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الثاسةاسعة مقدمة 

الثانيةالطعة صميمة 

وعلىمحمد نسنا على وبارك وملم اش وصلى العالمين، رب ش الحمد 
أجمعين.وصحبه أله 

وبعدت

اافقهيت،الاحتيارايت، من العالمية *الأخيار لكتاب؛ الثانية الهليحة فهذه 
منعدد موال وكثر وجيرة فترة ني الأولى الطبحة نح نفدت أن بحد نخرج 

محضإلا ذلك وما أحرى، مرة طعها وطلبهم عنها العلم أهل من الفضلاء 
ويولها؛انتشارها ثم لإحراجها، وفى حبنا .، منه ومنة اش، من فضل 

وترصى.تحب كما والنكر الحمل للث، فاللهم 
بينوالترحيحات، والتصويبات، الاقتراحات، بعض حاءتنى وفد هدا 

النسخ.تلك فيها احتلفت، الش الأماكن في الخطية النسخ 
أونمحا، وندم الكتاب قرأ من لكل وامتناني مكري أمجل أن وأحب، 

للسداد.يوفقهم وان الخير الجميع يجزي أن المولى مائلا اقتراحا، أو تمريأ، 
التفلروجهات فيه تختلف، مما ذلكا من جاءني ما أن إلى ثانيا أمير نم 

أنوأحسمبإ للصواب، مخالف، أنه أرى ما وأيع صحيحا، أراه بما أحد فإني 
فيهايوحد لم ولو الأنذلار فيها تختلف، مسألة كل لتقبل تتسع الناصحين صدور 

فيمحنه وامتفد.ت ذللث،، من جاءني مما بكثير أحدت أني العالم مع يقولهم، 
وأصح.أتم يشكل الهلثعة هاوه إحراج 



الفقهيةالاختيارات من اyةباو 

يناض عد الشيخ نسخة عر *قابلة نسخة من الطعة هده ر استقيت وند 
محمدبن محمد بقالم حهلية نح على نسخته اللة عبد الشيخ مائل وقد عقيل، 

ب)دآ،لها ورمزت هجرية، ومتين ومتة ثمانمائة عام كتبت العجلوني عجلون 
وفيالمواضع من عدد تصحيح في منها واستقيت النسخة هده على قابلت وقد 

•الكلمامت بعصي ضيهل 

ولاالكاتب، اصم فيها يوجا لا أحرى، حهلية نسخة عندي تحصل كما 
ستةلم والحمد م9لالعة ^ ١١الهامست في آحرها في كتب أنه إلا الكتابة؛ ستة 

بائيعلى نياده فيها ليس أنه فتبثن مواضع، عليها قابلت وقد ^٠، ١٣٨٦
•)و( ي لها ورمزت الهامس، فى الكاتب، يلحقه ثل وفيها المخ3لوءلات، 

علىومراحعتها الهلبعة، هذه تصحيح في كبيرآ حهدآ بدلت وقد هدا؛ 
وقتامني العمل وأحد الأحرى، والمرامع والجديدة، القديمة الخلية الأصول 
الجهدقدر صحيحة، متقنة، طعة إحراج في وفقت، أكون أن وأرجو محلويلأ، 

وانمناقة.

العلبعةفي تخريجها فاتني التمح، والأثار الأحايين، بتخريج فمتؤ كما 
الأدر•

تيلي فيما عليها الكلام أسوقا أحرى محايا عدة وثمنا 

ولا:أ0 
واحدة،طعة إلا للكتاب أعلم لا أني الأولى الهلبعة مقدمة في ذكرت 

أنالحقيقة في وفاتني ^٤^، الفقي حامد محمد الشيخ أحرجها التي وهي 
حرجت،التي الهلبعة وهي النقي، الشيخ طعة قبل ؤلهرت أحرى طعة هناك 
طعته،مقدمة في الفقي الشيخ الهلبعة هده ذكر وقد الكبرى، الفتاوى ضمن 
عنهاتقال ومما 

عدة;جهات من الرداءة كل رديثة ءلث^lته اروكانتط 

—الكردي اض مج — منابعه اعتدر وقد التحريف،، أسد محرفا أنه أولهان 
علىت، ؤيغلالخل، رديثة كانت، عليها محلح التي الوحيدة النسخة بآن ذللتؤ على 



اثياسةالطعة مقدمة 

حبيثآبهاسأ كان فانه ذلك، في دخل عقيدته لسوء كان إنما العيب أن ظني 
الكتابيخرج أن لأستهلاع مسالما كان لو أنه وأءتقال الخبيثة، بهائيته إلى داعيآ 

ونسخا.تحرما ذلك، س أفل - الأقل لى ع- 
إلامنه الاستفادة حدأ ومع_، بحيث ميتون الكتاب أن ت ثانيا 

التأليف.في وؤلريمته تيمية ابن الإسلام شخ بمنهج الخريتإ 
فقدللكتاب، الأصلية الصورة إخراج ني أمتنا يكن لم الطابع أن ثالثا• 

هواه.اه.توافق تكن لم الش المراضع بعض في حرف أنه نت 
الإطلاق.على ااطعا١ت، أسوء فهي ترى كما سيئة الهلبعة هد0 فحال 

:LJU 0

ت،حملفأنول الكتاب، عنوان مصدر عن الكرام الإخوة يعفى سأل 
تالتالية العناؤين المخهلوطا'.ت، 

.الأختياراتااراكتاب ; عنوانها)أ( لمخلوطة ا— 
سيخاختيارايت، في العالمية ٠لالأختيارات عنوانها )ب( لمخهلوطة ا— 
تيمية،.ابن الإسلام 

عيرمن لأنه الماسخ؛ من ختلآ لعله لكن )الاختيارات( بوضوح تقرأ دهم، 
وكتبهاالماسخ فأحهلآ الأخبار صوابها ولعل الاختيارات كلمة تكرار القبول 

الاختيارات.

الاحتياراتء.اركتاب ت عنوانها زج، لمخْلوطة ا— 
الإسلامشخ اختيارات في العلمية ®الأخبار عنوانها )و( لمخلوطة ا— 

تيمية،.ابن أحمد العباس أبي الدين تقي 
تكتاب البحلى مصنفات س أن ؛ U٣١/ اللّهّث، شن.رات صاحّتح ذكر و— 

١تيمية، ابن الدين تقي الشخ اختيارات في العلمية ®الأخبار 
منالملمية ®الأخيار الفقي؛ حامد محمد الثمحخ وضعه الذي الأمم و— 

بية،.ابن الإسلام شخ فتاوى من الفقهية الاختيارات 
حامال•محمد الثيخ نيادة من ®الفقهية، كلمة أن — أعلم والله — والفلاهر 



الفقهيةالاختيارات من اكا0ياة اإأvتiاو 

للبعلي.المترجمون يدكرها ولم الخطية النسخ ني توحد لا لأنها ظه الفقي 
الفقهيةالاختيارات من الملية ®الأخبار الختوان؛ يكون أن اخترت وقل 

تيلي لما ت؛ميةاا ابن الإسلام لشخ 
أهلبين واشتهر عرف وبه العنوان بهذا الأولى طبعته الكتاب ئلبع _ أ 

أنهالبعض سيظن حيث وترددأ إرباكا سيولمر تغييره أن فرأيت الملم، 
به.اشتهر الذي بعنوانه ابقاوْ الأب من أنه رأيت فلهذا آخر؛ كتان 

العناؤينأن لي ؤيثلهر به، فأخذت علم نيادة العنوان هذا في أن _ ب 
منه.مختصرة الأخرى 

0ئكا:

كلامنص هو يذكر ما هل يبين فلم فيه، منهجه الكتاب مؤلف، يذكر لم 
ذلكيبين أن عليه ينبغي وكان كلامه، معنى هو أو تيمية ابن الإسلام شيح 

ماوبين الإسلام، شيخ كلام من المؤلف يفهمه ما بين التفريق في لأهميته 
•الله رحمهما الإسلام لثسخ منصوصا يكون 

علىيدل وفتاويه كتبه من الإسلام لشيخ نصوصا ينمل أنه يفلهر والذي 
أمورذللئ، 

تالمائل من مسألة في لكلام سياقه يمد كثيرأ يقول المؤلف - ١ 
كلاممن يكون ما بين يفرق أنه على يدل الكلمة لهذه فامتخدامه . . .ثلت،. 

كلامه.من يكون ما وبين الإسلام شيخ 
أننجد الفتاوى مجمؤع في يما الاختيارات في حاء ما يمتارنة _ ٢ 

حد.أيسير اختلاف هناك يكون وأحيانا لففلآ، تماما متaلايقة كاملة نصوصا هناك 
الإسلامشيخ كلام ينقل أنه على كذللئ، يدل فهذا النسخ، اختلاف، ميل من 

فيهيصح مما الفرؤع عن المولفإ ينقله ما هع يكون ه نفوالشيء بألفاظه، 
منينقلان أو الفرؤع عن ينقل أنه فإما الإسلام، شيخ كلام من أنه مفلح ابن 

للمؤلف.لا الإسلام لشخ كلام فهو حال كل وعلى واحد، مصدر 
•. ..ت خهله نديم في العباس أبو تال ت ٢ _A الؤلف< فال ء ٣ 



اتثاسةالطعة مقدمة 

.، ujJLaIIتعالته ني انماس ابو تال ; ٢١ونال
حطهمحن ليفرق بل الشخ كلام نقل على يحرص بأنه يدحي فهدا 

والحديث.القديم 
.. . العباس. أم وعال ; لف المؤ نال - ٤ 

.. . العباس. أم واحتار ; ص٩٧١ وقال 
.. .انماس.ر ثلام رظام _nT: رقال 
بالمعنى،ينمله ما بض يفرق المؤلف أن على تدل التقول من الأمثلة نهده 

الإسلامشخ كلام س الش النصوص وبين الشيح، كلام ءلا٠ر أنه هو يفهم أو 
لففلآ.

•غترْ عن ينقله ما ومحن الإسلام شخ عن ينقله ما بين المولفج يقرق — ٠ 
.. . . المحرر:في قال : ٢ • »_1" قول ي- 

.. . انماس.أبو تال قال: المحرر قي لما نقله بعد ثم 
قالقال: ذللت، بعد نم المجمؤع في حفص أبي عن نقل _U٠٢ كدللن، 

....انماس: أم 
الميل.سبيل على مواضع ثلاث فهدم صاهّا كن.للث، 

.. . . آحر: موضع في الباس أبو قال صههّآ: المؤلف فال - ٦ 
ورسائله.كتبه مواضع من الإسلام لثخ كلاما ينقل أنه محن فهذا 

أنعلى تدل - بعض من أقوى ويعضها - الشواهد هده أن والخلاصة: 
أعلمتعالى وافه لي قلير هكذا اطه، رحمهما الإسلام شخ ألفافل ينقل المؤلف 

بالمواب.

ابعا:ر0 

يلي:كما لتكون التخرج مصادر ترتيب بإعادة نت 
باقيأما أحمد، ند ممم الأربعة، المستن لم الصحيحين، من التخريج 

،.للمؤلفالوقاة سنة فحمب، المادر 





الأولىالطيعة مقدمة 

الأولالطعة مقدمة 

سيئاتومن نا أنفشرور من باض ونعوذ ونتعينه، نحمدء ه، الحمد إن 
له.هادى فلا يضلل ومن له، مقل فلا اف يهده من اعمالنا، 

عجدهمحمدأ أن وأشهد له، شريك لا وحدء اه إلا إلنه لا أن وأشهد 
ورسوله-

.هوأتم إب وث* مائي، ص آس أتما  ١٣١؛آون ؤلأو 
[.١٠٢صران: ]آل 

يمتادثث ينجما ء دهق ة9ن}' هم، تن س أوى د؟ةأ آدمحأ ^^^١ 
لوهتما عوقإ ماز أقن إن دأ'لأفثام يب، ٥؛^، آث؛، ه نأيئوأ نيثه يثاب 

.]١

نشنتتدؤ م محئ 0 تدك ه نمحمحإ أئث أمحإ أك:اَُءإ >ئأ؛ا 
[.٧١•٧، ]الأحزاب: 0^ عطيثإ مت؛ ^ ١٥ئثد ههثه أس يخ ؤمن مكم دم 

يعد:أما 

منمجموعة وهو الفإنهية*، الاخيارات من العلمية الآ-محار اكتأب فهذا 
سنةالمتوفى البعالي، الحز أبو العلامة اختارها المنهية، الامحيارات 

ملأرجل وهو تيمية ابن الإسلام شيخ وتفريرات كتب من -(، ٥٨٠٣)
العلوممختلف في الإصلاحية التجدياJية ودعوته بعالمه الناس وشغل الأرض 

كماالفقه في كتاب وهو ومسائله، بفروعه الإملامي، الفقه منها الش الشرعية، 



١٢
اممقهيةامححتي1رات من |اها«ية الإهاو 

الا-محتاراتمن مجموعة هو إذ العاهة؛ الفقه كتب من أخهس لكنه معلوم، هو 
أحد،فيها يضاهيه أن قلآ الك، العلمي؛ ومكانته قدره له رجل من الدقيقة العالمية 

النادر،نى إلا لكناب تجتمعان لا الدنان الميزتان هاتان الكتاي، فى فاجتمعت، 
أصيحإذ والتحقيقات،؛ بالفوائد حافل النفع، عفليم القدر، جليل والكتاب 

.هذاعمرنا إلى مؤلمه ومحعه مند المحققين العلماء من كثير رحال معحهل 

كتابعلى منه لمشرف والإنصاف البصيرة يعين الكتاب في الناظر ؤإن 
يرثهاالتي الكثيرة والفهوم الأنوال تللث، بين من والانتقاء الاختيار بحسن ناحر 

حميعا.الله رحمهم الإسلام، شخ سقوا الذين العلماء 

منظاهرتان ميزتان - الإسلام مخ مصنفا سائر في يل _ الكتاب وفي 
تالعديدة مميزاته يين 

يالصيعتد كان ظه فالشخ عنه، والصدور انمي على العويل ت الأولي 
مكترثغير بموحبه، وأفتى عداه، ما إلى ينظر لم انمى وجد فإذا ومنة، قرآنا 

تعالى ٠٥ارحمه - بالمعصوم هو وما حلاقه، هو مما الأكثرون عاليه بما 
مصنفامنها أحذ التي الأحرى كته وفي الأحتياراات، في ظاهر وهذا 

الامحيارات،.

وماالعفليمة، وقواعدها ومقاصدها الشريعة أسرار إلى المفلر الثاني،ن؛ 
ومعادهم.معاشهم في آدم يني صلاح يحقق 

فيهاضع يند الشريعة، علوم في المنازل أرفع لها التشريع ومقاصد 
ومزلفاتهوتقريراته فتاواه في الجانب، هن.ا يراعى فكان وأتقنها >ةقتي، الشيخ 

_.تعالى الله حمه ر- 

متمكنعالم وتنقيبا بحثا حلاصة أنه المزلفا هذا أهمؤية في وحيي 
بطحتهالكتاب هذا بقاء من العجب، كل تعجبت، وقد إسه، الإسلام شخ مثل 

فياكحقيهم، كثرة ْع بالمعنى، سقوطه يخل كثير شيء منها سقمي الي الأولى 
تعالىاقه من راجيا الكتاب؛ هذا وحققت، هق بافه اسثعنت، وكا هذا، عصرنا 

مجيبا.صمح ربي إن لوجهه، حالصا عملا يكون وأن القبول، 



الأولىالْلبعم مقدمة 

Iالتحقيق ريقة ط0 
بصورةإحراجه هو الكتاب هذا تحميق من الأول والهدف القصد كان 

القارئفائدة تتم ولكي مؤلمه، وصعه كما العالمية المائة جهة من كاملة صحيحة 
امماب.مع القارئ انسجام لتم والحواشي؛ التعليقات ش الاخمار آثرت 

منوالقليل القارئ تشتيت شأنه من كتاب أي وذيول حواشي وتهلويل 
الحواشي.مطول كتابا يقرأ من كل يشعر كما أفكاره، ترابمل 

وهيفق؛بج، الفقي حامد محمد الشيح بتحقيق واحدة طبعة له والكتاب 
٠لؤابنشر حير كل محققها الله حزى طويلة، لفترة منها الناس استقياد طبعة 

إحراجمجرد كان منها المقمود أن إلا لف، الكب من وغيره الكتاب 
بالصورةالكتاب نخرج التي والمقابلة التحقيق على التركيز دون الكتاب 
كثيرنقص فيها هدا ومع والتحريفات، يالأحهلاء مليئة جاءت ولد،لك الجيدة، 
فينغلر إذا ذللث، القارئ وسيلاحظ سيأتي، كما العلمية، المادة في وظاهر 
الطعة.هده حواشي 

يلي"•فيما اكضخ، طريقة أجمل أن محيمكن 
المخهلوطات.بين س المنتخب، الص طريقة اعتمدلت، - ١ 

حْليةنح أرع وهي وجدتها، التي الخلية النسخ على المطوعة قايالت، - ٢ 
أجدوما بينها، التي الاحتلأفات وأست، عليها، الكلام سيأتي كما مختلفة 

مقدماإليها، به وأنفأثبته عندي التي الخلية النسخ في الاختلافات من 
فيسيأتي كما عندي، ت، ليلأنها الرابحة؛ النسخة على الثلأ٠ث، النسخ 
الخهلية.النسخ وصف، 

للاستفادةالمطيوءة في التي الفقي حامد محمد الشيخ تحليقات أيقيتط — ٣ 
باسمه.منها واحادة كل وحتمتا منها، 

،كثيرأ المهلبوعق في السقط وحدت الخلية بالنخ المعلبوعق فا؛لت، عندما — ٤ 
النسخةإلى الإشارة دون المملبوعق( فى )ليت، _؛ ،هدا إلى أشير ولذللت، 
عندجميعا تتفق ما كثيرآ الكلية النسخ لأن الزيادة؛ منها التي الخلية 



الفقهيةمن الطهيف 1إإخب1و 

الخطية،النسخ وفق المهلبوعة مهحيح في ذلك يع أن ؤيمكن الزيادة، 
٠أحيانا أشتر وقد 

أوالصحيحين ني وغالبها ظه المؤلف ذكرها التي الأحاديث خإجت - ه 
٠أحدهما 

-اش ونقه - الثمين صالح بن محمد الشيخ العلامة شيخنا كب ويد هذا، 
إلىأصمتها وقل الخاصة، تخته على جعلها ة وتقيمفيدة وتعليقاث، حواشي 

لكلووفقه حير كل شيخنا اض جرى بها، الانتفاع ليعم إذنه؛ بعد العلبعة هذه 
كريم.جواد إنه ويرصاْ، يحبه ما 

محمدشيخنا )نال ب يتمييرها شيخنا وتعالينات حواشي ميزت وند 
تعالىالله أنابه - العثيمين( 

الءطيةرا،تالنمح صف و0 
الإسلاميةسعود بن محمد الإمام حامعة مكتبة عن مصورة مخ>لوءلة — ١ 

(.٢٩٣برقم)وهى المخهلوطات قم المركزية، 
وهيصعلرآ ( ٢١صفحة)كل في صفحة، ( ٣٠٢)في الخل واصعحة وهى 

يالرمز)أ(الها ورمزت الحالينا، بالخهل مكتوبة 
الوهابال٠لان، الله بعون الكتاب )تم المخطوءلةت ه هل. آخر في كتب 

وأحرجهمالورتم، شر يل على -( ٠١٢١٣سنة)الثاني ربيع سلخ الأربعاء بمهار 
دعاولمن المسلمين ولجميع ولوالديه له اش غفر الرحنن  JLPعبده المنان إلى 
•آمين( وكرمه• بمنه متعال كريم إنه ؛ال٠نفرة لهم 

برقمالظاهرية، مخ3لوءلة عن مصورة قديمة مهمة مخطوءلة وهى - ٢ 
وهي، ٠٨٦٦نة ّرجب  ٢٤في العجلوني محمد بن اش عبد كتبها ( ^٦٣١٢)

وفتها( ٢١)الأمعلر وعدد ( ٢٠٨)الأوراق عدد الصالحية، الدرّة على وقف، 

ورمزتعناك وصغتها إصافية نسح على فايلت أش اكانية الطبعة مقدمة في ذكرت وتد 
)و(.)د(، د لها 



الأولىالطبعة متيمة 

وهي)ج( ب لها ورمزت تليلة وليت المخطوطات جمح في ليت نيادات 
ترى.كما المخهلوطات أندم 

ينمحمود محمد بخهل القاهرة، فى الكتب دار عن مجمبمورة مخطوطة - ٣ 
وبعد ٠٠١٣٢١ا/ ١ / ١٧الخبى يوم مكتوبة الشقيطي، المركزي الملأميد 
سيرة؛أشياء في إلا المهلبوعة ح أنها وجدت المطوعة على مقارنتها 

علىاعتمد لأنه الفقي؛ حامد محمد الشيح اعتمدها التي المسحة أصل فلعلها 
التصحيحاتعليها نمل الأي حمزة الرزاق عبد بن محمد العلامة الشخ سخة 

سحمانين سليمان الثسخ العلامة بخهل مكتوبة نسخة على مكتوبة كانت التي 
)ب(.بالرمز لها ورمزت المطبوعة، مقدمة في كما 

المتيمينصالح بن محمد الشيخ شيخنا عند كانت مخطوطة نسخة — ٤ 
أتمكنلم عنها والبحث الشخ سؤال وبعد المطيوعة، عليها نابل - اه فقه و- 

نابالهالكن الدرا، وفقه شيخا لأن نائلتها؛ تذهب لم لكن عاليها، الوقوف من 
الخاصةالشٍح نخة على الموجودة المقايالة هدم من فاسقين دقيقة مقابلة 

أثيربل رمزأ، النسخة لهذا أجعل ولم المخطوءلة، بمثابة واعتبرتها 
.العثيمين.محمد شيخنا نخة روش ■ بمارة منها المأخوذة للأختلافائت، 

وقدالأحرى، قي ليت نبالة المخءلوطارج هذْ من واحدة كل وفي 
الحمد.وه ذللت، كل أبت، 

لمماب:الأور سة ا0 
محمدالشخ أخرجها الش ر واحدة طعة إلا أعلم فتما الكتاب، لهذا ليي 

ولمالقبة، المولفاُتح من نثر بما حير كل الد وجزا0 اض رحمه ،، الفقي١ حامد 
حطيةنسخة من مأحوذة تصحيحاُت، عليها واحدة مخطوءلة على إلا فيها يعتمل 

مجنصفحة تخلو تكد لم السبإ لهذا ولعله ^Ja^، محمان بن سليمان الشيح بقلم 
يعصالأ»ثلةافىتوصحذس،توإليلث،حرف، أو نقص أو خْلأ من الكتاب، 

\ى11هو0\'إ'\إ\شيخا وش )١( 
أخرى.طبة وجود إلى الثانة الطعة متيمة في نهت، )٢( 



الفمهيةالاختيارات من ااهإ0ية الأخيار 

جدأتكيره أمثلة وله أكثر، أو سطر نقص - ١ 
يلي؛ما صزآُ المطوعة في 

أبوقال )الحلقة(، ورأس والحالمة الضبة بين ند القاصي؛ نال 
...انماس؛

Iهكدا الطبعة هدء فى العبارة بينما 

)وأجاز)المكحلمة( ورأس والحلقة القبة بين نرق ند القاصي! نال 
الحكة؛من ومع الإناء، كسر وهو الحاجة، في تستعمل العادة في نإنها الضبة 
رأسوكدللث، الإناء، صحة مع تستعمل ولهذا الحاجة عدم محي تستعمل لأنها 

.. . . العياص؛ أبو نال للزينة( تستعمل والأوارير المكحالة 
مجنواستدرك الطيوعة في ليت أمحعلر ثلاثة بمقدار القوسين بين فما 

،٣١٩، ٧٦، ٦٠، ٤٤، ١٦، ص٢١في هذا أمثلة وراجع )أ(و)ج(، 
الهلبعةلهذه من ، ٤٥٩

صفحة،س تخلو تكاد لا جدأ، كثير وهو كلمتين، أو كالمة نمص - "١ 
•ذلك أمثلة وس بالمعنى، جدأ مخلا القص هدا يكون الكتاب، حواشي انغلر 

تدرك.لا اض ومشيئة العباد مشيثة لأن عبارة؛ المطبوعة ش جاء 
تدرك.لا اه ومشيئة )تدرك( العباد مشيثة لأن ؛ هكذاالخط؛ة في\كخ وهي 

؛ذللث، أمثلة وس المواضع، س كثير في الممى يحل تحريم، - ٣ 
)فإذابمخلوق الاستعانة وللمنللوم عبارة؛ ص٦٦١ المهلبوعة في جاء 

.(..له.فالأولى خافه 
أولى)فبخالاه بمخلوق الاستعانة وللمذللوم ؛ هكذاالخهلية النسخ ني وهي 

الهلعة.هده انفلر و)ج(، و)ب( ( أ ) من والتصحح ٠( . فله. 
)وليعلى الحوالة في هبا المن فقياس عبارة؛ ص٦٤١ المعلبوعة وني 

وجوبها•ونحوم؛ الشم( 

الكتابمن الأولى الفة أي؛ 



الأوتىالطبعة مقدمة 

)مليء(على الحوالة في المذهب فقياس هكذا الخطية المح في وهي 
الطبعة.هذه من ٢ ١ ص؛ انفر وجوبها• 

نهوالاستزادة أراد ومن حلالها من التوصيح أردت الأمثلة بعض هذه 
في)لت عبارة أكرر لم أنني اللم مع الكتاب، حواشي في موضح 

المهلبومةفي لت اش البارات لكل أجعل ؤإنما الحاشية، في المعلبوعق( 
بينماالمطبوعة في ليت عبارة من أكثر الكتاب متن في فيكون واحدأ، رقما 

الهلوعة(.ش )لت واحدة; مرة كتبت الحاشية في 
العلامةالشيخ لفضيلة طباعته قبل الكتاب من نسخة أعطيته وقد هدا، 

ملاحظاتمن يبديه ند مما للاستفادة ، ا اممه وفقه - نيد أبو افه عبد بن بكر 
ملأحفناتوكتبا منه المواضع وبحص مقدمته - الله أثابه - قرأ وند وتوجيهات، 

وقم،س منه ليسنتفيد نمه أنقل نفيسا، نوحيها كتبا كما منها، استفدت مهمة 
تعالىالله وفقه - قال، عليه، 

توثيقأمرين إلى يحتاج الكتاب هدا في فالعمل بعد: أما لله. ارالحمد 
المخطوطات،ص عدد على المحقق؛القابالة من الله بحمد حمل وهذا النص، 
سواءبمكان الأهمية ص وهو المحقق، له يتعرض لم وهذا الاختيارات وتوثيق 

الإسلامشيخ كتتج س الخلبؤع مع بالوازنة مفرد بعمل أو الكتاب هذا تحقيق في 
الفرؤعفي مفلح ابن ذكره وما كتبه، في القيم ابن ذكره وما - تعالى اش حمه ر- 

فيالمرداوي ذكره وما شيخه، عن ذكرها التي الاختيارات من  ٨٢٥نحو وهو 
_.تعالى — ا!ثه أثابه كلامه، انتهى التوفيقاا و؛الله،. الإنصاف

وأنلوحهه، خالما العمل هذا يجعل أن وعلا جنأ الد وأسأل، هذا، 
محمدنبينا على الله وصلى عليه، والقادر ذللتا ولي هو إنه حن، بقبول، تممبله 
أجمعين•وصمه آله دعلمح، 

كتبهئ. 
اسل•عمد بن احد د. أ. 

/YAالثلأثا. يوم في ه شيخا نوني 





ا^لآختيارات٠*منتقي لوس ا ترجمة 

الاحتيارات(())منتش المؤلف ترجمة 

الدمشقي،ثم البعلي العلاء، شال بن هماس بن علي بن محمد بن علي 
وته.*ي الحنابلة شخ أيه حرفة وهي اللحام، بابن ؤيمرف الحنبلي، 

أيهممون حاله؛ كفالة نى ونشأ ؛بمالك،، بعمائةوالالخمسين بعد نلد 
فطل_،الطل_، إليه حجب ثم ، اعتابة١ صنعة حاله فعلمه رضيع، وهو مالت، 

رجبلأبن وتلمذ دمشق إلى انتقل ثم اليوينة، ابن الشمس على وتنقه بنمه، 
•وغيرْ 

الإفتاء.في له أذن أنه وبلغني طقاتهت في مفلح ابن البرهان قال 
العللبةعليه وا-بممع وناخلر ودرس الزهري، الشهاب، عن الأصول وأحد 

والأصول.الفقه في وصنف، به، وانتنعوا 
الحكم،في وناب، الفنون، في وشارك وأفتى، ودرس ميمه ني ومع 

ينقلحافلة، مواعيده وكانت، بعده، رجس، ابن حلقة في الأموي يالجا*ع ووعغل 
وكثرةالمجالسة، حن مع كتبهم، في محررة المخالفين مجذامبج فيها 

التواضع.
للشيخرفيقا المنجى بن الدين علاء القضاة ماضي عن الحكم في وتابط 

وءلمةله وعين ممر، إلى وتوجه النيابة ترك نم مفلح، ابن الدين برهان 

انالخيمين، الرحنن الل١كتورب. تحقيق الوابله، الحب، في الي العلي ترجمة في 
اسه.موالن.ي العمائر »ي والن.ي )الكتابة( يدل صنعة)الكابي( ءل»ه حاله 
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الغقهيةمن اكأهية 

تجسيؤدبمإمحل
ظرسس إ

يرصبج؛تيم
مطبماسفس ر

^^قممهدأم٠
بمممانمسسممح
يملأهسامحار
^^هضفذميئسم^ث7
صادب>يروج

ص1محصبمفية
ٌضئنطلأ
مجة\رمتحبئقي

ضخ/نمسئتا
^سظعأىهممئ
يحوشملجهسهف
ضتويخطدُكفمحي

)أ[اسيطوس من ١^!^، ا]صفحة 



اثمخطوطاتمن سمحان 

ئاباسهامحهسمظبجا
مح.بجّلأ،امحبمس

لزسصمقطذحئ^واناىاوسداسادث>ه 
^جمن.١ن١دط^اكطدلج
لجع>فاهلم
مج1ممدظواخم

َهمصاك(تةظداكرطبمدضش\
\مامح/دُدلهم 

صءِداصامصلآ

/rtvلإمحلأ 
ًًًًًًص^^^ج^وص^ٍ^^ًأًصًً^ًًًً^ُ

تمإكأ1بم
/امصإ>،\

.ج"

)أ(انمخطوْلة من ا٢لآخدرة انمضية 



zc□؛
الفقهية١ملآختيارات من الطهيف الإخيأو 

كاب/ثارة
د"ا/آِزالنجن  L،y/_ ujأرق؛\ريره' أف«/وام 

محح/لإدلض س/ممصاش/ئ وانه /ليقم 
نبهيحيلنحال عمح،س/َلآمإل نلأِ د؛يابك زرغال 

واذكمنمحدلرئاو ^رداقحمر>اث بمرنرن َبمال 
سذامحرصهمص/لأمامر•ء،.درأّا بم-ا 

تال^^هجثزبضاباعض/مج رمحنأرم 
صعدواطارلارآاضر رُحمر"ن،ض مضسم^طش 

الذارهماّورمؤلرقمحدالمحمرسماجُفضْ 
مْ;َإد دذم-فيادئبات'بم/َم؛رصن 

ممثضرظثاضسم،ارف،ربنادلائثص 
3اشممستيضأسيوأجمجارانإبض/إ 

طط'طمحإكلإرءان■درلاض طٌايهم؛كاثبم 
'ثآلهزإزأىأ(ُءفشيررئتان الذل دس هران 

)ب[المخطوس من الأولى الصفية 



المخطوطاتمن صضحات 

!jjJ ءمدرض٥٠ذةَفملبذاسممدخمإمرف(ذنملرحدص
صيذمتداُ'ذ/ربه.ُبى 

امرإذنويبحان _، منه ادرمحيت زإدسما؛، ورناوتبتم 
ذوعوف ط خا ااثءآ7 إ ؤإر ر ن/ محا ٌندعا ذ تح>د،زب ر ر .٧، 

4-J>u(y ^ شمهردطبج/دم/بمزإواذرثإوو
نثنسذوثأمؤ عنَت مؤ وثا لَمفمحتر نلناردجم]مدك، 

ن<الي/\ررحريا نحا ر عدا ضرَت رُددس م.'ما ثنبخمارن رلرذ'دا 
ااخِتيتيرررموندكوتإنادخدا حس.م ُزءم رديمؤ 

ديترذلvحرواربزإطإربم\ رنا>غالأرمحإثل 
وائممئنرضمح١محمبمخماضكمحت/ 

رتأاوارءثم
-،٢٥١_j حئابم ا ح
محاواخاذإضن ام 

احديدسم؟دىاصة'لمئئيِ w رذاثئاممحس 

رب[المخطوث؛؛ من الأخيرة الصفحة 



الفقهيةا^لآختيارات من الطْيق الإهاو 

ءأ

 —— -~r— <.ءبء ٠٠ء«.ءءءتبم_ ء—بم~»--ءيني~

;ةإ،؛ق؛بم1؛ئ;:;ي

هسجصء
ير' 

)ج(المخطوطة ض الأولى الصفية 



اتم|ىه،إوثتمن صفحات 

رض)محمحاننا
سعزمحهما
محماسممحلأ١نتي

,

^^وئ(ضه؛ئملثب!ررقدضلامحإر 
رُهبمٌُبجر
ئاواصا

محثإمحرجمزإه٠ إ؛; 
يمتلإل؛ثوبإهّ" 

ئ.كغرببلآيسو س ■
رهممأم/ستحدزمء(طب سربجترزبخم  َمدمحمَ'ا 

إ,اأ

)ج(المخطوم من الأخيرة الصفحة 



الفقهيةالاختيارات من اكلهية الإماو 

اسالأخبار 

ا.اذةب
\ِِكئا.ظيخاولأ.ةالثٍح 

رِي̂ ٦

ومنغرمضواف إل الشر ثتحنض 

ؤِ،محاٍئت 

اثمطبوعةمن الأولى الصفحة 











الطهارةتناب 

ا١ ستميدآر ؤود 

اههارةمحاب 

٢ا® اةةبابسْوااو ٦
الخبيثة،الأعمال من وتارة النجسة، الأعيان من نكرن تارة ت الطهارة 

المانعة.الأحالارثا من وتارة 
أحدعلى ٤[ .ه قلبمت ؤثذاَبك تعالى: فوله الأول: فمن 

ألثتلؤءٍنهبجب نآئ ثلهرإ أن نحمحى بمات لجي ت تعالى ينوله الأنوال• 

أنلألمبمم، ءنأًظم ؤدبب أممت ثد وإئثا ت تعالى قوله ت الثاني ه'دمن 
[.٣٣ي؛اه ث؛لإء أؤت 

٦[.،: Jijlji]ثاْلهزوأه جثثا َمحم ؤوإ0 تعالى: نوله اكالث،: ومن 
لا؟أم الطاهر لمعنى هو هل الطهور: في العلماء اختلف وند 

الأربعة.الأئمة أتباع من المتأخرين بين معروف النزاع وهذ'ا 
متعدا١الaلهوراا والشافعي: وأحمال ماللثج أصحاب من كنير فقال 

العلهور.هو الطاهر بل حنيفة: أبي أصحاب من كثير ونال لازم• وررالطاهر* 
الخرني.قول وهو 

يرادمجمل لمقل والتعدي اللزوم صيغة أن المسالة: في الخهلاب وفصل 

إ)امن نيادة )١( 



الفقهيةالاختيارات من اكلْيق الإهياؤ أسم 
وثت|=^=^ص^^^^^=====

لواللزوم[رآ،التعدي به ؤيراد النحوي والتعدي )]الفلاهر[أا، الالزوم به 
الفقهي•

بالمتعدي؛ؤيراد به. المفعول ينمب لم ما باللازم يراد أن هو فالأول! 
]نيونعول فاعل، العرب فيه تمرق لا فهذا به. المفعول نصب ما 

منهماكلأ أن مجن - فاعل بمض هذا معولا إن مال؛ ممن ، والتءدي[ل اللزوم 
اعتقدتوس أصاب. فقد الحنفية، من كثير قال كما - به المفعول ٢ لينصب[ل 

أحطأ.فقد الماصي[لْ، فعل يمعنى اثعولأ* أن 
بهيتعلهر الذي هو الماء أن به فيراد الفقهي؛ الحكمي التعدي وأما 

كالألهانبه[ يتعلهر ولم ]طاهرأ كان ما بخلاف، الحدث،، رفع في 
والأuن.

