكون أن نل كانت 
أنفل أرضعته فئ أمحها فإنكانت أمحها ترضعه أن نل له حلالا كانت قد وهذه له قط حلالا تكن 
ريح()فال الرضاعة محن ا؛نآا صار أن بمد وللما لأما ى.حن له حلالا قْل تكن ب فهذه iلد٠١ 

انثمل تزوجهأ - ١٠أيوم فإنكان . أبى عايىكذل٠رامرأة أث لأّرأته الرجل تال فإذا أمحه امرأة وكذلك 
محلولد فئ ُ؛نكان ، عله حرام ور إلا يولد ول؛ قط حلالا له تكن ل؛ أنما نل محن فهومحظار ولد 

رإن؛ اث رحمه او؛؛اا،هم( ر،ال .تذلا٠را ما يكؤن فلا له حلالا حن ى فقدكانت آبرْ يتزوجها آن 
ثلاثاطلقها أوامحرأة لأب أوامحرأة ماْ رحل أوامحرأة اس أوامحرأة أى امحرأة ءلكظهرر١؛. أنت قال 

ثكنب إم أُ ءاي.كظهرأي اث قال وإن • له بمللن وس ندكن عولأء أن قز ر ظهادا كن يب 
امحرأةقانت وإن )قال( رحال عل يقع لا وتحليل تحريم محن الماء عل يقع ما أن قل مجن ظهارا 
وقعأن لها ليص أنه نل محن كفارة ءلي١١ ولا ظهارا يكن لر أمحي أو أبى كظإر عل أنت له رحل 

لنسمجن الأزواج الظهارهن ُ.>م الغاض( )قال علما يوتحه آن للرجل إنما رجل عل التحريم 
إنلامحرأته قال فإذا ، يكفر حتى للمرأ؛ مما نحر نه لأن الخنث مجن العللاق به يلزم مما ويلزم العللاق 
فدمإن فال إن وكذلك . يحلن، حن مجتظاعرا الداركان فدخلت أمحي علذكهلهر قانت الدار دخلت 

يكنل؛ لكحها أس علكظهر فأنت نكجك إذا ينكحها ل؛ لامحرأة ولوقال فلانة نكحن، أو فلأن 
محنالتحريم يقع إنما لأنه محتفياعرا يكن ل؛ أص كغلهر عل أنك الحال تلك< ز لوقال لأنه ٠تغلا٠را 

 )١( j فت~ه ، العلة يدلل القدم الفصل الأب امرأة•



صفلا محرم لأته م.م حكم دلا نحرم ٠ خ لأ محل ل؛ ر  uiiحرم م حلءاء ص عل اكاء 
*امض مثل رردى الثاض( )ءل تميم محرم وبمدْ التريم نل الخامحا ل لأنه التجريم ف للتحريم 

•النياس ومو وميم علما مال ه رصي ماس وان عي رعن اشعلهو-ام، صل إلبي عن قلت 
منوصفت لما محللاي يكن ب عيد نية يلأ أومحللأآ أوثلاثا واحدا محللاه يريد ض خم!كقم أنت ثال وإذا 

مماالعللاق يب •ا ولا ا>،م<1اهللأق النلهار لمس أن تحال اش حكم ل ينا الفلهاروأن ل عزوجل اش حكم 
يبمما عدا من حارحا وماكان ؤمحز عليه الق صل الد بؤل ولا حكم نص له وتحال نارك لد لمس 

ولاطالق الضارض ثريد أ؛تطااقكمحرأي لارأته الرحل نال ١^١ انمللاق عل س ثكون فاكا الخلاق 
لهمض لا محال ومملهرأم يانمللاق حرام أك إلا مض لكنلهرر يكن ولر بالخلاق محمح لأنه نلهارعليه 

ثردب ؤإن فهوطلاق الخلاق يريد ر حرامكذل٠ر حمأ أنت تال إن ومكذا الخلهار وصقط الخلاق فلزمه 
معهاأشنكلث قد نماته من لأخرى قال م أمي حرامكذل٠ر عال أنت لامرأته قال ؤإن فهومتفيامر. الخلاق 

ؤمثلهاؤمعها شريكما تكؤن محلهارلأما يلزمه لر محلهارا يه يريد لا •ذا أب أومجا شر؛كلما أوأن أوأنتك٠ى 
تنناعرالرحلؤإذا يذلهار)قالا لمى مما مدا أب لهك؛ى.وما ومطعة لهك،ى وعاصتة لهك،ى نوجة ما أف 

محؤيماكذلا٠ر لأن كفارة ممن واحدة كل ي وعليه مؤإء متفرق بكلام أو واحدة بكلمة له نوة أيبع من 
يوعليه مواء مغرق أوبكلام واحدة كلمة ل معا يمحللتهن ؛كفركا حى بعد له محل لا منس واحدة لكل 
^،^٠٠؛ ٠٠بمللقهن يكفركا يمدحى له لامحل منس واحدة لكل الطلاعرمحر؛م لأن ملمزكفارة واحدة كل 

أوأكريريدأوثلأثا مرهم، امرأته من الرحل عر  ١١٥ؤإذا . ءل١لما منس واحدة فتكوزكل متفرق أوكلأم واحدة 
ممللفةممللمة ناكل عليه يكون تaلا٠ركفارةكا  ٠۴^،يكفرضليه قل غرصاحبه محلهارا مجنس واحدة بكل 
لويكن واحدآكا واحداكان محلهارا أرديت فقال متتابعة ولوقالها منهكفارة. الخرج جز محللاي التنلا٠ر لأن 
أحرىأحرىكفرمرة مرة تحلا*رملما تمك٠ربم امرأته تنلاعرمن ؤإذا واحدة. بكلمة ؤإبانة واحدا محللاقا أراد 

اليامراته مجن فتهياعرملماكان امي حمي؛فم قانت احرى له امجراة فلانة من زغلا٠رت اذا لامراته ولوتال 
منفتائل١٠ر ر ءد'كضر فأنت أجنتة امرأة لأنة من تذلامت إذا لامرأته ولوقال ٠تذلا٠را ذك لها فال 

تكنأ نحللتها ءل١لق قانت ٍلاما إذا ئ لوقال كذك بنلهار. لمس ذك ظهارلأن علته يكن ل( الأجب 
أوأمي مثل أوأئت أوءنلىكأ.ى عل أنت لامرأته الرجل قال ؤإذا )ذال( مدزوجته طلق لأنه طالقا امرأته 
بفلهار.فلمي ل نمة لا قال فهوظهارؤإن ظهارا أراد ظهارؤإن لأ الكرامة ل وأراد أمي عدل أنت 

ضرجب ;م 
أاقالوا لما يمدون م نسامم من فلاهرون والدن لا ونمال نارك الد تال • الد رحمه الثامب( رقال 

(٠الوا قلما يعودون ٠ ل سمعت مما علقت ذي الالشافعي( سال )فة الأيI( رنة تحرير ف؛ 
الذيبالخلاق محرمها لر باكلهار القول بعد مدة عليه أتت فإذا باكلهار امرأته مص حرم ا،لتذلاءر أن 

إليذجون الخلهاركأنمم كفارة عليه وحب فقد به عليه محرم أن من محرج له يكون نيء ولا به بمرم 
مضله اعلم ولا . حرم  ١٠قاحل فخالفه قال لما عاد فقد حلال انه ه نفعل حرم مجا امجك إذا انه 

لرئا يقال ان محز فلم احر ؛تذلا٠ر يعد لر وإن الخلهار كفارة عليه ان ى محالفا اعم ولر هذإ مجن به اول 
وزيهللقها أن ممكنه  ١٠الغلهارقدر بعد إمجرأته المتغلا٠ر حبس وإذا . الأية بمض ليس أنه ز محالفا أعلم 

•فب التحريم، :V■؛ أي حرم م : توله )١( 
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كفارةالأبد عل عله ف«مءت لاعما أر ذللث  JU؛ولوطاقها , لأزمة له الظهار ءكنار٠ يهللتها 
ونتبقاما٠ أن نل ر ٠ ممال اش ومض؛ول . الردة عل كلت أوارتدت لوءاس ^^١ الفلهار. 

