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فوع النوازلا.قولهلانهماتلفظا .لفط

البسعمنغ-يرنشكرط فبهكأىرمانغليرشذرمط افصللعبقد اولمسرادع دم ذكرارلط اصلا
أبوسعئاءرى فالمول لاصمل لكل وا دمن
ْبقانبقالاذا كانالمع امةبناءعلى القول ب'ان

|المائعوالمشترى وطاؤهالتعاق حقكلمنهمابهافكانتفى معنالمشتركة وا-لولاء ستدعى

هكذااذااشتراه اناسداوق.ضهاناذنالبائع تذءت احكام املك كلها الاانهلاحل !
|ملكامنكل وج و

ظوطؤهاورالواء دمن عقرها اولكاذيحل الكال ول|اللدسولاشفعةللشفيعاذا اكلامنبيسع عقسارا

أحكذانى الاشءاءمنكاب البموعببءض تصرف دو لوه ولاشفعةللفيسعيعن الااذاسقطحقى الف
ظكاسأقق لهو بهذاالتقربرتعلمان المراديالائزال معساسيق من حل الائزالومنافع المع منفعة

للادءفضاضل حءث ضمطهبكسرالحمزةوا نحامل لهعلىهحذاافاظة على
|الاسكان بذععلىمارأاده

ام على
أماهوالاصل فالىعطضمن كو لنلهمغايرة فمكون عطف منافعالممبعاعلاىنزا لاملنععطف
|الخاص ولاك نالىتمغقسابرة بدنهماحصوصاءلىمانقلعنسعدىشلىمن انالعاماذاقوبل
ذقافععاسل
اسي
أبا خاصبراديهماع د !انخاس والاولىان يكون نامز :فكونجعنزل كا

التحلمارضشضصلاىكرالهمزةمن مهام رلااتدعارادتهوغادةايازمعلىفتاله-مزة|نمكون
دل
|العطفمن ة.ل عطف الببان ولامائعمنه (نائدة) قال الرضىالاىلا نلظهرلى فرحقلى ديين

لمكنل و بينعطف الء.انبللاارىعطفالمسار الابدل الكل وماةلوانىالفرق
اكل
ال

مدئهما هاونااللمدملقصودرالنسبة دون متبوعه لاف عطف البا نفاهالسانأى
فان المقصوديالفسسة هوالسسان والبيانفرعالبسين سكونالمقصودهوا لاول

فاالنجواابلا.:ان المقصودف يدلالكلهلوثالى فقط ولافىسائرالايدال
الاندلالغلط وهالبءضالمحققءن ف جوابه الظاهرائهم 1بريدواانهلس

مققصودارالنس_مة صلاابرالدواانه لدسمةصودا صلاوالمحاصل
قاونملثكلحا'نىاخوك زيادالنقاصسدت .فنياهدالى
الال وحدّت الما ثق وةتوضيحافا لثانىعطف بان
قوصادنتفبهالاسناد الاىلثانىوحدت,الال
غة افلاىسنادقالئانى يدل
صطئاةلله
تو

وحنئذيك ونالتوضع الحاصل
مهمقصوداتها والم#صود
 :أصالةهوالاسنادبعد

التوطئّة فالفرق
لأهره0

حا
5

|لمهناانتبى الجزهالاثالنىعملنحاائمسةةانى السعودمعنللىامسكين و ابلجمزهءالثالث و 4كاب
ا
|المكفالة طسععطيعة جع ةيالمعارفعلذم الجعية
1

|
 1أ

ببعان  2عددالصفقةوهذاهوالخت ركافالغهرخلانال احىعن بعض المشاعانهلاحوزوام ل أ
انجما

ل

|االخللافعادنعندم كر بشكررالافظ أاىلف
طظي وعندهمابتغصل القنكاقلن الىفان
قات قدات_تغمد منكلامهمانه اذاقاللهاعطنىبنصفه الوساو بتصفهتصة!الاحمة اتلشفسعيياد
الكل عند الاماموف الفاضسةفقط عندهم! وهكذايغوممنكلامالقدورى عل مىانقلعنهالعمنى
|حبث قال وقالالقدورى ومناعطى الصير فدرهماوقالاعطنى بنصفه فلوساوبنصفهنصفاالاحة

الاج افلىفلوى ورطل فععانبدقهمافتقسد ميقواه عندهما>ترز رعهاذ هب اله الاماء؛

املنافنساد بشع ف الكلفلاىثئقالابونصرالاقطع هسذاغلطمنالنامملانالعقدفهه هابسد

إعند أنىحنمفه فىالكل وعندهماحائز ف الفلوس فأسدفىقدرالتصغيالاثراإمانقلهءنهالعينى مع

|انماجعله الاقطع وجهالدعوئ! لغلط وهوفساد العقدق السكلعالنامام ستفاد م نكالامهوا 0

|صرح به قلتذكرشع امابه يزول الاشكالحثمقالالظاهران اس املا
|نبا
سرةرا
لجمع
اىق
لال
التفصيل عن ق.دقولالقدورىعندهمالكون النسخضةالتمىسر عي
قلبه
باال
داقطاع خ
لالتمةعفنصيل

بلفظ عن
اده
لماافنس
قبهطع الاىلناحملشبوتهفىخطالقدورىانتب
(:تسة)ذكارلعضههمبييعالوفاء
هناوصورتهان بدعه العينءالف علىأنهانردعليهالذنردعلبهالعينمان ذكراالفيم همهاوقزلة

اوزعنادغيرلاز.مكانسعافاسداولو بعدهعلل و جهالماعدحاز وإزمالوئاءيهلانالمواعند قدنكونلازمة
حاحها لناسوهوالميمك] د الكانىوامخائمةولواستأحرهنا عهل يالزمهالاجزلانه رهنحكونىفتاوى

ابنالحلىن|صدرت الاحارةنعد اقلممضشترى المع وفاءفهى مه والاحر لازممده لجمرااتهى

ازومأ
وعليهفلومضتالمدةو بددقفهاىفتى علامة الروم بل
لجزا
زوانز ب وهأوباعهالمتزى فلانج
بلمثل
او ورئتهاسترحدقادهواقادقىالشيرنيلاليةانورثة كلمن السائعوالمشترى تقوممقام مورثنهظرا
م
0حانب الرهنكذا قالدروا#سادل أنو بم ال
عوناءتسعه| قوالمتهاقول خامعلبءضالحققين وهو

اانفها
لسدافىب
حعكضام جتىمالكلمنههاافسموسحنىياعلضاحكامكلالاتزالومنافعالمببيع
ورهن فاىحلقيعض حىلكماعللمشترى بمعهم نآ خرولارهنهص ق
سال
اجب الصربعد:قله وبذبجىان"

لاتعدل ف الافتاءعر القول الجامعانتهىقالف ا
ىلثمرنلالمةوهويف يهانورثةالمائعيقومون مقامه

كورةةالمشترى نظرالجسانب الرهن انتهىوتعق.هشتناماذكرهاجدين نونس ففتّاوااونمهناذا
م
نتعهاقعدي
ننزلة تدارالشمرط
وابق
ظتاالسائعانقطعحَقينا عونهلانهبسعفدهقلا وهشيرطه
لاء
االم
 ١وهولابورث انتبىواعلأن مانامدررءنوع الذوازلبوهمعدم لزومالونا*,الوعدوانه بع منكل

أوجه ول سكذلك و ذا قدشنا طلاق قولهوذكرفموع النوازملشااتفضقخناىهذاالزمان
أعلىصعنهبع ابقولهاىمقمدابعض!| حكامه وهوالانتفاع نهدو البعضنمحاجةالنياس ولتعاملهم

اهيشةنماعمنمرحايهق جامع|ل] '
سقل
اتقلسدتالوذىن
لةفتوى ال رأءتال
ااي
عصلاحءباهلته
وال
أ
|الفتساوى! ضاوصهمصا أتعقمث ناف هذا لزمان علىجوازه لمسية لبءض الاحكام وهو
|الانتفباع يهتحاجةالناسالنه ولتعاملهم قاللصاحبالتهاية وعكهالفتوى فاسةغيدم ن كلام ْ
أضاجت الغهاية| نماذكر الدررءن جوع النوازل لس علىاطلانهوكذا ستفادهذا أبضامن |
إعمارةالغصو لعلمانقعنهفى خامعالفتاوى أيضاونصها نل كن الشرطفىالعهد غعل معاتحصسنا |

افع المشترىحي تفع الابسع كس راملواكربمنا سم لاقععلىصرح تارم ل

|

ايتلهشعرطوض
أوسيرالمثترىعسلى قدولان وردالممسع علىناه لانهذاالع مركبمتهما ك

ةكالناس خذراءن الرياامح واسةفدأ دضاانبمعالوواءلاشفعه فيه|
حكااملجهح
ناح
و|كثيرمنن ال
اننمءاتحمل|
أويهدصرحالقوسةافى معزيالقاضضا نم عللاراانلحسقائع ل.نقطع ااصللاوتاعهل ا
أع_لىماذكره فالفصولمن التقسد تعمدلمر العقد لماعلمنانذ وو العقد.فسدةاذا ْ

ْ

1
علب

ِ

١

علىنلاسمكن)
مجدا ترز ى السستتزمولانوىالا 1:

4

ولول أترسف اسرلانب 4-نوم القمض

حرجزياى(قولهوصمالع بالفلوس|لنافقة)لانهكن بالا ص الاح
معلومةووم الك ادلاتعرف الا

ا وماقالششرنملالمةمن ولهكانالاوكان يقال لانهاتعقبه شعتنايانمراعاديرأو من مراعاج

تهعواينن) لانهاأنمانبل لوعمنهالاتتعينلااذاقال أردن تاعليقبعاملنكها
لول
مرجع انتبى (ق
تلعبقداحر ونهر (قولهحت نىعمةبا)لانماسلعفلايدمن تعمينهاولواشترى شيم بغلوس
همد ترعل
سقا
كدت الفلو,سنقمل ان بنقدهاوقدة.ض الع فس دالسع وروىء نن أى وسفانهقالعليه5تيه
الفلوس ولإيقما البسععىقال شنا ستطروحه تخصمص أنىبوسدف ولهالروايةقانه دسق من

العننىالتنصيص علىعدم فادالسعءعندهماوعنديقبة| اذاه ذكرذلكعقى ول المثنولواترى
3لهوعندهماعب
اقه شرثاوكسدت بطل |مسع ولاوجودفنذءالروايةقالز باب اه )و
يدباوفلوس ن ف

ا

تعذرردها ماقض بطلا نوصف |َمةوجب ردقمتراوالهانهاعارةوو»حمه رذاحذس

يعنىوانلدة فاضذلفاسلهقرض لاخختص .هكاف المروقولهاذا لقرض لاعختص نهاىناامن المفهوم
من الكينةاناا سرض :راهمغالية الغشفى قاس قول الىحنيفة رذى اللتهعالىعنه عليهمشلا
فقاالتاعلهقعترامن الذهب:ومالقرضف الغ لوسوالدراهم وقال د ىآخروقت نفاةهانهرا,ضا

وقوه واماذاستقرضدراهمغاليةا لغش بعنى ف كسدتك يدل عليه سم فاكلامهول المخلاف فعا

أداطاتكت”ثمكسدت

لرمع وادان
امالوكانت داقمة فانهمردعنرااتغاقاكافى الثمرنملاليةعانثم

انكفراشا لالتمتاتكاد راك اتمانافاتورحصتويرداة دالاتفاق
وقد سيق تظيرذلك فعااذااشترى بغالتالغش اويفلوس نافقة شرثاتمغا تاورخدت.-ث:صى

للىبابنع علىحالهبالاججاعوانهل ناتخيرامسائعول االمشترىواعلمانهاب_تفيده نكلامالغدر
ابرع
الغ

از نابدليلانه دك الا ترلادافلىئل اوالقجةذهاذا
ان :قدا لاد نافلاسالحقرتضراس
كانال إل ل ذل اهابغنموانظر .-مأاذاا قترضمن ف ةالص اوغالئةأوضاوي لاش
زه والعرام
كسدتهل هوعلىه د|الاخعتلاف اوحب رامل بالاتفاق (ةولهاويدا)خرن

ناضلسدس  2ر (قولدصم) وعليه م ن الغلوس ماساع بند ف درهموءلى هذالوقال.يمأ درهم
نلغاوسبينالناسبنصفدرهم وقوددمعلومقاذالعليعن
ازب:عره لانمايساعم ا

فسا
هم :لوس كانمل ذالكة.
.شاء
رلك
شي
دن ذ

يا

سهذالفظ محدىالادلىولمكن له مرناوا1

وعدمه وقال ف الْخدّاف وا حدمروء ن النىو ف انهدوز وعن #دانه لا وزء م والادلىه واادسوط

هدوناتاف والحصركلا هماشر حمنظومة النسفىوال كورقوع يرالماسوط لاف ظاه رالروايةءن

مذ لانهاذا كانالمداراتماهوءلى العلريماساعبالدرهم من الفلوس مع ووب الح عل.هكيدا لاعقد

فلافرق بتزمادون الدرهم والدراهم فضلاءن الدرهمنهر (قولهوقالزفرلانحمفىالكل)لانالغلوس

معدودةونصف الدرهم وك ومكالدانقوالقيراطوزنىفذ كرهالابغنىعننابلاعدف.ق المعهنولا
ولنام|اسيقي وهوانهارادمابساعره منالفغلوس وهومعلوم فاغنىءنكرالع دمر يقابءاد ة(قوله وقال
دع

تمادون المدرهماح)الانامجوازللعادةوم توحدف الدرهم وقال أنوبوسف كوزق الكللانه

معازم عبدداسول تانفاوت ده الفضةمن الغلوس زيا
هجىوق
وولا
لوس
الىب
افصم عراعلنكاقى
وانجتى (قولدصم الصرف) أئشبيالانه بي ررلفظ ناصغلهبدلقرابهلم مااع مالنغلوس
تصغ درهم و ينصف درهمالاحمةكاننصفدرهما لاحمةعة-لهم الفضدو الاقيازاعلوي
أوكورهوااسئلة حافا دل فىالكل علىقاس قول الاماملا3الغسياد فوى:مقارن العقدفرشيع
ل

ماعن الغلوسن بطل فهايقال الفضهلان ب ع نض فدرهم الفلوسات وببعالنحصف

شصف| لاحمةناسدلا

بادأوكررلفهاالاعطائكان

د

لفسادء:ص النصى الا ” -

3

(ال
احزةلالاا
مفىعمينفنخ)

!| الحنس الىحلاف جسه وهوخ الف كا ذكرهقا
صضخض
فخان
ر حم
اثق
وال|
ننك
طان ن
فصفه
هاافضة

>

|الاحوزالتغاضل بناءعلىماهوااظاهرمن اأنرهادهمااذا حبنعستهاووحههكفى الدلجىان فضتما
لالمتعمرمغلوية جءل تكانكله فاضة فحت الصرافحتاطاانتبى (قولقهبصمبيعهاعنم
متفاضلا) لاضخالف ماذكرها لعدنىوغيرمكالز با حدث ذكرررلقموتلغهاضلاءلى وجه الاعت.اراذمعنى

اقلااعقلتودلاهرءان_لىصروجفهااللاحعنتسمارافلمهىحتلأمالفبمنعقسولهكاالمذكنتركهغااللجبوىافلاغاشعوتغراضلرهمهاالعمشتفشاضهالياونع,لمراىلفعرناىلحخينسث
خلافه نت
اببى ساقط (قولهاأى
لغاغلبش) ناذ اشترىبالدراهمتمكسد تاوانقطعت يعنىعأنبدى

النامن بطل النسعوس عل المشترىرد
المسيع| نكانقاهاومثلهانكانهالكاوكان ملا والافقمته

أ|ااوفلقاصدتنر,لاكهاممنقونبقةوهاضملنذاااحب :كهعتذننلاوفيسدعالاما جر (قولمافقة) فارع الصباح
دتتعدىبالهمزه فيقال

أنفقه انتبى (قولوهكسد)اوانقطع

عن أندىالنساس وحدالكسادا نيترك الخاس|امعاملةيهافى جمعالملادوانكانتترو جف لءض
|اللمل
اادسطل النسعلاتكذناهيلتعميثبريجنى بلدهمفكيرالماثعان شاأءخذموان ثاءاد تجته وحد

ٍالانطاع انلابو ح
دف السوق وان حكان بوجدق بدالصبارفة و السوت وف الفةاوى الصغرى

تفسير اللكسادانلاثر ويح ج.ع ال.ادانعلى قاوللدأ
كماع
سنده
امادقى بادهيكنى لفساد

أالببع ف ة
اقلالقمض فالمسععلىحالهبالاجاع ولا
ىلكالملدةعدنى قمدبالك ادلاتمالوتقصت تحتو

ت
صوس او
راتالفل
ذزيداردتالمثترى وق الخلاصة والمزازيه غ
© || بغتيرالائم وكلالاوغنلتقوا
أفعذد الامامالاولوالثان
ى
و
ل
ا
ل
د
س
ع
ل
ي
ه
غ
ي
ر
هاوقل الثاناىنساعليهقعتوادومالبسعوالتقدض وعلمه
| اتوص شي أىوومالمبعق الع ووم التدضق القرتضمر واعلان ال ميرققولهق.ديالكساد

ألاااه الدراهمالك غلب غشههاوحن دهاذ ددمقاتضى دوع النمثجلبداالالجغاعلاءواار+ص حدث
ولا مرالسائعال ااف كايفلافعنالخلاصةوالمزازيعاذا
 00ل

اللتفلوس| و ردصت هل:ازمهالقمةاوعلسله غبرهاهذاحاصل ماأشارالهشتنامن التوفمق
ىعن اذى غاب غ شه اذا نقصت #عمه قبل القمضكانال -معلومانالاولىى
قال واذا عم احسكف ل

ظ الُنالذى غلى حده على شهازا تقصت ذهتهل ناتخيراالماعبالاجاعفلامكون لهسواءوكالوغلت

|أقمته لانتخيرالمشترى بالاجساع قالوبااكان تفهما ننخلاف أىبوسفحارحتىفى الذهى والفضة
كالشر بنىاليندقوال دى والكابوال نراللفانهلانازلمنوحبلهفوحمنواسواهبالاجاعذانذلك
ْ الفهم < طأصر ناشع ن عدم التغرقة بي انلغلوس والنقود (قولهنطل!اب ععندم) لاانلهُنبلك

بالكاسادفيقى ببعسا بلاثنفطلم بطلانالع مقمدعااذ ا يلكنانلمشهارا اليهونى الذكاحبلزمه

قم تلك الدراهمالتغوولةبعللمك,ااسلدغشتاوانقطءت اوكانتجمد فكسدت أوانقطعت وأمااذا
غلت اورصت فلس علىالور جسوىماسعىنه ف اىلعقدو بطالب,العبارالذى كان وقتالعقد
شيدنا بقانءةالماذىلر بعدان حك عن الخلاصة واليزازبهالخلا قعااذاغلت الفلوس

ليه غيرهسامن |ولمهقزاالزى والاحارةكالسبسعوالدينعلى
أور+صمت هل بازمه القعة أولعدس
هذابوهم انهمن تاعللقا
غتلاء واروصلدس "كلاءلانالمزار:ىاغمااو 7دذلكف المنقطعالمساوى
هنكانمملياجوى (قوله
 0للكساد كذانيه علمهشحنا (قولهوالانردهمته) انكانتعساوممل ا
وعند أ بوسف عله قمةغالتالغش) لانالعقدقدصع واتاتعذ رالتسلم تعدهيالكسادوذلك

لا
ابح|لقفسنادال الوزالىملارواجواذالمسالالببعتحبقهد-ه لكن تعتيرقهتهبو املبسععند
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انلوىسف لا
لنمن صاره2هوناره وعذد مد تعتمرقعتهانلوكمسادوهوآ تعرم
اامل الناسبهالانه
قالهالةىز يالبلىقفبلتوى علىقول أىبوسف وةلمعلىول درفقابالناس نهروةول
لنتق
وااملا
سس
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علىملام مجك ن)

1ضاف الىالدنلامالماانغبرامو حب العقدؤقد قسفاهالى؟ خراقتضاء 1
خررفم
الاول وانعقدص

واجدواك ع  2من الكالائلكلماكلخ لافجبععرراجعة الور (قولهوغالت الفضةامح)
|نسهامتغاضلا)
ظانهما لاعذلوانعن قلم لغش للا باع ومكون  4اغالبعبنى(ةول!ه فضحم ببعه ح
ل
أى الغو ش مماها عدداأووزنالانالغش منكل وا-ده:همامابلبالفضة أوالذهب الذىف الاخر
نس واذابعتبالفضة الخالصهاوالذهت الخالص لايدوان
حف
لالا
اال
ا التفاضل م
أ

|يكوناخالص ك
اثرمن الفضة أوالذهب الفذاىلمغشوش حتىيكون قدرممثله والزائدسالغش

وامحاصل انهم اوعايارلفضةاوالذهبالم2اوببالغش هناحتى لاوز ببعه>فه الاعلى طربق

الاعتمار ولبعتير واالغش المغلو بالفضة

أوالذهب -ذعل ك ناّكلهفض اوذوهبمنع بمرتعفهاضلا

والفرق دما انالفض هالمغلوية اوالذهبامغلورموجود<شة-ة حالامن حمث للون وما"لا

مانه حتروقلوامإلاوثن لهف اىنحالفلامكن اعتمارهحتىلوعرف
بالاذانة عذلاف الس المغلومىال
اشلت صر ق ولاضخرجمنهثئ كان كمه كك الفماسالخالص
غلغ
لق ا
اذهب
النفضءة اوال
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فلامكون لافذةاوا ذهب قمه اعتداراصلاولا وز بعهحسهمتفاضلاوحكذنا

لاعوزا لتفاضل

فىالغطارفة والعدالى وان كانالغالتقمراالغش لانمساأع زالاموالقديارهمز هليوالغطارفة هى
الدراهم الغطر بشمة وهى المنسودةاميغطردفن عطاء| لكندى أهيرنواسان انااملرش.دوقمل خال

حارول ارشتيكتابة (قولهأى بسعالدراهما والدنانبرائح )اعلا نماذكر الشارححم جعل الضعير

فىقولالاصف عي عه اللدراهم| والدناثيراالتىوغعلم الغش هوالظاهرمن كلام المصنف |

لتيا
لاف للعدنى حدث جعل الذميرلغ البالغسٌقالوانماأنثالضميرراع
اتمغلب
زفضة
ارال
مان
فبعض لوجودالفضةاوالذهب
(وله ولكن شترط التقارض)لانهوصرفال
 0غشه:1فصر الفضة ق
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من الجاتيينو شغرط فاىلغش أبضالانهلانقيرالا ضر زلى (قولهو زناااوعددا او ببما)لانالمعتيرأأ

ابالغش صارت كالفلوس فتّءتيرالعادة حت اذا كانت
مال
مالغ
قعالانص فمهالعادّلانه لماكفان
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اافس
ده :هماعينى(قولهرلانتعينالتعرين)

م وي )جلانهابالاصطلاح هارت ثانا ادام
بار
تهماد
أفلوهلكتقبلالقرضلاسسطلالعقدنهر (5ول
 0ذلكالاصطلاح موجود الاتتطل الْعْنبة لقامالمقتضىز يلجى (وثتوتلعهمنءالتعييناح) لانها

[ سلعة أف امىلااصنلاوارتماالجعااتصطلاحفاذاتركوا المعاملةبهارجعت اصاللىهساو لوهلكت
|

او بعر كلمنالمتعاقدينا نالاتخر بعلوالاقالبيسع
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]دعاقبالدراهم تراه لا,المشارال.سهمن هذه لدراهمالتى لاتروج دانكان نقملهاالبعض وبردّها

البعض فهنىمثّل| لوزانلوشفمبرجةلادتعاق العقديعمتهاتبعنلسمها وناكانالبائعبعلتحاهاوباعهيها

اعلى ظن انسمادراهم جساد تعلق حقهبامادلوودالرضا بهانى الاولوعدمه قا لشانى ومافى از نى

من تأنرث الفعيرجيث قالولعدمهاف الثانىكذاوتاطهلظاهرتذ كيرالذميرشناعن الشلى (قوله
لباعنةقةضدبهلا كاقبل
وانتساوى) كغالب الفضةفالتمامع -تلاوزا نع بالهاابالوزن اول
التسلم ويعطيدمثلهالامسائمن فلشعين زيأى وغيرهومنه هيما ااشاربحمن الخال حيث
رف
صلهعوف
لدةو
اانع
ماتلصسةاونا وزناوكان المناسبذكره ذ
التناسع قولهحتى لانصم بياعهلااا س

ئتىماء
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شفع
كغالت الغْش كا

ماانذكرءا لشارححمث

شرح

اشترط الت اوى وزنالاسناىما

اثرممافيه من 7-1
ثقالولوباهارالفضةالخااصةلا وزحتى شكونالخالصة ك
فىاز ملىوغيرهكالعرنى حم

الفضهة الملانهاذا كانوزناتخالص مساونالزوارلممسوس نلزمانمكون الخالص| كث مراالقمغدوشس

أفلاضالف (قوله <تىلابصعالاستقراضبهااح) الظاهرا نقالحتى لادصم استقراضهاا (قوله

ٍ وفىالصرف كتسالب الغش) مقتضاءجواز بحبنعسهاهاه:فاضلا كاذكرهالشارح وغيرهوصرف
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(الحزالمافىمن قتالمعين)

لشفيع الدارأخ ذهايما نصيمهامن قدمةذه العردوالف رس

علىفمةالدار والكون وقولهتحبقدعّه

فايةمثاله اذاباع
على الوجدهالذى دص العقد فيهلاغيرران صرف الس الىنعلا جنسه قااللثىه
عثيرةدراهم

#امسةدراهم وديثار” 3العقدفتكون الس بالسة وامسة الاخرىبازاءالدشاروكذالو

قأبلجسنب نسينكاف مىس ءله
لكاب أنناد
عرهمينود بنارادنا
ري و
ندرهم دع العقدوحعل

تكقتلذجىذالساعنققسسابامهعاللجانلسشاعللاخرتاوسىشجتةولهوقازلفروالثافى لايصم)لا منقا له تالت
و اعلى التعسينفى جلهعلىحلاف الجذس تغمبرلهفلاحوز وانكانفه

نضير ال
تتصر
غفبلاينر التصرف لاك وزلةدي التعمرفواناا نف صرفادس اخللىافه ته
العقد والجنسهقساده ولامعارضة با لفاسدوالي .لانا أجىي مشمروع بأصلهووصفه والفاسد

مشرو ع بأدلهدون وصفه ولانالع دق يقتضى مطلقالمته|
المهن عبرأن ,تع رضاقددلامقا يلهالكل

ا

0 :

بالكلطر بق الشو ع ولاماب لهالفردمن حنسه ولامن حلاف حنسه فبحمل علىالمقندالمح عزد

رهم

تعذر
اتملبالاطلاق ولثنكانتغ_.يرافهوتة.مرالوصف
لاتغميرلاصل المقايلة اذهى مو<وددلان
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البععلى انتكون الحذسمقابلاةلان الجدسصم عنى اجاعا(قولهو>م بع احدءثمرالح)اردف

در يت
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أاصملا بلكفاملاهمقامدلةكنى سكلعاقاليلكدل ونذتلكغم
لرز دل ونرهوافادالزراى انهلوقالعند ا

هذه الله وانعلت ها قلعا أممانان دمر
ف
ادس الى لاف حذسه لاقرققنه دمنأنبوخد

إ:لري د ب ميوداث”زريرة ا
أللجتنسسااونىقفاكلىقلدمرندوانلدالليونصأفوأوحقدههماحخلهارف(زفقروولاوهلصسمافبىععندرنهى(مقوصلهعبخدارلهخملي)اننتهيمعايجنس)والحادسفيقعمتنير
رم
ا
و

:

(قولهالغلهمارأخذما لتعارالح)وقسل هى الدراابهممالهمقمطاعةلوالاحتنقانّىالانهاالتىيردها بيت
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النسيئة ولاراىدن سقط اغا الريانىدينبقعال#طرقعاقنته اولذوتصارفادراهمدين بدنا نبردين
صلفموات |#طرولافرق دينأنحكون الدنموحودا قعبقلدالدمر أ
فوحصل دمده بعنىقبل

|واالالفاترهاقولااكلالاصهفمر و ,لقعلداوازاللتصقراصفليادحنادمتيكون:فاصابدين سيب

لاالنتةاص هوالذىشضمنالوفساملانممر
شفاالاءلصرف] خرفمكةف لىوجود

الدن عند هلانيهكون عقدا جد يدامن ذلك لوقتم نغيرابةنادا لىماة.له قلاحا<ة الىسقوجوه

واعلمانماكذردالزبأجىمن عدم الفرق ف اىلدينبينأن يكونموودا قبلعقدالصرف أو<صل دعذه
اعتاهو 3اذابع الدشار توثيرهومطاقة شونا صو ةلاص بدن حادتان سعهد ينارابعشرة 3

يدث لشترى الدبنارعثرة علىالماعبأنماعمنهثونفاسدشترقاصان ف اماس وقول العرنىوهنا
سور أشرى صواءهص ورنهقن قات ماذكر !
هل عمنىمن التصوبرلاد:ن الحادت شكل عاسيق فالمن
ع دبنارادراهم واشترى بهاثويافس دبع الثوب بناءعلىم ق
اَدّمناهمن فسادبيع| لثوب
حدث قالفلويا

واأشوكغارناه تمن عةدمعه الصرف قملاتس.ق مفرقوضعااذا اشترىالهُوببالدراهمالتىهى بدل |.
الدسنار كلاف ماهنافان العثيرةالتى اشتراىلون بباهطلقة ف-كانت غيرالعشرةالتىهىبدلالدينار
وليذ|| <تخ للتقاص فوع الفرف وق العرعن الغة هأ الامث اذا استقرض باتعالديناربعشرهعشره
م نالدذترى أوغصب مه صاروصاصاولا ةا الىالتراضى لانهقدوجدمنهالقمض انتهسىأمانفقة

الزوجة ففىوقوع المقاصة.بااذا حكا ن للزو جعلم ادن لايدلمن التراضى حرا ضاءن ذروى

س) لك
ازلةر
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اهئقاصاا نفس
سلاء
الكرابسى (قاوله
اعرف
هبدل
تتصم
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لسرب

لإعلىمذلامسبكن)

الدرولوزادخاصة فسدالبسعام اهرلمفاسادمطلقاسواككانت الحليةتخخاصبلاضرراولا ف لمفامر
عن الزلى قلتماذر,اهلقدرعزاءق التهرالىالسراابوقالانهحمل علىمااذاتخاصت بلاضروً(ّقولهدان
تخلص الحليةعن السيف) صوانه السيف عنالحلية جوى لاقدرةعلىتسمه شهز( |:قولهوالابطلا)

لتَعذ رتسم السيفبلاضرد كع جذع من سقفنهر(قولهأى وانت1تخلصعانلالىسآيفخره)
ضواءه :تخلص عن|.121ة حجوى

(قولهوهدًااذاكانت الفضة اتم) قمهان فرص الممله ان احلية

نذ كردمستغنى عنمهوأحم بأزدعدالكلاملبنان الاقساء الاخواذالفضة
انه
كنما
فالْمْ
دون وَ

أووأقملساوي أوجهل الحالجوىعن الاكلال(قعولقهبدطةلهما)
المفرزةاماان دكون كثرأ
للرباعيق (قوله خلافائزفر) لانالاصل هواجوازوالمفسدهوالةض لا خالىءنالعو المعمكون
العقد حكوماحواز دو جه الاولانالع بمالمساواءعند العقدشرط لصحة لسسعلا<ةالا نكو نأقل
منها ومدله أواكثر فصل الفسادمن وجههن فترجت حهةً|لقساديا0

|

مه ز يلى (ذوله وفدض

بض ثمنه)سكتعنالتقسيدبقيضالاناءاطع ورهلان|أصرفلايرأهعتهمن ق.ضكل من ب(لدقموهله
ولاشت للشترى خمارع

ككة |اعقّد عبر (قولهوالاناءمشترك)

الشركةلانهاحاءت من قلهنعدم

الثتقدقبل الافتراق زيلى (وقاوللمهثلدحالها) أى بعد البسع وقض يعض العلمكن تظرفيه السد
معانفيهقصوراواماجعلها
اجوى ولسينو <هه وو جههشعذنا,أنعلها بناثهلاداىاليه

ابتدائية فبعالصورةينصورة كونالاستعةاق قدل القيض أويعدهانتهى فانةات بازمعلى قول
اللثاراح والمدكلة دافا شوغك الشركةقملظهورا لاستدةاق وح عد فلا»ك نو للاستقاق تأثير
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لاعردهاهذاازااسكىق نعدالة.ض واوحكان .لهثنتإهاسار ةفرق الصفقةعليه قبلالقام
رف عل
ىبروكى شعي
الذرهما نبال نارين والدناريالدرهمعى (قولهدذعفهما) بأن سعهما كر

كابردكشعيروكاشعيركربرع.نى ث املادلفىهذاالماتان اد المدلينمس تمت علىالندلالااخر
وتظهرقا يدنهافلىردنالع وارجوع العُْنعند الاستعقاق ووحو بالشفعة فماتحس فيهالشفح ةم

لانعكقادنم!الارياف.ه قان :فساوتآحاده والقسمةعلىالاحزاءوانكانت تتفاوتوالقسجةعي القمة
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االهعلقدلا
وان كان ماده الرواتعبق-جتهعلى الوجهالذىامح فب
النتفاوتآحادموالة-مة علىالاحزاءكان اشترى
ثمالاصل فىهذاامح بعودعلىالبسعالمطلق وقولهف ن
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عددامن بض وجوز عدلهمن تفاح وكثرى فالتفاح ولك ثرىيكونان مةسومينعلى أحزاءاليض |
وانحوز حتاذاظهركون الب ضمذرارجع| اشترى عااصانهمن لجو

لكتزى وةوله وان

كانت تتفاوتوالقسمةءلى القعةاكاشنتر حار وبعددا نفرس وثوباثلماعسبعدير جع بقعة |
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وةادمناا ن الع لاقلشاش ووه ك لاكباون وقدغلطفىذلك بعض أهلالعممرفاءتيره بازمركش وهو

قاش معالغارق اذما المزركش من القصب وض رهكالخدش من مسعى الممسعكالد  ابفككان مقصودا
رض
اصليا املثغان

الم#صود لاق ندونهبلبشوت بفواته ولاحك ذلك الشاش قا الانتفاع نه
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(روباالمقاضلاءوالامارة)وق

اعنصالشرط والكفاية كذاق
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سلاف مااذاكا ع

اواذااومىادءت لانصم موفرق بانه ىالاول 1عاقالبراءةنهرخ اأشرط وامسااقبالتقبد و ىٌالمانى ٠
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لاا ا رار وخر جه رح الوصسية حقىأرقلا1د بوندانمت فانتبرى*من|
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باعتارا1كان والانزالجسعنزل يض ا
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حقه حتلىودو زبهف الصرف والسإجازولوم5من حت سه لجان | بكونهم أستدالااذهوما.
0
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كان اد ةف

ل الباق كايادرجم قأغطا عرعمىو
عمارد

رزوت

يطل 1

أعطاءدنارين صغيرينوزنهمادينارل ينور(قولهوبرج ععمها حاد) لانحقهق
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على أصم طياهارةالعمرالذكاة
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أقواوللاهوةةتص عاذ كر أىق الانضا لانالكافرإاواشترىمسبنا أوومشصهقفاصاأمتهما أحير

على ببعهولواكلامنشترى صغيراأجيرولم وهلولو»كلنىلأهقام التقاضىل وهلمك|ذافىالسراجولوأعتتقه

أوكاتنه حازفان ع زأجيرعلى بيعه وانديره أواستوادها سعبا ف قىمتهماوبوجع ضررياوطةه المساة
وحكذالاء :ص لادلسحرير والذهب يلافالمسلولواستقرضالكاف هرا سلالمقرسضقطت
لته_درقيضها وان أسمالمستقرض فعن الامامسقواه
3اعوعتنهب|ن
اعل
وههوقول #د (فرع)
الفاسق الم اذااشترى عدا |مردوحكا ن منعادته تباعالمرأدجيرعلىبمعهدفعاللفسادروماذره

الرحئ_دى منانه ستثق |نضاماتةذماذ اكان للذىعدا ن اخوان صغيرانفانهلامكرهللذىان

إبفرق بدثم-مار لبي تظرفيهالسيدالجوى ,أنلهاحاجةالمىاسثنائهفاانلذحىكالل افلبسع والشمراء
لعةو الفسادلامن حوداثاللجحرلهة وفاانمملخساطيين بفروعالشر بعةعلى الماه
من حامث
(قولأدفباع) يعت باصحابوقمولكاف الغرايةفلاسالامرب,البسعاسار خلاقالمايةهممن بعض

شمراح

المدارةل نالفظة لامرلتاكو نا سابامن المشترفىبفاكيلاجنى نهر (قولهبأنةالسوى الالف)
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مذعثانترى لانهاانفذت
لال
اان
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الصزمساداةمرنهجهوتوهكبلافمرا فترجع المحهقوق أولانهلميلترمها واتساالتزمهاالاجنىقبطالب
باه ووحددهكالوكيل بالشيراء:طالب هوفقط ثمبرجع على الموكلز يأجى (خقلوالةهالزفروالشافنى)
وهذاسنى على ان الزيادةنصموتلفق بأصل العقدعندنا وعندهمالا ندعمانكلما صل عقابلنه

حنوصزلمن الاجنىأيضاكالزنادةفى لمن
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ل
كذا
شال ه
ملابق
المشترىولانظهرقحق حس المببعوالمرايحةوالشفعة ال اذاكانت بأعرالمشترى و
انا لزنادةاذاكانتمن المشترىنفسه لمنظهرف حقالشفسع حتىكانل أهنحذهابأصل لهنم ن غير
زبادةفكيف تس علبه الزنادةيزبادةالاحنى والمشترىبللتزممهالانانقولهدهزبادةذ كرتالعقد

دخةلابفعدالعقدز يلى (قولهووطةزوي الامةالح) ولوانتقض المبع
فصارت مانلجزلهيلامن

بعدماز واهلاةقلمض نطل النسكاحفى قورلتأعىبلواسفضاولهاهمدنواهومة.دعااذالميكن
اموتل حوتمىاتت بعدالنكاح قبلالقيض لاددطلالتككاح وان«عال السبغو احلمبهرللش ترى تهرا
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مو<ودافى الصدرالاولز ياي (قولهفلهاخمارالانهاشترىمالبره) دشيراالىماهوالجعيمن اك
الاستصناع و ز يعالاعدةوالمدد وم قد بعتيرهمودوداللماحة "كطهارةالمستخاضة ومكسهالماء

المسكدنىبالعطاش وقدتققت الحساجةهنا|كلأ-دلاعدد خفامم:وعانواذق رجه ولانماانوافق
أصبعهوقد وز بسعالمعدومللعاجةأصلهبيعالمنافعوالمءةودءلبه هوالعيند ون الم لعندالجهور

حيلوحاءرهلاهنصنعتهأومن صنعةهقدل العقد فأ ذحاز ولوكانالمعقودعلءه عله(صزوبااطل

عأو<ترهما للاانستصناع شما بالاحارةمن حرث ان فم سهالبالصنعةز الى (قولهوعنأى
نلفخةسلارأ نضا) لانهبلءةهالضرر بقطع الممرموالجهيرالنلستصنع اماردونالصانعلانه
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مقوولهبله سلمف)دشرط فشمرهاط
ف اىمات المخمارلهاضرارادا لصائعفرعالاارعفَمبهغيرهز «ولى(
الس (قوله ولوضرب الاجل) المراديالاحلماه_ذمه وهوشمر:فانكان أ ل كاناستصناعاان حرىفره
توداامللافغاسدان ذ ,على وحه الا هال وانللاستهوال ,أنقالعلىانتفرغهغداأو بعدغدكان

*دهاوفصل الءندوانى قءلهمنالمستصنعاستعهالاومن الداع تأجلا بحر (قولهصارسداعندأى
حنيغة) لانهأمكنتيده سما وأمكن تيده اس صن اعاو-ءله سناأوى لانهعةدحاءت نهالسنة
لادالحديثعدن ولابردماذكرههوثماسيق من ور ودانحدرث فى
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للعوازوامافعافمه تعاملكالمخف ووه فحتمل الوجهين لسكن لفط الاستصناع حقيقةفكان محافظطة
لمان يكون
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للا-قهال وافظ الاستصناع متكفرهفصمل العقليهز يات وللامامماسرقببانه اعلنعيى
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للذعى اتفاقاقان رب الس انكارهو ف
ص الرداءةا كرماينقعهلانالل فيهالردى*بزيد علىرأس ماله

عادةوالمل اليديا_كارهالاجل

أ كرماتفعه أنضاوان نويمخراجمخصومة بأنأكربمذامرهفكذ لك

انليدةعىا
وله
لعة
عحنندأينفة أى بكوهناملقاولا
ئولعدتكرثذنا (وقعونلهدهماالقول
لأساليه)لانفيهنفعه سقوط الإ ذمهعنه ورد راسأ ال تذلاف| :كاررب لإ لانهمعنت حيبت
هلقولز بالسل عندهم)
شكر وحوب -قهوهوالمم ذمهلانهيزيدعلىرأس المالعادةتسين  1ل ق
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عنت |نسكاره ماس
ميه
لهاوهجول وهو-ق لهف_ككانباطلاوأشارالشارح بقوله
اتعع
عندهمالىا نهل الصور,ولاخلاف فماللصاحمين تدلانالمانى ألدرروفذائعة_.هق الثرئيلالسةنان

"املمخلا سعهوبل الخلافاماه وثعااذاادّع الم اليسهالاجلف.صدق عفد أبىحشقةبهرنه
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لباق مر وسكتعن الكفالةياللم
أن[لمالاوا كثر .العقد وانكانتاقل ,مقدرءو باطل

به وقدصرح فمنيةالفتى بجوازهاححث قالو لا>ولالمةبسراأسلحاثر كذ|الكفالاي وبالمسلم

سع لااتلصمملاكنفول متهون نغيرهوهو
سله
لناملكة
اىا
ذه انتهبي قشضاخلنافان قات_ب..أت
العْنِيستى ااننههإكقل قيض المشترى سقط علياهمتفهساخ الببعبهوال-لمفنهميع فكيف
صاملترجكفالة رذهقللكتفى بع العينوهذا سع دايننتسرى (قوله وهوشرط يقاهالعقدعلى
ر كحالفانا للبعضفلابشترطكونالقض مقروناالعقد (ةولهتاناسم
بمع
تلا
لوا
ااه
الجعة) هذ
ال مر (قولهمانةد يناريخ) التعدياضاقة
لأس
اضر
مالتودرهم اخ) تفربع علىاشتراط ق.
العقدالمرمالس اخترازيا لانلهوأضافهالىما؟:م منطلقاائم عل الماثّةتصاصاجمافىذمتهمنالدين

احمكذلك قفاملداصممكوتها دناوعلايهللامنها لئوقةالالنى لىعلى فلانف دالعةدفى الكل
سكتلراط تسامم عض انلععلي غميرالعاقدكفى الموروهومفسدمة رن نوها وهاه
وانلنةاهمال

لاذ كروالعيتى ونقدا وصفهو وز تصب مايةعلى البدلتور
انة دلىاح
ابففم
ملتص
نقدا) با
وه وأولىهن النمب علىاتحاللان وفوع اا لغيرمشتقةاومؤواةبالم:قى مقصورءلى الماحجوى

مة الشسحماةدينعله وماثةنقساارفع فيوماوجوه
اينى
عالع
ىقا
فما
ونةد
وكذابقال قفوىله ما
56

ك

0

عنهالان تلكلا نترط ذخكرهابلو حودها مر (قولهسان لجنسالخ) سان الجنس والذوع

والصفة والة_درهذه الا برعسةيذكرنىكلمن اللق.ه ورأساللمسااللتمعةنمواتما يشترطببان

الن
اوعنى
ل رأ
اسل اذا اكلابنفلدتقودتلفة والافلانشترط حارءلنالم
خعرا
هج و
رفى
ءن امخلاصة

وبانالنوع فعالانوع هلا

شترط  0تعقمه الوكانهلابدوهم الاشترأط حتى اق ولق الثذئفرع

و<ودهلقولهكيرأوشعير)وقل بان اجنسك ولهقحمضعددىا و كترى وهذ الس نخدم بلبيان
امحتسماذكورنااءلدى 3هذا القائل هوالنوع عنتى(قولهكسقيةال)بذم اولتسشينديدالياء

| المسقنة والضسةمنسو الى الس وهوالنقص شناء نا لقاموس فعلى رهأذباابلقناءالموحدةمن

وتبحالتمخاءالمقهة وذكراأسمدا وبىاجنناسءياةلمهملة يعنى عد النون مسوم الىلس وهى
واسة الحمظاملنماءيعتبالفسيةالاىلسيمكافالببحرإقوله أووسط)
دمه
معافءلا
الارضالبِىتسقماا لس

الوسط ستوى فمه اذ كروالمونث والائنانوانمسعجوىعن المغرب (قولهمثلك.كلذااح)أوكذا
أضا)لانهءلمه السلامنهى عن بع مالدس عند الناسانورخخحص
لهوشقاالفى ندم حالا ن
عددا لإاثول
افلسام طلقا ولنقاولها عللسملهاممن سرليسم ىكل معلوموو زنمعاوم الأىجل علوم فشرطافنه
للك
اعلام اكلا)جشلير .طاعلام القدرلانامشروع بصغة لاوحديد ون:
دصغة
قال
رول
ةان
عالى تسل
صن.ل رصة نحاجةالمفالس
تهم
المعقودعاله شمرط خابهسدب الق-درةوهوالا-ل|لذى دكن فم

حاباىصل ان نحلارخصة لانقةق الامعةكرالاجل فلاو زندونه حر
ي»كون شعرطا ضوروارةلز ي
ات
وذمه عن الكرمانى أوعقدداالمثلاأحل فهوفاسدفان جعلالهأجلام»اوماق لان تغرقاحازان ك ن

الدراهمقائة بعمنوالاهسافمه قامُمةتنامالمع انتوسىوف اىلدرانغختارلايسبالم نوع واحدءلىان

مكون حاول«عضدق وقتو بعضه الا"شرفىوقت آخر (قولهوانكان مشار اله)قالمهابنع روقول أ
الفقسدمن الصارةمة دمعلىالق.اس ولانهرعاناهرهز بوففعذتارالاست.دالنه ورد بشهرعاكان

سد
لف
اىاملس
ك 2من االنسصفتقبادذله وردءف

كالتفرىمن
حت.د
الاس
عند.لانهلاارىا

النصضخهر (قولهلا شترط معرفة القدرائخ) لصاانرهمعلومانالاشارة كانالْمْنوالاحرةفلا شترط
معرفة قدرهكالا شترطمعرفة القعة وللامامجاهنالةقدررأس المالقدةفضىالىجهالة المسلىفيه
اذر عاظهرفهز وف فدثارا لاستمدال وقدلايتف الرذى ملس العقرفينفسمالعقدقمةدارالمردود

فهوز المقدارورى الايقدرعلى
فاذالميكن القدرمعلوما .درق انتقضوكتقفمصيرالم ج

سما «الموهو بهذا العقدكالمتةقق لشرعهمعالمناى اذهو
تمصيل المسلمه فاج الرىدراأل
بسعالمددوم تخلافمااذاكانرأسالمسالنويالان الذرع وصف مه لارتءاق العقدعى مقدارهفهالته

لاتؤدى الىجهالة المسلفيهز بولنىهر (قولهجل) نفخ الحاءأىثققل>تاجفىله الظىهراوأحرة
| حال نهر(قولهيتعينمكان العقد) لانهمحتكان الالترام فبتءينلا.فاعما النزمهكوضعالقرض

والاستهلاك و لدانالتسامغيروجب الال قلان»منمكان العقددغذلاف القرصه والاستهلاك واذالم

يتعينبتى مهولاجهالتمفضية الاىلمنالزعاةختلاف لقمباخستلاف الاماكنوعلى هذا الخلاف ان

والاحرةوالقسمةراناشتروىاس|تأحردا راعكيل اوموزون موضوف فىلذمةاواقتسماهاوأ ذأحدهما
ك|ثرمن نصدمه والتزمعقابلةالزافد كيل اوهو ز و ن ك
تذل
عكال
نىأح
دله شترطبايالنامبكافناء
وهوا أعميومعندههالاثسترط نهروأماالقرض والغصب والاتلاف
فكالى_.عبالاتفاقزياىفلا

3

الاسميصحصنى)
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يفىف وكانمنت الالجلابماخاناما وزنلاعدداوه_ذامعنىقولمهد
صأسم
لانلو
غيرحينها ل
هر
تافى
هىال
نلطر
حلسم
مك ا
لاخجيرف ا

الكاراتم) اع اراءا!

(قولهولوكانف بى!ذلايقطع أصلا)الكقصس (قولهلااصرى

ادتلاف رغياتومىم اضعها
فىاللمعندملاختلاف الناس ف نزع عظمها و ت

زنل ونىتقد الشارح,الوزناشنار:الماناخة_لاف الروابةعن الامامفيالكارمن <يث الوزن
ماز افلكىاربالنسمة له-يرالو زنكالكيل فر ووااحسهدةويهذا التقرير” لمعادنارة
اامالعدجو
يلدع

ىلصغاركيلاا ضا
الاضاحالتى نقلهااا دلىوغسيره كالتبرمن الاهام مث قاللجعيجوازهفا

وق الكاددواتساناتبى (قرهومائم) .قمالملايهوف ئلا يقسالمالافولفة|| براكىنة
وأنشدعضهمعلى ذلك فقال
التنات ف اىلعروالرماح  :لاصمماهالبدرمنريقهاعذيا
(قولهوعندهم انتم ان بمنال) لانه موزونمضموط الوصفولهذا«ضعن,المثل واصعاستقراضه
ناناهوهزالا وضختاف
مهمعوله
فلث
ل وا
ذلاتامة
و زناو حر ىفسه رابلافضل بعل الوزنفصا ركا

باخملاف فصول السنة ها بعد ممينافى الشتاءيعدمهز ولعافى
رمءنعلومة
اصي
ظال
غره
الا
مف و
ييض

وكك 1سرىةفابلةال
ممشاس1ترى
لابرتفع سان الموضع وذ

0

داعرهبالتزع 1والبائعددسه 5قسه وهذاالنوع منالجهالةوالمنازعة

لوع العظملا حو رعلىالو<ه الاول
مذ
الوزنفصاركام ف الحموان ونى

بانتفاءاحداهما والتضمينيا مل ممذوعفانمهن ذوات
نلحسكماذاعللبعتملا منت
وهوالاصع لا ا

2

وك

2

0

ود 00 0

ريه

1

ا

الو

تافقراض || ده م 00 1
ساتل
ا ال
لعن
ااءن
وومع
القمقروا ابسو الجامحوكذالاعر زافتقراضه ولوس فمرما فه
يذلاف الموصوف فىالزمه وقبلل ااخدتلاف دنهمغواب الامامقعااذا  5 00 682/ا
ا

0

ىق السلمىلقلم 60وس واايمكا تمناااذ|اذانيننمموومها|معالوومنااووااللاا امناالنإفاءمه نادترلى والغة

بلي وااة وى
لاف قمه ابت زر

2

0

ن

عبلىقول الصاحبين وم الطيور حو زا فبهان سي ا
نلموضععندا لكللانمافي م
هن العظم ل ب
اعتيره

الناسوهوالصمنهر (ذوله1يدرقدره) لاحتالان .ضع فكان ا سلفيهمحهولالقدرضلاف
الببع ححا نه وانلعرفقدرهلو<ودالتسلم عاقلبعقدمن عيرتراخ(قولهكالقصعة) بف

وهبق ا
داعف
القافشنا ن المختار (#ولهكالزيباللح)لان
ععلنز
ماىلسك
ددس
قا لالنووىىدرت
الاعماءوا للغاتالزببل يفخالزاىوبعدهاءاء مجك سورمخففة من غيرنون وجعه ز بلبضمالزاى,

كوت اباةدلق اي تدى ولافلمصاعحلرزوف قاذ كامنهذشدت فتلتز يلاخ |:.ا0ع8كين
(قولهكذاعن أنى
بوسف) كذاف افدارهوهذ الا ستقم فىالل لانهدانكانلا عرف قدرهفلاحوز

0 ْ 7

السفدهكمفماكان اذ ك نناوانكان نعرف3درمف لتق ديربهلان الق درلالتعدنه فكدف تأنى 4
3

نز

اليا

-

-

.

-

,-

الفرقَبنالمنكس وغبر«أوالخوبزفىقربالماءوائماستقيم هذا التفصيلف السع اذاكان
رهو دقرط فاىلذالكناء| نلاتتكس ولاناهط
قعدرف
يتحسبلعه ىحال حبثحو زباناءلا د

وعتيرفهاستثناء قر ب المساءأ نضاز.اى وجواءهف الهر (قولهمعبنة)لاحتمال أن يعترمها 1فدفلا

0

0

000 0
١

جارك
.٠
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(الحز“الثافىىمنف اتلمعين)

لاف اىلحموان)أى لانصمفىالحيوان

مطلةاوقال لشاف دحم ان بين

حر بساعءالوزن فلا,دمن سانو زنهمعذلك لانهلا«د_يرمع .لومالانهعدتىومانى|لدررهنان ثون
|

حنسه ونوعه وسنه وصفته (و)لا |الحربركاساخف وزنهازدادت وعتهعلى عكس الدساب لعله سب دا ردلانهف ديارن انانزادئى قمة
الثوبا>ربرعندزبادةوزنه (قولهلانىالح.وان) دايةكانأورقدةالانه علمهالصلاةوالسلام ىعن

فى(اطرافه) كارؤس والاكارع

السافق .وان وددخل قبهجع أجنساشه حى السام والققرى والعصافيرالاانه خصمن عومه

مولن
عالث
اومسشلافى.دسوهنوزناالارحتكلبفةوااملنفقيوها(تو)ولالو انلم
هر (بقوملهنمجعناسنهالح) لانالتغاوتبعدذلك سيرفا
ااان
دياب
بشه
ذهكو
قى(الجاودعددا) الااذابسنالطول
والعردض والصفه وقالمالك بصم

الم ىروس الحدوان واطسرافه
وحلوده عددا قولهع_ددا متعاق

بالاطراف واحلود(و )ل(اانىلحطب
زحمارو)زلاافى)(االرلطماةاذابين
طولتمشاديها زمانههشيراوذراع

مق تفاوت فاحش فالمالء باعتا رالمعانى الباطنة ف.فذى الى|انازع:ه لافالعْياب لانهمصنوع

الععادفةلماءتفاوت الموبان اذاساعل من
وواال-لد وماروى انهعليهالصلاةوالسلاماشتيرعىيرا
بمبعيرين الىأجل كان سل نزول؟بدالر دال
اان
نس نانغرادهحرم التساءز بلى (دولهولا الحاود
عددا)وكذاالور ق والتقريدرالعدد شيرالىجوازالموزناجر (ذولهحزما) ضمالحساءوضت الزاىمن

لكلاثئ
الاحوال المنتظرةالموولةالمتق وكذاماسأقمنقوله حرزاوفكاىلج
ضجء
اهرة
اته
رةفةد
 5حزمت وهنه#عدتسزْمة ا خطب عبنىوق المصماح وعنده|ضمارةمنكت ركسراهزةأىجاعةوهى

الحزمةواجمع أضابيروا اضيارةبالكسراغة والاجسعضاترشع:اإقوله ولانى الرطدةال)اى ولافىالرطية
ّوداةت شكدلّهوزة فأاى-لزْتمةسير جرزا
دث د
ل|مقموضة بة.ضات كقلءضة حرز
شةأوم
لفند عو زاذا كان يعرفبهولا كحوان

ستفاوت وائحرزجمع وز بتتقديالراء

المهملةعلى الزاى المعهةوهى القضه
من القت وتحوه(و)لافى (الجواهر

والخرز) وف صغارا للا لالتىتماع
وزناصع السمقها ) (9لا الى

(المقطع)عن أبدى الناسمطلقا
سواءكان لمم فمهمو -ودا عند
العقدمنقطعاءن أيدى الناس عند

طكاعننا وق
تزعا م
اول مالا
العقدموحودافى ابدىالناس عند

للتففنى العدسارةنوج أفندىومنهبعالن الاستثنساءفى قول الشارح الااذادينطوملاتشديهالجزمة

منب
امام
لعالا
ام
ؤنل فقط (قولهالااذادين تشطدويلمهاالحزمة) واوقدربالوزنحاز أيضا( ,توله

والهتىقمضة من القت وكوه) تفسيرالشارحالجرزة,القمضةلابتعين سيق من انعهو أتنسر

تالحرم رضا وفالمغرءن الشاملم|يفيدجوازالسم القت وزناانتسى وقا لعا القتالغصفصه

وااللفصكفصسةر|اار طمةشعذنا (قولهوابخرازل)كريك الذىينظموخجوزواتا| اهلركتاجه وكان
عااذماالزكيدت تافحىه خ زرةليعل عد دسين ملكهقالهالجوهرى وذلائكالعقيق والملوراتفاوت
وعل
ثحا
احادهاتفاوتافاحشا نهر (قولهولافى الثئالمنقطع) لا
ياىلت
وانلق
ملرط ونىكل
هسلي
جدرة
لهمعوسنإ ال
وقت بعد العقدحعل وج
عمه
اوب
ولاتناملدنونع>للىمهالدين فدشترط دواموخوده

لدوم القدرةعلى التسلم وح الانقطاعانلانوجددق الاسواق وانحكان ف السوتزناجو
اتقطع فىاقام دو ناولا دم فالاقلم الذىلانود فسه نهر عنالفتم للاناهعكن احضارمأ

ال أوكانمو حوواء دالعة بن الاعمشقه عظهة حت لوأسفىالرطببيذارى لاخوزوان كانبوب داعسا ن فوعنشرح المداية
لقطعا فعابههما وعند لاعبنى (قولدع_:داتحل) كديرا اءاسم زمانأىوقت حاو الملفبه شنا (قولهأوكان
وعندا من

الشافىنصعفىالصورتايلناخمرتين

واذاكانالسلممفميوهجودامن وقت
العقدالىوةقت ال بصع اتفاقاواذا
حان اه فمهمو-ودامن وقت

موحودا عندالعقد وع
مندناقنل
طعا فعابتما) من هناعل انماوةع ف الدرر<ي بين

المنقطع بقولهنابساتغرق العدم جبع الوقتمن العةدالىالاجلغ_برتعي والصواب بانلسمتغرق

:وجود جبع

ظهرلىان قولهناناستغرق ال لس تصويراللنقطع بل
الوتقالحكذاذكرهعزى زاده ثم

تصوير للوجودالمنق المنفهم من قولهأى ولاقما نقطعونوج د من حمنالع قدا غارة.ان

العقدالىوةتالمحل فلاةذه بعد ْ بالعدم وة من سمووالقلم والصواب ابدالهبالوجودوما أحابرهلشم تحن يعكرعليه تعيرضاحب
امحل<تىانقطع عن أنذى النساس الد ريماءالتصو برامفيدةللعصر (قوله -م افلصورتين الاخيرتين) لو-ودالقدرةعندوجونه

تخبيره

ولامعى لاشتراوطهلقذبلذ
المكاو ردعن ابنعر انهعاء ها لسلا منهىعن ببعالقار يحبتدو
تدي بال بنيأ .ق وبأ
رر سل ن م خذ صلاحهاو لفظ حتتى
سض وتأمنالعاهة وه_ذا نص علىانل

راس الالو ين أن شار و سود

هاحوزف المذ
حقطع ف
داىلسال
ياذا
ث

فيأخذمااسم فيه وقالى زرفسال ورد للمويدل عليهقولهعليهالسلاماذامنعالهالغر:فمسكل أ_-د كممال أخسيه (5ولهوقال
العقدو بأخذرأس امال (و)لاى زنقر
طل) عدرعن لهك]اذهالك المبيسعقد لالض وَلناا الس قدصع وتعذرا نبلمبعارض
(اأسمكالطرى) فىغ مرحيته وزنا علىشرفالزوال قهديرفمهاذا أق العبدالمبيعقبلاالقيض خلا هلاكالمبيعقبلالقمض لانهقد

وع-ددافا نكانف
لاعددا
هذا

اشنا

الام زبلى (قوله فى غيرحنه) أى فالشتاءلانه نقطعفيه لاخمادالما:قيدبقولهق |
حينهيمع و زنا
 3وولهوعنده |ضمارونالضادالممة كاف القاموس اه خراوى

:

غير

503

(علىمزلام.بحكن)

 5وذكرق الحواثى السعدية انه وزانيقال أخذ منعا لياجل وركنهالاحاب والقبولوك
متعقد دافاالسلمبتعقد,لفطالس.عوهوالاصم وعلىانعقادالدسع بلفطالسلماتفاقاروا دأتشمرت:ملالية

وساب مشر وعاتّهشر المحاحه وحطه توتاللك لمالنهقىلمن وربالل المسلمف.هالدينق الذمة

امانىالعم فلاشدت الابقيضهعلى انع ادمسادلة أخرىنهر(ةولهأى أس ارلْمُنفبه)شم اسقاط أى

ملاابعندهاخبرلاتفسير (أقزواللهأسلىامةالدراه-مالح)كذافالدرايةقالفى الف وهو بعرد
ولاوحه لهالاباعت.ارالمدذوع هالكاوصعة هذاالاءعتدار:تودف على غاءة التوى علمهولس الواقعمان

له
لدي
السلوكذلكبلالغالبالاستيغاءمور (قولهوة.ل الس والسلفعءنى واحد) أىلغة كعاي
حزماز نل والنبر و.قابلهذًا الق_لى مإقدمهالشار ح من قولهثمالى لغةهوالاستمحالفةول
السداحوى! .وق كلاه دما أ بلهاذلاقيل غيرمسل هنا (قولف الكيلكبلا)ظاهران

ادق المكيل وزنالاحوزوهروابهالحسن وروى الطعاوىعن أصصابناانهحوزوءلى هاذلاخلاف

لوأسلفىالموزوتكملاقالف اىلنهرءنالخلاصةوالفتوىعل اىلجوازوفتتوى الامامخالعىلىرقايةاحسن
قولهلاالئن) كالدراهم والدنانير فانهاذا كانرأس المالكذ للككان العة.-دباطلاتغاقاوا نكان

غيرهعكشثسوبرفةىدراهم 1نصم سمااتغاقا وهلبنعةدبيعا بن مو لقالأببوكرالاعشبنعة_د

بصه

وعسى ابأننانلاوهوالاصملانتصي العقدانم امكونف لمحلالذىأوجبالمتعاقدانالبسع قنه

لغايرفه وهمالمتوجباء الافاىلدراهمولاءكن تدم قادلياععتيارها باعبتبلارالدُوب ولنوسادفيه
فكان فى غبرمحله نهر ورف الفتقاوللامش بأنهأدخلف الغقهبحر واختافتالر وابة افلتىلمر
(ولهالمتقار) قبدرهلانالمتفاو تكالءطع والقرع والرمان
ع.ر وض ق
لوق
اقود
كالن
لبلك
فق
والرؤسوالاكارح والسغر لاحو زالسمشفوثىمتهاعددا الااذاذ كربضطااغبرع رّدالعد د كطول

وغاظ وماحازالسل هفعبددا زحكابلافو زا وى وجعلهم الماذنحنامن المتتقارببلعحلهسب دبارهم
ذصتخان الا ض لان
ادنمارفنافغيزمهدرالتفاوت هرعن الفتقلتعكنان.كوناارلادم خاصو
التقاوتفمه غيرمتفاحش

لاق الاسود (5ولهعددا) و بشغرطمعالعددسان الصفةعرعن شرح

مة)
للان
اوله
اىرض
الثانى (ق
ندمعفب

لتفاوتآحادهق القهمةوقبلان أسفيه للاكلحازوالاذلا

(قكولمه نلصاح) ومايكونمن القتفال نكلبيضتاين يغترغارضارب السل(قولهو نمم فالىفاس)
لامكان ضيطه بالعدد (قولهوقال#دلاحوز )بدلملهنعه بيعالغلس,الفاسي لامهاأمان الاان

ظاهراار وامةعنه كقرهماوهوالاعمولذالم>ك ف الجامع

الصغيرخلافا (قولهواللين)اكدرالياء

المو<دووكوزالةة.ف أى حذف الحركة فمصيرم.ل جل وهوالطوب النىءوف الذخيرةلوباعاحردون

االلينمن الم دودالمتقاررباعتارقد ردومن المتفاوت اعتبارنحه فاعتير
ملينلمحزمنغيراشارة ل ن

الاؤلفىالاللعساجة واعتيرالثانى ف الببع حر (قولهوالا حر)بذ الحموتشدبدار اءعمعا ذأشور
من| أمنةف الواحدة آحرةوهومعرب وهو لليناذاطم حرءن الهداح (قولهان*مى ملينمع_اوم)

نىاالزىعة عددكرالا لذزيوليهذا تدر ب بحأنهاسمآلتوحكقل
ماغذ
لان
اختل
لانآحادهالاةتلف ات
إن.جكون

»ماما ضررمنهاللين بنأية وق ا>وهرة اغا نصيراملينمعلومااذاذ كرطوله وعرضه

لراطلمدقايلبن>رعن
يرن ,اكسم
ليه
للل
انها
وسمكه وثسرط افلخلاصةذكرالموضع الذىسوملد
الصماحوفىالقاموس اللنكثيرقال ب الاين (قولهوله ف الذرى) كالوب والساط والخصير
والموزون تامعاجاح وأراديهغيارلخرط امااغ.ط فلاخو زالسيقنهكالغراء
احاقافاء كير

والعلانس والخفاف هرءن الغ (قولهان بنايلذراع) أىمنجس الذعران (ذوله والصفة) تأنه
| أودعل الشامأوائروم أونحوهما أوعل زنأدوعر ولانه دصبرمعلؤمايذكرهذهالاشاءوانكان 0
امس

سس

ا

سس ومسي يس سس ب دس

|

و سس ص سمس صم دصقت22د 72ج ممسم صم

ف
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(الزءاناهن افلمتعين)

7

للهوك حقوق أللهتقل الشهادة حس.ة بدون سق الدعوى (قولهعن دالقهاضى) لس بسدلان

اقرارهعندالقاضى وغيرهسواءالاانالسدنة ةم ص يعاس القاذى فاهذاقالعندالقاضى حرعن البنايه

يلع) لانالتنافض لاعنعصعةالاقرارلعدم التهمةفللمشترسىانعدهءلى ذلكفى
(اقوللهسبط
 ١الاتفاق بمهماؤى.طل فىحقهمالانى-ق رب العبدان ادّعىانمكانبأمرهفطلب البائعباون عندهما

لانه وكدلهدون المشترىلانه برئبالتصادق وعدأىنوسلما بنطاليهواذارحعايذىهعلى المائع
ماءعلى انايراع كل ار ىمن الهُنيم عندهماو ضعن للوكلوعندهلالدعولوكانبالعكس

«أنأتكرالسالكالتوكمل وتصادقاانه وكلهفان أقامالوكل المدنةزمه والااستحاف ال الكف نا حاي

لزمه واننكللزْمهلانالتسكول كالاقرار ولوغاتالالك بعد الانكار وطاب الما الفنمفم
نا
اننه وقوفافانطلبالمشترى تأخيرالفسم جلف
كىا
عقاذ
سندال
منهمنتع
امالا
التقاذى الببسعبدنه
امالك علىابنأهلمرهل بؤخرلانسدب الفسم قدتةق فلاحوزتأ مرلهلاجلعمنز بلتى (ةولهدار
غيره) أىعرصته بغيرمروومعنى المسملةان بعترفالمائعنالغصبو ,بحكذءهالمشترىلاناقرار
المائع لاسمرى عليهبللايدمن! لمرهان ناذا د <دكان التافمضاناالمعزمعنه لاالىمعةد المائعنهر

عن رتاقلاسلام (وقأولدهخلهاالمك مرى) قسدي لعلمااذاخلايهدانالاولى نهروذكرااز ياهىان

قُولهوتأغدتاحقلهاااوذقلعا|تاثيرللادخال فىالمناءق ذلكنتبى أى فىعدم سرايةقول الماععلى
المشترى انماع هغص

شنا (قولهوهوةولأنبوسف) أى وقول الامامأضاكا.أق منه

االشار لذ  1قول أىحنيفةلاعبأنمافالمتنهوقول
لتر  4تذلك] خرالعماروفافيل من ن

,هلوقول أى<:غهعنعمنهقوله
أحننىفة غيرهلوماذكرهالس.دا وى من االنضواب ان و
لنعن الامام بلعن أنىو فىكق الحرا]
وانلأ لااخلان القولبالذمان اولاوبهآعخدرالم س
وك

عن المدايةحبث قال1نضهن المائععندأى-نيفةوهوةول أنوسف اخراوكان .قول أول:امن

1

11

ا

لزا
ح عبكاعبنتنعنعلانال لبنعدعبعابيا ستعلاعنعاواصوييا ياعبد20
عرعدنهع تناهعبنعنص ةك ةالك انمنا اهلايكنرنعا نةادا ع عرار

هو شروع
لبحاك تابوالسنةواجساع الامةقالينع.اس أثمودان اللأهحل الل المؤجلوتلا
قولهتعالى اأجاالذين آمنوااذا دام دن الىأحل ممعى ف ٠ا كتوهققدرو بناانهعليهالسلام

و مبوسجعودغيرماوك أومملوك غيرمةد ورالتسام لاحوزوبعا
للمكعدو
نمأتولرىكاه ماذكرنا

ز ببىلكانلواقتصرق توجيهالاولويةعل اىلوحهالثانى وهوالمملوك الغيرمورادلة_..لم لصمركالمه
خلاف الوجهالال وهو بسعموجودغيرماولةقان التوجيهيهاتسا «صمان لوأريدبالمعدوم ىحانب
 ١سلمالو
اجودله ولدس حكذلك لالمراديهمالاو ود أهملك ال 1-اليميداءلماسأى من وله
ولااصع ف المنقطع دى| ن.قالماد ردم نانهعايه |لصلاةوالسلام

ىعن

بع مالس عذد

الانسان

العزاحنئى ودكرنوح أفندى انه حدرث معنىلالفطاواساصل ان صا حبالدررمائقلعن ا نّالعزنى
وروده أصلاف كتب الحديثك نوهمهفى الشرنملالءة فال فمه
تأملوانماتقلىعنه أفىوردهم-ذا

اللقط فلاتأمل ]| زقولهرخصة) الرخصداسملاماستيع معقيامالدلءلالحرملعذر١ 0
علىالع.اد والعدرهناهوا لقمزعن التسلملعسرتهز بل والعزعدمن العزم وهوا لقصدااوكدوعرقا

أذ
ضّ الحمالاصلىقالسر 3١ 2ولسع الذئاتح) هذا أولىمانى ار يابتىبعالانهايةمن انه

عاجلنا"جلووحلهوابلاةماذ كرهالعننى من ن
|
بالس
ولع
جةادذاب
هع_تدذعنم
اؤح
اللمعنى ولس

0

(علمنلامبكين)

6و

ااجء_لى ثحل
مور
هتص
ت رالال ملكماتفأذاطرأع_لىملكموقوف اغيرهمأبطالهلععدم
واحدعلى وحهبطرفمهالماتوهذالقمدلا ,دّمنهوالافقد حكان فمهملكات وعرض معه الك
الموقوف وأرودان الغاصبلواعَممادّى الذعانسلف بيعمع|ن طهرأمإكباتع_لى مو قوق لَعَيره

واحمب بأنملك الغاصدضر ورى فلرظهرق ابطال ملكا لمشترى نرهوكااسنا»إكالغاصب
شرو ررالات تاه ضرورةانثدت!لالكالزامه مرعاراداءضمانهوأ قولماأوردهقالخهرتعقه

ذا
اقهابل
ءطلا
دلىا
ملسع
قله
مفأط
شكنانانه وغارمداذقويهم ان اللكالمااذا ط رأعلىموةو
طرألغيرمن باشرالموةوف اكلمازافزيةعن

ركثم
غايفمل
امرلعقد
الةاعدى ونصهالاص_#لانمن ش

ملكهبنفذازو لالمانعكلغا صسبا ع المغصوبمملكه وكذالوباع ملكأبهم ورئه تف على حلاف
ا ما كرناوطروالماتانما سطل الموقوف اذاحدتث لغيرمنباشعرالموقوف”]اذاباع المالكماراعه الفضولى

من غيرالفضول ولومنعرىمن الفضولىاماا ناعه هن الفضول فلاانتمى الاق

لنه)

لىو
أواصابته براحةتو جب ارشائهر (ةوافلأهجمز ابلسغعساصب)أو بعالفضوفىقالاز أىبل

وعهلىث أحازسالكه الببع جوى (قولهفارشه) أىالقطع فلادوزءودالغعير
ضدبا
فعم
ل يد
اعت
قط

اعللمدىللزوم التأنيث لانهاموةسصاعائم رومنهعإمانىكلامالعينى (قولهاشتريه) لاانلك
رتاء فتديانن القطع صل علىاكه وع_لى هذا كلم ك|د تم نكسي أوولدأوعقر
داملنشوق

فخملالوقطعت بدمعنلالغاصبثمهن فته لامكونالارشلهلانالغصب [يوضعاسللدلكوانما
شنتيهضرو رهوهلرم|د حة علىمهدوالعذرله انالملكمن وجه كف لاسقاق الارش لاف

الاعتاق لافتةارهالىلملك ال-كا ملز بلى (قولهوتصدّق عازاد)لانه دبل فىيانهنمرعن
اهداية (قولهخبرأمره) هذا القندأعنىعدم الامروانوقعق المسامع الصغيرالاانه لسمن صورة

المسدلةىدئخبر (قولةفيرهن|لمشترىالم) "اكلذوبرهن الماثعاعقلراىرالمشترى اليعادعمرل يقل
مرعن ا#لاصة وغيرها (ذولهعلي|قرارالماثع) ول علىان الث ري أقااملمنةعسلى اقرارالمائع
قبل السبعامااذا أقامهاعلاىقراره عد البسعتقل لعدمالتناقض مرع:ن الغهاية (3ول|هلتقمل شته)

للتنافض اذالاةبدام عل الثمراءوالء.ع دلمل عل دىعو الجمةوانه؟لك الب.عودعوى الاقرار عدم
ال مراذغيره
الامريناقضه وقبول الدنةسةنىعلىتمعةالدعوى ولولحكن لدبنة كانالول لدع

متناقضهلاتصمدعوامولذهالمكن لهاسته_لاف ولاانلنازفيبهامدااتمن ناالمث.ترى لوص_دق
لست لبرجع الم يمل لانهفرقبدثهمابأنال
لنه
المستدتي عل دىع واهم برهنعلى اقرارالباعبأ
هنافىبدالمثنترى فمكون المسسعسالمالهفلاثنتلهحق الوردجوععافىالزنادا تف ب ادلمسهدنيفلا»كون
هجت الرجوع وجدان نعرطهفالعنايةقى ن|ماس.ت من عدم قمول
لدت
المسسمسإلمباللشُترى وي
المبنةمء|لا.التناقضٍ أظرفبهالاتقانى بأنال :فق تمكنلحوازران بك نوالمشتري قدمعلى الشمراءول

ول مععناءق.ل السبعأقر ب لذكوم مل ذلكلس
د.أن
لهذعلك
امهرل
قعرلاارالءاثم باعلداممر ث ظ
انعوأحابفىالجربأنقوهمان امكانالتوفمق عنعالتناقضعلىأحدالةولينمقمد عاذالميكن
وغيرهاقا لمن سعىف نقض مام من ل<هاتدهة_ل الانى

ساعدف لىق ض مات من حهبّهفانهف اىلخلاصة

ومةد.ضه ث امدّعىان الماثعباعه ةلهمن فلانالغائب,جحكدا ورهن بقمل الثانى
موضعين اشتراىع
مدّعى|واه انمكان ديرها|وابولدهاورهن بقلو ااسترده
وهمهجاريتهواس ولدهاا موهوب لهث ا

ف.لانلاة
كوة.
بوه
| والعقرقال شنا وجعمالاستثناء فىهساتيانلمبلمن رجحملباردهعلءه ما كذر
الإجاين والءمدين عن واضمسانحدثقالادّعىالمشترى
حارنال
تممعمع دعواهومأالروراضعاتم
ادع انهكان وقفهااوانها رقف فانبضتمة .ولةعلىاللارذ كرهالولواحى لكان لا جع دعواءلاض
امع
انس
هاع
ف ت
ىقض

ماه

ن <هته |نترى ووحه ف

ولالمين
ه وانكانت الدعوى لا “معان ىق ق الوقف

تدر

اع

ساك

0
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(اتحزءالثافىمن عالمعمن)

علىماسنيا كناراتلسمبلمزااقز على مااذا تصادقالباذوعالمشتعرىلى المعبغ ريأمر
كه
 3 00ى 3بلاحانة
يل

0

0 َ 001ه

1ن
ا

0/

اءمن وحة والثمراء
لا نوق ف إلىنه علىالماشرانو 0

فلكونم
لكا واحازةالمالك لشاقل اله دل تأمبر
احازن:ه ف النقدلاق|اعقدفصار مشر بالئفسه

جد
/

الماك فاحتاف
الحقوق الم الموضوع نافهم(قولهيذلاف الفضولىف النكاحالم) 0
دعنى (قولهاحازةنقد) على معنى احناهزالفضولى ان بمناقداكشنترى أعنى العرضمن
ماالشكهاتنهقراهلذا العرض لنفسك
دنا كانالعرمة مدَعمن| كانشر وامنقادملنهىهمذناقرضاعل كر (قولهتماوكالافضوى)

عاملاغلير مستقر
ض
ا
ل
ه
ن
ى
ض
م
ن
ا
ل
ث
م
ر
ا
ء
ت
ب
ع
ل
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ااصنل قت|اصلاوالرثىعكمدباالهسدننبروكالةتأخير ملاسستدلغرقضةفرعرع بنالدينو حيثااللا١لصضاك
ير رف تفاذاليك
لوقف ولاسم ا نالاعتساق تاجال ل
ىأشوقتنبوته
بو
لق ن
تغاذهوامراديقولهعليسه الصلاة

والسلاملاعتلابنآد
امالحدي
نثاالعت
فقذز يلق دنرووقواللهضر رف تقوالات بلفال

المه-ملة افلمىعانى كتاعىقبول
اهلى ماء:د؟ بتقدوفى الحسوسات بالمهة كقوهم طريق

عترنا”

كرا هد عن الغني وونسه وفارأنى سيران مافالاندبالنسبةلانفادجعني الفراخوهوغير

ا
لاحازة
ْ مناسب لاقاامذالكلامفى النفاذععنى اللزو املقهابلىللوقوف (قولهلاببعه) اذبال
بشت

بيدا
ودي

يهن
ك منلا
(على
مسمام ما | لمسيبت
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)

مم

|اعزت) وففر

الك لقأسأذا روا تق لوقالبسد ماضسنعتكاناحازةجحرواتارا

ا 2نك أواصنت الهاحازةتنونروش ره لاثالماف هر والنهرمنلاونفهال أحسنت أواصدت
أ|ووفةت فلدس باحازةوا > اصلاالنخلاف 'نلاباتفنىهاالكذلالميكن أخوك اواضدث أووفقث
احازةوانكان حلاف لهتارفعدم.وت الاحاز::قولهأسأت أوءمئساصنهت كونءالاوك (قولهأو
بح(رقوله انب العاقدان
فضالْمْنمَنم مشترره ) كذالوم!مه أأووه-م نالمشترىأ وتصدّقيمعليه
ادمن قامه وذلك بقمام هذ الاشاءزءلى
الم)لانالاحازة صرف ف العقد قل ي

(دولهلوعرضها)لانه

اباثاواتيع نلو زواتمة المت لساري تر عل فول لسن للالكا
بق هاو حيره كن

ا راد ترق الفضوكل لاخدوص المع

)قوله عالنىااعة ادال0

نديث عروتابنأنى جعدالبارق انه عليهأاصلاة واللاماعطاه
والدلملعل اىلانعقادموةوفاماروى م ح

ار وشاةقدعالهبالتركه |

دشارن لدشترى لهبهماشاةفاشترى لهبهماشاتن

وحاديث حمدبينأى نابتعنحك نزام ندعل الصلاةوالسلامع؛ه اشترىله أنهدنار
فاشترىلهأضحمةفربحفبابدنارا شترىمكان.ا خاهرالاخصةوالدينا سول النّدصلىاللهعليهوس

فلوكان باطلااردهز يلتىوزعمالرشاطى انهعرومينع .اض ين أنامد اف

ل

ار

مشهور افلتىخارىوغيره وكانمدنحضمرةةوح الشأم ونزئهاتمبروع مان الاىلكوفةشضناءن الاضارة
ل

للع لانىوالرشاطى نسمة الرشاطة بلديالمغرب والبار ق بكا

هيزات) أىهن
من همدان وبارق بطن من الازد وحمل,الهنشضناعءن لتاللماب (قوله اذاكانل م

د رعلىاحازيهبسيانهصىباعملام دلخ 9ف.لاحاروولء 4قاحازهبنفسه حازلان لهول0
رلانهوت العةدلاحيزله فبطلمالم:ةل أوقعته يصع
خحااز بهنفسه ص ز
لافمالوطاو لامباف

انشاءلااحازودرعن المادىواء-ل |نماذكرهم:نانا لمع نقذ ياجازنهبع ادلهلوغ مقسدعااذالميكن
داوغهزياتى(ذوله
الغينافاحش قا نكانلردفذ.الاحازةأصلاسواءكانت الاحازةمن ولمهأومنه بع ب
كلهاناطلة) لابهصادرعن غيرولايهششرع.ةولناماسق م نن حديثعرو ولانرك :ن التعمرق صدرمن

رهرف انعقاد.موقوفافرنعقدلان الاهلمة,العقلىوالحلية,كونالمالمتقوما
ضىل
ااال
لضّاف
ول مه
أه
دهفمنفعة مث سقط عذه
امل بر ل م
ولدس 3ه ضمررعلىال الك لانهمتمرهاذا أأىاللهيلب رالتس

مؤنةطلبالمشخرىومه  0المتعاةدن بصونكلا مهماع ٠ن الالغاءء!ىا نالاذنثاءت دلالةلان كل

عاقليرضىيتصرف بحصلل رههالنفعاذلاوجدمُئلهذالتمرفه النافعوفغته الامن صديى نصوح |
بزىلاخحيه مابر لىنفسهفا قنلت نهى علهالسلامءنمع مالسلاا نأىمالاء!  1كانمى

عن بمبعالمببسع قابللتقبض وعن بمع الا"دققلت الاكلتامعفقىاد العقدوبيعالمبسع اقللتتضص
ذلمه
بتعقدعندناوا ن كانفاسدا وكذاالا ”لقفى روايةحتىلوس
ليعكدصم فلابلزمناوالمرادءنا
ان ع سالا علكه ثمنشترره و دسلهقانوات هذاغرر ونمى 0

نجع الغررقلت

لانسلانهعردلانه توقضعلى احازةاللمكزبى وعمنى(قولمكان العهن عندنامملوكاللالاث) اذا كاننقدا

لاءاهإحكازة أوق.لها
اسهو
دفىديد
علاك
حر (قولهامانتق بدالفضولى)عنزلاهلوك.ل-تى بلهان بالم
اللاأنحازةالالاحة.ة 5لوكالةالسابقة زيولاىوا ز ماالكوهإ اكلمُنفبدىالفصولى اختدف الشاخى
رجوع اللشترىعلبهملهوالادمناالمشترى انعا انفهضولىوقت

الاداءلارجوع ل وهالارجع حرعن

نه(قوله وللفضولى ان يفم العقد قل الاحازة)دفعا للعقوقء ننفسه وك الملشترىتسحالى3.2
القشة

نقىمفن امالارف ايض
تاسسأ
مناهم
للتنا
قبلالاحازةرزاء نز اولمعقد صراعلنيزازيةاقنق
على اقرارال .اع أورب العب_دانهلمبأمرهبالسع وارادرد الع بقل قلتلاتنافى مهالا نماحأ
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(الجزءالثافيمن فتالم«ين)
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سناأوع وزاعله نوتف هذا اذل ضفد الفضولىلىغيرهقأواقضافه بأنقالبعهذا العدلفلان|
فال النائعبعتلهقلانتوقف درنن اليزازيه وغيرها 65
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ضهن شأارمفاامما اتارذمانهير ّالانوللتاضنمفمىنتهاء ترون

 1ن أحدهمالاعكن

تلمكه منالا"خرفاناندّا رتضمينالمشترى طلا بمعلانأذ القعة كاعد العي ونير جع لكر لل

الينعلىالبائعلامادمن واناختار:مين البائع اران كان قيض النائعمذموناعله:تفدسعه
بالذهان لانسي

ملكه قةدمععمندهوانكان قيضه أمانةفاتاصارهمدهونا علهرالةسلمياعدا 5
عاخن
دناه رالروايةانهحون

فلانفد ببعه بالشعان لتأخرسدب ملكدء نالعقدود

النائحر (قولهسعافضولما) الطاهرباقنال بفعضولىلان||.ممع لتاوصرفبكلوئةقض ولاجو
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ثمأحازهحازيحرعن وقروق السكرابا.ىوه--ذاصريف توف بسع المزحرعىاحازالةم تأجروالموودانه

لاتوقف علىاحازتهوللك_ترى :االخلمفاردبعيانوينتطرة

الشراءفان كانلهعللاخيارلهوتدظطرةراغ مدتها-ثا

: 00ان يكنبلماعاوقت

(قوله صرنح أاودلالة) فالسكوت عدا

لمكون احازة اعم انهمجعلواالسكوترضافىهسائل احدانهاا

0

رط

ظ

اوزوحها وأمهافعلت فك نت الثانمة اذاقنض الاباواجدمهرا النكرالمالغةفسكةت الااذامنعته من

القنياضلثةاذا اسلكتشفسع بعدماعابالبسع الرانعةاذاتواضعافى السمرعلىانمكون الب تليئة

 3احرهاما علا ةلدان له اماف كسمي مد .انعاكا انلنسسحعاترا خامسة
دمردامشركون فوقعفوىامحعدمن الاين فباعه ومولاه الال حاضرع:ند نعف نكما
عس أ
لكعتنعه
لاسبل لهعلىأخذ العردالسادسةاذاقيض الشترىاممع قسلنقدان والمائبعراهوفس
مه قكرتكاارناذملنكهبالرق وكذا ادر
«طلحقه فاىله
له05

فقامكوناقراارامتهناارىا لثامنةاذااوأى الدى اخيورعابه لسسعو ددشترى قوست

لنه
اهفها
اشدذتن
تمع وك لأتعرالتاسعة وهب جل حاريةفقمضهاالموهوب ل وهالواهبساكاتت ين
ضرى المسبع.تابد فيكت يكون
ثا_مت
لرةماذ
ااثم
بالقيض التتساناو.*9نت املكإلوهوبدلهالع
اذنانالص فملكه |اشترى ولوقةل دفعالممن ا اديه عشساذاقال وافلا أسكنفلاءافدارى أوقال

واداارك فدارى دفلانةدارا الف ف كتاما(نف بعد العم ولبمقل اخوبمخها<ذث ولوقاال

انوج منباتأىان مرج فسحكت لاعن الثهانمة عثمراذا كانالخمارلاشترى ورأىعمدهالذىاشتراه
اشع و يشترى ف كت فووا مشارللمهمع وادطال ك .:سار ولوكان|” نارلليائعلامكونابطالاخباره

التسالئة عشمرا ذاسكت الزوج اعلنوناىدحتىمضى "ك١ثر هننومينلزمه الوادوروىابنأىمالكعءن

أ وسف ء نأىنفة اذاهنء.الولد سكتلزمهالولدوزادالحلوق ما للمها اذاقال لغيرديععندى
ان

سكويه قمولالاوكالةومنهاهنرأى غيرهشو زقهفسكت حت سال ماضيه لاكخمن

ماسالمنه ومنرسااذازة جالصغيرةةبرالاب والحدة.لغت وهى كرفسكتتساعة خبمطالرها وجعل

كوت اعز لةاارماران نالادمن قول أوفءللريضدالعولمىت|واولدأم الولداذاسكت

ماوللىعءن نفه حبّىمذى نوم أونومان( ا:ملهوهإدولا نصفحيه _دذإكانتهبى حكدائط احدعن

اماءءالاامةلمقشصدد
التتارمائمةوأماالوادمانمتهالقنة فلاشتنلكوت بل:الاعتراقفلضا ون
عهووة
دان نهأل مناست 5ق من قول وهلوقالاخريم»تهافأكا صر يح انه دير عرد اللقولمعانه حلفعلى

ماعلكف نمت انل :امرالااذا أخرجدبالفعل خلا الحلفعل مالالءك حمثببرتجعردالقول ثمظهران
عام حنثه لعدم ودرنه عل انراحي تبراك ذلكقوله تأبىان خرج واتماسلا انه اذالم س خطع
هأنقال
ارا جه لظلمهبيركعردا لتقولوكذالوكانتالدارقاحارتهك! سطه اشم حس نف رسالته(قولب
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علمه ال لانهلسبعقدمعاوضة  .علقد ونيقةلاست.غائهعم حقهواذالم,كنعقدمعاوضة لادهل
الأمريهمانالانه لس تقريرا قعقدمساوضةتهر (قولهوعن أنىبوسف أنهلابراجلعخ) لان
ملنيمافصا ركسثْلةالرهنوجه الظاهرانالمقربالع.ودية
دة و
حفال
ابالك
و أو
داوضة
جامع
وعان,
الض
الشراءمعود|
هماانلنمائمعاقدم على
دسعلنامة :أفوسسهلامة الملاشترىعندتعذ رلاسافانته
غصمحعالنزيلى النومقرعنانخانة
اعالوضل ة
على كلامه فصارعنزلة المغروروالغرورقدالم

مععقداوضة أوبقبضيكون لدان عكالودبعوةالاحارةاذهالكت العين
مغرورير جم أحد أعريناالماب

ةىأوضحعناولمفوداهماير جع نايذلافالاعارةوالهبة (قوله-ةامهولا)
سقد
فمورماائملجاممهس

ق.ددانجهول للاوناهدعى قدرامعلوماكر بعهالمير جعماد ايمدفدذلك المقداروان بقأقلر جع
دقر (قولهواستدق بعضها) أاى:لعدضار ق_دياستقاق بعضوالانه لواسى
دنم
مابنما
بحس
لكلرجععاأدىلاناتيةناأْه أخذعوضمالاعلك نهر(قولهيرجعنثئ)لاند عواه>وزان

نكون فعسابقوانقلخادامفيىدثئلامرجع علهبشئعنى (قولهعلىان الصطمعن الجهولالم)

اللاابنراءعن

الجهول حائزعندنالان الحهالةفها سقط لاتفذىالىالمنازع نهر (قولهالا|اذادى

اقرارالدمعلبءاح) وحبرعلى البيان رلانالاقراربا نخهولهم خلاق الببنةزيلى (قوله
وذ كرأوانحسن الكرنى ام) الاصمعدم اشتراطصمةالدعوى لصعةالصلحأخذامن كلامصدر
الثيربعدشنا عنمعمنالمفتي (قولهان جعةالدءوىشرط لع :لصمام)لانهمعاوضة أولافتداء

اولاعيلنمعاوضة لاتحوزق اجهولوكذاالعين لانهالاتوجهالابعدهة الدعوقىلناقدءكون
إرفعالشغب واخصومة وذلك »صل بهر بلق (ثولهوبافىالله علىحاذا)نع بهمأسءق من قوله

واشقدقبعضها( .قو لهر جع دقسطه) أىءة-ط المستحى لانالصلحعب ماثةوق عن اكللدار
فاذااسقق مهنا ثئ سينان المد لاعلك ذلك ؤيردحساهمن العوصبوتعهاذا كانتالدارتساوى

وثسةكي :صف اداو رجعءاه يخمسيندرهماءين وفىولاذها كانت
أافافوقعالصلمعي ما
المدارتساوى الغاتطروا لاه رحذفه اذلادحللقعتبسافق ذلك ولهذاليذ كرمالزو,للاغيره كصاحب
الدرر ('ة) قحامع الغصو لينيتى فعااشتراءفاسقدقنصفه رجععلى بابئهعهنهو بنصف

اثلمبنةاءلانهمغرورق النصف وباقتفاربعالمدلهابطللهبرماننتبسى
قصلم ببعالفضوقى)

الغضول نض الفامجع فضلغلب هذاا نجعف الاشتغال الابعنبه

«صيه

فذنثتىعلمهالسكفرونا كان
ولاولاية  4فهمهقااللفحم مولانلعجضهلة من دأمبفرالضمعورلوى

عباالغلية عىهذا لمعنىلمبردأى الجعق النسةال اىلوا<دوانكانهوالة.ا سكالانصارى اق

ل وفتمالفاءحظأانتبىوالاولىماة.ل هوءن
كسبو
الننايةوقالمغرب هوف اصطلاح الفةها*من لد

فحيقر دالاذاذانشلمرولى امجيرلسس بوكيلنهروةول وهان كانهوالقيا سأى القياس
لغ
امرف
تص
نهكسدت ال اىلغراتفضقول فرذى
الي
ذث ا
انسد
انذكانسدتالىنجع قدمااعلى جعمتهحثّت«المةردو

اجرعكااللاذى هوع إنلغليةعلىأنصارهعلبه الصلاةوال_لام نسبالىلفظهوكذاان
نالمصبردا
ذاذ
كانعدافتقول فىأغ راأغارىشيا (هولهومنمامعغيرءا) لالوغير مالغاعاقلافلوصغيرا أوممنوتا
ل:معق أ
سنه
دصلاكاف الزواهرءن الساوى وهذاانباعه الك أمالوواعهءلى انلهنفسهأونباءفه م

ض]تكر.كهوالسسع ناطلاكلاافشاءقال
 | :أ|وشرطالخارفيهل السكهأوباعءرضامن غاصسعرال

الد
فرركك ن ضعفالمصنفالاولى القتالفورع المذهبلتصريعهامبلأنغباصبمو قوف
وانلامننبعاذااسصق للمسهى احازنهعسلىالظاهرم اعن الساّعباعلنفس لهاللىالثوأماالنائه|
فقالتبروشتى الغاءالشرط فقط اه وحاصلهان سمعهموقوف ولولنفسهعلىالصم و وجهالغاءالشرط
اما رللالك مطلقا وانلمشترطهله قدبالبيعلاوناهشترى لغير.ون لعل هالااذاكانالمشترى
ن
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(امجزءالثانقم فنثهالمعين)

لانفصاله واستقلاله وحلالعضاءالولدمااذاسكت الشاهدا ن أمااذاسناانهللدعىعله أوقالالاندرى'
الانقضىبه ولاخصوصة للولد.لز وائدالميسعكلهاعلى هذا التفصمل بحرونهر (قولهأىلاششعها

اه
أاننالهظاه
رلهل
ولدها)مةدع اذالمبدعهالمقرلهفانادعامكان لهأدضازيلجىعن النبايةمءإلا.ةو
لسعظدىانهارلا اصح جه يعنىالاسقاق بلللدفعفقط قالاشم شاهينوأحاب
انه
نعق
ن|تبى وت
هس
شض|:الوبرى ان م

اكف النكولكالاقراردر
مالمبعضد وهناتقوى الظاهربالاقرار والدعوئ ول

ز باللعمادية واعلامن القضاس.ا عقاقالمع لابوجب انفساح العقذاع بوحبت
على
مهسةا
عن الق

توقفدع_لى احازةالمستحق واتلففى| انع مت يىنقسموالصيمالاننهنقسم مالمبرجععلى بياعلهون
حتىلوحأازالمستدق بعدماقذى لهأوبعدماقضه قبلان برجع الممشترىبعالئىعه ندعم واقلاحلوانى
اليجان القضاء لسن لالرلكاوعنافتسماالمسر .جع كلعل بىباناّعلهقضاء وظاقهزاارواية

ولافلسخاصع نور(فقويلرهجمع بالنغاح)ولوأقامالمائعببنةانالمشترىأقر بعد
لاونفسهزما

الشراه علكيةالمديع الست ل دارطل حت الرجوع الهنَكداف اىلعمادرةقال الشيرنيلاامةقلتقدنقل
سهتصقاق
نستعقاق ان ابوحبالرجوع اله عل اىلامالئعأاذام
 3الع.ادى قل هذا عن الذخيرةاالا

اأباملمادناةذائدت .قارراالمشترى فلالان|قرارهلامكونحة فى<ق غيرهشانطنتاوارحاانبهلاتئاى
| ببنكااىا لتمادىلانعدم رجوع المشترى علىالماع معانقلهالعمادىعنالذنخيرةاذا عدتالاسعقاي

ةاشتنرى الأشقرعادءملكبة
باقرارالث ترىابّداءوانا كا انلرجوع حا بعداقامةالمائع ابلسمن
تبى
نى
اةال
ةقام
ناالاى
بضاف
مق م
لحقا
الاست
المنبعامسق لكر ا

(قوله ف الاولىدون الثانية)

لا
ونالا
هوكئن
ىتقب
ةاستع
خاال
تالمش
مقاق ب
عةدبة فلهذا نرجع بلاعن اللافان-ه حمث
لامرجع موت الاستعقاقبالاقراروهى حةقاصرةفانقبلالاقرازأصللط تحاففلكمانالاصل

قاصراعلىالمقروادنهمتعدية جرس نانالاصلقدلناعملر وه بخعلمفل.اذاالميكن مانكعالتوذئ
ماءالغبرلاوز و تعره يوز (قولها شترفىةاناعيد) قبدالقسدينلانه لوقلاأناعددول,أمرنهشمراله
عبحر
هخالفه
جة ماض
وعتاس
كذ افالفخ وف ال
دم
حئ
اوقا اشترنى وأغنلاعمدلار جوعءلءه ش
الجوععليه اذاقالاشتزفةىط واأناع_دفةط ماذكرهالز داجمىن ان انحردشترى تخايصاكالاسر
هذاه وحر)قملالإ مشكلة
يد علىالضمان (دولأ ا
وقدلاحو زثرا *العرهكالمكازبة و جدمنهما

على قولالاماماذدعوىلحر بعهند شمرطفىالقضاءبررنتهاوهى لانصممنهلاتناقض وأجمب انها
امدتها وبناتها
وىلس
خعلا
امه
موضوعة ف خرادةلاصل وفمبالاتشترط الدعوى لتضمنه تحرفورجأ
وحرمةالفر ب حعقه تعنالىمر وبواضلحهعماننادة من انالشهودف :مادتبمعةاجو نإلىتعيين الام
محواتها و نناتمافانه اذا كانحرالام كان فرح الامعلىمولاهحراماانتّبى
رلعكها وتحر أخ
وكفذ
ثمحرمة بشاتها على سمد أمهن مو بدةلوطمهالاموأماحزاعخةحواتهاخو قمَه براقععذةالموطوءةا ونكاحه|
قدصم شعنائمقالف النهروجعلهقالعناية على قولعامة الماعوالمكذورف ا ندعااجمتهم

علىا ندعوى العبدشرط اعلنادصهلفءةوالعارضية وهوالصي اسلكتنناقض لامنعصعةالدعوى
اماق  1بهالاصل تلماءجال العاوق وأما الاعتاق فلان المولى :هفردءه والت!:قض قدعوى

مأفمهتحفاءوبعأرذشفامهرا,لقوله أمافىسرفداللتاصهلاءحال العلوقالمىاكذرهالعرنى وغمرومن ان
الصغير قدحلب مندارار وبلانعل بحرياوأةأبوحيدهماناسلامهماا واسلامأحدهمافياويعتقد
بعذر (قولهو برجحضوره) ولو
اتعرقيق فمقز بالريتمشنينله الحالدع دذلك فبدعىالحر ش
]مدع لاوصل المدعادة كاقمىالمن د كذاخط تنا (قولهوربج اعلعندعلاىلبائع)م أعنلهبأمره

بالضمانلداينقنشايعنه وهومضطرفيه فلانكون متسيرعا كسراارهن اذلاقذخىلادينص)

الزهن (قوله لاف ارهن) .أخىلاف مالوقالارتؤنى فاناعدذارتهنهقاذاهوسرحيّلابرجع |

لطمنسكن)

>.

كالاخوة وقّدافصمعن ذلك اليزازىحمث قالادعىع ىآخرازهأحوهلانويه ا نادعىاراأونفقةورهن
علمهبةبل ودكون قضاءعلى الأغراثضباحتى لوضرالاب واذكرلايقسل ولاصتاج الىاعادةالمدنة
لانهلا دودل الهمالاناثياتالمقى على الغائب وانليد مالا.ل ادعى الاخوةالجردة لاءهة _,لان

هذافىالحق.قة اثئسات البنوةوالمد عليهوالخدم ف ».هلواالاال_اوكذالوادى انهاينابنه

أوأوأوساهلاب أؤالاينغانت أوميت لانصممالردعمالاخلاف مالوادعى علهيدأانوهاأبونه فانكر
المدعى عليه فيرهن المدعى علىمالبقبل ادعىيدحاأملاالاترى انلهوأقردانأهنوأهوابنه صم ودانه
أخوولاللكونه جل لذب على الغيرفدعوىةوالاخوة مندعوىاالك لكونهالاتضمالانىذمن

ىفععهلمه رانكاكدنعتمتّه قبلهذامقسداوبرهن
داعفد
ادعلادممطاق
موافلمر! معزيا|لىالذخيرة ا
امدلعىسادسعوتهتارلاك" :نتذالكلمطلقية_.لل و.ا.لطدلفعانتبى ويهعرفان
علهفقاليال

المتناقض لوقل ابطلت أحدالكلامين وأعىمنه يقل منه ولاحتاج الىالتوفيق ولاالىالنظرق
أمكانهحرةالىف النهروفىهذا الاستذراب تأملفةديردقال شلعتناوق الاعرب-:ديرالتأمل نطرووجهه
ناالتناقض نتةق مدعواهاملكمدا أولانمدعواالملك مطلقافاذائرك اولامداطاهبالاولالمقد

ادتقعو تق مدعودمطلقا لانمدع وادمقمدابالشراءم لايد عليهمافىالهمرعن ا خذدى انبهرتقع
 7جوع الملنناقض عن الانولواطلقف.هفممالوكانالاولالمرجوع عنهمطلقاأومقيدا وصاحب النهر
[أغيرمنازع فىال الستفخىراحه من هذا افرع الخاصبذاءعلى ان قولهتركت المطلق وادعنت
سيقهن قوله فىالثهرمعزيا
ا.لاذلك اأسدب التقسدوة_دعلتانهاتفاقى انتهى د امنباال

هران
اال
ظى ق
فنتب
ايها
نهال
ذنسش
اذاظ«تشى على لغة كانىالعداح ونصدعزوته ال أىسسهوعز بثهلغة
|أمعزيااسم مفعولمن المانٌوأصله معز وى كاهوا لقاعدة من اس,مفعول الثلانىاجّعت الياءوالواد

|أوسقت احداهما بالسكون لنت الواو باءوالضمة كسمرةوادتمتالماءفى الياءواماع_لىاناللام واو
غوزما و تطيرالاول ص ى وهغعذى ودوله لغةضطه ش|:
نغز
قاسمالمفعولمنهمعزو دلاقلت تظير«م

لىوق
لنىععل
اهست
بوالخرفبعرفقوله وعزننه فلانعم نصيه كاهوظاهر (ةولهوشتالنسب) لان

وهوثساذق فداءلنىتفينهاقض بق انيقالما عى في اهاتناقض لكونهنى محلالمخفاءمافى البحرءن

الظهيرفهاستأحر:دارامن رجل ثمادعى| نوالدمكاناشتارهالهقى صغره و برهن يمل واستثكلهف مىخ
نله
الغذارعافىالفوااكةالندرأدواهبرأءابراءم طلا أواقرازهلا تدىعلءه شدثاثمظور باعدلذلمك|قر

حاكلاانبقربل
اء أوالاقرارم شغ واللذمةمنمتر وك األمقر ولر>لال
لمكقرلذا عذرالمقرانتهى
ماعلانغاء هنااعشيننا (قولهصيعة) وقولالعمنى عنىحاررةمسيعةأىءشلاولواق اللآن ع-لى

شلى
طلاقه لكان أو
هلها
أدرر
نا (قولهولدت) “أىلاءاستملادءكذًا قديه فىال
خ.كا
ذنقو
وولدهاوالافاستيلادء لاعنعاستدقاق الوادبالسنةف.كون ولدالمغروروهوحررا لسعتدحةه ويازمعقرها
مئعلى أبمهتشييلرالية اولفمحر عن المزازية
لقردوانل ماات
والع
الوطاءو برجع بالتعةعلىبااعللاب
وات اق الاري بهعدموت الوادلابوجبعلىالمشترىشيا كزوائدالمخصوب انتهىواعاانالتقس دواد

المغرور دشيراملاىذكره افلىدررءن انهاذا استولدمشمرية بعلمغصب المائعاناهايكون الولدرقيق|

وبرجع المن لانالع بالاستكةاق لاعنعصعة الرجوح انتهسىوذكررقاألردرضاانتار الغنية
ةها كانتماكى
لايعتير بل العيرةلتار الملافاوقاليالمسهدقا بمستنعنذىسنة وقالالبائعلى دادنش
ند سنتينلاتندفعالمخصودة وباقالسمانق الدرروقولهبل العبرارخ الملكأىمن المدعىوالمدعى
عولايهلقر بنةعلى ذلك تصرصه بعدستة أسطربعدماعتمارا لعتحارلةالانغرادفقو لعززياده
ف هأىفىقولهبلا لعيرةلتار خاالشحث ووحاهعهتمبعادرممعندالانفرادساقط شيتن|(قولأهشعها
ولدها) ظاهرءانهلاعتاج ال اىلقضاءيه والاصم أنلهاددمن القضاءيهأيضالانهأصب بومالقضاه
الال

3

١4

0

(اتجز*الثانىهن فنالمدين)

تدافعا نكاكل وا_-د#:ض الانووق كلامهتناقضكانبغضهبقتضىابطاليدضتهرواعلان أ
التناقض اغماكةق اذا كلاانالدهو بينعندالقاضى قااللن
فهر وهوالاوحهءندى تخالفا
مسافىاليزازي مهن انهنكتايكلوثنالندعسوةىعندانحأ ١وكقول كرن اىلفعرة م|نسسائلتمن
مترفقاتكابالتضقاعمانصهاعلاختنلهفمواىاشتراما كو نالكلامين عانلذقاضى نهممن شمرطه

وموم من شر كونالثافىعندالقاذىفقط ذ كاراللقول
بينزفاىز بةوإيرج وشئىتر احليشانى
انتهبى مذكربوعأدردع ورقاتان التناقضالمانع اما نلسمكعالمساأمين أوانلمثعسانى

فندى المدعىعلسه انهقال أؤلاكذابريددفعهفشكفبرهن الدع عليهعلى قوله الازلفثدت

الت
اناق
هضووذ
طر دقدفعالدعوى واسدلأىؤفسىةمن الدعوى انتيبى(قولهعنع دعوىاللك)
أىملكالعينأوالمنفعةمساقالصغرى طالبنكاحالامةمانعمن دعوىة.1كهارطاب ناكحارة

مانعمن حدعهواىونح
كطا:ا»هالنؤسه عتعهالغيره أقؤادعى انلهفلانوكلهراخصومةمادعىانه

لغ
نلار وك
اله
لرناخ
اصوامةل
ذاق
املوفق وقاللغلانالاولوبق وادكلانمىخصومة ثمابالعهثماننى

وك
وانى د
وض و
حالاتدا
ءرمعكندبنا
مغادبعةنالوجلس
برهن

عل ذلكوة,ل امكانالتوفيق

كوااف ح
حكتاءاق ا
رلخ
الا
ئصة
خندىانهان كانم المدى قلا دمن التوضق بالفعل وانكان من

المدععله فالامكانكاف واوادعى أن(هزيقوقدوكلةباخصومة اثدمعاه لنفسه و برهن لابقسل

م

ربت

وننرك لامة ,.الناخ

د
ة
مه 3

ا
ا

رت

0

)من-

الي

1

5

الااذا وذق وأولنفسهث ل
مفلانوبرهنيقسلولوادعى علمهديناقانكرثماد انشهسركةلابقسلوف عكسه

بقل لانمال الشركةوزانيكوندينابعنىاتحودولاديل باصيرما اللشركةبحرونهر (قوله

كالواشترى أمةالخ) دكارصشاحبتالراشسىباعدعند ادلخل
ااصوةق.ضهتم ادع ان المائعراعهقله

من فلانالغسائب كذاو برهن فانهاينسقتلرسى ذتأملهمع ماذكرهالشارح جوىقالثسطذناتأملته

).اناك رمن | فوجدتالتناقض هنافىموضع المخفاءلان الماعشتلف,المنسعوالمسترى ذى علدهببعهشقعبرلاله

وب

-

5

ات

اد

.

.

ع

فلهذاقبل برهانهفمىسئْلهَالخلاصة وانىلمثمإشدع
_وتىرى انباملك فل
تانوف
نلان
ايدع
قىض

رون
باقدامهاعلشىراء ف غيرموضع امخفاءلانهكالا قرابرانهاء| السائّعف.فعواء لخميكره ناقض
.٠

نفسه وامل[غكسبرلدس فب
لهتافاء
ف ببعه منغيرالمثترى ثقعلراثه فانفدهنعفاءماعلت| تتوبى

(قوله واألقمامشترى بددنععةولاىه) بعنى مرجعبالذْن تسا إقولهفاذا ادعى لغيرمكانمةاقضا)

ولوبرهن على اقرارالسائم انملك فل
لانء
عةد
لم التناقض تمرعنالفممو يواتعذالبائعبالعن

ولولميقم بسنةعل قىراارال اعد لذك ولكنهطالبعدنهباللهماشىللدعىكان لهذا لكانهتملان يكل
عن العينق:صير يشكوله كالمةروسار دمنه لونعدذلكدرر (قولهلاعنع دعوى احرية)

أوادعى

االملكاسنب
كيادلرةث برهنعلىاعتاقالولقىبلهاقلتورجع عاادىوكذاالعبداذاانقادللبسع

م
اد العتق نعدهأوانهجر الاصل و برهن علىذلك قل برهانه| هس اناهرعن الماسوط وعيره

أوثما اليتتفنرعاعقلىضاغنيرمانع مندءندومىالاحنرةله شنا عنمن ةالمغتىامة ف,ىدرل

|

اقامت ننه اما حرونالقاضى ضعهاعلى يد د
عل حتّىسال عن شموودهاو؟بعردالدعوى لاحالببنه

واديلنامة انتسى (قولهوالامهندعى) اتفاتقىلا

احترازى لانالشمبادةرعتى الامةتقملوانل.تقدمها

الدعوىتهنا تحريجقهراوهوحق اتلعلاهلى من غير .لافاماعدقالعندفالثعرادةنه اناتقيل |

عندالامام اذائقدمهاالدعوى سكأاتى (قولهوكزاذااختلعت نفسراامح) لاتباواتكانتمتناقضة |

|الكنه فل الخفاءفغتفرالاانلزوج,ستفلهالطلاقكامتقلال المولاىلتاقمن غيارنكونهاعر

بذلك (قوله طلقهائلانا) قددالثلاثلان ةمادونه»كنأن ,قم الزويجالبينةانقهدتزوجهابعد|

ا الطلاقالذى اثيقته المرأةسنتهاقمل نومأوواميلنواشمان
لىان قلاء
شكننا (قولهثمقا اللبائع

هوارى) شيرالىانا ا
للنس
مب فك
صلام
نف خباصلاصول والفروع وامامنعداهمتانه لابع فسه

١ج
يي
سي
حكالاءوة

مائدتبالمدشة وانكان ظاهركلامالمصنف ذلك فليراجعالهرائتبى وااللذسىرفءندةولاللصنف

والتناقضعندععوىالملكان القضاءرالبدنةحة متعديةالاىلكافةفىالعتق والتكاحوالنسبوالولاء
اولوققفيقتصر :على المقضىعلءهف اىلاصمفشدمعدء وى غي«رأنهملكه علىمافىالهرأوادوقمعلءه
عل المقضىعلهوع_لى مانلتلقكمنه تقال فاىلحر
ملك
ما م
تضاء
قالق
.اق
لادنر وكذ
عالىم
وحأصلهان القضاء على المثترى قضاء على بباثاعهلشرط السادىانتربى بعنى انقالالمشترى

ان باعلن.ىمانتعصارالبائ مقضاعليه حتىلاثم
لمن
حفوىاتالمدعى هوماءكى لافىاشتر يفنه
دعوى السائع شضناوفى النورعنفتالقديرالةضاءراستقاق المع من بدالمدترىقضاءعلى | كل
وعلىالوارقثضاء على المورث

شرطهو دينشيت||:أشمريهابقولهنان ةو ل الوارت فىجوادالمدى

لاف ورقتهاتبئ وذكملامر وانالكنامرياهلاصلية <كعلىالكافةحت لاسمع
لنتارج لاقسله
اةم
قلمتكاف
دعوىالإكمن أحدوكذا العتق وفروعه وق املك المؤرح عولىا
فصارت مسال النا_على 5سعيناحدهماعةق فىملكمطنق وهو عنرزلة حررةواالالصقلضاءيه قضاء

لاقفةاضلنأاسوعالثمساانىلعةى ف اىلك الم فرووخقضاءعلى كمانفةاولقناتسالتار يخ
عالىك
| ولاءكون قضاءقءلء واستذئط شينام كلاممثلامسراولاقنضاءيالمه_.كاحان ادع
وتهن
كائن
ماءو
قضاء فىحق كافةالنساسمن وفتالتار فلاممعدعوى أحد نكا<ها منذلك الووت مابقى

النكاحالمقذىه وقل الوقت الذىار:خه تقمل وسطل بها 2للاوللانهتصيرقضاءعلى الكافة

منوقتالتارع لاقبلهانتبى (ةولهانباحرة الاسل) أوانهاهللثفلان وقداعتقها أوديرها
اقمرءن الفنجوالاصل فالقمودان كرون
امهتيدفى)
ءهودالا
قول
أواستولدهاق.ل شرائهامر (
لسان الواقعشمخناعن الرهاوى (قولهتسل بضته) لانالتناقض فىحرية ووقعرها لاعزع صمة

الدعوىتبرعن الخ (قولهالمبنةفبعلة) الظاهرانيالفع.لهكافىعض الس جوى لانالاصل
بسنةاستئقات الكسرةعلى الععنقذفت فسكنت فادغت العنمف الماءبعداحتلاب ركةالاء

أونقولناقلاعتيتنرلكلباءعدهانادغت تنا (قولهأىلس الاقرارحدة متعدية) بلهو
| خدقاصرةفلاتو قفعلى ال#ضاءوللقر ولاهعلىنفسه دوغنيره و.قتّصر'ول,معن ولاق مافه

لالازيقلىرارحة
حدث فرععندومقفه علىالقضاءعلى كونهحةقاصرةوالظاهر ان قالوكاان
بنفسهلاتوةف عولىعانلق_ضادءاالجحقاعالاقرار والمشةيةذى بالاقرار على الاظهر الاعدد
اجة رجنواعهلعنكذ امذطشعذناواءل انه بردءلى سحكون الاقرارحة قاصرة
حمش
تال
اة ن
وحاح
ال
مسثلتان الاولىأرادالز وج ان سسافر بامرأفناهقرت بلداننسان فانهعتعهامن السغر والثانية

|رااؤم,بدين امم ونفسحم الاحارة ف يقتصر الاقراراعللمىقر والجوابان هذا الاقرار و نا كان
أق
علىالغيراكنه ادف خالص و المقروهوالذمةثم ازممنهاثلا حق الغير بالضرو رهوهذاةول

| أ حشيغةوعزدهمالاصدق المؤتحأرحقرافللساتنقض الاجارةولال رمأةفى-قالز ويج فلاعلك
| المقرلمهنعه مننقلهاحر (قولهوالتناقض)  وهوكان المصساحال-:دافع يتقناالقض :ال-كلامان

(انحزءاالالتممعنهينن)
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سلذى
لوا
انا
| واعلمان ماب.ق من قولهافلنهر ضخلاف المرفق فىالعضوكذا وجديّء خط ش
| وى 3الوضوء.دل قوله العضووكالهما

م

(ثوله كالكنيف) ؟حمعع ىكنفمعىنه

لالس

لانهسترصاحمه أى كاندتل اللكنيفق شرااءالدار,دلاذكر|

رانكان أصغرمتبافكذلك
وكذا يدل  000ارا صتباوالمستانالدال وأم فا ف

والامانكان أ 1منرساأو
«يد
الا
اململا
اخللشرط نهر قو لالالة)لشمكيمةالصفة وباللكسر
االلمنكتبيرهن الشعرتهرعنالهااح (قولهمطلقا) هذا اطلاق مقا بلة تفصلال"اواعدما
ةول
اىسواء كان مغفههاءدارا (3
وهاللااانشتريت بكلحق )وأوءكة وعرلاهفقها
أودكل قلملوكثيرهوم:ها>زءعن المنابية (قولهوعندهماندعل بلاذكرامح) لانهامن توابعالدا
كالكنيف وللاماماانه علىلطر,اند تلك حر (قولهأعمم أنتيها) أى دست

ص ووال لاناعتسارالمقهوم جوى (00
حتق
ال

بام) لانهذهالاساءتابعة ْ

من وده و حت ]نباتقصد للانتفساعبالمبسلع دونعتهباأ صلل منوحه منحنتُايا تصور

0

فلاندنعلالايكذذرَا حقوق أوالمرافق والمرادالطر

دق امناصف ملك نسان

أماالطاريق المسكةغيرنافذة اا ر عام فسدخل فان دكرانحةوق وقالالساّعلدسللدار |ا
المسسعهططرنققاكترى لاسدى الطردق بغبرحة لكنلهنابردّهارا!مسانار (قولهوالشري)

بسع الارض أواساكنتهر (ةولهالااذا قالبتوكلحق) لانكلامئباخاري عن الحدودفكانت
تأدعه قد  1بذكرالتواسعوالطرديق الذى يدخسلينحوكلحقالذىيكون وقت البسع حت لوسد
رو تادال

زيارف ماعالمنزلصدوةقه دل الطردق لقان دون المسدودحرءننأملنأية

وقوله وحعل لدطر.قا آخرأىنىملكه ناص شنا (ذولهبخلاف الاحارة) وفع الترولا

اتذسنىاءعنعةد الاحارة
الاحارة تعقد لل ناتفاع تخلاف البع لانه قديكونللهتحاذرةهواذاللواس
تامذطللاعكن الانتفاع بالعينالمستأسرةا لامي هالاشاءقوب دندوفمافررا ادلماللتعرقدىانه
بننلاوز عن لعدمالانتفاعنه دون العينفتعين الدخول فها
ا وان اط ردقم نن صاجب العي

ٍ ولامدتل مس ل ماءالمراناذا كان ملكخاصولامسةماافيه زا فهذتاقسدلقول المعنف
أخلاف الاحارةفافادان دول الممسلق الأسارةبلاة واتمقوىمقيدع ذاريكنوماكاسلا

كان ار -لالمسسسل حمدكذالااذاذ نحونكل حشقهدا (نقهة) الرهنوالوقف كالاحاره ا

اماالاقراريدار والصطعادارط مةببسافكالسع ولاتدتسل فى لقم وانكرلاحقوق «المرافق
الامرضاصريح وى الموائىالمعقويسة شجىان يكونارهن ا كذاللاسعاقص_دره الانتفاع قلته
جد ولاعخالةته للنقول ار

المصدف شيعا

دق فالرهن والد قال موقوفة كالاحارةواعقدة

للعدردم شعى نتكون الهموةال:عكاحوالخلعوالعمقعلىمالكالب-ع والوجهفبالاني

ىلقدمةوان كرا ةوق الم
ديق اي الما وقلد معالماق التهرعنالف م نن قولهولاتذخعلف ا

أيخالغه املاهرءاعلمنعراج ونصه ولاندخل الايكدرالحقوقال
أثمماكذانه فت بدانمعت القدمة
أوالاقدتبصروهوتمول على مأاذالم»:ذلك وقتالقسمة فلاخالف
ماقالغهرءن! ن
 3وهاناذا

المعكنه5نا بب وقد علذلك وقت القسعهحعتوانل ,وسدت

(قولهقان مهايدخلالطفا

لاا
نقيم الانتاحكاسقام السعنالتصودسه شار قبةولمذاصعشمراءخشكاوادوأرض
كسار

سا

ا

ا

لا بر الطردق حاركلاف الاحارة نمر

لسن

الاسصدان).وكا
ريال

الخد 57
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(عل هذلام .جكين)
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ولومديرا أواموأدعة-لاف المكاتب لانهصاكامحربداوتعرفا كسمهنهر (ثولهفانكانهدوونا |

لانصع)  كذا ال
فحدابة أماع_:دالامام فاعدمملكهماقيدهوأماعئ دهمافلتعلق القغرماء

والمصنف تمع ماحب ال
امس
لوط
اطفى
سلاق وهوالققيق كافالدرانةوامابردَالزائرلالاربايل

لتعلقالحغقرماء والمتغاوضنانلارياينبم الانالكلمامأوكدًاريك لعنانادانما هارنأل
الشركةز بليى (وقلوالرهيابين اسلوانحخرى ممة) وأوبعقداسددرلةولمعلهالسلاملازبابين!
واخرقىداراكر برواو#كولعنبىوكذااذانا مه مسية أوجراأوخخزبزراأوقامهمواخ ةادالا

تجروبحرلانمالهمناح فعهل برضاءيانكان بلاغدروم منات
١
البو

7 1

رف فللمسل |

م 00
10
دنا

لكو ح
لااليالاتماخ
يوزماله بدارنا
د
ررمعصومولوهايرالبنائرهاد الى صر الزرامعله

فكان منأهل دارالاسلام بحرانلموهروكذالوأً سلاولهاحرامورعن بضاحاللكرمانى والحاصل |)), .و00
؟

انال رحيراام الا ىه ذها نس الاو سمدم عمد الشائةتمكرالفأوضةالسالثةشمكرالعنان  0واد 4رم
لرابعةالملممعالحرثمة الخسامسةالل م ا
علذىأسلبارا رب ول احروا
عل انماوتعفالدرينا ) 0را حك ا
 3فلوهاحرالبناثم عادالومقلاريااتفاقاوعرا «للدوهرةه وابهفلاتكوزااريا راسيقعن| أعرمعزيا يلود

للعوهروءوركذاقوله وانخاصل انالرباحرامالافىهذهالست مسائلصوا دهالاىه-ذهاخس مبائل

رهما

5 000
كف كولج

وثتقة) خلالربالل ممم
الحرىلدعن على |طلاقه دبلمقمدعاذ كانت
الزنادةيناله الموالافالريا

شمعاللوكان الاين املنجمهسة#ل رعنالفتم (قو
ولهخ
الافا
للاى
شن
اوسفى)
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يفف

جالع

لانالمسل |],ورعمت"زيع ردكت )نه

واب ربرنيونارمد

3م بالامان انلاتك مالهاملامالعته وهنا العقدةاسد فلاءفمدالاكالحلالوائحةعلموماماس.ق من
الحادرك ولانماهمصاح ويعقدالامان 1بصرمعصوماا اانه الثم انلابغدرهم ولايتعرض الى ايديم

إييان

0

لو رتتدعرفا زمرضهاهوملكه يسمالاراحةالساقةز بل وقوله١ 1عمرععصوممااأرادرالعدئة
نلعتجةوان كانتثابتوةالتقوم
التقوم لأ الشرثلالةء نالبداع حدث علل1ذهب الاماميا ا

وعندهمانفسهومالهمعصومانمتقومان

لدس يمتاعنهوحى لا«ضعنبالاتلاف
ا

سي
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0
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0
رماو
 0اللا ندل  1عله

1

ولءمناسبةاالىوجه تأخمرهلان الحقوقنوا
حدث ذكرالحقوق هناوأشارالشارح بقوله

قلق

05

00
50
وق
ذكرهابعدمسائل الببوع واس ربقولهذ كرقه ذا ابسابمايتبعهما أىالمببعوالغنمن

الىان الف الحقوق للعهدا لذهنىلاللعذسولاللاستخراق شنا (قولهالعلو) ١غم العينكه

 7اب

حرء نالمصاح وذكرفالد ررانهمثاث العينوف النبروةلمكسركرارمساأكنة |

انتهبىوقولهواللامساكنةيتعلقحمسعالاوجهلابمصوص كسرالعينفقطا(قولهلايد ل ششراء

بدتالم) وجهالفرقانالبدت|اسم سقف واحد يصط للمنتوتة والعلومثله والثيئائرون تمعالئله أ
فلايد ل ددون التنصص عله والداراسملأ |دنرعلره احدودمن ا انط وش لعءلى

سارل

وعدن غيرمسقف والعلومن أحزانْهوتوادعهفسد نعلفمهمنعبر كروالمنزل بين الداروالمدت لاناسم
الرجلبأهله
مض
عرب م ن الغصورقانه لدس فمه |

اصطيل فكانلهشه ببوافلشهه بالدار,بدخل تمعاعندذ كرالتوادع الس
0
ال

لم

ْ

(قولهأوترافق)جع
مرة
الم وف الفاءلاغيركالمطم والكد.ف خلاف المرفقى

نفقتهبره لات
العضوفان فنه افلخلمموكسرالغاءوبالعكسوكذاالمرفق عءنى مارت
ماع التصوايلرنندأيو سنارف

0-0

م

يراق المتونك زر ادا
اهرار
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دل

65
 /ب

منف سب ربكل
 3لان ررا

7يدص
امهف

لاشْمل علىبوت وتدن مسقف ومط سكن

8

عاد  0/ 00/0ت :

دفالجسامعالصغير
ىثره
دتنأ
حىهذا البابان يذكرة.لالخمارالاانالمصن فكصاحب اد اي ق

حلاف السقل

يلشك 3
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 6واو لود
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(الحز»الشافىمن فت المعين)

غالانبيانمن ناالمذ كور فىكتب لحديثزيدأبوع.ارشدهقى|لبناية(قوله وقللابصع اتفانا)|
كالحتطةامقلءة بخيرالمقا ة والفرق لهءلى هذهالر وابةان اطلاق اسع المرعلى الرطب اسم كاعر

ولاذلك
بعر

(قولهواللعومالختافةام) وبحمالخساموس والدقرجنس واحدوكذ الحمالمعز

م لضان فلاخ
و زسع أخد هما لاخرمتفاضلاخلاف بابلعطلبمرعضىهمتفاضلا<ءث و زلانه

غبرمةد رز بلى (:ولهالدقل) :فت الدال والتقافنهر (ذولهوشهعمالمطن بأالوالبيةال
)تموان

و 4

العنم)

00

0

:لم

د ل

|تككانله امن الض أنلائهاأناس عتتافةلاخمتلاف الامعاءوالصوروالمقاصدعينى وف التعليلاعاء

لمان الك كو راذاكان شمانءّواحدة ةالحلامتتلفيضا (يقزوبلاهلويارأوالدق.ق) بدادأ

فانكان تسدثةا نكانتالحاطة شّ المتأشرةحازالانهأسموز ونا مكل وفىعكسهلاحوزعندالامام

لآنه لابوقف على<دلهفانهيتؤاوتف الصنعة عنا وخيزاوكذا عند
وةدل
دانهع
ودرى
زع_:
زد
ءد
رف فالمعهددوالئضمٍ وحسن العدن |
لنك
فوسف لانهورق عناده أوصوز ششرط الوزناوا
عان

مضروط نوءهما وخصوص ذلك القسدر بعيئهمن العمنوالغارمهدر واةارهالمكايج للفتوى ماحد ١

الناس نهرو >وز ببعالدقيق بالدة.ق اذا كانامحك .وسينوكاناءلى صفة واحدةمن النعومةوى
الخلاصة حوز وان كانأحدهما أن وان ,الوزنفقيهر واان عدنى (تولهمئة اضلا)ىأصم ١

الر وابة منءن الامام قهولظاهرمذهب عالنالئّلذاائة وعاءهالفتوى عدد
حاأو
كوزن
ياى

م|اصط واعلمهلباانلهصنعة ص راجنس 1عوواولايرلدةق مكبلانقانتفتالء تانولاخ انهذا

|

فزىءالة ذواه
ارللانخهايمحك
ز.المداموز أوومنعدودوامالدقءق ذوزف فعرةناومع هذاعوز
التفاضل لاختلاف الجنسبالصنعة فقط (هقرولهلاسمعالبربالدقيق أوااسوبق) لانهجنسهءن
وج والمع.ارفهماالكل وهو غيره -وما فكان فده شمة الربارمجوكذ الباوز
ام
لعال
سدق
وقرق
لامتفاضلاولامت اويحاعننأدرنى
فة وقالاو زكفها كانعدنىلانهما جذسان منةاغان لاختلاف |

الهم وا
لمقدود الاثرىان أحدهمايصح مانا>:لحلهالاخروللامام!نهما جنس واحدمن وحه شعدنا
(قولهواكهسم) كسالك ين
وح فتمهاهاج (قولهوالشيربج)هومءرب وهودهن الدمسم وقيل |
للذهن الاب ى وللعصيرقل ان مغر شيرج تشدراره [صف لهوهو يفخ الذي مد لزاب وهوملدق

بات فعال و جعفرولاوز حكسرااث ين لاهتصسيرمن بابدره
وه
مو لهل وم فعأمه ؤام ءايه

خصو رةولسن هذامم|,امصماح (قوله حت بك ذوالزيتوالشيرجأ كثراتح)فان ةيل على هذايذ.تىان أ

حو تربعالدهسمبالدهسمماتضفلا كيلاءلى وجهالاءتساريأن صر فكل جنس الىتحلافجنسه قلنا)/
ذاللكأ
مننىف
فصل داولنمتدلز بلى واق
(لوزلنهادةمالتسير هذا
)اذاكاناءقعةفانكان لاقمل أه

كيافى زيداعد
لاخسرامجن منه صو زممعساواةالخاري للسمنالمفرزتهرعن امخانسةواللشميرايثفنماء

المعلمه تفل كلد بع صمكمفى جاح والعامةتقولهالئناتوهوخطأ (قولهدم عند زفر )لا الال
فىال
>عقد
وهو
ااز
فلافسد بااشك والا<ةال ولناان<ه-ة الغ ادغال.كلانهيقس دمنوجهين |
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 1بت .يفاد إل بووحربومتخجاملتهنساوىدووانحسدالععيسىددموهلران(اقلولتلوههومعفىالرياكالكةىز وى (وقزونأاهلاعددا )لانالوزن
ليهالفتوى) قالفى الفموجع ل المتأخرون الفتو
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 7تتإل 5 -

لتم -قا واديور -_.إللعاذف

ةا
1
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لاف

ى
علىقول أنىبوسيف واناارىان قول#د أن وفىشرح لمع لاءنالملك وعليهالفتوى وفامحتى

باعزغيفانةدابرغيفين أسئقة وز ولوكان ارغمفسان زة | والرغف نسيئةلاوز ولواعكسيرات |
اخمزصوز قدا ونسيّك غ.ماكاننهر(قوله لاو زطلهقا) لانهوانوزن فهومتفاوت بتفاوتامخيز |
واخمازوالتنور والتقدم والتأخر والاستقراض اغا ندع فىا
جثل
دى("
ثقسة
ل) ق
اال
ثمن الدناءة

استقراض الخيزواجرس على ياب سام والنظر ف مىراةًا سامحرعن الجوهرة (قوله وعد »د ْ

لا) لتوافق الناس على اهدارالتغاوتكاهدارمابين الوزتين (قولهولارنابين السمد وع.ده

.ةد

(علىه:لامبحكن)

فالكوعنظاام مساتمأناه لتنا آخرأى نفعالرو
جفحانذاكسانا  1خرحازبيع أحدهمابالا” شر
متفاضلاو الاو  2م أ همانا 0اسدثه لانالمتأر#همبمالامكن ضطهع-لى ماعرف ونوات

ال لالانم.ماجنس واحدالاترىانهلاو زذلك|ذابسع نغيره من حلاف الحنس أيضازنساعتىففامد

ْ منهانمءثى الخلافء_لى ان م الشاة م انشاةاحة جنس وات_دعند #د وعندهو| جنسان بق

ان.قالصر ع كل
اام
لالششار
اافنمى .قول :قول د اذا كاراللعمالمفرزاً حكثرماف الا |
حوزالمسع والظاهره نكلامالوزناالىعرنى عدمجوازاأصللعاعندالشافى وأجد (قولهأ كثر

من الأهمالذى فىالثاة) اعلمانه_ذا اذالم حكن الشاة مذوحةغيرمساوخحةفانكانت كذلك |
فاشتراها بالدشماهوالجواب فىقوه .جيعاكاقال _دعنن قواألراديغيرال لوةغخيرالمفهولةعن
السقط ولواشترى شادحمه شاءمذوحة وز فىقرم جمعاانتهى وعلى اهثذانان مذوحتان شاه
سنقط فتمظهرلانه |١
لل ع
اتفص
ءتءقمن ان أهراديال اوحةالتىلم
مذوحة نسل و زرفانماقا
لاشترط جوازالبسع عدم فصل السقط حتى أو الحادوحده متصلابه الم:سخوكان اللهاملمنرر ||

ا

جهبرهت ١ فت

السةط اذ

أ كثرمافماكرزاك.عأ.ضالكون الزنادةقى المفرزعقابلهّاتجحاد قلت اىلدمن مه

0 0
0-0 0

هومالانطاق عله اسم اللممكا كرش والمعسلاق وا :41والاكارعكافالخبرقالغرض الا-ترازعا | ا

لوذضل السقطكله الشامل للءادوغيره (تقسة) لابأسءالسعكوا حداءائنين لانهلابوزن | .,ا

3535 -افك

ار راب

ديدة

وماتعورف ف هالوزن فلاخيرف.ه الامثلاعثل رع ن الخائدة (دوله والسكرباس ) فىالقاد.وس 0 5
 1و
5

الكو نياكسسرال كافنواميلنقطن الابيض جوى (قولهبالقطن) وكذابالغزللاختلانهما أ

0

جل أولويا ع القطن غزله حازء :دش دلاء_:لاف الجنس لازالغز! لاض شعودقطنا ومنعه ا
حرا
ابونوسافلامتساوباوقو ل عد ألهرولوباحامحلوجضبرمجا اداءلم ادلارس! كر ممافالا

انانع ملرههاصضوف أؤفىضرعهالين:صرف أولي ترط ان مكونالصوف والهين1كثرمبا |
فشاةز يابى(ثتمة) بع ابلصمودفمانكان|للمد ساللوتقضجود تصعوتفيارالمساواة |
ال
فىالوزنوان حكان لادعودلاتء_:برشع شاهين عن ممع١ل وراناتولا.أسنغزل قطن شاب قطن |
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بداسدوكذاغز لكل حنس  5ابهاذالمتوزندرعن القنية (قولهأىكلا) كذاقغي كات حلاف
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لها و 5

.

نه

0

حيثاعبرالغائل :الوزن شهذنا (قولهوعند أىبوف وعد والشافى لايصم) لقولهعليه  /عم حا ريلف
لاعرى
البيلام دين دل عنهأبنقص اذاحف فق ل نعفقال -لءه الصلاةوالسلام /اذاف أفسدالبع وأشارالى ا 0

العلة اولهىنقصان ول قوهلهعايه

السلامت اىمحديث لمش ورالئقربالمر لامثل والرطبقرهعوز عه

بالعرمقاثلا والدليل علىانهكرماروى انهعليهالسلام <حن|هدي اليهرطب قال أوكلعرتسيرهكذا ا

ولانهان كانقراجاز ببعه باأللحديث وهوقولهالعاقمرها'بصلاالةوملسرلاممئلام_ل وانكانغي |ر]
ر:قااخره وهوقولهءالسللهاماذ'احتل ف النو:عانفسبعواكي فش وماروباملمنصم لانمدارسَ
ز ددن عماس وهوطه.فء_:دالنةلهَ ولواعالسمربالةرا عدوزالتغاض للانه قرء_لى ماشا_لاف

الْكفرّى حدث ع وزبعه عنمن الغرلانهلس بقرلاناءمارلٍمطاق-لمهمن أوّملاتنودصورته
لاقسله زباج وكافبرَى بذم المكاف وذخالفاءوةشد بدالراءءةع وراسملوعاءالطلعوهى؟ التخل ورل
مشو واءانار نأيتدع داكت

الهدارد <ءثذ كران زبدمنعءاس ضع ف ونعة.سهف المنايه ,به |

عيناش >هول ْ
م 4عند لذةلةقالالمزطاي وقد تكام.عض الناسفىاس_نادهذا الحددث وقال زيد
لوالءسفكاذناءنء.اشه_ذامول لبى زهرة وقدذك «رمالكف الموطأوأخربعحدرمهمعشه :اده
لارجال وشعه لادواهم وأخرحه لتر ذى وقال <د دثُ<سن **ج و رواهأجدق مسندهوان <.ان

فىتعيده واحام افلمستدرك وقالهذاحديث دم لاجاع أعه النقلىعلىأمانةمالك أنس زانه
عد مابر وندانت قالالا كن ناقوتهفى| .د دث وابكنه وبر واحدلا بعارض
0

داو وررماق |
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/ 1
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؛ (الحزةالثانى*ءن فخ املمعين)

ءقشبة عدم أ
ام
واغاشرط القدض فالمصوخماملنذهس رالفضة باعتّءارأصل الخلقةوهرالة.:ة
التعينز نلىوهأعمل ودعلى و زذداع ومعناءخزكمة العنايةومزه قولهتعالىهاقم اقرؤًاكاه أى
كلواحد من اامعا وودين #ول لصاحيههاءفرةة| دضانوا لقصرطات اندع نن المغرن وهوهءنىءلى
الفتمقاله|لكل (قولهوص ببع امحفنةال) لانهذءالاشساءعلستعك..ل ولاهو زونفانعدمتالعلة|
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 52ىَ

دون

باتعدام احدشطرباوهوالة-درز «لى لهذا كانت مطمونة القوةعزدالائلاف ا ذلا نديرق الشرع
عسادون نصف

الصاع (قولهنامحفنةينيدا.مد) م

46

زلو<ودا حدس حرى

اذا اجىا#بسنمعالرقادلمرعى سل االمةعاموهلو بالفالانه ككلوالمسددهوسنءى الءكلهسه
حفنةمن نفرنجتمن مشع
نيردر0وكاحازسع الحفنة المفنتمن فكذابالئلاث المست حفنا خلانادد
مادكونمالالريانصف ضاعوانتم ناحفتنالا :بلغنصفصا والتة مدا فووا ةنةين واراد
ا لترلمزلوبودالمعمار

بهمامادون دسف صاعاعاء ل انهلوبا عما

من أحد الاين “93اتلققشمهة وع_لى هاذلوا ع مالايد ل تحت |وزن كاالذرةمنالذهب ْ

أوالفضة :الادضل عتتعارلحدل

ا

را

ى (ثمنه)ماس.ق مالقن

مآبكوتمالالريا:اضف صاع لدسمدوعقااعلمه وإذاقال! لقهستانى بعدكال م وفمه اشارةالىانكل وا<د

 3لمم

صاع أوقفيزاءلىالرواّنأ والعمارتين فلابأسب وهامااذايااخأخدهرادون

الاشرك ذاباعأقلهن.نصف|[ فير تنيزت ازع روالاسراو

مالف

,الك

0نحمرأنتى|( هت "فى مائصه امحفئه فت
 000ت
ال
اء الترسرعن الصاح عدالوهى ما.

المكملةوسكون الغاءمل »كافك  :الععكوالمقابر لكنقلغرباواملوةن والسلة ىا[ 000
الكفاه (قوله خلافالاشافجى)ود يضاف النبروروى المعلىعن دانه يك «راهلقَرةنالمرتنوقال

مكئلحرم الفكثيرفالةلءلحرمناهم أه ذواههوا لتمدرعن الكل لصياأنمةوال اسلنااذعدم
امازْم اهد اوت
لامل س
التقديرفى| شرعيبرن عينا

ل  1زدالكملمنأ نالفغل

المددةن حرام وان1يدلتكت أدنىال<.ل الذىوردالشمرعره وهونصف صاع لامكون للقدريائذ

مدعل فعلهالربافالعلة هى انس فقط ومن هنا بهلثارلوحترمةبالطر فعباقالااوذلاىاقذذبيع

اانه راحيين وسلةالم بع خوالكررالكر ( :ذولأهىصع ع الحفنةبالمفنتينالح لاكونبما
مهسا لم نبممعالحقة المببع
لمل
الق
ه:تع
ذهما
هما
معينين)أخارااتام نان نكرلبأع
الهاس لاانهخاص عسةلة

ل

الدرعلىتضدق|١ 1برحدث ذكرقوله بأعدائهماءة.ب

 .نكلامالز نلعيدالعن و 00

الفلس والفلمنمة ماءلىبسعارق بنالغرنان

فعال لواحن لكاننأرق وثقة) ناعفلوساعثلهاأويدراهمأويدناتترفان نقد <دهواعاز وا٠ -
ترقا بلاه.ض أ -ه  0زشنور وشرحه ومافى| أعمرعءن الم.طه نقوله اتفال

-ن 3ض

أحدهما حازد وانهنال شع شاهين (قولهأوباعفلها بعنه باسفمن غيرمعينمنلابنصم)الااذاقبض
الدن الذى تغبرعينه فىالس فا وز و ماااذاكانا مدلانغيرهعاءنفلاتوز وان تقاضساى
الى تبرءنالمحدط )دوه وعند#دلا يتم ببعا!:ةا 0

نور
عنفصاركاإررهم بالدرهكيت
لابه

وماانه هأ رثمناراصطلاح الناس وقدخرجعءن 2نة باصطلاح العاددين فانقل اذابطلت العنيسة
عادالى كك موز ونافلاحو زبمعه مدفاضلا قلنالا عودموز ونالاناصطلا-وم أعلى العدياق ولادازم

عن نطلان المنة بطلانالعدر بلى (قولهوقالعدام) لنهو عله اسلامء ن بسع المنلحا.وناَ

حادق الموطأولاماجفس واحدوذ الاصحوز يددأعحدهمانالا>عمركنذسئاةمتقاض_لاوةاانه |
بسع معادوديا لوزون “حورم:غاضلالا ختلافه .دسالا ن الحموان لاب تت مه مالمةالللاهاذخىمء امه |

تفعل شري وهوالد كاهوالاترى اند ل بااتفع رهناح | للدعمفصارحتا عن العمواذاقالالته تالا
وحككسونا

ا

لاعلىملاس حككين)

رءلا  اعدديه كك اشجى ا نيقالانكا نت كاسدولا يجوزلا جاوزن.ه
وزةوذر الاستيعاى دوااز

2002

ا حنةد وعلمه > المىاق الف نهر ال

لوزون) كادمة دماح ابروا

انالقدرل,بعدم واماعدم الاتحاد فيهجوى (وولهنا لتفاضل) تدوز بسعهرؤىكرو بنْسلعدم

العلةوهى وواناأكانتلاتوجي عدم الكلمك |نذا هد ت زممن عدمو تيد ١مبون اكه للدمبل
ش.

لضع
علاىلعداملاصل واذاعدم سدت124رده والاصل فىا م
هدق عدم المسم
لانت الوجودلهدمعلت ي

وز بع هرا
جوله
تلث
ا
لند
الاماحة كان الثاءت امحلنجرعءن اخ للكن
لكاناوق اذلا فرق ف الحوازواذاعم حوار بسعاخروى تأفر و:امن قلان1

ببعهبالمر وين

بالاولى حلاف العكس افيه مالنارام (قوله وبضععالكن الخ)مانصالشارع علىامكل
] 5هركذ نك أمداواترا

ل لوبا اعلمكمل

اصالة ومالانص فبه 0
فابيعاره حتى بعلتساو باملا
وص

وزيا أوالموزونكءلالا>وزوان تساويا
اوعن أتنوس انالعفلى دلاف

ع +موتسيرلان لنصعله ف ذلكالوقةت اغا كان لاعادةفكانت هى الماطورالءه ذلك

الوقت وودمدات > وقالة  4واشى السعدية وعلى هذافا-تقرا ااضلدراه معدداو بع ال ديق وزنا

مفاقن:ا جا 00
زار
ع-لى ماهوا :ع

على ه_دهال0

عن | لكان الفتوى على

لى[ لكر ريلدمعن الال علل
ااال
لطاق
عادةالناناسوف الدرعزاثر ججهاعتما.رالءرفا م

لاف أندوزان كرومل انان كشارف أهن وااراب جالشعوع والسراجالى
المتهابرامالى العدوا نص نعل و

تون كن عل نال انح ىور (ووِلهوماشيب الىالرطل ) أى

بقع علياهلكل أوالىالاوقي تمرواقلولىهالاوقمةء ف علىوله ال اىلرطلوالرطل دل رالروفقدها
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الزنادة علهازا
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ملكه من عليه بعوض أو بغيرعوض صو ردَعَلنكا لمنمن عليه بعوض ان شتيى
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ردوعاعتها لانالمودىلهاماعإك المودىنباهلقمول بعد٠وت الموصى على ماعرف»هله فانقات
التدصرفقا لمنقل قمضه ل همق ملك من عله ل هوشاءلى ك-الوأحال 3مخصادة.ضدمثلا

أووكاه بقيضه :لافالمسا  ظورمن كلامالء.نى لذكرءانادبياء التصوبرقات اتماحومرءفه اذ كر
لاللاحترازعن حواز الاحالة والوكلن للانهاذاأحالأووكلل,حكن ذلك من وضع المسدّلهوهو
التصرف فبهة.لى القرض أماقالوفكاللةانة.ض_هكة.ض الموكل وأمافىاوالةة -لانلمحتال
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لعن من ع-يرمن عليه لاكوزاةعذرتسلعه عقت عقد العليكوكذادم التصرف فالدون قل

القمض كالمهر والاحرة وكهان الملفات وضوهاسوى الصرف والسم وقولالعدنى كالمهر والاحازة

صواءهوالاجزة وأراد!نحوها الموروث والمومىيهكاف الدرونص عمارتهمع ال تنمعز بالاءيىوكذا
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هلاك المبسعوعلى هذه الروارة"ممالزنادةق المهربعدالموت ولوزاداالاجنبىفانبأعراا.؛ترىأوباحازته
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بأعرااشترى رجع والاغلاترو لوعمربالازوم يدلالعدةلكان أولىلانالازمة <ي لىوندمالمشترىبعد

مازادكمراذا امتنع كر (قوله وصعللمائعانحطمنه) ولوبعدهلاك المببعوقمض لعن درقاللف النهر
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للاطلاق وعرف من هذا ان لهاخلاف فىرجوع الدافععااذاءاذا ابأرويارءّاسقاط وفىعدم ردوعهاذا

ابرأدبراءةاسة.فاءوان المخلاف مالعاطدلاق اه (قوله بعدتعيينه) أراديتع.من العُنكونهمعلوم القدر|
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القسكالقرض ولوات_تقر:ض طعامانكيلمراع مكابلةلح الممسترى الماعاد :الكل وقد |

اللكل والوزنلانم-مامن تاالمق.ض والتتصرف
مسكيوعهالانه لوكان ثمن حاازالتتعمرف فمه قب
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مالا لغيرحرام قالفىالثهروقبهاشسارةالىفسادالبيع ويههمرحف الجامع الصغير (قولهوا كله)

كذ تكصلرف بنعلىالكلكالهمةوالوصسةولداازمن حرمةأكلهقمل اعادك لبهكون الطعامحواما
اغنسههاح لتركهما أمررهمن أ
حتىلواكاهوقد قبضه دلكا_.لل ياتاللانهأحركالمالانه |اكلملاكن

الكيلوكذا كلسبعبيعافاس دا اذا |كله بعد القيض حرعن فتالقدير(وقلوولهكاله البائعابلعبديع أ
الح)قسديالكل بعدالمعلانال-كيل قلهلاركةنىيهانغاقاولوحضم :المشترى زياج ذلوكبل حضمرة
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رجلفشعراءقماعهقبلكيلهلز واناحكتاله الثافىلعدمكيل الاولفرلكضنقااصر عن الفخ |

(حقضورلةهالمشترى) .قمديهلا لنوكالاهلمائعبخيحرضيريهلامكتقيزهيلى (لقواليهكقتبنلىيه) |
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«كيلواحدوق ق معنىالتلمو ماحديثمولعل مىااذ اجقعت الصفقنان علمىاندينه يابالس ١ ا
زيلى أرادياتحديث مامرٌمننهى|أنىعلهالصلاةوالسلام عن باسلعطعام حتى>رى فءهضاعان ١يك
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وصورةاجتساع الصفقةين اسل ىكرفلدا-ل الاج اشترىالمسلالنهمن ر-لكراوأمر رب السم ْ
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راج
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حوزل اهلاوكاللبيع قيبكيلالهنالح) قبل لانالزنادةلهوضه تطراذلاتتصور فىانجازفةوعنه |
اجوبة شر وح الهدابدومن الاجودةماذ كرهالزباهيحيثقأليان كانكالهةءل المسعانتبسىوأذااا
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اشتراءمحازفه بعدان كالهالبائع قءلالع قوعذال ترى 1كرمن كدلهالذىوجد قبلالبيع ان
كانت ال نادةللشترى شنا (دوله ومدّلهامو زون والمعدود)
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عن القنمةوفى الخلاصه وعلهالفتوى ومقيد أيضابغيرالدراهم والدنانير ف>وزالتصرف فهما بعد |

القدض قابللوزن م رءن الا رضاح

واستثنى ابنالسكلمن الموزون ماربهاضلتبعسض لاالنوزن |

حمنذفه وصفدر (قولهوالمعدود) جعله|الصنف كالمكيلوالمزوونوهو عروى نعأ -نغة || د ود

وانختارهالكرنى وعنهانهكالمذروع وهوقول أىبوسف وع دلانهلدس بة_درالاترى انهدو ز بمعه
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اةسالالزناد:ان من اشترى جوزاعلى انه
الف وده كثريردالز نادة ا ا

وان وحدها نقص سقط عانلهمْنهُنخصته يذلاف البرالانهمءنى علىالممائلة ندلءلوجباوهذا الور 0 3
وعاها| قتصمرترحافندى كالشسارح ولحل عنهار وايةالاخرى ونص عمارته اشترىعددىا ذهو

كالذروع #مابر وىعت .,الانهلس ال الرونكالموزونقعابر وىعنأى حشفة لانهلا حلل أه

| الازدلادمةشعلمىروط انتوبىث رمأءت فىحاشمة نوافندى انتهقل دن اليزلبحكايةالواراليادخرى
مبأى
عونتالقامبادمالمعدوديال قارفكلا الز

الاحترازءنالمتفاوت لعدم حواز ببعهعددا(قوله

لااللذروع) أى لاكرمالتدمرف فالمبيسعالمذر وعبعدالة.ض ق+الىالذرعواناشتراهشرطالذر

اللاذنرع وصفإه ولدسد دقرفمكون كلهللشترى نلازنادةءنوج ول
دانة
هعسا
زناان
ئدا أوناقصا
هذا اذالمسم لكل ذراعتمناوانسعى فلاحللهالتصرف فه حتىبذرعز بأىوعبنى وقال فالنهر

انمبخش.ار و بالسع نتقديرالنقص ممكو
قنطاله| نتهبى (قولهوحم التصرف
وتفاللنهقصا

لمسكجسه

/ع 035
أ -

(الجزءالالهمن الممحين)
هواقرصِمْد أررتكا
وها وتصدق ب أ
لو
ببعه قبل قنضها تفاقا (قوهلابسعلمنقول)قندنلامع لانه
1اعاره منغ-برالسائع حازعندتد وه والاصم حلافلانىوف واجعوا على صوه الوصيةنه قله
و

واماتز و عالامة اث واذافسمالسسعاتشم النكاح عد دأنىبوسف وهواغةةار ودعلقال:مع
الاحارةوعم كلامهمالو باع من البائعولادنتتعض الاول كلافمالو وهمه انتتقضلانهامحازءعن الاقالة.

هذاق تصرف المشترى واماتصمرف البائعفان كانبأعرالمشترىبان همه من فلانأوسيل
وأ
لمرهبوط الجسارية ربكلللدار نل

كو

ا

وأح ,أوأودعه بغير أمره هفات

كنامسحاشع الببع ولواعارهأووه.يَدفات أوأودعه واستعله المودعفات اناما المشترى اطغ

المبع وضمن هؤلاءوانشاءفممالببعمرءعنن الانية وفهعن الانضا حكلعوض ملك يعقد

زالتصرف قمهكالتممع والاحرة ذا كانت عينالبوادمخلم اذا
بنفمن العقدفيه بهلا0
كان معبناومالا نسم جلافكاله:صصرف شه حائقزلالشصرالوريداللحوادعل اليل
الصع دعمنعدانتبى قشاخلناقوله ويدلاخلعاذا كانمعبناعخالف لاف

الزياىوالعنايةوالمر

ليضه ولاجحةلبهدون التعدين وقد ذكرصاحب الهرالاصل ا
فاناذكو رفماصعةبسعيدل اخلعقب ق

با ن,كون هكذا
اان
وهر
صثمظ
اخلع
ل
ادل
اعلانضاحماهنالاوفلانظهرفرق بنالمهر وي
وبذ اللصرف اذا كامنعبنالانكامنصون بايع سه أوبالنقدقانه سديمااتيصهلمن الصنعة
ع كانص عليه هتاوق نات
ممق عداصركحاوهذا بدَعينفىالع دق علىانهلا«صم الصرف .3ه وان:1

 0تفساخه ببلاكهقل

الصرف وحمنئذتكصدلءقةالا

همالابشفسز ير لاكدوااصرف فمهحاثزه.لا ق.ض كالهرويد لالم صوابهويدل
ده كذ قول و
المذلعلانالصلحعنمال بيع لاوز بع ندلهق.يلقمضهكاذكه الع رأضى ماع ان قوله

فل الاضا

لسار

"0كهقدل القض يعدقولهكل عقدمإك بعو ض لس خبراءنكولهكل

زاتصرف قره
عقداح .لاحلة وصف نانبعدوصغه عأ قلهاءن دوله مإك عقد والخرهو 5قولهلح1

شنا (تققة) لسالرادمنجواز ببعالمهرق ل قيضه وكذا نحوالمهرمن كلعوض مبلعكقد
لامنفسيز]لعقذبهلا قلالقلض عدم فسا العقذااق ب بتفسلتد ولتت د لمانالبيع
سطل سبلاك المس#عقل قدضه واحاص ان الزوجة اذاباءتالمهرةءل 5م.ضه ذهلك دمل انقضة

الءمعهإك قبل قض الزوجِة أوبعدان قبضتهواماال_:كاح فبيقعل حالهوعدت
ولا
المشترى سبط
ضله وكذا م والمس
مع ق
قذابي
فاءلمهيدله من امل أوالقمةاذاه إكةق.ملضهاخلاف المعا
مكل لول اقيقد ينفسم العقديهلا. 5لالقدض حيث لامدوزرمدطلقاسواءهإك شل القدض

أولا 2<-لولل و
كقيضه المشترىالال وسملهل تلرى الثانىبناءعلىماصدرمنهمن السبعلص زاالاان
|تعدمربيعارا (معاطىو بهذا التقريرتعلان 011

مكلعوض ملك بعد امغسمزالعقدي ادكه

قبلقيضهكف الوجهالاتّل ماسمق عنالاإضاحأولايةفس كانالحهو الثانىهوااعةد الاول كعقد
اةللمسيسع قل قيضهوكذاررادالعقد
ةلبالب,اعلنس
النكاح الهممه سمل المهروكالم-.ع ل ا
الاؤل أضاق عاملالنبىءعن ببعمااشتراه ح :تقءضه لقوفمانهمعلو لبغرراانفساخالعقدالهلاك
قمل القدض بق انبةالاسةفيدمننعمارةالاضا احانماذكرهالمصنضمن قولهلاالمنقول لس على

اطلاقه بلهو بالنسءة لساذكره افلىانضاح من الوجهالاؤل (أقوىللهااصع بمع المنقول)
ذانلىععة ملثموتفسادالعقر ودطلانه نصارحلاو لق المواهب وبالثانىق الوهرة شرن لالمة
رواى مكبلااخ) قمديالشمراءلانه لولهكهبهمة أوارثأو وصية
تهول
سول
وامملُلمماوفاهب فاليشلى(
حازلهالتصرف مه قبل الكيل والمطاق ماملننسع يتصرفالى لكا هلى وهوالصيمنه حتّىلوباع

مااشتراءقاسدا بعد قرضه لخ المشترىالثافالاعىادةاللكيلقالأبو

لكو

1

لهامرايحةحتىمتن (ولواشترى) شيا (بالفنسيئة واعبر يحمانة) حالة (دلسين)انه
اومْقأها وااجختذىارشهااووطثئهاوهى كرمع

اشتراءنسيثةفعامالمشترى ذلك( .معتللىامسكين) .( .تعيرالمسترى)| نشاءرده وانشاه كر
1

1|1|1ز[1ز |أ

":ااا

:الل

لل

لل

شتت

خذتهداكلفا)لغان(لفانماشترى

ولاملسعثلةتالماز فعم) بذلك

المحرءن فعمالقديرالتقنيد ,أذ الارشاتفاق (قوله-تىسين) لانهدارمقه ودابالاتلاف فيقابله (لزمبألفومائة) ولايرنجثعئ
(وكذاالتولية) اىا نولاهر جلاول
تمر(قولهوأخذارثمها) كذاوقع فالمدايةوالز بلىوى
ولا
أشارشضنا( قولهأوفةأها أحنى) بأمرهأ

شئهن| لعن ووطة الكتعددتلان الع رةسزءءن العمنف زارالتم|تعمسام ىكل «وضمع لدسله

بةاأصابه
أن سعهمراكةالاسان فلسينفللمثترى |ن بردهعلءها نعل انته وعلىهذالواشترىثو
كرض ذأراوحرق نار سعه عراحة من غربسان ولو كير

شير وطده لاشع_ه حيّىبين1انانا

املنمعنى زدلىوقوله فأصايه فرض فأرقالف اىلكانى الفرضبالفاءوق.ل بالقافعز زاده (قوله
لمع والشمبةفىهذًا الناب مفقة

بينان لون نسيثةثعملالمثسترى
نلال
ردّهان ثساء وءله كك
شمن
ااء
واناتلفهتمع-م لزمهبأل حالولا
برجع على السائع ذئ وعندأف

خنراللكترى) لانهبرادعلى الهُنلاجلالاجل كان لهثسبه ا
اهبلردذ
توسف ان
ععيةن و «ستردكل
رثدت
علها
باحق.قة فضاركانهاشخر :ى شين لاجل وباعأحد هما مرايحةعلى
ختنه
ند عله
اماف.
اوقل بقوم الى :منحال
عهدذلهانخنانة زياجى (قولهفاناتافااشترىالم.سع اثم) ولوعيربالتلفلفهممنه الاتلافبالواى
لوجمل ف
شيرج
ن واغافمه برفهفيزاد و يك
انم
تعرى يفضل
لمتقوم فلايةابلهشئمن لو
در (قولهزم بالف ومانة) لانالاحل لدسعا

اذاسهاك
تولكه المذترىلقملمه
أجان
الم
لعذا ال
وبوا
الاونللأمجلذه.فمادرتإاهذا ق حاكاعن ا

ماندنهماوعل  +فت
جوىع افلى
را أبلتى
واهذا
لاذا
اكا
حنل مشر وطاق

الخمارنطراحا _:عدم المسالمة الاجل حقيقه زيلى (إقولهوعند أىوس ب درقعةالعماح) عله العقدوان كن مم وطافيه لكنه
ال داجر وايةعنه فقسالوءن أنىودف الوهثلهفالنهر (3ولهغنافا حثا) هممالايدة لمحت

تقوم المتقومين وكانكون المشترىمغمونامغرورا بكونالبائعكذلكوتصرفهف انىلعمضبسع قب علله
كانته الأره تنوبروشسر<ه
الفه وبرجع نكلامن على الصواب ولو
بالغينغيرمانع فيردمْل م ت

(قولهلهارادل>تكغرير)

عرسوم متعارف كأهوالرسم سس

القغارا نلا الوانالمن +لة.ل

المشترى و
|داهمه
وىك
سما
علثم

لباه
كضاك
الاش
ةمن
اادل
وبردءامث-ترى بغر ور
لي
لا أ
فاق ا
وهل شتقل انالمشترى باعهمراحة فلة.اليد

الردنالتغر برالىالوارث أتى المقدمىبانه لا
باتقلو

الدرءن مصنف

التذو برماااغهقالوقدمناعن

ترى
لاذا
شان
اتانيه انهمتىعاءنماعرفبالعمان انتنىالغرو رانتهى وفمهتأملالاان هللعلىما
اك
خخيرة بمعرفة القيم(قولهول علالمشترى) وهوا مولى (قوله #وقامعليه) إف فك ل امون (قوله فسد

البع)مجهالةالُن هر (قولهولومفانىخاس خير)الالنغاد وانكان ىدا العقدا-كنه لتقرر
قربفةالرقم ينعقد
واماتقزر نانقضاءاجلس وهذاسينانهذا العقادوتو ءردالعبرلهمع
فاسذالهعرضمءة الصعةوهواا  3خلاوالماروىعن #دانه تم لهعرضية الفسادو شئىان ظاهر
اثرالاف فىسومة مسا مره وعدمهامرعر العرقالواماءضر بعدلعلف اىمجلسلانالرضامم

(#فصسل ف التصر ف المبسع والنقل القيض والز بادةوالط فيي_ماواج_ل الدبون حدر
(قوله صمبع العقاراح) لمقل نغذولالزم لتوقفهماعلى نقدالءن م ر ناقىدالمثترى الاول وهو

البسائعالذافىسن شقخندافماننو
لقف الثانىفى الكعنصيبمعالمرهو نكا المحمطياعمناىعلى نلدمان
أورضاالائعلانالحق لفانلمنةدمكان لهابطال المبسعوكذاكلتهعرف بعل النقض افذعله

المشترى نغيراةن البسائعقدل القيض أوبعد مكافىالصرواهل:كهقارةأ.ضالاماتحتمل الغسموتنفذ

فحق الماعمالم»ة.ض الْنتطرالهمنلافمالابة.له كالعتق واد بير والاست.لاد وكا وز بع

العقارة.لى قرضه فكذاهبته قبدبالبسع لانالاحاردبلالت ض لاو زمطلةاسواءاحره منااسانع

أوغيرءك فىخسانةوحى ف الم راخحّلافافىجوازاحارته وذكران الاصم هالاو زاجاعا نلاالمعةود
وكذا البحر والنهر (قولهلانصم بيعالعقار قل القيض) لقولهءللهااصلاةواللام اذا اشغريت
معلول بغررا:فسا العقديافلاك قملالة.ض وذلكلا:.هورضهالانادراوا-#لاف همااذالم؛كآن
على شط م ركافال نابأوكانعلواأوفىموضع
لادؤمن ان تغاب عله الرمال
ةي هذ هالمواضع لاوز
 1ص
ل
سي ا
ري
.
-

دق عنه لاننعاب تعاولا دوز
الثف3ر4-
ا
والشا دبي لالم مع لعقارقيل لض

8

5

الاتمعديدعقد

ون بسانهوا يهو رعلى أنه شعه

مرايحة بلابيان ق-البصاالمبط

وفكىاربال.ارفى االلامحشلشروط
هذه ر واه من اشترى شيثافصار

مغموناغعنافاحشا لأنهبردّه على
السائعاسلكغين وقالالقادىأبو
على اانسى فهر واسّانعن أعهابنا

و دفتى بروايذالردوكان صدرالاسلام
أبوالسر يفستى ,األنسائع انقال
للشترى ذهة متا ىكذا أوةالمتاى
إساوىكذافاثترى نناءءلى ذلك

فظهر خلاقه لهالردع التغرروان
قل ذلا فايس  4ارد واعضهم

لايغتون مبكهل حال والتعيم انه
يفتى بالرداذاو حدالتغر بر وندونه
لانفتىنوهمن ولىرجلاشيثابماقام
عليه)أىلوراعمنهتولية ندقام
عله (ولعلا اشترى كمقامعلءه

افلسذدْن) (ا(فارلللمموحعاعسمخي)را)شالتمرشتىرىماانخ

شاء|امسكه وان اءرده وانعل بعد

(فصلصم بعالعقار قل ق.ضه) وقال#دوزفر

8
 ١ملكالعمنأوالمصمرهف

0مزءالنافىمنمنالمعين)
شمبةا لعدملانالعدماكه ومافىبدملامخلوون حقه فاه يرعدما ىحق

سصادركاانشترا للولنىعشمرةفىالفصل الأول وكانهسعه
علف
|مراا*اللا
المرحة فم الاعتمارلث
لوالىف اىلمانىفعمتيرالءن الامللاغامرلان الزائدعلمه داثبرعالموفىوالعبدق لخروحهعن ملكمن
ملكهفلابعتيرغارحازياي (قولهوالمكاتبكالأذون)
كانلهفمكونمارادعلىلعنالاتوليقباعلى

لكالاصول والفروع وأحدالز وأححنداتفاوضنكذلك
وأدوالتومة بل كلهنلانة.ل مبسادنه ه

)تعفناىقا بحرونرهلزوال|لتهمة(قولهوهو)
(قوملنهولحواز اب
| ونمالفاءفجساعداالء.دوا لكاتب ب

أىالمال عثيرة (قولهبائتىونشصرف) لابنحنصوفهاوردرهمان وتصفإ ربالالول
اقءشر ونصف ازحة عن ملكه عشمرةمنهادفعهاالمضارب
عذر عن ملكه ذفعط عن لاعننت
ُن فمامخر جعن
نباهماالبلحم
اهر
المناعهودرهمان ونصف تصيبالمضاربامنلذىدفع الي
اابز باجقىبديكون المضاربناثعالانه لوكان
ربر
عف ق
ماككهفىةصدملهذ |الواثناعشرونص
مثثر نابأناشترى من ربالمال عددا,ألفاشتراه.نصفه رابحنصغه والفرقماذكرو النبرمن أنه
راه بعثيرة مسة رهن رابلمال
تبا
شار
المض
|ناا
ااذما ك
عذعا
ثنى
انمامون حصة المضاربهنابع

لظهوراار يم سعهلربالمال واذاكانمثتريامن ارلبمالل يظطهرر فبامهذا حز املزفءاللىمضارية
األنم.ارب بسعه مراكمةلى مااشترى ربالمال برومعنىقولهواذاكان مثتريامنربا لماللمطهر
رن حكل رابمال
انا
ضلم
للا
رج أى ل.ظهرلاضاربر ب لانماحصلمنالر بحسعرب ا
لاثام »-:للضارب لعدم وجودالتمل منهو بهذاالتقرير :ماوقع لمعضهم حدث تصرف فىعمارة النهر

على وجه ذل وكذافىالردخالأبضاووجهه ان قوإهوحكذاعكسهلاءلاتمقولهبعدذلكوتحقيقهق
النيرووجهعدم النملاكءمةلام البرصر ايلقغرق بينالمسئلة

وعكسها كاذكرناء (قولهوعد

زذرالاموزْ( لانهبسعمالهعالهقلنا ستفمدكل واحدمثهما برًا|لعقدهإكالمدوالتصرف وانكان

لاستسد ملكالرقمةفكان ”م الافادته ولاءلزممن جوازالسسع افا ةملك ارالقاترى ان المكاتب
غتهيودلامإك الرقمةفعاراالنيه يتمعالفائرةلالكعبنالكنه معهذافمهشبةالعدم
ترفا
قوزتص
لانالمضارب .وكبلعنهى الدسعالاولمن وجهفاعتسيرالببع الثافىعدمانىق نصفالر يز بلى

(قوله وبرابحامم) انلاظالهترقاديالمراحةاتفاقى ف التعريب والتعيب جوى (قولهبلايان انم)
لاالنفات وصف وهولادتادله من لعنوكذامنافع المضعومعناءانه برامبلابمانانه اشتراهساا

بكذامن المنامابمسان نفس العنبفواجب ودل كلامه انلهورضىبالعنس أوباخمانةفى المراحةكان
ل اهن بسعهمراصحةعلىمأاخذميهنرهعنالف ومعنىقولهلورضىبالعيب الحانهاذاا شغرىشيافوجده
يانههسملعييا
دلى
جاع
وذ
معناو رضىدعنيهقأر دابمعهم الرباحبةازمهان يقول افاىشترينه فجك
والتقسدياارضايهشير الىانهلوايرص يدبأنرجع بنقصانه عندتعدرردّهبازمه المان أىبسانانه

ماوع:عد
رجع ننقصان العبب (قولهيالتعيب) شاملا اذاكان تقصان العنب سيراأو كثير
اننهقاصنه قدرالابغابنالناس فيهلاسعهمراحة لاسانكر (قوفها فة»مماوية) أوصنع

الممسعدر (قولهوعندأىبوسف وزفرلزمه ببسانالم) قالأبواللدثوهوأجودو تبأهخسذ وافلىفح

واخشمارهذا أ<سن هر وفىالختار وعله الفتوى دقان يقال قولالشارح وعندأنى وسف الف
لماقى| لزدلى والتهرجماءقتذىانهمحرّدروارةعنه (قولهالتعييب) الفرق ادلستعنب والتعيسان
علوالتعسنبماكانبفع فاعل تتارأعومن ان
بأى بلافهلفا
 :التعنسماكانءا” فة«عساو ة

كونالفاعل هوامشترأىوضير.لججكن ستئى من المتعاديلبوكان بفعل

المب.علان فعلالمرفى

نفرسهوهبد اذلايرت |نماوقع فىشرحالعننىمنذكرهلفظة من هعقب قولهورابح سان
كان يفعل نفسه أوغيرهالىهذا|
وناقوءله
١بالتعسدبلاحلل فهبتعينحذفه ويدعلليه ماكذره نسعدم

اثار

5

(علىمثلامسكين)

اوس لغيه
الدشناذنان

مساومة وذ كرامراحة والتولءة للقروعوالرشسارى جر

|

ميدع_لىالع الاوّل2
خط ااتولمةلاس تولمة لانه
هولر
يكيركانى .ثرا لاوصصاف وللامام انل

التصرف فتءمن الخطوقا 1راحة ولط شد مرابحه وانكانالر
راوه|كالمببسع وبل انبرد أوحدث
اقول,التي و

عندأى

نغة

نارل

تفاوت فلا:

علرولزمة جتميعال نالمدمىوسققط حو5
 :ا
م
يدماء

د لاتسعتبارا للهنئمن 3ا

عذلاف حا رالعس لان كدق فره للشترى اممزءالهاأت تعن

ال#ونوعنن مدان الميشترىيرد قهةلمع وبرج

رمز 40

انان

رالرق نهوالشرط|

لخر  5لايد
لاك يقابلهمن

ا

 1ا

دهالقن افطل الام

اك

وليه

رودت رشع

رغاد سيدا
اقامةالقهةمقام ألامف الغالتومل ندل دروففي سيك ملكان
عصيراأ
التوليوةلووجدالمولىهالمسسع عباتم د ثيه عندعيب 1خولايرجسع بزقصان العيبلانهلورج :

روه

يكت 6 05

ا

7

0.ل

ايهزات
الععن ناَاللثثاناىنأىأننقصقص ممنرااللااولقضية الاتلوتلوملةماةنانكدكوونمنملهلهززببلا ( (قولقوهلهفف رطر) ب)بالقغاءءاالمنقوطة بواحدة ||"ج/م ر
املنتفصمل رمزلقول الامامالاول والظاءمن الحط رمزلقنول الامامالثانىوار اهمنالتخيير رمانلقول
الامامالثالث (قولهطرحءنه كلر ' 60قداز بم

ا

ل

إن 80-3 /

عنهشددافانكان بعض المُن

ا 00

طرحه كالربح دانكانكل ام عن باعهمرايحةعلىم|شترىلافاق حط البعضبالعةددون <ط ١68ا

روا"

لعلامكون بيعابلان فصارعلمكاصتداً كامية حرعلنبط (قولههذاءندأ ةا اغرات | جلف با
0
لله عنده خلاوالهماثهمااذالمخط ال مجبرأس || ب تربر
قحص
صلااماجمميه فىطر حكلر ب
الذلاف بويان
المسالي واكلذماذلاف عدم جوازالمرصةأصلاعندءاذ أحاطالعىبرأسالملاخلاهالماعل مااذاا
يتخال اسلنمشتر ان الا عار رجاتراس ترايةىذالا ناا

310

مالعقدالةًماان نايذه لانهيمأ كديهيعدأ
مب
اا.زمه الطرحبالاتفاق للزمامانشرة حدولار ب
ماول ب
رمأ ل
الي

7

هاكانعلىشيرف الستّوط باالغ ورعل عيب فرده فيزولالرععنهوالشيية كاتحقيقةيبعالاد

ل

دل
9

20

"١

5

احشاطا وهذالمتحزاارااح فعاأخذرااهه أمُسمرة امخطم.طة فمصيركا”نهاشترى هسه وو أنعشيرة ا وردف 001

02

فنطر نس ةخلاف مااذاتخلل|لثالثلان!1تأكيد-صل غير قالف انروماقالهالامام أونق ْ 0
وماقالا«أرذق وذ كرفالثعرنملا!مةان الامامأجدا لعذهبالامام( .قولهوعندهمااح) لآنالثاقى '

ات

2

وات

ريه ف

يهاب

حوهتمراناهزءن المثل ولسركذلك ودذا أ  00ل0
اشترنىويا) لوأيدلهبشيئالكان أوليلان ى االلولبراعان
قالىقى المروكذ الركانمئذا

قبل قمضه لاوز

(قوله وشضه)

قولهوتقابضا)

8
عالمنقول  .رونلمترتتعلسه -واز .عه اديب

ا

لين ْ :

لبحزلآن شعراءماهاعدالاقل اقلنلقدغيرحائركاتقدّم (قولهاشترام) 010

2

07

الاحكام عساقيله تحور .شاعاا راحة عليه ]اذاتخلل ثالثنهر (3وله دورته اذا أ" ا

دضه
اك ده

2

م

0

| ا

و3

2

ترك

/ى1

يدبع مراحة ذمسة) هاذلاثامذرا*اكلاثاننى>نس بغيراجلعن
نال
ساو
هلفكاو
الوكان بوصيأ |
و ا ميتو كن
:
م

أدواعبرض] وعرشاعرلعةشرمةترن(قاولعاندنامنه) عللافماذااتااباخ | #تر
طشيح خم
الاولمنغيراا ماعالهمافى فانرا بماتاق معنا (قولهلاسعهمراحة أصلا) الاأنسنفسةولكنت

//و

نعته قر حت قنه عيرم أشتر ,دنه لعشمرةوأنأابيعهير محكذاعلى هذا لعشرة نهر(ذولهتخبطدده

ردت ا عق

ْ برقيةه) كذا قد رهد قى ا امعالصغيرءن الامامو بعض الشمال بقمديه كالصدرا شبدوتبعه

لا
الضف وتجس الائذلمذ كرالدينأصلاقالق العنايهوق ذكرهلانهاذالم:ك2ن

ماع

والتق.قانذررا لدين وعدمه بالنظرالىالمراحة سواءلامم اذالمزمع الدنهععدمهأولىواماءاانما
عقني
المعةالعقدوع.دمه ذل وائدةوالنات لعقر الاب

مسالمدو رو يوان

اشتراط الدسن على|لجسدوقعاتفاقالانهاذاكانلاحونمع الدينانرسعهمرامحةع عدم الدينوألىأو-ود

لبكاالولاىفجيهساع ق
(ولهوكذا العكس) ل ناالعقدالذىحرى بنتبماواانلكاانفكاهدن,

:

]دف

لوث ٠ 2

وه

(الحزءالةافى من فمالمدين)

منهفيابالرانتهى(قولهواسامعىتوليةالح)دلملهامن السنة ماردوم نأناامنكرابتاعبعيرين فقال أ
يلرءن فلاز ىقال ف اىلغروذ كرالسسهيل
لهعليهالسلاموألحنىدهمافقالهو لاكمغيارب فغقا

أعن«:ض أهل| لعسلانه اتالويةلهلادلامنمعان أرامركأأنمفعذلء.هاذه [تبحسكون ههرن بهنفسه
أومالهرغية منهفىاستكال الشعرةالىالله تعالىوانتكونعلىخأ -الهسزقولهكالتكيلاتالمخ)كذا
(العددىالتقارن هر (ق
وولاهللات
لاحة
ت اولمر
امياعرذفاباعه
اثللبال
ية) لاقنهداذلرموكنم

أنذلكالبدلمن علكه أويهبزباددرب ممعلومفنص وزلاانتفاءلهالة ولوباعهر وه بعششرقعتهأوينه
لاحوزلانهباعهي لذك وببعض دجة ذلكالددل الهول ولوكا
فنال
امث
نيدل
عسا
هه و يعثمرانكان

تيت تين هجا 7ويم أالمشترى بعل جاهالعُنصم والافانعلف لىحاسحااوزللخهما روالافسد زيلى (قولهاى

للمائعبالمرايحة)

رد ب
6ن |تقدذسريرمدوهايءذلك لض أمحرةالقصاروحوه اتا شيذنا(ةولهان بض الح)ضابطمكلمابزيدف الممبعأوفقعته
 00ا زات
ةدالعبنى وغيرهعادرا لحاربالضمدر (إقولهأحرةلقصار) كذاأسرةالغسل واخماماةونفقة

5 0ا

00

توخصتمص
ط املددارماوطى النثروكرىالانهار والقناةوكسم الك ورم وس الزرعوالاثجار وأحرة

ونا
ا  0و إن |الزنواس ذب اولحاواتنخوسسض-اهذالخشب أواداونقبا للؤلؤوة
طلءاب
ا لمارق
ه.ق
مالا
2 0 0
أما كا سنمرفاوأحرةا لمعسارقظىاهرالر وابةلاالدلآل والمعسارهوالد ال علىمكانالسلعة أوصاحيها

برمدة ب ودع ورخف

أأوالدلالهوالمصاحبلاسلعةو نذمعلفالدوابفانعادعليهثيءمنرا نكأيسقط يقدرماعاد وذ

, 1 5 0نر | مازادولوفعل هذهالافعال يتفسه لانضمشيشواكذالوتطوعمتطو أعوببهاامارةنهرأى تطوع ناعارة
0
تحن "اج أداءةللعمل (وقاولهصيخ) هورالفت مصدروبالكسر.مانصسغنه ردر (قولهوالطراز)تكسااطاءا!

47

سن
م
إلع

ردنت ||الوب مرعنالمغرن (قولهوالفتّل)منفتلت الثوساذاخرجت إهطرة كاانلملمفىأ
نطار
ااف
ديل

م بخ |أعنى (قوله وان يقولالح) تعقمهالشلىنباألصوابان يقأيرقولءالرفع عل اىلاستثناف لانعطفه
 0أعل ماله قمولنءولهان يضمبقتنضى عدم وجوبقولوهيدولقامعل بىحكذامعانوهاجبعليه

يناكا

ىو

لحتراازعن الكذب فانقاتهل بوجدفىمساءل المراحة صورةلادصممان بقولقامعلى.كذومع

ذلك مم بسع المراححةقلتنالالسمهانجوىعن المفتاحاناذها شترىمتاعائ رقهبأكثرمنمُنثم

بمارعاهيحة علىفرهقوهحائزمع الناهصوزان بققاوملع_لى ,كذافانذلك كذ لارخصة ذه ولكن

«قول رقته كذ فأنأاببعهمراحةعلىذلككذافىالم وط انتهبىوفاىلجعرن الف ذكرمانصه وكذا
ود

اذا ردمعلىالث
وب شناوباءهبرقهقانهنول ركهكذاسواء كانمارقهموافتقالمااشتراىه أوأز يدحمتٌ

روا 0

7

ل

0

إن

وجعل الاب وقأجرةالختان والغداءف المنايةومابوذ العاربىمن الغالمالااذاحرت العادةتضعهنهر

ِ 5

081
5

0

نكصاادقاف الرقمانتبى (أقوحلهرولةاا.ذلمراعى) وكذالائض أحرةالطييب والراض والسبطار

|وقولموارا هنوضمن رضتاللمهراروضه رياضة و رناضافهومر ونضائةهر وضة وقدارتاضت
4ن

موخكزذنلكروضتهشد لدلبالغةشهذناون ماح المجوهرى (قوله ولابضمكراءميتامحفظ) قدمران أحرة
تضموكانهلأعرو,فالاوا نخزن
و بدتالحفط علىحدسواءق عدم الزنادةقى العين وثدوت الزنادة

0 0 1

|ف التعلم معن فىنفسههوذ كاوهولاكذنىمافىهذا التعلدلفان المعرسدب تالاولىان بعللبعدمالعرف

يلي

كاف النهرعنالملسوط حت وكانم ةعرف ظاهرضم (قودفا نخان الائعامم) وطهو راحءانةاما

0

ع مب لا ينى من ةن

|أ لاقبرارهالاماقئعراالبائعأوبابلاالمباينةنتةأموببدعنىحعلكموه اللدخمعانناةفللعايءوتنصقومرلبادت:ثةنواتللااسدكاولقالرواراملقأنمهعسداعءوهى)اكلخدبءاونىةماتلنعانقسض أ
وام
خطتهرعن الف (قولهوعندأنى وسف خط فمبما)لانسبعالمرامعةوالتولية بناءعلىلعن الأول
هط ضر و رتغيرانهف التوليةعطقدراخيان
ةمن لعن لاغيروف المراحةعط ذلاءالقدرهن رأس

المالوعط مناار ب أ
حرضا ابهلانالر
ب بنقسمد لمهمازدلب أى ينقسمعلىرأس المالوعلىدر
احخما (
ية ذولهوعند هد كايرفا )لانهماباشراعقدادا تارهمابن معلومفى عقدرالمعىكالوباعه ْ

مساومة

1

 3باه

(علىملام عسكن)

أبوسفس:ؤلاتحوناقالةالوكدل بالشراءاجاعاوفسم الموكلمعالمشترىحائزوفىالصغرى ودماعداالتكاح |
افر
| قم وت
خلي
لع ع
اهما
ئفية وغيرهاباع امةفا 1المشترى السراءلاحللماحوطؤهاالا اذاعزمال.ساتم |

على تله المخصومةلاندمعالعزمبمالفسمبر

61ب (ابالترابة ارات

1110 11

ف

2

(اقلولىهغليكرنالبائع) مقتذى الاستدراك ان بسع الامنملسعبمانئع نلوالبصم ولدسكذلك
ّالد
دلااق
قمءا
حتىلوراءالمشترى| لمعم ن المائعا:لناهؤلحازو,كون ب
ممدنلالمءامن االناخّلاف

فىكونالاقاليةفسضاأوسعامةيديما اذالمنكنبلفظالبسع (قوله وكلذلكيقتذي سةاايلقعقد)
لوسينالشارح وجه:قدم الاقالةعلى التوليةو م
اان
اجلك ن
اال
قيق
لان
ةمن التولمةعنزْلةالمغردمن

| المركبلانالاقالةاناتتكونمع الماعخلاف التولمةفاتهأعممنكونهامع المائعأوغيره (قولههى
بسعين سابامم) هذاالتعريفأحسنمندول بعضهم نعنىالقدورى همانعلماملكه بالعق_يد
الال لعن الاولمعزبا.دقريح أومن غي زربادةّلانه لا شترطفمهانبنقلملاملكهرلاعقدحتىلوضاع

ىا

ل

0001م

المخصوي عند الغاصب وحعن هده ثموجدهحازله انسعهمرابحةعلىماذون وانل ,سكن فبهنقلى

ماملكه بالعقند حت لوضاعالمغصوب عند الغامب وكون ذَعِنَهتموجدهحازلسهاعنهمرامة على
ماحمنوانلمكنفبهنقلىماملكه,العدزيلجىلانَك الغاصب للغصور لاعقدقه ويحاب بأن

العقدأعمم
لكو
اانن,
اتدا
غناب
اذاقض
,ءوا
بنتبا
صهأوا
قلقا
لى ا
ةلى
عذىع
عادذلك علقّادابحقدر

الاك على رد القعةوأتحذهنعدعودهمن اناقهمن الغاصب :نرهفانقلتما أوردهالز باجعلىادلورى

انلجازتيك* ل7لهكوتكرهد
2

ودقة

و

1

تنعحمبثير الع لهذاقالشيش هينقولهوه ذا التعريف أحسن أى
امصلدفم
وأادرضداءلى ال

ناض على
املناحتخيتثصساروالاوالاعتراضع_لى المصن ف أ.انضلامنت حعممثير مااللعانعكاتر

القدورى من حاليتثعبير بلفظالعقدا نتببىقلت عكن المموابءنالمصنف بأنه أراديالنالندل

فا امللقهممةخفصوب ثهرارتهفاىلرغأحابعنالمصنفبطيقما كذرتهحدثقا اللمرادياعنماقامره
ودبرعنهل ر
ققيق
حهك ونهالعسادة الغالءةفسكونمن ءاب تركامح
هعاد
مةلا
اةفلدح
ملغصون وبرد

أضامامككوبب.ة أوارتث أووصسة اذقاومت لهالمراىة علىالقهمةاذا كانصادةافى التقوممعآنه

لاعنولاعقد قالالبحرولأركيف يقولو شتىان بقولقهتمهخكلذاافمالواشترى فعاوقوّمه

أامن اشتردزىاهم يدنانيرح.ث
حودزثاللاملراحة على القمةلوجودالعْن الالوهوالاصل وبر«دض
لاحوزبسعالدراهممرابحةوكذابردمالوائترى شيا من نسدئةحدتٌلاحوزله ان براي عليهمعصدق

وزمكممويعن مقابله تمنامطلقا
أتل
التعر يف عام-ماوأحاب ق النبرعنمسمّلةالصرف بأنالع سس

يفيد ناماملكه ممع متعينويدل الصرفلابتعينفلنصدق التعردفعليهوعن مه النسثةبأن
لعنمقادل شين فلتمصدق ف أحدهماانه عنأول! نتهسى وقولهالفمىهروءن الشانى أى واجءب

عن الفرع الثافىهن الفرع-منالاذينأوردهماعلى طردالتعر ادلففملرداسدءالثاى ماءرعدلى عكس

امسء
نافما
|التعريف والمحساصل انمس لهالممرفوالنسيئةواردتاطنرعدلىالتعر ب
للقهفععاة
اصوب ذواردعلى عكس التعريفكاذ كرهنوحأفندى وقولهفىلواب نالع نمقابلششن
أمفىخ
ند المبسعوالاجل واعلمانماس.ى هن تأوايلعلنيالسدل ليسالمراديهمانمااللمثملثفليات ب اللمراد
ات كلاثذكلرناابءرد الى اذاغسدهالغاصب وقضى عليهعثلهحدثلاو زله
سفى
ققمة
ل ال
صاوص
بمبرعهاحة :أزيدمنه لتكونه رباوماف اىلثمرنملالمةحدثأوردهذاعلى ع.ارةالدر رأحانعنه شذنا
مفاىملكه واقعسةعلى القعىوالقربنةنصر حهمهشرحاوما.-أى
انملامدنرقورله
ْألناهبرد لا
سس

١18

5

سس

سس

يس

ل

4ي 8

ل

عات

الكو

0

بغيرة

11

قالاللهماقانىعثرقفدهلعقتضاءواذاتعذر صمل علىمله وهوالسسع وذ اصصارسءافى ىا ظْ

العدم ولايتهماعليهز يلى (قولهالااذاتعذرجءاهافسهذا) دانتنمدالاناكثرمنالمن الاولابو ذلاف
لنققل
جنس_هاوولدت المسبعةنعدا لض ممع الاانتعدباانكا
ض'ا  1من اله الاول فتمطل

بحر (قوله وفاندنه) افىائدهكواسعاددراشضنا (قولدان الع لوكانه ةماخ)كذافىشرح
الدرروهى عمارةالز بلجى بعمنها ولايذه_عليكماقة كالم من ا ركاكةوالصوات بدالمسدلة

7

:

ونث

لخ

نه
.

ىله

.اللا الت0

المسة كأوقعفىاجوهرة

أصابٍ صاب

حءث قالووه برحل

شدمًاوقمضه ول بعوضه حت باعهالموهوب له
الثم

الدرروضع متنهقان قوله
ولدسللواهبار <وع خالءعن :إك ا كا
كةعزى زاده

وأقوللآما2-ةاتمو ابذبلامانع من ان
عهأط
طلق
.اس
_ماهلمنعظرا الىماله (قوله ونممعل

رارك نلا ,رياف
 2-2 2راكاد العنَالاو ل) حتىلوكانعشرةدنا بيفردفعالم وراه ع وصاعياء لاالار حت عل اىلذباتير

إزرهب برهلاه “جن لعو

رجعنالدنانبرلاعاء فعوكذالوردياله..ب و ذ
كا ف ا
ىلاحارةلوفمنتولوعةدا بدراهم فك ديم تنا
بلا

ووال
كاشد بعالم (قولهولزمهالعنالاول) لاءهلا كانتالاقالة عزدالامام قسضاوالغسمبرد

بالإقل  ٠إن

0

3

 /ا

يداد

على عينمانردءل.هنا ا
شلعتقدركااط نحلا
افا
للعا لب1اطلازباجى (ق0ولهءطف على:لاكنز)لاءعلى
ا
0

تقمب لغفساد المعنىسهدنا (ذولهحعت الفاتفاقا) فيه تطرلا_-أق قر امن انهافىشرط الزنادة|

وا3ن رجاف ربلزد 8ون

ون 3تشاع افير لىفوطأاقوتلفاقالاو<و :دلهفى سضة شه0ذناخطه (قولهوالخطوط 5ازاء

 0الس

أكثرءنهز وناللىظاهران البزبىأر
:اد
صوص الفا حش لامادمالدسيرفلاتضخالف مالاثفمورعنتاج |

اخ ٠ 0

”

الح

الشربعة من ان الزنادهوالنقصان يقدرماتغان فمهدور (قولهوه ذاعند أىحنفة) | الانادا

ضف يف "2بوورناس» ||عائد على ماذكرهالمنضمن ان اشتراطالآكثروالاقلالغو (ةولهيكونبيعا)لكونهالاصل عند
0

ل

6

المي
له 00

:

7

در

نويات

|

ال
فزنادة (قولهيكون فسضاالةن الاول) لانءسكوتعن ال ب
ْعمضُن وسهوكانتعن كلهكان
فمذاةكذا ان سكت عن نعضه رزبأى وانحاد لان شرط حلاف الءٌن الاول بلغوعند الامام مطلةا

0

و
ق الاقالد على ماهىعليه
عنددفن كونرا فضا

مر

-

 -والمتعاق دن وهند

أىبو ف
س لابلغو

وطأيًا وتمق علىماهو
الادل قراعندهءن جلهاعلىالع وعندت د يفصل فى |شثراط الاكثروجس

” ١
ت)وفنا
0 03 0

0

ألىوسف واتعذرالفسمء_:دهد هر (دوله
كذ لك عند أنىبوسف) لكونهالاهلعنده كاسى

إن|آخزلاياغوضذريعاهوالاصل فباعندءمن جاهاءلىالفسم للتعذرفتهلعلىالسسعوفاىلثتراطالاقل

00

0 1/

لارتعذر جلهاءلى فسخ لكونهسكوتاعن بعضالمُن و
(له رهلاك الغن لاعنعلعدم تعينه)وكذًا

هلاك الادان قالصرف لانالعقودعل_هماو<ب لكل وا<د يزمة ناح ه وهوباق هر (دوله

 0ع
. 0و| "8وهلا امب ع) ولوحكاعنصععتواابتداءويقاء-تىلوأرقالمب.عمن يدالمشترى بعدهاوتحزءن نساجه
3
|” 0

م 0 0ل
0

:

 1ما
 3-3 7م

 0 7وهالل1ك 2
0
07/

 67م
..اوة

7ك

دوطكاذتالوهلك بعدالاقالة يعنىقل القمض لانرفعالببعدقتذى قمامهوهوبالممسع دونلعن نهر

(قولهبقدره) لانالجزءمعتيربالكل وادسممنالهواشترى صاوونام:قارلادعدما نص وزمتا
االامبعل لمي كتفلا نكلالمبينعاقتج#رعنالفت وجمنه مالواشترىارضامعز رعواوخصدوالشترى

ث :ما بلاحدت فاىلارض>صتهامن العنتملااافذا ادرك الزرعف يدهثمتقابلافيهوانهالاخوردر ظ
عن القنيةمعلالنان! لعقداتماورد علىالدمل دون الحنطة ولوتمادعامقاضة فهلك] حدهماحازت

ولا
تىقع
|الاقالة ىناكللاقالمأنهمامسع وين وع
لكااومث
هدهلاك رأس
بله
لىلموشتر
قِةاالمبسال
مالالم العرض6هت و ذعن قد امالك ومّلهاءشاران السفىهذا كبسعالمقابضلا نالك

فبهو ناكانديناحقبقة سكنلهع العينحتىلاحوزالاستدداليه قبلقبضه (تقة) اقالةالاقالة

فحلاوئتقا بلالسع ثتقمايلاهالىالاقالةارتفعت وعادالبسع الااقالةا] فاهالاتقبل الاقالةلكون |
ا لقره ديناسقط والصاقط لامعوددرعن الاش.امو وزالاقالةمنالوكدلبالسع وااسل_لاقالانى ْ
تلوس ها
ٍ

ابر 3

(علىملام حكن)

وة_الزافاقلة.ض بدون |
جلاخ
والموزون5ل اعادة ك..لهأذ وزنه بحرعن البدائعفانقات ماكرةا
عدأ لقنض قمل اعادةالكح.دل |

عاد

ا  1قاتأرذلكو 7تسج ان تطع رعرته 0

أوالرن

القرضوعن د أنىبوسف لاعوزاء-دم جوازالةض فكان بع
ئدهم" و زالبيعاجدة

المنقول قمل قمضه مرأيتف الدررما شيا ل ذىلك [-ن 5لحك تلاق أنىنوسف (قوله مع فحى ||
ثالث) هذاءاتفاق الثلنهه وجعان ازفرر»» الله :د الى فسخانى -ق الكل نمبرءن السراج وقايدته ّ

تظه رمسا ل مثام|اذاكان ادد هعمسق بدالمائع شباع-هاىآلخرما..يأففىكلامالشارج عن تح أ
الطعاوىومنها اذا كانالممءمع عة اراولهشفيع سمقذى يبعهداالتقايل واوداءهمناخرتمتنا بلاواطلم :
علىعمس كان فى يد بانع 4لدس لهالردوماق العانىم ن قولهباعالمشترى المدسع منالات"روق.ضه أو 5

ب بضها قال عننافبتهأملاذالاقالةمقلالقنض سم فقط لاببعاتغاقالاماموصاحينهاه ولول

ملترى |
ااد
لذونال
بإقدالها'عن حتىباعه ثتقمابلاحازله ببعهمي نالمائع الاو لاقل مونل

1

8
كن 0

عرض القدارة بعداء وعد اللشدمةفردهنهم.س بغيرقضاء واسترد | لعرص ع كل أسةط الزكاوةلآنه انل :
بي ح
عديد ىق ثالثوهووالافةعرلان الردبء.ببغيرقضا*اقالةدررقءد العمدمكونه للخدمةلانلهوكان|| 7

1

6

يي

اكلاقخاال
نفى
ية واسة مدالمالالتجارةسال التجارةلس ناستبلاك و غير  0:ا ىف 95
لالتلعاشر:ملرمآاك«وانستولا
ما اللتجارةاستبلاكواستبدالى ١لساعة بالساعةاستبلاكواة راض النصاب بعدانحول لدسناستهلاك وا ١ن| 0-1
توىالمال عالىمه عرض وكذالوأعارالثوب أى ف التعارةبعد حوليحرديزادمامرءنان ق.ضيدلى | ا

0
3

ل

العرف شعرطلعدة الاقالة قمعلمن <ق |لشرعكببع جد يدتهرءن النهاية ورداأشانا تو لد | حلت نك 03
11

شههومااذا اشترىحار نهو مضهساتم تقارلااليع نزلهذا التعاءادلزلةالبسعق ْ 15
ال#وىع نن أن قرو.
حت الثحتلأمكونالماعالال وطوهاالادعدالاستراءاه لانو<وب الاستيراء<ق اللهتعالى قاوزه|| ع

دايعال

0

الزرررستلت نعنالاقالة عدالرهن

00

ل

خحذامنة ولذثمماناسع جديد فىحق ثنااثوهوهنا اهرتهن وعلىهذ الوحردثمتقادبلانتهوىقالاقالةبد |
الرهنمودوفة عل اىحازةالمرتهن أوقضاءالراهن دينه وبع دا لاحارةموةوفة علىاحازةال أحرانأحاز
نفذت والادطلتكذاخط شتنا (قولهبعدالقرض) فلوكانت الاقالةقله فه 5ىىق

 6أن .

إلهن

3-5

0
0

ر ا
|سكلفغي 1

باىلان بع غيرالعقارقل قرضهلاور زواعلم5جع التقول ل
العقارا تعدوجعاهابرعاز

تاسدائفاقاولوممن الماعلانقه غررانفساخ العقالاول ف تدينانهرا مالاءاك شضنا 0
لس)

ا

أود|ا»يوالع

علىحالهلتعل

الفسماذالزنادة المنفه_لةالمتولدةمنالم 0-..ولانتصورالفسمزبمدهلاك مم فعتيطلز و
(قولههذاعة دأى حشفة) لانهاثنئعن الفسم والرفعاوال
كلف
لا م أن مل على حقيقتهولا|
لاص
وا ر
رادمهابتّداءالعقدلا اصعدلركاصنقلا لم
َمل  1الع صلتاسم صللب عد لتقو

وانغالانصحلاندض_دهوالافظط لاحمّل ضدموكونه بيع افى سقثالثأمرضر ورى لانه,بثدتمة ل > أ
تكذى| لصسغة ف ل
ا وه
قمل
عوا
اللع
مءلمهفى حق غيهره العدم ولاتهماعلهز.يل قاس املاشارة
من قول الشارح

ره

نات الاقالتانيكنجاهاءلالفميم؟طل ولالا

تحمل علىا كل2هع تخلافا هد(قولهوعند أىنوس ال)لانهاةل.كم نالجانين بعوضماك,التراضى وهو |

اللبس وعالعر لعا دون الألفان اكمحاردلةكفالة شرط براءةالاصدل <والةوبالءك سكفالةوه ذا ا
تدطل بهلاك المبسع ويردبالعدبو خراد يدق الشفعه هدو ا كاوالبيعالااذائعذر6

:

لانهاموضوعءة داومل 3لي واخلافالم مادو جا لتحتا واناذا القغسمأوارد

اوالترك فلاانهتاكون بيعا وفى نعض نسح اليزاللبفىاامتهكون“ :ومهضواسيق قا وف
اف

البح قت

العو 6

ا

السمراا اجلوهاحا

نازوالاهُ 8
وض

7

(الحزءالعانىمن ف المعين)

كيزة

تحب الفاسدتطر وو<هها نالاقالةاشخترط سارض المتءاقدين وهولس لشرط فىفسخالفاسدلاسيق
ا

0

أمنهما قسيزه ددونهما ل“اخروة_دّمناان للقاضى فسذهاتضاح براعامماوالخسمن

ا
ماحم خور-ءعت 3ذنراأولاان الاقالةشخرط لارضاالمتعاةدين ولوفالمكروهذلافا لفاس_دحدث

ٍ الاتوقفالفس :قممههعلىالتراضى لتققه امامن أجدهمأ نالقاضى حبرا ذ كرمامنانةهيداةوة
انالاقالة نعل كلعد مهيا كانأومكروها أوفاسدائم ظه رلىمايهبش دفعالتنافهانيقالماذكره
هو ناعتبارمعناها |أشرى

من 5ثعول الاقالةلافاس_دلد س

ل عل تاك
د كتدجلنناشدى
ا
نق
ل
الفسم وار

بلباعتارمعناها الاخوىالذىهومطلق

انار

الرفعمطلعا (قولهوف!! شرع عبارةعن رفع العقد)

رد والياسدفوجوت

عاه بعى
قع
الق

فلهذا أخزهاعنه لا ر
نفع الثىء,
1

دالرمةمع والاحارة وتدوهموقدمره ف النمروغيرهكالتذويروالدررع_لى الال وكانه
د2
ا وحودهوااراآد 2

خصوص المقامولابتاعلينافقىالة بالقول ل
لفظوهاقحابل تركت البوبقعالالا"خررضيت أواحزت
كت وحوزةمول الاقالةدلالة.الفعل كماذاامم قيساق نورقول

ىأر

ل

أوتااكررككذاذ يءالكالوواً بىدذلوقورلةهولالمشترى ال.قولهفىمحاسال-ترى لكان أولى
فانقات ضاله

مان ا وه-رة حمث قال ولانص الا
لءفط الاقالة <تىلوقال![مسائعرع

تعى

ٍْ اريت منى بحك زاذة ال سداق بع ن لااجساع فبراعى قسهشراط |أبعا:تتمبى قاتقال
:ا لذرءلالمة لاس المراد<در<وازها انافظ الاقالة ا
إٍحدونا ,بأفظ اليمهمع|:تس

)انه

د أوالدلالة بل الا<ترازءن عدم

سنتؤاع) أى فعل الاذالةشنا

(قوله وا ط) أى

ناف
ىق (قولهوهوغاطام) ولانقلنه شم ق
ادر ءا
أزالالحورومنه أشك اذا أزالشكر ا

لامل الافىداه أومفرد بوْدى 7

م القول

وأص_له أىاصل قات بذ القاف ؤولتت بالف ولادوز

انون ءالذملانه :تعدىكفى الصاح للكنه عندا تصال كيرا لكاام
لنىنهقدلاب فعل دلالةعلى

ِْالعن لتقل الام نات ضع ةالعنالهالفاهوحذفت)لاعلنتقاءالس]كزينشضنا (قولهلامهمقاوا

أناث) عتكاسما لقاف وانكان قلملاوالكي رأقلته نر وهويدل علىانعى»:ناووكانمن«القول
 1لقيلقلتهيالخم وقدةالواقالها! ممع قلاوه ذا أدله نالاذلزنا وأصلقال سلقلمت الماءالفا
ا
:قضار ةا
و12ل اله تشعيرا  25م نقل فعل بفخ العنمنالماك الى ذعل.الكسسردلاللةتعلهاونقات

| الكسروالىالفاءو-ذذت العين لالتقاءالسا كتينشنا (قولهضى فدح فى حق المنعاود بن مطالقا)
ْ أى قءل القرض وبعدءأماائهافه قلا( قرض 5فبالاجاعوأمابد فهوقول الامامالااذتعذريان
 :ليت المسبعة بعنى بعد القنض فتبطل تهرلا انلزمادةالنفهل ا
هلمتولدةمنالاصلمن الرودأموالادتها

أقسلة.ضالمشترى فلاتمنعصعة الاقالةعندمكذاصخط عنام فاثدوكونهافسا تمطسهرافئل ل تاددال
 1الشروط الفاسدةالاانهلا دح تعلمقوانا!شرط وأوباعه الممسعمده ثانئممأبعد هأة_.ل القض حاز وكذا
ْ أووض
همنه لاف مالوباعهم نن غبرالمثترى حدث لاوزلانهبسع جد يدن <ق غيرهمادررولوكان

ألميع ملافقءضه بء.نماك نغبركدلحاز وءامه ردالمُنالاولوتسم ةغيرءياطلة وهذافماهومن
كت
ا ل العتدرة ونا
3 ,

تعسير عا ىق

س

العقدمن غيرشرط أمااذالمكنن متها لىوجب

اشمرطزاندفالاقالة

ا تعاقدن أ
ضا كاذا اشترىبالد ينالمؤح
لعينا قل حلولالاجلثم تقا,
دلاعاد

الدنحالا كانهراءهمنه وكاذا دعا رجل بعد الاقالةوتمدالمشترى يذلك .كانه هوالذىباء.0

دىا1ء مع لعدب بتضاءوادعى المسسعآخر
رتر
و_
حمشود أنهلغيرهولوكانت فسخذالتعتأ!لابرىا نلاا
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الاالاحارةواالتكا لامنسي لعذروفساد اشر عذ روالتكاحبعد الفسيررطل فى قول أنبو.ف
عافتناريافالوإواحةغافاز« :لعىمن أنهبق عدا غم قول #دولوزا لالمافع كانردالبيع يقضاءا
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ئع فلامائع شنا (قولهاوكرر) .واملستلحربرتوابعهمن التدسر والكارة
اتىلرةمعالى
| بهاح

0

رع

رعس

-

ام

بعك

لا ينا د
2
اع 6ل 1
- .

0ا

7

2

« 1أوفك الرهنارع:لكان يايو !غسمزهذا اذا كانقبل القضاء
ْ واس
بالقعةعلىالمذترى أمباعد دفلباعودنهرواعمانالمهرإشترى! نكان قددخل بم افىملكه وان يدل

0

4

أ احالمفعصولين من انهاذاوقفه اوجء ل مههد الابطل حق العم

ْ( : /اوسى)

3

ىت
9

والاستعلاروحكذا ااوقف|(جه

0

هستولكهحي ونقفء وأخرحهدءنا
هحخصافلانا
كاجزمرال

توعد

ل ونبر (قوله

عل السادداد00و الامهال كيه بعدالفراغ ممن العولية وكذا كلزيادة

مد إةغيرم :ولدكمصخ وخماطة وطدن حنط ة وأتسيفى وغزل قطن وحاربهعلقتمنه فل 4و

امنففل؟ أوولمدةصلةمتولدة كدمنفله| لفسويذمنبابالاستولاك سوىمنقص لتغيرمةولدة وى |
ر ى أوالمع اويا"ةاور أخدذه«البائعاملعارش
شا
مفعل
أأحامع الفصولين لونتقصف بدالمشترى ب
ولو بفعل السائع صارصسترذوالو بفعلأحنى جر التائعان شاءاخد للدم وىهوير جع على |
معشلتر ىكالغصبوا علرانهفىالدلريحك خلافاىو
لع
جاو انشاءاتيعالحاني وهولايرا ج

دسترد ادمعكنادلعزي ك دركار
أ الصسغ عناعلا
م حدس مازادة.
)لان

اساي

أنهروىعن مهد ناالبائعبخنار انشإء
11د

قولهوعدد هما بقاعالمىاع:

الشفبلع أضعفم نحقيالءماع ى >تاجقمه الىالقضاءو مطل بالأخير ولانورثعذلاف

عق السائعثم-ق| اك فمتمضععفه لاط بالبناةوالغرس هذ أو وااءناالءوالشرس حصلا
ال ماع وه اما.صدرد الدوام قبا#طع حعة ل الاسترواو
القسلم

.ع لاف دي الشفيع لانه
إل

إروحدهنه التساءمط ود-ذالا سقط بدمع الم_خرى وهرتهفكذاننانهرزدلي (قولهويأخذ الشف
 8اخ( 5

7
م
اطاعه تب الشفعة كلاف ماقيل الناعحمث لاشفعة ف
 1مسائعمالناعع مده وبنق

عدم انقطاع حت المائع (قوله ب#عتها) اوذكاذبااعهالمثتر ىأ خقدبالقعةاناغيتا رالاخخبالبيسع 1
|الاول وعد الات ا «أخةه بالببسع الشافى بنهلانه .تمعفامكنااب من اذا أعيذمهنا |
|بالشفعة نقض المناءوالغرس كابفعل فى|ليع العمولاهلادانغمر !الشفيعالبنا؛عا يدقالاسترداد
زوالا انعلانناقول نمه ددياو ل مل؟ ماكز نالعمن الاسبردادر بلى(دولهوعندهما |

لاشفعة) لانبناء المشترىلايةطعدق المءا عبد ه.ا(ترااواس ا لي

الخ)اعتاما ا

للف
|ساس ديالجائراذاتفا-ضاوع هذا الاحارةوالرهنالفباسدان وانمات!! “أنعاااجراراهن

رست

المشتزى واللكي جرلمر تي ا سارميل | بقدّم علىتمزه وغرماهع.ني الاانالرهن |

اعطىافضل
مم2هوم نقدرالمدبنوالمثترى بقد رمأ

ذلا

1

2

لق مزالف

(علىملا حكن )

١73

يده قل القيض وصساركالميع ناابتةولناانركن ظ
.همفاو
اننت
لاف
ولانالغبى الشمشحمروعنةذالتن
المع صدرمن اهلههضانا الى>#لهفو<دجب القولءانعقادهوالمى عن الامورالشرعمة بقررامشروع.ة

الاقوتضانئهالتصو رفئفس المع مث وعوبهتنال بمةالملك امتالمحطورماا تصليهوهفاوعدم .وت

|الملكقمل القدض حذارتقر برالفسادوامنة لستعالنانعدمالركندد ( 7قولهلانا لكلارثيت

انخ) لثلاشتلالهملك بلاعوض اذاللمدعى لاحبللغسادالمتصل بهفوجوب الامتناع عن المطالبةاولى 
ونلاالسب قدضعف لاقتر انهبالعم فرشترط.اعةضاده الضف انادهالمحك معنزلةالممة (قوله

أأوانخنزبر) صوادهوالحرلان الخنزسرمال جوى (قولهولكلمنهمافسضه)أى صب علىوكاحلدمئهما

ثسضه رفعللفسادا للامءعنىعلىكافقولهتعالىوانأسأمَفلهاووارثه عذلفهولا دشترطالقضاءواذا

||اصرعلى اءساكه عله القاغى ذل فسضهحةالاشرع هراط'قهفعرمالوكان الغسادقوناباتكاتقى صاب

| العقداو يلكنا نكان شرمازائدكالبسع الىأجلمحهول وهذاعندهماخلاقا هد افلثافىفان ىق
القدممهن لهمنفعه الأشرط دون من علممكي سف كر أشارح وف القنيةكلمببعفاسدردهالمشترى على
 ١بالعهبرية أوصدقة أوبسع أوروحه من الوجوهكاعارةواحارة وغصبووقعى بدناثعهفهومتاركة وبرئ '

نههوحك أذالوردهالىالما'
اشترى اازلاسل
ا|لمشترىمن #عانها تمىواوا دول السائعبار

برهنوكذاف بسعموقوف بانغصب قنافساعه »ن رجلث امشتراءغاصبه بأقلمساباعمكونفضا
لاع الال والزنادة للشترىلالعباصمه ولالالسكه وعن

د شراهبدراهمفاس_دا

مباعه بدن:عرمن

فحصاموعاين وفهان المشترىفاسدااذاوهب المشترىمن
ةا.قيلضه اكذلاف
ااا
أأبائعه .يكنلف-ه
ْغبربائعه وباعهذوه.ه ذلك رحل الىالسائع الاولوسله لادمرا مشترىعن هتهلايهلرسلاله

ماسق عنالقنمةمنقولهوغصب فبهتأمل اذماذ نزرد
ْنتمامحسا*اعتير واصلاوالافلايحرفان قلت

|المترى على الماعلا,شولصورةالغصب عدم الردف.ه الأانيةال أراديالردعل.ه وصولال..ع الىيد
|البائعمطاة_الابقدكونهنى »من الردعلده فانقلتماالمرادبالاشتروىافلىزقنولاهدةللشترى الم قات
شاتلارلذاىءمن الغاصببالفمثلاتم |شتراهالغاص ب منه عامسمان مثلافان
ىال
ْأراديهالمشترا
 ١العقدالثانى عل سد الاول وبردالغاد -مادق فىيدهمن نه الاوّلللشترى وهذاهوالمرادمن قوله

| والزنادة للشرىاورالادلدءةلعاللىمشتر :ىالاول قولهلالغاصه ولالمالكه (قوله عضرالا )أى
عله رذىأملالانفمه الزامهفلابازمه يدون عله فلوردهالمشترى لافسادفلمباعلملمهائع فردهالمشترى الى
:منزل ف
هوإك فىالجدرعن العنمةلابازمهالمُنولا القعه و قدو ينسلام نان.لاون الفسادمةفقاعلله قان

ْكانعتتلفافيهلابيأرالابة.وه أقوضاءالتاذى وقالأبوكرالاسكاف برالأوجهن وماقالهانسلام
| اشبه فلوماتالسائع وعاءهدين؟ ترفالمشترى بأهقمن الغرماكئافىالسميمبعدالفح ولوماتالمشترى
فالمائح أحق من سائرالغرماءىالبتهنمهرعن| مرازبهود مشتناءن شهده لشم ثاهينءا'ذاماتق.ل

.دض
ات اذاماتالمشترى ةدم
| القنض وأمابعد .افئهرواكلغرماءكادر-وادذاث فى اجحراتترىفقان
| البائع لوبق لدذئجوة المت حي يكوتكساترالغرماكفيه قلتحمل عل مااذاكانالذى قيضه المائع

ٍوْهوادمى دون قعتهفشكون اسلوغةرماء ثعاب  4من تنامالقهةلانالواجبفىالنيعالفاسد اغاهو
ْالقجة لاالءُنهكذا إشئى ان يفهمهذاوا لافهومشكل (ذولهعندجمد) | قتصرعامهق المداره وعلله

:لاف  2على مااذا
|فاىلذخيرة بأنهيقدعلى اسقاط الدمرط تيدم العقدغر دق أن:قالمقتذىئ َعَمح
|| كانت منعءة اممرط لاحدالتعاقدن انهلا لافلهفعااذاكانت المنفعة إلع وةد عامه كرون لان
فنع لكلمترواجوى عن اليرحادى
لتو

(دوله وعندهسما لكلواحدمن المتعاقدينالفسم) عر

>
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 4زء|أثانفمن نع المدين)

ممه

اناد 0

دلى كلزلمصتف ال من التق
71لا شولك اليهراحرا:لصرابانرا ا

وعبره وآنرا دضا -ذلك فارجعالىااضاط الذىذ كرومثلامهسكين اللذىعتتاازيةالماطلعن

الغاسد واعلاالتنقس.د بقوله وكلمن عوضيه ماللاخواجالممع الميةةوكلبسعناطلكالعمعنفى
اهن قانهراطلقرواةحزم باق المدايةماع المكود :ةساسدو عإكالمبمعبالقيضموجبالقمة
وهذا اءنى قولهوكلممن عوضيه الممسةخنىعنه بقولهقال عالفاسد لان فسادلانو جديدونهذا

الششرط لابقال انه بوجد دونه فى الى.سعالمسكوت فبهعنالَو أنلحادنالعوضين القجةوهى مذكورة
كانم 0
اهارا نا عنسعدى يأنهلماكانالفاسد,
الناطل عأ زاحقق اخراجه يذلكأ ى «قولهوكلمنءوضه مالوتعقيها وى نازنمن أقراداانالل

مالاخر بهذا القمدوهو بسع اخر واكز بريلادراهمفانه ناءالىمع|نكالاءنعوضيه مالوعلىه_ذا ا

رذدمن الاطليكون فأسداءلكالقمض ولسكذلك
انه
فلايدهن حذف ه .ا الق.دلاةتضائهالغ

انتهى

(قولهماك المبيسع) أظهراقلعالذجارفازةا لمللكه دكان أولواد إنماذكرهالشارحمن

انهملك المببسعهوالاصع امختاروة.لاغساءلك التعمرف شسطلط البائعدو نالعين ا
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ولاوط"الامةفأنفعلوجب العقر ولاشفعة الشفيع و حهالاول ان الابأوالومىلوباععبد

تقه وه-مالاع لكانالاعتاق ولاالتسلءط عليهوامنامل
الصغير سعافاسدا فأعتقه المشتر:ى نعفد

انوا اجب شرعاوفالقضا *بالشفعةتقريرالفسسادنهر ومن
صع
راذ
لعر
الاكل ونحوهاساف4.ن االا

اع_لى انقنله| هبك فىارلوههو
ةهقهالسهالاحدلادى
ذوائد قولهلك ابدلوسرعةالناننءعقفطعب
ىصزوفال:ةمهأوبقبطه |فزوجهاالمائعمنه
يوب الب مدق صن الشترل
متاك ذف اهدرت
وهذا عةذى

ال

هر

ل

كلامه بسعأذ زل وانهفأسير

نكيفة
ولانغيد الممكجوى وشذاقالفى البرلدسكل فاسد :لك بالقرضز وأمابعالتلدئةالقبقاطل

وبع التلمعقم قلهشهكناءنالانيةع اردءن أنيدلهيعالماكدار.مثلامن هفص بحست الظاهر ا

لاقن

الاعلار صا

وار اعانيانةث.دت| لمائعماذصت رفانهنقضىبتطلان الببع

(قلة) ف الدرعن الجوهرة ولشراحاشلمفععة بهاأيبالداراذتىاشتراهافاسدا وضذالفهماف الزببى
لواشترىداراشراء“فاسدا فسعت حنمواداراخذه! الدترىبالشفعة بقى أن.قسالماسمق من وجوب

ر
اعا
دة تد
عطتهام
العقر نو

نلالو عااذالوسةولدهالانهاذااستولدهاصارت
دكاق الشرنيلالمةء ا

أمولددوبغرم القعةولابعرم العقرفردايةوفى رواية علياهلعقرأيضاحكهاف الشرتيلالمة عنايه أ

السان تقالف!ا اشرثيلالية وأقول ف زومالعقرتاًدلىلان ملك الم_ترى حاصل دتسلط م ن المائعسبواء

ولناءاع العنءلى الح أوةلناعلكد المذفعةفققطعلى رأى العراقيين انتببى(سقولاهءكان الامر
صرصاأولا) حمل على مااذاكان قبل الاخترأو بعدموكان قنلقض امنأوبعدهوكان ماعلك
لض فانكانبع ادلافتراق5مل لض أوبعدموهومالاء ايالقض كاير والخسنزبرفلابرّمن
ىطلاق الشارحمواخذة ومنهنا بعلمانقول العرتى ولايدمن |ذنصريم ١رهد 1
صر ع الاذنز با فن ا

الافتراف وقءلهفىانجسا يكتتىبالدلالةغيرتع حلىاطلاقه لاءاتمنن فصل وثتة)أ عرالمائع
|ننعل فنهعلاستقصه أولاكالقصارة والغسل بأسرةأوخراجرةةا كانسنقصه فهوقض قمالا فلا/

وللمائع الاحارلوجهين هلك المربسولعاولور نقلطهالماع,عام المشترىأمرءسارقابضًا وعلهشل أ|
ير عن السراجوحادح|لغدولينوق قولهك لقعار وةالغسل لف وشحررههشوش (قولهقعتم) هذا ذأ

 1ردهعوت أوغمرهوالواجب قله الخاهوردالعين والقوللفالىلشقتعرى معالعمنوالمدنة للدائعنور
ل وعليهفلاتصورف كلامه
(قولهو عثله) قفكالمالاصف قصوروقال فالمرقبل أراديالقعة الند

للدم

0

تعتمرزباد :فعتهكالمغصوبدر لك

لابه

(علىه:لامس جكين)

ا

مس

©

سمت

بالاجاعلكنه يقل الععدلزومهاماشرط الاستءدالعلىالمفىنهمن قول أنىتوف ور
الفسنادمنالوقفالىالاكعلىاحدى

اغصبت عليه ولامتك اناه هغهر وهذاأىعدم عد
الرواءسين ومى الاصع وفالرواية لاخرىشدق|ا لكقد الوق لفحترا زع الوضمامعد الىالملك

لانال.عدلسعال قببطلاليسعقاذ مالنهز لج وقدمق القنب بسالعسامرالاانعد اترلى
اأوضمىكم رسلقط الاكواز_.عالمعيدازاخبف أحدالقواين فصارعتدافمه كالمديرم:ر
اوه عن الهب
اطلوباعقريه ول؛سمش مافاه نالمقايرواا ساد الاصمالصحةق1١ل |
كلانمافمبامءن

المقسايروالمساحدم_:نىعادة  0ثىالة

ناتح)

5ه لف ونشمرهرتت ومرأدهن الصوا:غود

الاالانعقاد بدونا إفوذاذل وكان مراهدذلك لماص الاةتةصارءلى القن والع.د واالكا ذبسع عددالغير
|موتوف واذاتقررانالمرادمنا -ةالنفوذ تعينان يكون اراادم ن العديق كلامهعمد لاعديغيره
نقىأن.ةال لوامتصر علىولهصمحمالقن والملك لكان اخصرلة“عول العنالعردالمضعوم المالمدير

| والعدامتعم الممصد الغيربلكان الاظهرا
قنىيواللصم
ء .مدواالك اذلاذك لرلفطالقن لسغن
أجوىء ن رايدإللىى(اقوه حلاف لزذر)لان ل العقدالمو ع ولاءتهورذلكلانتفاءاللية:ادير

لال .فس دكالغصلالار|ل
حبءلل قاموللعقد فمهشرطا لمع العاقدف
دان
قلمك
وإدوا
ووه كام الو

والغةرق بمن الغص امنلانىحنرفة مطلقساوله اذال,مفصل لون ان المديرووه بد حل تحت البسعثم
ينض فحقه فقس الخنعلم_ماحالةالنقاءوهوع شوق

لفقل ان عرسي لا

قىالءبسعأصلاولوحازال 5.فعاضمالنه!كانبيعساراخصة ابتداءفلاعو:زكهالةالئنعندا! 0
لق

اك اع
التكاعمث مور ا احاغإلةفهااذاضم ال

دل احلاسطل

1على ان المديروأمالولدا
بالشر وط الكعاسكه ولاتدوسالةالمهر والدلء
الببسعانالقاذى لوقذى عواز 00

700

وقغيد
اذوف المكاببتفذبرض ادق لامع
بق
أمالو
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اوعنةرا ”معرزماس
و
)ماه
اإوسك.
6ه

فص لف أ يكام الدروع فااسدة) د (قولهوءندالبعض أو ماذلمومنبلال)قعوةاختاره
اأسرحيى وتهمرهوهووول الاءةالثلا نه وقالةنمةانه|أعه ..لكونه قنضه[نفسه قدا رهالغصب نهر

(.وضلاهلمشترىالمبع)
تاسبق ولانهلامك نو أدنى جا ناء نالم.بوضعلىسومالدّمراء قق

ولوكلا

والاصع ان الكليةلع دمض على مافالحتىوالعسادية وفى الخلاتة القذاعحبالديو ف البيع
|لباسد وصتيعهفى الخيانية وعمكلامها لقمضالكى لماة-لم نأة م نا نأمالباتع بالعدىقله عم

<لىف
الاستلزامه القيض مر (قولهق الببع|لفباسد) قمديهلل[<ترازءن الماطلقانه لابقدوا <

قممعالودىمال!ل 53يم نغينواحشاهوباطلا وفاسدو اشع احا#القواينقى 000000
0

تربعالفسادةلئامش (قض وحمت قعته فلاضمررعلىا لمم والوديف
2

نان قلت دق |لسر وشت اسراءالقولينىاس تدا ل الوفق فض لاعن ثرحدها لقولءالفساد

تالف لاف الشرتيلالة اولا بٍالسع الفاسيد قال لاعلافى إطلان.مالم
هات مافىالثمرنيلا!5
القليك والقإكوغاط منحماةكاناةاوأدتى م ق

.ع الوذف

 0غ فلاخالغماذ كر قوىاأههرح مذ (قةولهبأعرالنائع)ثشاملا اذاناعمكرواوسلء 5شت
حي ان أأرضامنةف ف صورةلأا وان دككان أوغيره بعيدم|ر(دق غايةالاحرانغيرالملئ

لنوفيك الإخجنهارلقشامرط هوالامرلاارضا ومنهذاتعلمافىعبارةالدررمن الاعرام ذلوقالكافال مر
أاعرالمائجبدلاعنقولبهرضاائعه لكان أولى *شعناءنالمولى عدا حلم (قولهوكلمنعوض.همال) |
ا|أىمتقوم:وروحرى علمه٠ض الافاضل ووحهه تقولهاعذرج اغأروا نزريلأنجمامال لكنهغيرمتقوم |ْ

|وتغقره شينامانهذاغفلة عاذحكرءالع.نى دزاءة.ب قول المصنف وض المشترى الى-.عق المع ْ
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لستياققارمهار بلى
الغبر باحازة مولامواءاء رجونهدن الود ناكد ول

.

ل

رلك
3

(الحزءالشافىمن قثالمعمن)
(قوله واخص اد)

اوكمنرها وقرئ سماقوله تعالىو تواحقةنوم 00
بف انحع

أ -لهدواس هم نالدوس قامتالواو ناءتوقوعها به كي

اسيره وعى دف
حم )لانهاحهالة ١
اذا

نا|

ولهولوكفل الىمهد .الاوقات ١
ق
١3

نانيكفل|
!تبرعا الائرىانها "تمل ق أصل الدن
اتفال لكري ا

ىصفه أولى لاف الفاحشة كالتكفالة ىه وار اماالسسعذعاوضةمستاء|
علىفلانذن و

علىالمذابقه فلائدّمل فمه الجهالةأم_لاوان كانتسيره والفرق دمن السيرة والفاحثة ان السسيرة

ؤىة] وار عكانت|
وون
د لا
للا
هىماكان ذمهاالاختلاف فىالقدم والتأخير ولوكانو ا
ا

0
4قولهه عن لهالا<

ةدرق

ههوالمسترى كنا ال باق حث

قال أىاسقطه عنلدامحق

كد

هل.اثراعرس
نلالهه لد ردياسقالو
ف.هوهر لشترى لأا

اج وقع |تفاةالامذر ب اجلشرط لانرضا هن لهاليقكنى وركوذاافلدارلوعماذ
اسقلناط
با
ن اندو
اهو لافو
من انه نالء

كرءالعنى |

انر شاع اسقاميه,انالتراذى شرط ولدس0

فانلمش ترى اذا اسقطه قل ذلك حاز:عقمه فى|!بر

نانالظ رادو دل أنه م:.ل|-د

انأسما اسقط الاجلمح وكانه
للموى حيث ذكر ن
من الشراحنانال مادعاذا اتفردياستقاطه «ممخدلافا

لماكم نكلام العينىحدث بق الفءلللعدهول وقد ءلتمافيه و يفرض تساعه فلس ف-.هما فيد
نذوه
|أعونا ذا انغردا! سات باس_قاطه بل ىكلامهما:تم مرالىحلاف ذلك رانت فعائسة وح اند

2

علىالتمروزمملاأولشمرطازا د فمهنفعلاحدالمّ»اقدين
نكان لفسادحهالة الاجلكالء.2د ا

ل دععلىأن قرضهمملاة راعش د افيد علا قيض وامابعدالق.ض فتقل,الفسمز

.لأوالشمرط وهذاعندع_دوقالالكلم ن العاقدن الفسمكذاذ كرهذا اللخاف /
0
دذوهبماذ كرا وى | .
الوامسح كايا بل بالنبس#مها
0

 3لقوهماأوصمل لزعل اها لندمةلماقل القمض

وماذكرال .لج صملعل مابعده |

حكن نقلىابنك لباشافىاصلاحالابضاح عن تمر اللصعااوى انولابهالفمملصاحب|ادرطا ولك

ار
لونرقاقلالا سقاط ا

بدلاذكرءالز يل (قولهحبلولله)زق.ل الافتراقحو

الاي  /اتغاقااينكالوابنملككوالةفاحشة ك..ودالر>2

ومن ء الطرقلايئقات 'حائزاوان؛طل الاجلتنوبروشمرحهء ناأعدنى (قولهمم)
ودار تز بعالاقانا1

دا
اسذ
نلمغ
|ا

مه

(قوله ملافالزقر والشافي) لانهانعدواس_دا فلانتقابت  --باسقاما

اسقط الدرهم الزائيء ن بيع الدرهمنالدرهمين وكاذائروج اغرأةالىعشسسة انامأستعطا

| الا<لواط اا ناأفسة درط خارج عن صاب العقدوهو اشير وفذا اتتتاقت القهارةفيهفرئةان©*ه!أ

0

اعملان ْ
أونزولا اعقوودرافالا لمتاسينانهكانحاةتزاعليماقالدمشاطذنا وهو ا

ف-ادهراعتيا رانه فى ال اىمنازعة وقمل محرمهلام ازعة فلايةسد والاولقول ماخ العارقا وعلي هذا

عدندهموه وقوفاءئ دمث|::تلاق الدرهم
ددامع
سمؤس
أةال
فاالْ
 0تكدابز

المذلاف

ازادلان١ غسادةهةدحك العقدلايهق| -ا

قا
عةلت
الشكاح وق اده و المقه لانن

فبسسع يمحر وعد وشاة ا
ال

ا

مو لانهعقدغ يرا

ترزياى (قولهبعالل مع فمما) أىفهااذاجع :

عدم شمرطه.
لفى
قلدان
عيد
لةلا
امرت
وهذا لان !لحروال

 4وازاالعقدف العردوادك4.:قندطال (قولهوعندهما
وهواممالة تسكونالءقدف الحورالممتةشمرما

أن سج ىاح) لانهازا نين نهماصاراصؤة ان متعدرالسواد .د رالمفسد لافمااذالمسوملكل |

نلصفقة متحد:فلامكنوصقهانا لعوةوالغساد
واحد عنالابه دق بمعأنالخصةا بتداءوهولاكر زولها ا
قبدطل وه.اجى#
من ١٠ ر لفظ

ل

البسعأبيضا كاسيق

ممعصس ع

كرد تفص,للىعنوانكلظ البسعوعد ولايد

0
(قوله ووقف

زده أولا) لارهدعدالقضاءوا نصارلازى
قذى با و

2

1

0

أ

دل تججر

وقالالشافسىموزالع رط
الاعتاق وهوروايةا لسن ع نأنى

كدياأونت
حشيقة (أو) ان (ي
.ض المسد هعماق ل الة.ضل االاحترازعالوكان بعدهاذا حم
قبل
لق ق
العت
الباتمع با
ا
ا
ل
لترنث عليه قولهفقدملك المأهور مالاءالكه الام (ولهوقالالشافى جور جع 4

ترفضس
فتعا
اناا
انسيعةم
هاول
لنهعقداذهو يقتضى أى تصرف
يصاب
لعيد
فالو
الأعسلى)لانت ال

أوسةولداوالاخلها) أى لز بع

الامةالاجلهاوف العمارة تسا (او)
على (ااسنقتدمها المائعشوراوم

شاءلاتصمرفامعرنا فاشتراط مملهففسمه.د لهكاشخراط ال بيروالاستملاد واللكابةوتفسيريم اعلشدمة يحز (بدساعرعلى ان )ساكلنمائح
ب *ه.ت بهاالنفس واتتصات قوله دهة ء_لى
أن شعه من دعرق انه عتقهز يا والشعةمن نسم الر

(أه) على (انيةرضااشترى)

الال علىمع معرضالامتق وانخاصع هذالانهااكثرذكرهاف يابالعتق صوص قفوىله عليه

البائعإدرهمااو )علىان (إمدى)

الصلاةوالام فلكالرقمةواعدقىالندعة صار تكاتم!اسملماهوبعرض الءدق فعوهات الشدعةمعامله

المشترى(له أ)ىللبائع(أو)عنىان

افع ا راكلتدكاان

لاتير رن رسع ف عل)

قردطصا)(النميقرطىعة)(واصلمب)اائ(سعودستاضنطاه
(سعنلعلى) شرط زانصذو).

00-7

البائعوويه (وورشركه ) شرك

النعلوضع الشرالكعلى النعل ودو

ل|انمةتذى العطف اانلبكتوقنديرأو بع أمةعلى انوستلثندىسجعاهراداجوى (قولهأوءلى

سيرها| لذى علىناهرالقدم وقالزفر

منصل هه لادوز وهوالتماس (لاالسع) أى
لم
لاسي الْن)صوابهالمببع لاالنأجل :ص بالديونلانه شمرعللتفرمهحتياكن

دحواتادل_اعلءادنَاذمهتىعينةبالءةس فلاحاحة ذمهااللىتاجبل فمكوناتراطه مفسدا زيلى لامموزالع تعن «ؤجل (الى

أوورللوم
وبن
هعر
ونيزرووز)م
ونعلىسماطفىة شعتناخطه حيثذكرالامن يدلالعنلاحاجة لاتصويب (قولهوصع بديع»لل ع_لى ال
انك ذوهاتح) أرادالئعل الصرم واعادالذمير لبه ف ,ىشركللاءل بالمعنى الحقبق على طربق نزول التعسفىامحل(و) الى
الاستخدام هر ومعنىذو بقطع حر (قولهلاالتسعالىالنيروز ) فساده#هالة الاجبل وهى (المهرحان) وهوأوٌ لدومهننزول
أمفضية الىالمنازعة ولوبطالعقاء نهذمالا"حالث ام+ل المن المالية.د لحكرنه ناجلا للدن

لانيبةي
أأوالقسدماكانالعصقادبتهرءن الهدايةأسكنتقلعزفنىعانامخ
اع بفسداذا إجله الى

اولفتمصطاسرراىفل,اولديازنا1ن(بدد)راالىلعا(قصدوانم

هذهالاوقات.واهكانفالبيع أوبعدمف اليممنالجواب اه (تولهوالمهرحان) بكسرامم ذلك) أىالاوقات واغاخص صوم
النصارى وفطرا الوودتجهالمماسانه
|وسكون|ذاءكافى الفاكلتان ومعناههابعدالتركيب محةالروحوشم
تحلى
مرال
عودهد مهرحان
ا نالتصسارى بشدتون الصوممن
لصهيوم احادى والعشرين
اخسا
وال
هان
وهرح
| العاءذوهوالومالسسادس عثرمنمهرماهالقدم وم
برو زو «صومون سين وماحم
جنددى
| منلهنوقمدى أولنومسكون الثمين فهف الممزازمارهحلانبجو
رىع

(3ولهواتماخص
لم معأناهذاناعالىدوم الم ودفا لحمكذلاءلفامكتغواونتالمعنى الىصوم التصارى وفطرهم
وال فطرالمهودوصوءهمنا كدقبذكراحدهما نهروأقول كلام الشارح والزياى مرح ان

حومادلونتبرور جرمسار 20 1
الاظن وعسارسة بعلالخوم فرعا

التقبيديكوم النصاراىحترازى وذ اقالالزبا وةلواذاماح الموفطرالتصارى عدم شرعوا حيمصاينتواءااذاد ال ي٠كام
فيوم فطرهم لوم وان المرود
مأنى
_تب
ءةا
ملوه
مهىا
اامو
ذلان
كم نا
وهه
ىةصو
فصومهم حازلان مدّ

ف الدسارحهن قوله فبعد

اونركله ولانغارون
ضش
مون
روم
«ص

[أأدخول صومهملانعل يو فمطرهميفمدان|لتقريد بقطرالمود احترازى أنضاوكذ اصرح الوهرة
األنتقسدبصوم النصاري وفطرالم وداحترازىءلى ماوجدته عط اشلشاعهين مز با|.ونصه وم الفطرو بت.عون ص.امهم هن

دُوال الىكام سين نومام بع.دون

والمرود كسمه انتربىواعلىان الجوابممكن بانحملكلام الخهرعملايازاصدرالتا<ءل الىفطر
النصارى قل شمروعهم فىالصوم ولمداقال ف التنوبرلاف قطرالتصارىي لعدماشرعوانىصومهم

|

لى

علدادنخدوتللفصءواممهلمافلعبداعَلةريموفضطارنهم
فحتملانكو ن اتحادى والعشرب

من شوال أوالثاى والعشر بنمزه

() لخر (المقد وم اتحاج

لات

0تحرءالتاىمن خمالمعين)

١

ٍ امإ اثفاقام الموكلدان كان هرا ءدإلهواخانكزاينراسدسه در ر وقولهلملياازمانفكا المازومعن ١
اللازمالملزوم هوبوتال-+ك للوكلو لالازم ترف الوك لواءل ان قواللصاحمعن نض عسائل منها

االنوكيل بشسراءنئيعينه لاعلكشراءهلنفسهومئراانللقاضى ,اأمنرذميابديع خررنكهاذى وانم

روانمعلكه المكولدق انبقال |
علك معهاومتها ودى الذىاذا كانمساءيكان بووكلدما شيع ج د

لاهوا
اذا ك ناحم هذءالوكالة نالع انلامذتفعبالسمن وف الثمراءاناسليبخنز رويردلقار
وحكذ لكلدس عشر وعةت واحابف النبربأنع_دم طبب
هكل
ا:و
تبصقرفاغ_برمعقب لماد
بعورج_دمباحالاصل حابيعهوان لبثطمبن-ه واما
لومان
ززيمعردما|لذتدا_ة
الم ن لاستتا
الثمراءفقدافادفائدة فى| هى ليلالمذرومثله لدعادغيرمشر

وح انتبىواقولضمهتأمللانالى

ة
صلاف
لائر :
اعقمالف
الاولهن الردلا .هما لكلامفءهاذفر ضكلام امحققفىتصرف يكونم
وعدمها جوى علىانما ذكردقالهرهن ااذناهلم:وجدمماح الاصلح زابا.علهحعكاندافىيةبةل ذدل
على ضعفه ونصه قبل اذالكاابونجدالابالبسع حازببعه لكن الثم نلالبلطمبباثعانتهنىفالصصع
ماىار لبىءن ىا للمثان كانتا

 2لادونهالابالشما ء شعىان حوزاما لقع *لانذلك

حواالاملض|مروارلةبسع فمكردلانهلاحاجةالم لهلبائشعالخ(قولهوامةعلىان ».ةق المثنرىالح) شمروع
لقدشسدربط لناهملهعسل_بهلامعن بسع وشرط لكنلدسكلشرط يفسد
اىلع
فىالفساد الوقاعف ا
عهة لاحدالمتعاقديناولاءةودعليه |
ففم
نان
اقدكه ولاتعارفموك
للع
دمها
اقتض
لاي
وانل
الببعدللابد
قىضه
وهومن ااهللاسقاق ويردالشرح حوازهخاءقتضمهكاشتراط تسلمانلامو:-س المعال

اهن ناكمن معدنينفان لبفدعهما حبرالسائعافلىفسها وكان
وماءلامهكالبيع شرما حكفيل ور
الالبسسعايلدعاةباوورد
وه افومل,هكمننفع ةلاحككششرط نا
متعسارفاكثمراءنعل عكلىذان

اط العّق وتوابعهمالابقتض.هالعقد وفنه
رذا
تف ه
شاعر
اواذ
فبار
الشمرع كوازه كالسع شرطالخ
منفعة للعقودءله ولوقبالشرط فى العتى عدا لقدضبنةلب المعحاثراعند الامام:لانالهماحتى
شبعل الشترى لين وعندهو|القمة لافىنوابعه والفرقان شرط العتق بعدو جوده نصير ملاكا

>لا كذلك ثمرط توابعهاذاوق
للعقدلانهمنه ولاللثكوةنانتهانه رتقر ر والفاسدلاتةر رقلمهكونحاو
رسادواجعوا
بهالانه يقتضى امتناع وروداعلاليكه ولو جدحوازا نحكمقاض نععةببعه رفاقلف

انهلوعتاتقه 5ل القرضل باعتنىولوامرالشتراىلماشسع بالعةى قبل القض فاعتق حازفقدمإكالمأمور
مدنه ان ساطهعلى الق.ض فاذااءتق
لتقبفق
طيالء
مالالكه الامرواغسا كانكذ اك لانهمسا| حرم

| بأمرلوفصاظرعقليىض لالامنشهتراىوسكاانبةاافعنساءدها ولاجععوافاانلىجهصملووامعارلتفامىلدباتادرذىاال تامنلرالضعىدّقابفلازومفهالثلالقنجاةثقة.ادمنكاومن |
أ الشمرط

كوع_لى ان:قرضى كذافالسع أ
أو ترطكذاعستزلةعلى ولدادانلاوها لواو لوقالبكعذتا
| حائزولاحسك وشنرا واندكوانلامرط فاىصللعبقد حتى لوالة اديه :لمق ف الاصم وخرج
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.قكدون ثريا[نيا/
| يشرض الدائع احنداكذا تصوزالب_ء وذوالقدو رى انه مدر وقواه
اعلىلانهلوكان انامحنعنيماسيق هن ا  0ط ونهغار ملائ ومانلاكونةنمةتضيات العقد

الماسمق اكلام علم مهن القرود انهاهوباكلناسةنلااالذاثمرط بافظعلى فان كان بلفظ ان فسد
|س.سعجفسقع صورالشرط ولآمكون مقمدانلك القمودوقول لانهبقتضىامتناعور و ادملك احكذ |ا
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وجدبه مذط السدالموى ووجدتط شذنارههتعالاللهىلانه ت.قناهوتنكاعلالاحهما تع وهو
اتئرالكون العتق من,مالللك
قغداحنا
عا
تعامللوجمهكتومن.الاعللزك_لاف نواداه_لداى
عخلاف

(إعلىمذلا حكن
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هلاه

ااانه نقدافقالت ساءائشة بوسمائسيتو مداناشستردت وهولاهد رلباكلرأى فمسملعلىلسماع|
|وقولها شنماشرنتأى بعت واغسا كرهت عائّشةالعقد اتلاطورللقاامياهالىالعقد الدانىكانى

النبانهلايقاللر وى انهاقالت دءتهال اىلعطاءفاعلع أنكرمتعلمم,والوسكلونا اللااحنلانقولكانت |
|عائشة ترىالبيسع الىالعطاعز يألىىترى الدع موؤجلاثمنسه االلىعطاءمن بدتالمالحائزاولان
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نضهمفاالهالصغة وخر عنملكه وصار |أ

بضللاعوض فكان ذاثريحمالممن وهوسرام كلاف مااذا
|باعلضدُمن قصاصاببعض نق لهعاءه ف

اشتراهنالعرض لانالغضل انماظهرعند الجا ة (قولهصمالثمراءف التّىاح)بعنىوفسدف الاخوى |
لاهل داان علبعض| لثمن ةا بلةالتىلمرشترهامنه فممشكتورنباللاخرى اقل مساباعوهوفا_د |

ظول(:وجدهذا المعنىنى صاحتتباولا شع الفسادلانه ضعبف لكونه تدافمه حتىلوفذىالقاضى )أ
حدوازوصع ز دلت أولانهباعتبار مب اةلربفالمواء:مرت ف اىلمضعوملكان اد ارال مبةوالشمبة هىغير|
معتيرةدرر والمرادمن كونهعتردا
فسهأى محلاجتواد وأنلالهوالاغلاف الشافي انماحاءبعسدوضع ||

االبمنمٌاكللبيبةوعوحنفوازاسادلننخصعللها ذفهس واارلةااعماةلق.والسنورلضعواهنمابوواهلقلولواضكفلاكسانظااهداقذمسائبلاةع لهكماان ابذألوفلواتسفماسئة را|

| لانهعدالقسهة ونصادحكدلةمنهماأ كثرمنجدواته نوروةولهفان الع فاسداى قالتىاشتراها |
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با رعطف علىالمذفىوكان اش انلانفصل بدنهمابالمثدتلمافههن الا-هام جوى

(قوله على| 1.

يبرظنهرفه الح)لانه شرط لايقتضيه العقدالااذاعرف مقداروزنه دوز يلافمالوشرط ان بطرح 7
عذه بوزنااظر:فلانهمن مقتتضمات العقدوالمرادهالشرط الذى بقتضمه العقدهوالذى بال عد أ

 70ةرانا تسلما
لممسع أوالءن والذىلابةتضيه هوالذى لاف العقدالابالشرة جوى |

عن البرجندى (قنوالتهلوفاانىمقدار وزنالزق) لوأبقىالشار حالمتنءلى اطلاقه لكان أولى |

|لانالقول للشترى م
طلةاسواء كانالاختلاف فىمةدار وزنه أوفىانههوأوغيره .أنادّعىالنائهان 10

زقهغيرالزق اذى حاءيهالمشترىكا
ف العرنى (قولهفالقول /لشترى) الا أنسرهن المائعلانهاناعتير
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قاض وانق قدرالممسع المق.وضر جع الىالاخحتلاعق
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:مااذاكان قصدالاكك :ا ك ه
انالوقوعه فىذعن الاخحمّلاف فىالزقوالغةه فءهان الاءتلاف الاتداى
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لنودب التسالفضرورةا نكل واحدمن-ما يدعىعقد آاخرواما
بالا
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الاءفمى |
اتلافهها ف الزقفلاهوجبالاخّلاف نىالعقدفلابوحمه مروقوله اماانبعتيرقتعدين الزقالمموض
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شام خارى للعهالةلابع حق| لتسديل وهته در رواعلانسسنا قَْا
الماءولتدزق أخرىوهوا نمارم
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كلامه ,قتذى جواز ببعالطربق ولوندون الارضن من غير خلاف الجكن مرح فيا انيه كاى)

مانا 0

الثرتيلالة أن بسع الطر دق دون الارض لاحو زوراماماذ كروقىالثمرنلالية من قولهو عضالغه,

 0واف ون

بسع حقامرو روما فتنف
ايهبسعنفسالطر بأ0نقتبنى (قولهانهع.يد) ادلكفمير6لتذ كي 0راخي7ر

رهج رم 0

المرجع ذكرهاين الحساحب ف المفصل كنذا ذط شنا وقول الشارج أىلواشترى ثعيصا ا

اليم رمع (د)  ,مط

«شيرانى ان مراجلعضع_يرهوالامة وذلكترأوياهابالخص (قوهلواشترىمهةامم) والفرق ا

ع علا درمه 712ري |أدضاقواهالاق وقروايةالزنادات الحفغيرمز وذ قال شنا لاعضالفةلانماذكرهفالزيادات,
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دررقالغصام قْحاشةالبدضاوىاعتيارمطابقة اخرالذى هوحط الغائد:أولىمناعتدارمطارقة ا
ُ“.
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احنس تعلق بالمشارالسه و يتعقدلوجودهو دتذيرلغوات الوصف ونىمس لتناالذكر والانثىمنبنى
آدمجنسان للةاوتق الاغراض وق الحدوانات جنس واحدااتقارت فسهاواعلأن بطلانالعقدفها
ااحكا نا اشاراليه من

لافجنس المعى هوةول نعض المايموقالبعضهمانه فاسدوهوا تار أ

الكرنى ورظاكهلام الن بايىثر جبعااللوفلسادلحكن قال فالغهر والاول هوالظاهر واع
ناالاحار .وكالنعلاماتتطل الس وط الفاسدةوالنكاح واشاهه لاءة.د ولكنه نطراذاكان
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ساهو شرالىثئوان حكن ضبطهيح مبهرامئلكانهلشميسمئاز بلى (قولهصهالبيع)

عجره دن

دان

الى ككنضبطهكالدُياب وا مواناتالموصوفة أوالمكيل

بمجى و بعل كانه
أوالموزون ال

ولغيره “ناروويدعة بي أأويثتلهالخبارزيلى (قولةوزصزئراء ماراع الخ) ,شترشاعلءالكل والبعض تمرعنالقنية
0

(قولهبالاعل) ولووصفا كالو باعهبألفنسيئة لسن ةم اشتراه بألفالوستتين لمصراأضاحر

بوبه

(قولهقبلالنقد) أى نقدكل الثمندر (قوله>و غزيرفالعبدواللكاتب) لناالاملانثمتبابنة

انليي 1
س

 2 0إواماانا ريه أقل لاف المملوك فانكسمه أسمدهوله كسب مكاته | الك ذ_كان تصرفهكتدمرفه ولهانشراء

1 0 ١برب ف 0وإنانالك”* |أهؤلءاكشيراء لبائعبنفسهلا تصاللمنافع الال بدنهم وهوتطيرالوكيلنالع اذاعقدمعهؤلاء(قوله
ات

حارة الميعراا

وسواء اعنفسهاصالة أووكالة) فالوكيلبالسعاذا أرادثمراءماراعه بأقلماياع انفسهأولغير,:

يع أوالشراأص فى الوق وك ذا الرولبالمسع اذاباعتم
ل تيإرالة[ 2قبل نقدالئمن معزلااناللوبكل
اشيركمانا علذة سه بأقلمانا قل نقدالمنالاوّل لاحوزجوىعن البرحندى معز باللذخيرة

14لاقل ىم ا

ينات دزنوكإا" |(قول مهنمشترب)هأومن وارئهعالافشراءوارث المائأعووكيلهأىوكيلوارثالبائعشعتناوالفرق

 5 0ال  3 7اانوأارمثاع لمعلثاأشراء:طر ادلقارثلانه حكان علك|لشمراءل
ةمو رفكهان
اال
نفم ح 0 0افك ار 1ورالاول كالاجذ ى واماوارثالمشترا
ىفلقما مشقتامرى اف
لىهبذعالان ولابةالع هن أحكام مإكالمورث
7 /ل
هر :عن السرا شعرط وا شمراءوارث
ونه
ثكه اأوق
رما
وي أأقل قانهماكانءلك الع حالحسأةهو رثهملا
2 100

وحاد

.ت0ولا قن
نرها
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افج ولة

الماعنيكونكن تقل شسهادنهللو رثفىجما نهوالالاوز وهو قد حسن أغة-لها وانكان

|مشعلرومااءمنمبسنانلاحتكوزةادنهلهانتهى (ةولهلاءنالوهوبهالم) لانت.دلسدب

مادالمهفانعادالنه |
الك كتبدل العينأصله حديثبربرءزيلىولوخرب المسدسععن ملكالمشترىث ع

قياساِرعلا ” مكثر |1تكم<لديكدكلاقالةقبل القنض و بعده أوبالشرا«أوباهية أويالميرااث فشسراءالمائع منهرالاقلحائر

دياحم وانعادالمه ماهوضمع كخباررزأبودشرط قابللقبض أوبعدءقالشراءمنهنالاق ل لاحوز >رعن |
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الادل بل 000اي

اه
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ا رز ضما

الدراجح (وله الدنانر احلنسدراهم) هناوق قضاء دن وثفعة ومضار ومامتناء مراتسه |
االملك قد بالقدض فهو
فللشافى)له ن
و زكاةوشركات وقممتافات وأر وش جئااتدر (قوله حلا ا

5

مقعدهبرأكىان من الثمنكاذاباهعم نغيرالبأائوعمنه ثلا لاثملنال أوبأحكترأو عرض
أوبأقل بعدالنقد ولناماروىانامرأًة باعتغلامامنز بدنأرقم شماغاثةدرهم نسرثةثمابشاعته

لد

لمكن

مهب والقرلدااءطسشاتنوذينا الكلامعل مىاأرّعلنىبه هذالمسمّلهأعنىجواز
ثر
كفلاس
حغاء
الش

التداوى امهرمعنقدول امتولاإشربأىبولهاؤكلمجأهص لا لقمماابلتجم(قولوهشعرامختزير)

هوباطلكا الشمرثيلاليةءن البرهانلانه تحسالعءن وبردع_لى هداالتعليلبسعالمركين انهجاتر
م  8لانتفاعبالعدروا #الده>وزغر
لالنتفاعيدمعانه نحس ألعيندح بلالصيرءن الاما

(قوله

لن ارزراجديدق زمنه شعخنامرأنتخطه أنضانالمرادمن
و متتفعر لهلغرز)لانلهاتأى لابهفك
قوهمنانا#رازينلابتأى امذلك |لعمل بدونهأىعل وح الاحكام الى ومافلبر حيثمنع

ىو.ف كما دلمن عبارةالزياى وأماعند هد
الانتفاعنهالا" لعدم١لضمرورةمرح علىقول أنب
أبضاحيثعللعدما فسادالماءا لقلدل
ل عليهماذتروالزيلبى
الواغيرضرورة بد
فوزالانتفاع رهم طلق و

عددهاذاوقع فدهبقولهلاناالاق الانتفاع ب دهلمل طهساربه وهذابقتذى حواز عه أضاعند مهد
والءهنشعرماذكرف الهرحدث قالشان طدب لامائع|لوُنعلى قولمم داح ومنهنعلمماى كلام

ولمهحز بع شعرانزير ولكن شفعرهللغذرزعند #دوهمانه.قول بعدمجوار
الشارحاذسماق قو
عه وادس كذلك قلوءزا الشار لا نوسفماذ كورالاصنف من جوا ازلانتفساعن عهنى لاضروره
بقربنةماذكرومن عدم حوازبمعهتمحكىعنه الكرادةبلفظعن وعزاخ دجوازالاتفاعي مهطلقاولو
ىلزبلىوعن أىلوس
لغبرضرورة لكانكلامه مسثةعا (قوه وعند أىبوسفكرملهذلاك)ف ا

وت
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الكراهةان رزمق بغيره واذاوقع افلىماءالقليل فد معدنأىبوسفنحلاقاله_دوالصمقول
اثرمنقد رالدرهممر جعلى
اا كفةان بصلوامعشع را ختزيرولوك
اأس الس
أنىوسف وقول الزناجل ب

ىلاصمالااذاغلبعلءه تراب أوالرةن
قولمجدنهر (قولهوشعرالا نسسان)ببعهباطلكرسيعهف ا
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ابللنبسى ولان حاس:ه
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غنت
دالم
دحلد
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اول
سمشعرهدمنأصعسابه فكانواتبركون بهزدا (ق

أدلية فصاركم المدتةعخلاف الوبوااللسدهن حدثحوزبنيعحهلااسنته عارفضلةابتغي رتم
الا كلذلاف الودكنهر ودرو قد
الوب بهاوف الع ونيزبسع الدهنالمتخس وافلاىنتفغسايعربه
قِدّمنا| خلافى ككون جادالممتة كارأوكالميتة وكرتتظهرقالمذهوماله هلي تَعدٌّىالتطلاناليه
أو صم الببسع صتهمن الذن وعلىالقولبأندحكا لخريتفرعماذكرهق الدرمن انهاذا بسع ألمن
قالع باطلوانبالعرض فهوفاسد (قولهو عدو ساع )الاحلدا نسان وخنزيرو.-ه در

(قوله كعظم

المنته) مار وى انه علنه|الام اشترى لغساطمة سوارين من عاب فظهراستممرا ل الناس [همن عبر :عر

حبجىىق لعضهم الاخساع علىجواز نعههر (قوإه وعند د لائصم ببعهوالانتفاع نه)موافق لأ
ف الداءه وكالوهقول ال كر وأماالغل أىعظمه فاجعواعلى حواز عه وفالعمونر وىابراهم

ابنرسممعن دق امرأاوضات وعفنقها قلادّ:قموان نكاباواسداوثعاب فصلا اتاهة لانهءة
اطهارةلهوأماء_لى القول“أنه
علماا إزكاةعدنى وتعل لهظاهر بناءعلى انالسن طرف ء صف اذ ك ة
عظم قلالانه من المنةهاذا خلاعن الرسومة طاهر ممظهرا ن ذهيرعاماعائد ع-لى المواناتالثلاث
ف

ودمن الملكا دطاهرة بلالاف “لاف | نزيراذاذك نان سنه لاطهركذاذ كرمشضنا (فرع)

بسعالقردحائز وكذاجمعال.واناتسوى

النزيرهراغخةارلانه

تفعرهوكذاحلدونمرعن! ادس

(ذولهوعلوك قط) لان<ق العلى لدسعال ومح
ل المع المل
ا وهوماءكن| حرازءز بلع وبع الطردق

!  2داولا وكذاهيته واذالميمينيدر برض

بابالدا ر لعظطمى لابع مسل المأءوهيته لايهمهول

اذلانعلقدرماءث غله المساءوصم بع -قاارو رتعا لالارضبالاجاعو وحدهق روايه|بن«ماعة وق

روابةالزنادات لاوز وده الفة.هاوالا.ث أنهحقهن القوق و بع الحقوق بالانفرادلاحوز
واللشمربكذ [كيدم بيعدتيعا لالارص الاجاعو وحدوق رواةوهوا خحناره اع بطلازه نرب من
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| القر نةعل انا مرادمن قولهامااذاهأهاملكوامناذا كانحال >كنهالاخطبلاحيلةإقوله والطير
جع ماائروقديقع على الواحدوالجسع ط.ورواط.ارنورعنالقاموس (قولهف المواء)دبالا لدم
الامسكعذورسبيانءوالارض و يقالعلىالثئّاخسالى وبالقصمرىال
لنفس واالسقتيءعثلمفىه.ل
ا مذموم نهر (قولهسواء أخله ثم
أرلهأولا) وسواءكان برجع الب بهعد الارسال أولافىظاهرالر واد

كاف اليرهان خاف الدررتمعا لازيلىمن التتقسد خلاف ظاهرالروايةكافى الشسرنيلالية وده عدمامواز
 8لوكانقل أخذهببعهمالدسفىهلكه  9وجهه بعدالاخطذوالارالعدم القدرة عل ا
ىلتسليموهل

هوباطل أوفاسد قووالالنمرةتظهر نهالوسلله «دان رجع البهكاف الخرولواجتمعفىأرضهالصدد

شاع من غيراخذ ولاح وزلانهعلك
مه وفذالو :كنس أذتكسريكونان و
ألذعدمملكداباء

خلا ماإذاعسل به الخلحيث علكهلبانأالرعضلقهامء-لى وجهالقراركلاثجارز :الى

اد ادن قونيمك اسلطائناخاضم جناسبهوالسكانس الغلىيدل كاسهوهوموضعه

فاىله ريكنفيهو ستثر وقدكنس الى يكنسنالكسير وتكنسمولاهنصعمااح(ققيولدهيه)

أى

]|بقولهفاذواء (قولدان أمكنأخذءمنغير.-إذالح) دلا أيضامايقذى علالس.دالهوى سةوطا

اعاقرا
لضهشعالىرح فمساسيق (قوله وائحل) سكون المكاف الرقالىف الثملاا هر وساب

وفسسادبيع النتساجفى الاعتياروافلكنزعطفه على قولهلحز بع الميتة.تملانيكوننامطلا
كاائتة وق البرهسان جعل بع |-#ل والنتاجمن الباطل|نتيجىولوليبالغسادف امحلوالطلان

اتنتاجليكانلدوجه لانال مالقالا ل-لى تققديروجودهفكان المانمعن اةلععمدم القدرةعلى
ال
اتسللمنلتاف
ساج لكين ببسع المدوم والنتاكافالنررصهد ربدت الناقةيضم ال|:نتاحابفم
الذون وكسرداار بديهالمنتوج ( .قوله.-لاىيلة) 12ل بف ال].ءاللوحدة يطلق وبراديهالمصدر

أااوبدلتدروعلنتالاءلامللذتاأاينةدشثوفمعىافااىارللنيهمرامنلااناسنلئة يولقاما
ْ لولمباطلغاةقكومبرا“اهدذيرهاةلواحسممكلااينقايلكلوانهن جحسلعضح
مصدرحبات
الناقة فهىحبلىتسمباهولك «:مى باللبتشعرالىماصنلح
دمل
را أريديهاسمالمفعول (ولهواللين

ف الضرع) لنهمهعليه الصلاةواللام عن بسعما ضر وعالانعامالامكيل ولانفمه غرراوازأن

 1يكونالذر مثشناوعلىنقدبروجواللبنعةتاطعمالالبائعءلىوجهلاءةدرءلى يزه والضرعلدات
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بطلماذ اكلرإهفبىضاحلانهم يدخحلونف اىلعقدى لاسطل البيع
ال.ا
وم ان
صلا
لعهؤ
ابس
وغويرء

فعاضم الوىاحدمنوموبسعمعهولوكان كارلبطل

ودؤولماذ كرامطلاهحدابيةنانهناطلىحق

أنفسه لافىحقماءقابله كان ال دايىقشاهلذناوا ضاحمماقالهنى العنايةفانة يللوبطل بسعهؤلاء

نككب
ايعالحروحنتذبيع االقلنالسمضبهوم
عالكنوامفىلمضعوم الاىنحروالامر عذلافهقالحوابان
ة
لدم
عء ع
لداءو قا
بسع ا حرباابطت

المعأصلالشوتحقيقة الحربةوبسعهؤلاء,اطلقاءلق

لحر يهلاابةحقديالقعتدوماوالغرق بدنيمانيورل احازبيع األوامدوالمديروالأ كنانفتم
سنهم ولو

قاضلىقاذى بقذلضكانغؤذهواذ كاندكخدذللكوانى المسعابتداءلمكونهم محلالهفىالثم نرجوا
ملنتهعلق حقهم ف.تىالقنحصتهمن الثمن والممعببالتخقصاةءحائز حلاف الحرفان
م
عرد
له ا
دنل

امحليةزم لنبعرالخصةابتداء وانهراطلانتمى (قولهوقالا اتلعمندب
فرالح) واخحّارهالسرتبى

وال ول أى رواايمهسن اعلنامامعدمالضعان اختارهاالطواو سىتبر (قولهوهوروايتعن أى
فقت الرواية
حنمفة) كذافىالهدايةو ردّمقالنبايةيان روايةالمعللعنهاماهىف اىلمدبروأماأمالولتدقا

لعمنسع والغصبلمكنف اىلعنايةمنبباكار العمدالمشتركىتقومأمالولدروانانوعلى
ب,الاا ت

00 7
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ادبت ورهن

ةثال) ل,النقاساتبلادمنفعة
نثئا
قلولد
رفاىأ ام
تذعن
عفم
لةادعتوىفاق ممنوعة (ققوله
هاذا

دةام والواءمنهوق المدسرمنفعة الاستددام والسعابةراقبة ومنفعة
خنفع
وب مق
سةت
اعاب
لالس
الابسعو
البسع هى الزائلةلكن ف اقلنبرءن الصغر:ىالادم وعلبه الفتوى مااختاروواهر زادهمنانمباأى

زولا 0م
الدنص
رررب| »/قعةآم الو
لفققعة
نالف ه(ققواللثهجرومالممدابذر1ا«حا)لعع.زباىء<فءثاقلنابلرواماكاقلالسهغجدوىةااهلرزاالدحهدهّواادلئاوصعهوالاصم
 10وإنه  :رافنةمربعشك وعلبه الفتوىانتسىو
وعلبه

|3

 0 0ئيس

|||الفتوىيعنىان 3هة المديرنصف 3ه القنوعزاهأمضالفىتاوى الفقمهأىاللمثقاثلاوه يفتانتبى

رينالد):ناك ون
|ف|التمدمعروأصمل منالومإدجعلىوكاللانصمفامولنعلنتىوبهتهاولارقلنا وفناأمتلااوالممىكعكماتابذفكالرخمظاوهرمناكهلهرامزااالندزبهاهمىبلنلاارنيثإهذةمكلنمن
0 73
||

11انلا0دك وى |أأبالاتفاق ألاتراىلىماذكرهق بانالاسةد لالىعلىالسكالمختلفقمهدي انلاماموصاحنيهنى ان المدير
وأمالوادهل :ذعنان الاك اعلنمدشترى أملاحدث قالوا لاعلمهدعتبمالانهمامقموض ان حجهة
 13رهاق
البسع وهمامالحقيقة ولجذالكماضمالفيمياذفىعالنبابعنيهضرورة حك اثرالاموال لاف

دده /

رركا

المكاتلانهرد نفسهفلانتقق فمهالقمض وهذا الذمانحس,ه ولدانشمهةالبعاماتلدق

قرقتهفى مكل «قءل الحقدقة وهمالابة.لانحقيقةالببعفصاراكالمكاتب ولس دخحوفماق البسع

وهيدخل ىق
.ه.ع فعاضم اليب].اكلامشلترىلاوددحخحدلهفس
لشىت ج
أفى-ق نفس همابالإم
عاذمالمهانتبى وكذافالهر نعدانساق كلام العنابةذكرانهظاهرفا نالمكابسغر:مؤعونع _لى

حكرن ذهة
المشترى اتفاقاا نتهىفان قلتكيفهذامع ماد اولقذسيرةحدث تال وشت تان

صف من ذهعذةااللقناقسلرتدلان ظلاهرةوله وش انهو كرهتفقهامن عند فكان
نلى
لب ع
اكات
الم
شاعذالغاللنقول وقولالزناجكرل المشتر ىلايدخخلفيهؤحدهاميحعنىاذاباععبدامععبدامشترى

همن الثمنقبصعالبسعىحق
تاسع
صالب
حدد
نالمشترى رقم الثمنعلى قعتهمافأ ذا اشترىع
عاملدماع وهوالاصخنهياعن الَمَة(قولهومعناءاذا أخدّم ألقادقامير):أشارالىانالع قبل

ئ

الصمدلاحوزهطلة) أىلاندمو ناأمكنهالاخخذمن غيرحإدلكونه قلالماوكامانعدالصيدةمدوز
حدث أمكنهالاخذبلاح.ل لهآيحهدم ذماعمقدورالتسلم توملاهرائر ويدج ادلتسلمولاعبرةبروٌشّهنى
لاك _كالروايتين
الماءلانه يتغاوت فالماءوخارجه ولاانلحعمكناهةأخلعاذهساوزبيعه بعفدانسذله
|بمعالا" اذاسله يناءعلىانبهاطلاوفاسدشرنيلالمة عن الْتّسِينوالحظيرة كاف اىلبرعن القاموس
ف
جرينالث والمحمطاشن نحشاوقصماانتبسىوفسرهاف العنايةبالحوض والرحكةانتبى (تقة)

فجواز

ْ

(عرامئلاس كان)

بده

|أاهللذمة أعرباهانمها شرعناوق ملكهامقصودةععلهام.عا اعزازها جعكللهاافتمنالان الثمن
سعوالاس_ل هوابسع زلى (قولهل زبر-ع الممدّة  402عبربعدمالجوازليم ماعقدالناتل»
ْ
ت
ا الامامحلانا
م نالماطل والفاسد (قولهواخر) مضع شرهامنبقمة الاشعردة حرمصورع د

هما بر عن الردائع وجحاود الممدةكالخرلامالرغة الناس فمماصارث مالامنوحه والغتارانها

كاميتة لازجلدها وها (قوللس!)  -كان السائعمساأوذميائ لافرقفى-ق المسلضَُ,
الماك

نوا مانتمغعه أوموقوذةأوماتت,اجرح غيرالمذيجامافى-ق الذىىفيرااد

ااف ضه فى انس جع إهمنقدماليليادجسمنونه ولرحنك لاا
:ىف
بهاالاوّلوأماالثان
وف الادضاحهوةولأى وسفوء :د

دلاكوز وحم فىالذتحيرة بفساده والموقوذة هبهىالتى قلت

بالخشب شهدنا ومثر وله|لتمعىدعداكالذىمات-تفانفهحثىانه سمرى الفسادالىماذماللءيه قال
ناالقضاء وأحان
ادير تق ذفمه الببع ب
فالثهر وكانشي انلا«سمرى المهالفسادلانه متيدفب هك ا

عتر وك التسعيةعدامن
ف اليكا.انمه منصوص علمرافلاد,عت ريتجلافه وه ن هنافالالبزازى بي م
كافرلا>وزقال الحوىوعلى هذافةبيد الشسارح المتاثفاقا وى واغسالاعنعالذثىهن بمع امخر

لاعتقادهاحل وقد أعرنادتركهم ومايديذون اعرااضالاتقريرا (قولهوأمالولداج) فعطفهم علىانحر
فىقول| لت دورى أنهقاسه معنادياطل لان ٍ
اعساءالى طلانالبيسعقيوومءامءه حرىق الحدارةحدث قال

تفوىاحدقبأمقوأاقواهعليهالسلاماعتقهاوادهاوسدبانحر,دانع دئى حتالمدير
استدقاق العتق قد انل
فىاتجال لبطلانالاهلية بعدالموت وا كات استدق بداعل نغسه لازمة فى ّالمول واوئدتالمإك

موزضى المكاتب«المع حازفىاظهرالروابدين وتنفسم الكارةفى ذع :لان
بالدمءعلبطل ذلك كلهدجه ل
لز حجانقوق
ددرضى,اسقالطبهيمعاتنماربعنساعناغسيررارجضوافديفهاعحنازاهمرخحازنريوةاليةوجواعحغديلرراضنااهحافزأتحهامز بهينع 1
سج الكثايةقبل العقد أى عقدا
نلروايةوعل.ه عامةلماخ واعلم|نصاحبالهدايهدٌ 1نوالا توجع دمنعرال
مولاصرف التصيعم ا
ت

عفالدير
لامو
وات ان« موقيف ولمذائعقدى الكاب رياف
اررا

قضاءا لقاذى وكذانىأ مالوإدعند ى
أ حتسغة وأىوسف فىأنل النات
جمل ب
داعللاوقآ00
الس ادنب
وأحاب قالعناية أماطلا

وزيتضا لاذى

وق الفح ان نفاذهقى أمالولداضا ١

ليل
اى
ى أَ
دق اذا قذى القاضيبههوأ صم الرواءةمن وق ||يزازه الاظهرعدمالنفاذوالا ولأولىا6:

منكلاى صاحبالهداية أىكون البسع نالا ولىمنكونهموقوفا كذاخط ماق

ال582

عندومديران القاذدى أوقذى >توازبسعالمدبروأم الولدْفذوقدمناءن

كاتعتتلفافاالصدراً
الخيربدالعزوالى| أمزازيهانالاظهرة رماعدمال فاذقالالع وهذ ا مسئلة
!ابعون علىعدم <وازبسعها فاذاقذى القاضى
رلاصبيعهاوكان علىحيربيعهائم اجعات
ع
الال وكان

كفىموضع الاجساع أو موضع الخلاف بناءعلى ان الاجاع المتأخ ِر
بمدذلك وار بعهاهل :تفقعمعذا

علخلافالسابقأملافعنداامعض لابرفع | خلاف السابق ولائعقدهذًا الاجاع وعندنا تعقد
هلبرةف ا
ا
وبرتنعالخلاف السابق

نان ْ
ْ انالقاغ ىاذاقذضى سع أمالواد>1ز وفى فصول الاستروشنىوف قضاءالقاضى دع امالولدروا.

أظهرهما انه لاينفدوق قضاءالجامع انه نتوةف علىامضاءقا ضآتران امضاه :طْكوا ن أنطلهبطل
سوله
الدرء زالسراح ولدهؤلاءكهم وبع مع ض؟رادمَ د
وهم اوحه الاقاوبل (قولهوالمكاتب)فى

ل ذم نالمشترى )لان العقدق الماطل غبرمعةتبرفمق العمض ,اذنالمالكوقمل عن فالمديروأم الواد

لازه لابجكون أدنىحالام المقنوض على سومالة راءوةءل الاولدول أىحنيفة واا!ف ةوطساو
 4غمص وجلسابالدي
ألدماثمايها,
الاضأأحاذاكان أ<دا ادلم واوا,الو و

2

(الدزءالفمىعمنمفيتن)

أطلقوا المثمروعية

نظطراالى انلهوندلاءن الوصف لكان مثمروعاوالافعاتصافه :الوصفامتوى عنه

ارق مشر وعاأصلاحر ومنه بعل الجوابعساءةالحيث كانالفا_دمشمروعا تأصله كانينجي

لوت
انلاتووفا:ن
قال
دك عل
رىضو سستغنى حلتذعاذ كردق التحقرق حدث أحان نآن السدت

لماضعف لصفةالفسادليو سبباالاانيت أيدا.لي ضكالهرة والتبرعات فلبث
يلض
اياتل
لماقكق.
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بأكله الفقراءنهرو قارهالجوىواقول شتا نلابرجع نكلامن بلفبالهنقصاانافذقطاوجد |قاب
القثاعمرالنااارهواللبفقطالاانبقالانامالم ماعتبارالب فقط(قوله رجع بك الُن)لانهلس ||تر
مسالفكاناليسع باطلاعننى (قولهوادم العقدقالقشر بحصةه)لانهمالمتقوم فصضارحلاللبيع
زباى (قولهوقملبردالقشر و برجع بكلاع ل ناماليته باعتاراللتقاذالمتتفميليهقات ل

7

0 11
ار

.
0

ايلنابطعفسلكاانواتكان لقشمرهقعةز ابللتامعاابمصةاذاوجدوتاسدا بعدالكسرفانترجء | القك, . برزوع ىال
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عبسالنالعيبعناية وفتقوالهفذاىلانبهلراخلاف لانمالية ابلينضعام اقلببكلسرياعتبار  2اماع لزنا
اقوسلهتنمحاعلسب3يابعنا) لانهلامخلوعن قل5لىمنالفاسدعيتى (قولهلاعم | و0اس
التقشرومافه جبعا(
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افلتكل) لانهجع ديانلمال وغيرهفصا ركاتجع بينالحروالعبد(قولهثالمزادياالكثيرالح) هوقول | مدن١ 3 0
سادلالللءقدكمع بين| واممادا".6 .تسود -
فجع
هلبوبعذ
منه
لكلك) لا
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رسدا
غوديبليف
الممرخمي (قووله
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امحروالقن هنا (قولهسالاجاع ) أىاجاع اصعابنا وفيهان دعوى الاجاع ممنوعه بعدنقل الخلاف
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لو
جوى (ق
اوله
بصيع ف اسه السعةعندهماامم) دوالاصملانالُْيننقسم علىالاحزاءلاعلى

ا
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راهدسل اوت |بسدواعي بيه
الا لمشيس ) نلةدرت
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محكة  0اأسخر :
عب دا الد رمعو يعيبمتعلق بادرالمطلق وقو لبقضاءمتعاقبالدرالمقيدأرشارااوافى الىأ بر .
ن|ة ومن بقضاء على الملابسه قا اذلميكن احرفناعءنى وا]| +بدنرى أبس
سلى
أمسع
ءمالءمن تع
نح
0وجله آترراأالت
ت

لعل:وجد فىمكذلالمكو<تىةالواانمن فىةوكم||  .ي1نغاء)
اعنحى وداحودبف
اذندوفعرعتعاق حرفوجىرع
إقنى كن ماذكرالوافىم نانمن | * 7-0
شف
التلعيض
لكات من بستانكمن العنبللاتداءف الاوّل ول
الال الابشداءالج غبره*هوع مطنرف غيرواذال عوع كو نم اللابتداءفمرها كانى قوتلعهالى كلا
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" نسعماة 1110لف و جزم فسوىاوللر,اأننهاذاكان قل الق.ضل رهدهماو برعدنادهلمهببيع

ْ خاصةفانىنعالردواحاب عنه ف المهرفليراجع واع لانماذكرو النبرمن الواب نقله وى برمته

ومرتتح  :وأمرعراجعة ارمز
(دولهوغيرمةولد كالكسب) والكدب طببللشترى لانهمتو/دمن امنافعقلس

برد 0
ْ.

(الحزءالثافىعن اهلمنعمن)

١ ممع حا
ل ماولانازم هن حصوله للشمرى انا أنمكون ربالائهلس كزء للم فلاعلكه بالغنلل

ننه

رح 6
انارترد

ٌ

:

| بالشعان وعدله طيسالر عرهز
ايل
لف
فظهمور.ق ازنابوي(اقنل|وحلسدكاستبوادهمنالمسبع فيكونله
المع قلاحوزان سا لدخانالماقن
0

< 0والمببسع تحوران

ل

.٠

لهت

.