طهورفكل ارطبمور® لففل من أعم الشمع في »طاهر« فلففل هذا وعلى 
.طهوراطاهر كل وليس طاهر 

هوؤإنما رطاعر*، عن معدول *طهورآر أن ظنهم في الفريقان غانمل وتد 
ؤيوجريه يتطهر لما ووجور، طهور، تقول: العرب فإن به، يتطهر لما اسم 

يفعلوّا مبنية صيغة هو فهلهور المدر، مى مهو الذي للفعل وبالضم؛ به. 
ثنؤدأزد-ا الأيتتن؛ إحدى مي تعالم، مال ولهذا طاهر. عن معدولأ وليس به، 

بثء؛بمقا ؤث؟اأ، الأحرى• الأية مي ونال [، ٤٨]المرذال1ا: »لهريإه تآك آلثء 
[.١١بج،ه هبجر ممص 

محمدشيخا ونخة )د(، )١(، »ي وعي )ب،(، ولا )ج(، ولا انملوعت، لست؛ي )١( 
ةقابجّاسمين 

ثل.)د( لي )٢( 
محمل-شيخا عليها وصرب )د(، رج(، )ب(، رأ(، ني موجودة اللزوم[ ]في كلمة )٣( 

)د(.رج(، ني إلا توجد فلا لاكعا-ى[ كلمة أعا نخه، ني ؛لألفي اسمين 
شل.رج( ش وعي اسوعة، »ي ليت رأ( 
المعتى[.بهذا مممد.ى فعولا ألت، اعتقد تومن ؛ هكذارج( في العبارة ره( 
■]لم[ بدل؛ ]لا[ رد(؛ وفي رد(، رج(، من نيادة رآ"( 
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»اسهور«وكيلك وغيرْ، الماء بماول ذ\ذط\هم هالا(لى؛ لعر؛ت[لاأ إذا 
حامداتعلى يقع #الطاهر٠٠ لنقل ولكن طهورأرم، التراب جعل . الض فإل 

الونالك والألبان، كالأدهان كثيرة؛ مائعات وعلى والأطعمة، كالثياب كثيرة؛ 
بملهور.لمت، طاهرة فهي بها، ]يمملهر[ر؛، أن يمكن 

المتأحرينالمالكية بعض عن الإلمام شرح في العيد ينق ابن وذكر قلت؛ 
أعلم.واش العباس. أبو إليه أشار ما معنى 

المسألة.في النزاع في _■ لا الماس: بعض مال 
العتدنا أنه ذلاث،[لْ، في الحلاف، نائية أن يعلى أبو القاصي ]وذكر 

ذللث،]يجوز وءنل.هم بالتهلهير، لاحتصاصه الماء بغير النجاسة إزالة تجوز 
الطهارة.في له الماء غير لثاركة[را'، 

عنالنجاسة يدي الماء أن وهى أّتحرى' فائدة وله المياس• أبو نال 

ماتهلالمرصع وهذا ]عرف[، ظه.' المثيمسن محمد سخنا سخة ونرج(، فيرأ،، ، ١١
والطوية.)د(، من والمثت )ب(، من 

)ب(.فى شل الموصين ين ما )٢( 
لمحما >أعفت، اه يمول قال تال: اه، عبد بن جابر حديث ني كما )"١، 

حاصة،قومه إر يبعث، إنما الني ركان والأموي، الأحمر إر بثتا للي: أحد بمطهن 
بالرمرومرتا تبلي، لأحد تحل ولم الغنائم، لي وأحك عامة، الماس إر وبمشتا 

الصلاة،ادركته رحل مأبما ومجدا، طهودأ الأرض لي لجعلت، شهر، مسيرة من 
أهرممه،.حسثا ئلبمل 
شيبةأبي وابن ، ٢١١- والماتي (، ٥٢١)لم وم)ه■؟■؟(، المخاري أخرجه 

وابن، ٣٩٥ا/عوانة وأبو (، ١٣٨٩)والدارمي (، ١١٥٤)حميد بن وعجل ، ٦٤٣٢!
ا/المنن لي والميهقي (، ١٤٣٨الاعتماد)أصول ني واJلأتكاتي (، ٦٣٩٨)حان 
(.٣٦١٦)والموي ، ٤٧٣٠ ٤٧٢ه/، ۶٠١ولي ، ٢١٢

)أ(من والثست، ]يهلهر[، ظه.' الخيمين محمد سيخنا وسخة )ب(، المطوعة، في )٤( 
)د(.و)ج(، 

القاصي]قال هكذا؛ هفؤ الخيمين محم،و شيخنا وسخة )ب(، الطبوعة، لي العبارة )٥( 
)د(.)ج(، )أ(، من واليت، [، ٠٠٠•لائ.ته.يعر: أبو 

]تجوزت هكادا ورلفؤ المتيمين محمد شيخنا ونسخة )رس،(، المعلبوعت، في البارة )٦( 
)د(.)ج(، )أ(، من والخبت، لمثاركته[، 



UMMMM  لس^^ياتا لاحتيارات ا من الهليخة الإخياو

سا"=^==========
-شيءء ينجسه لا طهور ءالهاء ٠ قوله عليه ئد كما ، مطهرأ بكونه نفسه 

سواء.الجميع وعندهم يدير، فلا بطهور ليس وغيره 

الأشجار،من تودالمعتصر ماء، يسمى ما بكل الحدث طهارة تجوز 
منربالتغير ثمان. وابن والأصم والأوزاعي لجلى أبي ابن فاله[رأأا 

حلتويماء حنيغة. أيي مذهب وهو ظلإ، أحمد عن رواية وهو الطاهرات، 
الأئمةمذهب وهو —، تعار اش رحمه — أحمد عن رواية وهو لطهارة، امرأة به 

عميلابن اختارها أحمد عن رواية وهو حدث، رفع في وبالمتعمل الثلاثة. 
.العلماء مجن وطوائف الماء وأبو 

١فقفؤ أحمد عن رواية ]وهو[ نجاسته، إر طائفة وذهبت، 
الجنب،اغتل إذا لأبي• قل—، نالت أحمل. بن صالح طJنا الخلال؛ قال 

ذلك؟أيجزيه نال: قلتين؟ من ]أكثرارن الماء من وفيه الغدير، في أو البئر في 
الماء.أنجس قد أحمد؛ تال 

فل.كرالخبث، نجاصة أراد أنه أصحابه بعض ظن اياءا أنجس *ند أحمد؛ نول 
الحدث،طهارة بالهلهارة يراد أنه كما الحدث، نجاسة أحماو أراد ؤإنما عته، رواية 

من]أبتن[ ذللث، في والمنة قل، له معلومة ظاهرة ننة ^، U<1لا ظى وأحمد 

وابن، r/١٣وأحمد ، ١٧٤\إوالماتي (، ٦٦)والترمذي داود)٦٦(، أبو أحرجه )١( 
المننفي دالدادتطني (، ٤٧)المنض ني الجارود وابن ،  ١٤٢-  ١٤١ا/ شبة أبي 

 y>>/\ . ،الش ني والمهقي ا/هها، حزم وابن •٣ i/\الإماموصححه  ٠٢٥٧و
ا/ما.اكلخيص وانظر: حزم، ين محمل وأبو والترمذي، ممن، ن ؤيحص احمد، 

الشجرزويمعتمر العبارة؛ ظه العشمين محمل. شيخنا ونسخة )ب(، الميومة، ني )٢( 
]تال[.)أ(؛ وفي )د(، )ج(، من والمثبت، ناله[، 

١]حكي[ العثيمين محمد شيخنا ونسخة )ج(، )أ(، في )٣( 
٤؛^،العثيمين محمد شيخنا ونمخة )أ(، من والمثبت ]أفل[، )د(؛ )ج(، ني )٤( 

•)ب( ش ماأنمل رالموصع 
لاتل[ؤ)ْ(فى)ا(:
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.٢١١أتLءهأش على تخفى أن 
ؤيب.بلا نطعية هي بل الفلنون، موارد من المسألة هذه وليت 

أحمد.عن الروايتين أصح وهو منه، والبدن الثوب غل يستحب ولا 
حكم[أ^في جعله انء® ارأنجس ت قوله بأن لالرواية القاصي وأود قلت؛ 

أعلم.واش حقيقة. تنجس أنه لا بها الوصوء مغ في النجس 
إلاالأعضاء عن يرتفع لا الحدث أن التعاليق: في القاصي كلام وفناهر 

اّء،فى وهو نوى إذا هذا بدلك، إلا متعملأ يصير لا كما الانفصال، بعد 
فهتاالعضو; على الء صب إذا وأما الوجهان. ففيه الانغماس قبل نوى ؤإذا 

الحدث.يرتفع أن بيض 
العلماء.من ءلائفة قاله زمزم، بماء — الوضوء لا — الغل ؤيكره 

روايتان.بالنجاسة المسخن كراهة وفي 
ماحيان;لها الكراهة وهذه 

ؤلهارتهفي مشكوكا فيبقى الء، إلى النجاسة وصول احتمال أحد.هما; 
ظاهرة.أمارة إلى مستثدآ شكا 

كمياهحصين حاجز والماء الموثد بين كان متى المأحذ; هذا فعلى 
طريقةوهذه النجاسة، إليه تصل لا الء أن تيقنا فد لأنا يكره؛ لم الحمامات 

وغيرهما.عميل وابن جعفر أبي كالشريف، أصحاينا؛ من طائفة 
واستعمالالنجاسة، بايقاد مسخننا كونه الكراهة س_، أن الثاني; الماحذ 

وغيره.القاصي طريقة وهذه مكروه، بالمكروه والحاصل عندهم، مكروه النجامحة 
حصل، ]التخين[أكان إذا الكراهة حميت، إنما المآحذ; هذا فعلى 

سة.لنجا يا 

وهوالمخطوطات من شيء في ليس معلر ر ١١٥٠١كلام تأتJاءهآ كلمة بعد المهلومة ني )١( 
هفي.اليمين محمد شيخنا عاليه وصرب حهلآ، 

صفة[.في بجعله الماء بنجاسة الهول، القاصي ]وأود عكن.اث المارة المطوعة »ي )٢( 
شيخناونسخة )د(، )ج(، )أ(، من والمثبت، لالخ.سخن[، )ب(؛ الطبوعة، في )٣( 

صمحب.العثيمين محمد 
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المسألة.هال، من يكن لم نيه؛ شاك أو طاهرأ الوقود غالب كان إن وأما 
نول؛على وكالمثمس بالنجاسة، كالمخن مكروه إلى احتاج ؤإذا 

مكروها.يكون لا الواجب إذ استعماله؛ ووجب الكراهة، ارتفعتؤ 

عقيلابن اختارها أحمد، عن رواية وهو بالتغير• إلا الماء ينجس ولا 
منوغيرهم نمر، وأبو الجوزي، وابن المغلمر، و]أ؛و[لا، الني، وابن 

بعضوناله التطّهير، محل ني تغيره كان ولو ماللث،، ، ٣٠مدوهو • أصحابنا 
.أصحابنا

الجاريبين ظه أحمد الإمام أصحاب محققي محن طائفة ونرقت، 
سواءبالتغير إلا الجاري ينجس فلا أحمد، عن الروايتين أنص وهو والوائف، 

كازتبداوممرآ.
فيحار فإنه الماء، إليه يجري فائضا كان إذا الحمام: وتحوض[أآ، 

أحمد.عليه نص وقد العلماء، قولي أصح 
مقتضىهل وغيره• أحمد فلاصحابا كثير• ماء في نجاسة ونمن، ؤإذا 

علىالدليل يقوم ، ]حين[لإلى بالحرام الحلال لاختلاط المحا،ة فيه القياس 
والثانيقولان، المحامة؟ فيه تنلهر أن إلى ؤلهارته القياس؛ مقتفى أو تهلهيره، 

الصواب.

عنرواية وهو كثريتؤ، أو قلت، الماء، حكم حكمها كلها؛ والائعا١ت، 
مالك•عن رواية وحكي والخاري، الزهري ومذهب أحمل•، 

غيره،يطهر لأنه عينية؛ ليت، الماء نجاسة أن المدة رح ث فى وذكر 
أولى.فشه 

منها،واحل. في ؤيملي يتحرى ينجة؛ اثتبهتر إذا اللماهرة والثياب 
•كثر أو الaلا٠رة الثياب عدد  ١۶وسواء والثّافعى، حنيفة ايى محيهب، وهو 

•أعلم والله ٠ ومناقنراته فنونه في عميل ابن وذكره هص: 

تادمضفىء•)اآ(في)أ(؛لاين[. )؛(في)أ(:
تحيث،[.)م(ني)ا(:
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على، iامها١١]بل بالقلة يقيدْ ولم حاجة يشترط ولم المفضض في الشرب 
كالحرير.اكع؛ سيل على تباح الفضة أن في بتن وهدا الثوب، ش الطم 

ولمفيه، هو مما أفل كان إذا الكثير ساح أن الرواية: هذه ومقضى 
الصواب.هو وهدا ستصل، 

يكرمولم الإناء، في الحلقة أحمد كره إنما القديم: التعليق في وكدللن، 
هوبما تستعمل لأنها الانفراد؛ في بها الانتفاع يحمل الحلقة لأن الضبة؛ 

يمكنند الحلقة ولأن باستعمالها، تنفرد لا والضبة الزيادة، وهو المنفصل 
انفردرت٠.لو بها الانتفاع 

اتباعاالإناء في الحلقة لكرْ[لآ، إنما أحمد أن آ-؛م: مرصع يي وذكر 
مطلقاالشيء تحريم فان والقياس، النص مقتضى هنا والمنع عمر، لابن 

بعضه.عن نهي الشيء عن النهي إذ امشي، ما إلا منه حزء كل تحريم بمضي 
بنؤإبراهيم الأثرم رواية في علته نص بمحال• يباح فلا الذه—، يسير فأما 

ذهب؟من مسمار له يجعل هل يقْل، أن عليه حاف إذا الفص: في الحرمحث، 
كانفإذا فلا. المار فأما الضرورة، على الأسان في رحص إنما فقال: 

أولى•الأنتة ففمح، اللا'مات قمح، هذا 
يسير]؛إ؛احةار"'آ، نولأ حكت، حيث، أحمد أصحاب مجن طاتفة غلطت، وند 

قالإنما بكر وأبو الُزيز، عبد بكر أبي عن الأنية، في لقوله تبعا الدهب،، 
أوسع.اللاص وباب والتحلي، اللماص باب في ذللئ، 

والفضة.؛الاشب، القوفإتمويه يجوز ولا 

علىطول ما وعنه عليه، نص والمرج؛الفضة، اللجام لطخ يجوز ولا 
حنيفة.أبى ^^١ وهو إباحته، 

الصورة،تللث، إلى يحتاج أن أباحها من مراد فإنما الضبة أبيحتج وحيث، 

ناسه[.]بل ، Jjb]وناسه[ ت المطر■٧ ني )١( 
]مْا.بدل ]ذكر[ )ب(; المطوئ، في )٢( 
الميوص.ر لمت، )٣( 
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المتفرد.تبح دهي صرورة هذْ فإن فضة، أو ذهب من كونها إلى لا 
وقالهلها. ؤيباحان حاجة، لأنها والفضة؛ الذهب بميل الأكتحال ؤيباح 

المنجى•بن المعالي أبو 

r التض اص,ابب<ا® ٦ ra iffi
الفضاءمواء مهللقا، التحلي عند وامتدبارها الميالة استقبال يحرم 

عنانحرافه يكفي ولا العزيز، عبد بكر أبو اختارها رواية وهو والجنيان، 
الجهة■

أعلم.واش أ، حدْل كلام ظاهر وهو قكو: 
اشيحمد صلاته في الرحل عطس إذا أحمدت عن وحنبل اه عبد روى 

في]وكدلأثا بخلاء، عطس إذا ه نففي اش ؤيحمد صوته، يرغ ولا ه نففي 
صلأته[ص.

وغيرها؟المكتوبة الصلاة في يععلس الرحل في أحمد للإمام داود أبو قال 
نعم.قال؛ انه؟ يبها أيحرك ت قلت، يجهر، ولا اض يحمد I أحمان قال 

صالحنقل فقد الخلاء في عطس إذا ]المس[ر؛، هدا وفي القاصي: قال 
فيشفتيه به يحرك محمد: بن بكر ونقل ه. نقفي يحمد منصور: وابن 

يكونلا معه يلا ما وقال: يسمعه، لا بحسنا يعنى القاصي: قال الخلاء، 
عنه،الرواية ش اختلاف إلى يفضى نفلا ه نقفى الذكر مجرى فيجرى كلاما 
،•روايتينارعلى جعلهما نل- أولا القاصى وكأن 

آداب.يقال؛ أن والمعروف اامخءالوءلأت، في مكوا )١( 
والمحرر،الممعلفى أحار من المتقى صاحب، الملام مد الجد اوركات< أبو )هو: )٢( 

•الفقي حامد محمد -(، ٠٦٥٣ستة وتوفي  ٥٩٠ستة ولد ونته، إمام وكان 
اسوعة.في ليت )٤( تكرار. )٣( 
المخطوطات،ر ليس كلام المطبوعة في شه[ ]في كلمة ويعل المطبوعة، في ليت )٥( 

زولابلي• كما المْلؤع ني الذي ونص >ةلفي، العثيمتن محمد شيخنا عليه وصرب 
الردايت؛نء•أدل لجعلها للماض دنانا عته، الرواية في به الصلاة تطل 
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ضالحمد فإن الخلاء، ألة مفممارق الصلاة مسألة أما انماست أبو قال 
المخافتة،أذكار بمنزلة الصلاة في يقوله أنه ]يقتضي[ أحمد ونص ض، ذكر 
ه.نفيمع لا أنه لمي الصلاة، حارج به يجهر كما به يجهر لا لكن 

ؤيحتملالماضي، ناله ما يكون أن فيحتمل الخلاءت ألة موأما 
ؤيحتملالصلاة، في كما غيره عن الخفي اووكر معناهما الروايتان تكون أن 
والثانية؛لففل، بلا ه نففى إحداهماI روايتان، المسالة فى يكون أن 

ُالأفنل.

والمشي،، الأمر ني الحديث يمح ولم والنتر، لت الويكرْ 
إلىالخاؤج تعدى ولو الامتجمار، ؤيجزئ بدعة البول عقيب والتنحنح 
ينقلولم الامحتجمار، بجواز الأدلة لعموم ؛ نللث، وغير والحشفة الصمحتين 

تقدير.ذللن، في ه عنه 
ؤإن، به المأمور يكمل أن فعليه أحجار، ثلاثة من بأقل استجمر ولو 

وروث[ل"آ،•بعظم ]ويجزي أجزأه، بروث ولو امتجمر و\0 بدونه، أنفى 
المقصود،لحصول أعالم؛ واش كلامه، فناهر في عنه نهى ما وكدا مت 

معبطعامنا يزول نيل؛ فإذا اده، لإفبل ينقي، لا لأنه عنه؛ ينه لم ولأنه 
ولاوالحجر، الماء بين يجمع أن الاستنجاء في والأفضل أولى، فهذا التحريم 

ّالمحح على الحجر على الاهتصار يكره 
١وعاء في ولو الجد في الول له وليس 
يشبههذا المسجد: في البركة حول البول نى آخر؛ موضع في وقال 

فيهيرخص من ومنهم عنه، نهمح، من ومنهم المجد، قمح، القارورة فمحا ايولر 

]ءر[.)ا(فياوطوءة:
أبيوابن واحد (، ٣٢٦)ماجه وابن )٤(، المدامل في داود أبو أخرجه  ٢٢١

الصحابةمعرفة في نعيم وأبو ، ^٣٢ ٢٣٨ممعجمه في قانع وابن ، ١٦١؛/شيبة 
>آ-اا(.

مهحماوشيخنا خة ونوالمطبوعة، )د(، )ب(، رج(، في ومي ا، أ ر في ليست )٣، 
اك؛م؛نه.



اتفقهيةالاختيارات من |كاْياة اإأ.ذياو 

منالأاتخاذ0 فأما فنريب[أ للحاجة فعل إن هذا أن ]والأشبه للحاجة 
٠فلا ومتنجا 

أنالم للموليس غيرها، ولا صحايا المجال في يذبح أن يجوز ولا 
طريقا؟الكافر ائخده إذا فكيف طريقا، المجد يتخذ 

كمدرمةمعينة طائفة على وقفتا ولو الطهارة إلى المحتاج مع ؤيحرم 
محيرولو للمحتاج. مبذولة والعرف الشرع بموجب لأنها ملكه؛ في ولو ورباط 

المنافريذل فيجبا ؤإلأ الاستغناء، مع يؤغ فإنما يالمغ، صرح الواقف، أن 
لذللق،.أجرة ولا ،، عونه[أ ]بما والانتفاع دار0 ككني للمحتاج؛ المحفة 

طهارةالذمة أهل لحول في كان ]ؤإن أحمد الإمام مذمب، ظاهر وهو 
يم؛لم يإن ، آ منعهم ]وجبا تنجيس أو ماء إفساد أو تضييق، ، [ل الملمين 

•مزاحمتهم لهم فليس ا، مهلهرة[أ ]من يه يتغنون ما ولهم صرر، بهم 
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مذكر.وهو به، يتسوك ما وعلى الفعل، على يطلق ، ]الواك[أ

تبعهلكن ذللئ،، في الأزهري وغلطه أيضا. الخرب، وتؤنثه ت الليث قال 
المحكم*في سيدة ابن 

الزوال،بعد للصائم ولو ت والأصح مستحبا، الأوقات، جمح في وهو 
١اليسري بيده والأفضل وءيرْ* ماللث، وقاله أحمد، عن روايه وهو 

أحدأعلمت، ما واك والفيه، حالف، إماما عكتا ما ت الباس أبو ومحال 
فكيف،فيه، تاكون يكانوا ، اللفأن على تدل والاثار المسجد، فى كرهه 
يكره؟

بأس؛دللث،،فلا محبه، يتركه فلم وجمعه الجد في شعره مرح ؤإذا 

١حوته[ ];ما ت )ب،( ش )٢( الطومة. يى ليمت )١( 
الطيوئ.ني لم، )٣( 



إبمساإاتطهارة كتاب 

نهلالمجد، في شعره ترك إدا فأما بنجامته، أو شعره طهارة ت نلنامواء 
التيالغداة عن حتى يمان المجد فإن نعم الأصح نجا؟ يكن لم ؤإن يكرم 

بلدفي كالغل العمل؛ في يثاب بما بلد كل في الأصلح 'ؤيمغل 
حار.بلد في والألهان رطب، 

وهوالقميص. مع ولو ،، وإزار[أ رداء ]لا مراؤيل مع قميص والأفضل 
الطهارةوجمت إذا الختان ؤيجب لحية، حلق ؤيحرم العلماء. نولي احد 

كلأتفعل؛ العرب كانت، كما يختتن، أن البلمؤغ راهق إذا ينبغي لكن والصلاة، 
ؤمختون وهو إلا يبير 
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فإنهاليهود، ، تلغة[أ في إلا والفم اليد غل يمعنى الوضوء لغفل يرد لم 

بركةمن ]أن الخوراة في نجع. إنا ؛ ]للض.[ نال الفارمي ملمان أن روي 
قبلهالوضوء العلعام بركة من *إن النبي.ت وقال ،• نيله[أ الوضوء الطعام 

الصحيحةالأحاديث جاءت كما الأمة، هدم حمانص من وهو ،، و؛عدْ*ل 
.الّحم، أدأن • الوصوء' آثار من محجلين ^١ القيامة يوم يبعثون *أنهم 

_.)أ(: في )٢( والإزار[. ]لكلرداء )ا(: في )١( 
-تفىالثوص.و-)٣( 
(،١٨٨)!الثمائل• وش (، ١٨٤٦)1اون1 ني واوز.انى (، ١٣٧٦١)داود أبو أحرجه )٤( 

والفرانيو)-'آْ'ا(، ( ٢٥١٩)والمزار (، ٦٥٥)ي والقاله/اأأ، واحمد 
الرازيونمام •١_٧•١، ٦/٤و، ١٠٦*ا/والحاكم •٢، ٦٨/٦عدي وابن 'آ(، )آا'
التعبوفي ، ٢٧٦-  U٢٧٥/النن ني واليهقي و)أأه(، ( ٩٦٣)»نرالد،« ني 

ومو^. ATDj( ١٢٨٣١)"الثثه شرح ني والتوي (، ٤٨٦)الأداب وفي (، ٥٨٠٤)
.صعيف حديث 

الحديثهذا نعرف لا ت الترمذي وقال . صعيف وهو بالقوي هذا ليس داولت أبو تال 
الحديث.»ي يفعف الريح بن ومي اربح، ين مس حدث عن إلا 

خزبمةوابن ، ٩٥-  ٩٣/١والمائي (، )٥٣( ٢٤٦)لم وم(، ١٣٦)الخاوي أخرجه )٥( 



٤٦
الفقهيةالامحتيارات من اكئهيق الأخيار 

الذيوالحديث ءيرعم[أا،، فه يشاركهم لا أنه على ندل السيما، بهذه يعرفهم 
تنال ثلاثآ، وثلاثا مرتين، ومرتين مرة، مرة توصأ أنه ]وغيره ماجه ابن رواه 
البالحالي>ث،، العلم أعل عند صعيف ، _*^ Liالأنبياء ووضوء ونحوئي[ هذا 

أنهت الأنبياء مجن أحد عن حبر الكتاب أهل عند وليس يمثله، الاحتجاج يجور 
كانفإنه الجنابة، مجن ال الاغتبخلاف لمين، الموضوء يتوضأ كان 

التيممبه فغينا مما الأمة ]وهذه الماء عدموا إذا تيمم لهم يكن ولم مشروعا، 
الوضوء[؛وهو الأصغر والحديث، الجنابة •ع 

بإرادةالانتصارت وفي وغيره. عميل ابن ذكره يالحدمحث،. الوضوء ؤيجب 
لفظي.نزاع وهو الصلاة، 

أنإلا الجمهور، نول وهو المجد. في الوضوء يكر. لا أنه ت والرامح 
دفنهاوكمارتها حطيثة المجد في البصاق ]فإن مجخامحل أو بماق معه يعحصل 

فكف؛الخاًل؟ا؛ا،.

ءرفاُت،،؛ثلايث، ، يفعلهما[؛ أن والاستنشاق المضمضة ]في والأفضل 
مذهب،وهو الخبث،، لا الحل>رث، لطهارة الية وتجبا واحا.ةا بغرفة يجمعهما 

١العالمّاء جمهور 

بعضوشذ الأربعة، الأئمة اتماق ب، ]مرأ[؛ بها نظنه يجب ولا 
؛تنازعواولكن للإجماع، مخالف، حطأ وهو بها، المهلق فأوجبا حرين المتأ 

والأقوى؛وغيره، أحمد الإمام مذهب في ؛لولن على بها؟ النطق يستحبا هل 

(.٢١٨)والغوي \ا\ص >ا<أ-ا(واوهقي جان وابن ا/؛آآ، عوانة وأبو )٦(، 
المطبوعة.يي ليت )١( 
*ا/دالمهقي ا/'اِ، والد١دتطني (، ١٩٢٤)واليالي (، ٤١٩)اجه ابن أحرجه )٢( 

درجته.المؤلف بين وقد صعيف، ؤإساده ، ٨١ِ •٨ 
محمدشيخنا وسخة ا )د( في وهي و)ج،، و)ب،، أ(، و) المعلبومة، في ليست )٣( 

]وهوبدل: تالوضوء[ فيها: من  ١٦٨-ا؟/اكاوى في 'ابة وهي اسين 
الوضوء[.

)د(.في لت، )٤( 



ائهارةكتاب 

بلتكرارمحا، ولا بها الجهر يثؤع لا أنه على الأئمة واتفق الاستحباب، عدم 
عندلا بالنية النطق يستحب لا العبادات بقية في وكدا اءتاد0. من تأديب ينبغي 

ءيرْ.ولا الإحرام 
والجاهرلا. قال: شيثا؟ ]الفكبير[لا، قل يقول لأحمد: داود أبو تال 

والجهركررها، أو غيره، آذى إذا سئما لا تعريفه، بعد للتعزير مستحق بها 
ؤإنمسيء، وذاءاله المسالمين، اتمة وسائر الشافعي عند عنه منهي بلففلها 
نهيه.ؤيجج، الملمين، إحماع عن حرج دينا اعتقده 

•، تيت>ب،[للم إن الإمامة عن ؤيعرل 
ؤيمسحالتعليق، في القاصي وناله للعير، الرأس بعض مح ليجوز 

محوحب عذر يكن لم ؤإن • تونيت فلا كالبميرة، ؤيكون العمامة معه 
محمن الناس بعض يفعله وما عنه. الصحيح أحمد مذهبا وهو جميعه، 

الجمعللئنة مخالفا جهلآ مرات: ثلايث، ، رأّهأمن سعرة بل رأسه بعض 
.عليها

وأبيومجالالثح أحمد مدهتا ظاهر وهو جميعه، مح تكرار ن يولا 
حنفة.