ل!الوك فذهب الكفارة نل اإلإّة فإذاكانت  ٠٠٠٣نل نيا الكفارة من عليه أوجب ما يودى لأن 
الوكنذهب كدا وفت ونل كدا وقت ى الصلاة أد له يقال ضاكا عله يزد وب الكفارة تعلل 

الوقتلدعاب ضا زد له مال ولا مده نماء أداعا الوقت، ى يودعا لر فإذا عليه فرض لأما نؤد:اا 
ألكفرالكفارات من يكفرواحدة أن نل قاصابما معه امرأته لوكانت، ومكذا )قال( تودبما أن نل 

مكانهمات م ولوتذلا٠رمنأا الكفارة. عل ومضى صومه يتقض لر الصوم ليل ى فأصاب، بالصوم 
UUلهنحل طلاقا الطار فانع با ولوتظاهر ظهار، >ه يكن ع بمللق أن ممكه أن نل مكا:آا ، أو
العللاقأتبعها لأنه الهللأو٠كفارة يعد عليه يكن ا له رجعة أولا الرجعة نه عنيا له زوج نل يعده 

مجراجسالأن نكحها صاعق ولوطلقها رجسا ممللتف التي ش الكفارة فعليه العدة ى راجعها فان مكانه 
،؟iiiلا طلاقا أتبعها م با ولوتنلاهر . يهللقهاأن ممكنه وهو النلهار بعد حبسها من أكر الهللانر بعد 
ألاالغلهار. فيه كان الذي الأول المللئ، غم مللثح هذا لأن كفارة عليه تكن إ نكحها م الرجعة نه 

الطلاقا أو ئ ولوطلقها . فيه.تظاهرايكن ب ارجعة فيه مملك لا طلاق بعد إوتظا٠ربا أنه ترى 
وصفت،لآ متذلاهرايكن زوج؛ ■_ نكحها ولو الظهار، عنه منط غيرْ زوجا تنك^ حى له نحل 

قهلتنكح لر من حكم حكها تأنقة مفكانت نكحها م وحرمت، مضى قد اللال؛ؤ ذللتج طلاق ويان 
%مكانه لأسا م سا نظاهر و .، وإلأ، ظهار من واقل حآقه ثلuكانفى الطلاق ثل إذا 

١Jيلاعنفلم اللعان ممكنه قدرما الظهار بعد ولوحبسها ٠ الظهار وثل بخإ يفرق لها فرقة نح فصلك
معاوارممت ارتد م ، امراته من السار تفناهر وإذا يلاعن، لا لر او عن لا الظهار كفارة عليه كانت 

طلقهاوإن الغلهار لنمه الطلاق :زكنه U قدر فحبسها العدة ز الإملأم إل سإ الرند عاد فان الظهار 
أنقبل بتناكحا أن إلا عليه ظهار فلا الإسلام إل سإ الرند بعد لر أو الإسلام ال ض،ا الرند عودة مع 

فراقهفامحارت عشن، م امة وهى امجراته من الرجل تفلا٠ر وإذا . النلهار عليه فيعود بثلاث منه تثن 
فبم؛كفر-ضأمة وهى سا ولوتفلا٠ر ، المللاق نيا ممكنه مرة الغلهار بعد حبها لأنه له لازم فالفلهار 
يكفرفلم أمة وهى سا ولوتهياهر ، العللاق ضا ممكنه محيرة الفلهار بعد حبسها لأنه له يكن لر اشراها 

الرجلقال وإذا . زوجة أئ وهى لزمته النلهار لأزكفارة يكفر حز مرِآا أن له يكن لر انزاu حش 
ناءحى ظهارا يكن لر فلأن ناء إن قال وإن ظهارا يكن ب افم ثاء إن أمي ءلكذلهر أنتج لامرأته 

علانت لامراص الرجل قال وإذا ، ففلهار ناءت وإن بنلهار فليس نشا فلم شئت، إن وكذاالنأ فلأن 
يكفربان يؤمر متذلاهر >ول فهو أمي وأن لأأقر؛الث، واش قال او أقربلنح لا واش أمي كغلهر 

كنفتت، وإن . للتححر فهو الأشهر الأربعة قبل المتة قدمت إن : له وفال -امحه من للنلهار 
أشهرأربعة ممضى أن إل أخرتأا فإن الظهار كفارة قبل قدجا إن وعاصيا الإبلاء حكم من ؟١١ حارجا 
وإلاطلق للثح قتل نفى، لم وإن الإبلاء من حرجتح فثن، فان وففتح للأيلأء  JjJjjان امحرانلن، فالت، 

عليه،•نظهار لا من يوقف، توق،ذإَلإا أشهر أريعة ففت، العدة ى راجعت، كلما هكذا م ؛، J،JLpطلقنا 
الظهاراو الظهار قمل الإيلأء قامت، نفل؛، عل ادحلخه بامر قثللئ، من جاء س عن الحس ان قبل 

أمحرتوإمما شهران ذلل؛، قلنا أصوم ت، قلوإن ؛الاسال ففبأتالت، مريضا فازكت، ذللي ممكنلئ، مما اكر 
ماقيل ، والإطعام بالعتق أمهلي قال فإن نة ّللتح جعل أن جوز ولا ممللق أو تفيء بان الأشهر ؛٠١ 
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ولوكانتركه وإن جعل عل أعتقها لأنه ءرْ ب العتق بعد عما الثيء ولوأبطل يزم ب شظ تعطه أن 
ظهارهعن تعتق أن :ما بنوى غدجعل عل ءأءتئ٠ا ذلك أبطل f م محاك كدا عل أعممك لها تال 

٠اجزاته 

محزيءلا ؤبما الراجة الرقاب من بجزيء ما 

أنالأة ظام يكان الغاض( )قال >مة« »فءريررذة وتعال نارك اذٌ تال الغاض( )قال 
انمحتملة الأية وكانت رنة لأنها الخياة فيه إذاكانت العيب ماكان ومعيبة وههلحاء عمياء محزنة رنة كل 

ولاعنه ل حش ولا العلم أهل من مضى ممن أحدا أر ولر قال بعض دون الرقاب بعض :٦ يكور 
الرقابمن الراد أن عل ذلك فدل يمزيء مالأ الرقاب من القص ذوات من أن ى حالف -ز 

أنعل ذلك فدل يجزيء ما الفص ذوات مجن أن ش مضى ممن محالفا أعلم ولر فال بعض *ن بحة- 
يجزيءما القص ذوات من أن ز مضى ممن محالفا أعلم ول! قال بعض دون بعضها الرقاب ض الراد 
واشافول  ١٠إلا اله ذهبوا ما معي ل اعدل ارثيثا ولر قال ، يزيء  ١٠العيب ذوات من ان عل ذك فدل 
بامحكتنالملؤك تكونٍيدا حى تاما العمل يكؤن ولا العمل الر؛بق له يتخذ فا الأغلب أن وجاعة أعلم تعال 

أوأبكم وإزكان أجزأه هكدا فإذاكان يعقل ؤيكؤن واحدة عينا بصروإزكان له ؤيكؤن ماشيتن ورجلاه 
وأنظرينا صررا يضربالحمل لا عييا أومعيبا أوأعور أوالثى البطش أوصعتف ؤيفيق أوين أوأحمق أصم 

يناصررا يقربه لا وازكان محزعنه ب ينا صررا يضربالعمل فانكان والرجلن الدين ل مصكان كل 
والؤمعلالسبحة ل وذك أوقطعها الإمام أوشلل كلها اليد أوشلل قطع ينا صررأ يضربه والدي أجزأه 

فانالخنصراوفهلعها شلل ينا يضرصررا لا والذي الضرربالعمل ينة الانفراد عل ٠^٦٢١ واحدة وكل ، مجعا 
لرأحرى يد من والأحرى يد من إحداهما قطعت يمزؤإن فم بالعمل ذك أصر يدها من جت7اا إل الي قملهن 

العيننإحدى ذاهب اليصرفازكان ق واعتبمره العي هذا عل الرجلن ق هدا اعتبمر م ينا صررا بالعمل يضر 
لهدا ؤمحواء ٠ أجزأه ينا صررا يضربالعمل يكن لر هزوإن ا ينا نحررا بالعمل يضر ضعفا الأحرى ضعيف 
محلانمل من هذا وبس والخمحى اتحوب والذكر الرتقاء الأش ويزيء واذش واكغثد والأنى الذكر 

محزلر مطيقا ا-لحون ؤإذاكان محنى، ومحن يفيق والدي ينا ضررا يضربالعمل لا عب الرقاب ونحزيء 
مجاكانمريص أي وسواء يصح يكرول؛ ل؛ يكروإن قد لأنه والمعبر يمح أن يرحى قد لأنه الريص ويمزيء 

.وصفت ارءام'لك مجن يا قر او تاما عملا مجحه يحمل لا عضبا معضؤبا يكن ل؛ ما 

الظهارز بالصيام الكفارة له ْن 

أنقل من مناض شهرين فصيام يمد ر فن خاما أن قل من رقبة ير »فتحر وجاب عز اش قال 
 U،؛،J لهكان ومن . الصوم فحليه الصوم يطق وكان يحتقها رقثة التفناهر محي لر فإذا ( الغاض قال ر (٠