008 1

1

1
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(مولاهتاوماتالغعدال/عبد) لانلتاانءتاءلاملمكل.كه.وهاواممتتننااءعرده
من قاوارلناهاو

ا علىالماع <عى ل بافعل |لمك عرىفلامنعالجروع بالنقصان قالفالنهرولافرق مينان بكون بعد
:

أرؤيةالع اويله (قولهث ا
مطلععلىالعيب

) فلواعتقه بعدالعلبالعيب لبرجعلان|قدامه على

العدق بعدالعينه امارةا رضاز.لى فسأن العدنىبعد قولالمصنف اواعتقه منقولهبعداطلاعه عل

لل . 1 /هيات ١ العيبص وانهقبل|طلاعهبدلل قولهبعدو اارادمن الاعتساق ان بوجدمنه قبل لعلرالعيب (ذوله
ا 00
يرف أ والقياس ف الاعتاقانه لامجرم بعالذتقصان )وانكانةل العليرلاعيلامتنناعالرديفعلهفصاركةةله

ار وميه ٠ر_دبب أجسامع الاشتراك فىافسادالمالمةوجهالاستعسانانالاعتاق اناءلللككالموت (قوله1نرجع
 0ررقك  5ع

اذئ) لاندحس بدلهولس المراديه قنض-ه اذمن صورهمالوقال انأد.ت الىالغانىثم سركذافأنت

وإ اسيناف “روعي حر (قوله وع
انالنى«
اوسوفلاينهرجبع) :اى ا
فلا
وعتتا
اقعل
لىمالل
مانال
ععوض
وض
والاسه ا
ا

روف أمدكهةفكانركالاانق دلاءءوض شنا قبلالصوات ابدالالاول ء لامان واقول لاوحه هذا
بن |التصويت سوى زوم التكرارمعماسمقمنهنعقدول المثنفاناعتقهعلىمالجد ث قالوعن أفىحثيفة

و مسقة ريون وهوقول اىبوسف انهبرجع بنةصان العرب ومثلهلبعد تح ًطلستاحالاىلتصويب تعء_لىالشارح
]ساقت و وإعه /
م|ؤاخذة ص و آسخهرح.ث جعلالر جوع بالنقصان قمسلة التقعلىما قلول النىوسفم حكاء

1عنهنافظ ع نتماعلمان وجهالر جوع بالنقصان بعدالقةل اذااطلععلىالعيب بعدههواتهلبتعلق نه

حدم دن
نيوكىافسلكا
موت وهجالظاهرانالقتل لأمكون الأمذهوناواتماسقط عنالمولى سب

0

0

 :يام يرناق ل
ا

0

3

و«

0

 3ال

الملكفصاركالتغ.ديهءوضا هوسلامة نغسدعن القتّلانك ناعدداوالددةان كان طأفكا نهناعه

حتىلوكانمدوناذعذه نهراعلنكاى (قو
ولهوع
#ندان
دى و
اسف
ح)

فماانهفعلمايقصدشراته |

ويعتادفهله قأشه الاعتاق وه انهتعذرازد.فعلل مذعونمنه الع فا مه الع وفىامخلاصة
الفتوى على قوفماورهاخذالطعاوى هر (قولهوامااذا حكل بعضه تمعلبالعيبام) اشاريم
الوادالا كللوكان بعدالعل بالعيب برجع نالاتفساق ومنهبعل
ماوقعلاعبنىمن قولهاوكان طعاما

فاكله بعداطلاعهاللماععطت من ان الا
كلبعد الاطلاععلىالعرب لارجوع فبهالاتفاق فةواهبعد

اطلاعه صاواطبهلقالعه
انعدكه دون دعضرباجى

(قولهقعتداى <نةةلابردمادق ولابرحعالح) لانهكدئواحدفلاترد
(قوله برحع بنقصان العيبفى الكلالم) ل ن
االطعام كثئئوادبتعرت

بالتتعيض زنا
اىولو
لكان
مفىو
اعاء
قنفل
>هرد
صته

به

من الغ ناتفاقادرءن اين ل وابنملك (قولاه

و/با إتسان ريدغ أوجع بنقسانمااكل) لا انذا كانكلالكلغيرمانعمن الرجوعبالنقصان فبالاولى|كلبعضه

0
0

0 1
1

إلروطمه

خا

]هد
جرد

ٍل

[ودذنا)

ظاهركالام
الشار عدم اشتراطرض!الاثع لردلاباقعليهع دد أىوس ف ود ءلىهذه الروايةفخالف

و  7ع 6كل
ظلءالعبنى حيثقرق نامهماأو حعل ردالناقمشر وطابرضاوع :دأف نىوسف وعند ديدرمطلةاقلت

وهب يمانم كاه
 4نب “رربيركان
3

(قواءدعنما ضاانه بردمابق) وبرجع بقصانماأكل وعليه الفةتوى بحرور وتنوبرفانقات

لاتخالف اذماكذرهالعدتى من ان أنادوسفقالبردماق ان رذى المائعدده علىماحكاهالشارحعنهها
ا
أوذلامعى قوله وعتمراانهبرحتعدنتصسان العبسف الكلولابردالياقأى جير فالاسنافىجوازرده
عندرضاهوةوله وا ىتمد برذالماىمظلةانح هءلى ماحكاء الشارحعنيها نانساحمثقال وعنهماأضا

 2واخاصل ان عزواشتراط ارضاارةالباقلاىوس ف بالسنه للروايةالاولىق كلام شا وعزو
رم

علىمذلام حكدن)
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اه

واه ورىعل :عضوم
ٍ ب لولف اوقطعهرنأىوا -اسبأقفلانم قولوطه

|أوفمه انخساطته غيرمانعة منالرجوعءالنقصا نكسأ تعن الدر وهذاذ كرالعلامة انوىان|
الضوات جعلهاتومئةلقولهوا تناعه الم (قولهومغخطه)

تقسدهنعهم الخماطة لارالنظارلارجوع|

بالنقصان لاالنخماطة لباتامنلعهنظبرلاةولالمصنففان قملهالمتاعكذلكالحممثلا/هكون ذلك
الررا حيلوتراضماعل الردّلاشذىا لاض يهدرعنالدررواءنالسل ولوعال

نى_داخاطة ل

بأنفيهشمرةال بارد كان أوللىانحرمة الرباءالقدر وان وما
|ع فهمه التعريروجدنهر (قوله
|المقامكلامبعلبعراجعةعزى زاد(هقولهفوجديهعيب )كانعن ادلبائ

وحأةندى وق هذا 1

ربجاعلعبب) تخلافمالوتحرهاالمشترى فو<دامعاءها فاسدوّحيث لاب,راجلعنقصان عند الامام
لصبررورةالمبع رهعرضة للنتنوالس داول ذ الابقظعالسارق بدا0

ا

فصاركما ذاكانعدن|أوطعامافقدله أوأكلدز باجىولوقلىعلهبالعدسكسعبدىشنا (قوله
ئمد وكانه ف النهر
نالع
حصان
 5ىاد للناالآمتناع محقهوقد أسقطه ولارحو بنق
اتلرتكفسيه عذللىك! كتفاءماسق والوطككالقطع كراكانت أوثداالااذا كانلاخشار كارتها
من غيرفعلبعدهقانلهالرداذا وجدها “ساوالاع شيو كالوناءوكرادى !1رمن غيرفعل اع دهيعنى
وللث كاسيق (قولهفاناعه االمشترى) اميه نملك والسبعمنالذجممالووهه أوأقربه

ليبرر وكذ الوياعبعضهعذلافمالواحرهأورهنهنهاعلرنمحبط (قوله نجعنثئ) لانهصارحاساله
نااللمع اذالردعير

,
تنعبالقطع برضى ال5

الرجوع,النقصان

.ت لاسطلاناا غياءه
نفو نالاردصلافنما
كا ه

1

"سجلامتناح الردق.له باخماطةم نغيرءل بالعسبو بشعة نعل
1م

بمسمع عن ملككه كانمغوتالاردم,ونل
 3الردلاتأثبرلدع.نى والحساصل انالك ترىمتى أخوال
بالنقدان الااذاكان الردبرضاالءماثعممتنعاقمله حقالاشرع فيرجع[عل مالشهعو بت وفذاقلنا

اشر ف باوقامهلاساواد:الصخير وخاطه ثموجديه عنالا برحعنااك

كاله

م كالهبالقطعشل
جلردولوكانالولدكريرارجع بالعيتلانهرمر ل
لعقبل ال عاطق وقت لتن ا
ئ!بالقط

لاطالا,قضداذلاولاةه عت خصات العهاحلهم ن عيرء -بالعدبقى مأك الابفامتنعالرديهم

حصل املك يعدذلكءالتسلم فلاتشعالرجوعءالنقصانز دل وقولهلانهصارم:ملكالهبالقطعأى
صارواهاله وق ضالالهكت ا ةس لاحساب وقامت بده مام بد الصغيرعنايه (قولهسواء

كاتعاماح) وسواءكان ال.م.معلذمرورةأولاحتىلووسددالمعكة المديعةمعيية وغابالماعيحءث وانتطره

تفسكةتلان

تدم عنالقشة (قوله وهوظاه 0

تقدم وجهه

(قولهوءتهماانهير جع نه) دن اذالميكنلدعانالعب وقت الببسع )قولهاوصغه أجراح) فأن
صغه اسودفكذاك عتدهمالانه زبادهوء:دان حتيقةنقصان فمكونلاسائع اخده نهر 2
اولت)

اللتالل وبامهقل مإرع:ن المصاح

اماانبرد د

اةاذا لفسم || .
باد
)ذو رجع بتقصانه) لامتناع الرديالز ن

ل سهاويجهالاسيللىالاول لعدمانفك كهاعنه ولاالى|لذانى لانالعقد برد

عليافدذا الغسمولوا ذه لكان ربافتعمينالرجوع.النقصان جر (قوله كالوباعهالح) لامتناع الرداأ
) لاق كرا ماسر (قولهكلمن واجسال) وانخلاء بياض العين (قوله وغىلامنعالرد:
بالعيب) قظطاه رائروانةو تصيربالءممع !بعدها حأساله :زرلاى
الل

هى تن الرد) ..لتعذرالفسم

(قولهتمناعلردمالعيب) دد

شرع فل :ابعتيررضاهمائرتيلالة عن الغ (دوله

عليهعذيراشترى اقلبقل.ض بين رده_ماجيعا والرضابهما يكل'/من

وماسهالةسض قبردالمست خاصه دصنه م ن|َالمنبأنيقسمال“ههن علىقعته وقتالعقدوعلل دعة
ةزناددمانة والعن نيعا عشرالمنا نرده واخنذا)
كانت قهته لفاوقيال
يوقت القبمرؤذ

]1

جه

(الجزءالثافىمن فخالمدين)

الماثع ف نا أقرء
ىل
ذس
اعه
أوارتفاعه انهليكنع_:دوشئناو اجلااعةرف-ه اناهذااادّلعىاقنققطا
ا
|دعاء ردت عله وانأنحكرقيام العيبللعالوهوالا:قطاع لاساف عند الاماموانأقر شامهى

 ١محال وأ-:كرانه ك
:ادنياف فانحافبرئ وان كل ردت
اعل
لمهموشانأتقارمى الندئةعلىان

ا
|لانقطاعكانع_:دا لبائعلاتقيل لاخيملابعرفونا|نقطاعه مذ
لا _اضة لنادر ورالدم تطلع
الا

أعليه عينى ون المد اع ! لاسعاضة مالابطل عليه الااتجار ْد
بالمثترا ةكالانةطاع شرن لاليةعن

باللامعقمدنسىالا(ثقموقللههو)علنضهع-ف_دااللحب)بعقمبثللاهلفقالمثضمحنتىوىامللكذ!ىاشافتلرزىايوالارىلدبعلناقىذاءووءلن أضن:ىوسفا (قوله

ار افصم |أغسيلاءقد

الضعيفعةذع.فةز بلى (قولهلاءة.ل قولالامةفىذلك) أوىو
حع.دمتام
شحذضفطريق

ا|ثباتع-دم الح.ض اقراراامائعأوتكوله عن العينجوىعن ال#اديةولرهدالمسيعةبعالم للان
حل ظاهرواحتسالالر ش.بة والردبالعيب »تمع الشبةز يالقعلنين و(قاوللهسعال
القدم) الظاهرانالمرادمن كونه قدعاما كانعن داءفالم:ظورالمهكونه عنداءلاالقدم>ر (ةوله

والدين) لانمالبته :كونمشغولة ونلهتقدم الغرماءعلى المولىز دلى وهذاالتعليل يقتذى:ة_د

اللدااذا كانلمن لانفىءهفان كان,كن عساحينئذ (قوله ؤالحال) أرادماةلالعتق

كدينالنفقةاذائتزونبباالذسيد وسملاعمرة بعد أخرى
االا
لفىنديفنقة فقط (قولهلادينمؤجل

الممابع_د العتق) كدن بزاملهمابعة بغيراذن قالفىالقت و «د١العدق قدءضره ف:قىصان ولائه

ومعرائه نهروقاوللهفن
وىقص
اانرولثانه
لبال
هنسم
عة م
صسا
.ذا
ةكاانلمعتتق وقولهوميرائهبالنسة
اذا كانالوارث هوامول و وجه:قصانالولاء وااللاغرثرامانء,عَدّمون عالمىولى وعصنته

(وااقوللصهووية: .)2/اسنف التركمةواطتديةلا الروفسيةوالسقال لانعامأهلارو1م7

كذلك جوى عالنسانية (قولهف
سلو
آحدث
خع
رن) بفعلهأو بف
ةعلمأجن
عىأاويا
وفيه نجرعن
خه ذ
حامعالفصولين ولوبفعلالبائع بعدالق.ض رجععصته افلىءْن وبوالارش وأم
ذله
أاقيل
ه
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على
شد

(معلثىلاه حكن )
2
لل الل
| 7ا70ل00اا م 1111-1-1ل
اا

3
بب؟فبأب ببببي

7انلتتتشر ماج و شتى أن بتعمنالاخير؛فىالعنين ولوادّعى عدههانان كانعلىالغملبمقل قولوهالا |

ونر (وةكوذلاهلووائهاغيرالزوج فيده) عنى
ئة كا
الشهو
ضقربا
رلكوأ
وقلبولذعات الامة بذه
ولواحازهن!ه
الدعبب مانعمن الردّمطلتاسواءكان بفع_لهأو.كن (قوله
وإننقعما الووطءثلان

الخمار) باثعاكان أومثترياأواجتسائير (قةولصهابغحييه) المرادبالغنيةعدمعله وياحضرة

ىلمميسع تصرفالملاك
عله جوىعنالمفتاح (قولهيان يتصرفالسائع ناعلمسيع) أوادمرفا

لمبدوالائلماحاذأاكوانااللمامشترى اوغيرههما لكان
لقه
|لا
ر
فلوأبق الشاركلااملمسنف على ط
بهتوقض علىعله
اي
فللا
( 3قوله ملافا لالىنوسسف والسّافى) لانهمساطعليهمنق
كالاحازة وما أننصهرف فالىغبربالرفع أاىلرذععقد ولابعرىعن مضرة لانه قد يعقدقام

لمههلاك فعااذاكان امخبارللمائع أولا طلبإساعته
اتاز
عصةرفّفبمهف
لبققفت
اسا
اليبع ال

مشتريا

زالو,

زة فاهلاالزامفمراوكدف ولد
ااف
حمخل
الع
لنا
فها اذا اكلاخمنارلاث_ترى وهذانوع ضر رفئتوةفاع
لهط وصاحبملاعلك القسمولاتلط فىغيرماعلكه المسلطوالحلةفيهأن ر خأذمنه وكيلا
سان
مال
يق
ذلىهذا الخلاف وق العنس لادصم شدعدهبدونعله
الفح ردمعليه وخماراارو ب ع
دتىاذا أبدى له

اجاعا ولوأحازه البائعبعدفسضهقبل أن .علالمشترى حازو بطل شنط عزدهماوذمهرظه رأثرا لاف

اخلا انما
ونمها اذاباعه دشرط أناهذاغابفسدفسع المبسععند هماخلاقالهورج قولهفىالف نهرو ل

لع والاعتاق وتوابعهوالوطودواعيه دوو فلاخلافق
بع-
لالف
افسمن
كماال
هوف الفسم بالقول أ
جوازه قغبية الا خردعتىاذا كاناميارللسائْعوفعل شدئامنهذهالاشاءكان نذا حكبالانه دليل
بدم
لنه
عاسفتءذتلااف مااذاكاناخار!للشسترىافا
دع
ال

(قولهأىموتم له الخيار) ناثماكان

أومشترباولوحكة.دناموت هن اللهخمارلانموت غيرلايمر اهلعقدبلا مخاريااق ان شسرطلهوى جامع
الغصولينوكيل الببسعأوالودى باع ماروالمالكبنفسه باعكار لاغيرهأهاوتاالولك .
ولدى

اوالموكلأوالصى أومن.اع بنفسهأومن شعرطل اهخ.ازقال مهدي البسع ىكل ذ لك لأنلكلمنهمحقا

 53ف الخسار والحذونكالموت| نترسىوكذًاالاغماءفان أفاقفىال دف الاستصانى الادم ازهعلى تدماره

حرقناونن والاتغماءلسامسقطيناغاالمسةطمضى المدةبلاا تيار بدلملمامرعنأنهلو
لتحق
قاب الل
ملدةوان
أففماوقساكان عخلحىماره ن روودهزم ف التنؤير وشرحه من غيردوكحةلذافىحايثلقا

بعل رض أواغناءانتوى واعلمانقولهفاىلنهروبلعوحدكةوله أى موت أههناخماربائعا كان

ا

باتعلق بقوالدياعا كانأ وصدتربالشعلبع المقارضة نشاهلان مهمه كلمن المتعاقدنى

المقاضةبالسائع أوالمشترىاغاهو ف الحيفقطمنسكاا|لامن السلعدين صم أنويكموسنبنعاافان
قالتممسانع من جاعقلهاهاعلموت [نشهل الردّةاذهئ موت <كم قلتمنع منهمافالبرعن الفح من
هوتف عندهتلافا له ار
رن
أنهلواردد قهوءلى حارواجاعاو "صرف حكندرا

(قولهوقالالشافى

ارلالتعيعب.ين ولناانالخبارلدسالامثلة
تورث) لانهجقلازمثادت تكرى فبهالارثوشا
وارادة فسلاتل عنه مكلاف خمارالعيب لانالمورث سق الممسعسلها كذ الوارثلاأنهورث
ألمما
ربووفا
سا رهوتحماراكعمينباشبدتتلدلاواءرلثاخحةلاطم!-كه عللكالغيرلااأ.نارورث زيل

ف التعبينفلاتحتلاطماللكالغوايرثرياللكاأنه لاعلك لقسم ولايتوقت حرارء كلاف المورثول(أدى
شنرط اونتأرمىاخيارفوات الوصفالمرغوب فيهقانهبورث
لا
اشتى
كةدو
ترالن
وك يا
كح
ممهم
كلا
لمشارط وخبارارؤ وي.هارالتعيين
بحر (#سسة) ماذكرهقالدرزمن األنخباراتالار نرعاة د
وما رالع.ب مشتركة فىعدمالارث و يفترق جمارااشرط وخمارالر وْردّءن خبارالع.ب والتعيينيان

أخمارالشرط والرويلاتضرف فم_ماللوارث أصلالاءالوراثة ولاابتدا:ذلاف خارالعيب والتعرين
دطر قدلىااللاراثلأاىاانتتةالاهوالظاهرم نكلامالحدايهوالكاق
لواارتا
ءاال
ااصرف
تفبدهت
بان
اف

أ

0

4

6 4

كك

(الزعاكألىم.ن 2تمالمءنن)

عه

فككان مغابرالما اعتعرفمهذلك واء1انماذ كرناهمنالتأو.ل خاصعااذا كآن|م2خبارلامائأمااذاكا |ن
للكترى ذلا تاج ال>.-لانهيرد !تعدتب بلزهه|لثم نكالملا حمث لق الءدب وإ برمفع حتى مضت

مدتامار (5وكمارا

1

|

بب اللاكفهما أىى ع ماارالمائعأوالمشترى ا

ثذنا (5وله فلواشترى روحةه خَ( هذ واحدى المسائل اللشفرعة علىالاصل المنتلف فمه وهوان :

ناملالف |
خم رالمشترى مانعمن م لكلدسع عندلامامتحلافا.ماو رمزهاالعرنى يحرواف«صق عزك ف
املانءة اشادتاراهاشيرا المخباروكانت ز وجت-ه ببق نسكاحهاعن_د الاماملعدم ملكاهاناهنا
لان
كرط الشباعرندالاما
وعنكه-ه .ايفسع و رترت عليهم|سيى عمن انه لووطءها كان لهردّها م ش
0

الوط* كوممماكا لنككاح وعنده_مالدس

ملك العينوهذا اذالم

سنقصماا لوماءفاننقصهاامتنع رذهاا ثناقا أماعندهما فظاهروا ماعتدءفلامابالتعيب امتنعالرذ
فهماواتمحاءمن
والسينم نن الاسةيراء«اذااشتراها وحاضت فىمده اخمارم> ةسبعن لانستراءعنده حلاا

مهرماذااترى ذارحم ععدرمامنه لبعدّق علمه وخخمارهناق عذده<:لاقا 4ه| والقافمن 2راناذا

وهى “دب 1بصمرقانضافلا سقط الخمار:حلاقاله_+اوالعننم انلوبدعةاذا
ءعد
ااب
ربه
ثقر
لهاو
اترا
اش
اشترى شدثا | ودعه عند المائعفو لك فىمذةاخمارفهوم نمال المانععندهلانقيضه برتفعبالردلعدم
الملك كاق ازبأجى حلافاله.ا والزاىم

الزوجة ذاش ترىزويته فوادت مد

عنده تدلافالما عنى ولدت 2 05ق.ض وبعدهتصيراذاادعاهو سقط اتخبارللعسب
الولادةعيب درر وان كالوف |غدرء م

0

17لا

فالمم-رلان
لاسطل خماره

وأقرهالمصنف دروالكافمن 0بع اذااكتسب العندق دهفو ولابائعبعدافس عزد,نحلافا
لوماالغاء م نالفسع لبسعالامفةلااستيراءعلىالماثء عنده *لافال_ماوا نخاءمن | راذا اشترى ذىمن
نلكمالأسلالمشترى
نمارة| م ا
ذمى > راأسل أحدهمافووللبائعنمدلاتامماعنىوتبعه الم:ف لكنع

اللترىبتعىلخىحياربهالاججاعتقالوهذا كلاذها أسل
دروا أقولة كذرال.:لىانهاذا |أسلالبائع والحذمهر

نبسع
أحدهما بعدالقءض واخنارلا<دهماوان أسلم.لل التقيضباطللبسع افلصقوركلهاسواءكا الم
1
ناناأوشمرط البارلاحدهما أوهماا والممن الى ذون اذا ا تر ىالمأذون شيثاباباد برءاالما
نسععادالىاليذعتين
عن العنقالمدهمكونخدمارديا قمأوااتنأجني ابيع ابشفن ع ف

وعتدذهها يطل بارولاعلكدكان الروالغسم منهتاكامن الببائلعابدل وهوتبرع والدأذون
م اعد نو وروا يرَّ
لاعلكه عزى زاده وذكرالز .الىمسا ا
بالخسارلااعدهقخعلنافا لما ملااافذاقال| ناشغر يتفانه دعق بالاتغباق لوجودالمعلق عله
العتىوهواكك اه فندطل خمماره ومنرسام لاشترىمن مل عصيرا,دشرط المار قتكذمرالعصير مده

فسد الع عند خلاءاهماوممم الال اشترى ص .د اشرط  4مار فقرضهح أحرمأىق هدةاكخاَ

والص.دق بده تقض ||ممعو بردّهالى!!بائععنده وقالا .بام المشترىفل وكانالخمارللبائعتقض(

فقوامجيعاومنبسامالواشترى داراهوسا كنهاباجارةأواعارفاستداما!حكن بعد لثراءلامكون
اخ اراعنده حلاتا 4م انان قات دإزم علىذ دحكر ومس إةالمران أن مكون م نازو 17 21

الضعيرفى قولهاشتراها ودرم  60وعتدامةكوارة
لا أل<تى امم قفوللهاسقط الخمار
الو
لةلا
ااء
لوكت غيرز وحتهاسقط نمارويالقريان قاتلاتكرارل
ّعلة لانالاولىمن حمث
مفدوض
املك وعدمه والثانيه من خيثالةنض وعدي لاملانصيرقا بضابوطتهاعند المائعقبلة.
باتك ١

على البائع عخلاف الاولىفان وطءها كانبعد قبضهافتك عاءهشم:شاهن (قولهوانوطثهالهأن
بردها) قمدد الغروعا اذالينةصم.االوطءفان نعم ولوثداامت:
ع(قوادهذاذاكانتنيا)كان
ند

عات

دام ولنقصهاالوطء

سمق (قولهبشهووة) وحدها نتثارآاله أوزنادثهوقءلنالقاب

انم

(إعلىمنلام كين)

]عه

اوتحوهاامتمارضالثم الىماذءي:رهح ثم كانالنصاب بهبج عند الآماملاوعندهمانم فقالنت شتى

اىرح بعد قوولاللومتاحازمن
لمشفىف
ااس
ان ”طهرالثمرةأيضا بالخسمة التممرف فيهقلتلانمال
 :لاخ
هباريغيبة صاحبدضعحيث قالىيان صرف الم.ائعفى من المع ( 4قولهسم إن .القجة) لوشرط

المشترى عدم كهانه تجراءلنيزاز يقال وتءتيرهعته بوم القدض الولوتعيب ف بدالمشترى وإلمانعان

بلزماهلمع أن ثاء وانشاء فسضه وذهنه النقصان حك ذاذر والء منىمطلةاغيرمة د المىوكذا

الزباى لكنف التمسرءنالحدادى ق.دوعااذاكان قعافلوكانمةلالدس تلضهعرنه لنقصان
0
لشموة الريا (دولا ذاءعى عنه) المناءلدهولسواككانت التمعيةم لمات أرقن

هكلام

بترى هنا
ثةمن مانحلانمش
جوىهوانه فالىخرردماقا :نفعاأللووسائل م قند.رالذمان على لعي

(وقلولوههاك' لسسع فى بدالمائعانح) لون د كارقه ى غل خيلازول نا ماانتعض شرفت لهل,اكوت
مدهونا عليه والك نن شرا اشترى دين أخمذ بحكر الثمننأو لغسمولوفءله سقط مناهمهن قد ره

زبلى (قولهفرج بسع نملكه) لاانلع مجهنتهتام (قولهوأكلنا االكمهثنترى)
ولاخلاف ان النفقة تاحلبمعشلتىرىكافى المعرابجوات المعااكلهمشتر لىملاتمع البدلوالميدل
ر :حكه دالكه.ة خرجونعن ملك ملاهم
فىملك مخص واد امازوال الكلاالتمىطالااذئله
ولاردحاون فىملك أحد ركذا الفترق الكضة وكذاالتركةالستغرقة بالدين رج عن ملك المت

ولاتّد حلفىملك الورئةولابقالع لى هذا بكون-اثة وهى متبى عنم الانانول الال موقوفة ان
اجبزالبسع ستندالىوقت العقدفيتين انمهلكهمذنلك الوقت وها كانل اهلزوالردابردء_لى
الاماممالوغضبالمدبروأم نن ب ءدانه اه نتعته ولاضذرب دهعن ملك امالك قمع العوضان
لكان دلانههان سنا لامعاوض ةعوروهذا  0 10اران ما ر
نوالامامارءقارو

الصا-مان لان زوالالمالاكلىمالك فىالعد الذى شترى للاكعمةأولاوقف كائنفى الم»أوضة (قوله
رقالاءلكه) “لثلامكون الإلك زا"لا لاالىماللكوقدسق جواده (ثولهو بقمضه بلك.الئن) لان

الفلاك لاسدرى عن مقدمه عءب عنعالردّفملكوقها نيرمالع فملزم القنذلا مااذا كان اخار
لماعلانتعبءه فىهذ الحالةلاعنعالردفمإكوالعقده.وقوف فنتطل برت ولايكواندن سالامن

لهماة كرهاامبداموىوكذام اك نات!معةاذا اكماخنمار
فكلالم
تلحاخلللافى
المقموض علىسوم الثمرا*ف

دم االااذاأسقطالبائع رهقو لكف المدسمكبالثمنذكرهفىالثهر نأضا وكانالاولىان يقول فهلك
نبااذك
ول للقتلابهاذالرمهالثم

اذَه عدم|اسقط الماع خمار,فحكذا بعدمض انالاوك

0ة) كانا لع تشرط الخماره-هاقاتأحد هماهازم الدبعمنحا:نمه والا :خره_لى خدم.اره
)ن8تم
رتقكالرضفهوعلى
به(قوله كدتعببه) المرادعيب لابرتفع ت"قطع المدواكان
شعريملاملةعن أحامة

ثسماره فانارتفعف مدهليالزعه والالزمهعينى 0

للمائعأوالممشترى )فمه نظ ربل

شالتمارى فقط أمااذا كانلاءائعفالع.لباعنعالرد دل كديرلامائاعبميضناء
لان
لذا ك
راا
الكلامفعس

ابيعوأخمذااةمن بد فنسطنه وأخ ذا لنقصان صراحنهالزه1

وأقوللدس المراديالتعيب

رده بل المراديهماترتب علمه امتناعرده ,بأنمات «عدماتعمب أعذام نقول ار«لعىاذا كان امار

للبائعفدخلهالعربلامتنعالردحكامخباروأاشنرف اعللهىلاك فلولزمالع فيهاتا بازمنعدمونه
وذلك لاحو زملاحنهللاملقاب-.ع فسكان مذهوناعلقهجِدا نتبىوالىهذا اشارالشارح يقولهب
كان المخبارلبائعحيث وجدالمانعمن رده
 /القمةأوالثذمنأى تمسالقهة فهااذاتعسب فبدالمشترى

0تعدمأتعبت أ اولثمن فعااذاكان 2ما رللشتر:ى دنافانقات حمث أأر يديالتعيب ماثرتس عليه
ناموت يكونفيا كاله معان قول المصئفو يمضه لكءالشمنكتعرده قم
اضامغابرةبدتهما
كدم
رر
قلتالمغابرةبينبهآ حاصله اذم:يتيرق افلاك الذىذ كرهالمصنف كونهمسموقايا! “مب لدب لاب

د ]|

لال

ته

0

(الجزءا لثانىمن فتمالمعءن)

6

| بالاصحة عودا لعلقداولىااز بعدافنكااسندالان المفسد ةدارتفع تققلرّره وذاهةول العراقيين
أعن

اما بناو لان تكونالصحعة عالعنتفىاذفيراديراماءقا بلالموبقونفاءعلى ماذهباله أهل

أخراسان من ان العة دمعشعرط اخمارا كثرمن ثلاثموقأوجفيازنالءدنى الثلاث ظهرا نلافسادى

العقد لعدم وجودا1غ والانانمضى حزءمن الموم الرادسعقل الاحازةنهوفاس_دقال ازيلىوهذا

| الوجه اوجه ون النورواخحتسارهالسرخى وغيرهوفائدةالخلاف تظهر فىحرمة امسا رة وعدمها هرم
| علىالاوللاعلى| لثانىولكلمنرمذ -هذ وهلوباعهالىاحصا د أوالدياسم أنطل صاب الاجل الاجل
ىلاس نزوال
أونقد الث انقهابالاىلحوازانتهسىوهذابتء منله عل مىااذاأنطل الال اونقدالون ف ا
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اسع ارلطاتقفاملهةالفاسدةوالسعية ماتفسده والعاسدة أولى وو حه فسادالاقالة تعليةها شرط
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دهلمعووا ب فى أ
افقلال
كرا
ا.سفعقه يدخلفاىلمع بذكروهالاافلامهر وع
ن|كانمن حوقوعقارلمب
بقع الارضشنا (قوله يدل المنلةاح)وكذاالسي المتصل وحراارجالاسفل
بم المثروالشم ب

لذاقالعرافةى اوكذا |
الممنمة افلداىروكذااستاعلساعالنىاوالمثر افلىدار و كرتمالادلواوا الاا
بد :اى
رع ,
ااب
ح يس
وخدل
الستان الذىذمهاوكلبويراو يدخحلفىيبعالام القدد ور /القصاع ويد
ذلاااسلالها أوقنذها وسكت تب ارلااذا كانت ارا
كسوةّمثاوما تعطرماه -ذه أوغيرها لااح

متاقن ورعحةلوا ل للشاةاذا
عسرض لاالتداءلالشمرط -منى وفلؤاارمكةو اسلالا
لل
لفعة
عرت
ذهسايهمع الامالىموض المع دتلىوالا فلاوسسر بجالغرس لايد ل و يدخلأ كافامار ولوعبر

افلاناةلبايادخللشرط وهوالماه روذ كر فالدر
راءن الظهير نتوفمهءن ل
وات
مروكنف
هن_ل القرى! لوس الجردمننتبى و فى |
أد م
وزار
|فصملاخدث قالوف امار أ كافهان شعراءمن الم
"ت
او والاكاف مم أ
موتلخفوف
'لغلواغتان *ثمالغاءوضم الام وتشد يدالواو وكسسرالفاءوسكون اللاا
علىأ كف يقالا كاامفحار ووكافهرةدا كفتاار وأوكفته أى شددتعليه الاكافتماح

(قولهأىمفساتع الاغلاق) المتصله كضمة وكيلون ولوءنفضةدر (قولهلامفات الاقفال)وكذا |

الاقفاللاتد خل أيضا عدتىاعدم اتهافابالمب_.ع مطل ةاسواءكان لبابمغاقا أملاشضناو_واءكان ||
المبمحعانوناأويتاأوداراوسراءذكرامرا فق أملاشضنا(قولهفبىسعالدار)الظاهرانه أرادبالدارةطلق |
السكن محازامن و
ذكارراماخادصةالعام فمالمنزلوالسدتعلىقاس ماسيقلهفىقولهوا نندالموم جل ||
لوذءلكّلاانلنى لاجلها |
ا اينةأهرمادطنهلة|كنره عليه السمذا وى هن ك وا
اخةللهعهنا
مالكلوودمن
تك عااولراتمصر نهف الشمرتيلالسةعن
ع
لنممع
انه م
ابىليدعار وهوا
دالحملناء ف
التتارخانة قالواعانصواعلى الداردوتممالان الدارا كانت|*الاعرصة بتوهمعدم دخو لالناءلان

ققت».الااتكون الاالمناءاتح(قولهوف القاس لاتدخل
البناءوصفذاق فسا اما لمدتوالمنزل ف ي
الدستمن مدع
المفاتج) لام

ذكرءال بأجىان افاج تبسع1
المسبعولاهىمتصلودهوجهالأسقسا نكا

الاغلاق اذلاتفعنكل واحدمنو» ابوند ال خارواعلانمايدتلف الببسععل وىجه التبعمةليمكنله
يمعة لرمجعاا
بلا
مبا
لنتدمية شلىءن ارط قبل كاالتدوم حتى لواسةتحاقتلثا
حاصلةامءنالو
علىلياعنذئ وكذااذا وجدماعنالدس لان بردهاولوود بانجاربدّعىم! كانلهردهايد ون تلك :
الاب زيلى وه وو لعل مااذاهلكتامامعقيامهافلايدهن ردّهارانكانت تمعوالالزم خصواسا ا
الشترى من غيرمةا بلوهولاحوز>روةولاز

يلجىادااسعقت ثابهالا ترجع علىالماع بثئ بعنى من

اودانماروعه بكووم لها فمابتلمكابعلنكمللههمهنا وارفلعغقورعلى الاصل اذكور أعنى |
مادل تمعلامابل:هومن ال ماذكرهفى القنيةاشترى دارافذهب بناؤهالم سقط شمن الثم ن وان
سدق أخذالداربائخصةا قالشنافمكون الاستعقاق جنزل اةلاتلاف انتب فغادهان| تمعبالا:لاف
يكون لمحصةمن المْنستى ررد الامةالمميعةحك نحارالعب بعداتلاف اما سقط عن الماعماقابل

الشياسهنالاثملن فدان
اقارتأبخذا»لخصة فعاازا اسقق المناءشكل عاس.ق عن الزبا
عبىم
دنم

رجو عالمشتر على المائع«ثوئناذا اسفقت.:اب الامهقلت الس لهمهلف ,اوم _م من فرق بدن
القولبالتسوية (مى

ادف دمن كلاههمانه اذا كانلما ا
بلدارالميعة كمون من فض ةلا.شترما

اينقد من الذهونما قانلهقل الاوترااق لدخولهق المسعتمعاولابشكل عساس_يأقى فىالصرف من
رو

ةبد

وي
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سنس

سيار

انس

سس

نساحم

سي لس سمس

بياذللاكحاصل انلهاعلاف الشايم]
مر و
تىعصدم
أذرعانالدارق الببعوماذكرهالز داى ساتنلىدل
ع عندهما اذا وجدالتصريححملةذرعان الدارقالع واذالمبوج_د ذلكممتلفواع_لى
لاز
فاجو
قواماةنهمن الىلاوز للعهالة ومنهممنقال وزلانه_ذءالهالهكن رفعهاءالذرع وهذاهوا

الصحي (قوله وذ كمرخاصافام) بردّهان م-داصورهاف الجامع الصغير بتولهمنمانةذراع من |
دار ولوتمعهالمص:ف لكان أوىاوهين الالاقادةالفسادفه أ امسن جلتهانالاولى النافىلمصم ْ

قوإهلااسهماذا لصعةمقسدةعا اذاقالعش أسهممنمائةسمهم ملافانلنشلفسدالسع أبضاءبروفذا أ
مأن بسععثيرأسهمن وارلايغسدبأنمهحهوللاتعرف 0
استشكل الزبايىمااستفيدم كلامالمصنف ن

نسدتهالىج.عالدا رخلاف مااذاقالعشيرةأسومن مانةسهمقالولعلالسْمقصدهذاولكن اححافه

افلىاختصارادّى اولشهبعهقى الر و بهعوروجلاصا حب الكتوررء_-هلىاملاعذننى املنمواب بأن
أاسلودمارمع لومةفعا ناسلمعةثيرةالده ضرورةولئن -مناخرادهعش أسوممن ماثةسسهم وتحودمثلا
فافهمالتمبىقالشناوا كانتأسومالدارمعاومة لا بهرادبها|لقرارسط من الدارهذامرادهركونها

اعنتهى واعلمانماسي ىعن
رج
درةاالى
للعش
موعلأومسة وُقنولسهلنا أى جهالتهبعدممعرفة ناسهما
ن
لله
ع خا
الخبرمنقوله ولوت.عهالمصنفالبتتمذىىان المثنالذى ثمر ع

قوله»ن مانةذراع (قوله

ل مهن الكتسكا الوناثقوكابالشيروط اللكبيروكاتالثمروط إ
أبوزيدالثشر وطى) أجسدين زيد

ىنبالونائقوالمنادمات
المغيروهو نضالُ-ينوالراهوبه_دهاواوى آخرهالطاءالمهملة نسةالك

طمقات عمدالقادر (قوله واناشترىعدلا) وهووزان الثلة شضناوالعدل كسرالعين وبالدال
امللمتن لمثل واحدحاتىا لكالصندوق والغرارة وهواهرادوح أفندى (قولهفسدالسع)
لجهالة االلثمننقفصانلانه لاسنقسمأحزاه علأىسزاءالممبعالقعى ولهالةالم.سمق فصل الزناددلانه
اا لىردّالزائدفمتنازعا
ااملاعذ
ففة
اسد) الذى فالزيلى
دني
وندف اىل
عدأ
قنىح
تمرهدر (قوفلهو
وعن أنى-نفة وتعقمهف النبرنقوإه جعلالشار حالفسادق| لنقصانروايدعن أنىنف فيه تطر

بل هوأمعض امتاخ ولس نعيانتبىث املئل« لفسادهنايقول يهأضاذها اذاباعهعل اىنهماثة
هع بي منوجود
ذراع عانه دره-م كلذراعمكذاأى ندرهمونقص والهل لهلقولبالغسادوهى انج

ومعدوم قصفقه واحدة تسوى دبنهده والسارقة شنا قولهالاصع ان هذاقوام) عانلىجوازق
فصل الذةصان لانهقصدبسع الموجودفقط الاانهغلطفىالعددشهدنا (قولهومن اشترىنويا)تنفاوت

أجوائيه حى لتولتمفاوت كالتكرراس لاتسماللزهنادهلانه عنزلة اموزون <ءث لاضر الذةصان وعلى

هذاةالوامحوز بسعذراعمنسهنهروتنو برمن غيرة خحلكااسءكانلز بلىبقل (قولهفساله
نصفذراع محانا) دلاخمارعندهلابهنفعخالص عن لزوم ضرر زيادةالثمن (دوله وعند جمدأده

ددشرةونصف انشاء) لانهلا عمىلسكلذراعمناعلىحدهالف بالمدةروم نضر ورةمقابلالذواع

بالدرهممقا بلالنصفبالنصف وف العدرةول د أعد لالاقوال ولاىنوفس انه| أفردكلذراع

مد ل نهزلكلذراعمنزلةثوببسععلىانذهراعبدرهمفاذانقص لادسقطثائلمنْعُنثم ضخبرلانهازداد
الشمن ع لمأهوانتقصالمسسع فلمن رجضاهولانىحنيفةان الذراعقالاصل وصفوانمارح <>المقدار
بالثمرط وهومة_.دبالذرا اعولكومقا بلارلادرفهعمندعدمهماعادا  5الىالاصل وفاإزة-يرة
قوألأنىضغة أصم وشت إهاخسارعندالصاحمينمطلقا ىفل الزنادهع_لى العثيرةوالنقصان |

أعنهاامالفوات الوصفالمرغو فيبهبالتظرل:قصا ن أولعدمرضساماممالنظرززيادةالذن فهااذازاد

لصالخمارا لهلانهاعضت نفعادلالزضورمرزادةالممن واما ||
ةىف
امدفت
زالناما
امالعند
على العشمرة وا

|

فاىفلصتلقصانعن العشيرةبتخمرلفوات الوصف المرغوبقنه

ءأ(فصل)» الفصلاحازونكءاونصيتليبتبىاينالاانالمصنفينأجر ودمعرى الباب فوصاوء |
اججموجج سح

د

2

ا

سد

سس مامه زو للم تجوت تج د ص صا 5و:جه

3

ا

اشنرامممسازفة أوشرط الذرعل ناالذرع لكان وصفاليازماخّلاطالم نغيراهللانكل
كنل والوزنأصلابازم الاختلاط اذازادالم.سعلانالرائد
للم
اانك
الشترى سوازادأونتقص وماك
|سائعومتباان ابلوعاحديالائنين لاحوزو المحكملات والموزونات-كونالزنادةفم_ماأصلا
ال
يه فلاحوز الع بدوانلماوا لاف المذر واعلغارق بايلناصل والوصئمان
دئا
| يكاعنتدشد

اتقفصانا فلمهزوصنفاد:والنقصان
االلتباعدضتواتلتعشةممصسفالبزناهد:وهالن
أماتعب وم ب
أافملهأوصصلوفق.م_لالوجوده تأثيرف:ىقوم غيرمولعدمهتأثير:فقىصانغيره والآصل مالامكون
ٍذلكودذا كاالنقدرفالمسكلات والموزوناتأصلاخلاف الذرعافلىمذروعات فانه وصف
ك
الاتالمكيلوالمو زونلاءتء.س.النعص والمذروعبتعيبابه ولانعشرة أقفزةحذطة م_لالوانقص

متمساقفيز نثترى مامل,مااباكّمن الذىكانصه ولوانتقص منالمذروع سكاو أواادار
ذراعلشاترى الاق متهاناكمن الذىكانمخصهنو أفتدى ممصا وقولهالوصغمالووده تأثير

تفقىوم غديره أىفىزيادةتقومغيروهتحصل م نكل املهةا-نلدوالتكثرلاتناى كون الذرعوصفا
اونه
كحنك
هانع
نائل
افلق
اشكلالا
غفا
صوصف
وبلال
هنا النفبىرمن قوله وى كونالذرعمن قس
صموز ال

 744 0يك
0

اوبره
ورا كن

|ان.ة الطو يل وعردض يةالقاء.لوكثيرسا قط (قولهولوقالحك علىانهمانةذرا عانةدرهم

) أطلق فال مروع فثعل الثوب والارض والمشبواللداد (قوله أوترك)انماقالفالاولى

|أوتركوقالثانمة أوفسم لانالممى لاحسكان ناقصافالاولىل«وجدالمبيع فلميتعقدالبيع
حقيقة فكان أمذالاقل بالاقلكالبسسعباولتجعادطاىلومقالسثابنيعةمعزيادةهى تابعةى
ىلحقمقهلانخارالفسم مفروص فا
' احققة درر ولاخ ما قولهفحانس الزنادةهى تابعة ف ا

|أذاءهى لدكل ذراعمناكادكره هوفمكون أصلالاوصفا اواذذااختتارأ ذه يأعذ كله ذكرلاع

يدرهم مفعلهالزيا:دنادمهغيرصلاذلوكانتت بامةميقبلهامئمن الشمنولأرمننبهعلذىلك (قوله

أخذكلهكلذراعكذ أىيدرهم أوفسم) لانالذراعوان"كانوصفمانصلمان يكونأصلالانهعين

شنتففريداباده فاذا-مى أسكلذراعثمناجعل أصلاوالافهو وصف فاذاصارأص_لافوج ده ناقصا
اتمار لتفرق الصفقة عليه وانوجدءزايدافهوباخماران شاءأذ كامكل
|لمصصتهو ش
أ

فراع بدرهمأوفسم لان زبادةالمبسع وانكانت نفعالكنشو اضر رزيادةااثمن فيكيرولدس له
اننذا لقدرامتعى و برك الزائدلان الت.ع.ض إضمر لاف

الصيرهالاترىلاانههو

بع بعض

المذروعابتداء وفىالصيرة>وزز بلى (قولهوفسدمع عثيرةأذرعالح) وجهقواماءانحوازان

عشيرةأذرع من مائهذراععشرالدار :فأشبهعشمرةأسهممن مانهسهم وله نا لسسعوق علىقدرمعينمن
انع
رعلا
ذشىائ
لء ف
اارلا
الد

افلىاص لاس لعشي بوذارعسمتاعير ههنالماحله وهومعين لامشاعلان

المشاعلانتصوران يذرعفاذا أريديهماله وهومعين لكذه :

ل الموضعقبددالعة_ددررودوله

لكنهمهول الموضعأىلمباعيلنذملوكضع انهمنمةدم الدازأومنمؤترها وجو نسبائتفاوت قعة

اى
اارك
 ١فكانالمعقيودعا.ه محوولاجهالة مافضليةنازلىاع فديكفسبيع مبدتيمونت الد
لذكفى

زاوهى
الذعرواع
ضوال
أرعنبها
صفا بعث سمعى بهاان ة الى بذ
اطرا
للىأ
ارفىا
أوالذراعم انلج
مؤنئة ولاشكل عاالفغاية قمونلهاستعير الذراع ولهوهالممسو ححيث ذكرالفعل وليل
استعيرتاللانك كيرعلىتأوبلالذراععسابذرحب عهنمىزأده(قولهتحلاهالهمامطلةا) أىسوأاء«مى
ا جلهالذرعان أولاجوى فانقاتماعلل نهارلج لاصاحمين دةولهانهذ ,اتجهال كن رفعها

أبالذرع فلاتفضى الالمنازعة لاءلاتمماقدمماوعن الدررمن قاوهنوماحنهالىوازانعثمرةأذرع من
ما عشرذارلادعاراحلاقتضائه عدم المهالةقلت ماعلليهف الدر رستتى على التصر يم حدملة
اد
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وع نتجدهوفا د لكن لوقطعوسللدسللشترى الامتناعثماعلان ماوقعفىنسم,الزبابىمنقواهوقطع|].
 ١ذباعهنالوب ضرررعلى الباق وحرىعلءه تعضومدر يمن التساخ والصوات عل النا 0م

|شاهين (توه ولو«مىالسكل)أىكلالممسع والعكذفى الغهرلكن نقل السداهوىعن المفنتاحانه |

| اذامعىج ةلالاغنام والذرعان ولسم جللثةمن فقال دعت منك هذهالعشرةاغنامأوهاذلاوب وهو
اا:غافاوكذا اذاسعى جلةالشمن و(ذ
ْعشمرةاذرحح ز
اكرالمءةودعلمه وقالبعتمن هذهالاغنامأوهدا 1

.وده |الثوببعشرةكلشاة أوذراع بدرهمحانتاغافااه واقوللهعبعثتمينركهةذاهغنام الحمل على انه

1

ن [سمىلك شلاء أوذراعنذايشيارلذلىك قولوهمسمجا اهلشمنوانكانذلك ستازمالعبحملتهفقولهوم

ركل) يتبنراءق

7

 1اسم له العمن أى ليذو جلتهدصر حاوقوله وكذااذاسعى جلهالثمنوليذكرالمعةودعلهام أىلم

بذكرجلةالمعقود عليهواء-ل| نما المفتاحلاسناقىماف النبرعن الاوانىمن انهاذاء عددالاغنام ىأ
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الحاسلايتقاب العقدتيافى الاصعلكنلوكن
اكل منرماءلى رضامبتعقدالبسعبالتعا علىو ل
اعلن ن
هان
عزلالمْترى وذهب والبائعساكتاه ومدّلهنى الدرعن الممراحمعزبادهقولهونظيرهالمبع بالرقماه ١

ووحه عدم المناماةان كلام المفتاحمغروض هااذا وجدت تممهجلهالاغنامأوالذرعانعندالعقد

فكانالمبسع معلومالاحهالهفيهوهذا قالىالدر بعدقوله و ن
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نلصه ولومعى
عند عل اىلماصع

عد ادلعم والذرعأوجلةالثمنصع اتفااانتبى هفصلا نثرطا

الحوازاحدامر ابمانالعل حهمللمن وان ل :عددالمعقود عليهأوالعبمعددالمعةودعليه وانل بمعلجه
لثمنلانالعمبمنكلواحدمن الشماء أولذرعانيخنىعن التصرهم
حمل
ةالثمن وعاقررناه ظهراكّ

|زماوقع لبعضهم من قولهولوعلعددالاغنام فىالجلس نعل صعصاءنده علىالامع صوابه سان
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' كاف اليروالنهروالدروشرح وى

طه ق مسوديه ويدل علىذلك أبضاماسق من انهاذا كان
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لاه
|الثُمن ولواعورتعندالمتثر ئحازلهانيراحعلى مبمْل|,اسان نبروظ

| مط
زلقااوالناأر .شٍ (شقوالهءوتارنك) لغوا تالوصف المثمروط المرغو.ب فدكالواشعراهاعى انم|ا
جهادعهلىامه,ائكدبراواءم ان اطلاقهفيد
| كرفوجدهائنا نهر (وقوللهاشفتورى) كافلووباع
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جلهالصيرة |
هوبدنهولسين
|وثلاثةفانه  صمبقدرما“مسى عند يحرفال وقد بعدم عية كن الجبسعلان أ
أ

احلطفة صيره
رهمرالصب د لمن ص-يمرةعبتى ونقل السدالجوىءع ن المفماح انه ميتدأوخيرو ن
ابد

ع واحدعندأى حنيفة)لأنه أ
اسع
صالب
فلصم
والصاع اسللدْشمةالمنقورةالتأتربسععةامناء  (قو
معلوموالباقممهولعبنم اعلخنالرت -ترىلتفرقالصفقةعلبهدون المناعنوروذكرفالبعرمانصه
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وفمهاأى فاب البمانكلمنرماامخبارقبل الكلللعهالةأولتغرقالصفقهواستشكل القول بتغرق لماع 1ا
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الصغقة علىاقلوالمام لانهقالءنصراقه الاىلواحدوصرح ف البدائعبازومالببعق الوادحدهو | لز رحد رركم

الظاهراه(قولهالاان عى جل قغزانه!)قالفى التوروافهمكلام اهنفهاسدفالباقالتسىعرة الكل||ماع)  وبلط رع
حرر
املس ألوزك.ولاهلفايلهمفسدقيل تق
نهتشذتعلى وجيكون الخمارللشترىرفضاىنهل | ر.مى "روي

أويتقفعلى.ولهروى الثانعىن الاماامنه لاوزالابتراضمبماوروى
البائح
دازم الببعيدونرض ا

عمدتخلاقه حي لاولقبتائيع البسعبعد الكل ورضىالمشترى أخذ الكز لامجلفسذه وهوااظاه
انتببى و ناعلت التسعمة أوالكمل بعدالافتراق تقررالفسادوقول العتىوانء!ذه_لدكالافتراق
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نقا
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لانالممسعامعلوم بالاشارة والمشارال.ه لاصتاج الىمعرفة ددره و-هالةًالعُن بردهما ردعها نان
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كلاه قالمحلس وماهوكذلكلابغذى الىالمنازعةولهنا لعنحهول وذلك مف دولاجهالةافلىقفير
فصعفبهوكونالعاقدين بردهما زال اةلجهالةلابوحب اصلةسسع قملازالمّهامدلالةالاجاع علىعدم
حواز ب -الثوببرهمعانبدالسائع ازالته|وظاهرالهداردثر جع قوفما وقعون المذاهم لانى

رلمقثندى و ن ههْتَلىالض فلل الامامب تلسيراءلى الناس أل ٠
عاىل
الملخاوثارزيى احترازاعن الأف

اةقلولعهالقاندىأرصم
نرين
نهر (قوله لانم عندهق الكل) أمىنكهلمصاالعانىالجوع بق
يارادةالموع قولهف الدررلاد الببععندهنى قفر
على فيزوأحدمنهما عندهجوى واقول ع ن

واحدلتغاوت الصيرةين ثم
احكى
نعن
ط والانضاحمانقلهالشار حعتهماوالقفيز ثمانية مككيك

فط والانضاحا نالعقد :صمعلى قفيز واحداح) أى
ومكاوك صوانعصف (3ولهوذكرم

لانقسدالع ق جع الصيرتين عندأحننىيفة ل نص فىقفي واحدمنهما أقىفىنمصف
زمن كل
دحى
و|احدةمتهماو بفس
فلبات
ادفا
نى فو

(قولهومناع'له):فخالمثاقهونشدبداللامعنى قال|

|الغاموسهى جاعةالغأموالكثيرمنهاالأضوأمننخاصة ال وحبالضمالكثيرمن الناسخمر(قوله
ررح
أىقطعغم) اقتصرعامهن اظلثا
ا لةولهكل شاةيدرهمأواشارىهالى سانمعن الثلةفاللغة

والافاحسمدم الالوالقروكلمانىتبعوضهض ر
ركالاص:وع من الاواىوذ قالالازلىوعلىهذاكل|
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ععن
روهوذا
ندأدىحن
هيفمةاحو ز ق الكل-1انذانماهذ
فجهعالة
ر اهل
هناابد
وهلمما كز |
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|الثوبضررءل

السائعفلاحوزكوباجذععامن سقفزيوامىنه بعلمماالنىقعوبلنى والدل ل

لوب وسله صيرالمترى علىالق.ول |
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علب اذالمعرعورففا كااشروط شرطا (قولهوباعالطعام)
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بسعالحنطةبالدراهمو زنا وز ودور بيسعكلمالا
اف

اا

ولااضّاة:لوكانفىملكه
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اعلمنفنا حانهبكسرالج هيواه“موعانتبىوهوناطل نشعل مالوبااعسهبتعدعاصندالز رع أىادر
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والتذررنشهذنا (قولههذا اذاباعه يلاف جنس-ه) ولكنرأ سمال السز بلعى والحن

(قوله وانباع حنسهانح) الااذاطي رتساوار

م نالنوععندالاصولءينقهستاق

اللييمير

| أوكان 5لسلاوهومادون نصف الصاع لانادنىما .كونمال اري ناص ف صساعحتىا ذاباعمنا من
حنطة ىن ولص ا ن
رلا
منكدو اروقأل القهسنةالى ارقامالازالصفاع وقغيص
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أوالورانت-يناتتوى وعنهدانه كروالقرة بالترتينوقال كلثئ حرمكثيرهفالقليل منهحوام عيتى
(قولهوساعباناءأ وحرائخ) لخد
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و بستررط لمقاءالعقدعلى الصة يقاءالاناء
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اف قل التسم

هخساركثفا محالحروفنهعن النواازل اشترىوزن
خاباعهوالمرادجوازالبع لاالازومفل ن
مسل م
هذا اتحرذهباتمءل نحاز ولها خمارانتهى ومفاده عدم امجوازاذالم» صل وزنامحر م نالذهب

دعودالىانحواازا والالمفسد

لكونالتفنعبر الددزيكنا 0

قبل تقررهفقوله ف النوازلحارىعادالىا يواروالذهت لدس بقندفغيرة كاافضة والفلوس الحدد

كذلك (قولهعنأى حتيفةانهلادوز) لانهذا زاوفششرط جوازهان,كون مبزامشارا اليه
ىلادّلهوالاصع نم روج لفالف ماروىعنالامام م عن عسادم الجوازع لىعد ماللزوم قال
ز يالوا

كاعظهرا تبى (دوله
ف اىلبعروهوغير>تاج النه ظدطلاه رالهدايه انهعلى حقرقته ولذا قالامحواز أو
ار5-20تتفتت جوى وأحاب ثذنالانه ذاخاري عنكلامه
واماءص|م رانح)اط
قخصيصه بعدهحو رلاتحقل الزنادةوالنقصان (قوله <ى لوباعهبوزن هاذهالبطة مصز)لا<مال

التقصان باتحفافقالف اىلفحولدسبشوفان السسعبوزن حرابعليناهلاانذصماشرط اتلستلسليم
لعفاف وجب نقصاق ذلكالزمنو بتقديرالتب_لم قالحةاف سيروقدقالوالوباع ادق الددةحار

مطلتقانى الاصعاذاسمه قملثلانةأنامل ناالنقص قملهاقال

ضة :بر(قولهب يرد
ط|
بذافى
لدرفك
فاه

نتفدد من 60
لت كا وان .ووىيه ضه اس
الاناءاتح) انيز يدوييد بغرجوان

التو الز نادةوالتقصان (قولهلانتسععندالكبلام) بأنيكونمن ندشية| وحديد
ظلاف الزندل والءرائرحر (قولهفانه لاوززر( الافقربالماءاستةسانا للتعامل فهروى ذلك
خ
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,لاصوزالااذاجعله فىوعاءانتمبى
بلجى وف الرعن الهط بع الماءىالحياض وال تاار
وحهسه وهوظاهرق الكرلاحةلاط المع غيروازاحكانت معرئ:ة ولانمافالسثرأو

| الحخوض دون الماء محهول القدراذالةلة والكثرة نلف بحسب جلف

الى فكانت الجهالة|

هراهسيرة ب
ْ|متفاحشةمذل افلجهالةفى بع الطعام زافأواالمسعباناوأوجر يسنه لقماعائقد
واس

لكا

اط

را او
اذا
للها

(معنللىاءء حكين)
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ولوفالتركته أوأطاتها وجعات المسالحالابطل وأللهفمن من »ممعفق

لأمكونتأجملا » عليهألف عل اهلطالبنحومااناخل بافدلمحااللممارقعفلى مااشترطانهروخ بره

جه-

لتيم ولوفره
سوق
اأجليلقمن
وقولهاناسل اىلمعا_لى ثعرط انه انانحل:اخلمحسلاقى وابتداءا لت
انسئيةة عند
تارقن سةوط اسالرخعندهخائدسة ولوحدس الماعال لعةسنةالاجلذإلمشترىناجل
الامام خحلافالهما وتحلالاخختلاف مااذاقال الىسنة |مالوقالالىرجحبوحسه المهفلدسلهم نالاجل
رف الىأورل.حببأفىعقس العقدياةةاق در رمع الثمرملالية باينقال
نبصفا
غيرهلانهءل دلى رج

مققتذى التعمير بحدس الاملاسعلعة اناهمتنعمن تسلمالمسبعللشترىحتمضت-نة التأجمل فسةفاد
منهانالمشترىلولدطلب المببسعمنالماعحىمضت السنة يكنلهسن انولىعدم وجودالامتناع
املنباع فكان التقصيرمن المشترى ال هىذا اشارف الدررلكن ف الةصراعنلشماررحاالدجعنعه
سنةالتأحيلعدم قدض! اش تراىلمس.ع عازالاحتكون منعهس.الهانتبى فعلىهذا اذامضت سنة

دلض دكون لهسنةأخرسىواءوجدالطابمن المشترى ف ماتنعاللامافعتادمير()782
5ل
للق.
اتأج
ال

باعحالت امجلهاجلامعلوماا وتجهولاكنيروزوحصادصاره وجلادرءن المندةفعلىهذا قاولهسمبع الى
اجل وولفماقسسددسااذاوقع الاحلشمرطاافلىصعاقبدولكن عادلمفسادالس.ة ذهب
الصاحيين طاهروامالاامامفلافرقفىلفسادعندهبمنانبقع صلب العقداوبعدوِذًاتقلفىالعر
اامانتهى ا.نهالعدم
مام
هدال
دعن
اسل
اصافد ف
لخح
خىال
من ال
ثجل
عن اانه مانصه لوباعهالثما
ؤسادالءقد عد هماحءث :كن اشتراط الاحلالجهولق ص لتالعدلا سمازم صده اشتراطه سل

إلبسع

العر ومن الاجل امجهول مااذااع-ترطان بعطده الثمنكل ||أسي)لكل
عصدعمته املهاخملاف فه وله قال
اسموع المعضفانيكن مرطهافىالمعواغماذكرهيرءفدسهلدموكان لهان بأخحد الكل جلةانتهمى

كذل
ل ,أ
اإهان
فقوله وكان

جله ظاهر عدم ماعجةاشهتورالطءالناجدلهموانما|خلافى

نل
اكاج
االواء
فلسعادةادفقطحمث ل:شترطفاىلصاعبقدخافى ال ردرعن المنمةمن انيهصيرمجل
مطلقاعننقدالبلدوعن
معاوماأو هولافيه:طرظاهر (قولهومطلقه)أىمطاق لذن أرادان.كون
قدوصف الممن :عدان دمى قدرهانقالعشرةدراهمءثلافاذا كانكدلكينسصف الىالمعاملبهى

مىا بنهصف
اتثال
نص ت يرل فذااباعالا"ن بعشرةقر وثشانلصرف
فكااعللوم
بلدهلان المعلومبالعرب

فضذازالمتعامليهعنداطلاق القرش ثلاثوننصفافضة والقرانلهعالرىهاذدهةقوله لابق ولايد
اتعامل
(قولءء-لى النةدالغالت) سواءكان هوامتعامليمعوجوددراهمانرى ل ب
من معرفة قدر

ب أاوياتعلااملابنهغابرها كثرتعاملانهر( قوإمكانعلغىالبنق ادلملد)أى الذىجرى فيهالببيع

لابلدالمتعا قديننهرومنهنعل جواابملاتوسقفبفدماهلهوى حمداثلقوابلياتعطرهيكمصربااريال

اكللقنض منهبأرضاتنعتزابزرهقلعةالررالعصرالتى وقعبباالعقد ام
لهبااءم و
وويكقضيمن
ول

ذاعدم الريالأواوقلعتعاريرااذى
اريال
اةال
مرقه
لاناىعتما
_اعل
عوى و
لانت
وحاز
تهبمأرضا
"ت

فحاس ويرضىالبائع لارفاع
والالاجبرعل أخذالقوة (قولهفسدالسع) اإننمينالمثترى ل
المفسدقبلتقرقربقبال .لاالنوهفصىمةاذا اختلفتالدراهمقالالية وتساوت فىارواجنفد

وصاانلاهنناققولدوان تفاوتت ف ارواجوتساوتفالمال_ ةانصرفت الىالنقدالغالب حر (قوله
هذااذا كانالكل فالرواجسواء) اعلمانالمسّلةرباعيةاستوبامالية ورواحاخيرف الدفعكالكلاب

|لية ورواحا كالربال و لاكاب«الشامانصرف اغالب نقداللد ا
ااممباا
لوافثل
تذها
خنصا
وا

رواحافقط اونصبرفكاالىلالرارنال

والاتمانمنهالرابعةمنطوق امتناخحتلفامالية

واسةوبارواحا

رشة لاندمنالببانفالهلس شنا (ذوله
ار و
حسرق
دفكسارنال والكلب عصرفاذاباعه بعش
اتلمة سواهامااذا اتافت فالمالية واروصاجرف
مان
ا
لك
اااذ
قددع
نمف الىالاروج) مق

ردج

بالج 6 7

روج 7
7

(الجزءالشافىمن ث املمدمن)

6

موقوف والرة-مسكون القاف علامة يعرف مامد ارماوقعبهالمسسعهن الثمنفاذالم»:
جنعلاءلم
أ

للء-ل بطل در رهون نابالع الفاسد
المشسترى ياطرانعم فىملس البسعنف م وتافنرقا اق

وتعقه فالثرنلالسة من وجهسينالاولانةوله نفذتظرعه نباألنافذلازموهذافبهالخبار بعد

رقوملهس.إ لانهتسد مدا للك ,القرض وعليه قعته
غافيان
للث
طلس ا
نلمح
العم ,قدراائمن فىا
خلاف الاطل وأحابشيعناءن الاول بأنهلسك نافذلازأمعفذقهدشماعلنافذمةابلاللوقوف
انتهى ولجذاذ الشارح أولبات خبارااروهتداانرا لعيبمنعلزوملحكمعان بسعالمعمسناخ( قوله
لامشار)بالر فعكماقتضاء مزجالع نىفىشرحه .-ث قاللاماي الىمعرفة القدراف المبعوالثمن

ووصقه فهىاوذمىشاراليه وض.طه بالرفعالهس الغزىبالقلوالرازى ضبطهبالقلياحر (فرع)
/ر
 :لكك
و 4ه

وف

قالعتمنكهذا ماركا وأشارالىعندازا لوعقلدعالعىيالرعمةدرالتهىة لانالعقد تعلق

:
بالمشارالله جوى عن المحدط (قولهأىاذاكان امن مشاراالبه) فئهقصور والاولىان .قالكياى

الل أرىلفامةحتااجااللتمقعدروا

الرا :وابلغأساب
شم.ع
اوال
لمنأ
نهمانالش
فلما رالم
لوصف ا

التعريفو حهالةه-درهووصفه بعددلكلانفذى ال اىلمنازعه فلائمنعالجوازذلاف الربوىاذابسع

حفس ه حلياثصو زا والاحقال الرباولاف رأس مالالم كذاذكرائز«ابىرأس مالالس
مطاقا لعن فده فىالنبروالدرااذاكان مكبلاأومو زونافكلاماز يلتىخالعن تقد رأسمال

المبالمكل والموزتوعنلافالمن عفزلااولأمهشذلاكرالىدراهم م :ورفلاعكنسهفاظهرائهاز وف
أوخلاف نقدالماداستدى الجيادمن نقدالبلدحر ولووجدهاستوقة أورصاصاسدالسع وعليهالقعة

انكانأتلفهاتهر (ثتة) اقرَالمؤحر قيض الاحرةثمادعىامهازيوف أونمورجةلابق.ل قولهولابنتهولو

.ضت من امنا ححكدا من الدراهم ول.مقل الاحرةمقالهذهالدراهم نمبرجةفالقولقوله
ققال

والمحاصلانهمتى أقر رض القمثمادعىانهزبولادصدق لتناقضهلاناقرارهنض اماق قرار
باقميحضراد وكذماالبائع اذاادّى انماق.ضهمنالم ترى وب« ممردودابويأانرلناادسردهعلى
المشترى فان س.ى املناقهرارءة..ض الثمن لم»قسل قولهولادازمالمشترى ان بدفعالمهغيرذلك زلوا مار
لعمتمشلتفرى صلفهالقاذىعلى العلفاذاتكل ردّتءله لانهأكرعاادّعاه بطرادلقتكولوان0م
اما
ال

قاول لامائعمععهيذناهاذا
لقك
قر برض لثمن بلاقرءة.ضدرامهملاول ب لهى الثمن ونل االح
افلئمن هذا
واب
ةلحو
ابحفنراكا
لحوا
االج
انكرالمشترى انهام ندراهمهوكذاالدبون امت أن ون

كلهانكان الذىب بردردّهمن ازوف | والذمهرجةوأماالى_توقة فلاءة_.ل قولهمطاة|-واءأقر بقدض

الحأ لمونقربأن!

كقذيضامن الدراهممئلا لا انلستوقة لس تمن جنس الدراهم
تله
قتصرعلىقو

شيخناعن أ:فعالوسائلواعلمانالزوف كالحمادفىهسائل سه تعلمعراجعة البحر("تمه) سكلشيخنا

عمااذااد المائععدم السعقنفس الامر ابللظحاسهبروانها

ى
عكلى
تفقمعالمشترىعلى ذل

انهبدسعمناهدارءلاعريخافهارتكبهى الظاهرولدس ذلكسعقالحقيقة وأنكرامشتىر ذلكفأحاب
بأنهاذائيتبالبينةماذ كرمنعامشترىوانلميكنلهبدناةستحافهقا وله ذاالنسعباطل و بعبرعتهبشع
الث ةكاقامخنانة وغي هرااتوى (قو1ا1وباجل معلوم) معناه اذا بع كلاف <نسه ول جمعهمافد

نعنه
لقولهتعالى وأحلاللهالببع وحرم الر بامنغيرفصلا و
هعلي
شلام
اهالس
تر ىهن مبودى الأىجل

وين درعه زيلىوسكت رواابلبخارىوميمعنم"اشه ولدسفيهذكرالمشترىيعنالمعفادرج
ا
اايمد
علهد
طحبا
صا

رق رالمشترىكان
دى ف
لالذ
ادى و
كذاذ حكرهنوح أفن

ثوبا درلاملعو لمانهالى

>هول فادو ادس مدهمالوباعه مؤجلالاندمرافهالىشهرواواحتلفاق أصلهفالقوللنافيه أوقىقدره
لشترى والمدنةنته أبضاهرءن
ةمهو لل
لض
الوىم
قدنو
فطدع الاقلوالمدنةابلدضمةث-ترى قالوجه

ملشغر :ى لاحاحةلى«الاجل أويرئتمنه
لطا
ل وعالاس
ومن
احدادى ويمطل الاجلبالومتشترى بلةاال

01

(علمئلاصحكن)

85

عةده)
(
أجهمتنيما والقبولشعرط وناللااتعماطلبالقيام زيلى ق
اوللهفلقاسبقلولالخ ور
بلاي

أأىبعدالقام لانخمارالقمول عند شرط اتاد الجاس وءندا لشاذي لاءمد.ل هوعلى الفورقلناان

اللعة
كاعا
أخخمارالقيول الثاءتللشسترى ايحاب المائعحتاج الىالثروى والتفسكرفعلس س
ست ا

أواحدةعينى واعلانماترطهالشافىمنكونالق.ول عل ذىورالايحاب لاينافىماسقى منعدم ل وزمه

بالاحاب والقدولهعحندتى كانماخبارالحاسمال,تفرقابدنا(قوله ولاددمن معرفةقدر )أى قدر
مبسع وُناذ | كنكل مثبماغير.«.ثارالءهككرحنطة وجسةدراهمفلوكان قدرالمبع محوولا حهالة

فاحدة كالوراءه جع مافىهذهالدار والمشترى لابعلمماقمال :صم لاف السير كالوباعهجسم
ماىهذا المت أواله:دوق فانه:هه فانقاتكدف مم بسعجع مافىالمدت أوالص:دوواذا

لمكنللشترىعل بمسافبه عل مىادعل»ن ساق كلامالنروم اعن الحهسالةفيهمنقبلجها ةلاحنس

ئبياب علىمادعلمنسباق كلام
لوا
قلتهوي ول علىمااذاباع جبعمافىالء.تمن الرقءقأوأوااإر
لةك سيرة لكو امن جهالا لنوعوقواللتههفرفىانه بصع
ذهال
دالم
عانت
بذاك
المحرعنالخسانية فله
لد اسلمرادمنهلزوم الببسعمبهلرد لموازفيئيت للشترحىماركشفا سال أخذا ماسأ فى له
0لمسع جعرأواناءمعين ل:علقدر صهرح فىاهدربث.وت اخيارفّهفاذائدتفيهالخبارمعانالمسبععرءى
ا

تهو :ور غبرمرقللث_ترى نالطر ادلقاولىوا نكاالنممسع لاصتاب الى
اشو
نان
من المثترىهفل

التسلمص البسعيدونمعرفقةدرمكن |قيرادنهقمتاع فلانغصسا أوودباعشةتمراه منهعدوز
وانلعرف مقدارهوومعر
دفةا ح
لدارض تغنىعن معرفه قدرها واجلهالثعغيرمانع يخلاف جهل
|المشيىر ولواشترىوكحذكاناقر ,بهمنماءالفرات قالأودوسفا نكانتالقرية بعمتباحازلكان

التعساملوكذاالراوبةواجرة والقماس أنلاهوزاذا

كانلادءرفقدرهاوهوةولالامام و جهالة

ربأقمستهماله أو؟ااشستراهفلان فانعلالمشترىبالقدرق اجاس فرضيه
وده
الثنمن مائعةكأنيع
بعود الىالحواز (فرع) قاللمدوونه بعنىهذا الثوببمءضالعشرةالتىلىع لك وهذاالا خر
لقعشرة جازمجهالةّالثمن ىكل منهماوه ذثر دعلىالمصنف لل نكعللهف اىلفتجبعدمافضاء
|سابا
معشرة انتهى ولارمالوو جد
ح|هالةا لثمن الاولالىالمناز:عة ذم الع لشاف اليهاذيهتصيرء ما

بأحدهماعبياو بدت أنيكونافى حكصفقنةواحادةفيردهماأو بأخذهمانهر (قولهووصفة ناح)
لانجهالتهتغضى الىالمنازعة اعلاناضافةالوصف الىالشمنتشعر بأنمعرفةالوصف شرط
افلىثم فقط داولنمببع كلاف ا تراط معرفة القدرفانهبالنسية كلمانلمع والثمن وهذا

ذكرهمطلةا ولنضفه لواحدمتهما وماذكرهافليىمرمن ان معرفةالوصف شرط افلمع أدضاحدث
لمكنمشارااليهردهف الغبرواعمان الدراهموالدنا نمرأثمانابداسواءقو يلتبغيرهاا و>نسها وأما
اأنبداالمثليهفان قو بلتبالنةودفهى مسيعبات أوبأمئانها ذاكان
اقعليةاعفينعة
اال
|لأاعممان
وا

0وصوفا فاىمه عن وماكانمعبناضع فانكانكلمنومامعينا خاصصمه الباءأوعلى فهون حكما
م
افلىفح وتمتنعحيكنال.نقاودلاتنهعالداينفىعةودالمعاوضات ل ف المغصوب والامانات والوكالات
فر قامللطلاق و بعدهةءل الدخول وى تعمتهافى العقود
مه
وكذانى كلعقدلس معاوضة ولااتتلعين
فاان قلت
نلم
را
حاذ
بع ب
كبا
الغاسدّرواسّان وبلدواكسلددتلافلة_لامطاامةعلى المشغرىل-يث
ظخالفهماقالدر حدثقالششرىبقطعرائحسة فكسدت حب قعتبانوم المع من الذهبلاغيراذلا

|عكن الكعثلهالمنع|السلطان ولايدفع قعتبامن الفضةالجيددةلانهاما غلبغتههاغيدها ورديثها
الانتذمالافىالدر>مل علمااذاكسدت قبلانبقبضهاالبائع أوالدلال فتدبر
أسواء اه قللت
|(قولهأىاذاكان الثمن غيرمشار اليه) فيهقصور وكانالاولىا بقاءالمتنعلىاطلاقه متناولاللدسسع
ا

ئ

0
ومنص

(الحزءالثانى من ثمالمعمن)
ا

رالتعاطى مالوحا“ا لودع بأمةغبرامودعة

0000

0
فأخدذها ا-لوط لودعوللامة وكذل رودّهاءله بارع والممائتعيقن اللا
فهوبيع بالتعاطى (تدب ه)تذهة دالاقالةبالتعاطى ولوممن أندسانمحانعن العديمبزابزهوكذاالاحارة
أعطك
ثال عليهدراهم فقالرب الدين
كافالسادية وكذاااصرف كايدلعليهكلامالفححب ق
مارةه
ع مع ثمفارقه خا أقدقعهااليهبر بدالذىكان ساومعله ث ف
مالكدنا زيرفساومه بالدنا تعرول2:

ول سماًل:ط بها حاززانتوبىويد لعامه مافالتمتا رخانيةاشترىء.د بالفدره معلىان المشترىباخمار

وأعطا «ماة يدنادمقسعزاليعلا أحنشىيفة الصرفحائزنماتوي ادها نات ترا
التقادضفىالصرف مةقدعاةاليكن أحباللدليندينا وج بلاحدهماعل الاخرقل!'صسرف (ذوله

ستوحاهكسادنسا أونغسا) وهوا-للصادةعالدكرنى والنفس نصابالوسارقمةخسوس مادونهخهروكر
الكال انا 0

ماء'تقر كالمقل والرغ.ف (قوله سواءنكاالاءطاءمنحانب واحد)

لدس المراأدماددعل و.ض |من و_-لده:لا راد خصو

09
04
م

0

المع ند ٠لل قولهكلوال المساومكانى جسة

مناىلى ,د |المع مع بينالع نامااذادفع
ااح فامولافنق موارفعن الكرمانى د اثقلاكلوركات
ف
ضد
لن ب
ف
بسع مقارضة ولمع انض أحدههكاا
الثمنو<دولم,ق.ض المسسعلاوز لااذاكان

إ يع

ارح
0

0

ا

دت بقمض أحدالءدلين وهذا إشطما عن والمسع وقولهأى دف
على أره ب ن
اا

0
د.
لدت ع نالخ وف كونكلاممم 2

افلم كلاءدلي د

و

نعدمالا كا

المسامغان تلمالمبسع

'
تفاءية بض أحدالبدلن »ا 8

أشاراي
ماا
شسض لثمن وحدهعل م

نماك"
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 0 3رمم ين ل مانى ثرمأنت ال#هسمافى بعدان معم الأكتفاءبقرض أحدالمدلينذكرمانصه قلهذااذاقيض :
 0بيه 0
3

01

ويل ”

يات ررك

/
1

ميس 0
و

/
4//

0

ا
ريال 2

هسوك .

5

نلعادى تكننف الزاهدى اه مكاذاكانعلىوجه الشراه
ابد وأمااذاقيض الدُمن فلديكقكا ا
انتهى (قولهكانى خسة اقفزةاخ) حعل هذاه نم.عالتعا ط فده نظارلانالتعاط ى لدس فمهاحاب

شعذا وكدالوقالدعت مده

.

ايكونمن بعالاساطلاب
ذابدرهم فقرضهالمث_ترى ومل يال

لاعول32أصلاكا فىالمعدروكان قئضهقمولالان القبولأعممن |!غ- 2ل والقولةا لشدناوقد<»لى
عرق راد ه اولض ورو م نن بع التعساطىتع قسهغابة السنان وهوسم وولءله تطلععلى عبارةابن

المهامانتهى (قولهفكالفذهب بهااح) هذاكالتصريحم زالشارم:رأنا1رادمن قولهقءلهسؤاءكان
الاعطاءمنحانب واحدخصوص'1ء بعك عدم ا و ولا دع ان براديالاعطاءه نحأنب واحد ماعل

5وض!|لثمنوحدهكاتوهم ذلك بعضهم فذ كران3ولههنحاات واحدهواأالعميجلنصمهدعلى انهشت

قلامه
رض أحدالمدلين وهدوسنتظماكمن والمءعلانذلك وانكانهرااضميملحكن يأمساا ك
ال

مور

ل الحلواىيهوْف اليرازية وه وال تاروق الاديه

قالصاحبالحدط وهوال تارعندى نهر (ةولهوأعقامام) .نازلاكتراط دااتلاجلس نلباأدشة+
0
لصا لام"0
أحده ماخرماعقدأهامجاس وان يدل على الاعراضص وفذاقالفالقنية لوقام

ادل علىالاعراض فنهوصور والدالعلى
بصم القمولونهعرف ان قصراختلاف انحاسع_لى م ي

الاعراصض  6كلالاانمكون لقمد ورت الاأن :ون الآناءفيد ونوم الاأنحكوناحالسين وصلاة
الاتعامفر:اضه وشفعنفلاوكلام ولوكساجة ومثى ولوخخطوةوقماموانل يذهب حلافا رهع
فلتوواسنينة كاليت الي
الاسلام لا ا

الى

!قاذها مروقوله
ن
لكا د
عر لان

وان يذهب دشيرالى انهلوليذكرامصنف قولهعن الس لكان أولىوهذ ال,ز حكر ف الاصلاح
والاضًااحمعلاليان الاحات مطل عرددا(قمامإدلالةهعلىالاعرااض عزى زاده (قولهبطل الاحاب)
لانالقنامدليل الاعراض لاف الماعوالحت علمالس لاسطل بقعم الاوجوالموفلابهءن
ا

3

الحانيينود ل المعفى ملك المشترىوا'مات|  2بالا

د مانطالحقالا” رقمل فىقوله

عليه السلاملاضرر ولاضرا رفىالاسلام وامحددث ول علىخبارالق.ولقانهاذا داك

خروقاشلافرظةهالمهفائهمامتيا بعانحالة اليب

سكل م.ناومرامااخدامانى المخاسو ,ل1

أدقيقه ومابعدهأوة.لما زاكسائراسهماء لغاعاءنزءلى هانىشرح الع.

و

تر إلا ذعال

خلاف! اضوات كو التفرق علىهذا نالقاوالهذاتأودل مهدوقا لأوو.ف هوااتفرق بالايدان

بعدالاساب قبلالقدول لماءهدناان الفرقةمو .-سةلافسادئافىالصرف ةل القءض وماذكره
وعبالعامأى 5الامام الشافيمن ف سيره الخمارما رلاحاس دون خمارا!.ول وحب تفرةهما
منغيرخمارةام العقد ولانطير انان

واأولىلكونهمطردازه! عى وذواهءعا مه السلام لاضرر

راازحل اه فنص هششاءامن <ة ل
| أىلاضر

داري نضمرووالذمارفعل

اثنعنفالضررابة-داءا لفعل والضما راكزاععليه مناوى علىالجامعالصغير (ذوله واكان اكد هيا

ا «أوالاخرمسةّة.لالايئعقد) هذاعترزماس.ق من 5نالاحاب والقة.ول «لذظ لانن
ايدان والخال لت سماقكللام١لشارح
ل مأسءق عنعق ض
وقدعلت مافيه وان ذ للكادس د«عرط بدلم
ق0تذىانالمرا اد نالك_تقيل ا

والاعم #الوحض للأسمة.نال أولشعهض بان -ة حال

تحالناك كل ماعثى همهم ن انهلامدوآ منكاوناتلوط  2ى كلام حطهد محدث > ل المستقدل
ره
امفم
كلام الشارح علاىلتصدضالاستشال بدلبقوكلامالشارحعلى  0عند ه
ااماماتلفط نهأولا
نلأهرلان تصر > اأشارم,بغولها نكاناا االاضى:نومعة هذاتمل(قولءوال

بردعلمه مالوشرحامعانانالمتسدعهركانىالتتارخانية مرو ضالقهمافىالقهستانى لوكانامعال2.
وك لالزاوةرك 0

الغاء اه وحماه ذلاءرددئ؟ (قولهلانهأوعن -وأناءلى صاح.م( أى

 0جء لانهادسفاىدلطاغليسرقخلاف
اندتولدس المراادلوجتوب المصطلعليه مايهوللو.
مااذااقضى الال الدينلادكةل كك عدي امكفلأودفعال كداالةى الاي قدلا خول حدث
لايكون هماانبرافيه لان <ق اللكغيلوالفقيرتعلق نهءلىتقد رأن بقضى لكف .ل الد0
اضات غرتام ستردهه54:و ره
بلول والتصاب تام سلاعلائانطالهرءيل ومفادهانهاذاح الحولو ن
صررجالز الىكات
ارك وتصداعلمقدميقعزسكاذةا ا حولوالنصابكاملفان يكن00

كانت از كاةفى بدالاسساتعىردّهالان يده يدا سالكحتى يكاللنصابعافى بده ويد لفقيررضأاءتى
تشقط عنهال كا,ةباهلاك

دده فستردّهامنها نكانناشماولاتضعئهانكان هااكاا:ام-وسوهنه اع

اولاينض كماذادقعالذكاة قل >ولالىا! سا قأناازك لا.قدرء 1
مافىعبارة الدد حك ق ل

الاستردادلتعاق احلقغسقيربال فوع لإن-ة 07والكق قفل دقالفقرلاتتة انماهرا
أقوىمنها نتبى وغذا تعقيهعزى بان الصوابالموافق لسائرااكت أنكت بتعاق-ق الغقير

بالمدفوعقانهكاف صمل ءارام وأماز وال-ة.ةةااللك فدونا اح

لاد ابيا

أذاكان مالمكرك ناقءا
شبكال
اال ولكاور ف وار لفةيركافءافى الجواب وهذاذ كرالشم

عدا 2ىمانصها ن  1س
دت[زوال لا*المرى لاأكون حق الفةهرمةاومالحقمقة ملك ارزك الى َّ

أجابشعنناامنه بع علدم ورود ولهولاتقض ا م
حن أضادونةسددغى عن التكاففى الوا

ح
اثلقاالل فدفع الزكاةالى السساى زيائدلمعاانتكه حققة وفه اذا أوحب |م
المشترىالمالياق:

لالش قاء الك ياوه الغرف انتمى ( )082قالفى|أعواح خرط |لقتادان

تقدض على أعلاءمعَديركعلءهالى اسفلهوف المثلدونهخوط القتادانتوى (3وله وبتعاط) لجاوناز
العقدراعتيازاارضا لانصورة الافتا وقد وجحدحتى اوصرح معه تعدم ازضالمسعقدكانى| لقنية ولايدا

وانلا.لون بعدعقد قاسد:وباطل فانكان1ينع در ةهمل المتاركةلانيهناععلىلسايق خلاصة وخيرها

(الجزءالنافىمن قفخالمعين)
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الاوقاف
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فى كوازالنزول
باعدّاره وعليه ف

0
وف االمذه_عدم اعتارالعرف الاصرلكن!

وادر ومنه
لقف
تلس لربالانوتخواجه لحرت الب و و
انيف
 1عن الوائف مالو ,اوم لوا
 :سةفادحوات

هسل
حاد”

عم |الفقير مذا

هد

دف ولوق 9و ى
هن ولاه
افرع وادع

دص للفروغ له

 :وأخمرهبانالمعلوم عن الوا ودرماعين وغيره <تى فر غ لدعتهاث تمدمنان مافهامنالمعلوم بزبد على

القدراادئ ]ردايه قانهيكونلهاارجوععلمهجم كان الغ تاحشبناءءلىماسيقمنجنوازالنزول
عن لواتهت عنالواسفده 0

وقفا.:و
لوقك
ات|ل“ل
موول

١هه
) ما دي درهما

ْ ألفدرهم حوز ولامكرهفملل] لىلوف وقال#دكر.م رعن ران ةالفتاوى 0
 :جهادثاملتسارة نماحر ١اةم الصناعة (قوله نامان وقدول) أىمن ذىامما بوقولأ و مهما

ذاننالبظمناخا رجان عن
قحقي
هةه
سال.
تمع
انى والسكقادةوالرسالةمناكلاغالمخطان حتى اعدير
ان يلوخلتابواداءالرسالةو يصع الرحوع من السكاتت وارسل ة.ل الوضول سواءء 3و

أو :عل وقا
لاص ولا ده عزل الرسولبدون علهفرةوابينالرجوع والعزل و ترط موافقة

الاصحاب لاقمولفانالم قثبثلرىغيرما أوجمها

ا

وجنه أببوعضه

 :م نقد لتفرق الصفقة الافىالشغءة نه ركانباععدداوعقارافيةسم ١من علىالعقاروالع
!ردوكذا
ّ امشترط أجدةالاعمابانلا شرن عاسطلهفلووه.كالممن قمل القدول دطل وه.لملاه ون ابراءو شترط
ٍلْ
عوة القمولحما وا موحب فلومات 5ملهنطلوانيكونة.ل رجوع الموحبفلوفال بعك ه_ذا بألف

ٍ ماللا ل بعتك نصفه خمسماندَفال أبوإوسف بصع قمول| نافول مامع قبول الأول5
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 1النصف ولوخرج الرجوع والة..ولمعاكانار دوع ألىوان:لون قبل تير الممسع
ا 'باع ن
 | 0فلوقطءت بدائمريادالباعحداب أو وادت أوهر العصيرصثامرخلالم مع قبولالك_تر ىوالظاهر

 0ررس ل ل بنة [إانالتقنيد بأخذالارشاتفاق وانمكون قمل ردانغخنلابالاصابناوقالكلف تاللاقب
م

0

/وبعه41 1
ورحاة

ا 0

أل اك قال أذت بأل قالأوو
اسف
وان
ادفلعها
لورض
اليفهفه
ائمو رولاش-ترط أن

شل القمول علاىلبمخعطدابماصدر المااب .الخطاب فاوقالبعدةولهبستكا شترت ولم.قلنك

صم ولوقاالبعك ,ألف قال اشتر ,جه ا
دلى
.لعإ
أو نشرط الخبار لمالمأاذارضى فالس خرن
 ١احتى (5وله انكان ب:أفظ الماخى) معتضاء ةداعال

وام صكذادذ انزلا

أءنقاضان يتعقد,افطين شكان عن الجامك والتعلكعلى صمغة | ذَى أوانحال  4فذفى الم1
فىاهلر واما
لقبدالاحاب والقدولنااضى لانهينعةدباضارع لك :ناالليه فىالاسمقال
مائصهو ي

لنااعلصىم لغليةاستمالهنى الاستة.الحقيقة أومحازا كذا
افد
| احتع الرسامععكونهحقمقة للعالع
نحتاجالىالئءة
فى المدائع وهذافع اقل احال والاسمة.ماماالماتَءض للعالكابيعكالاف؟لا

واماماتمءض للاستّقمال حكامةر ون,السين أوسوف أوالامرف:لاستعقدرهالااذا ادلالمرعل المعنى
دنه قاب لباهى الااناد دع الف سيق المع بالوط

لذ كوركئذه بكذال

واللفبخبع والاقالةلامكتنىاناقلمامرء الاعساباماالو»النكاح
أأوهذا بطر بالقاقتضاء ا
 :وام

الكفالة والابراء والام

مالوقال لعءده اشترنف سك مبى ٠تأرف فقال فكات فمقع الاعرفها

اذا قالتاحلى عن كذافال قد فعلت|مالذاقالت

ْاحعاراانتى وصو رالخام ف الصيهرة5.

دهن
[أاحاء نى فقالقدخلاهك علىكذ لابقعمالتقبلووجه الفرقان الامرؤ الاول ذ كرمع الء
مانابمثلافالثاافذا.دلل,ذكرا الامنحانمه فلهذانوةف على ||2.ولمنها (قولهمطلقا) صفة
لهمع باساب وقول لزومامطلقاأىسواء 1:رقاأوليةةرقااجوى فهواحتراز
مصدرعدوق] اى بلزم| م
ٍ عن ولا سافي!ا كل ممم ماحماراغاس

هم
0اسمالم

ا

مالمتفرقا

ع

(قولهوقالالشافى |كل واحدمتهما +نار

اد مأبعات ار

رار ا

لإعلى هنلاس حكن )

|

ا؟ه

للعددمن محل وفاءل  :<2اق انبةالاذا أريدالانواع هل مع قاساأو يقتصرع_لى ||اماع قال
الس.وطى لاخلاف فيان جوعالحكيرولا مغ فاساولااءما٠المصادر ولا|«ماءالاجذا اذالم
ذتلاىف أواعهانان تلفت فسدويه لابقدس جعها علىماحا*منه وعلءه! 4وورومذهسالمبردوالرماتى

تعالى

(قوله لاختلاف انواعه) فانهيكونباءتدارنفسهنا ف ا
طوهوةوفا وقأسداو باطلاو باعتبارا

المنيسعمة|نضة
|

ولافرغمن

وناعتبارالمُمن مراحة ونوليةووضعه
وس سأوصرقاو بيعامطلقا

العبادات رع ف المعاملات)

ومساومة

(دوله

ذكرءنوطئة لقوله وقد م النسعلانه أ كثر وذوعا سقط

|اعسأه يتتالل ان فمه تسكرارا (قولهمسادلةالمالبالمال) أىماك المالبالمال شرب الاحارة
م
|والت_كاح لانالاحارةسادلةامالبالمنافع والنكاح «مادلةالمال بالبضع والمالماء .ل اليه الطء#

|ومكن ادخا
وردل
هوقت
وال
احاجة
ل واس
ا.ان
سامل
تك'.
ءلانة
لمد
اتلل
ءإكع_لى مساحوناقل للكوهو

!اأبسع وقوه وحلافهوهوالميروااثلوصية (قوله بالتراضى) هذا القيدز يدشمرعا كرااقاللا:سفلام

واالناخطذ غصما لا
انقلولانمغهأةهل
انه بيعمبرعن الفوهذا الحدكاق العنايةحد لكل واحد
منالى والثمراء فكل مادد ق علمههذ اا مد بسعمنكل وحهوشراءه نكل وحه والتقب.د التراخى

ربج ل بهسع  1دوكانالاولىحذفهلثهولسالاتعئريرفلل
افا
نسد
واعه ومنه مالوباع درهماءث-له
اتحداوزنا وصفةصرح

بفسادهقى الذخيرةاذغا يهالاهرانبع المكرم سد فسانالهخحص ب
هالاخرابج حيث

قالالمصنف بالتراضى معان الرضالدس حزعمفهومه تشمرعا والا لكان بسعالمكرهياطلا شدملرط لسوت
حكه

فىالنهر واعلمانو-هالفسادقىببعالدرهم عله ونا وصفة أنه غيرمفيد كاف امدر
ثمرأت

|القهستانى ذكران <|دهمااذا مكاكنرها ,كنبيعالغة كافىاكرا«الكفاية والكرمانى وعليه يدل
كلام الراغب خلاولفرغالاسلام ومااشارالءه المصنف وغمره هنأنهمعنىشرعله فث كل لانه دل

فبيهب
ايطعل بيعالخغبزر وخر عنه بيعصحيكبيع المكرام وأرادنلديماقبال الباطلفلا
يناىماس مق نان بسعالمكر واد فت ر
او ركنهالاحابرالة.ولكاف النهروشرطهف العاقرالعَميز
والولايةالكائنة عنملك

0

أووكالةأووصمة أوقرادهف.ع الفضولغيرنافذ والتعدد تالواحدلاب:ولى

الطرؤين فه| لانىالابوالقاذى والودى فانهاذا اشترى أدهم مالاليتممن نفسهأوراعهمنهصم وكذا

|العندشترى

رهة
عىشجس
باو
نفسه ٠نمولاه وشرط فاىلوصى النفعالطااهر بناشترى منه ماس

|نأاوعما ىسعاثويرةغامسة ولاشترط هذافى الابوماعكل متم كلامالا"خرونانلكومبسع
مالامتقوما  #لوكا نفسه مقدو رالتساممفى الحسال وى 'ثافىالحسال ري الجروالخر والمناح قمللى

احرازهوالاًدق ويتفرحعلىاشتراط كونالمب.سعهرقادلوتسام عدمجوازبسعالدينمنغير من عليه
واماببعه من هفوءعلءدهي لاعدلمحاجة الىالتى_لمو نالأ:كونق الممبعل<غيقرالسائع فلاستقل
بيعالمرهون والمستأحرواذلمكن للشترىع بالاحارة'تخير بمنالفسم

أوينتطرائةضاءمدةالاحارةومع

بااللعاحارة قبلالشراءدازمهالانتظار واسلدءمهقتعالءقالمعأوم ننهتعالى على وجه ج_.لوحكه
الكوهوالقدرة عالىتممرف ا!:بادلالمافع نفرب بالابتداءقدرةالوكيل والومىوالمتولىو بقولنا
الالمائع المع المنتقولقبلالقيضحتىلاو زلشترى بيعه قبل قبضهمع “موت الملكله وكذا الوطءق

|الساتمةيقربالئها متنع(فر ووح)ماسكدروالا نسانمن الماعاذاحاس.ه علىاسانانعداستهلاكا
فوان علىالعمالل نادم عذلاف ببح <تطوظ الاءّهلانمال
0ازاستدسانا» بسع البراات التىتاكلتبدي
ح

|الوقف احمم ولاكذ لاكهنا|شام ومفادهانه حو كس هدقب ءخيزهق.للقبضهيذلاف الحندى وتعقبه |
أ فالتهرةلاو زالاعتياض عن الحةوق الجردةكن الشفعة ورعلزىاه الذلاامعتياض ءنالوظائف
ركذا

ِِ

(انخزءاناىمننعالمين)
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ك2قط اعلسمكرهقةومزح
هر:دك الستركاتحادوالرجم ومرتلف العرض كدٌالقذف ودعام اليد |
كالةم لعاللردةوالكفارات كفارةالقتل وكفارةالظهاروكفارةالع بع نوكفاراتجناناتائم كذا مط
شيذنا (قول وهمااجمعافيه وحق انه غالب)ك د القذف وحدّالسمروةقغةبرههمامنالحدودخالصحى |
اللتهعالىوسأ ن وحه حكون حو اللهتعالىغالمافىحدّالةذف از بلىفىيات حدالقذ ف عندقول ا

الممذف ورطازعو

تون !ار 77د

ولو ساف وبر المدلاك)٠ 610

وال:عزير علىانتباك حومةامل امه وتى التل ي
وج ولبوج دتسم.1تواجمعاق.هء -لىالتساوى ف اعسمار

الششرعشناءنالناسى (قولهفل فرغ م نالثلات) فيهانهمفرغ الامنانين حقاللهتعالى

خالصا وماا<قعافءمه وحقاللّهغال و
باماما|جمعافيه وحق العبدعالب فلبذكر فهعاسق وامماب.أ لعد

جوئى وتعقمه شنا:أنقوله1يذكرهفعاسيقغيره-م لانمااجتمعافه وق العيدغالبلبنصرق

القصاص بلمنهالتعزيرعلى انتهاكومة الملتمشقهكاف الفوااكوقدذ كرهفعاسيق فكانقوله فنا
فرخمنالثلاثمهالذكرفردمنه يفيدمواخذ:المكلف بالرفدالا .اطردق الاولومةفكان مفروغا

منهمعنى وانتأخووضعا وتصرصماتأمزائهى (قولهشرعى-ق| لعيد) دنى خالصاوفيهانه قد |

ادلمكلام عاللىشركة وهى دق |را .وكذاالنكا ووالالوقلفقبط واللقطةوحاب
«الأمنراد ناقوللهمشعرعافملات األىمه-ممنبااأذى لات  000عنهال ماذكروشيننا |
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| والنطائرنى احكام الحان ومتم| نعتاد اجاعة,امنذكردالا..وطى ع نصاحب كامالرسامننمها ينا
|2مستدلا>ددثاجدء نابنمسعودف قصةانحونفيه ف اياعملياهلسلاما:صلاذرك كمان 0م
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(الحزءالئافىمن  5المعين)

جهة غيرهمن القضا:لاعاك القساذىنصب متولخر بلاسسموجب لذلك وهوظهورخان ةالاول |
اوثونا خرانتبى قال عدنقلهفلمكنماجامعالفصولينمةذماء_لى ماةاالنقتنّبى وكذاالشم١

لكانه:صوب 1
بلاحمانة وانعزلزهمولاناالسلطان فعراطلاقه ماو
خيرالدناطاق فىع_دم مه عزله

القاذى ( )252الاستدقاق ااشروكطالارث لبااسلقاطسقاطكانى حائية االءالشاسيد المهوى|

معز باالىفتاوى قاضطذان قاثلاوه_ ذا ماب القطعن خهلافالمافالاشياءمن انهنعم مدةحاة
المدقط وهذا قالقال::و برمن فصل اقرت انحرالمكلفةالحقرالمشروط لهاردعانه هتفهفلان]

وااتدات |
اضذلاندمن
تاسى وذكرقا
دونه صخ ولوجهله لغيرلها.دصم وكذاك روا لهالنطرعلىانهذ
عة فاذاقال! رطلت شفعتى دطلت ولوقالالمستدى ف الوقفادطات
شلفف-ى
لفذا
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انا >ق فا

لنب
ا كا
طكان
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وبأخذيع_دذلاء انتبىملاصا وهذاءاطلاقهشامل للاستمقاق الغيرالمش روطان |١

قةذسلكاضى والناظرالمشروط لهالترقبرفانقات
اهوللار
لاله الاسفقاق فى الوةف.التقربرمنك ل

فهعذلالافرق افلاسكقاق ندالمشروط وغبيرءقلتالفرق ستهماناتمنالا رسثتنمقاق |
ةطه |
سذا
المشر وطلا سقط بالاسقماط مطلقا ولسون بدى ا اذى لشخص معنن كلاف الغبرالمثيروأطا

دمنيداىلقاضى فانهسقط وللقاضى ةقربرغيرالمفروغلهوللفروغ لهاارجوع على الفارغبالعوض |

وانقر رهالقاذى لعدم دصاملاءتياض عن الوظائف و2وهاوعلى

رف/2

إوانة0..
و

القولاعتدارالءرفا بخاص ١

لامرجع وبهذات دىعضم-م (تكيل )اذاعزاللناظراوجن |نعزل وحت .هللتصمرحهم نأنيهشترط لدوام ||
الكوالةممشاترط لابدائهاكافىوكالةالمر (تذسمه)سما تعن ولايةالتصرف ف الوفق هللهنىاظره
الا لىاستقلا لادون! حسى تأحت عاق الدعرنالمرنقلاءن افتاءأيه انهانذمالنهاخانة ٍ

لمقل والاذلهذلك قال وهو<سن انتب وذكر المعراننو ةلالقاذى ناظرحسسة >وزان طاب أ

االاوصلشىكذلاكارباب الوظائف من امانتهانتهسى»عن>اء(قواهوانثمرطان لياتزع)لانهششرطعذالف |
حك الشرح فطل ١مه) لاحع_ل النساظرمن الاحانب الااذالموجدمن بدتالواقفمن !صلم

لذلك نبروعنى لاللقساذى جه ل القيماملناحان معوجودهن نصلم من دنتالواةف ف نا جعل

صنم اعلامتصرح عطائنادان وةلابلنصب الىالقساذىاذاماتالمتولى ولدوصالىاح دكذاذكره

صابن فاوللايمةهلالاقاذى وكذاوصى اواقف أولىمن
االفاننك
وناقف حم
انل.ك
شعدناوهذًا ا
القاضى أدضاكاق العمادية ونسماذ ك ارلصغرى اذامات ال ول وىالواةفح فالرأىفىنصبفيآخر

الىالواقف لاالاقكساذى فانكانالواقف ممتافوصده اولىمن القاذىفان ل.كن اودىالىاحد
قالراى فلىذللقكساذى كذاعخط شزنااضاولوجعل النظرللارشدةالارش دفاستوى رحلان

زى صاحب
فىالارشدية سهتلقان النطرويكون ماعبنهالواقف من المعلوم بدانبملانقغل

التنوبرىمينا مفتىعنااللىسعودمفتى الروم انهماةساهنهم اوش ترحكان قومعاومهفان|

بأنماذكرمنالاشتراك ظاهرفعااذا استوباسنا |
صم ةالانضلتانلتوظءاحدوالتعدد وتعقمه شنا
فلوكان احدهها اكيرستافانه ب برجءلىالانركانىانفعالوسائل عن المخصاف ومة_لهق التورءن |
ماة كرابرجنالدكورةأومشتركان ارهق
د وهكان
حسن
اوال
س اتذاو نا ا رشد
اوهل
الاسعاف اه
طراداقامةغيرءمة
مالواستحق النظر بالشروا

امه حماته وصدته ان كاالنتفو دض لهبالشمرط عاماحع

ولاعلاكعزلهالااذ كانالواجقفعل لاهلتو ,وداضلعزل والافان فوض ف صىعدتهلاانصموان مرهص

ماولصخوجييذبرنأوىنيككوانلءلالاعزبلوصالاتغعودفضالفالاشاء ونسشالتظرعمنعين|

من بعد للدامفهلاذافوض|ل:ظ رلغير«,ثممات بنتقللللاافاجءت ان فوض فىحعمهفنم
اشرطُث م

لبباه)لبقمملتولى ها |
وان ف عىرمضوته لامادلاممفوض قاللدبةامامهمقامه تنو يروث سقه(واتذ

|ف دلاءينكالوصى ذاكولهقاىلضاشاساءدمعمنعكازباللقنية و خالفدماقى الاسعاف ||
منر
لعمص م
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(علىمئلاء خكن)
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منقوهم ثاسلروطاقف با تناعه«سائ لكان الاشاه الاولى ماسأنى فانلماتنممنخاائن بنز

فرهأ كثرمن سوئاةلناس
وان مم الواقف اتلانزع الوقف مالنبثدسهانية لوشمرطاونلةايؤ

ْاارغ.ون فىاستغياره سناوكان ف الزيادة نف لعلفقراءفللقاذىالخالفة دون الناظرالثالنةشرط
ل

أنشرأعلىقي«رفالتعبينباطل الرابعة شمرط ان َِصِدّقبفاضل الغلةعلى من سأل فىمسههركذا كل
بوعلى هن لاسأل الخامسة
 .وهخمدارا
لدأ
امص
بوم لبراع شمرطهفالةهم التصدّق علىساثلغيرذلك ال
شرط لأسضقين خجيرااو امعب !:كلنومذلاةمرفعالقهمةمنالنقدالاوسة تو زالزيادةمنالقاضى

دال
ءاضى
تللق
سال ف
اتبد
للاس
ادم ا
على معلوم الامامانكان لامكف.ه وكان عالماتق |السابعة شسرطع

ليدشورنط لاعلكه الإالقاذي
اذاكان أصطوقسولُهفسلاعةارذاىلى ا نغيرالةساضى لاعلكه واكذا
كانالتذور وقوله اذ كانأصل بمثبرالىعدم تراطحرويح الوةفعن الانتفاع وهوةول أنىبوسف

والمملعاءه خلاهال د كاةمناه راذاوجد الاستيذ الصارالءد لكالاول ف ثىمروطه مرأءت نط امد
تقلا عن خالطسو برىمءزبالاذتعبرةمانص»ه سلثولا|نى عن الووقتفاعذذاترعاطلستمماله هل
إوللى لعشهترى غيرءقالنم قبلفان تع الىوأمنيوذ بغنهماهو_برمنه قاللاومنالمشاح

أمن لوزي عه تعطلأول بتعطل وهكذافتوى داعلسامْةالرعبى ااهندق.قالماسق عن
الاشهاه امذنانشهعريطان ردأقعلى قبردنالتعدينياطل من علىقولأحننىيفة رذى اللهعنهم نكراهة
القراءةعلى الق.ور فاو ذااطل التعيينوالجميموامختارالافتوى قول مهد فمازمالتعمين الممانيحاشة

ور
الاثسياء معز الاجروغيراهولدقرم تانلكواصاباقممل ياتالوسمةناد مة والسكنى ذكرموانسصه
فىتنوبرال.صائراه يتعين|م كانالذىعمنهالواقف لقراءةالقرآن وللتدرس قفاومساشرضه لاسئمق

المشروط لهو تسح المأظومة بالماثمرة فىغيرالمكان الذى عمنه الوابقففوت غرضهمن احياء
قفضاءجويعن
تلك البقعه الم (ثقة) تقربرالءاشافى الوطاتفمع وجودالقائىوز اللا
الغزى ولافرقيصة التة_دير ونا منحزوالمعلنى ححكة ولهان شغرتوظفه هلان قررتفكسا

واذافرخ ثخخص لشهخص آجرءن وظ.فته لايشنتالى لالفذرواخقلهرارلاهالقساضى جتيةالوا>وز|

ذغلكهرء اش قاسمميمقاتضى خلافذلك مردود (قولهو يفتوزناعثنا)
ارو
وغيرمالمف
للقاضى تق رير
هفول !لشارح فللقاضي ان رجه من بده
أى حسعلى التاضىنزعهاذا كانغيرمأمون علىالوقفت ر

ادس على ماشِع وكان الظاهران .ةو فعلىالقاضىالاان بقال ان اللاممعنىعلىكاف قولهتعالى

وان أسأحفلهاوكذابنزعوعزعن القيامبأعرالوقف أوظؤرنه فس كسب ا رأوكان :هرف مانلفسه
ف اىلكهباءومن الحخمانةببعهللوقف بلامسوغ وظاهرالذخيرةلااندهدمن اهلدممشترى المناءحيث قال
فانباع بعض الوق اترممالعاف #الب-م باطلفان هدم المشترى اليناءبشم للقاؤىع زك لانهصسار
خاثناوااظاهرالاطلاق لما القنيةباع شيثامنه أورهنه فهوحيانةكذا ف النيقرلت لاغزالغه يدنهها

لانماذكرهفى الذخيرةصر م فعاذابسع البعضلتمري املباقوتم انجهائزءند البعضوانكان حلاف
الاجفسكان هدم المشترمىره طاو أماماق القزمةقانه ظاهرفعااذاكان البيعلاهذا الغرصفلهذا

|سقدى العزقلبل اهلدممشترى ومن اخ ان اةه تناعهعن العمارةكا ف اىلمورعن المخصاف وعءارةامخصاف

فانتركعماريهوى بدهعن غلتهم|ككنهان بعمرهيمرهاعلتماضاىرعلتىه فانفعل والاأخرجهمن بده
واهللاهسعاف عفمىارةالمورقصوروقد يقالانكلامه دون ذاللكالماتنناء

عن العارة

ااخائ نلاعزل واوعزلهبلاخداية
رتن
يا
غديا
نتقب
ستدعى سابقة الامريرا دقأقنال مقتذى ال

لاديرالانىمتوا.اسوا كانالنظرمشروطا أوكان منصوبالقاذى وما الاشساءمن اننهدع عزله
بلاتخمانةاذ كانمنصو ابلقاذى وعزاهف العكرالىالقنية تعةمهالمرحوم الشع شاهين,أنهمالف
لانصوصءل.ه فىالفدل الاخيرمن حامع|لفكوإينونصهاذا كانلاوقف مول من جهةالواقف اومن

١ا
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دالايةء_لى عدم دخول بنتت_دصمة بعدموتم
ْ لاقغروو بسع دون مدراتلثنيةلاولاهب

غيرا

ٍناهض لان ”شنيهةَ الذعيرلكون  1رادجساءة|'«هاوات وجاءة الارضةالؤ الككاف وامادل

الاسارتقادون كلانارادوجاعةالءما وات وجاعة الارض وتمعهالميضا وى وقال أبوا!-عود أى

|عةال-ماوات والارضين حكمافى قولهتعال اىن قلبهعك الهاواتوالارضه ان تزفوألفاادواان
جا
|الاصلفىهذاجعالضعير وانالعدول ءنه ال اىلتفنية لارادةالمعم نكلمنرمالانع يراحع«:ود على

جمع الافرادالمتتدمه وعودهالى ال..عض دون المءض اتمامكونبوقرهيئوةةلاف الاصل

رال:ا..دالذى|

|ذكروساقط ووحهه أنعدم د حول اولادال:.ناتف الوقضعلىالاولادواولادالاولادنى ظاهراارواية
| افذااكانتاولادالاولادمضافة اىاللوقف نفس امااذالم
ا

سلاو
قالثممن بعدكل منه-ملاولاد.أى لاولادكل من د حةو
صلاعكل
دتن
ئه اللهلهمن الاولا
وقددرخحلفسها ولادالئنات أصامن غير حلاف فلا"صخالتعو«لعلىالغرض معوجودالعل
و

لوقف

زيل“ارهد
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يدهب

ل

ل

نْءَلههذاالوقف قماحاءتالغلشاعها

وقءض |له 0ثمماتقبلا ن سنفق ذلك  .و5ن لورئته ورع نن الخصاف وقداستفيدمننكا مالماصاف

ان المرادبغلة املواقهفوالاءم ,دلذمكلرال .مع .نلوقاممضاالبثمتوهممن خصوص النقهينفان
ىلتتارخانيةءنهلال' نهعنزلةالعمالوقبل ان الحم
قلت ماالفرق اه م والعبسال قات نقلف ا

عىيبيانل
اهلاسو
اعمرة الاساطان ترميكرالاانمؤلفا لكاب وضعالممل فهىاوساط الناس فا
ىلاول عطف تفسير وعلىال“الى من عطاف
و24شما 0فعطف العبالعلىالمحشمكلام المخصاف عل ا

الخاص علىالعام والع.ال كاانلاسعاف كلمنكانفىنفقتهوانممكنذا رحوحرم (قولهأوجعل
اولان النه)واداءشترياه!كانفالو4,هتأضاءندانى
انرا طا لتقام بر نقانءةال١ 9مرا نفب

بوسف وهوظاهراالمذهب لاوا هد يناءعلى

الاسقاط صحف
با
اراج هل سقط ب
الامنال رالخ

المر بأه

سعط ورأت خط شكداما::ص همال الاش أدورسالاما مطل م نالحقوق بالاسقاماالىمءعيد سقوما

1

حقه من ثمرط الادخال والاخراج (ولهصع لوف والشرماعندابو فاخ) اي

عندمهدويهصرح|! شع قاسمفى دعءض رسائلهدقوله لانا1تقولا نادشتراطها بفسها لوقفعدر #د ”ما

قّالذخيرة وذكراندءوىالز باىالاجاع ع_لى صمة الووىفمعاشتراطه الولايةلذفسه لانصم وقول

الزياج لابقا حكيكفون هذاقول#دمعا نالتسلمشمرطءند لانانتهول هذ الاسنافىلابهمكن
انسياه اله عنده اذاشرط الولانه لنف_-ه لانشزطه براعى تعقمه لشمقادم,بأنهتعبدي1:

لسنل وهلانةهزرلها وعماذكروشممالاسلاممن اتثعيا الرافت كيض الشارع فالدلالةوالفهم
لاق وجوت العريمعلافاتا ظهورممهن 3ولهان شرطه براعىلاقتضانه وجوب المملبهمكالنصوص
مرت قالقهسة ان ماتخص_إه ان دالا مشغرط

الولاءهلنفسهوءززادلاتهايةومنه بعلانماذكروال ل
حم ومادكراءلشقاسم ساقط

القسايممطلقايل هومة.دعااذ الشترط الواقف

ا

ا

وحمائد فلاحاجة لماتكلغهاللم من قولهلابقالا وطوراأتضاعدم

ا أممماسدق ع نن الذخيرةه نا ناشتراط الواقف الولابه[:سك قد الوقف عند دلانه إبدنى ع_لى

مأنوه مه م نان اشتراطالتسامعن د مدعلىاطلاقهقانقلتمقتغى قولهلان المنقولا أىعن مد
قات كحملا ن يكون معنا أل اقول نااشايم.يذأفعلى ماذههودم نكو

التسلية بلاء د كل

مطلقاوءلى| لتسامفقول بندفع التنافى ماحل علىاتختلاف الرواءمةن عدنه فلاكون ماف الذخيرةمنافيا

اذ كرهالقوستانى حصو ل التوفيق

عساذكرناء انالليمقاذ كر القوستانىبالنسبة لاحدىالروايتين

عند ألءاني سكلشرط :ش.ه0
ةلذجرمااتة اروانة الاعرى
ءا
اأعنجدوماد كرف

و

(علىمنلام ححكين)

 5إن

الله أو نعضهاعنع ذلك فكانباطلاكالصدةة المنفذةولانىبوسفماروى انعهليهاالصلاة والسلامكان
ط الكل أوشرثا
رذا
ما
ثلاف
زىه وعلى هذاالخ
وذلاكعل
شمرط فجدل
اذللك
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المتولىوالظاهران ابقافه»| جلهلس شرط انمالشمرطاتحادالولى واوانحتافساجهة وقعا واتحدزمانأ
|يدضى معنصدبهاحى حاززاتفساقالانه.اصاراكتول |
نعهصق
تسملجي_ما .ا أوقالمكنلهما لق

واحدوفص ر افلىطارئئ بيانن مكعويننا فيصمذهارى أوشائ |كااذا اسشتدىانئصفع فربال |
فعابقكذاخطمضن عان احابةالسائل لانهاسقدقاق النصف شائعاتمينان الوق كان|:تعالاق |

ىلمعضتسائعاحدث لاط الوقف |
ىرضهثماتول ريمن الدلثورجعت الوةر ف ا
م|اذاوقف ف ع

لثللثزوم
ولىاال
ممساازاهدع_
قلكفلعلى احائةالورئةان ف
وفىا
تلصةح
معدا
لر بأ
اعط
ذشبو
اانل
لا
اذزىه)
حولوه ه
(ق

فط أ

قمددالقضاء لايهلا اصحوققفالماعنغيرقضاءعند_دوعليه الفنوىلاها

ظير (فقوهلاهألاىبقسم)
للانى جوي عن العسلامةقاسمومنه دعل سةوطماذكرابه«لضهتمنمن
 6تقببدوحصه وقف اماع الذىقضىنحواز«عالادقم نظرلان و قف الذىلابقهمكاحخام
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(المحزعالثافييمنفتالمعين)

الشيجزينقرسالتها لتفةالمرضم ةق الاراضى الم
4دمر
ابدلانال
اوا
خفاو اماانبكون مالكاف_|أ
األناضل بكااننمن أهاهاحينمن الامامعلى أهلهاأوتاقالملكمن مالكها أوغ.عرهما فا نكان
الاولفلاحفاءفص
ىحهوقفهال اىن قالوان وصات الارض الىالواقف,الشمراءمن بدتالمالتانوقفه

يم وتراى شمر وط وسقوفاهءكان ساطاناأوأميراأوغيردما وذكرة.لهذا انالساطا ناذا أراد
ان شترم النفسهأعرالباثعنان عع امن غيرثمشر يهامن 'المشترىا تداعنهدمن الفتهم
عةاللم
يك

عراحعتها فافنيوامهاقنز عدلى
مومة

(ثولهوبفرز) وه
دوق
أوليم
ضا احترزيه عنالمشاع

ذلاناهوز وةفه وع_:دأىوف دو ا
زلا
لنقع من ثقةالقيض وأصل القيض عنده لشدمسرط
فكذاتعتهوالخلاف ف مىشاع كل |أقسمة وفذاقالالعمنىوامامالاتحقل القدمةكلام ونحوهفلا

نتروا لشسوعكالصدقة والحيةالافىالمحجد والمغيرةافازلهشلماومععمطلقا أىفهاحكقل القسمة
ومالا>قدل لالامنهاأدفيمامن اقمايكونيانيدفنفم اهلموقسنةو مزرعسسن وة يعد مسهودا
لاصلاةفى وقتوامطبلافىوقت] شريضلافالواقسففتغانلاله وقسمالغ
الةم
لكن ف
شلام
بنعوع

عة الوقى فهالاحقل القسمةعزد د ولافعاقل أربضاوعسندفأانتتبى ومنهمباعسل..أى

 1كلامالشار ح من الخللوتلكي ١رلاذميرالعاثدعلى القسعةنى كالمالعدنىلتأوبلهابالاقراز

عمدلانمطلقه تحقلالتوقيتفلابءنالتتصبصعلىجهة
لزنم |(قولهآدعنروعيلجهةلاتتقطع) ند
00

رافىغها صدقة (دوأل عهندمد)وكذ اعندأى نيفةلايدّمنذَكرمهاندل /
ساف
لانقطع عنده والغخل
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رد" رجا 0
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على التأدكاى لزبليى والعنتى و الف هذ
ااما
لئقحلع
بنط من وان الوفقعندالكلندون
.وانم

ذكراالتأبيدالاعندوسف بخانإدالموى تلمذأىتفة والسعتىبشتالسمننسية الاىلمت والهمثة
و-لا
ذفىال
ون قو
واع
انما
قله
ادرم
ته بشهراوسنة بطلاتةافاوعزاالىالدررثمقال وعليه فلووقف
زه عأدعد مونهأورثهالوادف بهنشى وعزاه الىالفتمانتبنىف.هخالظاهرووجهه
عبلىعرنحل

1

انماعزاءلافخ لات«فصعريعه علىمااةذ.لعهودا لوقفالىور ا
اه ذ
ج
ادعد
ةلو
لرع
وقف بناء
زمون
واقف
عالىحدى الروارةينعن أنىتوف اانلتأسدلس شرطكاس.ىفكيفبهمتفر بعهعلىماقبلهمن
أنهاذاوقته شهراوسنهبطلاتفاقافل ودف م لهالف و قاتصرع_لى قولهقلتوحزمفىانخانية نسمة

الوقف مطلق| وأقرهالشرنيلالى لاستةامكلامهل.كونمقابلالمامثىعاءه

مصنف التنوبرتعاالدرر

نان الواداتذا كامنوقنا.طل انغات(اقولهوعندأى:وسفيج سرد الوقف) لانمطاقهيتصرف
|سلدأعندمفالخلاف ىذ كرمايد لعلالتأسدامانفس التأسدفششرط باتغاقهما وهدًااتفقاعلى عدم
أمعةالوقتالموقت فم رةالمخلاف تتاهرفعالوكان الوقفغيرملوكقرتاوللتيأبسدولامايدل عليه

كا لووقف على جو
اةتنق
ل

طع ف
وان
ف دو زعنو أ
د
عننىبودسف
تهد سطل وىاكلونتنفاسبيد |
| ثمرطاناتفاقهما ارسق وجهه (قولهحت اىتذانسهقىطجعوةحازاخ) وهرالهع زيلى (قولهْ

دوصار بعدهاللفقراء) هذاءلى احدىار وانّين ءن ألىبوسف وهىر وانةالبرامكةونقل الناطى

أافلىاحناس عنثمروطتمدبنمقساتل عن أى:وسف اذا وقفعلىرجلمعمنحازواذاماتالموقوف |

ْعلء-هرع الوفق الوىران
ااةلو
لاق
ففوتءلّبهوى قعا النلعهرنى
رفت
وحص
ال
سّان والورابةالاخرى |
م
اسفم
|ا
ذبىو
اكأن
نءىا
هتبرا
ونقف على نسل ز يدوذ رحجكاعةناء .اممملانمهعند
اعرا

دوستعيفيأنباضاللآنموقوف علمهجناعرادغيرهسلافمااذاليبنعالخ و عيلنيمىماذكره|

ا|لفتبرأ.ضامعز باللاسعاف منعدة الاوثقفتاصذارعى
|

قولههأذر.ذضمىوقوفة خلا مالونادأً

( ٠علىمنلاحمكين)

.

كالوصمة وهىلاوزلوارثدون وارثوأماماأصابالنافلةكانلممخاصة يقسم تتشمالسوية
ْ

كأشرط الواقفوقدكرنات م
كن ماتمنورئتهعنوارثوثدق القسمةعلىهذامابق من ولدالصاف

اخدفاذا انقرضواتتكون الغلهكاهاللتنافله على ماشعرطه الواقف لحوازهعلرم عند ودود أولاد

الصلب و سقط مكاانيعطىل وجزته وأبولياهمهم لسو موقواف
ءعلطمميوانقااهم مماأصان
أولادالصا فرائضهملؤقفه ف اىلمرعطدلنى عض و رائتهدون بعض وهالناحو زا (تقسة) سثل

عوم
عن وقف شعرط [نساظرهانه برتب يمدنرس ملاعلمكلن
تى برتب أاحلاسبمدالجوى فعنادانه
استأجزعالمابقرأ العلل,رماو لااننهقررهبناععلى جوازالاتتحارلقراء :العم وعلمهالفتوى التبى
وقولهلاأنهبقر رهيفيدعدم جوازاحد اث الوظائف,الاوقاف و بصرهح افلاشاه ومااعترض نه

نعضهم عاللىصااحشباءمن انفهعل ذلك<نب كانمدرسانضرغقش ولابعالهسندق له أحاب
عانلهس.داحوى بانوقف صرغوةغشيرههن

صأوفرتىاولمقودلى

الوزراءوالاغراءوالملوك من دنتمالالمسين فهووقف

أزوالعودرانهلامراعىثمروطها لانها من بنتالمال أوتراجلعيه ندكاان

لدت
الواقف رقءقا ب
ال ف عتقهنطرفهووز الاحداثاذاكانالمقرر افلوظفة من مصارف نت

اماالنتوبىواعلامنعدمجوازالاحدات بعتىف اىلاوقاف الحقمقمةمقمد نعدمالضرو رفةتكافوى

اشعقاسممامادعت الضرورةاليه واقتضتهالمصلمةكشدامةالر انلعشةمربغة وقراء:العثيروالحناية

وشعهادةالدنوان فيرفعااللىقاضى وتمدتعندهامحاجة فيقررمن صل لذلك ويقر رله احرمئله أوبأذن
للناظر ذلكقالاشر قاسموالخصفىمل هذافى الفتاوى الولوالحمة انتتببىث رأدتمضطاشخناء نان

الشصنةانماأحذالفقهاءمن المدارسلااحرةلعدم ش طر اولالحارةصدةةلان الغنىبأحذهابلاعازة

غال حىلولحضضرالمدرس سادشبتغال أوثعلء قحازأ ذه اخوقولهلااحرة
اساشنفتسهم
للهملحد

| أىمحضة فلاينانى ماذكره افلىاشاءمن انالحامكيةفى الاوقافلهاشسه الآرةوشمه الصلةوشسه
| الصدقةفمعطىكلشي مهايناسسسه فاعتيرنائسه الاحرةافعىت.ار زمن المماثمرة ومابقاءله من المعجلوم
واكل للاغنساء وش هالصلةف اعشسارانهازاقيضالمستقالمعلوممثامتلا ستردحصة مادقمن السنة
وشيه الصدقةلاجماألولقففانه لاسدمعل اىلاغنياءابتداءفاذاماتالمدرس فىائناء السنة قبل
محى* الغلةوقدياتسرمدة شت ان نطر لاىمدةمباشرته وماشرةمنحاء بعده و ينظركيكولنلدرس
المنفدل والمتصل الوحهذاصر بح عدم سقوط المعلومعوبهوذكرةهمذلامامحصله ان الامامأوالمؤذن
لعةنىواقيل لساقط للاانهحكراةير ,افلىدرر وزمقالبغية
ااذالمااتسقبشلفاءسةط لالنهصقىم

ةفوط وعدمهبالنسة
سكلا
لل
ااهان
ىمحص
فناما
اهدورثكلاف رقالقاضى الثمرأيت خطشعد
احب وظيفةكالامام والمدرس ووهماذلاف الوقف عاللىاولادحيث لسقط تصرب
صوت
ام
دن ماتمتهم بل بوردّعنهقولاواحداقال معناوكساقنالمغلمدةهمنمموجوداوقت خروجوا

واعةمارالادراك قول يوعاضاعلتميشاارروجهاهوةول هلال وضاح الدايةوهو أقرنالى
فلقم ةكلمنوإدلاقل
روسةائلبولذه باوارانقه يدخعل ا
قاالوابصلتصاب واعدلكف انكفعال

سمسنتة اشمورمنوقت طلوعالغله ولايدخل فسرامنولدلآ كثرمته|الاان.كون وقف على وإدنفسه

سقاءتلهارمأنهأوأمولدبولدلاقلمن سنت فانهمكونلهحصة منتل
لله
اكال
اومد
سلهف
عىاف وافاد

عغع ومه ان اع أنأهوأم ول لدوحاءتبهلام سنتين

أواكثرم:بمامن وقتطاو الءللهآمكونلهحصة

هفذىه واغساءكون لهافلىغلةالمسق لفصارنووثمادلغلةهو وقت وجوب اق كدوم هوت
ماودىق -ق و<وبا ملكللودى لق الوصمه ومن مأتمنبمبعدطالموعها و ناعققادهاورث عنهوريه
ابق ان .مءاالسءقمن اأنوقاف
صبى
خفتانت
مصا
نصدمهك]ق الاسعاف وانفعالوسائل عن ال
الوز راغوتحوهملاتراعى سر وطهالدسعالطىلاقه بابللالمنسويةشلتاهامالملك ولمذاذكر
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(انحر«هالشانىمن فخالمعين)

شدمامن المعلوم ولالوقف علىاقامةالشعائرف.ه باجاع المذاهبكافى فتاوى الثم سالغزى ووجههان
بعالمراق فمهعم <تّىسق الدواب #سارع انا كتكرابا

د المقراوضرر العامة

مئءق|/لشرباه فوحهالك منيناءاللعودق سر
لانالانتفساع الماحامساكوزاذالم ضمي حدي]نهبى

النهرتضررالعامة لاق بذاء| لهددفى الطر قباقزهلا بأسبهاذاكانلانض نالطرايقلانالطريق!
لسرن والمعدم ز حكر.وان الشُهنةر.جداللهتعالىق رس,التهالمتعلقة »ا وزاحدانهئىالطر دق
ومالاوز ولايدوا نيكون مزاح لوعلقهموت كازامت فد ونفت دارى ع كذالامةولعليه
به وهوالتكي كافالمدايةقالف الغروواساكا ه
نذا هوالمي لسايازمع.لى مقسا
بلمهنجوازةعليق
الوقف وهؤلا شيل ١لتعادق قالشيذناواا ساصلانه اذاعلةه 012نهكاذامت فقدوةقفتدار:كمعلكدا

نالصيانه وصسةٌولأهنيرج قبلمويهكساثرالوصايا واعغسادازم تعدمويه انتمسى ومناك اعد

جهتهفى الختارنهربوحر اعلنبزازبه و4ذاقالهلال اللوادمكون
امن
اعلهوىصرحف ث
تاراط بب
الانتالامثنويةفمه انتروسمىعنى لامثنويةأىلارجوع ومن.هنا تعما كلامنعضهممماظاهرءان مق
البزازيةغيرم بق ان يقال نش-ترط للذغاذهنكل المالأكنلون

رضانفذمنبلك
أفلوكانم ي

المألنشرطعدمالدين وكذا المردضاذاقربوقف ولمسمينانهمنه اومن غسيرهحازهنالثاثكافىمنية
المفتىواماالمر دض المدوونالذىاحاط ادن عالهاذا وقف فالمرض ينض وقفهوساع لذن خلاف
التميالمديوننانوقفلهايتقضبالاتفساق حيثكانقبل امحرتمرءنالف وفىالدرءنن قتاوىابن
جم ودطالوقف رأدا منعسيروعردضمددون جه.ط على حم لوة.ل! حرف:ان شرط وفاءدينهمنغابَه

لنفاضل عنحكفا:.ه بلاسرف ولووده علىغبره فغلةهان حعلهلهخاصه
ام
حم وان نشرط «و١ق
احىقال وغيرانحطدوزمثلث مابىبندالدن ماستدرك علىماسسرقمنقى دالمديونبالمردض

قال سكنفيس سات الك اخ لين سكل كن منوق علىأولادهوهردهننأ لدبونهللبح
فأحاب لايدمولابازموالقضاءممنوعونم نانم وهل الوفقعقدارماثعل بالدينانتههى ومنه

الفمن دعوى الاافاق علىصعةوقف المديون اذاجك انتعهماحرث
بعلمأنماسسدقء ن المورمعزي ل
مأدث مخطشوناء نالغوائدالندريهلا بنالفرس الدس انلمحرط بارلكتماك
كان قل الرغيرمس عث ر

عرض اموتالاناحازةالدايشين
من نفوذالاعتاق والقافوالوصية.امالوالاناةىعةودالءوضفى
لانخرحالبعض من الثلث
لالزرند توت تصرقهمالاماحازةا نموى قا و
وكذاعنعهنبعال لمكا

ا
قدم الاعتاق كانى]توالاشاه(:كل )من فر
زد تسر
يكن وارالارح

«قاحابة السائلثحقيال

أنه وان ااره فلا10

ْدرعأة واحدةوأودى نكلمالهلرجل
ملي
وقف قالهاأشيالاحوياسعسمتّادنىلعللييزهازيةالامااتو
اناحازت فكلاولاملاالفهالسدس ذا واس الاسداسإهلانالمودىله تأخعذالثلث! ولاسق اريعة
وأخيل تالرمع متسأوالباق لهمقصل لهجسدم نسّة ولاشك انق مرضاللو وصمه أه ومن فروع

عنده معلىالمساكينوهو عذرج من
لمم
فرض ماذاكرلدانسعاف وةف علىلعض و رته ث
اوقلفم
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 ١لغاثتوفع لى احازةالبقمةقانا حازوهتقسم غلده علىماشرط والاتقسم بدثهموبين ساثرالورثه على

قد رمترائهممنه وكلمنماتمتهمعنورئة تتقل سومه الىورثمتّهمادق احدم عنالموقوف علموم قاذا

 1ارقوف علرمككونالغلةللساكينوحكماريق عندعدمثروب كلسنمثلث الكل2
كله واوقغده علىولاددد والاداولادوههنسلهم بالسويةبنتهمتم عل المساكين وهو رج
لنته ين
أولادهونافلته د كوراواناثاوكانلهزرو دراينفاناحازتال رومةلكا
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هلصامهوءلىعددنافلته هاأصاب ولدالصلت
الموقوف عاموم علىماشرط والاقدعت علىعدد ولد
الباق بدنهلملذكرمث_ل حظ الانثيينلانهامرض
عطلىمنه ازوحمه واو يدكُنه وسدساه ويهسم
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فتراز وفىغ-يره منصبالمتولى درعن ابن |
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ٍوْر
|الل وه داشروع فشر وطهامخاصةعنوهدوقدعلت انهأاربعة وهذالاينانىماذكره أولقاوله 0

وا ملكب وزل بالقضاءاللانه أشارالىبان مسثلةاجساعبة هى ان الل ك,القضاءيز ولامااذا لاعن |
ذاه|اشروط عندمهداندمارهالمصنف تدعالعامةالمشاؤوء لهالفدوىوكثير
دلهال
عزو
بام
|القضاء فل

منالماع اختارواقولأنبوسفوقالواانعايهالفتوىقالف النوروبهذا التقريراندفعمافالبعر

مىلموتوضنوعة للتعلم
|أكدزفلماثىءلى قولا لاماومثانياعلىقولغيره وهذاتم الاينبنباعنلىفا
وى الغزىلدس لاواقفالرجوععن الوةفالذىلصك اصعته ولزومه عل مىاهوا لافتىى
تسىاوف
|نته
اف
م
حبل
لعهق
اىبد
فانرجع وحوحااكاكد الرجوع ص لتأ.دوياحك جوى والذكنرهفرانه لوقض

ظازومه قاضحنتىكان بافطلتاوىماىهأقارى الحدارة ول علىالقساضىالجتبدائح (نتسة) بتىمن
ب
|الشرائط أن :ون الواقف سقرلااعادالغافلااصع وقفالعرد الااذاأنذإدمولاه وكانغيرمس:تغرق
أفان مستغرهالا اصع وان أذنمعالغرماء حكذاق احارةالساثللصاحب الثهراء:صارانفع الوسائل

لاطرسودى وكذاودف الجسورعلءهناطلالاأن,أذن لهالقاضىكافىفتاوى أىالاءث ولقااوالقام
لاحخوزوان أاذلنقاضى ورج هفىأنفعالوسائل لحكن ينقاروج ه عدم صعةالوقممن العبد

المستغرق بلاديناذا أذن لهالمولىوالغرماءللطااهر
نالصعة حم ثكانناذنم_م فهر رولامن| ىلصأو
ونجاننوينكونغير ج وهل فلووقفمن أرشدضءاولم-:ممكان يطلاكانىالمرحواكلذوق ف هذه
|الارض أوهذهوان .كونملاكالاوقوف بغدهقال :الاسعاف وانيكون قريةفذانه وعندالمتصرف

وأن/كو نعقاراأومنة ولات.عالهانت ىب كلاماحابةالساثل والظااهران الصوابايدال:ىعد من قوله

وأن .كونمالكا لوقوف بعدهبقءلهلماتقرره نان وقفالمء-دوم باطالمذلاف الوقف علىالمعدوم

أوقولهاومنةولاتتعالهيغ.دان وقفالمناءيدونالارض المملوكةلاندم وهوخلاف ماعليه الفتوى
درعن قارىالمدايةوكذاسو زوفالءناء وانكانتالارض وقفالوه أخرىودوالصي درأيضاءعن

غضير واقف المناءدرأبضساءن جواب ابننمأمالوكانت
وسةو
فوكا
للار
المناومة امح
قكذ ال
ائتا
الارض وقفاعلىالهمانلتاىءعيلنحافانه حوزاجاعات:ويرو باهلذتاقريرتعلانماذ

كروهمنعدم

خملوء_لى ماقاله
حالقوق
تىراطكون
لاث
ةفةعة
صاعلةخولقوفانماهوتفر مععل
اار

الاجهورى

الممالكى انها لاعلكه دافعالدراهممن المنفعة التودفعالدراهمف مىقا بلتباانتوبى قال وى
فحاشءة الاشماووظا هردسواءكانت :لكالمنفءةعاره كانيكون ف الوقف اما كن؟ لتالى ارات

موأنصرفه لوالهو تصير س,كالاواقف
فمكرماناظرالوقف ان دعمرها و ك

لازادنه عمارتهمثلا

لوكانت الاماكلنمقبملارة شكرىبتصف كلنوموصارت بعدهاتكرى بثلانة|نصاف فمكون
صاحب الخلوشربجحاالثاث واه ينقاذااحتاءت تلك الحلاتالىمار:ه كانعل الودف فى :لاك

الصورةالثلثوعلىصاحب الخلوالئلئان أوكانت المنفعةغبركعواةر.هدمصباحمثلاانتهسى يوتفرع
أاعشلتىراما كونه مل وكاماف النبرغصب ارفضواقفهامم اشتراهالأمكون وقف|امالواحازهااللكحاز
وهذاوةف الفضولىا نتوسىفاذاحاز اولقغفاصس.احازةالمالك فاكلذعامدواقلفمستغرقبالدين

حيثكانبانذالوواكلغرماءوكذا يتفرععلى اشتراط املك ف اىلعقارماأحابرشدينامنعدمجواز

أبناء مسهيد فى حرم نهرغيرملوك حين سثل هل لققاض] خرنقل اوقا مهمدخرابلى خريعدنقل

مهر فقا للانصح النقل
وبهل ندع إقل| لوقفمسالعىديى ىحر ن
ْالقاذى الاول الى*سعدةر ي

ادى
ل تقدرف
اشاه
الى يعدنقل القاذى الاو 3الىأقرنم*فهد نلووعن المصخمة أخمذامنقولا لا

|

أفعسالهفعلفه اموالالنتائىوالتكراتوالاوقاف مةمديالمصادة وانليكنممدماعلهاقلانتبىلاسهاأ

اذااكلاثنقل ادلبىمتسىنى حرمنهرغيرتملوك انهلا:صعالحسكب تارامهواللااتمقام ووه ْ

5

(اتحزءالثافئمن اذلنمعمن)

١

زنفمه
حنسااك
طكا
ووىساذا
اموااللمءن

الممرف وعدمه (قولهعل -ىك متلعكاهلى) فاده زبادةلفظ أ

الح الاشارةالىانالخلوقات بأسرهامسوسة علملك ينه المىدائما حمث لامكون للخاوق تصر ف ٌْ
ىللهتعالعلى ا
سوى المنفعة (قولهفيزولملك الواقفعنه )وما الدررتيعاللهدايةمن زبادةقوله ال ا

هعنه على وحه
وزوالمقلك
لفي
اله
وحه عود نفعه على |لعد تعقيهتوحافت_دى نأنهلواقتصرعلى قو

تعاودلمنفععتاهدالوىترك قولهالاىللتهعالىلكان أولىلانملكاسبجهحانه وتعالىفى الاشاءبزل

قط ولايرا ل (قولهوالملكب وزلدالقضاءاح) أىمن قاضب ىرلزومهقا لتقسدبالقضاءللا عر ازعنا2م|

فلامازم كهف اىلصميمزا معإلايان للقاضى أيننض حكه وطر الحم فيهأنسإ الوقف الى
المتولىثم براجلعفوماهقف>ك انهغيرلقاازذماترافعاالىا حساموكيانقطاعماسكهعن لوقفازم

بالاجاعلانهفصلمحتبدفهكساثراتبداتولمشتارطلةبول

البينةالتتىشهديالوقف سيقالدعوىدر

واغمااحت الىالقضاءلان لفط الوقفلابذئعن الاخرابجعن املكيخلاف المعدتانهنى المسهيدذئءن

وثق فى]خرالصك من قولهوقد قضىقاض (صعةهذا
الاخوا كذاذكشهمضناواعم ماحرندماالكمته

الوقفولزومهلابرفعالخلافلعدمالكبالفعلبتأىن .قالهلالقضاء,الوقفبكونقضاءعلى الكافة |

فلاتم اعلادعوىملكأووق فآخرأملأافتوىاألسعودمفتىالر وم بالاولاوليمهنحظزوممةالحبيه
2

حيس ||...

عي رولف ب 0

ور هجاحلمصنفصوناعن اللحادلدطاله لحك ن ثنقلبعادمع
لن ا
ملم
عحرا
قندا ثانىوتعيعهف الفوأكه

الندريةوبداقيالرمصتوفلو
ا نشترط فذعقوى لوت فسانواتقةعلما تكو الأساف |7٠٠0

عنامبابالشوسادة على قر
اارالوا قف صةمن الاراضلغلانيسة سكن تعقيه شعذنااف التذوير

رييتك لمتعودعكير زيف |وش|مرخدمعزبالبزازيةمنانه يشترطافلدوعقوفىبسانالواقفف ااتم ويوالوقف قد:الثلاكون
ريبك ا

0

اثاتاللمحهول

(تمة)

عبرعن اللزومبزوال| لمك<.ث قالواملكبزول بالتقضاءلانه ستازمه |

وبونعطىندالماسذككاوكعذزلكيلرىزااازدمهملمنانتلةتلصمنوهيابلوىاالمعالزنافواعلم-ككلاىية|
سنقودقزمنوه
إرفجها وي ودغ "ريردجه ||ذفك|رماكلمولنزكواميلةمواتهتىقل)لملنبهلباغاملان
للتصإمريح
زىم اعل

ول 0 /
يل 00

رو ع
0

0أ

زوف ر

الال زوالا ملكملزومذ كركتق لمنهالىالازم الذىهوالازوم وعلىال“انىلازمذ كرلءنتقلمنهالى

الملزوم الذىهو لالزو
امور
ليح
قمذدهبزو يبنمىاهومذ كورف لهنح افذدى (قولهوعندأى بوسف
نزول عدردالوقف لارهاسقاط ماكةننهتعالىفصاركااءةق زناعى اوجىوهرةوعليه الفتوى و

الدرر

وصدرالشربعة ونهبفتىوأقرهرمصن
افلتانودبصار شفرىحه البوعفروالاخمذيقول الثانىاحوط

وأسول (فرع) اشترى عقاراأوعبدا فوقفها واعتقهثم وجدرهعببار جع يقصان العبسكذا
فحاشسةالاشاءللبرى (قولهوعندممديه وبالت-ايم) لاندصدقةفكون التسليمهن شرطهولان

العَادكمن النهتعالىلانقدةق قصدالانه مالكالاشماءول-كنه شتق معن ااتسلامعاسلىدكاق
ذقةاتقالالعرنى و بهيفتى مثا خارى :وهو أقرابلىموافْم الا ثار
الزكاة وغبرهامنالمنالفصد
حي ولانى حشقه قولهعامه السلاملعراحدس اصلهاوسيلقر :تهاأى |احسهعلى ملكك وتصدق

بقرتمالانغرضبه التصدّق بغلته ولاءتصورالااذادق الاصسلع_لى ملكه والالكان مسلاج.ها
وماروبءالايدل علىلزومهولهذاأرادعرانبسعذلكبعدموت النىصل اللهعليهوس حك رهأن
تقضماكان بدنه وبين رسو اللدص_لى اللهعلبهوب قتركهد كر الطيساوى الال فياترىادته
ل علىعدم لزومهالاأنهاذاحك بدحاك من برىلزودهبازملانهفصلمتهدفهكاس (ثة)
النقضدلي

ظ

رحبءض! لعراء قولالامامتأرنأحدهماا ندواءا لص_دقة عن الواقف عنفعه الموقوف ب#تذى

بقاءمإك الواقف سه أذلا:صدق دلامإك والثافى انا لقولمزوال مك

ا
الواقف ن
عالموةوفال اللها

تعالىبةتذى أن لأمكون ملكاللثهانتافدهقبلالوقفوهذ اناطللانملكاللهئثانت قملالقوفو دعده

يض |
قلق
ل أط
ادض)
اء لمزلقطولابزالكامرنأوفحذدى (قولهولابالوقف حتىيق
انلملاكهشفى
لا
2

٠

..

(علىمنلاه جكن)
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1

فردةولااشوود صدّدهالنا لماعلتمنان |
للتأوبلولاحوزاملبطا رهه ولاحكدباطالالمومقع

المرادمن قولهالوقفباطلأى الشهادةنال حك! .فالهلالوغيرهاوهلذت تا.مةاحطبلفهمهفاا أ
وقعت هذهالل عن ادناك امحننىذواءهأن بقول للشمود اذه.وافانشهادنكلاتغمدشيثالانجاغير |

تددة و :قول اواتفانكان -ماأولوارنهانكانالامركاذكرالثمرودلاحل لك نكارهولاكوز سعه |
معددمصدترابطلانالوقفْ
بام ن
ولاانواجدعن الوققمةوجواب امفتاىن ركتبلاندمهذه الشموادةولا

انكان قدوةف لان الوقملا شعروالعدته التد مدق نفس الامربلنمع قوله وقغتدارى على كذا

وان 1ي كذراأصدلوادثخناعن أنفعالوسائل ضاف الخ رعن القن ممساظاهرهاشتراط التديدحمل
علىانهبلنسمةلقمولالشهاد هكبشير اليمهانةله]نراعن|لخلاصة (قولهولِذابكعدرالشركة)لان
مايتعل رقالاخر خاب أن كوت متأتعراف الك وانكانمقدمافى الاعتبارجوى (.قولهيتعدىولا
فنى
ووةيء

د
عدس
معنى ح
بتعدى) يا«لنعىرب استمات هذا الفعل مرةممّعدباومرةلازمافوةف ع

انتصبلازم وفرقوا بينبما بالمصدرفصدرالتعدى الوصةدفرا
وللازم الوتوف(قوله وهوفىالاصل

مصدروتفهاذاحسه )يقالوقفتدارى وأرذضى ولابعرف أوقفتم نكلام العرن عبتىودلاةالواانها
لغْةرد مهلكن سوى قىال اموس ننئهماوالظاهران لهسندانافندى
هية بالمضدر) ممالغة كقوام سيج١لعنوضرك 4

ون لوهارجا
عد

(قولهوقيلللودوف وقف

بوالنسوح والمذروت فهو ازعرسل من اطلاق

2

ف

02

اسمالمتعلق علىالمتعاقوالعلاقه العا وماة_.ل من انعلاقته اللكامة والحز 3فلدسظاهر (قوأ

1

"كونم معيةين هونا نثانىان عل حر لاققراء (قولهعند الى-شفة)هداعل ماهوالادم من

اعثنزدالاانه غيرلازملكةنازلعار خرلدافالماحرى علءه فىالا لمن
مذهب الاماممن االنوه حف

,و

عدم جوازالوقض عندأنى.:-فةأصلاوف ذا ق لافىامخانئة الو ف حائزعددعبائناأى حنيفة وأنىبوسف
و#دوزفر وا حسنبرزبادرجو-م اللوهذ كرنىالاصلكان أب تيفة لاصيالوقفو بظاهرهذا اللفظ ٍا
ىنيفة لاوز لوقفولدسكاظن دلهوحائزعند الكلالوبؤيده
أل بعص الناسكقالء ند أن -
ىلاختما شرح امارح ث قالواجتعت الامةعلى جوازأصل الوتفاروىانه عامهالصلاة
فا
مانله

كنهدواكيذلةكرذى
والسلامتصدّق سبع حوائط ا
فاللمدي

اللهعنوموقفواوالخلءعليه السلاموقف

ووفادهى ن قامة حاريةالىنو نما|نترسى (قولهوعند هماحس العيناتم) وعلءه الفتوى درءنان

انصات أرضهاك يرفهال ارسول
ررا
عنع
الكل واينالشنة هماتىاصلصعة لومقافروىع نان
اصدت أرضا مير1اد ب مالاقط انفس عند
الله

ىمنه فيادامر ذةسالانثةت

-سستاصلها

وتصدقت بها فتصدق بهاعرعلى انلاتماع ولانوهب ولانورث ف الغقراءوذوى القرى والض.ف وابن

السفيل لاجنا علىمن ولمراأن,أكلممهانالمعروف وبطاعغيرهقول عبنىوقوإهغيرمقول يعنىيكتفىعا

 5كلولامكتسب بهامالبالبسعلنفسهوهونظيرالكارىق طعامالغتعةساحلهأنيتناول قدرحاحته ١

لااب.قعراض
اك.
وذل
أولا:تو ل

()5الارضالتىأصابهاعرتدعىؤغ وكانمذلانفسابالثاءالمثلة ْ

المفتوحة بعدهامم سا كنم ذينمعةدكرالشج حاط الا
ونان
اه ب
للاتئ
تون ل
العل
نيةدث

ووز |

|لاتسافىالثنون وعدمهكاق دعد قالالعلامةنح أفندى ودذاهوااواذقلمافى كتب التومنان ْ|
لس

سس

-ت:-

وح

ارضاح ذلك فعليك,الاساف كذاذا وختنا فصل ان مجوازالوقفعلاىلاغتباءشر.طمنالاول ]| ميات 6 3
وف -

روقه
مك

لجا  . 2اك

والتصدق المنفعة)زادىالهموتبعه اينالكل أوصر ذ:وسالمن ا<ب لان الوذفهلى الاغتماء ديماذا
جعل] ره هة قريةمؤيدةوأحانقالثهر بأنالمرادالتص_دق ولوقالهبدلءلماالمفحمط لووقف
عالاىغنماء 1حزلانهادسبقربة خلاف مالوجءل]خره لافقراءقانه حكون قربةافدىا نتهى فأفاد
بقوله لافمالوجعل] شافرقراءاث_تراطكوانلاغنياءمعرن>صون لمتصورأملولةالوقف الى 0

0

6

.وه

:

(الجز«الثافىمن قغ المعمن)

واجباعليه وقداداهم نمااللشركة فبرجع عليهبنصفالدُنكافى الطعام والكسوةدرر (قولهلانه

لولمخدمة) لأوىامره بالاخذالخدمة ووقعف اىلنسضْةالتى كتبعل السيدانجوى لوأحزللدمة
فلهذاقالدواءه اوأذنه,الأ ذللدمةانتبى (قولهفنكذلك) أىكسئلة لتابلا كالمسئلةالتى
قبلهاووقع ف بىعض السممفذلكوهذءالسذة أولىجوى (تكيل)اشتىرعمدا مثلافتاللهاخراشركنى
معلبالونتميرعندالء
حأزمه نصف الونوانل ب
3ه ؤقَال فعات انة.ل اقيض ندع وانبعدهصم و

أنه ولوقااك

فده وا لم مله اعروقا لم-له وأجب بذعفانكان القائلعالماعثاركه
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دنلاهق ورتكخالاوشروطا فس دنه ارادةحيو ب التقسق الدئماببرالاحيان وق ال خرة.الثواب
اسعا

وركنهالالفاظ الخاصة وهىسةة ألفاظا ثلاثة هن قم العمريع وه وىقفت وحدست وسملت والثلائة
الاخرىكانة قوف على الن.ةوهى تصدّقت وحرمث وأبدجتوهرةوذكفىالاسعافمن االملاابوّل

انرك »:لفط الوقف ومافىمعنا حكةوله صدةة مرمةأوصد قدمحدسةأوصدةة مؤيأدةوصد قد
لاتماعولانوهب ولاتورثأوصد قةموةوفة انتوسىوف.سه اشعار بأنالوقلابدهمن القول وه صرح

الوقهاستغافاىقومنصدهيالقول للاونكهتب صورا:لوقف ةمعالشرائط بلاتلفط ل.سروةفابالا:فاقكاى
اجوهرةاه وله الم لاالمتقوم وشروطه متهاهدم ار سفه أودن وكونه مه زالامعلق اانانكائنواما
اضافته فنصم نهرعن جامعالغدولينكقوله وقفتدارىغداعخلاف اذاحا*غدوكونه م ولكاوتفرع

علىهذا الشرط عجدوماز وةفالاقطاعات الااذاكانت الارمضوانا أوهلكاللامامفأقطعها رجلا
وكذا وقفالمرتدان قتلىءايهاأوماتلمالنكه ب وزلبهاز والاموقوفا لاف المرتدةولواريدالمسلم
بطل وقفهوا نعادالىالاسلامل ناع اولودقغيةبحرن املخعصاافو ومكاوفنهلووقف شدثامن أرضه وم
هسه لانمعوانبيبنعد ذلك ولوقاللجع حصتهمن هذهالارض ولسم السهامحازاستقانوالوقالل
وهوثاث جبعالدارفاذاهوالنص كان الكلوقغائورعن الخانيةوان لادذي_فءهتارشرط معلوماكان
أوجهولاءند »دوانلااون مووما شه رأوسزة وذدل هلال دءنان شمر آر0عاهلامه يعدالوقت
فطل والافلاوظاهرا خانيسة اعقاده نهروعمارةالمخانيةرجلوقفداره نومأاوشمراأووةتامعاوماولم
ى لكجازويكون وتغأايدااه قانتترادلمبعريعلىماذعلههلالجوى وذمهتأملاذقولهو(يرد
عل ذ
بزد

«شيرالى ماهذكلرال من التفصيلاماالاسلام فلدس من شسرطه قصحواقلفذى شمرطكونه قربةعندنا
وعندهم فلووق فز علىببعه ادم ولوعلى ذئىدم ولؤقال علىأنلا 7أوعلى انمن انتقل الىغير

النصرانية فلاثيئلهززمشعرطهعلىالمدهب در وسمأق لدكلامعل شىشروطه مزيرب(يثاتنة)لانشترط

لارض أوالدارذحك را-دودومانىلخ|صاف ج ادانه اقرعندهماانهوة أرفضهالتى
لسدة وادف
فموضع كذاوقالالم#دده الناقالالوتباطل الأان تكومنسهوره تتععىر ماعن عدر هقان

بذألنكقهضياتوقضا نتبسى مو ولبأنالمرادنالانالششرادةلناطلاالوف ود ذاقالهلال
كانت ك
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بر يمال امحنوتننو بروشرحهءنولالت
وتار
ايةن(قاوله
لموت حي) نصبعلىابيز روعينى
كغان
وه وب والصوات انهيركنالمحذوفة ومز  4ف الخوربدعلىذلكولوئدت ف العربفبةكحذ
ان

به توقف انقطاعها جاعافانعادق ل الحمدتقدتوان مات أوقمتّلنانققط
لععتنوه
النافىحالة

(اقلوتولقهفأىنغ2اهعارلاكملاموواا<ثندتاالهخت)هروعينتاقلاقصتانف(اقنولكهاواندمدااءل»أاح)دأهىمكالأواكحثدرعبنر نجفعسبهالوزعننادةشدرربركفاهشنطفتلا
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أداءالموكل انلاسعمقتهبتاقبرةافوقدت_ةمق-هديرالان تصرف الموكلعلىنفسه أقرب
تهصنرف || © / 0 / 1
كك رساتامسى كلوىل بالبمسعمع الموكلاذاباعا وراجلبكالامان معافانهينفذ بيعالموكل
7
دون بسعالكيلجوى عن المنا
ر(
هقولهضعن الثافى)لانهأف بىغيرالأموريهلانه اسقاماالفرضعنه
فصارمخالفافذمنء أملنعللان ص
هارمعزولاداداءالموكل كمالغواتالل
ى وذالاصتتلفالعل والجهل  0عد

كالوكءل دع العمد اذا عتقهالموكل ينعزلاعينهأولادرر (قولهلاعن مطلقا)وهوالير عزدههما 7
أي
وعلىهذ االوكدلبأدائه أوبأداءالكفارة ه امانهمأموربالاداءوةد أقىءهولدسفى وسعه ابقاعهزكاة

عأفو_كافلافراةلالنتهعبلأقدهبااثهليااةلعارصمارورملعزاهونلأهاعتزبىلغايحركا.اموريهلاذاهشوتاسقاط الغرضعنهوم سقطبهقصاررالدة
اوفمه

رطالعىكيامرولودفع الىغيرهدراهمليقذى هأ

دشاعلء هم أدى الدافعالدينأوذع المأمودرم الاحدارنعدزوالهقبلعلاىلخلافأبضاوةعد
لم

الضمان عاللىاتغاق نهر (قولهوانأذن أحدها شراءأمةاخ) وفاىلخلاصةقاألحبدالشر.نكن

لشاحية أزبدان أشترى:هذءا حارب لدذغمسى فسكت فشاتراهالا ::حكونلهولوقال الوكمل ذلك فسكت
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ككماهوظاهرماسيق علنخنس وحةة_ذ سقطماذ كرهالسدالحوى منان الصواا ندال

الاختصاص
بالاشتراك (قولهأى أحدالتفاوضين)  2خف ان أحدشريكالعنانلامكون الم
فيه
ك إذك والظاهرا ن التقسديهاتفساتقى جوى وكان الاولىابدال قولهصر ع بقولهظاهرالخ (قوله

بلا
حنئع
شندفأةى
)لأحدلانالاذن تمن هم نصدهلان الواءلال الابالملكأى الخافصصارم
اذ اشت براهاتمقا

فقرضهكان همةلهوكاهذاماقاااذللاشّخرصعاقبنضهىال اكلنككااةنفهاددّوىمع|انذهاكقاانل تللشممكخصاقبضدينى علىفلانلنفكُ
امنهأى من الحارنىضعن دض
الفقيربخلاف طعامالاهل وكسوتم .لا
نذلك مسةثنى عن| لشركة إلضسورة
لفق
هع ا
خلاكصة 0

اليعقد
نفكاانعمؤلدبا
يدذلها منمالالشركة ولاضرو ردفىم-ثلتنا فلتاستئنى قمدلخكلهفمىاررا
علىهوحب الشركةا
ل

9

كانتغديرهفمكونقاضياديناعلمرماولامائع ان ياخذبالءن أسههاشاءعع_لى

اعد برينلاسسنائي الطعاموالك ودز ودقأوله علىالمَعَدِبري نأ7ىةدبر وقوع اللكهما أولا-دهمااا.
-

(قوله وعندهما برجعالا

ذنعليهبنصف المُن 1اللاشنمراءوقعللأم روخاصة فكاناهن
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(الجحزءالشافىمن ادلنمدمن)

| العاملأحرمئلماللا خر)لااسنتهوفمنفعةغيره عقدةاسدعننى (أقىولاهنأعانه) بأنقاعه |
 :أحدهماوجءه الاخرأواعه و جعهوج اه الامعز زادهقالاعانة هواجمعفاىلاولوالتك-ميلق

| الثانى (توله و.عنادلعغداأمملاهباغ) وقتبقلدعهفىالم-دارةقول مهدوكذا :قدعه قالممسوط

دلهل أىنودسفل.ل علىانما ناروا مقهودلثمرعن العنابةخفاده أن المؤخفاىلمسوط هواغةتار
ِع.بك.سىمانا لمدابةوذكرا #وىمانصه فاقلمفتاح واختّارالمدنف قول © دلانه اخلتارللفتوى انتبى|

اصننف|<حقاّللهقول#دظاهرانتبى ووحه الظهورانهأطاق أحرالمئل
الم
لما
| وذمهان كااا

| ول بدهبعدم الجساوزةثماءل ان هذا لخلاف فكلاحارةفسدت لحك ن ع ل مهااذاكانالممى معلوما
من وجه د ون وهكال:صف والعْنامااذك نامع .ومامنكلالوجودفانه لامزادعلى المدعىأوعوولا

وى
جمر
ولغ:
كااذاجعل الاحردانةأوثوباوجبالا-زبالغا ماب

(قولهالنى>وزان هل تمها)

كانالظساهر ان.قول* ةنال أندثالاانهحوزذلكفىفعبل از احكانءعنى مفعول وحرىعلى

_لى هين قس>وزان تناب #هدةوقسم تبقع_لى
كاممههّذاعان
ركال
م
شن
اهيلفم
أهموصوفه بقان

الفسادولاتتقلب فليراج.ع جوى وأقولهذالذى فهمهالس.دمنكلامالشارح ستنىعلى أنالمراد
|بالشسركة الفاسدّ:مااكلافنسادفباذا تياب نأكان

لااحصل ولس كذلكوامالراو
المشترك فايهم

أ

إأمااذاكاالنمشترك ذمهنصم الاشتراك فمهيانكان غيمرساحالال لكانطرأاًلف ادمنجهةاخرى:كاذا '

اشترط لاحدهوامن أصلالر ب دراهممدعاوكانكال لولر كذرهذا|الشعرط لبقيت الشركةاعللعىمد
أهذاءرادهفأشار نقولهالتى>وزان هل يدا الىاجواب عاءساءا نيقالان ىكلامانف

تقنضالانه ذك_أؤلااناللكسب ف الشمركةالفاسدة للعاملوعلءهأحرمه_ل

ما لاخرحكرذماخالفه

دةوله والربق الشركة الفناسدةيقدرالالوان رماه الففل فاش ارالىالاق موضوعااسثلتين

وحماذ كرهثانيامااذا وقعت
ممنواضله
وقاء
راست
خوضوع ماذكرهأؤلام|اذاوقءتالشركة فىف وال
شترط الربثلبانامع التساوى قرأسالمالولكن طرأالفا رلا|
اعه
وبب
للبار و
ثاءا
الشركة فىمثمر

هصمأامن أصل الر > دراه ممعاة وأشارامصنف وبلةهنشومارط الفضل
عر ضكاثتراما: -دصص
| الىانحوا تمر عا فال الرمع التساو ى ىرأسالمال >>ممااذادت الشركةامااذاف دي

سيال وبهذاالتقررتسةوطماذكرهالسيد الحوى (قولهبقدر
لعلمىحس
ارما
فلاو مكونالر بيند
المال) نبإديوهعكلىا انناهلمسال من أحدهما كانللاخرسال لكالودف دادةارجل لمؤاحرها والاحر
دنهم فسدت واارع إل لاك وللاخرأسره؛ لهوكذلاكلسفر_:دوا لمحت ووليسسععاالممهارقاار بحربالبر
وللاخراأحرمثل المدايةلانمنفعة الدارةلاتصل مالالشمركةكالعروض :برواعماينعضهم عللماذ1
ىلشركة الفاسدةبقدرالمالبانالر بتاع للسالفمقدر «قدروكار يبعايهتع للمدر
دن انار ب ف ا

 1ف المزارعة قالفىالمنايةوفسه تطراذالر ي عحندنافرح العقدكام روكونار تابعاللا لاماه مدهب

ااوا لوالبعانةهت_اددعاذا اكالنعقدم وحوداوههناقد فتد
اذلعثىكامرة_كان السكلامضمن
العقدفمكونتابعالمال ل ناالزناد:اما تستى ,التمهمة وقدفسدت| لشمعمةلفسادالعقدلكونه واجحب

رلكة
شبط
سل جوى (قاوللهوت
لأا
.دتى الاستتقاق علىقادرر
فنو
اية1
لشمع
ضانال
أارك
الدفعفص
ال) قبدهاليرج:دىكالدر شمركة العةدوظاهرهان سكة اكلا تتطلجوى نان قلتبنافىالتقيد

فروتءطل أى الشركة مطاةاعوتأحدهها قالااتطلاقنالنظرللفاوضة والعنان
المذ كورةوالهلدر

كتة
رطا
شلةب
للوكا
التا
فلامنافاة(ةولهحعدوتهأما) لامهتاتذون الوكالة وهى:مطل بالموتواذا بط

وتبو
لالم
الان
اذلاديام نهاللكنفيهانهل دااز من اطلاتنابع بط
كعاوال
لجوةابتانابعة الشركة
أ من حدث اها ثمرطهاومعاومان لهاتحةق للثيروطدون شرطه جوى عن المنايدةوتبطلأنضابا نكارها

وقولهلا أعلمء_ك فمو أدحسدمه_ماولوال العروضاذلاف المضاربدهواغةاريزاز يلداا

لارناي ”

لابه

(معنلىلامبحكدن)

فار بمحك ذاك و نطلشمرطالفضل  (فولءووجوه) قالالولوانحى صور تمانيشترك ااثنانفىنوع
نعاضاوالانواعكلهاعالى ان يشتربانالفسشٌةو سعاعلى أنبكون الريعينهم نصةين وشرط جوازهاان

»كون التصرفالمءة.ودعلبه عقد الشمركةفا,لاللشمركة واشتراطا رمعلىقدراش.ترا طالملك-يٌ لوتفاضلا

ةناذا
ف مىلك المثسترىلباناكحادنهما الثاثوللاتخرالثلئان ونا ونانىالرهلا>وزوفالتعرنكا
تفاضلا الابرلمتعساوى فالمال وز والغرق ذكرهالولوامحى وى عن مرح اب انلشلىولدس المراد
منعدم لجواز
ف كىلااملولوايجىفسادالشركةبلامرادعدمجوازشرطالقساوى فالرب يدلعليهدول

المصتفوأن ره
الع

ساىرالى ذوأ
له ذ
وطلى يمرطهُّل

بيات

)دأهعلىال شترا) (وجوهه-ما

ا ل ال
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ا حصلالع بدفعانم:ه عنمااشيرناته وار لد ادزامسعاظر بق الس-لم
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و
يشرةاش المالجوى (قوله لاناللثافى) لدانالربمفرعالمال فلاتئعة_دالشركه
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بدونهواماانالقصودمن الشركةتحصيلالرب ا
نلوكالةوقد أمكنلانالثمراءواليسع مايقل الوكال |ة
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ا

ف ونكل واحدمئر أوكلاءن
الا خرها شار نهلاثهل والاانةلهعلىصاحيةالانه (قولهودعنث || حك

ل

لوسر نات و)"-همىأبضاثمركة امفالدسوام أضمفت للوح.ودلائه اتسّذلمعه العدمالال جوى
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هلجوىعن البرجندى
اشترى,النسيثه الامنولهوحاهة عزن الئاس ) ذه اعاءالىماقل ا
(قولهلانه ل س
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والمضارب لدس لدان دضارب لماسدق فانقات تقض نااك نب والمأذون حم ثكان للكاتت انيكت

و
)نو .ريال

ا
0
صر

ا

|ألااحترازءنالشركة فالشرركلا دذارك لاالنثئلاتغون مث إدوحدذا الوكمل لس لهالتوكيل

مين ١٠

ويلوالمذارب والثعريكزدل وأقولأماكونالمكاتت
مذو كلمترما صرف لنفسه تخلاف ك

زمه

يتصرف انفسهفطاهرلانه ,توصل الى<صول العدىوأم المأذونفالذى.ظهرضعه بقان يقالماس.ق

00

من قوله ق.دعاذ كراىبقولهان سضع وماعطف عله وقولهللا

<ترازءن اشلششمرركةكةأاىلمفاوضة

وقولهفالشر يك لارشارك أىلدسلدان شارك مغاوضةبدون اذن شر يك
هكس أى التصرييحىه

ْخلاف مالوشارك أحدهوا|ا مرعناناقا نها وزع ط,.ماولا تتوقف علىالاذن وسسأى!ا نهايد ون الاذن

تنعقدعنانا (قولهان .يضع) ي كذرالاعارة والفمرء ركان احال
كلهدسان بعيرةاوفعل وعطبيت

| الدانة فالقماس ان تمنوى الاسقسانلاوكذ الوأعارنوباأوداراأوخادماانتبى وسعماءزوهان
سند ونس
ينز
ويثاةل
دزع
اتخالاص
زةيه ولدان نسترىبالنسدئة

انكانمالالنمركةنى يدهاستعسانا هر

عن الف فانلم.:قف ددهثئمن جنسمالالشركةكانمااشتراءنسرمة ه خاصةلابهلاعإكالاستدابة

أعلى

ششريكه خلا المفاويضةخعشنينوالاعانلواقماؤنضةضااالنسوغرسواا لفكربزاالءممانلسروااسءكاانلملالهاجنللأبورلباهدحوراعانسياعلظنمهليارفياة ْ|

للاشماءوقب لان لهجل

!واخلاصة وانأفالأحدهمابٍ-ع الاخرحازت وانباعاحددهماماعا وردء-نى الاروةمله حازواولا
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اك

(علىم:لاسحكن)
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وفاقلدفير كا
جفلاللاةماكمو ول فلناد املاشعنافالمكنممتاضهنارلشركةيك ثنيوتها.
الاقصدانبر وأقرهاجوى وأق
ولف كللءالز باجىمابشعرالىانه لافرق عدم الغساد بالجهالة بن
مالوكانت الكفا
لة قصديةأوذعنية لكون الحهالدهناغيرمغضية الاىلمنازعةو..ق هناالاشارةالى

ذولعكله فلانقه ماذكروقىالفتم (قولهوتصممعالتساوى فالمالدونالر بعوعكسه) وهوان

رفع

نتساو نافىالر ب دون! ال ومعناهان شترطاالا"كثرللعامل مأنهوهل|ا كثرهماع لاوانشرطلا.لقاعد

أولاقلوماعلالاحوزء.نى ث امذا كانالت لعلىأحدهما وجعلااارب بنهمابقدررأس مالهماحازويكون

رما فى

مالالذىلاعلل بهضاعةعند العاملل رهيحهوعليهوضيعتهوا شنمرطاالرب العامل_1كثرمن رأس رفعح) 1نمزل

بداذع أ
نالعاملمضاروبلوهشمرطاالر لل
مالهح زاابضاعبىالشيرط وبيكونما اللدافعع د

 1ا

ندحمالثعرطو يكونمالالدافععند العاءلىرضاعةلكل وا<دمنرمار ع مالهوالوضعةمهأ
مالهلا

مروت يوب
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عل قىدو رس م لهمانعاهولفاونانىالالوشمرطلب وحالوضيعةنصفينقا شد الشركةفاسدةوأرادأ"© رجاتم ر٠و3ن0 جيرف
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[فسادشمرط الوض.عة واماالعقد ف لاسطل لان الشركة والمضارية مالا سطلنالشر

كون١مااثلمربرحطعالوىالوض.عة علىقدرأس المال كذافشرحالش عقاالعراوى فصل || ٠ مشا
انشرط التفاضلفىالرب عنص الشركة الصديه بخلاف الفاسدةحدث بقع رأس المالواماشرط م

كك

م 0ه

ا

".هه

التفاضل ف الوضيعة فخبرححيم مطلقاصدت الشركة أوفس د تاذه تسع للالوبو م الاقساءمالوشرلا |,اد
تايان ل صاورلانهتنشدجخرجالىقرض انشرطلالعاملأونضاءةان شرا ربالمال ان  7ا
ل

زفت

نهر (قولهونصممعلافاجنس) تمخص.صذلكبششركةالعنانبوهعمدم اجوازفالمفاوضة [-كن ا

وك ٍ.
 +لنت

راط

ف اىخزانةاذا حكان لاحدهمادنانبراووبلضلا خردراهمأ وسودجازت المفاوضةان تساوت قعتهما  64 3ا

لامماجذس واحدمنحيثالغنيةواتنفاضلاق القجة تصيرعناناجوىعن البرجندى (قوهخلافا |).> .و) بن ميمس” ا[ خخ

إزفروالشاففهما) لانار ب قرعالمالىولاتتصورالشمركة فبهالابعدوتوعالشركةى الاغيل
انششركةءةد نوك.لمالنطرفين للشتر ىكل سس
ولاتصو رذلاكبلاخلط واولحلنسنانالاانم ا|طا
رت سار
:
3
0
متوما فن فذدته لى انالكوتالدرئ دتماوهدالايفتقرالى الخاطوار بمسدق بالعقدح سوق

رهن .,رررى)
1

ا

به

كلعنانللشركة) اعلمانهشترىكل منرمامشترلءدتما علىقدر
(قولوهما شترادكلواحدمنشرب ا

م

0
غك

هه
ميا

مالهمالمكنيذج ان بعتيرفشعرطالرعبقحودقدتالششركة قمةرأس مالك ملنبسماف ذىلكالوقتوى
)ك رعلة
ىوقظتهورار ب قعته وقتالقسىة جوىعن ||ربلك م
ءسموالفمما
ثىرتعادرأ
وقوعالملك فاالمثل_تر
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.
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ات

5ول-ه0ع
و
المرحندىع نالقنمه (قولهطولب المشترىبالن فقطالح) اماتوحة الطلبه_
و
.
هلى المثثر ك :ف7لانه ||بع.كيم١
ال ل لال
لل
ل
النائدها
2
هالةعدى (قولهاذا دى هن هن مالنفسه)
خوفلائيا 0
ودواماءعدم ودهه على

لانهوكلمنجهتهفىحصته هدارةواحثرزيهعالوندهنمالالمركةفانهلابرسععوهذا القيدأهمله

المصنف كااق.دورىلاعلب مهن قولهبأرغلعهورانه لاايلكواناذا أداءمنمالنفسهوراد بعد

الهلاك ان اهشتراهلاشركةكانعامه الدمان نهر(قولهوتمطل شسركةالعنان)لوأبق الشاركلامالمصذف

ههر اطلاقه لكان أولى
اكا
ظلكا
وأوم
شنماركة مطلةاعنانا كانت أومقاوضة ل
امت
ل|طالالقه
هولى

لطبسع والحيسة
كهلااكب
لذا
(قولهببلاك المسالين) أىمال الشرمكين لانههوالمعقود عله فنهافا
والوصيه (دوله أواحدهما) لانالدس كبر ض الالدشمركهق مالهفاذاهلاكأحدهماف تا ذلك ففات

رضاهرشتركتهفببطل العقدعينى (قولهقم اللشراء)قددرهلانلوإهك احدهم باعد الثمراءامالالاخر
كأنالث ترتىوما وقد كشف تقاى هذاالمفهومنقولةوان اشترأىحدهماءاله وهإكمالالاخر
يك
ركف
شانهل
لهر و
ا,فظا
دقبد
بنهلك
ر (إقوله هلكمنمال صاحمه) “ا
ونب
مى د
امشتر
فال

فكذائلانه أمانةع.نى (قولههذا اذاهلك لقالاحلاخلحطة)المهاذهلاك أحدهما اغانتصورقيل
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العقدانقاب لىا>وازيا-ضاررأسالمسالعندالشراءلءلا مانص علءه أولاحثقاللاتدمالشركة

أعس
وال
لغاائبدأو
ددن
ّنمنان لحاو
انضالرساالمفاوضة كانت أوعناناوال
كابا
ازم ا
للتن
اانب
مين
يه
أخلوااووآمن هن تاعلان مافىالثورهن عد م اشتراط
ااحلضار
شالم
رالاعن
ءدال
اعق
سدب
تلعدندلالا
عسراعازاهلفىىاالحلزاز ىاهذنااندهفع لرأجللغاوقال لهأخربمثلها واشتربواودم واحساصل

سنئاانصاقافينراهل أمور:على ان فهعل ذ للك وأحضرا ف الوةت الشيراءحاز وثبعه دعضهمكامدا وى

نفظدرظهاهرلاعلت الم عرنااندمن ولهحازأىعادا لعقدالى احوازرقر شه أوكل
لامه (قوله

مطلقا) فىمةابلةماسأق عدنالاماممالاشمن انهاتكوز بال
أعرشوضا
اذاك
رانا
المذس
ل وا
ى-ها
هذا

السديد الجوى حدث فسمرالاطلاق.قو أى سواءكانغنيرال:قدين جنسا واحدا أوجنسين محتلفسين
(قوله وقالمالك تدوزبالعروضانم) اعلا الذعيرالمستترققوز بلعوادعبلاقلشمركدةكونبا
مفاوضه فلا اف ماسدق عنه من قولهلاأدرى مااغاوضة كانوهمه السسداحوى الىهذا أشارشطنا

وح
مجذههب مالك انها اشتركاقى رأسسما لمعاومكالنةودواناانهبوْدَىالىرمالم:تمنلااذناهباع
حكل واحدم
انما ر
نأسمال
اهوتفا
نضلف

سدةه أحدهمامن الزنادة ىمالصا يه مالم

كمعن ومالمعلك مذلا النقدن لانما شتريه أحدهما يدخل ىملكه اومنهفىذمتهبرجم نهء-لى
صاحمه تمساره اذلايتعس ذكانر يمان واماالمحك.ل والموزونوالعددى المتغاربقلا نصحم

الشركة وها قءل الخاط وانخاطاء عه ف<.ذلكع _:أ وس ف و الومنخاوط يدتبماششركة ملك
فوظاهرالر وايدوعندمهدشركةعة دو رةاللاف تظهورق “تاق المشروطمنالر بز بلى وقوله
كااذ|خلطاهبغير جدناسهليافجماع علىانهعاندا عدّلاف الحفسلاتنعقدو بدصرفىالثوروءن
تهعنلاران كلاماليزأبى واناستف.دمنه ماذكرناء كن لابطر ابلقتصر خبلافالان عزاذلك اله
(قولهعنزلةالعر وض) فنلصاطرأس مال الشركةوالمضار بةّزا.لااياذاحرى التعامليه فنزل
منزلة الضرب وعله > م لمان الكاب هر (دولهوهوظاهرامذهب) احترزيهعاذ

وى هرف

الاصل حءث جعلهكالا ما ن ز ,لهيمعلا بأنالذهب والفضة كن بأصل الخ
القنةو
اها
للغالنية

تبخضتصرب صوص لانهبعدل رضبلانصرفالىشخ  1شرغالما (قولهوع ن أنىحنيفةوى بوس.ف
لاوز بالفلس)اكذاقأ كثرلنسم وهوالظاهر.لادالما بفعىضواجوى (قبولنهصف عرض
ال خر) وقعاتفافالانهلواعهيالدراهمتمعقدالثركة افلىعر اولضتىاعهاحاز أرضاعنى (قوله

والعثدتركة حم) لاانهل.مع صارشمكة ملك <تىلاى وزاوا<دمنهماان

,صرف فتصيبالا خر

تم بالعقد بعدذلك ضار ةاكهعقد فهوزكل واحدممم-هاان تعرفق تصدب صاحمه وقولأه وهده

حأمرلاةداانلشيركة ف اىلع روض لانهيلاكرصيرنصف مالكل واحدمتهما مع وناءل صىاحبه بالَهْن
فكوالربالخ اص لمن المالينر يماذمن فهدوز ملااذفالمسعاوقوله هذااذاكانت فهة

وكالحدمتهما الغيراحلتايهلانه>و زان.سعكل واحدمئ_,ما نصف مالهبذصفمالالا خروان
تفاوات قعتيما<تى دصيرامالنصمهفماين وكذا العكس حائزوهومااذاكانت قعترمامتساويفةباعاه
علىالتفاوت بأنباعأددهماربعماله بثلاثةأرياعمالالا"خردى حون المالكلهينباأرياغا
فقوله.ا نصف مالهبنصفمال الانروقعتغاقاأأوقصدالمكونشاملاللفاوضة والعنانفيل (قوله
وعنان):وزنكابتوقيل :مخ العينمن عنانالداءأىمهاببالاهاعلت كالهات نعصتباوشعهرتها

واذًا اتفقواعلى تحتواوهى أمخوذةمنع نكذاأى عرظضهأرىلهان .شارك فاىلدعض ممانله نهر
(ق
اوإ
لهأحىد
كون
ذالة) لاختصاص,ا,المفاوضة وهنم عت ببنبالغوصى أومعتوهبعةلالبييع
واه غذلوذكرالكفالم تعوفرياقثسروطها |تعقدتمغاوضة وانلم وتفركانت عناناتمهلت#طل

الكفالةمكن أن يقال:مطل وان يتاللاتمطللانالم مرفباعدماءتّ.ارالّكفالة لااءثارعدهاقال
جس
سص
رو بوت
محم

72
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0000

(علىم:لامسبسكن)

360

امحاجة الراشة معلومة الوتوع (ثتكملذ)نق
نلى
اعن لز يالىمفضىار معز باللمهايةمانصه الشعريكٌ
اذاسافر»سال الشركة فنفقتّهفىذلكامالر وى ذلكعن مد وذكرنىالكافى بعدمازكرو وب النفقة

بم0ض1فد1ت11ذ[آظ2ظض

الم
بوطوء
ا:اذ
لااس
اضقت
س وم
تالزم
ق.هراض ظفاهىراارراية

لافرفقىازومه «منان يحكون بالمدنة

أوبالاقرارالااذا أقرلاانتقل ثمهادته ل هكاصول وهفروعيه وز وجته ولفوىعذّةالبائن فذانعهيانءف.ه

خاصة عند وقالادازمشمركهأيضاالالعيدوومى:ه نر لقوله والاحارة) اذا استأسرأحد هما بازم

اهوول
الا-رصاحه لماذكرنانأايملنانه
مكف
ااديه "ةن ولانلزم ارش الحنايةوالمهروالخلع
س_.ل
والصلمعن دم العدونفقة الوزحات والاقارب لانهذ.الديونبدلعالا نمم الاشتراء فسه فلاتلزم
الاالمناشمرلانكلواحدءخه ال:ائرمبالعقدعن صاحدهالاد يونالمحارن:بل -تىلوادى رحل على أحد

المتفاوضين سراحةطأفاارشمقدّر وادكلفه قلقم أراادان تل فشر كهلشن لدذلاك
لويلتاعصومة له
معشر بكةلازكل واحدمترما كفملعن صاحره فعالزمه سيب الكارةامامانازمه

بسب الجنايةفلايكون الا خركةيلايه الاتربىاانله
لوئ
مديتنة أوجعاينةالوب يكنعل الشريك

م من وحماش ولاخخصومة للمنىعلي مهعه وقوله والخلعبعنىاذا لع تمعز وجهاذالزمهامن يدلالخلع

لاسطزم شر كهاوكذالوقأرت بردل الع عوناغرصة(بق)ولأهراديه ماشه القارةفد ل ضهان
الهو
فف
الاستبلاك كالمستولكمن الوددسة وغيرها (ةو
للاى
غوص
ب) هويةولانهلدسمن
التجارةفصاركارش الجنايةوهما يقولان انهمعاوضة وذذا نهمالاقراربهمر المأذونوالمكاتب نزدا

(قولهوتبطلان ولهابحدهما االلح)لمفوسااتواة فهابصطما المسال اذفالممابوا
اةشرط ابتذاء

وبقاءوقدقاتتاذلا شاركدالا ترف.ه (ذوله وة.ض) لوذكرالشارحالة.ض يعدالارث لكان أولى

الانشهمرط ف اىلاوهوبوالمور وثكافى ان بابىكنظاهركللم الزوا
اجيق
لتذى
قا
منض لد تمرما
فىكلمانورثمن لنقد ينبل اذا كانماورئهمن النقد.ند ,ابد لعلىذلك قولهولوورث أ<دهما

دشا

وهودراهم!

ودن نابرلات.طل حتىيدض لانالدينل تاتحالشمركة فمهافكل_مل مااقتضامكلام

الشارحمنعدماشتراط القدض فالمو راولثمننتقدن علىمااذاكانعي الادينا وكذاماز حكروق

الثمرنبلالية منانالقيض لندشسمرط المفوىروث معلل[ ,أن|ماك صل يهرده وت المورحثمل على
مااذاكانعبالادينالقولهما
تمعفيه الشركة)تنازءه كلمن وهب وورثُ جوى عن قرا حصارى

ولوأددقلولهان وهب لاحدهماأو ور ث بقولهان مك لكان أخضمروافلوندثعل مالووصل الىيده
تصدقة أووصية (قوله وذكوهما) هوالتير والفاسالنافقان جوى (قولهولاتصم مفساورضة

وعثان)ذكرالمسال فبمالاقذّمناممن انه ,كونان تق.لاووجوهاوكل منبسماء م بلامالتور (قوله
بغيرالنقهدين) ولي
بقمد
االم
لصنحفا
ضلما
مل
رة ولا:دّمنهقلق القنةعقد| الشركة ورأس مال أحدهما
إغائب لصم وإودفعه تعدالاقخراق عن انخاس ليشترى الشر رك بالمالين على ذلك العقد تتعقد

افلشعركعةدبارلدفقوا لدفالقنيهتنعقدالشركةالدفعقدضى اتم,افاسلدافتراق قل ا

حضاررأس

الماللك ,ارتفع هذا الغسادا <ضارهعند لثمراءوعلىهذا>مل كلام اليزازىءلى مانقلىع4_:نى

الفعرأيضابيأقنالمانص علء.ه؟ خرامن انهاتوزوان 1روأبسدراسالعندعة«الثمركة أرادان
«#لقتكتتِِ-

ةق

المذازعة بدثو-مواله نجع السرى وهو بجععزبرلا
هر
هف غيرهوقيلهواس ,جع للسرى ومعناه

الس.دأىالشريف واحفوطا فالسراة فخالرسيونقتووم فوضي بوزسنكرىأىالار
لئدس
ملمم
اتا
ح

ةتبنهها فىاعرف قان الوم ى صرف فالموةوذةلانه يعتقد
ساناى فواانقل
القمهست
للاى
بالعزوا
مذوجمى لابواحونفسه لذبقات من جءل
انفمسهل
الماليةوالككانى لانتصرف وكذا الكانى دوواز
الموةوذةمالالا :فصل فمهنينالكان وامحوسى واحارةالوسى لصلذدعيدة تسوج بالاحروا نكان
لال ذبعته جوى عنالمناية (قولهفلاتمعالمفاوضةامم) وكل»وضع لانم المفاوضة لفتدعريلع]

ولاشترط ذلكنى العنان ون عنانالاسقهماعمراثطهتنوير(قولهبينح و
رع.دائخ)لاناحرالسالغ
كلكا صرف" واأ-كفالهولاجإكالمملولءشدمًاممما لادان المولىك ان الصى لاعلك التصرافلاناذنه

وأماكفالة فلاعلكها ولوأذنهواذانمع دنمن ذكرف_دم صحتهابينع,بدن ولومكا:سين وصددين
ولوبالاذن:الاولى وغيرخاالفا
عنددن وأناهكلاانلااكفالة.الاذنالاانهمافاضلان لتفاوترماة»ة

فميضق قكو نكل منرم كفءلا ممع ما
ولزامصلاحم
ذهعنهيررق باذنهمن قولهيان الصىلاعلك

اتتصرف الاناذنه برجع لاولى ولوكرهمكان ا لذميرلكان أولىاعدم تقدمذكر«وكوزات رادبالموى)
من لهالولاية فمصدق ,الوك (ثولهوصىوبالغ) ومل الصى انون والمءتووجوى (ذولهوعند
دههما الاترى:ا#اءوز
أ عحلك
أىوسف صور) لاستوائهما وكالةوكغالهولامعتيربزبادة تضرف

فان
فوىف
رنسا
.نهلا
هماا
دوه
تا
لمرةع
االتس
دينالحنفىوالشافجىمعتفاوتجمانى التصرف فىمترولة
الذياواشترىبر أسمالههراأوخنزيراصع الواف
اا
ةلبمموا
نلاحنفى والشاذ نابذةلان
الداملءع-لى 5ه لدس مالامةةوماقا مووه ب اهلالزامباخاحه ثابتهراتحاداملهوالاءةة|دولا_لاف

االنم-لم علك
جفوازها بدنبماعنانا وكاناملاسربايجنالمسل والمرتدفلاو زفىققوهل-متهر
اعدم التساوى جوىءن
نمراءاجر والخنزيربالوكيل قلت الذىىعلكه بنفسه وال لاعلكه بنفسهف ن

ئلزىمن العقودزراجى (قولهلاتذه_قدالاءلفظ
ح_داى ا
ام:
المناية (ثواهوبكره) لانالكافر لا
وظضة وانل يمعرفامعناها
اءاف
فالا
مندم
عسرا الولا
المفاوضة) فمهطرف التذو روث سه نال
زنشركة
وا
حناس
نلق
ا وا
أوبيانجبع مقتضياته ا انل يذكرالفطها اذالعيرةلاعنى انتبى (قلوله

المفاوطة)لانهاتضعنت الوكالةيمعهولوالسكمالةنهول وفكبلذالكلة ساادورانلفرىادعهدالاجقاع
وجه الاستدسان انهتعاءل الناس بهاو عله رثركالقياس كيانى|لاستصناع على ان الجهالةلاتسد
وكالةوالكفالة الااذاكا نكل منبماقصد اوهوهناضكتى أونقولعل الفس ادناه الماذاكانت |

رلاوفذمهمؤدى هذه |
طقب
مفضة الىالمنازعة ( ٠قوله لا أدرىماالمفاوضة )هوابدعن فسادهانكذا
العمارةالتوقف وحكىعن أتعماب مالك!نبساتو زبلاشرط التساو ىق المالمن(قولهالاطعام أهلهالح)

واستقارميننلالسكى اودايةلاركوب أوامةبطؤهاتمرولدسكونهاللوطه ق.دابلّكذلك وكات للخدمة

جوى عن المناي ولنقمدكون الثماءياذن الشريك وهو ولعلى مااذاكانالشراءياذن كه يدل

علمه ماذكرهالمصن ف ]ركاب الشركة وان أذن أحد هماشراءامة ليطأهانفعل فهى لدقالالشارح
واءاقالاذ لان أهوانء-ترى شدمابغيراذ ن شسردكهدكونمشتركابدمهماومن هناتعلانالاذنقعبارة

صاحبالغهرح.تُ قالأراديام-تثنىما كان من وا تحه دعل شيراءددتللسكنى أودارةلارحكوب

اؤحارية للوطءياذن الريك عاق بالسكللخصاوص| الموةطء حلاف لماءتوهمه نكلام عضوم

ديم وأاخليرةوكانالمناسسابقاءالقيد مؤخراءنالمسائل
لازتةاقلصر
اعد
واسلنابمهام انهتدربف ى
لمكون قبودان
هى ك
ذلاهاذلاف مايشتريهمن الطعاموالاداموالكسأولوهلاهلهحث لايوتف

خروجواءن لش ركةعلكىون الثراءناذ ن الثمرركلانهمه الاث.اءمستثناةعن المفاوضة للذم ورةفان
0

:

6

امماحة "
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(على منلامسبحكن)

 1فىاختصاص أحده.ماعماأذ.ان به المدونهقدارحصتهو مهمهر بالدئن حصةنمهرا

(قولهارثاأو:نعماء) جسع بدتيمالآن للك ماانجبماروينا  واخدتيارياخٌل الارثللعيرىومنه مالو
اخلط ماله امغنمرصنع من أده اويااه ا للاتسارى ودنهمالوانتماعمناأوان لماعلىعربىلك

مالهنالاوءتثمخللاءطأامالى امح ث لاقبيرركا:طةرالمنطة أوتعد مركجانطة بالشعيرترمواحتر:زقوله أ
الك مالبهالاست.لاها
علاكماله لاسملاع الودتلدان
را:بأمان!أودحانادارهمحت ل لكحدث ل ع

نفى قسطغيره قَ.ل والأول أولىوالةساا
]ا«ه
هف بسن
و لو
(قولهأجنىفى قسطصاحبه ) لام تشعنها

دواخصة وااخصدت نهر ووحه الاولوة ان قسطغ مره عاذ مركن لغيروشركةمعه بحلافالتير
0

هيكه يناوا ن بانهح يبمهس 9مرك حاركفم كانوكذااذاراءه من غيرأ
ىنشر
صلا
بالصاحبفانه ن ع

الافىا خلطوالاختلاط فانه لاحوزان سعدمر أ :ى الابرضاص احيهز ال و
ىأماالانتفاع ذف البدتأ

م ودفة نويه

وامخادم والارض له الانتفاعن||كل انكانتالارض ننفعهاالزرعوالالامخلاف الداءةدرووحههان أ راف لححتللينة
لان

تفاوتوفالتهان 5:نكلهى
وتاي ارهز ري ضكة نهريكم كانت | 0

0

معدللاستغلال صروامحاضل انه لاوعلنبهسككاءقالدارالشية ولوسكنهارلغلسةخيراذن ركه |
0

املك امش ترك ذلافه فىالوق ال ترك :ذو روش رده م نْكّابالوقف وه

0

ِْ

عداليريك
لهالترف فمه الاناذن صاحمه )دذا! دس على|طلاقه ذنىالغتاوئ | لظهيرية قال د لوأ

ونان

ره

ما 0
رادت 0

وك

مانرف

2

خصتهمر ||شرةةا هاو عنصب ال ؟هتب وحفط نه حازفان حضم ورأحاز والاضمنه قمته وان ضر :
فهوكالاقطة قالالفقمهأنواللمث ويذا الاسم كارو

لاد

ور فا نعالمرجندى

:

(ثوله وشر 43

0

روكت 05

العقدام) حدءأي المصنف تمعالصضاحءت الهدايةمفاوضة وعن نواتقملاووب وهاقالالاثتقانىوفمهنر

لايهنوه مان شر لصنا شعوالوجوهمغابرتان للفاوضةوالعنان والاولى ف التقسيمماع الطعاوى 22
والكرنى وعله جرى اديلع من |:ال قلانة أرحةاماق والاعالوالرجتووكملتبأوكن مقواممة /

)زولا

 <.ا
التتصيض عل المغساوضةفان ||.ب <

ماتيا شستتأحكامها |اقامةللفظ مقام المعنى

ا رعماء_لى عامال اموادفى أمراالشركة

وان( يذكراهافلايدمن ذ كرام معناهاءأن شول

:سوووهمارا ننالغان مسمان أوذصان
حقكاللا خن

لنت 5
و

0

ل اله 6

جتكسقع بالماعدى قدعدل وجهالدَفُورض  0كل مناللا خرفالتعاراتوالنقدأ] ,كم 4/
شارك
من:كلاعن الا ترما بلزمه ه نن أحركلبسع دنا هاتمص خعاصة |يضاير 0
امكو
ضان
الى
نثةع
منسد
وال
عننت وكالةوكفالة) أم|الااول فلتدةق |لشمركة علىدمدانا وأماالثانى فلمحقق المساوادلانها
'ولذها
(ق
دىءن تحققها| نذتاههوااءومن وقتاسلساوناانتيسى جوىعن)
ياو
لأافس
ُقتَضمرا أل نفأض
قراحصارى قالالزبلى وقولهان"ذهنت وكالةلدسفسه فائرةمتازنه عن0

ررك
ن أنواعالش

ا |
ران
شن ك
اولعفرانهزائدلانه_ذالاصماقالفى| انوورأنت تسيرنانهلابدعىذكرشرط لمئوا
امعى له|
دميز
االق
لام
اىمق
لاوقالالسسدا وى قلتلاخفا"ءان ذ كرالشئالعامالذى لاحص لبه تميز ف

خخصوصا فا مىلقتاقمسيم والمقا لذ حل اى:نه كمثعراماترضون بذك الثمروط العامةفقول لابدعفيههاا
(قوله ولواحةها) كالاستكحارللةةل وال |
لتدسامئه فتاهلنتهنى ةم
والفسارة والصبغ (قولهو”'ساوامالا) وكذار حادروالمرادنالملاما:ممففنهى الشركةول«اضمرزبادة |
لامع فاملهشركة عملاىنسنه جروا كانالتساوى ثعرطافىالها وضة لامتنئعننانلما واوهى |
ْ

مسشيقهة متراقالالشاعر
لاتصلح الناس فوذى لاسرام

د

ولاسراة اذاجهاف-م سادوا

ومعنىالمدتلانص أمورالناسحاكونهمه ةساويناذا كنم أمرا وءس ادا تفانهماذا كانوامتساوين||
1

2

د
بيات

 .ا

وعنانا جر (قولهمفازضه) * زالتقورضع» ف اىلمساوا:فكل شود رومن م“عى هذا |لعق دمالا شتراط

شا
تنرهط
نص:ف
اكه جهسنعالوجومكاسأق وظاهركلللاءاالم

0

3
5

3

(الجزءالثافىمن افلخمعمن)

75

تلمهانأ:سواءذ كر للهانأدمدة
منهالان قسمة الاصلتموزعلىهذا الوجهوالمنفعة غبرصتافة فازر ا

اول يذكرلام_اعقد قسعةفلائفتة0

ستخلما|ماهاليا! :لانالهابأة

اسلممةنافع ذمقندمولماكمكالأصايهمنالمنافج خازان ستغ لهساو: ,أمذ العوضسواءاشترطا ذك
فى عقدالمهايأ:هام لاعلى الطااهروةيل لاو زالاستغلال الامالشرط فانتاياعلىان بأحذأحدهما

العلووالا> خر لاسغل حازلان-3مةالاملىكو زءلىهذا الوحهواايا"فى ستصغ_يرعلى ان ,قدم
ا<دهماق الانتفاعحار وهذهالمها نأدفىمعى :العساريةلانقممةالاصلعل هىذا الوهلاتوزلانه

موقت فكذا قسمةالمنافع

فمحملعلىانكلوامتحردما ل أصنااححمه الاناتفلامعدفَتىلهكوهذًا

والوالودمرطاالاستغلال لص كلاو زلاس_تعيرالاحارةفاذا استغلكلمنرماباذ ن شر ركهكانه وكله

بالاحارة نفااسّو باالناستغلال قكاصنذالصكاواناستغ لاحدهماا حكثر ردنصف الفضل
ولكذلك الدارفاذاستغ لاحده .ااكثرساتلهالبزادة لانهملكالمنفعةولابازمه ردشئالوجهالشانى
موارأةىمنافع  0لودجى بق-مة الاصلالاانهأغمرعة لف كالع.دينعلىاندم احده.ا أحد
ال قل هالااندقال
|1ولمعنوالا .لوالا خر وهذاظاه رعلى قوذماعوازة-هةالرق.ق والامام و ن

ف المنافعيحوزلاماجنس واحدخبرعتتالف فصاركنفعةالدارينالوجهالالث مهاناءفمنافعمختلفه
كالدابتين اذاتمانأا فركو مهماف أخ ذا حدهمادابة لتركهاوالا”خرالاخرى ايركمهالاندم لاختلاف
متفعة النبوابافانمسريفواالاستغلالفعندأى نيفةلاحو زوءندهما» وزوهوظاهر لان ددىة

علد زعلىهذاا لوجفنهكذاالمنفعة وقبأاسقلوالمام حوازالمهابأةنىالعمدين مع انهلايقول
10

رادها اينكون جوانا ابادهن دوق الذاتالكر ادفاو

نافعلدواعبقافةبدلالةانناستأسرداية لركبالمصززالهأن برها واذااء<:ا فت المنفعةلماصع

المهارأدولاً كذلكمنفعة العبدينوالدارنلانمساغيرعةلفة بدلالةانمنأسنتّأ حرعبدا خدمه ) 3
دسكتباحازله ان بحروهماوعلى هاذذااامختلاهفارأ فدايةوا<دةفعندابى حنيغة لاوززوعنده.ا
عو لافالعدالواحدلانالاستمسال يتغاوت هذ ق اراكب واخدمةلاتنغاونلانالع.دخدم
.لى ان نفقه كل دع لمن يا تار
باعتاروفلا:تحمل مال «اطمقه ولاكذلكالدايةقانممسارا ع_

اس
لوجقفييهوف
عملاابدعتةديلهقفلىته افس
كينا لاق التو اللاتنغاوت فااىللطعا
يكونالطعسامعلءرمالجهالتهوى الحكوةيكثرالتفاوت فسلسااح فواعاد :فيقيت على القاس
ك فقتفهااياً عل اىن
رال
شكان
راوا و
(تتمة) مانا فىغذلاوثهم دلىأنيأخمذكللدواسحتدحمناب
شتف عكل٠لمنحماانس مم المحزلانااها تخت ص ءالن:افعضر ورةانهالاتيق فنتءذرق.عتواوهذهاعيان

بردء! القدعة عند حصوذاولانما صلم ن الاولادوالالمان يغاوت والاع.ان لاخوزه-ىتاالا

بالتعديلوهذا خخلاصةمأطااليه ق الس|إرجاالوهاج وقدع مق لهسا1قا مستقلاقبل كاب الاكراه

وقداستغدم نكلامهاناحدالة كاذ اليا :أدةضى ياجعراولا توقفءلى رضاالثانىمالم

يطلب القسجةوكانما.يقس واذاعرف هذ افاىلك المشتركفن اىلوقفبالاولى لعدمحوازالمع فيه
دده

من |الك والوهفهن قد هاكح«شمه وانفرق يدْم-مامنجوة تقض المهابأةفىا للك

عند طاب القمهةلافىالوتفوكذا فرق بدنهمامن جهة احرالمكلفهاااسكنها حدهما ددوناذن

لاخر ولمسق له ماعكنه السكنىفوهماق بيانهىكابالوقف(قولاهنعلك! نان)معأومتعاقما
كالواشترى شغ اشعركقمهآشرجوىعنن ألمد.3

(مولهعينااتح) ١لتقسديا لعيندر ب الدبنمعان

:ةلمحازلانالديونصف شرع لاكوامقانهعلاثد لودقعمدن عله
بعنهم عددمنشمركة الأك

الدنالىأحدهما كانلا .ل عواارحورععلمهبنصفماأذ ولدان وله لدى ا ذنه
حدى ومادقعلىامد نحه ولا ندعممندنلون أبضا أن سايلا .اه عورا عار
ألوممتجج مح

و

3ج

جب

7س

رامل

سسحت تدر

7
لفقوداذامادحكه م رتداذاعادالىالاسلامان وجد شيا ,دالور:

كاع ا

أوتردالبسه الزوحه لعإرندساو

لاله

والافلاشي شاهين|

د لاوادواصميانلهذامنى||

فرمانث:رلكوانمع |
ري كاتمك0
كناك ب وناسكان
|اشهاكوشركاءروناهلعةهير وفمىاله .لا"كن الساالتوقوهقي اأىفالسهراتوالارض كذا مدا
سْضْنائالشركة نابتةبالكات وهوقولهها

فهمشركاءق الثلثو نقولهعليهالسلامقالابهاناً
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ِ الحباة والموت (قولهمن يأخذحقه) اددئى ددص غلاته البىأقرسهبا غرماؤه لانهمنات امحفط

لك ولانائت
ادس
منهل
 ١ولاضخاصم ف دىن :1ريهالغرم ولافىتصدب|ه عار أوعرضف يدغي هر لا

عوناهناهووحكيل,الق.ض من جهةالقاذىوانهلاءإكالمخصومة,الاتفاق مسقامههن تاعنحم
ءلى

إعلىمثلاه

كن)

|

مع

حقوق الناس ونظراهما ,
نسم
للد
ظنرا احا ارنعينردمنلسااوىذالعمنى وذكرالة_دورى

وغيرهةول الامامممجعد:برفحجكان هوالمذهب يحروظاهركلام الدريف دثرج قولابىبوسف
(قولهفسايه) لأنالععوض وزعاعللى
معوض ضمرور الها يلوذاكرلنىاصل انبهرخ”ملهاذاوجده
ف المصمرأوخارج المصروع نانىحنيغة انلهإنئلهفالمدمرثمأن |تفقاعلى الرخمفلاكللاموانالفا
فالامام «قدرهعننى وغبرمكالز نوامجنه تعلمماقاكلامالشارححدثقال وحسايه قدركون بتصالكهما

لمباافععهلىيمه منان قول المصنف فعسايه حك ن ان يتقىثعلىهذه الاقوالالتأىشارالمبا

ال
سشاكرحذول
لدكبل هونص فالاخيروهودوله وقديكون بتوزسع الاربعينا (ةولهوقد

يذ نوبرأىالحام)دوااصم وعلهالفتوىحرواعلمانتق:دفيور,ءضلرأى ماا1ذ4ماعللمهرتفة|
على ثئكقدّمناه عن العنى (قولهوالمديروأمالولد كالقن) لااحسناهءماليتهمالهاماناعتباراارقنة
اكلامفدبراوداءت.ار الكسب كاالفواامد وهذاالاطلاق هال تيتاعىاللهدايتمااذاردهمانى
.انوك أمابعد مونه فلاجعل إدلانأمالوادتعتقياموتوكذا المديران ريمن الثلثوانلم
مرج فكذاكعندهماوع_:دالامام هوكاللكاتت ولأجءل فبهن رهقالَ وى الاولىة التعليل

أن.قاللانهاحناءملكه مهماونةل عن اليرج.ذدى معز/يللتقط ابنرهلدااجعللمدبرانتمى ومقتضام
انأمالوادكذلك (نقة) ماتالمولىبعدااردوء ل.هدبو قنَدّمالجعلعل سىاثرالغرماءوقسم الباق

نهر (قولهوان أنىمنااراد) أى من بريد الردفلورةه بعد
حايا
ذقه]هخوا
منكا
نن ال
اثانى
لأ
مصر

فلاجعل لدنهر وهذااتمابكرب علىماروىع نالامامهن اانهالذامردصمنرلاثئ لهوهو لاف
١
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:

:

و

2

يها

صر
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0

مأذ كرفاىلامل من انهرضحلهك قاذمنساوعن العرنىوذحكرف الغورانهالاصعقاولمقةضى مانى| “1.يهنن ورد
لافافللااحذبااامنضهت:اسلتمقحدسةاريجهأعرعضلاىوجعصلاحالبعابلدارلقمومصةوىسخادعمالتعهيدليهاستاوونورياذراقيقأتاهللبعابحدرعاعللهىصفااءحيبهرالخجدلمة||مدا ميلف فزي
اءلى
لعلى
بليد
لصو
دن و
دأبكو
ن ول
عليه
لاشئع
اهول
وأقاجلدلمعه شيافالقولقول

وصول بدهالى

البالترعنالظهيرية (قولهلاذمن) لانهامانةولاجعل ل مهبرتتىلواستعلهفىحاجة نفسهم أدق

عللعىوأنبأاوقنهاف|كلوورعهلباىاقمنراياوةراللمىولاىببذالاقكهز بلقىب(قلقووللهبههمذايانذوها داشامزودمارميحا)دملأراودلثتمهجوشيهرينايافه درأ يبرن
لعلى انهلله كن من الاشهاد

والقوللهفذلكجرناعلتتارغانية( .قولهفالاشهاد عليهحمعندأ <نيغةوحد) حتلورنكهركون
لاصل
ضامناولا سق الجعلاذا ردهعند هماوعندأنىنوف لاذون و دوستع
ققال
ادّه
دمحمعلارذار

نوسف هوأمين
فىكات الأقطةع.نى هوانهعندهماأقراعدذهسنس الذهان وادعىماسرئه وعنا أنى

2

م

والقول قوله_(قوله<تىلوردهم شهدنولقتالاخذالح) أىمعالمكن سي لوترك الانعرادلدم ||زم
دعدمالرديالاتفاق
| التشكنممنهاينكعنامن وجوبالحعل اذاوجدالردّولااموجباللذمان عليهعن
ان أبق من يدماومات ولاهذا
لقا
تلن
فو برو ثمرحهوضعنلوادق
لأوم
ااتن.له
ةمع
غكه
امن
مهدب
ولاجءل لهئ اىلوجهسين  +لافلسانىف اىلثافىلانالاثموادعد م لدس نشمرط فمهوى اللقطةنتربى
وا
اصلخان
تمر
للحا
لةااف ىكون الاشسبادمعلمكن هل هوشرط املاتظهرفالضعان بتركهوى
اماق الجعلبرهفع دن أنىنوسفلا.دعن اذاترله الاشموادواذاره اسقدق المع_لىنحلاقالهما واعلم

ييفرقىوولتعن لوادتقبالهأ
ن ال
انا
وثان
المرا
لدياتلوجه
لىوقلجالاهشهايدولناجعما
للهلفوردء

معترانلةاشهادد ل علىذلك قول شارحه لاف ل انىفالثافىالموالافو ذا الوجهل سمدق لهذكر فىاللتن
(قولهوقتالإ-ذ) كذ قنديهق الصروالزيلى ل أ
لءة
مبق
ادضا
صونف وان!دمنالرادلاضعن

ومةتذى التقسديه اانوهترك الاشهادوةت الاحذْم وحدمنه فعابعدلا .نتفيعنه لمان لكن زر

نيك
ب

+

اا

عنيممنه)
مفيم
للئا
اجزا
(ال
ااا

لعسسسمسسمسسسسسسسس سس

نشت ان تاففىافضليةاخذهوردهتزرعن
واحدا لضال مولاه ولامكانه امااذاعلهفلا

عن الماوانى انهننخابارانشاءاىءالا "بق الامامله حفظالدعن اناقهوا ثناءامسكه

وسار
الف وقيه

الىعمى»الموك

قالا وى وأمالسرخدى فاخاران ,أ نهلسلطأن اوناشه|والقاضى لانهلامقدرءلى حفظهلعرده

وكذا الاختلاف ف اىلضال وااضالةاكلايفرجذدىانتهى حكن -زمف اىلمعر.أنالضاللاحدس
 5ولدسامرا دحسهابتداء «لاذارفعه الىالقاضى وخودلاية.لها
لاسن

سه ثنيلاليةعن التسن

ف*انطااللتممددومتلى باعاهلقساضى ولومعالل عكانهلثلانتضمرالمولىكثرةالنفقة وحةظهنه

| لصساحمه وانحاءالمولى نعدهوبرهن او

0

دفعباق
الن المهولاعلكالمولىنقض

بعه الااذارهنانه

ومكاتب اوأمولداوكان عند هولدمنهائهر وأوانك ا
رلمولىاباقهمذافةجعلهحلف الأانمرهن على
مد يرا

اناقه وعلى |قر راالمول يذلكتدوبروشمر-ه عن از بلي واء_ل ان بيعهخو ف كثرةالنفقة ظاهرء لل

أأماقدمناءمن انالانق لابؤوحوفاداقه اماعلىما
اس.لقلىقكطبةعن المداية والكاقمن انه
 0 ١حرفلا(

)هددح سهمقدرة ست ةاشهر ونفقته فموسامن ستالمال ثمبعدهاسعهالقاذىدر

وتدمنام دار جوحء.لى المولىعؤنةالنفقة فيقتطع ذلكمن نه وبدفعلهالساق فقوط-م نفقته
فىسست المالاى قرضالقولهوهن رده الح)عمكالمه مالواعدّقهالمولىلانه صيرةابضابالاءتاق ومالو

باعهمن الرادلى_لامة الءدلله وأطاققى! رادفعانحروالعمدوالبالغوالصى وواملعاللالوذلىارذه
سه أو ماشه ولوتعددالرادكان الحعلسنالحكل أوالمردودعلمهكان لعل بقدرالتصس فاوغان

معلكون متبرعانالزائد بلر جع رهلاهمضطرالمه
االج
لام
وطىت
حأتى بع
وض ر
ذعا
االبعض لخسلل

جع_ل واعتماركونه ياعلقلاىداق اوك من
الالماق
دةلا
دع
سذى
عا ا
تده
اوالمردود نانردةاممع وإ

دااخذلهموت لاتقشياوان
عان
اعتباركونه قارب141لان لهس بقدنهر وانكأن وار تبطر
دةهما لاولانىوسف عننىاووس فيةولان
نىحص
علف
ملجع
رق ا
يسد
غمات
أخذهفى حمايهتم
|النفسه ووجوهبهاايةلءوللضااانلفاتاسلىلم لاالىالاخسذووقت التسام هومشترك ببنه و بمنغيره فكون عاملا |
ن الوجوب ضاف الىالعملانالاسزةتست بالعملواعلانهستثنى من هذا
اوردهلس لطاناوالشكنةا وامخفسيراومن بعولالمتمأوالوصىأومن استعانيهالموك أوأحق
مل
التهوم

الزوحين أوالولدوان لمكن فعبالهوأماالاب وبا الاقارب ق ن
اكانوافىعمال الملاللكاصحبوالاوجب
اكامعلىانهمامن عامالاوخص ووّدقال نالعادم
قالقا لنبروالعذ رلاصنف انهلمسدّوف جمع ال <

بجارلترديمن ذ كرتبرعالذ لكادتاىلمصنفمنعلىجمومهاللعللقص ص من حارى العادةفليتيناوهم
اطلاق الات جوىعن قراحضارى (قولهمن مذةسفر) هىثلاثة| ناموالتقسدبماللاحترازعن

الاقل قانه برضلها وحب لهمن الاردءين شاه علىماسمأ لاالزنادةاذلابزادلهق الجعل بزياذة
(قولهوف القباس لاحعل له)لاندم:برععنافعهفاشهردالعمدالضال ولناان رجلاة-دمنا بقهن

الغتوم فلقاقلال
دقوامساب أحرافوقاجلء
ع.لادلالهبونماسعلودصحابةا تفقواء_لى وحو بالحعل

(عللمنلام كين )
لاقرضا در

(قوله تصدقام)

ا44؛

الاانيبعلان#الذى فتوضعف بدت المالك]ةدّمناء(قولهوولده)

غلير و شئى تقسده بأ نكون لللتقط فقتراصر وأ قولهذاسوو بلالمرادههالكيراذ أ
صتم
القلهف
أط
موضوعالمسكلةمااذا اكلامنلتقط غنتاوله افبقنير وهذالا أفىفىالصغيرفك.ف اشلعلاطهلاق نهر
وتمعه الجوى ووحهعدمالتعولاناننالغنى الصغتر بعدغن اغتىأسهخلاق ابه الكيرحث

ملولكاتن :قصدطقبها علىغيره:حصر
لان
احه
لاع دن ان أبرهوأقول عمةصاحباليدراتماتت
زوااه ندامنرةها الىنفسه
حالاغنى
ددق بهاأينضاك
فعالوكانغنا معانلهانسرا ذالفقيران ص
لفقره هاادّعاهفى اليصرمن اعلولداالصغير وهل علىماااذلامكلانتقط فقسيرالماقدّمناءمن |
ماذ 71
أنالصغيربءدغْنما نغنىبيه حموكونموضوعالمسثّلةمااذا كان اماعط غنمالاقدصحةفى
فار ( )0-4ماتف الماديةحازارفيقه مدبّعاعه ومرحكبه وجل نهالىاهلهولولنعرفوارئه

فهتككلتقطةمالم كن كثيرافلييت امال بعدا لقص عنورئته سنينفان لمحدهمفله لومدمفاله |
بر بتححاتمت|اط ر اههل بىغيرهلا بذءتىلهان أذ موانأ ذه طلب صاحمه لبردهعلمه لانهكالاقطة تان |
افر خعندهفان كانتالامغر م ةلاتعرض لفرخحوالانهه ل ءاالغبروا
وانل
االمص
غبال
لاح
ربح
يب || ,,يرى كي
لو 3
ةمع_اكا
ذكرفالفرح لهولولدهان بير جه غر يبالانئعلنه ان شاءاللهوافذال
يلغررحف
ااانكله

وانغنماتصدّقياشدتمراه وهكذ|كانيقلالامااملحلوانى::و م ورشريحه

أي
كه

 0ب ا
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002023

ييت دك شيل تك«كيكك كربلهشك كرناتبهكر  1ني« شترق شدكيكرقدنش لدط 12ق 1ك0كل2وشد1ط  |ْ 40ما|س بؤ رفددكةاتلرككاهن
ال
تف
كنك كه:ك

الاناق مصدرأي قكدرب هذاهوالا"كثركافى المصماحوفىالقاء.وسأبقالعيدكسجعوض ب ومنعارقا

حك

ورك ] 009ذهب دلاخوف ولكادعل أواستخن واعرلفهعنفاىبة والشارسكاسأق ,أنه

رانب لانتحةقالابالقصدوا.ضالاءازم ان.كونالهريمن ال الك |
اا و
الها وب هنما اكه قصد
هف.ه
ومن ثالمعراف5صهلفاىحنان 8ه انطلاق الرقدقتردا ليخدل مالوهربمنالمأ حوأوالمستعيرأوالمودع أوأ
0
لي
وصمه نهروذارهالجوىو قاول ذكرالتصدتمر ادل التزامامنذ الى لامع و

الاتزام لأبكتنىباولاتفعاريف على مواعأرفمفاىمقووضعلههمنمالكه أى ولوحكفلابردعليه | 6/45

ناالمذأيحردهك.ده (قولههن حمثان فرمااح اءالمسال)هذاظاهربالنسية ال |ى رياه
حتومه
موالتور

دتبير والاستبلاد
تلد
للاته
انظر
نفه
اى و
مجو
ذاهر
القناما بالنسمةللديرماط لقوامالودفلاسبظط
الاحق ار ردفقطاماحقةم,اقوقض على موت المولىوث.وتسق الحربلةاننافى3.اءالمالءةالائرى

الممماءللهف اىلمهرقول المصنف وامالولودالمديركالةن حدثقاللانهاحماءمالمتهماولاتق الحعل
بردهمام رادت 2ط دخنامعز باللعنايةانه احابعساعدد إهان عدم مولام الوادعذ_.الامام باعتيار

رقبتها ولهامالية باعتماركسمهالانه أى امولى احق يكسماوقداحما الرادذلكبردهانتبىبتعمف (ثوله
كرءالس دا وى تمءالاهر
ذمرامنلكه) حقبقهكانأوحككاسق فلابردءلليمهاشئذحلحانا
نر ادلقى»خزلههنغيرقصدورده
لضععا
اذى
(قوله قصدا) احترزيهعن|لضال وهوالمهاوك ال
لنيه
عا
ىحب)
وذما
قخم
فىالمرعن االفلخغبارنارا لاانلحققق اصلادمعوقدعلت جوابه (قوله ا

من اينفهترض
رمافى
ك هو
ابلاذ
مالمغاتعلىتظنلهفه علىا ولىان ليأ دومعقدرتهعليه قو

هوم راحكن ماكذر ف اىلهرحرىعليهف التنوبرونصه اذه فرض ان خاف ض.اعه الح(قوله
لمنفسهوكذا اذاأ
هكر
ذاف
الىخوال
وافضلمن تركه) هذا اأنمن علىنوغاسخذههليرده بعألاىنلمو

خافعلىنفسه دستحب تركهئحر (قولهوقبللتركهأولى)لانلهاديراحمقكااندهمفولاءو اولهاول أ
احهّالالضياعفنىأخذهاحا ؤهدرر وقوله لاسرحمكانهاى يقصد ارب وع ل الخلامااذالم.عل |
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.

(ا جر اهلثانىمنفت امللعين)
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لحرد وهذروءهالابمنع قال مد وى فهمل مافالتتنارخانية علىمااذال:ممرنهواعم انهلس ىردا
 ١الاقطسة والضالةثئ لاندمة.برعفانأعطاه الالاششيما خسن لاف الانوع ن الكرنىاذاقا لمن |

 ١وجدهافله كذافله أحرمثلهجوىعن ق-رصاارى وانحساصلانهاذااشترط لشايراادوكان مع اوي |ا
 ١كقوله اشخص معمنقدضاع لىىنان رددتهعلىفلاككذااكلانملشهمر وط وانكان ممهولاكةولهمن ١

| ردّهفلهكذالانستكى المشمر وط أبحلالمثل لهكاانحارةفاسدةدر (قوله ومنءهامنر بها حى أذ

مفنرقعفهىاللنفقة ,نان يكونالملتقط أنفقمن مالهأواسمّدان بأمرالقاذى ليجرع ْ
ا)زلا
وقة
حنف
|ال

ىر
لانح
_نله
عه ا
لنفة-
أعلى صاحمها وشاس ماعرفىال

غبيهرارضاهكااز وحةاساذتادانت بالامرا

ْوللقاذى بمعهاو داعلطىنفقةمن مااذا حضر ربهاوامتنع من دفعهاكانىا لاوى ولاسقط دنأ
الاهدابه أ
عفق
تصن
ا اقلم
||النفقةبهلاهانق بدالملتقط قءلالحس و بعده طسكقار هانلوكلك
|| تقخدحسهلافا فمقهمانه المذهب وجعل القدورى تقر سه هذادولر:فروعندأحانالا سقط لوهلاك |

أسدموعزاءق اليتابيع الممعلائنالثلائةمرجسكن نقل ماعن فتاوىالشيقاسما نالقدور ىعلله
أعسابنافالرهن أصذصاالبقنااللوأنفق عل اىللقطةبأمرالقاضى و-سهارالنفقة وهلتكت تسق
وف4ساءقد وجب الذعانةات
انتعنلمانه
لاع
النفقة خلافا إزفرلانجادينغيربفدلمعن,عيانوول

قهندوجب الذعان
عار
هاثل
نلنا
الوا
ةىلالاحلرةتنىىفبا ف ع
ران
لالاق.حضواالث
الاو ل للع قابل

ججواب عاذكرعنق.اسه
وبالقمد الاخيرتاولبوا بعن قياس زفرعلى المرتهن وتعقببأنها نخرال
دذ كرءق الحدايةونصانهالمه أقرانلوشرىنيلالءة
واقبق
أأبالرهن لاذرج الحواقتءمناسه بحعلال

ان يكونفالمثلةر واّان (قولهولايدفعها المممدعبا) جمراعليهنهر (قوله أ
عنالمقدمى قل

|
أ
|

ةهوالسلام المينةعلىمناذعىعدتى (ذوال أهوشمه الدامة) أىلونهاجوى
الم
للهع
صأقو
ا لاانلة )

0

(قولهانكانتداءة) غيرعتاالدجوى (قولهواسعه) فاىيلعشضمرو سعيالواوجوى ( قوله|
احللدفع) وإوصدقه-ل أيضائ قل لاير وقمل حبرواذادفعبالتصدبق أوبالعلامة وأقام] نوأ

| باناةنهلاهقانقاع أخذهاوان هالك ضهن أم_ماشاءفان دمنالقابض لابرجععلى أ<د أواملئقط
[كذلكو رواءةوى أخرىبرجع وهو
ف

لعي لانهوانصدقه الاانه.القضاءعلءه صا رمكذ شمرعافرطل

كفيل
|اقرارهتهرعن التوفبهعن النهايةلودف بيعرهانفأقامآخر ةبادمنهاله لاذهن والهلأذ
همااذادفعهابالبرهان فلاأخذ فىالاصعولوادع.اهاوبر:اعلامة موافقة
اناهلا
 ١لاحمّالان يق غيرهببئة

| قااللفبحرل أردو شتىانكل ل اهلدفعلهموأتظطرافملهس.دالمدوىاحتا لان أحدهماعرف العلامة |
|صمانحما أورآهاعنده (وققوالهلمالكوالشافى صير) لاروىمب_إمن قولهعلهالصلاة
وهذ احروهوا
|والسلامقناحاءصاحمفعر ف عفاصه ا ووحكاءها وعف,أددءهطاهااناء والافهىلك
ا ل واجوت ولناانهمدع وعلءهالمرثةمارويناوالعلامة لاندلعلىالملكولاءلى اليدلان الانسان قد

اهءمبالرنفةسهءها ومارواه
فئىلعاء
دقف علىمالغيرهو مذ

واللعجلوىازتوف

قانينالاخسارعينى

| (قولهو بنتفعبها)لوفقيراوذاءاذن القاضىءند الكاثر وشبرلنيدبونلهالية عنالبرهانثم لوأصاب
مالاب علءهان ياتصلدقفعتلىراءم لم أانفق علىنغسه وهوال تار:برعن الولوانحبة فانقلت

فرةالفلمانقله البرجندى
امراهاذلولوانحى من عدم لوم التصدّقعلمدأتف قعل نافمسهختا
ك
عنالظهعريةمن

وحور ذلك علءهفى الختاروانذصاهباع|للتقط اللقطةبا نذالقاذى وهوفقير وانفق

الهُنعلىنفس ثمأصابمالاح ب عليهان تصق على الفقراءعةلهوهواغةارلانه وضعه مفوىضعه
 ١انتهىقلااتمخالفة دنهم خلافاللاتوه» الس.د الموى وقوله حب صوايه لاحببدلءل التعلدل |
|الذىذ كره(قولهلوفقسيرا) أطاق فىعدمالانتفاع للغنىفثم لالقرض وهذاقالى الغمليسلللتقط

سلىه صدعه
فا ا
نرفه
| اذاكانغنيا انيعلكها بطر دقالقرض الاداذن الاماموانكان فقيراذلهان دض

ا
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(معلنىلاء_حكن)

أدرىأهودادق أوكاذب وساب
مقمذا بأن.قول ددن جاعةمنالات ان هذ|ادعى ان هذهلةطة ولا

انآغرهبالانفاق علمرافاشهدوا فى أمرتهبالانغاق انكان الاعركابقول وكانالفقهاوجعفر قول

شت لماك ان صلفه وتظيردمالوباععسد افغابالمشترى ول دهوطلبمن انحأكانبساع ورو3ة

ةعفمانع زأحايه على ومادو نافىاللقطةوقولهوباذنالقادىتكون
د حنتّىي
نحي
للا
دنئهم امه
ىلاصملانمطلقهدديكون [اترغيت
ديسا كير لاىانالتفقة تكون دشا يعر داذنه ولدكذ لك ف ا

وللشورةأوللاز ام فلاترجع بالاحال فلادمشتنراطائر جوع عليهكاذ وناالفلقدط وانما0
حكاانضارلالظهرز بلىوقولاهلفنىهر
بالانغاق علبانومين أ لولائةبقدرما :قع عندهالانكهلو
كاتكوندينافالامعويه انيذةسعقول
صو رزاذنهان؛قولله أنفقعلى انترجسع وانيقل ذل ل
ال نائًّانهذا شيرالىائها تصيرديما؟ترد أمرةوأدسكذلك فىالاصم ا”عفد4هالس.د وى بقوله
دااكونهالاصحفليدعهالزبلجى
لاكلام انعمارةالمصنف تفدانم أتصيرديات  0يردا لامر

حتى يدقع (قولهتكونديناعليه) أىهلى اللقنطاذاءااغوليدعأدنسه أورقه تناادّعا 03

كانت ١ انلماىنل انتىوعوالانرامس رقلهأورقه حمل علىمااذاأقاماليش ةانه
عنده أوصد 3ه اللقعءط السأسيق قالمتنم نانه لابرق الاببت :وعدم انالاولىابدال قولهالابيثئة

سايلده افلنقاية
تقيق
يقولهالاعيعة كافالنقايةاشعل مالوقأربالرلقغيرووضدقه ذلكالغير نان

اقرارمائرقعااذا كانبع ادلبلوخهل هوة.داحتراز أىملا
ا

سات

ا

قَدَّماعنَ

قاتالمال (قولوكات انق هار نافقعاما) اع
وسار عم ب

انالمصيى وكذاالغثرااحأطاقواهذاللةوق دهاقالدرر,قوه وأنفقعلم| مته ومين 1

ا

وتعشه سكعالقوالاميخالأثلأى للتقسدبقوله ومينأوئلاعههنالا ننفقتهم نأحرته قلاك0

ا

اشير

رس تواتكلا َآذن| لقاضىنالانفاق بوهينامح

اكان متدهالاندوام النفقة .-مكيلدس أصلهقال رأدتالموا فق ةلش  -ذأدعوتىالشسرئملالى واعم

انهاختلفق الادق هل ١وركالضال أولافى المدابةوالكاف نعقالىالدرر 1أحدهق غيرهمادل

واجلدمتيطفوالتدائع واخلامة خلافهحمث قالوالاوزاحارة ال"اثق لاحتالان بأدووفق امل
ىخلاقه
هنده ومانىغيرهما عل خ
ماقىافداية وا!اق علىمااذكانالمأتحرذ اقوة ومتعة لاصناف ع لل ع

و تحملكلامماغلىالاحسارمعاعلامالمتأرحالهلصفظ غايةامحفظومغايرهماءل الاخار
2
ول

حالهش:رئيلاليةء المقدسىقال ف البحرولأرمالوداراالاقط ميزاولامال لههل «وحر.القاضى
رواستط راا#وى انه لدسلهدذلك لان القاذىلاء 75اللأكمنادقع|لمغيركالمواتماذلك

للب والام امج وأقول,اذاحازللةطان يؤر اتحكوز الاحرةللة.طكاءتكفا #اسءقءن

 ١وتان نال ولدسلانلقن عذال سناضسدة كذاالقاذى وا

لتقام

نوحاكالذامألذتقطان يناعن
شيرالىماذكرءالقوستالىمن التقسيد (أقحورلهاالقاضى) ول
تساف وغتص كلاملقوست فىاناسنا دالاحارللقاضى امالانهوالذىباشرعقدالاحارة أولانه

اذلنلتقطاموافاس:ادها الندبالسيه 0

اه

واي

(قوله وخاف

تاسنتغرقالنفقة قمترا)بأنانفىيومينوأثلائة ولظورالمالك (ةولهياعهاالقاذى) هذ|الاطلاق
قيددى|_.دائععااذاأقام ا«لنة علىالالتقاط نهرواذاسعت أذالملتقط ماأنفق.اذن القاضى
وقدمناء ناتخلادةانالى_عنافذم نالقاذى موقوفمن:مرهعل أىجازتهوبع اللتقطناذن الشاضى
كع القاضئحر وهوظاهرفان المالك وض رلمب,حكر له نقض الع واغالها لمنعل انهقى

دبر براومكاتب لابصدق ف نىقض الع واستشكله افلعر بأنه
_ال
وولمىلو
ذانهالم
التتارغانية كر
لأنالتناقخض فدعوى
تال موسدبارتكاننا”وأمولدوبرهنبل كا لفتمعل ب

(امجزءالثانى منافلخمعمن)

608

جادها ولكن عط.همازادالدناغ لانم لوكللاايلرالقاجوى عانلمئاية ونقل عانليرجن_دى '
ذماجء دمن قد ورالرمان وحوءكالنوى و ١دصيرملكا
| مائصه وذاكشههمالاس_لام انهلدس المالك أخى

لالا

بق التقاط السنادل ويهكان,فءٍتىالصدرالشهددذ كرهف ا[خخيرة وانوجدجوزة'

مه
نجدها ف موضع واد وجب انبهرفهاوكذالوىموا
 ١لعل حوره<ةى باغتعششراوصارفسا قعةفا و

 :مخرحة عل العا رات ى (درا بهرزيلاتهلش ج70

وامااانوعالاول فحوزلهان اشتفع نهبلاتعر بف

 000فلوعرفه كان و رعابارد اسودق بفعلهالع ز برجوى (قولهثمتصدق

بالاقطه اذالم>ىنُصاحها

| عدالتعر دف لانلواحب عله -فلهاواداوُهاالى هلهاقتاعاللىانالنه بأعركان نودواالامانات
الىأهلهاوذلك .التل ا
ملمهعند القدرة وبالتصدق عندعدمهااذا ,صالعوضها وهوالئواابكا نصال

| عمنباوانشاءأمسكهارحأءااغاة رنصاحيهاروىعن

ابنمسعودانهاشترىحاريةفذهبالباثعفقتصدق

عنه بكنباز نلى (قولهنفذ) وأو بعدهلاك الععنلانالملكشت للفقيرةعل الاحازدة وو ف على

قبامانحلوالظاهرائهالوكانت لصى فلدسللابوالودىتنفمذ الصدقةممروكذالوكانت لوقف لمكن

الناظراالتن
اوف
و جهوى
نية الصىكا ,الغ“تهنا نم شهدتلابمهأووميه التصدّق وضهاتها
لفيذ
ماما لامالالصغيردروةواهوة:سانهافىمالهما عانذاىظهرال ل ا
تلصكبع
ددا
ّق( .قوله أومعن
الملتقط )لانهتصرف ماله دغيراذنه وإنا-ة تصرفهامنل ج
شهة
رع لابناف الذمان -ةاللعسد
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ا

ا

ا

ا

انيكون نعأرالاضى أولالان أمرءلامزيدعلىتصدفه بتفسهنبرلا قالهذا بردنقضاءلىعوم قوم
سيا نلانانةول ذلك ناا
1

انالقضا ذلاد

بحكون القاضىف-.ه مازمابشخالزاى

اذلاسعه تأخخيرا ككبعد ستمفاءشرائطهحت قالواانهيأويقس و سكدق العزل فاذاتمخءطنأه
 5ن خلاف ماهناوانه غيرملزم (قولهأوالمسكين) لانهأخدماله غيراذته ولابربن اعلمسك نعل

الملتقط عالحقدمن العان لانهعامللنفسه
|أأنه ذل

ولاالملتقط برج ع على الفةيرلانه ما
ا

علكنفسه نوح أفندى (تولهفالبرلة أفضل) لتقواهعلمهالصلاةوالسلام اسل ءن

أأضالة المالالك ولادعوهافانمعها <ذاءهاوسقاءهاتردالماءوتأ كلاله رحتى حودهلار
ن باهاانه
ها ف
مالشوه مضمياعه فس قحبانحلليردهعلىضاحمه واحلديثمول علىانك
نىدبارهم اذركان

|ألاخاف علبامن تي وننقول ىم ل تهرك اذلافائدةفى التقاطهانىمئلهذءامحالةعينى قال
 :الازهرى الضالةلاتقع الاعلى|4م.وان كال ضل ا(معير ووالأانسان وغيرهماه نالحموان وهوالصوان
ّوْاماالامتعة قتمى لقطه لاضالة (تقهة)لحذاءالتعل والسقاءالقريةواا رادسهامشافرها وبالاول

اأقواعها حرفةصلمنلاولومصنف وص التقاط المهعة وكلامالازهرى وقوعكلمىاللقطة والضالة

أعلى نحماوان فعلىهذا تبحكون اللقطة أعمملنضا لاذلاطللقاقطةعلى غيرانحدواناللضافالة
ْحم ثلاتطاق الاعلى الح.وان فقط (قوله وهومةتبرع ف الانفاق اتم) لانلهاولايةلهت|لاصحابعلى

ره بغرأعرالادين عبونقىوله متبرعأى مسن يقالبرعالرجل بالضماذا
يقضى
غا اذ
نرك
يفصا
دوما
 ١ذمت

فضلعلى أقرانهفف كيلاسل نيرعمون رثا 1من يابتع باعل ان اللقرطبالأو ١

|اذاصدقالمتلقط 0

لبرجسعربع واتكذبهفالقهولقول اللقمطوعلى الملتنقطالنشة

 0لام اذعاهايناإلكمن انه اذالمأ:حردنالانفاق تادعاه تعد دلوغه وهلالقلهقدط راجا
د

ا

رد الامرددانفق ١بأمرالقاضى ليرجع _لاقالائناملك (3وله ولو

أنفقعلها) صوايه علموماجوىى (5وهاذنالقاذى)ولا:بأمرهنالانفاق حتقم المنة انمالقطة
فالعميجلانهحمل انكونغصاقى يذه فهدمًاللاحاتا لنفقة على صاحرا وه ذه اليش  3لدست!

للقضاء بلانبك دنا محال فتقبلمعغيبة صاحيهاوان معن اقامةالبدنة.مردنالانفاقعلا
مع.دا

-

(موملاسخص)

ب

ارلحدمن
|ثه
اىذأ
هماق
ناهر
ا وظ
ملف
وكنهى ا
بذا
لاينذون اجاعا والقوةلولدمع عايلنهمااننع ك

«شهد معن دالرفعبأنوجدهاقمفازة ذتركلاضعانعليه مط لقاوانأمكثهالاشمرادفهابعدوايس ا

"كذلكل ازمه الاثماداذاظفركاس فى ىكالم الشارح (قأولاهشهدوام ,قدرعل اقامته)كذاا

افلىفسمالتى وقفتعلباوامرادانه أشمودحين الرفعممضاعتمنه وظهرصاحببا افلزملتقطعن
هذيدهم أولوتهمفددّقانأهشبدهينهشنا
شة ال
أالغسء
اقامةالميئةالان إأنشههد وقت رفعه
ظةر ره
اتركة
م لهو
دهان
عهوم
بمغ
(قوله<تىلوهلك بذعلدك لا«ذءن) أنعىدما شود عندالطفريه و

رهك الاشهادلا عن تواهملهسسدا ل وى لانه
يمن وهوكذ لك ولاينافمه ماسمق من قوفلهتقل
مغروض فعااذاتركالاشهادلء_دممن «شهدهم أوللذوف علمرامن ظال بعن وىاجرالءعذرفلامنافاة

وكذالا'ضن ذوهأالمعرفها أثعمادهاالى »كاماسواكاننعدماكولهن مكاتها أوقملهوقنده

الماك عاقيلاقول والسهمال الفقره أوجعفروى عن شمر الشلى والصمم اعدلمذعان تردّهاالى
مكامامطلقاروهذااذا أخذهاايردهافانأخذهالاأ كلها أعادهالادبرأاعنلضمانما ر دهَهاالى
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القراحصارى وندهعلىمانقلعنها وى وعرف ابتداءكلام ق(ولةلاعاطفةعلى و
أاذشهد) | ٠ اك

00
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نع لاعطفة علىسدع كول ولاعل أشودعلىقول[كنسق الكلامفىامسان معن صصةالعطف ان  3رت

ولشيهعليهمعا ا
نلاتل العطف وناده مانام علىالعطفانيكونالتعر ادف مرطهاقى كونالاقطة
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 1ودرهة 0

رطست

سنمتودو يك

ومااصنهفان شهدعليه وعرف الىنعم انصاحيهالاإطلبا وانه|تفدكانتأماناةنتبى اذا آلو لكف
هذاظهرانماذ
كرمءزى زادهلايذهبء يكن التعر يف لامدنعللهف حكون اللقطة اماندوكان ||.اله ا

ا
هأ
ذدعند
خاشها
الواجت اسقاطه غيرم_إ واعلانال
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تعر بقاوهوالمك ور
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فعارةالز بلى ||/.ا 7برروكا” .برهم
تنعر ياقلاتلبرو
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السيرالكبير قال الخلاصة و بعرو اجهرالاسرا حدثوجده اخ وأقولاذاا

0-0
0 :

ها ذكروءزئى مس و بؤيدهماذكرءالشارح وغيرءكالةرا حصارى
كان الاشهاد يرغنىعن التعريفا

ل
6

 8يعاد»

ييتوةفعل
حيثجعلقولوهعرف ابتدايالامعطوفاءلى ماقبلهو|وجاهمهشاننا,تألنحاكو
ىف ||| * 7يي"ه 6دس .ابريرط 0
) 0يام
التعر ويافعلانا وى ا دقوله هنىلاعاطفةعلى أخذ علىقول الىقولمن بقولازالمعاط
مسن “كي جالعك.ريون
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فظهرعايم) اثلىتقمرهادةحصضارىعليهنافرادالذهميرعروشرحهابقوله أى علم_-مالاانهأ فردالممير ١
نالولد بسع الامفىاحرية ١ 7 1بل
لا
فتد نعل الزوجةوالولدان تمعاجوى (قولهفالولدانق ع)
لمعودالىالزوج
0

سترق

تكذاوادهازياى وهوظطاهرقالرادوأماوادالوادفاطنوسة وه-ذاوالته أء

سك ديت

| واو ويانق)

1

4

ا لونسلمةدواح ربب ,الفسمةلولدلولداذك ملنهما |  / 0رى 01
ةل
لف البرعكنهااضلىلقوهلبهاالشعل ارل
استرق

ل

بسعأنويه الاسلاموالرقصبركاسمران الاانجيره :
(ذوهو حبرالولد علىالاسلام) لانه

تراه
الدرت

تتعمةالاتا دمل

نظروهوا نهذا

لقماسفلا
لدف

ا

0

ار

7000

لوا
ْ
دما

عر *صأوات اللعهلمبماوسلامهولبوجدق ذر يتبماكافرغيرالمرتدعينى فيث انهلمبشع الح ١دتسترق 1

انواأذمااالحدة قت ل لامحالة ُ
أوقضع علءهامحزيه أويتل لانحكهحمنئذ كساثأرأسهلراوحر
دولفهولدثلا تأخير .ا
حر (قولممطلناسواء كانتا إزوحه  42الاوكان يذكرهذاالاطللاقبعق

املنامهام جوى (قولهوروى ا ا

مفة انه صبراح) تأعاىللددوهنا أربعمسائل أء

الس

د

علىالوراسّنفقق ظاهرائرواة لأمكون الولدتيعا للعدوقروايةا نحنكن الثاية صدقة الفطر | (ء0005 0
.ك |
اد كذاف اذا ةوصورةالحمعتقة تروّحت بعدوله أبء١
والثالئة رالولاء والرادعه الوصمة للقرأ
ذت
ىمه فااع
لولأ
فولدتمنه فالولدحرتمعالامه واولا

اوالىهمواليهع ولاه كه
»حفد
جد دلايحرولا

/

تل »ابره نن أقا برهالكفارا
ظفاىهرالروابة ود وايةاحسن حركالوءتق أبوهنر (قواه*يم) ح ى
صل
ولامنأقاررهالمس!اين ولوكانتتعره مسلةترينمنه ولوماتلا

عليه جوى حجنن حقمماك ْ

بالاسلام كان أولىلمعمالوكانتكابية (قولهكاسلامه) لانعهليهالصلاةوالسلامصر اسلام ا

على وكانصخراو فاتخارويذلكمعروف فق.ل حكان ابن ج+سو قبلابنس.ع وفىاليذارىكانابن :
عُاننهر وذ كرانحوى ان العاقلهواالذىبعلأنالاسلام حت والسكفرياطل| تتمى وفالتنوبر ودمل هو ْ

الذى دعقلان الاسلام سدس التعاه وعيزامدث من الطب والحلومنالمرانتبىفان قبل لوم اسلامه ْ
لكان ذلك فرضالاستتالةكون الاعأننفلايخلاف ساثرالعناراتقامامتنوء -ه بين الذغل والغفرض ا

فازاصا رفرصازْم ان يكونمهناطاماولاهاأ:ل نهفاذالمعكن عفيحه فرضالندعملاف مااذاحع ل مسلا ْ

0
اك

يت

59

عاخن

7
اللا

ن)
ءنمفت
مانىم
لالث
احخزء
(ال
كر و وحه كونهفممًا|نمإك ورثتهفمهغرثاءت حدث ألحقهمعهابتداءفسةطات عدعته

بقاوللكعذااعدعةمالهلانه تع للنفس ز يل (قولهفلوارثه)لانهناللعاق| نتقللوارئه كانمالكا

قدعادر (قولهوبالقعةبعدالقسعة) أى قسعة القىةولارا ذملومثلمالعدم الغائدتدر ولواشتراهناحرنا
.يك أ بأنحذهبالْهْنالذىاشتراديهعلىماعرجوىء ن تمرحاحلى (قولههذا اذارجعاتم) لقواأبلمئن
يت
9

5

على اطلاقه .كان اولىاذلفارق ف ظىاهرالرواية ببنانيكون رجوعه بعدا لكبلهاقهأوقله >رءن

١

كهذلكق روابة) هىظاهراار وادوهوالوجهلانالقضاءانما|حمّعاليلهترجيعدم
 0م وبهال |الغتم (قفول
 0فده
م
عرد فداه و حرد عوده وأذ امالوتحاقهئئان|.فكان عنازللقدضاءتهرعن الف (قولهوفروابة
هه راماخر ا
83

كيل

3

اك

5
4

كون فيًا) الانت بقولهه_ذااذار جع عدالقضاءتقدم هذهار وابةعلى قولهفلكذلك فروابة
 1وى

5

(قولهؤقذىبعبدهلابنه) ددنىبعد لقضاء بلحاقه علىمارمر (قولهفكاتنه) قبديالكاية

لاوندهيره اكلاونلاء للاءنكف التتارخانيةوكان الغرق أن الكارةتقبل|لفسمبالتعىر :ربكن

فىمعنىالعتقهن كلو جه عنلاف التديير هر (قولهأىندلالسقارةناقبة) كذافى عض النسوق |

|

أل | بعضهاأى فالسكارةياقمة وهى الية وأماالاولى فم تافةلفطاومعنى جوى (قولهناقة)لانالسكابة |
 5ام يبك الامكن فسذهالصد و رهاءن ولابةشرعيةفءلناءنا ثماعنه وحقواقلعقدفيه ترجع ال اىلموكلوالولاء
 2 0امن دقععانلهعمق تطيرهالمكاتب اذاكاتبعيده معز وشدضات الكّارةالاولىتيق الكتابةالثانية على

:

0

م

ل

ن | حالفساو يكون لبادلكابةوولازهاولاءعنى لكنف التهروزمفاىمخانيةابذأناهرجع قبلان وى

زفي

0

مر.اة 7
الك ردز
ات 0 0 061
.

.

رعس

/

ع

نطالهاوهومنافلمامراه وقولهقبل ان دودى جمع ندل الكارة صادقها
ندل الكتاءة كانلها

|انذواْلدمشنمًا أوادى البعض ويهصر سالبرجندىغل مانقلعنهالحوى ونصهونأادىالبعض وبق
| العض فلهانسطلهااه ولمعكلاذ (قولهوالولاءلورنه)فان قلتهلاقالوالولاءلهوماالغائدةق
.٠

..

-

الو 0يأ ف  1لام) | قوله لمورته قات فيه|يذنايانالاينورث العمدبقضاء القاضى دمكابتهولوقالكاقاتلاحيلعود

01

وبال | الذعيرالىالان حموىءن القرا<صارى (3ولهبعدماعتق المكاتب) أىبالتجيزأوبأداءيلالسكاية

صدلراةفتكوانلمفمكالتبى
ماتاعةلاللنمرت
علعدوااقلل
موقتل عم حنم ركان | جوى (ققوكلسهبالاسلام) لنانا
5

3

ل

جد 0

5

.

 .ا

ا أوجبالدية فى كسب الاسلام ناض ماقدّمهمن اندينكلحاليقضى منكسمهاوواضمعلىالسميم

 :بوييات

اقلدذمىناءائهمانى الكاسسبلامالاانلاءفى قدو ذالماقمنكسبالر دَهشمنملالمة قلف الفهم

0

ا
:/

.٠

أو

٠

لياف  81الإسلاملبودترف ذرن ل

-

.

سوق

همياي

“د

داهس

.

.٠

ردلوقت نصرفهدر واعلامن ماذكرءالمسذف هناحيث

'أوعلى هذ الوغصبمالافا فسدوب ضعانهفىمالالاسلاموعندهماقالكلوعلىهذ الولكن لهكسب

4ا

ئفحناءةالظاهر
تحهلادفل+رمااقال
هقة
أ حلني
ت | كاتلسابصفلىالمرودّةاتهدرامحناءة النهروعنقدو
.

 0ياف

اريك ٠ 0

وى *

بيذهت

مل
0

ل

 7ا
أ

7

وفك

ا

ىلتتارخانيةقال د ؤإجامعفنايكن 8
اانتهفتقمهنه لاحكايه للنقولوالافالمسطور ىكللامهمنحلافهفن ا

 :لهلكب

الاسلامأوالاكس ب الردَّةستو الديةه:هوا نكانلهكسهمافعلى قوفما ستو الدية

كمنه
نلثئ
مفض
لفان
فامضأولا
لاسل
اسسال
_مذنك
را |املنكسين وعلى قولهأسو
ساالردّة

ع بن | اولقخائية وانلمكن أهالاكسابلردّهكان علب الديةمنذلك لمالا (ولهوقالافمالام)
متمد بمااذالمسيقالو ذااأسلمماتأولعتيكون ف الكس.ين جيعابالاتفاق لانالكلمالهونا
.٠

2

حدرى ف_دالارث بالاثفاق انتبسى (5وله بقل الاانياءق) فتسطهدر ل الظاهران ,قال,قتل
الاانسلأويق بداراحرت وحم ذلاّماذ كردمن التنديه جوى (قولهعدا )قمديه لانهقى الخطاً

أأعلى العاقلةدر (قولهفهما) أى فعااذاقتل أوكق جوى وصوابه ابدالالقدّل,الموتاذ لتقم |
| للقلتذ كر(اقوللدهءنصةفىماله) لمانحاللتامماعصحولماوالسسرايوّحات لاغيرمعصوم
| فاعتبرالقطع لالاسرابة قحب نصف الدية فلىامانلاهلعاة_إدلا تحمل العمدكامر ولب القصاص
اددلرثرانية وهومااذالىق بداراحرب نعداردّةوقذىالقاذى نلماقه قلانه نصدر
أالماراتدا
| لوش ةب

(علمئلاس حكين)

4

(قولهناطلالاتفاق )وهوما»:قدالملءّدر(قواةكالتكاح)ذ كرالعرانالذىلا نصحمنه|تفاقا س

التكاحوالذيموالضمدبالكاب والبازىوالرىوالارثوالشهادةانتبى (قولهموقوف ا«لاتفاق )وهو
مانعقدالمساواةوهوالمهاوضةاو ولابهمع ديهوه والتعمرف علىولدهالصغيردر (قولهكالمفاوضة)
اه
لانهاتقتضى المساواةف الدينولادينلهلكنهيحل الجروعدر ر وتطيرالمفاوضة ولاسّنهعلىاو د

فه) وسداومدالكةاعنالاوعقدتبرعدر (قوله وانعاد
ناوفقف
الصغار ومالامز بلجى(قوله ح

|
ىاد
س مع
موكيل
مسنا) نقلالسبداجوى عالنبرجندىعن امخانيةمانصه ارتدالموكل وانعزل ال
ذكر افلىوكالة انه لانعودوك لاوانلسيرا لك يرانه دحودوكيلاوا نارتدالوك-.ل وعادمسلماقالأبو

وفلسا نعود وكيلاوقال د «:ودوكملاانتبى (قولهذواجدمفىيدوارئهأخذم)لانالواارنثخاتضلفه
ك0

وانعادمسلمااحتاج الهوق قولهوار'هاعاء الىانلها<قلهفعاوجد هه نكسب ردّتهلان

أخذهلدس بطريق الخلافةبل لانهى*هر وه وظاهرفىا نما>دءه نكست اسلامهإهأنحذهسوامكان

ف يىدوارثه أم كن دانوضع تىبادلمال لعدم الواروثمن هناتعممانىاإدرمن الاسام واعلانهلوعاد

بعدالموت الحقمقناناحاداللهتعالىكان الككذ للكعناب إقولهبقضذاءاورضا)لانهددخل فىملكه

حك شمرعىفلاذرجعن ملكه الارطريقه عبتىولا لبس لدان :دنه نعدماأنرجهاوأتلفهولاسد لله
على اماتاولاذومديريهلانالقاضىقذىبعتقهن عن ولابةتمرعبةولا>كاننقضه زياى(قولهجل
كانه هق)حتىلابعتىمدبرهوأمولدهدررولريحلماأجل من د ينهوفمهاشارةالىانلهاسةط ارده

ماهومن حة.واقلعناووكذا -قوقه تعالىالتىطالب بهالكفاركا لد ودسوى حدالشريكانفى شرح
اولحطكءاذواىمالا,طال.ونيههئلى الصلاةوالصوم والركاةوالنذروالكفارةفيقضىاذاأسعملى

تةر شامعصية والمعصسمةبالردَةلاترتفع كقاافىضيذان وغيرهوعن أنىحضفةلو
نلام
اج ا
للمشْ
ماقا
وجب علمهصوم شورينتتابعينث امرددثنابسقطعنهالقضاءكافىالتهة وذ والرنائىانهقط

عند العامة ماوتمحالةالرذهوصلهامن المعاصى ولاسقط عند حك ميرمن الحعةين قهستانى (دوله

نصرانية) أرادسا المّابسة مناط لاقالمخاصواراد:العاممحازاجوى (ذولهفادعاء) شديه
لاننسبولدالاءةلاشت يدون الدعوةجوى (ثولهوهوابنه عر) لانالمريدلا سترقنهر وله

ولححكن لابرنه )لانالاامذا كانتنصرانيةمكون الولدمرتداتمعالابسه لانهاقرابلىالاسلاممنبا
لسكونه>براعللأسلام دو وماهلمارئد لامأرحثدداز دابىقلتفعلىدما قوطم بتسعالولتدحيلراهويندينا
ولوحك لانالمرتدلادينإهكانقدّم جوى (قولهولوكانت مسلةوالمسثلةبحالا ) بانجاءتيهلستة
أشرواكة
فاكبر ورئهلابلنانهمسياتلعامه والحساصل ان الاامذاكانتمهلمة وحاءت,هلس-مّة
مالمارتدورث ويعلمارثهنالاواو يدها اذاحاءتيهلاقلمئبا وهواارادقولهفى الص روتينواذا كانت

تصمرانةوحاءتبهلاقلمن ستّةأشمورمنذارتدور والنسمّة اوا كثرلابرثكاذ كرما )صنف فكانت
الصورأريعةبر ,ث فى”لاشمنباولابرث ف.دىوةاالىهذا اشارالشمشاهين وماذكرها وى ولى
حمثقال فاىلبصاونرتينه.ما ولأادن
شهلهسترةاوا كثرانتبىلوالنادنهلاقل ولل:دسسقكهذالذككر |

فلمقةوللا.ة ال !ممت
وانعل قسباالارثنالاوككاذكرمشيخنا(قولهاوقة )صراخنا

جحوى (قولهفالواديرئه) اللاعنلوق حالمةذالاسلام فيكونم-جاوالمسل م ارلثمرندوانحاءت
ظماهاذهار
يهلاكثراكلاعنلوق ممانءالمرئدمتسع المرتدلانهأقربالىالاسلاممنالاملانهيرم
من حالهان سلفاذاكا
نع
ربدالايرلانالمرندلاي ث
رالمرتددرر (دولهو نا نح المريدبدارا رب اتم)

كالسامع الصغير وماقالدررهن التقبيدمالف اظاهر

لوبقدم حكاللقظاضاى بهالرلعااقلترموعايه

الرواية (+قوىوله أىعلىامال)وجعل العرىالذهي باريدوصتمع الشارحأول لانهبلزمعلىماذ كره
العيى:فكيك الذعيرجوى و اولجاهزوم الاذنهي رقذو وى بعودعلى لال لاعلىاللمراندعل هن
لاا

2

(الحز» الدافييهنعنالمعين)

1

|اانهلامتقر رتحاقه الاك امحالا<ةا لانعودالينافلايدمن الفضاءز يلبى (قولهاشارة الى أ
ال
أن الك .دشرط) أى«اللعاق ظاهرهانالقضاءيه قصداصكم و .نشلتاا'صع الانىضهن دعوى ا
أأحقالعرد وقدقالواانبوم الموتلايدخل تحت القضاءوهوم القتليدخلواللهاقموت حفكشان |
|لايدة_ل عادلتقضاءقصداو شت انهلوك دءدق مديرلش.وت حاقه مررّداببد_:ةعادلة ان نمم
أولاشترط له عدم الحمبلواقهير وردهقالمهر بأنهلم معتالك بح قاهدسارقاءلى هذهالاموران
أنقولابتداء حكت المداقم قد نوه_مه بلاذاادّ مدبرمثلاء_لى وارئهانه>ق بدارا هرت مرتداوانه |

أعتقسد
عسنحا
دته
اوثد
لت ذ
قلك
اذى  -أولابفاقهما
علقمذدلبكركا بعرفذلك منكلامه-م

ا
ْنتبىواقول تأوبل العسارةشئ تصمرهلاعنعالاعتراض على ماءةتض.ه ظاهره اولاشك انظاهر
 5العمارةيقتضى صعةالقضاءره قصداجوى دق ان يقالمقتضى قولهف اىلغورحك أولابلحاقهثمدعق ذلك

المديران!سك باعلددىيرلا كفىعن > اللعاقبللا بدّمنابحامللعاق قبلالحمبعدق المدير

|وهوثءلافمافادر (قوله وتوقف ممباعته) أرادسها كلما مكسااندلةمالعالفه»_ر المعرف
| والسموالصلحعن ثؤراالراحارة وفيض لدبلمارناهدلة حكية والرهنأبضاق لبلانهمعاوضة مالدة
وعلى هاذا
لفتمدحدلة بشرطا لعوض هر وعءارته فال
امرلولا
مكا
عنالر
اهنم
ونضات ا
فمال

كالنسعكان داه _لافافى |انورمن التعل ل مالف ماذكر افأعىرالاان  ضط ذهاكفيقاللانه
معاوضةمآ لء مدن الاوللاهن الوماالطلاق قولهوتوقفمم ناعته ش
تيرا
صلى|
سن
رف المرتدتوقفى

الكسبين جيعاوهوااصميم فعا

دنا يدان

(إقولهوعتققه)المرادالى ونو باعه فنشعل التديير

والسكابة حتى لوأعقةله الوارثالمسلامسلذوىالدهسللاهسنفذ عدقهأ.ضاكافى انيه قالى الحروم
فودق ارداعه واستمداعه رأمانهوءةله ولاشك ىعد مصصة
أر 3التقاطه لقمطا أولاقطلةهق,ا-لر
امانهازامان الى لابصع فى_ذا أو ىو تزاءة ل لانالتناضرالامكوننامتردوأماالتقاطه ولقطته :
وابداعه واستتداعه فلاشى التردّدق جوازهاوقوثهنى المرالذى ادس لهسواهأى لس للرتد.-وى

ذلك اوارث (قوال وههبته)وأماقدولماوهبلهفمصمكابأنىءنالعروكذاتتوقف وصيتهأ .ضاكاق
الدررأى وصده التص درت فحال رده أماوصسّهالتى فحىالاسلامه فالمذكور ظاهرالروايةانها

تدطل مطلقاقرية اوثعرقرية كالوصية للنائحة والمغف.ه جوىءن الغموهذاظاهرقىإنه لثاترط

لاعلدةوصمةكوتهابة ربةاذلوكانذلك شسرطالوحت الاصل باطلة,لتاوقفعلىوجودمطل (قولههذا

رانفه
صيخ
تشا
عندأنى حشفة) اعلمان:صرف المرتديدوةففىالكستن جيعاوهو لاصتيوقاليعضالم

وموةوففر وابها سنوالاولأ دم وها كلهعند الاماموأما
فىكسبالردٌظةانهارفادلفرواية
عندهما فتصرفاته نافذةى الكسءين قوستانى (ذوله وء ندهماالم) والمذلافبدنهمنىتصرفات وقعءت

اادهالصةار قهستانىءن الحبط
اقلللعاق وامادعده قل الحمفهى موقوفة بالاج-اع كولايتهعنىول
(قولهناذفنالاثفاق )وهومالاد ولايه ولاحقيقة ملك مر (قولمكالاستءلاد)نان ولدتأمتهوادى

ا|نلسوباد تصيرالامةام ولدهودُدتالذسب جوىء ن البرجندى (قولهوااطلاق) وكذاة.ولاهمة
اسليمالشغعة وا رعلىعدده المأذونتالنافذمنه اتفاقالجس كر وز يلب وقولوهالضلاقه ريح
وت

|فانالفرقدةبالردة منالغرق القع سدها الطلاق| وحمل امارد امعافطاق كذاذ كروشنا
 ١ونقل! >وى عالنعرج:دىا ن طلاق المرتداغابتصو راذا ارتدان وحانمعاذكردفى لكان وقملاذا
التكاح نر اوتكون ف العدة قيصم الطلااقكذافىنءض الششروحانتبى وانحساصلان
ارتديتفسخ
|الطلاق احلدمقعمدّة بعدةالطلاق والمعةدَّهيردَةالزوي ا ويردتها ومعتّدّ:التفر باندىائها وتقطدمدلك

م

|العلامةالقدسىفقال
ِ

عدّةعنالطلاق موق » أوردٌ:أوبالاناء.غرق

(ذوله

مالهوه وكب اس لامهقاماكسبالرد فامهاعةاللينفلايذى منسهالدينالالضرورفاذالميض |
مققت  +روعلى هناهاؤابمتنحلافالعديكذاقبلوفمهانمشىالمصنف عاره صمالزامىوعلى هذ | ١

فانلخلتذلاف هميرجزى (قوله,كسب ردتهءف)ى|اللسببغتالكاف
بكون ا

وكسرهاثمرئلالية

لفك
قمدبالمرتدلانك-بالمرتد:لورئتهااتغاقانهر وس.
شلا
ا.أفى
امر حمادة.دهوق التمرعن السراح||
وكسبالمكاتبالمرتدحالالر دةمولاءوفبهعن
اخانية وتصرف الى :ف رديهنافد قوهم)نترسى

ومنهبعلامن قول المصنف وكسب ردتهفىءلدسع|لطىلاقه بلىستننىمنهالمكاتب والطاهرانالمأذون||

كذ لك (اثلولشهاوقفاجلىكااهمافىء) لانالى لايرثالكافرلاهاالمرتدفانه لادرثاحدا ْ
فوجت انلابر”هأحدلاناتحادالملةيبالارثفاعتلافواسب ا رمان وفدالاسئه موافقههذالوه أ

قتالذو نرتافتةوهومال نرلاأمان4مكون مماوهماانملكهف اىللكسيين بعدالدرعاق

كا

ذكرناهفف.
سنتتقلا
دلوى
درثاتهء
لون
ىهماق.ل ردتهفسكونتوريثال 1-املمنسلم وككن استناكس
الردةالىماقبل الردةنظراالسب الكسب وهونفسه.فء لكان الحكس موود ولهاناستناد أ

التوريث الأىول الردة
انىلكسابسلام ممكنلوجودهء:دهاولامكن استناةالتوررث فىكسس ارده أ

لعدمه عندها قفاوت فيهحكالتوردثاثدتمقتصراء_لى الحال وهوكافرء نالا كتسابواه-م ':

لباسلام وااردةكاتف_ده الاضافة ||,
لامرثا اكافرز بلى (قولهوكسبالمرتدةلورةتبا) عنىاكس
ولوقالوكس.ابالتئشية كانىالكانى والتهايدلكانأظهروهذا,الاثعاق بعذلاف المرتدجوى (قولهويرع:ب ||
زو جها)انارتدتوهىمر وضمةاتت افلعدّةكامرف طلاقالمر ,ضدرأىماتم ن ذلك المرض |
شلرانلءة (قوله وان كانت تممه لابرث.ها) لامالا تل لاف م ااذا اريدوه وحم فانامثرنّ ,متها

لانه بحهلاوا
صل انالاتصيرفارةبالردّلةااذاارددت وهى مردضةفلتسكنالرذ:ف حىقهامنزلةمنزلة ٍ
حوثدالمرض لعدمقتاهاخلافه هوءث دصيرفا رابالردّة وانكان ها لوجورالقمّل عله فأشمه |

ف عىراضلموت ومن هن تاعلوانمافالوزاهرمنالانيهرتها| ذاكانتصتهدةمعلااألانتقتل |
الطلاق
6
لانصادم م قبلمهن قولهويرث| زوجه الإ لومررضة كااتلوهدمرهففلىامعنى لقولهفتأملب ايقنال || ,,
يس على اطلاقهكابتوهممن عدار الثمرنبلالية حدث أطلقالمسدّلهب ملق دربقام |
دثأم
ونهبا
اانان
لرت
العدّهكاى| ل دولجنىصه وترثهارمأنهالمسمةاداماتأوقتلأوقضىعاء
ا»ل ل
بعلعراقّوه
ةىلفىانه صار |
فارادالردة اذالردّةمنزلة
المرضلانهاسدب الموت فتعلق حةهامال وهبامتىان ترتع_لى ر وابةأنىوسف |
عحنأننىغة ولو دعد
شرط الاهلمة الارفدار دهف اا
ل أوا
نقدل
االدخ
اريد
لول
بانةضا
هءالع
ا_دّة
تلكالر وايهفلامعنىلاشتراط قاملاعمدّةعند اموتانتهسىوحدث كاالنعقمداَمّةعند الموتأوالة:ل | ”
اوالةضاءيا لالتحاق شمربطنااءعلى ماه والاصممن االنشرط أهليةالار.مُعندالموتأوالتتل أوالقضاء|
بالالتحاق وهى ر وايةدعن الامامك)فال «لبىوغيرهفغبرالمدنول بهالائرث لصيرورتهانالردّةأجندية :

ولدستالردةمونا حقمق .يدلهل ان امد خولةام تاعد بعدمو نهبالح.ض لانل شاورفلتنترض سديا لارث ||

وان |ستتزالى الدكن يتقررعندالموتنوروس الفتج (قولهبطهاقه) بف اللامأىمحاق ا
المرتديدارا جرب جو ى عن المفتاح (قولههه) أى بداراحرب والصواب تأندث الدع رجوى (قولها

بوت اثمرنملالية(قولهوأمولد)من
دحل
معدقبره) أى من الثلث قهستانىوكذاهدبره|اذالحقت وت
كلماله قهستانى (قولهوحلدينه الذىعليه) شير نهالىان الاضافه فدينهلادن مىلابسةاذالدين أ
1

عليهلاله وخذاقالف النقايه وحل دينعلءهوه ما ظاه رف |زد يذهالذىلهعلىغيرلا>لىدل سق ع_لىا

أحلهو نؤْدَى #كاتله الىالورثه والولاءللرددلايهالمعتق درءن البدائع (ثوله وقال الشافى سق |

مالهموقونا)بناءءلىالندنسا كلها ءند ددا رواحدةونحن قديبناالمعنى هنونااللعاق صارمن أهل ١
ارب وهم أمواتتى -ى أحكامأدل الاسلاملانقطاع ولاي اةلالزامم)|نقطعتعن اموق فصاركالموت ْ

3

(اجزءالنانييمنفتالمدمن)

إحذف الكفا واعراالفنورققوةعبالرد:هوظاهراار وايهالكثارنيلالةقال و دقأفتىالدودى |
0-7

أ
والصفارو«ءض أهل “رقن د :عدم وقوع الفرقةبالردةرداعل ماوغيرهممدُوا على الطاهرا حكن

:كوا يرها
اءللىتذعدي
كداح (ذولاشهعل
ااففال
ى) وه وةول أنبىوسف

١

الاولجاملوىبعرنجندى |

له وم قولهعلءه السلاممن بدلد بهتاقتلوهولناماوردمن نمه عليهالسلامعن 5تلىالكافرات وهو

#ومه_صد قبالمرددةوالكفركله وماحلدةخ_لافالكافتى ذاوتنصر -بودىأوعكد هترك على حالهأ
ارود (قوله تبحلدس) شوامتلل
حاقت بداراحرب ثومس
ادستترقت فانهاتبرلى |
|الاسلام,الضرربو
ا حدس ودعل مااذاغكاينترةصعا ا قل
لدل
ما.نط مات -زاءع_لىالرود:زىان |

داولانصدغيرة رجهزواحءداسلردة (قولهوطلابمولاها)العه,انهات
احدفاعاليهاحتابجالمهاوألتم إٍ
طالبأولمبطلبلاالنجدس تصرف قماوذلك الاىلمولىز يلى والم
ارادي
لا س :ص:وص
_دام |

الامام الوطلتصرهم يأنهل باطاهؤاصرحبهتى لمر عذلافالعبدامرتدفانهلافائدةف دفىعه المءلاتهأ
قل بحر (قولهوتضمب أسواطا) نسعةوثلاثينكافىالكانىوظا هركلامالشار انهاتضرب ||
أفىكلنوم وهوعخالف ماف الزبولفا
تنهق
ضالرب ىكلثلانةم أيمااملغة فىاتحعالاىس_لام
ا
ْنتمبى جوى وأول ذكر لنهرمانصه وعن الاهامانهتاضربفىكلنثولمقالئة أسواط وعن لسن أ
لنضرب بفطى اليهوكاذاخناتلغستمارأً
الا
ةعن
التم
لق
اها
ومو
مسل
توسثعلهاثين الىانوت أوت
لانتىعفزىاييرهقالف
للث
اعضوم انهاتضرب دسة وسبعينس وطاوهذامل اى قواا

الحاوى القدسى |

خو
أوا
أوه
مذ نه كلتعزبرب لضعربانتب واعلمانالنقلىعن اقلدكانتىحتلففال_مدالحوى نقل|
لأعتهولاأاهاتضن ت
بسعة واثلاثينثم تقلع-:هآخراان الضربمغوضالىامولى (قوله وبزولميك |

المرتدعن مالمبردته) لاندزالتعمعة رمه فكذا عصمة مزالوهجاولى(اقمولوهةونا) الىان |
ى (قوله وعندهما |

|دين حاللهلانههالاكحك فصاركاالك-قمقةنىز والاملكجوىعانلبرجند

الايرولملكه) كامكوم عليةنائروجاملقودز بلى (ذولهفانأ -الح)هذه الهمفسرة ا لها

|أحوى (قوله:فسيرلةولهز والاموقوفا) أشاريهالىانالعاعنى قولهفان أسلا#تفسير بهوحقيقة |]:
الامرنادسكابىااللغتردةيز وملكه زوالاماتاقان اسهرحتى محاقتيقة أوحك باسلاققرهالز وال )

| السابتمن وقتالردةوان عادعادالىملكه وه_ماهريامن الكبالزواالنلساناقط نلعاود انتبى
اوعلى هذارى عض الشارحين جوى ومْرةالخلاف تظهرف تصرهاته فعن هده اهىنافذةقل الاسلام

ابقعدهاماعلى عدم ز وال ماكاه فاقتيعراتهفعلهاأويوسفمن ج يبعالمال |
أأوعندههوقوفة تف و
أأود منالأاث قبدنالمرتدلانالمرتدةلامزول ملكهابالاجاع و شت انالى بهامنلاءةل اذااريد١

(اققهنوهرله ورثكسب اسلامهامح) |
[الشهة اسلافمىمكامر نهر (قوله وانمات أوقتل) أو-ك حح
قلنقمبسللم لابرثالسكافرةناان ملكهىكسمه هد أردةّياقلمساعرفت انهموةفومفاتقل ك-ده |
ا

اافلىاسلام الىوارنهلامكاناس اد .لوحودهقب اللردةولاك الاستناد كسبالردةلعدمه قملهاومن |
| شاسلراطستنادوجوداالكسب ةل الردةفمكونتوريث اللممن ال1-درر و»:ةعركونه وارناءندموته |

|أوقتلهأولح بلحاقهعند دوهوالاصز «لعىسواء كان موحوداء_:داردة أوحدث بعده عتسابة |

 ١ف.قذىالنباق
كسب الدة
اقاللد
فاع وفتاوى الولوحهوىالهيم
تع

وساي ع  -سوه ب امستوفه

ممص 0

-

1

5

(علىمالامحكين)

لاحة.ى وقيدقالخانة وخيرهاالمكردرا لحراماالذئىوالمستأمن فلراصع .-لامه انترىلمكن له |
لالمستثى أر دعهعشردر (سجمنه)ماتالمرند '
المصدف ع_لى وان القد.اس وى الاستكسان نهم وحةة ف

أوقتلعلىردتهليدفنقىمةابرأهل» لهبلبلتىحففىرة كالكاب والمرئدأقي,مكغرامن الاصىكذاق |
لام لمتردلان كفارأص:آف جسةمنيشكرالصانع
سح)
راماهال
دسل
ققوبلهوا
يبر (إ
لءمسكا
اشنا
الا
كالدهريتومن يالشوكحردانية كالنو بدومن بقر بهمااسكن يتكرةلسل كالفلاسفة ومن |
ككرالكل كالوئنية وهن دقر مالكل لسكنيشكرعوم رسالةالمصهائى  -له الصلاةوالسلام كالعسوية

مرعن المداعوفمهمخالغة لاف الخورعن المدائع
بهسمامع التبرئع نكلدينذا لف دينالاب لا د

ناءاكلاةول كون
حيث :قلعن السدائع االنكفارأصناق أربفلعيةرا وجاععلم اكنالواسل
اتتلاوة أوأدىزكاةالسائة
لوق
هأذ_نفدال
اأو
بالفعلى !نضا لوصلى «كتورةوأتها مأقمود-
لاغيرذاك وقدنظمهاما<ت النهرق ذوله
وكافرق الوقتصل باكتدا

:

5

ممما صلانه لامم. .دا

ا

أوأذنا.ضا مخانا أررك *#سواعا كانمهد ترى

(قولهانسيرعن الادمان)أشارالشارح بةولهانيأ كامة الشهادةو يتيرأالهان ىكلم المصنف

امي وك

اهلطفمع از ذلكلاوز بغسيرداءلى يدلعلىاولحلذافدليل كلام أ ِ برمءات0دات)
ةا.
اع
والأمعدطوف
حد ف

وله

بلتترئءن الادان كلهاغيرددن الاسلام لانهلادينلهحبى
المصنف جوى وام احكانت ووبته ا

اهر ,أنهلوقاالسكافرلاالهالاالله د رسولالل نهصيرهكسامفاىالر وضة ]ف زر ال ل 5
عفم
شو
تكلفبالتيرئْاعنه
مأقال لشي الى و يشترط
هالاسلامعلى
وغيرها ولا_ترط انعم معنىهلها لكلمات اذاعم ان|

1

2

3

0

53

0

ناعن
شيخ
ماقالعينالائه كافالمنية
على
مأبه وجدى

مونمعرةة ام
الصلاةوال لا د
عليه
معرفةأمعه

0

ريب

وله١

.