ماءأحذ.ه ولا ١للاء جمهور نول وهو العنق، مح[ ن ]يولا 
وخمرىحنيفة أبي تول وهو أحمد، عن الروايتتن أصح وهو للاذنض، جديدا 

العلهارة،صحتا الماء؛ وصول ونحوه في؛لفره وسح يسير منع ؤإن 
كدمكان؛ حّيثح اّء؛ وصول متع يسير كل ومثله لأصحابنا، وجه وهو 

وعجما•

ّأحمد عن ورواية ماللثا ميما وهو الغرة، إطالة يستحيا ولا 
عمرابن لوصوء البعض؛ على يقتصر أن له تحبا: م كان إن والوضوء 

منوالبت، ]الإحرام[، العبعين محمد شيخنا ونسخة )ب(، المعلبومة، ني )١( 
•النخ بامح، 

)ملمحفىاسوءة.تسهي[■ رأ(:ر  ٢٢)



الفقهيةالاختيارات من |اها«ية الإخبار 

•٢١١٠?،"؛؛^إلا جشأ لنومه 
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حتىوالخلف، لف المن كثير على أصله وحفي العباس• أبو تال 

الإماموصنف، الست،، وأهل المدينة أهل من وط-ائنة الصحابة بعض أنكره 
عنحلافا فيه يذكر ولم المكر، تحريم في الأتربة في كبيرأ كتابا أحمد 

ذلك،؟في له فقيل المحاية[لآآ، عن حلافا فيه فذكر فيه كتابا لوصنم، الصحابة 
سعةمع وماللث، المكر، ؛خلاف، الصحابة، عن ، الخلاففيه صح هذا فقاوت 
.ذللثؤ فى حالفوه وأصحابه رواية، فى أنكره فدره وعلو علمه 

هماس،وابن هريرة دأبي عائثة عن إنكار، سة أبي ابن وحكى فلت؛ 
أعلم.واش واحد. غير بانكاره الصحابة عن الرواية وصعقا 

آيةمعارضة ظنوا ، الخفين[ على المح اللف، ]من عليهم حفي والذين 
حكمفي ، ]الناساأ واحتلم، الرحالين، يغل فيها أمر لأنه للمح؛ المائدة 

الخفين.على المسح مع الأية 
قال•الخعلا؛ي، ماله • للأية نامحح الخفين على المسح طانفة؛ فقالت، 

بالثنة.القرآن( نسخ يرونا كانوا أنهم على دلالة وفه 
طائقة[لا،.]وهونول مخصص، الطبري; الديزارأ، ]محب، وقال 

لمابيانا ت طائفة ونالت، الكتاب،. ش ما على زائد أمر هو ت طائفة وقالت، 
ؤالعباس أبو إليه ومال الكتاب،. في 

غلهل.لاقرTذا ناسخ أنه المنة س يدعى ما وحمح 

شلم، )٢( )٨٧(. الموطأ ني •اللت، أخرجه )١( 
اوطوءتُفي لم، )٣( 
أل،يعرف، أنا يتثغي ءلكن ت يقوله المرصع هدا على المثيمين محمد شيخا علق )٤( 

كلامفي كثير وهو الخام، أفراد لمعض نخ لأنه المخميص؛ به يراد ند الخ 
•المتقاوسزأر 



اكم^رةكتاب 

لابسأن مه ليس إذ بالمرأن، المراد تبين فهي المح• أحاديث أما 
يغل.الصلاة إلى قام من أن ت فيه ؤإنما الرحالين، غل عليه يجب الخف 

فيم.عللق بل أحواله لكل عاما ليس لكن الصلاة، إلى قاتم لكل ئم وهذا 
٠عنه مسكوت دلك 

.افه رمحود يخالف، أن الله ومعاذ البر؛ عبد بن عمر أبو نال 
ت؛ه[أمراده يئن بل اللٌ، كتاب 

_؛أيضا العباس أبو إليه ومال القصار، وابن كالشافعي - ثالت، و٠لاتفة 
الرجاإين،غل على النمسا فيحمل ، والنم، بالخفص نرمتا الأية إن 

أءاام[لأ،.]وافه كآسين[رى. المرأتان ]فتكون الخمن مسح على والخفض 
عنروايايت، ثلايثا سواء؟ هما أم الرحلين، غل أم أفضل المح وهل 

قدمه؛حي، أحد كل حق في الأفضل أن الخطاب[لا، ]وفصل احمد، 
.بالني اقتداء حقيه، بمنع ولا عليه، يمح أن الخم، للابس[ ]فالأفضل 

هلبيتحرى ولا الغل، مكشوفتان: لاماه لمن ]والأفضل[راأ وأصحابه. 
كانإذا ؤيمح مكشوفتين، كانتا إذا قدميه يغل الني. وكان عليه• ليمسح 
الخفين•لابس 

ابنحكاه ]لأصحاسا[لا،. الوجهين أحد في اللفاتف، على المح ؤيجوز 
وهوممكنا، فيه والمشي بانيا اسمه دام ما المخرق الخم، وعلى وغيره، تميم 
العلماء.س وغيره اJركارتط أي واختيار الشافعي، نولي نل-يم 

بهحاءُت، كما رحل، أو بيد إلا نزعها يشق التي ونعلها القدم وعلى 
أوغلا مها الذلاهر أو ]نفسها[ص، القدم بأكثر ]هنا[لا، والاكتفاء الأثار، 
يتونتؤ.لا ولهدا ؤ، الخفبعضي مسح س أولى مسحا؛ 

لي—تحنىالمطبوص.)١( 
المعلبوصة،وغي العثيمين محمد شيخنا ونسخة )د(، )ج(، )أ(، في هكذا )٢( 

]»؛كوناينمح[ا)ّب،(:
)د(.ر لم، )٣( 



ا1مقهيةالاختيارات من الخلية اإااتiاز 

الغسلله الكشف، ت أحوال ثلاث لها الرجل أن ت آخر مرصع ش وذم 
كانتإذا وهي متومهلة، ثالثة وحالة المسح. له والستر؛ المراتب. أعلى وهو 

الغسل،فيجب بارزة، هي ولا المسح يجوزآ ]مما هي فلا النمل، في 
أحللقوحيث ،، وارح[ر الغسل بين ]فإنه الرش وهو متومهلة، حالة فأعيت 

٠الرش ٠ به فالمراد الحال هاو0 في المسح لففل عليها 
حدسامن المسسد في عليها والمسي^ النعلن الرٌس ورد وقد 

عاسأ؛،•ابن حديث من دالتهقي حان ابن ورواه أوسأم، أبي بن أوس 
علىالمح يجوزا تأنه •' موصع ما غير في أحمد عن والمنصوص 

علىيمح وأنه تحتهما هما يلببنعلين بل هما بأنفشتا لم ]ؤإن الجوربين 
فالزربولعليهما؛ المح أحمد أحاز فإذا العالين، يخاير لم )ما الجرربيزآ 

منعليه بالمسح أولى - عنه ومنفصلأ متصلا به يشده ئر بإلا يثت لا لذي ا- 
بخيهلبشده وستا وغيرهما ةْلن أو فرو من ه لب)ما ، ]وهكذا[١ الجوربين. 

•الأورال ]بملريق عليه مح منفمل، أو متصل 
المنصوصؤإنما احمد، كلام ز له أصل فلا بنمه الشات اشترامحل وأما 

ذكرناه.ما ت عنه 

يسترسلولم المماق فى تا ثبما به فالمراد ت ذلالث، باعتبار القول وعلى 
وهوتيميه ابن الله عيد أبو ذكره كما فيه، المشي موالاة يعتبر ولا المشي، عنل. 
١يا وجه 

والمحكىكالملاش، وعي ، الصماء العمامة على لاكح[ر ؤيجوز 

•جواز[ يقتضي بما ؛؛؛^، ]٠ت ( ١ ) ني )١( 
انملوص.ش ليت )٢( 

معانيثرح في والطحاوي (، ١١١٣)والطيالي ، 1ر٩ واحمي. (، ١٦٠)أبوداود احرجه )٣( 
ا/أارآ.اؤض \/)C\'0، الكسر في والطيراني (، ١٣٣٩)حان وابن الآثار 

ابن-ماز.صحح في أجده ولم ا/آما، سه في اليهقي أحرجه )٤( 
تالشخ عن نقلا الهدي في ، Jli®ت بقوله الموضع ■على ظه الخيمين محمد شيخنا علق )٠( 

الملأيختسر ليم اريا لقال; ربه رأى حين المنام صبيحة الذؤابة الني. اتخذ ؤإنما 
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تمدي،الإبل بلحم القفى أن عر فته الخلاف نيتسي السباع؛ كلحم للضرورة 
منه.أ؛الح هو بل حكمه، فيعطى المعص، معقول أو ، عيرْ إر يتعدى فلا 

لعلهصممن• لحديثض الإبل؛ لحم من الوضوء يجب المسائل؛ وفي 
إذاالذكر، مى ومن الذنب، عفيب الونحوء ؤسمتحب به. أفتى ما آخر 

إلىأحيرآ الباءس أبو ومال تتحرك، لم إذا فيما وتردد يمه، الشهوة تحركت 
لشهوة.كان إذا والأمرد اء التمس من الوجوب دون الوصوء استحباب 

لمالشاؤع أن يالضرورة علم مما فهذا شهوة لغير المرأة مى إذا نال؛ 
منه.الوضوء تمإ يولا وصوءأ منه يوجب 

لأنالوضوء؛ تنقص الردة أن لي حهلر حهله؛ قديم فى انماص أبو نال 
فإذاالأوقات، سائر في اّ.تصحاأ شرطها دوام صحتها؛ بقاء شرط من العبادة 

]فلاأهلها من ليس والكافر أصلنا، عالي العلهارة شراممل من فالمية كذلك كان 
أحمد.مذهب وهو الهلهارة[لا، فتعلل حقه في استمحاب 

اللهعبد لأيي حلافا العلماء، من طائفة ناله للفأل، المصحف يفح ولا 
•بملة ابن 

حيوانببول يهان حيث كتابته وتحرم كتب، حيث القران احترام ؤيجب 
١إجماعا عليه جلوس أو 

فالقياماا.ة؛ مفإر أفضى لأحدهم يقم لم ؤإن القيام اعتادوا إذا والماس 
١تركه من حير لها دفعا 

وعادتهموأصحابه ه افه رسول سنة في عي يأن للإنسان ؤينبغي 
أور.افه لتكتاب فالقيام القيام[أا، الماس اصناد ]ؤإذا هديهم، واناع 

يجوزالأيج،ا رسول محمد اممه إلا إل—ه رلأ عليها المكتوب والدراهم 
أنجاز إمساكها؛ وشق حريعلة أو منديل في معه كانت، ؤإذا ها، لمللمحيث 
الخلاء.يدحل؛ها 

المطوعة.ش ليت )١( 
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rا® ا»بماصل»اوا٦
[JL_jLj]وجوبه نقياسه المني؛ الغسل وجب ؤإذا 

الخصر٢/
بعضلهو غيرْ، به ياذى ينح أو عرق له من على الجمعة غل ؤيجب 

الأولى.بملريق مطلقا يوجه من ^٠٠-، 
الأسلم؛ ثم ، الغل[ل ]يوجب بسبب كفرْ[أم ]حال الكافر اغتل ولو 

إذاالكفر في طاعته على يثاب أنه على بماء وجوبه، اءتقا■ إن إعادته يلزمه 
•أسلم 

للحاتض.لا للجنب الدكر ؤيكره 

بمزدلفة،والمبيت، بعرفة، والوقوف مكة، لال-حول، الغل يمتصا ولا 
الوداع.ولعلواف الجمار، ورمى 

فيه[ذللئ، يعد للعلواف ]الغل كان مكة لا،حول ياتحبابه قيا ولو 
•له معنى لا عبث نؤع 

النوم،أراد إذا الجني، على الوصوء وجوب ظاهره؛ ما أحمد كلام وفي 
الهلهارتين[]إحدى على لمتته أعاده أحا-رث، إذا العباس؛ أبى كلام وظاهر 
بالنثاط.أو الحديث، بخفة لتعليلهم يعيده؛ لا أصحابنا؛ كلام وظاهر 

توصأ.إذا إلا المجن. في اللستر الجنب، على ويحرم 

المخ.ياثي من والمشتر المومحعض، ؛ي ]بخروج[ )ب(؛ مر)١( 
المارةوعده ذللئر، يقتضي، القياس الر الشخ ٠^^• هه.' العشمينر محمل. شيخا قالر )٢( 

علمحرالمني خروج احكام ترتب، امتي؛ - ذللث، يختار كاذ< . الشيخ أن عر تدل، لا 
الروايةعو كما بالانتقال، الأحكام ترتب، عدم عندي نالمحيمع كل وعلمر -، انتقاله 
سليملأم ونوله الماءا، منر •الماء توله عليه يدل وكما هءلفآ، أحمد مر التانية 
دأمت،عي إذا •نعم »الات ل،؟ تغت، J-،jايّجل يرتم، ما ترتم( المرأة عن، ألته سص 

يئب'بلا المرابط هو ومذا ورؤيته، الماء بوجود الوجوب . النم، فعلقا الماءر، 

]الءلهارة[لأ)؛(فى)ب(:انملبوعت. مر ليت، )٣( 
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الجبنوى ؤإذا تومحأ، إذا إلا حنب نيه ستا الملائكة تدحل ولا 

الأزجي•يناله ارمعا، الأتمر أد الحدين 
مذهبفي الوجهين احد وهو بدنه، على ل الغتكرار نب يولا 

*أحمل 

•أحمد موص أكثر وعليه عريانا، ماء أو مستحم في الاغتسال ويكرْ 
فهذاالبول بعد س في الاغتسال عن نهيه. و]أما[لا، 

المستحمفي البول عن كنهيه فهو - صح ن إ- 
أوفائقة كانت، مواء الحمامايت،، في التي الحياض في التطهر ؤيجوز 

ثابياالماء كان وسواء يكن، لم أو فيها بمب الأيوب كان ومحواء تكن، لم 
يكن•أم أو 

ديناذللث، واعتقد وحده، إلا يغتسل ولم يفيض حتى الحوض انتنلر ومن 
فييشرعوا أن وأمثاله يردعه الذي للتعزير متحق للشريعف، مخالف، م؛تدع فهو 

الله.يه يأذن لم ما الدين 
محاالقولتن أصح لهو جنابة• أد حيض س الفرج باؤلن غل يجب ولا 

أحمد.مدهبإ 
منمدحه ومن ذمه مى ذكر بعد - للحمام يمه تقفي العباس أبو قال 

شل.)د( ش )٢( المهلوعت. ،ي لمت، )١( 
الماءم احدكم سئلن رلأ الد؛ صلى - اض رسول نال ت نال ه *ريرة ابم، عن ، ٣١

(٢٨٢)لم ومح(، ٢٣٩)احرجه نيه،، مل ثم بجري، لا الذي الدائم 
)منه(.وعنده؛ 

•صح® ٠ ُةقاللج توله محبب لي يمين ولم ترى، كما الصحيحين ؛ي فهذا 
!/واحمد (، ٢٤٠)»اعرى« ويي (، ٢٣٩)والنسائي و)الأ(، ( ٢٨)داود ابر أحرجه )٤( 

شرحفي واليحاوي ، ٧٣٩أ/والتاريح٠ ءالمعرنة في محميان بن ؤيعقوب، ، ١١٠
و'ها.واليهقي ا/أأ، الآ'ار معاني 

ومحعلت والثبة الأمر. على والدوام الجمع • الشية القاموس• دفي مجتمعا. ت )آي )٠( 
لومحوح؛تقرا )أ(؛ وفي الفقي، حامد محماو الشخ عليها علق مكيا الحوض(، 

)بامحا(.



اتفقهيةالاختيارات من اكاْيف اإإفبا> 

إليهايحتاج أن إما أمرئ: يخلو فلا أرمة: الأنام للزاع فاصلأ لف ال
معإليها يحتاج أن لولما محظور ولا إليها يحتاج لا أن ؤإمجا محفلور، ولا 

حاجة.غير من محفلور هناك يكون أو ، محظور[ 

جوازه.في ينب فلا الأول؛ المم أما 
فلاالحارة أو الباردة البلاد في معحظور عن حلت إذا الثاني؛ والسم 

عهل.على والعراق الحجاز في الحمامات بتست ففد بنائها، جواز في ينب 
ذلككره ولكن حرام، ذلك يقل؛ لم وأحمد وأنروها، ]وغيره[أاا ه علي 

شأتقى الناس كان الصحابة زمن وفي ومحظور. مجاح على غالبا لاشتماله 
للحاجة.ذاك إذ مكروهة تكن فلم المحفلور، فيها يكثر أن ص لحدوده وأرعى 

كغاو_،غالبا؛ والمحفلور الحاجة على اشتملت إذا الثالث: م والش
الحمام،من الأمصار تلك لأهل بد لا فإنه الباردة، البلاد في الي الحمامات 

كراهةتهللق لا أيضا فهذا محظور، على نشتمل أن من العادة في بد ولا 
والحيضالجنابة كغل واحبإ؛ هو ما الأغال من أن المعلوم من إذ بنائها؛ 

فيوالغل الجمعة، كغل وجوبه؛ في نونع قل مؤكد هو ما ومنها والقاص، 
التلفعليه حيف غيره في اغتل ؤإن حمام، في إلا يمكن لا الباردة البلاد 

حيتئدآحمام غير في الاغتسال يجوز ]فلا ، ]أو 
فيبابء ال[لا، ]الأغتعر القدرة مع التيمم إلى الأنفال يجوز ولا 

وكذاماكروها، يبقى لا الحال هذه في 3كان كراهة ذلك في قدر ]ولو الحمام 
شربأو واجبة لعلهارة إليه الحاجة نمع الجواز، مع استعماله كره ما كل 

استعمالهإلى الحاجة محي مكروها يبقى هل لكن مكروها[أ١، يبقى لا واجب 
الحمامبناء يقال: فقد ذلك تبين فإذا تردد، محل هذا مستحبة؟ طهارة في 

يجباإنما يقال: ]وقل. العام الواجب لأداء إليه يحتاج حيث ]حيتد[لا، واجب 
الرجلعلى يجبا لا كما تحصيلها، يجب ولا وجودها، محي فيها الاغتسال 

للطهارة,الماء حمل 

انملومة.ش لت )٢( اوطبوعت. في لت 
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ىمحه، الأتنماء إملكن مع محفلور على اشتمل إذا ، [١١الرابع: الشم 
وتجنبأحمد، نص محل فهدا المتأحرة، الأزمان في الحجاز حماماتر في 
غيرنابناها إذا فأما ابتداء، بناءها نكره إنما نحن ؛ ]عنه[ يقال، فقد عمر• ابن 
الفساد.من نللث، في لما بهدمها؛ نأمر فلا 

أقوىوالاصتدامة الإبقاء، في لا البناء إحداث في هو إنما أحمل. وكلام 
الحاجةانتمت، فحين،[ للحاجة الثناء جوزنا إذا ت يقال، ]وفد الابتداء من 

كرةتكفيهم، حمامات، البالي ني كان إذا وكدا البالي. كحرارة الإباحة؛ انتفت، 
جديل..حمام إحداث 

بالصاع.ؤيغتسل بالي ؤيتوصأ 
الطعامصاع مواء عراقية، وثالثه أرطال، حمة الصاع أن والأظهر؛ 

حنيفة[١لأبي ]حلافا العلماء. جمهور نول، وهو والماء، 
وأبيتعليقه في يعلى أبي والقاصي قتيبة كابن اللماء؛ من طاتفة وذهب، 

أرطال،لمانية الماء وصاع وثلث،، أرطال، حمسة العلعام صخ أن إلى البركات،: 
النبي.طهور مقدار لكن ا أرطالا[ر لمانية الصاع حنيفة: أبو ]ويال، عراقية 

ربعوالوصوء ، وثلث، أرطال، حمة إلى عراقية أرطال، نمانية بين ما الغل في 
نلل،\ن

.شل.)د( ،ي )٢( المطوعة. لمته،ي )١( 
]والثاض[كلمة: حذف لكص والشاض[، محيفة لأبي لحلأنآ وفها: )د( ني ادة يز)٣( 

لأمينتحطأ نهي 
حنيفة[.لأيي لحلأنا وفته؛ م/؟'"؟ اعرك، الفتاوك، نخة في موجود التص الأول،؛ 
.٣٨٢م/ الكتير ايماوك، - الصاع مقدار في للجمهو; موافن، الناقص الثاني؛ 

غيرمجتمعتين كميه ملء وهو ان، الإنبمد أمداد أربعة الصاع أن الأءلهمّ ربل  ٢٤)
كانتاولا . الني عند معروفا العراتمح، الصاع يكن ولم مضوصتن، دلا بوطتن 

علىهل يالدكا وهو الكمين، ملء هو الذ-تما المد تعرف، كانتح ؤإنما تعرفه، الحرب 
حامادمحمل الشيخ تعليمات، من أعلم( واه به. يقل'ر أن ومصر عمر كل في الملم 
الفقي.
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٢التيمم اب ب ٦
وهوترابآ يجد لم إذا الأرض، أحزاء من التراب بغير التيمم ليجوز 

أحمد.عن رواية 
يوفيه.ما له لكن إذا ثمنه وكذا قرصا، الماء قبول ؤيلزمه 

زوجته.وطء لعالمه يكره ولا 

الماءوحول علم رولو الوقتا، أول به يصلي أن فله التيمم له أبيح ومن 
العلماء.من واحد غير وقاله أفضل[لا،(أى يهو آحره في ]وصلى الوقت آحر 

منأولى بالماء الجرح قمح ، له[ل غمن يخافه جرح فيه كان ]^١ 
أحمد.عن الميموتي ونقله التيمم، من حير وهو الجيرة، مسح 

يوحرولا البلد، في لكن ؤإن بالليل، التْلوع يصلي، لمن التيمم محنجوز 
النهار•إلى ورده 

أحمدعن رواية وهو الجنازة. صلاة فوات، لخوف، ، لالتيمم[ر ؤيجوز 
حنيفة.أبي ومذهبا عباّرا ابن نول وهو ؤإمحاق. 

ٌنبه وألم، ■ السلام لرد تيمم واللام الصلاة عليه أته نيتج وند 
الحيي.فوات، حاف، 

فوات،حاف، لمن بل والحنفية: والأوزاعي، العزيز عبد بكر أبو وفال 
٠المجد في وهو وصورْ انتقضي كمن الجمعة؛ 

الروايتينلأشهر حلافا الثلاثة تول وهو بدنه، على للنجاسة يتيمم ولا 
-١نعالهم، اممه رحمه - أحمد عن 

أصلية[.]وفيه دلها: وفها العلوعة، ني لت، )١( 
أضل[فهو الونت، آتم ؤبملي  ٠٧يجد؛أن إلى أحرم إن ]لكن ; *كداالص )د( ني )٢( 
العلوعة.ني لت، )٣( 
الكرتم(وني، والنسائي (، ٣٢٩)داود وأبو (، ٣٣٧)الخارؤ، أحرجه )٤( 

(1*.U ،) (،٢٧٤)حزيمة وابن (، ٢١٧٥)والمثاني الاحاد في عامم أبي وابن
ا/ه•؟.واليهقي ، ١٧٦/١والدارنطي 
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الكلب.نجاسة في العباس أيي كلام واختلف 

مذهبوهو شعره. غير نجامة مذهبه أن أخيرآت عنه نقل الذي ولكن 
العزيز.عبل. بكر أبو واخارها أحمل.. عن ورواية حتتفة أبي 

السنةعليه دلت كما العلماء، جماهير عند محناهران I وجلدته والملئ، 
إذابل حية، وهي الهيمة من يان مما ذلك وليس لمين، الموعمل الصحيحة 

واللبن،والميفى، الولد بمنزلة نهو حياته؛ في الغزال عن بنغمل كان 
الحيوان.عن ينفصل مما ذللث، وعير ،، والصون

وأصحوالشافعي. أحمد هذشب ءلاهر وهو بالمرلتا، الادمي ينجس ولا 
أبوجده وناله بالمسلم، العمدة شؤح في وخصه ١ ماللث، هب، من• في القولين 
الهداية.شرح في البركات، 

عنرواية وهو ونحوه، كالخل يزيل؛ ط-اهر مابع بكل النجاسة وتطهر 
الحنفية.ومذهب، عميل، ابن اختارها أحمد 

أجزأذللث،؛ وغير والورق الحرير كثياب الغل يصره ما تنجس ؤإذا 
العلماء.فولي أفلهر في مسحه 

افاء.بغير النجامة إزالة فى الخلاف، وأصله 
]المال[لا،لإفاد النجاسة؛ إزالة في والشراب الطعام استعمال، ؤيحرم 

٠إليه المحتاج 

عليها،يحج الحم، والإبل( عليها، يجاهد الحم، الخيل، ذبح م، ينهمح، كما 
.إليهاالحاجة س ذللث، في لما ذلل؛،؛ ونحو عليها، يحرث الحم، والقر 

بالمسح،نتجت، إذا ونحوهما والمرآة ؤ يفكالالمقيلة الأجسام ومملهر 
.حنيفة وأبى محاللث، مذهبا وهو 

منأصحابه فمن الذبيحة، دم من السكين في مثله أحملؤ عن ونقل 

خهلآ.وهو ]الماءآ، لطوءةت اش 



L^yi ^ الفقهيةمن اكلْيق

^—rzi=
كقولهما.عداه من ومنهم التكرار، •ع الخل لمثقة بها؛ حممه 

أحمدعن رواية وهو نجاسة، أصابته إذا بالأرض بالولك، النعل ؤيطهر 
لأحمد[رمالهسا في نول، وهو الرجل، ]وكدا 

بنإسماعيل ونقله المحاّة. يزيل طاهر على بمروره بملهر المرأة وذيل 
أحمد٠عن الشالنجي معيد 

مذهبوهو موصع، في الماس أبو أطلقه بالأّتحالة. النجامة وتعلهر 
وغيرهم.الظاهر أهل 

طهرتالمجاسة بأن ذللتا عن يعبر أن ينبغى ولا آحر: موصع في وقال( 
اّتحال(.بل يطهر، لم النجس نمى فإن بالامتحالة، 

مذهبوهو تطهر، لا تا حللإذا الحمرة أن آحر؛ موصع في وصحح 
فهوأمسكها فإذا ١ بإرافتها مأمور اقتنائها، عن منهي لأنه وغيره؛ أحمد 

•وغيره الخلال ]حمرة[ ذللثا في وسواء حلها، وعدم لتنجها الموحسب 
أوتخليلها، لا صاحبها على إفسادها به يريد شبا فيها أحد ألقى ولو 

فيربيحب ني لكونها إراقتها عن عاحزأ يكون بأن ذللث،، صاحبها نصد 
سداتحل؛ لا أنها .كضي الأصحاب كلام فعموم ت تخليلها لا إفسادها 

تحل•أن ؤيحممل 
ملحهناك يكون أن عثل فيها ، سيء[ر ]بإلقاء تعالى الم بفعل انقلبت، ؤإذا 

وعلىتحل، أن المشهورة: الطريقة على فينبغي أحد فعل غير س فيها فيقع 
•تحل لا : شيء[ ]بإلقاء التجامة علل س طريقة 

تحل؛لا الطريقة ، ]هدْ[لعلى أنها البيد: حمر في ذكر القاصي فإن 

انملوعن.ش لت )١( 
•]حمر[ النسخ؛ با؛ي وش )د(، من المشت، )٢( 
ولعلالمخ، با؛ي من والمثبت، تمقوط[، )د(؛ ولي ■؛يهلآ. وهو ]فالقياس[، ب: في )٣( 

ثيء[.]بسقوط المثارة؛ صراب 
الطوية.في لمت )٥( الملقى[. ]بنجاسة )ا(؛ في )٤( 



الْلهارةكتاب 

.حلهايقتضي أحمد الإمام كلام وأن الماء، من فتها لما 
كلاممض على جوازه مبني ت إمساكها بمجرد الخمر الدمى تخلل أما 

وط؛الخمر، بيته في يكون أن لملم ينبغي لا بأنه المغ علل فإنه أحمد، 
إماكها.من نمع لا الدعي ولأن بمسلم، لتس 

يثقعما ذللق، من فيعفى ت ؛الاستحالة تهلهر لا النجاسة بان القول وعلل 
يشقعما يعفى كما النجاسة، من المستحيل والغبار كالدحان عنه؛ الاحتراز 
عنهيعفى فإنه نجس. إنه نيل؛ ؤإن وغبارها، الشوايع طين من عنه الاحتراز 

القولين.أصح على 
فقولعنه؛ الاحتراز يشق عما يعفى[لا، زولا نجس، إنه فال; ومن 

الأهوال.أصعق، 

أبوتوقف ه؛ بنفتغيره فزال كثيرأ، - الماء غير - المانع كان ولو 
طهارته.في العباس 

وهوالنجاسة. أثر يبق لم إذا والريح بالشمس النجسة الأرض وتعلهر 
ولوذلك، بعد عليها الصلاة تجوز ز علتها، التيمم ؤيجوز حنيفة، أبي مذهب 

تغل.لم 

ونصأحمد، مدم، في نول وهو أيضا. والريح بالشمس غيرها ويْلهر 
الضال.حبل في أحمل عليه 

مازم،في قول وهو وغيره. الاJى، نجاسة بإزالة الغلن غلة وتكفي 
المذي.في عنه ورواية أحمد. 

•عرقها يعجني فلا الخيفخ؛ أكلت إذا الهلير جوارح في أحمد عن ونقل 
أولى.وهو • شل النجاسة لأكلها كرهه أنه على فدل 
الجيفيأكل كان وسواء وغيرها، العلير جوارح بين الكراهة في نرق ولا 

أءلأ.

يعف[لولم الخ• باش ور رد،، من البت 



1وفقهيةالاختيارات من اكا0ية اإإخي1ؤ 

ففيهلا؟ أو لحمه، يوكل ما روث من هي هل ايروثة؛ في ثك ؤإذا 
إلاالطهارة، الأرواث: في الأصل أن على مجنيان أحمد، مذهب في وجهان 

اصتثتي.ما إلا النجاسة، أو الصواب، وهو استثني، ما 
•روايتن أصلهما يكون أن يمكن والوجهان قلم؛ 

Uإلا نجسة، كلها الأبوال إن أبى[لا،: ]قال اش: تمد قال إحداهما: 
نمه.أكل 

رجلفي ،، الحارث[لأبي بن ]محمد رواية في أحمد قال والغانية: 
لمإذ فيه، فرحص برذون؟ أو حمار روث هو هل يدرى لا روث، على وطئ 

منأحد يذهب لم طاهر ،: ]ومنيه[أوروثه لحمه، أكل ما ويول يعرفه• 
الصحابة.من له  s^L>>لا محدث، قول بنجاسه القول بل تنجه إلى الصحابة 

الجرؤح.ودود العلماء، أكثر عند طاهر القز دود وروث 
والشافعي.أحمد مانيرّ_ا وهو طاهر. الأدمي ومني 
هاجنأن يعني: طاهر؛ الخالقة في دونها وما الهرة الأصحاب: وقول 

فانهالعذرة من المتولد كالدود العين؛ نجس يكون ما له يعرض وقد طاهر. 
كايٍتت،إذا الأسثحّالة أن على بنّاء طهارته ونتخرج القاضي. ذكره نجس. 

يغصبأن العذرة، من ظاهره طهارة يلحنل أن بد ولا طهرت، تعالى النه بفعل 
شيءمنها•دنه على لايكون أن إلى ماءونحوه، في 

أحمدعن رواية وهو بالدباغ. الحياة حال الطاهرة الميتة جلد ؤيعلهر 
لحمهيوكل لا ما جلد ]طهارة المصرة الفتاوى في ورجح والشافعي، 

>المهلوعة قى ليسمن C ١ ر 
النسخ.باش من رالمشت حرب[، ايي بن ]محمد ت )ج( )ا(، في  ٢٢)

محمدوالخيل( والحمير للبغال الروث أن المعروف )إن روث؟( المز لدود )وهل )٣( 
حامدالفقي.

المخ*باش قي ولمت إنه[، ]يقال ت )أن( يعل زيادة )ج، )أآ، )ب(، في )٤( 
^^،اكيمين محمد شيخنا ونسخة و)د(، )أ(، من والمشت ، يوكل[ ]ما )ج،* في  ٢٥)

بالدكاة،،يطهر ما بالدباغ اليaلهر يلي• ما ^٠٠٨١ المطجؤع المصرية الفتاوى وفي 



الطهارةكتاب 

أيضأآا،.أحمد عن رواية وهو بالذكاة، 
.، أيفاآ أحم،. عن رواية وهو • بالذكاة يطهر لحمه يوم لا *ا توجلد 

ولم،، والمديدر والقيح ، لالمده[ل من والبدن الثوب غل يجب ولا 
طهارته.العلم أمل بعض عن اJركات أبو وحكى نجامنه، على دليل يقم 

أحمد.عن الروايتين وهوإحدى امحح، فته يجزئ أنه المدى؛ ز والأقوى 
يدْغص الذي الخاء استعمال يكرم فانه الإناء في أيحلها إذا المحسي ؤيد 

.ثو؛4 فى الصلاة تكره وكذلك فيه، 

الصبي؟ثوب في الصلاة عن الأنرم: رواية في ظه أحمد نثل وفد 
فكرهها.

ٍنامر،ونحوه; كالحانر ه حنمن هو وما وظفرها وعفلمها الميتة وثرن 
العلماء.من واحد غير وفاله 

فيصامحل الموضع وط! رج(، في ما صحة بزيد وهدا .< ٩٥! ٦١الفتاوى في نحوم و -

محيشيخنا خة نني لت تJالالكاة[ ونوله؛ ورب( الميوهمة، في لت را( 
الميتةحلي ؤيطهر يلي• كما ففيه الملجؤع أما رج(' رأ(، في دهم، وىّأ' المثيمين 
في]ورححه والنانعي أيضا احمد عن رواية وهو بالدباغ، الحياة حال العلهارة 
المصرية[.الفتاوى 

عاعلى اما ، المثبت، حب نالها لما مكرية مارة د*ي رج(، رب(، رأ(، في تإ ليرآ( 
الميتةحلد تُئءلهرّ يلمحا' كما الُيوع مادة لأن مكردة؛ نكرن فلا الطبؤع في 

نيورجحه والشافعي، أيضا احم،. عن رواية وهو يااا.؛اغ. الحياة حال الهلاهرة 
ّأيضا[ احمل. عن رواية وهو بالذكاة. بملهر لحمه يوكل لا ما وجلد المصرية الفتاوى 

محملشيخنا خة ونرج،' من والمب، لال٠ديا، ؛ رد( رب(، رأ(، ني )٦.( 
١;القيم لابن الاهفان اس' ففي اه شاء إن الصواب مو والثت محقي، العفين 

للمرداوىوالإنصاف ، ١٥١
والصليل..والقح المدة من والجسلّ الثوب غل يجسما ولا الدين! تقي الشيخ 'ونال 

نجاسته•.عر دليل يقم ولم 
ماؤ،الجرح: وصديد ٦،  X٥٦/العين دم. يخالقها لا التي الخالصة المدة المح؛ رل( 

الميم.فيه صار إذا الجنح، أصد تقول؛ المدة، ئعلظ أن نل بالدم المختلتل الرنيؤ، 
والصديد.والقح بالمدة تعريفح فهدا . ٢٤٩٦! الصحاح 
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وهووغيره• الميتة شحم ذلك ني وسواء بالمحاسات، الانتفاع ؤيجور 
منصور.ابن رواية قي أحمد إليه وأومأ الشافص. ثول 

وغيرها،الأطعمة في ونحوها فأر، تنر حتى المجاسة يسير عن ؤيعفى 
سيره؛عن عفي، الشاؤع ؤلين نجاسة تحققت ولو أحمد. مذهب هي، نول وهو 

.أصحابنال؛عهسء ذكر0 . عته التحرز لمثقة 
التحرزيماكن ولم ونحوم، ]المجس[لن \ذ1ر->ينص غيار من تطاير وما 

ءنه؛ءفىعت،.

فيه؛الخلاف لأحل فيه المختلف النييد يسير عن يعفى ت ؤإذا 
يسيرعن يعنك، الردايتيزت إحدى فعلى وأنوى• أظهر الكلب فى فالخلاف 

الكليج.نجاسة 

لأحلبريقها؛ فمها طهر الفصل طال، فإذا ت ونحوها فأرة الهرة، ١^١^، ؤإذا 
•حنيفة وأبي أحمد أصحاب، من طائفة واحتاره الأهوال، أقوى وهذا الحاجة. 

