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كGباثثاح

ووجد4إوةإليه سنه □٥ دس ح الم اسفاب باب 
بالصومالؤن عخزهق نى واستمال 

ننزمحثد شثه، ر نن زوتكر اشيمئ، عض بن تض حيى - ١ ٤ ٠ ٠ 
ص؛ معاويه— و أتوثا تحفى، —واللفظ معاويه أف ص حمتا اقمداي؛ العلاء 

ملقينبمي، ؛^ ١١عبد ح أنثى كنت، مال! علمنه، ص إبزاملم، عى الأع٠ش، 
جاويهيزوجك، آلا الرحمن، عبد أنا يا ^٧ت ية ممال محوثة، تعة ممام عخان، 

^^ل:قاوتداش:كذمالث،^
 Jمئ،كمانتطاغ من اكنامس«! »يامنثز ذتج.' عثه اف4 صل؛ ، ١٥١لنازثوو لمددا

قملتهينتهؤغ ب ومن؛ للمزج، وأحهس للبصر، أعمحن قإيه قلسرؤج، اتاءه 
}وجاء«ا له يؤه دالصزم، 
وقدوالمنة، الكتاب، ق يرد الذي هو وهدا العقد، عل، يْللق النكاح [ ]١ 

فقولهوالوطء العقد بين مشرك إنه قال(أ من وأما بقرينة، لكن الوطء، به يراد 
لالاء:آمآ[ه ءاس١ؤءىمننآلنكاي ما ولاثكمحوأ ؤ ت تحال فقوله صعيم،؛ 

أمهاعليه تحرم لر بامرأْ رجل لوزنا ولهدا الوطء، به يراد ولا العقد، به يراد هدا 
هداJسكاخا.بناتما،لأل ولا 

ماعل تجمل فإنه الوطء بالنكاح المراد أن عنغ تدل قرينة وحدُت، إذا وأما 
وتعال!سبحانه قوله مثل القرينة عليه دلت، 



اثنكاح|مءب 

ثوله•بدليل زوج يطزها لمعنى قوله: فهنا لاوهمة:'ّاآ[، وذه ووئ 
إلاتتم لا ^ ١٠^^•كلمة لأن الوؤدء؛ إلا زوجية بعد نكاح يكون ولا ؤوو-جاه، 

لأبمكث4اإلامحانآووأقة آونعم ^٢^،؛؛"وتعال• بارك وقوله بعقد، 
منممر قاله كإ يطومحا لا المض وليس عاليها، يعقد لا أي: إ-شمو:ى مليه 
بقرية.إلا الوطء به ولاثراد الحقد، به صو\د j الكاح لأن العال،اء؛ 

ولث1.ؤ تعال؛ اف قال المرسلن، ثنن من لأنه فيه؛ ثالثج لا ئنة والكاح 
عليهامم4 صل النبي ونال لالرءد:م"ا[، ه أزوجايدج ثم نج،تلشا ق رسلا أرمتا 
الحديث.ق محيأق كإ بالتزؤج؛ وأمر ا، الئس.اء،،ر *وآترؤج ه؛ نفعن وملم 

أولا؟هوواجّبؤ، هل اش1 رحمهم العل،اء واختاشه 
عليهاه صل الني لقول قادر؛ ثاب كل عل واجب إنه فقيل؛ 

هوالصحيح؛وهدا هلسروج«، الةاء0 منآكم استطاع من الشتاُت،، منثز رريا وسلم؛ 
أتزوجلا قال؛ من عل ولإنكارْ به، وسالم عليه اظه صل الني لأمر واجب أنه 

الماءرى.

بلدق كان لو كإ وجوبه ل ثالث، فلا الزنا من ه نفعل حاف، إذا أما 
أنعليه محسا فهنا الزنا وحاف، يزق، أن الإنسان عل يسهل الأخلاق، متحلل 
الخوف.لهاوا دفعا يتزؤج 

فهلله، رغبه يجد لكن الكاح، إل ه نفثوى لا الذي قائل؛ قال فإن 
الحلم؟.صسلاءة،أولخلب 

؛٤٠١)رقم النكاح، استحباب باب النكاح، كتاب نرت سباق )١( 
الخال.)آ(فيالحليث، 



يوجد«يذة|س ذس  ١٥٥لن النكاح اسماب باب 

العيادة.من الزواج لأن يتزوج؛ أن الأول قلنا• 
ات5م،ء؟.لها تقدم إذا الزواج ؛ ٧١عل محب هل قائل؛ قال فإن 

دينهيرصى من نكحها إذا عليها بجب فإنه ها نفعل نحشى كانت متى ئالتا؛ 
يدوارآة الزواج، يدْ الرجل لأن كالرجل؛ لست، ولكنها تتزوج، أن وحلقه 
غرها.

الخديث،.ق بعضها ذكر ياق عغليمة، فوائد له والنكاح 
وحل~عز الله أحله مما ~وهو إليه الأمان حاجة اشتديت، ما كل أن واعلم 

دءتلث،إذا مباح ثيء فكل حظها، النفوس إعطاء من أيصا هدا لأن فليفعله؛ 
افهومعه أمنا نفسلث، عل صثقت، يريشت، إن لأنلث، ترين،؛ ولا فافعاله إليه نمنكؤ 
النفسمواه ميء عن يمتغ ملأ الإنسان فكون حق، عليلث، لث، ولنفءايلث<، 
تمرينافعاله ؤإن مبتيع، فهو تعثدا— ذللث، فعل إن وجل عز الله أباحه مما ~وهو 
أرج^بفينظرأيأعا نفلر، فيه فهدا عليها؛ يتقوى أن وعل حماحها كح عل لتفه 

ائلمهاممه، رخمه هوعلقمة القائل؛ بمنى، عيدافه ْع أممي اكثت، قوله؛ 
لهممال محدثه، معه ممام ١٠ذاك، إذ حليفة وهو •ممته افه رصي عفان بن ءثنان٠ 
والتكريم:الإحلال باُب من التكنية لأن ذكناْ؛ الئخمن« همد d ;ا محاق: 

'اا1من،رؤالثوء٥ أكتة ولا لأكرمه أناديه حارأ أكيه 
ررالأوالتعفليم، التتجيل من؛اب، الرخمزا؛ عبد آبا رايا فوله؛ إن نقول؛ فإذن 

منمصي ما بعمى يدكزك رالعلها شابه، صبمشره امرأة يعنى؛ جاريه'؛ Jروجلث، 
قال؛زكن ، t_pيعيد لعلها يقل؛ ولر الباءة، عل الشاؤل تدكرك يعنى؛ زمانلئ،؛؛ 

(.١٨)y/ تمام لأي ®الح،امناا ينظرت يعي• ولر الفزار؛از،، لعض الين ا '١ 



اثنكاحكتاب 

قرغبته هلت ؤإن فإنه شابة امرأة تزمحج إذا الرجل أن شك ولا تنئطك، لعلها 
•فهن رعيته يهوى وف فالتاء 

اضصل اش رئوو لنا هاو كد داك هك رركن عته; اش رصي اش عبد له فقال 
الصغارهم والشباب حماعة، أي; >ريامنثر« السايت،!...«؛ مئثز رريا وسل؛يت عليه 
Jةولثأن الحفاء من أن رأى لأنه إليه؛ ليعتدر ذلك له هال ؤإنإ فأهل، اكلاقن من 

هدالأن وأنا يقول! عنه اممه رصي وكانه الحديث، اق فذلك، ق ل رغبة لا 
الماء.ق ل إربر فلا كرت، 

انظغمن الساد_،ا منثز ءيا وملم: آله وعل عليه اف مجل النبي هال 
قلحل يعني• اراستهلاع،ا وأصل هدر، بمعنى ارا٠سطاغا، هلثتزؤج،،، التاءة مئكم 

قدرته.ق أي• طوعه، 

المهرمن الكاح موونة تبا: الراد ®الثاء0،ا، وسلم: عاليه اف صل وقوله 
ذللثج.وغر واشش والفقه 

أعصىاادإو4 فقال: الحكم، من شيئا واللام الصلاة عليه الرسول ق نم 
رزيةعن بصنم كف تزوج إذا ان الأنأن يعني: للمزج®، وأحصى للبصر، 
الماJدتين؛هاتين وملم عليه الله مجل الني ذكر وإُإ فرجه، وحصن النساء، 

أنحبن من الشهوة ذو فالشاب النكاح، فوائد من فلهورا يكون ما أمؤع لأتبإ 
المرج.وتحصن البصر غص له محصل امرأته عل ؤيدخل يتزوج 

النفقاتعل يرتب ما ومنها: الأمة، كثرة منها: ممرة، فوائد فللزواج ؤإلأ 
هدا؛والسلام الصلاة عليه الرسول ذكر لكن ذللث،، وغر والثواب، الأحر من 
نتيجه.يكون ما وأقرب بالشباب، يكون ما ألصق هدا لأن 



ووجدمزنة1س س4 □٥٥ لق النكاح اسباب باب 

بمن _ ينتتي<، لم اروس ت وملم آله وعل عليه اش صل وقوله 
وحلعز فه التعبد وهو الصوم، فليلزم أي؛ بالمزم(( رريعلثه الباءة؛ يستطع 

الصوم؛ذكر ؤإنإ الشمس، خروب إل الفجر ؤللؤع ص المفهلرات عن يالاْساك 
فيه؛الصوم لأن 

وجوارحهالغيبة، عن لسانه فيه الإنسان يكم، حقيقيا صوما كان إذا أولا؛ 
اطهعل الإقبال إل به ؤيودي المحرمات، عن محجزه موف فانه الزور؛ فعل عن 

غيره،عن به يتغنى فانه حقيما إقبالا افه عل أمل إذا والإنسان وتعال، تبارك 
نهىلع وملم عليه اممه صل الني قال ولهذا سواه، ء،ا تعال اطه بذكر ؤيثتغل 

ألهنمإف صؤ، لنت ررإو قال: تواصل، إنك وقالوا: الوصال، عن 
إليودي فالصوم به، والمملمح، وجل، عز الله ذكر ص قلي ل با ت يعني وأنش«را؛ 

ذللئ،.

فبذللث،ويسسها، العروق، محاري ا يضعف— البدن ناحية أنه ثانتا: 
أنأحبر وملم اله وعل عليه افه صل النك، لأن السيْلان؛ محاري ، تضعف

بالصومعبادة هذا ق للإنسان فيجتمع ، ٠٢الدمرمحرى آدم ابن ص يجري الش؛هلان 

الصيام،كتابح لم; وم(، ١٩٢٢)رمم الحور، بركة باب الصوم، محاب اJخارى: أحرجه )١( 
كتاباالبخاري: وأحرجه ٣،(، اه رمحي عمر ابن عن ١( ١ ٠ )٢ رقم الوصال، عن الهي بابا 

عاسةعن ١( ١ ٠ )٥ رمم السابق، الوضع ق وملم (، ١  ٩٦٤)رمم الوصال، باب الصوم، 
اللهرضي أنى عن ( ١٩٦١رمم)الوصال، باب الصوم، كتاب البخاري؛ وأحرجه عنها، الله رضي 
الوضعل لم موأحرجه عنه، الله رضي معيد أي عن ١(  ٩٦٣)رمم ذاته، الوضع وق عنه، 

عنه.اش رضي هريرة أي عن ( ١١٠٣رمم)السابق، 
كتابلم: وم٢(،  ٠٣٨)رقم زوجها، الرأة زيارة باب ،، ^۶١١١١٥كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

وأحرجهعنهأ، الله رضي صفية عن ٢(  ١١)٥^رمم حالتا..، رني لن تم( يأنه باب لام، ال
عنه.افه رضي أنى عن ( ٢١٧٤رقم)السابق، الوضع ق لم م



اثنكاحضءب 

يقللها،الصوم لأن للشهوة؛ وتقليل المحرم، عن وكمر ا، ر ه لفافه اختصه الذي 
ظع.أي: رروجاء(( هوالشهوة: الذي للكاح أي: و4« راهإنه قال: ولهذا 

تعال:اض قال كإ يمكن ما بمدر ينتعفم، أن فعليه الصوم يتب، لر فان 
]الور:'م'م[.لأ؛محدئ،دكاناحئضلإآسينّيءه 

أوقطعها؟الشهوة، صعق توجس، العقاقرالتي يستعمل أن للشاب، هل قيل: فان 
بقزالإنسان أن فرض لو نحم، بالإنسان، يضر هذا لأن لا؛ فالخوابؤ: 

أعظمالزنا صرر نمول: فحينئذ يزف أن وإٌا العقار، هذا يستحمل أن إما أمرين: 
عليه.يواظس، لر إذا سيإ لا العقار، هذا صرر من محصل مما 

صررلأنه محوز؛ لا إنه ئلتا: الشهوة لكبح الحقاقر امتعإل قاثل: قال فإن 
الشهوة؟لتقوية اّمتعإلها حكم ما لكن شهوة، إل الإنسان محتاج فقد لمستقبل، اق 

أوهوجائز فهل الهلحام شهية لتقوية عقاقر الإنسان اصتعمل إذا فالخواب: 
غثرجائز؟.

وليسقويه، ليت، شهوته كائح، إذا هذا أيصا، مثله فهذا جائر، الخواب،: 
محر.فالتداوي مرض فيه كان إذا أما مرض، فيه 

■صرر؟ فيها الشهوة تقوية عقاقر قيل؛ فإن 

إذالكن: منه(، مع صررا تضمن إذا مباح ثيء )كل أن: القاعدة فالخواب،: 
محتاجشابه امرأته تكون وربإ للنساء، حمب، وله شهوته، ينال أن يريد الرجل كان 
نفلر.فيه هذا فالفلاهرأن تقوشهوتلث،! لا نقول: ثم هذا، إل 

كتابلم؛ وم(، ١٩٠٤رقم)صائم,,، إى مول،ث هل باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه ,١( 
(,١١٥١رقم)الصيام، قفل باب الصيام، 



ub  ووجد«ؤذاأإس ص  ٠٥٥لذالئئاح اسماب

عذواهم،الأغم، ض جريت، ه ثثه، م نن محاذ ه - ١ ٤ ٠ ٠ 
■ممال،بن ئي)؛ ثمة إذ يمش منعود بن افه عد نغ إل ه1ل: علمنه، عن 

 Jمما : ^LJثهثبمتؤ أف اش عد نأى ئال، 3انتحلأ0، د1ل: الثحمن، عد أبا يا ؛
يانزوحك، ألا عثإن! ثه ممال، ثحئت، محال(؛ علمنة، يا وأتال( في1 هال، داJ،! حا-جة 

ممال(مهد؟، كنث، ما مسلئا من إليلئ، يرى لعله لأكرا جاريه الرحمن، عبي■ آيا 
ُ.»وئ\ووئا م حديث، بجتل محدكر داك؛ محلثإ كى عداممه؛ 
ابومعاؤيه،حدثنا محالا؛ كزس_،؛ وابر ئيبه، أي بن ابوبكر حيلنا — ١ ٤ ٠ ٠ 

مال؛افه، عنح• عذ يزيد، ين، اوحمن، عد عر< عتم، نن محارة عذ الأعنم، عن 
منغمانشناغ من اوئثامح_،! منثز رربا ؛.' iSijعانه اش صل افه رئوو لنا يال، 

ئعلتهبمتخمع لم وس للمتج، وأحصى للبصر، أعص هإثه هئيثرمحج، الباءْ 
وجاءر(.له محإيه بالصوم، 

والثاق؟الأول، التحلل حل هوقد فهل منا، *3، قوله؛ [ ]١ 
أنالعهد ذللث، j، الإنسان عل يهل لأنه الظاهر؛ هو هدا الثاق، الخواب،؛ 

الثاف،التحلل حل أنه عل فيحمل ويعي، يطوف ومحلل، محيتحر يرمي 
والخءإع.بل والحقد، النساء حهلبة فيه محوز الثاق والتحلل 

رإن،امحولصالأولقطسعياص ؛إن1كنىلاكطل 
الخطةوأما ؛، النثاء«رإلا ثيء كل 3ولم وملم؛»حل عليه اف صل لقوله فيه شك، لا 

منومئهم بالحوار، ئال، من فمنهم افه، رحمهم الحلعاء بغ، حلافا ففيها النكاح وءمد• 
إنيقال،؛ فحينئذ رده وتحير الثواء وقؤع لو لكن، بالغ، يهال، أن والأول، بالع، قال، 

(.١  ٤٣)l/أخمد الإمام  olj_jحرجه أ( 



اثنكاحكتاب 

أتهاف رحمه تيمية ابن الإسلام شخ اختيار وهو نيا، بأس لا جائزا بكونه الفتوى 
به.بأس فلا الكاح عقد وأما فقط، الح،إع إلا الأول اكحلل بعد محرم لا 

جددسهل—، فالأص يصح لا بأنه القول عل —حى مهل الأمر أن عل 
فالأولادادوة هال0 ق أولاد حصل أنه مدر ؤإذا ثيء، كل وينتهي العقد، 

بأبيه.يلحق الشبهة وءلء من والولد سبهة، وءل•ء من سأوا لأمم مرعيون؛ 

بنعإزْ عى الأعثش، عن جريث، حدتا سه، م بن علأ حدتا - ١ ٤ ٠ ٠ 
عقعئممه وعئي أئا دحنئ، ماو: يزيد، بن الرحمن عبد عن عمم، 
منيه حدُثا انة رتي0 حديئا مدكن يوميي؛ ثاب وأنا ثماو؛ منعود؛ بن عداه 
وزاد!مناوئه، م حدين، بمئل وسلم؛ عليه اش صل اه رسول مال مال؛ أجل، 

ماَل:مأكن،شوئخلم،لاا.

وملم؛عليه اف صل النثي أّْر بامتثال السلم، مبادرة عل دليل هدا ق آ ١ ت 
ينبغيوهكدا Jزوحتاا٠، حش ألنث، ررملم مال! اف رحمه يزيد بن الرحمن همد لأن 

يبادرأن وسالم عاليه اش صل رسوله وأص وجل عر اش أمر عليه ورد إدا للإنسان 
ونعال!تيارك اف مال كإ عفليم؛ حهلر فعليه يبادر لر إذا لأنه ذللث،؛ ؛امتثال 

ؤائشهتدبمث4دنهتث}ودددئم أول، محزأه ؤ ه ؤدس4باذثدب
علفإنه واكمميد والإذعان والانقياد باكاعة يبادر لر إذا فالإنسان ١[، ١ ]الأنمام:• 

ولاافعل، الأمر يأتيلث، أن فبمجرد ذللث،، من ؤإياكم اف أجارنا خطر، 
الدرجايتط•أعل إل الساشن الخيرات،؛ إل ارعتن الممن تكون حتى 

:١٣٧/٢٦مح٠وعاكاوى)



ووجد«ينةسد1س ؛؛! ٥٥لن النكاح استجاب باب 
١٣^======^ً===^^=ءً==ً===^ً 

الأعمش،حدسا وكح، حدس؛ الأثج، تعيد بن اممه عد حدسي — ١ ٤ ٠ ٠
وأن!غش يحك د1و: اش، قد غن ٧، نن الرم غد غن عمم، بي ءارْ ءض 

ص؛نللم:دئن:ئأيأكغءشمؤ;ئا".أختثاامم؛؛يثو 
بنحماد حدسا ثم، حدسا العيي، د1ى بن بكر \أو وحديي — ١ ٤ ٠ ١ 
وتلبعليه اممه صل البي أصحاب مذ مرا أف آنس؛ عذ ثابب، عذ تلمه، 
:°مثاو او، و نله هن ^ ء اه ضل اشمت ١^١٤ نا/ا 

فزاش؛عق أنام لا و<نضةبأ وماو اللحلم، آكل لا وقاو النثاء، أتزوج لا 
،fuljأضل دش ^١؟، كدا مالوا ٌ ه ثاو: ذته، زأش اشَ، شد 

•أ ل مرا؛ ظثس تش عذ رغب ممذ اشاء، وأئروغ دأنمر، دأصوم 

بنالرحمن عبي ارعذ يخك،• علتؤ" يحلنا محاوت اممه، عبد ررعذ ^١،،؛ ]١[ 
عأته«،رردحالنا الرحمن، عبد أي: ارقاوار، قاوت ثم قطع، فكأنه الله®، عد عذ يزيد، 

اض.عبد عل أي: 

الشهوة،لعدم لا هه رغبه النكاح ترك من أن عل دليل الحديث، هذا ل ]٢[ 
يدلوهدا ثيء، ق وسلم عليه افه صل اليمح، من ليس فأنه ورهبانته تعدا ولكن 
أنمنه اكرؤ هدا ق ما أقل لأن وترقبا؛ تعبدا النكاح ترك تحريم عل واصحه دلاله 
فسألوامجتهدين، كانوا عنهم اممه رصي الصحابة وهؤلاء الذنوب،، كبائر من يكون 

بيته،أهل إلا عليه يطلع لا فيإ أي: المر، ي وسلم عليه افه صل الني عمل عن 
ماله عفر وسلم آله وعل عليه افة صل الني إن وقالوا: العمل، هذا تنالوا فكأنهم 

كدللث،،لمتا —نحن— لكتنا هكذا، عمله يكون أن جرم ملأ تأخر، وما ذنبه من تقدم 
فأحهلووا.احتهدوا عنهم الله رمك، ولكنهم أكثر، عملا نحمل أن بد فلا 



اثنضاحك_ءب 

أنيوجب ما حدث إذا منصبه أو بعلمه للقدوم ينبغي أنه عل دليل وفيه 
وعلعليه الله صل النبي لهدي اتثاعا ؤيتكلم يقوم أن له ينبغي فإنه ويتكلم يقوم 

اللهصل النبي لهدى الخالق الهدي ينتثر لا أو البدعة، تنتثر لا حتى وسلم آله 
وسالم.عليه 

)ح(الانك. ادل4;ن مد حيكا شثه، أى م:ن أنو زخدكا - ١ ٤ ٠ ٢ 
ننم،ص اثانك، \ي وُ-، -زاللفظ ١^؛ محي;ن كنب أثو زخئثأ 

ادل4نسول، زد ثاو؛ وماص، ا؛_( ثن سعد عن ائثئ,_إ، ثن سعيد ض عن 
لأمحن1نااا'.ثه مظعون بن ل عي عق وم1لم عثه ١^ صل 

حانًدئبجينلاد،طكاإيابائ
يقول!تندا سمعت، مال! المنثب، بن سعيد عى الرهمي، شهاب ابن عن سعد، 

^^١.ثه ٦^٧ نقون؛^j، ثن ءن قل زأ 
عليهالرسول من استأذن كأنه النكاح، ترك أي• البل، عليه رد يعني• ء ١ ] 
.فرده يتبتل، أن واللام الصلاة 

الإنساناحتمحى إذا لأنه لأ-حتصثنا((؛ له ءولوأذرآ عته! اممه رمحي سعد قال 
بالكلية.مت ٠٣وربإ النساء، ق رغبته قلت، 

وتعال؛نارلئ• قوله وين هدا ين الخمع ما قائل؛ قال فإن 
]الز.ل:خ[؟

تمدا،إليه تمد أي! ]الزمل:م[ ؤوuتلإقهت^نةه تعال! بقوله المراد قلمنا! 
الكاح.اترك المعنى! لاك 



ووجدمزنةنفسد|س لذ٥٥، العاج اتياب باب 

صلث، خدي ق ممن;ن خدي ^١^٠، ئن محقي ^ - ١ ٤ ٠ ٢ 
أنج(بن ثني تجع أنة اثيتا بن تعيد أح؛رفي ت هاو أنة شهايب ابن عن 

علنهالله صل اش ونول ثهاه يتئل، أذ مقلعون بن عنين أراد يقول؛ رهاص 
^^،هأخازَلئذكلأمحاااا.

لوجازائللهلمحوزالأصء؟.قار:
ثهاروثوأذل عنه! الله رصي سحي قول وأما الاحتصاء، محوز لا إنه فالحواب،! 

أجازهوسلم عاليه اممه صل الني إن نقول؛ حتى الاحتماء يقع لر فهنا لاحتتثننا®؛ 
القواعدمقتضى لكن عنه، الله رصي سعد من رأتم( هدا لكن أجازه—، الله إن -أوت 

يؤدنلر جلدك من جلد أو أءضاJلثا من عضو أتح، هطع لأن يجوز؛ لا أنه الشرعية 
عنده.أمانة الإنسان بدن أن إذ حرام؛ فانه فيه للث، 

حياته،ؤ، كان سواء لأحد، أعضائه من بثيء يتبنآ أن الإنسان ^٠، مجرم ولهدا 
صاحب،ذكره وممن الله، رحمهم فقهاؤنا ذك عل نص كإ موته بعل به أوصى أو 

بعضولأحد يتمع أن يجوز لا أنه • الجنائز كتاب، ل ايت، تغّيإا بابط ل ررالإهناع؛ا 
قال!وملم عاليه الله صل الني لأن يتقد؛ لا فانه موته بعد به ولوأوصى أعضائه، من 

حتىالحفليمة، المفاسد من ذك عل يرتب ؤلها آ، خياا،ر 'ةكنرْ الميت،عظم ؛اكسر 
أو)الكثة، ت أعضاءه يبيعوا أن أجل من الصغار يجتهلفون البلاد بعض ق أنه سمحنا 
يمي؛الوت،ما يتعجل بعضهم أن أيصا سمعنا وكإ زرعه(، يمكن ما أو الكبد، 

وتعجلواأمنه.دماغثا موئا كسبوه الإنسان عل فإذاأعمي الدماغي، 
)ا(الإقاع)ا/ا'ص.

(،٣٢ ٠٧)رقم العظم، محي الخمار ق باب الخنائز، كتاب وأبوداويت (، ١ " ٥ )٦/ أحمد أخرجه )٢( 
(.١٦١٦رنم)الت، عفنام كسر عن الهي، 3، باب ابنائز، كتاب ماجه؛ وابن، 



النكاحكتاب 

أنيكفينا يترتب ب أو محذوره أمور ذلك عل ترب مواء حال! كل وعل 
"^٠٤تعال! اممه قال بثيء، عليه يعتدي أن محوز فلا أمانة، عنده الإنسان بدن 

ومالاومة:ها،ا[، تلتوأ ٠ وقال: تاكاء:ا،آ[، أسثم4 ثثوأ 
هدامن ينحل أن الدنيا، عل حرصهم أحل من ذلك فانإ اليوم الناس فيه تساتع 

عظمنفض عل يقي فإما بقي وهوإذا فيه، وئ الذي هذا يمي حتى لهذا 
واحد.يوم ق الموت سعته ربيا يدرى؛ لا ثم يستعملها، دائمة وأدؤية ومشمة 

هللئجؤإن بقي، الإنسان بمي فان وجل عر اطه إل ثلم الأمر هذا أن ولو 

الصلاةعليه موسى إل الموت مالك حاء لما ولهذا ميمون، ان إنكل نعم، 
وتعال!تيارك ريه راجع حنن الموت لملك، اطه وقال روحه، ليقبض واللام 
سيده نحتا ما بقدر فله ثور، حلد عل يده يضع له: وقل مومى، إل رراذهبا 

الموت®،ررثم قال: ماذا؟اا، ررئم قال: وأ-جمره، موصى إل رحع لما متين؛ا، الشعرات 
أنريه سأل ولكن منة؟، ألقح الإنسان يعمر لو الفائدة ما الأن®، ص ارإدا قال: 
ا.ُ المقدمة الأرض س حجر رمية يدنيه 

حكمحمحىالبهائم؟.ما مسألة: 
حمسه.عند البج امتحإل محب لكن للمصلحة، كان إذا به بأس لا الجوابه• 

(،١٣٣٩رنم)القدسة، الأرض ق الل.ئن أحث، من ؛اب، الخنائز، كتاب، البخاري. أحرجه )١( 
(.٢٣٧٢رقم)موصى.، فقائل من باب، الفضائل، كتاب، ومسلم: 



ub  إش نس ض راى ض ندبji  1^4امراتديأتي^ ji يواقما

أذ،يأتءإانوأو4اله شه فه انوأءفوش، مذرأى يدب، باب، 
أوجابدممشواضها

مئن ث؛ خدي آلاص ثد خدي يو، ءو;ن ه - ١ ٤  ٠٣
وأيرتلمم ■كثه اممه صل اض زنوو أف جابر؛ عن الربتر، م عن الله، عبد 

أصحايه،إل حرج يم خاختة، ممصى لها، مشئه قص وهي ريب هاتى 
أئصزهإدا ، _aiLjصوتة ق ويدبر ثيطان، صونة ق مبل اأرأ0 ءاو مماو(ت 

ا.مسه«ل ماِفي يرد !، ٧٥هإن أئله، ينيأتر امزأ0 أحدّكم 

ائصاللغة: أهل قال اش: رحمه النووي قال لهاءا منيقه قص  ١٠قوله: [ ]١ 
هاءتكتب تاء ثم ممدودة همزة يم مكسورة نون يم مفتوحة بميم والمتئة، الدثك، 

قيوصع ما أول الخلد هي اللغة: أهل قال وذييحة، وكبثرة صغيرة وزن عل وهي 
أولي هو عميدة: أبو وقال الدباغ، ق دام ما منيئه يمي الكائي: وقال اللياغ، 
اه. وقفز كمفيز أفق، وحمعه الفاء، وكر الهمزة شح أفيق، نم: منيئة، الدباغ: 

الإنسانأن واللام الصلاة عليه الشي إليه أثار ما عل دليل الحديث: دا هق 
الذينأهله يأق أن ذلك ودواء الشهوة، فيه فتيب تميجمه، امرأة يرى قد بشر، 

بإقلبه يتعلق فربكا بقي لو الإنسان لأن الممع؛ محمق دواء وهذا له، اممه أباحهم 
الذيمثل معها ما فان أهله، فياق يضيم، الثيء يداوى نقول: فلهذا ^^،، رأى 

فأعجمته.رآها الذي مثل يعني: معها، 
هذايصاد والذي عليه، ؤيقفى يفاده بعا الثيء دواء وهى فائدة، فيه وهذا 

)ا(شرحالووى)ا،/خيا:



النكاحضتاب  ١٨

أهله.الإنسان يأق هوأن 
الفواياوتمن الحادث هدا ول 

ولوفراشه إل يدعرها شعل، ق ولوكانوا أهله يأق الإنسان أن ~ ١ 
آخرق أتاها أنه فرض فلو فريضة، أداء من يمنعها لر ما لكن شغل، ل كانت، 

أنالحال هده ل له تحل لا فانه أصل دض له: وقالت تمحل، لر وهي الوقت، 
بحوز•لا وهن«ا وقتها، عن الصلاة تأخير ذلك، من يلزم لأنه فراشه؛ إل يدعوها 
وأصحابه،وسالم عليه الله مجل الني عهد ل الحياة مهولة عل دليل فيه ~ ٢ 

عليهالأمة إمام "والرسول والسلام الملأة عليه الرمول زوجالتا من امرأة فهلءْ 
تدللث،البلد" ق واحد أكثر زوجة نقول؛ كإ ت يعني امرأته، وهي والسلام، الملأة 

الواير،ق الحياة هي اثثعلة المرة المهلة الحال وهذه تدبغه، أن أحل من حلدا 
أنوحدنا كثيرا، شيئا أيما نعس ولر قبلها، ما وعشنا الرفاهية، حياة عشنا ونحن 
مبردة،أمياء من للبدن مرمحة أشياء فيها هده بكثير، هذه من خير الأول العيشه 

هكذا،الأمر ليس بق ّوفيإ ذللثا، وغير فخمة، وميارايت، بارئ، وخلل بارد، وماء 
عليههو مما بكثير أكثر وجل عر باممه الملم، وتعلق والهلمأنينة القلم، راحة لكن 

ؤإياكم.تيدبما أن اض نسأل الأن، 
ويدبرثيطان، صورْ ل محل المرآة ُإ0 واللام؛ الصلاة عليه نوله ل ٣" 

أومدبرة.مقبله كانت، مواء فتنة، المرأة أن عل دليل صونة'نيطان* ِفي 
الإناليرى حتى اوثسهلان يزينها صورة ل أي؛ سبلمازا، صونة ر'في وقوله؛ 

العالم،ن،اء نأجل من ؤيفلنها له، تبهو تقابله ما أول النساء، أجل من القبيحه 
حضللأنان يزينها الثسهلان من النماء، أقبح من ذكون قد الحقيقة ل لك،ا 
أدبرت.وكدللث،إذا الشماء، أحل من وكأنبما يراها 



uU  ٩يواقي اوجأريمم اعراته انيأتي إش ا،>أةمهتا٠^ص لأي من ندب

خدكا١^١^، مد ص;ن مد خدي خزب، زثيز;ن عدى - ١ ٤ ٠ ٣ 
افثصل، البي أف اش؛ عبد بن جابر عذ الربتر، أبو حده العاو، أف بن حرب 

قصومي ثيب امرأثه ماتى مال• ١^٠ عثر بمنيه، محدكر امزأ0؛ رأى ونئم عاثه 
ث1طاناا.صورْ ارتددرِفي يذكز! ولم ميتة، 

معقل،خده أمن، بن ا-كس عدثنا مست،، بن ملمة رعديتى — ١ ٤  ٠٣
ر>إذاموو: زتله؛ ء اشُ ضل خ تمت لجبئ: ق1و : ١JlS^، ر ض 

يرددلك، لإل يلثواتنها، ١^^، إل يلبممد هد4، ق هومنت، الزأ0، أعجبته 
•ُ مافيمسهااا

خلإبالحوية الماحية من ررإدا وملم؛ عليه افه صل قوله [ ١ ] 
•امرأة أحدكم أءجست، إذا والقدير؛ الاشتغال، عل منصوب أنه ررأحداء 

أوجهفيها فهدم تالأنشقاق:ا[ خذينه ألجء ودا مثل؛ فاعلا كان لو لكن 
منها؛للمعرين، 

حرج.ولا اسميه، حمله ررإذار، يل الذي يكون أن نحون أنه الأول؛ الوجه 
المإء،اسمتث، إذا يعني؛ مقدما، فاعلا ه لهء ؤ؛ يكون أن الثاف؛ والوجه 

الفاعل.وقدم 

إذاوالمقدير؛ ؛عد0، ما يفئره محلوفإ لفعل فاعل أنه الئالث،؛ والوجه 
المإء.ايقإ 

إلاستقيم لا أءجسه« أخدثم »إدا مما؛ الذي الركسج، هذا ل زكن 
الفعل.إلا يليها لا ثرمحليه، ارإذااا لأن منصوبا؛ يكون أن ومحب، الاشتغال، 

٠٠٠



الشكإححتاب ٢

اذL٠ةإ١ايزم إلى واسدفروذوونع 

ووكح،أي؛، حدسإ \قنو\إأ، نمو بن اش عد بن محقي حدسا — ١ ٤ ٠ ٤ 
معتعزو كنا موو: اض عد ثمث ؛ قاو مس، ض إنكايل، ص بئي؛ وان 

عنكهاثا ستحمي؟، ألا مملنا: ساء، لما لبمق وتألم عثه الله صل افه وتؤو 
ؤثتأأأاأؤيت الله مزأعد ثم أجو، اأزأهباكود-اإل س؛ح أف لنا نحص م دلك،، 

^لأسُتأاثأسسهاأا.
مبن إنهاعل ص جرير، حيكا محه، م بذ محاق وحددا - ١ ٤ ٠ ٤ 

يزأمدافه.ؤولم:مل: الألإ، مأثواثذْ نأ زقال: الإنتاده، خاِلد؛:^١ 
الإنثاد،-يدا إنناعيل؛ عن حدثناوكع، شيبه، انج( رحدثتاأبو؟زبن — ١ ٤ ٠ ٤ 

ض؟،ثلإ:لك;ممزو.

أوبامبؤع، أو بشهر، مواء مونن،، نكاح كل صابهله! العة نكاح ناء 
متعة؛نكاح فهو موئت، نكاح كل الهم؛ ذللئ،، بغثر أو السنة، فصول، من بفصل 

مكناا،لرأة تكون أن يقصد ولر فمط، الدة هده الإنسان يتمع أن به ا،لقمود لأن 
له،ولأأمأولأدله.

نسخثم حلالا، الأمر أول، ق اكية وكانت، افه، أحثه مما وهذا يعني• ]٢^ 
القيامة.يوم إل التحريم وبقي التحليل، 



__ ٢١سممحمحيؤ 

صئلأ، خدئثا يم، محي;ن خدي ، jdمحي;_:زه - ١ ٤ ٠ ٥ 
الله،عبد بن جابر عذ محدث محمد بن اينس تمعت، قال! دينار، بن عمرو 

وتلم،عليه اممه صل افه رثول مثادي عليتا حرج قالأت الأكؤع؛ بن وتلمه 
متعهسثمتعوا، أذ طإ أذن هد وتئم عليه اله صل اممه رئول إف مماو،ت 

النتاء.

وريع~؛ابن ~ينيات يريد حديثا المثي، سطام بن أمأ وحدمحي - ١ ٤ ٠ ٥ 
عنمحمد، بن الحض عن ديثاد، بن عزو عن الماسم-؛ ابن رزح حدثثا 
آتاثا،وشئأ عليه افه صل افه رسول أف افه؛ عبد بن ولجبر الأكؤع، بن تلمه 

مأذلJتافيالمتعه.
جرج،ابن اح؛روا الرراق، عبد حديثا اهلوائ، امحن و•حدJتا — ١ ٤ ٠ ٥ 

 :Jعن١^ هتألة منزله، هحئتاهِق ^٠^١، الأه عد بن يحُز هدم عطاء: هال( ها
عثهاطه صل اطه عهد'زنوو، عل اشثئثعثا نعم، : ^lJ المتبمثه، دكئوا م أشثاء، 
•وعمر بكر زم وسلم 

ؤ،حزمت النساء متعة لأن( اء؛ التمتعة لا الحج، متعة هنا بها والمراد [ ١ ] 
الخلفاء.عهد J، حلالا ترجع ولر لام، والالصلاة عليه النبي عهد 



اثتكاحكتاب  ٢٢

مح:دج،١;^ أخثتنا مد ^١^، ئن محئد خدم - ١ ٤ ٠ ٥ 
منالمصة ثنتمح كا (.' JjAjاش مد بن جابر ممعن هال1 الزبتر؛ نو أثوي 

شعش ؟كر، وأبٍ< وتلمم عليه اممه صل افه رئول عهد عل الأيام ، ^١^٥٨التئر 
ضُمحِفيثامضينمثأبر

أنهأو شاذا، وأقله محفوظا، كونه ق أثاث، -ول محفوظا هزا كان إذا ]١[ 
إلالهي، يبلغهم ل( المام، بعض أن سم، تحمل( أن 4^1، فإنه الراوي" ض احتلط 

يةول(ثلأنه بينهم؛ مشهورا كان أنه الخدسث، ظاهر لكن عنه، الله رصي عمر عيد 
مستدلاوعمر® بكر وأي وملم عليه الله صل الله رسول عهد عل ارامتمتعنا 

الثيءإل الرحؤع فالوا-صا الأدلة أمر علينا اشتبه إذا ونحن الخوان، ض يدللث، 
وملم،آله وعل عليه الله صل الني عهد j، حرمت أما وص المم،، المحكم 
القيامة.يوم إل محرمه و؛قيت، 

اطهفقول بالفح، العدد( )أتم،ت وللمرة بالضم، للممعى ®اكبضة®، وقوله! 
ابنقال واحدة، قبضة يعني! [ ٩٦]'^:أث—ر_آلرسوبيه بق مصتة ؤهم؛ص-ت، تعال؛ 
الله:رحمه مالك، 

.............................لمرة'كر)جاوثه® ؤ١١دئله® 

-يهه 



اذهابيحو«اسخنجاسحثاصداو،ه1حاصةرييان 

ايى—يعني الواحد عند حاوسأ التكزاوي، عمت بن حامد حدسا — ١ ٤ ٠ ٥ 
ممال:،، ٥١عند ْبن حاُر عند محق ماو: دصز0، \لي عن عاصم، ض زياد~، 

اممهرسول مع يعثامحا جابر• ممال التعيمن، ق احتلما الربم رابن عباس ابن 
دللمثئدJهناا١ا.عثئ، عنهإ ةةانا م زظب.( عانه الله صل 

شكفلا ا-ني متعة أما النهي، أظهر يعني عمرر؛ عتهنا ررتياثا قوله! لعل [ ١ ] 
متعةعن تيى لأنه نفلر؛ فيها مياسة لكنها مياسة، امحدها عته الله رصي عمر أن 

الحرامالبيت ويدعوا الحج، أشهر ق واحد مفر عل الناس ينجل لئلا اُلج 
الخام.فئة ق أحد إليه مد لا مهجورا 

بلااجتهادا كان —ؤإن المالحظ هدا لكن عنه، اممه رصي عمر ملحظ هدا 
بالمتعةأمر وملم عاليه الله صل الني فإن به، عبرة لا فإنه النص حالفج إذا مالئ،— 

يافقال! عنه، الله رصي ححثم بن ماللث، بن مراقة الله أنطق حتى الحج، شهر أق 
صريحنص وهذا ٠، الابداءر لأيد ررتل قال! للأبد؟، أم هدا، ألعامنا اممه، رمول 
رصيعمر لكن لام، والالصلاة علميه الرسول بسنة ثابتة الح^ متحة بان واصح 

صيامه.هذا انحذ عنه الله 

طافحةالقنة لأن مصييط؛ عنه اس، رصي عمر أن شلئ، فلا النكاح متحة أما 
ثمالأمر، أول ق ، احتلاففيها صار لخله لكن حرام، النكاح متحة أن ق واضحة 

منها.بائا منعا يمنع صار عنه الله رصي ولحزمه ذااكا، أظهر عنه الله رصي عمر إن 

بابالحج، كتاب ت لم وم(، ١٧٨٥)رنم التنعيم، عمرة باب العمرة، كتاب البخاريت أحرجه )١( 
١(.٢ ١ )٦ رقم الإحرام، وحوم بيان 



اتشكاحكتاب 
 —ً٢٤ً^——

حدسامحمد، بن يوص حدس! شته، ى بن بكر أبو حدسآ - ١ ٤ ٠ ٥ 
قاو:أسه، عن تلمه، بن إياس ض عميس، ابو حدثتا زياد، بن الواحد عبد 

•' عنهاُ ش ثم ، Ij^jالتعة ق أوط1س عام وسلم عثه ،، ٤١١صل ، ٥١رثوو نحص 
عذا-بجت، شثرْ بن الثيع عن ليث، حدئنا سمحد، بن ءئ وحدثتا - ١ ٤ ٠ ٦ 

^١هارط^مت، داثعة، ونئم عش افه صل؛ < ١٥١زثوو انا أذف ثاو: انه تلإْ، أسه 
ما: ١٠٧١٥٥أنسنا، علنها  ١٧ثمعإaئاء، بتكزه كأما عامر بني مذ امزأ؛ إؤ، ورحل؛ 

رذانح،،ثى أجود صاحي وداء وكال ودم، ت صاحي وقاو يدم، مملث؛ تحلي؟، 
ثمأ■ءجإتها، إئ ثظزت ؤإدا أعجثها، صاحي رداء إؤ، ثظزت ^١ مئة، اثسثا وكنت، 
عانهاممه صئ، اممه رسول إن ثإ ثلاثا، معها يمكئت، ت5فيني، وردازك انث، قالت،: 

.محهاشاءامثتثسعهكلتجلهااا  „اآأ

تعكلها وهوازن وثقيما أوطانا لأن الثامنة؛ السنة ؤ، أوطاس عام ]١[ 
١^١^،.لغزوة 

الكلامهدا مثل، ؤإلأ عنهم، اممة رصؤ، الصحابة صراحة عل ، JJدهاوا ق ]٢[ 
بينة.بصراحة عرصوْ الصحابة لكن، يعرصه، أن الإنسان ينتحم، هاو 

تحصيناأير لأنه المال؛ عؤ، الشباب المرأة فاحتارت وشباب، مال وهتا 
اختارتفلهيا أيام، بعد حلما يكون اليوم الحديد والرداء حاحنتها، ونيل، لفرحها، 

حسن.ردازه من، عل الشاب 

وقبضةكالرداء المر الثى،ء فيها يذلون التعة أن ^٠، دليل، أيثا وفيه 
ذلك.أشبه وما الهلعام 

أحلها.أن عنها؛عل، غهم، واللام الصلاة عليه الرسول أن أيصا: وفيه 



سخ fUابيح U( نسخ ض ابيح اذ4 ؤبيان اصت ه1ح باب 

-م:يث خدءث ابمدري، خم ئ محل لكمل محو خدي - ١ ٤ ٠ ٦ 
افونول مع عزا اباه أف شتره؛ بن الربع عن عريه، بن عارم حدثنا ئثقل-؛ ابن 

ويوم،وثة بين ثلاثين عئزة حمس ئاقمنأ ئال! ة5ه، قح وملم عليه اطه صل 
منورجل انا ئزبت ، ١^١۶متعة ق وملم عليه اش صل افه رسول لثا محأذف 

بزل،بنا واجب كل يع الدماثة، من وهوقريب الخإل، ل ممل عله محلي y^؛،، 
أوت1ه بأنمل كثا إدا حى عص، جديد يمإد عمي ١^، يرد وأما حلى، 

مم:ثلسأوصط،مم؟،، ١^٠٣البمزة مثل ^١؛ كقثا بأغلأةا 
الئجل؛ن،إل تظن محلت !رئة، مناواجد كل ثم ثدلأن؟، ^^١ ئالث،: 
عص،جديد وبرئي حلى، هدا برئ إل ممال،ت عطفها، يئظرإل صاحبي ؤيراها 
أحئج٣ منها، لم مرئي، أو مرار ثلاث يه بأس لا هدا برئ فقول؛ 

ؤت1لملالعش الق، صل اش حرمهارثول حس 
.حطبت4؟ عل أوحطبة المسلم، بيع عل بح هذا ل هل [ ١ ] 

منهإواحد وكل حميتا، حضرا فكلاهما المزايدة، بح مثل هدا لا، الخوامحب،! 
•حفله من تكون أن يريد 

•دل؟ بددن مها يروج أن للمرأة ثبوز أنه الحدين، من يوحد وهل 
الدوام.نكاح ق وليس المتعة، نكاح ق هذا 



اثنطاحكتاب 

النمان،آبو حدسا الداومئر، صحر بن تعيد بن أحمد وحدثي " "١٤٠٦
أمحه،عذ امح،، ثثرْ بذ الرمحع حدش عريه، بى محارم حيكا ومحب، حيكا 
يمثلمدكن مقه؛ إل المح عام وتلم عانه اض صل اش رمول ح حزحنا مال؛ 

نح.حلق هدا برئ إذ مال؛ وفيه• داك؟، بملح وهل مالغ؛ وراد؛ بئر، حديث 
بنالعزيز عبد حدثنا أي، حدثنا نمر، بن اش عد بن محمد حد؛نا — ١ ٤ ٠ ٦ 

اطهصل افه رسول نع كاذ انه حدثه آياْ أذ ا-إقهنئر؛ تزه بن الربح حدكى عمر، 
منهاِفي أذث محئ قد ق ال!از'! »يا؛،١ قال: ي ذش 

ققحلثيء منهن عنده 'قال قمن الماةة، يوم إل دلك حئ؛ مد ال؛آ وإل ، ^١١١۶
^لأسواطاهوسط(لأ؛.

صص ;ن مدةخث؛ثا ثثة، أف تكر:ن أو زم -  ١٤٠٦
وتئلمعله الله صل اش زنوو زأيئ ؛ مآو الإنناد، -يدا عنز؛ بن العزيز عبد 
نمر•ابن حديث بمثل يمول؛ رم والباب، الركن مح، ياقا 

يامحذآدم،طكاإ:ص:ئ
أمرتامال؛ جدْ، عذ أمحه، عن ابجن، برْ بن الربح بن اص، محي عن تند، 
ثحزجلم م مت5ه، يحلنا ح؛ن المئح عام بالمتعة وتلم عليه افه صل اش رمول 

•عنها ماتا حص منها 

النبيمن حتر ُذا لأن يتغثر؛ لن الناسخ الحكم هدا بان صرح هدا ا ]١ 
لولأنه هدا؛ بعد محلل أن يمكن ولا الماةةاا، يوم ارإل مال؛ وملم، عليه اممه صل 

وسالمعاليه افه صل والسي صادق، غر الحبر هدا زكان هدا بعد حلل أنه رصي 
تقبلا.ومحاصزا صادق حبره 



و«اسخابيح قم سخ ثم ابيح انه ؤييان الممن نكاح باب 

بننثرْ بن الربح بن العزيز عبد أحأريا عش، بن عش وحدثنا - ١ ٤ ٠ ٦ 
اممهخأ أف معي؛ بن تبرم أبيه عى محدث شره؛ ين ربح أيا نمعت (! JlSتنبي، 
يىم-حتدالأ اشاء، من بالتمح اصحابه امز مت5ه نح عام وسئلم عليه اممه صل 

بكرمكأبجا عامر بى من جاريه وجدثا حى سمحم، بى من لي وصاحب أنا 
منأخمل درافي ثنظئ، محجعيش بردينا، عليها وعرصثا نيها، إل هحطأناها ع1طاء، 

اخاريتيثم ناعه، منها فامنن بردى، من أحنى صاحيي برد وترى صاحبي، 
فزاقهن.ونلم عليه اممه صل افه رمول امنيا ثم ثلاثا، معنا ثكن صاحبي، عل 

عنعثة، بن نمال حدسا دالأ: يمر؛ وابن النافد، عمتو حدسا - ١ ٤ ٠ ٦ 

عنمى وتلم علته اممه صل، الني أف أبيه؛ عن شإرْ، بن الربتم عن الرهري، 

اينئو،صم،ضه شخ، م نن م أبو - ١ ٤ ٠ ٦ 
Jrونلم علته افه صل، افه رئول أف أبيه؛ عن نيتْ، بن الربح عن الرهرى، 

إبرابممبن يغموب، عن حمي؛ بن وعبد ا-ظوائ، حنن وحدتنيه - ١ ٤ ٠ ٦
امحى،تثرْ بن الربتع عن شهاب، ابن أنوثا ئاب عن م، حدتنا نني، بن 

المنحرماف التعة عن نى وسل؛؛ عليه افه صل اف وث، رم أف أ-؛مْ؛ انه أسه عن 
اخمرين.ُاردين ممح كاف ا؛اه وأن النثاء، متعة 

هاويوص، ^^؛، ومت،، ابن أ-ئونا عش، بن حزنله وحدش - ١ ٤ ٠ ٦ 
إنمماJ،! دمآ5ه، هام الربثر بن اممه عبد أف الربثر؛ بن عروة أحترفي مهايبح؛ ابن 



اتنضاحضتاب 

ثاداة،بنم، يموذ^1^،%>و 1بمازئلم، يأض اشُ نأتاأض 
\ذف؛و؛,<إمام عهد عل تفعل التعة كاثت لمد ئل>وبوي جاف، لخلف، إثك ممال،؛ 

يوافهبثسلئؤ، هجرب الزبير؛ ابن له ممال ذتثأ{ عل؛ه الله صل افه رمول، يريد 
بنالمهاجر بن حالد دأ-ئمز( شهابث ١^، هاو ب1حجارك، لييوغ1< هعلتها كذ 

خا،١^،^، ِفي هانممتاْ رجل، جاءه رجل عقد جايس م محتا انه الاله ٌنيب 
عهدق ، ^lJiلمد وافه أ هل؟ ما مال،؛ مهلا، الأنصاري؛ عمزة أيٍا ابن له ممال، 
اصهلنلنن الإسلام أول ِفي رخصه كائن، إما عنزة؛ أبٍإ ابن هال اضن، إمام 
نهاّب؛ان محال عنها، وهم، الدين افه أحكم يم ا"محير•، ولخم والدم كاثتؤ إلثها 

اطهرثول عهد انتمممتافي كنث، هد هال؛ آباْ أف ا-إءهى ستره بن ربح وأح؛رفي 
^٥١صل ، ٥١رسول ماما م أحمرين، بأردين عامر بنج، مذ امرأة وملمم علمته الله صل، 
عنزدلك، محدلمؤ تزه بن نسع وتينئ شهايت،؛ ابن هال اثعة، عن وتج عثه 

اينشاينأنايامحا'لم

الخليفة،هو كان لكنه مدة، فيه عنهإ اطه رصي الزبير بن اطه عبد كلام ا ١ ت 
عتهإ.اطه رصي عباس ين اطه عبد المفتي؛دللث، وكان 

سنهإل أبثا تند م وهو لطة، الذو الإمام هو لأنه القول؛ هدا ق وثدي 
القول،حدا يشدد أن جرم فلا وسلم، آله وعل علميه افه مجل الرسول سنن من 

عمرهآخر 3، عباس بن الأ4 عبد لأن عنهإ؛ اطه رصي عباس بن اطه بمد ؤيرض 
عنه.افه رصي يه ض فم بصرْ، كث 

لكانيتقى سيئا فلوكان يعني؛ التقينا٠ إمام عهد عل تفعل ل'إخا قوله؛ وأما 
الرسول،أنه معروف وهو الرسول،؛ ١١يقل؛ ولر التفن، إمام باتمائها الماس اول 



٣١٥اسح ثم ابيحث|انسخ وابهاحا1ممتئي1دانه 

اشصل النبي لاماه يتقى شيئا هدا كان لو يقول! لكنه ®إمام قال! لكن 
الم.وسآله وعل عليه 

الزبيربن اممه عبد مع المألة هدم ق الصواب أن شك لا حال! كل عل 
عنها•اش رصي 

معقل،حدسا أعهن، بن الخثن حدسا ثبست،، بن نلمه وحددني — ١ ٤ ٠ ٦ 
اّبمهص،سثره بن الربح حدثتا مال؛ العزيز، عي بن عمر عن عبمه، أتجا ابن عن 
خولإررألأإئبما ؛ ومحاو اثعة، عن ش وسلم عثه اممه صل افه زئول( أف يه؛ بض 

.ثنئاهلا أعطى ثاو ومي القيامة، يوم هداإل مذيؤمئم 
عنثهاُب، ابن عن مالك، عل قرأت ثال؛ ؤض، بن تش حدتا - ١ ٤ ٠ ٧ 

افهزنوو أف طاش؛ م ًين عل عن بيهإ، عن عل، ْبن محثد اْبى والخثن عدافه 
'*الخمر *ثوم أكل وعن حبجن، يوم النسا؟ متعة عن ش وسلم عله افث صل 

يدل،وهذا حراما، صارت ثم حلالا، فكانت، الإسية ا-اقمر لحوم أما [ ١ ل 
j(الحار فهدا ملكه، ق أحد ينازعه لا المطلق، الللث، كإل< وتعال تبارك ممه أن عل 
موص يوكل، لا حبيث حرام النهار آحر ول يوكل، محليب حلال النهار أول 

•وجل عر فه الأمر لكن واحد، ثيء وكل واحد، والدم واحد، والغداء يتغير، 
محذور،فيها ليس طيبه حلالا أوانيها ق كانت، محرم أن قبل الخمر كذللث، 

عليدل، مما حراما حبيثا وصار الإناء، ل الأي الخمر نمى انقلب، حت»ت وحم، 
بالأمسجعلها ١^^، ما يقول! أن قائل أراد ؤإذا وحل، عز اممه بيد كله الأمر أن 

حراما؟.وباليوم حلالا، 



اتنكاحكتاب ٢

قدبتعاليل يعلل أن أما والأرض، السموامن، ملكوت يده من جعلها قالتا! 
سمعنا،نقول! بأن مكلفون نحن بدللث،، مكلفن نا فلالعلة هي تكون لا 

وطاعة.قمعا لنا أحله وطاعة؛ قمعا هذا، من ربتا منعنا وأطعنا، 

وهوإشكال، فيه لكن حائزة، الأول ق كانت، المتعة أن عل دليل هدا ول 
عامحرمت، أما عنه الله رصي شرة حاديث، ول حي،ر، عام حرمتا أنبما ذكر أنه 

الإشكال.حل الفتح، 

التحليل،بحد جرمت، مرتين! نسخت، تكون أن من الماع ما قائل! يقول ئد 
مشت،؟.التي الرجة هوظاهر ك،ا حرمت، ثم أحلت،، ئم 

نحلل،نم حراما، الثيء يكون أن ينكر لا ونحن ذللث،، عدم الأصل فيقال؛ 
الفتح؛عام للضرورة وأحل حراما، كان مكة ق فالقتال مكة، قتال ل كإ تجرم نم 

النيقال ك،ا حئ، ثم مار، من ماعئ وسلم آله وعل عليه اف صل للشي أحل 
ؤإنإ؛، بالأساار اليوم حرْئها ررعادُث، وملم! آله وعل عليه اه محل 

علالقضاء يمكن لا لأنه للضرورة؛ واللام الصلاة عليه للرسول أييحح، 
حذا.إلا اينه بيت، عند الشرك استياحوا الاJين الثركثن هزلأء 

عاموأحلحه حيير، عام التعة— —أعني نحريمها ثيتإ ئائل؛ يقول وقد 
حرمت،.ثم أيام، ثلاثة للضرورة مكة فح عام أو أوطاس، 

كاحأحاز من حذا تعلق قاف الماررى؛••• قال اطه•" رّحمه ادو.و.ى و.ئال 
هذاقلنا! فيها، قادح الاحتلأف، هذا وأن تعارصت،، الأحاديث، أن وزعم التحة، 

كتابومسالم؛ (، ١٠٤)رقم الغادِا، الث.اعال العالم لٍالح باب العلم، كتاب ١لخارىت أحرجه )١( 
(.١٣٥٤)رقم مكة، تحريم ؛اب، الخج، 



انعبابولاحا1ممتصان 

لعنه ينهى ثم زمن، ل عنه ينهى أن يصح لأنه تناقصا؛ هذا وليس حطأ، الزعم 
بعضفمع أولا، سمعه كن لر من ؤيمنه الهي نشتهن أو توكيدا، آحر زمن 

سمعه،ما مهم كز فقل م، زمن ل آخرون وسمعه زمن، j الهي الرواة 
اهسإعهرُ زمان إل وأضافه 

ذكرالقح عام ق لكنه القح، عام ل جثها يذكر ب لو يمح الكلام وهذا 
فلاالفتح عام وحزمها حيمم، ق حزمها أنه —مثلا— الأحبار ملت لو أمجا حلها، 

الحوإ.لكن للحكم، وسينا تأكيدا، أعادها كون لأنه إشكال؛ 
منداود أبو روى وقد عياض:... القاضى قال 1له: رخمه الووى قال 

اه. الودلع حجة ل محها الهي أيه عن ترة م بن الربيع حديث 
الصلاةعليه الرسول إن ^١^ أن فيمكن محفوظا وكان صح إن هذا 
يصح.أظنه لا لكني واكذكر، الوكيد باب من الودلع حجة ل قالها واللام 

فالحكمنوته، j لا الحكم كيفية ى تحرير إل المسألة محاج حال: كل عل 
حرمت،،نم أحلت،، هل كن• القيامة، يوم إل حرام المممة وأن ثابت،، أنه شلث، لا 
روايةأن أعلم— —وافه والغلاهر الإشكال، محل هذا حزمتف؟، نم أحلت،، ثم 

يومالأهلية الحمر لحوم وعن المتعة، كاح عن نس وأنه '، الحفوظةر هي سفيان 
الأهلية.الحمر إل عائدا حيثرا؛ رريوم قوله• ويكون حيثر، 

الوحشية.الحمر من احارارا الأهلية® ءالحمر وقوله! 

•)ا(شرحالووك،)آ/بميا( 
٢(.٠ رمم)٢٧ التعة، نكاح ق ياب النكاح، كتاب، أبوداود; أحرحه )٢( 

(.١٨٠وب>:إتجالاسمرإ/أ"مه(،شرحالووى)آ/ 
،٥١١٥رقم)آ■تما، التعة ص اش. رسول نبي باب النكاح، كتاب اليخاري; أحرجها )"٢( 



الشضإحكءب  ٣٢

عندالأئمة إمام ~وهو عنه الله رصي طالب أيى بن عل أن والعجب 
اممهصل الله رمول حقا الأئمة إمام عن النعة تحريم روى الذي هو الرافضة" 

عنهافه رمي طالب أي بن عل أن كإ حذاإأ يقولون لا ذلك ومع وملم، عليه 
ابذلك! لايقولون والرافضة ؛، رالخفين عل المح روى ممن 

عنحويريه، حدسا ^٠، ٠۵١١انةاء بن محمد بن ال٤ة عند وحدسا0 — ١ ٤ ٠ ٧ 
زلخلسإنك موو طاِف ي يو;ن نمع نو\و: الإنناد، خدا _؛ 

؛*ماإلإ،اعن §ئمحا بن تحص حديب بمثل ولملم؛ اشُعليه صل افه رئول مائا 
محناحزب؛ بذ درهن ثم، دابذ ي، أتجا بن ابوم حيكا " ١٤٠٧

١^،،ض ١^>؛،، ض يته، نن ثماف زمت، قال محثه؛ ;ن اض 
شولملم عليه افه صل الئئ أف عل عن أبثهكا، عن خمل، بن محثي ام القّ يعيي 

اص.الم ئوم وعن ^، يزم امحة نكاح عن 
عناش، عتند أي، حدسا نمر، بن اش عند بن محمد وحدسآ - ١ ٤ ٠ ٧ 

أفخمل؛ عن أما، عن خمل، بن فم ابن اش وعي ايلمن، عن يهاب، ابن 
الهرئوو قإف عثامحزا، ابن يا ٠^٨^ مماو،ت ١^١؛، متعة يلئل، عباّن ا؛ن تبع 
الإسية•الخئر قوم وعن حيثر، يوم عبجا قآى ولملم علنه افه صل 

محهإ،اممه رضي عباس ابن إل يشر يائه* رجل ارإيلئ، ت قوله أن الفلاهر [ ١ ت 
سع.أن أحق الخق لأن ا؛ معهر عنهإ افه رضي الزبير بن الله صد كلام وبق 

(,٢٧٦)رنم الخفن، عل السح ل الوقت باب الطهارة، كتاب مسلمت أحرجه )١( 
(.٢٧)٢(اظر)ص:



ub  ابيج انه ريي1ن اصة ه1ح )W ابيح و«أ نسخ )Uسخ

وهب،ابى ١^ قالأت ص؛ بن و-مملة الطاهر، م وحدتني - ١ ٤ ٠ ٧ 
من ■عئ ثن محقي ام اش وعبد الحض، عن سهاُب، اثن عن يوص، أنوي 
اشرسول ثآف عباست لأبن بمول طالت، م ثى عئ سبغ أيه أما؛ عذ طالمت،، 

الحمرلحوم أكل وعذ حو، يوم الئثاء متعة ص وملمم عليه افه صل 
•الإنث 

منوأن التحريم، ُعال فيه نح لا وأته محرم، العة نكاح أن والخلاصة [ ١ ] 
يعتقدوهو جامع ؤإذا فاسد، نكاح لأنه بيّه،ا؛ التفريق وجبا متعة نكاح تزوج 

فرجاوؤلئ أنه يعتقد وهو له عدر لا لأنه الحد؛ عليه يقام فإنه صحح غير أنه 
شبهةالخلاف، نقول؛ شبهة، الخلاف، يقول! الاالإء بعض وكون له، محل لا حراما 

هوباكحريم القول بأن جزم إذا أما أصح، القولين أي تردد الإنسان كان إذا فيإ 
له.عدر فلا ومحائ ، نحالفذهب، ثم الهق، 

الممة؟.كاح بمللأن عل أحمعوا العلياء لكن نائل: قال فان 
بمويت،تموُت، لا الأقوال فإن أولا؛ الخلاف، ئستت، إذا أنه الاختيار؛ فالخوايج؛ 

إحماع.فلا بحد فيئا لوأحمعوا حتى إحماع، لا لأنه قائليها؛ 
اده~فالروح اعتقد ~إذا فاسد نكاح كل أن ألة؛ المهده ل فالصحيح 

ولافرق.مماتا اuءلل فإنهكالكاح 

لولأنلث، زانيا؛ يحتر فإنه وتزوج محرأ ولكنه فاسد، أنه الزوج اعتقد فإذا 
أييحه،لا أنا لا، لقال؛ لا؟ أم أنن،، أتبيحه منلث، حصل الذي الوؤدء هدا سألته؛ 
اغيرك؟ عند ولوصح عندك باطل عقد بصورة تحرأوتتقي لماذا إذن فيقال؛ 



اثنكاحكتاب  ٣٤

فهولكلنكاحفساده اعتقد من أن الفاصد! النكاح مسألة ق الصحح هو هذا 
وأطمحو، لا وأما ائم قعل الياء أجع الذي هو اuطل والكاح مماتا، اuطل 
فيه.اختلفوا الذي فهو الفاصد 

ونحن٠، كاكرةر فاصد النكاح أن الحناJالة فعند الهللاق بنية تزوج إذا أما 
مروءاتمحالف هدا اض! رحمه ماللئ، الإمام قال كا لكنه متعة، نكاح ليس أنه نرى 

القاعدةعل المملبيق حسث، من لكن وأهلها، للمرأة وخا.اع غش وفيه الناس، 
بعد.فيا يرغس، لكنه النية، حذْ يتزوج قد الإنسان لأن متحة؛ نكاح فليس 

لكنهوالزؤج(، ا،لرأة )أي \لطرقن من الفنهة بنية التكاح حصل إذا مسألة؛ 
الحكم؟٠فا العقد، ق يشرمحل لر 

قالمشرومحل بمنزلة فهو قبل عليه اتفقا فا كالمثرومحل، ا،لواطأة فالحواب،! 
الحقد.

امثشالإرادات)آ/خبم(.



صبتياماءرس1أوخاءااهماساح
٣٥=====ء===^=صء=ً=ء^==ًًًءًء 

النكاحالواةوه«تهااوخالتهافي بين البمؤ تميم باب 

الزثاد،أف ص مالك، حدسا المنض، منلمه نن اش عد حJسا — ١ ٤ ٠ ٨ 
نحئغررلأ ون1لم: عانه اف صق اض زئوو قاJ ثاو: هتيرْ، م عذ ١^^، عن 

وعا،ثلأ:لأاأزأةثخابجا«لأل
أي،بن يزبد عذ الليئ، أحمدا الهاجر، بن ومح بى محقي وحدسا - ١ ٤ ٠ ٨ 
وسلمعليه اممه صل اف رثوو أو هريرْ؛ م ص مالك، بن عراك عى جبيب، 

وحالتها•والمزأْ وعثتها، المرأة بتنهزت نحتع أف ننوة أربع ذ عش 
بقالثحمن عد حدسا قعثب، بن منأثة نن ، iulعد وحدسا - ١ ٤ ٠ ٨ 

بنتهل بن امامه د ولب يذ الامحار، مى ندف نشه: ابن -قال ١^ عد 
نمعث،ثاو: هريرة، أف ص دؤيب، بن ثسصة ص شهاُسا، ١^ عن حنتم،-؛ 

اظذلا ١!^، نت، ش د ممح ررلأ :فوُل: ج م ضز!ه  ٠٥١زثول 
الأختإعلالخالأ«.

ن:وجها للغة ١ حيث، من فيه محوز  ١١تبقع لا رر • قوله [ ١ ت 

ناهيه.®لا،• تكون أن عل الحزم الأول: الوجه 
والنفياليلاغة: أهل قال نافيه، ®لا(( تكون أن عل الرفع القاف: والوجه 

—وهوالهللس، وأما ياسفائه، محتر مقرر أمر كأثه الحكم، لهدا تقرير النفي لأن أ؛الح؛ 
يجمعلا أنه عل يدل الحديث، هدا فان كان وايا يكون، لا وقد يكون فقد — النهي 

ؤوآ0الكريمة: الأية إل هدا ضإ وحالتها، ١^^ ين ولا وعمتها، ١^١٥ ين 



اممضاحكتاب  ٢٦

الحمعمحرم اللاق فتكون تالاءت'؟'ا[، ه سك ماكو آمحئْكمحاإمح' تمك>> ثجمعوأ 
وحالتها.والمرأة وعمتها، والمرأة الأختان، ثلايات بينهن 

محرمقال؛ حبشا العلمإء، بعض ذكرْ الذي الضابط من أبين البيان وهذا 
أجلمن :أا التزوج 4ل ل( أنش والأحر ذكر أحدهما أن مدر لو امرأتغ( بغ، الجمع 
الأيةلكن ، JbJiJiوفهمه تعقيد، فيه الواغ ق هذا الصهر، دون الرصاع أو القرابة 

الرأْقلم؛ ولا وعمتها، الرأؤ بع، نحثغ ®لأ ت وملم عليه اممه صل فقوله والحديث،؛ 
فهنلاس:•؛؛[- ^ثوأ الكريم؛ القرآن وق يحاكها®، 

جدا.واضحة ثلامث، 

عمها؟.وابنة المرأة بين الحمع محوز وهل مل: فإن 
وحالة.عمه ولا أختين، ليمتا لأنيإ محوز؛ فالحوابح: 

•أبيها؟ وزوجة المرأة بتن الجمع محوز وهل مل؛ فإن 
ءا"بمواب؛بجوز•

عمة؟.أبيها: لزوجة تهول، هي قيل؛ فإن 
لاعيرةبه.فالحواب،: 

غيرها.من وابنته الرجل زوجة بين بجمع أن للإنسان محوز إذن: 
وبتها؟.المرأة بين محمع أن محوز وهل قيل؛ فإن 

المرأةالإنسان تزوج فإذا مؤبد، تحريم هذا لأن الجمع؛ بجوز لا فالجواب: 
حا.دخل إذا بنتها علميه وحرم أمها، علميه لحرمننخ 

الرضاع؟.من أختين بين بجمع أن محوز وهل ميل: فإن 



بجاماةومجاا'وحاماماماح
٣٧—=^==ٍ==ًًًً==سد==^ً=^ً=ٍ 

سثدأه قال•• تحال اش لأن يجوز؛ لا فالحواب: 
منعرم ما اوصاع من راعرم وملم: عليه افه صل الني قال ثم لالاء:'مأآ[، 

ضخ}م بينهإ فالخمع حراما النسب ي الأحت؛ن ُان الحمع كان فإذا ، النس-،؛؛ 
}المس1لةر هذه ق افه رحمه تيمية ابن الإسلام لشخ حلاقا حرام؛ 

الأحتتنبتن الجمع يجوز إنه يقول• المسالة هده ق النه رحمه الإسلام فشخ 
أوالأحين، بين الجمع عن النهي ل العلة إن يقول• العلة، ملاحظا الرصاع من 

تحبزحما ليس والرص-اع القْليعة، حوف هو وحالتها المرأة أو وعمتها، المرأة 
محرم.لا فانه العلة هي هذه دامت ما فيقول! صلته، 

منررتحرم لام! والالصلاة عليه الرسول قول عن نقول ماذا يقال! ولكن 
صالنم، من كانتا فإذا أحتان؟!، وئتان اشت،((، من عوم ثا اوصاع 

حرام.بينهإ فالخمع الرصاع من كانتا إذا وكذلك حرام، بينهإ 

كتابومسالم؛ (، ٢٦٤٥)رقم اب، الأنعل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
الخاري:أحرجه عنهإ، اش رضي عباس ابن عن ( ١٤رقم)^١٤ الأخ..، امة تحريم باب الرصّاع، 

تحريمباب ، ١٤١٠٥^كتاب لم! وم(، ٢٦٤٦رقم)الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب 
■^،١.الله رضي عائشة عن ١( ٤ ٤ رقم)٥ الفحل، ماء من الرقاعة 

)أ(زادال،ُاد)ه/ارهه(.



اممكاحكتاب 
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عنيوص، أح؛رفي وف، ابن أتونا ءش، بن حرمة وحدش - ١ ٤ ٠ ٨ 
مى1آؤذ•' هريرْ أبا تجع انه المي؛ ينيب بن محصه أنوق جهابه، ابن 

اوأةئ زئيها، اوأْ ثئ محح أذ ج و افث ضل ، ٥١ط
طشخاَلهأي4ا هزي شهاُت،: ان ه1َل ثخاَكها، 

حدساا-لثارث، بن حالي حدسا \ذتق]ض؛.( معن أبو وحدش " ١٤٠٨
،٥١رسول هاو هاو،ت هريرة، م ص سلمه، م ص إليه؛ كتب أية عض عى هشام، 

^^^لأصالنوءفها،دلألكخابجا«•
عنئونى، بن اض محي خدئتا تمحور، نن ذمأتة\ئ - ١٤٠٨

افرسول هال يمولت هريرة آبا سيع انه سلمه؛ آبو حدش عض، عى ستتاف، 
ايأإي.وسلم؛ عليه النه صل 

واحتها،ا،لرأة ثلائات بينهن الخمع محرم اللاق النساء فصار وهوكيلك؛، آ ت١ 
بمنزلةالأب، وعمة الأم عمة أيما وكيلك( وحالتها، والمرأة وعمتها، والمرأة 
أوالأم عمة أن سبق فيإ ذكرنا وهد الخالة، بمنزلة الأب، وحالة الأم وحالة العمة، 
ذريته،ولسائر له عمة الإنسان عمة أن يعني ذريته، من حاء من لكل عمة الأب، 

ذريته.ولسائر له حالة الإنسان وحالة 

٠٠٠



سمحاماثومجااوحامافياثماك1ح
== ٣٩— —=^—^=ت

عىهشام، عذ انائة، أبو حدسا مسه، أى بن بي ابو حدسا — ١ ٤ ٠ ٨ 
ررلابمثبمال• وسلم، عليه اش صل البي عن ئريره، أبي( عن ًثب~ى بن محمي 

عثتها،عل اأنأْ تنكح ولا أخه، نوم عل ينوم ولا أحيه، حثه عل الرحو 
هإمالهاوئتهكغ، صعقتها، أحنهامحفئ طلأى ا1ناة ولاسأل، حالتها، عل ولا 

مام5باله^ا((لا؛,

منهاتمتمددة، ائل منفثن الحديث، هدا [ ١ ت 

أنسمعت، إذا يعني؛ أحيه، حعلبة عل الرحل لا؛نهلب أنه الأول؛ السألة 
هذاأن تعلم ما فبمجرد وتحلبها، تذهب أن للث، محل فلا امرأة حعلب، شخصا 

أنهوعلسن رد إذا ولكن عليه، عدوان هذا لأن تحلها؛ أن للث، محل لا المرأة محللب 
ثذَفلأ1س.

هول آحرون• ومال يالخعلبة، باس لا العلمإء؛ بعض فقال، جهلت، فإن 
علمت،إذا إلا أحيالئ، حهلبة عل تحلب، أن محوز لا أنه الصحح؛ هو وهذا حرام، 

حاله.محهل أن ؤإما يرد، أن ؤإما بجابه، أن إما الخامحلب؛ أن وذللت، رد، أنه 
إشكال،لا ؤناهرة فالإباحة رد ؤإن فيه، إشكال لا ءلاهر فالتحريم أحسك، فإن 

يكونونربإ لأنه تحلب،؛ أن لل؛، محل لا فإنه ردوه؟ أو قبلوه هل تعلم؛ ل؛ ؤإن فيها، 
وم.العل الوم مل فيكون عنه، عدلوا منهم حهلثتؤ إذا يم إليه، ركتوا قد 

فارحوأنفلأنه، حعلست، أنلث، بلعني له؛ وقال الخاطب،، س امتاذن لو لكن 
مالرله، أذن لأنه حعلبته؛ عل نحطب، أن حرج فلا له فاذن حعلبتها، ؤ، ل تمح 

بإذنهعرة فلا وحجلا حياء أذن إنإ أنه علم فإن حجلا، أو حياء أذن أنه بملم 
حنئذ.



اثنكاحكتاب ٤

الرأة؟.حطية عل الرأة نحطب أن ذلك مئل وهل 

وأرسلتفلأن، يتزوجها أن أرادت امرأة لوأن يعني• مثلها، نعم، اّلجواب،• 
ليتزوجها؛الرجل هدا إل ترمل أن لها تحل لا فإنه بذلك، أحرى وعلمت إليه، 
أحيه.حق عل العدوان وهي واحدة، العلة لأن 

لخهلبتهاتقدم فلأيا أن وعالم امرأة، لخهلية يتقدم أن رجل أراد إذا مسألة؛ 
يصع؟.فإذا وأمانته، دينه ق لنقئس لخهلبتها بكفء وهوليس 

ليسهل،ا بأن محرهم الناس من أحدا يرسل أن عليه الواجب، ت الخوان، 
هوقال لو لأته وكذا؛ كذا وفيه وأجمتمو0، إليكم، حهلب، فلأيا إن فيقول! بكم،ء، 

•ازّم ذلك بعد ت، حهليم بكماء، ليس فلأن لهم• 
لابنتهلخطة يتقدم أن حاطب، من لأكثر يمح أن للول يجوز هل مسألة! 

حاط-،؟.الأحر أن يعلم ل؛ منهم واحد وكل مثلا، 
بتث،فامحلمة حهلب، ولهذا يشاء، من نحتار فانه ثلاثة مدم إذا بأس، لا نقول! 

الصلاةعاليه النبي تستشر وجاءت الصحابة، س ثلاثة عنها اض رصي قيس 
جاءهإذا فالول ٠، عنهإر اممه رصي زيد بن أسامة تنكح أن عليها فأثار واللام، 

النكاحمسالة لأن يرو,ثا؛ أن ؤيتبغي وحلما، دينا أحن هو من فليتخؤ أحد 
صالح.أنه حاله خناهر الإنسان ثعربأن ولا هينه، ليت، 

وهذاأحيه،ا، سوم عل "ولأبموم وسلم• عليه افه صل قوله الثانية! المسألة 
يقولأحد ولا بالإجلع، جائز وهو مفتوح، فالباُب، المزانوة ق أما المزايدة، ير غق 

بمئة،هي أحدهم! فقال للمشرين، قدمت لعة الأن لو يعني! بالتحريم، 

١(. ٤٨رقم)٠ لها، نفقة لا ثلاثا الطلقة باب الطلاق، كتاب ق: ساق ( ١١ 



العاحق ض«ااصبءااماةوسااو-ءااته1 باب 
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إذاأما به، بأس لا فهذا وحمستن بمئة الثالث؛ وقال وعنرين، بمئة الآحر1 وقال 
ول؛البح، إل ركن الباغ وأن عليه، توقف الثوم أن وعرفنا السائم، إل الباغ ركن 

العدوان.باب من ذللئ، لأن الوم؛ عل تزيد أن محوز لا فحينئذ اليع عقد إلا محق 
علتفإذا الإجارة، مثل البح، غثر ل أحنه سوم عل يوم أن ذللث، ومثل 

لكمحوز لا فإنه اليت ماللتخ إليه ركن وقد الستا، هذا يتاجر أن يريد فلأيا أن 
بأكثر.لتمتاجره الييت، ماللث، إل تذهب أن 

ولاعثتها، عل الزأة تكح رلثلأ وملم: عف اش صل قوله الثالثة: المألة 
قذلك.الكلام وسبق علحالتها®، 

ررولائألأو: الرأة« ررولائأل وملم: عاليه اض صل قوله الرابعة: المسألة 
3كتقئأحنها طلأى اآزأه ئنأل 'ءولأ سبق، ما ليوافق أحن والر؛ع الرأة®، 

فقالت،حهلبت،، امرأة ذلك،: مثال لها®، اف 'كتب مالها هإد،ا ولسكح، صحمتها، 
عدوان،ذلك، لأن عليها؛ حرام فهذا امرأتك،، يهللق أن بنرحل بأس لا للخاؤلب: 

للمرأةفهل الشرمحل -يذا يم، لر إذا ولكن الشرمحل، حذا يمل أن الزوج يلزم ولا 
.تفح؟ أن الشرمحل هذا مرءلتs الي المروجة 

نفخ،أن الحق لها فليس حرام أنه تعلم كانت إن تفصيل: هذا ل نقول: 
الفخ؛فلها تعلم لر ؤإن به، الوفاء يمكن لا باٌلل شرط أنه علمتر لأما وذللت، 

جاهله.مانار0 تكون حينئذ لأما 

يصح؟.فهل عليها يتزوج ألا شرطت، ؤإذا قائل: قال فان 
الشرطهلءا والفرق عليها، يتزوج ألا تشترط أن يصح نعم، فالحواب: 

شرطول الأول، الزوجة حؤ محمق قد الثاف ل أنه الزوجة يطلق أن شرط وبع، 



اتنكاحكتاب  ٤٢

فلمعليها( يتزوج ألا شرطت )إذا الأول المسالة ل أما عليها، عدوان طلاقها 
عليه.شرط ما فهوعل يتزوج ألا رصي ؤإذا الزوج، أحد:بمذا حق يتعلق 

أحيه١٠،راعلنوم أحنه"، راعلحطيه والاسلأمت الصلاة عليه الرمول قول وي 
ماالخهلاب عند الألفاظ من تختار أن ان للأنينبغي أنه عل دليل : أحنها٠٠ررطلأى 

المخاطب.عل تأث؛را أشد يكون 

وعدمالعطف، تقتفي والأخوة بالأحوة، هؤلأء وصف أنه ذللث،: وحه 
حقه.عل الاعتداء 

أنلوعلم كا كافر، حهلبة عل الرحل مجي، أن محوز وهل قائل؛ قال فإن 
المصرانية؟. oJu،كذءلّ_، أن المسلم وأراد نصرانيه، حف، نصرانثا 

أحاليس المصراق لأن يجوز؛ إنه قال: اللففل ظاهر إل يطر من فابواب• 
السالمينبلاد أن الغالمِ، لأن الغالب،؛ عل هو إنإ اللففل ط؛ أن إل نظر ومن له، 

قال:محترم باق ذمة أو عهد ذا كان إذا المصراق حق وأن لمون، مإلا فيها ليس 
الكافرحطبة عل نحطمبؤ أن للإنسان يجوز لا أنه الصواب: هو وهذا يجوز، لا إنه 
لهوكراهيه للإسلام، تشوينا الكافر حتلبة عل حعلثته ق إن ثم حق، له كان إذا 

منليله أو الأيام من يوما لم المعل يعتدي أن يزمن لا كافر إنه ثم ولأهله، 
فنثرؤإلأ الغالجؤ، عل بتاء بالأحوة ذللث، تقييد إن نقول: فلدللئه فيقتله، الليال 
عليه.العدوان يجوز فلا والمتأمن والذمي حقكالمعاهد ذا كان إذا المسلم 

نصرانية،امرأة المسلم الرحل ْع كان لو أختها: طلاق ق يقال وكذللثإ 
الممرانيةزوحتالث، يهللق أن بشرط لكن باس، لا وقالت،: لمة، مامرأة وخهلك، 

عليها.حرام ذللئإ فإن 



uU  ٤القكاح م اوخالاها همي«ا

\قخنهارا افن سب ما لها ررهإث،ا والسلام! الصلاة عاليه الرسول قول وق 
القبولإل أقرب صار عنه يالنهي الشس اقتنعت إذا لأنه الهي؛ فيه بإ النفوس 

والإذعان.

صم، نن ئ ه ص، م ئن محرز:ن 3لأو ١- ٤  ٠٨
اهُصل اش رئول ش مال: مينْ، إي ص سمين، ابن عن هند، إي بن داود 
أخبجاطلأ-يى اوأة تال أذ أن خ1لبجا، أز هل تكح أذ زتله؛ ظه 

•رازيهاُ وجل عر اممت قإف صحمتها، مال، يّكهما 
لأبن-واللفظ نالإ بن بي وأبو بشار وابن المس بن محثد تدكا - - ١ ٤ ٠ ٨ 

دثار،ن ^و ص ثتة، ص ج م ١;؛ ^51 _■ ثاين ١^، 
محمعاذ ونئم علميه ^ ٥١صل اف رمول نش مالت ميزْ، بئر عى سلمه، بئر أص 
وحالتها•المزأْ وبتن وعمتها، المرأة بئ 

صروننص نزقا٤، خدكا ث1اق، حوك! ^1:،، نن محثد ذم - ١ ٤ ٠ ٨ 
مثله.الإنن1د -ندا دينار 

®لمحتفئلقوله: زوجته عل الإنفاق يلزمه الزوج أن إل إشارة هذا ق [ ١ ل 
طعام.لها يكون فلا الزوج طلقها إذا لأما صحمتها،،؛ ق ما 



اممكاحكتاب  ٤٤

محاهةبدت4

ةن1ئمظك،ضنالج،ضمحينا،.ةا-خثكاقمح;نمح،ئاو: 
جبم،بن ثيبه نث عمر بى شحه يزوغ أف أراد افه محي بى عمر أف وف 

لإ،قاومحل:سمثمحالين
ينكح،ولا الحرم، ينكح ررلأ ذتج.' عليه افه صل اف رنول يال يقول• عماف 

ولأبموث،«ااا.

ؤدثنقضنت>ألإالجرم• ق قال وتعال بنانه الله أف المعلوم من ء ت١ 
الحإعهو والرفث،: ]اوقرة:بها[، ه ألحج ق حداد ولا متوق ولا رئث« ثلأ 

بهيتحل لكنه الحءإع، ممدمالت، من ولا جاعا، ليس الكاح وعقل• ومقدماته، 
الغرم،ينكح لألا فقال: عنه، لم ومعليه اش صل الشي نيى ^^، ، ١^١٤
أي:٠، سكح،ار )رلأ لفظ: ول امرأة، كان إن يزوج ولا يتزوج، لا فهو يككح،ا، ولا 

تزوجولو يتزؤج أن عليه حرم محرما كان فمن هن.ا وعل لغيره، اللكاح لا"*قد 
ؤلهووليهاؤل•

محلاالزوج كاف ولو ذللئإ حرم محرمه يتزوج أف وأراد محلا، كاف ومن 
•^_
أيصا.ذللثح حزم محرم الول لكن وهومحل محله يتزوج أن أراد ومن 

ولايزوج•ولأيتزوج، لايزوج، مائجرم 
وذللثحامرأة، عثطس، لا يعني: نحلب؛، لأولا واللام: الصلاة عليه وقوله 

(.٢٨٤٥رقم)ذلك، عن الهي باب الحج، كتاب ت الشانئ أحرجه )١( 



دابض«اه1حاضرماسسه

الأبوابيترجم الذي وكون الإحرام، محظورات من الحظور هذا حماية أحل من 
وأنهحرام، الخطبة أن والصواب; نظر، فيه الخهلبة( وكراهة الكاح، )تحريم يقول! 

فأينواحد، والساق واحد، والحديث، فرق، لا لأنه ثنيا؛ أن للمحرم محوز لا 
الفريق؟أ.عل الدليل 

هذا؟.زكون مض ؤإل قائل: قال فان 

اكحللإل وقيل" العلكاء، خمهور عند الثاف التحلل إل يكون فالخواب؛ 

يطوفأن وقل رأسه وحلؤ، العقبة حمرة رمي بعد تزوج فنن هذا وعل الأول، 
صحيح.الثال؛ القول وعل لا، الخمهور; قول عل نقول; صحيح؟. نكاحه فهل 

الحكم؟.فا ممد الخرم يدرأن ؤإذا قال; ئال فان 
منهلثيء وكل لل.اته، عنه منهل لأنه وذللث، العقد، يصح لا أنه فالخواب; 

واصيهلوحل، عز فه مصادة تصحيحه ل لأن أيدا؛ يصح أن يمكن لا لذاته عنه 
تفعل،لا يقول; الئارع لأن صحيح(؛ غير فهو لذاته عنه مي ما )كل القاعدة; هال.ه 

وهذاتثبيته، يقتفي بصحته الحكم لأن أيمبما؛ الفعل تثبت أن وتريد تفحل، وأنت، 
ورسوله.طه المضادة عين 

يترتمجذللن، ومع محه، منهئر فالغلهار الغلهار، عليكم يرد قائل؛ قال فان 
حتىثكمر؟.زوحتلث، تقرب لا قلنا; ظاهر فمن الحكم، عليه 

هول وفاسد، صحح إل ينقم ليس الظهار يقال; أن هذا عن فالحواب 
ذللث،،أشبه وما الحل.، عليه يترتّبؤ ، والقذفالحد، ءاليه يترتسؤ كالزنا محثم، منكر 

علوير فإذا وفاسد، صحيح إل م ينقكان هوما يصح(; لا )إنه نقول; والذؤر 
فاسل.ااصار عنه المنهي الوجه 



اثنكاحكتاب 
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أثوت،ض زد، ن ه اكنِْز، ئ محثت زه - ١ ٤ ٠ ٩ 
قأل::دشمحئضافينمنلكنزف، خئثنيمم;ذ ابع، نص 

الوبم،عل وم عمحاف ن أتان إو يأرتلمح( ايه، عو عمحاف بن ئته بنت بجلب 
 :M صءن 1ِلك، 1نينا بم5ح؛ زلا بجح، لا \مأ أن ا، 1>111تاة ألا

نثوو\شضئاضؤمم
الأعرابلأن أعراثا؛ هدا أظن ألا بمي: أءراث1« أرام ررألأ قوله: ]١[ 

وملم.عليه الله صل رسوله عل الله أنزل ما حدود يعلموا ألا أجدر 

وحييني)ح( الأعل• عبد حدسا النمهمر، عئاذ آبو وحاJدني — ١ ٤ ٠ ٩ 
عىتعيد، حدسا حميعات مالأ 'سواء؛ بن محمد حدسا عش، بن زياد اطاب آبو 

بنعذمحاق ءف، بن عذأبان وف، عر(محبن عذياقع، حكتم، بن وبمل مز، 
بجم،ولا الحرم، بكم رالأ هال؛ وتلم عليه اممه صل اف' وثول أف ععال؛ 

ص(.زلا 

حرب؛بن وومر الثاقد، وعمرو ميبه، م بن بكر ابو وحدسا — ١ ٤ ٠ ٩ 
عذبنمؤنك،، صأيوب، محك، بن تمياف حدسا رهثرت مال عيثنه؛ ابن عن حمعا 

وتلم،علته افه صل، البل به يبلغ ءف؛ عن سف، بن أتان عذ وف، بن محه 
ررالخر؛ي:ص،ؤلأمح،«.ءال:

خدي،ص م، خونتي الل4ث،، نن شي، ;ن األك مد لحدكا - ١ ٤ ٠ ٩ 
بنعمر أف وف،؛ هلال، أف بن تعيد عيش يريد، بن حالي حدش 



ضمه1حاضومائمممم
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بنوابان ابج، ذ جبثر بن ئيثه بنغ طلحه ابنه بجح أف أوال معمر بن عسداممه 
عمن،بى طلحه أد؛ح أف أردت محي إق اباف• إل يأرنل الحاج، امتر يوميي 

ننءو ست إف خاي^، محايا أناك 1لأ أناف: ثة مماو ه، محفز أف مأحث، 
الحرم،،.يتكح ررلأ وتئأ.' عليه اممه صل اممه رسول محال يقول* عماف 

حميناالحنظل؛ ؤإسحاى نمر، وابن سيبه، فا بن أبوبكر وحدينا — ١ ٤ ١ * 
هثنينيصمحويندثار،صمقالا;نني ضا;ني 

وهوننموثه يزوغ وسلم عليه اممه صل البي أف أنوم؛ عباس ابى اف الشعثاء؛ 
انهالأصلم أاجبي ممال: ١^٧، ئحديثجيه ١^؛،نمر: زاد محرم. 
حلال.وهو 

أتياداثئ:ئتيلإم،صموين
اشننول تزوغ محاو: أنة عثاس ابن عن الئعثاء، م ريي• بن جابر عى دينار، 
محترم.وص مئوثه وسلم عليه اممه صل 

سحJثنا آدم، نن قش لحدتنا ئ، م نن تكر أنو ^^١ - ١ ٤ ١ ١ 
افالحاراث،؛ بنت ميموثة لحديتني الأصم، بن يريد عى محرارْ، أبو لحدسا لحازم، 
وحالهحالي وكاو.تا : ٠Jمالحلال، وهو Jزوخها وتلم؛إ عليه اش ضذ ١^١' رمحول 

بنعثإن حدث يعد عنها الله رصي ميمونة يحيين، الله رحمه المؤلم، أش [ ١ ] 
عاليهالله صل النثي منه يسثنى العام الحكم هان.ا أن إل إشارة عنه الله رصي عفان 

عنهإ،الله رصي عباس ين الله همد همه رواه كإ محرم وص يتزوج أف له فإن وسلم، 
يالكاح.يتعلق فيإ عليه مهل قد وسلم عليه الله صل الله ورسول 



اتنكاحكتاب 

اضصل الني وأن ذلك، ل وهم عنهإ اض رصي هماس ابن أن الصواب ولكن 
عليهاه صل الني، إن نمنها؛ هي محاك كإ حلال وهو لزوجها وملم عليه 

بينهاالغير ~وكان عنه اش رمحي راغ أبو وكذللثإ حلال، وهو نزوحها وملم 
وهوحلالتزوجها إنه قال؛ وصلم~ عليه افه صل الرسول ويتن 

أحرمأن بعد إلا تزوجها أنه يعلم لر همهإ اممه رصي هماس ابن كأل لكن 
بئنمحئع وببمذا إحرامه، حال ل تزوجها أنه فظن لم، ومعليه اممه مجل الض 

وملمعليه افه مجل الني أن يعلم لر محهإ الله رصي هماس ابن إن فيقال؛ الأدلة، 
وهومحرم.تزوجها أنه قفلن أحرم، أن بعد إلا عنها الله رصي ميمونة تروج 

ميمونةتزؤج وملم عليه الله محل الني أن الصواب مبق؛ لما وحلاصه 
وهومحل•عنها الاه رصي 

ذلك.مالت بقها هي لأما أولا: 

عنه.الله راغرصي أبو السفير؛ينهإ ماله وثانيا؛ 
بعدإلا تزّوجءا أنه يلغه لم أنه عنها الله رصي هماس ابن حديث عن وبحاب 

أحرم.أن 

(.٨٤رقم)١ الحرم، تزؤج كرامة ق حاء ما باب الخج، كتاب الرطيت أحرجه 



Jb ، اُيُا-ااحيع ةميأااسهأاضممت
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حثو،يأدذأزيفركأحيه خضة ض اصتبؤ سرداا| باب 

م،y زه )ح( لت. ك نعد، ئ;ن زك - ١٤١٢
ررلايعقاو: زنلم، اف،عثه صل اي عن عمن، ابن عن عىثاؤع، الليث،، أحثردا 

بمفلمعز(خماأ•
ؤمم:ُئاقنى،جماصمحخزب، ئ زئي زم - ١٤١٢

عنعمن، ابن عن يابع، أحنبي( افه، عبيد عن ءش، حدسا رهيث؛ ماو اشثان، 
عفنحف ولا أخي، يع م ١^ يع ررلأ ،: Jliننم، و \% ضل البت 

له«لا؛.إلاأذيأدن أخيه خطت 
اض؛محي عن ننهر، بن عئ ك ثسه، بزل ؤهةابوبكر - ١ ٤ ١ ٢ 

\لإء.هذَ\
صايوب، حدسا حماد، حدسا ايحدري، كامل آبو زحدسؤ — ١ ٤ ١ ٢ 

الإظ.غدا 

النصوص!عله دلت، با هدا مدنا ونحن الأول، الخاطب، هو الأدق [ ١ ] 
ثبوز.فلا حياء أو حجل عن أما رصا، عن ياذن أن 

صورتان!له أخيهاا بح عل الرجل يع لألا وملم! عليه اممه صل وقوله 
بيتهفلائا أن يعلم بأن الخيار، حال ق بيعه عل يبح أن الأول• الصورة 

رحلأويذهب ؤيشريه، الرحل فيدهبإ أسسوع، لمدة الخيار واشارمحل فلأن، عل 
ثلث،لا فهذه باقل، مثله أو بقيمته، منه أحن عندي أنا للممشري! ؤيقول آخر، 

•الخيار زمن ق كان إذا ريمها حتل 



اثتكاحكتاب 

انإنفجاءه أمبؤع، لده الخيار واشرط بيتا، شخصى عل رجل ت مثاله 
وعشرة،بمئة منك \شلموو4 وأنا ألف، يمثة مثلا بيتلث، يث أنك بلعني وiالت آخر، 
واضح.عدوان لأنه محوز؛ لا حرام فهذا 

شخصعل باع المجلس ل رجلا أن لو المجلسI خيار ل أيما وكيلك 
البح،تم فهنا يعتها، اف، رثحلث، ةالن ألما، بخمسين سيارتك، ثعني قاد.' سيارة، 

منالث،أشتربما أنا ت الحاضرين بعض فقال الخيار، فلمهإ المجلس ق داما ما لكن 
الخيار.زمن ق لأنه حرام؛ فهذا ألما، وخمّين بواحد 

العلمإءاحتلم، وقي. الخيار، زمن انتهاء بحد ذلك، يكون أن ^؛ ١٠١١الصورة 
وهزا.

البائع،إل شخص أتى ثم وتهمقا، سيارة شخص عل باع رحل مثالهت 
إنلئ،قال! نعم، قال• ألما، فلأن؛خهسان عل سيارتك، بعت أنلث، ممعن، وثالت 
لا؟.أو حرام، هذا فهل وخمسان، واحدا أءهليلأ، رخيصة! عليه بعتها 

بحرام؛ليس يقول•' العلمإء بحفي ولكن حرام، أنه الحدبما ظاهر نمول؛ 
محرمإنه قالنا1 إذا نم يستهلح، لر البح يمح أن لوأراد الصورة هذه ق الباع لأن 

متى؟أ.فال الخيار زمن انتهاء بعد حتى 

المخمن يتمكن لا فهو فصحيح، يتْكن~ لا إنه ت قولهم ~وهو الأول أما 
يتان:مقفيه يكون لكن الخيار، زمن وانتهى التفرق، حصل أنه دام ما 

ومحزن،غالبه، عل قيء نمه ق يكون المغلوب، هذا أن الأول• الممدة 
ويعاديه.

لحة،الق عينا محي لعله فطنمس طريق، باي المح نحاول ربإ أنه الثانية: 



ازيآركيأذن حتى ض|ااساتضممتاي باب 

فإنهمغبون أته عرف إذا أنه الهم ذلك، أشبه ما أو الشري، ق عيبا محي لعله أو 
البيع.مخ محاول ربا 

البح،وتم ريال، ألف بخا<سين شخص من سيارة اشترى رحل مثال؛ 
فلأن،يا وقال! المشتري، إل رحل فجاء ؟٦١، يمسى وذم، المارة، أخل الرجل 

أحنأععليك أنا نيال، ألفج ين بخمالفلأنية السيارة اشتريت أنلئ، سمعت، 
بخصمنها أحن أعهليك أنا ةالتا1 إذا ربا ريال، ، ألفوأربعتن بخص منها 

مقيتان!فيه صمكون ألما وأر؛عين 

خمسةمتى خذ يا لماذا البائع، عل ثيء قلبه ق يكون أنه الأول• اشدة 
Tلأفزيادة؟.

أنأحل من بعيد وجه من ولو عيبا السيارة ق محي أن محاول أنه الثانية! 
متى؟.إل لكن الراجح، هوالخول أنه شك لا وهذا يرك، 

ثمومنته، تام المع وأن ه، نفءلابتا قد الرجل أن نعرف أن إل نمول! 
لروالأسعار السيارة عليه تعرض فلماذا المدة، هلالته ولو حتى أيثا! نقول 

اباقل؟ هذه من أحسن أعطيلث، وتقول! ا نحتلف،؟ 

زمنق ذللiح كان سواء المسالم، بيع عل البيع محوز لا أنه فالصواب 
الخيار.انتهاء أويعد المجلمس(، وخيار الشرمحل، خيار )يعني! الخيارين 

٠٠٠



اثنكاحكتاب 

محالعنت؛ أبئر وانن حزُت،، بن وومر النامحد، نلمأن وحييتي -  ١٤١٣
١^،أن ئز:تة؛ م ض تعيد، ص \)-لإه ض محئه، ئياف;ن خدتثا زمث: 
عللإطذ قطب أن أويثاجشوا، ود، حاصث يبح أف متحر ونلم عثه افه صل 

قما يمحتفئ أحتها طلاق سأل ولا أحيه، بحر عل، يبح أو أحيه، جطبؤ 
'•نومعل الرجل ينم ولا ت روايته عمروق زاد صخمتها• ق أوما إيائها 

سق.لر وبعضها مشت، حمله أكثر الحديث هدا  ٤١]

هوواويي ابد، ل اكم هو الحاصر ودا*، حاصر يبع أف ٌُآى قوله• 
بيعإذا أنه ذلك نر والحكمة غثرهم، من أو الأعراب من كان مواء إليها، الوافد 

اردعواوملم: عاليه اممه صل الشي فال ولهذا ابد، أهل عل محير للثادي الحاصر 
يبعولا الأسعار، يعرف الحاصر أن وذك ٠، ثنضا<ر من ثنصهم افه يزرن، الثامر 

أنيريد وهوعجل، السوقا، j، ملعته ؤيعرض ياق، واويي المعروف، بالعر إلا 
الناسلأن له؛ يقد الئمنر بكون اودي فينتفع برحصير، فيع أهله، إل يرجع 

القيمة.بنزول ابد أهل ؤينتفعر الثمن، محمل أن بد لا فانه بائيا كان إذا أنه يعرفون 
حقه؟.للبادي محفغل لا هذا هائل: مال فإذا 

والناسوؤر، الق ينزل موف اودي لأن حقه؛ للبادي نحفغل بل، محلنا: 
عليعرير فيه كاف إذا ولهذا مناب، الثمن أن رأوا إذا بحفي عل، بعضهم سينيي 
للقادمفحففل ٠، الؤكيانُ يلهي، عن وملم علميه ادنه صل، الن؛ي، ض حرمكا اودي 

(.١٥٢٢رنم)للبادير، الحاصر يع تحريم باب البيؤع، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(،٢١٥رنم)•والمر..، الإبل، بمقل، ألا عن لياتع، الهي، باب التهمع، كتاب ايخااّى■ أحرجه  ٢٢١

١(.٥ ١ رقم)٥ أحيه، بع عل الرجل يح تحريم ياب الموع، كتاب ومسلم: 
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قفصار السوق، إل يصل أن قبل منه فيشرون يتلمونه، الناس تنرج بألا حقه 
الحاصربيع عن بالنهي البلد لأهل وحفظا تلمه، عن بالنهي ليالي حفظا هذا 

للبادي.

هوما ومنها مقبول، هو ما منها شروطا، عاليها أدخلوا الله رحمهم الفقهاء 
مقبول.غثر 

الحاصر،قصده إذا فيإ التحريم أن يعني! الحاصر، يقصده ألا لثروط اس 
باسلا هذا فقالوات السلعة، هذه يع فلأن، يا وقال! الحاصر، عل هو قدم إذا قاما 

وظاهرالبائي، إل الحاصر ذهب، إذا ما بخلاف وكله الحال هذه ق البادي لأن به؛ 
لا،قالت الحاصر إل بسلعته حاء إذا البائي وأن فيه، إشكال ولا العموم الحديث 

لأأ؛يحهاس.

يبيعأن له حر، البائي لأن الحواز؛ يقتفي المعنى إن ءائلت يقول قد ولكن 
هووكل.والأن بوكيله، يبح أن وله ه، ينف

لوحتى ثبع لا قلنا؛ الحل،ين، عموم إل نغلرنا إن تردد، فيها عندي والمسألة 
يمطرحتى لا، فليقل؛ السلعة، هذه بع فلأن، يا وقال؛ ؛السالعة، البادي حاء 

أنله البائي أن إل نفلرنا ؤإن ذك، من الناس ؤيتتفع السوق، ق بيعها إل البائي 
بذك.باس لا قلنا؛ ينكل 

هذهبغ وقال؛ التاجر، إل حاء إذا البادي أن الثاق؛ عل اليوم الناس وعمل 
عليهم.تمييما هذا ق الناس يرى ولا يبيعها، فانه اللعة 

للسوق؟.محلبون الذين المزايع أصحاب، البائي مثل وهل قائل؛ قال فإن 
الأسعار،يعرفون الزارءان أن الغالب لكن كدك، أبم الظاهر فالحواب،: 



اثنكاحكتاب  ٥٤

إداأتيم يعرفون لكن الأمحعار، يعرفون إنهم يقال! وقد بالثمن، إلا يبيعون ولا 
البلد.أهل ْنه فيستفيد الثمن، ينزل فوف حملة باعوا 

العلياءقال والنجس يتتاجشوا، أن ومي يعني• يتناجشوا،ا، ررأو وقوله؛ 
لإصرارأو الياغ، لنفع إما شراءها؛ يريد لا وهو السلعة ق يزيد أن اه؛ رحمهم 

حميعا.أوللأمرين المشارى، 

قليلة،المئة وقال؛ رجل، فتقالها بمئة، فسيمت، السلعة، هده عرصِت؛، مثاله؛ 
بأو صاحبه، لأنه الباغ؛ لنفع المعر يرتفع أن أجل من وعشره بمئة قال؛ ثم 

أنأجل من فتها فزاد بالمشري، الإصرار أراد ولكن قيمتها، هي المثة بل يتقالها، 
الثاغ،لنفع حميعا؛ للأمرين يكون وقد وعدوان، محرم يجش فهدا المثري، يضر 

حرام.أيصا وهذا المثري، وصرر 

فلمإرحيصه، ورآها الثمن، تقال لكنه فيها، له رغبة ولا فيها، زاد إذا قاما 
.جائز؟ هذا فهل تركها، نفسه ل عيل الحر ارتفع 

فيهافيزيد وت-نص.( سام ما أول الملحة سام فأحيايا جائز، نعم، ا"بمو,اب• 
به.بأس لا فهذا يةكشس،، يم يشرتبما، أن أجل من 

أولئلئ،وأن الإنسان، لحقوق الإسلام حفثل الحدين، هذا حمل من ويستفاد 
ذلككان مواء الإسلام، من أحذوها إنإ اليوم ثيا يطنطنون الذين الكفار 

حمايةوأمثاله الحديث، هذا ففي وعرفوه، الإسلامي الدين يرموا أوأمم مصادقه، 
إذاوأنه الإنسان، لحقوق يكون ما اوق الإسلام وأن الإنسان، لحقوق ٠لاهر٠ 
لأنالإسلام؛ إل هذا ينثمب، أن أبدا يجوز فلا الملمن من أحد من ظلم حصل 

عليه.فالخطأ أبنائه أحد أحطأ ؤإذا الوجوه، جتع من كامل دين الإسلام 
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عنيوص، يى وف، ابن أ-نيدا ءش، بن حرمله وحدينج، - ١ ٤  ١٣
اممهصل اش رمحول محال هال1 هزيزة آبا أف المثئسا؛ بن نعيد حييني نهاصا، ابن 
زد،خابمئ يخ ولا أخه، بجع عل اي يع ولا تناجشوا، )رلأ تلإ: ذم 
لU لمحممئ الأ>ى ^ الزآة تنأو ذلا آخه، حقه عل اي بمل، ذلا 

1نائها«ااا.

نخدم)ح( الأعل. عد خدئ فتة، ي بن م م ذخوة - ١ ٤  ١٣
الإنتادغدا الزهري؛ عن منم، عن خم؛عا ١^١!،؛ عد حدسا واؤع، بن محمد 
^٠'•الرجز يزؤ ررولأ معمرت حديث عيألِفي مثله، 

ثاينمح؛جماصبممحلينماةا-خدكامح;نأئوب، 
هزيزه؛اي ص أبجه، عن العلاء، أ-ءمفي إسإعيل، حدسا ايوب! ابن ثال حعثر؛ 

أحيه،نوم عل النلم يم ®لا دال،ت ونلم عليه اممه صل افه رسول، أف 
حطسه،<.عل نحلت، ولأ 

١^٠،عد ^^١ ١^]^، إ;تراهيلم ثن أئند زخدئتي -  ١٤ ١٣
عليهاشُ صل الس عن هزيزه، أي، عن أما، عن وسهيل؛ العلاء، عن نمه، 

عنثمة، حدسا الصمد، عيد حدسا المس، بن محمد وحدسا© رح( وسلم• 
أيمإلا وتلم عليه اممه صل السر عن هزيزْ، أي، عن صالح، أي، عن الأعمثن، 

ررعلتومأخه(ا،وارحذهأخها(.مالوا؛ 
.محا

شرحها.لاعادة حاجة فلا مقت، الألفاخل هاوه كل [ ]١ 



اثتكاحكتاب ٦

وعإر0؛الس، عن وف، بن افه عبد أ-ءودا الطاهر، ابو وحدثتي - ١ ٤ ١ ٤ 
عل،عام بن عب تجع انه مماته؛ بن الرحمن عد عن حبيب، أتجا بن يزيد عن 

محلقلا أحوطيباح ررالؤمن ئاوت وتلم عليه اض صل اض رنول، إف يقول• المئم 
يدJااا١ا•حر أجه حئه عل نحلب ولا أجه، بع عل إلثضأ0م 

القرآنله شهد هذا اإلومن'ا، أحو ررالهمهن واللام• الصلاة عليه قوله [ ١ ت 
الدين()احوة الأخوة وهد0 تالخجراتت'ا[، ه لغوذ آلعتينؤن ؤلث-ا تعال• وله قق 

وأماقرابة، خوة ا إلا هي ما السم، أخوة فال النسب، اخوة من صله وأقوى أعل 
ابنعن تعال الله قال ولهذا النب، احوة من أعل وهي دين، أحوة فهي هدْ 

مننبي ونوح كافر، لأنه منه؛ بقعة أنه مع [، ٤٦لمدتؤإش'كوتيأسثث•^ نوح■ 
الأنبياء.

مقتفىعل تفرع هذا للمزبجر® تحل > ٨٥١١وملم؛ عليه الله صل وقوله 
أخيه.حق عل يعتدى لا أنه الارة مقتضى أن يعني؛ الأحوة، 

الخاطب،يعني؛ يرك، حتى أي؛ بم-را *حر وملم؛ عله الله صل وقوله 
علالخطة فتكون ٠، له*ر يأدل أل *إلا عنه؛ اف رضي هريرة أي حديث 3، ويق 
أهلرده أو ثالث؛ قم وهناك الخطية، رك أو له، أذن إذا حاتزة الأحر خطة 
المرأة٠

هه ٠ 

)ا(انظر)ص:ا،؛(.



وابص|اه1حاثارويطلأض

ني|ممحاثرتي؛لأض

ابنعن دالإ، عذ مالك، عو قرأت قال؛ عش، بن عش حدكا - ١ ٤ ١ ٥ 
يزوجأذ والشعار! الشعار؛ عن قش ونئم عليه اه صل افه رثوو اف عمر؛ 

محثزبم'اممنم:بجاظاقا'ا.

عليهالني عنه مى والشعار ، اضر رحمه ناغ مره كإ الشعار هو هذا [ ل١ 
الشخصيزوجه أن عل شخصا ابنته الإنسان يزوج أن وهو واللام، العلاة 

إذاالمكان* *شعر من! ماحوذ فالشغار هذا وعل صداق، بينهإ وليس ابنته هذا 
حلا.

بينهإكان ولو ابنته الآحر يزوجه أن عل ابنته يزوجه أن الشعار إن وقيل! 
ليبول؛رجله رفع إذا الكلمب* *قعر قولهم! من مأخوذ فهو هذا وعل صداق، 

مشعر.رجله يرع يبول أرادأن إذا الكاو-ا لأن 
نكاحإن هال! من قمتهم اممه، رحمهم  ۶٣١فيها اختلف المسالة وهذه 

ابنته،الأحر يزوجه أن عل ابنته يزوجه أن الحديث! هذا ق ذكره ما هو الشعار 
بينها،مهر لا لأنه للأحرى؛ مهرا إحداهما فتكون هذا وعل ءا>اق، بينها وليس 

ذكرأن يعد وتعال تبارك افه لقول القرآن بنص باطل نكاح هذا أن شالثا ولا 
زوجوالذي [، ٢٤]الماء; ه ب_تغوأاني,صم أن د'لهءكم ماوزأء ثم وأحل ؤ الحرمات! 

وهذاموليته، ببضع ابتغى إنا بأمواله، ابتغى ما ابنته الأخر يزوحه أن عل ابنته 
أيمحافيه إن ثم جدا، واصح بهللأنه فالكاح هذا وعل مهرا، يكون أن يمح لا 

)ا(انظر)ءس;آه(.



اثشكاحكتاب 
ً=_ًٍ=^^=^ً=^ًً==^ءًٍء=^= ٥٨== 

وكؤيهالزوج، صلاح إل ينظر لا الحال هده ق الإنسان أن الغالب لأن حياته؛ 
لكونهوليس عنده، التي بالشى زوجه إنإ لأنه هو؛ ممطلحته إل ينفلر ؤإنإ كقئا، 

الضرربذللئ، ومحصل الأمانة، صد هي التي الخيانة بدلك فحصل ودين، حلق ذا 
الصداق.من حلا إذا واصح وطا حميتا، المرأتين( عل 

أنعل ريال ألقح أصدهتالث، ^ ١٥بان حيله كان فإن الصداق، وحد فإن 
ؤيال،ألف محيعهلي دام ما لأنه ييتهإ؛ صداق لا أنه فمعناه نيال ألف ابنتي تصدق 
منعه.3، لاإشكال أيصا فهذا صيواق، لا الأمرأذ فحقيقة ريال ألف منه ؤيوحذ 

والمرأتانالمثل، صداق وهو بحيلة، وليس كئ؛را، الصداق كان فإن 
قمتهماه، رحمهم العبياء فيه احتلفح فهذا كفن،ء؛ منهإ كل والزوجان راضيتان، 

حائز،الحال هذه ق إنه ةالت من ومنهم المرأة، لحق وحمايه للذربعت، مدا منمه من 
الصداقلكن، ابنته، يزوجه أن اشرط إذا أنه الذهب، من الشهور هو والأمحر 

قيللو لكن بذللثح، بأس لا فإنه راضيتان والمرأتان كمؤء، الرجلين( من وكل تام، 
الأمانة،فيه صاعت، الذي هذا زماننا ق حصوصا وجه، له لكان مهللئا بالمع 

الخاصة.بمملحته إلا يبال لا الإنسان وصار 

ؤالحيلة؟ فإ صداق، أوبلا بصداق رجلان وتزوج الأمر، وسر إذا لكن 
صحيح،بنكاح الحقد يعاد فإنه راضيتين( المرأتان كانت، إن مولت أن الحيلة 

لأنالعقد؛ إعادة إل حاجة فلا به ورضيتا الهر استلمتا قد المرأتان كاJتV ؤإذا 
بلالعقل.، إعادة إل حاجة فلا تردد، وفيه نفلر، فيه الصورة هلزه ل العقد بطلان 

هو.كإ العقد يبقى 

;ا(متهىالإرادات)؟/د\<(.



uU  ادقغ1رويطلأنهةمي«اذ؛ل1ح

اشينسذعذ ذص.;أق ْاةا-نمحمحينمحب، 
اشُعمحضل امحن عن عتت، ابن عن اف،ضنالج، محي ص عش، خدكا قالوا: 

الئغائ؟لاأ.نا ٥^٠: ئك : Jliاش: محي خدث عيأول 
اومي ص ى، ئن محُ أنونا عش، :ن قش ثخثثثا -  ١٤١٥

عن Jrوسلم عي افه صل اش رسول، أف عمر؛ اثن عن ياؤع، عذ الثراج، 
الئثان.