0ري4ي

القهتسانى (فرع)  هل حوز,انقال لوزتنام دصل اللعهليهوسللمالق التدآدمقالهذا | زهو, 2راسد
شئإذحكرالوعاظ بريدون بهتعطيم|لنىصل الله له وسل والاولىان دخر زعنمة ل هذافان

النىصلىاللهعليه وم وانكانعظي المنلزةوالمرتيه عداد اللهتعسالىفانلكل نىمن الانساءمتزلة

ورعغتابصة لدستلغيرءفيكونكلنلاىأبنصة_.ه جحوكاذهرافاىلفتاوى وأقول ذه نظار
بعلعراجعة المقصدالالومن المواهبلطلقلافى جوى (قولهوكرقءله) أىكره الةملرتد ةسل
بانه علىالاماموعلى
عرضالاسلام عله لم فابهمن ترل 1هل ند وب سواءقدلاهلامامأوغيرهلواانفأتدم
ترلبها
وقتلل كوفرةا ا
عورض بكرتحر عاتهر (قوله ولاةةتل الحرتدة)لانالم لل
ل:وج
اول
ال
قلاالثئ عليهحركهانت أوأمةذكرءى| مس وط وقالتتارخانيةعن العتابية ذعن فاةلامولا هاوق
حذلككاره
ا_رلى
لدبع
سملام وقدزالو «ؤ
الد
انل5جا
بالا
الولوالجمة 5وماانهاقاتلل نذعن شيث
مالا حرواقتصرة الدر فهاس.أقى على املامسوط والخائى الاشكل كارأمر وفالاشماهى الغن ٍ
.اولافضه ولابزوج منرح-ل |
هاس
ذا.ل
لاثال ل
وىمس
ااف
رى ال
ينئ
رالا
حك
الثالثالخذئى المشككل ح

مرأء
يةاذه
مساخهوللاوحدي
الن
ولانقف ىوضلف ا

جوى وكان الاولىاطلاق اانعبأن> ذف قوله |

ن ا
حمن
تخا
من رجل اذلامزوجمن راذا نضاولاقنسق وقد ماعن |اغتاوى امخمرابنهه لوزوب
فاه اعدهماذ كراوالا نرأنئى:صم (:قة) لاتسترقالمرتدةالحرةمال'لمق بداداحرب وق |

س اتنهراق
تمام
ر وارةالنوادرعن الا

ولابأسبالافتاءره فعنكانتذ اتزوجعه_القص ادهاالسئ ا

بالردةاثءاتا اغرقة و تأ ان مشخرم االزو بوفدن الامامأوم مالهاذاكان .صرفالانماصارت نااردة
فيا مينلاختص عهااازوب فعاكهاو ينقسم النكاحبالردةو .-ةدبدولىهوحسهاأ وضر بهاعلى

تارق المرتدة كاحرةتر ويافلدواب |
سل
اله
فغهرهن قو
الاسلام ذمردد ضر رقصد هاءلم,اوماوتع ال
ش

حال

ف

1
2

2 /
ه

ل5

كي

(جزءالنافىعن ن اهلدين)

١

تك
|رتالمرندهةعلى مامرأنوسسبامن الانداءقانه يقلخداولاتقلنووباهلمرادعدم قمول توبته
ل
ْوعدامةم دام|هسلامه بتو بلهكدجمناهى الشمرن لالىولوسب اللهتعالىقلت لانه <ق|للهتعالى

والااول -ق عبدلابزول,التوية ومنشكق عذابهوكفركفردر رمن فصل الحزبهوكذالو بغضه

بالقلب قحواشساءوف فىتاوى المصنف و ادلسااسلتابقزاءوالاستذفاف.ه لتاق حقهوقا.للكافر

ا(
|

دسبه عالهسلام داعالمل
شمعا
فملاةاهلمر
ويدغميفرمكالنتف وهذاصرفى مولنوبتهوكذاالكاذر

|إسب| أوشهأذ<يندهأمالاتقسل توبوتههوال ت راللفتوى وحزميهف الاشماهوهذابقوى الولبعدم

| قدولنوبةمنسب الرسول وححكذا الكافر نسدباعةقاده فاىله رلاتويةل وهلواحرأةف اىلاصماسعمها

ف الارضبالفسادز ياجىشماقاللو
زكنذ|دالقكاةفرلاستبوئةله ظ و
رقال
هله
افحلر وادة
اجع
لمكنف حىظر لخانيةالفتوىعلىاناهذا أخذال احرأوالزند دققل توبلتهم
تتمقابمل توبتهو بقتتل

وان أخذبعدها قدات وأفادقىالسرابان اناق لاثةولهوى التعنىالسكاهن لقكاملساحروف الفتج
المنافقالذى اطلنكفرو يظهرالاس_لامكالزند د اقلذىلايدين بدينوى لفتمبحكفرلاساحر

سعله وفعله اعتة_ دقر عه أولاومت لاتى لمكنفىحطرا انيةلواستجلهلامربهوالامتحان

صد ب
لقاما
ولابعتة_دملابكفر واعلمالنكلامق الل اذ
اترد
االزن
لقى فمترك وشعّ|الائكة
كالانداءوهن حوادث الفتوىمالوجم-ننىكفره سبنىهل لاشافجىانك بق.ولنوباثسهتطهر
فالنبرانلهذك لا سماحادنة أخرىولوكبالموجب لانمو جامهمتعدّدةوقد الوالو<كشافعنصصة
بسععقارلاكون ذلكحكمنه بأنلهاشفعةفمهرلاوازيمقالناانتهىوالكاهن هوالذى لهمنان

مأنيه بالاخمبار (ثقة) تبط الردّةا ثذوااباعلااعسداال ولعىلماهلاسلامان بعبدالحوالشنكاح
أدون الصلوات والز كاة
لنهااذا
صىلاها كانعلءهأداؤهانانراوه لتعود
ووال
ةعاد
قصمام
تاتا
صلاا

|<س انه

بعودهالىالاسلامقالأبوعلىوأبوهاش,من أصعابناتعودوقال أبوالقاسملاتعودوافلتتارخانية

انكر رارتداده ومات على الكفرفانه بؤعذبعقويةالكفرالار وا
للثانى وهوقول وأقى|اللمثواان
وقفه يطل بالردةولوروى لغيرهحدينلااحوزلا امعمنهانبرو ب ب
هعدردتهنهرونقلسناع نمعين

ن
الا
كادةا
نمهاع
| المغتىلصاح ب تنوبرالانصارمانصهما بكونكفراءالاتفاقدوحب احماطالعملو «از

قدجويكون وطءامرأنهزف وىالولدا:ولدفىه_ذهامحالةولدزنفى وما التكفيربها دلافلا بو

_ديد التكاحولكن «ؤعربالاستغفار وال جوععنذلكنتبسىواعلمانهيكفرنانكارت».ةالصديق
علاف غيرهوبتاكاراماة أى ,على الاحخكاتكاره خخلافةعمرعلى الاصم حر وف الننايهتقملالشهادة

أأء-لى الردةمنعدلمنباتفاق أاكراه العوقالاي انلمنذرلااعمأحداخالفهم الااحسن فاشتزطأر لعة

قباساعلى الزجفوىى ول ثعرلة اقسلوشلهادةعى الردة:ظهرد يدالتكاحوضوه والافا:كارااردّة
دجوع الاىلاسلامتمرأيتفى التنويروشرسهواشهعدلى ملمالردةوهومتكرلاليهتعلراضلتكذيب

الشهود الع-دولبللانا نكارهنوية ورجوع يعن فمتنعالنمّلفقط وتثدتباقدحةكام المرتدبط
ع-ل و بطلان وقف وبانونةز ورجة لوفهاتقل توبتهوالاقتل كالردةسه عليهالسلاماولمحأمل
ماألفمىنايه على مااذ اشهدوا انهارتدس_مهعلءه الصلا:والسلام وحنتط تقل الشهادة حتىفى قله
ولادلتفت لاتكاره (دوله والاقتل) لقولهعليهالسلامه نبدلدينه ق قاتلوودر رلافرقق قدلهبالردة

بنيامح
روالع-.دوانكان فيه|بطالحق المولكلاطلاق الدط.لىنهرواء -لانكلمس ارد فانه.قل

|ان لنمشب لاامرً:والخنثى وم انسلامه تبعاوالصى اذا أسلومالمحك رهعلىالاسلام ومننت ا_.لامه
| اشهادةرجلينثم رجعازادق الاشسماهومن ثدتاسل
وام
له دس
وها
ثدةر
محلهوا ر
دمأتي
ننان
دتبى
رانان
ل
١انه أسي وهو يشكرلتقلل شمادتم-ها وق ل _#لىوأوعلى نصمرانءة ق.لتاتفاقاوكهامهفى! نرراهة

ااالدرر وبق بالصىمنواللدمنرهتدة اذابامرغتدوالس
اكران اذا أسمذاواحلكاق.طلاناسلامه حجى

لا<ةءق

لاعلىمئلاه حكين)

1

ش

أ وأماتصوبرءسالامرلفههوأن يقولصاحب الطعام ان حضمر سماوللههذها سل ه كثيرةالوقوعوى
وتركون هذه
الكفيرهم ثوبواأظاهرهن صنيعهمانهيمتأيونمعامْامطب-يثٌ لإشافهون بهالاعر بت
ةقتى غالب
لعل
هنمت
هلىا
لتع
امال
|عتّلسقاله,الفعل المقرذأىكل سمانتّأهوا دل س
المكامةمع”<
امه
لنه
كاما
ضدوعضمكل
واهرا
ملهان
اقال بسامل
ذصنف
ئلل
رقسال
الاب
قوفاف
اونلمذ
ول.ك
أحوا
الا
سها
لناقل
ظمادعهلرىهذا ال
دذتى ان ع
دتلال:قديره اصنئف أواقرأاواتدئ كلا فلالل

وهوحهواللأصل ولدس مسسئدا المومن نتععنعلينا:ة لدوفحوزدلمتاوقأمامانقله اليزازىعن
شا خوارزم منأنالكالاوالوذاناذا قالم الهو ووضاعحهمدك,اكنقفورلفهضمهالمناقشة
مهتعلقة بابتدئأوابتدائى أوابتدأت
مداكةبادللعلب
سلع
ادالتا
امد كورةفلاانهسعد أنبرادابتّ

لام
ممه
لصاح
الى
مولندسع
ئام
شىلكل
خمنئذ سةغنىبهذااولقادرحءدنفقوتلدهبرفانه كازفا
رح المكذور
شخناءن شرح منلاعلى قارىع_لى الالفساظ المكفرة لاشمرقاسقبطنلوبغااقاللشوف

ه_ا

0
برمعك أ واست

سضلام عل المرئد)
اعر
له ن
اول
انالمراح,القران كر وانوضع القرآنموضع كلامالمتكامك|قر (3
فمها*1:الىان ال,ودى لوتندمراويدسواانعمراق لوتوداوتمعس لاحبرعلى العودالىما كانءابهلان
ةالرد:العقلوا لعدووالطوع فلانصم رده
ركلهملهتوا<دةجوى عن البرجندى اع انهيشترطالحو
الكف

نون ومعدو.وموسوس وصىل ناعقل وسكرانومكر.علمباواماالباوغ والذكورة فسا شط بدائع
وى الاشاه لاتمحرذةالسكران الاالردّةسب

رز

النى عليهالصلاةوالسلام فانهيتلدر وهوعهول على

م|اذاسكرمن حظور (قولهرجلاأوامرأة) فىتنساول اطلاقالاملصنتفعبريأرةبماعلمرتد نظرالاهم

مم
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على الظاهرهن المذهب تجلاتالما ظهرمن ذولهعرض الاسلام علىامريدفانه ظاهرق
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0

لناولهباءتبارا نكلحكوردف الذكوركانفالاناثالامااستثتى حجوى (قولهلانه
الاانيقا ت
مسهب)
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ق |[لعن
 0واي رررليا»”
رهذا
ه و
اانه
ظكفىا
سءلهامنى كلنوم
وجو نواقب ل نديادر (قولهثلاثة أنام) اعرلضاعا
ا

|ساقسةان|هااهور وابةعن الاماموظاهراار وابةانه لاندمن طليهذلكنررا| .ي/و
باطلاارمع امنط
وجو ت
فان1نطلءه لاسحب ويةدّلمن ساعةه الااذاكانبرجحاسلامه #رعن المداثعفانقل تقدبراادة هيات/

ه_ذامن قبل ائيات الك بدلالةالنص لانورود العرق
لائةأيامنصبللسك املرأىبأأجنءت
خبارالبسع ثلاث أنامورودفهلانالتَعدير ألناثاةمهناك اتما كانللتأملعنابة (دولهفتأويل
افمع الصغيرلاخالفماذ كروالمص:ف وف از يلى
سما
لهذا
الى
مافالمتنابهاذاا-تهل للتفكر) فع
رذلهامها ل ذفيه روابان اه(قوله اذاا-قهل)
ماخالفه حيث قال عدا نعزاللام اعلصغيرانه ليذك ا
وظاهرالمسوط 'لوجوبفانه قالاذاطلب التأج لكانعلىالامامان عهلهوعن الامامالاسقسنان مطلقا

لهام .قل ظاهرالاسلام من
سعل
لكان
اذةو
بحر (قولهفان أل فمهوااراد)أطلتتهفعمالوتر رت منه الر

المنافقين وعن أنىبوسف اناهذاككرمنهالارتداد :ل من غيرعرض الاسلامعلءهلانهمهدف بالدين

زبلى وةولهيقتلمنغيرعرض الاسلام قلان يلونالمرايدقتلانل سل وغل انيكونالمرادوان
أسروكاالاحقالين #صمر نه أم الوال فقذ قل الس.دا#وىعن المسابةانالريداذاتات وعادالى

اعلااسلدااملثىمالكفرحتى فل ذلك ثلاثمراتو ىكلمرةطلب من الاالماتمأج_.ل أجلهالامام
ثلاثمةأيامفأ
انعلادسال
كىفر رابعائمطاب التأجءل فانهلياؤجلهف ناأسيوالاقتلانتى قال ومثلهقى

دمى واامااللثادفىرفءىن الخانيةمايفمدقتله بلاقويةا نتبى وأضابينالنقلين فرق من
مخرتصمتراحلم

جأوخةوى االمفناية ذكرذالكر فئعداارذاابعا وق الدررذكراولقثالمة ومافاللى ت>ذكنريحه
علىكلمممهالانه1تعرض أ كذرعد قبتلع|مرعلى ذكرتكررالردٌاةءللىتاكنرار ردصةداقلنثاهاندة
(قولهفهوااراد) أشاربهال اىن حزاءالششرطمحذوف جوىواعلانكلمل اريدفتوبته مقولةالامن

روك
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(الحزهالشانىمن فتالمعين)

01
جوى (قولهحرمعنالعطاء) لانه
وهإةل
فاءاك
اة_.ل
ن ال
فقرض
قكالم
ةرأ:ا
مذامات
فتروضة
فىذمة الوزابجز فاووافئد صساحبالمحم المؤْذْنوالاماماذاوكالنر4مسا-وتةفوضساحئىمانا

فانه سقط لانهو معنىالصله وحك فإك القاذئ و قءل لاسقط لانهكالاحرةدرر وفالاشاه حزمفى

البغيةمتهم القنيةبانه دورثلاف رزق القساذى ولواسوف رزقوسعنةزل اقسلت)فاالاصع

أنهحب ادنم لالبةأى ردّرزق مايقاملنسئة فعلىهذا التصمم دج اذامات أنبردّمابق بعنه لا

من الر زق لباقالسنةانتوسى والتقسيدبرادلعين بشيرالىلوأمنيهكن' واقالامردمثله واءلمانالرزق

والعطاءمةقار يانال أانالفقهاء قرةواباممافةس لالرزق ماذري للعند ىكل عوروالعطاءماذ رلجه

| ال
فسذة مرةأومرتين وعن الحلوانىالعطاءكلسنة أوشمهروال زرقبومابيوم وف شمرالقدورى العطاء
ماحرف للانه وارزقمأحعللفةراءالمسلين اذالم.بحك ووامقاتلهحوىعن البرحندى معز باللغرب
ونقل شخناعن القهستانىاناارزق بالكاسمراسممن ادن يالف ما نتفعنهكا القاموسوقال
الراغب

الرزقيقال للعطاءالحاركادنمو أودنااولاتصب وماتصل الىانحوف ويتغذىبها (قوله

تحب صرف ذلك الىورثئته) لانه قدأوق ع ناه فمصرف المهأمكون أقربالىالوقاءزيلىو وقعقى

نءضالتس يدلسمب وصهبوثلاف الصوار شنا (قولهواعلأنادلىالعطاءاتم) ويعطى
بقد رانحاجة والفقروالوفضالل(مول
دهرس )دعنىمدرس امعد أمامدرس المدرسة والامام والمؤذن
اذامانوائى| نا السنة أوعزلواوة داشروامدّة فانهلاحرم جوىءن الطرسوسى واللهأعلٍ
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المرتدلغةالراجع وثمرعاالراجسعء ن دايلناسلام و اراححكرماءكلة الكفرع الاسانبعدالامان

ووهص د رق مهدعليه الصلاةوالسلامفىجع ماحاءيهعن الله#اءلعحمّهضرورةوهل هوفةط أو
الاقرارةولانوا كثراحنفيةءلى المثحانقىقووانع_لى الاوّل
والاقرارشرما لاحراءااللادكاسموية
ابلعادتفساق علىأن بهعتقدانهمتىطولب بهأن نهفانطواتنهف .لقرفوكفرء:ادقالالمصدف وق

الف من هزل لكمففرظارتد وان :تقد»الاسكتكذغعارفاذلمهن
وادوالكفرلغةالستر وشرعا

لك ننهعلهالسلامئىثىّمساحاءيه منالدىنضمرو رةوالفاظه تعرف ف الفتاوى بل افدرت,التأليف

د

معالدلاف الكفرخئمتها الافعاتفق المشاءل.دقال ف الععروقدازمت نفسىانلاافى ذئ

و

منهادر و فالسابرةولاءتارالتءظ

المنسافىللامخفاف كفرالحنفمة رالفاظا كثيرةوافعا لتصدرمن

المتهتكين د لالتبساعبى الاستذماف'الدين كالصلاة بلاوضوء ومتوسامانى الظهيرية دافلعافلقىيرمن

الشمسدالم لا
احربارمجوبه الوابمكفر ولوعل الفقيريذلك فدعالهوامنالمعطىكفراحجمعامهرقال ابن
وهمانو إشتى أنركون حك ذ لك لوأمن|جنىغبرههاوالمةلدمق.دةبقمدين الاولان :

نحرمه

المتصدق به قطع.ة كاذ تصدّق بعينالك سأمااذا أخذماثة.نهن رحل وتصدق همأبعدخاطهما

لإمكفرلانه قل اداءا لضان وانكانسوامالتصرفللكنهلدس سراملعينهكذافى اليزازيةقال الشم:
عمداروه_ذاقول

الامام لانهبرى اط

كفراشهة
استهلاكاا قولوعلىقولمن لابرى فيذنى ان لا

الخلاف الثان أن تكون! خلخذاعالمانانه حرامقااللشهْمْع.دالير نوعلزهواالظاهراناشترامالعلرق

|اعن احاباةلسائل اخمتصار نفعالوسائل لاصالحبكالفورر(قاوللهاصل)
المعطى والمومن أشدذضن
فيه أنالاعان أصل كسب

الغطرة والكفرعارض وح ند هامعنى كون الكأفراضلءاجوىاءل أن

صاحب الفتاوى مامهقال«معتعن نعض الاكابرانمنقالموضع الامردالذئ أوموضع الاحازةسم

للهملأن ,ول لهاحدادنحل أوقاوم أواصعد أواتقدمأواسيرواقلاملستشار دسم اللبهبدعاىذنتك
فعااسةأذنتكفر بعنىح.ث وض كلاماللهدموض كلامه مهانةتوج اهانةوهذاتصويرص اهالاحازة
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' كاف الظهيرول علىمااذال,كنلحاوارث جوى ومصرفه الاقمط|لفقيروالفقراءالذين لاوالياءهم

ل |يعطونمنهنفقتهموأودرتم وكفنوموعق ل جنابتهموعلىالامام| ن يعحللسكلنعو من هذ مالانواعبن
ليلا
.دا
ماده و ستقرض من نعضهالمعض عند الحاجة المهثبمردهاذاحص_ل الاان.كون ماصرف من

|الصدقات وس الغناغ علىأهل الخراج وهم فقراهفانه لابردثرثالامهى مسققون للصدقات بالفقر

ْوكذافىغيرهاذاصرفه الالمىستحق زبولغيسير داولقعرلدس لاذىثئ'من بستمال المسلين الاان
ى قالفىالشرنملالمةوكذافىامحاوى القدسى لكن نقل
با
تعته
ثدجو
عكطه قدرما س
مم ا
فاد
مك
أنجوى عن المفتاحمعزياالىشرحالقدورىلازاهدى وانافلقامامعلى فقيرذمىمن اهلتمال حاز

(دالتغور)
بوقليده موف الحلاكو قاول يكنجل مانىالبحروالحاوى التقدسىعلىاقلووجلوهبكس
ام) لقادنه.كون باخشب وقديكون
أى تخصيتمابالرحالوالعدة والذخحيرةجوى (سقوسلهرواعلح
بالثرات والقتطرة لاتكونالاباخروسظخهارةسادقول قرا<صارىث|م-مامترادفان وكامسر ١غ

اةءوا همفزماننا
وفاب
امادماك
ضائه
ق زم
االسب
اوحكمسرهاجوى (قولهوكفاية القضاة) هذ
فاسراف وظل ليرااحع |حاوى الة دسى والحاوى للزاهدى وب علىالناسان «عطوا كفاءة الفقهاء

بوا لاتعلم
رسغ
فالك
توار
يغل
لواش
موخاتسمين وكلعن نتفرخ للدينلانه انقطعحقهمفى با اتلمالفل
فنظهرالهلبينالناس لاف امامالمحدواوذ كذاءتط الحوى (قوله وال مال) جععامل
وهوالذىبأخذالصدقات وبدخل فمهكلمن دعسملألمينكالكان عند لقضاة والرقاء عل

السواحل وشه ود القسمةعلىماوحدنه >ذطوى والذى نطالشمشاهين ثموودالقعة وذكرمائصهأى

اذااخدتلفوافى القجةأوشود وا لدقعةمنغبراخلافاه (قولهوالعماء)عطف عامعلىخاصوف المفتاح
عطف العناءعلى القضاءلانلقاذى رعالامكونءالم| كقضاةزمناناوقالالمرجندى والعلاءهم صاب
التُسير والفقهوالمحديث والظاه رأنالمرادالعلوم الشسرعلبةففنوشمولاالصرف وغيرهما جوزىادى
التخنوس وااتعلين قال افعوبهذان خدحلطلمةالعلوى حظرا انم سل الرازىعن بدتالمالهل

للاغنياء نفصمهدسةا لل الأانمكونعامأوقاضاوادس للةفهاءفمهنصدبالافقمهفرغنفسه لتعاء

لحر فحملماف التندس عملاىاذافرغ نفسه ذلك .انصرف غالب
الناسالفقهوالقرآن قاال

أوقاتهف اىلعلومد نسلالمفتىونهصرف الحبطوفىمسائل الفتتاوى لكلقارئ فكلسنة ماثننادبناراوألف
داف الاخرةقلت يذظرهمامعتى أخدذهاق الا حرةاجولىحوف
اوى
دره ان أخدهاف الدنياوالا,أع ه

المرادياافط فىحدىثمحاذظ القرآن ماثتادينار هوالمفتى ال.ومدر (قولهوذرا ريهم) لاننفقة

اأذرارى عالاىءناء غبأعولطموا كفابتب لاحتاجواااللىآكتساب حر (أقىوذلرهادىالمقاتلة)
فمقاتلة
علللانيل ال
تلك
مثله شفىرح نكآبر وقالالعدنى الظاهران مي رذرار مهم برجعا اللىا
اأحنبا لعرذكرناالضميرف الذرارى برجع
رراححصارى واصعلم
موجودف الكل واولهق ش

مكميعنهفىالعز ولسكعنف الدر
لكل من اولاقلضاعءناءوالمقا تلانالءلةنشعلالكلكاذه وت
انرى بعطون بعدموت آناتممما بعطونف حياتهموتعليلالمشايج
را
ذتون
لالم
وهوس.ق تقملاناظاهر
حتالة الصغر بحر (قوله
هدممو
شءبء
نلااعطا
آا ا
بدعلىأنهمخصوص حماة؟ نامهمولأرلناصربع
اصرهفذا التوء ولالككراع والسلاح والعدّةللعدو وحفر
ذنهن
,لأ
أعثي
كعمارةالمساج ,افاد بال

اونبهرانالاعءاماةلمساجد والنفقةعلا ذكرهقاضخانفافادأنمن المصامبجنادءلوالصرف على
اقامةشعاثرهامن وظائف الامامةوالاذان وكوهماحر (تند.ه)عارةالكعب ةالمثمروفةنفقتها

العلنولتان مصرفهمط اال ليونن معظمها امسلاكرعية
لداتىلاّ
الب
ظجاةمصرف ا
من

| المثمرفةالظوهقيرية حوزصرف الخراجالىنغقةة الكعمةا نتّى وأقول اتاج هذاءالنسية الىاتحزية |

ْامخراب ان لوأخذا علىالاوهلشرعى لأاخنذالحز ونالدخرابعالا .نع-لى حلاف ما رودمهالشرع|
و
سكم

© |1

فى
فك
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(اجبزالثافيىمنفثالمعين)

امااذاذكرمعالا به قده ولايدينه كالونسبه ال اىلزنىأوطعن ف نىسسهباتقضششعاهين واذاطءن |
الذى ىدن الاسلام طعناظاهراحازقتّله لانالعهدمعقودمعه علىانلابفطاعذناطعن فقدتكث ||
العهد ونرج منالذمة جوى ق(ولهو بالغلمةعلىموضع للهراب) ولوجعل نفسه طليعة للشركين ْ

ددهللاا يلنتتقضمع_لى عوراتالمسلين وأكووق حيط
قل نتمن نالكماشمرل وقال هناابنعه

والطليعه واحدة الطلائعوهم الذينيبعئونل.طلعواءلى انخمارالءدوكذافى المغرىفم ل الاؤلع_لى

مااذاعثوه لذلك والماخ علىم ا
اذالمسعةوه نهر (قوله وصاركاارند ) فىحل قله ودقعمالهأورثته

لانهالمهق بالاموات نتاين الدارين
امال
دوال
رالاذىلنح
حيه
رب يكون فاولدس لورتدان نأخذوه
كالمرتدخلاف مر|ااذالراجعساللىادام'بعدما ق داراحروباتمطشيثامن مالهوحق بلداحرارت

حدث بكلونأورئته باأنخذوه لاندحين القدقبداراتحربملكوهةلماكالقديان يخأذمالهماناأ

أوبعوض ضلى مابناز بلى (قولهالآانهلواسر يسترق) فخاللامرتد فيانقهل وهذه المسكّلة
احدى مسثاتينذ كرهما افلىتذوير و شرحهوالثانية لايرعولاىقلروملراتلمدصمرعلى الاسلام
(قوله من تغلى) عثناة فعهمة وملكاسمورةنسةالىنى تغلب بنوائلبن ربيعة قوم تنصمر وا
طاب واشار
لمخعر
اله
نصا
بلك
فجاداية وسكنوا ياقلربروم نهر (ةولهءضعفزكاتنا) يذ
ال
وفتقمل هالننائببل
روص
امن
غها
ان ةلبابراعىا فلمهشصراا
الى ان المأخوذ منيم وكان
ون
نلصى
حف ا
ناخلا
اتالم
واهل
شرائط الركاة واسسابها نلاالصلح وقعكذلك ولهذاأخذمنالمرأ ةل

أاعى منغغهم الساءة
افلس
خ ناحكذذلك
امرلاافضمم واذاك
حم ث ل داوخ دمنمواشمرموأمواه

نشكالةأرشبعاينتينوم نكلمانوعثربناردعشاءوعلى هذافىاولابللمقرتهر ولاذئ بفقىية

افنى ايذعانلىمعروا على العاشمرام|اذامر واعلىالعاشرقانه بأخذمنهم ضعف
تيقتهمقكا
لهماورق
أماوال
مارؤخذمن الم-إين جوى (ذولهوقالزفر لابؤخذمن نسائهم) لانه زية الحقيقةع_لى

|ساءولناان جمرصالحهم عل ضعفالركا
عرهذ يهف عوهاكيف دُدُمَولاجزيةع-لى لن

أ

ماقال١
١

والركاة

تحبعلىالنسوان فكذاضعفهاز بلى (قولهلانهلا.ؤخذمنالصى والصببة) أىلابؤحذ من

موا .هموأمواهم أخلراافضموم نهرلانالزكاءلاتحب فكذاالمضاعفة اللامرفأفانها

أهل|

لاوجو بدرروكذالا يؤحدمن فقرائم ج#وىعن الاخشار ومثل الصى والصيمه امجنونوالمعدوه | :

نوم |
مول
ممم
وسلا
قال
للمه
الهع
(قوله أى اذااعتق القرثى عدا كافرا) تؤخذمنه الجزيدوا رابج وقو
اا عمل.هفى-ق الصدقة ذمجعلم ول الهاثعى كاهاثعسى فهىذا الك لاناحرماتتثدت ,الشمهات

دروفان قلتلوكانت الحريراتنشدت,امات حرمت الصدقةعلىمولالغنىقاتالغنىأهللاصدقة
لم! امعطنىكبفاايتخهلاف الماثعىنهر (قولهخلاناازفر) لقوله
عكان
اهلو
لان
ع١امدملل
فى
قيه
عامهالسلامان مون القوم منهموإنأانه لو,ا#القموللهنا كا
لنذ
هتضع.
نذال
اففاا
لف|سف
ف.ف وورداكديث على حلاف القياس فاىرلمصةدقة
قصلذفى
لالا
ادىب
وصف الصغار والمولى لانل

اكافراولوحق فمها وضع
فلنالق بهمالس معنا دعبتالاترى انا نجزيهتوضععلىمولىال اذا ك ن

عليهزيل
فيف
غلوذقف
اىلأى

املاننا
(قولهوهديةأهل! لحرب) واتغساءقيلهااذاوقع ق عتنده

لللدلندلنايادر اعلنوهرةوهذًا احدا قوالحكاهاف التوراعمان بوت مالالمسلينأربعة لكل

هالمصنف ومن ج لهذا النوعماأر ذه العاشيرمن أهلالحربوأهل
رول
حفكالا
اوهذصمر
خزمانة
الذمةاذامرواعليه ومالأهل رانوماصوح عليهأاهملحرن علىترك القتتالقل نزولالعسكر
ساحتوم كلذلكبصرف المىصال الاينالثانىالركاةووالمعشصررفهمامن >وز صرف الركاة
اله الثفالث مسالمعادن والغنائ وال ركازومصرفهماذكر فت قىعوالهلفان للهجسه الايدوالراجع |
فرومنه ترحكة أهل الذمه |
اللقطات و لاتركاتالتىلاوارثاوديةمقتول لاولىله وقولهالنه

:

ماايحكن)

هو

بلياي
اتو بتعاطون المناصبالا_.لهكصمرافة الدنوان |
مئمن
اينبث
لمسل
ععنال
لات
انام
دعيز ون ثاى
اديولا
هلاذلال والاهاية جوى وقالعر
أوسماأموال النادان الدوانية <تىانه>صلمئبم للفلا<_منغا ي ا
ي4بياعدخرفي

ليناسملام قتله (ةولهوعيزفالركب) |
أواختسار فالىفقخدير ماأناهذا استعلى علىاللمسل
|اخختار المتأخرون الناهتمركيون أص_لالااذاخرجوا الىقرية أووها أوكانمر دضا وحاصاه |
|الالضرورةفير كبث نمنزلفى امع المسانياذامربمكذان الف قالمع وهوالاحم واستتى ||
ا استعان بهم الامامٌف اناربة والذ بعرالمسلين ٍ
ذلكء ن
 ١قىالذخبرة من منعامل مالودعت الساجة الى

الكنهيركب افلىهحاذلةيا كافقلاسلربعضهمتهر (قولهيركبجارا أوبغلا) فيه |

|نظراذلا نحمتفربعهعلىالاسدئداءا للهمالاان .قسالالاستثناء منقطعععنى لكن الاستدزا كه ا
ةالتفر دع تن علىمافهههمن ان الاسستثناهمن من ركوب الخيل ولس 1
!جوى وأقولء_دم عع
|

كذنك فمحعل الاستثناء هن المنعمن الركوب مطلقاواعلم انلفظهة اللهم س_ةّءمل عقمل االااذاكان

ةهيحلدخفالكذوذ عناية (قوله الكستج) ياضلمكاف |
رنان
نايذدانا
انالددا
|المستثتى عزبزا

0

ئمثن
هءال
أوسكون السعناللهلهوكراشلتا
نااوءن الوانى (دوله وهوةط غليط ا) نامللجوى |

إن يناك

١عنالبرجدى عن الفستاوىال
منصوربةمايقتضى اناللكستيج ماركونعلامة على الكفر مظلعا1

الاخصوصضهاذ رهالذارح ونهه
اختارقكستكات التصارى قلنسوةسوداه مضريه من لداوزنارا

٠ 003

أمنصو
ف (قولهوهوفارسى معرب) بعنىالسكستحولوذكرهذاقل قولدهون الزنارلكان أولى| اك

ا (قواءكالاكف) «تعدينمل جساروجركذافى المصباح وف المفتاح يفمالهمزةجع! كاف وقمه |  /ا

افارجوى ( ول وهلوتالسسروحا أو
كالاكافلكان اصوي) بعنىلوقالسرو حاكالاكف أوسرحا 1

[ :أكالا كاف لكان أصوب موخصاولاللمن
ماسثةبسيان
بلشهيهيهجوى يقالاكاف الجار ووكافه ||م_ر
ْ واج
ع كف و سال| 1كف
ت اماروأوكفتهأى شددنعليهالاكاىشينناعن المضباح (دوله 5 :

[ا

لالح

7لا ييه
وهف م اله

ايا

لا

الا اتزدلات تبموالنتتيى :ه,ذجرخنانغتاسلمددات (١ يع  10رو

ااثيار

للانمعنى ال
ا اعءن! كز بهاصر بحعدمادام كان تقول أعطى مز ي و
ههوظ ه
|رق نه ١ السمد

|
[ 8ايننامفسي_اييقكاوءانلااللاتزماتءنااللعمهنم افليااالنلعارلاتدزياامللاوممتصنيارعوتلأخايورا وعياولاكفداعاةللةتررايونلاتحةىلكبوجثفرة|ش ا
د
ق
و
أ
ق
و
ل
ع
ع
اع ف ا
ىلالتزام  :رمن

لفاعونمدان

ل

ا

تنا

أجوىلاهاصصا
رتديناقذمته رس كسالرالديون ولنعقن الواوايجسدمن كاباكالةمائصه | روف رمربى 12٠ :جرم
أواذا امتذعوا انا
عدلاءاالبحزيتةيبقادتلوا نءلاينهقمافتلوناذا امتنعوا نا
علقبولوكذا فالات * | إن .زكرتي

)4 0003لآانتماص منه توق وكذالاتقضعودمياقتانمسل تر دينأد بحي | ىررويد" ريلك ارين

0الطردق تمسروأتظرمافائدةبقاءعهدمبعدالاقتصاصمنه و عكنان يقسالتطهور فهاذا عا ولى ٍ /

ا

0

اقول و فح أولادهالصغارجو ةلتوتظهرارضافعاتركدمن الالحدثلأمكولن فمماللاإعقوله ] 1روييسا .ني
لو6
ت
ذ
ن
ل
ٍوسب الذىصل التعليهوسلم)لانهكفرمن الذىكاهوردةمى الل والكفرامهارن عقد

مة

عه

فى الانتداءف
لاول
اىمان
ر فعه ف حىالةالمتماءكذالا.نتةض عهده بالقول لاف امان انحر فانهينتقض م"

|بالقول يحرءنقاشيلطىف التررو مشكلعلمهماقدمناهمنان لهوامتنعمن قبولالجزيعدنهضده
دلالع
ارنى
تقا
وكالا
ادال
وأدس ذل
خقول
رى

فىالسب|ن بقل وتمعهان الهمامقلتورهاقتىشنا

ير

الرملى ثمرأءت فهر وضاتالمفتى األىسعودانه ودأرعرساءاف .العمل بأقَعوْلتناالقاثلين بغ--له |
اذاظهرانهمعتاده وبهافى و  : 5دانابتكالباشاذ كران اق انهقد لعندنااذا اعان شه عله
ا الصلاةوالسلام
ولوامرأدلاوردان عجرنعدىلماممع عدماءبنت مروان تؤذى النىعليهالصلاه :

ْ والسلام
ه
قملهالبلاهدحه عاءهالسلام علىذ كدر ومجوى وفىالذخيرةاند كرهسو بعتقدهء رتدين ب :

|ناقنالانهلمسبرسول أوة_:ل المرودبغير-ق أوف -الى |سكذب فعنديعض الاءهلايئةض عهده

7

دنيفتن)
بى م
ل“ان
اهال
(اتحز
35
النظران الئقضالال وححذمكثافمالاسناءالاوّل لابلعتدلعجنهدايلىد]ةاذلاش كف زباد:الشانى
علىالال مذو بق مالوهدمت بغي ورجهشمرعى فنقل السك الاجساع علىانهالانعادقالف اىلاشسا أء
و ستيط مانذهاناهقافات ولوبغمر وجهشرع لانفخ انتبى وه

اطرلاقى ولسينوجه النظر
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| العشر عوساانءساقلياتنهارثمرنيلالمة (قولهعثعرية) لانالل لاسدأبا راجصدانة!دعنالذل
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ل دشمهمااكلامفيه لاناكلام الزائدوهوأمانةغيهرذ وهنكالودبعة فمكونف يىدهحكوالعين|

المؤحرةكالعينالمخصوبةتصدعرف.مًاانتوسى وادلانالمه نف لوأددلقولهوصارت ودببعت
قهوفلاه
أوصار مالفهيا لكانأولىاذلاخصوصية للودبعةلانماعندمربكهومضاررهومافىبدهكذ كم اعم

انمالهوان كانغنعة لاجس قنهواتابممرف ميرف الخراج والحزب لانهمأخوذ,قوة المسلين عند

أىبوسفوقالمد رسك ونفي للسميردالثأى.مرتالرجل و بعتمدبرهالذى دبرهىدارناوأم ولده

عال .هقالمبراسةنوطا اثليديانهتنَالمدعليه ااطالية وقدسقطت ولاطردق
موااعل
نكدر
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البإأس
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ٍمجعلهفيثالانهالذىيؤخذ قوراولاد:صورذ لكف الدينتعقره وى بأنالصوات ان بعللبأنالنى»

قذسامل
لأمانيل من أهلالثمرل بعدوضعالحرب أوزارهاوصير لودرارداراسلام ولدس الددنمنال ه

وأماماعاليه فاةتملاياناساباافلىغن*عوذكرؤ موضع]خرمانصهقوله ولاطريق علهفيشاالممثله
فالزبى والمراديهالغمعة اذه ااتتىؤخذ قورهأامكاعادمانىعفا أخحذبعد الف ونقلعن الفتا
6
أن الفى*مابرج.ع ال جىاعة المسلينمن مالالكفارمن الغذهةوالمرخابجوقالابلعضشار-منماك لمن |

نقبها أحوزيلى
ااأس
كهةم
فنيد
غولاهونءنا ألنوىبدوبعةاح) لا
|أءوالالمثركيناه (ق
|(قوله وان قدّل الراجعولمرظهرعلهم أوماتالم) قفصبورهاذلوظهر واعلمهم فهبركان! ككذملك
|كاذلضروتطهوق وحفيندومالاحل سادا ل نكادحل وو رنه إرادل الول ظهرواعل

لمرمغنومة ووكأذلومكاعلهبر
أالدارفيهرب الثانىأن يقتلوهولمنظهرواء_لى الدراأوعوت لا ننفسه تص
ه جاعللهاوجه
فنعقللتى هذا دهشبذكل
الد
تدل
اشع
ئول
قرض لك
للد.ون انتببىفا
| دا
ليني
رىل
ساان أ

وجههنلانها'ملائةقلتكانه ادخعلالقدّلف اموت (قوله ولهزوجة) اعرانمزج الشارح بةولهوقه

كانلهز وجة أولىمنمز العمنى وغيرهكالخهرحدثوا قلاحلال ان لز وحةلمافءه املنحافظة على

|نعلى حال وى (قولهصغيراأوكييرا) مقتضاءانبقرأالولد كلامالمصنف يفم
ابقاءاعراب ت

كلأى
ار
ونهقا
رءلا
|لا
ال
غين
صاوك
الواواللاموكلامالبزاببىقتذى ان يقرأبصبغةالمعيضمالو

(قولهفاسلهنا) أى قدارناأوصبارذمباغر (قولهةالكل فىه) أماالمرأةوأدلاد الككارفلائه-م!

حربيونكار ولسوباتباع وكذلك ماق نطتبالوكانت حاملالانه وهاأووألماادهالصغارؤلان شرط
برعافاهولمسابيه
قاود فلوسى الصى ىه ذهالم ل وصارفتدا
فالد
متاد
واما
هاسل
وفاىل
ربعبة
الت

أمع نقاءكونهفيماوأماأهوالتصهفبلاراملحارزةنا حرزانفسهلاخحتلاف الداروقوهعليهالبلامعدموا|
 0مدمناىءهم وأمواخملدس عطللىااقه بلىيالنسية للسالالذىيفدهىومافىمعناميحر (قولهوانأسم
ثة) أىالمذكورلان الككرةاذاأعيدتمعرفة يكونعيناجوى (ذقووللدههالصغيرحرمل) لان

إ|أاشلادمالرلماضعذيةن ا(لقمغوصاوهبوةمافأىويددعاهلمبعمندأوماسلأرذوىذفئئتفكووونلهفْ)ةياللاعدديمدمعاتلنربةانتوصيردم(كقيودارصهروما(لقفويكدوحغريىر)ه)ا

ىن» عمنى الغنمة |
للىفا
ارا
الان يددلست كترسة وكذاعقاره زدابى (قولهأىغنعة للغاغين) شع
ته علىعاقلته |
يطأ
محخازاحوى (قولهومن قتلمسبااح) الكل رباعيةمم قتلم-ط الاولفىلدهعب
ا

1
0

أالنزمنامعدممل|حأتنالماهممد|ناتقلحاطمافمبياهرعلبىهياننل يهقكتتتقصرأّوممنسصالقللحعهألىاىلادليحةرونليبدعسنملاسالهالمعهفتودمالواقلاتلماجمراخقسداأرً

|ركادمنا

(قولهواتحال انهلاونىله) هذا أولىماد ك ٠رفالمغتاحمن جعلهجد لدقولهلاودلهأى |

| لاعرف لدو لاحاضس ولاغاثب صفد م الماكذرهال..داحهوىم ن عدم

||

جوازالفصلبناملصفة أ
٠

مه علىلشمراءا قلرن نهوضعهعلمهوحمنئذفلاقصور ىكلامه اه (قولهووضع عليهترابالارض )|

“وأنأألخزمن
ذهمنه عندحلوولقتهع_ائمرة سسهوهوز راعةلارض اوالغ-كن منهااذا كانتفىملكه
أوززعهساءالاحارةوكان تراجتامع لانهبؤخذمنه لانم امالكوأطلقفىصيروذرهتهابوظ.ف

ظ
ك
ل
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|

|

امخراابعليهاذهوالمرادمن وضعهكافى المرعن البنايهفممالوغصدتهمنه وزرءهاالغادب( هوالصميم
وانسقط عه الرخا خلاف مالوزرع الحرىأرضه الخراجبة فاصمالمالزرع؟ نفصةيلراذصا لعدم لزوم

الخراج فتعتعرالمدةمن وت وجوبهوكذا بصيرذمن اذااستعارهامنذىى(قولهأوسكت فمما)ظاهره
ان الذكاححادثبعد دخوطاد ارناوهولدس شرط فلوفال أوصارلماز وجذى أوصلملكان أولىلمن

أهااذادع اللمسأةمنداعرأتدها رنائسمار لزوحذمي.فالاسفساالراجولعوكأذسل زوج الككابيةعزلاف

أهاااذأسمحوهوىسمة حر وذ كر افلتهرمانصهوقمديالذىى ليغمدامم تصعرفبمستةكا المل بالاولى
حبر
باح
لن ص
اذام
اولكوصارالزوي وما وتقذتردعلى المصنفالاانبعطىللدوام حكالابدداله فهد
أكلام المصزف لاستف|دمئه حكمااذاصارزوجهاذم|أوأسإز وجهاوهىكاسة
والمسركااتمر بخن ن

رهز وجهاذمماأوأسلمذ ويحالكقابسة تصيرذمية
اىن
صيرال
ٍ
وش
لصنض
واذانككاذلك هاقل ان كلامالم
الا ف عيرس وعز ودذلك السرع ,صخي ويف له عز وذاك للحرمعم ف
ادمناهعنههن ةولهلوقال

أوصارفاز وذ أومسملكان أولىلشملى الاوكيفبوهم استفادةذ لك م نكلامهبالاولىمعقوله
ف التبروهذءتردءلى المصذف واءلاها تصيرذممة تمعرّدالعقدهن غيرتوقفع_-لى الدخول حر (قوله

لاعكنه) لامكان طلاقهساولون-كها ها فطالبتهجهرهافلها منعهمن الرجوعتتارغانيةفلولموفه حتى

مذى دول شان الصيرذساعلى مأمر:ون الدررومنهعل حك المدين|تحادثفدارنادروا لتقيد شوله

ولو>كسها هنائلاترا زعا وكانالنكاح هناكحيثلاتلِكمنعهمن الرجوع(قوحلرهفان رج
|المرسم) ولولغيردارهدر (قولهأودينعلبء!) أىالملوالذصى والافصم افرارالضعيرجوى (قولهحل
2

)لانهبطلأمانهوظاهرهانه لافرق ببِكونه قبلالحمبكونهذمياأوبعده لاالنذى اذالحق بدار

أدمه

ماحرت تصيرح ونيا وقولهولهوددعةاله ذه ااهسقطتف عض النسموهوالاولى لانجوازله

دعوده لدسموقوفاعلىذلك>رولك ان تقول|افرلض,داكشذياركالىان دطلان أماتهقذانهلابودب
نطلانه ماله مفاقلهعلى ماهوعلمه تهروتعقمهالس.داموى بأندعوى انفرضالممْه كذ لك
شعراالىماذي-ممنوع اذلدسفىكلامهمارفء .دهده الاشارةوعلىتسلهه والكلامقالاولوية ولاشكان

حذفهذه|  412أولىمن ديرهالامرامها مالسعراداولونعثمن بأ الود بعةوالقرض وجب
| 3ياملبهولوكانعليهدين.لمأوذى شت ان بونمنهف ناكانت الودبع مةن غيرجنسالدينباعها

القاذى وومنقوامهر(قوله أوظه ر علوم)ف المغربظهرعليه أى غلبقالف اىلهدرفيذ.جى ضيطه بالمناء

للعهولاه وس أىن كالماتلفشاسريحرالظهوربالغلدة (قولسهقط دينهوصارت وديفعتمهًا) علمان

ووطد
ماذكرهالمصنف من سق
ينه
صي
ر ور :ود عهفيا ثلاثةأواجلهاوّل ان نظهرواعلى الداروبخذاوه
 ١الشانىان ظهر واو تاوالغالثان بأخذوه مسدمامس غيرظهورفة ولهفاذاأسربسان للوجه الثالث
قا نماله |
أوقولاهأوظهرعلهم ببانللاولينلانه أعممن ان يقتاوهأولالكنهشامللىااذاظه رعلمهموهر,
سق لهكاسمأق فلايدمن تقسذا اظهور:علوم بأنبأخذوهأو فتاوهواعنناصارت و اذستمغتمةلانهاا

فىمدهت ديرالانيدالودكعمد فتصيرفرثاتمعالنفسه وااسقط ادن لاناثمات المدعلسه نواسطة |

المطسالبة وقدسةّطت ويدمنعامهاسمقمنب ادلعامةفص بهوشىان تحكونا لالعمنغصوءة |

ظ

.

'

| الودبعة انمفاكرامناتلسامرانهانى ددهحكولاكذلكالروهتنعقمه وى فقال ولوهلاكذلك ارهن|

المنافممن الميروةأنجلبودراب القحارات فص لن ب
اينهما
بسنةلانهامد:تب ذمراالجزية ثم ن
ارسع ال أى

وطنه بعد
لمقا
هلةذالام
لامك قتمالم السنةفلاسهبلعليهزايلامىورهالدالسنة الشعسمةا

والغمرية

+وى والعينهوانجاسوس والعون الظهبرعلى الامور واجع الاعوان والميرةالطعامعتارهالانسانمن

مارهعيره وناحلبوالاججلاب الذنيلرون ال.الولاغنمعناة ولهمسأمن) قدددهلانلهودنحلدارنايلا
امان فهوومامعه ف «
ىلجاعه المسيلينولاخخةص ر ا
هلاشمذء :د أنىحن.فةوظ اشر قواماانه :ص به
وأود+لى ا حرم صلا ن يوذ فعندأى سنيفةبؤنحذو يكونفاوعل ق
ىوفمالاولكن لام ولاق

ولادؤوى ولاخ رج بحرعن لفتوعبارةا لتذوبرحرن أومريّدأومن وجسعليهقودالتتأراحوم لايقتلى

دحلدس عانلغهذاءلخري فقتل اه وفا
المدر
ط
رء ن

اذا دحلدارنا فدهلأاومناىن*عندالامام أذ

قبل
الاسلام
أوبءده وعندهمااناسل قبلالاخخذذوور ولورجع الىداراحرتخو بم ن أن يون فيا

منأ
وعادحراواذا ادّعىامد حول,الامانلا صدق وانال ضص من الأسؤي
ننتاهالاان شودرسلان
غيرهواذاقاأنالرسول فان وجد ممَمعَابٌ بعرفباعنلهكاامبمةلمككهمون]مناولاصةاب الىأمان||
خاص «لبكونهرسولابامن والنمتعرف فهوز ورشمكون هوومن معهفيئاناتهى (قولهوق.لله)أىمن

قبل الامامدراعمهن|ال
نيقكاوئنلهوالامام أونائنه(قولهانأقتسنة) قبداتفاق>وازنوقيت

مادونما0

وُهريندررا كن لا ذجىان الحقه ضررأءتقصير.وال حدّادر:عن افجندموصااذا كان

مع ملات صماج فىقض اها الىمذمد بدهنهر(قوله وضعهلك الجبرة)الوضععلءه لس شريافلوقال

حل نامةكر يدلكان أظهربروائجز يبوهزن فعلةاسملال الذىبو ذمنالذمىمن المزاععءنى

.

ظ اأولنقاضْاسهءلماانعهر>حتزىىعندمه جوى (قعولدهمأاىقيل له) ظاهرق نوذهم
فكموناهعلى قول الامام
لوأقام

سني م
ن نغيرا ن قو ل ش
هياكانلهانبرجعولفظ
المدس.وطيدلعلىانه لدس 0

لشعرط قالفى الفهموالوج-ههوالاقؤلوعا

الماسوطحزمى|إدرر وتطهرفائد ةالخلاف فىابتداهالدّة

فى
الى تصيرافامتوا ذم.افعلى الاؤلءن وقِتَالْتَعَدّم وع-لى الثانىمن وقت الدخول ولاحز به
حول

المتكت الابالشرط ولوماتَالمستأمن ىدا رنا
وله
و رئه دارا حرب ودفماله هم
فانقدمواكلفوااقامة

السنة ولومنأهل الزمةفيدفعالال الميم,فل قل هذاقوهماوةبل هوةوفم جبعاولابق_.ل كاب
ما-كهم ولودت انهكانهنهر (قولهفهووذى) فرى القصاص ننهوبينالم و رلتهن المسلشه جره

دايفوت
وخحنز بروبالاالتل
ةحعباءه بقدّلهطأو باحلتاكف
ذىعنه وترمعمسهكال ل تذويروالذمة
هى العهدفاهدا #عى ذميالانه عا د
ه المسلين ولىنر الحراب ولاننقضهبوحب الذم جوى (دولهف ا
م

كران برجعالهم) لانعة_.دا زمه حل عن الاسلام فلاس ضعهد هاولا»كناأذىمندخحولدا 1

اأروبت نححااجرةهكاهوظاه ركام المصنف كرتفةها (قولهبأندل

حرىدارناءاماناح) “قال

الجوى فبهقص ورفليراجع الدحروالخرمقالشنا كانالاولىالامربمراجعة ال.
زلى انل
ق صا<بالرأ

3

0

لحر“النانىمنثت املمعين)

حر ..

إ/

بطأهاأهلالحرب.لشموتماءكهم فمباحر (قواهلانهاذاغدرملكهمالح) اولكوذأسر واقومافر وأ
ببنعقلمضاوناعه ودهم و يقاتلوهم اذا قدرواعلءهلانهملاعلكونرقا مم |
بهمعلىالم:أمنين وح
فتقريرهم ف أىبدمم-متقربرع:لىّالظلمولنذعنواامذلك خلاف الاموال لاهم ماكوهاءالاسرا زوقدضعنوا |

التقبيدأ

معدم التعرض لاموالمسم وكذالوكان المأخوذذرارى الخواربلاخممسلون صر وظاهران

منفةحث أطلق|] .
اىم
مالؤع.ن
لام
اكل
بالمرورعلوماتغاق (قولهأوغيرالملكبعله) هن هنا تعاما

افملحتلقسيد (نقواللهلااسراح) ولكاذانلهمتماادصغيرم_.تأمنمن اذلبوجدمنهماالالتزام |
قول|

مظا:هرلانصصكذلك جوى وأقول لضعيرف
لوال
لل-لكنالسديسران ستديج فروجهمز دااى
دس لان تمع فر وجهمللتاحرالذى انتقض أمانهبغدرمل.كهملاللا_.يركا]فهمه السيد|
لز نولهى
ةداملغروج داليتناحروغيرهكالاسير
ارقحفع
باف
تنهل
ماق كلام الزدلى قاتضسى ا
اجونىعسلى
ال
أوالمتاصص وصرحفىالهر,األناسرحكال:اصص ذه وزاهأخذا مال ول النفس دون استماحة |

| الفروجالم(إقولهف واأخرشجرثااح) قمدبالاخرابجلانهاذاغصب شيئاقداراحرب وجسعلءه الدوية |
0وْهى لاتده ل الابالردعامهفمأشسهال شترى شراءفاسد امرعن الح.طونهرودرأ ضاوكان شئ التقيد

يا | .
شوي
| بعدمالاخرابج بعد قولهلانهازاغصب شيا وكانهاتكل ع_لى ما سةفادمن قولالمصاف فاوأن
ذلاذرق فالحكأعمذاْ
ىكاان
وكذالوأدلغصب,أ ذ لثم رمالوكوانذاغأص.ا أو تاأ«تولالسال
قولالمصنف أخريحشد ا(قولشهاملمكحاحناورا) -تىلوكانحاربوةللا>الللمهوطلوّشهاترى منه |
أمن
ثر ىمنه لا انلمانعمنه؛.وت
لصةشول
لخا
امةعلى المشترى
ثنهحزر
طفا
وسدا
حلاف المشتراة شراء فا

حاقلماع ىالاستردادو ابلسمعشغر نىقاطع حقهولهكنرااهة لاجلالغدروالمثترى الثانىكالاول
فوملوهتزة بج فرىدبااراانعرحأةمنهم ثمأن جهاقهراالىدا رنامل.كها بعنىاذا أضرقنفسهانه أنوجها

رض بلالءّقادان !ان يذهببزوجت-هحدث شاءقال افلفهم
اهال
لالغذا
لمدمعها حتى لوأخجها كر
شان لاعلكهاكالوأخر-ها طوعالان أهلالحرننما لحكون,القهرأى الاسرروالظاهران |

دبه
ماذكره الولوانجىمن دفع الوزجاجال
لصدةاقللا
قافبيصدوراةاتفاقى (قولهفيتصدقيه) |
وحو افان تصق وباعهصمببعهولاعايلبلشترىالثانىكالابط.ب للوالكذافى الموهرةوأقول

هذامششدعا اذاعلالمثترى بالحرمةبأنعلمانهماكهملكاعك وطرالمافى الخانمةالحرمةتتعدّدف اىلاموال

:

-

4
(إعلىمالاحمكين)
| وأماالمديرالمة.دفهل علكونهوتعلءلومنانَّالاستملاء امكوناسذملاللكاق صلافابلااللشلكافيرهة

:

لمانهومعلكونالمقيدجوى (قولهومكاتنا) وج عهدم ث.وت اكلم فعاذ كرانالسبلايفيدا

0

80-5 8
د

0

الاتىع>له وهؤلاء لسو تعلوالا لان كلمالاءلك.الارث لاءلك,الاسر والاسترفاق وى (دوله
علكونالقن) والقزة ولومسماز بلى (قولهوغ كلعاموم جع ذلك) لانالشمرعأسقط عدمتوم زاء 53م1

“د

منايو ومجعلهمارقادعينى (قولهملكوه) لقققالاسترلا”عليهعينى (قولءلانالراديهالداية) من | 53قفتم

ارات العام زاجوى( .رأدبدالتعيرتقر رودا من بأتخات ] 50المسةرليس ينم  8يده

حوم) | يك رع >4/رحك ررن
اال
نلوأ
قلهو
بقبامىوالقياسنداوى وأصلهنددافهومصدرةياسى لفعلاللازمشعئن(اقو
افدرمن
سواهكانلملا وذى نهروسواءكان مس |اوذم .ا جوى وهوكةالفلمافى الكانى والغايةو ل

رجج) رونات 0

قعتبل ||,ركه شبيها .يعد
وبت
أققم نيا
وغ ا
الات
ننهرا
تجسكو
كمعا
شاقلمي
تقبيدهبال-ل أماالكافر والمرتداذا ب
والاكثرون ن
ه ,ابضر ب (قولهوقالاعللكونه )لانالعدمةمقالمولضرورةانتفاعهيه وذلك يقمام له و 00

/

بون

لقرض قاذا| /,يلل ”يواتف1زيرف
لكن
قعةا
حدب
ىودعو
لذاأ
لةوحتا
لتح
يدهوقدزالتولانىنفس انهآدى ذو يد
زالت بدالموفعنه :شاي الداريظنهرت بدهءلى نفسه فلمسحقلا اكز يل والتقسدبالقناتفساى

د 9وه

11

*ويه) ررحم لم بيه
ن لاالناباق فيهاكثروق.دبقولهالم-ملانلوأدقالمىاهلالذة|||سر
اذللكوقص
فالحسكفى القنة ك

لاعل_كونهاتفاهاجوىعنالمفتاح والخلاف ثعااذا أخحدوهقهراوة.دوه امااذالمكن تهرافلاعلكونه زم  7 2و0
ل 33
انفساقاوانأخذومندا رالاسلامملكو اتفاقكذالواريدفأيقالمهموى العبدالذىاذا أب قولان م
انهملكونهعنهدم اخلانا
ارمن
دمامعهانا نشاء)بناءعلىم م
أذ لعبو
ه الفح(قولهوقالا
بحر ن

6

0

لدقيل كان يذج علىقولهان يأحذالكل مانالا العمدماظهرت بدهعلىنفسه ظهرث عل مأق نده 0

5 000

0

4

غقلهنووعيدالكافروأج غا.بيباتنه ن صهارلهيبلداملكلاانلرياقنلافكسفهعالركاهلاستسلاء | ري ةت بن)ع46:م روت
علمنانىوهوارق فكانت
بأى؟للكلكف رمافىبدهنوضعه قول الزيلىقلناظهرت بدالعمدعلى نفسهم ا
خر

التااهرةمن و-هد

ون" مزه

و 0

ون و<هفء :اها ظاهرةقى حى نفسه غيرظاهرةقى حق المالانتهى (ذولهأى  00من أززم ينات

اشسترى حرفمىس أناهلخ) بقشرمذاءالمس امن لان| لحورأجسرالعبدالمل وأدخعلهدارولاسعدى اتفاقا ع0نأي زر 74
للاذمعن جياللمقتطىعل وههوحيقاستدارد الم لخر (قوله-لانالهما)لانداراحب لاتنافى الملكقيق ٠واد  1 0ا
فىبدوعداءلىماكان وكان|-تعقاق الازالةيالء.سع وقد نتى بالدخولالىداراحرب ولهانه| سي

روهت خا 3رجهي ١ .

الازالة عن»لك ال-كافركلاسق تحتذلهولايذهب مالهبلاعوض مادامفىدارالاسلام واذاعادالييا ||بسب 0
سقطت ععمته وع زالقاضىءن اخراجهعنملكه عق عبتى (قولهاوامنعبدحر بىقه) ومداعانه

0

2

تكونه دارا حرسلانهلونويالىد راالاسلام بغيرأامانوأء_ل ههذا شتىانيكون تناعندأنى نفة  -لزن يا
فغىير امانةسلههناف عأذهه_لههنافانهيكونفيثأنءد حرا ار 3 3
ااعليمااذاخم حرب
عتيةأعنده ق س

عنده-ماجوىءر البرجندي (قولهأيغلبناءليمعقالعبدم)ا وردءنابنعباس انهقالأعتتي 0

شدركنر وأاجءدع.ى ومعنىأعدقىقضى وح شيتنا
ممشنعب
ليه
دياجال
علهالسلامنواملطائمنتر
(فقوهلوهء.د علىحاله) الىانشتربه مل أوذى أوحربىىدار ماحبر وف شرح الطساوى اذام رج
البناولتظهر علوملانت الااذاعراضلهمولى علىالسمسعمن ملمأوكافرة .نادبق قابللمشترى أوم
فىدارالحرب !فاق ذلوخريعم راغنااهن
ضى بزوااللتمتلقكسهدياءسانه
رضه
دا عر
قزهل
فسللا
بق
مرحسابة فْأسلدفارىنافان|لامام ببعه و حفط
مذاخ
اماا
لاف
وكضل
مذل
نحمك
ذال
اام ق
ناسل
جرال
قدا
نه مولاءا حرنىلاهلماد:ل نامانصارت رقئتهدا خلةقمه حروقولهمراتما أىمعاديامباغضاوا

بدافناعه أوعرضه عليالع قول أنىحنيفةفةطثيرتيلالية
انعتقه فهااذااسمعادحرف ولمخرال
'وامحساصل انالعند بعد بلااعتاق فى -:صور ولاولاءلاحدعله لانههدقحكىررضلاف مالواءةتي

حر عبداحر دساافرا حرب وهوق بدهولمخلهأىقال لماعذابدءأنت حزلاقبعحدتى لوأسموالعيد
9

يف 6

"وهف .

00
و

الام
يل ي

(الحزهالانيمنذخالمدمن)

7

اذا اشترى تاحرشيتافا أخذوهقبلاحرازهميهاو واعداءمالكه ق يزهأخذهيلاي ووو
الشافى لاغلكونها)

معصوم
مال
استملاهالكفا رفاو رلوروده على
لان

(قولهوفال|

:صط سديالالك
والمحظورلا

فى-قهمغيرمعهوم فعلدونه
وأناماسدقم نان العدمةمن الاحكام الشرع.ة وهم غبرعذاطدمن راف وى

عامةفسقللالضمرر (قولهأخ درالقجة)لانقىالاتحذبع ادلق-عةضمررانا وذ منه يازاةملك لمخاص
فعتقه ورطل
ىمه ن ذ
فس
القع ان شاءليعتّدل التطرمن الحانمين ولوكانعمدافأعتقهمن وقع

كد

س.لا*ءلى مال
لا ت
اونولدس لهنض المبسعقناقمللوندتالملكلسكافريا
حالمالا وانداعه أخحذهيل

١

لماندت ولارةالاسعرداد الك لقدممن الغار:ىالذىو فعق سهمهاومن الذى اشتراممن أهل

لكالقدس لايد علىقيامالماكلهالاترىان
الحيرت ددونرضا واحب بان دقاح الاستردادق الما
ااعادهال قدم ملكه دون رضاالموهو به معزوالملكالواهب ف الال
للواهب الرجوع ق اهمه و ل

وتا للكله كذرهالااكل فى
وكذا الشفع يأخذالدارءن المشترىالكدشقفعة يدونرضا ا ترنىمع

اشلرححدابة (قولهوبالناح)هذااذااشتراهينققدوان اشتراه:عرضأذ بقمةالعرضولوال-.ء فاسدا
للكأذ »كاالتتارخانية
اتحنزرلكن لا
رو
تأخذه نقعة نفسهوكذالو وهمهالعدوع.نى ولواشتراءكم

ومقتضى مباأرمخأدنهذهبقعة نفسهويهصرحف السراهذاكلهاذاكان قع.افلوركانشلياوقداشتراه
ععواعمل

خذهلانه لوأخد_ذه ,أذ معثلهوهولاءة_.دالاازا اشتراهبأل مه
قدراوودة الا.أ

قدرا

خذهلانه مفمد ولامكون ربالانه«سقخاص ملكهفصارفداءلاءوضاز ,ا لكن
,أ
اوياردامه ذله ان

أاعنمثذلءماوقعدثله قدرا و وعصفذاهلاا,لأمالك القدسمطاتا
فى :سد هالشراءرالعهم نظرلانهاذا ك

(قولهأواشتراء تاحرمنهم) أىاشترى م أاحذهالعدومنهمتاحر ١
سواءكانالبيسعديو | اوقاب_دامر

وأخرحه الدارالاءلامن بأىفظهران قول العرنىأى الذئالذى وجدهصاح.هبعدالقم غيرمصعم

جوى والقولفىمقدارهقول ال ترى عبينقهاملااانلالك المدخهواوأقااماهاها 00

خحلاقالاى لفوهسر وتحر وف ازيلى من الشفعةمايخالفهحيثقالوا أنقاماالبيش-ةفالمينةللذف.
وهذا

ولأ

سف

وقالأووسف و#دوا نشاف

ناشت الزياده كااذا
المدنهبننهالمشترى لا

إختلف المشترى والمساوعالولءاكليشمراءمع المومكقلدفارىالغن|والمك-ترى من العدومعامالك
القدمفىعنالعردامأسو ر وَأقامااليشة فمدثة المائعوالوكيلوالمشترىهن

الء_د وأولىل ثاساتالزناده

انتبى (قولهوانفقئ عبنه) دلءناىحط عنهشمن المن لامابعطى قداءوليس يبدل والفداء

لانقابل ومن الاوصاف جوى وكذالوةفأهاااث-ترى والعقركالارش نهرولافرق ببزمالوكانت
الأوصاف مقصودة بالاتلاف أملازيلى و(قأوخلذهارشها) كذافىغالبالسموالوادقعونضىها

كبيترالظهير وكالالوجهينحمو اولدذههتأينرنثكونالعينمؤتة سماعابناءعلى اأانلمر جع

ووه المَذكبرجعلمرجع الضيرهوالمفةوءعينه (قولهوعزد د ار المولى سقطعذهحصهالارش)

فين برج الابالالف يخلافٍ
أففلداء
,لف
الذى_ط الموى وعن(فرع) أمرالاسيررجلاا نيفديهبأ
الوحسكال.اللف اذا ايشتأرىلفين مثلابرجع شو ممشكوتنريالنفس» وى عن الولواجى

ومةتضاءا ن لهالرجوع على|لاسيرجردا لامروانلبرط ازجوع ونهدصرح ف الدرمن كاب اه.ة

(أقخولذهالمث تراىلال املمنشترى الثاف الخ) غيررضاملانالاسروردعلى مللكه فكان<ق

الاخذلهنهر(ق إرهاالعنمن) لاقنامعليبهه!مودل كالأمه انه دس قأقدخيحاذنممن الثانىولوكان

قكندم أخذه
ل1
لافى
لىو مالشكهتراهمن الم
الاولغاشمااوحاضرا ابىعن! هلان الاسرماوردوءل

لان<ق الاخذانماء تلهىن عودملكالاولالقدم وبالشراءاغسائنت  4ملكجديدهر (ذوله
ولمعاكواحرنا) وه لهحرمنفىمتنالانه,لسوكلالاةك جوئ (قولهومديرنا) ظاهرق المدبرااطاق

ْ

دام

يخمرع'

والاضافة هن قبلىاضافة المصدر لافاعلعنىق

البناية وادول دل هومن اضافهالمصد رلافاعل

#دضهم بعضابل ماهنااظه ر والاستملاءعارةعن الاقتدارء-لى امحل حالاءالانتفاع بالمالومال أا
(ولهسىالترك الروم) بشبرالىماقالهنعضهممنانانحرنى
بالادخارال اىلزمنالثسافىجوى ق
علكار فىبالقورمطلقاسواء كانمن معتقدهذلكأولاوبعضهمذهتالىانهانماعلكه ازارأى ذلك

ذهووعا
لاوا
دفرلاعاكه أصلاجوىعن
|أأواعتقده واليه اشارع-دوهكذ اذك الفضى فافىتس
ند
الظهيرية (قولهالترك) جعتركىاعلمانمابفرق بدنهو بي وناحدهبالتاءأوالياءفمه ثلاثةأةوالقبل

ان جهع وقملاناهسمجع وانخةارانه سم <نس جمىواذاك ناكذلكفلاحاجةالىماقل الصواب اناهسم

اعلى
لفا ب_دخطأ (قولهمن الملدين)الطاهرالتتكيرجوى وليل
ملمذى
جنس جى لا ان
رحلا

الصوابحل اعلىالجنس اذالم»كنث ممعهودكاهنالان الحمغيقرامرعلى النركوالرومكانيهعلبه

الشارح بقوله والتقنيدبهمااتفاق شنا (قوهاملكوها) لوجودالاستلاء علمىالمباح اذوضعالل
نفا نياثملنكتهم
صام
ااهلرممكل
فعسا اذاكان الكلفىداراحرب ثيل |اشراءمن_منه روالظ
[أناستيلاه بعضهمعلىاعلاضحقربالزشمرنيلالية ونصهاالاحرازيدارهملغلقتدهمعلى مالناخاصةدون

مااستولواعليه من اموالبعضهملانهذكرف الهدايدمسّله استيلاثهمعل اىموالنامقيد:بالاحزاز بدارهم

وامالق غبوهاعنه اه وقمه نطرظ.اهركاس فى ومافالحدايهككلام المصنف ملعلى مااذاوحدالاحراز
(دولهوملكثاما دمن ذلك) ولوكانبدن!:وبينالمأوذمنهم موادعةلانالم
نخد
رهمولوكانينناوبين

كلطمانثفتين موادعهف قاتتلواىدارنا لاشتر ىمن الغاين شوثالفق دا ملكلدم الاحراز نبرعن
ا

تقأرنهط الأحرازلش.وت |لك ه يماستملاءيعضومعلىناعلضخشلارنانلفيملهالى
شهر
شط وقموظا

من اكليدايسةرق وفيهعنمنيةالمفتى اذاباحلحروفإىددمن مس دارا لحرابلعانمام انهدوز

ولاتحيرءلى الردوعنأنبىوسف انمهدبراذانخاصم امحربىولودسلدارنابأمنامعولدهفماعالوللداوز
فالرواءات كلها انترسىلان الولدد ل دارناءالا مانوق احازهبمعه نققض الامان ج>وىعن الواواحى

ونماعوقضعهقعممامرعةزياالى منيالمفتىقمونلهعن الامامانلهاعوز ولاحمرءلى الردّس وابالع.ارة
وز تلحادافلناقية كاهوضخطشمتذاوالت_بداتجوى والدليل عليهقولهولاجبرأى الى لعلى الرد

اذلوكانغيرحائزلا برعله ويلدعليهأرضاماقدّمناءعن الولوانحىمنالتعليل (قولهمنالاموال

الملأخوذة) أواىلانفس المدسةفنىكلامه| كتفاءفاس الاشارةراجمعالموماعلى حدلاقارض ولابكر
رنض والسكر أشارالمرماعامشاريهالاولاىحدلتأوله
ابي
انذللكغأى
عوان بينذلكجوى وقولهءوانبي

م|
رار
امس
اعد
نتفا
المذكو رافلااسشمارةعمارةعن الغارضوالمكرقاف المدارك لاف
ضض أى
لنة م
قصغرةة وقوله ولامكرفت.ة عطفعلره
دنه
فرضتسنهاقأطعىتواو تبخلرغهاوار:فسع فلارل
ضلا
منذ
لاانه أراد
عناكن بين:قتضى شعشيدنافص
عواننصف بي ذناك بينالغارض والسكرولةل بع
دوراه (وقأوحلرهزوهايدارهم) ملكوهالان العدمةمنالاحكامالشرعلدمةتوخهامط.وا
بمنهذاالكم

بحهافققف
هىم مالاغيرمعص وم ذ:لكونهنجرعن ابنالساعاق وأفادالمصنفانهم لوأسلوافلاسديل
كلحوره
لاارعيلام|
اعحتى لوظهر
متحرعن الم|لسطداّولىدوبقابلداحرازلانه قبلالاحرازبدلارا
بلم

ئنجلوىءن الجدنىوكذ
ثتكو
لالفاانما
بلامو
ادواا
هاستر
كحرازف
للالا
المسلون .اهمق
1١
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د

ار «الثافىمن فنعالمعين)

ماع

ررض عل لقال واغا :قدي

مقاتل

لوقاتل الصى تله اسقدقد له لانهه.اأحالدمو سين ١

دقتل المردض والاجبرم:هم والتاحرفى عسكرهم والذى الذى نض العهد وخر ب الميملانبنترمصامحة |
للقتالاذهم مقاتاو  0شت ان نفل بسكلال اخحوذوكر اتلسشيراالكميراذا قالالاماملأحسكر
مأ|صيجم 0عداكء*سوا نشل بعد ا س لاصو زلان ال قصودهنالف .ل القر رض واعماحصل |
ذلثك اتص.ص النعض شئوفمه|دطال تغض.ل الفارس علىالرا<ل وانطال اس ذلا وز زيلى واذا
لك ر<لان فقوتل حرنى اش ركاف سلرها نقاومهما وان كانعاحزافس!.ره عْمْعة وان 3سد والامام

عوله و_-دوملا سمةان سليه ولوك انالمطان لوالحد نسار 0 61

لاطت وحده

و لوخامات واحدا و2مدل
و|-
ىالمخناطب رجامن ذل ساب الاؤل خا ةالاازاقتلهما معانله سلب و
ا_د ا

وانخبار فىتعمدنه للقاتل لاللامام و ,بقعهذا الاغظ على كل 52الفط الج رما<عواوانمات ١
الوالىأوهزل مالمتنعها اماق رتم اذامات المقتول على ذورةاونا جرموية ولنقسما'اديه قملهونه

فالسات للقائللاانمات عد القسم.دلانه بالاحرازتأ كدمإك الاين فسه وناعتلف القارن
والشاءون ف موية.لها وعد هافالقول قواملاهم.كرونولوا تنهواحدوقدل آهخووالسلب ان:أنه
ولولءهالمشركون نموق سلبه افلىغنهة لارأخذالقاتل ولوحوهول ابوه ثظهمرعل» المسلون
ككونالمااب هاءقاع ملك الغاتل واذالم:باكرا ٠ شثازياى
فسلموه فوواةاتل والغرق انهم*
 ١دوه الدعمة لد عا و لاامه) شرا اند نم متا زالاول وقيل ع فىوتلالقريه م نالقتلمحازا

واقولقا لال كم قوطا-مام الغاءن نح و افالاك سال1سبالفعل لاحال!!نطقفان ألا
اقال ومنهذا
حق.قه الضارت والمضروب لاتتقدمعلاىلشرب ولائتأنردنهفهمامعةفزم و_د
ظهران قولهعلءه الصلاةوالسلامممن قل لاقل س_لبه ان و لاحقيقة وانماذ كرودم نن أيه تمعرى

شارفته القدّللاتق.تى فمهانتهبىوصمرح المرافى فشرحالتنقي بانال  0كر
لاقماتءة.اره
بنه امااذاكان متعلقنمك كي
ااكا
ماذ
وماضى
كف اىل
حفمه
قمقة فىحال مهزاافى الاستق.اعلةتلفا
ىنحا أوالاستقمال أوالماضى اجاعاوسمةئذ فلامازجوى
 0فهودققه مطلقا :ب>نىسوأ كانعء:ن ا

(قوله:ليزه

ادا

دلاول على

اناد

ااي روك (كوله:لعدالس

لدس بقمداذ لونغلبرحع السكل حازلان لدانيذفلىالسسريه بالكل ذونا أولمغهر(قولبهعدالاران)هذا

فواغمه وصاربدهاماالتنغيل عصالم ن أهل رن د“ لوادار:نافكاحم حال وتامبدارهمثرثبلالية
 0ندلاءقال
(قولهأىلاءولخاا ناردن الفا ادا حل
ف|منهطال حق الاصناف العلاةوهو أضالاكرزلانا نول الدفعالالززااةباعشاراهمم نالفقراءلان
المسقدق فقيرغيرمعين واذاحازصرفه لفقيرغ_يرمقا تل قدمرقه للغةبرالمعا:ل أوللىجوىء 000
قال الذمره لا شت للامامان بضعهق الغنىلان1س

وهوصر جحق اشتراط الفعَر و
| تا<ين خعله للاغناعابطال”“ومقال اله لكو

ا

العبت:قولا بلى لاحوزلاتىفانظاه-رماق اذ عرةعدم  2رمة وأقولمنوع,لهو ظ اهرق

الحرم ةك قالازيلى لانابطال-ق الغبرلاكوزتهر (قوله وااساب لكل ان لينف )اقولهعليهالسلام
فشكون

 4مدسين أبسلة لدسلثم نن سلب قنإك الاماطأبثابه نفس امأمهل ولانهأنحد بقوةالع
رذولهوقالا!شافعي!|  3لاتمات”ل)لقوله علهالسلاممن فقل قتملاذله سلمهولناقولهتعالى
غنءةنه (

أواعلواان ماعهممل

ناد بشحده وهو عن ةلانههأخوذدة و الجدش وماروادقل التنفمل فيل

أعليه توفيقابينهو بين مائَلونا من دوله اللبسهلام لسرلكمن سلب قا:ل.المكاطابتيه نس امام

فها نالحد دث الذىاسة ل د لهدس قمهشراطذلك (قوإهفىحقميرةه)
زبلى(قولهوقد ةإهمق لا) م
الحقرية واحدة امحقائب ووا 4 2وأسحقيه ععنىأى اله ومنهقل احتقب فلانالاممكانه>جعه
صداح

خنس وجوالانء نالامامم
اورم ايك لا ا

00

1

اذسع دعدم اللذءة مطالتقاولوكان الدخول با نذ الامام ياتبأخذالامام!
هما بلهمعندم أخ
االا)لانها لاس
سما أخذوا)لانهمأوذمندارا رن قهرافن ذمهة فم س عنى (5ولهو ل

| وسرته عمنى واطلاقه عل مالوكانيالاذن واديسكذ اعم ل المشمورلانه رالاذن العزم 'لدرخ مو شهلا

!مالوكان أ الشكم ضكراسان ولد)سكذلك نضا الاترىالمماس.ق عانلعذايه حيث .د عدم

|4س قعازاد حملرح ل وحدوة +خانائيكنبأرض الكفرعسكر للسبين(قولهان نفل )رةسدق
 ١تغلانا!خذفرف واف له كفلا بالتشد بداغة] ن 9هيمدان

والنفل بقن الغفية وجعها :غالجوىعن

| ب
 1واعلارا حوان التنفيلانكون قل االاحرازيدا رالاسلام يدا ماسفقن قول المصنف

أأوغل يعدالاحراز هنمسن فقط وكد|ةل السع درق عن اللرجندى انالتذف.ل عدالة تال قسل
|الاحراز حاثزاخحذ امن قوله 11امهلاستفل عدا اوالضعة |والاهلاملخت الغاخين نكأدقنه
!لقفل بمنان»كون ة,لا لقتالأوبعد وحءث كأن5لل
|بالاحرازا'شرى وعلى هذا فلاقرق فوحوازنا

الاحراز حلاف لمأنتوه.م من تقسدالقدورى والدررواوبر جوارالتة فلع ااذا كانحالةالةمان
وهذًا توف ف النبرفقال ومأرحوازه قل المقائلةوتعقمه الموى أنهلالاف ق حوازء دل هوا<ترار

اعلْنتَئة لى باعلادصارة كاافلناهمريةانم ى أعاصابةالغزاةالغنمة وأقولس.أ كلامالشارح
0

فقة التدورىواه يتوهوقو تفل بدالقع وزع لرصوزهذاهواراجبدل

ماف التورعن السراج حدث قالوةل ماد اموافىدا راحر علكهانترفستىعمره بكلمةقل مشعر ضعفه
انظهر ماانمشى عليمهاهلشارحلايناةتكو المسنفتولاماسمقعن اذ دابد أ,ضااذغايةما ستفاد
كملنامهما عدجموا تفيل اعلداحرازوه_ذ الاءقتذى الموازة.له تخلاقالمافهمها لبارذى
اعتى وأان ك. 1ل الاحراترواء اون|:امنفمل مد دون كافرة ا

(5ولهرأونفلبعدالفخ وا زعةمعز)

من لترورلضعاليلقنتاالقمه تعميراالقدورى نلاسدلأانه لدسمطاردألماتر كهأ ولى.لستجل
 1دوت اضاقالهالمصنف لداعي رق المسوط بالاستعياندر ومنه  5:لان النشارحلوايدل ذوله!
أىودوزللامام أن تتفل ةوه ١سجن

أوندب لكان أولىقان قات!١ررض على القتال مأمورنه

بنص ؤنوالهأتعمال|ىالنى حضر المومنينعاللىال فمكون واجباقات الواجب :اطلاثقَر يض
ولوخيرالة2:ف
لكالموعطة الحسنة وكونه صوص التنفيلمندوب أسكونه ادىالال
ىلقصودم رثمكم
|التنغل قطع حقالاقن وأمااالكفيشدت,الاحرازيدا والاسادم سدكاو

1د :حت المللك  3ل

الاحرازلوقسم الغنمةدوارا رب وتفاهرقائدة لاف قعسااذا أصابالمحنفالرية واستيرا أهازصل 1
لهوطؤهاو متها دارانحرنعندهما وعند عه

ل جوىعن

اد زاالمتاصص

ر|لةاتلمقالةالامام لدس شعرطفلونغل
للوحأار يقةدا رقرب راستيراأًلهااحل لهوطوّوهساعناجع
السريةااريع وسعع العسرردونمسا فلوم الافلى تنو برواعل االنمنغل ل لهومات بدارانخربكن السلب
 +خانمة والأظاهراانارثا! ساب عوتهفىدارالحرن اتغاهوةول
أو نه ولا جس 3ده

د[ موت املك عنده

بنغس التنفيل ولهدا قاله-لىوطءاسارية فيدارالخرب بعد الاستيراء والافدثكل الةولنارئهء1

قو لالامامالاول والناىشنا (قولهمنقل لتلاقلهسلمه) وأءلان الاماملوقتلبنفسه رلابعد
ماقال ذلك فى القماس لااسدق وقالا« كسان سق ظهير,بهو هالع .سان المدكماعلايد لل

فىعوم كلامه جوى وو _-هالاسه سان انه لدس مزنات القضاءوانم اهومنان
وهذا يدل ومه كلمن تقد ال

ل

توما أورتافلاب,لافماذاقاليمنو نه أنافلىسلهلانه

أخخعص نفسه صارمت,ما و ذلافمااذاقالمنل

#ثملافلهسلمهلانههمزنفسه و «دترط لاسفقاق

| السلت بقل ان ون دماحالقتل ديلاسيى |(سلب عدالها رمانر

تفل |
ا

(الج “رالثافىمن فتالمعين)
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حاحتم_مال ه لهدذاك

9قو
لهوقدمذوى|( قربى) لمقسمينهم للذكرمشل عط الانثيينشمن لالمةوذووا

رويس القراده جوى دوقلع نالمدائعانذوى القرنىطون كفا /موالمرادأقربا عامهالصلاة
0 1
والسلام ذهت يعدم الىان

إىاناا رادبئوهاش وحدهم وا فور

ا

على اناا رادقرت|| دمو لا(قربالةغرانة:وكان قربا لنصرةلبنى هاشم و بى امطاب لانهعاءمه الس_لام
أعطاهم دنس

عنامتخميرولمبعطبى عبد هس

وبى لوقل شامع ان المطلب وع.دعس

ولوفلا

هتصر ونه ولازدارقرية
بي
كانوااخوةهاثم كلاس لعن ذلك عان بأنىم ام وب المطلبكانوانىالجاها.
عوى  01ندىواءعلانع.دثعس ونوفلاأخواها م لابيهوأمهواطملب أخوولا.ه ز بلى وورداً

ذقالاانالانتكرفضل

ان عهله السلام جاءهعمان زهومنءى ع.دةغس وجرن00

ىهائم كان ال
وذضىعك اللهفم-وملجكن فون بوذوااطلت ف القرارةالنك سواءهانالك

أعطيتهموأحرمتناذقاىانهملبزالوامى مكذاوش.ك بن أصاءعه فااجاهلمةوالاسلام0:براىنرتام
 1قامواأمع سهحين أرادت قرش وتأهء أمه|لسلامودخدلتووفل وعدثهس قعهدةر سا
هقال ل)طلداوىى سقط سوم الفقيرمخرم( ليه م -ن قبدل الصدقة فلاكل همكاغ:ماهم
ولو
زاجتى (:5

آلادا والاول أظوروفى| ل اوىالقدسىوء ا

ا متامى

وناك نو باناء«ا!السسل ويهنأ قال :فالخ ره اختذى اناله::ود على الصف الىالاةر ب عأاءلاعنماء
ل

فادفط قالقالغهر وة

ل

ناشتراط الف رفوملل3

ا و قهروفى الدروك لهانه|حترازءناقلوطلعاوى سقوط سم الفقيرمنم_ملكن نظرالسيد
الجوىق كلام صاحب '(مر (قوله ولا<ق لاغن.ام

قآنقل -5لاقائدة حةة قدمالم

حمث كاناسكدقاقه ب لافلق رواسك اداالم أجنب بأنفاندنه دفعتوه مان اليتملاسوق من |لغذية
شستالاناسقاقهارا2ع ادواليتم صغيرةلاسهةواشرن لاليةءن البحر(قولهوسهمالنى عليه السلام

سقط عونه ) لمت عاقد وهو ردول لاوم ه]17دعاق ع لذ وفوار ادر ولول
لصى)
لعده غير (ثوله كا

مدد:وهوما كانعله السلام 'اصطفيه
دمع الصادوك.مرالفاءوالماءال ث

جعا) ف امحمطعن

النفسه منالغدعة قل لقمعة بر وكانت صفمه منالصئى (ةولهواند ةل

تىىلامزءة ما معة والتىلمامزعة دشر جوى عنا إردونقل شكناءن
افويض مخدراك دا ج
0
ةا
السابت اكد تدر اده ةا لناءواتا وال رمه انه

ظ

دحلاار جل وحده فمولاعسكرفىأرض الك 0

تصيروا سعة هادا بلغوا

ذومنعة) أى قوة بفخ الميوالنونقال فى|!داح وك نسسكن وذكرالبرحذدى
كفيو رياه(قوله

انالنعة 0

اانصارالذ.نعنءونمن قصدمن الاعداءوة -.لامرإدالمئعة
وامرادبها الاعوان ول

نقاس
القودف»_لىهذا تسكن ونه وى (قوله بلااذنمزالامام) واقهمكلزمه انداوكن لاد

نعشهمناذنالامام ولعفهم
بالاول وفقم امةالمفتىد ل أربعسة جس ولولهائة لاوقالمارخاسة لكا ب

إلااذنهولامنعةط0

ال

اي

سن علىماهو

-

-

(علىمنلاه حسكدين )

متخ

ع
سسببيه

| كالعتاق) فحمكبونبلاصاسهم آخز
-

صاحبهوبرذ قنهر وغك وأعماءن اجوابقاموس (قروالهوكاعلعتاق) وكذمي وناللقرفاد ب | والبرذونالترئم نالخ ونعلافه

الم ارا باق الخلكرائمهاجع
ارات راو رليف يتم

أماجكون أبوومن اليراذينوأمهعر احم

واسككذلاوجفنشهامرلرحقاةبانفااولفحمعلىبالدروايهفعرنىلمسنكنافلشنرحاالسوااهلدذ.ىكامساهرمأامهةويجوواىفعقنهاملابلناالىيقاةءو(أسقىموقلرهفا-:توسنم || (ح|لداقلراحوليةا)ماور.طاوهوفرس عرق

أى لابسولم لاج-ل

فصياج الراحلةامركبمن الاذا اكانأوانئىثفماالل من الانز الجرل تمل (البغل) وكزن لديا
لاجلالجل) قااللم

اارح الراحلةنالحلتاج لتكوانلةتاءفى الرا<لةللوحد:أولنةلاملنوسغية كارحلت لسر كنرما واراحل
شير
لس
أختص بالذكراه ت
تىكون الرا-له 65
ام أ
لكلا
دكاينر ال
قفان
تاحر
الاىسعية جوى وةولاهالرا له> ملان بق رأنالرفعوب

ىعارز ادر

.اق
ضل ر
اتاتن
افرسااو
لخمل
لناراللشهامحج كوت|سجلرود
|لعتاق كاكذرمفىالخهركان مرفوعاواكا ننقد برأىه لكاساهدذمكلارجاه
كا

عودرراوهذاءلى ماوقعفىدءض سما تلنامانلقورلاه-لة(قوله و حكونصاحبا كاراجل) لآن الممكان تق سوم الغارس اتغاقا
الارهابلابقعم ماهر (قول عهند نحاوزة)واءةيرت جاوز لها قتال لانهمنلحقهماخوفبهاواتحا |ل وامالودخ فار انماعفرسهأووهبه
م (قولهونىظاهرال وراية تق سهم را جل)لاانعدم القتالعليهبصنع
تير ر
بعده أحالالدوامفلادء

أوآحرواورهذه فى روايةا#سنعن

منه (قولهرلواعه بع دالفراغ لمسقطسهم الفرسانف الاصم) خالفه مافالدرعن ال قالوأدره

إلى<تفسة تمق سوم فارسوق

المصنفمن انال قوطهوا! عمللا َهعه ظاهران قصدهالقدار:الحفاخلف الغرحاكن شي ال طاهروا ريسدق سمومراح لواو

|
ْ
القتاللم سقط توم الغعن كذ اذاناعهق جالالةتالع :دالب ضاي

سلمفرسان
اطيفئهماءةتذى الاتفاق علىعدم السةوط دف ولزباعهعدار تن | باعه بعدالفراغمسقط ا
ادلماذلسدقو
اعةادالقول ع
ىالالال ا
وف الدرعن القهسة ف |ى ف الاصعوانراعهف ح

اسلمفرسا نف الاصم وعندالشافى
را ل مارت ح ركلا
راحلافاشترى فرساوقائلباراساسهق:

التصمر ابلكا:فساق علىمعادلسقوط أرضا (ةولهرلوراءهى حال١قنتالالح) بوافقهقول القوسسّانى
ظراعهفىوقت لقتالفراجل علىالاصصكفى الردوصانلف ماتقلهالسداجوىع البنار معزايلائزارى
لو
الط رق |
.اغ
مما دف.عبهقعب الدلفر
وعد
قدو
سمعن
لام
اا انل
0الاممعندىعدم السو طا نتبى اذا ك
ناردسناسهم الراجلتم
علف
|الاولى (قولهوعندناسهمالراحل) وعنأنىحشةة أنهك
لدوقجسوهمادلغاارلسةّال منه فارسا||سووما
حقيقة وهوأقوى من الت دبرى زباى (قولهثفمالاتخلي_لانم) فىالماح والدر معروف وأصاه قالالم المدرسالابالواسع على

االللضدئقلفاىدومنه قوم أدرباذادخل أراضلعدومن بلادااروماهوهو بتينأن شلىأى دفن البسكةوعلىكلمد خدلمن مداخل
الدالواارا>كذا كذروشيخناوالمضيق بكسرالذ ادا #حى (قولها-كن المرادمنالدرب ههناهوالبر زح

ار ومدرب مندروبم]كذاف المغرب

أدرن وللدحل الضيقد ررلبانهكالماب لمادقطى اله والعرب تسمل فىمعنى الا تكد|ىالمع_ماح

امار من الدارناىدارالاب لام

|احازالح) مقتضى كلامالشارحانالمرادءالدربماهوالاعممن المدخملوالمابفيال لمباالكة | كن المرادمن الدرىههناهوالبر

وداراللحرت حت لوحاورت الدرت

قأولمهديراأومكاة.ا) وظاهرانالمءءض كالمكاتب وود أمالوإدكذلك جوى ( :قزوالمهرأة)
'
لاه راظلاقهانلهافرقبي انن تكون حرةأوأمةأومديرةأومكاتة أوأمولد وى وكذالمدعضة (قوله| دخعلتفدىارالجرب ولوحاوزاه-ل

سل-ة*

جالقمام علىالمرذى -ا_تراز با لحرنالدرردخلوا ىدارالاسلام
اذاكانت تدا وىالمرج انم) أوتقساتنفادس|ااتقسدعداراةالجور

شعننا وكذااذاكانت تخدم الغاغينأوتحفط متتاعهمحر (قولهوالصى) واننوتكان الوإواصة | (وللملوك )اذاقا تلمطلقاسواء كان
لاوا تر (قولهاذاقاتلماذن الامام) هأذجاالدقن
هدفىثئمن الكتب والطاهرانه لدس أ قنااومديرااومكا:ا (والمرأة) اذا
الاحترا زكذاةء.ل وأقول نآل السددا وى التقسدرهعن شرح الشهات| شلىوأقره (قولهوالذمى) كانت تداوىالورج وتقوم على

فبه"صر يحدو زاالاستعانة.الكافرف القتتالعندامحاحة و.هقالالشافئ وأجد خلافالايناانذرا

جوى عنالبناية (قوله ارضخ م
)بتدأ مؤنوخميرهالطرفالمةدّمجوى و رضم كونضعرب والرضاح |
! بخكرسريهالنوى وراع زيدثٌيثاأعطامكارهاقاموس (أ5ىولاهلءطاءالقلبل»#سبمابرى |

امرض (والحى) اذاهاتلاذن
الامام (والذى)اذاقاتلاودل على'

الطرءق (الركم )أى العطاءالقليل
الامام) لماروى عن ابنعباس انعهليهالصلادوالسلامكان يز وبالفساءفى_.داوين الحرحى و ذين 1حسسمابرى الامام (لإالد.م) الآ
إمنالغمهه وقالأيضام حكن للرأدوالعمدسهمالاان نيامنغنائالقوم واماالسومفلمضربةن ا اذادلذىعلى الطرفى وفممنهفعي

أ با وقولهيحذينذم المواسكون الحاءالهءلة وف الذالالمجسمةأى يعطينوقولهوحي من | عظمة لسن
السموم) أى
|الغنعةهوقول|اشافيي وأجدؤر وايةوقال مالكمن الس جوىعن البنابه (قولهل ا

٠

ل

ش

ع

لاثلمعنيتنن)

دناعسلامه لاسكونر ثابالاتفاق (قوللانهاذاأودع

ونفداعند أىحضفة)لان بده
حرفىنك ك

لست كسترمة ولامحعدة حتح زال:التعرض لمازيلىوهذاظاهرار وايّعن الاماموعنسه انهاه نهر
وعلى ماهوا أملاهربردانماقام معام غيرهفاءا نجمل بوصف الاص_ل لاتوصف نفس

هكالترابمع الماءقى

لتم لاكاننحرىقاعساءتامالمودعالمسلركان الواجبان تكون ي ءدكمدالمسلموأجيببأنقياميد

المودععلىالودبعة حق.ىوقيامبدالمالكءلمها حكى واعتدارانح-كىان أوجب فاعتيارا حقيق»نعها

اليةو اللأهعلم
عدتننا
والعدمة تكن ثابقة فللاتئ
(#فصلق)كيقيةالقسعة)ع لمافرغ من بان الغنهةنس ع ف مان متهاوأذردها رغصل لكثرة
شعمها وهى جعل النصرب |اشائعمعبنانهر وهذاهوا لميوقال بعض! احسابهى تغريق أحدا لعددن
انىت
مق ا
بقد رماالفعدد الا خرمن الاأحاد يع
لفر
قما
سلوم على حعادداالمقسوم عليهوهذالاسأقى

االلاستماح جوىع ن البثاية (قولهللراجل) وهوخلاف الغارسكانى الصاح ومع علىرجل
"كصاحب ودب جوى عن الومنلابةا(غقوالهرسام) ول
لال
ةهأهيه لاقتالفارساوان غصصه
روق
وحضير رهسق سهمه من وجه  2ظو رذدبةصهدعقلى قماس 3ولأنىحنمفة و دلاعلى قباس 5ول

أنىوس ف حر ولاسموملفرس مسْترك للاقلتاالاعذلامهاستأحرا<د الشرسكين حصة الاترقيل

صانا
مقه م
غالوك
ولغر
الدخولفالسعهم للد أحرثمرنملالءة وعماطلا
يسا أومستعارا أومستأحرافاسترده
المسالك وقاتلراجلاوهذ!|حدى الورا[بددمن
رواايلةراج ل وألراابلا لولداد مٌن انكون
سوهفم
عدم لقتال علىالفرس لابصنعه حتىلودحلفارساثمباحفرسهأووهمه وسطهأوأحرهأورهنهفنىظاهر :

ذاداع هكارها حرعن الارخانيةقال الثمرنيلالىقاتكذللكاذا
اذهبلادنستهحقرساهم
لالاغراسان
أكره على غيرالبيسع من الرهنوةواهلولاقسائتلثن
ا.نقاولءفنىطرلما:قررمنان الاحكراه
لابعدمالقصدجوى ويشترط ابنكو ن الفرسصانحالاقتال ف لوصغيرا و
أكسيراماريضاغيرصاحللقتال
عامهكان لهسهم الرااجذلاالزاا ام
لرضوصار سال نةاتل عله خلاف مالوطالمكنه داراكرب

حتّى صارامهرفرساوكان الفرق حصولالارداب,الجكيير ولومر دضاخلافالصغيريحر وانقتل
اسان قرسه قمل شهودالودعة قذئنه قعتهفوونارس وان غصمه غاص فذوزه القعة قهورا حل جوى

عا لدستدى عن انيهواوعضت ةربه قم ل د تسوكأوركهانروزدروول راجنات خددفل"
سهما نكذافى الدراولفالدجترَعنارغانيةغصب فرسهمنه ق.لالدخحول فدخل راجلا استردهفله
سهمالغار,س وكذالوركب رجل علءهودخل دارانرب وكذالونفرالف رس قاتمعهود ل را-لأوكذااذا
ضّلهم:ه و<دلرا حلام و<دهدفانصا حدهلارمسهما لغرس الحفقوله وكذالوركب رج لال تحمل

معالاذىااستردٌه الالاثمن ذلكالروجلكذا قولهلونفرالغرسفاتمعه حمل علىمااذاأدركهوأ ذه والى
هذا ا#لأثار افلىدر بقولهتٌ أحذهاذهوقدفى الكل وما التقرير ,ظاهرلكمافىعسارةالتورمن

الخالحدثقالولوغصب فرسهة.ل الدخول ذدخل راحلا استردهأوركب علبه ارود حل داراهرب
أونغرالفرس أوضل عن
رهفاات.
جعهلوداخلاقدق سهم الفارساحنتذوفىهالق.دالمسرحبهق البحر
عن التتارخانية وهوقولهث و
مجده ومن هذاتعلمانى كلامبعضهمحمث د#لى عبارةال ردوعزاها البرمع

مانيالعبارتين من الغرق (قووعلنهدصاحىيه والشافى للغاروس ث
جمل--هم) لانه
للااثرةأاسه
علمهالسلام<عل لاغرس سهمين ولصاحمه سع-ماواللامام انهعليه السلام  5خمارافأعطى لافارس

سهمينوللراجل سو
فّليعللىتهر (3ولهوقالأونفوأسدضاسوملفرسين) لانه
لوتجلانلاو
اما
هة
عالمصهلاةوالسلام أعطى الزبير نو
أمسي
سره
م وملاهءلى التنفيل وليذلكخرالاف فظىاهر
ااروادولاخلافانهلاسم لثلاثةفأكترنهر (قولهوالعراذين) بف الماعوبال اذل المعمةبجعبرذون

تكسرالياءخخيل الحمنعنمىاأمهوأو ميان ويقال ل اهلكودن بوكس وبشيهيهالبليدجوى والمبرذن
صا حومعك
رابزا

١

شه
ضاي

على ملام جكين

ارت

جملنها لاموالوقولهف الىتبرولايدأيضاان يقيديكونه يرج اليناقاننرفطورناءلي-م شميع

[أمالهى*الااولادهالصغارا لانهح نمأسلمحكا نمستتبعالهمفصاروفاله-اميينردا ارقعلممابتداء
|أخلافغ رهم لانقطاع بدمعتهميالقتالف.قسمكذافى| افج اه تعقمهال_مداوىنانه خطأفاحش

لياعنهتضى ان ود بعتهالكائنةعندمس لاوذىقولدس كذلك كس أىف كلامالمسن ف فىباب
المسجامة حمثقال واناسل الحرىمهخاءنافظهرنعلمومفولدهالصغيررمسل وم|أودعه عندمس لم

اوذى فووله وغيرهنى*ومن ث قمااللزيالىاب الس أنمان حكالوماسثحلدتيانذالاسلام حصل
كر

همأ

 :يلل

تكلب مرضيقتإف
كووا
كمفى
هذ
مواذاكانحكذلك:أبرنصم التق دفضلاعن

كوه لام م
دت  0أمام|استندا لمهمن,كلاماللخفأعبع لان صاحبا لغخبعدانذكرانجع

2
ا

مالههناك فىءالاالاولادالك_غار وكانهذاموهماان ودعتهءئذدمعصوم تكون فثادفع هذا بقوله

1ا
يمه

/وهدمر

اترلامعكيبفتاطررالةمالموهم لاادعاءولمستطرالى حزما أ مغه
وماأودع مسا وذميافلس قصئادفأرنت

7910
ل

 1وجاة َه

إل

فكان كاقل #حفظت شداوغا بتعنك أشاع» انتبى(قولهاىحفطه قار زر)ذ كودعيرالئفس
عاللىتأويل بالثعاص والانالنفس مؤْنمُةفسقط ماق ل من انالصواب التأندث (وله اوودبعة)
كل جوى
لتتامل لفط

عاملْ 01
ىدوك اذيادلمودعكراادلمودعلانه
في
(قولهعند لراوذى) لانه

ههر(قولهوز وحته)لماةلنامهر(قولهوجلها) لانه :وك
لن
له الحفظط (قولهدون ولدهالسكمير)لانهغيرتا بع

و

مو 0

ا
ور

يترعه لاونثهز وج أمة الغيرأيه  7ا 71بروباله
غإك
للق
 7تجاوان حكباسلامه لانهيتمعخسيرالانوبنديناوالمم ماعلل

الفى مباطنفبامس( باسلامأبيه)أى فلاركون فيا كالولدا
(وللهوشقا
| أ|كوالنادهمسلين أرقاءبر اق

و

المنفصلر بأى ونصه وقالالشاذىلأيكون لحل فبثالانه ملتمعالاببه فلباتد أنااقركالولدالنغصل :

قلناالملى سترقتبعسااكلوحلسداريةمنغيرمولاها فكان هذاىسق التبععنزلةالبقاءوالاسلام |
لاناف بقاءاارق خلافالمتفصل لعدم اجرشه نترى اذاعمهذاظهرانمااعتر:ص بهالسيدا وى

بقولهلس هذامناط الخلاف ينناو بين الشاف ساقط والحاصل ناكلام ال باج يوخذمنه الجواب
عسااعترض بهالجوىخلافالمن وهمف ذلك

(قوله ودونءقاره)

وماق دمن زرع لمعص_دلانه | ل

ا

قار صدؤالضعة (قولهوة -.لهوةول أ حنيفةوأى اول ا إلا وبال
يلفعان
فيدأهل الدارتهر وهوصر ا

وسف)ةأووسفعنه روايتانوافقالشافى فاىحذى الرواّين فقالانالعقارله وأناشيفةقى|| رع .مورم2

الاخرىفقالانهىكذا نكر شنا وصراجلفثهر بأأننابوسفمع الامامف ةىولهالا عروأقشدكل  1 55روجام
هذاعلى السمدا وى فقا بتأملفاعادةأى بوسغمعماسيقواعلانمةهوم قولهوقيلهوةول أنىل

حنيفةوأنى:وسف يفد انمدايقول العقراكغيرهمن الاموالويهصرح فالنرروهذًا الاتلاف تن |
على ا |نامدهل ثمتتعل العةارأولا (قولهودونعمدهالمقاتل) وأمتّهالمقائلةوجلهالانه حزءالام |
درلانه لقتالعردء_-لى مولاه شر بهن بدهودبارت.عالاهل دارهم وفىهذا لافالاء دااثلانة

والظاهرمعهملانه مضخرعن كونمماله تبرءنالغثم (قوله وقبددالودت_ةلانماغصيمنماله |١ '
مل أوذى بعد اسلامهيكونفيثاعندأى ضيفة) قالشنا تأمل فيه دج النطرونقهالبةلةانهاذا ١

غصسمنمالهمسمأوذى فأسلفظهرناعلمهم كانالمخصوب ؤرثاءندأىحدمفة وقال دلااكُونفمًا

لاامنال ادعللنفس وقدصار تمعص وم ياسلامهفيتمعهاماله فيراولهانهمالمساح فعلاك .لااستءلاء |
فاهلإمصلكاذ! نوصهذارلممتقومة |
كعروضن
للت
وتالصنفرسملعص ومةّبالاسلام بلهورم ا
بالاسلام واناحةالتعرضهكانإدة شعرووقد| ندفعبالاسلامفلهذالمعرض لهخلاف الماللانه اق ||

عرضة لالامتبانفيكان علهاللةاكعلىماكانوأوود معأبىحضفةروايدومع دن أحرىقاله|

الز يلىوكا البحروةول ال ونلاهقذىالمتصرمتقومة بالاسلام عنىاذا قل فدارالحربفلاقصاص |
ولاديه والحاصلى اانلضوات

كلام الشارح ابدال بعدعمل وص لان ماغصه عسل أوذى ش

(اتجزهالثانىمن حمالمعبن)

شع

(قوله بلاشمعة) لقولهعليهالسلامق طعام خيركاوها واءافوهاولاملوهشا بر وق قوله«لات-عة
اشارة الىانهلا شغرط مجوازالانتفاعببذمالاث“|.اذن الامامقرا<صارى وهومة.دعااذالميتههم وأماا

معالنببى فلاساح جوىء نالمرحندىقالقالحر وش انلا تعمل تممه ق الما كوواللمشروب

اذااحتاحوااده (قولهشر
مط ااحلاحسةعفرىالصغير )أىالفقرنهرومنه علانما الشرئيلالية

حدث جعل قولهى الدررءندا حاحة قندافى السلاحفقطاتقاق)الروانات دون الطعاموتدومغيرم-

على|نكلامه فىشسح الردريغداعتبارقرد امحاجة <تىف اىلطعام ووو شعنضانا (قولهو بكرهالانتفناع

اشاب والمتاع الخ) كالسلاح ابرولايةواحدةةفىالمبرعن| ا:لضااجصلا لااشخ_لتارففاىطا

الحاحةفءه

2

الكلالىالسلاح والشمان مهام ذخلاف السئاىذااحميج

النه
مم
ههولا حاحتهء للوماأءوللخدمة وكلذلكمن فضول اموانزيلتى (قولهولاإسعها) أىهذه
الاشاءلانه لاملكلهواغااب:علهالتنالوذلمرورةفانبيعت ملالقسدة ردالنالىالغنمةلانيهدلعن

كانللعماعة وانكان بعدهايتصرّقيه أىبالئنعلىا
|لفقراءانكانغن)كذافالمحمطوف التتارعانة

اذادتخل العسكردارا حرب قاصطاد حل منهمصمد امن ,برأودراأوأصا_عسلاق ج لأوجوهرا أوذها
أوفضة  0ن مع ن
دمالامحكه أهل الحرب تان جع ذلكمكونمشمركابدنه وديناهلالعسكرفلا

منص بوالا"حذفانكانالا” خذداعه توقفعلىاحازةالامام لانهبع فضولىنهرث الامام:ستطرق ذِلِكِ

ف ناكانالمسسعغمرقاتم أوكان لمن نفع احزاالمسع وردالمْن|ىالغْنمةوالافسمالبسع واستردالمبييع
وحعلهفىالغنية وهذ|اسددان والقما سانلا تمل الاحازة بع_دالحلاك ولوس حشدثااواستقماء

وباعه من العسكرحاز وطاب أهالمْن خلا مااذااصطئع ابخأثتنقخصاذعاءادلثاماء

وعطبه

زبادةاالصنعة بح روانظرم|السرق تقسدهذهالاشياء كوم اغرماركهلاهلنرب دال هاران
دامتتبقافهى غيرمأوكةموالاةالمانعمن سوت املك هماذا
التقبيديهل.سان الواقع وائمهام
عاد
سمقت يدهم الما دوهودالغن الالىشتعة)ناهاتالبس ناف ولس كذا لانقاتروف 1
امازةالامماندكات البسع تاهجاوى وين الجحواب عنسه >مل كالامه علىمااذا كان١1بسع غيرقام

(قولهوبعدا روج متبالادوزالانتفاع) زول المج وهوالشرورةنبرولانمهاصارت لتاقي

ولاحوز أذ الال امرك الاداذن الثمريكالاخرجوى (قولهومافضل ردالىالغنمة) ازوال

امحاجة التىمهىناط الاناحة وهذا التَعلءلبفمدانه لوكانفقيرا|كلهلكنبالضهانكن اط هذا
كلهقل القدمة أمابدهانان حكا غنم وكانتالغينةائةتصدق برااو#عتبالوهالكة وانكان
فقيرا انتفع باهر ول ثائعلبهانهإكلانهلا تعذرااردصار فىسكالاقطةعرنىوقول فهىالنهريزوال

الخا-ة  1ماتقدم من |نعدم اشتراط الاح ةهوالا كسان جوى (5وأه وه ن أسلمنهم
ا( صل متناو

ند

و فلا  -عدا نعقادسس الك قمهوأودعد أ ذاولادهالصغار وماله

احرزنفسهذقط ح
حراواصل انهناأرسعمسائلاحذاهاأسلانحربدرادول ضرح البناحتىظلهرنا

عامومواالح ماك رهالمصعدب أننموارايلى]امسائم طهرعلىالدارشممع مالههناك :الأاولاده

الصغارلاسلامهم تبعاله والامااردءه سلماأوذميالعصةيدها ثالتهاأمستلأم نبدارنائمظلهرنا
على دارشع

ماحلفه <تى سخ ارا|ولادهقءلا نقطاع| لعدمة وعدم قبعتهملهق| لاسلام اين

داري راعهاددا ح
رلهومف  -ناجراوذمى ١بأمان واشترىمنهماًأموالاوا ول
راد
نااثظءهلى الدار
الكل لهالاالدور والازضينفائهماقى* تعلاط معن الفتم (قولدقدا راحرب)قسديه لالاحتراز

عالنمت أمن اذا أفسدلارناحمث لداك يمحرزاا
لولا
ادهموما
دله
كنا
اسس ذكرفداللشوادظحهحرتنا

عل د
ف لان تماين ادام بنقاطعللعمهةفالطهورتت الاستبلاءهلى مال غبرمعصو أما
ىارمكانذلك
0

وأمافهمفلانهمملق

١

لاسي

(علىمئلاءحكن)

1ظ

أوبقسمةالاماأموبيعهاغنامواوادعىرجل بعد القسجةانشهمودلاوقعةوأقامعدلين تنقض استعسانا

و دعوض بقدرنصدءه من ندتالمال حرءن المتارخائمة والغرق دينالردءوالمادان الاولذه_ل معنى
مفعول منرد

ل

فهواسم مانعانيه أى الذى أعينءهوانليا:لوا لقثا قفعلععنى

فلاأعىالممد والمءاون الذى أعاناوه ارمد اكلذى قااتللالو لعل ماكان معرناء_:ر أ
منب ىف داراخرب-جوىعنقرا <صارى وقبلالردءالذين ندمون المقاتلين
انحاو زةوالثافى على

وقدلهم الذن وقفواعلمكان حتّىاذاترك المةاتلونالقتال قاتلواوةوله فيساانعل الضعيرلدار
مد ثم#ق المددلحت نلهثئلا نممصصار وامن دارالاسلام
وفتل
هشسارةالىانالامام
ادربففيا

1

(قوله:الكسمر) أى بكسسرااراءوسكون

إساسايتيريد اداربميا نه|لعرب:ند

0

الدال عدها همزة نر (قولهوق أحدقولى!!:شاف إءسهم) لآنهشهدا لوقعة وقالعلسهالسلام
الغنوةمن
شم_دالوقعةو لانالجحهادقدوجدمم_م يتكْيرالسوادفصار واكالقاامن و[ناانسيت

الاستمقاق الاو زةعلى ل
وان قائلوا

قصدوا القاردلااء زازالدين,لسكا اعدو

فلياضرم كاتحااذا
اقدارةتسع له
لااملته بالمناشرة ظهراأن قصده ما لقتال و ل

 /وفطا م ريشي

منة
سي
لك رو

بإنانل

درده

ا

0

وهوجول عانلهىشودهاء_لى قصد ||,ات

تحرف طريق ا لاينتقص أجرهومارواءموةوف ا

”0

رامت

لقتاليلوىص زم نكلامهانقصدالقتيكف لاستعقا اقلغنهة سق الا "وان لود قال || ع 4
بالفعل خلاف السوقحث لاسدق الامالقتالوكذا الحرىاذاأسوفىدارالحرب أوالمرتداذا أنس
 8 0إلا يكت
 0ذل ترءعالط

ولق

(دولهولامنمات فما) وانحاصلان الغازى

.

قلحرب أودارالاسلام وانماتبعد ا
للخنعةرابلدااسلام لابورثنصدمه سوا*دمااترا
ااذاحمارتاقزا
احرازالةتمة يدارالاسلامبورث نصديه سواعماتفدا راحب أودراالاسلامبرج-:دى وف شر اشع

عن امحقائقأنالغنمةوفعت كانعغزلةالاحرازضمورث قالفىالثعرنرلالمةو شئىان كود
ا

ع ١ ره

و

رد 5

ع لبه كاف البرو نص هماع ان| /هم.

إي نت

اسعلةوىقب.لسع امااذامات بعدالقسعة أوال0ي
مدنامارتافتحر باتمالابورث نصدمه اذامات قبل الق

00 2

وخا

ره

الامبداراكرت خصولالإلك قالانحوى وف مه اا رللغرق الظاهر بسن |سمه |  5:ك0

والمسع وأقةولماذ حكرءفالشر 0

مئ

مالاحام احنى من العدما
دا رالكربفانه ورثتصدبهكافى التتسارخانممة انتّدى (فوه
فتعين حذفه (قوله وشفع  02أاروقءنع رانهقالكانصدب فقمغازينا العسل والعنب فنأ كله0

معر*]* 0

والسكروا لفوكهالرطمة وال.اسةمواكهلوماً ولعادةوه ذ|الاطلاق فى<ق من إدسهمأومنبرضم
لتسهماياوامم52
لهمنهاولوعنماو اطع منعه من الاولادوالنساءوال+ا! بك زكذاكالددلات

ولاالتا-رالاان 1ن لهمزناطةأ وطبيز للدمفلاس لانهمبلاكلاستهلاك ومالادكلعادةلا جوز
تشاوله كالادو يدوالطنب وده المتضعوماشهذلك! قولهعلمه الصلادوالسلام رد وا خط واخخط|

ز ياىالاذاحل بأحدهممضر احة اج قبه الىاستّعمالهمرهعن المحءط (قولهبعلف) ولوباحنطة عند
ساح
عدم السُعير (تعله و<طب لازحراق) قبديالاحراق لانماهومءد لااذالقصاعوالاقداحلاه

اس:عماله جوى ء ناللرجندى (قولهللادهان) متتضاء انالده الم اسمعمن فينأسياما

عطفعلبه وماذحكره العبنىمن انها فخغيرمناسب وذ قالىف الغوورالظاهرانه بالخ لتناسق

ريات انتبىونوتوندوابهماذاا<تاجوااليه ز.ىوالتوقع تصليبحواة رهاالتهمالمذاب

صنف .الراءمنالترقيجوهواوالاصلاح قال هكذاقرأاناعلىانام
معن
اذاحفيتمنكثرةالمشى الونةل
ال 27
ا
أقاللصاحب المخرب والراءلان ادا ليقو
0

وت

11

-

ق

-

0

رفك 4
يح ار
رو
إن

ولانرفعه رواالارى وهناداملعلى|نعادتمم الانتفاع كاحتاجون الءهولافرق ف الطعام بينان ||| م هراك رويدت)

مكونهييأ للاكلأ ولاتى دوز ذع الموائىمن المقرووه وبردون حلودهاالى لغنمةوكذاايوب ٌ

ار

يدحتي بلع

يان 0

لا

اد

41

(الحر“الثانىمن عمالمحمن)

لقتل المنهىعنهاللهمالاان بضطر واالىذلكسدس عدمالل ومس منهف البدر«أنالولوايجى صرح
بال.قالم كور (قولهوحرمت-مة لغذمةفىدارهم) لنهبهعليهالسلامعن بع الغنام دارا مرب

والقسهة بيعمعنىولامبسانقد ام|ك ولاملك قل الاحرازيدارالاسلامع_:دنا (قولهلاالادداع)لانه
لا.غمداالك اجاعافلالامامان يفل ذلك بلارضاهمان م_دجولةفى د الال قرا-صارى وقوله

ةم

ديه) 0فى
ع>

000
/

.

0
أ

.

راد :١.

بالا0 0 572

بلاراهم بعنىاذا أيوأاحبرهم علىذلك بأالئل قر وادالسيرالكديرلانه دفعضر رعامنضرخاص
لامام هذا ود بعةعندك لتعملهالىدارالاسلام ث امذ باخدارالاسلام برتحعهافيقسعهاينهم
أنيقو ال

جوى وف روايهأخرىلايرون فانكان حال لوسمهاقدركلواحدعلى له قسموانكانوالا )درون
فهوماشق وسبق حكه (قولهمطلقا) أىسواهكانت قمجتباللايادانعقهبزلام المشركين أوبعده
بول
شعذنا (ق
قهودقاملالتثسا
رفىالافبأىسدارا مربالم) بناءعلىان| للكهمرثنت قل الاحراز
عيده وءندنا لشت

وهذا قاناان الردءة_.له شارك العسكرولا.شت نسب ولدام-ةمن السى وبحب

مألف منهاشدشاخيرا
عقرها ويسم الكل أى الداميسةنواالوللدوغالسعقاربخينحر ولاضمانهلى ن
وشوباطلاقه شاالمولكلانالمتلف أجنداب,أنكنم ن اولغلالامديونرث نصدب من ماتقله
أمادءدالاحرازيدارالاسلام قلالقسمة ثفنتالملك فقو زالقسمة وفصربىهالارثو نضمنالمتاف
الاانهلوأعتى واحد من الغانمن عمد الانئفذاعتاقه اهسانالاننفاذهوقف على الملكلاص
ولاقالاذاللكقمة :أماالموجود قبل الق-هة يك عاموانهلال الاعتاقاه نعالبدائع
وف انحطلووطى*الامام حارية لاحدو دوخ دمنه العقران وطتّهاىدارالاس لامدوندارالحر قال

فالنهروهذا خالف اطلاق مامرة .ل وهوالظا هرلان الوطء داراحر لا:وحبت شداولود-عت

إلغنمةعلى الرانات ذوعت حاردهبينأهلرابهدمعتىآذ هاواسقبلادهان قلوالاانكر واوالةءل

مانوقبلأ داعولنسقاسلتحمى والاولىان نوكلأى القلهوالسكثرةااجلتىهادالامامان( #قولهفان
قذت
قدعهاىدارالحرب نف
طعتمها)
و قد
لفاىنه قضاءقعةة لف فكهذولكالممع دارا رب ةكره
الطعاوى ثمقالهذا أىعدم جواز القنجةلدس على|طلاقهلقوهم اذا شتحهاالاماموأحرىقبا حم

الاسلامفلابأس بالقسمةجوى (قولهأمااذااأجدتىراداتح) أوتحاجةالغزاة (قو حازاتفاقا)
بدنىوفمه الكرادة تر عاعنده وتنزمهاء دهم جوىعن القراحصارى و ذالفه مانقله هوءن

ولاز
جهج
المفتاح حمثقال وعن أانىلبواسفم|انماذاة-مهافبا أىداراحرب حازانتهبىاللان
ان وابة عن أنىنوسف قاسةة.د مها نالمذهب عند هماعدم حواز:هاأىعدما ل كذهبالامام

)ولدوقءل مذهمنااكراهةالقسمةاجم) وال هدا سيرتعيرامه:ف

يحرم (قولهلادطلائها) امتف.د

حمكنابته عدمالبطلانيقلا نمتهمن يول ي أهىبالبطلان وعدم الصعةوانلهزلمجى حيثقال
ملكه-ل شت تمل الاحرازام لامالوقمالامام
ومنها أىمايتفرععل الاصلا :لف فءه واهولان
الغنمةلاعناجتهادولاحاحةالغزا ولاندمعندناوعد ندع الاحذاعم هذاوعرفا!  الممّلهَ مختلف

ىلنبرحيث قالولوعبرأى الاصنف
شرام من قالنااسكراهةوموم من قالنعدم الصعةفلاوحهلماف ا

ة والواقعانبالاتصمأيضا
صمةع:فى
للحر
ااأ اى
بلانص لاكاسنأتولقىلرمن انلهابازممن ثبوته

انتببى (قوله وحرم بعهاة.له) لاتهنىعنهالفحىديث ولانهقبل الاحرازبالدارلعلكو نعدهنصبيه

تحهو جلهالة ف حادةفيردلاع رفعاللفادوانلعكن ردة 4 :للغنمةولافرق بمنبع الامامأوغيره

درلكن ف اىلشعرنملالم عةن لف مياخالفهحمثقالهذ اظاهرف بس اعولغأزمااةببعالامام لاف كر
الطساوى اننهصملانهمحتودفيهولانهلايودان,جك ون اصلهةرآهالهذا اذا كانالبيعلول
أمالوباع شدمًاطعام فانه>وزجوهرة (قول وششرك) عذففاأىاث_تركه ومشددا أىشراللامام
كقة «الاحراز
ر-
شقطع
لناين
اةوا
الردهواممدلدلاستواءئى ستت الاستدةاق وهوائجاوزة أوثمودالوقع
او

لاع
(علىملامكن)
ض|امن قولالشارح فعاس.أق وقال دلابأسبأخذامسالانويهصرح ق التهربقانيتال ت#سيقه
جوازالغداء بالمالىااذااحكان سين حاحةبِقتَدْىأنالمراديالغداءمايا ذه

الملونمنالمال

عقابلةالاسارى التىفىايدىالملسمنوماذكرهالعلامة فواحفندىمعزبالليناببع والحدادى ف شرح أ
القدور.ىحمت قالاماحزمة الغدا.الال فلانفمهعونالهمع_لى المسبميناالمرادرهه:اماله|ختدصاص

بالحدربكالسلاح وا .ل لامالدس لهاختصاص بهكالدراهم والدنانير ونالائ.لساغبدافءارهحائزاح

يقتضئ اهلمكراودزيالغداءاستنقاذاسارى المسلمين ال ندفعهدتحص_ل منكلامفرحافندى مع
ءنمن
اء كا
ناسوا
ذمطلق
خاحة
| نح
الأ
من ن
ماقدّمناءا رنداسارى اللكفار ال تأ ذه >و زا

االذمسين ال ندفعهفانهعلىالتفصيل
افراىذق
المالمماله اختصاص تالحرب أوألاسخلا
الذى ذكرءنرحافندى (قوله وألسيارائٌسىا) هذاهواحدىاروابتمئعنالاماموعنهانهحوةذ
عمةاقاملة
لثان
ايةال
وب قهالاغبران أدادوسف نحوزه قبلالقسمةلابعدها ود كوزهنكلحالوبالروا

اولدفراية عن أسبرالححكمبرانمأضاه|رالروابتين عن الاماماذتخليص الل اولىمن قل الكافر
وجه الاولىان فسهمعونة للكفرلانه بعودسرياعلرناودف شععرسرا -م خيرمناةذناقلم| لانهاذا
سقفىابدمكانا بتلاءئىحقه فقط وقالواالواسلمد فىايدينالاءفادىعسم اسعرلاثهداللااغاذا

طانتنفسهيه وححكان مأموناعلىاسلامهولاحلافانا فاداّالنساءلاتخو ننمر (قولهوهودول |

ونحلاف
هسم
وى ا
طسار
قذا
الشافي) ظنااهرلهشاافىلاءة ول كوازالغداء نأخدامالبفلبأ
م,أ
اذل
اداه
صر ع كلاماليزللى ونصهوقالالشاثى حونمطلقابدن اىلف

وكذاق مفادلةاساراهم

بحأسورزىاعلمنسلدن»انتهبى وقولهمطلة|بعنىسواءكان للسلينحابة الأىخحذالمالأملاإقولهاذا
كان لينحاجة) ظاهراطلاقها نالفداء بالماليحوزعندعدوعندا حاجدسواء كان عدالفرااغ

ماسيق وذالفهماق الدركالشرنيلالية من تقس دانحاجة عاقل الغراغ وانضا
حىكام
احر
ملنال

د
تلململ
ظاه كلااملدررجبوغادزا لغداءىالم ال قبلالفراغمنانحرب عندالكل لعدمعز ووا
اا اقلفلراغ قواللهسفيىرالكييرلا بأسءهاذاكان
ع
ددم
تىهنع
ونوافق ماافلىشارح والزاج
بالمسلينحاجةقالنقهروهذاظاهر عدم الفرق بمنانكونذلك .ل وضع الحرب اوزارهاأو
اىلجوفازدااان*قوله تهالى فشْدٌواالوناق
اوللهوشقاالفى>و زالمن) لهوعل
باعندتههبى (ق

فامامنابع ودامافداءوا خذعلبهالصسلاةواللامنوبمدرالمال فداءعن انفهمقاناسخ كذكللهرا"يه

السيف لانالمن والفداء كورفىصورة د وهى عكةويهالس.فنزلت

قسورةبراءهوهى] خرسورة

نزلتوعوئب عليهالصلاةوالسلامعلىالاخخذووم يدر نقولهتعالىلولا كابمناه سق الايهخلس
عالليسهلام وأوكر ينكان وقالعامه السلاملوتزلمنالدماءء اب انحاالاعروكان قداعريةتلهم
قهروحممواش) وهوةطععرا قبسهالاهمثلةعينى (قولهفتذبح)
عول
دون أخذالفداهمنهمزيلي (ق

غرض حداعئز وهوه ن كاسمرشوكترم واعداهمذههمالمنفعة وتحرقبعدهقطءالمادة
لاانلذه

الانتفاعولاتحرق ابتدالقولهعلي اهلم لاةوالسلاملاب,.هاذلنارالارب النارقالالسداجوى وأقول
هرقم
رادح
ونالمر
دنىا
حلرب عندة املهمانموىقلت وفذا ذكرالعن
لاه
همذاابترعدعَلدّم من جواز.حارق

وأمتعتهم وحكذا الاسه-ة ووذهاخرق بال:ارومالاحرق منمباويدضذنعلفىابقفون عليه
احرةون وف امحمطلود
نوا
عام
اولتقتارغانية نمسااتهمسمات قداراحرب وهم :تطأوونسال

قبرب وانمان الحم نهرقطعالاضررعنا
ع:
ازعلونذ
المسبلون حأبوةعقر دبارقالحرب لايقتاوتها بلبن
بلاقتلل |بقا لءلنسللوذثروكنصساناهءمهماذاشق الاخزاجفىأرنضه حتىعونواجوعا وعطسالانوى
وجه الىاامم وتكسرأوانوم ويراقأدهانهم مغاظاخةرم ااذاجشهقادرثم ماسبق من
عونللاهم

تركالصدانواانساءبا رضخريةالذمكرهالولوالحىلكاناستبعدهف الف"نأنهقدلءاهوأش دمن
ا

0

1

ا

2

و

 0011لم
02ري٠ /4*/عفونى ريلك

وان

0

جن/

(اجءالثافىمن فتهالمسين)
4
برهم |
حااملول وعنهم عسين :طرف أىماتواجمعاولقائل انءة وللافلاأنحدامن اللصااءةكث
تصيرقدوة علىتدلاق مازع لهعليهالسلاماذلم صل الى<دالاجاع والجواب هنهمن وجهىنأ-دهما

هلصلاةوالسلام علىأى وجهفءله>هل علىأدنىمنازل
هلي ا
ان فعلالنى عله السلام اذالمبعلان ع

الزان خعمللافه
حدلء
ىو ر
نذاظا
اةفا
مسال
صل ما
ل.ل
االع
افعاله وهوالاباحة وحن لاسو جب

واكانىانهعلىتقد برانهعله السلامفوعجلوذبلاكقانعهرفعل مافعلمسد طامن قتوعلهالىوالن
حائًا من نعدهم دعدقولهتعالىمأفااءاللهعل رىس ول مهن أهل القرىذلتهوللرّسول ولذى الى فاون
رتق
اواح
تابتاباشارة النص وهى تفبدالقطع فمكون الوأا<ج_بدهمارتعين يفل الامماكال
ىجهه(قولهوقالالشافجى
حضال الكفارةففعل عليهالسلامأحدهماوعرالاشوعنايهوفيهترس أنو

تقس الاراذى ولاتترك أفيىديهم بالخراج) لانهم مذكوهانالاستيلاءفلاكوزا بطالملكهماوسقهم
الاببدل بعدله واخراج لابعد لهلقاتهيلاف المنعلى الرقابلانللامامانبمطلحقهمبالقّل

انعن
ادملهاغيم
اصلافالعوض القليلأوى ولناانهعاب اهلسلامفممكةعنوة ومن يهاءلىاهلهاو نق
والدلسل على ذلك قولهعلءه الصلاةوالسلام اسااث_دالةتلىء لمهممن أغلقادهفهوامن ومن دتملدار

سأفيان ذه وآمنفلوكان فاتءهالصط صل الامانبذلكلاعاكذرناهوامرابح وانقلف انحال
لنه
وم
لهلل الدائحيرمن! لكثيرالمنةطعز يلبىومنهنا :ع لمسقوط ماقسبق
فلاما
ذهواكثر لا
ل_إان
ولتائل ان بةو لا:

احدامن الصهاءةالوعدم امحاجةماتكافهف اىلعنايهمن الجواب (قولهبقدر

نامامان
تنأهم املنعمل) يعنىالىان كرب اجلغلالوالافهوتكايفعالا بطاقجوى اعلالل

نفسو مثبوا ينزلقوما؟نوينو بضععلمومخراجالارض وعلىأنفسهمالجزيةلوكانواكف رااولوكانالوم
يىإين درر (قولهوقتلالاسسرى) جع أسير
مضسععل
لءو
الام ونمسبينلابوضععل رمالا العشرلانهاباتدا
ن وصمع عألسىارى أدضاوقدصع انهعاءه الصلاة والسلام:5لمقاتل
وال
ميد و
وهوا لاخدد والمق
بى قر نطه واسترق ذراريم-م ولس له#منألالاالاسترقاق لانقلهاووضع الجزروعليه بعداسلامه

لاحور خلافمااذا أل قسلالاست.لاءحث لاوزاسترقاقهلانه صاراولىالناسبنفسهشل انعقاد

ظ
دب الملك وهوالاس.:لاء والاخدجوى عن الغارةفالودوله :ل معطوف على أدالام ينناكبر

وقالالرازىمعطوف علىقسممعناءانالامام مخيرد'مننلانة أمور (قولهانشاء) أى الاماماماالغازى
فلس لدان.قل أسمرااذ قدبرى الامامالمصلحة ىاسترفاقه ولدىلهانقتاتعليه فأوقتله بلاممىّ

اقلدىله ان مافمنعرهعزراذاوق علىحلافرأيهغيرانهلاعن شياهرو رعنالفخوةولهيان
ه تصو برلل لاللدنى حتىلوةةلهخدوفامن شيرهلمبعزر (قولهاواسترق) الاسترقاق لاص
شفرمن
خا

الرحال بلبم الذساءوالذرارى جوى (قولهذمة لنا)أىاهل ذمةبانضععاللوجمزيه و حاراج والذمة
العهد ثان نقضه بوحب الذمو بفسربالتذهان والامان واءئاق.ل للعاهدذم .الانهأمنعلىمالهودمه

بالجز يتجوى (قولهغيرمشرق

العر بوالمرتدين) أماهماة-لابقمل منهماالاالاسلامأوالسيف جوى

(دولهوحم ردهم) لات ان اارداماان.كون بعوص وهوا[فداءوخيرءوض وهودا ل فالمنفلا :

صيهودهم
قوقا
زلتمونكال
نابا
كصعب
لان
اهل
وعل
حاجة إلىذ كرمبرجندىواقوهلمذثالا بعترض

 7بدالارضاح ذلاءءترضعامم عحكم صر-وا يمع أستفاديهم ن غبرهدلالة جوى (قولهوالفداء)

بالكسسرو 1د وبالةهممعالقصرجوى مصد راءداستنقذووالفديه اولاملالمفاداة.ين اشنيقال
فداهاذ| اطلقه وعن المردامفاداةان تدقعرحلاوبا خذرحلاوالغداءان تشغريوهقدل هماعءنى ممبرءن

ماغرب وذكرنوحافندى عن العصاحن الفداءاذاكماله دوبةمس

واذافووفقضو روااحتما |

.رم الغداءبعد عااحمرب افمحاوقز.لياهلما لللاجةقال ف الثمرنملالية والحاجة عندق.ام امحرب
الما لات .دماق.ل الفراغمنالحرب وهوالظاهر
لاقله واقولرظكااهام ال با
نضا
3

' 1

(علىملام حكين)

حتى لمزلاحدهن المسطينقد لهمجوى
تأهل
نهةناو
يهل-
!أ
|امنهواحدااوجاعةمدو

ولوأغارعلروم

|قوم اخرون من المساين فعلواازحالوسوا النساءوا لذرارى والاموا ل وف-عواذلك وحاؤابالاولادمنهم
أهالمابعى بعدئلات حيض وى هذه
ملواالامان فعلىالقاتل دبهالمةمولوتردا ماهوا لام.والالى
تع
امه بوضءن علىددعدوزئةة وعلى الواطئ| لصداق والاولارا -رارمساو ن تعاللات مر (قولهودطل

أمانذى) لاأنهممتروهميا املياارذالعسكران بوذمنلهمكقاوزل وماعلنى زياى (قولهواسير

:

3

ودعو ودعي بود ود

ماتصارودارا لامكاتراجالجزويم الول انعمس وافناانيوكسون

لسكافة المسلينولاخمس جوى (قولهأى قهرا) كذافىالهدايهوهذاكافشرو الهداية[دس معنى
العنووحق.قة لانهامنعنا بعنوذل وضع وهولازم وتهرامتعداى قعله وأءاالمعنىذنمبلدوحا ل دون

اهلها ذوىعنوة أى ذل وذلكلازم قهرالمسبلين-4م جوى وفيه وضع المص_د رموضع تحال وهو ا
لانصحدا فعا الالوكان معنى حق.ة.اله ولس ف القاموس مابعينه لانصا جب القاموسلاعيز دن

ايق
وءل
احماس
لعالبةءين بليوز
عوسذىوا
المعنىالحقيق واازى بلبذكرالمعافى جلهانت
لمانج
ةن
انمكون نصباعلى المي وعليهاقتصرالعينى (قولهجسهاوقسم)هناذزامعالىلمز حذفالمعطوف
علهواداةًالعطف وهولا وز > وى قالواغاسكت المصنفع ناخراجالس لانهسمصمرحبهقى لقصل
اأثانى (قولهوقسم الماقبيننا) اقتداهيفعله عليهالصلاةوااسلام ف خىميرولوكان فهاأصاروه”هف

نوكين لود والنصارىلايدرى أفيثهئمن الكتب المكابوه وأكرفلايدخل اهلامامالغو
للقدعةهذاف اةن بقعف سىهم رب ل فمسعهمن المشركين وذلكمكروولا شجىان حرق خذافةا نيكون
فمهشئمن ا#عساءالله تعسالىوكذا الامحذما
فعلق حيثلابقرأف-.هلاصحرقبالنسار بلا
نامكنان
تفع بورقه بعادلوالغسلنانكانمكوياعلىجلدفعل وان لمكندفن ىمل لابوهموصول '
الكفرةالمهتهرعن الثتارخانية (قولهاوأقراهاهاالح) طاانلتيغذلاكغنيفسناولتطب جوى
اذدلاكلعراق عو فقهَالهحارةولمحمدمن خالفهمنهمقالعر والذى نفسسى
اقتداءمرحمن فسعولك
ا قسوتواك]قسم عليهالسلام خير ولكننى
لقر
اتهت
را ف
بلدولهاان اتربكاملناانسالنس لهممن شم
اترهاخزانة.همفيقعونا رواهالهخارى أى اتركمشيمًاواحدالاناهذا اقلسمملادالمفتوحةعلى الغاغينيق
لمإينحضرالقسجهة ودسصب *ىبهد من المسلينبغيرث ئ فلذاكتركاتمكو ببنجي»هم والمعنىلاسوين

بدتهمق ذلك حتىبكونواشيما واحدالافضللاحدعلىغيرهوقولهبباناببساءينموحدتينمع تشديد
الشانسة وآخردنون وق.ل الاولهوالاولىء :ال دغحااجغةين والثانىعندعدمامحاجة لمكونعدة
للنوائب وهذافىالعقار وأمالمنقول ود مفلاوزالانمهعاملانه1ترادلقشمرعز والقىوله ول
مد من لق
اه بربدثغراسبراءتهم بلالحماندهعاعلمومعل اىلمنبرافقلاللهم اوكفأنى
صبلدالاايه ذ |ا

1

5

ا

| حصونهمللامانوفرةوانىا لبلاد فلايدان يعجودمواارلىومامانهحمصووتهمكا كانتترتووقباعن | |.
ظلغدروه وأى التندمننا_ضرب جوى عن المصاح (قولدمع رسال العلالمم) لثلامكونغدرااً
ا

.ىاعلامتالتيذهناعمى الأعلام كلافهفى قوله ونخذلومراقاانهلععننىقض |
|(قولهوةةاتل يلاتيف أ

نالع هد|
(قوله اوغانملكهم) لانالنذ لنقض العهد وقدانئةضبالخمانمنهمعننى وأطلقفىا
ينض بنش فهممالوكانت بقتال 4بن,فسهقأاول ةجذاىعمنعةباذنه فلوكانيد نواذنه

انض فىحةي_م فعا در
(ولهوالمرتدسن بلامال) اذاغلءواعل بلدةوصارتدارهمدا ررب تنويرأ

نيه

لاالناسلام روهسم فا أخيرقطالمهمعافبه اذاكانت فمهمص ة واغالم مته ماللانه |
زالصل معالغاهعلى نارلقتالمدوليتطروا |
كك
اشلهجزيةوهى لاتق_ل مت
وهم
ذذ|هصذاعوينى
أفمىرهملانهترك التّالاصادة فاركاف <ق أهلالحربدرر واع امنالمرتدين عطف على الضهير ا

ءالو لع

1

75

1

ا

تعس) ريناهم ( ريدب
2

30 0

الذي

7

وهةد

7

المنصوبق تصالحهم جوى (قولهفان أخذلابردعلءيم) لاندغيرمعصوم لاف أتمذهمر بغادفانه ||
رده دوضع الحرب أوزارها درءن ال لابقالى املادنرىرمن ونصقواللهالمرتدن والماغينيلامال |

5

مكللهم 0ينلهي"ا يمبربنات]ن .مه

|أولاردان أختنالانفى الردعلبم معونةهمع_لى الةالصر عق التسويةبمنمابوذم نالمرتدين |
والماغ-عن ولس كذلك ماف ل ثبرمنقوله لافمالو من اهل المجىحبث برد علم_منعدوضع

جان| ار
ورد
احرب أوزارهالانه ادس فا لاقل لهانهاعانة همانتهىلانا.ول تعليلهبفمد
كادننى
ن
عونالهمعلى قتالتافلس فسدان الاعذكون للاستثدالشضنا (قولهونع سلاحامهم) وكذا

نراز يلى|
ينح
فعو
لدو
اخسل وانحد يدلافبهمنتقو يتومعلىالحربوكذاالرقيقلانهميتوال
بدوانع

زاامستعساناا لص وه وأمرءعلءه اللامتمامة بض االلمامثلئةان عير
ماثش و#الوطع
خلاف الحقم

لعلسمهلام وقولهعبرنم مارأهلهأتاهمناابرة اولهطىعامكذاق
عيهل الانى
ىبعل
امحر
أهلمكة وه

1المناية وا
اسا
للقا
ونز وعلى مأهوالاسةسان خاءفعله وزراءمصرالا

نهدنبيع احنطة من أهل )

أز برو حكند:ء جاثزالاانه بأ.تى| نلايفتى حوازذلك دشيه ازغابلةفبى_.ع منرميحدثدضرق| مسال |

الخوسارلعدا ن يكونص وايواقسقالحل وار

تأهلسرعل إنهاواقى مقتجاهوالة].ممن عدم

فىغيرزمقنانلة:ا ملقالالمرجندى وكالاتساع تلكالاشاءبعتالسلاحووهمتهم لاعلكونهابوجه
املونجوهواتاخ+ص المبعنالذ كرالانالسيبالغالبفى :ليكالاشماءانتبى ولأرحعاعارةذلكمنهم ْ
أووايادالعهظأواساتهَعرٌار
_ذلدكمالجوازأ خحذامن تعلملذلك يتقويتبسمجوى ووحاءا حرف
عهم

|لفسااقيشبفتلارلىصمطوكلاابنعدهه)لقاونهساعألوىشرمخرصفا ارلتذوةلضناأواضلانجرقبضداوءزكذباالبوىات(بقدوللهمينسهأفمانخهيسراماحم)نهمنخبهررأى(داقوودلاأه
|المساونتتككافا دمأؤهمو دسي

بذمتيمادناهم وبروعامهمأقصاهم وم يدعلىمن سواهمومعنىالحله

دلنفةة علموموذلكانالء_.جكرؤداراحرباذا اقتطع الاماممنهمسرانا
والثالئةان الانعدمئوم بر ا

واحد
لسكر والرابعة.عضانوهم
لع
عرتلا عاورفاءةءت بل امامعى من الغذمةو بردم .ادق لااه
-

-

أءلى هن ساوالهممملنل هر وطاالقافمان ذمالصريح كامنت اولا,أسعلءكاوا لءكهدرالله وذمته |
|أووادعت والكاءة كتعال اذاظنه أماناوعمالوك نانالاشارة.الاصيع الاىلعا أىاعط.كك ذمةاله |
االما وععمىله كانت وأنكاوناالاخرلؤونتخدامعر ا ف المسلانذلكلو يدترا ملاعو 00د1001
1

|لوكانبالبعدمنهم تنوب وريدخخل ف.هاولاد الابناءلا أولادالمنات ولوطات الامانلاهلهلآمكون امن |ا
أ عخلاف ذرار بنهر ونوةالف-مدانجوىق وجهالفرق بدنبمافقالفلحرٌرانتهىوعممالوكان الذى|

مرجكن
(علىمنلا

:

ع
تي
1ده عاذ ال
:وجدمنه لقتا
لأوالصياحا

إ
ا
١
٠
'

00

تأقمنه الا

سال كالشج

مشرك) بالحرءطفاع_لى اخراباعرأ ةلاعلى |ال

الغان(ىةوله وقتل أب

قوله ومن فىمعناءكالام والحة)

اناحلى

لا و
لطر
أشار سما الىان1١رادلاب
دان علو توللاماجة

ا

الامهنالاّى عن قل الْداْءمطاقاوا نكن0

“ 0له لابه اذاحازى١

أ

الات الب دفعاء ننفسه فالابالسكافرأولى وذ الها ن وثرح .أونفسه على< .أدَأ هنا كانعندومن

الماك د ه-سافلهان رشربه وانكانأبوهءون عطشاز بلى (قولهلازله ادذاحيوكء

مشرك) وكذا لدان مدبقل ابنهالكاةرلانهلاحب ابحيا
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أهت الدالوكذاف الدعوةالىالطعاموى النسببكسرالدالكذ لكافة العر الاعدىالربابقائهم

|مكسرون دعوةالطعام ونفقدون فىالنسب وقءل لفت ف اىلطعاموالضمافلىحربوالكرق النست |
ا عدى (قولهوندءودديامن بلغته)ممالغةفىالانذار ولاب ذلكلانهعلهالصلاةوالسلاماغارءلى بى

|المططلق وهمغارون وعهدالى| سامةان تغيرعلى اث مسماحا والغارةلاتكون بدعوى واءىوزن
لناضن ذم راانعم انهمنالدعوةستءدون
|أحبلى هوضع بالشاماطلق الاستدمان وهومة.د با
ااوعا ون أ «خصنزون وغلمة الظانكالعل حرءن الغ ووله وقداغارءلل»نى المصطلق أى أخرجوم

 1من خبائهم #جدوهه علم-م وهمغار ون أىغافلونثيخناعن العنايهونةل عنشرح ب للانووى

أانغارون ,الغ-ين المعمة ونثدنناراءانتمى (قولهنطلبالعونمن اللهتعالى) لانهالناصر

||لاولمائه والمدمرع_لى اعداثه فستعانيه فىكل الامور (قولهوحار بهمبنصبالحانيق) لاندعليه

(قوله جع مغونيق يفخاموا جكا نالنون وتماليم
 1الصلاءوالسلام تصههاعلىالطائفمر
م كسرالتونم اسكان الماءذ كرء دان الادبوقال النووى قالع برالفنى موف

قار.ة

أمعريةوالميم مفتو_-ةع_:دالآكثروقالفى العسابي كروتوأنادثلهاجأع<منتونيقات وحانيق
أوحانق وقاللابنالثايرالميوألةون الاولىزائدنان ف قول لقوهم حدق تق اذارى وق_.ل اليمأصلية
 1عه علىمحانيق وقل ه وأعمى معرب جوىعن شسرحابنالحلى (قولهوحرةهم) واذاحازحرق
حرقدورهم وأمتعتوممعان العينى
ْ دواتهم فأمتعتومودورهم الوالىنرتحلافامظع رمنقولا (ءرنىاى

أصرح ا"

قبل قول المصنفوكرهبيعالسلاحمن هل الفتنةانهمنقاتلونولوبارسال النسار

ا الهم (قوله وقطع |تحارهم) وافسادزر وعهم الااذاغات على|لظن ظفرةاهم ف «درعن الفح

[ وأطلق فىقطع الاثعجارفمالمشرةويةصرحف الدروالبحرلانه عليهالسلامأحرقكلب النضيروقطعه
وقى البويرة مر والبوبرةعللى وزندوبرةمصغرالدارعنايه
لكانالغيرماتعالا سداذظا2
بالغتالمطلق و و

(قولهوان تترصواببعظ_)! :لانالامر

العلم
لومدينة أوغدن عن أسيرمسل فصا زكرمممع

3

علمنلاءستسكن

48

القدرةعلى السلاحلاامنالطردحقفا
انع ا
رلنه
بن
اح
اارب
سقت
رلوا
ينازمه القتالدر (قوله

|وصارالئفيرعاما) افلىنباية عن الذخيرة اذاحاء التغيراما .صير فرضعن علىمن ريمن العدو

وهم .درون علىالحهادفا نكانالذنزهم بقربالعدوعاسز بنعن مقاومة العدو أوقادرين الاانهسم
حتىيفترض ع-لى
لاصاهدون لكسل همأوتهاون افترض علىمن يلومفرض عينممن بلمهمكذللك

فر
االقامله
هذا التدر ابلعملسلين كلهمشراوغرياوعلىاهلذاتغصيل صلا لحن ازةوتجهميزها زر

اعلنْعْت ومكعانناءاذادام الحرب حاتىلوصخبلران بعدهم والافهوة.كايف عالابطاق لاف
شلر ق والمغرب من علو يلحابداانئم منعزامعللحىذروج
ذاانلااسيراذ وجويه على كلمناأه
نانترسى ورتقمءرلالمستنفرومنادى
الط
هال
نوقعءود
مم أ
وساه
وقعودهلعدم خروجالناس وأتكا
الساطان ولوفاسةالابه تمبارشتور افمىحال::وبر و(شقرحوهلهان هعمالعدو ) كافراكان أوباغ.ا
#وى اعلنمفتاح (قولهمب علىجع الناالسدفع ) ظاهرهانميح ب علىمكنملمعالخبروكان
مستطيع |كاسيق عنلني وعلىماسرقعن النهاربرادجمسع الناس من نقربهم(قولهافلتخمرربأة
والعمدانح) متفرععلى كون الجهادفرضعمن عزلىكلالناس اذاهدم العدوقال السداجوىو شت

| .اةنيد لوجوبف

الرمأةعلىمافمهعااذا كانلماعدرميذهبمعهاللعهاد,د لل

اشتراط امحرم لها

فال وهوفرضعين (قولهبلااذن زوجهاوسمده) لانحقهمالاظورق فروض الاعيان وكذا

ادليندنهر و باثمالزوجوتحوءالمتعدر (قوله فيهلف ونثم)
المدون والولد ران دلواااذنلروبال
أىعرتب حجوى (.١قولهوكرء الجعل) لانه نحشرسهاعللاى الطاعة قةدره حرقاممكردمااشعههزبلى
وهذًا التعليل وجب ثموت الكراهة علىالاماممخصوصه ومانىالحدايدحيثعال بقولهلانه ابلهاحر
تصرف (قولهان وجد فىء)النيء
بدفو
ىا"ح
دلىال
نموع
ؤلاما
الى ا
حهاه
ولاضرورةالبه ودب شوت
المأخعوذ بلاقتال كال#راج والحز مذاماالمأخوذ بالقتال غنمة مر (قولهوالالا) آاىوانوحد
ععلى وقد أ د
ادذ
لفلى
فىمالستالمال فى لاسكرلان امحاجةالاىلجهادماسة وذمه مل الضمررالااد
النىصلىاللهعليهوس در وعامن صفوان عنذالحجاه بغيررضاء وعركان يغزى العزرع ن ذى الحليلة

وبءطى الشاءص فارلسقاعد و_.:لىكروأنضالما بيناوالم الاوؤلزبلى يلقبااغزى الامير
الحدشاذانعئه الىالعدو وهال رجلعزبنالخر بك1نلاز وج لهوحاءف الحدىث وهوثات اعزن

والثخوص الذهابمن بادالىبلدعناية (قوله فلا,أسالح) كلامالشارح ملايكنلام المصيف
لانهدصر يحف عدم

الكراهة ولادأستَتَحَذى الكراهة لامهاتست عمل لساتركه أولىمن فعلهالااننصمل

قاوللمصنف وكره علىاكرلاهتةمر بمجوى بقان يقال لاهر حكلام المصنف ا نامجع لاءكره
وانو<دق دستالمالعذمة مثلمكنفيهفى*وهو-لاف ظاهرما ف التبرعن ال يردا للكراهة

امساتمذتنى عالىذمخافدىيرةاذالمكنق بمداتاللمالاءم منانيكون فيمًا أوغنمة ومذافو
ف الشرئيلاللة انالمرادوجودمال بدتال السواءكان أص لمن اأتىءأؤهن غيرءكالامول الضائعة

|انتبىدن تطرفيه الوجى نانالمالالضاتّع ومالالغتهةلابصرةان للقاتلهًا تبسىفعلىاهتذقريد
|المصنض.البىء للاحترازعالنغنه (5ول|هالعجل )بذ الجمعمنى (قولهوالمراديه هه:اان «ضربالامام

ذحى
امتو
اس البحل)أاىطيب| نفسه
ل عنلى
اعل
1اج

فاتوبطقيبس|مهم كر(٠قولهفا حناصرناهم)

|ض.قناعاموموا<طنابهم (قولهندءوهم الىالآ.لام) لماروىعناننعياس اندقالماقاتل
أى
رك
سهلاام قوماقط الادعاهم الىالاسلامز بلى (قولهعامر اد)اشاربهالىان وا الشمره
|علاء

ام لقولاهعللسءه_لام أمرتاناقاتل اناس حتى
لدا
سد.ه
اهم
صل
اىلا بتعرل
ادفغجو
ولمص
|نمكلام ا

ا:وكاتواقلناكللهماةلاااللتلوفهحامذدالقاالنوههمكااعندوماوايمعنتىقددومناءاهلموشاموالالاحقهاولا
أبدم
سنان
ل يؤ
اهنو
مايه
وعلي
اهغا
رك قاذاوحدواء انهمامنوام

عمد عليه السلاملانممم

01
(امحءالثاحي منفخالمعين)
| احسنة الطابتالمقنعة والاولى[دعوةخواصالامة والثانية ادعوةعوامهم وح
واد
حم
اأى
دل

|

أقوىلمهنغير أن ا
معاندسمنا ايأهىحسن بالطريق الىهى أ
سن اطلرحقادلةمن الرفقواللين (

مجعمالكفار) هدم ,سدم من ءابقعدكاق المصماحوالجعوم الدخولبغتة (ق
اولد
اهو
طياذلقة
لهي
ا) نقلال#وىعن! رضاح الاص_لاح أن عهرفهاان
وذل
سع فىالقتالف سقد .ل ائلّهتعالى سائمرة

| أومعاونة يمال أورأىاو:كثر.سوادال وحمن توانعه الرباطوهوالاقامة فىمكانلدس وراءهاسلام هو
ٍال
ْأتار وصم ان ص_لاةالمراط مسمانه ودرهمه سمعانة وانمات فيه أحرىعله علهورزقه وامن

ال
|فنسانو بءثتمويدا آمنامن الفزع الاكبردرع ن لفت (قولهفانقامنهنعض) ولوعنيدا أونساء
لق
عض اثمالكلواتماجع الذهيرتظرا الىالمءنى جوى عن
أغمر (قولهوالاأموا) أى
بمر
اان
القرا-صارى (قولهأىكلالناس)أرادالمكلفينمنهمب لدل قولهولاصحب علىصو المقال التمر
أعن الواثىالسعدردلا شيىأن.غهم من هذا االنوجوب علىج..ع أادللارضكافة ى سقطءن

| أهلالمنديةة ل أهل الروماذلساندف بعقنتالهمالشمرعن المنودالمسلينال,لىبفرض علىالاقربفالاقرب
عسبفر
أمن العدوالىأن تقعالكقاية فلو تقعالامكل! لا
نضا
4

000

جومنوامل
كص
الاة
لوص
زه: :والجهيز

أأدد (قولهواللةالشمرط.ةوقعت تفسعرا) فمكونالغاء المداخلةعلى  4ةلالشرطيةععنى أىالتفسيرية
أجوى (قولهولاحبعلىصى )واحذون والمعدو هكالصى وق الذخير:الاب أن اذن المراهقبالقتال

 00 0ب |وانخاف علياهلقتل وثمرطالسغدى نوازالانذ عدم نحوفالقتتلو لوكانللابنأبوناكانهم امنعه
ااسين
سذالم
عج وه
رو
اف ريض د 0
 0ييل

لخ
اهال
الادشيل
راشر
أنال
م|ا دو
دانهأذن
<قدَق
اأذاد:لعاءهما سفره مَسْ
١مرداس الحهسادقالعاءه السلامالزأممك ان ان ةعندرل أمك درءن السسراجوفمهلاحلسغرفيه

7ك 6رعرلة 1ل 3

مماولوكاناكا فرنأوا<دهماءتخرىقان
مامهلا
دومالاابنومالةحداهأ
ْخطرالاناذنممااح وابلحوأ

وففم” ف

تخأرذنيهدموانالااذا احتاحااليهق سغرالتحارةو :لق بالسفرلل والقدارةالفراطابالعهيزازيه

للشوفء ليهلامخرجر ناكانلاجلقتساللكفرخرجوا شنك لباذ.تأىن
ا  2رزعكا ارومملاةك |اأورقجعتعورميادسءلوىىالأانمصنوعهل فانتحثىعلهم الضماع عر بغيرانذهمكن اعدف سغراج والتحارة
ى ا
23 70

0

وىج
زمول
قل
ا)ل>ا
ووعبد
7:رمث ميم |أوفى التتارخانيةالعالمالذىلسرفالملدافقهمنه لس لهالغزو (قوله وارمأة

تفيلترااقه
فلنيعنى
دضع
يل ال
وجويهوأرهالزوجيه وعفلىجغبرامزوجة برقت تع

|فاده
.ين بين ١ 42رم
ايل بتقديم حق الزويج
اوق العراابازمهاامتثال أم قرعسابر جع للذكاح ونوباعه دروااحلاتصلعان
> ريدن 2
ف

083

الك 3

|والمولىظاهربالنسية للعسددوناالمرلأمةقرانأة لأدفترضعلمهاالجهاديهنىه

طلقاوانأعراهال ويجنه

تار3
ْأولركنلازو لممزهاءن| ها دصرحنه اد ايهفىفصل قسجة |لغنهةحيث علل عدم الر
أوالص
2ى دتدزهلمااحعن الجهادم قالوذذا أى لتزهماعن الحهاد!إلحةهما فرضه أى فرض الىهادتم علل
١

بددانهلاءكنهامول
من الحهاد و[ادنمتعه أي ءن الجحهادجوى اف الغوروالظاهر

انالتهلاز و يجففترض علاكفابةلدس ظاهر وكذاالمدونلهلاسلسفر غيراذنغرعمهبل

أوكفلهأ دضاوو بالنفسلوكانت الكفالة بأمروهذ افاىال اماااجل ذل المخروبجانءل رحوعه أ

قدلحاولهتنوير وثسرحه (ثولهومقعد) فىالفتمهندوانالادب انهالاعرج (قوله واقطع) |
أقالىقالاقاطلعصاحلمقاوعال.دواله-ع قاطعسانو م
دلوسودان (قولهبناءعلى أنالمجهاد)شير
د-

االهانالننىمعارم_مدون كثيرهسوادا لسمينكذاذكر شنا فأشارالىا نالمنئىخر و<هم لقتال

فلاينافىو ولي:هكثير السوادء:دالاحتياب اليه(وقفولرهضءعمنان هدمالعمدو) مقتضاء|
|الاةتراضعلىكسافوةاالنءاسفنه أهل مل قصمه العدوٌوغيره,وهو صر ع مافالمنيةوخالفه
أأماف الخامةمن تخص.صه ءن قرب منه جوى

ولا دمن الاءتطاعة فلاضر ج امرض المدنف

ن بقّدر
امام

ا علىلخروج دون الدفع شجىان ضرب لتكثيرالس وادلان فءه ارقابانتوفىالسراح.ة وشرط لوسدوبه ا

0

سي
<<

>11

على مذلام حكن )

ْه اذاتلرعوعهعن الاقرارخك.ف تقمل الدهنةعلىالاقرار وهو كرانترى ولوشمود احدهما ا
ٍأن

رعه
ودذوا
اساه
للُ
عصلا
نىأ
علىالمعاينة والا" خرءسى الاقرارلتقملولاتقبل الشهاد :بالقطععل
نسغل ويحوزللانسانانبقاتل دون مالهوان سلغنصااويةسا تلمنبقاتلهعليهخمرمن ةلد ون
وأ

ههوشه.ك
مفال
د عد 22 . 0و

2
١

حت

اريس"
ل
2

ل

ا

ا 1

لدج

عد

عت

برد

ل و 2نضامهدا مودوم
ا 002
222

(قوله جع سيرد:وزنسدرة) وهى طريقه النى عله السلام فىمغاز رهج المغزاه م
تنغ
ازلو
عدو

قضدتهللقتّالغز واوسدس الجهادعندناكوم حرياعليناوعند لشافىكفرهم حر والمغزاةضطه شنا

فت المبومغز واالتنىصلى اللهعليهوسلمبعداقعرةمان فغزوةيدر ف اىلمانيةهن العرةوغزوأةحد
ادلقالشة وزات ارقا اعلرفابعىسةالوا
خلسدق
افمسة وغزوةابلننىضيرق السادسة وخميرفى
السارعة وف مكةفى لثامنةوتموكفال
اتاس
لعةش
قضنا
وءؤ
نى

املعسنيرة وقأملالاغمةعناها ف |ىاصطلاح

(ا3وللحهاولهةىمنالسير) هذا

الفقهاءوانحذ؛ينفهوماسق من قو
طلرهويهىقة النىره

الصلاةوالسلام
فىمغازيهجوى وبقاالااخحجبارالسير# :الطر خبيعراكانت أوشراومنه سيره

العمرينأىطر بقتهما وبقوالدفلاانلس2يرة وفل
مانو
م ,السيرةيعن الطريأةقفنح
ندى (قوله

مغليت الح) ذولسكبكونها تستلزمالسيروقطاعل افةوعرربعضهمنالجهادوه وأيضاأءم غلب
فعرفهم علىجهادالكفار|-ر (قولهواماسى بباه_ذا الكابام) عبارةالاختمارعلى ماذكه
ىغازيهوسيرة
وح أفندى ومعى هذاالماب,ذلكلازه معسيرةالنى عله الصلاةوالسلام وطررقةءف م

اععارهومانة#ل عتهمذفلىكانتهبى (قولهكاوناوناحاهلين) ينظر أى داع لذكرهذهانان اص درة
دهتعالىا قتلو المتركانحيثوحدةرهم
لون
رهضفاركففاليةة)أومكا
فول
ى (ق
وصلمة
جنالو
نا

بواالعنتسسريضةلالنه عصمن الى والمسأمنفازانمنصمنهالاسيقرباساوأجدب ازنأهعنديوكون

التصوض دفوااءعلكاقنطعفيأااووعرلماالفنسءبوةلللافذعورلجظنمالادخله من التخصرمص وارلدهنقهريان العساماذا وله

من أنيكون قطعباةلاثنت بهالفرضية فالاعتراض با |ق
الكفايةفلانه مفروض لغيره لانهلمشرعلعينهاذهوقتل وإفسادفىنفسهواغاشرع
| وأماكونهعلى
لد بالعض
صصو
قذاح
مبةا
لكفا
افرض
لاعلا ءكتكةعالالهلى واعزازدينهوك زليملىاهوكذ لكذه و
وهذا القدلايدمنه غبرلثلا بق ض بالنفيرالعام فأنهمع همقر وض لءَسيره معأنه
فرض عبنلعدم
|

حص واللمقصوديالبعض وظن بعض مشامنجوازالقءوداذ اللمنفكمنرعاما فىأهنذتهطمواعلحالد
وأكثرهم علىأنهفكرف
ضاردوهوالهيم انتبى (قولهابتداء) وان سدو ناوأماقوله تعالىنان

فشمرا حرمفنسوخ بالعمومات قكتاوااشمركعن حت وجد و
قتالوفاةل:وهموترعاهلا
وهكمدارن
علمهالسلام افلىاتدا"مأمى رابالصلوالاعراضرعن المثمركينكاقالتعالى واصقحالصف الم.لوقال
تعسالىواعرض عن المامركين م أمعربالدعاءالى الدمنوالموعطة والحادل ا
ته
هلحسنةقال
الاىدع اسيل

انةاتى أهحىسن ثم أعراباللقتادلاذاا كءادنتعنوم بقوتلعهالى
هوعمظةانلحس
|ويوكءاحتحكاة ودالم
| أذن لذن ,قاتاإونناتهم طلوا أى اذنفمف الدفعمأمرب,القتالابتداءفى عض الازمان قولهعاك

ظاذا اسح الاشهراحرم فاةناوا المشمركينمث ودكوهم مأهربادلنداءديا لقتالمطلقان
ف

الازمانكلها

وفالاماأك نناسمرهابةولتهعسالىوقاتاوهمحتلىاكون فتنةوقدحاصرعلءه الصلاةوال.لامالطائف

العثمر بقمنمن ذى حرمموحااصرةنوع دن القتالةهذايدلعلىأنتحرب القتالوإلاشهر حارممنسوخ
زيلىوقولهالحكة قالالىضاوى بالمةسالة حك وهوالدلل الموضحمللعىالمز لنشهه والموععاه
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(الجزنانانمنت املمدين)

لوكتذانفوىر
واععنأتنبلىواسرفالشرط الالافلقطمفصقدرةمقلاوعلء» الفتوى اصلةالاناس
(قولهوعنهأنه المصراحح) وثىشمرالبرجن:دىقاليعض الأخرينامساأحابأبوحن.فة بعدماسواءحد
مانهك
سلىا
قطاحلطر ادذقاوجدالقطع الفمصروحوها بن
حفزم
لنالن
اا>مل
عانو
لاءع
ااس
نون
فسهم

ف المصسروالقرى فبندرقطع اولطأرمباقئى زماننافقدترلك النساس ذلك فمتحقى قطعالطربق مها
والفتوى ذعللك (و
ققي
ه) مق
رتح
نخن
لأى
سمن
ارقأنا
قعد
حله
تتضا
انقه
رلتذ
حهان
كفيف
ل.ون
كاالدفراية ولادقسال بالسكون من حذدخل والخناق فواءهلوهالمهورءل الالى_نةنخلافالمافى
.إلفيى
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الغ
ياية
دمن»أن ب
مهالاتشد
عا لانالتفعيللكثيرلانه با
أزمع
نلم
,هكون قولهغبرمرةو ]تاكعدولهاف

الاصل نهرورأيت مط شينام زباللدربو
رالكعناسيةرا انالخت
لقنون ولايقالبالسكون مص_در
حدق كذنق|نتبىوضرط الماضىمنه بوفامال
لذمونضارع عه (قولهغيرمرة) ها سمال لفظ

مردّمحر و راوهولازم النصب جوى (قولهأىمارا ) أرادمرتينفصاعدا والقربنةعلى هذهالارادة
ماسأق من ذوله لالنوهخذق رسلامرةواحدة حتىقله فالدرهعلى عاقاته حدث |

قتصرعسلى 3ولهمرة

ممن
فبة ولهأى
اخلنى
واحدوو بهذا التقريرتعماف كلام الدرحمث فسمرقول المصنف ومن تكررا
صهر

خحذق عرإراذكرءمسكينانتبى (قولهقتليه) دفاعاللثساهلرانهض س,اع
انلغساد (قولهقالدية
علىعاته عندأى نيفة) لانه بكاللقملثقلى شنا وىكالا
لمزلى والدراسارةالىأن الديهتحب

 00 7نهف إرود»

اعللعىاقلة عن
ندانى
غ واالنكاانشتارة نخفمة ونةل السسدالموىعنالمفتاحالتصريح وجويها
عدلىا
الع
لاأهع
مام و عذالفهمانىالدررحمثٌقالاذا دق رحلا-تى ةله فعلمهدرةوسمأق و-ههى
كلىاال
النانات انوتأرسقىولماس.أفى فنىا
ققل
لعا
اءات .شهد اذ كرهالشارح من وحوبهاع
تل

2 000 0ريع ا
من

ولوةةلهبالدمقل حب القصاص لانه يعمل عل

زقك) لاي
له

رةه
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دن

وله “بلي] 5 6الف .
حاى
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 590م
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|

هو

المتقل (قولهوأماعندهماا لواحب هوالقصاص)

اولانالرسكين و رجه المعرقندى والساحريةة ,لل
لهف
اد وا
غاىلا
لنتااتبقل توبتهلان
اسعي
سرض

توبته لانعرف وقالأدانامثاذاتان قملالاخذة.لت توبت
ههولاناندو بقلونىالتعندس بقتّلالساحر
اذا أقرأوقامت عجلومىهبعدننةالمفتاح(خاتمسة )من الس-اسةماحى عن أل بىكرالاش انمن
اس
اعدلعيه سر قفا تكرفإلاماماذاغبعلىظنهان المالعندهان بعاقمهكالررادمعالفساق فى
الشرابأومعالسعراق بى وفى طمن اماي من قالنص الاقراريالسسرقة مكرهاوف اتنس ضرب
من ادعى عله بالسسردة لاف الشرع قلانفتى نهوما الزبلجىشي

أن بعولعلءه فىزمانثئالغلة

اورق ليلانالمدنة وبلالبالنبار واحمللقمادفندس على زمانهم نواهعرقد,الشيم
سب
اكيف
لساد
الف
عندانحى فا حوار.معاقية الممّهمدخالغه شيدناود11أن حكاءةالحوازسراسةاء كانت كام غاب
علم_مالعدل ولم>زهعصاممع انه أس.قمن الاعش ولامعقى االلأمهرمن رعامهغامة فاق السراق
واهداركونالحوراغلت واكثرفسادافالمعولعلءه مافالخندس وف الغوا كدهاغؤتار ونه نف أنه لاحور
هغتىأىلابغيرهو التذويرولاق
لدعى طلبغر عهمن السلطان وحكام السياسة فقولهوي ي

عقوبته

وكذان القهستافىمعزبا لاواقعاتم* اماالفتحندس من أنه حاللافشمع ومدلهف اىلسراجمة فهده

نتصوأصنمونعن التعندس فهى ردالعمل الذى ذكرهقالخيرةن أةتىحا؟السساسةكوازمعاقبة
دىله
نمعن
_سا و
ءح
اضعف
لبال
من لاعرف كعالسةالفساق فىماس |لذماب والمثىمعالسراق .ل
ملا لان ملم صاحب الثهرالىتاكالحكابه السماس.ه لس مطلقاكعات واغاهومةمدكاترى والمق.د

يعدم اتعدام قيدهوكيف نص اعتيارهنا الزهنءزمن صاب الخبرانت#سى (تمة)ابوكرالاعش
أخذعن أنىكرالاسكاف عن دين سلهعنس لمانا و رحانىءن دين الحسن عن الىحنيفة

وأندعنالاعش أوجعفرالهندوانى شنا (تكيل) شت قطعالطردق:الاقرارحرةواحدةوشعرط أبو
بوسف| لتكرارو .عمل رجوعهعنه و بشمهادةرجاينعلىمعاينةالقطعأولاقراربه نهروتطرقمه هنا
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اء
(علىمنلام خكن)
قهبولترك اطعالطر بق وشبل هو
خبذبعهدلا سقط الحدجوىعن الاثقانى واذاءلاحكف القتلى أخذالمال التركوردالمال الاىلمالك(أووكان
أخذدز يلج وا
أنتا

بالاولىن رموسااسقطعنهامحدّبالتوبة قبلأذ [ااستثناءفىالات0

ءالما قملهمن ل

بءض القطاعغيرمكل فأ و) كان

اءاارية حلاف الاستئناءنىآية االقذف لان لةالتىتا.مه |١ بعص القطاع
لنركينخا من حفس واحداذالكل ززا
علاف حنس

انحل التقدمه اذهىلاتصل زاءللقذف واساهى اخسارء نحالهنانه مص

(ذار<م

رم ءن

ف بالفسى ْ  4- 00أوقطع ١عض القافلة

فنكانت فاضالة يدهاو بعنماقملها.ناجل فعود الاستثناء«المبافقطا فبطل ماعسا«أن د2:ق9ال أشي علىا لبعضأوقطعالطر ,قالحلا
صرف الا يحتناء لايل 4.وكوتولةتعالى وفمق ال تروعذاتءظغلافلايقتضىسةوط الحسذبالتوية ا أوتهاراعضرأو دين« صربنلمصدد)
|| ف الصورالمذ كورة(فأقادالولى)فا

وأينة
للاتلى
ااص
زلى (قولهقبل هوتركا قطعالطريق ) واليهأشارف الاصل أى اشار دن ال
:سقط الحدىالسرقة الكبرى للاستة :عولااستثناء فىء-هره وساثراحد ودلاتسقط بالّورة عندناجوىى أل اذاقال عمداحديدة (أوعفا) ولى
عنالمتاية

مضا وأن لتر
(قولموقيل هوالتركوردالمال) معم.

يدون ررًالمساللابوحبسةوط

0

طواع الطر
ققال
وابج
للسمر
مطاتاواسنكذلك فىالنبرعن ا

د
ح 1

أهلهزمانا

المقدولقولهغ-يرمكاف

أى انكان

 1منالقطاع صىاوتحذون سقط محر

عن الحكل مطلةاسواءا رفير

در ع مامح أنه لادوق معتقادما لجال بردو أن علا لله لدس فونهدللايدوان «ظهر

عليهمعساتماالتىلاذنىانتبى وح نشذثر:الاختلاف:قرانف اناك دل عرعيا لنويةأملااماتطهز  :المكاف لاد أوالقدل أولاعندأنى
تعالوتاب بتر القطعوليردالمسالحتى أخحذ ق.ل تقادمالعهدفعلىالول بانردّالالرط د (قوله١حوشزغذةروةال أنوبوسف انبائر
املمنقطوع عليه) قاالغلنعىهلمن لاتتعرض أوللابت:داءوا تطرعاذابتعلق جرى (تولهأوقطع الدىأوانجنون الاخمذوالقتل :لا
بعض القافلةاح) لانالجنايه واحدةفالامتّذاع فىالبعض بوحب الامتناع فى املانكالسارق اسرق ْ حدعلى الي:امنوأنباشرالعقلاءحد

متاعغيره وه ومعه ف دار واعد نم رلانالحرز واحدفصارت القافل حكمءيت واحدز يلى (ثوله ا

الماقونوع ركنا ل الشترى

لسءاق كلام الى  |:ن الامرةمه هو كولالىالولحتىقى اممله الاو لوقى ِ انولى الصى واجذون اخراجالمتاع
فأقادالولى إوغنا) له ر

قولهوانسرح :فقطولسكذللشكاسيق التفهعله وأشاراا شارحبقوله فعااذاققلعداحديد| :
الىمانه زول لكان كزوالخاا:ناالناهشذاهرةوهوةوله والامرققتلمن قل ||

فى
ل
يود
زلىب
أموتسهرمحالىالاولساه (قولءصى أوعنون) والاخوس كالصى خلافالا

سعطذ عموموانو سواهما قطعوا

الاالصى والمحذون قوإهذار<ممحرم أى

(قوله | ااذلاكقانطبعاضعذارحم محرم

سقط الحدء نادكل) لانهده: -سأرلواحدة قامتبالكل فاذالبمقع فعلبعضهمموج ]كانفغل ا

منالمقطوع عليه سةطاحءن

الناقينءءض العلة وانلهابشدتالمحمكالعاءدواهطئاٌذا اشتركاف القتل لاحب القودزيلى (قوله | المامانماران أ ركران
وقالاويدف اناثمرالدى أوالناومنم) الذى ف از ياى والعينى وع نن أ نوسف (قولهوء-لى

| ةا#لوللةء_-لىمااذاكانا امال

مش رثكابينامقطو علوموف قطاع

هذا امرقاةلصغرى)أىعلى ه ا
ذلاختلاف(قوله'ىادا كان
بعض| تطاعذارسماح) لا انمجناية| ارين ذوريم رم
الى عق ابعص روحت الامتناعى عق العادون
 1لان |1

ااه

امااذالريكن المالمشتركابدتممفان

الاسناحفى-قه تخ
اللط ف العدى :وذلكخاصيهف حي لات ل احذتاوقعالمع
تلافسالر ز ا
تراوذن على أرارسياددل |ماهنافالامتناع تخ
ي
والقافلةحرزوا<دحر

(قولهسةط الحدّءنالباقئزمطلةا)

كاين ساوحلبموفب

أ0

بره
اءنولى الاخمل ذوال -مأوغ

ملااترالوأتخذووه 4-:ا
ع
نورت ضرأ

 4م درم
فكذلك وا نن أخحدوامنهومن غبره

مدون والصميمانهبحرىعلى|طلاقه

نعهره ||

علطريق بقطع المارةولابنتحققذلكفىة_ل هد | وانبلاصدوتكلجالتوا أو
شيخنا (قولهلبازمهحدقطاع الطريق) لان داا ا
|لذررق للاأونباراعصرأى اذاقطح

لكنغلاونث لحقهم ساعةفساعةفلاككنومالمكث فمه ولاااسندبتع مسحارالبةاىلولههىانما | اطريق اماد بسيذاامرين
الاأما
ا

ةسائر المحقه الغوث مرا فسيرقى حفط اردمعمداعلمهفن تعرص لهديحكون

أوقرصَلاد أو ارالمنازمه _<-لد

محاربالله تعالىواملامدمر وف القريسم ن المصمر لمق الغوثزباجى (قولهوالامرفىقتلءن قل || قطاع الطريقمعلةا ساناوأخيق
منهم
أ سر
وح الاىلابوساءمكذاف اليل تتعناللهدايهوفتدماستد:ق بهأنه وةولهوالامرفى قل اخأى  1بردا ال وأدب وحدس والاحر 5ل

|الاوأدءساء باخاران شا واقتلوه ان كانالت ركسدد اوأخذواالداىدعوم

اعاقك)لود العمد ا

لاول.اوعن
ى
لتهم أوسرح الا
منقت م

اشن قعيره أوالعفوةمماتذويروشرحده (دولهوءنأ

سيف ود وقول الشافيى بلزمه حدقطاع
أنىتوسف وهووول الها فى بازمخ

الطريق) ف الاخعتماروعلهالفتوى اصلة الناسومدفع شرامتغلياةلمتاصصةدرروعينىوتالفلبر ْ حدقطاع الطردق قماس!

0
ام

(الحازلنافهمن نالتن)
أوتتلوصاب اوقل قط اوسك

مالم كذفةالماكانخرزعضة و الارن ا د

علما شه أخرىعرضاف ضع قدميه علباوير بطمن أعلاها<شيهة أخرى ونرطع ابابديهثم لالة

00

أعنالحوهرة ثمقتلقطاعالطر دقبالصابوالزانىلمحصن,الرجمستثنىءنقولعامهالصلاةوالسلام
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اح :والذحدلان !اعدديد]

م
 0بد ني :يه" |ان|اللهنمكت الاحسانعل حك ل ثئناذاقة

ره | شزهأورد من الشارع جوىعن شارلححلى (5ولهوقالابءقتل أوصاب ا) ذ كان وف سعدا

3

المشهور (قوله ولا:يقطع)

0

ل كذ لك فلاصمع ينهم اجارد واءدة
لانالقطعحد علىحدة والقم

اا للامامانهوجدالوجب

جع علنهالعقويدف النقلنوطادويوا لدو ا

/ 82
0ين م0ر.ى4ن |.ألدتلاشناههى الحناية نفو اليامتن وبقأختذالاماللنفس فتناهتالعقوبةفهمادوا-دلاتحادسدهما
يلا ».
00

ا

ل

ل

|أدالقمّل ف ذااقدّلهلابفمدالقطعبعدءز بل إقولهرساب حما) هوالا7خ در (قوله”لائةانام)منموتهدر

ول[ 34ويدع القطع لا ذنلك لدس لداعل بللانه لدسعرلعياهبة الترتنت ازا حدواحدةلاهنبدأ
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ع

وهودطع الطرردق ولاتداخل فىحد واحدوانما تدا ل فىالحدودولادازمان للامام!ن قللهه وأنضليه
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(قولهوسيمتع)قا فلىاجوهرةتمبطءنارق يه الادر وموس ا

0

0
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|

 1وقالبنايهادش عوتو جممن باب قعل بفعلنا لع فيماءقال :جعالارض شةهاجوى
(قوله<ىعوت)
( 1دوله اىشق) الصوات انيقمير ممع بدطه نممازابقر ا

0
د

فانقلتفره تناض لانه5درءاولادا ثمغي هااالىزماناموت و بدنرماتناف

ري 1

31

لا<تمالا نلاعوتق

هذه الموقلت حتىه :الا نئعء نن الغابه لع نن السدت م ولك اسلت حديى ادل الحنةيعمبطاهالرمج

ىذه اذة ولاق .-اجوى واةولهذا
سدس لموتهومعنساه؛3بعك كوتف ه

ه معتيرةمن اا
:عتيرمن الصا اراكذ
ذلك

ننتّداءالمذه
ضهان لوكاب

على
ون الدروحذىنك

أنابجها لاغساية وماذ وم ن التنافض غيرمسم )قولهوءن الطهاوىلا بصلب حيا) لودهاءن| مه

 :لانهعلمهالسلاممىعن المثلة ولومالكلب العةور والاولاصعز(يقلىوله ت عمذلىدادهنهولبهيانئح)
0

0

أحخامياء ن الاءذاء لاس بتغيره بعدا مللاثههر (قولهويد فنوه) وتقدمانهلا :تصلى علمهشع نا(دوله
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ومن

كنف وااه.القال#وىراثارمنا |ل

(قولهأى قطعالمارةعن ||طريق)

ب

0

 ٠ع

::

ل زء الثافىمن ف المعمن)

الدرقة المدعوىالمالثثرنملالمةعنن المج3١وله وقالمالك انكان!١ سارق امالامون فا

دالاعسار ىقالا
والالا)تطرالك دمنقاناالمخمون لاعنتاف,بعن|ن مكونموسرًا أومعسراوانا نواي

لاغدر ز:كاىوهوطا هرق د وكوب القن وهل امرض لاءنندالا
ن تقسدالشارح
اظهره
حلافم ر

بقولهنىا حال

شاف
(قوله وعندالث

ار لاودو0ا

ه3-م7عمع|لذعمان)
02

انرا

دان اح تلفا دلاو دمالان ل القطع اليدو مستدقه هواللهتعالىوسدده الاحنارةعل د
ىق التهتعالىا
وهويرل الا:تباء© انسى عنه وتحلالذعان الْدّمةومستمقه المسروق منه وسدمدا”.أتالسد علىمال

الغبرعلى وجه العدوان فوجوب أ<ده_مالاعنع وجو الا خركالديةمعال كارا لقتلخط
ل

وكلقمومع الجززاءافى قتل ص.ملو

وذلمنامار وىعن

ى|سأرق نعدماقطعت عيرّه ولا ان هناس سين بل
عبدا رجن منعوف انه عليهااسلامقاللاغرم عل |

هوسدب واحد وهوسرقة مالتقوم فلاس ةا نغ اذفاندب واحدكالقصاصم الديةدلاف

م لاان
م|استشهديهلانهناكء سدمين فين
حب منالحزاءحة اللهلتاعلق ل ,هككونالملحمعصوا
م لوكاالاترىانه لوقتل صمداغيرجماولء ارج قسن اوضر خرنقة |“2ل عما :دنفسه تت هذه

الاحزية <ةالله تعالى و<ى!! عندقيه تعلق بنال بدلاعنهفتعرّدالموجب لتَعرّدالسيا فترقازالى
واعل اهمهتكلمواقالمحدرث م جيك ساد لانرو و
االمسورء

000لوه

قال!العرنى وهذا أن بدت ف وصفة الارسال: 12عنى والمرل ةد وال وركاذحك ره|!0 3

0

نووى:هوابن عذارملةطاقٌ وهو تكسرالم واسكان السينوافلخواوره

ع_دالر>ن القرثى وأمه عاتكة نت عوف أخدتع-.دالرجنبنع وف الم00ا عن
أنخاص) أُومت
ى>
نقاص وا<_دهر
وات

(قوله والقطع للكل) علالةاذى أملانبرأى عل

تعددالسفةمنه املالانم دئىالحدودعلى| لداخر لقولهف الداراتم) فلوكان |لش بعد الخاراج
قطع اتدمافاخمر 0

لس نصابا (قوله دطع) لانالشى سدسذهان! لنقصان

لاالالك أسروق ربلجى (خقلولافالاىوسف) أىفىروابةعنه حرلكن ف العبنى وقالأنوبوسف
لانقط ادي

د نك لمأكرنةارقوية الى

وله اذا أدتاركمين النقصان|  ):وهذا

امار يشسمالمكناثلاقا واذااكتالثافا قل 7هلذجين جع القع من غ هر تار وعلمكالسارى الثوى
ا

و

ل

ا

ا كن اثلاواط!كان

أولىدر وحااصل ان!| 0الف فذىعان النتقصان معالقطع فى الفوائدالخمازيد محمعدم
ذعانالنقصا كي
نلاحتمعالقطعمع الذمان:والسكلصتمالذما ن تمعالةةاضيضان وغيرهرا
تكندالى وقختداذلفاصاركزاذاما كهبالحمةزيلى |
شرنملالية (قوله لابقلعفاتا)لمانس1
(قولهناشا)  5اىالفرق :ماله حش والسيرفة دلمابوجب نقصانر بع القعفصاعدا

فووفا 1وشمادونه سعر وتماللا نصغ الباقلوب فهوفا حش و لادسيرما!صلم وول ماشتقص به
انالفاحش مادةوت بهنعض العمن وبعض

نصف|ا لعمةقا حش ودونه :لسر ام

هعر:لاحن عن
المزفعة والدسسير مألانفو تبهدمن المذفعهءل:تع.سانه ققط عمنى فان قلت ف ع د
الائلاف اشكال لانه دس نهعلى|لقول:١ ول وهومابوجب نقصان ربع القهمةفصاعدا اذقوله |

لترن تصف القهةمع انهالات:لاف كاسمق وات قمده الشمنبلااءه
قصاعدا نصدقعالوا ار
بقوله ولابذوانمكون معتىفصاعدامالب> ألىمايهنصسيرا لاما (قولهفذسها  0لان السرقه
تعلى للدمولاقاع فمهعدنى ومع أومانه ذون دعتباهر (قوله مزعو بقطعانم) وهذاالنقدان

نان عن لاف النقصان السايق يعدالقضاءة ل الاستفاء*ف
ناقنهصانسعر وذذا أوحب سوط
القطعهناك (كوننقصان السعر:
 60مذم ون عل السارق اماهنافلاوت سقوط| لقطع لكونه مضدونا

جب

00ب00707رإإ

ا

0د

ظامعه

:

9

(على منلام حكن)

كنء_انعلبه ولابعدالعتق
فاولاناكا
ااع
االتككن ت
هنه
ذال الممسروقم

شرتلالةعنان

الضاءومثله افلىمدرعن االلفنخوارمن ااذانكاهن مأذونالامانعايه لوإهك سبققلوللضوات
الموافقلاف الشتيلالة والعمرانه:من واذاعل| مكف اقرارالكبيركان ف الشبتوباليشة معلوما
ىلممسروق منه)
وترداالسرقة ال ا
شرط  3الاقرارضر (قولهمطلقا).-أذونا أولاء.دقه مولاءأوكذده(قوله

أشساربارد الىبقائهافلواستولكهال «ذمن و يقطعاتفاقا نهر (قولهقال أوضيفة تقطعيدهوالمال
للسروومنه) لانالمالتادع للقطع (قولهوقالأبوبوسفوالشافى تقطع بدوال ال للولى) ل

كالمنالقاطع والمالأدل  ١قوله وقال لا بقطعوالمال للولى) لاناللالهوالاصل والقطع

تبسعوعنهذاقالف النبروهذا المخلاف ممنىعلىان القطعأصلوالمال تع اوكل:هماأصلأوالمال
ؤةط قالالامامنالاولوالثانىيالةانى وهددالثالث والكلر و باتعن الامام (قولهولام اقرا 9ر
فىحق القطع) لانادراره بالقطع يضر ر بهالمولىفلايقمل أقراروعلءه ولناععة| قراره من <مث أنه
معدّىالىالماليةنى ضعنه قبع لانهلاتهمةقه
آدى ث ت

(قولهولا تمع قطع وكهسان) كا دمع

ديرر
العقر ز باع'قولهعليهالصلاةوالسلام لاغرمعلى السارق بعدماقطعت عينه وهذالفط اثلد
وغمرهاأو رواهالئال بعد ماععبنهدر وحهعد

شلك

بأداء الذمان مس

تنداالىوقت الا

ماج#ساءوماا ن ووب

الذههان يناف القطعلانه

ةمتسينانه وردعلىملكه فيذتنى القطع وماؤدى الى

انتفاء القطعالمشمروع فاهونالتمنّةىف لااءناللازم ندلعلىانتغاءالميومزاقلاملق
اسوط سقوط الذعان
 :معالقطعفىالم فامافعا نهو دمناللهتعالىف.فتىبالذعان تعاروى عند جوى بق ان يقال شكل

على قوم لامع قطع وذعانماذكرهالتهستانىمعز ل,ماذعرات حدث صريمبأنلاقطعبالسرقة منجام
سواءكان لدحافظأولاقال وهذًااذا أذمنه هاراوأمااذاأذ املاقطع وضعن الحا ان أمررحافط اه
بتععرف فدجع بين القطعوالذعان وإءذااستشكل االسللاهبع
فضاضل بقولها نكلتهممتغقةعلى
انلاستمع قطعوهان وقخص.ص هذاواستثناؤه بأن المقطوع غيرالضامن وكلامهم ع اذا تحدصتاج

ىتقلصر بعول ندلاليه نظرىفع ع
ال ن
اندى من الكتب اه قلت وأدضانىقولهوأمااذاأخذهلملاتطا

اشكال اذلاقطع الابالادمن رز أن دؤّذن للناسبالدخول وقولهوكعن الحا ان أم برالحفضها

بالدخول ذمهظثهمرلىا ن قوله وضعن اماتالب تر.ط بالمسمّلةالاولى وهىمالوأخذنم_ارافلااشكال
أصلا (قوله وتردالعين لوقائما) وان اعها أووهسرالمةامهاءلىلكم لاكهادروذ الاحلله لاانتفاعمما
ىأداءقعتبادنانة وسواءكان الاستبااك
نهر(قولهسواءهلك) أواسترإلكفى الطاهرهن الروارذلسكنهيفت ب

ىلظاهره نالروأبه عقر وانةأنىبوسفعن الامامز بلجي
قل القطعأو ددهتو بروشرحه وةولهف ا

لذ|التميي من »:صمل الاماممالك(ةولهوى
قال وهواامهور (قولهوسوا “ذامال أزلا) يأكمابقاب ه

ر وايداخسنعن أجين غة انه ب الذهان,الاستولاك) ااعخلاتنلاف ال ورا ينان الاستبلاك
هل :وجب الضمان أولااناه وق استهلاه السارق اماغهره أن استهلكااسر وق غيرالسارق ففسه

تفصيل علماذ

فى امحتىوعصله انها ن كانأجنديافلاممان عله لاحدوانحكانمشترنامن

السارق فإامالكتضعينهفمحتاجال اىلفرق دينلاجنىرالامشترى وق السرابلواسترلكه غيره دباعلقطع
كان لسر وق منهان «ذعن ابلك قعتهانتبى قال ف النهروهذابالةواعد ألءقوعلءه فلاحةاجالى

الغرق وأقول مافىالسراج لدس نصانى م اخلفة محتىاذميبىااللف كونالغسيرق كلامه متناولا
للاحنى والمشترى وهذاوا نكانهوااظاهرل-كن “قل انبراديه تحصوص|! اشترى وعلءه فلا الف

مافامحتىحنئل (ولهفانقالالمالك أنأاضعنهم بطع عئ-دنا) فانه:ذمن رجوعه ءزدعوى
ل

3

مع

(انجزءالثانى من فتالمدمن)

مذده بع_دالقطع لمكن لاسارق ولاللالك انيقطع السارق الثانى لانالمالغيرمتقوم بعدالقطع

هفله ذلك
اايبو
هو
رفىر
فى-قالاولفلتنمعقد موجمةبللقظيع ولدسلاسارق الاولولانةالاه_ترداد
ِل!بردهعلى المالكعءتى قالقا لفجوالوحهانالقاذى لابردههلواحدهتبوالظهو رخمانتهمابل الى

!| المالاكاذا كحاضنيراوالاحفظه كاحفظ أموالالغدبس (قوله لاونلهمتةطع بدالاول بقطعالثانى
:ل#اطن.ع بده «كون له وارب
 0الآ خحره) قفص.وهروعمارةالعننى رجهاللهتعالىاذاسرقمنه ق

المسالالقطع (اقوللهخقصبلومة) قبدااردقئل المخصودة للاونرهده بعدها سواءقذى القاضى

|بالقطعألافانهبقطنعر (اقلوالورقتبقلناع الىامحساكم) لاحاةاليهلاانلخصودةلامكون
ا يد
ون الارتفاع جوى وأقول ذكرهالشارج بانالمعنى

المرادهن الخصومة واشارةالىانمالم,كن منبابين

بدى
العَادى لابعتيرعلى ان المرادماه وأخصمن مطا
ق امراف ةالاترى الىماذحكرهق النورح.ث

لىمترتدة أعولالااقرارانتهى ناعلنمىثرت_على الدعوى أ حد
اغو
ّلد
دهةأىا
| فوسراانلهشومهةباقول
الامرينالاشمهاادة أوالاقرا ر(قولهأوملكه بعدالقضاء)لانقطاع الخصومبةهو نقاؤهاءندالاستيفاء
للكاىلالانه وبموكةداالذهلاخساص ,ألحوداك واتخاخاص لسترد
شعرط القطعكلاف رلدها
زناى قولهبهاويتسلم(كذاقالواولةائلاننقوللا شتر ط الق.ض لان اليهتقطعا خصومةلانه

ان الشمهةدارية
تنللمش
لكاقننسابصم جوىعن الثمنبلالية (أقووالهدّعانهملكه) وا
ما
للددتضق تعر الدعوى بدامل صعةالرجوع نعدالاقرارنهر ولاشترطاننكونء*-إد منعلكذلك

(ألهاونقصت 5م_:هعن
كالوسرق ماص ,الدارك وكود-موادّيالملكوهو ل تأمل وى و

|أالنصاب) .فرق ديننةصان القعةمن حيث السعرفانه وجب سةوط القطع لحك ونهغيرءفعون على
راج منارز و#عتواعشرة فنقصت,الذبم فانهمقطع
|السارق ينلقاصفانالعن كاذ اذحهالابخعد

لضم_ان شذنا (قولهإوقالااشافى لاسقط يردد الد.وى)
ادل
بهءفك
صنااعام
لهمنذعو
|الاكون
عى أةمال
لمق
امبنينه لان زعنهسارق ولناانالشسهةدا رث وةلامعتير يمافالدفان المقراذارجع صم دانكان |
الامزءتهسارقز بلى (قولهثمقالأحدهماهومالى) مال واارادادّعى ثسمهة مسقطة للدهر
|(قولهاءتطعا) لان الرجو ععامل فىحق الراجع ومورث لاشمبة فى-قالا“خرنهرواءل أن ر<وعه

عه
ومع
جه و
أ وان صم بالذسيةلسقوطالقطععنه لكنلاينانىزوم 2هان الالقالف اىلتذوبروشرمرح
أأعنا قرارها وان5ء نال مال وكذالورحعاحدهم أوقالهومالىأوشهداعلى اقراره.هاوهو> جور

اوسكتفلاقطعشرحوهمانيةانتهىفقولهأوشهداغلى |قرارهباوهوييمد الصر فىانالمدنةعلى

7

0

/

وعاب 5

لعا

بكي عات /

2

7

م
1

ا

راى -
 .وحانا

|الاقرارءالسرقة :ملم حءث مان المسالوان تقل بلانس_مةللقطعفاوقعفىبعض العبسارات
انلحدقثطع فقط (قوله لقاملامضاء)
ا"كقاضانمنا البينةعلىالاقراريالسرقةلانقمل بعنى ه
| اأسىقتمملفاء القطمينظرح مالوةماعأحد هماذةال الاخرهومالى وظاهرتعليلالمسئلةبأنالرجوع
ول
|أعاملفى سق الراجع ومورث لاشبةفىحق الانرانهلانقطع جوى (قولهقطع الا خرالحاضر )قنى
| أنى ف فة الا خرلانسرقة الحساضربمةتناتحةفل باعتبراللمووهوحمضلارنوهاذعىكان شسبةوا تال
ا

لذغوى ثاب الشبةولابعتيرزبلى5لو<ضمرا لعا ثلا بقطع الاان تعادتلاعا لمدنةعله أوإشتبنة

|أخرىوكذالو أقرا حساضربسمرقةم اعلغائب,قطعنفى قولهالا"نوش رنيلالسة عن الفتجواعلامن ماسيق أ

الا نم)  00000 5قر أمن  1التعليل نردعل.ه ماسمقمنالناهبقطع عندغبية المممرومقنه بعنىواوحكانت الغية بعد

سار  6ى

5

9

و

وين كناو

رز لاا

فطع

«

إن

لكي

قرع :

ال
أأسيق المخصومسة وحلضاروةن.اققارللاهنبالملاهمع اانق|ر-قاارلهلهنا للكفرهع|
(ةولهولواًقرعب سرقة قطم) لاناقرارهيا حدودا _الصدكم نظرا|المىادمسته ولاتهمة
حضوره

تعتر ينهتثمَعدى الىالمالمة نهرونهكذباايذرااوكقاتالاقرارنانكانص-خيرافلاقطع عليهتمان ١

ىل الكانكان اتاو «ذءنهانكا نهالكاوا نكان مدورافان صدةهالموى
 :كانم ذوناءردالمال ال ا

صنم للااهملك ل دهرعانلشمنى (قوله| "|
اها
المراد نه]ذه لازمهلكهيعقدوا_د وأماالمعطىتفلخدسل
س وى ووجههان أقل نصاب
ىثمرينبعشيرةالح)الاظهرفى التصويرباناننترى عثيرةنم ة
نشترع
باا
السعرقهالعشرة وماىالدرم نن تصو بره يقولهبانباع درههأندره من وقضمهما ففمه نظرلعدمثرتب

القطععلى خمصومةت-ه (قولهاومتعيرا) عطاف عل كول المتضامووعا وى (قولهاومضاريا)
اومستيضعا بف الضاد مسة ملوانكان لصوا تكممراالض ادجوىعن البناية (قولهوكلمنلهبد

حافظطة )برقع3ل علىالابتداءوخيرهماسسأنى من قولهبقطعالسارق اطلءه شحنا (دولهك»الاب والودى)

ومتولى الوقف كذا افلىتدين والعنايةوالبعروالغهروهل رقطع طالبالملتةظكذرف الدرانهلايقطع
0

رن لحيل

عنه فىاخانمة ليذ كرعدمقطعه بسسرةةالاقطةواتساذكرفىالمحرعلى
مأ
زاهالىامخانسةه

وحها ععثتفريهعلىعبارةاخسانية ولفظهرجل التقطلقطه فضاء منه فوجدهاف يدغيرهفلا

 8وهب 7

ل

 2كي

خصومة بدنه وبينذلكالرجل لاف الو دعهفانلهان :أحذهامناللا لانلقطة الاق كالاول إن
ىلايةاشاتالمدعل الوديعةاتبى قالف اليحرعدنةله
فولايةأخذًا للقطةولسد الثافىكالاولف و

8

اقماعبطلب الملتقطانتبى وأقولفمه تطرلان كلامامخانمةمفر وض فهااذا
لعيارةاتخانيةف.نيت أنل ب
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اهرذهةعدم قطعالسارق للقطةأماعدم
عذ.من
ضاعت منهاللقطة فودهاء :دغي مرغنأبنا بلون

القطم اعلوىاجدها بنعدضااعت مانلملّةط الاولفلعدم وجود السعرقة وماذكرهقامخانية م اننه
+نافك
لاخصومة يدنهمافعااذاضاعت منهالاقطةفوسدهاعندغيرولا سملم عدمالمخصومة أا

منه(قولهنطلبالمالك) أطلقهفممالوحذمرالمسسوق منهوهوامودعوك وءكالغاصب املحضر وهذا :

1

هوالظاهرلافالماروىعن #دمن انلهابقطع خصومة المالكحالغسة المسروقمن لهانهلمحدم

5 4

0 2

فسكانأجساواءلا نظاهرةواللمصدف و يقطع دطاب الماكلوسسرق منوبمفمدا نهقطع :طلب معط ىا| .يي 5 713
الرالوسرق ممنأخسذالرباولدس كذ لك قدمنسامء ٠ن الدرمءرزباللاعنى وكذاماذ كرهالى رادي
حيث قالاأيمنالمودع والغاصب وصاحبالريا
ف بان مرحءالذعيرمعن3ول الم نه لوكمرقمتهم

يغقتذىتذى ذذللكك نضاواأنضاوالسمن صاحى!!

لذ

من صم حتا| خ رحدث دمن هرجحعأ عير فىقولهأوسرق مث م ولهاىهن

رد

إن

م ا

ا يي
ال

2 1

أهف الغهرذكرمانصه واعا ان ظاهرك 3مةيقيدانه || ٠
الثلايةوا اراقعانهتقلا قدمناءعانالشوى ر:ن
دهاع عاص ومهمع طى الرنادونصا <تالربالان المألى بدمعتزلةالغ وب قالف الت ولاخدوبمنه
فمهولايدوتبعهالثعبى
له
لك
الخصومة الاانالمسطورق!( سرا انه لا قطم #صومةه عطى الررالانهلام

(قوله لوسرق منوم) قاف المفتاحوالتعبير#معبراجاعةمع ان أوتقتضى احد الششينحائرقالالله تعالى 74

0

لع

 7رمح

ررم

إل زورك
يف

0

يل

رين
ل

0

مي رعك

يا

١

انيكن اغوففاقيرماراقاللهاولبىم ما وتعق_.هالجوى نانالاقصم به_دالعطف أوالافرادلامطاق امحوا0ن يل[ مبىيهد -0
والذى ظهرلمانالتكتةفىعد وه عاهوالافدم الىغي«رانه لوأقردالذعبرعل ماهوالاةمع لاوه-م مك ), 40.

روخ

اافراداشصع لاينكروصاحب المفتاح بل
الذعيرالىالماكوادس مراداوأقولماذ كرهمنرال

فى كلامهماشعرهله وهوةوله انأوتقتضى احدالششن (قولهالاانالرااهناماءتطعالم) كان
متهمعطى الرا

علىالشارححكغيره ان ستئنىمن عومقول المهنف و بقطع ١دطط رةه
اراهن (قولهحالقبامالرهن بعد قضاءالدين) قمديدلانهلابقطع بطلمهبعدهلاكهقبل قضاء
ار

ااهنر ارا
الدنلصير ورةالمرعن مستوف الدينه قلامطاله ل ر

لتءللالذىدكره الشارج (دولهاذلاحق له المطالمةبالعينيدونه) أى يدون قضاءالدينةلت
بعد قضاء ادن سق رهفاالاءاعتبارما كانوالافهو ودبع :-تالالزب.لىو ندات يقطع خصوفه

لوكغانضل بلغند انالنالهانبطاك السارق
|رمن الادين
ل الهنباعمدلاكاذا كانت ذعة الرهنكث
لالودبعة جوىوماكروال العىا ارتضاءقفمالقديروهومذ كورأ.ضا
بعدالملاك,الفض ك
0
فالغاية هر

-المالك) لوس.رقمل

نل نقة لتق

شك

.إن

<>/

؟

ع

(الجزءالثاىمن دنالمعين)

القساطع بالاتفاق لعدمالمخالفة اذاليد تطاق عاموماجوىعنثسرحابنالحلى رجهالله تعالى
وذءهان تعدمن العين استف.دمن قوأه من أمرخلافه قالف الثهرواجعوا ان لهوتالعسنى هذا فقطع

ل نمكا
شار
اها
إسارهم نذهن وانالتتارق وأعرجسارهفقاله ذاعى فقطعهالا اذهن انتب وفمنهان

المهعينه بقوله لوقالعمنىهذافالطاهرانهذهن علىقماسمذه الصاحينلانه قطع بدامعصومة
بغيرحدق ولاتأوبلفكدف بدعىا لاثفاق على عدما لذخمان رانكالم>ثارا ليهساروشكررعا بعد

منقولهوا انلسارق وأخريجسارهالثمرأبتخط شعننبااانارلصةواابافىهرايدا ل قولهلوال
دذا أىلوقال الاماماقطع بدهدًا فقطع سارها وو جهالانفا قَعلى عدم
عدئىهذا البقوله اوقال ب ه

هلمىافل عكذنالفا ماسدق (قولهنقطع السرى) قمديهلانهلاشئعلبه
مطاتق ع
الضعان اكانللبدت

ملأو

بتقطاعملطعنلىةاولوكان قبلان ,أمراهلامام بقطعه ولجكن .ديهالاماملانهأساءالادب جوىءن
البناية (قوله منامر دلافه) قبددالامرلانه لوكانة.لهوجب التقصاص ف العمدوالديةف اىلخطاً

ىمنت 0
م

2

 .لي ب“الوانده ,م |أوالقضاء.القطع كالامريهفى الاصعنهرومافىالمفتاحمن انلهانشعنغيرا أموربقطعالسرى اتفاقا

|أقرالسبداتهوى فابهلتقتاربلارناولسلثلوةعقتتالفعهفغايذرالفحدادلاذعانعلبهأيضا
ود رود نيبفهنليم و
نعن
يدأفبة
حوله
تأندثالذعيرلان العينمونث دهاعا(ق
 0م ونانع ول
فم ب ) 0مدق

31

0
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وهوالاصي انتببى (قووهلوهالعين) الاولى
أله) قاب الللمارادحمنته ارمخاطدأفوأما
ط(قو
خببر
وؤد
اانهب
[اح)غبر

خط أفىمعرفة العِمنوالسار

لاسدعلعفواةوملعل عةواقالفىالنورعن المصنىوهوالتميم (وققولاهلزفر :ذه نف

الخطأايضا)

0

والقساس ماقاله
زور وفرةابانهق العمدقط

كد

اأولاىضشفة انه واناتاف
ىال جكنه اخلفمن سنسه ماه
وخيروه
الب
بوالءبن
هاذقدرةا
أطشع
واغمافلنااخاف لانالي نكانت عل شىرف الزوالفكانتكالفسائه لاف مالوقطع ردلهالعنى

مبدامعصومة ب
غسيرحق ولاتأو.ل غسيرانهلابقطعلاشيهة

قأنهوان امتنعرهقطعبد ركه

ل نعوضه منجدس مااتلف توروقولهغيرانه لابقطع للشية يعنى

قباس مذهب الصاحينان حب القصاص الاانهامتنعللشميةاذ لدسفالا"ي تهعيينالعينوامالحب|
دمطأ
لصوعمةموا
معابه ووجهكو انلقياس مذهب زفزاهقطعياادمع
ي-قرموضوع زيلى
غفى
يي

ريات

5 00 0
0

0
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واتحتلفالمنايجهلهذا التقطعبقعحداقبلنعفملاعان عل اىلسارق ولواستواك العينوقيل لافمذءن
:افلىعمد وامخطأهر وكلامال بالجلي.افيخداتنلاففى الذعان وعدمه باولناسممةالقطأالعمد

هدب علبهالذهانمنغيرخلاف (قوله وطلبالمسرموقنهالسرقة انح)أشارينكرالسسرةةالىانه
لاشترط لاقطع طبهأى طلب لقطعاذه وق اللهتعالىفلابوقفعلىطلمهون الاعلكالمسروق منه

الخصومة بدعوى المحدواساته مداع نطابالمسالولاعلكالعفو ابلعودجوب ولانورثعنهفالشرط

مال وتشترط حضريه عندالاداءوالقطع مر وقولهعندالاداء أىاداءالشهادودر وناشتراط طاب
طالت

المالالمسروق فقط حزمالز بلىها

شيرالمكلا م الدعنىهن انهلاندمن الطليين امسالوالقطع وان

أحدهمالا بكىعن الاخرلاف الظاهرتبهراذاعلت هذاظهرانماذ كرلاسمدالحوى فقالفانقات
اط
رعنى
تؤلام
شالى
اهتع
لنالل
القطع افلىسرقة ح

طاللبمسر وى منهالقطعقااغتائسط االتالادز

كا لوانىد القذف انتهىلاءتقدىالاعلىماذحك رواهلشمنىمن انلهاددمن طلبالظع ض|اواماعل
اء كانالث.وت,الاقرارائح) «شيرالىحضاورنالممسروق منه شرط قطعه فلا
(قووله
ماهوالظاهرفلا س

تعطر
نقط
ات ب
يفقىطغعبشه وان أقربالسرقة واعلمانكلم البيزلفيدىانهاذا أقر,السرقةمنولغا
حضيرةالغائبءع :د أنىوسف وتعقيه فىلير بانقطعه حالغمةالمسروق منهروايةعن أىيوسف ا

يهبحار وذاكلردرا
لفيقرل
ومثلهفى الم رعن الغابةووجه عدم قطعه حالغيتها< ال ان تعضر
اه)
ووشرح
متنا
انعدم قطعهحالغيدة المسسروقمنهخا لفلاحرىعله سا حتالتنوبرم
عقول
دا (
ركق منهم (قولهاوصاحبالربا)
واسلال
لاب
مسن قولهوتقطع نط
ايهما
نفجالدالىوالةربنة عل

ايام

هع

(إعلىمئلاه .حكنن)

ا
ص
امعبى
ف التومهك نوالعطف للغابردوهوالاضل دأماان جعل هنءظفل العا

إفلاواعلم

انظاهرمانقله فىالخرء عن امت عند ى أنهبع ر
زنااضرب معالحدسلابق .ك
دونالضرب قل لحاس

رهوظاهراضامائقلهالرجندىءنغ 4زانة الاانالسدداموى «عدان نقللمانقله فى النبرعن الحتى

لعنى يعزر بالذمرب قبل حسهفىالثالثه والرادعة (قولهوقالالشافىالح) لقولهعامهالصلاة
قا ي

والسلام مسنرق فأقطعودفأ نعادفا قطعوه تا عادفا عطلعووان عاذداتطدره وانااجاعااتعاية
حين همءع-لىبقولهافى لاسحى م ن اللاهنلا
أدع
لي
هدابه00

مأ -دمنهم

”ارفل نحدلشئْمم,اأصلاولوهم جل على
بايث قد ل على عدمه وقال|لطماوى تتيعناهدوالا ب

النضابة أوالشسم دررو نوبمانه تعاما ىكلامالعينى حسث انعرف الاستدلالالماكنائى
علىقولههلممهالصلاةوالسلاممن سرق فاقطءوه ولعلءسةط منقله يمه تحديث بداءل ووله بعدان
أح باب عن المحديث بأنهلم.ذ*دت وذ امليقتلف ا
ىلخامسة وانكرهعساروى ا أى وان
ذ حكراألقتل

فىالمحدرث الذىرواهالشافى واعلانالجواب حمل الحديث على السياسة أوالشم

امت

ررحافلكاانقتصارعلى الس انتببىقولقتوف-م
كل األساشة حي البرظدناهاهلشم
لادععل لاقاذى ولالاةءفثمىرسا اشليىرماسيق م ناالنسباسة 15برادليهشرعلكن يعكرءقلويهم
انهسا شمرعمغاط (قولهللامامانشتلهدسساسة) أىانسرق اق لال مدكذاذ7
 1دعضهم وكلامهفى النوربف.دانجوازة :لهسماسة ول علىمااذاسرق فىالخاءسة حدث قال ف امواأ

ساسة بداملانهقالفىالخامسة ق ناعاذفا قتلوه
عن الحديث السادق وبتقدير”.ونه فهو #هول على ل م
سياس وأماقتلهابت داءفلدس منالساسة فى ىام
ىلفتاوى السراجمة ان للامامقله
ونث قالف ا

ملسة لاوزلكنرأ خدطتالجوى ع انلسراجمةمانصه
اقب
خسة
لسما
اله
فكسملااقمه «فمدان قت
2

كابقعمن كام
تالساورابعاللامامانيةتله سياس ةليه ف الارضبالفسادا نتهىقال

لأسهالشرعية عمارةء ن شمرع مغاط
هل مردزاينا نذلك سياسةجور وظم وجهل وا «
زماننامنقتل و

تسى
ح حد
(قولهكالاءةطعانم) دل

لوب جوى ووجة عدم قطعه اذا كانتاببسام بده السرى

مقطوعة أوشلا*أواصمعانمتباسوى الابه|مأورجله العنى مقطوعة اننىقطعه :توت حفس المنفعة

وهوالءطشوالمثى لاف

لاعنع
مااذاكام وا خدتسوص]لاسراممتطيعةأرشاةزلا ق تو#عال

القطمقىظاه رالروابةدر رلانفوت الاو جب لاا ق المطش طظاهراعبنى ولوكانت يدهالعنى شلاء

أوناقصة الاصابسعظانهقرطاعافرىوادة

لانالمتىبالنص قطم لوعانسىتيفاءالناقص عن دتعذر

علرجل العنىلانلهوكازترحلهالعنى
الكامل حائزز يلجى (قولهاورج ا العنىم قطوعة) قد قطل ا

ار انكانلا ستطىع القياموالمذى

مقطوءة الاصادع فانكانستط- .عالقيام والمثذىا

0
ر حكلامه انه اذا كانتر لهال
علهالم#:طع يدهكذا فىالغارةفص ب

سقط ءعئه قطع بده

العنى افلىسسرقهوالااوللىحاص لك ذكرمشذناانه اذأأكانمقطوعالرجل العت ,ىقط عنه قطعيدهالعنى

افلىسرقةالاوك و سقط عنهأيضاقطعرلهالخرعرقاجرف ةالنابة انتق ومنه تعمالنى كلام
أل سورد ثالسدتولااصتفا ورجلهالعنى مقطوعة لاتقطعرجلهالسرى وهنم قال

جلوىع نشمرحابنلحلىمانصه وقول
الي شاهمين اى ولايد لفنف اىلسرق:ةالاولى! نتّاىولنق
الءد لاتقطعرج لهالسمرىة ولع -لىمااذاسرهق ثانماوانحسالان رحلهالعنىمقطوعة قأزه كذ

رى
سجله
لر
اقطع
لات

قام انتى ون
ل
كيا
اس
وه.ذا املصحعالكنهبعيدمخالف اساقتضه

موص القطع قبدا اا
سرق سرقهة

م
اخ ساحتى د

 1العنىثلا“كان التذوير اولفمورعن! اسراج
كته لواحدد وه باضاوطءت

رجلهالسرى

(5ولهولا دعن ا

:اسه وامااذااطافىبأنقالاقطع ددهو :نين من
ح)هدا اذاع-من الامام إأنإلاقع كن

1

نٍ

-2:

2

(الحزالشاىمنفنهالمحمن)

قالامن ح زرد ل
كأن ظاهراو .يدربالمتزل ول سده لمنقطعوالاقطع ولوسسرمة

خروجل!امارق |

ةمن حرزةعتبادوننصابفتيعتهاأخرىل,قطع أ
ارج
شوأخ
ولاعبرةللعامل ول
عسامعه قطع لهو لخاصة
ولوأخزج نصايامن حرزمرتين فصاعدا|أن كال يبنهمااطلاعالمالك فاص انقب أواغللنقابةالاخراج
الثمانى سرقة اخرى برع السراج

(فصلقكنفية القطعواثماتئه)لماك نأالقطعجكالسيرقدةّمن|مر زذ وعقبهلانحكالذئبعقره حرا
(5ولهوتقطع اعبلنسارق) لقراءةاءن مسعودفاقطعوا أمائهماومهشىهورة فتقسدا طاللاقنصذهذا |
مانلتمقس
طاقى لامن باالنممل لان|أعميرانهلا امالىالا تحر(قولهمنالزند )لانهعليهالصلاة
الزندوهشوحةعلىمن قالبقطعالاصابع فقطوعلىا وار فىقوم نطع من :
والسلامقطعالسارقمن

المنكب عدت والزند«فش الزاىوسححكون النونمفصل طرف الذراعقى لكف وهماز:ندانالكوع
خذىنبلصىر
ماال
الزند
محوس فاالكلوعزطنردفالذى يل اىلابهاموالكرسوع طرفا
والكرسوعوق داسا
واذاكان تلسارق كفان معدم واحد قبليقطعان وقيلان ميرت الاصلءة وأمحكن الاقتصارعل |
نسرق ثانا
اعت
فماقط
ةداه
ش.بحا
انططش
منكا
لرقا
اةةتا
قطعها لمتقطع الزائدةوالاقطعت وهوا

قطعت السعرى ولاتقطعهذمالزائدةكذاف النهروقولهقطعت السمرىأى رجاهالدسرى ولوصرجبه
لكان أوولىلابقطع ف شىْدٌةا لحروالبرد.لتحدس حيت:ى.وسط الاعرتهرعنالسسراج زادف المفتاحولافىحالة
المرضلكن ف المنادةلاحد عندشْدٌةالمرض جوى و دشترط لقطعه حضمرةالمسرومقناه سواحهضر

الثمهودأملاأنغهاوأوامانوانىقول أى-نيغةوصاحره وكذاهذا ىحكدلوق سوى الروجممضى
حذروا اسح انالانهمن <قوق
القصاص وانلم

الناس شر لالم وقولهسوى! رمم خالفلماقدّمه

فىكنااباسلمتمثرقنةامنءالرجمغاط (قولهوتحسم) لالنوهمعم دؤْدَىالاىلالف كذاف الهدايه ||
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أورداء أوةلنسوةأومنطةة أوسرقمناعرأ َناعةحلباعاي_الميقطع وكذااذاسرق من رجل

ملاة
نام

وفمهأنهم اعللدسلامك نو قاصداللعفظفكدفازمهالقطع(قولهحاضم)نامساكان اوايقطلانافصع
لانهعله السلام قطعسسارق رداءصفوانمن تحت رأسهوهونام ال هددم رواعلان اطلاقةول

المصنفوريه عند ديفد القطع مطلةاسواءكان تر أسه أونيه اولان وظاهركلام الزلىانهذا
هواراح بدلك علىهذا قوله و قللامكون حر زاوحماهلالااذا كانت رأسها وقعت نه وحه

الاؤلان المعتيرالاحراز وقدحصل يدفانالناس عدون النامعندمتاءهحافظا لهلامضيعاوة_ذا
لأنذعن المودعوالممعيرره اه (قولهوان0رجهعنه) مخلاف ار زءالكان فاناخرا<ه شرطلوحوب

القطعزيلىونصهوالاخراحمن احر شرط ألوجوب القطعفىاغر زبالمكان لقسام يدهقيله وقىانحافظ
بكتنىترد الا ذحازواليدالمالكيهالمؤوةوله لقيامبدهقله أى لقمامب ادلمسالك.ل الاخواج (قوله

ل

نى

طهوهوا هق
اوو
ضه
رذى
هانتمى وذلككاءن العال
النسب ومرمامن الرضاعاخ فرمحاتاتجا-لى

لاناللراحمآمكونفالةاند-مكااومانمحرنمالرضاعأيضافأخر جهوكانه #الحرم نس_ى هرأ
الاانالسيدالجوى :حماكرلام العمنىولسن واجلهذظر و يشدخننهانان ازيلتى لابشكرماذكره
العمتىواتماءة.والاذا كانممر'من ارضاع ليد:ل تحتز اىلرحمالمر:مأى مجو«ومامن لتب (قوله||
لمبقطع مطلقا) اماقىقرايةالولادفلالاذنبالد ولق الحرزمعالسوطة فىالمال وأماىغيرهمكالاح |
والاخت فلانحاقهم قراءةالولادنامع الاذنءلاد وفىلامحرزنهرقال المرجندى والطاهرانه لاد:ءل |[

للقرامةواعاالمعتمرا حرزذنىمكولضعكان لهانيدخل فه بلامازعول-اشعة لابقطعسواءكانبدتهماظ
قأروايلةاوا لمالا قطع لوسرق من بدت ذى الرحماغهرمماعغيرءاقاللوى وفمهنظرفاالنصديقين |
يدتمل احدهها بدت الا خريلامانعولاحدمه معأن يهتقطعاذ اسرق من بدتص_ديقه فظهران لاقراية ْ

ابلعمؤيدة بامحرم_.همد لاق ددلعلىذلك عاملهمالملدبانا لقطعبفذىالىقطيعة الرح-م واقول |
هذالاءرد علىالبرجندى لان الصدبى وانكانيدخحلتلصديقه بلامانعولاحدعة لكنزمهالقطع

للمرده منددت لدؤذنلهىد وله حتلوسر من الحلالذى حرتعادنهبدولهلبقطع (قولهوعن
أىبوسف اذاسرق منامء رض اعالم.قطع)  2مدنه_ل علماعادةمن غبرا]:مذ ان لاف اعتهمن

الرضاع لعدم دذاالمعىز يأجى (دولهلاءهاذاسرقمال ذىرحممحرم من بدتغيرء.قطع) وقول
الاعيننىلياذدقطع فىالولالدلك_مبهمعناهبذءئىان لاقطع بالسمرةةمنالاجنى اذااكلامنسروق من
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الاجنى مالأصلهوانعلاأ وفرعه و ناسفل شنا (قولهو زوحته وزوحها) جنرابلاانساط بين

ننسة ثم تزوجهاسواءكان
اسرجقم
الزوبانمنحفسىرز والمسالءمنى ولووفىكعدذ:االملااقط لوس
التزوج |ق:بتلهضاء,الةطع أوبعدهفىظاهرالر وايه كيانالتمينوالفتوكذالوسرةت منهمتروزجحته
مكون علىهذ شرنلالمعنالمحرخلاف مااذاسرق مهاعدانقضاهلعدةفانهيقطع حرومعمنداذا
افىلز وجب ىحاللم نالاحوال أ
دبك
ورةة
جلسس
رْوجها بعدالقضاء ٠ ةطعزيلعى والحاصل ان فىويابا
5ل القطع و فىياب الرجو اعلفمة لادمن قمامالزوجمةوقتالهمة فلوحدثت بعدهافاارجوعنارت |
وف الوص الاءشارة! حالةالموتلاغير حر (قولهلم.قطعمطلقا) |لاعالاق تىمتا.لمهافصاهمالاك

جوى (ةاوللهشوقساالفعى بقطع)أىفقول لاطلاق الذصويهقالمالكوأجد ونىقولآخريقطع|
افلزوح فقط عدى أىبقطع فىسمرقة الز وجح (:ولهوقال مالاداح) الذىفالعبنى وعنمالك|

ممعةق البعض
رعرو
كوادح
حا امل
ذتب و
يملكا
دير وا
(#ولهومنسرق من سمده) اوماللللمقن
معانهنصعلءهفىالضرومنهنابع وماكلام نعضهم
ولءلهكالمكاتب شرنلالءةوقدقاتهالمأذونله

حمث كرظماهره نصرابلبشحمرنيلالى.المأذون وأدس كذلكوحسكذ الباقطعبالسرقةمنأقاربسده

ماابفحرم نان العمدم لقعولاءحتىل باقطمسفسىرقة لابقطع فمهاالمولىكالسرقة من أقاربالمولىلانه أ
مأذون لالدو لعادةى بدتهؤلاءلاقامة المصالح(3وإهومنمكاتمه )لانلهحقاىكسيهنمروشتى ْ
ر
شل-كا
ااتت ال
:ذامك
علىه

صهور
لمن
ومتارم
تملالية (ذولهوختذه ودهره )|#تنز و حكل ذى رح

كلذى رحم رم صنارعأنهعمنى ونهروذ كرا وى انا نختنزاولجمنت وقل ز ويجكلذى رحم رم

نولمهغومم) وانلمكنلهفالعيمةدق لانهمماحالاصلوهوعلى صورتهلتتخبر:لاقا|
منهانتوسى(ق

ن
وشتا
نقال
اللاعفَايدٌ <ث

المرادمن الس ارق من لهنصيب فعهاأمامنلانصدبه فبةطع نهر

الغسياعدم القطعبالسرقةمن لمموانلمكنلهحق في مهعلالانانهمساح
وف الدرماضخالفهحدث عز ل

الاصل فصارشمبة انتهىثمظهرانمافىالنورم نا لتقسديالنظراصدركلامالغايهومافى الدرمن الاطلاق

بالنظرلا,تخره(قوله ومن بدتأذن للناسفىدنحوله)وفةولهللناساشارةالىانهلوأذنمجاعةعنصوسين |
-

هعرق شت ان بقطم قالف العدرولأرهوحر زكل ى نعتبركر زمدلهدى
فددلمعه-م من لدؤذن أ و

(قولهتمعادفسرةواوقى حانا مقطلع)
تتحتيقه!

 0ايه

لانالتطم :اسةازم د_قوط عدويو الى-ل وباردالىال الكان

تل حدالزى
فأن

باقر اط 0

ايتن
توق فنا للضومالمستوقفارقااهلمحن قن روماه الجن تام ار ع

زوافهى
داقادد
عارن
وهى لاتمدلفحج لواخةافتبانتغيرت وب القطملان

شكرر كر الفعل

نذهالاشناء
بان فى ثانا عدماحدالول وترلالتقسديه لاس (قولهو:3تطعسرقةالساجالح)لا ه

مناعزالاموال وأنغسراوملىكر زةولانوج دمما4-الاص-ل ددورتهاف د اناملامعير عوك 3

فصا كالاهك والفضة:,تفمىرح الغختارلا قطمبالعاجمالبمعمل تاذاع_لى منهثئ قطع فيسهولاقطع
فىالزحاج لانهيتسارعاليه الهالو

 3المضنوحمنه بقاع و بقطع العو والمسَكوالادهان

ولوس والزعفارن والعنير!_اذكرنانى الفصوص ز بلى ونة-لالحوى عن المفتاح ان القطع سرقة
ركاهاج ست دبازه-م أماقد نارنافلاقطع ذمهوالاأىو تعن راواسلةوجبجبعتينام

(قوهةالولاننت الابسلاهلند) وكذا الانئوس شن اإقوله والة:اوالابنوس) |لقنا ر أاقعر

جع قناةخثبالرمااحوالفهمنق لعن واو والابنوس؛بشعالناءقعامعم مغرب اما فقدتالماء

هرياء

صوله
عناضكي جوى (ق
نودالل) خبشأجر واضغر طيب الراتحة

|يا خخ راتغاقىومن ثماطلق صاحب المع جوىك (قولوهالماقوت
|لد
زقولهوالفصوص المخضير) ١

بلعزاى
 00اوت أجحرواصدفروأخضروكء زادلااجحرجوى (توله والز ترجد) ا
والبساءوهو حرا ضر ينفع 7نالممرع وكلالالبمرجوىءنالمفتاحقالوق!ا ار م
إشنيه الساقوتالاخضر  0ل مه:فعة لاحن منظرها نتوسى (توامك فاةالمهعرالبغدادى الم

وَكذا الدمم.ورىلانبهالصنعةالتق بالاموالالنفمسة (قولهلابشةل علاىلواحدجله)الكءذدفاي:

وعلاهنانالمة.ل منهلابرغف فىسعرقتهانتبىوفهه نظرلاانعلهلاسنافىمالمته ولاسقصهاوف تقل

فدرعة الواحدل اماعة رع

مهنتف
هشووو
الام المع قياردةجلمن وكا

و 1ذا

فانى اثلمقرطتعيلاك.ة عن الكل وقالاحوى ماذ رهالشارحمن التق.د لظهر
اطلق حسااملك
وجهه وماقءالم,زان وحههعد م تأ الحنفمةفمه قفيه ظ رانتهى م أت 2واد ءن المدارة لشيز|:

اله3.ت كرازهاتتاريها يكا القط لتخصص الهدابة كلممنهوانامابرد لوكان|طلقكالاضنى
انتسى قات ولذاعالالز بلي المسكلةبوه لانهلامرغبق سرقه الثقملمنالاوابا:تهى ومنه علمانه
لاقطع سسرقةمابثةلهس الادوابمطلقاو علىوجهالذذمة خلافا-اسقءن٠الس.بداحوى (ذرع)دلال

معروف فى بده نوب تمن انه مسروق ذال رددته علىاذ ىأخذته منهبر ىكذ اط شنا  2نمنة

المفتىفىالكفالةواتحوالة

لصحلرفز) » (قولهوه ارت الس أئلغة ولمذكرءعناهااشرعى وقالالعينى
»اقف
هأى الرحزف الاغةالموضع الحريزوهوالموذعالذى حر زفهئ أى صغط وف الششرع ماصوط
دو

لرا بعدصاح.ا 0
ممنالم
زمراد
قبهالالعادةكالداروامحانوت والحمة أوالذ:ص نفسهوال
وسوا *كان داريا وهو و

سن له باهرلا نال:ا*.قصدااحرازاكن لاي,قطعبالسترقةمن

الداراذا كاننابها مةتوحاق الغوالاهمكا#رخلافهقى الاِلىنهد انقه احاندثارالناس ز ىعن شمرح
وهو
حار ونق لعانرط االنغشاشخرارالا.بقطع أنضااذلمكنفىالداراا
راهنهة لهالزباجىعنالدابه يقتدى انه يقطعى المغلوقةمطاتا أى وان »كن
لانءلبالقشاس 5طخوثل| ه م

<د (3ولهلاترضاع) يعنىاذاكانتالهرميةبرضاعيقطعكاذاسرقمن أأبورهابز» أوأجه
فأها
نرحم شر داعي
ةب ريد ق
رفقاعا وقول الهذ الأمجال

وانانيكونرما من

485

5

(انحزءالعافىمن فت المعين)

| الانفوقطعالاذنأ ضاوقطم الدوالث_فدشم تساهينعن الهاج (قولهوالاصع انهلابقطع)
ىدتمقفل أوف التعراءواخلاف ماهو
اصعاب انملك ف شىرح الجمسعانالششاشيقطع سواءكانالقديرف ب
ق ممرقة الكفن المسنو ناما اذاسرق الزائدعلىالقدرالمسنون أوشيمًا آخر وضعمعه فىالقبر:لابقطع

اتقنافا جوى (قوله سواءندش الكفن) شوانه عرق الكون (قولهأوسرق مالاآخرمن البدت)
الذى مه القمرلةأوله زبارةالقمرهر (قولهوكذا اذاسرق

ال.كفنمن تابوتا )أوءنبات قمهأأمث هر

معللا سَاولههزه وادعى ان اطلاق كلام المص:ف إشه_إهقال وى ون الشعول نظر

(قوله ومال

عامة) لانهمثهمواذا احتاجمنت لدالحق فمه# :درحاحته فأورث شهة نهر (قولهأومذترك) 0
م

توت م

هشئْفسرقهفل موتالمودى ,مموأن د
 0 00يدوق الهص وأودىل ن

ووتنبامنلانموصىنه مفرزا
كلم
بدا
الموت وقل القسول لالتتقطعوالطاهرانه لافرقفاعىلدقمطع نع

كارت أولاًكثلثماله وامامال الوقفقالف الجر لأرمن صرحبه ولاق انلهايقطعرهوقدعلاوا

بقى العامة !
فانهالو
عدم القطع يمالوسرق -صير امعد نعدمالمسالكذكذاهذا انترى ولوقملا نك
هال كبدتالمالوا كان علىاقواممحصو رينذلعدم المالك-ة.قه لكان <س نانمرقالشخناهذا

عنس ممما أى منصاحب الهدروالت,رلتهمر يعدائناوتصر كهماأ ضان فصل كيفية القطع

واثمانه يبانقهطع ذطات كلمنلهيدحافاءٌوصمر-وافى مهل لذكع ولىلوقف .قطع نطامهاذاسرق

مال الوقف من بده حققة أوحكمنأاخنحد محنرز فاكلانفاصالخلنةول وظهرانالاظورق

التعدللعسدمالقطعفحىصي المعد كونهاغ بريحرزةانتبى فعلىهذا بقطع اسسمتراةرالكديةاذا

داعن الهر (قولهوه-لدينه) لانه استيفاء
اا س
نلاف
مةم
داف
قدح
كانث محرزة «طلب من لهي
رر.قف
0

من غيررضامن اذعالظهفريه ز.ابى (قولهبقطع قباسا) لاندلاساله أخذمفصار
ل وكله
لدذمنه
كاده منغيره وه الاستحسسان انديثهثارتفىذمتّهوالتاجمل لتأخيرالمالءةزيلى (قولهوكذا

.مه - -

00

مد
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ره بزفل

دم

قءه فممعرشمة زباى ب ان قالتعميرالشارح
اذاسرقز نادة على حقه )لايه ءقدارحقه تصيرثس نكا
0
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جييع  42أحكاز يلى بقولهوكذا اذاسرق زبادة على حيقهتضى عدم ثعول كاللاممصنف ل وهكاءلتوهم

شينف : 7م| "40أنالمرادالال الممائلةنىالمقسدار ودس كذ للبكلالمرادالممائلة.ن حي ثالحذس حت لوسرقعروضا
الاانيدعىالع ف ند يدراً
لك
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تساوى ديه بقطعلانهلدسلهولانةالاسشفاءمنه الاببعابالتراذى

00

عندادلاتنية اكولدوعن أى وشه ابه لادماع أصيكة) لانلدان ماحد عل عدي لابه
010
اي
لا
طاهر فلا لمي وق اكز
ذفالافول لنتنداندلذل
فتانة
أورف
الدناقى قضاءعن حقة

ووماالقاشلسااءفأىى أبوروسقضفائعنوالسشاقفأهىونأراوسعوقلحونزهاالاذاخ_وذيلهلع(ندتانلاضدرودرةلنوطاهرازطموى قد
قتابىلالحدادى والتوفيق
سن القوائن ان حول قول تمنقالبالقطع يعنىكالامام الاعظم و مد ءلىم نل برف الخلاف السابق

ونمعنقدالمه علىمنهرف ولاخحلاف انلهوقالأ ذت امرهنايدبنى أوقضاءلابقطعمر (قولهفاصم
انهلاءة اع( لانالنة -دين جدنس واحدخك وذ كانالقاذى ان .قذىرهدينه م نغيررضاالمطلوب
احلىكالعروض
لكادز يلتىو ل
و نم ا حدهماالى الاخرن ا ز

فم طع هدر وأوسرق من غرع أبمهأوابنه:

الصغير ولو سرق العد أ
امير أومكاته أوع.ده المأذون المديونقطع لاان سرق من غرم ابذه

أأوالكتبمنغر الول قط ير وقولهأومكائ.ه أوع.ده بعنىسرق منغر ع مكاتمهأو نغ رم :
عدم

ه_ذاهوااراد 06

قالثذو برولودمح نهقالثهرا_-كان 0

دفعاللاهام

(ذوله :

وردفه-له المسروقمنه :
لكانذه أوفضة وقطعبه
ولانقطع لثئ قطع فيه ول غير ) كذالايقطع و

نمةأوكانتآنسةفضر ب ادراهمتمعا فدسرةه ل باقطععندأنىسضغة خلافالهها ثمرنلالسة عالنفخ

لكاوجلب:عبهين حم
مهاتئ سرقهاالاوللان :دل ال
تخلافمااذاداعها املسنسارق اشترا
فصارتكانها

دلت

ررةازهعلءها لد لامقالهوة | صدقة ولتاهدية  5باعي
حققة أصلهحدىث ن ب

|
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فالسرقة واحدةفمقطع ولابدوان» ون تماوكالغيره فلاقطع استارالكعمة وانكانت مح زرتحرولاءدا
وتاكنون مقصود :ءالاحذفلوقصد سرقةتوسلا ا-غعدرة وعلمهدراهممضرورة لابقطعالااذاكان | |.

وعىمساوانيكونالاخذمن ضاحب بدصديدة فلابقطعالسارقمن السارقتنوب وشرحه (قوله
فمؤسةلمافى الدزءنالمغربالدراهماسم
مدمروية بالجر) لانه صفة لعشيرةعدنى أى صفة شلا
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جوى (قولهكالدور والسسوت ( مماأعدللءننا بأنلامدخل فدهبلااذن (ذولهوقالالشافىرب
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دن لفظاالقذف كانأولقىاف الجر وقدوقع التردّدةوالواعتدى عليفهضمربه جسين سوطا
دا

0

الم

ا

جم حشه بعدااضرب (وها نأدناءمفوض

1األاىمام) حتىل روأيىاغنزهحر سوط واحدا ماكذتكنرءوهعالىمصنفىتمعالاقدورىمنان
ثقلهاث يكل لهثلائةنهر (قولهة.قرب المس والة.لدمنحدالزى) صرالكل فاولىعنوعهم

 0ن كلامومان1١ رادمن تالقترعبزسربحدالزفى اذا ك
االنسب ا ألوسالة_.له ان يكون فمه
أكثرالملدا توكذا المرادمن تقرسهحداَلاىلعَذفاذا كانالسنب قَدْف غيرامح نصبالزنىأوالخصن
 0سرك منباالاقله_ذاهوالفناهر نم كلامهم ويدلعليهأ,ص
غيرورانكلد
لفظالتقرسفانقلءنالعنايهم  2ر سِاليَعر برمن-دٌّالقدف أنه ونفسهأقلالحاذات

0

تسلا وهوا أ لاقامةرعراحعةالعنايةنه (قولهو حسهبءدالضرب)

وصمالهعد فالىسفهاء والدعار واهل| لغسادجوىءنمقا اح (قولهواشدالضرب التعزير) لذن
حرى فسه التذفيف من حدث العددقلاخففمن 2العلا

ودى الىمؤواتالمقصود قالى

التعرنيلالمة نقلاء ن الشيقاس ١اماك نهذاالتعدلانهذا فماذاعز رعادون! كيره والإقتسعة
ونلاثونمناشدّالضعرب ذوق انين حكفض لاعنالاربعينم ت
عنقيصواحدمعالاشديةقيفوت المعنى
الذىلا<له نقص بعنىوهواأتخفيف (5ولهوةءل جم الاسو اط ففعضووا<د) حكذا قالدابه
وم لهفياشر بهالاص-ل وتى <-دودا لاصل يغرق التعزيرع_لى الاعضاءوها لالزبلع لبسقالمسثلة

انلا فالر واهواخعتلاف الموابلاخ .لافالموضوع فتفر دق الضربء_ل الاعضاءفها اذابلغ

س
سجبسجس
جيس
جس
ي
ي
جسس
س
ي
س
يبب
3س

التعزير اقصا موالثاني فعااذالم..لخ وهكذافى|!لمرنبلاليةعنالاقلبىدوفيتجرو باتلتمىواضع التى
تقق.فادودودنن أفىبوسف أنهتضمرب قبه|اظهر رالالءه فقطعبتى وله حدالرفال ح
اتابته
اعظم حمث تمرح مه الرجمعدى (قولهتٌحدالنيري) لانجنا ته مقطوع بهاعشاهدةالشرب

حوضالراالى كباللحراائحةعمى فان قلت

لايلزمن المشاهد :التيةنبالسبلانه قدمكونلاساغة

لقمة لت المرادالتبقّن من حيث االطلاهشركرنفيىلالمة ١وله خدمههدر ) لانهقعلمااعرنه
وفعل المأمورل 2اتدا لسلامة كالةصادوفكوه م روقوله ه سدرأىباطلقال ف البرءن ضسا#احلوم
ج1
0
سإ
م
1
ب
ب
س
ب
7
ل

ذهب دمه هد رااىاطلا قوله لاف الزدج اناعيزز ميته
ل اوسدالةرقا
لع واب د

يط السلامة خلاف اقامهادا والتعزيرلايه واحب الواجب لاامع الذفعان

ْواورهمالوحامع!مرأنههانتاوافضاهاجمث لاحب علهثئعندالامام الاعظموعد وانكان الجاع

|مباحاواح.ب بأنذمانالمهرقدو جسابتداءةلوو حت الديةلكان فيهاحا ضمانين عقابلة
م|موون واحدوهومتاقع البضعوذلك لاوز ماعلا نعدم و جو الضمانمقندماذا كنع
|تجسامعمثاهالمانه-هالمر<وم الشيمشاهنءن البزار عر

امع لي

حل

ب :أفاتتإن

|احنسة عل عفا ادليد امكو جو
هلمدتي عالتلساري انتىفان قلت فعلىهذا
أ|قولهم أوو جبت الديه لحكان فبهاحاب كعانن اممنعوض فك لانس] لعج لانالمسثلة

م
0غر وضهمن يساحجاءهاولانك انجاع الصغيرةات:ولاتطيقهغ _برمباج وع ناكاوسفان
 3القاضياذا ردق التعزيرءلى ماندلاحب الذعبا ناذاكانيرى دلكلانهو ردان| كثرماعز روانهمائة

ْاناد

ا

ا

لا

5بمفصل

ررك  2دوا ولباق ود يرعت مهيااتمبى )قوأه
ر وجعدمالتعزب د
اشن نهالان تس و

الغاء) هوالذى عل«:قدورهاوبرضى فهوءلىهذا كالدروث وف الدروالبحرو لانهارالنمهألون وذكر
العنىانه المخنثعرف الناس مقالو شرحالوئاية لفط النغاءمنث  2العوام شفوهون د 0
طانتهبى قال شعناو حدال:ذظ رانكء رفتانالبغساءهوافثى
تعرفونماءةولون قال العدنى وفده ت ر

و
عرف الناس وفيه التعز,

أنهانصاب شر اوقلأ عدن تعر أهل لدووما قَدّهه

|الشخ العبنىماله عرفالئاس الخنث لاشاقاتا ففشرح الوقابة اللامنراد بالناس قوم
ونلا
مخصوضون وكلقوم ا طدون اعددهم واأنرادلشي لعي بالنا عسوفع «قال كاد

صليعه خيرم وحنئذ اناس ثرح المتنماذكروشا حالوقايةانتهنى(قولهأولدائمرام)قال

قار اماومرا نف التعزيرداه العرفمهبنواالزنوب لقف لالنبسصر
وقداىق الشيئيهوقد أبدله فى فمالقدير بساولداجار وه_ذاهوااظاهرات بى

(قولهباناً كس

بامتكوس) علىوزونفماغعلعول من:كسالرجل نكسافهومتكوس يقالتعسالهوتكساوقيل
ذليد دوالك والنكسأنضااضعيف وكلذلكصفة للذمعمنى
يا
 005لو شري دغانة

ون
حسينكوس
يقالتكس الشئفانة؟ س قليهعلرىأسهوراننهمسرعتةرصاح(قولهباسهخر)ةنض الس
اتخاءوهوالذى اسعدرمزه وأما*ضرة :يضمالسمن وفتمالناءفهوالذى ال عورمنالناسعنى

(قوله

بافكة ذم الضاد وكرت نوه الى دك عليها!لناس وأمانغ احاء فهوالذى بكوك علموم
عنىواتختارق الغايةالتعز برفرما ونا سار بامقامروف الملتتقواسمه:وا اتعزمرلاقول لدفشبأ
بنه لكاف وكرها جوىعن اللمقة|اح (قولهأىالذىبتساهل
أوعلويا در (قولهاكثصان) ه

فى أخرالغنيبرة)نقل الجوىعن القرااحصارى أنهالذى لاد لهانتهى  00كلفمشدتىوجو التعزير

 ْ٠امامو مانةزيالةلىءزالقامويوسالغزتمنان السكشصانهوالدوثاراتطرهل هوبانحاء
|المهملةأ واخاءالمعمة دكرفالنهرأنهبامحاءالمهملةوكذا_الشلى خعظنالرازىقال وكتب عتها هبغر
|||النطن7-)5ن تقلىعن القاموس منناب امخاءالمعدمة الكشان ويكمراأددوثو 3نهذا قالله

ىكوزهانحاهملحكانءح أفندى بقيل (قولهناأبه)هوالذىغلبعليهسلامة
ْكان ته و

الصد ركذافى الماحو المفتساح انهلاذى لاعقللهجوى (قولهباموسوس)

ل

تكسعر

اولهاوحديث النفس أومانلو.واس باشلتواو وهواس الم.طانعينى (قولهوقيلىء رفنالخ)
_انثىلفةتثلاة أقوالالمذهب وهوظاهر الروايةلا عزرمطاقاوختار
||اختارهذا الاقدللالىندو
الخاطتمنالاثراف زر والافلاشرنيلالة
| ا|لغندوانى التعزنرمطاقاوالنالثالتف لان :كان
ناضاما ناركن ]|
ٌعْنالفع وقوى ناما اختارهالمن دواقدانةاللواف قلاتشاء ي ا

اتيس
قولهعلها

شولأوضلأراتان:.بدبازمهالتعزبر (قولهواكثرااتعزبرالخ) والاصل فيه

مهن :

حداق عبرحدفهوم نالمءتدين نقل عضيف للخمنالباوغوهوا مساحأوما

ٍْمادرىء السنة الفقهاءمنالتثقيلان صم فعلىحذ فالمفعول الال والتقديرمن بكادير عدا

غي <ر لوقه نيذه:تعرف بالتأمزلهميوأرىان .كون تقد برههن بلغالضربقعيره حدافهومن
المعتدين شيحناعن| لعناىة (قولأه ا:سعة و.لانون( لانمطأى ماروبناءئناول حدالعبدوا ذلهأرنعوانْ

وط
ونقص عسنه

(قوله جادات) :تحر العمنىا نجع شضنا (قوله خجسةوسعون)اعتمارا جد

دلىه أوورسوفاونبةءن
اع
قكءن
نىذل
الاحرارأىلالهلانمسمالاصل فنقصعنه سة رو
أى و فس نق ص عنهسوطوا حاصلان تنص امحنسهوظاهرالروابوهالاءكاف النتارخانيةتنقرص
سوط واحد هر وفمهع نن انحاوى | حكثرهق احر+سة وسعون عند فىتوسف ويهنا حدا وى فقد

الف الثرجع هذافى|  +رأماالع.دها كثرتعزيره جسةوئلانونلانأدفىحده أربعون فستقص عتسه

3

م

أشبنا

1

ار لثافىمن تتالمعين)

زرى1زادة |
عؤي
هعةم
رلق
كن ا
ذاان
الهن
الشرتيلالية اعلنغمفمارمعزيا االلمىذهراتهمنان ١4دحب بقو
من عدمصعةالغرق بن السمٌلةمن واذقدعرفتهذالظكهان ما كذرهنعذهممن الفرق تايلنقدمة واءن
افلأقودمجةب_-دّال_ذففالثانىدونالاؤل مض ظمهمران وج هعدم وجور حرالقذف |
.

ف الاول ملعلمااذاكانامخساطبءالقة واينالقعبةرحلافلاد ف الاوللنبقن,كذره مخلاف |
والزممن سعلسعلبالضمكاناختاروقولهوتأنفأن من بابطرفبأتنفحةتمن |
*لسع
الثانى وا
ن

|[استنكف اكلنختار (دوله فعى المرأةالفاحرة) قمهاشارةالىانءعدم حدَاللْ فلااشكل لاقدّمناء
نعالدررهمن ان الفاحرههىالتى تاشرركلمعضمة فلا:كونق معنىالزانمةولافىحكهفلاحذّيهانتب7

فانم الغفارمن[ز ومالحديه أضعقمرفٌوهانىالشر نذملااقلياةلوثهمتارجهاه مكيف حب

الحديان القمةمع الاعتلاف فىامعن
لامووفاذفقاا
ىلر>ه اللهخاتلافمعناهى نفسمكاف ف دىرةاند

لمكنبقالاثكال «قوله استلاكبانه بناذهامالقر بن وجسالدوانكان حلالمعى]نرانتبى
ىم المصنفاعاءالىانهاذ اشمأصله بعزر «كطالباالبونلدالفاسق باايناللكافرنهررثأميت
كولنا
العلامة نوأحفندى بعةب ماذكرهأوافنىندى فتقالفمه> ث لانظاهرهيدلعلىيقاءالاتسال بعد
اهام القربذةولدسكذلكلان وحودالا<ة_الانماهوعندعدمالقر نه الدالةعلىتعد-مناهراد

لجتالقر بنةعنكوئاقرسثةاذ ش نأالقرينة تخصيص عض
اةخاو
وهاافللا<
اود
لوج
واأماصعند
الحقلات,الارادةانتبى (قولهنازنديق) هوعءىالمنافق تمر (قولهناقرطان) :به قرطب

وكانلماقرطتوكانت
وأنان سمل بعضهمعن القرطان فقالكانتامرأةّق الجاهليةيقالاأمأنان
بالةنسوالون تذهتالىقرطفبكأثمأرناذنلك فتدالتالعامة قرطمان
بتتهبائزمفدىرهمين وكسان
وهذهالتثنة حاءث علىتدلاف الغالبلان الت ةعند العربوزاذااتفق الاسعان فالافط غالنا
دحتىل|فا افلىلفظ لمحزتئنتما وماوردهن ذلكصفظولاقاس علئه جوى والقرطءا نعرادف لادوث

|القرطمان والكةصان لأرهماىكلامالعرب .ومعناهماعند
دكرد المدررونةلانوىعن المناية ن

اعالمةدمدلوث الوذكرانهيفت الكافوفالعبنىقل هوادب للممعبايثنمن لدنىغيردوح
ال
المزوالكضان ءااءالممهةوقملبانمحاءاللهلةنوحأذندى

(قولهنامأوىالزواف) هوالدى:أوى

المهالتاءالزانيات عتى (قولهناسرامزاده) معناءالمتولد منالوطالحرام قهواءممن ولدالزى
حاكلوط * حالةاحدض اولنعرف لابراادي اهلاولدانزنىوكه_يرامابرادره لخبالاميمدر روالخب يفم

الخساءالمهدة وكسرها وتشديدالماءاارجل الداع الجريزكافىالقاموس قالشحناوالجر بزبالضم
الخمدث ماعلا نماذ كروالمصنف منانهبعزريعرام زادهفأفادانهلاحدفيهمخالف ائقل الجوى

عنالفاححدث قألابقوااللفض_ل السكرمانى حددأّالقذف بقولهحرازمادهانتببى والوجهعدم
زرنعى
لص
اقذف
المدلعدم ال

(قولدعزر ) لانه  1ذاهيانحاق المبزيه ولامدخل للقناس ىاب

السدودفو+ت التءزيرز يلى وكذابعزر,الورع الماردماذاو<د قرةماتاةعلى الارض قعرفها هر

اعلتنتارخانية (.دوله جوابمن وتسيره) فالحوان ناعتبارجهنة الشرطنةوامخير باعت.ارجهة
أقلوالئة الالماذكرالشارح والثاى
الابتسداءة ولاخلاف افلاول واختلفوانىلثانى على ث

وهوالاصح اةناهلاأبشرط والسالث انههوعال_:من (5وإهلدس عله دى يغنىالاان استغسر

فعبقنول
نإهع
دتءه فعل قومأوطوالصيمانهبعز رمطلةاانكانقغضب كاسدق (3و
ة)
ينف
دأى
قدره لانهعزده-و! يدّحدالقذف كاسق (قوله ناخام) يخلافءااءنامخامفقدمالز يلى

التعز برفبه لكنقالف النهروهوتتك ومافالسرم الفرق بأ

نكذيهغيرظاهرأمبويتهيخلاف

ىغاء
الاول لان وفته مشاهدة مدفوعبأنام لتعزيرمغرمقد كوتأسه وعلىهذافش التعزبرفان

بالاولى قالقالعر لانمعء_نى بامفتوج وقسدصراحلفظقهير يدبوجوت التعزبرفبه لانهالحق
الح

ا

00000

/امرتا

عدن برقال الشمرنملالمة قأث وبرج _لافده حال السب فلهذًااطلقهفىالهدابة وغدرهاام كٍِ

وف لبر عن الخلاصةلوقا لهماكافرت:أحانهبقولهلسك كفرالحقالابنالملكشمر المشارق عند
قوله عاللءسهلام اذاكفراار جل أخاهفقدباءبهاأىر.جع كامة اكفراعل انهذ|اك_درث مث
منقا لاخميهماكافروان لك نكمتأولااذالم-:تقد بطلاندن الاسلاممكونكاذياى حقهوبالكبيرة.
لان

لامكةرالم عند أهل السنة فمكون مهولاء_لى المستحلقالشارحهالضهير فىبمساعائداىالمعصية,
المذ؟ ره حكنعنى رجع معصيةكف|اره (تولهنااين النممرانى) ول بتصرافى فلوكانلا بعزر
واقتصرا صف فمدىال الدْمعلىالنداءواس قسدلان الاغعما02

أل نادقأرفلان

فأسى ووه قالفالقنيةبامنافقأ اهناف عور حر (قولهنافاح) أرمن فرق سنالفسق
قالفالقنةشهد أذ هماانهقاللهناناسقوالش"رانهقال
والقدور والظاهر ان الاولأعموء نن هذا

ل نهافاجرلاتسل نهرو فأروشتنا والسندالحوى ويدلعليهمافىالدررحدث قال الغاحرةمن 7تماشركل
معصية اخاذمقةتضاءاتهااذا ارتكنتنوعاءنالمسادئ لالكونوإننوةبلفالسقة (قولهنامن:افق)هو
الذى ظه رالامان وضنى الحكفر فىانان جوى وظاه رالدريف_دانالزند دق ععناه قالوكذا

يعنزريةولهبارافذىباستدى (قوله بالوطى امنبمملاتم) جع ندث_مااعاءالىانه لافرق بدتوما

فوىجوب التعزير
ب حري ثصدرذلاكىغضبوكذ الوتعودالمزلالج تتجرحعنلال
اقذتال اقذاالقال

هىامنهل علقوملوطعزر
نلاهلوطى لبأسنعتى ان من قوم لوطصالىله عليهوسلملابعزروان عن
.

علىقول الاماموحدعلىقولهماعازلتمالوقذفهبصرم الزى(ةوله امنندلعببالصسان) مأروجه
وجوب التعزيريهذا اللفظ وقديقال ان قريئة الغضب والسبت دات ع_لى اناخراادباللعت هوالؤهعل

ب (قولهنا5ا كلالرياءشارب انخر) عنى وكانغيرمعروف بذلك شرتيلالة وود قِدْمنأما000.
القن

أت الاعلاخترامعيند سول اراه) أى لعز بهافلدس امرطاف

شرل لعز ذلك

قوالهدفى
ر رهومنل باغارعل زف أهلهانتهىوسأكقلفاىم بالششايررحماالمه فىاكلاماعللفىرق

ننه ون الشمحان والدبوث سامت الدال وق المساحداثا( شد يمن ياباعو بعددى لتقمل

قاد“هومنهاشن الددوث(ف<رع)فاسقتابوقلاان رجعت الىذلكفاشهد واءلمهانرافضى فرجع
ة يندر (قولهنعأذنث) نفج
لأمكونرافضا.ل عاصما وإوال ان ر-ءت فهوكاذرة 5جع تلزمه كفار د

انين

[ماسكهرا ذرادفاللوطى نهر (قولهباخائن) هوالذىذون فهافيدهمن الامانات جوى

(قولهنااابلنقن
6

القاها
ونون الحاء#المومزة دهداكادةدولة عرق نالمفتاح وف الدرر

ذةةمن القعان وه والسعالوكانتازانيةفىالعرب اذام بها
وزائ
خةال
أعم
ءٍِنالفتاوى الظهيريمهالق
ابةفذاصة وقمله نتكون همتّر|الزفى وقملهى وو
رجل سعات لمقضى حاجتهمتهافسعدت الزن

املزناة لانالزا تد يق راوناضينتهوااق.ده ن تاهرب,هالاحرةأقولمقتضاهان,بكون
القصةمعنى الزنىمع زنادةأمرق"بع نيت أن صبة..الخد وجبفىاي انلزان.ةاللهمالاان.شال

اا

امت اذاقذف بصرح الزنأوعساهوفى-كه بأنيد لعلها للفظا قنضاءئاذاقالاست

لاببك أواستباين فلانأبرهفىالغضب ولفظالتقعبةمبوضعماعلنزىانمة بلاستجبمعلفدموهضعهاءنى
هغديرواست
جا,قسالصب الحديةول ل
آخركامرولايدل عل لءه اقتضاء وهوظاهر و:ويديمائال7ةبا ل

نسيرهبالوطءرالشبية لانائوةلفيهن.ةامه الى
لبك وهولدس بصرميفالزنلىاحتقالان يكونم غ

الزىاقتضاء والمقتذى| ذاثدت.ثت م معأوازههذهحب الحداذالغابتاقتضاء كالثانتبالء مارةهذًا
غانبهاماككن فىهذا المقاملكس تمل إلى ولعلوسدهالتأمل هوان لغما|ك[دنمةهل تمع
استممالهفى غيرهذا المعنىوأخذهدمن|.كعات ععتىالسعال لاددلعلى ذلكفة ول فهىساق بسانالغرق

بسناد

اوه حيسي

درل شير ريده ةتطناعنعزج زاده قلت دانى

ا

2

(اتجزءاالثا
لنىممنعفث
يمن)

يملخأدنى اد

فلام
كتى بذلك بل العزره عافوقه لاءالضمرب كاتاصاب التورفانه قراطحوى

واع انهبعزرعن شود ثمرب الشاز بين
واج عون علىشه انشربوانلمشربواومن معهرحكوة خر

أوالمفطرف نهار رمضان والمه_ل بسع ا رأبوأكلالرناوكذالمذنى والنائحةبعز رون و حسونجتى
أ نودانوية قأال
رالمثهر
اوالذ او<-دمنه راتك
شهار
او
ن بعز روه حادةة الفتوىقالا وى

وأولف شمرح البرجندى اعلنقنيةاذاوجدمنهرائة اأريدونالسكر بعزرولاصدا نتبسىولامفهوم

لق.ولهيدونالسكراذلووجدسكر نا لاد مالممرت شربهبرينة أواقر
أارو
ينقل
ضواىءن المفتاح

لوامتنعالققاضىعن
و ارلقض
عاء
د:مادلظةهالثود يامويعسزل ويحبالدّعزبرو
اسمراجيةومن لطم
أأمسلما أورفعمتديله علىرأسهفى السوق عزر وق الفتاوى الكبرى للغامىمن اللاأعل يفتوى
الغقهاءأولدس كاأفتوادعزر وق الطليةاذائرو ب الذىمسيةود خلبه ياعزراولقخائسة منقال

 0 :بأعدوالتهعررا الى

أأناءمشددةمفتو حة ذووجع

(دوله
كالوقية) ضرطه تعضموم لضم السينالمسدّدهوكسرالقاف ونعده

سوق وذ 4بعضهم أنهذماين السدّده وف الواوا ففة ولدستعدوناء

| فهوبوزن غرفةو ,طلق السوقةعلىالواح دوالثى واجع ور ماجعء-لى سو

قكغرفة فوغر
ك

افلمصماح (قوله الاخساء) عرق الدرريا #سائس وتعق.هعزيىانلانا
الص
خوا
سا
بءقان لفط

المخسانسحبرابثفالاغةولاموجود قكلامهم وا ثننت فهوجع س ةكذصائص جع خصصة

ك 0نيش ري 0و
|لاععنى لهفىهذا القانمتبى(تأواوءوكمانقفذرفماابوكاازىاح) لاندبنابةقذف وقد

0:
 1رررى م| 44اا|ملتنحعدواجلدوفبقدااللااحصان وجب التعزيروبةالذتامسزلبرغابة» وى الصورالايةالرأى
ررك د
1
.
 0و ىاد |الاىلاماموصورتان أخريان>ب فاهملااتلمعلوزغيفرغا <_بدهااهمااذا أصابمن الاجنديةكل

0 002
6 00 2 0

 7بى

أأحرامغيرالجاع وا
ألثخاني
ذة م
ااا
لذاسارق دعدماجسع المتاعقبل الاخراجدريعن ال
اكا
لفعوما
يئىنى
بعدقولالمص_نفعزرمن قولهالاانهلاساغ ندغابه ف الاولوالرأى ف الثان ا الامامانتهىوأراد

 00إن ال

الشافىماعدا الاؤلصوايه غك ذف لاالنافية شع شاهين (قولهأوقذفمسنا) أوذمام

00

فاىلف ولفالق
جنءة
وقادلى

أ رهحت

أوحودى ناكافربأ
اءْلانعشقرعلوءهمقةالتفضاءانه بعزروتطر

اننم ب وها كانهو برعم لاذهوانمحاسلانكلمن اركاب
قهها
روج
كلشفمنو
سرقا
افلال
مه
ما بغيرق بقول أوفعل الااذاكانال-كذى ظاهراكاكلت ولبوغمزالعين أواشارة
سذى
موا
منكرا أ

متكب مر م وكلمن ارك
رفرتكنه ر
الندعزرلانهغنية كاصىء ف الحظ

معصدةلا<دف ارازم»

التعزرتنو بروشرحهعن الاشياه (قولهبسافاسق) هذا أعنىاطلاق القذفعل الشععازشرى

وانكان حقمقة لغويةاذهواارىةنلهغر (قولهوهوس بفاسق) ف.هاعاءالىماف النهرمنانه
الخاسار وان يعرفوسقه
نعزرلانهصادق فى
نلا
اغانعزر سبدو الالفاظ اذالمكنمتصفابهاقا نكا

وأراداقامةالمينةعلى فسقهق لاف القنية لات.هعلاالمندنةعلى _#رد اجرح تخلاف مالوقاللهنازانى
وأراداشماته بالمينة فاته هع اكلافتذو برو التمرعن المحرهذا اذاشهدواء_لى فوسلق.هسنووفان

ددذوهكنا:تعن ائماتحق للهأولل
اهل
دكا
قنذاّعى
ئل انهراة.ل أجنسة وأقامشاه_دين قات
فجي للقساذى أن سل الئل عنسدب فسقهفان بمن
سد شرعماطلب منهاقامةالمشة فلوقالهو

١إترك الوا .حت عليهسألهالقاذىعناك عليه "عله من الفراثض فان لبعرفهاندت فسقهوه_ذا اذا
-

ك0

5

5 2

0

1

المعخرج أىسهةرج الدعوى 1سا القنيةادع عد_«القاذى سرهدوع زعناشاتمسالاعزروق

السراجمة :ادّعىءل.ه مابوجب تكفيرهوزع النا.:اتا ن صذ ركلامهعلىواجلهدءوى عند احا
الاحبعللهثئ أمااذاصدرء ل وجهالسب والانتقاص فانه بعزراتمى (قولهوناكافر)فيهاعاء

امىانهلامكفرو:كانالفقمه أنكورالا عش بول كفر واالال أصموف التتسارخانية قا بلعضهممنقال
لا ريا كافرلاحب التعزيرمالم نل باكافراللهلاناللهتعالىمع المؤمن كافراالطاغوت قس'ون

أوالاحسه أؤادية أن اطاوازع هعن دار اذا لحكل :صلمتعزبراوءن الصفارأنهامر بتخرنساوارا
.

|

٠.

.

.-

-

ندتتببى وأقول:ةلانحوىء نالبرجندى أنبهكون
اقب
الفاسىتمسرقالىفى الدرولا:قالىارحرا
باحراقبدتالسار والقملسماسةفى حقالامامللنتدعةا نت,سىوقوله قالمزرو عدم الاعذارأى نات

:

يصع ينه

ذكالرسرالسرخسمىانه
العذركاقحديثاعذراللها الحديثيننا(وقودليهكوزبالصفع) أو
لاسا التعزيربالصفع

و من اعلىمامكون من الاستئفاف فصانءنه أهل القدلة والصفعا أرب

9

2

0

.
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بعلادث

/

1

ا

0

7

ينا
اعللقىقاحر األىشرب بالكفنأحذندى (قولوهأرىان يأخذماخ) ظاهرق أنداماذرء | .باع 'رو ا
ن
امت
جم ربىن
مشح
#قاهاوليهخصورحرفعن المتواأرنىايمز (قولفهوسكه)أىابرةهعابهبعدالتويةيدليل | إل
وداالللمةالناس غيرحق | 00
مياخ
أةال
بع
ا

022

قولهفانأسعن توبتها (قولهح سحخ) اثلامكونذر

اد

ل
3

1/_ 8052 0

نوك 2

ل
اريةوقيل
ححو والفر و والالعدتعفزيراتبى (قولهكالدهاقنة) اكلداهباقرنةالق
لينز
ابه
ثنا

د

آد

وك وملام

ا

 0005 005ون

قبااحن معربقبل طلقعلرىئيسالقررهوعسلى|.زوقينون . .ا
لنددىوهلفاص
مالكوهافار..ى معرب واافىأف
ةار
عله
للىومن
اروع
ماس
|ت
ا

ودالهمكسورةوفىاغة تضم وا عدهاقين ودهقن ال --ل وبدهةن

دماهما
حكب
انعر
يندنهة]
لكتل ا
ك!
نلةا
كثرماله ويقنالللرأة دهقانة وذ كراوى عن رسا

م

دهومعناءالقرية والاخرى خا ومعناهالرثسثم جع لالمركب متراع لاوأ صل دهخانخان دمفعلى
هذادهقا نه ن الالقابااشر ةبالفمشعرةبالمدح والتعظملكن ذكربعضهمأنهوقا لعربىبادهقان رمح
5

7

.

.