أعلم.تعالى واش والهائم• الأطفال أفواه وكدللثج 

rاائساستيئا® ® ٦
الحائصمن تمع ي أن له لكن الأئمة، ]باتفاق، الحائض وط. ويحرم 

ؤإنجاز، بيد"ها؛ استمنى أو بهلنها فى وطئها فلو الإزار، فوتا بما اء والنق
العلماء[بين نزاع جوازه ُفي بفخذها استمع 

مضروبا.يكون أن ؤيعتبر كفارة، دينار فعليه الفرج في وهلئ فإن 
مرقينزجر؛ ولم المفر،ءرا، ١؛^؛، الفرج مح، الوطء الزوج من تكرر ؤإذا 

؟يتزجر ولم الا"بر في وطئها إذا فتما قلنا كما بينهما، 

المعلومة.ليت؛ي )١( 
المزث.وهو معرب فارمي الثزجين: )٢( 
محمدشيخنا وسّخة )ب(، )أ(، ومن المهلٍوعة من مقعل. المومين بين ما )٣( 

)د(.)ج(، ش وهو ؛^، ٤٤الخبمين 



الطهارةكتاب 

ماحلاف وهو • عليها فدية ولا الضرورة عند العلواف للحائص ؤيجوز 
عليه،بالإتدام يأمرما ولا الفدية، لزوم *ع منها بمح أنه من حنيفة أبو يقوله 

بحاليميدانه لا أنهما إلا رواية، في ذلك يقول - تعالى الله رحمه - وأحمد 
•الضرورة 

•عليها الدم ؛وحوب، القول هتا توحه ؛ تالعدر[ ءل*م *ع ءلاذ>ث، ؤإن 
مالكا،مذه—، وهو • الجنس، بخلاف القرآن، قراءة للحائض ؤيجوز 

أحمد.عن رواية وحكي 
لوحس،[نيانه ]حثيت،[أ ؤإن 
علىمحادرة كانتا إن تغتل حتى زوجها يطرهما فلا دمها انقطع ؤإذا 
•والشافعي أحمد مذهسا وهو تيممتا. ؤإلأ الاغتسال 
نهوللمرأة عادة اسمر ما كل بل أكثره، ولا الحيض، أمحل يتقدر ولا 

همسرءالسبعة أو عشر الخمسة على راد أو يوم، عن نقصن ؤإن حيصن، 
بيناللهر لأتل ولا لأكثره، ولا المرأة، فيه تحيض من لأقل حد ولا 

٠ح^>|ضاشن لا 
]باسمرارمستحاصة ثصن لم ما الدم من تراه مجا ، ]تجااس[أ والمبتدأة 

ندلكانتقال، أو نقص أو بزيادة عادتها تغيريت، إذا الخنمملة وكاJلكؤ ،، الدم[ر 
الدم.باستمرار استحاصة أنها تعلم حتى حيض 

عاداين،غالم، إلى نم تمييزها، إلى ثم عادتها، إلى ثري والمتحاصة 
..الني عن سة هؤلاء من واحدة كل في حاءتؤ كما النساء، 

ثلاتةعلى يدور الحيض فقال! الثلأيثه، بالمتن أحمد الإمام أحذ وقي■ 
وحديث،، حبيبة أم وحديث، ، حبيش أبي بتت، فاؤلمة حديثج ت أحاديث، 

]يلخ،[ّرأآ(فى)ا(:تاكرور؛[ّ فى)د(:)١( 
]_؛،[.،(؛ )١٢في )٤( زوجبته[. »ي)د(ت )٣( 

.١٨٤ا/ ائي والن(، ٢٨١rداود)وابر (، لم)r١٦وم(، ٣٠٦)المخاري ا>جه )٦( 
.•بمآ_اا<'ا-مآأ<أ(ا٢٨٩داود>حح'ا.وأبو وسطم>أ"ا'ا(، ، ( ٣٠٦)أحر )٧( 



الخمهياتامحختيأرات من الملْية 

حمته

وحديثت عنه رواية وفي حمنة، حديث تصحح يي عنه الرواية واختلفت 
حسية.أم حديث مكان سالمة، أم 

لقولوغيره؛ أحمد وقاله إليها، يلتفت لا اللهر بعد والكدرة والصفرة 
مساءلالعلهر بعل والكدرة الصفرة نعد لا اركتا عهليةت أم 

الستين،أو الأرمن، >، زاد ولو لأكثره، ولا القاص، لأقل حد ولا 
وحينئداد، فدم فهو اتصل إن دلكن نفاس• فهو وانقطع، المن، أو 

الغالي،.منتهى فالأريعون 
عنرواية البيهقى وحكاه الشافعي، مذهّثا وهو تحيض. ثل والحامل 

إله•رجع أنه حكي بل أحمد، 
وفالهتفطرارن. لئلا رمضان؛ في ]إلا الحيض لحصول التداوي ؤيجوز 

الصغير.يعلى أبو 
مجاريفى المنى نقود يمتع دواء فتعمل لا المرأة أن والأحوحل. 

أعلم.وافه. الحيل. 

؛،؛/YUوالحاكم أ"/ا'ا*آ، واحمد (، ١٢٨)واكرمذي (، ٢٨٧)داود ابر أحرجه )١( 
والحاوي.والترمذي، احمد، الإمام الحديث، وصح  ٣٣٨ا/واليهقي 

(،٣٦٨)والنسائي ( ٦٤٧)ماجه وابن (، ٣٠٧)داود وأبو (، ٣٢٦)الخاري أخرجه )٢( 
الخلهر.بعد الخاوي يذكر لم لكن 

تنقاء ؤيوما دما، يوما تركا صن الإنصاف، في اقال ظه العشمين معحمل. شيخنا قال، )٣( 
تقيالنيح احتارء حيض والدم النقاء أيام وينه ؛(J،؛ *لهو• والنقاء حيض، الدم إن 

حيضفهو عنه ينقص ءلهِ على الأثل يلغ دم تقدم إن وقيل: الفائق. وصاحبا الدين 
فلأ«ؤا،و.محإلأ له، نعا

١لضلرا رمضان ثرب، زإلأ )أ(؛ نخة في )٤( 



الصلاةنتأ!، 

كلأةام 

عنالمنقولة الأسماء من هو هل •الصلاة! اسم ني الناس تنانع وند 
تطإفأنها أو اللغة، ني عليه كانت ما على باقية أنها أو اللغت، في مسماها 

ربالمبةمجاز. I اللغة عرف إلى ية بالنفهي العرف، أهل تمرق الشاؤع فيها 
أنوال:ثلاثة على حقيقة؟ الثارع عرف إلى 

كمامهللقة، لا مقيدة استعملها ولكن يغيرها. لم الشاؤع أن والتحقيق؛ 
[٩٧عمران؛ زش جخ آلقاءُا عز ووؤو تعالى؛ كقوله نفناترها؛ يستعمل 

jSxi  لقصدبل فمن.، لكل متناولا *الحج! لمقل يكن فلم حاصا، بيتا
٠نمه للقفل ا عاله دل مخصوصن 

ولاالأوتاُت، في لصلاتنا مماثالة لمست، صلاة، لهم كانت، تبلنا كان ومن 
الهيثاُتخ.في 

أحمد،مذهجا في الوجهين أحد وهو العلم، يعد إلا اكراغ تلزم ولا 
•وجوبها بملم ولا الحرب دار محا اسلم حريا الصلاة تلزم لا ؛ هذافعلى 

لعدميتيمم لم كمن ١^٤؛ بلهمغ تبل واجبا ترك من كل في والوجهان 
منالأبيض الخيعل ئبئن حتى أكل أو يزق، لم أو الصحة، ءد.م لفلنه اّء؛ 
مستحاصة.صذ لم أو ذللث،، لظنه الأسود؛ الخيهل 

عنللعفو اتفاقا، ،، يقضر[ر لم ]إذ إثم؛ ولا قضاء لا أن والأصح؛ 
والنيان.الخهلآ 

)د(،)١(، من والمش.تا نقمي[، لم ]إذا : )ج(، )ب،(، المهلبوعت، في )١( 
•مجحماواكميزظفؤ 

شيخناونسخة 



الفقهيةالاختيارات من الها0يق 1إاخب1و 

لمالميمي يه واتصل تقليد، أو باجتهاد فيه مختلفا فامدآ عقدآ عقد ومن 
للنص.مخالفا لكن ؤإن برد0 يزمر 

انقضىرثي التمليد، أو الاجتهاد، خطأ له بان إذا النكاح وكذلك 
قارئها.يائمأ المفسد لكن ؤإن يفارق، لم المفسد؛ 

بجهلولا باعتماد، لا المحرم، وفعل الواجب ترك ممن النفر بقي 
منه،تمكنه مع عليه، الواجب، العالم طل_، عن ؤإعراصا جهلا ولكن فيه، يعير 

كمرألا إعرامحا، يلتزمه ولم هذا، وتحريم هذا إوج-ابا سماع من أو 
الكافرترك كما شرعي، عذر بغير الواجب، الاعتماد ترك هذا فإن الةلا،، بالر،

تصديقاوالتهحريم ؛الوجوب، فأقر تاب إدا هذا حال، يكون فهل الإسلام، 
فهذْكالإسلام؟ نبلها ما -شث، الخوبة لأن أملم؛ إذا الكافر بمنزلة واكزاما 

أولى.فها ئالهاآى ]فا خالف من فإن نلها، مما أبعد 
٠نخلر فيه فهذا ت يصحته جزمنا الذي القول، على وأما 
والإسلاموالتوبة المعاند، الكافر من حالأ بأسوأ هزا ليس ؛ ثقال( وند 

.نالهما ما يهدمان 

وثوابالعلماء. جمهور وقاله عثرأ، بلغ ولو صبتا الصلاة تلزم ولا 
له.الصبي عبادة 

أعلم.والقه موضع، غير في مي المهل. محمل. أبو الشيخ ويكره ق1دتم: 

صدق،وامحقادهم لها، نهمهم مع محها، إمحرانحا إلا ؛الرسالة الكفر أئمة كفر )وهل )١( 
ثؤ٣ ممحن ه هذظ ألهب تاسهلم ودن -سالي: قال، كما اه.؟ رسول 

ءانونن ئمحبر ؤدث١ ونال؛ [. ١٤٦]البقرة: تمن.ه ونم آأم< وئمدن ينهم يبما 
نأسث-ئهآ1، ؤثبم>ءدرأ ال؛ ون٤[ ام؛ ]الأن—متنيلأ محيا "؛؛y؟ ]١١ رغم »اثت، ين 

الفتي.حامد محمد الشيخ سليى من [( ١٤]التمل؛ وءو؟< طينا أممثبم 
٠لل٣،عن الإعراضر^ ؛ هتا^، ١٠٢٠؛(^الشخ ُبمصد ؛ ألُثي.ير،محمد شيخنا ونال 
منالمحشي به اعترض ما وأما باه، مؤمن نهو باه، الإيمان، عن لا الواجب،، العلم 

شيخعلى امتراض نلأ بالكلية، الدين عن اعراض هو غإنما بالإعراض، الكفر 
الجمح،.اه صامح المحني. على بل الإسلام، 

بعدئ[.]فيما )ا(: ر )٢( 



الصلاةكتاب 

يمحرم.عمله زال من على الصلاة قضاء يجب ولا 
نزاع.بلا يلزمه I المصرين الفتاوى وفي 
إعادةغير من بفعلها، لما ميصير أنه الأصوب الصلاة! بترك كفر وس 
كدللث،.الزكاة وتارك كإبليس، بالأمطخ كفرْ لأن الشهادتض؛ 

كانإذا الرجل أن وهي؛ ونوعها، يمتع مسألة الفقهاء متأحرو وفرض 
يملفلم بالقتل، تهديده ،ع ثلاثا، وامنع إليها ندعي الصلاة، بوجوب مفرأ 
نولتن•على قامتا؟ أو كازأ يموت هل قتل؛ حش 

يفعلها،ولا فرضها اش أن يعتقد أن يمتنع إذ بامحلل، الفرض وهذا 
فهل.أحد يفعله لا هذا القتل، على ؤيصر 

يشغيولا يملي، حتى بتركها عنه الإشاعة فيسغي الصلاة ترك ومن 
نالإذا داود! أبي رواية في أحمد ]نال دعوته إجابة ولا عليه، لام ال

يكونأن يشترط لا هدا فعلى الماس: أبو نال كافر؛ فهو أصلي، لا الرجل؛ 
بالامتناع؛حممناه كمرأ فقاد تركها *من . وقوله ولاية، ذى من الدعوى 

لههل ندرى لا ذلل؛، وعند بالإجماع، عير له ليس بمن مقيل الحديث، لأن 
]التركبيمن بل ؛الذلاAر، ولا باس ؛زال فلا الإسلام شن ومعنا لا؟ أم عذر 

التكفر[لأ/عله المرتب، 
مافعل ولو يصالها، لم ممن الرحمة إلى أقرب الصلاة على والمحافظ■ 

فعل•
الجمع,لغير وفتها عن الصلاة تأحير يجوز ولا 

فلاالونتح، يعد الماء يجد أنه علم إذا للماء العائم المسافر ، ولأءا[ل 
نزاع،بلا الوقت، في ؛التيمم يملي بل ، الونت، بعد ما إلى التأخير له يجوز 

بعديصلي أن يمكنه أنه علم إذا والقراءة؛ والجود الركؤع عن العاجز وكدللث، 

فقفؤ،الثمين محمد شيخنا نخة )ب(، )أ(، المعلبوعت، ر ليس القوسين* بتن ما ، ١١
)ج(•وهوفيرد(،

اسوئ.ش لت، )٢( 



الفقهيةالاختيارات من اكلهية اyخباؤ 

فييملي أن عليه، الواجب كان والقراءة؛ جود والالركؤع بإتمام الوقت، 
إهكانه.لحسب الومت، 

أوجمعها لماو إلا ونتها عن تأخيرها يجوز لا •' أصحابنا يعص نول وأما 
سائرمن ولا بل الأصحاب، من قبله أحد يقله لم فهذا : بشرطهامشتغل 
آفيه ]١؛-^، فهذا الشافعي، أصحاب يعص يكون أن إلا لمين، المطوائف، 

أمكنإذا كما محروقة، صورأ أراد ؤإنما عمومه، عالي ليس أنه محنب ولا 
الونتا،بعد إلا صنعه من يفيغ ولا به تقي يحبلا بمع أن البئر إلى الواصل 

هذهونحو الونتا، يحد إلا منه يفيغ ولا ثوبآ يخيط أن العريان أمكن أو 
أحمدعن المعرونط المذم، خلاف، هو ذلك، في ناله فالذي هذا وْع الصور، 

الشافعي.أصحاب بعض إلا يوافقه أظنه ومجا العلماء، وجماهير وأصحابه، 
يشترىقرية إلى يذم، أن أمكنه لو العريان أن أيضا ذكرناْ ما ؤيويد 

نزاع.بلا التأخير له يجوز لا الونتج؛ يعد إلا يصلي ولا ثوبا منها 
الوقتهعليه محاق إذا الأخير والتشهد التكبير تعلم عن العاجز وكذللث، 

الوقتابعد يتقطع دمجها كان إذا المستحاضة وكذللاط حاله، حس، على صلى 
حالها.يما الونتا في تصلي، بل التأخير، لها يجز لم 

rا» ائباباسماسئاأاأ ٦
وغيرهماكتبه بعض فير والقاصي، كالخرقير - أصحابنا من جماعة بدأ 

والقاصي،الخناب، وأبي موس، أ؛ي، كابن - بالفجر بدأ من ومنهم الفلهر، ب- 
تكونؤإنما العصر، هير الوّطى الصلاة لأن أجود؛ وهذا — موصع في، 

الأول.ههم، الفجر كانت، إدا الزسطى 
الصيف،؛دفي الشتاء في، الفجر حصه بقدر العشاء وقتا أن زعم ومن 

النام،.باتفاق نا غلهلآ غالخل فقد 

•شلئ،[ زلا النسخ؛ ;ام، وني )د(، من الشته )١( 



الصلاةتناب 

التأحيرني لكن إذا إلا أفضل، الصلاة تقديم أن يرون العلماء وجمهور 
يوحروالمفرد ، بوصوء الونت آخر ليصلي يؤخر المتيمم مثل راجحة، مصلحة 

ذلك.ونحو جماعة، سمر الوقت آمحر ليصلي 
وهويالوقتا، الملم إمكان ،ع الونتا، دخول، في المؤذن بقول ؤيعمل 

خلافأالنصوص، له شهدت وكما المعتبرين، الخلماء وسائر أحمد، مذهبا 
.أصحابنالبعض 

فلاحيض، أو جنون من مانع عليه طرأ ثم الونتا، عليه لحل ومن 
ماللثجقول وهو الماير، يوجد لم فعلها، عن الونتا يتضايق أن إلا عليه قضاء 
•حنثفة أي عن زر ورواء وزفر• 

قدرمنها أدرك إن لزمنه الصلاة وقت في تكاليفه من الماغ زال ومتى 
مذهب،في ومقالة والشافعي، ماللثج وقول اللمث،، قول وهو فلا، ؤإلأ ركعة، 
٠أحمد 

ذللئجغير ولا اكلاثة، الماجد في تضعيفج ولا بحج الصلاة نقط ولا 
إجماعا.

منه،تمح ولا قضاؤها، له يشؤع لا ٢ تاب،[ ]إذا عمدأ الصلاة وتارك 
كأبياللقط؛ من طانفة نول وهو الصوم، وكذا التعلؤع، مجن يكثر بل 

ماالأدلة في وليس وأتباعه، علي بن وداود الشافعي، صاحب، الرحنن عبد 
يوافقه.بل هنلأا، يخالفا 

القفاءيرمضان نهار في المجامعر لام والالصلاة عليه وأمر، 
عنه.ومسااملم البخاري لدول ،؛ 
نالالصلاة، وقت، أثناء في مات إذا الانتصار؛ في ا الخaلا١٣أبو وقال 

يحتملالخ9لابا؛ أبو وقال بالإجماع، عاصيا يكون لا الحنفية؛ بعضن 

المعلبوعأ.في ف!، )١( 
(.١٦٧١)ب ما وابن (، ٢١٠٩١)"أبوداود احرحه )٢( 
(.١١١١)ومسلم (، ١٩٣٦)البخاري أ-مج< ١^.^، اصل )٣( 



الفمهيةمن الطميه الإخبار 

التأخيرله يجوز كما العانية، سلامة شرمحل التأخير له يجوز إنما لأنه عصياته؛ 
سلامةيشرط ذلك، وكل والكفارة، والنير الملأة ونماء رمضان قضاء ني 

العانية.

الموسعا وجويا وجتإ ما - الصحيح وهو - يعصي لا •' نلنا ؤإن 
ذكرناها.الش كالماتل ماُت،؛ إذا الونت، آخر إلى أحره من يعصي 

]هوفعندنا والكفارة؛ والنير الصلاة قضاء أما العباس: أبو قال، 
ؤإنماالمألة، -ذا> فلا التراخي. على إنه نل: وقل الفور. على واجب[لا، 

يعللماُت، إذا أنه هناك: ، ٢٠والمالموسع، وقتؤ فإنه رمضان؛ قضاء نفليرها 
وليه.عنه أطعم القضاء اصتهناجة 

اقتضاهكما فيهما، التخريج فيتوجه يقضي. لا الصلاة: في والمشهور 
كلامه.

والحجالقضاء، في المومع الإيجاب، على اتفهم، الخهلاب٠: أيو وقال، 
المنجل.والدين والزكاة والكفارة، 

التراخي.على هو وما مضيق، هو ما فيه فإن غالطؤ؛ وهاوا 
وغيره.أحمد مدهثإ وهو ،. ١لفورأعلى الفواتت قضاء ؤيج٢١ 

تنانعلكن نزاع، بلا نومه حال، الصلاة يفعل أن عليه ليس والثانم 
أواستيقظ، إذا يفعلها أن عليه وجب أنه يمعتى ذمته، في وجت هل العلماء: 

نولن.على وجوبها؟ ّسإ انعقد لكن ذت، في تجب لم يقال؛ 
والمربعأداء، هي يقول،: من ومنهم قفؤاء، أنها على العلماء: وجمهور 

لففلي.

أنهالتراخي،' على الواجب في ظنه على غلب فيمن المنبع هدا ؤيشبه 

المهلوئ.ش ليت )١( 
شحاء كا المان، أو بالوم، إلا الفوائت تكون لا ايابق، كلامه مجنضى )عر )٢( 

تعاليقمن ولهاء( ذس ئإن ذكرها، إذا فالبمالها نمها أو صلاة عن نام امن الحدث: 
حامد.محمد الشخ 



الصلاةتناب 

يكونفهل نعله، ثم يمت لم نلو تقديمه، يجكا فإنه الوثت، هدا في يموت، 
نزاع.فيه وغيرْ؟ الباقلأتي كقول شاء أو الجمهور، كقول أداء 

لوبل فقط، لفظي نزاع هو ؤإنما الأحكام، في الزاع لهدا -أشر ولا 
الصلاةصحت، بالعكس؛ أو خروجه، تبين نم أداء، فمالي الوقت بقاء اعتقد 

أعلمه.نزلح غبر مجن 
إذهب، المن. قياس الباقلأني، قول ت خطه قديم في العباص أبو وقال 

خلافغير مجن قلنا كما وذلك يخالفها، بما لا الظن، غلبة بحالة الاعتبار 
نفسه،عن أحج إذا يروه يرجى لا الذي المعضوب، في المن.هت، في أعلمه 

سننمر ولم الظن، غية حالة ناعتبرنا الحج• إعادة يلزمه لا أنه برأ: نم 
فرقاؤبينهما أعرف ولا ائم، ق

٦ffli iM  اباآ؛نانيالإه.م.r
وغيره.أحمد ميما ءلاُر وهو كفاية. فرصى أنهما والم.ححت 

يقول؛من هرلأء من ثم ننة، الأذان أن العلماء من طوائم، أطلق وقد 
٠قوظوا ركه على بلد أهل اتفق إذا إنه 

منالعلماء مجن كثيرأ فإن اللفظي، الزاع من قريب، هزلأء مجع والمزاع 
شرعا.تاركه ويعاو_، تاركه ين.م ما على بالسنة القول يطلق 

أخطأ.فقد تاركه على إثم لا ستة أنه زعم من وأما 
قضاءأو أداء وحده صلى ؤإذا الفائتة، للصلاة الأذان؛واحب، وليس 

أجزاه.بالإقامة اكتفى ؤإن أحن، فقد وأقام؛ فأذن 
كانالصلوات؛ لبقية وأقام مرة أول فأذن صلوات، يقضي كان ؤإن 

أمأ.حتأ 

الحجص منع الذي هنا، به والمراد آحر، عفر اى أو الأذن، قطع العضج: )أصل 
حامد.مجحملؤ اكخ تعلق من تحوم( أو بمرض فه دِوءه يعد 



الفقهيةالاختيارات من اكا0ية الإهاو 

واختيارأحمد، عن اروايتين أصح وهو الإمامة. من أنفل ، ]وهماآ 
أصحابه.أكثر 

فإنهاعليهم، متعينة فكانت، الراشدين؛ الخالفاء ؤإمامة ه إمامته وأما 
فصارتالأذان، وبين بينها الجمع يمكن يكن يلم الأعفلم، الإمام وظيفة 

لأكثركان ؤإن أحوالهم، لخصوص الأذان؛ مجن أفضل حفهم في الإمامة 
أقمل.الأذان الأس 

فيالوجهين كأحد عذر؛ لغير القاعل. أذان ، يجزكال لا أن ويتحرج 
عذر،لغير قاعدأ الأذان السلف من أحد عن ينقل لم إذ وأولى، الخطبة 
المطالقة؛والكراهة الكراهة، أحمد وأطلق عذر، لغير ناعدآ بعضهم وحطي، 

وجهض-علمح، التتزثه؟ أو التحريم إلمح، تنصرف هل 
أذنإن أحمدت عن نقل ت الهداية ثرح في العكبري البهاء أبو نال، فلت: 

مد.ناعدأ 

بعضهموحمله الامت،حباب،. نفي على محمول، ، ]هل.اآ القاصي؛ نال، 
أعلم.وافه به؟ الاعتداد نفي على 

الإعادةعن ونونف، الجنب،، أذان من المع I احمد عن الروايات وأكثر 
الأص*حامحأجاأكثر اختبار وهو بعضها، في الإعادة بعدم وصرح بعضها، في 

الخرني.واختارها ؛الإعادة، رواية عنه حماعة وذكر 
أمرلمخالفته عدمه؛ ؛ أقواهماروايتان، الفاسق من الأذان إحراء وقمح، 

واحدأ.قولأ ، يجوزآ ]أن ؛شغمح، فلا مؤذنا؛ الفاسق ترتيب، وأما 

المح.بعض ني )لا( وجود عدم إلى الإثارة )١"( و»ي )٢( 
وت،فىاوطوء؛ن.)٣( 
أبواخرجه ، وليومكمخياركم لكم 'يونن عاص؛ ابن >ا-دثإ يتمي لعله )٤( 

\اواJيهقي \\الأس الكسر ني واليراني (، ٧٢٦)ماجه وابن (، ٥٧٦)داود 
٠الكمال تهذيب متكر، اوأخاريت قال صعق، حديث وم ، ٤٢٦



الصلاةكتاب 

•رولأيته كثهادته روابمان؛ ]للث1غ[لا، أذانه يي يتخرج المميز والمسي 
الخلاف،مرصع بحميق في الأصحاب احتالف آحرت موصع في وغال 

لمإذا المزكية والمنة به الغرصى سقوط I الخلاف موصع يقول؛ من لمنهم 
فلاغيره• أدن إذا جائزأ وكونه الجملة، ني أذانه صعحة وأما . سوا0 يوحد 
جوازه•في حلاف 

نبلالغلام يؤذن أن بأس لا قال؛ أحمد لأن الخلاف؛ أطلق س ومنهم 
رامق.قد كان إذا يحلم أن 

أننل يرذن الغلام عن سئل وند سعيد، بن علي رواية ني ونال 
■يعمه فلم يحتلم؟ 

نيؤيعتمد المرية، أعل عن الفرض نط يالذي الأذان أن والأشبه؛ 
مْليولا واحدآ، قولأ صبي يباثرْ أن يجوز لا والصيام؛ الصلاة وقت 

العبادات.مواقيت، في به يعتد ولا الفرض، 
الممرفي التي المساجد مثل في مؤكدة ننة يكون الذي الأذان وأما 

جوازم•والصحيح الروايتان. فيه فهاوا ذللث،؛ ونحو 
قبلالؤننين بعمى قول مثل قبله، ]بدكرآ الأذان يوصل أن ؤيكره 

إله رد آلحمى 4 ضو لن ه ثؤ ^١ ثذ ت الء، ه ا.ثد ظ الأذانث 
[.١١١]الإّراء: يجأ ؤآ أئ تذ زلأ 

ونصأقام. أو أدن إذا الماء إلى ووجهه فه يرم أن للمؤذن ؤبمتحب 
أحماو.عاليه 

إلىت؛مرْآ يرفع أن الوصوء عقيمس، يتشهطو لليي تع_، يكما 
الماءء

والكثيرالتهليل لأن قليلا؛ رأسه يرم أن بالصلاة للحرم يستحب، وكما 

انملوئ.م لهت، )؛١( تلاواوغاّ )ب(: في )١( 
دا.لزرأسه[ فيها؛ أ٠ضءا نسخة إلى تخته في ؛قبمي المثيمين محمد شيخنا أشار )٠١( 

•الخطين النسخ من عندي فيما الالفظ هدا اجد ولم تيصره[، 



الفقهيةمن 1إإخأاو 

الإشارةتستحب كما له، الإثارة فاستحب له، إلا بملح لا اممه، بذكر إعلان 
إذوالدعاء، الصلاة بخلا٠٠ وهذا ا. والدعاءر التشهد ني الواحدة بالإصبع 

•الطرف حققي فيه المتحب، 

يكنلم ؤإن يجلس، أن له سح_، ِ قائم وهو ِ الصلاة أقيمت، ؤإذا 
المجد.تحية صلى 

فحينالمغرب،، عند حرج أحمد اطه عبد أبا رأيت، منصور؛ ابن تال 
فجلس.الإقامة، في المزين أحد الصم، موضع إلى انتهى 

عنه.منهي الأذان بعد الجد من والخروج 
التأذينيكون أن إلا وحهان، ألة المفي مكرو0؟ أو حرام هو وهل 

أحمل..عليه نص الخروج. يكر0 فلا الوقت،، قيل لالفجر 
بغيرالنل.اء وأما الخص بالمالوات، تختص والإقامة بالأذان ]والداء 

عاتثة؛لحديث، جاممة، ءالصلأة للكوف ينادى أن فالنة؛ ، والإقامة[ل الأذان 
ينادىولا جامعة® الصلاة مناديآ؛ فيعث، المي.، عهد على الشمس ®حنت، 

ولاللجنازة، يشؤع لا ولهذا أصحابنا. من محناتفة وقاله . قاء والامحتللعيد 
والقياسالني.، عن يقل لم لأنه للقاضي؛ حلافا أحمد، نص على للتراؤيح 

أولادمن المؤذن يكون أن الئئة الامدى: وقال الأعشار؛  JL.-Uالكسوف على 
جاز•غيرهم من لكن يإن الأذان، فيهم اش. رسول جعل من 

الأحمدت كلام وظاهر أصحابنا، أكثر هذا يذكر ولم الماس• ايو وقال 
أبيهبكون أحدهما يقدم لا الأذان في المتنازعين أن على نص فإئه بذللثج، يقدم 

المؤذن.هو 

؛دعاءالصويت، ورف؛ ونشيد بيح تمن الفجر قبل التأذين سوى ما وأما 
منتفة ١١٠ذكر قد بل الأئمة، عند يمتون ليس نهل«ا المآذن؛ في ذللثإ ونحو 

يقمولم الكروهة، البيع حملة من هذا أن وأحمد؛ والشافعي ماللث، أصحاب، 

النخ.باش من والمثبتإ )ا(، في مضطربة حاءت، المارة *ذم )١( 
في)ج(،)د(.بل الثمين؛؛S^، محمد شيخنا نخة )ب،(، (، ا الطبوعت،) في ليت، )٢( 



الصلاةكناي 

إنهت يقال حتى إحداثه، يقتضي سبب حدث ولا استحبابه، على شرعي دليل 
يكنلم ^j^، كان رما استحبابها، على الثريعة دلت، التي اللغوية البيع من 

ؤإنيه، الرزق استحقاق يعلق ولا تركه، من على ينكر ولا به، يأمر ان لأحد 
وانق.شرطه 

ممدنها،على راجحة مصالحة الأصوامحت، هده بعض ني إن نيل؛ ؤإذا 
هيالتي الزيادة دون المصلحة، به يحمل الذي القدر على ذللثا مجن فيقتصر 

راححةلمصلحة بلا صرر 
الصلاة.في ولو يقول، ما مثل ؤينول المزذن، يجيب أن ؤيستحب 

]وظاهرالصلاة. في سبيه وجد ودعاء ذكر كل الصلاة في يقول وكدللث، 
يقولآخر؛ موصع في ونال الحيعلة، ني حتى يقول ما مثل يقول هنا؛ كلامه 

،.باممه[؛ إلا قوة ولا حول لا ت فيقول الحيعالة، في إلا يقول ما مثل 
يزذنانالمؤذنان كان كما ، نلاائ، تحج، يحيث فأكثر ثانيا مؤذنا ؤيجسب، 

ءلم،عهدالميه•
مثلفي الجمعة يوم الراتج، المؤذن مع يؤذنون الذين المؤذنون وأما 

منكرة.بدعة ذلك، بل الأئمة، باتفاق مشروعا أذانهم فليس ت المجد صحن 
إلايكره بل الإمام، وراء التبلخ ت،حجإ يلا أنه على العلماء اتفق وقد 

لحاجة.

صلاةيطلان إلى وأحمد ماللث، أصحاب، من الفقهاء من طائفة ذهب وقد 
جمهوروناله وقتها، لحول نل للفجر الأذان ؤيجوز - إليه يحتج لم إذا المبلغ 

الياء.

أنإلا التاذين، فيه يجوز الذي الوقت، أول في نص أحمد عن،- وليس 
الأفاصةالليل ؤ نصن،- JOيجوز كما الليل، نصف بحد يجوز ؛ قالواأصحابنا 

بلاقول تفهدا عبارة• قوستن بين الطا؛ع جعل تر١ج٠ءةء ت كلمة بعد المطبوعة غي )١( 
سؤ*الختيمين عحمد شيخنا عليها وصرب ا الخطية النخ ش وليست ، دليلء 

الطبوعان.في لمت )٢( 



الاختياراتمن |كاْية الإخيأو 

]غروبأوله نصفه يعتبر الذي الليل يكون أن فيسغي هذا لعلى مزدلفة، من 
الشمسطلؤع أوله نمنه المعتبر النهار أن كما ، طلوكها[ وآحره الثمى، 

أحدغي النبي. نول ولعل ونهارأ، ليلا الرمان لانقسام غروبها؛ وآحره 
الليليعني: l_^^، ثلث، يبقى حين الدنيا الماء إلى ربما ايحزل الحديثين: 

تيعني اليل*؛ محق بمضي أحين الأحر: وفي الفجر، لهللؤع ينتهي الذي 
يقي3ال يكون الشمسي الليل انتصف إذا فإنه الشمس، بعللؤع ينتهي الذي الليل 
٠تهري-أ الغجري الليل ثلث 

منأحرى ثلثه ؤإلى تارة الليل نمق إلى العشاء ومت، تحديد قيل: ولو 
متوجها.لكان الباب؛ هذا 

تشبهذلك في إذ يقوم؛ لا أن الأذان في المؤذن أحذ إذا ؤيستحب 
٠تليلأ ؤيصير ييتدئ، ما أول يقوم لا أحمد. قال دالسيء؛لان. 