عىمعمئ، أح؛توا الرواق، عبد حدسا راؤع، ثن محمد وحييني " ١٤١٥
قلاشعاز ١١ئاو: وتئن عي الله صل النل أو عتز، اثن عن *، illعن أيوب، 

الإنلأم((اأا.
صزأثو نمر، \نأ خدي شثه، أف بمر;ن أثو ه - ١ ٤ ١ ٦ 

اغُصل اف' رئوو  Jrقال هميرْ، أف عذ الأعرج، عن الرثاد، أف عذ اش، محي 
روجيللرجو: الرجل بمول، أف والشعار ئف■' اثن راد الشعار• عن وسئم عي 

وأزوجكأمحك روجنح، أو؛ امح،، وأرويك اسق، 
الله.رحمه هو^١^ هثر0 الذي أن إل إثارة هذا وق  ٢١]

أنكحةْن الشنار أن إل إشارة الإنلأم(( ق شتان ررلأ محوله: وق ]٢[ 
شنار.الإسلام ق يكون أن يمكن ولا منه، بريء الإسلام وأن الخاهلية، 

الذيالقول عل متمز وهو بينهإ، صداق لا أنه فيه يذكر ل؛ وهذا ]٣[ 
الصداق.ولوئي شنار؛ الأحرى: ا،لرأة تزؤيج اسراحل وهوأن إليه، أشرنا 



ا1تكاحكتاب 

محت-؛ائن }ئن مداه ص مدة، خدي وكزنب، ثكدثناة - ١ ٤ ١ ٦ 
ائنمر.لآ1دة يكز زلي الإظ؛ خدا 

ابند1و ياوت محقي، بن حجاج حدثنا اه، مد بن هازون وحديي — ١ ٤  ١٧
أنإولأالرواق، مد ض راؤع، بن ومحمد إبراهيم، بى إمحاى وحدساْ جريح•)ح( 

اشرسول قش يقول! اف مد بى جابر شغ أيه الربثر؛ أبو أ'ّمفي جريج، ابن 
الئعار.عن وسللم عليه اش صل 

أوأو أو 



ub  ايمماحي الوياءباثؤوط
 ً^—٦١

بامف1ءواثووطبياساح

حدسانمر، ابن وحدسا )ح( هشيم. حدسا ايوب، بن تش حدسا " ١٤١٨
محمدوحدسا )ح( الأحمئ. حالي أبو حدثنا ننبه، أبي( بن آبوباكر وحدسا )ح( وكع• 

من ^ عذ جعمر، بن الحميد عبد عذ اكطاف-، ~وص عش حدكا المس، ابى 
اضزنوو ئاو قاو؛ عامر، بن عمه ص ١^^، اممه همد بن نريد ض لحبيب، 

هدا١^^٠٠، ثؤ سحلألتم ما به يول \إا° الئزط أحق ررإن ت وسلم علته الله صل 
اااكزوط«اا؛.مال: \قو ١^؛ عتزأف ١؛^، زائن أبٍ،م س كظ 

اراكزط«.ل١ايعنىبدل: 

أنعل دلل فته بؤ'؛ يول أل الشريط أخمح، ررإل واللام؛ الصلاة عليه وقوله 
عليهافه صل الني بقول مقيد الإطلاق( هذا لكن الشروط، مع بمجح النكاح 
قوبقوله ٠، ثرط"ر مة دأل"قاف مهوباطل الاه كتاُب مِفي نرط ررص وسلم؛ 

حرمأد حراما، أحل ثزطا إلا ئروطهم عل رراثنلئوذ المشهور؛ الحدين، 

العقد،هد شرطا كان سواء أحنها، طلائ، المرأة سؤال( ق سق ما ذللث، ومن 
^٠^٤،محالما الشرط يكون بالا محصوص العام هدا أن المهم النكاح، أثناء ق أو 

آلهوعل عليه افه صل الني لقول، به الوفاء بجون لا فإنه للمع محالما كان فإن 
•لهوباؤن،" اف كثاب ل لبس ثرط ر'ثل وملم؛ 

(.١٥٠٤رنم)أعتق، لن الولاء أن بيان باب العتق، كتاب ؤات صيأي )١( 
إ ١٣٥٢رقم)اكلح، ق ه الض ص ذكر ُا ثاب الأحكام، كتاب الرمذكات أحرجه )٢، 



اثنكاحكتاب  ٦٢

بالعكس؟.أو بالشروط، والوفاء الحل الأصل هل قائل: قال فإذا 
أحقوأما لازمة، وأنبما الشروط، صحة الأصل أن الأول، ٠الحوابات 

الإجارة،وبنروط التع، بثروط ول أن من أحق ض :أا، يول أن الشروط 
فرخابه ثستحل لأنلئ، وأحق؛ أهم الكاح ل بالشروط فالوفاء ، الوقف، وبشروط 

بأشدالمال ق التصرف، وليس مثلا، المال ق التصرف، به فتتحل البح وأما محرما، 
هاواكون ووجه الفرؤج®، له انتحلألتم ®ما قال؛ ولهذا الفرج؛ استحلال من 

تستحلأن للمثج تمح فلمن شرطا اشرطتخ إذا المرأة أن الفرج به يسحل الشرط 
استحلالعلميه يتويف، الشرط هذا كان فلذللمثج الشرط، حذا ومت، إذا إلا فرجها 

يه.يول أن الشروط أحق فكان الفروج، 
٠٠٠



٣صهماسحوامج،واثوبمسوت 

واسقالئكاح في انس \جوإيؤ باب 

بنحالي حدثنا \ذؤو\وؤوؤأ، مينزه بن عمر بن اف عثد حييتي " ١٤١٩
أبوهزيزه؛حدسا أبوسلمه، حدثنا كشر، أى بن عئى عن هشام، حدسا ا-قاررث،، 

سكحولا ئنتأم، حس امح؛م ينكح لا ١٠دال،أ ونئم عليه اف صؤ، اش زئوو أف 
)رأنض،<اال^^،إذبا؟،ماو:

ه1^، نن اءط ه خزب زثلأنن زخم - ١٤١٩
مح،يمح،-:نياين

محئخزك،،هامحئمح،مح-؛ضامحتي)ح( 
^،٥١همد هالأ:ءدكا ه!ئذ\لي َوحوكاط.)ح(ثفضصتومح، 

حثال،نن قش أ-؛منا ^، jl^lالزحمن همد بن اش همد وحدسا )ح( معمر. عن 
يإسنادة،هثام حدت مم بيم محر؛ م بن ءش عذ كلمهم مناوئه؛ حدثنا 
ا-ثل.سث،.هدا ق سلام بن ومعاويه ومثال هشام حديث، لمظ وامى 

الكاح،لها يعمي لا يعني! امح؛م® سكح ؛رلأ واللام! الصّلأة عليه قوله [ ١ ] 
فقدؤإلأ الغالب، ق ثيبا تكون أن ذللن، من ويلزم زوجها، فقدمت، التي هي والأيم 

١^٢،.بالأم الراد لكن ثثا، تكون لا 
ستزوحلثجيقال،؛ أن يكفي فلا أمرها، يهلل—، يعني! تنثأمر،ا ررحص وقوله! 

)عم.تقول! أن بد لا بل فتكتؤ، فلأيا، 
نمتأذن((،خش الكث تنكح ررزلأ قال! لأنه نكت، أن فيكفي \بد أما 



كتابا1نضح ٦٤

موافقة،وأنا زوحوق، تقول! أن تستحيي غالتا البكر لأن إذتها؟اا؛ *كيف قالوا! 
فسكت،،فلأنا، سزوحك، قيل! فإذا سكث،«، »أنى إذنبا! ي قال ذلك،، أشبه وما 

يكفي.فهدا 

علالرؤج لها يذكر أن البكر استئذان أو اكسسح امتئإر عند محب ولكن 
هو؟،من تدرى ولا فلأثا؟، نزوحك، نقول! أن يكفي فلا المعرفة، به تقع وجه 
ماعبادته؟، ما علمه؟، ما عمله؟، ما الرحل؟، هذا ما تقول! أن تستحي وربإ 

حتىالمعرفة به تقع وجه عل الزوج لها ويبها تساذن، أن بجب لكن حلقه؟، 
بمرة.عل تكون 

أترغبذن؟،فلأيا، مأزوجاك بنية، يا لابنته! يقول أن يكفى ألا قال! فإذا 
لك،؟.مفوصة أنا نعم، فقاك! 

حهلبالث،يقول! أن الأمر أول من فيجمته ؤإلأ فومحته، إذا باس لا نقول؛ 
علالأمر تدخل حتى كذا، ماله كذا، حلقه كذا، دينه وكذا، كذا صفته فلأن، 

بمرة.

نهلمت،أنيا فلو سخت،،،، ارأل البكر! إذن ل والسلام الصلاة عليه وقوله 
أسمعءلسّ_ا، رجل هذا نعم، قالت• فلأيا؟، نزوجلث، أن أتريدين قال! بالموافقة، 

إذثا؟.أيكون مثله، محصل س ومال، حلق ذو علم، محنالب حؤ، رجل أنه عنه 
فإذابإذن، ليس ^ا يقول! حزم فابن لا، ٠! ر الله رحمه حزم ابن عند نقول! 

وزادمحت،وأكدين،، ف٤ثرت، أعدناه، فإن ثانيه! مره الاستئذان أعي• قال! نعمل؟، 
تسكمتط.أن بد لا يصح، لا يقول! مبق، ما عل حملا 

)ا(الحل)؟/اَاإ(.



طلنطقوالأربمسوت

صحىإذا اغ رحمه قوله يشبه الخد هذا إل بالظاهر التمسك وهذا 

النبيلأن محزئ؛ فإنه بالخانع صحى ؤإذا تحزئه، لا فإما الضان من بالثنية الإنسان 
منجدعه قدبخوا عاوتمم، ئننز أو ر>إلأ قال: وملم آله وعل عاليه افه صل 

الخيع،عل هو إنإ النص لأن نحزئ؛ لا اممه رحمه رأيه عل والثنية الصأناارآُ، 
الأحيانبعض ففي الواقع، ل رأيه تعتر كنا ؤإن اممه، رحمه بذلاهريته اللائق هو 

نحونأيرأ، افه حظا، أنه مك لا المسألة هده ق لكن غثره، من أصوب رأيه يكون 
نهلقتؤإذا السكوت، البكر ا،لرأة ؤإذن نحون؛1^،؛، ولا بالخنع، التضحية 

معتبمرأ.بإذن فليس 

تريدلا ولكنها الكلام، عن وخجلا حياة البكر مكنت إذا قائل: قال فإن 
الحكم؟.الزوج،فإ هذا 

آلهوعل عليه الله صل الني دام فإ مع، ن بإ إلا نمقي لا نحن فالخواب؛ 
.ناحذ؛4 فإننا إدئا مكوما جعل وملم 

يثملأنه ااد؛ماا تئآي لألا وملم: عليه اممه صل قوله ق الحديث وظاهر 
فإنإذما، بعد إلا البكر بنته يزوج أن للأب يجوز لا وأنه الأب، وغثر الأب 

يزوجها•أن عليه حرم رفضت 

وهيعنها الله رمحي عائثة زوج عنه اممه رضي بكر أبو ألتس ،؛ ٠٢١٥قال فإن 
؟.ستاذنما ولي منين، شع بتت 

يعدها.وما ( ١٣٦ )U/ الحل ينظر؛ )١، 
(.١  ٩٦٣)رقم الأصحية، من ياب الأضاحي، كتاب ت مسالم أحرجه )٢( 
(.١٤٢٢)رقم اكغرة، البكر الأب تزؤج باب النكاح، كتاب ل؛ ميأي )٣( 



اتشكاحكتاب 

أمايتصور أن عنها الله رمحي الومنين أم يعرف لعاقل يمكن وهل قلنا؛ 
الخاطبفهل أبدا، يمكن لا واللام؟!، الصلاة عليه بالرّسول، الزواج مرقص 

أيْثل )الأب( الول وهل ءائثة؟ا، مثل الخلوية وهل الرسول؟!، مثل 
عليهافه صل الرسول كون ق إطلامحا حجة لا ولذا متم،، هذا كل بكر؟!، 
أباهالأن أبوها؛ يتاذما أن دون بكر وهي عنها الله رصي عاتثة تروج وملم 

إطلاقا.الخهلبة هذه ترفص لن أما يعلم 
وءوتأمر،ا؟.ارتستأذن،ا، بين الفرق ما ت قائل قال فان 

لا؟،أم ، ٠٧٢٠٥٥١^يقال؛ أن محرد الاستئذان أن بينهعأ الفرق فالخوا'--،؛ 
وأخذأمر.ونفلر، ويحثا، مشاورة، والأستثإر 

عنإذرص، بن اف، عد حاJسا ئثه، م ئن ؟كر أئو حاJسا - ١ ٤ ٢ ٠ 
صحمتا نن زئ ص نن إنلخاى )ح( اأنمح:ح. 

قال!حزيج، ابن أ->موا الررا3،، عبد حدسا —؛ راؤع لإبن "واللمظ الرواق عبد 
Jةول؛عاتشه سممؤ عائشه1 موق دكوان ؛ال يقول! موكه الر ١^؛ سماد>تا 

أماستامز، أهلها؛ يتكح_ها الجارئة عن ون1لم عثه الو4 صلر اللة رئول سألت، 
عانثةتممالتج ستأم®، ®ئمم، ؛ 3jil__.عاليه اف صل اف زثول لها ءمال لا؟، 

إداإدمتا رريدلك، وتل؛■' عثه ، ٧٥١صل ١^ رثول ممال ستني،، قإما له: مملئ، 
س،كسثؤ،ا.هئ 

ماللث،.حدسا قالا! نعيد؛ بن وقتيبة متصور، بن نعيد حدسا " ١٤٢١
ناه قد لخديثه لخإلالث،: 1ألث، قال: لهُ-؛ -زاللفظ لخل نن نحى زلخدتنأ )ح( 



ساحبمسقوابمقر0سوت

: Jliذتؤأ عثه اممه صو الس أو عثاس؛ ابن عن محر، بن ناؤع ض المصل، 
هاو:^۶١((؟، ^^١ ^1، ئطذنِو ثاJكئ ه من بممسها أخق ))١^ 
•٣

افعبد عى نمني، بن زياد عذ محميان، حدينا تعيد، بن قتيبه وحدسا " ١٤٢١

عش١^ صل، السئ، أو عثاس،؛ ابن، عن، تجُ جحر، بن نائ نبع المقل،، ابن، 
Lj ثشام،ئذباشبا«ااا.؛

بإذنإلا اراة روج أن بجون لا أنه عل تدل، مبق ك،ا الأحادث هدْ [ ت١ 
لابدالثيب بان الثيب عن، البكر محلف لكن ثيبا، أم بكرا أوكبترْ، كاست، صغثرْ 

مكوما.فيكفي البكر وأما الزوج، حذا أرصي نعم، فتقول: سطن،، أن 
ولئها«من بثئسها أحئ، >رافيث، عباس،: ابن، م، ذكرْ الذي اللفظ وهلءا 

ؤ،دليل لا ولكن نفسها، لزوج الثيب أن عل الق* رحمهم العناء بعض، به استدل 
عل،تدل والئنة القرآن j، التي والأدلة روج، أما احتال فيه هدا أن وجهه ذللثح، 

قوله:معك، ولكن، الئتبه، أجل، من، الحكم ترك فلا هزا وعل ول،، مح، لأبد أنه 
عنهوتبحث عنه، ونسال الخاطب، j، وئفغر تتاملر، التي هى أما بنمهارا ارأحئ، 
فلا•ها نفروج أن وأما يواقمح،، لا أو يوامح، حتى 

لابدأنه فمعناه تمسهاه ل، تستأدرا ررواليكر وملم: عليه اممه صل، قوله وأما 
بالسكوت.تكون موافقتها لكن، توافق، حتى تثاذن أن 

ه



اثنضامكتام،
—^ك==كًٍْ ٦٨

$،١١١ذض: الإنث^د، .^1 _؛ خدكا صن، 1ف ١;^ ذك - ١ ٤ ٢ ١ 
3ةس نإذي ثنها، ق ^ بمثأذي وط أخقشهاسئا، 

ئل:»ثظاإهنائئ(ااأل

أهلبعض قول أن عل هدا فدل الكر، وعل الأب، عل ص هنا ]١[ 
القنةبل أصل، له ليس صعيف قول أبوها محرها البكر إن افه• رحمهم العلم 

كانمحواء رصاها، بغير أو إذما يدون موشه يزوج أن للإنسان بجون فلا محالفه، 
أوغرهم.أوالابن، أوالأخ، الأب، 



تزرJجالآبادماسمJةباب 
٦٩====^ًًٍس=ًء^^=ًسءءس 

ٌوالآ0ابلراس؛إوة

وحويتا)ح( أمامه• ابو حدسا العلاء، بن محمد كزبب آبو حدسا — ١ ٤ ٢ ٢ 
أسه،عذ هشام، عذ نته، أيى عى كتابي( ِفي وحدت داJت ميبه، أي ين أبوبكر 

يويني صنس، يت وثلم عليه افه صل افه وسول يروجى محالغ• عائثه، عذ 
حممه،شعري يول نهرا، يوعآقت !^•_4، ممدمنا يالنات سيى، تسع بنت وآنا 

ومامأتبجا ي، محفزحن صواحبي، ومص أرجوحة، عو وأنا دوماف أم يائش 
حشهه، هه، مماوت،ت اا1ادت،، عل ياوقفتني يدي، هاحدت، بير، تريد ما أدوى 
وال؛ركؤ،اُلثتر عل مملى• الأدصار، مى سو0 هإدا ^١، هأدحلتني مجي، دمت، 
يرعنيهلم وأصشحنني، زأمى، شلي إمحس، هانلمحب طائر، حم وعو 

ورمحأم نحش، اشُمثطإ ضل اف ؤنئوُل إلا 
ي•نن هشام ص ئناة، أثو ^؛١ مح،، ن ى ^^١ ١-  ٤٢٢

هنام،ص ؛ ث1عل— ١^ ~هو عنده حدس، ؛ — له —واللمظ يمم ابن وحدسا )ح( 
ستبنت، وانا وملم علته اش صل البي نروجنيء هالئ،ت عائثه، عى أبيه، عى 

جم،ومح،بموأنايمشظ•
هلت يعني الصغيرة( الإكر الأب تزويج رباب اللة• رحمه اظلرجم قول [ ١ ] 

عنهاف رصي بكر أبا لأن محوز؛ أنه عل يدن، الحديث، وهدا كبوز؟، لا أو محوز، 
ملثا.بلا ترضى يبدوأنيا لكن صغيرة، ®^_، منوايتط، ت ولها عاسة ابنته زوج 

يخن"،لمئ، وملم عليه اش صل الله رسول ُُدروجةي، عنها• اض رضي قالت، 
أي:لالإّراء:هب[، ؤ تعال: كقوله فهي للتولمته، اللام 



كتابا1نكاح٧

وهيصنوان ثلاث بقي يعني• ينس® تسع بنت وانا نج( وبش ٠٠الوقت، دا هق 
صيدخل ل( زوجته 

حميمه،ا،شعري قوق شهرا، الدينه، ارممدمنا عنها! افه رمحي قالمت 
وهيووماوا، أم راهاتئى وصعق،، ومصر، شعرها، من ثيء ممزق كأنه يعني؛ 
يلعبهاالألعاب من لحبة أي! صواحبي® ومص أرجوحة، عل *وأنا أمها، 

يٍر،ارمصزحت، الفتيات،، مع تلمب، منوات، تع بنت صغثرة لأما الصبيان؛ 
بتدى،ماحيلم، نجر، تريد ما ادرتم، رروما صوت، برم نادئني يعي• ياتثها®، 

افرصي ازياعت، كاما مجي®، دمت، حش هة، هة، ممللم،! التاتحح، عل 
الباب،عل أوقفتها حتى ثكالمها لر وكانيا بيدها، وأحيت ، ١٢-صرحت، عنها، 

ثالمسها أن عش هه، هه، سالت،! 
ثاوكة،م مملن! ١^، من ننزة ^١ اا3اذخلئني:؛١، مالت،! 

أحرى،منتة وهناك العرب، عند ا،لعرومة التهنئة من وهدم طاتر®، حير وقل 
فهوالثانية الإنسان قال( فإن حثر®، ق بينكإ وجع وعليكإ، لكإ، اش ُُ؛ارك وهي• 

باس.فلا ينامسس، ما هال، ؤإن أحسن، 

إلايرمح، قم وأمش، رأيي، شلن إليهن، ُرمأنشتني قالت؛ 
هاشننيإش<وصحى، وث1لم عشه اممه صل اممه ورثوو 

عادةوكان فيه، لتسلم زوجها بينتح إل نأيي( الزوجة أن عل دليل هدا وؤ، 
قعام هذا هل أدرى! ولا أهلها، ق؛يح، الزوجة إل يأق الزوج أن عندنا الناس 

يأقلا فإنه يقولون ك،ا الاراح قصور بوامملة الأن أما لا؟، أو البلاد، حمح 
منوهذه القصر، ق ويتثمها القصر، هدا إل يأق كلاهما بل الزوجة، ولا الزوم 
المادية.الأمور 



اليماس؛إوة uVlمريج باب 

إياهالنثم زوجته ينتظر الزوج كان إذا اممه• رحمهم العلعاع بعفى قال لكن 
صلاةبعد وانتظرهم لك سلمها مالوا؛ لو فمثلا؛ الحإعة، برك يعذر فانه 

يعذرإنه قالوا؛ ينتظرهم، فهو يأتوا، لر وهم العشاء صلاة وقت جاء حتى المغرب، 
صلاةارلأ واللام؛ الملأة عاليه الرسول قول من هذا وأخذوا الحإعة، برك 

بانتظارالقاو_، انشغال إن وقالوا؛ ؛، الأ■حتثاناار يدافعه وهو ولا طعام، يحصزة 
بالطعام.اشتغاله من أشد له لم تأن المرأة 

والستن،المغيرة، ابنته يزوج أن للأب، محوز أنه عل دليل الخدين، هذا وق 
أوالعموم، عل تهذا نأخذ فهل معتير، إذن لها ليس التسع دون التي المحغثرْ 

القضية؟.هذْ مثل يوجد ولن وجد إذا هذا نقول؛ 

حيث،الخاصر وقتنا ق لاسإ العموم، عل يؤحن> لا فهذا الثال، الخواب،؛ 
شاء،ومتى شاء، من عل الإنسان يبيحها أوليائهن، عند كالئأي النساء كانت، 

ولأتال•

لأنمهللما؛ الصغيرة ابنته الإنسان يزوج أن محوز لا فنقول؛ هذا وعل 
التيابنته الإنسان استأذن لو إذ الأمر، هن.ا عن تدرى ولا إدن، لها ليس المغيرة 

الزواجهو ما تدرى لا فإما نزوجلئ،؟، أن تريدين وقال؛ ستوامحتح، سنن، لها 
يزوجهافلا هذا وعل إذن، لها صار التسع بالغّتج ؤإذا إذن، لها فليس أصلا؟، 

وقتناق ولأسثإ الشرعية، الأدلة تقتفيه الذي هو هازا و>ثن\ق0كه{، بإذما إلا 
الهوى.وادباع الأمانة، .ان فقالمع الحاصر 

؛٥ ٦ ريم)٠ الطعام، بحفرة الملأ0 كراهة باب، اجن.، المكتاب لم: محرجه أا 



اثنءمحامكتاي، 
ً=^^ص^^^ٍْ======س===ط==ط= ٧٢=

ضمنمئ، أحتتJا ١^١^،، عند أحيرنJا محي، بن عبد وحدسا — ١٤٢٢
بنتاوهذ روجها ونئم علنؤ اممه صل البل أف عائثه؛ عذ عروْ، ض الرهري، 

بنتهوهل عنها ومات معها، ولعثها منتن، تنع بنن، وهل إلنؤ ووئت، منذ، سبع 
ونالعئز0إاُ.

ماأحب من المغار البنات عند والثثب صغيرة، لأما معها؛ لعبها ء ١ ت 
البثإلا تمثل لا تمثله، لا آحر بثيء لها تاق تمبلها، لا بناره لها تاق يكون، 

وتضعهاغسالتها، تغسلها أن يمكن كان ؤإذا ويلبسها، لها، يم وتحدها )اللعبة(، 
ثئمرهاالشتاء أيام وق ئترد، أن أجل من الحر أيام ل لها وتفتحه انيج، عند 

عزالله حكمة من وهو البنت، عل السرور يدخل هدا أن ثك ولا بالأغهلية، 
الذكور،ق الرغبة هده نجد لا ولهدا أولادها، عل ا-قنو تعتاد أن أجل من وجل 

وحل.عز افه حكمة من وهده الإناث، ق نجدها بل 

المرادهل لكزت الصغار، للبنات اللعب استعإل جواز عل دليل هدا ففي 
حتىالبلاستيك، لعم، ق يوجد ك،ا وجه كل من الإنسان مكل عل اللاق اللعب، 

يوجدتمثى، أيئا وبعضهن يتكلم، الداخل من مسجل ففيها تتكلم، بعضهن إن 
أنلأبد نمولت أو هدا، مثل بجواز نقول فهل فتمثي، القدمين محرك رئثرك 
اف؟.حلق مشابمة عن بعيدْ تكون 

ؤلهروقد افه، حلق مشاحة عن بعيدة تكون أن الأفضل أن ملثؤ لا الحوابه• 
لهاليس لكن رأس، ولها رجل، ولها يد، لها لعب فه— —والحمد الأخرة لأونة اق 

المقصود.ما ومحمل أحن، فهده صوت، لها وليس الشكل، حذا محطط وحه 

طاالرا؛عة.٤( ٠ )ص:"؛ الوسط انمبمم ينظر؛ 



وابدزئالآبابواسإنة

لأنواللام؛ الصلاة عليه الرسول حلق حن عل دليل الحديث وق 
الصلاةعليه الرسول حق عن تغفل ربإ اللعب هدم هع عنها اش رصي عائثة 

بالحنى،ؤيعاملهم أهله، يداوي لكن وسلم عليه اممه صل الني، لكن، واللام، 
غ؛ثتمِلأئل«رُ irijص، بزوم ج ويقول: 

أوأو أو 

(١),,

مم:ن زأتو إص نن ناشئاي مح،، :ن بج،١-  ٤٢٢
ابوحدسا— الأحزان: ويال، — أح؛توا ؤإنحاؤ،: نحى، يان، كزستؤ؛ وابو ثيبه، 

تزوجهامالت؛ عائثه، عى الأنود، عن إيرام؛ا، عذ الأعنم، عن ئناوثه، 
وماتتسع، بتت وهي بتا وبني ست، بنتا وهي وسئم عليه الله صل الله رسول 

زهئسث،ئإلعنها 

الدخولناخر جواز عل دليل أيما وفيه تقدم، ما عل دليل هدا 3، ]١[ 
أوهدا، الأفضل هل لكزت العقد، يل أن الدخول ق يشرمحل لا وأنه العقد، عن 

الدخول؟.عند الحقد يكون أن الأفضل 

ولأنهالإنسان، قلب يتعلمح، لئلا الدخول عند العقد يكون أن الأفضل نقول: 
ذللئح،أشبه أوما موُتإ، محصل أو محللاق، محصل الحقد عن الدخول تأخر إذا ربإ 
فهوأحن.الدخول عد العقد لكن ذا إم 

يقول:فة: الأحوال، يغؤ من محثى لأنه العقد؛ يقدم الماس وبعض 
بادو،باس، لا فيمال: الأحوال، تتغجر لملأ -هدا فلأبادر فاعقلوق، خطبت، الأن 

كتابت ماجه وابن (، ٣٨٩٥)رنم ه، النبي أزواج ضل باب الناف، كتاب التر٠ذيت حرجه أا 
(١٠  ٩٧٧)رنم النساء، معاشره حسن باب النكاح، 



اثنكاحكتاب 

الرحلبين يفصلوا أن ميحاونين لأمم أند؛ الأمر لكان الأحوال لوتتغم لكن 
يعفدلا ان الأنأن فالخار حال! كل وعل أشد، الأمر فيكون زوجته، وبين 

بأس.فلا العقد تميم ؤإن الدخول، عند إلا 



باموجواهوئهممالوات؛اباسموس
٧٥=ءك=^=كءءء=ء========^ً 

فيهالدخموو واشئياب، 

بنهي-؛-U_ خزي نزج;ن ي م ن ؟كر و د1-'خدي ١ ٤  ٢٣
عزوة،بن ١^ عد عن ١^، بن إنناعل عن ئقاو، عدس1 وكع، لجدسا د1لأ: 
شوال،ي وتلم عليه اف صل اطه رمول دالت،ت عائثه، عذ عزوة، عى 

عتدْأخظى كاون وتلم عليه افه صل اممه رسول نساء ياي قوال، َفي يئ وبني 
قوالق ساءها تدخل اذ ستحب عاتثة وكاثت  I،jiiإ ير؟ 

ولمالإسناد، -يدا تنان؛ لجدسا م، كدسا ابن ولجدساْ — ١ ٤  ٢٣
عائثه.فنل يدكن 

 ١[ t الذيالشهر ~وهو نوالا لأن هدا؛ عنها افه رصي عائشة ذكرت إنإ
قتزوجت إذا المرأة إن ؤيقولوزت ويطير، ثوم محل الجاهلية ق كان رمضان— بعد 
هدهأن نبهن أن عنها افه رصي عائشة فأرادت زواجها، ل تومق لر الشهر هدا 

قولا المكان، ق ولا الزمان، ق لا تشر، ولا شوم، لا وأنه باطلة، عقيدة 
حصلث تقول فهي وحل، عز اه بيد كله الأمر بل الأحوال، ل ولا الأشخاص، 

عندهنسائه أحفلى عائشة كانت ذلك ومع شوال، ق والدخول شوال، ق العقد 
الجاهلية.أهل يعتقل-٥ كان ما فبطل لام، والالصلاة عليه 

إذاسؤال ق يستح—■، فنعم، موال( ق ذللث، رامتحيايب، I المترحم قول وأما 
يكونأن يقتفي سب،ّتإ هناك يكن إ إذا وأما فاسل-ة، عقيدة إزالة به المقصود كان 

سواء.حد عل الشهور من وغير0 شوالا فان وال شق 



النكاحكتاب 

النسبةثعبان ق الدخول يكون ألا عندي~ من ممها —وأقوله ينبغي لكن 
عهدقريب كان إذا الشباب بعض لأن أول؛ باب من رمضان ق ولا للشباب، 

ويجعليؤرْ، والشيهنان أهله، ويجامع صومه، يفسد أن ه نفيمللث، لا فانه بعرس 
الإنسانيور الثيهلان لأن أنكن؛ يكون ربإ الليل وق النهار، ي ثديدْ رغبه له 

يتزوجونالمسالة، هدم لهم تحصل أاس س كم ولهدا عليه، حراما كان ما عل 
رمضان.مار ق والحعلع الوطء يجصل ثم رمضان، قرب 

فيهؤيباح الفهلر، فيه ياح والمفر حميعا، افر نيقول! يثحثل، بعضهم لكن 
الح،إع.ويجرم الفئلر، وبمرم السفر، يجرم حينئذ إذ حرام، هدا فنقول; الحعإع، 

قنزل قرية، إل وأتى الطريق، ق انتصف، فإذا سنسافر، يقول: وبعضهم 
وقع،وهدا الفر، عن وعدلما استخرنا، قال! ثم أهاله، مع حاجته وقفى القرية، 
،يكلففهتا حرام، وهو الله، يحئ ثلاشبح وهدا الحافية، الله نال عنه، ومثلنا 

بلدْ•إل ورجع الثوم، ل عثرا أوئل؛ أومرتتن، مرْ إلا يفعل ب ثم الرحل، شد 
أنيستهليع لا كان إذا ق،— —والحمد وثصر الشيهلان س استعاذ أنه ولو 

حتىالكتبة ق اصحابه م^إ المجد ق يكون يل الممتا، ول4حل فلا ه نفرمللإ 
>يلثطلمئةتعال: قال اللمل، ي الماء أباح الذي ض والحمد الليل، 1ق 

لالقره؛'لأ\ما[.ه ؤعفا علتكم فتاب أدمه^كم 
قربالدخول يكون أن ينبغي لا أنه مني ممها أرى الذي هذا أن المهم• 

أحديوحد لا لبلادا بالنسبة ممه فالحمن. رمضان ق أما رمضان، ق ولا رمضان، 
يعني:أحسن، القديم أو والماخير يوحد، رمضان قرب لكن رمضان، ل يدخل 
بمدة.أوقبله رمضان، بحد اكخول يكون 



فيهالدخوو قوادواستجاب ي واهزؤيج اثتوؤج استجاب باب 

فيهليس جائز وهذا عليها، الشد وثم حائقا كانت إذا أيقا وكذلك 
^تل،صضصل:دخلشا؟.

والوينثابا كان إذا لكن بأس، فلا دين ذا عاقلا رجلا كان إن ابواب،• 
محامعها.أن ه نفيملك لن لأنه الخائفى؛ عل ندخله فلا صعيف 

قعليها العاقد زوجته عل الرجل لحول ت يقول الماس بعض قيل؛ فإن 
مئزرهيشد العشر يحل إذا وملم عاليه افه صل المى لأن حرام؛ الأواحر العشر 

إذاإلا أبدا، وجه له وليس غلط، فهذا افعلوا، للتاس! قال ما لكن قلتا؛ 
واصح.الذراع فتي خمنا 

الصلاةعليه الرسول، اء نأحفلي كانت، عنها اممه رصي عائشة أن ذكرنا وقد 
أحفلى؟.خدنحه أو عنها، الله رصي خدمحة س أحفلى هي فهل عنده، واللام 

واللامالصلاة عليه الرسول ثروج لأن نكاح؛ ق محتمعا لر إنيإ نقول،ت 
أحفلي.أوهذه أحفلى، هذه بأن الحكم يمكن لا وحينئذ خدمحة، بعد بعائشة 

أقفل؟.أبما لكن ممكنة، ض أما عرفنا الحظثة قائل: قال فإن 

عنها!افص رصي فخدمحة الأخرى، يدركها لا مزية لها منهكا واحدة كل قلتان 
منهاوسلم عليه افه صل الرسول أولاد فكل أولاده، أكثر أم انت، كا 

عته.افه رصي إبراهيم وهو واحل.ا، إلا 

رقمرمضان، من الأواخر العشر ي العمل باب، القدر، ليلة فضل كتاب خاريت J١حرجه أ ا
١(.١ ٧ رقم)٤ الأواخر، الثر ي الاجتهاد باب الاعتكاف، كتاب لم: وم٢(، • ٢ )٤ 



اتنضاحكتاب 

وناصرئهالدعوة، أول ق وسلم اله وعل عليه اف صل الض اصين ع٠ 
وشها.بإلها 

■لميتزدجعليهاحمْا"ت•
إلاللحم ويادي موتما، يعد واللام الصلاة عليه يدكرها ان ك" 

عنها.اغ رضي لخديجة عفليمة مزايا هدْ وكل ، صديقاتما 

عنهاتاممه رضي عائشة الومنين أم لكن 
النكاحق شاركنها اللاق ائه نأحب بل أحب، من أنما ق يثلث، أحد لا ٠ 

ؤتابقهارؤيفرحها، يرضيها، واللام الصلاة عليه كان ا، إليهر 
آناأين عدا؟، أنا ررأين ت يقول كان وسلم عليه اض صل موته مرض ق ٠ 
عنهناض رضي له أذف حتى عنها اش رضي عائشة بيت، ل يمرض أن يريد عدا؟اا 

ا.^^١ ١۶ست، ق يتمزض أن خرا وجزاص 
عليهالرسول وموُت، أن ~ وتعال مسحاته الحكمة ~وله وجل عر اطه اء شا 
وأرضاهاعنها اض رضي حجرها وق بيتها، وق يومها، ق واللام الصلاة 

(،٣٨١٦)رنم حدثبة، ه الّك، تزمحيج ياب الأمار، *نانب، كتاب الخاري• أحرجه )١( 
٢(. ٤٣٠)رقم حد"بجةا فضاثل من باب الصحابة، فضاثل كتاب ت وملم 

نقاتلنحاب لم: وم(، ٣٦٦٢)رقم الني. أصحاب فقاتل محاب الخاري: أيرجه )٢( 
(.٢٣٨٤رنم)بكر، أبئ فقاتل من باب الصحابة، 

(،٢٥٧٨رنم)الرحل، عل بق الي ب1ب الخهاد، محاب داود: وأبو (، ٣٩/٦)أحد أحرجه )٣( 
(١٠  ٩٧٩)رقم النساء، معاشرة حس باب النكاح، كتاب ماحهت وابن 

ومسالمت(، ١  ٩٨)رنم الخضب، ق والوضوء الغسل باب الْلهارة، كتاب البخاريت أخرجه )٤( 
(.٤١٨)رقم عذر، له عرض إذا الإمام اسحلاف باب الصلاة، كتاب 

٣١٠)رنم ه، النبي أزواج بتوت ل جاء ما باب الخمس، فرض كتاب البخارىت أخرجه ( ٥ )  ٠.)



صجواسدجيضالوامداباسسموص
٧٩

الصحابةأكثر من فهي حديبة، فيه يشركها لر ما التمة من روت قد أنبما ا
التاحيةهذ0 من فهي واللام، الصلاة عليه الرسول ثة لروايه عنهم الله رصي 
عنها.اف رصي خديجة من أفضل تكون 

اءنختر هما بالاتفاق لكثهإ عنهإ، الله رصي ومزية محمل منهإ فلكل 
•وسلم عليه الله صل النثي 

بكر،أيير من أفضل عئ الرافضي: فقال احتصإ، وشيا رافضنا أن ؤيدكر 
صاحبالله رحمه الحوزي ابن إل فاخممإ أفضل، يكر أبو الئش: ومحال 

محال!حكتأ، رضيناك نحن أفضل؟، أيبمكأ محالا: المشهورة، والمواعفل ا>التبصرة« 
الأفضلفيكون نحه، ابته كانت من الراد: هل لآكن محه، ابنته كانت نن أفضالهإ 

بكر،أيا فيكون الرسول، تحت أي: تحه فيه التحاصم ابنة كانت من أو عليا، 
ممتالخهومةر١؛.

الناسمن ممرا لأن بداهة؛ الحجة يلمنه آن المرء عل اممه فضل من وهل0 
هنفل وحد تفرق إذا لم غيره، وب؛ن بينه الخيال فيحصل الحجة، عنه تضح 

المحاجة.وقت تضيع لكن ممره، حججا 

الصلاةعليه الرسول زوجات أفضل إن نقول: نحن حال: كل عل 
عتهإ.الله رصي وعايثة حديجة واللام 

لكن:أءإأفضل؟.

منيبدو فيإ وأما ذحل، فيه لما ليس فهدا وجل عز الله عند أما نقول: 
اللهلأن العدل؛ هو وهدا الأحرى، فيها ثئركها لا مزية منها واحدة فلكل أتمألمإ 

 I٠١ ٠ ١/ لأدمي)٢ الإسلام ■ناربخ طر: ي



اثنضاحكتاب 

آمسكمعق ثهداءهووؤ آلمتط م.ياذ< ءامنوأ ١^؛؛، ؤكآ؛را فقال! بالعدل، أمر 
]الناءته'؟ا[.ه ؤآلاريثن أوأمحإد1ن 

التهممسألة ق بحشرآخر بقي 
بالهليور،يتشاءمون كانوا العرب، لأن القم؛ من أصله والتشاؤم فالتطؤ 

قفله الخلف، أو الأمام أو اليسار أو إل ذم_، إذا ثم العلر، الرحل يبعث 
هذامعلوم، أو مؤع مأو التشاؤم؛نريأ هو التهم صار لكن محتقداُتإ، ذللث، 

ض\وطه.

آنعل عازم وهو يزعجه، شيئا الإنسان يرى أن مثل ؛المرئي فالتشاؤم 
هدابطننا )انتهينا، فيقول! وجهه، ق يزعجه شيئا ضى وجهه، عل يمضى 

يكرهه.أوما أزعجه ما رأى لأنه الانحاْ(؛ 

حاجته،ليقفى بيته من حرج فإذا يالأشخاص، يتشاءم الماس وبعض 
مريضواجهنا الذي لأن مقفى؛ لن حاجتنا )انتهينا(، قال! مريض، ان إنفلأقا0 

أويمينا تذهب المي بالطيور المثماوم ومنه يمرش، فهذا عيب، بأي معيب أو 
.-٠^١ أو أماما أو شإلأ 

نائاويسمع ما، جهة إل يذم، الإنسان أحيائا مؤع! بماكشازم 
علوقعتا هذا لكن حاسر، يا صاحبه~! يكلم ~وهو أحدهم قال يتخاصمون، 

فاناحاسر يا سممتج! ما أول دام ما )انتهينا، قال! فتشاءم، حاسر(، )يا كلمة أذنه 
بممؤع.تشاؤم وهذا حران(، فانا ذهبت، إن 

فهويسمع، ولا يرى، لا الشهر لأن يمحلوم؛ المشاوم من بالأزمنة والشاوم 
هذهوعن الأمور، هذْ عن يبعد أن الإنسان عل محب ولهذا بمعلوم، تشاؤم 



فيهايدحوو واسعباب ق>او ي والتذمحيج التيؤج اتياب باب 

هآم عق هتوُ ءهث بؤ، ت تعال قال وحزم، عزيمة ذا يكون وأن القديرايت،، 
يتنآكد،سوف غلط، فهدا الأمور لهذه باله محعل الإنسان كون وأما ءمران:هها[، ]آل 

ثيء.كل ق السيهلان عليه يلعب وسوف 
عزالأمر بيده من إل فارحع الأمر عليلئإ أثكل إذا آخر، شيئا هناك إن ثم 

يكونما حصل ؤإذا الاستخارة، بدعاء الغ ثم ركعتين، صل يالأستخارة، وجل 
الناسبعض لأن الخيرة؛ هو فهدا ئانيا~ أردتر ما أو أولا، أرديت، ما —سواء 
إذابل بصحح، هذا وليس استخريتط، إذا الأول رأيي عن انغز أق لأبد يهول! 

وحل،عز ربلثج سألت< لأنلث، الخير؛ هو فهدا يئز— ~أين للئ، ؤيئر استخريت، 
الحديث،آخر إل يعلملئ،اا أمتخثرك إق رراللهم قلتح! 

إلاالإنسان يزيد لا لأنه معلوم؛ غير أو ؛معلوم سواء طئك،، فهو الفأل أما 
الحديبيةصلح ق وسلم عليه افه صل التي تفاءل ولهدا خثرا، رآه ما عل إقداما 

منشهل قد إلا أظنه وما عمرو، بن ئهتل ررهدا وقال: عمرو، بن ئهيل جاء لثا 
٠.الفألر يعجبه وسلم عليه افه صل النبي وكان نحتلمح، فالفاؤل ٠، أمر'كم«ر 

فقدفقط، مثال فهدا الإئنان«ر؛؛ سها القه الكلمه رراكال حديث،: وأما 
المعلوم.ق أو المرئي، ق أو العليثة، الكلمة ق مثلا يكون 

(.١١٦٢رقم)مش، مثنى التطؤع ق حاء ما ؛، jt؛التهجد، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.٣^١٢رقم)١ الخهاد، ق الشروط باب الشروط، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
الطثدةباب اللام، كاب لم: وم(، ^٥٦١٥)رقم الفأل، باب اللم،، كتاب الخاوي: أخرجه )مآ( 

(.٢٢٢٤والفال،رقم)
بابالسلام، كتاب لم: وم(، ^٥٤١٥)رقم الطرة، باب الهلِا، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

(.٢٢٢١٠اكلرةوالفال،رفم)



اثنكاحكتاب 
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ََصْ'ءم 

الراةوهيه1وجه اليثلواش س باب 
 ،،.ِِ

دسي>بمدزوجها

معذ كبمال، بن يزيد ص سميان، ■حدسا عمن، أي ابن حدسإ — ١ ٤ ٢ ٤ 
وجز،دأئاْ وتألما عثه ، ١٥١صن؛ ١^، عند كنغ م1ل: هزيزة، أف عى حازم، 
وسلم؛عليه افه صل الله نمولط له ممال الأنصار، من امزأه روج انه ياحآره 

اهارآغى ءإنِفي ألإ؛ا، ئائظن أئاتج، ئاو: لا، : Juإلبجا؟أ، >أنئيذ، 
ئه.ا".

قاثظن»مادهب، وسلم؛ آله وءز، عليه اممه صل، قوله منه الشاهد هدا [ ١ ] 
سنة،هو هل محطوبته؛ إل الخاطب نظر ؤ، الله رحمهم العلإء اختلف وقد إثهاا<، 

مباح؟.أو 
للاباحةالنهي بعد والأمر النهي، بعد ورد لأنه ماح؛ إنه قال؛ من فمنهم 

منحل، ش، يس إنه نقول؛ لا ولهدا ؛:Y[، jjU،l]٠ؤوإداحLJلمةصءلادإه تعال؛ كقوله 
للاباحة.فيكون النهى،، بعد أمر هدا لكن، يصطاد، يذهب أن إحرامه 

اممهصل، الرسول لأن الراحح؛ هو القول وهدا سنة، إنه قال؛ من ومنهم 
مراعاتيامصلحة وهذْ آ، ر سكها؛١ ^٥؛ أل أحرى رايؤه قال! وسلم آله وعل، عليه 
'م،٣؛^، رركثت وسلم؛ آله وعل، عليه الله صل قوله نفلثر وهو إهمالها، من، خر 

•باحة؟ القبور زيارة إن نقول؛ فهل، ا، مزوروها"ر القبور زياتة 

رقمالخطوة، إل، الطر 3، حاء ما باب الكاح، كتاب والترمذي: )؟/Y؛Y(، أخمد أحرجه )١( 
(.١٨٦٥رنم)المرأة..، الطرإل باب الكاح، محاب ماجه: وابن (، ١  ٠٨٧)

 )Y( (.٩٧٧رنم)ربه..، ه المي اسثذان باب الجائز، كتاب لم: مأحرجه



وكفيهالزاي>يدتنوجهاومدالراة اممظوإش ندب باب 

الأمرفيكون مصلحه، فذكر ٠، اأوتاار ندو لرلإئ؛ثا قال! لأنه لا؛ الحواب! 
للأستحثاب.يكون الهي~ بعد كان —ؤإن هنا 

الأنصار؟^٠ ل قإ)؛ إليها، هاظر ررمادم،، واللام؛ الصلاة عليه وقوله 
أهونوهي عامة، غيبة الغتبة هدْ أن ْع للمصلحة الغيبة جواز عل يدل سيساا، 

بنت،فامحلمة جائزة، للمصلحة الخاصة فالغيية ذللثح ْع لكن الخاصة، الغيبة من 
•قالتا تمتره، واللام، الصلاة عليه الرسول إل جاءمحتؤ عنها الله رصي قير 

واحدوكل عنهم، افه رصي زيد بن وأسامة ومعاؤية، جهم، أبو ثلاثة! حهلبها إنه 
أنهيعي له®، مال، لا قصنلوك معاويه ررأما لهات فقال شيئا، الثاف عن يدري لا 

عاتقه((،عن العصا يضع ررملأ رواية؛ ول لشاء®، ٥^١^، جهم أبو اروأما شر، 
ممرأنه عاتقه(( عن العصا يضع ارلا معنى! إن وقيل! بالعصا، النساء يضرب، كأنه 

عليهالني وصم، فهتا ، أسامهء ءائكحي قال! ثم علتان—، فيه فيكون الأسفار، 
وهداللنساء، صؤاد_، الثاق وبان له، مال، لا صعلوك بأنه محاؤية واللام الصلاة 

للمصلحةالغيبة كانتا فإذا للمصلحة، لكن غيبة، فهو يكرهه، منهإ كل 
■١٢بأس ولا خثر، فهي، والصيحة 

حصمس ممولتا لن ررإيه واللام! الصلاة عليه الي قول مصداق وانغلر 
لهمال لا صعلوكا الوقت، ذللث، ق كان الذي فهذا ٠، ؤأجلهاا،ر ررمها ستكمل 

•الأمور بيده هوالذي تعال والله المسلماز،، حليفة هذا يحل• كان 

(.٩٧٦رقم)ربه..، س الني استدان باب الخاتن، محاب لم: مأحرجه )١( 
•للم كلتاهما والروايتان (، ١  ٤٨رنم)• لها، لانفقة ثلائا ا,كلاقة باب الهللاق، مماب ق: سياق )٢( 
(،٢١٤٤)رقم العيشة، حللبه ق الاقتصاد باب التجاراٌتج، كتاب ماجه: ابن بمعتاء أحرجه )٣( 

(.١٩٤)a/ الكّم العجم ق والطراق 



اثشكاحكتاب 

ولكنينظر، ماذا .مئا ل؛ إلها®، ررائظر وسلم• آله وعل عليه افه صل وقوله 
فينظرعليها، الإقدام إل يعني• نكاحها، إل يدعوه ما إل منها فينظر يئن، العلة 

وينفلرالقدمن، وينظر الكمن، ؤينظر الرأس، وينفلر الرغبة، هومحل لأنه الوجه؛ 
منءذهلوبته يرى الرجل لكون بد لا ولكنه فيها، يرغب، مما هدا كل لأن الرقبة؛ 

شروط؛

لأنمحوز، فلا مترددا كان فإن الخطبة، عل عازما يكون أن الأول،ت الشرط 
الخعلبة.عل عازما يكون أن بد فلا التحريم، الأصل 

يغاو_اب فان محيبونه، أمم أي• الإجابة، ظنه عل يغلب أن الئاف• الشرط 
يجوز•فلا الإجابة ظئه عل 

الرجلحلوة لأن محرم؛ فهو ما حلا فإن ما، بجلو ألا الئالث،ت الشرط 
حرام.يالأجنبية 

الفلر.مح الفتنة حاف فان الفتنة، يامن أن الراح• الشرط 
مننحفظ ماذا يالها وأن معها، يتكلم أن له يجوز وهل قائل• قال فإن 
٠أيقا؟ هي تسأله وقد بالعقيدة، نحتص أمئله وبمالها القرآن؟، 

الرسوللأن غلط؛ فهدا العقد قبل أما الحقد، بحد لكن طتب،، هذ-ا كل قلنات 
أويقنع حتى مرارا ويكرره به، بأس لا فالنفلر ارايظن®، قال؛ لام والالصلاة عليه 

يترك•

الهاتفيمسلث، من الأحرى البلاد ق يوجد ولهذا أبدا، يجوز فلا المخاطبة أما 
وأرىأسألها، يقول! ومحهلويته، هو للفجر، يؤذن حتى العشاء يصل أن حان من 



سمو|نيوجماماةوص1مدرددشجها

وهذاذلك، أشبه وما مرة، معها وأصحلث، مرة، عليها محوق وأرغ انفعالأتيا، 
العقد.يم حتى الإنسان من أجنبية هي محوز، لا 

العافية.اممه أل نيتمشون، ؤإياها ينرج أنه البلاد بعض ق وسمعتا 
هه ه 

حدساالمزاوي، ثثاوثه نن تزواف خدئثا معثن، بى كش زحدتني - ١ ٤ ٢ ٤ 
اممهصل البن إل زجل جاء ظ•' هميرْ، م ص حازم، م ص كبماف، بن يزيد 
ثياضُ ٍثل ١^؛؛، ه لَممال ١^، من ا>نزأ؟ تززث ق فئاJ: نق؛، زم 

إلبجا،ظزلم، هد : شؤا«،اهار همون ي هإن إل؛ها؟، ظنت ررهز 
عش، ٥١صل السئ ثة ^١؛،، أنبع عق هالت درئجتها؟«، كب ررعق هال: 

ظعندنا قا الحم، هدا عزض من الفقه سون كاي أزاق؟!، أنبع ررعل ؤّثإ: 
بتيإل بعثا هتعث، هال; من4اا، تأيسب، بعث ق بتئلث، أن عسى ومحن نئطيلث،، 

^١^جس،بمهاوجز 
مبق؛ما فيه الحديث، هدا [ ١ ت 

العقد،يعد يكره فيإ يقع لئلا محهلوبته؛ إل ينفلر أن لاوخادس، ينبغي أنه ~ ١ 
أنيتاكد فإنه أودمقا دمها يعد مما ء بثي معروفين قوم من ا،لرأة كانت، إذا ولاميعا 

إليها.ينفلر 

أربععل تزوج الذي الرجل هدا عل وملم عليه الله صل الني إنكار ٢" 
أربعينحوال ويساوي إسلاما، درحا وستون مئة أواق؛ والأربع قفة، من أواق 
وسلمآله وعل عليه الله صل الني عليه أنكر وقد ذللثح، أشبه ما أو عندنا، ريالا 
كثيرا.هدا ويعد قليلا، الصداق كان الوقتر ذللئ، ل وكأنه إياه، مئتقثزا هدا 



اثنكاحكتاب 

وصارلقسه، صار أنه الصداق من الناس يعرفه ما عل زاد من أن شك ولا 
الثال،وزاد زاد، قد هدا إل نظروا فإذا بعض، إل بعضهم ينفلر الناس لأن لغثرْ؛ 

الأمور.ماممت الثالث، وزاد 

وأنيحهلى، ما يأحذ أن الصدقة عل بعث ق يعث إذا للإنسان محوز أنه ٣" 
حوائجه.ق يصريه 



ub  وه؛وتكل 4و وغ؛؛نذىث حديد وحاها تسرترآن اسداة

ب|باسداج

وكشرقكو ط وهيودئذ حديد وحاكم قرأن شم ذ;غ]\ذغنم 
ضدردبخإسءم(م

اوحمنعد ١^؛ "ينير؛ يعموب حدثظ الثمفئ، نعد بن محته حدسا - ١ ٤ ٢ ٥ 
حدثنامحته، رحدساة )ح( نعد. ئن تهل عن حازم، أبي( عى اكاوتم،-؛ 
امرأةجاءج يال؛ الناعيتم(، نعد بن نهل عن أبته، عن حارم، أب؛؛( بن، عبدالعزيز 

ثهمي،للئ، أهب حثت اف، ومول يا دماوغأ عانه اطه صل اممه رنول، إل، 
طأطأثم وصوبة، فيها القلز محصعد وتئثإ، عثه اض صل اطه ننول، إليها محئظز 

ئ،يئا٥؛^، يمفن لم أنه \ؤ°\؟ وأن يلنا رأته، وتلم عليه افه صل اش رنول، 
حاجهتنا للث، ؟كن لم إذ افه، رّولا يا دئاو،ث اصحابه، من رجل ممام جلتنغ، 

محماو(تاض، رسول، يا وافه لا ت مهال، متيء؟اا، من عندك مهل  ٠١دمال،ت فزوحنها، 
((j| _t  ،،تاثاطٍ لا ثال: زجغ، تأ محدم،، ثقا؟«، تجد هز ظ: أخبم

من I^L■>ولن ^ ١٠ذتخ.' عليه اطه صق اط4 رشول محئاو ثسا، وحييت، 
حديد،من حاتم ولا افه، رشول، يا وافه لا د٠الات رجع، لم ئدهب،، '٠، حديدا 
افهصل اممه رمول محمال، نصفه، محلها رداء~ له ما ت تهل —مال، إرارتم، هذا ولكن 

همحايخنج،أ،وإ0بئه
حضرولو أتم(ت اط4ت رحمه النووي محال حديد^، من ررحاثم نسخة؛ وق آ ١ ] 

؛.اهحديدر من حاتم 

)\{شمح\ضي)\<ا^\ى.



اتنضامكتاد،
سء====ًًًٍ==^ًً=ئ=ًت= ٨٨== 

افزئوو و ئ؛، ئنة طال ^١ خر \ثق ممن ثتيأ«، منه عياك ؟كن لب 
منمعالث، ءمادا مال! حاء ملتا مدهم؛، ُه، مامز موليا، وتلم عليه افه صل 

ظهرعى ا>ومؤهى مثال! عددها، ^١، وثوره ^١، ثوره معي مال! المنآن؟ا،، 
حديثهدا \ذقت\خاا.أ مى منك آبيا ملكتهاآ ممد ارادهأءئ، مال! ثعم، مال! دنائا؟،ا، 

^١٢^٥٧١يماردةِفي يعهونم، وحديث حازم، م ابن 
>رمقكتكهاء.أحرى! نسخة ول [ ١ ] 

مجنهأ!فوائد، فيه الحديث، هدا ]؛٢[ 

فإذاوملم، آله وعل عليه اممه صل اممه لرسول نمنها المرأة هة جواز ~ ١ 
همؤينه ؤوآنئْ وتعال• تبارك اش لقول به خاص هدا ولكن العقد، يم قبلها 

قأظهر لكنه للث،، يعي• سإاإفيه وهستا ون مؤمنه امرأة للث، أحللنا يعني! 
وجهإل ؤإثاره والسلام، الصلاة عليه للرسول تعظنا الإص،ار موصع 

وأظهرأرديتج، إن يحني! دسثكماه الرأن • ^١٥ون ني، أنه وهو الخصوصية، 
الموينثر(يمدو>ا من لأى ؤ-ماةتثه الموة، لشأن تعقلنا الإص،ار موصع ق أيصا 

دونمن وسالم عاليه الله صل بالرسول حاصى الحكم هدا أن يعني! ٥[، • ]الأحزاب؛ 
عليها؛ينكر ولر وملم عليه الله صل للشي ها نفمسح حاءلتح المرأة فهده الومن؛ن، 

الكريمة.للأية تطبيق ذللث، لأن 

به.حاص هدا ولكن بالهبة، وسلم عليه اممه صل الّك، نكاح جواز ٢" 
-أي!فيها الطر صعد لما فإنه وسلم، عليه اممة مجل النبي حلق حن ٣- 

فيقول!كجلها ب بثيء، فيها يقض ولر رأسه، طأطأ رله— —أي! وصوبه زمعه— 
يريده.لا قيء عل تحز لا والإنّان يرين.ها، لا لأنه يملها؛ ولم أريدك، لا أنا 



وئئيتليل ض حديد وحانم ثرأن صم وجوازكونه الهداة باب 

وسلم،عليه الله صل ليبي نفسها تهب حاءت التي المرأة هدم فضيلة ~ ٤ 
والدنيوية.الدينية المالح من قربه ق ترحوْ لنا إلا له نمها تهب لر فاتها 

قالحيث وسلم عليه اممه صل الرسول ْع الصحابة آداب حنن ٥— 
روجنيها؛يقلت وإ فروجيها"، حاجه غا لك ؟كن لم إل اممه، ونول اريا ت الرجل 

ويماكر،ينتفلر بثيء فيها يمفس لر واللام الصلاة عليه الرسول( أن( محمل لأنه 
تيخنيها«.خاخة لك تكل لب )pJ( قال:\o الرحل هدا أدب من فكان، 

الصلاةعليه الرسول مع الصحابة آداب من —يعني: أيما ذلك ومن 
علميهالله صل البي سلم حيث اليدين، ذتم، قصة منها كثثرة، قصمي والسلام— 

اليدين:ذو له فقال العصر، أو الغلهر صلاة ق ركعتين من وملم آله وعل 
ولمأش، ل!  ٠٠واللام: الصلاة عليه فقال الصلاة؟، قصزمتظ أم انسيث،، 

هذاممر.وأمثال مصز<ارا؛، 

كال(ؤإن، المرأة نكاح يعقد أن له وسلم آله وعل علميه اممه صل اليي أن ٦" 
ءلل_اولهل.ا ]الأحزاب:ا■[، ؤ١^؛^إلمفييثىيل(أذْيآمه تعال: لقوله أولياء؛ لها 

ول؛إياها، فزوجه إياها، يزوجه أن واللام الصلاة علميه الرسول من الرجل 
الصلاةعلميه الرسول خصائهس من أن عل ذللث، فدل( لا؟، أو وئ، لها هل يال: 

الأولياء.عن أل يأن دون يروج أنه واللام 
والخلفاء؟.والأمراء الحقام يلتحق؛ذلك، وهل 

بولاية يوجد لر فإذا الأخرة، الرتبة j( يكونون هؤلاء لا، الخواب: 

وبنحوْ(، ٤٨٢)رنم المجل•، ق الأصابع تثسلث، باب الصلاة، كتاب الخارى; أحرجه ن؛( 
(.٥٧٣)رنم له، جود والالصلاة ق الهو باب اجد، الممحاب لم; م
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ضلا فاه ول هو تمن الأقارب من أحد وجد إذا أما يزوجون، فانم عتق أو 
هولام والالصلاة عليه الرسول لكن يزوج، أن للخليفة ولا للامثر ولا للقاضي 

أنمهم.من بالمؤمن؛ن أول 
وملمآله وعل عليه اش صل الني لأن بمهر؛ إلا يصح لا النكاح أن ٧" 

•بمهر يأق أن الرجل هذا عل أكد 

التشت،بعد إلا أوإثبات بنفي الثيء عل قمحكم ألا ان للأنيبغي أنه ٨" 
أهلك،إل ءادم، قال! لا، قال! ثتيء؟،ا، مى عندك ررههل الرجل! لهدا قال فانه 

وبعدذهابه بعد يكون ربإ لأنه ررلألأ؛ بقوله! يكتم، ول؛ ثسا؟،ا، محي هل هائظر! 
مهرا•يجعله أن يمكن ما لهم حمل أهله من حروجه 

أندون محلمخ أن ان للأنيجوز أنه يعني ام، امتقيدون اليمين جواز ~ ٩ 
أوه نفعن به تحر فيإ المخاطب طمأنينة أجل من وذللثإ الحلف، منه يطلب 

.عاّره 

منحاثا ررولو وملم! عليه اض صل لقوله المهر؛ تقليل يجوز أنه - ١ ٠ 
حديد«.

مىحانا ارولو واللام! الصلاة عليه الرسول يقول كيف، قائل• قال فإن 
هذا؟.يمنعها لا فربإ المرأة، عن يدري وهولا حديدا، 

الرسولاختاره بإ سترضى المرأة أن اليقين علم نعلم إننا نمول• أن فالحواب 
-هاأول لم ومآله وعل عليه الله صل الني أن تعلم لأما وملم؛ علميه الله صل 

نمها.من 



مجوضوذسضملوه؛إو

أهلحلية أنه حديث ق ورد أنه هع الحديد، ْن الخاتم لبس جواز " ١١
حديثلأن صعيم،؛ شاذ إنه ى.' العلياء بعض قال الحديث هدا ولكن ، النارر 

ولوحاقا®الثمس قال! واللام الصلاة عليه الرسول أن منه! أصح الصحيحين 
عليهالرسول فيه اذن ما المار أهل حلية كان أو حراما كان ولو حديي"، بن 

مهنا.يكون أن واللام الصلاة 

وأناليد، ذات، قلة من عنهم اممه رمحي الصحابة عليه كان ما بيان — ١ ٢ 
وقدتوكله، حى اطه عل يتوكلون عنهم افه رصي لكنهم سيئا، محي لا شر غالبهم 

يوؤلؤحؤ افه عل دوكلول ُلوؤكم وملم؛ آله وعل عليه اممه صل الض قال 
منتطثر فالعليور آ، بطادا((ر وريح حماصا، يعدو الطير، يررى كهأ ررء؛كم 
الهارآحر ل تروح ثم ثيء، بملونيا ل ليس جائعة وهي المهار أول ل أنكارها 

أمامع التلون، ثملوءة أي؛ بطاوا(< رررؤح فقوله؛ البعلون، مملوءة وهي أوكارها إل 
هىإنيا منه، وتأكل إليه ندهب معينا شيئا فصادت ما اوكارها من محنارت حينيا 

وقدعرفتها، غثرها أو مزرعة من مثلا متا ميء لها يكون قد الرزق، تْللب، 
منفثرزقها وجل، عر وحالقها بارئها عل متوكلة الطيور" ~أىت لكنها يكون، لا 

حث،لأتحتا.

كتابوالر•ذىت (، ٤٢٢٣)رقم الحديد، خاتم ل، جاء ما باب الخاتم، كتاب أبوداويت أحرحبم )١( 
مامقدار باب الزينة، كتاب والنائي؛ (، ١٧٨٥)رقم الجدياو، خاتم ل جاء ما باب الياص، 

بناف عبد عن (، ١  ٦٣)آ/ وأخمد محه، اف رصي بريدة عن ٥( ١  ٩٨)رقم ابىتم..، ل بجعل 
البارينح ؤيطر: ، ١ ١ ٤ / ١٧التمهيد ل الر عبد ابن أعله: وممن •كنهمأ، اف رصي عمرو 

/مأمشرحالحين،رفم)اماخه(.ا• 
وابن(، ٢٣٤)٤ رنم اض، عل التوكل و باب الزهد، كتاب والترمذي: (، ٣٠)ا/ أحمد أخرجه )٢( 

(.٤١٦٤رقم)واليقين، التوكل باب الزهد، كتاب ماجه: 



اتتكاحكءب  ٩٢

إلاعندي ليس قال! الرجل فان وسالم، عاليه اممه صل المي حكمة ~  ١٣
إرار،إلا عنده لس عار، مكوف جده فاعل رداء، له ى ليعني• إزاري، 

حكمتهمن وملم عليه اض صل النبي ولكن لها، صدامحا بجعله أن عنه الأنه رصي فاراد 
ير،لا إزار نصف بقي شمه إن لأنه ممه؛ يمكن لا الإزار يمكن، لا هذا قال! 
يمكنفلا مهر، لها يكن ل؛ معه أبفناْ ؤإن إزار، له ليس عاريا بمي، إياها أععناه ؤإن 
لها.مهرا يكون أن يصح لا وحينئذ منهإ، لواحن. يكون أن إلا الإزار هذا 

للئ،؟.ثيه ثم إياه، أعهلها يقل: ل؛ لأذا قائل: قال فان 
يجوز.ولا باطل، والتحتل مهر، بدون النكاح يكون أن إل حيلة هذا يلنا: 

عليهاممه صل النبي لأن للمهر؛ يتدين أن ان للأنينبغي لا أنه " ١٤
هذا،أشبه ما أو إحوانلث،، من امتقرفس قال: ما الأستاJانة، إل يرشده لر وملم 

لغيرالنكاح عند يتدينون بمن فكيف بسنة ليت للمهر الامتدانة كاثتج ؤإذا 
إذالأنه الواقع، ل ئفهاء هزلاع فان الأغنياء؟!، ومحاراة والطر للمزادة بل المهر، 

واللامالصلاة عليه الرسول وغن طريقه، للث، اممه فقد ثيء عندلث يكن لر 
٠،دالصوم«ر لعلته يتشئ يأ ررمن قال: لم ومعليه اممه صل فالنبي طريقه، لك 

منأئه شتثم حئ ذكا-ثا :محدمحك لا آؤم، ءؤوو1ةتفما وجل: عز افه وقال 
بالكراهةقيل لو بل بمشرؤع، ليس هذا فان وتتقرمحم تذهّب، أن أما ]الورتّاُا[، 

أول.لكان افه رحمهم العناء بعض قاله كعا 
الرجلهذا لأن حم؛ ورحمته بأمته لام والالصلاة عليه النبي عناية " ١٥

إللينصرف قام المجلس به طال لما ثم جلس، صداقا إزاره يكون أن يتيسر ب لثا 

١٤٠)رقم إليه، ه نفتاقت لن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب ق! تقدم ( )١  ٠ )•



juSjضهيلحديدذم باباسداةوج3اذٌذهس«اقرآذوخ1 

حدْيتزوج أن يريد أنه حرصه من رأى لما وسلم عليه الله صل ائتي ولكن أهله، 
فكثمه.يدعى، به، أمر المرأة 

مىo؛^، ١ام^دا قال! وسلم عليه الثه محل لأنه الكريم؛ القرآن فضيلة " ١٦
ظهرعن ررمروهى ممال! عددها، ^١، وثوره ^!١، ثوره معي قال• اكرآن؟ا،، 
وهدا\}قت\لإاا، من منك! بإ ملمكتكها ممد ررادم، قال! تعم، قال! هلاث؟اا، 
معنيين!محمل اللقفل سرذا الحديث 

العلم،من عنده بإ زوجها واللام الصلاة عليه الرسول أن الأول! المعنى 
رربإقوله! ق الباء لأن لها، خيرا يكون فسوف قرآن، عندْ الرجل هدا إن وقال! 
للعوض.منك؛؛ 

القرآن،من معلئ، ما يعلمها أن أي! معلئج، بإ زوجتكها أل الثاف• والمعنى 
ؤإنتستفيد، لا وهي الزوج، إل فيه النفع يحول الأول لأن اأتحير1،؛ هو وهذا 

داموما المرجوة، الفائدة تستفيد لا لكنها ثلث،، لا خثرا الأخيار صحبة كاست، 
منمع،ا1، اريإ قوله! أن —وهو العامة للأدلة المهلااق الثاق المعنى محمل 

قاعدةوهال0 عليه، الحديث، حمل يتعى فإنه القرآن— من معلث، ما تعلمها بأن أي! 
والثاقفيه، إشكال لا أحدهما معنيين نحتمل كانت، إذا النصوصن جح رأن مفيدة! 

قالراسخين عادة هى هدْ لأن فيه(؛ إشكال لا ما عل تحمل فإتبما إشكال فيه 
الملحكم.عل التشابه محملون الدين العلم 

اللهرحمهم الفقهاء ذكر وقد واصح، وهو مهرا، القرآن تعليم جعل جواز — ١ ٧ 
اللهصل الرسول أن موصؤع! بحديث، واستدلوا مهرا، القرآن جعل يصح لا أنه 

غيرموضع ولكنه ٠^١١؛، بعدك أحد عن نحزئ ررلن الرجل! لهدا قال وسلم عليه 
٠^١.القران تعليم يكون أن فيجوز عليه، عمدة فلا صحيح، 



اممضاحكتاب 

\ذ\بغدج\بئي\تحللق، هذا قائل: قال فان 
غيرعند يصح فانه الحاجة عند عوصا صح دام ما لأنه مطلق؛ هو قلتا: 

الأحوال.من حال بأي محوز لا عوصا يكون أن محرز لا ما لأن الحاجة؛ 

مدةأستوعب يعلم لا تعليمها لأن محهول؛ مهر هذا قائل: قال إذا ولكن؛ 
محهولأ؟.هذا فيكون الحففل، ق محتلمون الماص لأن قصيرة؛ مدة أو طويله، 

لابدنقول: حتى محقا عوقا ليس والصداق قريب، هذا ق الحهل فيقال: 
الحهالة،بر يعن فيه بمي ولهذا الفرج، به تتباح ئيء هو بل تحريره، من 

أوشهرا، أو عشرة، أو ثلاثه، أو يومين، تزيد المحروق،، المعليم يعلمها فيقال: 
تممص.

منهيريد ولا للقرآن، حافظا يكون أن الزوج j، يشترط الماس بعض مسألة: 
حاطا.كان الهرإذا 

يكونأن يشترطوا أن ولهم قليلا، ولو مهر من لابد ل يصح، لا نقول: 
مهرا.يكون لا لكن للقرآن، حاظ 

قال:أنه يعي القرآن، تعليم عل أجزا ان الإنبملي أن يجوز هل ماله: 
ريال؟.جزءبحة الصبيإلأكل هذا أuلأأءلم 

بحةجزءا عليكم أقرأ أنا قال: إذا ما بخلاف يجوز، أنه الصحح نقول: 
العزاءأيام ق الحهال -بم ياق الذين فالهماء هذا وعل يجوز، لا فهذا ريال، 

حرامخدوما يا التي، والأجرة ثواب، لهم ليس للميت أما يزعمون قراءة ليقرووا 
أجروأما فمعلوم، الأحرة أجر أما والأحرة، الدنيا أجر من حرموا فهم عليهم، 

لهم.محل لا أخذوه الذي المال هازا فان الدنيا 
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تيقول أن يشترط لا وأنه صيغة، من عليه يدل بإ الكاح عقد جواز " ١٨
اة\ارمل\5ت؛5ها لقولهت الكاح  ١٢انعقد العقد منها يستفاد كلمه قال إذا بل زوجتك، 

\ذز°\زآاا.من _،!، 
واحدة،والقمة اووجتكها*، الحديث! ألفاظ بعض ل نائل؛ قال فإن 

يمزوجتكها، يقول! العقد، يكرر وملم عليه اممه صل الرسول أن يمكن ولا 
روجمحها؟.يقول! ثم ملكتتكها، يقول! أو ملتمحؤها، يقول! 

كونلكن الصيغخن، إحدى هو حمل والدي صحح، هدا هلتا! 
علدل ما المقصود وأن بينهإ، فرق لا أنه عل يدل هذه عن بدلا هدم ينقلون 
كغيرهالكاح أن ٠! الهر رحمه تيمية ابن الإمادم ئيح اختيار هو وهذا العقد، 
عليه.دل بإ ينعقد 

؟الفلأو بالصداق ابتي وهبتك فيقول•' اشة، بلفظ يتعقد هل ولكن؛ 
قال!الرجل فهدا ومقاصدها، بمعانيها الألفاظ ل العبرة لأن نعم؛ الظاهر! 

نقول!حتى تمع هبة وليت معاوصة، هبة الهبة وهده وكدا، بكيا ابنتي وهتك 
وملم.عليه الله صل بالرسول خاص بالهبة النكاح جواز إن 

القولفعل ابنتي، منتك وقالت والشهود، العاقد أحضروا لو مسألة! 
ينعقد،فإنه الحقد أما الكلمة هن.ه من يفهمون داموا فإ النكاح، ينعقد المحح 

بعقد.ليس فهزا إياها، أعهليتلث، فقال! ابنتك، إليك أخف، لوقال! أما 

أشبهما أو سنوات مت لها المغيرة المن، تاق أن الجالس ق محمل ولهذا 
إياها،تعتليني لعلك حلوة، بنت، هذه الله!، ماء ما لأبيها! الحالس فيقول ذلك؛، 

(.٢٩٣(،١صرات)ص:٦٤،١٥/٣٢صاكاوى)
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لك،اف بارك أوت يربحك، اممه أو! حاءيك، أوت لك، هي أوت إياها، أعطيتك، ذال،ت 
ما، ؛خلافعقدا، وليس وهووعد، حهلبة، إجابة هذه لأن الكاح؛ ينعقد لا فهنا 

ابتنىأعهليتك فقال! العاقدين، محلس وا وحلالشهود، وأحضر العقد، به قصد 
العقودصخ لأن حذا؛ النكاح يتعقد أنه فالصحيح ت؛،، هبلفقال! كدا، قدره بمهر 

صخبل الواردة، بالصيغة تكون أن بد لا ت نقول حتى حا متعثدا ألفاظا لست، 
أمة.كل وق مكان، كل وق زمان، كل ق الناس لأعراق حاصعة الحقود 

أوتأنكحتك، والأصل! بآكدا(، بتي )خئر'ك الرحل! قال لو سألة: 
أنالراجح القول عل بناء محوز فإنه بستي(، رجوزتل—، قال! هذا لكن زوجتك، 

ءاليه.دل بإ ينحقل. النكاح 

النكاح.انعقد وهويمزح! روجتكر قال! بنتك، روحني لوقال! مسألة: 
لرالرجل هذا لأن الصيغة؛ عليه دلت إذا القبول إعادة إل محناج لا أنه - ١ ٩ 

اكتفاءقبلت؛ ت يقل لر اا؛نثكتةهااا وملم: علميه اف صل البي له قال حين يمل 
الهنال—،،من الءلّن.._، تقدم إذا العقود، حمح ق وهلوا روحنيها، الأول: بقوله 

القبول.إعادة إل حاجة فلا المهللموب، فآءهلاه 

يقول:أن محتاج فلا بعتلث،، قال: ريال، بألف، سيارتك، بعني لوقال: مثال: 
قبلت،.قوله: عن يغني الطل-، بلمفغل بعني قوله: لأن قلمت،؛ 

وملم:علميه اممه صل التي له قال حين يقل لر الرجل هذا كذلك، 
عاضيناكنآن«لميقلتبمج.

الساعة.هذه ق ل ظهر ما هذا لكن اكأمل، عند فوائد له والحديث، 
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وحهها؛لكشنه لكنت الرأة أن الحديث هذا من يوحد هل هائل! قال فان 
ثظرأنه يعني! وصعدْ، إليها الفلر وصوب رآها، وسلم عليه الله صل المي لأن 
أسفلها؟.ؤإل رأسها، إل 

الإنسانيرى قد المرأة لأن بلازم؛ ليس لكنه هدا، منه ^-٠^ ربإ فا•لحوابت 
واحدة.هده أويرفض، فيها ؤيهلمع مثلا، أوجرمها حدها 

الهجرة،من السائمة السنة ق لكن الحجاب وجوب نقولت أن الثارأت الوجه 
كلبه يزد الحواب وهدا الحجاب، نزول قبل يكون رثإ وهدا متاحر، أنه يعني 
التاؤيح.ثبت، إذا إلا الوجه كثف، جواز عل يدل دليل 

هذانقول! الوجه كثف جواز عل يدأل حديث كل أن محمل؛ جواب وهو 
حالان!له الحجاب لأن الحجاب؛ قبل 

وردنص فكل واجب، أنه الثانية! والحال بواجم—،، ليس أنه الأول• الحال 
وجوبقبل لكن ما عل محتل فإنه بعد أنه بمم تاريخ فيه وليس مل، بأنه 

ا.الحجاي



اثنكاحكتاب 

مهئدينود.)ح(ؤشبجين
\هثصض ثن إنخاى زه )ح( ي ثن قماف خدي ي، 

محئظ،صزبمة؛محاصني
ِفيأف عثر تجس؛ عل تجهم يزيد الحديث، :ندا نعد؛ بن نهل عذ حازم، 
ا.اكنآن،،ل من معلمها ووجتكها، ممد ررائطلن، قاو! وايذل' حديث 

حيينيمحقي، بن العزيز عند أ-توثا ين إمحاق حدئنا — ١ ٤ ٢ ٦ 
ائيعمر م بن محمد وحدش رح( الهاد• بن أتانه ن اممه عبد بن يزيد 

تلمهم عن إبراهيم، بن محمي عن يزيد، عن العزيز، عبد حديثا له~؛ "واللفظ 
كال"S^ و;تئلم:عثه افه صر الس زوغ عائثه تالث، محاو: أنه اوحمن، عند اثن 

عئزهثنى لأزواجه صداقه كاف هالتت وملم؟، علنه اممه صل الله رسول صداق 
قنلثإأوقثة، نصف مالت،ت لا، قالت،! ت قال، ١^٠؛؟، ما أتدوي دالثات ، L_Jأوقيه 

لأرواحهوملم علنه اممه صل النه رمول صداق قهذا درهم، حممئه 
ث

ارعقوله! معنى أن وهو قلنا، الذي الاحتإل ويرجح واصح، هذا ]١[ 
يعلمها.أن معلق،،، 

لأزواجهواللام الصلاة عليه صداقه أن الغاو_ا1 ق هذا يعني* ]٢[ 
أنهعل هل.ا فدل الثنة، ق محروق هو كعا أقل يكون قد ولكن درهم، خممئة 

الصداق.من يقلل أن ان للأنينبغي 
عشرةثنتا لأزواجه لم ومعليه الله صل الله رمول صداق قائل• قال فإن 

١بينهإ؟ نجمع فكيف آ، أواؤ،ر أرع أصدق الذي الرجل عل وأنكر أوقيه، 

(.١٤٢٤)رقم الرأة، وجه إل النظر ندب باب النكاح، كتاب زن تقدم )١( 
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ثيء،عنده ليس أواؤ، أرع أصدق الذي الرجل عفليم، فرق بينها قلتا• 
حالحب عل فهدا سثنملاك،ا، حر ءائتظن واللام! الصلاة عليه قال ولهدا 

وعسر•منير الزوج 
اللهصل الني هدي معرفة عل الله رحمهم الصالح السلف حرص أيقا وفته 

اللهرمحي عائشة سال اممه رحمه الرحمن عبد بن سلمة أبو فهدا وسلم، آله وعل عليه 
وسلم؟.عليه الله صل النتي صداق كان كم عنها؛ 

فليسالشرعية الأحكام هده عن سألوا إذا والتابمن الصحابة أن ولثنلم 
به.العمل مع الحكم معرفه مرادهم بل الحكم، معرفه مرادهم 

*

١^؛^،داود بى سليائ الربع وأبو المحي، عش بن عش حدثنا - ١ ٤  ٢٧
حدسا—الأحزان! —ومحال أجتزثا ير؛ مال شص—؛ —واللمظ سعيد بن وقتة 

نأىوتد عثه ^ ١١صل ١^٠ أة ماللئ،؛ بن أنس ض ثابت،، عى ريي، بى حماد 
إيافه، رسول يا محال؛ هدا؟®، ررما محمال؛ صفزة، أثن عوف بن الرحمن عبد عل 

أ.ؤلؤشاة«ا أول_لم للث،، اله »مازك : داJ دهس،، من ^١٥ وزن عق امتأ0 تزوجت، 
الده-ا.من الصداق يكون أن محوز أنه عل دليل أيصا هدا [ ١ ] 

النافعص ويجوز الخاتم، ومن المحنا، ومن الفضة، من محوز وكدللث، 
أونمنا صح ما وكل مهرا، يكون أن صح بيعا عليه العقد صح ما فكل أيصا، 
محداقا.صح أجرم 

هيلأنها التمر؛ نواة ها! بالنواة المراد ذهن،® من ثواة ورن عل ٠١وهوله؛ 



اثنكاحكتاب ١

الوقتذلك ي الذهب يزنون كانوا أنم عل هذا فدو الإمحللاق، عتر العروفة 
يالثاقيل.كإ بالنوى 

وظاهرهأمر، فعل هذا دئاة« ولو ارأنلم وسالم; عاليه الله صل وقوله 
بواجب،ليس الإيلام أل عل الله رحمهم العناء وأكثر الزوج، عل الوليمة وجوب 

الاستحباب.عل ااأولما، قوله! فيحملون سة، ولكنه 
كانومن عليه، واجبة فالوليمة غيا كان فنن كمحتلمح، هذا أن والفلاهر 

نقول;لا فإننا بعد اممه أغناه ثم فقيرا كان إذا بأنه ذللث، أثر ويظهر تحب، لر فقيرا 
الأن.ثولم أن عليكر محب، 

وملم;عليه الله صل لقوله الزوج عل الوليمة أن الخدبث،; هذا فوائد ومن 
الامتجابة؛محيط لر وذعوك المرأة أهل لوأولم أنه هذا عل ؤيآرب ، ^١٠٠٢١١

عندناالوليمة فكانت، تحتلمؤ، ؤ الأعرافلكن الزوج، حق ل منروعة الوليمة لأن 
الشاييصنعون إنإ الهلعام، يصنعون لا المرأة وأهل الزوج، عل لأول ال 

قصمورق تكون لأما مثازكه؛ الوليمة فصارت، الأن أما الأمر، وينتهي والقهوة، 
بينهم•في،ا النفقة يقسمون والزوجة الزوج وأهل الأفراح، 

هو ١٠^٧٥القليل، حذا ولو يعنى; الصمان، واحده الشاة بثاهء، رروإو وقوله; 
ماأكثر لأن للتآكئثر، هأزه رالو<، إن قالوا; اممه رحمهم الفقهاء ولكن اللفغل، ظاهر 
إنفنقول; وعليه ذللث،، ، حلافالحديث، ظاهر لكن واحدة، شاة الوليمة تكون 

ءسعته ين ذوسثة شل، ؤ تعال؛ قوله ل داخل وهذا الزوج، حال بحب الوليمة 
بميم^صأتجثق١ئ 

يء4]الطلأيى:ص.
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بنآنس عن قتاد0، عن أبوعواثه، حديا \ئؤوؤ؛,أ عثد بن محمد وحدئا - ١ ٤  ٢٧
عوون1لم عثه الله صل افه زئوو عهد عل تزوغ عوف بن الرحمن عبد أف مالك؛ 

ولووثاة،ا.أؤلم  I١١ وسلم عليه افه صل اممه رمول له ممال دهس<، من ثواة ورن 
سض شب، خدننا زكع، أ-خزنا 1يراملم، نن ^^١إنخاى - ١ ٤  ٢٧

امأةغلثننواةمحذَف،بج؛صم؛أنمنومينمفمئغ 
ؤيياة«.»أزللم ثاJثة: امم4ُءزنق؛ ضل ١^٠ لأو 

بنمحمد وحدسا داود•)ح( آبو حدسا المش، بن محمد وحدساه — ١  ٤٢٧
بناحمد وحدسا )ح( جرير• بن وهب حدسا محالات اممه؛ علمي. بن وهارون راسر، 

خدثل أف عي الإنئاد، ٠^١ محي• ص ثب، ض ثم ثنائ؛ خدننا حزم، 
اصأة•الئ■م: صد محال زف: 

يمحالا: مدانة؛ ئن زمحثد l^، نن إنخاى رعدتنا - ١٤٢٧
آنتاسؤنت، محال: صهنسا، بن العزيز علمد لحدسا سب، لحدثنا سململ، بن النصز 
وعؤوسئم عللمه الأو4 صل اممه رصول رآي( عوف: بن الرحمن علمد يال يقول• 

آصدهتها؟'؛،رركم ممات،؛ ار، الأمأمن ١^٥ يزوجت، ممأوت،ت النزس، بثاسة 
•يهب من ت إمحاى لحدسث، وق ثواه، مملث،: 

—حمزة أل عى ثب، لحدثنا داود، آبو ^^١ المثل، ١^ وعدسا — ١ ٤  ٢٧
الؤحمنعلمد أو  iiUJL^نن انس عن ادل4-؛ علمد م نن اوحمن علمد وانمة شب: مال 

ثىدهب•ودباثواة عل امرأْ روج 
الإسناد،تندا سب؛ أحآزثا وه_ا، لحدثنا رافر، بن محمد وعدثنيه — ١ ٤  ٢٧

•دم، من عوف: نن اوحمن علمي. وJي١ من رجز ممال ثاو: أيه عن 



النكاحكتاب 

وأأيثووجهاأم« 

ضعو-؛ انن -يني: همل إن، حدسا •^٧، ن وهم حديي -  ١٣٦٥
هصثينادالأ حيآر، عزا ونملم عليه افه صل اممه رسول أف انس عى همدالعزير، 

أبوطلحه،وركنا وسلم، عليه افه صل افه سي هركن، بعلي، العداة صلاة عندها 
ثإفحيم، رماق ل وتلم علته افه صل اممه ئي ماجرى طلحه، انج( رديف وأنا 

اضني مخي عذ الإوار وائختز ونئم، عليه اضُ صل( اض يهم( مخي شل( وكبهم، 
يحلمل، وأتللم، علته افه صل افه ض مخي سامحي لأرى مإل وسلم، علبه الله صل، 

اثدرين«،صباح مثاء ي تاخه نزلنا إذا إنا م خرتث، ررافُأيا ماو: الثزثه 
—مال،وال؛ه، محمد ممالوات إإا الثوم حرج ومد مال• ٌراج، ^؛٠-؛، دال-ها 

وؤئعنوة، واصثاها مال(! —، وا-ثمسز محمد أصحابنات يعص ويال، العريزت عند 
،،ij®^،دثالأ الثني، مى لجبلأ أعطهم، افه، رسول يا قثالت يحنه، مجاءْ السي، 

وسلم،عليه افه صل افه ني إل، رجل مجاء حي، يئنا صمه ماحي جاريها،، مخي 
إلاتحنيأ ما والنضر، محريظه سيد حي بنش صفية دحيه اعطيث، الله، ني يا دثال٠؛ 

هال(؛وثلم عليه اممه صل الثئ ثظزإلنها هل، با، هجاء هال(؛ تياء، ^^ ١١هال(؛ للئ،، 
حزء،أنا يا ياستت،؛ له يثال، وثروجها، وأعقها، يال،؛ عترها*، الثش مى جايثه ®حد 

أمنه حهزتةا يالaريق كال ^١ حر وئزوحها، أغقها منها، ه١ل؛ أصدهها؟، ما 
®منهثال؛ عئوتا، وتئم عليه اف4 صلر العئ ماصح الليل، مذ له ماهديا سليم، 

بالأقط،بجيء الرجل( مجعل مال،ت نطعا، وتنط يال،؛ ئه*، مليجئ ثيء عمده كال 
مكاثنحبما، مخانوا تحيءياصن، الئجل، وجعل، لألم، ٧ الرجل، يجعل، 



ث«|يتزوحها٠ أم إصاقع دسلأت باب 

ا.ون1لمل عليه اض صل اض رسول ؤلمه 
صزيد~؛ ان ~محت حماد حدثتا الرهرائ، الرمحع أبو وحدش " ١٣٦٥

حدسأسعيد، بن قتيبه وحدساه )ح( آنس. ص صهنس،؛ بن العزيز وعبب ثابت، 
مح:نبمابصم.)ح(ثطت1اينى؛،صتي، ض-مح:

ئنمحقي وحدسا )ح( أنى. عن العزيز، وعبد قئاده عن عواثه، ؤ حدسا قيه، 
بنومر وحدثي رح، أنس• ص محاق، أن عى عواثه، ؤ حدثنا الفري، محي 

آنس.عى ا-لإحادءا، بن سعب عى أؤ؛(، حييتي هئام، بن معاد حدسا حنئ-،، 
الرواق؛وعبد نعد، بن وعثر آدم، بن ءش حدثتا راؤع، بن محئد وحدثي رح، 

صمحيناس،ص1س،ئثلم
زقثندايها. عممها وجعل صمه، أغتى أنه وتلم؛ عليه اممه صل الس عن 

عممها.وأصدقها صمه، ثزوج ت أبيه عن معاذ حد.وث 

منهاتفوائد، فيه الحدمثإ هدا [ ١ ت 

الشإلق لليهود ومزاؤع قلاعا حير وكاك عنوة، نمصت، حبر أن ~ ١ 
وسلم،اله وعل عليه اممه صل النمح، غزاها ميل، مئة نحو عل المدينة من الغريى 

بالغزومثغولن وسلم عليه الله صل النبي أصحاب وكان عنوة، وفتحها 
وسلمعليه اش صل المي يقرهم أن اليهود" "وهم خير أهل وطلب والإسلام، 

ذلك،عل فساقاهم النصف،، عل زيع، أو ثمر من منها ؤئرج ما بسطر فيها 
للعهد.نقض متهم حمل لأمم ؛ عنه اممه وصى حلاقته ق عمر أجلاهم حتى 

وملم:(، ٢٣٣٨رقم)أقرك..، الأرض: رب قال إذا باب الشروط، كاب البخاري: أحرجه )١( 
(,١٥٥١)رقم والريع، الثمر من بجزء والمعاملة المساقاة باب المساقاة، كتاب 



اثنكاحكتاب 

الرمولأن والغالس، المساء، ق نحون كإ الصباح ق القتال بلء محوز أنه ٢" 
هذالكن غزارا'، المهار آخر ق الرياح وهبت الحر ذهب إذا واللام الصلاة عاليه 
ا،لصالحة.حسبا عل 

رديفكان إنه عنه! افه رصي أس لقول الدابة عل الإرداف، جواز ٣" 
وسلم.عليه افه صل الني، 

فخذممس ركبته إن هال؛ عنه اطه رصي أسا لأن بعورة؛ ليس الفخذ أن ~ ٤ 
فهلعليه، وسلامه اطه صلوات فخن.0 بياض يرى ؤإنه وسلم، عليه اطه صل الٌبي 
،^JLsقصرا، كان واللام الصلاة عاليه الرسول إزار ؤإن للحاجة، هذا إن ^١^ 
بعورة؟.ليس الفخذ أن عل دليل هذا أويقال؛ انحسر، ركب 

لقصرْأنه إما هذا، إل ذهب، من ومنهم هذا، إل ذمح من العلمام من 
ليسفخان.ه أن ؤإما عليه، وسلامه اطه صلوات فخذه بدا حتى ركوبه ْع انحسر 
لخاولكثمه حرام وأنه عوره، الفخذ كان لو لكن خلافا، فيها والمسالة بعورة، 

لأنالرداء؛ من بثيء ولو يستره أن الستهلاع بقدر واللام الصلاة عليه الني 
ورداء.إزاء عليه والسلام الصلاة عليه الرسول 

غبمرق الخلاف هازا إن '؛ اطه رخمه تيمية ابن الإسلام شخ قال لكن 
أدنىهذا لأن يد؛ ولا والركثة، الثؤة بين ما ثر بجب فإنه الصلاة ق أما الصلاة، 

٠۶عندزيتثث ثذ.وأ  ٢٥١؛تعال؛ اطه قال وقد اللباس، اسم عليه يقع لباس 
هنالث.فيكون ُال.ا وعل شتطآ,( اطه رحمه الشخ قاله وما لالأعراف؛ا'؛[، سجله 
للفلر،وأخرى والركبة، الرة ؛؛ن ماتكون أن لابد الصلاة، ل سترة سرتان؛ 

٣(.١ ٦ ريم)٠ والرائعة، ا-بي؛ة باب، الخزية، كتاب، الخاوي: أخرجه )١( 
ل'آ(محموعاكتاوى)أآأ/ا"اا(.



بسد|صاسأمد(يتووحه1

عاملارأيت فإذا هذا وعل بعورة، ليس الفخذ إن ؤيقال! فيها، يتوئع وهذه 
لامسإبه، باس لا ذللث، فإن فخذه بدا حتى العمل أجل س ثوبه رغ وقد يعمل 

•الفوءس حم تتعلق لا لن ية بالنهذا السوأة، محاذاة عن بعد ما 
مايروا أن عليهم محب، فإنه كالثجاب، النفوس تم تتعلق من أما 

شرعا،ممنوعة والفتنة فتنة، فيه الثباب، أفخاذ ظهور لأن ولابد؛ والركبة، الرة 
الفتنة.منه حيفإ إذا حراما يكون المباح حتى 

العلوعل يدل النحار لأن الأعداء؛ عل الظهور عند التكبثر ينغي أنه - ٥ 
اممهصلوامحت، نبيهم ْع عنهم الله رصي الصحابة هدى س كان ولهذا والفلهور، 

هناوس ، مثحوار نزلوا وإذا كزوا، مرتفعا مكائا علوا إذا أنم عليه وسلامه 
بدأتؤإذا يكز، أن الأرض ص امتقلت، ثم الطائرة، ركب لمن المشرؤع أن نعرف، 

يسمح.فإنه بالهبوط 

وبالهذكره عل الذي هو الفأل، يكون أن ينبغي الإنسان وأن التفاؤل،، ٦— 
المرادوليس ثلث،، بلا تفازل هذا فإن حتمءا، ررحربتؤ وسالم! عليه اممه صل لقوله 

الثثةبل دمرت،، ما لأما أما أي! الدمار، هو الذي الخراب بخراحا 
أهلها.عل حيبمر حربت، الراد لكن بقيتط، 

هزيمتهم،عل علامة ذللثج فإن قوم بساحة نزلوا إذا المسلمن أن ٧— 
إداررإيا وسلم! عليه اممه صل لقوله حولهم؛ وما متهم قربط ما يعني! وساحتهم 

القوماحة بنزل، إذا الذي منا من ولكن اثدرين®، صباح مثاء يوم ساحة ثزلنا 
إالمنيؤين؟ صباح اء ف

٢(. ٩٩٣)رمم واديا، بل إذا بيح التباب والمر، الخهاد كتاب اJخارىت أحرجه '( 



الشضاحكتاب 

وتوكلا،وعملا، وقولا، عقيدة، الله يدين ممثكوا الدين هم الخوامب،! 
ماعل والناس أما عنهم، اممه رصي الصحابة عاليه كان مما ذلك، وغثر واسعانه، 

محريما يتح من فإن 7ءذا، شاهد والوالح منهم، يعيد النصر فإن اليوم عليه هم 
انعرف، لمون، ملأتهم لا عرثب، لأتهم الهود؛ يقاتلون الدين العريس، بين 

وهداالخائنة، والعهود الكاذبة بالوعود عاليهم يلعبون اليهود وأن يعيد، النصر 
الدينيطبقون الساإمين أن لو لكن أدوك، لا ما منه تدوكون لعالكم ثيء 

ويبنآؤسزرسوقءرالهسدئ هوألوك1ت، ءؤ تعال! افه لقول، به؛ لانتصروا الإسلامي 
كلعل يعلو أن بد ولا ءلاهر، فالدين ]اكوية:"؛"؛[، وألدعث>ءةإوءه ؤهلهتم آنس 

،^.iLicلمن لكن ثيء، 

ركث وملم آله وعل عليه الله صل التهم، لأن بتكراره؛ الثيء توكيد ٨" 
ثلاثا.ذللث، 

همكازللi،، وهو ورعس،، دعر أهل وأتهم اليهود، قلوب، ؤ، الدعر بيان ٩- 
علحرصا الناس وأمد منه، وخوئا المومتؤ، من رهبه الناس وأصد الناس، أذل، 

١محصءتنتممأقثمحؤأهؤ'وقذم نمال: اه نال الختاة، 
ؤئلإن'كانثفيهم؛ تعال الله قال، ولهدا المنركتن؛ س وأحرص ت يعني لاوهمة:ا"ا[ 

ىوآقثثبمأمميتيه]امه:أه-هه[.
العزمنْلق ص يتكلمون الأن وهم يالدل، يصفوتهم كيف قائل• قال فإن 
والقوة؟.

حميعا؛أومنهإ وجه؛ن، أحد من فالحواب، 



ساإصاتدام،دايتزوجها

الأنواJومحع الأس، ص ومحل اه ص شل إلا أذلاء م الأيل،: اب 
عز.لهم لكن فلذلك معهم، كلها الكافرة فالدول الناس، من بحل عزة عندهم أن 

أشمهمأدلوا يقاباJوترم الذين لأن أعزاء؛ هنا إنهم نقولت أن ااثانىت والوجه 
وجل•عر الق شريعة عن ببمل-هم 

منالحبل وهو يه، يمموون سبب لوجود إما متحالما1 الأمر هذا فكان 
أنينبغي التي العرم ل لبوا الأن اللمز أن وهو الماع، لوجود ؤإما الناس، 
عاليها.يكونوا 

إلاقهمعا ؤلأشنلوئبمىم الحشر؛ سورة ق وتعال تبارك فوله إل وانظر 
ؤيحتوهظ؛إهقوله: ل الخهئاب ولكن ١[، ]الخثر;أ ثدمحءه رثأ؛ رمح،ءصنفآوص 

مثلهم.يكون أومن وأصحابه، وملم عليه الله صل للرمول 
أنإما الكفار لأن متا؛ عليهم الفلهور عند الكفار سماء أن - ١ ٠ 
مقاتلين؛أوغثر مماتالن، يكونوا 

وجل؛عر اممه ذكرها أربعة أمور ق فوقه من أو القائد فيهم قم فالمقاتلون 
عليهمإذائوا أن إما يعني؛ لمحمد:أ[ ^^نقوإأوايىؤثاظبمدو1ماشآته 

بأسيريكون وقد بإل، يكون قد والفداء فداء، ؤإما ذللث،، الصالحة اقتفت 
أمران.هذان لم، م

الأسرى،هزلأء ممثل أن الأم ول أو القائد ثرى أن اكل: اس: الأْر 
والمهنةالسنة، من يوحد وقد ؤؤ->ئ'إدآأءصوغنه، تعال؛ قوله من يوحذ رثإ وهل.ا 

أماثا؛تةفيهذارا؛.لأشائ، 

ومسلم؛*٣(،  ٤٣)رنم رحل، حكم عل العدو نزل إذا ُاد_، الحهاد، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.١٧٦٨رنم)العهد، نقض من قتال جواز باب الجهاد، كتاب 



النكاحكتاب 

وهدمأوياء، بأنيم الأمر ول أو القائد محكم أن الاّسرهاق! الراح; الأمر 
العلياء.يخا ممر خلاف فيها الأخيرة 

والشيحوالصغير كالرأة ليس من أما المقاتلين، ق الأمور وهد 
أمرى.يكونون فهؤلاء رأي له س لالن.ي الكبير 

اشصل النبي لأن الأسرى؛ من يشاء من أخد ل القاتل ثمير جواز  ٣١١
قال:الث1ي<<، من جاريه قال: لثا لدحية قال وسالم آله وعل عاليه 

كاست،فإذا المصيحة، إل را-؛ع هذا ولكن له، يعي ولر جاريهٌ، مخي ®ادمج، 
فلا.ؤإلأ 1س فلا هدا مثل ق الملحة 

بينهمحال أن باس فلا للمصلحة ثش مما ان الإنمع كان إذا أنه — ١ ٢ 
حاءلكن لحية، اختارها ولهذا النساء، أحمل من عنها الله رصي صفية لأن وبيته؛ 
ينت،صفية لحية أءهلستا ®إنلئؤ وقال: وصالم، عليه الله صل النبي إل ناصح رجل 
علالاعتداء بايبج من هذا وليس لالئج؛ا، إلا ثصلح ولا والضير، قريفلة سيد حش؛ 
نصيحةفيه فهذا النصيحة، بابا س هذا يل المسلم، بيع عل كالبح الغثر حق 

عتهإ.افه رصي ولدحية، ولصفية، واللام، الصلاة عليه للرسول للثلاثة: 

ليسرإهذا أن الفنان يقلن، قد ~والتوإ عنه اممه رصي لد.حية نصيحه كونه أما 
أيصاوهي، نبي، سلالة من، وهي النساء، أحمل س المرأة هذه فلأن له~ نصيحه 

-؛ؤالهاعليه تسممليل فريإ عادي رحل أخن.ها فإذا والضير، قريظة بني سيد ينتج 
والنضير،قزيفلة سيد؛ني، بنتط لأما الرحل؛ لهذا سماء ذلك ق فيكون وحثبها، 
حمالها.هع سيإ لا آنفة، مسها ق فسيكون 

لأنهمحناهر؛ هذا ق فالأمر عنها الله رصي صفية مصالحة من، كوما وأما 



۵!يتزوجهااص بابسةإءتأص 

ظاهر،والفرق السلمين، من رحل بدل وملم عليه الله صل الله رسول لها حمل 
منواحد عند كانتا فإذا قومه، سيد بنت، ا،لرأة هل0 أن ت أحرى مملحة وهناك 
واللامالصلاة عليه الرسول عند كانت، ؤإذا ؤإهانة، لها إذلال نؤع ففيه الناس 

عنها.الله رصي لدللتا أهل وهي ماما، من ورفعة لها إعزاز فهذا 
غايةهدا فلأن واللام الملأة عليه الرسول مصالحة من كوما وأما 

ما،التاسمي أحي لم ومعليه ائيه صل النيئ فكان جيله، أيصا ولأما الحكمة، 
الأمور.تدبيرْ ق وسلم عليه الله صل البي حكمة نعرفإ وحذا 

ارحئ.ت وملم عاليه ؛^ ١١صل لقوله بالرقيق؛ الرقيق معاوصة جواز " ١٣
بلعنوة، منه يأحذها لر وسلم عليه اممه صل فالنيي عيدها®، الث؛ي مل جاريه 
بى.المن عنها وأعاصه أحدها 

منوليس اشثاتؤ، من الحيوان أن عل دليل هذا إن يقال: أن يمكن وهل 
مثلها؟.أءهلا٥ ؤإنإ قيمتها، يعطه ب وملم عليه ،^ ١١صل النيئ لأن ا-الممومارت،؛ 

الثلياتؤ،من الحيوان أن عل الحديث، حذا يقول أن يمكن نعم، الجواب: 
منوليس الثلياته، من الحيوان أن الصحيح! هو وهلءا المموماتج، من وليس 

ماةعليه يرد فإنه شاة سخعس من الإنسان امنقرض فإذا هدا وعل المتقوماُتج، 
لزمهشاة امتقرض إذا وأنه القومات،، من الحيوان إن قال! لمن حلاها مثلها 

صعيم،.لكنه الفقهاء، بعض به قال ؤإن هذا فإن القرض، وقح، قيمتها 

فامتقرصرلهم، يدبحه ما عنده وليس صيوفج، به يزل رحلا أن صورب: 
القيمة؟أعهله أو شاة، جارك أعط الرجل: لهذا نقول فهل فال.؛حها، شاة، جاره من 

آحر.ثيء فهذا ةتايعة وبينه بينه جرى إذا إلا الأول، نقول: 
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منالرأة تنتفع بإذا هائل؛ قال فان صداقا، الأمة عتق جعل جواز " ١٤
عتمها؟.صداقها كون 

رقيقه.كاث أن  Jju.حرْ صارت لأما واصح؛ الأنتفاع أن ءالخواب٠ث 
السيدقال لو بل والتزويج، الإنكاح لمغل النكاح لعقد يشرحل لا أنه — ١ ٥ 

بأولالبحث، سق وقد النكاح، انعقد ،١ صداقلن، عتمالئ، وجعالت، ررأءتقتك،، لأمته! 

ثلث،ولا له، جهزما كوما من يؤخذ عنها، النه رمحى مليم أم فضيلة " ١٦
عنها•اممه رضي مليم أم فضيلة من فهذا بالمرأة، تتعلق أشياء إل بماج التجهيز أن 

مارا،ومحوز الليل، ل أهدما لأما ليلا؛ لزوجها المرأة إهداء جواز ^١١" 
٢.ر مبق الذي عائشة حديث، والدليل 

راحىقوله! من يؤخذ الفر، ق امرأته عل العروس دخول جواز " ١٨
افهُضل ١^٠ قأٍنخ ١^،، من لئ قاخديا ئيم، أم لهُ يالزيق لكف اذَا 

عروسا٠.وسلم عليه 

زوجها،إل رف الزوجة، مي للاحر الزوجنح، أحد من يأق الذي أن ~ ١ ٩ 
القصور.ق ؤإلأ أهلها، عند إما إليهات ياق الزوج أن عندنا الناس وعادة 

عليهاممه صل النثي قول من تؤخذ الوليمة، ق بالغير الاستعانة جواز " ٢٠
تكنل؛ ما هذا ولكن نطعا، ويسهل قال! به'ا، هليحئ ميء عنده كال ررش وملم! 
لكنالقنة، من فليس ذللثج الإنسان يفعل ألا العادة كانت، فان لهذا، محالفه العادة 

)ا(انظر)ص:هه(.

)آ(انظر)ص:ا،أ(.
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ذلك(أشبه ما أو القرية، أصحاب أو )القسلة، القوم هؤلاء أن العادة حرت إذا 
عندهكان من يقول! أن الإنسان عل حرج لا فإنه الولائم ق بينهم فيإ اعدون يت

كانمواء الطعام، من الأطسس، تختار أن الإنسان عل حرج لا أنه " ١٢ 
افصل الض أتوا عنهم اٌّ رصي الصحابة فان افه بفعل أما هو، أوبفعله اممه، بفعل 
عنماهم لكن ذللثج، عن ينههم ول؛ الرديء، التمر بدل محلسبا بتمر وملم عليه 
ويشتروابالدراهم، الرديء التمر يبيعوا بان وأمرهم وغ، الدي العقد صفة 

افه.فحل من هدا آ، جيدار تمرا بالدراهم 
والأقهل،من والبالتمر جازوا الصحابة فان الادمي فعل من الذي أما 
التمر،مع الأقهل مع من النجمع لذيذ، والخنس حيسا، وحسمتا حميعا، مجمعتح 

فهوجديدا، المن كان إذا محليبة رائحة له يكون وربإ وطعم، لذة له يكون وهذا 
منولا الترف، من هذا يعد ولا الأفضل، للهلعام الإنسان اختيار جواز عل دليل 

الإمراف.

اممةرصي صفية امترأ وسلم عليه اممه صل الني أن يذكر لر قائل• هال، فإن 
عنها؟.

افرصي صفية تكون ربإ لأنه بالعموم؛ لها نحكم لا الأعيان قضايا قلنا! 
رحمهايكون وحينئذ يومين، أو بيوم بي القبل حاصتا قد أما علمتط عنها 

وملمعليه افة مجل النبي مى خير~ بحد —وهي أوطاس غزوة ل ولهذا خانا، 

لم؛وم(، ٢٢* )١ رنم منه، حير بتمر نمر بح أراد إذا باب التؤع، كتاب الخالي• حرجه أ ا
١(.٥  ٩٣)رقم بمثل، مثلا الطعام بح باب الماثاة، محاب 
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تحنلهذا لكن حيضةر١آ، تحيض حتى تحيض ض أو تضع، حتى حامل توطأ أن 
شخاختاره ما عل دليل فيه يكون فهذا ها، نفامثرأت فد كانت أنها عل 

فإمااللك مل ثن اسرأئ وقد ملكها، انتقل إذا الأنة أن : ٠٢اضررحمه الإسلام 
الثال.عند امتبمراء إل تحتاج لا 

اسبمرأهافامحتبرآها، سعها، أن وأراد أمة، عنده رحل ذلائجت مثال 
فحينئذاستبمرأما، قد إق لل٠ثاريت فقال صدوئا، الرحل وكان باعها، وحاصت، 

الحال.ل للمشري محل 

ئمح،محناتحابمئتياه،ضظئو،،ص
وسلمِفيعليه اممه صل النه وسول يائ، هال؛ موتى، \لي عى بردة، ابإ عن عامر، 

'•ررلهأ-مانااا ^بمروجها؛ جارته الذيبجث، 

أعتقهاإذا أنه ةلالثإ ووجه الزواج، والثافت العتؤط، الأول؛ الأجر ت١ء 
أحسنفقد نزوحها فإذا صاهمت،، وتركها مسها فإذا له، تحل فلا عليه حرمت، 

أجرين.له وملم آله وعل عليه الله صل النبي جعل ولهذا أحرى، مرة إليها 
بينهإحصل ثم صداقها، عتقها وجعل وتزوجها، امرأة ض أنه لو مسألة؛ 

لاثمكن.لا، الحواب! أمه؟ تعود فهل شقاق،، 

.يصغ؟ فإذا يتزوجها، أن أراد ثم يتزوجها، ولر أمته، أعتق إذا مسألة؛ 
ويتزوجها•بجهلها، الجوابان 

٢(.١  ٥٧ر»م)السبايا، ول ق باب الكاح، كتاب وأبوداود: (، ٢٨رم أحد أحرجه )١( 
)آ(الأحت؛ارات)ص:؟•؛(.
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تشه،ئن حماد خدي ^Uj، خدي شنه، م بن اثوم خدي -  ١٣٦٥
قدمممس وقدمي حير، يوم أنغ ردف كنت قال! آنس، عى يالتا، خدسإ 
وقدأ-محواالشئس، بزعت، حين هانتا٥^٢ ،; ؟lJوت1لم، عنيه الله صر النه رئول 

قال:وا-قميس، محمد قثاثوات ومرودهم، وتكاتلهم بموسهم وحرجوا مراثيهم، 
قثاءقوم يثاخه إدائزنثا إثا حتمث، راحريث، وتئمت عليه اممه صل اممه رثوو وقاو 

جاريهدحيه تهم ِفي ووقعن، وجل، عز اممه وهزتهم قالات ، ٠٠صباح
أمإل دقعها م أزوس، بثبعة وتلم عثه افه صل اممه رثول ناشراها حمله، 
ينط ص يها، و زنظ قال: زأتحسث4ُ قال: نوهاا١ا، َلأ نحنئها ئشم 
والثمى،والأقط التمز وJي٠تها وتلم عليه اممه صل اممه رثول وجعل ؛او،ت حي، 

بالأقطوجي،ء محها، محوصنغ بالأنطاع، وجيء أقاحيمحن، الأرصن نمت، 
أماقدثا أم ^-^^1، ندري: لا ١^١^: ثقاَل قال: الأاز، قشع زالثش، 

أفأراد مل، ولد، أم مهل محجبها لم ؤإف اسأتة، ئهل حجتها إف ئالوات ولد؟، 
مذدثوا نلنا ثزوجها، ئد أثه فوا قم التعثر، عجز عل نثعدن، كجتها، يزكن، 
العصثاء،الناثه ئئتزت، قال: ويقنتا، علته افه صل اممه زئوو يقع المدينه 
الئثاء،أئزهت، وقد مترها، نمام وJدررت،، واثللم عليه اطه صل اطه رسول وثير 

علتهاطه صل اطه رثول، أوقع حمزة، آبا يا هلناث قال! التهوديه، اطه أبعد نملذت 
وقع.كد وافه، إي ئال1 واثللم؟، 

يتنثىوكال ولحتأ، حتزا الناس مأفع ريب، وليته وشهدين، ت آس ئال 
لمالحدسثا ^١ اسثانسل رحلأن فتحلف1، وثبنته، قآم، قنغ ، JSالناس، قأدعو 

ياءعل تكب.( مىزا [ ١ ] 
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صظظب■( ءنلأم ت بنهى واحدة كز عل محبملم بماته، عل بمر يجعل تفرجا، 
أهلك؟،وجدت كيث افه، رثول يا بمحثر ممولول؛ البيت؟®، أفل يا انتم 

هدهودالثج1أن إذا الثاب بلغ  ١٢٥معه، ووجعت رجع هنغ هلنا اردحر،ا، ثقول! 
أ-ئمته،أنا أذري: نا مزاض نوج قاظ زجغ قد زأنائ م الخدت، \ظن، 

قرحله وصع هل، معه، ورجعت، قرجع حرجا، مد باقج الوخي عليه أنزل أم 
ثد-ثلوأالأيه! هذه ثعال ، ٧٥١وائزل وبسه، سى الحجان، آرحى الباب أنأكمة 

وأحبه®قال! فوله.' وأما ف، والحمد شرحه، تغ قد هدا الحديث أول [ ١ ] 
تعالتكقوله تتهيأ أنيا ا،لراد بل العدة، بدلك( المراد فليس بيتهارا ل وتعتد قال! 

هكت(.أي: لآل،:ءمران:ما[ ه ءاؤأعدن،ِصبم 
عليهاحتىيوصع قليلا حفرمحت، يعني؛ الأرضأفاحيص* ®فحصت( وقوله: 

قدلأنه شإلأ؛ ولا يمينا يتفرق ولا والأقط، من والالتمر عليه ويوصع النطع، 
القليل.الحفر هو والمحص له، حفر 

أشرفت(®وقد قال: أنه وهو إشكال، محها اممه رصي صفية حاوين( وق 
علأنيا بدلك( قصدهن وليس عفليم، كلام وهدا اليهودية،؛، افه أبعد مملن: النساء، 

منكال( لثن يقال أي، باس ولا اليهود، من أتيا قصدهن لكن الأي(، اليهود دين 
اممهرصي ولكنها الأصل، باعتبار إنه:يودى يقالت أن سبهم- من ~أىت اليهود 
أردفلكن لام، والالصلاة عليه عمران بن هارون أباها لأن يني،؛ بنت هي، ءّها 
UUb ، ،اطةصل اف رسول تحت، وهي، الدين، يردن أن يمكن ولا الدين، دون النسسب
وملم.آله وعل عاليه 
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ولخإ®،حبرا انس نأفح ريب، ؤيمه ®وشهدت عحم. الله رصي أنس قال 
صفيةوليمة عن زينب وليمة احتلمت فهنا واللام، الصلاة عليه الرسول بمي 
فهوهذا أما وسمن، وأقعل تمر وهو حينا، كانت صفية وليمة عنهإ، افه رصي 

ذولنفى ؤ تعال؛ اممه قال كإ المتيئر حب تكون الوليمة أن وذللث، وحيز، لخم 
أنكإ بحسبه، كل لالطلأق;ب[، يثأ رذئم>قتفى ئدرعقع سعتهءوش سمزقن 

واللامالصلاة عليه الجي ًداذا فكان بحبه، أحد كل من يكون أيما المهر 
أواقأربع كان صداقه أن أمحرم الذي والرجل ا، ر أوقية عثرة اثش لزوجاته 

٠.والسلأمر الصلاة عليه عليه أنكره 
يتكلفوألا الحال، تها يراعي أن ان للأنينبغي الأمور هذْ مثل أن المهم• 

يذلأن مى ومحلم عليه اممه صل الني أن الحديث ق جاء إنه حتى نحتمل لا ما 
آ،لأيطيقءر لها ١^١۶ من ®يتنرض قال؛ ه؟، نفيذل كيف قالوا؛ ه، نفالرجل 

يكونما تفعل أن إياك واللام، الصلاة عليه الرسول وصدق الحديث، هو هذا 
منمحر والإحجام الأقوال، ق أو الأفعال، ق كان مواء نفك، لإذلأل سببا 

يتمكنولر ملك، أقدم إذا لكن الرمام، مللئ، فقد ألحجم إذا الإنسان لأن الإقدام؛ 
يقدملا حياته، ق عليها يسثر أن ان للأنينبغي قاعدة وهذْ الأرا-أع، من 
ترجحؤإن محر، فالإحجام الأمران اوي نؤإن مصلحه، الإقدام يرى حتح، إلا 

محر.فالإحجام الإحجام 

١(.٤ ٢ )٦ رقم المداق، باب الكاح، كتاب ق: مدم )١( 
.( ٩٨نحربجه)ص;تقدم )٢( 
رنميطيق، لا لما اللأء عن يتعزض لا باب الفتن، كتاب والترمذي؛ (، ٤٠٥أحمد)م/أحرجه )٣( 

رنم\ىه م؛ :ائزأ اك >ثأجا تعال: قوله باب الفتن، كتاب ماجه: وابن (، ٢٢٥٤)
(٤٠١٦.)
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ععرجا®،ثم ا-لثديث غا انتأنس رجلان ااءتح1م، ت عنه افه رصي وقوله 
يهمذى:إميبملآِإند!إكأحنكان مس-ثنياث ولا ةش/يأ ءلعمت1د ^^١ • نزلت الأية ولكن 

وجزعز الله فأدب لالأحأِاب;"اه[، يمثيءير؛آلإه ألثى 
^ولأ_lJ(I ون، محللا فامم العلعام من انتهوا إذا أنم عنهم افه رمحي الصحابة 

منفيوحد ه، آلثى يؤذى صكان ذ؛لكأ ُؤإن بقوله• علل ثم ه، ليث مسثممساأن 
صاحببرغبة وحلس لعام من عند التلعام من انتهى إذا الأسان أن العالة هذه 

لوفيإ حتى الهلعام، غم و حتى الخروج، الأصل لكن به، باس لا فانه المحل 
تكونحتى نحرج أن الأفضل فإن والشاي المهوة وانتهت، وناي، قهوة إل دعاك 
كنبالإخراج، إلا حرج ما البت يحل إذا فلأن لا الماس، عند حميما 

ذلمثجق ورأت تبقى، أن المحل صاحي، منلث، طلتج إن ثم واستأذن، حميما، 
وماى،قهوة إل ولو دعوثه إذا افه— شاء —ما الماس بعض لكن فا؛يى، مصلحه 

علوكانه منه، تتعب حتى الحدين، ق تبثهل والشاي القهوة من وانتهى وحاء، 
فاستأذن.إليه دعث الذي انتهى إذا ولهذا هذا! من فائدة فلا رأّاثإ، 

همنهكم آلنى يؤذى محكان ذيلكم ؤؤإن وتعال• تبارلث• وقوله 
يرغبه.ولا به، يتادى لكن يضرم، لا لأنه يضرم؛ يمل! ولر لالأحزاب:'؟ه[، 

وعلعليه الله صل المي حياء عل دليل محره قوله: ول 
عليهالله صل فهو ، خذوها ق العذراء من حياء أشد بأنه وصف وقد وسلم، آله 

الحق•من ستحيي لا لكنه عظيم، حياء دو وملم 

المقاتل،كتاب ت وملم (، ٣٥)٢٦ رقم النيئ.، صفة باب التاقب، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ر 
(.٢٣٢٠رقم)بابكثرةحياثهه، 
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ضالحياء إثبات ]الأحزاب:"آه[ آللإ،ه ؛ى مقيء ي جث قوله؛ ول 
بمث<ربأن لامتزZ اممع وف تعال؛ فقال هذا، مثل القران ل جاء وقد وجل، عر 

الحقمن يستحيي لا كان إذا أنه الاستدلال وجه [، Tl:،،^Jl]بمؤبمّةه ما مئؤ" 
الباطل.ولايقز بالباطل، يتكلم لا وجل عر أنه فمعناْ 

المشهورهو وهذا الهجرة، من السادسة السنة ق الحجاب نزول أيصا وفيه 
الحجابنزل وكن عشلحن، لا ذللث، قبل الماء وأن اف، رحمهم العلم أهل عند 

فانباصحت إذا الوجه كنف جواز ل الواردة الأحاديث، أن وتقدم متأحتا، 
الحجاب.وجوب قبل كان ما عل تحمل 

هلتعال؛ قوله وق 

؟بيوته؟ مثل وسلم عاليه افه صل المي غتر بيوت إن نقول؛ 
عربييتكممؤئا لأئدحؤإ ءامنؤأ ^؛٤ كاغ ءؤ تعال؛ لقوله نعم؛ الحراب؛ 

لاوور:يآ[.ئتلتنإءإأتي!اه 

دحيةحؤ وملم علميه الله صل ال؛ي أن السائقة الرواية ق قائل؛ قال فإن 
لموّعليه الله صل الله رمول اشتراها أنه فيها وهذه ، الي عنه؛،ن الله رصي 

الحمع؟.فكيف أرؤس، بحة ب
لماواللام الملأة عليه الرسول إن أويقال! أصح، الياقن أي ينظر قلتات 

إياها.وأءطا٥ الأرؤس، هذه احتار حمه 

)؛(انظر



اثئكامكتاس 
ًً=ص====ًً===ٍء=ًط==ك=^٨١١ 

صخدي ط ^ شخ، ر ئن م أثو -  ١٣٦٥
ثة—؛—واللمظ عثاف بن هاشم بن اش عبد يه وحديي )ح( آني. ص ثاث، 
صمهصازت محاوت آس،  l_J-^ئاثت، ص الغثزة، بن ن ثأثأ حدسا تم، حدثنا 
داو،تونلم، عليه افه صل الله رسول عند يمدحونها وجعلوا مقسمه، ق لدحيه 

ئأأزاد، نا خا فاغطاة دَ-ؤ، إل ثتث ئاو: مثابجا، ١^ ق زأ;نا ظ نبموثوو 
وتثأعليه اممه صل اممه رسول حرج لم يال• للأصلحيها،ا، ممال،ت أئي، إل دمعها 

ئالأصح يلقا الصه، عثها صزب لم ثزل، ظهر؛ ق جعلها إدا حش حنأر، مى 
يجعلقال! ده،ا، هليأتنا راد محل عئدْ 'قال ااس وسلم! عليه اممه صل افه رسول 
حنثا،نوايا دللث، مذ جعلوا حش \ذثب>ؤا، ويصل التمر ثقل تحيء الرجل 

الثناء،ناء من جسهلم حثاضإل من ريفزبوف الخنس، مذدللئ، مجنلوايأكلوذ 
قاو،تعلنها، ذتنئأ علنه ^ ٥١صل اممه وئول وبتمه يلك مكاثن أض! ممال هال! 