 ٠س

1

ِ

واجرالىيا ب القائى) أىالحرّمن مهاس القاضى بعدثروت التعزبرعليههتناواءلان للقاذى
(قوله
ىلك فنىحامعالفصواين وغمردقالالمقذىعلءسه
رل:فسه وية.ل ولهف ذ
أن معز

ا

0

ا

و

اله

1

5

للقباذى أ عدت

0

اقرح حقيبثدقول المصنف ومن قذفمسلابياقا.قبقوله
شيأى
لاس
ايهم
عل

و

إمالة  ٍ 0

2و

علقلساتضىكبلذغناىافنكلاتفعل عل مىاادا اجمع ر ههن غيرسدقطابهوالا.تك ادلثانىوالاوّل
قفولا
وعلىماذكارلمدائع الق.يزظرالهقوله تعزيراثمراف الاشرافبالاعلامانْحرّدوهوان ببعثالقاضى

أمينهاليهفيقول بلغنىانكتفعلاوككذذاوتعز برالاششراف الأعلام والحرالمي باالقاضى والمخططان

هلغنىالعلىمااذاجع رهمنغيرسيقظاليكهيلا
بلاواجهة شمرثيلالمة وهذا أى جل قول القساذى ل ب

تدمع سابقه ستنىعلىاأرنا
أأن
|دمن الحرالى ناالبقساضى هو
مساض
ألق
حسدعثا
نىائه لاحضاره
وهذاهوالذى فهمه الشم ادلثنمرنلالى واضطرالى اتملالمذكور وأماءلىماقدمنامعن شذناى
تفسعراحرالى يابالقساضىفالغرق حاصل مطلقاولويدون هذا سل (قوله.لغنى أنكنعلتكذا

فلاتفعل) و بذبفىأن لابكونعلىاطلاقهفا منركان نم أثمرافالاشرافلوضربغيرءفادماءلامكنن |

تفعىزيره بقولالةاذى ماعراذلا.نزسر يذلك وقردأبت عض القضاتمن الاخوان مأدنْنْهبا اضرب

ل قمدهانى النهابة نيكاوننمامرءن قوله

ملغنىانكّفءات حكذا فلاتفعل مع|لنطربو<ه ع.وس ولاخ ان هذامع ملاحظة السب فلايدان

ْ
و نمالالح ن أهدفىامد كاذ أصاتمنأجندبة غي ارلجاعثرنبلالمةفان حكا نالسبما

/ا5

بوك

,كاوها

وهولس,فاسق||“ 1 3 4يلكت

لراافشراف لا:حرفيه ومل
الاعلام فةط )أشار بقولهفقطالىوجه الفرق ب :بنوهبمنسابقه فتعزيرااثم

8

رهم

وال
ول
يه
ا
ل

قالف النورفانكانلا.عزرلانهصادقفىالاخ.اروهوصر فى أنهانكانأخدالرشوةلمبعزر (قولها

بوذاأكرى أصنوهاب تهرو قول الىثْل غةيرمطلقة

لد بوالعم

د
زنع

.به

عبرم
|عن

(الزءالثشافىمن فتالمدين)

انهاذال.كنل م
هن بأنى
به ا
مطلقه و بءث معه واحدامن ثمرطهليردٌمعليه ف وفمهاشارةالىأن

المرادراحس حققته وقالف السدائع والمرادا حدس الملازدةأى يقسالللد لازمهالىهذا ااوذت

افحاضنراثميةة والاعل سىديله احلكث ذرانفيلال.ة ولانى أن صواب ولهوالاخلى سدلهانداله

وله والاحد

+ا(ف
لصتلعقزير) لماذ كرناحدودوهى الزواحرااقدّرة شمرعفز واحرغيرمةد ردّز.اتى ومانىاأهرهن
قوله وأخرهالضءفها فدهتأمل!اس أقمنقوله وأشدالضب ال>2زب,رولانه دكنالقتل واعلران

اتتعزبرعادكه الانسانوان1ركن محتسالك

نحالةالم.اثمرةلابعدالفراغ لانذلك نهبىءن المنكروكل

ارم ربه الاالزوح والمولىفانماعلكانهمطلقاولوبعدالفراغ حتى لورأى رجلابزقى ,جاد ة أو

غهلام كالمرأة
لوءت
ان طا
وهاا
رهاانل1اءا لقتلوكذا كل قتل
نامرأتّه أويمعرممحمانرمه بنحلزلحهقل
وراقفزىقءل الزافىبسنادن وغيره خخلافالمن قديه لانهحدث تعينالتمّل طريقنالازالته فلا
وحلاذ
معنىلاشتراطالا<صان وع_لى هذاالة.اس المكابرةوقطاعالطردق وصا احبلمكس وجسعالظية

والاعونة والسعاة يماحقدلهمواب قاتلهممرولافرق فىاشتراطلقرد المكذو ربينالاجندة وغيرها
ااهم الزددافلانتهفغرمقة
كلط
راقا
تحل

ونصه واسلثهلندوانى عن ر جل وجد رجلامع اعرأةاحلله

قتلهقالان كانبعلياننزحهريا لصاحوالضرب عاد ون السلاحلاوالاحل قتلوهكذاالمرنأطةاوعزه
ًال:رججل.عا ومافىالمنيةمطلق
أتل
رق
لاومعان
وسماامط
ورقجالناممرأعىامرأته أورمه وه

يجحإبهعلى التقسدنوفقاءينكلامهم وهمنان-زم ابنوهمان فنظىمهالشرط المذكورمطلقاقال
قالميروهواكق وفنهءن فتالقديرالذى>س حقالاعيدلاهمه لاانحاكلتوقفه علىالدعوىالاأن

فيه وقولهالاانسك فيهنذ املي
شلكا
ممرا
لمكم
اساءو
دف
دة اىالاأن مكفيه اخدمان ذف
الفاعل أدلالة أدعوعىليه (قولهوهوالتأد.بام) وف القاموسانهمن|سعاءالاضداد :طلقعلى
إل ذم والتعظم وعلىالتأدي وعلىأشدالضرب وعلىضربهدون الحدانتهى قالابنحرافيتىا لطاهر

أنهما الاخيرغ:اط لانهذاوضع شمرعىلالغوى اذلابءرف الامن+هة الشمرع كيف بلناسهلي
الاغ الجهااي ي لذك من أصلهوالذىق الحداحبعدتفسيرهيا لضرب ومنه مضب مادون الحدتعز برأ
فاساراش هذه الحقيقة الشرعمة منقولةءن! محقمقة اللغويةبزياده قندوهوكون ذلك الضربدون

لصاحب
الحدالشرى ذوكهلفظا لصلاةالمنقولةلو<ودالمعنى اللخوىمعز .ادوهدودقيةة مهمة تفطن أ

الماح وغفلىعنواصاحب القاموس وقد وقعتلطهيرذ لك كثيرواهوغاط ,اتعلمتنفطن لهانتوى وأقرّء

ل الراءكن أطرفيه احوى نا انلمستفيض من صنسعص حاب القساموانسهلم_لتزم الاوضاعاللخوية

فقط بلبذكرالمذقولات الشرعو:بالةاصطلاجية وكذا الالفياظ الفارس.ةتكثيرالافوائدو را شعر

كلامه فالىدساجة بذلكانتببى (قولهواصلوم نالعزر) يتارهلهو يافلمعين أوضمهاجوى
وضمطه شهدا بالق بالف اعم مرطه وجوي ابّعرْ برالعةل فقط فيعز ركلقعلاار تكب ستايةلس
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بالنقس امارطا ات بهذا ااقدرااتهى اال ةوالتقسد عولهو :قعهالقاذى عله نشعالىهانة |

تر ادن افدئعين قح القديرم نأنهأذاسمعه قمل ان ستّةضىثم ولىالقضاءلدس لهان عه حتى

شهدره عند مواعلان مقتذى عدم جوارَ:الاعتراض عنهانالةاذ ف اذادفعشعاللقذوذف لسغط حغه
رحع دقالالمولىسمرى ادي وهل :سقط اد انكانذلاك دعدمارةف ا
علاىلتقاضىلاسةطاوانكان

قله-ةماكزا ققصو لالغمادئاتبى قلت شك ان يكود العترلهذا التفصيل ولانافءه
قولممانهلانرطل بالعفو» 2علىمأنعد المرافعة وسسا يتمااليه (قوله وءننألىتوف فىالعفو

ماثلقو
شلافى) لانتباءالخصومة رمكوبه |ناهوحق التهء_لىمابيناز يانلىكن دس للامامان
نععه بع دذهات المدوق وعفوهدل اذاعادوطلءه < -دلانالعفوكان لغواةكازه لمخامم الماكف

وقد نوهم

نم

عفوالمةذوف وتعلق عاق النهرمن قولهومنه العةوفانه بود

مائدتءند اا ١١عدف والاحصان لوءذ ال لوفء نالةازف لامع منهو دعن دنا نتّسىوهو

غلط فاحش>ر  0لفحمحملعلىمااذاوجدمنه الطاب الم
00

نعدم ككة العفو

مااذاقالل يقدفنى أوكذبمودى >رعن 6امل وتولهلدس للذمام! ن بقع بعدذهان الملهذوف
زفي له

وعفوه.الى قولهلانالعف وكان اغوافكانه مخاصم طاهر '5عاذ كرناهمناناارا دبالعفوالذىلايبطل

بدءعدالجاعارلتال 1
به حدما كان بعداار اقفعة (قولهوء:ىالصعود) ديه لانهلول

د

0

 :راف

! برلول م

و0 5

اليه |د )1عل 5
لالم ا

 .:ولت

 0 1بهكت)

)

ريه أن 5اتج
/إاق

الخلضق دوملع قولان 2وذ الغايةوالمدهب عندى وحونا “دانكان ىغضب وفىالفحانه
الاوجهقمدبةولهز:أت الهزاذلوكانءاا.مأعوبامحداتة قاوكنالواو مت مرعلقولهزنأت>ذ فار

وامحروركداتفاقا أضاحر (قولهوقال هد والشاف لاصعد) عنى وانكان فغضيلانه فىحالة
الرضالا<دءالا:فاق وجه مذهب #دان المهمو زهنه لأصعود <ه نقدقالتاعز امن الخرى» وارق الى

الخمرات زرافىاحسل مدود كراتجسلبقرورواعرما د
اانه بس

 0العرنمن

لبمزاللي نكيلالمهموزوحالة الغضبعين ذلكحر (قولعلابلأنت) فانقلتالتصريع بالزى

ياه 3

شرط وإنود فكيفيب الحداسدع ال وحودالم >
عازقواهلا بلأنت معنا دأتْكاناق لان

,

نلاؤل والا”مات للثانى ولان الحواتلضو امادماف السؤال فهر «فل
كلةبل للاضرات ع ا
الصريح جوى

(قولهحدا) يعنىبطلموماحر قال واتال,ده .أقصاص_الانااخاتة .كه الله

فاوحعل قصاصا لازماسقاط حقه تعالىوكذا لوتضارنا عز رانولاء«لتقمان تماضاو :م بالسادئ

لانهاظل ولوةذف ا

الاخرلاتتعين النداءةبالمادئكاس.أتى ةد حد القذ ف لاته التثواقااا

ليدقىاذى فسعزرهم! وكذا بعزره
«-:كانا ونلابعز رانالاتنعز برق ال"اد الاتكون دامن
هلمخصم قضدت علىبالرشوةلانهن| ساءالادتق-قا اقاضى فقداساءالادسعلى| اششمرح فلس
الوقالل ا
هذا مستذىم ا مانا لقاضى ل :ا«قذى لنغسمم توهمه ان وهان وفذ|قالوا دعزرهوليقولوا انشاء
0
كزاذط صاحب المعروتطرة .فى النهر يمساصرحواءه من_

ا

ولوكاننض الشرع ل ساغعفوه بت هل لهلاعفوعن,مالنشواتسابين يديهقال ف التهرلأره

والظاه لاا (ذوله حدتالرأة فقط) لانةذفها:وجب اد وقذفه بوبالاعان فريداًباد
د بأهل للعانوهومعنى قولهولآلعأنولاابطالقهكسه
لفائدة ابطال اللعان لانمحد ودفىالقذى ل س

أصلالانالملاعنة تحدحدالةذف لاناحصانهلاسطل الاعانوالحدودّلائلاءن لسقوط الشهادةيه
لا ,قالقد وجدماوجبالدوهوقذفهها ساب اعلى قد ذهالهلانانقول لاعيره ذلك
دعنى
نم
اهوق
اذ

الاترى ناالرجلين اذاتقاذفاحد انمن غبرمراعاةا لترتدب يداه من بد أبالةذف فهذًتاطيرهوتظير
دأ انملدق لمازالوادت الغابمن
ا ازائية 0انمدقانه د
لانلمانالال رأنه

 6يم

(علىمنلاه حكين)

لمحهصنة رلامالابعاقنان سمهماحتىسةط القصاص يقتلومالقوله عليه
)فا أ
عرتب (قولهب

,كون حا
دسب
اهوعلاسنما
لاالرسقلااداملوالدبولدهولاا بعمددمفالحسد أواللىاتعديمقن لسس
لهووللدسثله ذله
الولى فاووجب لوحبلهعلىنوفهسوهتحا ل ولوكان 1امن غيروانأوعأبموو
أت د اليهيالجدلوجودا لم دب وعدم المائعزباجى وقولهلس عه لونلهرانكانحرا أورقتقاكل

فكنلىام صاحتالتورمؤاخذ ةلذكر اهلابنمطلقاغرمةندها ن لامكونمملوكدواشارااضنض الىانهم
لانطالءان بقذفهما بالاولى ر لاسةقوط الةودعئ,ما 0

مكان الواوالواصإ)

انقالول ,اطااب ولداوعمدالح (دولهأوكان عير 0بانقالمعا(تعمير بالواو قىءطف العيد
على الولدة د فامهها واهمكانعبرا مفرد) رماتمات #مراتارذف قوله بقذف
امهجوى

(قولهلمكازا ولى) لاناو رادالخمير ا

أوالتى لاحدالشسّن وتند 1تناس

الواوالتىلمم ذاه .ل وقالالحوىامااولويدأوعل اىلواوفلانهلاشترطافىأومطابقةالغميرارق
2مه على الافرادفلانالافصع العطف بالواو
مهبل الاقصم الافرااد وامااولو بهكعيرالة*
والعطاوق 0
المطاقةا ترى (قولهوء:دالشافى لابطل أصلا) هذايتى علىانالمغلب ف..ه<ق اتيت

أالدبرافأن غاب
وعندنا لتق التهعلالاغارهك قدمناروف الشرثيلالةذه صدرالاسلام و
داقلع.د كقول الامامالشافى! نوتراسعى-لم انأءاالسر وانذهبالى”تميان غابفيمحق
العد كاقومذهت الشافي الاانهلادقولبانهنو و اشافىبلفالاتمالاورثوم د
<ق ره الوق اأضر وتخنمر :التىغلب حق الششرحلانماللعد ,تولاءمولاه فدصير احلتعدد
عرع.اولاكذ لك ده لانه لاولانه للعم.دقأس الام التمعالاجايهالهلا,بألان شيشامن الحقين

يهفذاؤه لعدم شمرطه
رناهوسلكتنب
سهقط عو
لقاالسلهطل بالموتلانانلولاان
أى حق العيد و
وبةت عنانةف قكلاماللصنف:سات جوىلك نلا مانىسواب العناية ماهو
ل و
صريحىتسمم الابراد وه_ذااظ ر قمهفالتبرنانه لوجعهذا لنطل قو_4ماسنهطل عوت افدهوف

لازلهامعتى لعد م سقوطه معموبه اه (قولهلابارجوواعلعفو) ل<ادنا لقذ ف اجمعفمهالحقان
قال:ظرالى<قاللهسطل بالموتولابباطلعقو وبالتطرالى<ق العد لاسطل بالرجوع لاف
غسيزوهن ال دود واغنا!جتمعذمه امحقانلانهشمرحلاخل “االعالمعن الفساد وصدمانةعرض العيدفن
حاث انه د اللهلاساحالقذى نااءاناه وس ةوفه الامامدون دوف ولاينةلبمالاعندس قوطه

 2تنص ف,الرق ولا فا لقاذفولاروة ذ منمكة«لالىان*بدت ولاورث ولااصم فيه|لعفوولا وز
الاعت.اضعنهو حرىفبهالتدا لل و مشترط قمنه| حصسانه وم ن حمث انه حق العبد :مشترط ذبه

الدعوى ولادط ل بالتقادموصحب ل الهأسمن ونقعه القاذى بعلهوبقدم استتفاهعل .ثرا دود
ولاسطلالر جمولالمم الرجوع ةمهعنالا رارقاذا ارض  .453احققان كانالمغلب قمه <قالله

لمء كن امحترما
احق
ذدم
ايق
دتما
_ناا
بعقل
عشمر
عندنا وعندالشاف الع.ىدسقتحاجته اوغلن اىل
ف زف »د
ذذا
قنىا
وهناامكنملاالنلعند منايكون داخلازبلى وقوله ولاسسطل الرجم ع
ُرجموقولهو وسنت الها وزف عمرنان وكهابء ار
[الاقدف ث ب

ن شرح |لسوانة

لامنعمدا م وقولهولاحاف انا لك شدي وتوت اعد وى عك ناور المنوقيودن غات
31
ذلاهوقولهوودع .هالقاذى بعلهيعنىاذاسععالقاذى القذف وطلب ألم دوف الحد لاكافها

 0 0-عفلهده ذاكان #صناووقلوالهرؤذمنهكة_.ل قلاالكال ولاكفل قثيم نأ نحدودوالقصاص ف ةو ل أ حتف وأىدود ف الال وشذاحسه أوحنيفةا
الا“خروهوقول عد يود دمنهالكة مل لو الاعدس :هما قوءوى حدالة دف والقتصاص

ولاخلافانه لاءكفلبنفساد والقصاص عقا وكات وكراارازى.قولمرا اد حتيفة انالااضي

72

(الزءالثافى من افلممدمن)

قال تعانل <كارتء ١نا|سراشل  5ذيهعلهمالام حين حضمه او د
نقا
الوانعمدالحك والهأنان”كابراهم

واسعاع.ل واسحاق و ب
اراهيم
كان<دهوا“اق أناءواسماعيلعه وقالعلمها! لام الخالات وقال

تعالىحكابةعن نوح علءهالسلام اناتىم نن أهلى ةل انه كانامن|مرأتهونسنتهالى المرىق السككاب
دون زو الام ١بشيرالىان العيره قمه لتر برهلاغيرحتىلونسمه ال م
ىن رباهوهولس

يزوجلامهوحت

اىص
خمعل
نلعا
افتا
|لاحدز يى فءطف اراب علىزوججالامى كلاملشرح من عط
]ان

(قولهميةة)

ل.دعوته الناجسااذا كانت حية فالمطالةلماوعند وجودالمقذوف لسرلا- -المطالة-تىاذا كا6

 ١المذوف حماغا شالس لاحددان وواؤاخذهداجد عزئىعن شمروح الحدانة(قوله وهوجدالمةذوف)اى
ات سداما له لايهفلدس لهالطلب وال:قسدىالوالد اتغا ىاذالامكذلث ولد
ادخرط ا<صانالأطالت

لوقل اعدف زلقوذفممتاع سنافلادله وانعلاوفرعه وانسفل مطاقاامدالية|كاناولىدعل
مالوكان الم
دوف أناواأملاوكان لالت للءدغيرصن كال
ا
وكاناض المت لصن اوفرع ةكافر١

5

اوء.داولوءفا العض اوصدق

القساذف كانان بق -ق الصومة ولوقاالجدكزان لاحدعله لان

افجىدادهمنه وكافرفلا :حك ون قاذفا مالبمعمنمسار (قوله كافرااخ)لانهمن هل الاسققاق

اذالكفرأ وازق لاسشاقمه وقدعيره بشسدة عدن الىالزنىخلاقمااذا قذفه هولانه لدس >خدصن در
دواخ
ال
(دولهوقال زفرلاوزللولدا! كا راح) وماق الدررمن عز
غلاف
ط عزىزاده (توأموظال
#دلدس لولدالمنت حقالم طالية) عنىق روايةلستهى ظطامرالروابة عنه ثرئيلاليةء نالعتم ووجه

هذه الورماةيذانسهو بالىأسسهلاالىامهفلالءدقهالشينبازه:ا ألاترى انه لايدل ابناليذتق الوقف

عل اوالالدهو
تقالفتو على قول دوق
وأوالاقداوعلاادمو

ايدا
ظاهرااروا
للس
حتاتنمن
دين

فكان |لقذف متناولاله أما لوف فو ومنو ح عل ر
ى واردالمخصافولئْنسلفالوقفف م
ىعنىالوصعه لى

هى اخعت الميراث والاءنانمايشب الىالاب دونالام ألاترىانهلاحدبالز وجعن النصف ولاالزوجة
عن الربعو
اه قف كذاق المنايةقلتاذائدت النسسمن الطرفين
على ماهوظاه رائروابةفاين|! ٍِ بف ةشرف وقدتوقف فمهالس_مداحوى ثمرأدت خط شعنامانصه

الولديتسعالابفى!انسبي ف الدرروفرععلءهف الثعرنبلاليةب#ولفهولدلاساجىءن الشر قدا

شمريف وقدسيقه العلاة زينين يم ونصها ن يكن أبوشور يفالاحتكون شم بريغا وأماابوالسعود
وكسيا”.
أقدى فاعاتانهه موس د وثي يك وربفق أ :اذنا الاءظط بن اتعلنان كالبانا

ابراهممف ا حنفية يدم ق |لشأم هوسدوشر دوفاللاسنمالاشدرةفبهذاالنسباللطورالمترف
لى ف اىلابتّداءحاءمن الام وهكوعدن ولاه صلىاللهعلمهوب إوشعليد |
عل
اله
ثمترفه
نقله السداحوى قاتفهتط,رةأوىلفهىحاءمن شاليامث
خمننقل
اءن الصغناقمانصهسألت الشع
جدالدن!ا اضربرعدنلهام  5.وأبوءادسسسد قالسمعت استاذى هس الائةلكردىقا لهو
سدرك امقلتومنهمءدن قالانله شرا نسداوه و اصحان :بحككدون وجهاللتوف.ق فالقوليانهلس
كاشرف الحساصل من الاب تالف لفط0-0
رت خط شناأرضائقلا

0

فعل الاولادنة ةا بناء
خط الجوى “هن جواب لهحينسمل عن دخول أولادالمنات فىالوة
ن

 0بعن ذلك ان نسمةاولادقاطمة رذى الل عهته الىالنىص اللهعليهول خ
وضوص
هيةو!ص|ر يح
عدم تسم ماسدق عن مفتى دمشق من اهنا النسب قالابتداءحاءم نَالام (قوادعلااطاك كم

| القذف للدتالامن0

القدحىنسه)

2

د

عنااو>روماعن
مم و

الشارج وكذالوكانكرومراتل در زقولوهلدأ)ى فرعوانسفل نر (قولهنااه)أىأصلهذ كراكان إِ
اراقفشتكت

موده

روعت

وكا و

00

ل

ا اشع هزر دضاهرعن الةنةوكذا ذالدرةلانالمانى |أعروان أقرف الثرن ملالمة(ةولهلف ونشر) أى

ريمت

اباس

(علىمنلاء -حكين)

فاسدو وطةاحازيةالمشتركة ووطءمن هى عرّمةعلمهعلىالتأبيدكامته التواهىخته وما الحرمنانه
قبدرة ولهءففاءنا:لزذفى لانهلتادرط العقةعنالوطءارام :تظرفبهالموى دانمن جلهالوطهامحرام
عنه تشسترط العفةءمهماقال والحوااانه أرادا مرام
الذى لدس نز الوطءية افاسدوالوط٠شم ةم ا

ئ خ نشبةاو0,
طفى
ونمنز
ول ا
غيرهاونتاهبلىقلرتينة علىهاذلهارادة قولهنىلبواأساص
معدل
فأسدقعرها ووطىْ من هم

نالضددمنالنسدائموى
الأيدانضنااعمارهوبالافلنا تي و

ان دهعدانذ كرناجوابء دن صاحب الجر نانهأراداتحر ١اماغيردذ كرانماذكر فهى الغرمنهذا الخاصل

قالكاق
منافلماسيق من قولهقددبقولهع ف فاعن الزنىامنه هعارد و
كل ىاتلف فمهالفةهاعسرم بهعضهم واحلهيعضوم فى أحد قاذفه وفيهقالأبويوس كلمرات
المدعنه مدعا مها مهرواأندت نسب الولدمنه فانىأ<دقاذفه قالفى|(لمرو شك علىالكامة

م

الثانة مالووط ءئ الامةااث

ل

دول يعدم احدوروىء نأى وغ انه خدكاف المااحوعليهفلاا شحكا لانتمى ولووطئمتهم
نلغلاو'نوهواارأ3
استأنانبأاحته تحدقاذنه ووشهدار مدعل رسلانهزفى غلانبةنت فلاا

غائمة ورجمالرحقلذفت تاللكمرأ واالغلائيىةانلهدقمتسهاذى الذى قذى بالرجمالق..اس ان حد
هاعلمراوئى الاستس ان لاحدصروفمه عنالقنية لومسعاناسمن اناس
قاذفهالان القاخىاغا قضى علم ل

7-5مرةان هذاولد فلانوفلان تعد فلومان تشهدوا انه ولدعهرد الماع وأل
نرعكوا
حقسقة
محال

واوقذف ثدصهذا الولديانهاءن زنفىلاحدعلها:تبى(قولهلوقال للغيرهلست لابكالحخ)ولونفامعن

عن الفح
ةرن
يقاش
لطل
ايهم
لدعل
باح
أموهقالاست لابرك وامكأواست ابنفلانوفلانة وهما أبووال
والمعرواغالاصد بقولهلستلامك لانهصدق لان|انسبالىالات"أععدتى (قولهفىغضب) متعلق
:ه
نامك لين هر وهوهستفادم ركلاما! شارح (قولهحد) 2ثراءنمسعود قا للاحدالانى قف محد ل

اونفزحلعنوأثسمهرط ان .كونىغضه لانهفىغيرحالة|الغضب قل تراديهالمعاتيةأى انت لاتشنه
أناكفىاكروء واأسضاءفلات..دمعالاحقسال وى حالةالغضب براديهالحقمقةز يلىوكذاحدبقوله

باقر حالفض الزنىناجل البزناىسخل الزنمىاللاوفقال ياكدش الزفنر وفسدعن الحوهر:
لانتونال نتن (قولهكنفيهعن جده) لانهصادق فىكلامهلانهابنأبهلااحد.
عدى (قولهلعررى) أىمتسوب الىوالعرب وهءمالى.ءل المدروف وكلمن سك نن دلادالعرب وحزبرتم|

ونطق دأسان اهاهافهوعر ب جوى (قوله باسطى(:فخ الموحدة كانى|لتقاموس و  ,ددي فىالغضبان
تعر لانالنسيةالاملاخلاق الدنمةتمل شتسافى الغضب و بو يدهماف المسوطلواللست بهاتعى
عزروءلى هذالوس مه لغيرقه نه ونفامعمها هر (قولهونااينماءالسماء) لانهبراديه الْتَسُسه ق الحود

والدماحة والصفاء*وكانعاعربنحارة .ةلبت عاهالمهماء#لكزمه وقالواانهكاندةم.ماله التقمطمقام
القطروسع.ت أمالمنذرين اعرئالس ءالما حسما وجالماوة.رلاولادهابيماءالساءرهمها

العراقز با ولقبيه أءضا النعمانن المنذرجوىقالفقا لاس

و لانحالةالغضف

تألهعنهذا القصد اكرات كاف|اتيرهواناناعزمهفضعلهسمال:ىا معدو جيرا تجالداما كويد

كانهناك ر<لىمعر وف امعدماء
تقماموسالكدفلااذل د,عهد اسدّعماله لذلكالقصد قالفالفحول و

من قبيلةفلانانم)المننى
تنى!
ستبعر
لولس
ولها
السعاعصدفسال السبانكلافمااذالممكر| نته(ىقو
قطا وى

برس افير (ولهالندط جملمنالئاس تدون بالاخلاق

الذممةامح) ألاترى انه يال للممرىانت رما قا وأنتةروى ذرىعننانء مأس أنه سثل عن رجل
 1دل دود (قوله واسيته المعه
قالرحلم ن قرش ناتمطى قال لاحدعلمهز بلى وهوحةعلى ابن

عنناى
606أمااذانسه المع اوخالهاومر 4,فلانهشه المبمعادتمحازراكوذا اذا نسسه االليوجمده

3

م

ه

5-1

لك 3مُالىمن

المعين)

وأفارندت صمارااننا اأنسذت لك بدلاعقالى تكون كقواهزنست ساق ود د
سقط عنه اند :قات اععاسقط اذ<قالالا "خروهوان كون! 1رادنستهاللمكنم نالهاعفليكن

أصر

ارسجار لافالرنمهكستواانظيرالانانانتببى عن البدائع (قولهحدا
زلف
ي وا
ظلموى
تالا
حاق

أ بطليه) الحوطليهمعان حقهفغلوباحشيالاللدرء وأوالمة وف عاسناع.ن اس القذف وان ل«معه
أحدئل داق أغرهالمقدوف,يلذكدروقوله معان <ةهمغلوى ,ارد دلماهوالاله رع نا نالغالتفه

ح اللمكرف الحداءةوالمطالمةان بقولاانهذاقذفنى وان لولمه حدالةذف فأنا م لامهيذلاكجوى
فانةقلت دشكل علىاشتراط الطلبمافىالدرعان القساضى رجلايزق أوشعن لمحدم ستدساناوعن

24ل ذه ققمماساعلى حدالقف والقودفهذا قتذىعدم اشتراط الطلنمنالمهدوف والولى قلتلانس

ذلك اوالامرادانرقٌ االقاضى القذ ف أوالةتلتغنىالمذىعنالا لياموأماالطليمتهمافلايرمنه

بثموتهماالمشة أوالاقرارولالكتقتضان القاد (قولهكابنالمقذوف)
اولفزف لاودالدثمن
دن وكان المهذوف متا ماسأق فالمتن (قولهلانحدا لقدذف لاح بالتءريضض) <تىلواستن
ان وهنانعن
أمىزاذئلةاحدعليهكذافى امخاةخلاقالماذكردب
شحتصان فقالأحدهماماانابزان ولا

|عضهم قالا لدست بزانةحالالقخاصمحدوكذ الاحدبقولهناحرامزادهوماق الدر ععنالقانية 2

ابوهنسمه فلاحداثتبىاى فلاحدءلى م تناللدانهاءنزنى (قولمكلفا) اىعاقلانالغانقذئف
اصى واومراهقا واجذون لابوجب| - 4دوقا لمعن الظهير نذلوةدقف رسا
 ١ ١مالتحألاو فدذاقلادحمل

 0بالسن

 1لاق نمثلا اذهفةملال ىذتسا م لوقناقهارولانتمأا:ءابالاقو

أأصدقا وحاكامهمااحكام السالغيناتتهنى (قولهحرا) وف الخانيةولامحب حدالاةلذافانكون

|المقذوف حرامتت حرّهناقرارالقاذف اوبالمننةاذا كر القاذ فر يتهموكذا اذااتكرالقاذف حرية
[أنفسة وقالاناعدوعلى-دالعسدكان| اقول قرولأشي يشت الا خصان شهادةرحل وامراتين

بوعلالةقاذىولاصساف لتقذاف لانعلانالمةذوف حصنحدرءن واظلافتهرةوله ف اىلمرانه تاج
الىا”نداتها اىا مز يةوانكانمعروف السب جوىو اشترط وحودالا <صان وقتالحد-ةٌ لواريد :

سقط واناسم عدزلك (قولهعفيفاعنالزى) أن1كن وطى *امراةالزفىولاثمبةولباتكافاسد
ره ذأنكانقعل  +لمر مقط تعدالنه ولاحدعل قاذفه وكنالووطعفىغنرا لك أووطىعامة
أ غىق
 /ارك

سقطت

وانوطىءماوكته وحرمتة,اموةةةلا سقط عدا مالفاو
عدا لتّه

ه
دهى
اته و
صطانه كام
||اوامته الحوسية وان كانتمؤيرة احسق
اود وراكلوط"

مدا

ا

ا

انراد ا

الل
ق ىا
للسةء
رضاعائسن لا
او

بأى0 -

أ« ون ان

الاسقط احصانهعندادا

سقط ا

ا وما قالطرمتها|-ت اطافهى حرمة ضّصفة لاشق

ا

100افقهاءعرمن

الا حضان )12يتسقان كلاف امحرمةالثايتة

امزفى الا فا نابت ظاهرةوله نكال لات اا آنا من النساء070

|النص شرثيلالية (دوله ء نانزق) ومأىمعناهقال ق المسوط واذائر وج اعرأهخيرشمووداوفىعدة
زوج خرأوتزةو-هاومفىغدوس.ءة ووطء اسقط احصانه لانالعقدالا سدغيرمو حبلاكوالوماء

 :فىغير| كف معن |لزنى عو ىعنا إنضاحالاصلاح فعلىهذا بغرىَْبعنمالو

0

عن صعدةالعةدعاماول الوأسسات
نعم
سقط ا<صانه لاق وطتهاءلك العبنووحهالغر ق ان تدسهامان
ملكالعرنفانهغبرمان٠ع
قعل اعالاف
 0جز وطؤهاق تمديدالعد

وار

أوطتها وه+الوأسلتلادثسترط ل وطتهاثئ آخر (قولهعنااو ماءحرفاىمالملك) كوطعزروجده
ف حءضهاووط:أمتها حووساحترز يواه مث عن الوارمام ف غيرا اث كالوطةبشمبة اوبتكاح
فاسد

انايكونفذق صا لالاحقالالتتققاازرملمانلاسطالمهتذلاف سادون راث لاز لاك -دائع
الى (قولهولوقذف ام) بعنى وعخزاالقاذف عن اثا_مارماه فلوأقامأر شبعهةدواعلى ازلفمقذوف
كن حص ناوكزا
لى |/عدف مر
د فعلا
<ءات
وأو حال <ذهعينى |<.دىالز وا
أوصضدقه وهل دا لمقذوف ان شهدا حدّمتقادم لمحدٌولوأقامها بعدما-دّقالالكرنى تقل اذالضرب
الذى لس حدلاعنع قموط وق شرح القاذى انأنىعوف لاتقل فعتمل ان,كون :فيهر واان

5
وهقرولهاذالضرب العا نويع ونا بتععن.ىلداانهقامةالء مدنةتمينان ذلك|اضرب 1,
امسن :ذف الفاملوهو
الاق كلام
حذافى نفس الآخر (قولهرجلأ ومرا5ة) 9شار خا شرج

لاحوز الافمااسةةمى جوى (قولعصناأوخصنة) قمديذ لك لانهلوقذف غيره-ما لم>دومذه

يه نطرلانهلادخل للنكاحالنات
يغ .رداولحفلم
وحهلمواقوف
هكا
اا لوانن
كحن
شف ن
موقذ
مال
قرذف<ت ىرترنعلىعدمهعدموجوس ا دٌوانمازاك فىحدًاز  1جم
لحا
ّلاىا
ددلك
الحمفم
جوىى واعلان قولهان كاحه موقوف دشيرالىانه اذا زو ج حنذمثى مننحن

ارا

والا”حرامر اصعالنكاح ولوكاناإذى ظهرتذ_كورته فرض وقت العقد أننىكافالفتااخوىيررة

ويشترط أنضا أنلاباونموياولا أخرسو نالا-:كون المراةدتقاءولاخوساءاذ امحموب والرتقاءلامحد
ندق علمهمات:عر رف اصن لالمحقهماالعاريذلكأفاهوركذره يعدن والاعري
قاذفهمالاتبما وا ص

له

طلنهبالاشارة ولعلهلوكان ينطق لصدةه ثرتملاليةء

نانكانقاذفابالاشارةأوالكمارة جوى ءن شراحبنالاىوكذالوترس قلالحدأوارتداوزوفمألويءْ
ىلنوحالالوز والالاحصا نف النوع]!الى وماق الهرم اك
حرامالاشبةف ا

كردا

خمصداولاتما وكالاقاذف كاسأق تعقمه ا جوى بأنالذى سمأ مااذاقذفأ م#لوكة واماالمملوك
كاساق التعر بر حالةلافسلتقه :
 6ومملوك غيره
وده لااوحب الحدّمطلقاسواءكان ماو

عماوكة واخدى بتصورمنه الزن فانه من نزءت خصيةناموي د كوؤقداءتررواق كونالقمىءشتناعدم

انقشارا لتهوحينئدكانالصواب اأنويخقصاملاعنيناانتسى (أقولاهزانى) ولوقال جل بازان.ة |
0

قأت لعل له عند د حعل ||| للبالغةمر تتالتصر نهف الوهرة

جوىو أجعواانهلوقاللأعرأدنازاى حذ نهرقات قلط [القرقوالةال

ناكوهرةان

الاضل ف الكلامالتذكيزرويد و القت وله أنال :خم شائع وتعقيه الجوىباألنترخيم خاص بلعل 1
الواح ارب الحتتررياةثلا ن.ةولكل واحدمتهم صا لان,كونمستثنى ||
0
وحمنئذ لات الحد و 4وأنانهلواءةتبر لك لاز امسدككاء الكلم ن الكل وهو ناطل جوى ونقل ا

عن السداعأنلهوقلاكل زوان<داباسقاط َأالداساةةناءلاحب

اك ذّلانالمقذوف

محهول|تبى ||

وأوقاللرجاينأ<د كزان فقيل له  3-فقاللالا<دعا.ه لانأصل القذف ليقعموحانهر وعلله |)
المدائعنانه .هذ فالا "تريصر عالزنولامساهوقمعنى الك :ب جوى وقولهولاماهو معى |
اب منقال لغيرهنا:زاقكاسأق (قوله وتحوذلك) النصب ||:
الصريح كالوقال صدقت هوك قلت عنط

عطفاعلى مفعول ال (ةولهمن صرياحز فى)أىمن اى اسان حكان ثرتبلالمة عنالرهان |
وملهالد.ك ولوقال ازالىْامزلم >ددر ال

نابأزانى فقال لهغير صد قت حدالمبةدئدون

المصدق ولوقالل صد قت هوالت فهوقاذفأ,ضاواوةالزنت بمعيراوناقةأوماأشبهلا حدعا2ء

لانهنمه لاتيانالموهةولوتال لامرأ:زنيت بناقةأواتان أونور ود راهمتانه حدلان معنامزندت

وأعذت السدل ولوقال زندت يحمارأودعيراوتويلاحد كذاقالف وره رتدينان حدا لعذفلاعب |
معالتصمريح بالزىق نض |1سائ ل لقرسنة وصب ف يعضهامععدم التصر عمل قولفههاتقذم صدقت |

ن لاليةءعنأغ|درفان
شم
دهال
هوكاذات في د تاب لضط هذ

قلت >ملان .بك ون

المرادءن 0

[احن |:.لثافىمنتنالمدمن)

|
التوواممتيرقا000

:

مةماقالاهنالاتفاق للاحشاط ى|  2رماتز بل (قوله وحد ١

|| ااسكرو ( نم
'السين ولكرن|ز كا كذا المعاعلانفغةن وهوعصيرالر طباذااشَتَدٌوق ل كل
راب أل عنم دلروو

وب لئية لكر كل ر
توجوامتكانلهرانهة امدفوع

عاقدّمه أولالادمن.انهلا محذثئممن الانيذةالاءالسكر (قولهوللسدصفه) روابةالموطأانعر

وعمانوء مسداللهن عر جادواء .ده م نصف امدق ار نهرولازاارق منصف در (ق5وأهسواء
رئعن أن ١
كانحراأوعدا) أيه  0عون كانعراوش ونا نكانعدا جوى للشاد ذا و

اتهعليه السلام ضرق الخر 4ر ندوالئعال وضرب أو كرار بعينورهقالأجدؤ ر وابةولذاقول '
علىرذى اللهعنه اذاشرب ار واذاتر هذى واذاهذى افترى وء_ل المفترى انون حادةوعله )
 0لصصارة وماروامكان بحر يدآين أوبئعاين فكانكل ضر يضر بتّمونالذى بدلكءى هذاقول

أسبعىد جلدعلىعهدربو لالهصل اللعهليهوس افمىخر بنعلين ثلاكانف زم نعرجعليد لكل |
نل سوطاوق الي انءمئان أمرعلءا ان صلدالوليدمماننعنى (قولهوفرقعل بدنه)لانتكر راأ

الضرب ف موضعواحدقدرةضى االلىتاف واغاقال كذَالزنى تندمواعلى انه :وق المواضعالتىاستثنيت
حفذىالزنى ومى الرأسوالوجه والفرج (قولهوتتزعثيابه) يعن غبرالازاردرروهذاأىنزح”ع.اذ
هوالمشهور عن أعصاينالا نسسهمشسقن بهكدازفى لاف حرًّااقذفلا<ةالان >كوناقادف

دادقاء .م:ئئ فى حدًالقذف لاحرّداتفاقاالاالغرو وا حشونهر وف.هعن اليرهأنه كرد ف التعز بروق
الشرتيلالية اشاردالىان١ رادلاترّدعنسايهالانهقالو شرج قن امارنجل(إفولهوعن مدلاترد ا
عله اظهارا

(غفرروع)
الور

لغاية وهوالادم عندى لعدم ورودالن ص يذلك

ا

أقيمعلءه بعضالحذٌفورب 0
حا اننا

لتَقَادملاحد لامرانالامضاءمن القضاءقباب

ه فصدماناناهات
سكانا وصاح بتعنهقرس4

ان قادراءلىمنعه

نقولهان أقمعليهعض الحدّفهرب قثب ثانيساٍ
>عن والالادرعن التساديةومنه بعلامن مافالدررم

إستأنف الحدّأى اشربالامنابالاول فلا
ابباااااتبسبس
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لدانه اسان طالنقم 5

العدذف

ار 0
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72 273777777ت

5101515454ا

لثافممانأ 1

ىأ
فحاىوة لعدماولقعار وقوااعدنالاتانامحرونمالفهق الغبر وادّعى انه مانل-كاترولوامخل كاذ
5 0وماوكة
م
الباقننى الفا لانعدا لسلاموهذااذا
وحرهممم 52-م نالسداترزن 19نوله أىم عن دههالعدد) أشار مهنا !١وال مان م يالعيهة

واعرابواجوى (قوله بأنثهدرجلان) و١سافنا لقامم عن ااقدف اهر رك ىن د00
نثمودانهقال لهمازانى.5لت شهادتم -مأو -ذالقاذف انكاناعدلينغان شهد أحدهماانهقاللهنازاني1
يوم انجعةوالا.خرانهقا بلازائىنوم ادس تقلهدها لم سادةءندهوقالالاتم لوكذالوثههداأًحدهما:

بالاقراروالا اخربالانشاعصرء نالظهمريةفافى الثعرنملاا 5ناكل لاسامناتفاق الشاهدنع_لى |

زمانالقذف اغساهوعى قوهمابقى ظاانهرماسيق عالنبصرمعزبالاظهير منةرو

0

أحندهه آنالاةران وال" شر «الادشاءيفيدقبولهذ لشوادةعندالامام وكلامفهى الغيري.مد.الاتفاق'
و الس وال" نوانه قرقذفه فؤذلك| رن
دلىانها لاتقمل ونصه ولوشهدأجدهه |اره قل ذه ب م

للاهرم لمهم الدشرط الاثفاق وقالا#وى
ف قوم وامااتفاقهماعلىاللغةالتى ودعالقذفا ا
ثذفه
33ب ان سأهماعنلكانلحف ل انيكو ق

ىنالزمان 000
د ارالحربأ لبنوع

لاسو

(علىمنلام حكن)

منذلكالفارئفعوان السكانل ب
اكفرماحرىعل أ
ىسسانهم ا
ن(كفراتتررىفان قلتكا نالكفرمن
|الاعتقاد ىكذا الاسلام و نصح أسلام|(سكوانوأ نضااحا كلةاللكفرعلى لسانه غيرمتوق ف عل ترّل

الاعتقاد كانلصاجى ذلتوقف هناقلت يمالاناالبسكران له
فوحتيز يدل توه الطاب المه وضعة
طلاقه وضحوه لانا١  1اط عله ول ا
افي
:دلمهفاءةمرناذلك الدرقصحةا لامهدو نكفره لانالاسلام

يماوللاعلعا
الر

 ١جوىقء 0
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 1رع

واماا

0

ملعراجدةالموائ اعون 8

وقوهوام
ل

هوقولهوأ بنضااراءكلة الكفراح( :قلوالحهدّقجسعالصورالم ذكورة) اماسقوط الحد فهااذا
| شهدوابه أ 1بعدمذى الرائحة 00

0

وفع اذا وحدم :دراة

خم ارقانودياهاراقتوأر:نالودا
١

ا طضموأةاراوأرهِلِمَمم الفاضي

00 317

رقناركسوهو
ناسا

ىف ةروص
ب 1هلوق(دهلافالخ
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أثهااذائيتءليه باليئةوانئدت,الاقرار موحناقراره ولامالنالتعادم يرحلب :0ترط
الراتةانءمان أقامالحدعلىالولمدينءةمهبشهادةالشهودول؛ اشعرط وجودااراتحة عرنى ولاناقد

تكونهنغيرمكاقال الشاءر

بقولونكنك شر بتمدامة » فقلتهملاب لأاكللستفرجلا

زر ودثامستنكهودقان ودح راتحةالخفارجلدوه وعن

وماقولان مسعودفعنثب ارا

بر/فى 0

برحل

|“0
هه0

0

كات

8 6

عمرانهأ بر-ل د شرب ار بعد ماذهيت راتحماواءترف.هذ» زره ولمحذهولا بال هذا استدلال | من

زيى 0 001
ا

بن الحعندا نتّفاء الذرط وهوناسدلانانةول :بل هواستدلال#وم الاجاعلان:دوت ه ا
كانناجاع العصابة وكاناجاعهمررأىعر وامن مس ود و 5شسرطافيه ااراتحة اك

لص

ل

ل

0

ا

الراتحةومطلق قولهد ليهالس لاممن شرب مرفاجلدوه عخصوص بالمضطر والمكره ف اخخصيصه |]..ينح بيلقت :

|رضاناجاءهمزويهلوىظاهر فىترجع هذهب الامامالا
فعنىظموأ
ابىب
لوسف
نلبكن
رع
ن التراجعفم 01
يحنت قالوهوااعه م و غايهالريان والصعمعندى قولمدانته فىقداء:ة:لف
1اولي نعقبب
ةلقاكاو
نلا.انال و
كفة بعدعزل
بعدنيأب وفا وصاستعنام اناسلتم

عز
جلهاتدعدهو ولاهاسعيدين| لعاص وأس لمالولمدوأخودعارةبوم الفت شععمداحى عنالاصارة

والًامله لتر يكالكديدواازثر لتر بك عنف تبرقال شنا وهذاوافق مافىالقاموسنانالذى
فمهالمزمزةتدس المعينعلى الزاءمنومثلهفىالتهاية وذ كرالشععبداحىان قالحديثروا تن تلتلوه

دلامينوترئر ومبراءين ومعناهماا أتحردكا نتمدىوالذى وحدنه +تط الجوى فىشرحه قاو العاف

تهكهت الجرل فنكهفى وجهى كي
مكانالدا«والنكهة ارلعفمونكوته توثعامتسرتمح
٠ 0 الهااح(قوله وقالاهوم,نمذفاع)

| لأشارب
بالفاذ أحرتهأن يشكه لتع

المدرممن أنهاذا كان نص فكأامدمس ا

 1نكون احكتركزمه هدانا,دليل 5

نسسكرانانتبى وعندالشافىالمعدرظهوراثرازالكرفةىهشسه وحركاته وأطرافهقال ال بلىوهذا
:

عا دل قىمشيه والسكان قدلا نابل )قولهوالمهمال

اي

أت

ترااشاخ) وفالخانيةو قولما أذفت المشايموف العمواخحتارودلافوةى واسمدل للامام

نلشتطانتمان سف
فىالظهير يدعار وىئعن ابن عباس انه للزمات هتاكز وال

)ذا

 :أصي فهذآ اثارةالمان!! بكانة ولادين قئهنابصت به در ولانالحدّعقورة فتعتيرالنبارةقى
عم سكران بغلب السرورعل العقل فسلءهالقميزأصلاومادونهلاخلوعن شرة

5

قْ
نا

رحد

/

اس

ءالثاى من وم المدين)

ت#ى أ جيعهمالانا جوعشع الكل والبعضصمدلافالجسعسب الاستعالك سلكهالي ْ
خالدقشسرحه عاللىاثر وممةوالازهر يدوالاذعنهامااخةعكس ذلكشضناواعلرانوجوداراتحلاير
قسوذل الزداىوأشاراقلحداىة الىانه لشاترط قااللبفحىرانه |
ممواسواءء كان ةدشرب ارأخوسكرمن و ن
ا خمرحكم لانهقالأولاومن شرب اخ رفأذ ورحهاموجودة أوحاؤانهوهوسكران وثنااذانأ ذه

الشهودور ها توجدأوسكرا ن وكونه سكرانمغنعن

اشتراطوجودالراتحة اذلادوحدسكران نير رائة |

ماس مهانتهبىتوطشرهاذمانقلهفى الرعنالمدايةلاشائماادّعاءال يلىمن انق كلااملمداءة |
مناراةيعدم اشتراطوجودالرائةاذاسكرمن مثلنادفمكةفى السكرناع شتراط وجود الراتةحتى
لوذهءتال برياليمعالجةلمركن ذلكم ناعامناقامةالحدكٌاقدّمناهعن الرجندىمعز ,المسط:وهذاالذى

قدفهمهالز دا منعسارةالهداردهوااظاهرممائة له الجرعنها أ ولاوانساحمثعوبارلبماشعرة
مذلك وقوله ف اىل روكونهسكرانمغنال:حقر برلكلامالهزواثلىعل لذلهك يقوله اذلابو<دسكران ام

غيرمس! لاعلتمنعدمالتلازم بدنرها (قولهأوأقرّحالكونه سكران)لاني لالكذب فحتال
ساكلر باخلحندوادلاصة رمكامغي
لار
اراخالصة كدالقذف فيه
لدكرئه
ل ؤادل
مه ان
ااقر
وعرف منهان اقراره>قوق العباداخالصة كالقصاص والاموال والنكا حمبالاولىود الوأةر
بالسمرقة أعذمنهالمالوم نقطعوقالو انارتدادهغير>*م أى قضاءكاف اىلشرنلالية عنالفح اماديانة

0
/و2

ك0
وله

فانكان ف الواقع قصدالة-كاميهزاكرالمءناء حكفروالافلانتيووىلوأسلمبت ان كداصسلام المكره
ز يابلىوتفبرعن الف ماضالغه ووفقشع :مان الخسائدةمن| ناسلام المكرهاسلامعندناانكان
حر بمساوانكان سسالايسكلوناما! نتببى مم ل كاللامزيل علىالحروبىكللم الفتمعاللىذمى فتزول
لام
شبطر والمكرهفلاتءتمرتصرفاته لانهعنزلة
حكش
الخالفةهذا اذاسكرمن محر موامااذاسكرمانمم
الاغماءلعدم امنايدوفامخانية لوزالعقلهبالخوطلق انكانباعللهتينناول وقعوالافلاؤعن
انىبوسف وتهدلابقع منغيرفص ل وهوالتحيم |نترسىوهذايدلعلىان المي لالعلىالمي د

و ضالقهماعزم يالدتقنوير :م نككابالاشردة>رمتهونصهوصرم أ ك اللبنوالحششْة والاافنون[-كن|
دون حرمة اخرانتهى قلتالتوفءق بدتمايمكن أن حمل نص المرالاباحةعلى أحدوىا  53خيلا
شاق ماحزمنهفالتنويرهن الحرمة#إهعلىالنوعالا كخرلانالب علىوءين حكمانةإه شناعن

القهستانى  1خركا' الاثمريةونصهان الميأحد نوعىشعرالقث-زاملانهب ب اللعقل وعلمهالغتوى

خلافنوح1خزمنهقائهمماح كالافردتلاته واناخّلالعقلر لهكنهلابزيلهوعليهحمل ماقالهداية أ
أ وغيرها من اباحةالبنكجافشر اللساب ونق_لشعتناأضاعن تواحألفنادىشرفيةا ن ال ثلانة
' أصناف منهمابزره أسودومته مابزرهأجر ومنهمايز رد بض واتيئه الاسودم الاجروالانض أب

قبلى ووصدكثاثلحسفايفره
اللكنعيغ
»نما وهوالممممل لتسكين الاوحاعومنعالنزلاتو لاتنوم
 ١دقتل اذالمبعاجو ورنالمثقهالمنمن الاسودشتل اندر همئنمن الاف.ون بقل اذالمعاج واعمان

ا اكانلصاج الافىس.عكافى الاشادوغير:شاوهى اردوالاقرارياتحد ودا م اخلصة والاشتهادعللى

بصغيرة أوالصغ مر بأدلمن مهرال ل أو,اكثرفانه لابتوةفوالوكبلبالطلاق
| شهادته وتزوال
 000فطلق بقعوالوكيلبالسسع اداسكرفاعلهيةنلمولوغصبهن داح و ردعليه وهوسكرالانبراً
انتيسى وكونالمسادل ال تنا وسعةسدتى على م ذهب الامام ودمن ا نارتداد.لا'صح واماعندأى

وسففازيدا دمكفركافىا لزدالىذعخنيرة والمخلاف قعالوسكرهمن.عادرجملفلموبمكنفربالاتفاق
وانمالا مع ارتدادهفلاتسيناعر أن لهعدم القصدوالاءتقادكافى الزياىونىالعنايةر وى ان عبدالرجن

ابنعوف صنع طعاما|فدعاعض أصعابه فأ كلواوسقاهمنرهاوكان ذلكقل تحرفعهأامهم فىص-لاة
االمغرب عيداارحجنأوغيردروأقسورةللكافرون:ظر حاللا تمعاناد تقادهاكفر ولكن ذلك3كفراً
0

1

(عمئلام حكن) ش

مضلا

انئدتعلءهذلك باقرارأوشهادةالمسلين دوالافلائهر (قولهفأخذر ها الحأ)قاداشتراط وجود
فحدايةم وجووهدو:الحق لانالمريوحنث
ركهاوةتالمؤدونا لاداءشذنا (قولهموجود) ال
نقير بأنثذكبراحخير.علىمعنى الثمأى وشمر هاموبودقال| >وى وأقوللاحاجة
مماعى واأحلاب
الىهذا التكاف قانمفعولاععنى فعدل وقعيل اذا كانت ناعاللاوصوف لاتلمقه علامةالتأندثفكذلك
ماهوععناه وقدكنت أحبتبهذاعن قولالهدايةفى فص ل كذارةالظهاران الرقءةءسارةعن الذات

ئفارشتارانماحَة العسنكر بأنقال دعدةوله
المرقوق حبثُةل المرقوقةاتترنى ولووأخورادلمهال
أوكانسكرانولوبيذوأخ قاورماس منه وجوذلكان أولى>روماق الغيرهن انهاكتفىبالسكر

لاستازامه ذتلطكرفنه وى بأنار بحدز ,والستمسال باءلضادو ةبالمزيلةلارائةعةت الثمرب

انتيىواعلران اولجتهنظ-يز  كاللامنصهارحبانماعللرهف الاستلزام يفيدع__دماقامة الحدّاذا
رمغن عن
ساءك.أن
لكتف
ااح
دل ال
ووءال
جكفا
وذ ل
ذهدتر حهابالمعانجة ولوة.لز لوساكره ولدسك
اشتراط وجود الراتحةلاستقامكلامه ردلكع_لى هذامانةإه اتموىعن اليرجندىعن ارط منان
ذهابالراتحةبالمعالحة لاعنعاقامةا لد (ذولهوشد رحلان) بالثنر مدان ندت عندالقاذىان

وبادد:اأءنهأ بضاأوبالشعرب قط ف.أمرالقاضى باسدنكاههفان زاللبتعد
ارحقائعة حشالاسلشم

المسافة فلابدّمن شهادهمادالشرب أويقولاأخذناءور ع الرهوجودةوفىغيرارلا دان شود وابأنه

سكعن غبرهامعوجودرافدة المسكرقا ل ف اىخانيةثنمساطمعن الرماه وكوف ثب ومتىثب وأين
عرب انتؤبىقالفىالنهرواستغنى المصنف عن ذلكبقولهو رحهاموجود وتضمرحه ,كونهطائعا نتنب

(قولهأوأخرمر:

ع
عرض المصنف دوال القاذى المقرّعن اجرماشىوكبف شر هاون “مربشور

ذلككافالشهادةوفى قولهانعل شربهطوعااشارةالىذلك ثسنيلالة (قوله ور>هاموجود)فلاذرق
افشىتراط عدم التقاذم المفسر بذهابالر #عندهما بينالثمرادةوالا رارواماعند#دفعدم التقادم

فاقرار (قولهانعم شمر بهطوعا) بأن
المغسرعندمعطى ثمورشرط فىالشهادةفقط ولدس بشرط ال
ود همد ونبالطوع فلوقسل
هان
لقشلل
شهدايذلك وانلشعجدايهلا قبلبحرولوقال أكرهاتلا
وله لمح
دأحد ولوثمديالا كراه.ينهعدم جوىءن التتازنمانية وا
حاصل ان شروطاوحوب|  43جسة

الال وجودر ع اتخرالثانىوجودا لسكرمنغيرا رمن الاشمريةالمرمة الثالثثموادةرج لي أنواقراره

مز واححدة الرادعانيكونثمربهطوعا لخسامس ان,كون صاحيا (قولهءوكذافحالةالسكر لاصحد)

كذافى بعضالع لوحف سكلامكتفىرلعهدمفائدتهجر وسقه اليه

١

فثرنيلالة ا
العينىقال ال

دع د صكودمن مناهى
فلابعا ب
حدٌ
وفه تاملانتهى لانالالمعا_ل وان يكنكاملاو«صدق عله انه

الثمرنيلالى " (قوله وااغلمناقب.ذديبالغرالح) خلاف اللؤتسارقالف التهروق طلاقالمزازلبوهسكر

املانثعرية المقؤذةمن الحسوبوالعسل امختارفىزمنانالزوم ال دٌوقال دماأسك كثيرفهقليله حرام
وهوس أيضاقالواورقول د نأعذا نمهبى  (ذولهلانهأوحح ان من نسذالعسلووذ لك لاصحد)
هذا امام اذاجءات الواوفىقوله وأاومنداذاالذرقلالهجساعللتعاطفةعلى ضدٌّالثمرط المذ كور
فلاجوى (قولهلا حدم رد وجودالرات-ة) وكذاا جل و--دمعهركودمنخر وكانق عهند أى

جنقة هن دقولنو جحوب|  42له فقا للهالاماملتحدّمقال لانمعه؟ إهالثرب والفسق فةال لهالامام

فار فساها
اىح
ووف
نذمنعه؟ إدَالزىكذافالتاهيريت
لصماالق.ورتافا
رلمدننلة.لع-لى انمن
نو جدق ته روه وفاسق أو+لس وا اس من شر بهاومبرمنيمشر بالا سدون بلعزرون حر

فبسقدربه ذلافغ-يرهمن|له_دود
ئقر
شائل
لىدل
اأةو
(قولهبعدهذى رعدها) لانقام الاثره ن
لعدمالاثرفشةنمتاعذراعتياره وكونه»قرّالايناف النا كيدياشتراط الرا-ة كلاشافىالتأكير

افالرفباشتراا التكراراوملادفرىرمن جءلهالتقسيد بقولهعدمضى رصهاة.دالهوح الاقراروالشهاد :ا

17
1
9

6

ممندهيمن)
الثلافى
(اتحزء ا

اما

ومُودوا
ومتى”دتالاحصان بالولادةتعدالا>_:كارفسالولادة قلهاولى جوى ع نن قرا+صارى (ذوله

وكانامقرٌ بن ب نأنالوأدولدهما) .لانالشارع] ثادلثنوسلبدمنه واحامبلشو
وتاتس
دبم_ه حك
بالدحول مزاوفذا عق تالر-عةز تلع ؛ع ى اذاطلقهاءءدما ود تمنه منكراوطتهافىمذه: ,عنوران

يكون مزه شت (قولهخلاةالزفر واشلاثفجف الاؤلى) فزفر نقولانه شرط معنى العلةفلاتقل
9فمهشيوادةا إضناء ا حت الاللدرءوالشا فى حرى علىأصلهانشم ادتونغيرمق.ولة فىغيرالاهوال ولنا

نا
الاحصان عدارة عن الخصال اندةوانهامائعة املنى فلاركو امت الجلثلان هفدرينات
انكو يذل الول وعوالقا بول نر لكنامالجعدلهرفرىتعر نفاللءلة
<دله الزدلج تعر بهالاسنب وقرق دننهمابأنالعلةماتوج.ه أ امكوالسدبمايفضى اليه (فزوع)

خلاسباتم طلقه! وقال وطءٌ باوأنكرتفتهو ممصن ا قرارةدونهالان الاققراردحيةرةكالوقالت يعد
الطلاق حكنت نصرائمة وقالأى اروكن
مت
سباة فيرجمالمحصن و كدلدغير«ؤبهاستغنىعابوجد
فىاءض نمعالمنم :ن قولهاذاكان أحدال:انظ ينامر ما
ديررجم
اصن وصلدغبراحصن
در ولاشافيةماشق منقولالمصدف وهنا دصفة الاحأن زهنالددول لاناخصائوسهاثارت
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حن
مانت يفعل الف نا رالزى لا فوحبان لانءتيرالاالقةل و سقظ اعشارا إزنىكقطعالءد ذاسرى

ديدل اليدوضمان|
يةول
لنان
ا لا
نصاص
االق
هدةأو
المالنفس حابللااصحضبعان النفس مذنالد
النفس بدل!ظ!نفس ول مهدنا بعة ذه س كسائرالاءضناءفان الاعضاءتم إك لاك لئس تمعاز يدل

:

ذمانبافىدعانا لنفس لاق الحدوضهان النفس لانبماحقان متتلفانوجا بششن #تتافين|حدهما

:

الزىوالا “خوباتلاف!لنفس فصاركن شرب #رللذىقانه حدو ضهن قهة المرلألذى لماقانازيالى :
له وقالأو وس لاحد) ادكه اناهنذعان تَعتراوهماانالاستناد«ظهرق العام دونالمتلاثى|
فقى انهال ظاهر وو[الشارح وقالأبووسف ان هذامذ همه والذىفال دلي والعننى والثوروءن ١

أىبوسف (قولهبونذ بالقصاص) فاشستراط قضاءالتاضى لمكن الولى مانستفاته لآانهشرا
لأحوز بدونهجوىعن النهاسَ( َ.قولهلااتحد) مدل حد الزنوشرب ار وحدالقذف لان دود
اه وه والمكاف«اقامتها فلابقدرعلى اقامتاعل نىفسه لانذلك بطردق امخزى والدكال وفعيل :
ناثنه كفعله لاه ناعرةفلا شرع خلاق حةوق العادعنى (قولهواناحتاج) أىمن إدانحق الى
الات اندنانلككنهم نن الاسشمفاء لانالاستفاءع>صل باحدامرين كا الدرروغيرها اما #كيله

أورالاستعانةعنعة كسان
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ات

تخد

للاف
لتقام وا ك

افلمان وكاان وام لنامر يباووكذا اارجوععنباوكل هذه دوارض علىخلاق الال ناس
تأخصيرها ( 01ذولهوعندالشانى لاترطل) لتاقولع راعساقومشههدوا ق حدا بيد وانهعدد
حزمرنه فاماه مشو صعن ولاشهادة مولا نالشاهدمة عا الزفىوخوه 5خ وتكي ١دس حسلةن
حسم ةادا الشهادة|مقامالى فصل

الستعلىالمسلوفان
ازحارقال تعالىوادهوا| الذها ده له وحس.ه !
الن

الشارع

(علىمنلاممكن)

َل

'

المهراحرة فصارت

اطبا تكنهكنان

دسبة وفذالوقالامهرت ككذالازنىيك دحب الحدفكذا اذا قالاستأحرتكَ أوخذىهذا لامزأك
سكن ن نفك يكذاعنتى وقولهولهذالوقلاامهرتك الم«فيدعدم الحدبالاتفاق لذكرهعلى وحها
ا يدون بالمتفقعلمهلك نفى| نمرعنالم رالاهذا كلهوءوب المدا

الانتتياد

(قولههنالساطان) ولوبأمرعنه تهرعن حامعالفصولين وظاهراطلاق المصنف الكارايفرخّا
ان
ووه ماوظاه رعيارةالهداةاختبارقولأى حشفة جوى (إقولهوكانأوحنيفةيقول أ ولاحد)ل 0

لانانتشارهاكادقع طوعا
دال)
حعوق
امرج
للهث
انتشارالا > لتدلءلقاعلىاتخقتبارع.ى (قو
قديقع طبعاكانى-ق الناعمفأورثشبوة عرى وتقدم انهنا ادعىالشنبة,الاحك رالاتق.مالنمم
دأعنهالحد؟سرد دعواه (قولهواناركنهه غير
البنةخلاف دعوأهالشمهة بغير الأكراهحمثب ر
ك لنغيروهءن 0
الساطان حدعندالح) قالواهنا اتلافعصرف فىزعذه ي ن

فزمنهم الكل مغلب ولااسعافى زماننا شمف ,قوطماهر (دولهانا ندكروالا 0

نت

عند ألىحشيقة

مطلقاع.نى بعنىادص المسكرشسبة بناقالتزوحتبااملاوهذهالمسلة على وجهد نأحدهماان يقرأربعا

توان
عدقور
لم>
ا,ال
 |:بالزنى نغلانةوقالتانه يزوك أو تازىأر تعامعذلانوقالفلانتزوحت
كانتمعترف ةدنا لامرعخاوثانوماانبقر ارنعاانهزف بغلانةفةالتمازفى ولااعرفه أوأقرتأر نما

ح
ل
صا ن
ادتهاو
بالزقيممعفلانال كلانين ندتبهاولااعرفها فلاس المعر:عندأى ضغ ةدر ر وحاش

لابدواحد
أنف الرجهالارّلوهوما ذا أكرٌأحدهماال0::تك لاخر وادعىث .مرةهى التزو

بعة لأحد المشكر
منهمابالاتفاق والفاملواجنهيوهومااذا أقأرحٌدهماوا نكر الا شروشيد
بالاتفاق وهل د

يسدر ندهماعدجوىعن ارازى (قولهوعندهماعد)

انلريدعالمتكرش:رة لقال مانت قلناالءةفىفعل مشستركء يدثهماقانةفاءموجيه عأن<دهما بوجب
الس ولارن للاالتنصددقعرة
فرغور (قولصدالقرالاتفاق)
اأششابليةاخ
واد :لاك جوى ومعقتذى لظ

كذلك
هرات ولدس
] تند بق كرةواحددانه حدمالتصد إقاد00:

سكان الوكالة|خطك دقاقرا زالاق اتحدود (دوله وهر زرفأمةنتتلهااة)
بد عليه مأ الاشاه قب ل

عدب عامه قعتر|وسةط به انحدلانالالاث“ :نت فىاحم العم ماءفأورث شهة
يه لانلواذهب عن راره
قنذ ه

أىفىملكالمنافعتبعاونالفوائالظهير بتغضمبا زهان ذون #عترافلاحدءليه عندهم جيعا

هما وضمنقعترالمسقط الحد وقفحاامضعذا نلورو عرو نكها لاسةطالحد
مات
صى به
غلوزن
اما
وتلالىاماةلفزحنينايةفا ن كانت الحنايةقوجنالق ض ]ص إن تلت نفس
بالاتفاق نهر وباانجن
عدافلا.-د عليهوعلمه|!عقرلانم نالعياجم قال علكوانى هذ م الصوزةفأو رثشبةوا كانت
تحب

الرافى 1علكانحث#ة وان دفعي
فاق لان
ص عابالحديال
القصاصنناننداهاذولي

رصم

باحناية فعل الخلاف ولوزىباحرَ:فقدأن ارهعب الجدمع الديةبالاجاعلان امحرةلاتملكبالذمان

اضاهافان
لق وقولهفعلى الخلاف أىلا_-دفالمر وىء نن ألىنوسن ش_لاوا مموالوزىبكمير ق ف
كانت مطاوعةه لدمنغبردعوئ شسرة فعلموم|الحدولام عليه فىالافضا“رضاها.ه ولامهرها أوحوب

الحدوان حك ان معدعوى شههةفلاحدولاثئف الافضاء ودب العةرلعدم وجوبالحد وانكانت
مكرهةمنغيردعوى شرة فعليهالحددوئاولام» رقم بنظرق الافضاءفان ل:سة سكبوذافعليه دية

نه فوت جذاسلمنفعةعلى الكل وانكان سق لك وشاحد وذعنثلث الدنة لان
ولان
ناملة
ارأةك
الم
م دعرى
جب ةفلاطة علهمائمان كانالمول:سق

كفعلهم ثالدية وهب

المهر فىظاهراار وادة وانل هسك فعلمه الديةالكاملة ولاب امورعندهما لان دون كانت
خا

امع 1وأذهى 0مر:هفماذ كزناالانىس قوط الارشنرضاهاوا نكا:تتاص_غيرةولاحاقع

(احءرا لمانىمن ف المعين)

ىم

مأسيق معز باللدررمنانهيعزر ق اللواطة *

ع نالسراجح أرضا م

الاعراىيستقم باتكل

3

قىالشرثملالمة
نالاحراق رف را رادمن قولهفع :د أى حشفة «عز ريامةال هد هالامور وندصرع ف

وخا ذه ماذكرمعزى زاده<دث ذ حكراأن١١رادنامثالهه-ذهالامورهو وماء أحئدة زقتالنه

بوط خرميماد وطء معةواتا نقد مرفانالتعزمرىمل هذهالا ,دل عند تأىعندان حو

كزلام الوزلغىبره اتح (قولهوذكرفالر وضة) أىللزئدوستى جوى (قوله ولوفلأ
مذ كو
لعددة أوأمته) ولادكفر باستخلالهعملوكةء شرتيلاليةءنالتتارغانية قالبعلمولا:نعلوقولهولاعم
الخروالانور3

أىعدم

(دوللهه وقال! لشافى

(قولهلحدا جاعا) واعا عررجوى

فقول :تلانكل حال) أى صنين كنا أولاجوى (قولهوعند أىبوسف تعرقو بذعن) كذا
قاللكاق وظاهرو اله لأقول هدون الذىفاز لى والاخشارانةول مم د كقول أى نوسف
ا كانت الممعةللفاععل وان
ثمظاهر:هذا انتصساحماندفعهاحيراوعنارةالز باج والاختاره ذا١٠اذ

ان ندقعهااليه دقعبامدعياضى

كانت لغيرهام

نظاهره انه لا .رجوى

(قوله

ولازففدارحر أدودى) دعنى غبرمعسكرالذذاليفه أراسراليسادخ ب محن عسكر عمنلهولاية
اقامةا جدود قد ل داراجرب ونع د أوكانهم0
هلايةاقامةالحدفانه
أواسيرا امالوزنى وهوهمععسك مرن ل و

0

لاف أمرالعلك |والسريدلانه انا

طمعة عه شرتنملالمةعننالغخ قولهاذاخرج
يلها ند يراردنل قامةدود ولانةمن لقاما
اعتعليهالمبنة يه نغيرتقادم لانهلمستعقدسبللاحاتحالوجودءلان |حكامنا
اوق
البنا) قاقرره

ا

ا
.بأهلحرن
الحقواإ

(قولهوعندا لشاف

صحدفما)

لانالما لتم احكام.

قالمالك و أجدو :سأ وله علءه السلاملاقام انحدودق دارا جرب وأهل الى
ا

عدم ا

فلناخص مذه مواضع الشموة فو زقصمصه
برج ع لالزسة.دلا على عدم ادلوكان از

تعالى قاحلدوا فلاهل

.اس رياى واعلان قولهيخير الواحدد
ذيرالواح_د والة
.سير جع للإسّدلال علىعدمه
قدا رانحرب وقوله والق.

لوكا نقدار لجى وم
يامنن
هعمما ى كلامالعمنىم
ل اللقدو رحمث| كتفىبالحديث ف الاستدلال على عدم
ىلغص_لين وأهل الم طا”ذوهكم ن المسباين خرجواء_لى الاماموهم دوة وشوكة ومنعة و صذالفون.
فا
الملة

يل)صواب فى7
دعض احككام المسلينبالتتأو.ل جوىء وشرها لبن(قوله ولاد يز ر ا
ا

ن 3ولهولاعدير :قصى جوى (قولهتم رجع وقالصدات) ولوكانبالعكس

ةن دأى حنيقة رعدوسد
دون ال ةأمئ ع
انز ف ذى أومسلع تأمنة حدالذي والمس
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أضساوالاء لان وسفانامحدود كاهاتفامعلىالساةم نن والمستأمنة دانناد
الثيرب وعندالاماملاا
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قر ناد ودالا<دالقذف وجديةول كذلك

ار ا جع فامناع حدق جى الاصل لو حت امد اعهقحق التبع

إن

.روه  ' 1و)

دواد

”ا

زباى

(قولهزف صى

أو نون عكافة)

لدس بزىقتشعرالى ا نإحصائهالا سقط

وعمارات| صهابناان فعلها أىالكلفةمع الصى وانجنون

يذلكثموما»الصى بوجب

الهراذاكانت الموطومصغيره

أ وكسرة غبرمطاوعة |وأقد وانكانت الموولوء
* 5كبيرة مطاوعة لاحب فاعات +المهر ز بلي (قوله

فى-ق الآصلي ودبت
هامتناعالحد
تخلافعكسه)والفرق ان ذعلالر-ل صل ف الف واهرأ:ة تابعة ل و

امتناعهقى دق اله
يج علىمامر وامتناعه فىالسعلا«ازمى حى الأصل نهر

بعزرا نأشدالتعزيرجوى

فول لبزفم!)

عندى
را تأرخر:دلا لا
ىة.وز
نخدم
لإ

0

(قولهعستاحرة)

ولتكن

دشيرالى انا لاف مقددعااذا استأحرها للزبى فلو

(قولهوعد هماد وهوقولالدّافي لانهلءس ندتهمأ

ترح وامجاروف اما طالبتمنرجلملانابا
ف انزفختصاردقالت

:

م

على منلامسحكين)

]1ؤ9آ©6562
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ايا
ل

لف ان الشية ىالعقر ّْ
أذطلقده الهلات عد العقدعلم ,بالاتفاق علىالاظهر وذ فىالدرائه حررق اله
منالشبة فاحل وفنهاشدتالذ1 .

انذت :
نتهسى(تهة) اذائز و بحدذات رم ععرممنه توالا وال

والاختوالخسالةوالعةأوتر:و ب ارع:أأبمهأواموردابتهمل بالاحدعلنهةكول ان لنةوغلة |3
35رمملها بالغامابلغوق أبوبوسف وهدوا!شافىا نعل انهاذاترحممحرممنهعل1.

ولامهرفا ١

 000كانعلءهالمهر ولا<دعليه جوىعنات ن نابالمهر !قولهمطلقااىسواءعم |

| المرمةأولاجوى فان قات هذ امشكللانا-تاحة الزنى كفركاقالشرتبلاليوةغيرها قلتقالفى||

 0 :مأسنائلهم هناتد ل عل اىن من |سكل ماحرّماللهعلىوه لالأنمكف رواغ اامكعفراتذاقدا تحرام|
لطا

اق قرفا[ تمن تسد الله مااذا كانعق ل حرمه الزنىا ذلواعةقدا حل تخرى عليه |

أحكام المرتددينفنه تطرلافى لا فمهمن التنافى لان اعتقادحرعة اللىابق مع ظلنه الحلىثظرمانه |:
ْ

2
الامناقاةنا ماه من اناذرااددظن

-ل دعوى

لظن
الظن وان دصل لها

ولكن بوجع
قوله
0

0

|

|ْ
ا عقويةاح) وهى أَسْدماكون فىلتر يانه رعطدان! نضاشرئيلاليةء نالكال (دولهانعل ش

نحقدل.تصادف تكلهبعنى ١
انذلك) يكوه باسزما جهوئ (قول ودهماوسندالثانى مستا )لاال

. 0-5رهما
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بالنسيةالىهذا العسقاد فيلةوكااذاأضيفال اىلد كورولانىحت ة ان العقدصاد فمحلهيعنعىحلترا|| ا

سقسدلارالنظرالى
ال انلفع

70

برإمارد)

0

نيان

صوص العاقدلانحلالتصرفمايلقمةصودهوالا فى منبىآدم قابلة||| رفس .يي

ىبع الاحكامالااته:تاعدءنأقادة حة.ذا
للتوالذوالتشساسل ودولامقصودوكان شنى ان ينعق دف ج
ارلزي
6
مةء ن النزازيةهالمص:ف مثى هناعلى حلاف أا
لحل ادل-لنيو رثشمه والغتوى علىقوملاش

يخا كت
م زح 17
0 4

لفقلكنفلم القدو رى للغلامةقاس مامعنا«انعامةالمصنفين| خسارو وااعقد واقولأى ! 4 0
حنيغَةوانالفتوى ءايه جوى (وقلوالصهحدياجندهقغيرا لقبلمطلقا)أىلاجلداولارجاانكان أ بم ررق

9 06
كد

خصنا(قواهول؟ و عزم )قال ددر بعولا اق بناروعد,اجدارالتسكيس مخسل برق|ع جهةي يبنا

اماع الاحجاروف امحاوى والار

اينتاودأوكوت زواع ذالاواطة قل | |ا بن

ناا ماسةوق الجوهرة |
كله
نةهورفعن اله ر القبامامنيعانالقاضى لس
الاماما سل.اس
الاستنامراموه التعزيرواومكناعرأنء]وأمتهمن لشي قزل ولاثوةللهولاتكونالوا أ 2
فىالجذةعلىالعميم لايهتعالى|استقيسها وسجماهاخديئة والجنةمنزهةعمر| ىعن الخاقث  :مموق الاشاه ا

|قايةفلاو<ودذافىانجنة و3مل مجعية فوجد وشيل اق اللتهعالى ا لصفهم الاعللى ٍ
حرمةم ع

كالذكور والاسفل كالاناث والتتدييالاولوفىالمرمترا أث_دم انلزنى لحرمتها عقلاوشرعا وطبعا
والزىلدس حرام طمعاوتز ول حرمته نز وبجوشراءتخلافه وعدم الحدلا فته .دل للتغلءطلابهمطهرهعلى ١
و نه ٍْ
هلغابرةلان|:
 :قولوفالدر عنالمحتىمكغرمهتكا اعندا #هور واءلانعط ف|للواطة علىماقل ل

همران |
اى و
طسع
لةلا
الس
أهاوأىا
آهفن
يغلقل شعل السسرةعبنىلكن قال قالثوروأنت خميرنان
ف
الاواطة خاسسةبالذكرلامباعلةدومأوطوكاوالا:نون غدرهالاك

درى على

تأّلف التوفجومجهالمغابرة معالذىكرهفىالم راختصاص اللواطة بااتلياذنَكر
خرو
فالاته
ماذكرهن
وكلامه دعر لمان |
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لاك الغافىم :فعمالمدين)
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اأوردانهلرابزة هن هؤلالايقطعفظاهرهان بدتهمااننساطاوأحب ,أنالغطعمتوط الاخارمنلور
أوهومنتف إدحوله فى نتهمبلاستمذانعادةاماالحدّف:وط بعدم الحلوشبته وهوثا نتهناتهر وم4

لوسرق الضف املنمضيف ل باقطع ولوزسفار به تحدزبلى (قولهوحدبوطةامرأتوجدهاعلى

فراشه) ولوكان أعى اذبعد طول لص ة لاتذفىعليهامروااللهاععى عير ب
ااملحراكات
االذمأالوفدةعاها
أفاحابته أجندة قنالتأنازوحك أوأنفالانةبدانىبلاسامنزوحجمتهادررلدانلمل وقمدوابةولالانها
لوأحاتهبلف
اعل ولنتل نغ رانساص المت ار وجتك ون وهلام_الواقدء مزتع لى| 4واديام
فوطءها حدلانه>كنهاانيبأ كثرطنذلك رواذ وااس اّمل اليبىفلانحب عل المصيرولوكان

فى للدمظيةاطردق الاولىفافالشمرنيلاليةعنالخسانيةمن انه دوا أجنسة وجدهاعلى فراشه
وأولملءمطللاحاجةالمهلالاستغناءعنه عافىالدررمن قولهولوه
وأىكالاذق واء ان تعال المسكله
بقوفماذبعدطول النصة المأ-وزم عن لقا ضما ن بةولهوله!عرأدقدعةقال الثمرنيلالمةويتطر

ماذاكون بهقدمهاوان حاءت ولديئت نسسهماننك د
رنه قردس فالمزفوفةز لى وهذهتردء ىكل

منالمصنف والشارحاحي
ل
ثقا
الوا
ولند
لب,
ىشتففقط

أىلاف الثانيوةماذائعةه انجوى

قوله .5يدانم قد صمدوااشوتالند يق وطءالاحند مةالتوزفت المدمعانهشامرةف الفعلانتروسى

و فى كون النسس ٠شدتمن الا-نسةالتوزفت كلام!مع؟راحعةالمور (قولهأىلاعدوط«أجنية
زفتالم) لانه اعقهدهلىدلملشمرعىف مىوضع الاشتاهولاتحدقاذفهلاه وماءحراامفىغيرا ملكفنسةطيه
احصأنه وعنألىنوس ف لاسقط عق (قولهوقل هىزوجةك )ميقل وقان لان يرالواحدكاف نهر
ع ن| نضا الاصلاح وظاهركلامهم يغمدان لد لاسقطعرد زوافهااليه ل لابذءنن أن باذخمالىذلك

قولانمازوءتك (قولهوعلمهالمهر) لاالنواء فدارالاسلام لامخلوءو حذامعو د الي
فوح سالهراالافوطةحاربة الان اذا علقت منهوادعى الذسى وقيهااذاوطاماع المبعهلاوم

وشتى انلاب بةوحطار به سادلا انلمولىلاحبلهدينعل عىمادمالان يقالوجب ممسق ١ط كذا
'جى انلامهرانضااخعذامن ان اوقلااستوح بسع لى عاده
فا اي واووتل|ة مالسماديه سمه 5ذ

حقازادق الاشمادمالو:ع صىنالغةسرةيشيرفن وليه ووطئهاطائعةفلاحدولاموررأدضاوعلله فالحتى

بأنفعل الصى غي مرعتير وقأل ف البعرولابردبعنى على املاثفعرح مالوزصى امرأةّنالغسة موطاوعة
قالوالاد عله ولامهرلاسةاطها-ةه|حيثم؟ نمه لانالمهر وحب |كتهسعط قادواي وه-ذا

ناتىفعالونع أنضا ومنه لووط حراروكالوق عليه الوتوفة أوواقالتومن الرهن.اذن
اراهنالفثىهلذاهثة ش
اجلى|ن
ملا
هحب
رأ نضاول أرهانتبى وأنت قدعلت بأن ةلد ارمهننقولة
فى واهيكَابالحدود امحدّوهواراجحوهذاءاطلاقه بعممالوأذنالراهن أذالغروجلاتباحنهوعق
رواة كاب الرهنلاحب وهذاأى عدم الوجوب علىه لدالروايةمع|لاذن أولىم روظاهراانالمرادمن

قوله قر وابه كَابالحدود حسالحد بهن:ىان .دع ظ نالل اذمعدعوىااظن لاةناتفاق الروائات
أأواءعلمانماف الدرر وحرىعا.بذ الدرد قولاعنبقول
ادفو دميره
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ل ل ن الحدّلوحب علىالمرأولان المدساقط عنهاانتيى

(قوله ولاحذ بعرم) ار رساغا مظير بتوروه ذاه والشبة فىالعقدوم عن الشمبة فىالعقد وطء

 :المعرو جه لغ-يرشهود أوبغيراذن روزا أ زوج وا
ان
اووطنٌ حوس ةاومشركة تروَجهاوجمعبين أخحدينفىعة  :أ والايرةلومتعا قساف جمع ذلك لاعتب
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هما كانعدننىوسماق كلام ار «قتذوانه لاحدعليهوله متاكوسةالغيرأومعت ده
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كااذايللق امرأتهئلاناضر حا) قديهلان لهونوانهاأ الثلاث»الككانات فوةعن فوطهاف العدّةوقال

لأقىة ثلانا
طقال
مفام
علتانباحرام لاحدلكونالشبة حمنشذهن قمسل الشمبةاحكنة وهذهباغز به
وطئتنى الهدّةوقالعلث حرمتراولاحدوهى منوق علاالثلات:السكمارةشعرنيلالءة عن الت (قوله
لوظقلاننتانهاتحل) معناءانهعلوان الزى المكنه ظوناطأندهذه لدس ز>رفماشرئيلالية عن
الغ ودكرةرامن موضع؟ خرانهلواءدةدا >ل تحرئعاء2

والمرددين قلهدنمه لهاد ى (قولوهأمة

لند اوىانه
أويه) لقال أصله
واع
نلل
اكانأولل
والاج دادوالحدات تمانلالمو
ىثمل
ةدوا س

محدّوان قالتالامةظنذت
راديالاب والامالاصل قالوهذا أولىمن دعوى التغلدبفانقالانها حرا ت

الهس

اونلحملبلدىعالرجل ذحلدكّلحتى يقراانهماعدارا حرماةللاشنرة ق أحد الحانبين ت.مرىالى
ر تابعةفىذعل
الا خروروىالحسنع نأ -نسفةانالامةاذاادّعت ال وميدع الرجلحدّلان م2
عمانالابناذاوطئٌ
الزف والكةفسان بالتادعلا تعتبرنجوى عن البرجندى وظاهرالروايةالال وا ل
جار ب الاب مراراوة_دادّعى الشبةفعليهلكلوطةههر وانكان لاوطغ حارندابئه ذعلمهمهرواحد

طيه
وكذااذاوماْ حا يردام رأنه م
وبعل
*لكل
مه رجوىعن الولوانحى (قولهوأمة زوجةه) فان
عتىاو بمالرز وحتهالمستفادمن قولهتعالى و وجدك عاثلافأغنى أى ال تخدصحة رذىاللهعنها

قدورثنشسر
مةال الزوجة ملك الزوب
دجر وقولهوو جد لءعائلاأى فقيرااقالفالْختنارالع.ل والعالة
الفاقةبقالعال علع
يلة وعنولةأىافتقرفهوعائل وكالاحعلىمنوطأمءةامرأتهاذاظن امحل
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حدءن طرفيه شرم لالدةءن
اأاقرلاويلة :لانالشية لاتعققت فىالتفعاللنغ

الال (قولهنايت لانالغعلفدهتعض زى لغرضانلاشمبةملكالاانالحدٌسقطلظنه

را ج<ع لبلهاالىالمملو المحب بهعدةول:تج ض 4الاول وهذا|الاطلاق
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مقبدبغيرامطلقه “لاثال امرقى#دوتالنسسم نان سب ولدمءتدةا لثلاث.ثدت بغ بردعوة اذاحاءتره
لادلهمن ستتين و حمل عل انه وطمها ف العذة أشسبة عقدفان حاءت يهل كثرلا
ست الابالدعوة وصمل

اادق
الاق
لشر م من انهشدت أدضاروطءأجندة زوف:قتالالنساءهىز وحت_ك
مطءس
ىىالط
عل
فعل
وى و

م ثلأنضااعوا تمتها المطلقةء_لىمال
وظهر خلافهمع
لانا ومنهااألمولداذا أعتههامولاهالنروتحرترابالاجاع
لاثاب
مرت
ااجس
امتر
ماعةفصا
متةطبال
لا
كنحر
لةارومستعبرا رهن عنزلةاكرتهن نهر وغرة
ومنهاالمرهونة فىحقالمرتن ف ر واب كاتا نحدود وهوا ة

اختلاق الروابة وفطىةالمرتهن تظهر'فمااذاومائهاعالمانالحرمةفان قل فعلى هذاو< ان مدت
بالمدتى<ق
الحدعل المرتبن مطلة|| ةمهعلمهأمل ستمهكاف امحسارالكت دأك_دمة وكار ة
الغرب قملناالاستيغاءسدب الك المالىفى له وماكالمال.سيب للكالمتعةفى لبف صل الاشتماءتذلاف

سومار ايت لاانلاحدالراتفسدملكالمتعةبحال والغرلماعلكعين!ل ا

سحو

حقدم»نلعن ولوملكالعبنأوتعلنىحقهبهالاحاز ببعهاالاباذنهكالرنز دل ومنه بعلجوابحادثه

لانفاءماعل.همن الدين ثمظهردس

سل عهاالفقير وثى ان 2شخصامات وعاءهدن وس.معث دارم ا

خرفهل يسع الدارصحع ولايتورض للشترى حال وبوفىالدنالذى ظهرمنناالترةأم لاذأعت
أنالبسعتيم لعدمتوقف العدةعلى اذن الغرمسواءبقمال

ةملكو
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الدينأ لماقا نكان فم وهفا*توف وانمز ر.
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هاا من

لعن فيقسم

نوما علىقد ردمها وهذًا اذا استوى الديئنان .أنكانكلمنهمادن كه أومرض امااذا اخحتلف| هدم

دينالععةعلى دينالمرضو سان الفرقببنالديينس أق فله بقانماسقم نن قول ال «فلاىنا
اللبدغا»ءسيب لك المالالم
ااه راندا لالاسدءمقاعنالةولق

(قوله
وحدبواأمةأ مه وعه) وان

فلن لهل ياتغءهاء الشمبةفىالك وفى الغعل ل»دم أ سناطكلعتا لالا”نوفدعوى ظنه ا حلغير معتيرة

(امجزءالثاىمن عتاملمعين)

م

9كن م3ف حقة ومثرااتمحاريةالمهورةة مل التسايم ىحق الزوج ناذكاء نالمعنى فالمسمعةومتها أ ع
حارب المستركة دو عنعا انملك ل اسم نات سوق كوو الشبة فا أظهرومتباْ /
المرهونة ىح فالمرتونق روايةكانالرهنزناى ولاذرقسنان .حكونال.الرباشترى اوللبائئع

ن< ن الاين قمل القممة حارينمن الْعَدْةبعدالاحراز بدارالاسلام أوق.لهوقه
مر -
لط*ال
ويد خل قمهو
ءِِالعم ' شىى ان بزادحار نشّهالى هىم أنه م نالرضساع وحارته قبلالاستبراءوال وح التىحرمت
د وجاسمانيا شتام حامعهاوهو علرانهاعليهسرامفلاحدعله ولاعلى
برددتها اومطا وعتبالا:.
اذه لاننعض الاعمة حرم بداستحسن ان بد رأبذلك دور وى الحسنغن أ حتف انه اذازى

نامهتماشتراها لاحد عليمههوان زف حرهم بزو جه ذعلء»الح ودالفرق انه رالشسراءءلكعمنر|فدهل
نعالقطع :
رققل القطععد:
حالةفرن,سيبك الوماكلمسو
الطارئْ قبل الاستيفا أى قملتيا الدك

فامارالنتكاح لاعلاكعينا 1رأةكرومةتذى هذاالفرق انهلاعناملا ارق ارقا
مع نهحكفدهتحلافاول الهوىعن الظهير يدانه اذا رف بالمخصويةم دمن متمالاحدءامه ولوزف
نام ثماشتراهاحدق ظاهراروابةوءن الامامانلهاحدوددق ول أىبوسف وقياسهذافىالمغدور أ

حادنّهعندهماخلافالهانتبى (قولهوولدولده) 0
حالقنامابنه شمرنيلالءةعن الغ

هذا
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وأدهحاوان1كنه ولايةلثماله

كه أولىمعن العميردتى لد رر بالاين اذلافرق

الشكووالائىكاق الركتلالية«أضأواءلان الشبةف الامذالتىلاوارث امن قميلالشمرة

ل
سلىاعن
امحل سنا (قوله ومعددةالكثانات) لانهارواسع عند يدض العصادةومناهملع اذاخ
لهاست من ذوات لشب حمكة واحطمن حث وقال
كن  0ف الشرئلالءةمضلاوم افتلعة

ريمت ننفت جومت ||كشوتنىهامن ذوات الشبرة محسكيةكذافىالفانتبى والمرادنعض الصصارةالقائل ,األنكانات
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رواحع هوسدناعروا بنمسعودشخنا

جف ||احدعنهماشضناءن الشع حس

ا

(قولهان ظنحله) سواء كانالرحل أواارأاثفانةسقط

نوالمرادمنا الكلد عوى )لعنوانإصصل د العطنوماةكرادلعيى

(كك يعافا ,تونتهرولة مدهنتنقالدواطئ لحماثقنان انل سل اعلا جنالا نداتفاقاوفودر  +المعادواء لل
ا

1

0
عن أى<نيفة منانالشية قحانب المر

تىاذاادّءت الل ولمبدع ازجلح كاسأق

 4يتم 3

(قولهوالمعى هذه لشسبةشسبةاششناه) أ شسبةف حنمنحصلءاشتسامدوالاستادالخرد ال

0

احلاشةماه وظانهالحلمنه شههةشيخنا (قولهوهوان ظ زاح) الذعيرراجع لاشعهةوذ كرباعتيار

1

ديللانلحل) |
أكتسانه التذكّيرمن المضافاليهويقالفهاَقدّم م جوى (قولهانمانغيدرل
قالف النهروتثدتناشة.امغيرالد لل دلءلالميقلبظالانناأطا نهونفس الثهه حكزا:فابضاح|
 0نل نشتمهعلمه
م عبارةالدرروهى
ال
0
(قوله ققحىمنن اششهعلءه)

أى 12رهبالحل جوى

ولعماف
(دولهأولرعل) أىا رهمهقا

امواعلةى-.له تأمّل وى (قوله أوبعل |) فىالعطفباوتأمل جوى (قولهفلابدّمنالظنام)
حكتقوء سقواخ رادمن ع اعنم اند جرمن ل:در روقوله فلابثءعنالط نأى :مندغؤوىالان

اطحتى يرقاصعا
دا ق
_هم
كحد
ملأ
للح
والاشمرّد الظنالقائمره لاحقق الشمية جوى وإوادّى طننا
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بعلهما]أ رمه هروعن هذا ذ كرلعضومانكلماانتّى الدّءنالر<لانشقىعنا١ رأتوهومنقوض يزنى|

لك المطاوعة والمستأمنبالذممةوالمساةتحر (قولهكعتدٌةالثلاث) ذاو>لةدراوالنائىع كمال
ة شكل
اتحبالنهرا هتلع
نا
وكذا الغاعد اماالنائن على غيرمال ذن الحكة تذهركفارنصقا
كا ا نودحلقا لكقاءاتالخلع اذا_لى :
دول كدف و
ماوقعمدذه فساسدى تف لع ف
م التزور وغيرهك هدمالتسمه |
ءن!لالوعزا لاس تياو اران ا

أعليهمعز ا:اشن لالءة (قولهأ لوط نوه الثلاث) كذا أ وملدمالأ:تهاوهىفعة» (قواء|
حرا

و الع :

ل

لام

م

مي

ا

ْ

اقلدلخهطمته وقد كل الطعامفدافلعنىصلى اللهعليهوسمالصىالرىجلم انلمسبلينحم أمعرباغفر
فل لسروأمرسانسن موكلاساب الاموسهخالدسيا 1ىعلمه السلامسهفةالمهلا

لاس

لمعه عم
لكخفررأهمأ 7بباوسلىعام

اانا تار

ا

َ

عمعاتال0بل والموفمق بمنالحدشن
والاتضاراجتلوا

كفلا نككونامرأنانمن غامفدا ررحماحداهها اما ن فطم ولدهادونالاخرىول ان تكون

تم)
انى
دتغ
لس
لالوىأن
اوله
احداهما منقبإ أخرى فغلط الراوى (ق
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الخساص عاللعىامانتببى وكذاماذ« 1الشار م نالعال للؤالعن الماه.ةبقولهلانمنالناس
؛ زعم ان الزفكلواه ج و
ااس مكذاك ,قدأإنضاا نالمراديالماهةحة.قته الشرعية (قوله

نانقو ل كيف زفقاكراها أوماوعااح) هذاأحى نممافى المدررحث قال وكسف هونا ن الوا*ةع
دمعبلاالتقاءاختانين والتخعقيه ف السردلالمونان المقاءاخجةانينوانلثم طاحققه الوطءلتصوره

! بدوئهما ف الديرلكن الكيف رك

طانعا أومكرهاا تمى ولبرداءمى الوط#الذى  1شترط

لالتعا«إلختانمنتحصوصاالوط #الموحب للعد أبرلادالوط عمطلا (قولهأو<ألالضيا) عط على
أماةبلباعتارالءنى جوى 1تولهأوانحنون) ذلوكان>ن وشيق فزق ف الافاقة انه ديا حد
وانقالزندت حال جنون لاحدعل-ه كالبالخ اذافالزنت ف ح
ىالالدمابرعن الظويرية وقوله

إأفانه تؤخعذيال-د أىحال افاقته <ى لوحن له_دالزنا تنتها رأف قته لاقامسهالحدعلءه-1اسيق منأنه
لانقامعلى نون وشكآن لانهمالدامنأهل الاعتبارواعم انهلافرق فىعدماقامة امحمدء00

حوننكواان وقت ماف مغمقاءمن الحلدوالرجمدلينتظراإفاقتهأمابالذسية للادمفناعل

منان

التصودة نامحد الاعسسازواتحنون .لشن م نأهل الاعتباركالسكران وأمابالنسيةلار000

فىالكلام على شعرائط الا<تضان م نقول الشارفلايرِ مالجذؤن وسأن مارةمد انهل ناشترط أ

ا

0

وطؤدز وحتّه بثاءعلى ماهوالمذهى من ا

لحا

اعرون

لنافلا بعودالانالوط *بعده (قولهفلاب الحسد)الااذاكان الخليفةم اعلعسكرأووالذوض
الأواشدودجوعن الإرجندى
2

ا لل الوجالتل ل
م

0

3

2

2222222222222

07
تت

 4١زعالمةُالىمن ف اللمعين)

علذكىرالحماةوليذكقسدالاشتاو*كان نيمذتكارنءا نتسى بعنىلانقمد

الحاماءللايداعشلتىهاء

شههاا مده (دولهخالءنمللكام)اعانماذكراهلمصدفمن تعريف
فاقتصارهئالدر ره ناعل دكرالاش

هكماه
ولهد
الزنى هومعناهاللغوى والشرعى تانهما سواهفنه ولميقصد المصدف تعر اولزفنىالموجب ن ل

فانه لوكانلكاذلنكتهض التعيرفطرداوعكس ارا لكنتعقبهنح افندى وذكرانمافهمه

الى

الز لفلهلىا
(
مول
ينرسباجعوش ق
رهته )المارالدبتشمكواةمحلمكااذائز و ج رج لاع رأةتغرشهودأوامة
بغيرأذنمولا ها أووطيعد ارفأةنزو <هابغعراذ .مولاءزام رادشمهه ملك!اعينمااذاوطئالرجل حارية
ابنهأوخاريةمكاتده أوءد.ه الأذونالمدونأ زالجاريةالمحم فىدارالاسلام دمدالاحرائزى دارنافىدق
القاوى جوى عنالا ح وفنسه نحل.م| المرادماكبة فى دول المصدف خال عن ميكوثسبته شمة
0

ننكاحاشاررّالىذلاعا,ضا
افقول الشارحأىملك مي و
رنة
كلذكاوحلاه ا
وشسبة ملا

سمراديالشمهة مانشعل شيةا لفعل تبملصوص شهبةامحلاكلادفرءناينالكال وامسالمراد
ال
00

ن الحلكاةدبوهملاسأقانهلاصد شبةالفءلانظن كل

شهة ات
ذالااف

دمطلقاوانل :غانواهمذحلاهوالسر فىتصءص به الل

شمواةلفه_لىيدض نالل حانم_الكان لهوجهمظهران تقريد
ربالشيبة انع
الارادةمعانهلوأبد
|لشموه شعبة انحللامم بداءل قول الشارحدر خوط مم دةَالملاتٌ وامهابوبه وزوحتهانظن حلها

فبهعه_ل لانالشعبهق معمّد:الثلاث دماعدهامن
لش
ال
فهذامنه كااةتءصرح ن ناالمرادبالشمهما ه

جف تسد جردوانم رست الص فررأيته نلعن المدائعمابغتضى حكونالمراد
ةشاملغدل عا
بالشموةماهوالاءم من شمههالفعللتصر هراشتزاطكونالغ “لمعارباعن شيبةالاشتياهومنن المعلومان
شه الاشتباه هى الث بة الفعلسكاست

,ذلك الشايمين ابالوا:اأنى

الآ

لابوجده “صل انماقلغبروالدرعنابن!!لحكهال من ددا يدنال بفال د

رديت 60

اش رغبرعرات جوى

اواهدانرب
وهوظاه إلل

|

لالرمخدالئلات  0دأبسار

نلك على وةق الولفوقله قلهأىميكعنو تكاحوالمق
اوزوو<ته لكوذ

عدوا لثلاثلاللاحتراار

علالحمفسرسابالاولىلانه امم عليه بوطءمعتدةثلاثانننااغحلءمعان
عن معدا ل-كانات بل لء
الت  4قجاءنشسهةالفعل كذ الا دعليهبو ٠ معتدةالكانا تمطلقاظ نانحلاملابالطر ا لارك

لان الشهة فرسامن قسيل شب ا حلووه الاولويةماه.أأ داهن انالةنسبئدت ف الاوىأى

شمبةامحلدونانثانية( .قولهانظن-لها) .دن السائل الثلاثأكقافسالمآن جوى وى المط
ا

تالفعل هر (قولهعندا جام)
زالرقايةلانهلابه إهوت

ا1رادياحا التقاضىأوالاماملامابغ امم جوى زقولهشهادةأريعة) ولوكانالزو جم نهمعندنا.

حلاف للثأذ بشرطه انلاتشهداغازر أت بولدهسواءكانقل الدول أوبعدهلاتهمة لاي تشهادنه قله

رببداسقاط المهروبعدهاسقاط الانفلقةثلواد'ة

دون الزوجكذافىال.طوشترط انلأمكون قَذفها

لانهسيقدع اللعان عن نفسه ود الثلائة أيضاكذاف الظهيرية فعلهذا لوقللدهض الشْهودان
ذلاقند زف أوقالل زنيت ث جماءوشودءن:د القاضىلاتقللان كرقالزوج واتحسادامحاس ترط لعوة
الشهادة ولوحاوا فرادى <دواحدالقذ ف <_لان مالوحاواذرادى وقعد وامقعد |لشهودوقام الى
القاذى وا<دعدوا حدمت قلا لشهادة وف اشتراط الأربعمحقمقمءنى الستر وهوه دوب المه

بقوله عله السلاممن:مومس لاست لقوق امسدأوالا"شرةهااشهادةالزف خلافالاولىالتىم جعهاالى

كراهةاتَنزيدوء بان يكونءالذسيةلملنسّدامااذاول امحالالىاشاعته واتوك ره فعدتكون

*هل نعتمرخانت تدك فتكون
الشهادةأوف منتره ناهر وصرفلوكان أحدا انديئمترتكادونالتار
امهاد 6

١

(عللىالل

وعم

و

ا الاي وىوى (قولمكانالاعانسبلم)أى للمتانناععنفعلامحلوىعاه.يعنى انكان
الغ علىننىالفعل امااذاكان ا اف علىالفعلفلامكونسدناللاتناع السهاللفعل جوى قالمناسية

لدياقاملتناء
رىاالعدمناوق
داءتماراأحلدنموع

االوجحبنث
م

(3ولهلنعهالناسء الدخول) أى

والترنيجف الكلاماكتفاء.جوى (ولهوق |اشرع)عطف علىقولهاءةا ممارالمعنىوأوقال والحدقى

الشرخعقويةاللكانأولوىأشارهفم كلامالممنفجوى قا ولالعقويذهىالالمالذى ياللقانسان
مسقةاعلى | +ايه والغرق بين العقات والعةوبة انمابلق الا انان كانفالا” خرديقال! لهالعقات
هلعقوبةانتببىوركنهاقاماةلاماماوناثه وشعرطهكونون بققاعمليهمناهل
وان كان الدنما»قا ل ا

الاعتيارلياملندن فلايقامعلىمحذون وسك ارنلاممالسامن اهل الاعتبار ولعالىمر دض وضعرف
الخلقة الا سدالصوة وسسه ارتكا نكسيرةمن زن أوقذ ىأأوثعرب جروحكتّه انزحارمعله:قاءكتاق
الرجمواننيف اليدن :ضربكعأ 0
اط وسأى انار دض انم ,اؤنوعنه الحدال ا

5

 0ايم

3ع

منالذنب عندناابلملطهراغاهوالتويةوبالتو ردلا سقط عنهاتحدف الدماهر (قولهتحبحقالله)

شير بهالىان قولهللهمتعاقى بمعذوف علىانه صفة نانمةلعةودة وقدرالمتعلق خاصالاقتضاءالمنام ذلاك سهان ا
بقمل الاسققاط ولاتحوزالشفاعة ذمه لانهاطاب بركالواجب وذ ااككر
جوى والجديعدمموت سسه لا

ونه

عليه الام علىأسامةحمن ف ف
ح انخزوممهالتى سرقت بقوله| تشفعفىحدمن حد وداللّهتعالى ١نم |

ل

قبل الوصول الا

حبكتو ل
رشفاعه عذداارافع لاطلاقه هر فول لعدمالمترويو) ولان.اقءه

فىالتعز برشامل لنوعالتعزير بالضمرب وعل ماف النبر,حكون للنوع المذكورتقدبرباعتيارالافل

والأكثرثذنا (قولهلانه<ق العاد) أي الغالب فيه ذلكوكذالوكانالقتعم نهوالامام كلوق لعدا

علحبدعودالى! لكان من ص.أن الان:ساب والاعراض والاموالوق اص طلاح
ولادارثلهوه ذالاننفا

غيرمشع ورحد ف ه ا القبدليد :ل القصاص وعلءهواحد مان ماصع قمهالعفو ومالاءق.له :هما

ألمدق لغ اهلند ف.كتببالالف والنس.ة الى
فكت بالاوبا
(قوله والزى) بالقصصرىلاهلا را
لوفو الالمدودرنات روف الثعرتءلاليةءن الف اندمقصورف الغدالعذمهَى لغهاهل

اتخازالتى حاءباالقرآنقالالله تعالى ولاتقر وا الفانتبى واسابدأنالكلام عليه لكثرنهمعتيوت
حدبّاهلقطى خاللادفمرقة قانبالتاكثركثرنه والشمربنكوثارف الس
لحد
طتإ
قّهب
عكمة نهر (قوله

كارحزاارا ):شبرالمىانهمصدروضاف لفا-لهثمانهحذف وعوض عنه التنون جو كواعرانه
ولح فأنهلوكانمسا اناد خلت :كدق فرجهازمةاهددميلاانة قو "رج
لادث_ترط الاء

عل الصى) فيه ان الرجل ناطللقصعىلكىافىغاية السسانوشسرحا امعال 0العمفلوس
خروحه بردعلي دريف" قعل ا:ون فاوقال وطه مك 1انوا

دودلاددوان بكومن

ناطق طاتعملمأويق بدارناتحت ولايادهل العدل والموطوةةمشماةولوماضازا
و

أورق بع_داقراره نهكذاقل وفيه 1

ىلقمقة وماى
لاحرااءلا كامذهى زائدة عل ا

شامبدية رادّلدئتىهرعن الفعمبان
احب
المبيطممناتنها ان طباكلومنابالتد ريم حت إىولبغلبللها
 0فىحرامفىسس اثرالادرانجتىاانلجر ف اذا دحل د راالاسلامققااس ومزفى وقال اذنت انه <_ لالحدوان

وم دول الهككف يقالاذااىمسرأعليانه ل باعلحرمة رزفلا خلانتفاءشرطا
للك
فاعلذ
ف) ذم الماءواسكانها  1ثرالتعميريه عن الغر0
بهل
قول
امحدشرم لالنة (ق
واعلم١ارال لشت مام واعلىذ كراالاشترا'ولميذ  0:حمة م أعنه رطهأضا
سل
لغ
للصياحب الدرحيثاقتصرفموجباتاخ
لاع
لدلالةالانتيباءعلىالمسادوة ا رض الترن

م

لى

ينحنارمد

8 1

تدده ) ١ إر
عن

:وام اناوله ثلاثنة
كثرهتسعةوثلاثونلارمابين لاقلوالاكثرلدس عقر ولانهكون دغيرا اضر
وا
0
اثرءفذاكلنوع منهانتبى ار
وك
حر ةلاحاحةيسانالتهرحيث قال وماسا منسآناقله

1

5

م

0-0

 0يإص

1

زروت
الك

7ل

و

0

ل

رياد 0

 0ل

د اوهل]”

رلويى

لمم

إايلءق

لدان
امن فنع
(امرعال

ناما

بالفغلفلاعخلصله :ا

اعساملفيهزج نملوزادواخار 1
سيك عنالهبنقسهو ل

الااذا كانالءلق طالاقامتزوحة فيرفع|لامرالشاف لبغسمالعينامضافةوقدّمناانالافناء ذلك ١

كاف تهر( .قولهوالاعارة) الااذااستعارهالولءلانالمراذيه المسكن فد لماسكنه ناىشب |
باعتمارموم انجازومعناه أنتكون محلالحقمقة فردامناة رادانخازلاناءتبارا نجعمعنا تمقةوخاز

قيدنانانيكون مسسكانهانه وركنمساوهى ملكه لأصنث الأان بدلالدلملعلدارالغهةتحروق
الشرتملالية ماضاافهفةدنقلىء نالمخاسةمانصه وا دن تخلداراملراكةلفلاوهولايكنهاحنثانتبنى
|أومثله قىء*تصرا الطهيرية ثمقالوق #انمة حاف ا الايندعدلارقلانناحرفلان دارقد تله مالف

قل تعنث وقل لاقلواماكذرهنلاانحهنث ول أى ضيفة وانىنوسفلانعندهما كاتمطل الاضافة
بالسيسعتبلطيالاحارة والتسلموملكالمدللغيرم قالولودحل دارامملوكةلفلان وسكنمساغيروحنث
أرضاةءل هذاقولداماعلى قو لأىحنيفة وأ نوسف لاصحنث |نتمىفهذا بقمدانالداراذالمكن |

مالكهاساكتهاولاغبرهقالنسة

نقاد ذمسنن الحالف وامااذاسكنباغىودعت الاختلاف علىقول

> دحنث وعلى قولأنىحذ غةوأنىدوف لاصحنث اخ دتوادومك لامر اصعورمنما
اقهوللانمل اكليدلاغنهولا 9احماذ «منان أل
علىماق.لهوكانالاوكذ معل ونهالتعليليني
الاضافة تمطال بالاحارةوالتسلم أىبالاحارةوا لتسلم ١طلتاضافه

لانملالبدلفرة :
الداراليه

(قولهسواككانتعلك) اطلقه ف اململكالمشترك لانجبعالداتنضاف المبهعضهاءا|اك وكلهاءالسكنى
عر ا
ولاددوانتكونسكا

تأنقلتدواه

لرعاوزيت ١٠٠
د دا
عع
فاو الايد لم ارفلاقة

0

لعية نم امسق
قا ش

ست
لتورق

درل

ا

تاللا فرق امسا؟ذ:هدمنكو اتمعاأولاح لوعلفلاندجل دار]مداوابنهوف كدي

أحنث بالدخول الكخاافنمةانتبى قلت لامناقضة لانالمكفىالدارامحلوفعلاهنال رأً:وتدصارت
تابعةلزو<ها سكاهانا لت

بالك المااصالةوفها ةدّمهعنامخانة املكف الدراامحلوف

عامهاالمضافةا لىأمه أوابلتهلزوج الامأوالسنت صرحيذلك مهاو المحرعنها فلكونالدارفم مله
6
الخانة ع لكالغعرمن أضه

م

ل

اا

مالك:ىقب 5

الوادماتاث ترلوالنت بدحونيانسلكوناها داردق الاصالةلاالتيعية فل»»كوامتعدينلاختلاف

ارجل
موضوعهما وقد ذكرةاضخان قل هس لددارامدأأوالديه صقمدالا سيرا ماءزيدناوضوحافتمل
هالدارللرأة حجنت وكد ال حل
ععرأت و
مءا
خنبا
أ حاف لايد حل دارفلان ود _ل دارفلان وفلانسا كن
انان
نمووى
انما|
لا ادحل داردلابه وهىفدارزوحها تسكن معهكان ح :

قعات ونظيرمسملة |

الام والنت كذاحررءشنا (قوله-والقاضىعلافلاسه) صوارهافلاءهجوى (قوة لحنث)
لا انلدينالها ارالالمالدوت ار كاتووصفىمالنارا9لان عباروعن( 1
ةا

اكيبر (فيع) حاف لايم د«الغلاهرانا

نفسه غبرءعن الخلاصة,قال تناهدالقوم منافدةواأخربيكلمنه نمغق ليشتواهاطعاما:شركورن|
ىاكله شيخناءن المصباح
:
لستطتدتكتك نكتكنكتك نكنكن كاكنكنكنككنكنت كنك كتيل

سي

لدودعقوبات لعضها < والله خالصا ار موص

اك

نالاولوود مالاقوىهنبماجوىءنةوراخصارى (قولهسيب لزه تناع
)عن موججهامن الزناوا!
عدف
لومب

بس

لىسلس 2

ل

والشرب

هك

(ململاء حكن)

8

ووخهالهو راقنوله وا نكانحاضرا-نث اسسانا وزقفارلامح اتماهوئى صو رةاماف ء ل النق
لاعلىالامنات شناوذ كرالسسد الوىان قولهحتىلوحلفأن هب عدده إعلهانلا سكاف الكاق
انتمى(..قولهانكان الموهشوب 4غائنا) لاالنمضورهوب علدهشنرطثه

(قولهوعليهذا العارية

ضة حكاليع والاخارة
وقدا
ام ع
منا
ااصلا
.العطبة والعهرى والاقرارواله-دية وال
الح) و
والميرف والسلوالذكاحوالرهنو ناالعازا الاحابوالغ.ولمعاون عقولالتبرعاتبازاءالاحان فقط

قوضرض بالنسعولادءلخلاف أن الاستقراض كالهدةحدر
لالع
اعدم
والاثسه االانبرالءحالحية و ل
عن العيجم (قولهلاف النسع) لافنلهتاليلمتناالملحاانبمينوهااماامة فقلك بلاءوض قفتم

الواهسعدنى (3ولهلا شمركناالح) ابلتماءوالكينمضارع ثعمت الطب كسرالم فاىلماذى
وحاءقاغة  -االلمماذى وكعهافىااضارع جراعمالنثم منعقدعلى الثمالمقص ود فلوحلفل راهم

قله)
انحسةطادة
وللهرا
طدبافوجد رح هلميحذثولوصات الىدماغه بحرعن الفح (قولههواسم ا
حاكالههفدىر بقل ونصهالرحان عندالفقهاءمالساقهرائهة طردةكالورقة وقدلفىعرف أاهللعراق
أسم لالاساق لدمن البقول ممالسهترااتحدة:وق.ل اسم الدسلهمتدروع بىكلفلدس الورد
والاءمين منهوان كان قاللغة اما لكل ماطان رصهم ن النياتوا قتصرااي حرندى علىماذكزه

ف ال رعأولاو( كك حلاف واثدت ف النهرالساق لثرصحان غيرأنهذكرانهلارائحةل مهة لد اما الرائمة
للزه رأىالدوق واستشكله السد الوجى انهماخلفلامرندىواتاا ش كل عليه ذلك لانهلجنمعلى
ماذكرهالفمحىردن اخّلاف الفقهاءف الرحاناى فىأنالمرادمنه عندالاظلاقمالهساق أومالاساق له

يعلايهرفنىا اختضادةبريحانالجاحم وأم االريحان الترنضيىفمكن
قال الفنبرعنو االفلحذى يدعلو
لاآنءكون منهلائهم ناالزتونتهقسدفيقال رصانترنوغعىذدالاطلاق لابفهممنهالاالاؤل فلاحنث
الابهانتهى (قولهلاحنث نشموردوناسعين) لاناسم الرحانعرفالاشعلوماوسين المادعينمكسورة

جوى (قولهقال ف اىمجامعالصغيرالءةفسم بقعلى الدهن )كذاق الزنلى اعلنماسوط معللانان
سم المتفسعاذا أطلق براديهالدهنو ساعلىبانئّتعهبفاسعيج كورذالكراننه لواشترىالورق حذث
عارف وفىعرفاألهكلوفة بان اعلورق لاشهىبات اعلمتفسيوامابجمىنه
أضاوهذاثئ سّىعللى

0-5

ىلكابعلىذلك مشاهد لكرج عرف أهل ؛#دادا نهم مو نبا الورق
بانعالدهن قدنىالمجواب ف ا

رقة أوحنث
قما
ماع المتفسم|نضا فقالحنث,هولابة-الفىاحدهما خققة و“اخلراعهاز بحلفر

ها باعتمارعوم الحازوالدا-مين قاس الورد لايتناوللدهن لاندهنهقساعلىارنان“ميناوكذا

الحناء يتناولالورق ااذهاذلم اكلنكلهانفمةىواقمالحفناهفىعرة نباقعلى المدقوق ز .القساليد
جوى و هوأى دقوعا#ناءعل المدةوقعرف أهل صروماذ كران دمن أندهن الماسعينل

ثمينر وهوورق أبدض
البتقعقمهالعمنى.رانه غيراتلعلزاننيق اس إمزهرمشّهو رق أرضهالكشأم

واصغرع_لى غصن لدرائة كبةيعملمنهالدهنو #عى دهن الزنرق انتبى (وقأوحلهاز,القول

جنث) وامناهجالمااعلصفصنوثليبنلاالحامحازةبالقول أيضاغريبتهر (ثوامياننعثالييا
مهرها) لشمرط ان صل الم اوقل الوصول لدس لشرط وتقساهاووو جاعهاوان,ر.هاومنهمالواأحاز
/
١

مع حلفلايكامفلانأاولادقول لهشيمًاذابلكهتبقاءالاحنث وذ كرانضاعةازه
افى
لمةجلما
باالكا

<ون زوجت
تأو
ىله
لووكي
وسهأ
ضابنف
فامه
يو ع
دقوونر ةتعليقمتى نز
تحنث وقدتعارف الموئ

اذ

ذاك طالةاتاذاز وحهفضولى وأحاز«الفعل قالىفىالكرلابععلءهالطلاق لانقولاهأوفضولىءطاف

علىقولهبونافسلهعاءل فمتهَرْوٌكب وجاهموعرخصةوصلوبازلقاودلأودنحاتفى تكا<ه أونىعصهّم
لنول لهلاسالاسيب واحدوهواائزةيوهولامكون الابالقؤل
فجي قكذدلكملنااه مانأ
اقولولوزا دأو نطردق من ااطرقاووجهم ن الوجوه

شت أدضا انيكون لحيكذ لك لانذلك

7-5

ّْ

(امجحزءالثانىمن دنالمعمن)

:

وأشار بةول أهوا كثرالىان المراديالوزنتينتعةدالوزنات لاخمصوص الوزنتين (قولهوليتشاغل|
فجارمعقات فكانت كوزنة واحدة خلاقمالوتشاغللانيه |]
تس
دن
اهم
لالواسمزلن ا) لالنالنحا
نالف ملس الق.ض عل ماعرق نهر (قولهأوغبرماثةدرهم)

اتعمالشارحمانة درهماشارةالىان

المصسنف حذف المضافالءهو بانلىمضاف علىالضمجوى (قولهسواءملكهانهامها أوبعضها)
لانغرضه نفىمازادعلى المساثهفكان ثمرطحانلثزهميلاكدةعلى المائة ز يلج و يشعرط افلىؤبادةان |
 650ب منجذسمالالكا كهالدنانبروءر وض التجارةوالوائ ومفىنزانة الاكملرأتمكذا انكانتله
مالولهعر وض وضماع ودوراغ_برالتحارةل حمنث تبر (قولهتركه أيدا) لانالفعل بقتذى مصدرا
مشكراوالتكرة افلنىفى تمومانىشمرالمعمنأنهذاقاملابفعلكذاتركذيرالانالعملاتفعلبفعله

2
يما 2
0021 7

سهوبل تقل فاذاحنت بفعلهلمحنث بفعلهثاناالانىكنار ودرقال ف العر وَقَدّمنا انهلوقال والله
أفع ك
لذا انهاعمنالنى وت كون لامقدرة لانهلاحو007
1

/

ففعللاحن لانهانتب العين

وك .عاذت  -برغب
5 7

كام
2 7

“سس

يراه

ا

| وقدصنا عن صدرالشر نعكدّاال
نامه دض ىعدم ااشتلرااطتمان نون التوكدولامه قالاننات ركذا |

كلامالدلدروالقهستانىوعلمهفلات ماكون لامقدارةوتكونللسارعي عل اىلائءاتوف الرعن الوداقعسات

انفعات كذامادءت بخارى نارمأنهطالق نشرمن خارمىرجع
3

0

4

0

:

م

لت

 2-0اخ (قولهبرعرة) فدهان كلةهرةلازمة النصب إماءلى الظرؤمة أوعلىالمصدررهوحركلف كان|

يله" اربيينا

١ الصوات ان ,قالبريالفعل مرةوعن ألىالنقاءالمرة ف الاصلمصدرمرعرت استمملظرفااتساعاوهذاا

راك

لحل طات عبئمكامرف مسدّلةالكوز ورأىفه حلاف انى.وسف فىذوتا تلز بلىوقوله نوتم

مميررةااالننترا:لذكرة فوىالاالا:ن.اتاتستخصو١الو'احد
|هىوب جرى وى ووجحهمالاملرزيءرابلاةلعفل
لققوووشهةشه االلزمزامنان_ا بلالقفعلع انتن
نك لو ريبد |يدلددلععلى

“برهك وت

4

5

ذه

| ا|ليأس ال
ياق
ل
عخأى
لقل
ءمذ
اوق
هىال
سدل
تكي

هطلا
أبال
(فسرع) حلف
لى
لقهلاايقل

لد كذ فرفعالأمرالىالقاضى أوالىالوالى فبعثرجلاناذنهفنقلاهلهونث لانم .المنصيرامأمورين

7

ب

بالرافمعرالمهها انتببىجوىعن الغزى (قدولاهعكرلتمدث مفسديعرفه) شان يقيديان |

د
1ر ”4

 6ادك

1ض

ت
عرفهق بلدمحتى لوعرقه فىغير لدوملا لزهه ان
مله المدكاه ومةتذى الاطلاق وداعر عهملتين|

73-5 0

وجعهدعارمنالدعر وهو
الةسادنهر (قولهندا تحلف يقنامولابته) فازمهانلا نرالاعلامالى أ

مادءدموت الوالكى أوالتلف لاهلاحنث ف المطلقة الامالمأس وذلك عاذ كرناالااذا كانث موقا
ا

2 0

ر0ي
0
0

0

الممسادرةازجره وشدرفوتور (3ولهوالزوال الموتأوالعزل) لانالمتصودمنهدقع شيرهوشرغيره |

رفل

داطرنته
بالضرب وامحدس أوالةةلى فلابفيدةائديه بعدزواقلس
هدم
بلع
على ذلكز ثبمااذاسةطت

زنب ل

 0رجا
2

:

العبنلاتعود ولوعادالىالولاية نمأوترقمن عبرال عزل الهم:صب اعلى من الال سان ف تعردد

معتالرفعاليبهغدالعزل) وءن هذداروانة
ىقااءلعينإزيادةتمكنهنهر (قولهوعنأىنوسف انه
١ف ب
1

| احترزالشارح بقولهاوبالعز ظلطقاهرار وابووجهها ان اعلامه:هدع زل مهغرلا <تمالان ولىف.ؤدبه

فمه عند أاوللاىمرز بلومافىالعرنمىن قولهوعن اننوىسف يطل الرنفععزلهلاكونه
|او:سأىدي

صوابهعونه لايعزلوهاعلان نممالمتنتلفت فوقعفىنعهالبعلنه ككلداعردخل النادوعلىهده
|الشمكة شر صاحب النهروق النعض يذ كرقولهد عل ال.لذوءلى هذهالذسضة شرح الشارح والعيق

أدائز ياج وش ذاقاللز يولقىوله لم
ظعلانههنكرلدءاعلرلاسنعلهىلا»حكنهان بعلددكالعرق

اومادساعرادمكل داعر يعرفه أوفى بلده أودخل اللذ انتببى (قولةحتى لوحلفان بع ده|

| لغلانفوهده لهول بقبللحنت ام) فنهخللظاهرواالصوا أن يقالبعدقولةفوهمه لهوليعملبرا
وأن انان لاسوب فوهمه له ولبقللميحنثاجاعاانكان المدلعلهكلامابنالك فىش
ارح
ع |
اي

عد ةعس

مسسسساي

7

00

(اعبلىمثلاء .خكين )

(قوله خرام أخذها)
!

 .هعم

الارضاموعلمه ان يت اللاهذارضى بأخذ هاقلانعطم_الغيره «لاسان شه:ا

أإقوله والسعنهقضاء) أىالىعال لان قضاء الدينطريقةاللقساصة وقدتفقتبالبسع سبواء
داقاه بعنىلانهعرضة|اسقوط ماله-لاك
|كانمعه اقولضاواشتراط مجدلهكانه لستقرراهكذ
األققلسضورتهاتالير لامرتفعبانتقاض المقاصة,الملاك نماهلوفقاسدشرط فيرههحيتكانت
ظُنتهنفىبالدينوشعلاطلاقهمااذاكأنالممسعغيمرملولكلوكانوكيلافىالبسمعوأرادهالسعكلموضع
م

حملت المقاصةفمهلااخصوصه ومنث قمالوالوزربالطالب أمةالمطلوب ودخخلبهاأووجبعلمهدين

| اْعللاسيتهكمللااكلصأضزدااقئخلااينةنيصربهضأانتعبررضوماةلتا.لدسقيواطلدبالوطللفاق قجبلنالبدلخزحوجال وققاعتاافناالنمارنبلااشنتقتقلضقت,باندتيقاقضور
|اللقاصةفى نصفه علىقاس ماسدقفىانتقاض المقاصةنالونبهلاكالمسسع قل القدض والحاصل الىم

أرفمه ماسو ماذكر:ق الهعرمن| نالتقنيديالقيض أىقض المدسعفحانب السب وقماتفاقالاانه
شمرط لابرتى لوهلكالع لامرتفعالبرالحةقىبسطلان لونافلهمكن اسلدترقالدولفىحانب التزويج
 2اتفاقناأ ضافانقلت|1طلق الْعْنهفىالببعالصعمموليقندبكوتم اتنبىالدنك قديذلك الفاسد
أأقلتهذا وجهه ظاهرهوا نالواحبفى|لممعالجعيم ماسعىمن الممطلقاسواءكان وقافءمرهالقهة ملا

غوننية ثنىبالدين(لةوألمهكون قضاء
له ك
اانم
ألاف الفادقانالواجبفيهالقعفةلهذ|اعتير ىح
| فضنث)كذا فنالاخة.اروفه نظرلان العين كانتموقتة مالدوموقدوهب لهقل مضىالمومفقدعدز
[أأعنقر الترقئل ع*بوتىقت الحنثوهوآخراليومفتبطلالعينعند الاماموشدكالوقالان ل أشرب
آالمالذى ف الكوزالوم فعندهحرفصب

المساءة.ل مذى المومقانالوينتءطل عندهما وهذا الغلما

ٍسفْرهىماعممناسوزءةالدا ر قهأقاونلهالحفدىاي ةل ديرلدسمعناهانه ح ناث ع.مالرةالهدا رتساكتة

 ٠أاأعلنحنث فلااصمللعملنهرابلد برلوليحنث أ:ضالفواتامحلوف علي وههوالدينوهذالانقولهم

 ٠اأسراعمهنقولهحنث ومن ولتهمطل|لعن فدملعلىالثانىنميا لكلامه ولولبقمدبالءوم ستقمك

لسهمابسكين ونث اغاستقي على ق لو أىبوفس لاع قول.اجوى
|أفىمسئّلةالكوز وققاواللش
لتثني
ايرال
وذه
غة ف
ل قىو
سهذا
طلهو
رى املال
ألشخارتحتوصما-ابراذلا ندمنالسغةاطللصنضلان
حلمل علىعدمالحنثلمطلانالعبنمها
أثق القضاه فىحاانلبمند ضع ولانازم منهتوت حناه ب

|الكلامه نقى أنماسدقمن وله ولول.دبيقاليوم ستقيممفىمسئّلة الكوزسعرالىماذكرفهى الشمرنملاامة
أاملناجنن اذا كانتمطلقةفلاشمكانحهحن,ثالاتفاقلا انلتصوّرلا.شترط ابلع
ايفناىلمطلقة ل
فى الابتداء وين حلف كالادنينقائاوكان نصورالعرنابتا فانعقدتثم حذثيعدمذى زمن بقدرف.ه

علىالقضاء,اليأس املمنريالمبةا وى حرأايلتةهفستافىمانصه وقءل انلفظالوم افلتصوبرسرو
|أيددعله انه يكرذنىحسكةب مهدانتوى(قولهحتىدة.ضكله متفرقا)لاشنرط حنئه قادلضكل

لوصف التفربىلانهأضاف القض ادي

نمعرف بفالماضتافنةاالوملهمكله هادام عندالمددون*.:

 ْ:أأمنذش هباقنالحنت لعدم قرضالكل وهوالشرهط ولوقال ان ق.ضحّمن دبنى درهمادون در هم0

|وكذااذاقالان أت منده درهمادون دردم والغرق أن ثرط الحنثهناق,ض البعض متفرقاوق
|الاؤلة.ض الكلدصفةالتفردق ولوقيض|لسكل لاثم وجد بعذهاسةو قه رد >نث

بالردّمالمست.دل

 :ل
|اناكة  8غبرمعةدسافم وجدة.ض الكل حتىبقبض الد ل فاذاق.ضه وحدة.ص السكلهتف رقا
'خلاف مااذاو جد نعضهاز نوفاحمث لاحدنث مطلقالايبرح.ينوجد ةض الكلوبالردتقض لعن

اق هغل مارربل واحلة فىعدم حدمهف مىس | لكات ان تر منحةه درهماو بأخذالاقي

صير
فلدمفعة
ةلك
دضا
حذرة
 ١سمششاهرعن الظهيرية (قولهفىوزنتين) أواكثر لاونهقاردتع
ا

هذا القدرمسةئنىءنباولانهذا القدرمنالتفر اقلايسقعاىعتافدرةوالعسادة هى المعديرل
س 71سصس
س171
بكوبرس قمنسب >0101

سطاس جح سب
ل

10ك

(الحزءالثافىمن افلتمعين)
8
نالذسسة الاىلا خرةكذافىالفتمقال البحرو بذئىا نلانصدق قضاء لانهحلافالعرافلظاهرواو
حلم لاركامهم لاوطو بلااننوى شئاف ناك والافع_لى دمهرونوم حرعن الظهيربة وف النمرعن
واحدوعذر ون و نطعه عشرثلانه عش
السراجعق ثور وكذا كذابوماا<دعثمرو الوا

وير وشرده

اكامهماماأوطو دلافاننوىشيا
كن لأجدذلكف ااخهروالذى وجدده ذه هوةولهوفىالظهعريةل ن

كماناعنلىوى والافهوءلى شر ونوما نتبى (تقسة) أالوثلمهرةءل مضى النصف وغرةالشهرالءاة

|لاولممعالبومالاولعورةااالماغسةطفثللاغئةةاياممنالثامن والعشعرينالىالا .خروعرفامن التاسع
ا
يد

4ك

ك6

وهه)

الساعةالتى مهللقبا بصدّقلانهتغلط عليهواخراول الهرواول

ري

يلو

وقريس من سه فءلىنصفهأوالصف رلارخدلا ولهعلىالمفتىمه( ولهفانقضاءثعادون الشهرلحنث)

إفى

/

ءالخا س عششروا لسادس عدر

ا

عي [أواوغاتال مرف عله ودفعاتحالفالىالةاذىرهوا تارللغتوى وف منمة المفىوكذاونصب القاضى

الى

يبن أوكملاعنهفقيضلاحنث وييهفت وفمراقاللدانأوافكهاليومف مىوضعك افاءيه 1حددنالةار

انه برعالامرالىاالقساضى -تىلاحنث وا كان فىموضع لاقاضى له> ث ونهبفتىولوكانحاضرالكنه
قبل انوضعهحيث تنالهيد لهوأرادلاكنث نر قات فاو<ثىان «طامعف اىلماللقلةدينهكقضاة
دمانناهل نث بعدمالدقم أو وندذاعدرا فور  1جوى واء-لمماانسدق من قوله هتمهالمفتى

ا
0ه
/وم .ييام ا

تثل
ااملساةمن قولهمانالقضاءعلى امسر
مىاسلما
لحد
ويباف ) /د | و[كذالونصبالتساذىوكملاءنه اله
اىأ

00-000 --

لاحوزالا للضرور بناءعلى ماهوالمءةدكانى المراحداهااذا نوارى اخصم ا لةاذىبرسلامينايئادى

وعنك 0-9

علىناب دارهئلائة أناميثنمصبء_:هوكيلا لادعوى وشوقول أنوس ف استصنه وعليهونقلق

/

[أشرحالتنوبرعن شراحالوهانية بالعزوالىأدنا لقاذىانه قوللسكلوانالقاضى 'حْمَمد براهائم

رإبركة >:

3 0

ولند *.يموت" بجس) ير [أسااصلتوكمل الثانةياشتربىالخسارفأراد الردافلمدةفغاب المائعالنالثه كفلبنفسه علىانهانلوافه

بدغدًا فدينهعلىالكفمل فتوارى المكفولله الرابعة لف لموفينهال.ومفتغمب لدان مخامسةجعل

:
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اعرهدا سدها انلتصل نفقتب|فتغمدت أى النفقةواحاصل ان الخدمشرط لقول المدنة اذا أرا ادلماعى

7,

ود ريق اناعدمن ددلاخدمالغسائبشيمًاامااذا أرادأن,أخذ-تهمر نمالكانللغائىف بدهلار تشرط ]
حضئرةمخصم فلاصتاجالقساضىااللىنوصكبيلكذا فمىنمةالمفتوىاعلاننصبالممذرفىهذهالمسائل

حك

لعف

فلداررم
لذكقرهضا
د عورنه نينمين | سرع قوفمولابقىعل غائبلينتصبعنه خصم حاضروأمناعلاى ما
غناعلى
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.اع
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ع

اال بف مابردهبات المال) وقءل ماضربمن الدراهمق غيردارالشوب
اموت (دولهل ن
غارنمدودة الى

ديات 0 2
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ل
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3
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وال
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3

رع

4
 /ريات
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أوفغر دارا اطان جوى

2

2

١

3

أ

-

.

-

(قولهوالنورجةمأبردُ:والتعار) يعن المسةقصى منيموالمسهل مثهم

بقملها نهر (قولهمققة) بف احاءعوهى التىاس قهامستهق بعدالقضاءجوى (قولهبرىعينه)
هوز صياهرمسةو' ذماوكذلك
وتوذ
اجنلسبة
لان اليفدراهمحة.قةغيرا ن فدهعن ساوهولابعدم ال

2 0

مضتق صحعحى لوأحازهالمستدتى فىالصرف وال-لٍ بعدالاذتراقجاز ودعمنالك
م وتقي
لرجة
ااانمه
|ئّل السالتىجعلواالزبوف باكاماد والثانبه
مءسلا
للمس
اذها
ىىوه
حذث فىجرع ذ<لكدعدث

مرابعةلونقدالوكلى بعنى بعدمااشترى
والثالة لواشترىبامحمادونةدالزبوف ربالعحادوأخذالشفيع اال

ت
قهب
ومعل
افلعد
بالحساد نقد زوفارجعبالحياد انامس لوظهرانمقاضه مندينهوصمرفهزيو
رعله همل المقنوض وبرحعنالحساد
س بد
القنض لابر.جعشئعندهماخلافاللثانىنهرفعندأى اوف

(قولهستوقة) يالفستينالمهملة وتشديدالتاءجوى (قولهلاس) لانهمالسامنجنس الدراهموار
تحوز مهما الصمرفوال لاحوزعينى (قروألهومااكلانناعلاصفسهوالغالب األكاثر) قديه

ذها
ح)أى
اؤخذ
اهلت
ض(قول
رغالى
ابرةلل
لنالع
بنلا
لأنه لوكان الاكترذضة والاقلستوقة لاص

1

(ذوله

25

موته

شنهة
ثردّ
اقلت
عنى
ملكهكافىالنهر وتول العد

أىردتان الطاب ف المديثلاسماعالموق
متاخ أىان

وافهامو-م فسكان وءة! للاحماءوالافانحديث نابت كدي البضارىث0 :

لدتاكون لطاب فىالحديثلاسعساعوم وافهامهم ذهوعختصيهصلىاللهله وس)فيكوننمعزاء
علمهالسلاء والق.ضةنااضمماق.ةذتعلمه هن ثئّ قالأعطاءه قمضة من سو إق اوعرأى كفامنه ورءا

حاءيالفتم كافىرذاالعاح وقولهوالتكسوةبراديماالقلكيانلوالىاا
مناالستر (قوله لاف

| الغسلواتجلوالمس )لانهذءالاشاءتقة:لمتكا ىق | لان السخاسلخداولالاصود

إن

بطهربالغسل الاثرىانه لوجلهرل قل الغسل وصلىلاوز و عدمحوزهكذا

و/براح4ن

الإصلعلهبللغسل لاحوز فلاسنافمهالموتوك ف ينافيهوغس لهواج ب عب الاحماءوا #ل محقق

8

رودت

الاسام

م

ال الع 0بر

ان للتعفايماوالشفقة فيتقق بعداموتزيلى

(دولهلا دمر امرأتدالح) ولاشغرط |لقى_دقى |اضرب لاىعددا لؤتاوى لفلا إضرباءرأته

إن  /إريجيك #نينث
٠.

وق

اشر مده وادادراس ام أنهحنثانتبى وقمل انه لاحنث لانهلايتعفارف والزوج لابقصد,سمينه

كنا ذا مة الى ما واه ود والا ثور والاشنه حر (فرع) رج حاف لمضيرينعددهبالسماط حتى

نالبالةىالشربوكذ راان
غف جيذ لاهذ
موتفضريدضرباعندةال ر

كيلمت

لة<تى ولاو بسكاو ستغيثُ هال توج د
قالاقني
واف
لد ك
ودي
لكسادك:ذهو على الضربالد-
|مرينجد»اجوىء وشرح ان على وقوهون هدابع
ا بمرلان هذا بقععلى لا
ا
على الامرين ناعلتمىسالغة وال .قم عذلاف الاول فانه إلالغفةقط وكذالمضمرينهاولءقتّلنه أمهمرة

فهوعلى الحكثرة والممالغة كافه ل.ضربنه حت يتركهلا اولامنالف حيتغثى علسه نانهعلى
0

(قولهخ دشعرهاائح) لانلضرب اسملفعل مثل ومقدتحةق زيلجىومقتضاءانه

حنث أإضالورماها >تعراونشاية فأصابم الك نالمصمر ح يدعم ات وهوم كل لانالعمنان تعلوت

ن ىأءضا
ر
انص
يصو3الذربوج-ان لاص:ثبالمدق وندوهوانتم لقت يهمعنى لاصورةوتجبا
ا ا ا
وان تعلق تالصو بتوائس ومحسان حنث بالطمرت مع الابلام
الاممكلواتالأد

تحنث مدا لشعر
دوانه ألكونهغيردافع كا الفم اذاعت هذاظهران! لقولءا

00
لس

ى الهنبااضنوردوالمء:ف لىاغنارةلميه ولا واللهالمجزم فىامامت هارا
اتى زوزوكانشق حالالملاعرةالخ د) والعميكماف الام نالجامع

 2ولونتفشعرها فوولى هذا التفصيل هوالعديم وعن هذاقال فرا

ن الملاعمة

حلا تت تبر (قولهوقءل اذا كانت؟يته بالفةارل.اصنث) لانهابلدا نالفارسةلاتممىضريا
حودءن ن الظطهعرية (قولهانعان حهنث )لانهعقدعينهعلى حا كدت اللفهيه وذ كم صورةتتعقد

اتفاقائمصنث لل زعالعادى نهر (ذوله والالا:ث لانهعقدعنه على|زالةاحمادةَالقَاعة 9و.هولاحماة

قَاعُةف.صيرة.ا س مسثْلِهالكوزعب الاءتلافر ٠س ق تلك ال لهتفص لى|أ«-لوه والاجع ولوحلف
اقئله بالكوفة فضمرره
لاعتل ولانانوم الجعة فرحهنوم اسن وماتنومالجعة-نث وكذا١ حاف ل ب
ف الادىوماتالتكوفةاذالعتر زمان ا موتومكانه دشرط ان بوحددلك يعدا لعمنم رع الظهيرية

١ك فرط اق وقالضرت واجرلحبعدالعينفانكان 5قر اتللعودك]دإدلانا!
لم. 2لىلانىالماذخى حرءنااظ م

ل

لج
عن تقتذى نير

أن ضمربهاولاان

الف وهوعريض لارضمر
رأثةلاضر بنْهةووعلى التراخجمالمينوالفورانراً:تك لاض ررك قرا
على الضرن ذث انلشستَك

اريك ذراءمنقد ره_.لى >1نث درعءن لخر (ثوله مادون الشهور

5دريب)والسرسعكالةريبوال"اجلكالعدوهذاءندعدم| مه 3أماان نوىبقولهالىقر ساو سيد

مذومعياة ذووءلى مانوى <ى لونسونىةاواحك تراقلقر بدت وكذا

انرازطالانونازر
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رمك

وهل 7 .:
 -وى

ا ياه
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رررواف*
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).فى
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0زف
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(احزءالثافىمن هخالمعمن)

م

المفراش الةالثه حاف لاما على سرب قخل قوقه شرير|1خرهكذاذكر المصنف وهومث_كل لان
اا انلامآ س
هذا الك ااهوةب اذا كان لحري كاوق كله عستا كا

تتعاللز يلبى ولصت و كن جل السرير ىكلامه علىالمع فر كاوقع ذلكلدو رى غملهن الجوهرة
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.:تا
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0

جوش

[ 5وعك

علىهذا السرير بح ١
ر

ملءه وهذالافرق 9قهبسنالمتكر |
علىالمعرفكانالدر أويقاللعدم احنث بالنسمةهالاسفللانه حزع

والمعين وأماحنهانفكىر بالاع_لى فحثا

0

(قوله وذ كرانلىمختافالم) أشازرهالىانماذكرهأ

ال
غمص
نتافلفكا اختتاف واشارءة ولهقملالد كورقالمنتقول #د الىوحه الوف.ق لانهاذا جل1
ماذكروالمصزف م ن عدم الح على انه ول © د لاخالغهمانى اتام نانهعندأى يوس فصنت (قوله |

قالأوروسفصنث) يحكادىالبغيقرل لقاالا نالأذكؤوق شد ن:أوفسفف النوادرانه ||

لاحنث لابمامقصودان بالنومعا,مالة ادث ناتَس واهقلالمذكوارلفثنقول #د) نعل

شيخناعنالسسراجان قولجد هواالعميوتقلالسيداجوى ع نا لكان قولهدهواةةا ار(”وله |

قرام) هوالملاء:دروهو بك 0

(قولهحنث) لانيعدنائاومالم-اععرلفا* مالالفواف ||

لاننام علىالواحهذا السرءبراوألوااح اهذلهسفينة فغرذشلعكلىفرا ش تانه لاحذث أنه على

الالواح ولوحلفلاعثى علىالارض دثى عاهنا شعلاودف ارمتى علاخارةحت زانم علىدساط
ا
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ا

يلس
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 7دي) ا

لاصحنث (ذرع) انت علىثونركا وراشك فكزا ارعاتحكتر يدنه(نكمملانكان اليلعهذت
ا
المشسركينفامرأتهطالق قل
والت
اطلق لان
منالمشرمكينمر
نلاعادت 

وراترسائ ل

00

نمشمركعن ملناعبعسذب أطفا ممفا سم مشعركون شمرعكاا الدرقالوقد
الهراض وأراد ونهلان انل

ره

ل

على

نهسان فقال
اوردهذا الاغزعلى غيرهذا الوجهاب و

إلعد
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ليت

إرهى

وهل قا
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لماراموك إنتمر
ول

كفعوم :
دزمنون اللهتعالى ورسوله ولأبتفعهمقالاله تعالىذ.1لين
ومعنا دان الكفارنار ونالنار.

اعائهملمارأوا 0.

و

ار

عد
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الب وب
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جه جب

2

رهانب ا الماءون «أمرهاوهممؤمدون ام
نالمدتمعءى اتروة وانعا
وأعز

جوج و

وو

مويو جوج جع جوج

و

ع

بع«ز(
ةبات العين فى الض رب والقمّل وعيرذلك)»

ا

ببيب-بيببيبيبببببج

ع
ا

ٍ

:
:

ا

ين) الموتوالحماةدر (قولهومااةص بهانحى) وهوكل فعل |
ل(قحولاهعللى
كالغسل والكسوة تابر
لذولوغ وسركدخ وتقبل در (قوله لوفعل هلم هالاشماءبعدالموت لاه:ث )لان
الضربابقاع |
الالمويعدالموتلا:تصورومن بعذى فىالقيراتومضعحف
نهاة علىالعميواناءدافوااقفكغ انال
انأو علوادات لام نيبا ابد عدت وشوغ بره و لازه زمه صغيرةه ن <شدس اورحان ||
نسرهبقدضة منان
ذات كوزان يكون ذلك محتصايداكراماله وقضفية.اعاماولا اك لعلىقولم ف

|اأشهروا لوقيادبا المَليكُْءند الاطلاق فلانعةق فالمت وذ لوترع»كن اعد اه
انمز اياك باعفهولهلالورته والكلام للافهامفلا حقىق المت فان5اتقالء امه لسلام لقتلى

ددرم ر المشركينهل و جدخ ماوعدربكحقاقات رذتعانش ةرضىالتهعنباوفالت قال اللتهعالىانك

لا لسعالمولى وماأ تنت كدهع منفىالة.ورولئن 'نت ف وشختص بهدأ.هالسلام وحوزان» و ندلك
أوعط الاحماءعلاعلى سدمل الخطاب يلوقوالغرض من.الدخولاحكرا امه سعط جه واهانته :قير ولا

تق ق الكلبعد الموتعينى واعل إنمنن تعاب ق القيرفوضع 5ه لحبسهاة,قدرما>ستالالموالبنية ٍ!

ابت شرم ادل لسنة بلقصل االحلمااةفحى:زالءكالتفرقة التىالادركااكء

ا سعر

العنى قولهعلى!! تدمعن ذقوولأنىالحسن|الصانحى تان عند بعذب المءت من غي حرأةاذا كماو ءنرو ا
 ١لست

كا النهاية واعلمان كونالمتلاعلامنقوض الومهلحب ةك مل يباممد عد |أ
4عرره

1

لمرأة لاتغزلأالوا نمقكمطّامننفمسهااأقول اولدفباراار واملماةفحتباءبةول الامنااملمراً:انا
امة وأحفندى وأخنمتير بأنا حصرالواقع
لئهعرلقا
تغزل هن حكتان أوقطن هوملاء ( و:ا+ها
فاىلهيكنلامين فى-يزالمنع لانالمفهومامكنلام السادق اجنع ساءد بارمصرلا بغرناالامن

23-1

كائهن أوقطتهن ولدسالامركذلك قاندعض ف اءهابغز[نم كانأوقطن هوملكلازواجهن لاسا

نساءالار واموانالمفهومه نالكالاماللاحقان معنا" الدبارالروصة لا بغزانانلااملنزكاويجا

أوةطنه اوالداسمركذ لكوانبعض نساها خزل من ركانهن أوقطنين لاسهاناءالجنودالذين غيبون'

عن نسائهم سنينةالاولىان بعشيرالالب فانكان الغ اابف المادوالتىوقعالحلف وماتغازنلالمرأة'

اانن! لغااب مه ان تغزلالمرأةهنكام
كم و
حاما
مان الزأووبقطنه ةالواحب ا نيفتىبول ال
ك
أوقطمه! والواجب ان يفت يقوذاانتربى (قولهلام.هااذاكانافىملكه) أىالقطن والغزل والصواب
الافرادماة وظاهركوى قال ف الر وبأفقادوله خلكانه لوكانالةطن ملوكاله وقت الحاف فغزلته
فلسهفانه هدىبالاولى وهومتفق عليهانترى(قولهومعنىالذدىالتصدّق بها )وفىالف معنىالهدى
هناماتصدّق يدككةلاناهسملماسهدى المراهانكانشاةأوردنةفلاخربوعن العهد:الابذحهق الحرم
والتصدويه هناك فلا زيهاهداء د وقملفىاهداءقعة الشاةروابتان فلو.مرق عدالذي فلس
علهغيرهوان تذرنويا حازالتصدقى فىمك بعرتهأوتعتهولونذراهداءما لمق لكاهداءداروضوهاذهو

بنقذعرمهاا نتتسبىقا اصر ار فىم لهالكاب لامريعن العهدةالانا'::صدّق عكدمع انهمةلوالوالتزم
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[أان ذلكاغلىلاكلىب لدملقولهتعالىواذف رقنادكالرث نا(قولهولس خاع) ا:لنتماءوكسرها
جوى
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وبل سلؤاؤعندهما) لانالاؤاؤالخالص يدل تحت اسمالى قواتلتسعاتلذىرجونمنه حلمة

وقالتعالىحلونذو,.لامونأسَاوارءونُذهابولالى
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والسفر والشدوالمرولةوالسىكاتخر وج والذهابحر وثهر(قولهوعندهمااحخ) والوجهانصمل ||أ

عي 6

ادزه

ع_لىأنهعورف بعدالامام سا الك بهمافققالايه فيرتفعالخلاف تهرعن الفنم (قولهوقالمد|| عق اك ي
.ووة 
بعتتى)لاهائعوسادة عل أىعرمعلومهول
اتخصةومنضروريه انتفاء
الفجدتحةقالشرطوهوعدم ا ولهما او

3

انهذشادةقامت علالنن
ففىلاتاقلبانلنكلىاهلةنوصثون.دهاىاودااملنلشهةيوجاصعدلةواعنالدلىشاهاءدةباالتطضحلسةرةاطلةاذلامط السلا ١الال ىم
وهى لاند ل قد
يتل
ا
ضحك
أ

وانأحاطرمعل|]دده
ا
الشاهدتسيرافان و.ل الشهادةعلى النفىق الشروط ماقذساولقةالكلع_.دهانلمتدخل الدارالءوم أل.تدك العا0
فحأوفناتأقاما لسد
لنة
تانهقليد
مخل ذكرهانلىمدسوط هقوألمترمعاينوهوكونه خارجالدارزيلى 7ملكا لرمرمروف بر هنك
وتعقبهنى
فتاالقدمربأءبهردعلءهان العدكالا<ق لهفىالتضمةاذل كن شرط العدقة "كم الشمهادة

إل و

الام د ملف

بها كذ كلاقلهفامخرو ب لانهعل الشرطفاعلددمخولكعدم الف مىثلتنافةولد أوجه | ريق 6
جر

(قوله:صوم ساعة) لوحود الشرط اذالصوم هوالامساك عن المغطرا.على قه«_-الت رب وقد

0

يككرا را ل
مالراما
سان
لحنمثول
ود لانالشارع ف الفعل عى فاعلاثمبالافطار بلعادبذرلتكفع ا ال
وتكرارا لفعلالمحلوف علمهلدس نشرط للعذثز باىوذك ارلقرتائىا نه لوحاف لادصوم فهوعل الجائز
لانهلتعظيمابهتععالىوذلك لايحصل بالغاسد الااذاكانت العبنعن الماذى وهويخ الفلمافىاكاب 00

تى

.

5

تومقاتص
يحره بالدوم
در ب
لانهذكرالصوم مطلقاي ذكرالمصدرفمتصرف الىالكامل وهوالمعتير ووله ب
فلاحنث املمادصوم نوكمامل زيلى (قولهبركعةتامة) والقماس انث بالاستفتاح أىبالشروع
ف الصلاةاعتهارارالشروع ف اىلصوم وحهالاسمسيانان الصسلاةعبارةعن الاركان امْخْتافةهالميات

بجميعها لامى ملاعلاف الصو لانركنه وا<دوهوالامساك و عشلكهلماذ اكلمررتائى

حلفلابصلى بقبععلىالحائزةفلاحنث بالفاسدةالا انيكونالمرادالفاسدةا نتهون بغبرطهارة

(

بو

 0لكام 2
8

0ويلةي
اعاللشاىمارنعمىاف ألوكلىامبأنملعهلعانن|لهاذجوىدوأأاحالبجصادمراعاللشصرخيدورمأةوربدأاننقهداأطلاصقواعللرىميادىهوونااللييوومبموعجنلىاطالالقاا ئق )...ب
شمرعمافىوا الصمام|لىاللمنهر (قولهفعله) أرادهالنبارجوى (قولهأىحنث بصوم نوم) حر

3

 ١تحزءالثالى من ف المعين)

2

ءعكان مسيعا
الم
وى فا
سماو
لينس
طاىد
اال
فى مز الفاسدمن الناطلاأحندالعوضيناالميكن ن م

أوثمنافنع المستةوالدموالحربالطوكذاالمسعن وها كانفبىعض الاددانمالادون البعضان أمكن
اعتباره تمناقاليع

فاسدقيمع العيد باراأواربا لعددواسدوان تعينكو منسهعأوالبسع باطل قمع

يبع الغا_د وقولهفنعالمنتةام
بنا
لحقى
اشار
أوالدراهمنلاريامال حك ذاذ ي ورال
اخربالدراهم
نئوم
أأىالت
فاتتهخاتفذنا (إأقوولدهبر) وكذالوكانت أمةفاسةولرهالكةق المزعنال
إأبغوات مل
لابق
اهول
بالأ.سعواز انترتد قوبترارالح ربش نسى وتستراقنكانامحلوف
ْعليهانئى لانانول ال الف عقدعربنه علىالع ناعتبارهذًا الكوذلك لاعكن بعدهذهلتصرفات

أأوةضاءالقاضى بسع المديرموهوم والاحكام لاانلننمىعولىهومات ذتحةق الماسعالنممع نظراالى
خس قال
يم
ْالال ز بأ والحرادمن ذولهأودبرهوالة د ببرالمطاق لايههوا لذىمتنع يهالسسعومن المدا

 ٠لاتطاقى هنا الاحال فانقاتماوجه تقنيداز يلى.قوله ا ذحكا نحلو ف عليهانثىمعانلهاذرق

|ابليمندير وأمالولدفعسدم الماسمالنسبع نعدالتّد بي ورالاستملاداذا ارتداوحقابدارانحر نم سديا
شترا
لالالا<
الكل
مس... 6يلم ّ أواسترقا قتلقتسمده يذ
ةلمد
ازءرن ا
ايرلبلىانعدم الماسمن المعبعدالاست.لاد

عرف
00 -.

جناوت

ذى يدبعأبمانلاوءدعلى ماهوالصي امننها ذا قذ ٠ىقاض حوازبيعوالنمفل
اضاء
قدق
اةقالتر
 ١:لابتح

يالقةيريلاف

أبخلاف المديراذاقذى حوازبيعهفانيهنة-ذ علىالصصيموالفرق ددنهمامن هذاالوحه والىهذا الفرق

وقعت الاشارةبقولهاالمنكحالونفغايهانثى ولهذاذكرفحانب المدبرةضاءال اذى بالسع ون ذكر
دعا 0 03
لمدئل ذكرحقانهاااردٌ:والالتساق بدارارب للفرق الذى ذكرناهوالاةالمديركا'م
وأ
لنب
احا
ره يوا ولو أذلك فى

 72لها
عيوه حىداء
0 1

 7ولتي

بعداردة (وله |
ْالولداذا اريدوق بداراحربثمسى واسترق قانه وز ببعهكا'م الولداذااسترقت
أطلقتالمحافة) كسراللام فظىاهراار وامة ولك خحلافانى الجامعالصغيروالمذشكشوزروحداتبا |

إٍلانطلق قالالمرةسى وهوالاصم عندى وفىنكاح امجامعلقاضعان ويهأخذمشانالان الكلام

ا>ل
حان>
مى غيار دللذالخةيورفةىالا مول
أخريجوادا فبنطءقعلىالسوال فكا نهقالكل رأةل

ان حرى ندنرماخصودة تدلعلىغض.هرع االطولااقلعالائم فرنقهدذما و بايلنقكوالمهرأةغبر
لحملرأة ذلندل
هأاةلا
أأهذهالمرأةفةالكل ارأهةلىطالقلا:طلقهذهالمرأة أن قولهغيرهذههذالر
كترة
ذلستح
خهلت تبر (تكيل) الشكرةتد حل اتلحشتكرةوالمعرفة الالتدخ
فزأدمل
أوامملا
لتكيه ولووالدارع /
أقاوتا لان دحل هده الزاراحذ فكذاو لادارلةأولغزء ونع لهاتالف ح
أأوداركلاحث احالف لتعربفمكذاقالدر وفىعدم الحذثبالالفبالمةلقولهأوذاركطرخ أ( .
أظهرا ن وح ةولهدارى أودارك عمنواحدة وف الاسماالمعرؤةلاتد ل كدت النكرةالااعرفةفى

|الحزاء فته خل افلىنكرةالتىهى فىموضع الشرط كداخنل دارهىذه أحد فأنتطالق فد'ءات
أهى طلقت ولودخلهاهول>ن

لان المعرفهلاند_ل قدت

النكرةتنوبر وشرحه (ثقة) انلمتضى|

أهذانىهذا الصن فأنت كذا فكستهوتعالطلاق  +التنذهى تأ بهذ احام قا تكذافطارأ
ل البركاذا كانق|لكوزماء قصب علىفامر
 ١اام وفعالط_لاق واعادنث لسطلان العينءا ست ا ة

ْ وكانه_ذا فىاام عبن الغو ر والافعود الام بعدالطيران ممحكنعق لاوعاد:نهر والظاهران

ا|لغور بةمعتيرَ:دضاف الفرحالالاذالوضسعف اىلعدنمانعدتميره (قوله,تناو ل امخاطة)
ا

هأفتى
بوسفا ن نخساطمة لاندل) وف الظهيرب و
علىماهذى عاءه المصنئف (قولهوءن أنى

هر برجةدى
اعرف
ظلل
لوسف
دوىبر وابةاأىب
|الااملاميعزلى

وقالمفتتاح قالا-+لوانى دول انىبوسف

أصعوأشجواىرالر جندى بةولهللعرف الظاهرالىماذ كرها نكالنااحدثوجهر وايأى وسف
|بمأناهقا هلذا الكلام لارضائهاةمكوزالمرادغير هالاهى ومنهبعلممافعبارةالدررمن الل <.ث
أحعلذلكو جهالقوله ودم ني ةغيرها (قولهولونوىغيرها) أىغيراحلفة (قوله ددانةلاقضناء)

ء

.

9

لام

لم(عنلىلاهبحكن)
2

ذانتحر مث لانعدقرهعندهلان الشمرطوهوالملك لو دلانخ.ارالثترى عنسعالمدخولء-لى قوله

يلزئى (قولالانختارالعنب والريه لاجنعالح) حتىلوقالان بعتهفهو قباعه صصاصئلائريا
حنث و نأكانمعبيا أوغيرعرق للشترىلانهاتحاحنثْ ف البسسعشرا ا ارلنفسه لوجودا لشرط مع

بوٌ ةا «لالمامنعسأن
قنام الملكلان شمرط الم راللمائعمانمعن زوالهعن ملك مذلا تماراولاعلر

منزواله( .قولهوكذاءالغاسد)وفالسط عن أنبوسفلوقلاناشترعنبتداههوحرفاشترىعددا

شراءفاء دام تتاركاال-ع ثماشتراءشراء”صالا ببعادلقلشارنهاحءناثلغاسدلانه شعراءحرق ف ناحات
العمنرهوارنفعت وهذادامل

علىانلهوشاتراهشراءفاسد اوالع.دفى بدالبساتّعتفل العينلاالىزاءلعدم

3لهمابروى
(او
انء نزحيللاف
ردس
مهل
ابعدشلا
| املك قبلالق.ض بالق ض ل ب

عن أبنوىسف)عبارة

لز يل وعنأى وس انهلاعنث بالغاسدولاعافمه خا رلاحدهما اصلالان الفاسدناق ص ذاتالا فد

املكالال ولاتعدالةمض علىالكل لانهلارفمدا فحكلانالشرط موعمدامن وجه وشرط الخارعنع

تعلق الاستحقاق ,افلصعقادركالا حاب بلاقولوجهالظاهرانهكامل ذاتالوجود الاهامة واركن

وامخل وتخلف اك منالملك و>ا لا:ضر (قوله وهذااجح) تقسدللاطلاقق قولالمصنفوكد

بالفاسد اأتىساحنث «المبعأوالشراءفاسداف حلفهعلىالبسعاوالشراءاذا ك نافىب ادلبسائعأوفىيد
المشترىبامانة أو ردن لانهبزل ملكه عنه (قولههذهونا) ق ر
اكان ف بدالبائُعاوالمشترى لخاد
أومذهونا بغيمركالرهن لابعتق لانهلانصير 5نضاعقب العقدهر 5١ولدلاعدى(:لانه كا 2الببع
سرولعن مإك المائعكالع الميالباتوبذيتىان تفلاأعينادقالتنانى| احمزبلى (قولهوان

كان ف بدالمثترىانم) هذاأبضا تيد للاطلاق السارق أى انا حنثبالشراءعاسدافى حلفهع_لى

الثمراءاذا كان بدالمشترى مذهونالوفلميكن ف يميانكانى ب ادلبساثعأوكانف بىدمغنرمضهو نكلو
ه لايتزو بج اعرأةأوه ذه
لانهففى
حراءل
كان بدهامانةأومذهونا بغيهركالرهقنملدكارنالب-.ع والش
لمرأ فهوعل الع دو نالغاسدق السموجكذالوحافلا بصي اولانصوم اولاحعلانالمقصودمتها

الثوات ومنا لكا الل خلاف العلا المقصودم:هالللك وانهبشنت,الغساسدوامة والاحارة

كالبسعتنوبرو ثمرحه(قولهأى حنث,المعالح) صورةالبسعالموقوف

اذاكان الماع هوامالفان

نقول اننعتعبد ذلان فع.دى حرضماع عذملدان بغيراحازتهاعد
ارد
حتع
لف لوجودااشرط شهذنا

فن ىاالبتصرفف الرمهاننصه
عن الحلى(قولهوامابسععبدنفس هموةوقافلاءتصور)اسلامقت

وروقفبيعاراهن ءلىاحازةمرتأهونهقضاءد ينهناتوبىوعلى:اديمعتدصموره أى ضرورة ف جىلهعلى
بسععمد سه وملانصورعاقالهالز بأىلوحلفا نلا مع فباعملك الغيرلغيراذن صاح.ه جوىى
الحساشيةث ر
مأيتالجوابعن الشارح عزطاجوى بم
سامشمسودةشسرحه حث ذ كرانالمرادمن عدم

تصو ر ببعهعد:فسه م ودوفا أىع_لى احارةنفسه أى احازةالبائع و<ملثذلابر.دماقالهاشم جدبس

يونسمن أن
تهقض ماقالهالشارح سبع الراهن العددالمرهون والمؤسرالعدد الم أحرانترببىواماببعه
علدنفسه مودوقاأعلى احازةغبره فصوره كثيرةمن جاترامافى لخر والنور من تصو بره لمعه عدر

نفسهلغائب قالعنه فضوك ( 2فرع) قاللامته اننعتمنك شدمافانت حرةقباعنصغ هام ن الرويج

الذى ولدت مأنةومن | مسالاتعدق ولومناجنىعتقت والفرق انالولادةمن الوزاولينسبمنالان
مقدمفرق ماتقدمسمهوهذاالمعنى لاحك ناعترارهنى حق الاجنىوكذالوقالا نا ثتريت من هذه
ال
افه
اخاشريتة شرشا
هىامدهيروةثومزوجهاالذى ولدتمنهذه ىأمولد وحهاوالابقععلواتدبير

المشترىلامرمبرعن الظهير ر قدبيلقول المصنفوكذارالفاسد (قوله بأنباعهبالميتةأوا شتراهبها)لامه
لدس بفسع حقيقة ولاحسك<تى لابفسدشيئامن أحكامالس.عولواتسلي اهلقيض حتىلوقلاان بعت
عندى فو وشاع هعبتةأوحرلاحذث سلاف مااذاباعه تمرلانهةاسدوا لاقلناطلز يلىثمااانا
تج

22

5959-77-4

(الجزءالثافوص فخالمعين

جامينل

قفعل-كاناظرجوى ٠ء ن البرجندى ون لعن.اضا ا الاضلا.مانس وانائيوشرن 8
|نح ب
|قر سبامنه بالمجاورة لاندلةها ندلانهأخرمعذوى لابوةفعااذى ا اد لامالاختتصاص لالام|
ان يحل
ا التعرب فتكذا اشارالهالعببى (قولهأىعل ماعلك,العقد) اعلمان الفدلعلىوحوبنام ا

عىل
فلعل
لدخ
عام ولاشاستاهخهلوحامماان ا ت
لكاطكل
الاا
| النبايةكالدسوعنطائره أو
دلت

لباقالات امت اشوا فائماتَكون لك الفعل وه وان غعلهتأعرءسواء كان|

! العينماكه ادا

اا

سكون للكالعين |

ل

ن

ٌْ١مرااساى طهر انه ويه أولالان الاخماو رت العينأوجدت ملكالعنملالمك الفعلوامافع أا

)وو

| لاحقل النسارةفائهاتكون الكالعين سواء قدمت الام أواخرتلنااللام حملعلمىاعلك وهوالعين

 1ل

2 1

أوعب العينفان |

ٍ'وعلىمالالك وهوالغعلفوجب ممرذهاالىماءلك وهواالعينوقدامكن بتأخبراللامعنالعينوامافى

ري

أ الف
سلا
فعل ا
كول
ل واحدمنهماءإك كان كلواحدمتهماحتلافوجبالثر

ات

فار 3

“ ٠ري موف <لبرزبرف
ك" | ج|وىء نواكايرو
حقودلهمفكتانك
هلبما »قلا ى > لكونبالماكالفعلأاوللعكينذر بأ

سع لفلان|
 00واعهفا انواام | ب|القرب (ذولهكانبعت لك نونااخ) التصرعبالفعوللدس نشمرط لمافىالحيطل حالف
0 /

.ول/لللم

0

العيناتما ظهرنالتصر؟ي ب
مالمفعول فلاحرم صرحبهالمصنف نهر (قولهلاختصاص الفعل)لانوضع|

رإلاعلك

ردكا

ل"

5

 2ات

اللأمللاختصاص واقوى وحوههاللكتنيلاليةع |
نأمرهاان (قوله أىع-لى مالاعلك العقد) | ٠
ولاتحرى فمهال:ممأيةعمى (ق9ولهوالضرب) كانضرت للتغلاما أى ولادوهذاهوالصواب فتفسيراً

اه

اإحقدكا 5

كل للك ١ الغلامالق فعىحسكلامهمنعلانالفى اجامالصغيرلتاضينانمنأن امراديهالعبلدانهتحقلالتماية|

أوالكلام فهالاحملها تمرعنالعناية (قولهوالعين) أى ودخولاللام ايضاعل العيونالعين|

0

إعدادا 2
0

مرك بحروأنت مير بانتايرالاقساماعنى تند حل عل الفدلأوعل |

13

إه)اى

|هىالذااتلتمنصة م نكلث:ئْ جوى

(قوله لاختصاصهابه) انث ضعيرالعين فى قول لهاخختصاصها|

ك
ىلع-بننطر| الىاللفظ  3وق ي 1
ا لانهموٌنث مصاع وذ كرالفعل وه وكانمعان>هيرهراجع ال ا

|تظرجوى (قوله نانكان) بسان

ل ١ ل

( 0قوله حنث وانكان بلاأمره) لوجودأً

لكنابعتنويالك)|
منه -قمق وذ ترجعالحقوق البهجوى (قولهأىلونوى بقوله بعت

اتتصاص الماك ولولاا:ده ا
اناعنويامماوحك ا لمش اطي ,تغبرأمرهونوى بالخ
اب ن

شنا إقوله|

| أويقوله بعت نوباالح) بانعثوبالغير المخاطب بأمروهنوىبه الامرفحنث فال ثلتين لانهنوى |
أأما>قللفظه بالتقدمع لسن فئهتخفيف صفرقهالقاضى أرضا(قوله لاثعاف.ه تذف.ف) |
ْ علس هانين المسملتين قالتصدقديانة لانه مل كاامهولتاضكدق قضاءلانه خلاقاللاهر وهو
ْ معم-م لا انا!غرقف نينالدنانة والقذ اعل .ايأف العيننالتهتعاللىلانالكفار لامطالت

1 0

|(قولهلان تأخيراللامعن العينشرط هنا) أىفى جع لاللام لاختتصاص العينب ماخلوف عليه حتى|
لاننا

2

ورف

0

الوقدمت كانت لاض

الدالاللا

ا

ا

فوامخلافسائرأ

بريين قمط ”” ا..ررمها عكف ||اخرتاللامأوقدمت لاتوامن الافعالالتىلااك,العقد (قولهفعقدراتخبار )أىلتفسه ولوباخارا
كن
0
 «6وياجك

2
اي

بن و ديش .مررندسته0
رحث)

«لوا ل ا
إا
ا

4

امام

ؤي وح -
.

2

 6رالفءد
9

وى سيدا | 7اشر
اي

فيلت"

ا
١ لغيره لاوان أحيز.عدذلك فى الاح و
»ايالخب
رلائ
له
وقا
نبت ف
ههوحرضباعهيعاتديسابلاخبارا

الابعدقزواللكه ومحل| لعين لتحقق الششرطتنوير وثر-هعنالز بلجوالذىفالزيلى وشت ان |
 :تفعلالعم لوجودالشمرباوافادق النبراء_تلافانى الالال وعدمه

(3وله حنث) و-ودالشرط وهو

االببسع والشمراءمع قام املك عند اذالمبسع احرج عنم لك الماعماشتراطاخارله اتفاقاوخمارا مشترى |
!

وانمنع ار

ىعندالامام لكننالعتق معلق بتعليقه والمعلق كاانحزولوحزالعتق ْ

اا
لتقتكذااذا
 0خارووع |
فيرا
درادراد.سارا:
وعد ل م

ا

الاات نالا لكك

قانت

|

مبوم
تالولدالصغمر
فنقلومةان وهمانوقدمناانمنهضرب ال وحا و
كا م
لدم والقطومالةئ_لوالشركة

افرأى قاضذان ومئة تسليمالشفعةوالاذنكافىالخانمة والنفقةكافىالاسبهداى والقوف والامة

دئاسوالتعَزبالنسسةالىالقاضى والسلطانوشت ان بقالف الكذلك كذافى شرح المنطومة
3راكفا
للك

و شئران صكون منهالموالتوالكفالة كالوحلفتلصيل

أفلانافوكل منحبلهأولابة...ل-والتهأولامكفل عنه فوكلقمول ذلك والقضاءوالثمبادة والاةرار

أوقالعرانمنه 3ولسةفلو اف لانولى صا فغفوض اللىفنء «فعلذلك حنث وبهذا عَتاالمسائل

0أربعةوأربين وأقصواصرىاومااااما روس األرىبعة واعشلعرسيمنند رماولتظجموىالمساثل الى
ظامحنثفدببافلعالوكيللامه الاقلمشير١اىانه حنث فعاعداهان ال
ال
شراء وسع ضمة واحارة » +وضرب لفرعممصادك امال

ا
:

ْ

نخصومة واستخارمسك تدتامها  59وذا النطم رن خلال

قوا أءونخوها) حسساكانأولا (ةوأ ففعاللوكيلحنث)حب فىالافعالالحسسة عندالاطلاق
ٍ(!قولهوقالالشافىلا>نثاح) لانالفعل وجدمن المأمورحقمةة ومنالا“مرح فوحدشرط الحجنث

أمنالا"رمنوجدهدون وجدهفلان ث كافالقسمالاتزلوإناانغرض الحالف الوق عن حمالعققد
وحقوقه وهذهالعة ود تنتقل المه حقوقهافصارتمساشرةالوك .ل كماشمرنهنى-ق الاحكام واحقوق

وصارا لوكل سفيراومعيراودًا لاس_تختى عناضسافتهاالمه ولوباشرها بغيراذنه لانتفف عليه زيلى
دوذ ب
بم
عفذ
له و
اول
(قولهونحوها) هوغيرالسنة (ق

الشاة) أراديهماالافعال انحسيةشيذ|:

ونها طمنالأفعال00 1
( ١قولهدبانة وقضاء) اابوااشري والدعوتجوهبا كاابناها

الاعاشريهفساحقمةةفاذ المنمشرهافة_دوى حققة كلامه و ق عسير»ها أىغيرا حسمة كال-:كاح

والطلاق روايّانثورهماائه لا«صبدق الادياثةلانهاانو ج دعاشريه وج.ادباعردا نار المائري
أفقطفقدزي ص ص العاموه و حلاف الظاهرفلابقمل تهرء

كن اضف (قولهوائماالضرب

دخ)كذاذكرهالعلامةابنونس ف شمرحه وتعقيه الس_مداجوى قوله كون ضر اح ركضرب
با
|العيد

ر
انى
ناحانثلام ولدكذ لكلانالولسطاالنقاضى لو<لفلابرب فلانابع
ف ق-تذىس اهنهل
الوادية

حنلف
كافى الولوانحبةاخ (تشسه) م
معل
يلف
انتلقلا
صحنث«الامراالكويهعلك الضمربقصعالامفراة
| القول .لااالدعمهايددبلبرفبه المعقولااطاعه أوعضاءةلاادة قال اناه رسال انتهسى
وتحصاواانه اذاحلفع_لى غيرما ن لانفعلكذا كالوحاف علمهانلايدنحلهذهالدارقان كانت الدار

|
أ|وكانتالدار فاحارته وانتكن ملكهفبرهالول فقطاحأبوّقىالى ل لهاتدخل ثمدل لاصحنث انتبى
ادعن المدخجولفدل نت الااذالمبشدر علىمنعهلظله
هك احالف ذيرهبالقولويا لفل حيلونم

ا

|ومنه بعلمجواب حادثة مل عنهاالفقيرهى |ن#مخصاحاف,احرا معلىاحتهان لكام 5ل خروحه
منهاتكلمت مل خروجه فهل بقععامهالطلاقويكون,ا؟ذأوهل ازاطلقها ثلا بأرعده مليقها
أ|منالدارت ا

سا

امت ل شرو وتسلضياهلاضانأءلكلامفانه يقعالطلاقلابه حلف

وبى
مهبم
لير
ااكف
دلا
رىما
عل

فاذاوها لوف علمهقبل اليرفانه حنث وه-:كون طلقةبائنة واذاطلقها

قثسمم الصرعةكرداقلدر رتبفعا على مذ كره
نسلا
ث|لانا اولهعىدفتىفانه 'لدقهالانالطلاق الإ
فى الغتّمن انالصر يكمالاحتاج ال د :مكاحي اجا

ناشور

ل

نههى عن الفعل لاحنث وهذا
لعلي
اوف
دتل
عجدا
بذاو
|مالاءإك لاعدلاا صل له.ملعدو[ 0نا
اذاكانتالعينعلىالننىفان كانتع_لىالفعل اى فعل مالاعلك بعنىفىوقتمعين ومذى 9
ساسبقعنالها.شخرط لمروهمه ع نن أ لغعلان 7:قالهناان هذى الوقتول,فعلبعداًحر
قبام
ٍْولرفعلخ

داه
|بالفعللاجحنثأاض

نلغديتعلقهبهوارتال ولام
ا ع(  1راديدثحواللزمعإ ا

3

(اتحزالثانمين ف اتلمعين)

 ١اخرىممما ةناسمالتىطلقهاقامها :مالقنىالجوهيناعنىملاوقالياسعك أويهًاالاسم بان شال|
 ١انسسيق الطلاق لمخاطية لس بأحرلازمصورةا
فلمسثلةلوساط-بىاعرأةاجند ةلمسدق لهالتزوج

|بجافضلا اعلنسطقلاق بقو
افها
عنتر
رْأوحةتراعك أوهذا الاسمفزوفجهلا
تصتدافيلحركأ

(ق
نوللهوعا) كااذاحلفانلاالعامر أفونكهلغيرهرهففءل-نث جوى (قولهوالكدة) هذا
|هوالتصم وجءاهافىالنظمكالسع ولواحازكاّالئفةضولىحن ثكذا اطلقه غير واحدوقياس مامران
ب
اقيدذلك عمااذا كانتبالقوالور (قولهءندمعد) اوعنانكاركامرق.ددالعمدلانالصلح عن

ٍدمغ سبرعد مكونصعاعن مالوتقدم انل
هاحنث فبه بفعل اولكبلوالفرق ان الد_ل عندم العمد
ا ف
العنيءفوءن القصاص ,أحذا ا لولاةزئ الثءانةفى العفو تخلاق اله عنا لال جوىءن

االبحرندى واءلاناهذاوقعالصلمعن دم غيردلابدواننقععلى احد مقاديرالدية كاب.أىعله

(قولهواهمة) فاولفلاب مطلًاأومء.نا أوخصاءعينه فوكلهن وهب -زن هو ةكانتالمة

ينيك | أولاقبل الموهوبا أهملاقيض أوميق.ضلانهلميالزلمانبفمسهاءالكه ولاعلك!كثراملنذللهكو.فطا
 0002م

 :حلف لايب عدوهذا لفلانتموهمه على عوض <-ذث لانههدة صيغه ومعتى نهر واعلراناارااد

عبابعدهوه وقوه اوثشضصا بعينه( .قوله
المروهو
رسا
اكوتنكنف
لمار
فمه
 1ولخف ا راي يب أأنالتعنين ف كىلا
و وكات جيه قي |والصدقة) كافميةفعامرولوحلف لصاندمقلةفوكل ف القيض ياندلتحنث ولاحنثبالصدقة
امذخ ولت بريه3
0

و

000 0

فعين الهسةهر (قولهوالقرض) .فلوحاف لابةرض مطلقاأومعمناحنث يفعلوكيلهقبلالمسترض
|أولقشيل وكذا العطيةوالعسارية وعن اللمااصنثمالمةل وف التتارخانةلا.كونقرذابدون

لد  9زوه |العسولفىةولمهدواح دى اروانتمنعن أنىدوسف وى شيرىل
شدرسط وهوااراح وفَذًاقااللنفهر

ولد  .بيذى أوقياس مناعفرمسنهاانهلمايلمماعلكهرجحهانتّرى (قولة والاسةقراض) .وهوكالقرض

4ك

برزعاة 0
ع

با ١

 1برندت

0

إ :أسواءاقرضه المستقرض منصهأح:ولراوىبفذبجاهنالخلاق فالقتول حكالقرض :ولأره نر

فعز وعدم اشتراط القبولفىلاستقراض لصا حب النهر كلام دعضهم نطر بقالجزم غيرصمي ١

(قولهوذعب العند) وكذا الامةواوعير با
ولم
حلوهكلاكالنحو
|لنىجثوى
,الامر ىضرب العد

| انالمقصودراجع امليخهلاف ضبربالولدوالزوجةقءلتىطيرالعمدوة.ل نظيرالولدق لاف ليحرو بشيتى
ترجع الثانى لامرةالولدو رج ابنوها ن الاوللانالنفععاراليهاطاعتبالة وقبلان<نت فنظير 1

|[العند واالالفوتطليردقاليد دع الدينواوفصل هذافى الوادلكان حسناتهرعن القن واقرها وى |

وأقول فبه تطرظاهراذضب الواديدونالجنايهلاحوزلكونه <.نئذمحض الم خلافضرب الزوجة
التصرحهمنان أهضربهاعلى ثرلهالزينه معانتركالزينةلس من المجناية ىشئ.قفال
نت الواد ضرب

أضًاو>انناللمائرى الىماصرحوابهمن انهضر عبلى تركالصلاةاذا بءلشغرا قات هذا اتمايم
انلوكان المرادبالوأدمانم الضغير ولدس اكلام الافىخصوص! الكمير و(قاوللبهناء والخماطة)
اضطصلق خبر (قولهوالاعارة)
وش
أقده
اأوان >1سن ذلكدرءن الخائية إوقاوللهايداع) سواء

ااخريالوكيل الكلام عرذي الرسالةوالافلاحنث
0قاللم عيراملاجر (قولهوالاستعارة) ن
أدراعلنتتارخانية (قولهوقضاءالدين) ال اذاوكله,اقيض قل العمننهرغنالمنتق وق خودي

|اذاوكل

الطال بوكلاالض قل |أهمنفقمض الوكءلالدنبع_دالنعلياحنث جوى اعلنبزجندى |

|ضاذ كرءقاضضان>ثامن قوله و ينتى انحنث اكالفنكاح اللامفتقول (قوله والكدوة) |
ولدس منهاالكفينالااذاأرادالسترد ون التا.ك درعن ال اجمة وف النبرعن الخلاصة حافلاك |

أفلانا ذار.ل اله ةلوأوخفين أونعلينحنث الاانينوى بإعنطيهانتيبى ولاتنتىاناسمالبكسوه ْ
0عرفالا-نطاق عى ماذكر (قولهوانحل) .فغيرالاحارةولافرق ببنهو بين الاستدد امنهريان حلف |

لاحم ل على اهلدذاية فاعرغ.يربداحلعليهاففعلحنثكالوجل بثسفه وى (ت-كيل)من هذاالنوع|

(علىملام بجكدن

انارانا

تو مدت
ضغير فبإاغضرهافللك
لوى
اىج
اامنأواانث
وضرب الواذ) األىكتير كر ك
توك هكالقاطىدر وتبرعنانخانةوهوظاهرا
ونلالداتهلس
مدب
الأه:أ
كبير حتّى لوفعل
مااوجب اأموحادلتعز بر لابتولىالاتذلك بنفسهبلبرافعلهىالة.اذى الااذاكانحالةالمماثمرة للنهى

احونانه
اهملاضر
يلت
فمنر ااناهدذاط
السكنى علا الابمنعه الااذاكان صبيج
عنالمشكرو نو يد
الوجهدفعاللعارعن نفسهو تاطرحكىولدالوادهل هوكلولقدالالسمدالجوى وظاهرتعليل المسلةوقوم
ضعرن الرحكالواديذ امحساقه بواهنلاتمهرساىددالمنفعة الىوقعابلغيرقنباهلاولد والعسد معظمهام)

ف اىل باى فسغظ ماعساءبتالانمنفعة الضرب تعودءلى كولم
انلالمضاخرربوبفى كلمن

المسئلتين (قولهالاانينوىانح) وقعق النسخةالتىكت بعلم السيدالحوى الاانينوى انلاناأهر

بنفسه ولسذا قال قولهانلابأمرلعله|نلابلىليطانق قولهبنفسه انتببى (قولهيعتيرالغالب)
اان
وتقعمتليرالسلعة فلؤتما بشعر مبمنافسه لشمرفوهال
لثابوك
حدلنهثدر (قوله ومانثبهما
اح (قوله اىبالماشرة والامر) فيهتسالانه
لحكا
تىء
نداالن
محفجو
اخ) لاا ه

لاحنث رتدجالاعر بلل دامنفعلالوكيلحثىلوحلفلانتزوي ف وكلر لهاحنثحتىبزوجه الوكيلل

مله
ملو رهلكانا وك وعانبهنانه اطلق
أوفع
||أفلوقال وماحنث بغع

واعلم انن فعسلرىالامر بالتوكيل لمكنبرداعلياهستقراض ولهذااستشكل صاحب الدررذكر

الاستقراض فان اولكتتلءهناطل ذضحب|نلارترتاب عللحمهنث لانالماطل لانترتتعله ال

اتبى ويحاب بتغليبالوهكيلعلىالرسالةجوى عن البرجندى ونصهذكرالاستةراض وقعهنا
استطرادالانال:وحكيل «الاستقراض لانصم أصلا والرسالةرهجاترفاعلهمع الرسول بالاستةراض
وكدلاتغلبنا انتهسىوغذافسرالمرحوم |أشيشاهين الامردالرسالة واماماأحاب.ه ف النهرمنانه اماخصه

لتعلارسالة بالاولىففيهتأملواعلا,نتهفرع علىنبطلاانا
للاتوسكتلقراض ماكذروالقوستانىمن

انالوكيل اذاقال أقرمضنبىالخ كذافو وباطلاشت املكالالاوكيل امواناضاف الاستقراض

المالموكل فقالان فلاناستقرضمنككذًاأوقالأقرض فلانا كذاكانالقرض للوكل شناعن
قاضضان (قولةالنكاح) وسئلت عااكذان ل وهكيلماطللقمعفويضنقدفلزوجه واجدت
انهحنثأدضالان المقصوداحاب الفعلم ن الوكيل بعدا لعينوقّدوج دمرأت فعقد الفرائدءن

التتارخانمةوكذالوكان الوتكملقملالعمنولزووجه فضول بعنى قل العملاحنثبالاحازةمطل
وده محنث,الاحازة القولية لاالفعلةهوانخةار ويهيفتىولوقالواللهلاازوفجلانة قأم رلا

فزوجهالااحنث لاف لااتزوج والغرقان فالاول ل قه حموتحقهفى الثانىوهوا ل هر عن

اليرَاذية وائههذا اشارفىالدرحنثزادلاالا_:كاح بعدقو المص:ف النكاح (قوله والطلاقامم)

انماحنثبالطلاق والعّاق اذا وقعابكالاموجديعد العينوامااذاوقعا كلاموجد قبلالعين فلاحنث
حبلولقااعلرأته اندتلت الدارفأنت طالتىثم حافا ن لابطاق فدخلتلم>نث لانوةوعالطلاق

افيق باعلدجمن ولووقععلماعضىمدة الأدلاء قبل العين لاحنث
علا
تمني
لالع
كلام كان قابل
وبالدادننهث وملوافربقالعنة لاحث عند زفر وعنأ نوس ر واابلامنكولاوعتتّبقبالاداء ان
كانت الكايةق|لالعم صنت والاحنثز يل ولوطاق اعرأّهمقالانتزوجتاهرأةنامءك فهسى

قلانه افلىاولصارت المرأة معرفة
رقا
غ بر
لقت
واسامطل
طالق ثمتزو جهالتطلق ولوقالبهذا ال

ركاف المخطات فلاتلخنلتكحرتةانتبى وذكرالجوى ذرقاآخرفقال والفرق بدنيما ناالتعر يف
مزوجهاأى تزوح الىخاطمها بالطلاق ا
ثت
بالاشازة اقوىمنالاضافة انتهىواعلمانالمرادمن قوله

مدللماذكرةفىالنهرمن||معرفة كاف اللأظان فلات دل عابلتشك امالوكانالك بؤوندو) امرأة
1

“ . 4-3رلك

الامرع_لى الفءل حر وفمهان

هذا تقر برلللااجمحوهانءنها جوى واحابق النهر انلامنؤثْرقىاتحسنداههوامره والفءلشعرط فنه

ك

بسع

73

ا

ا

1

(الجحزءالثانىمن فمالمغمن)

ماس

اأمو
عقدلائرج-ع .حاقلوقمهبالشىيرا لأااصذامكالناحنث بفعلالم
ضضَااتم
لرأد
بط هناكاف الهر
أحدأمربالنول ان كلفاعللما كر اهلشارحالمانى انكلماسةخبى المأهورف صىاشرتهعن اضافته |
الىالا"مرليحنث عباشرةالمأمودوانكانلاستةتىعن الاضافة حنث وبااثافىد عل والمخصومةما

لاحقوق لهترجع االلمىأمورفانه حنث فبهاباء وحك.لعل ماساى وم ذ التق ربرعلت|ن القبمة

ثنائيةكماحرى علهالمصنف والاكثرونوج ماهانىالخانمةثلائمة عل مالاحقوق لهق-هاثا“اوادٌى ا

َُ
0
لزن

0

/ 4

0

0

فىاأرانه الاولىلانمالاحةوق لخر عنر_ماوقدعلت انهلامذر جنم بردعلى الشانى لصح على

0

انكارفانه من العانى معأنه ستغنىعن اضافتهالى
الامركا شمر الوقارةانتبى (3وله ترجع حةوقه

1

0

:

7

الىالمسائس)

قال
البرجندى وهو كلفعلحو زانشت حكهالعاقدثم نتقلمن العاقدالىغيره

جوى واشار بقولهحوزان بشت حكه للعاة_دالئ الىالخلاف المثمروردمنالسكرنى وأنىطاهرمهنانه
اذاوكله لشراء سى ونحوه من كل دنجم

رازه

حقوفه لأعأود هل

شت حكه لوكي أ
لُوَلاثٌناتقل

الوكل أوشت للوكل اتداء قالالكرنى بالاولوأ وطاهربالثانى وهوالاصم واع_لاناهذااشترى إٍْ

ل

 7لاه" ين

و

3

الكل قر بها
سحرمل
قا

ت
0هات

2

2

5

عليهاتفاق الكرنى أضامع أن قماسثدوت الك لهابتداءرقةضءه لان

م:لك3ه غيرمستقر وال2موحس 2لاعدّق هوالم|كالتق رو ناظره لاذاكا
تنوكم
تل0اد0ا
م0لاحا
ظر:لهاع :ل

 3-3ومه

قاسمذه  الكرتى قاألتمدمر به بطلائجساعوتالمعةود لهلاعوت العساة_د <دث عقد

هالغيره

كلوكدلوالودىوالابوادوالقساضى وموك لوقف لتاءالمسقدى الااذاكانالوقف خاصابالتولى
دي

يذلاف اكلملوبالاستكدارفانم اتدطلكوته (قولهالمبع) هذاهوا اوور ولفد فمهلان لكن نقل

يات 1 7

السرد اموى عن المفتاحانتهحنثف ا
ىلب.سعوالشراءوالاحارةوالاستخارالامرفى ول مدا نتههىولوحاف |

:

*

لسع فوهب شعرط العوض شجىان حنث كشا القنة ونهحزمفىالظهبر بهولوحاف لابع داره

و ه اذعاامهباوالدوات فعبارة
ننزلاوان
فأعطاهاصد اقالامرأنها انعطاهاعوضاعن دراهمالمهرح
النهروماوقعى بعض لدم منقولهلانهْو دهاءلماتحريمن النساخشيخنا(قولهوالشراء)فاحولف

لاشترى منهفأساليمه فى نوابحلنثقونفدسة حلفلا شترى,لااحلنتثعاطى وحى ف ,والنهراحنث

كيل
0م
2

23

0

2

>
ون ” ا

1

بقلوذمهعن القنية أضا حلفاناشتراه>نث ,الاقالةوق.ل هذا قووألمهاعلى قفولهمااحنث
اانههجوى
شاقتالصريعا
لى
وأقول الوجهف ذلك ماتقرّرمِنانممنىالاعانالعرف وف العرلفابقا ا
امق
للقس
انا
واعلمالدوقع خط العتى بعد واللشهمراءوالتز و بيوجدودم وفانالنزو م

يع

:
.
0
.
ؤهوماحاث سبماول سق خط القرى وال بلج والرازى شلىواع-لأنالمرادرا لثعراءالذى وحد بعده

وو

عدم

د
5
5
ا
"
5
2
:
ا.
.5
2
لشراء
6ث |.شولابالاعر السسع والشعراءلا
التزويج فى حص العستى هوالشراء الذى ع .د دولهماعن

وي

«ى

الذىقالترجعهك ن
اوهمهبعضهماذلاوجه الاعتراض به(قولهوالاحارة) فلو-لفلابوروله متغلات

7

8-5 2

سة اولكوتذقاضى
|جرتهاروجته وقنضتالاجةواعطتوالهلاحنث وتركاىايدىالااكنحيالر
“تخني ا
5
#مافزي “رس [أمنبماحرة قشدوسكرذوهامالوتقاضىمتهماحزة شرم سسكنوافمهأوقال|قعدوافى هذهالمنازلذكا
أ
لنك
لرةم سك:والدسالااحارةبالتعاطى فمذتى |
راح
وضى
شا:قا
احارة فحنث كذافى الذخيرةوأنت خميرن ن

اافبق نهرواعاانالمرادمن قولهلسمكنوائنى السكنىبالنسبة للزمنالماذىقبل
لاهلسمخل
انحرى افي

الحلف لابعدهوالافكيف بطالبون,الاحرةمععدمالسكنى أصلا (قوله والصطمءنمال) مقدد
>كونه عن قراركاسماًنى فبانهانهعن انكارةدا أى فى<قالمدعىعلمهفمكونمن الشانى كالصلح
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(امجزءالنافىمنف الدين)

عند وأخيرهيذلك أوبكرم عرف-كان ابن عوديقول بشرن أوكر وأخير فىعرز باى (قولهعتةوا)
الدقق الشارةمن 1مب عدنىولوألع ندت واحداليدينق العضاءيل فعا ..نهورمنالله تعالىفصتار |
مهم من شاء قعذى عتّقه وعس كالبقية جوى عنابناتحلى (قولهوص ثمراءأبيهلذكفارة)أى كفارة|

|عيئه ومكلها كفارةالظهار والصوم والقّل جوى وكان الالمق بهذااسملدمع م داعدهافصل السكفاره
اتهز وأشانىالثيراء الىانهلاحزيعهنبانالارث لانهشدت فده املك نلااتار فلاتتص وراانة فه

ويحزنه العكنفارةاذانوادءنمساعندقء ولمبوبةاووصية أوصدةة لسق النيعةقاترافاىلسدبفت
ونسين وذ كرد المدر ماقالولأرهوزادىحثه مااذاجع لبدلاءن خلع اوى ماعن دم ووه لون 0

كدلك محزابالنية عندقموله شر منلالمة (قولهعلانالزفر والشافى)والادل فها نان هاذاقارزت ٍْ
علةالعّق ور فالمعدق كاملصم التكفيروا
نلاف
علاف
لهما
ة :ش
اول
لاءة ت اىلقرابة لانمساعلةا لصلهبين

الاقار وبالشرا شرطلاهدقلاانسهدب فلكولانذه صرف منقعةالكفارةالأىبيفهلاصوكغ
زيرهاأ

من القر بالواجمة علمهولذاان مرا«القرقيس اعتّاققاعللءهالسلاملازى ولدوالد«الاان صددماوكا |

فدشتر فب.هعتقه أى بعتة4-بذلكالشراءلانهلاصتاب لاعتقالىئئآخروه_ذاكابة سقاءافلأرواءا

ولاءقالان العدىمسق بالقراءةلانانتقوللالااسلتدعقالقهلوشلتاقمبعلنكىالقوط!-مف.سه
صرف منفعة األكبفاسرةهاللىانه اح زاصارلفهىاع.ده تأولىانو زالمابيه مخلافغيرهامن أنواع|

اتلكوااج.لااطعام ونالككاوةدولاالنه لاوز صر
ففها
سالكىع.ذد
ًا األسىيهز باى (قولهلاشراء
مينعحتلفقه )دان,قوللع _.دغيره |ناثترحبردفكافشأتنرتاهناوبانه العتقعنكقارتهلاهنذه |
رهل.
اءتهر (قوله|
النيةمشترط قراتمهالعلةالعىوهى|أع
مان
ةواعدلالت
معرند
شكلم
صموناالئغرض
دى لوقال لامر جلالم) فيهان المقاممقام التصوبرلاالتفردع فكانعليهان يقوليان قا
لاح

جوى قبدينيةالدكفيرعندالعينليعل عدم الاحزاءيالاولىاذالم حكن النيةعند .ب علند الثمراءوائها

الاحزنه عدّى أمالولدعن الكفارةلاسر يتبامككقةبا لاستملادفلاتضافالىالعمنمركل وجٍهدرر

فقول الس.دانحوىفىالحاث_بة فمهانه اكذافقاالرةععنرنى زأت
اعن الكفارةفلمراج-ع شرح
الشهاب اش لى انتهسىسسقنظراذعتّق أمالولدعن الكفارة لاحزئ مطلقالامعلةا ولاهتمزالاستمقاقها

اخرنة مروادهية احرف نكن عتقامنكل وجه خلا القررسقانهقل الششراءل تعدمن و جهكما

صرح بذلكهوأبضافىشسروحاهلحاصل انمهتىتعلق الكدءلةذاتوصغين,ضاف ال الى آنوهما ْ
كهوىالنقرناءهةمعتقا |
لان سام اللعدنهوا خرللوصفءنهنا الملكلانهالمتأخرءن العلة القاوملىو
هشهداداة اللثثانى.-ث لاضاف !لك إلمراوحدهاوانّتاتخةبها بلحب |
ولاءد ل على هاذا
علرما ضعازمااتافامنالر حو

عن الشمادهلانالتسوادة لاتو<ب شنا يدون لقضاءوالةضاءيكون |

اعم جبعاز بل (قولهوتزئعنالكفارة) لاقترانالنيةيالعلة (قولهواعرانالتقببديالاب|
اناق الح) الظاهران ,قال اقغيادبالاب ليعماحك فغيره مركلذى رحمرمالاولى ذ
(و |
صم لمولنمكه والالا)تخلافمالوقال ان تسرنت أمة فأنتطالقفا»:ل.اشترط لوقوعالطلاق التسرى |].
رأمة ملوكة لإعانىواقلتتعليق بلبقعالطلاق باةلتس
مرىلبا
كمها «عد
بالت
اعلي
لق ك
تاب
سقعرى | |.
بالمماوحكة وقته خلاف
تالمن
لقاس
ق الطلاق بالتسرى علىمله اكاب وهى تعليقحر يترعالى| |.
السراى اودر دعليه صاحباأهرهمعللا:أنطلاقالمدكوحة مجنأأىمرطهكانا تحى أىسواءا

كان الشرمطملوكاله وتقعتامق الطلاق أملاوتمعه ف اىلتهروكلام الزبأعى]تراصر ةمهشنا قلت |
اها شيرالىانه لوعاقعقغيرهاأوأ
اهقو
تامسنشم
ونقله .فى الششرنيلالية أضاوأقره واص
ولهل
راه
الطلاق بالتمر:بها صنثد وصا<ت راالعيد
را تحفظهفازهغاط فيه ن«ض معاصر بهأنتى (قوله|

ان ذكرمذ كرانكن قاللاجنديةان طلغ ك ف.دئ |
_ىلمكلاث
حلانالزقر ) لان التتسرى لانمالفافا

1

(على «نلاه .بكن)

اقئهما
نم
غرص
تلا
ساء
ااجز
لان
أفصاري]اذاقال اذاو[دت ولدااحما خلاف حزاءالطلاق وحربدهالاامل
اكلحعمددااعةق )لا نالاولاسمرلدفسابق ل ناشاركهغيرهسفمىه
أعن حماةالولدنوح أفندى (قولوهف
ومعناهووقد وح فمه هذا المع فمعةق زيل (قوله ولوملكعد ينالل) فاوملكعندا ونصغامعاءتق

| اتامكلافمالوقالى اولكراه كهفوهنموصهغدىامذلءِكاكلرّماسبدشيمالانالنصفيرا<مكل نصف

لنكر خلا نصف الع.دفانه متصلبالنصف الاخرواحاصلانالنصف براحمالكلافلىمىكيلات
يبدز وبناهر (قولهلاءتق واحدمنيم)
نشا
عافا
لكل
اا<دا
وشيثاو
أوالموزوناتلائهبالذم بصير

لانهااشترىالعدينمعا ف عق وداحد ل بوجد فرما الشرطا وهوالفردية ولاااشهتراءبعدهمالعدم
السبق ز اجىأىلعسدم الاولمة (قوله ولوزادوحده عالدقالث) وكذالوقال أول عمدأشتريسهود

اوبالدنانيرةهوعوفا شترىع.دينمن المضّاوبالدراهمثماشترى عدا أسوداوبالدنا نبرفانه تعدّقالثالث

أنضاعلادالومف در مدوحددلانه لوقالوا<د الباعتقوالفرق ان واحدابقتذى ننىالمشاركةفىالذات

فداررجل
فه ال
لارفكةلفا تمرونهحونالذاتوختاضد ىار :حولل
المش
ت0نو ا

أواحد وانكانمعه صى اوارمأةوكذب اذاقالوحدهفاذاقالواحداأاضلافىالاعودىلعندمطاق
اكقمهاكلموهحدءفقد أضاف |
0لواانحولدهالم فدأحرازائعدلى ماافاد«افظ اولوفاكاذن ح
التق الى اولعمدلاادركهغ مزهفىالتإكوالعالثبملذ»الصغة فمعدىعنا ردوماف البحرمناالنمحرعلى
ضدافة أعنىوحدموأقرٌهفى|أشر تبلالةمدفوع بلهوكالاصيلانهيفديأ بضائق
افلةلالع
اكنهص
اوفاه رأنهلا,عتقأاركضالتصب
غعذ
امللدأ
وهخ
ف اىلذاتولأدفىكلامم الرفعلىان
|لمشاركة
نجرواءم انعدم العتق مقمدءا اذالمينوواحدامعنى التوحدقحالةالشراءثنبلالبة (قوله ذإكعبدا

يدقكل؟هو ذل-اقهاألاترى
ااسا
ومات لبعتق)لانالاراسملغردلا-ق لابكشهاغريرومن جفنسله ول
أنهددخلق قولهاولء.دأملكله فسه.ل| نَ ددخدل فيضدءزيلى( دولهعدا لعدالا خر)انغاقادرر

فلاق
دوتعقمهنوحأفندىنانالاولىحذةه لانه بوهامن فاقلمل السسابقة الاخقامع اندلادعل ا
لاحدا نتبى (5ولهوعندهما معققتصرا) لانال>خرايةتحققت

,اموت فمعتقعندالموتفمكون

فىالثلك ولهان ونهآنواءن ادلششراءرتدين ,اموت فعتق من ذلك الوةتدرر (قوله فيعتقمن القلث)

مطلقاسواءاشتراه فاىلصعةاوالمرض حلاف العتقمنجع الالعندالامامفانه مق.دعااذاكان

الشراء

على هذاالخلاف اذاقال] خرامرأءأبرْوْجها فهىطالق ثلاثارعتعند
صفحىتهكاذ كرابلشقاراحوسا
الموتءندهها وترث ككاونلفهماارٌمهروا<د وعام |لعدةلانه_,دالاجلءنه نعدةّالطلاقوالوفاةوان
كاالنطلاق رجعبا يعنىننالدقلثلانفاعلمباعد هالوفاةرتحدوءنده بمقنعذمبنزوجهافا
د نك
لان
هافلهامهر ونصفمهر بالدخخول نشهه ونص_فمهربالطلاق .ل الدخول وعدتماياخض بلاحداد

أولاترتمنهز يلى (قشولرهكىلع.بدكذا الح) الشارةعرااس خبرسارنر الضارفلاس بسشارة
أعرفاءلاغة ومنهفدشرهم بعذًاب ألملانالضار غيراشرةالوجه أ.ضا صدق نرابلكذر فلاعشر

رديسثل يهعضععببدا
أالح
وونك
وفهة
إفك
لدسلشم يهعلوتكون بككابة ورسالةمالمننوا! شا

| آخراتذلكصردالرسالةعد المرسا_ءلةوالاالر.والذكورلافرقف اىامشار.ةبهمينذكرالاءوعدمهايخلاف لناشلاخربةرلفااننه
|أختص,ا

قمعااسلءؤالك كالخبرفه

|الاعلامائبات!

والاعلاملايدة

الصدق ولوبلاياءكا

والكذبلايفيدهتنوبر وششرحه وقولهكلاف ا برفانهعذتصبالصد قمع المساء

| مشسعرالممانى| لرلنوبقال هن أخمرنى! وكتبالى ان فلاناقدم ةك ذاءتى,الحك ب لاف مالوقال

| بق
رقو
فدوشمه(
هلهئلائة متفرقون) فهتوزاأخَىيره أوهوج ول علىلتغليب جوى عن البرجندى

زقولمعتوالاول) لتحقق| لمشارةمن الاولدون الساقمنألاترى الىمايروى أنهعليهالسلاممربابن

“ | مسعودوهو يقرأالقرآنومعهأوكروعرفتقاعلنه السلاممن ارادانيقرأالقرآن فليقرأنقراءةاءنام

ردك

.

2

(اتحزهالثانفيمنفتالمعمن)

5-

بالسكثرةكامر (فردع( حا لاكمعد قلانأولابركب دوابهأولابلدسثنايه ففعل ملائةمتها
نمةالكلولوكنتهمنهعدل روخأنه
تا ثلاا
حنك وا

أواصدتائه اسان لاصدبالبكمالكل مامعى لانالمنلعمعنىفىإهؤلاءفتعلقتالعينناعيانهم

ولوك انللاأهح واحدفانكانبعايهحث والالاقالف النهروافلىااصندكقوان*والزوحات
كاذالك وأبالاطمةوالثمابوالنساء فمقع عل اىلوا«-دابعا عالانصراف المعرفلاعهداانمكن والا
لاحنس ولووى الكل-م كذا التنوبر وشعرحهواعلان ثقىبدلااطمةومابعدهامن|شاب والنساء
الالب!لع!نس عتدعد ,مهدبثبراشانهلووزهاتكر لةاحنث الاشلا,ةبقان :هالماذرهوق شرح

دورمن رضي الاجاعف الوقوحعلاىلوحااداقلنساوتوزاف السغهاراللىقملذانيى!-كن

بعاكرلعلنىدرعوة اىبلالجاهعمعاذنكرا.قلذتيرةحدث حكف ال« رف من الرجالوالعسدا تلان
فعندطامة الما حذث ,الوا<د وصرفه عضوم المكلا من انتب فأىفرق بمنالنساءوالرحال ومكن
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بواحدمن هذهالثلا 4:لا صفبالا” خحرلاتناق حمماوا كنات

وكشريزوجأ بروج فالى
نلفعاللنأنىخيرالاولا خا ل
| اتصافهبالا وله لانانى| تصاقدالا خرن :ه لاا
رزجو انالانتاتر رحرتولاهحعلالا "تروصفاللضعل

وه والعقدوءة_دها هوالا” حو

ام ماتطلقتالتّى
ولوقاال] نوامرأةأتزوجهاطالق فتزووج اهرأةأنخمرى تماق الاولى ثهمتن
نالتى أعادعلبا العزوجا:تصئوت
تزو<هامرة لا

«بهكك ونا أولىفلاتتصفبالا” ريهلك

ا

]رت اعادالضرب ف الاولعماتعدقالمتمروب
كنقال 1تعمد اذ مرهفع وحرفضرب عبدامضربن

مولعو ر (قولهأىطالقاوحرة) فهاف ونشرعرتت (قولهحنثبالميت) لواأنهدحقيقة
تجن
وع رفاوةرعابدلل ان الجتعيد

وكذالوكانسقط قذاسة.ان بعض
أولد
وتصريه نضباوءالامة

انق
ايه ولدوق امحديثظالالسقط نامل ياب
خحاقه لمأمرءن

يبل وار

لي للثئ نهر ففعل
نالغضبو تركدوهوا لتيب المة.
وهوالعظماليعان المنفعبطنهمنالامتتلا*ن
لمهموزاحةطأمهموزاوغيره احئط ىمقصوراشعتساعنعالكال

كمق الععن
اعنثول ن
( ولله

ثعلافااليفهمن.كلام العبى واتما
الحذ خ
عند أىحنفة)اعلان لاعلاف بينالاماموصاحبيه حدم
كلاف الالال وعدمه نص علىذلكالشارح بقولهوعندهمالايحنث وانحات العينبلاحزاءومنه

عنلماذ كروالس_مدا وى وتبعه دعضهممن ان انث هنا بالعدق ولامعنى إوصفالمت بالعدى
ل

اماهوقانحلال العمناذا ولدت ولدامياتوعدم احلاة فليراج_عانتبسى مدن على

للنماموأنهيتعينا
ماوقعإدقى '«هذته ص قولهوعنده مامحنثُوا املا زلا النافهسقطت من ق ا
ل كول النا رات
قعفى1سطتناطط شن ايدلء
اوالوا
همالايحنث ك ه
ت يقالوعثد
 ١ساتها,أ ن

|أ.بلاحزاءوالابلزمانيكون فىّكلامهمناقضة بئاتاحنثاه زاءلانننى> زاءسملزم ,دم انث

ْف|يهو (لقوولوهلدت بعد حما) من تهمان الواوفى قول صاح ب المب-لحويولدتمماو.-اعدق اح
 ١عندهوقالالاحبق واد مئراععنىثم(دولهعدت الى عذادوخلافافما) إلصصاحيين! نالشرط ةق

بولادة المتيكنه لمكن عمللالريةانمحاتالعمنلالىزعاوللهشامنرط لديساللاولادنحبىاللاونلد
ا وانكاتهاذا اسل

ره فال ادلالةلانه قصداءاتالحربةله -زاوءالميت لدستلكا
يدبو
تقم
م

و

سس

بسع

وعبار

(علمئلا حكين)

ا

اكلانهزتلى (قولهوالدهر وا
لابدالعر) وأشاراالصنف الىانه لوقاللاكلهالعرفهو على الايد

وماد ويرةقال
ولافت نشم نالولمدف المتكرفوعراهرة قلف فنهعلىصوم حمر نمععلىو
دخحد
وأ

موئئل لكيه أشتورالااننر أل أوأ كثرقااللجحفرعن المدائع والافاهروقوعهع_لى سدّة
ممرادو)يعت اذالممكنل نهمةكانالمرهان فان قسلذكر:ف إجامع
فور اليالاوتفتل أ ى
ىايهن مامد كورات
التكتتراجعوااهن كالان كلتمدهوراأوثمهورا أوسشناأوج 58وأنامارتععل ل
فكيف قال أوحنفة لأادرىماالدهرقلناهذاتغر دع اسمُّلةالدهرعلى قولمنيعرفالدهركافرع
مساللالمزارعةعلىقول منبرى بوازهاقال 4ابنالضماءشمرنيلالية وتقلالتوقفعن الامةالاردعة:دل
ع

د

وحيرءل ع1سه السام اذوردانه عليه السلامسكل ع نخبرااءبقاع فال

اا -اءونزل فعالسأات

لاأدرىست سال جنريلفسأ لجبرءلفقالل أاررىحت ا

ىعن ذلك فقالخيرالبقاع المساجدوخيرأاهلهامن يكونألبالياس دتولاخره_م خروحاوسثل
لون لاتنْعرسئ ل عالايدرى فقاللاأدرىة-..لمانهمن الكال
ادرىممقا ط
ابن عرءعن ثوئ فق لل أ

والتورع و.لاعاقاللا أدرىدناوحف اللانه عن التعدثق الد رهفانهحاءقى ال سيرلاتسموا الدهر
فأن ينه هوالدهبرأ هالقالدهرن يأىوق السراج توقف أونيفةقى |روصي

مم

و حرقال

القهسةانىوض.ه اكديه[ كل مفت ان ل :استتحكنمن التوةف ذهالاودوف له 1:م 4اذا محازفه افتراء

علىاللهتعاليىقري الحلالوضدماتوس ولتدأحسن |شالعاسللام برههانالدينين أنشىعريضحرث قال
غة
سدرى
تلاأ
لال
جل الامام أناعف قكة د له  +:أنق

 .أطفال أهرالدرك أنمحلوم
د من
|م أنتياءالله ثملللدم

1

وهل الملاتكة الكراممفضله
 4دلالة أنى نطيت الاكل أه

اهرمع وقتاتا نولم 5

 5المء-مأىوقت حصله

وئى'راستش كله
واحك منخنئىاذامابالمن » رحد را
وأحائز:قش المدار مد  *4مرنقة ه أملحرزاان شعله

قوللتائنى انالدهرف كلامالنائلممعرف ودولرتوقفالافىامنكرشمرنملالية وأقولماكذرهالناظم
يعدى عل مارواوأو ودهم نانالمعرف والمتكرم اععند أ حنفةفى توق ف كافالنبايةوالغاية
ع ن قالفالنهر والاصعان الخلافمقهورعل المككر (قولهوقالاهوعل ستة أشهر) لابه

عمل

استمرال الممنباقراا |ةده رونتس عب واحدز نلىواقلخر وهوا امجواذالمبردعءن
ىهب أصلا لبو يمالكيننا
بقوة مات رواذ ايد النس فاذ
ءجب
او
اففمتمه
لمثئ
ااما
ال
(دولهوالاام) فلوحلف لامكامهبضعه عثثروماذهو علىكلانهعشمربومالانالمضعمن”ثلائة إلىنسعة

فحملءلى اقلهاعر (قولهوالدهور) اتفارمعناءعلى قفوالانلمامفامردهالمعرف واقعع_لى الممر
اتفاقافلاشئىا ن مكونفىجعهمع رفا لاف فىانه واتةععلىالتمرركام

اك

ده اومان من وقوه عل عشرراتعندالما رتس شرفه ودر !من الامامعلى قول

فماةولهان كامهمايين
الصاحبين يننا (قولهوالمسع) ماملع معرفوةككرة”2قععلىأبااملجعةال
جلمد تمه|سمل

ا

ا صدّق لال مال ولاتغلط علىنفسهر ا

(ةوله والازمنة) قاذا لف لانكلمه الازمنة أوالاحا بدان ذهب عدل عتممراييدة أسور جرع *تمرح

س ستمن (قولهوالشمورعل السنة والاناموأنام كثيرةعلى السسعة) وجه
جلم
دون ا
الطعاوى فتك
العهدق الااموالثموورا؛ ن الانامتدورعل سبعة والثمورءلى اعثنثىسةتندسرف الوهفىغ_-يرهما
لوجد فستغرق العر وأوحشفة مقول انأ كثرما بطاقء لهاسم المععثير::وأ ل ثهلائةفاذاد عات
:

|أعلمهل]ه التعررف استغرق اسع وهوا لعشيرةزرلى

(ذولهو

)لان أقل ا.عمالتوصيف
هائلا

(الجزعالثانىمن ثخَالمعين)

دان

مادا تفكانت الاضناؤةمعثيزةفلاختك تعدز وا

ادرو موزمواىعاةنانالعدكالسة 2

ىلع.د والدارلانالاشار :معتيرة والامنافةلغوء.نى لانالاشارةلقطعها لاشتراك
بر وعن جد حنث ف ا

لخ قالتعر.هام نالاضافة فتعلقت العينءالعيئو بهقالزذر والئلا”” (دولهوعند د حنث)

ظاهراظلاقه اعصنت فىلكلودوتدلزف اك دن العتىمنقتصصه لحنت عت هديالعدد والدار

نلجمذّاكوعرااتلوقوع العينعل
دكه اا
رال
اثفى
(قولهكاف المتحدّى)أىلاححن
عدن ليرحندى

ا

)

المشارالجبوهى

أىزوال الاضافةلانعهقدى .ذهء -لىقعلواقعفى ل :

لددرر 1:ق(ولهوا؟نحنث,التيدّدملكا) لاانللفظمطلق:فرى اطعلاقه
مذ اففاللىان فإو
درر (دوله قالووس
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نليىوع نن أنىبوسفف انه لاصحنث فى المإكالمتحدّدله فىالدار

وعده لا
ااعادد
ركل
فنا
نةفهى ألتمانشارى و ا سباعنيدت العينالمضافةالاىلدا ْر
بالقاعة

وت !عن وه-ماءةولان| نالافظ مطاو قعرى علىاظلاقه انتوبى قوله وعخه ا|

قروانةالح) لاندعة_دهابالاضافة فال توح دتمة,اوقتالعن لاننناولالمين(قولهوف 1
الصديق الم) اتماحنث لاالناهشهسماءك نان تجرلذاتراقاذاكانتالذاتمعتيرةكانالوصف ْ
وهوكوره ماو الغىلا فنىامحاضراخواجو (قواهحنثاجاعا) لانا لمرممارقصد ناكفدرفكانت ٍْ
هدولىفانهلاصنثب دائز واللط ورانالداعى ءنىف المذباق ْ
الاضافه للتعريف هذااذال.مقل ان ع

ث) لناالمقصودهقرانه والاضافة »:ريف فصاركالثاراليه وإما|
الندنزر (ؤوله وعحندنمد
ان#عرانارلغيزه تقل وترك الاثشارةوالتسعيه أى وترل|التسعيةرا»-ه يدلعلى ذلك فلاحنث مع :
الاحال بالشكعيتى (قولهو<نث بالمتحدد) قدهالز يلىعااذالم شرولاحاحه اليهالإستغناءعنه :

اقول المصنفوغ

امسا وامخاصلانهاذا اضاف وممسرلاحنث بعدالزوال ىالكللانقطاع :

الاضافة وصنث ف امعددعدا لعينفى الكل لوجودها راذاأضافهاأوأشءازفانهلاحنث بعدالزوال والتحددأ|

ان كانالما ل .اةك قبالةااداةوالاحنثحر (قولهنان,4كنلهص_ديقاوز م
ذااني

لواقتصرا

ل قولهيانكلمم|اده هن صديق او زوجة لدشعل مالوكانلهوقت![عن صد دف

ن لكا ناولى (قوله وعندم دلاحنث) وهومنىع_لى ماتقدم م نأنه يتناولالمعين
و زر وها وم ن

وهوالمو <ودفتكون معادانه إذانه عندموعء:دهمالا -ل الاضافة هذا اذالمتكنلهنيةواماادانوى ذغلى
التاءمنه طاءم نلناس
ماوى لانهنزى كل كللمدز باى (قولهالط.اسان) معرن 3ك أن ابدو ا

العممد وراوسوسد»دهادصوف ثهرووزنهقبعلانبشخالفاءوالعين وقب بلكسمرالعين (قوله حنثا
اداعا) لان 0

انعنتى وظاهرا دالظ انان مثالعان قولةضيا حب هددالدار اا

نت[ “وا 3ماهو
ووه كدلاء مركدى تاللا كاردا ح

حذث لان الانسازلابعادى لاجل

الثوب بلاعنى فمه قيردالذات كافالنقاية وفبه انهحوزانيكون الوب حربراةم.عادىلذلكانتسى :
 00اذى (قولهستة أشور) لا انحمن يذك ع
رعتىالسا عة قال تعالىفسبحان اللهحن

سو ن وحين تددو ناىساءة سونو

 0تعالىهل|تىع_لى الانسان <ن ْ

م نالدهر والمرادار“.:ون سنه ورطاق عل سىّة اشم رقالتعالىتق أكلهاكلحسينقال| بنعباس َ

فىسستةأشور فيخمل عليهلانه هوالو-ط وتحيرالامو رأوسطها لاناللمطةلا,قصدالامتناعءنها ْ1

ىلامتناعبدونه اوأر عون سنهمنزلةالاندومن دؤمل ان بعدش أريعينسنة ولوقصد
بالعين للقدرة عل ا

ذلك لاطاءة قإيذكرالحينلانهبتأينعند الاطلاق فتعينماعموناالزهماناستعمل اس مال المين بقال)
مارأَ مذن<ين ومنذزمانوستو نه الغرف راك لانندا ين الكانت يد رد اسرف |
نان بعينأى إ
العرف|(.بازيلى و يعتيرابةد!ؤهامن وقتالعيبن خلاف لاصوهند .م أوزمناكا م
ال (قولهولبنو) 3قمد ره لانهاذانوى شيافع_لى مانوىلاره ةل ا
سكأ تير شاء ثم نملاامةعنا ك

بل

تتفت

00000وك 02زا0مه0220

0

(علىمنلاه كين)

اذالمرادمطاق الوقتفان انحرلبميلكناوأحابةس الامّةنانالمكوراللالى صيغةاجع وذكرو
ارولاكة لكالمفردمر (قولهقبلقدوههواذنهحنث)لانالعين
أحدالعددن بن ظممانازاثهمن ال ع

نواقجيوةقداللغايدر يليى (وقبوعلدههمالايحنث) وكذا اذواقكادنكولاممههمعاجوىءن
اخزانة وه عدمامحنث ان القدوموالاذن د ارغايةللعينادحولحرفالغايةفيهما أماحتىفظاهرفام.
تاثمناء
اصلسذا
للا
لان ة
االا
للغاءة وأما

وتستعارللشرطوالغاءةاذاتء_ذرالاستثناءلناسة نبا

عاغده ماذتعاذرالاتثناء
_المغاابدبمخا
وبض,ماوهوان حكماةبلكلواحددن الاسةثناءوالشمرطاو
وورخحات علىمالاوةت ت-كون لاشرط كقرلهأنتطااتىالاان,قد م فلانان قدملاتالق وانل.قدم

حبّىومات طاقت -ذماتعلى |أشرهطكانه قالانم يقدم فلانفأنت طالق لانالاس:ثناءم:عذرلعدم

امحانسة بينالطلاق والقدوم نجكان ج اهاعلىالشمرط أولىمن جاهاعلى الغا :.لانااطلاق لاقل

التأقبتلانهمثوقعف وىقت وقعفىجع الاوقاتوان دخاتعلىماتوقتتكون لاغابةكافى مسئلهة
الحا لان!'”س_تثناءمتء ذراءدمالمجانسة بمنالاذن والكلام ههلتعلىالغايةلا سادخات على
العين وهى :قمل الغارةك)اذاحاف لاركامها لىر<ب ووه فكان جلهعلىالغادةأولىمنجله على

الشمرط لانمناسمة الاسةةاءللغاية أقوى من مناسته للشمرط الاترىان ا حكموجود0
خلاف الشرما زياجوحكذاننتوى| لعن بكامةمادام أومازال أوماكانحيللواحايفءل كذا
مادامخارئ :فر جه خبائمرجع ففعللاصدنثلانتباءالعمن وكذالاياًكلهذا الطعام مادامفىهلك

نهث ,أكلباقنلانم,ا*!لجينمدعالبعصتن بوروشمرحهوكذ الوقاللاأكله
اعض
لانب
فلان فباعفل

مادامعا.ههذًا األوومبازالى أوماكان ف-كامه بعسدماتزعه وادسهلاحنث خلافمالوقاللاكله
وعلمههذا الأوس قنزعهولسه فكام حت لانه ماوقت ل فده دصفة فتيقالعينمابقمت :لكالصفة

كدر دقان .ةالماسسقمنانهلولفلارأكلدما الطعاممادام ملكفلانالالذى يظهرتق

.دما

ذكنمهأمكالكيلهدوقلدع_-لى ذلك (قولهوانماتز بدسقط الحلف) (عتددمور
تاكقانع
أذ
القدوم والاذن نعدموتهففاتامكان تصورالير وهوشرط الانعةادابتداءويقاءوءندالثانىاالمبكن
شعرطاتتأبعدندسقوط الغاية:فى أى وق تكله حنثنهر (قولهسةطالعين) كالوقال واللهلاأ كيلك

حتى ,نألذىفلان أوقال لغر وعاهلله ألفاارقك -تىتقضينى حق غات فلانقل الاذن أوبرئءن
الدسنو لاعينساقماةوالاد_ل ان الالف اذا جعل أعمنه خ بادوفاتت الغايةبطالتالعينتحلاناللثانى

أهرة.بوده تن بور وشمرحه
وكذًا تسقط| لعنلوحلف ان صردالىدا ابلقاذى وتحلقهفاعترف الخصموظ
(توله لادأ كلطعام فلانال )خلوأىبقولهمطلةادةب قولهلحنثوأ شرأفولشهاانرءن قولهكالمتحدّد
وغيرقوله وانلمشرلاحنث ع.دالز وال نقوله وان شرحنث,المتَدّد,أنقا لا.أكلطعامفلانالم
وزال ملكه وفعللمث مطلقا كالمآدّدان أشاروانلم بشارلحنمثتهدّداكان أولىامأاولافلانه

أخهمر واماثانيسافلانه لاذرقف عىدم الحنثااذمافحللوف علمهبعدز واالملك دم انن نشمرأوم شر
(نتمسة) حافلايأكلمن طعامفلانفأكلمن طعاممشترك ببنه وبءنغيردحث لاطلاق الطعاء أ

علىالقلالوالسكثير كلافالداروائثوبحرء نالذخيرة (قوله وزالملكه) أطاق فز والالملك

ف المثلة الاولى فشعلمااذازالاملك من املو علءهالى سالفك اذا لااف.أ طكغلامك هذا

أ
رال
بيةاحلمس
اقس قول أنحىنيفةوأنىيوفس وعن مدهنث وكذانىبق
بت
ق>1د
| فأهداء لهذأ كل
ل يششنىعليهان
عن الذخيرةومن هنساتع ا نالطعيام لاخر عن هكد لاذنالضيفانف الاك و

الضييف اللأذون فى الاكللهاالااحالا كلحتى لوأرادنةل لهغيرولحزوكذالاحو زلهان .طم
|أذرة وتكوهامالم »1رضاء (قوله!ك :شعندهما)

لانهذهالاعمان لايقصد هحرائما لذواع ابل

دمن ملاكااماغرالء .دتظاهرروكذا العمدءلى ظااهرار وايذلانه
4

كك

سةه وسقوط منزلتهادق |أ

(الحز»الثافىمن فتالمعمن)

َ)

10

انثلاناطلاق وانهيتمبالاذن
نهعهدموالح
ذوج
اح و
افاللشر
احنث ووقعلاز ياى زالعينى هل ما
ىلصميم) احترزيهعاذ كرهالقدورى
كازضاو نهقال الشاف عننى (قولهلانهلوبلوقطهلاصحنثف ا

ل_.لهوءلى الخلافعندأحَنىيفةٌ حنث
انهاذ كانصحيث ل.وعليكن نائمماضنث والمتتارالار وق
را
هقاهعض
نقال
لائع
بله واىالد
قع
امكان
نعرف
خلافاله-ماعننى (5ولهلاءكامهشهرا ائم) ولو
الملت[ الساعة التىحاففهامنالغد
د
للملة
عموموال
لا كلهبومكاانت عمنهعلىبقمةًال
وكذالوقا  0اله كانتعمئهمن لعا لساعةالىا نكى ع مشلعامن اللءلةالمستةملة .دخ لمابدمهاءن

حم

مرهاك

00

"ىرا

00

وى
م
0
و

فيد حلالاءل كافى الواقعات تهر ولوقال باحائط ا«معأواص:.عكذاوكذا وقصده اسماعالحلوقعايه

:
ويا“ ف

8

النهارولوقالال.وم ولاغدا دحلا للملاةلتىبدتههاانتبنى ولولكررحرفالنىوحكانت عمناواحدة

.
0
0
0
1
0
1
1
0
وكنا ومينأرمالاتطلق لانس
ماخاطءت الصى دون الاحجوى عن شمرحابناحاىر وى| تعد

للفا نكامءمان رذى اللهعنهيكافنعل كذلاكذ كروقاخان والطاه
ن<
ادان
عنيونف يع
ارج
ننهلا ناعتقلفاق (:ة) لاحوزععرااؤمنفوقثلاث لانى
واب
كلام
لىىفىك
شلص
اانتلسقدا
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الطر قد اهدر وثمرحهاقا لص لى اللهعليهوس لاحل اومن ان م حرمومناقوق *لاثتأذامرنه

لات فللقه واحسلمعليهقانردعاءه فةّدا شرتكاف الاحروانلبردعلءهفقدراءيالالم وزادق زؤايةفن
.٠

0

ا

:

ّم

حل الدنساوأمالا-ل الاخرةوالمعصية والتأديث
قدرفو قاثلاث دخلالنار وه ذاو لعلالعرلا

اهعلذهسعلامام وعن العمارةفقدصم هدرللثلاثةالذن خلفوا
ذائز يلمستحسمن غيرتقديرلور ود
4
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0

ف
انين
حهم
نواغز وةتمول (قول
عخلذ
ىوله
أسىوق
وأمرهالهعابةمتصرهم حثىتاباللهعاهمنتو

ع

لانه لونميكرالشعورثتأيد العمنفصار ذك ارلشلهاخراج ماوورامءهدلالّائهناتاالملذبكمووركذالوقال
|١نتركت كللامه شهراأوانتركت الصو شههراأوان أساكنهشهراءتناول شهرامن حين حاف لان

ترك الصوممطلتا أوتركاكلام أوترك المساكنة مطلةا نتناولالاي فدصارةكرالوقت لانرايجماوراءه
اة_طكاف
الاء
وكدا الاحارةوالا حال خلاف قواأ لاصوص أولاتكد تراالان مطلقالصوم وا
لق

دى) و
72

ه 00رن
ل

ب

له 0 005
رز هاف <
لكا ل
ات

0

ولا رت م

703 7

نك
يكام

لا:تأددل بتناول الادفى فالنىوالاثسات فمكونذكرالوةت للدالدهلالاخرايماوراءهزيلى فكون
تعدينالشور قا لصوموالاءتكاف

اليهدر

(قولهلاسكاماح) ولوزادكاا ماحسنافق الظهريةما نفيد

[إانهحنثتهر ولوحافلايقرأ القرآنحنت بالقراءةفى الضسلاة أوخارحها ولوقرأال-لةقان نوىمانى
رم
بريفتف ث
أكاب فلفانلانللااعحدننثثببااللننظظررققمهنه و وففههممه
رءة ا
كف لا
لاووللحو
لتي
ويههنه
اسوورزكر و
أولسفل
حيلني حثتتووالاالاالل
|[ل
وش رسوه عن الواقعمات

ىا فرعن

(قولهسواءكانف الصلاةأوخارةا)

تتعهالكل وعليه الدرر واالتق بل

التذيت انه لادنث بشراءة الكتت فىعرفناانتهى وقواهق الشرنيلالك هوق ارصم

و
تفى
لتمعه
ااة و
قات بالقراء ةخارجا لدل

برؤذحكرا نب!ا4لنقثراءةخار

الصسلاة هوالظاهر

اناف !تي (قولهأىعلى اللدل والتسار)لاناليومقرن ا لاعتدوهوالكام فكانالمراذيه |
#طلق! لوقت (:قولهصدق) ميقمالمضنف قضاءلماف.ه من الخلاف جوى (قولهقضاءود نانة)لانه

ذوى حقيق ةكللامه ع.نى (قولهليله كلهعل اىلالل) بعنمىال.منويمهطلق الوقت جوىعن اامرجندى
وى هس وطص رالاسلام اذاقال ساأنت طالق ليلهأدخل دارفلان ونوىالوقتالمطلق ودتلهامبارا
قهة
.ان
ق) ل
حده
تطلققى القضاءلا ذمابسنه و بتسانعللاهلى جو ىعن البرحزدى (قوله علىاللملوح

كفاسىولاندههارلاى.اض خاصة ولص اتممالهف مىطاق الوقتكال.وم وأورد قوله
وكا سنا كلبرضاءتعمة  +لسالىلاقساح_ذاماوجيرا
سقبناهم كاسا اسعقثله ب ولكنهمكانواعل الموتأصيرا
ل
ب
ل
ا

2

ل
اد
ا

(علمئلام جكن)
.
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ات
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ا

بجسامته حمل ف الشهرحل لهان يطأهان الشمهرثمتبطلالعينفى قول أنىنضفة ود اذاحاءت بالولد

لال منستّهاشهر وبحل لهوطوها بعدذلك وعلىقول أنىنوف حنث ولادللهوطؤهالامساصارت
حرهانتبى (قولوهانكانالساءفيهفصبحنثاجاعا)١كذاذكرهشعتناوهوظاه روط ذاعلل!لشارح

أمحنث بقوله لانعةادا هينوذوت البر,الارااقة وعنهذ اذكراللسوداذلحكوىرقانوهله هذاعندهها
او التتلاصتكلكانأشو لكافل لعفن خبنتمقصورةالاطلاق |نكا

بصت

احوالباابر وجوباموس»االم) اكذافى النه
جم
وفى
انث
لق يح
مانطف
لالا
متفق علمهانتهبى (قاوله
ولحعبار :تقال كاف از ىو فالمطلق صزث للعالان»كن
علا وفمه خالظاهر ا

التووةفت

ف.هماءوا ن كان فسهماء حنثعندلصبلانهحبعليهالبرجافرغوقدحةق ع زهللعالفىا لفارغ

فحنتللعالأوعندالصب ف المشخوال فمحنثف ذلك الوقت التى هرات الصارةنقطاهواانان
فءهماءوان كانفعندالصب وقولهلوجوب المراعللهلوينمطلقة فاذافاتالمرحنث كافرغ5

اردبانقال
وانل.غت حنشع-:دا لصم شيذنا (قولهلصعدن اام() قد القعولاتهلواف عل

انتركتم

سا لداءفء ادى حولتعد كمنه لآن|ملك لا,تصورفغيرالةد ورودر

يعدت
(قولها:

الانداءءوكذاكويلا محرذهاما
عمنه) لان صءودا لمعاء مكن وذ اصعدتم_ الملانكةو بعض

م دحفرةية واليساس الذهييةاوباعدام الا-ز*ا نادورادالااحزازاء ذهية نهر (قولهوحنث
اع
ل
ف اتحال) للعالهايتعادةوضع العينفىالمطلقة لانالمقمدةيتوقف حنه +ماعل مذى الوقتحتى
لمحنثنهر (قولهفابقظه بندانه)
لوماتقله

لومبوقظهلنت هوا تار ولومستيقنطا حنثأوصدرث

إاسهنعشقمصرطاله عنالعين لوقل مودولاان 1ك فانت طالفقاذهى أو واذهىلتاطلق مالسرد
الاسعناف ولوقالاذهى طلقتلانهمستانف وف السسراحمة سا مهدحال صغرماباحففم فعن قاللاح”ر.

وابنهلاا كلكثلاثمرات فقالاو-نفةمماذا فتسم د وقالاظ رحس ناناشم فنكس لوسغ ةم

تثمن فال د أحسنتفةال ابو-ن.فة لاادراىالىكامةين أوع لقىوإه :ا أواحسنت
رحن
قمال
در ولوسمعل جاعهةورم انث الاذ ال سد فلاصنتديالةلاان.ول الى وحاد تفص.دق قضاء
:

انهمتقصدءولوسلهن|لصلاة ان كان اماماوا لوق دنه على عه لانت وان كانعلى :اسار 6

لوقوعالثانيةغير لصلا وةعن مد انه لاحنثفيرماوهوالهي قالى| والاصممافالشافينث
الاانينوى غيرهوان كان مقتد بافعلى ذلكالتفصلمىء ذهو أوء05

ولودق عله

افلل.علوفعليسهللمموواوفتحعليه الةراء:وهومقتد ينث وخارج
الما بفقالم نحذث ولوسالهل

تا
او
ححنث
نعالا
الصلاة>نث ولوقاللا“خرن ابتد أدككلامفعددى حرا تقماوسلمكلعلىالا خزم
اانناالم حنث :بكلام احدهه|الاان
العمناعدم”تصوران كلمه عد ذلك بتداء ولوحاف لاوءكفلملفل
ينوىكلامتبماوعليه الفتوىراعانالكلام لأمكونالاءالاسان فلباحكون بالاشارةولاالكابة

والاخماروالاقراروالشارة تكوننا! 95لاالاشارة والاعماء والاذشاءوالاعلام والاناهاريكون
بالاشارةاضأ فاننوى ف الاظهار والافشاءوالاعلامم كونهنكألام والكاةدون الاشارةدين مر

'|أأوا“ةلفوافى القرلهلهوكالكلاءاولافئى الدرء لالمةلااقول[كذامكتب اله:حت فغرق
(فرع)
ا جناجع انهكال كلاما
املنقول والكلام !

حلفا للامراندانكثنلكاللقلان كام فانتطالقثمقالاتلمراأدانكلتكق لان كلمى
فعددى سرثمقا لماانز اوعحطى ااسيلال شيمًا لاء0

دارا تشصناعن الخاة (قوله

اعف
قاذل وهلبسراخ) وجه الحنثان الاذنمسق مالناذان اواملنوقوع ف الاذنفمشترطلال
لا

امه

االرضام نن أعسالالقاب قمميه
بعلل ن
الارضاه فرذى ولم

« 25انمذهسانى مسا

اساي

ا

ا 11

(قوله حلافلالىوسف)

لق قالقا لبر وعن| ااانه

مانا

(الجزالثافىمن فتالمعين)

ماءفرات فهووع_لى ثمربماءعذ يمن أى موضع كانولوافلا شربماءهذا الكو زفصب ماؤوق

كو زا وفششريه] ينثلتيدلالنسيةزيلى (وقوعلنهدهما>نث )لانهالمتعارف بقالثسربأهل

بغداد مندجلة والمرادالشرب بأى ثى كانولهان كلهمن للتبعيض حقرقة وهى مسّعملهعرفاوشرعا|
قالعلءه السلام لقوم نزلعندهم هل عند كماءناتفالسْنّ والا81عناوالحقمقةمرادةواه الوشرب

كرعا حنث و أوحنث بالشمرف ناثاءيلممنه المعمن الحشمقةواخاز وهوفانع وه_ماءقولان لس قمه

جع دينالحقيقه وانمار بل هوعل بعموما ناز واتحقان هذهالمسملةّمه تمةْتلى ان الهازااراأولى

حالاىزاوهو
نار
سيتقعملة أولىذلا ص
از واعنلدهماق
عذدهما اهلنحق.قة العم لهفرصاراللى
تطيراةلافهم قعنحلف لاتأكلمن هذه منطةز باىوقولهوالقانهدهالله ممنمةعل اىنالماز
اراح أولىع.:دهما فيصارالى ا جاز:وهمعدمحنثهرالكرععندهها ولدسكذلكبدلملقولهوهوتطير

عثندهم جيعاولةوله
ضنهميحن
قم ان
لره
اغي
اختلافهم فون حاف لاب ك ملن هذهالحنطة ماكذرهبهوو
ن,المتفق عليه (قوله
ادوه
لشها
ااست
وىمقنامال
درهئ
هذك
شلانه
تاقا
ساىتغ
اثأ
وهذالوشربكرعا ل>ن
والكرعالمتاناءويلالفم) من موضعه ولوتناولهباناءلامكونكرعا هر اعلنمغرب (قولهذلافماء
دحلة) لان الشمرط شرب ماءمذسوبالىدحلة والغر.ف لابقطعالتدستةعى (قولهفصب)طاهر

كلامهم انهلافرق أدنيينكون

صده هوأ وغيره اومالالكوز فانصبمافمهمن غيرقعلأحدكرا

أخورصكتاقأهنواءظآاهراطلاقه تبر وأقولسيق:سرع اليلهجمى»إلاعدم الحنث بنّد ل النسبة
(قولهواحال انلهاماءفيه لأحنث) ُّ اءعلوقت الحاف انقيدماءاوم علهرالاصم نهر (ذولهوهو
شرط ف الابتداءواليقاع)  0ط افلايتداءلانعقادا عينوقولهوالبقاءاى بقاءالعمالمقسددن لاوقت

3

2

عندهما الىموقت وحودالير خلاف العينالمالعَةَ حمث لاشترطلماتصوزالمرف الدةاعبالاتفاق كر

ل
ضهذا
او
لالمسة
القضاء
دليينه ففات تصورا
يذاناف
ضماأ
ةلى
لقاىم ع
كلاللمة
لرنم
الاش
سق مع زبا
هفكرومرعةمنرا اكلادفرا نل تصلى الصيغدافانت٠كذالاصحنث حمضهابكر ف اىلاصمومنباانم
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تردّاىلدينارالذى أخذتمهم نكسى فانتطالق اذا الدينارىكسهتطلق لعدم

تصورالمرومتها

رها
ان يتمد صاداقكالمومقانت طالق وقال|بوهاان وهمته وامك طالى فاحمل ان تشترىعمهنه
ثوراملفوةاوتفيضه فاذامذى الدومليحنثابوهالعدمالحنة ولاالزوب لهزه.اعن المية عد الغروت

سقوط المهربالنعثماذا أرادتالرجوع ردته ارازؤيةشانذتبنىاقاولمنها أضاماء_علعنه
احيل
ر طاالئقم
هانت
ظورف
اس أذنارجل تش حرمعزوحته أسمبته فال انل ابعهاالثىلائةأش

 4:باعترافه قاحانبانز وهلاتطلق اذااملضات اشلثولارثةلءطلان العم لان

تصورالرشرط

ونف ترى ركنا لل عبنهعن
لمقاها لعينالمقمادةتالوقت عندهما الى وقت و حودال لاه أ

الوقتدناكانت مطلقة ممظهرلهحاواءترف يهكانتعينه باطلةٌعت بعدم بيعهالانتصور بره
شرطلائعة|دالعينالمطلقة سوا*علومقت الف صماهاأولعل تكقادّم مفسقدّلةالكوزانتم#ى ولاهال

هاسنذه مقنيل ان ا1نعهذا5ف9اعةق أ وديرحنث لووجوهدالومععلقدعملياهلنبسع لوةوع البأس
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الظاهرفلا يصدققضاء ف ا
هذا كانتعينه بطلاقاوعتساق ولتاعلقللقضاءف العين.اللهتعالىهر  0ع

00 0

و ف اىلواقعات اذا اسلف ارجل باهوه وم لوقملعن عل مىانوى5لوكارههعلىاحلف بأنلهانتزوبج  0رن ورا 5
اعرأةتقالو يتمنبلدهكذ|صدت ننه خ .
طص العام ديانة»لاجاعوحكذا قضاءعند ا#صان 2

// 00

والتحساصلانهمتحىلفه ظالوجس ذ يقولامخضاف فلا سب يالوهقناملوةاللحالف ولوبطلاقاوعتاق ||غنالن يري »تربرت

وكذابالله لوعمالموماوانظااسافللمستداف در عن الولواحة (قولهدجلة) ممنوعمنالصرفلاعا.ة | واف 00
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من الخال حيثقالواول-اممنكان لا.كل ود وعادةولكنه0يذوبف الغمقعدص_ :ل الاخبتلاط باخمز | مانوىنالاجاع (والادامما بصطيخ
بقتذىان الاداممابو كلوحبدهولس ا
اؤكلوحده هاده
انتهسىو وجه الخالان دولهوال وانكانل ب

هكال وام والزبت) أى لوحاغب

حك دإك الاترى الىدولالزداتىوالمرق ودودمن الم عات لا.كولخدهيل شرب خلاف اللعم لابأندم

وأختيه نيان ك ولحد هسم تكنادام امتلوابحذفقولهوناكانوالاةتصسارعلى قوله م خمااريمادر
خنكممنانورعطو يل

ومهوج ديفسرونهالتو رأرض طارصبر مونتن نأعاممانتر#يهدحارف

(انحزءالغافىمن األمعين)

ام

المعمنةوا 87وهوان عمتهاما كولةشرتيلاليةء الكل والير جعبرةومئع شد.ويهان ممعالم

|عزلهىابارالرومجمورد قباسااذيقال طهر واطهار وقرءواقراءوقفل واقفال (5ولهالاان #تمها)
1سرالضاد غبرياةة نهرواوقذمهانرثة صن فانالناس يغاونهاو بأكلونهاوشىالى #عى قعرف.

بلادنالملتوتقلى أى عل حافةفى القدرثمتؤكل قذماواد سا 1رادحقيقة القضمبخصوصباوهى

عامنتنوهكالباط ران الاسنانأدبطونسهاماعنألف وتاملمستثنى منه
 :الاكلباماراالفاس نان ل
 ١مطوى فىالكلامتهديه ولاح بأكلامز والسو«ق حافهلاي كلمنهذ االبروقصماوحنيفة

امتشعل اك لزعدنهالانهمتعارف والحقيقة المستعلنعندهأ ولىمنانخازالمتعارف وعندهمارالعكس
وق المبرعن الذخرة الع فول الامام (قولهولاحنث سويقه) وحهالفرق يمنايز والسوبق
كم
لرادماهخيزدونالسويق جياه م
عندأنى بوسف |نامحنطة اذاذ تمةرونةيالا

ا

وأطلته المصنف فشعل مااذانوى عنهاأوريكنلدنسةكافال-دائع ولاخ انهاذانوىأ كلامخمرفانه
تصدق لانهشدّدعلى نفسه حر  0ن قذههينث عندهم) هوااجدي لعوالمجازكذ افالحداية

و
|تع افلدخيرةانهع_:دهه الاحنثتأكلعبار وقضمم نياب شمرتبلالبةومنبباضرب لغسة

اولتقمرءن الجكنى المسسثلعل ثىلاث أوأجحهدهاان بوهلذهمنغمرا نيول حنطة فيعنث

أكلهاسواء كلهاكذلك وأطءأ :وهانفك
ح اليلمط
زعوهنافا الخكبزاللتانمة

ان ,ول حنطةفيحنث

بأكلالمنطة سواءأ كلهاننثا أومطموخا أومملولاأومةلباولاحنث ,أكلالدقيقوالسورقىوالهين
 :واخبزالثالثة انشولهده.ا  2نطة وأشارالىصعرة فلانث بأكلهمندقمقها أوسويقها أوخيزهالقدد
: 200 8

| الاسمولوزرعهلمث ,اسارج مةه

(قوله<نثذيزه) العصيدة وحلواءدر (قولهلارسفه)الا

ازاحكانط أناجوىعن مواوانأت وف النوازل ان اتخذمنهتحبصاأخاف!نحنثو شت ان

لك
لانترددفىحنده اذا ا كلما #عى فددارنا نال

(قولهوهوان :وضع علىلكف امم) نعل

موى
اسملداج
ال
غعرنبان الس ىأ كلكلشيابسانتبى (قولهكاهوفالضي ا)لظاهرانيقال

وهذاهوا اجيم (قوله وف.ل حنث) لانهاًكلاقيق حتنته والعرفلاسقط ها عه والعدم
ٍ لان

لقنل  5زةاسرفالهبال تت زلى (قولهلحنث بأكلامخيز)لانه

وى حقيقة كلامهز دلي (5ولهوايزمااءا هل :ددهم(حيلوحا المصرى أواشلأ انهلابأ كل

:خبزا انصرفالىلبرقالفىلفت و شجانصنث ,أكلالكجلانه تسيز وزبادةوفىالاسة صنث
/

0

قبارنابالنساى لاماحثى بال واللوزكاهوظاهر وأقول الظاهرانه
عى ف د
ا الرقاق أنتبى وهوا كم

ى ددرواالأمان منيةعسلىالعرف جوى وقولهلاحنث بأكلهأى الرقاقواما

لت ا

الشعيرفائما بعاد بعض أهلا لقرىفينث نها
فوأنيدوبااءتتادهود”ل الىبلدةاللتعارف فههاا كل

خيزاتحنطة واسمرّلاياًالاكالشعيرفاف لابااكلنلحمشزالعاصنيثال
رابنأكبلرعن الكإلوكذا
لاصنثبالقطائف الااذانوااملوأكصنثبالثر وبلادءالعصمد والاماولاصنرثدقه فشره أكوله

عدمائفةت لانهلاسعى نحيزوالوأكل مهساولاحنت وأوحللاأ ك ت
لديزقلانةقالخبازةهى الثىهى تضرب
انخيزفىالتئورد ونال عدوت د الخيرت فان
ا
أل مممارليتةفاحكل صنت انوى (قوإهطيرستان) بفعم! وكسرازاء ا
مك
أعنالبدائع لاء
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عى ق عرفناشوى العرن ثيرثيلالية

) هذا عرفهموكذامااقله السداموىعن البرجندى من

نالطب ماطع  -+أونه ال
ل
اي
اع
أوزيتأ ومجن درعن مصنف التنويرولاشكان قولهقامم! ع
أعلكل 02
علي

(علمذلام جكن)

ا

كذافى ال على اولمفهرعن العتاىمائصه قل الحالغت اذ كانمسا شان لاحن لانأ كله
لدسعتعارف ومننى الاعسانعلىالعرفوهوااضم وف اىلكافىوعلءهالقتوىالحوما كذرهالز يى عن
االعنرف العل لانصممقددامذلا العرفاللفعلىالاثترىانهلولفلايركبدانةلاح ثن بارلكوب
علالانسانللعرف|للفظىفاناللفظعرفالايتناول الاالكراعق تاكانفاللغةبتناولهولو<لفلامركب
فنظ يتناول جنع الحدوان والعرف العلىوهوانهلاتركب عادة
انسا
لنللا
حمواناخنث «راكلوب علىالا
لاص مقنداغيرخي نهرنء إلفتلقوهمف اىلاصولتترل اءمحقيقةمرلالةالعادةولت العادةالاعرفا

مامللمابوحمارمن

انه الف ربعن الفرق بمنالداية وانحوان وهى واردةقالف اىلثورانهغيروارد

صتصة ارقت عرنهالمىاركات جادةقلاصتث ركونالا"دنى قلامرك
ختخكان
له سن

عونا نتبىواخحّاففىأ كلالتىءمن اللدموالاظهرك ف اىلنهرانهلاحنث وى الذخخيرةلايأ كلشساة
لاحثثبأاكلللعحنمزممربا كان أوقروباقالالشهندوعليهالفتوى ولوحاف لاياكللح بمقرةف كأل

نحمالجساموس تحنلانىعكسهلاهنوعل .اتناول الاعموف الخانية شان لافدنثفالىفصلنلان

النساس يفرقون ندتبمااح (وقوكلذهاشر .بالرالح) لدسهذامنكلامالعتانىعلىم باعلمنكلامهم

كوالازلنمامر والهرواماهوء كلامالشارحقباساعلى عدمالحنثبأكلم النزير والان.سان
بجسامعان العرفلابطلقعبىكلاسمالهم واأشراب (قولهأوطالا) ,كمالطاءوكذا القاب
والرنه (قوله وفعرةنالاحنث) هوالج سرنيلالمة عن البرهان وق الخانمةالرسن والاكارعنحم

فيعين اللاكالفىعين الشراءوى لارأكل من هذا اسار بقععلىكرائه ومن هد االكلب لابقععلى

م
الابل
أأ.صمده اولرفوحنرجل ف لابمكجلاحنث بأك
ولحما

أطدووخماكداونبا
وال.قروالطد.ورم

أوقديداكا افلىاصل اتح(قولهوفرالغتانانح) ذك
ثسع
لرشغضناااتن ف
ايلهأر
الثة فخالكاف
اخا
ئتة:أنى فىكلما كانعلىو فزءنسل كسكمدوكتفف والاربعهشاعفاه
للا
وسكو نارااءولهذثه ا

)برفسة
امود (قجورلهّلةكالحلتبرع
مطه
اوس
سفالق
عحر
كان كفذذأوفعلكش
| لعبنه ا نكانأ
لاتؤكل (قولهأى بأكلشم الظهر) وهواللعم السميننهروى حامعقاضمان الف المشايمفى محل
اخلاف فقمل هوالدم!دمي علىالظهرول هوالهم المتصلبالظهرمن داخلفانكان الخلاففىاللدم

البعين فكلام أ نفةأظهروا اكلاخنلاف فىابلاهلماظلهمترصفلكلامهما أظهراتمسى فوح
أفندى (قولهفلوكانت عنهعلىالشراءليحنثبهاتفاقا).نلالاشراءلاجَ لنماسالف واغباءكون
مشتر ماللشهماذ اشتراءممن .مى شع اماواالماحكل نفعل يتّرالا” كلوحده هماانههم حقيقة
دهشا من الدم
وقمه خاض_يته الاثرك:انهيذات تشعم المطنولانىحنيفة انهم -قيةةالاتر:ى ان

أو ستمملاستمال اللعومنزرياجى وفءهماسدقم نان الالمةتنعقدمن المدمأدضافالتك للامام ماهو
بالعرف فلواقتص رفالتعللع_لى قولهو ستممل اتال

اللهوم لكان أولى (قولهوالثلائةء-لى

حلالشب
اف عدم الحنثعا افلعظماذ يقلأحد
الاختلاف) قال ف الخهرولاضخلوءن تطو يل

بأنشههدمكاقل لسرتس وكذالا ىتلاف ف الحنثعاعلى الامعاءلانه لاما فى عست مهما
فا
هع
م_لاف
دكالا
عءعاه
كذافىالفتوا ساصل انلهاخعلاففىاتحنثف شىنكمالمطنوماعلىالا
االمص
ور رشراء
نشار
افلعظم ولمذا واضع
أنفهالى
رىشلمانه محلالسلاف! نتب
لام
اى وأ
ظلهد ف
العم اذا اشترشىهم ارللظهاحوز .عالى
لام روهومروى عند وهودلكء ل للامامأأيضاكرءن اط

(قوله ولاحنثالية) لانمسانوع ثالثحتىل تاستجل سمال اللعومولاالثكوم فلايتناوفه للفظ

ةبا لف االلياديلةشاروةالااتلقلكسرولالية وتننتم|ليانبغيرتانكمافىالفاح
لدملج
موعناىوللاعارفا

(قولهفىهنا البر) قدمكون | نط ةمعمنةلانهلوحافلارأكلدنطة شقان بكون وات الامام

اكلمذ كوراماتغبقرعالده فاجليكعتبنم
للام
دوللامن
كواءهما ذ كرد
الاس
يىان
لهس
وشيا
ْ/
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وضسا<نث وكذلكاللوز والفستق والتسمنلان الاسميتناول الرطب والمانس هامح (قولهأى
أنا
.واء كانرط  0سرامباةعنده سانا لصوارار يه اندتان ل
1ل لنت مط ة|) س
ك
الوفاقو ثاثتان تتاف ووهاإقواه وقالأو توسفاح)صلهانامحنث الشيط "1
د َ كل مرامتشق علهأنضا كلاف ماوأكل سعرا

أأرطنا متف قعابه وكذا ل

ٍ يدايا وكد حلملايكل ارافاناح عام فيهعند هم |تحنث :حلافلانىتوف كنا .قالق
|عكاسهتأنأ كلرمامامدنا وقد حلغملاكت

قاىحدتىمن
اهذء
فماو
رنده
لاع
اكذ
نوس فو
ا ادهل احدىاخلافنتن

ليسم

طاسة) أىعتدأى

(قوله وانأكل سرامةتبالاحنث) اىعند خخلاها

فلا:كلماناالطاب نت أىعندأى
(قولهوان حل

| وس ف وكذاعتدهما أضاوهذههى الوناقمهال انيه (ذولهوان أكل رطيامذنيا فعلىامخلاف) 1
الاحنث عند تلانالهماوهذههى الخلافمةالثائمة (قولهوذ كرقالحدايةالم) أى3عامة -ذها مور

لوملها:ذشدكرت) منان دامع الامام
|(قولمكهثيرالجوسحامعالصغير) والكب.ير زيلى (ق
لا المال ارا
ٍ:
|الاعظمودوالمواةق ا وقعفى عض نسمالمداية<د

0

فالغابة

جعل سافه فى ذ للاكلصدرالئو.د وحائرا نيكون عتهروابتان مورقلتماجوزهفى الغابةمن تعدّدالرواية

عن هصرجنهق يغادط اخر يدن انهلبدّونصه وروى عن دا نت وعدممكاقالبرهان
انتهنى ١قولهفاحخاصل انهاعثير )أىان أنااوسف اعتيرالغالبالحوهذامن الشار ظاهرفترج
ْ قولأ بوسف وره صرح قالنورعنالف حثذ

ان أكاللهأمىذنب] كلسر ورمات

ان قول أىنوس ف اقعددالمعنى |نتىفلا لى حل قهة

قنخ نهواركان قلبلالان ذلك القدر لقانت ولد الوم

ومب تبعاوالاكل
لال
سكون
فأ كلهحنث كلاف ثمراهالسمرلانالثمراءنصادقه جه فيعتيرا لغالبفم
تررىشعيرافاثتزى حنطة قم|حمات شعير
ْ لنقذى تنشافث ًا قمصاد ذ:ه وحدله تظيرواذاحلملا الشا

لاهنتقا اوردلفلانكل ران كللطة را اتشهير طح كان رار ليها 01
]أوسف ال كالعللىال ششراءقماسمعالغارقواحاص لانكلامالزناي ظاهرقتر جع مذهب الامامأ
جقعوله نشراءكاسة) كسرالكاف
أأو#دعلى لاف ماقدّمنامعن|سان والقغفقداختلفالثر إ
ْ وهىالعردون وتمعىالعنقود وبالغارت.ةه خوشهعدى واع انالشراءعدو مقصرشدنا 0

؛'رطب قلل) لان انلاقلدلعلا الكترع ةديفهممنه انهلوكناالطربقى|ا كاسةأكترمنالسرد3:
|أوحنئذ 3تمال4ا كاسةرطب #+وى (قولهقمديه أى لثماه) مقتضى التفرقة بين عمن الهراغ
ل

:

ا

ا

1لوحافلايشترى رأساش .لاةلع العر (قولهولاحنث مك ام) اأذىالم>كن لهةنفاسمااذانواء
انث طرلرب أاوغيرطرى شرنملاليةعن الع (قولمف حلفهلاءيكلما) وكذالاحنتعرق اللدم
اث) و فى اسع وهوةول أىبو ف أبضاعنى وذ خكرا
سحن
اافى
الااذانواء«(قولهوقالمالكوالش
 ١ف الشرنملاليةانهروى ثاذاء ن أ نوس انتوىوحه الول بالحنثوهوالقسا سانهمعىالحا قالقرآن

قالتعالىومركل :أكون ماطر ناوا ارحامدالم لكالا جاع وناانالتممةعسازية لاناللدمل
منشؤالدم ولادممه اذهومنسواكنالماءعو ذاحل] كلهمننغمرذ كاهتصاركاكرادمكانقاضراق

|اللعمسة ومطاقالاستينةاول |لكامل دون القاص فر عنبجعنالمطلقردلالةالافظاومننىالامان على

'|العرف لعلألفاظ القرآنز بل ودر روهومنةوض,الالمةلانهاتنغة دمن الدم ولاحتثبأ كلها
أففنم اك5

|الفج

كاهوبالعرف ثمرنيلالسة عن
اللدمراءتهارالانعقادمنالدم بل اعت.ارالالتسامفالسك ا

(قولهواللسكد)

وقال] لغراءيذكرو ونث وق الماك .د وكندنو ركذن وكذت

لو ساتبى قال ازاهنالتاوالاعنت !ركهإختبز5ر 8والاسان

0

إلى منلام جكن)

الانفاق ىاىسئ فحنث بهاذانوى و منطرا”:تتمى لقان .قالمقتطى نقسدهف |اشر لاله-ة قوله

اذانزى انه اوانلولمبحنثوهونحلافم ناظو رء ن كلام الشارح (قولهخلافمالوحاف انلا بكم
هذا الصى)هذا اذالم شواحة 0.قبدالعمته فلوواهاتة.دت بها لآنه وى <ه.مق كلزمه والفااهر

لانااغ»تتمرنملالمع لنيرهانوالكلا ملدس يتمد فىمس ةالص لانهلوحاف!لاامع هذهالصسة

فامعهابعد كبرهاحنثالردعن
اع قد بالاشارةا لاينههلو حاف لاركامصدا تقندزمانصماء فلو
يكعلدهماباخع عدنلان بهعد الملوغبدعىشابا فوتةالى ثلاممن|والى#لاثنةو”لاينفاذامازوهافكهل
سينو تعدهافع وشومالارملةالتى باغتوماتزو<هاد ليهاأولاوالام 0

تأكوافحايسدعاو.فور والتدسكلاعرأً:ات

را اروأولاوالمكرالتى

إتخامعل

ليوات دهت العدرةه.ض أوبغيرهم رعنمندةالمفتىوأقول فىقوله والمكرالتى

ادك

ولاغيره نط رلتصر كهمكاسسقنانا لعذفالك مكارتهابزنا خف كركان

جعلها بكرااتماهوبالن.ةالاحكتفاءمنهاا لوف

الاستئذان زعاية>هة السترالذى ندبالمه

الشارعلاانهاأ؛مكرحقيقة اذلوالزمتالنطق لاكشانافعمةهالفاحشة (قولهوهذا الشاب) فيهان
صؤه |( شاب رماتدعو الىالعينظاهراأ ادهودنانا لاجوالى ذالكاومرعامن جد ةعرسب

اى من حالباوغ الثىل:اينمالمغلبعليهالشدب والش مازادعى اخسين جوى عننلأمرجندى ومله
فى العرعن لذ خدمرةوكذافالتبرعنمنية المفتىكاسرىوكذافىالدرأبضافاف الث لاليةعلنيحر

معز باللذخيرةمنبأعندهالثلائين أوالثلامةَوالدلا :بن قلالىالاردعمنفه وشيمالى سين انتهىمحخالف

لماقالمرء ن الذخيرةوالصوابحذف قولهلىالاين وا خيرقولهفووشع عن قولهالى سي ونمن
هنانءماوقلعبعضهمنىهذا المقسام (قولهالحل) يقتي ولدالشاةالفسنىةالاولى (قولهوكله
بعدماشاخ ) أىكلمالصىأأوالثاب ولواقذميرال تف ةنانقالونكلعهدماماكاخاكافى ابزلى
لط
امايق الصىبالواوكاهواالواقمالمفتنالذى ثرح عليه الشارح
والزبلىواماعلى ماوقعفى المنتالذى شرم ع ماه ف النيرهنن العطف ناوقاةرادالذعيرصحج ووجه الحنث
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ماافاق حش لانهمحلالرجه والشفقة أيضاحكالصىلكنشرن

لاىهذه الصفةّداعية مخسافةأنسطس بهانتهسىوكذالاحنث اذا حا فلا"
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| ن|ضرهالرطت دون الدسر وبلاعكس جوى (ةولهولانثنا كلقره) الممناتوهوما نس منهنهر
5قتديالعمنلانه لواودى بهذأ اارطب فصارعّراتم ماتمتمطل الوسمةلانفوات يعضالمودى بهلابمطلها
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وف العيْتناول بعض امحاوف علءه فلانث

تخلاف مااذا أودى عنبثم صارز دام مات المودى

| نطات الوصمة والقرق ان الراب رسف

واحدلفلة التفاوت بنهماخلاف العنب والز ستقانه
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ولا :نث داكل شيرازه) بكسرالكينالمكمة لينغ
اأتعديل وهلاك >رعانلغاية (قوله
ذوصفةداعمة الاىلعيفنتتق.دعبنهيه وقااللعرناىلشبرازهو
أو تصيرقفءه جوضة قالهراحكبرلان ما ك

اللمناراتب اذا استحرجماؤهامح (إقولوهامااذالميكرنمام ر)أى الفلةوعلى هذالابصعالجنشمل هدر
بى (قولهفحنث م
الصفصاف جوى
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اطلقه وزءة_.دهعااذا اشترى يممأكولاًوماق الفعمن
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ىلشمرنملالمة وقديقسا يرادالاكل
ذا قالف ا
الانفاق

(على ملافسكن)

ب

امكل وهذا اذاكانتالعين العبيةف ولكانت«الفارسية ححنثبكلحالولوحلفلابركب داية مل
انلاحنث كرقالق الغ وش

ان انحالفلوكانمن اردوانتنعقدعلى امل أ ضابلانية لانركوبه

نلتمسافرا لعيوان:انبدوناولاجالااقوله
ارق
كاب
وال
لاج
واككانذحاضرب
معتادهم وكذًا اذ
ام) ههناصوراربع الاولىأن يكونعليهدينمس
حتَىلولفان لابركب داة فلان ل

عرق أرشةه

وكسيه فلاحنث لانهذا امركب لس له الثسانيةانلامكونعللهدنمستغرق ولكننوىعركب
فلآنمرك الخاصرهفلاحنث الثالئةا ن لاون عليهدينولنومركت العدفلاحنث لانالملك

ولاغنكلانان لكاننضافالىالعسدعر فافاتلت الاضافةالىالمولىفبدون النيةلامتناوله اللذظ
الرابعةاذالمك على العنددينمس_تغرق و ناولىمعرنكبدفانه يحنثبركوبه جوىءن البرجندى
(قولهفركبداءةعيدمأذون ه) تقسيدهبالمأذو ن دلالل حاترازءن الهكاتب ل لانهاذلف خمهاما

المكاتت فلاخعلاف فثعتدرمكاوبندابته

كا ستفاد ذلكماس فى ىكلا مالشارح (قولهم

ون
هن
لاحكا
عهواذ
تدنث نوىأو ينو )لان

مستغرق لاعلكااولىمافى.دعمده حتىلاءءق يعتقه

فلايد خل تحت العيننوى أولنؤوفممااذال.كن عله دينمستغرق علكمانىبدهلكنه يضافالى

االغم عدرفاوشرعا فعتدلالاضافة ال اىلمولىفلايدمن الذمه زبلىواعلا رناادمن قو لهلا عتتققه
عبلعساده وامانفس الء.دالمأذون المدبونفانهيعدقبعت هولاءو :ذعنقعتهللغرماء اده تى *قنايه ا

شنا (قوله خلافءعدمدين وعدمدءنمستغرق) لواقتهمعل الثافىلاغناهء نالاول اذعدم
ص دلمنا اوكانولمكنمستغرقا (قولهذاعذد
ألءه
الدنالمستغر صقادقيهما معايانلباكونع

احلنىيفة) قالف البرهانعلىهذا لحلافدخدولعن دماذونهفىحكحررتعب.دى شرنبلالة وقال
فىارلنهظيره الذااختّلاف مالوقال مكالول لىحر عفند الىوسفلاديهداللعتبادحعومالانالتية
سواءكان علىالعد دينأولاوعندمهدءتقوانواه ,أولاكانعلءهدن أملاوعندال حتيقة ان نكن
علءهدينعتةوا اذاواهم والافلاوان كانعلى العرددنل عتةواواننواهمانترسىواعلانالمرادبالدين

ااستغراق كسمه بالدين لاعنع .وتالملكللولىالأانه
هوامستغرق (ولهوعند أىبوسف ام) ل ن
نث-ترطالنمهلاختلال الاضافة فلو ينوهلاحنث جوىعن البرجندى (قوله وعندمجداجم) اذالعيد

وماقد هملكلسيدهوالدينلاعنعمن ثموتالملكلوللىفىكسسه جوىعن البرجندى
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ذكرالا كلوالشرب بعداتخر وجلانه اتمابرادمته غاليااخصم لمابهيا النقيةمنالمأكولوالمشرون

جه الىاللدسوالكالام فلاحرم ان ذ كربهعمادهثمالا كل!بصالمايتاق فيهالمضخ
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تءفى
حافا
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الماحوف واناتلعه «لامضع كالخيز ووه فلوحافلاءاكلببيتضةلفءاهاحنث واوحلف لااكل

عنافا مبتالءعوفقط لصنت لانهذا لدس بأكلولااشرب ولوعصرهوا كلقشر حنثكذافى البدائع
اذلوقشُعفلاهدون
والذوق! بصالالثئ اللاىسمتهرانةطعمه ول الاكلعل الشفاه والحاق وال
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هاااص
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امحاق والابنلاع عمل ااحالىفق
العمو المطأق وهذاظاهر على المانى اماعلى الاول فد ماعوم وخصوص من وجه لانعل الغملدس

فلعا بتلعبلامضغا
معتّرا و مفهومه قصتمعانفى |بصالمامجثم و بتفردالذوق قعالم توصل والاك
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وأولكانشن لمات هر (قولهنر جتمرة

أخرىبلااذن حنث) اشرط بتا اءلننكاححتىلوابائهانر <ها رجت دلااذنتطلق وانكانز وال

الملكلاسطل الجمن لاهالمتنعقدالاعلى مده بقاءالنتكاح شهرءن الف قالالدزلىوهذ اصع اذاكانت
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 7000ا

0س 0ار
لا

٠

»

.٠

ع

فع.دىحرا

لو

|
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والفرق ان شرط اهذنهثالفمىسةٌإدّهوالفعل وه وات حكن رهومكر ,فمهوللا كراءةأثعر فىاعدام

تذقال الىالسكة
الفعلوالثمرط فىتلكال ملهعدم الفعلولااثرللا كراه ف اىنطالالعدممحر(قوالهنوا
رنهق ببنكور الدارمل> 6أومدأحرة وس أىعن اسلر.حدماضالفه جوى
ذا
الاقه
لهراط
الخ) _ظا
مصير

مان مصرهؤل نتذذ وطنا] خر بمق وطنه
قولهلاسر)كناف الهدايةودل لهال نادات من خترجلدع

! االلالصفلىساقءكذاهذ |نتبىوافلغ واطلاق عدم الحذثأوجهوكون وطنهياقيافىحقا تام

|ا الصلاه مالمسستوطن غير 2ستازم #هرتهسأ كاءرفايذلكالكانانتبى ون الظهيررنوالصىء انه
م

ا

6

ا

7حروفه للوكهافنىا إدا .زوجة براودهاا رو ب فأت ول:قدرعلىاخراها
حنثمال:تخذه_كا خر
لت مسعننرقترك الامتعةالخ وكذ الوبقهوفهاأناما
طان
فنك
أفانهلاحنث بمقائها (دوله وا
عن

س
يهي
لسان
ت
اتلدس
ه
ن
م
با
ا
جسم
ر
م
مسا

َ

0

(اتخزءالغانىهن فتالمعمن)

| ٠أفادخعلمكرها أوالقتةالر يحيهأاوادخلتهالدارةول حكرلهقدرةعلى الامتناعوهوالعديم نهرءن

||الدراية لشكاينأق عن الس مدا ماعانهساتفل وهاوار
لفقمبارلنا
اس و
دابعلا
انلا كرافعلى

|الدحول مااذائجلها

نان وأدخ لهأمااذاهددحتى ذتحل بتفسهفانه حنثلوجودالفعل منهولافرق

أفىحثه لوحلف لاردتل دارفلان ينان سكتهانالملك أوبالاسارةأونالعار رالااذا استعارهاليتئذ
| شسراواعة مهرو حفيط حاف لايدخ_ل دارفلانولهدار سكئواودارفلة فد ل دارالغلة لاحنث

أوالخاسة -اف لايدخ ل دارابشتهاودارأمه وانذته أوامه تسكن بستزوها عر نيلالعاف سنك

ول
|وحلفعبلى وألادزوجته لاليدتالون
تحته
نث بدخولواحؤلانه جع لوسف
ايلهاللالافم

افكان كاذه لاكلورالاأواسس
لاء
احت
نت الوا
م<ادلخل
وا-فاملا| كلمالفقراءاوالمسا كين

| أوالرحال فانهينث ,الواحندلانهاسم جنس قالمع المعرفباكلااللفموافللرادموغرالمعرف على
|حتمقتّه ولانأتعزالامسافة وعدمهايداءلماف الوات
لعاوتقلا اكخلومةفلان ولس لهالاواحدتان
اأكان عمحنث اذاكلمذلك الواحدلانهذ كرانجعوأرادالوا<دوانلمدعللانت لانهلبرمدالواحد قبت

ٍالعمنعل لجع فووصمر فانالجنعالمضاف كالمتكرسكن القن.ةان أ<سنتالى أقريائكأت

أطااق تطلق نالا<سانالىواحدولابراداجمع

عرفنا فهدتاجالىالغرق الاان.دعىاانلقعرف

أفرقاحروسمّل أنونصرعن الام رأدنخهلاتندارفلانمادام فلانذهبااوقالماكانفلان فا

مفري فلانءن الدارباهله ومتاعهثعامدالمبائمدل احالف الذارقاللاحنثقالهشام قلتلهاذاعاد
 ٠المرالدسانه كان فم قاللاصنث لانهحدث ريجمنهالكن ذعباقاتلهوكذلكقولهلا!كلمقلانا
3

امادام على هذا الث أومازالع لهذا الثوب فاونزعهثم لسهثم كلهفال دنم لاحنث وف جموع

ز |النوازل ماوضنلالوفقهذااقلالانكطت كماهكذنهتافلىدارفامرأنهكذ اف ريثمعادنمكلهحنث

||وااللغراقساتنثها.نكونكاوكنلاولنآحيسعمادلضككمونون ننلادداءلعهوم)م لةازهلباعددعومة شذناءن فد ول الممادى (وقوالفهفتار
سمي ذا خلاعرفادر (قولهؤقطاقالياي) أ

اباتالدار والطا قماءطف منالابيثة جوىعنالمفتاح (قولهلاحنث) لانالمان لأحرازالداروما
1قهاذ يكنالخاريمن الداروالمرادبطاق البنابعتنتهحدث اذا أغلقالسابكانتخارجةعنهوهى

للها م سكفةالبابكر (والهأواحدى رحلءه) لانالانفصالالتام لآ.كونالابالقدمين تحلاقا

مساقكثيرمن لكتباناستوىامحانبان أوكان الحانب الخاري أسفل لما>نث
نب
موا
اان
جنك
االذافل أسفل حنثوق الطهيرية وأوادخل رأسهواحدى قدمره حنثكر (ولهودواماتم) والفارق
ان كلمااع امتداده إددوام كالقعودوالقتام والنظاروكحوه ومالاعة_دلادوام لهكالد ول والخروح

! و|أشارالمصنفالىانهلوقال طلاركت فأنتطالق وهورا كت ومكتث .لانساغاتَطلقتثلاثانىسس

أشاعة طلقةخلافمااذالم,كن راكافركب فاهساتطلق واحذةولا:طقبالاسةرار وعلىهذ الوقالكلا
اركتهذه الدايةذلله على ان تصدق بدرهم ماوردكاممعلءهفعليهدرهم واحدووقالذلكحالة
'|ازكوت
إزمه كل سساعة كاذهالنزول د رهم قات عرفنالاحنث الادانتسداءالفع لف الغصول كلها
أدات :و وعن أبىوسف مايدعل
ليه ولو<ولفهلاويدفلهمارغدااحكث حتىمضىالغدلحنثلانه
ا لرمدخاها فيهولووى بالد:ول الاقأمة فمهحذث در (قولهوقالزف ر تحنث) أوجوداللدس واركوت

| والسكنى بعد العينوانقلوذلك كافللدنثولناانالغمنتعقد لليرولاعكنتحق.ق اابرالاداستثتاءهذه

المدة فلاتدخل للضروزةلانالشارعأمربالبرونهىءن المنثبقولهتع-سالفىظوواا اعادك وبقوله

ْازولمن المرلكان
شا ف
#كيةده
ولاتنقضوا الاعان ع:دن

كلما اليس ف الوسعفان قبلالجينكم

|تعقد لامرتعقد للحنثك فىقولهلامسن ال-هاءقاناه:اك! لبضلابءرةداتتدورالير-قمقة وانلنتصور

اعادةواتماحنث بعدانءةاددللئ زعاد:لالامباءةدت للعذث زيلى(قولهفكثنامل >نث حتخرجالخ)|
ٍ[
ونظير

ف

(علمنلاما حكن)

ناا شرولونة ص الاولفلانهذاالمنىغيرا |لمدتالذ ى منعنفسه من دحولهنرروكذا اذاحلغ لاساس

ئط اذاهدم زاالاسم عنه |
اان
سنثل
للص
اقضه
الىهذه الاسطوانة أوالمهذه لحائط فهدمثمنى بن

عاهقسكتتءه لاضنث أ
وكذاالانطوانة فابلطهلستينوكذا لواف نلاكتبهذا القرنةكسره بر
لاغوالمرى لا ىم قإسابلانيويافاذكاسرهزال الاسمذاملطعلمتنوكذ|اذاحلف ل مقص تكسسره
ثمأعاد
هلان
الاسمقدز ناكس وكذااردقأ شعت كسرث
همأعد خلاف مالوئزع

هارا مقص

وكيم أعندفيه ممعارة خوفانه :لان الاسم بزلبزوال ال معساروكذا اننع نصا ب السكين
وجءلعليهنصاببوحنثلانالسكين اد للدديدهولو-اف علىق.ص لاا
؛لسهأوة.اشوا أوممط|:

أوجة

دو ا

وي فنقض ذلككلهمأعددص :لاك اناق عدالتقض

خلا مالوحلت لااركت هله السْفمنة فنقضتمٌ أعردتىذلكا سب قركهبالاحنث أوحاف لابركب
حنقضه مأعادهلاحنث لزوالالاءءم بعدالنقض صر (قولهفهدمثمدخل )الغرق ؛بنالدار
هادا السرب ف
١

سبد

نطواللرامتيدمةولا يدحول الستجنيدماانا”
0

طلق ف القرف

على المهدمة وا لنت  2اف عل المتبم داجن لمرندى (قولهأو ىدارا| أخرى)صوابهننةا

خرماقالعنى (قولهوالوقافةع_لى

|لسسطع دأ خحل)لانالسطجاملندارالاترىانالء:كف لارفسد

اتكافه ارو لسع الممعداذاحلفليادخهلذه لوقف ع .للدما .أن توصل الهمن
سطعآ 1خزفانه حنث وقدل فىعرف:االلاحمنثخ و
تمصافرقول المتةدّمين ومةابلهقو[التاعرنووذق

تحاف الفتحملمافىاغختميرعءلمىااذاكانلاسطمحضيروجل مقا بلعهلمىااذالم,حكن حءضير

وأمىسقاتئرضباحءرانهلو-لف لاخر جمنها فصعدالسىطدهالذى لا-ضيرله ان>نث والمسطور
فىالغابةانه لامحنثم طلقالانه لس او

دساف لطا

ار
ان
لشمأغمام

حدثُ لوسقط سقط قالط ردق لمحثن نهر واأسعط ممعهروف وهوم نكل * أعلاه#وىع عن السماحاك

فدحملالسرداب قناز
بالسطم لانهلوحاف لاليدارفلان قفر له
لحنت لانهليمدتلولوكانللقناةهوضعهمكثوف ف الدارفانكانكبيراسةقى منهالأددالرفاذانا:
ذلكالموضع حذث ل ١ارهمنالداروان لشتمعره أهل الدارلص:ث لانلهيسمنمرافقالداورلابعدداخله

داخ ل الدار ولواخذ فلانسرداياحتدارهوحءل موتاو<-عل فا أبواناالىالط ردق فدحلها ا حالف
لان السردابتالدارمن موت احكذانى ال.ط وأفادمطالاقه انه لاغرقف ا
ىل لوفعلرهسن
انكون ف

أن عدانان كانفرق المتصدسك نن قالده ل تاحدنثلانه لدسسراف اللدائم

ههلد
لهذ
رامناناقوة داخل االاى<-تراازع.الوحلف لايد ل من
خاب
اارفد
من

غيرال.ابلحنث

لعدم الشرط وهوالد -ولمنن لمان قان تقب للداريات؟ وقد حل حنث لانهعق دعمنه علىالدخول من |

انى.هالاتّل يدي لانلفظه يكقل وهلايدينأ
بمانسوب للدار وقدو -داذالمابامحادثكذلكو نع
فىالقضاءلانه حلاف الظاهر وانععنالباف فقا للاأدخل هن هذا البابفد لمنباب]حلا معدت
در (قولهوا #دار) عنىالخاص وذ اقال ف ا
ىلجحرولوكانتالمحائط التىقماعام |مشتركةبدذهوبين

حارهمنث كاىالظهيرية و ناخاص_ل ان اهذا حلف لادر ل هذهالدا دأودارفلانفاتصهنت الوتوف
عل سطعها احاتها رجه قنياأوعتتباحيث كانت داعنل البهاب أودهليزها أوتكم,ا أوكسفها ١
أوظاتها أوستائهاالذى ف وسطهاوحنث بدخوفاء

اعرد

عاطق كا 12الفراكاأوماك.اأوعولا

ا وستعلاشرطانن كون غذتارا ولودفعتهالر >بحوأوقعته فىياباإرارواأجه.انه لاعدث

ا نكانلاسةتمع الامتناعوانكانتالدارجةوساننافلت وأدخلتهىلدا روهولاس.ططتلاسكا

لحنت" وأنأ بخخلهانان مكرا نرب منمهاخئمتداحرلاقا لفتوىعلىانهدذث نر عو اللهرية١

وانماك5رباك لوت ع ا
لنمع تمدن عداعرقت

لاونأالرحاادل 1

لفىممعفيمن)
(الحزءاالثا

.مم
أو+عة لاحنث انكان الف

من أهل المدمزواكانمنأهل الماديةص ث شنا (إقولهوالدهايز)

كسرالدالمادينالماب والدارفازبى معرب نهروله وهومسةف)

كن مسةغالحنث
هول
ظاهره انل

ولد س كذلك لان السقف وصفةالتقسدديه اتفاق واحاص ل اكلاشفشىرنيلالءةعن الك لان كل

موضع اذا أغلقا لا ب صاردا_لالاعكنه ارو جهن الدارولهسعة بصل للمدونة اث ددتدوله

نولي ود قبل هذا انذ كراالسلةفده
فليز لاحاجة المه وعزاهلى الكلثمقالفكذافى الصفة
واعلم انماذكردناللمدارمن تعديه الحنثيدحول الصفدّدون الدهليزوحرىعله صا حب

الدرر

مدعت و 4ذاخالفه الك لان المعنى مهما واحد (قولهوه والساباط الذىبكونعل بابالدار(
مسف إه جد وعاطرافه على جداراليان والاطراف الاعلى _-داراجارالقا بل نهر (قوله

ولامكون ذوقهبناء) عمار:الهس :انىبلاناءة وقه أومعبناءمفتةه الىالطربق كاف الحمطالثم
رأت العلامة الواىأقرماذكردنالدرره-ع زيادقولهولوكان فوقهبناءلارال لساظلة (ثوله

وفعرف أهلالكو فة »ةن ف الصفة) لانصفافهمكانتذوات حوائط أربعةوالظاهرمن عرف
دبارصاحب هما المختصرائها لاتدىعلىهمه الى.وت بل تدنىذات حوائط ثلائةفلاكون سافلهذا
وهو.نى للمدةوتةنمهوهذاموجود ف الصفة الانمدخ اهاأوسعمن مدل السسوتالمعروفة فكان

اسمالمدتمتن والالهافيحنثبسكاه

الاانمكوننوىالسسوت دون الصغاف فد لازه ص العام

ته زيل ى لسنكلوأددل سكثاهايخدوط لكان أولىشتتالإقولهلايحنثبدتوف حزداةل)لبانناء
ماشنتاراالباجوئ والمرادخراماان تصيرساحة
لفدماااذراك
لوغهواقئب معتير الا
واصف

فاماذازالدءض حمطاءها فنمج ان حنث ف

طلاقه
ظةاحرهءعرناالف
المتكرنهرالااذاكانلهونب

للدعنامنةنقيلدياانه ل ووكلهشراءدارمنكرةفاشترىد اراحزرةنفذع_لى
عادمنث اذاانولىفقىضْ وا
الوك لتعرّفهامنو<هباءتيار بيان! من و ناه والالم"دمالوكالةلتفاحش الهالةوهى فىالعسين

متكرة م نكلوه ف فاترقاوأشارالمص:ف الىازلهولف لايد ل هذا المدصرفهدمث دمةلهحنث وشو
حروى عن أى نوف وول أى بوسف هوم ند وانلمكنمذ.وابق بعدنرايهمعداالىهومالقيامة
هوالمفى نهولوحلف لايدحلهذا المدعد فزيدذه فد لتلكالزبادةلاحذثلان العينوقءت على

ااف على عدم دنحولمعدت فلانأودار سنىفلانوالمسةلد>آمافانه حنث |
انةلذل
بقعة مع
لانهعاق كيذهعلىالاضافة وذلكموجودق الزنادةعروا <ترز بةولهوقول أنىوسف هوالمةى دهعن |
قولمهدمن ان المد«دا ذا خرنواستةنى عنه فانهنعودالهىلك لمانىأو ورئته كافالاسعاف (قوله :

واقلهدذهار :ينث بلخوط احز 0ادة لفق خرهذه لله فقيل اسمالدارلابقع علىالعرضة

قبل المناءو بدعداماربنانوتحسئعْىذفالعرصة هذهأصالافاسطعلااقءوالمناهءنزلةالوصف
غارسة |
لنت
ناي.ثاانكا
يوال
ممهأ
عفق
لمفعين غيرمعتيرجوى عن البرجذدى (قولهاوقلالال
والاوصف
الخ) قالغرق دينالمعرف والمتكراتماهوق العربيةجوىءن الير_:-دى واعلان التغرقةبينالمعرف
والمذكربالنسمة لل ادراماالبدت فلافرق شه در (قولهلاحنث) لاالمت دارالاءترا ضاسمآ خرعليه ا

وكذااذاغات عام,االماءأوجعلت هر فادخله قدبالاشارةمع التسمسةلانه لوأشاروم سمكالوحلف |

ناالان العىعدت
اام
لايدخلهذهفانهحنثبدتدوساعلى أى صفةكانتداراأأوصوحدساةأوج
ينرة (قولهكذاالميتا) قدالاثارةايماءالىانه
ذبةخرء
لناق
اعمن
عالىعين ادلوانن.م وال
ةطفوبقيت حرطانه حنث
لحنت واذكر بالاولىامااذاانم م فازوالالاسمعنده حايللوسسق

ددتخوإه وجعل ف اىلمداد هعذ افالمعمناماالمدكر ذلاحنثفيهلابهونزلةالصف ةلهوهىفى|ساضرلغو
وفالغائتمعتيرا  5فسهاظر «الاخرق بمنالمذكروالمءرف حي ث صلملان سات ق.ه وامااذاءعى 0
دك

ووم

(على مثلامي.كن)

| ملكك لانه اذاطازالامتثناءالمنفصل فناركاللهلك فىعهودك اذافانالناس سابعونك وحلفون

ْ معخر جون و ونث خالفون ولاحنثون فقسالنمماقات وغضب علىمجدين اسنداق

وأخرجه

|منعندهوقاللانى حن.فةاسترهذاعلىز بل (قولهوالمراديهعدم الانعقاد) لانفبهعدم الحنث كالير

شقافي كنذره
ولغاا اللئا
|فاظلقعلهز نلى (فروع)نذرانيذيم ولددفعلءه شاتلقصة| تخلءل وا

ولو رذعأبمهأوحد لأغواامهجاعالامهم لدسوا
ابةشم
شوج
تلهولغالوكان يذبنغسهأدوعادهلوأ

ف َكسيه وأأنوقيارلأت منمرذى هشذااةذاحذت>شهاأفوعيلرىألابازمهثئلانالذم لسمن

حنسه فرض دل واح<س5لامه .ءال ااذازادوا تصد ق بمها لانالتصدق من جنسه فرض وى كاد أ

ف

و بحرفىمتنالدر رتناقضتذو برواشسلرحنهوذارءلاالنمعاق علىشرطيريدكونهلابصعمله
مضع لىذبحتايان الذيملدس من حنسه فرص «فءدانهدىالمتعه والقران لدس
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تجا
او
( + 000ناباينف الدخولوالسكنىوامخرقب والاتسان وغير:
 22 213332 2012 5161امم
2222
يا جسة
املنركوب .ا كانانعقادا أجمنللفءلأوالغرك كن يدمنذكأانلواافععالفذكرفى اهلذا
انردلدفعدليه
وذى
تال
تكن
أفعال وقذم الدعول والسكنى لانأوْلماصماج الءهالانسان لم
2

الافعال:بر

(قولهمشةع_لى العرف )فلاحنث فلامدم ندتابييت العتكبوت الابالنيةورعن لفت

: :والمرادءرف اسلف وانكازمن أهل اللغةاعتيرضه عرف أهاهاوانليكناعتيرعرف غيرهموق

عليالرعرافللغة علىاهلاعرف نهرووراعل انبشاء
اأمشالارفسكتممال يعنىداينلأهللغة وتأه
فط
لنت
اقالنكا
ونمه
 :الاعسان عل العرفمة.دعااذالميكن له
ا

وف المرعن الاوى

هلها نعقدت العمناعت.اروكذافى الفح

ىلاءانالالفاظ دون الاغراض| نتبىولعلهقضاءوماذ كرهالكم)لد نانةفلا
المعتيرف ا

مخالغة شرنلالنة و يتفرع علىاع تمارالالفاظدون الاعراض مالواءتاظ على شخص ذلف لاشترى له

شنتابغاس فاشترى لبهدرهم حأكوترلا بحثنكن حللافضذر جم ن اليبا نفرمن السط لان
ب«شمرةحنث باحدى عثر ذلاف الع تذوبروشرحه
العسيرةأمموم| للفظالافىمسال حلفلانشتربه

' اع نالاشناء مارلأدقتهفسىستافىمانصه واعلانبهراعىاللفظوالغرض ف الاان وقبلبراعىالافظا
لاالغرض وقملهذاعندأىبوسف واماعند الطرفين فبراعى الغرض انتّبى (قولهعل الحقيقة) ي«نى
,ناالحلقياقةرادةز يلى لكنقالال_مدالحوى وشذناانمذهب الشافى لس
| الاو مأدةقرلا
ٍ  1حكد لكبلالاعسانعندهم .ني علىالعرف انتوبىواخحتّلفالنقل عن الامامأجدةالعربىة رومع

مة و
اىالح
||الشاقى فىاتهامتية عل
لقيق
رفذ

كرائهاعندهم.نة علىالندةمطلةأوكذاف الدرقالشنا

|أفت 36تع نأج-در وانمانانتى وااظاهران المرادمن قولق اهد مرطلقاأى سواءكان مانواءحقيقة

| أملا(قولهوءندمالك عل مىعافىكلام القرآن)لانهنزلءلى أصم اللغاتوأفكوا قلناانغرضالسالف

 1 1ماهوا مءهود المتعارق عندوقرتة_.د غرضه ود الوحاف لحاس على القراش أوعل البسنانا

أولا ستذضى #بالسرااجلاحاث اوه علىالاردض ولاءالاسةضاءةرالشع سر نأى (قولهلا حنث

اأسحولا ححاكمهدام)

لانالمدتعرفاما أعد للندوتة وهذهاليةساعلمتين4او نم ان حنث
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5

فلِه'نلائمةاقوال الاورلومالوفاءالمد ذورالثانى
إأحكرنه وعله الفتوى ثمرنبلاامة واحخاصل االنمَ
ْ متفص-ءل عالت القخيير ملاس :فد هدام نقولهىالهعر بعدعز ووالتقض ل لصضاحبالدابة

ا لك ورقطظا هرالروابةلز وم الوافغنا:مدورعمنا »ههزاكانأومعلقاو فىر وايدا ذلوادرهو يرنين

/الوقاءو بن كقارة العام ووه الاستغادّان قولهوفرواءةال واددا باطلاقهشامل1ااذا كان
ا مالفا ومدلها رتكا الشمل مالوعاقه على شمرطبرادكونهواستفيدما قدمنأوانالتر جيما لف
ا

لوسعااة ا حك
 ١فا شرن لالى رج بقصء

لوي

اناري
ا اين رميات ك ا

| الحنديث ولأرمن رج القول الطيلقا وامجاقره ,نواد يانهلاعورل بالسبيابروارة

اال وادر قالفىامخلاصة ونهنفتىفتمصل ان الغوى على|اتير مطلةا تعقمه فىالنهربان وضعالمسّلة

!أ ىالاصة فى التعلءق الذىلايرا دكونهعنع ماادعاههنالاطالاق اعتىسواءار يدرحكونه أولا(قوأاه
ا ومتسعليه الوفأع( تسع ف القول,الوجوب صاحبالهداية لكنه لاف الاظهركاس.ق (قوله
'“تخيربت الكفارة و بن الوتاءاحح) لانكااهه ندر ظطاهره عنمعناوهلانهقصدره لمزم ع نن أتحادالشبرط

ْملالىأىانحهتين لاف مااذاعلق اشرطبر ردسوه لنامعنى العينوهوقصرا مع ءغدبرموجود
(وع

لان قصدواارعه -هةٌ فعساجع_له ثرطادرر (قولهر جع الىه 3لقول) وهوالتكبيرفمااذاعلقه
ىن غبركءيرهذ احاصل ماستفادمن
على مرط لارا حكونه يعدا ن كان .قول بلزمه الوففأاععساهمب م

ٍ كلام الشارح وفمه خا افةلمافى الخلاص حدث قاللوجعل علىتفسحاأوسرت ستل ار
غعله رمهزلك |(دىئْ لزه«كفارةالعين قطام رالرؤاية والمروزى كأن قول ْ
ذعل
أط عةان كذا ف
 :انشاءصام أوصلى أوج وانشا كفروعنرك :مفة انهرع عن هذاقلموته سسيعة أناموقال
اج

رهس

فيدالكتارزقال ال ا

0

|/ملوى وهكذا أختاره الشمومد ويه يفت انترنى

أوغذاقالا مدالىوى المسفادمن عباالرخلاصة آخترا انالفتوى علىوجوى|الكفارد:لاالفخسيرانتر
ا(قوهو نهأىنايركاننفتىا#ماعدلالرااهداجم) فعل هذلحاتاف التعل عنالرع را(ذا
ا نقلعنهالافتا افير وصاحب الخلاصة تقل عنه اختتماروبوب الكفارةمنغيرتير و كن ددقع

امالفة إاذملافخىلاصةمن وحوبالكفارةلايناف انمهذرجعنالعهدةيايفاءمالتزمه وعلسهقاسم

|الاثسارةمن قوله رجععن هذايرلمباعذكرء أولامنولقتوحلزهمكفار :العينلالماذكرهالمروزى
من التخبيرخلافالمافهمه السداموى (قولهسر) لقولهعامه السلاممنحلف وقالانشاءاهله بر
أفعيته الاانهليدمرالا تال ليه بهذافراع بدو ودورك قا لعي الااذاكان انقطاءه لتنفس
اه صملا لعد
إٍ افسغال وضووفاب لاهر ولاه رحكلام اللصدف ان العينمنعقدةالاانه لاحنثع م

االاطلاع علىمشْمةاللتهعالىوه ذا قول أىبوسف وعد دأ فى<نيغة و دالتعلى المشئة ابطال

 ١وكذاكل ماءتعاق بالقولفا مشلمْةالمتصلديه ولوحكمبطلكدر وطلاق دياق واة ا.ر!عبادةأومعاملة
:وكذاساثرالعقود سواءقصدالاسكئناءأول.اددع  1أو1عا لاف المتعانقىبالقابكانه

إٍبْحر وسرثملالة وها اذا كانا لول دصمةة الاخمار فاوبالامر أُوالم-ىكاعتقوا عدى بعد مول

1ان شاء اللوه دع عمدى هذاان تا ءاللهلم:صم الاسدهندر ففىالاولسق مودى لهالعتق وف الثاى

قوال
لئافو
امص
1سق وكبلابتبعه  5نقال الحوى قحاشمة الاشاهوظاهرا اطلاق ال

شعل الاواجر

أوف ذلك حلاف قالفالعمادرةالاستثناءهل تعمل ق الاوامرةمل ١يعمل وق-.ل لاوصرح يانانشاء

الله قالصوم لطلبالتوف.ق فظاهرهانهاليست فيه الاستثناحتى قالان ال ةلستمن الاقوال
اقلاتمط

1

بالاستذناء

تة

روىان#د

مساق صاحب المغازى كانءندالمنضور فكان .