ءيرّمملوك له كان ومحن الصوم له كان غيره مملوكا به يثزى مجا ولا غيره مملوك له وليس وحائم مجسكن 
فيعتقهمملوكا يثزى أن عليه كان مملوك ممن له لوكان وكذلك . يعتق أن عليه كان ومكن خادمه 
وهوالغلهار كفارة عليه ولووجبت يصوم. أن له فاعركان وهوواحد به يثزى أن ترك فإن )قال( 
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أنله يكن وب يعتق أن عليه كان الصوم ى يحل أن أبرنل م يكفر أن نل بعدها أعر أو ممر 
زحكه يكفركا حبن الكفارة ى مرصه ونتا وحكم اكا،مإ( موصررقال هو حال ز يصوم 

زبمث يوم حكه عره تال وتد ( الربح تال ) أوصحح أومريض أزبمم بوضوء يصل حن الصلاة 
لهأوأوصى عبدأ له حب أن رحل عليه قرض غرواحد الكفارة عند ولوكان الئايى( )قال الكفارة 

تبولهله والاحتيار رده له وكان قبوله عليه يكن لر ا،للك كان ما وجه بأي ملكه أو به عليه تصدق أو 
أننية عل ولواشراه الغاض( )قال غره أوعتق عتقه عليه وكان لزمجه ورثه فإذا ؛ غثرالمثداث وعتقه 

عتقهيرحب أو يعتمه حى أبدا اشراه عبد عتق عليه بجب ولا • غثدْ وبمق يزقه أن له يمفهكان 
فيهلحل وان الخق. فعليه أبر حض الصيام ز حل يل فلم الصيام له فإذاكان القاض( تجمرا)قال 

فتحليتيمم ويعتقَؤا الصوم يدع أن له والاختيار . الصيام ى ممضى أن له أبركان يومحرم أن قبل 
الماءوجد م ضا لحل وإن يتوضا حتى يمل ان له ثكن ب الل* يمل حى فحا يدخل لر فإن الصلاة له 

الساعةحرا ١هك١ن تظهر ان الظهار عن الساعة جر انت له لحثي قال وان . صلاته ى ممضى ان له كان 
لوأطموكذللث، . منه لسبب يكن ولر الظهار عابه بجب ول؛ أتقه لأنه يتفلهرْ أن ظهار ص بجزم ونا 

وكيلك. منه لسبب يكن ولر الظهار عليه يجب وب وب"بملن حا حشنا إن ممن عن هذا فقال ماكن 
،ابن من ثب ييكن لر لأنه بجزه لر بجلف ولر حا حنثت ان ممن عن هذا فقال مجاكن لوأطم 

رك١تهنلأنبمولالخولفيؤدى المال له يكون كا ذلك فيجنته بجث أن يكفرقبل م بجلف أن بب وال
بلأنه بجزه لر بدراهم فتصدق ركارة فيه مال بيده يكن ولولر الركاة به تكون ما مب بيده لأن فيجزئه 

بجزهلر ركاة فيه لا *ا أفاد م الزكاة فيه عل فوجبت أفدته إن مال عن أوقال • زكاة *ن بمب ؛ك>ب 
•ركاة مجن بب بيكن لر لأنه 

يالمامالكفارة 

يكوناأن إلا بجزم ل؛ الظهار نهرين؛ى يصوم أن عله وجب ومن : افهرحمه الثاض( )قال 
منءصى مما يئد ولا إستانم.ا ان فبم.لمح عير م او عذر مرن افطر ومي ذكره عز اللي محال مجتتا؛-ص؛ناك■ 

وءىب وم ءيه اذّ ءل ايى 'ص ادى الأيام ٠>، ^٠١ ال~هدين ذ ءام إن • صوٌه 
حزيعتد ولر مضبض بحد الصوم استأنف الحر بعد الثلاث من وأيام الأصص ويوم الفهلر يوم خص 

حىالصوم امتاف صومجه من يوم ش يفطره ثيء عله لحل وض يعيهن بما واعتد ملهن بماكان ولا 
ممانيةأو تسعة كانا وان هلالن صام صام؛الأهلة وإذا فطر. ما لص متتابعن بالثهء،ين يانى 

والهلالالأول التهر بالعدد صام اكر او الهلال من يوم محصى بعد صام وإذا • يوما متن او وخمن 
ااظه\ر-'س ِ .ء .را.ك,^.اانا'ا'ه.لنرثاه؛و■ -'-١١ِ' 'اكم ■ "زااك 

نوىم مام ِ ص ِهر.ك يحرم ل ا رف ور إنمو؛ ر اا-حوم> ص ب ب-م حى من ِا 
صومبه ينوى صومه وصل م التْنيع، به يرى بم.ا او ايامحا فصام تهلوعا الأيام بعد الصوم بميل ان 

الأياميصوم ولا ما تطئ الى الأيام مل صومه من مضى بما يعتد ب عله الواجنحا بالشهر.ن الثهر.ن 
فاغمىيوم صوم نوى ولو فطر، ولا ؛تْلوع ينهبمصل فيم نوى يوم من بصومه واعتد محا تْلوع الى 
عليهولواغمى وهويعقله، الفجر قبل فيه دخل إذا اجزاه يطم ولر اوبعده الليل قبل افاق م فيه عليه 
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ول(أم أوى بعدم توم وى فه عله ولوأغس ومسقله الصوم ى يدخل ب لأنه بجزم ب الغجر مل 
أللأ؛ ظهار عن صائم غبر أنه مق أن مل عليه أغص الذي اليوم ى حكه لأن الصوم امتأنف بملم 
واستاننبجزه لر نهررمضان احدهما ظهارشهرين عن اومريضا اومق،ا مازا ولوصام )؛ال( متله 

بيإذا عنه يخفف فانما والسفر ;ا،لرض فطره ى له رخص إذا لأنه غثره من رمضان يمزيء لا الصوم 
شهررمضانويقضى شهرين بتانف ان وعليه غيره عن صوما ولا تطوعا يكون فلا نفه عن يخمنه 

الفجرقبل بنيته يتقدم أن إلا عليه واجب صوم ى يمرثه ولا )فال( رمضان شهر نية مثر صامه لأنه 
الفجرقبل حدته عل مه يوم ينوىكل ان إلا يمزثه ولا اليوم ذللد خزه ل الفجر نل بنيته يتندم ب فإن 
احزاْيرمه اخر ى ال'ية عنه عزبت جرته؛؛؛( بنية منه يوم ى دخل وإن ، غيرصاحبه منه يوم كل لأن 
غترالذىأوواحب' تطوعا بمد أن اف مه ال؛أن  juiفإذا ٠ منه عوت طرفة زكل لا بالدخول الية لأن 

عنينوى ولا أحدهما عن ين شهر فمام ظهاران عليه ولوكان بعده الصوم واستأنف بجزم ب ف؛ه به دخل 
عليهلوكاتت وهكذا علما أشهر أربعة لوصام وكدللد محيمزته، شاء أبما عن يمهُبمه أن له عوكان بما 

بجميعينوى مكينا ّتيرث فاطم مرض م شهرين وصام ضرْ له ليس له فأعتق؛لوكا ثلامدكفارات 
مسواحدة عركل نيته لأن عنه محJثا م؛نآاكان مُان ينوواحدة ل وإن أجزأه الفلهار الكفارات محذه 

اواوميتة عنده ا'رأته كانت يمJ مما الفلهارثاء اىكفارات وّواءكفر لرمته بمن ءنكفارة اداوعا 
وحبما بعد الروج ارتد ولو إ اش رحمه اكاض( )محال حاوكانت اوياى اومرتدة غبره زوج عند 
علبهما ادى ند لأنه اجزاعنه الإملأم إل رجر فإن وقف ردته ى ظهاره عن صدا الغلهارفاعتق عليه 

أسمم ردته فى فأطعمهم ماكين إطعام عليه ممن لوكان وعكذا منه بريء فأداه دين عليه لوكان كا 
إحراجمدا لأن علبه يعد لر ردته ى منه فأحد أوحدا قصاصا لوكان وهكذا يعود أن عليه كن يب 

.عث، به يكفر ولا أجره له يكتب لا فهذا فتل فإن له. وجت الن يدنه عل عقوبة أو ماله من ثيء 
نعلمونحن بالرجم ثاود؛ثن وصر عليه ادنٌ صل الد رّّول وحد للدنوب كفارات ّزأت والحدود • أيل 
،نجاتكنب لز وان فأخذت ءلتو-،ا عقوبة ولكماكانت الإسلام دين ش ؛خلافها لجاكفارة ليست، أما 