٣ا® ا0مّرالموةئا® ١
الصلأةلفي الحرة وجه في أصحابما عبارة احتلفت، 

كشفهفي رحص ؤإنما عورة• يحمهم: وفالط • بعورة ليي بعضهم• فقال، 
بابفي عورة وهو الصلاة، في بعورة ليس أنه والتحميق: للحاجة. الصلاة في 

لميجزاكلرإليه.لإذ[ر؛،الفلر؛ 

ظاعر،حطأ وص غروبها، صني وآض. الشمس، طلؤع أوله هكذا: انمارة )أ(ت في )١( 
•اللمح يان، من والمسن 

(،٤٤٦)والترمذي (، ١٣١٥)داود وأبو (، ٧٥٨)ومسالم (، ١١٤٥)البخاري أحرحه )٢( 
(.٩٢٠)حيان وابن وuلالث، ، Y٢٨٢/وأحمد 

والإنصافالفرؤع صاحب وتقل الموصع؛ هذا عند ثقمحؤ العثيمين محمد شيخنا تال )٣( 
وهوالإنصاف؛ ش تال يعورة٠ لما وقدميها الحرة، كفي أن الدين، تقي الشخ عن 

منوالمثبت تإذا[، )أ(ث )بر(، )ج(، )د(، فقبمب، العثيمين محمد شيخنا سحه في )٤( 
٠المطبوعة 



الصلاةكناس 

عورة.الأمن من رالركة الرة بين ما أن في المذهب يختلف ولا 
فيلكلرواتة شل؛ الوأتان عورتها أن أصحابنا من حماعة حكي وند 

الشريعةوعلى خصوصا، الميم، على فاحش مح غلمل وهذا الرحل. عورة 
القول.هن.ا عن شيء أبعد أحمد وكلام عموما، 

المكانولا الحرير، ولا المغموب الثوب في الصلاة تمح ولا 
احمد١عن الروايتتن أصح وهو فرصا. الصلاة كانت، إذا هذا المغصوب، 

واحل.ة.رواية تمح، لا ت الأمدي فقال نفلا، كانت، ؤإن 
لأنالصواب؛ وهو الخلاف،. أءللقوا أصحابنا وأكثر العياص؛ أبو ونال 

يثابأن فيجوز المعصية، لجهة مغايرة الهلاءة جهة أن بالصحة؛ القول منشأ 
الصلاةفي خيلاء ثوبه يجر الذي يكون أن ؤيتبض وحه. من ؤيعاما وجه، مجن 

تماويرؤفيه محويا لبس من وكدللث، حرام، أنه المذهث، لأن الخلاف،؛ هذا على 
ونل.١ الخلافج هذا على يجري لبه يحرم ثوب كل أن ؛، usلازم فلت؛ 

أعلم.واش . .توع_، المصاحب، إليه أشار 
صراءعليه، إعادة فلا حرام أنه والثوب بالمكان جاهلا الممالي كان ولو 

يمنعلا بالتجامة علمه عدم لأن يعيد؛ لا أو يعيد بالنجاسة الجاهل إن نلنا 
معصية،فعله يكن لم بالتحريم يعلم لم إذا ، ]وكلا[ر نجسة. تكون أن العين 

طاعة•يكون بل 

إذاالإعادة عليه تجيإ لا أن فينبغي ت مغصوب مكان في المحبوس وأما 
بمحرم.ليس فيه ليثه لأن واحدآ؛ قولأ فيه صلى 

كنردايتتن؛ الحرير الثوب إلا يجد لم فنمن يجعل من أصحابنا ومن 
النجس.الثوب إلا يجد لم 

فيهالغم، الموصع في إلا يصلي أن يمكنه لم فمن : هذاوعلى 
وأولى-الروايتان 

_[.)د(: في )١( 
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يخافبحث والغصب النجس بالمكان الكون على مكره كل وكذلك 

لكنمموس•يكون أن سغي ماله، أد ه نففي الخريج من صررأ 
لمإذا إذنه، بغير غير0 مللث، في الصلاة صحة ني الزاغوني ابن وذكر 

أتهالمذعب[ ]أن يريده الصحة، المذمإ وأن وجهين، عليه محوطأ يكن 
•وأحرى أول أذى ولا أكل بلا يدحله فلأن ثمره، ؤيأكل يد-يله، 

بأنهI أصحابتا بعض أفتى - والعقار الثيابا من - نامي بعقد والمقبوض 
ؤبكنهه يلبالذي المال يكن لم ؛ هذاوعلى • سواء كالمغصوبج، 

فيهتصح لم ؤإلأ لعالم، حق ولا تعار، الذ حق به يتعلق لم ه نففي حلألأ 
وهذاالحج• في والزاد المركوب وكذلك الطهارة، في الماء وكذللث، الصلاة، 

مشقة.نؤع وفيه كشر، شيء فته يدحل 
يجدلم ]فإن وعجزه كتفه على أرمله لعليما نوبا إلا يجد لم ومن 

وقالتائمآ، وصلى به اتتزر يحوهما لم فان عليه• نمى جالسا، صلى ثيابآا 
القاصيونول الصحيح، هو والأول؛ جالسا. ؤيصلي متكبيه يستر القاصي؛ 
صمى،

كالأرخىنهو مغموبة، مقيتة أو مغصوبة، راحلة على صلى ولو 
المغصوبة.

البعللأن.أظهرهما؛ فوجهان، مغصوب، فراثى على صلى ؤإن 
أوملكه بدعوى جدأ م كونه عن حوله بأن وغيره، جدأ م غصب ولو 

مجنالماس ومغ جدأ م أبقاه ؤإن فيه، صلاته تصح لم أحرى؛ جهة على ونفه 
المتأحرينمجن طائفة احتار وجهان، فيه صلاته صحة ففي فيه• الصلاة 
البطلان.والأقوى الصحة، 

.صمانه ؛ المذهب، وقياس عقيل. ابن عنتي يضمنه لم يده في تلفا ولو 
الاستتارلزمه طينا؛ وجد ولكن حشيشا، ولا ثوبا العريان يجد لم ؤإن 

]فإن[.)ب<(إ ني )٢( الملومة. م لن، )١( 
.٥٤٤الثمين محمد شيخنا نسخة من والميت، رب،(، رج(، رد(، أ(، ر في؛ لمت، )٦( 



انملأةتتاب 

=[Z]—
يه،المقطؤع الصواب وهو وغيره الأمدي، عند والزما< ولا عميل، ابن عد به 

أنتم، دلكن ، يقمح، ولا يتناثر ذللث، لأن أحمد؛ عن المنصوص إنه ت ونيل 
ينالهبالعل، الصلاة وتستحب أمكن. إن ذلك، ونحو شجرة أو ؛!حاتط يستتر 
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الراغوني.وابن عميل ابن عد فرصه ؤيصح مله، يصح لا الاض والمد 
نبدلتبنغم،أ • مرفوعا الحديث في جاء كما أيضا، نوى فرصه وبطلان 

ىبآس.صلأته]رواْ 
الزينةأحد وعر الصلاة، في العورة متر على زاني بقدر أمر تعالى وافه 

الالزينة، بامم الأمر فعلؤ، ؛؛• ٣١ؤثل-دأزيئمطومجبهتالأتماف؛ فقال،؛ 
الصلاةيي وأحملها سابه أنين يلبس أن له ينغي العبل• بأن إين■انا العورة، تر ب

٣٣الصلاة ومواضع اساسة احujاب باب، " ٠٦
الاستنجاء،بأحاديثا عليه يحتج الخبث،؛ من البدن تطهير وحوب 

انضحبهنم اقرصيه، ثم احتيه، .؛ وبقوله ، البول من التنزه وبحديث، 
فيسعيد أبي ويحديثا ، وغيرها أسماء حديث، من فيه'ر صلي نم بالماء، 

•النخ ؛اش من رالمثبتح ]ؤثغي[، رب(؛ المهلوية، ؛ي )١( 
(.١٢٤مالم)أحرجه )٣( محط. )ج( ر )٢( 
عبثاهتذت"ئمح( يدرك، ئاتا ْوق آزلتا ق ٣ ^؛r؛، تعالمح،؛ توله أدل من الايايتؤ )ماق )٤( 

الايات.^j،. [ ٣٣]\لأيف: \أتيشه قوله: إر [ ٢٦]\لأر\ف: 
الممدالباطلي؛ شراتعه عن لكن الذي الجاهالية، دين من اكحاوير بها المقصود أن مر 

ماعلى الطيبات، تحريم منه وكان للإنسان، نية افه جعلها التي الثياب من باكري 
بالبيتبملوفون فكانوا رفرية، دينا ذلك يتخذون الذين الوثنيين إلى الشيطان اوحى كان 

الناس،عند العرفية الزينة لا العادية، الثياب هي ههنا فالزيتة ؤإناثا، ذكورا عرايا 
إلى؛بمذلر ؤإنماوصوركم ثيابكم إلى بطلر لا اف »إن الحدبثإ محي التجمل. بمعنى 

الفقي.حامد محمل. وأعمالكم،( تالوبكم 
(.٢٩٢)وميم (، ٢١٦)الخاوي أحرجه )٥( 
صحح.ؤإساده  ٢٠م وأحمل. (، ٦٥داود)• أبو أحرجه )٦( 



المقهيةالاختيارات ض |1هاْية |إإذبار 

فيهمالأالصلاة ثم بالتراب، اJعاJن ٠ردلائا 
*إنت الأعرابي حديث في . الحم، بقول عليها يستدل البقعة، وؤلهارة 

عاليالماء بمب . وأمر، والمدرة، البول من لشيء تصالح لا الماحي مده 
اوول«رى.

منوقاله عاليه، إعادة فلا جاهلا أو ناميا بالنجاسة صلى ومن 
أومخعلئا انميد فعاله إذا المحفلور اجتناب مقصوده كان ما لأن انملماء؛ 

يه.العبادة تبْلل لا ناسيا؛ 

عنواحدة رواية يعيد' النامي أن والأمدى؛ الجرد في القاصي وذكر 
عنمنصوصتان والروايتان الجاهل، في الروايتان ؤإنما ممرمحل، لأنه أحمد؛ 
احتلففلذلك، نص، فيه عنه فاليس الناسي فأما بالنجاسة، الجاهل في أحمد 

الطريقان.

مسجد،كل في عام ونحوه: الثوم أكل لمن الجد قربان عن والمهي 
الميبمجد حاص الهي، أن عتاض• القاصي وحكى الحلماء. عامة عند 

سدهو إنما ذلك، عن والنهي إليها، ولا المقبرة، في الصلاة تصح ولا 
منيمغ لا والقبرين القبر وجود أن أصحابنا من طائفة وذكر الشرك، لدريعة 

فصاعدا،قبور ثلاثة النيرة ؤإنما المبرة، امم يتتاولهما لا لأنه الصلاة، 
وتعاليالهمكلامهم عموم بل الفرق، هدا أصحابه وعامة أحمد كلام في وليس 

الصواب.وهو القبور، من واحد نثر عند الصلاة متع يوجبا واستدلالهم.' 
نر.جيع أنه لا فيه، فبر ما كل والمقبرة 

يصلىلا القيور حول( مما المقبرة اسم في لحل ما وكل : أصحايناونال، 
وفنائهالمتفرد، القبرآ، ، للخريملمتناولا يكون المغ أن تيعينآ فهدا فته، 

إله.الضمان، 

(.٢٨٤)لم وم(، ٢٢١)الخاوي أ-ئترجه )١( 
(.٢٨٤)الم وم(، ٢٢١)الخاوي أخرجه )٢( 
]لخرية[)ا(: ني )٤( لبمي[ّ أو ربي[ )د(: ني )٣( 
تيرآ.عند الصلاة تلتحريم )د( يي )٠( 



تنح

نالتهالذي المسجد أي• فته؛ الصلاة تجور لا أنه ٠ وعيرْ الامدي ويكر 
وذكرآحرأى. حائل المضرة ربين ^١، ١٠٥٠١١]بين يكون حتى الضر، إلى 

أحمد.منصوص هذا بعضهم 
عامةعند نرق ولا إلمه؛؛،، ولا الغنزأم، ني الملأة تمح ولا 

باض.أو المجد جدار ظار ني الحش يكون أن بين أصحابنا 
حائل،ونحرم الحش وبين المصلي بين كان إذا أنه ت عميل ابن واختار 

الملف.عن المأثور هو والأول؛ يكره• لم المسجد؛ حدار مثل 
كراهةالأصحاب: عامة عليه الذي والذهب أحمد عن والخموص 

أشل.تماؤير فيه مكان كل وفي فيها فالصلاة تماؤير، فيها الش الكنيسة دخول 
شك.ولا فيه ريب لا الذي الصواب هو وهذا كراهة، 

فيالصلاة تصح لا أنه عقيل؛ بن الوفاء وأبي ١لأمدي كلام ومقتضى 
فيها.يصلي لا أحمل.؛ ونص قوى• وهو الخسف. أرض 

نحاند[.)أ(: ني )١( 
يكفيلا وصه الميع: في )تال يرت كما الحاسة ني تعلق الخلة)أ( النخة في حاء )٢( 

حش،نلته في مجد في الصلاة لف اللكراهة الوجيز؛ في به جزم المجد، حائعل 
انعن بذلك يخلو لا لكونه ؛ فيها كالمصلي مقبرة في ثني مسجد في رالخملي ت نال 

بغيرالمرح؛ في نال فيه، الصلاة تمح لم المجد حول حدث إن لكن مقبرة، يكون 
إليها،•كالملي فهو فبلته في حدث إن لكن يعده، حدث لما يتسع لا لأنه حلان،؛ 

الغقي.حامد محمد حاجته. فيه الإنسان يقضي الذي الخلاء ستا ت الحش )٣( 
فيالصلاة تصح ولا ءتوله؛ يلي• كما الحاشية في تعليق )أ، الخطية المخة في جاء )٤، 

أرالمجس الجدار استقبال يكره انه الملبري، المهما وحكى إليه• ولا الحس 
المالكية،بعض أيضا حكاه وتد ، (١ ٠ . ). التنبيه شرح في ناله الصلاة، في المنجس 

إذامحا منها وعد موضعا، عشر ثلاثة فيها يصلى لا اش المواضع أن العريي ابن وذكر 
فيعدي ابن يد هريرة أبي( حدث دفمح، نجاسة• ءاك، مرحام( حدار أمامه كان 

إسادهان إلا ^٥، ٠٠أو حمام أد حش، تجاهه سجد في الصلاة عن النهي، الكامل• 
اكرطي٠؟شرح في العراقي ناله اسهم،• يه• الاحتجاج يصح فلا صعق 

واصحه.غير كلمة 



الفقهيةالاختيارات من |كإءية الاخاو 

وسفلها.علوها ين نرق ولا الر-ءىأاأ. ش الصلاة تكره الأمدي: وقال 
المصليبلهي الذي الصوت من فيها لما هدا ولعل العباس: أبو قال 

.ووشغال4 

أحمد.مذهب ظاهر و*و النافلة• يل الكعبة، في الفريضة تمح ولا 
بهيلحق فلا مملوعا، كانت فإنها الحرام، البيت في . النبي صلاة وأما 

-فيشبه القبلة* *_ فال؛ تم ركعتين، الست، داخل محلى . لأته الفرض؛ 
بياناالبيت، خارج الصلاة عغتب في الكلام لهذا ذكره يكرف أل - أعلم واش 
استقبالأن متوهم يتوهم لئلا كلها؛ البنية هي باستقبالها المأمور القبلة لأن 

علمفقد ؤإلأ الست،، في التطوع صلى أنه لأجل الفرض، في كاف بعضها 
فائدة،من الكلام لهذا بد فلا القبلة، هي الجملة في الكعبة أن كلهم الناس 
الحديث،هذا راوي عباس وابن الشبهة، محل في ؤيقع يخفى فد شيء وعلم 

سمع.ما بمعنى أعلم وهو المحنى، هن-ا منه فهم 
الراحلة.على الصلاة نذر لو كما جاز، الكعبة في الصلاة نذر ؤإن 
النيرلأن الفريضة؛ صروط فيها يعتبر فإنه محطلقا الصلاة نذر إن وأما 

الفرائض.حذو به يحدى الطلق 

rاياستقبال باب ٦
علىصلى النبي. »إن الراوي: قول في وغيرْ الارذطني قال 

علىه صلاته العروق،: ؤإنما المازني، يحيى بن عمرو س غلعل ، حمار*ل
البعير.أو راحلته، 

فيمسالم ذكره كما أنس، فعل من الحمار على الصلاة أن والمواب،: 

الفقي.حامد محمد الطاحون(، )هي )١( 
ذمْبط معلول ومحو (، ١٢٢٦)داود وأبو (، ٧٤١)والماتي (، ٧٠)٠ سلم أخرجه )٢( 

النسائي،اوالارن3الني مع بهذا وعلله المازني، عمرو وهم من هنا الإسلام شيح 
٠فهؤم أنس فعل من الحمار على الصلاة أن والصواب 



الصلاةكناس 

•هدا عمرو حديث الخاري يدكر لم ولهذا ، أحرى رواية 
الجماعة.رواية لمخالك ثاذ؛ إنه ت ونيل نظرأ. تغليهله ني إن ونيل؛ 
لأهلمنه حطاب هذا ق.الةارآ، والمغرب المشرق بجن  ١٠٠ونوله 

مصرأهل وأما والعراق. والجزيرة الشام كأهل مجراهم؛ جرى ومن المدية 
■الشتاء قي الشسى من والجنوب المشرق بين فقبلتهم 

دون، هوارها القبلة استقبال في الواجب أن ت الأصحاب من طائفة وذكر 
بمكة،العالية الجبال من وغير0 نبيي أبي حيل على المصلي بدليل بنيانها، 

باض،والعياذ الكعبة انممضت، لو ما وبدليل البناء، لا الهواء يتقبل إنما فإنه 
العرصة.استقبال يكفيه فإنه 

فليسوالهواء• العرصة وأما البنيان، استقبال الواجب، العباس؛ أبو تال 
بيتا.ولا بكعثة 

بينلأن ذللث، فإنما ت ونحوء نبيي أبي على الصلاة من ذكروه ما وأما 
الامتة المفإن له ممامنه تكن لم ؤإن مرتفعة، شاحصة قبلة المصلي يدي 

بالإمام.الائتمام في مشروؤلة تكن لم كما تشترؤلؤ، 
تصحلا وأته بموجثه، فنقول - باض والعيان - الكعبة بناء زال إذا وأما 

الكمة؛لهر على المصلي جعل أحمد لأن إليه؛ يملي شيثا يتصب، حتى الصلاة 
الأمدى:قال وكدلالثج الشاحص. ]الثناء[؛؛، القبلة جعل أنه فعلم له، تبلة لا 

والدرانىفيالأوط"؛/؛'آ،(، ٣٤٤)والتر.أى ١(،  ٠١١)ماجه )٢( 
إرواءعلى التعليل استدرك كتايي؛ انفلر وغيرهما، والناني، احمد، الإمام وصعقه 

•اغائ،-ة ت بقوله المعلبوعت من  ٤٦الهشحة صدر في جلفي العشمين محمد شيخنا على )٣( 
العل.يجز لم اجتهاد عن كان ؤإن العمل، لنمه يقين؛ ءزأ ثقة يالملة أتمره إذا 

فيذكره ونال،• الإنمافه، غي ذكره الونت،، فاق إن الدين نني الشيخ وأوجمه 

منوالمثبت، ]الشيء[، ققخي؛ الميمين محمد شيخنا خة نرم(، )ب(، فى')أ(، )٤( 
)ئ(.





الصلاة، مم|

تعيره،وحال شيء نصب إمكان حال بين فرقا كما موحودآ، كان إذا استقبال 
فإذاوالعجز. والمدرة والعدم، الوجود حال بين الشروط سائر في يفرق وكما 
شيءأنه ولو شخوصه، يكفي فإنه شاحص، شيء إلى الصلاة من بد لا قلتا: 

عمل.ابن ناله للماب، التي كالعتة سر؛ 
كانإذا ^، ٧١إلى يملي أن يجوز لا : ١^١١٢ن الءأبو ونال 

•صحت، كالسترة متصوبذ شيء يديه بين كان إذا لكن مفتوحا، 

آحرةمثل يكون أن بد لا بل ونحوها، العتة ارتفاع يكفي لا ؛ هذافعلى 
يكوننلأن تحجة، المترة الالشاؤع بها ندر التي السترة لأنها الرحل؛ 
أدلى•الواجب في مديرها 

وتحومسمرة، حشية أو بناء ونحوه السطح نوق التي السترة كانت، إن ثم 
إليه؛الصلاة حازت، مملوك؛ موصع في كان لو السع معللق في يتبع مما ذللث، 
حشمةأو بعض، فوق يعفه وآم لبن هناك كان ؤإن اليتتا. من مء لأنه 

ليسلأنه أصحابنا؛ ذكره فيما فبله يكن لم ذلك،؛ وتحو مسمرة غير معروضة 
البت-من 

شيءلأنه الصلاة؛ في سترة يكون بما ذللث، من يكتفى أن ؤيتوحه 
يكونما بكل الاكتفاء على دلل الزبير وابن عباس ابن حدين، ولأن شاخص، 

البيع•مطلق ني يتح لا عليها المعلءة والستور الخشب نإن وسترة، نيلت 
مطلقني يتح لم ؤإن الزبير ابن نصبه بما اكثفي إنما ت يقال ونل فلس 

أوالكعبة ظهر على الصلاة إلى بالمصلي ضرورة ولا ضرورة، حال لأنه البيع؛ 
•أعلم داُتح ■ جمتعها يتقبل أن أو منها، حزء إلى يتوجه أن يمكنه إذ باطنها، 

إلىصلى لو المعالي؛ وأبو الواضح، في عقيل وابن حامد ابن ونال 
منليس والعيان المشاهدة في لأنه صلاته؛ تصح لم المعاينة فرصه مى الحجر 
فعمل، البيت، من كان بأنه الأحاديث، ورديت، ؤإنما الحرام، البيت، الكعبة 

الآمديص؛م\.كلام تقدم )١( 
هافه رمول نال نالته؛ ءانثة، يعني؛ حالتي؛ حدكتي الزبير؛ بن اه عبد قال )٢( 



الممهيةالاختيارات من اكا0ية الإفباد 

احتياطاللملأة، به الاكتفاء دون الطواف وجوب في الأحاديث يتلك 
لنتن*للما 

وتصحالصلاة، في إليه التوجه يجوز التعليق؛ في القاصي ونال 
الكعبة.حاممل إلى توجه لو كما صلاته، 

الثابتةبالثنة البيت من لأنه المذمب،؛ قياس وهذا العباس: أبو ئال 
ونمىالزبير. ابن نقمه لما الكثير، الخلق من شاهل.ه من ويعيان تقيمة، الم

الججنالحجر، في يملي لا فقال؛ الحجر في الفرض يملي لا أنه أحمل،؛ 
الت•من 

فيالداخل ؤإنما اليتا، من ليس جميعه والحجر انماست أبو قال 
صلاتهتمح لم دلك على راد مجا امحتقبل فمن وشيء، أديع تة م اليثت' حدود 
البتة.

٣ا0ماس«« ® ١
صرورة.تمده فعله يريد ما علم فمن العلم، تتح النية 

بالنية.إلا لحل ما بأنه للعلم النية؛ في لتكه حروجه ؤيحرم 
نفلا.أو ]كان[ فرصا صلاته صحت الإمامة نوى ثم متفردأ أحرم ولو 
وغيره.المقدسي محمد أبو اختارها أحمد، عن رواية وهو 
تمدهكان إن حملاته، محت، ؛ ١١٠٢فأ جنازة أو إماما ، ]سمى[ ولو 

•فلا يإلأ حضر، من وعلى حضر من خلف 

بالارصى،غألزتتها الكعبة، لهادمتأ يشرك، عهد حديثو توملث، أن لولا عائشة، يا ا —
فإنالحجر، من أضع ستة مها وزدمح، غربيا، لبابا صرما، بابا بابين؛ لها وجعلت 

(.١٣٣٣مسلم)أحرجه الكعبة•. ست، حبنر امحمرتها قريشا 
نتيسابن حاسة انفلر؛ أحماوّ الإمام عن منهول، وهذا ت عميل ابن النيخ ئال، )١، 

آ/مآالألفروع اض 
]صن[.)ا(: ر )٣( انملوعت. ني ليت، )٢( 



الصلاةكتاب 

وهذاالنية، عقم، التكبير برقؤع ر يفقد ت للتكبير النية مقارنة ووحوب، 
.هكذا يملون إنما الناس عامة بل فيه، صعوبة لا ممكن، 

معأولها يكون بحيث ااتكءر، أجزاء على النية أجزاء بانبساط يفر وقد 
عنالنية كمال عزوب، يقتضي لأنه يمح؛ لا وهذا آحره. مع وآخرها أوله، 

الواحبة.النية عن الصلاة أول وخلو الصلاة، أول 
فيئونع ند وهذا الكسر، أجزاء جميع مع ال؛ة جميع بحضور يفر وقد 

بالحرج.فيسقط متعر فهو بإمكانه فيل ولو وجوبه، عن فصلا إمكانه 

الكبيريتدبر أن له ينبغي المكبر أن قبله. والدي هذا ييعلل فهما وأيضا 
منيلد عن غله يبما لا التكير، بمعنى غولا مقليه فيكون ؤيتمحوره، 
تمرؤيالعبادة يتقا.م رط والالشروط، من النية ولأن المنوي؛ امت|حصار 

٠اخرها إلى حكمه 

r ®اجبأبْفةاكلأة س ٦ Mi l
الصلاةعليه لأنه الصفوف؛ سوية يجسبإ أنه العباس؛ أبي كلام وظاهر 

افهليخالفى أو صفوفكم، لتنون فقال؛ صيوره، باديا رجلا *رأى لام؛ وال
سؤيتهافإن صفوفكم، اسووا واللام؛ الصلاة عليه وقال ، وجوهكم* بين 
يقملم من إثم *بابج البخاري عليه وترجم . عليهمامتفق الصلاة* تمام من 

المنب*.

الاستحبابه، ثبوُت، فمراد0 استحبابه؛ على الإجماع ذكر ومن ،؛ ]قلن[ل 
أعلم•واش وجوبه• نفي 

الثانيالصف، في كان ؤإن الإمام قراءة مع ييحسن، المأموم ]ووقوف 

(.٤٣٦وملم)(، ٧١٧)البخاري أحرجه )١( 
الصلاة(تمام )من بدل؛ الصلاة( إنامة )من بلمفل؛ لكن ( ٧٢٣)البخاري أحرحه )٢( 

(.٤٣٣)وسالم 
_.)أ(: ش ليس )٣( 



الفقهيةالأختيارات من الطميه اإإفباو 

سماععن البعد مع الأول الصف طرف محي الوثوق من أنصل الثالث، أو 
كمامكانها صفة من أفضل فهو العبادة نفس في صفة الأول لأن الإمام؛ قراءة 

،•الرمل[؛ ترك مع الدنو على الْلواف في البعد مع الرمل رجحنا 
وهو. غيرها يجزئه ولا لرمه أكبرأٌ اض ٠ يقول• أن المصلي ندر ؤإذا 

وأحمد.مالك نول 
الإتيانيكفيه بل الواجبة، القراءة ه نفالمصالي يسمع أن يشترط ولا 
منالكرحي وامحاره أحمد، هبا مل في وجه وهو سمعها، لم ؤإن ، يالحروف، 

نوله؛بين الاستفتاح في يج»ع أن ويتءص_، . واجب ذكر كل وكدا ر الحنفية 
إلك،- وجهك، "وجهت ت وبض آخرْاا؛م، إلى - وبحمدك اللهم •اسحانلثإ 

»كبيرأ«لففلي بين يجمع ولا هبيرة. وابن ، يوسفأبي اختيار وهو آحرْ«ل؛،، 
تالسع الةراءارت، في المثرؤع وكال.ا تارة، وهده تارة، هذا يقول بل واركثيرآ® 

٠كثيرة ونظاتره بينهما، الجمع لا تارة، وهن،ْ تارة، هل.ه يقرأ أن 
منهانؤع بكل متنوعة وجوه على الواردة يالعباداُت، يأتي أن ت والأفضل 
ذلك.وغير الخوف صلاة وأنواع كالأستفتاحايت،، 

أتم.يه انتفاعه لمن أفضل يكون قد والمفضول 
مالةوبالببالتعوذ الصلاة في ؤيجهر ،، ]قراءة[؛ كل أول التعوذ ؤيستحب 

تعليماأحمل عن المنصوص فانه أحيانآ، ذللث، ونحو الجنازة، فى وبالفاتحة 
ااثنةّ

لستشالمطبوئلأ١( 
حيثالطلاق، ني كلامهم مقتضى وهو القلهت،ت ٠ رهط<فؤ انمتبمين محطم شيخنا قال ٢( 

•الأءرك،'اإل سألة كل حكم نقل يتخيج أنه الغرؤع ل وذم بوقومه، هناك صرحوا 
عاتثة،حديث من ( ٨٠٦)محاجه وابن (، ٢٤٣)والترمذي (، ٧٧٦)داود ابو أحرجه ٣( 

صحيح.وإصتاد0 الخيري، سعيد أيي حديث من ( ١٢٤٢)والدارمي ، ٥٠م وأحمد 
، ٦١٣٠! والماتي (، ٣٤٢٠)واكرمدي (، ٧٦٠داود)وأبو (، ٧٧١)ملم أحرجه ٤( 

٠٩٠ا/واحمد 
]؛ريه[.ه(فى)ا(:



الصلاةةتاس 

فيالقنوت ترك أحمد استحب كما للتأليف، بالملة الجهر ؤيستحب 
أولى،لثة فا المأموم، يسعه مهناعأ الإمام كان ولو ،• لللمأموم[ر تأليفا الوتر؛ 
.أحمد عاليه ونمى 

مذهبوهو والإّرار، الجهر بين التخيير الماس أبي عن وحكي فت 
بهايجهر *إنه ت فوله من أحد القول هذا أن والaلاهر راهويه. بن إسحاق 
أعلم.والله • بجيد ليس المأحد وهذا أحيانآ؛ا 

السورة، كل أول من س، ليور، البين فاصلة منفردة اية ملة والي
حمنبإسناد الهليراتي وروى أحمد، مذهب ءلاهر وهذا غيرها، ولا الفاتحة 

كانإذ الرحيم الرحنن الله م ببيجهر *كان . المي أن ه عباس ابن عن 
أبوورواه ، مات* حتى بها الجهر ترك المدينة إلى هاجر لما وأنه بمكة، 

للواع.مناب وهو والمنؤخ الناسخ كتاب قي داود 
المدينةأهل وأما بها، الجهر كان مكة أهل على الغالب، فإن 

أنوسئل ممر لحل لما والدارفعلني يجهرون، يكونوا فلم والكوفة والشام 
شيءفيها هل له! فقيل فجمعها، ملة باليالجهر أحاديث، يجمع 

ومنهصحيح فمنه الصحابة; عن وأما فلا، الني. عن أما ت فقال صحيح؟ 
صعق.

فيالبي. وكتها سليمان، كتها كما الكب،، أوائل البسملة وتكتب، 
وغيره.فيصر ؤإلى الحديتية، صلح 

منهوالخروج المنزل لحول وعند الأفعال، جميع ابتداء في وتذكر 
لغيرها،تبعا فعلا ابتدأ إذا تحب، تؤإنما الشيطان، تطرد وهي للبركة، 

تلأُرم[.)؛(فى)أ(:
لأنصحيح؛ بجيد. ليس المأحد وهاوا اقوله؛ فهمي؛ العثيمين محمد شيخنا نال )٢( 

صريحهو كما اث، تعليم مراده كان إذا احيانأ[ يها زيجير بقوله; أراد الشيح 
اعلم*.وافه كلامه.

ُل.ْفيهما ليس ص (، )٠٣الأوسط وني ١(،  ٠٦٠١)الكبير في اسبراني أحرجه )٣( 
والمدية.مكة ين التفريق من الحديث آحر قي التكملة 



الضتهيةالاختيارات من الهلية الإخبار 

ونحوعاوالحمدلة كالهيللة تجعل فلم متملة لا 
ارأمظمت فيها واللام الصلاة عاليه تال المان، ني سورة أفضل والفاتحة 

•دغيرْ الزهري نهاب ابن سنام لذكر ،، ^ ١١٠٠^رواه القرآنء في سورة 
الصلاةعليه عنه لم مرواه كما ، القرآزا آي ،رأعفلم الكرسي وآية 
واللام.

الحروف؛نص في عنده القرآن تماصل أن ت العباس أبي عن وحكي 
أصحابنا،بعض تول وهذا بعض، س أفضل بعضه واللففل الحرف، ذات أي; 

أعلم.وافه تقدم. لما والناتحة الكرسي آية عير المراد ولعل 
ونهي.وأم وقمص، توحيد، ت أصناف ثلاثة القرآن ومعاني 
١لقرآن.ثالث، متضمنة مد؟ .أآثة مو ^^١ 

.تفردة؛نرئت، إذا إلا ثلاى قراءتها يتب ولا 

فيكما يقرأها أن كله القرآن ترا إذا الئئة آخر: موضع في وقال 
المصحف،،في ما على يزيد لئلا •' العلماء[ ]تال واحدة. مرة المصحف 

القرآن.ثلث، تعدل فإنها ثلاثا، القرآن بعض *ع أو متفردة، قرأها إذا وأما 
الشيءنمعادلة القرآن ثلث، يعدل واحدة مرة قراءتها ثواب، نيل. ؤإذا 

قولهفي كما الوصف،، ني تماثلهما لا القدر، في اؤيهما تتقتضي للشيء 
بقراءتهايستغني أن يجوز لا ولهذا [ ٩٥تالمائد؛ت د>إلئ عدد تعالى! 