8

ن :خرى الخليفةعليه فقالان| لشي نالف جدك3
أدا
قرأعندهالمغازى وأو شمغة كانحاضماند ف ر
ا ب

إفالا-
ا

ركاناف ديى
اللنفصل قاللها
دد
خن ق
بلم

2

اك
م

إعلىه:لاسحكن)
ال
ماىلطل
تاقهعد
ر
والخور جوى

1١

(قولهولوقال حلالاللهعلىحرامولهاعرأنانانم) نر وجهه وبراجع لحرا

قلت ظاهرماق لمر والنبرعن الظهيريةمن وقوع الطلاق السائنعلمن اذا كن ثلاما

ينبةرعسلافوىكان لهامرأنانوقعالطلاق |
أواربعاوقوغه علمه| سالكنااستلدردكعرلياهال
على واحندة والمهالمنانف الاظهركةولهامرأقعلىكذا ولهامرأتان اواكثرانتربى وظاهرقوله أواكثر
أنوقوعاالطلاق علىواحددوالمهالنبانلاص الثندمنبل كذلكلوكن ثلااأوأرعافهوقولمةابل
.

لماسءق عالنظهير بهوم ث كانوقوع الطلاق علىوواحادلة واالظمههالرسمهانطهلقاسواءكان |

للك
رنفا
كىل خلاف الاظهروانكا
لعل
اوعه
لداهرأنان أو كثرهاف الظهير يمن وق

حلافه |

آ وليذ كرمانقله فىالممرءعن الدرابة (ولهومن ندراتح) التذراحاب الانسان علىنفسه شما جوى عن |

ِالٍمغتاح واد يلايد حل تحتالحم فلاتحيرهالاذى در وم للهال ىف الكارايمانهلامطالتله ف اى
الدنما شيذنا (قوله وفنه)

الوفاءضد الغدر يقال وف بعهدهوفاءوأونى ععنىشناءن الختاروقوله 1

وى أى عليه الوقاءيهوجو باهداءةومنالمأخرين م ن قالبفرضيته وهوالاظهرشرنيلالءهعناليرهان :

هلتاىلتزمهالابكل وصف التزمهلانهلوعنيدره| .أوفقيرا )
وأراد بقولهونىأى بازمهالوفاءاصل القر ب ا
أومكاناللتضصدق أوللصلاة فانال:تهمين لدس دلازم در

/

لاف الوقفعلى الغقراءامقعمنبرادة كذا ١ و

اقزفم شمذناواء-لم انهشترط أصمةالنذران,كون منجنسه واحب أى فرض ||| ٠
لمارانعاة شمرطاللوا
وأن ١ونعمادةمةصودة فرج الوضوءوتكفين المت حكصوم وصلاةوصد قةووقف واءة -ف : 1

| واعتاق رقمة و ج ولوماشسافائماعناداتمةصودةومن جفسها واجب لوجوبالعدق فىالكفارة والمثى |
0لحعلىالقادرمن أهل مكةوالقعدهة الاخيرة فىالصلاةوهى ليثكالاعتكاف و وقفىممه رللسمين :
ا
واحب على الاماممن ددتالمال والافعلى المسإينفت فلادازمالنساذرمالدس من حدسه ذرض كعمادة

ع
زد 9

ني

|قلت و بزادماى ز واهراجواهرانلا.رحكون تيل الكون فاونذرصوم امس أواءة_كافه لدم |
أنذرهة در واعسلان ظاهركلامه عطى| ن لهوقاللنهعلى اناهدىهذهالشادوهى ملك الغيلرادازمهثى| -

ْلفةدشرط الحةوهوانلا.كوناانذور فىملكغيرهو رهصرحف البزازدكن شكلاعذكرءفها |

رىوحه ||
ظتهس
نا ن
فمنا
0نانه لوقالللاهدين هذهالشاة والمسمّل انهايازمهالنذروناونىعمنا كا نع
م

الفرق وَذاقالف الغر والفرق ,الجأوكعيدمه ممالاأثرله ظهر فىيحعة النذروعدمهم على|
ْ امهل بازمهقعتهاأويوتف محال علىملكهاحلتردداتتهسىواع_انه وقعف النهروالغرق سن

التاكيدوعدمهالحوالصواب,التاكيدكاذكرنا (تقة) حاف«التذر بتو صاماولينوعددا |
اع |
صنص
فين
معلوماص سامبلاثةانامواذاوى ص_دقة ولنوع ددااامعشيرةمسا كن لكلمسك
|(قولهق الم رتتن) عنىاللمطاقو المعاقلكن بف

الى اولمعطلنقدو<ودالشرط قالمعلى ||

لانالمعلقكامهر .عندوجودالشرط زيلى (قولهمطلقا) أىسواءعلقه:شرط برادكونهأولا (قوله |
أوءتدعد)  0سخ الدرس وعنجد (قولهاذاءلق نذرشهرطيريدكونهاخ) وهذاالتفصيل ١
انة ||
اهلضعاحنب
ار وابةوتظرفي
رلاف
ههوخ
ان ف
ظحققئ
أتاراح المدانةوهو وان كان وولال

أوبينوجهالتظروقالعايه الوقاءبتقس النذر ولايتقعهكفارة نعلايطلاقالمحديث بعنىقولعهليه أ
|السلام من نذرواعلىوفعفلامهءءاسعى ورددت أظره برسالة

وقدبرنت صعة<صرالمة فهاقاله |

|أصاحب الهدابة فبكيرالانلاوذفرابءيبنعمنالمنسذور و دينكفارة فععنااذاءاق النذرعالابراد |

(أح“نعاناف من فخالممين).
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لمق سد
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| م رع 2

دلنناالاستناحة ولاوون للكترلا [
نفناالامشاسةعارو
ذعد

| وكذ ل و
كجو

60

الكغارةااينكرعندارتكاب

 2يه

ولاك

راوها ىأ

| لعمنهفلايناى”ثوت|  2رمة أغيرهوهو العمنالاب4قو تعالىءاأماالنى ترما أ<ل الله لك جوى |
خا

ذل

من

0

إإءنالمفتاح

ير اسيم

مو

)تولكفر)

نه 4:هووفار وها أنعل
تحرس الحلالبي و
م لان
هه
لم

ا م أوحرهت على |

:
|نفمىفلوطاوعتهفى ا جساعأولكهها كفرت محتى وفده أكلهذاالرءعلى حرام
حنثبالبءض وف |)

1 0

فلس واحددر واعلمانماسيق من
هلاه ذثالابالكل زادف الاشها«الاأذالمءكنا كله
أاأدانله لا|

ام
لله أقولهوه:ه و 2ارنخيا تم  2م الجحعلهفى لعدرداخخلاتحت قول المصنف ومن حر م
ملكه ونصه أ

اوعير ون لنشعللمالوقالت لزوجها :نتعلىحرامال لمسكن نعة بدن الغروبناف شعولكلامهلذلكنظرا|

| برضا ووجهالنظ ركاذكر ا
هلوى ان جاعه ف واسّتاعهبم اليس مولكالهاحتى يدخلىعوم قولهومن ||
حم 0

ويا ره

000

055

كك

لاه اه
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رد

يا عأ

تقس 4-ه فائز لاللّهعز وحل اماالنى لترم مااحل الله لكا الاره قققهل انه عله السلام كانحرم)أ

0

خصوص السب ولآ ا
ينث ||العسلعلىنفسه والتعَسك,النص لاه رلان العيرة لعموماللفط لما
نلقعريل.اصارا
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77ى

0
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| عينا فى  4و
2ارى

0

-3ز60نا تى ان يقالماسيق من دوله|
كذ اجسع المساحاتاذلافرق بين مباح و
ا
مه

ا(بحرم أى لعبتهقلاناق توت احرمرك

:عخراسنا لفعل والترك مع انهنالفل حنث

لغيرموهوالعن 2

وا نعباعناء قال 12

ون )ا

منه|
ل رةالتغديرتظهرف تمويالفعل وان زم
و بامهنان يتا

احنث والاثموالاريازملسمة المصطق ص-لى اللهعلء
00

أ دعل مالاحور (قولهوالقماسان فحنت | ا

 11كاذررغ)لانكلةكل لاعموم وقد ناشرةعلام احاكافرغم نع نه وه والتنفس ووه وحه الاسمانا

وول

أب تتا

١ انال مقصود وهواالبرلاحصل

مع اعتا
بارالعوم فسةط اعتمارهفاذاسةط ينصرفالى!ا لطعام ولتم

|

|للتعارف فانه ستعمل فمارتناولعادة ولانتناولالمرأةالامالنمة اسقوط اعتبارالعموم واذناواهاكان |
العن ع انا انولوالمثرد دناه كم والققف وعذاجوابيظاهراز وايزن ل |

إ
ابلاء ولاصرف

ل  3روخ ود يللاف أوااانا
اوتا دلا

ولاك

نال

005

0

3

0 0
>

6-50

رمقل

ل م اعنعمارة اماي فى لكا اذاقالالج لكلحل علىرام دسج قعن

اسه نا  -نوىعمناذهتى ع بنبجكؤذرها ولايد لا م أ
رنه ذلكالاانيذوى قان واها
دخات فان اكل|
ٍ

كم

دمر ارادن وبع عزهالا بلاءوان لمكنلدنيةفهو عين» 0رها ولاتد ل اعرأتهفيا |

 00غ |ول|ونوى بهالطلاق فالقولفمهكالةولق ال ل
[اشتذى انالاعرموةوفٍ على ندعه 0

انوع لكتا هرد د |

اأسكذي لانازمه ثئوه و غيرستفاد من عمارةافدانة 1

انتمحى )ق5وله والعتوى على انه تدينا0نه دلانية) قا ا
للبزدوى ىه سوطه هكذافال«:ض مثا |

5

0

اي

[أ«دمرقند ول:

لي 6
و3

[أمستفيضاافسىتذعلمكلهالاذواحل | 6لهميان يقال اننوى |لطلاق بكون طلاقاقامامن غمردلالة|
0

:

2

0 43 53
ا

ل

3

ا

نلااعرأةلهحلف,ه

ضاف ذو ا..لهولوكان العرف |[

فالاحتياءاان قفالا اسان فمهولاخ الف المّقدمين انمقالالكالوهذا اللفظ ليتعارفق|
أدنارنا«اتعارف ١+ع كا م
زاك وض وسكا كد ؤلبه وشار:واأضااحرا م دازمتى ولاشك وفانهما

٠. :

أبريدون | ا

اطلاق يازمى||

10

الاافعلكذا أنهبر يدان فعا ت كا وى طالقىو صب امضاؤوعاممانترنى (تنسه) اذالكن أ

الدامرأة وقدحلفبالصسيةة العامة زمه كقارةعمن اذاعراف
م

لم

نر دن اها

افاروّءا امهلاندمراقها الالطلاق ولوسعا
ف نائمائمفعل| حاوفعليهبعد العدةل ك

اتصرف ||
|اعرأأةهبعدالعينث باششرالشرط ااءتلفواوالغتوى ع _لىانزوحته لاتسنلانه جعل عتساوقته فلي
اجيم

الى

ستو[

التكفيربعداجرح قل اموت ,الاثةاق علىمناعلمكلام 4م أكونهبعد لسن اذاجرحهف ضالىالموت
|ادحرح الصصدق ارم تعقبه الشع عبدانحىانهلاوجدله بل كذاحر الى
وماذكرعءزج ناملمنر
خط كابهذم ن كلام الز
يلجوغعرهانترسى (دولهدونالدوم)

ووخوت.اداثه

لان١ ال ككل الفصل بسنوجوه

أماال.دق فلاستمل الغصلفلماتأخرالاداء لويدق الوجؤباللافنعدل لماوجب وحت

اداؤهاذالصوم هوالاداءنعمته لاف ال الىلان اال معالفخلمتغايرغازان:صف المالبالوجوب

.ندرااعصيةلانه لولكمانفتاريكون
ءلى معصية ) ق
ولابئنت والجاودباءزياى (قحولله وفمن

اأمحوذلثىكا حاف علىترا وطءزوجته شرا أوضرب عبدهأوشكايمدنوناهن لبوفا بهوتار.ةكون
ابرأولىكاذا افا ن لابأكلهذاميا ولاملسهذا لدوبولوة.لانهواب لقولهتعالىواحفظوا

أعسانمعلىماهوامار تأو يلهاانهالبرنضمكامذكافى الغ و بق دسمرابعوهوانيكون امحلوف

عليه واجساق ل اتحلف ولا *صلينالظهرالموم

واذا كان لوف عليه ترل || ٠
فانالعرفدهفضكذا

معصية نهر (ذولهأواءةةانفلانا) هذااذاكانتعينه موقتة فا كانت ملةة لاحنث الانى1خرا

من اسبزاائحدلاتكه ففياوصرىةاذاهلك الفو كفراذاهاك امملوفعليه (قوله شقان كنت|| رون

فمذأتى هو ليركمفر || ريد> )/وزاك
نفسه و يكفر )لقولهعلءه| إسلامهن حلف علىعبنورأى غي خربرهاءتهاالل

عن عينه معنسأومن ح فل علىمقسم عليهمن فأعولترك لالاعنمنعركمة من مقسم بهوهوبالته ومقسم | م ,رط

.
عابهوهوةولهلافعلن أولاافءل فكانهنباب ذكرالكل وارادة .عض وف وجه الاستذلال.ه تطرلانه١٠ :
قالورأىغي هراخيرامنرتافالمدعى مطاق والدا_.ل متمروط برو يغيرها يرواالجوا با نحال المس |ل
يقتضى ان برى رلك المعضمة حيرامتراجعل الشمرط مووداتطراالىحاله عناية( .قوله ولكافارة على
كافر وانحنثمسنا) لعدم!هلبتهللعينلقوله تءالىانهملاأعانهمولان الجكفارةعمادةفىذاتما ا

وكونباعةودة بالنطرالى سدم والسكافرادس اهلاللعساددولا كه فلاتشرع نىحقه اص لاوءن هذا قلنا1

لوانهاردبعدماحاى مات اسلقث لاتازمهالسكفارةوكذ الونذرماهوقربةمن صدقة أوصوم |

لابلزمهنئْ وقولهتعالىوناتكثواأعانه من نعندعهد هم فالمرادسهاصورةالاءنسااذا مقصودمنبسارحاء |
التكولوالكافر وانلمتثنت |لعينفىحقهشرعلكنه عتقدمة العيندالتهتعالىنروه زيلى (قوله ||
وع
انلدالكشاففىتسازامهرة) لاالعنين تعقدللبورهواهل ل لهانلببرتحةق من ستقدتعظيمرمة||...يإ
اقااعة || .
ومات ولناقولهتتعاالوى ف
صاوى
مدع
ف ال
افل
اسم الله فصملة اعتقادمء_لى البروه د سوقدا
نااهللقصودمنه المرتوعظاهاللتكهافرلدس مناهلهلانه|
لاعنايوملنانلهلايسب
الكفرائهم للأاع
هايك حزمة الاسمنالكفرو لاتتعظاممعافك لاحتمعان بخلاف الاستعلاف ف المخصومات لانه اهل 1

لمقصبوده وهوالحك ولأوالا قرارز درلى وقولهلمقصوده أىلقصودالاسة_لاف ألىلقصودمن |

وان
نترط
الانستلاف علىاتحذف والا.دصال(قولهومن حر مللكه)وق اعتفساقالانهلاش
كعين
يفاىل
هالسكاله حتلوقالملكفسلانأوملاوع-لىحرا مكونعسناالااذاأراديهالخامارعن الحرمةزيلىواعلم
انالمراد .هنقولهومن حرمملكهأى علىنفسهامالومجععللحقرتةهعلى فعلهفلاتتزمهاللكفارة كالو

||

قال ان| كلتهذاالطعام ذ وهعلىحرامف كاللهاحنثتعنملاليةعن اليحرثماعلانمهاذا كانملكه مهرما
مقدمعلىشيرنهذعندأنى<نيغةتحب الكفاره وعذد أنىبوسف لاتب :
كار وقالهذا حرام.ع_لى ث |
جر
حي:ذ+ار+و

واختارلافتوي انه اناراديهالفرء تحبا لجكقار دوات ارادالاخازاومنوش الانتح٠بكذانى ا

المنصوريه والولقدالرهاذمهمالتىى يدىحرامعلىان اشترىبهاشيشاحنثوانوهب أوتصدّق

00

ب#الاحينث لانه افلىعرف برادبهذا التحرايلمشراءجوئعن البرجندى ومثله لز ياجىمعلازيان ْ
اهستاع
المرادياليحرالزم

ترنتى
نقة
يةةالاصد
شوم
وقاالاح
عر

أولاقدرة لهعلىذلكعدنى واعلان المرادمنقؤلهيحرمأى لعمذه
41
"41بي
و
10
حر وا.ن

م
لوكين
2

ف

-

م) لقالنبهامشروع
رل
عوله
(د

||

ههنان: ! .
هب
باسعتشضكله
فلابرد ما

 5يك

ٌ

0

زه»ه

0

منعفمخن)
(احزءالاثالفىم

لمر قلايدمن جارهع الثوب دمرثيلاليه (دواله-ى لاحونالسراويل) الاناعثبارةا لاطعام در ا
ثدلائة لاو زلهالصوم وانكان ع تاحااليه,
نعن
حهدلواكال
وطهالان
(قولهقان عرعن أحدها) مر

داالثلائة شيرالىا انلمرادمن قوله فانخر:عن أ-دهاأىءن واحدا
اهل-وك
كنرعوقنولدهلهان

و زالتكفيربالصوم الاممنم زعاسوى
ان
لاض
لادعستهفالثمرط العمزاعلنثلاثة كافالدرروقالق
اكيد
للهكفقوقفاف والكعاف منزل
فلكفارة اوعل
الصوم فلاو زلنعاك ماهومتصوص ا
سكنه ونوب بلسه ودسترعو رنهوقوت نومهولوكانلهء.د>ةا

هلتكقيرنالوم
لخدمته لاحوزل ا

وأوكانلهمال وعاءسه دينقانقذى دينهبذلكالال كفربالصوموأنصام قدلقضاءالدين قمل وز

فنكفر
ؤعلء
منما
الاي
والحوز حر و تشقتسدالخلاف ا اذااكلادنْحالافا نكا
ل
جهلمنا

بالصوم قءلىحلول الاجل لم>زبالاتغاق ولاكلامانلهوكانمالهغائساأودينه مؤجلافصام انه وز !
غبر وقوله أودينه مو حلا رادالدين الذى لههلىغيرهذااذالمكن مالهالغائ بع ددافان كانعدا

ور فىالكفارةلاو زلهاالصوم ولاددمن بةاءالعزالى تامالصوحمتىلوا إسمرأوأعتق الع_دقيلان
فرغ من الصوم ولوإساعةقاصاب مالااسمّأن ف التكفيريال الهر وقولهأوأعتق بذهمزةاعتق

وكسرتائه يكعفنرىالعبديا لصوم فقيلالفراغاءدّق وأصاب مالاإستأنف التسكفير بالمال (قوله
متتابعة) فالتغر بق غبرحائز ولواعف رات.مضرعن امخلاصة (قوله وعندالشافىانثاءنادع وان
شاءفرق) لاطلاقالنصولنا درأعه ابنمسعود وأ ثلائة|ماممتتّابعات 3ازلاتقندي الاتهامشهو رة
زلى

مج عق اللمةأسزأهالصوم فهذا ستئنىمن
(قوله حالةالاداء) حتىلووهب مالهوسله ث ص
مام ث ر

قوهمان الرجوع فدهمنالادمدر (وله دون لوجوي)

قندحالة الاداءدون الوجوب ١ ناءتبار|

عحددقرافنده
اأفقر والغنى عندناءندارادة لتك فيرخاللافمال

وقت الوجون حت يتنصفبالرق |

الشافىعندا تحنث) هو بعتّيرهياحدقاته بعتيرفيه التتصيف ارق وقت الو<وب ولناأنالصوم ندل

عنالكفر بالمال فتعتيرقبه وقت| لاداءكالتهمبدلعنالماءقيصارال ».عندعدم الماءوقت

الاسّع ال ياذللاحفدةان جد العسد لس بليدعن اسلداحرار زيلي (قولهولأكفرقلا نحنث) |

لاالنكفارة لسترالحجنايةولاجنايهفللالحذثوالعينلست سبلو جو ب الكفارةلان أدفدرحات |

البسا نمكونمفضيا الاىمم طر بوقااللجهينمانعةمن الحنثعرمةلهككيفكوسم
نالدزياى |

وتطرفمه ف اىلخهربانكونانث جنايد مطلة|تمنولقادنهمكون فرضواقااللاالووىلىا ن يقال |
هذا التعدل منى علىماهوااس:فيض الغال واماحك ون الحنث كون فرضافذ لك نادركانوئالنه
التعبير بقدفى قوهمقديكون فرضاا وى وأوفلغاامكقولا دمن الفقمرلانه وّ:عص
طدق
وهعا كأ
اذا قدم| ز كاق
ةبلاحولم ذهب السالزبلى بتاىن ,ةسلماسيقمنان العمنلست بيسبوجوب

ةحيث قال وجوب السكفارةعنداممنثكلا ملانانحثنحوامومعصبة |
ال
عمي
امكف
نال
افلياف
لارة

فىحنث الكفر وانحدثمساواجراءلآيكونسدنا
اولىكفارة ماعنلاىلعكياد
اىرلاةتب
فة-ت

اوبرة الوعامنتحنث ثعرط فلاتضاف الكفارةالىالشمرط ابللى
فدبسفوج
كتالس
لقل
للع
اسادة
السيب ١الى (قولهوعندالشافى صوزاليكفيربالمبالة.ل ابحنث) لقولهعامهالسلام اذاحلفت

علىعبنفلمغرءن؟ بنك مانت الذىهوخيروهداصر > ف حىوازتقدم اأكفارةلانكلة ثلمريب

وأنساماسوى يدانمهن ان ال-كفارةلسعرالوجنلاناةججناية لالحنثوأو ميالر واهان ضعا نكلةتمفيه

اتعذ
نة ب
سومذ
واممف نى
واامق
كيمس
معنالواوكقولهتعسالىذلكرقءةأوااطع
نغم
اريمةترية كثامنمن
عتدازيلي (تقة) ور
الذي آمذوانةدبرهوكانقبلذلك لااعنالالدايحة قب اللاعازلا
الحكوير

3

 2لي

|لاف تفعدىداالكفارةاذا كانبينالاسعينالمقسم سما واو واحدة»وااءتحدالاسعان كقولهوالته
مخ
اتفاق
نلمه
ةروع
رهتتع
افان
فوان
كاوا
لنهم
اانبد
تلهلاوفاأ كوه واللهوارلدن ذلاف م !اذا ك
وال

وظاهرااروايةو ر أهخذاكثرااث اع تعدّدالكفارةاذاتذلات الوواالواحدةبينالامنمطلقنااتحدا
اواختلفاع_لى ماهوالطاهرمن عارةًالبر وروى! #سنعنأنى ن ففة انعامهكفارة واحدلانهاذ |
كلك
ةك الياو”قزان يَكون واوعنافو قل ان تكون واؤقمفلاشتالقس يا
لاف
مااذا تعدد ذكر_الواولان أ_-د ه.ا للعطض والا خولاقسم حر وقيللانتعددالعينمعاتسادالاسمالااذا

كانواوينوأمااذااخة ل ففانهان:عدّدولو بواواحدةوبهذالقول زم البرهان(قولهتربررقءة)
عبرنالعر برععتىالاعّاقد وز العدق اتاعاللا بةوليفيدان! لشرط الاءتاق فلووردمن عق عله

فنوىءن الكفارة لاحوحر (قولهاواطعام عثسرةصاكين) تدقتنا وتقد براحتى اعطى مسكينا

وا<ددافىعشرة أد ماكلبوم نصف صاعدوز ولوأءطاهفى بومواحديدفعا

تفىءثمرساعاتقل حزئ

-

طاااحوازؤاهى الواملثانى تنيزلالهمنزلستكمين خرلقرّدامحاجة (إقوله
عنه
وق ل لاوهوالصي لا

(له ف انه وز
كما الظاهار) فمهادخاللكاف علىالذميرالمنفصل وهولا>وزف السعة جوى و

زنانتجذس المنفعةولاالمدبروأمالواودلاالكاتت الذىأذى بءض ثئ عر (قولهمطلقا)

كات

02

القدمل...

ال) ولاحو
فطعامائح) فانماك أعطى نصف سهياج)اتأث رار7زيهيادكأي ب رندقام
أى مس |وكافر:ذكراأوانىصغيرةا وكبيرةبحر (قوله وموز ال

 2.النصادباارمعاوماونغصيارهع|اامحنج العهرووعفيىالرخللاكصةلملسوكأعيطنىوعاشأنربةماسخحدااهكميونعكشلامهسونناكلاننبخممنبزمنالرالناطتةا
ى
ل
ا
|
|
4
ن
ع
0
نكفارة واحدةءند أنىحنفة وأنىوس ف وكذاى كفارةالظهاز وق سععة
كفارةالانءان لاصوا لاع
جسةأحزأ,ذلكعن
وكسا
الامامالسسرتحدى لوأطمنسةمسا كين

الكسوة وعلىالقلب

الطعام| نك | لطعام اردخصهن

امحة أمااذاملك الطعام #عدوز و يقوممقام الكسوة
بعا
اط
ا_ذلافى
لاوزوه

ولوأدَى الىمسكين مرّامن حنطةونصف صاع منشعيرعور عر وادتغدمثها نالمار دع صاع وقمه

عانلنانة لوأعطي فىكفارةاعليثنيرة ما "كينكلمسكاين م دّامدائماستغنواتم افتقر واثمأعاد

امءمد الا وزانتبى (قولهووهفا)
ماأدَىكلوأدىالىمكاتسم دام ردفىالركقوت أ نعانطمات
من كونهاغبرفائت جنس المنفعة ولامسقدقة الدرية حوة (ذواها حك وتوم)كلةاوللعذيرفنكان

الواحتالاأحشدماءالثلائة والتخيرلاشان التكاءف لانمعته بامكان الامتثال وهوثاءت لانه بفعل
أحدهما بطل قولمن قالانال تخميرعنع صعةالتكلفأو جب

تدصالالكفارتمع السقوطابالنعض

كاالفغرير وفشرالمنارلوأدى الكللابقععن الكفسارةالاواحدوهوما كان اعلىقعةولوبرلء
الكلعاقبعلى واحدوهوما كانادنى  5لان الفرض سقط بالادنىكر( «تمة) دو زآنكدو

ماكلا واد |ى عقرساعاتهن لومعثمرة أثواب| وثوياواحدا ناننوْدَيهاليهثمسترددمء الهاوالى
غمرويالحسة |وغيره_الانلت.د ل الوصت :يرافىتمدلالعءن !حك لادورعندا كثرهم 5هتافىعءن

الكثف وقول لكنلا>وناخ يبحقالتلعنلقاهنية فقط او بهاونالاو4

ل

مأقدمنادهن ددم عدم الاحزاء فهااذا أعطى طعام اله دمرةاأشخص واحد فىءثعرساعات هن نومواحد

م» إلذانه احازاعطاوْهف اىلمومالمانىلهدداحاجة (قولهعاسترعاةة اليدن) وف الثوت ترا
القادضانكان بصم للقااض موز والافلاوقالبءض مثا ناا نكان بسح لاوباط الناس »وز
وهوا لاشيهبالضواب ولوأعطى ثوب خلقاءنكعارةالع ب نأمكن الانتفاعمها حكرمن نصفمدة

حووز حال واءل انهلايدمنالنبة لاجلعتةكغير
اس و
للقا
ديد عنى|كثرمنثلائة أشهر حاز وأفماا
ف الأواعالملةاحمرعن الفتخ(تمة) اللازموب والانضل كسوه توبناوثلائه وهذالار  -لاا
0

سح

د لع عسمدفت صو

ع عمس

سس

3935955-009

لاوا ةك

اب

 530ا

او

ون.190اج .-ص

ل

1

قال

يدن

خا
 0بيلوت

25

(احزهالما فىىمنفخ المءمن)

الذهقى غبرالقسم اامالفقسم غطردانتبسى قدياذهاراحر لوافنه لا:ذلهرمقسم عليه حرف |
شءع
ورقا
نتات والته
الف
ل,قو
اّان
التنأ كمدوهواللاموالذونبللادمن ذكرههالمافىالممط والحافبالعر سة

لافعانكذاأوولالقلدهفعات5ذ امقر ون ,اوككلمدةداوتفى|لننى #.ول واللهلاافءلكذا والملاهفعلت

كذاحت لوقالوالتهافعلكذااليوم فل«فمعللاتازمه الكفارة و,كونععنى قلوالاهفءل كذافكدون

معلرهةعلاىعل ان
لامذهرة فبهحر [-كن افلوقابة معشرحهالصد رالثسبلعابةفعله بقععلى الايدو بف
دولهلا:فعله هذافىالعرفسك لةولهبفعله وقولهيفعلهواقععلىمَفرْعَولهلا.فعله مكون للابتدارى
فلله
لا
علا
فأنتترىانهثرف فىالاثسات اللام والذون قعالم ما رعنالمحرط وقولةوق النفىيقول وا

حكذامفهومه انهلاءقو للقاالاننفىعان فلوقنالعهقادتعينه علىالننىوكانت النون زائدةغاطا

لاسعااذا انض الىالتصر بببحأداةالذنى قنصداالف الحافعلى الذفىونهء رف جوابحادثة رفعت
ارع الواقع
لئهملضان
الهشلرا أيجندهتدانه يحنثشايرا
لافقير اف علىعدم ثعرااءلذئ اف وظال

بيالذون اذا كانمدا فانلمكنمسال :وكديالدون نحوواكللهذلابافعولكذا
حواب قسهماوغّاكد
لايكدي
والنونالمتسارع الوقاعجوات قس املااذا نكاح مناستلق.الاوفاوناكلالهلمقومز بدالا ن
وران
ابمنه تأد.د
لراكد ضاقال! مالك فىخلاصته دا ومشدّانىقر مهسق
جاه
ذ.ل
اضنلاوظ
ااش

اللاوقاية وشعرهسا وامثللهنفقىابة وشرحهالاهةس فىحيث|عقريقصده للف علىعدم الشمزاء

رمقصده
عمستارم
انه
اعذ
تخلاف ماسيق عن الخحبطفا
مل

(قنوصلوهبابنزع الخافض) أىبالفعل
م

افءضلد دفوعننازمعابردعليهم .انن عزالخافس |
خال
لب,
انص
دسنستزع الخسافض وانمساحعل ال
غبرعامل (قوله وعنداهل الكوفةاح) ققااللعدرو شتىانهاذانمب يكونعية بلالا لان
أل اللغة 1افوافىجوازكلوا<دهن الوجهينالولنكنصب | كثركاذكرهعبدالقاهروهاندفخ
ماالقمدسوط من ان الننصبمذهب أهل النصمرةوالخفضمذهب أه ل الكوفة الان.كونعزاددان

الخلا فىالراجحمةلانىأص_لى الوازانمو دق ان بهالماقتتضاهكلامالشارح

وغيرهمنانهيكون

حالفامع الحذف والاكعارأىسواءنصباورهوا د قواين والقول الثانىمانقلهالسيداموى عن

الرجندىمن النآهمكونالعاااذاتكام نهروراأمااذاسكن الماء ونا ورفعهافلالانه نأت
حرف القسمولاناعرانها وى ومدلهف اىلجر بضاعنالظهيرويل(هقووقلاهلللهمكون عينا)والمد كور
 ,اذااكالنمسم عليه أمراتخيمنهانتبى جوى عن
قلسفى
لتعم
اناس
وحكتب النعواناللام ام
المرجندى (قولهوكفارته) األعىمنععنىالقسم اوانحاففلابرداتم اموه ماعانجرواذا تعقب

انشع شساهين العرنىحت قالأى كفارةالعينءان الصواب كفارةاحلفاوالقس وهذامناضافة

الذئالمشرطه اذالسدت كس أن ااه وال:هر ومصرفهامصرف الكا
لدفشكل
امن
و زصرف

اكلازةالءه لاحوزدرف الكذار .دالمه فلانعط الابمه وان علاولالوادهوانسغل وكذا الصدئة

المنذورة ولوأعطىكفار:عسنه لامرأنهوه ألمغةيره وم ولاهاف يرلاوزكلوأعطى أناهاوامه وهه|

يملوكان للغبرلاحوزيرعن انان قالوبردعلى الكليةالدفعالىالذى قانهحائزفى الكفار:دون

الركاةانتى لكن الفتوىعلىقواللثانى منعدم جوازدفعهاء هدر (تقة) فالعرعن
دلاجخل
لكف
الخلاصة والتمر ديّددعالكفارة تعدا لوجايمنحلس وانجالس سواءالقمنلتف
اارنة ا
فييالكن حك القهسمّافىفيهخلاتاب نلق علن المةت وشعرفالامةتراجعلتداخل اكذثراتالاممان

ولوتالعنيت«الثساىالاول ففىحاعة اللهلاءةل و كن اوعمرةبقسل وى الاضنل هوومدى هونصرانى

عبنانوكذارالله والتأهووالتهواجرنق الاكمم واتغقوا واانلله وواار>ن>ننان و بلاعاطف واخده
در زالذىف الخرعن الال لوقالهو جودىهرنهراق ان ذعل كذافء نواحد:ولوقال هو مودى
انفعل حكذا هوندمراف ان فعل كدافهواعينان |نتهىواعلم

انظاهركلام ث ببعقروتضى
ت
1

ا

(علىهلام بحكين)

باة ١

القسمالاان سثوى مهغيرالله لائهزوىم >ا 3هكالامه فمصدق قعابر:هوريناللتهعالىشمنلاليةعن البعر

(قولد واتلبرديهعمناليكن عمنا)) لهىنا قول ضبأعمها بناشنا (قولهوكذ|الصفات)معطوف

على قولددم العمنمطلة|ولدس من قاوصلبععاضبنا والغرق بمنصفغاتالفعل والذاتانكل وصف
حازان وصفالته تعالىىه و نضدهفهومن صفات الغعل كارضاوالغضب والدطط والرجةوالمنع

هونناردجعلونا وه)ذهاالجرهةا أبنبلزواهدد(نوءولا ).نيما من قو كذ لمات كارفن |سانا بود نوو
والاعطاء وكلماحازان:ودفيهل إ
اضده هومن صفات الذاتكعزةاللوهكبرياثه وجلالهوقدربهزءلجى

الن
اسالحفابه بالافرقبينصغات الذتاوصفات الفعلسيت|(دولهوهواتبارم شا ماوراءالنهر )

اال ات

الثمرق واخص.هاراكثره اخيراولدس بباموضع خالمنالعمارة ا

هنم دن وقرى وهواضعالاهويةوماؤهااعذ ب المءاهوهن مد ن س
ماذارى و«عرقد وخند وجند وغالت

لال 5

ريدو

أهلهاصفاءو هاا وا
ام وعالر,باطات ومادزاءا لمرمن حدودخحوارزم و حند,اد علىطرف سعدون

لعبارةان كلحرفبعينهمنحروف القسمالباءوماءعطف علا وهو باطل

قلت4م عل اىلعامتا#ركونعل 2

الصضرةالعظعة وكلام المصنفه نالنانى وى واء! نا
الاو لمن قميلالكابةالث عاذنلاىفقانه.ن

لمعل© ١

 .فار الس

ا"ي ونماععلانيلهاكبقلفاردلوذفذكادتااند (قوله وسروفهامخ)فا قنل حروودفاللاقلسةماعلاعمامكليةممعنى ان 3
وناكو نعل الموعكافى رخالالملدصملون

براء

إجالنات..

000

لول -

 3ريفنات ييا

ا

وإيعاف | ومذاءت2

د

ويه

التأندث جوى لانالعينمؤنشهسماعا (قولهااباء) أى وماءءطف علا جعل العطف سسايقاعلى الر
بط  7ىال

إبصفات

قببل الكل (قولهأىالقسم) اشاريهذا|التغسير المىانالذعيرراججع للجينعاعنلىقسم والالوجب كل

لاجلدة الا.ارجوى (قولهقالباءيدخ لعل المظهروالمذعر )تحوباللهونهوحوزاظها رالفعلمعها

). 0ليمك

دناات

:

تَ

تقولحلفت نالل
0عننى (ولهلاند ل ال 0اعلىالمظهر)كقوله واللهوالرجن ولاند ل على المذ
اورلاءةال الغرف.عرالهواد 0
ولهولاوهم لمابتهاليكويهولاظهارالفعلمعهالايقال أحاف والله كايقال أحلف اللهعُنى(قوله  0000و بوذا وقى

والتاءلاتد-ل الاعلىمظهر واحدا) فلاءقنالتار و+لناناارحم وحاءبرب.الكعة وهو ثاذولا

كوزاظهارالفعلمعه| لاءةسال أحلف تاللهولأاقمتالتهولهح ورفأخر واهلىلقام
سم وحرفالتنيه

وفصل واليمالكن روةوالمغعومةكتقاوشته وهاللهواللهوهوملدوم
وهمزتالاستفهاموقاطلعال

 01ار 2

للادناعلسياوءاأللصالم)عهناىذاهلىتصواليهءدًن!ط“الهفماوماعىلااصللجتأاجقءسحمبتوأاورلانم<اافءحغذيفرااللفتععللبك:دونالااسلتلعامنمايلملع(ىقفوهماه|املذه ر,ت
.حادممورياويزلائلههةروتلبححلل

ال صمود ومعناهاالالصاقلاماتلقفعلالقسمبامحلوفيهه (
ريقوهلهلمامدقناسية معنوية)هى || والله 7/اذهو ف .رالاض
مافىالالصاقمن اجعالذى دومعنىالواوولابدامة نحطت عنرافدخلت على طهر ذقط هر (ةوله

1

وا

اضل

مدق الواة) اذهى من سروف الزمادةيدتلكثيرامنيا كثرانفاخطت عتبادرجتينف تردخلعل المظهر | إلا ىاد رو ايلانال0.
الاعلىاسماللهبر (تولءوقد#:مررون القم) لانحذف احرف عتمارفينتهماختصاراتماذا

اهدر 2

اللهبليتصب اسمارفعل أويرةحلانسترا ةا مسمرالاق تعن دانهلابزفمني).لاقعودهاعن الله

رودنشعم)واه  45نَ

0

نّ

جاندها سلوتننتسه ولاعسرةالكتهام ولاق الافلوصلإعراخقض الاادم|.والراىب .روفالهم>-سنم
ولعمرا زيلىوالاولىانيححكونذاملره وا برلاانلأعمرعفارف هو لااسمالكرموالفرق بن ||ور  0زون
الحذف والاذهسارانالاضمار د أثرهلاف الحذف اكلذدارفايةقال ف الف فىياننكونق |١ ...مم العم
حالةا لنصت#ذوناوف المرمذعراوا قول الظاهر اناراديالاة«ارعدمالذ كرفتصد قاد ف واذا

فكاومع
لنه
اقلا
حدق
قتهقذاظهرانمافى السراملتحذف للفر بقيني اوذكرمامرععزل عن الت

فأورضاالكثير ف اىلا عمالوذشاالذكوالتزام ذلكالاصطلا لافقعا“غبرلازم نهر واقول
ابلحلذه

فدعلى البعرمن التعلءل يانهيكونحالفامع | ذف أرضابقتضى
تفيظهرهن وجهليانخاسمااذكره الر

افر
ححذ
ل ان
انىمن
[أانصابالعدرلابقوليه ول سكذلك واماان.اثاانةله السداموىء نالغ
سم سفت تمصت تجمالاممتصص ١بلحالسسصخصح ١كا

1
سس

(الحزالثانىس د المدبن)
سا سس

سس

سمس

مسمس

سس

سي ا سس

سس

سس

سسسب

ببسي

سمي

سس

عن الفغ ان الحلفيهمار ىف حكونعنا كاهوةول االلثالءاةئةقالالعننى وعندىانه لوحلف ا

بالمعتدف أووضع يدوعليه وقالو<ق هذافهوءين (قولهولوقا لأناارى *انم)وكذالوقال أنابرىء من

القدلهأومن الممؤمنينأو لاصلاةأوالصوم أومن صومرمضاننجرعنالتى لكن ف الخلاصة كل مامكون
“ .إن |البراءةمنه كفراكالقران والصلاة تاذاأقناالرىهمذهفانحتارانهيكونعننا جوىعن البر<ندى واوا

اار
انوااو
حونعم
/ىف  -قلسن شر رسا ان أرادالررجه غريدهكانكنذواان أرادعنأ لاننك
 0 6-00 0مكلآايلدفمتىدض فوعامحندهوكذ' لوقالمن السكتب الاربعةأومن انه ورسوهولوكرافظ برى*كان
ولؤيال 3 2

عفارات وعلىهذالوقاليرى من الفرقان :
يانمنهكان عليهأر د ك
بر
عل هكفارتان واوزادوانتهورب وله

الو

ويرى*من التوراةوبرى* من انلحال و برى* منالزنوركان مهأردعوكفلاوراقتالان فعاتكذا ا
فاناارى من اللهأافم ة
ركان عامهكفارة واحدةوف امخانيةلوقالودينافنوهطاعته وحدودها وثيربعده
لأمكوونعينا(فرع)فالفى الف الحاف .انك اوحماةراس السلطانا ناعتقدان اليرمزهواجتكفر

وفى ته الدتاوىةال علاىلرازىأخاف على من.ةولصماى وحمارك أن ركفرولولانا العامةشولوزه
ولانعاونه لات انشهشرلةم روعن اب منس »ودلان احلفنانتّمكاذى أ <بال م
ىن انا حلف يخيراقهصادقا

واعلمانه وقعفكلام نعضم.زبادةقوله وكذالوقالأنابرى *م ن الاسلامولاحاجةالابلهاستغناءعنهعا |
ذكرهالشارح عقب قول المصنف وانفعل كذافهوكافر(قولهولوقالأنايراىلعمنصدى للاركون |

عبنا)مخالف! اف الخوروحاصلسا التهرعنالى والمخانيةان التريأمنالمصمفعين وأمااحلفرهمن |
غبرتترئ فادس إن (قولهو-قالله) لانهيكل الحةوى التىعلىالع.ادقوالصلادواركاةوقال أبوأً
وسف هلان حقانتهحقيقته ورهقالتالثلانه وةهواارلعندى عدن
قىو
ا ال
لدر
سار
اواخت
خّار

لعنللعرف ولونالءاءفمين تاها حرلق ب
دأالنمضاالفمعرف جعانعاواترضن باانات
رف
عمق
بطلق على غيره ومنه خاذابعد انمقالاالضلالفناحاءهمالحقمن عندنافكيف يكونعينابلخاعلاف

وأعت باندان فى العمنناس .التهمكون عيناوالاف_لاوأنت تسيرياانلهخعتلاىراذائدت كوه اععانته|
لاشدانه الىالنمةوان أطلق على غيره ن رهولوقال حقالا.كون عسنالانالملكرمنه بادريمتحقيق الوعد |

فسكانهقالالكفذعالامدالةزيلى ولامذتى ناماذ كردمنالتعليلبغمدانهل برديهاسماللهتعالىوحينةذ
ف-لاينافىماذكرءق
االض اجنمدناينم انها أر
ناديهاسم اللهلو عنيناوا حاصل انماةبل منان

ادق اذادكرمتكرالامكون عبنامعللهاقدّمناءمن انبهراديتهحقرىالوعداللانانىتضحمييمضهان لاما

لا رقظكهرلمانمسايلانبروفالحتى بحرم الهال
+وله وفىفتاوى الى ره شهدالله اولااله

/
1
||

الاالتهلدسبعيننهروالهرمةاسمععنىالا-تراموحزمةاللمهالاحل انتهاكهفهوفى المة.قةقسمغيرانقه

جوى عن لبرتدى (قولهووجههعندهما) عنارةالبجرولوقالووجه اللفههوعمنل ناالوجهالمضاف

م ررليي 1و ا
ل

الىاللهتعالىيرادرهالذات (قولهوعنهانهيكونعمنا) جعلهالعرنىقولالانى نوسف (قولهوانفعلته

ليت

ل
روسن

إرحن

 9ويه هه 04

إلله

رك

مل

ا

فعلىغضب اللهومعاطهالح)تقدّمالكلام علءهمستو ف فلانعمده(قوله أوصفته) المرادالصفةاسم |)
7م

1

م

ّ

3

0

المعنى الذىلاشذءن ذاتاولا هل عامها هوه وكالءظوة وذ وها لاف ذوالعظم تمر (كولهوهما |

:

5

1 0

مس

م

ا

:

وعان) لاسناىّهذا ماسساى ىق

ُ

دمالشارحمنانا

ا

0
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ىالاشمابأهبت الىيكفر يوضع الرجل على| جف مكسفا وانافلاانمى (قولهوا نكانحاه' «فعدذه

سكذ ران كحاانهلا
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أشار بقولهوءن ونوافقه ماانلىدر رمونقلوالهنصفة لاصلف يهاعروفاركضرجاهءواعللهفالمدار
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انروأقرهالعلامةو حأفتدى (قولهقان نوىاال)لهشذه
رطلاءةمع زائهاخوات اقولهاذاقال
ولذلكقرممابالفاءجوى
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وإطقاقوفلىه والعمن.اللهفعمرالروكأنبرققاعفا أونصهاا وحذذهاووكذاوا-م الله كاف النصارى وكذاأ

هل اختلفواوا نار |
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ااها
سمال عندشهدورح هف (بدردراكنب وى ء اناالا لن
امكنونتعبرناسى فق داختلف الغر جعوذكرالولوالحىرجل قالا ت"رادتهلتفعانكذا أوقالوالتهأ
لا
لتفعلنكذ وقالال“اخرن ان أرادكلمنا ساف مكودكل:مانالاتنم
وات والجوات شذون اعادومافى|! سؤال فصيركانه قالنعوالتهلافعلنوان أراد المنتدئْالاسمحلاف :

وارادالمحب الوعدفلامينوانأرادالمتدى الاستحلاف
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وارادالجيابمحلفةالجيب ا الف والممتدئ ||
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ايا فوىواله

ل
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انهلافرق «منخخصكارجن وبمن ا م لام صكالر.-مقولاهليد

الله

ومح رين

ذلكنان التههواحق در ر (قولهوجلاله
م سيانلاف ,لصفا ت واراديرسا المصادرالتى نشتق |  2ول ريت ل
إرإلعا إن
متها اهماءعكن ان :طالقعلى اللهتعالى مرعا وانلمم معن الشارع اطلاقهوالجلالهوالعظمة || وات 0

االىذ انه وينظرالمغيره نظر | قانرقناهيم
فهحةبر
اير
اهبضرىغ
لون
وقب لكونهلاثمرفالاوهولهوالكيريا*هىك
المالكالىع.ده جوىءنن المرحذدى (ثولهواف م)وكذاادزم برلا هذه الالفااح قتع

لا_-

وت

فا حلت |

 4فىهذها لالفاط لادةلا نالمتادره ذه اتحالوقمل ا
لاص
عرفا وهذهالصيخ للعال-قيقةزيلبى قيلى
“مبد) بغت الهمزةوافساءوضهواوكالماءطأ|
لايدمالاحة_الالعدةاىالا -تقال جوى (قوله واذ

قندبالضار :لمعل
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فاوي لانياماالماضى أ وحلفت أوا
قعتا ودموا.ءت الله
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لافعانفعمن بلالا ف كذائاىفلم الاانهفى شرح الاملعاحك
تفاق علىاأمرهديائته عمنواعم | 0
ان وهقعف النهسايةوتبعهفىالدراية انعدرّدقولالقائل أققماوااك ذ عب اللكفارت”منغيردكر |
محلو علءه لحرت

وه

عر

بك عافىالدخيرهة اواك

لكدارة واقم ملدقبهوهذا :

األاصل نهر |
امسامه ومفاىالذخيرةمعنا اذا وحدد كرالمقسمعليه وحنث ك

( 0قوله واانقل الله)لقوله ْ

ولوقالللهما نىأشهدك الاافعل كذافاد

تعالى ازافعوالمدسمتها محدكان وقوله جالع ايدام لترضواعنهم وثىالاأنهالاخرى ا دوا 3

امانهمجنة وادمىفىالفجانالاستدلاليالا :تمن الاؤلممنعلىالمأاعىخط اذقولهاقسموا رمدعن ||
مكانقوطار
وحودقم منوسم وهولا ١(حمهستمارمانذلك القى

مين

احم انبال

ار
الأخساسوم اتسجوال.

نبا|
مما فانملوقالواواللهلنصرم

ل.وم لون
و داهون لياع بالا

حلفهم,نافظ الحلف اصلافضلاءنلذظا اماف بلذا كراعه الةا:تمحى قالؤ المروعكنأ قال
سبلن ان لابازم ماذكرلسكن تصدق باملدّعىوهدًا |:در كاف قالاسدلا نهءلى اللأعى و 2دروأم عى
ن ادا اااعىمع صد ده بغبرلا .ون |
أقول قدتدبرناه قو<دنا هكالاماصدرلاءن تديرفانه اذا كا -
اَكذلكفاى كقايةفىالاستدلالل برهه اى أن :لا
الماع متعرناواذا ك ن
الاؤلين قتضىصة

الاستد" لبالامالعامه ولااغازه ته احجوى

بقاوه وهومن كنات| نات

لداحب القعبال »افحن ١

(قولهوامرالله)'بم لعمزاى |

أ ضا الاانهل سمل |
وه قالويةاعاللهوا2دم وانكانعن اأمقاء

فىالقسم قال الرضىلانالةبمموطع القتعيف الكثرةاستعاله وذاإأه رأنا3معاللامعرذوحعلىالرااع ا
وا خدرذوف وجوبا أى 5مبىوحدف لسد-وا انالعدم مت د و ومع لدفهاه تعوبته ب المصادر|
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الثافى) لقولهتعاللاواخذعالشهبالغونى أعانك ولكنبؤاحذ وعااكسدت قاو والمراادالقصد

لواانلهفمعرلاالدقيلالمؤاخحذة الكفارة لتاعناهلىفسره اما ىاه أخرىبقوله زوجل واحكن '
دؤاخذكم عاعقدج الاعان فكفازتوهالمأمرادديا ل عدالقصدأدضاوفيه توؤمقدمنالا” يتين زبدى

(قولهوحلفهعلآت) .سواهكانف الفعلضحووالتهلاءطينزيكدأ|ووالاترللته لأ كلوز يدفيرهعلى
فلنران بترركهأيداذتىذعل مرفق دحنث فتازمه الكفارةعينى واعلمانالفعل
عل مردوا
فان
بعل
الغ

القسابل لاتركئمفتتوح | لغاءلاماهومصطط

الناء ولامصطط المتكامين والمثمهور امك ورالاانه

ةنكاانسعا للاثراائرتب عاللىاملم_عدنىرىالاانالاسم سمل ععنى
عاءنلىمفوح فالنهغوا
المصدرقوستّانى واشارالشارح حم ث ثم لفظةأمرالىا نآ تصغ موصوف مصحذدوفراقاللشربعة

الاحسن اينقال وات ننرك كلةعلىلمكونمعطوفاعلىفاضوغيرم:حتتاقجادليىر اه واعلانالعين

هن الم ومهاننههب في اهلبرحكفعل الغرا'ض ومنه
ا
كنثرفي
المنعقدة علأىنموااعهمذحهب الح

ماستوى فمه لمرتوٌاكى:ساثرالم.احاتيرجندى ولكن حفطالعينأولى أىاليرفسهاأاوللىمحننث
كافالمبتتىجوى (قولهمنعقد) أىعلى أمربفعلأهولانفعلهوب أنبراديالفعل فعلاحالف

لخرجك وواللهل أاموت ولناطاعالشعسفائهانىهذينغوس نهر (قولهلا التموس واللغو) أشار

الشارحههتق اسلممىادنالمصنف يفقط للاحترازءن مذهبالامامالشافىمن وجوابلكفارةعنده
ف اىلغموس فلاف انف المنعقدة ام الااحك مافهمه البزل منانالتقس ديهللاحترازعن الاثمى

المعقدةفلهذااعترض نأنهلامعنىلقولةفق اللاعنيفنىالمنعةدة اثماأضاولاغلظكفارة بذئعنه

وه لاتحبالالرفم الاثم اه (ت#ة) الكفارةترفعالائموان شستنوبر (قولهوءندالشافيق
عات رفعذنبهدك حرمةاسامتلعلاهلى وقبداتحلقاىستشماد كاذءافأشه
رامه
ش) ل
الموسكفارةأرذا
مالسلاعبنود
المعة ود ولنا قولهعلمه السلامنس من السكائرلاركففاون وعدمتراالجينالفاحرة وق

وامنعما سكانعد لمن لاغلوكسامثنرالتى لكفاارةفمراوهواشار :الاىلصمايةوحكاية لاجاءهم
زيلى (قولهولوكان امحالف)أىالمفهوم من اللف جوى (قولهأوناسيا) أراديهامْخطِعكاذأرادأن
مول اسقنى الماءفقال واللهلاأشربالماء وامف الىذلكان -قمقة النس.ان فالعين لاتدورز طى

ااوف
واقلاعلدنى تبتلصور ,أنحافان لاحلفم نسبىالوحلرفدالهساقبىىاقلفبعريانه فعلح

]عليه حللغاامنكان ناسنااه وفمهتظراذفعل امحلوف عليهناس.الايناى كونهعدنايدلمل انه

مكفرعرةن

 1دماعتارانهفعلامحاوف علمهوأخرى:ناعت ارحنثهفىأعينهر واعلاتنفبهاسزيمعرلاىلناسى هنا
بالمخطئْ وفىالحنث ةمه إستال الافطى حىته ومحازوشرتملالية (فرع) رحللحلفا نلاتفعل

كذا فى انهكفل ف.الطلاق ا

وبالصومقالوالاثعلمه الاانبتكرحر عن الخانبة والحنثهو

المخلفقالمين واصلهالاثيمتماللبلاغلامالحذثأىالمعصمة لاناهذا وقعمنه المخلف افلعينا ثلمانه
هحدركمةا س اتلعلاهلى جوى عن البرجندى (قولهأوحنث كذلك) لحاقنايلفقعةللاينعدم
دالا كراهوالنس.ان وهوالشرطكذاقالواوهذا بفندانمعن الا.كراءعليهانه كران قعل احاوق عليه
ولوبلفعلهكلوحافلابشعربفصب الماءنى حاقهمكرهفالاحث علمهنورومقتضى ولهقصب مكرها
| نةلوكانيدون الاكراحنث فشكل ا سأنىولوحلفلاخرو فلاخارلياميحنث مطلةاولوكان

راضم.ارالا راب حجيث لمكنداعرفهقماسهعادلمحنث هنادالصب |بضاولويرضاءث ظلهرالفروقهوأنه
وار
ك اش
حتعدصيه
ف مسى ملهالاخرابلبوجدامحلوف علمهأصلاخلاف ماهنالانه بابتلاعالماء
ن

ثهمرب
للي
نواهاوحلاوفع

(قولهبفعل حالوف عليه)لاحاثرانتكون الماءصلةدولهمكرهاتانه

تحدى بعللولاحائرأن تكون ص ادقولهناسمالاهنهذى بنزفساهئبدلة وصلهقولهمكرهامحدوفة
انف
كمهم
ت ماق
للاق
اىو
|والتقديرولوحنت مكرها عل اذعنحللوق عألومنهاساالحلوف علبه جو
والاولى

لإعلىمتلا حكين)

5

قغدة
نوسعول
وهالهتتم
وغير
(واهغلفهعلىماض.الح) شمروعفىاكلام علىتقسيالعم ,اللهلاب

اولحجصمركافى ال دلهىان.الاتخلواماان مكونفسرماا حذ:أولاالانى لعووالاوّل لامذاواماانتكون
المؤانةدنيوية أوعقونةفالاولالمنعقد :والثانىاموس اه وتقسدهالءءنكوتهاالله للاحتراز
مبالوكانت بغيرهول نااّكللللامنع اولتلمواس.تصورق لمن يخيزهلان ثعاءقالطلاق والعتاق والنذر
بأمركائنف اىلمساضىلادتحةق فدهالماخووالغموس لانالطلاق بقعر وهكذ|الغتاق والنذروشواءكانوقت

كفعذلا قادثفعله
العينطالما أولكنفانقات هذامنةوض عالوقالهو -هودى أونصراى ان
قانةموسمعانلهدس عبانبايتهعالىقلته وحكنار عدن |لعينءائتهثعالىوانلباعقلللوجكهاية
احاهله فانساعين
مفى
لاصمئرةقمالوقال وابتهاللىقائماشلان
اكلابذائع فانقلتبرداهللىثل

اتهالست منهاقات ثقىافلنىبرعن صدر الشر:بعةاناهألحمابرباأدنببساالهين الىاتنرهساالشرع
و ونبعلمب|الاحكام وردءقالخر ب ناعدم الائمفماحم وفيهناناه قفاىلالدر روالمراد ترات

هاعلى |للغووالكفارةعلى المتعقدة اه ثرأمبت
موس
دععلاىدلغه
|الاحكام تراتلبمموا عيذ:لاخرو و
جهءل الشعرمطاعلداعكلفىرفقدا «تقّده
الان
مال
لدثق
فحاشةنوح أفندى ذكر وجهالكاية ح
واجب الإمتناعواقلدأمقكونل بوجويهلغيرهفملنادعب !:اه (قولهكذنا) .حالمنفاعلامصدر
وقولهعداصفة مصدريحذوف والتقديراف الشدص؟ذباعتداو>و زأنيكوناحالامنفاعل المصدر

ب

/

و اناس رنهيت)
يريءعك) 04
كوه

 .7رهس
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>

راهه
.-

نإل

/

بك

هلو
ىىقا
ت جو
فادفة
مالمتر
الةأو
نتدا
و[الم
كاو
,نال
نهمام
أرضاوعلءهزأ ف
صودرحذوف أى وفط .بابد لزنت

حلفه حلفكاذباعمدا قلت وهذاأحسنلماذكرالسدد>وىمن ان وقوعالمص_درالامةضورعل
ةة لامهاكبيرةمحضة والعين
اسحره الح)فقاانت نالتموس لحستقبيين
الماع (قولهلاهصنم

انينااتراتكات هذهالكبيرة بصورةالعين
مقدمثثر وع والكبيرةضدالمشروعزقلاتسلهيت

ص بع ممعادر سعالوجود ضورةالببع فيهرع المشوط (قولهل نآ حلفهعلى انناتثئ! 1

)تقلدعمامنتيقنسالى
(ظونلهالغو ا
لفاكنحذاها الح)كوااتهمالذهاعل دن وهوس! خلافهنهروق

هذهالاسام الثلائة بالطر#صوص العمنبالته وى الثمرنيلاكة لالغوفى |حاف بغنراللهلانىالاختبار
روااءن رسمّعن م دلامكوناللغوالانى العماللهلا منن بلداللهعلىأمربعلهنكاقاللولدسكذيك

قله
وو
لغاتلوفعاءهوسق قوله واللهفلناازمهدئْوبقاغلتعمرنالله تعالى يلغا هلو عله ق
جمه :اه واعلمانداتلقسشارح الماضىفىحانبالاغواتفاق أو
فعلمءهاز
ا رمأطناهلق أوعنددحر أو
رفراحث عرفا بقوله وهىحلفمكاذيا يانه
لقحغانمبوس وذاترك اتلقسيدديه
أتكاثر ىكذ كارة

صسادقا .اذا حافان ف هىذاسك زمواءبناهعل

فبرمع
اندراءكذكع أريق ولدعرفه الالوثتلنهو

امتغق علىعدم
ناذَةَقوَله الدرىماض أوحال (قولهوء:ذالساذ من اللغوالنح)اواللادلعغو

اموا تجدةرهسواءفسرناه بالتغسيرالذى ذهبالنهأغتناأوبالتغسيرالذىذهباليهالامامالشافيها
بااللزحلاءفاتررهابعلدتةرجوولذن حلادانوبناخلذلذالومغ
هسمرااعاسماذه
نت قاوللنهأفهعاتننقنالومبارمجهىعنفىوتهعتبلعقاعمدهدميناملمحن ح ث علقه |
لبو
ا

خحفة,الرحاءوقد

الله تعالىلابئان الل بهالاغوف أعسانى قلنانملاشكفى نفالمواحذة.افلىلغوالمدكورافلىأصن

وامساالك ق تك ون الصورةالى ذكرناهالغوافاناللغوعند الشافهىان >رى علىلسانهبلاقضدام

لانفالاوجه ماقلاىن مالمبرامدهل
لتاعتلرقممرلك ناسماللتهعسالىوالتأدبفوتوكةولعهلداءلسلام
لا لهالمقابروآناانثأالله ملاحقؤن شم ننبلاليةعن الفموالاختيار (قو
الهوا
لئم
ف

الح) لقوله

عألقنتهطاعلسدلقامااعللركئاصئرلاملابشعريانكهفبقادلألووهعجتتداولقاللهولاالهلدنناورقوتسلرماعللينهفاسلحوناةفلقعاينلالتموس وقالعليه الساممن

رجل وان كان سعراقال وان

أكانقضما
من أراكوقاالل عسللدهام الهينالفساجرةتدعالدباربلاقع أى خاليةزببى (قولهدون

7

اه

3

انرزعالثانىمن فمالمعين)

:

الاستملاد فاحتينا التقى لهاالىملك الاىلعمةالانةملادز بلى ق(ولهولوملكه ومشابتنسهمنة)|
وتصيرأمهأ انا

لكولانالارارا داوب

واسن
لا كانتب وهوالمانع درأ

(غامسة) صرةة ذط رالولداذاادعيالشمريكاننسهعليوماكن 02أ نوسضع  ىكل واحدمتهما
صدةةتامة وء ند عدعلمرسماصدقة واحدة واماالامفلأب علىواحدمئرما صدقتبااتفاقاءر

(فروع) |مالوالداتغسبمولاهايعد الموت ولاتلكهب لاامعرودبوصدةةتطرعاعل لوده ود ظ

اله رالغرثرمو تصلى بغيرةناع حوىييءع نقاضضان ولورأادوطء إمعدولاتضبر و
أام كما

0
0

00

0

نكا انال71 00ق

|

الوقادك

رلعتاق عدم لش ركه الطلاقفىقامس
لقردهمن العاد:وأولاءالطلاق لارهرفعهحَعَدقءَدهمُْ ثمذذك ا

الذىهوالاسقاط واعامنمفهومالعينلغةجلةأول|انمائيةصرحة احزءيكند2يها جل ةعدها
ال-ق

خيريةوتر يهناتشاثبة تعلق دوا لطلاق والعاق فانالالوىلستبانشاء سردا

ماس ىهن العدر (ذوله ودوق! الذهالفوة) عمارةالتهر والعمنلغة لفطمثترك|
اعانالغة و يعكرءليه

دنالمصارحة والقوةوالقمم الاانقوم كاقا مغرب وغيرودعى الع عنتالان احالف تعوى

القسم أوانهم كانواءتماسكون بأعائمعندالقنم ,فيد.دكافالفتاجنلفظالعمنمنقول اه وفنه|].
5رانامتقو

رمه المعنىالاصلىوهذالس حكذلك جوىقالونمغهوم العيناللغوى

والشرعىعوم وخصوص من وجهاتضادقهمافى العيناللهو ناغراداللخوى فى داف دغيروممانعظم

وانغرادالشرعى فنا لففى التعلمقات اه )قولهوقا لشرع ام) ع مارةالملتقط القيفالشي هار
عن تقويه اخيريذ كرايتهتعالى ا

على 0

الى ازااءبالشمرط على وجه بزل

الجزاءعند وحودالشرط والنوحالاولختص باسالوقاسلمنوع الثانىعصطهات الفقهاءوالمصنف
لهاق
ظفد
اكون
ات اي
اغوا
منالل
أاءي
خلصنوع الا.لالذكلا ن الكفارةاغما تجكون فووأرض
ا

ووالاعلتانقذرفلاءكون لغوااه والعينءاله تعالىوصفاتهلامكرلهكنتقلءله أولىمتنكثيره جوى | |.
وركتباالافط المسممل فهاوشرطها كون احالف مكلفامس) زادف الدراطاكمرية و

الم ا

ودوسزواقوفم ان العرداذاحنثيكة ربالصوم وسدم الغا ايقساع صدقهق نفسالسامعتارةوأخرى
جل نفسه أوغيره علىاتفعلأوالترلووحكمها وجو البرفعاازاحلف على طاعة أوتركمعصمة

وامحنثث فهااذا حاف علىضّدهماونديه فا اذا كانعدم محلو علمهحائرا هرليذ كرامكان الير

مع انه شمرطانعقادفا تعلافالانىبو

فبحرءن الولوالحية
فولاالكفارةمعانبامنحكها (فرع) ال

من أر داأن حلف نابيّهتعالىتال همه لاأريد امحلف ,اللهتذثى على|انه (قولهادطرف الخبر)

 11أوالئقوالاساتوهذاأو و لالمحققين انل طهرفاوا<-دا هوالصدق
و لكذبا<هالغقلى والاول هوااشم ور وقهتذصاراعاءه فى ارلومغيرهمكالعينىمعالايانمنشن
الخبراحالهلاصدق والكذ(تقولهالمقسميه) سواءكاناسمامن أسعائه تعالىأوسندالا
كرد كمقرأ ون والملك فدتحات احلتاعاصليلقاتنبّرواالتعليق شرع عابانلانى  +س مذ

جكوره

الا شاوفاو حلف لاعداف حذتٌبطلاق ون ذرأي يتجلمق طلاقوتعلدتيعدق ويا أيرء ننالمدائع
ضا لاندا أطاق عليمعيناوفولهعدقا لاد ودكرانفائد :لاف تنظهر
النء بقعمنق اللغةأ
ا نم الولاعاف اك

حت وع::داحهعاب الظطواهرلااث اه
لجا يهالجاهم

. 1 :

(عل ملاس عكن)

1149
اح

ل

افلىتهر وأ.ضاالسداجوى عنملارةالنبر وأقرهانااطاهرانه قولمةابل (قولوهقال|اشافى برجع

الفة )الثامنات| لنسب من تمخصئنمع عب انان الولدلاذاق من ماءينمّه ذر وقدسر
اهاللىققو
فم
عليهالسلامبقولالقائف فىاسامةن زيودلان النسس ممالادحزأفلاتتصورفه الشركةكالنكاح

اح حا شرك ماقيس عايسماوو بنالنلماهوابتهمائر ماو برئانوههوللتاق منبما

وكانذلكتعضرمن التسايةمن غينركيروهومذهبءلىوان ءبساسوزيدبننابتوسمورالنى
طع طعنالمششركين فانهمكانوا بطعنونفىنسب اسامةبنزي لداخحتلاف لومنما
صلى |للهعلمهوسكلان

الحةعلىزجهمفسرعللمسهلاام لذلكل قالوالنالقا”ف حةوالنسبو ناكانلايفجرأ كن يتعلقبه
أحكاممتحزية كالمهراثوالنفقةوالحضانةوالتصرف ق افلمالوأحكامغيهرتزحثهكالنسب وولاية

الانكاح خابقدل التعزئة شدتبدنهماعلى التحزونمهالايقملها شت ف حى ىكلمنب.اعلىالكلكا نه
لدس معهغيروز يلى (قولهوهى أمولدهما) لاندعو كلمنهمافى نصسهراحة علىصاحمه فتشتعه 1

الاموتخدمكلامن,مانوماواذامات أحدهماعتقت ولامعان للعىفوتلىراكسةاعلاميتةعلمباعند
الاماموتسئىعنده-مافى نصف قعأترحاودلوأهعت-قهمااءتّةت ولاضعسان عله للسواكلتأسعاية

ائ
مكان
علمباءند ه وعئدهما نعن |ن
سمرا
عموء
رونس
انكا
اوله
هنر :عن الفتم (ق
لن
عصقر ) لان

ت م لاخلوعن عقرأوعقر وقدتعذرالارل لفاتشمعبيةنالدانى مر (قولهوتقاصا
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اغر ةىعماذا كان عل االمولىدين فلانتلتق عا السعاية للورثةبالطر»قالاولىلانها ماايكونعند
عدمالدينو مردعلىالمصنف مافشرح ممعلايإلضاءا ن الرا .هاندا اسدولدا؟ رهورةمعسرا :أسجى

يدينه ولاترحععلمها نترىوقد بأل بعدمالورودلانالمصنفنق عتهاالسعانهة بعدمويه وهذهتازمها
السعا نهق حمانهردل دولهولاترجع علي وهانغازمتهالسعابة ىدينه اذى ارتهنتيهلاق المرتو 1ن
تعلقيامقسل!الاستلادجوى بق ان قال ظاهركلا مشرالمع يقتضىانه ورلاراهن وطءالامة |
المرهونه وادسكذلك فوا ادرر وعزى راددع_لى ما١شيرا لوسناق كلامهمااناراه نلاحوزلهوطء ْ

الامةولالد.ب قوموانكا بنانالااماق امتبراوتمرافيس:فكوز كلمن اراهن والمرتمس نان ١
عه
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ممم

(علمنلامت حكن )

اذاأعتق أمولدهوارتدت وممقتبدا رائحرب ثمسمدتا شتراه المولىفائهاتعودأم ولدوكذلكوماك
اريدت ونحقت بداراحر ب ثمسددت واشغراهاعتقت دلمه'ا.:ونال1
ذاتر<ممحرم منه وعتقت عليهثم

/

جوى عنقاضذان ومقتضى قولهفىالنير لاف المديرانهاذ ارتد وق بدارالحرب فسى فا تراه

اساس
ل

ا و ليلاب ودمديرا (قولهوقال«ض العلداءوأسهاب الظواهراخ) حكعنأ سعدالبردعىشم
الح الهخرجحاجامن بردءع-ة فوصل وومالجعةبغدادذراأى عدصلا الجعة قوما+لسوالا روفوم

عنبسعأمالوأدفةال>وزبيعهالانبعها كان باتكب ل العلوقبالاجاعةعن
داودفس ألحهنفى
عرلانما دتىالبقينلايز ول الابقينم'لهفقيرا فىوارهلاقبل
على هذا الاجاع حيبق جاآخ

العباس وير الواح دلابوحب المةءن فة اللأوسه..داجنساعلىعدمجوازبسمءوابعدالعلوق لان

طنها ولداحراذخنء_لى هذا الاجاع حتى ستعقداجاع؟ رذ عيرداودوا :قطع فمارأَى رهنه ووهن
ال

حتمىهم
ىلك
بأودوكانعلذ
أععاءهف الفقهرك المخروج الىال وجلس للقدر :س فاجتهععليه ما د

ل إمناديابقول ذاماار يدفذهب جفاءوأماماسفع الناس فمكث ف الارضالم ساعةأن قرع
اسانيانوهأخخمره؟كوت داودفاستقرأمرمبعدذلك زيل والمردعى:بقحالساءالموحسدة وسكونالراوءف
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الدالالمهملةوقى؟نردالعينالمهملة نس ة المبردعة بلدةىاقصىاذر نحنا و عاضلودمايلعمؤاسمه ||_مهاث
اجدين نحسين والبرذى بذالمعة:لتببعه 5لسن بنصفوان صاب ابنأىالدا شيخناعنطارقا

عمد القادرالقرثى (قولهاذاوادتمننعيره ور -ها) ولوكان ولدهاهنغيرءانثى (-زلهانشتت

ةرم الات

أمه من جمسع الوحوه > ل الاسجماعبولدهااذاكانأ نث ولسكذلك

ملكه كالمديرة ا
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ادا لسوتي وسهادولمواطئ:عأمهاوهذهجاءعية وهى ||ل ,م /ك3 .

دلولد
ولما
هنه العام ولفدلوكان
واردةعلى الاطلاق شرن لاليةءن المئال ووجاهرود أن و
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”٠ر6 ريمن

ل 0

(قولهوسخدم) لقمام

اليه والعقروارس انايهل وهلوراعتحدمترامنها أوكاتمباعلى

,
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دايا حازونءةق «تى ادا تماقا دلاتخدمةهنالمسالأوةتمد :الخدمالج وقعت السكارةعلمها

1

وترزوج) ولمبقل تعدا مات دلالةعلىانهلاحب على المولىدلندب فانحاءت ولدلاقل

منسمّةأشهرهن وقت النكاح وسدلالاكثر وان ادعاهالمولىالاانهبعتق عليهير (قولهأى بعد
اعتراف منه بالولد) اأظاهران :يقالأى بعد الوادمعالاعتراف رهجوى (قوله”نت نس.مه بلادعوة)
-ي.ذيناك

لانه لاادّع الولدالاول تعسين الوأدمقه ودامنبافدارت فراش وةالعاءه السلام الولدلاغراش وصارت

اعد
للككوك هدارا ةع اامول أىوماتعتبا تحب عامها ال
ذه.اثللامحترض
حهرذا
معايهأمااذا

حرمتعليهبوأطمهاووهلشت الابالدعوتلانةطاعالفراشز.وبأأراد ا :لوودحسرمت عاءهنومائه

لمنتهاأووطئهاابنه أوأوه أوحرءت دلمهيرضاع واه كاف النهأروكانت الحره
م ددبت ارضاعها

وهام جرادونرو ما كاا
ذلال ولاضنى انهيحب ان يفصل بين انثأق.هلاةلمن مك
اللعلوق
و <ينعر وض  4رعةسات الال حسان:رشت نسه بلادعوة للقننبأن ا

كان قبلعر اولمضرمة تهرعن الم باتنى اسفن 5لالزدلج المسئلة بأنهماد الولدالارّل
لالجو رامنا فصارت قراشاءةتذى انه لافراش للامةو القهمانىمد رالشريعءة جوى |
وأقول الكل ةنتاففيلخنم منذهت الىمان الفراش| عات قوى وهوفراش امل جكوحة

وضعيف وهوفراش األوملدفانتنى ولدها تعرّد الننى وولدالتكوحة باللعاناكلاثفمرئيلا.ة ء
الغخموصرح ف المسداءت.أنالامة ا

ومنهم مانج
لعفلراش ثلارةكسا لولم

و نوافقه ماسيق فطل رمات دوف وهوقراش الممكوحةحتى شت 0

ولادق

ملوادحتى
لت مله السب الابالدعوة والوسط قراس أ ا
الاماللعان وضعمف وهوفراش الامه <تىلاد

بتمنه النسسدنم غيردعوةوباتنىمن غبرلعان ومنسم منجعلالغارش أرعة وزادةراش لنت

7

ىَ

شرط
ترام ولدهعندناوهوات سان والقناس
ونصه ملاع من أقزياموسة ولدهامن زنأوصدقه مولاهالم

نلمدرى عملااىذاوجدالتصد دى (ولههوقاللغةطل الولد) أى مطلقاوأمالوادتصدقلغة
مجا ا

على الو ج وةغيرهاتمنله والدوانلمكننابتالنسبثمرنلالمةعنالف (قولهلاتالولدمنالامة)

مينا أووطيٌالابحاريةابئه فولدت
ولوم شتركةأوندتلهالماكفمرساماً"لا اكلوادت بشكاح ك

فادعاه الاب فانهتصيروأأمدلهويئدت النسبكامرفاه ذالايلاضمةالىنفسه كاالفدر رلعدم
أعولهللشتركة ومارازمعلبهمنالجعني انلحقمقةوانجازبالنطرئلملوكة بعدالاست.لادر انكاس وان

اجببعنه األتنقيديأمته نظرالوىحاللعغاالنبحاالمسرعلى الصلاح (قولهفوومنالاسعاء

الغالية) الغلمةعارةعن قصمراللفظ العام علىبعض افرادهفى الاستعال جوى (قولهاللك كامل)
الك على انهاسمانور فعكاملعلىانهاخبروجلة ف المديروأمالولديتعلقياملكوكذا بالق
بسنص

صابصالرق ورفعناقص خخلافالما كذرءالس.دالجوىمنان الصوابنص كامل
قوله وبارنقن
وناقصعلى احالفانهسروظاهر سنا نوهمان جلةف المدبروامالوادهى لخرول سكذلك قبلو وز
صك كعامرلان والفوألمدمتعلق كاملكاخربعليهان
انمكون اسمان كيراالشان مذوناواتلمل

من أشدالناس عذاءاالمصورون (قولاه وألدوتأممدةي)رةغيران التدبيرسهالعلى مامرومقةضاء

عدم لصداتسهةبمعلدادالاانالمسطو رفالمحدط صعتهواطلاقه بغ انهلافراقبلتوكولا
ندةمن |[

فاللعماارنةالمدار
نلاسسءد)غرف بهفسقطمقاقصيلوارنا
جاع أواستدخالمنمه هر(قبولأهمنا

ع'لسىوت النسب منه وولادتهامنه لات_تازمه علىانالانسمكونالمذارعلىنوت النبس بلعلىمحرّد

أدّىم نتسهبالتو زو حهامنعمدهؤاننسدائما
الدعوة ثنتالذنت موعهلااألما نقاووهملناندهلوا

كشت مالعسدلامنالس.دوصارت أمولدلهلاقرارهواطلاةه-م بم الذىوالمرئدوالمسستأمن

ومالو ولدت كموننهحماسالزوجته أوموطوءة:شبة ث مملكهابعدقالف اىلعرولوةالجاتلكانأولى
ماافلىداع لوقالىجلهامنى صارت أموأدلهوحكذا لوقالهى <بلىمن أىرما هانبامن وأفدهومى
مدةا
ه اكناهنر سا ولوص_دقنهوقمدهف النبرعاذ وضعتهلاقلمأنشسسهّةرمن وقت
ولا
نل
عقتالرف بالل فاءت
الاعغراف فوالندته كلثآرلانصيرأماسوتإدّلدهلالا اذكرهالز دللجوىحامث
رهلستة أشهرمن وقت الاقرارزمهللنسن بوجودهوقت الاقراراحودل تحتعوم قولهبأناعترف

ب مهالوصدرمنهالاعترااف فىعرض مونهلكن قالف اىلثمزنملالة اذالم حكن معهاولدولام!جلمنه

تاعدلمثنلث باقرارالمردضاكلجاحرفانتهسى فقوهمأم الولدتعتقمن ج.غ المالعوتالموكلنس |
على جعومه بل ستثى همهمالوش.قت امومه وإدهايعردافراره عرص مويه وقالقشهمتى ولدتالامه

وسانما تشترلطدلعوقنهضاء ولذانصماستملادامحن ونالمعتودمع
سممندهاصارت األموالدمقىرنف
اتصور
 ١عدم الدعوةمم.اانتمنى جوىع ن البرجندى قال ومنهب»سقوط ما|استشكله فىال من أنهل ن

الدعوةمن انون ووحهالسقوط انصيرورتماأم ولدلا::توقفع_لى الدعوةو ,ظهرعدم الماءةاك
ٍماأحاب نهقا لنهرهنانه >كنانتكون الدعوةمن ولمهكعرض الاسلام قال وظاهرانهذا الجوات

الانصم لافرقالظاهر ببنءرض الاسلام والدعوة اذنىالدعوةتميل النبعل الغبروهولا حوراتبى
قولهمعلك) التشديد دث_-يرالمه قولاز ل أى لاصور:تمكهاوغنىعنتأو بل احقى تلكَك

مسمكادنعهدامفللكابردا نهاملكلس.دها شنا ولوقضىقاض كواز سعها :فذق أظهراروانات
_ل
سه

ولوملكها بسبىبعدارتدادها قهنىاموأدعذلاف المديرعب ورف يعضلذ كريدلقولهسى سيب

ادّق أمالولدسكرر بتك ررالمإكحكعتى اام ,نت رس رالملكوتغسيرها
والعنىلاعذتاف واعلنمع
اذا

مم

(علىمنلاء -حكنن)

توةف ف ذلك وعنمصارة ال باللجوممن
قم دان يقو
شلا
جنترحرة
ال
وموسقوم ومذى الشهرأوا
اليوم فهومة_.دحت علاكببعه وقالزفرلاغءاكلانهمطاق لات.قنيهقلناا ال موته قبلالثمركان|
قا
فئسصاواقترال
ذذلىك! لثممهرأواليومولا المديرههوالذى يعتقعوت |
ةن.دافلا شغيربععد
معي
رءن له ان وجدالشرط) أى فالمدير1
لالع
دابعق
الح (قوله و باعت
فولاه وقهبذابلعتهّق
مبدك

شمعيهوالمعاق عتقه شرطغيرءالومتولىومئه قول المصنف أنت سربدموت فلانيع
لمنم باسع
ادّى
ل|
لا ل
دان
اذاو دالشرط وسطل التعلدقىعوت المولىقل و<ود الثعرطتكل
اوق
ادرافانت

رجات ١

المولىقب الل
ولدخ
اوللشعتتنا
قييد بغيرموتالمولى ف المعلقعدقهشروالا نضاحالغرق بينالمديرقسجره
وسنالعلقعتقه دشمرط قالمعلق عتققهعلى موت المولى ندرتح
بةهالمدبر بقسمره لانهان علق عتقه على
مفطهاقوماولتاملمدولييرالمطاق وان ععلتققه على موت المولىوشىخ] خرفهوالمديرالمة.دومن المقيد
ااذاقال نت حزبعدموق وموت ذلان فانمات لان ق,لالمولى فْمنمِذ بصيرمدبرا أيمطلقامكذا ١
|

عين فهمعبارةالمسوط وانكان سو قكلامالمدربوهما نا عاق تقعلىموت!لولىوموتفلان1

د

لأمكون مديراأصلاوسبق عن الهرالتصمرع ياناهذاماتفلانقسلهكان مطلقاوباحاصل ان المدبرالمطاق|
والمقدلابدّوانيكونعتةه معلاعوتامو امامطلقاأومقيدابش [ أرومننحووصوفاماالمعاق

عتقه على شعرطفلاد حلاوت المولى فأاصىلتلعالدوقالىهذًا وقعتالاشارة

 1ك 6وزاك

بتق سهال شرطمكونهغير لوجن) رزشسة) 0-5

(هانالشورجطد)نمهيذلك علانهلابدانعفوستغروهذا أومرضهأوفالمد|] ,ن 7 12/ونه ات
موت المولىفاذهم قول
من رربي955 00
المعبنةفاوأقامأوصمأومضتالمدة مات(بعد ل.طلان| مينقبلالمتوبحر(3ولاهولوقالمن مرضى

رشك جمد

هذافهوجولابعتي) انظركيف تفومهذه المسثلةم وجدقى نسذةانالمصنفز بادهقولهفقتلقبلقوله 13:

فتتوبر ونص عبا ارلتنورمع شرح || .,ز/ا
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ولميذكروجهالغرق وكذاليذكرءق العرأضاوكانه لوضوحه وهوان شرط عدقهاذاقالعن مرضىهذا || "8ل
رفهكون
وؤثر
روام
ضه
تمرض
ونال
ميكو
لبان
ارض
لدوّلب-د وهوان .كونموتهن شااعن هذا الم
فق

1

قستضى ذلك (ةولهقالجدهوعرض واحد) أىماذكرمناى
:هل
اؤان
مفى
رة كالاف
مسم
مفنلاس

والصداع و يونجظهاكرونبمامرضا واحدافان مذ كور ىكتب الطبامهمامرضان (جقووىلهثٌ ||:محن سنك رن /لعت-
حنوماتممنونالابسطل )وناكانف التدببرمعنىالوصبة(قولهولوأوصىبرقبتهث حنم ال)والفرقان هلك نج "رياف
امديبراتلعلىمعنىالتعلرقوالتعليقلاسطلبالجنون وف

الانسطلبالرجوعولكذالكالوصبة وهذا 0

اركالوصية الانىئلاثاذاديرثجن || ,رب /نك ,يللد
حاوزتلديامرلتامكحرهوز وصيتهبحرعنالظطهيرنياولاخلاتصدلدب

لاديظل تثلافهاالثائدة لابيطاللتدبيربالرجوعخلافهاالثالثةدبرمع الاكراهص ضلاتهاشاموتنوير ا  7يلاب
قالقالدر و برادمديرالسفبهومديرقتل سمدهانتبى ووجيهانخااقة بالتظرللسفيه انتد بيرالسفه ا
لوكاتكالوضةلوججيت ال عايهعليهتمسازادعلىالثلثمعانهيسويكلالقعةوبالاظر للقهلان |

اعتيازةىالوصية بقدغىبطلانالمبدبرمعاندلانمالدل سىىفىتعته .د
مثجب
(
ستف
لثلا
اوله
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هوىا|للتذهدينيروالاستسعاء (قولهوا:نانق المعمس) |هاهلتدبيروالاستسعاء

2

0 0غ

0

ا
ٌّ

( 0 61ابالاستبلاه) ج 43و
طلسسية

وهو حص ل شن

عمطبع

0

أحدهماا ن يد

1

11

1
0ا

السيد ولدامته قنةكانت الامةأومدبرةالعافى انعلكاز 2

زوحته الامة التىولدتمندقانه بفسدا لن_كاح وتصيرام وأدأنلادعوةووجه! خرء.:دزفر وهوان ْ
ستولدها بالزناتمعالجكهوا تصعرام ولدله وهوالقباس و الاستجيما نلانصيروهوةول علا|:

رع

(الجزءالثانىمن فخالمدين)

فب للهم الاان باقاللملاقجدلرفاةليقدعلالةالاقتضاءجوى (ذولهوذى #دام) ذكرهنا
استدلالا على انمها سعىى دمهدديهراشيخنا (قولهاذاديرالسفي.ه) يعنىاندورءلمهبالسفه وتقدم
الكلامعليه وعلىوجهالفرقبينند بيرهو وصيته (نقوقلهصولاسنعاليلهتدبير) أىمانقص

ا#لممينناتفعهانمس)يبقالااللتادلييورهجوى (قكواللهصح) تلمليانلاللتجوى (ذوله وفقل
ا.قثومت
وحسن
عندى جوى ق
(وعله
توق
ه.للنوصكفانةنا)

قدمالشارح

نات العيدتعنق بعضهانالفتوى عله وسمأى منالمسارح كلام عاق هه المابرفى ناليسع

الفاسدجوىوقالدر رئعةالمديرااطاق نوصافل
5هت
مهلةوكا
مندقن
يقوم قن(قولهوقملثلثاتعته)
قالابلدروقدم:ا أنالمفىيهانقعة المديتراماقئته فناواختارالصبرالشي_.د ائها النصف وى

الوأواجمة وهوال تغار وانلقملوفرىعند

قواللمصنفع .دك وسسريقنعاةانلمدبرعندا لشش
قر_عبنا
تيا
ه

قناومهرفتافنقتودىاخحتاف النقل عن الصبدرالشو.د واححتلفالغرجعأيض(قولهو ارلمعابعدائم)

شروع ق الكلام عل اىلمدرالمقيدو وجةجوازالبع انالموتعلى تلك الصفةلسكاثنا لامحالة

فليمتعقد سد
ااق
لا
ولاذ اانتئىمعى السسمة لتردده بينالثبوت والعدم ب تعليةا 1التعلقات

فلامنعالبيسعونضحودةل وجودالشرط درر (قولهانهتمن مرضىام) أو
أانم
وت و
كغس
فاتنت
أودفنت أوانمت أوقتات فأنت سروهذ اف الاخخبر:قول المانىوجعلهزفرمن المطلققالف الفحوهو
ان لانهتعلق عطاقموت امول معنىكفم نكهار (قولهفهومدير) أبىقمطرلقبنة دوله
ول هذامقيدأ يضاجوى والاول هو ناختارلانه اذ اكالنغقالب لابعش اليهبصيركال-كائن

لامحالةز يولجمىدق (أقولأهنتسر عدموتذلان) كذاف الدرروالتنربروظاهروانهم دير

مقمدورده فىلابر عاالفىمسوط وغيره منانلهدستديرتاعلليقاحتى لوماتذلانوالمولىءحدىق

اعنلمكسلالى ولاوما
لتال
تموك
ع ألوليابط
قلفان قلت انماذكرهالمصنفف التدير المق.د سساواته
كه جفوىازالبيسع والعتقبالموتقاتبينيهفرق من به ةاخرى وهوان ال
شمدميعربه بعدق من
اهلك والمجاقعتقه بشمرط غيرالمولىبعقدمنجع امال اذاو الششرطك سادق واعلنم
|ا لولقععينى
حيث عاللملميملة بقوله لانهلدسعديرمطاق ا يمتتىعل مىاتوهمهمن اندمنقسمل المدبرالمق.د ودكر

النبر نع
ابارة أصلهالوانىأوانمات فلان أوانافالظاهران الاصل فىعبارةالمصنف هكذا أوانت

جب
رعدموق أوموت فلانذتحرفتاتبى (قولدانماتفلانأومت) عن أذارددهسسنمويه وءوت

فلانجوى (قوله أؤاذامت) أاىأوم
لاتف
كلان
اكا
نى ومقصودالشارح انهلافرق بين ان
واذاجوى (قولهأوقالقبلموقشه رأوبيوم) يع
لنىر
عجل
دتد
دمقهالدا اكلام ماتبعد
عه و
شهرقال بعضهم بعّق من ثلث
هلم عتقمن جع مالهوهوااحم لانالعةق ع_لى قول
ضقا
بمال

أضىيغة ستندالى أول شهرقملالموتوهوكانحافى ذلكالوقت كذاف الخانية ممّقال ولومات
قل شور بعد لازهمد برمة..دوالة.دل وجدواوا لأنت ح يرعدموقىمير بذعادتملا بعادلموت

عدم الاهلية بلبعتقهالوصىأوالوارث أوالقاذىدرر وقوله بلعتقهالومى أبىعد مذىالمدة
شمرنملالمة والراجحانهمديرمةيدقبل مغىالشور و بعدهلافالما قيلم ن انهبعدمضى |لشهرمديرمطاق

ماموضىتشاو.للمولى جوزبابلعقهشامليرفنبلالية هو
مهما
منه اذ
ئىع نا
ايفه
لعلي
دجزم
و بتافرع

بىع| كثرمن شمهرشمرنيلالية تفقهاوقواء
دعاشااللمول
العمبيواعلان جواز ببعهمقيد عسا
ساذا
للانم
انماع
شيخنابانهاذاعاش عد المع أق ملده لينفالمحلللعتق ف.طهرانهباع خا
رعفى
داوق
ر

من تق
ةهعال
لسد
ويه بعدمذى مموراساحتراز ناذالك لادداف بينمو بهتعدمذى شهرادف.له

واذلاشقرنليفلالمة لفظة بعدءزائدةلاحاجة العبا(قولموقالى زفرلابباعويكون مدبرا) أى

مطل الظاهرا نح لاق زفرق الاخيرةجوى وه ذا ظاهرف عدم مراجعته ال بأ ذلك لوقت والالما

ودف -

علحكن بق الاشكالمن وجه؟خروهوان قوإهلاسملعاك لاخدلس نامروالذى .ظهرأن
لاط
أن
زراده الاستثناء بعدقولهلاس علء_ك لاحدلامللهاهناواتمامحاها بعدوول اعتقوافلاناده_دموق

والظاهرانالتَقديد بالمرد
اضف
لىق
عولدصا
رمر دفضلةا
الا
نعاتةعوادهوقاتغاق فلافرققى||
الحكالذكور,سنأ

اكن وقت
دموتنكون ومس ةبالعتقون
باعناقهبعا
والمر؛ض لانالامر

أضدورالاءركيحفلامءتيلتخصص امرضبه (قولهوعوبهاح) عطاف على جله لاساع وقدم

|اللعمول علىعاملهلمغ.دا صروالتقدير عونه لاموتغيرهاحترازام الوعلق عتقهعونهوموت فلان
0
كنات فلانفانهلاده

«ميرمديرامطلقا كاقدمنادءنالمرفعتقعوتالسمد عخلاف

قتل
مااذامات السيدقمل فلانحدث سطل التديعرااصلا كالوءاق عدّقهعلى شرط ها
واعلمانالمراديالوتما:م احم كلمت
اهنريداور (قولهعتق)
ٍ نتن

و<ودالشرط

62خرسزءمن حم ا
الموىشدر )دوله

نت تركتهو سى فهازادمن قعتهعلىلا
تكن قن اريدمك

 4انلحززاالورنه

أ فلوتر منالغ هلكتا ترك فزن سير انار فلهم حقالسعاره جوى ع نالبرجذدى
وان لحخر
ر

ممنن العلث اسع سابهدر واعلانه ستثنىمن وحوب

السعارة علىالمدير< .ثْلخر ج من ْ

الثاث مالوولدت امد يرومنسبدها كاف التنوبر ونصه ولوولدتالمدرةم عن سمادهأقمىام ولدهونطل

التدر وعللهشارحهنانالتَدديرمنالثلث والاست.لادمنالكل فكاناقوى (قولهأىمنثلشماله)

نوم هوننهلمارو بناولالهوصيةوناذهامنهونذام,فترقامحسالبنكون التدسرق العدةأو امرض
الااذاقال.ىصدته اراد

تأنهتعلق له غه من جعالمالوصغه من الثاث
لارا ق
لمات

وى اخانة ندميد ببرالتحو رعلمه:السفه وعوتهاسكى فىكل هته ووم |ان وص مةه اتدورعامه من

الثلث حائزة فطلب الفرقنهر واقره وى واقولهذامن صاب التهرغفلةمذ كرءهواولالاب
أأحد ثث قالولعلالغرقهوانانيراتلاف الاأنكلاف الوصيةفائها بعدالموتولهارجوع و_.9لوفلا
ا|اتلاففيبااتبى (شرع(قتلالمديرسدسىى ع ت هكدبرلاسفمهولوةءَلدَهامالوادلان:ئ علمهادرءعن

اجوهرةوضهءن 0ن فصل الحنارةعلى العمد المدبراذاقل مولاه#طأسى فىقممتهولوعداقتله

ا الوارث اضناء
فى قعتهثمقتلهانتسى (دوه أ لي :انلهمالسوا  (6ولهوارثم>راكد ببرحى

 ١أولم.كنكه وارث أوكانل-كنهاحازهيعد كلهلانهفىحكالوصيةفيقهدمعلىبدتالمالو وز ناحازة
يدا لس نلطكن تدرو تشع الكوانلمكلنه
ْ الواركث ا

أأمالعبره فانشاءسعى يدلاهاندأوقفىثلئ عه عند الاماموقال الثانىاس ف الاهلمنهما بلاخمار
 ١لكت سىف الاقلهن ثلثالسدل أوفعته ولوكاتمهث دمبره يرع ند الامامينان دسج فىتل |
فمته أوثلىندلالكَابةوقالاسىق! فلهماعبنانم رعنالفج (قولهوسي ف كلهلومدبونا) لانه

وصسيةوشدلنفاذهاالثلث وللإبلوصىلش الااذاسل للورةواضلعدفهينمقدم علىالوصية ولاككن
ماكا
نض اميق فنيقبضه معنبرد ثعتهعبني (وله هذا اذ
سن ا
تلغدنر) :اع انالدينمحمط
بالتعركةمانعمن نغوذالاعتاق والانقاف والوصبةبالمال وانهاناة فىءةودالعوض فحرض الموت
دمع نصرفهم الاالاحازة شناا
الاداجازة الداننبنوكذاعنع من انتقال| ملكالاىلورهانة
الندريةلانالةايه فض

رين)
أو واينكن قالد
تعلق مسر لذ اكورقله
قو ت

صوريه ذا كانت عه العندتسعين وعللهدين تلانونقانه دسعى ف الدلا”نو سقط عنه عثشرون

ا كب الى
وسى للورئةىارهن نص عل ذلكف لبر بقواهة.

وها لانهلوكان الدين

سمهةى ف نىاث النزادكذا فىشر
أقلمنهته فانه سج فىقدرالدينوالزمادعل اىلديناوئهباوص
إلتطداوىانتمسى (قولئ الثلذين) أىممسى ف قدراادين منمته بعدالدنلاورئة وسغط]
إعنهاثاكبعدالدينشنا و

الات

"

انالصنف بذكا
ل ةحتىيقالانهاجل|

ك

نمسا

مم

1

ملمعين)
اجحزءالشائي من فن ا

الموتوكذا أنترمعمولان اقثرناالثئبالشئ نتى وحودممعه فكان ا ساناللعق فىحال وجود |

اوت وكذا لوقال  1لان حرق الطرفاذاد ملع  1القعل بصوث رطا كتوله انساءاا

فدىولك الداروكذا اذاذكرهاكلامنوت الأووفاةلملاك لانهععناء ولاحتساب الىالنيةىه ذه أ

الالفساظ لانهاصرائحفأبلهشفااملظهاهنثلاثة أأنوحادعهاان نصربالتدبيريان#,ولديرتك

كف
أو ض
ةاحر
للىم
وبها
امو
هابهد
ءقانمت
وفظ
نتهتخر عدموق والثانىان يككوفنبل
هعل.
لالت
فانتحرووه املقنران ,اموتوالمالث انيكون بلفظالوصمةبانقالأوصدت للشبرقَيتَكُ أوعّقك

اللاعنبدلاعلكنفسه فكانت الووصصيمةةربهالعتق وكذالواوصىلهملامله لأنرقبته منجلة

ماله فكان مودى لهبثاثرشىته وهوكاءل بعدالموت وتَلمكالعدمن نفسهاعتّاق وعنالثانى فعن

أوصىلعسدهبسمهممن ماله انبهعتق بعدمويه ولوجز لااذالجزءعبارةعنالثوئ ,م والتعنينفيهالى
صىمةز يولنىور ونىقولال:,ابى
الورئة بخلاف السسهمفانه السدس فكان سدس رقابتهلداونعصلان
وكذافموق لان حرف الطرف اذادخلعللى الفعل «سيرشرطا تسا وا اهوععناءلان لوكانشرطا

قى_كاح معاانلماتطلقحر (قولهعزديرمتى) يذمالاء
ل أىنت
ادة
طجن
لطلقتف قوله لا

لت

0

بإزرةات ...,

ي
ر ل
6
نو.

و

7

و0
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وسكونها عجنواىلفتاح (قولهفلاساع) ولوجعبنهوبينقن شتان,اسلرفىسادالىالقن
نواهلرمرادسعهمن غبرهواماسمعهمننفسه أوهبتهمنه قاعتاقمال أو بلامالجوىعن الرجن_دى
ل اذامت وانت ف ملك فانتحربص_برمديرامة-داواذا
وءه
قكبم
بهل
ولوأرادان بدبرعندهع_لى وج

ومهاوتقىه لمكه :تعهترعن الولواجة وافسلسهظهعمنرية لوقضى قاضكواعه نفدوكانفهذا
لى ملكهممعد واستشكل نانهاسار طلبالقضاءماهوعةاف فههوذاك
عما
للند ,يرحت لوعادالبه و
إزومالتدببرلاده التعلدى فت ان سطل وصف الازوملاعرانتّى (قولهولابرهن) لانموحت

لبمقع ومهحوللدسالل.سعكام الولدز.ابى (وقتولنهسيم)
اهن”موت بدالاستيفاءمنالمالية باطر

أىالمديرة أىالمولىي وزجهامن انسانلانماككهثارتفمهخلا السع ووه فانهمطلحقه فيهعينى
لائلدعدلىير|ة رانلطشخصها (قولهوقال الشافى
وذكرالذه_يرالع

حوزبيعه) وغيردمن التصرفات

لماروى ان رحلااعةقغلامالهعن ديرهنهفا ماج وأذه الى صسلىاللهعليهوسلمؤقالمن شغربه

منى قاشتراه تعممبنعدالله ولناروايدابنعر أنعهليهالى_لامقالانالمديرلاساع ولاوهبولاورت
وهوحردن الثثاثومارواهلاجم بدلانه تملانهحكا ن مديرامة.داوعسّمل انمباعمنفعتهبانأحره
والاحارة “عى نمابلغة أهل المديئةلانفنابع المنفعةوبتمل انهماعهفىوقتكانبماع انحربالدين

ممسم وله تعسالى وذاونكعاسنسرة فنطرة الى

سمرةزبلى (قولهوقديكون التدبيرنلفظالعين)

ومنه ول المصئف المتقدّم اذامتتانت حرجوى (قولهنوان.قولان متفانت حرالح) اللف

مت)
اوصي
كقالأ
لهأو
والنشر ىكلامه مرتب (قول

ولوقالالع.دلااقيل وقمودير وليس لهردمحر

(قوله وكذالوفالانءت فلاسديلعل كلاحديكونمديرا) لميمدهيالنية مع اناق امل كاءة

لاعتق بهاالاءالنية كاتقدّم صدرااماب الاان«,حكون قولهانمت قرينةذل تنوقفعلالنية
جوى وقالخرلوزادان شاءالله كمالاستثناء م.الالفوقال أنتحرنثعداموءقاانله حمثلا:
|تئناه افلىائولمن الامروهوباطلالئوسفافىمن الاحاب نهرواجولىوءلنواجسة
ونالافرلقاس

سس
سس

وهو مكل

لانماذ كرههنالفرق وهوان الاستثناء من الامرباط-ل كذلافهمنالاحيات صريحق

ان الاستئناه املانعرلا.نمم امامن الاحاب فم والذىفىالهرءن الولوانحى قالمر ادعضتقوا
امم
فلانا عدموق ان شاءالله تعبالىصمالانصاءخلافانتحر بعدموق انشاءاليهتعالى مث لر

والفرق االناستمناءفى الامرباطلوفىالاحا خم انتبىودنهبعلمانقولهفالنهرواتجوى ولوزاد

ءارهف دمملام قاونلهاواللافرسقةثناءنى الأولمن الاعروهو
اءصو
صتثنا
إلاس
اص ام
للله
ااءا
ان شس

ال

(عللمنلاسبكن) '
بالوجهالاو لعدم زبادةعنى والثافىزادتما (همة) أعت ىعنيعمداوانتحرفاعتعمداج .دالاسق
وف أذَالىدعق لانهادخالفىملكه شسكون راضمابالزنادةوأماالعتق اخراجلانكب_مهم لك للولىدر
واب :فيدمنتعلء
لها كس.ه ملكإلولىان كللامه خرب طابالعمدمالمأذون أونقول مدت لهالاذن

كعنالانه فىمع المعلقىعدّققهعلىالاداءوقد سدقفالمثن ح.ثقال ولوعاق عدّقهبادانهضصارةأذونا اه
واسةفدد أدضاانعدم العدىلامذصالمخاطب بل الذى اعتقهالمخاطبل ب
اعد أرضاواوقال لابعتةان

لكان أولىاماع دم عق الخساطب دنصر بيكلامه اذهوالمرادمن قولهلابعت دل علمهساق قوله

ادال اتعتق واماعدمعتى :الاتزقاستةةمدمن تعلدلهفحىانبالادخالىلك نهانمكون راضم

بالزنادةفغادمانه ف ح
ىانب الاخراج من ملكهلادكون راض ابمافتدر (فرع)

أنت حروءعلءك

أملحفاعنداتقدّم متنانىالخلم

ااهفر
ظه ل
حا ال 7ىعدد الضوع وهوخلاف الظاهرفلتاصارالته بلاداء-ل رداهلتثرئملالية أن

المقد (قولههوتعليق العتق انم)
كلامعامةامٌتناحدث قصروهثمرعاعلى المدبرالمطاق فلستمعماودنى
والاضافة كاعةةتك بعدموق كالتعلدق نهر (قولهعطلقموته) ولومعتى كانمتالىمانة سنة

وغلبموته قماها نهخوتاارلانه ك لاكاثن لاغ

حىب
افأ
صصسن
الةتذوروشرحهوقالالكال والم

اد اية"كالمتناقض قانهق اىلتككاح| عميرو,نوقساوادطل رهالتكاحوهناجعله تأبيداموجما للتدبيروأحاب

ف اىلعربانهاعتمرهفىلنكاحنوة.تالانهىعن النكاح الموقتفالاحتياط منعه :قدا درعلى اليم

لك النظرالى الو ره رمه والىالمعنى دهدهوأماهنا فنظرالى التأسدالمعوى ولامانع منهفالاحل

ياندهليدسره طلق
ار واالنوكلاونالحى زم
تان
ذاك
اقضنوخ
وتنا
هعفلا
اعتبارالمعنى مالوعنع مان
تسويةباهوبين التكاح شرئيلالية (قولهأوعطاق موت رجل أخر) مخالف؛-1افالدر رحيثقال
الشرنيلاليةماى| أبرمن قولهخويح
شوتعلق العدق,الموتسواءكان موتهأوموتغيرء لكانتعقمهفى

مهات فلانفانتحرفازهلادهيرمديرا أصلالامطلةاولامقيدا
بتعليقه عوته تعلمقه عو غيرءاكةنول

قاذا مات فلانعق منغيرشناتحى (قولهلأمكونمدبرا) .أىاصلابل تعلنةا شرط وهدانالنسية

للثانيةٌ وامالاولى ذعنىقولهلامكونمديرامأطىاقا الهىومديرمة..دوكذا بكونمديراءة.دا لوعلقه
عونه وءوت فلانحتى كانلاورائةذبماعهمات قلانثم لوماتفلان.لهكانمطلة كذ افالنهر

تقهف
وفن تديمر امحل وحده حائزكعد
لاناول
قدل من سئة أشوهراكالنامفدنلاائجر (قولهيجوز

ببعه) أى قوبجلودالشرط لابعده لافرق فعتّقهيعدو اجولدشرط بين المدبرااق دوالمعاق عتقه
على تشمرط واعْسا الغرقومجنهآ خرهوان المديربق-مبه يعد من الثاثوالمعلقعتقه بالشرط ينكل
المسالنهر (5ولهكاذامت المقولديرنك) .هذاتْشل لبلبدرااطاق لانهعاق عتقه عظاق مويه
هطلق الوقتفكونمدبرامطلاواونوى
درالانه صرح ذمهودوماذاقرن بفعل لاءددرادي م
فبصيربه م ب

ون مديراءطلقالا_ةال انوت بواللافرق ىا بينناانليتكعوليق
م لكليل
ادونا
لبار
الغ
لقتك ده_دموق أوانتعتدق أومعةق أوعرر ن«د مرق وكذاانمت
[ .أناذا اومتى أوواكنذا لاوقعات
ف نات حرلانه تعاءقباملوت وانكان حكا

ثنالاالذو ذاان حدثى حدثفانت نرلانالحدث برادمه

تت
لل
يبب

 2بيب بيئي رضي

ا

ش( (اتحزءالثافىمى فتالمدين)

ْ

ان خدمتنى وأولادى فاتبءض
سدنةقانت عولاحد قق الابالشرط فلو دمه أل أوعوضهءمر أوقال
 1اولادءلا بعتى لانان للتعلقذررودر

م

دن
على الوحه المدعارى

النساسنوشعغ]

عله كول م ناوحتقعة

1

3

و

ا خدمةوه وت دوزف ركاذ رهالشارح وهل

موالاءنىالمذهكالموصى ل ر
هالخدمة أتلزنا

5

روات )

0

5

نعقةعماله لوفةيراعلى

عارلثاق
اطي إستغنى ثمتخدمكالمعدر حدث ف الهر

والأعقفقأى معان الت برالاؤلدروة احا لتبراقرراستهق الصرواصه وك اق مسَملد أاكاب
عن حك

لاد نث امال دوق خادثهةالءنتوىقال ف الهدروشتى ان يقالاره ,ةل

فك

 /وميك

و

.<4ودف

علدا ترى (قوه وارماتالموكى
أوالعرداح) شا ندكون المرض الذىلاسرج برومركالىم ونحوه

و5

0

 1 01د"
0

رميات
جاتب

0

كالوت نهر (قوأه ب هعتنهه)وتق دمة أود تراكند (قولهوءتد دب عليه  :5لمن سنة

اع إف)

لذ اماو العو مولعد تأخذتهرقالواوهذه المخلافةممنمة عل تىحلافءة توفي مالوقال

دما ان

لعسدهنعت نفس_ك مك بهْذهالعين ذهلكت العمنقب قعه العمدعندهما ويمةالعئن عندهددرر

حرك

39

هرا دل جوئ عن البرجتدى وتولهو :قعتها وا ل عر

الكعا للا:فاق تاناستنى حدم المولىلانه الناف حكالمعمرفصاركا واعتقهعلىما ولليقدرا

0

1

(ذوله أىلزع درمتت

2نه)

|1رأناك

قله3 2ه

الت

3

الى

ررقم زعكف

0

و ا

ككن قالالكال ولاكذنىا ن بناءهذهعلى تك لس تار

7

الملافة.بمامااشناق

شرملالءه لدان مساوضة مالنغيرمال لاننغدى| للعع.دلستعا لق حقه اذلاعلكنفسهفصارم

ونه ملت زلة

لوتزوججاعرأةعلىع.دفاسق فانمساترجع عليهقعة العدلابق6ع ةالبضع وهوفهرالء“لود اانه

اي

معاوضة مال>اللان!! عمد مالفى-ق ا ولىوكذا المنسافعضارتمالآيانراد العقدعلم افطار

د

9

2 025ع

ا

-- 9

!قرض أراستدقتفان السائعبرجع عليهععة الاىلامها لامة
لواث_ترىاءا ديامة فهلكت قيل!ل

مت  “0زقتم زا وتائد:الخلاف اغماتظهراذا احتافت قهةالعدوقعة الخدمةع.نى (قولهأعتقهاءاالفدرهم)
2

: 2

0

8 0

لينل علىوكان الاولىذ كرها
كا دعض 2:د الهذانهة[ .فمدعدم الوجوبعن دعدم  3كرهاالاولى وافاد

بوقأو.لتهانه-الامتناعمنتز وجهلانماملكتنفسهابالعتقحر (قولهمحانا) لابدلايصم

ررب ١ 5 0 71  7دل العدتى علىالاجنى خلافا ل وعالغرق كافالثمرنيلال:عن السكلان الاجنىفى الخلع
إلا مل 00رهد 0

 0جد ك .يب
و

0

2

0

يرت

2
:روب 5

ف4
1
م

6 7

لام و -و3

1:

م
كا ل
رأ صل ام للمكام
:سكنتلكه خلاف العدق فيه :دت للد فءهقو حكممة هى ملمك!البسع

لى
ءعو اص
ابال
لا0ح
ااثول
4والثعراءوغ ي5رذل
2

أدتأن دزو حه (قولهقسم الالفامم) طردقا قد كن تضمتمهالامةًال م
ىهرملهااوبقسمعاموما
1

وموااة

الالفالىاشترطهباالاجن_ى فاماانتتساوىالقعسه ومهر مل فيب عليهنصف الذىسماءلاول
لةن|دف
و اسقط عن

||

/

0

(وقاوللهمسثلةحاها) يعنى

وسغطا :بار

وامانيتفاوتانانكانت دعتاملا أغمنومهرملها ألف ةمد للولى2ثاالالفا

جكذ الوكان عتاثلانه آ|لاف ومهرها ألفحب ربع الافل شمنلاأبةء والقم

قوله ماأصاب القعة فقط)لانه افالعنى تضمالهشراءا وتضاءذةدها ,دل الالفبالرقمه شراءوبالبضع
ميإلو : .ا

ونم

ب

كاحافا نقسمعل وجب علب
حد
,ا
ه
ة لود
وارةبةبطل

ةم سم م وهوا
لضع ولبيبطل

البسع باشتراط |كلانه مقتضصة الععنه فكوانفهلرحاافبمهراى فم شهمراثطهبل ُعرائط
المقتذى وهوالتقى ولوأعتق أمته أومديرتّه أومكننه على ان تزوٌجهنفسهافزو<ةحم نفنهاك1

امهزمشلهاءن دأ عنيقة ود لان| لعتق لدسمسالفلا تصلمهراوعند أنىبوسفمدو زجعل

ااعتقه ضداةالانه لهاملامأختق ضفدةولك واودعل عتةهامورهاةلناكان عليوالسلا ٠٠ |
زْحه قعاء اع
| بالتكاح شرمهرقان أت اك زو
حر جهافان فل مهاميره اانأى قعلمه  3:2بلجيم00

 0أتعداءلىان
لاف أ ا
ملولداذاأعتةهاعل ان

تزوحه نفسهافامااذا أ.تلاسعايةعل باغبرعءن اانه إقوهها  0005فىالو-هالاول
 42انه قبل الالفاترقية والضرذعة.

هون غيرء زيل والم اردا
م علهما فيدبعابه عوضمألل د
بالوحه

الام

(على ملام حكين)

0الامتناع وأوقالان سنت فأنتحررةتوةت.هفكذاهذاءنلاف م واذافاهماللوقت زملجى وخااصل
و

ا الاداعيانهيمعرتعلى الوسأمااذا ومئفىلاءةصسرع_لى المجاس اتفاقاوقد نصعليهالشارح |
أحدثشهالغتاففيه بالمتفى علمه شهذنا راان حجرالاسدع احعاد

شيك رقش

أباخشاروعدق عندالامام وتمدكر (قولهوعتق,القذلية) ,دمنالالوالمولىحدث لومديرمالمهأخذولانه
ولد
رىا حقتوقبرومنهبعلمنماذ
قنانوضلْاجيرادليه وهذاهرمعنى الاجار عل
سىال
اقسثض ف
| وى منقاونلا! شارح وتفسيرالاجمارص وايهوتفسبرالليةسا قط(قولهوتفسيرالاجمارالح) هذا

||

علىشمولالماللانم؛“لل
ولانانقالاذااد.بتالىدراه مفأنت ولاحير
|اذاكانا لال معلوماوانكانممه
اهذه حهالة لاكون قالمعاوضةز ل
ٌ وماأشسبهاكازا لعنارة

ٍ

وا وف بض سائراحقوق)كال و
مبدل الخوبدل لكي

لعص اجيرعء_لى ال.9ول)
(قوله ولوأدى اد

امم

 1روشب ا

فيمس وطه

ْظ
اا سيول قش النععضصز دلى (قولهوقالزفرلاتحبرعلىالقبول فيرءا) أى فع-الوأدى

البعضأواسكل (ذوله وهوالقياس) لانه تعلءق العتق بالشسرط وهذالاوتفء_.لى ق.ولالع_د

0

ا
0

 // 3مجحب

و  1إل« 0

ب
1ك //ود من
م ٠./

9

3

ري

مقن لمر وط فاذالم«قسلالمولى1عق
هعل
راذا
يك]
غحذث
|
ولاحقل الفسمهاذاكان تعليةافلاصيرعبل ل

لان 'لشعرط أداءمتصل

بقسولهلكانقولهالىفلا بفعل العندودد هذ لافالمكاتب لانالكمارة

انا رادل ياوا سا حقهنل بتعل اذوىاياشلمقتاصعنعهدةّالوجوب ونان هذا اللذظ
ل
تعلق باعتا رالصورة وباعتارالمقصودمعاوطةز الى فاستف.دهز قوله لاف المكا.:الان القاء

||بالفرقنمهوبينالمكاتب ف العتىبالتخلية لمهاوزفرواماعندغيرزة رفلافرقق| لعتق,القذلية هما
غرق
عن العنايه صريحق ا ناللكاتتاتعدق نالعامه فظهروا :تذخ عم |إة
| وكتاماسقء

منلمعل عتقة ا

ٍ

أ|غلىأدائه و بمنالمكاتب فىالعقتَبالتلة خلانالماسقءن التذوبر وان أقروق امردوقد راجعت البحر 0
والثهرةلأجدفمهما مادقتذى الفرق بنتهمانىذ لشوكذا كلامهف الثرتيلاليةشمر لىانه لافورق بدئهها

0

|العتق مالقذلةلانهذكرالاحكام التىخا!م

(قولهوا-كن

5

و

كت

2
6

1

م

 5رده 0

جه

3

برجءالمولىعليه عثله) كالوأدىمخصواواسقق (قوله ولوأدىمنمال! كتسه بعد التعليق

لابرحع) لانهمأذونل بهالاداءمنةوان فضل دئْ ف وللولىلا 00د.زيلى (:ولت وقد
مونه) ظاهرهانه عت قبالقبول تعدالوت من غيرنوةفعلىاعتاق أحدوهودولالدعض داكن

إ ف الروابةوبحم المتأخرون انه لاتق بالقمولكقدْمنا ولافرق فالمسثله نان بوره الال
أويمه كان ول أنت فل آلف درهم بعدموق كافغايةالبان وماقالبلى وقاضخذان لوقال
أت حرعل أاغدرهم نعمفوق انه يرا لقمول فبهى ا حال متعقت بر (قولهبعتيرلعلمونه

لاقله)لا انتحابالتق أضيفاليمبعدالموتول يادهيرو ودالة..ول قبلوجود الاحاب لافمااذا
هاحب المالان الرققاموالمول
انل
ال الا
قالأنت مدبرعبى ألف دره محدث كونا لقسولا لمه ىا

اليد
مقممل
ن
اأ
لاوجب على عدده دنا لانكون نيهنما لاف مااذا

علعلانأرققد 0

زالذناى (ةولهولكن لاعت الاداءتاق الوادث) أوالودى اوعالنقداضاىمتتاع الوارثلا نالعتتى

بلع امويوالتى مى يأخرعن ينا لاكنت الالاءتاق واحد من هؤلاءلابه صارعنزة الوصءة
بالعاتماقحرم ره|الاسدجيانى وقال! نالوارث علك عمه4ه ”:مرا وتعلقاالوصى علكهتيا فقط ولواعتقه

لنوكافراثرعةعينه حائرعنمدت لاالعمنكفارة الوليات لالاوارثبر وقوللهاللوارثيحمل على

مالوكانادت اينو دوذالتمعدق البنت (قرع) لاسر مدموق سو أكون مديراولا:عق
وانمذى نوم ا

ون وصمة حتتدب اد  1دهه علىالوارث والودى جوى عن مس وط صدرالاسلام

ا الوحهاتدر [قوله2ةىفى
(قوله علىخدمتهسنه ) فلول:نعين مسَهر كاندأمهقهة:نفسه هرو

الخال) لانعلىللغااوضة ولانالاءةاق علىثوءيقتضى وبودالة.وللاو<ودالمق.ول وان خدمتنى
ا«

ص

وو سو ص ص

ص وجيت جص صصص تو 6تجح عمس مس موكص جسم سو ص جداسع وطنت ع سعو تس تود سس 2

7

قَ

ع1

عكى

0

ع

ريك

ٍ

(الجزءا فىمن فتالمدمن)

ا

<ارغدام) ابعاه*الىان الع
لدمعوينلحترىك كذ لك يانقال|حدكاحرعل اىلف وال عاو بخيرشئ
الصف فقط ذال لهأنتحرعلى ا لفعق نصفه بندفها 1
عتقامحانا وها اذا كانالكللهفلوكانله

اولله ف
واس عله |
أفحاانزالا””خبردكاننبتماعند الامامنهر(ق
ااضر أ
عقبملد) فىع>اسنهاحنك
انكانغائ.افان قبل ف.سهكع وانرد أواعرض بطل والاعراضبالقمامأوبالاشتخال سمل خرولءة.د ١
المصنفالعتقبالاداءلانهعق 3لهلانهلدس معلةاع الاراءعلى الق.ول وقد وجدولاءدوا نْ“:بل :

ف الكل فلوقاللعسدهأنت حررالف فقال ةل.ت ف النصففانه لا وزء_:دأنى حنيقة لمافه

ّ

تاق وعد مهولاحلاف نمالا1 1
الاضراربالمولى وقالا>#وزو بعدباكللاهلفينااءلعلا ت
عحر
كالطلاق والدم بجونا قرولف النصف قمولاىالكل حر ونهربناقال ولىالدمان وسعاءه

فلتصف |
القصاص عفوتعنك ,الف فقالقبلتف النصف أوقالانتطالق نالف ذقالت قيلت ا
(قولهوالمالدينعليه)وجب بعداتحريةحئى صصتالكفالديهفل و
اُدّىال اىلتنافىكلاف بدل الكاءة
لأندوجبمع ألنالانها.س

وهوعددز يلىوك"دهبهالكفالةحازان ستيدل يهماشاءيداببدلانه

دنلاسوق قمضه فى الجاس > ل

الل أوسلد هك

1

م
لتلك
ررد

|!

فك عتلعىاونذنى كذا هر (قولهلانه لو.لقابلعةق) لاندمعاوضةم ن حانيهوانكان7لقا |
دن حانب الموك وذال :دم رجوعهعنه ير

روعازان ست! 1ل ل :

لوماعنلكعقا ,الءتماسقط من -ق المولىشدةًا كياصحب.املعوانتلك ا رلأممشدماءازاعماسقط من حت |
الويحوكاحب «الصط عن دم العدز,بلى رن
توا

اد المنس) وصمرالمولعل قىبول القعة |

لايس <هالةالومق) كاكودةوارداءدلانها بسيرة ولاجهالةالذوح لانمهعاوضةالمال

ن فش
دغي
كهاح والطلاقوالصح ءن دم لممدعينى (قوله صارماذونانىالقدارة) لانهحثه ||
تاي
ارال
لمال

على أداءال سال ولابتمكنمالنذالركالال كتسابويردارلهاحكتسا ب«التكدى لانهامازة

الخساسة

فتعين القخارةز يات مع انلهواكتسسمنه وأدى عدّق نبروهلبصع حره أ
لرووقديقال انهللاص حخره
لانالاذنإدضرورىلعداةلتعل لاا وقديقا انه سم فانه اك سعفهجلاخثرمخر (ذوله

لامكاتما) لاندصرينى تعلق لاعلتق,الاداء واهوليذا
ملكفاتب فعشرن مسئّلةكالادفرذكرمتها
وهلى برعه قو+.ل<ودشرطه وهو
فى التنوبرتسعة حبث قال فلا:.وقفعةقعل قدولهولاسطلول بارد
الاداواوياعهماشترادهل حب قمولماأ به تحلافوعتقبالتخْلية محمثلومديدهلا أ
لخحذه ولوأدى

عنه غبرهتبرعاأوامرغيره ا

يعتقلانالش طرأدا زولبوجد كلاع.ق لوقديدراهم قادى

دنانيرأدكساري فادىفىاسوداوعدا الشمورروفدفع ىعمره أوخطعنه البعض يطليه وأدى

الباقوكذالوأبرأهأتالومموالىوأدا 00

ل

كات العيد

قااللاداءقتركته مولباللهأخذماظلغريهأومافضل عندومن السدوراً دىهن 8لاط
ا ١ 1412
عهأولادخل ف
ع يه مد عله عليهوتعلقأد اؤيلجلس|نعلقبانوباذالاولا:

ف الكل وهواأى اما دلين سميجندم التكف.-لنه لاف ندل لكّابةوهذءتام العشمرينوبرادماق

ماولغلرىمعللاىنغرماء +المأذونأحقعاله |
الذخيرةفلاوعسلتقهقبراضلهفهاودفعلمولاهعتق وارلجع
<تىتدونهم ولواستقرض الغين فد فعاحداهماواً كلالاخرى فالغر صممطالبةالموكىسابلوئعه ستقه

بممنعه يدينه انتوىومافىالتذوبرمنا نالعدّقبالتايةمماخالافلفمهىتب مخالفلا سعاقي
الزماىممايفيدعت المكاتببالتخليةأساروان مسالا الأنتسر)تدائهراب,الفثاارةالى

أنه نمزعتقه اذاقالهبالواوأوليأتاليحعرفطف لكونهابتداء لاجواناثبرنئلالية عن الرلكن
شعكللعاذكرء0

كابالعالاققالعيد
داأغاوانت حركاتعنليقا

0

ول"

إءل مالا حك ن)

بعلالية أ-كونه مدبرامقيداعالافالممأوكوقت الحاف مه الاوز عه أمدا كوه
بعدانتحااف

مدبرامطلة| (قولهوقالأبوبوسغفف |لنو:ادراتح))لاناللفظ حقيقة للعالكامرفلاء:اولماك للكهفان
ماختلفوافى ااضارعقلت هذا اذا
تزه اخ ببنالمدةق.ة والمجسازاوتعهي المشغرك على
عل
عات يانم
غن ذل :ابلزم ذلك فكالامه هذا احابعةق واانان
كاننسنب واحدواًمإناعتءارسسين معنتل م

لصاءلايندخالاقالموجودع _:دااوت فما الادتارص
لانصعالا امل اكوعضمافاالىسدبهوا ب

ع وهذا أى عدمتناوللحلفمنه 1كهبعد العمن اذالمكننلدنموأمااذانوى فمتناول ال70

نرىالتَمُنديدعلىنفسه فيصدق ز يلى وأشار باقلولنهوفادىرالى! نماذكرههن عدمعتقممنلكه
بعدلعينادس هوااظاهرمنم ذهب أنبوسف ذقد نصقىفخالةديرعلى انه عوت .هلعدق م ن كانقى

فىظاهرالمذ هسعن الكل مرت لالس هة (5رو ع( 0

كد امسن ومن ملكبعده أ,م

لانعتق عد افكانت اواشترى قر سااواشترى العيد2
و>هه_الاان د خحلتد ارفلان رك

عاتب ندا

رق اع تام اق
 .إلى

لفل ن و خرانه دل عةتق وف ان كته لالامهاعلى فعل

اأناه»احازت ان حدوكذ |ان ادعاءعندعذ وبطلهالثافىدروقوله
وهدانائلانانه ك م
ولش

ا قيضهل.عدى هر (خافة) قدمناعن
قداعه فأسداءدّق مقمده ااذالميقيضه امد ترى فيلا أبع ف ن
اران

كا تبلايد لتحت الع د كعدمدخموله
تهتال لوك
وكذالايدل

سهالمدرون

ذَكرهابنالشعنهفىشرح منطومةابن وه.ان فيغرق بين لعمدوالملموك من هذه الجهةفالعمدلاسَّناول

ب

 :لك
و

ين

١
٠كان الر قفمهكاملاوه والقن خلاف اله وك فانهشامل!
الا نم كانالرق فبهكاملاوه والقن يخلافالملول قانه شامل سكلعل ومحددة لك اعم م نانيكون ل
رقه كاملااوناةهالكنلذ تناولالمكانت كس

اثيكلاق العيد0.-
بقععلىالذكروالن

وكذا فرق ناشم امن وح  1خرودوا انا سمامم لوك

لام

هع الاعلىاذكرخاصة ار

دنال
:

2
.

5

.

وف المدت مسئلتانه

النتف الاولىتال انعلت

هون الاماءوالمديرين ا
دون الاناثفاذادخلهاعةق كلع_.د ل د
لذ كران
عسدلىحرفهة|اللفظ .دعقععلى
نالاحنه الاانينومم
قلمطو ن
واماتالاولادالمتكاتين وماا

هذا اللفناعللىحك وراواولانالتظاجهعرانه

رشع |
جد |قادةوقال كلماوك ن ر

أشاربقولوه بتطرالىنطرذ كراهفشىر على

0 00
م والذىنىال  9الاة
ظبيدى ناع
بلفع
ظم المارسومئقانه فى

كر وغيراهاانهمتتصيارد رض ب كرب ل
النظرفى تيمالنتفالمملوك لولاذلكارنثئي والذى «ظهرلىواللهاءعلمانالعرفهواالمعثيرفىداب الاعان |
الذكران وان اعتيروضع اللغة
ةمنالمملوك والعندلانهما اعا بطلةانعرقا على
5ذراعانهتو التسوي ب

هاىفى|لقاموس العد الا نسراكاناورقةاوالمملوك والموضع
قانق
ضًا ساو مهاف المموم

إحتااج الىحربرامبى وقوله والمماوك معطوف على الاسان م ن قولهالع.دالانسان فاشارالىمان
ال
الع
ب

(

وبرادىها لانسان مطلقاو تطلق وبراديه
0/3

1

و

صوص المملوك
ري

ا

( 15 -نااتااللتوع1علدىجععل) اد ا

0

 00ا
1

عا كزعد علعلهعدكالعهلد علعد6دعد61ددعدحا عادعدكياد6دجنالعاادجناادمد عيذجدع يذجهجلاعلا د لادجزل ا كادعدملاا حوكنمودمنيك6دمدميد >

١

شحو

فالاصنير

عملءزفى؟له)
(دولهيا!عم) ويفخدر (قوله ماحعل للا

6 7

2
يعمل

30

2

تلن

وكذا العالة

اوهرى وتبعهفى| لعدايةزالدرمتتوص لكر (قوله
ر
كلث ام و لغرب نام ج

و برى»

2

ور

وهف 0002
0
و
ل .٠اسان

حدك  74جا

هزباا*. 0ت
0
الدارة

كاك

لين

.

رافدةط حوى  +وى كلمماوك دمويتطر
كلعوددل
و ىك

ان الشعنة الذكو رمفعول<وى
قال

0

1

و

00

.بول

حى

(الحزءالثاىمن ثالمءئ)

8

لك ق
فنهنا اراد دلعدهءونهاسدةنى عاذ كرهاأستاناخرى حت قال أمامافل 5ف
دلاو1

رمص:فعتةىماهومملوكله
الوا رك فم »بتاقلط رك لاولىاتبى لكنوقلاولقفااللاعل
وقتالدحول لكا-لاطو رلا منن كانفماكه وقتا241اف واسقرالى وقت الدول لعلكه عدالعين

لدلوال::دتراديه
وضهموفافلعال
ملكامتددّدا (قولهسواءكانل -لااوئمارا) لانالنوم أ

وقت
مطلق الو
لنهدرس هيذكالى جوىءن القهستانى (3ولهلابعتق الذىملعكدهالعين) بل
غوا نهر(قولهلانةٍ 1 :
لنت
عمعحلنفكا
لنو
فكه ا ثئ
:صر ءل الملوك اولتمكام فلويكن مل

ال)

ا

لانه عضوءمنة هوام م المملولك,

اولالمكاتت أضاذرر

لانه لدسعملوك معااةالانمهاليكداقالى)كر وقَدّمناانه لايد ل تحت لفهاالمدأ ها (قوله .

غيرك) اتحاة.درهلانه لو:للعا
إلىحروله جل مملوك ١دط رق

اع

مملوله

لودلل

حملأمتّهلوقالمكملولة ةكرلىحرنوكاان |

وكذالا يعتقى جل
ى و
الوصيهلا عد ق

ألغ
الل ذكرا والتقسد بالذكرللاحترازع الوط

دك نوجل الاءعلىفه فندةلاحل تمعافيعةق

درقر.سد الل لانه يتناول ا رهون واللأذون وا رمن العب_.دوالاماء وأمهاتالاولادواولادهم ْ1
مولا
ولارد 2ل المككاتب ولالعما المسترالكولاع.د عدد التاحركاحنمن الانالنيةوقالهدبعتةون نواه ا

وأمالمديونفع_دالاماملاءبعد ولانالنةوقال!!دنى عق بها وعندا! “الث بدونها وفىالمحرط المشترل 3

0

الابدة-ل 0

لا00عه ولووى| اذ كو رفقط

لرصدق فض اءوان صدق ديانةخلاق مال كلهمحرارؤنوى الرحال قط حر ثلاتصدق ف الدناية
عا والفرق  5قالخمرء ن الفتان كلهمتا كبدلاعامفله وهو عاب لاسج عقاف"غم وهو ْ

برقاعحمّالالازغالا والقخص.ص :وجب لمحازفلاحوزخلافكل مملوكفان!|ايت فيهأصلالع وم ٍْ
'فقط قعل
اه

التسيص] تب

كن ناودى

انينأ ىكعدم دخول اجنين قدت[ وغ المملوك عنىولمتكن
وقولهكل

ا الى م نأنهلامد
لا جذين قط وم ف

لا لعردا! رهون والمأذوثف التصارة | ْ

ةقضاءوذ كرفىكات ا
بصدق ددان و
قىقر ولوقال1أرديهالمديرةالمذحك ورف أعان الاصلاندلا
أسمق

أ أنه تصدق درانةلاقضاءوه واأعد .جوى عنالبرحندى

حدعله طرقا |١
(قوله قهوحر بمدعد) و5

للعرلانه لوجع_إهظرفاللكاذاقايسير مملولأءم!عدا فه وح ولانمة ل عهتق هن ملكهفىدوفن
:5
لثافىعرلوىالاايولدواهبون-عساعةعن #د وعلىهذا ١
كان ق ملكه ق00.
المخلاف اذاقالكلمملوك أهل كه رأس شه ركذا فهومر و راألسشهرالاملةالتى يمل اولمحلال ومانلغد |
املكهوغذًا ستعمل 1
نواكلعلوللاالادلوكذ اكلم أ
الىاللملللعرف نهر توك عذ حاف فق لات
قمه دلا ر 5دنهوف الاستقمال,قرسةا أسين |وسوف .نصرف مطلقه الى'#الدر رلحكوره الحقيقة 5
00
اموتوع ذا الافطا (قوله لامن

اصيرمد برامنملكهبعدالعين
فلابعةق ول «

ولك نن كنوبهعمق فى|[انمه من فلك بعدهمن ”للقه) فا حاص لانمن كانرق كه
ن ها" تعدهأ مدرعةانيت
مطلاق وم ٠
انخرحامن 6٠مث عت

تجوت لوك عد أى حفر

هنما وانضاق
جبمعكل

مالوتالكل ما

وقت! أعمنمدبر

له

ا

نعل المولى ٍ
هما تعد فمهوانكا
عنما يضر بكل

قاجماس».انفقج 6.تعتيا كاهو
فى
دن مس.عرق
أ لمكهفهو
كلى اوا

(قوله

المديرب»-دالموت بحر واعلران 11رادنالاولىهى

ىوأملكه فهوجر بعدموق
ب.دغد والثانيةمى مالوقالكلمماوكل |

ا
مق لجار,جد العو ألم
ولاكان معنؤُى ذو لالمصيف تناولمنملك مد دلى فقط عد ع
|(

احم

0

(ثولهأى كاعتق عدالموتم ن كان وقتالعين) ,ده من|كلت تا قلت

و دل نالمملوك وقت |احلفوالمء اوك لعدعوت المولىمنا لثلث فلافرق حم د:هما

يشارالها لم فما ,والهيتاتلم نن ملككهمانحاف فط لوجوادتع لاوا
 324قات|ا فرق الذ أ

١

يام

(علىمنلاسبكن)
ررع ريطي
من تح

ل الوق لوا لط قة تعالىفاأع*ك الطلاق الاان العّق الممهملابوجب حرم ز

الفرج عندهءلى ماهرمر

(ةولهالاأن تكونفوصية)

ل

عمتدل بعنى لغت الدم,ادة قكل :

الا<والالافىهاتئنامحالتين وماق الرممن اره مذ عع قفيةقارتور(قوله وصبرء لىالبيان) هانق |١
از دل وتمعه العدنى م نْدولهو لوم داانهطاق احدى سائهدخازت| لتمادةو عارص

احداه ارا

ةشوارد

تايل

انا

أجدعنديبهه عرض مونه ام) ه  -نامرحو ,بان لقولهالاان تكونف وصية
سانانا

لاتقبل)جهالة 0000

ى
عل ان نطل /

أى |
يانه-

(قولهوالقياس!
فوتاسنها 1

انالعتق فالمرض  1 00وصءه واتخدم فمرااغاهوالمومى لانهحقه فسكان مدعماتقد براْ
اح لف وهوالومىأوالرارت واانانالعتى ناموتاشع فممهأ وذ عق نصغكل واحدمنهما

فصاركل واحدخكهاوفكلم نالوجهينكلام بعلعراجعة الغمر (شروع) مُودابعتق سالمول:تعرقوه :

ل

لسعه ساو :حر فلا كشمادممها؛يعتقهلمعمنه “ماهافنسمااسعهاأو نطلاق ا«دى |١
عدن ك ا

زوجشله وه«عأهاقام اها تقبلللمهالةدرعن0

اح

0

ظ
2227-72-20920022

عرتلالد  3كادادق أاىملف بالعدّق معلقارالدحول وماهنا
سم
اكثا اا وتوف

دز التمزياءعلىالحلفبأنبهلقالعتى بشئقالف النورونا
أولى[؟ونهأوضموااذا ا خع
| .:-

بعض
لسق
انه
هانأ
نلس
منعض
كا انلتعليقونوافالسأ اوناك امقبالولادةفىمعت ال

رقعمن غيرنكتة |
يمو
ماهر
لوعغالظ
اهوق
عندعد مالعلانتهبى(قولهوسكوناللاومك»س؟راللام) فء
«وى (ثوأهالغسم)هذاباءتارمعناءالنوى باعتراالمرادهنافار المراديهالتعايق جوىى (قولهومن ْ

لردان انه تاتى ||
كف القوسةّافىالوعقمالنىقى ش
قال))لواوزائد:والاولى اسقناطهاولس تسا ةفس
رتاتم ) يعني وهومنأهل |
لهادنادل
اول
أفموانءالاء اتذةار هذه تموعاىوالاستفتاح جوى (ق
اراق الفردانترةايعداودكاتسماسا ملك سرفعةتىذلك عدا فهوقن عنئدهلانمنلدسأهر ا

جاوتلجدزءهندووقال الكإلفى.ابأ >/
وعلح.قكهءتقه لاانلمعلقبالشمرطك
أتفعيرالعتقلدسأهلا لت
اد ميرلوقال العند اواللكاتتاذا أعتقت فكللوك أملكه حرفءةتى لكلل وكاعتقى لافمالوقال]||/
كململوك لكان جسنسةة :وغ وحرقءتق ف-ر ذلك ]كلايعتقى عند أنى :-مغه وقالاب *ق |تعرس |١

فلمتنيهله شرتيلالية فأثاربقوله فلمتششهله الىانالفرق نالب تلن التىد هما الكلبعسر
ٍْ

اكر فهى البردا :ل
امام الس فالاوىدون!١  1مةمع|نمقتضى م ذ

برنهفان م«كضلالأانه لاتء!.فىعاذكره أنصلاااللامانركاوداذا أعتقت فكل
أنامالعلل
0

ماسأملك حربقريئة ما 85نالتعليلها قل منانما قتد.

:

(ثقمة) لافرقبين كون التءاءونان! واذااواذامااوء جماومى ماولا :من كوزه مهدزا اومعلةاقدمالشرط م

ان براادال زالمعاقيكائن جوى
»راذةرض !| 601التعلدق!الللاهم
اواخره ترموفتط

(قرع)قال |

لاع دلها
دناتدرخل
أوم
فال
نتحرهذى ال.وم فقال الع دلأدحل
ل :
للولىوان كان اظاهر شاالهلدعيدجوىء ن بان الحلى ووجهثهادةالظاهر لادان الامل عدم ||

ية
لوم
لةاذه
مرافظ
تتقدي
الدخول (ةولهفهوحر) اكذداانءةولاحاحة الى

(قولهعتقماءرك |

كد

سواء كانفىملكه اوتحدّدملكه لتهرفأقادان كلامالصف متناولان ل

فيل :

اا

ناهبلك أىءنهوق :اكه علداا
حدثُ ب ملكىوقت الدول

د:

ا

ال التالىم.,د فتالمدين)

لل

1 00
ر
5
لاق| حدى ارلأتمتينلاف مالقالاح ها
ل:ضاوكذلاك
نههدةااععتالاأ
عدذلكل أع.
قال
فاذا

ارما

ألفرق ان التعمينق|أطلاق والءةتاق واخت :
ا على ألفقبل لههوهذا فقاللا لاحب للاحردى وا

عامه قاذانفآه عن أحدهما تعمنالاتراقامةالواجب أماالاقراارفلاحبعليها لسسانةهلان الاقراراا
لامربه احسدا كاطالقمانت

م لوللازم حت لاصيرءلمهفل :ربت نف أحدهما تعسدنالاا”جرخرر (قولهلاالواء.دون| لعلوق) ا

إحداهمااروك؟احداهماة ملالسسان

صارسانانالاجا

نان ه اتدمعالعلوق كون سانانالا“:فاق ويهممرياليرجندى وصصاحب المفتاح جوى (قوله ١

فطلتت القانة

 /وعند هما بتعين بالوطاء) مطلتاولوغيرمعلق وده يفت شمرنيلالةع نن العرهان و 4اصل ان

(وو قال)لامده (انكان أل ولد

الراحقوفما 1
سج

تلديشهةكافأنتحرةفولدتذ كرا وان لهانفئىباقلوالمام اكلاحفداية وغيرهالماقهمن ترك الالتتابامءع ان الامامناظر الىالاحتاطاا

فأكر المسائلحر وحهمذهب! لصساحمينا نالوةطلال الافىالماكفصارالاقدام علنهدليل ا

وأنثى بودلرالاؤل رقالذكر) أى

|الاستمتامياذانوطا احدىامرأتن الطلاقالممهوملدانالملك نابتفمرموالمذاكانلدانستؤدمهوا ١
أوكانله الارش اذاحتىعلممواالمهراذومن بشمرةلاانلعتق الهم معلقبالببانوالمعاى بالشمراهلانزل||

سق ردفهقا (وعةق نصفالام 100
سن أده

انوحدا لتتصادق عدم العلماوافا

أوْلا وامحوات ماذكرنا والثانى ان |
ل
ندى الام ان أعبلام اول
المول ذلك

وقال |(ملت ه ى

جا تلامكون انايرْ
المعدّمات فى الزناداتلا:تدكوال الكرنكلتقن كالوناءولوطاى| د اهبها

الاول

ا

|| وطاء ااطلقةاجرعة بح رقديا!اطلاقلانالموتلاكومانا فىالاخماراتغاقافلوقال لغلامينأحدك

أحدمتر-ها الاانتقم الاالممضه

بلىا ولدتالغلام أولا
نك ع
اذلا
بعد

 ١اسن أوقا(اريت احداأمواد فىا ت]مدهمالات:عمن ||ماقى للعتقولاللاستملاد لانالاخاراً

وان نحكل عتقت المنتوالام

لصم فىالى والممت خلاق الانشاءحث /اصع الانىالحىتاويروشرحه لس ل زبادة (قولهرق

|الدك حفن نصفالاموالانخى) لانكلاهنالام والدنت تعتق حال وهومااذا ولدتا لغلامألا

والما!ثد انوج دالتمادق بأواية

ْ الامبالترطوالينتبتبعيتها لكونما حورلةديتنمسا وترقلو فهىوحماااذاولدت الأمونلتالعدم |
:
الترط فيعتقا واحلدةتسيىفىالنصف وأماالاينفيرق فى| اليند ررلانولادتهشرط كريد

الغلام فتعتق الاموالء
لت وبرق
الغلام لايهلاحظ له عنألقحال

ِ|الامشتعتق بعدولادته فلايتيعهازيلى (قولهناقلولوللىمع عمنه) لانهشكرشرط العتقزيلبى

التصادقءا ولدة

( 1قولهوسافعل عدم الع)لملاهفع اللغيرز,بلعى(قولهوان كلعتلد

يعتق أحدوا ام سأن

تذّىالاأمولمةالغلامولتدعالمنت

العلاق كالطلاقكالعرضعلىالبببعمأردانتببى (اقوللطهسلساانقافلمموم) ولاذانكود

شْ الطلاق.ائناأوقسل امدولشرتبلالةء نالف أمالوكانرج-عم الاا.كلوونطعب انالطلاق الاخرىمحل||

 9لعل عدمعله فإنحلى1بد0ة

النتهف

الشمبوةلالطلب الولفدلااراديهالاسة.مهاء»فصاركالاستةدام ز دأجىوهل ١ذشت الببان ف الطلاقالمهم ا

أأعناأروالتعب منصاحب الدراغةتا رحيث جرمنانالطلاقلاب:حكون سانا قا ولهل التبديد

والبنت صغيرةار ل للوا اعيئه

وارادعان ود

5قله لاف وماءاحدى الروجةمنلانالمقصودمنهالوادف ونداءملاعل |الاسدتمسقاءأماوطاءالامة فلقضاء ا

ااا

 ١حزيةالصعيروم»ةبرةه لانهاتقع مض وماعاكاولاية لاسىا|ذالم يعرف ها أنخلافمااذا كان:تكميرة

ساود 110دقان المولى فحفاان الى (قولهوان نكلعتقتالامدونالسذت)لان| لمكولعد ضرور بهقلات انولطلرورةف غير

الا تجن داك لكلمعت

|المدعمه هكذقالواوهذا يشرالى اها لوأقامت المدئة بتعدى زبالى (قوله وا/ا س القىو تتعت |ق

النت) نا اكز الىوقوه دوك الاملبانكناأعامأنن الشدكول حةضرورية (قولهاغت

الادمون المنت والساد سان تذعى

البنتوه كميرةأولة|لغلام دون

ونىالثهادةءلىعةق| لعدلانةىل بلادعوى العندعنده ولادعوى ١
|الشمهادتعندأى حدفة)أأماافللاا

الامفتعةق الينت دونالام (دلو أمنه ههنالكونه >#وولاواماالئانمة

العتق الممومعورددة كاأفحدااء مدسندرر (قولهوان حك ن الدءوى شرطافىعتق الامة)ذذكرق|

ادعمدنه)|
شموذا)علرجل(انحهرّرح

سيرعرنه أرشموراانهأعة:فعدهول
ددّتالعيد (أد) أله خرن

حدق

(أمتيه) شيرعين(لغت)| الشوادةعدد

فلانالدعوىوان لتك تلان و" التشموادةعلى

ا|[الاشاهم نكاد القضا عانماتقيل فه| [شهادة<سة بلادعوى انه أث.ماءذ كرداقم تظومه اين |

أدها ى الوقف وطلاق الزوحةوتعاد.ق طلا34أوحرية الامة وزل؛بيرهاوائاع وهلالرمضان والنست |
ا

ا

1

ظهارم

0

0

0
كمدين

نلعرئ
أىد مق وان تك ا

4د

تيا

الامة عمدو وعدده ,اقل

شُموادتههاقصبرااروكّعل ِدمانَْ

2

1

6ه

لاعلى مئلامبكين)

0

الام :

15سمالثاث) منالعريدبيثم (على

للتأنصفه بدمم_ماوهما يقولان المانعمن | هذا) بقدرسهامهم كاذكنا يانه
أوجبعتق البرع من الماءت أوجمه من ضالاداخ
سن اتمعة ١ااال

الداخلتق تسفددررر (قولهقسمالثلكعلىهذامقالاكال |
|| اننغولح-ق الخارج فالندف

سةعة شرنلا|.
وست
أدق
ولاعننى االنمحاصل للورئةلامتلفانتبى بعنى بحسب جعل سام الع

وحق الثابت فالثلائة الارباع

|(قولهفلغت برامالتقبلعة) بعت بطررق العوللايعالالار لع-ة لاتعوللانانقول ذلكفى ضمة

قىالندف

و<ق الداخل ذا

مرج لهنصفوربع
|رضافختاج الى

هاحتمعفبهانصفانور بع وى (ذولهد سعىقفىأربعة) قصارثلا ثة أرباعا!لات ْ
تكاتلانل
الو

الوثلائةأسباعهكم

ام

كي (ثولد”ا

وأقلهارعةامفخقارج فىسهمين

ا

ارادلفت سهاء العتق سرعة

ا

مض #توالاعده ل

فحعلثاث المالسيعة لانالءقى

(أوصمة ويل نغاذهاالثا عثك شنا (قولدع:ندأىبوسف وجد) شا الغهرمن قولهواستشسكل قولالانى |

يعتقالنصف وقوه هدق ثلا“لالت
أقولالثانى فاقتذى ان قول هدغيره سد

وا

و حزئا لعتق فه نطرلقصرءالاب-ة كال على |امرضوصمة ومحلنقأذد ا الثاثواذا
] صارثلثاللال سعةصارثاةاالمال

ولدسكذلك(قوله لانهحنةذالمسحارورة) رد دعص

|ا

|الطليةمنع الضرورة للناقسام لانالوافع انكل م نعدّق منهالبعض الذىذ كرلابقرفاارقى دل سى

|

فاه

<تى مل كلهحرافك 00

أفيتهدالحاصل على قوطمارلا

أربعةعششروهى سهام السعابة وصار

لع الما لاحدا وعشر نْ وماله

ج.عكل وا-لدعند هنهاو سعى فقيذلكالع_دراا

|]7خلاثةأعرد

|١

:ت-عون
د برام-م ستسعون وهم عدم وعند همأس

فمعدقمن الخارجَسهمانؤ سى

بنعتق جع واحدحانالاان بعتق بعض فقط ثم||
أأوهم ذخال انالضروزةأو جلناتا

يتأترعتق الباق الىاداء السعاية ورعدليهبأنلهوعتقالسكل حمدناكبلتودااءثم
000 ١

سدكت احراسناق الداق

سى وهو حزم ان |

ل

فرصيركلعمدسدمعة

ق نجسه و يعدممن الداخلسهمان

١ وى جبة وبع

م

مزالثابت

ث|لاثةو سى فىأرعة فماغتسهام
لاداعرضىر ورةاللىاقتضت نوتزهعرهعن الغم ||
اان
اقئعة اماع الكومرمك و
شر
عةتق
ا|لوصةسيعة وسهامالسعاية اررعة
)ااحلاابدراةءوالتزوي والعرض علىالم.موالره نكالمع لانهذءالتصرفات ْ
عااللحو
(ثوله والببو
ع|ثسفاسةقامالثاث والثلثان وعند

ةلالهاانكول لاستدادياجازوالا عسان||
اقسالالاحارلاعختص املك مجوازاجارا
الاتصمالافىاملك ل ب

الوح سمد نالاا

يكنا ولق الايد لفرت كارن الخليما

ددق الداخل فىسهم فكان

| سهامالعتق عندوستة وتحعل1

نا أرمسفات:ضكرنهذ.ا لتصرفاتسانافوما < الاب تااتغدأةحدكاماا

حالودلء ا" حور بلى .و5فرقوانالمعلق سنالسان ||
وتصرف فى أحدهماشئام ن هذه التصرفاتثم

هاا ثى 2د
بس ن
ورد ستة وسهام ال
0

( 3

71

00

| وجدعالما لمانة عشرقيعةقى من

لحك والصرينانال2حكىقد ع ااراكتنه ١بصمقبلا||ل|شرطيذ 2لاف |أ ريع انلهوقالق7ب5لاللشرطا<١١2_-| ال 7ثاتثلانةو سىق .ثلاثة ومن
ود الشرط لايعتير لانهاختيار قل وقته والمرااد ل
م
فلان
أن نعتق
المكن

اللا

دم

أحدهما أمالوناءه|.

الخضارج سهمان وستى 5قاريعه

لاوارضاح يتور (قوله وسواءمعاللقيضأويدونه) :بعنى فىالصمي |١
ث) إن فَعَن الداخل سهم فسجى

جسه

0
والام ددوعى اماعدح م ا اخستراط|علااللقعبض ىفىالعم همالا خلاف قه ومالا ععدنم اشاشتيرراطهق الفاسداضاااا| قانة.ل شسئىان عق كلو <ا

أفع_لى|أجمءشرنملالمةءالم )قولهأومشروطا شر الخبار) بعنأىويدونه جوى(قولهوالموت)|

 ١هنم ولاثسئىتنرفجوامنالثاث

| أىموت أحدهماواويالقد لمالنمولى أومأنجنىواذأاخذالمولىالقعةمنه فين الحتق فالمتتولعنقا |أ اولاعتدان رص دك يان
 1وكانتور”تهو .د كرت قتل العمدنفسه كذ لك واحترز عن قل لدان لكو يباعنبرأ| لانالاعتاق عنده |.لاخرأً اذ
ننث وكوننا
كى عليه نهر (قولهولاتديير)|| ا
 :ان الموىلومنالعدقة مه قالارشلهفهادكرم لاتقدورى وقالالاسصاى ل ن

م الكايةوتعلقءدق أحدهمابالشرط حكالتدبيرز باجوىاطلاقالتَ بدبريدخلالمقيد أبضالانفيه ]| الاعداوعندهالاءت زَأاذاصادف

تعلمق العدقولميكذرالاستبلادمع انهكذلكلانهمفهومبالاولى بر (قولهوالتخرير) أىانشالحى || لامعاومااماذا نت طرق

أوادّعانهعنى بقوله أعمقتكمالزمه بأقوحلهدم] حرصدق قضاء ولولبقل شدماعتة|واطلاقه ابلمممجر ا الما رالاحوال فلالانه

أوالمعلجوار لاد همان دضات الذازقا ونين (قولهواهبة) وكذاالصدقةواو بدو نالقدضص |حمنئذثيتضرورةوالثاءت,الضرورة

وماقاغدارة عن ذكرالتقدض فح
وانب
ح اف
ريه
ىوال
عصدق
له.هى الدرروقع اتفاقاززيلىعن الكاى ا تَقَدّر قدرهاولا عدو موضعها

(قولهف التقاليم)وف الاختمار لوقالأحدك فقي أليجمانروت فقالل أء
أمر
أوفاسدا وسواجمعالقدضأو ندويهومشروط ش

ل خر| (والبسع) مطلقسا سواءكان تحه|

نانفا  2الهم
والحبه 0
اد80د(والموتواللةددويروالقعرير)ر

(امجحزءالثافىمن ف المعمن)

0

ولت صفت|,الىهإك م رحد فصار.تر زةلانستلاللغول |
تء:
دوهل واناا
لال
و_د
بالاحرازعلى قص
ثث تعتراقذة )لانهبالاستملادقاتمتقعة الع والسعا نهو نلقمتفعةالا سددام
(قولهنل

و

له

 :هن
ول

بده

05

01

يه 24

1

7

_-

ل

0

)2

1ناكامنقواه
عاد عند
02

ا

1

يج

60-5

لبن

*

6
0

0 7

من

 1462لرالف
/

3
1
01

0 7 60
 53 0ا
0

ع
دإنم)

عه" رم
لودم
0

00 0
ب

0

0

رض

رهج ا
0
1
 .إتع)نا.

0

رفت

والنصف الا“شردين الخارة

واقاحه قات ادلممرج وعل كلمن .ين علدةّالواةاحتناذا لاعد:اأطلاق لعدملدخول تنو بر

ل

رهما

ضرع

0
ىرو

الدررب 0واة ونذاقالف الشرتملالية الكلام عليهى كلام على اقلمعسدفهاتدماتبى |
3

رفك

0

٠

ثلائةأمُسانمهرالثابتة رالاحابن وسقط عن مه الذاعلةواقاة رضت المسثلةق|! لادن ةا

وأماالمنراث 4نهن ردع أون ولادا حل ن
ةصفه لانل
هاساجه|الا||ا

زوله)ا

ع

رض)

من شرحت وئلانة كسانمن تمت ون من وحلت :ع بىازاححا ن[ه :لا زوحات طالقهن قل الوماء
علىالوجهالمذكورة..الاجات الاولسقط نصفمه رالوا<دةمنصفابينا خارحة وال0

ولاغرق فيهنين ال د
*أون مهرههن على السواء
نلا
ءَّ
م لاخلاقالظاهرة يده
الفتق رار
قنصيرق هذاالمعن
كى

مهد0

ا ْ0
مهاد

عن المفتاح (قوله حرم شرج و <ددود ةللا
عاتم ) ولوطلق"كذلك قل وطءسقطر بع مهر

لك

ربوك ل

ا

الشرئلاليبةأنهءلس.هذا القدلازماحك لتب فأوأبقااللكسسد وى االسلةعلىاطلاتهاغرمة.د

احالب ا
للا
الل
صام
برجت بي | ا|لوط علمكون الاصحاب الاولموجالننونة ها أصابا
للا
اقب>الثاى

ل
05

منان:كون

قو الاعدد متساوبة املاأخذامناطلاقه وماق الدررمن تقسدة.ذلك تعقهق

ددعمهركل واحسدةم الآصصاب ال“االى سقط داأر لسعم :صفاسن! لماة والدالد ةأصامكلواحدة القن

0

0

لس

ملاوع

واخاراامار

دملفظ ثلانهة الىانالكلامءلى حذف
ال
ته

مضاف

وت#ديره

لفاماذا اسستّوت نهم لكان أول (قولهفحالاأ حت سه )يذلل قولهولوكالمرضام جوى

؟

1

عندان.ع .دان اثتن  10كعدوا دان شتا ند

له'بلاثةأع.دفذق المضاف وأقاالضف المممقامهو قكلامااصنفاعاء ليان لافرفق ال2؟

 15 3إل  3-3وك ب
0

دفر

5

أعايدمعروداءمع

دوعس 0

3

0

دا هو

(قولهلهأعيد) جع عاد وهواً ل ثلانةوءشربن جعاجوى وعنهبعلانماذكره

يت

.

ينيل .
7

/

84

3

2

أ

 6الات

لوحوما لسعابة عليه ي«ذموت المولىاذالم

حر
ل

| وشسرحهفان قلت قامن
مدهت الاماءوأنىوسف
نه

|

منمهرا

ن سعط

هالمناودهه
نابلا قول مهدوذ احج مجدعلي..اوألزمه|

لد

|“لةرعهو

مأ

سدق من سوط

كاف الشرئلالكد وائلاواتموان عن ا

قىالة اتمى قات أشارالزبتيالىالجواسعن 5ذاحمثقال وامامب_مّلة| اطلاق فقمل هوةول 2د
ا

فلهاثلانة أربا مهرههاو سقط اردع المآخرهوه د اجواب«المتع ولمحوات؟ خرعلى

بيك ريخل فرض تسلممابن:مكونماذكرعنسقوط نمالمورقول! الك.تلوره الفر 12لعدق والطلاق

وجي ولعي ا

١

فارجع اليهان شتت (قولهبلايارن)م عن عنأديالعدق أولاونبادكاءةمل يهأنلتنادمهال عب  2ؤقنهلانة

ولن 0

لوبمنشيًا - 1ل نه أوخا> -ك أجبرعليه قان:سَ الاحات الال فالثات دل! 1ماق و ق
اأبيتة

700

فالخاريجأ  0ان الثانى ولويدأه ا هق

ويل

انخارل

اأد ياوا ت

سانالاتولقان بضدق!! 0

ولوقالعنت الثانىا لتاشعةق دتعمنالخارجبالاحابالازلتهر (قولمعتقثلائة

أرنال"ثابت) وهوالذى أعمدعلمه القولز يلى وفقولهعتق ساعةفان العدق لارتزأبلاخعلاف
وعكنانصابء-:هعا «أقمنجواب تحَزَئًلاعتاقجوى عن التهسانى وتعصل الحوات انه تنم

ا نالاعماقبالعدق(قولهونصف كلمننالا خرين) لا انلاحساب الالدائربينالخارج |
أوااثارت فمتنصف كلهددتهماتمالامحات الثانىدائر بين السابت والداحل فيتنصف بتر أفالزمف

الذىأصاب! 0

أصات النصف الذىعتى,الاحاب الاوّللاوماأصاب![لنصف الفارخ

فقعتق منه ثلا أرباعه وأماالدال فعدق منه ربعهءنددلان هذا الاحابن
وهواار دع ل
7

-متسس
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أوحب
7

(دممكن)
ا 003

أنا:

18

ابا
زاجناتوتل تشوبرورةكانشرسارف الناريع

فارش الى الممكرالح وقولهضعرورهكالمقر زيادةهنهعلى مافاليحر(تولهولاسعاىة |
ألانأهمكندفع نال

ا

0بالللكر)

ل

الىالسعارةالاعندتعدرالاستدامة ||

ملدالنصرانىاذا أسات لانهلا حكن استد امةاملك فرافتعمنت السعايةز بلبى (قولهاً
اعتلافأ و

لعاااستد امهاقالالودلالسعىايةعلمباللةرلانه
وتس
هلااهس
أولاس بدل للرعلها) فؤلس

يرع أ

الضمان علىثمربكهبدعوى الهإكعا4.د ون السعابندوكذالس لدان ستخدميالاندتيرأمنهيدعوى أ

أرنغذالاقرارا!
|تقافهاالىثر كه (قولهوقالأبوتوس فوع دلسلاكرانستخدمها) لانهكا نك
ان
علىمغرفضاركا ن القرّاسّولدها أوأقرأنهاسّولدهاوهوق ذلكل :اسخدرمهااقكذاهذاناذاطل ||

 0وصارت ماليته| موس ةعندها وجب علمراالسعاية لانهاهىالتىتتتفلعكرفذاذا أدتنصف
أقهرا للىك عتكتكَعلهالان العتق لاد زأع:دهماز «أى (قولهفلا:.
ار بكيناعتاقها)
تقر اسععللىمأمهدهى نعنى| ذا كاندنهماأمةادعىكل منهماانهاأمولدفهأعتقها أحدهماوهوموسر:قلا
مان

ردس

درسو امامار

رد ولدت ولداتادعااوم

*هوعندهما
|نسه ولاشئعلمه اشممركهولاسعارةع_لى الولدعندهلان ولدأمالوادكام

انبت|

00
عنن نصفقهته أ

أالسببيت | 1
بن
نعسبانهايةوعناية وتطرفيه ا يلب
انكانموسراو دى الوادقنصفتهته كا م

انةً
ضدفلالق
فتملا
اأعقتيد ١الى وقتالعلوق فل١علق شئمنه علىماكالشمرركذ كرداقلداءة فىالاس
|

عنأمالوادف-ك .ف بتّصوران بحك ون سقوطا الععان لابجل أنه كامدخندووءندهما “تعن وهو

الاضل ولوكانمكان الدعوة اعمّاق لاستقام وأحابف الحر بالفرق ددتهمالان الاستنادف القنةمكن أ
لقموها النقلممن ملكلمك وللمكفنأ و عدقب
مون'ايا كاف
ننص يبتكلجاني وول
م

الولدم نالاحذى كا"مهومثرا اذاغصما غاصب فهلكت عند ,لياذع ع
ننده وعندهما ضعنوذ عد |
امات م الولتدضهن بالغصب عن دأى حضف ة كالصى الحرحتّىلوماتتحتف
الرقء

|:تفهالمعن

|

أولوقر بمالى مسيعه ق ف
اعرسم االسمع تضهن لانهذاءها ن حناءة لا خسانغصب وفهذا:دونعالط
ى((,قةذ)وادت |
الابائت.
لغرات كاف
ةارقةلفتوالتشديدمدينة علاى
|امحرءة“هر اى والرقناتنسبل

|أمة مديرة مشتركة منر -امنولدافادعا ولحدفيا نصيرتصفها أمولدونصغهامديرةلشر كس

ن
ونا ْ

بعتق بل الس يمن الثلث ونصفالا خرمناملو ولاءالولديدنهماوقرواة املّوالتاءالولاء أ
ل

عليه قعةندمف

الوهدد برانومولد
كذاذكرهعزى زادمء ن تعس الاءة ا

ا|لسيق قلتماذكره أولامنتكونالولاعءلاىلولدبد:هماظاهرعاوجوه من الفرقالذى سق عنصاحت
امالولدفىعدم قمولالنقلىهء ٠ن مك المملكفلامكن الاستنادق |الست 9فسكان |
 :الغر وهوان | د برهكأأ

ةاوتلاء
ءرواابلك
فىتصسهكالاجنى وولدالمديرةمنالاجنىك"مه وأماماذكر ثاهنسامنالووللهاوى
للثاق ول سد للابعلءهولاءفلبظورك وجهه فليتظر (قولهوعندهماهاشمة) لانهشفع بهاوطءًا
واحاره واسكذدامالان<ق ار بدلاءاافىالتقوم كالمدروفه_ذااذذ أسلتأمود النصرانىتسى لاني

اسه السلاأممتتوارارهارتضرته ار.ةوز والالتقوملحكنه تقاعدعنافادةالحرية

هتق12
م
نان
ل
ا
6م1
ل
م
لت

لمعارض وهوووله عليهالسلام أءساأمةولدتمنسدد هسافهى معَتَقَهعن دبرمنهأوقالعنن نعدهولا ْ
معارضلهفز واللتقو فشدت يخلافالمديرلان الالىمه ان بنعقدالسببعدالموت اذالّءلمقات

بااءن دوداولدششرط واماقضينا بانعقادال سف حال
اات
سل و
االا
ي_ارتق
صاس
تتن
الس
اوور فظهر أثرالانعقادى حرمة ال.ع خاصة والتصتران :لتقدهوديارةة امناركهومايدين كبدسع

حانا
اوهعلا
هةل
جوك
ار والختزمرولاناكنا كات باء دلفعهاللضررع:بمااذلامكنايقخاؤرهااممل
نتقوة |
لازللكوالكلامف لاال
هالتقوموجوارالاسفاع امن
0ت الاصتاجفيال
|ووجببدلال
”3/

قَْ

ليله

(انجحزهالثانىمن فتالمعمن)

العنف مالتدير تاغتمنه تسعة وكانالاتلاف,الاعماق واقعاءلى "همهامدبروههثىلناسمهالقعن وهى

غوماثنملةعئثمهراستة فضهنالمديرالمعتق تلاءًاالسةفقط ولادضعنه التسعةالتوهى نصدب الساكت

معتلكالسستةالتىنذهنهاماهادرر ولوضك ن|انساكتالمديرة .لان عتقهال"انوثماعتقهكانللدبران
نكن المعدق نائى قمتهلا انلاعتتاقوجد بعد ةلاكلمديرنصبسالساكت زيلىوذيه اجالبعلعاو كره

ىا نهر حدثند
لد كونالا كت نار طن المذيررمقدزر الاخ"ولانهلوضمنه قبلتحربره
قا ق

نمحرهكانبلدبراندعن المعتقثلثقممتهقنامعقسمةنلمهمديراال#ووجهكون قسمةالمدبرعلى
الثاثين من قدهة الهى أنلهالانتفاح بالوماءوالسعايةوالسدلوائما زال الا خيرفقط والء-همالالصدر
نرد سس الديرت.
ونأك
العبيد يعلنهالتتوى الااا

س 1در اليل

وال ثىالهدران

الاستخدام هواانطورا اله الشامل تاعمدواجاربهوالوط:من الااسخدام الباق المديرش:يثانالاستندام
والسعايةوالفائتالبد لالم واء انالصدرالشهمداءتلفعنهالنقل فى الثنملالمةعن الئالعزا
الهدر لقنيد الل الىالعول بأنقعةالمديرعلى الثان؛م ن قعةالقونالمولىالوانعزا البهالمراك

القول,أناعلى التمعمال اهشتفم ؛عمنالملوكوسدلهأىمنهو بق الاولف المدبرادلونثانى

امي (إقولهوعندهما لعد كلهمبدر) .والمخلافممنىعلىالنتدبير نكعنردمأكالاءتاق لانه
شعية منشعسه ولاستحزأ عندهمامر (قولهموسرا كانأومعسما) لانهكمان ماك وهولائتاف
هاع الن الولاءنوم ثالانا)
بالساروالاءاريضلاف كمان الاعتاقفانه5مانحنا دهوافساد(قولو

لالشراح
هلدبرئقالهدابةوقد أهم
هذاعلى قولأى تيف  4واماعلىقول|اصاحسسنفالولاء حكل ل
التشيه علىذلك (قوله“لماهللدير) ف النهايةوغايةال.انان الولا*بينعصسمة المديروالءتقاملان

ان لمق لانت للدبرالابعدموتمولادوه ذاغاط كف الهر.عنالفخل ناالعتدى المفج »زوجب

اخراجه ال اىلجر نسهير (أحدالامورمن التذهينمع السار والسعايةوالعتقحتىمانعسهد دامالمدير
حمنوجودمكالوأءق أخدااعشدمردكينابتداءوديروالا” عر سأكتون لاتيريةراقدهالرموتدال

(قولهوثلئه للعتق)لاقالا ذاكان مديرعلكنصدب الساكت.الذعسان وجب انعاكالمعقنصدب
المديريالذان فوجبانيكون ل اهلثلنان من الولاءولاديرالد لتلانانقولمان المعدقتصدبالمدير
مان جنابة لاكمان معاوضةلان !ديرلابقملالاحال من ملك الىملك ساثراالاسا ىكذا

بالذهان ف »عللكه خلاف تصدس المآأكتحت علك اهلمدوبالضعانلاناافيه :استندالىوةقت
التعذى وهو وقتالدّديير ونصب الساحكت ف ذلك الوقبقملالانتقالم عن ملك المىلك فافترقا
زاى (دوله ودلى تعن المدرالمعتق نصف تهمتهقنا)سقط مضاف هولت (1صف 9:87ه فنالاستقم
الكلام بدونه وهذااقل ستتى علالقولبأنقب اللانرعل النصفمعنقعة |لعن وسياك فال

التديبررانهاليجشنا (نقوولهموتاتو)قفلانه لالصدقهانقلباقراروعله فصاركا انسهتولدها
أوأقربالاستملاد عله ربافال«لىمنقوله فصاركاكلد رادهاالا صلوابهالمقر وقبدالمصدف
شوله أمود كلانلهوشجأدحدالشعريكينع صاحمهرالاتاق وتكرصا-مه نفدعل المقرجوىءن
المقتاح (دوألهوتكتسب)عبارة|4لباب مدنقتا ف كىسعهافان لمكانلاك اد نفقتباعل

لت و
كلي كرخلافافالتفقةوقالغيرهصف كب الك واصفهموقوف ونفقتما نكسعبافان كن
شاكت قنصف نفقتو|علىا نكرلاننصف انار بدللذكروهذالائق بقولأى -شفةو اشىعل

قول#دازلا:فقةلماعلمه أصسلالانه لاخدمةل عهلباولااحتّاس وأماحنا:تبافتسىفمواعلىقول
لمم تب وت ذا نا رمن جن عىلمراوعلى 5قول أ حشفةجن :اهام وقوفة ال تىصديقأحدهما

صسأدمه ترتبلالهءبنالفوى النبرواتحنايةعاماموقوفة فىنس المقردون كرفأذ نصف
لش وأناجناتيانا!م وادتوفةفى<ةوالانهتعذرااببانصيب الكلهورعن دفعها

2

بدن
0

ن
طانه
,ةته ل
لى حقب
اسدعبه
انهابن شمكرلهأولبعل)ملانسدالرضءاتحقق منغبرءلواك بدراعللى
عام الاكمروالاخر لاسزاتها
طعام
والط
هذا
ول ه
لااكلكونقوف علمهفصارعنزاةمص دةول لغيرك
صكت
اهذل
غبمن
لغصو
للاالم
طعاءهذانأللأمو رلا:ذمن لاا مرشدثالانهاتلفهياذنه حتىلوق

وهولا عل /

سقط الذعانعنهز نأى (قوله وعندهما!:تمن الابقغيرالآرث)وعلى هذا اللاف لوحلف احدهه|

يمدق عمدان ملكنصقه ها-كاءمو هالاس.اب ماانه اقسدتصده بالاغماق لانمماشرة هدهالاسنات

اعتاقل وهلهذاتزَئ دعهن الكفارة كلاف مااذاورماهلانه جعرىلااختمارلهفم وهلهانالشمرربكضى
بافساد تصنبه حنشاركةقىعلةالعتق وهومباشرةاساءه زيلى (قوله وروىأبوويفه ن أنى
ضغه) الذى فىالز .لبىوروى اسن الىآخرهوالوف.ق كنب ورايةكلواع الن اللذافوق

نلقعن المفتاح ازالاءةادعلى هذه ار واه (قلوللهاأجىننى ان نضعنالادنصف تهته) لانه
بأردضتيصفيبه وشهذممراسثحْلههلامالز بتلفبةىوواافها علىالضعانواحتلفوافى الخسارجوى

(قاونلاهث_ترى نصفابنهمن عإككلهلاذن لمائعه) لانالمائع شاركهفالعلةا] /
عانلابحنلى ز

وهوالبع زبلى (ذوله فللثمر ر
اق
جادعهن
ا)ز بلى وعنى وخالفهماف النهرحمث قالق.د

كون المائعع لك كل لهانلهواشترىنصفهمن احدااشر فيكليانضهانعلمه اجاعاهمراجعتالر

فرأنتماق النبراعلغاله أضاونضه تمدبكونه من »كلانه لواشترنى نصضابنهمن اد الشريكبن

وهو موسرفانة بازم المشترى الذمان,الاجساع لاشريكالذى لسع ولابةهنللسائعشئالان

|الشز بكالذىلسع لشاركدق العلةفلاسطلحةه بفعلغيرهال وتزول الخالفة.حكون المرادمن

قفوللاهضمان عليهجاعأى انا(قونهموسرين)لدس يقسدلانالاعتار ببسارالمدبروالعتى

بحر (ةوله ديرهواحدمنهم أولا)فهاعساه الاىن الواقومونله وح رره آخرععنىثمدررولوكانبمناثذين
والمسَلد تحالها كانلليدران:نذم
امع انه مديراولوكان الءدى أولاواتدبير ثاناكان للدبران
صأو
ستسعيهلاخحتماردرالدّد بي ترركالضمان ولوأاه
را معاكان للديرتذمينالمعتق ربع
دلا
وما
القعشويرجع باعلىالعأ
دواستسعاء العندىذ للوشهذاعند الاماموقالاالعتق أولىىالكلكان

المعدتقى موسراكهن للدير والاسى الع.دق تصدمه هرعن مط وتبعهالحوى ق شرحه وثوله ولوكان

دينتننمالخلاوجه اذ كردلملنقدوليهران من المعتقثلئهمديرامظهرانهتسع فعاذكروصاحت

الجمرمعاانهلفخرذ كرزهعالىعو.جهااامسدتفاد:ذلكمن المتنوالصوا بان يقال للديرا!نمن

الم
معدق
د نيصفرها أوثلئهقناوس_أى قوله واوحكان حررءاحدهه امدميراهلا خزفإلمديران ستى
ال
قععندتقهنصمفديرا ,شهدللتتصونوبابوسةوتلسهعأاءالعندق ذلك حلاف الصواب والصواب
الموافقلاف اليحران.ةال أوا-تسعاءالعبدفر ادلعقمة (قوله منالساكت المديرثقلوثته قنا)
ور ج
نمدعل العدان شاءشرنيلالية ع نالكال )قووللهدس لها ن اعن
عد )لان الاصل
فالىذمان اينكونم معاانوضة وهذا انما بق ىف تذمين المديرلد-كلوناهلقلانقل من ملك الى
ماللكتوقنتدبير للكونهق سناعندذلك ولامكنذاللكافعمّاق لاالجتلدمير لانهلاءةءل التقلىهن

ملاكالمىلك فكان الذهان فءهمعان|:لاف ز بل ون رهلانالمديركان م كاقل عدّققهمن |سعددامه
واحاريه واعاربهالىموه قامتنعنعتقهكلذلكوهذ امعى الاتلاف والافسادءامه نوحافندى (دوله

كله مديزا) لانهافد تصدمه مديراوالذمان ,تدر بقدرالتلف زبلى (قوله لاماكءن المدير

ا وكهوتثاءت من وجه
لا
سلى
وهوثلث تاعتلهقمنادل)يانرمثلكيت مسةندا المىوقتاداءاانت
اهان

سانو
انو
هر لنمكصنمداسلكالساً كاتفل
لهجل
:هرذىمحين وانظهرفى -ق
دو
دقت
لارظ
الاستسعاءلقسامه مقامالسا كتفىحقهزيل معزبلاشدذنا وضعه الن3عمهداذا كانت سيعه
س لا
كت 'ذمن المديرتعة والمديرتعن الءدق سمه لان3د المديرئانا ذه
وعشر ب دن
اناز
افان
لامث

ا
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حر وا مه ع 0
ما لم ممصم مس

ونذاقال!ز.:

بب

ا

لايد

ادههمالاحدهماام :جوى وقال الشم شاهمن قوله
وح
ار مينكل

املنشره 0صوايهمن الرجامن اذلاثمركة هنا (قولهوالمسئلةعاها) عنىقال دار ايان
دخل فلانالدارغدافعدحروقالالا انل شل فلانالدارضدافعيد مسرةطى ولداأرجل ألا
هامقذى علبهمتفاحشةوامتنع القضاءوق
3وله بعت واحدمة,مااجاعا) لان هالةفىالمةذى ل و

لعمدالواحدالمقخ ى لددا ريه وسقوطندف![ سعابة عنه وه وااعندوالمتذى بهوه وا ريه وسقوط دف
السعسايةمعلوم واشجهولواحدوهوا الحانث متيمافغلب| عاوماجهول وق هده دالعكس لانلوول

م
ررم

ل

رمن
و4

هوالغا مواد

تا

 00القضاءلذلك ولااشكل هذاعااذا كانبانهما

مد وةأم
كف العدنى والزدلى أوعبد اناكلانفبرفةال أحدهما ان دخل فلانالداراليومفالءسدحر

وال ال“اخران 1يدل فالامه حرهو بعرف ادحل املابعت قكلوا ل
حدسيمامع ان المعصى يلعو

والمقذىعله محهوللانوكالحدهم,ما أقر يفسادنصسه (زعهانش بكههواتحانت مخلاف السابقة

ةه تصيب-تى لوتقابضاعتقاعلميم الاقرار
فىعده ولدسله ي

فناكالامتهمابزعمان الاخ”رهواكا

بعدففسد
من ابرعمانه اشترىحرا
اكالا
ىكلمغر اقعةمااثعرى ل ن
كلترمأكر رتغيدالا-خوول

_لدحاز وا نكانعالمابحنث إحد البائعين
.دبعي قارارهما ولواشترى العددين ىمل:واناار<ج
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ورون0ة ا د ودع ف0ى6ملكه عق علمءها <دهمالا نرعدهمعتيراقىحق نفسهو ع بالسانعبينى واتلععلااللمششترراىءو>ااكجمقاها
عه

بورتقلت4يي ؤل
0ك”,افملعاقلوامضاىصلةهماولاسيرعلى الببانمال:قمالبينةعلىذلكوأناتلخبتيرعنلانيل بكونالمقذىعايه
 1ورين"1

قا تمه الواحتمعانىملك أحدالحالفينةا لم ذلك ولواتد احالف نانقال عندى

د

وليشتينه قد[ حران لين فلادننلع .هالداذراليومث
0

0
0
0
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ار ايا

قاالمرأتهاا نكا دنن اليوم عت وطلقت لانه

العينالاولىمقر بوجود شرط الثانية وبالمانيةصارمة رابوجودثرط الاولىن:هر لاف مالوكانت

]| الاولىنالهاذالغموس ابره وقتال ولكدبيه افلىاخرىدر وة.ل لابعد ولاتطاق لان
اعمدهيامعلق بغدمالدحولوالا“خربوجودهوكل واحدمن الشمرطنندا رين الوجودوالعدم فلائزل

الوح

المزاءبالشك

وال قفرق ينهدا و بن حلفه بالعديان دحل قلانالداراليوم وياأطلاق ان يدل حم

رشع نام فلج رحوناهلوخان سيخة انهياكر عدل تيملللقي لاجرلقا 7

| معروا بالدخول وهوشرط العالاق قوقع لخلاف ان ليد خلا ذلس باحقووسلعةان كاند ٠|1
لح .ىعد مامدخول ف-كان معمروا بعدمالدخولوهوشرط وقوع العدى قوقع لاف 1

قانه

لس فرعتيو أساراخ (قوله واوملك ابنه)"كنا اسك ىكل رحم محرمشرل لالبةعن لف و853

ييه

عار
تيك فلاصةلفها سار رالا

نجعن نصف القعه اشربكهولوبالارتث لازهداكنا”

(5ولهمع رجل) يعقدوا-د قبلاه بعاقألهالانةانىو بوصيم

أهداا!لقمدالمةلةالا” 5نه جوىء ذكى إن على قااركاالمالا دلمان نانك قولهواناشترى
|نصفه اجن ثمالابمارت(قولهعت حنطهأى نصدمه )لانمهيث قر مهف عت عله خلاف مالواثترى

العمد نفسهمع|:-ذى حم لاكم لودوع المع والعةق معافى زمانوا <دهر واعرانالمراد م ن ذوله

عتق طم وك |ث«روهو زوالالملكومبرديحهقةدًا لعتقلانهلاوززأنالاتفاق جوى وقولهقالنهر
هقولهولتمنالاب :صرب شركه)
لارهه إإك 5ر بمه علىحدف هضافوا اك شقص قر نهن (

الانعذام! لوتاعدمىامزابعللىل.هفىاليدر والتبرهنا نالشمريكرضى نافساونصسه مشاركته فهاً
قدقىمه اظرلاقاضانهان عدم الذعانميروط عااذاع_ 1ااثمر بك انهانئه مع انه لاذرق
هوء اهالع

قظاهرالرواءه( :ولهنانتروجامةابن ع ها )وتصوراًأ:ضاعا ذامااترويت وودكانت ملكت

اانه نغبرهار ماأحذو ابامل وج وشو رالواد مع الاحشي ذااعل
ننشوبرى (قوله وسواءعل الااخر

1

بسسادملنسجهعتهاية وردقولهاعتقه شر زيلى (قوله
لان وكالحدمترسما بزْعمانهعدق ند
روى الضهمانعل المعدّق
ا وعدهماانكاناموسرين فهو ولاسعارذعليه) لانكلامترها بتّرأعنه ي ع

فنزكعاهلالمانهماموسر و سارالمءةق عنعالسعارةولام لهالذهانعلىصاحيهلتزمعناقامة

السنةباعتاقهواقرارهغيرمة ع ماويلهز يلى (وقاولنهكانامعسرينسى ما) لان كلامهمايدى

دهعقلها أوكاذنازاى (قولهسىللوسرولاىلسإعسم) وجه الفرق
اقول
صيل
اعللشهعاية فق
لوسسر
ااانلم
علاْيدععان علىصاحبهلاعسارهواتما يدعىالسعايةعلىالعندخلاف المعسرقانه يدعى

| التمانعلىصاحبه لنساره فكونميرثاللعيدعن السعايةزيواكبلىام العننىنوهموجوب السعاية
علىالعده_ماسواء كانامعيير بنأواحدهماواحان الم شاهين بانالمرادمن قولهوقالاان كانا

معدمرين بسى أأوكحادنهمامعسرا أىفانه سيىللوسرمتبء! (قولهالىان فقا علىاءتناق
افحلدوهلميا)تفقاحتىماتاف ليتالالبحرءنلكل (فرع)لقأاحدشر بكينلا خربعتمنك

نصدى وان11كنبفعتههومحكروا للا" خرمااشتر.كتتهوتاناشتر بتهمنك فهونالقول انكر
|الشراءميتهفحاانف ولابنة للبائععتبلاسعاية لمدّعىلسسعبلللا"تونحظهبكلحالوكذا
عد همالوالنائع مسراو موسمالم سع لاحدفى الاكم در وتتر زالتقندبالاصمبعسلعراجعة الور

(قوله واوعاق أحده-ما) أى احدالششر حكن واملانهرمن قوله أىالثمريكانصوانهأى

الشركين أوهوعلى لغةمن يلزمالأنىالالفةالف الثمرنيلالةعن الكل ولاذنىاصنمونرة
مله ان بتفقاعلىثروت املكلكل الخىر7الهار (3ولهغدا) مواللمرادوقتمعين هر (قوله
نعصقفه) ث#أنحدهمابيةئدر (5ولهوسجىفىنصفهالا نرهماانصافا) والولاء لماشهننا
لابه
السع
(قولهعنده) لساانرالمعدق عنده لامنعوجو با
ععل
سىد (قوله وانكاناموسر ينلسع
لواحدمنبمافىدئ) لوانحكلدءنهما بترعاألمنسعاية ويدعى لذعان علىدمربكفانسارالمءتق

عندهأىعندأى :وسف »دع وجوبالاملسهعاايدرشينواعكنداءندمهد فلاخلاق نبالصاحبين

نولاهوا
فىهذافا لحلاف انماهوثها اذا كانامعسسين أرا<دهما (ق
حندكا
هما موسراوالا خر
معسراسجى ف ربعقسمته الم) لانالمعسريدعىالذمان عل تيكو سي رأمن سعايةالععدفسقط
وحاةلع
+منوهسريدعى السعايةعلى العسدقرسي لهفىحصدّه شخناعن النهارةوابووسف معأنىحذيفة
فىالقدار وامععتدبفارالسار والاعسار زبلى (قولهوعندعد سىق جيع قبمتهام) لان

احهمولكن الاتضلاءحيههماعلة فصار]اذاقال لغيره لشعلى
لة م
فعاي
المقضىعلمهسقوطنصف الس
أحدناأافدرهمقانه لاقضى عله لشليعوالد فكذاهذاوهماانا.:ةناحنث أحدهماوسقوط نصف

ز
لاية
السع
وعد
اع انل

القضاءيهمع التيقنيخلافه زياجى (قولهسى فلىنص
لفوقهستهر) لان

لمعشريتبراالءسنعابةوالموسر ,بدعمراقانإسارالمءتق عندهأى عند دكانى وسف» :وجوالسعاية

الم) افلعبسنى وكالحدمن الثمريكينوهو
“يخناعن النبايةء (قولهولوحاف كرلجوالحديمننا
عبرتحعلانالمسكله مصورةكا اذاكا لنكل واحدمتوما عند با:فراده ظهرذلكما ,أن وهوظاهر
ا

ى

(الجزءالثانىمن فتالمعين)

000

أ قعل صاحب الدون 5مةالص ري

نأومعم راف(لاهناغيران الع.د فقيرفد مالس م ه ولابرج .ع أ

العند المستسعى على المعتقعا أذى.اجاعأ حعابئالانه أدَىافكاء رقنته لاف المرهوناذا أعتقه أ
لزاهن المعسرلاانه ده :ثدن ءع-لى اراه نن لانرقيةه قد 2

واقوغ ررح قيهقبرج.ع رهعليه

وبأخذتهةمابقء وألانةات
زباى وق الجدرعءنج وامعالفقه الاستسعاءانندواحروو

الس ر عاسو

مهه نصده عد العمداحك 5ملمعارض للاصلانهأوجب الهاي ة اذاكانالمعدقمعسعر|ا
من انه احتست مالء
بسي
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6

انا لش
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:
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ّ

4
.

لانالع كله حص لمن <هةالمعدق لعدوالتجرئز,يلى(قولهولابرجع امعد عليه)أى علىالعدديود ا

ريك

/

ثلاث المتاردةلان انثا لادازم من عدبه العدمثمريجالمداءة(قولهوالولااللعدق فىالوجهين)

بزلارق عنده

تهون
ك2

ماكعن [هدم و-ون

/

مل
السعارة فحالةالدسار وامالقئريع
فوج ر
>العتق لقمامملكهق الناقاذم1

وجار
ا معي جناي ة للق عل

قووناوأدعه والاسد عاء“لاس
الا ى

جرس

لو

التصرواتسوى

الالمة عندالع.دور-وع الم2ء على الغندعاتم ن لقمامهمقام ا

ات الابيشعانفك التو وال ل
لنس ك
الساكت,اداءالضعانوقد كان

0

| مساق«صير|

ن
تق الباق أواستسىان شاهوالولاءللعتق فىهذا الوجهلا |:
وقد اعدق دءضه ذلهان عه
كانال كل أه

جتنيف  ١|.سق كد ين جيئه عدث ملك رادلةله انرف حال اعسارالعةق الساكتبال .اران شاءاءتى |
,

ايحا

4

لمقاءم اكهوان شاءا
ستسى لاحتياس ملكهعند العردواولاءلهى!ا! تضاف أودود عدن ن حهنهقى ؛

سهد" رات ,رررى

هذا الدرفكونالساق ال خرفيكون ولاءالء.دمشتركايد مما افلوجهينزيلى (قولهوعد دأ

سر يح 1يد

اسع

عدت 005

1 ©0

0

م 0

وال وتامحكبين زدلي

يى بلي 0

وعندات ]ءا نكا نمعمما
(قولهثمالمعتيرق الدسارالى ذولهبوم الاعتناق) ا اسم لعدة

/

ا

1/7

إٍ

أواعملا يع
:ديرلانه <ق وجب

بنفس

العدقى قلاتغير بعدهواناخ:تلفافيه دكانحال
الا
ان يكونبين أ

الحمرفة والعدق مذ تتاف فمباالا <والفمكون القؤل قول المءلق لالهمتكرزياجى

ن أنحنفة ويح
الذتار)الطاه رانهراج.ع سار وى ع ل

 7ع مض

رروكت ا

١

(قوإه هذا اذا كانالشسريك التق معسسرا) لاحاجةالمهلسغ نا*عنهيقولهأ

.

د

يا

انا

يهاس الماليةفلانصارالى الحلاوه والجمع دمنضعف

70-053

/ 2

م

اعللاينهتسرعواءا للاحدفدتبةثرياالنلى|جذانراىيوةمبسلليلدوتغيعرلهمىااددلابنحزمعل ثرىوتالاستسعاء ثلانون صاباولان |

ل

0

لا

در املد

نار  4ا

مالوالااستسىالعندغ يرمشةوق ٌْ
السلاممنعاعدق نصدء الهمفىملوك قعلءها ن عق كلهان كانله

يف"6

ردن 1

ع لانلهاوج لهتذوينارلكلاب زدولالىالنما»لاا ارحان |
نكانمعسرا
الذافىا

٠-7

(قوهقهو|ا

أخذيهعامة المشايعخجوى :لت
اجعلا
انره

فىالدرعنالغ:تىمأنصهو سارهمكونه مالكاة درققة نصدسالا“خربومالاءتاق سوى مل.وسه وقوت |
ومدنى
الاصع|رنى ومدلهةا

وهواءةتاررا <
جعلآروىء نأك حنيفةك ا
مستظهره الحثى

رجدالللهه (قول وةالمعتيرا/معد الذعان والسعايةوم الاعتاق) حت لوكانالء_دأععى نومهقأنلى
دل2ت
صف
براض ع 3ه

3ع

عسل سقط عنه!لضان يلاف القن نتروا ”
أعى أوكانموسرافا

اكان قائابتوم للاحلوانكان هالكافالةول بلع لانهمشكر وان
تلفسا فى3عةالعسدنوم العدى ف ن

ااا

هنالكا وان ختلفاقى
دقاأئاوكا
عدّق
تالاف فالقولالللع
ات سلاداقعخلى

الوقت والقعةفائىالسا اكت انه اعدقه للعال م العّقللبالوبقوم لازانحادث :ضافالى أقرب)

الاوقات وعلى هذا التفصلوماخلحدّاف
0

اي

العرد والسا كتزيلبى (قولهولوشبدكلام) أىاخبركل|
0

اناوازلاستاه

7
2 703

حرصحصسجبييرير

س-بن'-نمشة

لابخرأ) ولا ار  1حر ج اذى والرقكاسى دنا قالالدرو نمالغر بسماف المدائع |
من تحر ماءند الامام لانالاماملوظهر علىجاعةمن الكفرةوشترا”لرقكىأنصافهم ون نعل

الانصاف حاز ويكون حكهم نقاكاءلم.ءض انتبسي(قولهانحرر) مضزاأوهضانالمدكدةالاستعاءررأ|
أعن .لغاخ(قولهأوستسى) أوبديرأو.كات ان شاءلانالة“دنر (وععدق والكادة استسعاءوان كان

| الشيرعدا أذ ونافانكانها.هدس ذله م ارالتضعين والاستسعاءعار ورين كنادس
و« 2ارللولىة .ون لهاخ.ار  2س أن كأن موسمرا والافالار دحع وا كاتبكا أذون المديونواعل

انا هيد

ان

ارات لشم يك مه دكن اص مله الاء

انظ ر دلوغه :

| أوافاقته ان لمكنلهوىأ ووسي فناكانا«تنععاللمعهدّق فقط ولوماتالعد تعينالتضهين ظاهر
اا دعن وكانللءد كسب رجعالمعدق ماكدءن 1
الروابة ف ذ

عاك عنمن > ذاأعيد

ملة أوماتاللءمق وكانالعتق فىصعتهأخذيااضمان وانفىمرضهمب ف ماله
عهفاىقو
ليم
اةنص
قع
2
ماعن هماوتالجد تيف القمة من مالأهوماتالثمررن الساكت فللورة ماعرمن

بادات كن|

لدعضهمانتتارالءةق وللبعضالا خراان ت ر
اوى
االتضمين فظاهرار وابة ور
سن انه لدسهم

ذلك وتع هلىالمسوط ومعنى العتقى فى حدق الوارتٌ ه والابراء لا<ةقتهلانال ات كاللكابعتدرا

لانورشرقءته بمتوالمول اىت اا مور بودتلالككاية لكنه-مالابراءءنالسعايةكذاهذاز بلجيار ظ

وبحر (قولهأواهن لو وهسسرا) وق أدعدى بلااذنه ذلوباهستسعاءدلى اذهب وهل وزا مع'نين
السعايةوالكان ان تعد الشركاء ونأالعالاومتى امار واأعراتمنالاالسعايةذلهالاء :اق ولوباءه
ا أووهيهتصد.ه مرا 53 00ولواءتلةا فى 9دان قائاقومللعالولالضرللهكار
لاد وصحكنااعتلنا فىنسسارهواءسار در وقولهولوباعهأووهسهالمأىءاعالشري الساكت

انصسه منالمتتي اووهمهمنهل صمزااءنتس
ار لالنهالملسقلقعليك 0

اكتفانماا] /

ا أملاكه بالذمانضمرورة  5نلسر ملكامطاةا الائرىانه لس ل ببعه .ل اماالعتق أوالاستعاء

/

مؤة |
تب
واعلماسنليف انم اقتصمرءلى مايددن الخسارات و زداراد بمروالكارةاكلصا
لمانا سعأية لان لوديرةوجسعامه السعايةللاهل ولوكامه علىا ترم قعتود ن النقدى مقا

| يتغاانفمهلحز ولوعلىعرو ص ممم|| كثرحازولوعزاستسعادفان اممنعاجرهجيرادروأنت بصيريائهماا

أونارج عض السعابةالااناتدرفائر :أ ىهى انه لوماتالمولىسةطتعنه السعا:.انكان'

خربع منثلثماله وللككايةقائد:هى الاس تغناء عتنقوعه وقضاالقاضى بساواشارالمص:فيذكر
اخماراتالىان لدسلهخمارالترك علىحالهلانلهاسديلال اىلانتفاحده بعد موت امريرة فىحزعمنه ||

يانراشعرلى
كهرسفى
يوظا
ف|لايدمن خريحهالاىلعتنيكف المدائع ود

اتنار واجدامازرو ْ

قال ف الاسوط ولدس لهان تار الهدمن ف المعض والاسةسعاءف البعضال"خروفال-دائع الااذا

ار ولواختتارالاستسعاءاً
تنهم
خكلم
ااس
ان ف
مضها
كجانعاةلسفااكختتارعضهمالسعاية وبعضهمال
اتلنععماذمههين وكذاءتا
ام

ءاد راينض ماسبت عىن ادر (قولهوبراجلعمعدقى بعد

ٍ التذهين رهعلىالعمد) لانهقأممقامالس "كتباداءالذمان وقدكان لهذلك أىأخذالقعة بالاستسعاء|ً

اللىادل الانىوهواان سارالمعتقي لاعنعالسعايةعند ,فتكذامن قاممة'مهكالمديراذ اقل فى بد ا
بناءع
يرجسععاضمنعلاىل| العداية
نكان
الغاصبوضيى القمةكا ل

(قولهوعندهه اليس له الاالذعان ا

المسعارالحخ) :وهذامننى عأنصىاين أحدههائ.وتالحر,بدافلىكل باعلدمعض وه ا

ا

ْ

اعةلقسلاعمعارة وعنعدنهدهماءنعه لققوالهعللسيسهلام ف الرحلنعدّق
إاسانرالم

نصسهاكانغناخعن وانكانفقراسعىنى حصةال"انوقهموالقمةتنا ى الشمركةولدانه اح“تل؛شت

[إماليهتصسدعند الع دفلهإن #:عنه كيازاهءت اريح:موب انسانوألةةه فى صسغغيره حتىانصبع |

(ا :لجزءالاثافلىمنعيفتن)
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يم

الأامن وأماالوادهيدا لوضعفلاشعها عاذ ومعى لواعدى الامده_دالولاده لابعتقالولددر

وفواللادبرتعواعدالولادةالانىه مين اسذتاح|قتالام بمدنة واذاسعت|المعةومعهاولدهاوقته

| اه واكناها يشا نى الاستردادف المميعلفاسدوق الدينفبباعم أعَمّهفيوهق الهرنناذا
حال
ارهن حاملا قولدت كان رهنامعها واقلساقضدمة  12فحامعالفصولين ولاشعها فى
تفى

تمع لاربقمهة|تمعالامه انلهارويتكبعهافى وكالد
شهعبوملدكاان
لوبق بهعاشعى أمةغيرهسهفاءاتمن
واحارةوجدايةوحدوةودوسائة و جوعنىهبةوابصاءيخدمت,اولا.تذى بذكاةأمه فهى تسعدرءن

االاشاه(قوله وحار ية)أى الاصاءة بأننزب عد ح ورواصأليمةاماالت م
طناهرثةفةد مرتولوقال

| المولىنى الطاريةولدته قل العدىوقالت بعد حكالحال انكان الولدنىبدهافالةول :ارانكانق يده
أفالقولل وهلوأيديومافالقول ها «ضساولوأقامابدنة ست أولىولوكانمكان اعت تد بيرفالقول
للولممععبنهعلىعبل وهالمدنةبمنتماتهر (قولهوالرق) بأناسراعرأةمندارانحرب وأخوجها ومعهاولد
ون
ا قانة علكهاوؤ]دهارقق مملها نهرو بس
م
إتم
اتث
دعم
لنى
لةامهف الورلقدالمغروردر (قولهوالتدبير)

دان درهاحاملاتد بعرامطاقالامة مداكاذ كرءاالشارحلانه لايتمعهاق التدبمرالمقمدت ره عن
الظهيرية
(قوله والاستملاد) بأنزة جأم ولدمفملت تعهاولدها فىحك أمومية الولدحتىع
ا هو
لتى أذا

حب
وذشتاانب
ندها اذالمرشترطالز وب حرمةالولدنهر (ق
)
عقم
اأنك
أولمهواتلكهانة
ماتلبافاءت
:ولدلا قلمنستة أشهرمن وقت السكاية (تهة) قالف الاشاءلأرمالوجات أمةكافرةلكافرون
كاف رس هل دور مالكو سعهالصير ورة تملمسداباسلامأبسهومقتضى النظرانهلاسيرلانهقب )ل
الوضعموهوم ويهلا سقط احلتمالك نهر واتظرهل حيرءلىبسعالولدبعدوضعه تخليصاللسمعن رق

الكافروانازم منه التغرداقلبوينلد وأمّ لهمقائهاتىملكا ذلاوجهلالزامه

بد.عهافليح ر (وله وواد

الامةمنسمدهاحر ( لانهمخلوقمن مانهفبعدى عليه ولايعارضهماءالامة لانماءها مملوكله لاق

أمة الغيرلانماءهامماوك لسيدها ذتحةقت المعارضة فرناح نمهاعاذكرنا والزوج قدرضى ذلك لعله
نز ابلااباذااشترط حرية أولا دمكاس.ى واعلتاعنليل الابللميسمّلة بأنمهخلوق من مائهفبعدقعلره

تحلاف التعقدق قلف النبروالتحقيق انعهلق ناللتقطعبأنابراهيمابنالى عليهالسلاملمكنالاحرا
لانه مملعولكقاتمءةى كمبعطيه ظاهرالعيارة اثعملانه س
اتلثنقىمانعده ولدالمغرودكاتانسيهقاذا
تع رجأاةععلى الهساحرّةفاذاهى قنةفأولاده منهااحراررالقعة وتاعتمر
لاأق
خعةصبو
وممة شمرثملالءة
|أوقال ا ا
ءمعزى وهذااذاكان المغرور
ضاانو
للا
محركافل
قسبح
اوتكامناأ وءمداأومدبرافالاولادأرقاء
جوىعن البرحزندى وق التهرعن الظهيريهقديكو نالولدحرامن زرو<من رقيقعنبأنكانر ولد

هوعدلا جنى زحواهرايلتاهبرضامولاهفولدت ولداكان-رّالانه ولدولد المولىقال وى وهو

ا
ملكتلسعالعىدةالاان يقالانحرنأتهدعالرضيةةلالانه حمنشذ بعلو رقيقائميعتعل المولى
|بالقرايةلابالتيعية وحنثذلااكالانترى (قولهلتغايرهمامن حث الكل اللم)والغرق بدتهما ان
عم ع
الزقهوالذل الذىركه الن
بىاعض
عهعل
ده حزاءاس
طد-:ك
اافه
تنه وهوحق التلعهالىاوحق
لةخعللىاف ف.ه والملكهوة-كن الثصمن التصرف فده وهو-قهوأولما .ذال أسور
)الاعام

وملدفرظ ركبهيا نديد علىمعتىجع_له راك
أبوصفءالرقلاالملك الابعدالاخراب الىدارالا
رسلا
إنحده كت اللغةنم تمل ثلائيهعلىيقال ركدت عليهالدونعزى زاادلهوعاعب ل
يادنالتى

تشترى مخدمةالكعة الرق فممكاملولامإكفم_ ,لحادشذناء ن الشلى وقولهلولاامإكحقمنومد

 ١سدُعر
االلى ا
مناشلتعرى مخدمةا كعمةلاعق باعماق المشتروىستفادهذا أدضامنكلام المخصاف

|حدثذكر فاب الرجلقف الارض ومءهسارقق المانالواقف لليهسعدق رقيقالوقف ولاببعه
الااذاضعفعن الل كانلهبمعه لسشترى هذه مكانها ( 1نقة) وَحَهكونال ق حى الشرعان

3

لق

(اتجزءال افىمن فتالمدين)

ا

| مرىالصر يح والاعناق علىو<وهرسل

دل

ومعاق ومضاف الىمابعدالموتاوك
للذ
ىلك
ن,تونوع
عين

وغبريدلوذكللك سنقسمالثىثلانةأأقسامقربةومعصمة وصاحكالعتق لاجلا ان أورلانمة

زبلبى (قولهخلانا الشاذييفالاول) وقدسناالوجه فالطلاقريلبى (قولهولوحررحاملاعةةا)
ق_.دهالثافيان لامخرجأ كثرهفان ري لانعتق لانهكالمتفصل فحىق االال كااتمرى أنهنه
تقذ العدة خلاق مالوجري لاقل وعر:ى اك الثانىلانها خريجنبر (قولهأىامحامل والولد) أى
| اتحلالذى سسصير ولداجوى (قولهسواءنوىعتةهء اأولينو( والحاصل ان الكلبعتق نعتق امسه ٍ

مسطلوقااءأوىلدت لاقل من سة أشههراولاكثرفانوق اعلت قعلمهقصداءان ولدتّلاقل من سنة

تلاكثيرعتق أأضا
ميريعت ولاشتقل ولاؤهأبداالمعوالى أبهوانوم عر دتعمةأمهنانولد

ولو

نلاكذا ابعتعقادلاهبيفز ولاءابنهالمموال-هدرر (قولهوانحرزه) انال جلك حراوقال
اولاملضغعةاقاةالتئقى بطذك حر ولوقالأكبرولدفى «طنكحرفولدتولدئقاهوماخروحاأبكبررعن

احدط وظاهرهانهمالوخرحامعالم وباعحتدمتهماالاان تلد بالثاقيلمذىستة أشورقامهمعاتقانلانه
1 702
0نوك:هم بمصداقاعناهمما الآكيروالولدوان ذ كرمفردالكنه مفردمضاف فمع(قولددون انحامل)اذلاوجه
ايت  0و
اسك
ريف لاعتاقهامقصودالعدم الأضافة ولاتدعا لا ةنمه قلب الوضوحنهرلانالوضع النعقكلىواناحل
إٍ لاقل75

 3ل  735أي

7

 1 1نحدلة) للد
إوبدتبي)سل

تمعللاموأماكون الاتمبعاللعمل فقلبلهعزج زادهولوأءتق ال علىملادانشرطه على الامصم

العدقولاححس الماعلىالحنمنلعدمولايةالغبرءلمهولاعلىالالماناشتراطيدلالعتقعل غىبرالمعتق |
ة
وانه
اجنىل
علىالا
معتن ع
لاوز ولانه لاحب للولىعلى امته دينوقالعناالاحوز اشتراط بدلال

وط]”

واشسراظ العوض عل من سم لهالمعوضلامو ركان والاحرة سلافب لدامخاعواقصاص حدث

برهلل

وز شتراطه على الاجنى لان القاّلوالمرأءلاستفمدان,العقدشدثاواتما سقط عنهماحق الغبرومع
هذاحازاشتراطه علميمافكذاعلى الاجنى زناىوقولهولام الما علىاجنين ولاء_لى الاملان

للمىعتى لاولزفهمانىالنورحءثذ كرانهاذا اعت الجلع_لى ماللابعتى
للرعداّقع
اشغراط بغدبا
مطلقايل شعرطقدولمن وجب عامهوأنضافالنهرمناقضةاذ قولهوءمكالامه مالوكانءلى مالوان
ليحت يناقض قولهلكننشرط قولمنوجبعامهالاأأنكون المرادمنقولهوان ب أى أداؤه

هن-لل موز
ابا
لتاق
هلاع
نتا
دوق
للل
واما
اتل فقطدشترط لعتقه قر
واعلم|نضاانه اذا اع

منذ للاكلوقتلدرة.ن واجودهوقت الاعتاقوانولدتهلأكثرمن سنةأشورمن ذلك لوقتلعدلانه
نتن وجودوقت الاعمّاق الاانتحك ون معتدعن طلاق أووا :فتلدهلاقلمن سندنمنوقت
الفراق وانكإنلا 0من سته اتغرفن و قتالاعتاق ف.ندعدقلانهكانموحودا ين أعتقه

الاترىانه نشستدمنه ومن ضرورته وجودهعندهزيلى وأشارالاص:ف الىانيد ببراحل وحده
اناء مياطفنىها
بصاملياولى قالواولاون بيع الاماذا اعتق مطانفها وو زهتها ونالافرسقتث
بعينعدهالاحوزقصدا فكذاحخ يخلافالهملكنلام ببطلانانع الابعدالولادة لاقلمنسسّة
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ملكه عفاناىلذطانوهت الاالمبتعددبير قالموهوبمتصل الس عوهوبفيكونفمىعى هبة
المشاعفهاحقل القسمةوأمابع ادلعتق مافىالبطنغيرت(فلروعك)حأرودىعافى بطن حارويمهات
فاعتقالورئة مااتفىجطارنيةحازاعتاقهم و «ذعنو ن دعة الولدنومالولادةجرعنالظطهعريه (قوله

والولدائح) لانماءمركونءستهلكا ماءهافترح حاجنهااولنانهممتهيقنا نوهامذاثنت نسبولد
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انا لاف فىالتكاتت وعدمة رمنالامام وصاحى ».اماهوبالنسهلقرايةغيرالولادفةط وأماالصى |

والظاهرانه لافرق فعتّق ذى انرحما حرعملمه دم اننكون المل,كاهمهأوالوصمةأوغيرهكماالشراء'
ولمذاعيرالاصنف نامكالشامل اذ كر(قولهلان الحرىلولدكفراراجرب ذارحم حزممنه لابعتى|
علية) يعتىعندهما لاوالانى:وسغيوكذا امس لوملكقريفسعهبالم عت وكذالواعةقلحر أوالمسم
عدا داراجريبع1تّق عندهما وعنده عتقهو بقولانهمالكر قبتهفعلكازالته بالعتقوهما
بقولانانهمعةق بلسانه مسترق ب.دولانه تبحدتهوقهره ولوطراأالاستبلا,على الحرلىأطل حريته
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بعدالاسرانتهبى (قولهلوه الله)أرادبوجدانته رضامحازاحر(قولهوالش.طان) واحدشساطينالانس
وان أىعردتهم والذون فمهأصلية كانه من شطن بعدءن الخمرأوزائر ةا نكان هن شاط ععنى هلك
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فليرتحرريبز
الحوهرةلوت
مفرتنوب2ر1و1شرحه (طقّولهو ركره)ملسوثااءكااونهومايخا ف منهفوت||/دا ا
0ال للشسطان أولاص ك

األونافلسعضواوغ_ب ريوعنبرولهان نذهنمكدموأسرواكماعنسراوم ذلشيكونولاؤدلهواغام ).ان  400بينك
(قولهوسكر) أى من عدرم أومئلك بقصد البحكرامااذا كانم نصاحكشمربالمضطرواتحاصل
ضادثالسكر بل .اقلص_ادسقراء و لاتقوىتأنه
منالادوية والاشرية المتخذةمن غيرالعاتلابواقلم

كالاغاء لاادصم متعصهرف ولاطلاق ولاعتاق كذافىلكر بروهذاعلى قولالامام أماعلىقول د

المفتىمهمنان كلمسكرسوام فلايذريجالاششرابلمضطر أهضر(قاوفلههوانلىملك) وكذاالاضافة
المسسهكان اشتريك فانت حروالتقنند بتاىلاتخري لكموان ملكتكانت حروهوفملكدفانه
ى
دأن
.هان
علكاتم
تولله
دق لهاللاعرق من انالتعليق «الكائن تتحمزفرق دمن هذا و بنق
قانتسروحلات لانفىالاضافة قصورانهرءنالمدائعوعالهاننسمالمتناختلفت فىبعضواذ1
املكمطلقاوعلمه شرح الشارح والزيلى واقلبعض الكار"وعمرة.دابالا .ف وىعليهتمرحفالهر

فلهذاقالوالتقسسديالا ى ا(:قولهيانقا النملكتك:انتحر) فماهاضنهذااتفعلهياقللااان
دقالانهاستممل الاضافةف اىلتعلمقمحازايدلعل ذىلك ماذكرتى تعلملان ملحت فانتسروهونىملكه
زجوى (فروع)نص حرتاعليقوتقوم وتقعدرا نيراسنةدت
عاتلللتملاعيالنيق باتلكيائن
جارىفذهت,ه للاءولمشرب عتقلانالمراد عرض الماءعليه #قالعندى الذىهوقدم العصةحر

عق من صصدهسئةهوافار »أ
+نتعتدقونوىف الملكيدينواوزادى السنل ب
اعدقدروةد دكروللعتق

أشناء كشيردم:باالاعتاق ومانلهاادعسوىت امللنسابدومونمهانباملكالقريب ومتهازوالبدالكافر
عنعدها ل كاذ 1نافىعسدالطائف ومنيااذاقرحر يتعمد نسانمملكهولوقاللعبدءاً9
هتقلا ةراركمر ينه والفاظالعدقتاقسمالىثلاةثأةسام صربعكانهوماحرى.
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]ق|دنكون عامةوقدنكون خاسةقلاتق لانياث كز بلى (قولءوعتقعا نت الاحرمطلقنا)
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رأراديالقولامدراذ تقديرقولهوءتقيما أنتالاحرأوخوامناانت لا
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حامل مذه عق مافبطتبادونالامة ولدسلهسعهأقلان تضع جاهانانهملك
لواشترى زوحة أبيها
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لقوهم انا لحل

تال لوكحتى لابعتق نقولهكل ماوك لى

لوملك| بنهعهوهى أنه راع لاق (دولهوال لاقي باحق مامالاأوالداناتم) لان العتقى

أقوئ الصلات قاط بأقربالةرانات وهوالو“:دط-كانا ككزه وغبرالولا0

دق

الاحكامكوضع الزكاةوالشمهادات فكذاقحق هذا نكولامكانلحساقهارالولادقبأوااستدلالا
نز
د ولماءن درايةالولادوإناقولهعليهالسلاممنهدلك ذار600مذهوخر ولانالنكاحانماحوم هذه
الرأيةك أنه للر ,دبعن ذ ملك النكاح والاستفرااش فودَى القىطبعه الرحووملكا هينفىذلاك

 :ألمكن أرتسافسك]انهدبنء نن ملك نكاحه فك | عن بقان:دق ملك عنهر بلجى (قولهوقال

ْسان اللواهرا) ونهدقال مالككافالغايةووجههما<د تالطساوى باسنادهالى أنىهربرة

اتاعسل اشهعليهمملاحزى ول ودالدءالاأن حدمملوكاءشتر رفبهعتقه ولاواب أن قوله
فمعتقه أى دشرانه لنوقومقةاين 2سد شمن|:تتمى و00

نتعرانهأى وح تبرائهفيكانالتراء

ْ اعتاقااواسطة حكهشنا (قولهواوكاناالشصبيا أومخنونا) وأهلالصىوامحنونلهذ احكلابه
 ١تعلقيه<ى الصدوهوالر ,دب قشاره النفقنه وكمان المتلعات شدذاقالالسبدالحوى وانطرحم

 ١مالوملكالصى قر بسه

 0مهأ تتوجىقات امامتت فت ادر ر

احاتم ى أخاهلات كاب علهاذليس لمعكناميقدربهعلاىلاعتاقواللزومعن دالقدرد
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بوصف >كن| :انهمنجهةهتضعنتق.ق ذلكالوصف تصديقاله نكاحفرىوان يكن ترد الاعلام
والبنوةلاكناناتهاءهذا الافظقالفىالفج وش ان يكونعملال ا ثاتماذا اكلنعديعروقف
انب ان شت التستصديتاله فعدق وف زادوابنرمد عء ند لوقالبأانى
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مشتركة بيننسب ورضاعفكيف يدت العتىناطلاققولهه_ذا اقبانىامئلهذا ما
ازلا بعارض
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الحقيقة فاذااءتئءت اصاراامار 10ن سنهد ندثماعلاقة وهوهذاحرفان الحريدلازمةالمنوةفكونْ
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تأسد اذ كروالكرضى 7قولهوألغاظاالطلاقمطلقاسواء كانت صر حه أوكاية) لاف كيه
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الملكولناانالاءتاقا نات النعوة
عاب ا
اننوئى)لان سن |للفظين| كالايق سرع انكل ذا رامت الاب

>
يا

00 29

تَ

2 00 8 6
رن

 :امى.

(الحزءالمافىمن فتالمعين)

ا

الملكانأولىواحاصل انه دعق هذا ابىعزدا لاماممطلقاوأماثنوت نمه منه فثمرطه شثانان
كون نولدمثله لهوانلأمكونثارتالنسث»نغيردز باى وجع_ل العنى الثر وط ثلاثة |نيكون

المولىأحكيرمنه و بودمشلهللهولنكرن نادت السب من غيروالققمق ان الشرطم شيئان فقط لان
خه لل
تعن دأى حنيقةالفي
نوله قهاه الشمرودم الثلاثةع ى
هق
الثالى غنى عء نالال نمماذكر العينى ن

عله ذكرعك_تر ارتلكثمر وط وهى مااذا كانلانولدمثله له أوكان معروف
ظواسهمرهانه سقط منقب
الثسب وصواابلعبارةهكذافمبذءالثر وطالثلائة عتق و ردت مه جساعاوانك نا لانولدمث-له
ملك أوكانناتهالسب مرخرهبعد عندأى حتفةولاشدتنسه وعندهمالا:1دق بدلك على هذا

ماد كهمر1خ تعليل (قولهدلانية) متعلقى 0

شئىتقدءه ماقا

من الاسام

جرك (قولهوهوقول الشافى) لانه ال قيردكلوقال أعنفتك قن أخلق ول شف ان
كدازهوا نكان مس لاحقمة ته لكونه انماراعنسر ته فنصاراليمك٠ن افلا 2

هذه

 3حارف المافتر مم:بالاستعالةأ كلهاوهذا الخلاف مسنىعل ان المجازحاف عنالحقيقة

ق١  -4عند هماومن شعرطاه ان بذعةدالسدسف الاصلعءدلىالاحة-ال ثمعتنع وجود لعارض فعافنه

غي هر مسازاكمالسوءكالنتفنىاغير :مسقل بأنكان بوأدماهللهوهوء*ر اولفتسسقانه لولاثيوته
منغيرءلنت منه قطلفه لازمهوهدواحر بدّوء:دء امازخلفع:ن الحقيقةفى التكلمععنى ان التسكام

لتدكام يذلك ال-كلام وارادةغيره ما زلف عن الال وعزمله ان
بكلام وارأدتماوضع دض وال
اه وهوالتكام كا انانكوت مت د انتعىاكمولانى اعاب االلحذى
زلاممنىا قالالان ارمأ ودهنحاز >وزاذا اتدل والانتعا لم
بقهإها لمحلبطر بق لما و
اوصافالالفاط فاناللفط هوالذى اطتة-لىمنالوشوعفاللاما اماق لمكن نقلهاز 5

فكلامالر يلعيصر يح نرجم مذهب الاهام (قولهولوقالللصغيرهذاجدى القىولهوقمل لاعق
اجاءا) لانهلاموحب لهف الك الاواسدطة وهوالات وهى غيرنابتة بكلامه تع ذران عل محازا

عنالموجب ذلاف المنووةالابوةفىقولهذا انىأوأى لانهم ماوجافالملكء نغيرواسطةز نلى
ايدى
(قواهأىعم ببذامولاى) لايك العونالضربحك ناكقولهنحراقيديالمولى لاه لوقالب س
كدم العتى ويذلك
اونامالكىلمعتقى علىالاصملازبهراديهالتعظيمالادلانمةوامختارفى قول أهناع.دل ع

اخ بان الصفارحين سئّل ع نحاريةحاءت سراجل لواهاذمالما أفعل,السسراب بامنوكاسنا
ط عبد قدمعلى مولافقالالمولىأى -رقدمكنا
حنى
نفف و
الدمراجنامنأناع.دلانه مدكلة تتلط
لاعةق لالرادةا تقر جرى ضاق |للورمزنالفمق يدل المةيركر ,ام ن الناسم (قوله
سله
أوناخرأوباعتق) لانهناداعا هوصر يق الدلالةالااذاسعساءيذ لكلانمرادهالاعسلام با ع

وشعرط نى المخسانيةالاثعهادعلىذلكولوناداهيالغارسة وقد لقمه بالحرقالوا توقكذاعكس لانهلس
زراءعاسم عمل_هو معدي ر|خماراءنالوصف دا بدوشخصلهانه نادادياسممرادة»وق المسوط لوجعل|ب.
ا
عئدة ا

اس ونادادنه فقال باحر بعتق وان 1ن معروفاعتق فىالقضاءوكذا

وسهاها :طالقكانىأ كثرا اسكتب وقبل انه بعر (قولهوقالرةرلاتدع الاعتاى بقولهبامولاى

الامالنية) لانه براديهالاكرامعادةلاالقَقرقكقوله باسيدى بامالكى قلنالكلام مولعلىحقيقته

طلق وبراديه الناصركا

ماامسكن وحقمقته انمكون لمعلءهولاءلاةعليناسفل لاناسم0

فىقوله تعالى ذلك ,أناللمهوك الذينآ]م.نواوان الكافر لبانموك اموكذا نطلق وبراديهالاعلى أيضا

,يركل
م
كالاسفل-1؟ والالعرت كا سالةغرولا نالمولىلا

اا

3

)ل<و
ضولاصءدق
لضركورلة"هايهمه زيل (ققوله
انفى
كونه الول الاعلفىتعين المولىل)اد
سلاف الظاهرزياى (قولهلايبااعى وبااجى)
المي

0ر0

ا

ا

0707707772

تودف

على منلاف حككين)

5

نهر ومن العمر بوحهبتك أوب«تكْنفسك أوتصدّقت بنفسعايك فمبعطدلققاوان ليذوودية.ل
دلاءرتدبالردولوزاد يكذانوةف علىالقمولدرء ن الفت وذمهعن الوهرةقالان لاحسن العرب
العد و

ندن) ميلك ف اىلطلاق أوصر عشائم
لقعلردك أنتحرفةال لهعدق قضاء (قوله أوع باعبريهعءالن

لاق فلوقالسممهنك حرعتق السدس ولو
لنىطلاف
اسأ
اب أك
مذا
لاغرق المينبدنبما وهوان ه
قالىجزءاوشئ منك حراعتق المولى ماشاءنهر عن السانية (قولمكار أسوالو-ه) كانقالرأسك
أووجهك حرامالومال رأسك رأس حراووجهك ولهاربضاافة فانهلاعت وبالتنوين قعلتانه
حىدى الروانسكماس..أى (قولهوالغرجانكانأمة) وى
انىف
وتصشفسلساهدر (قولهوالعنق) ع
قلوعلهمده فرجك ح حرلاف قملدعق وعن هد ل باعدّقلانهلداعيربهعذه تخلاف الكذر ظاهرار وابة

"كذافىالخانية وفىالف الاولىثروتالعتقفلماهنه يقسالفى العرف هوذ كركمنوارلوذذلان فل ذكر
ةق لانهبقعلاهواسان القوم وف الدمأوالءنقروايتانوالاصع ف الدير
عانك
ر (ىس
ره ف
حوفس
وهوذ كر
ى
لرج
عال ف
والاستانهل باعد ولوق

ذاا
نحكةم
حارالمبعذوتىّق لاتق لانحرمةالغر مع الرق

ال
ا
افلعْخ و شتى انتكون كاءد#وازانتحونالحرمة للعدقفاذا ننواههترعقنالفى صر وسأى
ف الاعانانهان وطئوالزمهكفارةعمن (قولهوكذاالمديره)ذاهوالاصمكاسبقعن النبر(قولهويانت ||  1 *):,عب ري إلا
عتدق) مدي كرالمتدالانلهواقتصمرءلى امخبركانخاية قال
ف اىلمخانمةلوقلاحرفةلل نمعندت فتقال بإلعة ل وه يعن
فاىلاوّل 04 003 1
عبدىءدق وكذا لوقالأنتءشق فلانحلاف أعمّك فلانكذاف امجتىوكا ونجو  +انه

اعترفبالقوةاحاصاةّبالعةق فمهوالفثانى انأاشم.أأونفجلادناالصيغة نهر(قوله وأعتقتك) كذا 5

أعتقكالهعلىالاصم والعتساقعلءك وعتق علولو زادواجب لبمعحتوقاز وجوبهكفارةأونذر

يعد

 0كات رده

تع برلاليعةن الف (قولهنواأولا) لانهصريح (قولهوبلاملك ىام) شفراولعكاناتلاننى

لمكوالرحقزان :كون ,البح كاحازان كون بالعتق فلايدّمنالنسةنهر وفيه عن المحدط #حى
ا ولقعاانتعرسيىدوفهأنتغيرملولء
قاق
لبخهاللعاتقصواةلطل
اوى
طدهلأءق زوجته ون
تعي
اوتاق
لاعتق بل تثدتلهأحكامالاحرارحى دقربان مهماوكهوفددعقلهكهوكذ الس هذا عدى ل باعتق
ولان الشرط
صدت
ان
لوى)
اانن
فوله
وقاس علءهفىالعرلاماكفىعاك | ننازعه فىالنهردر (ق
ف اىلكابةالنية أومايقوممقامهامندلالةالحسالليز ولماقوامن الشاتباءوة 1الاحتا .فىعض

كانت الطلاقعندالغضب أوٌعندمذاةكارلطلاق الىالنيةفمنتىان يكون فالعتاق كذ لك جوى
عن البرجندى (قوله تخلاف طلقتك)لماسيق ان الطلاق بقعبلفظ العتق بلاعكسدرر'وكذ لابقع
بكثاءات الطلاق وناونى لهذاالوجهانتبى الافى أعرك بدك أواختارى قانهعتق معالنيةتنوير

ولتوقف علا انيةف لىمجاسولاعتقبنكو نتعلىحرامواننوىلكن يكفروطثهادر

اكانمحهولالبو وأدمثلهللهأشبهأولائنت النسب أيضااجاعاولوقال
بهذاابىاج) غيرانه ن

إرننوكا ىو .لاف

عام

ا

ا13

هذا ربىمنالزناعمقولايثدت نسبهقالها لثعنىوهل دشترط تصبدبقه فعا سوى دعو ةالمنوةقولان ||كات 0 0

يط

0

0

اك
خىنمهن النسب لانالاخ  || 6مم بى,
لاناينو
اةالا
ولاتصيرأمهأمولدولوقالهذا أخىلعتق ف ظىاهرااروان
 00لت .
يقإلعلى النسبىيقال أيضاعلى الا الدنوى هذاخالى أوعى عدنىن ربودر (قوإهوسواء حكان

ماعلرونفستام) فلو كذرنفسهقهذا اننىشتالعتىان لمكنلهنسبمعر وف>وىعن

البرجندى ٍأن:1اعلرمف:اسدمةهافلىتىهوفم اعلىمارالدع-لاءة الوفاىفموافق ماذ كرهافلىدرر
أولاعن القن ة حلانالماذ61وثانامن! نهالذىلا ابعرف نمه فىمولدهو هقط راأسه امف دقال

رفدّىءانه قسدزائد على مارغعمم.اممرنةالدا :.وقاضذان وساثرالمءّبراتنالقماغهوم مم,امهولسة

قنر وه وأوفق ال(ذو ف قىول أنىحدفة الاخمير) متعان بقوله مطلقاولدسمن
لفموط
االي
امدنمولقول وهلسكنكابتوهم شعناءن ادعلضافاط_ل فل وقدّمهعلىقولهولكن فىمعر وافلذسب

0

5
*

(اتجزءالةافهمن فمالمعين)

 4هو

الدخول ف داراحر قان لحرن أواشترى عبدامسءاةد ل هدارا رب عدّقعذدالاماموك الوورب

منه الىدارالاسلامأ واللفظالاثثائى الدالعليهوه وركنه وصفته واجب وهواالاعتاق عهانارت

لبست من أعتق رقةم وْمنةاعتق اللهبكل
اكت
ومندو وهبوالاء تاق لوجهاللتهعالىااحاءنى الس
عضومئماءضوامن اعضاثه م نالثار وه نهناقالالشام يادسان يعدّقالرحل ارللامرا
لصيل
عقخ
وهل تشترط الص.غة أ
نمذ
اال
ظدوابهر :قولداءةقأوا نه صل ول
دوبيارأ وشراءالتقريب
والظاهرأنه مص ليما ومساح وهوالاعتاق بلانيةوحرا ومهوالاعتّاق لاشطان| وللصخْوكذالوغاب

عظلنىهانه يذهب الىداراحرب أويرتداوضاف منه السسرةةا وقطع الطردوقحكه زوالا للكنهر
وسماً اهنالدق للصعبكفر:
مركا م

(قولهونصحمن حرمكاف )) وات يكنع
نالمأمانه ملوكه

حت لوقالالغاصت للالك اعتق هذا امراك وهولا :لع انعنددعتق ولابرجععلى الخامصب
وأشازالى!.١دعفاعتقهالمتترى وول ايده صم اعتاقه
ل

وتحعله قمضاورازه-ه امن ولاقاصدا قدصععادىلخطئ و
عنددمار د
نضخارج من الثاث بحر
ولاحاجة المىاذ كربهعضهم من زباده دولأهولوسكران أومكرهالتصر ع الآنيه فعاسيأتى وأماالمديون
فأنكانفىصعد :هنفدوا نكان فالحرضلافنا لاماحازةالدابنينحث كانالدين م مطاعالهذكرة

سيعن احمن سل عنرج ل أعاطالدينعالهقاعتقعنداه-ل اعمفاحاب,اناعتساقه حالتعةهنافل
اتفاقاوار,عدا >مرعامه سرب الديعلى قول الصاحين وفىعرضموتهفد يذهالعهط .نرحكةهمانع

لتا تفذق المدهونح ثم كانفالمرض فكذا وقنف
اقا
كتبرى
د للداسشنو ان
 :دون ولوق |!ا

ذلكوكذالا,د خرط لض ووف
نجواب ا ملوللاب السعود حدث اطلقفى

المددونكون الدن ».طاحكنا ستفادمن -وابهفيض م نن الوقف قدرالدن وماقالأم رتفريعا

عل أنلهامتشرط كول عالناماركدن فولل وال لاحتللشترى أعى هذا العندامع الفأ
مكاف) وكذا0
ملكدون المشترى وهأ ولىلثعوإه (قوله
لاى|اء رك عدرارلا
اكانشا كافمهلا
شاكاقى دوت الاءداق ف ن

9موورة ر 3دنالندام (قدرع) قا اللوااولحَى

مالقالهللد الاثوبانواريه جوى (قولهعاقل الع)
اعتق عمد وله

ا

دن هذ الاحوالاوالمدا را جرت
له
ادخ ولواسند .الىحا
واللدهوش والمرسم والمعىعلمهوا نات فانهل :
وقدعل ذلك فالقول لهلانهاسند الىزمان لا«تصورفمه نهر (قوله سواءكان كاذرا لانه لدس تعمادة

ا

ودف على النمة جوى اظاق ف الكافر وهومة.دعااذا كانفدا رالاسلام در رقاومهلك

قرمه الذىىأوالسلبدارا
قرلمماع رماحر با بداراحرب قانه لادءد عندهما خلاتالانى وسف ولوملك ف

ار بعدقىبالاجاع شرنيلالية (قولهلماوكه)ولرراضافته أليهكانملكتكأ والسىس هكاناشتررتك
فأنت حريذلاف ان ماتمور لقان تحرلادخ لانالموت لس سد الك وم نن لطاتئف العا قوله لامته

انمات أىفانت حر قةساعوالابسهم :كه افقسالان ماتافىانت طالق نتن غات الاب تلقول
توعكدانه لانالملكر'نداتلمهقمااءالموتدروخرج نقولهاملوكداءاقغيرالمم لوكومنداءتاقانحل
اذا وأدتدلا كثرهنس ةأشمرولابردعدق |افضولىاخازكاترهمهفى الصرلانالاا:زةاللاحقة كالوكالة
مد أمغواالوسف للكثرةاستعاله
السارقة هر (دولهبأنتحر) بدأنال!صر يعمن الفاخلهلاندالاصلث ب
ونه ذلك علىانه لوقءللهاعتقت هذا الع.دفاوماًبرأسهأى نعلابعةىكافىاللهمط .وماق النمرهن قوله
ان تمغيرمناسب والمناست أىنمنازر زادمنهذا العمل يعنى علىدولهانت برعت وضناءكدا

فال دائع وف اتخانةلوقاللامتعاتتراولعيد .أخنرتوعتق وقالزازيد نتسوالنغسونوك مكرما
دقائع وغيره:ادعاع.ذهنا اذااها رفة ال انحر
انعلدقتو
الاخلاقعةق وانزادقى اخلاقك لا

ؤ

اء ولوقالى باسالمرتسام
نا
 0اللمساقعةقضافى
2

رهنو

لإعلىم:لامسحكن)

دى والهداية(إقواه كان الطلاقرفعه) ولان
لن التقور
فيبهالوقوعالتعريريالغتاق فك م
تنناانى
أولات

|ندو هباولصيلاله
كالامتممالاءقرل الغسم غيراانلهقعدالاق وان كانغيرمتدو بالمدعلى العدّق ا
عقايله وهوالتكاح نهرواعل ان هذاباطلاقه مض لثسروعمة العدتى

ىق

المى خلافاليعض

المشايعةقال السرم ىمازعه بعضهممن ان العتاق غيرمشر وعفى  -ق الصى وهم :الى هوناءت ف حقه
0-0
ستو يدل لكاي معن
أنضااذااحتيح اليهكااذاكاتبالابنصيبابنه م نن عمد مشترك وا

نصدب عر»كدانكانموسراوه ذا الذعان لاحب الابالاعتاق +وىءننالمرحندى

(تمه) تقل

شنا عن ألغازاين العزرمائصه
وهوايهعردمب_ ا

0

اتقو

(قوله وهوعاروءن

القوة) األعىتقالمفهوم منالاعتساق لغعمارةعنالقوأى مسارنال الدنووغ هنيادايلانهم

لبقولواءتق العسنداذاجوى وبغنقاالواءتق الطاءثراذادوى علىالطيران وف المغرب انها لخر ويجءن

لكيه جوى ومن هنا بل سقوط م|اعترض دق المسرمنان أهل اللغة1رةولواءتق الع.داذاةوى
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كهذذالقكالشخناوالذى ودفت |[  --0ل
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أوهيته فالصوات < 1فالاطلاق والتقىدبةوله لاالىمالك
 ١لات القوةاح
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ووهوعلمومالانه نالكعاممل كهمب نا الىوقتالتء-دذى وهذا

أىالذجان اذ فر استطلارعأى ناضى لانع ن أسهدس اناوعلى هذاب..ع بعض الرفقة
متاع يعضوماهيزه وكذالوأعى 1مقفااتفقواعليهمنماله12م :و اسمساناز لج والتقسديالضمان
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قصاراذنه كامرالخ
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حتى ندع و باغالخدمة
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نملومأرشافعياالحأى بشرط ايلنون مأذونالهبالاستنارة جوىعن المفتساح واقولماسبق عانلدر
معزباللحرهوةول الصاحرينوء :دالاما م اذاوقعمنهالقضاءعنالغالرأنهناسا مهمه تف دعندهووق

نعندهمالافذق الوجونواختاافلترجعفى الخابة اهرا وزاسّتنعن أى حشيقه
وتا و
الددد
نفاذقضانه وعلسهالفتوىانتبى وهكذانىالة تاوىا لصغرى وق المعرابمعز بالمتيطالفتتوىعلى
قوطهأ بحرم نقلعن البزاز تمعز بالشرحا (طلأ وى | نقمَضىموافقَةالصاحمين للامامفى نغاذالقضاء

ونصهاذالمكان 1لقاذى محتهد|وقضى بالفتوى تمتدمنأنه علىحلاف مذهمه نفل ولدس لغيرهنقضه وله
أن ينقضه كذاء ند وقالالثانىلاس
لأ
هنيتقضه أبضانتهمى وهكذاذ العادىف الفدول

وفىعهدةالفتاوىالقاضىاذا قضى بول مرجوععنهحازوكذالوقضى فىفصل م"بدضشهموكذا

م6

(علىم:لامبحكنن)

بالغصت

أولاجوى فانقات يف يق ق الغصبم عكونم اراضة ا

وجات كتعاط راضية
الزو

)قوله وحاحة)

«حقىباءةمارفةداارذ امن

أ نا نفلادولكن
لقانم لوكا معماعر

لاق انالاولىايدال نفلاغرضالانهازاسقطت نفةتا فى الار

اا

الاوك (ذولهلانه

انكانمعهاالزد ج سالا تغاق) تعنىنفقة | خضيخاصهلانفقها| لسفرولاالكراءتنوبر وشرحهءلى
و

اننارالىقعةالطعام فتدفع دامر

إرضه تزف الىبدتز وجهامطلةا)
(قوله ودر

كان عرضاتط مق معهالجاعأولا (فولهوان زفت ذرضت
مرضاعزنع جاعلغواتالاحت.اس

الاسة1

وده

هة ولهاال:نفقه)
١ب:عد

الاسغى_انانالا< | س

ع سواة

والة.أس عدهها| كك
 :نس رنتا
قاممقانه ل

لقاو
وعهاوحفظط البستوالمانع[ «ارض قاشه | 4ضر در واتحادل أنه اذالمعكن

دمن

نمواعلم
ن الانشفاع بهابنوعانتفاعلا تسقط شرلا لنقعننلاهنم
ألوحوه تسقط نفقتهاوان كان مرضاعك ن

ازماممى عليه المصنفهن انم|اذامرضّت قبل الزقاف فلاثفقةط |ممنىءلى اشتراط احلي أوحوماوهوا

روانه ء ن انىدوهف والفتوى علىظاه رالر آنهوهوان النفقة تس كرد العقرالععدهيركانافىلىخهرسواء
ا
قاضان ردهقى اله 1عَرَاةٍ
كأن هد مان م أوة.له ومافه له

ضر

عدم وجو النفقةه اذاءرضتثم ست معللايانالتسايهلالمعا نتهى وهذافى القيقة1د لتفصيل

قاضذان (قولهوءن أىلوسف انه لانفققة لمسا|نكاتمر ةيالضخ)هذاءلى احدىالر عن 3
رسف فعلىهذدالروابةٌشترط لو<ون نَفْقمماتمرطان كونالمرض بعدالزفاف وكوتوا نطالماع

زرقضاف مطاقاسواءكانت تطيتمعده
اناللم
املعمرض أماعلى الروابةاالاخرىع-:ه فالبشمعرطدكو
جاعأولاوعلى هذءاترواية اقتصرف الدرر (قوله وتحب النفقةلخادمها) لانكفاتماواجية عليه
اء|ذا
فبأدا
ةادم
مةالخ
دفق
خعت ن
لغات
|ذامن تامهادر راسكن ا
وه

اللا

وات لم

(حاجدم غعيرالزوج و)غند أنىوف

اارلمنفقة وعنه
افنلتهمع
ننتمغدور ةا النفةة والفتوى
كأا

على الاولواغاق.د بقولهحاحةلانها
أوكانت معهّرها وتاحرةودس معها

رو <هالاتحانا:فاقاو قدبقوله
معغيرالز وج لانهدا نكانمعءها

از توبحبالاتفاق (و)لالوكانت
(مرضةلمتزف)الىياتر وحهاء طلقا
فت كرذفتليهعادمالنفقة
وزان
وعن الىبوسف انه لانفقة اا نكانت
مررضدّلال:ط .ق الجاع(و)تحب ال22+

(لخادمها)مءطلقاسواءكان حارواملوكا

وذلاغيرها (لو)كان (موسرا)فان
كان فاخادماناواحكايرلا«.فرض

عذدهماوء ند أنىبوسف يغرض لخادمين
ألالا
و تقسل انكان ملوكاذاسوق و ا

وى فناوى «عردند اذاكانت اال

ن بئات الاشراف و+]4دم سير

لمسحقيا خلاف :فق الز و<ةفانبانى مقاله الاحشاس شر تلالهمهعنالمر (ذولهسس“كان حرا 0

نفقه خادمين وعنأ

ظاهرااروادةعن اصدابناالثلاثة وذ قيدمقى| ريا لوكااذى لاشغللمخير بوسفق رواب أخرى انهااناك

أومملوكا) هذا خلاف
خدمترا نافعفلوليكن فىملأكهاأوكانل شهغل غيرتحدمتراأو »1نك لكنه خدمهاهوه م 1
قادقة يلت قائق وزفت الىزوحهامح
(قوله 0موسرا)

در

رالد ءن الغخرواو
حمان سماتالصدخهلاتضات و حون لركاتشي ل

اعمتلغا وفاىلليسااعرسارفالول قولهالاانتقم المرأةالمدنةك ل,اناهملقساك_ل ززيابىولوطليت من
ألوا خمرهعد لأن.ارت إساره حلاف
القاذىالسؤال عن حاله*ن جدرانهلاحب علمهذلكولوس

سائرالددون نهر عن المزاز بةولوحاءهاتكادم ميقلمن اهلاترضاهاكذاةالواوقيددق الغوتفرقهاعااذا
تر رن حادتها أمااذااتضر دنه وحاءهاعنادم أمينفانه لات.وق ف عل رضاها )قولةوقكن
مملوكافاالح) <كايمه بقل 7#ضى ضعفه ولدنسكذلكلانمكاس.ق ظاه راز قله( 4قولهوى فتاوى

ناباذمااعلة أوكانت م لناتباثر
ارع
كغو
ا
#عرقند اذا كانتالمرأةءمن بنات الاششراف ام) قنددقى ل
:ع اذا دحامروطت
اللبنفسوافانكا تمن تدم بنفس هاوا| قدرة أجيرت (دولهوقال|ل.

يفرق) اسار وىاووهر بره ن قولهعلءه السلامابدأءن تعول فتمله :ن أعول نارسول اللهقالاعرأك
#ن تعول تقولاطعنى أودفارةى حار.ةك تقول أطمنى واستمانى ولدلك قولالىهن تنركنى رواه

المخارى وم-م ور اولىدارقطنى عنأ هربرةفاحل لادما ينف علياعرأتهفرقباتوماولنا
قتولعهالى وانحكان ذوءيمه :.:ظردًا ىمسم ول ناف التفردق نطالي ا لاش علىالزاوبلوانعر

د مكثيروسقت نفقةة الخدمكلها

وقالوا انالزوج اموسعريازمهمن:نفقه

الخاجم م|دازسماملرمعمن نفقة ام أنه
لاا
لر ال
فرا سوس|اقا
تلفقخةادم عند اعسارهوهو ر وايه
السنعن الىحن.فه وهوالاصم خحلاقا

حفيرة هذا اذاكان
ذدو
لله
اقا
ما

إلرأتخادمامااذالم حكن للرأتخادم

لاتفرض نفقةاخادم عليهنى ظاهر

الروابةعن بصنااوعن زفرانه .غرض
مخادم واحدم مى بوم ذلك بنفسها

اونقذخادمار ولايغرق) بنهها (نهزه
لشتدانة تأخيرحةهاودواهون هننالا طالة كاتأول ولس ىدث أنهر بردخةلانمقالوا اعلننفقة)مطلاسواءكان حاضرا

ل
له«مءت هراهن رسولاللهصلىاللهعءليه ول قال لاهذاءن 1سأىهر ردروا
فى كه ولارهلدس ذمهالاحتكاية اقلوملرأ «اطعدى أو رقيولسد فيهدللاةعلىان الغراقواجب

قن قانعوقالالمرقأنىفىحديثه
مادلما
علمهاؤاطارتوكذا كا ل!قان لدس'تمه لانىطر يقد ء 1

اولاوسواءطلنتاولا وقالالشافي
اذاكانحاضراوطلات

بغرق

2

(الحزةالغافىمن افلثمعين)

اطارنلاعدلمشهة فىزمانناوكذا
السا
عمدتتب
والتقسدبقولهبخيرحق ربجمالوكان فدهشوةاحك
وأحرتنفسم_الارضاع صى وزوجهاثمر يف وإكرب وتقكمولنناثمزةدر (قولهاو كانكلها
مؤجلا) قم أنالفتوى علىقول الك انىلا:ةط تفقتهاعنعها نفسهالاهر وكان
ان كلهمو حلا|

كاون و له ال |ى
حبم
(قوله وصغيرلةاتوطأ) لانامتناع الاستمتاعلمعنىفيراوالاحتيا ساملو ج

مقصودمس كدقبالكاحولمبوجدهد ايهوأورد أنهذاالرىتمقوجاوءدوقالقرناءوم نبهاءرض |

عنع جاعمعأ انلنفةة واجيةن واجمب أنالمعتمرفاصحابالنفقة| <تياسينتفعب اهلزوجنالوماء |
اعلع لاالمننع ععنى|
مرا ن
اءةد
أوالدو والثانىمو <ودهنانهر وكذالانكفقاهناالصوغير ب لنا
7

1
771

م
5سبي مق . .٠

مموكات

6

0

أ5
7

تنوك) 0

هالت

من دهتماواكثرمانىالءابان سكعل المنمن قلهكالمعدوم والمنعمن قملهاقاتم ومعقمام المنعمن قملها|

و

كه

ةهالز لبى وان حكانا ||
راب
لاتستدق النفقة مبسادة وفء» تطرلانماذكرومن الدلملقا بوللعلقدلباعن

.

صغير لبانرقدران علاىفملائعفةةلمالان العترقمءنلهافه اركالجموبوالعنين اذاكان2ه |
صغيرة التهى قبدبالصغير:لانالسكبير:تحت نفةت#ساوان كانزو جه اصغيرا١داق 1ل فانلم5 0

تة |
نلففهوتنصه
ونا
لدماللاتحب على أمه لازا ضعنهاجوى عن الخلاصة لكاننقل شضناءن الملتقما

زو جة الامنعلى أسهان كصاغنيرا أوزمناانتهى والوأداذاطكاالنبع-لٍ فهو عنزلةالزمن والانثى ||
بامن علكمالاقاضلاءن نغقة عالهولغ الغاضلمقدا رماتحب |
اهذ
مسرف
للمو
ار»وا
فنفقته على أب
قمهالز كاهولاتحب نفقةمعالفقرالالار بعة الولدالصغير والنذتالمالغه بكراكا تنأوتساوالز وجه |[

فقفاة) |
نافى
للش
اندا
هعين (قوله وع
فنازلهسالداعنزلة شالااحش
دداالعلم ع
الولك وجاتح
واولمم
لاساعوض عن ال ككف المملوكةءإك العنولناان المهرعوض عن املك ولاستمع العوضان عن |١
معوض واحد فلهاالمهردونالنفقة هدابة (قولهمشلهابوطلاً) أو شتبى للوطءفعادون الفرج ٍْ

اونصمللقدمةاولا ستلدناس انامكياق ده عند الثافى واختارهف المحفةدر فافالنهر والى ال

الادم ادناٌلامطعاقَةدلَدرسلرمااحلسنٌ

وانالدعيذة تطمقه ولوصغير:توق لطت تسع انتهى مفرع ||

نهدٌترط لوجوبالنفقة صلاحمءّمباللوطء وه وتخلاف ماحزمنفه اىلدرتمعالاخة.

علىان

ارصاحبالنحفه |

لصد|ْ| .
صادرطاع
ارةفو
(وقعوهلهروسةس) صيورلفويظةلاكلدااهذماحطساهاقهاولبفكدلنيهنافىلتنفمقيةالفقىدوارلىالوصحعسجوه
ونلفىال
ولالوس
لمكعذن

الهافى الح
|أسقوطها و فىالعراوت.ف عام الفسادتحدس معه عنداتأخر .ندر وقوله هكمسطلتا أىسواء))
ادم
نال
كان#ق اوظلابدليل قولهلكنق نم
لال
ىوفرض ممداا 5لهافمفروضة ||
اقدتورقىاالق

لانف غيرهالاة:عو رالىءا ادسقوطها وقءه تطرلانعدم الوجودلثئلاستازمثموتهاولانهر (تذسه) ١

احتت.ااطبناا ف اىعرالفروج الافمىس للةوكانتجايرةبيتنعيركيناذى مكنلوما اعنمهلضامفا ١
د كل واحدوما-ثهة لاك

عن شيوركهوطلب ان توضععلىيدعدل لاحاب الىذ لكواغا :كونعن

دنمن قول وهطاب انتوضعاخ اىطلباحدهما
ايكو
رن|ن
معي
لن ته
اعدلا
|اشامعنمعراج الدرابة وا
ذلك وامتذعالا"خروانكان سوق الكلام يقتذىوجودالطلب» نكلمنرماولدس كذ لكلانه لمئعا
عاليه
امع
هيدمعدل
قلى
اا ع
فعه
هتنوض

(قواهيدين) قادرةعلى ااءفوالنإهافواتالاحتباس وق ١

نموعلء-ه القتوىهر فاق الدررمن تعلمله الممْلةبقوله لان الامتناعحاءمنقملهابالمماطلة]
الف

نتهى اى فادس من الامتناع الذىمن قباهاحلاف ماعلبه
ةادس مذه ا
حز ف
وا نل»كانمنهاأن كانتعا

نات
اس ن
كحتيا
نتالا
دنامن قوالمدابة بكواننم1ن!,اى فوا
اسسا
رةَال
مغاء
ادت ى
الفتوىثمن رأ

6

3

عحجججت:
ّ لعصت
2
م

|

2

ن)
إعلىء:لاه حك دي

ل7فش-ف-_-97ر 633 213131313131311111لُ3735ئ776772722111202 2222556 222
ستغرق -مالدات كان أو بصيرذادن كير ونص المذهت أنه اذاعرف الات:سوءالاختمارحانةا
اوفسقا فالعقدماطل اتفاق اام (قولهولك وة) الظهير بهاأنفقه الواحمهشى المأكولوالملموس
والسكى فل هذاءكونذ والكسوةفى كلامالمصنف تخصمصا بعد تيم جوى لوأو كانتمابيه

هلرقاملضمقدم وه والذى تعورف تقدعه ف بلادوزمان لانهمنع دق التقصير
نفهاللهر ) أاىلماج
ءة وعندهما اسقط
ا كانبعد لد ولء:د أنىحنمغ
ون
هن <هة-ء ولااسقط الذفقمةبه

0

البلوغلعدم صدةتسل الاتعدتى اولكاتسقط نفقتراعنعهسا نهافلسلهراذا كانكلهمو جلاع:د
1ا وعلهالفتوى حر ونهر وازتضادعثى الاشماودر (قوله ماعارهفوق ما.فرض) 4الوكانت

معميرةقياطب ةدر ودعه والساق دن عله اذاأسمزهر (قولهوناجة) الداحاتالوانالاطعمة
مز ولاممز وهو معرب وأدلهبالفارسةراهاه|اق بأ (قولهلاحب علطءجهمأهناماباً كل

بنفسه) بنلدبدر ا

فيه وألىاحوزله أ :نطمهاماكانتتا اكللم

ولانصم |نلكوكتقد بركلامهولباازءمه أن نطعبهاما كانتت كلالحكاهوظاهر نوا وال الك
42

لقوله تعالى لينفق ذوسعهمن شيعته

كان تخدعا
لر1أل سف
هلامانا
وغزاءعليا
الال

م نمال زوحك امكفسك وولدكءالمعر وفاعتمرحالماوالغقهرةلاتفتة أل لقانالموسرات فلامخق
للزنادةوأماالنص فتنن تقولعوجمه أنه تخاطب بقدروسعه والباقدن فىذمته وهعنىقولهبالمعروف

الوسط وهوالوائدت و نهيتمعنأنهلامعنىللتقدير“كاذ هنباالي اهلامامالشسافج علىالموسرمدان وعلى
المعسرمدوعلى المتوسط مدونصدف مدلانماوجى حكفارنلا.تقد رثمرعاهدايدوا حاصل أنكلام
اعاجعابين الاانوا حد دث لانالاد
الهداية ث_يرالى أنهانما عتيرحاطم م

دو اعسارحاله والحد,دث

0
يقتذى اءتبأرماها فاءتعرناحال ٠ه أعلام-ماويه صرح لز دلجى (قولهأىلاحبان لوكانت ناد
ا ار بهذا التعديرالىان قولهلانامزةمعطوف علىقولهمانعةول هلومعطوقاءلى قولهاز وجه لفقد

رط أأنحلادنهصدتقعاطفباعلى الا خر
ملك
لىشوذ
ثمرطالعطفى بلالوحكان معطوفا1.4ا و
نللىاان|سعامعنى غير
تلقاول حاءنى ر لاز بدو لااداحمرا أشنا وأماماقل» نتاكناولاو

 1اسار ماحانك باط سور ناحرف تقب انض “لااءمالابقول

به صر ى وعلىكوم اا«صافهى  1دفلانتمجعاعاصفة للرو حدوأ ضاحكونراءلى صوره

لذافا“ق علىقولالكوفمينامهاهناصفة
انحرف لاءقتذى ناعقرلامهالمابعدها بل كونهافى م ك
فىمحل عروناهدفاغرور باضافتااءمهو عتذرعءن ودف |اعرفةيالشكرة بأنالمعرف :بأل الحنسية

 0تمعنى (قولهحتى تعودالى»نزلا) ولو دم.دسغره خلافالاشافي والقول1ابه.تبافىعدماانشوز
وتسقط يهالمفر ودهه لاالمةدانةفى الاعع كالموتدر (قولهخر وي المرأمهن منزل الزوج) ينه

سذااءاىالخرو يمن منزله ولو-كانانه :عتهمن
شزنواشزمزهةوه
مالومنعتته هن الوطء اممسالاتنكو
الدخولعلها نانك اه رلساءل ماسساق مقمد عنلازاكانخبرعد رثمرعئفلوااءتلسكىى
تر
رافتيا
مكن
مكانه المغصوباو حت سي سد لهالهةأيت ان تذهن معهليكناشمز وكلالوس

زلا خو5لامها
نرى
اكت
المعاوك غسنعاته من الدخو لعاقبلا ن تسألهان يحوفهاال»ىنز لهاو
مزةقالف لمْحتى
ع] خوهر وفءهلوسات نقسم,اباللملادلوتنباراو' 0
ضال
مروجة
ىخا
كا
لننفهىا رمفصا ها وللدملعندهفانه
اكو
ونه عرف جوابمسثّلهه مىالوت ورجهن المترفاتالتى تت
لايفقه اوه تظرسياق| ,اضاحه انتهى وظاهران المرادءنزا | ال لمولثماهوالاعمالوه لكتعينة

|أومنفء 3دقو وارائغ علا نكاحا فعدتم أقامال د فلانفقةل أوكذ الكوانالانكارمنضيافى

|الفنم

يعولا
اوعدام(ق فانارمدسودقلاقام الدنة (قوله غير<ق)2ثامل) لوكان

خروحهامنه لعذركونهمغ

وراكن كان الاولىابدال! لماعمنقوله بأناوقمهرهاانا!

0

2
فطالءئه

(الحزءاكك! فاىلمنمفدخين)
برددان أخرحهباذنهالابلزمهردهوا ن غيراذنبالزمه كالوخرج بهمع|مهت ردهاتم طلقها

قعلمه رده انده-ى

0

«ابالفت)ء و

أوردمماث النفقةفاىلذط.لاكقاتبمع_الاهدايةفان من جلتانفقةالمطلقة و بعضممأوردها
فذدل كاتألنكاح لمرب تق المنسكوحة وبعضهم كابعلىحدة!اذ ءامن مبا<ث تفقهز وى

الارحام والمءالءك ولهاىتتعاق بالء-كاح ولاالطلاق جوى وهى فىاللغةّماينفقهالانسان علمىاله
كذافىضماءاتحلوم و دهعلأن النفقةالمراد تهنالستمشتقةمن النغوقععنىالملاكولا نم النفاق
بل هى اسمللذئالذى ننفقهعلى ع الهو ف الثمرعكاقالهسام سألتعداعتنا قال هى الطعام

اذك لاءنعالاشتقاق المذكور وأقولجوقاز
فوتهاعيارة
والكسوة والسكنى بحرقالالتهروك
دبارنمةولان أشورهما أنلهاحوز وذحفملاوجه اقولصاب الثور
صءاالاع
مما
لاس
نستاقاق
اش
وكوباعارة عاذكرلاعنعالاثتقاق المذكور بلمنععلىالمشهورجوى (قولهوهى مق

من ا

النفوقا) منىعلى القولحوازاشتقاق أ«هاءالاع.ان وقدعلماض.ه (قولهونفقةالغيراعللىغير
ية
اررال
ضساف
باذا
لرم
اامضا
تحببشلاثةأشياءاتح) وكذاتحب سنب حس النفس لصال الغيرك

والمقاتلةزيلى (قولهلانها
والوصىأولصاح العامةكالمفتىوالاضى والوالىوالعاملف الصدقات
يفثذ كرالع ةيدلالطلاق |
حهما
رالف
ولاخ
نوىو
لح ج
انكا
تناسماتقدّم) يعنى املنطلاق وال
قعووضلربأما
عاجا
مةوال
للسن
ا وا
نماب
لاباتنرتب عه (قولهةالنفقة للزوجة) بال
معروف |
نةهِّنْ,واكسلوت
اكاب فولقه تع الىلبنفقذوسعةمن سعتهوقولهتاعاللىمووعلىود ل رهز
خطة الوداع
وأماالسنة ذساروىء ن حابربنء.دالله أنرسو لا دصل اللهعليهوذ حكر فى

فقالاتقوا اللهالذساءفامينّ عوانء.:كك أخذْعَوهن بأمانةاللهواسكلاعق ورجهنّ باكلاملةهولم
عليونّ لأاننوطئن فراش أحداتحكرهونه ذانفعانذلك فاضربضوهرنبّاغيرهمرح ونّإعلمم |

ررقن ووكأسومتابالامعلروافجاع نا انلامةّاجتمعتعلىأناّلنفقةوالسكنىواحرتانلزوجة
علىزوحها وأماالمءقول فلانَالنفقةةس حزاءالاحتباس ز يلبىونه بو جو بباعلى أنَّماأنتأ كل

|أمن

طعامه وتلدس من كرباسهنغيراذنه هرعن الذخيرةو دويدذلك ماوردهن قولهعلمهالسلام حذى

|أأمنمسافلأينان مأيكفمك و واللدمع روف وهذًا اذا كانالنكاح حدماكا أىف الشارمعزي

للسوط فاوان فادهأو بطلانهرجع :ساأخذتهمن النفقة درعن اليحر واملابقزاز يه من ازو |م

| النفقة ف اىلنسكاحبلاثموودفمه تطرنهراذهومن أفرادالغاسد (قولهمسياة|وكافر ):لانماسقق

| الدلائل لافصلفنياهدابة (ذوله٠وطوء:أوغيرءوطوءة) بمعدنخىولابها أولاولسالمرادغير
رلانوطاً (قولهمتتةلهالىءدتالر وبحأوغير
ّْالموطو*ة من لاصمحلوطهلا .فى من قولهولاصغي و

منتقسلة) أى ول طلبانزوج النةلةكاس أ قرساو,شتتأنملق الفرق بينقولهغيرمنتةلة |
ضأحا
 2و دقمولنه تز
بناهمي
ننا باألنفقه |تماوجءت اغيرالمنتة-له لا
مقامنع من
تف ج
سوىو

 ١الاسقتاحعبهسا قابللتسلم اولقمر بضةقبلزا فهاقام المسانععلىأن المفوىبهوجوبالئفةةلار ضة

ههى (دولهءلى روجها) ولوصغيراجدّافى مال لهاع_لىأبه
نرقتثي
امهافلاف
قل الزقاف وعل
الااذاءعنها در وققاالىضذان وانكلاانتصكمغيريةرولمساللاتحب علىالابنفقمّاو ستدين
كاان فنزو ا>لصغيرصكة |
حية م
ابلال
زثمرن
الا بعليهم برجع اعلاىءناذا أسسروقءدهفا ال

| ولامصلمة فىتز و قعاصر ومرضعبالغة حدّالسْهودوطاقَةالوطءعهركثيروز وم نفقة بقرّرهاالقاذى
ار

(ع مئلام .حكدن)

ل

ولوالات مذرايدفع كسبالابنالأىم_منتنو بر وشرحه( :وإقلوالتهسافرمطاقةاثم) افلتع.ير)

بالمطلقة اعاسالءاملىنأكنوحةلا تسافر,ب بهالاولىومنهالمطلقهرجعماوأماالمء.:ددّء نائن فقدمانها

لامتخر
عجوهانل
امك
ونلد نهر(تقة) طاتلبال
رتاقل
فحام
ظنمصر
اهاا
هلىم
رسر
ااار وايةكيافى
الخانيه والولواجسة ادس ل االامتناع ولدسفى ظاهرار و:ابفدصل دينانمكونمؤمونااولااذا اوفاها |

المتعل حر ومافىفصول الاستروشنى مع زال ضىابءرمادنالمرغم:ى نم أن الاخذبقولاللتهعالىأول أى

مردودلا نالنص مععول بعدم الاضعرار وق اتراحهاالىغير ,ادها اضرار بهافلا>و زانتهى (قوله

ولدها قمديالولدالمضاف العا اشارةالى ان الحدَةٌلس اذلكوكذلكأمالولداذاأعتقت لانهلاعقد

نوما (قولهحدث لونريجالزواطجالعةالوإدالح) بوءخذمنهماأفتىيهشيخنامن انالامالمحاضنة
لاتحير على دعثبنته|لى|مسوواعاقيعرلى اكلبن
اسم ن النظرال4ها (قو
الهو
لالقر
ميةم
ص'ر
ل) أى
القر3يهالتوقع النكاح :ذمهامثلالمصرشذ( |:قولهالاالىوطتها) ولوقريةف اىلادخدرقيدبالوط نلانه

0

 0-2 :كحك

ةلاه_ل ون اتجامعالصغير
لوقعالعقدىغيروط,:ساادس اا ن تنقلولدهبا.دونالاذنوهذهر واي ا

]| وختصمرالطءاوى لاهلذاظلكهوهفىرية

95ربب يعات نا ,ممت

لرسة
لبسلا انتخرج الولدالىدارا رب وانكان أصل النكا مها  600ون رليهةإ“ت

وقوله ول تاسسافربوه-مانه حوزا نتنقل وأدهاالىمادون السفرأىموضعكان ولس فاذلك على

:

1

رإزقت  .عد

اطلاقهبللا ن تتقلهالمىوضعلوخرجحالا صماالامكنه أ بنعودالمهمساءسوا:اذن الاب أولاكذا
قمسوط صدرا لاسلام وف الظهيردعن لمقالى ان تنقلهالى عضنواح المصصروانكان >ث لاعكن
لللدللجوىئع ن البرحندى ومنهدعلأنف التعبير,السفرمسامحة
ىومهالىوطذه .ل ا
الابالرجوع ف ب

اذلا مع ان ترااديلهى_فرا شرعلانه ل ساشترط النعولاان5ا1د0يه للغوىلاتم_الامنع اذاتقاررماس2ن
-

#مقما.

.

ندعلرامكاربكم"4

المسكانين وكذا التعسير عطق الخر وجلانصم فالمراديه نخ ور من بلدةالأىخرىاذا بكنانبما

تغاوت الااذاانتقلتيده نالقريهالالمصربحروف الدرعن الشمنىاذالمكنببنهماتغاوت يرث عكن-ه
اهلمن عدلةالىأخرىانتهى وقولهمطاف أى
ةالان
نطلة
اّنعم
للمة
اار
كفىن
بأمنصعر ولدهنمبرجع

 0ار  1أن
0001 6 5

سكواانهالمكان الذىريدلاندة]ل المهوطنباوقد نسكهافمهام لاوسواءاذن الاباولاواستثىى 0
انلدنرهقناعادملج.واازاللاولدالىد ارا رب بعنىوانكانأصل التكاحفباكماسق عن البرجندى

|3لوك

مكااانذاامستأمنين اننهمىوكذالاخر ابلابيههن محلاقامتهقل اسستغنائه وانلمكنلساحقى
احذانة لاحقال عودهيزوالالمانع*مرنملالءةعن المرهان وضشباعنال«راجلماةطلق لسغ ريلد إزواجها

ىتهاىمقاحلاوى الققدسىاتلملنعاذالمعكنباا نتبصمرولدهاكل نومانتهى
ووسفاان
الاان نعود حق
(قولهوقد-:كهامة) لانهالتزمالمقام فم تهمرعاوعرفاةالعلمه السلامهن:أهل بباد:فهومم_مواذا ظ

تصبراحر به بهذممة والمافرعةهاعلى ماكذرهةواهر زادهوذ ترق القنمةانهلآمكون مقعاز يلجي
و دوك اينأنىشسةوانورعلىالموصلىف هىس مدهانء ما نصلى عنىأربعائمقالقالصلىانهعليهوسم ١

وتنأهل ف بىلدةفهومن أهلها دصلىصلامقي وانىتأهلت مذ قدمتمكفحباالبعناية ولوأرادت
المخروي نهالىماننككهافره لبكنهغيورطمها كن من ذلكف الاصعتهر (قبولتعلكانههاذاالممةاخ)
ءث |قتصرعلى دكراتلرزقايحبددين وأدمل اكلام علىمهثرزالقدالاخر والخاد_ل
حصو
فربق
أن الكنف

ترط 2وازاليةل شمروانبأحد هماأن بكنووطنافاالثانى أن.كونالتزو ج واقعاضه |

حت لووقعالستزوج فىبادولدس ووطرلهالدسذ! أنتنل اهلهولالووط:بالعدم الاعرينفكلواحد
منهه! وهو ر واالدةعكاالباقمنالاد_ل وف امسامع الصغيرهالنةل الىمكان العقبدقال لز بللى

فلرحاساجوىهلاهلاىمكان كنبا نتبممرولدهاكلبومكا جانمها
لاءم (ذروع) خا
وهالوانال
اولقسماحمة اذاسقطت حضسانةا لا وماخحذمالابلايرعلىأنبرس.لما بل هى اذا اراد ب أنتراه

لاتمنعمنذل وكأذتىشناالرمىناغنيرالابمن العص.اكالابدر وفمهن الصرخربالولدثم

إلى

طقوا)/

(ات
احزال
لثالي
مةننفخ)

5

2

1
2

:عنوالسىف اذا كانت بسبمسأناسانتهنى
تلهامافىمحضاادامت لا:ص لارحالالانىروابة
<نقا
وظاهرهائهاا ذاصادت للرجال قءل الملوغ وزولجهااحابوضهاافاننةهلاههاا تفاقابحر ولوادعىالاب
حمضتواوا نكرتقالفالبر شتا نيكون

القولقود وقالفالور نذجىان تطرالس.تبافاذا بلغت

سناتحيض فمهالانثىغال.افالقوللهوالالسا (ةولهاذابلغتحدالشهر  :تدفعالمىالاب) قالصدر
الشريعه وهوا عير ةساد نزمان وعزاه الخداف الى الثانىقالالر بلجيو بهنفب وى الخلاصضة وعليه

قدوعل
فءها
الا
دىمهذثاى المصنفعلىحلافالمفتىرهجوىو بنتاحدى عش شمو فىقوم وقال

ىهعزى زاده (قولهولاق للامة) ولومديرةاومكاشة حاءت
ول_
تنوع
فني
اتتلسعس
الوالادث بن

بالولدقل كا ت |مخلاف المولودىك بتبافانهاا حق بهنهرعنىاذاز وبجالمولىامتهأوأمولدءتمولدتالاحتى ْ
ادلمقزهماءن حاضانةمم خدمة امول جوى عن شرح ابنالحاىولانف الحضانة فوعولابولاولاية

لمماعلى انفسسهما فع_لىغيرهماأولىنهر (ةولهومولاههااولى الولداتح) انكانالصغيرقالرقولا

«فرق يدنه ودايمنهان كاناى»لكهوان كانحرافالضانلاقربائه الا-رارواذاعتقاكان 4ما<ق
لقالغبفر
لحذانةفىاولادهمالانهماوأ ولادهما احرارأوان”.وت المحقز لى (قوله مالمرعقلداينا)
ولأردنقدرلذلكمدةو شجىان يقدرلسسع:ين فى قتساوى قارالىحدايةالمراديقولهمو انصسحلام

_ليلهاام عرالضاسلام علىعلىبنأنىطالب
لىا.ن عه
الى العاقلمن بل سغف_موعةاوفساالانه رو
معنه وهواءن سبع سنينفاحابه ذلك قالالسبد الجوىواقولهذا ايم اذاكان الغضون
رلذى
انثاىمااذاكانذكرافلالايه بعدس.ع س_:ين:حمدة الحضانةعلى ا نعسارةقارى الدايةلاندل علي

بزاحوان
ماادعاه انتهسى (توله أوعيفال) ذفان تمينفن

1نعقل دينا(قوله وقاللالشافى اذا

صارميزاخيررينالاوين) امار وى أوهر 5انامرأدحاءت|لىر» ول اللهصل اللهعليهول فقالت
انز وج برمدان ينهدا بنهوقدسقانىمنيثرأىد ذه وقدنفعنى فقالزوحهااتحاقنىق ولدى فقال

عاللمسهلام هذا اروكوهذمامكنفلمدأمماشت اذ بدامه فانطاقتمهولنساانه صخبرغيرش.د

ولاعارف عصابده فلانعق را تيار ولانهلقصو رعقلهخْدارمن عندهالر <١ والتذلمة فلا«:كقق النظر

ولاخءة لدناىمحديلانهليذكرفيهالغراقفالظاهرائها كانتف صىعبتهلقونهاا زوج وتحقلانمكان

بالغابل هوالظاهرلانا لذىاسلقممتنرهوال الغوقلبسهدلم لعلىانتهيراقلسعلانه لس

فامحدءث ذكرعرهاولانه
41/0
عن

فو

/-

,-ه»5/

72

0

وفق :بركةدعاثه عله ال_لام لاعشارالاتظرفلابةاسعلمهغيرهزيابى

لدب 0

اران التاق القخاصم والا<تقاق الاختتصام والمخلاف بانناوبممقنيلداوفاة_.لالملوع
لكدرعن موبدزادهوف الف والمعتوولاتذير و بكون عندالام
نرادالانغراد ف لهذ
امابعده فير وا أ
وظا هران هذامفرع علىالقولبالخسكاهو ذهب

 7اذ واذا عرف هذاقالمعدّوءفاحنون أولى

براكن فىدعواها نهذ امفرع علىمذهب الافى نظرح وى

ريهمبلغ
(قلة) بلغت الجا

انفلسا اذاد خلتف السنوجاقعلدارأى فلواا ننسلان حيثأحدت حدثُ
|إفساءانكراضعهاا لاباهلى
ىف هافللاتوا مجدولايه الضملالغيرهما>را
عل ن
لا:وف علمراوانثمالا مها الااذاكن أمونة

عن الظهيريه والغلام اذاعقل واستغنى برأرهلدسللاب دهه! لىنفمهالااذا مركنمأموناعلىنفس فله

عّذة|وعاراوتأدسه اذاوقعمن ثهئولانفقة عليهالاان.شرعبح ورالجدعنزلةالابوان لمكن
ضعهادف ذ
هعهاان كن مفسداوكذا الح ىكلعصبة ذىر محعمرم منهاقانم
اجد وفنا أ أخوعمل ذ
فوالأن
 0أحدمن العصاتفأاولكاننظورهوفمسغسهداالىابحاك فناكانتهأمونةخلاهاتتفردالسكنى

إينعبنى واذابلغ ال,لكو ٠
ظوثرساالالنهلجسعل
والاوضعهساءند أممذهقادرةعلى ا حفطكرا كناانتأ

سع.ملوا او نعوحدارههموميذمفقناجرتم
تالم
مم اكلاب
لعو
كًاسب يد
حد
محجح-

ا

-م خلافالاناك|) .