عنهيمزيء لا الدن عل وانمل الدن عل عمل الصوم لأن بجزه ب ردته ى فمامه صوم عله ولوكان 
له..يكتب لن إلا يمنى. ولا 

الكاار،أالإق،ام

يهاماأن مزفبل متتابعن شهرن فصيام يمد ل( يةلّافن أن مل من اخمريررنة تحال افه قال 
جنيستطع ول؛ رقبة محي ول؛ نطاهر غن اش رحمه القاهص( ا)قال مكينا متثن فإّيام بتطع م فن 

أنمحزنه ولا أن؛٥^^ أجزأه ماكانت أوعالة بمرض •تتامين شهرين الغلهارصوم عن الكفارة يريد 
أونمرأ أو أوأرزأ أوشعيرأ خطة الذي؛قتاته بلده طام من مدأ مكين مكيناكل مبمن يجن أ؛ل ملمٍ 
عنإلا محنه ل؛ متفرقة أبام أو واحد يوم ز مدين مدين مكنا ثلامحن أطم وف أوأقطا أوزمحا ملتا 

ستينطعام أوجب إذا وجل عز اش عن معقولا لأن مد عل مكين زادكل بما ممملوعا وكان ثلامن 
ولاأوجب مما وغرهما الشهود عدد ز عته معقولا ذللد الآخركاكان غير متم واحد آنكل مكينا 

ُإنيغدحم أن محزنه ولا واحد لكل طعام مكيلة إلا يسلم ولا أضعافا الهلعام ممن مطيم أن يمزثه 
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والأخرمد من أتل يأخد أحدهم لخل أدرى يختلف؛لا الخلخام أخدهم أوأكرلأن مدأ صتن أطسهم 
أنعزئه ولا كفارة من يه أر  ١٠نكل الخلخام مكيل؛ محن امما ومحار عليه اش صل اش رمحول أكرلأن 

وكل، الخلخام مكان يكوهم أن نحون ولا ، حآ سليم حتى خبزا ولا محوينا ولا لتيما سلتم 
مسكيناسلى أن نحزئه لا فانه مقته نحرعل مسكينا يكون أن خلا ما عنه أجزأ مدا أعهل١٥ مكن 

ولاعبدا بملم أن بجزثه ولا والكبير منم المغير ومحواء مي مسكن إلا نحزثه ولا ، نقمته عل نحر 
غنوهو اعهناه انه يعد فعلم مسكينا ومحويراه رجلا أعملي وإن الإصلأم دين عير عل أحد ولا مكاتبا 

ومنإعادة عليه فليست مجكن أنه عل يعطيه أن يحد غناه ى ولومحك ، غره لمسكن الكمارة أعاد 
)تال(نحزيء أنه ى واينعفف الماكن من الماثل ومحواء ، أءملاْ غناه يعلم ولا مكن إ؛ى له ناو 

.تبلهاالكفارة ص تى لأما المس قبل الطعام تى ويكفر 

الكفارةيمض 

الكفاراتكملأأى من يكفرإلأكفارةكاملان ولا الكاره يبعض أن له يكون ولا الغاض( )هال 
ثلاثنفيهلم كرصز م محهرا يصوم ولا شهرا فيصوم غمح*ا بجد لا م رمة نصف يعق أن له يكون 

الطعاميرق وان رقال، يكالها مالمه وحيت الكفارات اى يكفر حى رقثان نمق ح يهلي ولا مكينا 
علوجت اإغلهاروكلكفارْ وكفارة ( الغاض )لأل مسكينا صتن عل أزى إذا أجزاه محتلمة يام أز 

علتنزل وجل عز اش وقرصن نحتلف وكيف الكفارات محتلف لا ومحالإ عليه اش صل اش رمحول بمد احد 
ىيولد ل( من بمد يكون يجوزأن وكثف بميم أنه عل يدل  ١٠وّتم علمه الد صل اش رصول ومحن رمحوله 
.؟ واحد يوم مدة يعد أحدث بمد أو ءهدْ 

اسانكاب 

مامحصنات يرعون والدين ا تعال الق قال I قال ( الثافص أخرنا ر قال يزمابأن( الريع )أخرنا 
إذاذلك أن ز محالفا أعم لر م الغاض( )قال الأية حلية؛ ممانن فاحالدوهم شهداء اريعة را'وا لر 

أوحبه ١٠وهكاءاكل ، الخد مجن يخرجونه شهداء ياريمة القاذف يأت ولر الحرة ١المدوفة ذلك طلبت 
ىالحجة غا قاتل قال فان . حال يكل له أخده طلبه إن له أخده الإمام عل وجب لأحد تعال اش 

أنفثن القتل« ز يرف فلا ّالهلانا لوليه جعلنا فقد مغللومجا قتل وص ٠ اسمه تعال اش فول قيل V دلك 
:وقال الول إل الخفو فجعل شيء« أخيه من له عفي محن  ١١القماص فى فقال ين م للول ١^١١ن 

أويعفويعفون أن إلا نصم مجا فنصف فريضة لهن فرخم وقد تموهن أن قبل من طلقتموهن »وإن 
بالنن.,القس  ١١المتل ى وقال لأهلها الحقوق أن الايات هذه ى فايان المكاح« عقدة يده الذي 

أنولا له وجب *ن هدا ياخد أن حها ليس أن عزوجل الق فأيان قال( ) ٠ قصاص والخروح ٠ قوله إل 
وإذا( قال ) . طلبه إذا له وجب ،لن الحاكم ياخذه أن حيا ولكن له وجب الن الحاكم ياخده أن حنا 

اناى إن اوحد المعن طلبته م تعفه وب يقارنها ؛ او قارتها حتى الحد ممللب فلم زوجته الرجل قدف 
يرمونوالدين  ٠٠تعال الق وقال نحد أو الزوج فيلتعن به يقوم أن إولأا كان ُاتن، لو وكذلك ، يلتعن 
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إلاكاد٠ناا لن إنه ياس شهادات أربع أحدهم فشهادة أنفسهم إلا شها>اء لهم يكن ولر أزواجهم 
آنوجل عز اش زكتاب ينا فكان الفاض( )؛او الصادقن،( من ازكان عالها اش غضب أن ٠ يوله 
لمةأن والخامة ء الصادفن لن انه ؛الق شهادات أرع ٠ بشهادته الرأة يذق مجن الزوج أخرج اُدٌ 
بهقذفها مما علها يشهدون شهود باربعة الزوجة غثر انحصنة قاذف أحرج الكاذبنءكآ من إزكان اس 
ويحدها القذوفة الرأة تطلب حى يلعن أن الزوج عل ليس أن دلالة ذلك ش وكانت ٠ الزنا مجن 

صلاش رسول ستة أحكام اللعان ى وكانت )تال( حدها تهللب حى حد الأحنسة قاذف عل ليس 
.عواصعها ى ذ'كرناها فد الولد ونفى الزوجن بثن الفرقة ملها وسلم عليه انك 

يلاعنلا ومن الأزواج س يلاعن من 
كلعل اللعان مجهللقاكان الأزواج عل اللعان وجل عز انك ذكر وئا : انك رحمه الفاض( )قال 

حرينالزوجان ومواءكأن الفرض لزمجها زوجة كل عل وكيلك الفرض، ولزمه محللاقه حاز زوج 
أوكاناذمية والزوجة ميا الزوج أوكان معا مملوين أوكانا مملوكا والاحر حرا أحدهما أوكان ُالان 

لصاحيهنفه وش صاحبه دون ه نفز الفرض عاليه غب وزوجه زوج كلأ لأن الينا نحاَلك ذميآن 
وسواءوعليه له وقعت لن الخدود ونحتانمل الولد نفى ز والقول فيه القول يخلف لا مواء ؛كالهم ولعا^٦٠

رأيلهاالزوج قال وسواء فرض عليه بجب زوج وكل والأعميان نندف انحدودان الزوجان لك ذى 
لأحدالدى الزوج قدف وإذا أجثثة، قدن إذا مواء ذلك يكون زانيةكا ا أوقال زنت أوقال تزني 
ولاويلها ينه فرقة ولا لعان ولا عليه ولاحد مواء عليه لأحد اوممن الحد عليه ممن وهى اراته عليه 
كانوجه باى عقله عل مجغلوب وكل العتوه وكيلك ، لوطلنها له تللاق ولا عنه نفاه إن الولد ينفى 