افهرسول ورخ مطينا، إليها، هششنا الديك جدر رأينا إدا حر قايطلئثا، 
عثنهاش صر اهو4 ررول أرددها هد حنمه وصفثة هال! مطيته، وتئ؛ علنه الله صل 

وصرعن!،،هصن؛ وتلم، عليه اض صل اممه رسول مهلية هعثرت هال! وسلم، 
ع1نه، ٥١صل ، ٥١رسول، هام حر إلنها ^^٠ إلنه ينمثر الثاس مذ أحد ملننل مال،ت 

هحزغالدينه، هدحلثا هال،! نصؤ<،، ررلم ممال،! هاتيثاْ، دال،! هث.رها، وسللم، 
بمرلإهال١لوبجس يراءيثها، يسامح جواري 

منكغيره وملم آله وعل عليه  ٠٥١صل الني أن عل دليل هدا 3، [ ١ ل 
كياويالم منها، ويفعل وهويصنع تعثر، فناقته البشر، يعري ما يعريه البشر، 
أئاراإدٍا قال! نمه، عن أحير كعا وسلم آله وعل عليه الله صل لأنه غيرْ؛ يالم 



١٩سأإئن1صأص4داثزوحها 

بممحإث<>محإئآأثأدجل; م ربه قاد وي ئمحا«ا'ا، بمئ 
]اتكهف،;-ا\[.

عزويافه به كفر فقد الكون ق التصرف ق وحل عز الرب منزلة ثرله وش 
وكذلكأوليائه، من وليس وسلم، عليه افه صل الله رسول أعداء وهومن وجل، 

عليهاممه صل محمد عل أنزل بإ كفر فقد افه عالمه ما إلا النسس، يعلم أنه دعى اض 
أوتارزقني، اتله، رسول يا قال! أو مره، عند به استغاث ض وكيلك وسالم، 

الماسبعض فيه وقع الذي الأكر الشرك من هذا فكل ذلل؛،، أشبه ما أو ارحمني، 
يحلمون.لا وهم 

منهؤلاء يجاهد لكان حرج أنه لو وسلم آله وعل عليه الله صل والمى 
مشركون.كفار لأنيم يجاهد؛ من أول 

حقهالباري وأعط فيه، ثقل ولا حثه، وسلم عليه الله صل الني فاعط 
الئثودثة.هي فهده فيه، مصر ولا وحل، عز 

إذاوأصحابه إخوانه يبشر أن له ينبغي الإنسان أن عل دليل أيقبما هذا وق 
اممهصل النبي لأن ذلك،؛ أشبه وما سالم، أنا بثيء، أصب لر أنا فيقول؛ قيء، أصابه 

لأنبشرى؛ وهذه صرر، يلحمنا لر يعني؛ نصرا؛، لم ١٠لم! قال وملم ءاليه 
ثيء،نفوسهم ق يكون فسوف العثرة هذه مثل حصالت، إذا ؤإحوانك أصحابك 

ومماطيبا، يكون فهذا برئت، أنا طئب،، أنا فه، الخمن. سال؛، وقلت؛ بئرمم فإذا 
إحوانلث.عل السرور يدخل 

تلم وم٤(، ٠ )١ رقم لكن، حيث القبلة نحو التوجه باب الصلاة، كتاب البخاريت أخرجه )١( 
(.٥٧٢)رقم له، والجود الصلاة ق السهو باب الساجد، كتاب 



اثتكاحكتاب  ١٢

أنوحديثهI الزمان قديم من الناس عاليه كان ما عل دليل أيقا وفيه 
وماالدابة، عثرت السيارة، )بنشزيت،( ا،لصيبة، أصابته إذا يعيرِ قد ان الإن

فيه.يتثامح هدا مثل لكن ذلك، أشبه 
ءوو أه 



اممرسوست ؤإثبات اسب ونووو جحش بنت نس يواج باب 

ub  اتعوسوببمة ايهعاباؤإشات ونووو ج،ش ست نس نواج

ممينخاتمينجمخثكاي.)ح(
ض١^٥، ن ئ نلح :نحوى حمنا: قالا القاسم؛ نن ٣ الم ي غدكأ 3^، 
افهرسول قال ريب عدة ائقضت لما عال! ثم—؛ حديث —وهدا آنس ص ثان، 
قئئزص خرف زد قانطلق : Jliءؤ«، راد1ذوها بزي: زم اشُثفي ضو 

أفإمحا أنفر أذ أنتطح نا خر ضدري و ظت زأئها قو : Jliسءا، 
عمي،عق وثكمبمت ظهري، محولقها ذ'Sزها، وسنم عته ال؛ه صل اض رسول 
آناما هالث،ت ةذ°م؛ج.( ونلمم علة ايله صل اممه رثول أرسز ريثب،، يآ ص1وت،ت 

اخرسول وجاء القزآن، وثرل مسجدها، إل قثامتا ري،، أوامر حر سيئا بصانعة 
اضرسول، أف رأيتثا ولقد قثاو،ت داو،ت إدن، شر عتها ^"■^j، ومّلم، علة الله صل، 
وبقيالناس، قحرغ الثهار، امثل جنن واللغم التبر أطعمنا وسئم عته اممه صل 

وسلم،علة افه صل اتلة رسول قحزج الهئعام، بعد البست، َفي يتحدثول رجال 
ي،تمح::اتئوَلاش،مم،زخدث،

حرقايطلمى دال،! أوأ-توفي، حزجوا، القوم أف أحتريه آنآ أدرى! ي محال(ث أهلائج؟، 
يال،!الحجاب،، وُزو، وبينه، بيتي السر ئالثى معه، أيحل قدهبت، الثت،، يحل 

ءلألألبق محق ددحفيً ه راؤعِؤا ابن راذ ة• وجفلوا بنا القوم ووجظ 
عسيمثزاءئآدفي4االيقنض؛بمإنه4إلقوله: 

عنها.الله رصي صفية حديث، ق ذكر ما هو الحديث، هدا [ ١ ] 

منزواجها j، عنها الله رصي زينب استخارة وجه ما قائل؛ قال لو لكن 



اثنكا٢كناس 
==ءً=^===^^^ص^^^==ءء1==شم^٢٢١ 

الاستخارة؟.قبل ترجحن، قد الصلحة أن مع وملم عليه الله صل الرمول 
أنأو والسلام، الصلاة عليه المي بواجب تقوم ألا نحشى لعلها نمولت 

ينبغي،لا ما منها فيحصل لام، والالصلاة عليه الرسول اء نمع العارة ئحمها 
الصلاةعليه الرسول تتزوج هل وحل—ت عز افه ساستئإر الأسمار هدا وليس 

أوأنبحقه، تقوم ألا نحشى لكنها يكون، أن يمكن لا هذا لأن لا؟؛ أو والسلام، 
محني.لا ما الخرة من زوجاته وب؛ن بينها محمل 

٠

ثننكه محن، بن كز وأبولكمل الزهزائ، اوبح أبو حدثنا - ١ ٤  ٢٨
موواية وِفي أنس• ص ثابت، ص ريي•"؛ ابن ~وصت حماد حدينا قالوا؛ تعيد؛ 
امرأة"هل أولم وتلم علة الله صل اش رئول رأت ما قال،؛ آنتا سمعت، كامل؛ 
ا.شاةل وذح نينب، أولمَعل نا ننائه مى ثيء- عل كامل؛ محو -وقاو 

خبزا.معها وجعل ساء، ذبح [ ١ ] 
عنهناممه رصي لهن وملم عليه ادنه صل المي يولم لر لماذا قائل؛ قال فان 

ولوبشاة*،؟.ررأؤلم عنه؛ الله رصي عوفج بن الرحمن لعبد قال أنه مع بشاة 
ولوبثاهءارأؤلم وملم؛ عليه اممه مجل قوله إن يقول؛ العلمإء يعفى نقول؛ 

ءلاهرلكن فاقل، بشاة الوليمة نس الفقهاء! وقال للتقليل، وليس للمتكشر، 
وكونللتقليل، بثاة،ا راولو قوله؛ أن العربية اللغة قواعد وحب الحديث، 
يولرأن يصح لا أنه عل يدل، لا شاة من بأكثر يولر لر وسلم عليه افه صل الرسول 

عندءالوقت، ذلك، ق الإنسان يكون فقد الشخص، حال يتح الوليمة لأنه بأكثر؛ 
بقليل.فيؤلم مال، بيديه ليس يكون وقد بكثير، يول؛ أن ؤيستهلح مال، 



ارمسوليية ijLjIj  uا_ونزول جعش بمن نيئب نواج باب 

نن^ م خبمة:ن ئن ءد ض;ن ئ محي ه ١-  ٤٢٨
بنالعزيز عبد ض تب، حدينأ جنمر-؛ ابن -وهوت محمد حدسأ هالا: بشاو؛ 

عليهافه صل اطه وتول أوب ما يقول؛ مابلؤ، يى آنس نبمت قال: صهإس_،، 
ثافتاممال ريب، عق أوب مع أهصل — —أوت أكس نسائه مذ امرأة عل وتلمم 

شولا}ؤء ^^١ أشئب داَل: أم؟، ع الثائ: 
نةا>ينالهمامح،3مم;ذالخام، خ؟؛ا-خثكامحينني، 

قاَل:، ^lJين ئي مب-، لاين -jl_ م ص كي ١^؟>؛ ثد 
اممهصل البق روغ لثا يال،• مابي"، بن آنس عذ جم، ابو حدثنا م، 'تمن-ت، 

كانهفاحد هال؛ سحدوف، جلسوا ثب هشموا، القوم، دعا جحش بنث ريثأت، وسلم 
عاصمزاد القوم• مذ هام مذ هام هام هلنا هام، دلك، رأى قي يقوموا، ملم بلمحام، بمهيا 
جاءوسلم عليه اممه صل البي ثإف ثلاثة، ممعد هال؛ حديئهنإ؛ ق الأعل عيد وابن 

صلالص ءأح؛رتا هحئت، هال؛ هادطلموا، هاموا، إنم م جلوس، القوم لإدا تدحق، 
الحجابفالقي أيحل، هدهيت، يحل، لحى هجاء هال؛ ائطكوا، هد أمم وسلم عآئه اممه 
اشُموجلتوأنزل مال؛ قه، وم 

إذاالأستفهاب ررما® أن المعروفة والقاعدة بالألف، م؟(( أولرريإ قوله; [ ١ ] 
آتثإش اله مآ»زذ عم ؤ تعال؛ قوله ق كإ ألفر بدون يكتب، الحار عليها يحل 

ميمتفعل؟، >-؛ قولهم؛ ق وكا تفحل؟، علام قولهم؛ ل وكإ ]المأ:ا-'اتا، أنقده 
•علميه هي ما عل فابقوها الحديث،، كتب ق هكذا كتت لعلها لكن تفحل؟، 

يدلما يفعل فانه الفسوق، يقوم أن أئ، إذا الرجل أن السياق هذا ق ]٢[ 



اثنكا٢ك_تاو، 
=_^===ٍ=ً===^^^دء=شم=ح= ١٢٤==

ولكنهم، محلانتهى أنه عل يدو بكلام ياق أو للشام، يتهيأ أن مثل ذلك، عل 
الكهرباء؟.أمحلفئ ت نقول فهل الأمر أونحاهلوا هدا، يفهموا ب إذا 

إذابه باس لا أنه فالظاهر قوموا، يقولت أن يستحي ربإ لأنه نعم؛ نقول• قد 
يصع؟!.وماذا يفهموا، لر 

خدنات، ^١^ نن بمقوب كدكا صتوالثاقد، - ١ ٤  ٢٨
الناسأعلم آنا ئال! ماللئ، بن آنس إف ؛ئهاب،• ابن همال، صالح، عن م، 

افزئول أصح اص: ثال عنة، .تنش ينتجبن أنجا كاف لثذ بابجاب،، 
Jاأديك،ثزوجها وكاون مال؛ جحش، بني، بريثب، عروتا وسلم عليه اممه صل 
وسللم،عثه اطه صل افه رسول، مجلل النهار، ^٤ ٧١بعد للطعام الناس قدعا 

ون1لمعثه افه صل اف رسول قام حش الثوم، قام ما بند رحال معه وجلس 
ئزجعحرجوا، قي. انم ظن مم عائئه، حجرة باب بلغ حش معه نئثيت نمثى، 

هحجت بلغ حر الثاته نزحت قرجع مكانم، جلوس هم لإدا معه، ورجغث، 
افوأئزل يالئز، وينه يتي ئصرب قاموا، قد هم قإدا نرجنت،، مرجع عائثه، 

1ةابمار_،إاأ.

لعلهميته ويدخل يقوم الإنسان أف وهى ثانية، حيلة أيما وهدم ]١[ 
وهدهأمر0، افه يسهل حتى جرا وهلم ثانيه، يرجع فإنه يقوموا لر فإذا يقومون، 

الثيء.هدا جربتم ولعلكم كثثرا، تقع 
٠٠٠



امموسوسة وإئبات اساب  Jjjjjجعش بنه سمب يواج باب 
— ١٢٥—^^س= ——

ضاتن -م: خنفت حوكأ تعد، ثن كة محدثنا - ١ ٤  ٢٨
ؤن1لم،عش اض صل اف زثوو ثزوج ئاو: مالك، بن أئس ض عؤاو، \لي امحند 

آنس،^١ عمالثإ؛ يوو، يمو\إؤفي L،->_1 نلثم أم أمي ئتننعش ئال! بافله، محيحل 
وهنامي اثيلئا ^١ بعثت محمل! ونثلم، عليه ؛،، ٥١صل ، ٠٥٥١رسول إل ت؛دا ادم1ا 
إلنتا هاوهسن، د1ل! ،، ٧٥١رسول يا قيل مثا للئ، هدا إف ومول؛ السلأم، مرئك 
هداإن ومول! الثلأم، أمي إف مملن،' وتلم، عليه اف، صل اف، رمول 

وهلأداذلأد١ يي مائع ررادما، دال! ثمم صنه،،، ١١محمال! ،، ٧٥١رئّول يا محلميل ٠^١ ثك 
محال!كث، ومن تمي من محيعزت محال! رمحالأ، وتمي ثقيق١١، ومن وهلائا 

؛^٥١صر ، ٧٥١زئول لي ومحال ثلائمئة، رهاء محاو: كاJوا؟، فز عدد لأنن: محلئ 
وامحمْ،الصمة امث\لآ0 عش محدحلوا محال؛ التوراا، هات آنسن، رريا وتلم! عليه 
إئتانكز وكأكز عشزة، عثزة ^^!^، ١١وتللم؛ عليه ، ٧٥١صل ، ٧٥١رسول مئال، 
عىطائمة وذحلت، طائمة، محال؛ قبحوا، لحش محاكلوا محال؛ يل؛هاا، مثا 

كالوصنت حتن م،اأدرى ^_iv، دالث !ري٠٠، أنى،رريا محمالل: كيهم، ٤^^١ 
،٧٥١رسول بيت، ِفى يتمحدثول منهم ٠^١؛^، ومحلسز دال؛ ريعت،! حين أم أكقر 
مولإوزومحته محالز، وتلم عيه ، ٧٥١صل ، ٧٥١ورسول وتلم عليه ، ١٥١١صل 

ََُُ اف،رسول محرج وتلم، عليه اممه صل الله رئول عل محمملوا الحائط، إل ومحهها 
علثهاممه صل ، ٧٥١رسول رأوا محلنا رجع، لم ينانه، عل منلم وتلم عليه الله صل 

كيهم،دحزحوا الثانا، مابتدروا دال(ت عليه، محي؛٠^^١ أنم ٤^١ وخ قد رتلم 
محابسوانا ويحل، الئئر أرحى لحر وتلم عليه افه صل افه رسول وخاء 

ئمخالأثه، هيج وأنزلن، عل، حزغ لحر سرا إلا يلن يلز الحجرة، ِفي 



التضامكتاس 
^٦٢١^^=—^=^—^—^—ًث—==

ال ١٢٠آمحيتت،كأخ ؤ الناس؛ عل ومرأس وتلم، عثه اف صل اممه رنوو 
ئن^و٠إدادعيمةذمحإؤد١

قاودلةآدكا0قىآيهإلماي، 
نناءوحجص الآيات، -إذ0 عهدا الناس أحدث آنا مالك؛ بن آنس محال ا-لئندت 
ونثلما١'.عثه ^ ١١صق ١^، 

النورهدا أن وهو وملم، عليه الله صل الني آيايت، س آية هدا ق [ ١ ] 
عنه!اممه رصي أنس يقول ذلك ومع ثلاثمئة، زهاء منه أكل الطست~ ثبه —وهو 

اممهمجل الني أن عل يدل مما الرقع؟ أوحقن الوصع، ح؛ن هوأكثر هل أدري! لا 
عليهالله صل الني آياي—، ص فهو وشرابه، حليامه ل بركة له وملم آله وعل عليه 

وسلم•

أمورلأما فه؛ آيات هي الم وسآله وعل عليه افص صل الني آيات أن واعلم 
قبريوأنه للكون، المدبر هو تعال اطص أن عل يدل للعادة والخارق للعادة، حارقة 
العادة.خلاف عل ءِرترا وربكا الأكثر، وهو أحياثا، وطيعتها عائما عل الأمور 

وفلأثا؛،،فلأيا لي #ايع قال! حيث واللام الصلاة عليه الني كرم وفيه 
كيت<اا.'اومن وقال؛ أتانا، ومحثى 

اطه!رحمهم الفقهاء قاله ما صحف، عل يدل الخدفثا هدا هل قائل! قال فان 
ؤيقول!الجد، بابخ عل الإنسان يقف أن يكره فمثلا؛ ا-امل، يدعو أن يكره إنه 

فهلفلأن، يا فلأن، يا مصل، فلأن، يا ؤيقول! ينتقي، بل مصلموا، حماعة، يا 
الفقهاءقاله ما صعق عل يدل، هدا ؤإن الخمل، دعوة باب س هدا إن نقول؛ 
افه؟.رحمهم 



اممرسوسة ؤإئ؛ات ونزولاساب جهش بنت نينب نواج باب 
̂ ١٢٧==ء^=—ًًً=^=====^^=ًً= 

لكناش، رخمهم الفقهاء قاله ما صعقا عل يدو هذا نعم، محالخواب؛ 
فيهأيقا وهذا تنبغي، لا الإجاية فان الحفل دعا إذا أنه أرادوا اممه رحمهم الفقهاء 

الاجابة.كرهت الحفل دعا إذا قالوا: لأمم نظر؛ 

تمصلوا،خماعة، يا ؤيقول: يدعوالحفل، أن فيجوز ماح، كلاهما نقول،ت بل 
عصاصة.هذا ق وليس حرغ، ولا يدخل، أن حاصزا كان ويجوز،لن 

مقدم.رركانءا خثر أنه راعددا، نمط وجه كانوا؟،، كم راعيي وقوله: 

العرس؟.وليمة ق ا،لوعظة ق تقولون ما قائل: قال فإن 

وأخشىمنه، طليج لأنه فليتكلم؛ يتكلم أن الإنسان من طلب إذا أما قلنا: 
فقام^^١ رأى إذا وكذللث، العلم، كتم باب من الكلام عن إباؤه يكون أن 

يتكلم.أن إل الحاجة دعت، فهنا اطلنكر، ^ا من وبمذر يتحدرث،، 

افصل الني لأن عاده؛ هذا سفي أن ينغي فلا كذللث، يكن لر إذا وأما 
العرسوليمة ل الماس العرس، ولائم ل هذا يفعل يكن ل؛ وملم آله وعل عليه 

لريكون قد بعضهم إن ثم للكلام، مهيثتن غر يكونون فقد وسرور، فرح ال حل 
منهطلم، إذا لكن ألم، ويإليهم يتحدث، أن فيحف، الليلة، هذه ق إلا أقاربه يز 

يبقىأن فالأفضل ؤإلأ معذور، هو فكذللث، منكنا رأى أو معذور، فهو ذللئط 
عليه.هم ما عل الناس 

د



التضامكتاس 
=ء—^==^^==ء=ص^^ًْتًً===—٨٢١ 

بئرعى معمئ، ■حدسا الرراق، عبد حدسا راسر، بن محمد وحدثني — ١ ٤  ٢٨
أمثة أهدت زيب تج 'دعثه ، ٧٥١صو ائ يزوج لما ماوت أقس، عذ هز 
ماهُ ضل ^ ١١زئول ثاو م: قاَل ثن م ِفي بما ئيم 

يجعلوالقيئ، مذ له يدعون مذ لمت مذ لي ماذغ ررادكب، ذتج.' 
عليد0 وتلم عليه اممه صل البي ووضع وتئرجول، ثاكلوو، عليه، يدحلموف 
د.ءنوه،كيته!لا أ-تد! أيغ _لم زو، يموو أف اممه ثاء ما فيه وماو فيه، يدعا الطعام، 

يجعللثدث، ا-عثه ياطالوا منهم، طائثه وبقل وحرجوا، ثبعوا، حر ياكلوا 
وركهمِفينحرج قتئا، ليم يقول أف بيم سشحيي ونلمم علمته اممه صل اللمي 

^مح/محمحللأدئهعزوجوت افه قأرل الين، 
دعيمإدا شنكأ طعاما، مثحثيذ عي دتاد0ت محال ه، إنث، دظوإ؛ز، غثر ءلعامّ ^٠٢إك 

^مأمحلآريمإومحبم4•بلغ؛ حى ئآن-غي'4 

كرصحن يحنى! الطشت، شبه الرر حجارة؛'، من رريور قوله؛ واء 
محملهأن فيمكن ثقيلا كان ؤإن لكن ثقيلا، سيكون وهذا الحجارة، من منحوت 
رحلان.



الداميباب 
١٢٩

محمدإج1بمتامماصإشدتية

ائنض ناي، ص نالك، م ^ قال: ى، ;ن ى ذكا - ١ ٤  ٢٩
الؤيقةإل ١^ م ))^١ ذتج\ م اشُ ضل اض زئوُل قال :  Jliصن، 

قكاي«.
،٠٥١ض ض \مهح خالد;ن خدتثا ش محي;ن ^٥! ١-  ٤٢٩

ررإدامحأحدمحاألقال: وط؛، الهُعوه صل البث عن عص، ابن عن عذناؤع، 
العزس.•ثق سزثه افه عند ئإدا حابي: هال مكحب<<، الؤليثة 

ابنعن ئاؤع، عئ اطه، عسي حدسا أف، حدسا نمر، ابن حدسا " ١٤٢٩
عنسؤنثة كولخأ!ق دعئ ررإدا قال: وت1لم عثه ١^ صو السق أف عنز؛ 

قف((.

أثوب.خدنا خم1د، خدئثا قالا: زأثوكامل، ١^، أنو خدنتي ١-  ٤٢٩
داJ: داJ عئز، ابن عن ياؤع، عى أيوب، عذ حماد، حدسا يسبه، وحدسا )ح( 

.دعيتم٠٠إدا الدعوه رراقتوا ومثلم: عليه اممه صل اممه رسول 
ثنننتق، أ-تينا الئزاق، صد ^^١ تالج، نن محي زحوم، - ١ ٤ ٢ ٩ 
٥^١ررإذا وثئ؛إ: عثه افء صل اللمق عن مول كال عثز ابن أف ناؤع؛ عن أيون،، 

كانأؤومة(ا.كثماأخاةش4عزنا 
حدسااثدر، بى عيثي حديي منصور، بى إنحاى وحدتي - ١ ٤ ٢ ٩ 

عشاممه صل اض زئول قال قال: عمن، ابن عن ئاؤع، عن الزسدي، حدسا بمه، 
>،ةفمحإلمألضي.نطلم:



انتصاحكتاب 

خدكااققل، بئز;ن خدي اتاهئ، ننندة محي;ن خدش - ١٤٢٩
اللهصل اممه ونوو هاو هاو: عنت، بن امم4 عد عن ثاؤع، عن ١^، بن إنناعيل 

دعيتمء.الدعو٠إدا اراقنوا : jiL-jعش 
مينمحم،ض خياج خذكا افه، خد ن >ون ذم - ١٤٢٩

يقول:عثر بن افه عبد تمعن، هال: عى؛١^، عقته، بن موتى حزيج، 
هال:وها«، دعيتم  ١٥الثغوْ!هذه راأج؛بوا وتئ؛؛: عش ، ٧٥١صل رثول؛فه ثاو 

وهوصائم.وياتيها قالئزسوعرالعزس، اللءو0 يأق عثز بن اطبم وكافعند 
عثتحمح;ئزلجح، و أي ى، ئ خزنة 3^ - ١٤٢٩

إلدعيتم ٠^١ هاJ:وثلم عش ^ ٥١صل ١^٠ أف عثز ١^، عن ياهم، عن محثد، 

)ح(نيدي. ;ن الئم خد ^!١ ١^،، ن محي ^؛!١ -  ١٤٣٠
الربتر،م عن نماف، حدسا هالا: ى، حدسا منم، بن افه خد بن محمد وحدسا 

طعامإل أحدثم يعل »إدا وتلم: عش اطه صل اطه رنول ثاو ئاوت جابر، عن 
طعاما<.ءإل ابن يدكر ولم رك®، ثاء ثإو طمم، ثاء ثإف ئكم،، 

وض مح:ج، م ض a^؛، أنو ^^١ تحر، ٢ ^؛^١ -  ١٤٣٠
الإثارث.الزم؛ها

هشام،عى •؛؛١><^،، بن حمص حدسا ثيبه، م بن ابو؟كر حدسا — ١  ١٤٣
ءراداوتلم: عش اطه صل اطه رسول هال هال: هتيزة، أؤٍر عن مثرين، ابن عن 

ظ،وإنكانضتاصا«.



اثىدعوةالأم باب 

^؛ا-سممحينمح،
إيثدض ١^، ًكام اللهام فز موُل: لكو ك _>؛؛ م ص الأمج، 
الأ؛هوزئووة.عمى ممد الدعزة لأن ل؛؛ يثن الثاكن، ويرك الأعتاء، 

أبايا للزميت ئك مال: ئياف، خدشا غنن، م ان وحJثث١ - ١  ٤٣٢
هوتليز ممال؛ شحاك، الأعياء؟، طعام الطعام ثز اهديث! هدا ين بكر، 
حزالخد؛ئ ثدا هأهزض غيا، م زكال ئماف: الأعثاء، شام لئنام ام 

أتاتبغ أنة الأ>ج؛ الئش جد خيض ١^؛،، ثئة ئالث بؤ، نمنث، 
ماللئؤ.حديث، يمثل يكز ئإ الوليمة؛ طعام الطعام مؤ يمول! هزيزه 

أنحرثاالرواق، عبد ض حمد، بن وعبد راؤع بن محمد وحيض ~ ١  ٤٣٢
محال؛محْ، أف عن ١^؛ وعن اقي، بن نعد عن ^،y؛،، عن تنم، 

مالك،.يحوحديث، الوليمة؛ طعام الطعام مؤ 

١^،ض ١^، ر ض ئماذ، عدثنا ثثز، أف ١^ ^!١ - ١  ٤٣٢
ضشئتثزة؛نخزذلك،.

نعدن زياد تمعن، مال؛ سمان، حدسا عمن، \لي ابن وحدسا — ١  ٤٣٢
جعي افُ ضل ١^، أف _>؛؛ م ص 4_؛ ١^ ناثا تمنت 

ومنيأتاها، من إلتها وتذعى لأيها، من بمنئها الهميمه، طعام الشام ررسؤ مال؛ 
وزثوله«ااا.ممدعصى ١^^٥ نججؤ نم 

أمرالوليمة، إل الدعوة إجابة حكم بيان ل الأحايين، هذه كل ]١[ 
حقمن الدعوة إجابة أن وأحثر الدعوْ، باجاية واللام الصلاة عليه الرسول 



اثنضاما طتاي
نءً=—ًً=ًءً==ء=ًً^ٍس=— ١٣٢—

الإحابة!لوجوب شروط من لأيد لكنه ا، ر الملم عل المسالم 
الإجابة؛نحب لر لم مغير كان فإن مسي، الداعي يكون أن الأول؛ الشرط 

المسلم.عل حق له ليس الملم غير لأن 
الإجابةفإن حراتا كبه كان فإن حلالا، كسبه يكون أن الثاق: والشرط 

نجوز؟•هل ولكن؛ نجب، لا 

ثمشاة، رجل يغصب، أن مثل يجبه، لا فإنه لعينه حراما كان إن ينظر؛ 
كانؤإن بعينه، حراما مالأ يأكل لأنه يجيبه؛ لا فهنا إليها، الناس ويدعو يدبحها، 

أشبهما أو يالغش أو باريا يتعامل ممن الداعي الإنسان كان ر كإ لكبه محرما 
النبيأن هدا ودليل واجبة، ولا بمحرمه ولسستا جائزة، الإجابة نقول! فهنا ذللش، 
بأنيممعروفون واليهود ، اليهود دعوة أجاب وملم آله وعل عليه اممه صل 

ولأنوالسلام، الصلاة عليه أجاببمم هدا ومع لربا، آحدون للئحسثؤ، أكارن 
فمهل.الفاعل عل حراما فيكون الفاعل، بفحل حرام ولكنه بعينه، حراما ليس ^ا 

علالإثم لأن لهم، حلال فإنه اررثة إل الآل هدا انتقل ر ذللخ،: عل وبماة 
أنر حتى لغثرهم، ولا للورثة مجل لا فإنه ئنهي اترروُث، المال كان أماإذا كاسبه، 

تأكله.أن يجوز لا فإنه لمتي؛ مملوك طعام عل دعاك اثا إن

■البص؟ مهر 3، تقورن ما ئائل؛ قال فإن 

البنيلامهر واللام؛ الصلاة عليه قوله عموم لكن يورث، إنه يقال؛ فقد 

كتابت لم وم(، ١٢٤٠رنم)الخناتز، باتاع الأمر باب ابتاتز، كتاب الخاري. أحرجه ، ١١
٢(.١  ٦٢رنم)الملام، رد للمالم الملم حق من باب الملام، 

(.٢١•رم أحمد )آ(انفلر:ذاو 



بابالأا>باجابداكام/اشدمة
١٣٣

غيرها.وعل عليها حراما يكون أن يقتضى ؛ حرامر؛ر
بأنيعينه ل؛ فان للوليمة، أدعوك فلأن، يا ت فيقول يعسه، أن الثالث،؛ الشرط 

لا؟.أو تكرم، هل لكن: الإجابة، تحب لا فهنا تفصلوا الماس، أنها قال: 
الماس،عموم ق يدحل أن الإنسان عل حرج لا وأنه محره، لا أما الصحيح: 

نحيب.وأن 

٠البطاقات؟ تونع من اليوم الماس يفعله ما الثنيتن س وهل 
سلا يورعها إنإ البطاقة موؤع يكون فأحيايا حال، كل عل ليس اّبمواب• 

كانإذا عليه يني، وألا فقط، إخبارْ أجل من ولكن مستلمها، محصر أن أحل 
فلأن؟،يا البطاقة حاءتلث، هل مثلا: يقول فلا يتابع، لا أنه بدليل صديما أو قريبا 

اذن:لأتتكاا

تونعفان الوجوب يقتصي حاص سبب هناك يكن لر إذا أنه ل• فالظاهر 
توا.الإنسان فيكون به، الإنسان يقصد الذي اكعي؛ن يعمي لا الهل-اقات 

أرسللأنه لا يتحين فهنا مثلا بنته لزواج عمك ابن إليك دفعها لوأنه لكن 
المخلفهذا عل الاسطون لكان ئنت، ولو قريبلئ،، لأنه ودكن الطاقة، إليلث، 
كثيرة.أسياء 

شون.'منكر المكان ل كان فان متكر، المكان ق يكون ألا الراع؛ الشرط 
وسالدعوة، إجابة أجل س الحضور عليه وجبا المنكر يزيل حضوره كان فان 

عليهبمرم فءنه منه محمف أن ولا يزيله أن ستطع لا كان ؤإن المنكر، إزالة أجل 

كتابت مسلم بمعتاْ وأخرجه عنهإ، الله رصي عباس ابن عن ( ٣٥٦/ ١ ) أحمد بنحوه أخرجه ( ١ ) 
عنه.افه رصي خديج بن راغ عن ا ١ ٥  ٦٨)رقم الكلب، ثمن تحريم باب الساقاة، 



اثنكامضتاس 
ء=ً—ً=^^ءصٍ==^^ً=ط= ١٣٤^=

تباركواش وحل، عز اش يعصون الذين مع يقعد أن إحابته من يلزم لأنه الإجابة؛ 
وسنيز١إاةؤرة؛ا ثايشي<آس سمثم إدا أن ؤوثرثت،طتافيأممعا يقول؛ وتعال 

إنت يعني [، ١٤•]الماء: تثأهتِه ^١ حديي ي، عمبموا حئ معهد يؤ'منددا 
بمديثني مأد الثظن فنق ءي وحل: عز وهال، مثلهم، فانتم معهم قعدتم 

]الأنمام:هآ■[.ه ثعأمأيآضئ آليْكتئ 
ولرالنكر حصل محيثلثج أثناء وق تعلم، لا وأنتج دعيتج لو أيما وكدللث، 

تعال!( Jiiكإ الفلالمين القوم مع العلم بعد نقحي لا نقولات فهنا تغييره عل تقدر 
لالأنعام:د1[.ه عأأمويألْلديرن بمدآلي^كتئ ؤ،لأشد 

تيقال، أن ينبغي وهدا الثالث،، أو الثاق اليوم ؤ، يكون ألا الخامس؛ الشرؤد 
لضيقالأول( اليوم ق يدعهم لم من الثال اليوم 3، دعا الرجل كان فإذا تفصيل، فيه 

والثالث،،الثان اليوم ق حش واجبة الإجابة أن فالفلا،م ذلك، أشبه ما أو ادكان 
أنيبغي ولا إجابته، نجب لا فإنه وسمعه رياء أويومع، يوما زاد إنا كان إذا لكن، 

الإجابة.عل أيما يشق 
محب،ممن كان فان ةجر0، ؛بب، ممن الداعي يكون ألا السائس؛ الشرمحل 

منوكدللث، إليها، الناس يدعو اليتم، البدعة كصاحب، الإجابة حرمت، هجره 
منذللثج ن، بجاب لا فإنه اش رحمهم العناء بعض قول، عل بالمعصية جاهر 
فلأندعوة أجاب فلائا أن علموا إذا الناس لأن به؛ الناس وتغرير يفعله، الرضا 
به•اغروا

وغثرْ؟.العرس 3، واجبة الإجابة هل نم؛ 

خاصةالدعوق إجابة إن يقول،؛ من منهم الله؛ رحمهم للعناء قولان هنءا 3، 



بابالآعرواجاباتاساص|شدمة

بواجبة.وليت ئنة، فالإحابة عداه ما وأما العرس، ليمة وق 

ذكرناها.التي الشروط تمت إذا وغيره العرس ق واجبة إما ئالت من ومنهم 

عدمعل ثريب إذا إلا مؤكدة، منت العرس غثر ق إما يقال! أن ؤينبغي 
لريبه،لعام بان رحم قطيعة الإجابة عدم عل لوترتب كإ شرعي، محذور الإجابة 

نقول!فهنا رحم، قهليحة ^^٠ وحمل محسس،، أن وأبى ممل، فلأن، يا وقال! 
نثة.أما فالأصل ؤإلأ الرحم، صيلة من فيها ل، واجبة الإجابة 

.الإجابة؟ حكم فإ ثر، عليها يترتب وصار سنة، كانت، إذا قائل! قال فإن 

هذْوأصل محيب، لا فهنا الشر، حمول مع الئنة معل أن يمكن لا قلنا! 
إلأولها من الإسلامية الشريعة أن اممة رحمهم العالإء يشترطها التي الشروط 

الدينأصل هو هدا الفاصد، ولدرء المالح، لتحقيق جاءت إنإ احرها 
بثيء•الإملأس الدين من لثس فإنه الأصل أحل:أذا ما فكل الإّلامي، 

ويكونغرها، إل أو عرس وليمة إل الإنان يل.ءى أحيايا مائل؛ قال فإن 
أوالفجر، صلاة عاليه يمح قل. مما كشرا ويتأخر يسهر، يحين، عليه صرر فيه 

الفجر؟.صلاة بعد الخلوس 

يتأذنأن وهو سهل، فيها فالأم صرر عليها نزتب إذا ائل مهده قلنا! 
سيرمحىأنه سي، الله وبيرن منه استأذن إذا أنه ظني وق لعام، الذي صاحبه من 

مهل-والأس ويْلمم،، 

الدعوق،أجاب إذا الباب عاليه ينفتح أن الإنسان حثي إذا قائل■ قال فإن 
.يع.عونه؟ الناس كل فيكون 



اتنكامكتاس 
ً=^ءٍ=^ٍْ^ء=^==ٍٍ=ت=^==ً^٦٣١ 

ارسماكوهوت ياحعا، نافعا دواء أعطانا والسلام الصلاة عاليه البي إن قلنا؛ 
ئك،شث.ه سنك ي: اكرمت، او،ّت س أن، ثك وعيالا ةائع«رن، ءه 

ص:إذائهمالإناندبب،ملمالآ5و؟.
الوليمةتكون أن مثل ل، العلعام صغ إنإ كان فإذا تفصيل، هذا ق نقول؛ 

العلعام،له وصغ له، ثكلف أخاه لأن الأكل؛ من بد فلا ا.لدعو، شرف عل 
فالأكلالاس حملة من كان إذا أما ياكل، ولا 1ق أن أوباروءة بالزمن يلق ولا 

إنأكلأولمأكللم:طنله.لأنه ^^١^؛ 
أحوكدعاك إذا يض! ملثصل* صايإ كاو ®إذ وسلم: عليه اف صل وقوله 

الدعاء.هنا بالصلاة فالمراد له، الغ يعني• فصل، صائم وأنت 
قاللغوية عل مقدمة الشرعية الحقيقة إن تقولون: ألستم يقول! قائلا ولعل 

الشارع؟.لمان 

يه،أحدنا اللغوي المعنى يه المراد أن عل القرية هامت، إذا لكن بل، فنقول: 
١[،]^;٣• بحنزئ تعال؛ قوله j يا 

أي:فليصل؛١ ٠٠فمعنى: الحنانة، صلاة علميهم صل الراد: وليس لهم، ايع أي■ 
يدغ•

الإي،ان،كتاب ت لم وم(، ٥٨١رقم)١ وأبرق الروي باب الياس، كتاب الخاركات أحرجه )١( 
هريرةأنى عن ٢(  ١٦رقم)حاب..، بغر الخنة لمن المن طوائف، لحول( عل الل.لل باب 

(،٥٧•رقم)٥ ضرْ، أوكوى اكتوي من باب الي،، كتاب اJخ١رىت وأحرجه عنه، اش رصي 
اللهرًوا ماس ابن عن ، ٢٢* ١ رقم طواف••، لحول، عل الدليل باب الإي،ان، كتاب سلم؛ وم

عن( ٢١٨رنم)طواف..، لحول عل الدليل باب الإي،ان، كتاب لم؛ موأحرجه ع-هءا، 
ءنهءاّالذ حصغارصي بن عمران 



يموهإش الداعي باب 

علوالخلوس الدعاء j؛j؛ بجمع أن المستحسن من يقال؛ ألا لكن 
دلايآكل؟•

يقطعالآكاان، ونحيم يأكل، ولا المائدة، عل ونحلس يدعو، نعم، اُبمواب• 
فانيأكل، كأنه ه نفويشغل لهدا، الإدام ويقرب هدا، عند ؤيضعه اللحم، من 

أخدئكم.يقول: اكل؟، لا لماذا له: قالوا 
صائم؟.أنه ممئهم وهل 

فيهكان أو صاحبه، قال_ا يهلثب بأن وذللث، مصال>ة فيه كان إذا نقول: 
أيامأو اثتئن، يوم كان لو كعا الصوم عل الناس يشجع أن أجل من مصلحة 
صائم.أنه فثعلممهم البيض، 



اتتكامضتاس 
=ًً^ًً=ً====^ص^ًء=—ئ=ء= ١٣٨

_J،Lوسضي ؤيطأناواميمارفاا1 

)نزو-؛-زاللفظ ال!اقو زء/ ئثه، م م:ن أنو خدي ١-  ٤٣٣
امتأ0جاءت هاJن: عائثه، ض عنو0، عى الزهري، عن تناو، حدسا ثالأت 

ثقظكي، وئاعه، عند محق مم1لغ: و«ثثلم، عثه  ٠١٥١صل، ١^٠ إل ود1عه 
فتبثمالثومت،، هيبة مثل معه ما ؤإل الزيم، بى الرحمن عبد فتزوجت طلاهي،، 
حم،لا، رئاعه؟ ارأثويدينأنلإجييإل همالأ وتلم، عليه اش صل اض نمول، 
ينتظئب وحالي؛1^1 عنده، بكر وأبو ،: iJlSعث1لتالئ،اا، ويدوي ع>ثفقه، ثدوتحر 

،٥١صل ، ٥١ومول عئد به محهر ٠-، هدْ سسئع ألا بكر، آبا يا قادى• له، يودف اف 
ةوهزنشا؟!اا'.

ذلكقبل، ؤللق وأنه تهلليقة، آحر أنه أي! طلأقيإ،< ®ثق، قولهات معم، [ ١ ] 
عهدهم،ل معروف غر هدا لأن أليتةاا؛ ءلالق ارأنت، ءالت أنه الراد وليسر مرت؛نر، 

■طلأةي،ٌ اريست، قولها؛ هومحمر هدا تهلليمات، ثلاث آحر ءللقها أنه المراد لكنر 

بعضبه ينْلمح، كا الربثرأ *ابن وليس؛ الربثر، بن الرحمن تمد وتزوجها 
معزيه.لست، الحم، الثح ؤ، الناس 

هدبهررمثل، عفوه— إل —ونشر محبم، الذي ؤإن يحنيرت ماثه® ما ُوإف تقول؛ 
محايع.لا أن،، يعير ا، هكذا؛ بثوببا وقالت، الثويت،*، 

ؤ،لم مولنفل (، ٥٧٩٢)رقم المهيب، الإزار ياب اللباس، كتاب البخاري؛ أحرحه .١( 
>ص:يئا(.



== ١٣٩==—ًًً====ء=^ًً==ً==ً=^ً 

واحلأعظم فإنه ؤإلأ حلقه، لخن وملم عليه الله صل افه رسول فتبم 
عليهوسلامه افه صلوات لكنه الكلام، هذا الرأة هذه عنده وتقول لبسر، اق 

المرأةلأن يقال؛ لا هذا مثل لأن وتثثم؛ ا-لميلق، حن الصدر، واسع حليم، 
وبحضرةواللام، الصلاة عليه الض بحضرة فكيف النساء، عند ولا تقوله لا 

نعم،الخواب! رداعه؟<،، إل رجعى أذ ®اتريدين فقال؛ ءنه؟ا، اممه رصي بكر أي 
رالخإع،وذللث، عنتلتكج<ا، ويدوي عثيلته، يدوتجب حص رالأ، قال؛ هدا، تريد هي 

•الناف؟ الزوج بمزل أن بشرط يهل 
تمامهاكان ؤإن إنزال، بدون تحصل العسيلة لأن يشرمحل؛ لا الخوامب،! 

الرض.القول عل بثرط لس ممه إلا؛الإنزال، يكون لا 

بكر،أتا  Ijثاذىت له، يودف ينتظرأف وحالي؛الباب، عنده، اروأبوبكر ^١^٠١؛ 
انتقدها.كأنه وملم؟!٠، علميه افه صل اممه رسول عند محهرثه ما هده دسغ ألا 

منها:فوائد، الحديث، هذا ففي 

الزوجيطأها حى الأول لزوجها ثمل لا فإنبما ثلاثا مح، إذا المرأة أن - ١ 
لقولهصحيحا الكاح يكون أن بد ولا المسيلة، دوق به محمل تاما وطا الثاق 
صحيح،بعقد إلا زوجا يكون أن يمكن ولا [، ٢٣٠]ايقو'.' ؤ'ماتتينحجاه تعال• 

لأنللأول؛ ثمل لر الشعار بنكاح الثاف الزوج تزوجها لو لأنه ذللئخ؛ قلنا ؤإنا 
الض.لأن للأول؛ ثمل ب العدة تقفي أن فبل تزوجها ولو حرام، الشعار نكاح 

غثرالعقد لأن للأول؛ ثمل لا فإنبما محرمه وهي تزوجها ولو صحيح، غر 
صحيح،غر الكاح لأن للأول؛ ثمل لر للأول التحليل بنية تزوجها ولو صحيح، 

ؤخ(لخؤحروحامئه.تحال؛ قوله يوحدمن الشرط هن-ا



اثنكاحكتاب 

لكانالعقد بمعنى إنه قالتا! ولو الوهوء، بمعنى حاصه الأية هذه ق والكاح 
القرآنق فالنكاح الوضع هذا غبر ق أما غ؛رهُه،  ١٠^^■محوله! هع تكرار فيها 

العقد.بمعنى الكريم 

المرأةفهذه ١^١^، لبيان منه ينثحيى بإ المرأة تتحدث أن باس لا أنه ٢" 
اهرضي مليم أم قالت كإ الواقع، لبيان لكن ئلئ،، بلا منه يستحيى بإ نحدتت 

كلاموهذا احتلمت؟، هي إذا غسل من المرأة عل هل افه، رسول يا عنها• 
.٠١١٠نأُؤت، هل إذا ررم، قال! مه، تتحيى 

كلينزل وأنه صدرْ، وسعة وسلم عليه اش صل الض حلقا حس ٣" 
الصلاةعلميه تبسم بل ينجزها، ولر المرأة، هذْ يوبخ ب بكونه وذلك، منزلته، إنسان 

واللام.

وهذابه، يدكر أن يكره بإ الربثر بن الرحمن عد زوجها ذكرتا أما ~ ٤ 
الوصم،هذا ذكرت فلهذا الاستفتاء، إل محتاحة لأنيا للحاجة، غيبة لكنها غيبة، 

الثاق.فيزوجها

البيعند كدحا حيث البخاري، رواه ما هذا عل يعكر ألا قائلت قال فإن 
مصلأُفضها لإق وافه اه، رسول يا كيفتا وقال! وسلم، عليه افه صل 

"؟.٣٨١
كوما Ulللحاجة، ءرْ بجا الأنان ظ/ أن محرز أن، يل ؛_.؛ مما: 

آخر.تيء فهدا صادقة غثر أو صادقه 

بابالخيص، كتاب ت لم وم(، ١٣٠)رقم العلم، ق الحياء باب العلم، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
(.٣١٣).،رنم وجوبالخلضارأة. 

(.٥٨٢)٥ رقم الخضر، الثياب باب اللباس، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 



١٤١سه1ضمذوجاسمهودطأها 

افهصل لموله التحليل به محصل الذي الكاح ق الوطء من بد لا أته — ٥
ئوقك«.ويدوي عشنلته، يدومح، حم لا، رر وملم: عليه 

العسل(؟.أصل)شهر إثات الخدبئ، هذا فوائد ومن مولت وهل 
هذاأن والظاهر عندهم، العمل فهوشهر يطأها لر ؤإن حتى لأنه لا؛ نقول؛ 

الأول.ق به ممعنا ما لأننا محدث؛ اللقب 

كانؤإن حتى له، يؤذن حتى غثرْ ست، يدحل أن للإنسان محل لا أنه اُ~ 
منثقة ق حجرة ق لوكان وكذللئ، للئ،، يؤدن حتى تدخل فلا أحد لمجلس اق 

الاستئذان.بعد إلا الباب، أغلق قد دام ما عليه تدخل فلا الشقق 
؛؛ء-ه 

قال-^٤-؛ -واللهظ يش بن الءثاهر، \ئ حييني ١"  ٤٣٣
ابنعن يونس، أخ؛رق وهسا، ابن أنمثا حنملة1 وقال حدثنا؛ الطاهر؛ آبو 

وتئمعلته افه صل السل ووج عايشه أف الزبتر؛ بن عروه حدش شهاُب، 
الثحمنعند بعده فتزوجت، طلاقها، قثت، امزاتة، طلي المزظل رئاعه أو 

'كامت،إما،، ٥١١رسول، يا قمالثإ؛ وسئم، علنه اطه صل البي قجاءُت، الريثر، ابن 
J آخز قطلمها رقاعه، محت،  ،L<^Aj ،،الزد٩ر،بى الرخمن عند بعده فتزوجت؛، طليمات
فتبسمقال،؛ حنتاتتا، مى مذبة وأحددننإ هدبة، ال مثل إلا معه ما وافه ؤإثه 

إلرجعي أذ ريدين >رلعثك، قثال؛ صاحكا، وسلم علنه اممه صل اطه زئول 
جالسالصديق بكر وأبو عثلملتها<، وثدوق عثلملتالث،، يدوق، حص لا، رقاعه؟، 

يبابجالس العاصن بن معيد بن وحالي وسلم، عثه افه صل الله رسول عند 
ثذْءامحهثدهظق>لأتاديثمحم،1لأمخث 



اتنكاحكتاب 

ؤن1لملالعش اف4 صو اف، عندزئوو 
ضضئ، ي اوزاق، قد أ-نينا محي، ;ن قد خدي - ١٤٣٣

قدفتزوجها امزأئة، طثق المزظئر ردأةه أن ةائثه؛ قن عزوْ، عى الزهري، 
إ0اف، رراسوو، يا ممالث،! ونلم، قليه اف صل البي لجاءت الربثر' بن الرحمن 
يونس"حديث بمثل يلاث اخز طثثها رقاعه 

خنهشام، ض أثوأناته، كدثنا اقندائ، ١^ ثن محي عدثثا - ١  ٤٣٣
الؤحليتزئجها اأزأة خن  J^Iوتألم قش ^ ١١صر اش زئول، أف قاسه قن أيه، 

١؛^^؟،لزوجها أمحل تتا؛ يحل أذ مل مط1لمها رجأد، فتتزوج مطلمها، 
عنتالتهاا<.يدوى خص ءرلا، 

أثوزلجدثثا )ح( كل. ١^ محدثث1 شته، م ثن م أبو كدئث، - ١  ٤٣٣
الإنثاد.٠^١ هشام؛ خذ •همنا أبو^١^؛ عدثتا ي، 

منادىأنه عل بكر® ررآبا نعرب بكر®، آبا رريثادي؛ ءنهت اش رمى قوله [ ١ ت 
اءيطفىالتقديرت إذن! بكر®، أبا ®يا اللففل! ق محال حيث الأول، الالفظ بدليل 

به.مفعولا تكون وهوأن مرجوح، لكنه آحر، بوجه ومحوز بكر®، أبا يا ينادي! 
ت3أذؤق\ت.ثلاث آحر طقها بأنه التصريح فيه الخدين، وهدا 

٠٠٠



ئنآش ض ض م، ئ;ن ه ثتة، م نن أثوو خدي - ١  ٤٣٣
فتزوجهايلائا، امزآته رجل طلي، ت مالغ عانثه، عذ محمد، بن المأسم عن عم، 

مسويتزوجها، أف الأول زوجها قأواد ٩ يدحل أف لو طلثها يم رجل،، 
مذ■^ ١١بمود، خى رالأ، مماوI دلك،، عذ وتلم عليه اض صل اش رنول، 

ئكهاىذاد،الأثو«اا'.
)ح(م. عدى نمر، نن !؛0، صد ن محي م ِو- ١٤٣٣

الإنثاداف؛:بمدا عبتد عذ حمينا تمحي"؛ ابى ~يننحات §ش حدسا اثك،، بن محي 
عاتثة.عن الها;سلم عدسا اش: عثد عن عض عديث، وق مثله، 

إذاأنه عل ، ji,هل ثلأثا« \ح\ى ذظ ررفق قوله: مائل: هال إن ]١[ 
ثلائا؟.وير واحدة مرة ثلائا ء؛لاقها 

بانمى.رواها هنا لكن القضية، نفس هي لا، ئلتا: 
٠٠٠



اثنكا٢ضتاس 
—^=ث—ذًً=^ ١٤٤

سبأذدفوممسايع

إبممح،~؛-واللمظ iياهم بن ؤإنخاق كش، بن يض حدثا - ١  ٤٣٤
مالمال: عثاس، ابن عن ي، عن شاي، عن مئصوو، عن جرأ، أ■محدا مالأ؛ 

اف،بنم قاو: أه يأئ أو أزاد أ-وو>وبإدا ر>ووأو وت1لم: عثه الله صل اش زئول 
ذوكو  Jjjقدنقك إن داِمم ه U اك4ثان ويب الئينان، اللهأجبا 
شبمانأبما((لا'.لا:قزة 

يم،;ن محثد واَلأ: ثاين:ئار؛ ٌ نن محثد زطق1 ١-  ٤٣٤
أحآريامحي، نن عبد وحدقا )ح( م. حدسا اننثبمي، وحيكا )ح( سمه. حدكا 

عينجرير؛ حي؛ب بمعز منصور، عى كلامحا الثوري؛ عن محعا ءندالثراق؛ 
•اكوري عن الرراق عبي رواية ؤؤ، اف؛؛، رربنم ذكر• ل ليس شعبه أف 

اش،ا.رربمتم مال؛ أرام منصورI يان، نمثر، ابن رواية ول اممه®، لابئم 

اممه،رربنم فاليقلث محامع، أن أراد إذا الإنسان أن الخء^ع! منن من هدا [ ١ ] 
نزسا«.ثا اشنان وجم اشثاو، اللهأجبا 
كشف،قد كان إذا اطه ذكر ان للأنيكرم لا أنه عل يدل، الحدسثذ وهدا 

الشنط١نى،ظنا اراللهم ميقولا1 وهو يدللث،، إلا تجابع أن يمكن لا لأنه عورته؛ 
ويدعوه.وجل عر اثله يذكر موف همهو ررقتثا®، ما السمطان وجكسم، 

أنهبمعنى لالجعإع؟، يتهيأ أن قبل هدا يكون أن يمكن ألا ،؛ ٠٠٢١٥يمول وقد 
آخره؟.إل، .« . الشبماق. جبا  ٣٧١١١يتهيأيقول؛ أن قبل، الخاع عل عزم إذا 



سصانيقوممسايجاع

يتهثأعندما أنه وهو أقرب، الأول الاحتيال لكن ممكن، هدا تحم، فيقال؛ 
تمقالكة.

بفعلمتعلق والمجرور الحار افه®، رربمئم واللام• الصلاة عليه ومحوله 
أوأؤلآ.أجامع اش م بهنا! التقدير فيكون للفعل، منامتا يقدر محذوف 

هذا،و تشاركنا ألا الشطان ؤنا يعني: الئغلان« ظا »اللهأ وقوله: 
لولد سهها بمدر إذ ررمحإيه محال: ولهذا الولد، بمي ررمحسا® ما الئيهناذ اروجئب، 

>ئ؛طانىأتدا®.الحيلغ ذللمثج ق بمي: دلك® 
ومحال:الله، رحمه العلياء بعض عل أثكل آبدا® ستطان يضرم لم ٠٠وقوله: 

أولادهمن يكون ذللث، وْع جاعه، كل ق الدكر لهذا ملازما يكون محي الإنسان إن 
بجوابئن:هذا عن وأجابوا الغامق، من أوأكثر هوفامق من 

مولودمن ما لأنه ولد؛ إذا ينحئه حقن يضرم ل؛ المراد: أن الأول: الحواب 
فيكون'، والسلأمرالصلاة علميه مريم ابن عيي إلا ^٥١١٥ ٧١يحثه إلا يولد 

وضئ0.لر لونخسه أنه المحنى 
إغوائه،ل أي: سهلال« يضؤْ ررنم قوله: أن —وهوأصح—: الئال والحراب 

قالكيا ماع، له يكون قد والسبب السكذ، ذكر وملم علميه الأره صل الّثي لكن 
أويثصرانه،ث؛ودانه، محابواه الفطنة، عل يولد مولود كل ٠٠والسلام: الصلاة علميه 

يرُث،،لر الدين ق له محالفا كان ؤإذا أيام، ثرُث، الولد أن وكيا بمجثانه«ُأا، أؤ 

(.٣٢٨٦رقم)وحنوده، إبليس صفة باب الخلق، دء كتاب الخاري: أحرجه )١( 
محابلم: وم(، ١٣٥٩)رقم مات، انمي أيم إذا باب الخاتن، كتاب الناري: أخرجه )٢( 

(.٢٦٥٨رقم)الغطرة، عل يولد مولوي. كل معنى باب القدر، 



اثتكاحكءب  ١٤٦

السببوهدا به، نقوم أن لنا حثا السبب بى وملم عليه افه صل النبي إن فيقالت 
أحداأن قدر إذا نهول! أن وهو أصح، وهذا منه، أقوى مانع لوحود يتخلفس، قد 

أشبهما أو فجور أو فنق أولاده من حصل ثم أهله، إتبان عند ذللث، يقول كان 
الس_ا،غن وملم عليه اممه صل الرسول لأن الخدين،؛ ينال لا هدا فان ذللثؤ 

ولدايكون ذللث، ومم للاريثؤ، سبب الولادة أن كإ مانم، له يوحد قد والسسس، 
ُمث.

أتركفانا مانع، له محصل وقد سبب، للناس الشيهلان ؤإغواء مائل؛ مال فإن 
الذكر؟.هذا 

المست،أن فالأصل س_ا الفعين، ؤإذا الس_ا، افعل أنت، غلهل، هذا قلنا! 
الثيء فكل ثيء، كل ق وهذا فهونادر، وحد إذا لكن الأصل، هو هذا به، يقع 

موانعه.وانتفاء وأمثايه، مروهله باحتيلع إلا يتم أن يمكن 
تقوله؟المرأة وهل قائل؛ مال فان 

منمكون الولد إن ثم الرحل، يقوله الذي أن الحل.ين، ظاهر لا، فا-لخوامحب،! 
يالرحل.خاصا هان.ا فيكون الرحل، ماء 

هه ه 



م؛ومشسبوودانها4و تداعهاوعى تبلهاعي ي ا4رأنمم جوازبماعه باب 

ملهامذقدامهاومذوراثهافى اموأيه جوازجماهد باب 
مذهيودمسسير

١^ؤءو شثه، م و;ن ؤ1دو نعيد، ;ن محةه ١-  ٤٣٥
يقول!جابرا سؤع ، 1J^vli.ابن عن سمان، حدسا قالوا! بكر—؛ لأي —واللمغل 

،١J^l^ كاذ ثلها ِفي ذ؛رث1 من ١^٥ ١^ \و ^١ قون! ١^ كات 
ولت:

 [ ١ ] ،!!J_ قامرأته أش إذا الرحل أن يزعمون فاليهود لليهود، تكذيبا
يكدبهكذب، وهذا أحول، الولد صار الوراء— حهة من —أي! دبرها من هبمها 

مح؛مث ااؤذثآوم تعال! اممه أنزل المنزل(، )الوحي الشؤع أيئا ويكدبه الواقع، 
الخلف،،من الأمام، من شئتم، حيث، من أي• لالقره؛"آآآ!ا، ه أن مئكإ ءآرأ 
القبل.هو الحنث، وموصع الحنث، موضع ق يكون أن الهم الحسب،، من 

وقدالإنسان، حق من ليس الدبر ق الوؤدء أن إل إشارة الأية هذه وق 
٠.الذنوبر يائر من وأنه تحريمه، وتأكيد بتحريمه، التنة حاءيت، 

يمتعأدى الحيض كان إذا لأنه الحائض؛  ٤١٠٢مغ ق 'ظأ قياس أيقا وهو 
منأهون الدم أن يعرف، إنسان كل لأن وأغلظ؛ أشد فالدير الحائض، لمع جس 

الصحيح.والقياس بالتعس ثابتا الدبر ق المرأة وطء تحريم كان فلذللث، الغائهل، 
هأيمنمم ماثكت، أرما تعالتقوله بعموم الاستدلال وأما 
الأحرى.بالمحوءس مقثد مطلق هذا فيقال! لالؤمون:ا■[ 

ابنوصنن (، ٢١٦٢)رقم الكلح، جامع ي باب الكاح، كتاب داويت أي محتن مثلا! انظر )١( 
١(. ٩٢٣رقم)أدبارهن، ذ الماء إيان عن الهي باب، الكاح، محاب، وجه: 





١ ٤٩ءءء===^==^ء؛ء====ء^=^=ء==ءء====^ءء=^^^ 

ؤهلأ.ئكاخبقوله: اراد أن عرفا ينهارا؛ بملوفوا أن فلأعد\ كائم الصحابة وأن 
^منقوله؛ ويؤيدْ مياحا، معي اليكون أن يقتضي لا وهدا الغ، نفي عشيه 

القرآنوأكثر القلوب، تقوى من هو بل واجب،، افه شعائر وتعفلمم >ن؛>اؤوققاه.( 
مسم،.بدون نرل 

؛و.-ه 

كتابومسلم; (، ١٦٤٣)رقم والروة، الصفا وجوب باب الخج، كتاب اJخارى؛ أحرجه ]١( 
١(. ٢٧١رقم)^ركن، والروة الصفا بين عي الأن يان باب الخج، 



اككاحكءب  ١٥

يوجئبذفراش ي انتف فميم 

قالا:اقو-؛ لأنن -زاللفظ قار زائن ١^،، نن محي - ١  ٤٣٦
بنزواوة عذ محاوث، قتادة 'ثممت قال: شب، حدثنا ج،نمر، بن محمد حدثنا 
هاجزها1زأة باثت ررإدا قاو: وسلم علنه ، ٥١صل العي عن هريرْ، أف عذ أوؤ،، 

ئصخ،<.حر الملائكه لعنتها ووجها فراش 
ا-قارمحثج—؛ا؛ى —يعنى: حد؛نا حبيب، بن يئى وحدثتيه ١~  ٤٣٦

ارخنىتزجغ((لبرزثاو: الإنئاد،  1J4شنه؛.خد؛نا 
كيال—،ا؛ى —يعتى! يزيد ص ئروان، حدسا عمن، أن ا؛ن حدسا — ١  ٤٣٦

ا>ؤاودىوسئم: علنه افه صل افه رثوو قال، ثاو: هريره، أب( عذ حازم، أف عن 

عنها«لآُ.حريزصى ناحطاعلتها 

أنمنها زوجها طلب إذا تمتع أن للمرأة يجوز لا أنه بيان فيه الباب هذا ]١[ 
يجامعها.

تتحقفإتبما فراسه هجرت فإذا يدعها، إ أم دعاها سواء الحديث وظاهر 
فإذالعاما، إذا مما أشد وهدا يدعها، ب أم دعاها سواء ياف،- -والعياذ اللمة هده 

أكثر.ذللث، عليها يتاكد دعاها 

منبصفة قلم هزا رتد.ه!ء(، مسى راواثدي واللام: الصلاة عليه هوله ]٢[ 
هناوالصّلة يصلته، إلا معتى له ليس موصول،، اسم ررالدىاا لأن اف،؛ صفايتح 

وحل.عز اش بيد المرء ثمن بأن إقرار وهو وخثر، مبتدأ وهدا ضْاا، ارممى قوله: 



ض«(اساءانيهماشزإوبي

وحل،عز الله بيد الإنسان نفى أن ا٠؛ بيده مسي رروالدي بقوله• الراد فهل 
*زقه—اأفءتويىأ'شسجا ؤ تعال؛ قوله ق ك،ا اماتبما ثاء ؤإن أحياها، شاء إن 

أجلإق ؤتحسثرألأذرقة ١^؛؛، ءقإ-ا قش أؤ متسلق منايهثآ ؤ، ثث ثر نآؤ 
وهواه،الإنسان انحاه ق حتى يعني! وغبمره، هدا يشمل أوأنه لالزمر!أإ[، مشه 

يشاءكإ وحلما تدبثرا الله بيد نا فانقهدا، ولهدا لشامل أنه الخواب! 
وجل•عز 

اممهصل الني لأن المم؛ يأل أن بدون ام الإمجواز الحديث، هذا ول 
حهلبمراأمرا الأمر هدا كان لما لكنه يقسم، أن بدون م أقلم ومأله وعل عليه 
واللام.الصلاة عليه أقم 

أوبالقول، يكون الدعاع هل عليه؛؛، فتايى فنانها إل امزآته آريدعو وقوله! 
.القال؟ منزلة هدا ينزل فهل لأهله، الرجل "؛يا إذا أنه بمعنى والفعل؟، بالقول 

وتبثأتأم، قد الرجل رأيت، إذا ؤيقال! بالمقال، يلحق أن محتمل الحوامحبه! 
أنالدعوق ق الأصل إن يقال! وقال ذللث،، من تمتغ أن لها تحل لا فإنه ٧^١٤ 
دعاهاإذا ما بخلاف، يقحل، ألا له يبدو ولكن يثهيا، ربا والإنسان بالقول، تكون 
صرمحة.دعوه 

هلولكن! المرأة، يهللسإ الذي هو للرجل، ذلك ل الحق أن عل دليل وفيه 
.القدرة؟ ْع يمتع أن له تحل طالبته إذا 

اممهلقول ذلك قلته ؤإنا الوعيد، هدا يستحق لا لكنه له، محل لا أنه الفناهر! 
-وليسط1ثتا إذا فهي لالمرة:حآأ;ا، ظالك،منأمحفه وتعال! بارك 





بابض«ااسابينيداشبججها
١٥٣ —

منقاما وجل عر اش لمشيئة تتعلق صفة كل أن الضابهل؛ لأن الفعلية؛ الصفات 
الفعالية.الصمات 

بأنهالئح3ل وفثروا هذا، فينكرون وضرهم كالأئعرية التعهليل أهل أما 
اضعن منفصل محلوق الانتقام لأن الانتقام؛ بأنه فثروه الانتقام، إرادة أو الانتقام، 

وحل؛عز الله إرادة يثبتون لأمم بالإرادة؛ ومثروْ العذاب، وهو وجل، عر 
وجل.عز بالله يليق حقيقي سخط هو بل نقول،! نحن ولكننا 

-؛!؛-ه ٠ 

معاويه.أبو حدثنا هالا! كزيس،؛ وأبو شينه، م بن بكر أبو وحدسا — ١  ٤٣٦
حرببى رهم وحدثنح، رح( وكع• حدسا الأئح، تيد أبو دحدتح، رح، 

هريرة،م ض حازم، م عذ الأعمش، عن كلهم جرير؛ حدسأ لة~؛ -واللئظ 
ملمفزاشه إل ١^^ الئجل، دعا ررإذا ح' ء اشُ ضل اض زئول ثاَل ماَل: 
أبJصمحاال اللأئ،كهحم لعنتها عليها ٥^١^،عصناو يأته، 

أنج إلا تلعنها لن لأما آدم؛ ابن بعمل الملأياكة علم عل دليل فته [ ]١ 
الأمتناع.منها حصل أنه تعلم 

أصافهقبله الذي الخدين، وق الزوج، إل الفراش أصاف الحديث، هذا وق 
فانحيفوالزوجة، الزوج عليه ينام الفراش هذا لأن منافاة؛ ولا الزوجة، إل 

إليهامنا•

بيتق يدعوها كأن فرائه ضر ق زوجته الرجل دعا إذا قائل؛ ، ١١٠فان 
١الحدين،؟ ق هذا يدخل فهل أهالها، 



التضامكتاس 
^——^=^—^^=^=؛—==١٥٤—

امرأتهالرحل دعا فلو الأغلب، عل بماة الفراش وذكر واحد، الحكم مما: 
ذللث،،أشبه ما أو أقاربه عل صيما نزل قد يكون أن مثل: فرائه، غثر ق هدا إل 

ذكرلكن واحد، فالحكم الضيضن، بيتا ل وزوجته هو حجره لهإ معدا وكان 
الغابعل بماة الفراش 

الاغتسال؟أثر عليها ثرى أن ملأ نمي الماء، كئرج ٥^١ لتكن قيل: فإن 
حجل.فيه وليس واحد، الحكم مما: 

ف~"والحمل لكن الماس، عند ئتحي له: تقول أن يمكن هدا مثل ق لكن 
إذالكن ذللث،، أشيه وما منعزله وتكون حمامامحتج، فيها يكون البيويت، غالب، الأن 

عليها.يغضب، ولا يمئع، فربإ له قالمث، 
الوعيد؟.يلحمها فهل عليها يغضب، ولر بايتج إذا قائل: هال فان 

لهنير إن ترثا، ويكون محليبا، رجلا يكون الناس بعض لأن لا؛ فالحواُب،: 
مدا.عتم لا ؤإلأ ظالث، يريد ما 

كاناتاعهامحافهليدحلفيط.ا؟.هال فإن 
الليل.ويترامحإل مواء، اافلاهرأنه ّا:



إفقاء٠مالراةباب 

ثمداا|إظاءسوامأة

-ثثز;نض حي ثززائ;ن خدي شخ، م نن \ئم عدى - ١  ٤٣٧
يقول1ي ا-قدو نعيد آبا نمعت محال! تند، بن الرحمن عبد خدينا العمري، حمزة 
الصامةتيوم منزله افه عند أثرالناس من ررإل وتلم! عليه اممه صل اممه رثول ئال، 

صمحإواتتمحمحإصتم:محبئصا'آ
لأنم((؛ من ررإن ظلأكثر الأكثر، حلاف هدا أثؤ(ا من ررإن قوله: ]١[ 

توجد.قد لكنها الأستعإل، لكثرة تحذف وررشراي ررمحرة ق الهمزة 

أي!القيامة^ يوم منرلة افه عند الئامحى أشر ررمن وسلم! عليه الئه صل وقول 
المشركنيساوون لا هؤلأء لأن ثيء؛ كل ق لا الأسرار، عن يتحدون لذين اق 

هؤلاء.هم للئر إفشاء الناس أثز من لكن ذللث،، أشبه وما والملحدين 

يشرم إليه، ومخي امرأته، إل محي رُالرجو، ت وملم عليه اف صل وقوله 
فتجدالسفهاء، س يقع وهدا كدا، وفعالتا كدا، فيها ، iJjoمثلا: فيقول يائهااا، 

منهم،الواحد فحفتحر سحيون، بايإ الوعثر بايط المن القهاء بعفس 
يدلالخدين، وهذا ذلك،، أشبه وما كذا، صفة وعل كذا، فيها ، _iiأنا ويقول: 

الوعيد.هذا فيه لأن الذنوب، كبائر ص السر هذا إفشاء أن عل 

الرحل؟.م هي أفثت، إذا المرأة هذا يشمل وهل ئائل: قال فإن 
سبيلعل هو إنإ الرجل ذكر وأن مثله، أنبا الذلاهر نعم، فالخواب: 

فعلمت،إن لآكن زوجها، ّر تحثي لا وأما الحياء، النساء عل الغالب، لأن الأءاJبا؛ 
فرق.فلا 



اممضاحكتاب 
=^=ً^=ً=ًً==ً===^—^^==٦٥١==

آبوحدس1 قالا: كزيب، وأبو نمر، بن اه عد بن محمد وحدس1 - ١  ٤٣٧
سعدآبا سمنت، هاو(ث سند، بن اوحمن عد ص حمزة، بن عمن عى أسامه، 

اممهعند الأماثة أعظم من ®إل عليه اممه صل النه رسول مال، يقول؛ الخيري 
ابننمر:وماو يشرمؤهاا<، ئث ومضىإثه، ائزأته، الرجلبمفىإل القيامه يوم 

ررإنأغظم((ااا.

حاءأحدا أن لو لكن الر، إفشاء من التحدير فيه كالأول، هدا ]١[ 
أوهدا يجوز هل يستفتي؛ فجاء معينة، صفة عل امرأته حاهع أنه بمعتى؛ يستفتي، 

سانقصده ع■, و المم، افئاء قصده , لس هدا لأن ذللئ،؛ ؤ, , دحالا فانه لا؟، 

,يم:ءلمتولأ؟.
كذابامرأته فعل إنه المستفتي؛ يقول أن الأول هل الحال؛ هذه مثل ق ولكن 

وكدا؟.كذا بامرأته يقحل الرحل ق تقول ما أويقول؛ يجوز؟، فهل وكذا، 

أمااحر، شخص عن أل يأنه يجتمل الثاق هذا لأن أول؛ الثاق ابوابج• 
أول.أنه سالث، لا هذا واجتناب فعاله، عن أل يبانه فهوصرح الأول 

أوأو أو 



١٥٧ثقكثث 

مالواتحجر؛ بن وعلأ سمحد، بن وقتتثه أيوب، ن تش وحدثنا - ١  ٤٣٨
مض فان، ثن بج، ثن ئد ص زئط، أنيى يم، ثذ ننايل إه 
صزمه،ابو مألة اقدري، نعيد م عل صرمه وأبو انا دحلغ قاوت انه ءئ؛ويز 

العزل،؟،يدكر وتلم عليه اطه صل اف رسول نمعث، هل تعيد، ابا يا ت ممال، 
ئتسنابلمضللق، عروه وتلم عليه افه صل افه رسول نع عروثا يعم، ممال،ت 
ودنؤلا،ثنتئيع ارا دأزذدا ١^١;؛، ق وزغبنا ^^، ١١عأوا دطاJئا العزد_،، كزانم 
مالئاننمح؟ا، لا أخمنا :ئ نتم و اشُ ضل ، ٥١ززئوو شز قال1ا: 

حلناف، 'كتب ما معلوا، لا أف عليئم ررلأ ! _،J وتلم، علته اش صل اف ننول، 
الماةةإلأتككون«االشةضمظإل:زم 

الزيرمان،بن محمد حدثنا هاشم، بى مول، المزج بن محمد حييتي ~ ١  ٤٣٨
مشق الإنثاد، جدا حثاJ؛ بن عش بن محتد عى عمه، بن موتى حد؛ثا 

الماةةا<.فوب إل هوحاليى من 'كشئ، رريإو١٥^ ثاو: ١^ عتز زبيعه، حديث، 

ينبغيولا الأول، •حلاف، لكنه بالعزل، بأس لا أنه عل دليل هدا ق [ ١ ] 
الولد•3، حما لها لأن رصاها؛ من لابد فانه حرة زوجة هع كان ؤإذا للحاجة، إلا 

تفعلوا،ل؛ إذا ثيء عليكم ما يخي: »ما((، بمض ررلأ(( عأولا«، »لأ وقوله: 
قدرقد تحال اف، كان إذا تحزلوا، لر أم عزكم ^٢ لا أي: وُزلوا، لر \د'\ يض: 
الولدلع بجا العزل ولكن، لا، أم الإنسان عزل سواء يكون، أن فلابد الولد 

شك.ُلأ 



اممكاحكتاب 
^١٥٨ ———______

اشصل أكد ثم تفعلوا، لا بمي• ،، موقفمحل لألأرا أن الثاف• والاحتيال 
فتكونالفعل، عدم عليكم أي; مذلوا«، لا أل ررلأعلتئم بقوله؛ ذللث، وسلم عليه 
يغلهرما عل أما المثير، والفحل < ٠٥٧١ررلأ(( من مركبة الأول الحملة هزم 
الفعل.عدم ق جناح عليكم ليس أي؛ واحدة، فالحملة الحويث، من 

يكونحتى ثنع الإنزال وقارب زوجته جامع إذا الرجل أن معناه والعزل 
الدافق.الماء من عغلق إنعا الولد أن ومعلوم المحل، خارج الإنزال 

واصحا،دليلا ليس لكنه العزل، جواز عل يدل، الحديث، ^ا حال؛ كل وعل 
واللامالصلاة عليه الرسول أن افه رحمهيا والحسن المثنى ين محمل استتيعل ولهدا 

اممهصل اض أراد ما خلاف أنه شك ولا الزجررا؛، إل أقرب وأنه ذللث،، قال 
النسل؟ثثر أن أمته من يريد وملم آله وعل عليه افه صل النثي لأن وملم؛ عليه 
ذللث،إل الحاجة دئ، إذا لكن النلود((رأ؛، ه >رتزئجوا قال؛ حين، فيهم 

فإنهؤإلأ هدا، أشبه ما أو مريضه أو البنية صعيفة الأم لكون إما به؛ باس فلا 
محزم.فهو المرأة أيت، فان مكروه، 

الحمل؟تمخ عقاقير المرأة تتخن. هل ولكن؛ 
كإالزوج إذن وبحد الحاجة، عند لكن افه، رحمهم العلعام أباحه هدا نقول؛ 

باذنبما.إلا زوجته عن يعزل لا الزوج أن 
لمغالمرأة تاخدها التي الحقاقثر هJ٥ أن موثوقين أطباء ص ممعنا أننا عل 

الحمل؛إيقاف أجل س لا صررها، أجل ص فتممع هن،ا وعل جدا، مضئْ الحمل 

١(.ق)ص:ا'\' الحسن وفول (، ١ ف المش محمدبن قول ينظر: )١( 
(.٢٣٢ رقم)٩ الشم، تزؤيج كراهية باب الكاح، كتاب ت ائي النأحرجه )٢( 



وابءك«ااسزو

الدوام.سبيل عل لا موئت، وجه عل به ُأس لا الأصل ل الحمل إيقاف لأن 
رصابدون الحمل كقع حبوبا تستعمل أن للمرأة يجوز وهل قائل• قال فإن 
زوجها؟•

قامعالالزوجة بإذن إلا يعزل لا الزوج كان فإذا شك، بلا لا، فالحواب،: 
الولد.ق حق له لأنه يجوز؛ ولا محرم الزوج إذن بدون ارأة من الحبوب هذْ 

ؤيهمونهاالحثو٠ب، عر الأن المساء تستعملها أخرى طريقه هنال 
الحيواناتيقتل أنه جهة من حرام الثولم_، إن الماس بعض )اللنلسإ(، 

يمنكيابئه ولن>للث، محرما، حثا لمت، المنوية الحيوانات لأن غلمهل؛ وهدا المنوية، 
هنافمن المرأة عل مضرة هناك كان إذا لكن يغسل، ورطبه ويزول، ويضمحل 

الغ.نأحد 
ماتدري لا لأنبما الزواج؛ أول ي الحمل يمنع ما تستحمل الماء وبعض 

وألايتفاءل، أن للأتان ؤينبغي الحق، له لأن يجوز؛ لا وهدا الزوج، من يقابلها 
بالزواج.يجيبه لا الأصل فمن الرجل ق شاكه كانت، ؤإذا الشؤم، ب، جانيعلب، 

نريدلا فيقولوزت أوالراع، اكالث، الولد يأتيهم مثلا الأزواج بعض مسالة؛ 
ذلك،؟.حكم فا الحبوب، هده فيتخدمون بعدم، يتعصا أن 

قالوا:خمسة أو أربعة أو أولاد ثلاثة أ-اهما إذا كوما غلمل، هدا نقول: 
الموتياق ربا يدرون: لا لأمم أولا• عفلمم• علمهل هدا من أكثر نريد ما انتهينا، 

واحدة.سنة ق حميعا ففيهم هؤلاء، عل 
الأولادممر أن منا يزعب والسلام الصلاة عليه الرسول كان إذا وثانيا: 

ا.الرغبة؟ هذ0 عن ل يعي. فلماذا 



النكاحكتاب 

أنالعلياء حماهّر لمذهب دلالة الحديث هذا وق اف! رحمه النووي قال 
ويوامثرين كانوا إذا وأنبمم العجم، عل بجري كا الرق عليهم يجري العرب، 

اسرقوهموقد حزاعة، من صلته المصهللق يني لأن امرقاقهم؛ حاز 
والشافعيمالك قال وتيذا فدائهن، وأخذ ييعهن وامتياحوا سباياهم، وومحلئوا 

قولهق والشافعي حنيفة أبو وقال العلياء، وحمهور الحديد الصحيح وله قق 
,اهأعلم وافه لنزقهم، الرق عليهم يجري لا القديم• 

عامة.النصومحى وأن عليهم، محري أنه والصواب، 

ضيز:ر:ده، ١^،، أنةاءَ محقد;ن اط4;ن بد لحدش - ١  ٤٣٨
:Jiiأنوة، أنة ١^؛،، نعيد م ص محريز، ا:ن ض ١^>؛،، ض نالك، 
ممال،دلالئج، عى ونلم عليه ^ ٥١صل اطه رئول سألت؛ ثم ،، J^j؛، ٤٥سبايا، أصث، 

يومإق كائنه سمة من ما لممعلوذ، وإد،كم لممعلوف، ؤإيآكم لممعلوذ، راؤإيئم لنات 
الماةةإلأهلمئ«لا؛.

ينفعكم.لا فانه حمل هناك يكون أن من يررئم ؤإن يمول• كأنه بمي، ء ١ ل 
يومررإل كوما، قدر أي^ كائق" سمه من ررما وسلم• عليه الله صل وقوله 

وواقعه.حاصلة أي! 'هائنة؛، هئ إلا الماثة 

١(.-٢ ١ ١ / ١ )• النووي رح شا 



د1بحئااسزل

ه، ٣١ن ثز خدننا ابجنس، عئ ئن نفز -زعدكأ ١٤٣٨
:-ilJ اقدري نعيد إي عن متريي، بن تجد ض ستوش، بن أنى عى تتجه، 

قال(!ونل؛ي، عليه افه صل السل عن — ثعم قال(! تعيد؟، أيير من ثمعته لة! قالتج 
محلأئوا،قماكدث<ل

طر.محي;ن خدكا قالا! بمار؛ ^١^ ١^،، ئن محي زخدكا - ١  ٤٣٨
وحدتح(رح( الحادث"• ابى ~مح(ت حالي حدكا محب،  uiبج، وحدكا )ح( 

عىمنته، حدسا حميعا! قالوا ونير؛ مهي"ي، بن الرحمن عبد حدقا حاتم، بن محي 
عليهافه صل الثى عن حديثهم! ق أف عتر مثله، الإنناد تندا ييزك بن آس 

روايةوق المدرا<، هو قإيإ داثم، معلوا لا أن علتكم ررلأ العزل(! ق قال، وسللم، 
قال(!تعيي.؟، م من نمعته له! يالت، متجه! يال( ثيز! 

نحم-ؤاللهظ ا-بملنري زأثوكامل ^_^، اوسع ه وخدش - ١  ٤٣٨
صمحي، ص وب،، د5خدكا زد-، ١^٠ -زم! ط كدئثا دالأ! كامJ-؛ 

اشُعل ١^، ^! اقدري، ب ذم\ذ\و ننئود ئن يض نن 
ماكدث«.ق م لأئوا ء1تمحاأن ررلأ _! التيل،، ض طر نم 

)للأءألإمحإ«محب،إلام.ورغ محي! 
اينمن،ض^^ثائتاذينس،لأتا

ىإل رده لحى الخديث، قني قال(! الأئصاري(، يثر بن اوحمن عبي• عى ٍد•، 
رروماقثاو! ^^ij، علته اض صل السل عند العزو يكز قاو! اثو.ري، تعيد 

مثهُ،همو ِمبجا، قميث تنصع ا1زأة لهُ محون ١^ 1الوا! ذم؟((، 



النكام، ضناي
===ً===ءس==^===ن=^=ً ١٦٢==

op pp َثُ، تجو أن ز:وة مه، محن ١^ ئ لjli : أنظقي ))٥٨؛
واشمماو: امحن، ُه ئحدئئ عون: ابن محاو المدر،،، هو هإثإ داثم، معلوا لا 

زيت.ل٤انثدا 

همئينخزي،طشاظائين
بئرئن اوحمن عد حدث إبراهيم عن محمدا، حدثث، محاو: عون، ابن عن نيد، 

بئر.بن الرحمن عبد حديه إياي ت ممال العرل~، حديث، "يعنجب• 
محتد،ض ث؛، خدئط ص قد ١^،، ثن محي ^!١ - ١  ٤٣٨

عليهاش صل اش رمحول سمعث هل محّعيي.! لأف ققا ت هال، مسرين، بن معبد عذ 
عونابن حديث، بنعش ا-ثديث،، ومحّاى يعم، هاو،ت فيئا؟، العرل يدكرل، وتلم 

))اكوثاا.إوموه:

ائىهاو عدة، بن وأحمد ١^١^^، عنز بن ١^ عثد حدسا ١-  ٤٣٨
عنئجح، أ؛_( ابن عن عيسه، بن محمياف حدسا اش؛ عثد وئاو أ-ئوئا، عدة: 

اشصل اش رمحول عند ال١ثرلا ذكر يال،• الخيري، تعيد أي، عن هرعه، عن جاهد، 
ذل1لئ،ثفنل هآد مل: -p ١^؟ ذنلأ، بمنل ))ثبم هثاو: ^، قثه 

„اا[اشُحالئهاااااا.ي ئوة نمز ثتث، لإنه أخدكب- 

لابديمي: ،، L^Jl■^١^ ))إلا محلق،أن هدر يمي ئرقه،، ))مس ^١،،: [ ]١ 
سسب،العزل قلنا: كإ ولكنه نحمل، قد الرأة فإن الإنسان عزل ؤإن فانه نحلفها، أن 

محك؟بلا الحمل لعدم 



د1بح؛ة«ااسزل

وما،بن اممه عند حاوس1 الأيلئر، تعيد بن هازون حدئتي — ١٤٣٨
عنالزداك، م عن ءللخه، م ئن عو عن صالح-؛ ابن -ض: ممويه 

العزل،عن وتلم عليه اممه صل اممه رسول سئل يقول• سمعه الخيري! عيد نم 
ثيآ«لاا.افُخلقنيءلائ ^١؟3^ ١^٠تكوئ منثز »ظ ممال: 

لخدثثا-^١^،، ئن ز:ث خدثا ١^، ١^ ئن أنئد لخدم - ١  ٤٣٨
تحمدم ص الوداك، م ض اثاشص، طلحه م بن عئ أح؛رفي معاويه، 

ُمثلهاآُ.^"٣؛ عله ١^ صل؛ اتي، عن ا-قدري، 

آدمفهذا ثى،ء، يمنعه ب شيئا جنلق أن أراد إذا اش أن هدا: ق شك لا [ ١ ] 
مح،حلق لام والالصلاة عليه وعيسى صي، من؛ حلقت وحواء طن، من، حلق 
مىررما قوله: معنى فيكون ماء، من فلابد ذك سوى ما لكن الرحال، ماء دون 
لو، Jjالمرأة، رحم ق يندفق الماء كل يكون أن يشرط لا أي: ^^١١ ١١يكون الماء كل، 

بلؤل" ثن ررما مض فيكون الإنسان، منه محلق تعال اممه فان جر يحزء حصل، 
العض•من 

اممهصل الني نبوة آيايت، من، آية الحدين، هدا من، يوحد هل، هائل،: قال فان 
يلمحواحدة نهلفة من إلا يكون لا الولد أن علمثا ب إنه حين، وسلم عليه 

الي:ثة؟.

العادة.عني خارجه تآكون أن لأبد والأية غرينا، هذا ليس قلتا: 

أحرى•برواية وأتى عنه، افه رصي محمد أب عن الروايات، انتهت، ]٢١[ 





١٦٥؛ثققس 

بننعيد حدسا الزتتوي، ابوأخمد حدسا الشاعر، بن حجاج وحدثنا — ١  ٤٣٩
ضالئوؤأ، اييار بن بن محاض بن عروة أ"محذء< فه، أنل ياص حثاف 

حدثثتعر وتلم، عليه اممه صل ائب، إل وجل جاء مال• النص، عبي" بن جابر 
.odSi

إنخايى:ثال نن نإنخاى ثته، ى نن أثوم خدثنا ١- ٤ ٤ ٠
هالتجابر، عن عطاء، عى عمرو، عى سمان، حدونا~ بكر• آبو ~وماو، أحترثا 

عنهعنةآتهانا سهي سئا كان ثن نمال: دال إنحايى: زاد ينزو. والمزآن ثنرو ^١ 
المزآئ.
معقل،حدسا بنأعئ، امحى حدثنا مستج، بن تلمه وحدش — ١  ٠٤٤

افهصل افه رسول عهد عل يعزل كنا لمل يقولت جائرا تممن، هال،! عطاء، عى 
3^.عانه 

هشام—،ابى —يعني! معاد حدثنا النمعئ، عئال آبو وحدش — ١ ٤ ٤ ٠ 
اللهصل، افص رثول عهي• عل، ثنزل كنا مال! جابر، عن الرم، أتجا عى أف، حدينح، 

ينهنا1ولم وسللم، عليه الله صل، النص ثى دلك م؛الح وٌّّ؛م، عليؤ 
عليهاممه صل النبي إل مرفؤع الحكم أن 3، صريح الأمحر اللففل وهدا [ ١ ] 

الرسولعهد عل نفعله اركتا قوله! أما ينهناءا، ولر رربلغه، قال،! لأته صرمحا، وسلم 
حك،.مرفؤع فهدا ا، وملم عليه الله صل 

ير؛■ط وسلم عليه الله صل النك، عهد 3، معل ما أن عل واصح دليل وفيه 
عهدعيا معل، هن"ا بان كثثرا الله رحمهم العناء يّتدو، ولهدا جائز، فهو النهي، فيه 

هدا.3، يعارض وبحقهم وسلم، عليه الله صل المي 



اا1نكامكتام
—شم—ت==—٦٦١

وعلعليه اممه صل الشي ْع يمل لكن أنه محه الله رصي معاذ نمة فمثلا 
لهفهي الصلاة، تلك، -يم فيمل قومه، إل يرح ثم العشاء، صلاة وملم آله 

المفترضيمل أن محوز أنه عل العلياء بحفس -يدا استدل ، فريضة ولم نافلة، 
بحصوعارض وسلم، عليه افه صل الني عهد ق لعل هذا لأن المتئل؛ حلف 

أنهأدرانا الذي ما واللام، الصلاة عليه الرسول به يعلم لر هذا إن وقال• العلياء، 
بوجه؛ن؛وأجنب به؟إ، علم 

أنمع به يعلم إ واللام الصلاة عاليه الرسول أن يبعد أنه الأول؛ الوجه 
ووعفله.ونصحه، القراءة، يْليل كونه ل إليه رفعتا القضية 

به،ءالم قافه واللام الصلاة عليه الرسول به يعلم لر ؤإن أنه الثاف؛ والوجه 
بمفونلأمحَووصنؤ تحال: قال ولهذا باْلل، عل أحدا اطه ولنئقئ 

إتبممصثه ففضحهم ؛ا، ١ • لاكاء:ه ه ١^١، بن لأ_رْتئ ما منحي إي نعيم وهد أف يى 
عليهالرسول عهد ق وير ما كل أن عل هذا فدل ويثيتونه، يقولون بكا يسجدون 

حجة.فإنه واللام الصلاة 

إننقول: بان عنه نجي—_، يعلم لر واللام الصلاة عليه الرسول بان والقول 
وتعال.سبحانه الرسول مرسل علم ذقلُ الرمول يعلم لر 

كابت لم وم(، ٧٠)١ ( ٧٠)٠ رقم الإمام، طول، إذا باب، الأذان، كتاب، الخاري: لحترجه أ ا
(.٤٦٥)رغم العناء، ل القراءء باب، الصلاة، 



راّمحس،طءاسشاسة
=غنًتٍش=ثط—==========٧٦١

^طءاسضانييلآا'

هممينبج،طكانمئ،ض
الJزداء،أنجر ض أيه، عن نحدث -مر ثن لإخنا عد تمم، محاو: محر، ثن ثريد 
ررلثثهمماوت مطاط، باب عل جح بامرأة آتى أنه وملمم عليه اه صل البي عن 

محنته٠^٠ وتئأ,' عليه افه صل افه رمول ممال، J؛J-؛؛، ممالوا! ،؛، نيا؟ يلم أن يريد 
وص^^هوصلأظق؟أ،مم:شته 

لأتحلوه؟أ«لأا.
)ح(هاروف. بن ثريد حدسا ئيبه، م بن ؟كر آبو وحدساه — ١٤٤١

الإنناد.هدا ثنته،ِفي عن حمنا أثوذاؤد؛ خدننا نأة1\و، محقي زخدتنا 

امرأةفيهم وكان القتال، ق الكفار اء نثبوا إذا المسلمين أن يريد [ ١ ت 
يجوزولا ولده، ليس الولد هدا لأن ملكه؛ ق مع من يهلآها أن يجوز لا فانه حامل 

غره.زؤع ماءه فيقي حاملا، امرأة يهنا أن ان للأن

لوأنه يعني• أو مممث، ررلقد وملم! عليه اممه صل الني قول ]٢[ 
يعي:همتْ«، معه يدحل  ١٥١١وسلم، آله وعل عليه الله صل الني للعنه وطئها 

العافية.افه نال الأحرة، إل يممل أن إل كلها الدنيا ل يتمر لعنا 

ولده؛أنه ومدر انتنحقه لو يعني: له؟*ا يجل لا وص يوريه ®'كيمح وقوله: 
أوله الولد أيكون يد.رى: لا الحمل— أول ق م1،ا لا — حامل وهي وطئها إذا لأنه 

وطئهالمن أويكون له، ابنا ليس لأنه الإرث؛ يستحق لا وص فيورثه سمه، ثن ل
الرسولفيكون له، يحل لا وص فيستخدمه لأمه، تبعا عبدا فيكون أولا 



اممضامكتاس 
^====ًًد^==^==^=ًك^ًطص==٨٦١ 

الحملهدا يقال! أن إما هذا، ؤإما هذا، إما المسألة! جعل واللام الصلاة عاليه 
الثاقللوامحلؤح يكون أن ؤإما له، تحل لا وهو عبئ أنه عل هذا فيستخدمه للأول، 
له.تحل لا وهو ابته" يكون ~لأنه فيورثه 

اب،الأنحققي عل وملم عاليه افه صل الشي حرص عل دليل هذا ول 
وصبتلها.

المسية؟.الحامل ول عن يتوقف مش إل قائل! قال فإذا 

تضع.أن إل نقول! 
بالم؟.٧؛^، أوالس، الوطء، عل اس، يتوص، هل ص! 
إذاإلا محوز لا الوطء لكن صهمه، ق وقت إذا يالثتي ثابت الملك، نقول! 

وصعتا.

ءء أ , „أ_ . ,  - الصلاةعاليه الرسول يعني! فسطاطاا باب عل يح باٌر مح، وقوله• 
يعني!بما؟'* يلم أل يريد ارلمله وقوله! الحال، هذه عل وهي حا مر واللام 

صهمه.ق ونمت، الذي مالكها 



^٥٠الوضع-٠٠٥-^
١٦٩

و،إو\ج\ضذؤالوضع- واو،جوازاممطؤ- 

طكاظِخينم.)ح(ثهمحين
يوم،بن الرم عبد بن محمد عذ مايل4، عل قرأت قال؛ له"؛ -واللفظ يتص 
افهرسول ثمعت أي الأتدثة؛ ومتا بنت حدائه عن عائثه، عن عروة، عن 

\لأو؛أن ذوت ض الغيلأ عن أش أن محت »لقو مول: نتق؛ اشُء ضل 
عنممال: حأس وأم! مسا-مت مال أولادهمء. بمر قلا دللث،، بمنئوف وقارص 

يحئاقاوُهمدالأالاال

الكفاربفعل قديستدل وسلم عله اممه صل الّثي أن عل دليل هدا ق ت١آ 
قحالهم ق والفلر -مم التامحى وأن ذلك، أشبه وما والهلبيعية العادية لأمور اق 

كإحلاهم، من وليس أزيائهم، من ليس هدا لأن ؟،ا؛ بأس لا الأمور هده مثل 
مثاله.فهدا وغره، الطب علم من عندهم بإ مثلا نأحان 

أعاليقال: الغيلةا،، عن أنيل أل خمت، ررلثد واللام: الصلاة عليه قوله 
يشعرلا وجه عل القتل تبما أييد فان وأعثلن،، أعاك ا،لرأة وكيلك وأعظه، الرحل 

فإنهايرصع وهي وطئها إذا لأنه المرصع؛ وطء وهي بالكسرة، فهي المقتول يه 
ثمنه،يكتم حتى برقبته أملئ، أي• حقه، يعني• ررعالهاا لغتتا: وق نحمل، 

ويموت.

أوءوءو



اتتكاحكتاب  ١٧

القرئ،حدسا ثالأ: عمن؛ م بى ومحني تعيد، بن اش عثد -حدسا - ١ ٤ ٤ ٢ 
حدامهعن عاسة، عن ءنو0، عن الأموي، آيو حييتي ايوب، أل بن معيد حدثنا 

لبوملم عليه اطه صل افه وسول حصزت يالتات عكائه، اخت، ومت، بتت 
هإداوهاوس، الإدم ل هتظزمحتف ااغ؛لؤ، عن أش أذ خنئ رركد وهوبموو،ت اناس 

ممالال،تزو، ص نالوة ئأ شه«، ذك ١^٣ يئؤ قلا ، ١^٥٤٣مإلون هب 
عنحديثه اضِفي عثد زاد الخض،،. النأي »دلالث، ونألمت عثه اممه صل افه زئوو 

ؤوإداآيث,دة<نيكهااأ.وهل القرئ: 
عضحدسا إمحاى، بن عض حدثتا شيبه، م بن ؟قر آبو وحدثناه — ١ ٤ ٤ ٢ 

ومينماكنئ،صمحة،صه،ص
وتلم؛عليه افه صل اممه ومول تممنن، محاوت،ث أغبما الأتد.ية؛ ومت، يمت حداته 

.^١^،،، ١١٠قال: انه عي والغي1ة العرل أيوبِفى م بن تعيد حديث مدكربْض 
مغبعزله لأنه الخض،،؛ الوأد رردلك والسلام: الصلاة عاليه قوله ]١[ 

وهداخاصة، نل الوأد لأن الفناهر؛ الوأد ليس ممه قتله، فكأنه الإيلاد، 
البنات،قتلون كان الجاهلية ل الماس أن فمعروف الفلاهر أما وحفي، ؤناهر 

ذئيدهمينز نإدا ؤ تعال: قال كيا ياش~ "والعياذ أحياء وهى يدفنوما 
ءَء4،ماير ؤب0ست؛ منهم بمفمح، أتم،• يد،ألمء-ه يمزرى مسودايهديتم. محلجهه' 

ماؤألأما» تعال: اممه قال عكهؤيهؤدسمحُفاآلما'—،^، نفسهق يردد ثم 
دلعل أي: هون، عل إمساكهن ق حميعا: ا-لتكمان ل لاكحل:حه-آه[ 

أحياء.وهن دفهن أي: التراب، ق أودقهن وخذلان، 

ذللث،.عن لرينه ولكنه خفيا، وأدا جعلها والسلام الصلاة عليه الرسول ولكن 



جوازاي-وصوطءامض_وضاطاضوباب 
== ١٧١^—د=ت—ت— 

العزل؟دجوا3 ^مكامحأئامح«ألأبجضامل قال فإن 
الصلاةعليه الرمول أن عل يدل إنه يقال: لكن عليه، هؤ لا لا، ئاكا: 

محته.لا واللام 

كائناُت،النوية الخيوانامحت، أن الأطاء: ذكره ما عل يدل هدا إن نقول: وهل 
ويدم،ؤيزرل، ييبس، الماء هذا فان الفرج حايج الماء وأنزل عزل إذا لأنه حية؛ 

الأطاء؟.إليه ذهب، ما عل دليل هذا إن نقول: فهل خاصنة، من فيه ما 
قتل.كأنه صار عزل ئا أنه ومحتمل أعلم، قاف هLلا، محتمل نقول: 

لماذاتسأل: القيامة يوم يعني: ]اككوير؛ح[، آثعنءرده  ١٥٧^وقوله: 
تأللكن مفللومة، فهي وإلا وأدها، من فعل تميح ته يراد إنا وهذا وئدُت،؟، 

وأدها.الذي لفللم ؤإشهارا نوبينا 
حشيةيفعلونه الذين أما فمهل، الإنايث، يقدون إنإ الحار محشون والذين 

كيهاوقدلإ منلوا ؤث* ؤ تعال: قال كعا والإناث، الذكور يقتلون فإنيم الإملاق 
إنثيهلالإسراء:ا'ا[.

حشيةيقتلومم م ننإن: الفقر من أولادهم يقتلون الد.ين أن واعلم 
افيقول هذا وق الفقر، من يعي: فقراء، لأتم يقتلومم؛ وقم أغياء، وهم الفقر 

فبدأبذكرلالإّراء:ام، ه ٧؛^ زم ص ؤعزوجل: 
يقتلوممالذين أما الفقر، محشون لكهم أمحياء، كانوا الأباء لأن الأولاد؛ رزق 
ررقًظممحن نجث>لنثي أولدطم ^^١ ^ولأ تعال: اف فقال فقراء لأنم 

بلاعةمن وهذا فقراء، كانوا لأتم الأياء؛ رزق باوكر فبدأ [، ١٥١لالأن<ُام: ه وإبماهم 
بالأياء؟،بدأ وهنا الأول، ق بالأولاد بدأ كيف، قائل: يقول فقد ؤإلأ القرآن، 

واصح.المسي، نقول: 



اثنكامكناس 
ًً=^=^س==^—^ًٍ=^^نص=== ١٧٢^=

وسالم،عليه افه صل افه لرسول الاجتهاد جواز وفيه اف• وحمه الودي قال 
والصوابالوحي، من لثنكنه محرز لا وقيل: الأصول، أهل حمهور قال وبه 

الأولراا.اه

أقآؤء تعال: اش قال له، يشهد والقرآن الأول، الصواب أن ثك ولا 

ه]المة:مآ؛[،ومنن للىأكت>عما لهتِ ث ؤ ع--لى.يم 
قوله:ق ذلك له ُيرن اش ولكن منه، اجتهادا والسلام الصلاة عليه لهم فقدأذن 

ه.وةنار\وكإيج< ضذكأأألإثأثث 

لأنن^;ئتيالهينمنمح;ئخزيح 
ثنص خدنتي ي، ^؛!١ ١!^؛،، :زذ نن ، ٥١بد عده قالا: نمر-؛ 
والدهأحتر زيد بى اسامه أف نعد؛ بن عامر ص لحديه؛ الأم آبا أف عباس؛ 

إىممال: ونلم، عليه افه صل افه رسول إل لحاء رجلا ال وثاصى؛ با بن نعد 
دلك؟((،معل رريم وتئا.' عليه افه صل اف، رسول له ممال اٌرأق، عن أعزل 
\%ضل \ش ننول مماو أزلادئا، لهل -أن:- ذي قل أشمق الئفل: ممال 
ررإلروايته: رمرِفى وهال، والروم®، قارس صر صارا دلل-، ررلو'؛كاذ وتلم: علة 

ىترذبمظرسولأاؤدم*لال
العزل.جواز عل صريح دليل هلأء لدللث، كاو ُإ0 قوله: ل [ ١ ت 

١(.-٧ ١ ٦ / ١ النووي)٠ شرح  ٢١١





ضا۶ال ا كتاي
===—ً—ًٍ^=^=^=^ً—ًثًشكً^٤٧١ 

يعصق يوافقه لكنه العالم، ائل مأكثر ق النسب نحالف فهو ذلك، غبمر ولا 
ذلك،.ق الشرومحل ييان اممه ثاء إن وسياق ائل، الم

الحرمة؟.من يترتب الذي وما 

مانحرم الرصاعه ®إل واللام! الصلاة عليه النبي قاله ما يترتب نقول؛ 
ومصاهرة،ورص.اع، ___،، ثلاثة؛ التحريم أمساب أن وذللاه نحرم 

القرآن؛ق مل.كورة وكلها 

دكتعم'ومتء=قلم ١ث٠ثدةة٢وساصأ عثئهءق؛إ زتت ؤ تعال؛ افٌ قال 
س،.كالها وهدم ه، ألأهم، 

وهذْقرك،آلرصنعوه، ؤوأق،دتحكم وقال؛ 

رطمثنةَآبخوقال؛ 
ؤحشيعثأءظم دئلث،د قؤ،ؤأ م ي يهن دثلثم أكق 

مصاهرة.وهده ]الساء;مآمآ[، ه لتافيظم قإي0 آبمآمحهظم 
هآلساي ئنك. ءاكآومحفم يكح ما >ذيمئ\ ولا ؤ الأية؛ هن.ه قبل وقوله 

[TXuLJl ] والرص1ع،النسب، ثلاثه! التحريم أسباب فصارت مصاهرة، أيصا هو
النبيقال سبهها، لأنيا النسب؛ إل الرضاعة وجل عر اطه جع ولهذا والمصاهرة، 

نحئ،ما نحزم كانت، فإذا الولادة®، غوأ ما نحرم الثصاعه *إق وملم؛ عليه اطة صل 
فالنظر؛الولادة 

منفالأم السب،، من هذا مهيهأه عق؛اءظلم جأحذ ؤ تعال؛ فقوله 
تحرم.الرضاع 



uU  الولإدةض بمرم الوض1عما ض بمرم
١٧٥ —

نحرم.الرصيع من فالبنت النسب، من هذا ^ ؤJثثاتكأ وقوله! 
تحرم.الرصلع من فالأحوات النسب، من ها،ا ه ؤومت»==كلم وقوله! 
تحرم.الرص؛ع من فالعإت النسب، من هذا ه وقوله!
تحرم.الرص1ع من قالخالأت النسب، من هل،ا ه وقوله! 

فتحرمالنم.،، من حرام عئهى اف الأنيكون التي ه اؤوم١قآ^تج وقوله! 
الرقاع.من 

النسس،،من تحرم حاكن الرجل يكون التي ه آ'أهت، وقوله! 
الرضاع.ْن وتحرم 

مهح.بالرص1ع والمحرمات مع، م_، دالنالحرمات إذن! 

وقوله!

ونذقئعقضثم بهرك،ئاد"جكثاح دحيثم قؤ،ؤأ لم ي يحشريهن آكؤ، 
ولاؤ المصاهرة ق والراح ثلاُثج، هل،ه ه آصّلنهظلم يذ آبماهظم 

همأربعة فيها محرم المصاهرة إذن! ه، آلنسلي ننك ءاثاوحكم قكح ما 
ؤ،أكق ؤوربت.؛هظلم الم،، من الأمهات هآلآظ»إيم ن-،، 

المس،؛من أنه واضح أيصا هذا ه يهن يحقد تن حجوريتظم 
آك؛؛واير<أيتمطم أؤوظتت>د ه، يهن يخشي أم مثآيمم ق قال؛ لأنه 

الأصلان.أنم واضحة صرمحة أيصا هذه ؟ه أنتشبمتظم 
اطهلأن ؛ ١٤٧٥^فيها يدخل لا فقتل، النسب، إلا فيها يدخل لا المصاهرة إذن! 

^ت،يتآهظتهبهال(! 



ادصا۶كتاس 
ً====ًً==ص^^^^=^^=د=شم==== ١٧٦^=

نحئ؛ما محئ؛ \ؤمذ\ظ ®إل قال! وملم عليه اش صل الني مائل• مال فإذا 
الوَلأدة«أ

لأنهالرصيع؛ فيهن يدخل لا بالصهر الحرمات أن عل دليل هذا نعم، ملنا• 
ممهما ^ ١٥لو والصهر، الولادة محرمه ما يقل• ولر الولأدْاا، تحرم ُُنا مال• 

قال!لكن النسب، من كأمها  ١٤١٠٥^من الزوجة أم نعم، قلنات والصهر الولادة 
هوهل زوجتك؟، أم عليلئ، حرمت، لماذا واحد! أي ولوسألت، الولادة،؛، تحرم راما 
الزوجة،أم وي؛ن الزوج هنا؛؛j، والتحريم لابنتها، الولادة لا، لقال! الولادة؟، من 

بالصهرالمحرمات تكون وحينئذ الولادة، سبيه وليس المصاهرة، سبيه فالتحريم 
•أوالزوج الزوجة يتب • أى بالني،، خاصة 

مذ١^؛>؛؛ ؤوحشل قال! وتعال مسحاته أنه ذللئ، ويزيد 
افرابن ْن احتراز ه أصشًظم ق قوله! بأن والقول ه، دنيًظم 

يقال!حتى ابنا يكون أن يصح لر الثر الإسلام أبطل لثا الن؛ر، ابن لأن صعيف؛ 
ويئقوله! يكون هذا فعل أصلا، بابن ليس هو بل محرجه، مد من لابد 

الصلب(،ْن )الابن النسب إلا فيها يزثر لا المصاهرة أن لبيان i لفح 
بنتوكذللثؤ ابنتها، زوج عل محرم لا الرصاع من الزوجة أم ذلك عل وبناء 

قبلابنه أرصعت، قد زوجة له فلوكان زوجها، عل تحرم لا الرصاع من الزوجة 
هناوالريائب، الربائب، من لبتا لأما البنت،؛ هذه عليه تحرم لا فإنه يتزوجها أن 

وهوالخديحح، ؤناهر هو قزرناه الان.ى وهال.ا خاصه، النسك، من الزوجات بنات 

ؤياءما لم وتعال! سبحانه قوله مقتفى وهو الكريمة، الأية ظاهر 
ابنذكر وقد اش، رحمه تيمية ابن الإسلام سخ اختيار وهو لالاء؛ة؛[، يلخكمه 



فيهانحري لا المحاهرة أن عل واصحه أدله المعادءارا؛ رازاد ق افه رحمه القيم 
الرصاعإْللأئا.

محرماليس لأنه الرصلع؛ من ابنه بامرأة الرحل نحلو أن نحون فلا هذا وعل 
الشب®،من عم؛ ما الثذ1أ من ررعئر؛ قاوث الم وّعليه افه صل الشي لأن لها؛ 

نسب،زوحتلث، وبين أبياك ب؛ن وليس ؛المصاهرة، لزوجتالث، محرم وأبوك 
الش_،دمن عئر؛ ما الؤصاع مى ررعر؛ والحديث،! 

لنحرى الرصاع أن عل الأئمة وحميع الأمة حمهور ،: ١١٥أن مي ولكن 
الأمة؟!.وأكثر الأئمة هؤلاء نخالف فكيف المب، فيها محري كا الماهرة 

عليهالله صل رسوله ومث اممه، كتاب، هو الاحتلأف، عند المرج^ قلنا؛ 
طهرق الموطوءة وطلاق يقع، لا الحائض طلاق أن ق حالفاهم كإ وسلم، 
كلهم،الأئمة رأى حلاف، بل الحمهور، رأي ا خلافأنه مع يقع لا فيه حامعها 

مثله.فهدا 

منالزوجة أم نقول! قانتا القوة تيده الخلاف، دام ما قائل؛ قال لو لكن 
ولاعنه، تحتجك، أن عليها فيجسمط هدا وعل الزوج، عل حراما لست، الرصاع 

لأمتثست، التي الأحكام حمح عاليه وتنتفي لها، يرما يكون ولا بجلوحا، أن نحون 
الضرورة.عند إلا يتزوجها أن ينبض لا لكن النب، من الزوجة 

الجمهور،لرأي مراعاْ يتزوجها فلا وجهينا: من بالاحتياط نعمل وحينئذ 
الكتابهوظاهر لنا مراعاة حا يسافر ولا نيا، نحلو ولا وجهها، له تكثف، ولا 

جيدا.قولا لكان تيذا لوقيل والسنة، 

ادُاد)ه/ه،هه(.;ا(اظرزاد 



ضتا0اوضاء
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حكمهإ،محلف راسان أعمل وملم عاليه الله صل لمي فا ذلك، ق غرابة ولا 
أحوهاتنانع وملم عليه الله صل المي زؤج عنها الله رصي رمعة بنت مودة فإن 
ابنهذا إن الله، رسول يا ّعدث فقال غلام، ق وقاص أي بن ومعد زمعة بن عبد 

عليلد أحي، إنه زْعةت بن همد وقال إل، به عهد وقاص، أبا بن محه أحي 
الميفرأى مبهه، إل انظر افه، رسول يا قال! بالشبه، فاحتج معد أما أيى، فراش 

بالفراش،فاحتج زمعة بن عبد وأما يعتبة، ثا مبها وملم آله وعل عليه الله صل 
يامنه واحتحى للفزاش، *الزلد وملم: آله وعل عليه افه صل البي فقال 

الفراشهو الذي يالمب، عمل واللام الصلاة عليه الرسول كان لو ، سوية؛؛ 
اءالولديقلت لر وحده بالشته عمل ولوأنه يا منه ااواحتحمإ يقل! لر وحده 

أنبأس فلا الأمر امتيه إذا أنه عل هذا فدل زمعة، بى عند ويعهليه للفزاشا،، 
الاحتياحل.يالب، من بالسان لعمل 

للدليلن،إعإل وملم عليه الله صل المي من وقع ما إن قال• وبعضهم 
والثاليوجب،، أحدهما أن إذ مستحيل؛ هنا انملياان إعإل لأن نظر؛ فيه لكنه 

الاحتياط-باب من بل 4رم، 
أحذالشبح*، من عم؛ ما من ايوأ وملم! عليه اممه صل وقوله 

وذريتهللراصع إلا اؤرمة ينثر لا الرصاع أن قاعدة؛ ذللث، من افه رحمهم العلماء 
فلاوابائه، وأع،امه إحوانه دون يعنى! منه، أوأعل درحته، ق هو ض دون فقتل، 
وفروعهللراصع بالنسبة يكون إنعا الرصاع أثر أن يعني! ؛الرص-اع، لهم علاقة 

الرص؛ع،كتاب لم؛ وم٢(، ٠  ٥٣)رنم المشبهات، شر باب اليؤع، كتاب البخاري؛ أحرحه ,١( 
(.١٤ ٥٧)رقم للفراش، الولد باب 



uLj  بعومضالولإدةبعومعذاورض1عما
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وليسمثئمة، وهى مهمة، قاعدة وهد0 له، أثر فلا وحواشيه أصوله أما فقط، 
إشكال.فيها 

لها،ولدا فصار امرأة، من رصع طفل اكامت به يتضح واطا مثالا نضرب 
با،لرأة؟.علاقته ما الطفل أحوهدا لكن: 

ذلاكا.ضر ولا أحيه، بنت ولا أحته، ولا أمه، ليت، علاقة، له ليس نقول: 
الرضاعة؟.من أحيه أم صارت قائل: قال فإن 

شسه.باكبمممى ضلق 

٠٠٠



الرضاعكتاب 

ضامصادجإم1ءاضل

م،اتن ض نالك، قل وائ قال: ى، نن بض طء!؛ ١- ٤  ٤٠
حاءالمعيي أي أحا أيلح أف أح؛ردة؛ أعتا عانته ض الرم، بن عزره عذ 

أوقات داJغث الحجاب، أيزو أو ثني الزصاعة من عمها وهو عليها يستأذن 
ئاْتزفيصنعت، بالذي له احمن ونئم عليه اممه صل اممه رئول جاء قلثا لة، آدف 

أنآذنوُةو.
عنعيسه، بن سمان حدسا شيبه، م بن ؟كر آبو وحدساه — ١ ٤ ٤ ٥ 

أنجرئن أيلمح ١^٠٥٠١۶ من عئي !;١^؛؛ ثاJئا: عائثه، عن عزوة، عن الزهري، 
ولمالزأه، أرصعتني إثإ يالح! وراد! مالك،، حديث، قدكز قعيمى، 

رريميتائ،اا.أوت يداي ٠؟^، قالا1 الرجل، يرصض، 
عنيوم،، ءي وهب، ابى حدثنا مح،، بذ حرمله وحدش - ١ ٤ ٤ ٥ 

ينتأذنالمعيي انجر أحو أملح حاء ١^ أحمتده؛ عائشه أف عزوة؛ عن شهاُت،، ابن 
قالت،الزصاعة، من عايشه أنا المعيل أبو وكال الحجاد_إ، رل ما ثني عليها 

وملمم،عليه ؛^ ١١صل اممه رسول أنتاذل حش لأثق؛ أدن لا والأوه قك.' عايثةت 
قوخاظ: ^JL، ١^٩^، أزصض زلكذ أنضم، ئز \ض أنا لإف 

القعتجىأي أحا أثاخ إف اممه، رسول، يا قلت،؛ وسلم عليه الله صل  ٠٥١رسول ذحل 
اممهصر ١^، ئماJ ماJتا: أنتأذنكؤ، حش ثة آدف أف نكرهتح عو، ثنتاذل خاءفي 

منحرموا Jةول! عائشة كاست، ئدلكؤ عزوة! قال، ، ١٠٠١ااا؛دق وسللم1 عنيه 
^١١ الننّ_إ.من تحزمود( ما عة  ١٥٠





ادضا۶كتاس 
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ومح،بن محقي وحدينا )ح( ليث. حدثنا تعيد، بن قتته حدسا — ١ ٤ ٤ ٥ 
أيعائشة عذ موْ، ص ■^١^، عذ لجنب، أف بن يزيد عن الليث، أنوئا 

قاح؛ثتيحجثتة، عاثها، انتادل أمثح ينمى مى عمها أن أتمثه؛ 
منغرم هإيه منه، مححمى ءلأ لها! مماو وتلز، عليه اممه صل اممه وئوو 

الشت،«.من عرم ما 

عنقعله، حدثنا أن، حدسا ي، العنت معاذ ين اممه عبيد وحدسا — ١ ٤ ٤ ٥ 
بنأءiح عؤ انتادل دالت: عائشه، عن عزوة، عن ماللئ،، بن عراك عن امحم، 
آدنأن هأست أحي، امزأة أرصعتك عمك، إق هارتل! ثه، آدف أف قابيت قعيى، 

^_،،ررلثدحل مماو: ثة، ذنك هدكزت ذحذأى عثه القه صل ، ٥١زئوو لجاء ثه، 
لإةض<أاا.