كماوالقصص، والنهي الأم إلى لحاجته القرآن، ساتر قراءة عن مرات ثلايث، 
غيره.عن المال من شريفا نوعا ؛، ٧٠س يتغتي لا 

المعللوب،أن نيها بئن قيمة، رصالة الهرد، الحدسثج، أهل علهاء أحد الق، )قد )١( 
حاصهالجملة وان كلها، الآء٠ال، ابتداء ني اادأ ابسم هو الأحاديث،: قي والوارد 
الوصولهدا كتابة ونت، صلئ وقد الهد، في ملمومة وهي والكتج،. بالقرآن 

النقي.حاط محي إليها( 
(.٤٤٧٤)الخاوي احرجه )٢( 
ه/حه.واحمد (، ١٤٦).وأبوداود (، ٨١)٠ ملم أ■حرجه )٠١( 
العلماء[.]هكذا )ا(: ز )٤( 



الصلاةكتاب 

—تقء=—
•بالترجمة إياء تفهيمه إلى يحتاج لمن القران ترجمة ؤيحن 

أعالم.واش المعنى. هذا غ؛رْ وذكر تك: 
رواهمغر حرف بكل ناله فآعريه، القرآن نرأ امن وتوله 

الكلمة.بالحرف؛ فالمراد غريب، حن حديث وتال؛ الترعذي، 

•سعلمةالثانية الأية كانت، ؤإن نئة، الآياُت، رووس على القارئ وونوف 
ذلك،.غير أو بالموصوف، الصفة تعلق بالأولى 

عنالمنصوص وهو _^_، بلا الكثيرة من أفضل بتنكر القليلة والقراءة 
عليه؛يدل ما أحمد عن ونقل صريحا، ه الصحابة 

ورجلوالصيام، الصلاة وأكثر فشع أكل رحل ت جامع بن، مش عنه قل 
فيجاء ما فيكر أفضل؟ فأيهما فكرة، أكثر وكان نوافله، فقلت، الأكل أفد 

أفضل٢ ]ءن.اوه[ر ^ا فرأبته تال؛ * aJLjJنيام من حير ساعة *تمكر المكر 
للممكر.

أنصوهو به، الصلاة صحتإ مسنده، وصح الممحمه، حالنإ وما 
عامةوقاله السعة. المحروق أحد عثمان ومجصحمه أحمد. عن الروايتين 

العلماء.وجمهور الملم،، 

١ونحوه ذ_توثه ؤإباق لمد ءؤإباف إمامه مع يقول أن ؤيكره 
.وومطء طرفان ثلاثة، فيها الأنوال أصول الإمام؛ حلمظ المأموم وثراءة 

نولوهو - ؛ والثالث، حال. بكل يقرأ والثاني؛ بحال. يقرأ لا الْلرفين؛ فأحد 
فإنه؛ لففرا مع يلم ؤإذا أتمتؤ، الإمام قراءة مع ّإذا - الملمح أكثر 

القراءة.من أفضل الإمام لقراءة والاستماع سكوته، من أفضل قراءته 
أوالمأموم، على واجبة الإمام مخافتة حال القراءة فهل • هذا لعلك، 

حاليقرأ ولا مستحبة. أنها ؛ أشهرهما أحمد، مدهسإ في قولن علك، حبة؟ ت م
إمامه.تتقى 

(,٢٩١)•يرتم وعر .٠ . كاب،. من حرفا نرا امن اكرمذتم،ت في دجدلت، ^، ٧١ ٢١)
]عدنا[.)ب<: في )٢( 



الممهيةالاختياوات من اكو0؛ة الإخيار 

عنرواية وهو لنفسه، فرأ فراءته يمهم ولم الإمام همهمة سمع ؤإذا 
أحمد.

التكمرعقيب مكنتين: الجهر صلاة في اسحبوا وغيره وأحمد 
نتعسكتة يسكت أن نحب يولم الفصل، لأحل الركؤع؛ وتبل للاستفتاح 

ذلك.اسما أصحابه بعض ولكن المأموم، لقراءة 
إنالصلاة تبعلل وهل مكروهة؟ أو محرمة، هي هل سمع؛ إذا والقراءة 

وغيرْ.أحمد مذم، ش تولين على قرأ؟ 
حامد.ابن حكام . بهاالصلاة وتعلل محرمة، القراءة أحدها؛ 
أحمد.مدهب، من المشهور وهو الأكثرين، تول وهو تطل. لا والثاني؛ 

غيرها؛أم وجوبها في للاحتلأف، الفاتحة، قراءة للمأموم الأفضل وهل 
أفضل.بغيرها القراءة أن أصحابه؛ وأكثر أحمد موصى مقتضى اسمعها؟ لأنه 

فهيؤإلأ سمعها، إذا أفضل غيرها يكون إنما أته ؛ هدافمقتضى فاس 
اعلم.والله ٠ غيرهامن أفضل 

ومنأحمد، عن رواية وهو الإمام• جهر حال يستعين• ولا يستفتح ولا 
واحاوة،رواية الإمام جهر حال يستمال ولا يستفتح لا قال؛ محن أحمد أصحابا 

النزاعأن أصحابه؛ ]عندآ، ، والمعروفالإمام. سكوت حال الخلاف، ؤإنما 
،؛خلافالقراءة، مقّمود يحمل بالأستملع لأنه الجهر؛ حال في هو إنما 

والتعوذ.الأسضاح 
أفضلالإمام مخافتة وقتا المأموم قراءة أن من الجرزي ابن نكر0 وما 

لأنأولى؛ الاستفتاح أصحابه؛ وأكثر أحمد قول بل غلعل، استفتاحه؛ محن 
قراءته.عن بدل استماعه 

تؤصالإذا تجهر فلا ؤإلأ بالقراءة، جهرت بالنساء ًلتا إذا والمرأة 
ها.وحل. 

لءن[.)ا(فى)أ(:



الصلاةكناي 

الصلاة.؛عيل، إمامه: به قرأ ما جهل من في أحمد عن أصرم ابن ونقل 
ولالا؟ أم الحمدرا، إمامه قرأ هل يدر لم لأنه شاثلأ: بن أبوإسحاق نال 
ماع.ال من ماغ 

الواجب.الإنصات لترى بل انماص: أبو وتال 

سملا فكان النتى. ُع صلى ُأنه أبرى• بن الرحمن مد لحديث 
داودأبى عن حكى يند التاييح، في والبخاري داود أبو رواه تكيرْلأآ، 

بامحلل.حديث هذا تال: أنه الهليالي 
صاليأبزى ابن فلعل - محفوظا كان ، ]إذآ - و٠اJا العباس: أبو نال 

سعقلم صعيفا، صوته الض. وكان المجد، موحرة في ه الّك، حلف 
النص.عن المتواترة فالأحاديث ؤإلأ التكسر، يتم لم أنه فاعتمد تكبيره، 
.هداحلاف 

زيادالتكثير: نقص من أول إن النخعي: عن سة أش بن بكر أبو روى 
ه.عمر زمن قي أم؛رأ وكان ١^٤،، ابن 

ملءالحمد واالث، ®ربنا يقول: الركؤع من رأسه ، تالمأمومآ رقع ؤإذا 
وهويعدلأ^ شيء من يشت، ما لملء بينهما' ما وملء والأرض، نوايت، ال

البركات.وأبو والأجري الخ٠؛لابج أبو واختارها أحمد عن رواية 
وهوالثالثة. إلى الأول التشهد من انمالي قام إذا اليدن رفع ؤتنن 

والرمالرمع عند ين كما البركات، أبو اختارها أحمد، الإمام عن رواية 
منه.

 )١((jUpJI ) ش لت.)أ(
شخذكر، وما ، ٢٤٥/0الكبير الخارخ ني والخاري (، ٨٣٧)داود ابر أخرجه )٢( 

المنذري'مختصر في موجود كله هنا الإسلام 
النورانيةالقراءاد من المارة نقل المزلف أن والتلاهر المحح، وهو )د(، من المشت )٣( 

لوإن[االمخ: با»ي وفي _، بتحقيقي -  ١١ص١ 
و،روح.لآؤلالإ.ام[.فى)ب(:)ْ( انمفا/\إآ)ها0أ(. )٤( 
(.٤٧٧)سالم أحرجه )٦( 



الفقهيةالاختيارات من الطْيق الإخياو 

يأتيلأنه رفعهما؛ أذنيه على بزيادة إلا يديه رفع على يقدر لم ومن 
.تركها يمكنه لا ونيادة ياللمنة 

مذهبوهو القولي، لا الفعلي الركن تكرار بتعمد الصلاة وتبطل 
وأحمد.الناقص 

حركةلسانه يحرك لا الأخرس، أو الذكر، ولا القراءة يحن لم ومن 
الخشؤعبما*ي با لأنه أترب؛ كان يذللث، تبطل الصلاة إن نيل• ولو مجردة• 

مثرؤع.غتر عمل ونيادة 

جعفرأبو الشريف، واختاره أحمد، عليه نص سه, أهل . السي وآل، 
دخول،وفي الزكاة، في الروايتان المعللب يني وفي هاشم، سو فمنهم وغيره. 
الدخول،.والمختار روايتان، بيته أهل في أزواجه 

عليمأدار الذين وحين، وحن وفاطمة، علي بيته: أهل وأفضل 
بالدعاء,وحمهم الكساء 

حسنمن أقمل حمزة أن آخر؛ موصع في الماس أبي كلام وظاهر 
العلماء.بعض واحتاره وحسين. 

متوسْلقول، وهو شعارآ. اتخديت، إذا الأنبياء غير على الصلاة تجوز ولا 
نال(وس أصحابنا، من طائفة نول، وهو مطلقا، بالمنع قال، س ]قول[رى بين 

أحمد.منصوص وهو مطالقأ، بالجواز 
ونالهالصلاة، عقيب، والتكبير والتحميد بالتسبيح الجهر ا ]ويتحبا[ر 

•نقله لعدم حهرأ؛ لا الكرمي آية ؤيقرأ والخلف،، لف، البعض 
تأنواع المأثور بح والت

عسرآ,ؤيكير عشرآ، ؤيحمد عشرأ، يسبح أن ١•^^ت 

انملوعت.ثي ب )٢( ]وٌآ. )د(: ني ]؛؛،[ بمد )١( 
يستحب[.]ولأ )ب(: فى )٣( 
ما»ال،ت انه شيخنا ص بلغتي الق؛مت ابن انال، ^ت ١٤٤المنيمين محمد شيخنا قال )٤( 

اى. صلاهء كل عقب تركتها 



الصلاةكتاب 

=nn^^—^——
•عرة إحدى ؤيكير عرة، إحدى ؤيحمد عره، إحدى يبح أن • والا'ي 

ثلاثأؤيكبر وثلاثين، ثلاثآ ؤيحمد وثلاثين، ثلاثأ بح يأن ! واJثالث، 
وتعين.عت تفيكون وثلأتض، 

إلهالأ ومحو التام، بالتوحيد المائة ؤيختم ذلك، يقول أن والرا؛عت 
قديرا.شيء كل على وير الحمد، وله ال٠ااائ، له له، شريك لا وحده الاه إلا 

أربعاؤيكبر وثلاثين، ثلاثا ؤيحمد وثلاثين، ثلاثا بح يأن ت والخامس 
دثلاثض•

ؤيكبروعرين، ا حمؤيحمد وعرين، ا حمبح يأن ٠ وايادمحس 
ولهال٠اJكا له له، شريالث، لا وحده اممه إلا إله ®لا I ؤيقول وعثرين، حما 

•وعشرين حما قدير* شيء كل على وهو الحمد، 
قاءكالامتعارض؛ لغير الماإوات[أا، ]ءقي_ا الدعاء يستحب ولا 

الأربعة.الأئمة نتحه ولم المأموم، تعليم أو والأسص،ار 
حانفقل. بالدعاء، نمه حص إذا ®الإمام أن من ثوبان حبر في حاء وما 

فإنالقنوت، كدعاء عليه؛ المأموم يؤمن الذي الدعاء به؛ المراد ، ال٠أمو٠ين٠ل 
يبت^٠١- • وياردن لموس تعالى نال داعيا، كان أمن إذا المأموم 
لاعتقادهيؤمن إنما والمأموم يؤمن، والأجر يدعو أحدهما وكان [. ٨٩ليوس؛ 

المأموم.الإمام حان فقد يفعل لم فإن لهما، يدعو الإٌام أن 
علىوالصلاة عليه، والثناء فه بالحمد والابتداء يديه، رفر للداعي ويسن 

وبالتآمين.كله، يخلك يختمه وأن .، الم؛ا 
الأحيار.به صحت ما الّك، على الصلاة في المشرؤع وصفة 

;منهاشيء في أجد لم الصحاح; في التي الأحاديث العباس; أبو تال 
الأحاديثأكثر في المشهور بل إبراهيم* آل وعلى إبراهيم على صليت *كما 

الجمعاييهقي وروى *إبراهيم" لنقل بعضها وفي إبراهيم" *آل، ؛ والطرف، 

الصلوات[.من صلاة ]عقب )أ(; في )١( 
(.٩٢٣ماجه)وابن (، ٣٠٧)واكرُل.ى (، ٩٠داود)أبو ا>حه )٢( 



الفقهيةالاختيارات من 1اهاا0ية الإجباو 

مرفوعأ،مسعود ابن عن صعيف بإستاد إبراممء وآل ءابرامم ت لفظ بينء 
مسعود.ابن على مونوفا ماجه ابن ورواه 

أعالموافه . ، بينهما الجمع صحيحه في البخاري روى بل فلت: 
فيالنزاع ونع لكن الرمل، أفضل . محمدأ أن على الملمون واتفق 

أفضلوحده بأنه العلماء من طاتفة قطع حملتهم؟ من أفضل هو هل ت وحده أنه 
بهم.فرجح الأمة، بمجمؤع وزن صديقه أن كما جملتهم، من 

اّلكيالقيرواني نيئ أبي بن محمد على العلماء من ءلادمة أنكر وقد 
لأنهمحمد*؛ وأل محمدأ ارحم ®اللهم ه: المبي على الصلاة صفة في 

الصلاة.أصحابه الني. تعليم في الوارد حلاف 
واللهالأكثرين. قو3< المع لم ممرح في عياض القاصي وحكى قلت: 

أعلم.
ألممرءك-هبجب لأ رؤإئهُ ت تعالى لموله انمعاء؛ في الأءتاو،اء ؤيبميرم 

نفىفي يكون وند العللب، نفى في يكون ئد والاعتداء [. ٥٥]الأعراف: 
المطلوب.

قولوهو لفعله.ل الدعاء؛ في الماء إلى بصره رفع يكره ولا 

المهلوية.ش ليت )١( 
(.٤٨٣)والترمدي )!•أ(، وسالم (، ٣٣٧٠)المخاري أ-محرجه )٢( 
المتمابن ذم وتد اقلت: الموضع؛ ^ا ءار< نعلتما ظفؤ السمين محمي. شيخنا قال )٣( 

والحمال،الصحاح، الأحاديح، أكثر أن حاصاله ما المألة هده في تعالى اض رحمه 
فيهصحيح حدث يجئ ولم أله، دون وبذ.يْ دونه، إبراهيم آل يدي جاءيت، كلها بل 

فيالمشهورة، الأحاديث، هذه في المشهورة، فالألفافل إبراهيم، وأل إبراهيم لمقل 
وفىوالتمريالث،، الصلاة، : بهمايعني الموضعين: في إبراهيم*، *أل لفثل أكثرها 
ملخصاءكه.اه. بعضها وفي الثاني، في والأل الأول، في )إبراهيم( لمقل بعضها 

الاحتيارات،صاحتا العلي كلام يوافقا ما لجب ابن تواعد وفي الأفهام• جلاء من 
الحافقلفيه وبحث الأنيياء، باب في البخاري صحيح في رأيته وقد أعالم.قالت،: واض 
آ4ين«يمالل4لأ رحمهما الميم ابن كلام وذر حجر ابن 

الرفيقالأعلى، ارالرفيق وقال: الماء، إلى بصره افرفع عائشة: حديت ذللث، من )٤( 
١٤٨ا"/أحمّل. أحرجه الأعارا. 



الصلاةكتا|، 

يستحب[ر]ولا والثافص. هالك 
إلاإجابته تعد الحرام، يجتب ولم الدعاء، ني الداعي تخلص لم ؤإذا 

بهأوصى بما لام ال، ئيرر يادعو أن للمصلي تحب ؤيمظالومآ. أو مضطرأ 
وشكركذكرك محلى أهمي ُاائهم صلاة؛ كل دبر يقوله أن معاذأ . الم 
مادتك«)م)؛(وحن 

وللمومتينلفه يدعو لأنه الدعاء؛ صمير المفرد يفرد ولا 
الملام.نيل الاسحارة دعاء ؤيكون 

مدْ•بل ابن ومال 
عليهايثاب عبادة أته لا الضار، ودم المنام لجلب سب والدعاع 

المنةأعل مذهب وهو • ، المضارأ ودم الخام جلب بها يحمل ولا الداعي 
والجماعة.

بها،وتنعصنا لها، واننرحت الطاعة، على العبد نفس ارناصت ؤإذا 
الطاعاتعلى ه نفيجاهد ممن أفضل كان ت ومحبة محلواعية إليها وبادرت 
البصرة.عباد من وجماعة الجنيي قول وهو عليها، ؤيكرهها 

يقصدوحيث العبد، ارتفاع وحال الحالية، الأماكن ني مشرؤع والتكبير 

زائدة.أنها فالظاهر مشكل هذا ت عميل ابن الشخ قال )١( 
الهدىفي القيم ابن ®نال الخوصعت هذا على تعليما هءسب العثيمين محمد شيخنا قال )٢( 

كدبرمنه؛ شيء كل دبر ت فقال ذلك، في فراحعته شيخه؛ لكلام نمله بعد 
.٠٠١٠الحيوان، 

صحح.وسنده مأ/مأه، واكار (، ١٥٢٢)داود أبو أحرجه )٣( 
يتعوذأن ®أمر . النيئ أن وعائشة هريرة، أبي عن الشيخان روى بما يتعوذ )وكذلك )٤( 

المسحوفتنة والممات، المحيا فتنة رمن النار، وعذاب القبر، ^اب من أرع، من 
الفقي.حامد محمد اه. الدج1لأإا(.

الملأةفي . أدعيته في المحفوفل الهدى! ®وفي ت ظفؤ العثيمين محمد شيخنا قال )٥( 
فإنبدعوة، نفسه فيخص قوما مد يزم ءلأ والمن: المني، وفي الإفراد، بلفظ كلها 
هناء.المؤلف كلام من  ٨٦، ص٥٨في وتقدم خانهمء فمد فعل 

سبباليس الدعاء، من الأسباب، تقاة على الرد بذلك يعني عميل؛ ابن الشح قال )٦( 
محفة.مائة هو ؤإنما المضار، ودفع الماغ، لجلب 



ائخقهيةالأ>ختيارات من الحلبميق اإإذي1ر ا|مممإا 
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المفارقى ؤإذا ذن»أ علا ؤإذا الأذانوالأعياد، كالممحرفي الإعلان؛ 
عنالسنن ني كما المنخفضة، الأماكن في والشيح دابة. ركب، ؤإذا والمروة 

فوصعتجسحنا، هبطنا ؤإذا كثرنا، علونا فإذا السمي،.، مع رركنا جابر• 
ذلاأث،(اأا،.عالي ال۵لأة 

القرآنأن على دليل جودرآ، والالركؤع قمح، القرآن قراءة عن M نهيه وفي 
العيد،من وانخفاض ذل، والجود الركؤح وحالتا اش، كلام هو إذ الكلام، أشرف، 

٠به أولى لأنممبمابج وا الحالتين، هاتين قي يقرأ أن الله كلام مغ •' لأدب ا نمن، 

٣ا® »ا>ابئسصسمةوئثرْي اء ®٦ 
عنالمسألة في لا؟ أم به الصلاة تبهلل هل ت حرفان منه بان إذا والنفح 

الإ؛هلال.عدم ترحح العباس؛ أبي كلام وظاهر روايان. وأحمد ماللث، 
يمكنلا الذي والأنين والتأوه والبكاء والتثاؤ>با وانمناس والمال، 

بالكلامأشبه النفخ فإن ئبعلل، لا بأن أولى يل كالنفح، الأشياء فهده دفعه، 
ذه.هس 

عالية،أصوارتج فيها[ل"ا، كان ]إذا يالئهقهة تيهلل الصلاة أن والأظهر: 
ماوالتلاعب، ، الاستخفافمن وفيها الصلاة، في الواجب، الخشؤع تنافي، فإنها 

كلاما.لكونها لا لذلك،، الصلاة فأبْلاوتإ الصلاة، مقصود ينانص 
مذهب،وهو البهيم. الأموي والكلبج والخمار المرأة الصلاة ؤيقطع 

ةءل/تي.أحمن. 

الأنها الصلاة: أكثر على الوسواس غلب، إذارن الأئمة: عن والمشهور 
يذلك،.الفرض ويضل تبهلل، 

(.٢٩٩٣)أ-م-بمالخارمحا)١( 
٤٥)واكائي (، ٣٨٩٩ماجه)وابن (، ٨٧٦)داود وأبو (، ٤٧٩لم)مأحرجه )٢( 

(.١٨٩٦)حبان وابن ، ١٧٣/٦ابيىثلأ_ةوابن ا/هاآ، واحمد 
.مها[ ]إذ )ا(: في )٣( 
.ّّ غلبح ؤإذا الأئمة عن المشهور وهو أ(: ) ؛ي )٤( 



كتاب

لعلىتطل• الجوزي؛ ابن ويعه الإحياء، في دالغزالي حامد ابن ينال 
بغدره،إلا سئاى، من تكنر فلا بقلبه، عماله ما على إلا يثاب لا الأيون 

تطؤعله لكن فإذا العقوبة، استحق واحبأ ترك فإذا تكفير، إلى يحتاج والباقي 
■يه وا فكمل مسده، سد 

الوسواس.ْع يقليه ض العبادة يقصد الذي المزمن ني الكلام وهذا 
الحابط، عماله فهذا وسمعة، ؤياء إلا ملي لا الذي المنافق وأما 

عقاب.به عنه يرتني ولا ثواب' به له يحمل 
عتهالصلاة سضل إنما كالئهما فإن النوعين، بتن سوى ونحوم حامد وابن 

والسويةالأحرق، عفويه عته ولا ذمتته، تبرأ أن عير من الدنيا في القتل 
كانإن المملى على باللام بأس ولا • حهلآ الصلاة في والمنافق المؤمن بين 

العلماء.من ءلاد٠ة وقاله بالإشارة. الرد يحسن 

ؤإجماعا مشوب عمل على يثاب، ولا 
الطه، أحلمه ما على أثيب ت للناس وأكملها حئنها ثم ش، صلى ومن 

،.أحدأرربلئح يظلم ولا للناس، عمله ما على 
ولا• أحمد عن رواية وهو والجاهل• النامي بكلام الصلاة زجعلل ولا 

منطانفة وناله أحماو، مذم، فى وجه وهو بلهاء. صادأ أبدله إذا بما 
العلماء.

عجزأ.للمعنى لمحيل[ر'آ، غير لحنا بالقراءة ، >بهللأولا 
،٠والعقرب^ الحية الصلاة! في الأمويين بقتل . الني أمر وند 
بهؤيقتل فيأحذه النعل إلى ياوهب أن له يجوز ت وغيره أحمد نال( وقد 

هنراثم هله، اصلها ابدأ أنه ثي سق، ما تخالف وعده ت ثقفؤ عميل ابن الشيخ تال، )١( 
سبق.ما حلاف عليها، 

ل.ئل[.الطبوص: ذ )٣( بأس[• ]دلا )د(: ز )٢< 
\/ثيبة أبي وابن صحح، حسن ونال،؛ ( ٣٩)'والزمالك، (، ٩٢١)داود أبو أحرجه )٤( 

.٦٦٦٨واو؛هةي \'إ٦^ك والحاكم (، ٢٣٥٢)حان وابن ، ٤٣١



الفقهيةالاختيارات من الظْية الأخيار 

منالمملى إليه يحتاج ما سائر وكذلك مكانه، إلى يعيده ثم والعقرب، الحية 
معه،يخطو حء؛لا راكلما فرسه ومعه يمملي الأسلمي ترنه أبو وكان الأفعال(. 

وفياهر. بأس® فلا برزة أبو فعل كما ذٌل، ؛؛إن • أحمد فال ينفالت،® أن حشية 
كمافعلاتر، ثلايث، ولا حهلواُت، بثلاث يقدر لا ^ا أن ت وغيره أحمد مدم، 
أصحابآ من يقوله ]من يقوله كما - بثلاث فيدها ومن المنة، به مفت، 

فيجوز،ت متفرقة كانت، إذا وأما متصلة، كانت، إذا ذلك، فإنما . وأحمد الشافعي 
أعلم.وافه ثلاث. على زادت ؤإن 

rأصدسبجدالتلأُةمما® . ٦
فيمطلقا واحم، التلاوة سجود أن لي; تبين والدي العباس; أبو هال، 

يشؤعولا العلماء. من طائفة ومدمر أحمد، عن رواية وهو وغيرها، الصلاة 
عامةوعليها .، النبي عن المحروقة الئنة هو هدا تحاليل، ولا تحريم فيه 

يجوزبل الصلاة، شروط له يشترط فلا بصلاة، هو فليس هذا وعلى ٠ السالف 

طهارة،غير على جد يعمر ابن كان كما طهارة غير على كازآ ]ؤإن 
يخلأن ينبغي ولا أفضل، الصلاة بشروط جود اللكن البخاري. واختارها 

إنهت يقال( قل. لكن به، الإحلال، من حير طهارة بلا جود فال لعذر، إلا ؛ذللث، 
يجدلم أ من على تولأ المامع على يجب، لا كما الحال( هن.ه في يجمتا لا 

توالأفضل العلماء. جمهور عند حائزا الجود ذللث، كان ؤإن جود، القارؤْ 
والشافعي.أحمد أصحاب من طائفة وقاله قيام، عن يجد أن 

التلاوة.كسجوير طهارة؛ إلى يفتقر لا الشكر ومحمجود 

•المنهارة اشتراط فى هو المجود على العباس أبو ووافق 

المطوعة.ش ليت )١( 
كبر،بمسجده مز إذا .، كان ت الهدى غي ءفال العثيمين محمد شيخنا نال )٢( 

ام_..منهأااللرغ يكير كان أنه عنه يذكر ولم > وسجد 
لتتياسوض)٣< 



الصلاةكناي 

ليدعوه،له ومجد التراب في ش وجهه نعمر الدعاء الإنسان أراد ولو 
مجردآ،مجودأ مجد عباس وابن يمنعه، شيء ولا الدعاء، لأجل سجود فهدا 
آيةرأيتم ءإذا نال.ت وند السي.، أزواج بعض نعي جاء لما 

هوفالمكروه الايات، عند Jشرع السجود أن على يدل وهدا ،، ئّااإىووااار 
صيب.بلا الجوي 

فراغهيعد مجد الصالوات س غيرها أو الصبح صلى من أن اليع• ومن 
منجود الهدا أن العالماءت من واحد غير وذكر الأرض. وقيل منها 

المنكرات.

بعضقدام يفعل مما جود اليثبه مما ذلالن، ونحو الأرض تقبيل وأما 
إذاأما أيضا. كالركؤع الانحناء يجوز لا بل يجوز، فلا الموك وبعض الشيؤخ 

فعلهإن وأما بأس، فلا صرر له لحصل يفعله لم لو إنه ؛حيث، ذلك على أكرم 
فحرام.ل وال الرياسة ليل 

١٣السهو سجود اب ب ٦
■الجمهور عند للعمد لا للسهو وسرع 

أحمد،عن رواية وهو ظنه• عاف على بتي الركعات عدد في شث من 
أمورعامة هن.ا وعلى وغيرهما، مسعود وابن طالب أبى بن على ماوه، وهو 

ذللثإ.وغير الجمار ورمي والعي، الهلواف في مثاله ؤيقال الشؤع، 

والنقص،الزيادة بين التفريق - أحمد عن رواية وهو - الأنوال وأظهر 
جودالكان فإذا اليمين. على البناء مع والشك التحري، مع الشاك وبين 

كانلزيادة؛ كان ؤإن به. الصلاة لتتم جابر؛ لأنه الملام؛ نيل كان لنقص؛ 
الصلاة.في نيادتين بين يجمع لثلأ للشيaلان؛ إرغام لأنه الملام؛ يعل 

إرغامجدتان الؤإنما صلاته، أتم فإنه وتحرى، شك إذا وكيلك 

حن.وإسادْ ( ٣٨٩١)والترطي ١(،  ١٩٧)داود أبو أحرج، 



الفقهيةالاختيارات ض اكل0ية الاخباؤ 
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ثمصلاته، بعض عليه بفي وند سلم إذا وكذلك بعدم. فتكونان للشيطان، 
ترغيماالملام ،عد ذلك في والسجود نيادة، فيها واللام أتمها، فند أكملها؛ 

للشيطان.

يكونأن فإما اليقين، على هنا فيعمل الراجح، له يمن ولم ثالث، إذا وأما 
صلاته،له تشمعان جدنان فالحما صلى كان فان أر،اُا، أو حما مجلي 

المول،فهدا لام. النبل يكون إنما وهدا ا، حملا ستا صلى كأنه ليكون 
•ذللثج فى الواردة الأحاديث، جميع فيه تستعمل مرناْ الذي 

بعدشيع وما اللام، فبل فعله يجب اللام قبل جود المجن شيع وما 
وغيره،أحمد مذم، فى القولين أحد وهذا وجوبا. يءال.ه إلا يفعل لا اللام 

الأئمة.من وغيره أحمد كلام يدل، وعليه 
نالثهاأقوال(، ثلاثة فيه لام؟ اليحد سجد إذا لم ؤييتشهد وهل 

أحمد،مذهيإ في ووجه سيرين، ابن نول، وهو يتشهد. ولا يلم ت المختار 
.ذللث، على تدل، الصحيحة والأحاديث، 

الم،عن، المححين، مح، ثابت الهو لجود واممتر 

الحلم.أهل عامة قول، وهو 
منحرج أو تكلم، أو الفصل، طال، ولو سجد السهو: سجود ني ؤإن 
أحمد.عن رواية وهو المجد، 

r ®أو أئ ٦ ai
.أتمهاالمصلي يكن لم إن القيامة، يوم الفرض صلاة به ثكمل والتطؤع 

الأعمال،.وبقية الزكاة وكذللث.، . المتد في أحمد رواه مرفؤع حديث، وفيه 
تذمالم جهاد من أفضل ونهارأ لتلا بالعبادة الحجة ذي عشر واستيعاب، 

(.٥٧٣)\و\جد في وملم (، ١٢٢٧)الخاوي أحرجه )١( 
.٦٥/٤واحمل (، ١٤٢٧ماجه)ابن أحرجه )٢( 



الصلاة؛ كناي

—=^^^لت0=
،الم|بحةر للأخبار الجهاد؛ نعدل غيره غي والعبادة وماله، ه نفغيه 

وغيره.أحمد رواها وند المشهورة، 

نظيرها،غيره ومح، الخم، ني الرباط من أضل والرمح بالقوس والعمل 
لهالمحثة من فيه لما ه؛ نففي أجر هو مما غيره فعل أو العلم طلتا ومن 

الثوايتج،من بأنواع يثاُب، ند بل مذموما، فليس الشركاء، من لغيره ولا لأنه لا 
ذلك.بغير ؤإما ؛دللث،، فينعم أمثالها، وفي فيها بزيادة إما 

منالجهاد أنواع من وأنه الجهاد، في بعمه يدخل وتعليمه العلم وتعلم 
الكماJاتاافروض من أنه جهة 

جنيمن فالاتب4 ا بعالمه افه يضه لم امالم القيامة يوم عدابآ الناس وأشد 
بهتعلؤع ما أفضل بان القول أ٠للقوا أصحابنا من والمتأخرون اليهود. ذنب، 

بفرضليس أنه باعتبار تهلوعا، ]ينشئه[رآ، أن أراد لمن وذللث، الجهاد، العبد: 
عنه،الفرض مضل وقد باشره ؤإذا عنه. مضل قد الفرض إن بحسثإ عليه، عين 
أعادهاإذا الجنازة صلاة في كالوجهين وجهين؛ على نفلا؟ أو فرصا يقع فهل 
فعلهاجواز الجنازة؛ تصلأة[لم في الوجهين على وانبى غيره• صلاها أن يعد 
فعلهايجوز وأنه فرصا، يقع ذللث، أن والصحيح ثانية، مرة والعصر الفجر بعد 
اكلؤعفي كما مملوعا، ذللث، في الدخول ابتداء كان ؤإن والعصر، الفجر بعد 

فرصا.إتمامه يصير ثم نفلا، كان فإنه بالشرؤع؛ يلزّم الذي 
العلماء.جمهور قول وهو فيه، الصلاة من أفضل بالبيتر والهلواف، 

قلب،.بلا القراءة س أفضل ب،، والذكر؛قل
أحمدتفضيل ذكر أن بعد - الرافضي على رده في العباس أبو وقال 

بدلا أنه والتحقيق للعلم ومالل؛، حنيفة وأبي للصلاة، والشافعي للجهاد، 

والمرض(، ٢٤٣٨)داود وأبو (، ١٧٣٩ماجه)وابن (، ٩٦٩)المخاري أخرجه )١( 
(٧٠٧.)