علغلب ض القول ولا الفحل إرم ولا الكران ارم والفعل القول لأن الكر غتر العقل عل الغلبة 
حليلزمه فلا عاقلا وازكان تبلها محتلم أو عشرة حمس يتكل ب الصى وكيلك سكر، بغبر عمله 

عقلهعزوب حال ز صغ فا احرى ش فافاق حال ى مرض من عقله عزب ومن )ثال( لعان ولا 
اخلفوإن . وءحمْ وندف ولعان طلاق لزمجه عمله لها يثوب التي الحال ى صغ ومجا عنه مقط 

مجاقدذك كنت وكن افاقم حال ى قذفك مجا وقال إفاتك حال ى قذفتن الراة فقالت الزوجان 
انهيعلم اوكان م، الراة اذاكانت البينة وعلها قوله فالقول ئلقول عقل عاى مغلوب وانا إلا قذفنك 
لرفان العقل ذاهب كنت مجا وقالت مرض  JAذاهب وعقل  ٠٧٥^فقال قذفهل ولو ، عقله يذهب 

قاذفوهو يصدق فلا فيه عقله يذهب قد مرض ش ومعه وقبله فيه نذقها الذي ؛^، ۶١١ى أنهكان يحلم 
أووالخواب الأمارة يعقل أحرس الزوج كان وإذا ( قال ر وحلف صدق ذلك علم وإن بمد أو يلتعن 

قدفقال لسانه امتهللق وان لخان ولا حد فلا يعقل ؛ فان أوحد بالأمارة لاعن فقذف فيعقل يكتب 
الخعنلز بقوله امرأته إليه ترد ولا بمد ب ألتتعن ولر أقذف ل! قال وإن • يلتعن أن إلا حد يلتعن وم قذفت 

مالهللاق فالزمجناه لوطلق وكذلك ، يمكها أن تعال الك وين ينه ف،ا ويسعه بمال الفرقة آلزمجناْ وقد 
عرضس هذا ولوأصابه ، علها القام مال انك وبن ينه فما ووسعه إلة نردها ب طلقن ما فقال أفاق 

الذيفثمبركالأحرس يعقل أويكتبك؛تا؛ا تعقل إثارة ويشر به ذلك أويْلول يفيق حتى يه تربصوا 
ىلها مجعى لا لأنه تعقل تكون أن إلا لعانه نكلفها لر الخرماء م كانت وإذا قال( ر أحرس ولد 
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مال؟اش حق ضا مل فإن . حقهل تاحذ أن  jLلأحد ثاذفة م ولأما ازلد ض ولا الفرقة 
أوالإثارة -مقل -مقركا كان وإن الأ>اف. -صقل لا وهى ا>اف أو الأسة بمب لا : قتل 

أنان نحد لر عقلها ى شك فان ، عقلهاز يثلث لا انَكاذت حدت تلتس ب وان العنت الكتابة 
انكارْولس حد. يلاعن لر وإن لاعن قدفها أنه بثاهدين فانكروأتت قدفش له ولوقالت الاكعان. 

فطالبتيغ م عة و\ بلوغه قبل قدفها ولو آ رفال قدفها يكون ان ححد هو نما إ شدقها لمه إكذابا 
معقله عل مغلوبأ فدفها لو وكيلك البلؤخ. بعد قدفا لها بمدث أن إلا لها يكن الخد.ا أو الألمان 

الزوجقذف فان الزوجة ذلك تهللب حتى لعان الزوج عل يكون ولا )تال( باعة ذلك مد آفاق 
وإنلعان عاليه يكن ب ورثتإ ذلك فزك ماتت وإن لعان عليه يكن لر ذلك طلب فركت البالغة زوجته 

الفرقةوتنمي الحد علتؤا ليوجب يلتعن ان هو شاء وإن لعان عليه يكن لي به تذقها الدى بالزنا اعرفن 
شكان اوزنا الزنا بدلك ندفها كي ، زنا ز محدودة ولوكانن له. ذلك كان ٠ إزكان ولدا وينفى 

بعدأو اللعان قبل لها يزه مز أو لامرأته حده أردنا وإن • يلتعن لي إن ذلك طلبت إن عزر ملكه غير 
إلانحده ولا نحده لي تهللبه فلم ركنه أو عنه العفو امرأته فأرادت ولدها به وألحق ه نففأكذب اJااعان 

مثلهايمامع، ية جار أو أومملوكة فقذفها ذمية زوجته ولوكاث عنه، عافية غر بمدها طالبة تكون بان 
وبنينلث الفرقة ووقعت تعزر أن مءل حرجت التعنت إن له قيل يعزر أن وطلبى بالزنا فقذفها نلغ ولي 

بأوصبية كتابية فكانت تلتعن أن وأبت التعنت وإن بمالها زوجتك وهى عزرت تلتحن لي وإن زوجتك 
نمونفعلها بالخة مملإكة وإزكانت ما طالبة -اتينا أن إلا ؛؛؛ ٧١الكتابية نحد ولر تكن لآ تلغ 

اللأنه صبية عل التعان ولا الحد ليضل الملوكة التعنت نلتعن نحن قلن وإن سنة نصف ونفى جلدة 
حديثاهاتفعل لي فان فتلتعن علها نحكم أن ز ترغب أن إلا الألتعان عل النصرانية أجر ولا علها حد 
أوحرمحاء ه زوجتكانت ان ف. ااهتركنه عنرجعت وإن ا بمكنالرضا عل ثبتت إن 

فلاعنيولدها أو حمل من انتفثت وإن وبلها بينك زقنا التعنت إن له قيل فقذفها عقلها عل مغلوبة 
إذاير تعز ولا عليلد لاحا لأنه الألتعان عل نحرك ولا امرأتك فهي تلتحن لي وإن الفرقة مع عنك نفثناه 

وإنقال( ) عنك ذللدكله فنعل اعرفن عقلت لو لعلها ندرى لا ونحن مثلها يعللب لا وهى تعللبه لي 
يكنلي بمد أو الزوج ثبن أن أولياؤها ولوطلب • العقل عل الغلوبة ولا الخرساء عل حد فلا التعن 
قذفأو يعزر او أن؛لتعآز سيدها فعللب تهللثه فلم بالغة أمة وهى امرأته قذف لو وكذلك • لهم ذلك 

لأحديكن ب تعللبه لر فان لها ذلك ش الحق مما وإ ملهم لواحد ذلك يكن ب ولها ذلك فعللب صغرة 
وليالكثرة تعفه ول؛ زوجها قذفها كبره ولا هؤلاء من واحدة تطلبه ب ولو حية، كانت محا لها يطلبه 

بمااو يلتعن ان الزوج عل كان راقها بعد هى او محؤلها بعد ولها ءهللبه رقن فو او ماتت حى تعرف 
قذفهام الرجعة فيه ممللد طلاقا امرأته طلق رجلا ولوأن )قال( لغترها ويعزز الملمة الحرة للكبرة 

شلأءإ حدت تكن لر فان الألتعان فعلها التعن وإن حد يفعل لي فإن لاعن القذف فعللثت زالعدة 
فيهبملك لا العللاق كان وإذا )قال( العدة ل قذفها وقد العدة محقت لو وهكذا الأزواج، مجعاثى 

وهىأنهكان إل نسبه بزنا العدة مضى بعد الرجعةافقذفها فيه بملك أوكان العدة ش فقذفها الرجعة 
يلزمهحملا أو ولدته ولدا به ينفى يكأل ل؛ إن لعان ولا حد ، حدها فهللبت ذللث إل به ينلر أو زوجته 
بهنيلزم ولد النكام بنبب وبينه بلها ولا زوجة غر آما منه باثن وهى قذفها إذا حددته وإنما )قال( 
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آم،حى فقولها بمود م * الزنا •>، حاصرة أنكان إل|ا ويشتد فلأن ت فلانة زو-آني به رمت 
أزتوءصدقت تكن لر إن أخاف إق ٠ وفاو اش وذكره الإمجام وقفه أربما أكمل فإذا مرات أرع ذلك 
إزكتتاش نمة وعل )ا قولك إن ويقول فيه عل يده يفع من ام بمفمح، ان ثرثد راْ فإن  ٠٠اش بلخة 

ف،اااكاذ؛هم، عن إزكتت اش لخة ررعل تل وفال تنكه أبى فإن إنكنتكاذي1 موجبة ااكاذبنم( من 
»عاواكرقال اواثتهم( وا>د بمبه سميه ياحد قدفها فإن الثاض( )قال ٠ الزنا من فلانة به رميت 

الألتعانعند وقال (( وفلان وفلان بفلان الزنا مجن يه رميما فما الصادتن ش إزٍ، باش أشهد )ا شهادة كل 
ولدمعها وإزكان I( وفلان أوفلأن يفلان الزنا مجن به رميما فا الكاذبهم، مجن إزكنت اش لخة عل و٠ 