فوائد:فيه افه رحمص لم مالإمام مائها التي بطرقه الحديث، هذا [ ١ ] 
أرصعت،التي المرأة لزوج أحا كاف هدا عنه اف، رصي يعيى بن أفلح ~ ١ 

عائشةعن لعائشة، أي: لها، عثا صار له أحا كان ؤإذا عنها، اف، رصي عائشة 
الن.يؤإنإ أرصع، الذي هو ليس الزمحج بان الأمر عليها أشكل عنها اممه رصي 

الرحل"لن ~يعنىت الفحل لبن أن عنها الله رصي ففك الروجه، أدصعت 
فاستأذنته،وملم، عليه الق، مجل المي حاء حتى عليها يدخل أن فمنحته يوثر، لا 

رُاؤئمح'ل'ُ'فقال■ 
ولزوجهاطفلا، المرأة أرصعمث إذا أنه بمعنى يوئر، الفحل لبن أن ٢— 

العلفللهدا أحوه يكونون المرصعة غر من أولاده فان المرصعة، غر من أولاد 
غرمن أولاد لها المرصعة هده لوكانت أنه كعا الأب، من له أخوة لكنهم الراصع، 



طّمسالضاطضئءاس
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الطفل،لهذا أخوه يكونون الأول الزوج من أولادها فان أرصعت الذي الزوج 
لكزمزالأم-

إخوةفيه يكون أن ويمكن الأم، من إحوة فيه يكون أن يمكن  ١٤١٠٥٠٠^إذن؛ 
قولهعموم عل بناء وهذا والأب،، الأم من إحوة فته يكون أن ويمكن الأب،، من 

.٠٠اشك، مى يئرم ما مى رريئرم والسلأمت الملأة عليه 
ْشتاعتها الله رصي عائشة فان عنهم، الله رصي المحابة ولع شدة آس 

وملم.اله وعل عليه الله صل النبي ستاذن حتى الرحل 

الصلاةعليه التبؤب قول ق وذلك، بممنؤع، ليس يراد لا الذي الدعاء أن ~ ٤ 
بمعنىررري،اا فان يدك،؛، —أوت~ يمينالث، ثربت، ١١عنهات انيه رصي لعائشة واللام 

لكزتالراي،، إلا الإنسان عند ليس وأنه المال، قلمة عن كناية وهو بالآرابإ، لصق 
عنهاالله رصي عائشة عل يدعو أن هذا من واللام الصلاة عليه الشي أراد هل 

؛ذللثإ؟ّ

ممتغ.وألا له، تاذن أن عل حمسها أراد ؤإنإ كلأ، الخوابح؛ 
صاربمعنى فررأرب،اا عظيم، فرق بينهإ ور١أدريإاا ررورب،اأ، يقال! أن بقي 

يدهلصقت، أي; افتقر، فمعناه ثرب،٠٠ ١١وأما كثرة، كالترابج ماله صار حتى غثثا 
عنده.مال وحول ^م بالترايف 

منأعإمهأ أو الرضاع، من إخوما من محثشم أن للمرأة ينبغي لا أنه ه~ 
تمتتعالنساء بعض لأن ذللث،؛ أشبه ما أو زوجها، ابن أو زوجها، أبيأ أو الرصلمع، 

وهذاالنب، غثر من محارمها من لأحد وجهها ثميح أن من تمتنع أي؛ ذللئذ، من 
الحاملكان ؤإن للنص، معارضة أنه شلث، فلا التدين ؛اوللقؤ أرادُت، فان ينبغي، لا 



الضاء،كتاد
^س\===^==^====د=^=ة=شط=

الحق،من تستحي أن ينبغي لا ولكن أهون، فهذا والحياء الخجل ذللف، عل لها 
لا؟.أو آثمة، هي فهل للزوج، تكثف ولا الزوجة، أم تكون النساء بعض فمثلأت 

ذلك،كان ؤإن للشرسة، لعارصتها آثمة فهي الئدين بذلكا أرادت، إن مول،؛ 
ماح•شرعي أمر من وتحجل تتحمح، أن ينما فلا وحجلا حياء 



١٨بض«ااثتالأخنياضضاس 

١^١^٤^١^^صم ب

ئرمحي خزي، ئ ؤ-^ شخ، م ئ و و - ١ ٤ ٤ ٦ 
عثدة،بن تعد عذ ا/أعمش، عن معاوثه، آبو حديثا قائوات لأنجرثكر—؛ —و\ذ]ض 

هريشق نوى لك ما اممه، رنوو يا هلث،؛ ت هاو عئ، عذ الرحمن، عبد م ص 
اممهرمول ممال حمزة، بّت يعم، قات• ثيء؟اا، ^وعندكم ةو\ذأ.' وثدعنا؟، 

اظأخيمنالثمح«االفي،إبجاارإبالأمحو اشُشثطا: ثل 
جرير•)ح(ص إبراهيم؛ بن ؤإنحاق شخ، م بن عؤاف وحدتنا - ١ ٤ ٤ ٦ 
حديثاالثدمئ، بكر أنج؛ بن محمد وحد )ح( أي. حدوت1 نمر، آبن وحدJثا 

مثلة.الإن1اد ^١ الأعنش، عن كلمهز تئثاو، عن مهدي، بن عدالزحمن 
بنجابر م( هثادْ، حدينا جئام، حدثتا حالي، بن، هياب، وحدثئا — ١ ٤  ٤٧

ررإئبماقال• حمره، ابنة عن، أريد ونئم عثه افه صل، البي، أف عباّّر،• ابن عن رئي•، 
•الرجم'؛ بن  fyما؛اوصاعة من، اوصاعة، من، أخي، انئه إبا ي، محل، لا 

له.محل، فلا عمها، يكون فإنه الرصاعة من، أحيه ابنة صارت، إذا [ ١ ] 

الصلاةعليه للرسول محل، الرصاعة— —لولا ءنه،ا الله حمرة)ض ين—، وهل 
واللام؟.

عمهاصار الرصاعة ؤ، لكن، عمه، بنتؤ عنها اش رصوِا لأما نعم؛ اُبمواب،• 
واللام.الصلاة عليه 



امضاعكتاب 
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وحدثنا)ح( . ~وهواشثان— عض حدثنا ->رُس،، بن رهتر وحدثناه — ١ ٤  ٤٧
خثثثابمئمح،محناصتج)ح(اسئ، ^١,؛ ثن عض ئ ئ 

عرويه؛أنج( ثن سعيد عذ منهر، ثن علأ حدسا مسه، أي نى يكر أبو وحدساه 
ءانتهقوبه! عند ائتهى ثنيه حدث اف عين سواء، مثام إسناد قادة؛ عن كلاحا 

منءرم ظ الئصاعة بن كم؛ »ؤإن4 نعيد: حدث وِفي الثصاعة«، من أحي 
زيدبى جابر سبعت عمرت بن بئر روايؤ ؤل، السب؛؛، 

حدساثالأت عيني؛ بى وأحمد الأيلئ، سعيد بى هاروف وحدسا - ١ ٤  ٤٨
يموJ،!مسلم بى اممه عبد تمنت ثاو؛ أيه، عى بآكم، بن محرمه ا"ئميى وم،، ابن 

أمتمنئ يموو؛ الرحمن عبد بن حميد تمعن، ؛ موو مسلم بن محمد تمنغ 
علتهاطه صل افه لزمول قيل مول،! وسلم علته اممه صل اللمي روج تلمه 

بنحمزة نث، ثملت، ألا ةيل؛~ -او حمزة ابنه عن اف4 رسول، يا ايث أين وتلم؛ 
ررإنحمزةأحييناجما<ا؟ل^ي،ئاو:

التدليس.ليزول، بذللث، وصزح الله، رحمه قتادة يقول، يعني؛ آ ل١ 

لها.ما واللام الصلاة عليه الرسول فيكون إذن؛ ]٢[ 

3،يور ولا فمهل، وذييته الطفل 3، يوثر رضخ أن مهمة؛ قاعدة وهده 
حميعمجار امرأة من رصع إذا الطفل لكن أم، أو أمج، أو عم أو أخ من أقاربه 

السابقله إحوة أيصا زوحها وأولاد واللاحق، السابق له إحوة أولادها 
واللاحق.

هللبةعل حتى تثكل التي ائل الممن كمر ءاليك٠ تهل هدا عرفت، فإذا 



ض ٤١٢١اثن لآمي«( باب 

قواعدعنده ليس الإنسان لأن كشرة؛ إشكالات الرصاع ائل مُفي العلم، 
التطيق.عليه سهل القاعدة عرف إذا الإنسان ص وضوابط، 

ذريته(.ؤإل إليه، ينتثر التحريم رأن لالراصعت يالنسة القاعدة 
منؤإناث ذكور من أولادها حمح )أن ا،لرصعةت لأولاد بالنسة القاعدة 

لاحق،زوج من أو سابق، زوج من أو عمثته، j وهي أرصعت التي زوجها 
عصمتهق وهي أرضعت الذي زوجها وأولاد للراضع، إحوة يكونون كلهم 

منأو لاحقة، أو سابقة، زوجة من كانوا سواء نلراضع، إخوة كدللث، يكونون 
أرضعت،(.التي 

التهلييق.عليلثج سهل القواعد هذه عرفن، إذا 

أحوال،ؤإخواما للرضح، خالأُتح يكونون أخواتها مثل المرضعة أقارب، 
ينهزفقتل جرا، وهلم عإيتإ، وأخواته للرضيع، أعإم إخوايه للزوج وبالسة 

الحزئيالتتلبيق أما القواعد، معرفة إل تحتاج لكن واضحة، والمسألة المسي،، عل 
عليه.مهل القاعوة عرف إذا تكن الإنسان، عل ثكل يه 

.للمراضع؟ محرما يكونون هل الرضلمع من المرضعة محارم قائل؛ قال فإن 

الرضاعمن محرم لأنه له؛ خالات رضيأ من المرضعة فاخوات نعم، قلنا؛ 
المج.من محرم ما 



۶ادضا كتايا 
ً==صص^ً=ً==_^=^طتث ١٨٨

ض|الوسيو|ممام|ة

هشام،\-لمنع آبوأنتامه، حدسا العلاء، بن محمد كزست، \>J حدس1 " ١٤٤٩
يحزمحاjL،ت ئّمال، أى ينب حبسه أم ص ملممه، أم يمت ريب ص أف، أحإريا 

سمادا؟،م بتت أنهم، ي لك هز له؛ ههال، وسثم، عليه اممه صل الله رسول عؤ 
لك، LlJ :،Uiiذِلاك،؟«، ررأزكن مممحها، يلت،: ثاذا؟«، م محثاو: 

(Jpقلغ؛ نحل؛،؛؛، لا ررمحإي محاو؛ أنهم،، الخم ِفي ثرم، س رأحثا بمحلية، 
محال،؛ثعم، ءلّتا؛ ثلمه؟،،، أم رربئت، هال،؛ تلمه، \ئا سث، درة كمحي، أيك، أ-جمرمحت، 

النصاعة،من أخي اسه إيها ل، حلت، ما حجرى j، ربجتح، مح، لم أي ررلو 
يلأمتيءة;محنلأضا;يىا'ا.

رائدْ•ى مح، زكرياء بن مح، حيثما سعيد، بر< ثريد وحدثمته - ١ ٤ ٤ ٩ 
صكلامحا رهتر؛ أح؛رثا عاير، بن الأسود حيثما الناهد، عمرو وحدسا )ح( 

تناء.الإسناد غنيا عروه؛ بن، هشام 

افهرحمهم العناء وألحق الزوجة، بنت، هي والرييبة الربيبة، تحريم ق هدا [ ١ ] 
آخره،إل بنتها بنت أو ابنها، بتت أو بنتها، سواء الزوجة، فرؤع حمح يدلك، 

حالحل يكون أن بنرمحل لكن الزوج، عل، حرام الزوجة هدم من، ثوع من، فجميع 
سَايمأآلهتن خجوريظم ل اكي ؤوربتثاءظلم وتعال؛ تارك افه لقول 

]الاء:"ا\[.4 عقبمكتم دهhك^ظبجاخ لم٥^^١ي دحشدلهن 
أصناف،؛أربعة بالصهر الحرماُت، نقول؛ أن لنا وينبغي 

أقاربه.دون، خاصة الزوج عل علت ؤإن الزوجة م أ٠ 



ب1بض«|امسوامماضاة

أقاريه.دون خاصه الزوج عل نزلت ؤإن الزوجة شن ب٠ 
•أقارتبا دون خاصة الزوجة عل علا ؤإن بوالزوج أ٠ 
امحارحا.دون خاصة الزوجة عل نزل ؤإن الزوج بن اا 

علا،ؤإن الزوج أبو وهم• العقد، بمجرد التحريم فيهن شت منها ثلاث 
فيهميثت الثلاثة الأصناف فهؤلاء علت، ؤإن الزوجة وأم نزل، ؤإن وابنه 

أمهاعليه حرم امرأة عل ان إنعقد فإذا هدا وعل العمد، بمجرد التحريم 
له،وجهها وتكشف عليه، حرام فأمها الدخول قبل طلمها فلو العقد، بمجرد 

العقد.بهجري تثبت المحرمة لأن ؛ ١٦٢وعنلمو بما، افر ؤي

محرماأبوه يكون فهل الدخول، قبل وءللقها امرأة، عل عقد إناثا ولوأن 
لها؟.

لها.محرما أبوه يكون نعم، نقول؛ 
١لها؟ محرما ابنه يكون وهل 

حرام.قلمنا؛ يتزوجها أن هدا الزوج ابن فلوأراد هذ-ا وعل نعم، نقول؛ 

أوبحوز، فهل أبيه، زوجة أم يتزوج أن الزوج ابن أراد لو ؛ ٠٢٧قال فإن 
لايجوز؟•

يثبتلا ت يعنى فكلمة ارخاصة®، قولنات هومعنى وهذا يجور، قدا• 

أبيه•زوجة أم يتزوج أن لأبنه فيجوز الزوج، غثر ل التحريم 
•يجوز؟ لا أو يجوز، فهل أبيه، زوجة بنت يتزوج أن ولوأراد ئائإ،ت قال فإن 

•يجوز أخرى زوجة من كاستت، ؤإن أخته، لأبما يجوز؛ فلا أمه كائثن، إن نقول؛ 



امضاعطتاب 

تكفيفلا حامعها، فد أي؛ امها، دخل قد يكون أن البنت ق يشرط لكن 
يتزوجأن وأراد يجامعها، أن قبل طالقها ثم امرأة، عل عقد رحلا فلوأن الخلوة، 

يجوز.فإنه بعد فيإ ابنتها 

أنبثرط؛ن• الربيبة تحريم الحديث، هدا وق الكريم القرآن ق علق وقد 
أنالقصة هده ق حاء ولهازا الزوج، حجر ق تكون وأن بأمها، لحل يكون 

،^٠٠٠حلت، ما حجري ق رئسي ثكى 'رلولم قال،ت واللام الصلاة عليه الرمول 
أنشرطان! فيهإ والخدين، فالأية سببان، فيها اجتمع ربيبة؟!، وهي ، فكتفيخك؛،■ 
الزوج،حجر ق الزوجة ُنتا تكون أي! حجره، ق تكون وأن بالأم، لحل يكون 

التحريم؟.يثيت، لر منهإ واحد نحلف إن بمعنى! ثابتان، الشرطان فهل 

حجرهق كوتها قمحلمؤ ؤإل التحريم، يسنا ل؛ الدحول ثئلفح إل الخواب،! 
الحريم.دسا 

ا٠واحد؟ محياق ق ثابتان شرطان وهما بينهإ تمرقون ه كيفقائل• قديمول 

]الساء:مآ[،ه يهن يخشي وش قوله! بمفهوم صرح تعال اش لأن نقول؛ 
قكوما ثرط أن عل ذللئإ فدل "صجورءظ٢ه، ض قوله! مفهوم عن ومكتا 

الأغلب،عل بناء لكنه أوالحرمة، الحل مسالة ق تاثثر له وليس مقصود، غثر الحجر 
لرؤإن يقل! ولر ه، عقامحكم قؤز\ دم قال! ولهدا 
الأية.هده عل مجال الحديث، وهن.ا عليكم، جناح فلا حجوركم ق يكن 

اممهرصي حبيبة أم أل فيه الله رحمه لم مالإمام محاقه الذي الحديث، هدا 
لها!وقال أحتها، يتزوج أن ومحلم عليه افه صل اممه رمحول عل عرصتإ عنها 

زوجها،ل أحد يشاركها أن يجب لا المرأة أن العادة لأن ذللث،؟«؛ ررأويجئن 



ذميماارسةواء|تاالراةباب 

أمتكون أن يمكن لا واللام الملأ٥ عليه الرسول لأن هذا؛ تحب دأما ■جمرته فأ 
منوأحب بنحلية، له ليت فهي له، زوجه وحدها عنها الله رصي حبيبة 

واللامالصلاة عليه النبي ٥^!، لإها، أن تريد فهي أحنها، الخثر هذا ي شاركها 
بمك,ئجثعوا ؤوؤأ تعال؛ اممه قال وقد زوجته، أخت، لأنبما له؛ تحل لا أما 

إشكالا،واللام الصلاة عليه الرسول عل عرضت ثم ]الساء:"؛؛[، آلأ-ءكأتيه 
سالمه؟٠١،أم اابست، سلمة، أي ست، درة نحط—، أن يريد بأنه حديث، أنه وهو 

•I،® ماحلث، حجرى رب؛؛صِفي ُمح ُألوأثبمالم يال* م، همك• 
قربيبته أما الأول؛ ت مانمن وصمين واللام الصلاة عليه الرسول فذكر 

فاجتمعأمها، زوج وهو عمها، فهو الرضاعة، من أحيه ابنة أما والثاف■ حجره، 
نحهل_،أن يمكن لا أنه يبهن أن واللام الصلاة عليه حذا فيريد سببان، للث، ذق 

لمة.مأبير يست، درة هي التي المرأة هذه 
لأبجارية وهذه ثويه،ا، وأباها وسلم؛ عليه اف صل وقوله 

قال؛نم عنه، اف رصي سلمة وأبا وسلم عليه الله صل الرسول أرصع—إ ي—،، 
>>لأمتيءبجمحؤلأس<<.

ميزيد!ن عذ اللين، أحيريا امحاجر، بن ومح بذ محئد وحدتنأ - ١ ٤ ٤ ٩ 
ساتمه\ي بنت، ب، ريتأف حديه؛ أف يذكر؛ كتب، سهاء—٠ بن محمد أف حبس—،؛ 
افلرسول قالتج أمتا حيلتها وسلم علميه افه صل ايي ردج حبيبه أم اف حدسه؛ 

اشصل اممه نمول ممال عزة، أحي المؤغ اممه، وسول يا وسلم؛ عليه الله صل 
يمحج،للئ، تت، اممه، زّول ^١ يعم ممالت،؛ دس،؟١١، ررأتحقن وسلم؛ عليه 



ادضاءكتاس 
د^^صس^=^د=====^=كككد ١٩٩(_= 

ارقإلوتئأ.' عليه افه صل اممه رمول ممال أحي، حم ل ثركني من وأحب 
درةثمح أف تريد انك سحيث هإثا اض، رسول، يا خك.' داJئات فيُ'، بجل لا دلك 
عشاش صلر اش رسول دال يعم، يالمتات سلثه؟اا، بئر اربتث، 3ال،ت سلمه، م بث 

منأحي اسه إما ل، حثث، ما حجري i، رمحنح، مح، لم أي ررلو رملم؛ 

خدي،ض م، خدني ١^،، ن ك بى الملك عد وخدمحه - ١ ٤ ٤ ٩ 
مم،أنييىطون،ئإ;ني)ح( ءئثنيلإل;ذتالد. 

أنجر١^ بإسناد الرخري، عن كلامحا منلم؛ بن اف عد بى محمد حدسا الزهري، 
مبن يزيد عثر عرْ؛ حديثه؛ أحد؛نهمِفي سم ولم حديثه، يخو عنه، محب  حبيب

اآ[ّ َ
حسسا

الأول!الخدين، الصواب، سلمه؟،١، ر ^١ ٠٠١١الحديث،! هذا ق قوله ]اآ 
وقدربيبته، كاسث، ما ملمة أم من تكن لر لو ملمة أي بنت لأن سلمه؟اا؛ أم ا'سث، 

اللفغلفيكون هدا وعل الرصاعه، من أحيه ست، وأما ربيبته، أما الحديث، ق يكر 
.سلمه؟١١أم "بنت، قوله! وهو أصح، الأول 

يسمونلا والأحرون يمي، الرواة أحد كون ت يعنى بمر، لا هذا لكن ت؟ء 
نمعزة، تسم ولر قالوا! لو نعم، مجالمهم، لا لأنه بشذوذ؛ ليس هدا أن الغلاهر 
بالشدوذ.حكمنا خمسة أو أربعة من واحد مثاها 

٠٠٠





۶الرضا ، كتاي
^===—=—ً===^=^=^ًًئ=شم=^١٩٤==

اقر،ابن وحدسا )ح( معاد• حدسا المنمعر، عئاف آبو وحدش — ١ ٤ ٥ ١ 
ألبن صالح عى قتادْ، ص اف، حدسي هشام، بن معاد حدسا محالا! بشاو؛ وابن 
محيمذ دجلا أف المصل؛ أم عذ ائاوث، بن اش عد عذ امل، م زتب 
ررلأ®.محال! الواحد٠؟، الثصعه تحزم هل اض، ض يا محاو! صعصعه بن عامر 

بنتعيد حدسا بئر، بن محمد حدسا ثيبه، م بن بآن آبو حدسا " ١٤٠١
المصلأم أف الحارث بن افه عبد عذ الحيل، م عذ قادة، عذ ، ^م 

أوالثصعت١ن، أو الئصا؛ه تحئ؛ »لأ دال: وتئا عأته < ٥١صل < ٥١ض أو حدتن 
الئئآواأئتان«.

ض^;*1 إبرامم؛ بذ ر1نءحايى شيبه، م بذ بكر أبو وحدساه - ١ ٤ ٥ ١ 
ا;نيا:ة هقاَل ه الإنأاد، ووثة،.^١ م ا;ن ض تءن، عدة;ن 

>اوالثصعتانا،محماو! منه \ي ابن وأما اآصتانا<، #أو الثصعتاناا #أو بئر! 
لرؤاأصثان«.

ئننثاد خدشا ١^، نن ثز حJثنا محل، م ا:ن زخدشا - ١٤٥١
أمعذ وش، بن الخارج، بن اش عد عذ الحيل، م عذ قادة، عذ نلنه، 
ؤالإملأجتان«.الإملاجه »لأمحئم ! داJ ونللم عش ، ٥٥١صل ١^٠ عن ؛؟، ٣١

حدساممام، حدسا حثان، حدسا ١^١^٠^،، معيد بن أخمد خدمش — ١ ٤ ٥ ١ 
الئيرجل نأل المصل؛ أم عذ الخارج،، بن اممه عد عذ الخيل، أف عذ قائم، 
»لأ((.ص! ٣؟، أي ذتج\ اضُظف ثل 

٠٠٠



uLj  س،لاساتاصس
١٩٥====ءًشم=ٍء^======ء=ص^= 

^^ااأضورضات

متن ام قي قن نالك، قل ٧،؛، قاو: آْ؛ا-ءئةا؛صينمح، 
زصعا0عئز من أرل فيإ لكل قاثت: أي عائثة؛ عن عنزة، عن ثكر، 

عليهاممه صل اممه نمول فتول معلومات، بحنس نسخى ثم محرمن، معلومايت، 
وسمحامحأمحامح•وطم 

ضبلال، ئن ئجاف ، ٣١نشه ;ن ، ٥١ه - ١ ٤  ٥٢
اثذىثدكر وهي ثقول عائشه سمعت، أي عنزة؛ عى سعيد—، ابن ~وهوت عش 
زصعاتعئز المزآن ِفي نزل عائثئ: مماJتا عنزه: )و]ون \لمث>ثاغؤ.( من محزم 

طوماتإ،مرلأبماحمئإطومات.
JlSالزهاب،، عد خدثثا \قو، نن محثد زخدثثاة -  ١٤٥٢

يمثلهثقول؛ عائشة تينت أي عنزة؛ أحتزثني ئ\ذ.' نعيد بى يش 
يً ِ

ّممط

الخمس.أي: اكزآن« من ضزأ فيإ ا>وهن عنها: افه رصي قولها [ ]١ 
فاالتحريم، U، محصل عدد من لأبد أنه ني، الباش هدين ق الأحاديث، هذه 

الحدي؟.هذا 

نحرمررلأ وسلم: عليه اف، صل قوله لمفهوم ثلايث، إنه محال: من العناء من 
محرم.راد فا الثلأيث، أن فمفهومه أوالصتان«، المصه 

حديثاوهو المنطوق، يعارض لا والمفهوم مفهوم، هذا إن قال: من ومنهم 
معلومات.رصعات حمس بمرم الذي أن عنها افه رمحي عائشة 



ادضا۶، كتاي
==ً==^ء====ء—==ٍ=ً=ض=ذ=^٦٩١ 

لعموملكف الرص1ع مهللق بل العدد، ط يشم لا إنه قال؛ من العلياء ومن 
لالماء:مآآا[.ؤوأمهثطتلم تعال: اض قول 

منكلأ لأن الثنة؛ تمده القرآن مهللق وأن مشرط، الحدي أن والصواب 
اممهصل والنبي أكؤآ ؤوأقهئسظم وحل عز فاه اش، عند 

ذلك.قثد وملم آله وعل عليه 
عنها،الله رصي عائشة لحديث رصعايت، خمس من لابد أنه أيما والصواب 

لأماعنهاس؛ الله رصي عائشة حديث ~أى• الحديح، هدا ق طش بمن ■عإرة ولا 
وأمارصعات، خمس ثم رصعات، عثر بالقرآن! ئابت، الحكم هدا أن ذكرت 
ليسفهدا وملم، عليه اممه صل الرسول وفاة بحد القرآن من يتل فيئا لكنت 

;مُلعن؛لأكبمنتوب•

هتننالو لأننا وحكتا؛ لففئا موحة متفهي العشر أما يقال• أن وتوجيهه 
الخمس.إل العشر من انتقل الحكم فإن حكتا وأما ذللث،، فيه نجد لر القرآن 

لليست وهي بت، الحكم لأن لحكنا؛ لا لفظا نموخة الخص وأما 
نمخهياأو الحكم، نح أو اللففل، نح لكن مواء حائز؛ القرآن ونح القرآن، 

هدابمثل العدول الأئبات برواية نهلعن أن محوز ولا يضر، لا وهدا حميعا، 
التعليل.

أقفيقال! القرآن،،، من يتل فيئا وهي ُرتوفي قولها! هو إشكال فيه الذي 
الرسولوتوق القرآن، ق موجودة الأية هذه لكنت، إذا محذوف؟! ثيء القرآن 

شيئامحذف أن لأحد يمكن ولا أ هي؟ فأين يتل، محا وهي وملم علته الله صل 
آخرمطعن وهذا وسلم، عليه الله مجل الرسول وفاة إل موجودا لكن القرآن من 



باصمي«اسورست
 ٧٩١=^^^———^=^=^—^—

أنيمكن ولا الواحد، يخر القرآن صح أن يمكن لا وقالوا• الحديث، ذا هل 
هذالأن حذف،؛ ثم واللام الصلاة عاليه الرسول وفاة يعد وحد القرآن إن يقال! 
كبثرا.وشرا عظينا، ياثا يفتح 

وفاةيعد يتلونيا كانوا بالنسخ يعلموا لر الذين بان ذللث، عن العلياء وأجاب 
آحرق و؛، النسخ أن إل إشارة هذا ق ويكون وسلم، عليه الله صل الرمول 

لروفاته يعد يقروونيا الناس كان حتى واللام، الصلاة عليه الرسول حياة 
يالنخ.يعلموا 

فيهالهلعن ف،بحتني هذا وعل الحدين،، لهذا ية يالنحيد نحريج أيصا وهذا 
ْنالوجهيرن،•

العلياءواحتلم، رصعات؛، خمس إلا "بحرم لا أنه وهو الحكم؛ إل نعود 
أنيالرصعة المراد أو المصة، يالرصعة الراد هل ؛١^٥^*^، الراد ما اش! رحمهم 

فهدهالأس؛اب من سب لأي الثدي أؤللمق متى وأنه للثدي، ملتقنا الطفل يبقى 
ذللث،،أشبه وما والثزبة، كالأكلة رصعه يعد ما يالرصعة الراد أن أو رصعة، 
.بفاصل؟ الأحرى عن منفصله رصعة كل تكون أن يمعتى 

Iالله رحمه حدي الالرحمن عبد شيخنا اختاره ما وأصحها أقوال؛ ذا هل 
إذالمثلان بج، بللا يئنا انفصالا أختها عن انفصلت، ما يالرصعة الراد أن 

قيم ة، الخامالماعة ق يم الثالثة، السّاعة ق ثم الواحدة، الساعة أرصعتؤ 
متفصلةواحدة كل رصعالت،، خمس فهذه التاسعة، الماعة ق ثم الساياوة، الماعة 

فيه.إشكال لا وهذا الأخرى، عن 

١v٥الختاراتابم)ص:



ادضا۶كتاس 
٨٩١^

فعلالأحر، الثدي إل ملته ثم المرأة، حجر وهوق الثدي الممم لوأنه لكن 
يعدفلا المرأة، حجر ق يزل لر الطفل لأن رصعه؛ تعد لا ذكرناه الذي القول هذا 

أشبهما أو بيده صمق أو أحد تكلم ثم يرصع، صار الهلفل أن لو وكذلك رصعه، 
شيخنااحتاره الذي القول هذا عل رصعه يعد لا فهذا يطر، الثدي فاطلمق ذللخ،، 
تعال.الله رحمه 

نقولفلا التحريم، عدم الأصل نقولت لأسا أيصا؛ والأحومحل الأقرب، وهو 
المنسوخالقرآن لفظ أو لام والالصلاة عليه الرسول لثقل دام وما سة.ين، إلا به 

عليبني فإنه الركحات، عدد ق شلث، كمن نتيقن، حتى الاحتإل يبع فإننا محتملا 
فأماالأحرى، عن منفصله تكون أن ُى إدا الرصعة فنقولI الأقل، وهو القين، 

4ئم.لا فإنه ذلك دون ما 
معلوماتالخمس تكون أن بد لا أنه عنها الله رصي عائتة حدسث، وق 

الرصعاتءل.د ق المرصعة شآكتج فمتى هذا وعل معلومات((، اربخمس لقوله! 

كانت،إذا إلا الحكم يثبت لا أنه مماتا; الإنسان ثريح وهذا الرضاع، لهذا أثر فلا 
أدري!لا لكن أرصعته، إل وقالت،; المرصعة، جاءت فلو معلمومه، الرصعات 

الحكم؟.فإ أكثر، أم واحدة، أم هي، أحمس 
منأقل يكون أن احتإل ْع وهن.ا التحريم، يثبت، ولا لهدا، أثر لا نقول! 

الهلفلعندي بقي قالت،; بأن حمى من أقل يكون أن يمكن لا كان إذا أما حمى، 
الالهلفل لأن حمس؛ أما يقينا نقول! فهنا أرصعته، كم أدري لا لكن أيام، سبعة 

أنمحتملا كان إذا لكن يوم، يعد يوما إلا يرضع لا أيام سبعة يبقى أن يمكن 
ملم.حتى بمر لا فإما حمى عن صن 



س،لضاتاص>س ياس 
ً=ضتكن=^===^=^===^^ما==

وأرضعته،للغنم، أمه ذهبت، تقونات المرأة أن الأسلة ق علمينا يرد ما وأكثر 
تكونحتى التحريم شت، لا فتقول! كم؟، أدري ولا وأرضعته، مرضن، أو؛ 

علمني هو بل رأي، محرد هذا وليس حادة، عل فه- -والحمد ونحن معلمومه، 
يكونفد العالم لكن لها، أثر فلا معلمومه تكن لر فإذا معلمومامتح®، *خمس فوله! 
قالمساح، ل وJعيرت! رضعات، خمس أرضعته نعم، فتقول• المرضعة، من بال"كر 

الزمن،بهلول معلوما هذا يكون وقل اللميل، آحر ق اء، المل العمر، ق الفلهر، 
المرضعة.هذه محي العلفل هذا ببقاء أي! 



الرضاعكتاب 

_،ن ئماذ خدننا ئالأ: صز؛ أف زائن النائي، ص حJثنا - ١ ٤  ٥٣
نهيلبمن سهله خاءت دالتا: عائثة، عن أسه، عن القاسم، بن الرحمن عبد عن 
حدمهأف وجه ق أزى إف 1_،، زثول ثا مماJئ،: وأثثلم، عثه افه صل ١^٠ إل 
مالن•®أرضعيه®، ونئم! عليه اممه صل البي مثال حليفه، وم سالز لحول ثن 

وقال!عليه اف صل افه رسول فتبسم ير؟إ، رجل وهو ارصعه وكبم، 
روايةوق بدرا، سهد محي وكاف حديثه! عمئوِق راد يٌ،،. رجل أيه علئت ®قد 
ا.وسلم عليه افه صل الله رسول ققحك عمر! أي( ابن 

لا؟،أو ؛؛^jj، هو هل اممه! رحمهم ^١۶ ١١فيه اختلف، الكبير رصاع ]١[ 
قعليه والكلام يوثر؟، لا أو هذا، يوثر فهل امرأة من امر رصع إذا _! 

مسائل!

بنتحمهلة امتشكلته الذي وهو كبير؟، وهو يرصع كيف الأول! المسألة 
لهذاوملم آله وعل عليه الله صل الني صحالث، وقد عنها، الله رصي سهيل 

ويشريه،إناء ق المرأة محالس، أن فيمكن نحفى، لا يرصع ، كيفمعرفة لأن السؤال؛ 
يعد؛، iJSكان أو فطم قد لكنه صغيرا الولد كان إذا ندتبما من ترصعه أن ؤيمكن 

الحولين.

لأ؟•أو م، الهمر رضاع هل الثانية: المسألة 
ؤلأثهثًظمتعال: قوله لعموم محرم الير إن يقول: من العلماء من 

الرضاعتجددون لا فهم الظاهرية، مذم، وهذا ■،:*؛؟[، IJI]التؤآ■ 



ب1برضاعاصإو

رصعمتى يقولوزن بل وعدمها، الحاجة ين قون يم ولا عددا، ولا سنا، لا بثيء 
واحدة،ولورصعه الرصاعة من أمه فهي ا كبيت أم كان صغترا اصأْ من الإنسان 

قحليبا له وحليت، زوجها، تريد لا المرأة أن فلو هذا وعل واحده، مصه ولو 
الرضاعإن الظاهرية: يقول أن إلا اللهم عليه، محزم فإما إياه، وأعطه كاس، 

مسالةتاق لكن الحيلة، هده تبطل فحينئد ه، نفالثدي من كان إذا إلا تجرم لا 
عليهدريت، فلو مئصه، زوجته، ثدي ق يعبن، الناس بعض أن وهي أحرى؛ 

مشكلة.وهذه لها، ولدا صار الحليمب، ونزل 

ولألغآأزئ؛محإه، ؤوأمهثءظلم تعال: قوله بعموم سبق كإ واستدلوا 
أنومعروفج ؤؤأمهئتو؛ظلمه، قال: اممه أن وذللئ، نظر، الأية -أذ0 الاستدلال 

أؤلدهنتينن ؤوألو؛,إلاق تعال؛ اش قال ك،ا فقتل، لحولين ولدها ترنحح إنإ الأم 
وقدأما تكون أن يمكن فلا لاوقرةتم'؟أ[، ه آرهاءث يم آن أراد لمن حيلنمالج، 

الرضاعة.زمن مفى بعد أرصحته 

لعموممطالما يوثر لا الكيثر رص-اع إن اش• رحمهم العلم أهل بعض وقال 
»منوقوله: الجاعة،ارا؛، من ألإذاغأ >رإتما وسلم: آله وعل عليه اممه مل قوله 

إلايكون لا وهذا -بما، الجاعة فتنيغ المجامة، س_ؤ تكون التي يض،* المجاعؤ* 
علوالدحوو ررإياثم قال؛ لما وملم عليه اممه صل الشي ولأن اللبن، عذاوْ فيمن 

وبئ:ود»الحثزالنت«ا^، قال: الحض؟، أفرأيت، اف، رسول يا ئلوا: اشاء«، 

كتامحلم؛ وم(، ٢٦٤٧ريم)ابج، الأنعل الشهادة بابج الثهادايتح، كتاب، اابخارىت أحرجه )١( 
(.١٤٥٥ريم)من الرضاعة إنإ ياب، \ذر>و[؛أ.أ 

كتاب،ت لم وم(، ٥٢٣٢رنم)بامرأة..، رجل ثنلون لا باب، النكاح، كتاب، اJخارىت أحرجه )٢( 
٢(. ١٧٢رنم)بالأجنية، الخلوة تحريم باب، الملام، 



الرضاعكتاب 

الير،رقاع يوثر لا أنه عل هدا فدو ذلك، إل داعية الحاجة أن ْع إرصاعه إل 
وهوالصحيح.العالعاء، حمهور عليه هوالذي وهدا 

يرصعهأن دأس لا فانه ذلك إل الحاجة دعت، إذا فقال! مضهم، وفصل 
النيأن حديقة! أيئ مول سال؛ يحدث واستدلوا لها، ولدا ويكون كبثر، وهو 
®أرضعيهمهيل! ستا سهله حديقة أي لزوجة قال وملم اله وعل عليه اممه صل 

حاجة.كل عليه فيماس البيت،، إل الدحول إل محاج لأنه وهذا عليه؛'، محرؤي 
منأحص الدليل كائن، ؤإذا الدلول، من أحص الدليل إن نقول! ولكننا 

زيادةذلك، لأن مدلوله؛ من أعم هو ما عل يه يستدل أن يمكن لا فإنه المدلول 
أنيمكن لا حذيفة أي مول سال؛ نمة لأن ذللاج محمله، لر فيإ لكي تحميل 
~أءنى!الحديث، هذا ق وقوله تبناه، قد حذيفة لأي ابئا كان سالمأ لأن ثثأثى؛ 

فلاثرعا، أبطل قد والثني تبثاْ، الذي ابنه يعني ®وهولحليفه® المدرجة"! الكلمة 
أحرى.مرة يعود أن يمكن 

لكنهصحيح، قول حن.يقة أي مول بسالم حاص هذا بأن فالقول هذا وعل 
حالتشبه حال وجدت، إذا أي! بحاله، به حاصر هو ل بعينه، به خاصا ليس 
الأن.تمكن لا أنبما العلوم ومن الحكم، ست، سالم 

مورا،يكون أن يمكن لا مال؛ قضمة بعد فيإ الكيمّ رصلمع فيكون وعليه 
الرامح.هوالقول وهذ.ا 

منبه القول ل ول، عليه، الأدلة لدلالة إليه المر يتح؛ن الذي وهو 
الحلسس،،إناء ق حليتا له تصغ أن يعرها لا زوجها تريد لا امرأة كل لأن الخهلر؛ 
فهذاالكاح، فينفسخ ١^٥^٤، من له أما تكون بالتال نم يعلم، لا وهو ويثريه 



اصورضاع باب 
^==^^=^^^====——^——^=^٢٠٣^=

وردتالتي الحال لأن ْطلثا؛ المر رضاع بمد لا الأن أنه الصواب: ص القول 
تعود.أن يمكن لا حذيفة أي مول الم صة»قق 

طيهبماس هل ابنا، تش قد كان وقد أطم، الذي الكافر قائل: قال فان 
الر؟.قضية 

أماحلأل؟ا إنه قال: ض طرالإسلام j افر لأن طيه، لابماس لا، مما: 
يمرونفهم شريعتهم، ل صحيح لكن الإ'>لأأ، ل صحثح غتر نكاحا كان لو 

ارأة.له ثمل فلا الإسلام  JUي كان إذا إلا طيه 
الحديث،:هذا ول 

اللهصل الشي لأن منها؛ يتعجب التي الحال من الرجل نم جواز ١~ 
انكسارالتبسم— س ~أى: ذلك من حيف إذا ولكن بسم، وسلم آله وعل طيه 
تبسمإذا لأنه عومه؛ الأول إن نقول: قد فهنا منه ثبثم الذي الشخهى قلب 

أماذللثح، أشبه ما أو ي، استهزأ أو: ب، سخر إنه يقول: فربا قوله من الإنسان 
غرهحق ق لكن حقه، ق وارد طر الاحتال هذا فإن وسلم طيه الله صل ايك، 
الأولفإن قلبه انكسر أوفعله الرجل هدا قول من لوتبسمنا أننا طمنا فإذا وارد، 

م.التبوعدم الصبمر 

اممهرصي لقولها مستئزب؛ أمئ الحارم أو النساء ص بالمر الاتصال أن — ٢ 
لاؤمم،سثصتخليث؟ا«.:

***



اثرضاعكتاب 

حمناعم؛ ى بن ومحي اخئ، 1يرامت. ئن إنخاق - ١ ٤  ٥٣
مابن عن ايوب، عذ اقفي، الوهاُب عبد حدسا عمرت بط ابى قال الكفي؛ عن 

حديفهبٍا مع لكف حديفه ب؛ب مول مالتا أف عائثة؛ عذ الثامم، عن مليكه، 
|jممالث،: وتئن؛، اف،ُعلته صل الئئ نهل- ١^٤ -تغني هن محهم، 3، وأهله 

قأو أظى ؤإى عي، يدحل ؤإثه عملوا، ما وعمن الرجال،، يالإ ما هب؛ محي سا1ا 
ااأنصع؛هونئن؛; عثه افُ صل ال1ل لها مماو ش1ئا، دللث، من حديثه بي( نفس 

أرصنته،محي إي همالت،! ءنجص0، حديثه،،، لي مس ق الدي ويدهب عليؤ، "م؛ي 
أينمس الدؤاِفي مدهب 

أنيغار الإنسان وأن عنهم، اممه رصي الصحابة عترة عل دليل هدا ق ا ١ ] 
الناسيعص صار الدي الأورئط الطريق اد فيه فيس؛ن أهله، عل أجنبي يدخل 
لاإنساء،محارم غير وهم الرجال مع النساء حميعا، الJاداJة اجت،اع من إليه يدهسا 

وجهلن•'من منكزة عائم هده فإن 

الوجوه.وكشف الاختلاط ق للدين محالفتها أولأت 

ياسف،مما وهدا المسالمين، غير عن موروثة خبيثة أوربية عادة أما وثانيا• 
نحالفالتي الأدور هده مثل ق حدوالكفار الاس نحتدي أن ^١; الإنسان عاليه 

الشريعة.



JاUرضاعاصر

لأن-زالظ ذ\ه نن زمحد ئن إنخاى ^٥ - ١٤٥٣
أفمالكه؛ أي( ابن أ->زتلأ جزيج، ابن أ-تمدا ١^١؛،، عبد حدسا قاوت زاؤع-؛ 

بننهتل بق نهله اف أحترية؛ عائثه أف أحمتْ؛ تكر م بن محمد بن 
—]حؤ\إنال، إف افه، رمول يا مماثش! وتلم، عليه افه صل البي جاءت عمرو 
الرجال،ينلم ما وعلم الرجال،، يلع ما بالإ ومحي سا، ل، معثا حديفه— م مول 
وهنه،به أحدث لا منها أويريبا تنه محمكنتج يال! علته®. محرمي ءأرضعيه ثال! 

هو؟، ٢٥دال،ت بند، حدسه ما حدسا حديش لمد له• ممل-تا ١^١مم، لقيث، ثم 
^^و:ممثةمحأنةاظأتيبيااا.

ثاؤع،بن حمد عن منته، حدJتا جنقر، بن محمد حدثنا المس، بن محمد وحدسا 
العلامعلتالئه إيه،وئذ تنمه أم محالئ^ هاوت،ت تلمه، أم بنت يثب، وص 

الJهرنوو ل للفا أما عائشهت ممالتا دالات عئ، يال>حل أف أحب ما الإتم، الأيفع 
إلالله، رمأول  Ijداوئ،ت حديفه أؤ؛( ١^^ إل داوثاأ أنوم؟، وتلم عليه افه صل 

اطهرئوو مماو ء، مي منه حديمه م ثنن وِفي وجل، وص عك يدحل ّالتا 
عاوتالئإ«لآ'.يدحل حص ررأرصعيه وتلب■' عليه اطه صل 

حشوهابه فيه الإنسان شك إذا الحديث عن الإمساك عل دليل هدا ق [ ]١ 
هدايعد ولا ان، إنكل عل وارد والنسيان ان، إنكل عل وارد الوهم لأل يسبتا؛ 

العلم.ق التثثئ، به الراد هدا لأن العلم؛ كتم من 
مؤثر،الكببمر أنإرص1ع به المقصود عتها اطه رصي عاتثة جواب لكن ]٢[ 

اممهرصي عائشة وكانت، محرم، الكثتر رصاع إل يقول،' ممن عنها الله رمحي وعائشة 
عليها،يدحل أن تريد من يرصعن أن أحواتبما تآمر لكنها لين، فيها ليس عنها 



امضاعكتاب 

له.حاله فتكون 

الفوائال!من الخديث هذا وق 

هو،الأسوة ؤنعم وسلم، عليه اش صل اف برسول التأسي عل دليل ~ ١ 
أسوة.فعله والسلام الصلاة عليه فانه 

حكمهو الحكم هذا لكن الخصوصية، عدم الأصل أن عل دليل فيه ٢- 
وهوعام،أوالخصوص وهوحاص، العموم واهم يتوهم قد لكن ذاته، حد ق حق 

اممهصل بالني حاص هذا يقولت المتاؤنرة، عند العلياء كتب ق ترون ما فكثثرا 
ْعالعموم أيما كذ.للئ، دليل، إل محتاج وطا بفلان، حاصى هذا وسالم، عليه 

والخاصةعامة، العامة الأدلة، اساع فالصواب دليل، إل محتاج التخصيص مقتفي 
خاصة.

أنذللئج وجه أفضل، هو ض عل الإنكار أو التشيه جواز عل دليل فته ٣- 
لكرما.ذلك وْع وأعلم، عنها افه رصي سلمة أم من أفصل عتها الله رصي عائشة 

هالت،حيث، يتعلموا، أن دون الصحابة أسلوب حن عل دليل فيه ٤— 
ولرعل٠٠، يدخل أن أحب ما الذي الأيفع الغلام عليلثا رايدخل عنهات افه رصي 
أنأحب ما ةاوت<ت لو لأنه الأدب؛ تمام من وهدا عليك، خل ٠١٧أن أحب ما تقل؛ 

إنكاراعليها تنكر وكأما عنها، افه رصي عاسة فوق كأما صارت عليلئا يدخل 
قيتلطف، أن ان للأنينبغي أنه منه فيستفاد بالأسلوب، يلطمت، لكن مباشرا، 
شانا.منه هوأكبمر من خهلاب ق لاسثيا أسلوبه، 



uUJرضاعاص

لهاروف"؛"واللمظ الأيبي تعيد بن وهاوول الطاهر، أبو وحدبي - ١ ٤  ٥٣
د1ؤعبن محي سمنت م1وت أبيه، ص بكتر، بن محترمه أح؛رذ؛ا وف، ابن حدثنا محالات 

افهصل اللمي روج تنمه أم تمنت مول،؛ تنمه م بنغ ينب تمت يهول،• 
عنانتش قد العلام يراذٍا أف مني يطيب ٠^١ والله ثقوو وتلم عليه 

عثهاممه صل اممه زنوو إل ثهيل بنت نهله ■جاءت، يل• لم؟أ، دمالث،ت الثصاعة، 
ٌنالم،يجول ثن حديمه أف وجه ل لأرى إف وافه اطه، رمول، يا محمالن؛ وتلم، 
قق.'لتة، دو إيه دهالث،ت ررأوصعيه؛أ، وتلم• علته افه صل افه ونول قمال، دالنات 

-^^١؛.أف وجه ق عزهته ما وافه مماوغ1 بئرحدمه«، وجه ق ما يدم، ررأرصعه 
جدى،ض أف، حدينى اللنث،، بن سف، بق الملك عبد جدتح، " ١٤٥٤

بناطه عبد بن عبيده أبو أ"محفي يال،؛ أيه مهايب ابن عن حالي، بن عميل حدش 
اطهصل البي زوغ تلمه أم أمها أف أحترئه؛ تلمه ابٍا بن—ا ريثبن، اثه أف زمنه؛ 

يدخننأف وتلم عثه اطه صل البي مايوأزواج ابى مول،• كائن، وتلم عليه 
أرحصهارخصه إلا هدا ثرى ما وافه لعائثهت ومحلي عة، بتللئج أحدا عليهى 
-تدهاحد علثا يداخل هو قإ حاصه، لسالم وتلم عليه اطص صل افه رسول، 

رائناأآُ•ولا النصاعة 

أنإل إشارة فيه لإذاج عن انتش ارقد عنها: اطه رصي محولها ]١[ 
اطهصل محوله معنى وهو الراصع، عنها تغني يلا التي هي المحرمة الرصاعة 

ارإيإالئصاءهمنالمجاعة«راُ.عليهولم: 

'آ(.نحربجه)صتا>قا-م )١( 



امضاعطتاب 
٨٠٢===———

البلؤخ؟.عل تدل اللحية أن عل دليل فيه هل رردولإة«، وقولها: 

البلمؤغ،عن كثثوا تتآحر قد لأما البلؤخ؛ عل دليلا ليست اللحية لا، نقول: 
بالعا.يكون اللحية ذا أن الغالب لكن البلؤخ، عل تتقدم وقد 

فيه:الخديح، وهدا [ ١ 1 

jعائشة حالمن كلهن واللام الصلاة عليه المي اء نأن عف دليل - ١ 
يور•لا اهمر رضاع أن الحمهورت رأى ما ورأين هذا، 

عنهااممه رمحي عائثة فان نحطئ، قد والعلم الفضل ذا أن عل دليل فيه ٢~ 
 Lقضيتهحديقة أي مول مالما أن وذلك الدليل، حيث، من المسالة هده ق أحهلاُت

خروجهكون أن محب< فإنه العموم من حرج ما وكل العموم، عن حرجت قضه 
التيبالصورة حاص ضرْ ق لتكم ا-أن يعني: بما، حؤج التي الصورة بمثل خاصا 
خرجتفإذا صوره، بجميع محيهل العموم أل الأصل: لأن العموم؛ عن يما حرج 

إذاونحن الصورة، هده يه حرجت ما بمثل الخاؤج يقيد أن فلابد منه صورة 
الفنحن حاله، بمثل أي. به، خاصة أبما نجد النامن عموم عل الم ّّقضيه ؤلبقنا 

لوصفه،بل أبدا، لعينه بعينه الرجل نحص أحكاما هناك بان نعرف، ولا مز 
الأن،يوجد أن يمكن لا حذيفة لأب ابنا يكون أن مال؛ امتحق الذي والوصم، 
•عنها افه رضي عائشة دون وملم عليه الثه صل ايثي نساء ْع فالصواص، 



واب|ذ«اامض1ءة>ااس
٩٠٢—^—=————^—

اتجامؤض إد4اامف،اعه باب 

أي_أبن افّعث، عى الأحووس، ابو حدسا \ذبؤأ.( بن هناد حدسا — ١ ٤ ٥ ٥ 
اممهصل اطه زئوو عو يحل عائثه: ثالغ محاو: منزوق، عن أسه، عن اشتثاء، 

وجهه،ق العقب ورأيت عليه، دلك ثافمد هاعد، رحل وعندي وملم عليه 
ممال!هاJتإ! لإذاج.( مى أحي إله ،، ٥١رثول، يا مملث،؛ هالنا! 

الجاعة«ا١'.من \زص ى \فسم من إ-مئةن 
يثر.محثد;ن ^^٠، بمار؛ ثا;ن ئن؛i؛J، محي زخدكاة - ١ ٤ ٥ ٥ 

وحدسامنته•)ح( حدثنا حميعا، قالا أي(؛ حدثنا معاذ، بن افه عبيد وحدسا رح( 
خد؛ناخنُب،، بى رهم وحدش رح( وكح• حدثتا ثيثه، م ن م ابو 

بي(ؤطكالإديني،ط؛نامح
الأحوصي،،أتجا بإنتاد الثعثاء؛ أي( بن أشعث عذ كلهم زائدة؛ عى امحقي، 
٠اتجاعة،ا ررمن هالوا: أقم عي _؛ ممم 

الحديث:هدا ل ]١[ 

حتىلم مأمر وهذا وملم، عليه افه صل النتي عبرة مدة عل دليل ~ ١ 
مىثنجبونى ارألأ عنه: الله رصي عبادة بن حد لالم وسعليه الله صل النبي قال 

عنهافه رصي معدا لأن( بش®؛ أعم واممه مند، مى إي وافه معي.؟!، عية 
وافهشهداء؟!، يأريعة آق أذهب امرأق عل رحلا رأيت، لو اطه، رسول( يا هال،: 

عيةمى دنجبورا ءألأ واللام: الصلاة عليه سال( مصئح، غير بالسيف لأصربنه 





باسينياحي اسخ لهانن كان الأستبراءؤإن بمد جواذزطءالسين باب 

جؤازوطءالسبيةبندالإسيواءباب 
رإنئثتيئامقضتيا'اطني

ونع،بن يزيد حدسا اكوايثري، مبمرْ بن عمر بن افه عبتد حيى - ١ ٤ ٥ ٦ 
علمتةأنجر ص لتيل، ا-م صالح عى قتادة، عن عرويه، أبي( بن نعيد حدسا 

ثتثحى يوم رنلم عليه اممه صل اممه رثوت، أل اّقدرتم،؛ نعيد أب؛ا عن اثاثؤي، 
تتايا،٣ وأصابوا علتهم، مظهروا مماثلوهم، عدوا، قلموا أوطاس، إل ح1ئا 
مذمذ تحرجوا وتلم علته اممص صل اف وثول أصحاص، مذ ثائا قكاف 
ضأ،يناقثتءدلك: وجلِفي افُعز دارل، الثرين، مذ أرواجهن أجي، 

امصست،إدا ٣حلأو '^^ت،وثظم4،أي: 

)نكاحه(.نسخة: وق [ ١ ] 

^١التزو•جات، يعني لاواء:أآ[ ه سشقمن تعال: قوله ]٢[ 
لمومن ؤ تعال: قوله ق كإ الحرائر وهن آحر، معي ولها للمحصنات، المعان؛( أحد 

ثالث،محنى ولها ]الماء:ه'اآآ، ه آلمويثت أنبمءبجحأثسبمقت ملولا م-تؤعثثم 
ممتاآصثتاليأتحال: اش قول، كا!؛، العفيفان وهن 

الأحوال(.وقرائن هوالسياق المعنى والدينيتي، ]الور:"اآ'ا[، ؤ،ألثتاوآ'ؤبمرقه 
عنهعر لكن استثراء، هو بل عدة، لا هنا ءدتساا، امضت ارإدا وقوله: 

كالمعتدة.المتبمرأة وط■؛، تحريم ق إياها لمئاحته بالعدة 
قبوضعحاملا كانت ؤإن( واحدة، فبحيفة حيض ذات كانت إن( والامتراء 

منإن( العلم: أهل بعضن وقال، شهر، فبمفي محيض لا مثن كانت، ؤإن الحمل، 



۶ادضا كتاس 
==^==^^ًءًً—=^^ً===^^تذط= ٢١٢===

رخمها.ُاراءْ لعلمنا اّمت؛راء إل تحتاج لا تحيض لا 
الراجح.هوالقول هدا امتثراة، تكون وخ الف حمح وهكذا 

مالواIثثاو؛ وابن المثى، بن ومحمد ئتيه، أإٍا بن بكر آبو وحدسا — ١ ٤ ٥ ٦ 
اقاشمئعلمثه أبا أف ا-قيل؛ أنج( ض هتاد0، عن سعيد، ض الأعل، عبد حدثنا 

يومبعغ وسلم عليه افه صل افه ض، أف حدثهم؛ الخدوي نعيد ابا أف حدث؛ 
ونقطزوه^١^ داو،ت أثه عتر وتيع؛ بن يزيد حدث بمش سريه، حى 

ءنمحلهإ،ثش:ذكز:إذا
ابن"بجي؛ حابي حيكا الحايذ، حبتب بن ؤش وحدمحؤ - ١٤٥٦

يحوه.الإسناد يدا ثادة؛ عى سمة، حدثنا ؛ اهارث— 
حدثتاالخاوث، بن حالي حدثنا ا-ثارئر، •حسن، بن عش وحدثنه — ١ ٤ ٥ ٦ 

أوطاسيوم سبيا أصابوا هاز،ت سعيي.، أي عن ا-ئيل، أي عذ قتادْ، عى ، a!1*J؛؛
نذكئما إلأ الثء من الأيهI هد0 هأُزوت، أزواج، ثن 

صمح(هااُ•
الحادث-؛ابن -بجب،؛ حابي حدقا حبيب، بن ؤش وحدمح، -  ١٤٥٦

يحوم.الإشناد يدا قتادة؛ عن سعين.، حدثنا 

تالحديث، هذا من الفوائد بقية [ ١ ل 

تعنالنزول سبب ومعرفة بج، بويابتداء ينزل الكريم القرTل أن بيان ~ ١ 
حتىالزول سبإ يعرفح أن ان للأتينبغى ولهذا المعنى، معرفة عل تاما عنJا 



ذكأءهاباسىانفسخ ممانلج قان اءؤإن  M_yiبمدجوازرطءالسبية باب 
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كدالكن _l)،I به، يصزح أحيائا النزول سب لكن المعنى، فهم عل يه يستعين 
أنمثل محتمل، وناره واصح، وهدا كدا، الآ١ة نزول سب أو كدا، فنزلت، 
أتهومحتمل معناها، من هدا أن العتىت أن محتمل لأنه كدا؛ ق الأية نزلت، مولت 

السب،.وبيان الأية نزول تاريخ ، يعرفأن ينبغي فلدللئؤ المسبخ، 
فهدالم مأو للخاري عزي فإذا ذللمثؤ، الإنسان ينتع بان ذللث، ويكون 

وماصح ما يورد فانه كثير ابن نمير أما الند، فانظر لغيرهما عزي ؤإذا صحح، 
تقدم.كإ إستاده فثراجع يصح، لر 

قنقش إذا يبمن الكفار نساء وأن بالم، المن ململتخ إنات، - ٢ 
المقاطةوأما العاب، ص اف كلمة لتكون اش المقاظة لكن بالمقاتالأ، اللمز أيدي 

افه،ميل ق ليس الومحلن تحرير يرد لأن الماء؛ نيا يستباح لا فإنه الوطن لتحرير 
اممهمحيل ق فهدا إمحلأم، بلد ليكون الكفر، من الوطن تحرير الإنسان نمد إذا إلا 

لاثالئ،.

خافمن إلا تحرم لا فإنه ونحوه الممثل وأما هوالخءإع، إنإ المحرم أن ٣" 
منونحوها المباشرة ييغ أن علميه يجب فهنا قل، إذا ا"بمءإع من ه نميململمثإ ألا 

الوسائل.تحريم باب 



كتا0ادضإم
=_ء^صص^=^^_ئًً=خ ٢١٤

uU  الستيوا3غاد( فواش« الؤيب

م؛محي;ن زخدى )ح( تث. ^ نعد، ئئ;ن خدي - ١  ٤٥٧
بنتعد ا-حتصلم ت مالت أم;! عائثة ص عزوة، عى سهاد_ا، ابن عن ^؛،، lliJlأ-ئموا 

أحيابن اض ومول يا هدا نعدت مثال غلام، ِفي زمعه بى وعند وماص أف 
^١زمعه: نن عند ومال ئنهه! إل ادظز ه، أنة  ٥٠١عهد وداص، أف بن عتنه 
علنهاض صل اطه رسول مثظز ؤليدته، من أف فراش عل ؤلد ١،؛،،؛ وسول يا أحي 

^_،i) Jالزلهمد، ;١ ، liJ»اهز مثال: بقة، شيخا:؟١ مزأى شيخه، ي ثن0إ 
مط،نزيه يز ظز ماوتاأ زمعه«، نث نزيه يآ منه واحت«صي ١-^^، ؤللعاهر 

رر:اهمد((لالمحدينثئحضوُ:

بالفراشوالمراد للفراش، الولد أن فيه الترحمة ل جاء كا الحديث هدا ]١[ 
أوالسيد،الزوج، رجلان: يفرشها أن له تحل والذي المرأة، يفرش أن له ل حتض 
المرأة.يفرش أن له محل فلا ذللث، عدا وما 

يشت،مودة أمر وملم آله وعل عليه افه صل اليي، أن فهو السنهة اتقاء أما 
فيكونابنه، أنه لأييها به حكم أنه ْع الغلام عن تحتجما أن عنها اطه رضي زمعة 

هيوودت التي الثبهة لكن أحيها، عن تحتجب، أن علميها محب، لا والمرأة لها، أحا 
فجاءُتحالوليدة، هذه ومحلئ الذي العاهر وهو بعتنة، الواضح~ ~يعتيت المن الشنة 

الولو.تهذا منه 

هذاأن وهوالفراش، حلال، مبب، الأول: القيء شيئان: الولد تنانع فالأن 
له.فراش وهى زمعة، وليدة من ولل. الولد 



الفبهاتونوني ىفراش< الويل! باب 

)منحرام وطء من صار لأنه الئته؛ وهو حرام، سبب الثاف؛ والثيء 
نأخذ؟.فبأتيإ محرم، سب فهو عهورأ، 

ابج،الأنحفظ من ذلك، ق ٢ الخلال، بالسب، نأخذ أنا ثالث، لا نقول: 
اJميناومنهة قرينة وحدُن، إذا لكن ال٠مم، بالسب، نأخذ ولا صاعها، وعدم 
للفراش،الولد بأن حكم واللام الصلاة عله المي يكون هذا فعل ^،، ١٠٠٠٧١

ببماوملم عليه افه صل الني فحكم له، ليس أنه عل تدل، شبهة وجدت لكن 
ولكنالحلال، السسبط عل هتا العمل فيكون قئتجسج، أن سودة وأمر لها، اتقاء 

الشبهة.لوحود احتطنا 

الدليلبدليلن: عمل هو ؤإنإ احتياطا، ليس إنه العلم: أهل بعض وقال 
اللأنه حدا؛ صعيفج القول هدا لكن الشبه، الثانغ: والوليل الفراش، الأول: 
محتلفيالسان إف إذ التناقص؛ لوحود الحكم محتلفي سسبين نعمل أن يمكن 
الحكمأن فالصواب، هذا، ؤإما هل،ا، فإما مممئا، حكمهإ يكون أن يمكن لا الحكم 

سودةوسلم؛احتتجاب، عليه اف صل الني أمر الثبهة لوحود لكن للفراش، هنا 
الشبه.لوحود أخوها أنه ْع منه عنها الله رنحى 

نقول:هل الحجر* ؤللعاهر للفنآش، ٠االولد واللام: الصلاة عليه وقوله 
صاحبإقدمنا وءاهر فراش وحد إذا أنه بمعنى العثت؛ن، من مركب، هنا الحكم إن 

له؟.يكون الولد فإن الولد واستلحق فراش، بلا جاهر لووحد وأنه الفراش، 
حلقولدي، هذا وقال: الزان(، واستلجمه فراش يوحد لر إذا ذللثؤ: توضح 

قدراولده الولد فيكون العاهر، هذا سوى أحد محامعها لر والمرأة ماش، من 
نحكمأننا يحني شلئج، بلا قدرا ولدم فإنه يقينا الزاف من جاء إذا فالولد مالتج، بلا 

١مرعئا؟ حكها ولده أنه محكم هل لكن،• قدريا، حكتا ولده بأنه 



۶ادضا ، كتاي
^\\\==س=ص==سد======كشط=

نانعإذا أنه المسألة هدم ق انراحح والقول العالياء، بين حلاف هذا ل نقول؛ 
ويعارصهيتازعه والذي الشرعي، الحكم قدم شرعي حكم القدري الحكم هذا 
الزاقاسلحقه إذا فاته سيد ولا زوج يوجد لر فإذا اليد(، أو رالزوج الفراش هو 

الرامح.هوالقول هذا به، ألحق 
بولد،وأتت، منه، وحمالت، ، — باض —والعياذ بامرأة زنا رجل ذلك؛ مثال 

وأنفقوثدي، يكون أن أريد وأنا فيه، يّانعُيا أحد لا وثدي، الولد هذا وقال؛ 
به،نيضح ولا عر، ويودي الدية، عنه وأودي مني، ويرث منه، وأرث عليه، 

ينازءهولر عاليه، ثايمت، القدري والحكم هذا من يمغ الذي فإ منانع، له وليس 
حكمشرما؟إ•

بأنمحكمون أمم وهو صعيما، قولا المسألة هذه ق الحمهور قول كان ولهذا 
قوكان ولدي، هو وقال! استالحقه، ؤإن حتى مهللقا، بالزانر يلحق لا الزنا ولد 

عهر،ولد بأنه مشهورا الناس بين يكون وألا للولد، المسي، حففل مصلحة ذللئا 
مملحة.وفيه 

الزّافالرجل يمّوج أن بحوز هل النظرت محقك، ولكن يلحمه، أنه فالصواب 
محوز؟.لا أو ونم٥، الوك لأن حامل؛ وهي اجلرأة هذه من 

ؤإنحتى له ولدا ليس الوك لأن يجوز؛ لا أنه اُبممهور به أحذ الذي القول 
فحلو لأنه وعنلثا؛ إفتاء نراْ لا ثظريا، نراه لكننا الحواز، نرى والذي استلمحقه، 

سهلوهذا يتزوجها، ثم ما، يزق يتزوجها امرأه يريد إنسان كل لكان الماب هذا 
نظزانراه كنا ؤإن به، الفتوى عن نمتع لذلالئإ باض-، -والعياذ العهر لأهل 

هوالواسر.هذا لأن صوابا؛ 



ونوني

يلؤراش،رُالولد واللام! الصلاة عاليه الرسول ؤول ق فالعالة هذا وعل 
تّانعإذا فهنا وعهر، فراش هناك يكون أن جوجئ' من مركبة الحجر؛' يبمناير 

أنهعلم قد وكان العاهر، وادعاه فراش، يكن لر إذا أما للفراش، فالولد وهزا هدا 
لك.الولد ؤيقال! به، يلحق أن بأس لا فإنه مائه س حلق 

منالزوجة أم ذلائ،ت ومن مجق~، ~كإ بالاحتياط العمل عل دليل هذا ول 
الرصيعمن الزوجة وبمتإ الزوج، عل حرام انبما عل العلماء فجمهور الرضاع، 

الزوج،عل حرام أما عل العلماء فجمهور الرجل تتزوج أن قل منها رصعت إذا 
فدكانت إذا لكن إشكال، فيه ليس ينته، فهي  ١٦٢زواجه بعد منها رصعت إذا أما 

الأم؟*روج عل البت هذْ تحرم فهل ّابق زوج من المرأة هذْ من رصعت 
بما؟•يتزوج أن يجوز هل لكن؛ تحرم، لا لا، والراجح؛ نعم، الخمهور؛ 

احتياطا،يتزوج ألا ينغي الخلاف لقوة لكن شلث،، لا يجوز هو نقول؛ 
له.يبيحها للضرورة فحينئد األرأة، هده إلا آدم بنات ص يبق ر إذا إلا 

م

الناةد؛وعمرو شيبه، ري بن بكر وآبو منصور، بن معيد حددنا — ١ ٤  ٥٧
الررال،عبد أ-جمريا حميد، بن عبد وحدسا )ح( عثنه. بى سمارأ حدسا دالوا: 
عتئنهوابى معمرا أف عتر ثحوْ؛ الإسناد غذا ١^٥^؛(، عن كلأمحا معتئ؛ أحندا 

 jثللناهرا-د؛م«لا؛.جشزاش«،زلإدكزا: ديبجا؛ خ«

هلوبيان فيه، الكلام مبق للفراش" ررالولد وسالم؛ عليه اممه صل قوله [ ١ ت 
ايازعة.حال ق أنه الصواب أن وبينا المنازعة؟، حال أوق عام، هدا 

ردعن كناية وهو حجرا، يلمم أنه المعنى فقيل؛ الحجر" ٌإلعاهر قوله؛ وأما 



الرضاعكتاب 
٢١٨ =^==^^==========^=^==_

الأولويؤ،- دٍبا، كان إذا الرجم يعني الحجرا؛ ررللعاهر بمولهت ا،لراد وقيل• قوله، 
لأنالحقيقة؛ عل محمول أنه الثاق ويؤيد والثيب، البكر يشمل ارالياهر؛، قوله! أن 

إنؤإن قوله، رد هو الراد ولكن حقيقه، بعيد ثيء الفم ق الحجر وصع 
إذابالحجر الرحم أي! الحجر،،، ارللعاهر أن يعني! بأس، فلا صحيحان المعني؛ن 

قولهرد عن وهوكناية فمه، ق حجزا يلخم أته يعني! الحجز،، أواالل،تاهر ثيبا، كان 
ولده.الولد أن ادعى حيمث، 

حدثنازاؤح! ابن محال محي؛ ئن وعند زايع، نن محئد وحديي - ١ ٤  ٥٨
هزيرْ؛ايا عى سلمه، وأإ_( ائيس، ابن عن الرهري، عن معمز، أحنJا عندالثرافي، 

.الحجر٠٠ ؤللعاهر للفزاش، ررالولد قاو! وملم علنه اممه صل اممه زتوو أف 
بنالأغل وعند حزين،، بن ورهنر منصور، بن تعيد وحدينا - ١ ٤  ٥٨

عنممال! منصور انن أما الزهري؛ عن ئماJ، ^^١ محالوا! الناقد؛ وعنزو ^، 
معن تعيد، أوعن تشه م عن مماو! الأعل عند وأما هزيزْ؛  ujص سعيد، 
هزيزة؛ايير عن أوكلامحنا، أحدمحا تلمه أؤٍر أوعن تعيد عن زهنر! ومال، هزيزة؛ 

عنومرة تلمه؛ وأف تعيد، عن الزهري، عن منة، سمان حدسا عمرو! وهال، 
علته^ ١١صو اليل عن هزيزة، أف عن تعيد، عن وقزة تشه؛ أف أو تعيد 

معمرااُ•حدث بمثل وسلم؛ 
الاصهلرابهدا يقال! لكن اك، ق الاصهلراب يثبه الحقيقة ق وهدا [ ]١ 

اضطراب.بلا صحيحا الحديث أصل دام ما بمر لا 



باساسلبإسةاوق1ئضاسمس

ub  المائفيإلخاة اضل

)ح(اللث. أ-جمتنا قالا: وئح؛ بن ومحثد عض، بن ؤض حدثنا - ١ ٤ ٥ ٩ 
أمتاعائثة عن عنو0، عن شهاد-،، ابن عن ثئ، حدسإ تعد، بن محه وحدسا 
وجهه،أنارير يترى مسرورا عو يحل وتلم عليه الله صل الله رسول، إف قاللم،؛ 
إوصال: ريي، بن وأنامه حارة بن ييد إل آما يفأر محررا أو ثري ®ألم مماو: 
ينض؛،.لمن الأقدام هذ0 بنضن 

شيثهد بن بمر وأبو حرب، بن الناقد، عنتو وحدض - ١ ٤ ٥ ٩ 
عائثه،عن ءنوْ، عى الرهري، عن سمان، حدسا ئالوا: لمنروس؛ —والامذل 

®ياإ ممال، ممرورا، يوم دالت، وتلم عليه ، ٧٥١صل اممه رسول، عو يحل ثاللم،: 
ذص^١ ؤ\و عؤ، دخو اك-يئ علأ\ أن نب أج 
منبنصها الأقدام هذه إو ; مماJ ^١^١، وددُت، رؤوتهةا، عثا قد قطمه، 

ثنض((,

عننعد، بن إبراهيم حدسا مزاحم، \ي بن منصور وحدساه — ١ ٤ ٥ ٩ 
علتهاش صل ، ٧٥١ورثوو قائم، يحل ثالئات عائشة، عى عنو٥، عى الزهري، 

الأقدامهذه إذ مماو: مصطجعان، حارة بن وئند زيد بن وأتانه ثاهد، وتلم 
بهوأحن واعجتة، وتئب، عليه افه صل اللمي بدإل-ج نثر بمض، من بنصها 
عائثه.

رح،يوص(• أ"محفي وهب، ابن أحيردا عض، بن حرمله وحدض، - ١ ٤ ٥ ٩ 
محبيزئج؛ نا;ن ضن، أمحنا ١^١!،، مد ^!١ محي، نن مد ^؛!١ 



الرضاعكتاب 

محروولكل يوص: حدث ووادِفي حديثهم، بمش الإسناد :بمدا الرهري؛ عن 
^١؛.

ابالأناثتباه محي أنه وذلك قبله، الدي بالباب صلة له الثاب هذا ]١[ 
هوالذيوالقائم.، بالإصابة، محربا عدلا يكون أن بشرط القائم،، قول إل يرجع 
بنومنهم معثنة، قبائل ل الحاهلية ق معروفن ولكنوا بالشته، الأنساب يعرف، 
محتبمتنعنها النه رصي زيد وأبوْ زيد بن أسامة وكان قافه، لكنوا فإمم مدلح، 

يعرصونالمشركون ولكن أبيض، فهو زيد وأما أسود، فهو أسامة أما للون، اق 
غرابةلا لكنه اللون، اختلاف، الإنكار ووجه لزيد، ابنا أسامة يكون أن بإنكار 

لووحتى ولدها، ءنقها فجذب سوداء، حبشية لكنت، أسامة أم لأن للئؤ؛ ذق 
المبيقال كإ نزعه فلعله بالشتة، ولا باللون عبرة لا فإنه أ؛يضين لكنا 

افرسول عن ياخنءوا أن يريدون المشركون لكن ، لغثرْ وسلم عليه الله صل 
بالنبيأسامة وابنه حارثة بن زيد صالة ومعلوم ثيء، كل وملم علميه الله صل 
وهوزيدا، يبز قد لام والالصلاة عليه الرسول أن وهي وسلم، عليه الله صل 
افصل للرسول فوهبته عنها، الله رصي لخديجة عبدا لكن نيدا لأن مولأْ؛ أيما 
وبمسجوسلم، عليه الله صل الني يميه وكان فامحقه، له عبدا فكان وسلم، عليه 

بكلواللام الصلاة عليه الرسول ينتقدوا أن يريدون والمشركون أسامة، ابنه 
شء.

أقدامهإ،إلا يتد ولر رؤؤسها، غطيا قد مضطجعان وهما محرز 7اا فمر 
وملمعليه اف صل الني ؛ذلك، فثن بعض، من بعضها الأقدام هذه إن فقالت 

(.١٥')*رمم اللعان، كتاب ٧ ساق ( )١ 



الولدالقانف اسلبإلماة باب 

العاقةأن الحاهلية ق —ومعروف قائف شهد إذا لكن شاكا، الأول ق كان لأنه لا 
فئؤ؛ذلك.ثقة، ازدياد ذلك فإن مقبولة- شهادمم 

الحدث!هدا ففي 

القافة؟.بقول يعمل متى لكن• القاتف، بقول العمل عل دليل ~ ١ 

لأنلذلك؛ حاجة لا محاتل! قال لو القصة هذه وق الاشتباه، عند نقولت 
إشكال.بلا لزيد ابن زيد بن امة أس

الأشياء.ثبوين، بما يزث-اد الكب المهللوبة الأمور من الثينات، ثعدد لكن 
يمكن،فلا نفيه ق أما ثبت،، لفلان النب يبوت عل اثنان شهد لو كذلك 

شاهد.ألف ولوبشهادة يرفضه أحد فلا ثبت، فإذا 

اممهصل الّك، حلمح، وٌن البشر، ٌلث؛*ة من له صبيا يكون بإ السرور أن ٢~ 
وملم.آله وعل عليه 

آلهوعل عليه اممه صل التي من عنها اممه رصي عائشة منزلة مقدار بيان ٣— 
عندمنزلتها علو عل يدل مما وأخثرها إليها، أتى الخثر حذا سمع لثإ لأنه وسلم؛ 

وسلم.عليه اف صل الني 
٠٠٠



الؤبماعكتاب 
^٢٢٢—

الوفاق،عثدناعقب امؤج إيانه  'صوالسب فذرنافشمذاليم باب 
ثطوئيئإ:ري.أ؛ا-خثثئاومئشممثممئم، 

أييربن محني عن نمال، عن نعيد، بى عش حدسا محاثوا: بكر-؛ لأيير -واللثظ 
عذأبتي، عذ هنام، بن الحادث بن الرش عد بن بي م الميك!ن عي عى بكر، 

ثلاثا،ءiدثا أقام تشه أم تزئج لع نّي اشُء ًئل اض زئوَل أف تشه، أم 
٧!،نثمتؤ ؤإل لك، تسعت، شئت إل ٤^١^، أخيك عل بك ليس ررإثه رماو(1 

ثث،كاض((اال

إنثم أيام، ثلاثة الزوج عندها يقيم الثتب أن عل يدل الحديث، هدا [ 1١ 
يقطعها،أن وبان النساء، لبقية يع ولكن أيام، سبعة يتمها أن ين حيرِها ثاء 

أنالثالت محتار ا،لرأة أن والغالس، إليها، يرُ؛ع حتى ليله ليله اء للنؤيقم 
النيئلأن للزوجة؛ فالخيار هذا ْع لكن ذللئ،، بعد م ؤيقالثلاث،، عند يتوقف 

لهايبع محتارأن وربإ عتها، اممه رمى سلمة أم حؤ لم ومآله وعل عليه افه صل 
عادةتصادف كانت، ؤإذا بح، التمحتار قد فهنا واحدة، صزة إلا لها ليس كان إذا 

كلوعل بح، الترجح أن الصالحة من تكون قد فهنا الضرة مم أيام حيضها 
لها.هوأنني ما متختار مهي لها الخيار دام ما حال• 

قالكإ ولكنه لها، الخيار لأن يع؛ أن محب، فإنه التسميع احتارت، ؤإذا 
ائه.لنمع لها مع إذا واللام، الصلاة عليه الرسول 

بقوله;حامحلوها طثب، حيثا وسلم عليه اف صل الثي، حلقا حس أيمات وفيه 
لء لمح( اليال السع ترك أنه نفلن لا حتمح، ت يعني ضالاا، أهلك عل بك قس ®إثه 

لهءجهمح فته يكون أن بمشي بإ صاحبه قلب يطيب أن للإنسان فينبغي نفسه، 



الزفاذسدهاصب ايزيج إماة تدر«اننمسد باب 

مض اف عبد عذ مالك، عل ٧^، مالت قش، بذ ؤش حدنا - ١ ٤ ٦ ٠ 
وتئ؛إعثه اش صل اف زئوو أو الث•ش؛ عد بن بكر أبي( بن الملك عبد عذ بكر، 
إذهواة، أهلك عل بكر ®أيس لها؛ محال( عندْ وأصحت نلمه أم يزوج حع( 

،.Lljمالتا! ، ١١درت ثم يكن، ثئت، ؤإن عندك، نسعت، ثئت، 
١؛^يعنى! — ث1ثإو، حدسا المنض، متنته بن اف، عتد وحدسا — ١ ٤ ٦ ٠ 

عبدتح، م م عذ م، م ن، الللئ، عد م، حمد، مح، الئم، عد م( بلال-؛ 
علتها،مدحل سلتة، أم يروج وسلم عليه الله صل الله ومحول اف الرحمن( 

شئت،إذ  ١١وملم! علته افه صل الله ومحول مما)_( سوئه، أحدت يهرج أذ ئأراد 
خ،تينع،زيلأث<األ

بنالزخمن عتد عذ صنزة، أبو أ-تونأ عش، بن يش وحدسا - ١ ٤ ٦ ٠ 
ه.١^، ^١محي، 

هاظو-هم!شصء، ئ محثئ ص أنو خش ١-  ٤٦.
هشام،ين، اوش، ين، اوم، عد ين، رم  °شأبمى، ين، الواحد عد م، غتاشخ-؛ 

فيه،^١ اسياء ويكر روجها، وسلم علتي اممه صل افه رسول أف يكر سلته، أم عن 
•مبمت،ي؛ثتاتح،" للن، ثبمت، ؤزئ ^، l_Jوأسمع لك،، أمح أذ شئت ^ ١١مال،! 

يرفعه،لر لأنه الرحمن؛ عد بن بكر أيٍ( كلام ْبن أنه الظاهر الياي( هذا [ ١ ] 
فهذه؛؛١٠، وحاسبتلث، ردتلنؤ، ششت، ررإيت قال(! ولهدا سلمة، أم عن إنه يقل! لم يعني! 

الرحمن،عبد بن بكر ري من لكنها وسلم، عليه اممه صل الض من تكن، ر اللفظة 
•بالمعنى الأحاديث، يروون الرواة أن عل الشواهد ، آلافمن وهذا 



ادشا۶ا |ضتاو
ء=ء=ٍ^=^=^^^^ً===د^ًك—ًًً ٢٢٤==

صقلابه، عذم حالي، عذ هشم، أنونا بج،، بمف عش حيكا - ١ ٤ ٦ ١ 
يرثجنإدا سبما، عندها ائام اقس، عل البكر روغ إدا قال• مابلي*، بن اض 

ولكنئ، vlijuJزئئهإنه ئألت،: نثن حاوو: ماث( ء1دها؛٨^؛،، ١^٤^أمام عن، اشا 
١^٤^١^د1و،: 

عىتثان، أنإتو\ الرواق، عبد حدكا راسر، بن محمد وحدينج، " ١٤٦١
الكرعئد ي أف الثق من : ماJ أنس، عى قلأيه، م عن الخداء؛ وحاك أيوب، 
عشاض صر البل زمعة ئاوث،ت زلوثت مال( سعا، 

أو؛^؛،؛،، fjlءامن القائل؛ قول ين يفئقون الصحابة أن عل دليل هذا ؤ، [ ١ ] 
منأو؛ كذا، الئنة الصحابي،؛ قال إذا أنه وذلك، الخديثؤ، رفع وبين كذا، الئنة 
فهوالنيء ررقال قال؛ إذا أما صرثئا، مرفوعا وليس حكتا، مرقؤع فهو الثق 

اممهءا،رسول ررقال الصحابي،؛ يقول أن بين يفرقون الصتللح فعلعاء صرثئا، مرفؤع 
اامنالقنة،لأويقول؛ 

مرفوعا؛يكن لر ؤإن مرقؤع بانه له مح،كم أنه معناه حكتاءا اءمرفؤع وقولنا؛ 
®قالفيقال؛ واللام، الصلاة عليه الرسول إل ينثسسؤ الذيغ هو المرفؤع لأن 

منبأنه صرح لأنه صرثئا؛ مرفوعا يمك، هن-ا الق®، رسول فعل، ٠٠أو• الله®، رسول 
محكمفهوالذتح( حكتا المرفؤع أما فعاله، من أو وسلم عليه الله صل، الرسول قول 

لكنواللام، الصلاة عليه الرسول قاله ما يعني،• مرفوعا، ليسر، ولكن، بالربع، له 
اللفغل.هذا بغبمر يكون وقد الثنة، من أته الصحابي، فهم 

شثمالبكر أن وهو والثيسج، البئثر بين التمريق، عل، دليل، الخل*يثإ هذا وق 
فمم.'بينهما الفرق ووجه ثلايثج، والسب، مع، لها 



ub  يثض تدرأا uاثj٢ارر؛اق صقب عندها الزؤج إقامت ض ادبكر

ثتمته.ليقغي أيام سبعة له فامهل الثيب، من للزوج ارعب البكر أن أولا؛ 
بكر،لأتبما الثسسا؛ انيحاش من أكثر الرجل من توحش تالبكر أن ويانثا؛ 

حكمةعل يدن مما وهدا الثيب، ق وممر البكر، ق مد فلهيا ثعودت، فد والثيب 
•الخالق معاملة ق حكمة الث/ع أن كإ الخلق، معاملة ق حتى الثرع 

فهلمصثكازما، لر ودكن قيل، من تزوجت، قد البكر كانت، لو مسألة: 
باق،أولا؟.الحكم 

يكزا.تزال لا لأما بال؛ الحكم الحواب،: 
الثيمت،حكم لها يثبت؛ فهل ثبهة أوبوءل-ء بالأوه~ —والعياذ بزنا ثيبا ولوكانت 

ثلاثا؟.عندها يقيم نه أل 
أوسيد، أو بزوج ثيبا كانت، سواء أنيا هدا! الننة فناهر نعم، اُبمواب؛ 

شبهة.أو؛وطء بزثا ثيبا كانت 

فهلذللثج، أشبه ما أو ثيء، من سقوط أو بمرض، ذهبت البكارة ولوأن 
يةال:إمايب؟.

زثتجأتيا لو ولهذا الحملع، لدة ذاقت ما لأنيا سا؛ ليست أما الذلاهر نقول; 
يرجم.لر الحال دْ هق 



ما۶ال ، كتاي
^=^^^__=ء==ثث=ت ٢٢٦

uU  بينانقسم

بنئأحن حدثنا سوار، بن مبابة حدثنا سيه، م بن ابو؟كر حدثتا " ١٤٦٢
إداة5ال ننؤة، تسع وسلم عايه اغ صل بلحم( لكف • مال انى، ص ثابت، ■ص النيئ، 

محإلأوتنع،محسكووةوبجهم
قكمانيب، هده إثنها، يده همد J__،، لجاءت عائشه، بت يأ,يها، 

ابويكرهم الصلاة، وأقيمت انتحقا، حش فمماولتا يده، وسلم عليه الله صل اللمي 
أمواههىق وا"صث، الصلأْ، إل اف رسول، يا احرج يثال،• أصواتأإ، مسوع دلكا، عق 

،٧٥١صل ١^٠ بمفي ١^ ممالئا وسئم، عش اش صل ١^ محرخ الرابج، 
عش١^ صل اق ممى هأ، ؤمعز، بي( ثقعل ا؛وآكر، ثجي،ء صلاثك، ونلم عش 

ُ.!ا هدا! اتصنعين وهال،! مديدا، هولا ممال،لها ابويكر اتاثا صلاثة؛ وسلم 

الكلامحسث، من ارانتحكتاءا نسخة! وق الئخس،، من ررامتثتااا هوله! [ ١ ] 
اااستحثااا،أحرى وؤ، التراب، حثو من راانتحثتا،ا أيصا! نسخة وق ورداءته، 

عنديكون كإ الأحرى، إل حبم، منها واحدة كل أن فالمراد النسخة صحن، فان 
حالكل وعل الأحر، عل محبو الغضس_ا شدة من واحد كل اثننح،، ؛نح، النزلع 

كلأن العموم سبيل عل الراد أن أعلم~ ~واش يظهر لكن احتلمت،، فالمخ 
رديئا.كلاما للأخرى قالتج واحا.ة 

منها!فوائد، فيه الخدين، وهدا 

الأمةوأما وملم، عاليه اممه صل المي حق، 3، أرع عل الزيادة جواز ~ ١ 



اسادصهلواحدةسة4عدويبابالس«ابجااشجاتوس1ن 

هويخ وئقث مئ آشا.؛ تن لتي ؤق0بؤأماكاب تعال؛ لقوله أربع؛ عل تزيد فلا 
عشرعل أسلم أنه الثقفي عيلأن حديت ق القنة جاءت وكيلك ]الاء:م[، 

وهارقأربئا، منهي رراحر وسلم• آله وعل عليه الله صل الني فقال وة، ن
ذكرولهدا الكاح، ق كثرة خصائص له وملم عليه اممه صل والني ا، البواةي"ر 

الرمولخصائص أكثر لأن الكاح؛ باب ق المي حصائص الله رحمهم الفقهاء 
به.يتعلق وما الكاح ق واللام الصلاة عاليه 

ينتهيارلأ قوله! ذللث، وجه يوم، كل عل اء للنيقسم أن الأفضل أن ٢— 
إلانتهى يوم م عل لهن وقم وة، نسع كن فإذا تنع®، إلأِفي الأول المرأة إل 

لهفهل لتلمتتن ليلت؛ز، عل لهن م يقبان رصال< لو ولكن التسع، تمام عند الأول 
ذلك؟.

أنله الخصوص وجه عل لأدمي حق كل أن القاعدة لأن نعم؛ اُبمواب• 
يلزمه؟.فهل ذلك عل أحنثه لو لكن ينقطه، أن وله يه، يأحد 

لرولكنه (، Jydjليلتين عل المنم يكون أن نريد اثنا قلى؛ فلو لا، الخواب! 
•ؤيوئا يوما القسم يكون أن الأصل لأن ذلالث،؛ عل نجوثه لا فانس بيدا يرض 

عليهالله صل البي اء نلأن واحل•؛ بيتج ل الضزات اجتلع جواز ٣" 
يأسها•التي محتإ وق واحد، بيت ل محمنن كن وملم 

أوعلكا أوأوسعهن سنا أكثرهن عند واحد يوم ل محتمعن أن احرق فان 
جائز؟.هدا فهل دينا أقواهن 

عثروعنده يلم الرجل ي جاء ما باب الكاح، كتاب والترطى; )Y/"؛؛(، أحد حرجه أا 
نسوة،أربع من أكثر وءنا.ْ لم يالرجل باب النكاح، كتاب ماجه; وابن (، ١١٢٨رقم)وة، ن

(.١٩٥١٠رُم)



ادضا۶كتاس 
^====ء==م=^=^=ض==ً ٢٢٨==

وجهعل لائمي حق كل )أن ذكرنات التي القاعدة عل بناء جائز نعم، ملنا• 
يتركه(.أن وله به، ياخن. أن فاله الخصوص 

لهفهل ليلة، كل فلانة عند الاجملع يكون وقلى؛ يلزمنه، أن أردف لو ولكن 
يمتع؟.أن 

يست،من فاحرج أيكلف، أن أريد لا يقولت لأنه يمتع؛ أن له نعم، الجواب• 
الليالة.ئ ام المرأة إل الماء فيه اجتمعت التي 

كفكمن وملم اله وعل عليه الله صل النبي عليه كان ما بيان ٤" 
ووجهمصباح، فيه وليمن الماء، عليه محتلع واللام الصلاة عليه فبيته العيس، 

فيهاليس الوقت، ذللثح ق البيوت لأن عائشة؛ يريد وهو زين—، إل يده مد أنه ذللث، 
ا.تعزفؤإصاءة مصابيح 

لهى،الاJالة لممت، اللاق زوجاته ق بثيء يتمع أن للزوج يجوز لا أنه ~ ٥ 
عليهاممه صل النبي إن يقال،؛ وقال يده، كم، زينسؤ هذه له1 قيل لثا أنه وجهه 
الولكنه اليوم، لها التي غثر بواحدة يستمع أن مجوز لا لأنه لا يدْ كم، وملم 

حصلإذا ولكن هدا، يقال، وقد هدا، يقال، قد مثلا، بعائشة إلا يستمع أن يريد 
كانولهدا باس، فلا الأخرى يوم ق ولو واحدة بكل تمع ي أن منهن الرصا 

واحدبغل ائه نعل يهلوف، لم وٌآله وعل عليه اممه صل التبي، 
أفضلكى ؤإن حتى والمخاصمة المشاجرة من الصزات ( juيكون ما ٦" 

عنها.الله رصي وعائشة زينبج بان حصل لنا ^؛، ١٠١١ناء 

فلوالمكان، ان الأنثغادر أن والغاخبة المشاكل يئ، طرق من أن - ٧ 

٣(.• )٩ رنم الخنب، نوم جواز باب، الحيض، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 



ازدتوناست ان القسمبتياا>وجاتاوبيان باب 

فهدااخرج، لثغالما، نمثي هثا فلأن، يا فةال1،ت ويتغالبان، Jتخاصإن اثنين رأيت 
عليهاض صل المي من طب محه اممه رصي كر أبا أن ذلك، وجه المشاكل، هالث، من 

فيه،الاستمرار وعدم المزلع مص أجل من الصلاة إل تفرج أن وملم آله وعل 
نحرجأن وسلم عليه اممه صل البي، ُن طلب إنإ عنه اممه رصي بكر أبا أن ونحتمل 

أقيمت.قد الصلاة لأن الصلاة؛ إل 

قالهلما حلائا الإمام إل لت، الصلاة إقامة أن الحاJيث، هذا من يوحد وهل 
الصلاةلأن الإمام؛ إل والإقامة المؤذن، إل الأذان أن من افه رحمهم الفقهاء 

بيته؟.ق وسلم عليه افه صل واليي أقيمتج، 
جعلوملم عليه اف صل المى إن يقال• وربا ذللثج، يقال ربإ نقول؛ 

الميأن هدا عل والدليل الأقرب، هو وهدا يقيم، فإنه بالغت، إذا للمؤذن علامه 
لرالليل عامه ذهب، حتى الليال من ليله نحلف، ئا وملم آله وعل عليه اف صل 
ا.الصلأةر إل واللام الصلاة عليه الرسول ودعوا جاووا، حتى المؤذن يقم 

منيكر أبا أن ، والمعروفالندة، موصع ل عنه افه رصي بكر أيير شدة ٨— 
اممهرصي حزمه من وهذا شديدا، يكون الشدة موضع ق لكن عريكه، الصحابة أم، 
قشل.يدا موطن، ق العريكة و الإنسان يكون أن ان إنكل حزم ومن عنه، 

٠١التراد_، أفواههن ق واحث، الصلاة، إل رراحرج ت قوله من توحد آخر، موطن، 
امتعلائهن.وعدم ؤإذلالهن لإرغامهن 

اطه—رصي أنه علمها قد لأنه أبيها؛ من عنها الله رصي عائشة ، خوفشدة — ٩ 
مابه؛أن لها وص وسلم، آله وعل عليه الله صل الم، ؛حق، يتعلق، في،ا شديد ءنه~ 

الماجد،كتاب ومسلم; (، ٥٦٩)رنم العشاء، مل النوم باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٦٣٨)رقم وتأ-خثرها، العشاء وننتذ باب 



امضاعكتاب 

إذاأنه ظنت ولهذا موصع، للغضب يكون حين إلا يغضب لا عنه الله رضي لأنه 
لكنهذلك، أشبه ما أو يضرب ت يعني ؤيفعل، يفعل وف فالصلاة من رجع 
ثدييا.قولا لها قال ولكنه يفعل، لر عنه اممه رنحى 

عنعدل محه اطه رصي لأنه الثنامحل؛ من أبلغ يكون قد القول أن - ١ ٠ 
يكونإنإ الياءل~ من أشد القول كون ~أعني وهذا الشديد، القول إل الضرب 

منعاليه أشل نحجاله واحدة كالمة تكون الناس بعض فان القيبإ، م خص شق 
لولكن حتم، ولا ماعايتإ عدة تويخه يهتم، لا الناس ويعفى السيوف،، صرب 
وتأدب.اهتم واحدة مرة تضربه 

العقوبة،س معين بنؤع بمص لا التعزير إن الله• رحمهم العلمإء قال وعليه 
تعزيرْيكون من الماس فمن والزجر، ١^ من المقصود به محصل فيا يكون بل 

بالتوبخ،تعزيرْ يكون من ومنهم المال، باحد تعزيره يكون من ومنهم بالضرب، 
الماس.أمام تعزيره؛الإيقاف يكون من ومنهم 

الردعبه حصل ما بل العقوبة، س معين بنؤع يمص لا المعزير أن ١^-،: 
المقصود.به محصل يا فيعمل عقليا، احتلامحا هل.ا ق يملفون والماس كافح، فهو 

باممه؟.أباه يذكرالإنسان أن محوز أنه الحديث، ينحيس وهل 

أنبجون بل الخاص، باسمها أمه أو أباه يذكر أن للابن يجوز نعم، نقول؛ 
باسمها،يناديها لا فانه إهانه هذا ي بأن العرفح جرى إذا إلا أيما، يناديا 

وجهه،عل لضربته باسمي ابني لوناداف يقول• الماس بحضى نحتلفؤ، والأعراق 
عمر.يا أوقال! أبتح، يا قال؛ إذا سواء، كلاهما يقول! الماس وبحقي 

*



جوازهماذ4ماممرنهاباب 
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uU  تهارتا،اا'اف\ذبووني

صه ئن هشام ص >._، ^٥ خزي، ئن زج ١-  ٤٦٣
منمنلاخها لب أكوف أف إو أحب \yY؟ رأيت ما ،! LJlJعائشة، عى أبيه، 

مذيومها •جعلث، كأرُئج ثلنا هاثث،! حده، فيها امرأة من زمنه بمب نردم 
يوميحنلت، قد اه، رسول يا قالث<ت ^1_؛، ونئلم عليه اممه صل اممه رمول 

يومها،يومم! إت[بذث يقيم وتلم عليه اض صل اش رسول )؛، ١٥لنائشه، مئلئؤ 
•سوده ويوم ََ'ءَََْتا'اا

هناالمصدر ))هيتهارا وقولهت اراهبة،،، به مفعول اريوقها(( اف،؛ رحمه قوله ]اآ 
فاعله.إل مضاف 

منلاحقال أكوف إوأذ أخن، انزأق زأثث، »نا محها: اض رضي وفوئ ]٢[ 
شت،عنها اممه رصي عائشة كان ت يعنى ^Ja؛'، فيها امزأة من رمعه ينتج نوئه من 
والحدة.القوة ق عنها افه رضي نوئه مثل تكون أن 

لإحدىيومها المرأة هبة جواز عل المرجم" قال ~ك،ا دليل هذا ول 
مودةأقر وملم عليه اممه صل الك، أن الدلالة ووجه واضح، والدليل ضزاتياط 

لنأجعله فأنا يوملئ، عن تنازلتج إذا وأنلث، حائز، غيد هدا إن يقل! ولر فعلها، عل 
لثلأرثه١أفم لأربع أقم كنتج إدا فمثلات الزوحايت،، ي\ن أوأوزعه مشتط، 

أنله فهل لها الموهوبج يوم يل لا الواهبة يوم كان لو صسألةت هنا ولكن 
عندالثالث، واليوم الواهبة، عند الأول اليوم مثلأت بمي، مثوالتتن،؟، اليوْير!، يجعل 

١متواليان؟ يومان يكون حتى الثال اليوم إل هذه ينقل أي، له هل لها، الوهوب، 



ادضا۶كتاى 
_^_^_ص___=^ً=سً= ٢٣٢صص 

أنله إن نقول! أن فيحتمل الرصا بغثر وأما بأس، فلا برصاهن أما نقول؛ 
يقالوقد متواليين، اليومان يكون أن أحل من لها ا،لوهوب يوم إل يومها ينقل 

يلالذي اليوم إل الثالث اليوم نقل من الزوجات امتناع أن عالمنا إن بالتفصيل؛ 
صحيحلغرض ذلك أن علمنا ؤإن بمنعهن، عبرة لا فهنا المهارة أجل من الأول 

بأس.فلا 

اليومإل اليوم نقل من امتئناعين أن علمنا إذا الحق؛ هو التفصيل وهدا 
وملمآله وعل عليه اف صل الني إن فتقول؛ لها وهب بالي مضارة يليه الذي 
—والأغراضصحيح لغرض أنه علمثا إذا وأما ٠، صرازءر ولا صرر، ارلأ قال؛ 

هيما عل والليال الأيام تبقى أن محب نقول! فهنا مقال— مقام ولكل نحتلف، 
عليه.

عنتنازلت إذا الهبة، أقبل لا أنا يقول؛ أن بممتى الهبة، يرد أن له وهل 
.لأرع؟ يكون أن بدل لثلاث الملم اجعل يوملث، 

فإذاالحق، فلها لفلانة محعله أن إلا أقبل لا قالت،؛ فان ذللث،، له نعم، نقول؛ 
جعلثهإن ومول؛ تشارمحل، أن فلها لثلاث يقم أن عل صمم الزوج أن رأت؛ 

حقي.عل فانا ؤإلأ متنازلة، فأنا لفلانة 
الحالي٠ثجتهذا فوائد ومن 

وجهءنهما، اف رصي الصحابة اء نفإأممه عنها، افه رصي مودة فقه ١" 
لله زوجه تكون حتى وسالم عليه افه صل للشي زوجه تبقى أن أرادت أما هدا 

الأحرة.ق له زوجة تكن لر ءللقها لو لأنه الأحرة؛ 

(.٢٣٤)٠ رمم بجاره، يفر ما حقه ق بتى من بابج الأحكام، كتاب، ماجه؛ ابن أحرجه ( ١١



دّمٌبممئتها جوارمتها 

الرسولأن حافت أما بد لا عنها اض رصي مودة لأن بالقرائن؛ العمل ٢— 
غثرهاتوثر أن أرادت أما أبدا يقلى فلا ؤإلأ يطلقها، واللام الصلاة عاليه 

أنحافت لكنها مستحيل، ثيء فهدا واللام، الصلاة عليه الرسول من بنصيبها 
عنها.الله رصي لعائشة يومها مكا أن تقتضى المصالحة أن فرأت يطلقها، 

إليه؛النساء أحب تنظر أن للزوج يومها مب أن أرادت لمن ينبغي أنه ٣— 
عائثةإليه وسلم علميه اف صل الثي اء نأعب أن الحمح عند المعلوم من لأنه 

عنها.اممه رصي 
-؛إت-* * 

ع٠ئووحدثنا )ح( حالي. بن عمثه حدثتا ميبه، م بن بكر أبو حدثنا — ١ ٤  ٦٣
ثوتى،ثن ي ^؛:١ )ح( زئبث. خئثا ثامر، نل ]لأي خث؛ثا الأاقن، 
تزدةأف الإن1اد: ^١ م؟ ص كم ثرية،؛ خد؛نا محتد، ثن ئوثمز خد؛نا 

أولوكاثث ت محالغ مريك! حي.ث ل، وراد جرير، حديث، يمعنى كثَت؛ لثا 
دروجهابمدىا١'•امرأة 

لزوجهاعنها اش رصي سوية أن التاريخ ل جاء ما أن عل دليل هدا ق آ ١ ] 
عائشةتزوج أنه الصواب وأن علهل، حدنحة بعد واللام الصلاة عليه الرسول 

أكثرلكن لام، والالصلاة عليه نزوحها امرأة أول هي مودة لأن حدنحة؛ ؛عا_ 
بلكيلك، وليس عنهإ، الله رصي حدمحة بعد تزوجها إنه يقولون: المورحن 

أنينبغي فائدة وهذْ ذلك، يعد إلا حا يدحل لر أنه إلا حدنحة بحد عائشة تزوج 
بهوالحرف، والحروف المشهور لأن التاريخ؛ كتب من بتكم يمز ما عل تنلمقوها 

عائشة.قبل سودة أن هدا: هو كلهم التارس عند 



ادضا۶كتاى 
==ْ_س^=ٍٍء=ٍٍٍ_=ًكت_شم ٢٣٤^

هشام،عى أ>ثامه، آبو حدسا العلاء، بن محمد كرب ابو حدسا — ١ ٤ ٦ ٤ 
النهلزتوو أئثهن وهص اللانجر عر أعار كنت، ماJتا: عائثة، عن أبيه، عى 

ؤم؛يىت وجل عز افه أرل يلنا منها؟، ائزأْ ومب ت وأمحوو وملم، عليه افه صل 
ارىما واف ت قلت، ئالتؤ؛ رعنآ؛نفتسنمكه، يشاء س إثك محيمكا يمي شاء نس 

^^لأإبجيائَكوصاكلأل
،٠^١٢عذ ئأخال، بن عدء حدسا سبه، ر بن بكر آبو وحدس١٥ — ١ ٤ ٦ ٤ 

حشا لزحل منها ت؛نا ١^١؟ سشصي أما دةوJات كاو>تإ انبما عائثه ص عذأبيه، 
زثكإل ممنته: يثآآه، تن ^، ٥١نيآ يتبن ضة س ؤم؛يى وجزت عر افه أرل، 

ليارغَلأ،وصاكاأ'.

الصفامحت،بل نوقشه، لمستخ الفعلية الصفايت، مسألة أن عل دليل هذا ل [ ]١ 
حاءتما هده  ٠٠ايع رريفكلمة به، وجل عر الله فيوصفا يغ، ما كل محعم الفعلية 

نبيهعل ينزل، وتعال سبحانه اف أن ت حقيقة معناها لكن القران، ل ولا لنثة، ال 
ليسالأفعال، قصفان بسرعة، وأحيائا سطء، أحيامحا الآدارتج وملم عليه اف صل 

فعلهمن يكون مما يه اف يوصفإ أن بملح فانه الكون ق يفر ما كل بل حصر، لها 
وتعال.تبارك 

فيهامحكم ولا فارجعها، سستإ فإن للن، محقّها وهثت، من اف يحئي٠ ت٢آ 
كانتعنها اف رصي وعائشة زوحاتلث،، من واجعلها فاؤها، ثئت، ؤإن بثيء، 

تكثرأن محاق لأتبما واللام، الصلاة عليه للرمول( نفها ث، تبمامرأة أف ذكرء 
أولعشرة كثزف— ~إذا لها م يقأيام، لتسعة لها يقسم أن من فبدل، عليها، الضرامحتج 

مديداحثا والسلام الصلاة عليه الني تحب أما ثلث، لا وهم، أوثلانن، عشرين 



لضوهاجوازهيتها باب 
 ٍ=ْ—٢٣٥ ==

•محرا وجزاها عنها، اش رمحي 

علواجب غر السم أن عل الأية برذْ امتدل من عل ^ كيف قيل■ فإن 
•وملم؟ عليه اف صل التي 

آئلك،فيإ شي هدا ررالبجم يقول: كان انه بل دليل، فيها ليس مما: 
محيفيإلأألأ،((راء.

غائم:بن محثد 3ال خام؛ ن زمحند نإص، خدكاإنخاى ١-  ٤٦٠
عثاسابن مع عفزثا مال: عطاء، أح؛رفي حزيج، ابن أحآزيا بكر، بن محمد حيكا 
هد؛عثاس: ١^؛ ممال، سرق، وتلمم عليه اممه صل اي روج ميموثه أ جنارلأ 

يزلزلوا،ولا Jزعزعوا، هلا نعشها رقعتم ^١ ونلم، عليه اش صل الثي روج 
لؤان،يمم مهاف تسع، وملم عليه افه صل النه رسول عئد كاف قإيه وارمموا، 

ا.أحطبا ئن حض بنت صمه لها لابميم اش عطاء: قاو لواحدة، بميم ولا 
اليت،اخثازة وقيل: بمعتى، هما قيل: وارجنازة،،، ارحنازةاا، يقال: ]١[ 

للأسفل.والكسرة للأعل، فالفتحة العش، — —بالكسر والخنازة 

بعدوسالم آله وعل عليه افه صل البي زوجالت، احترام عل دليل فيه ا ٢ ت 
وسلم•عليه الله صل النبي زوج هن-ْ عنهإ؛ اش رمحي هماس ابن لقول مماتس 

٢(، ١٣٤)رقم التاء، ؛؛ JUالمم ق باب النكاح، كتاب داردت وأبو (، ١٤٤)آ"/ أحمد خرجه أا 
كتابوالنائيت (، ١١٤٠)رنم الضراتر، ب؛ن التسوية ق جاء ما باب التكاح، كتاب والارمديت 

بابالنكاح، كتاب •اجه! وابن (، ٣٣٩٥)رقم ايه، نبعض إل الرجل ميل باب النساء، عشرة 
(.١ م\بم ١ ) رقم النساء، القسمة؛؛ن 



ادضاءك_؛تاو، 
==٢٣٦

التاسعة.وهي لواحل،ة، يقسم لا ؟ان وملم عله اممه صل الشي أن أيصات وفيه 
لأنفيه؛ شك لا فوهم عنها اممه رصي حيي بنت صفية إنبما عقناءا قول وأما 

عنها.الله رصي مودة هي لها م يقلا الم، 
ههءا4

ض١^١!،، ثةبمينمم؛ياضتي. تاؤع، نن محي ^^١ - ١ ٤ ٦ ٥ 
لأب؛نه.ناثت نز:ا، آخزئن كانت فاو'ظاآ: ^١^ يزج؛.^١ انن 



باباسسابماحذاتاس
 ^============^^^=^^=========٢٢٧

ub  الديىدات تقاح اشمياب

تعد؛ين، ، ٥١زب ]ٌ زمحند;ن ض، ئن زمت خدي - ١٤٦٦
أبيه،صر تعيد، أي ين تعيد أحآرق اممه، عبيد عى تعيد، ض ؤنى حدينا يالوات 

،١٢١^لأوبع: الزاة >امح5ح مح1و; وت1لم، عثه ، ٥١صل ^، ١١عن ئريرْ، م عى 
و؛واك((لاأ.داظمنبدادتإالدين،ثربث، ؤلدينها، وJجةاJها، ؤلحتتها، 

وهولم ومعليه ، ٥١صل الني قال النساء، ْبن محتار ما بيان هذا ]١[ 
التي،والأ'ماض اجلرأة نكاح عل محمل الذي يعني؛ لأرعءأ، المرأة ارئنكح الصادقت 

أرع:الرأة أحلها من، تكح 
بينهإ، ٥١وجعل الرحل، تزوجت، إذا الرأه فإن -٦١، لستغز، الال( الأول،: 

بإلها.ءيستغتي، قيء، كل عندها يرحتسر ا،لودة 

شرفاء،قوم من، أي؛ شريفة، أي• حسيبه، تكون أن يعني• حبها، والثاف• 
من،تزوج فلأن يقال: حتى بخنبها حب فرفع ذللئ،، دون قوم من، هو ؤيكون 

الحسب.ذوي الشرفاء الناّسر من، فلأن، آل 

اظق،و حمالا أو الخلقة، ي حمالا كان مواء لحإلها فئكح حماظ، الثالث: 
الحمأجزاء ق؛حم، الحإل كان وسواء حمالا، ا،لرأة يعهلي أنه شلث، لا اُقلق فإف 

كمرة.مدارك له الحال أن المهم كله، الحم ق أو كالوجه، 

اممه:رحمهم العلم أهل قال واللام؛ الصلاة عليه الني وأحره لدينها، الراح• 
الدين،ثم الحإل، ثم الخنمب،، ثم المال، ص أولا الخامحلبج يسال أن أحل من 





واباسس،بممحئاتاس
==m_=^^^=======^^==^=—=====

الفقر،من -، r'l^/vJljلمشت، أي• يت«اك،ا ررئربت وسلم! عليه اطه صل قال( ثم 
ماغاية هي الكلمة هذه بل ١^^،! الدين بذا١تج فلفرُت إذا ١)^، المعنى ليس لكن 

أحلمن الاركس_ا هذا مثل تستعمل العرب، أن بمي• والحث،، الإعراء من يكون 
والحث،.الإ>اء 

تقديرعل فيجعلوما ما®، تفلفر ل؛ إن يداك ررتربت، بعضن وئال( 
معروماعربيا أسلوبا هذا دام ما هذا، إل حاجة لا يقال! لكن محنءوفج، ثيء 

التقدير.هوعدم الأصل لأن للتقدير؛ حاجة فلا والحث، الإغراء به يقصد 
صارحتى اغتنى بمحنى أن وهو وررأئزب،®، اريربإ® فرق؛،ن وهناك 

عندهليس تلص؛الارابج، يده لأن افتقر؛ بمعنى وءاثربه® كثرته، من كالارابؤ ماله 
ثيء،وءلهذاقالالثاءررم

عمواثربوا ( Jpجادوا أئربوا يإن ّ.. ؤ .. . ١ ّ.. ..٠ .... ... ؟ ء. ء... . . .٠ .٠ 
الناس؟سؤال عن بمي عموا® تربوا ررؤإن أغنياء، لأتم جادوا®؛ أتربوا ارإن 

عاليهافه صل الض بإرشاد اسرشادا الدين ذايتح احترمت، إذا أنلئه واعلم 
النبيبإرشاد استرسدمتؤ لأنلثؤ جيله؛ جيله تكن لر من سيجعل اف فإن وسلم 

الخميليقلبج قو وجل عر واف ذللثج، أجل من واحترما وسلم، عليه اف صل 
لهزوجه مثلا يرى فقد أمامه، الإنسان يتصوره فيإ حتى جيلا، والقبيح قبيحا، 

أجلأما يرى حتى ومحملها زوجها، ع؛ن ل وجل عز اف نهيها ولكن جيلة، غثر 
استرشاداالدين بذايتح فلفر من أن فالهم بالعكس، يكون وقد العاين، اء ن

بالحر.فليبشر وسلم عليه اف صل اليي بإرشاد 

؛٤ ٩ )ه/ العريية نواهد ق الفصل العجم ويفلرت سبة، لا ب( 



اثوضاعكتاب 

ئنه خدكا ر، نم، ;ن ، ٥١ه ن محقي ؤحوتثأ - ١ ٤  ٦٧
يو \ز\أ ،: Jiiأف،، بد ئن _ غلاء، ص ث1عل، أف 

مماو:وتلمم، عليه اف، صر الستر يلقث وٌتذأ.( عثه صل!ش ١؛؛،، زئول 
رربجلأق1ل: كي، ئلث،: رالأكتأمو4؟((، قاو: نتب، ئئث،: 0-^1،؟((، را:ا

سيرثدحل أذ يحئيت، أحوات، بئر إن اف،، رمول يا محلتر! تلاعبها،،، يكرا 
بداُت،معلئك وحمالها، ومالها دينها عل يتهح الزأْ إ0 إدا، ررمحداك قاو: ومحنهن، 

،،،؛؛'.١iljij^؛^،ثرثث، 

ومالهادينها عل سآغ الزاه ررإل المت ومأعليه اممه صل قوله الشاهد ]١[ 
الخنب.وهو الرابع، الغرض، وشل وحمالها،،، 



اس_r اساياس ياس 
٢٤١دًسست 

ضمحاوب، عن ئلمخ.( حيى أن، حيى معاذ، بن اممه عثد حدسآ ٧- ١ ٥
وطأ.'عثه اطه صل اف زثوو لي قال ١^٥، روحئ محال: اف، عد بن حاثر 

»داينآنتماَل: ثثا، تغ: أمفا؟«، )رأبكنا ننم، ثلث،: »ئزمئخث،؟«، 
مننمعته ئد ممال: دينار، لعمروبن له ئدكن قادته: قال ا«. وونا-يا؟ المدارى من 

لجلأمحبجاؤمحبما١ا.: ئاj ه ^، 

وكاننحتلمة، القافل عل افه رحمه الولف الإمام محاقه الحديث، هدا ]١[ 

أحوات،عنده وكان أحد، ق أبوْ استشهد أن بعد هذا عنه الله رصي جابر روج 
لولأنه وبينهن؛ بينه تحول ولئلا الأحواُتؤ، هؤلاء عل لقوم ثنيا امرأة فتزوج 
وعاليهالغرض، لهدا الثييذ احتار فلهيا أخواته، عن -يا يلهو فربإ بكرا تزوج 

أوالصغار أولاده لتريا الرأة يتزوج الإنسان أن وهو حامتا، غرصا هذا فيكون 
ذللثخ.أشبه ما أو أخواته 

بأصحابهوسالم آله وعل عليه الله صل البي عناية الحديث،: هذا وق 
حالهم.عن وسؤاله 

والأفضل.الأكمل هو ينا واللام الصلاة عليه توجيهه وفيه 
لأنالفاصل؛ من أقفل يجعله ما للمفخول يعرض قد أنه أيصا: وفيه 

قليمسن، صفايتتح العين هذْ ق تكون فقد لا؛الأعيان، يالأوصافح تتعلق الفضائل 
أجلها•من فرجح الأحرى، الُين 



الرضاعكتاب 

صقالمح:أنيثاص:ئ
JJ ،"^ ثناتتسع وثرك ه1لئا، الله عبد أل الله عبد جابربن عذ ؤيّار، عنروبن ص

وسئم!عثه الله صل الله رثول لي ممال سا، امزأْ قتزوجت نبع، دال!~ ~أو 
:ل1ك: قال: كي؟«، أم ))بو 1ال: م، ئ،: ئال: تزئخث،؟«، جاي! ال:ا 

نصاحكهاقال!— —أو وتلاعبك تلاعبها جاريه ®مهلا قال؛ اممه، رمول يا ثيب 
وإوأتع-، -أو؛ ثنادت، ينع ويرك ه1اف، الله عد إل ثة؛ هنئ، ؛ ثاJ ودصاح،5اك،<<، 

أنض؛داذنأةيؤفآظ، أجيثئ-بج، مئثإأناتي؛أن؛ 
الثدع؛أي رواية وق حيرآ، لي ثال أو لك،ا، الله ^١^ ١١ئ١ل؛ ويصيؤهن، 

.ودص«اجمكاا1ا<،ا ؤدصاحا5ها ذقؤيذ.( ه;؛ولإ\ 

يتزوجأنه ق السب، يئا أنه وهو سبق، ما عل زيادة السياق هدا ق [ ١ ] 
j>؛l>»؛I،.مع أو ينات، تع ترك عنه الله رصي أباه أل الثسس،؛ 

تقديرعل وذلك، سبعا، أو يقل؛ ولر —،،، نع —أو؛ بنات، ارتنع وقوله؛ 
المضاف،ؤيبقى إليه، اكاف محدق أحياثا لأنه رناتا؛ مع أو يعني؛ إليه، المضاف 

محدق.ب كأنه عليه هو ما عل 
وملم؛عليه الله صل لقوله بالركة؛ للمتزوج الدعاء الخديثر؛ هدا وق 

. ٠١، 2j،jالله ®٥^١^ 

لمغلول بكر؟، أهي يعي• ؛الر؛ع، ®بكرا، وملم؛ عليه اممه صل وقوله 
بكنا؟.أتزوجت، يعني؛ ®أب^ئئااا، قبله؛ الذي الحدين، 

٠٠٠



uU  اثبمهاح اسماب
̂ ٢٤٣ٍ======ً=^^=ء==ً===== 

بنجابر عذ عمرو، عى ئميان، حدسا معيد، بن قتيبة وحدساه ٧" ١ ٥ 

جابر؟®؛يا ثكحق ®هل وطأ,' عليه اممه صل اممه رسول لي مال مالت عبدافه، 
يدكنولم ®أصنت،®، ئاو،ت وممئطهى، عثهى موم ١^٥ ت موله إل ومايى؛•ثدث 

>طاا.