0

وأ
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درسهاغت قوله كذلككاهوالظاهرلا ظهرله وجهصعة (قولهثم العاتكذيك)

وعد هن خالة

تابها أكذلك وخخالةالاأمولمىن خالةالابعندنائمخالاتالا وعانه
امل
علام
مةم
تشقيق
الام ال
على هذا الترندبوأمابئات| لاعمام والعساتوالواخاولاخلالاتفلا<ق هن فىلضان ةلان قراتّون

 3كدياترميةنهر(قولهومندكت غير رمه الح) مارو يتأولانز وبجالام بعطيهنزراو ينظر
رضة (قولهسقط حقها) فيتتقل
امغ
نظرال
لىاوز رعاأ نى
النسه ثمزراز وبقلوىلهنزرا أ
اللحىقغيرها مكهاءثلاوقيده فالقنيةننالاتسك الصغيرفىدادلتاجنى الذىهوز و بابنتبا

أى زاولصأغميرفان فعلتكان للابان,وأل ذوهمأتهماسكته السألة فأبىدجتتى عازرة
|[[استظهرافلحرسقوط حضاتم ,قباساعلى مامروخالفه المورلافرقالسينببنز ووياللاماجنى
دعت
اتبه
اأقر
,موالو
ثولل
كلاق
|ألوكان رجسافةطكاين ال ذمهوكالاجنى ولوادعىز وا<هواواتكرثل ن

| ا|لطلاقفان ثعبنالزاوجلفاالقاولنعمينتهو بذيتىان بكونمعالعينفى الفصاي نهر(قوله
ث.امنعلوفدرقة) أزوع لاكاالملانناشمزة تسقط نغقتهائماذاعادتالىمنز لالزو تحب وكذاالولارة
سقط بامجذون والاريدا دثماذازال ذلك عادت الولابةثماذا كانالطلاقر حعما لا«ودحقها<تى

قدمتام الزوجبة ز و:اعم أنكلامالز نلجىمشعرالىمافىا لثمنلالمةحيثذك أهنذا
لع
اضى
تق

وشذاقالفىالنهرانى
منتسيلز وااللمانع لاعودالسا قطوسقةوططحمقهامعناءمنع منهمانع|نتبى
التعميرياالسقوط تو زا (قولهم العصبات بترتيموم)فيقدمالابثالحدثالاحالشقرقثملابث بمنوه
وادااللاعىااملعّا قةوانئمايدفعالهم
مأول
وما
الاو راعلثامسن در وا
قلععثوميناووهداذا
جث ا
الك
اذ

وكانغيرمأموناعقاامل
اللىىدر وشت ان يقردىااذاحكانت تشتم-ى
الصغيردونالصغيرة قا
وتوحةهانتهى
حاه العرجذدى حت قالولعل ذلاكالذاشبلغ
حعدرثهتصارحت
اجولىما
| العلامة ال

قلت هذا الذىصثهفى اليعروغيرهكاليرجندى دول من تاعليملالٌعرلنةىرالتحر زعنالفتنة

وملست عأمونةولاللعصة الفاسق
وعدناصرنه لاتدفعالىغيرانرممنلاقار كاينال وعلاااللىاتلا
| ولاالىىمونى العتسافةضر

صىى
انلعل
اللاغفلام الوقالو انكانفالخارم نلمادؤم
زاعن|لفتنة خ

| والصسة فلا<قلدفالحضانة وفىتفة الفقهاءادس للعاريةغسيرا بنالعفالاختارأن القاضىان
رآهأصلمضعهالبوهالاوضعهاعند أمينةنهروامحاصل ان العصية الغيراحرحمكابن الملاقلهق

الحضانة ملطلاقاصءوغاءيورجدةم>رم وانلمكنعصبةكانخالأول وجداص_لاخلافالما بوهم من

[أعسارةالدررحيثقاللاتدفعصدةالىءصبةغبرعرمكولى لعتاقد واينالعمع وحود حرغميرعصة
]| كاخاللان تقبمدهبوجودا سال بوهمانلامن! <قاحضانةعندعدمه ولسكلك ودمناتعقه

فةاخيلراايخنت ايلاعرأن القاضىانراءأصل تذمالنه
الم شاهين ؟ذااسل_بمقرومجنادنلهلاعاري

| والاتوضععلىي أدمينةوسكتالمصنضعنذو لارساموقدقالوااذاليمكنلمعصسبةدفع اليم فشدفع
المالاخ لامث املاىلعملامث املاىلخال لابوأمث لمابث لمامنير (قولهواء|,ن حكل هذاءى سل

البدلية) إنقلتانه مستفادمن العطف يمقلت رمايتوهمانهلالترتتب ف الدكرشضنا (قولهحتى

دىرب والتذاقي"ادابالرحواألخلاقهم والابا قد رعلىذلك
لىتتاأبال
اتغن
سستغني لانهاذا اس
درر

درسمع) وعندمالك .انحتم
اتهحاءالوضوء) منغبراعانة أحد(قوله وق
(ذولهقبل المراديال س

وعنه بانشغرءبنىّ وقولهشغرأىمدلاسنان الابنقالف اىلصصاح النغرما:قدم من الاسنانقالى
اىولكن يتطرانكانيأكل
فالمقاض
حلادحله
أست
ت| بن
لبع
انس
قاب
وسال
الفتجولواخلها فق
ثبلالية (ذوله وهوقول امخصاف) افلظهعريةانالخصاف
شللراب
وحده وباللس واحفدهلدافع

قدرهاسع سمن| وعمان جوى عن المرجندى نالنقلعن المخصاف قد اختّاف (قوله<تى فض (

قط حضانتهاوقالف القنيةالصغيرةاذالمتكن مشتهاة واروبلاسقها
سملخ
ابلنانت
و لوزوحتل ق
96

َ

(انجزهالثانىمن فتالمعين)
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أ تر ي ادلاحرعلىالحضانةولاءةساس علىلدلاماحاضلتهف اق>لةانتهى
9
1

ولأرماالمرادبسارالمةنى |

كلام صاحبالدرر وغيرمكالفقتدير وااملظرااهدأيهنالقدرةعلى الحضانة (قوله اقلبفلرقة
وبع.دها) سواءكانت الفرقسة بالطلاق أوالموت جونىاعلمفتاح (قولهالاان تكونمرةدة)
ف نامساتحس وتضرب فلار:فرغ للعضانة دررح:اذا أسات عادحتهاق الحضانة كاكانت عزىعن

الظهير به (قأولفاهحرةغيره أمونة)مقتصى الاتقلسفدأعنموطارقلاهو سجقبوط ا-لقحضانة
مئاىل هذا
اةوهلاش
الق العزمي
قرر
االد
ذنىو
هلعر
وىوا
|مالم:قترن دعدم الامنخلاةالظاهرالز بل
القمد اللاكنافرة بأوحلدقهاالمسلمالم ابلعاقدلنانفالفاحرةاأمونة أولىانتهمى واعلأنفىقصر
لمةوواامد والمديرةواللكاتمة لا-ق خنّوكذاالفاسقةوالتى
|الاستثناء علىالمرتلدةفواحرة قصورااذاالا
م تخربج كلوقت وتثركالننت ضائعة أوكانت سارقة أومغن  :أوناة والمكاتمة أحقبولدها المولود :

فىالكّاية إدخخوله فمواتخلاف المواودقلهاواءلان ماسبق من انهلاحقللماه وكوهامة.دعااذال كن
,أنهللولوفيه عن مصنف
الوادرقةسافانكان كناحق يهدرءن الحتى مء للا
ٍ ترك الصلاة انه

التنوبرانالفاسقة

لماعلانالماذ كه ىالعر حاانتهىوا قول تققدما نعرّداافهورلاوسس

' الأسقوط حقالمضانة الااذا كانت غيرهأمونة ونقدمانهلاشجىاهمال هذا القمدوعلمه فعدمالسقوط
شرك لصملاة وكونا لاولىحت كانت مأمونة وحندد ذهدنث صا حتاله روي را ة

عم)لت اذانلمكيكاناندتامبسأَةاولست
امامنالا
ولهث
|أمصنف التنوبر واقارنوفىالدر (قو
تلقمل الواداواسقطت حقهسااوتز وجتبأجنى لهالنوهللاية ثس_تفادمنة.ل
|اهلاللءضانة أو

ىلاعمءن
الامهسات فامامالام اولىمنامالاب هواام وذاكنرالخخصاالفدّاولىمن جوا ام
البرجندى

(قوله ثمامالاب) وانعلتلامامن | لامهات وفذاةرزميرانالامها تالسدس

ار
لة| بضادرعن
رع نااءالمابخ,لاعن
خام
تماؤلاىل
فاا
ولانمسا اوفرشفةَ درر وام

(قولهوقال

زفرالانخت لاابلواحم) لانهأتدلىاليه بقرايةلابوهنّبدلينبقرارةالافمسكناحق لا انلحضانة
الاموتحننقولا ه_ذهام لانفا ةرابةاولادوهى اشفق فكانتاولى كالتىمن

تسمهق باعتبارقرابة
أجهةالام ولجذاتر زميراثالام كاتحرزةلز بلى (5ولهاولاب) كذاف بعضالنسم وفيهتطرلاتم| ْ
اجنادتاد درر كذاا 3
من
اول
| لستمن قراية الام (قولهثم الاخدتالل)لانبناتالابوا

و بانلاتاح فتقدمبت الاخحت الشقيقاهتلامعل اىلمخسالاتوالمات وقالفى|لسدرابيجنمباعت
الاخت تسكونلءتات الا شرد:لالية (قولهث املاخمت لابوامتملام)و جه تقد الشققة علىالتى ْ
فمهوحن نقولانهانصغلامر2

(قوله ملاب )وق عض الرواءات الاولى بعدالا تلامهى

| ناذلتاخحت لابواممبدتالاخمتلاملمالخالثمينات الثم الاخمتلاب وق مسوط صدرالاسلام |
 :معل الناحواتءطلةااولى منامخالاتلاهننماحدابالفر وض واتحخالاتم ن ذ وى الارحام جوى

أودجه الوالىوهى ر وايةكاب النكاح نهرقر ب القراءةقالفالفح فعلى ورايه اكالبتكاح تدفعنعد
الختتلام ثمالىيات الاخدت لاب غمالىالخالة
|الاخت لابالىيذتالاخت الشق.قدة ثاماللىي
! الشقيقة اندتهىو

ذمرهاولادالا*وات لابواماولاماحقمن الات واتخالاتناتفاقالر وانات

وامااولاد الاخوات لابفالاكم انامخالةممنّاولىانتهى

(قولهم الخالات كذلك) لانقرايةالام

والسرابج ونصه بناتلاخاولىمن لمات والمخسالات شرن لالمةوقالق العزهة قولهواخالةا ولىهن
ز يولابلىظاهر أنكونمثلةميتدأ:لاسياقفان
انا
لرل هة
|ينااتلا اححاقتفىفيذ 1هذه ث
در<ها

:

إعلىمئلاه حك ن)

لق

علمابق إن 1ن الى رنلىلكن لايدفعالمرساحتى تطلس جوىء ا
نلمفتاح والحواء

بالكسر بدتمنالشعر وانجع الاحوية (فسرح) تست قالامالاحرتعلى المضانةحيث تكن

منكوحة ولامعّدة امرلعنأالحسرراةجغوفبالرعداروحترلكةارذ طاهسارعه
اوفلموهلوا.ة أن

| ار الرضاعغيرنفقةالولدللءطف وه ولاغابرةفعلى هذا حبعلىاثلثالباثئة احرةالضراعواحرةاحضانة

ونفقةالوادشمرنيلالىوح فىالنهراخّلافافى اسرةً!المحكن الذى حضنفوبهاالنصدىدلف التجريم

أذاواعمأن :مدا تماق الامارا حضانة اذالمتكنمتكوحة ولامعتدّتَانماهو بالنسمةاولده

أممانوادومن ةيرهاافللهناكذلا مكقطلاقائسومااءكااونلاممحنهالز يلبىيقولهولواستأجر
منكوحته اترضع وإدومنغيرهاحازف الدرارفمىن:غ..د.استحقاقهابقوله ولوطاءت بمدعدة

أوفما لقال الشيشا هينو قعفاق ماعلاالمنعتدة هن طلاقر جهىلدس اا لب لةاحلرارضاع
وأدها اتفافاوالمننتونةروانتاندرر
والفتوىءلى ان اذلك شرنيلالءةوف النهرهن الفلوكان

لابمعسيراوأب اتلامأنثربياهلانأحر:وقالت العمةأناربىبغيرأرةفال-ة أولىهوالسعموفدهق

الكولدفوهاللثقرنجااععشرانل.عةلااللمىتيرب:عة|ارذحاهضكاانةنغعتليىراهلتازياوذجاةأاعيدعوربارلاحمرلةصقغميلرلناعدنربعانحي|ن#ئتىلواححالصل مىاأذ1ذ

ىكشف القناعأن
مهاذ
ساقتردأمنكقلة للاءضاونةأاومس
وبقد
يقحدةو بالميرضبامسالكالصغيرأً

أوالصغيرة الاناحرأو .أليدمنأحرالف ,ذاذا توفرتتروط القسام,المغير الفتبرعة"قدمفان |
انحلحالسالايدفالمرالان الاامذااكانتفامرةأوتذر غالبالاوقات وتترك'لبنتضَابْعةلاتق
حضانة فكيفاذا كانت المتبرع.ة ع بوتتهاقييده العمهبالسار والاب,الاعسار ستفاد منهأن ْ

الاناذا كانهو 0ن الامأحق امسا الولدبأجوالملنظرالاصغيرةّاذلاضررفمه العملىاولا
سبسر
فلائقدم العبةالمتبرعة و-ءث عت ماةَدّمناه فنقول حسعلى الما اذا ادّعىالا بو-ودمة_برءة أن

اط فلاحه دردادعاته ولاجعردحصوالامرأدتدعى التسيرعلان الحقنات للم شرعاة_لاسطل ا

ع
ْرد قوغيلرها ولا>ط ورالماعدة وطلمبا أ ذتا لولدفانهقد.فءل نوامااوته.لالاسة|ط م قاررء_لى |
الاب فاذامالت الامالتىرقاكلدوإد
رلءتبدسماع_لى تركالغرض مع مسال الوإدلضرورةمؤنتها |
واحّماجهاصتاط ف أىعرالصغير وننطر ف أىمرالاجنسة التىترمالترع لدفعالة الئْمعالابوالقديل|

على اللاامضاءة التقر برلوتحصملهغابيارهل للاحند.ة لب ونهل معها رضم براحم الذىثر بدالتبرع |
بارضاعه وحضانته وهل4از وبويرضى :أخذ لولدوبرضى »ز جاته لابثهف اىلرضاع والسهر والقدام |

وهل للتبرعة قوةوقدرةءبى ول
اقاساذمالم صدق ز و <ةهاع
ل ار
الى
تاد
ير

متيافلاشمل قولالوالذأ

و بست الولدءلى امه و ببلزااملحاربة الروضاامعحضانة كذاذكر لثمن لال كدف القناعوفيهنظرأ

من وجهينأمأالا فقولهوهل 4ساز وج وبرضىبأخذالولداخصر عن أنتَرْوٌجهاغيرمانع والظاهرً] .

عدم تاه ألائرالىماسق منتقد الع المديرع:ةد_دم ترْوجها بأجذى من الصغيرتأذاكانهذا |

شرطا افلىجمدمع انماحةاق|#ضانةق !4ه فك.فء ن لاح لا اللهمالاأنحمل زوجها على |
مااذاكان محرماللصغير وأماثاتافتممر حههنا:أن الصغيريدذعال حااسة هدوفرا أشروط مالف

لساذكره فىحاشية الدررنحماثذل كارجأندة تؤمربااللاراضامعمعانلدمتنز خولجاف مانق |
ف لحضانة حيثلا مر بالارضاعء_:ج الامبلتؤمرالام ايلدصفغعيرالمبأنااشرط التقدموهوعدم أ
اكومامتز وَجة شرمرم الصغير وبهذا صل التوف.قي قكلامما

<بالدرر حث ىرألاأن |

الاب اذاو جد مرضعةٌ دلأاحرادسللاممنعه وامكنترضعهف ب
ىدتراما ت
لنزو الاممذكرفحانبالعة

األنام تدفعها لمرسااذاجاناماذ كرهأولامنالمرضعبة بلااسرعلى الا تد ةم انتفت الخالفة وهذا»:لم
جوانالقوله ف اهدر أرمنمرح نأنالاجندية كالعمة وأنالصغيرةاتلدمفبعااذ| كانتمت عبةوالام |

لحر“الثافىعن فيالمعين)

ام
سيا

سس سي

يلس ا
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سس

ل ل لس

لس

لل

لس لس

العا

نشت

وهلواللشارح بلادعوة :دير (قولههذا اذاولدتلاقلمن سنّه| هرمن |
قذا
لعوارى :وه

تكز بلى (قولهامااذاولدتلستة اشهرفصاع_دافلابازمه)
قذل
وهفى
لوجود
اقننا
وقتالاقرار) لتي
لاحتمالالعلوق بعده ز باى (قولهبرثانه) والقساسانلامكونفاالارثلان النسب*نتبالتكاح
الفاسدونا لوماءدشبةوبامومة الوأدفلا 5نالاقراربهاقرارابالز وسدنارع الاار ان ا
أمغر فوضعْاةاذا كانتمعر وفةّبالحرية والاسلامو 1نمأمالغلامواالتكاحالمي هو المتعينلنب |

فعندقارارهبالبنوتحمل علمءاهلمرظهرخ_لافه لايقسالان الذكاحثتمقتضى سوتالنسب فق درا
من |قدرانحاحةلاناتقول!!  7غايرحمتنوعذكالاىح موجب للارثووااللنسىتغمرموحب هماناذا |
تلعيتنك|ا! لصمي زم ,اوزكر ب(لقىوله فقاولارنهاح) بلقسمنديل! ب ه
الر كات مع 1

2يسكات
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ريت"
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رينت 1
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يا و 0 5

اراسوا الالوارذل
ثك أملأوكانصنيروف سكوتعهندالن رايذان نعدم وجوه وأوجب!!'رناشى :
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 1انقضاءءندتمارالاقرا عوان نذعن|بطالحقال وبق الرجعةزباى (قولهوشت نسب ولدالمعتدةان

حدت ولادتماالم) شامل لإطلةةرجعباوفيه اذاماءت,هلاكثرهن سنةين| شكاللانالفراسلس
وق الفعىسدة علىمابدنافش ان بثدتنسب ولدها
عكلون
لل
اعة
نقضه_فاىلانابكون مراج
ح

شاد ةالا بلةامن غير زبادةنئ ا1لركماتفكوحةز يلجوقالالكلواطلاق المصنف انلشملعتدة
وعنناء وطلاقبائن أورحج ذوافق تصمرب قاضهان وف ر لااسلام حرياناخلاف فىالروجىثعس

الاعئمة قيدصو رةالمْ ل ,
هالبائنوكذاصاحب الختلف واذاتقر ر ن
االذكاح عدا رج قاعءمنكل وجه

كه تقسدالخلاف بالمائنومكونالرجميكالعدمة العامةَحتىحل الواءودواعده قالف الثيرنلالة

انضاث_كال الزبليواةولقسدظهرلى مايهحصل التوف.قباننقول ماذكرقاضضان ونفرالاسلام

م حنريانالخلا فالمعتدةءن رجهي|يضابحملعلىماذاا حا*تيهل قالمن سندينوم|ذكرهل.هاسه

|أوصباجبالمؤتاف من 7قسدالم .ملبهالمةدعن وفاةأوطلاقنانوعلبهفلايكون الاطلاقمتّناولا
االلعتدةعن رمجاىاحذمالحعالءىتّ,هالمعّدةءن ر<ى ل"اكثرمن سنتعنوحمنءذلابردماذكرهالز نابى

امنالاشكال ث رمايتالتصر ب,التوفسق فالعرواقرهفالغمرواحوى (قولهبثهادة رجا نام)

أسةةمدم نكللمالمصنف! نمعةدةالوماة اذاحاءت.الولادلادلمحنس
دلداينلوق
ودرثة جاهاول يكن

ظاهراولااءترف رهز وجهساواخيرت |لقوامل ««دمهواقاهت المعتدة بدئةعلى ولادتهامن المتوىئدت
أوظه ركذبالةواولف قوفنانهالدست حاملاولاضرتناقضهاف نار جلهالانالحلمامذفى وقته وما
كانطربقهلخفاءبعنفىبسه|أتناق كسب ىف رىابالاستتقاق وهذ| وابشعذنالحادثةسثلعنرائ

قبل تقبل شهادةالرجلينولارفسةإن,النظرالى العورةامالكونهقدرتفق ذلكم

نغرةصدتطر ولاتعمد

| اوإلضرورةكافشهود الزنازيايعلىأن الشهسادةق ت
دكونبد ن
وا لنظرم)اذاد تلت بداب ضرتسم

ل
ظعنلحولناأننتهألىببسلفههاغق مبلرنهساجتّمةاخشرهرجمتنوومقعتهاواللغدرثا.ق لون انهوالدنهمور(قولهاو.-ل ظاهر) وظهور
أا

كاف السرا وقاليلشمقاسمالمرادظهورابجحلان

| نكونامارات جلهاءلغةاغاوجبغامةظنّكوة,احاملا كلمن شاهدهام نملالمة

(قولهاواقراره

هه  9بالللانالنسبفىجذين نابتقل الولادهكذاف الفحوه ذاظاهر فانم الوولدت وكان

االحلسااللظاهارمالفقايساكرمماالعكستدةئاىنذماعلنهىاداهل,غكرواشناهنكانتنظءايهنراارلهأرلا(بوقشلاهودال:دهةلاصمرأوةامحقيولةالشهادة) لان
دوالمءتدةبهذوالصفة

أوحساجة
بعدذلك الىاشات الولادةوتعينالولد وذلاكنشدت بالقيل كافحالقبسامالنبكاحاوا بل
| الااهراؤاقرار الزوببحتاحملولانى حنيغةان العمدةتنقذىبقارارهاب
االح
ورضع
للفز
مالا
نلغر
قاسضى
لامكون جاةلخسحتساجة الاىثمات
النسبابتداءفيشترمافده كالانمهيخلافماذاكانانحبل لاهرا

/

(انجزءالثالىمن ف المعمن)

إكنكاع
7

والالرشت

ياه

لماو اعنى وكانتمعتدٌةعن طلاق بدلملماسماق من قوله

ا جها أوباءنا أمالوماتعئهاز وجهاول تقربا مل ولانانقضاءالعدةفعنداى -شفة وتهدان
ولدتلالهل عمو تأشهر وعثرةانامنت النسبلانهتمين انهكانموجوداق ل عد.والوفاةوالالم:م*:دت
شيا (قوله لاقلمن :تسعة أثهرمتطاقها) لانالعلوق <.نثذ,يحكون فالعدةدرر (توله
والالايثبت)صادقعاا ذاحاءت.ه لتسعة| وأكثرخانى ادر رح.ث! قتصرعلى قولهأىلوولدت لتسعة

5ين
.

0 00

له  /نك رومن ا

0

ود

0

 .بريللت 5

نت رومن"

لقح)
الهو
ىىقو
ى ال
جوسف
رنى:
اندا
[اشهرلاءثتفهقصور (قوله وع

لانالحبلمنالمراهقة

موهوم وشرط انقضساءعدتبساع؟ضى الاشهرانلاتكونحاملاوه ولابعلالانمجنهتهاه المتقرنانةضّاء

عدتهااحقل ان تكون حاملانلوق قل الطلاقفى|علاتن وق ارج بعلوق فىالع_دةوهذا القدرمن

عليه وهمااناتبقنا صغرهافلابز ول.الشك وهومناف العمل
.دب
التصوركاف لكوت ال

ا

ا

ولانقضاءع_دم ا<هةمتعمنة وهفمىمذى الاشهر'فمض باسكا لشمرعبالانتقضاءفصارالوأقر تبذلك

ات
وا

ريت / 00

ةعثمزن شهرا)لانيهح:قل
بهولذوقه لانهلا قل الخلاف والاقرار >قله .ال(ىذواهلاقلمنسع و

عا 00

انهوظتهانى 1عردد,أوم ى ثلائةاشهرثممداجل سثتانشخناع انلغاية (قولههذااذالتمقريانقضاء

يي

ا ود“ | ا|لعدةوا تحدبعلا) كذاق الس وهنتاكرارحض فقدقدم فىمزايلكملصانمفانالمرادامراهقة

06

0 0

الدخولببا لي لقرهبانقضاءالعدةولتدع حلاجوى وأحاب شخنارانهذكرهاولاعلىوجهالاجال

ارين0

وثانماءدلىوجهالتفص_مل فلائكرار (5ولهوكانت هىكالدكيرة فىنسب ولدها) فانكانبائنائت

ولد  81وى ل
امرلل
را اردم
اك

دلت ولدهالاتلم نن سين وأ نكان رحعمانت نمه اذاحاءت ر ل
هاقلمن سبعة وعشرين .هرأاخلاف

 4ساد

ىل

رمات رن الله ت

الكرة ف الرجىنانهيثدت ولولاًكثرمنسندينوانطال السىن الايساموازاءةدادطهرهاووطئه

فىآخرالطهر بحر(قولهتحامءت,الواد لاقلمن ست ةاشهر)من وقت الاقرار ولاقلمن تسعدشهرمن
ون .رهد 0
[ 21 >. 02أوقتالطلاق ثنت نسءه لظهوركذبهابيةيز زياى ونهر ومنه بعلمانالشار اطلقفمحلالتقبيد
ري
ير_مشدة 7رن ب

(قولهوان ولدتلست اشهراواًكأرلرشت) لاانلحهوةهوالاعتدابالاشهرقدتعنت بدو نالاقراز
دعالاقرارأولىخلافالا:سة اذاا قر .
تاثضاءعدت امفسرادالاشهرت جماءتبولدلاقلمن لين حدمت

شتنس.ه واافرق أنالا سةبالولادةتمينانبالمتكن؟ ,سة بل كانتمن ذو تات:الاراهولاًكذلك
 .تستأنف زيل (قولهلاقلمنيما)!
الصغيرة ولذالنستأنف العدةاذاحاضت بعدنقضاءعدتاوالا نسة

مونقته أىالموتاذا كانت كسيرة ولوغ_يرمد ول بباامااالصغيرةفان ولدتلاقلمننعشمرةاشهر] .
وءعشرة أنامثنت والالادر (قولهمالتقربا نقضاءالعدة) ولواقرتءضبا عدار بعداشهروعشرفولدت

لا سةفسكائ ضلانعدةّالموت,الاشهرالاللباكلامحاملدر (قولهلاى
شت
اا
مرل
اةاه
وست
لس

:كون

الاحكثر )لان  4لاقفالمطن|كثره زسنتين جوىول مأرنصح بالسثينفنءتىان

لغرانولدتعام عشمرةاشهرالح )نانحاءتي :هعدا نقضاء
كالاكثركا تقدم فى نظيره ب ,ر (قولهوقا ز
عد ةّالوفاة لسمّةاشهرقا سهعلىمااذاأ ترتثالا نقضاءوا ناا نالنت صتاط ىا ناته والولدسق قالبطن
تدك
0

7 000
2
600

بريبزى 00 //5وب

الىمسثين كاذالمأقربالانقضاءجل علىكوت احاملافلاتنقضىعدتماالاشهرو 'ن:ت الباق ير

جوىء نشرحاننالمحلى (قولهوسواءكانت العدةعدةالطلاقانخ) |عاتن راص

داشملا

) شاف الدررمنن #قممهياأطلاق لسن ارا زناءنمعتدةالموت بل الكفمهكزاك شمننا
(قولهاوالوقاة
ا (قولهلا قلمعن سد اشهرمنوقت الاقرااد) أمرهنان العلوقحنئذكون ف العدّاتلهوركنبها

به من حدث اقرتبالا نقضاءعو رجهامشغولالماءدررهنا أذاحاءتره لاقلمن سيّة|شهرمن وت

الاقرار ولا ل ميمنسن من اولقطتلاقاوالوتاةوالافلا .نت :سمه ولولدنه دون سته اشهر
رشتمملالية عانلتدين وقول المصنضمن وقتالاقرارهوالمسطو رق الهدانهوغيرهاوهوالطواب ووقع
فعا وصجراائر بع الطلاق مك ن الاقرارةالف الدرروكانهسهوم الاك اناس واعللان
-

يا

ددوبه
2

م

(اعلىمنلامسكين

|مأنمكاولنعلوق سابقاع_لفى الطلاقلعدم حلالواءوده دازمأن مكاولنولدى نطنامه أ"كثرمتيم|
لا
امخلاف غيرالممتوتة املحولماءبعدالظلاق قال الثبورلزومكون الولدنىالصناا بعد عل
حا اا

 3لاق لانتقذ .زول الفراشىكأقورق ايان ووحسينواللمقيد.

وإدتممائدت اسسبمامنهعندهما

عسااذالمتلدتوءمين أحدهمالاقل من سنتين والناول كاثرمم,مافان

ارباحاترا
احلاقا لجدومق.دأ بضابانل ق

0والافلاماق معّدةالر

جنا

ام 0-3تهأشورئت

:ليه

رباددوبةالمد حولبهاأمااذالمتكندخ٠ولابهافانحاءت

ولدلستة أثهراوأسك ثرمن وقت الفر:دلا شت النسب وانحاءتءه لاقل منهسا”لدت جوىعن
[طزاتل من ننه أسهرمن

البرحندى معززبالماسوط صدرالاسلام وقولهواانحاءث.هلاقلمنها

)ناءمفرغ مقنوله والالاأى
لوعققد (قولهالاان يدعيهالزاوسجتث
روتالقرعةولتدما تكتارمن
لاشتفحال م نالاحوالالانىا ال الىهى دعوالانه التزْمه ولهوجه بان وطدّها شيبةقىالعدة
اأنانظاناتمسازوجتهالانرى فوطئهااوظنان وطءالمتوةفى العدةحاترك وطمعتّد :ارلجى وف مسوط

ظصدرالاسلام هذه المسئلة ند على ان وط*معةد ةالمان لدس بزنااحدث بدت النسببا/دعوة وقدنص

ظىكا بالدود انهزناحئىلوقضىعاءهبوجوب ادا ذ اليمدعشية صمفلعلف الم ئلةروا:شنوقيل
ف

ا|هذامجولعلانه تزوجهان العسدةموطائهاجلتاحال علىالصلاح جوىعن البرجندى (قوله

ظ

دان والاوحها نلا:دسشعرط وفذالم شترطهالا
ق.مءدت نمه ) لانه العزمه و كٌاشتراط تصد مهار وا

| السرحى والبيوق فد لعلى ضعف

ر وابهالاشتراط اا

كا

ين أن نودف” سوت

| النسب فعااذاحاءت,ه للاكثرء-لاىلدعوةاغاهوةول أ بوسف واماء_.د همافيمتالذسب بلادعوة
|
ل
ظاحةسال الوطنثنبةفىالع د ةانتهى وى الدائع وكلجوابعرف

ف العدةءنطلاق ذووانحواأت

عن غيرطلاقامن|
اسماب الفرقة قبل ه ذا مناقض |انص علءهفىكاب |- 4دودمن أنا للقت
ىا اتتتد
 | ٠بالثلاثاذاوطت | رزوي بش ةكانتشبةف

نت
الفعلوفبالا

الذس ب وانادعاهوجوارمكاف الهر

ظسل ان سب ةالغعللاشت! نسب فماواانادعاهاذا حكات متموضة للفعل واالافلاكااطلقة
ت

ثفلامثبوعمسالاباانهلثدبعاتلونسةبلانالشرة فرما تمعضلافعلبل هعقىشدباةيضا

ا فلايكون بين الندين:ناقض وهذاأولىمن جل نعضهم الل كو رهناعلى المانةناكلاناتفان الشمية

ٍ فباشيية|- 2لوأمالمطلقةثلانااوعلىمافللايثدتفياالنسببالدعوةلان المنصوصعليهنعم

[أمن المستونة بالكقانات أوباللاثاوعلى مالوقد صعريابنالملاكفىشمرحالهعان هن وطنعامرأةاجندة
اأرذتالهسه وقيللهمااعرتك فهمىشيةفى|لفعلوان النسب ناذا ادعادقعيوانه له
ارتون
فى الفعل كنعدعوى الن ب قال شجذ:او “معضة لافعل وا أمةانويهواماعرأزهوأمةس .ده و م
 ١المرهونه لاميتالنسب فمراوانادعاه (قولهو شت نسب ولدالمراهقة) أى المطلقة ولوناثناوالمراد

نارماهعة صدية امعمشلهاوغمى فسن >كن ان  2ونمالغةاى بنت تسعسنينفصاعداولمرظهرفها
رتسعة أشهرلان ثلاثةاشهرمد :عدتماوسته أثهرااقلىمدةا حل جوىءن
علاماتالملوغوانمااءتي ب

شرج ابن الحلى (قولهالمدخولبمسأ) تانليدل سافانحاءتيه لاقلمنساتهشهربعنىمن وت

ا|لطلاق ننتنمه لالكاثرتهرحصول العلوق وهاىجنددة رعن |لغاية (قولهمانتلققضريااءالعدة)
فاناقرتَثحاءتولدلاقلىنمستّة أشهرمنوقتالادرا ارئدتنسهوانلم ةتأو] كثرلراد:ثلا نقضاء

العدةّياقرارهاوماحاءتيهلابازم كونه قعلهاللتيقنبكذ هات روّعهاحوىوالذى ظهراندال قوله
أن كديا بقولهاعدمالتءنةكذبها (3ولهولمند <.لا)فاناقرتيهكان| قراراممانبالوغ فيةبلى

قافوصفارتكالتكيرةفى<-ق”.وتالندساناقر تبانقضا'العد :بعدثلائة أشهرثمحاءت ولدلاقل
من سمه أشهرمنونتالاقرارولاةرمنانسعة أشورمن وقت الطلاقئيتنب للهوراذاسقبن
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:

االطعنف المقدس عله جوى (قولهلانداذازا أونقصلابثدت الذسب) امافىالنقص فتنااهرلانه من |
روج سابق واماق النزاد فلا<تمال د واه يعدا لطلاق لاناحكمنا تعدم وجوبالءدةلكوؤه قبل
الدخول ولوشن بطلانه-ا اموز يلت وقولهلعدموجوبالعدة البحعتى حور لخم الاك١ين

لانه! اذاوللادتغهيارسةهالعدةعلم الهابشاءتالنسب قالف الف ولاعننىأنمنعهم لفنمبااذا
ك
اوض
لدة
ين مئ
تا كثرفىمتدصهور ان و
حرلاول

بناى| لاحشساط فىامدانهواتهال كوه حدث

يااهءتاس أقمر و نقوععاية الامدلدقاعاتقد :ممعيبكرن |كث'رةناور عا
باعلدطلاق :فهااذج
كد دهور ول ممعفب أولاد:لنصف حول فجكان الظاهرعدم ح.دوئهوح_دوثها<تمالفأى

احتّساطفىاششات السساذانفرناولا<ة .ال ضع ف ب#تضى نف_ه وثرظكااهرابقتذى ث.وتوهليت

شاعلرىا<أةىّالين أداع_لداحال الذىفرض ل:تصورالعلوقمنه أوا<ق ال كونهاذازادعل

سمة أشمهردومامكون من غيره انتهسىوهو مث لاذافعل نهقسام» جوى (قولهو رودلتدنمبعتذة
ذلك كصيحهدر ولقاونهاسها أى اظن |
الحلاقاار جتى) ولو بالاشمرلاناسمها وتاسدا نكاح
اباسوالانه بولادتماتمين أنمالتكن كوسحةائذ هاس أن من توعلليلدث.موتء نتسدبّداار حى
اذاحاءت رلهاحكثر من نتن رلواعشر رناسحذةة-الى كونم_اهةد ةالطهرشالمللعتدةا يض

أوبالاشهر بناء على ظنّالاناس فس قط ماعساء يقال كدفيتأ التعلء_ل ماح دلامدتالظهر

أبالاسية للاسة (قولهلا دثرهن سنتينمن والقفترقة)واواعشرينسنة:أكثرلاا<ةلعاللوق
افلعدة لاحقال كو امتدة لوطلهارمحال للهملعلىلوزانلاو|طءنشمرة مع|مككان الحسل هوأ ولى
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لانهمعترف.ارم والظاهرانه اذا برهالاب|ثمراحراموانضاقالمنزل علءهماوكانالو بناسقا
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ات

اكانتحاملافعدتماوضع الحل
درا تالاه روماتمولاهاأ وأفتقيافددا ثلائة أشهرو ن

سلانهادزوج0
كاسأق ىال لاد ون اونا كو و

لطبا م والكسانناس انالمعال
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اا

اعالاية

 +لدي
0 5:/

ىلاعدة
لالث تسلامنالموف
فللا:ئ4ه ككاح الغعروعفت واث

دقسمل ابنهكاف الخانيةوذ الوأنتبولبدعد حرمترلاستة أشهرلا شت نس.ه
ا عو تث الول أواعتاقه بع ت

ع

هقدزالبالموتاتبى
اللو

أنشت النسسمنه الااذاحاءت.هلاقلمنع

مراهةاو جب :١
بعنى غبرااراهقلانهاذا كان

|شيرنالعقدوه_ذا

|إسعسان وء نالشاىروابه ْ
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 3ب  43ا

لادان  62باعدة الوناةخبر وى اطلاق!سملز وجةاعا :ال اىنه لافرقفى! 5+بمن احرةوالامةدر را ” ا
 ١كزلهاوصهه) لومآبةوألاتالاجالدر أ(قولهأى بعدالموت الشهور) دلاخلاف لانهل*“لتاوحوده
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1ل عر
تاوت لاحقرقة ولاح عملت الاشهر:عندالموت فلاتتغيرتحدوئه بعد ذ لك ضلاف امرأ

ارونة 3

اذاحدث مااء مل بعدالموت لان سمه ناءتالىا مومن وم نضروريه وجودهء_:دالموت فتدمنأنه

يزث 7ا

لدسحاد

53

وت

 /-ل

مالإيدعهحر ون الات ارطلقهاالز و ب وانقضت عدت اثمماتامول ذ«.اباالء-دوّلاناا فراش عاد
0

 7 5ي#ماك
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قوله
كبلى ولوابدى
لز
الم حك ذ
نلديبهعد احواينكان
حيلوتمقن م -د وثه ماو

رم نسنتين) وفعادون
بقولاهذاو رمبأمحمللكان أولى(قولهوق.ل ان":دلا ك
ااحدثببا انحل

ذلك,,كو نا لانقضاء,الوشع قالف العتم ولس 5لان التقديرالعدوثىا كثرمنسننأولسنتين رخاب

ا

كوامل لبس الاللاحتساط نرت السولامكنانوتفىالصيخلاحالة النىاج براحمالحدوث | إبونات )يديا

1

ميك

الالستئعر  0و وسفام) مقتضاهانه قولهولدسكذلكاذقدسق عنالهرانهذه ديرف  :مياتيوت اث
روه شاذةعنه لقولهأى
تسب طرل
ضقت ف-ه)لانالواجب ثلاثحدض أوننانيالص فلا 6 0 0
أتقصكباع (تولهوتمس عدة أخرىبوطهالمعدة :شمرة)ف قىوله شمبة|شعاريانهلوكانالوطايععالها 0
ع

باجرمة لا

الى

كاده تفصءل 0

64 01

اطلاقها

ندا لان وانكان متكرالا”د تأنف وانوطئالطاقة راثناو اهنتن من عبردءوى ١

الشبة ومعالع بالحرمة تستأنفالعدوّوق القن اذاوط الحذتاعه فىعدتراعا لمعارمتهاقا لقاضئان ْ

- 8تأنف وقالصاحبالل.ط تعتانف جوق عدن |لبر<ذدى 5مدال :تدمعانالمتكوحةلوومائ |ت |0 : .
اميا

وحوبا؛دانمبالوطءوهاةهباأطلاق ا
اعامباعد:أخرىوتداخلتالانه وضع اله فى
كن

فك

2
وبلا

 :ورف"

نهر (قاولدلسوا
وءاكاطنئ أجنداأوزوجها) اعلرأناارأةاذاوجبعلاعدتانفاماانتكونامن | برهت ريم << يلاف

انتتحل ىأوطلقهانالفاظ السكاية ا 000 00
بائ
االمثااقلمقها لاماأوقتالن
روجانأودلوا حدنان اكذان
قوطئهاف العدة فلاشك أنالعدتنتراء اتاوان كان الاولوكانتامن حذسءنكالة و فعتهاز و جهااذا
أوطت بشبة أومن جنس واحدكالاطلقة اذااتزوجت فىعدت ,افوطتهاالمانى وفرق سنماتدا <اتاعندنا

لتىول
واقض
ااذان
لاو
ةنبابجع
دام
عتس.
لضع
و دكماوتنراهمن ااحد

ح.ضة نا[ وهذامعنى التتدانم علدنى (قولهمنطلاق بائن) لاخى أن |
ثانمة

تعبيرالشارح نالءانامل نالوكانالطلاق ,لاثماولوعمر مكف الدررلاسةغنىء ا

ا ْ

ال نظ رالا نالشية فنهمن
بالفاظ البكانة واعلمأن كو ب العددعام!|ذاوطيْمانت وادعىظن
- 2ل وادالح:مثا لني ليس العدة هر
دل شيج الفعدلوالنسبلانذت فبا الوطولوادعىطن

عن الدرايةتانالكل كلمنحمل فتعدتراذمدت,أن تشعجلهاونودقاق 1
©9

ف

م

كم ل الثانية فعليااقام | 1

شانم|لوبطءة عدا نقضاءحيض ة مبلالخاضت حيضتن يعدهاتت العدةلاولى |
الثاسة د رر<تىرلوك
ووحب 1

ا

1 0

جاح

0

(امحزةالثانى عن فتالمون)

(قولهفاذارأت:ه_دذلاكما.كو  0حمضاالح)

ا
بن

يكو
رلك

من 0
ن0

0

يه *

2

ذا ون !1

لك

دكونحضنا) على هذهالر وايدوة.للاتس:أنف أرضاعل ر وايةعدم التقدير وهوافةارنبرءن
ْ

اسن
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0

حقى العارةتاذا رأت بعدذلكدما يكون حيضاا (قوله

وقال الصار

-

سمعسن

0

(ذولهفاذاراتالدم'م)

الشبو را
مله ىا لاد ة الا 2سةاذا اعتدت5 ,

مح

وزو جتثمرأت الدم»كونالنكاح فاسداعند بض المثساج الااذاقضى القساذى كوارالتكاحفانه

 0 (0يا 2
 3الإشتهلك0 :

لكو ن فاسداوالاحع ان النكاححائزولاشترط القضاءوف المستقمل العدةياحضانتبى وهذامنى
رعال
ولات
على ر وابةالنوازل أعوه_ئدلالر واادلاتمزوافزية و
هال
فكة
يان-
تى ول
ام
يكأ
لذر
كنق

إلاككرت1ف(دب امسماخره
 2بعت تلد مره |[ارادةاحيض فالماضى شنا (قولهوبطل بهالاعةداديالاشهر) وقيلانما تقض هداف المسةقءل
ع

ول مأك  7ام
ررهاحكم ونح
وإرعلا .

يلها

رلابمط -رإنيكاح ال ين
ول ريل
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فلاتعتد بعد ذلكالاءالحض لافعامذى فل تاف دالاسة وحمعهق الذوازلنهر(قولهعل أى صفة

إلإتسم

ته

ال

.

نت

ارك

لض
برادا
اض محة-للان
وراد كولمو عاددمه عدا رخ

ف

المستةلك ل

قل

كم

إأرأت) أىسواءراتهعل

العادةأملافهومةابل لاسسقءنالم-داية (نقوكلاهناترأتالدمقيل

الاعتداد,الاثهر )دكذاحرى عل التقسدالمذ كورصدرالششربعةتعاللصدرالثم.دذافىالدررءن

ترلتعار قصدرالدر بع من تقسدهالمب_ذٌَلدَعا قل الانقضاء كانهسوومن الناسم والصواب بعد
الانقضاءغيرم_م وخداقا لَءرى و لمعبأن صاحب الدررمع قوله
قداندماءنة ص بالساءانهذا

القولهواغ اركف جعل كلامصد رالشرعةعلى السهو (قولهنكاحافاسدا)فلاعدةفىباطل وكذا :
موقوف ادللاءار كان الاحارلكنالطواتترثالعدةوالنسدر ولأرمنم مل للماطل لظهوره
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ا

م إإدملأ 1

لحارم

اذهوالذى عةدبافظ املانلفاظا اللاستنىمقديهاالنكاح (قوفهكالتكاحخيرشهود) ونكاح

زاك انك ل وان ,رهن املععل ابعلدلمء_:دالامام نهر (قولهوالوى) وأكىالنكاح خيرالولى,النس ةلصغيرة وحوها
 1الم  0اذاكانلماولىشربجغيرالصغيرةوالتى لاولى اوقد بةسالأراديالومن لهولايةال_:كاح وانيكن
ا
ل كد سكون ياوه عصية كالاموالقاضى والمراد>:والصغيرةالحنونة والمعتوهة (:ولهيانزةتالبهغيرامرأنه) تصوبر
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رقا
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وة نش
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اشهة

نم الوطءحتى تازمهنفقتها
أنتقممعزوجهاا لاول وتخرب نجاذنهق العدةليام لد بجكاح بنهماواحر

 000رريكانت | و|اكسذواتبلايمحركنيعءنعالمةراضةدر (قوله ول بعل ما) فانعلكانزناولاعدةفيه ولاحرم
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هم [على ز وجهاوطؤهاويه بفتىنهر (قولهوأمالوادا خض ( ولانفقةلماف العددلانباعدةوطةءكالعةدة

اتعةك مننكاح فاسد وانغمااستوى فباموت والءةقلانهاوجدت لتعرف براءةالرحملالقضاء-ق النكاح

ريمه ال.امي
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إنت حش :ينكان | و|الحدض هوامعرفوفغيرا ن آحمل والبدسمفة_نلاتاختا
فوت وغيروهلربكتف صرضة لانالوماء

ل

ْ هوروالوك دشهة كالفاسد والفاسد يقرا

وعدةأم لوادوحتبز والالغراش فاث-مت عندةالتكاح

سام لنسكلي» مرى]رالعقك وفراش أمالولدوانكاناضف من فراشالمتكوحة الام|مما شتركان ى أصل الغراشوامحلمحل
وده
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(وااودم

1 11) 11أنهإويرتوجفخح | الاحتباط فالحق القاصربالكامل احشساطاوامامنافهعرفانهقالعدةّأمالوادثثلاث حيض قنديأمالولد
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لانالمديرةوالقنة لاعدةءل.مالموتالمولى أوعتقه جوهرد.ورور (قولهكالفرقهوالعتق) أىكالفردأ

أوعزمه على ترك وطتها الموطوءةدث_مة والمنكوحةفاس_داوالعة ىفام الواد (ةولهوقالالشافئى

شع ب الغيرها 1

الح) وهوةو لمالكأ:ضاز يلى ووجهدائهاو جمتثز وااللمالسكلتعبنرفشاابءهوتجوابهع-لم

مالولدايى 1
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.همن التغليبمالاضنىلأامانلوإدعدتماعوتز وجها كالامة
قولوهوكزالة د“ ٠ .يلاوت [1فقول العنىأىلوتاز وفاجفهن
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عموا0

حر ن

احشاهن (تهة) ماتالمولوان وج ولايدرى أهما أول ودنموت ماأقل من شه رز ونجسة

أفنعالمها تأعنتد داردمة أشهر وعشر وان كان«منموتماأ كثرمن ذ:لكديار دأعشةهمر وعشمر
داتها
ععد
اتلأاقخارلالز وج و ««تيرفيبائلاث حلراضحتال أن التأ خرنهواقدوىضواناهماءت ي
من
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(علىا ادسكين)
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حدما حلا قتضاته انها اذاطلقت رحعءاوزوحهامر د نائقت ] للار سن اكيروضترا

نمطماوهذاعسطأنا للمقناءعدت,الانها منذوا تالاهراءوقد طلقت
فاخت م ن
هوخ لائر

رعسافعدتم ارانحض ولوطال الزمن لايدمن! نقضاءثلات حأديضضوياقتاضهىااذاحاضت ثلاث
حءض وهوج وَلِءٌض اربعةأشهرواررث

تووقدضارتا -نس وهوغيرقا روه وح طأأضاواما

اذاماتو أدبقمنعدتمابا خض مئفانها تلقل لع_د الوا ولس ت ماضن فمهفانالكلام فعن.وت

زوحها الغارىعدتما ولقلاعة ر<ع.الس زوجها ار|ا وعدتما ست حالماانكانت تحرض فثلاث
ح.ضوالا فلا #2اشبزواإلدنأاء.ل وضعه وقد ودعالاهامقكثيرمن الكت سكالكا والاكلفاجتذ.ه
م تغاقاوةد:مه
ومئيه قولهفىثرحالمجمع قمدنا طلاق ااأمدنونة لانهاذاكان ر<عسافعدت ,اعدةالونا:

علمهممقق *ل ماقلنافقمده .قولههذا اذاماتوعد ةالطلاقياق.ةلانمساحنئذز وجة وعلىالزوجة

رترنصنألعةٌأشهر وء* مادا كانتمتقضةة  5 1وجة فلاحسعامالوته ثئولاترذاتمى

(قوله ومن تعفتىعدةالطلاقالر جبىانم) ؛هئ اذاطاق امعأانلهالاامقةار نات أعتقه اكول
افلعدة جوى (قوله لاالسائنوالموت)  0اتلزو جاز ل

املك بعده

رىمتهاء رأناعبائأعتقها
والطلاق ف املك النساقصلابوجب عدا ا الاتدر عمس كوت ناآل

يالغرقانالاتوية
يدها بحدث تصيرم له ابلائهاءدة ابلاءا 3ر4اترولة فرقهمالسا وار ع و
لست

كانالدالءا:قالائن والرجع فنهسواءكلاف ال دقان سب الطلاق وعى تعقه فوشير

فؤساصفة-ه وقوله كا رد ىع[ الرف-دععلىانه ديرن قولهوم و عققت أ امه الع صتدت ف عدة

روع وىاميريدواذا استرى وزلودجمتهنابلاسهاةرلدفاعتقهافعابا
ةعذ
الى عدتبا ك

ثلا يض -يضتان سب النكاحوبحباحدادقبهاو ضه اله سسا لعتق ولاحب فباامحداد

جوىع نالبرحذدى (قولهفتثة عدت اام)لقاءالتكا ف الرججىدونال"اوينوقدتتتقل العدة
سا كامة لط كوس التترج انعد شبررنسف فاضت تصير حمضةن تاعةقت تصيرثلانا

قامة_دطهرهبا بالاناس تصيربالاشهرفعاددمها تصيررالك.ض خاتز وجهاتصيرأرنعة أشمروعشرادر

تكاف (قووقلاهلل
ريالكان لا او
خذال
ملىا
وواطلق الطلاقفى قولهكامةصغيراةلولبق.دم,كونه .-ع
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مالكلابرادربالعتق)مقتضاه«الآكتفا حصمضتىق! لامعةند الاماممالكوينافيه ماذكره

فولا اصنف والامةقرعانونصه المةرد رم ري
من واقعةعلى|لا سةونة دبركلامه وعدة آسة عاددمهان»د ان شعت فالعده.الاشهراار
تقض مامضى) وكذا اذاحماتم نز وبآ نرانتقضت عدتاوف -ب ندكاحوالانه تين ا امن ذوات
الا راءاذالااسةلاقسل والصغيرةاذاحاضت يعدانقضاءعدتماءالاشهرلا تستأنف لانه لامتسمنانها

امنيا تالاقراءخلافمااذاحاضتقى! نناءالعد:حيث تسانف بر زاءن الجع بم الال

والبدلث قمولهمتحزراعن الجمحبين الاصلوالبدلم ةنكلكاف النبسارةون شمرع صلا ةبوضوه
فسرقه |لحدث و حدالماءقانه :عمو بدنى وين شرعفى|لصلاةقصلىنعضهابركوع وسدود فممزعم,اتانه

يتالص-لاة بالاعساءوأج.سدان الاعاءلس بدلاءن| ركوع والسودلان| لبعض لانصلح انيكون بدلا
 3ن الكل وحت إزاالء
ان
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الشر  5,عن التغمير وتبركابه وقمل السمرفمه ان العرنعتير ون الهو القهربةواللكدلمةدم هذا 1
المعهلان ر وْيهالهلالق انا
هرمكول ونامنث العشرباعتءا راللمالى _لاف! لظاهر
لك

وكانالظاهران يةول وذكيرالعئر ولعله رأادب:أانالثهل
لوبصالى االملخاعفتاللانه وان ”
برجا عالرتاو تي ومؤ نت لا
كسا المضاف الهشنا (قولهوالمديرةوام الولدالح)عطفالمديرة |
ونافنه على الامهم نعطفامخاص

علىالعساميرلل مافالمُمرلالة مننالآ رادنالامةمن هبارق

كام الولدوام-ديرةوالمكاتمة ومعتةة البعضانتهى و و زان براديالاه-هم نلرص باشائية الحرية
وهوااظاهر وعلمهفالعطفللغابرة (توله أىحطتان) لقولهعلمهالسلام طلاقالامسة تطليةةان ٍ
وعدتماحءضةّان ولانالرق٠نصف وا.4ضدلا محزأةدون
بانثز وج حملى هن زنافهنعل بام ما أ
توطاةوا تعتديالوع درعنع
رس

لدبا

كان أولىاذلاحوزلهوو

زوجها) لقولاءنمسعوده ن شأاهلتهان سورةالنساءار

(ةولهوعدةالحامل) ولومنزنا
اه رالءتاوىو نّعينا نيراد 1
قل الود
ضع(قولهاومتوفعنها

ل

راربأى

عدن سورة نأامهاالنى| ذاطاءم |لنسناء 4زات بعدالذى سور البقرةير بدان قوله :2الاوالات ْ
الإجال مد اخرعن قولهتعالى برص نناتسم نفنحكون ناطذافذوات الاجالعنابةوق النبرعءن
المزازيةقالتالمعتّدة ولدت لاءةل قولهبالابينة قانطلب عدة,اراللهلد اسةهاتسقطامستبين للق
تاه

انا واء لانالمءةارات

و عد امردةرا مدع امع اناده

0000

طلاق اماعد :الوقافلاتة غيربال نمرءعن المدائعل تولهوضعه)او وضعك ره علىمافى لز «بلبىمن |
دو تت الدسساو وضع نصفه على مافمىنية المفتحىمث قال شرممن الولدنصف الد.نعن نلا"

تأوم
انر اس سوى الرااسلاعندقض:توالسدنمن المكدمنال اىلالبتدين انتبى
وى لجان
ومافىالظطهيرىندم وقوه اوه متنا فيالواداق سحام للك الالقالزوا ااوق
نلتترلى
اه روي حيعدم ال-له حددثحك المة|.بلبقالخوهفرعنونقارضيعذجانمنها! حكن رالولدقالوا |
ان كانالطلاق رجبعنماقطم حق الرجوعلةاحل لماان تمزو ابحجتماطاوذ كراليزلاها لووضعت |
وزوجواعلى سربرءانقضتعدتهاوحل مان تنزوج ولامعنىلقولمننقالتنقضى عادتم|بوض-ع ان 0

ولاكوزةاان تتزوج حتىتطهرمن نفاس» الانبسااذال كن كحتزوب ولامستدةولاحب :انث الفسب
أوغعره وقد حلت من 1واذعالشرعءة فك لضرو رةولكنلا طؤهسادتى تطهرؤحمة الوطءلا نرم :١

كدواليكااكاتخائض (قرع( ماتالفبس
ىائراومكثمد أذا:تنقذى عدم أقالق العدرلمارالمسله |١

واشت  5أتمعّدة ال ان ينزلاوتملغ مدةالاداس انتبى (قولهابعدالاجلين) ثمهذا المكثانت
ذمااذاقال :وحاتهاحداحكت نطالق نائنومات بلابسان فعلىكلواحدةان تعتداعدالا لين هرأ
(قوله اىعل الوه أشهور وعثعراذا كان اطول اح)  6-5وائما تعتدياردح نوروعضرش.بائلاث
ل -ض حتى لواءةدت بارعفادعر ودنع ول2ص كانت فالعددما مخض :لان ح.ض وان حاضت

#لاثّخ.ض فل امأر لعةأشهرلات:ةذمىعد ت#احى ثمالعدرنهاية (قولهوقالابو بوسف “لإ

حويهضوال)ق.اس الل:ا.نكاح زاليطهألىبااق و بتاىحستقاملاارثطحاكلاجاع الكاية |).

و <هالاستحان انبالماوننه عل النكاحقاءساحم اللوىقاة اذلاار,ثالانهفكذافىحوالعدةنل

أُودر الىوما العينىهن قولوهعند أىبوسف تعددعسد ةال ةوسرى قموصواب العبارةعدةالطلاق

فعااذاماتالةارقيل |
كافاز :ا(جقىوله وه-ذا اذاكانالطلاقءاثنا) تقلافاانمىانوهسوف
القضاءعدتمباء ن طلاقنائنوام المطلة+الرجعةاذاماتز وجهاقل تامثلاث حدض فعنتخدص |

أولائة أشيران 1تحض تنتقلىالعىد الون:مان:خغليراف نهر(قولهامااذاكان ربجعمافعامءراعدهااونا||
عد تالالم
 0اغايدا” هنااطلإف!الفارملللطاق اوه ْ
اتا

ٍ

(علىامه كلن)

الدم ب علمرسااس_تثناف العدةوق قولهتعسالى اللا بش

6

نمنالله.ض وقول واللاى>1ذن

اثسارة االلىامنعت برهوالحدض الاترى أنه شمرط لالاء_.:داديالاشه رعدما.4ض ولاعسكم ب ذتكير
الثلاث للافنظ القرءمذكرضساعتءارهيذ كرلاانلثئاذا لكهانا«سان مذ كرومؤنثكالير والحنطة

حازتذَكيرهوتأنثهز يلج (قولهان  0ض) قمده لان التّوحاضت ثمامتدماهرهالاتعتد,الاشور
الااذابلغت سالناداس وعن مالك نقضاؤهاول وقمل بتسعة أسُورستة لاستيراءالر<م وثلاثةأشهر
للعدةولوقغىبهقاض نفف قالالزاه.دى وكانبعض أصصابنايفت رهلاضرو رةوف المزازيةالفتوىى
زمانناءلى و لمالكفىعدةالا :سةقالق المروانت خسر انهلاداعىال اىلانتاءبقو0

تحتل الصواب معامكانالترافعالمىالسكىحكبهوفى-كاحالمخلادةقبل نف مامذهب لشاف ىفى
فة كذالما :انتب واقول فه نطرفان الداع ال اىلافتاء.قول
.لقال
:نيقو
ءهأوبعل
اا وج
كذ

مالك الضر و روذةلك ع_:دعدم وجودقاض

مالكى خصوصا ود باركاثراصهناماو راءالنورلانكاد

«وجدبها قاضمالك ومانةلدءن الام ةمفر وض فىغمرالضمر و رةجوى واعلازالافتاءبةولمالك
هوعين للد ولائزاع ف جىوازه شمطر هدم التلفمق علىماذ اشم حسنو أفردهبر,الةوضالفه

أذره الع_لامة ابنالمذلافروخ حيث صرح حوازالعل بالتافمقوأطال ف الكلامعنى ذلكءلى وحه

صكا<ب اأبدرق عض
لاىل
وام ف
رلهم
باينا
وةعأرا القولحوازالةافيق ر ل
اسال
ضهبر
التقمق واتفرد

رسائله وانه قالاىه-احب التترمنع العملبالتلف.ق حلاف المذهب ولغيراصالحيبعرأ ضامن

عناءخوار زمبلعزاالتمبلالتلفقلالىنوس.ف لك ن كلااملعلامة نوافندى فىرسالتهالمتعلقةمسائل
حلش
المسبوق يوميداذ كرها
سعن (قولهاوبلوغ بالدن) اىهس ةعشمرسنةعناية (أقوولكهافرة)
(قولهللوت) يط رع مالوكانالوزجغاشاوماتهل تكون عد تمامن وقتالمون
ى
وية
جىذ م
يعن
اومن وتتلوغالذيجوى وأقوالس.أ ىن اشام «ةولعند قولالمصنف ومدأ العد:بعدالطلاق |

والموت مطلقاسواءعللتاطلاق أوالموتأولا<تىلو تلعلنوهضت هدّا لعد ان ضت عدتهاوق النباية
سنافهن بقول4اعدتا نالطوك وهى
لنم
ااخلتلسفلففىهذهال ملهفصىول ارعة لا والأ
الحولوالقصرى وهى أرنأعشسهةرلةولهنعالى وصمة لازواجهم»اعاالى الحولغمراخجرفاانخر حجن
أى بعد أربأعشةهرةفلاجناحعل والجواب أنه ذ اهلا يمذف وبخقحوةله تعالى يتردك ن بانفسمون
أرنأعشةهروءشما التاق أن الم#تمرعشمرأناموعئمرلسالمن الشهراتخامس مدنا وكانعدابتهن

له
وراط
رالةعاش
هموم
اىال
ومرتلاسلهة انامحتىكوزفا أنتنزوجف
عبروبنالعاص يقول عث
وتعاشلمىرا والحواب انك األ«عدد.نمن الاامواللءالى:عمارةا لجعيقتضىدخول مانازانهمن
ود
عءن
العددالا .خرالنالث أن ااتوفىعنبازوجهالوكانتحاملاتعت د وضع اللمعونهدنواةول معسروا
وكان علىدقوتلعتّديا بعدا لاجلينمابوضع الل اوباربعةأشوروء ثرالرابع انعدة 'لونا:معتيرةمن
وقتموت الرْوبجحعذ-دناوهوةول|ءنمسعود وانء.اس وكان علىبةولمن نتمم (قوله أربعة

أشهرالح) لان 1نين:كرك ىثلاثةان كانذكراوق أر بعةان كانانثى فاعتيرااقعلىاجلينوزيد

اعلعيثهمراستظاها راقاله|لقساضى ى تفسيرهوتعقب افى|لعمي انه مكونف المطن أربديننطفة ومثلو
علقة ومشلهامضغةتم تنف فعيهالارلولحهمالاا نمكونمعنىالحددث انكاللفنفكلعضولا'كون
الابعدالمدةالمذ كورةوهؤلاينافى ذف فبىعضهاقلالمدةالمذ كورةقالهالكازر وولفاندمن بقاء
موت حتلواشترى المكاتبز وجة »-وتمعان وناءلمتحبعدةا لوفاساد
للى
ونكقاحتهااا
ال
النككاح قفبتلالعمتوتد>.ضتين نهر (قولهوءشرلءال) عذالفهماف الدررحم ثقالف تغسيرةول
ركبب وعشيرةبالتاء
لنت-ق
المصنف وللوت أر«ةوعأثشهررأىءة رام قالشنا فع شممنرحها ا
قنهاء قالواكذاكدوننالظم
لنىافلاا
الوا
رثكب ترى علىتحلاف الق!.س قالا
نلعاشمرة ق_ل ال
عه
ندا

فى

ام

انحرالأافىمن فخالمعمن)

مكنونقصا
آلفرقة نالتقءل املنفسم قكدّكمناءةاللالس.دالجوى وأ:ضامةتذى حكونهرفعا أن ,
لاءدؤاذالطلاق برفعالتقمدوادسكذلك ولابدأن.كون ذلك,عدالدول أومابقوم مقامهكامر وتركه

الضف لدورة انهقل الدنولا تحب العذّةّانتهئىدعنىالاالممانةاذاعة دعلماق العدّةثم طلةوسافللى

| الدخدولكاسرقعن الشعرنبلاليةقالفالجر ولأرمالوأدخاتمنبهفىفرجوسامنغيرا بلاجف قىبلها
والمذكور قكنب الشافعيةوجو بهاولاسعدأن معلىاألهملذهت.هلاحتاجها الىتعرفبراءة

ازحمانتهى قااللفنيىرو شت أن بقسالانظهرجلها كانعادوتضع الل والاذلاعدةعلها

ف المرعشامل|-1اذاظهرجلهاأولمظهر والغرةتطهرفوسالوتز واجلتقتبعلرف عن براءةالرحمثم

ظهرخاورجه دم التكاحعلىماذك ٠رف« الخبراذلاءةتعلباء ندع دم ظهورا لا علىماذكرف العدر

لانهأوبب العدةعلبامطلتا اثقة) قالف العروقدمنانى فصل الق ل ليأنَالعددَلا تظورفىحق
نلهد
عما
ت عا
وعذ:
المطلق حدث كان دونالات وهكذاف الفس فزاواثترى ز وحته بعدالدوللا

لغْيره<لتاىمر توجهامن الغبرحتى تحض حبضّين اولذوطاقها سدق هذءا نحالةلبقعطلاقه لانها
0-0
بانتريح 1

م وماك ويف 4ت
دول

0

معمَروبالقسية الىغير«وهذاتحل لمعلكالعمنخلافمااذا اشترت احرةز وحهادعدالد و ولقذكان
قالههاأنت طالق للسنةوهىحائضثمطهرتمن حرضما وقعالطلاق بدلهلحرمة وطءمهانتهى (قوله

||اكلافرقة زايلاعتقامم) أوائردّةأوعدمالكفاءة (قولهأوملكاحدالزو <بنصاحيه) ولابرد
مالوماك المكاتب زو حتسه حيثلا:فسم| كا لاه ماحكيا حقدقة كانالدرمننابماحوز

حيرهكصاحبالدررأومإك أحداز وجينصا <به بفيد
لكات أنبفعلهواعأنظاهرةولالشار وغ
وجو بالعدةفمااذاماكز وأجتويمهلكته رلاذرقو يدصرحال:ياللىافحدادوذ كرضأاق
6

زمه

وك

النييب باصرحممافىاللاحدادو لفه ماف اىلشعرنلالممن تة..دهالاطلاق اذا كته لااذامالكها

 | 7 1 0ظلهمر للىاأتنهخالف بوجهفا الشمرتبلالية حملعلىأنبهالنس-ة السه وماصر حبهال يلبىمن
0
 62ل
[ - 67أوجو بالعدّ:مطاةامنغيرفرق بناتهم
نا>هميعل
اىلذسمة لغيرهاذلاحوزله دعدأن ملكها تورصها
6 00
0

وو

الااذا انقضت عدّتماصمضةين6تقدّم بللاعدّةعلباله أدضالوملكته فأعتقتهتر جد علىمبأهم
 ١من كلامهم (قولثلائة أقراءا) بالنصب علىالطرفيةأى فىمدّةثلائة أقراخبرعدٌ:ليلاتم
كون

معى العدوترنصابازم المرأةوالرفعايناس بكونامها
لهان
افس
+ل ونا كانت الاقراءمشت ركا
لفظ
وما
ابين
لامل.رض و
االط
دهر
الا وذلسمر ««قوله أىحءض وءة-ل ابتداثلاث جءض اتمااللاص
( 0قولهان كانتحائضا) الاولىأن:ةولان كانتممن .ض واغساقانالاولىولنةلالصواب

فّقنا مح
لاناسم الفاعلمستمل فىاحاحلقةه اسملماملسد
لازاجو :ى(قولهوءند الشافىثلائه
اطهار) وهومذهسمالكويهكان يقو لابن -ن لثمرجع لهمحديث ابنجروه و أنه
عل.هالسلامأمره

ْ أنبرا<ءهها ملمتركها حستى تطه رلتمطلةهاتمقال لاا لعدّةّالتىأمراللهأن تطلقلهاالضساءفهذا

نص علىأن العدّدهى الطهر ولانتلكيرالثلاثةنا مات |لاءدلمل ارادةالطهر

اذلوكانالمراداخيض

لقبل ثلاث قر و#دلاناءلانمغرده م ونث وهوا حمضة ولذاقولهعليه لسلامعدّةالامة حيضتان والامة

لاتذاافاحرهنى جذسمابقعداهل
|
فعد
لعددولا ناللهتعالىنص علىالثلائة وعلى
هةوااغنساىتخا

الجعبقولهثثلائةق ورءوالثلاثةاسم لعددمعاوم لاحوزاطلاقهعلىالاكثرواألاقل اولهاعطلهىسار
دود ىا أنهأطاق علىالاقلوهوطهرا ن ودءض الثالث كاهومذهم ,وكذا

اجعاللكامل هو

الثلائة وهوحقيقة فبه كانوألولاىبقسال وزاطلاقلفظاجع علىانينو نعض الثثال'ثكقوله
تع
لالى
اا أ
نشو
ارمع
نلوةمات
ول ذلوكأفاممج
اعاللّدءع_نادلدعدوداجعالمقرونيه فلاولان
||[العدة ششرعت للتعرف عنيراءةالرحم زهو بكالاح.لضاسبراء وف الواعتذتالاالم

( ٠علىمثلامسكين)

"11

نابتهعها ومواضع تربصهعش ونم ذكورةفى لزانةحاصلهابرجع الىانمن امتنعتك <اهساعليه

اقاللشارعتوسذقط لوأسقطاها
ار سبوعاهاز يولنىبر وهى ح
واح
اكنك
باله
تنزؤ
خيدم
انعلا
مأ
ولال هاا لخر وج لوأذنهلز و بجوتدذا ل العدتان ولاءتداخل حق العندر باجىف الكلامعلى
 1اللو

كانت العدةاتح)
(قولهونا

عازةالمفتاحاورد العدةبعدذكرو جوهالفرق من لطلاقوالاءلاء

وامخلع والاعا ن واكام العنمنلانالعد :أثرالطلاق والاثربشع اللؤئرجوى (قولهعقب الغرقة)

الغرقةشرط |
د فير جع لاسيق عن الفاح واعلنا
ولاء
وكالاب
أمطلاقهلافومنشأتءن طلا | وغيرء
هاحرمة
والسم التكاح اورتهكاسرق والاضافة عد :الطلاق الىالث ط لوااحلىاكلسمدت

* [العدة

قال |
رضع
ع.بضوو
أاءهشسا<
وأنو
نسكاح اختبساوار دعم واهاكاسرق ومنه حرتمكةاحها عل غبرهو
فرتملالمة فلءتأمل
الشيعقاسمقلت حرفة نكا ذيروعلمامن ركنا مكيفكونحكههناقال الش
قالشحناأعرا ةمل لاءهلا.ظور وج هكون اراوان صرحبهال يلىواعلأن الشارج لميتعرض الكون

لنفنهان الفرقة أ
اهاء
قأخر
ثار
.الش
حقول
اسال
وتعة
[[ ٠الفرقةسدا أوثرطاخاذ كرهالسمدالموىسدم م
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قلىوه والامغابه وج عل فالمجمعالاولقول الاماموالئانىقو اهوالادع
الو لقضاء
كفر
االن ق
علافمامثىعاءه المصنفىالمتنهن توةف المددونة
نهرقتخه_لم ن نسي اأنهرأولا انهاأن المربجح

علىالتفردق واعلأنه يتعينأن كو نعءزوالشاز حرقوع الغرقة كإاختارتتفسهالانى وس ف وعهود

كرفهالجمع حثجعل
خل علهماد
يلفطعنديان بال وع دن أىودفومدا تباكما ختارت نفسهاا ج

ذلكقولألصا مين خلافالاوقمفْى عض سخالشار من 5وله وعنأىنوس ف وعهدال(قوالهاسدة
لبروذلك فىثلامانهوجة وستين
تعسة) ومى هده يول ايالمه ل ارا منذ لكا
وماور دعنوم لانامرض بز ول فماغا لالانهيكوناغل:ءد المرودةأو 4رارةأوال.وس.ة أواارطونة
عاررطب والصيف حاربارسوامخريفناردنانسوالشتاءنارد
وقصول| اس:ه مث لةعلماقالر  0.م ح
رملسظاستاو

رارم

هليزل المرض بةولهوم صل
إلى ل ولوأددلقولو

كان أولىاذم كانخلقها أأصىلبالا هه عرضاواليرو ثبنااعثيرانحل والور واجوزا ةموالاسد والسشلة والممزانوالعقرب والقوس والدى والدلووالحوت وهممناازللكوا اكلبسيعة

السارة جلالين فسوروالة رقان ولوظاهرمنبا 5ذادهته تانكان يعدا(تأجل راتت لدلامكان ْ

مكنا غممنسماماوالامتناع نفع_له فلاعذر وق المحرعن الاختءارلوطاب أنهبوجل بعدالسنة ||
وأواودالا نه القباصى الابرضاهناوار جوع واخءتارالفرقة انتهى (قوله وى ظاهرالروانة ْ

لسنةكر ب رحهقالواقماتواةتارء ضام المدابةوهى بالاهلةوالشع_ مهبالانام:#مريلالية

ىلتأنحل:الا لتمسة واه فالدر
ع نا مواهبت والت.د-من لكن فىالنيرءانملاصةا لتتوئعل ا

باحقبال أنطيعهنوافق البزادةالتىفرا مكعاقندهلواانهالثارتءنصاحبالمذه ب انتهى
ومنده بعلم أنماادّعاهقى |رضاحالاص_لاحمن أن الس الشعسةلتعينفىاه رالر وابةعلى مانقله |
عه الث.عدا وى ولبتعقبه غمرمسل وق الرء ناللدى اذا كان التأحل ق أثناءالشهر اعمير بالانام
رف الدرانهالمذهبثم حكىالقولالا"أ
 :اجاعا (قوله وقبلهوالا دع )و ذا حرى عليهفالو ب و

هلل وح حكابة تر هأ اضابقوله 5عل ويهبفق انتهى(قولهوءن تعسالاعهامحاواقالشعسة]
ع( فىالمغرب السسنةالثمسية “لائمانةوجسة وس-ون نوماور دع نوم لاحءنامن ثلاممانةححزمن لوم

والة-جر نهثلامانةوأر دعسةونعسون وماوجس دوموسدس وفضل ماباتهماءثمرة أناومثلث ور جع

ع ثسبانلومتقر بسعل رأى !طأهوس جوى نحكلام الثسارحلابوافقمافالمغربواحاصل أن
الدمك عذتاف فباودذاقالفى التبر وهىتزيدعلى القمرأبحهدءشر دوماوقسل دس أناومر .:,
9
؛ عثر بوم تقر اق

ل

اي

(قوله ولاس

اش ل ال

رار ريا أى شعهراتاماوهوأصم الاقا ,ق'لى جوى
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لاناحنون لابعدم الشهوةعخصومة ولىانكانوالاذن بنصبهالقاضى در (ذوله وامخصيتين) يضم

الخاء شيغدنا (اقلولحهبمونهوالقطع) وقباتيلهحرعنالمصاح (ةاوللهفقرق
اضى بنتهما
افنىحال) ان طلمت كن لابقمدكونه علىفو رعلهاره حبلواقامتمعه زماناوهو,ضاجعها كانتعلى
خخيارهسا مالنمعلبىحالوهقت العق دأ وععمتبه ولنرضرفنسهكوت امرأةاالعنينلدسبرضاواناقامت
معهسذين جوى عن سرحابنلشلىو دشترط وقت الحكنالفقهحضو رالزوح جوىعنا| يرج-:ادى

وكذاتكو على خخمارهالورفعتهلقاض فالهسن وهضت السنةوتلخاص تذويرا لان ترذىنهواو
عندغيرالةاذى فانه سقط حقهارعن #
|-لاصة ولوحاءتامرأ هبون ولدددا لذفر ادلقسنتين
يعدت نسنهولا
اسمط
للقتفر
ابق
ضى لاف العنين حرث سطل فر بقهلانهلمائنت نسيه مسق عتناغاية

وفدسهنظرلانه وقسعالطلاق بتفر ده وهوبائنفكف بطل الاترىانبالوارت باعلدتغر ابنقمكان

قد
اوص
له
لا لاالطتلفر بق زيل وجوابه انث.وتالنسيمنالوب باعتارالائزال بالق

والتفر ق بنتم
ج_مابا
وعشارا
د جب
_وهو
لمواف

ث.اولبهعمننينقانه ظهريهانهلدسي«نسين

ع

والتفرشق باعدنار«.خلاف ما
ااست
قشه
ردرد
امرنها فانامتهمة ىابطالالقضاء لاج ال كذبراحر

عانلفقتدير وبكذا
اسس
لطلمالدتفنردةقعلى |قرارلهاونصاول اقللتفر لداقدعده دروا اراد
يدن كلذازيليار السيوردلاالاعانيسناو الفععرو احم عنا1 2هلقشادونه

7 85

 /عل  0افع 2
|1

واعرأته ندبذوطتّع | وادعتبعدا لانهل طمأها وقالتحلفودقانىان اف ذفرق القاضىيدنهما 84

لوس-عهاان تتزوب را"خر ولسعهان :نزنوايختها| نتبىوو بجطهلانالتغريق لكونهى نفسالامر| ” .
(له
وطثها ولاق ان |تسد بكونهااوقد جلت|تغاقى اذا لحكلاعتاف ولوكانت بك ارولمتحمل و

واجلالقاذىسذة الح)دشيراللاىاعنبهرة بتأجبلغيرهاى

دلي

0

6
59

.علدمهنغذ ||لى)  2/5,زم 75
جضب
غيرالقاضىولوقتضىأقا

فضاؤه ثعرنلهال.سةعن البعرودؤْجل من وقت الخصومة مال.مكنصداأومربضااومرمافعدبلوغه
وحعتهواحزامهواومظااهرالا يقدرعلى العّقاجلسنة وشموريندر (قولهأوخصما) بف الخاءفعيل
عدنىمقع و ل ومص_د رما لخصاعنا دوالكسروهذا اذالمبلشمرذكرهفان انتشسرفلاخما رماوعطفهء_لى

العذين من عطف الخياص على الخعافماثه وانكان بأولانالفقهاءت_اعدون ف ذلك نهرولاا درى
|ام لفايعقالهوخطأجوى ولوقاللشيالكيرلااار+والوسولالما
ابلعلتىس
نحوا
مأفائر هذا ال

اوكانخنئىمولم.ال الرحالأجل أ.ضاو كللامهاعاءالىدفع ماعنالونادفىمن ان«هؤق بطذت

للا وعانلدارعلهٍ  نهعذيناذلواءتيرهذا نزم
هع
ااننزوى
فسهما*مارد ماسفي اهلعنيننانتقاص ذكره و
انلا مؤجلتهر وفه نظرفان هلمع لامةتقسدا لظنلاالمقين ولبااز ممباعدم صعةالتأجملجوى
قوه ونزعت تخصيتاء) نذء ااء اليه خصمةو جعها خصىمل مديهومدى (ةولهفان وطئ

خبا) أشسارالشارح بتغديرةمبالى أن جوا بالشرط تحذوف ذهوعل د قولهعله السلاممن
ن ضوأنومالجمة قهاومتو ودرا واب فالمفتاحهول فههوامطاوبواعمان الذعيرامت_تتر:قو طئ ب وعد

علاىلعذينوالمخصىوالةديرفواطنن كلمنالعنينأوالخدى وقول العرنىأوامج.وب صواءه

الخميثم

الوطءولومرة واد سطل التأجءللا تءسفائه| هامر ومازادف ويمستهق عليهدانةوهذابا امذاتركا
متعنتامعالقدرةعل_هعذلافهق الامه واومع احتياجهاا لبهنهر(ةوله.التغريق)اى بتفر بالققاذى

ساتهممتاعّننداعهعن تطليقهالانهوجبعليه!لقسر بالا سان -ىن زع ن الامساك بالمعروف
فاذا امتنع كانظاما فنابعه واضمف قعلهاله وظاهران تطلقهاناهالا بةالة .ه تفررق فول

ماتهرعةلنهقر(.الجمع)اى فرق واجلوبانت
العمنىاى تغر بق الزوب والقاضىفقدومهؤلاخهذظ
فماعراةانه.وب وإوتحنونةبطلبولمرسااومن نصيه القساذى درافلاعف-.نى من وله ان اطلمترأة
التفر قبصقوفدرهلاامهانهمتعاق بالتفردق فقطوطلب وكبلهابالتفررق عندغست/اكماليناءل

ك
ا
ل

دب وري)ده 1

:

كال جكوت لاستلحاق نسم منلهسدرعن الحرقالوفمه متىسةطا لاعان بوجدمااونت
ابحهكالبشدتاففلوتفاءول يلاع <تقىذفهااجنىالوادغدفقد
الندببالاقراراو طر بتسقل
نادلتنوسابدولا نت بعدذلك (قولهحدالزوج) لانهاكذبنفسه بدعوى الثانى(قولهلاهما

اد)
خلقامنماواح
ذسو
ل وث
ىت:
اسقبربه ستازمثدوتنب الأشنمرونى|<د هماوان استارّمنفى
الا خوالاانالنى بعدالاةرارغبرمعتيروالاقرارنه_دالنق بعر جوىعنالرجندى (ثقة) اجهع
شرائط الاعانق! لزوجبنم طلقهابادّا اوثلا اسقط ولب الحدلان شرطه قامالزو<مةفاذا اح
انتىكدالوتر وها بعدذ لكاى بع_دالانانةلان الساقط لاعودكنا فىالدرروالاوك ادال قولهكذا

لوتزوجها بعد ذلك بقولهولا نعودا لاعان بتزوجه بها لان تزوجهبهاانماءكون
اكذاءهنفسهاوتك_د بقهاعلى ماعرف والتقسيديالبائن الاحترازءن

عدز واالالهلية :دو

الرجوىكاصرحنهفارلمدءرللا

بيقاءءأصل ال وحمة قرىا لاعان همابعداارجى
تي

ا

:
00١

س0 2
رو

[!

1

تمض فسسسشط ا

ْ

ْ

فىبسانمن نمعرض لهتعلق بالتكاحتهروهوذه_.لءمنى مفعول جههعنن وف الدررعن الععر

الح تكالعنين الافىمسثملن التأحمل وى *الوادانتبى والاس_تثناءالنطرلءطلا نالتفربق وعدمه

انحد س)بالمناءلافعول وعننالرجلءن
ذع
امن
لامالنظرتوت نس ابلولداذلافرق بيتهمافه (قوله
اعرأتهاذا حكالقاذى علمهيذلز باىوهوبالمناء لفول حرءن الجوهرى ونصهعننالرجل تعننابالبناء

لإفعول (قوله<ظيرة الابل)تممل للاابلمنشع رلتقير|اليدروالر وباعمحتظربالكسرالذى «ملهاشهذنا
عنال#تار (قولهاومن عن اذاعرض)كذاف الزيلىوالذىف اىلنبابدمن نه مع راذااعرض من

ذنامن المريد
وكا
خاذا
أىالا
الاعراض وذمكاره اسار مأو ذمنالنهارةتسر وفه ولاستقم الممعن
مهنا (قولهلانه بعدن) اى العفيناى ذكره>وى وبابهءضرب (دوله ولاقص_ده) اى اللأى

الاق ذكرهف ىكلامهر.جوعالضعيرعلىمتأخراغطاو رتمهوهولاحور وعكناينقالا لذهيرراجع

اللأمفهوم املناتسان جوى وقصدمن نابضمب  (قوله وقبلالح) بتأمل الفرق ينهورينسابقه
قهره ن نارعلى عم لان الاولمتعتيراسترخاءا اكزروقالثافاعتيرجوى (5وله
غذعى اقول الغراظ
فالعنين)  كذاف رعضالْنسح وى دءضها فهوالعذين وهوالظاهرجوى وفيه :ظرظاهر (ةولهمن لا

مكنادا ع ل
لاع
ال
دصل ال اىلنساء)اى الىجاعهن ف اىلعبل وأس منهمن قصررتاآلدتهخحمث

الفرج

ءن
رف
دكن
لىل
تبرعن مط واذا انتى كونهعندنا خاذاحكم» واأظاهران حكمه <كا.ولى اجو

المراذا كانذكرهقصيرا لاكككنادخالهدا هل الفر فلس لا الفرقةا نتبىولوأولكف ققط
قل ادخالهاتملتنتثمرا لبتعهدفهو
ذلدسبعذمنوا نكانمقطوعها فلايدمن |ابللذاكبربوقلموةانزل

عنمنقد نباالقسللانه لود رعلىالاددخيالرهفةىة خلكانفعذادنلااءن عق لفانهبقولالديراشدمن
ءا سان جوى
نانسداون
ععرناب (قولهاوالى:ءض النساء دون بعض)اوياأاللغذ
االقلملممهر
(قولهاواتعر)نا نال#هدرعندنا+ق وجودهواثره وتصورهجوى عن شر مهمع لاصدرالشهيد(قوله

ليو بمااذاكانذكرهصغيرا
وجدتز وجهاع.ونا) ةعانلىماناحلرغةالساليةعنالرتق هرو نالق

جداكازر خلاف اذا كان قصيرالامكن ادخالهداخحل فرحهاقانه لاخخسارناوا طاق الزوياموب

لراةمن ها
رتاادا
ثلمصلغير والمر رضكلاف العنينحمث ننتظر بلوغهأو نرو لاا<
للازولام
ا

اللوبرضاهابذلاف مااذاكان
افتىااوغ
ل بل
ياننتطر
اوكلانتعصغذيرة
احلمتطالمة لاوهال
احدهمانوناقانهلا بؤخرالىعقله ىالحبوالعنةو نغر نقننهماللعالفىاب وبعادال:لأج.علنفين

امجح
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تسسا
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1

(علىمنلاسكين) -

سنه-لالو دمن امرأنهوهىحاه_ل وق الولدمساوالظاهرانالر وائهعنهعلءهالسلام قدا تلفت
ووافق كلام العبنىماهأ ىعنالنبر ١م

الارنصمتصغيرالاردم وهوالنانىْالالبتينو

وز

ق الاخةان الاردخوالارصم هوالفف ح املالستينوكرانت

بالسئ هكذاقالا هر ووالىمعروف

الصاديدلاءنلسسين والاص -هب تصغسيرالادهب! إزى بعلواونهصهمة وهىك لسْقردْقا لهالمخطانى
والمرءوف ان الصهويةمت

بالشقرةوهى جر بعلوهاسواد والائيم تصغبرالائيموهوالناني الج

اىمابين الكتفين والكاهل و رج لىاج |نضاأى عظمالحوف وش السا ين اىد قيقهمابة ال

زجل نيش الساقينوامش الساقنوسادغالاليتيناى تامهماوامالى_التشد يدالضضم الاعضاء
الام الاوصاف .قالناقة ابه مشيبةبال عظماوبدانة وخدي الساةءن أىعظههماوالا كلمن

 :الكل فقن سوادق أجفان الععنتعلقةوالحرلا آل وكملشضناعن نهارةاللغلةاب انلاثيوراورق
ّ سْىساسعرونقلعن نجايةاينالاثيرأ.ضاان|.4دىصفاتالر حاليحكون مدحاوذماوالمدحمعناء

[أانيكو نشديد لاسراو .
جكعوندا لشعروهوضدا .طلناالس.وطة]كثرهافش ورالهمواماالذم
ُ فهوالقص_يروةد ,طاى علىالخمل أ:ضابغا لهوجعداليدن ومع علىجعادانتبى (قوله وتلاعنا

|أأنزنتلوجاولد
)القذف منهصركاز يلى (ةولهوأكانلينفالقاضىانحل)لعدمتترب الاحكام

 1علهقمل ولادنه دك لهاتلاموازهلاق وقدفدفاروتهحاملالعلهنالوجم روهذا يلام

|أماسمق اعلنعرنى (قاوله
ل وشال
افى ينغمه)لانه عليهاللامننوىلدهلال وقدقذفه حااملاة<واءه
ع ممافيله فلانسده

(قوله ولوننى|لولد) الى ردعختار (قولهعند التياثة) بالهمزمن هنأن ب
هالولد

ل

بالتق_ل نهروهىقولالنساسعنداملادقرالهع.نك جوى أ لىونن وىلدامرانهفاىمحلالتتىقل

التونثة فموساز ,لبوىقولهتقل التهنةباق رف النبسابةعلى
ن
ل
ب
و
ع
ف
م
ل
ا
»
ا
ل
ء
ا
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ا
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ق
و
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ر
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الترنئة تمق لاح نفنهواء-انهمبدرلدةالتهنثه مقسدار فظاىهرار وابه.لماحرتبهالعادة 04/

|

1

|أأوامالوردامعانم تقممدنيرهايثلائة أنناتأموصسببعةاضعلفمهاللقذسحىرتاحلوسذىعدءلنييكهاالرشمرربا:ااءرماا ى ملشتاروىز ||| ,..2(.يقي ,ع لل5ف .نى
لولادة)قا اللعنىالاولىأن يفسسرياا-كر.سوىاض

أأغر (قوله؟لةا

حال الولادة (قوله مخنغب
ه)ودل كللامهأنلهواقريهصرحا ودلالةان قل التبنمةاوسكات عندهاتم
ولداللءتدةعن باثنلا شق اص_لالعدماللعاندرمننانا لاستملادوقه
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إأاعماء الىاره متىسقط اللعاننوحهل ن*تف .ها بداسواءوحبءلبه ا داملاو وإدالمماوكةاذاهئيه
فكت

١

لابكون قدولامن لالمةعن شمرحالع (3
وله وبعدملا صمنغرهمطلةا) و شت س_مهلان ١

تقادم العهدداءل الاترام و لاطلاق قمعا نلذما.-أ ىعن الصاحمينمن ان تفيهىمد:النغساس
دع

(قولهولاءن فيرما) أى فعااذاصم نغمهوفعااذال:دع لوجودالة-ذ ف بن الولددرر (دوله

لىى
|أىمسدة النفاس) لامجا كال الولاد:من حدث انالا تصومو
بصل
زلا ت

(قولهىمتدارمدة

النغاس بعد القدوم) كذافى لفتوقالفىشر الجمعوءندهماان بلغهاخي فرىمدةالنغا سككذلك
اى هوكو قت الولادةوان دلغهبعدها فعزندأنى:وسف إهأن يفيه الىنتين وءند د الىأردعيننوما

مرنملالية (قولهاول| لتوعمينالح) ولونفاهمات ماتحدهماقبل! للعان زماءلانالمتلاككن نفنه

ز ل والتوءمذوعل والانثىتوءمهوالا ثنانتو*مانحرعنالمصباح ولوساءت بثلاثةفىطن واحدفنى
الات واقربالاول والثالث لاعنوهم بوهوارثى الاولوالثالث واقربالثانى حدوه-مبنومكوت

أحدهم تنوبرؤشرحه عن الثعنى(فرح) نقىنسب!لتوءمينممات| حدهماءن| نه المثنىوأخلامه
وامه فالارثاثلاث فرض او رداللامالسدس والاوين الثاثوالنصف ااماق بردءليمكذافى شر
اللذرص وريهعرف ان نفنهعذرجهعن كونهعصبةنهرواء!انهىصو رتمااذااقربالاولونفى الثانىاذا
ا

قالبعدم هى |ابناىاولب ابابنىفلاحدفيرماكرءن فغالقدير(ذرع) الاقراريالولد الذىلدسمنهحرام
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(اتزءالثافىمن فخالمعين)

ثمرنملالية (قوله خلاقالاى:وسف والشافج) لانالفرقةبالاعان تر مو بدعندهما وعندالامام
وتجمدطلقة بائنة ور اخلاف تظهرف حلالتزوج بها عدمااكذرنفسه أوضوءححتصديقها
وقوهالعسللهامالمالاعنان لاتحمعان أبدااىمادامامةلاعنين(قوا لموكذا انقذفغيرهاذد)
الهاجلءة حتوللاءفةها
تخروج القاذف عأدهلاحيدةعانللعاننبرلانا انعهنتز و جاهبلما
عرةّاخرى فملتعنانفاذا اطلت الاهلءة أمنمن ذلك فعة_معان وهذالان! للعانل شرعف العربين

زوين الامرةفلوابوجلقاهلت
وزوعيب
هه و
مالا
رهلي
اة.راقاب لواذى
ااك
ذابطلت(ل ود فار زيلى
حنْن)

(قولهأوزنت غدت) حكان الفقههالممكى ,قول زنت بهد .رالنون أى نست غيرها الىالزنواهو

رويقف 3سر | ا|لقذف فعل هذايكون ةرمحدفيهثرطاعل مابنافزال الاشكال بقأنعى ماهوالظاهرمن قراء:
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لإا

ا 0
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 7وله

تلانحدها
زنتبالقتفيف لايتصورأن يتزوجهابعدمازنت وحد

ف

لاصرى الابينخصنين أوملع لىم||ذالاءنمساقدل الدخ_ول با أوكانت كافرة أوأمة أوصغيرة
أومحنونة فزالذلكوضارت عصنة

يسن"

هين
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ار لكونباعصنة 7لانلاعان
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ا

وليقربه ب
اعدماصارت مخص_نة حتىقذةها فأنه.لاعن نبا

ولائرجماذازنت لعدم شمرطه وهوالد ولا وهما علىصفةالاحصا نز بلىقالالع_لامة الغنمى
ىو

وظاهره أن من وجب رجه الاددع نكاحه -العسدم تصورهمع أنةمتدور نأن بعقدعاما قلا موت

ظاهر |
طذراك
اهم الزتلع
لظا
كون
[إبارجمو دترتب عاءهالارث ووه فاعيرٌربالئقلانتهى ورى ك
 3 : 03إرويف
|كون ذكرا د قنهشيطراعلىمبادنافزالاللا -كالوجهالاشكال
جوى واقلوفلة.هالمى فعلىهذ م
 5ل نوين ل
نه  0 1نكر راق كاسأقق اكلامالشارحان زناهامن غي حرد سةطيه| حصانها فلاح  +الىذكرا#دغلاف القذف
ا

 .ريك 0 5

بر

بإجدب

الاخرس)

0
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انهلا سةط نهالا-صان حتى دفلايرمن ذحكرالمدفيه وسأق جواءه (قولهولالعان بقدف

ر0

جه
ىع

وإسازيمون

ولت ع

ل

0

قأتممقام <_«القذف وقذفه لانعرىءنشسمبة والحدودتدرأسبادرر وكذالاحد
لانه

شرنملالمة عن شمرحالمجمع وكذالائدت اللعان مكابته لانلابه نزلةمالدس دصمريمن الناطي

|[األفلعصاانرشغباةبةوولحكذاذا كانتارأةنرساءكوازالتصد دقلوكانتتنطق والحدلاشت بالشرة

ونرس أحدهما بعداللعانقل التفر بت فلاتفر د ولا<د كالوارتداوا كذد نفسه حر

فكذا)

(قولهوقالالش
افى علمهالإعان)لاناشارنهكا در بعولناماسقى من انهقاحمقام<دالقذف فىحقه
وقذفه لابعر ىعن شبةوا دود تدرمما(قولهوننىانحل)لانقمامهعندالننىغيرمعلوم لا<تهال

سك

رول

رن

كوبهانتفاخادرر

(قوله بأن
قاللس جلكمنى مطلةا)

أى سواءوضعته لاق م
لن سةة أشهرأولا

)مث ربعا"  2).فالاللواضتعلاوقلادمده (قوكه وعلنداهمانبلااءنتقبناتلاهلباقيام ا عندالقذف
زويف

ج 41م
يرمن7

فدةق الق
ذف قصاركنف»ه بع_داولادور بلىقالشنا وجوابهمن طرفالامامأنيقال كنىفى

وجل رف" <  ||”.ش
فاهللدكرووقناتهلاملنعتةفاخاحال قيامالجلوانظهرعدمواأى عدمالشبةوضعهلاقلالمدةم رأبتهحمدالله
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و
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ن :امقهنه:عن
وداللاسذ
دفتمالاةلالمدة ص ركانهقا لانحكانمتلاةكذا
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لاعن

العتناق لانصم تلليقه الخرط ]2ه
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ولهذا ةلنا سم عد  11اعد
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امهلعوه تعليقه يشرط وأماردالمنيعه

عيب |لحسل فاظهورهوكونهر حاشهةوالردّيه شتمعها نره(قولهوعندالشاف يلاعن ول الوضع)
علمهالسلاملاعنبدذهو دمناعرأتهوكان قذذواوهى حاملبدليلقولهعله
لحددث هلالينأممةأنه

السلام
انصر وهانانحاءت,ه أدهت أرنصم| نبجنج اشلساقينفهويخلالو ناحاءتبهأورق جعد |ا

اجاليااكل سابغالاالي
اابنالزف
لتيسناخدقجينةو ولشرين معدماء قللنال
قعاذنهفلا
هلك

لابذنى ادلعح لامن_هاشبمالزناعنده عله الى_لام كذاذكرهأجدين حشسل فلانازم جهصققهأنه

اعن
لوكان بننىال:جللنشفادمعليوهال
هسلكاعانألببه
وأشه
تهأللم
اهلمه|بانلفسيلبهاعدماملاوالاتدحتققاالنوهأديينامنهكىيوغقمتا
كان ولانتطسر الىاليه زدلي فصل من كلامانندل أنع

التلاءن بل بعدوضعه و بعدالعربأنهل شه أبادوخالغهمافى شرح العمتىمن أنعهليهالسسلاملاعن
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لير جذدى واعلأن التكاحوناكاننقابقال اهلاأنهمدمورعطلؤمههاخيرامتلاعنا نلاحقعان أيذا|
نبرعنالفتج (قوله حت أأومحادتهمااخ) واوظاهرم:بانىهذهانحالة أوطلتهاأو لىمنيساصم

0
1

امقاءالتكاح ز براجى (وقعولنهدالشافىتقع الفرقة بننفاسللعزاوج)و تعلقبلعازهعند أر نعة
أشياءقطع النسب وسقوط الدعنه وو حوب!| لد عامما وثموث الفرقة
-

.

ماله قالفرقةانالزوج

-

ى

ك ذ
فل,
مراتوا
لايد علمبابالزنا أرمع
الاي
تلفان
دلك ,الاعان فالظاهرأنهم
مكنفيقساءالنكاح
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١

0
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وأرجا
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0

بيه

نتارسو لالله |||.نك انرمم.:.
بالاكد
فائدةفنتفسمولناحدرثا لعملانىأنهلاعن اعرأتهفلما فرغامنلع
عائه
لماق

أامنسكترا فطلقهاثلانا فلوكانت الفرقةتقلععانهكاقال الشافى أو لعائهما كاقال زفرلانكر
دن دىا ودفطاقها'لاث تطليقات فانفدمعليهالصلاة والك_لام
عليهصل الله علنهوس بل ورده ز روا ب أ
وهذا قالعرالمتلاعنان فرق ندمم-حاومن! لعب أنالشافعية تعلةت صد دث الععلانى المتقدم لابا<ة

0
0ل ل
س

ارسالا علد جلةحدثل كرعليهصلى|إلهعلدهولثم سكرون وقوع الطلاقعلءياهنا زربليىوقوله

ويتعالقل :ام:
م

ارّدلعاتهما)0اقواه >
اد 17كد
واعوبالمدعاريا ىذا ددهكاحيزان وق

مكون الفرقة تطليقة
تلاموالسلامالمتلاعنان لمان ابدازيلتىوقدعرف جوايه(قولهث ت

تفقة والسكنىمادامت ف العد ةكرع نالتتارخانية

ا وفاال
ن العلوق حال رى بدنههااللعانحت لوعلقت وهى أه-ة أوكافرةثم عقت ا
نسيه) إشمرطأنيكو
ايقو لاعنلانلسسة اكانثااعسل  1جه لامكن#طعه ذلاغير ا
أوأسلتل

بلجقالق

ر اةلولاداةو دعده
نكونالقذفبالنى يحض
المدانعلوجوب تطعالنسب شعرادط خهلالغرى ومنها
أي

رن

ا

قولهوانقذ فبوادفىالقاذى 00

و 5
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00
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يد 0

رمن كا بر رإلك | إرزاوق

ساأحنت ||يومنما ن٠ف, ١ .ولمرريد عر .رنليريلقه
,وذالادونمقت
ع أة ومن ومنبسا أملنأاسدتلكتوقنلازوقكجروماارشواتنههترايذكسباتاال
اابءءوتلاجى ||٠تل/او
رحبا وقت قاطلمسب ونمنسبسباأالنلاموكلوندع
قذفها أجنىبالوادفدقانهرت لسرهمته ولوحاءت بوإدا ردن الغدبعدمانق الاولزمه الولدان جوى

0
رتا ر
نعض
سذاعالق ي
دده
لداي
)ورلدفشذماله
هر (قولهوذ ك
(قولهوأنحقهبامه)اول
ا م
ة-وى 0
ولولدج
*ذتف بعدمو
اعنه بأنوقم
يتدخويرفكرجقي بدنتخهماولا بلى نسبال
التغر يقناقلىذست:هراذق

5

؟ خرنسب هذا الوادالذى :فا عهنه القاذىلاندم ون  7 330رك 2
(قولهأمافحق فساددعوةالنسبامم) بأعنوىادى

كن الكلام ذف الفاءجواب||وقطت. .نولك ب٠ريياة*"
دعوته لاالننسبمنهاقبالنسة ل الدعوتهذاولاقعليأ
مى الاأن كونمن ولدمةإه  3يي
اماوهونادرجوى وف الدرلاتتمدعوةغيرالنانى وان صدتهالوادقالالمرن

لهأو ادّعاه تعدمو تالملاءنانتهى

(قولهوكذافىحق|متناع أداعان ا لد امناشن

 :وات
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00

بواهطولاقه شامل-1الوقل النانىذل اكلولدأوروثذلكالواقدصاصااعللنىانى (قوادفان|كذب 0مان وك اريت
ب عه بعد الاعسانفناكان.ل تهطرفان لبطلةهاق.ل ل كذابفكذ لك وان ات ب - 85
نفسه)_اى كذ

فس_ه فلاحد ولالعان ز بلى وسواءكانالا كذا بباعثرا فه أوبمدنةأودلالة أن
أنائهباتم] كذب ن

يلجني ولكهاشسوزب)

راطا 5

كر رااعا:قدم من قوأ-هدس

مات الولدالنفىعلنخمااد نسبه نه ثرمقولهفان
|كعذاانبءونهءفذدساههلثدسسنرلالمة وقولهوان أبائها اعرف  0لده)
حتّىدلاءنأو مكذب نفسه فحدلان ذا ك فعا قل لفل

دمن
ولان
صان
قالع
مد ول
للاح
اه و
 5حكنن نفس

اللعانالتقر دق نهبننهاة لاتأق يعدالدوة

كانهو جاللعانفلائنةلب مو جماللعدلان القذفالوا<دلا :وجب
ولاحبعلبه |ا#دلان قذفه

منااخلذاا
ش

 0 75و 1

لزع

ى نفسه بعد لاعنلا ونجوب الاعان2بالقذفالاولز ياى (قولهحد) 0
1كذ

 ١اردعوب #دعله وهذا اذا كانبعداللعان ]|قتضاء كلامه لس لاعذف الاوللانه أعد
موحبه منيالذىهوا للعانبل لانهنسميافىكاسات| لاعان الى|لزناوهو شم ادة وشُهوودالزنااذارحعوا

قهال فالنهروكذا اذالمداوصدقته
ملتازو<
بحدون نهر(قولهولهأن شكها) واحدلس قدا نح

رن 4:

1

(انزالامفىمنفتالمين)

اببي مننالاكلر بشسخعناءن
الذنتاب اللدعامسم وذكرفهسمورةبراءةوه_م هلالين أممةووكع
ا_إم
تكبالادعساءوالمرادمن كونهجعد! انلاكونشعرهمسسترسلائة
لش
صناع
انح ومنكونه
جا لماأن كون كم الاعضاءنةزو شكناأ بضاعنء::فىزادهمعز االىالطلية وهو بضماجم وتشديد

المكمافىمهساردابنالاثثيروضبطه الوانىيتفيفالي ومالعصماء,السينالمفتوحة وحاءساكنةموملين
الذوهى أمه وأمالبراءبنمالك (قولهأثموديالتهانىان الصادقين|م) يتأمل فىعدول صاحبالدرر
عن متابعةم ناطق بهالنصنفدف «ءض ا وكدات حمث أسقط لامالانتداءمن قولهانى1نالصادون

وقوملنساانه لم انلكاذدين و قاتصرفىالاولعلىقولهأثموداللهأى هادق وقالثانىعلىقوألشهود
يتة
لشر
اانا
لصو
ردس
نابلهانهكاذ ول

(قولهو مبخقاوملبى_ةالعنةاللهعامهائم) .واللعن نوعان

أحدهما الطردعن راجلةله واهلذاالدلسلكافرين والثانى الادعادعن دراثالانرارومةام الاخيار
رد والانعادعلىمراتب قىحدقالعمادوأناللعنععنىالنأسمن الرجةلاوز
ومهرواادوا حااضللطأن

حتىلكافرالامنع-ل بالنض أنمهاتأوثعكاوفراولاخة للوهز خفبرىاذادعاالر جل زوجتدهالى

فراشهفأنتلعنتباالملائك ةلالاقل حل حكونهمن صائص المعصومالامنخصوصية لاثثدت
أشارةولعن املك ليسمن
بالاحةال بل لانذلكلدس هن لعن المع_يناذالتعرمن| نمساص_ل ناسموا
ذلك بل مناللءن بالوصف كان يقوالللهمالعنمنناتت هسار فراش زو جهاشضناعن اللناوى
معز االشمر اداه أى هداردانحديث (قوله غض باللهعابا) وخصت|آذرا أدّالغضبدون

اللعنلانهاتكثرهكاحاءف السنة فلاتمالى.هاذورد قاتحددث | سكنتكثرانللدن وتكفرنالعشير
درر ولووجد بدنةءلى ص دق بعداللءسان قالف المحرشى انلاتقل لانالة_ذ ف أخذموجسه

و'كبااحدت للزنافلاد نانسا ولقائلأنيقول !لاحوزأنتقبللسترتب عليهحل نكا-ها وقدعلل
اقلحداية حل ن_كاحها تعااذا اكذدنفسه خدبأنهلاءدلدق أهلالاعان وهذًا:أىهنا ذانهاذا

“تدأنها غيرعفيغة إتدقأهلاللعان نهر (قولهوذ 3افلنوادراح) :وق ظاهراروابة لاستيرهذا

لان كالامتيما نشيرللا خروالاشارةأبلغأسار التعريف كذ اف الظهيربدوالاشها ندا أوردكلة
اللعنوكلةالغضت نذعيرالغائب تحاسساعن نسمةاللعنوالغض الى:فسه سب الظاهرت أوزدياق

ابتع_لى مذهب السكاى
لاتمفنبا
اولناهذ
الصسخ علىسمنانتدم ابدلنخىطاب و تحتلأنك
انئساذا اتصلبهالاشارة
غرأ
لاه
(ولهلانه أقطعللا<ةسالذمي)ورجدااأظ
جوىع ن اليرجندى ق
بتقطع الاحممال] دضائمنلالدة (قولهفانالتعناامح)واوكاثرا للغانقمدثاناًكثراللعان لانهلوذرق
علتعانالزوج قل
تانتىاارقخانمة لوفرق برها دا
نعتدعاامماهرةين ا للاغتقرعقة ذ كراالالسدع
االتلعمارنأةنفذ حكهلكونه محتهدافمه مشكل و عكنأن يقال انقهضى ف الثافىق فصل تر دة.ه
فرنفذلان الشافىقائل وقوعالفرقة بلعسان الزوب فقط خالالفهافوىل وعلى هذافب أنبة_.د

يياتمى
أافع
ضلحىب,أنالمم_دنطر ل بكنىأنكرون ث
قوفسىداوه
اليقاقذىدبالدحتاهدلهر

نفصعا ذكرناه (قولديانت بشغر باقلا  0مقتضى التعميربحاا  1أنالمرادرهماهوالاعمهن
القاضى والظاهرمن كلامالشارح <مث فسرونالقاذى والءسه دشي ركلام المعروال تل أن المرادية

خصوصه ولوزالت أهلية|للعانفىهذهالحالة»الابر جز ونالأهنأ كذى نق_هأوقذف أحذهما
إسانا خاداوماسحدهما أذوطدت وطءٌ رامالبغرقدتبماكلاف مالوجن أجدهما <دث يقرق
لانه برحى ر وزالهولوتلاءناقغاب أوحودكهلابالتفر داتلىفترتقاكرذاغفانمةوهوظاهرق أنه
سصر كههو بأنالثفر ب
ت
للد
كب و
لالطل
ذابعد
كنتهم
اذالمروكل ينتظرنهر واظاتهرم أانبهغر قن
عر

إعلىمثلاسس حكين )

ا

:

وهو ولدهما لانالنسب انمابنقطع حكاناللعان فلبمدووبه واقلولد فلصادقا نا بطالهدرر عن
ال «أجىقالورهنظهرعدم جعةقو صدرا لثم بعةفينتفىنسب ولدهامنه اه (قولهقانل نصحشاهدا

حد) نعنى اذاكانتهى من أه لالاعسانيناكانت صسانحةللشمادةعله وهولانصحنانكانكاذرا

اوعدا أومحدودائىةذف >سعلءه الحدلان اللعان تعذرلعتى من جهتهفددارالى اماوا<لباه_لى
ذين برمونالغصناتالا يدولا:تصوران بكونالز كوافراوهىملة
لالى
وهوالادت بقوولاهتع
الااذاكاناكافرينفأسلتثم قذفها قلع رض الاس_لام عامهزويلاىلاصلا نالاعان اذاسقط لمعنى
من حهته فأوالقذى

كاد والافلاحدولااعان در (قولهاوكافرا) بعنىوكانأهلالاعذف بانكان

بالغاعا قلاناطقا بعر بنةقولهفلحادبردالصى والنونلانالحدانمابقام علىالمكلف :وير وشرحه
ا فمكاتنناع لمعن | فلابوجبالمد
الست مناهلالشاههلادة
هقذف
نفى
اودة
لود
/لها
ونهر (و
ولوكانا هدوديننىقذف حد لأن|متناع|للعان معنىمن جهتهاذهوادس منأهلهوكذااذا كانهو

ع.داوهى تحدودةف قىز ف حد اذ كرنا لافمااذاكانا كافبنأوبملوكين حي لاحب عليه الحد
فالرامةةلابوجب الحدوقذ ف الهدودةبوجاب-داذا كانت
لاكنقاذف
اهل
واأمنتنع عأن-ووةّ
عفيغة لحوتىقذفها أجنى د فكذا الزوج ولوقذالفامة أوالكافرةلاحدفكذا الز وج فصار
واناصغيرنن أوع:ونينثم| لاحصان عترعندالقذف <يّ لوقذفها وهىأمة أوحكافرةم
كال ك

أاسللتأحوادءتوةتللااحابللعانز بلى(قولهفلاحدولالعان)ذر ف:الدرالغةارعقب 3ولالمتن

وانص وهى من لاحدقاذفهسافلاحدولالعانمانه لكزه بعزرح-مالهذا البابوظاهراطلاقه
مكنعفيفةعن لزنافأعرّر (ذرو ع( سقط اللعان مدوحو نهنالطلاق الباتنم
أنهنعزروانل ت

نلعاود نزوب<عهداموكذا سةط بزناهاووطئها نشبةو بردّتاولا بعودلوأللت .هده وسقطعوت
شاهدالقذف وغته لالوعى الشاه_د أوفسق أوراردولوقال (روجزتنهدت وأنتصدية أومزونةوهو
أى الحذون معهودفلالعان لاسناده لخر لهذلاف وأنتذممة أوأمةأومنذ أرسنسنة وعرها

ااحميةه نحينالقذف الىالتف ربقوانظر
لشتصرالطدو
باتقللحاعينانت:وبروشرحه وءنه باع ال
ماوجه الرغق دقيونله وأنتذممة أوأذمةلاذكامكاعنهوذاو ومنقوولهأنتصددة أوعنونة الام
ذمة
ظاهه_لرمأن اكو
الأأن>ملء_لى مااذالمكن ذ للمعهودا بأنكانتحرّةمسلة من ال
أورقيةة لامنانىيوق الد_ين والتتكليففيب لاسن وحب أايضلافسنادلما قبل الوجودلانه
ىلاسلامعر<دو<تى
"كذ بدسرةواعلأن وجهعد م سقوط العا ناذااردشاهدالقزف هوازنعودها ل ا

لاعان )
لىةاضى على الزوبلجن
اقض
لومت أوقتئلءسلى ردّنهسقط خلافهف حىانس العمىوالفسق -تىلو

اأذناكرالقذف شهادةالاعى أوالفاسق صملانمه.امنأ|هالشهادة كاذ كر,الشارح فماسيق

لمكن سوط اللعان بشغاريهةدالقذف شكل عمااذا ارتدفكانالظاهرعدم سقوطه أ,ضاالغنية
لرنهص)
مادام حضورومر جواةابنظرماالمانعلمامن طلباللعان عد حضو ره ق(وله وصفته ماناطق

اى نص الشارع بم اكاب والسسنةنهر قوتصارالء.نى على قوله األىنقصرآن واعلأنسب نزول
الآيدأنهلاليناهيةلمارىزو بجاتلهشسر يبن الصماءحاء مرولاللهصلىاللهعط+.وس وقال
عدت عن ارق نين اسارجءت وجدت على نطناهراألثم يببنافةال لهعله الصلاة

والسلامات يأربوعاةشلواوتدحادعلى اهرك ذال هلالرأبت بعدنى بارسولاللوهأعادهخدالةالة

تقالواف لىارجومن اللهأن ٠ل لىعذرحافأئزل الل هذهالا نات ذد لذلكعلىأن اللعانقاعمقام

ددهثلال بعَذْفهثٌالدلءلعلىأقناهئممةام حدالزنا فىحانسالمرأه
اجح
فق الزو
ىذ<
فالق
حد
واأى
جترهءلى نفعتهكذ
أنهلالا سارماها ءلاثريكن الدعدماءقا لصل اللهعل.هوس لانحأاء

الودهلالوانحاءتنه أسودعدا ج_المافهولثمربكهاء تيهعلىالنعتالمكرولهىفعقامه السلام
0200-اظسسع» تسععد ج تت
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(انحزءالثافىمن فنالمعمن)

لابوجب دطلان! لقف التقذف والقصاص اسديداى وحتوق العدادجوهرة وفىتزانةالفقه ولوسكتت
ولترفعالاى جاككان أفضل و نتىلاقاضىانرة وللماتركواءرضىعن هذالانه دعاءالىالسترفان|

واكتهد :تخادهتفلهاذلككافالندائعولايذقىان وجوابللعان مقمد! 8زوع ناقامة البدنةءن
زناهاوعدم| كذايهنفهبعده وعدم تصديقهالهفان أقامننهعلىزناكهاافناوا اربعةرحالرجت

لوحصنة و +ادتلوغمرعصنةوانكانا رجلينفقط على!قرارهاءالزنا ندرئاللعان ولاتحدالمرأموكذا

لوك
ن
تاوا
رانرجل
مه دواعلى تصديقواوهذا كلهاذاأقريالةذففان!تكرءفأقامت رجلانوجب
لا.ه
اللعان لا جرلاوام رأئمنوانليكنلمابذةلإاستحاف لز وج ولوشهدمعثلاثةغبرعحدودلعفل

أالموثه
ولاعلىالثلاثةولالعانكذافى المط وفمهأدض
.يرلرةلانهما
ل
هدامعل
أرمااان
اى س
ةْفض
ئهقذ
شهد انلامهمالوالفراش الانالاعان سيب الغرقةحتىوكانأنوهماتحدودافىةذفتة.للان
هذاالقذف بوجبالحددوناللعانحرفافىالنورمن ووللواهتكره فطليت عرنهلانتحاافقواامت

رجليناو رحلاوامرأتينعل قولهلاعنالحصوارهلارجلاوامرأدينسينا(وقجوبلهاللعان) انا قر

ذه اوااقنامكتاعدرليهنموعان!قامتر جلاوامرأتينلائق_ل وان قد بدنلةامحافف اىلمحدد
واللعان اتفاقاشرنملاليةعن|لء.نىق الدعوى

وهومواذقم قادمناءعن السرفالتصو ابلذىسق

(لهواناا شغرط طلمرالانه حةها)ولدوسمدالعفودر إقولهأى <بسهالقاضى)أى ْ
فعمارةالنهرمتعين قو
حادلسزوج أىامر حدسه والقاضى تعفسطيرعلى نحا جوى وهذارالنسيةللشخة التيوقعت |

وأماسختنافلسللعاكذكر(قولهحتى بلاعن)قالىنى|نضاحالاصلاحهه:اغايةأخراىنلترحىدس

ف المسوطانتبى واذااممتنعاج معامن اللعانقال
مى
حه
بباوهى انتسنمنه بطلاق |وغيرولذسحركر
الاسنصداىيحدسان و شق جلهعلىمااذالمتعف المرأةوان:ضعالعفونىحدالقذف لانهقالف شرح
مجعلوعافالمقذوى لاصر العاذىلالصعةالعفودللتركهطلبميدىلوعادوطاب حدثيرتيلاله وعندى

مفةت.لنهاداسعا لمقوجعبلا
فبعىحسدهاامتناعه نوعاشكالوهذا لانهلاحبعأمراالبااعد
وكانهذا هوالسرق اغفال المصنف

وغير«لهذافتدبره نهر (قولهوقالالشافىام) لانهوجسعليه

انحديالذ ف لقولهتعالىف جاا ودهم الاانه:تسكن من دقعه باللان تمنفمةعليفهاذالميدفعحدوكذا

المرأةاذا تأدت_دالزئالان اززوعجلاوءبجابلدبلعانه ولكن:كن من دفعهبالاعانلقوله
تعالىوبدرأعنباالعذابان تشهداى يدقععنباا دشهادتها قلذاقذفالر جل اهأنهلاوجب الحد
|اح مرانط اللعان وماتلىمنسوخ فىحق الروجيننا رداللعانولوكانموجالماسةطثماديه
عجذتدم
اوعينه لاناحقوق لا سقط دهوكالاب علالرمأةالحدشهادتهاوبعبنهفكيف حب بقولالواحد

ادلاالرذشىلامحببادةار بعةعدول والمرادفعسا آلوىاللاهع ل حدس اوله فلايدلعلىماقال
والتحب من المافى انهلابقئل شهادةالزويعلموابالزنامع ثلائةعدولم بوجبالحدعليهابقوله وحده

وانكانعيدااوفاسقااوكافراز يلبى (قواهفان لاعنو جسعايهااللعان)  .ولوأخطالقاضىفبدأ

لسنه
المرأةشتان بعمده ولوافلراقعقامدلةحائزنورعن| لمدااثلعغوابفةلوير أألخعاطنهاافقاد

ال وهوالوجه شرنلال بتان داضلا هركلامالشمرنلالى يقتضىجوار
ولابحب اعاادتله قكال

التفردق قدلالاعادةمطلةاو خالفهماقالنهر نا رن ذحكرانالمفرق لوكان»ن برىاناللعان
خددامن تعليلالبدائعالمسكله ناالنتفر'  3#صادفت ل الاحتبادلانه بزعماناللعسان
شهادة انف

كلذداسفى!شمعساضدتةبسلمىلقعدمونورىجو زوتهدوقدغملطأكحإدفاىلاعلبنوبيانىلعدلرىارل/الخارنىااندتب لا(حقبوبلالهاوفذركادرمارل:صودرفالكتمهيدحابحا)
لانالتصسه بى لس
بالتصديق مرةوهولا حب,ااتصدرق ار بع مرات
وجوبا >

نادررا5وض_ذناق 1لا اشيرق -دى

عل<اد وللاعان
ىلولد
ىنا
فن
هللعسانولاحبيهاد ولوصدقنه
و رعشرق درنه فبذدفمن ا

5
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م ردعانئع (قولهبالزنا)| لكائنف نىكاحه اوقبله
الحلدنم
الاعانعنده وعتدهمايحت بناءعلىوجو با
نانقال انا زائمة| وزندت ولوقال

انازانمةأنت طالقثلاثا قلاد ولالعان ولتوقطااللاقن'لانا

اان
على واجلوب
هيغة
ابو-ن
بفقأ
حءات
االتا
صحذف
وولو
بازانيةوبسدان دكذافى المدائعوغيرها

اء
وا دن الاجن ثم قاسم دعلمه مالوقال لرحل نازانمةوأوجب الد وفرقانان|لترحمالشانئعدفى
حكببالش نهر (ثوله
ا:د
ف_اللغة
وا#طابد املعلىارادةالتاءالثاخلناىوفى حكونالا ءل
يان) و بشترط صلاحتيهاللشهادةعلى الملل<تلىاححرى اللعانبيانلكافرين
دصل
ههما
الان
وشماحا
ولان كافرومس وان ص شاهداعلىمدل زيلى (قولهانكاناصسين)  ١كذاانكان احدهمادها
اوماوكاا ومكنونااومحدودافىقذفنهر(قولهقان قبلشك على هذا اح) ولهذاقالف الغايةسطل
هذا أىجعلاهلءةالاداءثمرطا بلعانالاعمىفانهلدسمناهل الاداءكاف البزفاعجلى هذالا'-كون

أهليةالاداءشمرطبال اهلءةامهل وسمأنىجواده (قولهاوالفاسقين) عبارةالبرجندى وأماالاعى
مع رفوايةعن أى
ا.ه
سى ف
تصر
لفعا
اولة
من اهلا للعانلانشموادةالاعىمقم
اسا
واكلفااسقنفا
حنيغةوالقاسق»كن ان بصعراهلالاشهادة يعنى لادائهابتتادمالعهدجوى واع_لناالمرادمن:قادم

العهدتقادم عهدالغسى (قولهقلناهمامن أاهللشهادة) أىمن اهلادائهايرللقوله وغ الوتضى
القاذى شهادةهؤلاء حازوغمرخافا نالمرادياحواز فىكلا مالشارحاغاهوالهة لاا لو هذا
انذ كران دلج الفرذىءلى صا<ب الغا حمثقالوهذاغاط يعنىماكذرهقالغاية
التقديرظهرالماكا

مانشاتنراط ااهللءاةداءسطل بلعان الاعىالملانالاعى من اهل الشهادةالاانشهاديهلا تقبل

لودملهشم ودعامهولذا بنعقدالتكاح حضورهم الاعدى نفعاوفذاقالالفغهر
للاانعهمز دوياناسه
وماف النزاجىمن ان الاعىأهلى اوذًا |نعقدالنكاح عضوره مدفوع انلاكنلام فىاهلءةالاداء
ةًا لاانشهادنه
ا ادهل
بمن
شاعى
اال
لافىاهلة التعمل نتبىواع_(انالمثق قمونلالز باللن
دهتوهاىيذمنفها) خصهامعانهذاشر .ط فىحانتالرحل أرضا
صول
ااهلوماجحلعة (ق
تلقلااتم
لانالمرأتهى المقدوفةد ونهفا<تصت باشترالكي نهامن كد قاذفها بعد اشتراط اهلءةالشهادهلافه
ونههلودسشمقادو
هنداواشتر .طتاهامةالشمهادةدو نكونه من حدقاذفهغر (قولهنانكانت
لا

محصنةالح) غالبهذاقدعلمماسقفىقولهصا ش هادينفكانالاولىافلىشسر حهامنريعق_لى مالم
نقو
بعل نمسابقهداننكا ب
تلب
عافيفة جو (.قولهوقلماذا كانمعهاولداح) حزميه ال
فدر وم
دك فمهحلاا وا>وى أ:ضاته»اللتمر وكذافى الدررونصهذن قد ف«الزنازو تهالعفيفةاىالمبراه

كو ن مهوولدل'اكون [هأبمعروف الموقولهكن كون معهاولدالحهمل
عنالزنغايرمتومةرهكن

إلنتىوالتقديربشترط لتكون قذف الزوجة م جو.الاعان|نلاتلونمته .ةبالزنامئل ان يكونمعها
فكلام نسم توهمه الس سن حيثقالقولهكن بكونمعها ولدا,تأمل
س ال
لتله
ولدلاو أ
فالمشهوالمشبهره شنا (قولهاونق نوسلبدها) ظاهرمانالنى لذ كورلس قذقاوادسكذلك

خوى ولافرقبيزمالوكان الوادلذى:فاهمن أهوءنغيرهوالتقسدبكوزه مولوداعلىفراشه ق كلام

نعضهما تغالاهلونتىنوسلبدها منغيردءنالأمسمعهروف لاع نلكونه أ.ضاةاذفا كالونغاهأجنى
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أمرغيرهإاح) قد بالامرلانهلوأطمعه دلاأمرلمحزوتكفسبرالوارثبالاطعام حائزوى كفارةالعسين

بالكسوةأ بضاذلاف الاعتاق وغذًاامتئع تمرعهى كفارةالقتسل نبرعنا مط (ثولهمنظهاره)

اشأارىاللعيانىجبقلوظلههاروالىانمن لاتعدل (تولهففعلدم) لانهطلبمنه الاك معنى
برجع تجعردالامروفرق أنهلورجمعتعردالامرجعنأ ام
واجعوا انه ف الدين

عندمه

ةث.وتالرسوع يقتضى وجوبهفى النداوالا خرةأما
الآمربدلءل|نالوجوبكانمن أحكامالا خر و
الدن فى 62هون

ق الدنساوالا خرةنهرعن|ادوط قالومقتضاءانه لابرجع واوشرطهوةد عت

انه

 1جع التبىوكذابرجع تسردالامرراامناءنص علمهفىالدرهنكاب افمة ولفظه ع ردالاعر بدناء داره

وجبالرجوع عل اىلا مرأومكرذاالسير,فدائهبوجبالرجوع عليهانتوىاعلنخائة (قولهظافهر

الرواية) لانه تحتل القرض وق ل الهمفةلائرعبالكشطناءن شر المامع

الصخيرلقاضيذ ان

رع) لانهوان قلا همهالاانالقرع.نأذناهها صنرالهملعابه شنا
(ةولهوعن أ بوسف انبهج
عن فاضيخان (قولهففعل لاسقط عنَالا مرعزدهها) خلاقالاى بوسفوانأءدق عنه بغريأمرهلحز

اتفاقالوتوعهع نالمعتق رعالنولو حمقال ولو عل معاءحا زتافافاقالشتا كانهقال عدمنى
كذام 85وكيلاعنى ناعتاقهءنكفار فىنتبى ووجه الفرق علىقومااذا اكالنعدق نامرانم 7
دملاان الق.ك غوعلريادجلوهماةزخهايدونالق.ض ولم:وجدالة.ض الاعتاى و ودف الاطهام

كينو كففىارةالعين كلاطعام (قولهوتصحالاماحةف اىلمكفارات) وكهفىارةالظهار وكفارة
ورةول
للثه
افا
ةمه
ؤفه-
الدوموكفارةالعينوكفارة لقتلعمنىوادسالمراديالقتل قتلالنغسن كا
 0ب 0 0
العمنى والقتلسهو بل المرادةةل الص.دلانكفارةة_:ل النفسلااطعام فياشنا (قوله كا زكاة
زييهاد
5

وصدةة الفطرائح) وانحلق عنالاذى جوىءن اافتاح (دوله وقالالشافيى بثسترط الك

ال
فمكفارات أبضا) لانأهدفعللاب-ة والاطعاميكزنلاء عرفا بقسالأاعمتتك هذا الطعام
ههو رادالاجاع فى الا خرأنيكونعرادالان فيا ميانلحقيقة
أنوعل
أىملكك فص
رقك وكلذلك لاموزولانهاصد قوهاَ<مة شمعكورنطمهنااأملءك كالكاة
تم ف
مالشعمو
لازأو
امجس
وال
وضدقةالفطروا كدو وحكفارة العنولنسااناللاصوص ءابه الكفارة والة_دبةالاطعام

وهوحقيقة فىاله-كن لانهعسارةعن جعل الغبرطباعانال واذنلاكحةوا تماحازالقلك بدلالةالنص

والعمل بهالامنع باحتيقةالاترى انضمب الوالدن وشةماصرم بدلالةالنصى ولهتعالى ولاتقل

هماأفمعتقساءالاصل مراداوهوالأفدف كلاق ال شودنهلانّالمنصوص عاللباهنقتمسراعوالاداء
طةوف
لنعصف
لوكا
والكسودوه تقتضىالقليكزياى (قولهمث عان)ه كل علىالانفرادءمنى اذل
اه

دما

الغمالمرةوبالضمالاقهمة والمهو رفخ السينما .كلفى
السرقرل الص ورالضمالا كل مر

(ذوله

وا
لغداءطعام الغداة) الغداءالمدوكذا العشاءالف والمدرعنالمصناح(قول و الجردعن أىحتدفة

اخ)الاأنعرد على أحدالسترنءنغداءأوعشاءرابىوكدا اتص شاتدرهطمنىالغ_داء ن أوالعشاء.ن

دى
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نمت
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(الحزءالثافىهن افلمعمن)
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عن انط وقوله ون مهدمارد لعلىالةوليناذر وىعنه انه+ص الصومءا بعد قضاءالدن فهناردل
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(ذولهرمضان) غيرم:صرف للعليره

5 0

0
ان

ويلك
ٍ!

ملق بالعدم حك كذاذم صاب التهرولوله مالغائت بنتظرهولوعل.هكفا رتانوى »اكهرقية
ماله

ورك ةم

والالفوالاونا إزاندتينجوى
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لانكمفداهرة لي قنلءلفةعكنهأ تنصوم منرغتي.
اركاحملر عحذلاع(فقبمون|الذاهصامم شامغهطررن)نواللوال در (ةولهزمه
الاستقمال) لانهاذاصام دغيرالاهل لاحزنُهالا ل

هإة حدث حزثه
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بوعل “را
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ا

وتصل قضاءهابء دا لض لاا لاتحد ورين لدس ق.ماا ام ح.ض عادة وءنه_دا

تصل القضاءعدا 2ض استقملت تبرَنَالندائعوكذاتستقيللقاضيق تللاضو  5ان :الع.ن

وام

0

(قوله<ي لودل ىصو مهووم التحراح) وحهازوم

روىعن2دأًضا لوأست بعدماحاضت اسّة.لت كافاط وقالواانالنفاس بقطع التتاعولوم

ف و

0

ولوب ٍ من

حم لا:انف

 /رن

 -.إلاوه

الاستقالانهق

سعةمنصومهماخالدينعن هذهالانامخلافمالوافطرت للد.ض فىكفارة لقتل اوالغطرف رمضان

بره

00

0

فصامعن أحدهواء أعدّقع ن الاخرىلمحزو عكسهحازدر

وانكانا0نا
 0تصن

2لهو«كونصوم3
(قو
ه تطوعا) ولاقضااءل
عوأأءذطر وانصارتف
كلا
ددر (اكذولهن
ااس
امةا)قد

بالنسحات لاه لوحامعهانبارا عا
مدااستأ نف اتفاقاولبعفعن وط *الناسى كياعق عنهق الدوملابه
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ٍ يلو ا
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فمهعلى حلاف
[قياس يدث وسبداعرفان 5ولهناسالدس قدافمومانهر وهوه_فادم ن كلام

إلى ركان )لاو الشارح(قولهاستأنفالدوم) أىا
ستغاق
ئا ف
للاف
ة أى
اوسف
لانم
ااهو
وقل!ل
فقط ووسهنزوم
الاستئناف ماذ كرهائز بلى منانهبالافطارفات الترتيبالتصوص عليه وبالوماء قل التكفير دقوت
تقدم الكفا ةوقالأبوروسف لابستأن افلابالافطارلان الومعاالمذ كورلارف-ديه الصومكالوحاهم
/ 7وه

ليوزانا

2

غيرها اهلذهصفة فكان الترقتمسااع_لى حالهولانفىالاسّئناف تأخيراادكل عالنمسدس وق

 1ع |المضىتأخرا لض كان أولىولمذلاوحامعهافىخلالالاطعاملاستأنف وما أنالنص يقتذى
0
11
ا
1
مر
0
0
3
:
5
فمااءنداقات التقدم وسةط لذرتهوجبان
عادلكووناملصاومءخال
ا  5إن ريات”ل تدم الصومع_لى الو رطان
مفلانه غ-يرمة_.د
عالا
طما
اطه
لقو
اب-
أ 'الانر وهوالاخلاءلانااتهزءن أحدهمالاوجح
ب

 00بلعث 0

بالتقدمريلى وحه نعدرالقدم انه بتقدم وطثهقى نعلال الصوم تعذربهأن يكونالصوممقدما عل

ا

لك

و

,

5

“0

نا قمدركفار:ااظها رلانه ف كىفارةالل لووطيئّناسءالاستأنفلان المع
ن|ه عشنه
اون
لد
خسدس
الم
من الوطء فمهالعنى نص بالصوم نهرعن الجوهرة (قولهولح زلاع.دام) لانهلاماللهعء-ى ولس
لافسائرالكفاراتوا ف المتتنصفلما قمهامن مءىالعباده وادور

للوكل منعه لتعلق<ق |ارأيه

هدهاىرسىفى
ظع.
اعتق
علمهبالسفه بناء على قروبمااليكصوم علاىلركالاءفالماالفرلوأ

سور

0

ره 6

لدس ق.دا ا<ترازيا (قولهوان

هار)
اهقى
لقول
اية (
ةسان
رالو
ا خر
فرعن
كرهنو
توعتلهمزئ عن تالفي

ناتى
الههال
ففي
رابه
حالصكوالأاه
ادان
لتعق
اطعام
اهما
ف يماد رط || ). 7أطم أوأعتقعنهسدم) وا بوأمره1صزلائ

نعو

م

الوم

74

0

/

0

 4سيرهمحر 422 .
يي
4
ىا  0ويفا2
ماد :ررلادة

7ف -

هي

٠

3

ع

0

0

4

ار

:

00

|

ا ع

5

3

9

المولىعنه حائز حزمنهفحتانات| مملانهوجب ايها بتلى!عدبم بانذالموى وق الدانععن تدصر
السكرنح لاملزمالمولىذلكلانن ومه #ق العردولاب لا«.دع_لى مولاءحق فاذاءةى وحبت عله بحر

زوم صادق,الحواز ه.وظلاهرفيه (قولهأى
للف
لى ا
اماف
منانى
دلاب
عدائع
[|أونهرواعلانماف اذالم
:
0
00
ز سفائىرالكفارات ان على
ونه
امن ا
للتهر
اع) دثيرالىماذ كرهنى ا
اا مكلهسكن نصمف
الواحدا ولىمن نص ف صاع وق لفطرة خلاف وقدمنا ان الجواززم رهغيرواحدوانهتع وعانهفالفرق

ودققه

هنبرأودةة» ع( واودقعا لبعض هن امحذطه
ا نالعدد منصوص عامه فى|ل-كفارةخلافغيرها( قولم
والدءض من السُعيرحازور (قولهأوقعةه )من غبرمانصعاءه حت لودفعتصفصاع قر لغصف
ص صساعبرءن صا
يأوأقل من ن ف
صاع براوصاعاءن الر

عروتعته ملغه حزلانالعيره ف امنصوص

عليه لعمنالنصلالمعنا ووعليه أن -للذينأعطاهمماقدر:من ذلكالحنستانلص دهم اس نف فم

(3وله

ونا

(علىمنلامسكين)

وهسبىاعغتىوقوله عدث رلان فيهتغيرالمشروع هر (إقولهأوسررند ف ع.د )|
| عظهنارالا عرانت

لاناهعتقه بكلاممن والنقصان ف النصف <دل على مانكهباسلباعماق لامكفارةوم غليرهمانعكن |
أضم ثاا:انه مةفأصاب السكينعنتهاز ب (وقوالهزفرلا فىاصلماوكى) لانهاستدق الحرية

هذا لكارة فاثمهادير وأءالولنولك| ن الواجب تدريرالرقنة وه وتصمير اص عرةوقعراوقدو حد
داكن ن#صان ف رقهمالكّنةلانعتقه معلق,درط الاداءوالمعلق يدم قل وجوده زيلى (توله
وقالالشافيى لابصمفاىلاولىوالثانية) اماعدم|لسعفىالاولىف !سق فىتو<.ه مده زقر وقد

ديت ل لدت فادعةأحدوىاوضاخ كنع عومد| ورتم ارال

عرف جواره وأماعدم الحةف الما

فال يا
اجى
نا

فلانعلةالعدّق القرماد والشراءشرطه دلق

ُفالحوار

ظاهرمن كازمالشان بدلا خلاف ازفرق|ا الي وهومخالفلمافالء فى [ذوله

اشارةال اىنهلوورثه ام)خا انان لتقيندرالشمز لالاز<ترازعن عيره مبةوالصدقةوالوضصة
دللاد<رارءن.:الارث ذهقطحت ل و
وهاه أوتصد ق بهعلءهأوأودئلهنه وهونوىنهعناا

| أ<أء كالشراء لان|المكبهلالاسناب>صل بصنهه

:

وهو
مالق
ابولا لذاافورة»
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الميراثيدخل فىمامكه منغ_مرصنعه يا وعدنلماقال؛وفداولشنروتىئل.الدةعانو||برنفكييكر.و/ا/ت 1ا0م00
0
الكفالرةا<حمزثنّهلار
أبدل ال:شراءبالقّك!( 000قوله وتعناقبه) قبدرالغعا نلانه(ولضعنان اوسا 5
ويك “7روح

ا

لبصمعدر براصف عد د مشعرل عن اللكفارةا تفاقاً جوىء ناللفداعو و<هه

| 1

سأقانهاذا 1

قعوض (ةَولهثمحررياة).:عط ى على نصف كس المع اذالمعى أعدق نص
بسي العيدشكون عت ب
1

دعانه
نه تع ج
عرد شارك مأعتى ناقدهوكان مقتذىا لاهرأن تقول وغعددامشترك حدق نمفه "ناو

جوىعن اللرجندى (قولهفا لصو رتئ)
ْ

راذا

الععدلهفررنصفه عوط
ناقنه وف صور ةما اذا كان

ساكل

ررضاه ونه

لبىظاه رمنهاحمحررناق.ه واءلمان قول| اشاب

ادسان اك
الصورتان شير ماد كك فالهر منان ذوله رن قم
ّ العر0نأناا راداةمان!! عد الاولىاءمًا قالنص مالا أشريعدالتضعين والثاددردا أذعان لا,كنى
أ

ى (قولهوءندهماتدوز) لازالاعةاق لاد
|نمم
لوضع امس له
مهزأعندهماف»ةعقمزه عتقكلهفصار

ّ ا

كلاعمك
لد وهوفل؟ة الاأنالمعتق ان كانموسْراادم لم

ا تزه دانكن مسراييا 0

تاو

بلونعةةابة_يرعوض

نورين اضر ع كار

رلدان|لنقصان:ة-كن

:النوان 5
 :ف النص فالا أخرلتعذراستدامةالرق فبهوهذا النقصان حص ل فهلكا ار لش همغ انتمل

لكا ره لاف مااذا  5لصتت جرد عابااقيهأن 3للاكلت عصانلدهاتالوص
ا ناقصافلا>زنه ءن|
ٍ دلت العتقى »عل من الاءداءولا جك ذلكهنالانه ذا اداءق.ل املك فوصم الفرى وأمااذاأعتق
النصفم حامعوا  3أعتىالباق فسلانالمأموريهالعتى قبل السدسة وجدلان ال صفوتم

ٍ المسس وعذدهماأ لزنبههلعدم تحرئ عق عندهماكاس.ق فاعتساق الاانا

قد

ين *كان

| اعناق الرشهة.لالس سر دلى (دولهفانلمحد) عطف على مد وف والتقديروهى عدربررشهان

1وددها فانل دهااع :وقولهق المفتاح انعطف على ذوله وهىحير رقمة فمهاط رجوى وقولدفان

ٍْ إحد بان  5ن ىما

ا

 2حتساجالنها زمه

||[العتق اكلرتتارخانيه قال ىالزانةيخلاف المسكن وعلىهذا ذا الحدادىلوكان هعد لخدمة
لصوم الاانيذون زمناانتهىبد العدهذاهواالموافق لكالامهمو ل
لاوز لها

أن برج
ع الغمير

ىمنالاعددمن عذدمه
نلمولز
وى ولوةءل واارالصوماذا كا ا

:

ىل نهرقال
النق
تاج
انول لكنه

١

اذاأعتغه لكان لهوجه وجسهانتبى وأمااذا “ 0012نعلء_هدن مله فانأدى الدينأَحزأه

ْ

:ك شترى رقمةو بعتقواقالوءن #دمايدل عسلالقوليننور
الصوموانلم:لوده ذقءل حزنه وقللال
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(المزالسانى من فتالمعمن)

رت 

للس2222

( 2ثولهوسواءكان مقطوع الاذنمنالح) وكذاعد زوالعزمنواثرتقاءوالقرد عوالعشاءواليرصاءوازرمداء

 00حل

واخننى وذا هب الاب بمنوشع ر لالعمهوارأن ومقطوع الانفوالمةتمناذاكانرة_ذرع_لى ال3ا1

لادب د

يون

لاف ساقط الاسنانلانه لاءةدرع المطخمدر (قولهأوارأجولالمد) ق.دمهللاحترازءن مقطوع

[ ا|لدديناوالرجامنكاء أن التصربهق ااتن(قوله أوالخمىأوالحموب)لقالاوخحصاأوعموباأوأعور

5

بر (قولهاوالاصم)الااذا
تتمن
لوفا
ااسو
امعط
كدث
أوأضمأومرتدا أوءرتدةللكا
نق ال
تن]
تدن
نح
كانلاعع شيشاعلى الحتتارلانه كنزل الاعىنهر(قولهواالمردة) بلاخعلاف تذل
اافا
للمري
بدء:
عدض

0

لازدهم-تق القتلع.نى (قولهوقالالشافى لاتعوزالكافرة) كاف
لى ت
طلا
أ ورهقاىمالكوأجد
لان الكفار :حقاللهتعالىفلاتصرف الىعدواللهقلناانالمنصوص علدا تاق الرقنة وقد ضقق

وقصده من الاتاقالمكينمن اكلطاالءيةهم
مانقىاليرونىكتسوهانولعةص!دنةختماروهدابّولان الاسل
أنيعمل ينض ىكلنصاطلاقًا وتةسداء.
هء_د واللتهالىلاعنعمنالاحسانالبهلقوله
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االمسوتاغقعفرالله ولتاعدحتىتكفرغابواعلانهاذاوطئها قب اللتكفيرئ استغقرلا بماودهاى | ٠|٠ رعملي

هن سامعهاقبل و
بكفروذ الرضاوئق الاوار:عن أصعاب أنىحنفةاذا كانالتكفيريالاطءام حلل أ
الكفارة لوماتدعدمد :قمل التكفير والاصم السقوط (دولهوعودهعزمه علىوطاثها) ام2-

||| وطتفالاالعزم علنىفس الطو ءلانهمقالواالمرادق
الايدنمبعودون[نةضماتالواو رفعه وهواء أكون
[ بانةاحترا بعدترعهالار 1
اللدرمةواةد أ:هدمنقالا نالمرادة ارالاهار لاندوكان

 1كذلك
لقال تعالىثم ه#.دونماالوامن الاعادةلامن
العود حدر وذ كرالستضاوئ فالازارا نالعود

عندأى حنفة استاحتها وأوباظرةشهوة جوىء نالبرحن ديم سد وجوب الكفار هوااظهار

ةرةوسانلءاددفكون سدرادائراأنضاءن ا
|غدكقفاورديدائ
والعودوعاءه العامةكايالقداع لاالنل

|[الحظر والاراحةحتىتتعاق العقورةنافظو روهوالظهاروالعبادةبالماحوهوالعزمع_-لى وطئهالانه
 .تقض لكر وقبلالظهارشب والعودشرط وقمل عكسهوالمه ش ريكلامالشارح ول هما رطان

أوالسب أمورهباولكتونالكفارةطر بقامسستالايفاءحقهاوكونه قادراعلىابقائهوقيل كلمنبما
مه

.

للىاف
ع ظهر
امدرول
لفال
مبقال
أرط وسد

دايلناق واللاتفا قهمعلى جوازلاتكفيزعدالظهار

ائموعلىع دم الكفارةلوأنتاهب«دموبعد العرم
مركفلا
قمل لعزم وعلى انلهوعزمث ت

(قولهأىالعود ا

هن الحمشكررشك وديدة لاشرطه
الى تحبءهاللكفارة) شعالىا نالعودهو السب وبردءلي ا

والللغار ةزر يتكررالظها رلاالعزم وعلى من جعلهالظهارفقط ان الييمادار سمطو رومماح

ىلكفارة لول عزمهعلىوطثها)ءزما
وهو ظورفةط خلانصل للسسدةقالفىالمرجوسفبعنه ف ا

كمسودا حتى لوعزم ث بمدالهانلانطأهالكافارةعامة لعسدمالعزْمالمؤكدلااتهاوجءت يانلفعسزمثم
اادةتادجمأف
بعا*اخيلحعسينوهيجإادي
جدعاموجيسد

اعودالاد دب جديرع ن المدائعوفيهتأملوإعل
 5ةط تك اقل نعضهملان| للكفارةبعدسةوطه الت

0

ت

يم)

700
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يكونمطاهراردفى الغهراكن بردعلى الامصلذفخماانقية أنت على كالدم واختزيروالغنيةوالخيمة

والزناوالروياالرشوة ول المسلو لميانهاننوىطلاقاأوظهارافك نوىوان .ورا كانابلاء هرأ

ودرلكن قال السيدا جوى وفالوروداظروجه فاتألملتهانذتوظىو.أق
مورلنىالورود مان
اقله
ل فخى

نا
علبدائع انمنثطراالظهارالتى ترجع الىالمظاهر ره ان كونهن نس النساء-جٍ لوتالهاأنت

علىكظهراى أوبالناىنم الظهار لا«نها
انما
لعرشفرع والشرع

اتماورديه فمااداكان المظاهرنه

امعظراأهة اه طولحقيانوئاذنفنعوىلاىملظأهكذرف المدائعاعذهاقافلىاألنختاع رقكلاانلدموامهخذنازيرانليخدمارسداىععن مالخماصنيةلر(قيوكلون
رام

ارحلافالما

نسة

اون

و

لى

ذف

ه

أومُصاهرة) أر
صهر
صالوااص
خاد
مةااذا نسكداهاماحابد ليل التف رابلعذى كرهالشارح (قوله
ح لوقلاأنت عل

كظاهرلفلمانةزوهقىسأهمااواينة المزهىا لأمكون مظاهرا) قفللتوذازادق

النهارةقى التعريف لفظ تافاقابعد قولهممعرمةجوى وما الدراي زهف أبوبهارأمةاوابنهفشسرهابأمهاأو
انشها بصيرمظاهرا عند أىبوسفولاينغذحكاحا صلواوء :دع د لابهمرمظاهراو:فذ حك اا
استثكلهال
نكغلانأ
بة أممزذه الابوالابنأنتكون كامز و الاب والابنولاتحرمأمزوجة
الابعلىالامولاأمز وجة الاينعلىالابواحابفىالور :أنالتعيرق شمهابرجع للزانى المستفاد

أمن قمأزونلىىوعاكءهفلااشكالوره ستغنىعا اد ف االرلمنتعانبير بكونماف الدرارةغلطا أوسيق

من ونهمث-كاا (تولهكذافى شرح الطعاوى) كذاق النهايةنكن هذاقول #دوقال
أو ونف ون مطاهرا قءل وهوةو [الامام قالالقاذى واامامظهيرالدين وهوالكم لكنرج

ال-مادى قول#د والخلاف منىعلى ذذ|ذ-ى| 41كملوقذى اهاعد مهدوقالابوبوسف لابنفذقال

فاطىلهقرتانمناىل ثخسو
لثاف افلىظهار وعدمهلدس كون! رمة المؤيدة مجعاعلييا أولابل
على اذأولا وعدم تسوبخ الاجتبساداعدم وجود الاجاع أوالنصالغيراخةل
للناوءلمنغيرمءارضة:ص ]خرفنطرا توداه مل ايك5د لحار عول أتبوسفقلاحام

ف(زاقينواأدمموخعرىواسلةتمأهبريمدة)لعاملرتىاأدبثسادبدونمحعهر-مذكةالوظبقاالعوتأارنرتوععصلفوىلمدكمنزوةاللابلهاااظءكراوهونرصافو»عكلنلهزقوىاله
لفت بأنالتأببدياعتبار دوام الوصف ودوغ ب لرازم لموازاسلامها ماضللاام
فبة والاختية يعنى

اندها ودنانلا4هكن زوافماو تعق.ه فالعربأن|(2ة.ق ان حرمةالموسة لست عوبدةوف.ه

كلام نعل عراجعة االثلوشرومقرىئم لاليةاعلنخانية لايكونمظاه_را تفشىدرهابام أوتمس

مسها أواطرالىفر <ها شهوة فقول أىحضنفة قالولاثبهدهذًا الوطء انتبى فقولولا شه

افةنه
مشم
قلدأىح
تىقو
وهاف
ءرب جحفكانوهنمطاهرا اذاشمها بامأوبنتالمحزفب
هذا الوط مس
العم وانهقول أنىنوسفأدضالاقولهكاخت ارمأنه)وعتهاوخالم,اوابنةأختهاأوأمتعة الغيروأمواله
(قوله حازلموط ء ودواعته) لقولهتعالىوالذين ظاهرون مننسائمم الىانقال ف ريررقبة
النت
كنص
اوسلنصنامت رآها ووهى
من قسلى أن :ساسانزت فىخولةبذتمالكبن ثعلمة امرأةأ

ناه فقا سات راودها فأبت فغضت قطاهرهتها فأتت|لنى صل اق عله وس فقالتان أوسا
تزو جتى وأناشايةمرغو وبافسىادلاثنى ونثرب+طنعىل-نى كامه وروىانهاقالت إدعله السلام
ىاعواذةا ل عله السلامماعندى ف أمرك من
ان لىمنه صدةان عمتهمالمه ضاعوا وانذهمتوما ل ح
دئْوروى اندعايهالسلامقاللهاحرمت عله فهةفت وشكت الىالله:عالىفنزات الايدزيلى (قوله

وهى الس انم) قوالداودارعىالمءاشرة والتقىلى واللسغن شمهوةواانظرالىفر جهاشههوه |
وهاة اولتقتارخاننة ولاحرم النظرالى ظورهاو بطمراولاالى
هالم
شظر
كاف البدائعولايدخل مرا الذ

| الثغروالصدرانتبى حكاحاررة قل الاستبراءثسرتلالمةواءل ان الدواعى حرامفىالظهاروالاحرام
والاءتكان

بال ]

(على م الامكاين)

افلىبدل بعدقامهةالزيادة غيرصحيحةكاف اىمخانيةوى لحتىلوتخالعاوليكرذامالالارصمامخلع رفوىاية
عن #دوا لاص أنه بصعاه عنى و سقط المهرءلى مامر هرودو بسب الظاهرعذالف كاف التنوير

وشمرحه حدثقالقالالزخوياجلعتك فتقايللمرأة ولي كرامالاطلقت وبرئّءالمو
نرااؤ +ل لوكان
غليه والاردتعلءه ماساق الميامن المهرلمامرانهمعاو َه ذيعتردقدرالامكانانتّبي لاقتضاتهان

السةوطقاصمرهعلى ص وص الموجل اللهمالاان حمل ااهرفى كلام النهرءلى خ*صوص|لوٍْ+ل ؤتزول

المخالفة «#قمة) اختلجت|خ-كانمةازمهاالمال «دالعتق لانهتبرعسواءكانبا نذالمولىأو غير

اذنهلامهاشد ورة عن التبرعات ولوختلعتالامةأوأمالولدبانذالموكلزمهاللعال وااذلاشاامعدٌ
مولاها من زو جها لحر علىرقبتها صم اخلع بغيرثئئ ولوكان المزوكجاتنا أوعيدا أومديراحاز
اوكة
الخلع واصالرتسأبمدةوا لتفرصقاينهرام ل
لللو
نلىفل
كسم
ساد:
اح رافر لرصارتغلوكة ل
اطللنكاح فببطلالخاعكذا افلىاختمازوةوله وصارت أمةلاسيدأى لسمد از وج لكن ننطروجه
امةزحمرثه! الندل العال بلبهو_داانلعكتقانناذن المولىيخلاف الامةوأم
الغرقلبياانلمبكات
لامذولى
ثما لله لااذاكاننا .
مه
لولزد<ء
ال

زيهادا ند
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 0وشرعامسد  3ام نف ءةال ظاهرمن اعرأنه الهاأنت على كظهرأى وعدى كن معأنهمد

بنفسه لتضهنه معنى|لتتعدد نهر (قولهالظهارأضايتاءعلى الفشو  68أى585م
نسهالنشوزمن قل
الزوجةفنئد ناسب,اب الخلعجوى وقدم الخلعلانه ا كلفىالقدرم اذهوتحرم بقطعالتكاح وهذا

مع بقاثهنه ورنالمفتاح لماكانطلاقافىالجاهلسة وقررالترع أصلهونة_ل حكمه اتلىرم موقت

الكفارة ناس أنيذكرأفوىابالطلاقانتهسى (قنولشهموههوفااللشرمعذكوحة) مناضافة
المصدر لمفعوله تأشىديه الزومتكوحته نهرأى ال وب الماالعساقل ولوحكالمالغ فلانصمناهار
الذي واجنون واولماعتولهمدهوس وامرسم وى عليه والناتم والصىأماالسكران شيصم فاهساره

وكذا الممكخرهطوئاٌ والاخرس باشارتهالمفهومةولوكابةالدطق الم ةبدنة نرهكرونه قوله انت »-لى
كظطهرأى أومابقوممقامه وحكمه حرمة الوط *والدواعى!لىوجودا لكفارةزبلىوأ لاقف المتكوحة

مذاملو كانت كَابمة أوسغيرةأوكنونةدرمدخولابها أولاولورةةاءفلايصم الظها رمن الامةوالم ديرة
وام الولدوود أمالولد وا -مكاتيةوالمسةسعاة ولامن الاإجندءة الااذااضافها لىسب الملاتكانثرْ ود
عل 41 5أى ولامن ال أنةواحدة أوثلات عي وركلامه شيرالى

ريه

ه.ا لظهارهمنالمشكوحةو و

أمة أومءتدة من رججى (فسرع) قاللامرأته اندخلتالداز فأنتع ىكظهرأى طنلمقها

فيانتمنه ثمدخغلتالدان وه ف العدةلقععلا الظهارلان المعلقبالشرط كااغزولوتحز الطهار

فىهذوانحالة لااصمع جوىعن تناوهى ارلول
ووان
قحى|واضمعاهافمدةاقالطهارالى اانكو-ةاشعار

«أهالوقالت ل وجها أنتعلىكطهرأ لاتكون مظاهرة دكنعليكهفارةمينعندانىبوسف وقال
وىاهر |
الس نحت علهاكفارةظوارجوىءن المذهرات والذىفاقلثمرنيلالةعن|  8ناال

قالوعلمهالفتوى قالتزوجها أنتع قكظهرأ أوأناعكلكيظهرأمك لاءكونظهارا ولاعنا أيضا
وهوالديمانترعى (قواهتدرمة) أى بأنثىحرمةعابه فرج مالوشم,ها ظهرأبيه أوابته ك)قالبدائع

كلر والانثىلكانأولىلاف خبط لوشرها بأغور أابيبهذه
ارم
دةاو
لرمونقاناهل بع
ومافى| أع
للء:
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(الجزْءالثافىمن فتالمعين)
سمهي

ولدا جوع علابنصف ماقمضت قبل الدخول ولاتسقط نفقةالعسهوالارالشسهيةعيى لكنأوأبدل
قولهولاتسقطبةواه ولد الانسةطنفقة العدةلكاناوفىلكوناستشها دامن مدعل ان املعوالممارأة

لاسةطان الامامعاهفةط كاهوصذع الزوالىانع_دم سقوط نفقه العد:متفق عليهلاانهم ذهب |

مدفت كابوهمهكلامه (قولهالامادمناه) في
كر ي
تهتص
ونا
ننال
م-عنيةاكا
لزوجة
م نال وجحجوى

تكون

(قولهواءهما كانلهقبلصاحمه ثئ الخ)كيف بتصوران,كون عل الزوحةشئة

من المهرلازوج حتّىتردهعليه جوىوأحابشخنابانهيتصو رفهالوقبضتالفالمهر ووهته نفالعها
ةلالد خول فقدوجب |هعلىزوجته نمصافاقلمبهرضلاهنمنهسابحك الهيةغيرماو لجهبعامها

لانالدراهم لاتتعينف اىلعقود والفسوخقاذالمسعاه ردنهعاءه علىقول دا نتسى (قولهوانخلع
الولىصغير:نه)المرادالولى هوالاتك)عل م نكلامهمقال ف النهرقمدبالا_ لان الاملووقعا خلعيبنا

وبسنزوج الصغيرةفاناضافتالبدلالىمال نفسهااوة لت الخلعكالاجنى وا
تن:
غضفمول
ن

لاروانةؤ.ه والص أن لهاقع الطلاق لاف الابكذاف البزازيةوبالصغيرةلان السكيرة لالزمها

اذلمهسنالهلابلالاابولزىمهاولاالاذاقبات وه_ذ ادلءلعلىان الطلاق واقعوق .للابقعهن الاباحازتهاوان لتزفان

الاقاله اليزازى واللصغير لادصم لع الابعليهولاب طلاقهالم (قولهل حمرانخام

علمرا)هد| اللفظوان|حتل عدم وةوعالطلاق:سوًالالابلكنهيتعين|نيرادرهإزومالماللانهلات
افيه معوقواعلطلاق لانهالادح نهرقانقلت لاحاجة الىدولههذاالافظ وان
و<١ة
قلع
ودمع
الطلاقالح لاسسأقمن قوله وطاقت قات

5ولهوطلقت لاو<ودلهقى|ااتنالذى شرعليه فالذهر

واعلانكلامهءلى حذف مضاف فتقديرةوله لكن يتعينأنبراديهازوم الهسالأى عدم ل وزم المال

كالاعذنى ثم نكانالطلاق بلفظه ورقجععما وان بافظ المخلعوقعباءنا فلوبولغأتجازت مافءلهالاب

حاركذا فى
الغ هذااذاق_ل الابفان قات هى وهى تعة_ل انلكا ححالب والخلعسالب وت

اعا ار (قوه فلاس قط المهر) وقدذكروا لسقوط المهر والمتعةع نال وبق الصغيرةحملاهمسا

:

انجعل يدل الع علىاحذى نقد رالمهرثم حمل بهالزوج من لهولابهفض ذلكمنهنهرواعلانعدم

عو مهرها فعااذا اع الابصغيرتهعلىمهرهامقيدىااذال |-:لابانالع يريماأمااذاعم
ذلك:أنكانت لاسن العسرة معاز وج -اعهاءلى صداقها سقطاله_داقعنالزوج

وان دضى

القاضى بذلكنةذقضائْءلانهقضاءنىموضع الاجتوادمفتاح ع نالخانية (نإقطوللهوقلتك)نانا

أورحعما على ماس.ق من التفصبل وفالعر عن حامع الغصواين طاق الصديةع ال بقعرحعياوق

الامةبصي برائنا اذالطلاقمال نصم ف اىلامةلكنهمؤّجلوف الددبةبقعبلامالنتهى(قولهالااذا

قدات)فىالعرمعن الشارح لوذكرانزوبالندلعام نوقفعلىقبونهاانكانت أهلافانقبات وقعاتغاقا

ولاملزاملمالوانقبل الابءبا صمف روايةلانه نفععض لانهاتخصا بلامالولااحعفأىخرى لان
قبوفا فمعنى مط |لعينوهولا قل اأنمايةوهذ اهوالاصمانتبى وفءهعنجوامعالفقه طلقهاءهرها

وهى صغيرةعاقلة قلغت وقعت طلقةولابمرأوان ةل أبوها أوأجنى و روى هام عن
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لاهالمامهت مالالم,كنالوج راضياز والملكه الابعوض ولاوحه الىاداب المدعىأوقعته
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عليك تفعل كانربعا (تولديان) لانالزوج لمك العوض قو بانعَلك مى المعوضص تخشةا
إلساواةوذلثالمائنوكذااذا وقع؛لفظ|!

وارأكان ائ:الانهمعاوضةوهذا بشخرط 02

فمجلسوهى نض المسواا :عل مىاتتقادمولوتال أ ن الطلاقل,سدق لانذكرالعوض اعارةصادقة
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عل أ عرادهالطلاق ولوذاكرالعوض «صدق فلف اماع والمماراً:لاتم_مأحكنا بان ولا.صدق
ىلغا العالاقوالبيسعلايه لافالظاهرزيلىركذا :دق ]ذا ادعىف الماعتعرط|أواستثناءالااذا
ةءن عالغبر (نقة) امختلعة بلدقهااصلرطلاقمادامتفالعد:
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هاقسال أج_د وفودلعنالشافى
وقالالشافي الخلعضشم) أىؤالقدمبر ذولىكعن واببنعم
انهدرحىى وف قولوفوأ صعأ قةوالهانهطلاقائن كذهيتااة
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وعن
عرؤى

تائة وض

وأبنمسعودموقونا وعرفوعاء.نى ولوقضىالتتاذى تكون فهفدذافى :فاذهقولان

ولاعذى ان قضأةه عدا الزمان لدس همالاالقضا عيال
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المذ6ىى وهو حك ونهر تاناثمرن لالمة

اه فى ى فصل معت د 3ه
وا اصل ان الترجيرقبداتلف فقلجرساطع رالقول بالنفاذمدللأد
وتعه فىالدرهنالكن ذكرفمهم نن الدساحة نقلاء:ن الشيقاسم فى "تيه ان الحموالافتا الول
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دالاتوالالضعيةة كدف كلاف» هبه فمكونمعز ولابالسمة لخيراالعورم.نمدهمه قلاافف قضا و
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أأفدهوينض كاس_ط قفضاءىالفهم والر وال راحدكا ن ماقالهرهنامنقوله وااظاهرالنغاذاح
حلاف المعوّر (قولهواز .هاالال) نهر ضجذروج اشم عزه لك الابدوهوصوزااتياض

اقلصتاصزامهاله زءوللىوأندل قولهولزموساالمسالبةوله وكان
عنه وان,فكونماحلباك«قال
دان ىم لكان أو لتشم ابراعماع_الاعلءه اصالةأأ وكفالةحروهذااذالم تكنمكورةبالسفه فلو
كانت لبارمهاالمال وانالميرضة اذا إختلعت اعتيمنر الثاث هرو كلامه اعماء الىانهلكورأهها
علىاذام”تطلى

ولانلزمجامال ونةصرح ف ادر رأى تطلق نان:اان وتمفا لعوماتءلل.ه فىالدرر
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اقالصوابان بقوللاز وقوع الطلاق عمد ودودااة.بولوالفانت»الكاءلدس ذلكدلارضىعزى

ولوتلفق لكروالطوعفالقول لهمع العينثرنيلالءة (قولهوكر إهه|أخذةي!١ ننشمزازوج) لقوله
تعالى زان زدمعاستمدال زو مكانز وج وآ
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ساياقةلخدام ونواراه اوجن

بالغراقفلار يادافشهها بأذالمالزيلى واارإادنالكراهةالتدرعمة وباللقا.بهرا “من صداقها
نشعزتلا) ولوودجدمنه نوزاًض.الان
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و 42أن الاذف هذه امحالةحرامللتهىالقطى نهر (ولو

قوله تعالى فلا تأخذ وامنهشدثاجل علىم اذذاحكان لاسو زمنهوذوله تعالىفلاجناحءلمبمافها
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الاخحةبعمارةاانص وان كانءتبافقط فدلالته خهر(قولهكرء فوقابه المدسوط ولانكرهقى

روايةالجامع)قاف الفحررايةاجامعأوجهو حضنالتعنى روايةالاصلحر ووه روايدالجامعقوله
تعتالى فلاجناحعلم-ماثعاافتدت بهاذهو باطلاقه شاملللقليلوااللجر وانكان|كاثرما|اعطاهأ
زناىوالا “يهنزات فىثويانبن قدس واعرأته وهوا 0لغ الاسلام ك ذا قالصاحبا كاف
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صاب السنن والترمذئى م_ندا الىنوبان لقال ليهالصلاة والام أعاامراًل

ازوجهاالطلاقمنغير بأس .فرام للبساراائحةالحنةشطناء نعابةالءسانوأ شارفالدرعن فى
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الاالزحال حتى لوحافت ا رأذازْمهانامحنثكفارةكين نهر ولولميكلنها مرأةكان عبناحتىلوتزوجاعأة |
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مجدا لشمرطلتطاق ي ي
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هفت لصير ورتهااعينافلاتثقاب طلاقادر (ولهوجء ل ناوباءرتا)هذا رد لءلى
انالاءتار للعرف وعرفالذنا س الموم اطلاقه على|لطلاق وذ الااف,د الاالرحالك قدمنادوءن

ه -هذاقالوالونزى غيرملا.صدق وضاء بقىان,عالظاه ركلاماز ب انه اذانوىغيرلطلاقلاتصدق
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( :ذولهوالاسع الع بالضم) ذهو استعمل فىنزح لز وحمهيا لضم وفىغيره المت و ماخلعة (ضملغةفيه
 :ولع نويهوتءلهخلعانزعه يغ منومالافاءلد ملاحظة الابسةكلال"خ
اركالةونا لبوسقال تعالى

[إه ناماس لكوأنم لَباسنهر (قولههوالفصل مالننذكاح/هذاتعر أءبنفاطىلق
سهواء كان
مه مال أولازل لا دو ن
ا بكونبأفلخلعف ن
ا الطلاقعلىمآللدس هوا لع«:ل ففحكامه من وقوع ١
احص.
 0كان الءءعب غىسمره و أ
 :الياان يهلامطلةاوالالجرى ف.هللاف
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| الازالة,الطلاق وخر
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وأماعرأنه فلدس المراديا رائرماقا.لالاماء ويراديالاماءفى قولوهالازدواج افلاماءناص خصوص
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وماعداه تخحرى محرى الضر> وجءلمنه الافتضاض ف السكرقالف اىلفيموا وَلأولان الضراحة
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والنا اكلذمافدائع اذقوله فعلى معناى عو جماوهوالكفارة نهر(قولهائكانعينا
أوءممنك
اامكين اوكسوع ماوضربر رقة فصنميواحدمئلاثة أنام (قوله
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وتذوقعسما أدوهذا الحرنث مدهو رهاران زا دعل طاق لكات بناء اعللمىراانديالتكاح فى
االعقد وأمأعل انالااد بهالواء فلا كال وأما لاجساءنانالامة جعت علا نالدول 1
الا,هو و

ماشرط الل وم نالف ق ذلك لاسءدين المسسيب واوا رب والموعدةاودالظاهرىو «شماار ١سى
وذلك <للاف لاا لاف لعدم امتناد اك دلدل زا ومعة يفم التناءوف 0لسار ا

الابجومعوء ل يت المهملةوالميموسكون الوادوحدها همزة تلاموالةرظلى بائراءوالقطاءالمهة شنا

عن فاملبارى قاللوف امع لاصوالدهوال بجحك.مرالدمنالمهملة و يقال4:فهاوسكون اليم

وتاخفليوفاو وباللام اه وال ير :فم الاوك مرالماه بلاتخلاف مويلوانالمبيب ككالا
وفقكهاوهوالاشهر والاولاوىلانه كات تكرهالفج وقلق تذسيهالطالب لابنع دال_.لام المسيب
كنعرالماء المشرّدةالمثنا وم رشبائل تراه والدسر وال

|1شارق والمشاورككها وروىعن ابه سعددكاسنهر كااانءاء

5

ويةول ستباللّهمن سرب الى

شذناءنخط أج-دبنيونسوهو أى مسن المدين دكت !١المديئةلسبعة ومنكا رالتابعنأ
االصد ره ذا القول*4عو زفقفالشرثلال ليّةء .نالصدر
لى و
#تزال
الالاغ
و ان رتدسنقأه

|

(على :لاه كين)

#ثدتالر<عةبالشكاماهنافة-سقطاءئ_.اره[|الا<مّال لانهاولدت ولدين فلولمع لالثافىمنعللوق
حادثلصاردعالورلاتّلنطنوااد اوالاتحادلا نتالشك اذاكانبي الولدينسه انمورفصاع_دا ْ

ياك

فص ارالولدالثانىمن علوق حادث بعدالطلاق فكان ردءة اه وقد أثاراز با الذلك| ضاشطنا.
(قولهفالوادالثانى وهال ثرجعة)
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أى ظهر مهماا لرحعة السادقلة لانا لعلوق بوطءحاد نف العدةا
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قانقلتفمه حكعليهبلاواءنى النفاسقلت لدس للنفاس كءة خادة اذ عو زان لاترى شدمًا0

2

وح

.

(ذ
وول
اهوا
حتكان
دواق
ابط
ئنح) ولوكان الاؤلانفى :طن والثسالثف نطن تقعواحدة باللااوغ
لم
ون ضى االعل_.ثداينى ونلاابقلعثالث ثئ ولو١اولفىدطن والمانى والثالثفىبطنبقعثنتانف اىلاول
اعبلهطلالناق | رريلاف افد 0
لتثالاعداث) فلابت
وألافوتتقذىالعدء الثالثفلابقعنهشئنهر(قولهةواانقض

وتكحاحاءل عل اىلرجعة 0
القارنلانقضاءالعدةذير واقع (وقاولمهطلقة الرجءيةتتزين)لقوياهمال
ومىمدكيةأبضاعينى (قولههذا اذااكالنمتراحعة محروة) ذمهاشارةالىانالز وج حاطرشي تملالية

فليس!اذلكوغاب (قولهوندبا نلايدخل د1ءما-تى:وذنها قبدمف الدررعااذال
يواض

بن /لعك*

ليوات ا

بقصدرجعتهاتيعا ا

لافالمضتفتاوق  5فدقعاللراجعة|النظراك دا ل كرجه وهومكروءف:.د ,انلا
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من
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زوه 8

عينداخللعصراويمنهحهاتىيسومذناهانواللوعصلدلامراجرموة دطفوعلالواقلوععدهانلارنجعفةبعالكروهوصبرحلوبلاواللحاىطلاق ثم ئيلالية|[ 1أقال" سئؤنتة يي
نطرهعلىمابهند يرمراجعاوهولابر يدهأ

او

خلاالعددة ارمالضرياة تع ىش عليم

وقدعلتماة.ه وأماماءاليهفى ناا بيهت رلك ة

لادومن قوله لايع  0لعلاعل حا علاتيا .ةق لحتل فيه تمن لانالكلا م3

0

ا

لاس 1
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اتتاع اينسلواللكته :زقواهوبلا
رساافرب
جاعح
دتوىا) وهذا ار

اأقروالمصنفدر (قولهوقالزفرله
فت صم و
اذاصرحبعدم ر جعتراذاوم,صر حكانالسغرر جعةدلالة

انسافربما) لانالنكاحبيتهمافامفصا كرانهل:طلةهاو 0

 000جعة دلالةالكونمنا

حرامايدونها أىبدونالمراجعة لانبعىن الاشراجوالخروج فظاهرحاله اجتناب ارم فصارك لوطءق

 . 0روك
 /حي  :وذنم )
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 -رلك 0

التكاح الموقوف وللناقاولهت تخعارلىجوهن نب
مروتهنّ ولامخرجن الايةنزلت ف الطلاقالرجى | اسربمتتح رع

يدلبل

سم قاه وهوةوله تعالىفطلةوهونقّوله تعالى لعانلبله
عحددنذلك أمر واقولهتكونر »-ة ||و* 8اذوار 0 /

هرامايدوم اسسعالبخاراجهاالمىا ودن السغرفانه حراملانهىأ.نضاومع هذا لامكون رجعة
دلالةلكوناح

ب 1حى  000ردق

ز با وقولهلعل اللهحدث بعدذلك أمرأاى سد ثالمراجعةباتدوله الراجعةبعدمر يالعطلاق ||ان ي) ف  .الا بقن
وهومءةت للرحعة شخناءن نا الزعلى (قولهوالطلاق الرجىلايحرم الوطء) لقولهتعالىو ب«واترنّ

عق بردَهنَوهم الازواج دالاقدعيةحقيقة تستازمقيام الزوجيةوقمامهابوجب حلالوطء,الاجساع
كك

أعحل الوبامعلدمااذا

تالاه

ا
عق 0

ادو

كس
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لعز اك كودوعارودي

ادانه2
حزمة المصاهرة الحاو اكرادانهحوول وطؤها ران1لقصل لزاه عبت

جوىعن الب2ر0

الرحعة بغيرةء ده

(قولهوقالالك فى يحرم)لانالزوجبةزائل :لوجودالقاطع لانااطلاقعبارة

عن رفعالقمدويةاءالزومة يدلعلى بقاءا لقيدو انهمامنافاة ولذاقوله تعسالىودءواتهنَ أحق بردّهنّ

ددرءلى ةاللكاجندة
“هاه بعلاوهوالزوجوجعلهأحق بردّهافد لعلىبقاءالبجكا لاالناق
بغيررضاها والردٌلايدلعل الزوالكردّالبسع خمارالنائعزيلى

(#فصل) » فعاحلره المطلقةلماذ كرماندا ريه الدري ذ كرمابّدارلنهغيره نهر (قولهادون

اثثلاث) نعنىلوحرةوعادون عفدن وأمة درر (قولهق العدةوبعدها) لانحلالليةراقلانز واله
تلنءسباءفىحقه كذافىالمداب
لّلااثةا.شااه
معاق بالطلةةالثالثةفمنعدم قبلهاومنعالغيرفى الوعدة
وقالىالكل هذا ركبب غيرصميموالعديجان:ةاللان<ل ال ناق أولانالحاءة ناقيةلانانحليةهو
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(انجزءالثانىمن قيالمعين)

وهوانهكيف كك ةدالصرجعةالسابقة قودضلعه ل[ أشهرمن وقتالطلاقمع انهلا نصيرمكذرا
قا كاره الوطء المعقب لارجهة الامالؤضع للد:الم حك وروَفدءوىان الموقوف ظهو,رالعةلااصل

التمةمنوع جاولى واماف
صى!لبسااححلاين السكالمنانهذا النتكذ
يديكراون
ليباع :

لازو
ل 2 .
0

ل
وت
,اك5

وه

0

ا

 5ل

0

ص

و

ب

:
مه

771

رات 2لت

6

:

[و/

:

ارد

منلف/

مهت

5

 0 -رقفل  65 0ب(

0

دمنالولادةوالنكاح أقلءنستّة أشهر وكون الولادةلاقل هن سد أشهرمن وقتالطلاق ل ساستازم
ذلك ذلاءدللسءدمن قدا خرر,ذهف النهريانالولادةاذا كانتلاقل من سأتشةورمن وقتّالطلاق فقد

عم وجودهف ذلك| لوقتوكونهمنه يعرف>سااذاولدت لهستة أششهرمنوقت التكاحفتكذنهف الأكثر
دريعة حيثذ كرناالمطاق
استازم كسمه فىلاقلوذءه نطرلان ابنالكال مقصودهالردّءلى رالش

لاذا
القسائل ألطأبصيرمحك دا
اول
قدت
ل مسنتة أشىمور
غاليذىرهان
كهناوقلتالاطلا
مق و
تكذيب! اشرع لهعلى تقديرا ن نكوناملنولاد والتكاح سمهأوثكمورنالولاد ةلالقمن ستّةاشر

اقل
لزان
دح.وا
لنكا
تتال
من وقت الطلاقلاستازمذلك اى ان تكو ن الولادةلسةة أشهر من وق

د ران م
 0ال من ست أشورمن الطلاق ولأمكونبين الولادةوالتكاح ستةاثعهر ؛ل|كثرو-منئذ فلابدان,قا

هن وقت النكاح ولاقلمتهامن و قت الطلاق وعبذ| التق 7ددم
ر|
وتّة
اغاتصماردعةاذاولدتهلس

للثانكلام صاب التهرلمبصادفالمحزجوى (قولههذا اذاكانتالولادةتعدالتزوج) قبل
ت
اان
قة ف
الطلاق واغا قمدنابقولنا قبل الطلاقلانمالوولدت «مده تنقضى رهالعد. :ل الرحع

قوله!أطأهاصر يعفىعدم الجماعونموتالنسبدلالة الجماعوااصريع فوةوسا فكان|ولىقات
الدلالةه نالشارع أقوىهن صر يحالعمدلاقال |للكذسمنهدون |اشارع عدت وفىقولهوانماة.دنا
بقواناقمل الطلاق احمتعأهَللتاَنذى اعسدتمفادره م نكالمااصنف ولدسكذلك اذقولا لصف

ياةتتضىكون الولادة قءل|اطلاق قالمناست أنيقال وشمرطأانلتنوكلونادة قال
وولولطلدقذ

ردط
شتفا
لناس
ارح
ةىهص
الطلاقلائمالو ولدت,غد .المحكماق از بولاىمحساصل انال با
المذ كورم نكلام! اصنف خلافالماف كىلام نعضهم-ءث عزالاز مباا#,تذى خلاف ذلك (قوله

فَمدُة تصوران و نالولدهنه) قسدفىذاتا نحلذا (قولهامااذاكانتلاقلمن ستة أشمورلأ.كون

اللهرجعة)لعدم.:وتالنسب فلمصرمكذ.اشرعا (ذولهوقاللأحامعهاث طماةها)لوقد مالطلاقعلى
ح|امع
قوله لمح
مان
اهاد
عقال
هوا
نوقا
اةها
كطل
لماف
انخلا
الو|لىلان تأخير وله ثطلمةهاءن
حطلا
قوله لماحامعهالايدل علىناننىجاع قبلال
تقملا
ال وجوداأجما
لدل
طع ق
عها
ا|ق بأعدحقواله
م1

وذ قدمالشارح الطلاقءلى دوللمحامعها -ءث قال عطنلىقها ام ومساكانذلك حلافالمتادر ٌْ

منكاا مالمصف لاسهامع تعبيره يمأتىالشارحتكلمةبعنى (قولهلارجعة لمعلمها) لان الرجعةتثدت

ف اىملك المكتديالوساء وقدأ نكرهف صد قفى-ق نفسه واارجءة جقه ولدسمكنا شرعالان]:كد
المهرتنى علىتسلبمالبدلوهوالخليةو رف اعلموائعوالعدةضى احتماطا لاحمال الوطهةلمكن

القضاءبوءاأىو و بالعدووتا كذامهرقضا)الدخوا ل قسدنا كار «لانهلوأخرٌوا نكرت ه كانله

لوشرت
الرجعة (قولم جحت تإكارجعة) .أاىا
اال
رتكعذيلبهفىق و ألجهامعها-يث جءله

واطثاحكم لانازرجعة

سب بلأماءونزلواطئاة.ل
نانه
ندنىعلى الدخول وقد”دت لشدوتلاناس ل

الطلاقلا«عدهوانا نكرلان تك مهاولىمن له على از ىمر(قولهمن بطنآخر)يعنىنعدستة أشور ٍ!

فأ كثر (قولهلاقلمنسنتين بوم ) من وقتنزول الطالاق (قولهاولاكثر) ولومنعشرسنينمال

تقريانقضاء العد تلان متدادالطهرلاغاية لهالاالامأس مر (قولهذهى) أىالولادةالثانية رجعة لان

الولدالثانى «ضافالىعاوقحادث يالعطدلاققالعددويه  صيرمراحعانجر (قولهوذ حسكرف كاب

كىاف بقولهاذاوادت
|الدءوى الم) .أشاريهالىماذ كرنمالفرق دم انلمامعدنفعالاشكال ةردف

لاقل من سناتين
ل|عحتللوق بعداالطلاق فكانرحَءةٌواحّلالعلوققبلالطلاقفلن رجعةذلا
3
ددانيا

إءلىهنلا حك ن)

| 1

ح|وى
(.ةقاللوالمحهةو.وهىاضنالاثالثة) لقنووأيلقالمصنضمنالحض الا"ترعلاطلاتهوليقردملكان أولى
لدثمل عراّ
لا

ربتصادلقثانيةى<ق الامةوالثالئة ىسق

الحرّهجوى (دوله

 1اعنم(

لعشرأنام) .علةلطهرت أىلاجلامها سواء انقطعاألودلمامهر (قوله<تىتغة_ل) هذااذاا
 00ولوكانءغسلها لسور.جارمع وحود الماءالمطاق والكابية  2عر جعة/اكعرّدالانقطاع'
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ة

8-00ظغ600 2

لمادونالعشيرةلعدم خطاما و شان تكون المجذونةوااعتوهه كذ لك شمرنملالمة عنالهر (قوله

أوعذىلمراعوقتصلاة)  بتطرسرالتعبيرفىياب! بقواهماضدفىوقتصلاةوةولههنا وقتصلاة | و|هى عت /

]أو

جوىواقولقولالشارح <تىلوبقمن الوةتالحقتضىا ن المرادمالوقتالذىعيرالمصنف ب ه
هناادناء ا

< .ندفيكون كلام المصنف علىحذفمضاف (قولهوهوالقياس) لاناعمحالعدءالماء

رق منزلةالاغتسال بدليل جوازالصلاة وجوازدول الهدوغيردمن الاحكام ولافرق دمن١21 3
ْ كواز صلااددت ومن امحك وا زالاقدامعلىادائهااذ كلوا -دمئهما شترط لهالطهارةواذا كان

ا

رهف ا
7/
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برلهع عرو

كالاغةسال ف -ىق الاحكام فكذافى-ق هذااالوكلدىللان! نقطاعالرجعة :وذ فهرالا.اما 0

||الاترئاتها لواغتسلتو بقدتاعد جسد هالم:صماالماءأواغةات سؤراارانةماءتار
و1احنزفا أداء الصلاةو مغاانهطهارةضروزية لكونها تلو حققةلانلهابرةالحدثبيةين<تى

١

0

روت

ا 0

الووجد الا ءكان عد ثاراجدثالسابق واعاجهل طهازة حك]دمرودةاا<ةالىاداءالملاك .ن | رك

 0055عليساالواجبات والثابتض وررةتقدّربةدرهازياى (وقوالهلصي انارجعةاخ) كذ ا| رانة )»سه ري
ف اىلتبينوشمرحالجمعوكذ|ماسبىمن قولالشارح قبلتنقطعبنفس الشروع تيده أضاق| ود رة|| درك بي ل قتار

عاناللفقتاسوىنكا
لفالية وأو تالمصدفى أروأقت| أقرآناود نعلتالمحدقالالكرنتىنقطع

:

وقال الرازىلاتنقطع عينى (دوله ونسدت اقل منءضوالح) فاوتعمدتاخلاءه عناصاءةالماءلم

تنقطعنهر (قولهتنقطعالرجعة) لانتسارع الجفاف المه بعداصابتهنالاعغير بعد لاسعاف الحر م  4رجه 0
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الشديد! كنلاحل فا التزوي وجكذلاحل قرباتها<تى تغسله احتياطا فىأمرالغروجاوعظىعلبا
وقت صلاةنهر .و
(وللوهعضوا تامالاتتقطع) لابهكشيرالانتسارع المهالحفاف عننىوهذا اشنا ١مه
0
ادن فالعضواككاملان عر جع ةلام,اغسلتالا ادرو 3

النكلوفيهقاسآتر أن
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الرجعةتمق#مادون العضوأ بضالان-ى الدح ث لاتحزأزوالاكلا زأث.وتافيقيت “لىماكانت
وا ات 7 2لو

قل الاغتسال وحه الاستسأنوهوالفرق بسالعضو ومادونهانمادون العضويتسارعاليهائجفاف

لقلته واعلانما الزيلىمن قولهوقيهقي سا خرانالرجعةلاتق"عدون العضوصوابهتيق بدون

0
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نواأىنتغركرادهكترك عضو |  *//ا
لاشيخناعن الشلى والحافقق (قولهوالاستنشاق) الواوععنىكل أ

شنا عن الف ولواقلأتحضددرين لاتنقطعمهرعنالفح (قولهوعت-هوهوقوملمدهوءازلة ||زان 6

0

0

مادونالءضو)لانقى ف ضرلتهما| ةلاقافعلىالا ؤتراض لاتنقطع وعلىالسقية تنقطع فقطعها ملا-طه || <2 :
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مونقت الاطللااقسنوهاذنىحهتها قدلهفلامسامحة افلىعارهكاقالصدرالشر بعدوان الصوابان

أركت الردعة نهروذمونظر
تحقاالومملنطالمقنكرا وطوافراحعهافاءت ولدلاقلمنستة ه
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افلاشسماءالستةز باجى وقول العرنىنعدةول المصنف ولوقالبعدا لعدةراج»ك فمهافصدةةه صموالا
لاوالقول توا خير:عمنء ندالىح<'مفةلانمأصادفتحال انقضاءالعدوفلاتصم وعة_دهما نصعالحعة
لانعدتها اقم ظطاه,رات استشمهدعلىالمخلافم.ه بالوفاقة دةولهكراحعدك فقالتم>سية مضت عدى

انمااولا وفتعلله هذا سلةبة ول لهام,اصادف تحال انقضاء
لاتصمالرجعةاناا خُّوهوحولهلم

العدلايناسب هنا واتمياناسبالمسثّلةالتعدهاوالمناسب هنا

رعن أمرلاعلك
مها
بان
ثسق
لتعليلعا

انشاءه وأماثاشافةوله وءندهما نصع الرجعة لانعدتم أباقيةظاهراملسةلدالا”* 2 :وشى م
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فقالت مدسسة|نقضتءدق نأن الامامقاللا نحم الرعةلا نكلامهص ادف حالانقضاءالعدةوقالا

تدم الرجعةلانعدتماباة.مه ظأهرامالتقربانقضاءالءدهوقوله ثماستشرودعلى! تخلاذ.اونا :ة أقول
الوفاقدة هى الاولىوالمخلاشمةموالنادةويام
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لاهذدنان هده اف فاك قدمنا دو بعودلاك»00
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الواسايقة
(قوهعىقور

|وج بداانلهاىلويد فأقتسالت
متصلابقوله انم) فاوقالتمغصولا”متت الراجعتةفاقا وأشاريكون ز
انقضتع_دى فتهالالزوج را<ءة_كوالقولهااتفاقار وع الكلامانمعا ىأ نلاثدتالرجعة

مرو در ةناتم

ارسسةد اى ةا لان نبادادفت العد:اذهى ناق.هظاهرا

الم نا تير وللامام انمساصادفت حةاالانقضاءلانها أمةف الاخسارعنهنفاذاأخمرتدلذللك على
سمة»وا قرب أ-والهحال دولالزوج وه اذا كانتالمدّةعق الانقضاءفلل تمل»“:دتاارجعة
الااذااذعتانمها ولدتوثدت ذلك هر (ذولهوالقول ها)مع|لعبنعندهما وعل4.الفتوى ثتيلالية
 0الرجحعةبناء على ":موت الرحعه يتكوفا والفرقلاى<نفة.دمنهذهوماةبلهاان
فان مكلت لظ

الزامالعن لان التكولوهويذ ل عنده وابلذالمتناع مانلتزان

فىمنزاهحائزيطلاف

الرحعةفانامتذاعها ءن! حلفبانعةتم امضت ايكونبذلامة,اللرجعة واع الن حكابةالجااع
فاىلاسمملاق هنواقعت لازز بأ و تدبعه فىفت املقديروفيهحث لاهاعهة عندهمافعلام إلى
والذى فالبدائع وغيرها الاقتصارعلى قول الامامنهر (قولدوءندهمانصم والتولله) لاقال
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فدعذالفة مساقالعيق مندعوى الاتفاق علىعدم صعة|أرحعة ل نادء واهالا

اوقالت الامةمضت عدّق الح)ولوقالتبعدذلك تقض كانل اهلرلجاعةمها أمرت,كذيها ىق
علمهماه كاذاف شمرالنقاية وف فحالقديرلوقالت انقضتبالولادةلايقمل الابسدنةاوقالتاسقطت سقطا
هذ الاذرق  ذلكبينالامةواحرةثهر (قواه
مستمينبض المخلقذلهان طاب؟ «وساعلى ان صف ك
فالقوللافىالصورتين) اماالاولى فهىقول الى ن غه لانالرحعه '  5نىعلى قمام العذهوالقول فا

قو اتكذا| فعا بتنى عوعلنبدهماالقول قول امولىلانالمضعملكهوهون.الص حته ولوكان
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كديه الموكوصبدةما لأهةهالول قول الول ولا:كدت ارحعه اجاعا:ف الصضموة1.

سققلضى نشيةجى نتف المولىوالامةوا اهلانسة فلاتهاأعرف كالساره
اف و
هنأ ضاعل اللخلا
اميئةفيه فيقبل قوفا دون المولى والزوج عدنى (قوله وعندهها القولةولالمولفالاوك)
لانهاقرعا هوخالص حلقكه فا.ةلموأ قرعلمبا بالذماح ولهان-كالرجعة منالصعة وععدمهامينى
لولىذا أصلا
عاللىعده مقنباهها وانقضائهاوهى اممنة شب مصدقة الا أربالا نقضاء لاقول ل
ىلتكاحلانفرادهنه كلاقالرجعة قد بقوإهوكذبتهلانهمالوسدقاءئنتت الر<دعه
واعاشل قولهف ا

اتفاقا ولوكذيه المول ددنت مكناشىلامعايلتت والغرق للامام دمن هذهومامرانا
متقضمة العدوف ماله إستازم ظهوره لكا اول المنعةفلايعملقولمانى| معت
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وامها
لأق
عامذ|ه فلتظهرهملكدمعهافيقيلةو ل وهقدنابعدم|أسدنة لانه
فرحعةمقَرٌلبقد
بالتصديق ال
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(على مذلام بحجكدن)

واخة رالفق.هأوقجعوفلر#دويه:فتى ور جعةامجنونبالقعر ولاتتمبالقولونقماللءكس ويل

بجهاز يلىوقولهورجعة انون عنىاذادن نعدماطاق رجعما (قوله وراجعت اعرأق) .وبندب
اعلامع اثلا

غيرهنهد العددقان  :لحت ذرق دما واندخل درن الءنى ومافىالهدابةمن قوله

ل:ا>لنهلالورءسا تعف اىلمعصمةأى معصية التزوج بغيرهفسه

اث كالزياجلانالمعصيةلا.-:كون

ندونالع لوف الغارهلاتقةق المعصية بغديذرلك الاانبقال شت أنلاتت وزب غبروحتى تسألءن
إ ازشاعه لانفرادةيه فاذاتزوجت غير ؤالوقعت

وا ولاكعهدةبالعميل
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ف المعصمة وهذا مُكل أ ضامن

حمث انه اوجب
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مساظهرعندها قالىالكل وادسالوالالدق محاهومتوهمالوحود
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تعدضقق عدمه دن ووزاناعلامه اناهافاذا كانه تكمالانه تصرففىخالص حقهوكذاسؤاهاكون
الانهافى لكام كذلك (قولهوكانوجب حرمة المصاهرة)
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بان لارجعةبالغعلولكنهمك وره كاف البعرءن الموهرة و نقلعن احاوى القدسىاذاراحعوابة.له
اواسفالافضلانيراجعهارالاشهادثان.ا اه لانالسنةالرحعة بالقول والاشهادوالامهاحكها
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ف العددلابصيرمراجعاء :د الاماموال ارقول م دكاقىلظهيرية (قولهوالتقبللى) علىأى موضع

و

تنندتها (قوله:شمووة) <تققالكل انهيكونمراجءناءالمّة..ل ولوردون شم وة(قوله رامس لشعروة)
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الاششهاد(قوله فصدقتهتمع الرجعة)لشادانتلنبكتاحصادةومافاجعة أولىنهر(قولهوانم
| تصدقه لاتحم الرجعة )لانهاخمرعالا لع|أث|نشاءهولامصد ق لهحتىلوأقامالبرهان علىانهقالفىالهد:
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واشثرا طه زبادةوهى دم قلاك وزالاعثله والاعرقالا يدعو علىالندببدلعايه انقهرئهابالمفارقة
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شرعت رفعالطلاق والرقعأبدايكون بعد
اذا
هاهك
نبع
انه ط
لخرةع
اامأت
علان
ضلاق
وادلط
ذكرها بع
الوذوع جوى

(قوله اسمن رجع) أىاسم مصدرجوى تعدى ولارتعدى بال رجعالىاهله

و رحعته المرمردديه ز<عاور<-وعا و  0حعانهر (قولهوالفتمأفحم )عندامهو رئدلاناللازهرىق

دعوى| كثريةالكسمر ولدكى تعالايندريدقىا نكارالكسرعل الفقها*نهر (قوله ردسبالزوال)هو

للطوهلوااق لابرتفع بالرجعة واغاالذى
عحلىذف مضاف أىإردأثرسنب الزواللانسيبالزوا
برتفع يهاأثرهوهوا>رمةالموقوفة على|نقضاءالعدةفالر الدبوانئن ولأبلزم من ارتفاعالاثر

حٍل ولو راحعهالاءتأ جلك الخلاصة وده فالىطهيرية
لاقم:ؤهل
ارتفاح المؤثرتناو باالطل
وف الصيرفية لأيكونحالا-تىتنةضى العد:والقولءانقضاءالعدةا ميض قولالمرأتحر (ذولههى

استدامة التكاحالم) أىابقاءالدكاحعلى ماكاندررفا لسينادست لاطلبقالالوانىأى طليدوام
الذكاح الموجود مقذلىالعدةفقوله ف العددّمتعاق بالاستدامة اذالمعنىتدارك دوام الذكاح قبل
زواله (”ولهقالعدة) زادعض المتأخرمندعلالوطءلمامرهمن انهفالوا ادية شه العدةولانص
ميةنالشر وط نهر (قولهوع_:دالشافىاستباحة الوطاء)
ااه
ذالم
ههف
اجةنال
الرجعة وللاحا

لاننمكلكاح شرط جوازالوطء وق.دزااللطلاق ولناقواه
اد»ل
لاانطسلاق الرجى حرم الوطء عن
بلتسه.ة رهحقرقة تستلزم ق.امالز وو<قمسةامها
تعالى و بعولترن أ-ق بردهن والدعلهواز و وا
بوب حل| لوطءولادلالةفى قولهتعالىأ<ق بردهنعلىان ملكهقدزاللان الردستعمل لالاستدامه

لرادئع المنسعاذاباعه يشرط الخبارتمقسموهولخ ربعن ملكه 1ا كانعردضة أنضرجَ
«ا|لم

لبوفلسم حتى مض تاد :سمى ردا فجسكناه !:وففأاملتسعكاولىهنععروف والامساكهوالايقاء

فسكون أقوى دلالةعلى انالرجعة استدامة زيلىوقولهتمفي لدسمعطوفاءلى ردمن قولهردالبائم

المتسسعبلعلىناعمن قولهباعشمرطالخ اروالتقدبراذاباع شرط الخيار ثمفسمر ال ردالبائعالمبيسع
(5ول|هانمطلق ثلانا)أونانك ا  2و بقارنْبدو ص مال ولاصفه ننئءن المديوَهولامسدية

ولركان بابةبقعمهاالمائنوعلىفهلذواقال انل بطاقائد لكان أولىهر (قولهولادائنا) من
عطف العامء_لى الخساص جوى لاالن.لاثمنافرادالنائن (ثوله وقددخلماوهى ف العدة)

لوقال وقدوطئها لكان أولىجوى وقولاهولهعىدفتكرار بلاقائدةشاو الدرءن المزازيذادع
اقان الامر
| الوطاءدعدالدخول و تاكرفتإهالر جع ةلاقعكسه (قوله ولوكانتترض) وقامصله
بالامساك مطلاق فشعل التتاديردر رأىحالةالرذى وعدمموكذ| تصممعاكراهوهزل ولعت وخطأدر

اط رضاهافم الغائمةومافى العنايةمن انشهترطاالعلغاامئ.ة قالف التهرأ
ردم
شفتفع
امصذ
وأطاق ال

|أانهسهونا انستاقعرملناامهااغ اهومند وس فقطولطوقاالتارجعدى أولار-ءة لىعل.ككانله

فبدائع اه (قولهبراجعتك) وارتمعتك ورجعتك ورددتكوأمسكتك ومسكتك
|| ال جعة كا ال
ىددنكالصلة كالىأوالى:كاج أوالىعدهتى ول داشترطً.
أأوهذا در بحواث_غرط فىيعضالمواضع ف د

| ذحكرالص-إ :ف اىلارتاع والمراجعة والالك ل وهوحس

ددول
لملقىض
ا:تع
ناذمطاقه س

ومن

المريع النكاح والتز وب عند د وهوظاهرار واب اولمفنابيع وعلمه الفتوى وهذاركنالر جعة

ةمانت عندىك وكأننتتاهرأق فلا,صير مراحعا
يتقد
ا ما
كلصر
للا
القو
لانه اماقولأوفعلو وا
الاالذية شرلانلمة عن الف والنور (ثقة)تزوجهافىالعدةلاءكون رجءةعندانى حنيف لان|نشاء
.ديكون رحعة وعن ألىبوسر وايدّان
عنه
دذم
| النكاح قا مشسكو-ة ناطللغو ولاءثدتوعمناق

واخمان

(علىمنلاه حكن)

|

ىلصو رتين)أمانىالوجهالاول فلانهناأمرءتمين انهلدس برض اموت
لاترثشع شاهين(قوله1ترثف |

واماف الثانى فرلاتنده.اادهانطلت أهل  4الارثف.الاسلاملا نعودلسرب كلاف النفقةحدث تعود
لان سقوطهالغواتالاحتءاس فاذا اسل تعادت الى<دسه وتعودع.نى (ةولهوقا ل زفرترثقالصورة

الاو) لانهصارمتهما بالفرارحمنطلةهاظانا أنهم ارلضموتعينى (لقوةلهتوحالاها) بأىعد

ماأائهسا فانماتراثلاحنرمة نت بفعلهخلا مااذاطاوعتهابتداءلان الفرجقةهمتنهافل كنقارا

وكذااذاطاقها رجعمائمطاوءتلاترلثان الرجىىلامربل النكاحفتكونالحرمةمضافةالاىلمطاوعة
وهوقعاواناختمارها لاف ماذاطاوءت يعدماانائهالان ا حرمةثنّت يفعلهفساريه قارالعاق حقها

بمساله ولاسطلى :شمتوالحرهمة لاماملاتنانىالارثلاف الردةّبعدالادانة لانهاتنانىاهلية الارثزبلى

علل لسك بفايلهاولى
ضب
(اقولهقذفامرأنهوهوتعع )تقبسد.رالتعةلاللاحترازعالوكانق ارل

|]أأونةولاغاة.ديهلانذءه حلافتداس ذ كرالشارحاذلاخ لافلهاذاكانفامرض (قولهوفرق

دنما)أىفىعرمضوته (قولهمر بضا)جعله ف اىلنورة.دافهما أى الاعانوالادلاءوكذا ستفادمن

حهك ذلك اذلووقعت الفرقةب لالعانف صىعدهممات لائرقثورلدهذشاعذنا|طلاق دول
وىو
الز نلب
مرض موه ومنه بعلمافىالعبنىمن كوك وأشاز
الشارح فعاس.ىمن قولهولاعن وقرق يدنه|بقولهفى

غضيقحرانمبعتير ولد سكذلك
نمر
ان ا
عمها
لمها
لملا
اضاال
الىكون الابلاء الفمرضيقوله مرد
(قوله ورئت) اماق اللعانةلانه مدق بتعليقالطلاقبلفاعيلدللرأمنه اذلايدامن المخصومة
هنا فكانت مضطرةفلاسطل حقهاه وامافالابلاءفانهمنزلةتعلقالطلاقعضى
ساع
فلع
|الدفع ن ا
الزمان كانه قال4ااذامذى أربعةأشهرفأًنتائندرر وزيلى

(قولهوتال د لائرث ف الاولى)

أشار شخناالىانه أراد بالاو لىماسق من قولهقذفامرأنهو هوتكم وحعلها| ولىستقي بالنسية
|[الماعدها من مسدإلارلاهفسقطماعساهأنيتاللصواب العمارةفى الثانية(قولهلاترث)لانالابلاء

|إأفى معن تعلق الطلاقيعضىمدتهالخسالمةعن الوقاحذسكونمقر لتعلرقعسى»الوقت نهروقدتقدم |:
||أانالتعلدق اذاكان افلىصعة لاترث غعلافا (زفرجوىفان قمل ف الادلاءفى الصعة شت أن يكونفارا
لانه ميمكن من |نطالهنالؤىءفاذالمدفئ حقتاىيأناصتكداانلا:طال حقهافيردعل.ه قصدهفترثٍ اذا

وكلوكملانىالعدةفطلقها الوكدلف مىراضلموحك ل فان|مت لراثنه جع صاشر لاتمكنهمن العزل
قلئالاتمكن منالفىء الادضر ر وهو وجوب الكفارةءايه فلكنم كمامطلةايخلافمثلة

الوكيل لانهمتمكن منءعزله حتىلوليقدرءلىأعزبلاهن<هتاىلمترت ذك(روفالمسنتىرزيعلجان)
قالهاان هرضت فأنتطااق ثلاثاكانفارا (الثانى) قخارلاعرأة أتزوجواطالق ثلاثافتزوج

اعرأةثمأخرى ماتطلقت المرأةالاخرىا علنتدز وب فلاءهيرفارافلاتركءنده وعنده_ماطاقت
عنداموتفمصيرفاراوترث لانالاش ررةلاثقدةى الاده_دم ثروجهغيرهابء_دهاوذلك :ةن اموت
ط متتققاء_:د الموتةقتصرء سه ولهان الموتمع رّف .انها خراهرأة.تزو<ها
شنرا
لكا
ذج

واتصافهبالامريمتن وقت النزو فثنتم -تندادرر ولافرق فىعدمارثباعندالامامين أتنكون
مدخولابمااولاالا أنهاندنعلبهافاهامهر ونصف ابلاضفلطلاق قل الدخولمراوالمهرالكامل
بالوطء بعد الطلاق الثلات و عدت ارالءض عنده وعندهماف امور واحدوعام|الءدولانء_د الاجلين

أشعرنيلالية( .تقة) اربدتتمماتت أوحقتبداراحربفانكانتاردةفى الاوررضثهازوجها
وانكانت افليعدة لاارث خلافرديهقانهاقمعنىمر مونهفترثهمطاةاواواريدامعافان سات هى

إؤرئته والالاتضوير وشريحه (قولهةك ررافعه)أي الحرمةوذ الذعيرلان المصدرالةومبالةاءدوز
ردوع الذعيراليهياليدكبروالتأنثجوى

0

ا

(امحزءالثافمنفناامن)

(قوله وعن أنىخيفةف اىلنوادرامح)عكنجلهعلىم ااذا كانالممارزمن أقرانهأودونهبناءعلى ماذكره

عميت
/

 0ولاس

0

د

.

20

ال
فنهر منا قنايلدمهسئالبةءضهمعسااذاء_لانالمارزلس ماقنرانه بل أقوىمنه اه فلاضالف

حءنئد مامثنىعلءهالمصنففالمئن (قوله ولومعصورا أو صفالقتّاللا)لغلمةالسلامةء.نى (قوله

ولوعاق طلاقها) ياعلنمىائن ولبقمدديه| كتفاءعام أل المابوهذالان 5ولهوهمانى| رض اوالشرط

إى> .-بؤراءة" .وى
ذقط اام ف اىلمائن هرو وجوه انامفىالرجى ثرمتطلةاسوا حكانافىالها والمرض والقتعسير
ل كعان_لى خطرالوجودوحى «الشهركائنلاحالةفه_ذاوما أشمه أ
عقما
فعلي
بالت
 0برهأ ومنو دإر -ا||بالتعلءق تسامح اذ

اما (معدفة 275
 117 66إمرانة زم وات
9

و

اض
تافة
عل
لاق وقد يقالأراديالتعلدق ماهوالاعمهن |نكو حقن.ةة|اوصورة

73
.

وت

0 0 5

5

وى وهذها اسدّلة

علىأربعة او جه اماأن علق الطلاقكعى*الزمان أو بفعل أجنى أوبفعل نفسه أوبفعلالمرأة وكل
وجهعلى وجهين امأانيكونا
لفشاىلك
ولتع
معة
الءق
رط امرضأوكانافى المرضأماالوجهان الاولان
أع-ى مااذاعاه بعىء الزمان أوبفعل الاجنى فاناكلاتنعلدق والشرط فىاارض ولرلتفرار
وانكاالنتعليق فىلعهةوالشيرط.تى المرض لبر وأمااأو<ه |ل]:لث وهومااذا علقهبفعل نفسه فترث

5
ند

.

7

(و )/

.

ال

5

/

7دل كما ك<ادناذااولشرط افلىمرض سواء كان لتعل.ق ف الع أوف المرض وكان الفعلمالهمنه

/
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,لإزدها ره"
نو  0اي

م
رن ولق

4

3

حون
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 1إإشرطة

وبلداالانه صار قاص_ها حبأطةاهلابالتعلءق والشرط بأالوثمرطا وحددلانلاشرط شعهانالعلةلان
الو
مدود
تعن
عدف
دصاررا منوواجضطهرارهلاسطال-قغهرهكات
اللافغبمارلحال الاضطرار

نكحانامنه ي كدتمرطثاقاسواءكان التعليق
أوالنوم وأماالوجهالرادع وهو مااذاعلقه يففععلهلافاال
والشمرط ف امرض أوكان التعاق فىالعدةوالشمرط افمرض لاتهارضنتبالدمرط والرضايه ون رضا

مهش
ننالت
اروجه
بالمشروط درر وزلى ومنه ستفادا نه ل اهلمسئّلهتنقسمالمس
معلي
االا
امّة
كقون

بمجى* الوقت أوبفعل أجنى أودأعوفلذهءلهاوكل وجهعلى أردعةأوجه لانالتعل.ق والشرط اماأن
وجدافىالعة أوفالمرضأوبحوجددهأمادون الآ ح نرهر وثعرئيلالية(قولهيفعلأجنى )أراديه
غيرائ :ودين لاصوصه و ذ
ا
للوء
دلق ط
هلا
اقها
هبفنعلهكا كنالاجنى :مرسواءكانل مهنهيداولا

بحر (قوله او بنفعسلدمطلقااح) وانالمبغرق بمنالضر ورىوغيرهفى فعل الوزج لانهكانل مهن
التعلق بدوان يكن لمن الفعل يدجوىعن البرجندى (قولهوكلامالانوين ) وذىالر-مالغغرم
جوى عن البرجندى (قوله وعد #دوزفر لاترثقالصو رةالاخيرة) ذ رخفرالاسلام قمسوطه

هلة .
انالسميجفاىلهمدسهثّله ماقلأه د و وجههاناز وج لم
عاتعل
اهم
حساشر
قالع
اقله

ولاالشمرط

أضغ
فلاكون منتعثددناتوايلهفراروأ وو
وةوسف ب|قوملاضنطارمةفى ةضل الشرط مقنل

الزوج لانها ان تقدمتناف ع_لىنأفسوهدايم| واأنقذمت سقط حاقهلااوخهذطارار من جهة
امي
الزوج قل المه ك
لال
كىر دوا قل اى
لتف
اوالعلشاانرحوءند مد وزفر
ولشلاهد
م
ااتلحفلا

از ,ا
الوىلالص
كوالب اامومافاقلز لبىءدمذ كرزفره نامعممدوالص وابأنيذكرخلافه فها
«يجى* مانلقوشلسا رح وكاذا على طلاقهابف-هلىأجنى أوتمحبىا لوقتفىلصعة و وجدااشرط فى
امرض بانيقالوع:دزفرترث لانالمعبلالشعر طكالمرسلوجعونددالشرط فكان تطلءقابعد تعلق
حقهاعاه ولناانه كالتجزع:د :كلاقصداو!م الووحدااشرط وهوث:ونيقع ولوكان قصدالما
وقملعدم القصدمنه وذخا لوحلف أنل باطاق بعدماعاق ماللاقهابشرط ثمود الشرط لايحدذثولوكان

قصدالحنث ولانه لمروج_دمنه صنع بحعقدثهعااقعساله ولاهومةكن من منعذاعللاجنى ونح *ى

الزمان فلمبتسعكدنياوالفرازيا لتعدىوه ذا شرا فلختم أنمكوناالمرض نقولهوالاءليق
والشرط فىعرضه زياى (قولهككللام زيدغيرمدبون) سءوكاان التعدق والشرط فالمرض
أوالشرط فقط لانمسارضدتنالشرط والرذى نه بك؟ونرذىنااشروط (وقوىلاهاذاءلق طلاتهايفعل

أ أويسم"الوقت احمت)قدم المكلامامه ومافى|لعدنىمن انهائرثفى الوجهالرداع وامامنصوابه

رن

ل

(علىمنلاسحكن) ْ

ودوالذى اعلبقطع ياهؤنلقلشطضنا
رءنافتس
باوى
كدى النتصديق الخالف اشمرطالواقفناطل
ولهو
خلانا لما ال
فاشباه منان بهعتمرحال-ياته (قو
نفى
ا مالقنىرجعمةًائم) ولوقالوفىطلتنى
فانانهاورت اسكان اذود وا+صراذبمعنلهممالونصت عن الرجت اواوقمثلاثابالاولى هراماازثها فعااذا

سألته الرججىفظاهر وامافعا اذا ألطلتقتقهءسندافلان مطاق الطلاق ننصرفالىالوحادالرجى

والرضئربه
ضلس
ى ببظلانا لمق (قأونلاهوئاهنابأمرها) لوفال.رضاها لحكاناثعل
فأنهيتناول مااذاقال 4ااتارى فاءتارتنفسها دون قوله نامرهساجوىعن البرءئ_دى
| لقوله فأقرفايدين) .ماهرواكغاينره جوىء ن اليرجندى (قولهفلهاالاقل) مممتاأخذهلهحم
الميراث حتى اذاتوى .عض التر حكة بتوى عل الكل ولهحمالدن حتىكان لاورئةانعطوهامن
غبيرالتركة اعتبارائزعها زيلى (قولهوعنده.ا الل) .هما اندايلالت,مةوهى العدرقائةفى

الاولى فندارا

عليه ولاعدةفى الثانيةفانعدمت التبمةوهه_ذاحوز لنهياتز وج أخمهاودفع

الزكاةالماوالشهادة الانالت#.مةأمربانطلابوقفعلهاف_دا رالح-وع_لى دلملهاوهى العدة م

أديرانكعلىالنكاحوالقرادةحتامتنعتبهماهذه الاحكام ولالىنيف انهامروضالنبكاح
ينعالىا
رق يد
َماحوقظيقاةه_راصارمت,مسا بالاقراروالوصة لمالا ن الزو جقين
اتَرفتا
للطالاق
وانقضاءالعسدة لينف لساالاة .رراأوالود_بةماهواكثرمن الارثفتردالز
له
اذها
ويادة
تلته
همة
مة

قفدرىالميراك فيصم وحكذالاتمهة ف شىق

الركاةوالرزوبوالشهادة لامبمالاءتواضعانعادةلذه

الأحكام زياج وظاهروانهاذا قربالطلاق منذزمان وصد قنّهان

ارالعد
تعةب
لةمنطوق
لتاق بدلءل

انتهفمةواهنا أنهحوز لهدفعالركاةالمواوث بادتههاقال فىالر وه ونخحلاف

ماصر-وابهالفعددمن

انالقتوى على انالعدة نعرمن وقتالاقرارك]فىالهدابةوا خانية وغيزهما فلاشت ثئمن هذه

|[ الاحكام ولاتزة جه بأختراوأرنعسواهاأضالظوورا لتبمةق اقرارهو وضيته اه ق(ولهثمانهتحت
العدةف اىلاولى) منو قت الطلاق,الاتفاق وأماف الثانيةفالةتوىءلىان! بتداءهاهن وقتالاقرار

ومقواتضعاةلكاقادقّمرنااءورلوفمالتبهعدامضجمو_امعنماأودىنهاوأقرّدرءن
| تقبالتهمة ال
مجبع ماقرأ وأوصىق العورةالاولى) فده خلالجوىعن العنيمى و وه
أ العمادية (قولهوعندزفر ا
صهو
انلقول
لا

رةالاولى صوابهفى |

لصورةينفان قات لدس الخالقاصراعلى ماذكرالغنمى لان

فى قو ال
لشازح وعندهه كو زاقرارهو واصنلتهثافىنرة خلالأرضا الاترىالى قول ال بواللىرازى
نية قاتلدسفىكلامالشارح خالهنهذا
ثفاةف
وأوودف و#دمع زرفقالاولى ومع أانىلني

| الوجهدلاخللفكلامالريلبوىالرازىوالصوابان يقالوأنويوسف و دمعز رفق الث ةالثسانية
ومعأ ضيفةفىالاولىقال لشلى وقو!للز نل ولمه ان دلمل التبهةوهى العدةقائٌة فى الاولىنوبد

سارن تعقههفى
كةة
حفين
وجهالصواب (قولهاؤقدّملبقتلبقود) ومافىالد ردمن قولهاوركبن س
|[|الثمرنبلالدة مانكسرهالس ثمرطابل كذ لكلوتلاطمت الامواجون .ف الغرق )فىأيدرءن سوط

تون
والبدائع وقبده الاسدحانى نان,ك
ممنذ
المو
ملكا
للوس
تجأما
فرنبلالة
اكنترث اه قااللثم
ارت
نولكهس
ولاغننى انه ذا شرطفكاورنهافلاخةص بذ الصورة اه ث ظمهرلىان التقسد بق

لامنانىماوقعالتصر بح بهت كلا مغيردممايف.دثبوت حي الفرار تكلرادطمالامواج اذاف الغرق
اونمواج (قولهاورجم
ليد
اان
مذك
طماا
الى
لتع
تسر
من قوله فاك
ولوند وكنمربان >كمرلمهاذ
وصلدفاىن تكون لمان
.لا
اا
قن
لدّم
الفزفىى) فبهانا|لرحملا ي«كروانفلىزنى > وى وفدهأنهقادوَ

الواقع (قوله انماتفذ لك الوجهاوقتل) لافرقسينا نكون

دتروهذاقال
بهذاالسساو سآ

الاضلغز .ض أدانزوتهثم قل ورئتهنهروقولالمصنف! وقتل ريف انالمقتول لدسميا
 5 8وهوقول احكاءج وى وذمه نظراذليس ىكل مهمانشع ر ب ل
ذك فضلاعن انيكون صركافه

اء

فى

(المنكالثانىمنالفمتءمن)

]1
لاارثُ | وأوتزوجت

قالت لتنقض عدى لايقرل قوفاولولنتزوج لكمماقالتأ ست
ةل مويه ثم

مات نعدمذى لا ره دن وقتاورااره الاميرائفاوا علأنهلوارئدوهو”ت
2-4
بداراحر ب ورد

رربت

ذلاف ردتم ساوهى كيدو

هض ورهمها هرو حرواذا 0
عنمرد

وقّل على رديه اوق

أ

|

ل

رادانطلقها بعدماتعلق حقي اعالهوكانتوقت الطلاق

اىاليائن  5هران ححكاناحرّين تهدى الدينردعليهقصده مكلافمااذاكانت كاقرةوه 1 9
اوكانا“لوكين اناميا

وقتّالطلاق عزالالمانع حم لائرث لعسدم تعاوستهامالدوقتأ

روا ذهب ثمرنملاله١
الطلاق فلامكون فارا+وىعنابنا لشلى (قولهومات) ولوبغيرماذك ه
أي
 ناللواهب ولدس ا رادانه ماتسنب! 1شرتعدا لبرعمنمرضه يذلل ماست.رت قد

مهاف مرضه قد كات
ابا
«طلاقه| بأهارذى باسقاط دوه
المض دف

وقء 5

والطلاقا رحج

الوواة <-.ةى

هر

لفند وله ولو

اا وح لانه|
ىلعذةإيرثها
عويه لانها لومانتتوهى مريضه ف ا

وترك نطلاقهاىالائنلماصرح نهالزبلجيقعا.سأ

عند قول 5

وا ىآبةامواريثواللعان
ةلا
لادرم الوطء<مث قال وهذا تاوفالفئلا

حرى ادوارت والاعان مهماووح.ت

عد الوواةعلمها (ذوله ورئث)

لشدوت

له
الهرار بهذدالاششياءسواءعل أهليتهالارئه أولادى اوكا ات أمةاعتةه الوك اوقابيةاساتو ر
<ثىابائها فىعرضه ورثتك) ف الظطهسريةلاا

أنت حروغدا وقالازو جانت طالى

ثلانا بعدغدانعلمدكلامامولى كانقاراوالالاحرلائج امكن أهلاللارتوقتالتعلمق حر (قولها
وكذالاترث اذاطلتهاق.لالدو  0ولونعدالخلوةفان الار م انلاحكام التىلاتمقخملوةمقام الوماء7
فبا (قولهوقالمالكترث امراألهفارامح) هذاقولان أنى!-.لى وأجد وأمامالكف.ورّثباوان
سهان واب شنا عن واكللذماىعنارةالز دلى تدلءلى ذلك! دضاغيرانه مينك جد معابنأى
!ل عكال عدانة ران اروب تسيارثيا فىعرض مووهاازو ج قصد| رط ل فهيردعليهقصاده:
بتأخبرعله الىانقضاء ااعتدماصه ولأكك |عا

زوجين اك

لدب

يعدانقضا 6

ردت سان سعة امالترعن نعلد

2

وى الىتوريشهاءن

بعلفمسادقول مالكانهاترث بعد نقضاء :

ماتلتز ب لاهل بعلن الشمرعلعل الارث
عدتها ولوبزوحت دعشرة ازواج وقو لابنأبىلء
لاكثر
لى

منأر لع نسوة اه (قولهوقالا اذ لاترث فاليائن) وهوالة .اس لان |اسدت #دارتفع قمل ْ
الموتو ده الاسسان ماروىانءمٌان ورت كاضر نت الاص |..مرأةعمدالر ةنبنعوف وكان
مرنهم؟دذسره نن العداية من غير كيرفصا راجاعاز بلى
قداناعبافق

00

الاختلاع لاجك ونرامرهاجوىاى!  ١ناختلاعهامنه لأمكونيدون أعره!اذالمراد باعرهارض ادا '
لان تزوجتكفانت
قدي حتلاءعهالان ا:حتلاعالاجنىلاسسطلارثهاوف الخانيةانانهانىعرضهت قال

طالى اي

فا

واف

امت لانهموتف عىدّجمس:ق ةوبطلحمالغررابالطلاق '

ملتز
فانعشرط
للامكون فراراخلافا هدر (قوله
فحص
وهوا
الا لوا لثانى وان وقبعال
اةب
له و

لترث) لانها رضدت,اسقةاط حقهاوقكلامها تارةاكاغها لونراةه بحسا وعدةاونحمارباوغ|وعّقها
هلاهورهنهاحال مرضها ورشباكذنان
رترتولووحدت هذ ا

اشرحوامذكورف الحامعانف الفرقة

باحب والعذة واللعان لابرئهالانهاطلاقفكانتمضافة البهوسزمبمالسكاقوقالولوخاقت نفسواى

ته أومرضهفاحازهالزوج ف مرصه ورجتدمع إن تطايةواظاهرفى رضاهاءه وأحاب ان باج وغبرهيان
الممطل للارثاماهواحازنه وانت يريان هذا لأحدى نفعاف اذا كانالطلاق فىحرضهاذدليل

الرذي فسهقام غورفان قلت أمرهايالطلاقلابزيدعلى قو!ااسقطتميراق مذك وتملاسقط قلت ||

أجيس بانالمبراث لاة_-لالسقوط مقصودا ولكن سدره وهوالزوحدة > ل ارخض وسأ ىق كات

الوتان الاعمناق روط كالارثلا سقط بالاسقاط قااللجوى فىحاشية الاشساوءنقاضيخان
وهى

وه ١

إعلىء:لاءسحكين)

مر دضاوامة١عد والمغلوبحمادامبردادمايه فهو دضفانطارقدعاول بزددفهو لعصيفىالطلاق

وغار«دهررؤقوله نصفاارةد »ساأى,بأناسقرسنة (قولهولاءككنه القيام خارياليدت) زاكلهفة.ه
اعلناتمان االلىم-هدد وغ زاساوقعن الاتمانالىمكانه فأمامن يذهب وصى ءفلا:وهوالكي وهذاق
حةه اماقحقها قبمةبرغزهاعن الق.امعصا#هاداتل الامدتكذا فقالبزازيةوزادفىف القديرماد كره

الشارح (قولهوال:راذاكانت الم) جكذانى فم القدير ونصه اذالمك |:لمعودالى سطع
ذيىمرااضّة اه قالىفىاشر ءلالسةوه_ذاءذ كور

بويذف

الذخيرةوالاولىماف النورءانلنزازية نان دز

 1اد

عن امساح الدا<_لة ومقةتضا عع وقد رت على #وا لطمردونفض وءدالسطع مرك ن مرنضه وهو

الظذاهر اه وامحاملاذا أ -دهأاا علق كا ردضةدرر ول,ق.دهعااذاغ لهاستةأشوركاف از بلى

ولمذاقال ف الشمرئدلالية ولا ان العادوصعو ئةطلق السقط عاهوأ مد قامالمدّة اه ولف

3 0

و

فى تفسبرالطاق فق.ل هوالوجع
الذى لاسكيحم قوت ا وروت واف نلانالوجع سكن تارة

0

أو مخ أخرى والاول اوجه 3وال مادوالاء ٠ -اذاحاعتالغرقهم رحد لكرناطنق ثمماتت

ص

ريات

ر/ه 0

1

204

ينزرح 0

لادرنٌممم! (قولهطلقهارجه,مااوبائنا) طائعااحترا زاعالواكعد لاد اتااتلاتثركالواكوهت ولد جم ار لق
ثم:عم ويه
| وا لطلاق حدث ترث كافالقنةوعرفمض-ه انه لوسامعهاابه مترهة فا اتر و

كي مار ياو
لان الطواعية فى الاصل فصرف المطاق  0م الطلاق لدس يقيددل حت  :لك اوأ

فلبدائع وكانهأل
وتقسسل أمهاوبنتهاوردته كا ا

ن قله ور (ثولهأىرايا

مساة( فلوكانت أمةاوذمّة لاثترثحمثكا نهوه ساوا ننكقارارا قىانظاهردمنيع الشارحان
كذلك دلالعيرةىالر حدقبالاهاءة عد ا
العيرة ,أهلية الارنعندالطلاق ازج كافاملائن ولدس
لوتحت لوكانتالروجسةرقيقة اوكافرةماعتقت| اي

هى ف العدّتحرىالتوارث بينهه

بوم

ملماوتحرةافى الز باى
دلهاقهوا
بلط
اا
ونٌموقت
شقاتنهرط فادلهاهاءه لأبرا
يئن
3شاهين ذلافا ما
من تقساده ارثهام  >:اذاطلقو|نعدما تعاقٌ عقهاعاله ولهوكانت وقت| لطلاق م نثرئه اح شعن جله

عخلىصوص الباث امامازجى (ةولهر جعما) كانشدتىجذف الرجىى مهنلها الءالانبهافيه
تولروثطلةهافى |لمعةماة 3---لمائن فانمالات:الاازاكان ف المرضولقدأ<سن
القدورىقا! قتصاره على|ار

رد م

صوابه! أ خيرنان بقالاوبا ن؟اا وثلاتأنغير

رضاهاف.كون تصر كاعفهومقولهالواان أنانهابأمرهاااذلا لصخ <ءلهقداار

لاق

ذة و رئته (قولهاوثلانا) قنهان
عىق
لوه
اات
#١الوسألتها لطلاق الرجىىفأناهاغامطة ا وخفيفة وم
الاك هنافراادالمائن فلاندم عطفه,بأوعوى (ذوله فىعرضه) قدلاءان لالمماعل خلاف القاغر:

الاصولدة جوى لانالتكا فىالررح قا واسذابر”هاانماتت كلاف |١ملاونأحرتاىمم! عفصىتهثم
ماتلاترثسواء رض نعدالانانة أولاوسواءمات وألع ددن قة ول واأمافىالرحى فترثمن مطلقااذا
للاتر”هكالامر“هاو ولهفىمرضه أى
مأن وهمى فى العده لاف التءق لانلد هواتكاحوقدزا ف
ما :تىعد ت اهلمثرث امااذالمنمم حتىقل اوماتمنعترهورئت وكذالوه0
المتصلباامو حتت لوصمثم

طلاقهاعرضه كاجتعهف ابخاتة اووكلبه وهوتعم ذأوقعه حال مرضه قادراعلىء زلهلااليقدري
نيذنلكف المرضر_صاربالموت اراقولوءلى
قالظهمرية وى!! كاى تال وحتنهاحداكاطالق نم

مم لحكنه حنث وهومر نض فددنه فىوا _-د دان مكون فاراولأرهولو
 2ذا فمذ انه لوحلف وهوه

كذيهاالورثة بعدااوت كور الطلاق فلمقهفوال فا لانمبدعونالحرمان,الطالالقعفدىةوهى

تتكركلوقالت طلةنى وهوناحٌ وقلوافلبةفاةيذلافمالركاانلتزوجة أمد قادءتالعتق 3ل موته
حهمدت كون التل ذم ولاه ةرقكوولمولاء كارادع تاها أسلتفىحماته
سالك الورثةاغا كواكد
وقالتالروثئةسأات بعدموتهفالقول-4موالقول! اانه ماتقدل انقضاءعدم امع|لعمنفان 5

ع

820

7

3

سر

 2زعا اومن

مها

المعنن)

واد
ىسق
.
الاول
ا مانااسأرهواك دقانقا كان تشفط ه امامن الث لان

 1لاوا رقعت” 2

موقعة ولقالالاثنن

اه دناء اذاتعدد بلاواوكانا لكل اسقاطامابليهف_ازم أن كل رد

لاواحدةا وؤثتاين طولب 'ال.سا نقانمات
اسقاط هنالصدر لوه وطلواتاللاىثنلتانا
قله طافت وا<-دةفى روانةا بن«ماعة عن الى وسف وهوةول مد وهوالصدي لانهوقع|ليك 3ق
ا

الفسانيلةتخلحم الل ورواواللهعلى عشيرةالاتسعة الاتة الاسيعة الاسدّة الاتهسةالاأربعة ْ
عر ادك الثلان.:تك
الاالاثةالااثمنالاواحدة زمه سه در عن| غ.طوطربقة
والمثتين بس اوراكلوا <_دةهمءلغ نقطهاج فسا رما جقع فىعم:نك خا بق فو والواقع
اه واذاعلت بطر قاط كردم
بالانية:ون سرع
اسقط

ل

نالصدرومناءا دذ|اشقطنة|اديعهدم

السبعةيق انان تمرهماءالستة تمتسقط م عن القع6

2ثلاثةتمرهانالار دهةم تطرحمن امحمّع|لثلائئةسدق ارعة قمرهاءالاثنين م :طرح  2ع
عق
الوادسق يسة وهوانحواب وعلىالطريقة الاشرىاذا أخدذت التسمةرالعي والمَانيةراساروا مده

العينوالسستّةبالدساروهكذاالىأنثا خذالوا<د دنلعنتمعف العين جسة وعشرون ونى الثعان

"ن مله
لابق م
عثمرون وباسقاطهاماف الع-منبق الجوات وأقرى هذه ان تسقط الاخيرم :ن متلوه

وفكذا خا فهوااطاوت كناكان ارم نالعوارضل أعربانهءن --كالاصلودوا0ا -ه 0ذتمال

02

د مد م 602اود ودمود عد مو ود مود مودمودمودلوج عد

ا م مود عد مه
ا
2د
د
ا
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م
ل
ق
ا
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كز
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ا
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و.قال لهالغا زر أدضاوه عنون دعض امتأخرينلانحك الباب'لامختض بالمردض والمه نف كغ_يره اما
ارمي

 9رقالا#وىا رادناا ررض مابعالمة.
ر الىاداا-:ه ترا
عا١

 1وعلى هذ افا[كرحج > مسأو بة1ائر<منه

عض 111

واكم

انقزر للققل

(فسرع ( الشخصا لمج فىفدوالطاءون

كا ر«ضع::دالشافعية وف العم لارم! شاضنااهلك .ن قواءدهم تقتذى انه كالعد قا فى الاشياه
 ١غاتهان مكوتكالذىط أقىوهوقصفا لقتال وأة-ردفى الغهر وائهوى قال ف الثمرنلالمةولدسمسي
|اذلامائلة دن مهنومع دوم بدفدون عذهى الصف و بينمن شومع قوم هممله لددفنحم ذوة الدفع
قالفقالقاموس وأ خيره و

أاءن اداح وق.سههط رلاحنتى واارادم:نؤ دوالطاعون! ا

ا فشواوة وا وؤشما انتثروا افوا ماام:ره امال كالغمالسا -ة وال :ادل وغيرها اامم (قولهقخد

ال|مردض) فمهان لتكد يدا ايكون للعقية:لالاذات الل+هالااتنقال أرادرالحدالتفسيركريد
اة أنمكون بحدث :بمقه السامضرعل المع كافالجوهرةوعله 9
لف
للقضسام
اكا
|لنسية وانزر
با
اهرضدت .هبر وقوله فىاانهر وفءه
ذال
اهاع
احة
لاى
التع
 ١كلامهم انهلاحوزلاز وي ار رض التطاءى

|رلان الشاررعوحعتليه قص_د0له: 0الانصورةالادطاللاعقمةت_هفمه نطرلداانلشارع
تط
 :مده لادهاق حص ول|  4زمة نالاقد امعلى مادومعصمة +وى
1
وفسهانالقنام اذاوصلنااء اعلركان

(قولدان دقوم بنفسه) أى بقرنةفسه

والاثتصان جوىو ااككونمه' :دانه ولى|عرنفسه فلمتكن

مولى علهاإشقعونله والعمانيانامكانهالح) "كذافالهالمصن ف فى!كاف وقالالزبويع
0
عر نض حر

حواةه خارجالدنت قهور دض وانام جك:ها أقيام بهاىالءدت اذلس ”ص
الوءمأممهافىالمدت كالقيا

ا

اماقالشر 0 :علاكالوندهاذا امن اهأقماهماف المدتلامارحدقا
 :ماوةم ىعدازه00

 :كدس

نماذكرهاا شارحم افق لافار

كذ لك والصوا فى عمارنه العكسوفنثأهذا انمسقط من عه

د

ري
اه ومده زه

فنا

سرفالذىه نقوله لامكو

0

(علىهلاه سحكئن)

:

بأه |

يق
عقلوف
تااصا
لءلل
الما
لاقعلانه|بطال|وتعل.قبمالابوقتى عله حكة ولهان شاءانهلانحرفا
الصاق امجزاءيالشرط وان أضافه الى|لع د كان 51كامنه فيةتممرع:لى لاحاسكةولهانثاءفلان

ا أورادوأاحوبرذى فناعلالعمد فىالنمحاس وشاء وقعالطلاقدر روان قالكه او بأمرهاو يقضائه
اوباذنه اونعلله ا وبقدرته بتعفىحال سواءأضافه الاىللاهوالىالع.دلانهبرادفىمله التخميزءروا كقوله
ص القساذى وانقال> رف الام تعفىالوحومكلهالانه للتءل_ل كانهقالأنتطالق لدولك الدار

سأواضءافه الىاللهاوالىاالغدوان دكر درف ىن اضافه ال اىلللهابقعف اىلوجوهكلهالانىالءللانه
يك للعلوم وهو واقعولانهلانمحنغيه عن اللهتعالىحاللاندهعلكماان ومالمكن فكان تعلمقابأمر
م و<ود مكوناالبقادعراةوّللاناانزمالرادمالةدرةهنا|اتقديرويقدرشدثاو قدلانقد رهست لوأراديه
"ا ققه ة .رداللهتعالىبقعفاىحالزناى (فال اصل) انهذ .الالعانا عتمآر دمت لامك وعى
و
اماشيلثاهرادةواية والرذى وسمّة لست لاقليك وهى الامرواحكموالتقضاءوالاذن والعلموالقدرة
والكل على و<هع_نن ات

سياف الى
اللهأوالى أ-سدوكل وح ه علىوحوهثلائةاماأن”

ونباناء

 0وبعطا
0
أ

ره

يدور  7والى

0 1
2

أوباللام أوفبكناىهاءا للتاخمجيزءطلقاوكذا الست الاخيرةبالماةوالار بعةالاولتعلمقان أضفت ||  .ووله”/رودن" 5-1
ركه

المماللهوليكان أضيغتال اىليد وكلهابنى أاضنيفتالىالله تعلرقالاالعلرواناضف الىالعرد ||..
ل ).نكت يللعه
(ول أهمااذاسكت للتنغسالح)أونداككانتط لق نازانيةان شاءاللهصم الاستئنامئفى امخانةيلاف

الغاصل اللغوكانت طالقرعماان شاءالتهوقعوداثسالايقعد رولوقالرجعياأوباثناسمل عن ناته
فانعنى الرلجايدقع وانخنى المسائنوق وعاجععوا انل
طهوقا
ال أ
لنت
ق واحدة وثلاناانشاءاسل,ة
ولو
اأن
طقال
لتى "ملانادوائن ان شاءالقهوق وعلوقال ولاحدذدائنةانش “اللهليقعن روهمن الاستثناءانت
طالق لولاابوك أولولا:.كْ أونولاانىاحدك ف-لايقع كا الخانيةومنهسعكاناننهدكرهاءنالهمامى

فتواءدد( قولهاونخوهما)كانجذاءو اسعال وثقر اللسان أوافمس
ماك
دد (ق
طول
اهو
لققأثنتلانا
الخ) شروعفى انالاتثناءالوضى بع ادلفراغ م انلعرفى وامق بالتعدى لاشتراكهمافىمنع الكاام

ا
ممنات موجبه الاانالشمرطعنع السكل ولاهتنناءالبعض وقمدومالتمشهرمةالهااثمرط فىمنع السكل
.وذكراذاةالتعليق غيرانهمنعلااىغارهوالشرطمنعالىغارةمحقةةم انالاستئناءسان,الااواحدى

اوات|اذمابع.دهاليرد»؟ الصدرعرثما لاصل ان الاستئناء تكلمبال.اق عدا لثناوشرط صدته إن

سق مايتمكلمرهدع لاستناءوه ذا اذااكلااسنتثناءمةتصلادم دركال
لام لانه مغبراصدره ف المسملة

ابلاعولدىاالءسااقستثناه ثنانةمعان وف اىلثانءةالباقواحدةفتقع اولقمالثةلمسق اعلادستثناء
انكلم نقسهطل| لاستثناءجوى ع نبكاير واعلا
انلثراةعتلاف بدنناوبينالامام الشافى فىان
اموما
ءلس
العاسنتثن
نادومنع للكبطررى المعارضة تظهرف ااذاقاللهعلى ألف الامائة
داءنةكا
اوجه بن «لزمهتسعمانة لل كق الدول وعنده تسعمانهو+سون لانهدا ل عنده ةن والشك

ف اللخرجو شتران كون متصلايخلاف العطف حيث :صم وا كانمتقصلالكونه غير
تعن

ظ
|(قاوهلهرو
ازواية) يعنىعن اى«وسى ك)هوظا هرجوى

(قوله وقثلانا الاثلاثاثلات) لان

استثناءاالكل ناطل انكان بلفظ ارلاضودمساويه وان دغيرهما كنساق طوالق الادؤلاء أوالازننف
وت#رةوهن د وعبسدى أحرارالاهؤلاءاوالا-الماوغا ا ورا شداوهما لكل صم دروةولهانكان ,اف الصدر

]| ومساويهالاول ه
ثلماتننى اكحورها عرسادلىاممالمك و بعتمركونهكاذا وعضامن جا
ووالل اه

|الكلاملامنجا اةلكلامالذىحكبحعتهففىانتطالقعشرا الانسعابقع واحدةوالاغانية يقعثثتان

م.دع
وهكذا ثكمونالمستغرق لغ
كاذ
ن دعدواستثناءآخر يكو زاءللصدرفانكانصم وعلى
لوامة
هتذفارع مالوقال! ن
تعهساذ
طلاىث لاثلاثاالاواحدة بقعواحدة نجروت
ثتل
قكط الواحدةالأخيره

3

5

( ٠الحزءااثانىمن فتالمعين)

6
(قوله 0

أورضاءكالنيا
.ا

|نشاءالله)ساداه انداذاعلةهوشرعةه نلاتعلمشيئته اوباراديهاوعقدرةه

نواألحشاقرطل|امعه من تعل مث متمكان شاءانّه وزيد بأداةمران
والالاكةوالو
لمااءءأوان 1لتطلقارواد ةالترمذىم ن حاف علىعمنوقالان ثاءالتهلمحنث نهر

دقيقة وهوص ريح فلايفتقر
_) -حرى علىلسانهء نغبرقصدلابقع| اطلاقلا لنفظ الاستئذاءوج ح

المىالنيه كقولهأت طالق زفيلااىاشترط القع_د ولاالتافظ بهمافلوتلفظ الطلاق وك /لاسليناء

موصولاا وعكساوأزاللاستئناء بعد ال كيهل يقعكافىالعمادية ول لاعل ععناءولواشهدبابأكىلمة

الاستثناءوه ولايدكرهاا كانكال بسار و حل لد لدات للورة ةا والالادرأ
اعلندرغاارا ادمن قوله |وءكسانالكطتل
باقو يبتاالفاظستئناءءلى فورفراغسه منالدكابة
وس ا رادتقدي الاسقغامعلالطلاق كاودرتوهم (قولدم:تلام موعا) اده

اليىه هعفه استئناءالاصم درعن الخانية (قوله“لافالمالك) لشاآناهلنوتلمهلاارادء
م
اا
لاءه
سه ع
والةعليهمابينا من لقو

من حلف على عدنوق لان

انه

ثاءاللهفةداستثى فىروابه النساكٌ

علءه السلامست دنى ان شاء اللصهابراوم«صير
و رفوانةالنرمذىلحنث وقال لنىحعكاايةعنمومى
وليكن بذللعكذلف الودء لت» لقه شيش النتهعالىوماحرىعلىلسانه تعلق لاتطليق زباى (وله وان
اوالموت ,ناالموجب
لبهلانسا *الله)لانالكلام خوج بالاستئذاءعنان .جكون اا
مقانوتق
لاالممطلدررلانالموحب استدعى انحلوالموت شافالل قينا الاصاباماالمءطل فستدى صةأ
ْ الاضحاب ودوقام نائزوج والموتلابذانفيه دل بلاكهفىالابطالعزىءن.الدكاق ق.دعوتم الانهلومات

الزووجقبلالشرا 2قع|اطلاقاذليتصل,كاعد اقرط در رواعًا تعلىاراديه الاستئناءبقوله ق.ل ذلك

األطىلق :امراق وأستةى غرى مسو

انلله وعنابن
شاساطلءنا
عام ول

أأعناس حوازهالىسذة وعنه <وا زه أنداروىا نامرأذا نكرتعلىابن ساس ف ذلك وقالتل كوانماقاله
 :حاترا(تكنلقوله'تعالى وح نسدك صَعمًا قاذرد بهولاتحذث معنى روى ان أنا<عةرالمنصورقال
هط
 :ان حا  1قت حذى فالاسةئناءالمنفصل ذال حلف

الخلاذةعلمك نانك:أ دعقدا لسمعة

الا'عانزوال عهود على و<وه العرب وسائرالاس فعذر <ونمندك

1عمك فقال أحسنت فاسترءلى زلى (#هم)

و عسئدون 3ك اجون

قال أن طااةثلا ناولا'ناانشا *اللهاوانت حرور

| انثاءالتهتطلقو ,عتق وقالالاتطاق ولابعتق لانالتحكرراشائع ىكلامهم فعمل علمهها
ا لكلامه قلاطل 1

الشرط ولها نالافظ الثالى لغواذ لايقدفوق ماءف_دوالاول ولاوه

النكن ا؟ ا.لدافصل بالواوفونع المعطوف عن تصالشمرا نهفيقعدرروةيذالمعطوف بكونه
إلا لظ المعطوفعا  >..احترازاغسالوكان كرافدمكالوقالأنت حروءةمق انث سأءانله فانهلاع ل فاص لا
 ١رهم الاسائاة لالع املو :ة سام انا لله تدهم وعدددأ بوسفهوتعليق
|أنشرط لااوةمعليه فلابقع م١وعلةه ءدية غات ورا لاف تظهرف مواضع من اأذاقدّم الشرطول

أ|ناأتلناحلفواءابف.ىانقالانشا #اينه أنتٌط الى فعندهمالابقلعانها«طالوع دن ألىبوسف بق وعنه
دالاانردألنتتطااق وكذاوقالان
لوق
|أنفى درلان التعليق لانمعالانالاردط وهو الفاءاكال
شاءاللهوأنت طالقلوال كنت للك  1سانشا عايلهلابقععندهه اخلافالاىوسف ومخ|,اذاجع

دمن كين نانقالأ:نت طالق اندذاتالداروء سد ى حران كلت زيداانشاءاشه صرف الىاله

ا ا عند أنيوس ف كالشرط وعندهما لى|!سكلولوأد:لهىال تااعمنءانقا ل نت طالقوعدى

|أحرانشا *تاصهمرف الىالكلبالاجا ومثها| ذاحلف لاصافبالطلاقاونالعين لك لكاعتدان

ي ملانتظهر مشت هكالحنَوالمساثط والملائكةكون تعلق
شه
ععلة
| بوسف حلافهما وكذا اذا
ْ أو سطالاعلالاتتلاف المذكو رولرالأنت طااع شتات ساق اوبارادتهاوجدنتهاو برضاء

(على منلاء حكين)

هه

اجزاءماق لمقاءمهلنر إقوله وعند#دهى طالق مان من الطلاق) لظمهرمن هادلهع.ارة فرق |

بن قومما وقول د لشْذةاحازالعارة ك ت
اعيعراجعة انزطى جوى (قولهواوءلق الثلاث أوالعتق
بالوطء) اىالمساع بان قالان وطمةك |وحام»ء_:كُ فانتكذا نت بالتقساءا انينولونوى.الال

الدوس نالة-دملم تصدق فصرىفه الجاعسكن كنت بهأنضا ولوقالان وطئ ت كانعلىالدوس
بالقدم اتفساقااو بالشافالموافقة لمسافىثئمن الاشماء فالطاهرانه لابصدقأيضا (حى) عن
اذما أ
|ءنا ؟علىححك
عول
ةسوجناءى كذامريرا
العطساوى انهكانعلىابثتهما ثلقنثلانافامحماام
هذا المعنى فتسمت فقا لماشأنك فتسمت! إضافكا أحس انهاذهتالى الماعالمءعروف غضب

وقطع الا
أملارءوقا
يلالدلهمااف
ملاياة بعغدهاذات عدخسة أداموكانهذا شرعر لانهحاوز

المُانين أوالتسعين بناءعلى الاخدتلافف ولادتهفق دل :د تسع

وعامرين +وقمل ثلاثينوماثدن

ولمضتلفوا افنىموته-نة احدى وعشريونلقسائةوله من الكتب أحكام القرانومعان الا"نار
ومشسكل ا:لماار واختصرالفةهى
والشمروط الكير والصغير والاوسطوالححاضر وال لاتوالوصاءا
الفقهاء
والفرائض وتار يخكمير ومناقبالى نغ والنوادرالفقهمة والنوادر والحكاات واتتلاف

وعقددة ف أىصول لدي وى اراذىموكتسعة الفىوالغناحوشمرحامجامعالصغيروالكبير والعق.دة
هىم س
زرةففى الكلام على قولهعلمهالسلام احفوا
أوغيرذلك نهر ولهأيضاءس_ندذكره االملناو
الشارت واعقوا اللعى ولا'شمرواءالمودر واالطعاوى عن أننزسمالكفىهس:ده وذكران طعى
كدي قريةمن قرىهصسر .اه (ولهوعن أنىبوسف انهاوجبالمهرف الابثأيضا) لوجودائجاع
بالدوام بعدالئلاث وحه الطاهرانا احا دخال الفر ج فىالفري ولم:وجدلان الادخال لادوام لهحتى
يكون لدوامه 2كالابتداءوة الولف لايدخل دابتهالاصطيل وهى فمهلا>ذث امسا كنافمهزيلى

(قوله ولنصربهمراجها)قالف اىلمرعوزم المصنف بول مد دلل عالىماتناهرلانه فعل واحد فلس
خليار"ه حك فعمل على حدةّوق لبىنبجى ان «,صيرمراعنعداا لكللوجودالمساس ياشلوةمكذعاف
رىاج
وشْتى تميقول فى:وسف لوو ردلله بعنىالمساس شعهوة اه (ةولهالااذاأو نانسا ولوحكم)

بانحوك نفسه فانهحبعاءه العقر ورصيرمراجعااتفاةالكن لداّدبواالقائل ان يقولهذافى

الطلاق مس  .للوجودالعدّة ماقالعتق فى ان صب ثخلوالوطءعن امك وشوتهوجوابهانه ذا لس

بابتدا٠فعله

نكل وج لاكادا لس والمقصودنهر وهوقضاءالشهودفاذا امتنعالحذّللكمهة وحب

المهرلانه تخبمعالشموة زيلى (قولهوكذالم :سرمراجعا ن اهذاكانالطلاقلمعا رجعيا عند د)
وعن -#د لوأنرحلازف اعرأةمترجهافى تلك الحالةفانمث علىذلك ولبنزع وحب عليه ههران

مور نالوطءو هرنالء-قدوان لمس
اتلأنففعل لاند وامه علىالفعل افلوخقلوةر».دالعقد زيقلالى
البعروتخصمص الروادةعمد لاددل على لاف بللانم|رودت عنه دغومرنهقااللغفهر وهذا شكل

جمعالمىرفةد جءللانرهذا ال
لمى حدة انتهى وأقولللاااشنكاملافمهره.تى على ماهو
ءفعل
|الذهت عحدنودماهتارواية بفيكذهاالتعير دن جوىموعقبمهاسبق عن الرمن وله وتخص.دص
الروتايمةدام تاألمبّزلاوزفىةلا جايفقراسةلق وحاءت وقضنتمنه حاجتها تحنث فماعليه
الفتوى ولوناعا لاحت ولوقال لاممدهان ح ماعة كوانت حدلقحاملا لنمعه امن غيرثنمزو <واو بطأها
ته ل لاالى زاء ثمشتر مبسامذه فمطأها فلاتعتق ولوحاملا بغشا داوهوءلبا فالعنعلى الاخراج
ثمالادخال قأندام علمالاحنث عر وله وعندانى بوسف بصيرمرا جءا) تدم ترحعده (قوله

لتطاق هذهالمرأة) يعن الجديدةكافالتهرلان لزي علمواهوأن يدخلعلبامن شارانى
القسمولنوج دقيد بقولةعل كلانه لواءةله طاة تالجديدة اه (قولهاذا كانفىعدةالرججى تطاق)

ش
|ق ياقسندعااذا أرادرجعتهالمامرهنانهلايق .الا
اءندهذهالارادةوهذمواردةعلى المصنفم

لزه الها ف مىن فتالمممن)

4ه

0

م

نى
الال
شاق ا
لالطل
الاناة
ولتف
ارفانت ماالقوطالق وطالق انك
ااقلالدان
خواللحمتةاذ
دلول
وف ا

ات
ححت
دثانى
و ال
للشرط
تعلق بالشرط الاول والثسالثبا

تطلق تطلءةتمن ولوكلته طلقت واحدة

حرلاالقا الكللانالوعاهنا اجزااء
اش
لنى
ااشا
لاان «صعرالشمرط الاوّلشرط الانعقادىدقى |دكل وا

الشافىءالرخولكان| 2زاءمونراعن الشسرط ولوعاتنادا لكلامكانالمزاءمدماءلىالشرطوالاصل

حاللقتاانلدار
افلىشرط هو لاتقدي فهها أمكنحفظه علىالاصللابغر ووقاللاعرأتدهاخنتط
وعسدى حروءلىالمذى ال بىدت انله| راان كلتف#لانامالطلاق عل الدعخول والعتى والمثئ عل
الكلام أنحقامحززاءاالمتوسط بالشرطالا_يره :خلااف ماتقدم لانم الكاللام»:فق علءه لانهعطف

الللكلام
هىنحاوالنمتذ
ارةف
مضرو
اولا
الاموعلى الاسمفصارالوس_ل أصلاوائابقطع لضرو رة
منقطع لانهعطف الاسم على لعل قلا؛سس 3تالاولآلالدي ورولابهاأ ناحاقهبالثانى اه (قولأه
صور

اد دلت دار
قاله) فديهلاة السرءننأ تخائمةقاللا ن
اكت ناعرووأناوس
لا ن
تال

فلان وفلان بد<ل دار قانت طالق فدنحلت| 1رأتدارفلان وفلان1يذخلدارهاحنث فىعمنه لانه

ربارابدالعينأحدهمادون الع اه ومقتة ى التعلل وقوع الطلاقاذادخل فلانولندخلهى (قوله
طلقتٌ “ةلا نامعالواحدةالاولى) أىمتها الواحدةّالاولى شنا (قولهوالالىففغيرالملك) قلايقع
اجاعاالاعنداين أ للى (قولهخلافالزفر)اعتما رالهيالشرط الثانى وهذالانهما كثئواحدالائرى

ا نالطلاقلابقعالابهما ممالملك,اشرما عونحدور الثفانكىداءند الال وتناان حالوعود ال ٠
0

اللحاوالالقاء فلاشترط فه املك لاستغنانه عنه

ذلك وقتالتعلءق زياجي

(قولهو سطل تتميزاالات نعاءه) وم#اسطلبهالتعلدق أضااك  3الحاقهمرتدابدا كب كار
وفو تت مه_ل المردوا نكت فلاناولت هذا لدارهاتاوجعات

اناوف القن ةلاذرجم 0

مثات لاحنث لمطلان
لنوحن
وحذو
فاانق الم
أنه
خناهرؤىاللاادءاذالثلاثة أأنحدهملامذرح لا
القنوستتاقسكلةا!لكوز بفروعهائهر وخر (قولهوالاوكانير لجاعزوج <ى شراع) وُ
المرالاوكق ان بعودالىالطلاق ولاذن ان اضافة المصدرلفا له ىالاضل مجر (قولهل قعثئ)

لانالمءاى اماهوطلةات هذا االأكوقدفات مر (قوله وقالزفريقع ماعلق) هوبةولا نالمعلق

ادالشرط وانساان
|ةسالالوقوع به زداتلضئملاتفتيق املعجينزفاينءزعلن
مطاقالطلاق وقديق <
ا حزاغ طاقاتهذا املكلانالعيناغماتعقدلطلاق بصلح ززااءاماطاقات ملك سوحدفلا بصلازاءقاذا
ست تقسداحزاء طلقاتهذا اللا*“وقدقا تنا لترقت,طلا مين ضرورة مذلا مااذا أنئهاءسادون

العلاثلان 12زاءماق مقا *محلهفان قمل شكل عااذاقاللعندواندت أتا لدارفانت حرثمراعه لاتبطل

العمنمعان العند مق علا عيذههو عاذاط :ها ثلانا عدماظاهرمم| هيز أومءلقانان قا الن دخملت

اننماتل ست لوروجهاسدزويجا ع
الذارفانت عليه كظهرأىم فالات تمق الممينءااللواز وا
ود لتالدا رصارمظاه راقانااماالاول ؤلانالء .د نصفة الرق ل للدءق وبالدملع لنفلتتلك الصفة

الاانقيام
ملفمل لاقرمماللالاصل
أاالثانى فلان! نهارت ر ا
حَى لزانتبالعدىلمتدقالعمنو م

التكاح من شرطه فلااشترط بِعَاوْليتقاءالمشمروكطالشموود

 000ممالل

الاصلى وقدقات بتكيزالشلاث فمفوت دفوات له ق فاترقا وزبلى (قوله لانهلودرثنتين) أى نعد

تعلدقالوااحدةقعادثالنه بعد روج شر ووجدالشرط حرمتوععنندارملةغالمءظاةمالاعظم
ودثمعندهما وقال #دانه لامهدم
لثثكلاا
لوس لفاتدرملاانلزوجال“انى دم مادون![ُالا
وا د
وتعود عندمعمابقمنطلقا تالملكالاوولامالوطاةها نتن ثمعادت اله عدزروجكو وقدكانعاق
الثلاثثم وحدالمعلق عله طلةقت ثلانااتفساقااماءنده-ما فلوقوعالمعاق كلهلانالو جالثسافىهدم
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بعدرؤيةالدم ةل ان مرا  3سجرصمالاتلكاجحنوكاانرتةجنايذ الاحراروفهاخاالذعاهافى الثلات
حدث باطللخلع لا سمامطاقةقالهاحدادى وتطرفيه باناليائنبلق الصر يمالك نالظاهعر أنهمعول)
على
مااذالتكن مدصولاها وعلمه ذلااث كال وعلىالمقتى
ان .ةو ل طاقت حينرأت الدمولاتعةب

هذه خضةمن العذولان الشريا ح
كمث
ان هورقندّالدملزامن بك نوالوقوع بعدبعضهاومنمٌ الوا
ان الوتوع يدع هر (قولهثم قادىانم) وأوماتت دءدان نر <تمن ساعترا كانميرائهالازوج الاوّل

دون المانىخبرعن امخانية (قولهبقع ال
تطلا
طق -
هين
ر) لاالن.ضةبالساءهى الكاءلمنهاوكالا
بانتهائها وذلكبالطهر در رد بقولهان <ضتلانه لوقال-4اانت كذاقبل ان تخيذى حمضة طلقت

|ذاحاضت ولا نتطرطهره انر (قواهفولدتهماوا حدا بدو«احد) فلوولدت#مامعاو فعالثلانٌ وتعتد

بالا قراءولوو[دتمعه حاربتءنوقعنان قضاءوئلاث تنزهالان الغلام اذاكانا و١تطلق لاماواد :ر |ه

دقر مهاحتى تضع وقدمنا ان الولادةلادت بقوذا اتفاقا,لللاسدمن نصاب الهاددع_:ددواماًة

عندهما واوعاق طلاقهاولادتم ولادفولدتمتاطلقت وف ارط كاساولدت ولدافانت طالق ذوادت
ولدنندنهماأقلهن سه مور طلقت بالاولوا نقضت عدم انالانىولابقعطلاقا اعر ولوولدتثلاثنا

دين كل ولدينأ سشتمةور وقعو ثتلعاتثدٌ يوللاحوقضال لارمأت
طدالق
فحا
تهان
نلا
اضك
تول
لاسئه فولثدلتائةقى طن واحد لبقععندهواحى تطاهرمن نفاسما فيقعفىكل طهرتطلءقه وعند هر
وزذرطاقت وا<د5نالولدالاول وتنقضىءدت/ابالاخير در (قولهوا الانهبدرالاول) فلوءلوتع
المعلق بالسابق ولابقعبالاخير ثئالان|اطلاق المةارن لانقضاء العذدلايقح (ذوله وثثشن تنزها)

اوقال وأخرى تنزهالكان أظهرلا سام العمارة ان الثنن غيرالوا<دة وانسلمعدم
انماهى واحدة و2ط والاخرى قضاء جوىعن

بءض

الغضلاء

الامهامفالتنزه.ة

(قولهقالاحوطا انلانترو-ها)

أى

الاعدر وجآخر (قوله ومضتالعذة) أكا فضت بوضعال قالفىالغاية ولارحعة ولاارث

وى عن اابلنشلى (قولهالت.اعدعنمكانالحرمة) والمرادعكان الحرمةهظانهاماذكرء الال

قال ومن قالدبانأىمن فسمرالتنزهالدمانةبعنىفعا بدنوه بينالّه تعسالىفقد أخطأ (قولهوالملك
دشترط لا خا[شرهطين) دوناونمانعنى دعدا نعقادالعين لقول أهوّلاليابائما نكب فىالملكاومضانا ٍْ
قفر :ققاعتيار وحوداخرالثيرهطينف الك بينأن 5رأداد |
ل ال
اظاه
كذانى التهرش
امصن
نراط
دلاق

الشرط مع حرفالعطف أولاواس حكذ اك قالفىا لمر واتخاصل نوز كراالاقذرط من
غرءطف

فان الوقوع نشوقف على وحودهماسواء قدم الحزاءع امرماأو أخروعتهما أووسطه لكان

 1كفه أوأخروقالماك

ترط عل آعرهواوه والملفوظ ده أولاعلىا تقد والتأخير وان وسطه لايل

قفوف
فملك
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نهماو
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ها نك
والعط
هان,

على أسدها قادنمالحزاء أوو_طه وامااذاأخر,
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تقل ءن_د هما حلافا غ_+دلانجاقامت علىاأنق معق نمانكانعدم| لقول لاشتراط دعوى العرد
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اجوى
نانا
مسبره
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أكاقدةءل فلااشكال جر (نقوألقهاأمىتاالمرأةسينة) الم
المص:ف برهت (قولهفالقولها) ودعف الوقايةانهقالصدةتقىحتهاخاصةوظاهرهانه لاعن
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هااوة دودو لافائدةف القليغلانه وهم بقوفا
رن
ااق
ممه
له قوه_مانالطتلاق
علمسا ويعدل
والثغل.غر حاءالسكول وهى لو خأخيرتهعقالتتككناذءة لامرتفع الطلاق لتناقضهاحر ومرود
لكنناقملوى عن رمرالمقدسى انعلبهاا لعين,الاجاع اذلس هذامن المواضع المستثنا من قوم

ري)ك

اأحكل من قبلقوله فعليهالعين والمراهةة كالمالغةواخاف فعالوقال !ع.دهان حلت فأنتحر

يو

فقال| <ملت فر وى هشام انهلا صدق والاحعانه بصدق لانالاحتلام لانعرقه غسيره كاحدض
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اذلا بعلالامن حهته|وشاهدةى<ق
نهر (قوله فىحقها لافىحقغيرها) لانمهفاأمسينهةىاسق
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دن ريدق اورنل” ايب [أغيرهايلمتهمةفلايقبل (قولهكاننحضتانح) .ديهلانلهوقاللاعرات.هان حضقاحضة أوولدتا
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ولدافا نماطالقان فولدت أوحاضت!<د اهماطامالانهبراديه! <دا همالاءتحالةاجتماعهمافى ولد

واحدأوح.ضة واحدة ملااافذاقال انحظقا أووأدمًافا:اطالةان حدثبعتي روجودهمئهما
للامكان زيلىق الصرفعلى هذا بشترط لوقوعالطلاقءام-ماو جاولدولادة أواتح.ضمنهما حتى
لولدتاحداه-ما أوحاضت لتطاق واحدةهئمما (قوله ح.دى) بذونالوقارة وردوتهالاثموالدست
|إبلازمة ف المضارع الذىآغرنونالاعراب وع :هذ كرهاص وزالفكوالادغام ماعلان ااتعامق ابه

مليكونرها
كالتعاءق بالحمض لايفسترقانالافشدثين أ حدهماان التعلمق,المحمةبقتصرعلى لتحاخس ل

حتى لوقامتوقالت أحملكلاتطاقوالتعلق :امض لاسسطلبالقمام كسائرالتعليقات والثافىاتها
ان كانت كاذبةف الاخارتاطللقعفاءق ب ناحمةإس قالنا وفالتعامق الحمض لاتطلق فعابرنهودين
اتللعهالىز بابى ذولهفقالت حضت) واغا بقل قاوخايذرات وا حمض قَامٌفأذاانقطعلارقبل
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للهواهى حا
أنية-.ل قولالا:سةلاالص_غيرة هر ولوقا

سم 0

اذاحضت فأات

طالق او وهوبربض

اذاءرضت فهوع_لى ح.ض وعرض مس:-ة .ل فاذاءنى مالحدنم نهدا ال.ضاومابرزيدمن هذا المردصض
اذهوكا فى خلاف مااذاقالتحها ان
أسكت مز لالسة عن السراج

تاو

نصيراان|نصرتاومعمعاان ممعت قانهاتطلق <ن

(قوله طاقتهى فقط ) بعنىاذا كذ
باالزو
جنا
جاع الار
يعدتان

صدقه اطلقت قلانة| ضاوكذاتطلق فلانةاذاعلموجودالحيض منهاتجرعن

الجوهرةللعدادى (قوله

وا نكيت ع دهه!)لانالحمة لاتكون الاءالقاب فلافدتقب.دهابه ولوقالانكنت تمنعذا بالله
فأنت طالق فقالت| حبطاتت لعد,التمقن «<ذ١بهالانهاقدتهب التناصمنه

ولولبالعشذادبة |

نغضه تهر(قولهوعند دلاتطاق اذا كانت كاذبةفعابينه وريناللتهعالى)  لازالاد_ل فاه
مفىا
لقابوالأسان<لغمعءد.ه والتّة_..دبالاصل سطل الخافمة ون نوللا كن الوقوفقاعلمىما

فنقل الاى لف مطلةازياج والف دمارهاعن الحمةبقولهااحمكصادقة كانت وكاذبةلكنقول

لفجوىء نالمةتاححيث ذكرزفرمكانم_دوالطاهران الصواب
هداال
لدج
ةعن
نح و
اشار
ال

فىعمارةالمفتاح ابدالزفر تمعمديد لعاءهأولكلامهوحل.وتقتااللانكنت تعبدى بقل.كفأنت
رفى
يح)
ممال
طالقفالتاحك وه ىكاذبة طاقت قضاءودنانة عندهما الح(ذولهو برؤيةًاتعلد
الصف
الواودونالفاءاعاءالى مادكرهعزى من أن هذه المسثلةهماد ولستممتفرّعةعلىماق.لهاكاشاهر

منالمدابة القأنةوغيرهما وحنثذفلا ظهروجهالفاءق قولاالدررفهم بالطلاق بعدالدمثلاثة

.قوله وقعالطلاق هن -منرأت) فكانحيضامنالاتداءوفائدة هذ|الاستنادتطور
أنامن اونا (
فمااذاكانت غ_يرمدتول بهاكاسذكر والشارجاوكان المعلقبالحيض عتقاقنى العندأوجتنىعليه
دول

(إعلىملام كين)

اها

عز وب؟ تقال >وزفانءنى ,قولهكااحات حرمت|الطلاق فلدس نثوءوان لكان
ثلاث ممثز وحهان د
أرادرهمالاقا قهوعان شرم لالمةومن قر وع كلامالوقال للدول بها كلساطاتتكفأنت طالى قطاقها

واحدة وقعالثنتان ولوقالوكلاوقعع لك طلاق أى فأنت طالق فطلقهاواد وقّاعلثلاتوالغرقان
الثمرط قالثانية افشو كاه سر رطلاق-ه ولا:قال مالةهاذا طلةت ووودالشرط فيقعتطايقتان
احداهماحك الابقاعوالاخرىكعالتعليقمر (قوله وأود_.دز وجآخر)لانعقادهاسيماعدث

منالملكوذلكلانهاردّله كاسق لقولهبأنطلتها واحدة:أوئتتين) قأديتذلىكهلنمااهنزواله
بالثلات مبطل لاعينحدث قال المصنف و سطل تيز الثلاث تعلقه الااذا كانت مضافة ال سدب الك

شنشبٍ للاسثطللءااث جوىاعلمنفزتاح (قوإه لاسطل المين) لاالنشسط لبودوالحزاءياق ليقاء
عله فلوأناهاو نقضت عدتهابعد التعلدى كمهافوب.حدا لشمرط طاتت قمربزوال املك لان ز وال

امكانالبرالممللتعلقمبط لله (ذرعان)الاول حافبالطلاق لؤدينلهالمومكذا فعزيان كن

معهثئ ولنوب_دمن بقرضه والسافى مت نقلها أوتز بعلم وأبراتهه كنذامنصدا أهاغدفعلها
جدنع مأعليهقبل الشرطهل .:طل مال صاحب! لمعرالىعد م حنده فىالفرعالاو واحوالحيدفةه

واتفقاءلى بقاتهانى الفرعالثانىفصاحت الكراستدلمافالقنةهن انهدهتى مخزءن العينوالعين

موقتفانها تدطللانه بيقطتلضاىنهافى الفرع

الاولوحاصل مااس_ّ-دل يهفارلعتلى |انلتفرقة

مدقااذ كان شرط ان
مثاعد
وع زعن مسانيفهامذتّا راحنثوان كانوحود ناوخ زف :ارعدمه
هاسسنان |إ.م:
ثر لانهيفيدا نت ىمس مانا ذشرط الحنث ذسباء_دى وأماالئانىةى توطم
لاف عرقادا
ك

لوبضي الماعالثأمبرا البائعالم_تراىملناهبصرماءو ارلجمعلاىئع مادفعه اليه وهذا يقتضى
دةاء|لهمن لعدةالابراءد»دالةرض ور جع »اوتمالابراءره ع امااذلا فرق_:مندن ودين وااراديراءة
فغو روشاع
الاسقاط لابراءةالاس_.5فاءوفىالقنيةا ن سكنت فىه ها للدةقامروطاق ونوجال

مارمأنه ووجقوتدالشرط نهر وهذاهوالغرق بين
دعدسدلاتنطااق ل
اعرأنه ث سمكتراقرلانانتضلاءال
هدذوو دينكوان دخات الدارفانت طالق أوبائن:ها دخات ف الءسد ةطلقت أوبانت-كانا

مختافين ناالخحزلااءفاذهوقمسمّلةالقذية فارعأتهطالق وفع اذ كرفأنتالحرو وجهه اهايالخلع
وجدق العدة (قوله طلةت وانحات
امل
ذاشا
اهذ
الك)
لاتعقرأنه (قولهفان وجد الشرط فاى! لل
العين أىانتيت لان بقاءها بيقاءالشرط وامحزاءولاو-ودذ ماهر (قواه فطلقهااجم) شيرال |.