وإنالزنا من يه رميما فمما الصادقن الن إن( باش اشهد ٠ شهادة ٠عكل قال مجته فانتفى حبل ما او فنفاه 
ماالزنا من لحمل حمل  ١١٢إزكان الحمل هذا وإن  IIقال حملا وإزكان (( هومجي مجا زنا ولد الولد هدا 

ولدالولد هدا وأن الزئا من به رمحيتها ف؟ا الكاذبن من إزكنن، اش لخة وعل )I الألحان ؤ( وقال (( هومي 
الولدنق يذكر ولر الإمجام احهلا وإذا الفاض( )قال الألحان مجن نخ فقد هذا قال فإذا  ٠١هومجني، مجا زنا 
الزوجإعادة بعد ا،لرأة تميد ولا الحان عليك أعدت نفيه أردت إن للزوج فال الألحان وٍ، الحمل أو 

وقدأخطا وإل والحمل الولد نق فيه الإمجام اغفل الذي الزوج الحان بعد منه فرغت كانت أن الحان 
الزدجنوأي يلّمن، ل( إن له حد وإلا الحان عليه أعاد حده الرجل فأراد يقذفه يلتعن ولم {وص هذفها 

فانانه يلميعرفان عدلأن وبجزيء اريعة يانوا لو إل واحم، عدلتن يثهادة يانه له الحز اعجمبا كان 
فتقولالرأة تقام م قال يعد لر الخرس بعد لسانه انهللق فإن بالاثارة الّمن، إثارُه تفهم أحرس كان 

II  الزنا مجن يه رمجانء فا الكاذبين لن حاصرآ إزكان إليه وتثير فلأنا زو■م إن باش أشهد )I حىتعود م
احذري)I لها وقال وتعال تبارك آش وذكرها الإمجام وثقها الرابعة مجن فرغت فإذا مرات أرع ذلك تقول 

أمرهاامرأة وحفرتما تمضي راها فان (ا اممانانثح ي صادقة تكون، لآ إن وجل عز اش من بغضب، تبول أن 
الصادقينمجن إزكان اش غضب، وعل ٠ قول لها قال نمي فاها تحفرها لر وإن فتما عل يدها نفع أن 
سفيانان وتذكيزءمجا يوقفها امرت ؤإمما الحان مجن فرغت فقد ذك قالت فإذا الزنار( من يه رمجان، ما 

وسلمعليه اض صل اض رمول ان صما اش رصي عباس ابن عن الإ عن بنكلب عاصم عن احترنا 
(القافص ؛ال ) مجوجبة إ"أا وثال الخامجمة عند فيه عل يده يفع أن التلاعنن ؛هم، لاعرن حين رجلا أمجر 

ولدهاوالولد الولد ؤ، لها مجض لا لأنه ءن|،ا واحد أويلا أوحل ولد بي لأءن|ا والحاما أءا-اا ثٍ، وّبواء 
يعقومحأ ءي، بمغلوبين لما يالغن وزوجة زوج وصواءكل، ثال هوأويثن عنه ينق وإمما حال بكل 

أوالكافران وسواء ومملوك حر أو أومملوكتن حزين ؛٠ يلتعنان الذي والقول فيه يلتعتان الذي الوصع 
ييممايلاعن لر وإن ثال فته يلتعنان الذي الوقع ؤ، ويختالفان يه يلتعنان الذي القول ؤ، أحدهماكافر 

.الحان علها يرد ل؛ الأخر وحفر محضراحدهما اولر ارع محضرهما اكراولي عل ولا قاتمين الإuم 

 Uالرأةرحل الولد رض القوه س الزوج الخاون بمد كون ي
امجرأته*راش زال *فئ والألحان الثهادة الزوج أكمل فإذا الفاض( )قال قال الربع( )أخثرنا 

قلتوأمما قال تحد أولر حدت تلتعن لر او الحنت إليه تعد ب نفه أكذب وإن محال أبدآ له نحل ولا 
عن،الولد يي، آن بجز *لم زانا وكانت  ٠٠للفراش !الولد ثال وسلم عليه اش صل اض رسول لأن هذا 
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علهيكن ب فصدقته يولد اعرأته ولوقذف اليراث رد عته الولد ونفى فالتس الزوج أفاق م منه ميراثه له 
الولد( القاض رقال يالتعانه منه فٍنز الزوج يلتس حى صدقته وان الولد ينز ولا لها لعان ولا حد 

ولازميلاعن أو ؛ ٢١يممه ل؛ ما اوعاش اروج مات ميراعراف للزوج الزوجة ولد أن والأصل للفراش 
مانز الي الخال مثل ز الأ الزوج عن الولد ينز ولا قال ، الزوجة ولد دعوة إل احتياج ولا للمعتوْ 

اشصل الد رسول فاق حملها وأنكر امرأته قدف العجلان أن وذللئ، ومم عليه اش صل اش رسول 
النوجعلم وإذا حملها امتيانة عد قذفها انمجلاق وأفلهر قال عنه الولد ونفى ضآ فلاعن و-ام عليه 

أموقد ذللن، فترك الحاكم وأم علم وإن بيما لاعن فشام الحاكم فاى الحاكم وأم، يالولد 
أمكنهإذا أحذْ للثفح فيكون صحيحا الثقص يع أصل يكون ^^١ ذللث، بكن لر نفاه م ينا إمكانا 

يكنب فضت، غيريا دون مدة ل ثيء له من وهكذاكل شفعة له تكن لر اجلدة تللئ، ق ذللث، ترك فان 
وهو؛ختلم،شيخا الولد يكون أن بعد جاز يقربه حكا نفيه له فيكون بالولد يعلم يكون بان جحد ولو له 

علقادرا ؤيكون الحاكم يلي أن وممكنه يه يحلم أن الولد من الانتهاء وإمكان قال ، ولده اختلاف معه 
ولووصفنؤ ما إلا هذا ز وقنؤ ولا نفيه اه يكن ب ينفه فلم هكذا هذا فاذاكان له يلقاه من أوله لقاثه 
مجذهياأ؛امكان ثلاثة فتها نقبه له يكون أن يا ينقطع الي قالية يذا فكان حامحمأ فاذاكان قاتل قال 

؛عدهاكانءلد_ا م نفيه عل يا فأشهد أوحبس أوثتغل أومرض الحاكم إل يصل لر فإن محتملا 
اممهصل افه رسول وأن ثلاثا بعدائه قضى من منم تعال النه أن مجن ا،لوصع هذا غر ق وصفتا ،١١ مذهيا 

علفاشهد نفيه له تلت مدة وأي قال ، بمكة ثلاثا بمقامه نكه قضاء يعد للمهاجر أذن وسلم عليه 
لمالمسير ويوبمكنه فأقام ف؛لغه غاسل وإزكان نفيه ينقطع ؛ ممرض أو فوته يخاف، يأمر وهومشغول نفيه 

فأفنؤأصدق وار ولدت يأتبا سمعنؤ قد قال ؤإن قال ، يقدم م نفيه عل أنه يشهد بان إلا نفيه له يكن 
قولهفالقول ولدت أنما أعلم ر فقال يلدها حاصرا ولوكان قوله فالقول أعلم ر أوقال قوله فالقول 

هذهفأي عذر هذا فكل أوخانقا أومحبيما الخروج عل يقدر لا مريضا وإزكان تال ، البينة وعلتبما 
رجلولونفى غانيا إزكان وهكذا نفيه يعدها له يكون لا الق اطلدة تاق حى ينفه آن فله الحالك١ن 

التعنمنه انتفى م ولدها مجن ينتقى أن نل ماتنح أو يلاعبا أن قبل مات م *وما تبل امرأته ولد 
يلتعنفلم ولدها من وانتفى ا،لوت يعد قذفها او ماتنا م قذفها وإذا حية او ميتة و'>مواءكانن، ونفاه 

.محاوه أن فلورثما 

الولدنفى ي الوقت 

مأوأكر الحل ذللئ، ي ولدا ا٠رأت٠iفولدت محل الرجل أنر وإذا ت افه رحمه الغاض( )قال 
حدالحد فهللبح، نفيه مع قذفها وإن غره ولا يلعان عنه منفيا يكن ر الحمل س الولد؛زا أو لولد اض 

الحملمجن ولا يه اقررت الذي الولد هذا تلدي ر وقال يقذفها ر وإن ، لها محي ر ت3لاوه ر وإن لها 
ولاكاذب وأنا مق الحمل أن أنررن قال *ان ، لعان ولا لها حد ولا لاحق نالولد يه أقررت الذي 