ذللثخكان مواء الزؤج مصاغ ق تعمل المرأة أن الأمحر السياق هذا ق [ ١ ] 
النساءهؤلاء قشط أن يريد أنه ذكر لأنه صلة؛ به له فيإ أو وبيته، بيتها يتعلق فيإ 
أنالتاست عمل عاليه الذي هو وهذا زوجها، و؛ين بينها فيإ يتعلق لا هذا أن ْع 

يقدسونالذي قلدهم ومن الغرب عليه ما وأما بيتها، نزول ق تعمل المرأة 
•بثيء يلمزمومن لا فهولاع اليدان أنمن ويرون النساء 

غرها؟.من زوجها أولاد عل تقوم أن المرأة يلزم هل قائل• قال فإن 

وعزفتاواء:ا'؛[، ألثمومٍاه ؤنعاثئوئن للعرف، يرجع ^•١ قلمنا• 
أولادهبموونة تقوم أنها عل يدل، ءنه~ الله رصي جابر حدسث، ؤ، ~كءا الصحابة 

غرها.من 

ترفض،فرب،ا النية 7،ازْ سيتزوجها الرجل أن المرأة علمتا إذا قاتل• قال فإن 
العقد؟.قبل الية -يذه محرها أن يلزمه فهل 

بهمحر لر العزف كان إذا أما بذلك،  ١٧جاالعنف دام ما يلزمه لا لا، ئلنات 
الزوجنحدم المرأة وأن ، ٠٧١٧جاريا العرف كان إذا وأما لها، يي، أن لابد فنعم، 

لاشراطه.حاجة فلا البيت، صالح مل 
■ه



۶ادضا كتاس 
==س^=^=^=========^===ة==ت=

ص١^، ض ء، ص ئشمٌ، قش، ئ قض خذي -  ٧١٥
أقظنامل، عراة، ق وسلم عليه اممه صل اممه وسول ح كسا دالت اممه، عبد بن جابر 

لكننبمزة سثري قص حلفي، راكب محدحش هطوف<، لي بعم عل شجنتا 
اضبرئول آنا قإدا مالتمت، الإبل، مى راء أيث، ما لكجود يع؛رى يائطلى معه، 
إياش، رسول يا ت ملت، جايؤ؟اا، يا ينحليث، ءرما ممال! وسلي، عليه اممه صل 

،!Jli ،L_بل منت،! مال،! سا؟ا،، أم Jروجثها ااألأ5تا مهال،! دعنس، عهد حديث، 
ممال،!»-؛^، uJده1نا الدينه مدمنا يل، مالا! وتلأعبائ،،،، تلاعبها جاييه ررهلأ 

دال!اثفئ«، ننضد الئعة، ممتشط م ؛- Lip-أي! ل؛لأ ندخل خش ررأقهلوا 
المحز((.مالمحز قيئت، نقال! 

اiجدعد ١^؛، -ثني! النهاُس، عد خدئنا الش، ئن محقي حدثنا -  ٧١>، 
حرجتحماJ،! اش، عي. ئن جاُر عن كبمال، بن وهج، عذ اف، عبيد حدسا اقفل-، 

اممهرسول عل محاز ؛مخ، ي قانطا عراة، ؤ، وسل؛ا علته الله صل اللص ٌّّول رغ 
قل.تإ!ثانلث،؟((، ءما يال،! ثعم، ينت،! جابرإٌ، رريا ب،• قمال، وتلمنإ، عليه اه صل 
هزكنت،،،((، ii'jl®مات،! م سمحمحه، هحجته منزل، فتحلمث،، وأعيا، حملي بي( أنطأ 
_؛J!!،!ااآتزوح.ت،؟((، ممالإ! وسثءا، عليه اد؛ه صؤ الله رسول عى أكمه رأيتي قلمي 
،وتلأعأاائأا(( تلأع؛ها مهلا ١١؛١ث،! ديٌ-إ، بل ممنت،! ، ٠١دسا؟ أم ررأدُا ل،! _1 ثعم، 

ئلأإ!بمليأ>اج،ةأظإأنس
ينئ،!^ui،؟((، ررمع قاَل! تأ اللإش((، مالمحز قدت قإذا قادم، ررك!نك، ئال! 
يالعداة،وقي.مت، وسلني، عليه افه صل افه رسول قدم ثم بامحق، ير ناسراْ لعم، 

ئتز(،! iilثدبمّث،؟((، جئ ررالآل ئمات،! الم1جد.، ثانما عل ئوحدئة النجد، ئحئت، 



٢٤٥ ̂

رجعت،مم صفيت،، ددحالت<، ت ماو زكعتإن<<، صل ^،، ٥٧خمئك،، راهلغ ماوت 
يل،؛،، illijiهألث؛الزان، ءار-جحِفي ُلأل، يي موزف أؤمه، لي لإل بلالاأف مامز 

ilJه:pL^،»الآل:ترذهوابمز،ثلب؟كن٧،،ثلث،: جا.را
ا.ووالث،ئثن4اال جس،، راحد مثاو; منه، 

منها؛فوائد، وفيه سق، مما سياقا أومع الخدين، هذا [ ١ ت 
الحملهذا لأن الحمل؛ نمة ق وسلم عليه الله صل الض آيايتؤ من آية ~ ١ 

ودعا،الحمل، وصرب، وسلم، آله وعل عليه الله صل المي فلحقه أعيا، قد كان 
الإبل.من يكون ما أسد نمار 

يكونأنه وهو لقومه، وسلم آله وعل عليه الله صل النبي رعاية حن ~ ٢ 
اعده.ؤيفيعينه لعذر، ثيثم، من ليتفمد ،لؤحره اق 

علعنه اللص رصي جابرا حث، وملم آله وعل عليه اممه صل الّبيا أن *آس 
بر،الق اعجل أنه بدليل إليهم مشتاقا كان لأنه أهله؛ إل قدومه عند الكيس 

أهلهإل قدم إذا الإنسان أن وذللت، ذللثج، أشبه ما أو القطة أو العقل هو والكنس 
كونوربعا ياشرها، المرأة، أمر ق ينفلر ولا الشهوة، تعله فر؛ءا إليهم مشتاقا 

وسلمآله وعل عليه الله مجل النبي فأراد مرصة، غبمر هيئة عل كون أو حائقا، 
•الأمر ل بمثؤع وألا لهذا، يقطن أن 

جابراباع وملم عليه النه صل اليي لأن لرعثنه؛ الإمام ُجايعة جواز ~ ٤ 
.حتى؛اعه رربعييه® قال،! لا، قالط؛ باوقة؛ا، رربنيه قال؛ ماكنه، بل عنه، الله رصي 

ومسلمت(، ٢٧١٨)رقم الدابة..، ظهر ^ ٧١اشترط إذا باب الشروط، كتاب اابخاريت أحرجه )١( 
(١٠ ٥  ٩٩)حدث بعد ٧( ١ )٥ رقم ركوبه، واستثناء المر بع باب الساقاة، كتاب 



ضا۶ال ءشتاس 
=—\'1لإ==د=^======ددست=ط=

إنهحيث لأصحابه وملم آله وعل عليه افه صل المي معاملة حن ه~ 
وزن،الأوقية لأن وأرجح®؛ ®زذ، عته• النه رصي للأل قال الثمن أوفاْ لثا 

انتنلأفوهونفلر الوفاء، حمن من وهذا وأرجح؛،، ارزل فقال؛ عددا، وليمت، 
»خ؛ثتموقال: ن:اع!ا، ح؛اتا فرث وعلآله7ّالمكزا، ف اف محل الني 

هصاء*رأا.أحنن؛كلم 
القرض؟*وفاء مثل ل هذا بجون وهل قائل؛ قال فإن 

إذافمثلا آنئا، سقناه الذي الخدين، عليه يدل كإ فنعم، الصفة ق أما هلتا! 
زيادةهذا لأن به، بأس لا فهذا منه أجود صاعا فاوييته الن، من صاعا أقرصالث، 

لخنيبز، لر عثر أحد فاوفيته عشره، أقرصلن، فلو فلا، الكمية ل وأما لصفة، ال 
معلكن بأس، فلا مكافآْ هديه إليه أهديّت، التفثق وبعد الوفاء بعد أنه لو 

لا.القضاء: 

وعددا،وزيا النقود ستعمل واللام الصلاة عاليه الرسول عهد ل أنه اُ~ 
بالعدد.يتحملونيا وتارة بالوزن، يتعملوبا فتارة وهوكدللث،، 

هو،بلده إل ريع إذا أي: التلد، قدم ش الركحت؛ن صلاة استحمابؤ ٧" 
بهيبدأ ما أول فكان وفعله، وسالم عاليه اطه صل النتي بقول النثة هذْ ثبتت، وفد 

ركعتين،يصل أن عنه القه رمحى جابرا أمر وهنا ، ر ركعتين فيه يصل المجد، 
قد.مإذا الإنسان أن الفر مسنونايت، فمن الناس، من كثثر يعلمها لا القئة وهذه 
البلد؟.س مجد أي أوي حثه، مجد و يصل هل ولكن: ركعتئن، محل 

(.١٦٠رمم)•منه، حيرا فنفى شئا اسلق، من بابج الماقاة، كتاب، ملم: أحرجه )١( 
كتاب،ت لم وم٣(، ٠ رقم)٨٨ مفر، من قدم إذا الصلاة باب، الخهاد، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 

٧(.١ رقم)٦ المجد، ق الركعتثن امتحاب، باب، المسافرين، صلاة 
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اجدمإلا فيه ليس والسلام الصلاة عليه الني عهد ل ص الثال، الظاهر 
مزإذا الإنسان أن محمتا البلد كان إذا أما مناعية، مفرقة أحياء ق قليلة 
المقصود.حصل رى٠تين فيه وصل مسجد بأول 

إنهنقولت فهل قدومه، حين البلد ق مغلقه المساجد لوكانت، ئائلت قال فإن 

أنهنيته من اممة وعلم مغلقة، كانت، فإذا مسجدا، ليس البيت، لأن لا؛ قلنا! 
هدا.عل يثاب، فأرجوأن لخل مغلقة أنيا لولا 

عنهالله رصي جابر عل الحمل رد واللام الصلاة عليه الرمول أن ٨" 
فلماذا؟.بيعه، ق ماكه قد كان أن بعد 

يتمدقأن أراد وملم عليه الله صل الني إن الأ؛هت رحمهم العلماء بعلض قال 
قولهدا لكن والثراء، البح وجه عل المسالة فجعل عنه، الله رصي جابر عل 

جابر؟!،عل يتمدق أن وسلم عليه ال؛ة صل النبي يمع الذي فإ جدا، صعيم، 
لأأحد؛ننئه.

هداكان الإنسان، حال يبق أن أراد واللام الملأة عليه الرسول ولكن 
لرالحمل لأن يسيبه؛ أن أراد إنه حتى فيه مزهودا عنه الله رصي جابر عند الحمل 

عليهاممة صل الني منه فامترام يثيبه، أن فاراد الركسح، بقية ي،امى أن يستهلمر 
اللهصل الن؛يا فأراد قْل، مثله يمر لر سيرا ومار صربه، أن بعد وماكه وسلم 

صارثم يثيبه، أن يريد الأول ق كان المرء، حال يبهن أن وسلم آله وعل عليه 
واللامالصلاة عليه الرسول عل يبيعه أن أبى إنه حتى يكون، ما أغل من عنده 

بالأوقية.



ادضا۶كتاس 
^^^——^^=^—^طً=ًًتً ٢٤٨^

إنهحيث واللام، الصلاة عليه كرمه من فهذا بعد فيإ عاليه رده كونه أما 
علباعه ثا لأنه يظهر؛ فيإ غره عنده ليس والذي حمله، هو الذي حمله عليه أعاد 

عاليهاف صل النبي فاراد ، المدينة إل حملاته استثتى وملم عاليه اف صل الني 
عاليه.ياهدائه عاليه سثصل أن وملم 

حوكام، تجئ :  ١Jli^، حونث1 ١^، يد ئن محثد خدنا - ٧ ١ ٥ 
عليهاممه صل النه رسول خ مسثر ِفي كنا يال! اف، عبد بن جابر عى مره، آبو 

اضصل اممه رسول هقبمزبه دالت الناس، أ-محزيات ضِفى إما ثانحح عل وانا وسلم، 
دلكبعد هجعل هال! معه، كاذ بثي؛ دال،؛~ أراه ثحنه، مال!~ ~أو ونلم عليه 

وسلم!عليه اش صل اممه رسول ممال، دال! لأكمه، إل حش ينازءني الناس يقدم 
هال!افه، ض يا لك هو هلئ! قال! لك؟ا،، يغفر وافه وكدا، باكيا ررآتبيعنه 
ودالهال! ،،، ٤١١ض يا لك هو قلق! دال! لك؟،ا، يغمر واف و'قدا، ب٤دا ررآسيعشه 

^^^قاأمبجا؟«،مال!دلأ،!وا،دال!
ابوثصزة!مال وئلاعثها*، وئلاعثك وتصاحاكها، ئصاحاكك بقرا يروجث ®مهلا 

ثافُضثلاكااا.^١، ^١ انمل اكلئوJ! ثكاJنيهئويا 

®واشقوله! يعني! ا ]١ 

عاليهاغ صل النبي طالب أن بعد أنه محتمل للث،® ®هو عنه! اض رصي وقوله 
أنأراد عنه اش رصي جابرا أن ومحتمل الرواياينتخ، بقية ليوافق يبيعه أن منه وملم 

وسلم؛(، ١٢٧ )٨ رقم الدابة..، ظهر الباع اشترط إذا باب الشروط، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ، 
(.١٥ ٩٩)حديث بعد ٧(  ١٥)رقم ركوبه، واستثناء العتر بح باب المساقاة، كتاب 



ئساسسأ0ه1ماس
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أنوسلم عليه اض صل النبي أراد ولكن وملم، اله وعل عليه الله صل للنثي تآ؛ه 
لكنإذا الهبة يزد أن الإئان عل حرج لا أنه منه فيستفاد بالهبة، لا بالثمن ياخدْ 

اهنهصل الض لأن يبُي؛ لا فإنه ذلك يدون ردها وأما له، وم، ما يشتري أن يريد 
عليهارُؤيثيب يقبلها بل الهدية، يرد لا لكن وملم آله وعل عليه 

واللامالصلاة عليه الرسول محللب لثا أنه هو الخمع أن ل الظاهر لكن 
بنتيه®،بل لا، ١١فال؛ أهبه، بل فقال! ي؛به، أن جابر أراد ررآتبيعنه؟® وقال! 

البعيرينيأحد أن كره كإ بالهبة ياحده أن كره وملم عليه اممه صل فالرسول 
بابمن المالة وأن يشتريه، أن يريد أنه رآه فلمإ ، بالهبة عليهإ هاجر الئدين 

ولاوالمإكة، المعاوصة يحك وحيتي لا، قال! بآوه® اربنغه فقال! المعاوصة 
يريدلا رربنيه'ُ قال؛ حينإ وملم آله وعل عليه الله صل الثمي، لأن فيها؛ حرج 
 ،^jإنالخمع محمل وببمدا حر، فيها والإنسان معاملة، طلب هو إنإ إلزامه، ؛

الإشكال.ويزول تعال، اممه ثاء 

الدابة؟.جوانحي عل دليل الخدين، j هل قائل: قال فإن 

الحاجة.بقيد ويكون بمرها، ألا بشرط لكن دليل، فيه ن*دم، للتا• 
٠٠٠

٢(. ٥٨٥رنم)الهية، ق الكافأة باب الهية، كتاب البخاريت أ->رجه )١( 
٢(. ١٣٨رنم)دابه..، أو متاعا اشزى إذا باب ال؟يوع، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 



امضاعكتاب 

اسس؛الواه الدث حنوقاع باب 

ئناش يد خدظ تحر ض;ن يد ئن محقي خدش ١-  ٤٦٧
الحبييالرش عي آبا ّيع انه ثريك؛ بن قرخبيل زلمنن0 حيوه، حدسا ,؛.ذ 

ررالدثيايال! وتلم عليه اممه صل القه رسول أف عنرو؛ بن افه عي عذ محدث 
الئالخه((لآا.\ؤ\1 ^؛؛١ وخوظع هثاغ، 

حيرفانيا صالحه، امرأة الإنسان يتزوج أن عل الحث به يراد وهدا [ ١ ] 
ا.الدن
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U_؛الوسة باب 

عنيوص، أ"محفي وف، ابن أحرثا ءش، بن حرمله وحييتي - ١ ٤  ٦٨
اممهصل اش رسول قال 1الت هزيزة، أيير ص ا،وث_ا، ابن حدثني سهاص،، ابن 

اسثئتتركثها ٢^٠ ٌكثزتبا، تقيمها دهيت إدا اأن1ْ ارإل وسل؛! علنه 
:بماومحهاعوج®•

كلأمحاصطوبين
سواء•مثلة الإسناد غدا عمه؛ عن الرهري، أحي ابن عن سعد، بن إبراهيم 

قالا؛عم—؛ أيير لإبن —واللمغل عم م وابن الناقد، و عم حدثنا — ١ ٤  ٦٨
اشزئول قال قال: هزيزة، أي ض الأعرج، عن الزئاد، م ض نماو، حدثنا 
قإنطرمة، عق لك، ستقي؛أ نن صي، من حيمت الن1ة >لإو وسل؛؛ علنه ^ ١١صل 

سمحامٍا،ونحزهاهي(.
رائدة،ص عن، بن ممن خدكا ثته، م بن و خ وعدتا - ١ ٤  ٦٨

قاو:ونل؛أ، علنه الله صل اتل عن هزيزْ، م ض حازم، م عن مبمرْ، عن 
لبمئت،،أؤ بخم \ر\ شهد ^١ الآحر وال؛نم لأفه ثزمن كان ررثذ 

أعلام،الصي ق ء مي أعؤج ثإد صي، من حلمثؤ ١^١٥ قإل شاء! ١Jوانتوصوا 
أ.ح؛را١((ا باش١■ء استوصوا يرلأعهمج، لم ركنه كثزثه، ميئه دمث إو 

آلهوعل عليه اممه صل الني تعليم خن عل دليل الحديث هدا ق ]١[ 
افهصل الني فإن المعقولة، للمعان( الحومة الأمثال بضرب وذلك وسالم، 



۶ادشا ، كتاي
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اكدر،عظام أحد هو الذي الإنسان صاي و»وني بالصنع، ا،لرأة ثسه وسلم عاليه 
وهكذاعوحه، عل به استمتعت أبقيته ؤإن انكسر، تقيمه ذهستج إن مائل، وهو 

والرحلوالتفكبر، العقل ناقصة قاما عليها، واصر منها، ومحمل فتثؤ المرأة؛ 
وتفكيمثا.عقلا منها أكمل 

فيهأقه ومحمز  ١٤٣،دكتموأقسؤآي ءؤؤنَؤضوص تعالت اض قال ولهذا 
كسرماؤإذا فاكسزها، وإلا عوجها عل حا استمع ]الماء)؟؛[، ه ءكثيرا حيرا 

فانهأولاد، معها كان إذا ميإ لا المكروهة، الأمور من والطلاق الطلاق، فيعني 
ذللئج.وغبمر الحضانة، ق والزلخ الأمحرة، تفريق من محصل لتإ كراهه أشد يكون 

كالمرأة؟.هذا ق الرحل وهل قائل: محال فان 

المرأةبه استمتعت، إن الأعوج، وكالصLلح كالمرأة الرحال بحص نعم، محلتا: 
معه،تبقى ولا تعاديه أن فلابد يستقيم أن أرديت، ؤإن معه، مشت، علميه هو ما عل 

ذيهاالماء، ق وملم آله وعل علميه الله صل المي ذكرها الواقع ل قاعدة فهذه 
الفراق.فيكون ؤإلأ عليه، قاصر اءيحاحا فيه أن ترى إنسان فكل عامة، 

ألالمحنى أعلام؛، الصاي ق ثيء أعؤج ،اؤإل وسلم: علميه الله صل ومحوله 
الانكسار،مريع رقيق وهو أكثر، منحن فهو فيه، ثيء أعوج هو الصلع أعل 

الانكسار.مريعة رقيقة كذللمثؤ والمرأة 

آدم.ضلع من حلمنت، حواء أن عل دليل الحديثه: وق 
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ابن"يمي• محس حدسا الرازي، موتى بن إبراهيم وحديي " ١٤٦٩
أنعمر عذ أنس، م بن عمراف عذ جعثر، بذ امحد محي حدسا يودس~؛ 
مؤمنلا ١١وثل؛إ: عثه افه صل اممه زئوو ئال ثاو: هزيزة، أف عن امحم، 
٤^٥١١١— قاوث —أو آحز منها رصي حلما بثها كره إذ ٠^؛^، 

بنا-لثمد عيد حدسا عاصم، آبو حدسا ؛^،، iiبن محمد وحدسا — ١  ٤٦٩
الئىعن هريرة، م ص امح(، بن عمر عن أنن، م بن عمراف حدسا حعثر، 

بمتله.وتلم عليه افه صل 
محبفالأنان وغيرهن، النساء يثمل حديث، الواير ق أيصا هذا ]١[ 

والغفس_ا.الرصا وبين والشر، الخير بين يوازن أن عليه 

سغضهالا أي: مؤمنه« مؤمن مزك لألا لم: وّعليه اممه صل وقوله 
أنعليه ولكن بالتاء، الخحق فعل فان مرء، إليه تسيء أن بمجرد ويكرهها 

والمضار.المصالح بين فلمثوازن آخر، حلما منها رصي حلما منها إنكر0 يوازن، 
با-لتلقفليرصن حلما كرء إذا الإنسان أن واجس،: للناس التقويم وهذا 

الحاجةدعت، إن اوئه وممحاسنه فاتد.كر شخص عن يتكلم أن أراد إذا الأخر، 
خهلآعل للرد الشخص j تئم كن ل؛ ما هذا فالمحاص، ؤإلأ الماوئ ذكر إل 

علترد أن أردمت، لو لأنلئ، المحاسن؛ ذكر إل حاجة فلا لولك، كان فإن أخطاه، 
الرد،حانس، صعق، الرد مع محاسنه ذكرمحت، ثم صحيح، غير قولا قال شخمى 

يغلملولهلءا خملآ، س علميه هو ما سمن أن تريد ولكن تقومه، أن تريد لا وأنت، 
لكلفقول،: والخطأ، الصواب، نذكر أن لاثد يمول،: المسألة، هذه ق الماس بعض 
ومحاصنه؛صوابه بس أن الحسن س فليس خطأه بس أن تريد كنت، إذا ممال،، مقام 



اثرضاعضتاب 
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الحامناذكر فهنا الرجل يثوم أن أردت إذا لكن الرد، جاب يضعف هزا لأن 
هوالأفضل.الحامن دد.كر ؤإلأ اوئ، المذكر إل الحاجة دعت إن اوئ والم

عليهالثد يريد الذي الباب ق أو كلها، مساوئه يذكر وهل قائل• مال، فإن 
فيه؟.

جانببمئى مما :يا الرد يريد لا التي الأخرى اوئ المذكر كان إذا مما: 
خطأله المدر، ل خطأ له العباد، أعإل ق خطأ له وهذا مثلا: فيقول فليفعل، الرد 

ائلمق عليه نرد أن نريد أننا افرض فمثلا: الرد، جانب يقوى حتى ذا كق 
نذكرأن الرد جانب يقوي كان ؤإذا محامن، له ناJكر ولا عليه، ثري فإننا الصفات، 

الرد.جاف_، يقوى حتى ممذكرها القدر ائل مأوق الإيإن اثل مق ضلاله 
إذاهكذا، الأمر نحد الرجال تراجم ق الله رحمهم العلياء كلام إل وانفلر 

إذاوأما وشر، خ؛ر من فيه ما ذكروا حياته ويذكروا الشخص يقوموا أن أرادوا 
هوالذي الرد يذكرون ؤإنيا لمحاسه، يتعئصون لا فإتيم عليه يردوا أن أرادوا 

المقصود.



iشصجهااكهمتين ب|بملإماءرم 
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،>kUIلوجهاأم  jstJلولاحواءنم باب 

احم؛فيوم،، بن اممه  Jupحدسا بن هارون حدسا — ١٤٧٠

اممهونول عى ميرْ، عذأي؛، حدثه، ئريره أي؛، موأ، يوص أنا أف الحارث؛ بن عمرو 

جمامعى معمئ، أحمتدا الرراقا، عبد حدثثا واقع، بن محمد وحدسا — ١  ٠٤٧
ئدكزؤن1لم، عش الثه صق اممه ونول ض أبو_؛، حدسا داو:هداما مش، آبن 

لمإمرايل بنو ®لولا ورت٠ئلمت عليه اممه صل افه رسول، ويال، مئها• أحادث، 
الأماألاممننجياائيا'ا.

ا.ظرفأنه عل بالنصب ررالدهم،ا وملم؛ عليه افه صل قوله آ ١ ت 
منقول وأما حواء، آدم زوج اسم أن عل دليل فيه حواء® ®لولا قولص؛ ]٢[ 

النبيعن السنة ق ست فقد علم، عدم عن فهو حواء اسمها أن يرد لر إنه قال؛ 
حواء.اسمها أن وسلم عليه اممه صل 

لأزواجهنالروجات، بعض خيانة تلاوم وما الحديث،؟، معنى ما ولكزت 
بحواء؟.

ذلكوريتت الشجرة، من ياكل أن عل آدم أعرت التي هي حواء إن يقال؛ 
هدالأن الزئ، خيانة هنا بالخيانة اراد وليس حمنا، لهإ الشيْلان ذللئح نثن كإ له 
قهؤتعال؛ قوله ذللث، ومن الرسل، أو الأنبياء زوجات 0ع يمكن لا 

»ثثتدءأن:ءثت١دد١ ين عبديث محمت، يكائتا لوط نأتتأت مج آنتأت لق؛ىَةدثإوأ 
قلاآثه و»ثرث< قال؛ تعال اممه لأن بالكفر؛ يعني• ا[، 'تاكميمته يحاسايا 



اثرضاعكتاب 
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زوجاتفكل يكن، لا ذك فان بالزظ، الخيانة الراد وليس ه، ٌكنث\ 
هلاهلش، ؤأشتؤن تعالت اض قال الزنا، عن عفيفات الأنبياء 

لهمر:ا-أ[.

ءبثلم بموإّرامحل ررلولأ ت لم ومعليه افه صل فيقول إمرائيل بنو أما 
محئتغثر•نحث ب ت يعني اللحم® نحنر ولم الطعام، 

عليهماض أنزل إسرائيل!١ بتي أن معناه العالإءأ مال رحمه الورى قال 
ذكمن واستمر وأنتن، د فففادخروا، ادخارهما، عن نتوا والسلوى المن 

الونت،رُاه

فيكونيوكل، ب فسد ؤإدا الطعام، فسد بان يادخارهم عوقبوا انيم يحنى 
إّرائليني، عقوبة صارت لكن قز، ولا نحبن، لا ادحر لو الأول ل التلعام 
عليناأفدوا حيثح يالثوأى إسرائيل بني فلندكر هدا وعل غثرهم، وعل عليهم 

لم.عقوبه كان اللحم إحناز لأن لحومنا؛ 
عئل.ثفد وتعال مثحانه الله إن حسن، الله آيات من اية الحديثج هذا وق 

وعلعليه العقوبة هذه ثوم ؤيكون معصية، أحل من الإنسان معلعوم ق العيس، 
بعده.من 

؛٥٩ا/النووي)• اشرح 



٢٥٧========^—ًً=ًٍْس==ٍٍ=سس 

اثطلأقل١اكتاب 

تكلها ٢٥ه؛؛يقال: ك،ا ^؛1، فق مصدر آبر اظلاق [ ١ ] 
حروفه.دون الصدر معنى يقمن لأنه مصدر؛ اس%ا فالطلاق هدا وعل وكلاما، 

كانإذا النكاح قيد حل بعضه، أو النكاح قيد حل الاصهللاح: ق وهو 
الفسوخ،فيه يدخل لأنه مانع؛ غر التعريف وهدا رحعثا، كان إذا بعضه أو بائنا، 
حلالطلاق: فيكون بمعناه(، كان ما أو العللاق )بلففل فيه: يزاد أن محب ولهذا 

المسوخهذا عن ليخرج يمعناه؛ كان ما أو الهللاق بلففل بعضه أو النكاح قيد 
ذلك.أشبه أوما الرحل، أولعيم—، المرأة، لحسبإ والفراق كالخاي، 

عليدل ما كل وهي معلومة، بألفاحل الزوجة فراق هو الهللاق نقول: أو 
ذلك.أشبه وما والترح والفراق الهللاق 

أحيانا،فيباح الخمسة، الأحكام فيه تحري أنه وحكمه اف: رحه٠٢ العيآء ئال 
مكروه،أنه الطلاق ق والأصل أحيانا، ومحرم أحيانا، ومحب أحيانا، ويستحب 

منالتي الصالح وتفويت، الأمر، رم،ككا يكون بالهللاق لأنه الأصل؛ هو هذا 
اللهإل الحلال ارأبغفى وحديث،: مكروها، فيكون \ذثر؛آ؛النكاح، أمر أحلها 

اممهإل مبغوقا كان لو لأنه المعنى؛ حيث، من يتقي،أ ولا صعيمج، الهللأقاار 
دنهبعمى فيه ليس الحلال لأن الحلال؛ أبغض يمال: أن يصح ولا محرما، لكان 

منكروه.الهللاق أن الأصل لكن وجل، عر 

كتابماجه: وابن ٢(،  ١٧٨)رنم الطلاق، كراهية ق باب الطلاق، محاب داود! أبو أحرجه )١( 
(.٢٠ ١٨الطلأق،رنم)



انطلاقكتاب 
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فيهجامعها طهر ل أو حائض، وهي يطلقها بان بدعة طلاق كان إذا فيحرم 

فإنهأشهر، أربعة من أكثر بجامعها ألا زوجته من آلي إذا فيا واجبا ويكون 
محاْاالجاع، إل بالرجؤع تفيء أن إما له؛ قيل تمتا إذا ثم أشهر، أربعة له بمرب، 

•الشرعي الحاكم عليه طلي يفيء أن وأبى يْللق أن أبى فان وجوبا، يطلق أن 
أنمنه الزوجة طالبت فإذا النكاح، ببقاء هي تفزرن إذا تحئا م ويكون 

انفعالأو غضب عن ناشنا ليس وأنه وجه، له طلبها أف يحلم وكان يطلقها، 
طلقني،ت للزوج تقول ثم مرة، تغضب فربإ الغضب، مريعة ا،لرأة لأن نفي؛ 

الحيض،حال ق أو أوائله، ق الحمل حال إما الزوج! تكره حالات ياتيها وأحيانا 
الطلاق.منه فتطلب 

أنله يستحب فانه حاجة أنيا يعرف لحاجة الهللاق طلبت أنيا علم إذا لكن 
مفسدة،ذلك عل يترتب ز مجا حاجتها؛ ويقضي كربتها يزيل أن أجل من يهللثها 

الأولاديضيع أن وحثي أولاد، بينهإ لوكان كإ يطلق فلا طلبت، ؤإن نقول! فهنا 
لرإذا تريد ما عل ويأق التقاء، ل ويرعبها بملإها بل يوافقها، لا فهنا بالطلاق، 

عليه.صرر ذلك ق كن 

يهللق،فإنه الطلاق إل الزوج احتاج فإذا الزوج، لحاجة الطلاق ويياح 
ترضى،يوما وأما بينها، تستقيم لا الحال أن يعرف أن هي والحاجة عليه، ثيء ولا 

معالصر يمكن لا وأنه تجبها، لا ؤيوما تجبها، يوما أوهوأيما ترمى، لا ؤيوما 
عليه.حرج ولا يطلق، فإنه للطلاق حاجه هنالثؤ أن عرف فإذا الزوجة، 



ؤيومربرجتهاالطلاق وتع لوخالف وانه بممرضاها ا طلاق ذ؛مدم باب 
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ضظذةاسضتيرذ1ئ

^ظةمحينمحامحقو:بكمسين1س،ض
عليهافه صل اممه رئوو عهد ق حائض وهل \»ت\وث طلق انه عمر؛ ابن عن ثاؤع، 

ثةصاو دلك، عن ونثم عانه النح صنر  ٠١٥١وئول ا-قطادح بن عم مأو ونلم، 
مثطهن، حص يم هواجنها، ^٥ ١٠ونث؛إت عثه اممه صل اممه ومحوو 

العد٥هتلكؤ يئس، أل مر طثق ناء ؤإل بمد، أئنك ثاء إل ئم يطهر، يم محيص، 
ولكأن:فقماصابر

عنهإافه وصى عمر ابن أن وحلاصته متعددة، ألفاظ له الخديث، هدا [ ]١ 
أبيهطريث، عن وملم عليه افه صل ال؛ي، ذلك فبلغ حام، وهب، زوجته 'ًللق 

آخره،إل ءلةَاجنهااا ^٠٥ ٠٠له؛ فقال، عنه، الم وسعليه الله صل البب، سال حيث 
منها!فوائد، الخدسث، هدا ففي 

الميمحال عنه افه رصي عمر لأن العلم؛ ف، الثوكل أو التوكيل جواز ~ ١ 
ابنه.من يتوكل أو ابنه، من بوكالة إما ومحلم! عليه اف صل 

محالعنه افه رصي عمر لأن المشتبهة؛ الأمور عن السؤال مشروعية ٢" 
ذلك•عن وملم عليه الله صل الّك، 

دئياج،لإا«، ٧١١ومحالم: عليه اف صل لقوله بالأم؛ التوكل جواز ٣- 
فالأصعمر، واص وملم، عليه افه صل الرسول أم أمال! عندنا يكون وحينئذ 
—أبيه أمر عليه ثرب ~والني فوقه الذي والأمر أبيه، أمر هو عمر لأبن المباشر 



اثطلاقكتاب  ٢٦

•وسلم آله لعل عليه افه صل الثي هوأمر 
الراجعة؟.معنى ما ولكن; المراجعن، حائض وهى امرأته طلق من أمر ~ ٤ 

لأنهطلاق؛ من الراجعة حا المراد أن عل اممه رخمهم والأئمة العناء أكثر 
مراجعةلا ايه دعوى لأن ضعيف؛ القول هذا ولكي طلاق، بعد إلا مراجحة لا 

ؤذاْلقهالأؤلكؤ تعال• افه قال الكريم القرآن ففي صحح، غتر طلاق يعد إلا 
تعال!قال ثم الثاق، الزوج هو الفاعل ه مإن،؛ي' غ؛رئ* وؤجا ■ثئ بمد بى 

مع[، ٢٣]البقرة:• ؤأنيز١ج■آه والزوجة• الأول الزوج عل أي• ؤ٠لأجماحعثإماه 
جديد.نكاح هّوابتداء بل مراجعة، ليس هدا أن 

عنليس أنه ْع مراجعه، الأول زوجها إل المرأة رجؤع تعال افة فر 
التللاق،ؤيلغ عصمته إل يردها أي؛ ارهذراجنهااا قوله! فيكون هدا وعل طلاق، 

علميهصبنا لغنا بالئلملاق ثم بالمراجعة، لوأمرناه أننا المحنى حيث من لدللئ، ؤيدل، 
واحدة،طلقة إلا له يبق لر ثانيه طلق ثم الأول، وحجبت، راجع إذا لأنه الواسع؛ 

تزيدلا الأية هده أن بهيا فتبيرأ، العللاق، من يملل أن يريد وال~رع عليه، فنصيق 
المعنى•حيث من ولا اللفظ■، حيث من لا الحمهور؛ رأي 

الأمره حلاقعل وغ إذا والفساد بالصحة يوصف، أن يمكن ما كل أن ~ ٥ 
فإذاوا•لأزمة، والخل اد، والفبالصحة يوصف العللاق لأن يه؛ يعتد لا فاسد فانه 
فاسدا.صار عنه المنهي الوجه عل وقع 

فالفلهارمثلا، الظهار علمينا يرد لئلا وحراما حلالا يكون بعا ذللئ، مدنا ؤإنا 

علميهتترب والقذف، وزور، القول من ومنكر حرام أنه مع أحكامه عليه تترتب 
ليسالمحرم الكلام من أسبههعا وما والقذف، الفلهار لأن حرام؛ أنه مع أحكامه 



ؤييمربرصيونوالطلاق لوخالف وانه رضاها ا طلأة ي! 
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حلالإل م فينقالطلاق أما وفاسد، صحيح إل أو وحرام، حلال إل م ينق
فهوحراما كان وما واير، فهو حلالا كان فإ الحرام، ومنه الحلال، فمنه وحرام، 
آ.ود،ار يهو عثه قس عملا عجل ُس ت وملم عيه اف صل التي، لقول مردود 

لأنهعليه؛ الثيء ذلك، بتاحر محرم وجه عل شيئا ثعجل من عقوبة ٦" 
أنمع ئطهز<ا ئم محص، م يطهز، حص ليوكها ررئم قال؛ وسلم عليه افه صل 
فمقتفىيزول كان ؤإذا الطلاق، فيها وقع التي الحيفة من ؛طهارما يزول المانع 
وملمعليه الله صل المى لكن الحيضة، من 'ًلهارما بعد ثطلن، أن يجوز أنه هذا 
محرم•وجه عل ثعجاله لأنه الأمد؛ عليه يطيل أن أراد 

الذيكان ؤإن عليه، ترئس، وفاسدا صحيحا يكون الذي أحكام أن ٧" 
تحريميعلم كان عنها النه رصي عمر ابن أن يبمد لأنه فعله؛ حنن جاهلا فعله 

يوقعه.ثم الهللاق، 

فالحأريةالحإرية، وهم المبتدعة، ذلك، ق ، وخالفللعبد، المشيئة إثبات، ٨- 
إلايده محرك أن يقدر لا جم، الإنسان بل منيثة، له ليس الإنسان يقولوزت 

ثيءهذا أن ومعلوم جبمرا، إلا يطلق أن يقدو ولا ج؛را، إلا يتزوج أن يقدر ولا 
والحس!والنقل، العقل، يردم 

>رهتلكقال: لأنه الكريم؛ للقرآن وسلم عليه اممه صل النبي شر ٩- 
هلمئ؛إرى قوله: ق اشاء« لها أذبملي عروجل أمراممه اكي العدم 

ووجهفيه، محابع لر طهر ل العللاق ءل،ْ هو إليه المشار ارواللث،ا، وقوله: ]الطلاق:١[، 

رنممردود، ذ1لْ،طلح حور صالح عل اصطلحوا إذا باب، المالح، كتاب، اJخاري؛ حرجه أ ا
(rn<\U ،)(الأحكام نقض باب الأشة، نحاب لم: ومut ،_(١٧١٨رنم ،) لفظوهدا

■ملم 
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طلقيكون فلا لاغية، فهي الحيضة، بقية محتسب لر حيض ل طلق إذا أنه ذلك 
هدامن أمحمل ندري؛ لا مئتبهة، فالعدة فيه جامع طهر ل طلق ؤإن للعدة، 
فالعدةبالأزاء؟، العدة فتكون محمل، لا أو الحمل، بوضع العدة فتكون الحعلع، 

وضعأهي هم،، ما بمم لا هّا العدة إن إذ لعدمن؛ يطلؤ، لر فيها، مشكوك إدا 
منلكن ؤإذا الحإع، هدا من محمل أن الحائز من لأن الأزاء؟، هي أو الحمل، 

للعدة.يهللق لم فإنه المحتمل الحائز 

الحملةعل راد ما أن الطلاق صيغة تكرار ل الراجح القول، أن نعرف، و7اذا 
ومحاطالق،®، ®أنت الحمعة! يوم لزوجته الرحل لوفال مثلا• يحني يغ، لا الواحدة 

بينهارجؤع دون ءلالق،ا ااأJتإ قال،ت الأحد يوم وق طالق®، ارأنت، ءال(ث السستإ يوم 
أنهله تثهي الإنسان تد-ثرْ إذا الذي الرامح القول عل واحدة إلا يعللؤ، لا فإما 

واكالثةالثانية الهللقة لأن حلاقه؛ عل الحمهور لكن ؤإن عنه، العدول، يسوغ لا 
عدة.بغر والثالثة الثانية فوقعت، الأول،، بالطالقة العدة سنت، لأنه للعدة؛ ليسستؤ 

بدونثانيه طلق نم حاضستط، ثم فيه، محائع ر طهر j، اليوم طلق، لو ولهدا 
؟.تتأنق، لا أو الأول، الخيمة وتلغي العدة، تانف، تفهل، رجعة 

الهللقةهنا! فيقال نمج، نتأ لا الدم،! عل حتى ، نتأنف، لا الحوايه! 
للعدة؟.-بما طلق، هل الحيضة بعد وقعت التي الثانية 

احتارهما الرا-ثح القول أن يتب؛ن، وحن*ا الحادة، تمتأنمح إ لأما لا؛ نقول• 
يعدما يلعى فإنه الطلاق تكرر إذا أنه ٢! السالةر هدْ 3، اممه رحمه الإسلام شخ 

قوله!ق وتعال تبارك افه لأمر محالما فيكون العد'ة، غير عل وح لأنه الأول؛ 

اءموعاكاوىسم؛ز



وإبؤ'>؛وجا'ة،ااثطلأة وقع لوخالف سنرضاهاوأنه العالم ةمي«اطلاق باب 

عملاعجل رُس ت الحديث عليه ينطبق وحينئد آ، ١ ]الطلاق؛ ه إمدمرئ\ ؤذ؛كو؛در( 
لمحمحمنامحونئا،را'•

راتعال®،قوله! يريقه أن فينبغي وجل عر افه ثى إذا الإنسان أن — ١ ٠ 
قالقالت! إذا أنك كإ ذلك أشبه ما أو ذكئه<ا، ارحل أوت وجل؛ا، ررعر أو• 

فممولعليه، يثنى أن أحي قافه وسلم، عليه افه صل بقولك! تتبعه افه رسول 
أنهالئنة! من علينا يمؤ مما يبدول لكن ذلك، أشبه وما تعال، افه حفظالث، مثلا! 
منعل محب لأنه وذلك وسلم، عليه افه صل التثي عل كالصلاة التاكد ل ليس 
عليه؛يثني أن افه ذكر سمع من عل يجب ولا عليه، يصلا أن الرسول ذكر ممع 

فهإلا ملح الني بالألوهية وصمثه حيث وجل عر الله عل ثناء اذنٌ اسم مجرد لأن 
وجل•عر 

ياليبمكا~؛ -واللمظ رئح وابن ومحه عش، بن عش لحدتنا - ١  ١٤٧
عذثاؤع، ص تعد—؛ بى ال،ا1ن، احندا الآ•حزان! —ودال للن، خدسا قتته! 

افهصل افه رسول هأمزه واحدة، ثهلليمه لحايض وهل له امزأة ؤثلى انه افه عند 
احرى،لحيصه علميه محيص نم ثهلهز، لحى يمسكها نم يزا-جعها، ال ؛ Isijعلنه 

مذدط4ر جئ ئيللمها يطلمها أف أراد هإف لحلمصتها، مذ نطهن لحى ينهلها نم 
قرمح ابن وزاد اشاء. لها يطلى أذ افه أمز الى العدة هتلمكر محامعها، أف يتل 

ا>تزأتكطك أث أثا لأكدهب! قال ذيكؤ ص نئذ ٩ !فه هد زكاJ رزاَيته! 
طلمثهاكلمثر ؤإذ تندا، أتني وسلم علته افه صل افه رمول يإف مزين أو تزه 

(.٢٦١نحربجه)ص:)ا(مالم 



اثْللاقكتاب 
ً^===^=—=============^=^nt==

مذ\ثنلأ يإ اضَ زتجث عذك، ي تكح ض هف نذ ومخقد ئلأى 
ذ\جدلأ}ثطيثة لأ: °قالثِفي ئحيأ: ئال \زلف طلاق 

ثذ١^،، محي ه ق، ^ نمر، آش;ن ج محثد:ن خدي - ١  ١٤٧
ونئمعليه اش صل الله وئول عهد عل امرأق طلقت ئاوت عمن، ابن عن ثاؤع، 
٧١١^j: عثه الله صر الله لزتوو عمن دلك ثدكز حائص، وهل 

محطلمهاطهرت لإدا أحرى، حبمه محص م يطهر، حس ليدعها م همحJاجنها، 
Jiiالنثاء،<، لها يطلى أل الله أمز )كي العدْيإما ينسآكها، أو ^١٠١^١ آذ مر 

اعتد-يا.واحده قاو: المملليثه؟، صنعت مآ لناؤع: ئلئ افه; محي 
;نافه شد خدننا قالا: ١^، ز}نأ شح، ننم 1ر؟$ر ذم - ١  ٤٧١

قاوJ؛l^، اط4 ض قزل :يكز زلب نغزة، \لإع ^١ ادث4، محي نذ آذرسذ، 
رريواجمها®•ابوبكر؛ وقال >اهنيجنهاا<، رؤزايته؛ ل اقن ابن 

أكثر،لا يعني• واحدْ'، يطليثه خائض وهي له امراة ^، ١١قوله؛ ق [ ١ ل 
منأكثر يطلق أن ان للأنيجور فلا حرام، الواحدة عل الزيادة لأن وذلك؛ 
يقول:أن يجوز ولا طالق*، أنت طالق، ٠لأتت يقول،: أن مجوز لا يعني• واحدة، 

قالراجح القول، هو هذا حرام، فهوأيصا طالق؛،، أنت، طالق، أنت طالق، أب ١٠
ولأنواستا، كان ما ه نفعل يضيق الإنسان لأن حرام؛ أتيا الهللقتين: مسألة 

يقول،:العلياء ويعص محلا، يزيد أن وأما واحدة، طلقة به أمر الذي الهللاق 
أنوالصواب، محزمة؛ والثلاث عندهم، بدعه نمى أما عل مكروهة الهللقتان 
محرم•واحدة عل زاد في،ا الهللاق 



برجسيارطلأةمحيف*> وقع لوخالف وانه طلأةالعالذبىد؛لرضاها تمي*( باب 

داؤع؛عذ أيوب، عذ إنسمايل، حيكا حرب، بى ومر وحدكي - ١  ١٤٧
وتلمم،عليه افه صل اللمي عمر نمال حائض، وهي امراته طلن عمر ابن اف 

يطهر،حى يمهلها يم أحرى، حيفه محتفى حى يمهلها يم يرجعها، أف يامره 
قال:١^،  l^Jيفق أذ افُ أم م العدة نلك ص أذ مو يللمقا نأ 

أتأما مول: حاتفى وهن يره يطلق عن ثئو إي؛ عم ابن هكاف 
لمينحثها، اف أمنْ وتلم عليه اممه صل اممه رسول إف اسش، أو واحده طلمتها 
أفنو يطقها نم نطهن، حز يهلها نم ؟حنى، حئقه محيص حر ينهلها 
١^^،،طلاؤ، من ئه امنك فيإ رثك عصئث ممد ثلاثا طلمتها أث وأم1 يمئها، 

منك.

-محي ^٥١ إ;ناملم، طوب;ن أض محي، مد;ن م - ١  ٤٧١
محنئن ، ٥١يد أن ،؛ ٥١يد  '٠أتيJا قم، ض الزخري-، أمحي انن نئن: 
وسلم،عليؤ اممه صل بللمي عمر دللم، مدكر حائض، وهي امرأف طقغ مال• 

محيصحر علياجنها »مز0 قال: م ونئ؛إ، عانه ، ٧٥١صر اف، رنول قثثظ 
يطلمها1ل له ^١ يإل فيها، طلقها ١^، حشها سوى منقفإله أحرى حشه 

اف،«،أم ثإ للعدة الطلأى يدلك، يمثها، أن مل حتصتها من طاهتا هلثطلمها 
كنااف، عند وراجعها طلاقها، من يحستث، واحدة، ثطليمه طثمها اف، عند وكاو 
ونلم.عليه افه صل الله رسول أمنه 

حدثناربه، عند بن يزيد أحإرثا منصور، بن إنحاى وحدثنه — ١  ٤٧١
١^؛:قاJli  Jأنة عي الإنشاد -^١ الزهري، عن الزبند.ي، حدثني حنُب، بن محي 
طلمتها.١^٠ التطلم  ١٧وحتنث،لراجعتها، عمن: 



اسلاقكتاب 
—^—^=^—^——^^^=^^=٦٦٢^

"واللفظتحر وابن حزب، بن ووهم منبه، أنج( بن أبوبكر - ١  ١٤٧
مولالرحمن عبد بن محمد عن ئّماو، عى وكع، حدسا محاووا1 بكر-، لأي 

دلكيدكن حائض، وهئ امزاته طلن انه عمر؛ ابن عن >ثالم، عن طلحه، آلث، 
آؤي  I^kjئأ ررتزة قاJ: زم، هي ضر ^، iJغثز 

حاملاه.

محلي،بن حدسا ١^^، حكتم بن عتإف بى أخمد وحييتي - ١  ١٤٧
أثهعئز؛ ائن عن دسار، بن اش عند حدسي، بلال"، ابن ~وهو• ل نلح حدينح، 

وتاز.(عش الله صر ، ujIرشوو دللئ، عن عمن مأل( ->Lj_، وهئ امرأته طثق 
يطينم ثطهز، م أحزى، حتصه محيم، م يطهر، حس دلماجعها ررمرة مماوت 

بمدأزبمك((.

م،إبراهتم، نأ إنكاعتث، حيكا الثنيتم(، حجر بن عبإ وحدمحي، - ١  ١٤٧
عمرابن لاأبمأف من، محدمحنم، سة جذوي0 ممحت، قال؛ سمرين، ابز< عن أيوب، 

أعرفولا أيمهم، لا لجعلتا وزا-جعها، قأمرأف حائض، وهي، يلائا امرأته طلن 
أيهثحدسى ست،، يا وكاف اتاهلآ، حبم بن يونس علاب آبا لفيت، حى ا-قي«يث، 

هاو(تيزجعها، قامزأJا حائض، وؤي دْلليمه امز^ته طلى أثه قحديه عمن،  ٤٢١١تأن، 
وانتحس.عجر أؤإف ئمه، مان،؛ عثه؟، أئحسنتا ت قلت 

^١أثوب،؛ ض ^، خدشا قالأ: زئ؛ ١^، أبو jخدئ١ة - ١  ٤٧١
هامزْ.وتثلم، عثه صل ١^٠ نشأل،عتز ]،: ١٥أنه عي دحز0، الإنناد 

عنحدي، عن أي، خئ؛ني الصمد، عبد بن الوارث عبد وحيكا "" ١٤٧١
عنوتئآا عش افه صل الئل عتئ سأل الخدث<: ق وقال ^^، غدا أيوب؛ 



^؛uس لوخأرفوتوالطلاق بغمرضاهاواض اسالض طلاق ه،ريم باب 
̂ ٢٦٧سً^^^ًًً==ًً=ذًد=^^=ً 

ررثقئهاوضنقال: جاع، عي ثن طا>ا ذِلاك، 
عئفبما«.

يوص،عى عوا ابن عن الدووقئ، إبرابمم بذ ينثوب وحدش " ١٤٧١
هرجل عمر؛ لإبن ملغ مال؛ جبي، بن يوص عذ ثم-ين، بن مح■ عذ 

وهئطلق هإد4 عمن؟؛ ن اممه عند اتعرف مماو: حائض، وهي امرآته 
ميرجعها، اذ هامز0 مأله، ور>ثئلم، علنه افه صل البي عمر يش حاتص، 
طئ،ائظ خرش زهئ اويل فق ^١ لئ: ئلت، ثاJ: ^^١، تنممبق 

وانتغثؤ.عجز أنإل قئة، ممال: التطليثة؟، 
نمحقي حJثنا \قو: ائن قال سار؛ ذ\نأ المش، نن محثد -^؛!١ - ١  ١٤٧
انسؤن!، قال: جبي ن يوص نمعيت، قال: ئتاده، عى سننه، حدسا جعفر، 

وتلم،عانه اطه صل ايي عمر قاني حائص، وهي انراق ظمئ يقول• عمر 
i،؛ئإن طهنُت، قإذا »ِلياجنها، اط،ُظثهزطا: ضل ١^٠ ممال َلأ، ذبم، قدكن 

إلأرأيث يمنعة، ما قال: -^١؟، أفاحتيتا عثن: لأبن ممنت، ثال: ةلثطلذها<ا، 
نؤزؤانمحئ؟!.

هيد ض اط4، يد ن iJ< j\ي كش، ن كش خدتثآ - ١  ٤٧١
ظمتهاممال: ظق، ١^، امرأته عن عتز ١^؛ نأل*، ئال: ;سرين، بن انس عن 

ررمزهممال: ورت٠ئلم، علنه افه صل يلص ءدكرْ يئمر، ديك مذؤر حائض، وهي 
لطهرها،فئتها لإ ئتاجنتها، قال: لطهرهار؛، قلثطلفها طهنلما قإدا ئللإاجعها، 

جاأعتد لا ئ ٠^١ ئالت حائص؟، وهن ظقث، اش التطليمة بتلك، ئاعتدذت٠ ذذخ\ 
ئ،سزثثاعئث،؟و



اثطلاقكءب 
^٢٦٨

ننمحني خدنا اقو: ان ئاو زانبمار؛ \1و.< محثد;ن ^؛؛١ ١-  ٤٧١
امزأقطلت قاو: عمن ابن نجع انه ببريي؛ بن أنس عن سب، حدسا خعثر، 

ءرمرهمماو: ونتأ، عليه اممه صل البي عمر ماتى حائض، وهي 
يتلكأثاخثت محن: لأنن محك ئكللفها،(، ^ إذ! نم ٥^١-^، 
منة!3او: التشمة؟، 

رحدسيه)ح( الخارث. بن حالي حدسا حسّ_،، بن عش وحدسه — ١  ٤٧١
وy ه  ٩١خدا ثب، خدنا مالأ: جز، لحدكا بمر، نن  ٩١صد 

سئامال: أي،خا؟، ئ،ثئ: ئال: لحديبجا: وو لإجنها«، عديبجا: 
ابناحزيا الرراق، عند أحيرتدا إبنامم، بن إنحاى ولحدسا — ١٤٧١

رجلعذ ينال عمر ابن نبع أثن أمحؤ؛ عن طاوس، ابن ١■^^، جرج، 
^٠١٧طيق لإثة ماJ: ئئز.( مال: محت؟، بن اف عند اتنرف مثال: لحاتقا، ١^^؛ 

أذمامزه الحز، داحتتْ ونللم، علنه افه صل انير إل عمر يدهن، عائقا، 
لإأشنهفيدمذِلأئ،:مح.

مالمال: محثد، بن لحجاج لحدسا اممه، عند نن هارون وعدسي — ١٤٧١
ابنينال، عرْ مول أيمن بن الرم عد نجع أثث الرم؛ أبو أ"جمرفي محجت ابن 

ممال:عائصا؟، امزاتة طلى رحل ين دللث،—: سستغ الرم ~وا؛و عمر 
ونلثي،علته اطه صل اممه زثوو عهد عل لحائص وهل ا٠تآتة عمن ابن طلق 

ا>ثن\و4طلق عمن بن الله عند إف ممال: وتلم، علته افه صل اممه رسول عمر ئتأل 
ومال:، ١٥٧ررل؛واجنها<<، وسلم: علنه اممه صل الئئر له مثال عائض، وهل 

وت1لم:علته افه صل البل وهزأ لت: ابن دال لبمسائ،<ا، أو هلثفللق طهزُلم،  ١٥"!



ويف|اربوحغنه،الطلأة وتع ر|خااف وانه سنذوبغ؛إنرثاى ا طلاق هميم باب 

صطكوصفىمءئئ(لاو
جريج،ابن عن عاصم، آبو ■حدسا اممه، عبد بن هارون وحديي " ١٤٧١

القصة•نخزس؛ نمن؛ اثن ض الزم، ز\و 
جريج،ابن أحإرئا الرراؤ،، عبد حدسا راى، بن محئد وحدسه ١"  ٤٧١

وؤوعمر ابن بمال عروة مول أبمن بن الرحمن عيد تجع أثه الربتر؛ أبو أحرف 
حيث،أحطا منللم1 محال الزيادة. بنص وفيه حجاج، حي.سثح بيئل يمتغ؛ الربثر 

Jli  : ا.نزو هز إء عزوة؛

ؤءطهثو(تعالت قوله بمعنى وهدا العدة، استقبال ق يعنيأ العدة ثل [ ١ ] 
مؤ تعالت كقوله ه لعديآرك> جهليثأ قوله؛ لأن ]الطلاق:؛[؛ 4 محييك 

ي،ه]الإماء:خي[،ض:محده.

لممالإمام صحيح ق عنهإ الله رمحي عمر ابن حدسثا ألفاظ هدْ ][١[ 
تفمنها الاحتلأف، بعض وفيها الله، رحمه 

أولق اطه رحمه لم مالإمام قال ولهدا واحدة، تطليقه طلقها أنه ثست، نه أ٠ 
ابنذكره ما يرد لئلا واحدة«؛ ااتهلاJةة قوله; ق الليث، حوي الألفاظ! سياق 

ثلائا.طلقها أنه محديث، تنه عشرين بقي أنه محيرين 
الخيضةمن الطهر بعد يطلقها أن له رحمن أنه عل يدل، الألفاظ بعض ن أ٠ 

مقتفىأنه لثط ث لا وهل،ا حاملا، أو طاهزا يطلقها أن أمره حيث فيها طلق التي 
وفهمعبعدم قلنا إذا محمإ -ولا فيها طلق التي الخيمحة من طهرت، إذا لأما القواعد؛ 
الرواياتعل لكن فته، بحابع ب طهرا طاهر وهي طلقها يكون فائه التللاق— 



اثطلاقكتاب 
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إنيقال! قد فتهلهرس الثانية الخيفة حتى يركها —أنه الزيادة فيها التي الأحرى 
عليهينجل أن أراد لام والالصلاة عليه الرسول أن عل بناء اخلفت الألفاظ 

القاعدةعليه تدل ما ذكر الرواة بعثس وأن نحون، لا وجه عل استعجله حيث الأمر 
يهللق.أن فله الهللاق فيها وقع التي الحتضة من طهرت إذا أنه ي الشريعة 

أنفينبغي الحيض ق الهللاق كثر فإذا هن.ا، ق الناس يثاس أن أرى! وأنا 
الإنسانهذا كان ؤإذا الثانية، الحيضة بعد إلا بالعللاق لهم يمح بالا ساسوا 
ؤإنفعللي، شئت، فان طهرت إذا فيقال! الوقؤع قليلة والمسالة يدرى، ولا جاهلا 

تعللق,فلا ششت، 

تعلليقة؟.عنهإ اش رصي عمر ابن عل حسبت وهل ت قائل قال فإن 
بأمرلسن لكن احتسبها، ه نفهو إنه يقول! عنهإ افه رصي عمر ابن قلنا! 

قالعللاق أن يرى أنه ■ممته اف، رصي إفتائه وظاهر لام، والالصلاة عليه الرسول 
الله؛رحمه القيم ابن وصححها ، داود لأنجا صحيحة رواية ق لكن يقع، الحنفي 

أنهيرى من ناولها ولهذا لام، والالصلاة عليه الني أي• سيئا، يرها ب إنه فهال؛ 
ذللث،.أشبه أوما به، أويعتد ءش_ا، سيئا يرها لر قال! يقع، 

باقيةأما المراد أن عل أدل( واريزجع،، ررفاليرلجنها،ا؛ الألفاظ! بعفن ق وأيصا 
صمته.عق 

لكنالحمهور، رأي يؤيد إنه لقلنا! الحديث ألفاظ إل نغلرنا لو أننا والحقيقة 
قالعامة والةواءاد يقع، لا أنه الصواب أن نئا العامة الشرعية القواعد إل نذلرنا إذا 

مستئى،يكون واصح ( ٢٩إلا حاصة مسائل ميمها أن يمكن لا قواعد الشريعة 

٢(.١ رقم)٥٨ المة، طلاق ق باب اظلاق، كتاب واوداود: ٨(، • أحمد)Y/ أحرجها )١( 



محدضاهاوأصمىمومامملأةودف*>برجا
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نصف jCjijالتي العامة والقاعدة عله، هى ما عل القواعد بقاء فالأصل ؤإلأ 
أمرثاعلته ليس عملا عمل ررس ت وملم آله وعل عليه اممه صل الني قول الدين 

محوثااُُ
الأربعةالأئمة فكون الواغ، ق شائكة مسالة المسالة هذه حال! كل عل 

نحالفأن يتهيب الإنسان يجعل الحيض ل الهللاق وقؤع عل الأمة وجهور 
رأينالو أننا إلا الوقؤع، بعدم يقول أن عل الشرعية القواعد يجر0 لكن هؤلاء، 
يقول؛الرحل ياق يدعون، جاووا بل العليهم صاقت ؤإذا يتلاعبون، الناس 

،صفذلائs؟، كيف، قيا! يقعن، لا كلهن لكن تهلليقاتج، ثلايثؤ زوجتي محللقلمؤ 
طهرق عشر«ّنوارتح قبل والتي حيض، ق منه عشرين قبل التي الطلقة قال؛ لنا، 

شديد.غضب، ق الأيام هلْ ق والتي فيه، حامعت، 
سنهعشرين قبل وقعت، التي الطلقة لأن واقع؛ الهللاق بان هوا أقتي وأنا 

نوحش،هذْ ؤيقول؛ يجاصمه، أن يمكن لا آخر نزوحها العدة انتهت، حان أما لو 
بناممه عبد الشيخ ذكره ما يشمه وهذا الطلاق؟! يقع إ يقول؛ اليوم فلمإدا 

أحدإن يقول؛ حاء مم ثلائا طلق إذا الرحل يقول؛ اممه، رحمه بابهلن الرحمن عبد 
يعلر الحقد يصح ر ؤإذا العقد، يصح لئلا عدل غثر فاسق النكاح عقد شهود 

ا.شهادته؟ تقبل لا أنه علمتؤ الأف الطلاق، 

قالثحث، هذا س مزيدا أراد ومن الطلاق، يقع لا أنه الرامح القول إذن؛ 
نز®الررمذمؤ وكتاب، ، افحاد® ءرزاد كتاب، إل فالاتي-؛ع الهامة المسالة هذه 

نحرمح<)ص:اآ"ا(.)\(م 
)أ(زاداس)ه/اآأ(.

)'م(مالس،اون)م/ها،(.
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كلاممن أوق كلاما رأيت وما وأفاد، فيهإ أحاد فقد اممه، رحمه القيم لابن كلاهما 
أنهمحي الحث، هذا الإنسان يقرأ أن وبعد ا،لوصوع، هذا ق اش رحمه القيم ابن 

يسر.لا ت بأنه القول من لأيد 

القللاق؟فيه محرم أنه ت بمعنى الحيض، مثل المماس هل ت قائل لوقال ولكن 
شرعت،اء نقوهى ط1وها إذا لأنه وذللث، الحيض، مثل ليس لا، فالحواب! 

منها،محتسب، ولا الحدة، من يحمر لا المماس لأن للعدة؛ هلثق قد فيكون لعدة، اق 
الحيضق لأنه الحيض؛ بخلاف، طالق أن حن من شرعت، المماس ق فإذا 
المماسق أما للعدة، طثق يكون فلا الحيضة، بقية ألغي الحيضة أثناء طثقها إذا 

.العدة؟ متى ؤإل الهللاق، فيقع هدا وعل يتللق، أن حن من تبدأ العدة فان 
إذاالرأة أن والغالب، قروء، بثلاثة فتعتد الحيض، عليها يعود حتى مولت 

الحثمانم،محماسم،•يأتيها لا نصع كانتط 
عليدل، وهذا والسلام، الصلاة عليه الرسول ثعيفى أيصات الحلي<ثا وق 

آلهوعل، عليه القّ صل الم؛، عضب ذلك أجل ومن الحيض، 3، الطلاق تحريم 
الحيض،ؤ، محللق إنه يقول! يستفتي، الرجل يأتيه الأن افتتن من وكم وملم، 
محيبهلكنه الوقؤع، عدم أو الوقؤع، إما القولن! أحد عل محيبه؛جوامب، فتجده 

الغضب،الحال هذه ق يفلهر الإنسان أن ينبغي بل يبغي،إ لا وهدا ببرودة، 
وملم،عليه افه صل اش برسول متائيا يكون حتى الءمم الفعل لهدا والخط 

واحدة؛بأنه الإفتاء ق الإنسان يتثئع ألا أيصا ينبغي الثلاث، الئللاق ؤ، كدللثج 
عليضغعل العوام! يقول كإ بل حلال، ثيء كانه صار الحال ؤ، تسزع إذا لأنه 

الثلاثالعللاق بأن يفتيه أن يريد كان إذا عليه ؤيشى عليه، ويكلف المستفتى، 



٢٧ئوأضمخاداوتعاسلأةويف«>برج1 

سمعلثا واللام الصلاة عليه الرسول لكن ؤإذا الناص، يتساهل لا حتى واحدة 
وهذه؛، اا،رأظهركم؟ بئ وأنا افه وكتادسا ررأيلنب قال; ثلائا زوجته طلق رجلا 
أشديدة لكمة 

فيه،حامعها طهر ق طثقها هل امرأته! طلق من أل نأن يلزم هل مسألة! 
ذلك؟.أشبه ما أو حائض، وهى أو 

فربإالماص محي محهولة مسالة ق لكن إذا إلا ناله أن يلزمنا لا نقول! 
بابق أو الفتوى باب ق قررنا لأسا نال؛ لا أسا الأصل لكن اسأل، نقول! 
يلزمقلما! فلو ؤإلأ المواع، عن المزال يلزم لا أنه الفقه! أصول من المفتي آداب، 

بثمنفلأن عل بيتي بت يقول! ألما، يإنان حاءنا إذا لكان المواغ عن الموال 
وهذاالخمعة؟، أذان بعد بعثه هل نقول! أن يلزمنا فإنه إياه، ملكي يعد معلوم 

بدلا هذا يثبت، عإ والمزال ليس؛واجب،، الموانع عن المزال أن الهم يلزم، لا 
منه.

(.٣٤٣)• رقم التغيظ، من فه وط الجموعن الثلاث باب الخللاق، كتاب المائي: أخرجه 
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الثلاثواو،طلأة 

راَع؛لإبن "واللمظ رابع بى ومحمد إبرامم، بى إنحاى حدثنا - ١  ٤٧٢
ابنعن معمر، \-نإوو\ اوراق، عبد ->؛ددن1 ت زائ— ابن ومحال أح؛رثا؛ إشهاؤ,' محال 

افصل افه رّول عهد عل الطلاق كاف محال! عباس، ابن عن أيه، عن طاوّس، 
بنعمر ممال واحدة، الثلاث طلاق عمر خلامحة مذ وننتين بكر وش وٌئئم علته 

امص1ناه1و<° ، ٥٧فه ئئن كاثث، محي أم وِ ١ انتعءحث٥ محي الناس. ال ا-قطارإ! 

أربعة:أوجه له الثلاث الهللاق [ ١ ] 

عقدأو را-ح، نم مره، محللق يكون بأن محللقة احر يكون أن الأول: الوجه 
إنجديدا عقدا عقد أو فراجع، الثانية محللق نم العدة، بعد كان إن جديدا عقدا 
بالنصيالئالثة يبين ا،لرأة أن ثلث، لا فهنا الثالثة، محللق ثم العدة، انتهاء بعد كان 

يعدمرة أي: ءؤألهلأثيىصدافي{ه، تعال: اممه لقول هذا ي أحدنحالف ولا والإجاع، 
^٥١الثالثة يعني ؤؤ0ءلقهاه قوله: إل آودتئجطمحنه ؤلإنثالئماتممv مرة، 

لاوقرة:هآأ--*ا'آ[.بجمحئبمنخممروءوئه 
ااحلإء،بين خلاف محل فهدم ثلاياءا، ءلالق ررأنت، يقول: أن الئاق: الوجه 

قوله:لأن واحدة؛ إلا تطلق لا إما قال: من ومنهم ثلايا، تطلق إما قال: من منهم 
بلالشخصي، بمراد لا بائن غثر أو بائنا يكون والعللاق البينونة، معناه ®ثلاثا® 

هذاوعل مرايت،، ثلاث ر نكث إذا إلا بائنا الهللاق يكون لا أنه علم وقد الله، بثممع 
ثلاثاأكير، وافه طه، والحمد افه، ءسثحان قال: لو أته كإ ارثلأثا(( قوله: فبلغي 



ىّدلأةادلأه
=ً ٢٧٥==ً=ً==^=^^=====د==ًءء 

قالأن يه المش هو وهذا واضح، وهذا مثله، لهذا عددها، عن يكما ل؛ وثالآث؛ناا 
السعودية.المملكة ق الفتوى دار 

طالق،طالق، #ijo يةولت بان فقط ااطالق٠( لفظ يكرر أن الثالث،! الوجه 
الهللاقفيقع اكلامث،، نوى إذا إلا المذهب، عل حتى واحده تقع فهذه طالق®، 

ثلاثا.

أنت،طالق، أنت، طالق، أنت، ١١فيقول! الحملة، يكرر أن الراح! الوجه 
كللأن باتن؛ طلاق أنه عل وأكثرهم العلعاء، ؛ juحلاف، محل أيصا وهذا طالق®، 

إلا!مستقلة، حملة 

بالأول،ثبتن ببما مدحول غير كانت، إذا فإما حا، مدحول غير كانت، ذا إا 
رجعية.عده معتدة ولا زوجة، غير عل وارده الثانية الحملة وتبقى 

أنت،طالق، أنت، طالق، أنت، ١١بقول! أرديت، قال! بأن التوكيل٠ أراد وإذا أ٠ 
واحده.إلا أيما يقع لا فهنا بالثالثة، والثانية بالثانية، الأول الحملة توكيل« طالق® 

ماذاقالت،! طالق®، ١اأنت١ قال! بأن الزوجة إفهام أي! إفهاما، يريد و أا 
يخللث<يريد طالق® أنت ١٠قال! تقول؟، ماذا قالت،! طالق®، أنت، ١٠قال! تقول؟، 
.ة.واحاوإلا يقع فلا الإفهام، 

التللاق،أراد لو حتى واحده إلا يح لا أنه ٠ اممه رحمه الإسلام شخ واختار 
ارأنّت،قال! فإذا طلممتج، طالق® رءأنت قال! إذا لأنه الراجح؛ هو القول وهذا 

يكونأن يمكن فلا مهللقة، عل الثانية الحملة ثرد لأما يصح؛ لر ثانيه مره طالق® 
فلا.معتثزا ناسينا يكون أن وأما لغوا، أو توكيدا إلا 

:؛(صرعاكاوى)م/
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ؤشلأ1قوغسم؛قوله نحالف لأنه صعيف؛ قول ثلائا يقع بأنه والقول 
[.١ ]الطلاق: ^ لعد؛إرن> 

عنها،اش رصي عباس ابن حديث واحدة إلا يسر لا أنه عل الأدلة ومن 
بكرأي —وخائفة بكر، وأي وملم عليه الله صل الني عهد عل الهللاق كان قال؛ 

محللايكر— أف وعن عنه الله —رصي عمر خلافة من وسنتن وأشهر—، محنتان 
واحدة.الثلأيث، 

كانقال؛ كأنه )رالطلاق((، لقوله؛ بيان عهلم، هدا الثلأيث،،، ارمحللاق قوله؛ 
ل)ركان«.-محما كون وا)واحد؟(ا الثلأُثج، ؤللاق 

فيهلهز كائن، مد أمر ق انقئجلوا مد الناس إو عنه؛ افه رصي عمر فقال 
البينونة،تعجيل يريد طالق،ا أنت ٍلالق، أنت طالق، ُأذت يقول؛ الذي لأن آناة؛ 
يريدٍلالقا، أنت ٍلالق، أستإ ١١يقول؛ أن الإنسان مفه س لأن أناة؛ فيه لهم وهم 

هوبل يرا-وإ، أن عل يلزمه أحد فلا رجعيه كاست، إذا لأنه البينونة؛ تعجيل 
صغرى.بينونة لكنها منه، ، lJlالعدة؛ثت، ؤإذا بالخيار، 

اللهقال يده، عل يوحد والسفيه أناة، فيه له شيئا يتعجل أن الإنسان محقه فمن 
يؤخذمنيها دام فا ]اواء:ه[، ^^آ»آسمأفيعممءئاه تعال؛ 

•يدم؟ عل نأخل. وسيلة وبأي يدم، عل 

يمتعلا ض الناس من يعني؛ القرآف، الوازع يردعه لا من الناس من مول،ت 
لرأنه دام ما السلطان، بالرايع فتعامله حرام، التتابع الثلاث، العللاق إن قلنا؛ إذا 

زوجته،من لحرمه أن وهو لهناف، البالرايع نعالخه فإننا القرآن بالوانع يقتنع 
جحتها٠مرا س دمت5نلثج وهوألا لفسلث،، أردثه با إلا نعامللث، ب إننا ونقول؛ 



واو،دلأةاشلأه
mظ======^ص^==^ص^==ً====== 

معهمأنه الطلاق إمضائه ومض الطلاق، عليهم عنه اض رصي عمر فأمضى 
أسينالمراجعة من يمنعهم لر لأنه الحزم؛ من لم ومتعا لهم، نادتا المراجعة من 
فأرادتحريمه، مع فيه وتعجلوا الأمر هدا ي ثتايحوا حن إلا يمنحهم لر حلاقته، من 
شرعا،محرم وهو لأنفسهم، أرادوه الذين فهم بقولهم، اعتدادا عليهم يمقته أن 

ياي،من لا السياسة، باب من عته القه رصي عمر من هذا فصار عليهم، قاليممى 
الهللاقبأن وسلم آله وعل عليه اممه صل الرسول لسنة محالئا يكون فلا التنرع، 

الشرعية.السياسة باب من هذا بل واحدة، الثلاث 

تيحني الأولاد، أمهات؛ بيع من مع أنه عنه! الله رصي فحله من ذلك؛ ونظر 
بحمن عنه اممه رصي فمنع ولد، أم صارت منه وولدت أمته، جامع إذا الرجل أن 

وسلمعلبه اممه صل المي، عهد ل يبعن كن الأولاد أمهات أن مع الأولاد أمهات 
افة،من الخوف عندهم قل الناس أن رأى لأنه ؛ عنه النه رصي بكر أي عهد وق 

أنبجت، ولا سدها، ابن هدا وابنها يكي،، وابنها ولده أم يبيع الرحل قمار 
ابنلها التي أمته يبيع يبالون، لا الناس فصار الحديد، السيد ابنه يعهلي سيدها 
التفريقعن مى وسلم عليه اممه صل النبي أن ْع يفئق أن يبال ولا يبكي، وابنها 

التفريقس يمنعهم أن لهم تأديبا عنه اممه رصي عمر فرأى ، وولدها الوالدة بن 
السياسة.س وهذه لهتاي، الأولادهن؛الرائع و؛يرأ، بينهن 

إلأربعن س عقوبته رسر الناس س الخمر شرب كثر لما أنه ذللث،ت ونظر 
ؤإذاحدا، ليت؛ الخمر عقوبة أن فالأصل ؤإلأ شزبه، عن للناس ردعا ثإن؛ن 

(.٣٩ ٥٤)رقم الأولاد، أمهات عتق ق باب العتق، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
رقمالمسي، التفريق كراهة ق باب المر، كتاب والأرْذيت (، ٤١٢)ه/ أحمل؛ أحرجه )٢( 

(١٥٦٦.)
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الرسولعهد ق الشارب جيء ل! لأنه بحد؛ ليس أنه علمت ذللث، ق السنة تأملت 
محليمن الصحابة من بل ا-إقلدات، يعد شخصا يوقف ب واللام الصلاة عليه 

الأمربقى عته الله رصي بكر أف عهد وق نحوأر؛عين، بيده يسوءله، بردائه، بنعله، 
أر؛عين.عل كيلك 

ماذاالصحابةI استشار الشرب كثر لع عنه اممه رصي عمر عهد ق لكن 
الخدودأحم، المؤمنين، أمير يا •كنه! الله رصي ، عوفبن الرحمن عبد قال ترون؟، 

ُ

ينكرلم؛ ذللث، ومع حد، له ليس الخمر وشرب يحني! المدفح، حد وهو ثإنون، 
صرحوهدا ، ث،أذين إل الخمر شارب عقوبة عنه الله رصي عمر فرقع أحد، 

حدا.لست، الخمر شرب عقوبة أن عل الصحابة من كالإجاع 
~وهيحدا الحقوبة كانتخ لو لغيره ولا عنه افه رصي لعمر يمكن لا وأيصا 

أئهؤوسيهمدحلوي تحال! قال أبدا، الماس، لريع ثإنين إل يرفعها أن أربعون~ 
حلدةمئة نقول؛ لا الناس ق الزا كثر لو ولهذا ]i_>!•،:؛[، يمده طلم سد 

أنمس كالله تيس الصوصن تامل فمن مثتين، إل يرفعها أن لأبد تكفى، لا 
يعني:أربعين، عن يقل لا لكن تعزير، هي ؤإنإ حدا، ليمتا الخمر شرب عقوبة 
ولأنفيه، ورد ما أدنى هذا لأن أربعين؛ عن يقل لا تعزير هي نقول؛ أن يمكن 

الماس.يرتع أن يمكن ما أقل هذا 
نحنمأمورون منة الحقيقة ق هي مياساُتح له عنه الله رصي عمر أن فالهم 

الخلماءزئق سش )م والملأم؛ الصلاة علميه المبي قال كإ باتباعها 
وعمربكر أب عل نص واللام الصلاة علميه أنه المعلوم ومن ا، الراشدين٠،ر 

(.١٧٠٦رقم)الخمر، حال اب الحدود، كتابح لم؛ مأحرجه )١( 
والرطىت(، ٤٦٠٧رنم)السنة، لزوم بابح المنة، كتاب، وأبوداود؛ (، ١٢٦أحمد)؛/أحرجه )٢( 



؛ابْرلأةاشلأق
 =_=^^=^==========^=^==٢٧٩ _ً

®إنوقال! ا، وعما،ر بكر م بعدىت مى بالثدئن فقاوتعنه،ا، اف رصي 
الناسسياسة —وهى الثنة هذه فتكون ٠، ينثالوا،،ر وعمن بكر أنا يطيعوا 

لأننانبوية؛ سنة هي بل عمريه، محنة \لثر؛أ~ نحاك لا فيإ عليهم بالشديد 
بطاعةأمرنا اش لأن طه؛ امزا الرسول أمر جعل ولهذا الخلفاء، سنة ياتباع مأمورون 
والسلام.الصلاة عليه الرسول 

أنوواضح صريح هذا عنهإ النه رصي عباس ابن حديث أن ت والخلاصة 
ينالإنسان وكون هذا، يقتفي والقياس كان، لفظ باي واحدة الثلأيث، طلاق 
طالقارأب قالت لو ولهذا ورسوله، النه هوإل بل إليه، ليس يبينها لا أو زوجته 
يزاحع؟.أن له فهل فيه" رجعة لا طلائا 

علحكم فيه،ا رجعة لا ١١لأن يراجع؛ أن له الرامح القول عل نقول! 
طثئهافهوإذا ورسوله، اممه إل بل إليه، ليس وهذا قيها، رجعة لا أنه واحدة طلقة 
طالقررأنت، لوقال! أنه كإ فيه"، رجعة لا ١١قال! لو حتى الرجعة فله واحده طلقه 
توملا اُتئاءه تقتفي صفة بالطلاق إلأقه كان فإذا يصح، لر به" لا طلاها 

توثرلا الصفة هذه فإن فيه، الرجعة عدم تقتفي صفه بالعللاق ألحق إذا فكذللث، 
جدا.واضحا هذا وأظى فيه، 

ررأنترقال! مواء ثلائا، الطلاق يقع أنه عل أكثرهم اممه رحمهم الُلعاء إن ثم 
الذيوهو ثلائا، يقع فإنه طالق"، أب طالق، أنت، طالق، أنت،  ١١أو! ثلاثا®، طالق 

محنةباب القيمة، ق ماجه وابن ٢(،  ٦٧٦)رقم بالسنة، الأحد ق جاء ما باب العلم، كتاب 
رةمر'اأ(.الخلفاءالراشدين، 

أحمد)ه/'آارم.)\(أحرجه 
(.٦٨١)رقم القانتة، الصلاة قضاء باب الساجد، كتاب مسلم؛ أحرجه )٢( 



ضتاباثط_لأيى
===^====^^==^====^^===٠٨٢^

أنوجهنا تعال سبحانه اف فإن نزلع ماله المسألة كانت ؤإذا ، ^١٠١١١۶أكثر عليه 
إنَقمواؤثول رديءإثاس سء محربمأف، ؤ؛ن تعالت قال ورموله، اف إل الأمر رد 

[.٥٩،:]iJLه يأوي ولص ض دألك دأدوءّألأم ائب وينوث 
تغىولا تمن لا لكنها متباينة، بإحابات الحديث هدا عن أجابوا الحمهور 

عليهالرسول عهد ق انم ةالت من فمنهم صعيفة، إجابات لأما حؤع؛ من 
عنمستملة حملة كل أن يريدون لا التوكيد، يريدون كانوا واللام الصلاة 

الأخرى•

التوكيد.دون التأسيس الكلام ق الأصل لأن هدا؟! قال ئن نقول: 
يتبعهاولا بالأول، لين بما المدحول غجر المهللقة ق هن.ا إن قال: من ومنهم 

صحيح.غجر وهدا والثالثة، الثانية 

وملوكمذهب، من الإنسان يعتقد ما إل النصوص أعناق ئ فيه وهل.ا 
أوإليعتقدْ ما إل المحوص أعناق ئ محاول أن جدا• خْلتر المللئ، هدا الإنسان 

علالنموص فأبقوا متبوعه؛ وليت، نابحة، كلها الأراء بل رأى، من به يقول ما 
الطلاقوقؤع عدم الأصل لأن بالأصل؛ قلت، فقد هدا فحلت، إذا وأنت، هي، ما 

ير،الدين أن ومعلوم الماد، عل الأيسر ملكتؤ فإنلث، حذا قلت، ؤإذا الثلامحثؤ، 
فالعاذاالنموصى، عليه ناول الذي وهو الأصل، وهو الأيسر، هو هن*ا دام ف،ا 

دلبإ القول من يتهثب، ألا تماما الأمر بيرأ، إذا للأتان بّثهم، ولذا منه؟! ثتهثسج 
وقالوا!الماس قال ؤإن أبدا والثثة الكتاب علته 

صابروهو عليها وحبس المسالة، حذْ اممه رحمه الإسلام شخ ابتلي وقد 
اشكلمة تكون أن يريد الله، مميل ق محاهد وأنه حق، عل أنه يرى لأنه محسب،؛ 



طّدلأةاشلأف
٢٨١ —

لكن، تباو ولا به، فعاليلث، والثنة الكتاب من الأمر لك تهن إدا قانت العليا، هى 
ُ-خْلأالحكم لأن يثانى؛ وأن فيه، يتثث، أن محب الحمهور نحالف، ما أف صحيح 

لقولمحالفا وهو الصحيح أنه للث، سدى قولا رأت فإذا صعيا، الحمهور 
معفأنت تبال، فلا الأمر لك نين ؤإذا وقهر، ثأف، بل ثثعجل، فلا الحمهور 
فلهقاصاب فاجتهد حكم من لأن حطوهم؛ لهم يغمر والحمهور والسنة، الكتاب 
واحد.أجر فله أحهلآ ومن أجران، 

قولوهو ثلاثا، طلق إذا ثيء به يقع لا أنه السألةن ق شاد قول وهناك 
كاباطلا، فيكون يمقته، محرم هذا لأن القياس؛ مقتفى هو وقولهم الرافضة، 

البيع،يبطل أنه فالصواب; الصفة، اختلاف ْع بصاع؛ن البمر من صاعا لو؛١٤ 
كانإذا القيامي القول هدا لكن فقمحل؛ الزيادة تبطل العلعاء; بعض قال كإ نقول ولا 

الاعتبار،فامد الأصوليين عند ويسمى مرفوصا، ساقطا قولا صارا النمس يعارضه 
اممهمجل اطه رمول عهد ل الثلاث، الطلاق أن ق صريح الحديث، لأن به، عثرة ولا 

واحدةالثلاث طلاق أن عل دلت، الموصى دامت، وما واحوة، وملم عليه 
عنها.لما عدول ولا واحدة، فليكن 

ابنأحمذثا عتاذ0، بن روح أنوثا إبراهيم، بن إمحاى حدسا — ١  ٤٧٢
ابنأحزتا ١^١!،، عبد حدسا له—؛ —واللقط راؤع ابن وحدسا )ح( جزيج. 
أئناأيعلم عباس؛ لأبن يال، الصهبا؛ أبا أف أبته؛ ص طاوس، ابن أنونج، جرج، 

 vوثلأيابكر، وأبي( وتلم علته افه صل الس عهد عل واحدة محعل الثلأث، كانت
تعم.ابنعثاس; ممال( عمن؟، مىإمارة 



انطلاقكتاب 
٢٨٢

صخزي، نن ه ١^ \زي نن إنخاى - ١٤٧٢
أباأف طاوس؛ عن مبمزة، بن إبرامحم عذ اشمحائ، أيوب عذ ويد، بن حماد 

هم الثلاث اسل بجن م ئثاتك، من ثان لإاس; لأنن البجاء 
^؛j،يل، ، jls^هد ت ممال واحاو0؟، بجِ وأ؛ٍا ومئم عليه اممه صل اممه رسول 

 )j أ.عليهمل داجاوْ الطلاق، الناسفى عمرسايع عهد

الانفرادبذلك مراده أو العيب، بالهناة مراده هل لكن العيب، الهثاْت ]١[ 
ءنالماس؟

ييرأنه يرى عنها افه رصي عباس ابن يكون أن فإما الانفراد، مراده نقول! 
محالفة،هذه وأن يتثهه، أن اغ رحمه الصهباء أبو وأراد ثلايا، الثلاث الئللاق 

عباسوابن ثلاث، الثلاث العللاق أن عل الوقت ذلك ق الفتوى تكون أن ؤإما 
فتواهم،وعن الناس عن ١^١^، هذا ق فيكون واحدة، أنه يرى عنهإ الله رصي 
واحده،إلا يقع لا أنه رواية روايتان؛ المسالة ق عنه روي عنهإ الله رصي عباس وابن 

ثلائارا*.يقع أنه ورواية 

بعدها.وما ( ٣٣٥)U/ للمهقى الكبرى المن انثر )١( 



uU  ول«اينوالطلاقامراته، حوم ض على الكفارة وجوب
٢٨٣

ub  ٠ا4وات4 حرم اتممارةهطاىأس وجوب

هثامعن إبرامم، إسكاعتز!ن حدسا حرب، ن ومر وحدثنا ١-  ٤٧٣
مم،بن يغل عذ محدث محر م بن ءش إو كثب مال؛ الدنتوائئ"؛ ~مح 

وماليكمرها، يمان اثرام؛ ا-و بمول كاف انه عباس؛ ابن عن جبثر، بن سعيد عن 
هإJزضلالهبيةطا١ل

العل،اءفيها اختلف مما الزوجة— تحريم —وهي أيصا المسألة هذه ]١[ 
هذهأن وذلك قولا، عثر ستة نحو حلاقهم — ظني —ل حتى كثزا اختلاقا 
تلحق؟قياسها أصول، يتجادسها الكلمة 

غيرها؛كتحريم مكئرة يمين الزوجة— تحريم -أي؛ أنه الراجح القول ولكن 
د؛-ءامبماقؤبيكإهسموريبملك وكخ(اضتعال! قول لعموم 
بميئا،اكحربم تعال اممه فجعل ]١^٣■.ا-آ[، ه يلأدؤ ونآثه ت ه 

كانلقد وقال! يكفرها، يمين إنها الحرام! ق عنه اف رصي عباس ابن قال ولهدا 
اليمين.كفارة التحريم عن يكمر أن أمر حيث، حنة أسوة اممه رسول ق لكم 

بقللاق،وليس بثلهار، فليس حرام® عل ررأستا لزوجته! قال فإذا هذا وعل 
ووكنهطلاق، وليس بغلهار، فليس عل® حرام فزوجتي كدا فعلئا رءإن قال! ؤإذا 

يمين.

فرقلا لأنه أردئ،؟؛ ماذا منه! تستفصل أن نحتاج لا الراجح القول ^ا وعل 
هذاق حشن، إذا نقول! بل تتفمل، أن حاجة فلا وغثرها، الزوجة تحريم يخن 

يمين.كفارة فكمن 





الطلأة«ل«(ث 4 ا4>ات4 حرم >، اممار٠ءد، وجوب باب 
— ٢٨٥ٍْسٍد=^^==ًٍ^ًٍٍٍ=ًٍ=ءءد^= 

قالاف لأن عنه؛ ينهى أما هذا الطلاق®، ُرءلإ الناس! بعمى قول مسألة! 

إذاإنلث، ويقال! به، يتلاعب لا العللاق ويقال! ]اكمدم:ا-آ[، دؤء؛ئثأتمثيماه 
أحبأنا ولذا هذا، من ومحدر ثهللق، زوحتلث، أن يرون العلياء أكثر فان حنثث، 

أنالكثرة! حذْ نسمع كنا ما هذا، ق التهاون عن الناس محذروا أن العلم طلبة من 
يتهاونونفصاروا يكمر، يمئن هذا بأن أفتوا حسث، إلا بالهللاق محلفح ان الأن
حالفاكان ثن لأن م؛ أم هذا أن للناس يثنوا أن العلم طلبة فعل الثيء، حذا 

هيامأ٥ محائ أن المرء نفس تطنب كتف جدا، حهلثر أيصا إنه ثم باق، فليحلف، 
جدا.خملمرة فالمسألة إ له؟ محل لا العلياء أكثر عند 

بمعنىهذا كذا® فعلت، إن طالق ررامأق و! اكللاق®، ارعل وقولهم! 
الممن.حكم حكمه لكن يمنا، ولن الممن، 

نلأم-؛انن -ينني! ثناويه حدثنا الخريري، بثر ين تش حدثنا - ١  ٤٧٣
أنهأحمث0؛ محر نن تعيد أو أحزة؛ -تكيم نن بمق أو ممر؛ إي ئن عش عن 

ثمدوشال! ت5همها، ههئ اصآتة عثه الرجل حث؛ ^١ محال! عباس اين نمع 
خثن؟ا؛ّأءة ، ٥١^ ق لغي كاف 

أنكمأي! ٢[، ]الأحزابت١ ه حسن أثرة آش يبمؤل ؤ، صأ كو؛ان ؤ معنى! [ ١ ] 
مطلوبة،الحسنة الأموة أن شلئ4 ولا حسنة، أسوة فهي اف برسول تاستتم إذا 

أسوةاف، رمول ق عليكم كان لقد يقل! لر لماذا قائل! يقول لئلا ذللث، وقلت، 
عليهافه صل افه برسول يائنا أن ييير1ا أن أراد وجل عر اف لأن نقول• حسنة؟• 

■حسمته أسوة وسلم 



اثطلاقكتاب 
 ٦٨٢^=—==^^==^=^^^===^^=—ًًً=

ابنأنلم؛و\ محمد، بن حجاج حدسا حاتم، بن محمد وحييني — ١٤٧٤
البئال تحر؛ عاتثه سجع اله تحر؛ تحر بن محت سجع ١^ عطاء؛ ئلمزي جرج، 

،عتلا عندها مثزي، جحش، لننا وسس، عئد يمكث، كار، وسلم عاثه افه صل 
ذتجو اضُ ضل ١!^، ظها دخل U أثثا أو ؤ:ضه ^١ ؛^، ٥^١٤مالغ: 
ممالمت،إحدامما، عل مدحل ُ، معاىر؟ل أكنت، معافبمز، ييح مئلئا اجل إف ئلممل؛ 

لنزل!و4،ا، أعود ولن جحش، بنتؤ رشسا عئد عسلا سريت، ®بز ممال،ت ثه، دلك، 
^يإدأمأل٣قإلابمسلوحمصه، لعائثه يوله؛ 

»ثلثرث،عنلأ«لآ؛.أرتي.دناهلإو'لأ: 

واللامالصلاة عليه الرسول، كان عنها الله رمحي ححش بنت، وزينب t ١ ت 
واللام،الصلاة عليه الرسول( عند المدر ق عاتشة تسامي كانت، الي وهي، بمبها' 
محةأن أعلم— —واممه والظاهر الخدين،، من كإ"سان يئسيما ضرائرا ولهدا 

منها!لأسبايح، لها واللام الصلاة عليه الرسول، 
ؤيمثأتنتا زنر قنن ^٤^١ تعان(؛ افه ءال، إياه، زوجها الذتم، هو اطه ن أ٠ 

ينتثناهلالأحاب:يم[.

لمنبمل لا اقك، ابن أن وهي جاهلية، ئنة إماتة ما بتزوجه حمل نه أا 
يتزوجواللام الصلاة عليه الرسول، بكون هدم فيطالتج زوجته، يتزوج أن ساه 

عنه.الله رمحي حارثة بن لزيد زوجه كانت، التي عنها الله رضي جحش بنتؤ زين—، 

استفهاميةحملة فهي أأكلثا؟، يعني؛ ®أكاوث،اا عنهات افه رصمح، قولها ]٢؛ 
الاستفهام.همزة منها حذ.فت، 

الكيدة.هده عل عنهإ اممه عما الزوجتان اتفقت أنه فيها القصة هده ]٣[ 



ينوالطلاقوث«( امرأته، مذحرم ملي الممأرة وجوب باب 

والثومالممل يشبه كريرة، رائحته نبات الغافر! معافر؟اا ®أكلش وهولها! 
عاليهفقال مغافر؟، أأكالت استفهمن! بل أكلت، إنك يقلن! لر وهن أنبهها، وما 

علا.شرب، ؤإنإ يأكلها، لر إنه واللام! الصلاة 
ولنححمن، بنت ريسب، عتد همثلأ نربثإ ®يل وصالم! صه اثنه مل وضك 

قال!أنه 0ع تحرنجا هدا اف فمي عندها، عسل لشري، أعود لن يعني! له® أعود 
الالثيء تحريم أن عل فدل العند، بغوم التزام أعود® ®لن قوله! لكن أعود®، »لن 

تحريم.فإنه منه الأمتتاع عل دل ما كل بل التحريم، بالقفل يكون أن فيه يشترؤل 
عليهدل يا ينعقد هوالإمحايح الذي النير أن وهي فائدة! هدا من ويوحد 

بلففليكن لر ؤإن عليه دل( نجا شن التحريم أن كيا الذر، بلفغل يكن لر ؤإن 
بألاالترام هدا لكن باكحريم، تصرح فيه وليس أعود®، ®لن قال! فهنا الحريم، 

عل®ش يقول! أن فيه يثارمحل لا الدر وكذللث، ه، نفعل تحريم وهد.ا يعود، 
فيهفيكون كان، لمقل بأي فهونذر ه نفبه وألرم الإنسان به الخزم ما كل بل نذر®، 
تنعقدالعقود حمع أن ! الله رحمه تيمية ابن الإسلام شخ إليه ذهبا ما عل دليل 

ؤكوقال! بنتي، ملكتلث، مثلا! قال إذا الكاح، حتى كان لففل ياي عليها دل، يا 
الكاح.به انحقل٠ 

ؤأث؛-عئورأينيك لك أئن أنو آ يجرؤ؛ تحال! الله فأنزل قال! وهنا 
عزصهتكون الي الأمور من الله أحل ما تحريم بأن يئعر وهذا لاكحريم;ا[، لزله 

ؤيتأأثاأك؛ءنتعال! قوله يوضحه وهذا ؤوأث< تعالت لقوله للحقوبة 
iآلثته بجي ي أسَ م؛ ه أء تآ ين اميأ ي :\ظ\ 

لالأتاوة:؟ا/[ّ

الاختيارات)ص:ي٢(.(، ١٦٤، ٥ الفتاوى)أم Iمحموع 



اثهللاقكتاب 
=ٍٍ==^ً=ٍ==^=====ًس=ٍ=ٍ== ٢٨٨^

قبلعمدها يعد طها أي! ؤثتيت،أسءطنسآؤأه وقوله؛ 
الحنثويعد ، ٠١نحله  ١١ئمى والحنث، ، الحالفيئن الكفارة أدست، إذا لأنك، الحئثؤ؛ 

مىالكفارة«.ث>

ؤآلثأيكهوصثإحآهمن\ن ديحبذ هوملثه ظد<آس عقه ؤنإ0؛0يةنا وقوله؛ 
حين،الساء كيد شدة عل يدل هدا أن الحهال ادعى ]التحريم:؛[، يره بمد 
صدوالملائكة وصالحوالمومتين وحاريل مولاه الله يأن أمحر وتعال مسحاته الله إن 

لكنميء، كل عن كاف وحده الله إن بل عفليم، غالخل وهدا ا وحفصة! عائثة 
معهوملائكته قافه افه، عند واللام الصلاة عليه الرسول، منزلة بيان المراد؛دللث، 

الومن؛ن.وصالحو 

قالا:١^ ند ;ن النلأء، ن محي وب محو خدكا - ١٤٧٤
١^صل اطيج رثول كال *،: Jliعاتثه، عن أبيه، عن ، ٢١٠٤٥عن انامه، محو حدسا 

ثديوسائه، عل ذاز العمحر صل إدا والانسل، اظواء بجب وتلم عليه 
^٧£،،عن ئنألت، نحثز، كال مع أكثز عئدها ئا->قش حفصه، عل قدحل منهن، 
^١١صل اطه رئوو ئتمن، عتل، من حخ' مذ امأ٥ ل-ها أهدُلمج ق؛ قمل 
وهانئ،؛لتوذة، £uj£، هدكنت( قة، لنحتالذ واطه أما يمنئ،: ئربه، منه ونثم عليه 

هإيهمعاقر؟، أكلتؤ اطه، رسول، يا له: همولي مملتج، تيدئو ثإيه عليك ذحل، إدا 
ون1لمعليه اممه صل اطه رئول، وكاف الريح؟، هذة ما له؛ ُقو4ك، لا، للت،• تتمول 

عتل،ثزبه حفصة تمتي للئ،ث نيمول، ءإثه اويح، منه يوحد اف علميه يفتد 
هلنإصمه، يا أنت، ويوليه له، دللث، وناقوو العزدط، يحله جنتسئ، له: همولي 

أباليهأي، كدت، نمد هو إلا إله لا والدي نوئه: مول، دالف،: تؤدة عل يحل 



الطلاقوا«اث اعراند. حرم من ملي الكفارة وجوب باب 

وتؤأعلة اه صل اش رئول دثا محلنا منك، يرمحا اأبا'ب لعل ؤإثه ل، محلت باليي 
ض\الئيح؟، ثذْ ما : ^Jc>رَلأ«، ^j: نثامحت؟، أكك اش، 3توو يا قالت: 

قلتعل يحل محلتا العزمط، ثحلمه جنست دالنث ق تب ثربه حمصة تمني  ١١
ماJغ■.حممه عل يحو ئالتا دباك، بمثل ق\ذن صمه، عق يحو م دلالئv، مثل له 
^s؛:مموو _■ به«، بى خاخه ^٠ ١١قال: منة؟، أنشك آلا اف، ننول :ا 

انخي.ئنت،لها: ،: ؛lJL-مماة، كد  4ji>l3،؛ uilئ1حال 
اثامه١^ ^٥١ ١^١مم، بن بئر بن ا-محثءن نا JJحاإو3اه؛م: أبوإنحاى دال 

تزاة.خدا 

بنهشام عذ منهر، بن عئ حدكا نمحد، بن نريد وحدكلأ - ١  ٤٧٤
الإن1ادمةااا.مؤةخدا

افهمحل الني كان مبق الذي لأن مبق؛ ما كنالف، الهلريق هذه سياق [ ١ ت 
عائشةعاليه تواطأ والذي عنها، افه رصي نسي، عند العسل ثرب، الم وسعاليه 

وعائشةلحفصة ذكر فيه بل لزينب، ذكئ فيه ليس وهذا عايجعا، الله رصي وحفصة 
عنهن.الله رصي وصفية ومحولة 

لخالفتهاسادة التسمية لكن وواسعا، حيدا كان ؤإن سياقه الثاق الحدسث، فهذا 
ومحالفتهزاكحريم:٤[، ه عقه ^Uj،سلنهنا وتعال: تبارك الله قال، حيث، القرآن لذإاهر 
افهصل الني إن ويمال■ قبله، الذي الحديث فيعتمد قبله، الذي للحديث، أيما 
عانثةعليه تظاهر والذي عنها، الله رصي زينب، عند العسل ثرِب وسلم عليه 

عنيعا.الله رصي وحفصة 

هه؛أ؛- 



ائطلاقكتاب  ٢٩

ub  إلالأيمذطلاه سزانوأته 1بي بيانIbb^
ينحزملمة )ح( وهب• ابن حدثنا الطاهر، آبو وحدسي — ١  ٤٧٥

يزيد،بن يوش أح؛رفي وف، بن افه عبد أح؛رئا له~؛ -واللمظ اشبمبي يش 
أ1دالت،ث عائشه أل عوف؛ ين الرحمن عبد ين سلمه آيو شهارّ_ا، اين عن 
لكداكر ررإن هقاز.' ي_(، بدأ أرواحه شصر وسلم عليه اش صل اممه وسول أمر 

^ىمحس،ئاَن:مديألمحيم
شألبق ؤأثأت،ا دال،ت وجل م افه ُرإل يال،• تم ت مالن بفراقه، ليامراق يكويا 

غةعك آ،ومتؤا ثؤى ضا رفيدثها ٢^^١ ئرتدك<أنجوء إكتن يمنيك 
مبظ' محبمثت، ود آقث ؛٤ نآلدار٢؛؛^؟ ^٣؛^> آممد مدى زكس ئ. 

ورثولهافه أؤيد هإي، إ أبوي؟ أنتأمر هدا أي ق مملت؛ ت مالغ ه®، عفليثأ 
مامثل وسلم عليه اش صل اممه رسول أزواج معل يم مالئ٠ت الآحرْ، والدار 

الحديث:]ا[وهذا 

امرأتهحؤ إذا الإنسان أن اه! رحمه المرجم علميه ترجم ما عل دليل ~ ١ 
ليستاالزوحين~ ب؛ن ~أي' بينها العلاقة صارت فإذا بطلاق، هذا فليس 

تهللمقىأن شئت ؤإن معي، د؛مى أن شئت إن بالخيار، رُأنن، لها• وقال يالحيلءة، 
أولا؟.يرحع، أن له هل لكن؛ طلأما، يكون لا هذ>ا فإن شك،® 

محلىق دام ما ير-أع أن له إن وقيل؛ ور-أع، أن فله وكالة، هد«ا نقول: 
فلا.ؤإلأ التخير، 



إلإبالنيةطلاه لامن تساماص ان بيان باب 
 ً^—٢٩١ —

لا؟أو 

1نقلظ إذا هذا واحدة، إلا بملك لا الوكيل أن كا الثلاث مملك لا نقول: 
واحدةالثلاث بأن قلتا إذا أما ثلائا، تعتبر الرجعة قيل أو واحدة بكلمة الثلاث 
واحده.إلا تطلق لا فإما ثلائا نفسها لوطلقت حتى ءلاهر، فالأمر 

اثميةوعل كإلها، وعل محها، اممه رصي عاسة فقه عل دليل فيه ٢- 
الحفليمة.

عليهاممه صل الني عند عنها الله رمحي عائشة منزلة عل دليل أيقا فيه ٣■" 
وتقول!تتتعجل، أن محاقه أبوحا ئستامر وأن تتتاش، أن أمرها ولهن.ا وملم، آله وعل 

عليهالله صل الني عند منزلتها علو عل يدل وهو الدنيا، أحتنار أو! نمى، أحتتار 
وسلم.آله وعل 

أوجو أو 



اكللاقضتاس 
^^^======ً====ًً^—ث==== ٢٩٢^:

ض، ١٠٠٥^ص م، ن ءد ^ ثوم، نن م:غ خدي - ١٤٧٦
ينتأذساونئ؛؛ عثه الله صل الله زئوو كال ،: iJli^1_1، عن العدوية، معادْ 

ه،يثآء تى ^٠ ٥١ؤيتأ ممن يتة من ؤ0و( وزوث،ت ما بمد من! الموأة يوم ق كاف إدا 
انتأذنلث،؟،إدا وتلإ عثه ال،وه صل ار؛وه لزئوو مولئن كب ء ^٥:  ١٧ممالش 

ٌ:إلكالمحإولإلأكامضلاا.
عاص_لم؛أنوئا اثارك، ابن عيثي، بن امحن وحدساه ١—  ٤٧٦

الإن1ادومة.ها

شبن إنكامحل عى عقر، أحثريا امحيى، مح، بى مح، حيى - ١  ٤٧٧
ارلهصل اض رسول نوئا محي عائثة! قالئ، عالت منزوق، عذ الشنئ، عن حالي، 

طلايا.ئئده ٣ وشيم، عثه 

^٠٧قالت،: نو لأما ؛ ^٠٧تقوو: ^٠  ١٣١أدحا: محن من ١^١ ]ا[هاوا 
علأحدا أوثر ارل؛ تقول! ولكنها والسلام، الصلاة عليه للرسول مع فيه صار 

ذلك،ومثل عنهم، اممه رصي الصحابة من الأدب، حسن عل يدل، وهذا شي؛،، 
يقلأن وسلم عليه اممص صل الك، امتاذنه لما عتها اُّ رصي عباس ابن قول 

تسقهم،لا يقل: ولر آ، أحدار بنورك أوثر لن قالت يساره، عن الدن الأشياخ 
اللففل.ق الأدب، من وهدا 

صدفةأن رأى من باب، اياقاة، كتأُِج الخارىت أحرجه ما معناْ وق ٢(، ٢ ٥ / أحمد)١ أحرجه .١( 
رقمواللبن..، الماء إدارة اسحياب باب الأثرية، كتاب و٠سلمت (، ١٢٣٥ ) رقم وهبته..، الماء 

(٢٠٣٠.)



وابسانابيٌدلإصسالأئتج
 ^^^ًًْ^===ًًً^=^^^=^^==ًً—ًًً٢٩٣ ===

ممحينمممطةاءلأينم،ص!صني
مئهأو واحدة امرأق لموت أيالي ما قال؛ منروق، ض الشص، عن حالي، أبا 
اضصر ^ ٥١رئول لمو، قد قهالش؛ عائثه، تألئ، وثمد أف بند ألما أو 

ءنثشا،محاومح3ا؟!اال
صنمه، خدنا طر، محي;ن خدشا ، jlL;محي:ن ءددا ١-  ٤٧٧

وتئ؛إعثه ١^ صو اله ونول أف عايشه؛ عذ منزوق، عن الشعبي، عن عاصم، 
طلاها.نلإ حمساءْ، 
عننماف، عن الرحمن، عبد أحزيا منصور، بن ولحدينيإنحاى - ١  ٤٧٧

عاينه،عن ننزوف،، عن المحن، ض خالي؛ م بن وإنماعل الأخول، عاصم 
طلاها.يعده قلم دا-حرداه، وسئم، عليه ^ ١١صل الله ومول ٢^٥ قالث،ت 

^مح،ثأثوبج;ذمئ،ن1دومحبم، ئ مح، لحدكا - ١٤٧٧
عنمنلم، عن الأعمثن، عن أبومعاؤيه، عدقا- الأحزان! -وثال، أحأريا عش! 

!٢ماحرJا٥، وسللم، عش ^ ١١صل اف' رسول، حيردا ،! ٧١٥عايشه، عن منزوق، 
سيئا.علينا ^^٥^١ 

-ذةنم;ط؛، ي؟ ؛نءيو طء ال؛غنائ، اٌ 1م ^ - ١٤٧٧
صنم، ئذ الأ'ءئش، ^ ئابمأ؛ ص ص، قن الآءئش،ص!ننامم، 

بمثله.عايشه، عن مزوق؛ 

امزاقلمئإت ابالي ا١ما يقول! لأته الكلام؛ ق المبالغة جواز هدا ق ]١[ 
حيثدائ،ا،، viij■>^فيقول! ألما، نحوما لن أنه ومعلوم ألما®، أو مئه أو واحدة 
حائز.وهو الألفاظ، ق المبالغة باب من هدا لكن ألئا، يعل حتى -٢؛^ 





بمس1ناذٌسماهلإصس|لأي
— ==—ً^———٢٩٥ —

[.rU:_i]ممزإوله!ا؟ا< 

فعلكا الإذن؛ لأنظار الباب عند الماس محلى أن بأس لا أنه ٢- 
عنهم.اض رصي المحاة 

اشصل اض رمول عند وعلومنزلمه عنه اض رصي الصديق بكر أي فضيلة 
وسلم.آله وعل عليه 

فيجبوسلم عليه اف، صل الله رسول عند عالية منزلة له ان إنكل أف واعلم 
لزلكنحثه كنا فإذا وباممه، اممه ق نحبه إنإ لأننا عندنا؛ عالمة منزلة له يكون أن 

أكثر.نحثه أن علينا لراما كان أكثر واللام الصلاة عليه الرسول أحيه فنن 
عليهالله صل المى عند منزلمه وبيان عنه، اممه رصي عمر فضيلة ٤- 

له.أذن استأذن لأنه.ثا وملم؛ 
عليهالرسول ل قيح عنها الله رمى لصر بكر أبا ق المدح أن واعلم 

به،أصحابه أحص هما عنها الله رصي وعمر بكر أبا إن إذ والسلام؛ الصلاة 
اوبحكمة ق قدح هو ثم واللام، الصلاة عليه الرسول ق محيح فيها فالمدح 

تعالالله عند البشر أكرم هو الدي الّثي هذا أصحاب أحمى محعل أن وحل عر 
هن.اأن شك ولا الرافضة، ءنا٠ اأمبوحين الؤحلين هدين به الماس أحمى محعل أن 
باؤللة.لوازم له 

ْنالبئر يصيب ما يصيبه بثر، وملم عليه الله صل النثي أن ~ ٥ 
ذتجعليه اممه صل اللمي ررقوجد ت لقوله والسرور؛ الانشراح وعدم الانقباضي 

وسببهاوالغم، الهم س سيئا ه نفق لأن ساكتا؛،؛ واجا اؤه نث-حوله حالتا 
بعد.فيا سيذكر 



ضتاباس-لأق
ء^==^ء=^ص====ء===ءد= ٢٩٦^

عاليهيدخل بإ يقوم أن الخال هذْ مثل أخيه من رأى لمن ينبغي أنه ٦" 
المنرأصحك سيئا رالأقولى عنه! اممه رصي عمر لقول والضحك؛ السرور 

.٠١وملم عليه النه صل 

مهموما؛أورأيته غاصبا مثلا رأيته إذا الإنسان أن يصدق الإنسان يكن ولر 
متنكر،ثيء هدا قالوا! الناس عند نقوله لو وهدا يضحكه، سيئا له تل«كر أنلث، 
الصلاةعليه الرسول أقرها التي السئة ومن بمستنكر، ليس الوا؛ع 3، لكنه 

والسلام.

علالسرور إدخال س وأتبا الضحلتج، نيا يكون التي ا،لداعبة جواز ٧" 
طبيعية.غثر حال ق وحدثه إذا سيإ لا أخيلث،، 

بتت~وهى زوجته سألته عنه اممه رصي عمر أن العجيبة• المصادفة ٨" 
سوهده الفقة، سألنه أزواجه كان وملم عليه الله صل والني النمقه، خارجة" 

الغريبة.الصادقات، 

اممهصل الني لأن فعلمه؛ زوجها يلزم لا ما سالت، إذا المرأة ضرب جواز ~ ٩ 
وجاأنه أخره -بثا فعل لنا ضحلئح بل عنه، الله رصي عمر أقر وسلم عليه 

بشدة.صبمزبه أي! عنقها، 

الثالثةالرتبة ق إلا الضرب يبح إ وتعال سبحانه اممه إن قائل• قال فإن 
\لثكثا-جي واهجروهن دعفثومحى غزرئى ؤه قال؛ حيث 

ميءفعل أما العلاج، ثيدا فتحالج المستمرة، الدائمة الحال ق هدا قلتا! 
الضرب.إل الإنسان ينتقل أن بأس فلا تأديب إل بمتاج حادث 



باسة VIلأذتوز،طلأه اموص س؛و ان بيان باب 

منيقع ما أكثر كان ؤإن للمروءة، حاوما ليس وأنه الضحك، حواز " ١٠
الحديث.هذا ق كإ أحيائا يضحك قد لكنه التسم، وملم عليه افه صل الّثي 

لطالبههو هل لام؟ والالصلاة عليه الني صحلئ، لم قائل؛ قال فان 
.عتمها؟ وجأ زوجها أولكون بالنفقة، الزوجة 

أهله.عل عنه الله رصي عمر شدة هو الضحلث، ووجه الثاف، الظاهر قلنا؛ 

لهاعنه الله رصي عمر زوجة فعل لصادقة صحك أنه قوي؛ احمال وهناك 
منه.وملم عليه الله صل النبي اء نطلهبإ 

النبيأن وجهه; الاحرين؛ تسلية أجل من الثاتبة الواقعة ذكر جواز " ١١
ماوهويشبه أزوجه، من حدث ما عنه الله رصي لعمر حكى لم ومعليه الله صل 

عنه.الله رصي عمر زوجة من حدت 

وجهجوازم، عل يدل الثيء عل وملم عليه اممه صل الني إقرار أن ~ ١ ٢ 
صحكحتى فعله عل عنه الله رصي عمر أقؤ واللام الصلاة عليه الرسول أن الدلالة؛ 

عنها،الله رصي عائشة عنق فوجأ قام عنه الله رمى يكر أنجا كون من ؤيوحذ منه، 
عنقها.وجأ حيث عنها اممه رصي حفصة ابنته ق عنه اممه رصي عمر فعل وكدللث، 

إذاأ1ثيعني: الفحل، عل له الحامل الم، ذكر للإنسان ينبغي أنه - ١٢٠
وحتىوجه، من يقتغ حتى تاديبه عل لك الحامل السم، تذكر أن فلابد شخصا 

سألي ١١الحديث؛ ق عنه الله رصي قوله ةللث،ث وجه آحر، وجه من لمثله يحول لا 
منهيا،واحد كل قام لما لأنه عندْ؟!<ا؛ ليس ما وسلم عليه اممه مجل اممه رسول 

ماوسالم اله وعل عاليه افه صل اممه رسول مالتا أنبعا المح؛ بيتا ابنته عنق فوحا 
عنلده.لن 
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الفخلها لوكان أنه الدلالة وحه الزوج، بإعار للمرأه فخ لا أنه — ١ ٤ 
هوالقصود إن إذ إليه؛ حاجة لا الإعسار مع Jالنفمة مهلالتهن لكانت ارم ياع

اظالبة.

وجهان!عل وهى العلماءفيها، اختلف األة ا1وهذه 

لها،خيار لا فهدم عنزته، تعرف وهي الرجل المرأة تتزوج أن الأوله! الوجه 
فلهاالأول، اليوم ق رصيمتج ؤإن فهي يوم، كل تتجدد النفقة إن قائل! يقول، ولا 
الثاني.اليوم ي تهلمالبط أن 

فلاالعقد، محي به رصست وقد عيب، الإعسار لأن هدا؛ علينا يرد لا نقول،! 

بعدئم غني، وهو تزوجها بان الغنى بحد الإعسار حديث، لو ااثارر! الوجه 
النكاح؟.تفسخ أن لها فهل أمحم، ذللئ، 

سبحانهالله قول، لعموم لها؛ فسخ لا أنه والصواب، للعلعاء، قولان دا هق 
ءئألألأقيئاممثثايى سعتاتوسمرمم شىذرسؤتن ؤ وتحال! 

إالغني، بنفقة أعر لو الغني، ولأن ]الطلأق:ب[، ه بمدعتر,بمنك آس ءاسهأسجعق إلأآ 
الفقيرينفقة أعر إذا الفقير فكذللثإ الغني، بنفقة اره باعتفسخ أن لزوجته يكن، 
~كإوالال، اد، فبه لحصل لإح لو الباب هدا ولأن لزوجته، فخ لا فانه 

أوبالغد، غنيا فيكون اليوم، فقير هو إنسان من كم ؤيرجم، يدهس، تعلمون~ 
بالعكس!.