١.• ١ أ/ الإنمانط في كذللث، وعو ؛؛:، ٠٧١المح من واس، ]ينمله[، )ب،(: في )٢( 
صلاة[.]إعادة )د(: م )٣( 



الفقهيةالاختيارات من اكلهيق الإخباؤ 

المي.كفعل حال؛ في أمضل واحد كل يكون يند الاحرين، من لكل 
جعفربن إبراهيم نول هذا ؤيوافق والحاجة، المصلحة بحسب وحلفائه 
لينال ت نال حلفه؟ نأصلي أفأذهب صلاح، عنه يبلغني الرجل ت لأحمد 
فافعله.لةاJلث، أصالح هو ما إلى انظر أحمدت 

حفظه.من إلإر أعجب والفقه الحاديث، معرفة I أحمد الإمام وتال 
مطلقا،يوحيه من بعض مدهب، وهو بالليل، بمهجد من على الوتر ؤيجب 

وتركه.فعله بين دعاته: وفي ووصله، فمله بين الوتر في ؤيخير 
إحدىوهو وته، بفواتر منه المقصود لفوات، فال،؛ إذا يقضى لا والوتر 

نازلةبالمسلمين تزل أن إلا ، الوتر غير فى شح، ولا أحمد عن الروايتين 
بناببما اكد والمغرب، الفجر في لكنه الملوايج، جميع في مصل كل فيقنحإ 

الأحير،نصفه أو الشهر جمح قنت، فإن رمضان، نيام صالي ؤإذا النازلة، تللث، 
أحسن.فقد بحال: يقنت، لم أو 

عشرينت واحمل. والشافعي حنيفة أبي كمدهب، صلاها إن والتراؤيح 
عشرة،إحلءى أو عشرة، ثلاُث، أو وثلاثين، ستا ؛ مالكأ كمدهث، أو ركعة، 

تكثيرفيكون ، لاكوiيته[ لعدم أحمد الإمام عليه نص كما أحن، فقد 
فقدالعشاء تبل صلاها ومن وقصره، القيام محلول يممحبف وتقاليلمها الركعات، 

للئنة.المخالفين المتدعة سبيل سلك، 

إذاكان .، الّحم، بأن ذلك، على الشخ اراستدل هؤ•' العثٍمين محمد شيخنا ثال )١( 
لم*•مرواء ركعة• عشرة انتي الهاد من صلى وجع، أو نوم، غله 

يقالفما تٍل؛ فإن الوتر، ض في منت، ولا •نوله؛ ؛ اليمين محاد شيخا نال )٢( 
الفجرفي بمإ الني.، زال رما انس: ين الريع عن ارازي جعفر أبي حدبثإ في 

صاحسإوهو وغيره، أحمال، صعقه هذا جعفر أبا أن فالجواب، الدنيا■٠ فارق، حتى 
وهداالدين• تقي، تال البتة. الحديث، أهل من أحد يه تفرد بما يحتج لا مناكير، 
آدمبم س دبك أحذ •b^ توله؛ م، الطويل ب بن، أبمح، حديثه إسناد مو الإسناد 

فيتعار الله فارسله الأرو؛ح، تللث، من عيي •وكان وفيه: ستهم..• ظهورهم من 
المعادء.زاد اه. محض.ءلأل وهو فيها،. من فيحل مريم، لر^ الشر صور؛ 

]اكونيفح[.)ب،(: في )٣( 



الصلاةتناب 

=D3^^=—=—=
ماأول لأنها القلم؛ صورة الأحرة العشاء في رمضان من ليلة أول ؤيقرأ 

أحنوهو أحمد، الإمام عن الحارث بن محمد بن إبراهيم ونقله ،، نرلل
التراؤيح.بها سيئ أنه I غيره نقله مما 

حنيفةوأبي الشانعي مذهب وهو أربع، النلهر نل ت الرادة السنن دمن 
ا.أحمدل مذما وهو رانية، نئن للعصر وليس تعالى• الد رحمهما 

لعلإن ذللث،، ونحو الضحى وصلاة الليل كقيام منفردا نعله صس وما 
رانية.نثة نتحد لا لكن ،، ^liiبأس فلا الأحيان بعض في جماعة 

وهوليله، غي يقم لم لمن الضحى صلاة على المداومة تحب ون
مهللقا.عليها المداومة ينحب س ، بعص[ل]مذهب 

السننص ليس ما كل أن دهمح، معروفة، ناعية له الماس أبو لكن _• 
علىأحمد الإمام نص كما بالرواتبح، يلحق ، تلئلأ[رعليه؛ يداوم لا الرابة 

يومنجر في الإنسان، على أتى وهل السجدة، سورتي على الموانلة عدم 
الجمعة.

العلماء.جمهور قول وهو عير، لغير مضعلجحا التطؤع يجوز ولا 
قراءتهمالإدارة؛ قراءة ومن العالماء، أكثر عند نة حالإدارة وقراءة 

ماللث،.وكرهها كراهتها، فى وجهان وللمالكية واحد، بموتر مجمعين 

وهىحلافر، بغير يكره فلا له نمعون يوال-انون واحد قراءة وأما 
وغيره.موصى كأبي يفعلونها؛ الصحابة كان التل، وهم، مستجة، 

العالق.سورة نزل ما أول ؛ ٨٣٧أ/كثير ابن نمير ني )١( 
يلي؛كما وهي سكامحت، عنا الخيمين؛آقفؤ محمد شيخنا علق )٢( 

النهاد؛ي الني.بملي( "كان الْلويل؛ الحديث ^؛،، ص صمرة بنر عاصم أحديث 
حدأ،ؤيدنمه ينكره الإسلام سخ سمعتر الهل.ى،؛ في القيم ابن تال ركعة، عشرة ؤ تم 

اه.إتكارْ(االجوزحاني إسحاق( أبي عن ودل.كر موضع، إنه ؤينول؛ 
المحيحؤإنما ليس؛صحيح، باْلل، المجر• سنة بالاصطجاع؛عل• الأمر )حديثا 
اهاف<(.وغالط نياد، بن الواحد عبد به مرد والأمر آمره• لا فعله. 

]>_[.(؛أ في) )٤( مدمر[. ]بعض )د<؛ في )٣( 
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الفقهيةالاختيارات من اسمهيق |لإإيباو 

المجدعلى صرر فيه يكن لم إذا يه بأس لا المسجد ،ي القرأن وتعليم 
الماجد.في القرآن تعليم يستحب بل وأهله، 

وغيره.الضير لي عام اكابعي تول إلى الرجؤع في أحمد الإمام وتول، 
الثنة.يه جاءتر مما كلها الليالي بعمى ونيام 

منأحط- ولا .، المص يملها لم محدثة، بدعة الرغام، وصلاة 
اللف،.

بمليمن الملف، »ي وكان ،، فضول ففيها شعبان من النصف، ليلة وأما 
الألفية.الصلاة وكيلك، ؛دعة، الماجد في لإحاتها فيها الاحمماع لكن فيها، 

أمتلئ،*؛نت، أمتلئؤ ®وأنا ت معناه في وما الاستغفار سيد فى المرأة وتقول 
بتأؤيلالمربية في مخرج فله عبدك* #وأنا فاكلآ،ت ولو عيدلئ* ®ستح أو 

٠السخصن 

فقط،وعاشوراء وعرفة رمضان وصيام والصلاة الطهارة وتكفير 
منه.أعثلم ورمضان الصلاة لأن المج؛ وكذا 

إحدىوهو الفضيلة، في سواء القيام وؤلول جود والالركؤع وكثرة 
أحمدعن الروايتين 

ولمبيح، المصلاة كراهة على أصحابه وأئمة أحمد الإمام ونمى 
أبووأما الخبر، بها يرد لم صفة على المبارلئ ابن واستحبها إمام، يتحبها 

محمدأبو الشيح وتال بالكلية، تحبوها يفلم وماللثه والشافعي حنيفة 
قال.كل.ا المر. صحة لها يئترهل لا الفضائل فان بها، بأس لا الخقدصى: 
ترجوالقس أن ]بمعنى[ الضعيف،، بالخبر الممل ت المباس أبو قال 

يدصلأّماتيب؛مأهأ)\(
له.عدك* ابن اعدك : هولهاكان ؤإن )١(: »ي )٢( 
القراءة،وعو بذكر، أضل فالقيام الشيخ: اقال ^: ٥٤٤؛العثيمين محمد شيخنا قال )٣( 

بهيثته*٠أفضل والمجود 
•]يعتي[ في)د(:)٤( 



الصلاةعتاب 

=um^^——=
الإسرائيلياتوالترهيب الترغيب ومثله العقاب، ذلااثا تخاف أو الثواب، ذللثج 

الشرعي، حكم إثبات بمجرده يجوز لا مما ذلك ونحو والمنامات 
حنهعلم فيما والترهيب الترغيب في ذكره يجور لكن ، لغيرْ ولا للاستحباب 

الثوابفدر من موجبه واعتماد يفر، ولا ينفع فإنه الشيع، بأدلة محه أو 
الشرعي.الدليل على يتوقف والعقاب 

كان]إذا ]بالخبرارآ، ، ]العمل[؛ ت يفربتين التيمم ني أيضا ونال، 
رغبفإذا الجمالة، في مثرؤع أنه علم ند عمل في يشرع[ر؛، ]إنما صعيفا[؛م 

عبادةعبد من وكل فلا، سنة إثبات أْا به، عمل صعيف بخير أنواعه بعض في 
ونتالصلاة مثل به، المأمور جنس من هي لكن النهي، يعلم ولم عنها، نهي 

ذللثا•على أنبيا انمد؛ يوم وصوم الهي،، 

وهوالجمعة، يوم زوالها إلى الثمس ، ]نيام[لعند الصلاة عن نهي ولا 
الشافعي.نول، 

إحدىلهو الهي،، أوقات في بب، له ما ؤيفعل الراتة المنن ويْمي، 
وغيرهم.أصحابما من جماعة واختار احمد عن الروايتين 

وفتإلى بالتاخير يفوت أمر في النهي، وف-ا الاستخارة صلاة ؤيصلي 
الإباحة.

وقالهالهي• ونتا كان ولو الوصوء، عقب ركعتين بملي أن تحب ؤي
الشافعة.

^.)د(: في )١( 
المخ.من؛١^٠ والمثبت، )ا(، )ب(، )ج(، ؛ي لمت، )٢( 
المخ.من؛امب والثبت، ]الضعيفط[، )ب(؛ )أ(، )ج(، ؛ي )٣( 
•حمدشختا سخت )ج(، )أ(، من والثبت، يثميع[، من ]وكدا ت )د( الطومة، ؛ي )٤( 

؛^.١٥٤المثمن 
المعلوعت:؛ي )٥( 



الممهيةالاختيارات من اكطهيق الإةب1و 

gllادبماس  ■_د !. و ٦ lS ٣
مالرجل صلاة *تفضل ه؛ ، سعيدُ وأبي ، هر؛مْأ أبي حديث ني 
ه•صر ابن حديث وش درجة*، ومشرين بخص وحد• صلأت4 الجمامة 

المحح.في ]والثانية[ ،، درجأا١ وعشرين أسع 
الذ.يالفضل فيه ذكر والعشريناا ٠الخص حديث بأن بينهما جمع وند 

وحديث٠ وعشرون حس والفضل الجماعة، في والصلاة المتفرد صلاة بين 
قمارالجماعة؛ في وصلاته منفردأ صلاته فيه ذكر والعثأرضا ءالبية 
وعشرينميعا المجمؤع 

ذلكترك ثم نائما، الصلاة أو حماعة في الصلاة عادته كانت ومن 
منوكدللث، مقيم، صحيح وهو يعمل كان ما له يكتب فإنه محقر؛ أو لمرض 

فييعمل كان ما له يكتب فإنه الحمر، في يتطؤع كان وند الراحلة على تْلوع 
إذاقائما، الصلاة ولا حماعة في الصلاة عادته تكن لم من وأما الإقامة. 

]نواب[مثل له يكتب لا فهدا وحده، أو قاعدأ فمالي سافر، أو مرض 
المقيم.الصحيح صلاة 

المعدورفي التفضل حبر لول*; الملمحارم  ١٠في المياس أبو وقال 
النمفخ،علي تاعدأ الرجل أصلأء كقوله.؛ وحده؛ الصلاة له ساح الذي 

حرج*أنه. الممر في كما المعذور، بهت الراد ، التصم،(ر على ومضطجعا 

(.٦٤٩)وسالم (، ٦٤٧)المخاري احرجه )١( 
(.٦٤٦)ا-محهالخارى )٢( 
(.٦٥٠)وسلم (، ٦٤٥)الخاوي احرجه )٣( 
محمل.شيخنا ونخة )أ(، ُن والميت، ]والثلاثة[، )د(; )ج(، )ب(، المعلوعت، ني )٤( 

ظفي.اليمين 
الزيادةان وعو أحركا، ناحية من ا بينهجمع أوني ؛ءقفي؛ العنمين محمد شيخنا ثال )٥( 

دالي• يها فتوحذ الحمد وه ومنة اه من ضل نيادة كاك - والمثرين المع ى: ا- 
أءلم«.

له،فىالطوءة؟)٦( 
انيوالن(، ٣٧١)J؛_^، (، ١٢٣١)ماجه وابن (، ١٠٦٤)أحرجه'الجخارى )٧( 



اوصلأة،كتاد

^—^ً—^تتق1=
ذلك(فقال قعودأ، بمالون وهم وعك، أصابهم وند أصحابه، على 

القائم.أجر له لعذر ناعدأ صلى من أن أحر: مرصع ني وذكر 
أحمد،عن تالروابمينا إحدى وهو المكتوبة، للملأة شرط والجماعة 

إلاالذهاب يمكنه لم ولو عقيل، بن الوفاء وأبو موسى أبى ابن واختارها 
صلاته.تمح لم ءن.ر لغير وحدْ صلى *إذا فعل، غيره ملك فى بمشيه 

وهو- الأعيان على واجبة الجماعن قلنا: إذا المصرية: الفتاوى وني 
تنازعوافهؤلاء - الحديث وفقهاء السلم، أتمة من وغيره أحمد عن المنصوص 

نولين:على لا؟ أم محلاته تصح هل عذر، لغير منفردا صلى إذا فيما 
ذكرهأحمد، أصحاب ندماء من طائفة نول وهو تمح، لا أحدهما: 

عنهم.المذم، ثرح في القاصي 
أكثرونول أحمد، عن المأثور وهو بالترك، إثمه مع تصح والثاني: 

أوفائتة عن الثانية وجعل مرتين، الصلاة لاءتياد[أم للإمام وليس 
مكروهة.بدجة أنه على متفقون والأئمة غيرها، 

أحرىصلى؛هاائفة نم الإمام؛ءلاتفة، محلى ؤإذا المصرية: النماوى وفى 
ولاونحوها، الخوف محلاة مثل لعذر، ذللث، جاز لعذر، بعينها الملأة تللأ، 

بلاوغيرْ بالمجد من الملام يعيد لا عذر. لغير ذللئ، يفعل أن له ينبغى 
وغيرهم.الحنفية بعض وذكر. أصحابنا، بعض كلام ظاهر وهو سبإ، 

ثمأخرى، فريضة محلاه كل ْع صلى القرآن حفغل متى ، لأنه[ل نذر ومحن 
•يمين كفاره ؤيكئر عنه، منهي فإنه به، الوفاء يلزمه لا حففله؛ 

.r-A/Yواو؛هقي ا/يا■، الجارود وابن ، ٤٤٢،/واحمد (، ١٦٦٠) =
منقعودأ يملون وهم ناس على اه. رسول تمج قال؛ ه ماللث، بن انس عن )١( 

ماجهابن أحرجه القائم•. صلاة من الصف على القاعد صلاة »إن فقال: مرض 
-؛، Y/Yب أبي وابن واحمد"ا/لاآ، <، ١١٠٦٤)»الكرىا في والمائي (، ١٢٣٠)

(٤١rr٠)٦'مر وأبو ، "١٥
لم،شالطوئ.)٠١( لالروايات،[. )آ(فى)ا(;



rasMSiMKI  تفقهيةا الامحتيارات من اكل0عة الأخبار
=الأنن1^^^^^=

أحمد،عن الروايتين إحدى وهو بركعة، إلا الجماعة صلاة تدرك ولا 
الشانعي،مذهب ني ووجه مالك، مذهب وهو أصحابنا، من حماعة واختارها 
]منفالثانية الجماعتان اويث، تإن الروايتين; وعلى الرؤياني. واحتارْ 
•أفضل أولهاءرا، 

وهوأحمد، عن الروايتين إحدى وهو بمتنفل، مفترض اتتمام ؤيصح 
.أصحابنا من وغيره المقدسي محمد أبي واحتٍار الشانعي مدم، 

بالمولىالقاصي ائتمام يصح أنه أحمد؛ لأصحاب الطريقين وأصح 
ولوفتصح بالمنتمل النترض ائتمام على ذللث، Jخرج ولا وبانمكس، 

وغيره.اJركااته أبي اختيار وهو أنل، المأموم صلاة كائن، أو اختلفتا، 
روايتين،الجنازة صلاة خالف المريضة صلاة في المباس أبو وحكى 

الجواز.واختار 

طريقعلى وجوبه في شاكا الرجل يفعله عما نئلتإ العباس؛ أبو وهال، 
لأنيصح؛ أنه المدمج قياس تال،؛ المفترض؟ يه >أتإ فهل تالأحتياط[رم 

لهتض لو حتمح، الواحجإ، عن ؤيجزنه احتاط، إذا الوجوب، بنية يوليها الشاك 
بوجوبنقل لم ؤإن ،، ]الإغماء[أ ليلة في قلنا كما أجزأه، الوجوب بعد فيما 

فيمنتلنا وكما عينها، يعلم لا خص من صلاة فاتته فيمن قلنا وكما الصوم، 
طهارةوجوب فم، الثلث، صور سائر وكدللث، فتوضأ، وضوئه انتقاض في شالث، 

مابخلافج نلال؛،، غير أو كفارة، أو ، نسل؛، أو صلاة، أو زكاة، أو صيام، أو 
ثمالوجوب اعتقد لو كما وعكسه، النقل بنية وأذاه الوجوب، عدم اعتقد لو 

فيلكنها نفل الحقيقة في آ ]لأنها[١ ؛ خلاف، فيها وتع هذه فإن عدمه، تبين 

]منهما[.؛ )ب،( في )١( 
٣٤٦ْ/الكبرتم( الفتاوك، سمحة في وانمارة ائتمام[، ذللثه ص بممج ]ولا ؛ )ب( في )٢( 

يقترج[.]ولا صل: ابن الشيخ وصعلها )ب( في ما توافق 
•محلآ أنها إلى تصحيحي في ظه العشمين محمد شيخا ومال ]الاختيار[، )ب(؛ في )٣( 
]الأعمام[.)د(: العلومة، في )٤( 
النسخ.باش من والبت، هي[، ت٠ل والمعلومة: )د( )ب،(، في )٥( 



الصلاةكتاب 

]عترددآرا،.والاعتقاد واجبن ضده ني عي فيها والمشكوك واجبة؟ اعتقاده 
الإمامأعاد الصلاة قضيت حتى الإمام بحيث يعلم لم إذا والمأموم 

•دءترْ أحمد مدهب ومو وحده، 
آخره،أو الوقت أول بالصلاة تمرر إن المأموم مراعاة الإمام ؤيلزم 

الني.كان ما غالبا يفعل أن ؤينيغي المشرئ، القدر على يزيد أن له وليس 
أحيانا.ؤيتقص يزيد النبي. كان كما للممحالحة، ؤيتقص يزيد يفعله، 

والصواببألف،، المدينة ويمجد ألفخ، بمائة الحرام بالمجد والملأة 
ماتة.بخمالأقصى في أنها 

اؤيآمبه أمروا ما يكون فلا والحقيقة، الحد في كالإنى لسوا والجن 
بالأمراككليف، جنس في يشاركونهم لكنهم والحقيقة، الحد في الأنس على ما 

العلماء.بين نزاع بلا والتحريم، والتحليل والنهي، 
فإنونهاه، وأمره صرعه، من وعقل بالممحرؤع أتي إذا العباس أبو وكان 

ولميته ولم يأتمر لم ؤإن يعود، لا أن العهد عليه أخذ المصرؤع وأفاق انتهى 
يقعؤإنما الممرؤع، على يقع الفل١هر في والضرب يفارقه، حتى صربه يفارقه 

يصحو[أأن بعد صربه من يتألم ]لا ولهدا صرعه، س على الحقيقة في 
وأحمد.وماللث، حنيفة أبي قول وهو الإمامة؛الشسسا، في يقدم ولا 

فلاخلافه، ، الواقفثرمحل ولو ورسوله، الله قدمه من تقديم ؤيجبا 
ورسوله.افه شرمحل يخالفإ شرمحل إلى يلتفتإ 

الأهواء،أهل معاداة جنس ص معاداة، والمأمومحين الأمام بتن كان ؤإذا 
الائتلافج،جماعقت بالصلاة المقصود لأن يومهم؛ أن ينخ لم المداهستا، أو 

بواجِجأتى فقد أمهم فإن ،، تلوبكم*لفتختلف، تختلفوا الأ قال ولهذا 

]مردود[.)ب(: ؛ي )١( 
)ب(:ايعلبوعت، و»ي ويمّ؛ح[، صريه س يتألم ]ولهدا ت هكذا العبارة )ج( )أ(، في )٢( 

ئه.العيمين محمد شيخنا ونسخة )د(، س والمشت، ؤيصحو[، صربه من يتألم ]لا 
، ٤١٢٢; وأحمد (، ٢٢٨)والترمذي (، ٦٦١داود)وأبو (، ٤٣٢طم)أخرجه )٣( 

(.٢١٧١)حبان وابن (، ١٥٧٢حزيمة)وابن (، ١٢٧١والدارمي)



الْمهيةالاختيارات من الطميه  ji^yiرأسسأإ 

عليها.يثاب ما المقبولة الصلاة إذ تقبل، فلم الصلاة ]يةاوم[لا، ومحرم 
الهو كان ؤإن فيه، المأموم اتبعه الاجتهاد فيه بمؤغ ما الإمام فعل يإذا 

البمن اكوين، يرى من ائتم ^١ الوتر، ووصل الفجر في اكوين، مثل يراه، 
•تركه في تعه يراه 

علىالقدرة مع نة والموالبيع الأهواء أهل حلف الصلاة تصح ولا 
ليسبمن إزالتها عن يعجز نجاسة عليه من إمامة وتصح ٠ غيرهم ا حلفالصلاة 

نجامة.عليه 

محلاتهصمت، الإمام، يعتقدم ولا المأموم يعتقده ركنا الإمام ترك ولو 
محمدأبى واختيار ماللئط، وطما أحمل.، عن الروايتين إحدى وهو حلفه، 

القدمي.

عندمحرم هو ما الإمام فعل لو •' آخر موضع في العباص أبو ومحال 
عنالمشهور وهو حلفه، صلاته صمتا الاجتهاد؛ فيه يسوغ مما دونه المأموم 
أحمل..

توجبلا أحمل. عن المنقولة الروايايت، إن احرI موصع فى وقال 
فيهنجستا الخالفا بخهإأ فيه يقْني مومحع كل أن ظواهرها؛ ؤإنما اختلافا، 
الذيوهو الإعادة. فيه نجي، لا الخالفا يخهلأ فيه يقي لا وما الإعادة، 

الأصول.وقياس والأيار، المنة، عليه تل.ل 

ينبغيلا أنه في يتنازعوا ولم العلماء، بين مشهور خلاف، المألة وقمح، 
الفاض.تولية 

كانإن يه ؤيفق جوازه، يعلم لا فعل علمح، العامي، يْزم أن يجوز ولا 
القاصي.يكره يه. مسق مما 

مذهبفي نول وهو لعذر، الإمام قذام ونحوها الجماعة صلاة وتصح 
أحمد.

•به[ ]يقاوم )د(ت في )١( 



الصلاةكناس 

———]تقاا=
•عرر ُداعه؛ فصالي حاء اذن فلما عذر، بلا تأحر ومن 

حلفموقفا إلا يجد لم ؤإذا الحنفية. وقاله لعير، الفو صلاة وتصح 
منالجذب في لما يمافه؛ من يجذب ولا وحده، يقف أن فالأفضل الصف 

له،أفضل ]فأيهما[ يطيعه المجغءوب كان فإن المجاووب، في التصرف 
لووكل.لائ، وحده، المتآحر وقوف أو فرحة، بقاء مع الاصطفاف وللمجال.وب؟ 

عماأحل سد أو حميعا، وقوفهما ت أفضل فأيهما فرحة الصف وفي اثنان حفر 
سدلأن الفرحة؛ بقاء مع الاصعلفاف العباس أبو رجح الأحر؟ ؤينفرد الفرحة 
واجب.والاصطفاف متصإ، الفرحة 

ذللثاكان الإمام اعتدال، بحد الصفا في لحل نم الصم، دون ركر ؤإذا 
سائغآ.

أوالقيام، الإمام قضى حتى إمكانه مع الصلاة في الدحول، أحر ومن 
جماهيرعند صلاته تجوز فهذا يقرأها؛ ولم الفاتحة، لقراءة مشعا القيام كان 

ؤإنماالركؤع، عن تخلف، ؤإن يقرأ أن عنده فعليه الشافعي وأما . العالخاء 
معيركع أن حقه كان الرجل فهذا حامحة، البوق، عن ءنا.ه قراءتها تهلؤ ت

مسبوق،.لأنه القراءة؛ يتم ولا الإمام، 
معها،تقفؤ أن حقها من كان تمافقها أحرتم، امرأة معها كان إذا والمرأة 

الرجال،،صفا عن التفرد الرجل حكم - معها تقفا لم إن - حكمها وكان 
الإمامار يعن الصلاة صحتا وحينا أحمد. هب، من، في القولين أحد وهو 

لعن.ر.إلا كرهت، 

صحتاوالأّتهإّراف،؛ الرؤية يمع ما الإمام وبين بينه كان إذا والمأموم 
وغيره.أحمد عليه نمى أحمد، مذهت، في قول، وهو لعذر. كان إذا صلاته 

يقصدولم إليه، محتاجا كان إذا آخر ب، جنإلى جد مؤينشأ 

؛٥٤٤العشمض محمد شيخا نخة لج(، )أ(، وفي ل؛ائعا[، )ب(ت المعلومة، في )١( 
)د(.من والشت، ]٠١يا[ 

امماب!؟(فاتحة يقرأ لم لمن صلاة ألأ الني ، Jyمراترأ يكون كاد وفد )كف )٢( 
الفقي.حامد محمل 





الصلاةكتاب 

يتغيرولا كثر، أو  'ضسواء مفرأ، مي يما كل في الملأة وتقمر 
أوعباحا كان وسواء ليه• المغنى صاحب ونصره الظايرية، مزهب وهو بمدة. 

أصحابمن التأ-محرين بعض ، ]وقاله[١ مرصع، في عميل ابن ونمره محرما. 
عنهذا وروى لا• أو أيام أربعة من أكثر إقامة نوى وسواء والشافعي: أحمد 

الصحابة.من جماعة 

بمْللقيعمل الشائع أطلقه ما أن وهي ت نافعة قاءل.ة العباس أبو وفرر 
تنمين الماء كان فلهذا بمده؛ وتحديده تقديره يجز ولم ووجوده، ماه م

١نجا أو ؤلهورآ ٠لاهرآ 
ّنةلأقل ولا تحاصة، متصر لم ما وأكثره الحيض لأقل حد ولا 

وخروجه.أرصه عمل بعمى إلى خروجه للكن[لآ، المفر، لأقل ولا وأكثره، 
أهبةله يتأهب، ولا يتزود لا ولهدا كان؛ريدأ، ولو ّمرآ، مي يلا قباء إلى 

السفر، الطويلة المدة ني القريبة فالمسافة المدة، نصر مع ُاوا فر، ال
القليلة.المدة في البعيدة 

أوخالها ثمانية أو دوانق أربعة كان فلو والأينار، للدرهم حد ولا 
رقةوالالزكاة في يه عمل أموي درهما لا كثر، أو غثه نل مغشوشا 
لم. التحم، لأن فيها؛ أحمد نمى وأنه الدية، ني تأجيل ولا • وغيرهما 
الإمامرأى فأيهما أجلها، عمر لأن فعل؛ تأجيلها الإمام رأى محإن يوجخما، 

يسؤخ.لا الأمرين أحد فإيجاب ؤإلأ فعل، 
مهللقا٠فسخ والخلع 

الملمين.أيمان كل في والكفارة 
مفلانها.في المختصر هذ.ا في مذكورة القاعدة هذه وفرؤع 

لهوالأفضل غيرهما٠ تركه ويسن الفجر، منة ؤيركع المسافر، ؤيوتر 
إجماعا.بعمهم ونقله الرانية، المتن عير في التهلؤع 

اسوءنافي ف، )٢( [. ]ilJ)ا(: ني 



الممهيةالاختيارات من اكيهية اإإاتiاو 
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منأنه لا الحاجة؛ بمحل يختص فر الني الصلاتين بين والجمع 
ماك.مذهب وهو كالقصر ال«عإالقة الفر رحص 

ظاهروهو وتأحير، تقديم من فر الجمع ني لبه[را، الأرفق ؤيفعل 
٠عليه المنصوصن أحمد مذهب 

حوففيه؛ جوازها مع الحمام في وللصلأة الجماعة لتحميل ودجْع 
تركه.في تحرج ولخوف الوقت، فوالتا 

قال:ذلك؟ فعل J؛J سئل ءأنه عباس ابن حديثا من الصحيحين وفي 
غيره.ولا بمرض له يعلفلم ، أمتهاالمن أحدأ يحرج لا أن أراد 

لهكان إذا الجمع جوز فانه أحمد؛ بيذب ت الجمع في المذاهب وأوسع 
دغترْالقاصي وأول المي إلى مرفوعا ذللثا ائي النروى كما شغل، 

والجاعة.الجمعة ترك يبح الذي المراد؛الثأغلت أ لأن[ل على أحمد نص 
الإمامنص من مأحوذ وهو الأولى، ونتا في الجمع في موالاة ولا 

فيوالأحرى بيته في الصلاتين إحدى صلى ؤإذا المطر، جمع في أحمد 
أنافر للموالمروزى• طاليا أبي رواية في نصه ومن بأس، فلا المجد 

ويجمعالجمع. له يجوز بأنه أحمد له وعلالنفق، يغيبا أن نل للعشاء يصلي 
وتوللفا، المن وعيره ماللئا مذهبا وهو مجهللقا، وعرفة ؤيقصر؛مزدلفة 

عباداته.في الخْلاب أبو واختاره الشافعي، أصحاب من طائفة 
ونتافي الثوبا غل عليها يثق كان إذا للمرضع أيما الجمع ؤيجوز 

لأحمد[أأ،.عليه ونص صلاة. كل 
مالهاد نيخشى ممن ونحوهما والخباز للهلباخ أيضا الجمع ؤيجوز 

المعلوعت.في ليت ( ١ ر 
(،١٨٧)واكرمذي (، ١١r١١)داود وابر (، ٧٠٥)وسالم (، ٥٤٣)اوخاري ا:صج،<)٢( 

واكاش)؟■•!(.
والمغربالعصر، مع رالظير ماس؛ ابن حدبتا في به صرح ما الجمع من )المراد )٣( 

فيهاأحل. يئل نلم بالهار، الليل صلاة أو يالليل، النهار صلاة نأما الخث.اءاا، مع 
>الفقي حامد محمد . يالجمع( 



الصلاةعتاب 

٠
بكرأبو واختاره - نين والجمع للقصر يشترؤل ولا الجمع. بترك غيره ونال 

وغره.جعفر بن العزيز عبد 

حصولأو الرفقة، عن الانقطاع حشية الراحلة على الفرض صلاة وتصح 
٠للحمرة تبرز أو يالمثى صرر 

وهوبعرفة. الوقوف فوايث، حاف إذا الطريق في الخوف صلاة ؤيمحلي 
.أحمال. مدهب فى اكلاثة الوجوه أحل 

0rااللباس باب ٦
تيمةأعيئ والكتان القهفي يك^^ن يحيسا مبتذلأ يكون حب الحرير ولبسن 

لممارضوجهين عل5< يخرج عليهم، أرحص لأنه بهم؛ إصرار تحربمه دم، منه، 
قوتاتكن لم إذا الخمسة الأصناف غير إحراج في كالروايتين ومعناه؛ النص لفظ 

تأوجه ثلاثة ففيه غيره؛ من أتل وهو للحرير، الفلهور كان ولو البلد. لأللث، 
يستاول، والم!,يلالتنراء الحلة وحديث، والإباحة؟ والكراهة، التحريم، 

أنبد لا سيور أو حرير حيوط فيه ما لأن الحرير؛ فيه نلهر ما تحريم على به 
الحريرلتلهرر حرمها ه فالمي القطن، أو الكتان من تغيرْأآ، مع ينح 

أن«ع لا؟ أم أكثر والكتان القعلن من الموضع ذلك! وزن هل يسأل ولم ، فيها 
تالمنية والثياي، التحريم. أحمد؛ بكلام فالأشبه استويا فإن أنل، أنه الحادة 

٠بحرير مخيلة ثياب، 

®مالعلي؛ نلنا بردة؛ أبي عن عاصم قال ؛ صحيحه في البخاري فال 
كأمثالحرير فيها مصلعه ممر، من أو الشام، من أتتنا ثياب، نال؛ ية؟ الق

_)-ا(الأترغ«ص.

عاذببن ١^١٠ عن الخادي أحرجه القسي لبس عن الهي 
(.Y'UA)ه هنالب أض بن لي عص 
]غيرها[.)>-،(: ؛ي 

(.٢٨)الضي لبس بابه اللباس، ك؛اب، ني البخاري ذكره 

١٢٣٩)
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حرير•مها صر من بها ثناب عي مدت أبر ونال 
وهدامممتآ، حريرأ وليست حرير، فها ثياب أنها على كلهم اتفقوا فقد 

هوالميحم.

وجمن•من أحف والحر 
الذيوهو اللحمة، من أيسر والسدى حرير، من ندا0 أن ت احدهما 

فلاالثوب وندى الحرير من العلم ارنأما ت بقوله جوازم باس ابن بين 
يه*•بأس 

بمنزلةفيصير فيه، بالوبر تود م والحرير ثخين الخز أن والثاني: 
]الحثو[لا،.