قذفهاأراد لقد فحلمن، محلم، ب وإن محي ر حلم، فان ذللث،  vLJii?إذا قذفها أراد ما أحلم، أقذفلثح 

مصححه.كمه اه. يعده وما نله محا  ١٠١٠،الواوكاوالفتاهر د»أو(( المخ، ق كذا أويلاعن، : »وله )٢( 
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مشيتآ حلها ل يقل فلم حل ارب رأى رجلا أن فلو الصمت دون ياللمان والإقرار فال ، حد 
وماْص لا محل أدري لا \إ1\ذكت لا ثال فان بحالها؟ أزرت هل فسأل فقام وادن 

ولونمه له يكن ولر لنمه شي وعل عبيا فاز بموت لخله وفلت بحملها أقررت ل قال ئإن ثاء إن 
بولوفالت بالخان نفيه ل ءسنيكان ل يه اعي م وفال يه علم حن فنفاه فقدم وهوغاب ولدا ولدت 

أوحاصرا ولوكان قيه ل وكان بة أز ما حلف يه أزرن وما أصدق ول؛ ل فيل فقال ، وأن يه علم 
ولايالدعا، الدعاء يكايء لأنه إزارا هدا يكن ب يه يقرر وع بحرأ به مناه الذي عل زد به فهيء غائثا 

يولدولر بمزوج ولر ل فدعا رلودل— أول تزوبملئؤ ق للنا نمال الق بارلث رحل ل لوفال إزارآكأ يكون 
•ولد ولا يتزوج إقرارا هذا يكن ب له 

يكونلا وها قذفا يكون ْا 

وحلعز اش لقول صربما يالزنا ارأته الرحل يقذف حتى لخان ولا ت الق رحمه ( الئا٠هم )قال 
الزناهومجن قال إذا وحمله ولده نز ول محللته ان اللعان فعليه فعل فإذا قال ازواحهم(( يرمون والذين  ٠٠

ولاحد فلا الخد ٍلالسن، م •نير ليس فقال حملا رأى أو يايى لتس فقال ولدا ولوولدت به رمما الذي 
غيريزوج من أوولدص غده i ولكما أقذفها م قال فان ؟ هذا قلن، ب بقول الولد ل يمغه حى لخان 
ونتق زوجته وهي ولدص أما يشهدن نوة رع يا تآق آن إلا به نيلحقه فلا نكاحها عرف وفد فل 
لرفان أوأكره الحمل مجن يكون مجا أفل ل نكاحها عند مجته تلد أن يمكن زوجته فته أماكاننا يعنر 

فيهولدص إذا الذي الوقت ق ولدص أوما زوجته وهى ولدص ما بمتنه مألن، يشهدن نوة أرمر لها يكن 
رقاليلزمه ا نحلف لر وان لزمه حلفت فإن أحلفناها نكل وإن يريء حلم، فإن احلفناه به نلحقه 

الامح، وركها ه نفي حقا للولد لأن الولد لزمجه تحلف لر ؤإن أما احر زل وفته النه رحمه ( الريع 
أمايشهدن ننوة رع يأ ولوجاءت رةالالق1زم، 'الولد لزمجه فتثرأ تحلف ا فشا نمه ق حقه يبْلل 
منهيكون أن بمكن 'بما إياها تزويجه يعد ولدص أما عل يدل الأوثان مجن وقنإ أول زوجته وص ولدص 

قىإذا قلت وإمما قال ، يه الولد ألحمك فاكر أشهر بتة تزوجها يعدمل نللث، أن علمنا حدا وبمددن 
قىوإن حملا هذا يكون فلا صادئ يكون قد لأص يتما ألاعن ا يزنا يقذفها ول( اِأتم حمل الرجل 

لأبإذا لأص لاعما قذفها وإن الولد ولزمه يلاعما ل؛ أقذفها ولا ألاعما لا وقال يقذفها وم ولدته ولدا 
بالقذفاللعان وجل عز الق أوجب وإ؛ا ولدص فد أما حكن، وقد تلده لر أما يدم فإ؛،ا قذف بغير 
لستةإزلد ١fحاءت'م محه فنمنه يولد ارأص الرجل لاعن وإذا الله رحمه الشاءهم( )قال يغتره بمب ولا 

،ل فذلك يلعان قاه فإن بالعان ينفيه أن إلا فهوولده اليتوتة ولد نب به يلزم وها أكرزمر( أو أشهر 
وهمافهوّواء الأول يالاحرونفى أوار الأحر ونفى فاريالأول يعلن ل ولدين الرجل ارأة ولدت وإذا 
مجعهولد الذي الأحر قى ل يكن ا بآحدهمجا أر فإذا ، واحد مجن إلا بوليين واحد حمل يكون ولا ايناه 

فعليهحدها فهللبت لأمه قذف قى أما قى وإزكان به أز الذي الولد نو ك يكون لا لزكا مبق 
ولوكانالولود، عنه قى الأب التعن فإن الأب يالخحن قل الولد غان نفاه ولدا ولدت وإذا الحد، 
قىإذا الأب ردها ديته الأب فاخذ حنينا عاليه ض أو ديته الأب فاخذ فقتاله الولود عل حنى رحل 

ولووالحي اطلينا عنه نفى فالتعن تخاهما م أحدهما نات ولدان ل لوولد وهكذا ، أبيه فهوغير عنه 
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ازكانلها وحد واحد حبل لأنه جبا ازماْ به ناثر يوم رعدْ احر ولدت م بالعان فنفاه ولدا له ولدت 
حبللأنه الأول اللعان وتال نفاه فان وقف به مر ولر ينفه ولولر ( ن'ل ) ذلك وطبت ندفها 
مناكعن لو وكيلك معا ضا إلا يكن ل؛ معا ولدا ولو الأحر من يكعن خى له ذللئ، يكن لر واحد 
امراتهرحل ولوقدنر بعنه به بلعان إلا حاديث، ولد يني لا ايضا به التعن الثالث، نفى م الثال م الأول 

منهووالد منه حبل وهى تزني قد لاما له لأنثا كان ينفه لر او والولد يالخمل وافر ولد اومعها حمل و؟اا 
وقدلامراته اوقال صغيرة وانن، زنت لامراته رجل ولوتال ذلك طلن، إن اوبمد للفيف ؤيلتعن 
'اوناتة رجل أوأصابلئؤ متكرهة زنين، لامرأته قال أو أوأمة نصرانية وأنت زنيت، أوأمة نصرانية كات 

نكاحهاقبل علما هدا أوتع وإذكان ، هدا من ثيء ق حد عليه يكن لر *تله محامع لا صي يلث زى 
فيهله تكن لر حن إل ينبه ولر امرأته وهى علها مدا أوقع وإنّكان للأذى وعزز لعان عليه يكن لر 

تزوجتلث،إن لامرأة ولوقال عزرللاذى يئس ب وإن الفرقة يعزروضر فلا التعن وإن عليه حد فلا امرأة 
إنفقال حيرب أو زانية فأت فلأن قدم إذا لامرأته قال او زانية فأت تزوجتلث، إذا أو زانية فات 

ينكحهاأن قبل الفاحشة إفلهار عل ذللث، طبت إن ويودب< لعان ولا حد فلا زانية فأننف نفكر احرث 
مافإمعا ومحللبا ك زنينؤ ففالت زانية يا لامرأته رجل ولوقال والاختيار الكاء وبعد نحتار أن وبل 

يزناإيستا إياها إصايته لأن علما قيء ولا حلفت، زوص وهو أصابى انه عنيحإ قالته فان ماكاها 
عليهحد ولا الخد وعبيإ له قاذفة فهي ينكض أن مل به زنين، قالت، وإن ، محي أو يلتعن أن وعليه 
قعبيا ثيء ولا أواللعان الخد ذعليه مق أزى أت فقالت، زانية يا لها ولوقال لعان ولا يالزنا مقرة لأما 
يكنلر فلانة من أزنى أت لها ولوتال القذف به ترد لر إذا بالزنا بقذف ليس لأنه مي أزى أنت قولها 
أتلها ولوقال أواللعان الحد فعليه القذف به أراد فإن الأذى ق ويودرّإ حد ولا لعان ولا قذفا هذا 
فلانةمحن أزنى أت قوله من أكم هذا لأن وهذا ومزر القذف يريد بآن إلا قاذفا يكن لر اكاص أزى 

حاريا ولحارث محال يا لمالكؤ الرجل يقول زبمي وهذا اليان او الحد عليه يازازكان لامرأته ولوقال 
رقيتالحبل ق زنات لأن حد ولا لعان ولا بالزنا قذفها أراد ما ؛اف4 أحلفناه الحبل j زنأت لها ولوقال 