ررواممهقولهن! ؤ، وذللئ، الخير، لتاكيد استقسام بدون المتم جواز " ١٥
ء.عنده لنش ^بدا ثنئا وسلم عليه اممه صل، ايلة رسول ثنال لا 



٢٩٩

الإطلاق؟.عل هذا محزون أنتم هل قائل: ئال فإن 
تدعوحينإ ام استئبلا يجيزه لكن الإطلاق، عل يجيزه لا لا، فالخوابات 

الأسباب.من ذلك أولخر ايحاطب، ليطمئن إما ت المتم إل الحاجة 

اممهصل اف رسول سال لا ®واف لقولهزت امتثناء يدون اليم؛ن جواز " ١٦

.عنده٠١ليس آبدا ثسا وسلم عليه 
جوازق —أي! المأكن ق الحديث من الدلالة وجه ما هائل! قال فان 

عائثةفعل هومحرد هل استثناء—، بدون القسم جواز وق قم، بدون ام الأسق
احر؟.أولسبب عنها، اف رصي وحفصة 

ذلك.عل لهإ وسلم عليه اف صل الغبي وهوإقرار آحر، لسبب قلنا■ 
وملمعليه اف صل النبي لأن لهى؛ تأديبا النساء اعتزال جواز — ^١١
حريةالرأة يعطي لا ؛اJتفقة الإعسار أن سبق؛ ما يؤيد وهدا ثهتا، اعتزلهن 
بالاعتزال.يعزرل أن النماء استحقت ؤإلأ،J1 الفسخ، 

لأنوذللث، يفلهر، فيإ شآقا هزا ليس وعشرين٠٠، تسعا أو وقوله! 
الصلاةعليه الرسول فإن وعشرين، تسئا كان الإيلأء فيه كان الذي النهر 

ينعالشهر ررإيإ وقال! وعشرين، تسع تمام بعد مثريته من نزل والسلام 
ا،لعانالشهر ذللث، أن علم والسلام الصلاة عليه الرسول فيكون ٢، وعئرود(اار 

هآكد.ا،ررالئهر قال! أنه وملم عليه اش صل عنه بتت، وقد وعشرين، تسعا كان 
أحدوقبض ®وهكن.ا،ا، قال! منة وق الخمسة، أصابعه فأتلم وهكن.ااا، وهكدا، 

(•١٠٨٤)رنم وعشرين، نسعا يكون الشهر باب الصيام، كتاب مالم؛ أحرجه ( ١ ) 
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هوالواقع.وهذا ا، وعشروزر تسع أي؛ أصابعه، 
ومسثاايتدائثا، وجهين؛ عل يكون الكريم القرآن نزول أن إثبات " ١٨

بيانهذا ففي آخره، إل لاكءريم;\[ ؤثواآني؛ه الأية؛ هذه عليه نزلت نم لقوله؛ 
الأية.نزول سبب 

ففيالراد، المعنى معرفة أهمها؛ من كثيرة، فوائال له النزول سببا أن واعلم 
عقهآوامحثزدلأ"يخ1خ أنيق حج لمن قتآرأش آلصثاوآلعنؤءمن ءؤإن تحال؛ اممه قول 

السعيبأن يفيد ؤدلأ'جث1حه قوله؛ أن لك يتدو لالقرة:خها[ بملوق٠بؤثاه آن 
الحمرة،أو الحج واجبات من واجب أو ركن أنه مع جائز؛ إنه فيه؛ يقال ما أدنى 
منبينهإ السعى عن محثجوا الصحابة أن وهو النزول، سبب عرفت إذا لكن 
لرغولكنه الإباحة، لبيان ليس الحناح رغ أن للت، د؛يرأ، عليهإ صشين أجل 

شمؤؤبح( قال؛ أنه هذا ويؤيد ، عنهم اللة رمحي الصحابة من الحاصل التحثج 
لالحح:آآم[.منمزءو_حآلأانيه أثعئارآفلإبا يطم ؤوس تعال؛ افه قال وقد ^^، ١١

الراد.المعنى فهم عل يعين السب، محرفة أن والمقصود؛ 
عنلءالكريم بالقرآن ثهلم تعال اش أن عل يدل النزول سبب معرفة وأيئا 

هازال فيكون الش،، عل يتقدم أن بد لا فالسب، ب، سبله كان إذا لأنه إنزاله؛ 
إنزاله.عند بالقرآن يتكلم وتعال سبحانه افه أن عل دليل 

باعتبارالأفعال صفات من وجل عر الله كلام أن أيصا؛ هذ.ا عل ويتهمع 
أصله.باعتبار الذات صفات وهومن آحاده، 

(،١ ٩  ١٣)رثم نحب!، ولا نكب •لا الني قول بأب، الصوم، كتاب، الخارى: أ-محرجه )١( 
(.١٠٨٠)رقم الهلال، لرويت رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ومسلم؛ 

)\(تقدمنحربجه)ص:و؛ا(.



إلإباسةيمدطلاقا س؛واماته؛١ ان باuبيانى 

الذاتية؟أو الفعالية، صفاته من اف كلام هل قائل: ك قال فإذا 
لأنهالذاتية؛ الصفاين، من فهو متكؤا كونه أصل أما تفصيل: فيه الخواب: 

شيئاحلق وهوكلمإ حالما، يزال ولا يزل لر أنه كإ متكخا يزال ولا يزل لر وجل عر 
الذاتية،الصفات من أصله ق الكلام يكون هذا فعل فيكون، اركذا؛ له: قال 

ومتىثكلم، شاء متى يمشيئته، يتعلق لأنه الفعلية؛ الصفات من آحاده وباعتبار 
مئحثواهلا نننان عنز بكم رحمه أئياء ص رروثكث الحديث: وق يكللم، لر شاء 

>محشبلغ حتى قال: وممه الراوي، بممها ب فانه الأيات وف عئهاا(راا، 
]اكحريم:ه'؛[.ه ثؤآلمإظيثا 

وسلم؛عليه الله صل الله رسول عند عنها اف رصي عائشة منزلة بيان " ١٩
الصلاةعليه عنده منزلة لها لكن نسائه، أصغر أما مع التخيثر ق ما بدأ حيث 

أحد.يساوما لا واللام 
ياقالت،: إما حيث ومنبها؛ وفضلها عنها اف رصي عائشة فقه — ٢٠

بمعنىهنا والاستفهام مستحيل، هذا يعني: أمحتشثرآبوي؟أ، أفيك افه، رسول 
فيك*دومإ— ومن وراءهما عمن —ثملا أبوي أستشر أن يمكن لا يعني: النفي، 

لأنمنه؛ ، ونحافعليه يشمق الذي الثيء من يمغ ما فعل جواز — ٢١
فتختارعنها، الله رصي عائشة تتعجل أن حاف واللام الصلاة عليه الرسول 
ئنضريحص فيه ثعجلي لأ أل ااأحّئ، واللام: الصلاة عليه لها فمال نفسها، 

إنحافق والبوصيري (، ١٦٢ / ضره)١ ق ممر ابن وصححه (،  ١٨٣الدارقطني)؛/أحرجه )١( 
بنحرثوم الخشني نعلة أي عن (، )٠٣ق النووي وحسنه (، ٧٧٨)الهرة الحرة 
عنه.الله رصي ناشر 

(,٣٧٢)صرت افه رحمه شيخنا لفضيلة النووية® ٌشرح وينظر* 
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مثلا!قل ذلك، فصد كنهه أمر ق يتعجل أن شخص من حنت، فإذا آيويلئ،®، 
ذلك،.أشبه وما انتظر، اممه، استخر فلأيا، ثاوز 

TT ~ س-ائلثإمن امرأ0 نحبمر رالأ قالتا! حيث، عنها الله رصي عائشة فقه
فربال؛ فإذا لها، تبما تقن عائشة قالت، با أمحرئن لو لأنه _؛ باليي 

وفيهبعيد، أنه عندي هدأا لكن هذا، احتال ففيه ونينتها، الدنيا منهن واحدة محتار 
عائشةمنقبة نسائه عن واللام الصلاة عاليه الرسول يكتم أن تريد أنها احتال 

وفضلها.ومنيتها 

ولوفثته بيانه ق اكلحة تكون حديثأ أحد اسكتثك، إذا أنه - ٢٣
إلابّهى امراة ثسألني رالأ واللام! الصلاة عليه الني لقول فيه؛ استكتمك، 

افهصل الني قول النؤع هذا ومن امرأْاا، محر ألا ا١أسأللأ، تقول! أنبا ْع أحم؛ياا، 
تيئزهم،ءالأ قال! الناس؟؛،، ابتر ارأفلأ قال! حين عنه اممه رصي لمعاذ وملم عليه 

^رحياتهأخرانسءها.
عليهليس واليان، يالصراحة بعث وملم عليه الله صل الني أن " ٢٤

ه،نفعل يتعشن، ولا •مره، يعنت، لا هو يعني! متعنتا، ولا معتتا لام والالصلاة 
افهمجل اممه رسول به يعش، الذي الوين هذا أن نبذا فيتيرأ، المشقة، هو والعنت، 

ارومحنقال! ولهذا وسالا، يميتا الالتواء وعدم والوضوح البيان دين وملم عليه 
عليه.وسلامه ايئة صالواُت، متئزا،،، معي بعثي 

كتاب،ت لم وم(، ٢٨٥٦)رقم والخمار، الفرس اسم باب، الخهاد، كتاب، ث البخاري أحرجه )١( 
٣(.اكوماو،رفم)• عل U^، من علأن الدليل باب الأمان، 

اومأوم(، ١٢٨)رقم قوم..، د.ون قوما بالعالم حص من باب العلم، كتاب البخاريت أحرجه )٢( 
(.)٢٣رقم الوحيد، عل ئ-ت، من أن >، الدليل باب الإمحان، كتاب 



4عشي ءؤوإننْكهنا تعاش: وتوله وٌنض، ادن،اطء4 واعتزال ^١٠ ٠١٠٧

وسإوهى«اشاء، بمبضالإلأءاا'واصزاو 
4عشه ؤؤو.إ0قيةن\ فيالى؛ 

حيىا"إثنش، يوص بن عص حدثنا -لإلأ بى وهيُ حدسي - ١  ٤٧٩
بنعمر حدش عباس، بن اش عبد حدش رميو، أنج، بكالؤ عن عثار، ثن ■؛كرمه 

النجد،دحلث، د1و! نناءه، ونئم عليه الله صل الله اعتزلثى لم؛ ،! Jliا-ئانم،، 
وسلمعليه افه صل افه رمول طلي ويقولوف• با-ثلني، ينكتول الناص لإدا 

١^؛،دلك لأعلنن مملئ: عتئ: مماو والخجادسا، أف مو ودلك، نناءه، 
تؤذيأذ سأنك من باع ١^ بكر، م بث يا ممل-تإت عائثه، عل ض.' 

ثؤكاظاكح! الن لك:ا  Ujيي  v:مماJنU الهُظوهزطإ؟!، ضل اض نئوَل 
ijlliمنبالإ أهد حمصة، يا لها؛ مملن، عمن، بنج، حفصة عل هدحل، هال؛ ،، _؛

الJهرسول، أف علم«تإ لمد واف ا وسئم؟ عليه افه صل الله رسول، تؤذي أن سأنك، 
نطر،افُء ضل اض زئوو زلنَلأآناَهك محئك، اشُظيزطإَلأ ضز 

هوداJئا: ؤن1لم؟، علنه الله صل ال؛ة زنوو أنن 1^1: ممنئ الثكاء، أشد مكث، 
وسلمعليه اممه ضل اممه رسول غلام برياح انا مإدا قدحلت،، الئزثة، ق حزاثته لب 

علنهينقى جيغ وهو حشت،، من مم عل رحلنه مدل المثربة أس،كمة عق هاعدا 
علعندك لي امتاذذ رباح، يا هنادست،! وينحدر، وسللم علنه افه ضل اممه رنول 
منئا،يمل هلم ^، I^Jئم ١^^، إل مننلررباح وسئم، عليه افه ضل افص رنول 

أناصهللاحا به والراد وأمم، حلف، أي! ، ١٠يؤلب ^،، ١٠مصدر الإيلأء [ ١ ] 
أشهر.أربعة عل زاد بإ مقيدا أو معللها، إما زوجته؛ جلحآ ترك عل الرحل محلف 
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ينظزوسولم، عش الله صز اه زئوو عق عندك يي انتاذل رياح، يا ىلث،ت نم 
نباح،يا ت قنت صنق، ويعن، م ثسا، يمل محأم إو، ثظز م ١^^، إل رباح 

اضرسول أف أظى قإق وتلمم، عش اش صل اش رممول عق عندك كي انتاذل 
اضرئول أمتق كن وافه حمصة، أجل مذ جئت أف ظن رسلم عش افه صل 
أنإق محأوئأ صوق، وزيعت، عنمها، لأصربن عنمها بصرُب وتلم عش اطه صل 
حير،عل مصطى وهو وتلم عش اطه صل افه رسول عل يدحنتإ اريه، 

جنه،ق أر محي ا-لثبيو ؤإدا عإوْ، عش وليس إزارْ، عش مادثى مجاشت،، 
سصرمن بمبصة آنا قإدا وسلم، عليه افه صل اطه رسول خراثة ببصريِؤ( ينظريثا 

ماقدوتت مال معلى، أفيق ؤإذا العزمة، ثاحية َفي هزظا ؤمثلها ^٤، ١١ثحؤ 
أكيلا بي  Uj،، ٥١ئ ثا مك: الخطاد٠؟((، \زآ ممك،:ا »u مال: باي، 

وداكأرى، ما إلا فيها أرى لا حزايتلث، وهيج حنبك،، ق أر مد ا-إثبار وهدا 
وصمويه،وتلم عليه اطه صل افه رسول، وأنت، والأمار، الءر ق وكسرى ميصر 
ولهم؟■^،، llن محون أو رصي ألا الخطاص،، ابن رريا ممان،: حزاسالئ،!، وهذ«ْ 

العصت،،وجهه أرىِفى وآنا يحلن، حئ عليه ودحاJت، مال! بل، مالتا! الدسا؟؛،، 
١^قإل طثمتهن كنت، مإل \ذ\؛,< شأن من علتاك يشق الأه، رمون، يا مملتا: 

يأكلملم،وملقا معلئ،، والمومنول بكر وأبو وأنا ؤمكاط، وجميل وملائآكثه معلئ، 
ورلت،أمول،، الذ■ي مولي يصدمحا اطه يآكوف أف رجويتؤ إلا لأقلام اطه~ ~وأحمد 

ؤٌإنكلنهناه، نذؤن يإ أنوحا أن ودق بتي اشحيم• ايه الأيه هذة 
وكايت،'لهره، بمد ؤألملمؤتقه آلثؤعن\ن وبم-إح أزيل -وموله هو آثه عقه؛ف 

وملم،عليه افه صل العي نثاء تار عل ثظامان وحمصة بكر بط بت عائشة 



4ؤو)ندهإنفإعله وتوله وسرض، واداد،الإيلأءواءتوالاصاء، 
====مح===ءً=^^ً=====^ن==س==—٥٠٣

ذحلئإق افه، زئوو ثا هنئ: »لأ،ا، ئاو: أطثمثهن؟، افه، ونول يا مملث: 
وتنمعليه الله صل افه رسول طلي يقولون" بالخمحى ينكتون والمنلمول السجد 
أحدثه1وإأرل ثئتا،ا، إل رريمم هال! يطكهى؟، لم انك دا-نيهلم أيايزو ساءْ، 
الناسأحض من وكال صحك، كثز وحش وجهه، عن العصب محثز حر 
زنزوبايذع، يمح4ث ^)1،، اهُءؤطإ ضل ، ٥١ئأنزوبئ ؛٧^١، 

ياممالئ<ث بيده، يمنه ما الأرض، عل يمثي كاتما رنئم عليه اممه صل افه رسول، 
ينعابغول الئهر "إف مال• ذبوى ينعه العرمحة 3، كئث إتما اف،، يسول 

اممهرنول يطلق لم صؤق! باعل ثاذيت، النجد، بايب عل مقمت 
أؤألأتن تى أم وإدا،*خب ؤ الآيهت هده ورلت، نناءه، وسلم عليه اطه صل 

مشكلويمتيثه ينم وإكألرسول وأدردآوْإل بب،• أذازأ آلمن، 
١^١؛•لإ وجل اشُعز وأنزل الأم، دلك اثلت أنا ثكنت ه، سم 

وملم.عليه افه صل الشي آيات من وآيات فوائد فيه أيفا هذا ]١[ 
نساءه®،وملم عليه الله صل الّى اعتزل ُلءا عنه• اف رصي عمر يقول 

والناسوملم، عليه الله صل الله رسول من اله؛ز، بالأمر ليس النساء واعتزال 
أوالرسول، عند النساء أن فيعرفون الحجاب، قبل كان هدا لأن ذلك؛ عرفوا 

حارجبتته•
أتما•تصويبها، يحني• بالحمى اقكت بالحمى®، ينكتون الناس ءافاذا وةولهت 

مهموماان الإنكان إذا فيما كثثرا يغ وهذا الإنسان، يصوثبما يم رفعها، 
حهلبةق عنه الله رصي جابر قول أسفل إل، الإشارة بمعنى الكة.تا ومن ومغمونا، 

ياء،الإل أصبعه يرفع فجعل قال؛ عرفة، ق وسلم آله وعل عليه الله صل اليي 





^وض،وهملدصش:ؤزأنصزاهيه

.١١)الزكاةإل ثم الصلاة، إل نم التوحيد، 

■؛ُِْ )رلأعالمنلقوله; الثيئة ذكر يدون كداء؛ االآفعل الإنسان; قول جواز ه~ 
قلى;حين قبله الدي الخدين، ق نفليرْ وسبق بالشيتة، يميده ولر اليوم®، ذللث، 

عنده.ليس أبدا سيئا وسلم عليه الله صل الله رسول أل نلا 
تعال;قوله وبين عنهم، اف رصي الصحابة فعل بين نجمع كيف قيل: فان 

تامف:ماآ-أ(أ[؟.^محدثأأأ\محه 
يعى الإخبار به أراد إذا غدا« كدا ))لأنملن القائل: قول أن فالخواب،: 

وليسواغ، ثيء عن خر لأنه اض(،؛ ثاء ®إن يقول; أن بدون فهوجائز صمثرْ 
يقول;أن بد لا فهدا الفعل يؤسر أن أي; يفعل، أن به أراد ؤإن متقبل، ثيء عن 
فيكونلا؟، أو يفعله، وهل لا؟، أو عليه، يقدر هل يدري; لا لأنه اض®؛ ساء ®إن 
مشيثة؛إل بمتاج ولا فهوجائز، ه نقق ء،ا الإُتحار أراد إذا أنه هوابْع; هذا 
يقول;أن بد فلا الفعل—  ٤٣؛~أي; الفعل أراد إذا أما واغ، ثيء عن إثمار لأنه 
اش«.ثاء ®إن 

محارمهن؛من يقن ب دض مثلا النساء عل أي; الغثر، عل الإنكار جواز ٦" 
محرمه.ليستث، أما معر عنها الله رصي عائشة عل أنكر عنه الله رصي عمر لأن 

لأنهها، نفعن الدفاع ق وجدلها وعقلها عنها اممه رصي عائشة ذكاء ٧" 
بمثلئ،®،عليلئج الخءإاد_،؟!، ابن يا وماللث، ®مال له; قالت، قال ما لها قال لثا 

ابدأ؛ع1؛تلثجتقول; فكاما بكر، أف بشتخ وعائشه ينته، حفصه لأن حفصة؛ تعنى; 

الإيإن،كتاب ومسلم؛ (، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري؛ خرجه أ ٠
(.١ )٩ رقم الشهادتبمن، إل الدعاء باب 



اثطلاقكتاب  ٣٨

وحيلها،حجتها وقوة وعقلها ذكائها من أته شك لا وهذا عليها، القول لك الي 
بالحق-لكن 

 ~A حيثعظقا توييحا ابنته وبخ لأنه الله؛ ذات ق عنه الله عمررصي شدة
Jli !) لطلقلثحأنا ولولا محبك، لا وسلم عليه افه صل اممه رمحول أن علمت ررلقد

ولعلهتوبيخ، مقام المقام لأن الكلام؛ هذا وقال وسلم١١، عليه اممه صل الله رسول 
محملأن ولابد مثلا، عائشة تحث، كإ أي؛ محئلئ،، لا ت يعني تأول، عنه افه رمحي 

لولأنه بعيد؛ فهدا مهللما، محبها لا أنه علمتخ أنيا يمم أن يمكن لا لأنه هذا؛ عل 
أي:محيلئ، لا المض: لكن ْعه؟! تبقى أن تلزمه الذي فإ ظ نجها لا كان 

محلفهذا لهللقك،، أنا ءولولأ قوله؛ وأما الإشكال، يزول وحينئذ عائشة، كحعِ، 
أحلمن المرأة يمسك قد الإنسان لأن اشكال؛ ليس الحقيقة ق ولكنه إشكال، 
لأهلها.مراعاة لآكن الزلة، يتلك عنده ليست( كانت، ؤإن أهلها مراعاة 

أنا«،ررلولأ قول: وملم((، عليه اممه صل افه رسول للأقلئ، أنا )رلولأ وقوله: 
إذاأما حقيش، تاثثر هناك يكون أن بثرهل حائز هلءا ذلك،، أشبه أوما فلأن؛؛، ررلولأ 

شركا،حراما يكون فهذا ق؛رهاا ل الولأ ررلولأ قال: فلو يجوز، فلا حقيقي تام يكن لر 
أ-محرلما والسلام، الصلاة عاليه النبي وقاله بأس، فلا واقعا حقيقئا شيئا كان إذا أما 

ائزكالأمسالأار«ر^.عمهأي بعذاب 
أوأوأخ، أب، من حارجي لأمر مراعاْ زوجته يمسك، قد الإنسان أن — ٩ 

اللهصل افه رسول أن علمتا ®لقد عنه: الله رضي عمر لقول ذلك، أشبه أوما عم، 
لهللقكا<،.أنا ولولا يجبك، لا وملم عليه 

كتابن لم وم(، ٣٨٨٣رقم)ب،، طال\لي قمة باب الأمار، منان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٠٩رقم)ه، الحم، مقامة باب الإي،ان، 



هوتص؛وهذ،وتولهتعام:ءؤرإنظهنأعقو 

محبك،،لا أنه ^عيب عنه؛ اطه رصي عمر قول لأن الإنكار؛ ق البالغة — ١ ٠ 
الرسولإن أبوها! لها يقول أن الخيال! عليها نقط أن من حفصة عل أشد 

الرسولأن عنه الله رصي عمر علم كيف إشكال! علينا يرد وحينئذ محبك، لا 
التهديد؟.باب من هدا أوأن محبها، لا واللام الصلاة عليه 

أنهعمر إل أمر واللام الصلاة عاليه الرسول أن محتمل احتإل، فيه نقول! 
مثلمنه يع لا وملم عليه افه صل البي لأن بعيد؛ عندي وهذا حفصة، محب لا 

التهديدأراد أنه ومحتمل عنه، الله رصي عمر خاطر كر من فيه ل، التصرف، هذا 
وهذافيفارقها، وسلم عليه اممه صل افه رسول عل يتجرأ ألا أجل من والمبالغة 

العظيمالأمر نبذا ابنته ثإدد عنه اممه رصي عمر كون لأن إشكال؛ أيصا فيه عندي 
بعيد.أيصا 

الصدمةلهذه شديدا بكاء يكمت، حيث عنها اممه رصي حفصة رقة — ١ ١ 

الب\5اءاا.اربكتاأسد لقوله! الكبثرة 

وقؤعح؛ن عنهن للبعد خاصة غرفة ق نساءْ الرجل اعتزال جواز " ١٢
ذلك.فعل وسلم عليه اممه صل البي لأن المشاكل؛ 

يصربس؟.ولر نساءه، وسلم عليه اممه صل الني هجر لماذا مائل• مال مإن 

وسلمعليه النه مجل فالرسول الواقعة، الحال إل تعود ائل مهذ0 ئالنا! 
شك،لا الأصلح هو وكان الأصلح، هو هذا أن يرى لعله المدة هذه هجرهن 
عظيمة.فوائد فيه وحصل 

.الضرب؟ من أصلح الهجر أن يعني هذا وهل ميل• فإن 





هءفي4 ءؤوإنثإنهن1 لعاش! وقوله النماء، الإيلأءواصزال لي؛ باب 

قبضةإلا فيها ليس المئزبة هذه أن ؤقلته وخشونته العيش ثغلف أمثاله ومن 
الصلاةعليه أنه عل يدو مما الغرفة ناحية ق قرظا ومثالها صيأ، نحو شعر من 
سنةلدة نفقتهم لأهله يدحر رثا أنه مع نير، با يكتفي لام وال

كانفان باّمتئدان، إلا أحد حجرة أو أحد بيت الإنسان يدخل لا أن ~ ١ ٤ 
قأحدا لكي البيت، ق كان ؤإن البيت، ليحول( يستاذن أن بد فلا الييت، حارج 

يستأذن.أن بد فلا الباب، عليه أغلق قد الحجرة 

استأذنلع عته الله رضي عمر لأن الحاجة؛ عند الموت رغ جواز " ١٥
اللهصل النكب يسمعه حنني صوته رقع شيئا يجد ل؛ ولكن عته، الله رصي رباح له 

وسلم.عليه 

عهرإن حيث، وسالم عليه الله صل الائه لرمول الصحابة محبة شدة " ١٦
حفصةعنق أصرب أن وسلم عليه الله صل اللص رمول أمرق لثن قال• عته الله رصي 

اللهمجل للرسول الصحابة محبة شدة عل يدل( مما عتقها، لضرُح، ابنته" "وهى 

اللهرصي عمر إن حني النفس، وعل بل الولد، عل إياي، وتقديمهم وسلم، عليه 
؛.ا، نفي من إئ لأحب إنلث، ١اوالليح وسلم• عليه الله صل للرسول قال نفسه محنه 

معارقه،، أن إئ فأومأ ١) لقولهت الكلام عل القل.رة مع بالإثارة العمل — ١ ٧ 
والعملباللسان، اري( يقول! أن يتهلح والسلام الصلاة عليه الرسول أن 

الكلامعن فالعاجز عليه، متثفق حثا أو شرعا الكلام عن الحاجز من بالإشارة 
وسلمعليه اممه صل قالبي كالصل، شرعا الكلام عن والعاجز كالأحرس، حثا 

(.٥٣٥٧رنم)سنة، قوت ارجل حبس ثاب النفقات، كتاب البحاري• أخرجه C ر١ 
(.٦٦٣٢رهم)الني.، سن كانت كيف باب، الأي،ان، محاب الخارى: أحرجه )٢( 
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قادراكان إذا لكن ؛، وار احلأن إليهم أثار قياما حلفه فصلوا قاعدا، صل جبن 
والإيإء؟,بالإشارة فهل؛؛3-؛^، 

التصريح،من فيها لأبد التي الأشياء يعص ق إلا بدللثج، يوحد نعم، اُبمواب• 
بالإشارة.يكتمى فلا 

النيإن حيث بكائه وذللث، عنه، الله رصي عمر الومنتن أمير رمحة " ١٨
علوغيره كرى والملوك الخشنة، اوية الحال هد0 عل كان وملم عليه اممه صل 

إلا-لخطاد_،؟«.. )رمايك؛كاواابن قال: باي(<، ررابتدرت قال: ولهدا عليه، ماهم 
آحرْ.

يعقليلا لكنه تحب،، لا ومن بحث، من الدنيا يعطي وتعال سبحانه افه أن ~ ١ ٩ 
فانا، ر ويم آله وعل عليه اض صل الني عن ذلك ست كإ بمب؛ من إلا الدين 
مناممه اتاهم ذللثإ ومع كفرهم، عل وهم وحل عز افه محبهم لا الملوك هؤلاء 
ماآتاهم.الدنيا 

منفامم فيإ به الومنتن أصحابه وملم عليه الله صل اليي تسلية " ٢٠
ولهمالأخزة، كا يكون أذ رصي ألا الخطامح—،، ابن رريا قال: حيث الدنيا نمم 

راثل«.الدسا؟«،قال:

أماال،ائم، والعيم الدائم السرور له الذي فهو الأحرة له من أن ومعلوم 
بهتنهلق حرف كل يفنى، الكلام فان، ثيء فكل فايية، الدنيا فإن الدنيا ه لض 

الليلوانتهت،، ذهبت، ففد الإناء من ترفعها لممة كل يفنى، الأكل ؤينتهي، يدمِح 

كتابت لم وم(، ٦٨٨رقم)به، ليوتم الإمام جعل إما باب الأذان، كتاب الخارتم(• أحرجه )١( 
(.٤١٢رقم)بالإمام، ا،لآموم امام باب الصلاة، 

)؟(أخرجهأحمال)أ/'\خم(.



ض>وسسش:ؤنإنقكهنإعيه

نعيملكن وزوال، فناء فهوت تامك إذا الدنيا ل ثيء وكل يفنى، النهار يفنى، 
النصيبمن ولكم لنا يجعل أن اش نال ودوام، بقاء هو؛ كيلك، ليس الآخرة 
الأ/هم.

عليهللرسول قال حيث الصواب لإصابة عنه اف رصي عمر توفيق " ٢١
وأناوميكال وحبحيل وملائكته معك افه فإن طثمثهن كنت ررإن لام! والالصلاة 

عقه؛رأأثنؤوإندْكهرإ تعال؛ اش قول يطابق وهدا محك،ا، والمؤمنون بكر وأبو 
.]اكحويم:٤[ ه وصئإخأ0ٍنؤآلثلتيكةبمدذجتايث هوموئثهوحزي 

حيثعنه الله رصي بكر أف بفضل واعترافه عته اممه رصي عمر إقرار " ٢٢
عنهافه رصي عمر لكن ببمدا، يتكلم لر عنه النه رضي بكر وأبو بكرا؛، وأبو ررأنا قال! 

وسلم.علميه افه صل النبي ينصر من أول عنه الثه رصي بكر أبا أل يحرف 
اممهرصي عمر لأن لالصواب؛ ومحق إذا اممه ويجمد يفرح الإنسان أن " ٢٣

قوليصدق اه يكون أن رجوت إلا بكلام ايله" "وأحمد تكلمت رامحلمإ يقول؛ عنه 
عزافه يجمد أن فعليه للصواب الإنسان ومحق فإذا الأية، هدم ونزلت، أهول؛؛، الذي 
هدايته،أراد الله أن عل يدل للصواب إياْ الله توفيق لأن العمة؛ هدم عل وحل 
مغفوراكان ؤإن فهدا للصواب، يومحق ولا يجتهد الذي بخلاف كرة، نعمة وهذه 

٠يهمهب كالذي س للكنه جهده، بذل إدا حتلوه له 

حبن،وملم آله وعل عليه الله صل برسوله وتحال تبارك الله عناية " ٢٤
ؤحزيلهوموله عقه؛نآثت كلتهنا تحال؛ قوله ق الانتصار هذا له انتصر 
الحهالبعض وأ-خهلأ ]اكحروم:ئ[، ءلؤا/_ه دلك بمد ؤآلثتبمقه ألثؤمن؛ن ؤصببخ 
فيقال:٠راJا، إلا كيدهن يدفع لر اش وأن الماء، كيد عظم عل دليل إنه فقال: 



كتاباثط_لأق
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ققال وتعال تبارك واف النساء، كيد يرد أن كاف وحده اف إن المهم!! لهذا تثا 
قالتوملم، عليه اش صل للرسول ؤإيذاء وغلظة عتوا أشد وهم قريش، كفار 

الرمولمزلة بيان -^١ المراد م ا، ١٦-١٥]الطlرق:ؤإتي/كدها.وأكثىاه 
منيكون ما بكل ينصره تعال اف وأن تعال، اش عند واللام الصلاة عليه 

الصر.وسائل 

ولحداوير، لو لمائه وملم عليه اش صل الك، تطليق وغ شدة " ٢٥
ررلأ((.قال: ررأطلهتهن؟((، قال: عنه، اف رصي عمر عنه تساءل 

الكربة؛وتكشف، غيره، عن والغم الهؤ يزيل أن له ينبغي الأنسأن أن " ٢٦
الماس،إل ينزل أن وملم عليه اش صل اليي عنه الاه رصي عمر لامتئذان 
نساءه.يطلق لر بأنه فيخرهم 
عليهاش صل اش رسول ْع عنه اش رصي عمر المؤمنين أمثر أدب، " ٢٧

عليهاف صل الني استئذان بعد إلا الماس نحثز أن عل يتجرأ لر إنه جثث وملم؛ 
وملم.

أحيه؛عن والغم والهم الغضّ_ا إزالة محاول أن للإنسان ينبغي أنه " ٢٨
انحسرحتى وملم عليه اف صل المي يكلم زال ما عنه اف رصي عمر لأن 

والغر.افم عنه وزال وجهه، عن الغضب 
منهالإنسان ينزل أن إل بمثاج صعتا، منه المزول كان ايابع هذا أن ~ ٢٩

الصلاةعليه الرسول عل لكنه يسقهل، لملأ ويتمثلث، به يتسثث، فشيئا، شيئا 
عليهاف مجل الميي آيات، من آيه هذا فيكون الأرض، عل يمثي كانإ واللام 

الرسولمنه ينزل كان بمشقة إلا الإنسان عليه ينزل لا الذي الحنع هذا أن ت وملم 
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لأنثالث،؛ بلا اممه آيات، من وهدا الأرض، عل يمثي لكنإ واللام الصلاة عليه 
ه.بقيدركه أن ان للأنيمكن لا هذا 

أنندر فيمن بالأقل يؤخذ فهل يوما، وعشرين تعه يكون الهر أن " ٠٣ 
الشهر؟بقاء وهو بالأصل، أويوحد ^١، فلأثا يكلم ألا أوآل شبرا، يصوم 

ذللئ،ودليل الشهر، بتإم يوحد ؤإنإ بالأقل، يوحد لا أنه الثاف؛ الخوادحت 
لكنا، ثلأث؛رااار العدم محآكمالوا علتكم غم رامحإل ت وسلم عليه اممه صل النبي قول 
تعةكان وسلم عليه اهو4 صل للرسول ية بالنالأيلأء فيه وغ الذي الشهر ُن.ا 

يوما•وعشرين 

اممهرصي عمر لقول إليه؛ الحاجة دعتا إذا الصوت، رفع ينبغي أنه " ١٣ 
افهصل اممه رمول يهللق لر صوق• باعل فنادين، المجد، بابا عل ارفقمتج عنه؛ 
يواسهلةسإعه المهلالوبا الصوته إيصال أن هدا عل فيآرتءسج نماءهه، وسلم عليه 

وسلمعليه افه صل الرسول أن لهذا ؤيدل، السنة، من الأن الموجود الموتج مكجر 
قينادي أن الموت،— رفح ~وكان المهللسا عبد بن العباس أمر حنين زوة غل 

بالرجوعر٢؛•حم فنائي بالرجوع، الا'ما 
الأمورإذاعة ق متئع هو من الناس من أن وهو الهم، الأمر " ٣٢

والواغبالخوفج أو الخوف،، والواسر بالأمن ينادي فقد ؤ(، الخوفأو )الأس 
أؤ؛و(؟٠^ يمم آلأمر آول، واك اوول إث ردوه ^وؤ ^١^ اممه فال الأس، 

والخيرة،والإي،ان والعلم الرأي أهل إل فيرّجع تال~اءتّآه•[، ه ميم ئسثلومم 

(،١٩٠٧)رنم الهلال...،، رأيتم ارإذا الّك، قول باب الصوم' كتاب الخاري■ أحرجه  ٢١١
(.١٠٨٠)رنم رمفان..، صوم وجوب باب الصيام، كتاب ت لم وم

(. ١١^)٥٧رقم حؤن، غزوة ل باب الجهاد، كتاب ملم؛ أحرجه )٢( 
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باشررئى الحديث: ق حاء ولهذا الاس؛ ُين تقع التي الأحاديث ق يتئٍع ولا 
منكم الأمور، ق يتانى أن له ينبغي والإنسان ٢، شخاار ما بكل محدث أذ "قذبا 
الأمور.عليه بتي أوإذا به، حدث إذا الإنسان فيندم أصل، له يكن لر حبر 

دءكؤ4ؤوؤردوْإئأثمحل تعال؛ لقوله الأمر؛ أول من العناء أن -  ٣٣
ولاةمن العناء أن ئل1، ولا ]اواء:ُام[، ه ممم يشثلؤثث ١^ صه ألأمريمم 

منالسلهلة وذوو إليها، والدعوة الشريعة ببيان الناس أمور يتولون لأمم الأمور؛ 
قفالناس حا، الناس ؤإلزام الشريعة، تنفيد يتولون لأمم شلث،؛ بلا الأمور ولاة 

الأمراءإل حاجة ول لهم، ليبقوا العلم أهل إل حاجة ق ولهؤلاء، لهؤلاء حاجة 
قيل:وفد بالشريعة، ليلزموهم 

لأمان_ايا انأصسا ؤكير ^١ ض لم الخلأة 
ا،لباركبن افه عبد فمر أناس، عنده كان أءلن~ —فيا المللث، عبد إن ويقال،: 

الرجلهدا الومتين، أمير يا الوشاة: س صرين ال بمص قال أدبر فنا الله، رحمه 
قال:ق. 

وءثثمامؤأثاثثسوهلأت:امحإلأاطووك 
الكلام؟؛^ا يقول كيف فغضب،: الماد، هم والرهان العناء، هم والأحبار 

هداالمومتين، أمير يا قال: حير— حليي —وكان وأور0 صرين ال بعض رأى فنا 
قال:الذي هو الرجل 

ث'ك_انأئنالإالأماواننل قا لب؛اثن الخلاهه 

ارقم)٥ سمع، ما يكل الحديث عن النهى باب القيمة، ق لم مأحرجه ( ١ّ 
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اش.رحمه المبارك بن الله عيد عل قلبه ق ما وزال الخليفة، فارتاح 

أمر،ولاة أنم شك لا الأمراء وأن أمر، ولاة أتم ثلث، لا العلعاء أن الهم 
يؤمرواأن ثلاثه كانوا إذا المسافرين أمر وسلم عليه اممه صل الرسول إن حتى 

فوصى.المسألة تكون لخلا ُ أحدهمر 
لقوله؛ذلك؛ ق صادها يكون أن يشرط ه نفعل الإنسان ثناء جواز " "٣٤

فيإيصدقه وتعال سبحانه افه إن سبق' فيإ أيما ولقوله استنبهلت^، أنا ءرفكنت 
اهثهرمى مسعود بن اممه عبد قال وهد ذلك، و صادها يكون أن بشرط لكن يقول، 

أنأراد ما فهو ٠، ر لقصدته الإبل تناله ْش اممه بكتاي، أعلم أحدا أن أعلم لو عنه• 
طلبعل النامن محث، وأن افه، كتاب من منزلته ^^٧ أن أراد لكن ه، نفعل يثني 

العيد•من حتى وتمحه العلم 
وحل.عز اممه يثر ما هدا لكن التأمل، عند ممرة فوائد فيه والحديث، 

اللهصل النتي اء نسائر عل تفلاهران وحفصة عاثثة اوكانتر وقولهت 
نساءعل فملأ لهإ أن تريان أنبمإ أي• النساء، عل تسثعلميان يعني• وملم® عليه 

الحديث.ق الظاهرة غر الأية ق فالمظاهرة الشي، 
قوالامتحان الابتلاء من يسلم أن يمكن لا أنه الحاديث، من يوحل• فائدة؛ 

الأنبياء.حتى أحد الونيا 

ممرة.فوائد وهناك 

(.٢٦٠٨)رنم يسافرون، القوم ق باب الخهاد، كتاب داود! أبو أحرجه ( ١ ) 
(،٥ ٠ • رقم)٢ ه، اش رمول أصحاب من القراء باب القرأن، فقائل كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(.٢٤٦٢رقم)عود، مبن اف عبئ فقاتل من باب المحابة، فقاتل كتاب لم: وم
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أحآربيوما، بن اممه عند حدسا الأيلمئر، تمد بن هاوون حدسا — ١  ٤٧٩
نن، ajlعد تمخ ١^ حى؛ بن عثد يش، بلأل~، ابن ث "بمي ئمحاف 
قإآية، ض ا"قطاد_، بن عنز أن1ل أف أريد وأئا نته مكثف قاو: محيت، عثاس 

ببمصيى5نا ر-ح هل، معه، يحزحت حاجا، حرج حش له، ئيبه أناله أذ أنتطح 
يامملث،ت معه، مزت ئإ همع، حر له محومحقتا له، باحة الأراك إل عدل( الطريق 

أزواجه؟،من وملم علنه افه صل اممه رمحول عل ثظاهزثا اللتان من المومنن، أمثر 
هداعى لأريدأف كئت، واممهإل مقلتاثه! مالت وعائثة، حمصة ، ijdjممال! 

هطىعلم مذ عندي أف ٤^£، ما معل، محلا محاو: للف،، هنته أنتتيع محإ تاه، مند 
ثعدما اباهلمح '^١ِفي إل واهو4 عئز: ومحاو قاو: أ-نيتلثا، أعانئة كنق محإل عنة، 

قآنا محبتي دال! محتم، ما أى وقتم أرل، ما فيهى Jعال ، ۵١أيزل حر ^١ للنث1ء 
بما،هاما:ثظمح،أنمائ

ا;نضأظردأل^:ساَلأش;ا
يومهيفلل حز وملم عتنه ١^، صل، اممه نمون ^١^ ابنتلثا ؤإل أست،، ترا■جع 

_jl،حمصه، عل أيحل حر ماكاؤ، أحرج لم رذاتح،، فاحذ عمر• قال عصباف، 
يومهيظل حر ومحلمم علنه افه صل اممه رثول لراجعتن إيله بنية، يا لها• 

اممهعقوبه أحدرك أق يعلم؛ذ صلت،! لتراجعه، إثا وافه حمصة! صالت أ عصتاف؟ 
الأهزئول وحب حسنها أعجبها ئن• الي س لا سه يا زمونه، وعصسِنا 

مءا،لقزاثي نشه أم م أذم نش خزخث ثأ إ;اثاااا، نتم و ^ ١ض 
ي،كل ق دخلتخ محي اطاصؤأ ١^ لكج:ا تجا تشه! ييأم مماJتا ث5كتها، 

عنها.افه رصي عائشة يعنى! ]١[ 



٩ه ٌوض.ومممساش:ؤنإنصن|هم 

د1حدئنيمال! وأزواجه، وسلم عليه افه صل اممه رمحول ئ ثدحل أف ثبتغى حش 
صاحببي وكاف ا، عندهاا من هحرجت احد، كنت ما بعض عن كتزيي أحدا 

حقدزنخن او، آته ئ عاب ^١ 1و، ض ث امحاوإذا من 
صدورثاامتلأت ممد إوا، سير اف يريد انه لنا ذكز عثاف ملوك من ملكا ثتحوف 

العثائ؟حاء مملت،; اقح، اقح، ت ومحال البانمح، يدي الانصاوي صاحبي محاني منه، 
زغثأمملئ: ^١-^، وسئم عله اف صق اف' زئوو اعتزل دبك، من أشد ممالث 
اممهصل اممه رسول محإدا حئت،، حم ماحرج ثوف، آحد ثم وعائثه؛ حفصه أف 
وّنئمعليه اممه صل اممه لرنول وعلام يعجله، إتها يرمى لة مئزبه ل وسلم عليه 

وقولعل ممهشل عمئ؛ قال ق، محاذل عمن، ^١ مملث: ١^->^، زاس عق أنند 
افرسول تبسم سلمه أم حدث ياثنت محلتا الخدث، هدا ذحبأ عليه اله صل ١^١' 

أدممذ وسادْ رأسه ومحش ميء، وبثه بثه ما حصر لعل ؤإيه وسئم، عليه اممه صل 
أثنمحزأيت معلمه، أهنا رأسه وعند ٠^٠^١، مظا رحليه عند ؤإل ليفث، حشوها 
يك؛كا؟اا،ررما ممال! دتكلتؤ، وسلم، عاليه افه صل اممه رسول جنب ق الثصتر 
رسولممال اف، رسول وأنت، فيه، جنا فينا ومحمز كنزى إف اف، رسول يا مملت،؛ 

الآخزْ؟<ا,ذفذ الدئيا لهتا ثكوف أف ررأماثرصى وسلم! عثه اممه صل اش 

قحل تل تقول! يعني! عتها، اف رمحي سالمة أم من عجيب توبيخ هذا ناء 
وتبممه،بميه مما هذا أف يرى عنه النه رصي عمر أف نعلم نحن لكن ٌنيء؟إ كل 
ضبمماقممحئلأ:ش«اا/حديث! يد"حلفي محلا 
وابن(، ٢٣١٧)رقم الرء...اا، إسلام حن ارمز حديث،! باب الزهد، كتاب الترمذي! أحرحه )١( 

(.٣٩٧٦رنم)القط، ل اللسان كف باب الفتن، كتاب U-؟،،: 
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أ-ئمفيسئمه، بن حماد حيى صان، حدثتا الش، بن محمد وحدثنا — ١  ٤٧٩
ضاينم،ئاو:أولث،لإمحضإذاكا

قال!انه عين بلال، بن ّملال حديثا كنحؤ بطوبه، ا-محيث، وماى الفثهزان؛ يمر 
كلِفي ةاِذا ١^، زمحث، فته:  Sljjتشة، لأم نحه قاَل: ١^؟ شاو ئ: 

وعئرينكاJسعا ئالتإ مهن؛، منهي ال وكال ايصا: وواد سأاتكاء، 
بكر~؛لأتجا -واللمظ حند_إ ئن وزمث شيبه، م بن يكر ابو وحدسا - ١  ٤٧٩

-زم:م ن محي نبع تعتد، ثن عش ص ب، ثن ئثاف خدكا قالا: 
^٧١٠اوأى ض لن أنأل أن رث كئث ئوُل: ماس ش ثث قاَل; الذاس-، 

حمموصعا، ثه أحد ما شه قليثت وتلم، عليه الله صل الله رسول عهد عل يظاهرثا 
مذُإداوة أدركي ممان،: حاجته، مضي دم، الظهران يمئ كاف ملنا ؟، ٤٠إل صحثته 

ياأم،رثه: ممالت، ودكزت، علته، أصث، دمت ورجع حاجته قمى ٥^١ فاتقه«يا، ماء، 
وحمصة.عاتثة مال؛ حر كلأيي قصنت، ما اأزاتان؟، من ا،لومنثذ، 

"وثثارباعمر م بى ومحني ا"قئظلأ، بىإبراهيم إنحال -وحدثنا  ١٤٧٩
عبدالرراق،أحتروا~ —ويال،إمحاى: حدسا عمر: ابئ ابن يال، ا-ثديث،~؛ ظ خلق 

محاس،ابن عن ثور، م بن اض عد بن اض عي عذ الزنري، عن تنتن، أ■محنا 
عثهاممه صل اي أزواج مذ المراتم( عن عتر ل انأ أف حريصا أزل، ٢ قاو: 

عمر،حرحج مثئ،شكماي اممهةت\ئ•'ونلماللثم،يال،
أنالناس بعض يظن [ ٤:٣٠٢]١^ءؤإنموآإلأشسسئ،ه تعال: قوله [ ١ ] 
إنوالقدير: محذوف، هو بل كيلك، وليس ؤسمعته، فوله: الشرمحل جواب، 

بلالشرط، جواب، ليس هدا لأن ةالو؛كعا؛ صغت، فقد لكعا، حبمر فهو اممص إل تتوبا 
منه.التوبة من بد لا الذي السب، هوبيان 
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مبالإذاؤة، معه وعدلئ عم، عدل التريق دتغض كنا يل، معه، وحججت 
البيأزواج ثن المرآتان من المومتئن، أمتر يا ت يهف، فتوصأ، يديه، عل مسآكست، آتافي، 
^ممسسنضهكثاه؟،ي: عزوجل  MJIJIمحال اللتان ونئ؛؛ عثه ؛^ ١١صو 
مح4ُ،ه ظ زافه كرة الزئري: قال لإاس! )ن ;١ ثك زاسا ئم: ئاَل 

خمكيممثز كنا ت محال الخدث، يوق أحد م وعائثة؛ حفصة هل ت محال يكتمه، 
ساؤJاهطفز ساوهم، يعلمثهم هوما وحديا المدينه قدمنا ئل، اشاء، يعلن، قوما 

يوماكثصبئ بالعوش، ء ش وكال مال؛ ينابجم، يذ بمثنى 
اراحعك؟اذ محر ما قماوت،ت راحعني، أف ئان٤نت تراحعي، هل لإدا امزأق، عل 

إفاليزم إخدائى ومجرم ل؛داحعنه، وتلم علمته اممه صل البن أزواج إف يوافه 
علنهالله صل اش رثون( أوتا-جعارأ قمنئأ حفصة، عل قدحنئ نادطلمئ^، اللنل! 

قدمحنت،! ئئز، قاوت،ت ؟؟ Ji ،۶١النوم !خدام؛ أمجرم مملتات ثعم، ئمالث،ت وتّثم؟ 
لعصست،علمنها اطه يعمسلم، أذ إحداكن أفتآمن وحسز، مآكن دللث، قعل من حاب 

١^صل اهJة زئول تزاحعي لا هائكن،؟! قد هئ ^١ ؤن1لم، علته اممه صل رئوله 
هلجاوثلثإ كائن، اف ولا للث،، بدا ما ونلني شنئا، ساليه ولا وتلم، علنه 

وكافثال1 عائثه—، —يريد مئاك وتلم علمته افه صل افه رمول إل وأحب أوتم 
ثنزلونئلم، علنه اش صل افه رثول إل النول، يتناوب قآكنا الأيصاو، من حار لي 

؛ءء  أنثتحديثؤ وكنا ذللث،، بمثل واتيه وغترْ، الوحي يخر فياييى يوما، وأنزل يوما، 
ُ،مثادابيرأ باؤ؛ا، فربح ، ^-١٤دم^أتابي صاحي، فنزل، لثعرودا، الختل محل عسادا 

عليدل وهدا افخ®، رراؤثح، بقولهت نادا0 عنه افه رصي أنه محبق ]١[ 
قنعنافإذا الأن، نحن نقوله كإ سرعة يفتح أن إل يتشوف، وأنه بالأمر، اهتإمه 
افتح!افح• نقول• هام أمر ل أحد عل الباب 



اثطلاقكتاب 
 ==٣٢٢

لا،:لقال: غثاذ؟ 1خاةث ؟ bUئك: تجأ، لإ خدث ممال: إي، قخزط 
vLol■^قد ممنلم،: ساءه، ونئم عي اش صق ١^٠ طلي وأطول، دلك مذ أعفلم 

علإسددت الصح صلتت إدا حش كائنا، هذا أظى كنت، قد وحسزت، حمصة 
افرسول أطلقكذ ثقلت،! ثتكي، وهي حمصه عل ندحلمت، ئزلت،، ثم ياف، 
قأسلم،اثئزبة، هذه ل دا ص ؛1 أذري، لا ،: iJL_وتل؛؟.( عي ، ٧٥١صل 

ئ،لَذكزئك قد ئثال: ج، ختخ ئأ _^J، شز، اظل ثنن: أدن، لا غلأتا 
حلوسرههل عنده قإدا قجلنّت، المئم، إل اسهيت، حر ئادطاJمت، قصمت،، 

انثأذلقنن: ؛، ٥١نأمحن ٥،Pعمناأحد، ئجئ تم;م، 
قإدا^^١، قولتمتا ثصمتج، ثه، 1كنثلن( قد قثال: إو، حرج ثم ثدحل، لعمر، 
اuهرسول عن؛ ملمتنا قدحاJتا، أذذ!الثإ، قثد ادحل، ممال: يدءوفي، الغلأم 

ممنت،:جنبه، أرِفي ئد حصير نمو عق ئمحآ هو ^١ وسلم، عي ار؛ه صر 
إلاشُأكت، مملل: ررلأ«، ثثال: زك؛و، ئزئغ ١^ زئول ;١ أقفث 

اآدينهئدمنا ئلنإ اشاء، ثعينر ؟^؛؛1 قزيس— —معثز وكنا — اف زسول ~يا زأيثا 
علفتعصيتح من يتعلمى ساوثا قطفق ساؤهلم، ثنلثهم قوتا وحدتا 
أ0تمحر ما ممالت،: يزاحعني، أذ ئايكزت Jزاجعني، هل قإذا يوما، امرأق 

ومجرهليزاحننه، وسل؛ عي اممه صل البي أرواج إف قواف ازاحعكح؟أ 
أذاسوحسن، منهن دللئج ئنو نن حابج ئد ثلت،: ،، ٣١إل ١^؛ إحداهئ 
ئدهي ُإدا وسلم، عي الله صل نمحوله لعمسسؤ علتها اممه يغمست، أن إحداهى 

يحنث،قد افه، زسول يا مملث،: ومحلمثي، عي اممه صل الله رسول فتبسم ^٤٠!،؟إ 
إلوأحثؤ منلئ، أوسم هي جاريك، كائتج أف يغريك، لا مملتؤ: حممه، عقر 



هعلني ؤوأنو0يننا ئ: نط وتوله وس؛وهذ، اماء4 الإيلأءواهتوال ي باب 

اف؟،زثول يا أمتانس صلتات أحرى، فتبسم منلثا، وملم عش اش صل اش رمول 
التصزأولأ مسا فيه رأيت ما محواممه الستا، ق رأبى مريعت هجأنت،، ررينم١٠، ت مال، 

علومع ممد أمتك،، عل يومع أف افه رئول يا ، ٧٥١انع دئلت،ت ثلاثه، إلا؛٠^١ 
اننيا أست، ثالث، ت ماو م جالتا، يامتوى افه، ينثدوو لا وهتر والروم مارس 

ليانثغفز ثلث،: الئي١((، س و طقائم نهي عجلت  fyأولئك الخطاص،؟ا 
عليهىموجدته شدة مذ مهرا عليهذ يدحل لا أف أمتم وكاف افإ رسول يا 

ضثاثثاشُمؤخل.
١  ٤٧٥ - ،Jتا: عاوث1، عذ عزوة، مأ-ئمبي الزهري: داJنتعنفى أا محا

اض،رصول يا مملتح: يدأي، وملم عليه افه صل القّ رمول عؤ ذحل ليله وعئروف 
أئدئن،تع ِس ذمح، ؤإناف، ثسا، ثؤا ثدم لا أف أضث، ؛نكج 

ملأص ^، IJذاكت إل عاظ! رريا قاJ: ئأ وعشزوو،،، نتع الئي »إ0 مثال: 
يتؤ(أمقشئأمأعوالآنه:ؤ أتؤيك،،، تنتأمري حى فه تتجلي لا أف علتك، 

لمأنوي أف واطه علم مد عائثه؛ مالئ، ه، عيثا ؤل؛مإ بلغ؛ حش ه اخيق 
اممهأريد مإل إ أبوي؟ أمتامر هدا أو3، دملئ،ت دالئ،ث بفراقه، ليأمرافي ؟كويا 

يلا ثالئج: ةاِئثة أة أئوُت، ضز: فال ١؟:؛>؛، زالداز ززئولذ 
٠^١،، ٧٥١®إل ومئلم! عش ، ٧٥١صر اللمي لها دمالا احردك،، أي نناءك، 

قووث،كنا.، LJl:oؤصثتاي^قاه قتاله: هال( متعتتااا، وني 



امميلاقكتاب 
٣٢٤ =========^=——ً—ً==ً

ااباسةةذثلإدتياآا

يزيدن اممه عبد عذ مالك، عو قزأت يال: قض، بن قض حدثنا - ١ ٤ ٨ ٠ 
أناأف مس؛ ست هاطمه عن اوش، عد بن تشه أنجر عن ئقاو، بن الأتوؤ ذول 

يثخطئة،شم، وكيلة إليها هاونل عاف، وهو الثة طلمها حمصن بن عمرو 
قدكزتوتلم، عليه اف صل اف ومول، يجاءت مى،ء، من، علثا لك ما واف محمال،! 

ثإ_،، Ij^_iأم بيت، ثنتدِؤر ال يامزها ممها<، عليه ٧^، ررقس ممال؛ لة، 
صع؛نأعش رجل هإثه تتقتوم، أم ابن عند اعتدي أصحاي، يثشاها امزأة ®تلك 

ئفاوأف ثن ئ،نالأ ئأو لَذكزت هوخنك هالث،: ظذيض«، خللت هإذا ،، ^١٣
يمحعهلا جهم أنو ®أما وتلمم؛ عليه ١^ محل اش زئول ممال حتثانجر، جهم وأتا 

قهرهته،بنريد'ا، ائكحىأتامه له، مال، لا هصعلوك معاؤيه وأما عامه، ص عصاه 
ا.واعتعلث،ا ^^١، فيه اش هجعل هككحة، أتامه،ا، ®ائكحي هال،؛ ثإ 

افهال كإ زوجة لأما الممقة؛ فلها رجعيه كانت إذا المفقة أي، اعلم ]١[ 
بعلارجعيا محللاها المهللؤر اش هسئى لاوقرة:هأآ[، وتعال،• نارك 

حاتلأ.أم حاملا كانت، مواء حال، يكل نفقتها هتجسمخ المهللقة، للزوجة 
إنلكن حائلا، أم حاملا كانت، مواء مهللما، نفقة لها فليس وفاة من المحتدة أما 

نفسها.عل فتفقتها حامل غير كانت، ؤإن حملها، مثرا٠ثا من النفقة فلها حاملا كانت، 

فالهاحاملا كانتح إن فهاوْ بينونة مفارقة الحياة ق المفارقة المائن المهللقة وأما 
نفقة.لها فليس حائلا كانت، ؤإن زوجها، عل، النفقة 

البتة،هو محللاها أي: الثتة« ررمحلثقها وقوله: مثاحنح، فيه الحديث، هدا ]٢[ 



باب
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محال!لو لأته الق،،؛ طالق ررأتت محال! أنه المنى وليس طليقان، ثلاث آخر يعتي؛ 
البينونةلأن وذلك بائنا، يقع ولا واحدة، يقع أته فالصواب السةاا طالق ررأنن، 
أنأراد من كل فليس وجل، عر اض إل ولكنه الإنسان، إل ليس الينونة وعدم 
بتة،طلأى تعال اض جعأه ما هو البتة! وطلأى أبدا، بتة طلاق هو يقولت بمللق 
طليقان.الثلاث آخر أي! اتتة،ا راطلمها قوله! معنى يكون هدا وعل 

الحديث!هدا فواتي ومن 

فلوبه، المرأة يواجه أن الطلاق ق يشترط لا وأنه الغائب، طلاق جواز ~ ١ 
الطلاق.وغ ذللئ، أوغيرِ أوبشهود بكتابة وهوغائس، طلقها 

محإثهانكياهُ..«إلالأهل عل التوكيللالإنفاق ؟-جواز 
اخره.

النفقةوطل1ا تردها، أن فلها لها يجب ما دون نفقه اعطسن، إذا المرأة أن — ٣ 
أوالزوجة، حال أو الزوج، حال المعبر هل الملاكمة؟ تكون وكيف، لها، الملائمة 

أقوال!ثلاثة للعل،اء هدا ق حالها؟، 

كانن،ؤإن غنى نفقة عاليه محبح فالغني الزمحج، حال المعتز أن الأول! القول 
الأغنياء.من زوجته كانت، ؤإن غنى نفقة يلزمه لا والقشر الفقراء، من زوجته 

كانت،إذا الغنى نفقة تلزمه فالقشر الزوجة، حال المعتز أن القاف؛ والقول 
قشرة.زوجته كانت، إذا فشر نفقة تلزمه والغنى غنيه، زوجته 

وعلغني، نغقة الغنية! مع الغني فعل حالها، العتر أن الثالث،! والقول 
كدللث،!والعكس الونقل، القشرة! مع الغني وعل فشر، نفقة القشرة! ْع الفشر 

الوسط.



انطلاقكتاب 
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تعال!لقوله الزوج؛ حال العتز أن القرآن عليه دل الذي والصحيح 
ثث١إلأ،آأس لاذهش ^١^ ١٠مثآ قتفى بمحأهر قدرعقد وتن معنت تن ذوسعت ق شؤ 

،َاثآاهلاسق:7[.

منعاثثا لك ما ٠لواف الوكيل! لقول استقسام؛ بدون القسم جواز ٤" 
ي«•

اممهصل اف رسول إل جاءت المرأة لأن ورسوله؛ تعال افه إل المرِح أف ~ ٥ 
ذلك.له فدكرت وسلم، عليه 

ءاايهاف صل الني لقول نفقة؛ لها ليس الثاهدس ~وهذا المنتوته أف — ٦ 
ممةءا.عليه لك ررننس و'>ام! 

حاملا؟ولو مهللئا للمتوتة نفقه لا أف يقتفي هذا قائل! هال فإن 
واللامالصلاة عليه الرسول أن محتمل هن>ا لأن كازللث،؛ ليس هالخواب! 

خمأفك يقول! وجل عر الله ولأن حامل، غر وأنبما بحالها، عالما كان 
]الطلأق:آ■[.بمنزخمثهزه 

لأنامتفصال؛ بدون المستفتي حال من يعلم با القي إفتاء جواز ٧" 
فائال.ة،بلا تطويل هو بل إليه، بماج لا التعؤ وعدم بالخال العلم مع الأستفصال 

أنهالقاصي عند عمرو عل زيد ادعى لو يعني! بحلمه، محكم فلا القاصي أما 
بالفحعمرو عل لزيد محكم فهل هذا، يعلم والقاصي درهم، ألفج منه اقترض 

الخاصمة؟عند 

محكم.لا لا، نقول! 



طبماسولأذالأسةس
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الخصومة،انتهت حلما ؤإذا عليه، المدعى عل الدعوى متتوجه قائل• قال فإن 
الحال؟.هذه ق القاصي يصغ فإذا 

ناهدا،هو ويكون آخر، قاض إل المسالة محول الحال هده ق العلمإءت ئال 

له.حكم المدعي يبن مع شهد ؤإذا 

محوزولا الغاب، عل الفتوى تحوز ولدللئ، ُعالمه، يقفا أن فله المفتي أما 
الغاب.عل الحكم 

علميهافه صل الني لأن زوجها؛ محت ق ثنتد أن يلزمها لا المائن أن ٨" 
)يعني!ثلاثا امرأته طلق رحلا أن فلو شريلث،، أم بيت ل ثنتد أن أمرها وملم 

بأس.ولا أهلها، إل تذهب بل البيت، ل تبقى أن يلزمها فلا الطلاق(، آخر 

طلائازوجته الإنسان طلق فإذا الييتؤ، ل تبقى أن فيلزمها الرجعية أما 
نيرمت^لأ تعال؛ الله لقول نحرج ولا التت، ل محقى أن لزمها رجعيا 

^ذنلأمكاهلسمق:\[.

كإافءا اثقى لهاث يقال ولكن البت،، يركت، طلقها إذا أنه الأف والغالب 
هولأتيث يويهن ئ لأ ربمظم اممة ؤوص' وجل؛ عر قال 

العدة،تنتهي حتى بالطلاق ولا؛يرها يطلقها، الحلم طلية بعض لكن [، ١ لالطلأق: 
حيلةهل.ا إن يقال! فهل تل،هب، وتركها الطلاق، ورقة أعطاها العدة انتهت، فإذا 
الأحوال؟تتغير لئلا محثرها أن محب أويقال! مباحه، فتكون بواجب القيام عل 

الفراش،ل يعتزلها يطلقها، نمع ما عل العلم طلبة بعفى لكن تردد، فيه 
غيرأو مريص، إنه يقول! فربإ السبب؟، ما امتفهام! علامة سيكون وحينئذ 

أويسارا.يمسا افر أويذلك، 



اثطلأىكتاب 
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قالكا الصراحة أحب أنا لكن هذا، من يتخلص أن يستهلح حادت كل عل 
بإالنساء تحر لا قالتات حن عنها الله رصي لعائشة واللام الصلاة عليه المي 

وأوضحأصرح فالصراحة ٠، نمارار ولا متعنتا، لا مبئعا، يطت ^ ١١فقال! يلث، 
إالبيت ل وابمي الله؛ القي لها؛ ويقول وأحن، 

امرأته.لأما ئءليه؛ وأن تتجمل، وأن له، رتْلثب، وأن محلوما، أن ومحوز 
يستهلعولا بعيد، بلد ق وهما يائنا، محللاها زوجته الرجل حللق لو مسألة! وهنا 

بيته؟.ق معه نحلس أن لها فهل العدة، تنتهي أن بعد إلا أهلها إل يرجعها أن 
فلابنته أو أحته أو مثلا كامه ■هرم غر كان ولو أحد معهإ كان إن نقول! 

إليها،ياق أن محارمها أحد من يهل[و_ا أن بد فلا حا يجلو كان إذا أما بأس، 
معه.ؤيأحدها 

،liij®واللام! الصلاة عليه لقوله المرأة؛ عل الرحال يحول جواو ٩" 
الرحليجلو ألا يشرط ولكن كثثزا، إليها يأتون يعني! أصحايٍ(اا، يمناها امزاة 

يكملالشريحة لأن أحرى؛ نصوصي من هن.ا وثزحئنا محارمها، غر س وهو  ١٢
يحصهابعصا.

قيسبنت فاطمة عل وملم عليه افه صل الني حاف لماذا قائل! قال فإن 
•شريلث،؟ أم عل يجف—، ولر شريلث،، أم عند تبقى أن 

واللام!الصلاة عليه الرسول قال كإ كانت، عنها اه رنحي ثريلث، أم ملنا! 
فاطمةلكن كتار0، امرأ0 أيما وهي طعاما، لهم يصلح لأما أصحايء؛ 

كيلك.لست، عنهأ الله رضي قيس بنت، 

(.١  ٤٧٨)رنم ٠، امرأته• غمر أن بيان ثاب الطلاق، كتاب ؤ('' يمعناه تقدم ( ١١



بابالءلأقةصثلأساس
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عليهافه صل لقوله الأعمى؛ عن تحتجب أن المرأة عل محب لا أنه - ١ •
كانؤإذا سادالث،اا، ميى أعمى رجل يإيه مكتوم، أم ابن عند وسلم! 

كذلك.وهو إليه، تنظر أن لها فيجوز منه تحتجك، أن عليها تبب لا 

إلتنفلر أن لها محوز المرأة أن وهي أحرى؛ فائدة الفائدة هذ،0 عل ف؛تمرع 
لهافيجوز قدمه، إل ساقه، إل ذراعه، إل كمه، إل رأسه، إل وجهه، إل الرجل؛ 

أونفلرشهوة نظر كان فان متعة، أونظر شهوة نظر نغلرها كان إذا إلا هذا ترى أن 
هوبجمْلنى4ن ^من تعال؛ لقوله محوز فلا متعة 

لالود:ام.

اممهرصي لفاطمة محرما عنه اض رصي مكتوم أم ابن كان وهل ئائل؛ ئال، فإن 
عنها؟.

خلوة,فيه فليس أهله، معه لكنه لها، محرما ليس قلنا؛ 

فأجمرننىُُ،العدة من فرغب ررإذا للمعثدة؛ يقول أن للرجل بجوز أنه ~ ١ ١ 
أنحمها ل محوز انائن فالمعتدة الخاء"، ~بكر الخهلبة ق التعريض من نؤع وهذا 

يلإث\وصئرمءتحال؛ قوله لهذا ويدل تصرثئا، لا يعريثا محطب 
,[ ٢ ٣ ٥ ت زالقرة ه أنميكم اكسإيأوآئكننترؤآ خظتة من 

تحريقا.ولا تصرثئا لا خطتها لأحد بجوز لا فإنه الرجعية قاما 

لهمحل لمن ومحوز تصرثئا، لا تعريصا تحطب أن محوز سق-: -كا والمائن 
أنفيجوز زوجها، هو له محل والذي وتعرينا، تمربجا محطها أن الائن~ ~أعني 
وتحريقا.تصرمحا محطها 



انطلاقكتاب  ٣٣

أنلغثرْ محوز فهل عوض غر عل مرة أول امرأته طلق رحل ذلائ،ث مثال 
نحطبها؟.

زوجة.لأما تعريصا؛ ولا تصركئا لا محوز لا نقول•' 

نحطبهاأن لوءر0 يجوز فهنا الحداد، ق وهي زوجته عن مات رجل الثاف؛ مثال 
مثلك؛،،ق أرغب وأنا حبيبة، طيبة، امرأة ®أنت مثلأت فيقول تصرثئا، لا تعريصا، 

تعريص.أيصا وهدا فأعالمستىاا، الحدة فرعت ®إذا أويقولث تحريض، فهلءا 

طلمهاإذا فالمرأة عوض، عل يهلئقها أن لزوجهات يجل التي البائن ومثال 
منها نفكثراء العوض هدا لأن رجعتها؛ يملك، فلا عوض عل زوجها 

ملكت،زوجها من نمها انرت قد كانت، فإذا اقتداء، اف، محمإْ ولهدا زوجها، 
الكاح.علميها يعقد وأن وتحريقا، تصرمحا محطبها أن لزوجها فيجوز نمها، 

عتهااممه رصي فاطمة لأن فاكتر؛ حاطبان المرأة عل يتوارد أن يجوز أنه " ١٢
اللهرصي زيد بن وأسامة جهم، وأبو سفيان، أف بن معاوية ثلاثة! علميها توارد 
م

حهلمبةعل ان الأنيجطب أن يجوز لا أنه العلوم من أليس مائل! قال فان 
أحيه؟

أوغهلوبة، أما يعلم لا وهو المرأة هده بعضهم ت، حهلهؤلاء لكن بل، ئلمنات 
قيفر لا فهن*ا محلوبة أما وعلموا بالنهي علموا قد يكونوا أن أما بالنهي، يعلم لا 

يتقدمأن له يمل لا فانه خهلوية بأما الإنسان علم فإن إ حالهم علم لذ الصحابة 
يجوزفلا لا؟ أم قبلوه هل جهل• ؤإن مجوز، لا أنه واصح فالأمر ملوم إذا أما إليها، 
عدلوا،الثاف حملها فإذا القبول، وسلمئه عل يكونون ربإ لأمم يتقدم؛ أن أيقا 



طبما;طاهتصثلأدس
٣١٢١

ؤإن، وسلم عليه الله صل الني عنه مى وقد أحيه، موم عل الثوم يثبه وهذا 
أحيه.حهلية عل قفهلب أن محوز فهنا ردوْ أمم علم 

النيلأن الصيحة؛ باب من هذا كان إذا يكره بإ الإنسان ذكر جواز " ١٣
به.يذكرا أن محثان لا بإ عنهإ اممه رصي جهم وأبا معاؤية ذكر وملم عليه اممه صل 

هذهلأن محوز؛ لا فانه قيه القدح سبيل عل يكره بإ الإنسان ذكر كان ؤإن 
ارذكركقوله! لعموم محوز؛ لا أيصا فهو هذا ولا هذا لا يكن لر ؤإن الغيبة، هي 

أءأكياثمة.ا".

جهمأبا وعاب له(، مال لا رصعلوك فقير بأنه عنه الله رصي معاؤية وعاب 
عىالعصا يضع ارلأ معنى! فإ عاتقه، عن العصا يضع لا بأنه عنه الله رصي 

عامه((؟

تريدإنإ الأسفار، كثير زوجا تريد لا والمرأة الأسفار، كثير أنه معناه قيل؛ 
عندها.يكون زوجا 

الماءيضرب أنه رواية؛ ل ذللث، وجاء للنساء، خزاب أنه معناْ وقيل؛ 

هذاوعل فميزا، كان إذا يزد أن محوز وأنه الخاءل_ا، مال مراعاة جواز " ١٤
؛فأنكحوْا(روحلقه دسه ترمحون من أتاكم ارإدا وسلم؛ عليه اممه مجل قوله فتكون 

فقيراكان إذا بأنه الأحرى المرص جاءت لكن وحلقه، دينه يرصى بمن أمرا 

(.١٤٠)٨ رقم وعمتها، اذاة ب؛ن الخمع تحريم بام، النكاح، كتاب تقدم )١( 
٢(. ٠٨٩)رقم الغيبة، تحريم ياب، الر، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

)م(ساقرص:هه'ا(.
وابن١(،  ٠٨٥)رقم دينه..، ترضون من جاءكم إذا باب النكاح، كتاب الرمذي; أحرجه )٤( 

١(. ٩٦٧رقم)الأكفاء، باب النكاح، كتاب ماجه: 
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الرحل؛هذا ردت فإذا نفقه، تريد راحه، تريد ا،لرأة لأن عنه؛ يعدل أن حؤج فلا 
بدلك.تأثم ولا ءاليها، حرج فلا شر لأنه 

أنهتيم إذا أما الأمفار، ممر أنه يم إذا الخاطب ثزث أن بأس لا أنه - ١ ٥ 
عاتقهعل عصام إنسان خلق يرصى ومن اقلق، ل يدخل فهذا للنساء صزاب 

هذا.يرصى أحد لا إ سونه؟ عل 

فهذاوالأرضى، موات الملكوت بيده الذي هو تعال افه أن بتان " ١٦
منا،لومنين أمير خليفة بعل فيإ كان عنه الله رضي معاؤية الصعلوك الرحل 
شرمن فكم وحل، عر اممه بيد الأمر أن عل يدل مما مغارحا إل الأرض مشارق 

يقثرا•صار غني من وكم غنيا، صار 

منفكل واحب، وهذا أحن، يكون من إل المشاورة عند الإثارة — ١ ٧ 
حاله.ق هوالأصلح ما تنفلر أن عليك يج»—، فإنه أمر ق استشارك 

حاءنالو بخلافه، آخر عل ونشر بثيء، ثخمى عل تشر قال نقول! وهنا 
ماوقال' الفهم، قوى الحاففلة قوى لكنه العزيمة، ضعيف البئية ضعيف، رحل 

الحلم.اطل_ا الأول! نقول! أقاتل؟ أم العلم، أطالب ترون! 
ؤإنمحفظ، لر الحفظ أراد إن بليد، لكنه بملل، ش-جاع قوى رجل وحاءنا 

أفضل.الخهاد له! نقول يفهم، ب حققن 
بالعلم،أحدهما عل فائرت العلم، أو الخهاد ل استاراك رحلان فهنا 

مقالا.مقام لكل لأن بالخهاد؛ الخاف وعل 
ىق وحيدة دكتوراه، معها امرأة هذه يقول! إنسان، يتشرق ربإ 

يتشرقوحاءلآخر لا، له! أقول أتزوجها؟، أن تنصحني هل الإسلامية، الشريعة 



و1بالطاهتهثذالإستس

ولودكتورة، وهذه الباء، من الألف، يعرف ما الأول لأن نعم؛ أقول• فيها، 
قدكتوراه شهادة معه رحل الثاق والخاطس، وآذئه، عليه لأنتنلتا تزوجها 
عليه.نشر فهزا أوضرها، الإسلامية العلوم 

حالإل يتفلر أن استشر الذي الإنسان عل محب، المشورة ق أنه والممصودث 
له؟.بملح الذي ما استشاره، من 

لأنالمشورة؛ حالم، إذا يلام لا وقدرته بحاله يتعلق فيإ الإنسان أن — ١ ٨ 
أنوسلم آله وعل عليه الله صل الّك، 'عليها أثار حير1، عنها الله رصي فامحلمة 
الحرب،،صميم من قيس بنتح فاطمة لأن كرهته؛ عث، الله رصي أسامة سكح 

وملمعليه الله صل الرسول ولكن فكرهته، الموال، من مول زيد بن وأسامة 
به.واغتهلت، خرا، فيه اممه فجعل ينثكحته، أحرى، مرة أمامه،( الائكأحي قال! 

وقالقضية، هذْ ق وملم آله وعل عليه اممه صل الني إشارة بركة " ١٩
غبمرهاأبما.

٠٠.
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خازم-؛\و اثن -:ض: التزين همد حوثثا نعيد، ثن ئ حوك1 - ١ ٤ ٨ ٠ 
ص؛ ١٧؛^القاري-؛ ١^ بمد ١^ -ض: تثوب خدكا أنفا: قئ ؤ1\و 
البيعهد ق زوجها طلقها أثة قيس نت ياطمه ص نلنه، م ص ازم، حم 

واف،; Llliدلالثج نألم، ني دون، ثثمه علثها أص وكال ؛، L^Jظه اممه صر 
يصيحنحر،الذ•ي أحييت، ثثقة ني ^ 15^ؤ)؛ ونثم، عليه ، ٥١صل افه وسول لأعلمى 

1 لمهثق؛، jlXT٢يينمقهؤإلثب5ؤ°  :،iJlSصلال٤هوكنوئدللث،لزئول١٥،
ئكنى«لأ؛.ولا نم،، قثه ررب ققاو: م وم 

صآنس، م ين هممزال عى ليث،، حدسا تعيد، بن قتيبة حدسا — ١ ٤ ٨ ٠ 
الحزوملروحها أف مأحأرش ميس، ستا ياطمه نألتؤ هاثا! أنه تلمه؛ أتجٍر 

محآحنJة،ذتج.! علثه الله صل ، ٥١رئول محجاءلمإل ^L، ينفى أف قأنى )طلقها، 
أم١^؛ إل مادهى هاكقل_ي، نمر، يثثه ررلأ وتألمت عليه ، ٥١محط ، ٥١رثول لقال 

.عتدْا، _Ij^، يضعين أعمى، رحل هإثه عنده، هكون مكتوم، 

)كلاهما(.ت تقتضى العربية والقاعدة )كليها(، ت نسخة وق [ ١ ] 

زلانم،، نمقه ررلأ وملم: عليه افه صل الرسول قول قائل; مال فان ]٢[ 
السكنى؟.لها وليس النفقة، لها محتدة هناك هل ئكنى،ا، 

الود.مما:لأ،لكنهالامن؛اب 



و1و،الطامةثلأو1لأسةس
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مسبان،حديط محمد، بن حتش حدسا نابع، بن محقي ذخدى — ١٤٨٠
أخت،مس بئتإ قاطمه أف تلثة؛ آبو اخ؛وي كثم—؛ أيير ابن —وهو! يش عى 

الطليثم ثلايا، طلقها اiحزومئ المغثرة ن حفص ابا أف أ-ئويه؛ مس بن الصحاك 
مر،ق ١^١؛^> بن حالي يائطلق ممه، علثا لك( لنش أهلا: ل_ها _LJ الثمن، إل 

طليحمص أنا إف ممالوا: ننئونه، بنت ق ون1لم علتؤ اممه صل اف زئوو هاتوا 
ل-هااال؛اسث، وسثم! علنه اش صل اف رسول مقال ثثثة؟ مى مهل دلأدا، امتاته 
أمإل ئتقل أف وأصها سمسكؤ، ثثسقيني لا أف إلنها وأرسل العثة،ا، وعلتها ممة، 

أمابن إل يايءللمى ١^^، المها-جرول يأتيها ثريك أم أف إليها أزنل ثم ثريك، 
مضت،هالتا إليه، ماوء1لمتا يرك، لم حمارك وصعتإ إدا ٥^—، الأعمى، مكتوم 
ا.حاردهل بن زيد بى أ<سامه وسلم علنه افه صل افه رسول أئكحها عدما 

حدساقالوا! حجر؛ وابن سعيد، بن وقتيبة ايونمج، بن عض حدسا — ١ ٤ ٨ ٠ 
قاطنهعن نلنه، \ئا عى عنرو، بن محئد عن حنثر-؛ ابن -يننوف: إسناعيز 

بنمحمد حدسا يثر، بن محمد حدسا سيبه، أل بن بكر أبو وحدثتاْ قني•)ح( بب 
^١^١،من؛؛^١ ^j^، كتنت، ثال! قنن، ينت، ثاطةه عن ملته، أبو حدسا عمرو، 

محيه ثازن1ث، ؛؟، JIققش وأم، ثاق:كئ،ثنض 
أفعتر نلنه؛ أتجٍغ عن ممر، م بن عش حديث، بتعش اهديث، واهتصوا التفقه. 

بثئسلثإاا.ارلأثفؤتثأ عمروت بن محمد دسث، حق 

أنعل ل يل• مما حيف وفيها نقص، وفيها زيادة، فيها الألفاظ هذه ]١[ 
وقبه، محدثوا لر أو وه، نما منه محدفون وقل• بالمعنى، الخال.يث، يروون قد الرواة 

فيهكان إذا لكن يرك، والافى القضية، ق السيانارتح باوق يوحد الخال هذه مثل 
الأول•إل ويصم الزيادة، هده تزحد الأول عل زيادة 
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نةبم:ر؛مميصهبين-^^^^^، ١٤٨٠
عدبن سلمه أبا أن شهايت،؛ ابن عن ضأك، عن أى، حدسا نعد، بن إبتام؛أ 

ي؛أباكاثمحثمشين
افهومول جاءت أنبما فزعمتح يطليمات، ثلاث آخر يطلمها المغ\رة، بن حفص 

أمابن إل يثقل أف مامرها بتتها، مذ حروجها ِفي سمممحه وملم علته الله صل 
عزوة!وئال بتها، من الطلمة حروج ق بميمه أف مزواف مابى الأعمى؛ مكتوم 

ممن.بنت ئاطثه عق دJاكS \ثوو1> عائثة !ف 

عميل،عذ الليئ، حث؛نا ححلمهأ، حدسأ راسر، بن محمد وحدسه — ١  ٠٤٨
علدللث، أئكزت عاشه إل عنو0ت هزل غ مثله، الإنئاد ^١ شهاُت،؛ ١^، عن 

سااا.

هالاتلعد—؛ —واللمظ حمتد بن وعتد إبزاهم، بن إمحاى حدثنا — ١ ٤ ٨ ٠ 
عقه؛بن ادو4 عد ئن ١^ عتتد عن الزهري، عن معم، أ-؛موا الزواق، عند أح؛تدا 

مأوملاليمن، إل طالب، أف بن عل مع حرج امحْ بن حمص بذ ■مو أبا أف 
بنالحارين، لها وامر '^٨^٥^١، من بقيت، كايث، يتطيمة ميس ست، داطمه امراته إل 

5كويىأف إلا ممة  viAJما والأو4 ت ث—ه؛ مثالا بنثمة، ربيعه م بن وعياش هثام 
ا>لأممهلك«،^٠صلاد؛و4علتهونثم،هدكزلم،ثهدوً،هماو: حاملأ،ئأيتح١١٢

عنهاافه رصي فاطمة لأن عنها؛ اممه رضي عاسة بإنكار عبرة لا ولكن [ ١ ] 
يعتدأن أمرها وسلم آله وعل عليه افه صل النثي أف أخرت ثقة، جليلة صحابية 

عنه.اممه رصي مكتوم أم ابن ييت، ق ثم عنها، الله رصي شريلث، أم ل؛يح، أولا 



mU  يئتقئآ لإ هدى الطلقة
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أمابن ارإل مماو: الله؟ وئوو يا أين قاثت: لها، ياذل الإنمماJ، محاساذسةِفى 
الئثرأئكحها عدتبما مفت، ثلنا يراها، ولا عنده، ثياتيا يضع أعمى وكاد مكتومء،، 

يناقادويسر بى قبيصة مروان إليها محارنل ريي، بن أنامه وسلم عليه افه صل 
امرأة،من إلا ا-قديث، هدا سمع لم مروان؛ ممال يه، قحديته الخديث،، عن 
مرواف•قول بمها جنن قاطمة ممالئ، عليها، الناس وحديا اشر يالعصمة خذ سنا 

الأيه،يوي-هى4 ين ءلإممحى ه وجل؛ عر اممه قال ١^^<، وبيدكم ؤةوأ 
JLتا ننن هدا ،: محاJمولول:ثك؛م، اكلأُث،؟! بند ءدد>ث، أمر قأي مراجعه، ئه كا

يوما؟!لاا.^قماإذالمشخاة،سلأم 

أماعلم الايان، ان الأنقرأ فإذا القرآن أما والقياس، بالقرآن اسدلت ا ١ ] 
يأبم<آن إلا عميبمى ولا محيهن ين جوه ولا تعال؛ قال لرجعية، اي 

ذلاقثيدرك، ي سد ئثد آش وسيعدسود ئوودآممي ؤغلخ، ثته شحثة 
باسا؟!طلاقا مهللقه كانت، إذا محويئ، أمر فاي ]الطلأق:ا[، ه أمإ يبلق بمد عتديث، 

الرجعية•و 4 محىهمحك< ين ٌزؤؤك 4لأ الأية؛ إدا ثيءإ لا 
كانإذا لها؟! نفقة لا وتقولون! بيتها، ل تحبسوما ، كيففقاك؛ القياس أما 

واضح.جلي قياس وهدا أ اليت،؟ ق محبس قلم لها نفقة لا 
لأنهفيه؛ حيال لا عها افه رصي قيس ست، فاطمة ذكرته فإ حال كل وعل 

عليهالرسول قول بعد لأحد قول ولا واللام، الصلاة عله النبي إل مرفؤع 
لام.والالصلاة 

محكمونلا الناس إن فيقال! الناس، وعليه العصمة، هدا إن مروان! قول وأما 

هوالشرعّتحكم الذي ؤإنإ الثميع، عل أوعاداتم بأعالهم 
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وحصتن،نيار، أحرثا هش1لم، حدسآ حند_،، بن وهت حييني — ١  ٠٤٨
المحي،ض ظهم وداود؛ حابي، م بى ؤإنماعيز ومحابد، وأشعث، ومغثرْ، 

عشاض صل اض زئوو محصا؛ عن محنألتها مس، بتت داطنه عق يحنن محال: 
اللهصل الله رمول إل محاصمته مثالش: ال؛ثة، زوحها طثثها محمالث: ءلٍها، وملمم 

زأنزفأذزلاقمة، ئكز بي محز م قالغ: Jki]\  jنتش؛ ثش 
؛.^؛١١أسِفيلإتاينألم 

نئاندَ،ممن، ض محأ، ^؛١ قش، ئ ى زخئشا - ١٤٨٠
بنتمحاطمه عل يحلن، محال: أيه عن وأئاJثا؛ ؤإنناعيل، وْنمت0، 

هثنم.عن نهز حديث، بمثل مس؛ 

بالوكل؛متعلقة العقد أحكام أن عل >افخاصنته<< بقولها: يستدل ربإ ]١[ 
يقومالويل لكن ؛، ّبذ،ركا وكيله خاصمت، ؤإنا زوجها، نحاصم لر هي لأنما 
للموكل.محاصمة ومحاصمته الموكل، مقام 

حيارفمثلا يتعلق؛الوكيل، وبعضها بالموكل، يتعلق بحضها العقد وأحكام 
محاثراها،بقاعه، له يثري أن شخصا وكل لو يعني• بالوكيل، يتعلق المجلس 

محاثراهللوكيل، أحا رقيما يشرى أن وكله ولو للوكيل، شنن، المجلس فخيار 
أحكامأن فالهم بالموكل، يتعلق الحكم هدا لأن عليه؛ يعتق لا فانه الوكيل، 

يتعلق؛الوكيل.وبعضها بالموكل، يتعلق بعضها نحتلمج، العقود 

)؛(انظر)ص:؛أم.
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حدسااقجنمث، ا-لثارث بن حابئ حدسا حبيب، بن عش حدسا — ١  ٠٤٨
قني،بنت قاطمه عل دح1نا دال؛ ^^،، Jlحدسا ا-لآكم، آبو سيار حدسا قئْ، 

أينJلأدا! الطثمه عن لنالتها سنت،، سويي وسمتنا طآب،، ا؛ن ؛رطس، محامحثتنا 
قأعتد وسلتاأل عليه اف صق الئئ يي قاذل بعيي؛٨^^١، طلمى قاوت،ت يعتد؟ 
أنف•

ئنوم جد طئثا ئاَلأ: ؛ jihزا;ن ،، Jilئن محني - ١٤٨٠
قنس،بتت قاطمة عى اشص، عن كهيل، بن سلمه عذ سمان، حدسا مهدي، 

ولاثكئى، لها رريش نلأ^ا، ائقق ق ذم شه الهُ ضل ئ اض 
نس((.

خدنناأدم، ئن قش أحيمتنا اهظل، إبناهي؛إ بن إنخاى وحدش - ١ ٤ ٨ ٠ 
قالت؛قص، بنت، قاطمة ص السمي، عن إمحاق، م ض وريق، بن مار 

قمالأوسث؛أ، عليه ، ٥١صل البي قابتذ القله، قأرديتح دلأدا، زوجي طلمني 
عنده،<.داعتدى متكتوم، أم عئروبن عئك، ابن بيت إل انقلي  ١١

أكد،طكا1دو ظ، 
الأغفلماشجد خايماِفي الأض;ن:زذ نع كنت، ئاو: صمإنخايى، ^_، 
اف،صل افه ومحول، أف قيس ست، قاطم؛ يحدسئ، اشئ قحدث اشئ، ومعنا 
خقى،مذ ظا ١^ أخد ئأ مثة، زلا تف ب محز لب زنش شه 

زنك، ٥١^١^، لأنلأك محئ: ئال ئدا؟إ  jL_؛ثظ،لئج! ققاو: به، سمة 
لهاأودسنتإ، حففثن، ثع1ها ندري لا ١^٥ لمول وسل،ا عليه ، ٥١صر ثبينا 
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همرمحآبمئ.سموي-هراملأءد>يثاإلا^لأ عروجل• افّ مال والقمه، السكنى 
ا.أُايأيتثحتّجثرثتؤ 

بنتّلعن حاوسا داود، آبو حدسا الصث، عدة ين احمد وحدسا — ١  ٠٤٨
ووؤانن مار عن أحمد، م حديث حو الإنناد، :ثدا إنحاى؛ م عن معاذ، 

مصته.

محطئ،قد الرجل وأن يكبو، قد الخواد أن عل دليل الحديث هدا ق [ ]١ 
عنهاممه رصي الخهلاب> بن عمر من أعلم عنها اف رصي ماطمة أف لأسلئ، وحن 

استدلحيث به له منتيل لا بإ استدل عته اممه رصي عمر لأن المسالة؛ دم هل 
سثؤهه^^<إلأ1نثأه من ج تعال: بقوله 

الرجعيات.ق الأية هذه أن العلوم ومن لالطلأقت١[، 
أينزقولت فإننا نبينا، وسنة اممه كتاب نرك لا عنه! افه رصي عمر قول وأما 

ئ،ئكنى لا أنه فاطمة ذذب التي ال؛ي تق ءاوه'وسلم؟ا افه صل الني ئنة 
نفقه.ولا 

كتابربنا؟! كتاب أين نقول! ربنا، كتاب نرك لا عنه؛ اممه رصي قوله ثم 
الرجعيات.ق هدا أن عل يدل ربنا 

الخطأ،من يلم لا فانه العلم ق بلغ مه،ا الإنسان أن عل يدللئ، هدا لكن 
إنسان.أي سنة عل مقدمة لام والالصلاة عليه الرسول ّنة أن ثلث ولا 
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بينهإالله وجعل به، اعتبطت إما ت تقول النهاية وق عنهإ، اض رصي قيس بنت 
قالخير فإن ورسوله، اف مح ورسوله، الله أمر ، نحالفأن فإياك ورحمه، مودة 
تكونالثيء هدا أن يجطر لا قد U-»__، والعاقبة ورسوله، افه طامة 

الخر،فهو ورسوله الله طاعة عل مبنيا كان إذا ولكن الحميدة، العاقبة هدْ عاقبته 

الحميده.وهوالعاقثة 

الروايةق ةائلت قال إن ياشاءرا ارصزاب ومالمت عليه الله صل وقوله 
كشرأنه المعنى أن محتمل وقالتات ا، عاتقهاار عن العصا بمع راهلأ الأحرى• 
لها؟.موضحه الرواية هده تكون ألا لكن الأسفار، 

وأنهللثساء، صرايث، أنه لبن يجمع أنه يعني أبما، جائز هدا لأن لا، نقول• 
الأسفار.ممر 

زئؤلهافه ا>طاعه وسلم: عليه اممص صل النبي قول قائل: قال فإن 
يزوجأن وسلم عليه افه صل اليي أمر وجل عر افه أن عل يدل هل للؤ،ٌ حن 

عنها؟.الله رضي فاطمة من أسامة 
عليهافه صل الرسول فطاءة الع٠وم، عل هذا ل،كن يدل، لا لا، قلنا: 

وجل.عز لله طاعة وسالم 

اماو.ت)ص;ا/مام(.



طّالطهةولأذ1لأسةس
٣٤٣ًً===ًء^ً=^=ًدً=ص^س=^^^==ً 

عىسمال، عى الرحمن، عبد حديثا منعور، بن إنحاق وحييني — ١ ٤ ٨ ٠
زوجيإة أرتل مووت مس نغ محاطئه نماث محاوت ا-بجم، أتجٍ( بن بكر أتجٍ( 
بشةنته وأزتل بطلاقي، رسثه م بى عثاش انمتة ل خمص بن عنرو أبو 

لبأغثي ولا هذا؟! إلا ممة لي أما ققلت! سير، آصع وخمنة ممز آصع 
غشاشُ ضل \ش زثوو زأثث، ^، غو ئشدذث ،: LĴلا، ئاJ: ننرذؤي؟إ 

اعتدىممه، U^، ليس ررصدى، محالت دلأدا، قلت! طثملئ،؟ا،، رركم ممالت ونئم، 
امصث،هإدا عنده، يوبكر دنؤء؛إ صريرالبطر، هإثه متقتوم، أم ابن ابنعملئ، ستؤ 3، 

السلمماو ا-لتهم، وأبو معاوية منهم حطاب، يحقني محالش؛ فاذنيني«، عدتك 
علشدة ث الحهم وأبو الخال، حفيف رب معاونه ررإن ون1لم! عليه اممه صل 

•ريب" بن بأنامه عل؛لئ، ومحن أوئحو^١، ، ^١١١٤يصرن؛ ~أن؛~ النناء 
محميانحدثثا عاصم، أبو أحرثا منصور، بن إنحاق وحييني — ١  ٠٤٨
ؤنو\إتخونن تلمنه زأثو أتا يحك محاو: الخهم، م ئن ثكر حدتي١^^،، 

بنحفص بن عمرو أبب عند كنت، إق\ون: محنألناها، مس، ينت هاطةة عق 
وراد؛مهدي، ابن حدين، بتحؤ الخديث، وتاى ثجزال. عزؤة ؤب مححتج المغثزة، 
ريب•اشُباين وكرمنح، زيي، الألثبابن هثرهنج، فتزوجته، محاك؛ 

سعته،حدثتا أرأ، حدثتا العتري، معاذ بن اش عتيد وحدثتا — ١٤٨٠
الربثر،ابن زمن مي بنت، داطمه عق تلمه وأبو ^نا ذحنئ، هالت بكر، أبو حدش 

>سهثال.حديث، بتحؤ بادا، طلأدا طثمها روحها أف دحد؛ئتا 
حدساآدم، بن بض حدسا الخلواف، علي بن حنن وحدينح، " ١٤٨٠

طلقنيمالئؤ؛ من، نت، محاطثه ض الثهق، عن الثدي، عن صالح، بن حنن 
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نثمة.ولا تكنى ونلإ عثه ١^ صر اف وتول لي عبمل منم يلأيا، وزجي 
هال1م، حدسي هشام، عى أسامه، آبو حدينا كنب، آبو وحدسأ — ١ ٤ ٨ ١ 

داحن-تهاممللمها، الحم، ئن اوحمن عد ئث العاص بن نعد بن يش رئج 
عزوة!هال ■حزجئ،، هد هاطمه إل قاJوا! عزوْ، علتهم يبث معاب عدْ، من 

هذايدكن أف ق نحر ميس بنت لثاطثة ما همالت،ث ،، llJjjها-لإما عايشه، ياتست، 
امحثااُ•
هشام،حدسا غثا١ثا، بن حفص حدسا ١،^،، بن محمد وحدس؛ — ١  ٤٨٢

Jلأدا،طلمني روجي اممه، رسول يا قذت،ت هالئ،ت ميس، بنت هاطمه عى بيه، عن 
قخئوت،لأا.ءأمئا، هاو: قو، ممحآ أف 

تنشرلأما الحديث،؛ هذا ثذكر أن الخير لها بل عائشة، عن اممه رمحي [ ١ ت 
وسلم.عليه الله صل الني عن حاءيت، اليي التئة 

يدلألا عورا يقتحم أن رروأحاه، عنها: اممه رصي فاطمة هول قائل: قال فإن 
زوجها؟.بسنن، ق ثعتد فإما نحف، لي إذا أنه عل 

قصريح مكئى،ا ولأ للئؤ، ممه ررلأ وسلم عليه افه صل الرسول قول قلنا؛ 
مننحرج أن فا وعموما ثاءين،، بإ تعتد أن فلها نفقة ولا سكنى لها يكن لي إذا أنه 

الزوج.ئاء حمايه أفضل المتا ق بقاؤها لكن نحفإ، لي أم حاقنا سواء زوجها بيتا 
فيكونبائنا، كان عنه اممة رصي سعيد بن محيى طلاق أن عل يدل، هذا ]٢؛[ 

فلانةإل ري »أام هنا: قال لأنه عنها؛ افه رصي قيس بتننج فاطمة لحديث، موافئا 
البتة((.زوجها طلقها الحكم، بنت، 
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منهانوجهاواهنوهى البائث الصلة جوازمؤج باب 

مح:نمح،ضلأنا نن خاتم محقي:ن ذم - ١  ٤٨٣
جريج•ابى أ-ئمدا الرواق، عبد حيكا راؤع، بى محمد وحدكا )ح( جريج•ابن 

ئال I(jiiمحثد، بن حجاج حدتا ثة—؛ —واللمظ اف عد ين هارون وحدكي رح^ 
حالي،طلمث، اف عد يى جابر نجع انه ١^^؛ آبو أنوي( جريج• اثى 

ونئم،عثه اف صق السئر يآتت مج، أف رجل فزجرها كحالها، نجد أف دارادت 
ُ.مرودا«ل أوئهعلي صدق أن عنى هإيلئا لحلكا، هجدى رربل، مماو،ت 

لطلبالفقراء تعهلي يعني دصث'نيُُ ُرأرا وّلم• عليه الله صل قوله ناء 
ثلث،،بلا معروف فإما الأغنياء، إل بالهيئة ممودااا معل ررأو الأحرة، ثواب 

صده4«را؛،مروف، ارمكل الحديث،: ق قال قد وسلم عليه افه صل المي ولكن 
فياقالهدية وأما الأحرة، ثواب ما يراد الأصل ق الصدقة أن هو الفرق لكن 

بالتع.الأحرة ثواب 

لزوجهاحكم لا لأنه وليلا؛ مارا الخروج لها وفاة بغير البائن أن والمعروف 
هووهدا ومارا، ليلا آمنه دامت، ما مج أف فلها منه، بانت، قد إما إذ عليها؛ 

قدوزوجها زوجها، عل محومه لهتا فإما آمنه دامتا فإ للصواب، الأقرب 

افرصي جابر ص '٦( ٢ رقم)١ صدقة، معروف كل باب الأدب، كتاب اJخارىت حرجه ا١ 
١٠رقم)عل..، يقع الصدقة اسم أن بيان باب الزكاة، محاب لم; موأحرجه عنه،  عن( ٠٥

محه.الله رصي حذفة 



يامفيصاصم4اياصارسجتها

لكنفلهيا احتيار0، بغثر فارقها فانه عنها، مات من بخلاف حياته ل عنها رغب 

يٍنالتفريق فالصواب عنها، التول ا،لرأة نحرج لا بحث الحقوق من ثيء له 
أومازا، للحاجة إلا مازا ولا ليلا لا نحرج لا محها فالرق والبائن، عنها الوق 

نقمها.عل أمثن، إذا ومارا ليلا الخروج لها والبائن ليلا، للضرورة 
٠٠٠
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ولكنالحديث؟، كتابة تحوز هل الأمر: أول و اختلفوا قد الالفإ وكان 
حهلتهشاة لأي يكثب أن أمر وملم عليه افة صل الشي لأن حائزة؛ أما الصحيح 

وكونالإسلامية، الأمة عمل هدا ولأن اكحر١ا، عام واللام الصلاة عله 
بصفةمحصل الفرق إن يقال! بالتنة، القرآن يشتبه أن خشي يقولون: المانمن 
ذك.أوبغر الكتابة 

حاملاكانت، إذا زوجها عنها الول وأن زوجها، عنها التول عدة بيان ٢" 
ولوحتى إحدادها، وكدللث، عدما، تنتهي فإما ثرة يأيام ؤ، ولو وصعت إذا 

تعال•اممه لقول وذلك تنتهي، عدما فإن زوجها، يدلن أن ئل وصعت، 
واللامالصلاة عليه الرسول ئ وقد ]الطلاق:؛[، ه ^هن بمص أن ^افيمحلهى 

بليال.زوجها مولت، يعد ثفست، وقد ستيعة~، عدة ~أى: عدما انقضت، أما 

محيص،لا ممن أو محيض يمن ذكون أن ين زوجها عنها التول ل فرق ولا 
يدخلأن قبل ومات، الرجل، عليها عقد لو حتى وغثرها، ما الدخول بن ولا 
ؤوأؤئوتعال• ت؛امح.ل~ الله قول لعموم العدة عليها فإن حا تقلو أن وقبل ما، 

أما]القرة:؛"؛:؛[، ه ؤعسمإ أمهر آمحبمة بأنفهن يمبمس أنهاجا ويذرؤي، منكم يتؤمحن 
نزأنمن ثزطكو؛ن وكنترآلتقننت ؤكلإاآئ؛نءاضإدا يقول: اض فإن ال3للقة 

ولر١^، رجل فلوتزوج ]الأحزاب:ا،؛[، منعثؤتندو؛؛ناه عثهن ثثود>ك<تام 
اصأْ،تزوج أنه لو لكن عدة، عليها فليس قها ثم ما، محل ول؛ ما، يدخل 
المروق،من وهذا العدة، عليها وجت ما محل ول( ما يدخل ب وهو عنها ومائتا 

والوفاة.الهللاق بن 

كثابلم: وم(؛(، )؛ّ؛؛ رقم مكة، لقطة تعرف كيمط ؛، jIjاللقطة، كتاب البخاري: حرجه أ ا
رقم)هه'ّ؛؛(.مكة، نحربما بايا الحج، 
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أوحاصت سواء وعشر، أشهر أربعة روجها عنها النول عدة أيصا وكذلك 
قروء.ثلاثة هن ثد فلا الطلقة وأما تحص، لر 

بعمومأخذ عنه اف رصي نابل الأبا لأن بالعموم؛ الأخذ عل دليل فيه ٣" 
هأشهريمحل يأسهنوه أروا-؛ايمثس ويدروث يثج' بمؤمن ُؤوآلنتي تعال• قوله 

ماورد إذا إلا بالعموم الأخذ فالأصل كذلك، وهو بالعموم، فأخذ lJ[TV ،]_،:؛
بمتنأن أثلثن آ'لآحمالا ^^41< تعال: قوله الأيه هذه خصص والذي نجئص، 

خملهنهسق:أ[.

بعموميظأه بمؤمن ؤوآةن؛بم قوله؛ عموم نحصص كيف ؛ ٠٠٢١٥قال فإن 
وغرها،محها التوؤ، يثمل ؤوؤكت^لآئ١فيه قوله: لأن ؤوؤكقأ'هافيه؛ قوله: 
أعموم؟ فيها وهذه عموم، ففيها 

بمدمنؤ>وأؤخ؛ فقوله؛ وجه، من، وخصوص عموم الأيتتن بغا نعم، ملتا• 
وغرها،للحامل عام عنها، بالنوق خاصى لالقرةتأ"؛آ؛ا ه أروحا ويديعن ينكم 

والنوقللمهلالقات عام الأحمال خاص؛الوات أبملثزه ^^4^ وقوله؛ 
عنهن•

عنهاالنوق عل الواجب إن لقلنا: عنها اممه رصي ئنعة حديث، لولا ولهذا 
الأتنبعموم العمل يمكن لا لأنه الأجل؛ن؛ بآطول يعتد أن حاملا كانت إذا 
أشهرأربعة قبل وصعت، إذا فمثلا الأحلن، بأطول تعتد أن الوجه: هذا عذ إلا 

يتوم0بعموم؛ نأخذ حتى وعثر أشهر أربعة إل انتظرى قلنا؛ وعثر 
لقوله:تضعي حتى انتفلري قلنا: تضع ول؛ والعشر الأربعة ثن، ؤإن منكمه، 

]اكلأق:أ[.^محأنبمسعن4 



د،ضءاسلوضرها نوجها التويءن4ا عدة انقضاء باب 
٣٥١

فإنهوجه، من وخاصان عامان تعاوض إذا فيإ القاعدة مقتفى هو وهدا 

الصلاةعليه الرسول عن الحديث جاء إذا لكن محله، ق واحد كل بعموم محكم 
ؤواؤقئ<ت قوله عموم ممار الثنة، به جاءت، ما والقاعدة قياسي، فلا واللام 
عنهاالتوف، وتكون ه، منكم يتومث ُؤواكتي قوله؛ عموم عل قفي يه 

وحلمتعدما، انقضت ويدين يعثل أن قبل ولو وصمت إذا حامل وهى زوجها 
هدا.ق واضح والحديث للأزواج، 

تعودأن ؛عني؛ يتجمل، أن الوفاة من عدما انتهت إذا للمرأة محوز أنه ~ ٤ 
الأسواقإل نحرج أن المعنى وليس وبمطبوها، الناس ليعرفها العادي لباسها إل 

الذيأن المعلوم ومن الناس، يعرفها أن المعنى بل الرجال، تنهلها حتى متجمله 
النساء.هن إنإ البيوت ق المرأة يعرف 

لأنوسلم؛ عليه اش صل رسوله وسنة اممه كتاب، إل الرجؤع وجوب ~ ٥ 
وبانبينها حمل حينعا وسلم عليه الله صل التي اسسفست، عنها الله رصي سثيحة 

بعدإلا العدة تنقفى لا يقول! عته اممه رصي تال الفأبو الخلاف، نال الأي 
اممهكتاب إل النزلع عند والمر-ح انقفت، إنها تقول؛ وهي وعثر، أنهر أربعة 
الأحر.واليوم بافه يؤس كان لمن وسلم عليه اممه صل الله رسول وسنة 

تسألأن قبل للمحطاب تحملت لما عنها اممه رمحي ستيعة وهل قائل؛ قال فان 
العدة؟.من حرجت بأما علم عندها كان وسالم علميه الله صل الض 

نالالأبو لها قال لما لأما العدة؛ إل عادت ما محر عندها لو لا، قلمنات 
أبوفهم ما مثل فهمت هي لكن التجمل، ثياب وتركت، ثياحا، عليها حمعت، 

بعموم:أحذ وهو آلأتألبه، وؤأفكت بعموم؛ فاحذت عنه، الله رضي السنال 
ؤوآكمح،سدمثطه•



كت1باثطلأق
^=د=ً^==ٍٍءء=^=^ً=^ٍ=====٢٥٣ 

سمهتقال! الوهاب، عد حدسأ العنزي، ادني بن محمد نا JJحا~ ١  ٤٨٥
صع، وابى الرحمن عبد بى سلتة أبا اف بمار؛ بن نلتإف أ"محفي سمحي، بن -ح 

ابى، Jl_ ،،J،_Jزوجها؛،وقاة بعد ينمس المزأ0 يدكزان ومحا هريرة أف علمي اجتنعا 
دلالث،،يتنازعان >*^ ٠٥حئث،، قد س1وثهت أبو وقال الأ■جلآن، آخر عدما ءباست 

عثاسابن مول كرسا قبموا سلته، آبا يمحي ا؛ًي،، ابن نع آنا هريرة• أبو قمال قاوت 
نبمةإة ئاَلغ; تشه أم أو ئالموئب ذلك، ص بخاُلها تلته أم إل 

،١٥١صر اف لرنول دللن، يكرين، وإمتا بليال، زوجها وياة بمد ييملمج الأ'نشيه 
سزوجااُ.هامزهاأف وتألم، عثه 

ينبكر أبو وحدسا0 )ح( . ١^٠٠٠أحمتJا رمح، بن محمد وحدJنا٥ — ١ ٤  ٨٥
شيد؛بن مح، عن كلامحا ثارول؛ بن خدثلما'زيد مالأ؛ مشتة،وةنتواثقد؛ 

كنتا.ثنأ م تشه، أم قأزظلواإل خديثه: و ثاَل ، ٠٠٣١لموأ0 الإنأاد،  ١٣
بمعنىهنا فالأمر لها، وسلم عاليه اض صل أذن يعي• امرهاا'  ٠٠ت قوله !١^ 

لالث،اا.بدا راإل الأول! الإفظ ق واللام الصلاة عليه قوله بدليل الرخصة 
ماعل بناء الأحلين بآخر ثنثد إنبما قال! عنها اغ رصي عباس ابن وهتا 

أشهرأربعة أو الحمل، الأجالvنت أكثر تنظر أن القاعدة! هو وهدا أولأ، قزرناْ 
معها.كلام فلا السنة حاءيت، لما لكنه وعشزا، 

الرجال؛فحول من بالئنة أعلم تكون قد المرأة أن المحتإ من الحديث، هدا وق 
افهرصي ملمة أم إل وأرسلوا معه، ومن عنها اض رصي ماس ابن هتا تنانع لأنه 

النساء.ل ؤيكون الرجال، ق يكون بل أحد، عل محصورا لبن والعلم عنها، 



او1مإلاثلاثت ض؛وذلك ي دذ|مبمه الرقاة عدت الإحدادي وجوب باب 

جقآ\ياو\1الإحدادفى وجوب باب 
أيام

ن، ٥١مد ص نابك، م يأئ قاو: ى ;ن قض زه - ١  ٤٨٦
،الأحاديبم!هده اح؛رته أما تلمه أي بنت ريتب عن نابع، بن حميد عن بكر، أبب 

وٌنأمعليه ار؛ه صل البي زوج حبتإ أم عق دحلغ ت زن، ثالثا ثاو؛ الثلاثه؛ 
■عيرْ،أو حلوق صفرة فته بطستا حبيبه أم مدعمنا سمياف، ابو ابوثا تؤو جنن 

حاجةمن بالط؛م_ا لي ما واف، مالئات يم بعارصنها، مثتج ثم جاريه، منه 
لإئرأةبجل ررلأ المئم• عل يقول وتلم عليه النه صل افه ومول تمعنه أق عتر 

أشهرأنبنه روج عل إلا يلامثه هوى مئت، عل بجد الأجر واليوم لأف لأمن 
وعشنا؛،.

أحوها،زو حئن جحش بنتإ نيب عل دحلته يم ت زنه مالت١ " ١٤ ٨٧
اقعتز حاجة مذ والطسّ_ا لي ما وافه يالت،! م منه، همشت، بطس_ا، مدعث، 

لأفنومن لامرأة بجل ررلا اإّم• عل يقول وتلم علته اش صل اش رمول تمعنا 
•وعفرا" أقهر أرمه روج عل إلا ثلامثط محيى شا عل بجد الأجر واليوم 

اطهرسول إل \»ثتي جاءُت، مول! تلمه أم أمي تمعتا رث_خ1 هالتا " ١٤ ٨٨
ومدزوجها، عنها وق اقي إو اف،، زترل يا ق\ذن.' وتئم، عش ^ ٥١صل 

أومزتتن  ١٠١/١١ون1مث عثه ١^ صل افه ننول دمال أمنكحلها؟، عننها، اسكتا 
ذنتفومد ^، أشهر أنبنه هل ررإي ثاو: ئأ ارلأ«، مول: ذبك كو ثلاثا، 

الحول®•رأس عل لألمرة رثي الجاهلية إخدا'كنِفي 



امملاقكتاب 
==^سًٍٍ=^==^===^ءك=^= ٣٥٤== 

الحول١١؟،رأس عل بالبرق 'ررثي وما لريب• قلت حميدت قال ~ ١  ٤٨٩
تات؛ا،ثؤ ولبنت>ا حنثا، دحاك روحها عنها توق إدا اأناة كادت، رئثب1 ممالتا 
طم،أو شاة أو خمار بدابة يوش لم سه، :تا ؤ حش ذسا ولا طيبا ممس ولم 

لمخا، وي برْ متحر ثرج، لم ماخذ، إلا بثذة متص مممحا به، قممتص 
أوعثرْلاأ•طب س؛_ نا بمد راجع 

حقمن وص ، ١^^١٤إل يدعو ما وكل الزينة اجتناب معناه الإحداد آ ١ ل 
•عليها؟ بحيه الدي فا زوجته، عل الزوج 

فإنهاالحيض، من طهرُت، إذا إلا أنواعه، بجمح الطس_، تترك أولأت مولت 
الرائحة.ذهاب، أجل من الحيض مكان يه وتمسح أوشبهه(، )قطنا تأحذ

الزعفران؟.قهوة ق تقولون ما هائل؛ قال فان 

وأسافلا القهوة ريح ذهب، فإذا الحدة، تستعمله لا الهلسس، كل ئالتات 

حتىحال، كل عل الكحل ونجلي، للجثن، تجميل لأنه اشمل؛ تمتشي، ثانيات 
يرحصلر وسلم عليه اممه صل الني لأن تكتحل؛ لا فإما اشحل إل لواحتاجت 

ابنقال حتى تكتحل، أن الوجهان"" —محوز عينها أو عيثها اشتكت الي، للمراة 
انتهاكمفسدة لأن وذلك، تكتحل، لا فإنها العمى حافت* أنها لو ٠! افر رمه حزم 

فلايكون، لا وقد يكون، فقد محمق، غر Jالأكحل المن وبرء محمقة، الإحد.اد 
المهللوُب،.حصول توهم أجل من المحظور يفعل أن يمكن 

تحرصلكن تلمها، فإما المن ق الفارات لبس إل المرأة احتاجت إذا لكن 

)ا(الحل)'ا/أماآأ(.



ايامإلاثلاثة ي وذ؛امببمع الوفاة عدة ي الإحداد وجوب باب 
٣٥٥

وهذهمتصل، التكحل لأن كالتكحل؛ وليت، الزينة، من يكون ما أدنى عل 
ونحالعها.ها تليت يعنى منفصلة، 

.اليد؟ ساعة الحدة تلبس وهل 

عنتغنى يأن يمكن ولأته الزينة، من نؤع لأما ها؛ تلبألا أرى الذي 
جيها.ق تضعها بأن اليد ل لبها 

أوالأذن، ق مواء كان، موصع أي ق أنواعه، بجمح الخلل نحست، ثالئا! 
الصدر.ل أو اوجل، أول اليد، j أو رأس، ال 

الءاي،ايوار إذالكن يل: فإن 

تقصه.أن محب محلنا؛ 

.نحلعها؟ فهل للحاجة لا للتجمل ذم، من أمنان عليها كان إذا محيل؛ فان 

حذْالسن تلبيس عن عبارة هي للتجنل التي لأن نحلعها؛ تحم، ملنا• 
السنلأنخني حلعته لو أما نحشى كات فان للحاجة، وليس النهب، من القهلعة 

أوالتبسم عل نحرص ألا بمعنى؛ خروجه، عل تحرص لا لكن تبجه، قاما 
فيفلهر.الضحلث،، 

العادياللباس قاما للثجمل، تلبسها التي الثياب يعني؛ الزينة، ئياب، رابتا• 
منماءلتا ما فتلبس أحمر، أو أصفر، أو أحضر، لون؛ بأي للمحل.؛ جائز فهو 

نحملت،أما مبيحة حديث، ق تقدم كإ التجمل، هو الممنؤع لكن الألوان، 

)؛(انظر)ص:خأم(.



كتاساثطلأو7
===ًٍ=^ص=ً====^^^^^ضء===^٦٥٣ 

أوبالأخضربالأسود تخصيصها بل الأموي، تلبى أن الإحداد من يلزم ولا 
الدينفهم الرافضة، إلا الأموي الأحزان عند يلبس أحدا أن علمنا ولا بدعة، 

عاشوراء.يوم ق ذلك، يفعلون 

نقىأن محب، بل البيت،، من نحرج أن لها تخل فلا المت،، ل القاء حامتا: 
الأثل•ل صردرة أو الهار، ق لحاجة إلا نحرج ولا العدة، تنتهي، حتمح، تها حمل 

أوالوراثة، حصر لإثبات، أو للمتسفى، نحرج أن مثل النهار ق والحاجة 
نمرذللث،.

أومعلمة؟.طالبه أو موظفه كانت، ؤإذا قاتل؛ قال فان 
الخهةتل س لهن أذن إذا إلا الهار، ق فثدثس الحاجة، من هدا قيا: 

حاجة.لا فهنا المؤولة 

غثرها؟لحاجة نحرج هل لكن: 

فلامحدة وهي ابنتها، إليها تأق أن يود وأمها أم، لها كان فلو لا، الجواب• 
صالرهاصاق أمها عن انءحجثتا لو كانت، إذا إلا نمرها، هنا الحاجة لأن نحرج؛ 

هي.مصلحتها أجل من أمها تزور تدمب، فهنا ومحلمتا؛ 

بثا-لا الليل لأن لاضرورة، إلا نحرج أن محوز لا إنه فقالوا: اللل 3، أما 
فلهذاالأسواق، ق يداهموها أن الفئاق من عليها ونحثى ظلمة، مبق— فيإ 

•الضرورة؟ هي فا للضرورة، إلا نحرج لا 
أنأو عليها، السقف يضل أن وتحشى أمهنار، تأق أن مثل الضرورة نقول: 

أنأو الليل، ل عليها يقثحم أن نقمها عل تحشى أن أو حريق، اليتا ق يكون 



ايامإلاثلاثت ذلأى ء؛إو ي ونعربيه الوفاة مدة ي الإحداد وجوب باب 

اوالخذ ئ|ها س>تولي ربإ الذي السديد الصدر محق من نمها عل محي 
المهار،ق وللحاجة الليل، ق للضرورة تحرج أما ®١^٢ الحال، هدْ ق الشيالحن 
الهارأ-محمل.ق فخروجها 

للرجال،ثظرها وكدللئ، تماما، ينجرها فهي حا، باس فلا الرجال مكالمة قاما 
بأسلا هذا فكل الهالمح، ق ومكالمتها المحزم، وجود مع عليها الرجال ويحول 

سواء.حد عل وغيرها هى به، 

وهذايه، محمل وما حماعها ق يرغس، ما اجتناي، تعريفه! الإحداد فصار 

الإحداد.فيها محب، فلا غرها أما فمهل، الوفاة عدة ل واجب، 

الإحداد؟.فكيف مففوذا، الزوج كان إذا ألة: م
فلاااعا«ة انتهت، ؤإذا نحد، المرأة فان ماله ؤإريثج بموته حكمنا إذا الحراب! 