قاذ وه منان اهذاعاق الثلاثيد *_ولالدارقيلته أن«طلقها واحدةماعلدعدةتد خلهافته العين

فينكدوادر (قوال ودسكن اتات لوجودالشمرط ) ادلاكئيانبالاستدراك ماتوهممن بقاءالعين
ىجودالشرط) أى تققه ووه سواءكانوجودنا
وانو <دالشرط للكونهوجدفغيرالإك (قولهف و

أل جوى هن للذانقاده
أوعدمساهر قالا:لعفضض_-لاءالظاهرانه وأسقط لفط الودودكان و
نقه_دم وصول
اوعل
هن له
ةادها
اومغ
لعت
طد .ش
ته الاختلاف فىوحو
اصدله
ااففقأ
كختل
عنوم الا
ىلخلادة واليزايدان
تفقتهاأنامافادع الوصول وأنكرتان القوللهويهسزم ف القن_.ةلكن صمف ا
كلو
ن.ص ا
القول لاواقردف الكروالهروهو يقتضى كه_
ن قال المصنف وم فشتخناافوىاه

وسايفيسده االمثتمورنووحالانم|الموضوءة لنقلالمذهب در (قولهالااذاارهنت)

سواءكانت

غ وماانككانلوقالل لع.د.
نان
عمئة على نفىأواشسات 3قدذ اكلرسر:خم ى اانلشرط >وزاثماته بالمره

انلأدخل الدارالموم فأنت حرفأقام بدناةنهليدخل:هسلقبل فعلىهذا:تدرب جوابواقعةالفتوى
غام
دمت ننةانه ضر جم
اناقءا
واك
ضار تر
ىوق
لو<هل أفرهاند ه!| نض مبمغاير ج ننه ثمدمر ا

رىان إعَئْصهرق اللدلةولأتلهافامرأتهكذافثهدا اننا
غادا
صمو
اللوى
جناية شتى أتنتق

لحن ولمركامها قباتلسكنبشسكل عساب,أفىلوقالانل أجالعام فه.دى حررشهمدياباهلدكوفة

٠هة|

نتهذه هى الوصلة اه واوقالأنت طالق ان فعند مدب ةمزلءدمذ كرماتعلقبه وعذد
ونادل
وا
فسعى بذلك
ولر
االلح)نقا
أىبوسفلازيلى وبقول أىدوس ف يفتى>ر(قوله ضمعمت هل الاافاظ ند
وار كاتيارنا
ىول الا ص
لانه علامة علىبرتت اله 8مهعلىالاولى وهم النسانجىواالانهلازم علال

الآ بعد كال مالسا  0تو زالانه مسترت علىفعل  1نرأشه الحززاءا (قولهلاقترائها بالفعل)
وا

شر اده (تجلددرا واد اشر اتيتالحين)اعت واذائت حذث

(قوله فلاشقق الحذدث بعده) نانماالابعين أخرى لان امغيرمقتض م لاعموم والتتكرارلغ نون (قوله
الأدفىكاسا) وأقاد<ضره انمتىللااتفمدالتكرار وقبل :فيد والحانهالاثغمدعوم الاوقاتففىمتى

خرحت ؤأنت

طالق المفادأنأى وقت تق فده الخروجبقعا
ار

دع ردجاام

0
ل

أنوها قي

وعيره  2لاف كل ١عرأةاتزوعهاحيث بم بعموم الصفة واستث_كل لميمأى امرأَأأتزوحها بعموم

المفتترر م

مدنلكن الدارفهى طالق تكررالوةوع
:الدارمرارابعد قو لالو يتمن

كاف الدرايةقالفقا لنهروهىغر سةوعزاالاس #لهافلىدرالى الغايه ثمقالوجعلهىال راحدا اقولين
واكولق عر وحكاءة الاق ار د رلانعدارنهخالمة عن التصربيذ كروهنصه ولميذكرمنمعأنما
من الجوازم لفط ]و مع-نى وم 1

فهىطالقى فدات وا<دةجرا اراك

دب فالمعراجر-ل قال لنسوةلهمن دجلتم؟ نالدار

كنمرتلاالدحولات.ف الىجماعة ؤيراديهتعميه عرفا

مال
الون
اراللكر
رم
متعماداقانهاقادعوم الصرد ود ذادكنهد لي

كولديا ل ر 0

- 2لىقلا له سافءهقتل واحدقة .أمنولهساحهماف.,للاحةن دفىالاستشهادينلآن| لصصد قوله
:ةدلو الصمدعام بباءدماراللام الامراد:والقتلعاملوقوعهفىساق الشرا وكانهفى ام ردذهممقْ
قوله قبل لاحةنهدا اهما بقولان خلاغه كاننامي نول و 3ملق المي تشبرالى انه احد

قواين علىأن ذلكادس ملازماذ > لل ان عز والس لهند لانهالخذرب خا فقط وتدبر (قولهقانالعين

زىانح) اى بعلل حراوه”ثلاث تطالمقات جوى وهذافى جو المذكوحة واماغيرهاةالعينغيرمتناهكقوله
ا

وحجتاماةقهى طق

كذا ستفادم ال دأ وغيره (قوله
كر داعماولو يعدزوجار
خر

لادتضانه عو م الافعال) تعلمل لعد م انتهاءالعينفان قلت .فنصم هذه لدوعى وانحالانلهوقال
ثاتفا نت يلات ثمعادت الرهبعدزوج | خرفدخلت
بأكاذءات الدارفنت طالق فدات ثلا ر

الدارلا ,بقعثوءقات الدعوى خكة ولسكننالفعل المو-ود دع ودها الهغيرالفعلالاول لانالاوف
علية فىالاول طاقات ذ لكا للك وهى ارهه :5اهبىلا<ل ذلكلالان اللفط لانقةضمه -تى لواضاذه

المسدت الماك,أنقالكلاتزوحتامرا  010كررادالءاًنعقادها سس
وذلك لاعهايةل» 0

ماك_دثهن املك

جك ل ادتراك ق العموم شه أحدهمانالة” خرقوله كاقتضاء

كل عوم الا*عاء غي أعنوم كسا الافعال واعلوماكملهفاءوعوم الفعل فيهضمرورى فلوقال
ين فى<ةهاو بقمتحق غيرهاواذا
علت
لوا
احذث
كل امراةأثز و-هانعحطىالق فتز و بحامرا|دَ
نر و <هابعدذ لكلا ٠بقعثئْلعدم تحددالاسمفاذائزوج غيرها -دت ليقاءالعمن ىحقواوكذااذاتزوج

يتناهى ث قمر ععلى ذلك بافللفاوءبققاوللكهاساتزوجتاعرأةذهى
ا 1
طالق يحنت بكلاعرأةأى بقع الطلا قكلاتز و جاعرألان صدة هذهباالعةم.ارماسعددث مانلملك
وهوغيرمتناءولوكان |(مر وجا«دروجح آخرا-كونهامطلقةبالثلاث وعنأىتوسفلابق:عثىّْعدزوج

؟كلمةكلولوكانت الع ينعلثرأتامعبنة بأنقا لكلا
آ مرولاثفد|نا مرأةوا<-ده تفيعنلها ي
روحتيل أ 1ان

حت لايكلاعن

2و نان
)ق

ار

وكذالوقالكلا

ثرْ حدر ر (فسرع) قال انتز وجتاعرأة نهى طالقثلاثثا وتآباخلت حرمت فتزو<هاقيانت

لات

مع |

(على ملام-كامن)

يتتصرون فاذاظرفللثمر ولوكانتثعرطوااملةحملة»ممة لقوتجربائهابالغاءوقول بعضهمانه على
اأشرظ الااذا |تدل بهاماونصهكلة كلاذا | تصل بهاماعدته نكلات الثمرط الاائهالاحزم يهاو َ3الثين
كل اسمجع وضع امّءدمع أن ل
هاوا<د ل م
هن لفظهفهوعام مع-نى لا غراق أفراداانكر وكلنفس

|أذائقةالموت والمغرف الوح و وكلهمثي وهاسزاءالمفردالمعرفنوكل زيد سن فاذاقاتأكات كل
|أرغن الفزايدفكارنلاعمدومفاذا ضف الرغ في لزيدصارلعموم أحزافردواحد اح(قولهوكنا)ماهذ.
 :الزاثدةجعلت معكلكلة واحد:ورنى علىالقتأوهومنصوبءلى الظرف وة .كلهمامصدريهبردندى

وقالالع.نى زيدعلىكلمالاوتكمدم قبلكو زأنتكون حرفامصدربا وأن تتكون|«عانكرة اه

أأوهذا وسظامهراذالزائدة لامكو كذلكوكيف تكون زاأئدة
فمعااندهت معنىسكنموجودا
قبل أمقل الفهاان كااالمة:ضة للسكرارم:صو بعةلى الظرقمةوالعامل فرا
عع دو
لف دل
ه

| أاحولاثبمرط والتقدير أنت طال قكلكا نكذاوكذاوماالتىمعهاهى المصدرايلةتوقيقيةوزءماين
[أعصنو رائم/نا منتدأوماسكر :موصوفة والعائد _>#ذ وف وج لهالشرط والمجزاءفى وضع ابر و رده
:

أوحيان بأن
كما مع الامنصو بدوانتحير بأن
هذا
بعدتس لعه لاسنا
فك
ىونهامستد أ اذالفحةفمها

فدهبناءو با
ادت
للاض
ىاف
مت,د|
نى ول الخلافوجودالغاءفانل تكنفالعامل هواحواتع ان
نعضهم -وزذلك معالفاءذكر أواليقاءنىقوله تعالىوأماشمة ربك ددن #رقال| 4وى وق نعضص

لنى ثم بالواوا-كانأولىلمكوانلكلام مغهماان القول بأنهحرفمصدرى
كلا مهتمأل اه ولاوأليدعد

مقابل لقمدامهمن انهزيلد] كدت رأتف العر بعداننقلءن الرذىانماتزاد علاىسلكخلات
المذ كورمائصه وليذان لك تاهلدست زائدتلفاادها التكريروهوذتقافاليد كلالتكرار

بدخدولماءليهدونغيره» ن أدوات الثمرطانتببى (تقسسة) من ألفاظ الثمرطلوومن وأى وأبانوأنن
وأنى (فرع) قلاكلا قمدتءندلك فامرأىطالق فثقعلدعاندث.سااءلةاطلنقاتلدوام
اعلقىعود وعلىكلمااستلداانم ممنازلءةولوقال أساضر بتكفأًنتطالق فض يمسا بسدء ج.عا
| ثطلنقتتمنوان ضر به,اكفواحددّلانطاق الاواحد:وان وقعتالاصادممتفرقة لان ىالمدن
كاراضرب تكل
يضر بةعلىحدةوأمانىالوجهالتسافىلميكررااضربلانالاص_لفىالضرب هو
السف
ك والاصادع تع فمبتعددا لفسب >*وىعءن اءنااشلى (قولهوالشرط العلاهة) لانهمشتقمن

ْ

الشرط يفعتينالذىهو ععنى العلامه جوىثم احواب اذاتأخرءن الشمرطيكون,الغاءان لدو برقسبه

الشعرط لالفطاولاءءنىوذلكفىس..ع مواضع نظامتف قوله
طل.ة وا*هية و حامد د

:

وماولنو يقدوبال:نفس

وال هنك م فلايلثع ف:دهالفاء واحتلفواف٠.هههل هههوأا جلزحاءزااءأو
و:قددقد ررعندءدا|لأشهرط طفمءن -
| هذاذنقول لوقاللامرأتها
دخات الدارأنتطالق طلقت للعاللعدمائراط وهوالغاءفان وى تعلقه
سه

ددن 1

فأذاء ا

اننوىتقدءه وفىر وابةعن أىنوسف لا:ةفزجلالكلامهع_لى الفائر دوه وأولىهن

افلغتاذنههرالفاء كقوله

:

مانل«فحعسل:اتالله شكرها » والثمريالشرعنداشه مثلان

وهذاسطل عااذا احاب الواوقانه دز

خرالشمرا
ىونواهيدينولوأ
وراغوالشسرط معانهعكن تعليقه حت ل

واد ل الغاءف الشرط عنى نأنقال أنت طالقفاندخلتالدارلار وابةفيه ومن انقال«خر

7777-7
772
77
ل
ا

:

:
/,

اذالتعلءق حرتذلس مدولا لافظ والفاءوا ن كانحرف تعللاءقالوكبن.ه_هالانى له فلاأثرله
ل.مضد  1رتقديره ان ند <لى
انة
طالقت لكالنحاهلاىه*له عاطفة علىشرط هو
ولو
هناولوق دا
3

َّ

41

(اتجزءالنانىمن فتالمعين)

لاشليشلى سؤالحصله ثاهتنصاارادالتزو ج وعلققالبعلقدانهمئئتز و جغ برهاطلةت طاقة
علاثبهانفسهامرجع عن التعليق بعدصدو رالعةدفي الرجوع عن التعلدقتي فكتتف جوانه

التعلرق امف كور 1لانهمضاف لس بالمك:ة_ديراة_كانهةالان نزوجك وتزوجت عاك ام

والرجوععن التعايقالم كورغ بردم لمكناذارفعهذا التعلق 42لابراءوابطل نذا بطاله اه

فعلى هذانه#مقى ول المصنفا ومضاقااى ولوتقديراوقالفى أعان

.ة
دال
نى ق
ااءناجلفض
لرةنقل
الذخي

انتروجتعلءك افطأالقاناوقالفأنتطالق وهى طالقفتزوجهات تو علم_اطاقتا كا
خط اجوى ماعلا ن ماقنلهابانلسْلىعن الولوانحىومااحابيهالشلى عارفعالسدمنال ؤالوكذا

مانق.له الس..د الحوى اعلنذخيرة عكرعليه قاوللمصدف فأوقاللأجندية انزرت فأنت طالقام

تلاققاذدا"كيوافرزارةتوبألنيقهالانزرت
اذقياس ما كذرءالولوالحى وغيرءمماقدمنوقوعالط

فأنتطالقانتزو تاك وزرت فأنت طالق فتدير (قوله 3نو افزارت 1تطلق)وقالاينالى ليل

"طلق لانالىء-:ير فىوةوعالطلاق وقت وجودا لشمرط ولامعنىلاثتراطاهلقحءلزهوالنءاالنايدان
ضنافه
أاكا
واذ
أةق
اغا:
ككا
لوذل
كون ظاهرا اولازمالمكون ضمغا ذتو-دمرةالعمنمافده

االلىك فلاستعقد بدونم-ما ولابقال يضملهالمك فسكونالتةديرانتز وجددخلكتالدارفأنت
صنّال ليده زويارىدهقى
لفامه
طالقلانناولا نالعمن هذموم لقولوهتلعاالىقطع كل حفلا
شقه فالصوات ان يقالالمقدراماان كون محدوا|ومقتذىلاحائز
العتايه بأنالتعليق لس محين
انبرادا لاوللانالمذ كورغيرمتوةفعلهلغة ولااانانىلان من شعرطه أنتكونالمقد رأحطرشةهن

المذكو روأ نلاغي ارملكورعالنتدصريع بالمقدروالشسرطانمنتفيان مر وقولال. :النان اتجراء

لايد.أحنكون ظاهرا أولازموافنمهثملرفعرت

فالاوناظرالى والاتعلليثقافناىمىلنكاظرالى

الاضافة فقانالطلاق ذه لازلملتز وبم ك
اذاكما شنا واعمانقول الوبلااىبقال ذملمهالكا |

مخالفماس.ق من جعل الاضافة الىسس للك مدر فتصل من هناو اسسق ان فالسثلةاحتلافا
االذعمكعلرىه الولوالحومن وافةّهكالفضلى وصاحب! لذخيرةالتميري بالاضافة
معة
وانهلمشاترط لص
المسبالمإك,ل ,جكدق بالتقدير:خلافاللصنف وشراحه وتدبرواءم انهدازمعلىدعل |لاضّافه الى

اانلخلوف 1سردلا
البسيت مقسدرة أن,كونمم سن كذهب | ن أن لل بلإدرق و
ماايلهتتحمولف.ق بأ ينقال ماذكرالولواحىوقوه حملعل مىااذانوىكون الاضافةمقدرةومل

ماذكره املمادانفذعالىموذلك فتدير (قواولاهلفاظا لشمرط ان)المكسو:1يدأ الاتهااصل الباب

وجوزى بغيرهنالاتتمهنهاوميعكل معالتماتصتاصصهاارف اهلااس,مفعل لامحالة كان معتى
لحمهورلاتماللتغء_ل ولابشترط وجودالءلةوزءمالكساق
الششرط فلوةتههاوقع للعالوهوقو ال

عناظراللشسانى فىملس الراشدشارهطمةعهنى اذاوهومذهت الاوف.ن ورحهقالمغنى وءلىكل

حاالنقاوذى التعل.ق«نمقىأنتصعندتهروقولهشتىأن”معننتهأىدينكافالدورانغماكانت

انهى الاصل لاناحرف لشسرطوماوراءهاممهالا ضسهامنمعنى|لشرط لانهائد لعلىالواقتلذى
زى نكلمعاختصاصوابالاسس لاتصافها,فعل لاعهالةشيرالى
ولم
جهفاى
وقول
راىو
هوع لعلسه زء
مانقلهالسمدااللهغوىدعانردّحدث قال واءلاونككللسا كله لسفاشررط حقبقةلانمالهاسم
|أوالشرط مايتعاقبهاممزاءوالاحزردتتعاقبالاذعال اقلاباناهلاشحشروط لتعاقالقعلالاسمالذىبليه

حهر اه (قولهواذا)والغالب انتكونظرةالاتة.ل مذعنامعني الشرطا
وتري
مقدولاك كفلعهداش
وصلباعد-لى الغعلسةومكثركون الفعلماضماواماتواذا الدعاءانشقتوالماءواء للفعل
خدت
وق
دوف لامسّدأ وامحتقون علىان! لعاملشمرطهالامافى جوابهامنفعلأوشمبهكإفالالاحيكار

طررعفنسة قل وقدقذر جعن الششرطمة نووالذناذاأصابهم الستىهم
وامحمهور ه_لىأناهاللاتذ
شه رون

| أنارالمصنف يقولهفىناابلكاناتلاالائنالااذا كامنعلةاواذاكا انلمعلقوبجقادعذشاترطه بعد

أنخزاناننها بحيث وكجاوندالشرط اقلعد :فوقوعه اأفذاوجدالثمرط عقبانتزوجها قل

انقضاءالعد ونكونالطر دق الاولىواالمتقعفىهثله الخان.ةنظ راللفطمادمتلانه بالطلاقانطع
المدواملالانانقضاءالعدولس شرط بهلوشرط أضالاما افهمه اليرت:ند ىفانهنط فاحش

قءقوان
فتعل
اطالق
ضأنت
ادكف
اتكس
لان
فتدبر (أقووملضهافااح)فمه ان قولهك

الشكاح لس

علكواغساهواسمللعقدوأجب عن الاول,أنهاستعمل الاضافةفالمفهوم الاغوى وغيره وعن الثانى
نبالأاضافة الىالنكاحاضافة افلاسسبة!عليكراسم السدىللسيب فكانهةالىان ملكت
بالنيكاح نهرعنالف (قولهسواءخصءصرا انح) :أنقال كلامراأدمنمصراومن بنىتيأموكل1
لفعم سديابالندكاح علىنفسهفلا
أوئسأتز وجها طالق نعمنعنى (وققواللهمالكالم) لاان
اكلةكلتقتضى التعميمدون! لتكرار فعكنهان نتزوجهاه_د
انسدعلمهباءهل ن
مخ وجوابه أنه ل ي

لهام لانذرلانكدم فعا
ماوقعالطلاق علميازبل (.قولهوعندالشافلامع أصلا)لاقوللهعسلي

عاقالالنبآادمعلك ولاببعفعالاءل وكلناان التعليق
ثاطل
للك ول

بالشمرظعينفلاتوةف صتنه

ذقية
على وجودملك اللكاللعينءالله تعالىومارواءلنمعقالهأجد وقالىانوالغرجرومىمحنتطر
وقالىابنالعر بنىارهم لسنفا أص ف ال ة فلاااشتغل يباولئندم فهوهولع ل التضجيز
والتأومبنلقول عن الساف كوسلالوالمعى والزهرى وغيرهم والحءلةأنبتولىفضولىتز وصمه

عزهوالتكل بالفع لامالقول ذ كارلهففىتاوى أونترافعا قاض شاب فك برةا*النكا وبقسم
سي
اأعينبعددعواها لنكاح والمهرفان |مضاهقاض حنئىبكعدكذالن| حوطزابىالموفدرءن م#دى
ققول
تهو
الل لابقعونهفتأخَعوْاةرز .مو
ماف
االش
هل:
دىول
:نىغسم قاضبلمك ابفتلاععدل
وهنانعلولابفتىيه أه ففائده عله ان بلعنمفلسبههقلواستفتى فدقلياهافءأفتامب_طلان العمن<ل

للها
عل نشواه ولوافماءاخريا رعمةلى بالاذتاءالثانى فىحق ارأعةأخرى جو ى (قولهكانكنك الم)

واوقاللاعرأة انبر وحتدك فأنتطالق فتزوجها ثممدخ
هليرهاابئل بالوطعاوتلصمفمى

بالطلاق قل ال حدول زيل من :كاحالرقمق وقالفالمت وانقالانترْ وحتفلانة ذهى ,لانوان

||أعقدفافضوى فثهلىاث وان حمالماكفهىثلا فطربقهالكبفسمالعين ددع وى تح ة قال
عضاللامحاا-ةالىهذا التكافتقانه لوعقدله الفضوللى"عنمحلنلا ال سىزاءتم يزهبالغعلركذا
رح لقال انتزوحت اعرأذفى طالق ثلاثاقا مخاص! ن عقدفضولى فير بالفعل جوىعن الغلامة

قاسم(دولهفمقعالطلاقبعده) افشماهرةالىان الي أنووعهنوهالمتتارا لانلطلاق المقارنلل-:كاح
لابقعود الوقالن|تطالق معنبكاحك اوفىنكا ك لابقعلانالطلاق بثانى|لتكاحقلاسدور أن

ناشلدشتئمنتفسا اولهوقال ا ئروجة على اطناكلق اصلمذكاح ولميقمثئلانه تعذراعشار ةيدلا

ا ماالانالسدلبقارونالشعرط يتقدمفلغاؤلاف المضاف حدث بع مةارلنالوقتالمضافالءهلان
|[ المضاف سلنإعبالوالمعا يلونسداءندووجدالشمرطةتراك عذ.ه ضر وروا ككاذنلك
واقالمع
لانالمضف بريدانحموالمعلقب يردانتغاء,لانغرضه انعمن أحاداتحكز «ماابىلذل
ثرْوجانالقانهبقع 5ل والفزقا ن الكلام ف هىذانام لذكرالفاعللوالمفعول نفعلمحازاعن الملك

|ا وى
وومععنى بعديخلاف ماعراذ اكلام معهناقص فل كن معمع_نى تعدور ود رلكن قسايلد
وفمهتهأل (قولهأى بعدالتكاح)لوقالأى بعد وجودالتمزط يوه|اكلاغفهرأوضم الزيارةاللالتككاح
لكان اولى(قولهفلوقاللاج:دبةالح) قا اللولوانحىاذاقاللاجدديةان ملعك فعندىسرصم وبصير
كطلْعةبٌ فع.دى حرولوةال لان طاءَك فأنت طالق *لاثثالانص لا دنكرالطلاق
اكأندتالاننر 2حت و

3رللتكاحالذى لااستغتىعذ-ه الطلاقلاذترمالا ستغتىعذه لحراغاا ه كذاقتمرحابنالخلىورفع
ك
ا
افده

(امجءالثنىءن م المعمن)

0

لاتبع.ض علىزعمالفاض_ل الثعر.رف قانالمعدمر وقنه ه ىم المعضيةق الاذرادلاالبعضيةى الاحزاعونه
تفارقم نالشتعيضيةم نن |لس.أنبةعلىمأصمرحهالرمىقفي الكافة واغا قلننافىزع لانهخالف

اذى «الشيعبدالقاهر فدلا ل الاعانات خشرى مرح فمواضعهمالنكثاف .أنه
و بقع درالة:كيرالدلالةعلى المعضةق الاحزاءِ (قرع) قالللدحولمماطلةا أن فك :لان
الا

لةا
تطل
ث
نفسهاوصاحتها ثلا باعلى التعاا ق

'تاشطلكوقالاوكو تطليقالثانية

ناطل ولويداتالاؤلى,تطلرى صاحتهامن طفلهقتالم .بقععلمساثئضخر وبجالامرمن يدهاوالفرق
منالمداءة بنفسهاو ساح الاو ابيقال شتناهوا نف لفظه علمكاونوك.لالكل واحدة
متهماناذايدأت ,صاححتها كانتمتصرفةكوة الوكالةواشتغالهاره بوحسخر وج الامرمهنن انده|عذلاف

:

مالوبدأتبذفسها فانتوكلاهلاسطلءه ان

دك بعد تعوير الطلاق صرحا الل

ََُ

:

هرد وهوررط
ثرط فرعن2
كرالطلاى والش

ج أخري وشبرط سه
جةعضول مشعونب لء
حضو مط عونبل

فالة كان كانتالدهاءفوقناتفجيزوالمتحم

لونالشيرامع دوماء -ى دط رالودود

ْ 1

لكاند تل الل فىسم الخا

لعذر وفاىنماكلومنعمنة صر ع سانلاف اناالا  1تزوحهاطالن
طلقت بنزو-ها ولوقالهذهارا أدالة أب وخها اال قنزوح

00

ٍ

فمهالاصفة والتعر يف ,الاسموالنس ب كالتعردف«الاشارة فاوتالفلانبةنت فلانالتىأتزو-هاطالق

لس

م

ده فتأكنذاتضجزكان

كذاعأ ولاوذ كزااشروط فلووال أنت طالقانوليردلتطلقعنداًفىلوف ويهيق وأوفعهمهدى

الخال وو حودرا:ط حدثك تأخواجزاءنهر واعمانماذ كوت نان الطلاقبشتعزاذاقالت ل بهاسفزةفقال

نماالشلىء نالعنس حدثشقال
بفه
اال
ها ن كنتكاقلت ال حخرىء لبه الدرشأنرضاحوخ
وأراديهالتعليق لانقعمهالطلاق
زغل قالتها رمأن بهاسغلةفقالالز وجانكنتسقلةفأنتطالق
مالممك نسفلة ول واقمع_ى|اسفلةروىء نأي حة.ف-انام

لكو نسفلةوانماالسفلتهوا

الكافر وروىءندوست انهالنيلايل اللاه (قولهانزرتفلانافأنتطالق) الزبارة
!اللاكرام
قالعرف قصدامرورا كامالهواسسئنا.سابدكتناقاميا فى بزونولامت عل 1ته
حلتوّىذه.ت منغبرقصده لحنت وقعرفنازبارةالمرأدّلاتكونالاطعام معها :طيعندالمزورنم
ااد
اللر
عنالعر (شرع)

اطالق فهذاوقوله اذادحلتةأ نت طالى سواءجوى
نت
الدلر

انةأنت طالقؤةرأسمالثهالجرن الرنحوياىمنافى س روةالغلحنث واننوى
ولتوقااللاقنقررأ
غبرماق سورةالغل أولمك نن أدنملةامحنثلانالنالسابريدونمهاقراء:القرآن تمرحابنامحلى(قول |ه

ومقع الطلاق بعدالزنارة) والحملةأنبطلةهاواحدة وتنقذى |لعدوفتز ورهحتى مطل العين ولابقع

دارلالشير ده ل
منهشئ ص_ ق
ارةن ز
بافا
اوجه
الطلاق ثليمتز

نمطت الدا]1نت طالقثلاما

ىسطلالعمنولابقعالالاثم نز و+هافان
شت هأن اطلةهاواخدةوتنةضى العدةفتدحلالدا رحى

أدعلت الدارلا.بقع مئوففتاوى ةاضهنا نقال|4ان وطئك مادمتمى فأنتظالق ثلاثنافطلغها
اندم تزوجهام نساعته و وطءّهالاحنث قال المرجندى ذهنهالرواايندلعل انهاغااشترط انقضاء

لذااكقانردهنا وامانى الطلاق المائئفلكاذائط الجوى وفمه تطرلاس.ق منأنه
العدةااقطاا
قضاوالده
قيهالاانقوقعامل إ
اداعزاناتا دلعل ليق ابام وجدفىالعدةالشرالنى علعل

:
(إعلىمنلائ جكين)
هغل
الك م لأورقداتلعدزدالشرط انان تقويلتق.درلهاسو جلفلتومةلك)نكول_بصذاهها

لاملكالطلاق (الا)طاقة (واحد
00 00

مانعارفمن انلهعلكهانى الخالشيا اسضالفهالىوقتهث..ثتهافتدير واعمينكا
إذلفىى ١أتنقر الثلات)بان تدانشم
1

نهر (قوولهلاتلكالطلاقالاطلقةواحددة) لامهاتمالازمانلاالافعال مَكالتطلق كل زمان
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فهنسانهنط
الوقاحدة بدعواحدة) حنتطىلق  4تيف وعتدفيا 0
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ال
ل

ج
ي
ش
م
ي
ن
| دور دلوالو تلانواروت

|
لالت تان عاسوواعااناعلى كس
وعل
كسي
ادت

يسنا
ن ائت 1030تورات ينفج تع ) نان .يروي )سرادت البدتطاقتنيا
لو نا
اتلل
نا ترق

حرطلل

د
ز
وف هساعالقةاحوطرلةوتيعنميمتغتراةنمين ولماتسأيقدوراقلوشها:ر”|(حو|دثىشتويقو)انشقاْئرْنتلفتإتمل
بفسهائلاناتةرهدياانلقت ن

من قوله-سبَّىإوطلقت ثلاناالىاخرهأى ث
لانامتغركة ا(قولهفطلقت نفسو المٍتطاق) اأقدمه

التخار ح من أن ااتعليقمنصرف الى|الك العامدون المسددث_لاف مااذاطلقت واحدة أوئثن

عا

(

الطلاو 1

طلقحى

ق ملها)

ى (ى >

قد

(3

نمغاد بعدزوج  1ن <ر.ثكون ا4لسثاتلفرابنتلانا لل باقباعلدثتن اذا محليةباعتمارصفة بالمشيئة ف لحاسلانهالوقامتمن
الى وهىقاعة بعداطلقتينةتيقالعمنوقداستفادمن جنسماانعقدعاءهالعن مسرفاه عماسهاقبلانتشاءفلامئةةلحانى
ف) وله
وبقع
(قلا
ئخرح
ذلسأ
إن أولتاتنستدالعينعلره قصداريلئ من النانالا؟ق وتولهخلاقماااطلةت واحدة مح
)طرلقجهعيه )
1اطاءنحاتلىطلاقفى م ها) لاالنطلاق لاتعلقله لها( .ف شت بقع(
أوئنتينيعسن متفرقتين (قتوثلهس ت
عالزاءن الالذشرىطهوان لانكلا مئهما نقد ضايلرتناأمخنمروهوأولى
بالمكان قملغوو مح

كاقال هذا االملالم فشليثة وهال

املنغاه اصلا (قولهكفشئت) فالرءنالمصراح كلهسكتيففومبهساءن حالالذئ أوبوسفود لانقعمالتشأ (فان
وعن صفته يقالكدف زيدونرادالسوالعن صعدهوس ةمه وعسره و سيره وغ يرذلكوتأىللتهعى شاءت) واحدة (إنائنهاوثلانا) وقد
لوةطملاق وخبرهاىوصفه نهر (ةولهك]فال كانالزوج (نناه) أىنوىماشاءت
انهأ
والتو بهوالانكار الم(قولهبقعرجعية) لا

هذا القال) الكاف لافاجأة (قولهلابقعمال:ةأ) لانهعلقه مشيتها وعلىهذا الم.لاف
أنتح كيف ديت وأثرا لافظهرفهالوقامتعن اللسذعنده وقعترحعية وعندهمالاءة
ثئ نهروالكققولهحر (قولهأىنوىماشاءتانم) لاطابقههذا المدول بها ماغير المد ولا

فتمينوخرب الاعرمن بدهالفوات , 2ترابعدمالعدة وقول| لزبلي والعنى .5ل للدحول صوانه نعد
الدحول كااافهر والدر (قولهوءندالجخصاص عتيرنمةالز وج الم)نّعينتقدعه علىقولهولول ضر

لازوج نمهاتحلمرتمط بقوله امااذاثساءت ثلاث والزوج نوىواحد الخ سقط ماعساءا ن يقال
امصاصمد-كل اذكف ستقم اعت.ارنةالزوج

(وةم )امااذاشاءت ثلاثاوالزوج وى

واحددرائنة أوشاءتواحدوائنة
والزئجنوىالثلاثفتقع واحدورجع.ة

ولولمضرنازوحنة 1يذاكلرادل

وحت ان ماسلرعم ياكشباءتحى

لوشاءتلاثماأوواحد نان ولطو

كلام الزوجوفع ماأوةهت الاتفاق وعند

وفراضلمس_ثلهانه لمضرونية (قولهتطلق

ماشاءت) الرااثلاثولأنكونبدعيالاهامضطرةالمه نهر(قولهأىفاىلمخلس)اعرانه لابقعتئ قل

توحيا
شرنيدةالز
معتم
اللحصا
اص ب

(وفى)قول أهنت طالق(كشثتأو)
مشلته|تفاقالان كاسم للعددفكان
التغوضف نفس العددولسالواقعالابالعدداكذارذفصار أنتطالق (ماشئتتطلق) نفسها
التفوضف نفسالواقم فلاءةعذئ مالتمشأوالواحدعدد فىاصطلاح الفقهاء وماعامة تتناول|!-كل (ماشاءتفيه) أىفىمهاسأن عام
نهر (ولهان قامتمنهقل أن تنشاءبطلالامر( لانه أعرواحدوهوءّل .كف الحا وأدس وذ  2منهقل أنتشاء شيابطلالامروان

همح
تفىل
لادا
اىجو
ثهارقنض
اوقت
ال
السيكسكاتز يلى (وقاونلرهدتالامرارتد) وكذالواتتها ردت)الامر نبقاألتلاأشاء(ارتد)
تله
ندعلى الاعراض خمر (قو
هاها
سدهم
فون
ئتطا
اأن
امنن
لعموم
لمالا
لقااأ ضا) ' لان
سو

فلس لمان تشاءبعده (وف) فوله

اعاقضمنه وماللعموم وقدامكنالعملبهما
للىطذلىأن
ولدات#اللتنعمض حقدقة اذوادخالتع
أن >علالمرادبعذ اعاماوااثنتانكذْلك لانهبالنس.ة الىالواحدعام والىالتلا عض (ة)
النعضبةالمعتيرة فىمنالتبعيضةهى ال.عضمة قالاحزاءلاالعض :فىالافرادعلى حلاف البكيرالذى أواءءتارىمن الثلا ماشدْت

(طلق) نفك لمنثلاثماشئت)

له

ف

(:طلق)

نفيها (مادونالثلاث) ولسفا
ان تطلقتقس واثل نااعددإن دفة وتعنطدهلماقذامألناناأضا

>١

(علىهنلاسكين)

بعتولهاطلفتنضى اذاذكإ
رعد ودانمأبطع.العردعلمابرافصان خالفةذانفيكالنايثاوحدة
مدملولة فتقعتكو الثلاثمركبلإمنعوفوعالواحدظكااد قاللهاطاقن له:لافطلقت

| واحدةقلناا انلواحدةقَأمةباذ خصافاذالرننبت لها كي ينيت ماخدمي ونظيره لزن د

احدهاء رأيجلن قهالإمرانهخلبةحالمنائروةااللطلإاُقخرانهةال لهابركلإتت البينونة

لعرهتبوت المتطمن بخلافمااذافوضاليهاذلاثافطلقت واحدة حيثنفعالوبحرةالزنللف

صاريتملوكة لموامذاالمليك معمنالروجفقداقت ىم نكلامهقيصع انتآن:بوكلياعتممة او

| مت
لفرو
إةننيلي
ه(قو
الهاعند
نعاتدقع>ولاحدةم)ككته ونياد غصارياذا طلقهالزيجالفاوله
ع ||اإباانتهرمافوض!ليهالإنهمككهاالواحدة والشلاث غبرالواحرة علاف الزوجلإنه:صرف
جك الاقوكذاهي  3لاولىوامذلاف مقبدمااذ |اوقعت الشلاثةبكليةولحرةاهااذااوخي * 5

أ وواحدةوواحدة وفعت ولحرة انئاقافيديقولهطلتلإنهمقاالمرلكبيركينوكوإحرهطلف
| ثلثااوقمت واحدة انقزاقاجرهعنالمبسوط (قواهولافىطلقنضلهلا.اانشت وطلقت طلقةواحدة)
| إإ انلكزمعلق مشيئة الكلةالقعشم شيل البعضلإنعداهالشرط لإنقول ثهلان.اان يقتاي ات
| شت الشلاثبالف المسشلةالمتؤرمة لعدهالشرط فبها(فواهولامعكسبهلزبقع) 2لهابالغلوات
شعةالمتنال يشرعليهامسكين ساغطمنهالظل واحينئذل!اشكالف مزجحوىوللىاصل ان
فع
الصواباماحذفلإمنقولهولا
ىكسهاوزبادةاي االتضميريةقبغلولهاديع(هولهليقععزداف

حنيفة) لي
بج الل
يلفةل
خمذا
رانه
ماان
اتفوض الايعدنىوغاية(ذوله وحونرهامحاشدعة) لمزشنيلخ

الثلاثمشيثّةالواحر #عبنى(قولهاودائنة ق الثانية )نفللشلى عنفأضّجئان مائصه رجزوكل
دجلاان يطلقمرأنه تطليقة ب ثدةقطلقها واحدة رجعبةتمعولحرةبائمنة وكا لووكلهان يطلفيا

رجعية تطلفوابائنة نقعرجعيةوهذااذاقال لوكيلطلفتها واحرةبان فانقلاأبنههالايع

يه || شئاصومنه سناد تيدفولالمصزئ اوالتجى فعكست وفعم ااهريهمءااذاقالن طلقتلسى

ظباد اهاذااقالت برتنفسىلقع ثئوافرعالشرنيلالى والجهويوالشيزشاهين ونعقبهشيا

| بألدعخالف سبق ا
فلتنمنفولهوبنتنفسو وطلقت لدم
اإخا
ككعكنفو
اذااق
فالله
كطالزوفلت
| ودكرالذارجعقب اهن ع

لهلوقومراويفعنالامامكمكونمادكرهقاضيذان#زجاعلجزالرواءة(فولهولا

ْ عبرة نادت اونقصتى الوصض) ود اعرف ان الؤالنةق الوصف لإتطل الجوابيلزن الف

فا لاصلكاذافوضالمهاواحدة ذطلقتثلثااعلىمارمن ر(طواهايلطيلإصهروقءزنين وللقع

شِى) لان
بهعل
وقطل
جافيه
ربال
امشي
لنةال
شمطل
رقةطه ا
تهوهي
ّانت
مبال
ومعلافةشفل
تذالالا
عنههالجالاهرمنيدهاولادقعبفولهنتواننواذليسفمكلامهذكرلطلاقاصلاوازقكلها
حتىلوقالت اكسنت طلالىانسنت اوقالالزوجشت طلاقك ينوده بقعجخلاف اده
ورضيته وإردثكوالفرقان اممشيدّةتنخعنالوجودل ناهامنالذئوهوالموجوركانشلكتزلة
اوجدت ولسلج د
|الطلقالابإيمتاعه واماالإرادة فهوللطلبلذةوإدسرحن ضرورةالطلطاوجق

ولاإملانععمبانلاتقردقةسباملنسليةاالبىإلعرؤ خيراتالوجوفدَالمشيئةلكانة ارللفظلا

موجبهاحتاج الاىلنيةوماكرهالإثراي وهوالاتتان من الهبقعيقولهاردتطلاقك واراضا »
الصومد»ف البهرلقولهطلقت)لاانلتليقلكامنتضجيز ن
اذلتلونننبزا/ك يذوامعويوركانكاك

كذ مرقمضوقلتلختلضالمشماعخ فيوهلنانقولانمكنابة ع انلجرينبالدتهعالىاذا منسنقياا

| واكنعااتذابكااتمرا ضبيابالمستقإجي (
ىقولهولإننقيداحللس)اوهماقكتلىمةمماقذلان»! 4
الوقتومرجامة فىلاوؤاتكليها نهقال اي وفتشت ومااذاواذامافكي عجزرههاوعندالاهام
وانكانت تستعي ل
|لشرطك تاتستعملللوقت لكن!لامرصا ربرهاذلاجرجبالتنيامعنالمولسس

بالشاك

الا

ه(نفلىامسكين)
ناه)
عهايم
ع(قول
ونيل
جهابه
ريار
لسط
اامنيا
كعراض
د الادانة اله كاتا

اي التمئويض ,أنواعه

اثلاثلمافيهمنمعنالتعليقدرفابعتبارالتمليك نقيدامل وباعتبا التعليقلايملمحرحق

راجنح
عندواإعزلهاونههاه لوطلقت نفسياهدجنونه قالالههرةالتمركرج ماك اليزوج
عكلاهه يبطلاهنوت تكلبثئئ ليكل اهن يرجععنكلامهلميطزيبوىفاوللهدسي] نواعهالثلر
يعئىسواءكات بلغاالتخئبراىالاهرياليداوطلقىنفسككفالم(فولهونشيدالإمريجل ) ).لنه
ميك (فولهالااذانادمتىشتت)رلاالعوممالاوقات فصاكأنه قألتاي وقتشت (فولهولوقال
لرجلللق!مراف)1اطلقالرجلفمها اذافوضه لصبىلإنة[إومجنوت ذلكاليمهأدامامجلس
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ل

نهناليكف ضمنهتعليقفان رمع بأعتبالاقليكبص بعاعتبارمعولتعليقفكهيناه باحتتبار
التعلمقككانه قالان قاللكلجنو انتطألق فأنت طالق وباعتيارمعوىا ليك لقنصرع مجلس
علابالشهمين جرع الحيطلكن سق انلهإدرهنالتقبيربالعرفكلام المصنئ اى فقولولوقال

3

لهت
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2 3
35 3

0

ْ

ليجلإزاق اىن يالف شمول لجلللصبينظرلان التتجلاسماليال فخلوقالليسلجلقيدابلكذا
لوكاتصبنيأكظف اىلححرطأكانصوابا(قواهليقدبالمجلى)لانه توكيخض ودهتمليكولانعليق
وليهذأكاتلاهلرجوكادكر اهلشابحدلوةالاه طلقهاات شاءتلإيصيروكيا[مالم تاولهاالمشيئة
مجلس عامهافاتشاءتوصاروكيلا ذلوطلقهافاىلجلس وقعولوقامعنجاسهبطللتوكيل
وهوالمعي إإنثبوت الوكالةبالطلاقبناعءلهافوض !ليبام انلشيلةومشيئجاتقتصرعالجلس فكذا

]| الوكالة يعناإذانية(قواهو للزوجان يرجععنه) الاذاا قالكلهعازلتك فأنتوكبلىفانهلايقسلالج

]| دصرلا ماما الالاصة وغيره ا ر(قواهذجوزات يطلق ك مجلس لإنجده )لايخفىماف العبارة

نأخللفا بينالتعيبيمبالجوازهديقتواهلابىرمهناشرة اولجواباتالجوان ىكلامه مقبيريج!نب
ظ ما

اللاعنداملجوازك ملامعلبلا افساءقسممقيدعبانب الوجودوهوعدمالإمتناعومشقميد

| انب العرموصوالوجوب وشمغرمفرر باحدالجانبين وهوا لمك نا بالمعنىالخاصموي (قوله

| فصارايكالاتوكيلا) مسقي بدالل_.لانمتمليك معنىلإنهفوض الإمرى ليهوالمالكهوالزى

| صر عنمشيئتهواماالوكيزطلوبهنهالفهلشااوليشواعيماتالفرقبي انلقمليك
ميكجلسس ولابصعاللجوجعنه ولالعزلولايطلعبئوت
ل
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الفف
ا
النقسدبالعقلككلامالمسنض وحمنءذفيزه ا
| بنؤمامنجسة| وجه(فولهول سيللزوج ا يرجع)لإنهتعلمق صورة ره(مقوله وققارلخ ) الاث

اه
وعم"

اللصرعبالمشييئ ةعكرمهلانهصرفعنمشييلته فصاركلوكيلبالببعاذاضلاهبعدان شتت ول

انهثيك لإنهعلقهبمشيئته والمالك هواإزى صرف عن مشيته والطلاق عمل لتعليق ذلاف

البيع(فولهوقعت داحد 3حبعية) اإجماعاحموىعنالمفتاح وكذاالوكيل! لزانيفول,أل قأندان

طلفيهاواحدةبالفوقّمتوالكل لمقعمم يمرعن الكافى(قولها ليوقاللهال)القولهنابمعنى
للذطاب فانالقولستعهلمعات تله باعتارها بوك بهفاذاعك بالباءكان : :الم داذاعف لعن

كا بنمعنإاروايةواذاعدى بقى)ان عا إلجتياد واذلعرى باللامكاهناكات تمعن الخطاب واذاعدك بعلى

ات عو ترادلعبتستعملولف غبراكلامفقولقالبيدأي أخذوقالبرأسماي اشار
نان وها
وقالبحلهاي منذىوستههم| بمعن دكذهرعن الكنشافقلاللهوى وبق استعا لإد

استتهالهبعنىإلاطلاق وهنهثولم مقرمة! تقالع كنا تطلق ومناليرومنهقوم

الجنسيقالعلكيذاق عمزهبركف ف هلنمابعل(ىفولهذطلقتثلث لنضعشئْعنراكى حنيفة
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(علىمذلاعسكيت)

والدابة تسيرطلقتانها[ منا للجواب,أسبريعمنذلكفلبوجرندل جمدلاافرقيان ات

كموتعالزديحاء إلرابةدها ولاكونفقا إيقودهلهالدههافيهلاسطلنيلدعجهه
سيرطلفت ليحنكاهفاىلرهيقسلغدلعلضعفهواع الن كو اللزدلعىشاط تودهلهال الخ
كخالفكزعاولامنقولهولاقبا اتنتكونالزو مجعهاعإإلدانةاوالحي|مظلمران مأدكرة
الاجهاجلىهااذاكالتإنقودهلهال(هولوهالفلكالديت) لنجإربانالسفينة يضاف الرىكهلعدم
ألالعرانه هذهالهلاةكالسفينة واعل انّماجزمرالزرلعنهمناننأاذلاختارت معسكوتهوالرك

عن افولي و ا
5

تررحت عللك
ن

امراًة

فأمرهاررك فزوحه اذخ

لحأ ام

0
(تص[ افمشيكة )اعإانالمناسب للترجمة الإبداء يسكات هادا لشن عنايةولجاب ى
| للمواشيالسعد يقباماكدرفيهالمْسنهمتتلممانذكرفيهمتزلةاكبمنالمغرد هو اهلمغرد |
سبق لكبمكاهانزلمنزته تمر(قولهولبمنواونوى واحدة)لوعكسللعيارةبأنقالونوىولحدة|
لينواواتتصرعلولهولبنولكات اولىانهاذاطلقت واحدةمععدمالنيةعَنئهابالاولى(شوله

وانطلفتثلاثاله) ولافرقبينابقاعهابلفظ واحداومنطروأولوقالت فعاتوكدنوك الملاثوتّعن

لبرعنلخانية (قولهوقدنوام)اشارشعريردقالىان ليلحاليةويدالمصنفبنيهاثلاث لانهلونكف
واحدةلبقعشيعنإدلىحنيفةٌويعندهبقعواحدةموكعنالزدلى (شولهوشعن)لإنكوله طلقى
نك معتاهاشعلعللتطليقةي بدخصاءالانهلواللهطالوَرينا شت اوامرنسالكى يدك

ذطلقتففسهاربقعيمرعنانيدووجيمكادكره نشيضنانهالاندخليمتوم طايهبجخلاف

مااذاةالان فعلسكزا فسان طوالق نفعلت وقععلها لطلاق وعإجارها لاامعرئةق اليه

تجازات راجت إلزاءوككونمتكرةف اىلدزاءاماههناذلا ضور تكون مكرة ومعرفة فىنموي

واحدحوك عنا صبرك وفالخانيه طلئقنفسكنلاثاًانشْنت الت اناطلق وقد سنت إن اطلق

نضبكات بأطلا(قولهإن الزوجلونوىشينلإشمعنننم)يعنىوبعولحدةلانذولهطلقّىمعنا5
افعطلاق واالطلاق لفظفردعما لواحدالإهتنيا ف وهواللاث أنه مااملجنسكامر االعر طن
عقاونتات
تارروداذوهااومونالراةماله جنرلوقا

ا

انين الحرةخلافزغرفاننيهالعددعزره معبيحةحو عنالبرججندى (قؤلهودانتفنسى
باا)اومطنلفاتهنفرسوططدلايقاوقن
إ
عاجانته اذاةالنأبنتنضسىعراي يتوئف وفوع
الجعىبن بتمعولهااجاته لإنمكنايةلاىذاملارر(اذذوالهقاللهاطلق يمك )اونداتطليقة رجمية

روا رمنالبرائعولافرقبيقنولهطلقنك وقولهطلقىضسك تطليقةرجعيةلوم الى

شرحالمروىجنطلهمنكولهوتبنموعلهساواجبنوابالقوله طلئىنفسك وإرادتطليؤة رجعية ١ يز

صوابه اوزا(دفوللهاباختزيت )ويخرجالامرمن يدهاوالفرقان الابأنةهن الفاظالطلاق الى
استع.ئ|ىايفاعمكدابة شداجات مافوضالياغيرايهازادتقبهوصفافم ل وغجخلاف الإخّار
اذلبسرعومن الصرع لاحن الكتنايةوهنثملوقالت ابنتنضسى نوقنعلاجازته وفاخازت ١

تلحقهالإجازة يليطل رولانوقوعالطلاقبهعاجؤلافالفنياس عرفباججاءالصابةاذأكات

جاب ل به لالنةصاججاع معلانبرلات
جواء|للكينيل او الإمربالرد انههوتيرمع نهثبت و

فولهامركبيركلسرهعناهالاانلدتخبرة ىامركالذىهوالططلاق بينايقتاعهوعرمهفهومرادة العنير

بلفظالت للعربإت خصوصلالفمالغجرفبيقتصرء إهورده وقولهطلقلررجمرفيلغو(قواه
يعناك حنيفةانلهإقعيطول أبنتنضى)لانهاأن بتفيرماهوض اليهاذاللغوض !ليهاال لاق

والبائة

ا

(معلسىملنليات)

ْ
ريلف ف

اللاك منساإالناولتىول جمنادجمرف ليكالعجيع بلفظ ابجعفصاركفوله امرك.يدك يومين
مم وي
ادك
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حىلوقالمناك ايض امركببيدكايومويغداونجدغركانامرولإحداماةلسزيلى(قوله!يقلإمر بيل زا ع
ميدهاقالغدابضا) إإناهمرواحد فلامقىليا].زد الردكاذ قالهامركبدك البودفرد 64افك و 0

الغهارلامقاالدلينارقأخرهدري(قولهوعنلىمحتيفة انيداذادت )2لانهالماكد الامررالالت ||تي ناتخواكاكين

لاا ووم عدمتراطالولقبالجسضاعازلة ماعنالجسواشتغلابهل اوجلك رشان بج)

أخروجه الظامانللةدكلهامنزلةالجلسوالتزكرلوقتفبهلكونهام ولحداوهناكلم يليت||نه بابخرتتيمى
لوالاهبادلركدكذامناولاكمنلمل ازريتشيئيتاذ الخترالحدهمالكولم خبادالاخرا/لا| |,مكاب :ونه يماد
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لاستقلالله احدمنالبلذاملياتحاجه الالرنىباطجاقبطهودكرةاضهنا تانهناملاطول ||ينبن كس روإنق)

 0لع قاللوالفلس:خصيص إى يوستالالانهلخرالي اجلكورةالقالهمط 0013-5
وتفرع به عدمجوازاحسارامنضاللاو جامعالقرناثوامرك يرركاليومغراعيغد امد | |,تمدع" .لخر ارم
ولحدّظاه اروايةدلوقالاهرلكبدكاليوموانلللازياال غىروبالتامسولوقلاهركبيركفى || ,وبياخنم وين
نانيلاهر لمجلسرةإذاقامت بطلوهوكفولهانت طالق داوفغد(ولهولومكتت يعد ||.يم ويعن ”-
البايومك

]خزحينر اش)ارالشا يم
أ
ل
يىكدلامالللمبصععنراضاضهابتدعلّعا[لإفع!راض(قولهاىت
جيلضمرجانددولرااقمرلا ا)ذاالم
االلنى
بمانتوا
مةملمن ف
لإخعبو صةما وملهوااةامهأوجامعها
5

ل

(روثت) .داك

ف واهيولك

ل(

ونحوهواغاإمطالمطوالوقت وانتف نبل (دولاهلمشورة)قالطالصباح.شاورتهواستشرته ||,ك
قكل
فن

والاسمالمشورة ويهالخناتسكون الثينوج الوادوضعالنينوسكون الواداه وظاهر مه || مي 0 .

4

 ١جدسواداركالا فقدنم دوعن ابانلذلملمشورةبوزن المعونةى الغ || 012.ررجازوت
الفصئة المحة وشا له لخرىمور ةكفسورة (قولهاونشهوداللاشهياً د اذالمكرعندها 2
منتيبرم سواءنولتمنمكنا١ولاف اىلإصمدرينالتتنودض دائمالابطلالتغويضالاسرتدشطاأًة
غ'
اوالاسشهمادلان الاستتشارة اخرى الصواب تلد اهرعليه الصلاوةالسلامعائشة شا ورةٍوال
لات

جردضاد يلت

تيو

دا

دافن

الرإند

ًا |'دانعناقامروفيه انلهايئالدقفتالناديةاذاكانوقوفيابايقافيداولهزاةالوااذاقالاني

0 1

ا

سلاصمحى ||لمت بيعيات
ياسا
البسثهذاالقهيصاحد ابمرقيهلدالفلانالشرطالالباس وفع لانمالي
(قولهيجيارهال)انهلبوجدمهامابرلعللاإعراض ولهذالممط[مالونامتقاعدةاه مانت

نص مكوية ود
|تراادفا نيالااوتسن موكرعل لامعادفانتنا هل ذامناكمنيناولبسساى
ص
3
ان قلت
انه غلا
غيرفيماا

هاكلتوسرت اوقراتقليلاا وسععتن ر
ه(فولهيعتميلسرع ديا)ذانقلتانمعلالسلا

بيليف ري

تةكوت ||معن نالييوه
وتعشيهاب»وكاإ النلاسانشار
بلقحاأرليشة.فالاهتقجاسليبيوج مم
نمدامت»قاتن جك المحابقجةوقواللربولبسفيدهلاللةيدهتيدلجس |
اذمكيهاالإستشارة وص قتكلسهاول سن عرمرلتفنيديجاع نهعليه السلامانبْتلهاالخياب :

ممتّراولهولادةان سر المي مثلنا ومقيرائكانعاتشْهٌ ضى!دهعنهاخصوصة بامزرادلثيار
لىالاسنشارة كنا النادةكوال و
هقروَايةٌاذككانت قلعرة تنلاتبط(خمارها /لانهاظلار

اتيهأوكم خأبرهاوالامجالاولزيل(قوقلاهولعوكرانةتفاضطبمت ل)خالنلماف النهر |

|

حي قثدابطلاتمااعباتاراد لطمامنودقالو(5امطلممالاموعزهلل |
لكشسيري ت ختب
تا ر
وسمتع
(قولوهان ساتلال)استبرعامضاف اليادلا اتلداب
ساكهاول
كولختات
له )

نا

(انز الثافىهن فت لعن )
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ماستفاد منهانية أصل تفو دضالطلاقلادقمدكونهثلاثافالظاهرانه اذا أسكنمةالثلاث وادعىانه ا
الغضب أومذًاك ارلطلاق واءلىان وقوع العالقةالواحدة
ةنه
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مكل أضاقلت قااللجوى هل أن,كون قوله
فاعسلأاذنالهم:ورشدمًاعمزاسبىعانلافتج ش
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بلنومىطلق التفوورض فءةد بقع.قوفا

| ثرتنفسى ووأ
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يونشيثائتالاقل الخ (قولهفةالتاحترت نفسى) واذلونفس نرج
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ماذكردتالمهرمن قوله|| ثرت أحرىأوقءلت نفسىأوقال أنوهاقماتها كاف المخلاصةو شى أن تقد
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(قولهوقءن) لانالاععشماربتصلحلواب الاعربهالندلكونه غلك كالتخييروالواحدةصفة الاحتيارة

'فصارتكانها قالتانحترتنفسىعرة واحدةويه بق ا
علثلاثدرر

(قولهأىعرةوا<-دة)
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الزبى وقونمابواحدةأ
اىتا روهاحدة بطر دق اقامةالصفةمقام الموصوف اه (دوله وفقوفا
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اةالحالىمن مذاكرةالطلاق والغضبت
دهن ونوىلانهمن اانا ت ودل ل

وايقاءهافتكون الصفالمكدورة
ردير يك ||كالدة (قولهبانتواحدة) اذ كن المأعتنمرتفورض الزلا
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افلتغوض مذضكروروةرقاةنامولامبوافقةزيلى (قولهالاانهاذانوىثلاث تطلبقات )لان
فلك تلكماعاكهق.اساواستدساناخلاف التيرلان ودوع الطلاقيهءلى لاف
الامريالدتهلك

الاسلق  | 00الق.ياس لاجساعالصحابة فكان ضر ورائرباجى (قولهحت لىواختارت نفسوا الللابقعالطلاق)لان
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ين ذكرمفرداوالموم المفردلا:ناولا لل فكانالامرب.دهاف وقتدنمنغمانزبلى
ما
ومن
كل و.احد

(قولهوانردت الامرالح)الاولذ ونطريقالتفر -١ععلى مأنقدم منقولهولايدةل الال(قوله طل

ورزرمكنخونت رنه | *.أ|مرذلكالموم)لانءصر بذكروقتينبنهماوقتمن جه لايتناوهالاعدرجبوقىوقليداليو لاندلو

نيلك تيمس رمك |أقالىفاىلوم تقدجسلسهاموروظاهروانه تقمدكعلهابالاتفاق من أىحنيفةوصاح.ه وهومثكل
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علىقو أائهمالابغرقاندينوجودف وعدمه الاانمكون هذامستئنى جوى (قولهوكانالامربيدها
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بعدالغد) لانهمدت انها أمرانم:فصلان لانفصال وةتهماثت  4خساراىلكلومقنتينءلى حدة
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فيردأ حدهملاابرتدالا خردرر(قولهوقالزىفريرطل الارمأصلا)لانهمأامرواحدلانه عطف] <دالوقتين

و

عل اىلا رمن غيرتكرارلفظالاحرةمكون أحراوا<د|كقولهال.وم وغداوكقوله أنتطالقالوم ورعد

غدقانا الاعربال د>ةل

التوقيت فلاحا<ةالى ادخالمالميدخلق اللفظمقصوداولا:معا كان أمرين

مرو رةالانفصال ذلاف الطلاقلانهلاحقلى التوقيت هازأن:وصف ف الوم و بعدغد بطلاقواحد

فلاحاجة الى!ماعطلا قآخرلقاءالاول الىلوقتالثانىوخلاف قولهالموموغداعلىمابأ من الغرق
م) لانه(نتذالدم انلوقتيناذ كورنوقت جمنسنءالمبتناوله
تلف
اللب
كدلا
ليدن
ياي (قذوله

الامر ذأ-مكراانواحدالان تخللاللملةلامفصلهمالاءقسال ان المومذ ك مرفردافوجب لابأتنناول

إعلىمئلاء حكن)

ان كان لاشد منحدثالترتدب فد من حدث

ال

الافرادولهانه_ذا الوصف ل ول ناانجتعف اىلك

لاترتدس وذاملهسكالام للثرلتدابفوراادهن ضروراتهفاذالخاتىحقالاصل لغانى-ق الت..عفق قوها

اخترتوهو نصط جوابالدكل تم ورقولهلانلمعف الملكأىء مك امرأةوالمعنى ان الطلقاتالثلاث
اجّعتفىملكالمرأة كالاجتماء فىمكان بلاوصفترتب فلاسق ولاتوس_ط ولاتنرأشضنا وقوله

كلام الذىهوالترتس لغانىق التسعالذىهوالافراد شمحسن
اللأى
لاص
فاذالغا اسصقال

مطراخاتتارفىثقلاانلتاخعترت
فانقلتقولاهفلشىسدرحرر قعولدالماتن ولوثلئهاأى ذكلف
اسطخىيأوراة فثلاثامواقوعالثلاثف الاولىفقولأنحنيفة
اتعتمارةأوقالت| خت ترالاولى اولالو
دق من كاللامشارح وهوقوولعهندهما تطلقواحدةفى غبراءثرت
سالف
وقالاتطاق واحدة ذ

ع الثلاثفى قوفااترت اخشسارة جع علءهلاخلاف فبهللصاحمينواغا
قئها
وتضا
اتختسارة لاق
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نز وهوعكس
قلاف
ابة
كاح
الخ
سىا اختراتلآولى أوالوسطى أوالاخيرة كاهوصر بحكلامبق
لشر
وف

مابقهم من قروألمهفااىلودقروع

الثلائف الاولىفقولأل حىن.فةل ةحلت لاتخالف دينو.ابوجهى

الحققة ولس المرادمنقولهأماوقوع الشلاثق الاولىالأى الم لةالاولىالىقهوىلهاا-ترت
اتختبسارةكيا هومنشأ ذتوههاملهخالقة واناالمراديالاولى ةولهاا ثراتلاولى أوالوسطى أوالاخخمرةولو
زاذ على قولهفى الاولى ووها كالوسطى إزاللهذ الامهام(«قة )اذاكان

العخبيرعالوالمةلةحانها

اام
وااءكان التذبير بعطف أولالانه الغا لوصف عنده
كلام
ولزهمهسا|
وقعاك لاثعلندا
ثتلان! !كل تبعاالقمال فاو
إصاف الوابوء-:دهما ن كانبعطف بقع ثئااللااثذالأواقع
أته لوق بعثاث امالالمترط وش ول برضنالمدذونةالامالكل وان كانبغيرءطف تعلةت
وقعوكقاع
الاخمرةبالماكاللشرط والاستئناءز بلى(قولهولوقالتفجواب قولها تارى ثلانا)قااللمولىزكا

لاحاجة الىقولهملامك هاوالظاهرمنسائرالكت اه قالالعلامةعزى لواهو
صدعنه اه
ودذًا قالاب:نونسولوقالتف جواتقولهاختارى سواءذكردمكرر أاوليمكذردمكر را اه (ةولهنانت
واحده) لانالعامل ومه ذمبرالزوج لاابقاعهادر ر (5ولهوالصوابانهلاء كار جعة) لانالمرأة

امنمتاصرف حك لاتفووداضلتفودض طلة -ا ئنةلكونه من لككاءات فةلك لادانة لاغيرفةملقله

دوياتانحدداهماوقوع وا<درجعبة لالنفظهاصر ب ذعكرهاصدرالاسلامق الحامع

الصغيروالاخرى

دلممساكئنذةواهذفاى!لدر رلكن لوأندلالفاعمنقولهفتمل فبهرو نانانءالواو ولككانأوى
وقوعأ ا
فنننودحى (قوله أمرك بيدك)الامرهناىءنى
أناع
الحاوالبدمعنى التعمرفكافالمصباححر
شت
قوله تفطىلبةة) قمديهلانه لوقالنطلقنفك أولتطلقىنأفوسح
كتى تطاق فطلقت فهى ناثة نهر
يذ

حكرمالوةال أمرا دك لتولصملنفقىالمك فطلق نفسكمى شنت فمتصل فطلقت كان ناثنا

متكرندفرنىفعسةتنار (قولهطلقتطاقة وا<_دةرجعية) لانهجعل
لاق
لان لفظة الاطل
ال
الاختدا رالمهساللكنه بتطليقة وهى معقمةلارجعةفانقءلقوله أمرك بيدا واختارى يقد اليدنونة

بصراعنئاان فأقىنولتهطالق ان حم ث يقح
أاجسببا,قأنرهنه بالممربعل انه كراعلوقرن ال
اصيرناثنابع رد النيةكرانالداث
نلاتصيررجع.ا عدرد
إلباان درر وغيرها واعلمان الطلاق |لصر ل ت

إلثمةوانكانقولهعلانهرج الموهم ذلك

(فصل) فالامر ناليد(قولهولواقللىم أرنه)ولوصغيرةلانمكالتعلدى (بقودلهثلواىنا) قدينية|
لاا

أل نوشثارتت واحدة واوطلقت ثلانافقال الزوج
ةو
هونوىواحدةأو:نينوكانتحر
لانل

مانو دتالاوا<مدة حلفكافالنهعرن الف قالالا أنيكونفحالة الغضب أوه_ذا كرةالطلاق
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افلاصدى انهمبردهاأه اى برد الملاث وانظرو<هعدم تصديقه انه لهبردالمُلاٌ!ذاطاقت ثلانافقال

مانوبت الاواحدة فحىالةالغضب اوعذاكرةالطلاق معانهده الدلالةلانستلزم ارادةالثلاثاذغاية

م

(انجزءالثافىمن فمالمعمن)

:

تكونءندمعادةاذتعا.لدبهذا شيرالىانذ كرالاب اوالامامأاق ممقام ذكرالنفس لانهاتكون عندهما|
وذا اناكونحال-ماتجمالامطلقافتدير (إ
كقول
لهىااد
مهما شمرط) لانهامساعر ف كونهطلاقا
اداع التدايةوهو ااحلمدفسارلنحانبين وهاالانقولها| ثرتممومفلتانفصسطيراللمهمز بلىأى
وقوع الطلاق يلفط الاختمارباجاع الصعابة افلىلفظةالمفسرة ١م-دنالجانمينلافى الافطةالمميمةمن

اجانيين جبعا بناربة (قولهوا نالركبالاممتهماملاالح) قلق الفحوالابقاع بالاخشبارعلى حلاف

لنحمالقةداولنمة بعدان
|[ القماس ؤءةتممعلى مو ردالاص ولولاه الامكن الاكتفاءتفسيرالقر اةا
االقوعكردالن.ةمعلفظلاانصلطإمكاسقيى
نوىالز وج وقاولعطلاق ن وهتصادقاعلءه لكذه باطلو ل
أه ومنه ته مانىكلامالشارح من قولهواء-لمانهذا اذالموسدقاز وج المفانهعاد النورالى

لتطقلقة
الفوائد التاجدةثمقالوحكرهف العنايةبقسلوفبهاما"لوضعفه وهوانحق اه (قطوله

واحدة) بعنىبائنةهر لإقولهوالقياس انلاتطلق فالاولى) لأاحنقوتنما
اانرانف.ى حل الوعدفلا
لاماروى
مكون جوانامع الاحتمال واجلهاستتسان| جا
اصاد
حعال
الان
بةو
وبرع
والش
اجع
الهذ

انهلمانزل قأولسهنبعسبالاباالنى قل لازواجك ان كنتنتردن الحياةالدنساوزينتهااألعارليديه

السلامبعائمة فال ف أىخيركاُشئفاعليك ان لاتممدنى حتىتستأمرى أنويلثماتجترهانالا “دة

ف الت أف هىذا استأمرأن
خارتسول
اوىب
رهلا
االل
ابللته ورسوله واأرلاادتخ,تذملاكرللعال وعده
عالليصهلاواللام جو اناواكاناكذاف الاختمارولان الصغة اغسلتبعمالمانىا نىحاكلكلاة
الشهادة وأداءالشاهد الدمرادة.هال فلان ةاركذاارددنهتدقدقهفمكون حكارةعن اتارهانى

عن
ةه_ل
بان>
امكن
كنهلا
حكلا
القلبكلاف ويا انااطلق نفسى يعنىف جىواب قولهطلقنف

تطلمقهافاىحتاكلةلء_دم تصو رهلانالطلاق فعل! لاسانفلامكمها|نتنطق تمعنطةهاعهذا ١ير

اللاافتسارلانه فل القابفل :ا-جتق.الءهمازباتى (قولهوا ناقاخلتارى| ختارى
 1اختارى) بلاعطفا ومعه واواكان وفاء
اوتم(قولهفقالتاخترت الطلةة الاولىامح) الصوان حدف

الطلقة لاجاعهمانهالوقالت اندترت التطليقة الاوك بقعواحدةبلاخخلاف كافالنهروغيره وائاالخلاف
به

قوذاا ثرت الاؤلى وضوها

كوا الوسطىاوكةوذ االاخيرةو أوردها لز باىفىمقامالاستشهاد

لقول الصاح_.ينوصمح العدىنوةوحالواحدةبها | جاعاب انالمرادمن قول المصدف فقالت| ثرت

الاولى المانهااختارت| حداهانانقالت| ثروتاللىاوا 5تصمررتا والوسطى واقتصرت أوالاير :

مقتصرة فكىامتن النقاردوافلىهعرماخالغهمنذ كرماحموع المُهلعلىالالفاظ الثلاثةشعذناوامحاصل
انه وكجلام صاحبا يرما نعين|نهاذ ثرت الهموع المشملعلىالالفاظالثلائةي لدل قولهقديقوله

|اخدترتالاولىوماعطفعلءه اخ والذى بظهران الكاعنىونقحولعاالثقلااثلعمنادلامنتلفسواء
صو رنااجواب منهابماذكرهفىمتنالنقايةاوعاذكرءق العر (قولهبلانيةمنالزوج) لدلالةالتكرار

لشاتهلرمطها فىالجامعالصغيرودرطهاق الزاداتواجامعالكبرقااللاتقانىوهوالطاهر واخعتاره
أوالمعمنالنسى وقاضخنان وقالف الفتوهوالو-هلان كرارامرهبالاخشار لابصيرهظااهراى

الطلاقحوازانىر داختارى فالمال| واخارى فال كن ووه وبم-ذاتمطل تلكالمقدمةالقائلة
اروشايةتراطهادون اشتراط لا
ناالاشار فاىحلتطلاق هوالذى سك ر تهرواوتحداصرلانادلم*ةتمد
ذكرانفس بحرومالالشعقاسمالمعسدما لاحتماج للنمةف اىلقضاءوأمانى الوقوعفعايننةو بينالله

تعالى فتشترط الذبة (قولهوعندهماتطاق واحدةفىغيراخترتاختمارة) واختارهالطعاوىوى
|لاختمسارة أومرةاوعرة أودفعة
الحاوى الةدمى ويهتأخذشرحتنو برواوقالتاخترتاختارة وا
لاوى وماحرى تراه
 :أوندفعة واعدددّاواخت |.روواحدةنقع ثلاثفىقوهمجحازباىمافالاولىاندكا
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العلاقةو حأفندىوهذا الاجساعاجساع سكوفىمنقول عضهم وسكوت غيرهم ومانةل هنحلاف

لطلاقنية تفودضه (وقوالمهاقدالنيه
اق)
الزدوجشالةطلا
رىا
على ]شت أه إقوله واانو
الح) لانهمنالكانات ودلالةامحال قات مقامها قضاءلاديانه والدلالةذا ك ةرالطلاق والغضب

والقولقولممعالعينف عىدمالنموةالدلالةوتقبل بينتراعلياثماتالغضبوالم ذاكرةلاعلىااللنءاةاذا

هلولوانحى واذالم:صدق قضاءلا سعه الاقامةمعهالابتكا مسيّةلللامها
أقهتعلىاقرازمها كاذكر ا
ْكالقاذى ير وقولهواذالمدصدق قضاءلا سعهالراندلت! ال علىارادةالطلاق واد

ل

تنسينه)

هوعدم

لايدمن علهارالتكميرحت أوخبرههاولنعبمهفاحتارت نفسهال تطلق عن دنا كالوتصرف

اللركعيلليقاللوكالة وقالزغرطلقت واكنالتلعولصى لونصرف قباللعلبمالوصارة شرلانلية
عن السراج (هممه) قالبرامرأ لاتذتارمالوضيرهايلا

لفيا

اخيرهارال.ارلاقرار«هدر (دوله

وهار بيهكق

ولتممنية الثلاث) دلتدمندوا ةان قالتاخخترت
تننفس
وىير وشرحه واغمالاتصمنيالثلاثلان
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الاخشار بنيعءن اخلوص ودوغرمةنوع مذلافالبيذونةلاانتذوعالىغلرظة وشحفيقةفأمرانوى “.ني لوا ا

غْ

لك  05ان

اليك وضعا بصفةالعوم لقولهتعسالىوالامرنومذللهوقال
صم ويكلاف الامربالءدلانهينئعن
مخصوص اذا نوى الملا ذةدنوى عليك
هه ومصدروا لمصد رحاس حمل الوم وا
تعاىان الامركله ين و

ظله دمبوز فانقبلكيف عير لكام بقاءملكه والثوة:تيلا نعلك ||٠ 6/4رلا 7 8ل
لوثف ق
جبعمالعك وه

كله عصان قلناهذاتعَليكالابقاع لاعامكالعمن فلا سمميلزلى (قولهفانقامت اير :اح) وهذا

لع

ىوثعررت
ملهلامطاقالعمل حت ل
لق
قطع
لما.هلبهأنه
زيلى(قولهأوأخذتفعللآ خر)والمرادبالعم

02

ا 0 03

اتنغو مرطضلتا وأمااذا كانموةتا فلاسطل,القيام وق راغامطلعش لودادي )|جل ى) 4 25
ااذا
لك
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و بيلف

ماء لأبنطالحيارها لانها قدتشر[تتمسكن مالنخصومة تانرطويةالفرتذهب بالمشاحرةفلا ...ماف  ,رحا
مًاسبرامنغ يرتادنعو |,وده46 1
تقدر عالىبكلام مالمتشرب ؤلامكون دامل الاعراض وكذلكاذاأ كاتث_ي

«طعام|وأدست "ايامنغيران تقومن ذلكالهلساوسيجت اوقرأتآي لا ذن لكعل قليلزيلى (قوله  63ل

«ظلالتفويض) لانهتليك فطل يدلعلىالاعراضمنقياماورأخكذفسىاعلئكرشالة لكات
ت
لان
عقالف
فتولو
راق لاعنق.ض دو انلاعراض رزا
الفهنتال
لمرط
مخلاف العمرفوالسللاانال

مايدلعاللىاعراض بطل لكانأخصر وافودنهر (قولهوذكالاف سام) و شترط ذكالنقفس
لامتعتوبر واغاشرط ذاكلرنفسلقاونلها| خترحتمل
فاس
|متصلاوان| نفصل قوانكاانلفاالمج
تفسى ول

بالك جوىعننا كيرفانقلت فعلىهذالادمن ذ كرالنفس عتىاوما
زوج فلاتطلق

بقطعاحال ارادته|اختمارزوجهاوهومنافلةولالمصنذف
امهالانى كلامه اذلا
بقوم مقامهاق ك ا

ااذنات ف كىلاهه فقد تتنم جوابهااعادته(قوألوهالاخترارة) عطف علىذكر
|دأفكالحام.بما قكلت
النفس يعىاذالمبقعد ور_التفس ىأحد كالامسومااصلانا ع طانقعق كالاماز وج لفظ الاحسار5.
وذلكانالمّاء للوحدة واختمارالمرأنفسسهاماحل ال.:وحدرالتعدددون انحتّ.ارهازو جهافصارمفسما

فحدايه وادللملاهبخقدتضىماانلرفةلووقعنى كجلاةمادلوزنوالزويج بع
أمنحانده حكذا ال
دان
حهر
ل فظ
امايقة
| الطلاق قناالتفسيرهن جانيهاأبضامعةبرصرحبهفىلكانى>وىعن الربجاندى
لهدذارقوالافلشرط ذكرذلاءنى كلا مأحدهمافلم
غمرمةالفاافىالكنزتلافا مننوهمذلك واعن

منتصلفطالاخختمارة كالمالز جوكاظن اه (قولهاومامكون كابةءنذلك) كشسكر ارلقيااناري
علىمااذكانما أبا وأمٌامااذالسمكنولاأ فمندتىان بقلعانهاتسكون عنددعادةفتولأرمالوقالت ظ
ْ

مقام| خحترتنفسىتمروضه تأملجوى
عقبامذلك
اخثرت أناوأبىوقدماناولا أخساو شت ان يق ل

ووجههماسدق عن الفتمع ن أنااهذالم,كنلاأباوأموا أ شتانيقعبعقنواى|اخترت لاأنىهاأ
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(الجزءالثافىمن فتالمعين)
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ٍ

اللى! .منتلزه_نى تطاق اعرأتهإهاانكعانرأة خطأفاحش وفذا
اذناقا
ففتىساواه مأنامنها

كثيراماءمعت م.نقشونلافتاوىالطورى حكنفنا وىالشيزبنلاوثق بهالااذاتأيدت ستل
خوواللهأعم
ق)* ب

و

هجوىفالكابة قوله

لل حة أوغبرهادر حا كان لتفو.ضأ

اختارى وأأمرك دل والصرع قولهطلق كنلفمساذكرماوقءه بنفسه بنوءيهذ كرماوقعهغيره
ضوكيلو رسالةوألغاظ التفودض #لاثةتخميروأمربعدومشدٌةدرتم
أناذنه وأنواعه”لاثة تغو و«ن
الفعيرق وأنواعه بعودعلى مأنوقعه الغيراللتغو دض والانازمتقس_يمالثئ ال نىفسه والىغ يرهودوله

اذ كرمابوقهه بلفسه  4بشيراملاىذكره فى|اخهرهمن المناسمة حت قاللما كان الطلاق ولايةمسةفادة

املغنيرء_لى حلافالاصلذكرءبعبدان ماهوالاصل ولرصعللهفصلاءلى حد كصاحبالهداية

مخلافالاخخيرينفا كتنىفيهبالباب( 8قولدقال هااختارى ام)بدأ
مم سيقه ثئ بفصلب ههذه
من الخيرةعلىوزنعن.ه وهواسممن قولاك
ىلمنايةالاختمار
فا
علاخحمارتهرالى
با
بالاخدة|.رمموته دصر

ا

وقالال وهرى.اراسم منالاعشاروقال أرضاالاءت.ار الاصطفاء وقالتاجالث بعة
اخاره الله
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ىوى واعلان ذها قاللىهااختارى أوأم لراسدلاسوي
الاعتمارالمل الىايردالىماهوالافضل والاول ج
راملاطلاق أوقال ا طلق :فس ك لانص ر.جوعه لانهةلك لاتوك.ل وما ادررمن قولهلاعماكالوزيس
عك الوزبجالر جوع عن لتقو دضسواءكان يلفط
عز فاته قءسهنوحأف_:دى ,أن لصوا أن يقول لا ل

دك أواختارىالملساتنملنى للك هوالروجأوعماالعزل فانه ستعملنى
طلى نفك أوأمرك
ْ التوك للاغيراه (قولهبنوىبهالطلاق) أى:فو دضالطلاقد علىهذا المضاف عقد الاب لهوم

بذك رالدلالةا كتفاءعامر:نهرولامدرالدءاالة حالةهذا كرةّالطلاق وحالة الغضبوره ستغنى عاذ كره
دلضافاض_لى من تقسدهقولالمدط_:ف بنوىبهالطلاقبحالة الرذىداولنغضى ومذاكرةّالطلاق
ا

[أوائساكانت النمة أوماءةوممةسامهامن الدلالةشرطاف قولهاحتارو:كذانى امرك دل لانهمامن
كانات :فو دض ماف الدررمن! ممامن

حكن ناتالطلاق فغيرصوانكاس.ق التنميه عليهوتقدم

عن العرا انلدلالة انمساتقوممقام النسةق القضاءلاف الديانهقاذا ادع انهلسو باختار:ى ووه
كامرلة بد لكالطلاق بدي ولوفىحالة المذاكرأوالغضت (قولهفاختارت) أى نفنهافلواختارت

للووكااو
ز وها .تعوخر الاعرمن يدهاولوءطفتبأوفقالت اخسترتنفسى أوزوجنلانبقاع و
اار قا ت رانهل بمقعولاحب الماللانهرشوة
تشرء
دا
لمفجعل
قالاءتبارلاقدم و بلغومابعده ولوتيرهاث
بحر
واوقالت اخترت نفسلا بل
زوج

وما الاختدما
اعشيارا
رمن عدمالوقوعسهونم لوعكست ليقع
وقع

للقدمودطل أمرهساوكذ الادقع قوف أكقت نفى بأهلى در (قولهفىمحلسها) أى اس علهابه
مشاذهةأواختماراوان طالدوماأو كثرمالبوقته و عذىالوقت فل لع ادر والمرادمن العلم!لاعتعاد

الراجمأعممنأنمكونظناأوبناجو ىعن المرجندى ولوخيرهامقام هولسطل خلافوانمر إقوله
أدانتبواحدة) لاناختمارها نفسهاره يتحقق لأروت ته اصهابنة-هاف البائندونار+ى الى
تقاريه فهى رجعبسة (قولهوالق.اس أنلابقعثئ) وان نواملزوجالطلاق
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وبانت ثمكلت زيدابقععر ( قولهوقععاممباطلاق؟ خر) له لاءكن هلتهحيلرعدزالتعاءدق قله
 1للطلاق فمقع وف.ه لاف :زذرهو يشو لالملقناالرن

وعندوحودااشرط

الخرط وحوانه ماخازيلى (5ولهوعندرة لع

مهزعند وحود

كك (قولهومن 1رأدضط هدو احسا:ثل)أى

مسائل>وق الطلاق وفسهانهذا|اضط قاصمراذ1رذكرقمهمسئلةالاسةناءوالضابط لكلماة.ل
 4الااذاءاةة-:ه من 3عه
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الادكل اعمرارً:وقدتدام عدوألق الصرع بعد لابقع
لق ]ا أطلاق امامعةد :الوط عفلادرءن اللاصة )“تمة) كل در4
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قى قحم نكلو<ه املاعوردهمع تحافوجماربلوغوعت قلابتعالطلاقفىعدم امظالةاوكل درده

دقتفهىا تنو روشر--ه والظاهرناالمرادمن قولهمطلتا أى سواءكان الطلاق
هىطلاق بقعا لعطلا
وع)زوج اعرأنهمنغير 1كنطلاةاالاانوى *» الع ور وج ات و دوسلا
مجخزأاومعلقاإفر
اد
نمه اذه ىالى<ع عنقعان نوى وكذا اذه ى عن وقدعد- 12كاحوأنتعلى كام

كوا رم

لا فاع ل كذاناوناالطلاق وهل اذاق»ء-ل الوف عا4
درعخ تأر إثنيه) ستلتع:.نص :اعلى عدن

بقع به الطلاقفأجبت بعدم وقوع الطلاقوان نواوهائسابامهزكفارةءين عأنلدحنث كو التهرمن

ناءمدمعرنى قوله علىأءىيمنو<ماوهوالكفارة اه فاسة.عددالجواب بعض عإاء
أادل
ببا ابل
 0روما اللىالوقوعم تندالقوه-م كاه هىمااحةّل الطلاق وغيرهفعند ذلك أح.ا
امع أن
ب تقمادهأن بها لنسسةاغ ا
رسالةأْمسن فيان ماذكروهىتعريف الككانةلدس على ١طلا 3ه :دل ددر

تخاءطابيهالرمأةودصطلانيرانادشهااءالطلاق الذى أضمروأودصط [لإ.ارعنه بأنهقدأوقعهكقوله
طلقتك و قل أن,كونالمراد نت ام الصصة والعشرةوكذا
قال ان نالكراودلافى
حرام
|إأانت ذ س
ن
أن
نهذا! 5احأوععن اخيرات ولدس لفطا لعمن كذ للكاذلابصع أ
بقمةالالفاطا كذلم لاحتنالاهلمخلوء

ا
مخاطهابه بأنبقول فا أنتعين فضلاءن
قال فا أنتعينلانى طلقتكلصم رتل

السايقن وبقى كك الت

ان

انا اده أ قد ارق<»-تى أو

اقل الطازىنكون من اذ 4دلبال.سن
مل ح
لسن تل

ار

ا

كالجرمةبالنسة اقول أنت مامقائ امسءءء نالطلاقوحهد

الافط مسسماء لوراك
فلامردماذكرمقىلغدرعءن الاماممن

ك أولاشتهمك أولارخيةليف :كناوباالطلاقلاقعيذلاف تارك اح اذاوى
حك
انهاذاقاليمالا ح

نهالطلاق وم كصاحبالرمخعلهافا فىذلك عن<أده نأ اب الأماءواايك اغالاع نن غم
ذ! لاطلاقأل م هذمه كان أىليل ووجه عدم وقوع الطلاق بهزهالالفاظ معصدةامطاب بهاواما
ظااىهى عدمالحه -ة وتوهالست نأ تمدع
اذه
فه
لان
لنامع
اوا
أت ليذكرهصاحب العره

نَ

غب ايبهعداالطلاق يندم فيش بعد حدوثا للدوالشهوة وارغ.هه ؤلاق ١2رمه
ىن ال ل
الطلاق عل ا

وهدافا#الاتنفك عن|اطلاق قطم 0
ر

قعندوقوله لارغمةلىفيكمع|الا

َك ون لغظطالعينءالا ولىعل انا[لست عقا
|1رادلافىطلة.
بالطلاق كا

الاقدرا

اىمه

ات
ولاكانة 95
ابالطلاق أصلالاريسا
قافا لاداف بغيره ولبوجد نه انحف

كن
داف
سه

الطلالقفغواودوومبدذلكا إضاائهم مر والفان اللككانات فىثثالامه سنا ما تصل ادالاغريكقوله
أعرء بدك لحن اناما

باتاس
موزاجزل أي وفسو
شل سواو

وا عا كترده ْ
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قالانؤى حكازنطلاقا عند أى ضفة وقالالاكون ثي؛منذلكطلاقاولثنوسورنىبلاليةواعل
ان ل وقوع الطلاق بالنية عند الأماممااذالم:وَكدالئنى العمنامااذاأ الدديه قاذيمعذئوأن نوى
اتفاقهم اق الحدادى وقد تفقو جبعا انه لوقالواتهمأانتلىباعرأ:ءأ ولدستواللهلىنامراأًذاوعلى حة

مانت بلاعرً:ففاونلىهاشبقمعثرئنءويانلالدة أمضوامااهى الكلام علىداصلربطحلاق وك ناه| عن
قا (والصريح) وهومالاعتاىن اثناكانالواةنهأورحعيا
سينم بالق بالطلاق ومآلابفلق

كناففاالفم يعنى لاصتاجالماقضاءلان الم الثمرعى :يس الكالامارادها اكلمأولير8
رةالمكم ذهب انس:االىا عه
ااد
فالتلو ع وتوضصه انهمحتافوادلااء الكزررفل دوت ل ر

١س« الامامارازعالىانها درفي اك ذ كرفال واشى المعقوبيهانهذا 2كاكلومردلامريح
انما ظهرق الثلاثةالتى حِذّهنّ<دوهزة نَجَدٌالطلاق والعْتاق والرحعة لافىالجسع <تى انلمع

ذرالنكالانه من الاشمااءلى
اللثةاذا تنتباتفاقهما| وبالمينهبصدق وقضاء اه وكات«نسج ان ر ك

اد ره 2

(قوله:كدفاىرت والءمائن) بردعلى |طلاةهمانىاابزازية لوقالكل| 1

ععملعىتدةّمن باثننهرلا مهالم:ءق
عالنت كداناما.نه كذالية-ال
فقال
هلق لبقع على اماه واو
طا
داعم
وا م
دناثةن
والا
بد

نالسكقاناتامراًأدلهوانماءهالهى سادرس اام فلساق انا دناعة

طن لاندا1ثرالنكايد
مدقا صر ب الطلاقنانقال ساوهى فى العدةّانت طالق فانه
5

اهطال
ردل
ناننكان2ل اصن فكغيرهان ستئنى فت.قول الاانكو الكع.اشاعلا أ

راف ى لنلادقالصر يح
أتوافنل كذهاعرابهكزافانة ل لمق) 1كاد كلشهنا وه وا ش
ر
له
صا
ودف
الدائن)لا نالسطلاق شرعلازالة٠ اكال نكاحوقدزامالع اوالطلاق علىمالفلمصا
كاذا طلةها عد انقضاءالعدةوانا قوله تعبالى فلاحناج علمهما فا ؤ:دتيه بدنياالعت قمالفان
ة

طلقها فلا كللهمنلالحى تكز وحاغيرهوالفاءعللتعقيت»

علىووع |

وةال علهلسلام اللح باصرربح الطلاقمادامت فالعددولانالق.د
مر
الثالئة بعد الخلع

الحسكمىباق لمقا:كام ||تككاح واعافات لاس تاع وذلك لامنع التصرففامحل كغواتهيانحرض
وغيردز ل (قولهلااالمناء)اذا كانافا الكانة فلوكان بغيمرر,هبعك لواقلىانتطالق أغشرالطلاق
ث قمال وهى افلعدةانت طالق أ فش الطلاق بلق نهرءن الف و فاىشلرمحنارلاشم زينماافظاه
والمرادرا! ماثن| ليان ماكان لأف |[ا

لا«دموية فل ولع هام خل هعال بقع|ل؛كاف ولوخدلعهائم

طلقهاعلى مالوقع الفى ولاصحبالمسالكافالقشمةولوخلعهائم قا ألنت طا لقبائنوقعالثانىوان
سم

أنت طالق وهودر ع و بلغوةولهنائنلءد احا البلا
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ائن ولوخلد ان مطملةها تلااوقع الثلاتوانكان الثافىنئناا بعد ياثنلانهبلص رعلاءالكتاية كانىوج
مال تجامهأنى|!عدم
قمخلاصةطلقها على
القديروصرح ق3يهنان العاتنيلد الصر يحو مشكلعلمهما ا

لادصم اه قانهنا م نن قمسهيل حوق السان الصريبحخالاانحمل عدمالعموعل عد اذى لين
اشكال أه (قوله لاتقعالنانية)فلاحاجةالوجءلهانشاء حت لوقاعذدت به البينونةالغعظة تصدق

فىننه و.3ل لات»صدق <كاهما

لع أدالظاه رات
ارط وأد“صمرعلى الاولغيرو| <-ل لغظهاش

أحبلاانه>ث كافهههكد عرقالفىعقدالفر ائذواادى طورل  0تعلملاتهمأنهاذا عدر كاله
علىالاخميارمكون انشاءفطق فق المزازية قالل انةاسشتك:بأخرى بق لعاه ل دصل اخخباراوفيوا قال
إلدانةأنت طالقيائن بقعأ ىنائنةولوقالأنت باثنلابقعلانه|حبار لاف الاول واوقال اشكْ
بتطليقة لاتتقع اه  0خ.اراتهر (ق5ولهالااذاكن معلقا)قبلاصسادنزاوضافاحتىلواأاا
معماعتيارا:ميزه مرغ نال
عاق الائنف العدًا وأضاذهل :

00تصوير

العلمق وتقدم انالمضا ف كالعلق وصورنه كاف العرقال ا أنت,ائنغداتٌ أبائ محاءا[ديقع
1

أخرى

(علىم:لامبكن)

خأرنيكقا

ضناعلككانات جوا ترد » واخديكا لد معاد

فاشترطالندة لاطلاق » فاكللاقسام لادلىامالاق
طلاق نكر
لكا
اا ن
ندقد
وعلأق لارد [المذاكه ع :ص
ولاتصدقحاةالغضان  +فى كل ما ختص با محوات

دماك واوقالها بعدىعنى ونوىالطلاق
يقال
رذلاو
أعوك
وللاوقحلاجة لىةك ونواىلطلاق ل بات
كىلفى وزىالطلاق بقولهاذهى
ذلهى فى هذا الثوبأواذهى فسمى أوقو
اوقا
اعول
بق
ةولار دع
اقلناب.قع
الا
للط
و دقولهقولابقعلطلاق ولوقال هلار بع طرق عاءكمفتو حة وناوىا
تشذ بقعالطلاق اذانوشىعذنا عن الخانية وبقمن
طرقعلءك مفتوحةنفذىنفى أى طربحقمشن
الككاءاتالفاظا أخرته كراجعةالتهر (قولهصدق قضاء) لانهنوىحقيقةكلامه (قولهولوقا لمأنو
ث) أمافعااذانؤى ,الكل
ئولله فاهى
ظ)اهر يكذيهعيى (ق
للقاوله
ن اهلقو
اكون
لمار
الكل شم

فوظأامهاراذانى بالاوكذةط أوبالاولى والثانمة ذلانهصارا>سال حالمذا كرا اطلاقذلااصدق

وعكاذا اذانوى.الاولى والثالثة وم.نوبالثانية شيئابضكوان ثزلاينااأى
فبعدعمادلنميةف

لان

اال غندالثائمة حالى هذا كرالطلاقلكونه نواهيالاولىوالاك_ل اناهذانوى!اطلاق واحد:تت

حالةمذا كرّالطلاق فاذانوىعا بعدهاانض صدق اظهو

رالامربالاءتداد بضاءلقسالطلاق

أولاصدق فبععددمهنابوةثائذاالم.نوالطلاق بشئدم وكذاكلماقيلالمنوىبهاونية الخيض
بواحسادةغيرمس.وقةبواحدةمنوى بهالطلاق بقعباملط
|لاق وتثدتحالةالمذا كرة فصرى فنهاا2
المذّ كورخلاف مااذاكانتمسبوقة واحدةار يدبهاالطلاق حي ث لابقعبهاالثانيةنهر (قولهيقع
ثثتان) علموجهه ما قدمناو والاصل فمهانهان ينو شئمتهالم دقعثئوان نوىبوا-دةًا اطلاق بطر

لقاوقع بهاالطلاقنو بىهالطلاق أول.ذولانه مانوىعن دواحدة
وضاصد
قعضابعادهاء! ي
فاننوى
موا الطلاقصاراتحال حالمذا كرةالطلاق فتّءينالطلاقز يلى (قولهبقعوا-دة) لانا لالع:د

الاوليين ,كنحالمذااكلرطلاق (قولهوكذلكلوقاللأن بوابلاوالىوشنو بتبالمائةالطلاق

الال احرض) وقعتواحدةووجهه

ظاهروالىهناءَت المسائلاثنتىعشيرة ووصقلدهانىالمهرالى

و|جعسشةعرين و حاهألتعالنان
فوبناءهذها وحوهعل الاةتدارءلى حالمذا ىر:ا لطلاقوء_لى ان

الثمةتسطل مذ!كرة الطلاقفاعةمرذلك ق.دعاذ كلانه لوقلانت طااق اعتتدى |وعطفهبالوواأوالفاء
فاننوىواحدةبعنىلاغبروقعت واحددّاوئنةمن وقع:اوان لحك ن لهنم فةعن الثانىانهفىالفاء:
و حدةوق الواوثةتأن ويهحزمفىال.ط علىانهالمذهت والمذ كورق| انمة وقوح الثنتينق الوجوه

قنلهه (اقوللهقوأضمااىءفهى ثلاث)فلا
الثلائة نهر(قولهفهىكذلك فهابينهودتمعانلاللهى) لا
هر و و جههكان التمرعن حيط أنهبكوناوا سكل لفط 'ثاث تطليقة (قوله
ااف
ظه ل
للان
ادق
بص

بأماينرفىعالاانىهيرءز يلبىويك تليغهالهف اىلمدتفان امتنع
ا.نمصادق معالعين) لاخبه
لتم) دهن طلاقارجعما وعلىهذا مكونمن
رفعته لاقاذى قانكل فبدرنقهما (قوله وتطلقلى بالس
كانةالرحجى سيد جوى وبثهسذااءعلى ماسبقعن ال
وحارولالاغرففى الدررماتخالفه (قوله وقالا
و وىان) لانهننىالتكاحوهولاءكونطلاقاب ل كذياا-كونالزو حم ةمعلومة فصاركا وقال
نطلق
لات
لعزو لحاتكاواسعلرهألدفةاللاو اواىطلاق لابقعفجحكذاهناوله انه ذه الالفاظ ته
لا لنكتاركااح ونصحلانشاء لطلاق الاترى انهحوز أن بول لست دامر ءلانىطلقتباماحورآن
ول لدت لىباعرألانىماتزوجترا فأذانوىب اهلطلاق فةدنوى قل لفظه فيصكالوقاللادكاح
لل

ى بنك در روقولهاوسّله-ل
سنن و

كعرأةفةساللاونوى الطلاقلابقع كذاق التسنوف| جوهره
لل ا

2

2

ا

خلمة) اممنخلو إبريئة )من المراءة

(الحزءاالثالفىمءنعفيتن)

(<إاكعلى غاريك) بذئعنالقؤلية وأنتمي ف اىلحرامقاناتا ذاوقع|لطلاقبلانمةشجىان مكونكالصري فسكون الواقعرجعيا قلت أل
المتعارفبهباتاع السائنلالرجىوانقالأنولم«صدقللعرفكذاف البزازيةوف القنلوقالأنت ||
لام اذا أرسلواالناقةحعلوحنملها
عل غاريهاوهوماين!ا أسنام والعنق

(انحقبادلمكوه.ة كلاهإكسرحتك

فارةتك) وعندااشافى هماصرحان

وله ام |ه
رعة (قاه
ارمأحرام ولبردالطلاق بقعقضاءودنانوةلوقالهى حرامكالماعترمبلاانلهشسه

من
املمنخلو يضم الخا مءن حددخخل فمدتمل الخلوعن الخسيراتأوءن قمدالتكاح عبنى (قولهيرشة
|البراءة)من حدعلمفل البراءةعن -سن الثناهأوءنقاملدتكاح عبن(قولهحبلكعلىغاربك)أى ||

لاحتنا حان الىالنية (اعرك بدك

اذهى حَثشتَنلاى طلقَك أولثلاتطلى الطلاقولاه رتل درن (قولهيحعلونحملها)أى

اختارى) اولىهادفيظينلاتطاق مقودها (ذولهان .اهلك) لانىطقل أولانىأذنتلك ولاتطليالطلاقد رركوهسورالهمزة
(انقهتوعبله وهدتّكلاهإك) في>ة.ل انىعغوت عذكلاجل أه|ك أ ووه :.كم لانىطلقتك عينى
مالم تطفلسقهالانهماتفوضان (أنت ون
(قوأه سرت.ك فارقتك) لانهماحقلان التسرعوالمفارقة الطلاق وغترهعمتى (قولهوعند الشافى |
حرتقن تذمرى) أى الدى امار
معمرناحستع
با”
لصرنصااناامحل)صر صم
اماولههفهذىئاوملالممبتيعيتنلآعبكسوننافىالنساء
هقما
اتارلىقت مالىوأصدانىفصاراكسائرالكتانات زنلىوقولهماتعيناستعماله |
فسرح
وقال
(استترى) اغرىهن الغربةوةل دل نق
اعزىمكاناغربىء ن الغر وب وهو

ابتتى)أى فش أىغالمائ.وافق ماسقفتفمه( .قولهأمركببدك) أىعلك بد كافقولهتعالىومأامر

البعد راخرج اذهى قو
اطلى (الازواج) ثمالككاناتثلائة
اقسامما«علح جوايا يلرااغمرلة
بدك اعتارىاعتدى واستيرق

ك
تفا
ركفا
واستواحل واد سرر

فرعون برث.دو حمل ارادالامربال.دفىق الط-لاقدرر (دولهاعتارى) أىاتخارئنفدتك

نىلتخكاتحارى نفسك ف أىمرآن دررر (قوله وفىهذين اللفظينلاتطلق مالإتطلق
افا
واق
أغر
ال
نفسهاامح) وغذاقالق الحواالثسعديةوهذالاسناسبذ كرهذا المقاموقدوقم سدب ذلك خط
عظم من «ا«لضمفتين فزعمانهبقع انلهطلاق وأذتىبهوحرم<_لالانعوذالله منذلك وقأولدءوى

ووكنكاايرةطلةاقتغو .ض ووةوع |
عدمالمناسةمنوعفانالاب مسوق للكادات أعم»ناأنتك

اىك
لثلىك ولاسعدلل
عهإا
ولا
وخنللمتاسفداللكانى وف فان | نفسسهباعدان فواضلما بقوله أمرك بدك أواختارى تطلقمطلقاوان (.نولاطلاقول سكذلك بل
هقا
هطا
ف مسالت
نطلق
هذا المفتى افلىخطالحهله غيرفادح جوىظناتهارنقوله لات

انبااذاطاقت ||

ونى بها الطلاق كاسق قالمآنمن ن ناالفو رض وفصل الامر بالبدوكر العرأن |
ذا
ندمن
عند نصحجواءاورداوما:صل وانا لان
و ردا لاعيراخرج اذهى اعرن ووش

تقنيىاستغرى تذمرى وما«صلحجوانا

وف اخايسبةربثةيليان حرام

دلالا ال امهمقعامهاقضاءلادنانة والدلالةهذا كرا لطلاق والغضب (قولهلانجماتغفو بضان)أ

لكطانلااق غي صرنوالباثلمبة (قولهأنت
امن
غتو دضفاف الدرمن امتهما
أاىملنكتانا

والا<والثلاثة حالةارضا وحالة اأحرة)أىعن راقلتكاح و -لقلع.نقة ارواقءتةتكه*-له وكذأكوفىح ترأواعتقتمر(قوله |

ولان أن
مذاحك لط

]زم  )004منالقناعوهوامارأى استترىلانلقت ومن القناعةأىاقنىمارزقكالنهمنمىنأمرأ

طلاقها أوغترها للافينا واه

|المعدشهولا نطلى الطلاق درر

اطلاق وخرم
(قولهتخمرى) أعربأخذا افحتم للانك نذتمبىيا

احلغاضلبةفااترضًا لاقعالطلاق أعلىتطرك أوعنالاجنىلثلاستطراللك (قولهاستغرى) >قل ماتل تخمرىقالفانب وراوقال |

ولوقوع يهعلىا0لن0ة00
مابالتة اللولس فنول ام يكوه كانله ومكه اواواالبىتار
لاطكل ال
1و الالع
أعخهرى هق ذلك وحقل ان مكونالمرادمن قولهريع نكونهكادة أى فلاءتوةف ا
رالطلاق
حالتهذاك :

او

سابرالا قسام قضاء|

الطلاقق ٍ وانكانالواقعندياثنا (قولهوقءلاعزىمكاناغرى) وهوامامن العزوردّوهى التتردعنالزوج

قىتك أوازا0ر0ة أه كدر ر ومنهب0علم :قكلام
لان
عا نصغ حوا 0أوع»ن:ىالع1دأىاتارى 1الع0زوبة0أو1ا0ل.عد عطنىل

و ردّافانهلاحعل طلاقاوالة .الثالث

الشارحمنالقصور لا جامه قصراتال ارادةالمعدعلى الثانىودواغر بالراءالمهلة (ولهاخرجج) ٍَ

اهلان مانلاسر

اطلىالطلاق (قولهاذهى قوى) >ملانما >هلهاخرى ا
أى من عندىلانى ظلقَتْ أواخرج ولت

الس

!1

دان

اموا

عا

عاكارح الاريلمالا
أ(قوله ابت الازواج) لاق

0

والالف واللاماذاد لت علىالمعتمطلمعنى جعي جوى (قولهما ص جواا).ى "١
لاقعااطلاقف الاقسام الثلاثةالا أأوالتاءعينى
ْ
ل
ىلالفاظكلهالامالنية)
اط دونلاخر عانهشح  |:لوالالطلاق(قولهفنحىالةاارضالابقعالطلاقف ا
ىئرالاقسام قضاء)ملاني(ةإقولهالافيا :صلجمواباورذا)فالهجع لطلاق لاابالد.ة ||
الطلاق(ولوقالاعتدى نلانا)نان فالأيتقاعلطلاقفسا

اعندئاعتدى

اعتدى (ونوىادل أ قولهالاقها بصمللوكا لباغير)فانه بع الطلاقبلانمهوقد نظمحاهل هذا العلامةنورالدينعلى بن

لاركاوارى ا

ا

م(نعللاسكين)

ا

يقع الرججى ببعض الككاراتسوى هذالثلائةححكمافىقولهلستل بارمأأواستلك ١
طل
فنهنري

فمصروالسرمن انالواقع رهجاجىلبهكذارة لك نجءلهف اىلدرربائنا
| يزوج يناعءلى ماصرحبه ال

أ قلمررماهوالضوات والناص_ل كاف التهران ىكلاهه مؤاخذةمن وحهين الاولان كونماءرا 1

هلسائنمنوع دلبقع ارخ ببعض الكناءات سوىالهلاث كانابرىءمن ا
ا لاش شع ب ا

5ك بعداكطلافك اذاقالت اشتريت من غيريدلشاءاللهطلاقك ْ
طلاةك| لطلاقعلمكبتقعوهدك طلا

| أوتضاءئئت طدلاقكخلنت سدل طلاةكأنت مطلةة سكون الطاءعلى الصوابغافىالثهر,سكون |
اللاسيققلأنتأطل مق نامرأ فلانوهى مطلقةأنت طال ,لاقافلس نك فىفحالقديرالوجه اطلاق ٍْ
|التوقفع_لى الن.ةمطلقا انمكن ناك دلالهال <_ذى |قرضْمَك اعرتك طلاةك وق يرثت من |

طلاقك لافوالاصمانبهققعالفىالغتموالاوجهعندى ان يقنعاائلنلاكنامناىاءنمانتالمذ كورة |
اتمتارىولاندمفيهنهالثلاثوغايةماأحابيدقالعرع:ن الالابلاانتللفكاظمطقة بالثلاثة وعن ||

ارى ماسب كرو ءابهالمنهروأقولمى الابرادالاول على ماانسمق من |
تمد
رنهامق
يىيا
| الغثاف
هذءالالقانا من قسمالكايدوا .لظذهىرخلافه وانهامنالممحو قكدنت توقفت ف ذلكبرههحتى ||
ظرأت خط الس.دانحوى الموافقة علىذلك فللامد ونسهوأ قول قد بقدمقيافالصرعانمنه جدى )

نالاحك دادبرل مكالايوهي للكوشت اا قالاصم ون

ات
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 05ا

0خرطاماافلشابوتشحهالنكنا كرابهتوح اللا يو نت ارك
ركم
تربح
الم
ص
ا
ن
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ر
ج
ى
ا
ل
ا
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ا
ن
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ي
الطلاىعل وجه || ٠ب.لاعا ري م
المذونه وأماامتناع ارادةالمنتين علتاعرران الطلاق
مصدرلا>مل محصالعدددرر( وله وقالالشافى ا اك

ْبتعالرجىف انمع)لانهكااناتعنالطلاق وهو يعقبالر جعةولن|انهأتباىلامانة فط صالفا ا
مراجعتها لغيرقصدولا :ل انهاكابةعن الطلاق لانهاتعمل 1
 :وااحة ماسةالمهاف امحال كلابقع فى

 ٠عل نفسوالال المكنىعن وهتسميتهاكاناتمحازز (يقلوله و نصمنياةلثلاث)لانمسااكللحنس

ستتيستين
يي

| وحدا ععتنمة الثنمن افلىامة لاىغ_يرها لان_.:ة العددفى لجنسلا0-0تمر (قولهالاقى قوله |
نقلهالسمد
ْ اختارى)لآنالاخشارلا بتنوعدررواءل انف قصرالاستئناءعلى اختارى قصورادداءل ما

1الجوى عن شرحابنامحلى معز باالىاتخانبه حيثقالوالواقعباللكاباتبائنء_:دناالاالوا قعثلائة:

ا اعتدى واتيرق رك وأنت واحدةفانه بقعواحدةرجعبةوان :وىالثلاث.الكاءات نممنيتهالاقى .

 :أربعةاءتدى واستبرق رجك وأنت واحدةواختارى فقالتان-ترتفانه لادصمنباةللاثفىهذه ْ

الاربعة اه ظثهمرائهاتمااقتصرف الاستئناءعلى انحتارى!كتفاءيةو ل المصنف وغبىرهاذقو
اله |

وتصمنارلةثلاث أىف غىيرالثلاثةالسابقة(قودتائنبوتجةهبكلوهن)هامن كلالكهثاداات ا
ءانى
ءنه
|المنقطعة اكلادفررف تمل الان#طاعء نكلرش
ودو مكالاخلاق المسنةأوعن قبدالتكاح (إذوله
ٍ حرام)احتال لهاطلاقظاهروأمااحمَالالاشمَفوازانبر ادا نم اماأسحمهوالعشيرةاكلادفررقال

فىال روسأقى ىآخورات الابلاءعن الفاوى انلهوقا4سا,نتعلىحراموالحرعانمدهطلاق وقع وانلم

نوو كرالامامظهيرالدنلانةول اعشدتمراط النيةولكن معناو ناعرفاولافرق بأمقننوتلهعلى
حرامأوتحرمةأوحرمت على أولبأقل
وعلأىنت رأام
ودد
أوننعالىعل.ك سراأمومرم أوحرمت نفسى
علدكورشترطقولهعلك فىدرم نفسه لانغسها وكذاقوله حلالالمسلينء.لى حراموكلحل علىحرا

ريطما

73

ا

1 7لادانم

1

|

,عل
ادالنئنمسنااللغوىلكن
ب خروان المرا
ث1
لق 1
تمن معانىهذه الالفاا
ق انهل
ار
رع
|التاو

وه ختصوصوف تل شخصوص فب الاستارجوى (قولهماستترمعنا ون مرادمه)ذامعى لكايه |آ!
م--له١١

 ١ذدالاصواءءنوكان شق أن سين أولامء]:هالغة ثمسن معناها اصطلاحا كاهو المستفقيضص

أغلاذىماىهذا التغر رفم التعارككانعلعراب ةالمورجوى وجههانالهتعررفغيرشا «للماا

اكش فا رادمنهق الكانه بواسطةالتفسير والسان وغيرمانع من دخول مااسةغراارادمنهق الصري ١|

عر دف وولهقىنفسه +قال مااستعرا رادمنهفىنفسهلبردعليه أ١
تلى
لدع
اوزا
أواسطة حوغرانة الافظ وأ

 1م
ع

5

 /دئْ (قولهوق انان)ساق

جما عوك يمل

ا

 1ريا

)وى 0
/رعه 1

|أى غرالطلاق رطردق القأ:سة جوى (قولهماق ل الطلاق) سن وغيردلانالا قال امايكون |1

الا
ررعال) ١| دمن شين تص_دق مما اللةة

او

00

تماد ان سسا را الى

دك

روهو

عند لفتوخ سدميى أكانغيرها :

0

وكذاكاتهعا به العام شرح ١

1التك..صمنن كديالمسندالمه جوى (قولهول'
ا:كونمذ كورانصا)لءدرن
0

من طلاقك جوى

قولهالابالذبة أودلالةانحال)

تمر ب صرانارى”

أىلا
تطانالكانا تالا0

لانألغاطالكثاناتعسبرةةصهنا أطالاق دل مله وغيره قلايدمناارحرء لج واذاوقع الط-لاق! ا

ا

من

0

ا

 1ال

بال ككايةاماللنسة أودلالةاممال -5الاولى اذا وحدالاءرانومنه  5أناوف قولهأودلالةانحال انع '

بر
جه

(قوله كذا كر!ةلطلاق) وحالالغضبدرر 03ولوههذ ءالأ لعل للد أ

الود

هرنءااللنمه )لانم ظاهرةوا لذمه باطنه (قولهوتطاق واحدة رحعرهق| عد دى ال)واووىثلا'اأوئنتىكا ١ا
بماد

ا

رف

7

|الصرعاذامينكالاصدرز بلىوح هكونالواقهعذءالالفانال انه رحعءماوكونهامن الكنات ١
ا

أماذكرهقالدررحدث قالامااءّدى فلانحق ةمه الامرراسانو دل أنيراداعتدى نعاللتهعالى|

يت

زا الاجهامووقع يهالطلاق بعد الدولا 1
أوتعمىع1دك أواعتدىمنالتكاح فاذانوى الاخيرة

د

و 6ب >

أنت طالق واعةدى وقدل الدخول
قال
بده اكانه

3

 1 --ات

 0:ا

ن | للسسباذاكانا

000 0

برقال

0

إنار

1

6رمع ا لكلا

»اله

01ا
1ة/لله
5
نج
إر
02

لمر

3

جيه -

/

برعل

حو را

0

عدى لاه.ددادلانههريععاهوااقهودبلعدةفسكانعنزلته يقل الاستيرلامطلقهانى حالفراغأ
ادةعندقومك :
ةسك لاطلة  وأماانت واحدة فلانتهحقل أنبرادرهانت و ح
اأأرجها أى تعسرٌفىبراءر

|أوقظ رد :عنادى وتودلك وأن كون اام

درغدونأىآ لتطالق لق وا ده اذا زالالابهام :

مه بعةبالرجعة اه ولانه وردانهعل.ه السلامقاللسودة لت زمعة|

كر أاعت_دى مراجعها عق وزمعه نالاىوالم
والمهماةالمفتوحات وقيل سكوناليمكرماق (دولهأ

ع

|أواستبرق) بكسرالهمزةة..ل الماءشخناء ب الكازى(قول وال زفرق ب
عها)أىبواحدةمن قواهأنت |
:

ل

نهنا كنارنا لككارا تكلا

| 1 7أواجدة

ٍ إلا

 6 2لا
0

0

م
هل مستعاراء ن الطلاقلانهسديهوصوزاستعارةا لم ١

محمعت منانه 61تررق لاصولوالطلاق بعتبالروجاعمة|استيرق فانه ستعمل| '

م
2

لاك

:

سن

12

00

أنهتعدوجودا عر يمه ؛

لقةفكون

ون ند ت مصد رمعدوق وهوط قنه3

د

||

أأر
دسا (قولهاذاقال واحدةتيالتصب وقع) وان 1ينولاءهنمتلصدرة>ذ وف زيلى (قولهلابقع
ئ) 1

وناونىلانه نعت للرأة

ال

ا

الاعيزون دس وحوهوالاءزاب) بردعلءه انهماعمير ودف الاقرارقع الوقال لدعلىدرهمءبرد انق رفعا |

0

[أواصءماذ.طلب الفرقوكانهع_لانالا-تباط فالبابينهرا ل المرحومالشج شاهينفعلىهذالوكان من | 12

:

يلرمعتير وانكان ا كام من |
نلهلغوا
الع
| فر قق دينوجوهالاعراب هل عتسبركادشمننا ا

اتزمونهىجتاطدانهام
| اخواص اا نال كور وعالنهحزء الاقاولمهافىالنهر وهووالخزاصل ل

علتلكصناعتهم والعرفلغتومولذهاترى:أهل العملالتزمونهكلفاىمهم علىانالرلفاعبناف الوقةوع
الاحيمالأتير

0

الطلقةممالغة ,ل عدل اه والنصبلابعين أن

|١يكوننع المصدزراطلاق بليو زأنمصيكدونرفعل؟ نركقولهأنتضاربة ضيربفوةاح
صد:اووره|
ا؟الا<مال موجودافى الكل قلاتعينال«.ض عراداالاندلءل زيلى (قولهأىغيرهذه الالفاظ الثلائة)|
لحل تت جوج

ةا

حومسم

اعسسصس عهممد <7مدممده صم12
قكة

(علمىنلامسكين)
|الماضى والاؤلى اضتوالسال لاض
ف

5

شاع امسالخ.قترننوتدماوااُْ 3

 0العىا قترنت ,لاضعيراًولا (تولهدوءنن أفىبوسفاثم)لانالكاءه تقتضى |
|ذلانكلةمعللقارندكاد

سقالمكنىعذه وبودازيلى (قولهوأوقالامأرنها دنخلتالدارالح) أرادالمرأةغبرالمد ول بها |]

ورك التصزيم بذلكلانالفصل مع قود ل اولانهلوكانتمدندولابجالوقع علمرااتناك لوخارا لشسرط أ
|ْ (قوهيقع واحدة)لانالمعلقبالشعرطكالتم زعندوقوعه وفىالمحز بقعواحدةفلاق للانى والثااث |١

ْل فكذا هنادررقةسءال عدرف العطف لانهلوقه وقدت واحدةاتفاقاءند وحودااشرط ولغا الناى

مكعه وبكونهواوالانهلوكانفاءوقعت واحدةأبضاا:فاقا فىالاصمقاله|
عمدامنوجت تثمر ح
أوكلةغتعاق الاول وتحزا لثانى ولغااكالث نهر (قولهوعندهها بقعثثتان)لانالواولدمع ١
|الفقيه
ْلمطلقى أعنىجع المتعاطفات»اقاهاوماعدهانفى|
ا

 -4سوااءكانهناك عامل

دنه

جاءر اوعروا

بيكت)

0

|وكراملاكزيدوعنرووكرحاؤابلاقدد أوترتنبوقدجسعبيانلواحدةوالواحدةف التعليقذارك رايد
0

هنا تع المطلقحه_ل القرانأوالترتدب ف ل الاولبشعالكل وعلى'
ْؤاجع ندمها يلفطالجسعول ا
ا

بده

1 7 24

الشافلابتع الاواحذةفلادقع ازائبالشكتهر ورفالاسرارقوهمأوالءاقوناختارواقوله كذاف |] رفع .رت إحنم*

حكثف

١

الت
العمبد لبها
اليزدوى جووءن المردعةدى وناللأحراته

الدارفانتطالق  :ل

1

3

و <_د ذلا بل بنشن نذاعلت الدارتطاق يلاناولوتحز هذاالاغط قل الدخولالمبقع الاواح_دهكذا  :اح 0

عله ماعن شرح ابنالشلمىعز مالاناية(قولهواأنسوالشرط تان)لاانلجراءينبتعلقانبالشرما

0

اددووا حدةاج) وكذاالفاء ومءةمع
د -ةفمقعان كذلك درر (قولهبأنقال امشطااق و ح

.ان 5

ار

ٌ دان

ا

ات

ا ْا

0

١
لا

ا

0

ا

1

ا

0
وه مئلان

0

0
0لا:
 0مةوالنالية ث

يضم 0
و ره حي

5

وا

0هىلا 0
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 ١اس
ور ع والمهدورةا!تغلب معناهاا حازىكايد وامحازاغالبالاستعمال صربع وغيرالغال كانه هر 1
وق أصطلاح اهلالمان لفظ استعمل فىمعنا الموضوع لهلنتقلهى:نه الىماز وم» وق اصطلاح اهل
رفاظمرادمنهق نفسه سواءكاناا رادمعنى دقيقماا رمحازباوقدذ كرواانا طلاقالكاية |!
تلت ل
االاسصو

البائنمعلومالمرادلانمح اللمدنونةاعنى الوصلة

علىاماتالطلاقمسازلانمعان ساغيرمستترةفان

متنوعة قا :مرا رادلا نفسه بلباءمةارةام امحلالذى «:ظهرفمه اثرالمشوية واعغعرض نانهانارردان

معاهاالاغوبة غير ستترة قميغ الكاناتَكذلكوا نارمدانعرادا كامغبرمسةترهمنوع لانعراده :
ا معهمباعة .ارانحلوذكرقى !١وضع انهكانات علىاصطلاحعناء| لمنانفانه براد.المائنمثلام»نا محقم |١|
طىلاق
للذ
امها
ورو
هىما
 :تمتقل منه بواسطةهال كلم ال

فتطاق ١١1رأدعل ضفة الذونة وردنأن ١

السكانةوانكانت مسّ عمةلفىمء ناهالموضوعلهللكنلامكون مقصودا حت لاءازم ثاسولتوهافقمكاق |
ْ ولاك

الولكن

مادمكيفيرع
الطلاق
بسفاةلبنونةوقٍ|

م6

لك“

رك

إرأك

02

)رات
5 5

مما
مات تعنقاللامراات طالق
واحدةوءثر

ن

إنانت) المرأة (واحدة)وهى الاؤلى
ونع |ل1ثانيه والثاله اا

ا رأة(عدالايقاع) أى بعد تولهانت
طالق (ة.ل العدد) وهوئلات اوئنتان

أراسد ىرودلا
قأَنر!ّراها-لاقاذاقرنءالعدد
1

بالعددولا,بقع طاقه

واحدةعلى يرالدول بهابتولءانت

(انجزءالنانىمن فخالمدءن)

ا

ره,
كنمن
فىكل املنمنّد أواخأاونرو ده ولدسم كاذلذكلا

و<احددههووووااحدهة (قولهبانتوا<دة) كا وقال نصفاو واحدةء_لى |[خم درع ناجوهرة
 0أن بىوس.ف تسسنءالاولىة لاله راغهنالكااما لشافى وم د عتير الفراغ مه ورج|اسرخحدى
فى اصولهقولأىبوفوفائد:الخلاف طم رفعن ماتقل الفراغ فعزد أنىوسف بقعحلافا ل#دحوار
وتدالعطف بالواولايدونه عدر (دوله
مف اغا
ق
أن:بلقا خرهشرطا أواسة؛ناءوهذا الأسلا

ولتق النانمةوال'النة) فعااذلموكطنثهاا مان خلابهان لوةصدهدة فعلمامءل!اكلرجعة واخحتافت

عله نلدةها 1نرأولاواتار وقوع طلاقبا نئآشرفىهذهالعدة وةدمرشضناوا عل انوج هعدم
وقوع الم-ةاوالماانةامنا للشو

اسان

ار اإس اس

لوط

لمنه أنت طالق واحدة وعشمرين فمقع ااثلاث ولوقال
يقععلماا لكلوبالترغيقلانلهوجع وقعالك و
وا<دةوتصفا وفعثلدن وأوقال نصفا ووا<-د دووءت وا<دهولوفال واحدة وعثيراوقعت واحدة

لاف احدعثمرحمث بقعااثلانلءدم العطف وكذالووال زاح-د:ومائه أوواحدةوالفا أوواحدة

طالقاذاقرن بالثلاث ولا.لغوذكر
مو د اقلاف الدرولوقال
التبلا ث كاتال الس وفنداأورد وعثمرين تمعوا<ددوزم الز:ار ول
واحادةوءثمريناووثلاثين لان قوولوماتت امرأتات)مدخولا جاأوغرحمدول بها كاالقصر
هذه المسئلة فىهذا الفصلىوالا
لااختصاص لها نخيرالمد ولبها

دو واحدة
ح طدالق
الانت
ووقا
(وأ

او) قالانت طالق واحدة (قبل
واحدةاو) قاانلتطالق واحده
(تعدهاوا 5

تقعواحده) وعند

و

أن التصر يجمهىكلامالشارحوهوةوفهوذذا ]ورد هفاك مله قىهذا القصل ا (دولهدل

العدد)  :بدخل ف العدد أصلهوهوالواحدلانه مد أمك)ف الهرودعوتهااذعوت الروجلوك اليد
دقعواحدة لانهوصل |أطلاقيد ' كالعددى٠وتراوذ

وذ كرافقا
١لعددعحصل بعدموت,او موتالز

تالق وهوعاملبنفسهفىوقوع الطلاقألاترىانه لوقال
أن ط
الطلاىو رتصل بهذكرالعددذرتى قوله

لامراأنهأنت طالق بربدأنءةوال ثلاناف]خذر-ل فاءفل :قل شا بعدوكراولطال<ادقتدفّعلانالوتوع
ااه لايقطى-دددررلقوله لغاالايقاع) فلات.نص ف المهر وير ثالزوجمنهاجوىو 111

مالكتقع ثنذانف الاؤلىوضااطهق

لاغاان الواقعهوالءددفاذامانت ق ذللكر: .طل لحلفلابقع #ئعدنى وسمأتىفكلا م الشارحمايفمده

اندراحكام بك طلاق يدان(وق)

وهوقوله وهذْهالسثلة تقرٌرالى! خرمواغاذ كرالممزف هذهالس فلىههذاا لفدللمع اندلااخخصاض
هابغيرالمد حولم الاماتحانسماقلهام ن حدث المعنى وهوة واتاللعئض_-د باع(قرهك قال

هذا الفارمى قلبىهاوعداها

قوإهانت طالق واحدءّ (نعدواحدة
او انتطاانى(واحدةق.او أواحده
او) قالانتطالق وا<ده (مع)
واحدة(اومعهاواحدة) بقع(ثنتان)

الحسن):تاق بالقفكلمنتوافلابقعملق واحددفذيرامدخولساوقواء ولابلهوذاثلا
(قوله وذا) أىاردمذهت ان (قواه أوقال أنتطالى واحدة ةيل واحدةام) اء-لمأن ممنى
لالمسائل علىانالنطرف اذا وقع:من شين ول«+تصل به 26بركان صف لاذكورأولاوان|تصل به
معيركان صفة لذ كور خواوء_لى |نالاقرار دطلاقى سادق|:قا

اك
الحسال كام بنانه نعنىة

أعشناا ل امس وكاب تدهاة .له جويع نن اليرجندى (قوله بقعؤاحدةاما دء الاولىفلانهايانت
قولهقىهذاا! :قارسى ال تعره علي
مار احة نوات

ا قوله
حت لق ح

قل فىها معناهديراأى لفط دلي
منغيرهاوةوله :نهدن |أىمعأى

بسدمعالماءوةولهاندرأأحكم اىق
الاحكام وقولهيك طلاقأى واحدة
علماء
وةوإه ندانمعناءا علأى بعدم ا
واحدوهو

تكاماحواثى عتلعىر هذه
ال

ء ا 7-0يه
كلما تَّوقدعلة
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فمكونمضانا الىفاءلهلدثعلمالواثترى من دعق علممهحيثبقعالطلاق ولك ارجعة واوعبرواره

لسكان اولىتمروةولهلانه علق ااتطليق بالاءتساق فمهانهلاتعايق فىهدم مله وقولهينتظمالمعذ.ين
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ح|وىل ولمتعهأنخاير تنزبلالهمتزلةالمقارنلتق وقهوعوهلاالاقلارن
اان كلدم للقرانفمك نومنافمالمءنى الشرط اه فانىل علىماذ 1مشجىان مع فوله |
شط م
فسة

منهع
اكا
اوال
لّك
ا وج
ثىز
نىمعن
لاجندية انتطالقمع:كاك عل

ولابقعالطلاق اذائزوجها |

قان|انمائركاامحقدقة فا تن ؤ_.هباءةماران الزوجمالاكللطلاقتديرا وتءلقا وتصرفهنافدفازم
 4#ء

_

إغلىء :لاه

حك ن)

ال 0

١

١؟١

الوعفررقعالثثتان وهوالاشيه ومثسلهف الزازيةشنا (قوه يسترالاول) لاندحينذكرنت

حكمه تسيااوتعلمقافلابتغيرين كرالثافى لانامعاى لايل التتفميزولاالاتجزرة-.ل التعليق زيلى
ولوءباللفواو نقع ف اىلال واحدةوق الءانىثننانحكقولهانت ماالقبالاءلوالنهاراواول النبسار

رقب
فل
وآنرووعكسه اوالموموراس الاشرنواهلامصتلىاضاف الطدلاق لوةتين كائنومس

عبطاف فلاسنبكدأائن دااوتبالمست_قللى تعسددوقانت طدااق الوم واذاحاءة_داوانت طالق
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طلقت لوجودالشرط ولامنرائلهالانالعدةه_د تنقضى :شورس ثلان <مض

دررعءناليتقدهرشرح

رشرحه وهوضهف وقد كرفال ريمداهوالعه .فىه_ذهالسئلت
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/ || * 0 0 0انتوسى وواء أشارالىم داعيرابهلءنحسدكهذا اراس أوقالرأسك امالويودضعمعلى ف والرفقءتةقال
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[أعن| سروه نطراذقولههذا العضوطالقمش ما الىرةءتها وجدتفه الاشارةالىمانعريه

عن الحس_د فأى فرق بدنهماحدثواقلعطلاق ,الاشارةالىالراس دون الرقمةث ظمهرانالقرق اماحاه
من جهة وضع اليدعلى العضواثارال.ه حتىلووضع يدهعلى الرأسلويقعااضلاافصم كاف التنوير

ولرفخ

وهقتضاءالوقوع تعالواشارالى الرقة.دونوضعيدوقالهذا العذوطالقة.اساءلى ماذكرهفىالدرر

من أاذناهلم ضع يدهبلقال هذا الرأس طالق ووقلعونوى تنص.ص لعضو ينجن يدن (3ولهأوالى
مأبعيريهعن الجملة) ضارط ذلك مانةل اهلس.داجوىءن المنايةًان اضاف الطلاق الىمعضولا سق

الانسان يفقدهبقعواندى فقدملابقع اثم وفمهتأملبالنسمة لافرجاذهوما بق الانسان يفده

ماعلانطلاق بقعباذافتهالبهوكذابنتقض>اسأق مناهلمكطانلوكظوهرتالابقع الطلاق
ا لاد الانسانبفقده(.قولهأنتطالى) التساءغيرذاتم! فمكونالطلاق
مهمع
نالم
افته
اضا
هىا
لال
جافا
مض

جوىعنالمفتاح (قولهكارقدهوالعنقالم)قالف المدماحالعذقالكرنةوعله

فالعطف تفسيرى جوى وكذااذاقال جمك| ونفك وق

الظهروالدم

تلاق امشاخقال خلاصة

الفتساوىوالختاران لابقعبهماومالصاحبالهدابةالاىلوقوعف الدموتمهف اجوهرة جروا دل |
بقوودمه هادلرقاالئمسسةفى شرحالكافىوقمف يىعض النسعلوقاللبضءك طالقبقع تقال

وهذاتيف اتناهو بعضك اونصفكقاماالرضع فلا.عبريهعن ج.عالبدنغاية (قوله والبدن)

أ

(علىه:لابكن)

هاا
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أضالانه اتا قتضاءوه «ظهران قول ازبلىوول صا-س الخدا بهانه نعت فردلاإستهملانالكلام

الطلاق :لالادراولاستقم لظهورانالكلامق الطلاق قد كونه صفة للراةلامطاعا واماالمواى
ذلانهاللا خسارلغة والشارع تقلا لىالانماء12كنهم سةطمعنى الاخباريالكا.ةلانهةفى مع اوضاعه

اعتيرالمعانى الاغ ,وبدانحتتّىارللا نشاء الفاظاتدل علىموت معا نموافىمحالكالفاظ المناضىقاذ !

قطاللةةكوهوق الاللغاةنمار وج ب كونالمرمأوةدوة ذهفى الفمدت الشمرع الابقاعمن
دار
صا ق
ااثال
 1جهةالمتكلماقتضاء لصمهذا الكلام .:ون ||-كلامنا.هاا قتضاءفلا”دع قمه نمه الثل

اذلاعومللقتضى ولاننمة الثلاثاغا تدمبطر ب الجازولاتصم نمةأنحازالافى اللفضاك.:ةالخص.ص
وود

لإنجلفلابكلملعمااونوىشدثامة»ا:لعمل5ته لاقمااذاح فل لاناًكلوتوى التخصيص

|[ فائهلاتصدق والغرق بينهماانالاولهافوظ نهمقمل العاضرص لانهمن وظلائف الالفاظادون الثانى
لانهنت اقتضاعوالمة:ضى لاعوم لهقلاءة 0.لتخصصص قضاء رفول

نسمةلارجعة وهوعحظأ

"هاوا< والاءالتىحب حذذهانى
الو تسلف التاءكذا قبلورد بأنالتاءهناتاءالمنسو نود ز

النستاءالماوب المهوحم كان الواقمزجعية فلامكون مانعامن الارثأصلالانىا!عدةولاق المرض
دررواغا كانر-هالةوله

لور

ا

بامروف هوالرجعه والقسرنا سانتركهاحتىةضى عدتواء:ا :بنه (قولهواننؤى الكانرام) لايه أ

ناهرالمرادتعلقالمبعين لازم ونا متاح متاء الت ضفنن أأئمة ويلمةا لانانةقد تيزم |علقه

الشارعبانقضاءالعدة لفغوتصدماذا سيعريدقطع الصلاةوءلءه سه ووكذانةالثلان تغسمراةتذى
 ١اللفظي سإفمعنفلغود رقمدجشعهللامنلهموق|البائنة أوثلاناكانت كذ لك عندالاماءومدى حمل

حلدة ثلاثكذاافلىء_د اع ووافقهالمانى
ونهاجع
الا حدةكلاناعل قولةانهالمق نبناان نمللاا
قالنشنوبة دو نالثلان ونفاهمالثالث ول رواجعهامقالجعلتهانائنةلتكنناذهلانهلاعلك ادطال
از<عة وف المسعرفيه لوقالعلى انلار-ءهلىءل.ك ضائنةولوقل ولارءةلىعلك فرجعمة نور
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(فرع) قالانتطالق ولاعرف ان هدذا لقولطلاقطلقتفى القضاءلافء ا بدنه و بمناللهتعالىكا

هالت ريلف

مذط ا#وىءننالبرحندىوهذا «ؤيدماء.ق ع انلثمرحد ثانطل ما حكرهف المعرمن ان وقوءه

و

الصريح القضاء,دلانمة شرط أن

بار

لةتعلشىضردط المذ كوروكوزانالسوكاوونلكالىوعلده
ااطغ
البىدذكرقس اللشمرطالواسل:او نع
فلااككالجوىفتقدر اكلاهه علىحدر الواومن قولةوان نوىالكاثر العطف وتوقاعحدة رجه-.ة

وان(أون.وىالا؛ ثرأوالانانةوه :بمنذامذحك رومناعلدحماجة لأقوولهينوشئا (قولهوقال
الشاقي اننوى! كثرمن واحدة:بقماعنوى) لانهةل لفظه فانذ .ورالطااقة ولاطلاق امه كذكر
وها نصم تفسيرويه فصاركال اثن؛دل أولىلانهمرخ وامااءئن كاه
العاذكرلاء1له فص راكالصرن
عنه ول انانه روى مالا> له لفظه قتاغوندته لا ن قولهانتطلاقتععرواقتضاؤءانا ,نصادقاان كان
مطاتاأوكاذناان 0كنمط قا كقولهأنتقاءٌة و وءواماالوةو من جهة الورب فلارقتض.هالافط

ولاتغمسائيت بالشمرع اقتضاكءبلامكون كاذناواىةتضى لاوملهلا ثنمونهبالضرورةوة داندفعت
أواحدةفلام!<ة الازيدمنهاذلاف| لات لانالمدنونةمتذ وعد المغامظة وحضغة ذكان اللفظسا كا

هما فتعمل ننتهزبلى (3وله ولوقاألنتمطلقة بكو نالطا «ا)لا انفا لاطلاىلس ا
|على ماد | 5
لتاق اقلوىله طقالتقطصلااقار)و
طن
بالنساءقستاج فمهالانلمىةغارة (قولهاولولقال|
قىل وتطلمقةبّاء
الف
دتسيرالىانهالقالانتهالقتطامة_ة وناولىثلا ثلاندم لانالمدا.نغا تم
دارفره نجءلهامكف قولهانتطالق
الود لشاعقرلنالءثل_اتلالسةعن الك لم عاتملام

تطليقةكالم فىباقالص روفانه دضع بائمةاثلاثولأهوأنتذاتالطلاق)أى صاحةهترديدق

وات

01

000

نقيعة 0-00
لاما و
اناطالى تكسربالل

:نمت ان كون الضماكذذنهكولغة

وجي دان مان
من لامط رخلافاافتم كأنه شوقف عل |[مده اه قالاات ددا وى وؤمة تأمل و

لاله فىالضم نضافانهاذالميقتطرانحرفا لذىعداللاممتت ها كلاق ورد
ولاملاحظه حتىكون الطلاق بهاصركا لاصتابالاىلنة خلافهء_لى ل[عَهمنن مقاطرالا"شروقالر

لوحف الام أوالطاء معهالميقع اه كلام عل١اررجا د سنت لانتدافااقنتاصرءلى
الطاء أو-ذ ف الطاءمع القافنان! قتصرعلى الام فتدبر (وقمولطهلقة) ولوكانهازويطلةهاقمل
ذتماالردت ذلكالطلاقص دق ددانةياتفاق الرواناتوقضاءىرواية أنىساعان وهوح .نكذافى الغ

تقالو شي على ماسمافالعدتىلووا هاطالة ناد اهارهلاتطاق مجر(تولهوعم الطلا يود:
الالفاظ  0تشيرالىان الفساعل دجيرمس تيرجدم الاىلطلاق وقولهواحدةّيالتصت دفةه مصددر

>ذوف وهذاعدول ء نالظاهرمن غبرداع اليهوكانالطاهرانبقالفىمعزكلامالفنائية بقع

سبدهالالفاظ طلقة وا<دة كاهوظاهر جوى واقول هذاعلى ماوقعلهفى مضه مناسنادالة_عل الى
الطلاق أماعلىمافىنعذه شنا فالطلاق مضمروب عليه و<.نذ فواحدة بّءينرفعهع_ل انهالفاعل ا

 0احسترزيةولههذءالا!لفاظاء زالالناطالءلةثةالا عفان ننه لثلات'تيه فمأوقوله أولرشر !

شدا أىم ٠ن الأكثرا والانانةفلاتردعايه مالونزىغبرده اياننراىلطلاقعن وناق قانهبصدق دمانة

دق قضاء أضا أماءن|التجر ا الاق روا وو نوىذقى
 85الااذاكانمكرهاقانهن د
العمل ل :اتصدق قضاءوق الوياق بغ الواووحكيرهاععنى القددتصدق دضاءلانه استعول ولملا ١
١

لقالانت طالق م نن هذا اليد تصدق مطاةازياى عنىفى!ا إتضاءوالدنانةوماذكوعزىمابقتضى

لط شع شاهين وهومة.دمااذالم» قرنه.الثلاث أمااذا |
انهدامارص_دق القوضاءفقط وعزادلاز ىغبل
قالابت ال

_,دق ف القضاءانه:.1وطلاقالانه لاتصوررةع الق.دثلات
هذا القمد”ثلا نالص

|

هرات فانصرف المقىدالنحكا اثلايل.غووهذاالدّعاءءل بقمد| تهاداح فعاسلوفالمرتمنقال ف الهعر

اك نمةاغساهو ف القضاءأماىالديانة تعدا ب اجلميالكن وقوعه
واحاصل انووه -مااصر ع لاحتاج

افلىقضاءبلانية سنا شعادعا تلانبدائز ما رتهأورمساالالطلاق طنز - -وهقول |

انت طالق ولاسنوىلاتطلق وكذااذاكان كتيب ماالفككٌاتمن ةولهامراتى طالقملفظا
ذعافءشرط
قوقو
لنال
دذللك على اقلصىد_كابه لادقععلمهقال ف الغهروب ذا سطل قولهفىالاعرا
ان«قصدخطاءها اظهورا نمن ار داانقولاسة.نى فسءق لسانه بالطلاق لنمك ةطام ا لوقه ١

عنراة كتنت انتطالق ثمقالتزوجهااقرأعلى هذا فقرألاتطاق اه واعلانالرأة |
عةناالق
ن ع جمرندة 2دده و نم أيلهتعالمدررة ةد نعه
كالقاضى لاحل غحاانمكنه اذامعهت اوشموديهعد ل لك ن

ْ

اواح ذا اذاكان عدأ نضا
ول
عن نقسهأدةسيرالة_:ل علىاغختارلافتوى وع_لى القول بة:د |ب

|

|له ددامااذاكما نت قاعة فلاحكرم عأء-ه وطوّه الانهر<عى فلاكعزعهء ن نقسم,اش لاله والمراأدمن ْ
ا

أكون رأة كالقاضى دعدم | ت|صد بق لامالقافان خمرالواحد العدل يعتبرعندالمراةولاتعدير
عندا لقاذى لان شان الهااذى التفريق وشا نالمراوعدم |امكاح

ا

م(

أماتوه كأ نطتالق الم
رداء
فا اخ
دة ان
هنعتىة على طالةان وللكلات طوالقلا>ممل

العددلانه ضده وذكرالطالقذ  ,لطلاق هوصفةالمراةلالطلاق هوتطاءق والعددالذى بقرننههو
إانعت

لصد رمد وف معممانادطلاقائلانا وتوضههماتاله!:حب التوضع انقولهاتطالق ندل على
الطلاقالذىهودة هاا راةوبدلء لى التطا.ىالذدى هوصفة الرحل اقتضا عفالذى هوصقةالمراة

1#ألانهتخقسه نمهاثلا ثلانهغبرمتعددف ذاتهوان االتعددقالتطاءق حققة وباءت.ارتعدده ١مودد

اسانهود -قة المراةفلا دم 3+ه نمةالثلاث واماالذى هوضغفة الر<ل5لا:ن2معقيهنيةالثلاث
أءض]

إعلى هنلاءسك ن )'
سسب

ا
بل
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وذا اناكون عند كثرةالاستعمال اعاءالىانهلا يشترطفكونه صر حاعدم استعى اله فيعبرو حدى

لواسةهمل فىغيرهنادرالم بشدحىلكونهسركتاويدل علءه ما النبرنءانخانمةمن انهاذا كانتركاواراد
بهالطواللام_دقفا.-قعن الجوى ونه فىالمهسرادضأم نن أنه م[اسعهلىفى|لطلاق دون غيره

لمادنال
انشذ
و-م
غعهيارله اصلافان قلت برشكل
ردر
ىاست
اهاسىعمالا كثيرا ولدس المرادنفن اىل
لتعمل الافسقهلت لاشاكا لاناهذاكامناكثراستعهالهفيهص ركانالذىم ستعمل
أرالهالذى س
الاد.ه أوى بالصراحة كاف الفرونصهالصر يكفىاصول الفقهماغلب اعم الففىمعنى حءث شادر

اىياأصرا-ة وقدوقع الهدايةتدافعفانهعلل الالغاظ الى
حمقة أو ازاانل ستعهلىغير فول

5كلمش امنالصر الاستعمالوءنىالطل داوقن يرمع اوعدتانيب
الاستعسالكذافى الف وأحابفى ا(حر ادلعلبارة وافلىاءلى الغالب(قولهكانتطالق و)لو :نتم
الاموكذااذاايد ال
اقشود
لطاء*ناءأوالقافعدنا أوغيناأوكاناأوًلاماوم اصد
انه
لقا
البر
الا
ذادلط

علىذلك قبلالتكامسواء كانعالماأوحاهلاوءلهالفتوى و عالءمانالتقسدراخطاب كلامالمصنف
اتفاق.له-لى أنتطالقزوجت طالق أوهىطاالأنىهومراة.دضخطابها اف البزازية قالفا
ذرسرلطفلهاقها وتحّلالحلفبطلاق
لاتذرجى الاداذنىفانىحلفتبالطلاق نغرجتلابقعلعد.دمك

غيرهاوالقول له اه نفظدرهاذلادلالة فكىلام

البزازيةءلى انعدمالوقوع ف هىا_لذصهورةلعدم

اقطان حى اؤذمنه فائدةلتق سد مخطات فكلامالمصنف وفولهفىالهروةوء مه فىالقضاءبلان.ة

ىن قول
دتعرط ان يقصدها بالخطابرمعناهاذا كانت الصغةة م أخطابلانالطاب شمرط وى عل ا

المزازىوالقو لل يهفمدانَّعْدم و قوع الاقف المسئلةالتىذكهالكونه نوها ثظهمرسةوط
رلانصاحب التهرلسفرد بهذ العبارة:ل هونا_:ع اصرح ره فى لعر-ءث
اعتراضانموى علالنه

قمادلعتطابالانه لوفاالجلفت ولمابلضمفالا.بقكعا البزابزالخ والحاصل انّ خصوص امطاب
د دلماهوالاعمم 2:أوماوقوممقام هكالاضا:ذه صربذاك قالعر.حمث قالوذ كراسعها
[دس مرا

أواضافتهااله كتطابه اه فالتقسديالخطاب ونهوهكالاضافة الاشارةالمانالصغة لاتكونمن
الصريحالااذاشتقاتء_لى :ثئمن ذلك كذ كراءعو فانتردتعن ذلكلرككند.ن الصرجح قوفف

عمارةاليزازىالسا بق ويد عليه أيضاماصرحنه
الوقوعحممنلتدء_لى |ذية يدلعلىذلك صرم ع

0

قال ذاقالطااقفةمللمن ء:دت فال امرانىطلقت ولوقال اعراةطاأى اوقالطاةت

اعراةثلا ناوفاللاعن بهامرانى صدق ولوقال عرةطالقىواء م أهرانهع رةوقالل امع نه اعراتى طلقت
هلاقمن ذراعحا
اذ ولفاحللءا
اعرارهولانصدق قضاء وق التهرلوسماهايغر امعهاتلطلق الل

دقعلالعوامبقع عل.هالطلاق قضاءوفيهءال
لتء
نغتم وقد
فف!
او ر
نا لطلاقبازمنىلااف_لكذا
بريدان فعلته فعلىالطلاقي فيرى عاممملانه صارخزراكاناتنا تكذاءرفال عل الطلان
|والطلاق نازمى اوا4رام ولنهللاافع لكذالما<_دهف كاامهم +روة -ادظفر نه شعخن|مصمرحاره

ىر لانهنقاالن وقعطلاته
فاىكللغامانة للسسروج معز نال اىلمةنىونصه الطلاق مازه:ى اولازملص

زمهانطلاق وكذا قولدء_لىالطلاق اه وتقلالب_.دااللجوغىاعيندمءز الاجلواىهرالط لاق
ىازم بقعتغيرنءه اه لاق ذولهلامرانء ل كالطلاق حدتٌ د*وقفت علىالذمةعند الاماماننواهبقع
لل
والاقلاوةالا ووس ف انواهبقع وان1بوفالام مدماره دك والتسانوة وان وى ع رداك

ولوفالءاء.ك الطلاق تطلى الذ.ه وانقالطلاقعاءك واحب وقع جوىءزالمتجى ١ خدذف

قاف فانكسراللام اوكانى مذاكرةالطلاق وقعبلانو.اهلاتوقف ءاجأودج الوقوانعه ترمكذا
ف اخانة قالى الحومهو الااتتأبكونا ارا الها نوق ناا راقالشعراه وردّه
هجوهر وغ راود وامرذاه نزارالا
فال رنان اللرنملغة بال علىمط ل كا فذ كانصوعل ا
13

2

(اجزءالثانىمن ف المدبن)

ا

حاضت وطهرت دطلقها واحددّفلارادان .تقولف ذااحاضت وطهرت قالامسك-س.كقان عدتبا
يلر رج تقاللنسف المعندعة ولافىالتغردق سئة ز.لىوعسى بن
خق
تتين
احءض
قدانقضت بات
أنا منن ثصناتبتتامند()قبولاهولطتلأاقنالداثمةناءتيارتأويل الطلاقبالتطليقةكاق العنايه
 +ى(”قة) ملك أحدالزوحينالا حكرلهاو دعضه بطل التكاحلانالالكمةتناى| بتداءالتكاح

دّةأوخر<تالحرببةمنداراحرسمسلةثم خرج

فنع بقساء.ولوسرريه حينم كته فطلقهانى الع

غداتهاو توسفاى قال لابقعف اىسم لينواوقعه #دقممادرروان
لىع
اها
الق
روحهاء-ما فط

ملك وونقنىوع| لطلاق قولانى:وسفالآ مروتطلقفى دولهالالوهوقول 2ه كاذكردقضيئان
و كذالفه نقل الكاىعن المسوطا ن لهابقعطلاقهف قىولابىدوس فالاولوهوقول قولدهوافلاآخر

بقع اه (تنبه) بذكملاخسروعكسال لدوماهلىوحررها دع شعراثهن طملقهافىالعدّةواحم
ول
ةبقع
وللا
لجع اببووسضعن هوذاهوقا
وفوعالطلاق فىةولم_دوةولانىبوسف الاقور
ٌ زقر وعامهالةتوى قالقهاضعتان انتهى ف لف
ات وى علىمامثىعلمهمن لاخسمروتمعالتمع من عد م وقوح |

االطللاوقحذرهرته بعدشمرائهااناهكذافى الثسنرملالمةقالشعناا قوقلدذ رائز بلىىاضافة
الطلاق الىالزمان ال ملهالاولى وعكنهاع_لى الاثفاق مقتصراعلءه فىالأانىوءزاحكرو القول

الوتوع لاولىنهدققط الى لكان وعلل وقوع الطلاق فالمسكّلةالاو وعكسهاامافىالاولىفال

وال المذافىلالكيةالطلاق ولذاتحب عله النفقةواالسكنىوامافىالثسانمةفال لوزالالمانع بق
هعتيرحيث قالعقب قول
داج ان م
ان قبدتحريرها اناداوتحر برمابأهاهل هوه عم رالمفهوم اولاق الز

المصنف فلواشتراها وطلقهالم بقعيعنى لواشترىاعرانه ث طملقهالمبقعالطلاقعلموالان وقوعالطلاق
اسشرعي قمامالذكاح م نكلوحه اومن وه

بحد وكذااذامللكته|وشقصاءنهلابقعلما قلناوءن
ولو

ياج انه
#دانه بشع وقد رذائزبلجىهذهالر وابةعلى#دعا نطول وهلا لسسعمدلالتحريراولاذ كرالز

ملهحدث قالوالسع بعدالشراء كالعتق فعاذ تناز اولاملسانع الح(خاقه) ي عق
تفطق
للاق
االط
عيل
القال لامته طلقتكلاتعتق
ااذحا
وءه
دلاعكس «عنىداق الىلاعرانه امَك تطلق اذانوىاودل عل

لانانالةا ملكا قوىمنازالةالق.ددرر
يدن
تكك
ي 0ي
2أ علانف تانمي يكديكة ومههولهاهيدق شاف :يك لفك شدي

مون عددوفركمزم ريو ( 0إنابالطلاق
تزهقرمزةةمودمرهزدمزهمزهاودم بز ٠ ./
ّ

9

والسككارةف.د أاتولاسان الصمريح مأعق.هبالكابة نه ورهولغةامامنصرح ؟ءنىتحاص متعنلقات
الغغرفهوه رح وهوا لذى لاشتقرالىا ذهاراوتأو .لاومن صرح هاظهره ومذسه ««“عى القصرصرحا

لظهوره وظاافلصر يخقديكونعر سا كادوق المتنوقدكون ارساعلى| ختلاف المشايمبكذا
| قالمفتاك وتقمده بالفارسمه يقتغى ن|ماء_دا الفارسهوالعر بدلاوجد مهدر > الطلاق جوى

(قولههواس لكلكلاامخ) هذاعند الاصولءين قاانملوى وهوعندالاصوليين ماظهرامرادمنه

تماحعحاقيق
ولس
ظله ورانات صارمكسوفالمرادحدث فسهممقالىسامع عاردا
زةاكاونءند
وف
مله
القتقهاعمااستعمل ف الطلاقدون غبرهوق التريرهومائنت حكهالشرعىبلانمةاه (قو

المراد) اىق تفسهبالنظرا كونه لفظام#تعملاسواه كانالمرادمئهمعتى حققمااواز اكدا

يمهاللفظ |وذهو ل السامع
ارب
غ ارلدم
طدمةنهق
سمرا
ازال
وتتا
افلىتلوج واحترز .قوله نففىسه عن اس
عنالوضع وعن انثا فالمرادمنه فىلكايه بواسطة التفسيرواله.ان جوىع نالبرجن_دى (قوله ْ

وذا اناكونعندكثرةالاستجمال ) والىورطر د اقلحازكاس.ق كالتعميرباجز عن السكلوفىقوله

وذ

ا

(علمثلامسكين)

عالفتاوى لقاذهنان قو وقابلعضهمبقع و)هوااتيكجافىامنا نةقال
فلتعفةوشر لام و
| كا ا

ابلعفضضلاءظاهرهان هلاقرق بين طلاقءبالصر يوبا-كنابةلكنشسرط واف| اةالنم نهل قال

هالطلاقتلدر وى (ذولهولو
انهلابقعل اهلااذعاترف بالنية فلوما فتىحالسك لاسعلي ب
)بعنى|المقرويةيالتصوهدت لان العادومنهذلكَو -كانت ب انالمااجله الاخرس حوى وهذا
اوس باشاريه :

الاطلاق قبدهالزباى اذا ولادنرس اوط رأعليهذلك ودااممااذالميدم فانهلابقعونى]نرالنبايةءن
الرتاثى تقديروسنة وع نن الامامانه لاندان يدوم الىالموت قالواوعله |!فتوى

اه وعلى هذا

قتصرفابه قل ذلكمو قوفة وء ن بعض الاؤعمهانهانكان يحسن[[/اكانةل بق طعالاقهبدوتهاقا
0

فىالف افكوليب ن فالخلا انماهوق قصمرصعة تصرفاتهعلىالكقايةوالافغيرميقم طلاقهبا! 2
 1ولاحتاج ىد حمثكأن علىو جه الرم خابالك بهنتهروظاهرهوقوعالطلاق.اشاريه مطلقاوانكان

يهو صر بحكلام الخسانءمعلل لدامنرهحج هذه العمارةفتقام الاشارةمقام

العبارةكم

تامالكقامةمقامالعمارة(قوللهاطلاق ال ا لقولهعاءه! #لامكلطلاقحاثزالاطلاق الصى
| وانحنون وارادنانحوازالنفوذدون الل لانفءل الصي والخمنونلابوصف.الحرمة عناية واط اق الى

فعالمراهق ومالواحازه بعد البلو
غ املاوقالاوقعتهوق لعانهابتداءأبقاعوجوزهالامام أجدكا الدر

سكنامقاولوهقالاوقء:ه وقع سكل عالوطاق ف النوم فاستبقظ ذاقواقلعته حدث لابقعكا سق
(قولهوانجنون) الااذاءلنىعا قلامج ننّّذوحدااة“عرط اوكانعند0

اأسنىلام بقولهوأىكلمننويه كان
الااسللامطولقعاق دعن الامسداااكبنلووبأ
ددالقوللهو
اوك لانه م بأسلامه تبعالاحده |! .أماحكان وارادرالن:ونمن قّعقله اتلالة مدل المعدوه
والممر.م 0

عله والمدهفوسشس كر (ذولهوالنامء( لانتفاءالارادةوف_ذالاه*صف بصدق

ولاكذ ولاتميرولاانشاء در<ج لوطاقعاوهونائخقالاحزت ذلك الاقواوقع متاتلفناتبه

لقع
اق اوجعلتهطلاقاوقبعتلداناهءا!بقساع نهر واستشكله شنا
للك
افلىذوم لرمقعامالو قا
الاو
طت ذ
اناه,الااراجع الدماتلفارهقالنومسةكيف يقعنهوق الشمرنيلالمةعانلجوهرةالوكاذستقظا
مهر لىالفرق وهو|
فقالاحزت ذلك الطلاقاواوقعته لابقعنه لانهاعادالضعيرالىغبرم» يراها لث ظ
انهاوقعالطلاق ف المقظه بلفظعائل الصادرقالخوم (قولهوالدعلى امرأةعرده)سواءكان كامل

ل
الملكث اولاجوى وعال الس لمنلا سرو بأنهلس يزوج وتعقمهعزى زادمان هذا التعاء

دده

فىكتبالفقه ولاظهرله وجه عه فأنالشمرهاام ى من <ع أن «:وك ون للولىالتصرف فىطلاق

العددك انل التصرفٍ فىنسكاحهفان له|-س.أرعيده وأمتهعلى ||نكاحكاسيق فىابهوالاوكان
كلتكاححتالع دفمكون| لاسقاط السهدونالمو كا اليدابة اه اما|ذاةءلالع15
بعايانملا ا
ذلا
بيده
الام
التكاحعلى انامرهاب.ده أ يمك سميلة «طالقهاكيفثاءصموكان

امت

مالوقالزوجتى

علىان امرها دل فز وجهامنهحدث لايكونفى يدمكافىامخانيةوفعرالوقال!لعسداذائز و جتها

قاحلل تهرولاخرق بمنان ١
فأمرها يدك أبداكان الامرى يده ولاءكنه انرا -ده أبداوسأق نظيره

 22ارانةارك اولغرة جوى

(دوله وقالالشافى الطلاق عبرال الرحال) لقولهعاء4

أسلام|الطلاقبالرحال والعدة,النساءوط تامار ونهعاتشدّعته عليه السلام انهقالطلاق الامهنان

وعدتهاح.ضبان لادقالاارلااديههةالتتهت العمدلانا تقولعدةّا لاما 9لف بينان تكون تحت
راوءه_د فتقسدهقى دق الطلاق لو<ماده

دعت ع الجد نوا ليد الحندنكا باطلاولان در ١

عوا قاعه اوقاتالسنةلانمن
لوملاك ثلاناعلى الامة لاك ١باعهعلمبا على وجهه المشروه
هعسى بنأدانان صدفة
مجك الطاقات الملا ذعلك اشاعها اننا لسنةونه أل م

ظ أماالفقنه اذاملاء ا رعلى الامة الث نطا مقات هت عاو

اال

لشاف

فقال

0

:

(الحرْءالثانىمن تعالمعين)

 0أ

جدال-:كاح والطسلاق والرجعة وامرادسار وناهراحةكلاماانلعآنهلسعرادلوجوده حقيقة
وحكةدنيو

واخروىشنقالوافمالفظواحد لاهما كالم ترك وحكالأو مراديالاجاع فانتنىالا حر

انمكونعراداعبنى وكالناؤثرقالهاشذماءالاكراءلا بؤثرم لز ل وقدنطمهاالعامةالجوىفقال
ولدسالاكراومعهز ليؤر فى »* عق نك حاطلاق والعينتلا
(ذوله وأوسكر ان) محلهاذا كاناصملا وامااذاوكاهرج-ل نطلاق فطلقوهوسكران لابقع جوى عن
امال
الملتقطات بعنى وكانوصت للاطنلاق علىمالفأودلا
لود
تعكا
|ى
ىد<زيةوه
ونرعن البزا

المساثل السمدة التاىستثناها الاصوامونمن تصرقاتالسكران والان ةمالاقرارديواحداخالصة
والثالثةالرذه والرانعةالاشهادعلى شهادونفسه واخامسة الا ابوانحداذاز و ا
جلصغيرياً كثرمنمهر

الل والسادسة الوكملبالسسسع لوسكرفماح لسنغذببعهعلىموكاهوالسادهة لوغصمن صاح فردهوهو
ا الوسكاان ولىللاانفهرق فى وقوعالطلاق ينان .كوقناصداله
سمصنف
هادال
سكراننهر ولوز
املااكمافمنية المفتىونصهملةصاارادان لم صوم دومقرى عللىسانهصوم شعراوارادان بقول شنا |
ذرى علىاللاسننذهرارالطلاق |والعتتاقاوارادقىعمنهاخيزقلرسىعالى
نه اللتعمااوحرى علىلسانه
طلاق روبهريدز ينب دعتمرماسعى فىالقضاء اه وانمافدبقوالهف اىلقضاءلانه لابقععله الاق

اله األىىالوقوع قضاءفقط قولهق
روقد
بال
شمثق
ولاعتساق ديانةاقصمرهفق القدير ح

53 3 85 1
7/

001 4

/

2

ا 355 1 0

هه

ل

زيرف

ل
05 /

1

ويلاىر” “نهرا

/

م
إءاذا

ولق

همل

لمم مم

/73

0

الخلاصة بعدذ كرمالوس.ى ل ان بهالطلاق ولوكانبالعّاق بديناه دوهلتىافرق نينالطلاقوالعتتاق

ٍ

رعن الخان .خلاقالانى :وسففأوويوسف يغرق يدنهما فىالطلاق|
من>ول
ام
مهر
الظا
ا ولهوا
بقعقضاء لاديانةوق العتق بقعقضاءودنانة ولاخلاف ان اندو ر بازمهولا خلاف انه لوسرىع_لى

نفةلان الىممى
للديهنطلااق
لسانهالكفر عذطتالاكفروكداان تلظنه مرعالمععناهوانالابامعع
(بردهاوأماغيرها فلا#الوطاةت طلتكه ردالنءة حرعنانحساوى

(قولهوشواخة.ارالكرنى

والطداوى) وعلءه الفتوىكف التتارخانية عن التفربق دروو <وهانهلا قصدلهكالنام زيلىووجه
مامثى عليهالمصدفانعة لهزالسب

هومعص.ة قعل ن ق
ا.احك زحراله والاق مق.دعااذاشريه

للتداوى امااذاكانللهووالطرب قيقعبالاجساع نبرعن الجوهرة (قوله وزالعقله)

5

ف.همساعحة

لاخنى هبولمغ لوتل-كنمااكلماغنلوسكالمعدوم اطلقعلءه اسمالزوال (قولهاومن الشود) الشود

 003تأنه م
إرييلات11براك

مُمثرال سووسمهام وذههالاهل العاليةشكناعن
املععسعلهفاىوف.ه لعتان  +5الشمنلتمو جدعهم
هىو دهصرح ف الجوهرة حمتقال
علعل
ر يد
تشارح
الماح (قوالهكوالهنالمخ) سا قكلامال

وكات

ولاحدوزاكلا لجوالش ش والاف.ون وذلك كله راملانهبقسدا لعل حتّىدطيرالر -ل فمهذا دلاعه

وفسادو «صدّءن ذكرالته والعصنلاة كنتحر ذلكدون ترم ارفا نأ كلشيثامنذلك لاحد
عاءه وانسك رك اذا شر ب وولااواكلغاثطاقانه رامولادعليه بلبعزرمادو نالحد |همهللكنصرح

الدلي ناماحتتهوفصه واختارالكرنج والطساوىا ن طلاقالسكرانلاءقع لانهلاقصدلهكالناحموهذا

لان شعرط اصلدتةممرف العمل وقدزالفصاركر والهالم وغيره» ناال.لاحامتقواللىسرى الدين
واحدكصدرالشريعةفىمهث
ذلك يعتى
اماحةأم ى كلامغير
وقد وقعالغصر يح

العوا
رص من

نعلفعلهصلالاكل) هل بأنىهذا القمدق قولهسابقاواوشر بمن الاششريةاح
التوضع (قوله اذالم

تهقسد
لحاج
الا
ىب ف
للشر
الا
كذاطط ابلعفضضلاءوالظاهرانه لاتأى لانفعل الاشريمةعاوم 5
أجوى (5ولهوامااذاعلفعلهوأكل بقعالطلاق)قالفالنورالوا لوكا نكانللتداوى
مقع لعدم المعصيةوان,كنل لاهووداخال الاقهقصدا شتى ان لايترددف الوقوع وعده.دابن

لاك تمرح المنارابا-ةالمخ والاذ.ونعاذا كانلاتداوى وق «صم القدو رىوىهذا الزماناذا

الاص
ه قوالف
وقع)
رالاب
وعة:
 ٠سكرن لبخبقمعالاقه زحراله وعاءه الغتتوى (قولهدقالالدهنضمشا

 7المي

ب00000
ز هياقتاال
وش
واحازده لوف ولر

0

اواصيبت لاعلى وحهالانكار قوالعذة ام  00قالاوسكر لامكوناحازة ولوقال ١هدس

ام واحازةوعندى علىعكسهوبهأخذا لغةمهأوللمثوهوالظاهرهوف الخانيةءنا نالفل

التسوية لمم وشس قا نكلامتهما لامكوناحازة وف المزازرهوتطليق الفضوى والاحازةقولا

وفعسلاكالنكاح انتههى فلو ل لاءطاق فطلقفضولنىااحاز ,القولحذث وبالفعللاقاولومكن
ان نكونكمفية الاحازةبالفعل ان بدةعالم أ مؤخره-داقهابعدماطلقها الفضولى غير (فسرع)
جعود النكا.ح لأكون طلاقاذكر اهبن الث

الوصمة جوى

(قولهعاضل) اى حقيقة وما ىالدر

عنالداد 7تقدبيراليدخل السكرانلاصتا المهالاستغناءعنه عاسيأقى افلىمتن (قولهولوكان
الزوجعكرطاغ) اىنالئطقلمافىالخانءة فلواكرهباحس والضرب غال إن يكت طلاقاعراته

كنب فلانةبنت فل ناين فلانطالقلاتاطعلقراته لأنالسقكممابتةم
أقسام العا

رتناءتمارامحاجة

ولاحاجةهنا نهر ق.درالاكراعلى الكتابةلانلهوكانبدونك|رامسوتكسادنناء-لى ف ولوحقع

نكب بافلانة
انوىوة٠.لمطلتقا ولوعلىنوالا فلامطلةاوولكتبء_لى وحهالرس انخاس كا ب
اذاحاءك كانى ه -ذافانت طالق طلقت بوصول اكات درء نالمؤهرة و التهرعنايها دعل

أننوكلنه فقال أنتوكبلى ثقالىلاووكلهبطلاقهال عع ملناهنهاخر جالكلام حوابالكالامالامر
والحواب شعن اعا:دما السؤالوةد حصرعسيروا<_-دما لصم معا

ارات عتما يا

فىاخزانة اانه عشروهى الط-لاقوالنكاحوار<هة واحلف طلاق اوعتاق والظهار والابلاء
والعدّق واحاب الصدقه والعفوع ندم العمدوفولالمراه الطلاقعلىمالوالاسلام وقبول لصحعن

بعالسنيتعى مالولت ديروالاسة.لاد والرضاع والعين والنذرو ليذ كرالنىءمعانمن|0:3
,
العمتروعده ذفى نسعة عشم والعثبرون ال كارادعلىقمولالوعددفقى| لقندها «على3ءول الودع

ففتللفتمف يى
سدكهةوا تمن المودعن
اكان دالندال وه والظاهرولاق ان الطلاق ولوعءلىمال

اعل
والعّى حكذاك شع لالمعاقوالمجزوالنذر ش
حا الصدقه وقدنطمهاف النهر فقال
طلاق وابلاه ظهار ورجعة »* نكا-مع استءلادعفوعنالعمد
كْ
.رضاح واعسان وقء وندره ع

قموللابداع كذا الد عن عد

طلاقعلى جععيلنيهاتت » كذاالعتق والاسلام ن بدبرللعيد
واعاب اسان وعدق فهده  5مم مع الا راء عشيرينقىالعد

وقولهعنبهأتت ذعيرره لاطلاق ودعيرا نت للعيناىا اف«الطلاق وكذابالعة أقىقالق!١ لمر
ل

دذلكانما القنيةاتماهو,؟سعرالدالفلدس من المواضعفم وذلك انه المزاززدة قال كره

بالحنسعلى|بداعمالعهند ه.ا الرجلواكرهالمودع| دضاعلىقم
لولاهفغضامعان علىاككرهوالقايض
لانهماة.ضه لنفسهكالوهمت الر فالقتهنى جراخ ذه ليردمفضاع فىيدهلاكون انديى واطاق1
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صعةاسلام)لمكرهقااللقعر وثيدهقسيراخا نيه.كونهحرسداومانك
افلتهر اقول وهذا التَقءميد توجد سر اانه د
.لق الم وط انه مذ هس الشافنىاه وتعقه شكنا

باالننوقجو دغبرم! دهولمو جود قمهاونصهفىبامأ امكونكفغرامن لل وممالاكون وكذا اسلام

دم
يرهن
للمع
اه ومدل مافا

المكره الامعندناانكان ح سراوانكان ذصالاا

الغفاربالعز وااللىخانية ووجهالمسئلة بأنالحرك جيرءلى الاسلامدون الذئىوقد قلدصاحتالتهر
ف الردعلىصاحب البحرالعلامةالسدا وى حاشتّهعلىالاشاءوقدعلتسةوطه

(قوله على

الطلاق) عد انتانموال السنافى طاللاقمكره لابقعلقولهءلذه انصلاةولاسلامرفعن امتى
الخطأوالنس.ان ومااستكره واعلءهوبهقال مالكواجدول:اقولهء له السلامثلاثجدهنوهجزدلين
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.ه لتىوقعفمراالطلاقثم
فتب عليهالمراجعة اه (ذولهق طهرنان)  .اذانهو منتلمكال ذ

حاضت ثمطهرت وهوا 2رالثانىفمطلقهاى ناا ر+الروانةوهواالمتاكورق الاصل ووه ة ناوراءنافع
عن ابنعمرانه طلقامرادو بىحائض وق روا عالق عا عودرخيول| دصل الدع دوه

شالع ررسول!لصه 0

محكهادى تطوروخدض ثمتطور
دفايرا<عهااءسب

اننا مك وشاءنطاق قءل ان عس افلتع_كدَّدَالتى أملراهللاهانلتنطساقاءرواهاجماعة
غسيراءنماجهء واجه كان|لخاردسلاروقا ]درابن خلكان (قولهوءنأن كانه
القهاف الطهرااللذى لى الحمضة الم) اكذاذ ك .رالطساوئ وقول لكرماد كهالطعاؤى قولأى
حذ.قة وماذكر فىالاصل قوهمارد,فى |لغ كافالثعرنلالمة را |نل:ظاهرانمافى الاحل قول الكل
لانهموضوعلا”:ماتمدهب الامام الااندي الخلاف ولك ذلهذاقالىا لكاق انه ظاهراالروانة

عن أىحنيفه وماذكراهلطعاوىروارةعن أى-شفةاه وجمماذكرالطداوىماروىسالمءناين
مفلمراجهانم
عدرانه طلق راأتهم وهى حاض هذ كرذلك مرالط
لمطاةهااذاطهرت رواهمسل والاربعة عادلناىثعرجمألنةالنساءصتفانمدول بهاوغ_يرمد دول

تقراءوذوات الاشهروالطلاقنوعانسنى
بجهاوالمدخدولمهناوعان<.والاىولحمكالدىالى نوعانذوالاا
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شامل للكلحتلّىاوز لداننطاق ,وكاامةحدة أوفىطهر واحدمنغ_يرتذالرحعة أونكاحأكثر
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ال سين > مث الوقت 2دنص بالمدخول بهاانحاال ذاتءالاقراا والند ىع أفاعان ط

وكا راحداتلن واسدض ديتخللماذ كناأولاق المدتعولبها حالاةندض

أوق طهر قد حامعة| ف.ه وشى من ذواتالادرااا كثرمنوا<دةفكل ذلك مذكور فالمتنفتأهله

زيلى (قولهولوقالاواوءنه)حقهم أوحكم لاسأ ف الشارح ان اللوهكالد ول (قولهوقع عند
كلطع يم

اكانتهنذوات الاشورق للعالطلقةودهدةم راخرى
اول الكامل و ن

دلالد ول لوال ال
نلدئرةأووى كذلفون كات
وبعدهشهرا أخرى وكذا الحامل|ن يك ا

غلزة تحثيئناي ولاتفل اللعياننز وال الك بعدالمن لاسطلهاقانتن:وَحها
طلقة ملابق عع لامالقب
وقعتالثانمةفانتز وأ :ضا وودت|[ كادف را لاثعلىالتزومات كافىفتالقديرهها
قالمءراجءنانه بقاعلثلانلعابالاجساعسووظاهر > ( 0وله وفالرةرلااصعاذانوى التلاشفى

 3لانهؤىضدا اسنة والتشئلاحم لضده ولناانهنوى ماكةلهلفظه فصعتنلي>ادنه ستى وقوعا
ن>ح ثان وقوعالدلات

ل عرف نباالسئةلااشهاعاة 57 4أولهمطاقكالاه_هاذالمظاق مرف
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كن ته كا ذاهال كلملوك ل عراوداتلا:نَكل

حالا,تناول المكاتت ولام مالك الامالنيةلقصورفسه ولوقلأنت طالقللسنةونىوثلاناح_لة

أوهتغرقاءلى الاطهار همكعذاذ كروش سعالائمةوس الاسلاموصاحب الاسعرارو كر نفرالاسلام
والصدر الثمملوجاعه متهمصا <بالمدا دنهانه لانص نمه|4إدقمهزباي والحاصل هماش لفوافها
اد و 4وقوفها ل
اذانوى وقهوع| لثلاثج-لوهل دم مطلقاسواءذ كرالثلاتأولاوالرائ انه لان

اذالجيذ كرالثلاثوه_ذا نطرق العنايدكقلااضمذاننانه تا مالتساوى بين العماردوالاقتضاء
قالعموموهو :حلاف المذهسقانامة تغى لاعومل عهندنا (قوولاهعلىان|لخلوهكالد واللح) ومنه |

بعلانالمصدف لونقأدولله ولوقالموطوءته بلقلودلخهول.مالدشعلمالوا خت ل بهاذةط!كان أولى
(قولهوالنائنلدس دستىفىظاهرالروادة) اذلاحاجةالىا.:ات زبادةالمننونه فىا لاص ووحهماقله

العارج +عن الزناداتم:ن انهسنىفلامكرحاحته الى لاص ناا (إقولهرالادنى )لآنهلاعن |
لض ل اليلدالابه(قولهويقعطلاقكل زوج)*مكل وجه فلابردزوح الممانةاذلابقع طلاقها”ا
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آع!نددلك شده وحه العدهولمبوجدهناشيذنا| خذامن حكلام ال بزلجىواع_لم أن عرلأسوةوهى

ماترهن ر
ععا
ةنف
الىم
النون عن قولهودع طل
1ىقو
:قع
ااح
هله
انلهاتح
اضلوقوعها عاللىصغيرة
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وط
رلا
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|أأوحهالغدةو زمانانحل زمانالرغمة فاىلوط ء(لكونهغيرمعاق

قالان |اكالوم ه نظرلان الاطباء

أجعواءلى ان الجاعف حىالانحلنضربالولدفءلى هذا نلياجيأنكون زمانالحملزمان الرغمةعند

الخواص اه واقول هذا عب مذهرجلهاالانهقلأتنهفسات الىكاللاامطماءاذاخالف كاللافمقهاء
جوى

(تولهوهوبدى) أ الطلاق بعد لوطءوان ح د
مو ندع من حدث الوفت هذا هوالظاهرمن
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كلامهوفه نفظلريحر ر
اولنحذوعزيأنيرعرلاجعااطاق ايلطعلانقدالغاااننهةالبعدو بالحملة
دوضع هذ مائحملة بعدقوله وطلاق الموطوءةحا تُضايدعى جوى
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(قولهمن<ءث الوقتوالعدد)

الصواب|سقناط لوقت قانطلاقمن لاض فىطهروطثهافمهلاءكون ندعمالعدمالعزةأعنىتطوسل لس
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العرةعلمهااكذاذ كشا (ققة) مءنىكونالطلاق سنامن حيث الوقتانيكونالطهرالواقم
فا لطلاق لاوط»فيه اذاكانت من تحيضفانكانتلاتحيض وطاةها طهر وطتهسافيه كن 0
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كاسنق (قولهوعندزبفري,نفصاللجماع والطلاقبشور)اكلينتفطضللبييقنتمنيه لانبهالجماع م واذإن 01
تفتراارغمسةفلاهدمنمضىالمدة تدده ك
اذ واتالاقراءخلاف الحامللانالغذرممةهاوان فترتمن
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وجهبقمت منوحه اخرلان .ل يدعوالىامس]اكهالمكانالولدمتهاولناان لكراهمه فىذوات
امخض ناءصار:توهم|!تحمل لانء_:دذلك شتبهوحه العدولا<ةالالعلو ق ولوحد هذا المعئىهنا
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اللاتشنميروالاختماروا اعف اىلحض لاكردك_رعن الحتىوالوهرة (اقولهوهومدب) أى
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المزاجعسةلمفهومة من الفسعل وذلكضرها_ير لباناالمص
تاسةتاومءصو رذتكبرووتانشهواتا

جم دعقوهلهاءن
لسنةيالارمراالواق
فطع
كانتمستكدرةلانعهليهالسلامأمرتمرحمث قامربانكوق

نفسه والامزالخ.ول عسلىالاصحابهوامسوب|ف اىلشارع واوحكا ن المرادهنا لامرالاسانى لكان

نقاعنية
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عان اتانلاككا
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ومراجه
جكفال
حقه أنلابقطع نسدتهءن نفسهويقول قللابد

جواه(قولهوالاصع انهوااجبة) عملاحةمةما لاعرورفه_اللعصيةبالقدرالمم«ن برفعأثرهواولهعدة
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هوف
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أودفعا الضررعما بطو لالعدوز داللىحءدنارةوقولهو رفء
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اأذى
واقا
هلطل
رفعالمعصسية واجب و رفعها سدهوةووعهابانرمفاع اثرداىواثرا
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واحتةتة
مالرمرااجعءةمفرانق
لعهاّ:ب
]| ودفعالضررتطو با الل
اىبه فلتقال اولعناءة انفه لالنائى كنع لالزوت |
ولادلالةفىذلك ع_لى الوحون عل

فصاركانه علبهالصلاةوال_لام احرديذف ليكنت الوجوب وو زأنفقلابلرا<ءها أمرلاينعر
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قلكاان الطلاق على عهدرسواللله صلىالتعله وس( وانىوكسلرتمنمن حلافةممرواحدةفامضاه
علمومعرول:اماروي منحد دث المعلانىرفه طاقهالاماقملان بأعردالنىعلءه السلاممتفق علسءه

اببعننعباس انها دكار
ثوا
يو لا
دمر
حين
ومسل انكاره و تدرو نصاعنعر وعلى وا
اتاعالثلاثواتمارعنتساهلالناسىغذالفه السنة فىازمان
على من ذرح ع ن سن الطلاقب ب

ركين
صىدب
عانف
لاك
الان
,
المتأخرعنن العصر ب نكانه قا اللطلاق الموقعال ناث

واحدةعننى تعالازيلى

كن قالالكل ومانة-لف تىاألوبتلهىاننالوثقلاعثونهاالا نانساكانتف الزمانالاول0
0

تير لدمانومذالة_ةالسنه شدكل اذلاده حنئ د قولهفامضاءعاموم عرتعنا عن خط

أ الخلى

انمدة خلافةالصد اق كانت سكين وعرءثمرسنين وخلافةعلى ستسنين وعمان

ْ 0

(قولهوقال الشافى مساح)لانهمشروعوهولاحامع المراءندهخلاف الطلاق

فحالةا خض أوفطهرحامعهاف.هلانالمطرف.هلغ-يرولنا ماتاونا وماروينا من حديث ابنعر

لانه أمربالتفسروابلاقبقاع جلة نضادهفسكونمفونا مو رم أهمكون ندجة قرو ر وةلاناأطلاق
المماتجعددالهمكزه التدارك عند الفندلماعل لهتفو ب]هقلا لس لهأنبطلقها حالة
رص ||. 2ض لانهازمانالنقروفلعله ندم ق زمان الطهرز باجى(قولهوغيرالموطوء )6عقداوكا ولاوحه
لقصره على احقيق تك  +فىالمم_رلان الخلوةكالوطءنى حك|لعدةومراعادا لسنهفى الطلاق لاجل

د

(وللوهحائضا) ظاساهره ان الطلاق لاحن لامغكيونرفاىلمد .ول
فمعراج جوى و
العده كماال
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الافءالوفهذا اذاقاللامرأتهتمأطنلقة نشدبداللاملاصتابالىالنيةواهام تاج دررءن
البلىوكلهميول طالق
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ليسا هه

ا
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ل

اه رانكزهو

ير بهوماذ كو رف لقعاانهيالطا لقهوكانهلء || :ه٠ له

قلملنةهرواقولف شر الكافيةللدةقالرضى مانصه والاصل فقالصفا تت أن بقرق سسنه نكرهاومة:نمه

لكك

بالتاءو,غلب ا
فلصفات الت على وزنفاعل ومفعل أن لاتححةها|!تساءا نل بقصد فمبامعنى الحدوث
انس وطالق ومرضع فانقصدقما معنى ا كد وث فالةاءلازمة الخاضتذي حائضةوطلةت :وى
طالعة وقد تلحقهاال1ءان 4يقصدا د ون كرضعة وحاملةورساحا *ت محردةعن ||اي

اد

الدمذعكرنوامونثبقصاذ
داالملحدون وجل ضامروناقه ضامرورجل أوامر ةأعاس وفىهذه الصفات
دردةء نقصدا دوت ”لائة أقوال انتهى جوى

(قولهيدلعلىالل والاتخلال) شأمن فىوحه

دلالتهعلممما جوى لانالاخلال أثراحل نترتت عليه ةكيف يدل

ل عاءهواماانالتركء يدل

علىالحلفالذى«ظهر”سلععههممظهراان كلامه عسلىالتوزسعقاذقالنالنهاس ممص درمكررالعمن فد
:الكل وا ف
نلناانةمصد رفعز بادا والغحمفقدافادالا خلالكذاذكروشهدنا (قولههورفعالة.د

الخ) عبرالمصئف بالة.درعاية لد اللوذى ورهاندذع مافىالهرم نان رفعالق.دحاصلبالاذ نلا
ولس طلاقًابعنىفلداتير يف مائعا جوىلْ تقل روعع,دال- :كاح لانالرفعاغسابردعلى المو<ود

ذفىا
وهواغ؟ واماالعقدفعرض انقذى ولبةلىمنال
شلان
اغل
هاهل
رط

فوىحود .لاوحقمتته ول

التعر غييرفمطرداصدقه عاللىفسوخ كة.ارالعتقاوا
وأئ
جعة
للبزلوغ
ةقوبلوغ اجدهما
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٠

ا
ا

وم 0

(الجزنالناىدنم
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|اعتارفعلها كالحذون وغ عرهادم لاسقط جكهاريلى (قولهان تعمد ت الفساد) تقسيده

بتعمدالفسادرالتسمة للرجوع عاعواءادفعه [اصغير:أماسقوط مهرا !-كميرة!إنكانقل الوماءفلا

شترتطعملدهالغساد (قوله وتعمددالفساد اناكونانم) فانتثئمنه لممتكعنمد:والقول
فذلك قوفالانهلابقفعا.ه كور

انكر مالشرع لاتير فىدارالاسلام لانانةولم

ررفعا واغااعة برنالدفع قصدالغسادالذى يصيرالفء لبه تعدرواهذالانه لاحت عام3
امثيبرا

ْ اأخنارالااذاف ضادت الفساد وقصدها الفسادلائتصو رم اعمهل الفساداونالتكاحزلق (قولاهاذا

متعمد شرنلالمةعن

ارضعتها بلاحاجة) فلوظنتانهاحائعة تأرضعتها نثهتاممشعاننةلانكون

' الجوهرة(قولهوءن تهدانه
يرجف الوجهين)لانهأ كدتما كانعلىشرفالسقوطاعونم

قار

وااتأكيدحارحرى الاتلافقولنااامتسسمة لامماششرلانهاباشر تتالارضاع وهوس عوضوع لافساد

الذ 2بل هوسنب موضوع !عردثمنةوانما شدت الفسادقهد دا لصو روناتفاق |حال والآسدساتما

«بضاعنلتعدى زبا قولهثمالقولفذلك قوهاأى ميت شملرال عوناالجفوهرة اثلماخحذ

دقوفامة دعااذالمو دقر نهيدل على:تعمده |الفساددرء نالمعراج(قولهوشدتعاشت,هامال)

كنلاتقع الغ رقة الانتفربق القاذى لتضعم! دطال -ى العد
0ا
00

والظاهرء_دم توققهاع_بىالدعوى

د الله واحاصل ان المذهب عندناان مكاحلامرتفع حرمة الرضاع

بفسدحتى لووطمواقمل ال 2:ردق لاحسعاءه الحداثة.هالامراولرشة.مه وق الةاسدلايد

تافلررققاذى أوااتاركة بالاقوللمفدىخول بهاوفغبرهاكةفىبالمفارةةبالاندان جبرعن
.

اراي امات قالون ابنوها نانهلوشهد عند هاء دل نا علىالرضاع بنهماوهو ددم مانا

ادال ثلاث وكذالا سعها قلهنه بفتى
هوشو
اعهقكال
لامم
طلمق
ليك أوغاناقسل الاداء اعلقنادضىلا.سعه ب ا
شر وقملها! لعزوب دي ناهدرء 00
ولالتزوج با

رغه) قال وحدههى أى أوأعي

اوعديمن الرضاع وأممرعلى ذ لك بانقا بلعده هودق أوكاقلت فرقسْم-ما وان صر لقال

أخملا0

حاصرت علمه حازأن يز وجوالان الحرمة
رأةيذلك قلالة  4ا و

ليست المراةالواونه يفزتازية قال الصغرى هذاداءمانا ق,راتلثلاثمن رجل ل-لا
أنتز وبجنفسهامزه اه لانالطلاق فىحقهاماذ لاستقلال الرجل رهفصعرح وعها ومملله ذا

فاقرازبالنسب ذهنلهس لهناسب معر وف وأقادانهلاشدت عرالوا< ادمرأتاكان أورحلاسواء
ال
كانذلك 5فل العقدأوعدمكذاق!!سكاف والهاية تمعالرضاعاخا:ةالاانهذكر فىالحرماتانهان
أبيران قالاحوطأنيتنزء|
اه لاحوزاكه #اواننعدووهم ك
حكان ف.لالذكاحوكاناغذبرعدلثق

وانلهزحزامزىمعللا أن الذكف الاولوفوا ازوقالثانى قال طلان والدقعأحهل من الرفع
0

بق المادهنلاخلاف ان ورادتين فى | رط شد توا<دوه قءل|  5فة.لعشير

روابه ول :ا 2تمر قىانو نهر ولفظاال

0

رادانصطارراً دوشْهدت ١عرأةقل

حه وق الدررأقرته
اوشهدت نه بعداكا ا ا
النكاحاناانتعتما كان عدن 7يل لمهاك ل
و كرممأأ كذءتنف-هاوتزوجهاحاززوكذا اندها مرأركت ههاررا قةزاجيعانذلكثم

كز نفسهمائم زو حهاحا زالخفهدا قتضىعسدم “نويه ذيرالوادفاقالز تلجع نالغنى وشعه

العىمن أن خحمالوا<دمة.ول ق ارضاعالطار:ئومعناء أنكو نا 2ه صغبرةوشاد زازه تابنا
رضعتامهأواحته أواعراك0يعدا لعقداح قال وعلىهذاة.فج أن دقمل قول الواحدةقل العة-د

تلانالمدوف ذاقالفى! لبرولاحاسلانالر واارخةقحدا.لافترفاىلوا حدةل التكاحوظاهر|
بار ببررضاعطارئ فلمكنهو ماعقدفالمهذب ا( قولاهأورجل
خوك
لملانه
انع_
|نهلا
زتونا
الم
و عرأنين) ولوكانتاهدىالمرأتينهى المرضعة شضزز| (قولهوقالمالائامم) لاناحرمةه نن حقوق

ا ل

ا

ا لجو

م

0

الله

؛ (عللى مزلا كمن)

'

م

مواقعتاردق الصدم وحسن استشماطه الاحكام دن الاحاددث حزم باستنا دهاعنه إقولهولوارضءت

اعرأةانم) وامرادمالارضاع وصول لءْهاحتىلووارورجل فىقم حزما ضاولاغرقنان تحكون
1اسكبيرةفىتكاحهاوفى عد نه ولوءأنعللاث برع منع|المادالناعانسرمة المع حالقنامالكعادةلجع
حال قيامالنككاح 4واعلان الرضاع الطارئءلى الهمكاح عخزلهالسارق بانه اذائر وعصسه فطلقهاهم

توج ارهأةلهسالينقارضعت تلكالصديةحرمت!ل-كييرةعلى زوجها لانهاصارت منامهاتنسائه
ردل

لعفل زونيها كذاى ْ
ودج زفييعةة فارضسعتمما أمهاويثتها واخته حرمت الرضء

وجكدلك

؛

[|امحانية00

عنى اعرأتروهاج»ء سه ضراتوسمعضعرائروكانجهع طعريرةككرعةولاك.ادبوجد

هظيربرع ن | لصمماحوقالالشاعر
لأ

 0ثلحرساناء قانلوجهها ع حسداويغضا اتلدمم
جوى وهو بالدالالهملدم ن الدموهوثخالمنظرواماالذم بالمعهةفهوضدالمدح (قولهسرمةا) لابه
صارحام»ا بنالاومبشتهارضاعا ورمة الك ب.روموٌ بددلانهاا ماعرأنهوكذًا الصغيرة| نكان قددن حل

الاماوكاناللمنه وان يكنحازلهانبتزْوجهاثاناهر ولابرتمعال:تكاحكرمةالرضاع والمصاهرة
بلقسد حلتووط هافل اله ربقلاحب عليه تحدودعدميح بحر وااءلإنة راجح بينهن

ااوبذتها نسبااورضاعا
لاوزجعه سرمت مضاوان1ترذمهاالكممرة,:بل سكا نامراضوعااخمتهه

لاف مالوارضءتهاعسة اللكبيرالما مموازاجمع بين اارأةو عنتتّهاو خنالتتهانساورضاعا
تهارقبم ما|لثة انمرلكاتندكتملياارة له رووحهه
يقضسدرتتها لانهالوارضعت ضرتمباعلى الت
اهابارضاعهاالسانمة حصل قم زالعقدولاءعد :صو لاله رقة قءلالدولقاذا ارضعتالثالئه1

تخرءلانلهافاىلتكاحولا العدةجوى و وكن دغيرتسوكمنرتين فارضعتكلم نالكيرتعن صغير:
اماومتها قم
حرمت دلرهالار:بع للدمعسنا لامنو لتم ما رولوكأنشنْهصغهرتانفارضعتهار ت
حومتاعلءه لامها صارنا خحدمنفلاتحوزانمعبدنر|»قيجرع على لمضرعة ارن تعمد الفسادر :اعفان

7ناَثقلارضعمنَ واحد بعد واحدةنا نت الاولءان ل االثالثهاللاثانلثهارضعت

وقدوقعت الغرته ||

ساذميحصلالمعوان ارضعتالاولىم ل1دنس معاين جمع اوان|ارضعمهنّ معسايان حايت ١
دنه و ينوه
لءنهافىقارورةوالقبت احدى ند يمها د ادن والاخرى الاخرىوأوسرت![:الث معاءن ج.ع لانن
دمرنا

نار دعافارضعتَنَّ واحدهنعدالانري
اان ك
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اكفها و

اتام
بنبجعا الى

١

رن
سارك احكاللو

قمأ'ا فلماارضعت ارارعة صارتاختالمالثة فنانشاأ ضاصرءن الجوهرة ولوطاق| عرألة6اناخحت |١
هد
زْ الاخدارضعتا راذالصغيرة والمطلقة فى الء

فاءت

تان م  1لينرجل واحدقارضءت كل واحدة مئههأوا-ددمعا وتعمدتاالفسادلادعان
حرأ
||
واد دستوماع رماس
كل

نعمت

ةنانت الصغيرة المعمعخالمهاووكان ته صغيرتان

يست عهازاغالاد

الؤنشةزا

ةل: الان زو-ها 3.وقال
ولو ٠

الغسادغرمالمهر ولووطةها وقالذلك لالئزوم امحدفلمدازمالمهردر (ذولهولامهرالك.دي.رهان

بطأها) لانالفرقة جاءتمن 5ا
فرتعم

:

ٍ
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قمأهانا نكانتمكرهةاونائة أ

اصق
الصغيرة اواة درحل! متهافأو حريها لصغيرةاوكانت!|--كبيرة نوي فلهت

المهراء_دم

الرل الذىاذ ابنها فأوجريهالصغيرةان
اضافةالغرقةا لمبادر روير جع ينف مهركل متهم على

ا

الممرلكن لزي فنادفقه العدة
تعودا لفسادز باى وخرج بقولهان  1طأهامالووطثهافانتها تند ى كل
“ماهوا لاعمممنالحقدق واكمى وى
اىالخوروارادبالوط
تجنايتهاكمف

(قولهولاصغيرةتصفه)

ْ

دن

الغرقة قل الدخول لامنقملها ولاءقالالارتضاع ذهلهاواالفرةق-ة باعتءارهلانا نقول فعلهاعرمء:دغر
| فاسقاط حقهالانالموراغا سقط اع علىالفعل والصغير:ادستمنداه ل اغاناة علىا لفءلفلاسقط
مهره.ياالائرى انه لاتحبالكفارة ولاتحرمءنن الارثالة-:ل حتىاوو<دق!|!)5يردأإضاماءنم ْ

1

3

(للثجرانىمن افلتمعمن)
اا

0

فىالمابدر رقالتعالىوات رالىالظامكدف

تنشمزهاأى نرؤءو ال مىوضعه او ربكعمضاهاعلى بعض

عزْبى زاده (قوله وقالالشافيى اذاجعل فىحب ام هو بول انهمو +ودحةيقة ونححننول انهصار

مستولكا فلا>صل ء اهلتغذى ولاانمات للدمولاناسارلعظموقد قالعلمهالسلامالرضاع مانت اللعم
وانثمرالءظم قلاع رسام

د ب امنالاحاث دشردالماءالذىفها 0

زبلى وا ب
هتع الهرجاخ) واذتاساوى لمنهمارشت التدرممءنا 1ناا عاقرنلالمةعن

الجوهرة (قولهوقاالدوز رهرشعلق يها العرم) لانانس لالب السم قلادص مرمسمو|-كانه

لاتحادالةدودوف .ن
|الاقل تابعللاكث وراضل المكزةتمااذا-لفلا.شمرلبينه_ذهالمقرة نغاط
ل
متهابلينن.اتزىفتمرههولسالبقرخاوف عل ]خاو فهوعلل هه-ذا امخلاف ومافى!!مرهمن وله

المخلوما صو
واب
له ل
ووف
كان غالماك:ونكيي

ا

دا والثورمن ذولههاا ن الال

للمم الاعظموأىيوس ف بالنسيةلاحدىالرو م|يعن الامام وى الثمرتلالءه_وعن اله
وعن الامامروا5ماونم
فل
ماو رج عضا اساي قول هدواليهمالصاحبالمدارذاتأخيرءدلدل
دول الم اقول جداطهوراحوط(ق.ولهوا:ب ا
نلمكرامح) دترطان :و
بناغت نسع
سنعن فا كثرفاولتتمماغذلك لامعاق يهاأخءخرم

رءعن الجوهرةو وحه نيوت مره مه بلمن مكرمالشمرط

الم كورماذ كهقالدرره ناتدستالنشبوواالغوةتثنت,هشمةالمعضية كلمنغيرهامن|النساءاه
وارادي لمكرهناالتيتامع قط لانالتكاجولاالسفاح دعهن وانكانتالعذرةغيريا قن كا ن
*زالت

وثمة اوغيرها جوىءنا الرجدىر تراهوام)»2-وادا شتت الحرمةلين الميتهحلروح هلها |

دقنالمممَةوتعممها لانهصارعه رمالهالانهاأماعرأته ولاوزا جع دهمذنه ارضعة و بنتالممدةلاخهما
أعتسان م ركان دلتستفادمناأعرانمافا لدرفء ده خللحدث قال عقى قولالانوكذالىمه

واوتحاوباةنصعرنا كهاصرمالتة عمواا قاتلاالى كلامهوقولهفبصيرنا >وااحأىنا عالتى
ركد نأمتةالىهذا شارشمتتاوقفةجاعلقديرلابنالممةطاهرعند ابىحنفة لانالس نااوت

ماحاتّه الم
9 3علهوهومنت قف

لورفلاوعاةالت:س لاعنعمن
 2ردكا
اللمن
وهما
وان
قالا
ناته ل ا

لوحلتف نىا دينوا حوريهصى بدت وهذايخلاف وطاءالمتذفانهاماق سرم اةللصاهراةلاجاع

والفرق ان الم#دود من| للمن!الخذع والموتلاعنع ممه والمةطصوده ن الوطءاللذّالمءتاد:وذلك لابو د ا

وفطى:التة>رعن وهر (دولهوقالالشافايىلمبءنمةلم) لنالاصلق انلوحترمةالمرأة <تى
تصيراأمالهوعاق بهاالا<كام وبالموت لتق لالهاولدابو وجطبؤّهاةالحمرصماهرةواناانهلين
حقرةه وهوسدب الدووالغوة -تناوله اطلاق النصوص ولا إانال-كلشادشت ق حا :لشت

دفناونمما الاترىان لءتهالوحلبفى حماتهافأو جيه صى بعدمول

مواو كان

ماذكر,دماثعالمائنت و لاحرمةبالوط لمكونهملاقما للحرت وقدزالال توزيلى (قولهلاالاحتقان)
بلاخلاف نين الاحصاب قروابة الادول وبمنالاكة الارئع ةه وكذالاحرم الاتطضارقالاحاء ل

والاذنوامحائفة والاد:كنا

فالعمرلانالنشوالا وحدقنه والعرمناعتشاره (قولهولالين

الرجل) لانهلدسبلين -ة.قهقاناللين لادصوّر الامن تتصوارفته اولاندرن وا

)

َالاس_ل فمها1رضعة ثمم:تعدى الى
رءىااجت رامةنواسطة شمرة حرد ه و
لانامسراغا تلدتبط
غيرها ولاحرد.د وال"دى والمجاغ ولادافكذارضاعازي! جى(قوله وعند مهدبشنت بالاحةقان)

الذى فىالىودن حدانه نت بهاكرإم|ةيفسديهالصوم ولذاالفطر بتعاق بالوصول الىا وف
واخحرمفىالرضاعمعن النشوولاو جدة.ه وعلى هذا |لخلاف أوافطرقاذيهاو وصل الى
حاثفة اوآمسه

ا (دولهوكان دينامعاء.د صاحب امد ثا)

كسكابقوألهعله السلامكلصدمعنجتءاعلى

دى واحدسوم احدهماعلى الااتوصروف ابرهعن الغع واللهاءلاى (ضع هةذهالحكاية قان»نتدبر |
موائع

4

(علىمذلاه.سبك ن)

مصعةينهع
وتلاخ تانخمه رضاعا ابتسَثنىمه ماتقله | #وىء نن أن ونس ممن اهس ّلعنا رأذين ر

احذاهماذر والاخرى أ ث:ى فارضعت كلمت اولدالانرىممانالتا الولدالذكرمعها ولداشرلرضدع

المرأالاخوي فول حوزلدان نزوبحابه المرأالاخرىلانهااندت انمه املرنضاعقاحان :ألناهحوز
وهاوان ل ترضعمن
رجهالاذلكانارمضارت بارضاعهاالدنت امالهافلامورا لامهالا"خوان نز جم
امهالائهاضارتانختهبارضاءهاء ن امهانتهى(رقولعهدونا نيكونمتعلتا نمأت اونأخمهاو بكامما)

راضخااتعاا واينكو نلهاخمنالر ضاعلهاخت تشدمة
كن .كوناهأ<من النسب وغسذاال
تصل بهماولايمع ادألهتأحدهماللز وم التكرار 4
وَالهالث لاخ نهر (قولهول اعت ايه مأ)م

( 1قولهولاحل :من رضءى “دى)  1رادناارصديعمن الصى والصدة فغلب الاقكرعلىالمؤنث قال

.وا اراد
جاوهرة وحجك ل صد ي.من ا<معاء # 0دى قمدةالرضاع لمزلاحدهماان:روجالا خر
.راملاوامراد
اجتساعهماعلى الارضاعطالتمدةّالرضاعاوقصرت- 2:دم رضاع احدهماعلى الا خ
احتماعهما م نن ححاث أ -كاننانبرتضء امعان وقت وا دو ل  1رادان نرضعامعاالثدىالاعن

اوالاسر نلامرادات برضعاهزءامررأأء كنكفانواغنالتمزالناكة
>ت ا
ملااتناجواخك لابتتوأم
من الررضاعةفلاتحوركافالندب كذافىالغاءةفانقاتقوولاهلمرادا <اعهماه نح الكاننان
"
برتضعامعا ىوقت واحدعخال ف لاس.قء ناجوهرة حمث عم وقال:تدم رضاع احدهماعلى الاخ

املاقلت لس | رادوحد ا لوقتف كلام الغايهو <ودا رض اع مهما زمن وا<دلالمرادانمها

ارتضعافى مد:الرضاعواعلم ان قولقهالغاب وا المرامنا كه شومالائهمااخواختلاموابنام
ول عملاىاذا نكااللينمن رجولا<دتان كان اللمنهنزو<ينفهما ا خوانلامكاف العر ولا
تصوّر ان تكوتالاتةةط! الااذا تعددت المرضعة واداز وج كاىالنهر (قوله ودس مرضعة وولد

هينماو اساغ ذكروهالاكانت السمْلةمك وررهذدالانهالما
عرضعتها) ولشتارطالاجاع علىد
ارضعت|+ندمة حرمتعلىوأدهاءواءارضعت

ولدهااملمترضعهزيلى ووقعف البرقتقر برهذا

الل خاط فاحشه جوىواء -لمان مرضعة الال :فم الضادعلى صيغةا سمالمفعولذلاة وك

و وأدمرهمدافاردكتراالضادءلى صغة! ال

ل

رهذه العسارةبقو لهولا

حل سن رض.عة وولدعرضءتها ولافرق تدتما امد لانالمرص:عهادك

الرضدعة ول:ظهرلى

وحهاء تراضعز م زادمعليه <مث قال ولع_ل هذا التغميرم :عر تم نان الرضبع هواحوكمن

ووبلادلاخةل:ة نظامالكلام ولاءةصل القعوى
|الرضاع ولوة.لولاحل دنن| تمنالرضاءمرضهت
على ماهوالموا فقللرام اه (قولهوولدولدها) لانهولداعدما ماس

سس

ا

لان العام هوالقصودويناس واتدالعا يبنجاو جعل راث.وش١ي|رازا اواقط

نداع ا
ا زولمهالحرمة كفا لشعرنءلالمة عن الجوهرةقال وهوعذالف ما المرعال
متعلق مهما أىبالاوك وهى مااذامست النارالاينو! نضت الطعامغال |.كانومغلوناوا!مامه وهى
مااذالمء.س النارالايئوكانالغليةلاطعامشهذنا (قولهوعند هما تثدت.ها2ره )6لان لعيرة للغالت

اسل والثتايعأمقحق التمودلانلقصودان8
كاذ اخحتاط بالماءولانى نفةا ن الطعام
وإغااللاناداموهوتادعالأتراىندكامنشرويافَيقم كولالاف ماذا اتاط بالماءاوالدواءلان
انهلاتبكحال قاط راللينعند هل اللقمةاولاغالا
المقصودهواللينزرالى (ذولوهالاصع

هاذ| | كاهاةمةلقمه
اؤمغلوناوةكرالز دلي عن خدواهر زاده ا نعل قولانىحنيفة اثمالاتثدتا ر مذ

امااذا<ساة دسواثنتاجنرهه مه وق اللثرادلهء نالجوهرةاغمالا”ل ارم عننه الإماءادا
|أىشريهشثاة سيداشق ان تثدت امح7ر-ة فىقولهمجدها وأفأطة اج ععق
شمريةأمااذا<سناهحسوا

حت وفهذا-ذذهاقاضطضان (قولهو بغترالغالب )12لانفمهانياتاللدمواتا وال وهواير

4

(انحزءالثانى من قثالمعمن)

ا

من الزنىللمعضمة وذلكف اىلولدذف » لانهمذاوق من مأنهدوناللمناذادس الاءنكائناعنم  4.لانهفرع 0
التغدى وهولا شعالاعاردحل»ن اعلى المعدة لامناسفل الددن فلانداتفلاحم-ة يذ-لافنات
الندت لص كذاى الفح وقولهوالاولاوحهاىدرابةلاروابةكانوهم»صاءت! أعدرمناطلاق

السكال الاوجهءة شرن لالمةوظاهركللامهما نبالاتحرم علىعمالزانى وخالها تغاقالان الترمعل الزانى

وفروعه علىالقولمه لاعتماراحزثمة موفهةىودة بدتهماوانماقرد الخلاق بأدولالزانى وذروعهلانها

لال للزانى اتفاوالاناناتالمزنبىهاو قدمناان فروعارفكساءن الرضاع

حرامعلى واهلىذافال

افلىخلاصة بعدماذكرحرهتباعلى الزانىوكذالولتل من الزنىوارضهتلابلينالزنىفامهتارم علىالزائى
طمن
 ١كترم بشتهامن النسبنهروك رولوجلت من الوطءدشمهة ثمارضعت صددافهواين الوا

الرضاع

قاالحهدادى وهدهتردعللى المصئف أنضاقال شنا وحوانهان تقعامليرنالز وجحرعىلى الغالت
قد حل|لواطئ شه لانهزوج قىظنه عند لوطا نتوى (قوله[نهائزلمنه) قديهلانهأولم كن منه

نتأز وجوتذلاءتئليهنااسدب زو آخركانامن ةألرضعت يهصدا فانهلامكوونلداله
املنرضاح بيكلونر سه من الرضاع حتىو زلهانيمروب بأولادالزويجالثانىهنغمرهاو بأخواته
للمتادمنالثافىقاذاوادتمنه
أاىخراة الوج الثانىكانى!انسسو,حكو ناوللدزوج الاوما
فارضءت صما فهوولدالثافىءالا :فاق لانالامنمنه وان تمل من الثانى ووو ولدالا و لبالاتفاق
لانالانهخه وان +اتذقط كانللاول عندالامام زباى ولودر بعدماحف اص بهاثرد لالةءن

ا
المو
امغا
ناهب و
ذده|

ارضعتيهصدمة لمان وحزهااناها حتىلوكان أ انمن غيرها -لله

اذىءا لانوة
ققت
ته ي
نامن
امنه
فلتهرءعن اتخانية تامناتنفاءهذا القندوهوةول له
لجعجزيها ونصهرح ا

سكن لابلزمم هجوازتكاح الزويح لارضيعة بعدالمفارقة دنه و بمنالمرضع_ةالموطوءةله لانوطء
الامهات يحراملمنات ولووة ارضاع درر (ولهلاأرخضيع و ناكانمنارعأاخزى) غميرراضعة
(قوولأهخوهعم) عنعائثة رضىالتدعمرا أنافالتدخملعلىأفحاحوأى القعس فاستترتمزه
فال تسستترين منىوأناعاكقالتقات من اابنرقاضلعة كام رأةاحى قالتاغاارضءةتالمرأةوم
برضعنى الرج_ل

فد خل ءاره الس_لام دنه فقالانهع_ك ايجعاك زيلى والقموطاء_ء لابن

اءترية فقرل لهل يتزوج
حارض
ىماو
رلا
خماء
ااه
اد
اعتل ح
عمساس عن رج لكأن دام رأنانفارض

سةفى الدب
مسب
رالن
ح<ك
لمه
واانحك
الغلامانحاريةقالىالااناح واحدفئدتان|بنالفعلحرمل

من
نزل
لقليتلون
لان
تشدتمن امحانبين اعنىم نحانىالروحاالأساء ىكذاالج_رمة من الرضااعف
دنت بفعل نفسه
لىقملتتام
راثمدت-ة فلان لاتثت يفعل غيرهااول
*دوةارحل فأرضعصادلةحل ت

لاارنضاع الرلجالسعى ارضاعاغاية ومعنىقولهعلءهالسلامفلبلجعل.ك اف أى لدل وابقاللغاء
ومنفلناعن خط السُلىان| قلايلفهخمزة
نوحسااءالمههلة عل مىثالا علاسمرجل كذاق المنايةش
واللام و.بحكو نالزفاءنتهماو بالمهملةوالقعس دذمالقاق و م المههإواسكان! كةو بالمههلة

مصغرالقعس باولاقلامفههادينانتهى (تذ..ه)سكتكثيرع.ن سن ارضاع المخنئىالامشلكلحقدالادى
انكاناللمنغز برافامرأدوان 0كنغز برافر<-لنكقاان رجلالا.تعاق هالتر مواناعرأةتعلق نه
الترم وق الدرءن الجوهرةالتصريح داعذلمثحرورتءة باينالخن امكل الاانقالتالس وةانه
را اصارا و ناغ) ولاو زارجل
ي<د
غوا
صكل
لامكونعلىغزاريهالالارأاةانتهى(قولهافارضدعت
انمع بدنههالوكانانث.ينلانهمااختان من !رضاع من 3ل بلنابانة (قوله لااللشاذى) أى

عشمضرةمة والاءنبعطهالانعضه ولتامار ويشاولان الحرمة
مة ل
لحرم
ا انل
فىقاولللزهكءالفيى لا
صنل سدت اتزوللءتسانواسطاح المسافينسب الايناليه
قلا
ااانست مذناامحءاناميلنرفضكاع ل و

ا

ن مسنب
ااعملارم
وأزادالن بلجىتقول مارو ساقول عهلمهالسلامبحرمن الرض

(لأوله |

رعدل

(على»:لاهسك ن)

اه

المنطومة ومن صل رضاعالانسسا امولدولده شد لالمهلائجاءن النت حابملابده واع انه يدل

نقالف ق
ىصمرالمص:ف الاستشناءعلى اماخحدهواحتا|بنه قصورالاترى الىدول الع.نىوه اهنا مبورام

ورهن الرضا
ننب
لع دو

(الاولى) حو زلهأن يعزومجبنأامحلفردرضهاع أولأاىدأماولاد.

بأنارضعت اجتامةولدولددلهان يتزوبج هذءا هراأهكانالعرد ون النبلانهامن النسس |ماحللة
ي:شه شنا
لتدغد
غتدة ولدابنهأوبنتهاذا كوان
حان
ابنه أومنتمكافىالزناجاى حل لهابانهامذكا
عانتحافق (العأنية)يحو5م ووجلددةهمن الرضاع دون |لذسب لانها|ماامهاواماعراه
الثالمة) > وزلهان نتزوج دع ابنهمن الرضاعدلا و
هنالنس
ابخته (الاردعة)حون اان زو بأنى
اخمهاهن رض
ااعولاهوز ذاللكنهسنبلانهامااوهااوز وججامها (الخامسة )حو زلهانهزوجام
عه من الرضاح دونالنس_لانها| ماحدةلاباوم وطوءةا جد
رالسادسة)>وزهان يتزوخجاملههن

الرضاعل د
اوهنال
هنس
ابل
وان
مموماج
طدن
وهءةجده (السابعة) >وزفاانتنزوي اببنأنتىهامن

الضاح دون النس لانهاماانيكونابنهااوا ينزوجهاانتهى زادفىااعر دلت ات ولدهوبنتعته
ذه ذهمعمام
رتسع صور تصلباعتمارالدكورة وألافوثةالىثما نبهعشر وباءس ارماكل لهاوهاالىستة

وثلاثين مثلاو لكااهز وب بأمامه وو زخاالتزو جناين اخمواوباعتيارتاماجقار وا حرور وهو

7 ,

 1مم

االفغو زادفى الدراخاايناألملا
هن الرضاعنالمذخافاوالمضاف المهاوكامما تصلاملاىنةوانية ك
فلهذا اوه ها الىمانه وعششرين وصو رةتزوجها ,أت ابنتهاءن الرضاعدونالنسمااذا ارضءعت

ام رأةنذتارحأةأخرىوللرضعة وإدحوزلامالمذت الرضيعةالعزو بهذا الولودالمراديانمخالمن الرضاع 5
ه بالمن الرضاعمن رضع معأبه (قوله>وزا ن يكون متعلقابأم)كان يكون لداعت
من رضع معأم و

من| انب هااممن الرضاعارادوداالتعاى التعاق المعنوىالاصناىدر 3١ولدوان كونْبأخحته)

خون
كان يك
تلها
من الرضاع  1اممن النسبومنه تعلماالفنىورهن| ال ق(ولهوان يكون بكاموما)
كان تمع مع آخرعلىد ى اجنديهولامه رضاعاام اخرىهن الرضاع وال انماوقعفىالمورمن

الذللى حرىعامه السيداوى ا
فلشرح ولنمه لهسلانلالخ
انه.
مالأ
ا-:ذا كلاسناار متعل أ
بالمضاف الءهالذىهوا لاخنقولهكان دكونله
أخمن النسب لهأممن الرضاعقصواب العبارةان يقال
كانيكونلداخمن الرضاعلها م
من النسب (ذولهوفس علىهذ |الدورةالثا.ة) ذعلى هذاون
الصورار:عاجوى

واةولمن تأملقول الشار حم قولنامنالرضاعق

الصور:الاولى>وزانكون

رائ
اثلا صور (قوله زمورجضعةالم) حرىعلىالغ
ذسا
وبا
كاذل
دكاذللكتوهاطر مشمهةلابزقى
اعلدم
علىام
تةفد.همد بازو جوانكان التقسدأغلء.اجوىقالقامخانيةر .حل روجام ولددمن
عندصغيرله قأرضعته بلين|لس حرمت المرضعة علىمولاهاوءلىز و<ها!لصغيراماءلى المولىذلاها

لوجةانهأكهن الرضاع فت زعملى المولىوترم على الزوح|الصغيرلاباصارت موطوءالان
ائهنالرضاء ولانهااعهاى من الرضاع حاف الغهرول علل يعنىقاذ ان الرمة ف الصغير.كونه

نلتعايلمكونساموطوء ةبيه
علماوالافقدبجعبيا
تطلع
ضاراشافالاهو رولعل حست! لنهنةال ا
الاصول الزائىوذروعه
مأ ذولدتم »:وارضءت صمي ة ح ز
لوزدار
ا رجكرن,اامه فدااز وج لانه

العزويعبهاكذ |اختارء الوبرى وجءلهفىالمط كاللال وزمبهقاضخان والاولا وحدلان| غرمة

-02
22
22222222222222
2
2
تآ

ثّ

0
ا

ولت

عكنى

(انجزءالغافىمن تتالمعمن) ١

ان

اع ومنهقبلللرجل مدان ومصان أى انهملاؤسب
والاملاججالارض

 5لا هم صوت
 ١بلاشى

ا

حل _هة مطاتمتهعيى (قولهوقالاسنتان) قاللشمقاسمفى "جد القدورى وقوففماا مع ونه بفى

وف الوهرةالفتوى على 5ولالامام جوى (ذولهوقالزورلا نه حوال) وقال بعضهم لا<دله

لانصوص المطلَة ولناانارضاع السكميرمةسون بقولهعاءه السلا لارضاع بعد قصال ولابمعد
احتلام ويةولدعليهالسلام لارد0

ندت! اولرعدماردا رضاع|ا[لكسيرلانل ذالكصل

للكبيربالرضاع واتما دل لهبابزووه ولزفران ابرضهع لاءك:ه القهولمن الرضاع االلىطعام
قساعة واسددة ولايدمن! لرناّدةوالكول سن للتدولمال ا لاشهاسل للفسول)لاريية
وهب الزحكاة وذها قولهتعالىوالوالدات.رضعناولادهن <ولين
ووعل
ولهذاأجاللعنين به
جق ر
كاملينان رادانيجالرضاعةوهنل وصيغة مر واراديه الاعروهوادبلغوجوه الامورلااعتبار لازنداه
زان الفطام لامل فساعده
بعد الائهاموللامام ماسيقيسانه عن على قارىأونقولكف الي

واحدهة بل صل شيثًافشنشا<تى ١لذنىاللين و :تعودغيره فلا دمن زبادةعلىالحوامنفقدرناها بأدنى
مر دحل والنص المة.ديحولين م ولعلىالرضاح المسعق حتى لاسوق على الوالدنغة-ةالارضاع

قلاق الاحرة
سنذص
تفصا
بعدذلاك اى اسرته بالجااع لوكماطنتلقة فعلاالنغدال اذ كورافال

على الادلافصال مدةار ضاعولئن سم انهفصال مد ةاارضاعيكون بمانالاةلل مده لاانه وجب
احرمة بعدذلكالاترى أنه 5درن دمنالفصال وال واراداقل مد :امل فكذاا قلمدةالفصال والدلمل
ين

للهى قأارلافادنافصالاءنتراض منهه اوثثاورذذكرهبعدناحواين رف الفاء
ءهاانال
تمدن
على أء
فدل علىرقأءمدةاارضاع وهذًاعلق القدال بعدا وان تراضمهوواعاء»الح ودولهوكذااأً-3لمدة

مه

0
> 2
ل

يماد)
06 1
0

الفصالب»نى رمه دل
اد دوك دق جامنكذمحطل|هول انهل وش
نط ازدلىانه اراديه
الجران قىقوله تعالى وج لهوؤصالهفى عامين ٠تأناهعا -لهوس
أن
الغرا

قولهتعالى وجله وفصاله

0

والذى بتّءين فهمه انهأرادنه

اادأقلمدةانجل
وأر
مر دضع دولهو

فكذا أقلمد:

|الفصال هذاماظه زلىعندااطا لعةعلى انالابهأعنىآ دهان لدس قمروجلهفتعمن انه سيق قرشم
ةظر
اسقداقلاحرءلىالارضاعبعدلحواينلوكانت مطلق ن
مهالت
على
شاهين وقدعوى الزنا الاججاع

فتدنقلالسسسدالجوى عنع_ذهالفتاوى ان مف علءه احلاك بالفطأام 8قل سلةتمن ونصدف تظالت
نشرالءظم الانتتار
اننا

بالاحرةالاهمالاان حملكلامهعلىمااذالمعةف عامه الهلا ا

بالراءالاحاءوق!! تعزيل اذا عاء أنثمرهومذه لارضاع الامااذةمرالءظمواننت! للعماى قوادوشده كانه

أحما.وبروى

ها
بوق
لاب
نالزاىعنايةعن المغربوقولهولابدعمداحتلامالانلمافسمن قلاال

ن8
ن3 1ل الامم
م
ده

ل

دمتعا ضمامأء ل

فا هراالاستئناءمن حرموتعقنه اجوى بأنالفعل لاستونىهه

ذاء ناغتار (قولهالاأم
فع واستمناءم نقاءعل حرم

وقول ا.لدوى مقنأعلل حرميعنىبه لافاععلالمقسدروهرومال.:كاح واءلانالاستئناء منقطع
لإن رهددن د كر بالمصاه_رّلابالنس ب كافىالدرالتارااذا  4رم بالنست السيعة المدد كورة

كن|لخددث من ولالمااس 3مناه الفوّهاء (قولهوأخبه) اغا
فالا"بدوالستتى دسممنمدماهاة مي ع
حدّه كاف التهر وكان
انمه وأ
أم
زادااشارح لفظطةاء< ملك على قولاا نف الاماخته لانهلافرق دمن

رأضا(قوله
هذلافرق دمن |نحت|بذه و دنتهكافى الثه
اخختابنْلهفظةو ين ا
والأ
1.امي ان بريدعلىقوأه
جاامماحته) العاممقامالتفرد.ع قاااظاه رالةاعجوى (إقولهولامموزذلكمن النسب
ولاحوزان نتو ع

نالنسبالم) لاه ركلامه كالدرراناغعت الاءنمن الذسب امابطتهأور ننبته ولس
لاناختابنهم

دصورا 4ل فاختابنه وبنتهنس.ابأنيدعاشركاامةولدهافانكان
كذلكاذلاحصرةماد وا ت
كل بنتم نن عبرألامه ح-لى لنبرءكدا لبرويج هاوه اح
اصصاللللاالالالُلُُ9512لُلششتتتتت5تال ااال1سال1لددللالششيئب

ولدونسنا  .نالابوالغزبها ةشرح

ري

يبرااساس5شيما اا
المذطوم4

|

(علىمذلا حكين)

وه

ر
ل
سسسس
ت
سسس
ل
ا

موعهورا

(قولهعل حسبما|ختلفواف.ه) <ولان ونصف عند الامام وهو ارضاح

الم_دابه

لقولهتعالى وله وفطالهثلانون شبراوظا هرهذها لاضافةبقتضىان,كون جع اذ كورمد:لكلا

واحدمنهما الاان الدلمل قدقام عل اىن مد :انحللاتكون |كثرمن سنتينفق م:ادلفصالعلى

ظاهره واقارلتاعادلاىففاصنالاءن تراض منهماوتشاورادلةافاءتمرالتراضى والتشاورق الفصال أ
دءدانحولين وذلك دلل عل +ىوازالارضاعنعدهماوعامة التغأسهيلرجعاواالا< .لاللمضلردو:بين

رماجرلوىاانتز ويامرأًةفوادتلأستشّةهرغىء بهاالمعمان شواور
م وزعاعلمبه!و بؤيده

ف رىج ه فاال ابنع|.,س ان خاصعة-ك يكاباللهمتي الوك.ف ق لاان اللبهقولوج_لهوفصاله
“لاون شهرا وقال والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين وفالوفصالهف عىاممن ذم لهستّةأشير

وفصاله<ولان تركها عاملاننتشقراحيةلعلى قارى وحسب بسكون الس_مزجوى عن الفنرى
والمراديالداملفقوىله الاانالدلءل قدقامالحدرث عائشة الولدلاسق فىنطن أمهأ كثرمنسثتين

ول
ةورمشلغكزل فانةاتهذا أاهلملتقصعلىتقديركونه حد دابلزلمنلهتدتغيبنيرماتلوزكعاابءاومههوملافالءلوكزوأدحلابلة
بأنالكاب مؤولفانالعتامؤةسيرجعلواالاجل|اضرور
السكمّاب على مااستدل مهالمدنف قطعمةواذالتكن دلالتهاعل ذىلك كذلكلازمالتغميروانسابلزم
اثنات مسدٌله قرعية بانةمؤولة ولاعدفدعناية (5ولهف ثىلاثى شهرا)متعاقعص جوى (ذوله

ماحزمبالنيب) ثم ل حكلامه حا.لة الانوالاب رضاعاوصرحق القمه أنه لوزفىنامرأجةزّمعليه
شتهارضاعا ولابدٌأنتعلمالمرضعة لاماخفاىنية أأرضهعولااأقللقرية أ وأكثرهمولايدرىمن
لراذالم ظهرله علامةول شُهديذلك
ارضعهافأرادوا<-د من اهل :لك القررنهجكا -اهالوصافا

حو زنكاحها ثماطلاقه بفيسد ثدوتالتقرع فالمدة على القولمن سواء فطم واستغنىنالطعام
املا وهوظاهرار وايةوعاء_هالفتوى وروىامحسن عنهانهان 1كتفىبغيرلالينلاتثتالحرمة
فالالزيلى وعاءهالفتوى والاكثر ون عاللىاول ث املارضاع بعدالمدةلاحوز ودوالتهملانهجز
الا دمى فلاساح الاتتفاعبهالالقرورة وقد اندفعت وعلى اهلذاحوزالا تفاع بهللتداوى نحو

وجدع العين وقمل زحاوذاغلت على ظانهلزرواملديه نهروقوله فووجع العمنشيرالى جواز
التداوىيه ولوشريا لغيرارمد واالى انهلافرق علىالقول واز التداوىءه دن الشرب وغعره

فا لتداوىيهلارمدوالعض
از
ولاف
جاخت
حال بحعكدابة ال
ٍ حلاف لبعضهمكا الشتيلالية ق

تدلاف على
اتهخ,ف
لمار
ادرع
رن ص
صّلا
قاخذو
لمحو زثعرنلهاتتداوىا نتوى لسكن عل الشرنءلالى مو

التداوى نهللرمدفقط ويناف.هفوله والبعضلمصوزشريه الحوالتعبمن عضهم معز الانهرمانصه
ولعو زواشر بهللتداوىمع ا نذلك لاو<ودإه ذ.هأصلايل قدماعته مابقندعد م الغقرَْسن|لثمب

(وللاهمخمس .رضعات)مشعا تلماروىءنعائشة رذىالتهعناانهاقات كانفعا
وغيره ا
نَل من القران عشرر:ضعت مش.ءات رمن ثمندم خمس معلومات وعنهاانمافاات قالص_لىالله
عليه وس لاحر المصةولاالمدةان وى لفط لاقرم الاملاحةوا لاملاجتان فهذالنى مذه.ناوا لاول

لائيات هذهمه ولناقوله تعالىو أمهاتك الل1ار2ضعنكموانواا تجكممن الرضاعة علقه بغ لى
الارضاع منغيرق.د بالعدد والتةسديه زيادةوهونسم ومارواءمنور وىعنا باننعاهسقال
الحهكاهءنه أنوكر
و:خر.مق
ساحد
نلو
قوفالائرم الرضعة ولاالرضأءةمانكاانل.وم فالضرمعةا
ازازىومثله عن انمسعودوقا ل ابنبطال احاددث عائشه مضطربهفوحستركواواار جوع الىكاب

الله زوياللمصة قعل الرضيع والاملاجة فع_لا مرضع وهوالارضاع شعذناءنالعنايذوف العصاح

شولدى بأدفىالقيمقال هلالصبىأمه أىرضعهاوا ماتللفص يلمااضفرع امتصه
لنا
الحت
ظام

آتثت تت

يي يم

2

72 9ستشتلىل

3

١س 767077

ن عزات طلقت فلاجناح
ملم
تدت ط
تاضملك وتضاجعها|وتطانى هن ثشاءوق من تشاءوهن ابتغ
بذر جع عاليسهاتلم
اول
ف)طذمن -وازاار دوع حعةالحمةوالحيههنا
نهو
عثلءئك ف
مىنذ لك انتهى (د

مزه.ة
لاننة-ل
نالق
محازءن الرضابترك حقها جوىوالدلءل علىجوا
ضسمر تاهام
ههرفمن| نسوده |
نت زمعةسألته ان براحههاوتحعل توبتهالعاثثهانتهى فهوصر ين اندعل.ه السلام طلقهاووافق»ه

ضاماس اق افلىككاناتانهقاللودةّاعتدى مرا-عها لكن الذىنقلهشذناءن المواهب انها |
كسوبدرةتارادالنىص-لى انعقليهوسلطلاقهافسألته انلا,فعل وجه لت :وم اهلعائشة فامسكها

انتهى واتغا كا هنار جلوابععئدالممراةسقطت ةامحب .به_دفلاسقط توضحهانالاسقاطانما

|ايكلونقفاتم لانّمالدسكذ للتكاالنرجوع عنهامتناعالا سقاطافكانعنزلاةلعاررة ولاعيرانبرجع
أومتلىشناءالعمنااية (-:كدل) اجزعلوتجها+ءلاءنى ن|يز ندهافى القسمفهو حرام وهورشوةوترجع |

عالهسا وكذا لوحطتمنمه_رها شما ليزيدهانىالقسم أوزادهانى مهرهاأ ولجمعا شا لعل نومها

لصاحمتهافا لكلناطل ولاحوزانجمع دن الضرتنقىمسكن واحدالايرضاهماللزوم الوحشة شعتنا
م
.حات
عانلعر (خاقه) بدان سوى بين
ج|لزو
-فى

الاستمتاعات كالوطءوالة.لهوكذا دمنالجوارى

|واههسات الاولاد لعصنون عن اشتهاءالزناوالم_-ل ال اىلفاحشة وانبعاشركل صاحدهبالمءزوف نان
تعهلل مع صضاحيه كما بان عملمع نقسهوفالرازية
وق الزوجان تطبعهىكل ماح ب تأرهأيه 1

ْ

“إنتت

بان

ردمل
:ا
م6

7

ودتردوطة احداهماحضرة الاخرىنهروف اىلفلتما نالاتدبهاذاطاب ولهان»نعهامن! كلمايتأذى
من راتتهومن الغزل وعلىهذافلاهن عنعهامن الغزينعارأذى برع هكالى:ا»الحخضب والنقش

دقف تاانالرركهًسا 23322 - 22
را -ب بببه/رد |455043د تد
2
ل
ل
0
د
هجوو ووم عجو وو
 3.رومخ الم وجوج جو سودت
ووم
0

 0 3ب
/لمه

يك  0ع
0١

ل

اا كانالتقصود املنتكاح الولدوهولا بعدشقابتّداءأمارلما الارالرضاعوكانلهأحكامتتعاقن 1ه
وهى من آثنارالذكاح المتأخرة عنسهجع له
]رأ كامهوذكرف المحرماتماتتعاق الحرهةبها جالاوذكر ا

ْ هنا:فاص.ل هكذاقغيركواأتقولمقتذى هذاان
تعنونمسائلاار,ضاع نالمابلاناا-كاب كاهو
ظاهرجوى (١قواكان التكاحسدت للذسب و١هوسيبللدرمهه)لاحاحهالىدعوىاناحر :مه التكاح
واسطة النسبلانحرمةالمصاهرة تثدتبالذكاح وف اليرجندى أوردهعةى الذكاحلانهمانظيران ءن ا

رمة انتهىوهنه |
أحنيمث_ماسدران العرمةأوضدان من حدثان|لنكاحسس مل والرلضالعدسب
| ستفاد انالشئ الوا<دكون تظيراوضداباعتءا رالحئية جو ى (ذواهجعل ف الدوان )ولد كروا

الضممع جوازه لاثهعدنى انب ضرع معه ركاف القاموسوفمهان فعلهحا'منابعل ال
فلغةالعالية
ومهاىفوق تحدومن نابضرب فىلغة نخدوحاهمنباتكرمنهر(قولهمص الرضم.ع الى؟خره)منووض

طردا وعكس! أاملال فلانهقدبوبالمص ولوارض
أاع
ماانلا:صللال
ثىااحونفىفلان اص ةد

نفههه وا<يس انهأرادالوصواللى
ونمفُدت الرضاعكالووصل الىجوذه بالوجوروال
وسعو
اطمن
احوف منماذفذين وخلصهل
لان
وهس
صبول فاط
بلقالس
كببوارا
ردال
و >ث فيهفىالمي روادي

اناهم اخصه جرباع_لىالغالى والوجوررالفتالدواءبوسرمن وسط الفمأى,تصقبول وابرلتصى
وأويّهشنا عن الغهتار (قو
دلهم
من ت
بدىا
ةلا) ولوبكراأوومخيترةأجوناسهةالرج-ل والشباه
والغدى بذك ودؤنث قال هوالثدىوهى الثدى وهولارأموقد.قباللارج لأ ضا عجر (فولهف

أوقت مةصوص) قال النورةد,قالانهلاحاجة المهالاستغناءعنه بالرضمع وذلاكان بهعدالمددلا ممعي
رضيعا عناية وتعقنه الكوىانلاطنلوبمن التعردةهوشكرشلمفاهها-قيقمةكانت أواعتيازية
ولاخفاءانالا كتفاءثل هذاماروجب عموضالتعريفوتفاءوومن ث قمالوادلالةالالتزام “كدورهة
2

ون

(علىهالاسحكدن)

ك والفجوهرةهدقالوا انالر<[اذا امتئعمن القسم دضربلانهلااسستدرك الحققسسه
ذنل
الامنعم

االاولى ,ل اذاعادبعدماأئهاهالقاذى اوجعهعقوية
رتهةىول
لمامنان
االز
رتعقذى
زغو
عهي
بانسلان
واعرددلاعدللاساءواديه وارتبجك ابهع رماوهذا م تسئنىمن قولهمالاض يراقلتعز بربينالضرب

]أ وانحس لاختصاص هذا بغبرالحس شقرنولاالهيةوعانللعيحارة(لةكالجنونة) عن التولاخاف

منباكياسسق والحانْضوالنفساءوالقرناءوالرتةاءكغيرها (قوله وللدرةضعفالاءة) ولومكاتمةاوممعضة

الصدنق وعلىرذى اللهعءمهما ولان حلالامها نقص من <ل الحرديدليلانلهاصدورة يا
دذلك قذى

موعلهابعدهافلايدمن اظهارالنقصانفىالحقوق رنومفمه ناظرالرانهاادنكل الحقوق بردالنفقة

والسكنى لدم وجوب اظهارالئقصان فمماوان برد كلهالابجالتعليلو عالمانالمكاتمةوالمديرو:ام
تقت بق عندانحرةدوماوكذ الواقام
ءامة
ادال
فعن
اقام
ملوا
ووىو
بعج
الولعدنزلاةلامةلانالرقفمونقا

عذ-د|لسرم عقت الامهبثة.لى ال اىالعتمقه لانامنص 5دزال وف الاولى لاف زؤرت.ءن (قوله

ةفسىم كالهيحة)وكاانمرضههالا سقطحتهافىالقسم فكذاءرضه لامكون هسقطا لحقون
لضة
المر
وا

ف القسمقال المحرولأركيفية عهف عىرضه م كانلابةدرعلى|لتحولالىيدتالاخرى واأظاهر

أنه اذاصمذهب عندالاخىر بقدرما أفامءندالاولى صنوملضاعننى اانذهاكان الاختمارىمقدارالدور

احلاءلهتعته فتى مرضه أولىفاذامكث عند الاولىمدة أقامعندالثانيةبد رهاواذامرض ف بدت له
دعا وكالحدة ف نورتهالانه لوكان عدا وارادذلاك شجىان يقملمنه مروأقول كفءتصوران مر

منه لاع رف مقدرمد ةمرضهحتى ياقلدردبوهرا لاالهاان
اللدوزحال مرضه فضسلاءنكونهأعولكىو
يكونعرضة جى ذاتادوارماءرف قكدت الطب جوى وأو لالمرادمنتبرعادلدورق ام ضأىما لا

ْ بعد <صول البرءنانيم عندالثانية العوة بقدرمهاأقام عد الاولى قاررضواعلانماذ 1ووعن

سياد وراليهليس عل اظلاقهحىوارادان ي وو
دد :هلا رطلق 4يللاشبتى
أن نطلى
لم
هقداره_د :الابلاءواذا كانودو نه
لل نس ودفعالو<شة وجب ان تعتمرالمد:ةالندر بسوأظن11

ير 2
ع
0 1

من جع_ه مضارة الاانترضمابهقال فىالعروا لظاهرالاطلاق لانهلامضارة <مث كانعلىوجه القسم

0

لانه|مطممنة يبح*نوبتو|نوانتصرفالغورالافىالمبقوله وق نقىالمضاردمطلقا نطلاانفتهى وهذا

ا

ظا هرف عدم الوقوف علىماناىلخلاصةمن انهل .اةيعرند احداهما ك|ثرمن ثلاالاءاذنالاخرىكي
افلىدرءن المصنف وفى الدوراغمبرهالهوأقام
ندا داهم شراف دمتهالاخرىف ذىلك قضى علمهنان
سستقبل العدل بنشهماومامضى هدرغيرا
انهلثمذ
هلمانة تكو
انلبعطدلب (قوله وسافرالزوج
من شاءمون) لانهلاحق لمنال
فسفرحتى كانلا وزبجانلااستصبواحدة»نون فكذالهان سافر
بوا-<-ددَمن ا

بلااذن منص احمتهاولا قرعةولانه قد بتسعرعا.ه السفرببعضون ريضها

| اومنأوكثرة أولادوقديان عضونفىحفط الامتعةف اىلسفرأاوفنىتىراكلمست وفسه من احرج

مالاجذنىزيلى ق(ولهولكنالتقطرعبةدأمحبا)لةلوبون (قوله ولتحتبس علهاياسمفروالح)حتى

شوا
لانقضى لمق ساهنسا
لنه
الفى يقضى اذاسادرم امن غيرقرع-ةاماوبادناانه لاحق ذن اقلسغر

ووجوب القضاءرترتب على وجوب الاداءزيلى (قوله وقالالشافى القرعةمسكةة) لماروىعن
عائشةانهعلءسه السلامكاناذاارادسفرا اقرع نبسسانه

وايتون خرجت قرعتهاخرببهاءةهق علهولنا

ماسيق الناهحتى لمن افلسقىروفءلهال عسلليهام يدلعالاىستماب وتطنيتقهوالبلهقلويون
والدلءلل عليه!نهعامهالسلام دتكن التو بفدوىاحاسة
ل عضلي
رهوائا

كانبفعله تفضلاقال تعالى

نرج من تشاءةمونودؤ وى الك من نشاءفكانيمندؤوى ع ث
اشة وامسياةوز

وحفصة وين ارحاه

ةسوسدوير دهوحابمسة وصةمة ومعونةذكروال
لمنذر
حىقاذ
ضالمع
رت عل
فبهق
كىا
يف

ستل شعله

ع-لى الوجوبازء
للدىقرال
ضاوى ترمن تشاءمنون تؤنرهاوتترك مضاجعتهاوتؤوى الءكءن تشاء
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(اتحزءالشافىمن ذنالمعنن)

الاريف
عانخفم انلا تعدلوافواحدةاوماءلكت اعانسمفاستقدناحل الاردعمقيدابهدم خوفعدم

العدل وثموتالما-مع عن اكثرمن واد وعند شدووهقع أعدايه عند تعددهن انتهى (قولهالمكر
 ١كالقسوا د دك:كالةدعة) لاطلاقالنصوص وتحصهمامع اناحنونةالتىلاخافهنها واأر رضه

والرتقاء والحائض والذفاءوالصغيرة التوعكن

وطؤها وامحرمةوالمظاهرهتهاوالمولى هراواحام لكغيرها

لاخعللاف ولام كاولحةاذاوطئت بشهةوهى ف العدةّوا حموسة بدنلاهدرة فا على
انهم
لا
ووقاألنهناشرزْةوااسطورق لتب الشافع.ة انهلاقسمذانى الكل وعندى انهم للوطوءة شهة نذا
ك
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لانها خروجها رضدت باستاطحقهاواماااطلقة الرجع.ةفان|رادمراجعتجاقسم والالائهر وأقولق
نفقما هذه
وجويهؤالعد  8نكوحة الموطوءة دشمرةتأملفان

لعد

لست

واجمةعلمه ومعلوم

رافك ان ريل ان القسم عبارعن التسوردقالمنتونةوالنفقةوالسكنى فلحررجوى والتقسدانه لات_درلماعلى |
 6ليد
2

رافح رريخ
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هن قوم انه ردالاماس ودفع الوحشه وفىاوه

تردّدواماال:اششرة فلاشم الترددفسقوطه

ها

رج"

ريككم

وبففاضته بقتضى انهاذاك
قادنا
ر
ةسبعلاامقسأمنن لحكواهوظاهر (قوله
حةعواقاللالجشادفىياندكاةنتككرا
لها بسع لبالال
خ
)
و
ل
ا
ح
ت
ا
ل
ا
ا
ذاطلءتزياد
لى
ق ذل
هكاتم
ود ب
سطلدسب

علم اوتلك امد لقولهعل الهسلام للمكرسسع ولاثدبثلاث بعودالأىهلهوبهقالمالكواجدقلن|

امديدوقنانت ا
الزادينها تفل بالمداء العديدةد ونالز ادهاوهو ول علىالصلمعدى بانسد انت
عندها بعاان كانت كا اوثلاثاان كانت سات سدتعندالقدعة كذلكاىسيعااوثلاماوا قول

والاءتدلال بهذا الحدمعلى انهااذاطلءت الرّبادةسقط حقه او تسب عليراب لتك المذّهنظ رلاخى
الاانكون ذلك لداملاخر(قولهواللةكالكابية) اى ف القسم وماق الغايهاتفقواعلى وحو مها
تلأاء_لى قول مناءتبرحاله لاعلى من اعتير-الهما واحاب الغزى
فىالنفقها ضاردهائزباج انهلاا

5

أنعرادهأغاللتسوباةفكى اولوحبوداعناهلنافمقةأكللىااكمليهتفدهىاارلغلابرها
ق قفاملاست
هفىصار تص>رع_قظهذهلركياالنلةهاردو,زتفر(جثيو بعض

لهفمه

اى فالقسم)لاطلاق قولهعلهالسلا من كانلدامرانانوماالى|حداهمافالقسمحاءنوم|لقمامة
االقسم من حقوق
وشةه مائلولن

التكاحولاتفاوت

تماق ذلكوا لاخشارفىمة_دارالهورلازوج

اللامنستدق التسودةدون طريقهاوماقالدررمن انالتوية تق فى لمدونةوالنفقة والسكنى
وانهلاحوزترجع دعض على عض تعقمهفى
لشن لالمةبا ف
نمه|خراحاللتنعن هادرهموافقةماسيذكره

إل
 07فى

-

ل :دوفله*-ر .روك ارها
عب
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إرعاب

:

عوات

هوت ٠

فىالنفقةمن اتهامعتيرةالعاالنهّالعدل فى|| وكاللمدس عدم تعدىالواجب تاذاكانتاحدى
اتفسيرالعد ليانهلاحو زترجم د«ض على دعضص
[أنسانه غندة لامكون نفقتهعسلىالاخوى الغةيروم اه ف

لامكونالاعلى القولءاعثمار حالاازوج ولس هوالمفتىبهاوحمل على نساوى حال النساءق الغنى

)و ب والخصى والعزين كالقدل وكذاالصىاذاد ل نامرلثناهنو<ونه
حهد
اوالفقرانتهى (تانشي
قا لنساءوحقوق العدادتتو<ه علىا لصد.ان عندوحود تقررالسدب وق ف التقديروقال مالكويدور
ولى|لصىنهعلىتس أنهوظاهرهانهل نطاعفمهعلىمئْء دناو ذاا قلنابوجوبهع_لى |الصىوتركهفهليأثم

اثدما لقسم|لاوء_للىاحامع المراةىغيربوموا
قدال فى أمعرويونمعتابن,أ
هلي
الوا ذباألممرهيذرلكب و
ولانحل لملاعلى| للا قسملموالاياس ان يدنحلعلمأنهاراحاحة وبعودهانى مرضهانى لله غعرها
فان :قل مرضها فلادساان يقم عندها-تى تثفىاوقوت شرنرلاليةعن الجوهرةولميقدهعااذالمكن

احعاترناهةوا حدهلابتعين حقها
عندهامن بؤنسرااكلافنهر (تنسهآخر) القسمعتعنددالز و
ماءوهسوإدات فلاقسمانضاو سخبان
 1فىنوءم نكل اربعة فىظاهر الروابةولوكانلها

وى

ينون

افردبنفسهاوكانبعدمّام الدورعلى أنهمعسراريهوامهاتاولاده
الممدت عندا الكلدمض الليالى و ن

3

١
|
/
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نم)
يلا
كىم:
(عل

بالهامساللرو فيبالتسرخعلماىروطذاتتوقفالفرةقلا
طلالاف لبها يفوت
علىالقضاهولا::وةف الفرقة ارد جوى هذاوس

 0نالعدةولارسةق و حو بهاغيرانه لانفقةفها

ذسباالجكن فا لسكنىويتهيخفلتىاصة وهذا اذاكانت اهلمىرتدرت:دفناةكلانوه|واملنفتقة ولو

لالخو شنار وها ١

استدسانالاقا_-أوهوةولزة رخانية وم الوقتبدارا رب كانلهان

يزوج بأحتباوارسبوعاها نهرعنى ولوقملا نقضاءالعدة(قوله وانارتدت المرأتلائئعل.ه) لان
يلاتلاك

تر وسرتتر را سورعل

اروس رزوت

الاسلام وعلىتحدبدالتكاحزج-زامماعهرستركد دارو لنه الفتتوىوالولوا لممو فأنى مشابععدم
الفرقة بردتبازحراوتسيرالاسماا! ىه امفالكفرتتمذكرقالفى الغوروالافتاءهذا أولىيمالناقتاممانى

0
و 0

ن قالالمصنف ومن تصةمأحوالنازمائناومابقعمون من موجمات الردّةمكررا ىكل
واد ك ن

0 0ا
وقد ساطلتقفنمة والمحتى والفتوا أسروحاصاها
|نوتملومدف افلافتباه 2
ن
انهابالرذة تسترقفقوكونفالاين عدن عنيقة ونشعزنالوم نالامام أورصرتهاالمه لوعصرها ل 4 1 6 0

| ولؤا:و عام االزوج اذالرةة لكها لسعو امليكنوأ تامد مكو نكاءالورونقل مد فى رعسم ويه ا 0
 0اأمرالؤمنين |||لع ل ور محون"
ا

قدسقط تجارهافقالامهالحازملةحاومنهناقالالفقمهأبوكرالملنىحمنعريساء عل شىط تهركاشفات ||,ل زيم" ا" جهنا

الروّسلاحرمة فونانهالشكفىاعانهنكانهن ح سرات درتعةكرانناى فشرح الجاماعلصغيرقالكلام |||.نا١0 00
على5وأهعليهالسلاماحنه واالداعىولابردواافدرةولا تضروواالمسلينانهعاء الملا ها ماضري

 2خادماولاء_.داولاامهانتفى (ذولهولواتددامعا)آنل نعرفسيق اللدعياء[ الأندنهر(قول|ه

 01 /يا

3
| وارندادهم واسلامهم واقعمعاها لدَالت:ار فترالقماس لاجاعهم عمني (قولهوف القمسا تقعالفر

لبنح رام

0

فهماءعلىن:كاحوماا تكسانا) ووجههان بن حنيغةار.يدوائمأسلواو نأمرمه الصهايةيديالا تكمة 3

. 003

ديه

 01و

 0ل

7

ستومأوهوقول زذر) لانردأ حدهمامنافمة فردترهانالاوى وجوا.هماقدعلم (قولهونانتلواسيا ا ا
اعللىراديحهقحقعّةلاف دررقانكان المتأن إوسالاماأا «ت 0و  -روا //
مع ثما)ل نااسلام احدهما اذا تدم ب ال:اتر

فاناكالنههورالازوالمتعة نهر ولوكانت
اقطنامصهرو
يرااوقجلاللدخمولس

تصرانمةحت ||, *-/رق برا

 0تتحدساوقعت الفرقة ددنهماعند ىوس ف حلاهالجدعر لانهماارد امعالان كس التصران.ة

كاحداتاصل الكفروهذ الآنالحو لاصوزلام

ان الزوج لا.قرعلى ذلك الدن تل صير على |لاب_لام وادراه2:رعلءه فصاركردَةالز وج وحدموهذالما

رلا0 6

لي ل
2

أاعرلفحاكنفركهملة واحسدةفالانتقالىم نكفرالىكف رللكاملعانشاءفصاركالووداقان ||يف7
|الفرقةتوفيهالاتفاقككذاهذاومديغرق فيقولانالهوم.ه.لاحوزالتزوي هاضسكوناحدا ها
افافترفاز.لبى
نومأولوةوودثلتقع
أكالارتدادخلاف المهوديةالاترى اتهالوتعست وحدهاتقع الفر9ه

3

ا
كرحواز-:كاح اردع منالنس و ةللعروثنةمنللء دل
الماذ

نعتراضماهواهم
مبراا
نلقسغ
سا ا
بدمن
يكن

الدَكزاودت تأخيره وه ولْعةَتعمنن الانصماءدين الشمركا«ءوشعرعاالتسونة نعنالمشكوحات فىالمده
ونةىلنك |طفلا قد رع
اواملس ولمثعرب والسكنى جوىلانى الجامعةلانهاتذيتىعل ا

ع.
التسويةفهركاله

هلتافعة وهو حسن هر (قولهوهوفرض)
ااكادكر ا
أ دررفلوكانعل ١املاكاجارس قم ه ر

قال

| لاه رالايةتعقم هرانالقرضهلاتثت
المتقولوقولة ف الثهر ىا نمكون قرضا
مساق
الجوىسالقه
عد

2

ياك

اس

دعالى بعد ,انحل
س ت

0

0

 7ال

(اجرءالثانىمن قنالمعين)

6

ا

نالاسلام الاانتغانواافىانمااردتان؟ كلاموالعناتاه اهليج

االمرات من 3وهم وذلكبعدست سنين اومان سنيناوثلان سنينفاتما
وفرغت مها|سلت وماذكورف
ذلك من-منفارهنه بالامدانوذلكبعدغزوة مدروأماالمدنونة فق ملذلك بكثيرلاهاان وقعتمننحمن
آمنت فهىقردبم نع شرن سذه الىاسلامه وانوقعتمر.ن -يننزلتولاتهنكوا المشركين حتىونوا

وهى مكدنا كرنعثمرواع مانبنات صل اله عليهوسالإتتصفواحدتمنونقبل المعثةكفرلقال
آمنت يعدانلم 9:نمومنه فقدا:نفق عاء المسهينان اللتهعالىلسبعثنساقط اشمركاله طاقرشةعن

والولديتسعالمؤمن املانبوين فلزماهن لنكناحداهن قط"الامس ةزم قرل المعثةالكااسنلام
اتماحملة اببرراهمعليهالسلامومندايلنكالفمرعثاةللاينتائكارالمتكربعد ايلودخعوةومن أول
ذ وله السلالماولاد»(ينوقفوأحدتمتون انتهومىنه تعزنا اردمناا قلوشلْهر لعينىفهاسيق
كالزءايىولان مازواهمتروكالطاهرلانهذ كرفبةهاسالناهها قل اسلامهال مأاىستبالا بمباعليه
كات
اع
السلامم

هلسسلامفالمرادياسلامهاتبعيتها
ىلةابراهم علء ا
علهمنكومبسا قل التبعيةعل م
قل ذلك بالسكفروتقل شيدناءن المواهب!لادثءة ماه وأما
 1كانجاستيةة

رامل لاملا

اتربناتهبلاخسلاف الامالادصم وأغماالخلاف فبياوف القاسماسم ولداولاقالابن
زن فهىاى ك
امعاوانها ولدسنة  6تبنمنمولدالنى د اللهعليهول وولدتازجوا واس خال!هجا لعا ص

عليامات صغيراقدناه انحلوكانردف رول ان صللىاقهعليهوسلع نا قنه بوم,الف وولدتلهأيضا
ار
امامةالتى  0له السلام فوصلاهة الصمعلىعا:قهوكاناذاركعوضعها واذارفعرأسهمن
ادق

و 1علىبنأنىطالب ,عدموت فاطمة ادمى(همه) مانقل عنه علبه| لام م نن قوله ان

| وأأىناك افلناىرلاسعلى ظاهرهومائقلعنحأتىيفة انقهافلى الفقهالاكيان أانولىنى صلانه
عل
عليهوبلما

كد رعردوة يانالس المعقهد:مننالفتتاهلآ كبرلدس فمباثئمن ذلك وبانالموجود

اذ لك لانىحنيقس عه_.دين نوسف المخارىلالانى حنيقةالنعمانبن ناءتالكوفةالشعناهذا

ماابننصعخلريهالقىم

امكفى فتاواءانتهى (أقولهووتنكالمهاجرة)اناوهى التاركةدارهاعلى

20
عزم عدم العودمسلمة اوذممة نهراواسات قدارالا_-لام اوصارتذمسه جوى ودرر (قولهانحا

فمهاجرة نلالاتى طلقتفىداراحر بلاعد:عام,ااتفاقانجر
وهىالتىلتحساكمنلا وضع المسثلة ال
(قولهوعذد هماتلزمه|العدة) لانالفرقةبعدواقعلتدحولفدارالا_-لام فبازمهاحكالاسلام
وامه ذط رلابةه2:و2ض بالمسدمة وماقملحلهأللسانى دايل عورااغرجها لس شئاذلوكانكذ اك لوجب

الاستعراءولانى حنيفة انهااثرالتكاح المتقدم وجمت اظلهارالخطرهولاخط رالكا حرىوذلاهلامف
ىمسدبوةفيهنظرلا انلمفهوممنه ان العدقيبحقالزروجعلىما |:دم عنهمن قاللانهلووجت
عل ل

س انلشرجوالرادسيوكاعن ابن الك
لوحبت حواللازحوجرمة للدرنى وقدمرا نابا لهرانه
فالاسلم ان د ل امامافقالدررمن قولهوه دوازالتكاحقوله تعال وىلاجناحءايك ان كوه
حيِثث أباج 4احالمهاحراتمطاها ققد3

عابعدالعدة زبادةعلىالنص وهي ساح

(تولهماناح

لها موالاملجان نطئهاولدانابتالنستةظهرفحقالمنعا<ةتماطاجر (قوله وروىالسنعن
أنىسنيفةانه إنصم التكاححالم)رجه الاقطع وظاهراالروايةهوالاولتهر (قولهوارتدادأحدهمااح)

لااصع اريداده ولاتديناعرابهجوىعن
ودشغرط انيكونازجد اسافاناء بلماالسكران وانكمهلا
البرجذدى (قولهفسعفىالحال)اى رق للعقدمند لوافكانت ا لد زهبه جوىع نالمفتاح
و-يث كأناريداداحدهما قسذا فلانتقص مهاعددا لطلاق هر (قولهوقال #دان كانت الفرف-هة

أمن القمزلوج الخ) هو تعتبرها بالاماءوابوووسفمرعلى اصلهقالاباءوابوجذيفبهب فترهقماووجهه
! انالردَةمنافة النكاحلكونهامنافيهللعصمةاولانتغاام المصاح والطلاقرافعفتع ذرب علالردة
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الطلاقالرحىلوقي الدةمقام السنب كافىحفر اا.ثورلافرق بمنالمدة-ولبماوغيرالدمول
اأوالشافى فصل كامرفىالاسلام ىدارنا واذاوقءتالمدنونة وارأتحربة فلاعدةعلماوان
انتيل لذ كاذكعند الاا عملانالماجوى وقولةفالادةلب .د الااذا كانثحاهلاكانى
الشبرتبلالية ع نالكاف وقوله كاف حفراالمثرعن هان للاضاأة -ةالىالشرطء ند نءذرالاضاف_ةالى
الع-لةنظيرانى الشرع وهوحافرالبئر الطرلقق ١ ضاف دهان ماتلفناسقوط فمهالى احفر وهوشرط

عهالرضه العلة
تان
نه ودوالمةرل

اللاعنله املقولاقع و تقعدذرا 0005

نها1عا «الىانالةرقةطلاق وهوقوهماوجزم نهم ادلسقيرال؟ .ير وقال |
مول
شرنملالمة أدضاوتفق
الثافى هوفسطنبرقالانحوىولوجل الاولعل مىااذكاهاونالا وافلثىانىماعالىذا كانتهى الابية
لكان حسنا واقولة.سهنظرمن وجهينامااولافلان الانافرعالعرض ووه ناك متعدر واماثا:ب
تهوما نزم على هذاا» -لىمنصير ورةاتخلاف لفظيا وهوخلاف ماس.قءندقول المصنف واناؤه

طلاق مد بر(3ولهواوساوزوجالكتابية) ولوماالاق تكا-والان!! -لالعزوج يما بتداءفاليتاء

سمل (قوله وشان الدارين) حقدقة وحك سيب الفرقة حت لىوخرجاحدهمامن دارا حر بالىدار |!
ف ددتهمالانه دنفاىانتظام
راالاسلام وفعت الغر'
الاسلاممسماوذم.ااوا--لاوعقدعةدالزمة دا ر

انافم_ايقطع الذكاح كاغرم.ة والمرااديالتدان حق مهق ةسماعدهما ممتصاويا كم وآنلا
المصالحوم ن

لاوا علىسد .اللجروع بلعلىسدمل الوقارلارسكنى حت لوندل لحر دارنا
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لانانىالنكااحابتداءوه -ذالوزقج أمته حازفكذا دقساءوطذالوكانت المسد

ا نط اكاترع ا
نلعناية(قولهوعند الشافىسبالفرقةالسىدونالتبان) حت تقعالفرو4
عتدهرالسى ولوسمامعاولا تعبالانن لانالسى عتَكى صفاءالمسى لاح اماتماين الدارين :أ:بره

ف انقطاعالولامةلاقبطال النكاحالاترى:اناكرهالمستأمن اوالمسلالمسةأمن لتقعالفرقة بهنهومن
أهرانه
ولناانه معالتبان حقبة-ة وحكالائناظطعالمصا والتكاحشرح اصانحه لالعمنهفلاسق يد

عدمها كاخرىةازا اعترضتعلمه لان
أهل الح ريكالوق ولَذًا
لوالتدق بهم المردحرىعلمه|حكام
|الموقى ولا شرع
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لها للهرارز نل فان |رد دعامها السلام بثتهزيئرضى اله عنهاالى

رده بعقد د بد فكان المت أولىمن
زو<هاءالعقدالاولداء على ماذكرقلتروىانهءلمهال لام

الننىعلىان مارواغيرصكي عند اهل النقل فلانعارض مارو.ناولعدةه فانقاتت فعسارويمحاجوهو
متكام ذمه قاتوذام.حمعهم قل امم وقد وثقه اهلالنقللحتىخرح لهم ولانمارواهمتروك الظاهر

لانهذ 7و.ه أن اسلامها كانقمل اسلامه دست سذمنوق.لىبس دمن وهملابرون با«النكاح بعدانقضاء

عدتها قءلاسلاماا تأخوممومافان قلت قد أناحءام.ههالسلاموطءسساباوطاس بعد الاستيراءوقدسبمن
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اضاءةبقطعبأنالةرقة وقعت
 5د جد يدقالق لفت روى ذلك الترمذى واسماجهوالامام دو ,
بقدواودين زوجهاأ العاصعدةتر يدعلىعشرسنمن قائهأاسات مكةفى|بتّداءاإدعوه <ين دعاصل
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لعدممماده فمعرد
صق الاسلام علىأويدقانسمله[ دى|لتكاحلتبعبتهل فهلوليكنلهأ للعنون
أنوانفاال#م شرنملااءة قلتقالفىالدرفان لم
كنلهاب نص القاذى عنه وصمافيقذىعلمهبالفرقة

نامانىعر المهنسىءن روضةالعياءللزاهدى اه (قولهأىوانأف الاسلامفرق القاضى«دنهما) ومنه

مااذاسكت غيرانه افميحهاذلهةبكررعليهالعرض ثلانااحتماطانهر (3ولهوانكان بعيدالدخول
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<مض ولناان عريانلطاب راذهلىله عنهفرق بتممنان ونصرا ناةبما
لناائهسعلنامر واءالطماوى
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وأو كرمن
العريىفى
العارضة وظه رحكمه سدنهمول تقلالمنا
خلافهفكان| جاعاعننى ومنه نع_لمان
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المرادالاقراء ىكالمالشارح المحمضوالعارضشةر الترمذى للاحوذى بالذال المعهةشنا (قوله
واناؤءطلاق)
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الحرىلسكونهمأقاراجسادواء_ل انا مراديالطلاقفى
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كونابا*الزوج طلاقافعالصسغير
لوال الزو جلاعلك الرجعهتغل.ظاللامر عليهأه واطاقفى
حتى

 :.:المعمزوكذااباأ<دابوى انون طلاقأضاف الاصمدروة ولهوهومن اغربالمسائل حيثبقع
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وجب القسر> نالاحسا نقان عل والاناب القادى مناره فكانتقربىالقساضىاناته بطريق النياية
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يدنه ريو (قوله وعن دأ بوسف تمع) لانىبوسفانه يتصوروجودههن الرمأ وع له لابقعالطلاقعينىفكان
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فسلهضابالاتاق (قولوهلريكوناامناهل الكتاب) تيقنبددتءايشابعدمتهودهااوتتصرهافا

قدمنأه تمناصنراغوسمة وتهودها يعدا سلامزو جهاامموسئحكمهح مكالوكانت وقت'اناسلم
كَابة (قولهيوكاناوالمرأةهى التىاسلت) احترزيهعنالوكانالر جل هوالذىاسل(قولههتبنحى
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التكاحتعمدالملةولالءه ل وهماانتقل الءهلابقرعلءهعدنى وه و أحسنماعال بهفالىنهر<دث قالأما
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امريةداستهقاقه|اة

ش ةلعهنه ولامردهن ودب عايه القصاص

واسة لاتأملوتحدفةالز وي تشغلهاوغذاقالال.د بعد تله
حةفام ه
لانلعفوه:دوب المه وأماالمرتد
فمهاطرلانماكر لانعثىق الامةالمرتد تلائهالاتحدس ,دل ذلىمشغولة خدمةالزوح (قولهولاحربيا

ولاذم.ا) لاحاجةالمهفان ال-كافر تصدق يجماجوى ا

0امح)وهذا اذالمتذت فل الدار

ب ناكاناقدارالاسلامأوؤدار اكاري أوكان الصغيردارالاسلام واأ الوالدفداراكردلانهمن
ر والوالد دارلااسلامقاسل باش:معه ولدهولا نكون
أهلد راالاسلام حكوأم ااذ كانالولدفدارام ب

مسبما اذلايمآن انحل الوالدمن أهل دارالحرب يخلاف العكس زيذلابفى| لفت هأنذوولعهلى
الس ممنسمهوالقلمرو شفرع علىعدم تمعمة الولدلبايه حد ث كانالولفدىدارار وأو.فدار

الان_لام رازن

مداقت دا جوىمن دولهو :كون مماوكالاذى صواءه

للساىواوالم ألدوق دا رالاسلام ثمسىالصبىبعد وصارف دا رالاسلامفهومسلملانيماا عا ودار
لراج المدارالاسلام قلاب:جحكون مسا ءاسلامه لانالاق الدارع:نع اأشعية
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ف الاحكام وعد_دعدمالاون شع الداريجوىء الانضاح والم

داوللمصذف

والولدبشسع خيرالاون دناظ رلانهلا شل تبعمة|لولدلابمه المرتداذا كانت امه نصرانة كاسأق
مادالدين ولوك والمرتدباعتمارجمرهعلى الاسلام
يقال ا ر
قاب 625لانالمريد لادمنلهالاان

قرام زالمسرفصار هذا الاعتيارمسداحكاجو ى واعلانفالتقسدبالاوين اع*الىانهلامشمسع

اجدوهذه ماخالف ذيةاكدالان وتتصورتيعبته لامسهالم-لمه وأووهكافربانكانا كافرينواسسات
عو الاسلامعله ولت بصرعيانرات (قولهخبرالابويندينا)نيزتول ع نن المغعول وغلب
الا لشرفه جوى  2موخاومىشره  00اذلهدن »عاوىدعوى وفهذادو كلذعةت-ه

وحوزتكاحنسائهم للسإين فكان الحوسى شراحتىو الذادويادكسنوهمناكاساتتعادرر وقولهاذله
أديهم لس عدسوخوحالافهوأدس ندين
ا دعوا  0دسءون ن
دين#ماوى
علسكماى والزهراق شرمن المودى
ْ,عزى زادمووكذ ا الوئنىوسائرأهل الشرله شرمان
معاوىالا نَ

فالدارينلانهلاذ_هله.ل دق اكدونى اولفااخره :أثدعذاناوق امعالفصواعنولوقال
النصرانمة خير منارود رافؤسة كدلراثماله ابرلا ثمبلاقمطجىلحكن ورد قالسنهان

اسمعودسحالامنالمءتزلة لاثاتالحومىخالقينذقط وهؤّلاءحالةالاعددلهدرع نالمزازيةواعان
محير وأشرعق ورتأخملود_دنطق
الف أ
خيرور ستعملان للغاضاة ولغيرهافاذا فاضا نس
اصلهمافر وىعنهعلءه الصلاةوا لسلامانهقاللامتهأ ثمأخميرهمنواملقهةاى أسيرالام وأمااذا
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الولدكانالم)وصكءلهحو مالانالمع| رضة تَققت ق حادهه ابوجب الحرمةوالاخر

مادوجب الحرمه لتولهعلنّهالسلاممااجتبع الحلالىوالحرام فىثئا لاغلبالحرامالحلالمذلاف اذا
انأ سدعنا مسجالان| لكف رلانعارض الاسلامولناانحل الذبمحةوالمنساكةمناحكام الاسلام
فيرخ مهماكابرجتبالاسلام ةفلانتدققالم أرضة وقولهبر جمانو<ب 12رمه ينتضءالوكان أ<دهما
مسوازيلى (قواهولواسسلاحدالزوجس)بالغا كان أوصداشرن ار

يقرقطن#الصى المهيزيافاق

على لامح يحرل.كن افلىاطلاق موا ذه م ونجهآ خراثعوله الوكاراذى أسوززوج لمكبايةوليس
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كذلكفكلوةمدالمسثلةيا نحوس.يننكف الدرر!-
| كقابدة بق نسكاحهافان قات بردعليهمالدولزوجالمهوسيسة فترودت أوتنصرت حر ث ل يافرق بدتهه!
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دعم لانهلاحصة الأعتذادالابتقدم الطلاق لانة
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فسع النكاحكالوكيلاذا اشترىزو<ءه

للوكزلانا تقول الماع لا”تت تدثعوحهوا نفساخ التكاح
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اشهر هن وقت دعونهان ددع وظاهر ان فرض| سما فعااذا ادعا وده ةإوادعاهمع الابنقدم
 ١الائنوولكاناشعر بكينقدم الابوالفرقلاخق نهروانكان الابعرتدافدعونهموقوةة عند الامام

نافذةَ عندهماعوىءنن لمر ندى ولوكانامنااهللذمّة ولوا لفت ما:أهمادت نهرواراديالامة

القنة اذهى القسابلهلالانتقالمن ماك الى]خربقر بنةقولوهصارت أ وملدلهفلوادىولدأوملدءالمكَّ:
ناومكاتتهتوقف مصتياءىمتصد دق لمعافالهافدبابته لانهاووطئ :أمةاصله وانعلا

أوزوجته فادىماحاءت ه:لممشهتالاان :صدةقنه الا فكىانبساحلاللوها انلولدمنهواذام
دصدقه مملكها ثدتالنسسمنه نهروءن أنىوف أ بهنت النسسام:ن الاب المديرةوعاءه 5مه

ارايت برجذدى (فسرع) وطئ 0بدَابنهمرار١كانعلمدور وا<دلانالكلكان

شءرة

نليه لكلوطاءههرلان
واح دة وهى شمهده الملائ ولووطىٌغالاءنحاريْأسهمراراوادعى الشبيةكا ع
المهروجب سنس دع وى الشميةوأومبدعحالشمهةكانعلءهانحدفان كرردعوى الشمهة تكزرالهر
لاف الادلانالارملاعةا اج المدعوى الشمهةجوىء ن قاذخان واعلانظلاه راطلاقه شاملا

ا

لامةقوطوءم

يدوا ىف وطءامة الينتكا هه الاءن جوىءن ا

البر-نندىفواأهدل المصنفالامننالولد لكان أولىلدشل الذكروالانى (ذوله فولدت)عطف على

كدر أئءانقضتمدةا ل فولدت او :قال الترتسذكرىلازمانىس.دىجوى ة_.دىالولادة
لانهالومتلدوحب عر ها وارتكب ره ماولادقاذفه ف الوجومنتهرأى الولادةوعدمها (ذوله

فادعاه) أىاد الابالولدءندا ض كافشمر ان الحلىو س_تغادمن العطفبالقاءانهلابدان
بدع.هرافلولادة ولماروصرصا جوى (اقلوهددة -هالارئقيه) أى ف الادعاء|لفهوممنادعى
جوى (قولهاذا كانت) أعكاةافى»إك الامنفاوكانت مشمركة بدذه وبينالاب|وغيرهوحءت حصة

الثيريك من العقرو#عسةنا قعهالانتفاءمو جس|المكاذمافمساءن املككن لصعةالاسة.لادواذاصخ
بشتالملك اقم ١ حكاللهأشرطاتحرونرعن لنت (قولهمن وقت العلوقامم)فلوحاءت بهق

لكك لوشنهوانوسهاعنلك ماسترده المنصحمالدعوةلانالكاماشت بطر دق الاسةذاد

|[ الموقتالعلو

را تن 0

اقلىالقلاك اقول ه  -ذا بقمداتهلوباعة|

هثلاانتصع الدعوةولأردقالف الجرهذاا نكذيهالابنفان صدقهصعتالدعوةولاءلك
لاهب م

الج راية كإاذاادعاء أجنى وبق علىالمولىك فىالخ.طوأخول الك كورق[لشرح وعليهحرىفى02
القديروغمره انه لانثترطفىحعتب|ادعوى الشمهه ولانصد ىالا نهر (قولهوحبعا ده تعتها)

لك! ا
ماتنلههةل
قيركا انوموسترالاتهوانكانلهلك مال|بشه للعاحة الىااعلومة_ذا ا ك
ص.انة ماالناّاهن-١12ةالىا نقاء )لدهونهاالىابقاءنفسه فلهذات لك أمته قعته|والطعام بغيرةء
فخأفستفمدمن قولنهاالحسا حةالىاقاءنسلهدونماالىاقاءنفسهان الاح الى0
در (3ولهوم عاقت)
لى ح راديهلتدسر
عره
ولغدذعحنلدالاحة الطعام لاالوطءوير علىنلفقاهأب
|ضاان المراد نمن قعهأ من مشاه!
نقلالسدا موىعن الاشما دان قعتهاتعديرقمل العلوق ونقلءنها د
لاقهتهانالغةمابلغت أه والظاهرااناا راد مننوم|لعلوققى كاامالمص:ف الوق تالذى! تصلبة

قلاد مين وهنا
العلوقفملالىماذكردقالاشيهاموعلقتبايهط رب شهنا (ذولهلاعة رها) قا
(
هلهر (قولوهلاقعةرلدها
املك نثدت قممل الاسةم.لادشعرطاله41فدينانه وطملك نفسه فلايحب علي ا

(لهلا”تصيرأم وآدله)لان
عتركة فتححب حصة الششر:كدر ةو
لانهانعلقسرالتقدم|الاءعلءه ماليكمنش
المحلالستسلادحقلةةالمإك روكلا هواهرةا خالاب ز بلى (قولهو»يكون الولدسرا) لانه |
ملسكهأخجوهقيعتق علمه (قولهوعلبهالعة و #لوارماسن لماتوتيا مانم توا
ليعبقر ) لانالوطءوجدفغيرا كاذ الماك انما مدت ضرورة :نحي الاءةم.لارضبان
اشاف
وال

أوحعقرا لطعاوى فىمر الا بارانمغدث عنقالا [المغيردمن دن مدر وم شخناعن غاية|لدان

قمت
تة ت
عداي
أىت عمتق قبلعتق ب بررةبديال مقادمنساء(ةولهولدوكتبلااذن فعتقت) عسارةاله
ن
بشر
اعن
حوى
جوى ذولهفعتقت) بف أولهممة .اللفاعلولاصو زكعهبالءماءللفعو ل لانهلازمج

احلى وفرضوافى الامةوانكانالعرد كذلك لترتت علس االمسئلةالتى تلمماتفربعاتبروهىماق
*ن ولهفانوطئ ةله لقالالسيدالهوى وصوزا نمكونتنصءصهبالامة لمفرعاموماسدلا لسار

نلنلكااححددتونرازعالوكان ناذنه
لائهاتختص الاما'دو ناالذعنبداهادلتىمانتوقبلمدىكو ,اا

أخذا من تعليلهمعدم ثروت نخ.راف انانالنكاح نق تذعدالعتق و بعداانغاذل يرداملك علمها(قوله
نغالتكاحبلاخمار )لان لفو ذبعدالعن فلاتصو راردادا للك عاعاو ثسوتاخبار باعتاروزبلى

ااران زو وا فضولوأعتةهافضو ل وىاحازهماالمولى در واء_لمانالاقتران
نلو
را
ترف
وكذالقما

علاءتساق واقعينمعاوكذا ينقد
بالخس.ة للاحازةيان أحازهما المولىمعافلا شترطكونالتزو وا

الشكاحاذائز جوتبد ون اذنهفماءه |فأحازا شتراىلذنلكاحالذى وقعمنباعندا واللىماع
احشترت شيا بغيراذن مولاهأ عقت بطل لتَغيرالالك وبالاءةلان
علزاى ومدرمرةادلالوتكا
الحرّةاالصغيرة لوكت بلااذنم باخت نوةف علىاحازتماوحكذا االلوالبعداذا زوججموعد
الاقرب ثماندقاتالولايةاله نوقفعلىاحازةمسةأنفة املق فىالامة ادلعمدليرةوامالولدالاان
هذام (_-قالمديرةاذا احعمتقاتةفالمولى اماانعتقتعوتنه ولمتذر من الثاث نونقفاذه<تى
تؤدى السعارةعندالامام وعندهماعو زوأماأمالولدفاندحل يهاالزوج قالعتق نغذوالالاسواء

عتقتق ابه اوعونه لالاعنذوالعةقى وجمتعامبامن المولىوهى نعنافلانذكاحغيرأنهالا
وجءتمن الزوج نوطةه لمحب مالنمولىوهذا انما بحم علىروانةاان»ساعة عن »دمن وجوب

العرّةمن الزوج أماءلى ظاهراز وادلاتحب وءلى هذا تفرعمالوزو<تا لامة نفسهابلااذن قد ةل

بماالز وج مات المولىفأحازلامحازءب روادداان -صساعة لاعلى روابةالاصلنهروقولهوأماأم
المولدهفاناداسل
لز وج قل العدىنواغلذالادعتى ان 1ي خد لبهالزو
اجلقعلدى ل ياتفديل بطل
لانهلاعكن تودفه م وجعودالعدّها ذالتكاح فىعدةالغيرفاسدئفى |لفحعرلى هشذاان ستثى أم

اءللىمولى والاعتاق
الولدءنطلاق المصذف جوى (قوله وقال زذرلاتغذ) لااهنحكاانمزوةةوفا
لبداسحازةو باعدرالع
تتغقدت ولابتهقبطل (قولهفلووطئْ قللافهالنمههرلها)
سّوق منافع مملوكة
لأطهاق افلمهرفع مالوكا ن ب يردعلىمهرم ملهااكلمافدىرر ولوخلاالعة_دعن التسعيةو جبله مهر
الكل هرقال الراج عفو ريههذهالّ5له مشكلةعاذكرفنا اتلمهرمن انل رلأهعس نقسواعن الزو |
ص لا ت
سسقاءالمهر وان وطّو| برض ه
اام» إل ان الم رمةا بلكلالوطأتفمنمج ان .كونفساثئمنالمهرأ

ا بلةمااسوق بهد العدق ولاب
اجكو
لكنل لاولىز دا
اجى
لواح
عان
رفيقان ق-مته عجلى
بع
الوطأت اذالمتاف المتق لاناله الةلانضرفسه وامااذا اختلفالمسدى كافىهذهالمسثلةفلا
ككنقسهتهواستحقهامه من حصل الولطاول علىمالكه وفءه عدثاذدلرمعلىم |اذعاهانأهواشترى

خار ات جهاود لما |لزو ج تمسدق نصغهاانلابةسم المهربدمومالانهاعحتلفالمسعى وهو

حلاف الواقعع واحابالشحشاهين نانسمه الاسمقاقو ردالعهدءل ملكهماذلاف هذه

النمساملسةفتادقاق ار ردعارض سادلتعّق فلاتزا حم سدهافى ملكهوقتالعقدفلايقمم المهر
كن اهس
بها اه (قولهوا لانالمهرةا) وانكانمرمدعل رممهثلا لا
ةتوف
ا مدلورر (قوله
لىهن
حقعة

ومنوطن أممة ابنه) ولوصغيرات لروأكحرامنحعتمدا أومكاتسا أوكافرالاتصم دعوتهلانه
لاولايةلهعلى المسووكذا اذاكان :ونوالوأماقمول تدّلاقلمنستة أثمبرصم اسعسانارلقال

ف الرحوفي امسارهاللوىااندهعاه ةن الولادة لدم ولأرهواقول بذيتىانبا لوولدنهلاقلمن ستة|
2

ام

من

| كلاعه قاتوهذًا اذاحصل العقدولمبطأهاامالووطةه بالاهرفا نكن الوطءقلاقلاعلمهر له
والالاجوىاذامماس أق فاللمآن (قولهواناختارتز و-هافالموراسيدها) مثلهقالدراؤتار

فمسئلةالتى :اما ح.ث قالذلو
وباهطولاقه شاملل اذااكلاعنتق قمل لوطه فشكل عساسانى ال
اعدق (قواهولوكانزوجها
وطن قلوقالةرل وهالالهاالاان حملهذا الاطلاق علىمااذاوطئها بعد ل

ةا الننوير وانماكانكذ لك لقولهعليهالام لبربره
عرا) اوكانتعند النكاححرمصارتامك
حيناعتقت مالحكت .ضعك قأءةار وان ليانلا كلق|لعديدين وأوردان هذالا دخاول

| ألهكاتمةلانكانتمالكةلضعها قابللعتنى و ككنان نحابان المرادم.كاتاماوهوةب لالءتقى

حنابن المراد ملكانامكذا
وفاقعلوله»كن ا
هنمروقو
ههانكا
ناح
ااذننك
|الدس نامأالاترى
تك ا (قولهوقالالشافى
ضطهوتوجعزهان البرذ وف دل عله ما:ةذمم 5نسال
لاخنارلكاتسة) لانلهانفاذللتكاحالانرضاها فصار تكالحرةمذلاف الا-ءه لانرضاهاغيرمعتير
لمم

[أواتاماروى

ا

اس

نلىوورد

أنبربرةقالت لعااتش افىكاتدتأهلىعلىن”سعاواق ىكلعامأوقه فأعيى فقالتعائشدان
ا أحباهلكان أعدهّالهمعددتماو يكونولاكلىؤعات قذهءت بربره الاىهلهافأبواطبمألحاءت

وىذالعكلى الااينكون الولاءلهم قمعصل ال عللهيه وس إإذلك
ولقاعلاتئشة انى قدعرفضتأعبامر
اترطى طم الولاءقائاالولاءعاناء تق ففعلت عاش ثمقامعلرهاللامءق
[أفقالعاأه السلام لها و ش

|/نان قمداقه وأئنىءا4

اوال وشترطو
ال خلل

شرو لتق

عه

رانتهما كانمرن :شرط
كا د

وودلقاعان اعتق ا
لنت
ظ ادسلكابالنهذوباطلوانححكان مانرم قاضاهاو اادغق واتتارطا
كب!
إ أح
هشةان
ألعاث
.ىق هن قو
سمعن
اقال
شعخنا عنغاية السسان دقانم .

ناعدهاف-م العلى  0يات )د رحد 4

انبكون ذلكُنايد“لل قوله صلى| لل عهليه وسلمدعبا فاعتقما وعننعاثشةقالت دنعلتيربرةوضى
مكان .-هققالتاشتر

 0اد

واغتقى كاقامهتعمرالضارىلابننجاعة (قوله وقالأضالا|.رشاانكان

انا 0
رد 1

ةعاشةانعهله الصلاةوالسلام خيرهاوكان زوجهاء.داولان
ثر برةمن رواب
رو-هاحا ( ند ير ب

ل

العدلس يكفء ها9فثنت هاا سار خلاف انحرولناحدث عاثكة انزوج بريرة كانحرا-ين ا

05

االخارى وهل ولاناخمار لازدنادالملكعاما وهذااللمدى لافتلى :انانيكون ذا
ْ أعتقتر ووا«
أوءا.د او<د دنا أولىلكونه مشتاوادين تعتاروئ دلالةء -لىانه اذا كان لامكو هااارفلا

٠ك نالاحتاب يهالاعلىتسوت الخشارها فعااذاكان ووز امةاوفن تقو لعوجيه وعوه
كلدت الا

فتقول كان عددا فل ان تعدق ببرهو مأءتق وكان حراحدن أبعت جءا سن

لحن ودوله لدس.ننكفء لدس بثئلانا لكف انهراستمرفى الابتداءدون المقاءفانقبلك.ف

تقدمحقها عل حت الزوج ح كانه بطال حقهدفعا اضر رعنه اماق |اضر رعامهقانالما كان

ادقع الزنادةولاءكن ذلكالاءابطالاصلال كاحكانلمارطال -قه دفعالاضررءتهاولانالزوج
ودردى يه حدتٌ ْو حها ممععلهانهادتعدق زيل واء_لان تحماراالعاق نالفخا رالسلوغ ابه

سطل:القمام عنمجلس وان| هل ن عهذروانهبشت للامة فق وطانه ل ساسطل نالسكوت ولوكانت بكرا
وانالفرقة 8قمهلا 5تدوقفاع--لاىلقضاهكذاف الخسانيةوفرق بيثم انانالاملاتتفرغلهلمخلاف
المرةقال جامع الفصولين ومقتضاه ان امبرلو كانتامة تعدرباجهل قالقالع روااظاهرا

الاطلاق|ذقدعللوانان سدس الخمراف العدّقلابعرفهالاا#واص مخفائه لاف تحمارا!.لوغلانهنعرفه
كر

احد وقالواانالقرقه دهلدست بطلاق ولهذاكان4اان تتارواوحا :ضام روةو لهوانهشت

 :للامةذقط بع دو نالعدد لاف مارالاوخ فأنهبرت لكلمن الزوجمنو بربرةيراءبن مه لين ا

عى ون يرعسةوكاناسمزو جهامغبثاوكان عددالا لبأىجد كذاةال صاب السننوقال الثم

1.

هل

/حد

م

نأهلىمن
مماس

م

7-0

وله وء نأىنوسف ومهدانوانضانازافر اؤقلتمتاشاارعشعصنالهلانهعكر

انككون شان قداشارعاذ كرواؤلاوناالنىساان|! اكز عتزمااتا (قولالانف المرجكرد
االاذنالمواقالفىالبرو شان بكون سداارا:
اعم لانهلماتعلق حقجانالوادوهو-ق الحضانةك ن

هعم اذنهاوف ال انمةقالوافىزما:2
لن
فور>ها كاتفعلاهلنساءيغيراذن الزوجعمرحائزق|.ساعلى عز

فم سذتلرء”ومن الاعذارمسةطالاذتهاوء_لى
فلت
اانلقا
ماح األىعزلعمه! بغبراذتها لسكالزم
هزذافىتاجفاسدة مالرحم تغيرادنه أه وظاه رقولهقالحرقنا كك

تار

ولهبغيراذتماانالامه كاان

قاقد _تاظاهر ا لامةالمتكوحةاماا لملوكةفلافاكر,روقدحث صاحت!! هرا

فىكلاما!خدر<ءث قالوه بط رلانانتما اسقاطهاا ل كمامأق نشرطه كنع مهنا جواز

احرى والفر ى يمن هذاو بنك هدالءَل دغمعررااذنمالا علىمتأمل| ننّهىوقول فه نظ رلانمحل أ

اناد-ةالمعالحة على انه كاسماق اذاكان بمدراهلابوالافلاحوزجوى (قولهتملاختلافقى
عا الامةااركة)لماروىء..لالس

ا

ا

لوؤد:الصغرىةالكذدت
النجار يه واناأعزلءم,ساوا كرءتانحمل و ناالمرود د ث أنالعز ال
ود لوارادانها نصذاة ا تافت ان ته رع اوالراكلكا رأة.سعهاان تعاب لاسقاط انحسلمام

 //تآ
لدت
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3
رس ا
ل ث 0 0نج ١
اع سن

و/

النسب معللايأنه لدسدرمنالافىمائهوع شر ب ننوماقالالكل وه_ذايقتضىا مما راد وابالتخليق نقم
لتق «بتادةلقمشاهدة قل هذه المدةاه وف المخائمةولأاقولتأنهبساح
اأزوح والافهوغاط لاان
ا
الاسةاطمطلةا فانارع اذا كسرمض المدعون ضسامنالانداصلالصدفنا كان نوا تباجا

ىه

ا

سمي دش م نن تحلعه وذلكمالدم لدمانهوعشرون نوماقاالشنا وقداعادالز,دأ هذهالمسدّله فى”..وت

بقاس
هصلات حا
م كلا قل هن:ان الحتهااتم دع :اذا اسقطت بغبرعذر اه ودج الاعتادءلبهلانل ا

له

 ٠إلرهههبف
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 ١هرمالافربغلاب هتتجقترسدلولاوعجرمالو اذاعوجرل ةضواعملاداقءد لو:روندجويعماحنع لاقنياوصفلا

ره 0 / 5
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| شعتناوموعذالف لافىمنيةالفتوىنصه ولوغرتعهاللاممبةغي
هرااذنس
بيعدها
درج
اعلعتق وباذنهرجع| _|جديه.*6
 ١عاءهلالخ كروة..لكاب الطلاق|'تمبى(ذولهانل بدنهما)الاول تفسيرهاعافال امخصاففىشرح
 :النفقات انكل بدتراوءذ:ه ويد فعهااامه ولا ددمهاقان كانتتذهب وتم
ب *ىوشددم المولىلامكون
ت.ونةودسللولى انعنعهءعن الموطالااذالوىدَالمهرالمه_ل قع وزللولىمنعه جوى عن اللر<ندى

|(ذقلولكهل)هلانحةه لاسقط او
ببالتموئةصاركالىءيرلهامن زوحهافتسقط :افةذتمااحلادمته فى
]دعص الاحمان بلا|سعرامه دمداا تمونه حث لاسةط النفقةء نالزوجدرر وش رنبلاليةوكذا اذا

استخدمهانهاراواوأعادهاالبىدتالوج[ لالا#ةط وللولىالسفريهاوان أنالزتونبوب روششرحه ولو

رلهو
ا(و
هله
طلقهانائتابءدالتيوئدحب ف االنفقةو ال لها داولاسبترعدادلاصباجدزيل
ه!
لسعم وااحازلانهمملوكهرة.ويد |5ك عل.مكل تصرف ؤص.مهانة ملك دررقال الوافصسانة
ه.ةدامؤخروة هخيرمةدم انتهىوائإلتصفة تصرفنوح(قولهاى العمد والامة)اشعالمدبروام

الم وجعولبلنلا ل
واسرا نبدب فاوولدت لاقل هن نصف حول فهوم ن الوملىوالنكاح فأسد
3

كَ

يات

0

امرء لثافى من فتم|اعمن)
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و ه لدعلىذللءمافى الولوالمة والمحبط مكاتب اوقن تزوجنشيراذن الوملىط قلكانذللرغدأمته لا |ن

الطلاق يقطعالنحكاح اذلففلان,قطع الموقوف او
«لىف
عانا
دحاازالمو
ثللاث 1كزلانحهازة |

اافلا.كر |
اجهال يرق بترال-كنهكرمءاتدلهمثاوق
نفس ولواذناللهبثعدلاث يتزفوجتوزو

اولقذخيرةز وحت نفسهامن صى بغيراذن واءهكار للولىقسعذهواكل من العاقدن فسضه نهر[5-ن ||

عزوهالكراهة 4ه ثهع_ا!دذااكلاث نلااذنتل:هتزوجواوعدم الكرالهلةثانى>كس مافى |

تمالقديروشدا تعقمه شعناقوةه عباروم القديرل وج العمدبلااذن وطاةةاثلاناماذن لهالس.د ١

دعام احالزارادة عندانى حنيقةوتهدومع الكااهنةى
ند
:وسف (قولهلاطلةها) ولوبائناكا |
فىارط أوفارقها لانه حمل الرذوبتعين فالىعمدا ةرد حتى لواحازه د».دذلك لاسقد وم_ذافارق

|١

القضولىا خض لانهمعمن والاعانةتنوضلسادمضاهتصرفه ونام انه لوزوحه قضوك فقنالالمول ||
لعسدهطلقا انمهكون احازةاذلا رد مهنهف
ذىه الةالاوفططلقلهاقرجةعةجّإك بها الرحءة ||
واو اللمطرلاق حت اكلومارزةلان تتامتاهلم تسمل اتقاركةوتاوكللاهخارة كارن|
ار حا وم نالثافىاذنتكاق السدادم ولاسنافه ماقالفخلواذنلهالس..دبعدمائز وي ْج

لكولاحازة فااحانزالدماصنع حاازان-اهلسان الاوالاذ
5اعل التكاح زادقالبدائعاتهالى ||

ازعليىها نكن أ
الاحازةتكون بالضرورة |:ذ١كان بعد العمداوالامة الكبيرةاوالصغيرةفا.تحوةف

لماعصية نهر ولاعذقى ان علىماةاكلرصتابحبر» صل التوفيق حملماقالندائع»_لىمااذا كان ||
|الاذنبعد العلىبالتكاحفلاينافيه ماقالقتيلهعل مىااذالمبعللب لاهسضكنذنى ان هذا امل حلاف |

ما.ظمرعن لز باباىذظاهرهان الاذنلا»كوناحازةواوبفعا
ادللءرذى هران ف المكلةقواى وغذا |
ناآلللجوى عن اليرج_:دى مانصه وقلفظظ الاحازةاشارةالىانه لاستفذالتكاحعرمدسالاذن دي اذا |
ىكاس تفخمالزه امول ون لقعن المرجندى أءضاان السكو بعد ا
نروب بغيراذن ااولىماذز لهف ت
العلمباامكحلابكوناحازة(قولهوقالاسنألىللىقولهالوا احازة)ولوزوجفضولىرجلاامرأة«قال
لجل طلةاكون احازةلان فل اله ولىاعانة كااوحت .ل مخلاف امول ع.نىفانهلا إك التاق
ناحازيه طلاق عمدهلاستقلال العيدرمكذاطضط #يخناإنولهيتناولالفاسدا اضا)خص القاسسالدكرا

 31ندأهم لانهل ل2#افوأ اضائص بعل المصدر يقال ضاذارجع جوىءن المفتاح وهذا اا

الخلافق التزوج وأمافىالمز  5ع ة-لاءتنا وفها _لافالائعضعنى »نىانو 31تخصا نازوعه

لا.تناول الفاسدوعاءهالقتوى زبلى (قوله <ى لوقاللع.دهتر هوذجهاار أذامم)مرا لاختلاف دس

الامام واصلاحاسمذهقنىءانالنكاح يتناول اللاغناطسدهارفمجادكرالشارحمنانهاذاتزو-هافاسدا
ْ ودة-ل واقانه ماع فيه 14ال وعندهما تؤخدمنه اذاعتق وكذاتظهرفا نمساءالاذنالفاسىد
١

عنددوه ادها

لانتبى -تىلوتزو جغيرها أوأعادءاماالعقد صم دندهماوعن ذه لانقد

ىنا لاذنوالوكالةلابنته.انبالموقوف حتى1
ال ا
وماق ادن من قولهو ند دلااممأىلاينفذواجء و ع
حار 2ن ددا العقد علما أوعلىبرها ذه ان المقعودمن التكا الاعفاف والقصين وذلك ا

بالجائرلاالفأسدلانه لاءةد الحلقصاركالةوك.ز ن ااتكاحفانه يتناول | ائزدونالفاسدوفذ الولف
لاسر ويجناسرف الىالمائز لافا بسع حث

ناولا خائز والفاسدلان الفاسدفيه بقمدالملك

بالقمض ولانى <شةه ان اللذط مطاق وءتناولالعقدغ_ير معلل ودف العوه أوالغساد تعرى عل

نلاكقها:لكا..ع و بدعحضاالصملةأبصالتكاحالغاسدكث.وت النسسوسةوط ا -4دوو<وب
اط
المهروالعد هومس ةلهألعن ممنوعة علىطربقةارا عالاقغا علىاطلاقهوان فالاعان م.زيه علىالعرف

اايتزالةمقمة.لى وحانلف انهماتروج
والعرفبالعدم دالوفنساءداذاكانتعينه على نل
ف الماذىيتناواللعديم والفاسدزباى واووى العميجصدق ديانةوةضاءوان كانه #أفف رعاية
 57-0نما

و

(علىملام حكين )

ا
منتقلالى|
هإلولى)أى ::ة لللولىفى |العديرانمهرا الامسة شت فاث ي
:صوص الوطاء (قواهذ و

المولى -ى لوكان عاموادينقذى منالمهرجوى (3وله و اماالمكاتمةالم) يدا الاب00
«لزمهالعقروطتها  0ا نأرةعلماومعتةة اليعض فى حيال1كد,عنك لامام (قولةناذته) فيد

يهلانهلوترزوج بغيراأمرةلاماعنهبلبطالب عذال ربك اذالزم»الدسنباقرارءءءنى (قول فهالمهردين ا
فرضته) لانهذا الاينظهرى-ق المولىفامه دنونالمأذونل فهىالقخارفةمتعاق برقدةهد فعا لاضرر
عم لانذمةه ضعيفه لول عاق برقمته :ضرت ءاىه (ذولهبهع مهرها) أ ناعهسيدههرةواح<دة
لانهدن تعلقبرقسته وقد ظهرق -ق الول فور .

ذا امتتعياعها لقاضى يحضريهالااذاارضى

ا كترفلودونه1
أن يؤدّى تدرعنه جوى ونهرعنال.مط بدت لهعلى اذا كانمهرفا قدرالمٌن
بلزمه ادا كل لذن ,دل قراو رفقط وهوظأه ',اذا بيع مرةولريف|!2دنبالممهرلااساع نادسابل طالب هْ

الباق باعلداالاعذداقباعهمم ,ادرعنةع

ل

باب

05

ساعةفساعة فلبتع الءمسعباجسع وماقال:دلج وغ-عردهن أنه أوماتا لع دةطالمهروا لنفقة لغواتتا
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املحاءلقيفاء ماواذلعالمىيترككسبا كالم رهذا اذائزوجباجندة
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ا شام مممن 1قال اورم :سقط لانّوحويه-ق!|[ شرع ومتومم  8قأللاصص اس لاسقدال :ة 0
ودونهللولى

ا

ا
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المثلوالمتعةلوطلقها قل الدخولتور(تولهوج المديروالكاتب )وولدأاملوادومعةى البعض لعدم | انه1:

مره
 -م

قمول النقل ممنلك اللىمك ونوق الهرمنكدمهم كا دينالتدارةعدتى أماالمكاتب ففى>.بع اتيم1ا
وأماااديرفق 1

1ك  -وى
4

تعتسهو معان المهركن سوم فاذاعت السعارةعتقاو .-كدان دق من الهرة / 1

فاها  1لاشتنا كناستقاددن أالدرحدى ؤازاع>زالمكانت وردف الرقضَْ راج ردنا

رة4.

ا0

1

0
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3

الات | 0 0
ساعفهالااذاادىالمهر مولاهأواستذاصه كافىالقن وقناسها نالمديراذاعادالى الرة
0

أن يرارق

ايم

رقبتهأ تضاجوى فان31ت ماالغرق دمن قولهالااذا ادى ااهرهولاه وقوله ْ

نهرههابر ردعلى فوته اذا موكلا ,بلزمه الادفع قدرراالقعه فقط ا
قات عكنجاهعلىمااذاكا م

اقاللاحا<ة :
ل.ت
)لا
اذااءتارالغداءوا! .قد0خزالطات,دالىمابعدال 60فق (قولهوطمسع أحدمتيم اذه

هوي
أدهللعلرنهمن

حا
المديروامك تتلانائةول الاستسعاءلا:

ان تستسي القن قمهر#:اونتية الوك جاريع و4

عدم اجيماذالزو-هلوا :سارت

ْ

ور (قولهأىا داتزوج أحد) الصوات 1

تناعأفىسورهالا_لاص م ناستعواله 1
وا<دفان أخداانما ستعمل قا:١٠ق جوى وتعقماله عت
ثماتوا لنتى اهوا4اه_ل
الا”

ان أحدا اكات س 2واسد ستسمل

ام”اتوال :2
دلث
قا

 5لد

سورة

الاخخلاض وانكان بع أحدالذى للعموملا.ستعمل الافى|تق 2ولاد ف الداركاف شر حانجر
اةلاتصوبه
عل انه لاحج
قتص
ح انأحد الل
نأ تحددث الراد
ف الكلام على5ولهمن

وى

دل
وان أحدقكلاما! لشارح ععنىوا

اداليك
التئ

:

(قولهوطلةع اربدعية احازة)لانالطلاق الرجىلأمكون

الابعدالتكاحا لمي كان الاعر نهاحازءاة تضاءت_لاف قولالمولىتز وج أريعااوكفر:عننمك /
|حرلك|ة
لان
المالحءث لاشت ار يهاوكا “لاشنمرائطالاهلمةلاككن|مات اقتضاءخلاف! !تكاح
ن دص ا
اهل اسم ٠

تكاح
مرادناة
دمية حر واا

5و

التكاح الممهودولو فاسداوهو ت_كاحالعيدغيراذن._.دء
1
صاحبالل

وغع-يره حجوى

المص:ف

الخ /:
وطلة عاردع:دان لكا

|د | زاءن نكاحالفضول وهواءة7 1.