قالوإذا اثنهم، أو حرفا وزادته القذف أكملت، قد لأما الحد فعلما زانية يا هى له ولوقالت، لحبل ال 
يلاعنولوجعلته زوجة غم ومي القذف أوقع لأنه لعان زلا حد أتزوجلث، أن تبل -زنيت لامرأته الرجل 

صغرةوأن زنبنح بالغ له لامرأة الرجل تال إذا بمد أو يلاعن جعلته الأن ؛القذف؛ تكلم ايا لأنه 
فهلليتهينكحها أن قبل بالزنا امرأة رجل قذف ولو يوقعه يوم القذف لأن به ت؛ام يوم إل أنفلر ولكي( 
منكحها حن بالحد تهللثه ولر بالزنا قذفها ولو زوجة غير وهى القذفك١ن لأن لعان ولا حد بالحد 
القذفل الإمام لها حده حى يلاعما ل( ولو لها حد النكاح قبل القذف بمد ومحللته ولاعما قذفها 
عليهوعرض الأول؛ ؛القذف حده محا حا ولومحللبته أوحد لاعن النكاح ي*اد بالقذف محللته م الأول 
أوحد زوجة قاذفا وحكه الحد زوجة غم قاذفا حكه لأن أيضا حده أى فان الأخر بالقذف اللعان 

مجنعل بأوجب، القذف ل حده يكن لم وألاعن أحده لر وإن ين؛ا واقعة فالفرقه التعن فإذا لعان 
اللعانجاز>ح وإذا يلار ولا بمده لا أن نمري ؤكان الأخر القذف j أوالحد اللعان عل حله 

كلمةق أجنبثة معها وامرأة لوقذفها وكذللئؤ معا محلرحها جاز باللعان الحد ُلرح أو وحد زوجة بقذف 
أومعا فقمن أوكا،اات؛ واحدة بكلمة له نوة أرع ولوقذف حيلها أو امرأته ولاعن للاجنيثة حد واحدة 

حيلهايلتُن أن ءن نكل وأيمن حدها ّمقط لاعن وأيمن لها حد أو ممن واحدة كل لاعن متفرقات 
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يزاية يا فقال الكلام ولووصل التزنية ظار يذا لأن أولاعن حد الخل ق زان عتبت ثال زاه؛ 
ولوثالالقذف أراد لقد حلفت إذا حدء1نلمثمحالفحدلها ولا الخل ي الرق إلا أراد ما احلف الخل 

ترسماأراد مجا أحلفه الز؛ا أرد لر وتال ياصقة أويا ردية أويا غلمة أويا أويا ■صثة أويا فاجرة يا لها 
وكيلكقذف هذا مجن ثيء ق يكن لر هذا أشه أوما شقة أويا غلعة يا لها ولوقال أذاها ي وعزر 

•بمنه ابمتن طلت إن هذاَكله ق فعلمه الخلوات أوضن النللمة أونحبن ابمحلع نحنح، أنت لها لوهال، 

اكهادةشااااwن

الرجلعن لا يالزنا معا امرأته عل شهدون وثلاثة الزوج حاء إذا تعال اله رحمه القافمى( )قال 
أكرعند ويكونون بمال يلاعنون لا والنهود الشهود حكم غتر الزوج حكم لأن حاد يلص لر فان 

تزنىراها انه الزوج زعم وإذا فال بمد ولا يلاعن منفردا والزوح اربمة يتموا ؛ إذا بمدون تذفة ا،لفتن 
اجلمن صرب يشديد اوتناله عرصه اوتنم مجاله اكر تاحذ ان مجن باعفلم نفه ق وترته قد آما فخ، 

هذامجن اكر ويينه بجما فا إلتها تصثر عداوة فلا ولده عل عنده بزنائ ه نفالعاري، مجن عليه يبقى  ١٠
ومحواءسل وصمت، مما ليس عبيا يشهد والأحني عدوه عل عدو بميزثهادة لا ونحن هذا بجلغ تكاد 
االرأْعؤا ثشهادون باريعة جاُ فان قاذف حال هويكل يالزنا علما ثاهدا جاء أو امرأته الزوج قذف 
وانتفىقذفها وإن ٠ الولد فتنق يلم، أو فيجد الزنا بذلك لها ولدا يني أن إلا يلاعن، ولر حدت بالزنا 

لريلتعن لر فإن الولد نفى أراد إن فيلتعن تلد حى يلاعن ب بالزنا ^١١ يشهدون باربعة وجاء حملها مجن 
بمحدفلاإقرارهابالزناوهى عل شهدان بشاهدين ولوجاء ، الولادة وتحدبعد تلد حتى ولآنحد ، عته تنقه 
نحوزولا ، شهادما نحز لر غرها من او مجما ابنيه الشاهدان ولوكان ، لعان ولا عليه ولا عبيا حد 

عنهيبعللأن لاما علما ئهادما حازت غثرْ ُز، ابنما الشاهدان ولوكان ، لوالده الولد شهادة 
قذفوإذا ، فتحد علما يثبنا ان هى تثاء ان إلا الحد من شيء ؛الأعراف عليبما يثبنؤ ولا . حدها 

كانوإن ، وحدت الحد عنه سقط بالزنا علما يشهدون متفرقن شهداء ؛اربعة حاء م امرأته الرجل 
يمحيوالأب أمها قذف أنه أ؛يرا عل الرأة ابنا هوولويهد يلتعن حتى عنه يتم، لر ولدا ذللث، ح نفى 

الوامرأتان رجل أوشهد وابما أبوها لوشهد وكذللث، لأمها يشهدان لأما باطلة فالشهادة تدر والأم 
أنهغيرأسرا لها زوج عل لها ابنان لامرأة ولوشهد ارجال يراه لا ومجا غثدالأموال ق النساء نحوزشهادة 

بالزناامرأته قذف أنه رجل عل شاهد ولوشهد ، لأمها نحزشهادما لر قذفها أنه أجتي عل أو تذقها 
ولاحد عليه يكن ب يمحي وهو الخميس بوم بالزنا قذفها أنه أقر الزوج أن احر وشهد الخميس يوم 

أنهاحر وشهد الخميس يوم بالزنا قذفها أنه رحل ولوشهد ، القذف غرقول بالقذف الإقرار لأن لعان 
محنهلابما قال والأخرأنه بالزنا امرأته قذف أنه شاهد ولوشهد ، نحزشهادترا ب الخمعة يوم بالزنا قذفها 

قذفهاما ياش احلف لها بملف ان طبت وإن ، لعان ولا حد فلا نحز لر فإذا الشهادة نحز لر الزنا ولد يا 
لوادعت،وكذللئ، ، حددت وإلا التعنت، إن له قل م قذفها لقد حلفن، نكل وإن بريء حلمحؤ فان 

قبالعربية قذفها انه واحر بالفارسية قذفها انه شاهد ولوشهد ، حلف، شاهدا عليه لخم وب القذف عليه 
ولوشهد، الأحر الكلام غر هذاكلأم مجن واحد لأزكل نحوزالشهادة لا فسواء أو.قاءما واحد مقام 
لأنالشهادة نحز إ احر رجل فلأن ؛لئ، زى لها قال أنه وأحر فلأن ؛لث، زى لها قال أنه شاها عليه 
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٢٩٨ الظهاري الؤمتة عتق ياي  ٢٤٦

٢٩٨ يذى•لا وس امس إذا ارتاب س يزى• س ٢٤٨

٣• • محزيءلا وها الوب الر،اب س بجزي. .ا  ٢٠•

، . . النلهاري الكفارة؛المام ك س ٢٠١

ا-م
يالميامالكفارة  ٢٠٣

٣.,
الكغارق؛الإدام ٢٠٠

T'f الكنايةتعم  ٢٠٧

٣٠٣ اللعان()محاب  ٢٠٩

٣٠٤ يلاعنلا وس الألوبج س م إن  ٢٠٩

٣٠٦ اللخانيكين اين  ٢٦•

٣٠٧ ياللخانيتدأ ١روجءت^ ي ٢٦١

٣٠٨
اللعانكف  ٢٦١

٣٠٩ وضالفرن س الزوج اللخان ■ ٠٠ثكون؛ ١٠ ٢٦٢

الرآةؤحد الرند  ٢٦٣

٣١١
الولدي ي الوثن  ٢٦٤

٣١٢ يكؤنلا وها يكون؛د»ا  ١٠ ٢٦٥

٣١٠
اللعاني النهاية  ٢٦٦