لزوج.أن مانع 
منها!فوائد، الخدسث، سا وق 

أوزوجا كان سواء به، بأس لا فاقل أيام ثلاثة ق الميت، عل الإحداد أن ~ ١ 
أووعثر، أسهر ياربعة العدة انتهاء إل الإحداد يمتد الزوج ق لكن زوج' غر 

الحمل.بوضع 

الردج؟•غثي عل الإحداد كيف لكن: 

للخروجموعد الإنسان عند يكون أو دكانه، الإنسان يغلق أن مثل نقول! 
مثلاالمقاهي يعتادون كالذين معتادة مجالس له يكون أو الزهة، فينع للنزهة، 
ويتأخر•



امملاقكتاب 
 ==٣٥٨ ==ًً^=^==^^=^^==ٍ=====ٍ

مسه،ق يكتمه لا حتى الخزن فح ق الحرية ه نفو*0بأ أن له أن الهم 
تزيد.ولا أيام، ثلاثة مدة ق لكن السارع، له فرخص أكثر، به فيتاثر 

مهللوبر؟.أمر هذا وهل 

عنالإنسان عجز فإذا فيه، مأذون لكث، مطالوب، غر هو لا، الخواب: 
وحؤجلوصبر، ولكن باس، فلا الإحداد حذا ه نفعن ينفى أن ورأى الصبر، 

أنبالمومزت الأول هو وهذا هوالأفضل، هذا كان يكن ل! شيما وكال لناس، اع 
وثمدرْ.الله قضاء عل يصر 

للعلاج،ذللث، ولوكان محدة، كانت، إذا الأكتحال، ترك ارأة عل محب، أنه ٢- 
غبربالكحل المن وبرء معلومة، مفسالة الم٠مم ارتكاب، لأن بيانه؛ وسبق 

محمق.وغبر معلومة، 

و\ئحتأ.أالتداوي محل لا إنه اممه: رحمهم العلم أهل قال ما صحة ٣- 
ثيءفكل نر، فهو حرم، ما حبر فيه لوكان لأنه أبدا؛ به التداوي محل لا فالم٠مم 

لتنالنهاقة بأن)دواء القول العامة عند اشتهر وقد به، اكداوي يجوز لا فإنه محرم 
فدواؤهاعليه ثارت، فإذا الإنسان، منها يشهق الي الكئة هي والئهاقة النهاقة(، 

الرحلأن يدعون فهم العامة، عند وهذا الحإر(، )أنثى الأتان وهي الثهاقة، لبن 
الحمثرلين محل ولا كذبج، وهذا ويبرأ، الحإرة لبن فليرب، أصيبمبج؛ال،5حة إذا 

للتداوي.

شربه؟مجوز فهل وتبرأ، الخمر اشرب، لريض؛ الأطباء من طب لوقال أبمات 
كاسيإلا عنده وليس شديدا، عهلشا عهلش الإنسان ولوأن يجوز، لا نقول•' 

محوزولهذا به، ينتفع فلا ععلشا، إلا يزيده لا إنه العلياء! قال يشربه، لا فإنه حمر، 



ايامإلاثلاثآ غيذلك ي وتعرسم الوفاة مدة الإحدادي وجوب باب 

لكسإلا عنده وليس بلممة، غص لو فيإ وذلك ما، ينتسر الش الحال ق يثريه أن 
تزولأنبما ونعلم صرورة، هذا لأن اللقمة؛ يه يدير منه يثرب أن فله خمر، 

الخمر.يتناول 

ثيءفيها تجعل التي الأثرية أو الحتوب بعض ل تقولون ما ئائلت قال فان 
الكحول؟.من يعني: الخمر، من 

—ولوتنكر لا كانت ؤإن خمر، لأما فحرام؛ تسكر كاست.، إن يطر؛ قلنا؛ 
الئةق خمسه كان إذا فثلأ؛ حلال، قاما تنكر— لا قاما منها الإنسان أكثر 

حلال؛هده قنقول: الثكر، يه محصل لا منها أكثر ولو يسكر، لا أنه 
لمصلحةيحني: محففلها، أن أحل من الأدوية يحض ل الكحول محعلون لأمم 

الدواء.

إذاالخمر يه احتلعل ما ثرب أو أكل بجواز تقولون كيف، إنان: قال فان 
ىثةسهمام«را؛؟أوالحدث: حاء وقد يستنا، كان 

شربت*فإذا الثكر، لحمل منه لوأكثرت الشراب هذا أن الحديث معنى قالتا: 
والإقلالثكزا، منه الإكثار كان إذا الشراب أن بمعنى: مهوحرام، تكر لا قليلا 

فيهكان ما المعنى: وليس الحديث،، معنى هذا حراما، الإقلال صار تكر لا منه 

(،٣٦٨١)رنم الكر، j جاء U باب الأشرة، كاب داود: وأبو )م/مةم(، أخمي. أحرحه )١( 
الأثرة،كاب ماجه: وابن (، ١٨٦٥)رقم ممره، أمكر ما باب الأثرة، كاب والارمذىت 

أحمدوأحرجه ءنه،ا، اش رضي اش همد بن جابر عن (، ٣٣٩٣)رقم كثرْ، أمكر ما باب 
وابن(، ٥٦١)> رنم أمكر..، تراب كل تحريم باب الأشرة، كاب المائي: 

افهرضي عمرو بن الأه عبد عن (، ٣٣٩٤)رقم كيره••، أمكر ما باب الأشرة، كاب ماجه: 
رقمكيره••، أمكر ها باب الأشرة، كاب ماجه: وابن (، ٩١)Y/أحمد وأحرجه محهإ، 

(،ءنءداضبنء٠رضاهصا•٣٣٩٢)



انطلاقكتاب  ٣٦

مماالمر حورنا لو لأته القواعد؛ عل محناهر وهو حرام، فهو مسكر من قليل 

أمامأو التكرار أمام ينهزم أن الحكم علم إذا ان للأنينبغي لا أنه — ٤ 
كزرفلو ورسوله اف حكم هدا أن طتك عل علب أو علمت فمي فيه، الكلام 

ماترُثع فلا به أفتيث فيإ الناس ثكلم ولو تطعه، فلا مرة ألف ءليائs الإنسان 
ءاJهكرر الم وسعاليه اممه صل الني أن الدلالة وجه الحق، هو هدا أن تعلم دمث 
واللام،الصلاة عاليه فأبى عينها،، ل المريقة المرأة هده كحل )أي! الأمر هذا 

يآرا-ح.فلا ميء ق الحق أن علم إذا ان للأنينبغي وهكذا 
بهقضى ما يمنعه ولا يرجع، أن عليه وحب حطوه ان للأنبى لو لكن 

أنمح،دامحفيالوم•بالأمس 
أمأن وجهه للنفوس، أمع ذلك لأن بالفعل؛ الحكم تطبيق ينبغي أنه ه~ 

لكنثهلثب، أن تريد لا وهى بالعليب، عارصنها مسءمحتا عنها اه رصي حبيبة 
فبيانثلاث، فوق ميت عل نحد لا المرأة أن ل الشرعي الحكم ني، أن تريد 

إذاالقدوة أهل ^١٠ ٠١١كان ولهدا القوس؛ ق أوع بالفعل الشرعية الأحكام 
به.الاس يقتدي حتى أولا هم معلوها بفتواهم الاس يقتغ أن أرادوا 

أفتىرمضان ق دمشق ق التتار نزل لثإ اممه رحمه الإسلام شخ أن وذكروا 
ولاافرين ملموا هؤلاء إن قال! فهلرهم، س مغ غره ولكن يفطروا، أن ا-ائتد 

لهممحوز إنه قال• الله رحمه ولكنه البلد، ق لأمم الفعلر؛ لهم يباح فلا ٌرصى، 
عليهاممه صل الله رسول أن وذلائ، التأمل، عند واضح بحديث واستدل الفطر، 
ولثايفطروا، أن الطريق أثناء ل أمرهم رمضان ق مكة فتح إل حرج حع، وملم 



y ي ببمه الوفاءوتم مدة ي الإحداد وجوب باب   I ايامثلاثة

'،هأهطئوا«رمحم؛ أقوى والفطر مصبحوعدواكم، ررإثئم لهم• مال مكة من قربوا 
إذاالجاهد أن عل هدا فدو ن5لم<ا، ررأفوى قال: بل مر، بالالفطر يعلل لر فهنا 
صفوفبين يدور اممه رحمه صار ثم بلده، ق ولو يفطر فإنه يفطر أن له أقوى كان 

إنإالرحل أن يعلموا وأن يقتنعوا، أن لأحل أمامهم يأكلها حبزة يده وق القاتلين 
وجز*عر اف إل الدعوة تجل من وهذ-ْ الحق، أنه يرى محا أفتى 

وبعضهمحلال، ت يقول فبعضهم ثيء، أكل ق اختلفوا الماس لوأن أيصا كدللث، 
فتناولالمحريم، عل الدليل لعدم حلال أنه يرى ذوالقدوة ١^١!؛ وكان حرام، يقول! 

وحل.عز اض إل الدعوة وهومن حيرا، هدا لكان الماس يقتغ أن أحل من منه 
لوته،الإحداد عليها محكا أنه وذللث، زوجته، عل الزوج حق عظم بيان ٦" 

وعشنا؟.أشهر أربعة كان لاذا ولكن؛ 

أشهرأربعة بعد الحمل لأن للحمل؛ احتياطا اف! رحمهم العاياء بعض هال 
هاوا،س باقل يعلم الحمل لأن بصحيح؛ ليس هذا ولكن الروح، فيه تنمح وعثر 
كامليحول الماء تعتد الحاهلية ق كانوا لما أنه أعلم— —وافه ل يفلهر والدي 
وثلثاأشهر، أربعة وهو الحول، يثلثا العدة وملم عليه اطه صل الجي جعل 

الأمورس هذا إن يقالت وقد أعلم، وافه ينلهرل، ما هن.ا أيام، وهوعثرة النهر، 
وأطعنا.سمحتا نقول! بل فيه، نتكلم أن لما وليس المعدية، 

الرأة;زوج مايتج فإذا الأليم، العذانمج هذا العرب جهل عل ويدللثح 
صغيرةحيمة مثل؛ حقير، صغير بيننا عن عبارة والحفش حمشا، حالتا د" 

صغيرةحقير أنه الهم خارجها، أو الخيمة، معل وق 

(.١١٢•رنم) العمل، تولط إذا الفر ل اكْلر أحر باب، الصيام، كتاب لم؛ مومعناْ أحرجه )١( 



انطلاقكتاب 
=^ٍ__^^س^___ت__ ٣٦٢—

زولا اللون، ق لا من عندها ما أقح تلص أي• ثيابها، شر تلبس و٠ 
غجره.ق ولا الحدة، 

وسهاعمتها 3، نقى بل تلمه، لا الماء حتى شيئا، ولا طسا، ممس ل؛ و" 
به،فتشص طثر، أو شاة أو حمار بداية نوش يم كاملة، تنة لمدة وعزقها وحيفها 
ررتفتصمعنى لأن البالغة؛ مثيل عل والشاة الحإر ذكر أن أعلم~ ~واض والذلاهر 

تأحدأن إلا الله♦؛ الحار، ق يثار لا وهدا حوله، وما فرجها به ممح أي؛  ٠٠به 
بأنممكن، الطجر أما يمكن، لا كله الحار ق لكن فيمكن، باينه أو الحار بديل 
مامت،إلا ء بثي متص فقلما به، فتمتص ذللث،، أشبه ما أو حمامة أو بعصفور نوش 

العفنة.الكر-رة الرائحة من 

وعدمازكرتية، الرائحة ْع الدة هذه إل أحياء يبقيهن الذي اه وسبحان 
الظففيالماءا.

ماأسوأ ق هكذا تبقى بل ممتشط.، ولا أظفارها، مص لا أما أيقا والذلاهر 
ومنفلر.حال، من يكون 

وترمي،ثيء، كل فتهي، بها، وترمي، المم، بعر من، بعرْ ظ نحرج، ثم 
جهلوهذا البعرة، هذه رمي من أهون فهو عليها مر ما كل أن إل إشارة ببما 

عينهااشتكت، الي المرأة هذه أهل يكر واللام الصلاة عليه والرسول، عفليم!! 
الحول،اا.رأس عل يالبتزة رمي الحاهله 3، إخداؤن *'كائن، ت فال، حذا، 



ايامثلاثت ءهذث1ثاIV بمدي وتم الوفاة عدة خمؤ الإحداد وجوب باب 

صنمة، بمفر، محي;ن خدي \ٌ محي;ن زخدى ١-  ٤٨٦
خسثه،لأم لجأ لإؤ ؛،: Jliتثئة أم بنث زيثب نمنت، قال: ^، Ijبن حمد 

اشومول تمعن، لأي هدا أصغ إي وقاJتات بدوامها، قمثخته ^٥، ٥٩قدعت، 
قوىمحي 1و الآحر واليوم باق لومي لإئرأة تبل ررلأ بمول• ونئم علته افه صل 

ؤعئزاا<.أقهر أوبعه رتمج عل إلا ثلاث 
اتيءنلافُونزج زني، زص أئها، ض زشث،، 3^ ١-  ٤٨٧

وظم•افُعمح صل البن مذ امرأة أوض وملم، 
عذمنيه، حدسا بمهر، بن محي حدسا ا،كنى، بن محي وحدسا — ١  ٤٨٨

يزقاصأ0 أف أمها؛ عن محيلم، نلته أم نت، نسن، تمم، ئال: ئابع، ئن حمد 
لةانتأذنو0 ؛l_J ،jعليه اش صل البي ئاتوا عينها، عل ئحافوا ووجها، 
ثرق ثكوذ إحدا'كرر ، ^IjLررقد ونثز: عثه اض صل ، ujlزئول ممال الت5حل، 

قإذاقثكالث،نئهيمزة،-أز:وثؤمحمهافيتيها-خزلأ، 
محزئ،،آمح1زمهألإرونياأ،اااأ.

حمد;نص شب، خدكا م، ءدشا _، ;ن  ٠٥١عد ذك - ١  ٤٨٨
منوأحرى تثمه، أم وعديث، الكحل، ل نالته ام لحدسث، حميعا: بالحديثم( ثاسر 

بنمحي خدين، ثحو ؤيثنؤ؛ دنمها لز ١^ عي وتللم؛ عثه اف٠ صل البي أرواج 
بممر•

 ١[ t سبق.ما بمعتى لكله وهدا



اثطلاقكتاب 
_=^^^ً=^^س^_س^_ط==ًً ٣٦٤^

بنيزيد حدسا مالأت النامي؛ وعمرو شيبه، م بن بكر آبو وحدثنا " ١٤٨٨
سلمهم بئت ريب سئ انه ياي؛ بن محي عذ سعيد، بن عض أحتردا هاروف، 

عثهاف صل اممه رسول آتت امزاة أف يدكزان حسبه؛ وأم سلمة أم عى تحدث 
أوتريد مهن عثها، مائثكت، ^44؛، عنها يوق ل-ها  ١٩لةأفقدكنت ومئم، 

بالبثزةرمي إخاناكرا كاثش ارقد وملم! عليه اممه صل الله رمول مثال يكحلها، 
•أقهردعشر" أزمة يإتماهى الحول، بمديأس 

تحيكابمرو-؛ -زاللفظ محن م زاثن النامي، صو ثكدكا - ١  ٤٨٦
مح،صممينبالج،ضوضتيشثة،

ئهممتحت ،^؛، ajالثالث اليوم ق يعتر محمياف أيب يعي عبتإ ام آش لثا قالش؛ 
ظه١^ ٍنل \ذنأ تجت غة، ص؛!١ كئلم، _• ^^١، ^١^١ 

علإلا ثلاث قوى محي أذ الأحر واليوم باينه محن لإئرأة يل ررلأ بمول• وتلم 
ؤعشزا<ا.أمهر أربته عليه محي قإما رؤج، 

^همح:ئمحنئ،هثني؛ضصينتج،ص
كلتيه،؛ص أو ، Ip_1عن أن عقصه، ص عدسة، عثد م نث، صفيه أف ياي؛ 

الأحرواليوم ياممه ئومن لامرأة تجل لا ٠٠قالات وملم عليه الله صل الله رسول أف 
روجها"•عل ثلالإ؛١٢٩ مدق ميت عل يد أف درثرلؤ~ بالله دؤس ~أو• 

ثم-؛\نىِ -م الييز قد تحدقا ووغ، نن ظ نعدكاة - ١ ٤ ٩ ٠ 
روايته.بسل الليمثا، حديب قسساد يائ؛ عذ ديثار، بن الله عبد حدكا 

^؛!١قالأ: ١^،، ئن ذئثذ اصئ، ناف و دأ3^ -  ١٤٩٠



او1مإلاثلاثت غ؛إنذلالى ي ءاوقا1>فاةوذةمدبمه الإحدادم وجوب باب 

صغتهعن محدث ثافعا سمنت يقول; تعيد بن عش تمت ءاو(ت عندالوهايت،، 
وتلمعليه اممه صل البي روج عتر بث حفصه تمعن أي عتيد؛ أبا بنت 

وزادتديثار، وابن الفث حديث بمثل وسلم؛ عليه افه صل البي عن تحدث 
علتهتيأئهرونيا(ومحي لللإي 

١^؛وحدسا )ح( أثوب. عن حماد، حدسا ١^^، أبو وحدسا - ١ ٤ ٩ ٠ 
عنعتيد، أف بنتا صفيه عن يائ، عن حميعا افه؛ عتيد حدسا أبي(، حدسا ثيوط 
بمعنىوسلم عليه اف صل الئئ عن، وملم، عليه اممه صل( البل، أزواج بض، 

حديثهم•

الناقد،وعمرو منبه، أبي( بن بي وأبو تحص، بن تحص، وحدسا - ١ ٤ ٩ ١ 
حدسا-الاحزوو: -وقال أ-يونا عش: قال لثحش-؛ -ؤاللفظ حرك، بن( ورهيمث 
ضءثة،ضاتيلكاهءض >>؛(، ض محثة، ذ ن^ 
يلاث،يوى ميتا عل يد أ0 الأم واليوم بافه لزمن لامرأة محل، ررلأ يال؛ وسلم، 

ألأئلنن-بما«ا"■

 [ ١ t فلاوأصبر، الماء من أقوتم، الرحال، لأن الغالب؛ باب من الرأه وذكر
محيون•

علالأحرءر واليوم بافه ُ'تؤؤر، وسلم• عليه الله صل، بقوله يسدل، هل، لم،■ 
إنيقال،: أو الشريعة، بقرؤع محاطون لا الكفار أن من العلياء بعفن إليه ذهس، ما 

واليومباض الإيعاز مقتضيات من ذلك لزوم أن وبيان الإغراء، بابف من هن"ا 
الأحر؟.



كتاباثط_لأى
—٣٦٦=^—=^=^^^=^—^—=^—

كثإن ،! JUJما مثل الإغراء، باب من هدا أن اكق! هو الثان( ت نقول 
الإغراء،باب من فهو العدو، إل فقدم شجاعا كخ، إن الضيم،، فاكرم كربجا 
•٨١واليوم ناش الإيان مقتفى من هدا أن ت يعني 

حقيقةلأن الأحر؛ اليوم مع باش الإيإن اقتران النصوص ق ياق ما وممرا 
الأخر؛باليوم الإيائ إلا الصالح والعمل الإبجان عل الإنسان محمل لا أنه الأم 

قتمضي دنياإ هدْ يقول• لأنه عمل؛ ما الأحر باليوم يؤمن ل؛ لو الإنسان لأن 
وأنالأحر، باليوم آمن إذا لكن وتنتهي؛ ومرورها وحزبجا وكدرها صفوها 

العمل.عل ومحرص يعمل، فحينئي• أعالهم عل وتجازون محشرون سوف الناس 
هثو ثإت- 

محمصة،عن هشام، عن إذرص، ان لحدثنا الربع، بن حس وحدينا -  ٩٣٨
هوىض، عق ١^١؛ محي ررلأ قال; وسلم علته اش صل اش رسول( أف عطيه؛ أم عى 

عصمت،،مصبوعاإلايون، يوبا ولاثنتس أئهروعثرا، أربعه رؤج إلاعل يلأيث، 
يوةضنمأؤأقار«اال

ثيابهي العصب، ثوب عصسبجاا، يون، ررإلأ وملم; عليه اش محل قوله [ ]١ 
ثابت،•صح فيها ليس اليمن من تاق 

غبمرْ،ولا العصب، لا الحميلة; الثياب تلبس لا أما سقت،; ما هي والقاعدة 
به.يتجمل مما ليس لأنه فيه؛ رحص العصب، ثوب لكن 

ارمنسيرا سيئا يمني. ^ ^^٠٥ؤلهرمحت ررإدا لم; وسعليه الله صل قوله وأما 
المرأةمعا تتبخر البخور، من نوعان إنيإ اممه; رحمهم العاناء قال أظمار،ا، أو قنط 



ايامالإثلاثة ءيذل1ش ق وذ؛امهه الوفاة عدة الإحدادي وجوب باب 

أوساها لكن ما أن والظاهر الكرتية، الرائحة لإزالة الحيض من الاغتسال بعد 
لأنواللام؛ الصلاة عاليه الرسول فيها رحص ؤإنإ به، بأس لا الرائحة ي أقل 
ومحميليرى، بارز ظاهر الكحل لأن الكحل؛ هذا عل يرد ولا أذية، لدفع هذا 

هوفهذا عينها، اشتكت ؤإن حتى منه مع فلذلك ظاهر، فيه والوجه المن 
أعلم,واه الفرق، 

ؤخدئنا)ح( تحر. نن ١^ لحد لحدكا فتة، زخدثناة1دومينم - ٩٣٨
ومحالا!الإسناد، -يدا هشام، عذ كلامحا هاروف؛ بن يزيد حدينا الناقد، عمرو 

وأطزوه.قنط مى سده طهرها أدثى ررعند 
ضأثوب، ^١^، ءدئثا \لئتنئ، الئبيع أبو زلحدض - ٩٣٨

زوجعل إلا يلأيث، محوي ميت، عل نحد أف ينهى كنا إ محالتا عطيه، أم عى حفصه، 
ومحي٠صوعا، دنبا ينبس ولا ثثطثب، ولا ئكتحل، ولا وعئزا، أقهر أربعه 

قنطمذ يدة ق محيضقا مذ إلحداى اغظن، ^١ يرثا ق شزأة نخص 
زأفكار.





الةت1ّاس
٢٦٩صك===—^==^=^——=

اضنا١اكتان 

ررقاش،أن الرئة اللغة ق والغالب _، لاض مصدر اللعان: ]١[ 
أشبهها.وما وااجاهد٠ا، كررمحاول<،، طرفين، من إلا تاق لا 

—يعنىامرأته الرحل قذف فهو سببها أما صيغة؛ ولها سب، لها والملاعنة 
بشهودياق أن ؤإما تقر، أن فإما بالزنا امرأته الرجل قذف فإذا بالزنا، زوجته— 

يقالالحال هذه وق تنكر، أن ؤإما الحد—؛ علميها يقام الحال هذه —وق أربعة 
ولكنجلدة، ث،انين فيجلد ظهرك، ق أوحد أواللعان، البينة، تقيم أن إما للزؤج• 

ءؤوإئأنيتمحنأرأأجهمؤؤكؤرمالاله• قال ولهذا تلاعن، فإما اللعان احتارُت، إذا 
للزوج:قلنا اللعان احتارا فإذا ■[، i:_l]ثيندت 1لإع ل>دهم فتهدم إلاأثثمحآ 

إنالزوج— عل —يعني عليه الله لحنة أن ة الخاموق رئت،، أما مرائي، أرع افهد 
الزنا.حد عليها يثبمت، وحينئلم. الكاذبين، من كان 

وقالكاذبين، لن إنه باش شهاداُت، أرع تشهد أن الهد هذا عنها ويدرأ 
الصادقين.من كان إن علميها افه غض_، وأن الخامسة: 

أنيبعد لأنه شبداء؛ يأربحة يلمرم ول؛ لزوجته، الزوج قذف حققا ؤإنإ 
ذلهذ.اأولاده، ق وممة عليه، عار زوجته زنا لأن بالزنا؛ زوجته يقذف الإنسان 

أنفيمكن الزؤج عير أما وهومتاكد، إلا بالزنا رميها عل يقدم لا لأنه عنه؛ حئم، 
•يتأكد ر وهو بالزنا يرٌي، 

ذلكبعد يتزوجها أن له محل فلا مؤبدا، تفريئا بينهإ يفرق اللمعان تمام وبعد 
زوج•بعد ولو 



اناثلعكتاب 

يقامفهل كذبت، وقال! اللعان، بعد ه نفكدب لو أرأيتم قائل؛ قال فإن 
الحد؟.عليه 

رجؤغ.ولا الفرقة، حملت اللعان م إذا لا، قلتا! 

الزوجحق ففي الزوجة؛ حق ول الزوج حق i، اللعان صيغة إل وانفلر 
اشغضب اروأن الأمسة! ق تقول وهى •ءاJها،، اممه لحنة اروأن الأمسة! ق يقول 

منالصواب إل أقرب الزوج قول لأن وذللث، اللحنة؛ من أشد والغضب عليها®، 
بيانالله ثاء إن ؤيأق لحسه، ق واللعنة بنبها، ق الغضب صار فلهيا قولها، 

الأطدي٠ثا.شرح ق أكثر ذللثج 
ءأيأو ؛إآ 

شمحأثمناك،ضمم،أن
عديبن عاصم إل جاء العجلأي عويمرا أل أنوم؛ الثاعدي نعد بن نهل 

آيمئله، ٠٨٩ر-امرأته مع وجد رجلا أف لو عاصم يا أرأيت له• ممال الأدصاري، 
عنيه ٠٥١صل  ٠٥١رنول عاصم يا دلك عن لي مز يفعل؟ كبت أم فممتلوثه، 

افهصل افه رمحول هكرْ وتلم، عليه اف، صل اف، رمحول عاصم ئنأل وتلم، 
٠٥١صل افه رمول من تجع ما عاصم عل ير حس وعابنا؛ النائل وتلم عليؤ 
للث،يائ، ماذا عاص_لم، يا ممال! عويجئ، جاءْ أهله إل عاصم ر"ح يلنا وتلم، عليه 

كرةمد بحثر، يأينح، لم باثويير• عاصم يال، وتلم؟ علته افه صئ، الأنه رسول 
أنتهيلا واف، عوييت! مال عنها، نألته الى النأله وتل؛إ عثه ، ٥١صل، ، ٥١رئول 
ونط^ 311-علت ، ٥١صو ، ٥١رئول أش حر عويمئ قاقبل عنها، أناله حز 

فتمتلوئه،أيقتله رحلا، امرأته مع وجد رجلا أرأيت الله، رمول يا ممال! الثامن، 
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ؤقفيك، ثرل ررمد ت وتلم عليه الله صل اممص رسول ممال يفعل؟ كيم، أم 
اممهرسول عند الناس غ وآنا فتلاعنا سهل! قال •هاءا، مأُيه داده1،، صاحسك، 

إلاممه زئول يا عادها كديث قال قنعا قأة وتللم، عثه اممه صو 
ادنقال وتللم. عنيه ١^،، صل الله رسول يامرْ أف قبل دلأدا أمثكتها، 

النلاعى.محنة 1آق\وزت >بة\ب,' 

عنيوص، أنوف وهب، ابن أثويا محق، بن حرمله وحدش - ١ ٤  ٩٢
بتي~مح الأيصاري عويجرا أف الأنحاري؛ تند بن سهل أنوف سهام،، ابن 

وأدرغِفيمالك، حديث، بمتل الحديث، وتاى عدي؛ بن عاصم آتى العجلان" 
تخل:ئال فيه: ؤزاذ ^٠. ٠٥١ِفي ئة بمد إثاثا فناتحُ زكاف ؛زلا: الحديث، 
نامئه زترث يرثها ألا الث1ه يخزن P أم، ه دش \ع\ ص اِملأ، خس 

ئزضالثهلهاا١ل

أيا؛إل يدعى ابنها ثكال ١١يقول: للولد، بالنية زيادة الحدين، هدا ق [ ١ ت 
لأنهوقدرا؛ شرعا أمه إل ينبم، لكن أبيه، إل ينسب، فلا زنا، ولد لأنه أبيه؛ إل لا 

فإنهاللام، عليه مريم ابن عيي ، بخلافقدرا، أب، له لكن شرعا، أب، له ليس 
•مريم ابن عيي فيقال• أمه، إل ينب، ولهدا شرعا، ولا ئل•را أيؤ له ليس 

ؤضاهرللفراش، الولد  ١١قال: ويحلم عليه اش صل الني أليس قائل• قال فإن 
•الزوج؟ هو الدي للفراش هنا به محكم لر فلمإذا الحجث«را*، 

الحجر،؛ؤللعاهر للفراش، ررالوف ومحلم: عليه اممه صل قوله أن فالخوايج: 

نحرمحه)ص:\ِم\ا(.)؛(تقدم 
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وللعاهرولده، فهو ولل0 أنه ادعى فإذا ولده، أنه الفراش صاحمس، ادعى إذا فيإ 
الحجر•

لا؟أم أيلحقه الزاز(ت لواستلحقه فيا تقولون ما قائل؛ قال فان 
الولدوقال! امتالجمه، لو حتى لا أنه عل العاإاء أكثر أن فالحواب! 

وسلم؛عاليه الله صل قوله لعموم يلحقه لا فانه أريده، فانا مائي، من حلق 
•الحجر٠٠ *ؤللعاهر 

عليهقوله لأن لحثه؛ امتلحقه إذا بل الله! رحمهم العالم أهل بعضن وقال 
بيننربع هناك كان إذا فيا الحجر® ؤبلعاير محراش، ررالولد والسلام! الملأة 

خثربالعاهر إلحاقه فإن نزلع هناك يكن ر إذا أما العاهر، ويتن الفراش صاحب 
•للزال فكون به، نضييأ من 

لهأنحيزون منه، فحملت، بامرأة، رحل زنا لو فيا تقولون ما هائل! قال فإن 
الحال؟.هده ق يتزوجها أن 

مراولا فيها، رغبه لا يتزوجها أن يجوز لا أنه عل العالاء أكثر فالحواب،! 
ماءهيقل أن يجوز لا فإنه يلحقه لا كان فإذا يلحقه، لا هدا الولد لأن عليها؛ 

غرْ.زؤع 

مائه،من خلق الولد لأن يتزوجها؛ أن يجوز أنه إل العناء بعضن وذمب، 
امتلحقه.إذا له ولدا الولد هدا ؤيكون 

يكونلا والواغ الربية حيث، من أنه إلا جيد، النفلر حسن، من القول وهدا 
هدْوق خهلبها، حملتا فإذا بامرأة، يزل ان إنكل لكان الباب، فؤح لو لأنه جيدا؛ 
هوالأول.الثاب، مند عليها(، )لثنّر للضرورة ذللث،؛ إل أهلها نحيبه ربا الحال 
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اممهفرض ما منه راوترث يرثها، فهوابنها عنه ماتت، إذا لأما رريرثها®؛ وقوله• 
لهايكون فحينئذ أمه من إخوة له يكون أن إلا الثالث، لها اف فرض والذي لها®، 

الثلث،،لها ض يمن فإنه الأم، هذه إلا يوحد ولر إخوة، له يكن لر إذا لكن الئدس، 
تعصينا.كون إنه وقيل: عليها، ردا يكون والباقي 

اللاقالنساء من كون فإما تعصينا يكون إنه قلتا: إذا أنه ذللئخ عل ينبني 
يفلهروالذي المعتقة، إلا ه ينفيعصسبج ما السماء ق ليم، انه مع هن يانميعصين 

أولهي فإما عاصبه له لوكان حتى بل العصبة، هي فإما عاصبخ كن لر إذا أنه 
هنا،الأم تل من ياق إنإ عاصب له أنه يثير الذي الحاصب، لأن غيرها؛ من 

الدل.من بالعصب، أول به الميل لأن أول؛ هي أما ومعلوم 
*-توه

جريج،ابن أحآريا الرراؤ،، عبم، حدينا راغ، بن محمد وحدسا — ١ ٤  ٩٢
أخيشند ئن شهل حإ؟ي>ثخ ض فيهنا الثنة وعن ١^^، عن شهاد_، ابن أنيذٍ( 

ياقثاو: وتلم، علميه افة صل اي إل حاء الأيصار من زجلا أف ناعيه: بني 
فيه:وراد مصته. الخدين، ويكر رجلا؛ امرأته مع وجد رجلا أزأيش الله، رنول، 
اضزثوو يأمزه أف دل JلأJا هطلمثها الحديث،: ق ومحال، ^L_، وانا المنحد ق فتلأ-ءنا 

اللهصل، ١^، مثائ، ونلم، عثه ال؛ه صز ١^، عند ممازمحها وت1لم، عانه الله صل، 
الم,ز:لأومحبج«لالر)ذائإ ظهزتئلم:

ثلاثافقها الرحل إن وقال: ،، ٢٧١بعضن عل الحديث هزا أشكل ]١[ 
إنتقولون• وأنتم عليه، يئكر ولر وملم، آله وعل عليه الله صل النبي بحفره 
محئم؟أاكلأتؤ التطليق 
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افثننه أف وا-قامثة الصايقن، لمى إثه اف ثهادات أزح ئثهد بالرجل، ثدأ 
لمىإيه باممه ثهادا0 ارع يئهدت باوأ؛، ثى ثم الكاذب؛را، مى كاف إف عليه 

.فزى ثم الصادقن، يى لكل إذ عليها افه عصب أل وا-ثامثه الكاذبين، 

منها;فوائد، فيه هدا [ ١ ] 

بنسعيد توقف، كإ يعلم؛ لا الإنسان كان إذا الفتيا عن التوقف وجوب — ١ 
هوالملم عدم عند الفتيا عن والتوقف، التايع؛ن، فقهاء من اممه رحمه أنه مع جبير، 

عندهيكن لر إذا الإنسان عل محّ_، ولهدا الهلاك، هو والتسرع المجاة، وهو العلم، 
أصل®عل ض راخلن قلنات ؤإيا يتوقف، أن أصل- عل مني فلن -أو علم 

حلالا،هدا أقلى حراما، هدا أقلن قال: مثل إذا الناس، بعمى هتنا من للاحراز 
المتياتحوز ولا به، •مرة لا فهدا أصل، مر عل ذللثط يمول لكنه واجبا، هدا أخلى 
الوجه.هذا عل 

أزهدمن —وهو ءنه،ا الله رصي عمر ابن لأن ا"قلم؛ استخدام جواز ٢— 
حائم.له كان الدنياس ق الناس 

ولو_،افه رحمه حبثر بن سعيد لأن الإذن، يعد إلا البيث، يدحل لا أنه ٣— 
عنهإ.الله رصي عمر بن الله مد له يستاذن أن لخادم اس 

صبي،الباب عند كان لو ومثله عدمه، أو الإذن ق الخادم قول قبول — ٤ 
الحادة،به جرت، مما هذا لأن ممزا، الصبي كان إذا وعدمه الإذن ق قوله محل فانه 
ابنهالرجل جعل فإذا عاقلا، بالعا الصبي كان إذا إلا البيت، يدخل لا إنه يقال: فلا 

7اذاالإنسان يدخل أن جاز له قاذن أحد جاء إذا وقال: الباب، عند المميز المغ،ر 
الأذن.
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شديدةومكة للملولة، متهيئ فهو عنهإ، الله رصي عمر بن الله عبد ونع ~ ٥ 
حيثالله رحمه جبثر بن سعيد حاجة قضاء أحل من القيلولة ترك ذلك ومع الحر، 
عليهاستأذن الذي أن علم إذا للامان ينبض وهكذا لحاجة، إلا يأت إ أنه علم 

لهفهدا الناس عامة س كان إذا أما يتخلف، أن ينبغي فلا حقيقه محتاج نخصى 
آخر.مكان ق محده أن بالإمكان لأنه يأذن؛ ألا ق الحق 

واليسر،السهولة عل مبنيه كانت، عنهم الله رصي الصحابة أحوال أن ٦" 
فعلكإ ليف حثوها وسادة ومتوط ؛رذعه، مفآرش عنهإ الله رصي عمر فابن 
ؤإنإالدنيا، يريدون لا أمم عل يدل مما ٠ الوسادةر ق واللام الصلاة عليه الني 

الأحرة.يريدون 

يبتلفقد سيئا قولا قال إذا يض: قاله، إذا بالقول يل قد الإنسان أن - ٧ 
القائل!يقول ولهذا به، 

٠٢إناJلأءممشر
لكنهوسلم، آله وعل عليه الله صل الني عن حديثا البيت، آخر روى وقد 

الرجلفهذا يقع، به فإذا التقدير، ؤيمدر القول، الإنسان يقول فداء ، ضعيف 

٢(،٤ )٨٦ رنم المثرنة، والعلية الغرفة باب والغصب، الذلالم كتاب ال«خارىت صحيح انظر؛ )١( 
اشرصي عمر عن ١(  ٤٧٩رقم)النماء، واعتزال الإبلاء ل باب الطلاق، مماب لم: موصحح 

(،٦٤ ٠٦رنم)ه؟، الّك، مش كان تمم، ياب الرقاق، كتاب البخاري: صحح وكل.للئ، عنه، 
عانثةعن ٢(  ٠٨٢)رقم اللباس، ق التواضع باب والزينة، اللماس كتاب لم: موصحح 

الدعنيا•رصي 
)'آ(حهنةالأءثالسكري)ا/ب•؟(.

حديث،هدا (: ٨٣ارالوصوءات<اا)T/ ق اف رحمه الحوذي ابن قال، بالنطق. موكل البلاء بلففل: )٣( 
وملم.عليه اطه صل الته رمول عن بمح لا 
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علامرأته أحدنا وجد لو أن ررأرأيت واللام! الصلاة عليه للرسول يقول 
قالأو الدكور، البيت عليه فينهلبق التقدير، ميل عل ذلك قال فهل فاحئة«، 

الواقع؟.وجه عل ذلك 
ريبه،امرأته من وجد الرجل أن فيحتمل وهذا، هدا محتمل اللفغل نقهملت 

لاموالالصلاة عليه النبي سأل لكنه واقع، أنه ومحتمل العفليمة، الحال فمدوهده 
هدا.عل امرأق وجدت إق يقول! أن قبل أولا 

إنشاء،هذا هل ُها،، ابتليت قد عنه مالتك الذي ارإن الرجل! قول وكذلك 
أوأمالك، أن قبل به ايتلث قد سبق فيإ عنه صالتك الذي إن يعني؛ ح؛ر؟، أو 

به؟.ابتليت، سالتلث، لما إق المعنى! 

ذكرناآنما.الذي الاحتإل فيه نقول! 
إذاعليه يشكل الذي الأمر ي يتوقف وملم عليه اممه صل الني أن ٨- 

الى؛الأيات كل لم، وماله وعل عليه الله صل الله رسول وهو وهدا عنه، ممل 
حتىتوقف لام والالصلاة عليه الرسول أن تعني! فهي ه ءؤودظلإثلك> فيها! 
ينزلالذي ~وهو وسلم عليه الله صل النبي كان ؤإذا السؤال، جواب، الله أزل 
يعلملا فيإ يتوقف الأحكام- ثبوت ق أصل مئه الذي وهو الوحي، عليه 

انحن؟ ينا فكيف، 

ممهلا أفتى إذا الإنسان فإن الفتيا، ل التئع من ؤإياكم نمى أحدر ولهدا 
بلالناس، من هوى وافقت، إذا سي،ا لا برعة الفتوى وتنتشر قال، ما يشرد أن 

عدمفالواجب، وتتشر، الاستغراب، سبيل عل ينقلونبا لأمم توافق؛ لر ؤإذا 
وهذاأكثر، أو يومين، أو يوما، أُظنفي أدري، لا فقل! سق لا كنت، إذا التسرع، 

علم.يغر وتمي مع، أن غرك ؤيضر يضرك الذي إنإ يضره، لا 
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الئاقوق جاهل، لأنلث، ثيء؛ عليك ليس الأولت ق تقول أن ويمكن 
الدليلتاذكر لكن ناس، لأنك ثيء؛ عليك ليس ت تقول 

كذاحصل أنه ؤيعرف والثنة، بالقرآن لرتيط وثانثا! طمأنينه، ليزداد أولا! 
آياتوملم عليه اش صل الني تلا فلهذا ورسوله، الله كلام أنه أجل س وكذا 

وذكر0.ووعظه، الرجل، هذا عل اللعان 

أنأجل س المتون يتعْاله ما أحن وص جدا، مهمة القطة وهذْ 
والئنة.بالقرآن الماس يربعلوا 

عذاببه ليعرفوا العذاب الدنيا ق عباده يرى حكيم وجل عز اممه أن ~ ١ ٠ 
حارة،الأخرة نار أن علمنا ما حارة المار أن نحلم لا ولوأننا حارة، فالمار الأخرة، 
أيئاالدنيا ق المعيم أن كإ الأحرة، آلام س أنموذج هي الدنيا ق التي فالألأم 
الأحرة.نعيم س نموذج 

يالخى®بعثلث، والذي ررلا قوله! س يوحذ ام، امتقبغير القسم جواز " ١١
واللام.الصلاة عليه الرسول يتحالفه أن دون 

رروالذيقال! محا لأنه القام، ينامسب، ما المم ق الإنسان محتار أن - ١ ٢ 
قالولهذا ب،، مأنفكان حق، قاله ما أف عل يقسم أن يريد لأنه ؛ ٠١ُا-لهى بعثلئج 

والقهر،الغلبة فيها لأن بالعزة؛ فأقم [، AY:_j]ه إيآ إبليس! 
أنالناسب فكان بالعJة، إلا ذلك يكون ولا آدم، بني عل تحل يأن يريد وهو 

عليهاممه صل الني لأن بالحق؛ بعث وملم عليه اض صل الني أن ~  ١٣
•حق؟ به بعث ما أل أو حق، بعثه أل العني وهل هذا، عل \قثْ وسلم 
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واللام.الصلاة عليه حق و4 بعش وما حق، فبمه كلاهما؛ مول،ت 
يعاملبإ منهإ واحد كل يعامل أن الخصم؛ن بين للقاصى ينبغي أنه — ١ ٤ 

إذبالرجل، فعل كإ بالرأة فعل وملم عاليه اممه صل الرسول، لأن الأحر؛ به 
الاحرة.عذابج من أهون الدنيا عذاب، أن وأمحرها وذكرها، ووعفلها، دعاها، 

والنقيفاننقيضان، فهإ وإثياو1، نما هنا لأن كاذب؛ أحدهما أن ~ ١ ٥ 
فلأييكاذب، إنه تقول! وهى كدب، ما إنه يقول! وهو أحدهما، وحوي من لابد 

الخمع،عن الكذب يرضر أن يمكن فلا كاذبا، واكاق صادما، أحدهما يكون أن 
الحمح.عن أوالصدق 

فيدأثز؛المرأة، ثم بدأ؛الرحل، لأنه مرئتا؛ يكون أن لابد اللعان أن ~ ١ ٦ 
بالملامحة؛ندفه ع ضاما الحد ثبم، بالرحل دئ ؤإذا يالرأة، ثم بالرحل، ولا 

أتؤأألمقدهى ين إده> إف ثم1دت أتيع لْبامز ءؤ»ثهثوه ذكر! !ا تعال اممه لقول 
شميهأٌن آلمحذاب عثما ؤيهمؤأ ؤ فال! ه آممتلي؛ن من إنَكان عليه أش تنت أن ؤآلينمة 

~وهوعيابالعذاب عنها يدرا بمي• فاعل، عليه يحلن، وما فُأن® لالنور؛٦~٨[، 
يبدأكان ولهذا آحر0، إل ياممه... شهادات أرع شهادتما الحد~ هو الذي الزنا 

المتكر•بينة نل محنته مدئ المدعي، ص الرجل ولأن بالرجل، 
'رأشهدقال! فلو ®أشهد؛الن4اا، لقوله! واليمين الشهادة بين عئءع أنه " ١٧

®أشهديقول! أن بد لا بل يكم،، لر رست،® لقد ®وافه ولوقال! ؟كمإ، لر رين® أنبما 
زنت،®.أنما ياطه 

لمومءؤ»شهئالء تحال! لقوله صادق® إق باطه ®أشهد يقول! أن يكفي وهنا 
الصادقين®لمن يقول! أن يشترمحل ولا ]الور:آ■[، آلإع'ي-تيإفإئ4>لنامحي.قىه 



ةت1باسى

رميتها'افيإ يقول.' أن يد لا إنه العلياء! بعض لقول خلايا الزنا؛؛ من به رميتها فيئا 
يدكرلر دام وما هذا، سوى قوله ق الصادقين لمن يتأول! قد لأنه الزنا،؛؛ من به 

القال،معنى تعهن الخال قرينة إن فيقال! ذلك،، غير ينوي رب،ا فانه التعلق 
منرميتهابه ررنيا يقول• أن ولاحاجة ، ص-احيلثاا؛ به مايمدقلئ، عل ررويمينلث، 

علواعتيادا الكرو0، اللففل لهدا ايقاء ذللغ يذكر لر وحل عز افه ولعل الزنا؛؛، 
الحال,قرينة 

يتضمنالغضب، لأف الرحل؛ لعان  ٧٢٠وأغلمفل أشد المرأة لعان أن — ١ ٨ 
اللعنة.من أشد فالغضب، عكس، ولا اللعنة، 

تقولأو كذا، كان إن لفلان اغفر اللهم فتقول! الدعاء، تعليق جواز " ١٩
به؛باس ولا يستحق، بعا فعاقبه ظلمتي كان إن اللهم ظلملث،! أنه يقلى كنت إذا 

رحمهالقيم ابن نقلها الّيا الرؤيا صل•ق، نعلم هنا وٌرن الشرط، فيها الصيغة لأن 
أنهالإملأم شخ تيمية بن اللام عبل• بن الحليم عبل" بن أحمل• شيخه عمن الله 

المنام،ق ومؤلم عليه افه صل الني رأى وأنه الأمور، بعفى عليه أشكل الله رحمه 
مؤمنون،أهم يدري! ولا البلثع، أهل من جنائز له يقدم أنه ومنها عليه، وعرصها 

يعني!؛الشزط؛؛، >اءليلث، وملم! آله وعل عليه اممه صل الني له فقال لا، أم 
وارحمه.له فاغفر مؤمنا كان إن اللهم تقول! 

ظنلث،عل غالمب، من لكل أو حاله، جهك من لكل الشرط هذا يقال وهل 
•بمؤمن؟ لس أنه 

عليه.يصل أن يستحق لم مأنه الأصل لأن الثال؛ الخوامحبف! 

(.١٦)"١٥ رثم المستحلف، نية عل الخالق يم؛ن باب الأي،ان، كتاب لم! ماحرجه )١( 
الخوزي.ابن ط. ( Y-VY)ه/ الموقض إعلام )٢( 
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ءياهغثبأش ؤأ0 تعال؛ لقوله وجل عر فه الغضب صفة إثبات " ٢٠
بب،مربوؤلة صفة لأما الفعالية؛ تعال اطه صفات من صفة والغضب ]الور:ا،[، 

اش،بمشيئة واير السبب لأن الفعالية؛ الصفات من فإنها بسبب مربوؤلة صفة وكل 
تتعلقصفة كل أن العالياء عند والقاعدة بالمشيئة، و؛، ما عل واقع علميه والرتب 

افهإن قالوات الناس س قوما أن العجبإ ومن الفعلية، الصفات من فإنها اطه بمثؤيثة 
تحريفمن هدا أن شك ولا الانتقام، بانه أي! بلأنمه، الغضب، وفثزوا يغضب،، لا 

'كالمن ننس ررلئعى الصحح؛ الخدين، فيه يصدق الذي مواصحه عن الكلم 
الكلمحرفوا من الأمة هذه وق مواصعه، عن الكلم حرفوا مبما فمن ؛، ^٠٢٠٠١ ٠٥

قنآؤ وجل• عر افه قال ثيءآحر، والانتقام ثيء، الغضب، فيقاوت مواضعه، عن 
ثلثح،لا أغضبونا ه ؤءامفؤنا ومعنى لالزحرف;هه[، مهره آثنمنا ءاسفؤبا 

الأنفزكن عزن، لا اطه لأن الخزن؛ هو الذي الأسف، بنا ألحقوا المحنى: وليس 
نتيجةولكنه العصب،، هو ليس الانتقام أن عل ذللث، فدل الغضب،، بمعنى هتا 

وتعال.سبحانه انتقم اف عضك، فإذا الغضب،، 
إثباتهاالعجب، وصفة الرضا وصفة الغضب، صفة ق علينا الواحب، إذن؛ 

أماالقص، يحرثها أن يمكن لا افه إل بإضافتها وهي وجل، عر طة حقيقه 
بإوتكلم عقله، ضاع غضب إذا فالإنان نقص، فيعرتها للادمي بالإضافة 

مقرونغضبه وجل عر الرب لكن عاقبته، نحمد لا ما أيصا ومعل عاقتته، عئمد لا 
عينا.يكون ما فيه فليس بالحكمة، 

اللعانتإ إذا المرأة إن ويقال؛ مؤبدا، تفريما المتلاعنين بين التفريق " ٢١
مؤبد•تحريم هنا تحريمها لأن آخر؛ زوج يعد حتى الزوج عل حراما صارت 

(،٣٤٥٦رقم)إمرايل، بتي عن ذكر ما بائح الأنساء، أحاديث، كتاب، الخاري؛ أحرجه )١، 
(.٢٦٦٩رئم)والتماري، الهود مس اناع باب العلم، كتاب لم؛ وم
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اقلاعى،ئ اكعن هزئ ٢ قاو: جثم، بن تعيد عذ عزوة، عى ثادة، ض
ون1لمعثه اف صق افه ض فزى ساو: عثن، ئن اف لعد دلك يدكن تعيد: قاو 

مالك.حدثنا محالا: نعيد؛ بن ونته منصور، بن نعيد وحدثنا — ١ ٤ ٩ ٤ 
ضنائ، خدثك محلث محاو: وُ-، -ح ى نن ى نخد؛نا )ح( 

قوئ i^l^jعأتؤ ال؛ه صل اض رئوو عهد عق امزأثه لاض زجلا أف عمر؛ ابن 
نني.قاو: أثؤ؟،  jJ^Iزألخق وتئأه اشُمح ثل اش زئوو 

ابنوحدسا )ح( أتانه. آبو حدسا شيبه، م بن بكر آبو وحدسا " ١٤٩٤
افزنوو لاعن هاو،ت عمن، ابن عن عنثاؤع، اف، عثد حدثنا محالا: حدثنام، نمر، 
محثمحا•وم.يى وامرأيث، الامثاو من زجو بئ وطم ع الله صل 

قشحدثنا ^٠: ١٥تعيد؛ بن اف وعبيد اثى، بن محمد وحدساْ — ١ ٤ ٩ ٤ 
الإنناد.-يدا اف زهي عن اكطاف-؛ -وهو: 

إبراهيمبن ؤإنحاؤ( شنه، أف بن ومحاق حزب، بن رهير حدثنا - ١ ٤ ٩ ٥ 
عنجرير، حد؟نا الآحزان—: ودال أح^تدا، دال يزهر؛ الالمظ و— 

قا-إثمعه لثله إثا محاو: النه، عد عن علمنه، عن إبزاهيؤ، عن 
مثكلمزجلا امرأته نع وجد زجلا أل لو يمال،: الأيصار، من زجل جاء إي 

ي،زافلأائشُزنولاله
وتلم،عليه اض صل اف ننول، اتى العد من كاف ملنا وتلم، عليه اطه صل 

ةتنته,وه،قتل أو جلد.مه، ؛ ISoزجلأ ١^^ مع وجد زجلا أف لو يمال،: محتالة، 



اللعان! AjIقنزلت يدم، وجعل اقح،،، رراللهم ممال! عيظ، عل نكث، أونكث، 
دللئ،به محابؤآ ;،، jIj؛/؛'هدهئ؛دآألإأسمحآه يتمؤنؤك-!،زئزهءؤرم ؛؛^y؛ jؤ 

فتلاعنا،^( JlSujعاثه الله صل اش رثوو إل وامزأتة هو قجاء الناس، ثي مذ 
افهلته أف الخامنة لص ئأ الئادقن، لن إنهُ يافص شهاداُت، أزح اويل شهد 
عأثه١^ صز الله وئوو لها مماو لثلعذ، يدهتخ، العاذب؛ذ، مذ كال إذ عله 

حعدا«،أنوي يه ييء أذ ررلعلها قاو! أدبرا ئلنا هلعنث،، يابخ،، لرمها<ا، وتلم! 
جعدا.أنوي يه 

)ح(يوص. بذ عيثي أ-محونا أ>ئسم بذ انحاى وحدكاة -  ١٤٩٥
^١الأعئس، عن حميعا ئلتإل؛ بذ عنده حدسا ثنته، م بذ بكر أبو وحدسا 

الإشناد،وحو0.

ئذ^L؛، ^؛!١ ١^؟>، مد خدكا ١^، نذ محي زنده - ١٤٩٦
بذهلال إل ممال! علإل، منه عنده أف أرى و^ذا ، ٠^١٣بذ آنس تألثإ هاJ،! محي، 

أولو'5ال لأمه، مالاث، بن التراء أحا ركاف تحإء، بن ُشريلث، امزآته قدفن، أمه 
وتثأ.'علنه افه صل افه زئوو ممال هلاعنها، هال! الإنلأم، ي لاعذ رجل 

ؤإذأمق، بن لهلأو مهو العبج، هضيء تمطا أبيض به جاءث، يإذ ررأمبمزوها، 
أما؛_L9 ،1محال! تءحماء«، بن يهولشريك، الثاهأن حمس جعدا أكحل به جاءث، 
الئاهإن.حمس جعدا أكحل يه جاءت، 

حمادبن ويسك، امحام، تح، رمح بن محئل وحدسا - ١٤٩٧
ثنالرحمن عبي عن سمحي، مح،!>، عذ اللث، أحثرئأ قالا؛ رمح~؛ لأبن -واللمظ 
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اشعندزئوو ١^ ذكز داَل: أنة جس ان ض محثد، لقاسم;ن اض 
رجزةاتاْ ائصزف، م ؤإو، دبك ق عدى بن عاصم دثاJ وملمم، عاثه الله صر 

إلا^١ ابتيئ ما عاص-لمت ققاو زجلا، أنله نغ وجد أثث إليه يئأكو قزمه مى 
عليهوجد باليي قاحمتْ وسلم، علنه اممه صل الله رمول إل به قدهب لقول، 
ادعىالدي وكاف النعر، نسط اللحم قليل منمزا الرجل ديك وكاف امرأته، 

عليهارله صل اش زئوو ققاو اللحم، ممز آدم حيلا أخله عند وجد أنه عليه 
عندها،وجده ١^ روجها يكز اددي بالرجل ثبتها نوصنت بيرا؛ا، رراللهم ت وسلم 
ادحJر،:عثاسِفي لأبن زجل ئثاو ببجأ، ونئم عليه اممه صل اف زئوو قلاعى 

زجتبيته بغز أحدا زجت، ^ ١٠ت وسلم علنه اطه صل اممه نمول، ئال، اش أهي 
الثوء.الإسلام ق يفلهز كادثا امزأ٥ يلك، لا، عبامى؛ ابن ئثاJا هدْاا؟، 

^ةا-نخدمحهمح;ذتحض
عنالقاسم، ين اوحمن عيد حدسي عض، عن بلأل~؛ ابن م؛ سمحاف حدش 
\ذ4وظيصل ، ٥١زئوو عند اللأعنان يكز ثآو: ١^ عثامن ابن عن محثد، بن القاسم 
ثطتئا.جعدا قال! اللحم، ممن قوله؛ بند فيه رراد اللنب، حديثا خل وملم؛ 

قالا!—؛ لعئرو —والالضظ عثر أف وابن الناقد، عمرو وحديثا — ١ ٤  ٩٧
ئن، ٥١قيد ثاو ض: محم، ين ١^^٠٢ ض ؟^، ١١أف ض ئينثة، ين نماذ خدث1ا 
١^؛،ثال ١^١^ أمحا شداد: انن ققال لإاس، ١;,، عند امحعثان زذكز شداد، 

م:١^٠ _ يجثها«؟، بغزثثئه ١^١ زاجا محق ررلؤ \صذح: ضل 
ثاَل:محم، ين القاسم ض رؤاَيته: ي ئثز م ١^٠ ئاو أنشنح. ١>^ طك، لا، 

عباس.ابى سممت، 
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١^٧^؛،-؛-:ض: الثزيز همد خدتنأ تعيد، تن محن خده - ١ ٤  ٩٨
اممه،زئوو يا ئاو: الأصاري محالة بن تند أو ميزْ؛ أنج( ض عذأسه، هيل، ئض 

توتل؛؛ عليه اممه صل اض وثول هال، أيقتله؟، وحلا، امرأته ح نجد الرجل أرأيث 
توتئن؛ عثه اف صل اممه رثول مماو ثالخى، اكزمك والذتم( بل تنين مال لألا*، 

تيدكم*.يقول ما نمعواإل ا٠ 

خدههمس، بن إنخاو لحدش لحرب، بن رمو ولحدتج، " ١٤٩٨
اف،ننول يا I ماو محادْ بن تعد أف هزيزة؛ أي، عن أبيه، عن نهيل، عذ ماللئح، 

.لالعم١١هال! انهداء؟أ، باربئة لحىآئ أامهاJة 5"؛؛^ امرأي، نع وجدت إذ 
بنل نلح ص نحيد، بن حالJ لحده شيبه، أي بن بكر أبو ■^٥ — ١ ٤  ٩٨

اش،رنوو يا محاد٥: بن تعد مال مال! _؛، أي عن أسه، عن نهذل، عدسي بلال، 
اممهرئول مال ا، صهداء؟ ياربعة آئ لحى امئه لم رجلا اقلي ءغ ولحدت لن 

لأعاحلهكنت، إذ با-لتق، بنتثك والدي كلأ مالات لأمم،ا، وتلت؛؛ عليه اممه صل 
يمولتا إل لأانئما ثت0أ: ء الهُ ضل اف ننول دال ذبم،، دل بالثش، 
•تك،'ُ آعم واش بّئ، أهم وآنا لمدر، إثك تيدثم، 

حتمبن محل لكمل وأبو الموارتري، عمر بن اممه محيي عدش " ١٤٩٩
محز،بن األلئج محي عن عناده، أبو حده مالأ: كامل-؛ لأي -واللمغل ايحدرتم( 

رأيتلو محاده: بن تعد قال مال: ثنته، بن المعينة عن كانس، وراد عن 
افهصل افه رثول دلك، قبالإ عنه، مصفح عي يالثم، لصزبته امرأي تع رجلا 

مني،أعيث واش منه، أعير لأنا مواش تعد؟! عينة من لأآJتجون ممال: وسئ؛إ، عليه 
اض،من أعيث شحمن ولا بطن، وما منها ظهز ثا المواحثن لحث؛ اف عينة ألحل من 

,ء
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ؤلإئالرنتيث( افّ يتف دلك أجل مذ اف، مذ النير إليؤ أحب فحص ولا 
الحئة®.اف وعد دلك أجل مذ اف، مذ المدحه إليه أحب نحص ولا 

وائدة،عذ علا، بن ص خدكا شئة، ى نن أئوثي وخدثثاة - ١  ٤٩٩
ز3أل:تيممح،ثولم:ثل:ض/م,تياللكينص 

الناهد،وعمرو ثيبه، أف بن بكر وابر تعيد، بن قتيبة وحددناْ — ١ ٥ ٠ * 
الزهري،عن منه، بن  iIjJl،قالوا: كتثه-؛ -واللمظ لإز°ب بذ ورهتر 

اممهصل الئن قرازْإل بى رجلبذ جاء مال؛ محْ، عذل انيب، بن تمحي عذ 
عثهامم4 صل؛ البي ئمال أنوي، غلانا ولددتv امرأق !ف ةئاو(أ وتلم، علتي 

ررفزiاJ: م، ثاَل: ررفإمحايا؟«، ثاو: م، ماJ: مذإبلي؟«، ، iiJ»فل ۴: 
أفعنى : ثاJ دلاك؟«، أداها ارهأر قال: لؤزدا، فيها إل قال: أوزيى؟<،، مذ  ١٤٠؛

عزق؛،.ثرعه أذتكون عنى ®وهدا قال: عرى، ثرعه يكوف 
قالخد؛ بن وعبد راؤع، نن ومحمد إبراهيم، بن إنحاى وحدثنا — ١ ٥ ٠ ٠ 

)ح(معم. أحزيا الرراق، عبد الآ•حزان: ~وقاو حدثنا راى: ابن 
الزهري،عن حميعا ذو_،؛ ايٍر ابن أحترثا دليك<، م اين حد؛نا رالإ، ابن وحدثنا 

اف،رسول يا ممال: معمر: حديث، ق اة عم منه؛ ابن يحوحديث، الإسناد، هبدا 
امح.يث،:آحر ورادِل بمميه، بأل يعرص حيسذ وهو أنوي علاما امرأق ولدُي، 

ثلءثنمحو/فياصذة.
قالا:-ثزمله—؛ —واللمفل عش بن مله وحن الطاهر، أبو وحدش — ١ ٥ ٠ ٠ 
الرحمن،عبد بن نشه م عذ شهاُب، ابن عن يوص، يى وف، ابذ أ■محدا 

اممه،رسول يا ممال: وسلم، عثه افص صل اممص رسول آش أعرابيا أف هريرْ؛ أب؛، عذ 



^^؛=======^=^==^=^=====٩٨٣==

وتل؛.'عش الله صل السل ثة مماو أ0كنده، ؤإل أنوي، علام! وليث؛ امرأق أف 
مذفيها ءريهل قال! حمئ، محاوت ألوائبما؟؛؛، ررما ت محاو ثعم، داو(1 مذإبل؟اا، للث، ررهل 

ثعلةقاو(ت هو؟ا،، ررقانى عك اش صل ، ٥١وقول محال ئنم، قال! أوريى؟،ا، 
ننثث))^١ عك ١^ صل السل له ممال ثة، عزى ثزعة ؟كوف ، ٥١زئول ^١ 

!،،نذئم،٣١يدكا محي;نتالج،خدكاممن، -وَلأو ٠١٥٠
،٥١صل ، ٥١وسوو عذ محويث، كال مينْ آب، أف بلعنا قال؛ أثة شهايت،؛ ابن عن 

محوط(؛بمؤلجها•





صدئدف، ى ق، عذاهتق )اس 
٣٩١==ًً==شم^ص^ً=— 

اثعتقكتاب 

دابساصىقوكاممبيد

ابنعن ثائ، حدثك لثالك؛ ئلف قال؛ يض، بن بج، حدثثا - ١ ٥ ٠ ١ 
يكافعتد و لئ آغتن رامن وتئآ.' عثه الله صو الل4 زئوو هاو ،: Jliعنز، 

وصق،حفضم، ثرثارة هاض الثدو، يثه ه ي الند ممن يخ  JUله 
صو«.ما منه عتو ؤرلأممد الند، عالته 

;ن١^، ض حمنا زنح؛ ص;ن َوتعد، نن ئ ؤحو؛ثاة - ١ ٥ ٠ ١ 
آبووحدثنا )ح( حازم•بن، جرير حدثثا مروح، بنر ثيبان وحد؛ثا )ح( ثني. 

حدسانخز، ابن وحدثنا )ح( ايوب* حد؛ثا حماد، حدثنا هالا! وابوكامل؛ الربح، 
هالتالوهااّ_،، عند حد؛نا ١،]؛!^،، ين محمد وحدسا )ح( الله• عسي حد؛نا م، 

الرراق،،عبد أح؛رئأ منصور، بن إسحاق وحدثني )ح( تعيد• بن بج، نممت، 
الأيييء،نيئ بذ هاروف وحد؛ثا بنأمه•)ح( إنناعيث، ابنجريج،عن 

أنجرا؛ن حدثنا راؤع، بن محمد وحد؛نا )ح( أناته• يإنى وهب، ابن حدثنا 
ماللث،حديث، بنمح، عنز ابن عن، ثاؤع، عن هؤلاء م، ذق؛ م ابن عن محييك، 

هأو ؛؛؛- 



انمتقب كث 
٣٩٢

و1بذ|فر،ثيعاسو

3الأ:ام-؛ م -ذض م زائن اض، تن محتد زخدكا - ١ ٥ ٠ ٢ 
بنتشم ض انس، بن الم عن قتادة، عى شنته، حJسا جنمر، بى محمد حدثتا 
الؤ-جلم(بئ اشلوك دالِفي ونلمم عليه اش صل العي عن هريرْ، بط ض بثك، 

اريضض((.محال؛ مينتقأحدحا، 

أبطانن ض اص اءط:ن ك الئاقد، ص ذم - ١٥ ٠٣
عنمحْ، بط عذ بك، بن عر(.بثمح اض، بن الم عن قائم، عذ عروع، 

إفماله j يحلاصه عبد و له نقصا أعتق ررس مال؛ ونثم، عثه اممه صل البل 
اضلاثمحصقهالثانقىو،هإِنوببجهىل 

اينمح-،ضض،ٌناس:ض:
قيمهالعتد عاليه موم ماو له لإكذ لم ررإذ وراد؛ الإنناد، تيدا عروته؛ م بن تعيد 
•علته" مثمومح، عثر ينتق لم الدي يصيب ق ئمبمتنعى عدو، 

بٍإ،حدسا حرير، بن وئب حيننا افه، عيد بن هارون حدش — ١ ٥  ٠٣
ِؤبويكز عزوته، بئ ابن حدسث، يتعز الإسناد، -ندا محدث؛ قتادة تمعن، قال؛ 

.عدل٠١قيمه علته لأقوم ا"اّؤ"تبث 



أابأضااملأء;ز،اءتق
—=^—^=٣٩٣ًًًًء=—

اهقىالولاءلص إو4ا باب 

ابنعن ياؤع، عذ مالك، عل قرأت قال؛ عض، بذ عش وحدثنا - ١ ٥ ٠ ٤ 
هلييعكها أهالهات ممال تنتقها، جاييه سري أف ارادت أثبما عائثة؛ عى عمن، 

ثمنئكر>لأ : مماJ ونئن؛، عك افه صر افه لزئول دلك يدكزلم، ^١، ولاءها أف 

ماتثم عبدا أعتق إذا السيد أن العتق، ولاء هتا بالولاء ا،لراد [ ١ ] 
العبدهدا أن هدرنا إذا فمثلا! العتق، بعصبة له ميراثه صار مال وراءه وصار العبد 
لهيكن لر إذا يرثه فالسيد البلأيتن، ملأيتن عنده وصار يتاحر، صار أعتقه الذي 

عصبة.لأمم الأرحام؛ ذوى وعل الرد، عل يقدم بالولاء والإرث عاصب، 
وليايكون المعتق أن فالمراد! كان وايا الؤلأية، من ؤإما التول، من إما وهو 

الحديث،،ق به سهه ولهدا النسب،، ولاية من أقل العتاقة ولاية أن إلا أعتقه، لن 
الإرث~أي• ولأنه ٠، الشبه٠٠ر 'كلحمة — التحاما —يحني! لحمه ®الولاة ممال! 

النب،(.رعصثة يالتعصيب، الإريث، امهلاع بعد ياق بالولأء~ 

الأثارب،،من أحد للعبد— ~أيت له وليس عبدا، أعتق رجل ذلك• مثال 
ذللث،.أشبه وما نكاحها يتول أمه كاست، ؤإن ميراثه، يتول الذي هووليه فتكون 

أعتقهؤإن أنه الحديث، ءلاهر أعتق٠٠ لمن ®الولاء وسلم! عليه اممه صل وقوله 
العموموظاهر ؤيعتمه، عبدا يثّري بان الرءا>بإ، الزكاة أهل من لأن كاة؛ زل 

فكدللث،.كفارة ق أعتقه من أن أيصا 

(.١٢٩٢/ )٠ الكرى المن والمهقيق (، ٤٩٥٠)صححه ق حبان ابن أحرجه '( 



العتقكتاب 
====٣٩٤=^=^====^=====—=^==

)للأصنافالزكاة لأهل ولاءه فان زكاة ق أعتق من ت العلم أهل بعض وقال 
ولاءمفإن كفارة ق أعتق ومن للزكاة، المال ييت ق يدحل يعني؛ الثإنية(، 
الكفارة.محآف هم لأمم للفقراء؛ 

إلعاد أعقه لمن ولاءه إن وقلنا! زكاه، جعلناه إذا لأننا محمل؛ والأمر 
مصرئايكون أن يمكن لا والإنسان الكفارة، ق وكاولك ثيء، منها الزكاة محرج 

منشيئا ياحذ ألا لمعتقه والوؤع الاحتيامحل أن شك ولا لكفارته، ولا لزكاته 
الزكاة.ق ولا الكفارة، ق لا إئ، يرجع فلا فه، أحرجته هدا يقول؛ وأن مثراثه، 

ءنو٥؛عى شهايت،، ابن عن ليث، نا JJحامعيد، بن قتيبة وحدسا — ١ ٥ ٠ ٤ 
هضتثكى ولم كتاسها، ِفي وسثعينها عائثّه جاءتا بريرْ أف أحآريه؛ عائسه أف 
عنكآهفئ أي( أحئوا هإل( أهاك، إق ازجعى عائثه: Jها ممالت، شنئا، كتاسها مذ 

Jiزقا'لوا: يوا، ^;^1، ذبم،:ريزة ثدكزث قظث،، ى لِزلأؤك ^١؟^، 
اطهلرسول دللئ، مدكرتر ولاوك، لنا يلممعل، علنلثج محممت، أذ ساءت، 

هأعتمي،ررائساءي، وسئم؛ عليه اطه صل، اطه ممالالهارسول وسلم، عليؤ اطه صل، 
:ijررثا ممال: ذه م اضُ ضل اطه زئوو قام لإ أمحق((، ثن ل١ِ^^ قإي 

اطهكتاب، j ين ثزطا اشوط ثن اطه؟ا كثاب، و صن، ثزوطا يشترطون أناس 
اطهأخقؤأؤتي١ا.

منها:فوائد، فيه الحديث، هدا [ ١ ] 

بثمنسيدْ من نفسه الحبي يشترى أن معناها؛ والمكانة المكانة، جواز ~ ١ 
تحلدرهم، آلاف، بعشرة منلئ، شي أسترتم، فيقول؛ سيده، ْع يممن، أن مثل، موجل، 



باب|ضاامالآء1ذ،اصق
—٣٩٥

الشرطفيها تم إذا واجبة وةيلت منة، وهي• الكتابة، هي هذه ألف، شهر كل منها 
هاللاورر:مآم[، ه جإ نؤتر علتم إذ تعال؛ قوله وهو القرآن، ق الذكور 
أننده من بمللب العبد جاء فإذا وكأنّتا، دينهم ق صلاحا أي! اف؛ رحمهم العياء 

ويكوي،يفتق أن ولا الكفار، إل تيرب أن محثى لا صالخا العبد وكان يكاتبه، 
غثرهكلأعل لايكون بحيث، يكتسب، أنه فيه علم أيما وكدللث، الفئاق، هع ماحنا 
الءلاهدرية.قول وهذا وجوبا، يكاتبه الحال هذه ق فإنه عاليه وعبئا 

ث،مملوك الحبي لأن وذللث، ئنة، الكابة أن ض العالم أهل أكثر ولكن 
لهالحمهور وقول ونحوها، كالكفارة بسسب، إلا شيئا منكه من أن؛نرج بحب فلا 

وجهةله الظاُرية وقول ملكه، عن ملكه بإحراج يلرم فلا مل،كه، لأنه نظر؛ وجهة 
العتق.إل يشوف، له \ذثو؛آ إن حسثا من نغلر 

جوازعاليه يماس وهل كتابته، دين، قضاء ل الكاسب، امتحانه جواز ٢" 
دينه؟قضاء ق المساإمين إحواثه الكتابة غر ق — الإين ~امتحانة 

والثارعم3لالورت،، العتق أن الفرق قائل؛ يقول وقد فرمحا، لا إذ تحم؛ الظاهر؛ 
أنباس لا أنه الظاهر ولكن غرم، ق يرحص لا ما فيه فوحص إليه، ، متشوف
دينه.قضاء ق الإعانة المسالمان إحوانه الإنسان يسال 

طالست،ولهذا مال، عندها يكون قد عنها اممه رصي عاسة الومت؛ن أم أن ٣" 
أنيمغ لا وهذا ، أواق تسع أنه وسياق عاليه، كاتبوها ما بريرة لأهل ثعل أن 

واللامالصلاة عليه والنبي أوغره، الفيء من وجل عز اممه مال من عندها يكون 
الله.سبيل ق ينفقه كان بل قيء، ءندْ يثمى لا كان 

)ا(يطر)ص:أاإ(ّ



العتقكتاب 
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لأنه؛ لفشيئا يقول كان ؤإن الصدق ظنه عل يعلب من تصديق ~ ٤ 
منوتيمه هات تمل• ول؛ كاتبوها، أهلها أن ق بريرة صدمت عنها الله رمحي عائشة 
كاتبوك.أمم أهاك 

عليكأبيع ابءع: قال فلو ^؛، ٧١اشترطه ؤإن أعتق لن الولاء أن ٥- 
محالفشرط لأنه له؛ يكون لا فإنه ل، فولأوْ عثق إن ولكن عبدي، 

وعلالهلرفان، عليها اتفق ولو باطلة U_^ الخالقة الشروط خميع أن ٦— 
محوز؛لا فإنه حدا، ورصتا ذلك، دون بماعن الر من طيبا صاعا فلو؛اعه هذا 
وحل.عز اممه لشرط محالف لأنه 

عليهاطه صل البى لمول وأكد فرط ؤإن حتى النامي الشرط إبهلال ٧" 
ائترطمن ا افه؟ كتاص، ق ثثن، ثروطا ثئرطونى أناس ئاث،  ٧١١وملم؛ آله وعل 
فإنهلوأكده حتى يعنى؛ مرْإ؛أ، مئه ثرط وإ0 له للص الله كثاي، ق يس قرطا 

لثهللأنعرصه فات لن نمول هل الخال هذه ق ولكن مترطه، ما يستحى لا 
بذلك،المشترى ؤيلتزم العتق، ق له الولاء أن يشترط أن مثل؛ الخيار، له الشرط؛ 

يكونفهل المشترى، وهو أعتق، لمن والولاء ؤيلص، فاسد، الشرط نمول؛ ثم 
أقل؟.نمه يكون فله الولاء كان إذا لأنه الخيار؛ لالائع 

منوأما الخيار، له فليس باطل الشرط أن علم من أما تفصيل، هذا ل يقال؛ 
الشرطهذا أن ويدري عالما كان إذا أما جاهل، لأنه الحار؛ فله صحح أنه ظن 

بصيرة.عل لحل لأنه العضو؛ يفسخ أن نمكنه لا فإننا فاسد 

استفتتعنه الله رمحي عائشة لأن الاشتباه؛ عند أعلم هو من استفتاء ٨" 
أيصا،المشورة باب من هذا إن يقال؛ أن ويمكن وملم، عليه الله صل الني 



واب|ذ«|اا1وملذاءتق

متك.واعلم رايا، متك هوأند من مشورة منه فيستفاد 
ذلكإل الحاجة تدعو حين الناس ق حعليتا يقوم أن للعالا ينبغي أنه ٩" 

سب.لها يكون التي العارصة الخطب من وهان.ه الحمعة، يوم ل يكن لر ؤإن 
وملم;عاليه افه صل قوله من .لأنذ وجل،عر الله كلام القرآن أن ~ ١ ٠ 

لا؟.أو التوراة، ل كإ بيده ككه افه إن يقال: هل لأكن: اف«، كتاك، ررو 
التوراة،ق ذللش يئآ كإ ذلك، بهآ ويد0 كتنبه لو تعال اممه لأن لا؛ الحواب،: 

قيءوهلءا كيه، إنه يقل: ولر عنده، من نزل اممه كلام القرآن أن ذكر تعال وافه 
هوبل ألواحا، واللام الصلاة عليه الرسول عل ينزل الن.ي فليس مثاهل.، 

اطه.عتد من لام العليه جميل به ياق وحي 
ثيءفكل إليه، الناس بمتاج ما كل نفثن قد وجل عز افه كثاب، أن ~ ١ ١ 

اممهءا،كنامحتج ق ثس ثزطا ائلاط ؛امن وملم: عليه اطه صل لقوله افه لكنتاب، فهو 
اممه،كثامحب، ق موجودا الشرط هدا ليس أي• اطه؛' كثامح—، ق ررثس معنى: هل ولكن• 

ؤإمحاحثه؟.حله افه كثاب، ق ليس أوالمعنى: 

الثاقهوالمراد.نقول: 

شرعهق مزطه ما ثزطه— ~أى: وهو بالالتزام، أحق افه ثرط أن ~ ١ ٢ 
أحي.اظه فشرط وغيرذلك(، والذكاح، والإجارة، البيع، ثروط مثل: روط، شس 

١المخلوقين شرط س وأعغلم أقوى يحني: أوثق، اطه ثرط أن ~  ١٣
ااائتاءي،،،قال: وملم عليه اش صل النبي لأن المكاتب؛ بح جواز " ١٤

علبقي المكاب، امرى ؤإذا فيه، لها يأذن ل؛ حراما كان ولو بالثراء، لها فأذن 
وجائزالثتد، س لازم عقد الكتثاية لأن يفسخها؛ أن للمشرى يمكن فلا كتابته، 



العتقضتاب 
^ح^ص=^^^=س=====سد=كدط=

أماالكتابة، عقد فسخت، أوت تراجعت،، يمول! أن _i^، المد إن إذ العبد؛ من 
الثLJءلأ.

الأحبوا ررمإل قولها؛ ذلك، وجه اجلوحل، الدين يتعجل أن يجوز أنه " ١٥
قالوجل الدين تعجيل فيجوز ،، iiJJisوهو إلآخره، كتاسلئ،...؛ا عنلئخ أممي 

وغثرها.الكتابة 

عليهيكون أن مثل؛ ثيء، الدين من يوضع أن المدين اشترمحل إذا ولكن 
يجوز؟.فهل الأو، نقدا آلاف ثانية أعهلته للدائن؛ وقال ثنة، إل آلاف عثرة 

فلابثانية، عثرة بح يشمه هدا لأن يجوز؛ لا إنه العالم؛ أهل بعمى قال 
قائدتين؛ذللث، ق لأن جائز؛ إنه العناء؛ بعض وقال يجوز، 

الثيء.بعفى عنه يقهل سوف لأنه وذلك، لالندين، الأول؛ الفائدة 

قالوقد هوالصواب،، وهدا حمه؛ بتعجيل وذللث، للدائن، الثانية؛ والفائدة 

ررصعوا،عته؛ الله رصي حزام بن الله عبد لغرماء لم ومعليه الله صل البي 
باب،من هذه بل البح، باب، من هذه وليستا المالة، هي وهده ، ويعجلوارا 
وأسمحمئة، ثان أعهلتي له؛ لوقال أنه فكا أمقتل، الدين صاحبح فإن الإسقامحل، 

بالقص.رضي وهدا باكعجيل، رضي هذا لأن بأس؛ فلا عنلئ، 

خذالمدين؛ قال أبى، الدين صاحّح ولكن الدين، يعجل أن المدين أراد فإن 
أنله فهل أريدها، لا الدين؛ صاحس، قال الأن، خذها ريال، آلاف عثرة دينلئ، 

.يمتغ؟ أن له ليس أو يمتغ، 

افرصي حماس ابن عن ( ٢٨)ا■/الكبرى المنن ل والمهقي (، ٤٦/٣)الدارهطني أخرحه )١( 
ليوثا•عليهم لنا إن الناس؛ وئال النفير، بني أجل حنن ذللث، قال، الني. أن ءنه،ا 
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.لا؟ أو قبولها، يلزم هل الصفات؛ هبة عل بناء العلعاء بين حلاف دا هق 
تعجيلالدائن قبول بوجوب قلتا الصفات هبة قبول بوجوب قلنا فاذا 

متوسط،بر اصولع عشرة الإنسان عل يكون أن ونظثرْ له، مصلحه فيه لأن حقه؛ 
•يقل؟ أن يلزمه فهل جيد، بر آصولع بعشرة المدين فتوفيها 

بدونالدين تعجيل أراد لو فيإ وكدللث، محرا، زاده لأنه يلزمه؛ نعم، نمول• 
كانفان صرر، ذللث، ق كان إلاإذا يقبل أن الدائن" "أي؛ الغريم يلزم فإنه نقص، 

•الضرر يقبل أن عليه فليس الحق له من عل صرر ذللئ، 3، 
حوف،فيه زمن ل الد'ائن يوق أن أراد الدين يكون أن الضرر• مثال 

بانيلرم لا فهنا الأجل، محل حتى أقتل لا أنا وقالن اللصوص، من علته ويجنى 
يتوق•

أريدأنا أريده، لا أنا وقال؛ جيدا، الرديء عن يول أن أراد إذا فيا كدللث، 
والضرريقبل، أن يلزمه لر ضرر عليه كان فإذا ذمتتلث،، ل ما حسب، عل نوفيض أن 

ذلك.أشبه وما ت0]لمني، مما حيرا أوفيتك أنا ويقول؛ متنه، يجشى أن مثل 
الدائنعل محس، فإنه الدين قضاء المدين قدم إذا أنه الرامح القول أن الهم؛ 

عله.صرر ذللث، ل كان إذا إلا يقل أن 

لعائشةأذن وسلم علميه اممه صل النتي، أن وهو إشكال، الخدين، هدا وق 
لهمواقرض رُابماعي، فقال؛ فساده، مع الشرط تقبل أن عنها الله رمحي 

هدا؟!.يصح فكيف، الولاء،،، 

موفوملم عليه اممه صل الني لأن القاتل؛ للشرط إقرارا ليس هدا نقول؛ 
ؤإنالفاّاو الشرط أن وملم عاليه افه صل البي يبير1، أن ذللثه فائدة لكن يطله، 
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عائشةيأمر لر وسلم عليه اممه صل والنبي باطل، فانه المتعاقدان عليه وامق ائزط 
والاستمرار.الدوام وجه عل لهم الولاء يكون أن بالتزام عنها الله رصي 

يقولأن فلمه والسائل جرآية تفعن لوسئل الإنسان أن ناحد هنا ومن 
ماأيصا ذلك ومن العال!، قبل من يصحح سوف لأنه حطأ؛ كان ؤإن قلبه ق ما 

ومنهبه، افه يدين ما بض الءلالب تجيب فمد للتللأب، الامتحان أسئلة ق يكون 
معالصلاة يعيد أن أمرْ وسلم عليه افه صل النبي فان '، ر صلاته ل المميء قصة 

فعلؤإن أنه لني بدلك أمره لآكن صحيحة، غجر فصلاته فيها، يطمئن لا أنه 
ينمد.لا فانه الفاسد الثيء الإنسان 

ويتملهم، الولاء يشرطوا أن بريرة أهل عل صرر ذللث، ول قائل• قال فإن 
حق؟.لكم ليس يقالت ثم ذللث،، عل الحقد 

بريرةأهل ؤإن منتشر، قاس الأمر إن يقالت أن إما ت أمرين بأحد فالخواب،ت 
يقال:أن ؤإما جزاؤهم، فهدا العصية، ق يقعوا أن أرات.وا لكن ذللث،، يعلمون 

بفخيهلاليوا ولر لهم، والحق واللام، الصلاة عليه النبي بحكم رمحوا إمم 
وهؤلاءالخيار، له فإن فاسدا شرطا المشرط عرمحن قامت، إذا أنه مق وقد الحقي،، 

يaلاJواأن يريدوا ول! لام، والالصلاة عليه النبي بحكم رمحوا قد يكونون ربإ 
بحقهم.

اللهصل النبي فنزعه لهب،، من حاتم عليه كان الذي الرجل قصة ذللث، ونفير 
للرجل؛قيل وملم عليه الله مجل النبي انصرفإ فلمإ وطرحه، يدْ س وملم عليه 

كتابت لم وم(، ٧٥٧)رنم للأمام..، القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت حرجه أا 
(.٣٩٧)رقم الفاتحة..، قراءة وجوب باب الصلاة، 



باباذ4اا1ولإءلذ،اءتق

٠،المر ور>عاليه اممه صل المي طرحه حاتا آحد لا وافه قال! به، انتفع خاتمك خذ 
تركوايكونون رثإ شرطهم فات الذين عنهم اطه رمحي الصحابة يكون فربا 

حقلم كان ؤإن الشرط أبعلل وملم آله وعل عليه اطه صل الٌثي لأن اجلطالبة؛ 
ا،لطالبة.

عاليهاطه صل لقوله يفيدها؛ لا وتاكيدها الفاسدة الشروط تكرار أن ~ ١ ٦ 
م؛*.مة ثان ءوإ0 ت وملم 

الشروطيقبل أن ان للأنأن الحديث من يؤخذ وهل ئائل• قال فإن 
•٦١؟.يعمل ولا عاليها، أحبره لمن الفاسدة 

بأنيعلم أن أراد إنإ الشرط، أراد ما واللام الصلاة علميه الرسول قلتات 
فهوفاسد.ٌنيط ؤإن فاسد، الشرط هذا 

ابنعن يوص، أ-محفي وف، ابن أ-محدا الطاهر، أبو حدمحي - ١ ٥ ٠ ٤ 
أباوسلم عليه اشُ صل البن ووج عائثه عن الربثر، بن عروة عن بجاص،، 

لأواق تنع عل أهلي 'كابت، إي عائث.هأ يا ممالغI إئ، ثريره جاءت يالغ! 
ابماعي،مئها، ذلك بمص، *لأ ممال: ززاذ: اللمث، خدين، بمش أؤمة، قام كل 

الناس،وسلمِق علميه اطه صل اممه رمول، محام يم الحدسثا؛ وماثال وأعتقيا٠، 
ُ.بعدا،ل ارأما هال: م عليه، واش اطه، محمد 

درمحا.وستين مئة ثلاث الأواق تسع فتكون درحا، أربعون الأوقية: آ ١ ] 

٢(. ٠٩٠رنم)الرحال، عل الذهب حاتم غويم باب اللباس، كتاب لم: مخرجه أا 
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أ،تامه،أبو حدسا \حئذ\وأ.< العلاء بن محمد كزيب أبو وحدسا — ١ ٥ * ٤ 
برين؛،عئ ذحلمغ قالتا! عايشه، ص م، أحمتفي عزوة، بن هنام حدسا 

اومة،تنة كل ِفي ينثن، ينع ِق أواق ينع عل كاتبوفي أهلي إف ممالتاإ 
وأعتمائؤواحد0 عدة *لهم أءاJها أن ^، ٧٥١ث<اء إن ل-ها؛ _J!lv تاعينيني، 

١^بجون أن ]لا قاfزا لأَتيا، ذي، ئدكزُثج سئث،، لى النَلأءُ زبجوو 
قاJثا:^١، اف لأثا مماJثا; قانيزبا، ئاJثا: ذبخ،، ددكنُثف قأم، ٣، 
راارئرءبم^،ممال! ناحتزته، منالني، وشأولم، عانه افه صل الثه رسول متغ 

1P\ون: ممطث،، أغثق«، كن الزلأءَ هإن الؤلأءَ، ليم واشرطي وأنها، 
هوبإ عليه وأنتي افه، محمد عشيه، وسلم عليه اممه صل النه رمول حطّن، 
اله؟أكتاكا وبمثاِل شزوطا ئرطون ١^ ي بمد؛ »أثا قال: نأ أئلهُ، 

ثزط،مئه ق وإذ باطل قهؤ وجل عر اش كتابج j لبمل شزط من ثاذ ما 
أمحمحبجلرخالهفلأمح:اف4أخؤ، ^1^، 

َمحفي؟اةاتيكنتياأا. 
الفوائد!من زيادة ق هدا [ ١ ] 

اللهرصي وعائشة بريرة ب؛ز، جرى ما سمع وسلم عليه الله صل الني أن ~ ١ 
سإعه.بعد سألته عائثة تكون أن ينافي ولا عنهإ، 

افهراكتابه واللام! الصلاة عاليه قال حيثر الكلام ق السجع امحتعإل ٢" 
قدبل يه، بأس لا والغ أعتى®، لمي الولاء وررإي،أ أوساا، افه وثرط أحي،، 
يكونألا بشرط الكلام إل الأست،إع ق الماس يزهمس، كان إذا مهللوبا يكون 

الأمورمن والفعال المقال ق المكلمؤ لأف ينبغي؛ لا فانه متكلما كان فان مكلما، 



ااباذمااا>ملنام

أنهشك فلا الطبيعة مقتفى عل وجاء قصد، شر حاء إذا أما فيها، يرعب لا التي 
إليه.الامتعلغ ؤيموي حمالا، الكلام يكسب، 

مشهورة،وهي -بما، ويمثم ثابتة، هده اش؛، رالاها إدا®، اممه رالاها وقولهات 
حتىشرمحل فعل إل تحتاج التي الشرطية ررإذا® ولست، إدا، فانمى: ررإدا® وأما 

فكيم،الرواية هى هذه دامت، وما ثيء، فيها ليس أنه فحدي لحن، إما ت نقول 
غالهل.؟!.ونقول: نحطتها، 

ثوأو؛:؛- 

نمثر•ابن حديثا مالأ: كريب؛ وأبو سبه، م بن بكر أبو وحديثا ~ ١ ٥ ٠ ٤ 
بنؤإنحاى حند_،، بن رهير وحييتا رح( وكع* حدئتا أبوكريس،، وحدئتا )ح( 

حديث،حن الإنتاد، ثيدا مؤْ، بن هشام ض كلهم جرير؛ ص حمنا إبراهيم؛ 
اممةرسول ها محك عدا، روحها وكاف مال،: جرير• ■^•؛٦—، ق أف عي أسامه؛ أبئر 

قوليس ^^١، لم حؤ؛ كاف ولو دمث-ها، ماحثازلت١ وسلم، عليه اش صل 
ررأثابمهأاا.ءديئهلم:

زوجالها أف وهى عنها، افة رصي بريرة قمة ق الثانية المسالة هذه ]١آ 
أومعه تبقى أن ب؛ن وسلم عليه افه صل التي حيدها عتمتج فنإ مغيتا، يمي 

ثدييا،يغصا وتبغضه ثدييا، حثا محبها وكان تفارقه، أن فاحتارلتج تفارقه، 
اللهصل التي فقال إليه، تر"؛ع أن يريد ؤيثكي المدينة، أسواق ق يتامها فجعل 

٠،®ر لمغسث،؟! ^^٥ وبغض ؤوأوِة مغيث، حث، من سجبول ءألأ وسلم: عليه 
هذالكن والبغض، الحب، تتبادل القلوب أن الحادة لأن عجب،؛ ثيء هدا يعني،• 

٥(. ٢٨٣رقم)الني.، ثفاعي باب، الطلاق، كتاب، البخاري: بمماْ أحرجه )١( 
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إلترجع أن ه ينفواللام الصلاة عليه الني فيها فشفع العادة، حلاف ثيء 
حاجةفلا تشفع كنت ؤإن وءلاعة، منعا أتامرق اممه، رسول يا ت فقالت زوجها، 

؛.فيهرل حاجه لا فقالت! رادلأسيا<، قال! يه، فل 
لهافإن الزوج تحت، عتقث إذا الأمة أن وهي القنة، هذه ثثت، أنه الهم 

هللكن• معه، ثقستإ شاءت ؤإن وفارقته، نفسها احتارت شاءت إن الخيار! 

■>ئ\؟كونه مع حتى الخيار أولها مملوكا"، —أي! عبدا الزوج يكون أن يئزؤل 
أنهعل الثه رحمهم العلعاء وأكثر العلم، أهل بين حلاف هذا ق الخواب،! 

أي!منه، أعل صارت الحال هذه ق لأنيا رقيما؛ زوجها كان إذا إلا لها حيار لا 
لأمالها؛ حيار لا فإنه حرا زوجها كان لو أما الخيار، لها فصار ^^!!،، أن بحد 

زوجهاكان ولو الخيار لها أن ا  ١٠٥١رحمه الإسلام شيح واختار الحرية، ل ماوله 
الخيارؤإنإ والرق، الحرية ق التكافؤ هو الخيار مبم، ليس بأنه ذللثط وعلل حرا، 
ماولكن نضمها، ملكت، فقد الأن وأما أولا، الثئر بنلعلة أيكحمتا كانت، لأما 
كانإذا إلا خيار لها ليس وأنه الرواية، هذه ق سثإ لا أول، الحمهور إليه ذم، 

الخيارفلها منه الكاح عل أكرهت، إن أنه وهو بالتفصيل، قيل ولو رقيما، زوجها 
حذاقيل لو عبدا، يكون أن إلا الخيار لها فليس محتاره كانت، ؤإن حرا، ولوكان 

القولن.بين وسطا القول هذا ؤيكون وجه، له لكان 

السابق.الوضع ق نحريه تقدم )١( 
)ي\ص\ت)ص:\م.
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ئالأ:-ح ١^ ئ قومحقد خزف، نن رثتث خده - ١ ٥ ٠ ٤ 
بته،عن المامم، بن الثحمن عد عى عروة، بى هثام حدتا معاؤيه، أبو حيكا 

ويشرطوايسيعوها أف أهلها أراد هضيادت،ت ثلاث يريرة ل كاف مالش؛ عاتثه، عذ 
وأعشها،ر>اشر«؛ا، مماو: وت1لم، عثه ^ ١١صل ديك مدكزلم، ولاءها، 

ون1لم،عله افث صل اف زثوو ^٠١ ٠٥وعممت،، مالئ،: أعتيى،<، يثن الولاء 
ديك^>^، ٠٥، ١٥ومدى عليها، يتميقول س ١٥١وكال مالئا: منها، داحتارت١ 

ثكئوة((اا؛.وهزذمخأهدئه، )رهزعلتهاصدمه، : مثاJ وت1لم، علته ١^ لتيرصل 
زائد٥،عن عيآ، نن حن؛ث حدتا فته، م بن بكر أبو وحدقا - ١ ٥ ٠ ٤ 

مذبرثرْ اسرين، أما عائثه؛ عذ أسه، عذ المايم، بن الرحمن عبد عذ مكاك، عذ 
وسلم:علته افه صل افه رسول ممال الولاء؛ واسرطوا الأنصار، مى اناس 

زوجهاوكاف وسللم، علته اممه صل افه رسول وتوها اانعنهاا، وج يئذ ررالولأء 
كاصننم »لؤ وسئم: علته افه صل افه رسول ممال خا، لعائثة وأهديت، ^١، 

ولناصدمة، لها *رهز ممال: برينه، عل تصدىثه عائثة: مالت، اللحمر؛، هدا من 
هدده«.

عنها:افه رصي عانثة ذكرما الي الثلاث الئنن هذه الحديحج هذا ق آ ١ ل 
أعتق•لمن الولاء أن من سبق ما وهي الأول: 

عتمت،.إذا زوجها عل التخيثر والثانية: 

الصدقةله محل من عل تصدق إذا الصدقة له محل لا لمن محوز أنه والثالثة: 
بزكاة،ولو ممبمر عل تحدق فإذا لعينها، لا للمكسسؤ محزمة هذه لأن منها؛ يأكل أن 
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الصدقةهذه لأن الصدقة؛ هذه من الخي يأكل أن بأس فلا لغّي أهدى ثم 
يهلريقاكتسبتا وهذه لكبها، بل لعنها، محرمة لت تمر~ اما ~ولنفرصى 

الصدقة،له محل لا من عل فاهداها للصدقة، أهل هو من عل -بما تحدق حلال، 
له.محل لر مباشره أخدها لو أنه مع لهذا حلا نمارُت، 

ردهال كان إذا إلا أخذها فيجوز هديه يراي رحل إئ أهدى إذا وكذللث، 
الأكلذك ومثل ورد، ا،لصلحة، هذه فراعى الربا، عن يمتغ بحيحا مصلحة 

محدْ.

منوسلم آله وعل عليه اف صل النتي أزدبج أن عل دليل الحدث هدا وق 
لألمحل لا الصدمه ®إل وملم؛ عليه اطة صل الّبيا قول ق داخلأيت، وأنس آله، 

أزواجأن الحق؛ هو وهذا هدية؛،، محم رروهو وملم؛ عليه اممه صل لقوله محمز«اا 
صريحوهو هاشم، بمي من ياكن ل؛ ؤإن الست، ش من وملم عليه اض صل الني 

نأتنى٦^٠ آئكهلثت يبج هقمحى ولأ محفتؤغ ف، ومذ ؤ تعال؛ قوله 3، القرآن 
الم؛؛صثةًكم ؤدهب أمم4 إثمامحي محثم؛؛ملهآ آممة آلنجكؤأ ؤءايلى آلضيؤة 

ه]الأحزاب:آ"؛[.أنل"ش،هجصيرل 

وهونفلها، ولا ^ضها لا محمد لأل محل لا الصدقة أن الحديث، وءلاهر 
الست،،لأل محل المملؤع صدقة إن وقيل؛ للعموم، اممه رحمهم العلكاء لبعض قول 
وهذاواحبه، ولا ت3لوعا لا الصدقة له محل لا فانه وسلم عليه اممه صل الّك، وأما 

العلياء.جهور عليه الذي 

وأحرجه(، ١ • )٢٧ رقم ه، الك، آل اّتمال ترك باب الزكاة، كتاب لم؛ مبنحوه حرجه أا 
(.١  ٤٨٥)رقم النخل، صرام عند التمر زكاة أحذ باب الزكاة، كتاب البخاري؛ يمعناْ 



UiluU اعتق!>، ٠١

الصدقةبأن التحريم وسلم عليه اف صل الني تعليل ذلك يؤيد وربإ 
التيوالصدقة ٠، عتهر اض رصي الطلب عبد بن للعباس قاله كإ الناس أوساخ 

وعلعليه اض صل للني تعال لقوله الزكاة وهي حا، يطهر الي هي أوساخ هي 
الصدقةإذن! لاكوة:مآ'ا[، ه ايا ونعبمم صدثذ أمؤلم محي حن ؤ وسلم• آله 

أنأمر واللام الصلاة عليه الرسول لأن الزكاة؛ هنا بالصدقة والمراد طهور، 
منهم.يأ-خازها 

وأمامحمد، لأل محل لا الواحة الزكاة أن الأ/ب: هو الجمهور عليه والذي 
الهدية،يأكل كان فإنه وملم عليه اممه صل الني وأما لهم، فتحل التهلؤع صدقة 

طلئارى.الصدقة يأكل ولا 

أممعل يدل ة برير لهيئة عنها اممه رصي عائشة قبول إن قائل؛ قال لو لكن 
محللا الصدقة أن يعتقدون كانوا بل لحم، محل لا الصدقة أن يعتقدون كانوا ما 

فقتل.وسلم عليه الله مجل للنبي 

يايعي" هديه،١، رروهومحم قال؛ واللام الصلاة عليه الرسول لكن نقولت 
آلالست،.

ه-ه

١(. ٠٧٢رقم)الضه، اسمالآل ترك باب الزكاة، كتاب مسلمت أحرجه )١( 
رقم)آ)ه؛(.أوأطعمه، مإ رجلا مقى فيمن باب الديات، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 



انمتقب ك□ 
٨٠٤^

ٌشب، ه -بمفر، ئ محثد ه آم، ئ محي ه - ١ ٥ ٠ ٤
ايعائثه؛ عى محدث المامحسم سمعت  I(JlJالمامم بن الرحمن عبد سمعت 
اشصل الله .إوّوبا دللث، يدكرتر ولاءها، دامرءلوا ^_، JiJبرينه سرى أف أرادت 

افهلزثوو وأهدي ^١١، لثن الولاء قإو ؛؛^،، ٥٠٤^■مماو:َ>اافر;«أا، وش1لم، عامه 
عوبه مدى هدا وطأ.' عانه ١^ صر للسل ممالوا لخأ.( ونئأ عثه ^ ١١صو 

وكافالرحمن• عبد ثال، و"؛مدت،، هدثة'ا، وهولنا صد«دة، رءهولها ممال! برينه، 
أ.١^^ لا ممال،ت ووجها، عى نالته ثم شنته! يآو ^١، زوجها 

-^١ثذ خدشا أثودائد، خدننا ١^، محاق أيد;ن ؤءدكاة - ١ ٥ ٠ ٤ 
الإسنادثحوه.

ابنهال هشام، أف •عن حمتعا بشاو؛ وابن اذش، بن محي وءدسا - ١ ٥ ٠ ٤ 
الله،عبيد لحدتا وهب، عددا وآبوهشام؛ المحرؤيي، نالمه بن مغثرْ خدنا الثى؛ 

صعيقة،الرواية وهده الرحمن، عبي• عن هل-ا حرا® ووجها ®وكاف قوله! [ ١ ] 

يضبطه.ل؛ أنه عل هدا فدل أدرى®، ررلأ قال! عنه شاله لما السياق فيآحر ولهدا 



باب|ذ«طامم،>،اءتق

عىآنس، بن مابك \->أوتإ زف، ابن حدسا الطاهر، ابو وحدسي — ١ ٥ ٠ ٤ 
اممثصل اللمي ووج عائثه عى محمد، بن الماسم عن الرحمن، عبد أبي( بن ويعه 
عتمت،،حين رو"جها عل حيرت ت متن يلأيث، يرير0 ق كال دالت،ت أقبما وملمم عليه 

النار،عق واليرنمه وثلم عثه اف صل اممه رتوو عق يدحل ■ثم، لها وأهدتم( 
فيهاالنار عل برمه أر ررألم ممال(ت اليت،، أدم من وأدم يخر يأل يطعام، يدعا 

أفثكرهنا بريزة، عل به تصدق ثأ دلك، ، ال^J4زئوو ^١ بل ممالوا: لحم؟®، 
اضصل الض وقاو هدثه((، لما منها وهز صدئه، علتها ااهؤ مماو: منه، نهلعملئ، 

بنعى هلي، بن حالد حدسا ثسه، م بن بكر آبو وحدسا - ١ ٥ ٠ ٥ 
أزادلم،ثاو؛ هريرة، أبي( عن أيه، عن صائح، أبي( بن ئهتل حديي بلال، 
يدكزت،١^^٠؛، لهم يكوف أف إلا أهلها ثآبى تعتمها، جاريه سري أذ عائثة 

لتيالولاء قإيإ دلك، ررلأثئنئك، ممال،: وتلم، عليه اممه صل الله برسول دبل—، 
آغثق«.

فوائد:الحديث ]١اjهدا 

بريرة.ق سنن ثلاُث، Jبوتا محن ابما ّذكر ما عل دليل ~ ١ 

منيشتهي ما أو الطعام، أءلي_، أهاله من ي3لاو_إ أيا ال، للأنبجون أنه ٢" 
أهله.عل والإمرة الثالهلة له لأو< الناس؛ موال، من هذا يمد ولا الهلعام، 

عليه،اممه بنعمة يتبئعل كال( وسلم آله وعل عليه اممه صل البي، أن ٣" 
الأشر.هو ما ونحتار 







انمتق،كتاب 
^^^==^=^=======^^====٢١٤==

علررعثاو الحديث أهل يعي: كلهلما، ررالناس اف: رخمه لم مالإمام وهول، 
وتنه،الحديث، هدا مثر الذي هو أنه يعني: الله؛ رحمه دينارار بن الله عبد 

ووصحه.



^ااضشاسيث|سماس
=^^^^^—=^====—====_=^=٤١٣

جريج،ابذ أنوثا الرراؤ،، عبد حدكا راؤع، بن محمد وحدش " ١٥٠٧
وؤتئأعليه اممه صل البي كب يقول• الله عبي■ بن جابر ميع أيه الربم آبو ا"محفي 

بثيمنيم رجو مول يتوال أذ ينبم محل لا ألا كب لم عمولة، بطن كل عل 
'•دبل-جا لعل من صحيمته ي لعن أنه أحثرت ثم إدنه، 

العفلمة،\,ذح»و\ت من وأنه مواليه، غر العتيق تول فيه الحديث هذا زا[ 
العمل،يدللئج المراد عقوله® بطن كل عل ونئم عليه افه صل البي ُكب فقولهت 

منها،كان من دية تحمل ميلة كل البهلول، عل توؤع الدية أف يحني• الدية، وهو 
العلياءعند الشهور عل أمام ثلاثة القتل لأن العمد؛ وثلمه الخعلآ قتل ق وذللث، 
وحهلا.وثبهعمد، عمد، افه؛ رحمهم 

لأنشيئا؛ منه العاقلة تحمل أن يمكن ولا القاتل، عل دي>يته الحمد أما 
الديةاختاروا فإذا الدية، يآخدوا أو يقتلوه، أن ، juالمقتول أولياء محؤ عمدا القاتل 
أهلافليس متعمد، لأنه القاتل؛ نفس عل الدية وتكون ثيء، العاقلة عل فليس 

•عده ا للم

يتعمدأن العمد فنبه العاقلة، عل فيهعا الدية تكون والخهلآ العمد وشبه 
البسطا جرحا محرحه بأن مثلا، يالئزاية تقتل ولكنها غاللما، تقتل لا جنايه ان الأن

عمد.ثلمه يش فهذا يمومتج، حتى ؤيري الحؤح، هذا يمتئري ثم عاده، يقتل 
فأصاب،هلزا رمى لو كإ فعله له ما يفعل إنإ القتل، يقصد ألا والخهلآ 

الفحل.يقصد لر أنه الهم فانقاست،، السيارة قائد وهو ثعامحس حصل أو إناثا، 



انمتقكتاب 
____=^^^ص^=_ط=ث= ٤١٤=

قريبهمالإنسان ثصبات وهم العايلة، علر فيهإ الديه والخطأ العمد فشبه 
خاصةأيصا وهي، وغناهم، ااماتر، من، هر7ءم حب عل عليهم ثوؤع وبعيدهم، 

أشبهما أو لهم موريث، منر مال لهم الدين، الصغار قاما العملاء، البالغ^ن بالدكور 
هيإنا عقل، عليهن ليس والنساء كدللث،، والجاثين عمل، عليهم فليي ذلك 

الحاكميراه ما منهم إنسان كل وتجمل العملاء، البالغين العصبة ذكور عؤر 
غناهم.حسب، وعل، قربمم، حب عل النرعي 

نحملها،فالعاقالة حدا غنثا الماتلر كان لو حتى والقشر، الغك، بثتن فرق ولا 
للمساعدةأهلا ليسوا فقراء عاقلة إلا يوحد لا أو عاقلة، يوحد لا أنه لوزض لكن، 
الدية؟.سداد القاتل، يلزم فهل، 

لأليلزمه؛ قال! بعضهم اش؛ رحمهم العناء ب؛ز، حلاف، هدا ق الخواب! 
عليه،فهو مالأ لوأتلف، هوكا عليه أنه فالأصل، ؤإلأ ميع، محه العاقلة تحئ]، 
بأنهوالقول منها، ٌّىء علته وليس المال، ست، ق هنا الدية العلم• أهل، بعفى وقال 
يلزمهبأنه القول التحمل،؛ يلزمهم لا عاقلة له كان أو ،، Llsipله كن، لر إذا حا يلزم 
الصحح.هو 

إذنه١١،شر مسلم وجل مول بموال أف لمنلم بجل، ررلأ فيقول؛ الحدين، وأما 
الحتؤ،ولاء ؤ، يجوز لا أنه مجق لكن باس، فلا لوأذن أنه إليه'؛ ُ'شر قوله؛ وظاهر 

مواله٠إدن راشر قوله؛ من، المفهوم ؤ، ذللث، وجواز المعيق، سوى أحد يتولاه أن 
بيعم، تهم، وملم عليه اطة صل، الرسول أن انملمؤح وجهة اشئق، يعارضه يقال؛ 

هوالصحيح.الخواب وهال>ا ، وهثه الولاء 

(.١٥٠٦رقم)وهته، الولاء يع عن النهب، باب العتق، كتاب ق: تقدم )١( 



__ ٤١٥^^ءمحءيم؛ب 

يكونوقد وجيها، يكون قد له، مفهوم فلا  V_Jالغامحرج تمج بأنه والقول 
غثروجه•

مفهوم،دلالة الإذن التول جواز عل دلالته أن السديد الوجه لكن 
لعلهأو اكهوم، عل مقدم واكلوق منهلوق، دلالة وهبته الولاء بيع عن والهي 

العتق.غير ولأيه ُذللث، أراد 
ثم١٠قوله! دللئ،®، معل مذ صحيمته ق لعذ انه أ-نيت ارم وةولهت 

أنالحديث لصحة يثزمحل أته ومعلوم المخثر، يي؛ لر لأنه جهالة؛ فيه أح؟زت،ا 
ضابطا.عدلا راويه يكون 

القاري"؛الرحمن عيد ابذ "يعي؛ يعقوبج حدثنا تعد، بن قتييه حدثنا — ١ ٥ ٠ ٨ 
ارس؛ قاو وتلم عثه افه صل اممه زئوو أو هزيزة؛ أي عن بيه، عن ئهتل، عن 
صزرا((ااا.زلا قدو منه يمو لأ واللائكه، ، ٧٥١ثنته متلته تواليه ممابغإر|دن ول 

أودعاء؟هوحر، هل الها، نعته معليه  ١٠ت وملم عاليه افه صل قوله ء ١ ] 
منهمل »لأ قوله: إل قرناها إذا لكن محتمل، الحمالة هده هوباعتبار نقول،: 

الخيرلأن الدعاء؛ س أبلغ والخبر حبر، أما تغن صزف؛، ولا غن.ل المامة يوم 
حبرأنيا عل حملها يكون هدا فحل يقبل، لا وقد يقبل قد والدعاء واقع، صدقا 

ملررلأ قوله: اكان: والوجه الوعيد. ل أقوى أنه الأول: الوجه ت وجهتن ص أول 
صزف(ا.ولأ عذل الما٠ة يوم يه 

ررولأللجريمة، معادلا يكون فداء دفع منه يقبل لا أي: ررعدل« ومعنى: 
معادلة.بدون العقوبة عنه تصرف، يعنى: صزف،ا 



العتقكتاب 
—٤١٦ ًً^ًً^=^^———

ض\ص ثو ختئ;ن ه ثؤ، م م;ن م ه - ١ ٥ ٠ ٨ 
وسلم،علته الله صل البي عن ئريرْ، م ص صالح، عذم ئليإف، عى زائدة، 

لايملأحمع؛ن، والئاص واللائآكة افه لنئه يعليه مواليه هرمابعثرإذن ثول ااس ماو؛ 
زلاصزمحث«ااا.عدل المائة منه:زم 

ثسان،حدثتا موتى، بن اض عسي حدثنا ديناو، بن إبراهيم ١—وحدسه ٥ ٠ ٨ 
^»ؤسثالتيسانمشف<ل.^١ ^^٣،، ١ض 

إ;راهةاض الأغثش، ^^١ أثو^1؟^، خدنا أثوكزي، ^؛:١ -  ٠١٣٧
تاة٠Jثسا عندنا أو }■S؛ من ممال: طال-ا، بي( بن عيإ ^^١ : قاJ عذأبيه، ١^٠^٠، 

كدت،؛ممد تقه— فراب ق معلمة وصحيمة ~دال: الصحيمه وهدم اش محاب إلا 
وتلم:عليه ايله صل الّى قال وؤيها• ابراحايتط، ثى وأفياء الإبل، أسان فتها 

اضثنته يعتته  lj،bأواوى،حدثا ٥^١ أحدث ئثن ثور، إل عر هن ما حزم راالدينه 
انمنزذئ عدلا، ولا صزئا المائة افُمنه:زم يمل لا والناس؛f؛^، وس' 

افلته معثه مزايه عم  Jiأو١^٠، أيه عم إل ش ومن أئناهلم، بما واحدْبمص 
ل٢wظض:زمخصزءاولأظ

ررلأوقوله: أخمع؛ن؛،، اروالناس قوله: ق الأول اللفظ عن نيادة هدا ق [ ١ ] 
ماذا؟.أم شاذة، الزيادة هده نقول: فهل ، ٠٠•• المائة• يمبلبئهيوم 

وهدمهوأوثق، من تناف لر إذا مقبولة الثقة س الزيادة لأن لا؛ الحوامب،: 
وحدمحت،فإذا لهذا، فتنثه منافاة، بغثر زيادة فيه ؤإنا منافاة، بقها ٌما وبتن بينها ليس 

لأنبما؛ فخد الروايات، بقية تعاوض لا ولكنها ثقة، س نياده السياقات عض بل 
علم.زيادة معه الزاني 

الفوائد:س الخدبثذ هدا ق ]٢[ 





العتقكتاب 
 ===٤١٨

يقووثوجل م وافه القرازا ؛.، Jijعن ثضل آخرها إل أولها من الإسلامية الأمة 
أنؤإما الأية، هدْ أكذوو\ أن قاما ]الخجر;ا'[، ه زناألإوؤإغ

حقالأية هده أن نعلم ونحن هذا، إلا طريق لهم وليس دعواهم، يكدبوا 
وباطلا.كدبا دعواهم فتكون وصدق، 

الحزاحات((،من وأساء الإيل، أسان ررفيها عنه! اطه رصي وقوله ٤" 
مثور، إل عثر بتن ما حرم أما المدينة؛ تحريم بيان وفتها فيها، بجمإ ما يعنيا؛ 
متكةتحرم من أقل الدينة حرم 

حلاف.فيه المدينة وحرم علميه، محمع ماكة حرم لأن أولا؛ 
الخزاءفيه مكة وحرم حزاء، فيه الصيد قتل ق ليس المدينة حرم أن ثانيات 

والإجاع•بالنص 
إليهالحاجة تدعو ما أحد ثبوز المدينة ق والحشيش الشجر أن وثاكا! 