ولس  1رادم ن5وله ولوقاس_دا أنه02

كيدا دل ان ره لاحاره:هرأ

فبنعةبالمهراذا د خلعهاقا لغاب_دولدس ا رادمن وله احترازاع:ن نكا الفضولىانلايكون ذواه

ءجعيةكابعلمن. 6ارالحتر (ةولهلات:كاحالموتوف) استفاد
لدطلةه ااجازة بلعددمالتوةف علىقولر
م

4
ٌة
ذوةالموقزىان عد معقدةضول فترى فمه الا<كام منواج المرنوارا

كا

53 0

و

>31

2زالثافى هن افلممدمن)

|| الوارم نغيرالمول كامه مالواردان امرلداه نءنعسفردرا ناس *ولدحاريدنا! تكاحخفارقوافزوجها|

المولىمنغيرهةولد تث امشترى امار يتم اعلولدنقالماريه تتكونام ولدلهوولدهحروولدهامنلغ مره
عقالقا لنمرولأر-ك:تكاحرقيق
الدسعداه الاهمالاانبقالاعاحمنولديهلم ا
انمام والاتولى وشت
لاذ
 ١بدثالمالوار فق فىالغنعه اخرزةبدارنا قل القسمة والوةاذفا كاانن
ا أننه قالامةدونا لدت قالور نتف النزازيةلا لك تر وع الع.دالامعنكلك اعمّاقه قالانموى |

ْ 00

واحدمنذ كراينكون بأطلا اه واعلان ظاهرقواه بذىانهلوتز وجا

اأوا<دماذ كران»«كونناطلابةتذى المطلازمطلقا بلائرقدمن العدادوالامة وادمنككلاكوسما ىعن ْ
ا الدررماءة.دالغرقسن| لعدوالامةفالع.دلاءلك تر وها لا نمنكلك اعما قه ذلاف الام  4قانهعلك |

أتزو>واء زلاعلاكاعتاقها(قولهرماالولد) سلعن تزوجاموأديرضاهابغيراذنمولاهائماء00:
 ١لوقالح زااول> زفق دأ خطأونةول ان وطثها قمل اعتتاقمولاهاحاززاااتكاحوان رطام ركنا

ضوىضقا
| فتنسه اسمنالكيرى وقىفتا
ان واولميدل بهاحبعلماالعددوء ]:كدفراشالولى
إٍفلاحوزذلك التكاحجوىءنا
نألبنحلى (قولهالاناذنالس.د وامراالكسيتم نهولاءةالتزويج

بالككانأولااذالانواد والقاضقع-كونتزو اعا
ندو
لمةاعليم
دنو دوكذا ماكلاتت والمفاوض
ل
الى و9
ل

اأخرو عسارةالدرر قل قالاء رانمن لاءلك اعتّاقالعمدلاعلك يزو ءحه يخلاف الا-مةقالات
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والقاذى والوضى والمكاتت والشربك المذاوضعللكونتز 3الامة لاالعدوالسدامأذون |
|والحد
والصىالمأذون والشر بنكشركةعنان لا كعونتزوصها أبضااها 5ا
نقلولدهر
فرفالقسمالاول
ْأعنىماءقترقفمهالم دمنالامهوالءءد والولصوارهحذ فه كذامطاشنا أى حدف فقوولالول

هيب
هيتهايتفسرى
يمسار
|ق.ديالتكاح لا انلتسرى باذنهغيرحائرورعفعله ايلعتضسارة يدفم لع.د

||التعرزءنمثله لانّالتكاح لابشنت نمعا الاعلكالعين أوعقدالتكاح والاولمنتف فتعينالثاق
ا هر (قولهواحارية) عطفها عل اىلاذنعمافسس انال

شيعا

اهم

رود

انصمنءت وةعلاخوان سوق ال اممهرها أوشأمنه لاف
أودلالةقولانخوهذاحسن أوصواب مأو

||الحديةعمنى قال الفق.أهروالةاسم لأمكون دئ همذنهالاقواللاحازة والاولا +تمارأىاللمثوده كان

اولحاهستهزاعوالاذنءالذكاحلا.ا ان ا زالعد
7موس
وقكليل وكالع.داذا زوج هفضولىفاذنله
تنعه
ْماصنعحازانق اناكالفضو اذاوكل فااحازلماط
غيراذنمولاه)

(موالالهتىزقوج فاحازماصنعه الفذولىزباى (قولهوقالمالك>و:زللع.دان نز وج

ألانهع لك الطلاق فعلماك|لتكاح هداءدَث لاس.دان بطاق عاءه ومكونطلاقاوكذالوطاقه!ا لعد قل

|احازةالمولىيكون طلاماخلاف الامسة قانّ لعةدعامهاغيراذتهناطل ولانمم باحازته وعنسه لاسيد

له تعالىضر انه مثلاعمداءلوكلايقدرعق ثوةواالتكاح
نسداوهقىاوذة
 ١شمض أهوترككنكاح ولالغ

اثئ قلاءةدرء نه وقا علليه الس لامعادر و ,خيراذن مولاءفهوعاهروالد بروام الولدوالكاتب |
 :مادق عاءهدرهم عمد .تذاوله الافط ولانفىتفط نكاحهم تعمسوماذا لتككاحعدب نهم قلاعا نهغير

هب_للاك فالتكاح
ادب
اادنمولاهم ولاءقالاناقر ارالع.ديا تحدودوا(تصاص مقمولمعفان
ههتع
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اض
رعل
قد ل
نهماي
اموت
(اقوللهففضل) أىفعازادعلىمهرامئل (قولهولانتغىبثئ) لان
مىثل و فالمسوط الامسشهديى باالءتكااحل لماهنرالتمى
لقاذ
اال
رقدر
تقهمرااظاهرافعهرمن مه ب
وهواقواهاوالتفقة وهى اضعفواومورا ل ل وهوالمتودط فالاقوىلا سقط بالموتوالاضعف سقط

3
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مهالز نلى
رانك:قلاالظا
عوتاحدهماوالمتوسط سقط عوتبمالامو حتداهماز بلى بق
لهمقر ره اماغيرهافعضى
فاقةه :ة,لاالنس
اىناطل
لكل
دس ذل
لوت
«قنضى ان النفق لاتسقط الاءاو م

ستنى
.هللاافنه ستق مونط
ءلاف
اام
وأض
الزمانتسقطواهللطلاق كالموتتسقط ابلمهقرٌ در

لقررةاىالمفروضةنالقضاء اوالرضا بالموتمااذا استّدانت بأمرالهاذى (وقوعلنهدهمابتذى
كهرالل) الااذابرنالوارث على الادفاء|وعلى قارار ورئتباهلانهكان دينافىذمته فلاسقط بالموت
اامدالم فىا!-كمّا_علىذلك يقوله أراءت وادىورئةء-ى على ورئة عر مهرام
لى و
للمع
كا
كاثوم ذتعلى |كنت قذى وه نشئْوهذا شم ارلىىانعدمالقضاءيه عند تقادم العهدامااذال,تقادم

فاهقضى ب وهالكلافمتدا اذالمتقمندنةع_بى المهرفاناقامها الوارثقضىبماعلى ورئةالزوج
وعامالربمهحفمط قالألحوزيقة لااقضىد ئْحتىندتبالمينةاصل التسممةنهر(وقعوللهيهالفتؤى)

كذا فقاضمنا نت متنا(قوله بوعمثانلىامرأةشدًا) رمنالنقدينأوالعروضاومابؤكقلبل

االزوفياعفدمابنى ب انهر ق(وله وقالهومنالمهر) اوالككسو اوعارم جدر (قولهفالقولله) لانه

الملكفكاناعرف و اهَلكز يأاتتوكقدره كيفوالظاهرانهسىق اس قاطالواجب عن

ذمته جوى قالف الف و بذى ان جع ماذحكرهن الحنطةوالاوزوالدقق والسكروالشاةالحيسة

وداقيهاالكقونول فب قولااللمرعأ:تلاادنارسالهعلى وجهالمديةفالظاهرمع المرأةلامعه ولا
كون القول 4الافىالثبابالوملاملعسكر ووه اه أقول وبذادتىبانضلاابةلقاوللهثناب

ونل هافىغيرالنقودللعرف المهره_ذا
قبكو
لان
امج
ا جولتمعالسكر ووهللعرف نهر واقول «ن

اذالمذكرمصمرفافان ذكرهاكةمولرهفوادض الدراهمالاىلمعوالدعضالىاناه قالىشهىمن المهر

رقاات هومنهوقال ودبعةقانمن سنسه فالقوللها
اهلو
قبل قولهاكالفقشة قملديادعوناءمالم
قلسة ) زفت امه بلاجوازياءى ينان مسهزهااصلااوكان قليلاك فاىلدرؤلهمطالءة
تزي
(اله
وال
الابعادقعه المهمن ر|لاهدمأوا لدنا نيرالااذاء-كت طونلائهرو تشكتوناانلمطالمة بالكل اغاهو
ف الوحهالاو لبانمحهزها أصلاولوجهز يدن وهسله الموالس لهق!لاسدسان استردادهمتهارعليه

روعن المنتقوالفنهرعن
القتوى وأوالءاذلاهمرأةه:ه شاء :دا لتل املءتهردادهلانه رش
المر:غنافىالمعانهلابرجع علىائلاْبلنادنالمالق التكاح غي مرقدودوانحتار ىمسملا جهاز

انا لعرف انكاناملثرحاهااانلزابهردكفاعلاعازرة كاقد بارنافالقول للوجز وانكان مشتركا

فالقول للاب اه والامكالان قكويزهاتنويرواهتنفالتهرتعالقاضخانا نالابانكانمن
الاشراف لابقدل قولهانهعاررة (تكميل) دفعت لابنمر]اشماءمنامتعةالاب ضرنهوعله وكان

جلس الابان ستردذلاشمن ابنته ران العرفبهوحك :الوانفقت الام
ساكاوزفت الىا لزوف

ق

مهرامثلفصاركالصماغ معصاحبالثولبافذاافاىخمقدارالا رع قةاملصبغ زبواقىوله
وكالاحارة أى فانهلاكفم بأجرةااثلمشلى (يقودلهعىامنادون العثرة) لانههستتكر شرعاقال

يقر حر (قولهوالادع انمراذمالح)لانهمستتكر
دىف
قردن
لخحا
ابوا
الويرئهدا اشيهبالصواتز يل

ادمتى)فحابقاسواء كانذلك
عرفاقاللقاضيخان وهوالاحم زيلى (ذمولههورلواقألصللالم
فىجاتهما أوبعدمو دهن ولوسعدالطلاق قل الدخولو حدتالمّعةلانه هوالاصل عندهها

وتعنعداذلثراناىلقضاء ,الممعى ؤمصارالمه كذفىاله_دابة واستشكله ال بزلجىيان دامعالثانىفى
ااذاتروجواعلىهذاالعنداوهذا العسدواحاب ف الحر نأنهاصل
ان الممىهوالاصل كاصر به ذم

القتكم لابالنسمة الاىلمدعىوقد مرفمالوترزتوجها علىاهذلاعندا وعلىاهلذعاسدما بغن عنهذا
الجواب ومافنهاملنتعسف نهر قملااتعترض ب اهلزيلعالىهدابه وقعفثيقههاولمفىبيان
لدزوج شكرهاوكه.ا
اةت
اقدللةاناولرمأ
بشئ
زأب
ووسلفأانالقو لالزوج الاان ب
ر:دق
انالقولةالدعاوى قولمن شجوداهالظاهر والظاهر تشهودان مشهدرلاهللاذهوالموحبت

الاصى فاىليتاكباحانتهى -فهلىتجدامعأنحىنيغةفاىنمهرالل

هوالموجبالاصلى (قولهحب

مهرالمل اجاعا) اماعندهما فاه رلاناحدهما يدعىالتدمءةوالا' حرمناكرفاللقولمنولكر وكذا
عندأى بوسفلتعذر القضاءءالمسعى مخلافماتقدّملانه امكنالقضاءءالمتفق علمه وهوالاةلمالميكن
تمتسكراز ويالذاو جسمهرا مللابزادءلى ماندعيه ولايئقص عساادّعاهوملنكفالشمعية
بالاجاع وماقصدر الثير بع..ةمن افنعهلناداحللامام

وهم ق نا كلدت الى وانحاف وجب

مهرالمثل جر وقوله لابزادعلى ماندعه لعنأىوادءت فى التسعدوا كرهااز وج فلاشكل بقوله
ولابص عساادّعاه لانهحب جد لهعلىمااذاكانبعكسماسيقنانادّعىهوالشمعمةوا نكرتساهى
سقط ماءساء قالفى3ولهلابزادءلىماندعمه ولانتتص عا دّعاه تطرلانهبقتذى االناختلاففى

الاملقدساركملعاانمانماهو :اذاكانالانسلاف فىاصلال-مى كهالناملا( .قولهقالحواب فيه

كح ناموااتمفهىحماالائح) «اللااتنفسااعقتمارمهرا لكلا سقط عوتا حدهواوكذ الوطاقها
را)
او
داضل
قفال
موله
عدا لدخو ل كاسيق عن الزباى (ق

قانكانالاختلاف نينانحىوورئة

لرل
امهغ يرصنع اوبالعكس وجبامو
مالهحىراعندعى وورةخارلا
انالدعى
امبلثفاىصل نأ
ال
وأنكان الاختلاف فالمة_دارحكموراكف#لى( .قولهحقالتركيب فلو)ل ناالواوتوهما نالشرطا
صل)
وكون
ل تت
لزان
وو>و
لوله
(ق
وذى
جابم
رامو
وبوهن
ك جهوا
واصلوالواصللايذكرل
ر
نله
و+ههانذكر ا جواب لاعنع كون الشرط واصلاوانكان الاحكررعدم الكذرجوىالوقو
هف

رافففضىلاعن كاونلهفمىصدلهى بشيرالىانماللوصل وأقولجلهالاوصل
ولاوكلاناقلاخدختل
ددصل
لفااىلق
الاف
وخت
نالا
روأ
و للو ره لاذرقفم سهسنان بك
لنا
اذض م
ناهلمض
«قتضى|نماذكر

وساكدذلك لاانخهمتالنفوا فبىاعصلدالمشدوعمتةهمافعف دأى حنيةةالقولان يشكرالتتهرة
ونعقندضىهعمهارا ملكاسأتىفبمعمنالتعريربالغاءيدل الواوأ وحذ ف لواواصلاومنهنا تعلماق
عبار العينىمن الخللوالتناقض امحالهخالهفمواذ ك برلعدوانوقاالصفلكلةمةعساقهلهح.ث
فقاالتلقديرالقول لور:ته

لوكانف اسل المع ولوكانفىالقدرألنةضاول قول وةرابلزوجفقد

لسك
ذر ول
كمقدا
-وكفان القول قول ورثةالز وج سواءكانالاختلاف فىاصلالممى أوفال

ألاثرىالى قواللزءلىأىانمات الزوحانووعالاخت_لاف بمنالورئة فىمةدارالمدعىفالقول
لويةالزوجالىار وقلاولوقعالاختلاف سدموةرماق|صل اأ«عمةفالةول قولمننكر وأماوحه

التنافضفة ولآهخراواناختلفتو راثتلهمتامفعنفيسةفانقالتو رئةالزروج1كن مهروقالت

(اللزثاانى منافلممعمن)
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ىلزائدعل أندمجالك فلمقذرق الزارءأ
اع ا وا

الكرمانوذكرةاضما وا

كافالخالفزءلى والظاهرالا ل در (تولههوةولاارازى) تخيعهفىالنرارةوقالقاضكانانه
الاولى ت رجوو -وه انالافكتاج الىمهزالث للاننوجءه يل لنعم نهم معماء فلاحاجة الىلنّ.الفمعان
اذكو رف مرح الجااملعصغيرك رع الرازىزوءاىرادبة وله هوةولالرازى أى و جوبالدااف |
عنه من غير
فاصحلدوهومااذاخالفمهرااهل قولما قاذاوافق قول أحدهمافالقول قولهم م
و

حالف والرازى هوالمم ابو»كرالخصاص اجد نعل الرازىمنكارعءدأنناالعراة دمن وهو باهرتية ٍ
العلما والدر<-ة القصوىف العلروالورعصاحبالتصانيفف الاصولوالفروع وغيرذا وشارح

اكت اعصابذ_اوكان مولدهسمه سس ودانه وماتدنه سمعين وثلمانة شكناء زالغانة (قوله ْ

وقال|!كرضي الح) بهعزمالمصنمي باب التحالنفحيث قا للواختافافىالمورقضىإنبرهن و نابرهنا

فللمرأة وان كاتا لغاول تغسحالتككاح,الىحكمورامل فيقذى بآولهلوكان كاقال اواقل و وها
لوكانكاقالتاوااكثرو نهل بودنهما والكرحى هوالشهرادوناحس_ن عبد اللهيناسمن لكرناىستاذ |
الحقةن وعلهوورءه واحتهاده وتمانيفهاشور من الثعس وه واس اذ أ بكرالرازىولدس:ه سين ْ
وماثن وتوف سنةارعمن وثلفائةشضناءننا يةالسان لوم مور المخل)فالمخلاف فىشين ْ

ظاه ريننكلامالشارج(قولهالاصم قول!! الخ)ىىقال الرولارءن ر كر الرازىوالذى
رحهقالماسوط والخمط  2رع الج

فالهر وتعدعار

دالعالا0ل
صملكلااملمصنفطاسه لطابقماصر ب ف

جذنصه واتكلتدنههفسىاية
رىبو
تاز
|ر
ساس لسار جره ل

هنالاينانى |نحتمراغيره
وقالقا صا نانه اولول يذكر شمر امجاماعلصغيرغيره واخعتمارالمصدف ل ه

فمواضع!للا لتقو لهوا مارالصف لههنا لخ نظرلانكلام المصنف>ةل كلادن |[
الع رون فكلامه هناماءتذى عتمارأحدهما ف مل علىتخرع الكرنلىطاب ماكذردق |أ
قناعى(قولهوك الامةالح) هذا
التكالف فلهذا واللهأعلقالالهوبىعد نقلكللام النبروهوكلام|
أعد
أذاكان المعىدناوان حكانعء.نا كالعيد واتجارية كانه المتعة الاانبرذىالزوج :بتأن

أ

نصفاجار دلان نمف الالفه الهنادت قمن لاتغاقهماعلىتدعمةالالف فكانالقضاءبتصفها ْ

لكانصرفية لس ابتابيقعنلعدماتفاقهمافلم؟ككانلقضاءستصف ا اريةالا |
اَل
حكالمتيقن وق

<دسقط الددلانقو< الرجوعالىالمتعة رونهرء المدائع (قولهقمل الوطء ْ
باختماره فاذالمو
كاق الع وراموا زعوي [تواريتلت انع سيان

امم

(٠

ْ

|ولءفان شودتانم) أنث الشارحالفعل لسكونالمرجع مك اوهوالتءة ومافىالدررمن تدرهندهعن
(ق
علامةالتأندثلعلهناءتار تنأ :ودل المعباتع شخناعتنعزى رزاده )5وله وهو جواكاب الجسامع

اعنخ)
رام
يل
غواب
صماج
اوللهوا
(ق

خلول
د5
للاق
ادعالط
الكير) أى كمامعد ب
مما نه وضع السنل لاصفالالفانمه

ووفق

نسالا اللدج ره لوو
لع الاسلع

محفامع السكدير فىالعشيرةوالمبانة وهتعةمتاواتزيدعلى أصف السشيرة
عادةفلايفدالخكمو واضعلها
عأدوقيفءدراك ءوااذ كو ل

م ذ كرالقدا رفحمل علىماهوالمدذكور

الحم لكب
ادلرا لذ كورهقذا الكابسا كتعنةوه نعم لعل ماهوالذكور
ز بلىل-كنفالنهر عن|امداعصدر :د عق ا لاف و»معانالقول للزوجثمحىالهوهبق(قوله

رضنامانصه الذهيران
وقال أويوسف القول دولهبعددوقله) أى بعدالطلاقوة .له جوى وذ ك ش

الطلاق انتهدى وماقل مانلاصنواب باهلدوطاء وقله لا <-وه لهلباونسىفانالرأة تدعىزبادة
والؤوج سكرها والقول قو[ الممكرولان|لال براءالذمةالااذا كذيهالطاهرولان تقوم منافع
ل والسوعن,دمالعمد||
البشتمروزىشوامنكاعابثئ عالك»
ص

ب

(علىمنلامسكين)

لك
وغديرهكا خبط.هوتههاولدسكذ لكوقدنانقل فىالدرماذ كزهق المحرواً5قرهوكذا فىالنهروك:ف بوهم
0

همدمف ودو:ككم مهراال وتح؟ التق
عنماذكروهالمشايح وق تعقييدا للسمالذىذكرال
هذام ا
اوبعدءوت أ<دهما كماذر .ار رو اون لاشسلو
لنم#أ
ناصبالاختلافحاا

بعدموتهما حث لاحم فبهموراللة لى .لالقول فمه لورئة الزاوجلاانوخقعتلاى ف القدر واننكر
!سع_.وثان قاتع نان «محدماذ كرهف الششرتبلالة,ا< هال
القدممةانكان الاخعتلاف قىاصك | ت

| أن كوتماة رهالمشايم تق_.دالمذهت الصاح,من ق الاختلاف فىاص ل الشعمة حدمو مامتها
بوحمااتعهراائلكاسأق  001الاحماق ل «
انصورهن وجهمن امااولافلانالمصز فح عرض

النبانا: 2عند الضاحمين ومناعلوم انالتقسد اتماهواكال
مذىذ 0ام

حر وعرم

|ْاث واماثانافلاننمك عمند الصاحمين فىهذه ا ده أدسك0م مخراملدل وحوب»» رالكلمن

غ|وضكم والتكلاماغاهونى ةكمور ال 3و قان تتحل عطاهاألفئ)لاقرارهار.بذلمنالتكول
3
ْللق (قولهوأواقاماالنة ةم ااوى)لانم”
ااتلمظ
اخلااف
هرلان مهرالمل شاهدإهاذا! كلامفيه
 2نئةقوله
يه ةا وانكان٠ه- رمملا لقمناواكثر الوحامحاصل انه اناقاماا!مدمة#مدله من

||شبنداهالظاهراو كاذ 11بأ حازمايهو يتفرععله مالواقاماالمدنة وكانمهرامل شاهدالما

ق
|ادمت يدنتهلا ناته خخلافالظاهر وان كانت سسنتهاثديت الزيادةوس.مأىمن الشارح حكارةالاقف
قوله وقل بدددم |وماوةم فى خط العدنىء نن قوله وانأقماامع|قمدةة من شودله |ااه راولىصواهمن
اشبد إادؤق بصنالعمشهدا (قولهفالتتولدو 4:مععءتها) حاصله انالقول قو لمناشهدله

|ظاهرعلى اعقكاسمةالمشة (قولهفانكلتوجب الالف) الذىاقرالزوحنه“هةملاقرارها
ال
افراعتها رمو 0لارالعمن (دوله وان فامالزوج البة علىان امدبىالف
انه تندين لاقولهوال

8

تلوق
! نأااهرلانم,رالمئلث أهده (قولهواواقانت لحراالمينةة!.تنا

االان
الااتهاالزادول
لهاطاننت
هلاف
ات خ
را اانا لكاامافذعااشهدمهرائل افعدماعتياراامات
 ١خلا ااظاهرعندعدم تعسارض المدتسينم الاخلاض فيه الاترىانالزوجلواقامال,1.نه قاتسواء

ش|ودمهرا لل ل اهونا الاقفامة المرأادن ناثتاحداعر ناماحلا قالطا راذا
كانمهراك ل شا
هد الذاولازبادة اشنهلدله أعم منان بكو نشاهدالمااوزيك خن نأناكان بدنهماكم

أ (قولهفاناقامااالدينة قسسنتهأوق)لام.االمظحل
ااهفرواءط اذالظاهروهوكون مورماوا

الغين اوااكثرشانهد ه ماتنا (ق
دول
دهونقمتلها) نظاراالىأنهاأ كثراثباتاللكن جزم ال ويمرلهسالاول

ا
 0عات سناهظرانكان مهراشل شاهدالاز وج قات بنتها|تغاقالاا تعلان
الظااهرواشات الزيادة أيضاوان شود فاقباتببنته عل اىلراجلاسا”التظخلااهفروة ,ل سنتهالامها
تكثر ثانا (قولهو ناكانهم رامل ألغاو>سمائة )ليرد خصوص الالف وا#سمائة,بلاراديهمااذالم
شود لواحدمتهما ن ن
أكانقوق الالف ودونالالفين (قوله داف علىدعوى صاحره أىعل ::
دعوى صاح
هفهوعللحذف مضاف (قولهوبا ن يقرع بدنوما) تحب بالحساءالمهملة أى يندب

اقلاتلورعنغابةالسسان وسنديان يقرع ندتههاواختأاركثيرانالاولىالنداءةسين لز ويانارق

التساوينعل.ه و كوناو لالعبذينءليه كتقدجالمشترى قالعبالف (قولهوحب  0المدعى

نه اىالئ كول (وله وان-لفاوجب الف -همة) لاتغادهماعاء5

نوه انا سارف

المثل)#عخيرالزو دمنجعاهادراهى| ودنا بعر (ذولهوانأقاماال.ندئسةقضى بألف وتعمعائة) وتهائرت

 :المننتان و الصم لاسوائهمافىالدعوى والاثنات م عسمهراالمذلكلهفمذيرة.ه سسندقع الدرأاهم
والدناثيرلاف الكالق لان ليه كلواحدق تتعيةصاحيه ا

نالشعة ين

مرولا كذلكا لتمالف لا ونحدوت قيارماعه الزوجهكالاتفاق والزادكمهراء” ئ ا
لق فولهوالف الحعمازةالشارح و>«مانه قلي أهل أله معرده )

إ برل /ع
4ه

اتل
يإلعا

ويدات

(الن“الثافىهن افلتمعين)
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للهر)نقداكاناومكلودوز وناولو سدناولبمتمد كال امحادلان اختلافومالاسّدوّرالا كذاك قدأ
بالاءشلاف قى قد ردلانه و كانفىجنسه بانقالتتز و -ى علىعمد فقال,على حرايدأوصفته من ْ
اتحودةأوار دا أونءه كالتئرى أوذرعها نكن مذر وعاواا#نى عين أواتتافا فى دهده وهوهالك

فالاارصلا ندهيرقوله ولوديناأأعواوكان
فالقول لازوولجاب الغان ولوكانديناذهوكالاءةلاف و
المذروع دين اليذلك أشارشطنافهوتصر ععفهوم قولهسابة
أوذرعهانكان مذ روعاوالمى عين
ايولكلا حتلافف الاصل لودو ابرهالل كس أى فكلامالمصنفوا

ار اع

درقااج راذا كانديناأى موص وفاو الذمةنان.قال انكان ذلكالدين
النهرانه يغدلل فالا لقاف

درفن ف الذم اةلذى وقعالاختلاف فىقدرهءن اللدووع#يمهراالل وانكانمن الكل

أوالوزون >كمن رالمكلواستغسده ذامأنّقلوالوهلواختلغافى قدرامهر:قداكان أومك ل أاوموز ونا
ولوديناا وألىوكان1ل .5دنال ون الذىاختلفانى قدروديناأى+وصوفاق الذمة حىه»رالثلأأ
وأسةمدفوجو دهع رامل 3عاذا كا انلمذروعالذىاختلفافى قدردديناأى موصوقاق الذمةءنقوله
ناتذاولوكان دياأى ولوكان المأروعددًا ذهوكا لاتلاف ف الاصلأى فقوجوبمهرائل وعسلى

ذنروع وغيرهمن الكلأوالموزون لكنيعكرعلىهذا الغزقماذ كردقالهمر
مبي
لدين
افال
هذا بفرق
داا
نفانك
حدث قالوحاسل الاختلاف ف القد رانلهاذلواماانكوت الممرديا ار يتنا
فالدمةنا نز وجهاءلى مك.

موصوقا ل

كختلفافى ةق درااحيل
اودرون أوم ذروعكذللفا

أوالوزنأوالذرع فهوكالاءتلاف فىقدرالدراهم والدنانراخ فعلى ماذكردق العدراذا اختافانى در
المهر وكاند ناكمو را ثلمطلقا بلاقرق دين المذروع وغيره تأيدرر (قولهحى مهرالمئل) سوا:

اكلاانتءتلاف حال ق.ام|لكا أوعدالفرقةالقدبلخول جووى”ق..دهءاقل الدول الاسيأتى
من فقولا مصذف والمتعة لوطاةهاة ل الوطء ماد

امافاليلادلوا) هذا التقسم

ناعتارمطاق الاءتلاق نيا فياليا دأوبعده) الذعيرق بعد يرج العاللاللم
اتعبلابا/العام و دوت جوى (قولهعدا لطلاقأوقبله)صوابهبعدالدخولأوق_له كا

فلغ كذ اقم وأقول لاوحهذاالتصورلباناعتمارمهرا ملكالسقط بالطلاقبعدالدتمولكم
ا
ااص ل انكلاهن,عمارةالشارح والغممستقمة ْ
ىاذكرو ح
لةذه عل م
قااز نلق وماد رهفىالفخ لادلا

 3افىبينالعدارةيناذةول الثارح بعدلطلاق حملع_لى مالوكان|اطلاق بعدالد خولوقوله |١

طقءلل|اق ومهنناظهران ماذكرمنالصو ايلسثافى |
افلغ أوقل الدخولمحاملاعلذىا كلان
فقول الغا حقمل الطلاق حيث قالصواءه قل|الوطاء لاوجهله أ ضاغا :عبار

لاما

5دلاإدخول

سا مهرالئئلأنضالاناءت |رمهرالكل لا سةطالادالطلا

قولفهانمهراللمجهل حك )قالمشامنناهداكلهاذام

ا ا

4انتقرى عاتلت
تاملوقاعختتلاف فىحال الماأو دعد اموت فانه لام.هرالمل,لال يىلقاانلد
والاحكناعاء

بالمتعارف ثمعمل قالا

نا اللنابيالاا”ت نفسهأ لاب -هك قمص دئ ممكل

عاددزيل ولامع انبراديالوتموتجمابل٠ وت أحدهماماس.أى فالشارح وغبرءكالزبابىان
الاختلاق بعدموت أ<دهها كالاء::لافحال ماتهما وعمارة ال يليىفعاس أ ولوكان الاخ لاف بعد ا

مون مو هبانامواتدمهكا©وا بق < «أتهمابالا تغاى لازاعة.ا رمهراام للا سقط عوت أحدهما

 ١وكذالوطلةها بعد الول اه ذقوله فىالعر بعدان قل عناط ماقدمنام عنالزباجى وله
تعااذاادىالزوجا:صالنئالءمبابعىورئة الزوتومل

ددممضاف و اصعان ,كون الحوزق

أحأ :هادانبراديالاققرواهرمىاماا نتقرى انم ماهوالاعمم ناقرارها أواقرار ورثءّ,اونهسةطماذ كره
ف الى علاليهموانن ذلك لاءتانى فيحالىموعهالان لكام ٠ مأناااللتاسستسا 
029ب

وء ره

(عللمثلامكين)
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ء:

نوكاانالمهركلههو جلا) ولونعدالعقد كا النهروسواإءكانالحال معلوماوعدوولاجهالةغيرا

مده|ناشة  0,عاد وضوه طلاف المتف حاش ة كلا لمسرةوه:وبالريح حدثكونالمهرهالاءكذًا ظ
ذكره الكال وضخالفه مائىالدرر حدث قال لس فاحس نفسها فمائعورف تأخيره ا

شمرنملالمة وقوامآنالتأجمليلاطلاقاوالموتمم على عالط ر<هما تل ولوراجعها
اق
لال
طل
لعينة
ادّةم
بالىم
افحسل عنى اذا كانالتأشدل الىالطسلاق امااذاكان لتأ.+ل
حرفلوكان امون مندما عالىسذين فطلقعا بق على تأجيله واءلمان عدةاارلدرر 2
امتمابين تع زهاواادندرنا نعل اثلهامنمع رمملهاعرفاغ_برمةء دالر سعاوا#
امنعه ل خ
 9جل كلهاح فدوأهم نمهرمةاهاصوانه من مل مهرها كاف الوقاية عزئى زاده 0

الكلام مفروض ذعااذا كانالمهرصعى ث ا
معلانماذكره الثمرنملالءه <ءث قالقولهلاخذمابين

س
لشرظه
فرفان
تع لوقالالكل أىاذالمدث_ترط الدخدول افلعقدة_.لى حاولالمه

4االامتناع

بالاتفساق نت لاسناسذ  3فى هذا المقاملانكلااملكال .د الغلاف الانىن كلااملشارح

وهوةوله وانكانالموركاه جملوالد سماانتمننفعس هاولها بندتحلبها الحاولق لأبووسف لدس
لان
لد
ببد
ها حتىنوةمر! مهرهاوصاحب الدررلتعر ضلذكرهذا  3عن تمده
كلام الكال فاللائق كلام الدررسهدم زكرء.

(قوله وقالأووس ف لبس أها

دن

الاسقتاععقابلة تام امهرفدأذاطلت تأحمل المهر  4-فقدرذىباسقاط حة_هف الاسمتاع واختسار
كي الغدوفانهر على نق ان .قالماجعله الشسارح قولا لالى:ودف ضالفه مافىالنهر <ءثقال

ذاع قاالوللوانجى و نهبةتى | ستتسانا وفالمخلاصةكانالاءتاذظهيرالدين
منتها
لافاى ا
وءن ا|اث

بغنىبالا ول والصدر الشبمد.المافىانتبى (نولأهىغامنعهمنما) وان وطئهاءند أبىحنيفةد نْ
كلوطءّةمعة ودعلمها5:

انانلةشعرف المضع دك أ البعضلابجب تس امالماق در (قوله حلاف

م
لهما) لانامعقودءانه صا مرب مانلاومامّةاونا لود وفذابتَأ كدح ]لور
فمضع انحترمفلا*
كالءانعاذاسسلالمسعولهاه مانعت دنه ماقال,العدؤلانكلوطئّة :صرفال
خطرهوالتأكمدنالوماثة الواحدة>هالةماوراء هافلاا
العوض ادائة
عن
ذاو ١

العا

ود

ظناوتعلوما ددعت

40
اجتى جتابة يدقع الموى 2م
رمق بلارالتكلكالمدبراذ
زاجدوصا رالمه

مذاجنى اخرىشع
أولىالناره ث ا

:رمن
مع
(فولهوك

ولىالجنانن الثاني

ى
ولىالاولىلتهةق امراجهز دا

ا
00

خنّلاف
شايع ام) وقءل اذا كازماأمونا علمرالهالسفر بهاوالالاوظا هركلامل|واواجى شايرلالاى ا
فىهدءالمسثلة اختلاف عصر وزمان شخناءنا فعالوساثل (قوه انكنطو دالإذ:؛ل )كابةعن
الغتى والشرف جوى

 0نبتقلهالىالقرى) ع فى عادون مده السفرتنو بروهوباطلاف»ه
(قولهوا

دعل ماهوالدوان خلاثالانذرق #رءن
دراك( قري
شعل مالوكانهن قربةالىة ر بهك)سحب *أومن

اولتقننويةبرأدضاوعلله فىالدرمانهلدسغريةوق.ده الفتتارخاسةعااذا امكنهاالرجوع قبلاللدل

وقااطللكقاهفىقائلاوعاءهالفتوىاه ومنه تعلانماذكراشم الشلىمنانلهان ينقلها نمنالمعمر
الىالقربهوعزا
ا«الالشارح باعتاراستفادته مناطلاق كالامه اذل ب ذكرذلك در حاةتدير (قوله

وعله الفتوى ) راحعلقولهوكثيرمن  1شا لالقوله لكنفتاهل >وىعء عن نعض الغضلاءوعلءه ولا

عو5ن تويك الخ م ترمطابقولهوكث يرسالمشاع الوف اكان الظاهرمن كاملااقمهارتماط :وله
 2عاذ كر قله اهرالسسداكأمل شناوا تح آصل انه لدسلهذلاجكبراعامهاونه جزم المزازىوغيره
قالىقالتهروهوااذىعلءهالعملفىدبارناومادتع نه ظويرالدينءناألانخدايلملنه تعالىأولى
من الاخد بهىوأالفة مه رديانالكابمة يد بعد مالمضاروقوله ولانضاروه”نو
ن المصلوة
غيربادهأمطارةواا هس الاك نالفمو لبفتىمابقع عندوه ٠

ا

ته

لا

 3قالدةىالالى|

ات لفاققدر
(قولهوأو ح

/
1

ار:ءانااتن

ع5

ءاس
فه الةمول فالا س لاه شطرعقد وهولا.دود فع_لى ماوراء
نذا «اينه تعالى وائا| شترطا

(قولهوتطالبزوما) يدن البالوغ ذاقاالروالدىس لان”طاملارمهلؤولاتطال الاب

عغر ابنه الصة_ير الفةيرأماااغوىفىفطالب أنودبالدفعهزمالا هلاه 000
0

وشرحده ولامر.-ع اذا ادىء ناباه الصغير ودهنعنه لاعرف بعمل مهرالدةارالااذا انسدق امل

ولع 0
0

تذور

يدقع لبر--ع وقد
الذفعان أنه

وإءت

<وازاز دوع
53

الفتمعاذا كانلهمالواطرفمه ف الغور:أفىغارة الممانمايقتغى

نلهمال (قولهأوواا( 5د ولمهالانه اذا كان!أضاهن
اذا اشود مطلةا وان لكا.

ول الزوجرا ع ونعع.ه ع
الزوجقالمماالمه الى

دعاءه لا|ظامه وحعل

ولى

زا
ععنى علىمحا1
الى

ىلتكاحوالوك.ل,الاولىفاوذءنالرسولااهر
عدوا شار نقه_ددعان الولاىلوحدةدان الرسولف ا
ثم<دالزو.ج الرسالةاخدّاف الماك واليم كانىالمطانهاان طاءت العفر دق فقرق بدتهماكان فا
يارت له

1

الول

0

اسان ا

ووجه الوكل لام هام نماله
مطاب التفر بق كان فاجع المهروا ز
علىارول نمف أاهر وان ل 7

ااال و 11رو
أوعلى ه د االالفم للزمه ثئ ولودمزالمهرازمهفان كاد

ك
الاقلو1

منت املعقانهاذاضعن ل
اعدتبارجم نهع ل اموانل تأمردنالتهانولوزوجه الواكمرأةععرلىضه حاز

ا

ري يرن | نان هلك ف بدا كيزرجءت ب اهرتعزولجىواراشترى الاب لدموتاكقدلمنمالنف هرج

1

(مولنهعه) أشاربهالى'م ابالغةفلوكاصنغيترةف/أولى ان -ع
رف حورولتههراق
عدم
لهلع
اىال
 /م 1رههيل أفم
عر

مورك 0

لازو

بقمض مهرها وتسلهالسهاء رع تلاوأستردداهاوام0

النكتير 0 8 000

رتءن
قبلىان ياضلصداق هنلوهلاه قو.فضهاقساند”ومهتارفذالى احبد

 00ات 0

الوطه) والدواعى والاخراج من بدتراأوبلدهاوهوأولىمن تاصصه بالاخراجما

ريس

ا

وحرى علمه الزال و
ىغيره هرو ناكان لا نعهلاهرياعون حقه اف دلي تعين حق الزوي فىادل

0

ار
ل

التحندس (قوله.ن

1

ااا

 10الددسعو افلىممرعنالمداثعواداكانالمنعي:

عل تحال

سواءكانديناأوء.تالان القيضوالتساممعامتعذر ولاتعذرق السبعابنتهى(قولهللهر)أىلا:-م.قاء
رمأ

١ 1 عرقأنهفى
عل 1ه

لمروفكالقرومطانل وس درا؛فك]ة
ن
لاا
لسفروا

اإدلاأة الااذاحهل اح العرف قفن ا

طلانالصريموقوى
روج من دهت رودها

حارمكل سنة
م كلجعة مرةأوا
زنارةأدو
ةذه أىالمعل فلاتذرج الاق فأ وعلهاأور
دلااذنهمال. :

راك

0 0
00
0

0

6 1

ه
 0كم ب

4

برف

0-2 1
زيرلاف 3

ل

/ادرى

يالجدرد

00

عاذت
أوغاسلةلا
اولكوما  5لله

واذ اذ كلام

را زائجام دلابرين درءنن الاشماه
نللقد
سير

الغأوعا-لةلأره والةااهران لهذاع
وان قال هل لمهنءهامن المخروجاذا ارفاهاالمتهلوانكانتق ب

فلعقداتخر وج لذلكلانهشرطل باقتض.ه العقدفكانناطلا( #ة) هل
|وشاتنرطت عصلاهبا
دالت مه السلام انا 3ارم

8

باشاناونا حا تلانذكرالامارى
لا أ
بالحفدوقال

امعالصغيرعند قوله علءه السلاماتةوا
لا
شارح الكازا":نه ليد حلء كلالا صمذكرذلكفى رده ل

دنايالل السام قر

المهسر حمث ل

نان ترا

ل

مفهومه انه لس لمامزعه لاسمغاءكل

للكل نان اشترط"اعللمعض أو
احم
ترط "ت

شترط وكانالعرف . 3:لالمض

ده-ذاقالله_درالشرعدة ولاهاالمتم  3نض |سكل فالما روه |- 14ك قدفهممماتقدمفانهقال
ىنه لدس
أوقدرها ل الىقولهان سين فتة.ود ولابذااذمبدرا متخل بدل بطر.ىالمفهوم ككل أ

فا الم لقن الزائىء-لى ه_ذاولا< دلاقَ ىا ناأعم ص

بالذحكر قار وانات.دلء_لى

فاىلم عاعداءانتى 3دقانلانقولا هن الاضوله ا]لافدلةالتا د اناصيص
بلالاذكيردل على ت-تىاعلامعداء ,دمنىانمفهوم ال-#الفةلس حدةه_:دنا فوكلام
الشارع دون روا تالققها "الى

مة
(قولهوهودستهان) اها رمع-ى هالةكل]|

جوى

رادتامع» زرالهاصحان مانه_.دان ودكعان قوالذى تورف تعمله همن الور )دوله
وان

١علىمثلاهسكامن)

:

02

والانت والتقوى والعفةوكال اذاي وحدائ ةا لسن والمكارةوحال لوقت وحالال وج وانل ماكون
الأرإياتقى وهوصريم ف اىن الدينغيرالتقوى جوى وتعدّره_ذهالاوصاف وقتالتزوجنمرءن
الذخيرة وقنه عن المنتق شترط ان مكونالمسعرعهرالمئل رجامنأور-لاوامر :ينولفظة الشمادوفان

لبوجسدمن بشمبدعهر الئل قالقول أمهلاوزجءم وعاملنقهضاءعهرا امل لاص الابالشسهادة أوالاقرار
ولاخالفه ماسق عناله.ط االنر وجأوالقاذى لدوعفدراضلء_قدحازلانه رىياحرلىتقريرا
و  5المقدمن #هرالمءل زاداونةصلانه مولعلى التراذى فلموساوتامر أتعنمنوو,أسفاق هد

ون
م وكان
أسيق
الاوضاف.واخختافموراهمايئيتى انكلماهرلسكقباهذى بصرملا بقالقوللهفجا

ماواااذا كانت هى كرفالا
ل »ن
ةفعن
.ارة
سلمك
نسارا
لاعت
ال نا
بارة
اود شكل عاقل مهن وله ودك
منافاة حتىاوكانت احد!هماذات ولدوحباعة.ارذلكأ «ضافحانب الاخرى (قولهوعقلا) وهوالةوة
منور الحس:ة والقبعدة أوهرءة ممودةللانسانف جكاتهوسكانه وع نكان براديهمابقابل
اماميلزةارم

الدون وى عن المرجندى (قواهأىدنانة) صر فانَالمائلةفى

متقعن
الدينغيرمعتيرةوقد

الف انّالمهامن فمهمعتيرة فليررحتوطىهوارلمفْرعةالوكان من وجبرااممهل مسا والاخرى
النهساوتا افلىديانة وغي هرأماعدا الدمنكابه فعلى ماافلىنتف لابعتم با وعلى ظاهركاا مالشارح
اتعثير عورهافان قات الديانههى لتقو وفسرهانعضممنال:هوىع ن الشرك فعلى هذا_:تلزم الاسلام
قلت لانسمالاستلزاملانالعا لوكنات مشركةلماحازلاسمالتزوالمامتارى الىماسمق من الألاف

ادلساقام وصاح..ه قحل التزوجبالصارئة جحدعثلوا القلاف ممنماء_لى الخلا فىةق الشرك
ل أىكل المهرولاعيرةبالشعرط دررغرر
كمه
دلز
لثا
اها
فحد
منهم (ذواله ومكارة) فاوشرط المكارة و

ميةاعدنية تزوجها بازيدمن مهرم لواعلىانهاكرفاذاقى ”ناتس الزناد| :
علال
لرنب
الش
تكن فا
ااذل|مكاتنعى لامعشمطر المكارةلاءزيد علىمهرمماوا فلاخالف
الخوأقول>ك نجل مافالدرعلى ما

مرانفاىرللثامامة نمف (قوله ف اىلاثاءالمذكورةظا)هرهانه مشترطالتساوى فىجع هذهالاشياء

وادس كذ لك لهذااقلاتلهرفان لبودأحدهن قو م أبمواأومن عائلهافىالاوصاف كلها أورعضها
اذلناحانب تومفرح متهدوعجوأدنكلاها ف قىومأبمهباعتمرالموجودمتهاوكذافىالمرجتدىم ]١

بان اجقاع هذه الاوصاف فى امرأتمنبتذع رول المذيكرفاىلخزانة كونه امن بادوا<_د وليذكر
لصة
اخلا
وىلم
فا
ع ادلعق
ملروف الظهيربلهمذيكرامال وا ال جوى (ولهوذكرشه الاسلامامح) شت |ى

ترجه لااعتنمارهون عاثلو|من قومامها أول مىن انبعتمربالاحا نب ومكن در كلااملمصدف
ود من عاثلها
ألمو<ددن الاحانب ول علىمااذالم
عليه ق.وافق مذهب الامام بأنيقالقولهف ن

من قوم امهاوفذانقل السيداحوى عالرلرجندىمانصه المقصودانه لابهتيربالام وقومهامع قوم

اان
اللااتنهالا تعتمرلأاحتى تكونأدنىحالامنالاحانب انت(هقىولهوصم ضه
لاهلورك) ولوكان

ثوزاً
دوالعاقدلانهسغيروهعمرولدس ع.اشركلاف مااذااشيركلهشأ كم نعنه الذن لامائعلحامص
مه ادن دمن أولافاذا أدىالولمن مال:فسه ذلهانمجرع فالىمصاغليران اشود
زمه
للف
مصم
فنه
لا

انهوده لبرجع وان شهدفهومتطوع اسنكاللكن فلىااطق الزايلاولىء وا ذةلان عدم
'ارجوععندعدم الاشوادخاص,الاب لاف الودى وغيرالابمن الاولماءاذا ادى>يالذمان رحم |
وان شهدم رودوله خلاف الومدى حل علىمأاذاذ نم الصداق بعدموت الولىالذىباثمرالعقدان |
عقدا لولى ات قبل دفء_ه الص_د اق والافالودىلدسلهولاة التزومعطاقا كا-ءق دق اندهشترط
لووالذمان صدوره فىحعتهوقول المرأةفى اس الذعان ونوكانفىعرضه فانكان الزوج وارثه
لاحم والاه من الشلثدروهذاةول علىمااذاو د وارث

#طلةاوان عذرجهنالثاث كتعة الوسية لاوارث ولونالكل

خرولمعزامااذالبودل وارثآ عرص

اذالمهودلهوارثآنركاسيأق قمحله

5

(انز'الثافىمن فخالمعين)

للعق روفسيرمعن الاتمهتاف ناتها أذى  7#أسرء رهلزابالوكان حلالاالحفهذا ص يم دهمسدقمن
نه .أد ا

الفرق وقوله فمالننهوراومبيمقمولالاءنتاقلصىىانهلوكان كأثأرمنمهرالئلل وج مهرال”-ل فقط
وتعها وى فمهنظرلاانَكاب مهراائلفقط فياذاكان المسمو

ممن ا لتنق.صكالاذى

(قولهوعندزفرعوب الغاماباخ)اعثيارابالديسع الفاسدواتسااتها قطت حقهاق |إزنادةرضاهاما
دونها فلاب ولان:11نافعلست مالواغاتتةومبالعقدولمووجدضلاف المد.فعانهمتةومبنفسه زناجى

 7نأحكام الءقادالغساسدانه لاحدوطئها قل التفربق للشدرةوصحداذاومائها بعد التفبريدقائع
وغيرها وظاهرهانه لاقرق فه بمنان .كن

مر احرولا :للزمه باقطءالامهرا
فالعذهأأولاولأرد

برارا
اهام
وا<د وان وطئ
نجاوى
لعن
حلى و(لوالرهاخاوةالميدة) ب«نى لحان كوي د
دفوهذا
ءلوقطهي
لة ا
اوء
دوه
ابت
عكنه وطوّها بلامائع املونطاء  -وى الفسادوالانااسانعنا
الراتث
وىو
وحه ا فىالحرم التسامح (قوله وشت نسبف|ى[ تكاجالنا د ل<لشاناط عنءن
انحاقالافا دالتبي وأسد.عاده
دمن الرْوجمنق الغ سد والموتوف )تولهمن وقتالنكاح 0

ال بل نانالتكاح القاسد لس بداعالاىلوطهمرمة-هلاف الصيمووأحابفالغوريان|لذي
ءث كان تاطاثماتء فالاعشسابورقتالعتدره أه(س'وله وتثدت العدة)دعدالوطةلاامخلوةللطلاق

لإللوندراى” تعد بالض سواكاحت انف لتفريق أولىنه قءله لان العطلاق لابتدةى فى النكاح
الفاسديلهوه تارك ووكانت هزهامر أوالموطوء أحت

تلء اهلىانقضاعدتهاو ا
أنه رمع

2فندى وكذا د2رم علء-ه زوحاته الاردع اذا كانتهذ كرراأةاموماوء امه الىانقضاءعدما اما
أ

وجنت العدة لانَالفاسدهلد بالتي هوضعالاتحباقطعرزانعاشقبوالتسبلامسابت اءتيار

اكلةعالىدع
تارك لم بثمرط لعدة 1م 1ر
شاملهتةكاح ورفعها بالتفريق أوعتاركة الزوجوعارغيرا
| نوكاارا لت>كاحانكان حضر اذه ومتاركة والافلاولا :ةق المتاركةالا,القول اركةك أوعايت
وسفدىإغكبكرالمد دول بم فمتفارلباقبدان وأراداالزبلتبىقولهوعلمة برالمتارك لدس شرط خصوص
نلمرادنالغسيرما ,صد قبا جل لانهقد أمؤلامانف.د قصيص |الزوي,المتاركة امالفسمذذير
1أل م ا

:ص هلان لكلواحدمنهماه بغيرعضرمنالا حروقمل بعدالدةوللايدم نحضورهوالفرق

صذا
اركة فىمعنى| طلاق تمص ,ازأومباحالفسمفرفع تاعقدولارخهه
باملنةسص وال أنراكلمةا
|ل|| تزوج اتفاها
فالقضاءأمافها سهاو سن اللهاذاعات اتبناامت اعد[خروطءثلانٌ <.ض -ل

وفقتسده افلىعربالوفرق بدنهماأمياافذااحارضتقهوالفلاا  0000-0لقو مر

(
زول
ق
فهورعنءدن] خالوطات) واخمتّاره الدفار(قولهومورمثاوا) أاىتمرة اذاللكلام فىنكا-ها

' ] أ|ماالامة ف.ذكرءالشارح (تولهأببقومما) لقول اينمسعودق المفوضة امن رنسائهاوالظاهرمن
ىة لامر لطر
لوقشدة
| اضافة النساءالمواانهاباءت ارقرابةالا_ لانالانسانمن جنس قومأاسه
5فى 5ج جنسه وذ صدت _-لافة امنالامةاذا كانأنهقرشمازيابى وتوروقكلذ ءامد دف امس ل

القومق الاناجوى (قوله اذا استونا) ةآف مشىامنساءة  0ها المآون زيدعلمرا أرعة فا ل اهمنا شر
م دي منأد اهلم اثلة دقوله ناوج الالحقالالعرذدى ونذكرامالام فىشئمن!!
اتا ات
ا نقوم الاب جوى وكذا يشترطان ستونافى الع لوالادبوكالاق وانلأْكون لاوا
وقالوابعتبرحال ال وجاضَاأ وقسل لامتعرامالفىددتالحسب والنسس والشرف واعما عشرذلك

أفوسا الناذساارغية قن اعمالكلاف بالتشرفز باى وقوله يحتمرحالال :وح نانيكون
زوجهذه كازوا حافت الام بساعهاى امال واس توركانع ووينت«االمغايرة بايلنال والحسب
عع اناتباىذ كون
فسلالكتادانا

اكا ا
ل

د للا لحران!  0ل مكارمالاخدلاق 1

ا عث
و ف الغابهوءنانلنتف تعتيرالم.اثلة فى
بةاوال
وهس
لمرة
س-صا
المال

والعقل والدينوالعلم
والادك

(إعلى منلاهكمن )
7ك اباتوص اسع

بد

يج جار ممصممسد

0

سات جا تتا

ال سات هااا اج تا

5

عرلىكل منهىانروجا
عجو
ل يافناسفو
فالمتن من نابالت بيورقولالزيولبلىكل متر»ف« هانهل
قفع_لى حضمةالا نهر (قولهاذافرق
ولك
اا:تلكذ
لتر
عن المعصمة بل أفادا نكلوواحدم
رغاالئل الوطء) ف اىلعمل لابالعقد
ها
مقو
القافى) وهوأى التفربق واحب عليه اذالمجر (

مع حارمنةامهااغما تكونأ :ضادهلان اكلامفمه :
رخص
هراو
مق
امرعى
وللفادنهاخلوة للسانع الت
لدعت قنادموهوطت الول  4ول عكنه فرق دنه |وعلم,ا أعدةوفا نصف المهرانل يدخل

جهاوالكل اند ل خانمةواستد رك عليه ف اىلنورعاذاكرمهسا كمن انلهوادعىاحده.ا انالتكاح
هن اطلاق الخانية
ادص
ذك ق
هدرا
لحادنمرهارا نلكندل قءلالا
صفغيره قالةو للهولاوكا
قلول لاز ةوابمسطولاءادعى العدة|والفساد
انتم ووحهالاستدرا كان مافى “انمه بولاالىلجع
عذلاف ماذ كرامساك »2لهالقوللمن يدعى لغ سادهطلة|| بامواكااننظرماوجه الفسادق مدل
احساك ولءلهباعتبارعدماالكفاءةا الغينالاش فالمهر يعنىوك نا العاود غيرالاتواحدبقان

طواءقللاحب امو راال فةوفمان
وده
ظاهرةوله عاب ,الوطء ناذاةحص|يرأبه لومات|ال<_

التكاحينتهىبالموت فتقرر ومع هواح.ه علهاذا كاالننكاح ها (نة) ستثنىمنسرهه
تعاطى العةّودالفاسد :الفاسر الذى يثرتب علهمن الا.ثارمانترتب علىالصعيمكالكادة وانفاسدها

م تدده اف العدى وتواعه لانله|تراحده ابقصد منه شرعا عذلاف عوالى.ع الفا دفانهلااثرلشهرا
ديه جوواىعزانه ذحكر فالمخلاصة| ن التدرقات الفاسدةء شر وأحكامهاعذتلفة وقد تامها
فىالم رفعال

وقأسد من العقود عدم

 53احارة و«جكمهذا الام

نأدقمثل|وسعى

د

اوكالهمعفة_دلك المدبى

والواحالا كثرقالكانة #

م نالذى ماه اوهن فمه

وو

ذل
1- 7

1 5
 5وى

رقت 0

نن دخل» وخارالمذر الك أل
وف النكاحالملاك
والصع والرهن لكل نقذه 5
ماشه مذعونةوم فض

1

ل

رب

لع.داترض

الع والاالقمة
مضاريهوحكمهالامانة  +واقلمل
وقولهو <ونادفىم كل اوصعى أى الواح الاقل م نال ى ومن| حرا لقان لنكنهناكدعة

وهاجب 'لأكثرف اىلكمايةالمأى الواجبفمهاالا كثر
لول
اوق
احبكرااللثل وف التحريدوا تأحراموانة
من الى وعن اله وقولهوالصلمواارهن لكلالى

كل متها ذلك واارهن الفاس_دهو

رهن المشاع ولاراهن ان نتضهكا لمع الفاسدولوهلك ف بىدالمرتهن ولك امانةعند الكرنى وفىامجامع

خلو الفتاوى االلطدفةاسدةلاتفدا الك وقوله
اهمل ا
الصغبرمايدل على انهكالرهنالحسائزوقول
وفىالتكاح اأمىلمهرال ل وقوله وخارجامذراح أى اممفالمزارعة الفاسدةانا ارب اصاحب
البذرفان كانالذرمن قملرب الارض فعل.ها جرمثل الهامل و دطمب لهوانكان المذرمن العامل
وقولهودم عه لعدا قترضأى فع_ااذا ادترض قرضافاسداوهو
قعليه احرمث ل الارض واسارج له

رض .وانوتولهمضارب ودحكمعا لامانةاى حكمهاانالالف بد اضار امانةوقوله والكُ-لقى
عمثل
البببع أىه الببسعالفاسدالضمانبالقهةاو ال
دان
نانك
لاو
املم
_هذلااك اوالاستولاك أما
ذضط
النة
ذاحق ا
كهمهم
لوكان قا فدكل واحد

الهوىءن الخلاضة (قوله ولبزدمهرا لكلعلى

زهمراءل لقاو الشوىة بفسادالعقد ولولوسماوجهل
الدعى ( لرضاها باحط ولوكان دو نال ى م
ىلنهر
فا
لم بالعساماباغ در وظاهركالاءهمانمهرا امل لاسزيدعلىالى ولوكانال-مى أةلملنعشيرةكا
روذحكر
مذلا التكا العو اذاو<س قيهمهرا؟ل فانهلاسق ص عن ء ره عم
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امانةاوكا لمي تمه
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بعد ذول المصذف

ومورمئلها الممانصهمعز باالخلاصة منص الدس المرادمن الهرالذىحب الوطءبشمبة مهرالل الل كور

ا

وى

(اتمحزءاالثالفىممعنفيثمن)

51

حتسان عتلغان وكذا ال وارلاانالمى سلجموراوالمثارااء.ولابصمهراؤتعلق العقدناتعى

وعندم_دالحرمع العدجنس والخلمبار1

لى |
لعلثىقاول
انى
فاذا تعلق العقديالعي بع

عند ا تلاق احنس نما تلرنانكانالس ماع .ن ان حعل مهراو ٠شت فالذمة شونا كع الزمه

تسا مهمنغيرتحاروالافمنظ رأسافانمن حت دونواصفهله لاوسطامتهوصتيزالوزج والاذهرالائل

غداالقلعتحى وثسمطعلمإدءتدارالاشارةمن وجه
اعم
ا أوعت اوبوسف ف الل ملهووفاىل
هحل
انتهى(3وا  4ا2فلعامرذةلااقدتعمزةو)جواعلى هذا ام
وفاجذار :تعل اقلعقدرالممى عندم_دلان

التمميةتد لعلىماهمة حلافالمشارالمهفمكون المممىل المشارالسه قىاستعقاق انمكون مادا
ولأمكون تابهالءلانالمقتضى لعدمثيءلابتمعهفمتعارضان ف ا
ىلاسكعقاق والتمم.مهأنلغف التهريف
أذا كانام ن جنسين هن حبث انهاتعرف الماه.ة والاشارةاعا تعر فذاتالشارالنمن غبردلالعةلى
حش فته

اك

ا

اليه

اشارةحسيةء:ا ب هه وق الغابهالمأه 45.ى مابهالثى هو ثمكلشئفر ضكاما كانأوزْثاةله حقيقه
هالعيرلةلاشارة)
هوماهوفانكان لدو“كاءاتسعى حقرقته ماهمةوانكان حزما”المدجى هوبة شناإقولف

لاالنمحم ى موحودف المارالمهذاتاشمناعن الاخدشسارقو(له واتمامقدنا لوف بغيرمعمنام)وكذاضر
ب ىظاهراارواية لامهالدست ترات لاساال
وصف
لغفىو
اننال
فىتسلم الثوىأوالقمة وا
تسم الثوبلان مودو فهحب فا لم خلا الوان وقالأوبوسفانة 3
0
هأ جلاصيرع-لى البأعهلانمو <له

م

سود

وعن0

ىكدل أوموزونعمراالدراهم والدن:انمرفانذ كرحنسه وصفته ممبرءلى ”تسلو
حنيقة هذلهولوترو-هاعل م

|

لانءوصوفه رت ق الامشةونا صععاوانذ كرجنسه دون وصفه ضيربمنت-لهه وتسلمفا
م
اخدن الااللميممعى ومالمكزفيه خترفمهالزو جوصصةال-
لاحازةبهالسكانهمانلتأ
وا حساضلان ك م

حةدر غالية مالنشعير
فالنيابموقوفةعلىذ كرالاجللافىامكل والموزون حلودتكرالوصف ةط
لنى وانيذلاجزلاتمردو مشت فلمل إشاكاتمن
صعمد يهأوتحيريةاتعم
(قولهوا انمهرالع.دينام) بعنى جعلهمامو رافالهمزةلاتصيرنوح أفذدى (دولهوأ<دهمار) قد

م| لعشرةعندأى ْ
اذلك
تهلها
ىقول
لر (
افاته
تكون أحده_ماجالانه لواسكقكان امعال.ذءاعقتها تفا

ونوب
 8وعلءه الفتوىنرملانالباقصلمهررالاكونه مالاقحت وُوجوبألعى وان3ل عنع م
هرالمل زيلى(قولها لهعاسدو هذ حر)لانهأطمعها سلامةالع.دن وتخزءن تسلم أحدهماقب
ْ عه ولانهالوظهراحرين وجب دهتهماعندفكذا اذاطفر أحدهماا اعتباراللبعض بالكل(قوله ّ
١

وعند ده االع.دوتاممه رمُله)الابه الوكاناحرين وجب مه رالشلء ند 15:

كنا لمن

رااامل الادلامةالعردين فاز با (قولهوانكان
نممرضهاه
حراحب العمدوعام مهرالمآلىند لوعد
ْ مهرمشاها جسهعثم)

اواقل (ذولهوق النكاح الفاسد) وهوالمفقودمده شرط من شرويط|اكه

 0حكا انرودوكتزوج الاخددمنمها أوالاخت قعدة الاخت أوالعةدوهن الغيرأوا امس فىعدة :
١

الرانعه أوالامة ىعدة احرةنوح أفندى ومنهمالوتز ويجزمىمسلمه وصحب على القاذىالْمَغرْردق

ولاشتقض عهده ولابالتسرىنامدمسلة جوى وبأن
واد اانذهازفى-5لة لا.نتقض عهده
دى ى

أ«ضاوحي ثكاننزبوااللذمىسلة من ق..لالذفااس دوناادت شدته:هالتسبو يحكون الولد

ْ مسلماو شع انيكونا نلككذ ناذاتممرىناةممسؤة لانهمن أهل ان علاكالاترىامهقمالواه_بر

ْ ع-لى يسمهاذا صاللب

لاا

6
من ذل الكاف_ر فاذاولدت فادعأ”:دتو ١كرون سل | أدسالا نه دده

ملدال  :2راف كاسيان
وكون!- #كفهاا تاتس فىقعتمساكااذااسمت أ و

65

(علىمنلامسكين)
ك
ل يي ب
ب بسب
بربمريو وس سس صب سس

أةغيروظاىهرالروايةلامخيريل بلزمه تسايالو اذابالغ
والاوس_
لطع
أةىير نضنا بين تاي

قوصةفه ولاس ادااذاءين عنس الثون صعت ااتتهيةكاركيافل 88

وان مالغ فوضفه ولحذافالف المدرصمرامهارنوب وان لسماافغوصفه قال الشيهشاهين اندر
م االمرادمن قوله وان لسااغفوصفه وعك.نان نقال|ن سرف النؤىم:ص بع _لىالق.دوالمقمدجيعا أى

وانمو< :وصف اه وتعقره ينامانالغرق دسالوصفوالمنالغة فيهنادت اذفسزرق المهرالمالغة

ف وصفه بانقالطولهكذاوعرض هكذا انتهى وأدضالوم وضف أصلائنتنى صدةالتسمرةلوجوالجهاله

ففس فلااليرلتغسدةعمة من وود أصل الوصف أماالملغةف اىلوصف
ح

فلاتشترطولوء .1عشيرة

دراهمونوب منصقهذلهااالعشمرةفقط ولوطاقهاقل الد ول فلهاج_دالاا نكو متها كترشاحه
كلك عندنا
وكانيفبنىووب الخسةولوكانمتتعتهااكثراعمة التسعيةنه(رقولهوأماى| روا تزيرف ذ

قمداملكومنثارا لمهججرالانهلوكانطلاككان لمامملالدنمخنالئلسةلانه مالوصنرجق المنسوء
نان|(طلاءمال وق الواق.نص بيع غير رو دذمر متلفه قالمثاثالع :ىبالاولىلامهحل رمه عذا الامام

لاعلى قول مد و ولكاناحلالين بانتزو-هاعلى هذا الدنمن افالذاهوزءس أواعللىهعذعاد
فأذاهوحاريةأوءلى هذا الو بر المروتاىذاهوهر وىكان ام هذا الدنت_لاوعيدقعة الجارية
ووب عروى ع ةالهروى وعرفم كالام-هانههالوكاناحزامين وجب مهرالل بالاولىردلالات

أرتكان بيافاسترق وملكهالزإوتجحبرعلى تسالعلهااتفاسقاركاافرىوكذا امخرنوتذالت
اولفمدائع تزوجها على اهلذادنمن الجروقعةا نارف عشي فصاعد اف روارةهاالدن 3

هماعلى هذا اخرفادا هودم مثلا(قوله1
جينا
ورام
زناس
ولهتولكا
رحرلوقو
كما
و اخرىذامهرال

ونجو غيرفتعين
مااللكنكاح فاسد) لانار والغزر,لامتتكن احابهعلىالمسلوعدت عمم

الفسادكالم.سع وضننقول فادالتدمية لامزيدع-لى تركس فكلا ابلفستدكاح بترلاةلتدمية كذا اذ

لساخوز ندونسان الءن(قولهوفعكسوااح) أاوداك
فسدت خعلاافذال
هوخ ل اوعلىهذ

#رقاذ

رفااذهوء.د ا شعيرفىقولوهفى -ك-وابرجع لا تنزوقاللتن م ن قولهأوعلى

اذالهوعغر.اودعلفىاهذذاهورولا شكلعادكروالشارخمن قولهأوعنىهذا المدنمر
هذا نحلفا
 +رفاذاهوح للماسق مددزناعءن انشعشاهين (قواهوتجدمعأىحشيفة ام) فب ام رالةل  قوء.

6

دامكللؤونا<ب ذامل هذا الدنمن احخلع:دالصاحءين فانالممى من حلاف

سأ شارالءهفتكون العيرةلهعى (قولفهاذاتزوجواعلى هذا حرفاذاهوعيدانح) الاوفحذفها.

0

تل مساية علأضل لانهقدذكره ذا قله وذ كرانامكع راليهوقدّمناان هذاهوااراح

هاثل
اهمبام وتقدّم انكلام الزباجىمقهومه وجوباشازالمه مالىمس
مانلمذ
فقوله واذائرو-هاءلى هداالدنه نا رقاذاهول حب مهره“لها

م غنيرخ_لاف

لاق الدوات وااصواربالمواقق

لقولهفعاسق وفىعكسها هااا رالب وهجوب المشارال_هم ظهران ما كدروالشارحه اط وس دير

انسدأق التص رده شعرحقولهوهذه
امكلبالنسءة لمذهب علدكون المخلمع اجرجمنسكمنع
المسادثلممقدة علىأالىانفملاسناىماس ى من قولوهى كس اغاااثا رالمة لاثهبالتسمة لدهت! لأمام

فلاحاجه للتصوي(تقولهوهذهالماء لل ملمة علىأصل الم:قال التسيزءنالاضاح لادلافان
المعتمراا ار االيه اذا كان المعى من -نسه وأن كان من اد فى حنسه قالمءا-مرام-ممى وال كدت
دوا
ف الخذربعوهوان روااكد خ

جه عق خلا
ط أى بتي نايز
حا د

يناذا هورو يسا

مهرال ل اعشارانالا شاروم لوتزوحهاءلى هذ|| 4رقالف الغايةواتماقلت ار وال دجنس واددلان
,ى احرية وعارض ارقلا «ؤثرف 052:دلى| حدس لان الممد قن :صمررارا حرسمرعيدا
الاصل نالا د

عيندأىويفا روا"
منغيرة.دل العنماناسرارح انتهى وكداامخل وامتمتمالاخا دبلو

مره

 ١محزءالثافىهن فتالمعمن)

الادامصت التمجمةكانال..عتذلافالطلاقوالعناقلانلهاموجب لما الاصلوانماصب البدل |
فبهاملاتسعمةوكذا الاقرارلانالمالالمقرنهادس بعوض زدلبى ولاخلاف ام الوطلقت قملالد
كس
وصف
أةون
للمتع
ال اه
و حت نض ف الاوكس لانالواجب قم

ول

بزيدعلم اعادة فوحلا“ترافه |

بالزيادةهداية وهذابف.دان نصفالاقللوكانأة-لمن المتهةوجنت وهمصرف الدرايةفلحام |

.ا لطلاق قسل الدخول لدس الامتعةم لمههارعن افلائفدةقال افلقىاموس اسلكواكلوعدا لقص
ة تنوحدى (قولهوعلىأفروسجار) بعنى على معنى انهن وزجهاء_لى فرس
أّعد
والتنقدص لازموم
لى فرس وسط فانهغعرصوانذ كر,الشموث_اهينقاذا
اانعهتر
ه.نى
جلالء
وافا
فةطكافى الرنل ل كام
سير دنيان سمقرداوسطاو نان سا لماعه وكذااذائز وحهاع لىجارفقط
رو حهاعلى ذرءك
وهكذااك-كى كل حدوانة كرحنسه دون نوءهوأمالوتزوجهاءىفرس أوجارءعنى الترديدبينهما

فذا أ
از يولى
مقل
هالا
دجوب
تد وو
ععن
فا جواتذمراكاواب فالمسلهالاولىهن كم مهرالل
قال افلتهرلوأظهرالفعل فالمعطوفلكان أو لدفعوهم انمهن المسمْلهالاولىاذموضوع ه_ذهانه
زو حه على حموان بن <أسه دون نوعه اندهى لاف #هولالجنى حكو وداب لانهلاوط له
1

أووسن

3 2

ا

ود ]  |,هاالى

ووسط العس.دى زمانناحدشى در وأقول لعل ماذكرهفىالدرتد»الاخهرواقروالجوى سب عرفهم بناءعلى |

انالمراديالعدمانم الاسيض وأماقعرفنا فا شى لاحبالاناة:صيص علبهلانالعند متّىأطاق
لاتصرف الالمنمكونمن |اسودان فاذا |قتصرعل ذكرالع.دوجسالو_ط م ناأسود أن قد امهم

ن

لانهقالمعس 12العندأواالفرس بشنتالملك قمهشاعءرذادلقولناكان» اوكالوهكدالوا لمكن ممشارا ا

ال.هالاانهأضافهالى:فسهكعدى لانالاضافة الىنفسهمن اسان التعريفكالاشارلكن لا_2برأأ
1

/وعي

ول

ين 0

علىقمول القعة فاىلمذافالىنفسهقانكن شارا الهو :ضفه الىنفسهيان قالبروك علىعمد ١

رم فدلهاانتوا خذه نشرائهلفان ححزءن تعراثهزمه القمةولوقالعلىعأ.دعىمولدهثثت فاالملك

تهه (شقاونءهاواعنطاهائعة الوسط) وتتمرلانالوسطلايعرف
مهودعلي
د  0موحل رربرات | و|فاحىدوسط متاقمعلك
 8 /ا 00

وده

الارالقجمةفكانت أصلاق الارفاءوتعتيراامد سب اختّلاف الاوقاتمن الغلاءوالرخض هوالام نهر

ال )4ف إنل) 0

(قوفهوقالالشاقى حب مهرماها) لانء:ددمالا بصط منافىالى .لعانصط

1 00

ةالديدوالاقاريروششرطتاان يكونالممى مالاوسطهمع_لوم رعابة لاعاتييننلا
اس
عطاق الهال ك

( ./رصعت رز2 7

منمى افلىذكاحآذ كل

لةلتزام شال ابتداءحتى لاتفسد لا
اةممالع:خنبررمال
[أواحدمتم .اعقدمعاوضة وأقنااعنهلمعتاوض
حىمد والردىءوالوسط ذوحظ من الهاندينفسكانأعدلوما فمه جهالةق النوعولس
اتلعل
ش
من المكة انءنةض تلاح لاكموالة ثمنصازالى ماهو| 7حهالةمنهوه عكن القساس على|لسسع 1

اللاهنالة فستهفضى اللمنىاترعهلكوبه مسنماعلىالما[كلستةخكلاالانهمنى على الساعمة لان |

المقصٌود منهغيرالماللاف السعزياى (قولهواوتكعواعقتوبغيرمعمنام) اتماوحب موراائل |
لانفسادالتدممة لدسنكاثر منعدمها (قولهأوعلىهذا ادنم نار فاذا هوخلالىقونه قاداهو
سك عل اىلرابحل النواجب هوارماليه
ةنيز وكلدل
راتي
وله
دال.
لهر
ابم
عدد) صرق وجو
راحمن مذهبالامام والمغهوممنكلام
ال.ه
و| شاارا
هلها
ا.ها
هوفذىعك
ووله
كاسيكالرشارح بق

هين (قولهفاذاهو_) قيديكونه الانه
اءن
مضنا
شفش
لرلا
اغي
الؤناى ووبالمشارالنه من
إوتزوخها علىهذاالع.دقاذاهومد براومكاتتأووألمدكان ها قمةالسدعلت المرأاهلحاعلرد

اولمث_

مهرالكن ارج عن المالدةبالتكقدةمعت
معان امثارالملهانصطح

التءمةيحروقوه كان :

مأئمة العدددأئكانفا 5متهلوكان عنها (قولهأماقالوتَفالاماق) لانالحهاليةقنه <والة ْ

وبس وض_برالز ووكجذا
نوج
امية
الثانا سنشاتى ولوقالهروى أومروىتمع التس
انس ا
فلانهالمست مانلواامتشالز يلى وقو وهكذا اذاالغ اح
|اظذااالهغرقوادافرالوثاوبية

.

(عى منلامسكمن)

به

لانصرةشرط أيضاا
ذلاانهلشااملقلالامئةلالبثلااثة
كاالنعملصنف ان بةتصر عقلوىله فانوف
اقامنةداكانت شرط الوجوبالالففالاخراجط هلنواشجمروب الالفين
وانلا
صتدرراةكلا
لتلناإس
قا
م
ذلواقةعمرعلى قولهفانوف لعل أىالشمرطانا رادمن الاقامه والاخراجات ونس وأقولذوله ل.ه

تفوج
نوله
مهمذووعمبعل_لوم همن قولهفاهاالاالفلانماف شمرطالاخراججالالفينجوى (ث
(ولهفلهاالااف والاخهر

علمهاأخرى) كأنءاسه اقنول فلمذرح-ها ل

الل) اماالالف قدو رهلوفاء فلان السهى صل ليهودمر ضاهابه وأمامهرالل ىغدمه
فلانه معىمهاه نفعفعندفواتهبثعدمرضاهارالالفك _ذاغخط شؤنا إفولهأىوان موف

ول
ءم ل
دهاق
لوطلة
ولهم) د الصورة الاولىولم,قمالثفاىنية (قولمفوراكلا) ول
كاانلنماندصفعى ل ساوالءواقنبشممرهطهرأاململلانتنصف شيرلانلية ع نالحروفيهمالاخق
لهافلها
|[الا<قال انبراديالممى الالف أوالالفان م اعنعسارةالعرنمهاقان طلةهاقمل الدخو ب
أ نصف الا فل لآنّمازادعلى الالف يدت علىاعتسارم»رألل ومهراامل لا.تنصف اه (قوله !|صورة
لصوو

يال

ةالمثللاعن دعدمالونا غناكمرطقعاء_داهذهالدورة
سراام ر

أب الغاما بلغ والىذ لك شيركلاملزببى أنشاواعانّ حلاف ف الصورةالاخيوفرُعئدأى شفة
|| الشمرطالاول يم دونالءانى ولاخلاف بن اناف المسثلةالاولىواللشانة يناعن عزى زادهقال
فىالتدن لانى<شغة ان حدى التسعية-ينمفيزةوالاخرى معاقةفلاصتم ىا تحال هران فاذا
أخرجهافةداجمعاف.فسدا نلانالمعانىلانودة “ل وحودشرطه والمتزلاننءدم لوجودالمعلق دوق

هتهامه سى عق الاحارةقى قولهان خطهالموم قد ره مخ (ثوله
 .:الاجقاع عند وجودالشرط لاقل و

وءذد هماحب الغان)جوازالشسرطينءند هماقاساعلى مالوتزو حها على الف انكانت 3معة والغين

انكانت جملةوفرق الدوسى وغسيرهيانهاخاصم

الشرطان فىهذهالدورةبالا :فاق لانهلاخطر

فقٌّالتمعمة الثانيةلا أنحدالوصفمن ” ات فاىنلفسام رجزماغ-يرا ن الزوج>هله وجهالته لاتقجب
خطرانالفسيةالى الوقوع وعدمه و دار بأ نانهيقتضى”دوت الهةاتفاقافهالومتنو<ها بالفان
| لمكن سرالاصلأولس تلهامرأةويالفينانكانت حرالاصل أولهامرأ
أو ن الخلاف منقول ذمهقال

اافوالاولى ان .لل سمل القمصه واجدلةعلىالخلاف فقد نص فىنوادراينمماعة عل ١ىلاف قما
نلمهالةف القعواحاليسيرة اشاهدته فنزل منزلةالعدم
وز قالصر سمه ذا الخلافوفرق نا ا

وفىغيرهمتفاحشة لعسد
امالم
مشاه
خدهافكا
طنف
رمة

(تاعدة) المخطربا لتريك الاشرافعل الهلا

واارادنه هناتعل.ق النكاحنامرءتردّد دمن الوفوع وعدمهنو أفندى(.هم) رددفالمهر سنالة0
 ١كل لشويةوالكارن كان كانتُسالزمهالاة -ل والاحع رالمبللابرادءل الا-كثرولا
دعو عن

الاقلعذدأ حنفة شرن يلالعن الكيالوقباسمذهب الصاحبينمعة التسعيتين(قولوهع :دفر
 ١ل مرطان فاسدانامم) لانهذكرللمضع بدلين علىسدمل | دل لاعلى سهدمل الاجماع لون مهولا

8

نكن على الف أوالفين زبلى (قولهولوكتعهاعلى هذا العيداج) حاص له انه

جوى شدشن عتتانىالقمة امد م:سا واحداف نهر (قولهكمهرالمئل)علىصبغة الجهولأى لحكية

لتأخدأ باشاءت أولهعلىان يعطى أناماء

المش
ا|ل|قاذى أى علهحكانيحأفندى هذ
مااذا
ررط
فا

فانشرطه حم اتفاةالانتفاءالمنازعة م ش
لرانلةء نالف (قولهوقالالهاالاوكس ف ذلائكله) ميم
لاف انالءدل الاصلى عذدههاهواذ-مى ولاصارالىمهرا امل الااذافسد التسعرةمنكل وحه

| ولمككناحاب المممىوقداءاكفا مان الإرتل لانهلم فلناتفسد
ل
|

رجالوالاة دو تدان

ةالو بلاس

التسفةوصاركاللع

رما“ل بدلءل أنهحب نفس العقد|
عومو آ

منغبرت-عية وهذ الانقمةاليضعكالقعةى| ممع ذا لمضعمدّقومحالهالد خولف الك فلاعدلعنه

يميم

ا

مر م

م

ل

ل ل

ى

لس

2222 2

١

(الجر| لانىمن فت المعمن)

0

عغهوم وله قرت الالف وقول الممطذف وؤهىت الالف عد دولهاوقمضت التصف يعودالىالثلين

ا.نضهاوهيت ل اهلمقدوض وغيرههر (اقووولهيتالماق) ىذمة
ومعنى هاةباللانلفصبغعدق
الزوج (3وله اووهدتالعرضالمهر)مء .ناحكاناوق الذمة فهوتصر بحعفهوم التقى_دبالالف

فهه بلهل
نعلصهم
(3ولهمطلةاسواء نكصافنهاوكاه) فبهان قوللدف اووهدت العرضلانش

مالوكان معبنااول كن قلوةسمرالاطلاق بالمعمنوغمرهوابدل قولهسواءكانالبمقولهوك الووهيت
تصف العرض لكانصوانا (دوله وهو-لاف النقد) أى العرض لاف النقد (قولهمر.-ععاما

وه

 7ا 2

ته
اًابآ
غشيث
رموا
خ عل
بتئ)أمافالاولىذلانه للدعينمان ته بالطلاق قملالد ول فلا ستوب

دفسلامة المقصودوكذا
نلا
سلىعء حا
ساسا
5يرالطلاق الول
وت  71برزهيضار | ا|نهذهالسلامة حصلت بسدب خرغ
ار 0

قل
اجثم
هلزو
قذ ةما
لاقفى
طتالم
ن |لوقمضت انه ثموه.تالالف كاد-هالمق.وض وغيرها ووهم

0

له

يلها 6

الدعول لمبرجع عامرابشئةأ نضااذوصل المهعمنمااستدقهكار وحكذالوتز

حهاعلى ماعن

يلات

هائامقبل الذخول(برحع عبامشجئالان <-قه
الَعسينُكالعرض ذوهدتلأهنوصفكهله قطمضلتهةاول

 02هده مبيخ”

إسلامة ناصلفمقموض بلاعوض من جهتاالطلاق ةمل الدخول وقدوصلا له لانهمارتءمن ف كان

يت

0

ور 6ه

00060

م

0

/

ت

.

0

م

9

ما

9

2

بي -لادري تر

الموهور عبنالمهرةسلله صوده دلابرجع بشئدررواءل|نعدم الرجوععلمهاشذئى سد لهالعرض
مدعا اذالمتعس عدر هاحدى لوثع.ب عند ه | فوته لهثمطلتهاق.ل الدخول سوق عاها

لصف وه العرض نومالة.ضلانهللاتعب عنراقا-ساامتنع الردوبطل امحقاقه الع نفصاركانها

وهستهعبن! آخرغ_برالمهر زيلى (قولهوهوالقماس)لانهيرئتذمته بالابراءاوالح.ة ولببرأنالطلاق
ف.ل الد ول فيرجع عاراعا سدق لان ختلاف| أسدب عنْزلة| حلاف العمنفكانهاوهرته عمنا
لوهو
_اقوةل
دلطل
له با
اكق
نلما س
ننةوص
عق ا
نانهكاسي
لستدس
اهالا
أخرىغير المهرو ح-

براءةذمتهمن انلمصهرففلاسالى
.

ارات

تحف 

.زرو

ردح بتصفماقءضت)

ب خاتتلافالسدس عندحصولامقصود زيلى(وققواللهاقالثانية
االو مهضتالكرر جع بنصفه تأذاف.ضت النصفهر جع يمف
ُ
3

ينغصير
هسلرامة
مول
للدخ
ل قله نا |7التقبوض اعتبارا للاعزنءم,اقسكصل ووللداماالمزوجالطلاق قابال
شوارح
لفل
 7ل  0مرئفة* اأعوضوقدحصل (قولهفعندمر جع علماعاثة) أىعندأنى -نفة كافالزنااى
م

0

5 4

إليه

 3ميل *

اهيا

با نصهاولووهمت
بالظطاهر موضع الضميرلكان اولىدفعالاسهام عودالتعيرازفروعمارة !لز

اقلمن

1الصف وقيضتال :ماقبرجععاماالىة 3ام النصفع_1 :دأى حنيعفةهام (ةولهولوة,ض١ت أقلمن

الندف) عنىووهيت|هالداق وهذمكاف الثهرع,اتلاوك و وجهالاولوية اذاانلهريرجععامها
اذاقنضت نصف المهرعندهف .الاولىا

نلابرج_ععندهاذا قرطت أقلمن النصف (قولهوعندهما

برجع علمبامانة) لانهانم ف المق.وض (ذولهعلى انلاخر<ها خ( حاص إ[هشرط مافءهمنفعه فا

اولادمها أواذىرحمعك_رم من.هال
و
ندان
نام
كك ل
ماصل الانتفاعن فهلومكماانلا>ل كال#روكوه
لنى
انكا
فا

رام والاكلمهرالُل لهاامالوشر:طتإكالمنفءة
عشمرةفصاعدا و جلمهتاو داطل

شنرهط
لاجنى واينقول على ان نعتقولدهولمبوف فادس لاالالى كذافا مط وياهعروف ا

انا

دك

مناضرهاكالتزوج علمافلس لالهااالمدعىبالاولىوةمدوا للد فىطلاقالضرةوعتقىالاخ

بالمضسارع لانهلوكان بالمصدر طلقت رجعباوءةق بقيول النكاح فان قاىعنها كا انلولاخاجر

و وضده مالامفحر< .ث قالولادد ان:كونبصمغةااضار ع ف العتقىوالطلاق لكونوعدا انوقنه

ذمجأوالالانازم» الاعتاق وال:طلءق و مكمللامهرالملامااذاشرطهالمط_درك]اذائز و-هاعلى الف
وعدق أخما أوطلاق ضرتماعت الاوطات الضرةيتفيس التكاح ولاندودف علىاننوقههماوللرأة

 1المنعىفقط ا (دوله اوعلى الفاناقام ال) “إحاوصانه #فعاىمهرا عتلقىدير ومهراعلى تدر
آنر وتقدم الالف غير شرط بل ذحك
لك لوقدم الالفمن نهر (قوله قانوف وأقام) قانقات
ان

أ

66

(علىمئلامسكين)

مخدمسمدها اوسرةعلىأن تخدمولمهاشان نص ولمارهنهرو و جهالضعةعدمالتنافى واع امنالواو
فىالخالطة بالاحنى والانكشاق والفتنةعهنى او (لقوللاهمهار زو جته) بالنصسعلى انهمفعول
عدر (إننسه) قالهااءتقتكءلى اننزو جمتىنفس بعوص العدتىؤةسات صخ وى بالخبارفان

نزو جه قلهمهرملهاوان بت فعلمرقمر واووال
مدقأ ل اللاماامحب عام #ممجالانرقهاغتيرقموم
عثنمدرهنملاليةعن الفح (قوله وتعفايم القرآن) أى صبامهر الئلويوزجهاعلى تعليالقرآن

ا
 4( .فيه

لانهمعىمالدس عالزبوالبهذا لاسق الا -رعلمكالاذان والاقامة .سأ ف اىلاحازات
أن المتاخرين اخشارواجواز الاستمارءلى تعلمالقرأنوالفةهوعل.ه قفشعىان ندم تعره والظاهرانه

 6لو

يلزمهثلمكلهالااذاقامتقرينةعلىارادةالبعض واروغ لدس من مفهوم المعلم حرونهرودروخالف

8

ان

0 9 353 7

الشرنلالمه لياالنتع
لم تحدمة لحافلا اد “هبه بعنىلمكانالمناقضة كياس.ق والظاهرعدم سل
كون
ه خدماةلهاخق ورفر ضكونه خدمهفليسكلخدءة لاتحوزواأءواتكمناعنتالخ

ىم

دمة للترذبل
 2انق
لعنالشمرع.دامحى (قولهوقالدفاقهة خدمته )لانّالمدعى مالالاانهمعانلتل
لكان المناقضة فصاركالتزو ج على اعلمغديرذلاف تعلمالقرآن وفههاانَخدمة الزوجالحرلست عال
حققه اذلا سق فتءهصا
يلروماعاالالاضر ورةوا حاحةعنداسممقاق عيتها والانتفاع بمافعزد

| عادلم س
ا
اتدضتارقوعرهةالم افلاتحعل مالافصار ت كارو وها فيس مورالمئلزبلى إقولهوقال
الثافىحوزائخ) وجه قاوللهتفعلم قولهعله السلامهلمهك ثئمن القرانقالنمفقالقد

عمللىكاتسكل اعامعك من القرآن ولاخة لهفيهلانمعناهبمركةمامعك من القرآن ف كانكتزوب أنىطلدة
امهولانف قىوله :الىفنصف مافرضج اشاارة
لالمىدان
مى شترطانيكون ماله لنمصفكنه

و

ا جوع عام بأصف المق.وض لوطلةها قل الدخول وعلىماقالهالشاةوى لاءكزء الجروح علمرابشئزمن  3 0ران 03 .
المدعىاذاطلةهاقبلالدخولبهاووجه قولهف اىلخدمةانالمنافعما ملتقوم عنده وذا تضهن,السب يمت 2
عند ودوزالاءةاضعمه افصار]اذاتزوجهاعلى <د مه حر وا وعلل خد مه عبده ولناانالمشروع

0

اذا احتجالمها وأمكن تسلعهاوهنا لاكن تسلج الماف.همن قلبالموضوع فلا تمقخدمته حال

6-0

انم
واهواالالبتةم انما
الفع لايسصتلعا
شر
لالءة
االان
نعالىحتى لتغاعن بالصغب وان تصرم
دو رد 1 1
فانعدمت الضضرورة
لاف خدمه العردلا امال افيهمنتسل رقيدهولانه دم عولاءمعنى حدث

دمو انام«رفلاتناقض وذلاف خدمةحرّآتولانهلامنااقضةاكلذهادفاروهذا بشبرالىانهخدمها

 ١وذ كر الغسارةان الصمييالصعمةوي ج
رع علىالرزوجبقهةالخدمة وهذامشيرالىانل
هاعذم
دهالانهأحنى
1

فلاي
ؤمنمن الاتكثاف أوهوة ول علمااذائر وجوساعلى خدمته

بغي ر
رضاهولغ>زفصاركالتروج

علىعددالغير و ب>زمولاه<ث برجمع علىالزوج بقعه العردز الى (هه) تكدهاعل رع غةي|

|[الادع وجورمهرال-ل ووه الول يالضمةانار عى لامل
مض
عاخد
دمةهافا
شاتذراك الزو ين

ف القمامسال ماهمفلدسمننباخدمةالزوجزوجتّهالاترى نالا
امناذااستأرأاء للذر.لاوز

واولاريى
جعشرثلالءه (فوله ولوسضت الفالمهر) الااسمذ كرلاو ز تأنثهفةالهوالف

ونه ةا لا وفالدأندثفىقوم هذ أهلفدرهملءنى الدراهملالمدنىالال مفص يا لقول رهجع الزوج
علمبانالتدف) لاتديحب علمهاانتر دنصف|اع_ربالطلاق قابللدخول

ولنصل المهناشةعين

ما تعقهلانالدراهم لاتتعينف اىلعة_.دفكذا فا
ىلفحلا ا
نلفسم بردء-لىعينمارد
و عله العقد
وكزا

اذا كانالمهرمك.لا اوموزو
ناق الذمه لعدم تعمدتها زيلى فلوكان مع انهو كالعروض

ودس لار
دما كآنمعناولميرهماررؤيه ورمدت مه تخارالعيب قاو اردهبالعيت! لفا 0

ونرحع بقعته

ها شتتلاللة عن الف وإوايدل حد
لها
كسأع
اان اووالتدتلفوا افلتىيروالتقرةم

نالذهى

/

/

0تزءالاالىمن  3المحين)

رانعءة امتساعها لاحب  4ولالهأنوالمس_ين يدب
واطنقئلها طلاقها
واهلىتىمعينص_داقها » وك
جوى واشارا ناظمبقولهوألبالوهانحسين الالى لاف داليقندورى وغيرهفى |سحا اائعةفى
الزابعةفالةدورى بقولا,ألناهتحب ولاتحب وغيره .دول الا انك قدمنادواء_(انوحه

وجوب المئعة للتىلملدحسسماشئ اذااطللقتوقم
طلء اهلوأانهتاخ ذش شاوابتغاءالنضعلاسْفك عن
المسالدررواءام ماانذ كره المصنف من الاستئنا لا لوعنخاللالهيفهممنهانالماعة تست !كل
مطلقةالالمفوضة فانمالات هب طاولسكذ لك فمكوناستثناءالواجبمن المتعى فلاندم لان
اسملمحب لا«طلق على الواجب فىصطلا هم وان كان »تكساوزياادلةعدمنوىوأحراببفان
الاسدهة:اءمنةطع لان الواحب لاف جذس المسههف الاصطلاح فلاخال (قولهفانهواجت) كان

القطاهرالةأنثقان مراجلعضيرالمت»ة دقان الوجوبسةلصوصابهذهالصورةقان امعد تحب
افلىتمعمةالفاسدةّعندعدمالدخو لكاف اولغهاذًا اذاحاءت الغرقة من اقملاهاذاحاءءتمن قناها
فلا
جتحبو
ىتحب
ولان
عن لفت (قولهوالمفوضة الكدر) ذكراينالحمامان السماعوقعردولذا
||١ ٠همدق حراشلاتلف غملافرطنو بر فتقلاهلعلونمثيح مدع عاملا ىوج نا|:عشركذو هو
التتظيرعز والفنجالىالنعضكاقعمارة العننى لانالك.ر والفتىار ه <ع-لىدسواءفلامعى
لغميص البعضبالفم (قولهوقالالشافى بطل العقدان) حد بسنافععن ابنعرانهعله السلام

|أمهراوالتمفمتكو .حاولاشتراكق هذا النابقبطل بهالاحان ولناان)النبجكا لاسطل بالشروظ
القمهرةرالكلمةوالنوبى|لوارد
اترك
رفس د شعدة مالدس عال كالدموقوه ول ,
الفاسدةالاترى انهلا

 :فمهاتما كانمن|<ل اخلاته عن ن-همةالمهرمنغيران حب فده ذئ  1خرعلى ماكانت عاءهعادتهمق

اوحاههلويةيماول على الكراهة وأماقوله عل انلصبفضعمهراوالنصفمتكوما فلاوجدله

الاستتقاق ذلاف مااذازوّحت نفسسهامن رحلينحدث ماطللعقدفيهلصلا.-ة الاث_تراكلانها
 :تصلممنكوحة لكلواحدمنهماز بلى (نولهوأجمواام) ولهذااءترضواءلى صاحبالدر رأعدم

ذكرءهذا الشرط (قولهحازالنكاح ولامكون شغارا) و ناكانالحسيوجوبمهرال-لوكذالوقال
صداقالدنةكول نمل الاكخردل زو حه ننته ولم>علو |صداقا فليس
ْ احدهماءلى! ن ,كون بذع بذتى

لىاتصل مورافصمالعقدوو جبمهرال لثعندهما قديالخدمةلانه لويزو جهاعلى سكبداره
| و
اودلو بدابتهأ واتجل علمااوعلىأنثز رعارض هوم شترط لنفسهدًا من ا ارج و وذلكمن

منافعالاعيان مدوم»_لوءة صعت الدّءعمةل ناهذ.المنافعمال اواحقت يه كان الماحة معن
ثئمن
له
ولادق زراعة |رضهانلأمكون
ا التدائيع قال

الخارجمالوتز وحهاءلى انث رعارضه

لو لوان
د
خقد
دقها
لنطل
ابها
بالذصفف برها صم وقس.دت فخ علىمهرهاتصف ا رمم الارضهور نع
حصرفمثل علهلامهر الل وعلىان بررعهى بدره
رضهاحعل مهرهاا ن
كاأنلهعوا مللندرهاأ
خلفلماقى
اوهوارضها سذرها و <سمهرا مل انتهىعن امع وقولهوء_لىان تزرع هى برذرءم ا

رثاقدالبالز راءة انتزرعارضه ببذرهاولس لهثئ امنسار ج
م<م
لدر
الم
الشمر لالية عونا
وقسلنكاولو جخادمالانه أوتزوجواعلى خدمةعمدهاوأمئهاوعلىجدمة اندم الااذااستدعت

فافتهاتمنع وتعطى فعةا خدمةو بكونهرااحترازاعاسأق
امخااطة باولااجلنىفواتلاننكةشا

لاخرق فعاذكردمنالحرةوالامة بلاىلناف المعللمهافلىامةّاقوىمنهق امحردنعلوئزو ةجاعملى ان
ددم

١ه

(علىنلا كين)

م قفا ولولاكلكنخهفلىوة المونطاء فغمه| :لاف المتأخريونق.اس وجو ب النفقةان نصم|لخ_لوة
دمم
عمنص
لاهل
واختارالطر.ومى تفقهانباانكانشيكا معت اذلو لامهالاتوملالا«أوانكانت ند
أقاط حقهاخلاف المكرفانم]”اسمحق رومخ ود رولوافترفافةاات
مالمضع أختارافكانت راضة ن س

بد الدتحول وقالالوزبعقل المدخحولفالةول فال كااوستعوما نمقلهاكهر لوالا ناويك قات
طالق نفلابهاطلقت اننا وجودالشرط ووجب نصف المهرولاءدَّةعلم |,امسر

ع انرانيةروه

موذلاااللمحصجادم) والطورالدصعقراءوالسطم رودرنوهتخالفه مافاىلعدحندىث الصخلموةفى الس طع
تالمشهناوىك نالجدعتحملكلامالعنىعلى مااذاك نا إه<مطان ول مافالنهروالدرعلىمااذالم
و
 52ى مرت فاله
م فىالسطعى اذا
لمكن لهساتر (قوألهوتحعط ساالعدةفيا) سواءكانت اذلو صدهة أمم:دكن اسحسانالة.وهم
بلااذا
قلغتر طلاامهردت لأص ا
الشغل ولانالع_دو<-قا لشرعوالولدفلادهلدتانفا نطال س ا

صدتا لوه لانهمالفلاصةاط فى احابه وذ كرالقدورقق ره تركس كا ا نأبةانالمانع
م

انك نشرعا تح العا لوك اليك

رلاب العد ولاتعدام

الك دعق ةوأختاةالعرتائى وواضذانو أندهق التملركلامالعتاى (قولهعندصده| اوه

وفسادهارالموائعانم) بعنىفىالنكا احالسميع جوىء نالف فلوكان التكاحفاسدالات العدة

فنتكاسحعذيمة) اعلانالز,ل نلعن المدسوطوالحصر
الامالوطاء (قولهوامطلقةقل الدخحوله
حصان المتعةللطلقةقمل الدعولاذامعى امه راثمنلعنن عض مشكللاتالقدورى ان ااتعةلها

لدست واحمةولاسنة ولامسمه قاللان نصفالهرقام فىحتهامقا مالمتعةانتهى ولس اهاراادمن
تنالمسمب انلاثوابفىفعلهبل ,شاناثفافالانهاحسان وبرها واغا ل الاخدلافانهذا ل

حكومن أحكام الطلاق اولار (قوله وقالالثافىانم) ظظلاه كلدم الخارنان العنادى نعول
ول
دلةه
امّع
خقل
لة لط
بوحوب ال

فىتكاحفءمه دعية هاذذههى الصورة الاخيرةى كال مالشارح

وهوتخااف [-كللامالز لوخت ال وفالالشافئ قامحدايد اتلسمتعة للد حولببالانماسللهامن
شرانالتىلم
جممع امهرق متنابللمضع لافىمةا بلالعقدولانهأوشما بالطلاقفب دفعالاةحوغي
بد خل بأوقدممى هامهراو حب فاتصفالمهر بطربقالمتعةفلاتحب فا ثانماولناان امتعة عافءن

ىمقابلاةلبضعلاف مىقا بلةالعقد ممنوع بلنقول وجب
المهرفلاتحامعه ولاشيثامن:ه وقولهلان
ماسلها

كلالمهر بالعقدوف اداكانلحان تطاامهراي..ع قامللدخولمم أواغاالمدول :تقرريهماو جب
ىلاصحاش لشمروعبة الطلاق|ننههىوقوله وهوغبرحان جواسءنل أوضنيا
بالعةدوهوغيرحانف ا
الراق وتقدبروساناانه أوحثمابالفرااىلك لم سكن ف الاعاش خاناملانهفعلمافعلناذنالع

ولا لوقه الغرامة بوجوبالتعةعناية(قولهفاىلصورةالاخيرة)ككن أن كلو هاا بالذس..ذهب
الشادى ف القدم فلاسناق مأس“.ىع نالزيلى (قولهالاللفوضة قل الوطء) اعارانالطلقات أربعة
مطلقةلنوطأول سملامهرا
فىهامهراوهى |بى اختافق
| فتحبلماالماهة ومطلةةلتموطأوة يك سمج
إسمنات المتعه ]4ومطلقة وطنّت ولمسم ف مرا ومطلقة وطت وقدمعى لامهرا فهاتان سب كما

المتعة فلاحاصل انهاذااوطثها تحبناالمتعةسواءمعىلامهرا أولالانهأوحثمانااطلاق بعدماسلت
المهالمءقودعلبه وهوالمضع قدسقب ان يعطمرساث ءازائداعلىالواجب وقبدعنضظعملما*العن

المواضعالى تحبفماالمتعة أو"تب اولاولاققوله
0

ء صرن أر دعأ » +واح_ده باز انعتعا

نوكطاثنهقتالالتطليق  +ولكنفمهرهاتحقيق
اتسين تسهدى 5

صدادها أولااذالوطءقدر
ل

5

3

ات الا

امد لمات »

فخ المعين)

عه

ا|لاخنعليه بنتها ١وهواراحنهر يشرط تكرداتخلوةعن|لمس :موه:أوتقس لك فىعقدالغرائد 0
الض المبىالموت أوباخاوةالصميمةانماهوف التكاحالمجاماالفاسد فلاحت ثئ
الانالوطء جوىءن نأأبر جندى وقد نطمصاحت!ا أمونماتكو ناللوةفهقاعة مقسامالوماءومالا |

تكون نقال
مالوطء وصور *» وغتيرهو هذا العقد تحميل
وتحلوة الزويج ل

داد كذانسب » انفاق سكنىومنعالات مقبول
عنر
امه
وميل
تك
واربعوكذاقالوا الاما ولد

» +راع-وازمان ذراق فدتبر<.ل

وأوقعوا فه تطليقا اذالحقا »* وق لاوالطوابالاولالقيل
أما المغايروالاحسان ]امل  .ورحنه 1ن الوريتمقرل
موا و واد لها كما تسر :كبانحتالمكرم_.ذول
كذلك القى*ء والتكفير مافسدت 
وقوله سقوط وطء 0

عنادة وكناناك سل يكت1

الواحب عليه مرةف العمرلا تكون

اللووواءةمقامه جوى

أاارائها بعداخلوة كبزاولكر فمكتئىمنهافىالاستئذان بالمكوت
وقولهنكاحالعكر الماذ
كره نوج
وأشار ,قووكذاقالوا الاماالحرنمكةاما لامةعل |ىحراةلفعىدةمن طكسلذاقاباذئن
أندى وهذاءالنسةلهب الاماومأماعندهمقد زوا:دخال الامةعسل

امحرةالمعدّدة مطنلاق |

عن الاخعتأوالارسع قن العدةتمنع مطلغام نغير_لاف-وا اءكانت عنط-لاق
ان سلاف ان م

بينف فصل لمحورمااتعلم أنالرجعسةمن الاحكام اللتىخم
حرق
الف
صه ا
لمنااوج
رج أوبائنوقدّ
انخلو فمأمتقامالوطاءفلا«صير حراجهالموةبواالذااخحتلى مهاطثلمقهالمع لك الحرمةعلباكاقاله
)ولهأوعنينا) لانا 2اديعرلىسلامةالالوقد وجدت وقد .كون ذلك لرض أوضعف فىخحلةةه
ق
أوكيرفىسنهدر وقدلانا -2اديراح استشكله الجوى بقولههذا العاء.ل بقنَضى عدم وحجوب

اكلاملهرعلى لمجو انتهى (قولهأوخصيا) أوحنق نهر حا ولالافتكاخه مودوف واف الد
والاثالل لقاهريدن ن الور(قولهوقالالشافى فانصفالمهر) لانالمعقودعلءه انمباصير
مستوفىالوط فلانتاحكدالمهردونه ولناقولهعلءه السلام ء نكسُف جارامتروأنطرالمساوجب

الصداقدخل أويلمدل ولااتلهاسملستدلحيث رفعتالموانع 0

كستهاق|؟

لانه أعمزهنالمررض |

همف
اهن
البدلاءتبارانا لعز يلبى (قولهوقالااذاكان> .ونااعلي
ر)
لاف العذين لانلحكيدار علىسلاةء الا 6000ولالىحنيفةان المسقدقعلهالتسلبوى
لالد وقدانتن رلوجامة ولددنت  1:بدن كيت كال اهز بالاتف قاق قمل هذااذاعلانه

ينزلوانء-لم أنه لاننز للائدتالنسبنهزيلىوالاولأحسن اذءيا!لقاخىيانهنز ل رعابتعذر

او تعس نهر ع انلفح (ورا

طةءوا ضرتهاوق
ديائالث) وأوضرته بناءءلىكوراه

فمزازية فى انون والمغمى عليهان ف اللملسحت
امخوارى لاكرهزبليى(قولهولوكانأعىأونائما) ال
وحكزا الى ل ال هر فاذاعحتا غارة فالا.لمع وجودالاعى فلان تمع وجودالنام

بالاولىوقظدهر لىانماذ ثرهالشار حءنلون الع والنام م سياه مااذاكانت كراذلا
نٌاف ماالتفورع ناليزازية
ااهلمنائ
ستو فىمماالمقصودالابعلاج بشعر بهالاععىسبسةل.قط فلهذ
دب (قوله أوامته) خخلاف امفننهقاف النهرولاتمنعحاريةأحدهماق| ختارماق
للى
اهع
#ل
ا الخلاصه

هلاأنيكونهغبالابقل) أرمنونا أومغمى عامه
فالمت وعلمها لفتوى (قولا
قال

ماخر (إقولهكالمدتوالدار) مطلتا
م وااراد بالصغيرالذى لادهقل ازؤلاتك:ه التعميرعا .لون بد:

| واويدونغلقالءباباذاكان>.ث لايدخلعلموما أحدالانالاذنز يليى ولايشترط لاعلدةوه كونه

مسقفا

ٌ

هوه

(عى مئلامسكين)

الالفالثانيةوعلىقولمد بازههوقملالخلاف علىالعكس وا ظهر فىلكا لزومالالقينعلى
قولالامام.وء_:دالثانىمهرها الاؤل وفالولواجمة زوحتفى منكبالففقلبالغينان قيلتها
قبلالتفرلبزقماووعاءه الغتوىانتفى (فرع) تواضعاسراان ا«مكهونرالفاوعةدءلى الفين جهرا

فالزيادةغيرلازمة| تفاقاكراشراحلمجمع املكانذراراحكن ق دعوى الاتفاقنظرلانٌ الخلاف
للانية مرت الجوى ةلع نالددى
نادت وفذاقالف الدرقسل-:كاح الزاقل.مقهرمورالسروق الع
انتصادقاعلى المواضءةفالمهرماق ااسروانلبمتصادقارو ذااعلاننةعند أى -نيفةو#دوق دعوى

ةالقول قوفاان أتكرعم|الاان يقم الزوجالمينةعلىدعوا اه (قولهوان<حطتمن ْ
 :الزوجالمواضع

الاق
هكان
اأول
ةىل
مهرهادم حطهاوازه ال.اق)قثا:لالوأدق المتنءلى ا اط
اك حط الكل ||
نهل
أنضاولا سوقف عل الق.ولكلاف !ل بزاادلةمعلهىركافى روه برد|4ط بالردّقال فاالىنوفعسائل
رهقىمد انونظاتاالهقرنكةلامع_مانعيم ولوبع_د

أردوا أظاهرانه برئدقال لفحىروةدظفرت
وهاأتمذمادام ناشافلوهلاك بده وإناتيرا
الموت أوالبدنونة وهومق.دء|اذاكان دينا-تىلوكانءبنالابصمع
مي

مد 1:

سقط وق.دخطها لانّحط أبمهاتوةفعلىاحاادر عن::طل نهر(”#ققة) قالتازوجهاوهبت

مهرى منك علىانّكل امرأهتتز وجو اتمعلأمره ابسدىحت الهمةمنغيرة.ولف ا |روانقبل |

وه

 .إرحل

ب مم

ا 0

انجعلأمهراب دهاقافبةماضيةوانتبعتلكذلك عندالبعضوامختارانالمهر بعودوع_لى هذا |م|/..,زه 0اك
0

ميمه على انلاتطننىعالقامسروهومث_كللانتعلق الابراهيالك ط ناطل

المزاز يةوتعليق اهمةمكامةان.اطل و دمعللانتا كستهعل ان بعوضه وز وان غذالقابطل |
الثنرط وضدتاللمب اةه (قولمسواه كان لرجل أواعرأة) الاعمان مرضهالامنع الااذامحقهايهضرروأما

مرضه قانع مطاةا لانهلادعرى عن تكسروفو رعادةوهوااعم وم_:هان يكونبغر-هاشعراوةرن

هفك

أوان مكونصغيرالا امعملهأوصغيرةوكقاذللكوا اتكامهامانعلكاا.هالأانيكوعنقوراوقلى 0
5

.

وله

كلدهغبرمانعوانكانعقورا لايهلا عتدىء ل.ه ولاع_لىمعننعه عذه ولود ات عله قمبعروهام

و نؤيددماق الثيرؤم نالموانع انلاتعرفهاحين اجقاءهماو «صدق قانهل بعرفها لاف مااذا ل

متعرفهانتهى لك جعلال وى عدم معرفتهاانه زوجهامانعامن صعةامخلوةكعكسه وعزاهالى

الملتقطات وعليهفلاتصويب واعاان الردنىيتين هوالتلاحم والقرنبالسكونعظم والعفلبفتحدين
غدةكافالدراولقعفل ثئ دور ذري املنفرج (ةولهو.-ض ونفاس) لكنهاغانكون
الاوهوشرى

كان أولىنرهوةول المرجندى لعل ارادبهمااقيق منهماوهومايرى فيه ْ
فلوكتفوا,الشبرعءنه

لاخلاففا ناذا ءرءضانمانوعاختلفمهاعدممانلتطوع ووااملنسذوكفراراتوالقضاء والاصع |
كل مااسةطا الكفارةتهرفلوة.دبالاداءلكان أولى(قولهكالوطء) وعلءهاجاعالعوارةتهرواءلان
ىااراةفز وح
دن فروع لزومالمهرباخاولوزف ن

وه وعلى طم أفعليه مهران أ<دهما بالزنالايه سوط

|1

ا جددر واعمان امخلوة |لكديده كالوطء فىتاكدا مه ونث.وت النسب وااعدووالتفقدوا تكن ينه
حالامة ومراعاة وقتالطلاق
العدة وجمةنكاحاعتباوار بع سواهاورمة نكا

تاذاقال بعداخاو

نتآسة أوصغيرةوقعت| أساعة و حدوو لع
نت طالق ثلاياللسنة وقععندكلطهرطاقة ولوكا

م

مر :

اخري و برعادشخمرى ولت كالوط؛ ف حىق الحاصان ورمةا|لءنات قاذ|لامهافطلقهاقبلالوطء

د

/

0

2ل

| 5 71ا
0

حوقاو
األوت
2ماق
لذخر<ترواوسدلخل ههووععاامباووللعرصفرفعهالاتص
لى لز بلجى
نلىعدتىو وللتتمعرةرقهصوابهو عرفها كاف
له وود

"كذلاكعتددر ورالدملاعندعدهبهمع انش
هرع فمرماأضاوالظاهرأنه لاود طب

(صه./ركان

2 1

انتهى واجءب بانهذامنياب تعليق الحمةبشرط ملا لامننات تعلق الابراءرالشر.طكاهوظاهرقال

.

ع0

رفع

5

ه٠

ءا “:امنادن
له

0

| علي كن تتصدفه ومهراكلعوول لكا5هلتتضغه تونوفلهتقاارلذاكان ميولاة
كنم

تع
وأ ن كانم لوماذمكنتنصيفه كعك بكلهعلاىلزقوابلجاولىىالاةتصارف انو
لات
ولجىمه

الاول (قواهوهنا لس عفروض عنده) يعنىفلانةندف وهذابلنسءة 1ذهب الاماموممدفلاسناقى

ماسأق ى كاامالثداح مدنانالمفروض بع ادلعقد ,تنصف عند أىبوسف وحسنئذفلاشكال
نوهمهاحوى ماع ان حلافأنبوسف فىالمفروض :عدالءةد قلالطلاقوأمااذاوقعالط لاق
ف لالفرض ولاحلاف لانىبوسفق عدمالتنصفك :ستقادم نكلامهم وشررالىذلك قولالشارح

قاسمبى* وعند أىدوس ف نص فهذ|المفروض (قوأهم نك وده لهأ)فمهاشارة الىانهبعتمرحالهاوهو

تنه وقولهع_لى قد رامحدشيرالى اعتمارحالهوكانه اجشعاهرمةالياءتار-الهماقالالزطى وهو
الاشنه بالفقه ل 5
يعكرعامه قولهوال أنه تمرح الجهوى قاث قصل من هذا ان فالمسثلة
لنباعرجواعسلتكلهملجرا كل ل ن
ثللااقو لك م
دييقتفى اعتبارحا احم ثقالوالمتعة لاه

أنواسمنكسوةمثلهادرع ومحفة وجارذانكانتم انلسفلةذن![ 2ناس أووسطاخن القزوانكانت |
مرتقعة| ال كالنابر سم وفذا التقديرااًى تقد برالعدد بروكعنعانْش واب عباس وذلك لان
|1رأءدل ثلا”  7أثؤاتورج فمراعادةفتكونمتعتهاذلك أه (قولهوهى درع) فىالصداج درع ا

ا رأتقصها وهومذ وجوى (قوله وجار) ارما تغطىب ر
هأسها والمامفةاللاءة وعى مانافيه

ا رأةشرتيلالية وقالمم راماففةبكسراام ما:لف ,هااو نقتهاالىقدمهاانتهى (قوله أى
ب المللان وى اا م ر
الجلنات

لاقي

(قوله فيزادعلى-هذاازا ر)كذا

فالدرايةولا اغناءالملدفةعن الازار اذهى هذا التفسيرازارالاان تعارف تغابرهماكافىمكة ا
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العو
ار كز نلى (قوله ااتح) نظمهاالس.دا#وى فقال
انالكفاءةقا لتكاح تكونق  +سشفهابيت يدبع قدضط
نوسابسلام جكذ لك حرقة » حرية وديانة مال فط
ْ

هنر
ظتنةالا
(بقودلهتكاا“لهخللافة) فلامكافئهمةيرهممن القرشييساوقال ذلك تسكينا للف
دولهعامهالسلام قرش اعضهم| كفاءلبعضر حل برحل  0عد ماعتارالتفاضل قعابيههمنهر

(قولهوالعرب|ا كفاع) اقتضىكلامهعدماعتيارالءكفاءة تس فى ذيرالعرنللااننغذرونيهبل

ام نهر
لفى
للمهافقسالأ
اعرا
الدينوالىذلك أشارسمان <ين|فتذرت| لصدابةالانسابوانتنى الا

(إتقسة) االلامربةعةامخلفاءكاهم منقر بش لانت_ابوم الاىلنضرف دونهولمسفيههاعى الاعلى
لام جد
اهعلليه
رذى أل عهنه قانهأبنألىطالب بنعمدالمطلبينهاشم والصد رق تحقعمع
| أسادس ودومرة وعرين المخطان كمعمعهعلممهالسلامق| ذا

بع وهو

ب وعمان كمع معه

عليهالسسلامفىادا لثاات وهوعمد منا و بسانذلك ف البحرفا قنات قرش أضاعر ب فك.ف

خجرذسا لاان_ائرالعرب لسو
آكانه
*وطأفهفعسلرهدهيا لكذرلقفاتضملة قردش'فردهباذ كرف
غهن
رلل
اانا
تبتديث
العر
نكافاءلقر ابلشومفسوط أافلضلناس نسم ب وهائمثمقرش ث ام
نع

وم) دي
/

/مس

توول *.ريض
هوت
ري

ا

الك

.

0 :
ردهت

0 5

٠

يص'٠ 8/
وزهف».
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الناسالغدر وبمن العرب قرشاواء:ارمنوم ننىهواثنمتارفى هن بنىهائم فانا .ارهن

خدارمن

ىللهداية قءونله وبنو
غذمارعينى (قولهنعضهملبعض) أطلقه ف بجنىناهلةوماذكرءالعمنى والزتيمعلا

ناهل لهيسوايكف بع اللاعدنروبممعر رفون نالاسة والدناءةلانم-م ناكلون باقلمةطعسام مرة
لهام من قولهوالعرن
سلي
ثانيسة وبأكاوننق عظام الميبحثفيه فىفحالقديرمداوأرندعنهال ع

بعضهم كفالبعضقبيلة ميلدصريحق الت وي دنهممن غبرفص لماعألنسعهللماهمكان اعماناس
بوالاعرخبلاقهم ولدسكل باهلىاكدللتاكوقارلوهفذ.االبعث بعضدهاطلاق المصدف|نتبى وأقز

انحوي وأقولبعكر علمهماذكرء البابى من ان رجلاقاللهصلىاللهعاءهوبتكا فأدماؤناقال
ملووتات ناهاءالها كنهفي ذابدلع_ل دناءتم عندهموا م عرفوادذلك ود لكلامهانغيرالءر لىّ

لايكانى* ازلعارننكان حسيبابأنكانوذحماناصهبلكن ىجامقاضجنان امحسيب يكونكفوًا

لاست قالءالم| لتهمىيكورنكفواللاهل العرق وللعلويةلان ثسفلعل فوق شارلفنسب وارتضاه

| افلقفىديترويزموزناهاد|مزوازاىلعال الفسقيريك نوكفوالاغنى اجاهلتهر وحرىعليه افلدور
حمث قالالتدمى العام كفءلاعرنى الحاهل وذالفه مافىالتنويروشرحه الع.ى لآيكون كفؤالاعربية ْ
ولوكانا لتعمىعالماوهوالاءم فخعن اليشسابيع ونة-ل الم#وىعن البر<ندىالاه

ازذااساه

كالساطان والعالملامكونكفوًالاعلوية انتببى (#فرع)ع الحنقكفءابنتالشافىدروفحامع
الفتاوىقل لاشتى :ىن بروج شه من شافى (#همة)*» طيقاتالعر دست وهى الشعب مف

| الشينوالة..لهوالمارةوالءطن والقَددوا لفصملةفالشعت أعهالانها تمعالقمائل والق لهتمع المماره
ولع] رمع |بطو ن والءطنتمعالالخاذواافك مع القصاتلذر ببعةشعبوكانةف لهوأرش
عسارهوة دى نطن ودسائئم -قذوالعياس قصيلةوقد تظموايعض الادياءق دوله

3ل فوقهاشعتو بعدهما  4عنارة ثمنطن تلو ود

ولس

3

إمعنللىامسكس)

ظل لعبوىعالنىعمرافالقذل بالتقوى وقالتهالىان أكرمععند
فلمش
اانا
لاسث
النا سواسية ط ك
للالامزوي اذساءالاالاولساءولاءزو  -الام
اللهأتقام ولناماروى حابرانهءا!مه السلام قا ا

يف
تيدقوا
لتشد
دنانفمىاز بولسجواسمة ب اشلمماءمم ال
الاكفاءومار وناهفىاحكامالا خرة واكاللام
ععنىسواءشه :ساعن القأموس

(قولهفرق الوك) العصمةلاغنرهوانلمكنمر ماكاينالعمء0

| م دفع الاضررء ن نفسه وقدم|:انروا عدم تغاذهه المقىياوه ل فاءلى اه رالروانة انكنع
ا

:

نتاضنا أفدوا؛ظاه رائروارةولا
ن الوطء ظاهرانحوات لاوا تا رالفةيه انه اذ لك وكثير م٠م

رلوروجها الولن عبر ءا
حم عللماهلوطةمو و
تحةأءانه علىر وأبةعدمال نغاذصحرمعلمرا|لسك كام ر
برضاهاففارةته عتر و

الانالرضاءالاول لامكونرضا
ان بفرق بنر»
وكان لاولى
تمهبغمراذن الى

أناأشانى زناى ى انماس.قء نالنهرممن قولهوقَدّم:اانرواية عدم نفاذه المالف ماف اليعرءن

عدم أنعةاده أصلااذا كان اولكومافىالهرموافق لاسءق فى لشمرح ىناب الاولياءحم ثقالوروى

الح نع ن أنىحن ف ان التكاحلاسنعقدو عكن دفع المخالفة انحملعدمالنفاذءى عدم الاتعقاد ْ
(قولهمالمتلد) كنا عاونال الأهرمن كلالملستفاقاطلائشام
ا 02

تله لفرت رضن
راد ة

المعرعنده_ءقالق
نحزمالزباى و غيره نعذمهوك أنه

كون لحملا لظاهركالولادةا :هس

:القاذى) فلوقا لاصف
ءد
(قولهولامكونالتغريق يذلاكالا“

رقا لقاضىيدنهمادطلب الوك-كاناظه رجوىءن لسر (قولهورضاالدعضالم)
1
١

المعرو شان

١

نيا.انال
 :طقس .لاقح
٠ضعبلان هيأال

قدا

اوبوجول!بيسركتم

لافدضك دق
زم

وحلو

1ليج طالةواررض نزووامنغمركف *ولمبعين|< ددااوبرعدضالىعة-دول يعرف
ا
الو

ادال

لبوا

شري عناخانة (قولهكالدكل)لانهحق واحد لانقدزأ

لانهلنت سس لابتراً قشنت لكل واحدمتهم علىالكل كولارةالاما ناذا أسقطه بعضهملانيق
قاللناقينزيلبىفاذااصدرالامان من حراهداوين أذنل ولاءىالهادف دة اسقطيدق نفسهق
حقا

ةزمه أحمكانءقصد املعلزىغميره

ضعنالعد متزه اماىامان|ل رفواصوحرأمااقامانالمأذون

اامنان| 
 ١معاي طلز نسباذنالولصار :شمر اكلاغفنمةع_لى حسب مايرا«الامام وي,رضااءلفك
مس قطاحقه قصد او-قى غيرهمن ساثر الجاهدىن ضهناكاقررق علهشنا

 1ن ظومءثإهْ
ولكن
(قوله

انالمص:ف
الدرجةومنه تع
ن رضا السعض اغاءكونكرضا الكلاذااستو واف
خ( أشارنهالاى

ود أ

قال ان التق.دم تفاده ن كلامه لانالادعدلاولارةلهمع و+ودالاةرن
أطاق فىعل النة..دالاان

فالتق..دازيادالا :شاح وقط مر (قولاهلا ن»كونأقرب منه) قمهان هكيفتعدعوى

ادر

ك 2ضالثلية وكنان نصوّرذلكفعمااذا كانفا :لاتاكوزاههانمق لإبادواحدثقيق
قدغا فزوجهاأت_دالاخويزلانةىه |

أضو رول س لاد الاخوينلابان ينقض ماعة_دل :

بت,ماويكونعلىهذاناء  -ةلاناقضة
اذاحاءتقضهلانه قر م
الا“نوللاالشقق

قرب
عاس.ق من دول المصدف ولاابعدالتزو ب نغنيةالا

وى ولاشكل 1

أقةالة ديرولا مطل بعودهانتمنىاذماس.ق

نى هذا تام لاناقصةبناءعلى ريد |
ذمةالمزاوحت من كفء وقول!مد الجوى و يكعول
النس
با

مكونمالنغعيرالمستتر وان أقرب هو لفاءلولابتعمن بل الظاهراًنهاوناعقهصاةمستترفمهاواقرب |
هوا مروالتقدير الاناكو ن اأذىمريدتقضه أقةرت

(قولهوقال أوبوسفاح)

لإسى الس إ

فلاسقط الابرضا الكلكالدينالمشتركاذا أسقط |حد الداءئن حقه لاسقط حق الا"حرواناان|١

|الحقف الدينمتعدّدوهناوا<دغيرم كز لث.ويهعالا:هرفنت لكلعلىالكالكولاءةالامان |
اذا اد قطه بعضهملاسق حق الهاقين ك|سدقعننازبلى (قولهودءض الهرانح) حو

جوزهاره اولا8

كله

:شافض
ننت
سيد
يشنت

ادم

22

ضأى وففض د وهوناءبط فاكل) لمر هه الى

(تمالعن)

4

عا فه القصر إقوله وهواءت.ارالفضلى و)عليه كثراالمشاح اكلانفبسارهو فمالقديرمعز نادذانه
ه علبهتكون :
او ف
الاشيه الفقه وفرع عامه قا ان فىلامع الصغيرمالوكان عذتغمافى المدينةتعدثل ب

غيبة متنقظطعهةروففياهئدة المخلاف جر (5ولهوءن زغران ل باعرفواموضعه)هذا العديديناقض |
مذهيه !لاق من انهلاتزودها أحدء:د-,ة ضرالاب جو ىعن المتبسعوقدشَال هذامننات
التفردع علىقولغبرهكتفر بعالامامهس اثل المزارعةعلىقول الدا<.ينوانكان هولابراها (قوله

تث.طل
للتاأند
ىقأنا
ولاد.طل بعود») لانهحصلبولايةتامة والفعلمن قولهولايمان>وزاناي ر
ولانةالابعد يعت السابقءةودالاقرب لءترعتتلءه دطلانالتكاحورهاندفعمافالبرعنأنبهع.شعن

.وان
0
-2

ا

 ١رالعة

النظموالمعتى مسر بوعناىلقر بنذ كيرالفعلىبشاءعلىاضناير فمهبعودعلىالتوزيجالسابق (دوله
خلانا زفر( حدث قالضور لاقرب سطل عقا الانعدكاما»اذاوحد سطل <

0

التهموفبه ماس.ق من

اسفل أماالتصرف واذكال
النافضة وحواعما (ذولهوو الجنوية) وا نون ف النكاح الابنوابذه و ن

. 60 0لهت ||قالابمقدّماتفاقاكافىتهذيب القلانسى (فرع) هل اولىانجذون أوالمعتودتز وها كثرمن واحدة
4

ل0
و

39/.

0 :/

:
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:
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:
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لاما والذكور الكشسافعيةا1نم لاالنضدفمارحورةبالواحدةوأناطوامازاد على الواحدة

س
ا د
.0لزه اراس ١
ط كلت) 0
ل/لسترا

اا

0

ا

فك
ىلامالمصنف وانكن الك واحدالقولل
هاالاب)والاولىان بعقد .أحدهمانامرالا خوليصم اتغاقا

اضلادفروالاولى انباءرالاب بدارعارةتعظم الابلاللاحترازءنعكسه (قولهوعند_#د الاب
لاالاين) لانهأشفنىمن الاينوغ ذم ولابدّه ف النغسواال ولس للابنالولايدةفالىمالفكانأوى
فهر ويهأخذ الطعاوى ولماان هذه الولارةمينيةعلى العدويةوالاين فمرساهوال دم
زبلى قااللن
ولاعتيربزنادة الشفقةكانى|لاممعدض العدمات نهر(قولهوقالزفراذاطرأالمنون لحزتزو>ها)
مقهومه انهاذالمبطراحوزجوى

1

:

»(+فص_ل ف الكفاءة ف اىلتكاح) » ا كانت شعرطافى اللزوعملى| لاولذىاعةدت | رأةَسْغسها كان

اعتيارها فرع وجودالوك فقدّم سسناالاواماءثم أعقيهنساالا كفاءوهى بالقوالمدّمصدروالام

منه| مكفء وهوال:ظيرمنكافأهاذاساواهوالمرادهناالمساواة فىأمور خاصةاوحكونالرأةادنى
لاستتكاف الثمريةةءنافرنتاتكثوانللدنى»ضخلاف العكسلانالزاولجمستفرس ل داضرودناءة
الفراش تبر ولهاىح-ةقالهوالىفلهذاذ كرالواوالحى امرأةزوجتنفسهامن رجل ول تعلانهعيد
اوسرناذاهوءءد ماأذلونتقكفاح قالخبارللاولماء ولاخ.ارفساوان زوجهاالاولياء برضاهاوالمسةلة

كالهافلاتء .ارلا دهم هذااذالم رازوجانهح ورقتالعقدامااذا أخمرالزوج والمسئّلةعالها كان
هماخ .ارودلت| سدّلةءلى انامرأةاذازوحت نفسهامن ر <ل ول شارطالكفاءة ولتعلانه كف عاملا

معت انهغركتفلاحمارها واكلذالوكلياء لوزو <وهابرضهااو نعلوابعدمالكفاءة معبوا

لسارما اثمماارذطوا اواخميرهمبالكفاءةفز و وهاعل ذلك ث ظمهرانهغيركف كانلمامخيار بحر
مط والظوير ردقول الاماموعذدهما
فحاللاالنساء) عاللهحفى
(قوله الر

تعتيرمنجاالننبساءأيضا

استدلالاعسئلة مامعوهى م لواوكله امريأنب وز اجحهرأة فز وحهامة لغيروحازعند الامام<لافالهما
ولادلالة فواعلى مازعوالانءدمانجوا ازعندهما ااماللاوناكلماطالقةفمة_.دبالعرف والعادة

اولاعتهادالكفاء:فى:لك المسثلةخاصة فلتدمساكمنلاعلى ماذ كرم روق المرعنالخمازرة لاصنيهسا

سلمةاملكانال) كذافى اهداءةقال الال
غبرمعتعرة من حاتهاعند الكل انتبسى قوله ووقا

اكلاأنولى ذك الكرنى| ادلمضوافةتههماوذكر نوح أفندىان الكرنوىالجصاص ومن تسعههان

حنانليىفة ا
مما العراق لابعتير و نالجكفاء :اولالفىاولدلينتثدت هذه الوراد عند هم ع
اختار وهاوذهت جهور مشا ناالى|ت#امعميرةام (قولهلاتعتير) الا الب ارا

ةا

ا

54

امك عن)
للى
(ع

خلاهراء نكالامه وانكانحرادالهجوى (قولهثبمنتاالاعمام)م أولادهم.هذًا الترتس

درعنالثعنى

_لى ماسسأقى فعىله
عو ل
بنه
سوكا
نيرة
للصغ
انو ا
ممولى الموالاه زيل ودوالذى أسلعلىما

ذيزوهاءولى أمانااشرط المتقدم (قولههذ اعند أىحتيفةوهواستسان) وقدعرف ان العملعلى
الاستسان الاىه_ائل معصورة لس هذاه نهاذافىتمذىس القلانسرىم ن ناالفتوى على قوهما

0

0
0-2

غر يبنهر(قولهوعند همالا شت وهوالة .اس )لاقوللسهللايمهالانكاحالىالعصات والفا

بويك

للعنسأاىهلذاا
ىلجن
هس م
ذغو
اضلحنس لالغيرهاولجالمهام عل مىااذاوجدوالانانمحدرث لدس |

بررهام
43

.

الاردام طرق العصوية فملتظمهم!

در ث زناى

نياك

(قولهواهورء-لى ان أنابوسفمع أى حنيفة)

هف

قزر

ا

قَ ور الروانات وهوالاصخ .ا لمكنتقلالسيد وى عن اغدايدّان الاشورانه مع د

0

6

لتر ل
ع
ي
ر
اله ١ رهف .ريك/

0

وبقدم فىذلك العصات علىذوى الارحام ولابدلذلك على
عدماريم تكذاهذا أونقولانارثذوى

5
وه

702
دست

را

ا

ا ف 1ء 85
 5لر
1
0-5

ها معين 0 0
والقاذىاذا اكانماذونا) كن لدسللقاذى ان بزوجهاءن نفسهولاممنلاتقلشهادتهل ك
الحكاموأقروالمصذف ودهعلان فعله  وانعرىعن الدعوىث لم
ونو
اايه
لان
افو
لضل
اهذ
دلك
روهو
ظااهرقالاكتفاءبالاذنمن الساطان للقاذى سواءهد رالاذنمن الساطان لانواب أنضاأملالإفرع)
صغيرة زوجت نفساولاولى4اولاقاذى ف ذلك الموضع قاليدبسع الديننوق ف وبنفذباحازتمابء_د

بيالت

2
رو

يه

يي

كل عقد لا يزلهحالصدوره ؛هوباطل وا:ل التواف هناباءت.اران #هزه
بلوغه انه معانهمقالوا

السلطان ير (قولهأى>وزلاولى لابه_دالح) والمرادبالابعد اذى دون غيرلان
هذامنبابدفع

اللظلثمرنءلاليةوفيه نار بل المراديهالابعدمن الاولياء وهوءقدم علىالقاضىكيصرح رهالعنىشارح

النقأيهوعليه|اطلاق امون وماقاله رأى دمضهم شخناءن| لشيشاهين (فرع) روجالا نعدمع وجود ا
الاهربثمانتقلت الولاية المهلاسغطالاناحازةمنه مسمانقة زيل ىق نكاح الرقيق لثوله شرةا لحرن

أشاراام:ف بعدم حك ر ابولادةالارقن الى ماهايقاية م اعلغييةحت لىوز و-وا لاقن حيث هو
| اهعترلقهواوفهاوام ل
ومااركذافى امخانة والظهيرندولوزوحامعاأولبدرالسادق مناللا<ق فهو

باطلذكرولااسدصحا ن تىحرولوء ضل الولاىنثقات الولارةالاىلابعدوقمل الاىل احلأكموشاخمارالفسمزوقيل

انتزوع القاضى الصغيرعن دالعذل فى دوت الخبارلهابناءءلى ان نوه عند العضل دطر 9النابة

لاا
رلول
وايهشس
متى اجلانخحتلاف ف اىن ناا .اراملاعلىماا
أذاك
وانا
الو اك
مل:+
حنمهو
دالا
بنى |لنوغكبارهم لاف
االظ
خهارا
لنه
أ وج
اف ف.وىت انا ره  -واءجعل هذا من |قالننابة أوالولواايةلعضل
رود
هوالامتناع من العقد (تولهمسافةالقصر) وهوالحج وغامةالفتوى ومّلةق الذمرات وى عر )|
العلامهقاسم(بدوزلوهو-قاهلاالش
االفيسىاطان)اعممارا دعضلهز وبهاذانةنى علىمافاط من |
لانوتقللتاىة الىا االكن ف التهرعن امخلاصة واليرازيةانهتانتقل ال اىلانعداجاعا |
انهأذاعضلالو
الى

(قولهوقلازفرلايزوجها أحد تم حضرالاقرب )لانولايتهقائمةول لوزو جهاحيث هوحازولاولاية
للابعدولالاءلطانمعولابته فصار اذاكانحاضراولناانهلدساملننطرالتفو «ضالىمن لاينتفع |

برأيهفصاركالوكانيحنونا أورقيتاالاترىان الاقرب الغائ أوكتببتقدم عنصلاصلاةعل اىمحناز| :أ
| كاناالبعدمنءه فلوكانتولا هياقمة| كانلهمنعه

ولوزو<ها<.ث هولاروأندفمه فلناانهنعولثن

سانا فذقوللابلعقديرعدااية وقارلب:د بيروللا قرب عكسه فنزلا منزلةوا.منهتساويينقابماءةد

أووهلواانفشذازري االىقا(ذقىاوذللهاءنندصصاحجبورعطافلااعبلى)االلممضراافدياهلايلهمكصافذلاجخوىى (و(قلهولوبوسهاعاخدتجيرانرمرعاءالةذطاض)فى )ابعرقلعىأى |
المضافاليهوكذامابعدهمن صدرالاسلام والصدرالشهيد وهوظاهر («ولهالمروزى) نسمة الىمرو

نزيادةالزاىكالرازى للرى (قولهه_ذا) هوابرءن قولهوالمرادالحبعنىبهماس.ق من تقد برالغة
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الولادةعلى النفس ز باج قالشمذناوه ذا نص جواب حادثةسئلءن |الفقمرهى ان انحا الشرى قرر

علىزودتّه الحرةفىامورالتكاح حكامنع مز
والقصاص وأمانهلوماذوناو روايتهاحددث ولانهولى

ارو والاتَكلين»ونطء وطاب الزيثةانتهى(قولهوكافرعلىمسلة)وولدمس تنوبرةيد,المسلة لان
يهرة وكانتئىولايهالكافرعلى المسيةانتنىولايةالسلمع_لى الكاقرة
غشت
ص اب
لءلى
ااءة
الكافر 4هول
اعنىولابةالانكاح والتعرف الالو

ىا ن يقالالاانيحكون الم.-دامة كافرةأو لطانا

ىلتهرم طلععلىذلك فقال واستةنى الشافعية من عدم نيوت الولاية
لج وعءتى ودر ر وتنوبروكانه ف ا

أاونسىاط_انماداهة وقواعدنا:تقذىبه ولاقاذى ثرو ع النشعهالكافرة
سل ع-لى الكافر ماذا ك
حمث لاولى ها وكان ذلك قمنشوره نهروالمرادمنقوله وكانذلك فىمنسوره أى كانماذونا من
ملصغارءطاة ال,اتقسدصغارالكفرة (قوله هذا اذاكا ف العصية) كانهتانامة
با
ال اطانينزو

وإخار هذا المرط دولالمصذف وان تكن قوله والولىالعصمة تراس الارث جوى وأطلقىافى
قم عصنته علىالترتنب الادق مقدّمان علىالام
العصية قشع العصمةالنسبيةوالسدبية خولىالعنا
ومولىالموالا:وهوا لذى أل أبوالصغيرعلىبدهووالاءآخرا لاولماءمقدمعلى القاذى حر( ولهقالولاية
كيعدالام الننتلانه
.نر
للام) هذاظاهرق :قدعوا علىامالابوف النبرعن القن امالابمة دمة ول

صحذون واحذونهف.عد الامالمنتثمبذتابنالمنتثمبذتبذت الءنتثمالدجالفاسدق .الات
بخال
( 0قولهثمالاختلابوام) هذا الترتبهوالمفتى نهك فىاللادة وحكى عن تواهرزاده وعر
النستىتقد الات علىالاملانمامن قوم الابو شتىان رج مامرعنالقنيه علىهذا القولببىان

فىلص قالف الفتوشع على
الحد الفاسدمةدمعلى الامتعندالامامو عندهما شتركان كا

فاسد على الاخت وكلامه تدأعطخىرهلانه منذوى
لدم
اتق
دحد
لال
اقدم
ماحم فىالدوالاح هن تت

الارحام :كان يذتىذ كره متقدماتهرعن الف قات ولدهازم ف اىلمعربتقدعهعلىالات وحرىءانه
حقدبمنترتوبالحدة لشم
مصنف الحدةولامرتدتهافى العزو ي و
فى الدر ولمحك خلافه 5ة) ليذ كرا

قأم فىشرم الثقايه فوقلالا:ءعةدالعصمه ثمالام اثلمحدة ثمالاخت لابوامولنقددالحدةمكوتها
يقالان ةرانةالاب<4م
رتدتهه|واحد:عدم المرجوقد
لاموقد يتالانالجدهالتى لاموالحدةالتى لاب

العصمة فتقدم امالابعلىامالامشضناءن الشي سن الشسرنيلالىفىربته التواحالء_لى عراجءتبأ

ولدالام)ف التعبيبرولدالاميماءال استواءالذكرو لاانثى روخذا فسمروالشارح,قوله أى الاخعتوالاح
لام (١قولهثٌ أولادهم) أى أولادولدالام (قولهثملذوى الارحام) همك سسأق قريب لدس بذى سوم
ملاخدوالاللالمريوظاهرهان المراديذوى الارحام ماهو
ولاعصمة وترتدمومكالعص.ات فيقدم العماتث ا

القر يسالذىلدس عصنه
دثي قهال
اح.
ردى
انس
اللتعارف و ضخالفه م نااقللىه._.دا وى عن الير
يفيه ولبردبهماهوا تارق

عذد |صصاب الفرانُض لانالعصمه غير والعصنة معغيرودا له قبه

االتتردب أدس
اه (قولهأىالعماتثم الاخوال) أشار هذا التفسيرا لىثرتب ولاردذوى الارحامفن

لاعلىمنلاه#كدن)

خسارعدق بلوغ رده وكدذا م ملك ابعض وتلكالغسم بحصيرا
اماالطدلاق نكب عنة وكذا  +ابلازى ولعان ذاك مَلوها

با
قضاءقاض ا شرطالمبعتملا » +لك وعتق واسلام ايتى
سى مع الابلاء ب أاملى ع دابنممفسادالعقد دنا
تلقب

(قولههطاقاسواءكانالقاضى الم)عمارةالمرغيرالاب واد يتناواللام والقاذى ودواام لقدور
الرأىونفقاىلصاامن!لشفةةف القاضى اه وه لهفالزياىمع زبادةةوله وءنأىحت.فةانلهارشت
لاقباذى ناءةلانهاتم الال والنفس وشفقة لامفوقشقق ة الابفكاناكالات
هاا تخمارلةاانول

والاولهو أاتصيملانّولابمومامتأخزة .عن واللاابخوالم فاذاثنتالمارفالحساجب ففىانعوب
أولى انتهى (5ولهوهوالاصخوعللفيهتوى) أى نوت خيارالفسمئلهامراللوغ غيرالابوالدهو
فما) اءتارابالات والخدوضه مفالفة1
ااررثنت
ينله
خة أ
لشق
اىح
الاعخوعليهالفتوى(قولهوءنأن

لدان والنهرحدث علاءد م.:وت| لفسمزل.اقول أىبوسف (قولهوهذا اذاكاناحاضرين) بعنى
اززو<من و هذا التقممد شيرال.هقول المصنف درط القضاءجوى ووحها لاشارةعدم -وازا لقضاءعللى

الغا (قوله أمااذاكاناحدهه|الىآخرم) الذهبرلازوجيناللذين بلغاحدهماوة نداكلامزوجغ,
الاب والحدشا (قوال لهامارلهمال ضر )لازومالقضاءعنى الغائب شخ( :ادولهلانهلووز<هماالات

احرشفاانلهيفدستمما,البلوغ جوى
ينمرنكف :أوبحغيمنفا
غن,كو
والحدلانحمارهمالخ) الاا
عن البرجمدى وافناهلاناسهتذشاءاعا بظاهلرنس.ة هذه

ل

لورد 7 7ورياك .

الصاحمينذقط (قولهرويطل سكوتها

برو
 6 //هيأأت 6

انعلتانم) لدلالته على ارضاوه_ذا كنت ما رار قمدبعلالانهالولمتعلامكونرضالام|

لا:سكن من التصمرف الانه والولى نهغردذعذ رت أماعلهابالزوجوقد رامرهذلدس شعرطحب لوسأات
عن ذلك أوسات علىالشمهودنطل خمارهازيلجىقالف الف و هذا تعسف لادلءلعليهاذ غادةالامركو .1

هذهنحالة كا لةابتداء

النكاحولوسلت المكرءن الوزج لاعسانماوكذاعن المهروكذًا السلامعلل

الغادملايدل على الرضا وكدافئماسات لاغلراضشرادء_لى القسم ونازعه افلىهدرقىال-لام بان
الاشتغاليه فوق السكوتوم:عه فىامورعانقلواق الشفعة | نسلامه علىالمشغرىلاسطالهاولاش كار

وات ولوكان فوقه لمطلتثم ماذترمفىالف  +ن عدم سقوطه
تلن
طلتالموائية بعدالعلبال..ع بط
و ألتعن المهرقءدهف النورعااذالوضخلبهاولاتعذرباجهل ولاءد الآ خراجاس د تاكن الزيلبى
تتفرخ عل الاحكاموالداردارالعم عذلاف التمععدقذةرحباثذالمتم خمارالعتق الكوامشغولة
عندهةالمولىو يدان تانرفسامعرويهالدموانراتهبالامل تاردالواتنشهمداذا أدهت

تقول

رأدتالدمالا ن وأواختارت وأشهدت ولتتقدم ال اىلقاذى شمر ينفهى علىخ.اردا١كثمارالعيبواذا
ا الراشللفوغعة تقولاطابال ةين نث.مهافىالتفسير يذمارالملوغ لانهديتى وادس قوف
ومع
اج

ليتالدمالاناذارأته.الالكذبالانالفعل المتدلدوامه نوالابتداء(ذوله لاتهالوكانتتساك
حرهانالكوت) الاان
ولدبها الزوجف لاللوغ أوكانت ثساوقت العقد بحر دودلامسطلت ا

ترذىانها أوتوجدمابدلءلى اأضراكالمكنءن الوطء طوعنااومالهمرهاالومةالنققةحرواعلمان
نال,4
هغت
مماتفل
|تلعلا
فمعطهااو
المطالءةيالمراغاتكون دام الرضااذالمخامعوا والوملاهاان حا

يكن دليل الرضاوئالدراغختارادعت لكينكرصهداّةت (قوملاهليرض) لانواقلتعهمرفيبق الى
وحدارضار (ةولهنانءةولرضت) هذا الصو برلاحسن» قولهواودلالة لانهتصيرالمقدير
أن
اكانقدد تسل
برض بالقول ولودلالة+وى (قولمك سلما لصدافألم)ان يكنقد دحل با فن
مالم

باشب انلاكوندقعهزةانهر (قولهواشامعة) والتق للع.نى (3ول|هوتوارناة.ل الفسم) لانتباء
| النكاحعونهيدلءل حل الوطءقبلالغسم .واءماتاحده.ا قل | .لوغاوعد ووحب اموركلهوان |

0

1

4
:

0

3

كخادلوااتمع:لمنات هرو المغرب العصمةهمالذ كورقمرنانة الرلجالبيه جع عاصب و-عى مما

الواحدوابسعوالمكرذوااوؤنث وى (ولهقاقرب الاول.اءالاان ) ولاه ومرهحذ|تالّافوىهواااعتوهة
ماب)ودكرالكرج ان تقدالحدعن الالحقول الاماموعندهها
لانلصغارعينى (ولتمالاحلابوامتل

ىكمايتاؤ ملاب
.ذل
شتركاز والاحم ان قهول كل هر (دولهتمانالم)ثمااعلامشالقاسك

مبلتتق)ووهانوان
بمنااؤه جع اتحددالشق نمابنائومملابننامرع نالف (قتوامما

سفلواتم عصنته من النذبت ع_-لى ترتدت عصيات النسب نهرءن القتقالشزناو ترط ان يكون

|ا<ه
عصسية أنىالقاصمرة ذاولاءعامهالضخرج نك٠انت أمها حراصلءةمانهلاولاءعلى ولده فالادلىنك

تعبلهيه صا حب الدرارلقكوالباءوعاءه وعلىتفسيرهملولىناناهلعاقنالمااغ| رارثاولمتوحد لليتيم
 1أوالتم وىالاماترا لاصلءةوءءةق الاب
قانولايدالانكاحتكو للامدونهقال ولمأرمننمهعله

هناواذا استوى ولمانف الدرح
اةك
د.د
عيمنا ولدامة أوشة.ةينحازئزو أس
بهما كفانزوحا
قادلمسادق فنال ب رداورقءامعا بطلاوادس لاحدالسيدين الاستقلالى تكاحآلامة تبرعر الظهيرية

_بش
دمر
يسمي
ةتن
غيرهاون النوادر الاحتياط قعاادازوجغيرالات وا دان وةد
رةها وازان
ياكولنتفع.ة نقصان فلاندم الال أوأنتكونالزوج <-اف
لباطق كلامرأةتزوها فتدل
الاوّلو ندع الغانىوانكان أنا'وجداةكد لك عندهمالاوحهالنانىكذ افىارط انتهىوهذاعلى

مذهب الاماملاه روأم عالىا
مذلهصاحءس انهلايدللجعةمس اولكمفهاءر:الممُل وانكان العاة.هو
ال
دأوماجنداه عن صدرالشر بعة فالاحتماطف اىلاعاد:لالاوجه ا الىفقط لبللاولأ با
قاب

| إوقفوامها) لأاىصغيروالصغيرة وحك ذاماالحق بهماوالكلام فالحررن ولوذهممن
اذازوحهماالمولىماعتةافملغاة_لا خارف الاغناهضسمارالءةق عه -تىلوأءدق! 4

أماالرة.ةان
المغيره أوَلا

ليلوغ واوباغت وهوصة بربلتتظر بلوغه و يمغراقعنددمضير :والده
اف
متاكران
خاغ
اقم
زوجها
روا راد امدق بالصغيرة والصغيرامءتوه وامحذون قدت
اووصيه نم

هما خمارالفسم الافاة (دوله

حمارالس )لتوتهرملةانظرمن الولىلقه ورشفةّ» لياقالالتكاحلاقل |لفسممكف اس قمجعله
قم الاناتقولاالمعنى” من قولنالاتحقل الغسمبعدالامهولاذكاحاادي اجلنافذاللانواماقل الام
فيق.لالفح نين وفيه تصرح باناللزوماص
لكنهغي لازم
صعع
يقل الثم وزو يجالاحوالع

من النفاذْمازم من الازومالنغاذولانكس (قولهيالملوغ )اذاعنا بالتكاح قبل ال.اوغاو بعد جوى
(ققوغلبهرالاب والجد)والابن ف الدونة كالاب دلاولىن رمعن الخلاصة (ولهدشرطالقضاء)لان
قاصله ضعة|اذهوءةلف وه وكذاق سمهلانسده دراك النظرولاووف على حقيةةه قدو فءلى

القضاءكار حو عقاف خلاق خيارا فر  5لانسدمه ذوى وه وتخميراالوج وذلاف حمارالعتق لان إل

]س|دمه مه ماوع نهوهور دةالملكعامهوالهذاتختص بالانثىالاترى اندكانلا لءك مراجعتواف قىرءينوءلك ْ

علم تطليقةين وتذقضى عدم اك ضتين وة.ازدادذلك بالعتى وفكعاانللازانتاددة

:دمن وذاالمهر

انكاندة-ل بهسوالوس زهذ,الفرقة فم لاطلاقكمارالاءتانى والفرقة ابءلدكمفاء:وتوذلك
والضا طن كل قرقةحاءتهن فل اذراةلاس نسمن| لزوج فهى فس كتمارالعتق والملوخ وكل
فرفة حاءتمن قل

الزوج ذهى ط

لاقكالابلاءواىت والعنةواذا كانترديهقمع اناهن قله

لانّساينةفى الك فملدقى امن والفرقة انماحاءت التناىلابوجودالماشرةمن! لزْوحوقد نظم صضاحب

النورفرقالغسم رالطلا ق وماحتاج عتباال القضاء ومالاحتاج ذتَال

فرق التكاحاتتك جءانافعا به قسم طلاق واهلذدارعكيها
اتلادنارعع نقصان مهركذا بي فساد عقد وفةدالكفءينعما
تقل سى واسلام الحارب او » ارضاع ذرتها قد عدذافها

م

(علىمنلامسكين)
سا7
|الاقوالالثلانه وىقل عقن اذاباعغثيراوف اخلاصة واكثرااشا علىانه لااعدتار ي لاسن فمهوماواا

المعتير الطاقة وفى ا
صلظه
غير
ييرهة زوجهناوامامن٠كىء قالاستانانولىلا .سدق واكر
ران كانتولاءبتظهاهرةحازالتكاح والاذلاحر(قولهوقالمالكلدسرلاحدغ برالابانم) لان

القياسأن ان يكونلهعل اىلغمرولادةاذاكانسوا الامحاجة ولاحاجةعند نعدام الشمهوةلاناولاى
الاتثنتتنصاوهوماروئ! نأناككرزوجعائشةال:نى صلىاللعهله وسلوامجدلد فىمعنافلاي:لوق

نهولناماوردم نالدعلنهالتلامزوج أمامةبذتمزه وهى صغيرة سل بنأىلله وشى بدتع_-هوقال

اانا راذا باغت وائماز و جوانالعصويةلانالن.وةيدلءل اثماتالخمارهاذا بولهغذتهم|:منقول

ععرنوعلى والعبادلةوأقهر برةوكفىبهمق-دوةوحك الاكرجنىاعا لتعايةةوروى عن على

موةوفا ومرةوعاالا ناكالحعالصىمات وةد ابجعالعلىاءعلى ابلهلذا احسديثفىحق الكبيرة
فوجابلاملعغهيلرنهةفلانها أعنز واه
اسح
لاج
خة ل
اان
طب 3دلاينتظر ا
.لىا
هللو
وغت
الكفء المخاطبز بوااجلىحاصل ان النكاحينتظاملمصال ولاتتوةالاين ل كافشن دتو لفق
0

فكل
زمانفاثنتاالولايةؤ حالةالصغراعرا زا الجكفء فد عوى ان ولاية الادثنتتنزصا

كلاف القماس واجدلدس ف معناهفلالمق بهغبرمسلة دل هوه«وافقللقياس ب ان .قالم -
اق من
قولهلابالندوةاشيرالىردماذهسالمه الامام مالك ن أنه عله السلام زوبهنات عه امامةلابالعصوبة

بل مالهمالنولاية بالنموة معالاىستفردمن قوله تعالىالىأولىبلامنينء نأغمن وناصل اردان
لوكانالتو لانت هاا مارفاشماه خارش:ال عتل ابماعارو جهانالعدو بدلانالتدوة (قوله
وقالالشافيى ادسالاللاب وامجدائخ) خاصله اناا كانت تسالاحوز لاحدانيزو<هااتكون
المنايةسد.الحدوث الرأى و-ودالمارسة ولدادشيراذ ما قل اللوغفوجب الا:نتظارؤانكا نت كراحاز
الابوالحدان وها ولاكوز ذلك لغيره اماقال مالكالاان! محمدكالاب وهذا علك التصمرفقى

المالكاعاكهالابكلافغبرهاه ن العصات لانهلاعلكالتصرف فالمالم اعنه أدنىحالاذلانلا
علكهق النة
نولوعي ولناماس.ق من انهداجع العلماءعلى العمل قولهعلايلهسلامالانكاح

اللىعصات ف حق الكبيرة:ككذافق الصغيرةلامهاأعدز وام عابساكلاون نكي عدارذل

ظرال الملوغوماق.همنالقصورقغبرالات والجداظهرناءق عدم ولايهالالزام ولا انلولادةلائتت
عامرابعدالملوغمع قدرتماء-لى قاءدتهمكان .وتم افى
صغره اوهى اعزاوك لاف التتصرف ف امال

لانهلاعكنتداركه بعد ال لوغوقولهلكونال ا.نه شك جد ون
ل

ارا لسنبشئلان ذلك فىالمالغة

لخركلايدلعل حدوث اراي لدم الشروزيلى وقوه وماعهف مد الس وراكدول اهظهر: :

فعدم ولابهةالالزام نعنىحدث اثليهةن_
اما م راابلفاسلمبلوخفال:دارك فيهمكونلا كذاك التصصرف
افلالح ث لانتكداركمافمه من الخالاام (قولهوااولىالعصةامح) اىف النكاح
لاالتصرف فمال الصغيرنانهالابثمأودع.د مللعداى الات ث أ
موصدهثْم للقاذى ثملوص
ا
والغر رمننان التصمرف فمالالصغيرالابث ل
مابيهث لموص.ههازظرقامه فىلشيرثلاليةيانوصى الاب
لمندم علىالجدواحان شنا انتمكعن الوواكإلىقولتهع ل نىاق م
من نفس واحدة تمحعل منها

روحها فلاشاضى تقديمانى الاب ع_لىودى الاىلانهو وصمه مت دمان على 4د ك]سم.
هىه

عن

الطساوى ولاسعى ء منه| ندعى نمعلىصاحب الدررمؤاخف :من وج هآنونيه عليه فىالثمرنملاا.م ذا

وهوان قولهلاالتصرف مال الصغيرة.مه يد أقعباالمة للاتواجد لانولايدلتصرف قمالالصغير

ثابتة لاابضاوالعصة من يأعذ كلالمالاذا اتفردوالباقمعذى سهموهدااولىهن تعر بفهيذ00
نتصل دلاتوسط انثثىكافىالصراذالمعتق هاولابهالناكا علىمعدم الص
|غيرةح.ث لا|قرمبم|,مو<ود
ولافاء فىانصراف المطلقماهلاعلى
صمة بنفسه فلاتردالعصمة بخمر٠,كاليتمع الابناوم غسيره
4

2

نج

ْ

ظ

(فخالمعين)

ا

ل
تت
تت تت
بي

م

|العد وعندهما تصدق بلاشرودوتصديق الم مماء انل3ودلهرقىراويدرك الصغيراوالصعيره
و
ف فعاذا اقرالوصىغقرهافان| قراره
ال
لانا
ف.صدقه شسيرالىماق الثرتملالءه عنَالغمّ من

للانه العميم
قفااا
موقوف ابلأىوءوها فاذا بلغاوصدقاه بنغذاقرازهوالا بطل وعنده .ايونغذ

وقبل المخلاف فهااذاباغ الصاغيرمواتاكراللنكاوحناا قةرارلوبىالتكاح ف صغرهصماقرارهقاللالكل
رلتكاحأمااذا|قرعلم,ماقصغره!.
والذى .ظهرانالاوجه قولمن قالان الخلا فماذا بلغ فاتكا
بصع اتةاقاانتهى تماع_لانظا ه_ركاامالدرريةةذى انالخلاف سنالاماموالصا .-بنانا قراره

بالدكاج هل ينغذاولادمن اقامةال.ينة اوالتصديق لس على عومه بل بالنسمةلغيرمسثل الوكالة

والعمدنىم سمل الوكالة والعدلاددمن اقامةاايدنةاووجودالتصد قم نالموكل أوالع.دمنغير
خلاف ؤذلاك عل مظاهر منس ساق كال

ا

للا-سترازعن الوصىحدثلالعاكذلك

ولواوصى المهنهخحلاةاللعينى والريابىواناملك نزوي امة اليملانهمن الكسبوالاراجسةمن النؤنة
وااصل انالمذهب كا النهر عن اللذخيرة ناالودى دس وللهايه النوزيمطلةاواناومى اليه
تزوحهامن دص معينحلاقالاسنالهمامنعلموكان قربرااوحاكأعلكهبالولايةواعمازماقع ف النهر

موناقنولمهامإك تروز اميم لانهمن السكسبالموالشهزناحك ذاوفعفغيرمانسخة وهوخلاف
اعدلااوفاستقا)
ىكاحالرقرقانتهى (قولهسواءك ن
الصواتواادواب تزوج امد المتيمكانص عليه ف ت

حءث لنعرف منهسوءالاتسارمحانةوف-ة! وانعرف لابصمالنكاحاتفساةاوكذالوكانسكر ان
:ونة تنور
اارلضهمثفطقته
فزو<ه امن فاسق اوشربراوفقهراوذى حرفدةنه لظطهورسوءاءة .ارفلانع

خهلاناف بينالاماموا <سهثى ان للابذلك ولودغمنف حاش اومن غير
اررملاءدل
وشرحهوذكرفى الد
"كف عند ملافالهمامة.دءا اذ كانالابصاحماذلوكانسكرانلاندماتغاواوكذالوعرف منهسوء
الاختماراطمعه اوسفهه لانصم تاق انتهى (قوله| وغيردمن الاولءاء)غيرانهاالونلكاىنغيرالاب

وىنة
ذلمول
جحدوا
اوام
نلاب
بنبا
اىحا
ولاكف
واد ترط لاعلعدقةداللكفاء:ومهرال_ل ولشاترط ذ

كالاب والجتدنوبروشرحهواء-لانظاه ركلامالدرر يقتضىانالاب اوالجداذاعقد»لى الصغير
وا لصغمرةبغينف حاش اومن غيركءفلا  0نلازماوهما خمارامهمونالماوغولدسكذلك بلهولاازم
مطلة اوقل هذ|الاشتراط اناه وعلى وما ا ماذكرهعزيى زادهواعلمانقول عزيىوقيلهذا الاشتراط
ءنةومورا مل شرط لازومالعقد عتدهم الالعيده فمازمان «كون
افهلماكبقفتضاىا
اهو على قو
العقديدون ال<ناءةومه رامل تعيداغ_يرلازم عندهماذاهما قدهذهوه ذاوان صرح بهصدرالشربعه

دنوقع نامصلمة_يرصدم
على ماذ كره افلدروس أقىمافمهلكنهوهمافللاصعواقتا

عنده .اوفذا

قال فالتنور وشر-ه وانكانالمزرج غبره» لا نمع النكاح منغيرف *اويغينفا<ش اصلاوماى

صد رالشربعة ص وله |ثضه وهم وةولهوانكان ا زوج غبره اا ىغيرالاب وانه ووالاماوالقاذى
اووك.لالات لكن فالغهر دنا لوعن لوك.لهالقدردححُدنى وانكاند ون مهرائل انتهى 5ت

ناوان يكنكفؤاوار لكن قولهومافىصد رالشرنعة
عوكي.له
اعيمن ل
ماذا
ذضا
شع|ب
وقيساسدان نص
مومها فن*ظضرهووعهممفامرهةصدرالشربعة فملرساماذ كر ونصهاى لانمم لغيرالاب والخد
اويغير
نلا
غهميال
لكاح
اات
يواز
داوج
لفاق
اءات
وف
انكاحالصغ_بر بغين فاحش فالمهراومنغير ك
م اعرانالقول حوازءدالاب اوالحد واو
ارو
شاذ ك
كفءمذهبانى حنيفة لاقاه ان ىكذ
بغسين قاحشس بالنسمة اطفله امالوزوجامةطة_له يغينقاحش قانه لاحوزحروق,د زوج الاساى

هغيرةياقلمن مهرالل-ل كافالقنيه واعمانهم
بنقسه لانهلاموزاوحك.ل الابان يزو ج اتلص
مالمتمل وقغيلبهيادخالذا دلغت تسعسنين
م
لاود
تل ل
اختافوا ىوقت الدخولءالص_غيرةفق

وقيل اذاكانت مهينة جسعة ناطلقجاع يوداخللباهفالاو؟ ذا اخستافوافى وقت:*:انا لصى على
الادوال

عل متلامسكين

3

دعده لبقمل اقلواطاذا كانتمكرهة (أقوىلهاذا اذى الزويسكوتمالم) ولابنةأمالووحدت |

ا
1

أمسنهما كانذلكالام قانقلتكانبشت انلاتقل بلضتهعلىالسكوت لانهاااقامت عل اىلننى |
اس خاص كاط نطرمه وأوسلمفهولق حيط ره
قاتمنوع نلعلىحالةوجوديهش ىضم الكثفتينق »>

الشاهد ولوأقاماهافمد:تهااون الااذاشودت بننتهعلى انارضدت اوأحازتحمنعات تقر مكدانى

رغكاب و ااذ كور الخلاصةعن امخصاف ان بدنتهااولىأ ضاقالف الفولعلوبههانالسكوت أ
لكان

ماق الاحاز لاالزممبمادنةيالاحازوكو سانامرزائرالعسلىكوت مال:صر-وابه (قوله |

فق الت ردهت الح)اغافرض المسثّلةبهذاالمهاللانم الوقالت بلغنىهومكذافرددت وقالالزوجلادل ||

ساكلتكقانول قولهوالفرقف اىلركذافى الثرنيلالبة واأرقاودلاىانلفرقماتقلمق الصرعن أ
الولوالجسة بالنسبة سمل الشفعةباعتاركونهاتظيرفةملدانفكمهلا نو
محااصللهشافيع اذا ادّى أ
ماشلتر ىماطليت -ينعل تكان القولللشغيعلان عه |
طاللبشفعة حالعله بالببعمن غيراسا:الدوق

عند القاذى ظهرا!ال:ذلاف مااذاكانمعالاسناديانقالعلت«المسع بوكمذافطانت الشفعة <ءث |

كلولنشلتقورلى ااذلكوشنهفطعلبةحين ع بلمالنبذسكعذالمرظو رعددالقاضى للعابللناةرإره |
فحتاجالاىلائماتولانصم ان براديالفرق مااذكلرندجقايلرمةركءسننتضم

للكعلى ان فمهاشكالا

«ظهروجهه من ابرادعمارةالذتسيرةف:قول قااللذخ
فسيرةلوقال الزوجباللغخدروسكت وقالت

افر
كذ
المراأبلخنىبومكذا فرددتفالةول قول المرأةواوقالتالمرأ :بالغخنسىيربوموق
لدد
اتلزوج
قول قوللزوجانتهى ووجه انلااشلكاملرأاةادّع تاسنادا ركدلمن شق هذه |
لا
فدالسلكت
املد فقماس ماسمق اعلنولواجمة نقذى ان يكونالقوللازوج فمهماخاق الذحيرهحيث جعل |
القول لإرأةقالاوللاو-هله بظهراللهم الاانقال وجهكونالقولللرأةفالاولواناس:دتاردّان

افلاىلمانرىأدهى امدّعمةذهى
كلامهاخريج| -بالكلامهفهوبدعىعلم/الزومالعقدوهى تذكرياخلا
ذفه
ايسة ١
 1عىفس العقد وهويتكرفكان القولقولهفتديروعبذاالتقربرعلاالنال
فى
نن_قولله
شمررادم
ا

والفرق فا لبر خصوص ماسبقعن الولوالحى (وةقوالهلزفرا لقولقوله)لانالسكوت أصل وارد أ

عارض فكان الطاهرث اهداله ون نقولانهيد علمرالزومالع دوهى تذكرهفكان القول ول الك ||
(قولللهوك ال) تدم امار والر ولرلتصرهنى لالاوصى |
كالمودعندعىردًالودفباعلةقول قولهو

جوىعن العرجندى وارادنالولى امكلف

وتركالتقسدناالكفاءةومهرالل غي ارلابواتحداتكالاعلى

ماسياقواعلالمعتوهوالمعتوكهاةلصغير والصغيرة وكذاامحن ونالحنونةاذاكان ل:ون مطيةاوهو
شورع المفتىبهنهر(قوله| ن>كاح

الصغيروالصغيرة)لوقاال ولحلوغلىي!نركاالمكاض ادلملعدوهونحوه

لقكباندأرولاىلانكاح لاناقرارورهعلموماغيرحائرالابسينة وطريق معساعواان ا:صلبقاذى

يعلي
ارفلةدقا
نهة وعلى قهرذالواأب.اسة.غا* .دلالحمادةم نعددابذه الصغير
خدج |عالنصسغيرفستك

هروكقر لامورللىواسسيغذاالتكا علاىلمتاهملدمن دهنة كافغابلس.انفهذا ستتنىمن قوم
من ملك الانشاء»لك الاقراريهمرأنت فالدررائهم اجعواعلى انا وى اذا اقربتكاحامته بعدماادٌى
رحدل م

شذى بتكا-ها دلاتصاد قو بده انهمغرعلىنفسه لانهعإاث نفسلحارةو دضعها

ذلاف الع.دقانه» إك نفسه فقط<تىاذا !فارعل عمدونا لتكاحلم«صدق الااذاشودااشمووداوص دقه ٍْ

عاه المسان علىمااذا ق
العيد و
انجسليق ن
ب
كاح من رجل معن|كارذلاك الرجل
معك
|راعللىانمت

فاتلزموخلنالفةحمنذيق أظنايقهارلماسيق عن النورءدم جوازاقرعااراما,و.لابالنكاح عند
الكل وامسكذلك بلءند الاماموعندهم :صدق بلاشوودوتصديق ذكرهق الدررادذاونصها ةروك
صغير أوصغيرةاووكيل راجللاوعاعمرادةاويموالىلتكاح لبصدق واحدمنهمء-:داىحتيقة ا-كونه
اقراراعلى الغسيرالاان اشلوشدمهودعلى التكاحاو يدرك الدغيراوالمغيرةفتصد فهاو تصدقااوكل :

شغ اللعبن)
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لباننتهنىع-لى أنالمرادالولى” صوص الاقرب لاتخالف (قولهفلاهدمنالقول) لانسكوتمالقله |
ان

الانتفات|لىكلامه فلايدلعل الرضاوأوردان هذا منا ف لاطلاققولهعليهالسلام 0

سات غيرمة.د بحكون المستأمرواءو مساك]فىالمرياهتقد بالعرفهوالعادةواعيان الست مرهو
المستشديرا حلا مسانةل مجخناءن عر زاده حدث قال الاستتمارالمشاورةانتهئ (5وله كلشس) :شير

ىاه لايدمننطقها لاننطةه الاب دعباولانه قلا حماءيا جارسه فللام نا معر:نااللتطققحقهاوالئت
ععا ودتهاالزوج ولانالخطابيةناونوتهاأى بعاودوتهاوالمرادهو نامرأةتزوجت
فبء ملن ناباذا رج ل

قمانت بوحهكذافالمغرن جوىءنالمرجندى وهذائول علىمااذادانت مزه بعدماد لبها امالوكان
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كاهمحت اذاعقد واحدمتملمرقدرالءاق على ف«ذه انتهى الىانالمراده ن قولهالمتنورضالبعض

كالدكل ماهوالاءم من نتكون هى التىناشرت ال«قددون أولنائمافرذى أحدهم أوبكونالعاةر
ع تام
أحدهم و<ءاة دفلا<ق!.ممم سممعأ سوأادرتهم اذاءمت هذاظوران ماذكرهالث

مات

ةىامرا«ًب:الغه حرةزو<ت نغ -مهامنغير
وله-تى اذاءة دواد الحهوابهحتّى اذارضى لانفرض الس ل ف
كبتء انتهى سأقط اذمنى التصويب ذهولهء نَكون رضاالبعض شاملاماق.ل! لعق د كذاذ رهشنا
الم رأسهحمدالتهفى لحر ونقاة لاق

رد كتعلماأذاردى يعض دل الحقد أورطي بعدءكما

فالقفية انتهى(ةولهوروى اسن ع نأ حنيفة ان التكاحل بانعقد)وه ذاكافىالتهرائكانفاولى
فانلان  -التكاحاتفاقا لانعدم اأمعةعلىهذدالرواية انماكاندةءالاضررءننالاوانا “فانمفيد
دير ون وأمامابرجعالىحقهاهى و

فانمقدا

سقط

أن ماوقعفى حا0
برضّاهاراء -لم

.موقم نقوله ا

نون دوابه بعيرونناثرباهاذلاموجب تحذفها قو لاتعقد)ظاهره املظلان

|| وهوالظاهرم كلامالروناللدراذااتنادرمن تف الاتعقاد فىالعمة فث_كل  -مذ ب ناالذى رواه
ْ ا حس نكاذكرهالحوى عدم النغاذفهالوتزوجت من غيركفء فلكرران:هى (قولهالغتوىء-لى قول
احسنف زماننا) لانهلمسكل قاض بعدل ولاكل ولىسن المارداعة وق *4و دن بدىالقضاةهذاة

فس الات و يفرع علمه مافىالررء نص رالاسلام ان ااطلقة كلاالوزوحت نغ هاعر فعود تذل عبأ
شمرلولىع ةداغ الأو
الزوجثم طلقهالا>ل للاول على ماهوالغخ اك نىاذا كانطاولى كاس.ىأما١لوم
م اشر وأ نرذى بهفام اتحل ولايدهوفولتة ا ولاكلق برد قولهرضدت بنزوصها م نن غمركفف *
نلرضاناجووللا به حرتفقها وأقرهفى النهروفى العر وافى حكثيرمنالشايخ
اذالمبعلنائزوجلا ا

دطاهرالروااد فقداء :تلف الاؤناء ومدُلهفى! لتر نضاعنبرهان الاعةملالا بشوةدا مل الاماء الاعظم

قولهولاتمربكربالغةعلالتىكاح )لانقطاحاللاةيال وغ ولا احترعباضة ذلاكونلقمياعلييا

(نعالين)

7
رو
الاشياءم:

به با<هاده
531نمأهوراءالةذاءك] اذا قضى ف حاد

بالامارات اذالمبق فعرانه ضر

كدفووحد نمه:تتقصيرعابذولا
,و
ف |“1فو ص حال ال
:زه أماهنافقدبالغ 5
وكة نص[ خر كلاه لاعب

0
هقذاملكى

دلذان قضا عهلاسطفدومع ناه ان يدع الك المطلق ولميذكرل سهدناءانقال ١
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وذعيرهو علىالنسؤةالاترى ر|<-

اهلقا مان انتهى والوكهو االعاةن الءاللغالوارث شري الصى والمعتوهوالعمدوالكاذ رعلى الم -ه ٌْ
وماق ااعزاز يده نأنالاتا وا_داذا كانفامقافللقاشى ان نوه ن الكفءقال فىالف انمغير
معروف قاذهب

وهى عي

رم

الولادةعلىالعاقلةاسالغة ,كراكانتاوتهاوولاية
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اسار وهى الولانةعلىالصغيرءككراكانتاوثدا والمعتوههة والمرقوة سة وتمدت بالقرأان وملك والولاء

والاجاطة جرواطاق! 1رقوقة ذم ماالرقفمهأكامل وهى القنه اوناقص وهى المديرةوأما000
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الكغاراةإتاعات

ال امبهااعا
زائل بد م
ردوالحساءل| نالرق قالمدبرةوا م الولدفاحٌغمر
انح ي

وان كات ألد ببرؤالاسة.لادا لقص الرق فهماوة_ذا لاحزى عتقهماءن

الس.داتجوىء نابن الكل فىاصلاح ِ
هنا لور انهلاوحة للتصوبسالذى :ةله

احداءة < ركذ وان اصوابراندالاارقوئةبالملوكة وتدير (قولهوى تنقمذا  4عنىالغيراح) هذا |
ولادةالاجمارولاشعل ولاءةااندت جوىبدا.ل قول الشارحشا٠اوفى (قوله:فك ا
التعرف ةاصرعى
كا اححرداتح)

لماكان نقىو<ودبالولادة ىال تكاح هوالوملاشما رالودوب

النابنهوتقيدده باحر للاءترازع ٠ن الامه ولوم!دبرةاومكاتمةا وأمولد جر

ه0
-0 0
ل

ورازجهكل

وولادات
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ف بعض الدبارافتتح

(قولهعا قلةرالغة)مساه 1

ىلخورانهمن سيق القل (قولهالاحضوروك واذنه)
فا
ك ورا مله قال
كانتأملاوما العمئىممن تق.ك

5

ظاهرااروابه
اعرو حتت نفسهام نكف :أملافى

راتت نصمرةت فى خالص حقها ِ

اا و

نالانعقاد) دتى و بدمهما عوم وددوص
فصاركاا ذاتصرفت فىمافا زةولهواعاهانالتفاذ أ خصم ن
مطاأق فاهذا اءتّار المصدف الدّع.مر بهذ ونه وى

(قوله و نءنأفىبوسففالخ) الذى فال نل وكان !

أو ودف بةولاولاانه لابنعةد الابوكاذا كانفساوثم رجع

وقالانكانالزوج

00

انماذكردالشا 0
ن نمهى زمه بعلم
نالزوجكفوًا لاا ولرنك|

0

ا

6أنىبوسف

وله الاول وت أىق كلامالشار ماددل علىذ لك وهوقواه تمق ظاهرااروا:ده نأى حنيقة ْ
بالقسية لق
يهوقولها 1خرالوثر وحدتم نغي ركف »نصح قراو

ينع

وكوي وبر وى رجوع-ه الى

قوخاز لىوسيف كرهالشارح ف الغد ل الذى«:لىهذا | .ابو بشيرالءه ماسمأق من قولهمق ظاهر
ف
الروا:هع نأ حنيفة وه وقوهماآخرالوتئزو<تهن غعرك

بعمارةالنساءاصال)احوه ل
0
ت

لان كك

والشافى لايئعةد
(هولهوعند مالك
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نه

لونكلفطل3ل

دعالى فلاناحعاءم
ارا ت

لازناي ورؤكابنعياس ان:ن:اه
بهالسلامالابأحق بنفسهامن و م

رسو لالله صلى اللهعايهوسلفة التباردولاللها نأ

روحىه نان أخلهوانالهكارهة فقال

دل

(عل متلامسكس)
قيه
 ١كا ل#ن
ا
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ان .قعدمعهام_دٌ :واها ىألتكاح صخي لانالدوقءت اا بكون اللذها
ءلى
بتزوججالمهار باتوهوان ينزو <هاع

 +بك عن العرولا1.س

ان مقعدمءهانمها رادون الال

ك هل ذاأن برح لع ونطالء 4بامدشاءندهاالبلاااطاه رفساذلك حم ثكانلهاضرة ولاعنعه|
ف ن

الثعرطا( ساق

مم لان امكاح لاسمطالىا لشروطا لغاسدة
 000رالتوقت ناطالوالذككاحمه

وأناهو فمعنى نكاحالمتعةوالمره للعانىد ونالالفاظر بل وقمه تمدتاذ رهالكالم ن تدم

المغايرةبينالمتعة والموقت (قولهوروىاكس-نءعنانى حنيغةام) لانهفىمعنى او بدوجهالظطاهر
أتاا

حدزيايى (ذولهوالفرق:
سن لنكا<منف اللدظلاالمعنى) وهو
لنكاح وؤمه ١اظر ال دتو هأفرق من 7-1مشالءنى
فى يلفط أل

مشخرط فم0

وهوان:١4

فرصير رظاهرمكالع ذلاف الموقت <هال اشخرط فمهذ كالمورجوى

نلمردندى وهويخالف +اس.قءنالكال والزباى فد  4.وقول قنصدير طا هر كاملمسعأى هن حدت
عا ا
ممنتعرض المصخف ولاا[شارح يتك
ه) ل
انه مسترط فى الع تعيين»قد ارالمن ١

بالشركطالوقالننه ا ندخات الدازروجتك من فلان وقالفلان تزوجتا فان التعيق لا.نصح

نكا لاا
 :وكذا

يق 2
دربت قال

وان صم التكاح وذا تعقمه فى الشمرنيلااء |

مله
اف ب
للمدن
أقوله أردننقاعلدة النسكاالمعاقحكسوىا

فالىب.وع الف هذا-ي تقال

 1التكاملاسم اضافتهالىالزمان كالاكزتها  24باأشرط اسأؤمه من معى القها رانمتدضرج عكر

ْ صعةالتككاح المعاقفىالف ولام ة واليزازية عنامل والمانة والمةارخانمة وفتسارى أىالايث
وحامع الفصولين والقنيه ولعلهاشق.ه عليه الذكاح املق علىشمرطبالنككاح| مرو مء-ة شسرطفاسان

و سوم افرقوا حم اه فانقلتماذكره فى|أشرنلاامة «شكل عاذكرهعزى زاده -دث| قرّماىالدرر
وذ كانماذ كردهنان التكاحندع و مطل التع٠لق ممواةق لما الخلادة والعهاديهولفظيء اوالتكاح

لادعم تعليقه ناعرط واضلااف 4-:ول.كن لاسطل بالشمرط و املطشلمرط انتهى فلاوحهالاة.ليل

|نكاغبرتد اججماذك.:قلت ذرشنامانذ كردعه رك زاسدهوهنه وبابشنتماه انتهى واء -انه
 0نعدم صعةتعلق التكاحالخارناالاقنشرط كائنكالوطب ابنته فال افىزوحتهامن
دلان أمس فلدصدقه الخساماب ألا 1كنزوجتها أمس من فلانفقدزوجتّ,امنك وقملث ظور
انهللك رو ساق لانالتعد.ق نشعرطكائن تحق.ى ذمكون هديراكافالدرروالغررء  العمادية
صمنهف مأصى:ف ااتنو برالك
مموع
لزاد
س كذ اذكرهاوى
اهفى
نقعلي
الءا
وكذا اذاو جدال
افلمىورقم .لكاب |لصمرفف مىسد ل اهد لق برضالاب راق الاطلاق قالفقالردامتأملالمفتى(قوله
و-ل لهوط :اعرأة ادءت عليهالم) و دشترط <ذورالشهوده ندا لتقااذلىقوضاءقةول العامة
أوعند:ءضهم لادث_ترط قااللفهىم وهوالاو اجنهلماقنادالعقد ف ضىهانلقضاءومائنتفىذهنةئ
لامر فيشهراذاه و 1اسقط الاحاب والة .ول كافىلز بلى وله ودثد شهاوع:ندا شاف )ونه
فق عسلذلة ع نن أاواهبت (فوله وهىمله فضاءالقاذى 1م) فتفطاظطاه راوباطناءند أى نيفة

| والمرادمن النفاذظاهرارنوت حكهككينوالنفقوةالقسمو يرذاكوالمرادهن الثقاذياطةا؛.وت
الك وامل فما .دنه ودين اللهتعالىوان أ المدعى اما قدامه علىالدعوى!! - 800ءانالقضاء

اظهارماهونانت! ا'ماتمالم,كن ثابتافلاينقذقضاءالقاذى ناما نالانالثم ودكذيةكا اذاه رالثمرود
]| كفا راأوء.مدااًد ودسق ذف ولذالا تقذ القمناءان:ا|شاهدى زوراذكاانت امرأهمتكو-ة
الغيراومءةد الغمروكذالا.تفذالقضا عناطنافىالاملاك اارسلةوائاانا لايم أموديالقشاءالشمرادة
العادقة عند لأعنداقه تحالى لانالوقوف دلى-ق.ة5ه |أصدق متعذ رلانحقيقه الصدق لابعاا

الاالشه تعسالى عذلاف مااذاو جدواكفاراوفوه-م حدثلاسانفلذقضاء باطنا الالنوتوف علىهذه

ام
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لاخهحذمفااسلايهاكالنتميخذاللعهاجوى
| فانتكعوا ماطابوللععزليملعنى تسسريع الغامر ال
ٍْقالاوثرفع اعرها للقاذى ف طأق علمه انم

ا

ل

اشعروط الفاسدة وا(تككاحلايمطلن لاممروط
فى احدافه افءتقدر ةدرو لاف النمهع فاه بطل ن أ
ا 8
 ١القافادة فاذترةازيلى وقوله كلاف|لمع أى كلاف مااذاجع دمن حروء.

<40001

فى العد لانق.ول العقد ىا +رشرط فأسدق بع العرد حر ولودحل باغرمهذفاهاءهراا تلكا الدراى
 :م

نعو
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الإلفانتومكاف الور (قولهنانكاأتاذات رحمحرم )اومتكو-ة الغيراومعتدة الغبرغاية بيان

زرده

بها فممنكةومنماءامهمافبلزمه ماحسصلةيله
ريه ف رمم (||.قوله وعندهما سقسم الى آخره) لانالمعى مقا لي

0

هرا 6
0

حب امع رالىك-ل الغاماباغ وهو لجميجوماقالزادات منان ف امهورهمماها ولاماوز<صتهامن

-

ولادلماز
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يكت  0جح

القنم المدبرلانالمديردا ل فى العة -دلكونه تحلالهوانميانتقض الءع .دعدمحقه  5ونلهحدة

عمال لاخرم لإفمف”

وراك رك

واغرمة لستدا خلةفمهز يلى واوردعلىقولالاماماناا بمهرالل واستقاطالحدبالدول فرع

م

دخوفا ف العقد وقد قال ده_دمه واجيت بانذلك من

 2 706ون _بىالى
حال

0

كان اشترىع.داومديرا بازه<4دة العرددون المدبرولانى -نسفة ان الى

حصممام نالالف بالد ول وهو

رطال القعرلاعاي لاد

صورةّالعقد وعلى5وهم] كرف وحب

ذخوفافا لعقدم يحب ادمع ان احدوالهرلا>قعانقالى

حو الدعوى اعد الحدلانتفاء شمرةامحلوالمهرلاا تقسامبالدخخول ف العقد

بر (قولهءلىمهر ماهما) حي لوكان الغاومو زم

رمه الغانواغالة النىكان ذاثلامانة وثلانة

حا نامخمير وانامار
وثلانون وئاث (قوله واطل:نكا المتعة) وهذا كانه .أ

اولوفارراحهادلاكن
رناوئجحةاع الرصدكادة
| وبل  0 0م
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أروىاتفعلية النسلام حزهوأنوم .بره نر وانةعلى نابىطااسمةفق عامه وروى انه عل.اهس|لام

سور لست مشت هزه عاك والذينهم لغرو<همحاةطون الاعلى ازواحهم

اراد

ا اوماملكتاعانهم وهى لدت م نالازوابج نداعءل اقفافة

وياد

ْالنفقةوالمكنى والطلاقوالعدة والارثُوكه 4الاا

 74ف  9واي ١
0

لدس فمهثعزبرولاحد ولارجمقؤستانىوق البالى

35اعم وانذفاءشرطه من وجوب

ا ىمماملكتهالاعانمم

ااعلرانالمتعةعلىاربعة اوه اثنتان فىاموانتانقا! كا اماالاتانقا

ارم

فيان لشفا والاحرىةف وجةوهى فسماحما م الاجفعسالالعمرةوهوان الرجلاذادخل مكة

إعرمانائحقل وقتاننامرأدانرج من احرامالجنفعال العمرة وهذاق دكانمنلملموتاامنفى

انواتدرع وخارو:مف والاخرى خيرم سروءة وهى ' -اح
ْالذكاح اسجاهما :رقي ثلانه

||المتعةغاية (قولهوتالىمالاك هو حائز) قاللالاثقانى وهذافيه نظرءندى لانمالكاروىالحديث

وقوالامآااينع.اس فكانيةول ذلك
رافغ ذ_ليكورليهقل
طمعافول نروخنحل
وزال
موا
لدمج
اىع
||عل

_كلى اناتتعبكبوما
ععط.
ذ,قو
ال ا
كءةان
!|مرجع وقالابوكرالرازىف شىرحهخختصرالطعاوى 1مت
قصدمقال
اللانمتعة ءندمالك لدوسب
اهزفع
واد
اوكوذلاثث قمالوه ذالاخلاف ملنعالماء فجفىس
| مالكف المدونةولايوزالنكاحالىاجل قر ساو بع_دوان”عى صداقاوهذهالمتعةا ل هى ]:لظ مالائ

وماغلالط
أمام
طاىلا
 ١كذائط شعتنا وامحاصسل اننسسيةالقولحوازالمتعة ال

(قولهوبطل

ٍ نكاحاللوقت)ءنعطفالمخاص علىالعسامبناءعلىماكذرها لكل هنناالموقت مانذرادالمّعة وان

زو وراجحضرالشهودكافى| رأخلافا اسافى العنايةلانم.نىا لفرقبدتوماعلى انهف اىلتعة
عاقلديلتفظ

'الابدوانبأون اا خميك رود العاف وله من الا نارلفظواحدمن نشراهامن لج|داية
هعر (قوله سواءكان وقتاطو بلاالح) وشعل المدةاممهولة ارضا وقدراموقتلانه
| بلف
نظام
ا

ىنعقادمؤ بداوبطل الثيرما
 0دطلةوا بعد ثورفانه حائزلان اشتراط| لقساطع ندل عل ا
حت(

(علىملامسكامن)

1

ج تامام لاوهو
ا  55أوكاننغماانتبىوهوباطلاقه شاملا اذاحاءت نه عدا تكاح ماةد

عخالف لانقله وى  3نالواقعاتامحساممة حث قالرجل زايامرأةفملتمنه فلا |ستمانجلها

تزوحهاالذى زناهافا! كا حاتزفانحاءت ول بدعدال-:كاح|لستة| شهرفصاعدابشنت التسىم:نه
#احاءت بالولدفىمدة

وبرنم0:

ىتاه ةعقدب- :كاحتع وانحا«ت رهلاقل هنسةلا
١قولهوء _:دان بوسف بفسدالكاح)

لحي بلهلدجةل تامة ا 2
يتَالتد دت ولامرثمنه لامها

قناساءلى  2على من غيرهيحاممعأ نكلاهم_مامكترم لاحو زاسقاطه والفرق لهمااانلام ذاع نادت

القت  2رمة صاحب الال للسموللاحزمةلازانوروالها نغيره) ولامنحر أوس.ده االمقربه
فالدروعنانى <نمفة انكانمن حر كالهاحرة وأ مهروزا لنكاح ول :ادطأ <ى تضع واعةدها
كما

ء
ارى
بلىنهنح
دل اصععوينظىاه ر تهرج جواز الع د عل اىلحم
امو
لعوا
السكرنىوالطعاوىواومن
مونله االناصمم
|ى ق
أفىج
يمها
لكفزالغ
خ
ونله والاولاحع برجع أقولهوءن ال <ى:يفة الحل-كن
علىذ ا

للختطليمهي مسد جوازح”كاحالهاجر ولاس ة احامل ا تنتههىوتزول الذالفة عل قواوهالاول
عااجئدا الىقوله لانمغيره واء-ل اناطلاق قوله لامنغيره “:هلام ولدهالسامل فلوزوجها
فالتكاحناط لامهافراش مولاهاحتى دثدت نسب ولدهأمنه منرغبردعوة فلوصم النكاح حصل امع
ن الولد,الذتى من غ_يرلعان ذل تاعديرمالم:صل بها#ل تجرعن
بينالهراشينالاأنهغ-ير م ئٌَكدح دته
الشاب والفراش صيزورا رأتكال لوحاءت وإدئدت نس,مه هن غبردعودء:ذأبهوالفراش ثلاثة انواع

ا

الات
قوى ووسط وضعمف قالاول ذرا

ل ا

دلفى وواالثااث ووراش الامدلاد نت نسب ولدها:بلا
قراس امالول ١دد تالنس بلا قرارو تلق كع رردا

ا
.لل
لهاة.
دعوة فلا اكالنفراشءعررم ااكلدوألمدل ستمرالغراشس ماتسل ليهال غاربةزوي
ذلاف مانعدا  2الحيثلصيزتزووالانها اءتيرت لك راشالمولاهافلوحا:زالةكاحلزماسعبين
الغدين شكناع نن الغابة (فدرع)

زوج اعرأةلفاءت سقط استيان تحلقه ب_دار بعه|شورحاز

هادا كاك راتزلانخلقه لأمكونالافىمائة وعشرن وما>وىء نن اليرج-:دى 3قوله

فالتكاح فاسداجاعا لقوله ثعالى ولاث٠ زمواءة دوالنمااح<تى يمااع لسكاب اجلهوالمراادائقضاءالعدة

ولاتعتدا نحل منالزناشعدناءن|لغاية (قولهوا موطوءاين ا) باتجرءطةاعلى ثرو اللكاسة
مدن

!شاتزواللوطوء معني قال اران هشارف

انستبرتها) را

-عل من زناحتوى بال

الو

ول ار ن الذخيرة إقولهوقال

#دلاا<يام) ظاهركلام الشارح امهمالاءةولان را-ه.ات الاسميرابناءءلى ان سما ب الاستيراء
بضاهشاع منانهقوال الكل وذلك ان #دا اغائقالاسقنات ومعنىنقى
غول > دفذقطا لاعماقاله

الاسغمان أنهان ومىامل الاستةعراءنون تاركالأستب وهماا ب”ن احوازا كا احدونه فلامعارضة

رهام -دابةبقاتضلىااسنته.اب قول#دفقط بدل_.ل قوااواكلافمة.دعااذام
ل

دراه كن لازوج ان«طأهاءد ونه تفاقاانتبمى وحكاءقى غابة لدان يقل

ل دهكذاقالازيلبوىنملافمهدحل
زقولموكذا المارأى نجل اعراةتزى)ولأنهبطأه! علافا
ادل فمقوهاهدمةءاقى نقواه ولهان ,طأهالاازلان :دكا الزانيةحاثارتافاهااذا
وءة
الوطء :لا<فىلصداةال

 5ن حملف ناكانت <ملىدم تلانلانىبو ف شم _رلاليةفا قنلتايذ .ان لاحل وطؤهالا-قال
ل امهمه
ا لشغل ودا.

عندمعارضة دالا

راح واحدس نانه#عارض5<١ الو -ودا كل وعدمه

فرع :احانت العدم لادالته ولقوى الاسالة بعدم حزم ضاحت الما تبره العتانةع فال الكنه
لقله دى لاحب تطليق
بدن لهاستمراق هاقءل الوطهعلىمامروى هذا تصرح دو رد كاحالزا:نمها و

الفاحرة وبلعااحماتسير ع الفاجرواماقوله تعالى والزانيةلا:فك الازان درك كنس وخبابة

"1

(فتالمعمن)

اانع
قمن
قولهو اننجلاضخاف عله الكفرقال وماذرقده

بايلنرائرمشق سدس وحجوب |

العدل بهن يخلاف الجع بينالسرارى قانه لاقم نون مسالااثرلههمعالنص وقالتهرعن اليزازيهله

اعرأةاوحاربهفارادأخرىفةالت-5١ل نقدى لهان باخذولاعتنعلانهمشروفعاوئرك لثلابغمها تحر
لةالاز وبحواحد فال ابووسفه ذا تعبد فقال هسامبنالسكان أمر:2
أ دمعنسوة ولللاحرأ
القاذضىاحيته فةاللان ارج

اذائزوي ار دعسافالانسانكلهاترجعاليه ولاذداط ولوكانلاراة

تانزوي]كثرومانحدلاخةاط الانسسابقال#د الوابء-لى ماقالاب بواوسلفالعارنلوكان على
ه_ذا المعنىلكان لارجل ان بتزويح! كثرمن اردع نسوةجوى
لانهضرورى ده

عن النوازل( .قولهالاامةواحدة)

#جعواماطاب لكمن|لنساءاذا لامةّالمتكوحة ينتظمها
ا
واذااطلاق وله تع الى ذن

اسمالنساء (قوه تزوحتمع للسر)لاناللهاباح نتن بقولهمنىثمعطافعليه ثلات ورباعناأواووصى
لمع فمكون الجوع تسعاوهذا خرق الجاع فانالامةا جعت

ىنه لا>وزا كثرمن اردع ولاحة
عل ا

أ<دة
همكاذ كرلانامطاب لمع والواوهنى اوفلائفيد |جم نظيره حاءل الملاكة رسلاولى

مثنىوثلات ورباع لدس معناهان لكل وا<ددمئهم تسعة |حتعة بل معناه| ن لطائفة منهماثزينولطائفة

,لات وأطائفة اردع زيل واء-لمانمث وثلاثُورباعغيره:صرفه لاعدل والصفة فاهاش تصفات

وانكانت|اصوفهااتوينق
هل لتكرارالعدل فاتهامعدولةباعتمارا لصيغة واأتكريره:صوبة على احالمن

فماوعللاهطااشبخنحارلاعنناءالسسضاوى (قولهوثنةينلاعمد)ولومديراأومكاتماتمرأواينأمولدغايةبعنمىنغير
ن أمالول
دمن مولاهاحرو يكنىلسوت نسب ولدام لولدمنالمولى انلابنغمهوان

مبدعه مذلا لامة حدث يتوقف”.وت نسب ولدها على و<ودا لدعوة |مانس.دكاس أق ق علهقد
بالتزوجلانا لت.مرى لال لهولومكاتما لياندهتى على الملكنهرومنه نعرف انمابقعلض الغدارمن
أنهيدقعحاريةليده
أمطاهامنغيرءة رؤذاك حرامذلعدتنب واءاملك|لطلاق لانهان! ليا اق

(عقلوءهلهووسقال امجاعلواكاعلمنىااينازلءوجدارلداسماع)للعوماتوائحة ءل.مءاروىعن دطاءانأحدابالننىصل الله

دينالنساءفوق اثنةيز ولاناارق منص ف [انعمة زراى (قوله
ولكن لابطأاجم) لقولهءل.ها أسلام منكان دمنبالل و ل
ايوم الا خرفلاس_قينماءه زرع غيردفان

قل كدف سققفيه معادناسدقم الارل<سمُقعارتيننتهن

ماءالغمرح رواارادزد نادنيات الشعرلااصل

نماته
قالف التدينوالكان لانرهروا دسمعه و دعمره<د ةكمجاء رفثىارنبلالبة ودواعى

الوطء

|ش كذاعل_ويطرءمنتحوركووزقاونل:عهاكءوهنالسهولاالففمالاسقينماهمرعذبرحهوزن كون ماءممفعولأاولالىوالفاعل
عل وعداهافعول وا<د علتىء  العراقث:ذنا (ذوله <تىنضع

| اجللهجاوىععهننمداالمت)فنا محاعذزانبهالمانفتةفاوة .ل وحابلاولاوحه ولاخلاف فجوازلازاى هركن :قل

خموح الذوازل اناهذائزوج <ملىمن الزناقالاح حصيعد الكل وتسقدق

النعقةعندا
سكل ول له وطؤهاغندا لكل انم سى واقول>كنجل <ل الو*طو..لءنوىة.ل الوضععلى

مااذا كانذلك | راجللذى تزوي بها ءترفابانالل منه نناكان هرالذى زناهايد لك علىهذامانةله
الوى| بضاءن اا م هن اناهذااتهمرجل نامرةفطور بها>ل والرجل .ذكرفزوجت منهحازال :كاح 1

ف قولانى <نمقة ود ولاحللهوطؤهاحتى تضعجلها انتوسى بذناءعلى ان ٠قووم قولهوه وبتكرانه ٌْ

 ١لوكان مرا حازلهالواء لععدمسقره زرعغبرمكاذ كرهالجوىانضاقا لاومفهوم الروايةمعتير وك >وزنه

وطره] ولوة.لالوض.عاذاكانهوالزائىفكذا ثمت نسسا ولدمنهكافى الدرانغتسارعنالممرونصه إٍ

| ون-امسا

الزافىجل لهوطؤّها :فا فاوانولدلهوتزمه| لمفقة ولووزجامته أوامولدهانحاءلى بعدعاه قل |أ

(#ى منلامسكين)

"١

لةنكمالحرةعلىالاءةقديالتكاح لانمراجعة الامةع-لى ا حرةحائز ووحههكا
| الامه على ار قا و

فلىز بلجان |الك قمراباق وماق التررءن الغ.طلاحور تكاسالامةعلى ا حرةولامعهاوصوز كا الامة
انلهوز وهم ابعد دم :تكاح احرةو نطل تكاحالامةوي صهرح الزل ,واعر
على الامة ومعوا شيرالى
او
ان بطلان نكا المه

لاهةلاروجب
نكاحانحرة وحدهافان 0بك م فذوا الىا

مق_دعااذا كان:

بطلان 6احالامة جوىء نش حابن الشاىوءن ههنار

ارق

ده

لو

نسكاحالاماءلانالتزوج ناس ناطلفل تق

ت الاماءسافن
سام ٠

المع انتهىولوتزوجاءة بغسيراذن

رهقاحازهالمولىم حزلان الاحازة -كالا ننساءفى-ق محمولوترقح
مولاهاومررخ لبها حت برو بحح ه
انها قل الاحازةحاز لانالموقوف عدم فى-ق

اه قالقاعدة
اشدم
الل فلامنمنكاحغيره أنهر ومافال د

الغانمة اذا اجتقعالال وا رامغلب ارام الحلالمنانهاذائزوجحرة وأمة فىعتقدواحد يطل فيرها

شق قَلمنهاومن

0

ده فىخمارااشرط كاه:أوهوم واذق الذاننة والألاصة

لاحمل!4نقصه نحل احرةواجقسع ف الاءوةحد ها حرم والمبيلجانهلوتة دمت
والو<هظاهرفاان
كا شدرمع-لى
على مره حات ولوتَأوْتَحوفت فقاناصرمه الامةدون الرةّعند العقدعلومام»ابر ك ع
المبيجوق دكنتتوقفت فماحتىوجدت العلامة +1

بالسهوامامنه أوم انلنااسرشط] ا
الامةءامافبرتقع نرضاهازيلى

الموىمقر الاىتتراض لسار وؤمة

نياخ لقهاك لانادقها زيادةغضاضة,ادخال

(ذولهوقالالثاذىامح)

/

بنامعلىان طول الحرةلاعنعمن التزوج

نالامةفىحق العردع_:دهواا كان ذلك فى-ق #|١#4رفةط فلامكون كا <هاضر ورباق -قهء_:ده
وانحةعام ما كاسيققولهء!مه السلاملا سس الامة علىالحرةاذهومطاق

جلامة
(قولهولوكانترْة ي ا

ةطاقا) عل الاطلاقمالوكانت العدةممن سكاح فأسدوبه صرح البرجذدى جوى وخالفه
فعدة الحرم

نع ومملهفى| ليرارضاردوله اوثلاث)فمه ان الملا
لم
ماق المورمنامالوكانتء نفاسداو وطهيث مبة
لمانا أمائن بثىبعطفه باوجوى

(قولهوعهتدهم

>وزانكانتام)

لانه الس

ءل <وازه فعااذاتقذم -:كاحالامهة لاف
وهواخرم وامااجع بدنههافلدس درم بدأ.

ينزو عامت
حالمرأة
نكا

فىعل ةا نماو كامسة فىعده الرابعة لانارم هذااك اع وقدصقق ولانىحنفةانا.ا
<ى قيامالتكاحقالاحتةماط المنعزيلى (قولهوار ع من2

الاربعة
راثر والاماع) وعليه اجساعالامّة

وم ن -و زا كثرمن ذلك فد خرق الاجاع وب تدهقوله الى
وثلانْورباع لان-ل الواحدة كانمعاوماوه 1

ذءمنى
ف -::كيواماطاب !-كمنالسا

يمعبان العخعيي,ر
سيان حل الزائدعلموباالىحدم ع ن

”ه مانعسامن الزنادةلوقوءه حالاق_.دافى الاحلال
ماكان العددقالا ب
دق ذلك واغ
بين المع والتفر :

المفهومءناكوا | ولىب:عطف باولانه أو طعقف بأ1كان ا ل مقدّهماعلى هذه الاعدادمرء ا

اادفائهاتحوزه كقولكحالس الحسنوابنسيرين شعد|:ا
لاناوا ميريةتنع امم نسلاف كونها للن

وكونهقدا فىالالال المفهومم نالاند لاهرق انه حالمساطاب ود صهرح العلامةوجعلهالقاضى
نقاعل طات ولامنافاة دتهما فالمعنى وقول لكانا 4ل مقتدمرا علىهذه لاعدادأى على
لام
وغيره حأ

أحدها وأعلم اانلهوحقدعافيىةوالتسين انالتنصيصعلى العدد عذعالزنادةعليهقالف الثسندلالءة
نالافتماسل الاربح دوع
وه-ذاقول,الافووم ولتاقول به فسكانينمت ان يالك فالكا و

امحخا<ةالىالد.ان ندل على انهلاحوزالزنادةعليه انمحى'”ثمماع -ان حلالار:

مغل يعدم دوف

عن كثرمنواحد :ند خجو وة فاه الكال وق اأدرعن |(.دارعمايغدمانهاذا
عد ءالعدلق:؟موت المنعء
انهحرمثمرثلالءة| دذأقءدبالتزوح لانالتسرى غيرمة.دنعدد
خاف عدمالعدل سك بانلابزيدل أ
<تىلوكان له أردع ممن اءرائر والف هن٠الاماء«قارادشراه ا

ةاخرى

ذلامهرجل كثى علءه الكفر

ءه
اممغيره أومينمة:ذى| لتعليل انذثى عل ك
لقوله تعسالى الاءلىازواحهم اوماملكتاعانهم ف ن

ب

نع الممن)

ُ(
' در

عداوةلادنآمنوا الموود :

الاس
لد
_لىد
أاهثثعءا
نىقو
شي امار تالاترىال

لككذان تزوجالكابية علىالم-جةاوالمسلةعلى الكابرة حازوالقسم برها |
؛ و'الذيناشركوا الاآية و
ْعلى|أسواءلان -وازاالتكاح دن علىالحلالذىبهصارت المراة>لالاتكاح ذلاقت وجالامة عل ١

ل-كنه مكروبالاجاع ١
| الخرةفانه لاصوز:غابةواعمانه اطلق حل التزو الكمابية ذممالوكانت حربودة
لانهرعاةارامقام دارا مرب ولان 3ه

عر نض ولدهلارقفر عامل وى

معه فيصيرولده رقيقأ ١

وا نكانمسا ورعا تداقالولدا_لاق ال-كفار>وى وفىاانهرمافى الخانية٠ نكراهة تزوج الكابية :

|اذاكانتحربمة

ليهدورقءن المترودم تكاحكّابيةواناعقدوا المسهالهاوكذاحل ١
اتنز
ول علىال

ذ بحتهم علىالمذهت كن فىالغروءن المسةدئى وغيره<ل مناكتوموذراهممةد عذال بعتةدواان ١

اىس(قرولاهسئوايءليةالم) دأدنوىلماند:نى اسراثمل وهو يعقوب ||
تتو
نلف
اها
كاء
|| المسهراله قل وع
ا علمها لس لام كناواعل انمكاحازئزوج الكمابيةجازوطوهاى لك المينأ ضاجو ىعنالز «اى (قوله ا

والصايئة) اعمناكالاءالاثةافىةتذى اانلعم جوازدكاحالصاة بالاتفاق قالوأمارواية ||
علىااشتماهحالالصا رينوقالال يلجالخلاف بناءعلى هم :
حتفة وصاح..ه فذاك بذاء
الخلاف بينأنى

 ١عددة الاونان أولافعذدهماه_معيدةالاوثان قأنهم عدون الوم وعندأى <نيفة لدي أدعيدة ا

االاوان واغادعظمون الوم كتعظملاسلالكعمةقناكانكافسمره|بوحتيفة دوز بالاجاع لانم |١
5
سس

ا أه لكابوانكانكا فسيراءلاحوزيالاجاعلأنهممشركون (قولهولكن بكره)راجعلاككابرةوالصايئة :
هليه الى_لاملايتكماشرم ولانكعفم الياءقى '
:كاف شرح لتذور (قولهوقالالشافى لاحوز) لقول ع

وىا
واففيعن
احدرة الاولىوضع هاف #لةالثانية معكسرالك
ا رو ج معونه ومودرم وبنىب ساوهو<-لال ولك نكر
/

"عرف ولناماورددمن انهعله السلام ا
رع اكافالدرلانه تؤدىالى تنه النقفس ا

ينامرلاكروه ا
نكونعلمه السلام
اي
ا لطاب اماع فمشغلقامه وهوفالعبادةقالف التهرءنالقتولبالزم

حقه انتهىوتزوج ارم وليته علىهذا المخلافبعنى>وزءندنا ان يكونلمزمولاق ا
ا لانتفاءذللكفى
ل

ا التكاح حلاقاللاعة الثلائةغابةولا يعارض أروى

انه عاءه الصلاةوالسلامئز وجمعونة وهوحلال

ا لضعةمم] فىلزبلجي أوارادناتزوج اليناءلانهسديه وهذاقال |اطعاوى

ثروج
الذن روواانه

إٍ

اوهو 5

ص نبروالشت الثءات يقال رجل لهثنت||
 20زالمرادمال إحدَالمانةَا لمكن من الوطةوالتدكبرباءتمارا
عند اله فت الماءثأبىباتو باللاأحكبكذاالارثدت بشعالماءأبذاأىيحعة تار والمراد باليناء ْ
العداح نى علىأهلهبناء أى زفهاوالعامة تقول نى باهله وهو:دطا والاص_لل قنهان ١
ا الدخول قالفى

 :انلدااهلله كانضر بعامرا لله دخولهبهاف.ة فةللالكل داحل ناهلهيان انتهى(قولهولوكانت ا

ِْكَابية)لكنه بكرمكرعن اولمادالئعظقااهلرائها تنزم(ومقةوله وقالىالشافى لاحوزتكاالحامةامح)
ا لقولهتعالىومن ل ستطع مي مكاولاانتكدالمحدناتالمؤمناتذماملكت اعساتمن نياع المؤمنات 1

دضاءجوازاد االلامة على|
| دنا (قوله اى لاحلتكاحالامة علىالحرة) المتزوة بحتركاوحهقةت
4.

مد

لا

١ 9

1

0

إعله :لامسكين)

املك وحقيقة املك فمهالاةنع نزو الات ةالاثراوك ولانىحنةة انه امساحاز نكاس اتام الولد

امع الفراش كأذااعتقها قوى الغراش وهذالا>و زتزوصها بعدالعتى -ى تنقضى عدتهاوة.له وز

فأذاقوى الفراش لاوزلهان ينزو باعتها اك لاكونف مدةانسب ولداةينف زمانواحديذلاف
اربع سواها لعدم هذا المعنىوحوزلزوب المريّدةان نزو اخترابعد ا قهابدارالحرب قبل اثقضاء
عدتبالانه لاعدة علمياماللا تيان الدارين وان عادتمل لاضر -كاح الا لان العددة

لاتعودوعندأنى نوس ف ثعودوق :دطلان :سكا اتحتهالهوولانزبلى (قولهوحرمترويجامته) لانملك

المع نابت لوكقل التكاحفلزما.:

تات واوتزو ججامة الغيرت تراه :طل النكاح الااذا كان :

كانت والمديراذااشتر وامتكوحتوملاسسطل التككاحجوى |
فلاخنه لاا
الثراء ناشررطا
عن البرحئ-دى امااذاترٌوندهامتنزهاعن وطثهاحراماءى سل الاحقالذهوحسن لاحتمالانتكون ْ
اق الغبرأواوا بعتقهاوقدحنثاحال فف وكثيرامابقع سهااذاتداواتم|الايدى ولدس اراد
من حرمةالتزوج نامتّهاسضقاى العقوية :دل امرادق ا حكام ||كاه نمو تالمهرفذمة المولى و بقاء

وو
ووب القسملماوءذهاعليهخامس وةة.
النكا :ح»د الاعتاقو وقوع الطلاقعلمواوغبرذلك رك ج
نسب ولدهابدوندعوا دولاذنى ما عدم عدّهأخادسه وغدوه م نعل م الاحددمهاط ثمرنيلالءة وقوله

لء» مازثرتب على|لذ كاحمن الا<كامالتىتقمت
عب
احاى انهلانترن
كام
تحك
فالر لا اراادلفى
كعابتالوقلبل التكاح
نلا
ىلعي “أنىواعل ان ماسب.ق ممن تعلمل حرمةالتموامت بام

ىلحرمة بمنمالوكانت لهكاهااو بعضها
3ارما سات الثانتللاانقده الااذاكانت كلهالهمع أنه لافرقف ا
قافاائهر من قولهوحرم| نضاامتهولوكانلهقراح لجاع عل :ىنطلانهة اح ن(قوله وسيدته) ولوقل

حر ؤهاف.ه للتَئافىكاقالواوسدنهالسروجبانمقتذى الزو<-.ة قا مال جل على امرادا حفظ والصون

والتأديب لاص_لاح الاحلاق والاسترقاق يقتضى قهرالسادات لهدالاسمةلاءوالاستهانةفتعذران
كرتا لوست سدور (قولهوالحوس-مة) و يحرم وطؤهاولوعلكعين ن رجوقال سع.د ينالمسدب ْ

رسنو
عياار
طو
و
ا

بندد::ارحوزوطالمششركة لكا له نيلورودالاثربدوطةسياناالعرب وأناقولهتعالى ||

ولانوا اشمركاتوقولهعل.اهلسلام سنواءهمسنةاهل لكابغسيرناحى نسائهم ولاكلآى ذنتاوم أ
والنكاح حقمقه فىالوطءزبا رمعي السد يتا ىاسلكواابطر شهم عنى عأملوهممعاملةهولاءق ١

هةمه واقبولهغسير ناكىنسائهم نصبعدلى لالم رد لمريوا
اعطاءالامان رأ ذالمزب
.ة كالاجاع عل حىرمةالوئنمة
سمة
وىحر
ح عل
اجاع
الا

وهى الشركة وافلغارةهى |أتى تع.دالوثن اى |١

الصم وى الغ وددخلىقىءعد :ونان ح .نافعس ولادوم والصورا:تى| سعدب_ذوها والمعطلة 1
والزنادقةوالادا<ءسة وفى دمر الوجيزوكل مذ هب يكفريهمءدة -دهفهو حرم نكا <والاناسما اشر '

يتناو-م جمعاو ياننجمن اعتقدهذهمايكفره ان كان قبلقم الاعتقادالعمجفهومثرلك وان رأ||
فيءدهواما ||
عه فهوعرتدوال الالنعد لا ودراقناكةسيناهل السنة والاءتزال !كراقلايلسر
المعتزلة 5ُ2قتضىالوجهحلم نكاتوم لانال عدم تكفيراهل! لقدلةوف التورواماالمعتزلة >59وزم تامهم :

امافالمباحث (قولهوهى من لادين طاولا)رادل
لانالانكفرا-داء ن اهل القيلةوانوقع لزا
 0ن انه كانفم كاب قواقعلكوم ا لم تكرواعليه فاسترىبهنسو رديانالعبرةللدالةااراه:لهأ
وف القاموس حوس وضع ديناودعااليه تهروةولهفاسرىبهكذافىالهذاركمنم زئةوالذىق ا

الزياي واأفرعنارات

271

ا

وات بنع لذن ||

اونوا الات ممن شناكم ارادايه المراثراوالع ةاتف ء ن الزناوهوعطف على قولتهعالاىليومأل !م

الطبءاتوطعامالذين أَوَْاالجان حل  5وطءامم لهم و صم انحايفة بنالعان تر وج بموودنه ْ
وكذاكببزماك 8ا

 6دك

2

عد 1

نرق فمبمامثاللاهوومذالركانت
واه لاال
وهل اطلاقه الذظر اال دلافه فالمرا
قالاءة رآى ثر-هافه ثقت نهربق أن .قال ده هنابالتهارالىالغري الداءل يشا ماس.ق
 :من ذولهسواءكانم نحانيه اوحاتهالانه نعمومه شعلا( ذظرهمكل مترماوماةاشتذى إنالنظرهمن
 :حانيه فقط واحات الوى دانماذكرهنالاةتضاء مذو عادلازم هن كرترط 70

ْ ايكون 2مخاماءالذى ذكرشعرطهاه (وقلولاهبقةقق ذلكالااذماكماكنتثة)امااذاكانت
قاعد:مسو بهأوقا ةء لاتثنت١  4رهةبالتظرفاية (قولهوأوهس فائزل)وكذ الونطرائزل ر داأعىومعنى
ن رمةعنداءتداءاا شركان حكهامو دوداال
 :أو لمندشهوتلاون حرمة المصاهرةالائزالقوا4

ننزل لتشدتوالا شت لان معتاءا تعره المساتهرةتثنتبالمس ثمبالائزالسقط
ان يشمن,الاتزالفا ا

حورمة ة اليم) وعلءه
لاب
اه ل
بول
[ لانحرماةصااهرة اذائدّت لاتسقط أنداجوىءنالعناية (ق
الفتوىغارة (قولهوعلىهذا اتنانا1رأف الديرل)اتثدتبهالحرموةلومعالمسرشعو لانهك
ف الزيابى

ا دس بعل الحرث قآلف الثيروهوالاصم ومنم قالوالوافضا هالم>رم عليه أمهالدم دقن كونةق

انه
الفرجالااذاجلت وعركو
نم
تنبهى واوردانالاملسوطش»لفةينان لمكنسه للعرمسة فالمسنسْهوة
سسافا لامو -ودفم,مااقوىمنه واحدت بان العلة هوالوط «السب للولد و وت الرفة بالمير,

 5لد
الكو مناهلا الوط «ول :دقن ف الصو رتينواذاءرف عدم ُموتٌحرمةالمصاهرة ذعااذا
اتاهاقديرهاوافضاها فكذ الاتثيتماان الغلامفلاحرم علمه أمسهولابثتهلانحرمةالمصاهرةانغما

 ١تثدت رصفةانهسب لاولدوحرثإه وهذا المعنىل:وجدعارة (قوله ووط:سغيرة لا نشتونى )لمنتعرض
لصتف رلالقان لاد سن دونه  4رمه هناوقدرهق النتاية بنسع سنينومادونه لست عشتهاة

||اقلاعلرج_:دى وعللءهالفتوى جوى و يتفرععلىماذكرهالثارجمن وطا*نالصغيرة لابوجبحرمة
االمصاهرة مانت.معنااتنو برهن انهلونرو ج صغيره رشا دل بساوالهافزوبتبشيره بد
ا العدةبالاشوراويالح.ض نانبلغت حدالثهوة بعدالطلاقة .ل انقضاء عد مانالا شورقطرة4

انحيض فاءتدت بال.رضفاءت برنت حل للطاق اتح هذهالينت وانكا:ار 0

| الاانةاذقولهه ننسائم يقتذى االرنمة لاترم الااذاكانت امهامشتهاةوقتالد حول سالانانم
نااذايلغن<دا شم وةوكانوطهالصغيرد لاوجب حرمةالمصاهرة كذاوط 0
| النساء*لانطاق علم اول
ا
ْ 1راهق لابوحب حرمةالمصاهرةأضاكاق النهرء

ا

غبراا راهنزوعة |طلا

| 24رمة لعدماشتهائه وتة_.ل الشهادة عل اىلاقراربالمس و لتقلل شوةاماالشهادةءلممانالشهوة

ا فقدللا:دل وقمل نقءمل واعتلف الترجع واطلاقه 0

:اسى وامكر وا ت عر حتىلواقط

| زوجته اوأءةظته اعها فوقعت بدهعلى بذشتمهراالة| ويد ها على|بنه وأومن غيرها حرمت عامه زوجته

جبردهةمكوافى | لتورءن الغم | رضاوالظاهرا نالمراده ن قولهاويدها علىاذه صوص مالوكان الابن

| مراهةالانهحمةةذيكونمشتبى لامطلقايد لل ماسسق وفيهء نامخلاصة قبلل مهافعات.اءامرأنك
اقالحامعما:ثنت 12رمة ولاصذقانهكذب وانكانهازلا 0

ذعىا نت لعدواتح)

للىومالك لان التككاحقداتقطع بدنهمااعالالاقاطعم لناماروىمه ناناصدات رسول
ا وبهقالابنالى م

ا أن صل الله21مه وس لمحتمءواءلى ثئ كاجقاعهم على اردع قبل الظهر وانلاتعاحرأة2

|| أخمتواوامام:افيه على وان مسعود وابن ءاس وزيد بن نابت وك بهم قدوة ولاننسكاحالمطاقة قامهن
وحدلقا *أحكامهمن وجوب النفقة والسكنىوالمن:عمم نار وج والفراش -تىثدت نسب ولدها

ْ 7اطعوهو الطلاققدتأخرعله فىالاحكامغ_يرحرمة الوطعو ذابق فى حق الغ ددىى لاوزلا
لأن تُمْرْويحبغبرهؤصاركار< وعلى ه نا الاق سائرعةارمهاوارد سواه ازناى (3ولهوقالاوز

ذا جازلهان تتزوجار بعاسواها ولانالعدةفيهااثر
الم) لاالنحرمة لكان الج _:كاحاوم وبوذجد
ا

املاع

.

(عكمما

ا

ا

الكونام وتلالنظرهاذ اكلرىه لكان اولى(قولهسواءكان من حاندهالخ) اىالمس والنظر|كان ْ
نن حانمها د
الال علىمأه.أى وانكا م
ااظرهنخانه :ترط ايكون الهذر
ا أل

ترط ان١

ءقولهود واءحدلةاللك ا )أكى»أذ روهناللمنوال:تظرجوى [ذوله :لشموة م
ىكر (
|يكونأظرهاال ذ
رىأن الثمهوة شترط و<ودهاحالاللس
دل
موضع اال نره يذلاكع-

0

والذظارؤلوو_<-داخاا سن عنبا 1

فنشأتعممالاتثدت الحرمهه (قولهمتعاق بكلواجدمئه-ما) فانادءم ,وا كرضد ق الأاذاكان ا
1س

ا.دادىوق القت يتراءىالحاالخدينبالغموئىالمزازية اذ
الف قالهم
ىلفرجوالتتقبيلعلى
عل ا

ْ

ملمساءنتثمرا وعانقهواوةماواوزء وعدم الشروة لا.صدق تبزاعريله :
دسم |اوركبمعها علىداب اوقا ا
ا
كذيدواًراداركوب معهام كانمعهمس واطلقهلاْهنها

ْ مدق

أانه لد
نظر ل

ا 1


,١

ااا

نينا*بالشمووةهن أحدهمافيناقماص ريههوة.دهم رأنو-ودها

ْ

اأهناجدهماكاف وامحاصل انهاذاوجد تالشموتمن وجدمنه المساوالنظرئيتت المرهةدواء | :
| وجدتمزالا .خرأيضام لااللوم الاانيكونام رادمن قول نهان ادعتهاتاى ادعو دودا الشمروة||
ع معاعترافهأب_دمو حود هأه:وا بؤيدهماقاله امد سى لوةءلىارمأةابمه بشموة اوالانامراءابه ْ٠

شروةوهى مكرهة واذكرالزو بكوننشهعووةد فالقولل لهانهسكر بطلانمالكهوانى:ددق حزمتامْ
أ دقان,قالمالمرادياحله.دا اأذىا ؟ "افلىلوشحرودوةمنه |ذامس أحدهما الا"خراونطرالىفرحه أ

ل ْ
اب التظر را
وااظاه رانه ىجان اليسبراديهمانالمساسوالمدسوس كلافهفىح ن
مونحدمةه الاظ رلامامالمظوراليه والخاصل انهاذامواشم و متونا انلتمرصمادهار١ :

وا
مناسْم
اّيها
ذخل
ااف
نظ رالفىرجها الدا-ل بشمروةمنهافانهبالاتثيت اذالمشتوها (قولهوقال 3

لراام ولانهائع فلاتذالمح,ظاور ولناقولهتعالى ||
حم ح
الامللار
شار قله عليةالس
لحرعملى الاممبةاوطئاٌبلك هين زيلىافلزمنا .بر
آكاكاح هوالواء وذ ا
ولاتكسواوامنلكتيب
م

من أظرذارلجىاعرأة اوتللالنذهاتمواوقالعاءه السلاممن مس اعرأًةدشروة |١.٠

حرمت عاءه أمها و ينها وقال السثسافى ان ناظرهانت جعات الفرقة الىالمرأة تق .ملهايئ زوجهاوالته ||
أ تعالىلصعلها الهاقال لانت ثرءمامساحرم عليه بردشهالشعات الغرقة الها نكيتكاتها 0

| كرت عل غيرذالاةول انر حعءعت الىالاسلام وهىق العدةنههاعل تكاحوما قال اوكر ا :

ا

م

ْ الزازىا نكرعلىخ+دههوقوع ارم من قبل ١1

 3إإدالا

| رما من حي ثالهسدب للدزئية بواسطة وأدإضاف! لوحك واد منوماكلاوالقياس ان رم ||
ار وكات
 3الموطاوة:منالزنالانمسأبزؤْهبواطة الوراديدنىوالاقستابعالجزعحرامك5
ْ انحت حواء لادمعله الس_لام وهى حروه ٠3ق فى دق غيرهاء الو

الى حتاراسي :
إإرقى *

ا

دل
وفروعها سواه وقرومةق 2ق ركذا تكسريقخقوإن,بلجى واكافت

انالوطهء عدررمن

ان سهيب الولدلاءنتحءث أنه زنا (قوله ناتلتشرالا ' 5ل

د ف دادر 0

5

لكا رالىالغربلاش:ترط مهرالا لتوهوا عديوعاءهال0فتوىدق انه ذا ادا اهؤقحقه
2قداغق لوه

فى<ةهام6

أنوعودالتميويمن

ك3

قالفىاا 2واقله 7 2

:العلا

ب

اوحه :شوش ااطر نمرواحاب ا #وىنانه اماي كردا لشهوةفى اليا لعدامل ارقد نازوا ْ
:

والعتن نعل الاوّللاتثيت وعلى الأسافىتثيتغمر (قوله وكانلايفتى بثوتالحرمة|| )2

ْ قالقالعتأية وهوأقربالىالفقه جوى (وله واللءتبرااذظ 0

نلنظارالى هنا الم ل
ْ| يفوا كتاانلاى با

النظ ا

فظاهراارواية

لمم

 0اشيج062
ب

أ افلرحل (وله وكثر :والشاع ةر اطلواانتشاراتح) قاالفذىخيره وهوالاصم ومثله ||

ٍ!

94

|  1بموضع 3

1

حمق |أعنةر  +م قالالاتتمانىوعلءه الاعادوائر الخلاف ظهرقااثع
 :فىاأظهير به#وف 9و

0

١

تعهقالمخلاطة |

.

زات
ل

3

(فغالعين)

أوعلى التغاوتلانذلك تلف يحب مهر يبانفااستو ناكان ا:لصمفهرهمانالسوية اوخامنّلفا

قذى لكل منباب برسعمهرها قا
بنقا
دتك عملعىة ماقللهنا نّكاامالمدذف مغروض فعااذا
استو ناقولالزءاجى معنىماذكرهالمصنفيمن ان مانصفالمهراذاكانمهراهمامتساو بين وانكانا
مه فينيقذى الكل واحدة بردع مهرها قات ماذكنأل:دلج عردودالاترىالىماذ كرهفىالفرمن

انهلاحاحة الىالتقيد عمااذاكانمهراهما متساويين اذلوكاناختافين يقغى لكل واحدةبرسع

 1و| 4مهرهالانهل يقل وهمانهف اله ر عاللىسواءسى يردءلمهذلك نتهىنتصرف وكذاقالف الهرول يقل
5

وو

اجام

 .إلالف"0 .
./

1

6

د

0

لزم” زين  100جيوفت

د

6

0

بالسوية يدها اعاء الى
انها و
لكاناءةافين قذى لكل واحد ةير
دع مهرهاا نمسى واقرها #وى وعهذا

برعل ماوقعلمعضهم فىهذ امام (قولهفالءةدالاولحائز)وحل وطؤّهاالااذاوطئٌالثانية فرنئز

00

تالثانسة الفعىدة

رم لاولىمادامت!

مه ى

اناس لفساد العة زداياى ونطرةا وماية

احرس |دار"

دةولا>ل وطءا انيه فسادا معد ر داع ده مرهأووطئ <«مداحراره

إبشعهة رماعرأنهمالمتنتقض عد ةذات الشمرة(قولهواغالزمعليهتصفالمهر) ددناذاعل الترئدب فالعقد

الاولحائرواك“افى فاسدنانفارةوماقل الدخول وجب الاولى لتحم ناكلا<مههانرصافلم-مى ولاثئة

لثائية لكونهفارقهساق.ل الوطهكذامخطشنا (إقولهوسوم انمعرمناعرأثين امح) لقولهعامهالسلام
هخصوصة
لتك المرتعلىعدتهباولاعلىخااجمالحددث ولان المع بدترهايفذى!ا لىالقطبعة فدرم والا ب

0ل

ببنتهوعته من الرضاع وبااشركةاز تخصصهاخير الواحدوا لقماسز يلب على انهفالدركذران

5زوك 1 0

الحددث مشهور نصلممذصصا لكاب (فرع) عدةامالولد بعداعةاقهاتمنع انخكتاراعزدانى سنيفة

ا

وزقر وعتدانى ودف وثهد لاع جوىء ن اليرعذدى

9

تمس.دم افانه >وزكاف الامع و ل
الموةتةفلاتمنعوذ لوتزو امد
ازنادات لانمحرمةموقت بزوال»إك

(قولهحرمالنكاح) والمرادالحرمةااوْ بدةأما

دمع ببناعرأة ال) فان دنتالزو لجوفرضت ذ كراح
زو ب
وجدا
ابارهفرضت المراةذكرا
ارلعملتلمه
امرذ

والامةمتقدمة اذلوفرضت السمدةذ كرالمترم يذلاف العكس تهر(ةوله زوفقارلا>وز)لانهلمائت
الامّنا

00
00

لسن
من و ده فالا<وط ا رمة وهومذ هب ابن الىللىزا

ال.صرى وعكرمة وللهمهوردوله

تعاك و حال ليمارواءذلك ولانه لاقرانة نمام نان قمه#طبعة |لرحموقد صخ|ن عمد اللهبنجعفر

 72سم

ار

جع بين
نت علىو عرأةعلى وكذاج-ع ابنعماس ديناعرأةربل وادله منغيرها زباى (فائدة) سدّل

عن الجمعدمنالاختين:فى الحنه فأحانالرملى.أنهلامانع لان يدورمعالءلهوجوداوعدما لان

العلةالتماغض وقطيعة الحم وهذا المعنىهنف انتهى وصرحالغر طى نانهرورنكاح سائراحارم

ا
فنه الاالام والمنت قالشعخناومذه:.اان الءلهالمنصوص عامهايتعاق سم باو <وداوعدما
صوص عام القولهعله
تهنا
مهو
ةفقد
لسال
ءة ك
لو-شي
ارةال
كااطواف قاطرة ولهذا كانسؤر اله

ال
اسللامقمخطافة
لان
بعة فك
شميأاجا
اها
زبي
الءكلمنيدبالا
ار ملى موالنفاةباءة.اركونعلة وص ا

هس تبط انتهى(قولهوالزنا)وهووطهء مكافف ة.ل ملتها خالعن |لمك وشمهته قمدنهوانكان وطء

المتكوحة فاسدا أوالمشتراةوكاذللاكااىمثشرةاءافالسدا
مشتركة والمكاتمة وزوحتهامحائض والنفساء
والمظاهرمم ارجوب حرمةالمصاهرةا ضالانه>ل | لافنهرواءلانارادءالمكاف فكلاهدم 9

ل.أق
المراهق وس
ع ماايبده (قوله واللس) “ا.لوحترهةناللس لاجلكونهسدالاوطء السب لاولد
ولوكان بدتهها حال قان وصات حرارةال.دن الىيدهثتت ا رمه والاذ_لاوق للان وجدا متت

فامحرهة
واىلمسسْعر رواءتانزيلى وظاهر ماالخفانية تلدرسجمانهالمد نر ورج الر
عوسجهزم قالاخشار بانس هرم ومس المراهق كال.الغكافالغ ولافرق فالس بينكونهمنده
اومنها كاذكر العرنىلكنأوعمم|نضا النظرالىالغرياوابقامن علىطلاقهمن غيرنةم.له بالداخل
1

:

0

(لعالىمهسنكين)

:

ةلمياملكر
لعدملمازحدث كانت خترامنتضمة العد:ووجو ب العد ع

1
اية

ماوعا

لغيرهلاهو فلاالاترىالى ماس أنىمننأف لها نين مسانته ولوقملانقضاءااعد :كذ اهذا وها
لدة
_نزو
داني
ودساله
ملاهرلاخذاء :ذه ون ضرح بذلك العلامةالاتناقونصه ول

منهما<تى

تنقضى عدتبا وانانقضت عدةاحداه +ادونالاخرى له تزوب ااتىلمتنةض عد شهادون الاخرى
كلا تصير حامعنا هما اندوسى وه_ذا أىالته ردق اذالمسين الزوجا-داهما بالفءل فان دحل
الىو بمنائاسابقة 5قذى بتكاحهالتصادقههاوفرق دنهو بمنالاخرى ولود ل باحداهماو دين

ده دذلاكأنالاخرى سابقةبتمرالثانى لانالاول.نياندلالدوا لأسانىصركاوالدلالةلأتقساوم الصريح
شيرثبلالءة عن شرح المع وطوات  2بين هاو بسن مااذاطاةىقاحدى

نسانه دعمتهأونسمها

حءتث ور الهمن ولافار ق الكل و أجمب بامكانه هذاكلاه تالان كاحي نْكانمترة الشوت

ذإه ان بدعى نكاح ممننّاء دعدممأممْنٌ كا عاكان ودنام شت تكاح واحدة عاوافتعواة

لصنف ولا الشارح
اساللم
نية
نالسمديقان
حال قسك عال:محقن .ونه *رطالا سبام النسك
انهذا التغردق طلاقاووفمح واكارالعلام > الز دلي حك ونه طلاقا فأنهع_يريه ع ريق
ق قوله ومعناه لس ىاد

 0المدصخفم نان طشمائصف الهراذاكانمهرا عا فساو دمن وهو"

ق العقدوكان| اطلاقة_.ل الدخولانتهى اعلنتىفردق وكذا الاتقافيحيث قال وتغريق| 0
كالطلاق مأنل وج وقال ف الغتموالظاهر انهطلاق <تىينتقص من طلاق كل منهه| طلقة

لوتزو<ها

دعدذلك ثماء انالتقىء دبالعةدين ق قول المصذف واوئزوجاختّين فى عقدين الاتفا اذذلوتزوجهها
ىع ةد وأحد فرق دد 4:وددتهما أنضاكذاف المفتاحونفارفه انموى وقال انها حترازى لانهىه 2
اله

اولاتنصف امه ر كلاف مااذاكانانفىعةد ينوليدرالاولانتمهى

نالوتزوجهها قعقدين
مههتأهل فان كالم المفتاحيالم رللتغردق بنه و ددنرها ولافرق فمه:م م
ل قم

3

أوقعةدواحدوان كاناخترازباءالنسيةلتنصصف المهرفةدبر وك ذالافرق قو<عوب

الهبرحكحاء_لا! كل مثهما حءتث وقدك الفرقةبدالدخول دمنمالوتروحهوافىءةد نول ددر

الاول أوق عق_ل واح_.فد أماوعوق الهرذكل منمدهااذائزوحهما فىعة_دن وميدر الاول

وكانت الغ.رقة ع_دالدولفلماقدمناء عن ال:نو بر وأماوجوبه لكلوها اذاتنودويا
فعقد والندوكات الفرقة بعد الدول أضانناي .فالدرح.ءث ذحكر,ان  45قّ
نزو حهمامعا ال,طلا ن وعدم و<وب امهرأىاكل ا

ا

انذهى

وله وفماتصف امهر) انكانموراهماهة ساو دينقد راو حسأوهومممبىفى العقدوكانتالغرقة

وا

را

او

ا فلنحافس اهما فانعلا ذاكلر دع

دةةه-ها يدل نصف المهر
مهرهأوالافاكل نام3فلالععين وان يكن مدمى الواوحا محّع
تنوبوشرحهومنه :ممما كلامالا رحهنعدر

لات ااخرمن سق للور د عري ار

ساملتى ع انلتنو بر وشسرحه من قواهوالا
مااذاتفساوتالمهرانوليدرام_مالاىالمرأتن تانما س

ءى زاده انقوله فلكل متهمااح صوابه فاهها
فالكل نص فاق ال»ورين وقعمذلهف الدرروذ كر ز
منالسو رواءلان التعبيربالاةل
صف اقل السعمدرمن (قولهاىالاقلهن ند المهرين) تقدم مافيه
عن :كن المهرينعنزلة مالوقال أاىنصفاتل المهرين فلاحا<ة اىلماذكرهدعضهم هن التصو سافان
رنفا .لتيل الع
قلت كف هل الشارح وله أى الادلم شو الو ا

أن
فت السف ا نور

ماذكرهالشار حول علىمااذتافساوتالمهرا ن وملامليدرااىماحلمرأًتينكاسيق فلاكلح :فسيرالاتن
<مندّذلانهمةروض فعااذااسةتو باقاتلا 1ان قولالمصنف وذما نص فالهرمفر وض فعااذااستوى

29

كلامهمايدل عامةبل قوله وفو نمف امو رمقل لانكون ١1رادانه ندشهوةان لاأسوبه

4

[! (فغااعتن)

3

ِ وْعندالءلانة لاتحرمالدواعى الافىقول للثاذ عمتنىوتمع_هفىالنهروا4وى قالشنا وهوئذالف

١

فاستيراء احنياثطواحزه توما بتقميهما لاباة..ل واحدةفقط وقالقالتسن هناوبطأ
ا-كللامهم ال

المتكوحةان يكنوطي الملوكةالملراقنوقة ليست عوياوهة حكافلا اص رحامعابمهما وةالاحقدقة

ولا<ك وعلىهذ الووطية| <د ى الاخحتمن املو كتين|ولسهارشوة لل لهالاخرى وان وطثهه ارما
جبعاحتى

ري احداهما

عن م للك انتهى (قواهفاويزةٌب اححثأمته) أى -

نكاحاعها

ةرجح

افا
ال
ا
دلا
لس ف
بتحارملبه
وما قمدب ااتزلويولجاانشهترى |
انحت
مه الموطوءةحازلهوطءالاولى نهروطاق
الامة تشع امالولدكاف غىايةالممانوقمدبالموماوءةلامانلمتكنموطوءة بطأالمكو-ة قلىمعهاما

هلا رح وو جههان المرقوقةلستعوطوئة حكاف« #صمرحامع بينهماوطألاحقيقةولاحكم
سيف كر ا

لدابنهلأندكعانند قادوطيئ الملوكة قمل امعقودءام] كانحامعابدنوماوطاً حكالان حيالوطهالاول قاتم<تى

ْ

راد سععااستمراوها والمعقودءلمماموطئء:
حكندل لسوت الدبععردالعةد كذاذط ْ

ش
يذنا ق(وله صم النكاحمطلقا) جرة كااونتامة هر (قوله-تى بيعها)أىيفعلبهامابه>رم وطؤها

ْ عايه من بممعكلاونعض اوهةمع تام اوعدت اوثابةاوتزوي ف
حالممسعمال ولوقا
لح
لتىجرمهاعلى

| نلفسسهكان اولىرتوهاقره!  4وى واقول فنظدرهلانهلا نعل مالوطاق المتكو-ة كاسيذكرفهالشارح
|قال
ااولى
حان ي
دقال-
اتى
هجرم
ما واءلماناءماقذا ا
تلعض
لكاعت
يناق
كال
اكللوكيعض كل
الكللوت الحرمةون أى بوسفان المتكوحة لاحل,اكاب وج اهلظاهرائم ترم نلاكابحتى
لووطئ6ا وجب علية العقرز بلى (توله فاذاأى وبطهح:وللاحهددّهمهما) أوىطحدلامته الموطوه:
طالنقالمتكوحةاو وطه المنكوحة انباعامتله الموطوهةاوزرٌجهاوقولهفاذا اى.هأى بمعامته
اور و >هااوطلاق المتكوحة(قولهوقالمالك لانص التككاح) الذىافلىز وناقبال دض المالكرة
ا لصنصع النكاح-تى حرمالامةع
لى نفسه لانالنكودة موطوءة حك |ذالنكاح مدق بالوماء فحق
الندت لوصح التتكاح لصا رخامعايين,ماوطأ ودومةع قلنا نفس|أ لعقدلس وطهواادير وطأعند

 :وت كه

وهو-ل لوطه ووحودالولدو<

الذئبعقءه ولاك ل ف.ه كالامبعلعراجعة النور (قوله

«طأالمتكو-ة قل بيعها) أى
قمل بمع|لام#هوكانالاولىان.ةول ة.لى رم وطئها (قولهولوتروج
ْأختين) لدس بقددل ك م
لن لاحوزجعه من انحارمكذ لك نه و
رينئذ فكا

عدم ذكرهذه ال-ثلة

| كأفءلف النقايداولى إدوفافىعوم قولهالاى وبينرأتايعنابه فرضتذ كرااحجوى (قولهق
عتدن)

ق.ديهلانم-هال وكا
ناىعةد واحد بطلاولاحت  12ها المهر الانالوطء كيفىالدروهومة_.د

| دلاأنتكون احداهمامثغولة ابلكغايرا اوعديعام ناتح
لعن
فكا
احرغة كالوتز ويدت

| بزوج
عينقفد واحدوأحدهما متزوجبأر بع <.ث حكون زوجة لخلراممر (قولهول يدل
أ

بواحدةمنوما) لانهانكانتالفرقةبعدالد ول و بلكل مهركامل كافالتنوبرلتقررهنالد ول
||وهنه عل عد حوبلوهاحدةدر (قولهالفرققاذىبينه وبدتهما) لان_كاحا حداهما بلابطةين
| ولاوجهالىالتعرين !هدم الاول وبالهترجع ن٠غير مرجلاوز ولاو زا لافخر
لىففر فوتبعمن

 ١التغريقوانارادانيتز اوحجداهمادعدالتغر دف لهذلأثان كان التغردةقلالد خو لكواانن
| بعده
فاسن لذهلك تحَنتْةَدىعددتهماوان| نعقدضةتاحداهمادون الاخرذىلوانيتز وجبالمءتدة
ٍ! دون الاخرىك لايكونحامعانيتو.ا واند سل,احداهما ذوله<ان
هاسر
دونالاخرى مالمتنقصض |١
عدتبالانءدتماء6:ممن العزوب 0بأحتراوان نعضيءدتا
ا اله إ ونذالِ اه تماشاءلعد وام
االر
ْ زدلى وقوله ذلهان يتزوجا معتدةّدو نالاخرى أىلهالتزوجنالتى لمتنقضع_دتما دو نمنةضيه ا

|العدة اماانهلانتزوج عنقضية العدة اذا ك
ةاانتلعداخرى تنقض فلاذكعرم
دنتاهناتنعمن ||
ا
عالتى
التزوج ب خأته| َك لايكون حامءابرها يذلاف مااذا أرادالتزوجب
دت
تنهضا حمث لاعتنع ||
-
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(مءنلىاه_كين)

3

زع حنهاماالصفةمذ ٠كورةقآخرا لكلام ك)هنافتتصرافلىمابامماز ىر وولهو نتها)د بددل

قفوىله ور نائيمبناتالر بسةوالر بادب
للاانسم نش
اهللونشومقرن لالءةبناتالر بوداملةريدب وان

سفان تثدت حرمتهن,الاجساع انتهى بخلاف حلائ لالاباوءالابناء لفانلهاسامخياصتهنناول

غمرهن زفبلااترم بت زوجة الابنولابئتابنزوة الأمنولانذتزو<ة الابولابنات ابنزوجة

| الأبصر (قولهاند ل بم)1لقولهتعالىوربائمكالولااىلفخجولرواةلاابهلتدية كالوط عند
انىنوف لاف جد جوى عن الظهيريدواعلم ان خرالر جل بالفوالمكسر حضنه وهومادونابطه

الحالكنم نهر والكشممابدمنالخاصرة الاىلضلعالمخلف والمخصر وط الانسانشيئنا اعلنفاح

وذ كرا رخرجحمذري ااحللعمادةروتقفسيرائحران تزفالياتمعالام الىبدتالزوحواءلان حرمة

الربدية مةسمدةكونامها وقت ان دخ ل مبشهتاراةامالود نحلالامصغيرة لاتشتوى فطاق فاعتدت

بالاشهر ثمتزو بجغتيره فاءت سنت حل لواطى امها قبلصيرو رتمب|مش
هتها
و
اة ا
اعز
سوج.أى من

الشارحكغيرهصر اولاالتغات كن استغر بهامعانهافىمتن التنوبر (وقاولعهرأة أبيه)لقولهتعالى
وكفمتناولمتكوحته وطاماوعة_د امي
وحت ذ اك لذهاالاياءيناو الاباء
ولاتتكواما نكعآنا
هما

والا-دادوا نكان فمه .ع دم انلحقيقهوامجازلانه نفىوف النى >وز المعبدنرماماكو زف المشترك

انيمجيعمعانيه ف الننىز ى وتعقبهف اىلدر ب ناالصي انهلاو ز ام بدنهما لافىالانى ولاى

الاثسات ولاعوم للشترك مطلقا قالالا فكاللتقر بروامىققتاضنالانءفىالاثساتفان|قتضى

الانسات جع ببنالمعنيينفالننىواكلذالفكلاوالاولى انيكون التكاحفيالايلذلعقدك هاوا همع
عليه و س دل .وت حرمة المداهرةيالوطه اتحرامبدلءل آخرانةهى وتقممده الوطءياحراملبعم” وت

حرمةالمصاهرة بالوطءالال كا"نكانتامته ولعنع من حل وطتهامائع بالاولى ولواشترى امة من

ميراثا بويهط-ل
ولها حى نعلا ن الابوطءهاواوناخ.ارالاب حي شكانت ملك لاانكانت
غم
ملسكه لسكنلوابدلف اىلتورام_ترى لك لكاناولىوقولهلاناكانت فىغ_يره لكهباعنلىلظاانهر

كذيهلالان المصاهرةلاتثنت,الوطءا تحرام (فرع) توج كرافوجد هاثساوقالتاوكافتذنى
انصدذها نات بلامهر والالا جر (قولهسواءدخل م ااولميدخل) ود دعدةوله واعرأةابه

ل.كون قيدانى حك من امرأةالاب واللايكنان اولىاذلافرق بدنه
اماف.
له ك
زسم
انى
يأ ه
(قوله واعرأةابنه) لقولهتعالىوسلائل ابن ناي الذنمناصلاب> وذكرالاصلار لامقاط اءتبار
التدنىلالا لال
حاما الاءنهن الرضاح وافظ الابناء ناولا ساء الاولادوان سغلمواولا شترماد ول

الاءنو لاالانلاطلاق النصزياى والدلالعلىذلك انالتنى الم بقولهتعالىادءوهم لا ماهم
وقدتّه اتهعليه السلام ندتىزددينحاره ث ث
مروجز دنب دع دماطلةهاز يدفطعن ا شسركون وقالوا

احنلهزءلوبةجابنه فتمع اللاهلتنىبقوله تعالىادعوهملا ناثهمودفع طعن المشركين بهذا التقبيد
فمقيت حايلةالاينمن الرضاع داذلة تحت وله علءهالسلام يحرممنالرضاع ماعدرممن التسبعناية

(ق
اوله
لو
كل رضاعا)لس(تئ دما حالةعلىماسأفىف الرضاعنهر(قولهمن!الكمورات)منبيانية

جوى (قوله بحرمعلى هذا الولدامرأةزوجالمرضعة الم) اذهى امرأَابيه رضاعا (قولهورم على
زو جالمر
انلين!ا لضقعمة لهاذباتعااقلولد) لانهابثته من الرضاع وقىلهصذوهرةوالتى قبلواخلاف الشافى بناءعلى ا
بهالحر معنده

(قوله فأصفظ ما|انشد بعض الافاضل) معنىالمدت ان زوحات

مااعة

ارضع وفروعه حرهن على ابه (قولهوحرمالم دمنالاخدين) نسماورضاعا -ة لوتروج احدين

5
| /رتاحو”

ا
9

5

 0دوي

امن
:
١

0

تدو لسع

هكاهمد

ورحاه

ردهأأرة

رضاعا فالنكاحفاسدوهن هنا قالفى لبر لوقدمواحزمةالع علىووهاملكل رضاعا لكان ولى رأ (قارب 72
لمحا
|او .
0
ا) وهوةول على وك
(قوله قبدمهلانهامح) قأمىدعاذ كرمن التكاحوالوطء (3و لهلان
مهلا
ليرم
س
ك1ع
ات

 :ولوقل احد اهما بشهوة حرموطء واحدة
منهه |ود واعيه حي رم فرج الاخرى بعليكاونكاحاوعةق |

ع

ون

5

.

و رمف

نو

ل )6سه -7

.رارض
م

(فخ المعين)

1

|الاب ةذ وكيل عنهافالعقذ تقل عمارتهالماو بشكاوهنادلاتمعالشاهد المذ كورو تدع|
القصات ولاعيرة خضو رالصىا دين ونس قات الموان دوٌ لمن عمارةالثقانة وهى الوكدن شاهد
موكلكالولىع:د <ضورموامته بالغةنتمسىجوى
عند حضو را

ضرمم

2
ل

ا

1

أجميالجمةوعايه الفتوى فخلانه
لاضرورة فىجعل الكل خاطين بلحعل الم-كامفته

أ مافىالخلادة عملاىاذاقلواج.عا شخناعن خط الشمع.داليا قالمقدسى وقهذا اللقامكلام علا
/أعراحعة حامعالفتاوى (شروع) قالزوجنى |بنك علىان أمرهابدك ل.كنأهالاعرلانه:غورض قمل :

ا

ا

(تنسمه) بعثقوماللخطة ذزو ها الول

 1لور

ار

00

لت

ا

التكام»وكله بأنبرو حه ولانديك ا
ذنزادالوكيل ف المهرلنفل فاولبعل
تىد:للذلهخساربينحازتّهو قدهذهوه االاقل من السعى ومورالءل لانالموقوف كالةأسد  4تزوج دشهادة اللهورمولهل>زيل

||أقسلبكفرهدر وامنظررماادامن قوله وا الاقلىهنالى المهل امرادالمعى هنو وااللموكملرااد
'أما»+ساء لوحك .ل زائدا علىماأمرلنماهرءواهرلاظلائانى
أفصل فالحرّمات) اذاف الاصوليون فىاضنافةالتترع الىالاعمان فقيل عوازراهرّم حقيقة
|الفعلور<واانة -ة.ت-ة شرثلالية واعلمانللغرمأساناالنس والمداهرة والروضااعلمجسع نين |

|الاخدين اوغيرهاكالمرأةوعتباؤتعاق سق الغيركاةكوتةوالمعتد ةو يفرع عليهمالوعقد علىاد |

١أمثلااحداهما منكو-ة الغ
ايرا
عةدةندصحعلى الفارغة وادخال الامةعل اىلحرّةوالمطلقةلاثما
لومع

| وعدمدين سعاوى والتنافىنينالمال-كيةوالماوكيدوانلايكونتحتهاردغسواها فاوزوجتهن

إٍهصن وأ<د ه_ما ممه اررعةمع العقدءلى الثذص الا خر(قولهوينةه) ولوهنالرنا نا ز
ننابسك

|أقأمسكهساحتى ولدتاذهى بنتهلغة والمضاب امساهوبالاغة العربيةمالمعصل نقل وكذاصرم أخته

و
|ينت

أنه وأخته اوابنهمن الزناوةالواانولدالملاعنة حوالمنتفلولاءن فانلنقىاضىنسبهامن |

||الرحل والحقهابالام لاحوزناتنزو-هالانه سدلمن اينذب نفسه و يدعم فمثدت نسمهاهذه فت ْ
قالعروقديقالث.وتحرهتها لاناعتيار:هذا التكاف «البراعام ارسته وقددخل امن اورده
ول بأمها وحفلا:حكونر سه وقولهبأنزنابسكر
نلاءتوةف ع_لى احلد
لنع”ماوت
لأ
فىالاور
امحانوق ولاءتصوركو
دأمسكؤنا الى|خزه قال

مونالوادمنهالابه
بعل ك
باننتههن الزّناالاذلك اذلا

 ١شعذناءن تحط الشمزء _.الاق المقدسى (قوله وانبعدنا) اى الاموالمنت وف هاعاء الهان الجده

أأوانءاتو نشتالمنت وانسفاتام و .فنتتنا رفماقوله تعالىحرهتعاء أمهاتكو 1
أأطر دق| لوضعاذالام هى الال لغةوالءتتالفرع فت-كون الاموالمنت حمنئذمن المشكاكا وانذلك
لبغقرةيمصماح (قوله
فل من نا
سعد
وبق
منعوم الخازنور (5وله وانسغلت) سسغفلولامن نا
ا وع-:هوخالته)

ورد لمعه جده و حد نهوخاا«االاشقاءوغيرهن واماعةع3امهوخالةخالةابيه

ل كمنتعه وعتهوخا لهوخا6
لغلا

هح)المراد
عرأتا
م
واا
لقوله تعالىوا<ل لسماوراءذلودر (قولة

إأنالاه_ل والفرع لكان دمرحجوىعنالبر جندى قماددالمرأةقانصرفهال اىلث كاح|اجمعقن تر<قها
أوطء|ومابقوم مقنامه هن المس ددهو أواانظررثمهو ةلانالاضافة
 ١فأسد افلاكرم امهاقعردالعقديل د ل

لاتثدت الاءالمقرالصي والمراد.الاضافةاضافةاارا أذَاليه وانكانت امه فلاتحرم امهاالابالوطةاو|)

ئار
راراادب
مر و
لابح
دواع.ه لانلالفنط].ءاذااضمفالىالازواكان المرادمنه امحرائركاالها روالانل
المملوكة بعقدالت-كاح ولواءةاغسيره (قولهسواءد ل ال) لتقوعلاهلىوامهات ساتم منغيرقيد
بالدخول زياجى (قولهوعد شعراار سى ال) احتدوابأنه تعالىذتكراالمهناساءرعطفعليون
فط
ر
شل
لام
اهوال
ضرف الموما ما
اول
يد :
فوال
الريائبتثمأعةمماذ ترالشرط وه
ا

شل

0

ااا

0

قاناذاك فالىثمرط

9

(اعلى» :لامسكءن )

١١

ولاذى شوادةءلى ماه تأفادانثوادة خرن على الذى لاتقل والمستأمن حرى (5وله كاين )لدس

.دك

ذاكذرشخنا فعل هذاعوز للسلاملعة دع الذم.ة عذرة الذممينواانم1525كان كان

كوناعوسدين (ذولهوقالت دو زفرلاوز) لان السماع ف اىلتكاحشبادةولاثباد :لكافر على الل
فكا'نبالم سمعا كلامهماوهها أنالشهادةشرطت

ؤره علىاعت راثاتاملك لورودهءلى

ل «:طر ١

لاءلى اعتماروجو بالمهراذلا شوادة تُترط لازوم المساللازومه.دوتها كالسع ووه ذلان مااذام
قد بتعقدركالامهما والشهادةعلءهث رطه واجءوا اناداءهماعندا_:كارااس غير
عان
له ل
ازم
«#معا كا

عسي اماعندا-:كا رهاذة.و ل عند همامطاةاوقال دان قالاكانمعنامسان وقتاإعقد و
قاللا ١

لاوءنى هذا الخلاق اواسلا وادناوعنهانهالائقءل مطلقاوهوا لميمن مذ همه لانهاقات علىاثمات |

فعل الس اوعلى كاح فساد نهر (قولهواغاة.دنايا!-كا_ة الم)شار الهانالمصنف اظلقفىعل ||
التقسداذلانازم منكونهاذه-.ةان تكونكابءة (قولهأى وكاهالح) ذسالامر نااوك
لالاةلعان
رةد ||

وككوانلةوةدلامكون جوى (قوله صذيرته) الذمبرراجع المومنوالمستكن فىقولهفزوجها أ

راجع الىالرجل نهر (قولهءندرجل) أوامأتبن خهر (إمقول
اهلا
ثن ا
ملا
رباعل
اهلح) قال ||
ا
ف
النو
لساي
تة-هذكااف غيرةةابعالره لأنالاب دصل ان يكونشا هداف اىل_.:كاح فلاحاجة ال:ىةل ا
المناشرةمن المأهور الال
ىا مكنم

تاج
اليسه
هعالومرت
المالذةولمهابتزوهافزو<ها ءندر<ل

حا
حضرف
اا ن
ضكارنتةحم لاان غااتلغوافيةارى|نهمحةاب اده أدضا لا
انا
ذلااكان حاذرا
لاإنصط ايكنوناهداق نكاح أمريهلاناولكيلسفيرومعبرف-كا نالا بهوامزوج ولاحوزان

كون! لابشاهداوةد سُ-كل ماقالوهاوزوج امولىءعمدهالمالغ >ضرتهووا حددع ولاشك انهالمزوجح

دقرقةه وقدحعلووشاه_دالكن هذاادد 5ولدن وقالالمرغمنانى لاو زوهوااظا رار (قولهسغيرا :
ومعبرا) أىرسولافال ف الغرب

كلفد

السفيرالرسول المصلم
دينل
|تقو و
ممذه الو كيلسغيرومعير بدن اذالم

معاوضة كالة
_كاح والع والعتق ودوها #الارتعاق نهدئ ولاطالت.ثئو جه

سفراءشذناعن الغاية(قولهوان كانحاذرالا 2م) لانالر<-ل بومحتدىهشاهداويهلايتعقد ||
الذكاحعبنى (قوله حضرتهاومع| لاب 1ه د آخرصم )عذلافمالووكله انبروجعمدةذو جه عضرة ْ
رج-ل أوام:ينوالعبدحاضرلا بتعلعسدم التوكيل من <هتهعينى وقءهوانأذن لع.دهان يزوج
فتزوج نشهادة الموك و رج لآخرةء.ل>وزقال ف النهروهوالاعم والغرق لانى وتمعهفى
الدرقال

شعخناو ا-لهغرق انم اشرةا لسدلمتكن فكا فرعهكةلدافحاذذنرهلةهمولاهورجلانتى
والارادذك اد رالاس.ة للتزوج فقط لامطلقا فسقط ماءسأهنتوهم من صيرورته
ادما
لذو
تنال
حهافرة
سا اكات ولاسةالو كيلمستغادةمنحوة السيدقالأنمماشرةالسد ل تكنكا ره وق العرنىلو ٍ

اكانغائ.الاوءلىهذ|الامةوقالالمرغينا ى لاو رز
زوجعسده البالغبحضرةرجل وه وحاضرعم و ن
وقوله وءلى وذا الامةددنىاذاز و جالمولى أمته المالغة

ذم

رجل وهى حأضرةصخ والالالكنذ كر .:

ف الدرانة م>زعل الظاهرموافةالماس.قع نامرغبنانىمنع-دمالموازوعلمه فلاذرق فعدم <وازر :

تزو البمولى امه البالغسةبحضةرجل بمنأنتكون حاضرةامل (افقوىلاهلابنالغة لابتأقهذاالا

باعره ا)أى لامكون العقد ”>اهذاهوالظاهروقد بقالمءنىقلوألسهتأقاى لامكو نافذابلموةونا ||

علىاحازتماجوى لبكنفلقىاوماهكاوىنالعة_دصكها نظ ريناهعلى ان المرادمن أ االعلعيةطلانك |
هلوظاهره نسكمالا يمدهل.ل قوله وقد يقالا وج هانهلامك ون ادن حالامن الفضولى وعقد |
الفضولى لدس سساطل وعنه_ذاقال شنا اراد.قوله لآمكون تعااى

لازما لاباهلمرادياتي عذد 1

الاطلاقانتبجى تمه )سات عنعةد ولىوشاهدين أحدهماصى فول العقر ده فاجدتبان العقد |

ةاة
حنيكاانت الزو جع
حااباضلغرة وا
فذهنتالنلكاانتثدا اوس<تتانكانت كرالان ||
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لولته ف
بح سلقوط م ذاكذرءمنانلصو يابوق
ل)
افى
لالسءين
اقل
المكره نقعةالع دو بنصفالم.مطىلاقنهامكر هااقلبولط» (قولهوماوضعلت
ضزلةتزْ ويج
اعترض يلفظالذي كرةفانه بوغ.ل_دامءلينكعاقلعديينهالنكاحلانه  5معان
النصفكذان لعنالناطقى وقالصاخب المحمطاارالان رافلية ا١ 855 اضرف الذكاحالى
تصفه :جع ك]فىالطلاق فلابردالاعتراض جوىء نالبيجندى(
<ءلتراس مال!!

لالسوان
ا م واتحدل وا

فانكنت مس بمسهاقدللايزعةدلانالف الحروانلايدج وقدل يذعقدلانهاذا

اتصلرهال#مض افادمإك الرقءهم!-كافاسدا ولد سكل مادفسدالمه:ىا نحق.ق للفطرفس دعدازبه فقو 4م

ست

والثماء ددن ولوفات_ داوف الصرف والقرض والصلموالره:نةولانوشى

جه نعقادهيالصرف عملانالكاء_دلانه يقد ملك العين  1#لهوبهثر جحماف الصيرف.ة من

 0بالقرضوانرجح فىا(لكشف وغيردعدمه وحزم السسرخسى باتعتقادهيلاصلحوالعطية ولعت
3

فالولونجيةعدم انعقاده بلفظ ارهن وهوالوا فق لا-كاءتوف

خماعد ران

الذى لا حلاف ف عدم الانعقاديه والواقع ثبونهتم رعن المئءانه وا-لأنه :دس رط لانءعقاده افظ
00

ذكاح <حتى لوطاب نما |لمكءنء الويادققااتوه

فى منلشوق للاكرون

لتاقو كش ف المزدوى تشترطالنية فىلفطالم4ه .جوى ع نن البر-ن:دى (قولهولاستعقد رالاجارة)

اعباارا«المهملةيد!اات ولا

عل
عد معاي بالاارهرا ا

و على
لوف مه

مبعلم»نكلاعهم ولوحعات آارااهأ حرةدمتي ان بتعقد| جاعالايه بغددملك الرقهدر دأى بانقال رحل

استأحرتداركابتى هذمشعخناء نانحلىوكذا اذاجعات بدل تلع با قنال < :اخلمزوتودك
هتعقد:افا الاحارة والاعارةكاذ ره
اني
لكر )فا  -كرحيقهول
مت هدهفقبل ضح نهر (قولهخلاقا

العينىفاذكرهالشارح لاخالفماذ كر اهلعننى وقدسيق نظراالب.داجوى فيه (قولهلامهالتوضعلجاملك |[

العين) كقنعورهن ورضاوابراءواقالةوواهءاتامى واكالباةوءكة.دالملك ف الحالوذ 5
اض وقط وهو
لولعم اانامنق.ع

كال مالب.داجوي ناءفاران ارادعاقفيد ماكسا
تا علاىلعولعامصدةاضافة الذكاجالىنصغ وفدوه >+زتشائع وقد عات ماذه.ركذا امخلع

والؤلاءوالابداع كم فاىحاث.مه جوىء زالماسوط والخرط وانقأتان الس ع.دا #وىعزا اماق هن عدم
اتعقادهناالقتع والاحازةنأنزاى والرضاوا لابراءوالاقالةرااشركة والاءتاق وااككاةلا بزلي معان |

دعض ه دوا

زلى

وىات 03
لاجال
7تلا وداه فىالزماجى قات اشاراشذن

سسب مادلغاب ه قولااز داعي ووها و ذافال اشلى فقجواثى الزلي قولهوذدوهااى الشركة
والاعتاق والكابةوالولاء تا لتهمى وماده بعر انالحوىاوعزاج.ع ماذزهلازياجى !كات |
سه

-

2#

5

(ف اللعن)

ا وهماءدءان أو سعران عل دىا يذلاف مالوكاناقغدنة وأن تع المذكوحة ذلوزوج بثنهمه وله

| شتا ناكم الااذاكانت احداهماهتزوجة

فمنصرف اافاراغةلنبهرزعانزيةقال الحانفنى لعل اراد

اأ نلاتكون حهولة للشوود لانهلاندهن المديزْءند الشاهدين وبأ فىفصل لابنالمان يزوجننتعه

| اللاان المرادان

تكونمعلومة للزويم 1فالواهنانهلووكلهانيزوحهاعرأة فزوحه من شوهاءا لملس له

اخاراللهمالاأن..قال هناك معرفة الوكدلهى المعةمرةلانه اح مقامه وباجلةلأمطلعالاعلىالعللاشموود
ا وأماعل ازوح ذلأطاععلمه الىلانشهذناءن خط الشمرعرد الماقالمقدسى (قواه وضعاللخضى) أى

 ١وضعاق أصل اللغةٌالأمارعا<دث ف الزمان | اذى وانمااشترط ذلك لانالع انشاء صرف شرعى |

ْ والتكاح كذاك والتصرف الششرىلابءرف الابالشمرع والشرع قداستعمل|للفظ الموضوع للاجبارءن

ةادر ر (أقواأهحدهما)
اىقجضاء
|| الماضىلغة افلىانشاءلبدل علىالتتقرقوالثدوت ذمكونلأدحلعل
| للضىو لااتخر لغسيره مستّة.لاكالامر أوحالا كالاضارع بناءءلى انه موضوعله أماالاولة-كماذاقال
رمان
رفش
ددّى
لة وا
ااعء
اأفاىت زوجةك أوقءاتأ وبالهه_م والظ
قامر
فوف
| زوجءى نفك أوك

]| مازعه المصذض مالناانمراحات ذال ف للكةب دل ه وتووكمرلدنا ن ماذكرالمصدف لدس تساف انه
ْحاب ادكون أحدهماللاذى «صدقيكون! اف للعالولثن-طثاملانسلر انالف لكلامهم وأما

| افلثاافنىوكهواانضها.ردوأهالهمز ةكاتزوب كأوبالةاءكتز وجرنىنفلك فقمات انعقدان ل,قصد

ال دوه بالنونكننزوجك|ونزوجك منابنىكالمد وعاهمزة نهر (قوله
وول
أأنهالاستة .الىلاف الا
 >::الفصل )باخار والجرورجوى (قولهان:قولز وجنىال) الاولىكانيقول >وى وهود ريح
أنالاانمراحا ب وقد صرح يهقاضضان حءث قاللفطة الامرفها نكاحاحا وجكذ | ا|طلاق واخاع

|والكفالة والهيةائح وكذافىالخ لاضةوذهب صاحبالمداية المعالىناالامرلدس نايحابوانماهو
ا كل وقولهزوجت قاعمقام اللفظ-ين أى الاصحابوالقرول خلافهف اىلبسعلساءرف م نان الوا_-د

كأوىن الواحدفيه أصيلاووكبلاوهذا التوكيل ذعنىفحلا
االءبسع
||افلتكاح بتولىالطرفين كللاف
تلكذتبيه
 |١بنافيهاقتصارهعلىاملس فاندف معااعترلضايدخمس:رومن ان صاحت الوكنزلخاليف ا
نلراججكونه احساباعرفعلى ماهوالرااج من ان الاعرا>ساب يكونتَام العقد قاءا
لان اله-دايةمعا ا

بماجدب وو
ئناتا
ا.كو
دلعقةدف
عىطةرفا
لدول
احب
وا< دف الذكا
اولكل
| بالموحبوالقابل وأماعلىافنهن
|قاللماسمالفاعل كمد خاطماأبودلكتزوجنى! بدك فاقاللاب زوحك فالتكاح لازمولدسللخاطت ||
االعمم النالفاظ التىينعقد
)ضع
ا أنلايقل لعدمحربانالمساومة فيهشرملالم عن الغ (قولهوانما د
 ١ب|جالتكاحفوعانصريع وكاةفالصرع لفطالتكاح والتزوبجوماعداه.اوهوما .يدم لك العينامال

اومن أورد كدف صم بهذ الالفاظ مع اشتراط الشمهادةفمه والكمابةلايدفمامن النمةولااطلاع
 :لانمموود ع امواواجد نانمالست برطم د ترالمهرقال السسرححمى ولانكللام :فعااذاصرحابه أىنامهر ْ

أولمسق|<١قالتهروان لذكر عنى المهرة_لاندمن التئةثذناعن افرنشته ونة-ل ال ناى عن جوامع
0الفقهمائصه كل لذهاوضع تلك العينفىمحالبنءةديهالتكاحان ذكراهر والافساائية واعلمان

همافان العبرةافلعىقود
ادَى
ناوْ
ععب
ل | جوامعالفقه:صذ.ف اىبوسف رقولهبلفظ النكاح والتزويمج)و
| للعانى دى الذكاح كادر-وايه و.-نئذ لابردانه تعقددلفظ المراحعة انذ كرالمالى كمافىاخان.ه وان
خخصهنعضهمناط.انهدون الاحندة كرددتتُو لفظال«:رس كعرء دك نفمى كاف الحانه| ضاجوى

ز واجلمناتزو ي اجلاىلوكاوالمراة
نالى
| (قوله بانيول متاكاوتزوحةك) لاملكننكاح ياذب
ملرجلامراوزوجها باهاواماقوم
 :والتكاح بتعدى المىفعول واد والنزويجالمىغ ولينبتقالنك ا

مكلام العرب جوىاعلنبرحندىو دنترط “ما كل من العافدين لف
زوجت »٠ه امراةفلس ن
! الاخراذلولاء لمةن الوضًا من الطرف ين فلاءئعقدا نكا حدرر ؤقمهعب وهوان طاهرههذا التعليل ١

5

(علىمنلامسكان (

التعمين بالنسية لال الاعتدالقال و بديى ت”رجيما(و<وب على التعمين لث.وتااواط ,دعامه والاكار
علىهن رعات كريط

ملااقه ْ
لىالف كثيراماية آهل فىا _
بايدالان قا ف

علىاأسنة (ثوله ويتعقد) أىبحصل و ةق درر (قولهناماب وقول )الاحاب أخه الاثنات وعرة5
اولاج+وىسعى الاحاب اكانالانهوجب وجودالعنقد
الصيغةالصاة لافادةذلك العقد يقيد كو ه أ

لداستستهانة كا كتدتءالقللانيهناىاكون
إن |تصلن اهلقمولو بشدت لل شراتصلمامرالاةمءوللول
الاحاب وألقدول اجزاءمادية ذهى إللاسد كاقبست ]علدت ار والمدردررةقداثهل التعريفعلى
العللالارسعوالاات والق.ول فالع -ةدء وماد  00الموجبوالقابل هله فاعاءمهوالعقد
الحسادل علةمورية وملك الاسمتاع هوا عل_ءإوَالعاةم هه ولادفاءق  2:عدعهاذ قناداك 1

خارحا هر :

ول
أخريجنا لاداب والة.
شاروعة ك|شرعء  .و
والانعقادارتماط أ_-دا! -كلاءين نالخرءلىوه 'لشعيىنأء

الاقرارةلوقالت هوزوج لبنمعة_دعلى الختاردواعتاران الفض النعقادهو-كاهفى ال:نوبربة.ل اذا كان
]|

عدضيرمه نالثمرودوقوله لاستعقد الاةرارلا.نشاف 00 4-نان التكاحش
دت وبااللرتاصادد.قنقولافند :م
المراديقوفم لايتعقد بالاقرارأى يكنهن اصلسعغقدأى للماكولال

انه شت,الته ادق أن القاضى دده بااتصادق وصك به يناعنعط الشْي ع_.دالما قالمقدسى
لق قف درن نقاضذان ينج ان,كوناوابء -لى الدَقص_ مل أناة راتعتدخاض وليكن
مع زبالاء

بن ماعةد لأمكون تكاحاوان اقرت المراتانهزوه اواقرالرحل ام اعراته بكو ذلك نكاحاو يتمعن
ادراره-مابذلكانثا امكاح يدش-رماد_لاف مااذااقرا يعقد لككزفانه كلذب >ضانتهى ولوقالها

بأعرهىنقاعلتقلدسكعالى المذهبوانلرقب.ولالفءلكة.ض المهروكذالاينعةديالتعاطىوكذا
سكقاة حاضربلغا نْب بشرط اعلام الشموودءافى الكمابدر وبوشعه ماق لمر 3قال ولناداك
انانعقاد النكاحادها اشترط فمه «ماعالشاهدينقراءة

د"خرسواءكتب

ف اكلاماالكيكقا لتزوحت أوكت ترزوجةك وبلغهاا /كات فقها!تزو<ت نقدى
للكنةالوغه الاوّلل ماشترطاعلام الشوودوف الوجهالثاى شترط ظهيريةقالفىالبرفقويهم:شترط
<ذورههماوقت وراءهلكات لسد علىأطلاقهوهوصنى على|ن صدغة الاعرترك.٠ل فقوفازو<ت تفسى

منهقائمقااملاحاب والقمولفااكو ساع لاباتنرالرفا لد سكالوكالةولابشترطالاشبادءلى
التوكءل واماعلى من <عل الامراارعافلاددهن #ماعقراءةالكاب انتهى خافاإدرمننشورلطهاعلام

بان
اراح
نه_قد يز وجت نصغ
الشوودماف لكانامابهنى على اطلاقهع_-لى و اكلقو
ذلبااناللام
فى الاءخ ,ل لايدان «ضفه الىكلهااومانءربعن الكل ومنهالظهر واماطءنع_-لى الاشنه ذيره

لوفاىهرا
ورخواف الطلاق لافه فتاج لافرقدرا ز

كذ كرالبعض

واهروقد تالأنالرهوبج اط قمبافلا

 10مه فى اوتاحدة فت ارلبحرحمة وهومقةتذى ما الاشياه

قال واوا
احرام
اغلات | 2رام وقدءللقاطي انعاذكرنا <
اذا اجتمعامحلالول
ضافالنكا ان نعف ١

ماقي

ودع

وابتاوالاصانلاهنصم لاججماع مابوحب ل وا>رهة فىذات واحدة فترجج|  +رهةاةول

الظهبر بدانه باعة_د ذمكونع_لى هذاهدن فروع فأعدوذ كرض مالاازا كذ ركاه

ا[أومثله حاشمةالاشاهوالعدوى ومن شرط | لاحان امول تحادا نخاسلوحاضرين وانطالكخيرةدر
لدادم كقوهاتزوجتك عاثة
وان يكونالة.ول دعدذ كرماتصلبالاىاب منذ كرالمورتىلوة_.ل قله

دينارفق لان تقول عا قل لاب:عة-د لاناول الكلام .توقف علىآخرما ذا كان ق خاردماده -مراوله

1ش7رنبلالم عن القت وانلاضخالى الاصحابالة.مولكقمات النكاحلاامهروان كانالمالفءسه تبغسا
شر نملاله 4اضاءنالعر
رم امح | 4ط 5زياد هات ى! مجلس وانلا بون محانا

تفاع

اد

اتختلف الس لم.نعقديان اوجب احدهوافقام ال“اخرقل القدولاواشتغل عول|[خروهنهمالوعءقدا

ل
مساروم

النديح>وى

|' والوطمع ع َك مالوف

ٍ

دن

التوقانوا-حت ا

1

0

الا

62

راة

|

رالففةة
مؤكدةءلى الادمعندالقدرة عل لم و

جور ورك الفرائض والسنن برهاعلان قو وفودنه وعنك
لزنا وا

1

مه لانلهسد.اوشروط اوركاو<سكاودة 4-قصهةفته ماذكرهالمصنفم نكونه ١

تعلق
رقا«العالجنهبالناسل ودشمرطه توعان عاموخاص فالاول ل مالقا لوص
شر

لمعنعم ننكادها! امائعتر
مرأة

لذ

وان

المشكل جوازان<ونذ

1

64
لورقواه معد

ْ

 0فلاتحوزنكاحهاواسازء نحن البممرىيشمرودواسارم أضاوسقوطاتحد عندالامام نا١

م الباعل 12ل بدلمسل لها لغيرهول ,سقطاء ( 2آرا| وساب مداءتماوعاء  -الفتوى هر وكذاخرج ١

علحانان الماءأبضالاعة_لاف الحنس شدناء ن مني المفتىوم نشرطه العام الاهليه عن
بقولهلمء:ن ا

| العقلوالملوغفوالىلولىالاففىىالمزتوجويلنىالعقدم رو بزادا رياهلكزايفابى وشرطها نخاص ||
هسم 1
ماع ا:نين وصف خا ص الاح اب والة.ول شرن_لالمة والظاهرانا 1راديالوصف الخقاص !ل
ىن قولهوشرطه الخاص الاشمرادفه قسو رورحك نهالاصما والةس.ول وأوحكم كالافظ ١
وما ال بابمه
الات مقامهما كاذ الثسرنملالء "1اع

ممن مول الطرفين ناويك ..:وت ا ل والملكأه وثسوت /
قالاسحاب
لقمول والارتساط المحاصل يبتوما

ا
ا حرمةالمصاهروز دا ثمالتكاحء.

تكال كو ورالاضات والشبولترط وى عن
| والقنولمن اركانالتكاحوقءل التكاحعيااع ن
 ١البرحندى وايضاحهذاالمقامبعل عراجعه توحأف-:دى (قوله وقال|!شأفجى مماحاع) لانالتكاح 1
من المعأملات <تى 61 -من السكافر والعمادة أولمم الانماشرعت للهوشرح العا لات للء.أدولناقوله

اعليه الام م نكانء -لىدهى ودمنداو د سلوان واراهم فليتزوج وان لحدالمك سد .لا0لداهر
رلتفسهالاث تغالمنشنتاء تمل

ا فىسسامل اللهذعل النكاحه ةا

داككثورافانىأناهىبكالام
وال و
|وود ه ,قوم ان تكخلوالاعادةو بطلقوانسادهمفردعامموقال تناكوا
ودعيدن

ٍ بو القعةه زا أمروة عرق

دذاه قىهودء_ه وقالعامهالسلاما! ذكاح سن ىيذنرغعباءن ساتى
معقت

ضدرووجوب!! عروجحانكانكال
قلس منىزاجى (ثولهوعندالة“وتان ا) قان 2:نانزناالايهفر
اف الوقوف
ع انال

لما

ا
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