مكة.حرم بخلاف 

الشويالمسجد إلا الصلاة فيه تحالهف لا بالاتفاق لحرمها المدينة أن رابئا: 
فيهتفبماعمج هل افه: رحمهم العلمإء فيه اختلف مكة وحرم فته، زيد وما 

الكعبة؟.بمسجد خاص ذلك أو ألف،، مئة إل الصلوات، 

افهرسول لأن الكعبة؛ بمسجد خاص أنه عندي فيه ليب لا الذي والصحيح 
لراصلأة لم—: مصحيح ق ستا —كعا قال وملم آله وعل علميه افه صل 

نصوهذا ا، التكعيهاار منحي إلا سواه فيإ صلاة ألم، مذ أئصل هدا منحدي 
اثنان.فيه قنتلم، أن ينغي لا صريح 

(. ١٣٩٦)رقم والدينة، محكه بمسجدي الصلاة فصل باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ر 



٤١٩ __

االحرامُُر التحد ررإلأ الأحرى؛ الروايات ل وسلم عليه الله صل قوله وأما 
الكعبة.فيه الذي المسجد ننس بالمسجد الراد أن الرواية! هن0 فقدتنته 

قلاُمتدءء آمئ ٢^^١ قال؛ تعال النه بان بعضهم احتجاج وأما 
أمبيت من به ١'^^، وأنه تالإ"راءتاا، آتنجدآلأصاه آلننجدترى 
بحضهو الذي الحجر من وملم عليه اممه صل باليي أنري بل غلتل، فهذا هانئ 

أنالإذ الحجر ق نائم أنا بينا قال! البخاري، صحيح ق ثابت وهذا الكعبة، من 
هذهولكن ، هانئ أم بيت من يه أمري أنه رواية وهناك أ، الحديث،١ وذكر آلت،، 

علوغرم افه رحمه حجر ابن حملها فانه — شاذه تكن لر إن صحمتج، ~إن الرواية 
ثمالحجر، ق ونام فذم-،، استيقفل ثم هانئ، أم ست، ق الليل أول ل ناثتا كان أنه 

شاد.هانئ أم يسن، ذكر إن يقال! أو متعي، وهذا هناك، من به أنري 
الحل،ق الصلاة من أفضل الحرم حدود داخل الصلاة أن ثالث، لا لكن 

الحل،من -وبعضها الحدلإة ل وملم أله وعل عليه الله صل الني نزل لع ولهذا 
٠•الحور ف وهونازل الحرم، و< يمحل كان الحرم- من وبعضها 

أنقادر لم مكل عل خب مكة حزم أن الحرمان! فيه يفترق مما حامتا 
أحرى.فروق وهناك فلا، الدينة حرم وأما والحمرة، بالحج وذللث، يومه، 

يالحد<1،؟،الراد فإ حدثا، الدية ق فيمنأحديث، الشديد الوعيد هذا فيه - ٥ 
الفتنة؟.به تكون الذي الحديث، أو معصية، هوكل هل 

(،١١٩٠)رقم مكة، مجل. ل الصلاة فضل باب الصلاة..، غفل كتاب الخاري: أحرحه )١( 
(٠ ١٣٩٤رنم)والدينة، مكة بم،—جد،ي الصلاة فضل باب الحج، كتاب ت لم وم

(.٣٨٨٧رقم)ايراج، باب المايح، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 
(.T٤٣٢/ الكير)٤ ل اممران أخرجه )٣( 

(.٣٢٦/٤أخما،))؛(أخرجه 



العتقكتاب 

الدينةق معصية كل لكانت بالعموم قلنا لو لأننا اكُين؛ هو الثاق نمول؛ 
بهتكون حدئا أحدث من مراده لكن الصغائر، من كانت ولو الذنوب كبائر من 

أوغرها.والحروب، الأموال ق ؤإما كالبيع، الدين ق إما الفتنة؛ 
المدينةفان المحهؤية محرد أما الفتنة، به تكون ما هنا بالحدث الراد أن الهم 

والسيئةالهنة العلم" أهل قال ~كإ لأنه عقوبه؛ أشد فيها المحصية لكن كغثرها، 
فاصل.ومآكان زمان كل ق تفاعف، 

ويساعده،يتلقاه، أن إيوائه ومعنى كالحدبث، المحدث إيواء أن — ٦ 
ذلك.أشبه وما ؤيصقه، 

والفرقءا.لأ، ولا صرها لا القيامة يوم هذا من يقبل لا تعال افه أن ٧" 
فأنالصرف، أما العقوبة، يعادل قيء منه يزحال أن الحيل أن والعدل الصرف، ين 

معادل.بلا عنه تصزف 

قوله؛، ٠١١٠٥١تبما؟٥^سمئ واحدة المئلم،ن رروذمة وملم؛ عليه اش صل وقوله 
ورتبه،منزله يعني؛ •؛ا ااينس وقوله؛ المن، المعهد بمي* السلمي® ررذمة 
أجإّ'تيس أجريا رريد الملام؛ الصلاة عليه المي قال كا نومن أن يمكن الرأة حتى 

علأخذناه لو لأنتا دة؛ مفذللث، ق يكن م إذا بإ ئمد هذا لكن هانئ((را؛، أم :ا 
يدحلأن هذا من لزم الحمح، كذمة السالم،ن من واحد كل ذمة وقلنا؛ عمومه، 

وذمتي،عهدي تح-ت، هذا ؤيقول؛ الإسلام، بلاد إل الكثرة من شاووا من الناس 
علإلا أمائا يعطي أن لأحد يرحموا ولر الحدود، صشلوا قد لمون المالأف فمال؛ 

زمننا—متعي.ق ميإ ~ولأ وهذا ال، والفالفوضى تحصل لئلا صحيح وجه 

كتابلم؛ وم(، ٣٥٧رقم)الواحد، الثوب ق الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاريت أحرجه )١( 
٧(.١ )٩ حدث ؛،bJ ( ٣٣٦)رقم الضحى، صلاة اسماب باب المسافرين، صلاة 



اسق^ي|(ضبي 

افصل المي لأن الإuم؛ 1مها إذا 1ئناهلم« بما رربمس بقوله: اراد يقال: أو 
علمحمل أن قاما هانئ<ا، أم يا مى أجريا ارهن هانئ• أم ل قال لم ومعليه 

لرإذا فيإ هدا يقال: أن ؤإما الإمام، إذن من لأبد ولكن واحدة، الساإمين ذمة أن 
ية.ومنمضرة ذلك ق يكن 

إل®ادعى بفولهت ا،لراد اف،ا، لنته هعلته أبيه... عم إل ادعى »ومن وقوله؛
نازلة،هايعلة قيلة من الرجل هدا يكون أن مثل• أحرى، نيلة إل يعني• أبيه® عم 

الوعيدهن.ا عليه أيصا فهدا بدللث،، ثزفه ي لمل شريفة أحرى قبيلة إل فينتمي 
ميإلا بأس، فلا أحيائه كاحد قبيلته من لكنه أبيه غجر إل انتمى إذا وأما الشديد، 

فالوقد به، باس لا ذللث، فان وثرفر، ميادة وله شهرة، له الحد هدا كان إذا 
لمالكن اش، عبد ابن أنه ْع الشإ((را؛ عي ابن ررك وملم: عليه افه صل اكي 

أووالسلام، الصلاة عليه إليه اسس.■، العرب عند وأظهر بالمتادة أشهر حده لكن 
الثسب،ق معروفا لمس فيمن الأب~ عثر إل الانتساب ~أي" هدا إن 

ياحدواعترى الميجسب، مسهور لكن من واما اّخرين، إل وينشهسب سميه، فمخفى 

بجدهيحسي كإ الناص بعض لأن باس؛ فلا مثلا أحواله أو أعإمه أو أحيائه 
أنات يقول ذللثج، دون العوام بعض بل فلأن، أحو أنا يقووث أحياثا، باحيه بمري 
محملأن بجب هده حال! كل عل محميها، لأنه أحته؛ إل ف؛عسي أخي، يا أحوك 

■الصهحهح مب للنونعسان ممدة، هناك لكن إدا ما عل 

(.٣٤رص؛ه نحرمحه قدم تا 



المتمكتاب 
—=^_صنم==٤٢٢

بن،< ١١عد عن تعد، بن عض حدتا \ذتوؤأ,( الش بن محثد حدتا - ١ ٥ ٠ ٩ 
ابننمحد عذ حكتم، م بى إنهايل حدمح، هي"؛ م ابذ "وص؛ نيئ 

زمنهأغتن ررمن يال: ون1لم، علته الله صل البي عن هريرْ، ابا عن مرجاثه، 
'•النار٠ل ثى منهاإننامنك الألألأكزإوُب أغتق مؤم؛ه 

تنمحثد ض ئنلم، ئن ١^ خدثثا ثشي، نن ذاوي وخدئثا - ١ ٥ ٠ ٩ 
تننعد ص محإ، عو:ن ص أيم، تن زد ص ١^، ^1)؛ ى ئوف 

زبأغتن »من ئاو: وتئ؛ا، عثه اطه صل اف زنوو عن ميئْ، بط عن فو°:س 
بمنجها،لحص من أعصائه من عصوا عصومنها نكل افه آعتى 

ولهيد، وله رأس، له فالعبد عبدا؛ أعتق فإذا العمل، حتى من الحناء ]١[ 
وهداالنار، من عضوا منه عضو بكل تده افه فيعتق همج، وله بطن، وله رجل، 
هيسوقله الثرع أن إليه؛ أثرنا أف مبق ما عل وهودليل العتق، عل عظيم حئ 

العتق.يرإل 

أنمحب لكن معللق، رمه" أعؤ ررمن هنا؛ وملم عليه اش صل قوله ]٢[ 
إذاآثم إنه ^lJ،؛ فقد كافره أعتق إذا وأما مؤمنه، نكون أن وهو المقيد، عل محمل 
قيدمن فلابد المسالمين، عل وساعدهم الكفار، إل ميدهس، العتيق هذا أن علمنا 

ارمؤمنة،،.

العاميوافق بحكم العام أفراد بعض ذكر إن تقولون؛ ألمتم قائل؛ قال فلو 
للعام؟.نحبئا ليس 



اوقدضل باب 

لكنإذا أما لقب، مفهوم اكهوم لكن إذا ذلك، نقول لكننا بل، فالخوار>_،ت 
العامة،بالقاعدة يعر لئلا لذا فانته قيدا، يكون أن فيجب، وصم، مفهوم المفهوم 

ءاكرمتقول! أن مثل! التخصيص، يقتضي لا فانه لم، مفهوم المفهوم لكن فإذا 
العام،حصصنا إننا نقول! لا فهنا متهم، وهو محمدا® ®أكرم تقولت ثم الهللبة®، 
الشخص.هدا إلا يعني! لمي،، مفهوم هذا لأن فقتل؛ لمحمد الإكرام وجعلنا 

بعضوق ، طهورا® لنا الأرض ®جعلت وملم! عليه اف صل قوله ومثل 
ر)تنأتها(ا،بقوله! العموم نمد فهل ا، طهورا؛ار لنا تربتها ®جعلغ الأحاديث،! 

بالتراب؟.إلا التيمم يصح لا ونقول! 

لوصفمتصمنا ليس يعني• لقب، مفهوم مفهومه التراب لأن لا؛ نقول! 
القاعدة.لهذه فانته التخصيتس، يقتضى 

نحصيص؛فهازا الهللبة® من المجتهد ®أكرم قلنا! ثم الهللبة®، ®أكرم لوقلتان أما 
ؤ.وصفمفهوم هو بل لمج، مفهوم فليس بوصفح، تقييد لأنه 

مؤمنه®،زقه أغتق »من الأول! اللفغل وق زقه®، أغتق ®_ قوله! فهنا 
غرالثانية الرواية ق إمحللاقه فيكون !^، LlJمقصود وصم، الإيان أن ومعلوم 

الأول.اللفغل ق المقيد عل محمل أن فيجب، مراد، 

رقمالماحي، كتاب ومسلم: (، ٣٣٥)رقم التمم، باب الطهارة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

الاحو،رفم)'آآه(.كتاب لم: م)■؛(أحرجه 



انمتقكتاب 
_=^=_^^ء_=^—=ص=^^ً ٤٢٤—=

محن;نض ١^، اض ض بث، خدكا شيد، محة;ن - ١ ٥ ٠ ٩ 
افهومول، نمعت هال! هنيز0، م عن مزجايه، ابن شيد عى حشم، بن عئ 

عضواعضومنه بكل الاله أعتق رمه أعتق ررمن يقول،• وتلم عبه اف صل 
حك،بمؤقهمظبمنج'أ•الثار، ئى 

ثاصأخدنما اقفل، بم;ن شدقا نشندة، محي;ن وم - ١ ٥ ٠ ٩ 
ابنتعيد حيلي ، احاه— —يعني! واقي ؛ — العمري محمد ابن -وهو! 
افرسول، يائ، يقوله! ،^^0 آبا شمعت ثال،! حشم، بن علآ صاحب، مزحايه 

عضومنهلأكل افص انتقد منل،ا امرأ أعثق منلم ائرئ ُرأيءا وتلم؛ عليه الله صل 
يدكزيههزيزه، أبئر من الخدين، تممت، حين قال! النار،؛، من منه عضوا 

ينقمأؤأنف،محنمأمح1زيائبجظزةآلأق، 
بميث

عليهالحث، يسمعون حين العمل إل الصالح لمه المرعة أيرإ الله t ١ ت 
أوالهض؛ااهفيه.

منقاحل دينار، ألف أو درهم ، آلافعشرة يساوي إنه يقول؛ العبد وهزا 
الرسولعهد ق لأنه واللام؛ الصلاة عليه الشي عهل بحد علث، القصة أن هلا 

علتؤلعالها لأكن درهم، ألف عثر اثني اوي ندينار ألم، واللام الصلاة عليه 
الدم،.ورحمن ذللثح، يعد 



uU  استنضل
د===^^=^=—===—=====٥٢٤

٠٥٠٧٧،!

عذجرير، حدثتا محالأ! حرب؛ بن ورمر سه، ابط بن آبوبكر حدثتا - ١ ٥ ١ ٠ 
يبرىررلأ وسلم؛ عله ، ٥١صز ، ٥١رئوو محاو !،: ١٥هزيزة، عنأى أسه، عن ئهنل، 

واود0اا.ااولد سيه؛ ى ابن رواية وق قثنتمهء. قنرت4، ^^١، نجده أذ إلا والدا ولد 
حدسانمر، ابن وحدسا رح( وكع. حدسا كزس_،، آبو وحدساه — ١ ٥ ١ ٠ 

صئمان، ض كئم ١^؛،؛ أبوص ^^١ ١^^، ذم )ح( م. 
ثدالوا:»ؤودثالدة«الا'.بمالإ:ثادثلئ، نم، 

هسريا،،،دالو'كا، نجده أل *إلا قوله! وهو إسكال،، الخدين، هذا ق [ ١ ل 
قوله؛وءلاهر عتق، الولد اشتراه إذا الوالد أن العالإء عند ، والمعروفبئتقه(،، 
بنرائه،فيعتقه المعنى! إن إذ متحقا؛ ليس هدا ولكن الشراء، بعد أي؛ اافئعتقها، 

القاعدة.هي هذه عليه، يعتق فانه بنسب منه محرم رجم ذا ملك من فكل 
عليهعتق أيام الولد اشترى فإذا للعتق، المع يسوف، عل، يدل، مما وهدا 

بشرائه.عليه عتق ولده الوالد اشترى ؤإذا بئرايه، 

بالعكس؟.أو عبدا، والابن حرا، الأب، يكون كيفح لكن؛ 
الولداسرث، نم جهاد، وحصل كافنا، وابنه ل،، مالرجل كان إذا نقول؛ 

رقيما.صار متهم وهو للكفار بقتالنا 
أمه.يتبع الول. فإن حرة، والأم رقيما، الأب كان إذا وأيصا 

وثوفيقهمال افه بحمد النابع المجثد ثم 
الثامناتجثت. زجل عز اف بثشيثة ويليه 

الثؤعكتاب وأوله 





٤٢٧يإسايياذد 

اتمواثدربس فه

اتنكاحكتاب 

اسسات

٥............................... والوطء العمد إطلامحان له الكاح 

٦ؤ........... ّ ّ ّ. ّ ّ ّ ّ ّ ؟ ٠ ........ االرملان...٠ سن من ستة النكاح 

٦....ا..ا.ا..ّّؤؤ.ّ.. ٠٠ذك...ي الطإء واختلاف امماح، حكم 

لهالأفضل فهل لدك شهوة محي لكن للنكاح، ه نفتتوق لا من 
٦ّ ء.٠ ٠. ؤ ّ. . ٠٠..........٠ ..؛.؛؛... ٠ العلم؟ لهللب التفرغ أو الكاح 

٧..... .......٠ ١ ّ تتزوج؟ أن الكفء لها تقدم إذا المرأة عل محب هل 
٧ؤ.. .... فلفعله؛ اض أحله مما وهو إليه الإنسان حاجة اشتدت لكإ 

٧. ٠٠٠تحال اض أباحه مما ه نفتيواْ عإ الإنسان امتغ إذا فيإ الحكم 
٨هوالشاب؟ من 

٨الباءة؟ هي ما 

بقيةدون الفرج ومحصن المر غض عل النبي. نص لماذا 
٨النكاح؟ فوائد 

٩ؤ... ؟ ؟ ؟ ّ . ١ ّ ّ ... .١ ١ ... .... يصوم؟ أن الباءة يستطع لا من امر لماذا 
٠١ . ٠ ء . ؟ ّ .. ١ ّ. ٠ ...٠ ٠ .. ١ يصنع؟ فإذا الصوم ولا الباءة يستطع لا من 



الكتابفهرإس 
ً====ً=ء====^ء===^==^= ٤٢٨=

أوللشهوة إصعاف فيها التي العقاقر يستعمل أن للشاب هل 
١لها؟ قطع  ٠

١٠................ شهوته؟ لتقوية الحقاقر يتحمل أن ان للأتهل 

١٠منه.................. منع صررا تضمن إذا مباح ثيء كل قاعل.ة! 

قبلكان الزواج أم عنهإ اممه رصي عود ملأبن عثإن ذكر هل 
١١.............. ّ..........٠ . ؤ.١ ؤ ٠ ؤ . ٠ ٠ ..٠ بعده؟.١ أو الأول التحلل 

النكاحوعقد الخطة له محل فهل الثاق التحلل الإنسان محل ل؛ إذا 
١١دالخاع؟ 

٢١ . حكمأولاده؟ وما يصخ، فإذا وهومحرم اصأْ عل الإنسان عقد إذا 
أنس رسوله وأم تعال اطة أم عليه ورد إذا ان للأتينبغي 
١٢ذلك بامتثال يبادر 

ورهبانيهتعبدا ولكن الشهوة لعدم لا عته رغبه النكاح ترك ْبن 

يقومأن يوجب ما حدث إذا منصبه أو بحلمه للقدوة ينبغي 
ويتكلميقوم أن له ينبغي فإنه ويتكلم 

نمال:اض وقول التتل، عن النبي. نس بع، الخمع 

١٥حائز؟.......... الاحتماء أن هدا يعني فهل جائزا التبتل لوكان 
١٥أعضائه من بثيء الإنسان تمع حكم 



ههرسالمداند
٤٢٩=ًًًًً===^^^^ً=ء^^ًص=ءً 

١٥....................... الأعضاء نقل عل ترنت التي ا،لفاصد من 

١٦الهام تم( حم 
٧١ .. ..... ّ... ؤ. ... .٠ ّ...٠ ّ ّ . .٠ ٠ ١ ١ ّ. ٠ ١ . فأعجبته امرأة رأى من دواء 

١٨١فريضة.أداء من لريمنعها ما شغل ؤ، ولوكانوا أهاله ياق أن للامان 
٨١ ٠ •••••. ٠ ...•• ٠ ٠ •••••••••.• • الني.ؤ عهد ل الحياة مهولة 

١٨ّ ٠ ّ ٠ ّ ّ ٠ .... ٠ ٠ . ٠ ١ . . ٠ . ساما والحياة الأن، الرفاهة حياة ين مقارة 

٨١ ..... ١ ١ ١ ١ ١ . ١ . ١ ١ ... ٠ ............ . أوأدبرت أقالت|ا سواء فتة ا،لرأة 

١٨•••.••••شيطان صورة 3، تقبل أما ا،لرأة عن الني. قول معنى 
١٩•••••.•••••••••• فاعل الشرطية تلا)إذا( إذا فيا الإعرابية الأوجه 
٠٢ التعة نكاح صابهل 

٠٢ •••.....•.•.•.....•..•.••••••• الاسم؟ حازا اكة نكاح سمي ئاذا 

٢٣•••••• سياسة عمر فعله إنإ الحج متعة عن عنه الأة رصي عمر مي 
٢٤منىكانءامأوطاس؟ 

يستحييقد التي الأمور بعض j( عنهم افه رصي الصحابة صراحة 
٢٤ذكرها من الإنسان 

٤٢ •••••••••••••••.•••••••.•• • المال؟ عل الشباب المرأة اختارت لأذا 

٤٢ _..•••••••••••..•..•••••.•••••••••• شيئا المتعة ى المبذول كان 

٢٥أخيه؟...•خعلبة عل خطبة فيها وقع هل عمه وابن شرة صة قق 



ائهرإس

أنللمرأة أن الرأة تلك مع عمه وابن شرة ممة من يوحل هل 
٢٥ها؟ نفتزوج 

٢٦أيدا............... حكمها يتغر لن التعة أن عل الصريح الدليل 
٢٨...العة؟ شان ق عهم اممه رمحي عباس ابن عل الزبثر ابن شدد لماذا 
تفعلكانت إما بق.ولهت المتعة ق عنهإ افه رضي عباس ابن عؤ لماذا 
٨٢ ّ.......... ......................... ٠ ٠ ٠ ١ ... . ١،^^ إمام عهد عل 

٢٩أحد...........ملكه ي سازعه لا المش اللك وعلاكإل ل حغ 
٣٠المتعة................. تحريم وقت ق الأدلة تعارض عن الخواب 

٣٠..... ذلك عل والدليل مرتين، الحكم ينح أن من ماع يوحد لا 
لالّكا. ذكرها النكاح ق المتعة أن فيها التي الرواية توجيه 

٣١حجةالوداع 

٣٢أنمتهم........ رواها التي الأحاديث بمص الحمل الرافضة ترك 
٣٣المرأة....... وبين بينه التفريق وجب متعة نكاح أنه عل تزوج من 
٣٣.................. متحة؟ بنكاح امرأة جامع من عل الحد يقام هل 
قذلك يذكر لر لكن الهلرف؛ن، من الفرقة بنية النكاح وح إذا 

٣٤الحكم؟ فإ الحقد، 

٣٥ا.ا...ّّ.ّّ.بّبّ.............. ذلك،؟ كيف الهي، من أبلغ النفي، 
الحمعمحرم أته من الله رحمهم العبياء بعض ذكره الذي المحابعل 

التزوجبمل ل( أنش والأحر ذكر أحدهما أن لويدر امرأتئن كل ؛؛ن 



امءاندف،وس 
 —=٤٣١

٣٦رظخ أو لنسب -بما 
٣٦عمها؟...........................وابة ازأة ض الجع محوز هل 
٣٦••••••••••••••••••••••■• ■ أمحها؟ وزوجة المرأة محن الخمع محوز هل 
٣٦•••••••••••••••••••••• الرضاع؟ من أخين بتن بجمع أن يجوز هل 

منالأ-محتين بين الحمع جواز ي الله رحمه الإسلام شيخ خلاف 
٣٧الرضاع 

لهخالة الإنسان وخالة ذريته، ولسائر له عمة الإنسان عمة 

٣٨ذؤيته ولسائر 

أوقبلوه هل الخالت جهلت إذا الرجل خهلبة عل الخطة تحوز هل 
٣٩ر؛وْ؟ 

٣٩خجلا أو حياء أذن يكن لر ما له أذن إذا الرجل خهلبة عل الخعلبة تحوز 
٤٠ؤ... . ٠ .٠ ّ..٠ ذلك وصورة المرأة؟، خعلبة عل المرأة خطية تحرم هل 

ليسرجل بالخطبة سبقه وقئ امرأة، ختلبة أراد من يمنع كيف 
٤٠المرأة؟ كلك بكفء 

٤٠..؟.موليه؟ بخطبة رجل من لأكثر يمح أن المرأة لول محرز هل 
٠.٤٠ ...٠ ١ ١ ؤ ؤ.. بالإحماع.. المزايدة أثناء أخيه سوم عل الوم بمرم لا 

أحنه؟سوم عل وم المحرم متى 
يفيأن علميه محب، لر زوجته يطلق أن الرجل عل المرأة شرطتا إذا 

٤١ؤ . ّ...٠ ّ .٠ ١ ١ ...٠ ١ ..... الكاح؟ تفح أن للمرأة هل لكن بدلك،، 



الكتابفهرس 

٤١.... ذلك؟ يمح فهل عليها، يتزوج ألا زوجها عل الرأة شرطت إذا 
أشديكون ما الخطاب عند الألفاظ من محار أن للإنسان ينبغي 
٤٢الخاطب عل تاثيمتا 

٤٢............... النصراق؟ خطة عل كنهلب أن لم للمثبوز هل 
٢٤ ّ ١ ّ المسلمة؟ غر زوجته طلاق زوجها عل تشرط أن للمرأْ ثبوز هل 
٤٣الهي فيه بإ القس اضاع أثر 

٤٤......................... المحرملايزوج،ولايتزثج،ولائزوج 
٤٥الحرم يُطبة حكم 
٤٥ّ. ............. ١ ... ١ ّ.؟ .. ٠ ٠ الأول الحلل يعد المحرم حطة حكم 

إلم ينقكان إذا وهدا صحيح، غر فهو لداته عنه مي ما كل 
٤٥وفاسد صحيح 

افهرصي ليمونة النثي نكاح لحديث اينه رحمه المؤلف ذكر وجه 
^١٤ؤ..٠ الحرم نكاح تحريم ل عنه اممه رصي عثإن حديث ذكر يعد عنها 
٤٨وهو^،؟•••••••••••عنها اممه رصي ممونة ه الني تزوج هل 
٤٩••••••••••••••••••••••••••••صورتان له أحنه ينع عل الرجل بيع 

والمفاسدالخيار، زمن انتهاء بحد أحيه بيع عل الرحل بيع حكم 
٥٠ذلك عل المترتبة 

٥١................... أحيه؟ بح عل اليع من الإنسان يمتع متى إل 
٥٢سالهيءنأنبجعحاصرلات.ر...ر.اا................ 



ايوالدفهرس 
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٥٢......... الباثّى؟ لحق تقيح فيه هل لبات. حاصر يبح أن من المع 
٥٣..٠٠سىاصفيأمبحلخضلمحوزس؟.....ّ.إذا 

إلمحاصيلهم محليون الذين المزايع أصحاب البادي مثل هل 
٥٣الوق؟ 

٤٥ ...٠ . ٠ ..٠ ٠ ............. ؟ ؟ ّ ّ ّ ّ. . ّ. ّ . .٠ ٠ ٠ وحكمها الجش، صورة 

٤٥ .... حائز؟ هذا هل الزيادة ترك ارتفع ^ السلعة، ثمن ل زاد إذا 

هذاالكفار استمد ؤإنإ الإنسان، حقوق حفغل ق الإسلام سق 
٥٤الإسلام دين ْن 

٥٦................ب.ب..... النّتإ احوة من صله اقوى الدين محوه ١

٥٦................... صور ئلأيث، ق الرجل خطبة عل الحهلبة تحوز 

٥٧.... ............٠ ٠٠٠٠الشعار نمير ق افه رحمهم العلإء اختلاف 

٥٧بّّّ.ّ؟؟؟... صداق؟ الهلرفن ب؛ن يكون ألا الئغار ق يشترؤل هل 
٥٨٠.ذلك؟ من للتخلص الحيلة فإ العقد، وتم الشعار نكاح وير إذا 

.ههصارسأصةالحاهليةا.ا.ّّ..لأ..لأ....ا..ا..؛..ااّ.........

٦١الشرع.................... نحالف، لر إذا الشروط سمر النكاح يصح 
٦٢. ..به؟ الوفاء ووجوب الصحة الكاح ق الشروط ق الأصل هل 

٠٦٢ ١ ؟ ّ ّ ّ ّ ١ ّ الفروج؟ ما استحل شروطا النكاح شروط كانت، كيف، 
٦٣ماهيالأيم؟ 



ِ ٤٣٤

٦٤.......بالكاح؟ الرخا عل الدلالة و البكر بكون اكتمي ئاذا 
وجهعل الزوج تعرف أن البكر واستئذان الأيم اسنثإر عند محب 
٦٤ايمحرفة ه بي 

٦٤........ إذما؟ يصح فهل النكاح عل يا،لوافقة البكر صرحت إذا 

٦٤........................... الأحكام ق الله رحمه حرم ابن ظاهرية 
٦٥..منها؟ إذئا يبمتر فهل الرو.ج، تريد لا ولكنها حياء، البكر إذا'سكتت، 

٦٥...٠ ١ .... ......٠ إذما؟ بدون البكر ابنته يروج أن للأب يجوز هل 
علوليهاا' من بشها أحق راالس_، بحالي>ّثإت استدل من عل الرد 

٦٧نمها تزوج أن فا الثتب أن 
٠٧ فيه لتلم الزوج بيت إل تأتيها التي هي الزوجة 

٧١....... الحإعة؟ بترك له لم تأن زوجته ينتظر كان من يعدر هل 
٧١الصغثرة؟ ابثتته يزوج أن للأب يجوز هل 

٧٢......... المغار البنات إل اللعب تحبيب ق وجل عز افه حكمة 

٧٢.............. الصغار؟ للبنات اسثحإلها محوز التي اللعب، هي ما 
"YU.......... العقد يل أن والأفضل الحقد، عن الدخول تأمحر يجوز 

حي،إذا الخال يتغبمر أن حثي إذا الحقد ل الناس بعض تعجل 
"٣٧ذلك ة ومقل امرأة، 

تزوجتوأما سؤال، سهر عل عتها الله رصي عائشة نصت، لماذا 
٧٥غفيه؟ التي حا ولحل فيه، 



اثموالدههررس 
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٧٥....................... شوال؟ شهر ق الّكاح عقد نحب يهل 
٧٦........... ١ . ١ أورمضان. ثعبان ق الشباب زواج ق الشخ رأي 
٧٦؟ ّ ؤ. ... ٠ ّ .. .. ّ ّ ّ ١ ّ . ّ ؤ ّ  ٠.١٠ ... رمضان مار ق للجعلع فاصدة حيل 

٧٦........... رمضان؟ مار ق أهله ق رغبته اشتدت من يصنع ماذا 
٧٧................. زوجها؟ عل يدخل فهل حائصا الرأة كانت إذا 

٧٧رمضان................. من الأواخر العشر ق بالزوجة الدخول 

٧٧.... عنهإ؟ اف، رصي أوعائشة خدمحة الّثي.I عند أحظى أتبما 
٧٧كصا؟،وفضيالةمضا٠ّّ.أءءاأفضل:حدمحةأوعائشةض 

٩٧ ّ ّ ّ اض رحمه الحوزي ابن إل نحاصإ اللذين والرافضي ني القصة 
٧٩بداهة............ الحجة يلمنه أن الإنسان عل تعال اض فضل من 

٨٠ماهوأصلاكه؟ 
٨٠التهلل تحريف 

٨١ؤ... ٠ الاستخارة بصلاة ربه إل يلجا فائه الإنسان عل الأمر أشكل إذا 
٨١التقاول استحباب 

٨٢محهلوبته........ إل الرجل نظر حكم ق الله رحمهم الع-لإء خلاف 

٨١٢ذلك.........٠...................ودليل للمصلحة، الغيبة جواز 

٨٣........... رزقهاتستكمل حتى نموت لن نفس كل أن عل دلالة 

٨٤.................. محعلويته؟ من ينفلرْ أن للمخاطب محوز الذي ما 



الكتابفه،بمى 
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٨٤.......................... محطويته إل الخاطب نظر جواز وط رث 

والتصرفاتالأسلة، بعضي محقلويته سال أن لالخاط_، محوز هل 
٨٤............. الخطبة فرة أثناء الناس بعض فيها يقع التي الخاطئة 

٨٥.............. ذلك؟ يتأكد ومتى •محهلويته، إل الخاطب نفلر أهمية 

٨٦. . غيره وصر ه نفضز فقد الناس بين العروق الصداق عل زاد من 

٨٦......... الصدقات ق عمله عل يعهلا0 ما يأحد أن ان للإنيجوز 

٨٨ؤ ّ. ّ......... به خاص وهدا للشي.، ها نفالمرأة تهب أن يجوز 
٨٩للمسي. ها نفتب جاءت التي المرأة فضيلة وجه 

٨٩اشءنهمٌعالمي.•• رصي الصحابة أدب حسن من صورتان 
٨٩ّّّّ.ّّ..؟؟ أولياء لها ولوكان امرأة نكاح يعقد أن ه للمسي يجوز 
٨٩.... ول؟ لها وجد إذا المرأة يزوجوا أن والخلفاء والأمراء للحكام هل 

٩٠ّ............ ؤ.... ٠ ؤ .؟ ّ ٠ ّ . ٠ . ذللث، دليل بمهر، إلا النكاح يصح لا 

٩٠التثثت،.............. يعد إلا ثيء عل يمكم أن ان للأنينبغي لا 
ولرحديد من بخاتم ولو يأق أن الرجل ذاك الني. أمر لماذا 

٩٠............... ذلك؟ لايقنعها المرأة أن احتال هع المرأة، يستأذن 
١٩ ١ ّ ّ ١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ..... . ١ . . . .........٠ . ؟ . ١ الحديد من الخاتم لبس حكم 

٩١. ١صعيم، شاذ النار أهل حلية الحل.يد حاتم أن فته الذي الحديث 
٩١••••••رزقهم ق اش عل توكلهم مع عنهم اض رصي الصحابة فقر 



الم^اداوفهرس 
؛ ٤٣٧

مهرايكون أن أراد الذي إزارْ الرجل عل الني. رد لماذا 
٩٢ت؟ شل وع للمرأة، 

٩٢سقارأةإزارْ،تمبلاْ؟......
٠٩٢ ٠ ...٠ ......٠ ١ ......... ّ ... ّ ١ للمهر يستدين أن للإنسان ينبغي لا 

٩٢.......  Ajيتزوج ثيئا محي لا ،لن ورسوله افر بينها الش الهلرق 
منبجا.ملث، مكها ه: الني قول ل الحملان انميان 
٩٣القرآن<ا 

والأخرفيه، إشكال لا أحدهما احتمل إذا النص قاعدةت 
٩٣ّ............ ّ ّ ؤ...١ . ١ فيه إشاكال لا ما عل محمل فإنه إشكال فيه 

٩٣.. ١ ّ ؤ ّ ّ ١ ٠ • ّ ••••••••••• • مهنا القرآن تعليم جعل حكم 
محيلا بمن ياص أد طلق ُهنا تعلم جعل جوان ُل 

٩٤>ا؟ 

١٩٤........... ؟ ٠ّ ١ ّ ّ.. . وهومجهول؟ القرآن بتعليم الهر صح كيف 
٩٤............ القرآن؟ تعاليم عل أحره يعهلى أن ان للإنبجور هل 

الللميت، أما يزعمون قراءة العراء أيام يقروون الذي القراء 
٩٤عليهم................... حرام الذييأحل.ونه والمال ثوابلهم، 

٩٥............ عوض؟ مقابل كانت إذا الهبة بالقفل الكاح ينعض. هل 

ابنتهحهلب من خهلبة يجتب الأب كون من أحيانا يجمل ما 
٩٥لها تزوثئا هذا يحد لا الصغثرة 



ليييغ ٤٣٨

٩٦................ ابتي؟ الأب: قال إذا الكاح بمشي هل 
٩٦ؤ ؤ........ ....٠  ٠٠عليه.الصيغة دلت إذا القبول إعادة إل تحاج لا 

جوازعل نمها وهبت، التي يحديثا الامتدلأل عن الخواب 
٩٧وجهها الرأة كثف، 

أواق،أربع امرأته أصدق من عل المي. إنكار بع، بجمع كيف 
٩٨ؤ .... .٠ ّ...٠ ١ .٠ ٠ ٠ .٠ ٠ أوقيه؟ عشرة باثنتي لنسائه ه إصداقه 

الحكمعن مألوا إذا الله رحمهم والتابعون عنهم اطة رصي الصحابة 
٩٩.؟؟...؟؟ّا.اّ.............٠٠٠يه......والعمل معرفته مرادهم إنإ 

٩٩.. ٠ ....١ ......٠ ١ ّ ّ....... .... مهراصح أوأجره ثمئا صح ما كل 
٠٠ للمحرس؟ الوليمة حكم 

٠٠ .... هذاعل يترب وما الرأة، أهل عل وليس الزوج عل الوليمة 
٠٣عنوة حيمفتحت، 

٤٠  ٠٠ ٠٠... ٠٠ّّ ّ. ّ....... الصباح..............٠.. ل القتال بدء يجوز 
٤٠ عورة؟ المخي هل 

٠٤... ٠٠الصلاة.........هوحارج إنإ عورة الفخذ كون ق الخلاف، 

٠٥ّ..١... ّ  ٠.٠٠.٠.والركبةالرة بين ما يسروا أن الشباب عل يجب 

٠٥..... ١ ١ ؟ ١ ّ.١ ؤ ذللئ، ووجه الأعداء، عل الظهور عند التكبير ينبغي 
الذينواراد النذرين، صباح اء فقوم احة بنزلوا إذا لمون الم

٠٥اممه بارين تمسكوا 



الفواكفهرس 
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٦* * ■ * ٠ عن العد سسب الأن حالهم عل لمن المانتصار يعد 

٦ودهمهم التهود دعر 
٦... الحر؟ منطق من يتكلمون الآ0 وهم بالذل اليهود ثمش كيف 

٧....................... ستاُكى عليهم الظهور عند الكفار اء ن

أمور.................yأربعة بتن الإمام فيه محر الكفار من المقاتل 
ؤ...٨. ...٠ .٠ ١ ّ ١ ّ ١ ّ ّ ّ. . ؟ .......١ .٠ ٠ ١ ّ ّ أمثرا يكون بمقاتل ليس من 

٨ّ ّ. ّ ّ ؟ ّ ّ ّ ّ ّ ... شاءمن المسي من يأخد أن ق اكاتل محر أن محوز 
٨..........١ .........٠ ّ.٠ للممصلمؤة محبه مما الإنسان يمغ أن محوز 

قدعنها اض رصي صفية يأخذ أن س الني عل أثار الذي الرجل 
..٠٨ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ذلك وجه عنهإ، اممه رصي ولدحية ولصفية للنبي نصح 

٩......ب تحوزمعاوصةالرقيق

عليرتب وما الممومات؟، أومن المثليات من يعم الحيوان هل 
٩ذلك 

٠صداقها؟..............عتقها وجعل أعتقت إذا الأمة تنتفع ماذا 
٠افر• موهو بامرأته يدخل أن للرجل يجوز 
٠هذا؟.. يسوغ ومتى المكاح؟، وليمة ق بغرم الاستعانة تحوز هل 

١..١ ١...١ ّ . ٠٠الطعام...من الأتليب محتار أن الإنسان عل حرج لا 
عنها،اممه رصي صفية استبمرأ النمح،أن الأحاديث ل لريذكر 

١١ هن.ا عن والحواب 



الكتابههرس 
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١١٢•..•••••.•.وتزوجها أمة، أعتق لمن يكونان اللذين الأجرين وجه 
١١٢..أمه؟ تعود فهل شقاق، بينهإ حصل ثم وتزوجها، أمته أعتق إذا 

١١٤........... به؟ الراد ما بيتها، ل تعتد أن عنها اممه رمى صفية أمر 
١١٤ذللثج وتوجيه بمودية، بأما عنها اممه رمحى لصفية الماء بعض وصف 

قعنها اممه رضي بصفية زواجه ق الّك، وليمة احتلفتا لماذا 
١١٥عنها؟ افه رمحي بزيسبإ زواجه 

منمحر والإحجام لث،، نفلإذلأل سببا يكون ما تفعل أن إياك 
١١٥الإقدام 

فلاصاحبه برغبة وجلس أحد عند الهلعام من الإنسان انتهى إذا 
١١ ٦ ■••••••■••■ ••••••••••••••••••••■•■•• الخروج فالأصل ؤإلأ بأس، 

٠ولره، ؤإندتيةأءكا0قىاي افّ• قال لماذا  ١١٦١١٠.يضره؟ ! ٠٣
١ ١٧....................رّ........... الحياء؟ صفة تعال فه شت هل 

١١٧•••••••••بإذن؟ إلا تدخل لا أن،ا j مثله ه المح، غثر بيوت، هل 

بافهكفر فقد الكون ق الصرف، ق الرب منزلة . الّمح، نرل من، 
١١٩وبالمي،ه 

١١٩وأصحابه........................إخوانه يبشر أن ان للأنينبغى 

١٢٠..... ٠١٠١فيه...........يتسامح مما ولعله بالصيبة، ان الإنتعيير 

ْعالشي. س زواجها ي عنها اطه رمحي زينيا استخارت لماذا 
١٢١ذلك،؟ ق لها المصلحة ظهور 



امواندفهرس 
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١ ٢٣....... الحار عليها دخل إذا الاصتفهاب )ما( ألف ف تحن. ف\عد6.' 

يدلما يصسغ أن بأس قلا يقوموا أن صيوفه من الرحل أحب إذا 
١٢٣ذلك عل 

١٢٤ ١٠.؟....؟....ءتلْ من نحرجوا أن ضيوفه من أراد لمن أخرى حيلة 
٢١ ٦ ... مئة ثلاث من قريب تزر من أكل حيث و. النبي آيات من آية 
١٢٦.تعال فه آية هي ه النبي آية 

يدعوأن الله رحمهم العلعام من كره من قول صعق عل الدليل 
١٢٦.............اابااا..ّ...ّ.ّ.؟.لأ..........إجابته ؤإباحة الحمل، 

.............الزواج حفلات ق الوعفلة 

١٣٢....... ...ّّ.ّ...ّّ.............ااا الدعوة إجابة وجوب شروط 

١٣٢............ لهم حلال فهو الورثة إل لكبه المحرم المال انتقل إذا 
١٣٢البغي؟ يورثمهر هل 

١ ٣٣....... ٠٠٠.للمدعو؟ الل.اعي تعين من يحتثر البهناقات تونيع هل 

١ ٣٣ّ .٠ .. ٠ ٠  ٠٠٠. ............. ّ منكر فيها ام الزواج حفلات حضور 
١٣٤..................... ومره؟ الخرس ق واجبة الدعوة إجابة هل 

أوالفجر صلاة فوات ذللث، عل يترتب كان إذا الدعوة إجابة 
١٣٥. ١ الفجر بعد الحالوس 

لدعرةالباب انفتح أحو دعوة أجاب إذا أنه خثى إذا يصغ ماذا 
١٣٥غمْ؟ 



ِهيربمياءثتاب؛ ٤٤٢

١٣٦يأكل؟.............أن عليه محب فهل الدعوة الإنسان أجاب إذا 
١٣٦وكانصاء؟.....ّبّبّّّ.. الدعوة أجاب إذا الإنان بمغ uذا 

١٣١^صائم؟..................ؤ.................الداعيأنه هليلم 

مثلإلا معه ليس زوجها إن المرآة! قالت لما ه الّكا تبشم لماذا 
١٣٩الثوب؟ هيبة 

^وجهاالأولأنولازوجالثاف؟.بمما
١٣٩صحيثا الكاح يكون أن الأول لزوجها ثلاثا المْللقة لحل ينزط 
١٤٠.............. واحد موصع ل إلا العقد بمعنى القرآن ق الكاح 

١٤٠الواقع............ لبيان منه يستحيى بإ المرأة تتحدث أن بأس لا 
٤١ ٠ للحاجة الغيبة تحوز 

ويدوقصيلته تدوقي ارحتى س: النبي قول من يوحد هل 
١٤١ص«لباتشهرالخل؟....ّؤّؤّّؤ....ّ...ب.............. 

١٤١بإذنه.................... إلا غره بيت حل يد أن ان للأنبمل لا 
٤١ ٤ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ...٠ ٠ عورته..٠ كثف قد كان إذا اممه ذكر ان للأنيكرم لا 

يكونقد ذلك ومع الحملع، عند للدكر ملازما الإنسان يكون قد 
١ ٤٥ذللثج وتوجيه فامحق، أولادْ من 

٤١ ٦ ........٠ ٠٠٠ّ.......... الحاع؟.......٠ عند الدكر المرأة تقول هل 
١٤م^الدير..٠ّ٠.........١..ق الوءلاء تحريم عل البقرة مورة آية دلالة 



المواتيمرس 
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لبعضهيكون لا وقد نزول، سب لبعضه يكون قد الكريم القرآن 
١٤٨......................الأية فهم عل ^1، السبب ومعرفة سبب، 
١٥١............................ سدْ،ا شي رروالدي قوله معنى 

أواكال، والسان يكون أن لامرأته الرجل دعوة ل يتزمحل هل 
١٥١الخال؟ دلالة تكتفي 

١٥١القدرة؟ مع إجابتها الزوج عل يجب فهل زوجها المرأة طلت إذا 
١٥٢لالفراءس روجها دعاها إدا المرأة إجابة وجوب من مسألتان يتثنى 

١٥٢... ٠٠وجل؟...عز ض المحلية الصفات من المحمل أن عل الدليل 

١ ٥١٠٠..ّّ...ّ.ّ.ا......ؤ.ؤ.ؤ.....لإ....... السخط لصفة المحهللمة تأويل 

١ ٥٣اانآدمّ.الأ................ا..ّّ.ّؤبؤاؤّ.اااّ لعمل الملائكة علم 
١٥٣•••••••••••••الزوجة إل ؤإصافته الزوج، إل الفراش إصافة وجه 

نصعوكيف بيته؟، غجر ق زوجها نحيب أن المرأة عل محب هل 
١ ٥٣............ ١ ١ ............٠............... . تحرج؟ أن حثيت إذا 
فهلعلميها غضبان غجر وبات زوجها، من المرأة امتنعتا إذا 

١٥٤الوعيد؟ يلحمها 

١٥٤الملائكة؟...اساالمرأةسءراشزوجهائهزافهلتلمهاإذا
١٥٥وأحتر.ا.ا..ّ.ّ.ّاّ.ّ....ب.ّ.ا.بب أشر وزحير( )ثر( كلمة أصل 

قأى1 القيامة؛؛ يوم اف عند منزلة الناس أشر 'رمن ه• النبي قول 
١٥٥....................... مهللما وليس الأمرار، ق يتحدثون الذين 



الكتابفهؤبمى 
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١٥٥....................... الذنوب كبائر من امرأته مر الرجل إفشاء 

٥١ ٥ ّ.. الوعيد..٠....؟... ق كالرجل فهي الرجل صر المرأة أفثت إذا 
أنله الأول ولكن تفتتا، مجاء إذا الر إفشاء تحريم من يتشى 

١٥٦... هل.ايفعل الذي هو أنه منها يفهم لا عامة بصيغة الموال يقول 
إذنمن ولابد الحاجة، عند إلا يفعل ألا ينبغي لكن العزل، محوز 
١٥٧حرة كانت إذا الحرة 

جوازعل يدل أنه محتمل تفعلوا،، لا أن علميكم ارلأ .ت الخم، قول 
١٥٧........٠٠٠٠.................تحريمه عل ل يل. أنه ومحتمل العزل، 

١ ٥٨العزل؟ هو هّا 

١٥٨......ّّ؟؟ّا.ّ....ب أمته كثرة من س المي يريده ما حلاف، العزل 
١٥٨١زوجها أذن إذا الحاجة عند الهمل تمنع عقاقر امتخل.ام للمرأة محوز 

؟؟....ّ.ّ...............ا....ااا.خهايالمرأة مضزة الحمل مغ عقاقير 
١٥٩.زوجها رصا بدون الحمل تمغ حبوبا تستعمل أن للمرأة محوز لا 

١٥٩...........ّّ.؟ّ..ا.. اء التيعص ستخدمه الوي الالولمv حكم 
حشيةالزواج بداية ق الحمل مع عقاقير الماء بعفس استخدام 

١٥٩الزواج ي الفشل 

بحجةالمواليد من بحيل يرزق أن الحمل؛عل. منع حبوب استخل،ام 
١٥٩•••••••••••••••••••وجهتن من عظيم غلط منهم مزيدا يريد لا أنه 

١٦٠هلمحرىالئؤفيالعرب؟ 



اقواندفهرس 
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جزءمنه حمل لو بل الرحم، ل الماء كل يدحل أن يشرط لا 
١ ٦٣............................... الولد منه نحلق تعال الله فإن يستر 

م.أنهمنملأنح1قسكلالأء.جدبمضه؟^ا
١٦٤...... عقيم؟ زوجها أن بان إذا النكاح نفخ أن للمرأه نحون هل 

٦١ ٥ جائز أنه النهي فيه يرد ول( ه الني عهد ل فعل ما أن عل الدليل 
اثتإمجواز ق معاذ بقصة الاستدلال مغ من به دفع عإ الخواب 

١٦٦بالتنقل الفارض 

١^١٦ . . . ؟ ّ. ّ ّ ١. ١ ٠. . . . تضع.. حتى الخامل المسية المرأة توطأ أن نحون لا 
شتأو الوءلء، عل يتويف الخامل للمسية الرجل ملك هل 

١٦٨بالي؟ 

وفعالهبه، باس لا والْلبيعية العادية الأمور ل بالكفار التأمى 

٠١١^ّ.ّ.................................. وحفي ظاهر، ت نوعان الوأد 

القولعل يعكر الخفي® الوأد *ذاك العزل; عن الّثي. قول هل 
١١١^العزل؟ بجواز 

أنعل الخفي" الوأد ررذاك العزلت عن ه الني فول يدل هل 
١٧١................ّ.ّ.ّ.ّّ..ّ.ّ.ّ.ّ. حية؟ كائنات المنوية الحيوانات 

١.١٧١ .١ ١ مظلومة؟ أما ْع قتلها سب عن القيامة يوم المووودة تأل لماذا 
١٧١ئإن...ااا....ا..اّلأّّّّ.ّ.ّ.ّ الفقر من أولادهم يقتلون الذي 
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الإسراء،محورة ق الاياء رزق قبل الأولاد برزق تعال اش بدأ ئاذا 
١٧١........................ الأنعام؟. محورة ق أولا الاياء برزق وبدأ 

والدينوالإنا١ث،، الذكور يهتلون الفقر من أولادهم يقتلون الل.ين 
١٧٢.ر........ؤا..ا.ؤبّا.اؤ شل الإناث يمتالون العار 

١٧٢ءللكنم.محبمفياهموب؟بببببىىبب■■ 
٠٠٠



فهرس
ttU=====^======^==^^^==^=

امضاعكتاب 

ا1س|هةالفانية 

١٧٣المث.........................الرضاع فيها نحالف اض الأمور 
١٧٤ثلاثة التحريم أساب 

١٧٥.............. الرصاع؟ من مثلهن نحرم بالمصاهرة الحرمات هل 
١ ٧٧.... فقهية؟ مسالة ق الأئمة وحمح الأمة حمهور الإنسان نحالف كيف 
قودليله المسالة، هذه ل بالاحتياحل للأحد الله رحمه اكخ تقوية 
١٧٧ذلك 

١٧٨................ ١^^٤؟ من ابنه نحلوبامرأة أف للرجل بجون. هل 
١٧٨دالرصاع التحريم قاعدة 

١٨٢التحريم ق ثر يزوالفحل لن 
أووالأم، الأب من الرضاع من إخوة ان للأنيكون أن يمكن 

١ ٨٣ّ................ ........ ّ ١ ؤ... ١ ١ فقهل الأم أومن فقهل، الأب من 
١ ٨٣........ .٠ ........٠ ء...٠ ّ. ّ. بممنؤع فليس معناه يزد لر إذا الدعاء 

١٨٣...........................ّا.ّ.....الفرقين)ترت(و)أيب(

منوحكم الرضاع، من محارمها من نحتشم أن للمرأة ينغي لا 
١٨٣فعاوت،ذللث، 

١ ٨٦فقيل وذريته الراضع ق يوثر الرضاع 
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١ ٨٧الرصعة...................... لأولاد يالنسة الربع ق القاعدة 
١ ٨٧........ لاإراصع؟ محارم يكونون ادضيآ من ا،لرصعة أقارب هل 

١ ٨٨-ها؟............................ يلحق الذي وما الربجة؟، هي ما 

منومنهم بالعقد، محرم من منهم ممتزت عل بالصهر المحرمات 
١٨٩بالدحول محرم 

محرماأبوه يكون فهل الدحول، قبل طلقها ثم امرأة، عل ءقل% إذا 
١ ٨٩لها؟ محرئا  ٩١يكون وهل ئ؟، 

زوجةبنت يتزوج أو أبيه؟، زوجة أم يتزوج أن للابن بحوز هل 
١٨٩أيه؟ 

١٩٠••••••• فشر؟ النرطتن كلأ فهل شرطن، عل الرمحة محريم علق 

١٩١......... ٠١....ملمة؟ وأنا ه اان؛يا أرصعت، التي يومحة هي من 
ووجهملمة(، أم )بنتا والصواب حهلآ، ملمة( أبير )بنت ت لمقل 
١٩٢ذلك 

هذايعد فهل الباقون يسمه ولر أحد، بتسمية الرواة بعمى انفرد إذا 
١٩٢الرواية؟ ق قدخا 

١ ٩٣.. .٠ ّ.... ... ٠ ّ .. لماذا؟ المنهلوق، مدم والمنملوق المفهوم تعارض إذا 

١٩٥............. محزما؟ ليكون الرصاع ق يشترط الن.ى العدد هو ما 

آخرل وقع الخمس إل العشر من الرصاع نسح أن عل الدليل 
١ ٩٧ه الرسول حياة 



اضوالد؛هرس 
 ٩٤٤======^=====^==============

١ ٩٧الحرمة الرمحعة مقدار 

لرما ١^٥^٤ لهذا أثر فلا الرصعات عدد ق المرصعة شكت متى 
١ ٩٨........... رصعات خمس عن يقل أن يمكن لا ايرصلمع أن نتيقن 

٢٠امر؟ ارحل كيفثرصع  ٠
٢٠..هلرصاعهميأولا؟ ٠

قالظاهرية بمدهب القول عل المرتبة القاسي. من صورتان 
١٢٠ الكبثر رصلمع مسالة 

زوجتهترصعه أن يمكن فهل ولدا له نبي وقد كافر لم أمإذا 
٢٠٣عليهم؟ لمدخل 

قفشل؛ ما منها يتعجب الي الحال من الإنسان يتبسم أن ثبوز 
٢٠٣......... .............. ... منه م يبالذي الحمحن ءلّآا انكار 

احتإعمن الناس بعض ينتهجه الذي النهج اد فعل الدليل 
٢٠٤محارم.......... عثر وهم بينهم الاحتلامحل وحصول كلها، العائلة 

٢٠٥..العلم؟ كتم من منه ثثسه لعدم الحل.يث، عن الإنسان إمسالثب يعد هل 
٢٠٦...منه أقفل هو من مع ميإ لا أسلوبه ق يتلهلف أن للإنسان ينبغي 

٢٠٨البلوغ؟ عل دليل اللحية هل 

٢١٠............... الأجنبية بالمرأْ الرجل خلوة تحريم عل الأدلة من 
٠٢١ .............ّّ.ّ.ّّّ.ّ..ّ..ّ.ّ.؟. اللبن( —)بنك يمي؛ما حكم 

١٢١ .ّ....ا..اا........؟.؟؟........ا...ا. القرآن ق الحصنان معاق 

١٢١ بالعدة؟ الامتبمراء تشبيه وجه ما 
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١٢١ ........................................... الاسراء؟ محصل ينأ 

٢١٢.....ّ.ّ..............ّّ. الامحترام كحكم حكمها الفؤخ حمح 

٢١٢النزول محبب معرفة أهمية 

١٢ "١ ّ. .. .٠ ٠ ّ ٠ محتملا يكون وأحيائا صرثئا، يكون احياثا النزول محبب 

٢ ١٣.. .٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ .......٠ ٠ الزول؟ أسباب عل الإنسان محمل كيف 

أمحثابق ضعيفة أحادث محوي قد الله رحمه كمر ابن تقم 
٢١٣المزول 

القتالق المسلمين أيدي ق وقعن إذا بالسبي الكفار اء نتستباح 
١٢ ٣ .... .٠ .٠ ؤ........٠ ؤ فقط.٠ العليا هى افه كلمة لتآكون يكون الذي 

٢١٣اممه؟...............؟ محبيل ق الوطن تحرير بنثة القتال يكون متى 

٢١٣^^محقبلالأسراءإلأسّ.........ّ.ء٠ءء...ّ.ّؤ
٢١٤بالفراش؟ الراد ما 

قوعيد عتبة احمام حسل،صا من ا ال.ثهاد|يوني يوحد كفا 
٢١٤الغلام؟ 

بابمن هو هل تحتءبم_ا أن عنها الله رضي محولة ه النيئ أمر 
٢١٥ّ.؟...ا.ّ.... ؤ................... ممن؟.. بد انمل 

٢١٥اّا.ا. أحد؟ فيه ينازعه ل؛ إذا بالزاق الولد يلحق هل 
امحتلحقإذا حامل وهي  ١٢زنا بمن الزاف يتزوج أن محوز هل 

٢١٦الولد؟ 
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١٧..................... معنيان له الحجرا، رروللعاهر المى.I قول 

٠. ٠٠..؛...؛؛..؛٠٠٠اب؟ الأنإئات ي القاش قول إل يرجع مض 
٠عنهإ؟.. الله رصي لزيد ابن أسامة أن و يشآككون المشركون كان لماذا 

٠... .........٠ ١ . ١ بالني عنه اممه رصي حارثة بن زيد علاقة ما 

الأمرق شاكا كان أنه سببه كان محزن بقول الّى. ّرور هل 
٠ذلك؟ قل 

١............. أيدا ثبوته بعل ينتفي ولا اثن؛ن، بشهادة النسب يثبت 
فيهيكون أن نحشى مما صاحبه قلب يطيب أن ان للأنينبغي 
٢له جرح 

'٤ ...................... .؟. ١٠......حكتا®؟ ررمرفؤع قولنات معنى ما 

وأماسبعا، عندها يقام البكر أن ق والثيب البكر ؛;؟!، فرق لماذا 
٤الثبفثلأث؟ 

فهلأحرى، مرة تزوجت ثم بكارما، تقص ولر الزكر تزوجت إذا 
'٥ .. .٠ .٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ّ . ؟ ّ ّ ّ ٠ ّ .٠ .٠ ..... . ... ؤ. .... ثلائا؟ أو مبتا عندها يقام 
٥...................... الثبهة؟ أو الزنا بوطء سا المرأة تكون هل 
٥. ٠ ٠ ...٠ ٠ ثيبا؟ تكون فهل أوّقوءل بمرض البنك بكارة زالت إذا 

٦ ٠٠٠.٠٠٠عخة...نكل عل والمعنى نح، أرع فيها )استخبتا( كلمة 
١٧ ١  ١٠١ ... ....................٠ .. ليلة ليلة لنسائه م يقأن الأفضل 

٧... يدلل رصن إدا للن لبن، لايه نبن م يقيان للرحل محور 
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٢٢٧واحد......................... بيت ي محتمعن أن للضرات محوز 

لهنلست اللاق زوجاته من بثيء يتمتع أن للرجل محوز هل 
٢٢٨الليلة؟ 

٢٢٨المكان..ا...ا......اا مغادرة ت صبا والغا المشاكل إماء طرق من 

٢٢٩لأم١م؟ الصلاة إقامة هل 

موطنق شديدا موطن ق العريكة لقن يكون أن الإنسان حزم من 
٢٢٩آخر 

٢٣٠......................... العموبة من معتز بنؤع بمص لا التعزير 

٢٣٠ء..؛.ّّ..ؤ.ؤ..... باّمهإ؟ أمه أو أباْ يدكر أن للأتان محوز هل 

محعلهإأن له فهل لها الموهوب يوم يل لا الواهية يوم كان إذا 
٢٣١ْتوالمن؟ 

بينهنم يقبحيث الزوجات بئن الواهبة يوم بجعل أن للزوج هل 
٢٣٢.....................................كانهلأيوجديومللواهة؟ 

٢٣٢...... فقهها؟ عل دليلا لعائشة يومها عن مودة تنازل صار كيف 

زوجهاإل اء النأحب تنفلر أن يومها مب أن أرادت لن ينبغي 
٢٣٣يف\ 

عنها،الله رصي عائشة هي حدنحة بعد للنثي. زوجة أول كان 
٢٣٣..... التاريخ كتب بعض ق ورد كا عنها افه رمحى مودة وليت 

٢٣٤..٠ ...٠ .٠ ...٠ ٠ ...٠ ١ ؤ توفيقية. ليت وجل عز ش الفعلية الصفات 
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للشينمها امرأة تيب أن تكره عنها افه رصي عائشة كانت لاذا 
٢٣٤

٢٣٥............. يكسرها؟ ورجتازة( الخيم، بفتح )جنازة( ب؛ن الفرق 
٢٣٧^^هماشسمامحوجضعاحمأةبتبت......ا..•.

٢٣٧خالقها.................... ق ؤيكون حلقها، ق يكون المرأة حال 

٢٣٧مهانمينسدوضكاحارأة؟................

٢٣٨طرالهاونفيمنبء.ءّّؤّ......ه.....ا.؛..............

٢٣٨ليتزوجها...................... نصرانية عشق الذي الرجل قمة 

٢٣٩ؤ..... ؤ. ؤ. ّؤ................ ؛داك«. ارتربت، بقوله: ه الني مراد 
٢٣٩..ا........ّّبّّ........ا.........ا. و)بب( ين)أرب،( الفرق 

نحعالهااض فان هؤ الني بنصيحة عملا الدين ذايت، احتار من 
٢٣٩حيلة 

٢٤١............... يثيب؟ عنهإ الله رصي الله عبد بن جابر تزوج لماذا 
الأولادوالأحوات،تري المرأةأن سالأ>اضاليتكحسأجلها 

٢٤١المغار 

لهأو به طصة مصالح كانت، مواء زوجها مصالح ق تعمل المرأة 
٢٤٣صلة فيها 

٢٤٣••■•••••••••••••••••••زوجها؟ أولاد عل تقوم أن المرأة يلزم هل 
قذللث، لها سن أن أولاده لري امرأة تزوج أراد من يلزم هل 

٢٤٣الخطة؟ 
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ليتققدم،الوحرة ق يكون أنه لرعيته البي.ؤ رعاية حن من 
٢٤٥لعير نحلف من ؤيع؛ن 

٢٤٥رعيته.. ويساري يباع أن للأمام بجون 
٤٢ ٦ .......... ّ...........٠ الوفاء؟.. محي القرض ل الزيادة تحوز هل 

٢٤٦ركعتين فيه فيصل بالمجد يبدأ أن محقر من بلده م قلم. لمن يتحب 
٢٤٦.. ........البلد؟ ق مسجد أي مجزئه أو حيه، مسجال ق يمل هل 
٢٤٧...... بيته؟ ق يمل فهل قوم حين مغلقه البلد احي مكانت إذا 

٢٤٧م؟. أن بعد محه اف رمحي جابر عل الحمل الشي. رذ لماذا 
الرواياتبتن والحمع الخمل؟، المي. بمب أن جابر أراد متى 

٢٤٨وذس 

منيثتربما أن يريد كان إذا الهبة يرث أن الإنسان عل حرج لا 
٢٤٩ينبغي............................ لا ذللث، يدون وردها الواهب،، 

.ّ..ا.ّّاّّّا.ّ...........؟..ه؛آيفبمزها ألا بنرمحل الدابة نخس مجوز 

٢٥٢...................... الأعوج وكالضلع كالناء، الرحال بعض 
٢٥٢..... ١١عليه.................قاصر اعوجاجا فيه ترى ان إنكل 

٢ ٥٣. ١ ّ الأحر بالخالق يرمحى أن حلما إنسان من كره إذا للإنسان ينبغي 
كانؤإن اوئه، وممحاسه فليذكر أحدا يقوم أن الإنسان أراد إذا 
٢ ٥٣ّ..... ّ ّ. ّ ........... نه..٠ محاّيدكر فلا حنكه عل الرد ياق حمل 

٢٥٥علم..عدم عن إنكاره كان فإنإ هدا أنكر ومن )حواء(، زوجآدم اسم 
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انطلاقكتاب 

اكسهالفانية 

٢ ٥٧الطلاق تعريف 

٢ ٥٧الخمسة... الأحكام فيه نحرى قد لكن مكروه، أنه العللاق ق الأصل 
منستقيم ولا صعيف، الطلاق؛؛ افه إل الحلال لآ\وغض ت حديث 

٢٥٧انمي حيث 

٢٥٨الطلاق..لأ...لألأّلأّّّ...ا..............ّّ.اّّ اص؛لفيأحكام 
عنذلك وكان الهللاق، وطلست بالكاح، الرأة تضررت إذا 

٢ ٥٨.............. ........... يطلمها أن للزوج استحب وحيه، سبب 
الرادما لكن بمراجعتها، امجر حائض وهي زوجته الرحل طلن( إذا 

٢٦٠الراجعة؟ -أال.ه 

علوير إذا فإنه اد والمبالصحة يوصف الثيء كان إذا 
يوصمؤيكن لر إذا أما به، يعتد لا فاسدا صار عنه النهي الوجه 
٢٦٠. ؟ ١ ّ ّ. . .... . .١ .٠ ٠ ١ ر ٠ .٠ ..........٠ عليه. تترتب أحكامه فإن بدلك 

ذلك،بامحر عوم، محرم وجه عل شيئا الثخصن استعجل إذا 
٢٦١عليه 

٢٦١... جاهلا كان ؤإن أحكامه عليه ترتب، اد والمبالصحة يوصم، ما 

ليسفيه جامعها قد طهر 3، أو الحيض ل الهللاق يكون كيف 
٢٦١للعدة؟ ما طلا 
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٢٦٢....... الطلاق محورة آية من واحدة الثلاث طلاق أن عل الدليل 
ليسلكن عليه، بثناء يريقه أن )افه( لفظ ذكر إذا ان للأنينبغى 

٢٦٣ممكداكلأةءلاوى..ّّ.ّ.لأّ..؛...ؤ.ؤ.......ّ....... 

٢٦٤حرام..........٠؛.؛..............الواحدة عل الطلاق ق الزيادة 

اشرصي عمر ابن تطليق قصة سياق ق الرواة ألفاظ اختلاف 
٢٦٩حائض وهى لامرأته عنهإ 

إذايطلقها فهل راجعها، ثم حائض وهي امرأته الرجل طلق إذا 
تهلهرثم ثانية تحيض أن بل لا أو ط0، حيضتها من طهرت 

٢٦٩.....٠ ٠٠.٠.٠ّّ ...  ٠.٠ؤ....؛ هدا؟ ق الماس وكيفياز ليللق؟، 

٢٧٠ ١١٠١..عاليه؟ حسبت هل لزوجته عنهإ افه رصي صر ابن تطليقه 

الأخاصة مسألة ميمما أن يمكء■, لا يعة الثم و/ العامة اعيه القه 

١٢٧ يتلاعبون....الناس كان إذا الخائض عل الطلاق وهوع بعدم لايقال 
٢٧١ثلائا.... مهللقته يرنير أن أراد لمن ارال4 رحمه يا؛هلين الثبخ ذكرْ ما 

٢٧٢........... محرمالطلأقفيالتفاس؟...سس.ب.س...ؤ.......هل 
٢٧٢اء؟ الفعدة تبدأ متى 

وهيزوجته طلق من محاله إذا يصنعه أن للمفتي ينبغي ما 
٢٧٢.ّ.ّّ...........ّ واحده....... مرة ثلائا زوجته أوطلق حائض، 

ؤإنإالموانع، عن المستفتي يسال لا الإنسان أن الفتوى آداب من 
٢٧٣الحكم به شت، عإ يسأله 
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٢٧٤صور.................................أرع عل الثلاث الطلاق 
٢٧٥..... ........... الثلاث التللاق مسألة ق افه رحمه الشيخ ترجيح 

بعضعن —اس التريع ق عنه افه رصي عمر ة ساممن صور 
٢٧٧الثرعية الخالقات 

٢٧٨... باتياعيا مأمورون نحن سنن هى عنه الله رصي عمر مياسات 

حقعنه يسقط فهل فيه رجعه لا طلاقا امرأته الإنسان طلق إذا 
٢٧٩الرجعة؟ 

ابنح1ويث عن ثلايا يكون الثلاث طلاق بأن القائلين إجابات 
٢٨٠عنها افّ رصي عإس 

الموصىأعناق بلإ يقوم الإنسان أن من اممه رحمه الشيخ ير نحل. 
٢٨٠مدهبه كوافق 

أنوالسنة الكتاب من واصحا الأمر له ؛،!، إذاان للأنينبغي 
٢٨٠ّ ّ ّ. ّ ّ .. ........٠ .٠ .................٠ ١ ١ ٠  ٠٠يتهثب..٠ ولا به يقول 

وصرالثلاث، الهللاق بمسألة ابتل ممن الله رحمه الإسلام شيخ 
٢٨٠علرأيهف؛ها 

٢٨١الخمهور...................... قول ْع العامل ق ان الإنمنهج 
٢٨١ؤ.. القيامى وافق ؤإن شاذ هوقول اكلاث طلاق ق الرافضة قول 

طلأ'قعن عنهإ الله رصي عباس لابن الصهباء أي موال وجه ما 
٢٨٢اكلاث؟ 
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٢ ٨٣محولا.... عشر ستة إل محل الزوجة تحريم مسألة ق العلياء أقوال 
عليبي وما الزوجة، تحريم مسألة ق اممه رحمه الشيخ ترجيح 

٢٨٣ذلك 

محهلالتللاق يه وأراد حرام؛، عل ررأنت لزوجته! الرجل محال إذا 
٢٨٤يةعبالهللأق؟ 

٢٨٥............. ٠٠٠.ا>لإاكللأقاااكبيهءلقول:

٢٨٥..... ^ ^و؛أشثتيت1ئق كت؛ان ؤ تعال! قوله ق لهليفة فائدة 

عائشةامي نكانت التي هى عنها اش رصي جحش بنت زينب 
٢٨٦............ ٠٠٠٠٠ه..........الشي عند المدر ق عنها اف رصي 

٢٨٦........ عنها الثه رصي جحش بنت لزينب س الّ؛ي، محبة أسباب 
٢٨٧هوالغافر؟ ما 

٢٨٧.... النير ومثله معين، بلففل يكون أن فيه يشرمحل لا الثيء تحريم 
هيالحنث وبعد تحلة، فهي والحنث، الحلف، ؛؛ن الكفارة أديت إذا 

٢٨٨كفارة 

المرادوتوجيه النساء، كيل. شدة عل التحريم بآية امتدل من نتهلآ 
٢٨٨بالأية 

عائشةهي الّمح، عل توامحنان اللاق أن فته الذي السياق شذوذ 
٢٨٩عنهن الله رصي وسودة وصفية 

٢٩٠بهللاق........................ هذا فليس امرأته الإنسان حؤ إذا 
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٩٠• يرجع؟ أن له فهل امرأته الرحل حؤ إذا 
٩١................... ثلاى؟تْللق أن لها فهل امرأته الرحل نز إذا 

"١٩الألفاظ و جواز 

٩٥لهم......... يؤذن أن لأنتظار الباب عند الناس محلى أن بأس لا 
منزلةله يكون أن علينا محب الّي. عند عالية مترلة له من كل 

٩٥قلوبنا ق عالية 

٥٩ . ورسوله. اممه ق قدح عنهإ الله رصي وعمر بكر أي ق القل.ح 
عليهيدخل يا يقوم أن والحزن الهم أحيه من رأى لمن ينبغي 

٩٦المرور 

٩٦........ ظزمه؟ لا U الته إذا امرأته يضرب أن وجل محوز هل 
٩٧ّ . ؤ.....٠ ؤ. . . ٠ ١ ...٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ؟ ؟ ؟ للمروءة حارما أمتا الضحك يعتبمر لا 

بينهحدث بإ عنه افه رصي عمر حدثه لثا الني. ضحك لإ 
٩٧زوجته؟ وين 

٩٧ّ .. ...٠ ١ ؤ. .... . ... أدبه..٠ لمن تأديبه مثب يدكر أن ان للأتينبغي 
٩٨صورتان لها والمألة زوجها، ار باعالنكاح تفح أن للمرأة هل 
٩٩ّّّ.ّ.؟؟ّ............. استقام؟ بلا يقم أن ان للأتمحوز ٌض 

٩٩... ١ ... ١ ١ .. ١ ....... ...٠ لهن.٠ تأديبا نساءه يعتزل أن ان للأتمحوز 

صفةآحاده وباعتبار تعال، فه ذاتية صفة أصله باعتبار الكلام 
٣٠فحلة  ٠
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٣٠١....يقع؟ أن يريد لا ما شخصن من يفر أن حاف من يصغ كيف 
بإاءْ نمحر ألا النبي عنها اممه رصي عائشة أمرت 

٢٣اختارت؟..............ّ.ّ.ّ.ّ.........ّ.ّّّّّّاّّّّّ...ب.ّ.... 

لكفان بيانه ل الصالحة وكانت حديث عل أحد استكتمك إذا 

٢تبينه أن 

٥................... نساءه؟ اعتزل البي أن الناس عرف كيف 
١٦ ؤ ١ ؤ ؟ عظيمة.. فائدة هذا من ويستفاد متا•تما، كان الحجاب نزول 

٠٦ .٠ ٠ ..٠ ؟ . ؟ ّ. ّ . . ٠ ّ. ّ ّ . ٠ . ٠ ..٠ بالتنرع.. التدرج ق تعال اممة حكمة 

فالمهم؟...................٦بالأهم يبدأ أن الدعوة ل الأفضل هل 
٧ؤ... ّ.. ؤ.. ّ المتقبلة........... الأمور ل المشيئة ذكر ق التفصيل 

٧•••••••••••••••••• • محارمه من تكن ل؛ ؤإن المرأة عل الإنكار يجوز 
رسولإن عنهات اممه رصي لابنته قوله ق عنه الله رصي عمر مراد ما 

اش.لأ4؛ك؟'...ءا.ء..............ا.ا.ا؛ؤ......ءؤ.......ّ...لم
وقالههذا، ق حقيقي ناقر له كان إذا فلأن* ®لولا قول• يجوز 
٨••••••••••••■•••••••••••••••••••••• عنه اش رصي وعمر ه المي 

.٠.٨ .٠ .٠ ّ.....٠ ّ. ّ ّ ّ ّ. ّ .٠ ٠ لأحد مراعاة زوجته الإنسان يمك قل. 

رصيحفصة يجب لا النبي أن عنه الله رصي عمر علم كتف 
٩عنها؟ افه 

٩ّ المشاكل.. وقؤع حنن عنهن ويبتعل• اءه نيعتزل أن االرحل يجوز 

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣
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المهجورةالزوجة كان للمباقيات مم زوجته إحدى الرجل هجر إذا 
٠٣١ موجودة غثر 

٣٠٩••••••••••••••••••■••••••يفربس؟ ول! نساءه المي. هجر لماذا 
^خمأضلساكرب؟س........ب.........ب..س..ب...ه«م

رصيعمر حديث من ه المي حياة ل العيش حشونة من صور 
٣١٠^، ٠٥١

الرفق لأن الرف؛ باب أمته عل يفتح أن س الّثي يريد لا 
٣١٠التلف 

٣١١بإذنه........... إلا بيته أو أحد حجرة يدخل أن ان للأنيجوز لا 

١٣١ ..................................... للحاجة الصوت رفع نحون 

لهوتقديمهم للّثي. عّهم افٌ رصي الصحابة حب من صور 
٣١١علأولادهم 

يوحدوكذلك علميه، متفق الكلام عن العاجز من بالإثارة العمل 
١٣١ ازكلأم..؛ القادرض بإشارة 

يعتليولا نحب، لا ومن نحب من الدنيا يعتلي وتعال سحانه اممه 
٣١٢نحب من إلا الدين 

٣١٣.......... تعال اممه وليحUJ محليقرح الصواب ان الإنأصاب إذا 
١٣ ٣ ّ ّ ٠ ّ ١ هدايته يريد اممه أن عل ت-ليل الحق إصابة ي للعج• تعال الله تومق 
٣١٣ّ ٠ ؤ ٠ ؤ .٠ .٠ ادنء.....٠ كيد عفلم عل التحريم باية امتدل ْن خطأ 



الم^اكفهرس 
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٣١٤............أحيهعن والكربة والغم الهم يزيل أن ان للأنينبغي 
عليمثي كأنإ الحيع من نزوله مهولة لميه. اف آيات من 

٣١٤الأرض 

بتسعةيكتفى هل شهرا فلأيا يكلم ألا أو شهرا يحوم أن نذر من 
٣١٥يوتا؟ وعشرين 

عندالحاجة..ا...ا..ب..................ب....هامالصوت رفع ينبغي 
٣١٥السنة....من الموت مكبمر بواسطة سإعه اكللوب الصوت ليمال 

٣١٥هذا..........ي ان الإنيترع وألا الأخار، نقل ي التاف أهمية 
والدعوةالشريعة لبيان فالعاناء والأمراء، العلكاء هم الأمر أولو 

٣١٦لتنفيذها.........................................والأمراء إليها، 

١٣ ٦ ء.٠ ء ء ء اممه...٠ رحمه البارك بن الله عبد مع افه رحمه المالك عبد قصة 

١٣ ^١ .١ .١ ١ ذلك ق صادها يكون أن يشرط نفسه عل بمي أن للإنسان يجوز 
اللهبكتاب مى أعلم أحدا أعلم لو عنه• الله رمحي مسعود ابن قول( 
٣١٧.....ّّّ؟..ّ؟ ...... ه نفعل الثناء به  SjjJلا لقصدته الهلايا تناله 

منبمد ه النبي زوجات لبعض عنه الق رضي عمر توبخ هل 
٣١٩بمنيه؟ لا فيإ تدخله 

٣٢• ... تعال:قوله ل حوابالثرط 

٣٢٤اصة لها الرجعية الطلقة 

منالنفقة فالها حاملا كانت إن لكن لها، نفقة لا وفاة من المعتدة 



اثض_تابههرس 

٣٢٤الحمل نصيب 

٣٢٤حاملا.....................لكنت إن إلا لها نفقة لا اس الطلقة 

٥٣٢ ..؟. ٠٠٠بالطلاق ا،لرأة يواجه أن يشترط ولا الغائب، طلاق يصح 
٣٢٥..... لها محب ما دون كاس إذا |عه1اها التي النفقة يرد أن للمرأْ محوز 

٣٢٥........................... للزوجة؟ الفقة مقدار ق هوالتر ما 

نفقةلا أنه عنها الله رصي فاطمة حديث عموم من وؤ-خذ هل 
٣٢٦..ّ.ّ.ّّّ؟. للطالقةثلأثاولوكاكظ؟

للقاضيبجون ولا السائل، حال من يعلم با يفتي أن للمفتي يجوز 
٣٢٦.ّّ................لأ.؟.ّبّ. اكحاكمين حال من يعلم د،ا يمكم أن 

منبالمحق عالم فيها وله إليه جاءت ثفبحية ل القاصى يصغ كيف 
٣٢٧الخاصبن؟ 

٣٢٧زوجها بيت ي تعتد أن يلزمها لا البائن المحتدة 

تتهيحتى زوجها بيت ل نقى أن الرجعية الطلقة عل يجب 
١.٣٢٧ ترُح..... أن عليها وجب رجحت ومن العدة، 

قلبيتها من نحرج لئلا زوجته طلق إذا الناس بعض بمنحها حيلة 
٣٢٧العدة ثم أن 

٣٢٨ ١١...٠ ١ حلوة محمل ألا بشرط المرأة عل يدخلوا أن للرجال يجوز 

شريلث،أم عنال تعتد أن عنها الله رصي فاطمة الّكا ٌغ لماذا 
٣٢٨الرجال؟ يغشاها شريلئ، أم أن مع عنها اممه رصي 



ام^اسفهرس 
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تنظرأن فيجوز وعليه الأعمى، عن تحتجي، أن المرأة عل محب لا 
٣٢٩متعة........................... أو شهوة نظر يكون لا لكن إليه، 

٩٣٢ ٠ ٠ ٠ . ١ . ٠ . ٠ . .٠ . ٠ ّ العدة ق حهلبتهن جواز حيث من المعتدات أقسام 
كلكان إذا واحدة امرأة عل حامحلب من أكثر يتوارد أن يجوز 

٣٣٠الأحر عن يعلم لا واحد 
٣٣١ؤ الخيحة ميل عل كان إذا يكرم بإ غرْ يكر أن ان للأنيجوز 

٣٣١ؤ...... ؤ. ّ... . ُّ.. .. ٠ ٠ .ّ. ، duلأحل الخاطب ترث أن للمرأة يجوز 

٣٣٢...........ؤ.........ّ بيجوزردالخاءإبلأحلكثرةّلأفرّْ.بّّ.ب

٣٣٢• • • • • • • الأعل• إل الأدنى من الناس بعض أحوال تغثر من صورة 

٣٣٢محلف،سشمصإلآحرّ.لأ........ب.ب.......ّءء.. 

٣٣٣. ٠٠٠٠٠محهم؟ اش رمحي زيد بن أسامة تدكح أن فاؤلمة كرهت لماذا 
اشرضي قيس بنت فامحلمة عل عنها الله رضي عائشة بإنكار عبرة لا 

٣٣٦...ّ....... .ثلأثا........ؤ...ؤالطلقة ق روته الدى الحديث، محها 

لهامكنى لا ثلاما الهللقة أن عل عنها افه رضي فامحلمة استدلت 
٣٣٧ء... ..... ٠ ٠ .٠...........٠ ٠ الصحيح.٠ والقياس القرآن ْن بدليل 

أحكامأن عنها ادنه رضي قيس بنت فاؤلمة كلام س يستفاد قد مما 
٣٣٨............لموكل................................^قد"ض؛ا 

منهرده ق عنه الله رضي عمر قول عن الله رحمه الشّخ جواب 
٠٣٤ ارأة بقول ثابته 
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أولذلك خلاف لك بدا ؤإن محر عاقتها ورسوله اممه طاعة 
٣٤١الأم 

ررصراببرواية! (ا عاتقه عن العصا يضع لألا رواية! تفر هل 
٣٤٢_«؟ 

عليدل لك؛؛ خثر ورسوله الله راطاعة لفاطمة! الّثي قول هل 
٣٤٢... عنهإ؟ اممه رصي فاطمة من أسامة يزوج أن نبيه أم افة أن 

٣٤٦والهدية الصدقة ب؛ن الفرق 

بحوزوهل نحيج؟، أن بالطلاق زوجها من ليائن يجوز هل 
الخروج؟زوجها ■كنها للمتول 

٣٤٩الحدث؟ ممابة س لك اص 

٤٣ ٩ ■■■ :،ا يجل أو :ها يدحل ولوب زوجها عنها التول عل العدة بحب 
٣٤٩.ا.....ؤ.... ...........ّ....والوفاة التللاق عدة بين الفروق من 

واحدكل بعموم محكم فإنه وجه، من وحاصان عامان تعارض إذا 
٣٥١ومحاله 

هالبي أل تأن قبل لالخهلاب عنها اممه رصي مبيعة محمل هل 
٣٥١علم؟ عل مشا كان 

٣٥٢......٠...٠. .ّ...الرجال.. فحول من بالثنة أعلم ا،لرأة تكون قد 
٣٥٤ماهوالإحداد؟ 

٣٥٤الإحداد............... فرة ق محنبها المرأة عل محب التي الأمور 
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٣٥٤,,.,,.,..................,..,......للمحية الزعفران قهوة حكم 

٣٥٤للمحدة الظارات حكم 

٣٥٥اليد؟.,.,.,.,...,,........,.,.,.,,,, ساعة تلبس أن للمحدة هل 

وصعتهالذي الذهب محي غلمغ أن المحلة المرأة عل بجب هل 
٣٥٥للتجمل؟ 

٣٥٦,,,.,,,,,,,,بدعق أوالأخضر الأسود باللباس الأحزان نحصيص 

صرورةأو ماوا لحاجة إلا بتتها من نحرج أن المحدق للمرأة بجل لا 
٣٥٦ليلا 

دعتهالو كا غجرها، لحاجة بيتها من مج أن الحدة للمرأة شل 
٣٥٦أمها؟ 

٣٥٦,,., ليلا بيتها من الخروج الحدة للمرأة سح الك، الضرورة عل أمثلة 
٣٥٧الهاتف...؟.... ل والمكالمة الرحال ئكالمة الحدة للمرأة محوز هل 

٣٥٧..... ...........٠ .٠ الوفاة؟.......٠ عدة غثر ل الإحداد محب هل 

٣٥٧..................................مىيبدأإحدادامرأةالمفقود؟ 

الإحدادص وصور أيام، ثلاثة إلا الزوج غثر عل الإحداد يجوز لا 
٣٥٧الزوج غثر عل 
٣٥٨....................مْللوب؟ الزوج غجر المت عل الإحداد هل 

فهوثيء يجدمحث، لر وكأنه الناس ْع وحرج أحد فقد عل صيرّ من 
٣٥٨أفضل 
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٣٥٨.......................ذلك عل وأمثلة بالحرم، التلءاوي محل لا 
٣٥٨...........شدداعطشا عمم إذا الخمر ثرب للأنسان محرز لا 

٣٥٩الكحول.......................من ثيء فيها التي الأدوية حكم 
٣٥٩..حرامءا فقليله كثيرْ أمكر ررمجا الني لقول الصحيح المعنى 

كلامأحل من يراجع أن يعتقد بما أفتى إذا للإنسان ينغي لا 
٣٦٠الناس 

٠٣٦ . .٠ ٠ ٠ ّ.٠ .. ّ....٠ ّ ذلك. س وصور للنفوس، أقنع بالفعل الطين( 
٣٦١. .......ا.ابا..وعشنا؟ أشهر أربعة الزوج عل الإحداد لكن لماذا 

٣٦١........ زوجهاعنها تول التي المرأة عدة 3، الخاهلية أهل تصرف 
٣٦٢..العدة؟.......س انتهت، إذا باليعرة الخاهلمية ق المرأة ترمي لماذا 
اليومباق تؤس لامرأة محل >الأ الشي قول ل المرأة ذكر هل 

٣٦٥........^^رأننمعلت...«دلءلأنالرحللذّ،؟
٣٦٥...........................الشريعة؟بفرؤع تناطويت الكفار هل 

٣٦٦الأحر؟.......اليوم مع باممه الإيان النصوص ق كثثرا يقرن لماذا 
٣٦٦العصسسح؟............................بثوب للمحدة رخص لماذا 

الفرق؛غ،وما أفلفار؟، أو مهل س بنبذة للمحدة رخص لماذا 
٣٦٧الكحل؟ ويذن هدا 
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اسانكتاب 

الضةالفانية 

٣٦٩ذلك؟......... عل يترب الذي فا بالزئ امرأته الرحل قذف إذا 
٣٦٩......١١١شها.اء؟ يأرُعة يلزم ولر لزوجته الزؤج قذف حمق لماذا 
٠٣٧ . اللعان؟...........بعد ه نفكذب إذا الزوج عل الخد يقام هل 
٠٣٧ الزوجة؟.....جانب ق والغضب الزوج، جاب ق اللمعة كاث لماذا 
ابنعيسى بخلاف قدوا، أب له لكن شرعا أب له ليس الزنا ولد 

١٣٧ ... ٠.٠..................٠ .١ ٠ شرعا ولا قدوا لا أب له فليس مريم 
١٣٧ ّ ..٠ ّ..٠ ّ.. ............ .للفراش؟.انيلد بأن الزظ ل بج؛ 

٣٧٢.ؤؤ....٠ ٠.... .٠ ؤ.٠ ؤ. ؤ ؤ يسه؟.١ فهل الزظ ولد الزاف اشق إذا 

٣٧٢• •••••••••• حاملا؟ كانت، إذا ب،ا زنا من يتزوج أن للزاف بحوز هل 
٣٧٣. يعصبه؟............الذي ض أم من إب الزنا زلي يكن لر إذا 

٣٧٣... ه؟ ام عليه بمكر ول؛ ثلاثا اصرأته اللاعن الرجل طلق لماذا 
أوعل؛ عنده كن لر إذا الفتيا عن يتويف، أن الإنسان عل يجب 
٣٧٠أصل عل بي، ظن 

٣٧..............٥ وءال،مهالإذن ق الصغبمر والصبي م الخان. قول، يقبل 
حاجةذو شخصي عاليه استأذن الذ.<ي أن علم إذا للأنان ينبغي 

٣٧٦عض، يتخثف ألا حقيقة 
٣٧٦قاله بالقولإذا الإنسان قديتل 

٣٧٧.............. ..طيهبمل الذي الأم ي يتوقف ه الض كان 
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٣٧٨. .........محهانحب ولر مالة عن سارا الدين القوم نمة 
٣٧٨الكريم...................بالقرآن الماس أزثط للإنسان ينغي 
إذاالننة أو بالقرآن نحيبه أن أحلا أجاب إذا للإنسان ينبغي 

٣٧٨ذك وفائدة أمكن، 
٣٧٩للمشي الدليل ذكر فائدة 

٣٧٩. ....الأجرة عذاب به ليعرفوا العياب الدنيا ق عباده اف يرى قد 

٣٧٩.ؤؤ ؤ. ؤ المتم.............٠............٠ و الماب اللفظ اخيار 
٣٧٩محهميننيآدمإلأعبادافاسن؟ؤ.ؤ. 

٣٨٠.... الأحر يعامل ما بمثل الخصمثن من كلأ يعامل أن للقاصى ينبض 
٣٨٠..ااب؟ب؟ب؟ؤ. مرسا..................... يكون أن اللعان ق يشترط 
٣٨٠واليمن...........؟لأ.؟ا؟ا الشهادة بين بجمع أن اللعان ل يشترط 

رميتهافيإ لصادق ارإل الاإحان1 ق شهادته ق يقول أن يشترط لا 
٣٨٠الزنا٠٠ من به 

٣٨١اوجل.........ُ...ءء...ا...... لعان س وأغلظ أشد الرأة لعان 
٣٨١بشرط الدعاء تحليق يجوز 

٣٨١ ٠٠......٠...ؤ...... بالشرط.٠ انمءاء تعليق ق الإملأم شيح رزيا 
١٣٨ ........... .......الجازة؟ صلاة ق دعائه ق الإنسان يشترط هل 

٣٨٢...... ١ . ١ ؤ. ؤ ......٠..... والمصارى باليهود الصمارّتح مؤول تشبه 

٣٨٢...٠ ّ ء ١ .٠ .٠ .مزيدانحربجا اللعان تمام بحد الملاعن عل الملأفة تحرم 
جدهم
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اتصقكءب 

اسضهةاثفاندة 

٣٩٣العتق؟ ق الولاء صورة 

٣٩٣........... .......والرحم بالرد الإرث عل مقدم بالولاء الإرث 
٣٩٣..... ولاؤء؟ يكون فلمن أوكفارة زكاة ق عبدا الإنسان أعتق إذا 

٣٩٤وصورتيا الكاتبة، جواز 

٣٩٥الكتابة خكم 
مشلهوهل كتابته، دين قضاء ق بغثرْ يستعين أن للمكاسب، محوز 

٣٩٥ازكتابة؟ غثر ق المدين 

لقولا يقول( ولوكان صدقه الغلن عل يغلمب من تصديق 
٣٩٦مصالحته 

١٣٩٦ ؟ ١ ؟ ١ الهلرفان علميها ولواتفق بامحللة لاشرع الحالفة الشروط حمح 
٣٩٦ّ .. ٠ الخيار؟ شزطه ي فهل باطل، إنه قيل: ثم فامدا، شرطا شرط إذا 

٣٩٧.. ذللث، إل الحاجة دى، إذا الاس ق حطنا يقوم أن للمعاب يبني 
٣٩٧بيده؟ القرآن تعال اف كتب هل 

٣٩٧ؤ.٠ ّ. ؤ ّ ... إليه...٠ الماس محتاج ما كل وعلا حل اممه كتاب تضمن 

٣٩٧...... ١١١١١.....؟....لك،يلم. الكتابة تشخ ،ولا المكاسب، بح يجوز 
أنفلمه العبد، طرف من جائز السيد، طرف من لازم عقد الكتابة 
٣٩٧عنها يتراجع 
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عليهيكن ب إذا بأحذْ الدائن ليلزم الموجل، الدين تعجل بحوز 
٣٩٨صرر فيه 

٣٩٨............. ؛،؟ L^XJعنه يسمط أن مقابل الدين تعجل محوز هل 
،لنالولاء تشترط بأن عنها اممه رمحي عائثة الشي أمر كيف 
٣٩٩..................ّ.ّ؟؟ّ؟ّ.ّّّ...فا>امال.؟ شرط أنه مع بريرة باعوا 
ومثلقالبه، ق ما يقول أن آية نفير عن مثل إذا ان للأتبجون 
٠٤٠ الهللأب امتحانات ذك 

ثمبريرة، باعوا لمن الولاء تشترط أن عائشة ه الض أمر لماذا 
٤٠.................. باعوها؟ من عل صرر ذك ول الشرط، يبطل  ٠

٠٤ ١ درمحا أربعون الأوقية مقدار 

كانإذا متكلما يكن لر إذا الكلام ق المبع استعإل يتحن 
٠٤ ٢ .. ١ ........... .ّّّّ...؟.ّ.....ّ.ا... .. ٠ الأستإع ل الناس يرعب 

٠٤ ٣ .. شث، بريرة ونمس نيرة، 

٤٠٤عبدا؟ الزؤج يكون أن قيه يشترط هل •عتقت إذا النكاح ق الأمة نحيثر 
٤٠٦..... ردها ق المالحة تكن i| إذا المراي هدية نبول ان للأتيجوز 

٤٠٦••••••••••••••••• الزكاة• عليهن وتحرم منآله، المي. زوجات 
أوالواجبة بالصدقة عنتمى هل هؤ محمد ال عل الصدقة تحريم 

٤٠٦التهلهمع؟ يمم 

٤٠٨ضعيفة................ ١١حزابريرة— ~أى• زوجها رروكان رواية• 

٤٠٩الناس سؤال ص هدا يعد ولا الهلعام أهاله س يهللمب أن ان للأتيجوز 



اش^اقوفهرس 
 ٣٧٤=^^=^^=^=——^=^^—^=

سةاشض..ب.ب.ب„„.س..........به♦؛

أنفله بذلك يفرح أنه ؤيرى أحيه، بإل يتبسط الإنسان كان إذا 
٤١٠عليه يدل 

٤١١........... تيبه أن ولا شخص من ولاءه الإنسان يبيع أن يجوز لا 
قر-مبحب العاقااة عل والخطأ العمد شبه قتل ق الدية تونع 

٤١٣ومحاهم القاتل من 

٤ ١٣......... ٠٠٠.............شيئا العمد قتل دية من العاقلة نحمل لا 

٤ ١٣. والخطأ.............؟........اا.؟لأ؟؟؟.لأ.لأالعمد شبه قتل صورة 

٤١٤.... منهم العقلاء البالغين باليكور نحتص العاقلة عل الدية تحمل 
١٤ ٤ ................ء.. جداغيا القاتل ولوكان الدية العاقلة تتحمل 

منفعل فقراء لكنهم عاقلة له كان أو عاقلة للقاتل يكن ب إذا 
١٤ ٤ الدية؟ تكون 

دعاء،أنه ويجتمل حر، أنه يمتمل اف،ا لعنة ارفعليه اليي قول 
وسنمن أبلغ حثرا وكونه 
آ"ا؛هوأوثق.....ؤؤ.ؤ.ّ.......من تناف ل؛ إذا مقبولة الثقة من الزيادة 

٤١٧...عنه اممه رصي لعل بالخلافة المي.أوصى أن زعم من عل الرت• 
هدهأفضل أن الكوفة ق الملأ عل يعلن عنه اف رصي عل كان 

٤ ١٧ ١٠٠٠٠٠..............عنهإ اض رصي وعمر أبوبكر نبيها ؛*د الأمة 
نحويزيد مصحثا فاطمة عند إن قالت من كذب عل الدليل 



اثكتابفهرس 
=٤٧٤=^=^—=^=^^=^^^—^—^=

٤١٧......................السامين بين الوجود الصحف عل الثلث 

٤١٨.................أوجه خمسة من ١^،^^ حرم من أعظم مكة حرم 
الكعبة،بمجد محممس الحرام الجد ق الصلوات مضاعفة هل 

٤١٨الحرم؟ كل أويعم 
٤١٩...........خارجه الصلاة من أفضل الحرم حدود داخل الصلاة 
بالحدثوالراد حدئا، الدينة ق أحدث من عل الشديد الوعيد 
٤١٩....................................الفتة به يكون الذي الحدث 

٤ ٠١٠ ومساعدته. وثلميه ثضسيفه وإيواؤْ فهوكالحدث، محدئا آوى من 
منأجندا ررقد السلأمت الصلاة عليه المي قال كإ نومن أن للمرأة 

٤٢٠أجنتي1أمهاثئا< 
إلينتسب أن أما قبيلته، عبر من به الراد أبيه غر إل الرجل انتإء 
٢٤ ١ به............................... بأس فلا قبيلته من أجداده أحد 

٤٢٢..........الزمة....الرقبة يعتق محص انمق عل الرتب الفضل 

تخصيصا(يعد لا العام يوافق يحكم العام أفراد بحص )ذكر قاعدة؛ 
٤٢٢...................... وصف لا لهب مفهوم اكهوم كان إذا هذا 

الثوابفيه يرد الذي الحمل إل السالف، مبادرة سرعة س أنموذج 
٤٢٤والفضل 

٤٢٤ه.................................الني زمن يعد القصة علاء 
٤٢٥العكس..........وكذلك، عبدا؟، والابن حزا الأب يكون كيف 



اتالوضومفهرس 
٤٧٥

اتموصوعاتفهريس 

اتتكاحكتاب 

الهسةالوضؤع 

وافتعالموثه ووجد إلته مئه ئاقئ لمي الكك1ح انتحهاب اب ب٠ 
٥بالصنزم ش عن عجز ثن 

تامسرااكسمنثز يا  ٠١اممهرسول مال ت منعود( بن افه )عبد — ١ ٤ ٠ ٠ 
٥............................ منانتطلغمنكمالناءةئلسزؤج...<ا

أزواجنالوا البي. أصحاب بى يمرا أف مالك،؛ بن راض " ١٤٠١
١١٠

طنونثن عني0 عل ه اش رئول رد ؤماهس(ت أف بن )نني - ١ ٤ ٠ ٢
١٤افتل،هأذلمحلأمحا 

أرامزآنه بأف أل إل مسه ق مومنغ امزأْ رأى من يذب باب ٠
١٧مواقعها جاؤثث 

امزأئهئاتى امزاة، راى ه اف رسول أف الأتبم(ت عد بن )جائر — ١ ٤ •  ١٠
١٧حاجته......................قمى لها، منتثه قص وهل زينب 

وانممثسح يم أيح ئم ئيح قم بخ انه وسان النعة نكاح باب "
٢٠الماثة ثوم إل نحريمه 

نناء،ثنا لنس اممه. رثول ثنزوتع كثا ت منعود( بن اممه )عد — ١ ٤ ٠ ٤
٢٠ممإنا:ألأنضي 



اثكتابههرس 
=ً^^ً^—ً^—^٦٧٤^

زئوومنادي علثا حزج الأكؤغ(: بن وتلثه اض عد بن )جابز - ١ ٤ ٠ ٥ 
يعنيسث٠تما، ا0 لكم اذف مد اض ومحول إذ  I،jl_ه، افه 

٢١ص ف 
أنائانطلفت اض.؛11_، زئوو ثثا أذذ \سا: )نتنة - ١٤٠٦

عليهامتزصنا ع4لائ، بكزة لكبا ثى من انزأة ونجزإل 
٢٤أنصنا 

يزمالنثاء متعة ض ش ه اش زئول أ0 طالبا(ت أف بن )عث - ١ ٤ ٠ ٧

٣٥الككاح............ ق أوحاكها وعثتها المرأة ب؛ن ابءع اب"نريم ب٠ 
رذلأتحخئاآزأةسثلأ^لألاش.:

٣٥........َ............ّ.ؤؤ.ؤ.؛؛؛؛ؤ؛............. 

حقدآكراهه المغرم بمح نحربم باب ■
ولاالملحوم، ®لاتمح اف.ت زثول ئال عماذ(: بن )عثإذ - ١ ٤ ٠ ٩ 

٤٤ولا يتكح، 
٤٧•••••••••••••••وهوءرم مبموة تزوج الس. أف عثاس(ت رابن - ١ ٤ ١ ٠
٧٤ ..١ ٠ .٠ .١ ؟ حلال وض روحها س اف رئول أف ا-ةارث(ت بنت، )ميموثة — ١ ٤ ١ ١

٤٩.............. أو بائل حص أحيه حطت عل الخطت مريم اب با 
ثلأئمحاءل:تي:ض

٤٩ضلمَضثم« 
أز:ثا-ثثوا،ص، خاصئ يع أذ ش . ١^٠ أف )أثو - ١ ٤  ١٣

٥٢•••••••••• أية بح عل أويع أحثه، يخ عل الرجل ^T، أو 









الكتابفهيس 
—٤٨٠ =^^—===ًً^—=====—^

عندمحت مماَلغ: ائ_ذ. \ءأورو\قو\ل خاآت )قائثه(: - ١  ٤٣٣
الرم،بس الرحمن عبد فتزوجت، طلاقي، متا مطلمنى، رقاعه، 

 ....................................١٣٨

١٤٤ايملع.ا....؟.بب....................عند يقوله أل يستحث، ما باب ا
>شمأ0ٍأ-وذئب: اش تمحوُل قال م(: )زن ١-  ٤٣٤

اضنان^ اك4لان، جبا ؛، ٧١اشِ، بانم مال: آه :أئ 
تطالن لأثْ يص نم ذيك ق ولد بيبجا يثير إذ مإيه ررمسا، ما 

١٤٤أئاو.ا« 

همزورائها؛S، مدامهامحمى يثيهامى اصأئهِو جوازجاعه باب ا
١٤٧توضِلأدي 

مذ\خمه \ظ \و ا1\ الإهودُتقول: ^، 15■؛ض(: ض. ن )برإ - ١  ٤٣٥
١٤٧........ ٠٠.......................كانمىِفي3^1 

١٥٠صامىذراشرمح.جهاب---ب"■••••••••••••••••••• 

فزاشررإذا;اتت، اتي.ئاَل: ض )وئن;زة( - ١  ٤٣٦
١٥٠ ١٠.١..١.٠ّّّ..٠٠٠٠روجهاذو؛؛ة\اللائكهحريصمح؛،............

١٥٥تجي»اإهشاءمؤاؤأة اباب 
عندأثرالناس مذ اراة ه؛ اممه رمول مال ااتد.ري(ت ~)ابوتعيد ١  ٤٣٧

ئمأله، ذئنخي انرآتؤ، إف بمضي الرجو القيامة يوم منزله اف 
١٥٥يشزمزها،( 

٧٣١-باب- ١٥٧ ٢٠٧



اتالؤضومفهرس 
ً ٤٨١===^^ًء—=^^==^^^==^===== 

االأمحامحلأبجاشنَل:
إلاالمائة توم إل هي'قاسه ستة حلى اف ما'كثب منئوا، 

!٥٧نتكوو« 

لإف قاو؛ ه، اممه رثوو أئى رجلا اف اف(ت عد بن )جابر — ١  ٤٣٩
محمل،أف أكنه وانا علمنها، اطوف وانا وساستنا حادمنا همر حارثه 
١٦٤.................وهاا< م  ١٠سأسها هإنة إذشئث، عنها ءاعزل ممال: 

؛٦ ٥ ناكزآئ:شو.ؤ..ؤ...ؤب............. تزل كنا اه(; طي ثن )خابئ - ١ ٤ ٤ ٠
؛٦٧النخ................................... الحامل زطء نحريم اب ب■ 

مطاط،باك، عل محح بامرأة انشر البي.أثه ض رابوالدنيا؛(• " ١٤٤١
 :J؛٦٧.. ٠٠٠٠٠ينأذمملمغا؟«،قارا:م...............قا

؛٦٩............ ١ العرو و'كراهة ذذوالمرصع" "وهي النيلمؤ جمح,از اب ب٠ 
ه^ثةول!افه رسول تمعت، اما الأسد.ية(: وهب بنت )جدامة — ١ ٤  ٤٢

ويارم،الردم أة ذكرت حم الغيلة عن أش أذ محمئ رالثد 
؛٦ ٩ ............... ّ........١ ... ١ ٠ ٠ أولأدهماا بمر ملأ دلك،، يصنعون 



الكتابفهريس 
٤٨٢ً^=^——

اهمضاعكتاب 

اثهضةالؤضؤع 

١٧٣........................ ^الإلاذة٣u_ptابكئز؛منب■ 
صوتمعت تسوإمت_ا عندها، كاف اش رسول أة )عائشة(! " ١٤٤٤

١٧٣

١٨٠...... ٠٠٠٠..؛؛...؛؛.؛؛؛؛...٠٠٠٠اشم■بابمحر؛م
وهوءمه_اعامها بمثأذئ حاء المعنس أي( أحا أفلح أل )عائثه(: - ١ ٤ ٤ ٥

١٨٠..بب...ب..... ابماب

١٨٥الثص.اعة مى الدح ابك نحريم باب ا
ئزيشل، قوئ، للث، مآ ،، ٥١زئول، يا 1لث،؛ ١؛^، ين )عئ — ١ ٤ ٤ ٦

٨٥!

محللا  ١٢"!همال؛حمزه، ابنه عن، أريد السئ، أ0 عثاس(ت )١^؛ - ١ ٤  ٤٧
!٨٥في« 

،ننابمةأننأنث،:ازثول،١٥،ئ: ٥١تل)َأمنشة(: ١-  ٤٤٨
ارإلئال،! الطل_،؟، عند بن حمزة سئ، ءمحئ_، ألا حمزة—أوقيل!— 

!٨٦(( ١^٤٠١٧من أخي حمزة 
،٨٨الزأة ش نحربم اب ب■ 

ثة!هملت، ه، ، ٥١ونول عئ لحل ! ثمال( أُ( بنت حبتنه )أم — ١ ٤ ٤ ٩ 
هلت،!؟١٠،  ١٥١٠٠، ٢٠٥١١١ل،! ١٥٥سمال؟، أى ينت، أحش 3، ، 111هل 

ا J٨٨ئكحها 



^١٠٥٧^ههرس 

٩٣ذاص 'و\بو\لئب 

٩٣ؤالئتان«........... ائ »لأءم اض زنوو ئاو )هائتة(: - ١ ٤ ٥ ٠
نييمافه3صِفي:ني،قاو::ااهأا-)أم 

فزعمتا-ح_زى، ع1نها فتزوجت ام_زاة، ب؛ لكثت إق اف، ئبئ 
٩٣اصأقالأولأي1نسام|ق......لأ.........................

٩٥رصعات بحمى باب ٠

ئئوتابنم_زص_؛نات القرآن: من فزل يإ لكف )هاظ(: - ١ ٤ ٥ ٢
٩٥معلومات............................ بحمى سحي م محرمي، 

٢٠الير رصاص -باب  ٠
ئاقالت: البن.، إل ثلجل بت تلا )هائثه(: - ١ ٤  ٥٣

وهونلإ يحول مص حديثه أب؛( وجه أوتم(ِفي ( Jlاش، زئول 
٢٠خلقة  ٠

أكدامحن تدخلن أف س ١^٠ أززاج نائث \و نئ(: )أم - ١ ٤ ٥ ٤
زختأإلا ندا مى نا زاف لخاشأ: زئلن لإص-, ينك 

٠٢ ٨ ؤ....... ؤ ؤ خانة................... لناب ه اف زئول أنختها 
٢٠٩ا؛ابإواالثصاعهسس 

ئانتد—ل، قاع رحل وعندي افه رسول عل لتحل )عائثة(ت " ١٤٥٥
٢٠٩....؛..؛........؛؛ ٠٠٠٠ينهمحفىَنخ......

رمحجلها وإذ"كاو الإ'ئتياء بمد المسبق وطء جواز باب ٠
٢١١بالثني نكاخها 



انمكتابفهرس 
٤٨٤==؛ 

إلجسا بث حما يوم هؤ اف ومول أف I الخيري( نعيد )أبو " ١٤٥٦
ثموأصابوا ع1_إهلم، دظهئوا مما عدوا، ظموا أوطاس، 

٢١١نبما 

.............................٢١٤

٢١٤علام،.........ي رمته وعدبن وهاص ايئ ين تعد احتمسلم )عاتثه(ت — ١ ٤ ^١٥ 

نتاهرلزئال: ه اف زثول أ0 )أنوخت0-(: - ١ ٤  ٥٨
٢١٨ا-يم(، 

٠٢١٩ المائف بإللخاق التم باب ■
أناريريزى منزورا عؤ يحل اممه. رسول إو )عائنه(ت — ١ ٤ ٥ ٩

حاديهين رند إل آما ظر محررا أف يمادت"ألمْئري رجهه، 
٢١٩

عم،عندها الرؤج إئاثة من وافنر البقر ئتشحمه ما دد«ر بابؤ ا
٢٢٢..ز 
٢٢٢؛؛طةأدامسئا؛لأا. ٤٧

تبما،عندثا أئام ١^، قل ١^٤; ثزؤج ^١ ه(: نن )أنز - ١ ٤ ٦ ١
٢٢٤مثجاك،منيأوامسثا؛لأا..................... 

صانئأنمحونِةلؤاثةمم-باب 
٢٢٦مغينبها 

كزينثن١٢١٥هبمعبمي؛، ثانناك(: ١-)محز ٤٦٢
همحبمذ،ض،صسئلصفى

٢٢٦يأييها اتح، محب 



اتائوضوصفهرس 
 ٥٨٤—^^^^——^^=^——^—^=

٢٣١ص هتي جزار -باب 
كإوألملِفيظحيمنتزدة

منيومها جعلش كيرت منثا جده، فيها امرأة من ومعه ست 
٢٣١زئووالهه1ث1ذة 

البنمذةيوج ص(■'ِفيجنادْمحئوةيوج ١-)ابى ٤  ٦٥
٢٣٤............. تزغزئواملأ نعشها ولغم ^دا وتلم، عليه افه صل 

افهه،مح،أغاثيالأقسأصلنتوو 
٢٣٤اأنأةمثقا؟.ا................................... زأضل:زبم،

٢٣٧الدين ذات، نكاح انماتؤ باب ■
ها،ةاِللِض: افي؛ة )٣ ال1ن.، ض ا-)أثومحة(  ٤٦٦

٢٣٧.. ئرسنبماكااالدين بيات ئاظمز ؤلدينها، ؤلجهالها، ؤلحثبها، 
٢٤١■باباما٧ةاحم 

راملاض.ت ونوو ل مماو امزأة، ثزوجت اف(; عد بن )جاُئ ٧— ١ ٥
:Jliدلت:ئثا، ارأبماأمفا؟((، قال: ئالق:محا، :زئخت؟«، 

٢٤١ساتىزوتابما؟!«.ّ....ّ..................ؤ.؛.. 

٢٥٠الزغاثاأث ■بابحيذاعافسا
وحممتاغ، ءالدسا قال: اممهه زئول أ0 عمرو(: بن اممه )عد — ١ ٤  ٦٧

٢٥٠ثاوأةاثالخث« 
٢٥١■؛ابالزصج؛اشاء 

ميمهاإدادمت، ثالصي، المزأة ررإل الله:٠ رئوو مال )أبوهزيزة(; — ١ ٤  ٦٨
٢٥١.......................•بماؤيهاعزجٌ ئزكتهاانتفغ وإر| ثنزثؤأ، 



الكتابفهرس 
——=^—^^=^————٦٨٤^

'كرةإذ مؤمنة، مؤمن بمرك ررلا ه؛ اممه رئول قال ميز0(ت )ض — ١ ٤ ٦ ٩ 
٢٥٣قال:-عإتة«...................... مءاخكانصىبجاآم-م 

٢٥٥ثممح1شزؤجماائئن........ب.............. 
ارثولاثاوت وتلم، عانه افه صل اممه رنول عى ميرة(ت )ابو ١"  ٤٧٠

٢٥٥ائئن،<............................... ^^جما



اتالوضوعرس فه
 ً^—٤٨٧

انطلاقكتاب 

اسسقائوضيع 

اسلقوغ لوحالم وأثه رصاها بغم الخائض طلاق كئريم اب ب٠ 
٢٥٩ديومربرجتتها 

اف.،زئرو عهد حائضِفي وهي انرآته طلي انه ت عمن( )ابن - ١  ٤٧ ١
٢٥٩ذلك ض ه اض زئوو اطام نن صئ مال 

٢٧٤الثلاث طلاق ■باب 

زرماش. زنوو يد لخل اللملأى كاف م(: )ائن - ١  ٤٧٢
٢٧٤. ٠ ٠ ٠ .........٠ .١ ١ ١ واحدة.١ الثلاث طلاق عمر حلاقة من وتنتين 

٢٨٣-بابوجوماةمانةءقسخثماممحؤJلمشاسلأيى........ 
انننئاJ و_ينثكهمثا، الحزام: أنئكالبمووِفي باس( )اين - ١  ٤٧٣

ٌَِ َ ٌَ (» • .. ْ ِ. كَِْ.َ؛سُ.َء.  ٢٨٣ ٠٠٠٠٠......؛......لحتنهافأنزة لكلمِفيتئوو لقدكاو عباس: 
■جحش،يب ريثب عند يمئث كا0 ه البي ال رعايثة(• " ١٤٧٤

٢٨٦نلأ \ Xxsثئرب؛
٢٩٠\4و\ؤ.................. طلاقا ائزأيه ثمم أن ثان باب ■

؛راققال: ى، بدا ازواجه ثحيم افرسول امز لثا )عائنة(: — ١  ٤٧٥
٢٩٠ضيىطمريه«.....ّ 

مناثنياوأة قثزم ^١كا0 افكافرئول )طائشة(: ١-  ٤٧٦
٢٩٢............ ١١١١١^تظصتآإقكسدآ؛ه ماثزJش: 

٢٩٢طلاقا............... ئامثعدْ افهه، رسول ■حيتدا محي )عائثة(: " ١٤٧٧



الكتابفهرس 
=^=^_س_ًًٍ^=—ًْ^ً ٤٨٨^

اض.،زثوو نل دخل اض(: ند نن )خابئ - ١  ٤٧٨
شنأذة ثال: مم، لأني طوناوهلم؛>ذذ م \ض 

البئرثوجذ قأذفثة، محانت1ذ0، عنئ، مأمو يدحنر، بكر، 
...........................واجتاساكتاخطأ! نث-اؤه حوثة حالنا 

ؤدإ0ّ,و■' دمله وثبترهى، الئناء، واعتراو الإيلأء ل اب ب" 
٣٠٣تمحاظت.ؤه 

ذخكئال: ض.ساءَة، \عئوأ ل، ض(: ين، )صئ - ١  ٤٧٩
اشرمول طئؤر وJةولولث يا-ةهني، يتكتوف النامر لإدا اننجد، 

٣٠٣..... ١١١١١١١...٠٠٠٠٠٠هنناءْ،ودللث،يبلأ0يومرفيالحجاب..
اش.رنوو نق يحل ليله وعئروف ينع تمي لثا ت )عاينه( — ١ ٤ ٧ ٥

عليثالاثذخذ أف اهننث إد-ل-، افه، رمحول يا لقلت؛ يئ، ^-١ 
٣٢٣^١،ؤإنلث،دحلث،مىينعوعفرينأعدس 

٣٢٤.... ٠٠٠٠علأُالأس4ماء.....ء..ء..ب.......ؤ.ب......
زئزافه ص(:أ0يموينض،محا

٣٢٤سلئئ...................... نكلاضر، عاث، 
اوناصبمت.صبج،ئس:ين،

دلكيعاب عند؛، مص يأحرجها ئطلثها، الحكم، ينر الرحمن( 
٣٤٤خزيث...................... قد ماٍبم \o ممالوا: نززة، طجز 

يلاما،طلمنير زوحير اممه، رثول يا ت يلت، دنر،(ت سن، )ئاطمه — ١ ٤  ٨٢
٣٤٤.................. قخئَث ^؛L، : ئاJ نو، سلم أذ نأخاف 





ادك^ثابهرس 

زئووبا ممالن: اض. زثوو \زم\ذ خا؛ت تشة(: )أم - ١ ٤  ٨٨
٣٥٣.. امكح1ها؟ ■ءينها، اسكت ومد زوجها، ء1ها محوئ، ابثي إف اش، 

مماj^،ا-ةووا؟، وأس عل بالبعرة يرمى وما ت لريب ملئ )خد(ت — ١  ٤٨٩
ووتسئ،، ->LLlدحاJئ رو■جها ٤^١ يوق ^١ المرأْ كادت ريث-،ت 

٣٥٤ظ............. جا و ي سى ولا محا تز ولب تاغا، ثز 
محل«لأ : اض.ilJ زنوو أف كلامحا(: أن ءثة أز )خة - ١ ٤ ٩ ٠

محيأو ورنهمله ارن ئؤمى -أوت- لأغ واليوم باق محن لامرأة 
٣٦٤روجها هوىئلائة؛امإلاءل ميت عل 

نادزم»لأتحللأنزأةيمحك اه؛ا-)ثاظ(:ضتيف،داو: 
٣٦٥روجها١٠ عل إلا للأمي، ميت عل ين أل الآجر 

موىمت عل ١^١؛ محي لا ٠٠قال: اض. ننول أف ضفة(: )أم - ٩٣٨
٣٦٦ ٠٠•• أنهروعثرا• أنبته روج إلاعل ؛لاث 



اتا1وثوعفهرس 
ً— ——٤٩١

اسىكتاب 

اوهسهالوضيع 

٣٦٩اللعان مماب 

قاصمإل ياة النيلأؤ ^^;١ أو الثاعدي(: تند نن )ط - ١ ٤  ٩٢
وجلاوحدمعلوأ0 اراثياعاصم له! ممال الأصاري، عدي بن 

٣٧بمعل؟ كس أم فممتلوثه، أيملة زجلا، ائزأته 
\و1وئئمصعس«، إمرة ِفى التلاعى عن ئيلت، ت جبثر( بن )تعيد " ١٤ ٩٣

٤٣٧ صزبمكه م ننزل ست؛ق أموو، ظ ززث ي ثة؟، 
يثري،اممه).ط رثول عهد عل امزأثه لاعن رجلا أل ت عمر( )ابن " ١٤٩٤

٣٨٤ننولافه.تنة،زألخقالزلدك. 
رجلااف لو ممال! الأنصار، مى رجل جاء منعود(؛ بن اممه )عبد " ١٤٩٥

ؤإليتئتموه، هتز او جاو_دمه، ه_ثكللم، رج-لأ امراته ْع وجد 
٣٨٤ض ش عث، 

ابنيثريك امزاته يدق امة بى هلال إ0 ماك(؛ بن )أئس " ١٤٩٦
قلاص رجل أول ولكف لأم، لكلك بن الواء وكاذاخا شما؛، 
٣٨٥الإنلأم 

دثال.ثاصلما;ن_، اف4 -)ا;نغ؛اس(:ذكزصعئدنثول ١٤٩٧
تشكوإل4هقخ من نجز دائاة انصزد،، م يزلا، دبك ِفي عدي 

٣٨٥رجلا أهله ْع وجد انه 



هء-دساستاب ٤٩٢

اض،زئوو ثا ئال: امحاري تيذةَ ئ تند 1ل _؛(: )م - ١ ٤  ٩٨
اممه.Iرسول مال امتله؟، زجلا، امرأته نع نجد الرجل أرأث 

٣٨٧ر»لأ« 

ام_زأقمع زجلا لونأيت •ءسادْت بن تند مال ئعه(ت بن )اأغ؛زة — ١ ٤  ٩٩
٣٨٧ه....... اممه نمحول دلك مبلغ عنه، مصفح عتر والسم، لصزبته 

إلالني.، إل مراتْ بى بذ زجل جاء ئريزه(؛ رأبو - ١ ٥ ٠ ٠
إبل؟«،مذ لك >رثل ١^؛؛، مقال أتني، علأئا زلدثج ١^ 

٣٨٨مم مال؛ 





فهرساس-تابّءِ 
—٤٩٤ ========================

ت••••وعن الولاء بح عن نص ه اف رسول أف عمر(؛ رابن - ١ ٥ ٠ ٦ 
٤١١■بابم.ميفيامحتيجم 

كبم صو)ة، ثطن كز هل اللمئر. كب اف(: عد بن )جابئ - ١ ٥ ٠ ٧
ض-تم 1^، نم منلم رجل موق يثرال إسإمآل تحل لا انه 
٤١١٠دلك............................... معل من صحيفته ِق لعي انه 

|دنبشم يوما يول ررمس ت نال اممه. رسول أف رابوهريره،• " ١٥٠٨
٤١٥..... ذلاصزفث« ظ منت لاثمل اف ت ثس 

ااشيثدةما:خمرإلال.ث•ب'أا-)ئئنشيلب(:ق

١٤٢٢^ محل -باب 

دمهأعتئ •اقن قال؛ ونله(، ء اهُ p، اي ض )أثوئت.ثن؛( - ١ ٥ ٠ ٩
٤٢٢.................ممبمإنسبجاإنثاتساثر(،

٤٢٥ابابمحلتيا9نم 

4نثأذ إلا داليا يلد تحزي •الأ M■' اش رثول ئال _؛(: )أنو - ١ ٥ ١ ٠
٤٢٥.......................................... ا<ممن محه 

الفوائد:فهرس ا

 ^٤٢٧^١
٤٤٧الرصاع كتاب 
٤٥٦الطلاق ك\ب 

٤٦٩اللُان كتاب 

٤٧١العتق كتاب 



اتالوضزمفهرس 
٤٩٥===========^======ء=^== 

الموصوعات;فهرس 

٤٧٥الكاح كاب 

٤٨٢ك\ب\رضخ 
٤٨٧كتابسق 

٤٩١كتابالاعان 

٤٩١"انمق كتاب 

٠٠ ٩٠'