وبروهو الحرير، مع ينج الذي للوبر أشياء: لثلاثة اسم والخز: 
الحرير.لرديء واسم والوبر، الحرير لمجمؤع واسم الأرنبؤ، 

•حرام والثالث،: حلال. والثاني: فالأول 
الوجهين،على والخز والقي الملحم المتأحرين أصحابنا بعض وجعل 

ابننول والإباحة والقي، الملممحم حرم لأنه بكر؛ أبي قول التحريم وجعل 
ولاالخز ؤيلص نال: بكر أبا لأن يصح؛ لا هذا الخز. أباح لأنه البناء؛ 

الدياج•ولا الملحم يلبس 
دونالخز، فإباحة الاصمحاب: وندماء أحمد عن المنصوص وأما 

غلهل.فقد حلافا الخز في أن زعم فمن • وغيرْ اللحم 
الرجالعلى فحرام والمباء: كالكلوتة الحرير الرجال لص وأما 
لغيرالقتال عند ه لبفي العلماء تنانع لكن وغيرهم. الأجناد على بالاماق، 
فيالحربر إلى احتاج إن وأما الإباحة. أظهرهما: نولين، على صرورة، 
نزاع.بلا يجوز فهذا عقامه: غيره يقم ولم السلاح، 

التحريم.أظهرهما: روايتان، ففيه البلؤخ دون الذين الصبيان إلباسه وأما 

لالمب[.)ا(فى)أ(:
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بمحرمأن لأحد يكن لم - ياكحريم عام لمقل فه يكن لم إذ - الفضة ولبس 
حاتمبإباحة السنة حاءت فاذا تحريمه، على الشرعي الدليل قام ما إلا منه 

منهأولى هو وما معناه، في هو وما إباحته، على دليلا ذللث، كان ا الفضةر 
وتحريمه.تحاليله في نثلر إلى يحتاج كدللث، يكن لم وما يالإباحة، 

العلماء.فولي أ؛لهر في الفضة منهلقة وناح 
والقرفللْ،والخؤثنر؛آ والثاب،ص القوس وغشاء ، التركاش١٢وىJUك، 

،٠والخوذةر 
التيوالكلالس، الخيل، لركوب، إليه يحتاج الذي المهماز حلية وكاJلالث١ 

للحاجة،وه.نبْ للزينة، يتخل. الخاتم فإن الخاتم، من بالإياحة أولى إليها بمحتاج 
٠كالخاتم متفردة ليحط يالير متصلة وهي 

الالفضة لباس بمحرم لم . النبي أن وذللئ، ذللث،، من للمياح حد ولا 
والحرير،الدمط لبس الرحال على حرم ؤإنما النساء، على ولا الرحال على 

لأنالأنية؛ من أوسع اللباس في والرحمة والفضة، الدم، آنية وحرم 
أشد.اللباس إلى حاجتهم 

أربعةعلى لاح[ ]والاللباس في الن.مإ ير يفي اء العلم-وتنانع 
توغيره أحمد مدهت، فى أقوال 

تباح.لا أحدها: 
حاصة.اليفط في ناح والثاني• 

٠٢٩*ا/•أحمد و.أم)آه«آ(، (، ٠٠٣٩)البخاري أحرجه )١( 
معجمعاتي• لفظ وهو النشاب غيها يوصع التي الجعبة أو الكنانة بمعتى فارمي لفظ )٢( 

ص؛إّالملوكي العصر في اكاؤيخن الألفاظ 
الهام.النشاب،: )٣( 
السلاح.من يلبس الذي الحديد اسم )٤( 
عليهااقتصرن وربما دروعهن تعت، الماء يها له أكمام لا صص نميهى الهرقل؛ )٥( 

اكذ،ل،.وعند الخلوة أوتامت، فى 
)أ(.ش ليت، )٧( بالرأم،• ض الك، الحديدية )٦( 



الغقهيةالأختيارات من الظْية ااإخiار 

منمار محنيف بن عثمان سيف في وكان الملاح، ني تباح ■' والثالث، 
ذما

نيباحوالملاح، اللباس ني الذم، يسير يباح انه الأظهر• وص دالراع، 
دونها.فما أصاح أربعة كان إذا الذم، طراز 

ذللثج،ونحو ]والمرذزآ رج كال، لالمرسآر وحلية العنان وحز 
الجرادة،عين ; واالخرJصيصةا حرمبميصة( ولو الذم، من يLح الأ ت وحديثا 
فيأحمد الإمام رواْ والحدث ونحوم، كالخاتم المفرد النم، على محمول 

•مند0 

منت يالرجال والنساء اء، بالتالرحال تشبه عميل وابن القاصي وجعل 
رواية*التحريم أصحابنا بعض وحكى محرم• أنه والصحيح؛ المكروه، نم 
والشاب،للرجال، الذي والقباء والخف، العمامة مثل الرجال، لبس من كان وما 

فإنذللثج، وعير البسرة يستر لا الذي الرفيق والثوب، حلقها، مقاءني تبدي الش 
ذللث،.عن ينهاها أن ؛ وزوجهاكأبيها وليها وعلى عنه، تنهى المرأة 

ييب•بلا حرام ردوسهن علص، الماء تلمها التص، العمائم وهذه 
لهؤس والنظرى • لالقياءةآ لبس عن سئل وف. العباس؛ أبو وقال 

المسلمين.أءل.اء بلباس لباسه فى التشبه 
والفقهاءوالصوفية الفقراء س الماك بعض يتخاز0 الأي والني واللباس 

الملمينعن بالتميز الذ.مة أهل أمر كما قارنا، سعارآ يصير بحبّثج وغيرهم، 
مسألتان؛فيه وملابسهم، شعورهم في 

غترْ؟من والفقيه الفقير لتمييز استحبابا ذللث، يشؤع هل الأولى؛ المسألة 
ندبل نال؛ج يستحبون لا الأئمة وأكثر ، ذللث، استحبوا الخأحرين ص ٠لاثنة فإن 

بعدم.ما عليه يدل حطا و،،ي ]القوس[، )ب(; »ي )١( 
]الناء[.)د(: في )٣( توالردينآ• )د(: ز )٢( 
تعكذا الموال، رلعل هءلفي؛ العشمين محمل. شيخنا وقال الخلية، المخ لي هكذا )٤( 

منب•له دجل، يكون أن بمتل، والفلرتم، ءمٍل؛ ابن الثيح ونال، لس•، أن والتنلر 



الصلاةةتا|1 

•الشهرة وبون الأمة، عن التميز من فيه لما يكرهونه؛ كانوا 
وجهمن يجمع فإنه واسمابه، ؤإباحته كراهته في تفصيل فيه وهذا 

وبمرقسوجهأا،•
المباءةمن والصوف والمصبغات المرقعات لبى أن الثانية: المسألة 

محلرق:ثلاث على فيه الاس ذلك، وغير 

إظهارمن فيه ّ ؤإما بدعة، لكونه إما مطالعا، ذلك، يكرم من منهم 
الدين•

ممنكثير حال وهو تركه، من ؤيمتبع يلتزمه، بحيثا اسمه من ومنهم 
محلآ.واصلين القولين وكلأ واللبة، الخرقة إلى يتب 

ثوبهالرجل يرفع أن ينحبا وانه نللث١، غير ]كالبس حاتز أنه والصواب: 
لفا،المن وغيرهما وعانثة ثوبه الخطاب بن عمر ر؛غ كما ، آ للحاجة 

المدرةمع والمكنة للتواضع أيضا ؤيلبس للحاجة، الصوف قوم لبس وكما 
عليهيقدر وهو اللباس جيد ترك ُمن الحديث،: في جاء كما غيره، على 

،.القيامة،؛١٣يوم الكرامة حلل من اطه كسا، طه تواضعا 
صغتعمد وكذلك وشهرة، ماد فهذا وترقيعه الصحيح الثوب تقطح فأما 

الصوففى المغالاة أو التحتاني، ليفلهر الثوب حك أو فانية، لغير الثوب 
بلباسالتشبه إفلهار فيه أو تيمته، ونقص المال، إفساد فيه مما ذلك ونحو الرفيع 

والتلبيس.النفاق من هذا فإن وصعره، قيمته ارتفاع والمكنة،ع التواضع أهل 
الأحرةوالدار الماد، أو الأرض في العلو إرادة فيهما الموعان فهذان 

الفاق.من ذلك في ما مع ادأ، مولا الأرض في علوآ يريدون لا للذين 

الكلامبل بياض، )أ( ني ليس ذلت،ت الفقي. حامد محمد بالأصل(. )بياض )١( 

لستي)أ(•الترس محن •ا  ٢٢)
والحاكم(، ٣٨٦الكبير)ني والأ؛راني  UT<{/rوأحمد (، ٢٠٩٨)الترمذي أحرجه )٣( 
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أصحايهتكرْ أو غيرها، اللابس يكره بحيث اللبسان، بهذه فالتقيد وأيضا 
•عنه منهي أيضا هو غيرها، يلبسوا لا أن 

منأمقل اللباس وسائر راؤيل والالقميص يطول أن للإنسان وليس 
امض'"•

rوابملأةالعسه ائ !® ٦
الشعروبيوت كالخيام، يناء غير في أقام من على ، ]الجمع[١٢وتجب 

أبوونقل أحمد، عن رواية الأزجي وحكاه الشافعي، فولي أحد وهو ونحوها، 
ينتقلون،لأنهم حمعة؛ البادية أهل على ليس أحمدت عن العجلي المضر 

مستوطنين.غير بأنهم وعلل عنهم، فأسقعلها 
ونحوهاالخيام في إقامتهم مع يشترط آحرت موضع في الماس أبو وقال 

القرية.أهل يزؤع كما يزرعون يكونوا أن 
وتنعقدللمقيمين، تبعا القمر، له افرآ مالجمعة تلزم أن ؤيحتمل 

عنالروايايتإ إحدى وهو تمعان. يواثنان يخطي،، واحد بثلاثة; الجمعة 
لملأنه الأربعين؛ على بوجوبها ينال وند العلماء، من طائفة وقول أحمد، 

أعلىإلى انتقال لأنه دونهم؛ ممن وتصح دونهم، من على وجوبها يتجا 
ركعتان.فرضه فان المسافر، بخلاف كالمريض، الفرضين 

مسمن بد لا بل المومحتا، وذي الدنيا ذم الخطبة في يكفى ولا 
أنالخطبة في ؤيجب المقصود، به يفوت ياحممار تحصل ولا عرفا، الخaلبة 

ورسوله.الأله عيد محمدآ أن يشهد 

الصلاةوجوب ني وتردد الشهادتين، آحر موضع في انماس أبو وأوجب 
الخلة•في النص. على 

•مممل الكلام بل بياض )أ( ولمس؛ي قلت: الفقي. حامد محمد بالأصل(. )ياض )١( 
تالجمعة[.في)د(:)٢( 



كاب

فيها. عليه الصلاة أن - الأشبه وهو - ؤيحتمل • آحر مرصع في وتال 
ارالاوع1ءه: وعلي عمر لمول مقرئة؛ تجب ولا الدء-اء[لا،، ]مع واجمة 

]وتمددم[لمسك.ارى، على تملي حتى والأرض ماء البين موقوف 
النفس.على تقديمه لوجوب الدعاء؛ على عليه الصلاة 

يقالأن من أشيه وهو ذلك، معنى إما فالواجب ٠ اه بتقوى الأمر وأما 
يهداجاءت بأنها بحج فقد التقوى، لفظ أوجب ومن ارالتقوىا٠ لفظ الواجب 
أنيإباآلإ ثلهءقم ين أويث أوزأ أه، دثتا جوه ت تعالى نوله ني اللفغل 

.*التقوى، كلمان من اش أم J( أجمع كلمة ولت [ ١٣١تاس: ظه ١^١ 
وأنهّؤأثن آنثعؤأ أثمن»اق متم؟ ؤن؛دا تعالى• قوله في أحمد الإمام قال 

الصلاة.في نزلت أنها الناس؛ أجمع ٢[ • ٤ ]الأءرافت ترمن ثلكم 
كله.ذلك في نزلت أنها والصحيح: الخلة. في فيل؛ وند 

بأنهاوصرح الاستماع. وجوب على تدل أنها الماس؛ أبي كلام و٠لاهر 
فيماالرب تقولها إنما ®اذا• كلمة لأن الخطبة؛ في القراءة وجوب على تدل 

لماظرف *إذا، لأن ،؛ وعدمه١ الونؤع يحتمل فيما لا ونوعه، محن بد لا 
يشتملأن بد لا للنعل والظرف غالبا، الشرط معنى ينقمن الرمان س يتمل 

وإلألمكنرفا.الفعل، على 
رغأما كالدعاء، سأ؛ عليه مالي أن . الحم، عل5، الملأة في والسنة 

منمنهم لكن اتفاقا، محرم، أو فمكروه، الخلثاء بعض قدام بها المحوت 
سكت،.يقول: س ومنهم _؛، عله بمش يقول؛ 

له.أصل لا النبر صعوده بعد الإمام ودعاء 

١لمطبوعة.ش ليت )١( 
إستادبمصي حيد،، إستاد *وهن.ل ت كثير ابن هال، (، ٤٨٦)الترمذي أحرجه )٢( 

الذاروقاكرمذى..ند 
]بميم[.)د(: ر )٣( 
ييلما موافق ومحو المح باقي من والست، ]كان[، ]وعدمه[: بعل زيادة )يا في )٤، 

.o٣٥٥/الكرى النتاوى نخه 
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الوجهينأصح وهو الخطبة. ني الدعاء حال يديه رم للأمام ويكرْ 
نيوأما يعارا،، إذا بإصبعه يثير كان إنما التجئ. لأن لأصحابنا؛ 

المنبرعلى استسقى ّ يديه فرغ الأسنتاء 
عدأق الثانية وفي جدة[ ]الءؤأدِ؟< الجمعة فجر أولى في ويقرأ 

•وعتره أحمد منموص وهو • عليهما مداومته ؤيكره 
•عترعا سجدة تحري ؤيكره 

•أتى ومل السجدة، سورتى إكمال والق 
إلاعليها يداوم ولا مشروعة، لحستةآ الجمعة نبل الركعتين وصلاة 

الناس.ليحرمتخُليرناب، لمصلحة. 
الناسرناب، يتخثلى أن لأحد ليس • آحر موضع في العباص أبو قال 

لأنءيرْ؛ ولا الجمعة يوم لا فرجة، يديه محن يكن لم إذا الصفا، ني ليدخل 
عليهيجلس ولم مصلى فرش ؤإذا تعالى• الله لحدود والتعدي الظالم من هذا 

العلماء.نولي أظهر في رفعه ولغيره ذللثؤ، له ليس 
للإمام،إلا جاز ؛لهرأ وصلوابالعيد فاجتزئ الجمعة يوم العيد وم ؤإذا 

يوميخطبا ]والإمام يقومون الدين المصاص وأما أحمد.  v_aJl،وهو 
فإنهمالأمور، أهم س منحهم فهؤلاء يسألون: ثم الناس رووس على ، آ الجمعة 
والقراءةالصلاة من يتمئ عما الناس ؤيثغلون الناس، رقاب، ؤيتخطون يكذبون 

'اامّى'في والثاني (، ٠١٥)والترمذي (، ١١٠٤داود)وأبو (، ٨٧٤)لم ماحرجم )١( 
<.١٧٩٣)حزبمة وابن (، ١٧١٤)

(.٨٩٥)لم وم(، ١٠٢٩)الخاوي أحرحم )٢( 
]ث[.)أ(: ؛ي )'؛(
الأذانبعد الجمعة قبل اش رسول يمل ولم _)؟U(: الفتاوى مختمر في )نال )٤( 

إرمنه الخريج نل بيته في صلى انه عنه نقل ولا أحد، صه هذا نقل ولا شبا، 
فدمإذا الصلاة في رغبا بل الجمعة، نبل مقدرة صلاة بقوله وفتا ولا الجمعة، 

•الفقي حامد محمل الجمعة(. يوم المسجد الرجل 
•الْليوعة ش ليت )٥( 



الصلاةتتاى 

المنكراتمن هدا فإن يخطب، والإمام والوا نموا إن سئما لا والدعاء، 
هدهمن يمنعوا أن الأمور لولأة ؤيتبض الأئمة، ياتفاق إزالتها ينبغي اش الشنيعة 

المنكر.عن والنهي بالمعروف صر متصدون فإنهم كلها، المنكرات 

٣انميدمحن صلاة اب ب ٦
وثلأحمد. الإمام عن ورواية حنتفة، أبي مذهب، وهو عض. فرض وهي 

النساء.على بوجوبها بمال• 
السافرفيفعلها الجمعة، وعدد الأستيهنان، شرطها; من ةانا[لا،ت ]ؤإذا 

حنيفة.أبي قول وهو متهم• فاتته لمن قفارها بتما ولا تبعا، والمرأة والعبد 
افتتحأنه النبي. عن ينقل لم لأنه ش،؛ 'بالحمد حعلبتها تفتح ؤي

بغيرها.حهلبة 

الفطر،عيد في مشرؤع وكاوا باتفاق، مثرؤع الأضحى عيد في والتكبير 
وأصحابه.حنيفة لأيي من،هثا ذللث، الهلحاوي ويكر وأحمد، والشافعي ماللث، عند 

نهر،الصحابة عن المأثور هو فيه والتكبير حلاقه. عنهم والمشهور 
اض؛هلىّأمر جهة من آكر فيه والتكبير 

)ه

^اممه امر جه،• من اس• ب واسمير 

وهو، ]العيد[ر انقخاء وآحره شوال،، هلال، رؤية من أوله فيه والتمجير 
المحح.على الخلية من الإمام فراغ 

وأنهالصلاة، أدبار يأشرع أنه حهة من آكد، النحر عيل■ في والتكبير 
متفق

الهلوعة.نى ليست ( ١ ) 
[(.١٨٦ثا عل أقن يلتحكبدا آلي، تعالى: نوله )في )٢( 

النقي.حامل. محماو 
المد[.]صلاة )د(: في )٣( 
فيوالتكبير الفتاوى: مخممر في الشيخ اقال سه.' العثيمين محمد شيخنا نال )٤( 

أقنرلة؛هك؛ثوا آني، ؤرثءةLرا قوله: في به أمر تعالى اطه أن جهة من أؤكد، رمضان 
فينقل ولذا موهم، هنا الاحتيارات وكلام [، ١٨٥لالبقرة: >و1جأه ما عنن 
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،•الأنام^ سائر ومن الفطر عيد من أضل النحر وعيد 
ومتكالملام أنت ارالي ينول: المالوات عب المأثور والاستغفار 

أموالتب، التكير عالي يقدم هل دالإكرام« الجلال ذا يا تباركت الملام 
العباس.أبو لدلك بيذس الهو؟ سجود عليه يقدم كما عاليه، يهدمان 

المنةعليه تدل الذي وهو - المواضع أكثر ني أحمد كلام عليه يدل والذي 
عشكالأ-بمماع والمجادات القرب حنس عش الاجتماع أن لف. الوآثار 

أوالعلم تعليم أو يعانه، أو تعالى، افه ذكر أو واسماعها، القراءة أو الصلاة 
سمان؛وهو المداومة، وجه على له الاجتماع تمئ نؤع نوعان؛ ذلك غير 

والحج،واليدين، كالجمحة، الأوقات؛ بدوران يل.ور موفتإ م ن
الخص.والصلوات 

والكوفالأسماء كمحلأة الأسّاب؛ يتكرر ؤيتكرر مب م ون
الوازل.لي والقنوت والأيات 

عملمي يالذي وهو اليوم، بعود يعود أن إما ونمله فرصه والمونتج 
والأذكاروالوتر، الرواتب،، وسنها الخص، كالصلوات والليلة؛ اليوم 

اللتل،•من درلما الهار طرش المشروعة والأدعية 
•والخميس الأنتين وصوم كالجمعة الأسؤع؛ يعود يعود أن ؤإما 
مهر،كل من أيام وثلاثة اليص، أيام كميام الشهر؛ يعود يعود أن ؤإما 

الهلال.رؤية عند المأثور والذكر 
•والحج والعيدين رمضان، شهر كميام الحول؛ بعود يعود أن ؤإما 

كملاةمحدود. ءلاهر ت، وقل وليي بإ، ثمله ما ؛ والنيث,، 
النوازل.وقنوت والكسوف، الامتسقاء، 

والدعنا ما على بناء ولعله النحر، أوكدية يرى كان انه الشيخ عن لإنصاف ا =
مناوكل- منهما كلأ أن »ي صريح الاحت؛اراُت، »ي هنا وكلامه نالت; كات؛ه، أعالم.ا،و. 

باعتامحنن*•الأحر 
متصل.الكلام بل ياض )١( وليي؛ي تلت،؛ الفتي• حامد محمد بالأصل(. )ياض )١( 



sتاباسلأ٠

وصلاةالتوبة، وصلاة الاستخارة، كملاة الجماعة؛ فيه يشؤع لم وما 
فينوعه يذكر ، ]لم[ر مما ذلك، ونحو المجد، وتحية الومحوء، بعد ركعتض 

نيهالالصلاة عن المنهي والأوثان التطؤع صلاة باب 
فيكالتعريف الدائم؛ العتاد الاجتماع له ثنن لم ما اكاني: واكوع 

والتطؤع]والصلاة[ والعصر، الفجر عمح عليه المجتمع والدعام الأمصار، 
العالمسماع أو تلاوته، أو القرآن ماع ل والاجتماع جماعة، ني المعللق 

]ولم[ل"''امطالقأ، لها الاجتماع يكره لا الأمور فهده ذللئ،، ونحو والحدبث، 
وتكرمأحيانا، ؤيباح أحيانآ، متحي، بدعة، عليها المداومة بل معللقآ، يس 

الدعاءء-لى الاجتماع ني أحمد عليه نمى الذي هو وهذا عليها، المداومة 
ذللئ،.ونحو والذكر والقراءة 

له.التفهلن ينغي عقلتم أمر المداومة في والبدعة الئنة بين فالتفريق 

٣أبْلأْاوضيق"ء ب ١
وغيره.أحمل. ماوه_، وهو نهارا، ولو الكسوف، صلاة في بالقراءة ؤيجهر 

حنيفة،أبي نول، وهو وغيرهما، الزلزلة آية؛ لكل الكسوف صلاة وتملى 
وغيرهم.أصحابنا محققي ونول( أحمد، عن ورواية 

)د(.؛ي لمّتح)١( 
وحديناعليهما، المتفق وعم سعيد أبي حديثا في المذكورة دهم، بالأصل( ربياض ، ٢١

وترظع،الثمس حتى المجر، صلاة ايعل. ومسلم؛ أحمل. عنلء ة عببن عمرو 
صلاةوبعد الثمى، تزول، حتى بالرمح، الظل بممل حين الفلهثرة نائم يقوم وعندما 
)أ(.ر بياصا احد ولم نالت،؛ الفتي• حامد محمد الثمس•(. نضب، جش العصر 

]ولا[.في)د<ت )٣( 
أنهالدين، نني شيخه عن الهدي، نب، القيم ا؛ر، 'نقل ة؛امحت العشمين محمد شيخنا نال، ( ٤١

صلاةصمة في الواردة الأحاديث، من ءاوأشة، حاديثؤ حالم، ما كل ا يضعفكان 
إبرامم.ابنه مالت، يوم مرة، الك_ون، صلى. ؤإنما ءلْل، همر ؛ ؤيقول، ه، الكوف

عنه•.عفير كاتبه أءلم.ا،و. والله 



الفقهيةالاختيارات من اكلْيق الإخاو 

إلاقيخسوف ولا وعشرين، أوتاسع وعشرين ثامن إلافي ولاكسوف 
^١،.المن كمألة بالني.؛ والتول المم. إبدار 

ويدعائهعليه واللام والصلاة ومحبته وبطاعته يه يالإيمان والتومل 
مشرؤعت حقه في بها المأمور العباد أفعال أو فعله، هو مما وشفاعته 
آقتوأءامنوأ ١^^^١ ءؤيتآي|ا قوله؛ فى بها المأمور الوسيلة من وهو إجماعا، 

[.٣٠؛: Jb'LJl]آلنس؛لأيم إثد أثن 
لحرام[رنربة، لا بدعة، الإجابة؛ رجاء عنده للدعام القبر ونصي 

؛دللث،أراد إن نفلره، وتحن؛، فلأن، بركة في أنا القاتل؛ وقول الأتمة، باتفاق 
أنأراد ؤإن فكدب،. المضار، ولغ المصالح يتحصيل مستقلة وبركته نفلره أن 

يهانتفعت، مجا يركة في فانا وألبني علمني أنه أو ؛ل.ءاده، فانتقم، لي دعا فلأنا 
المنانييجيبؤ موته يعد أنه ين.اائ،؛ أراد ؤإن فصحيح. وتأديبه؛ تعليمه من 

أنعير من ينفعني الله من وتربه ودينه صلاحه مجرد أو ، المضار ؤيدي 
اض،هو يطيع 

صاش بغير حلف ءمن ت المن أصحاب روى كما شرك، اه وبغير به )واليمين )١( 
النقي.حامد محمد أشركاا(. افد رواية وفي كفرا، 

محمدعليه(. يقدر ولا ذلك، يماJائ^ فلا مرنه بعد آما حيا، كان يوم )وذلك )٢( 
النقي.حامد 

المطيوعة.ش ليت )٣( 
النقي.حامد محمر حلقه(. ربين اه بين فيها واسطة يكون )أو )٤( 
حامدمحمد باش(. الشرك أحو وهو عالم، بغير عليه وفول اه على كدب )أي: )٥( 

النقي.



اتجنائزكتاب 

اسانزكتاب 

العاطس،وتشميت، المريض، عيادة ني وغيرهم أصحابنا واحتلف 
اللام.وايتداء 

.ذلالث، وحوبؤ النهى عليه يدذ والذي 
هوواحبءليىامماة.سالا:

ولاأحد، لكل عاما أمرأ ليي العبل. على المويت، عند الأديان وعرض 
ومهمالأديان، عليه ترض لا من الناس ص بل أحد، كل عن منفي أيضا هو 
نينستعيذ أن الرصول أمرنا التي المحيا فتنة من كله وذلك عليه، يعرنحى من 

بنيإغراء على يكون ما أحرص السهلان يكون الموت وونت، ، منها صلاتنا 
آدم.

زواجب،ذللث،، يتح وما والرجاء، والخوف،، التوكل، س الةد_،ت وعمل 
بالاتفاق.واجب، والمجر ،. الأئمة[لباتفاق 

المنما،من المحيح وهو وعاهة، ونفر بمرض الرصا يلزم دلا 
الالمخلوق، إلى اسوى نافيه الجميل والممر الشكوى، س لا والممر 

ءؤ،ثنذبن؛أهمت تعالى اممه نال( المسلمين، بإجماع معللوبة هل.ه بل الخالق، إلى 
.الآياتاس ذللث، غير إلى [. ٤٢]الأنمام: طتيوزه عم والئملء 

؛،IJLaغالبا فأيهما واحدأ، ورجاؤه حوفه بكون أن للمؤمن ؤيسغي 
مجننؤع في وع حرفه غلبا من لأن أحمد؛ الإمام عليه ونمى صاحبه، 

افه.مكر س الأس من نؤع في ونع رحاوه غلبا ومن الأس، 

المطيوعة.فى ليت ( ١ ) 



الفقهيةمن ااطا0يق الإخياو 

•الداعية[ عيادة وش المصلحة وتعتبر 

الخاءعلى الأمة اتفقت أو الخى.، له ثهد لمن إلا بالجنة يشهد ولا 
الثهادات١كتواطؤ الرؤيا وتواطؤ القولين، أحد وهو عليه، 

وغيرهالقاصي وقاله عليه، تعين الميت بأمر يقوم لا غيره أن ظن ومن 
الكفاية.فرض في 

أبينقل ظاهر وهو تجب،، ولا الجنازة صلاة في الفاتحة قراءة وستحج، 
طالب،.

فيوجه وهو دعاء، لأنه أخرى؛ بعد مرة الجنازة على ؤيملي 
الفنون.في عقيل ابن واحتاره الن.ه.بإ، 

إلايعيدها فلا الجنازة على صلى ومن آحر؛ موصع في انماس أبو وتال 
منبالإمامة أحق هو يكون أو معه، فيحيد.ها الصلاة غيره يعيد أن مثل لسببا، 
أحمد.هبا من. وهو شهر، إلى المر على ؤبملي بهم، فيملي الثانية الءلائفة 

لهفهذا واقفة وهي الرجال أعناق على وهي، جنازة على صلى ؤإذا 
مأحن.انت

فينة،الفي الصلاة على يخؤج فقد المحل، استقرار اشتراط الأول! 
روايتان.وفيه لالأنتقالال ؤإمكان الفرائض، استيفاء هع الراحلة وعلى 

منأعلى كانت لو يحيث، للجنازة، المصالي محاذاة اشتراط والثاني! 
كرميعلى وصعتا فلو المأموم، على الإمام علو على ي*مج قد فهدا رأسه 
الثاني.دون الأول المحذور ارتفع منبر أو عال 

الأعناقعلى محمولة وهي جنازة على صلى لو العالي! أبو نال فلت: 

حطأ.وهو الاJءاسث[، عادة ]ني )ب(: في )١( 
بالمراتر،أملم واش نمه، أو حكم إسات سل الشيع في د١لروةا للمنامات )ليس )٢( 

عنالخم به صح ما إلا نقول، ولا اه، إلا يعله لا الغيب علم من والميت، 
الفقي.حامل، محماو الصادق(. 

 )٣(JU  لالأذااء[.الأصح ص: عمل اين الشيخ



اتحنائزكتاب 

بمنزلةالجنازة لأن يجز؛ لم رحل يدي على صغير على صلى أو دابة، على أو 
الإ*ام•

يديبين السرير حضور يشترؤل ت وحماعة التلخيص صاحب ونال 
شوجه وهو عليه، صلي كان إن البلد عن الغائب، على يملي ولا المصلي، 

سورأ،يقدر ما أو ور، الحارج هو من أن ت اللمقل ومقتضى المدهب، 
يعدبما البلد عن انفصاله يكون الذي فهو الغائب أما ، عليه يصلي 

حطوة،ون حميكني إنه وغيره; القاصي وقال ممر، نؤع إليه الذهاب 
فلاالبلد في الصلاة أهل من إذا لأنه الجمعة؛ فيه تجب ما الحدود وأقرب 

سدغاياصه.

الإمامنول يريده ينقل، لم لأنه غانب؛ )كل( على يوم كل بملي ولا 
النجاشي.قصة واحتج عليه. صلى صالح رجل مايتج إذا • احمد 

منمات من حميع على بملي ليلة كل أنه من الناس: بعض يفعله وما 
ءيدعة أنه ريب لا اليوم• ذلك هم، المسلمين 

العلملأهل ينبغي رمضان في إلا بملي ولا يزكي لا وكان مايت، ومن 
علىالصلاة لتركه. لأمثاله؛ ونكالا عقوبة عليه الصلاة يدعوا أن والدين 
بمليأن بد ولا لهرْ،. وفاء لا الذي والدين وعلى نفسهص القاتل 

الناس.بعفى عليه 

صلىنفاقه يعلم لم ومن عليه، بمل لم نفاقه علم فمن منافقا كان ؤإن 
عليه.

كافرآ.مات س على يترحم أن لأط يجوز ولا 

اللي.عن انفصاله عن بد فلا له أصل لا ^ا لكن عاله(: )يملى بعد أ( ) همر  ٢١)
(.٩٧٨)ُطم أحرجه )٢١( المطوعة. ني لمت ، ٢١

(،٩٧٨)ومالك، ، ١ ١ ٤ أ/ وأحمد (، ٢٨٤٨)ماجه وابن (، ٢٧١)• داود أبو أحرجه )٤( 
والحاكم(، ٤٨٥٣) ١٩١ا/ ١ حان وابن ١(، • )١٨الجارود وابن 

٣٩٩؛/الإبمان شعب في والمهقي (، ١٩٦١)والمالي (، ٢١٧٣)الخارتم، أخرجه )٠( 
.(٥٥٣٨)



١٣٦
الفقهيةالاختيارات من اكا0ية الإجتياو 

أنبد ]فلا الكبائر، كأهل الإيمان من فيه ما مع للفق منلهرأ مايثر ومن 
عليه[الناس بعص بملي، 

كانفعاله؛ مثل عن لأمثاله زحرأ أحدهم على الصلاة من امتع ومن 
امتناعهفي يكن ولم اش، رحمة له يرجو أحدهم على صلى ومن نا، ح

ليج«عالباحلن في له ودعا الفلاهر في امنع ولو حسنا، كان راجحة؛ مصالحة 
إحداهما.مويت، من أولى كان المصلحتين بين 

الوجوب،عائم على بدلر عاليه والصلاة الشهيد غل .ؤ التبى وترك 
الفعل.تحريم على يدل فلا الترك ، استحباب[ر ]أما 

أومكافأة أو لتألقهم، إليهم إحسانا فقط أهاله لأجل ولو الجنازة ؤيتح 
.ذللث، غير 

القيامةيوم ييمثر ااالمست، ت فال أنه . الّثي، عن الخيري صعيد أبو روى 
وغترْ•]سننه[أ في ماجه ابن أحرجه ، فيهالأ مض التي يايه ني 

العبدفيها يمويته التي الثياب أن على الخدث الخيري صعيد أبو وحمل 
•فيها بث التي، هي، 

يبعث،أنه بازللثا المراد وغيره؛ حاتم كأبي العلم؛ أهل من ٠لوائقإ وقال 
.صيتا أو صالحا كان سواء العمل، من عليه مالت، ما على 

ماعلهمر سعث، اأنه الخديثات في جاء الذي بأن هذا العباس أبو ورجح 

اكاوتم،ونسخة  nir٨٦/الفتاوى ني ن موافق ومو فقط، )د( في القوسن ين ما )١( 
؛.A/T"الكرى 

(.١٢٨١رنم)ا/اهأ، اوخارتم،احرجه)٢( 
مجردا؛راما لعالهات ؛ العشمينمحمد سخنا نال، )٢١( 
،٣٤٠ا/ والحاكم (، ٧٣١٦برقم)حبان وابن (، ٣١١٤يرمم)أبوداود أحرجه )٤( 

ماجه.ابن ش أجيم ولم صحيح، ؤإمنادْ واويهقيم؛لأم، 
ماجهابن م يلم أحدأ فإن اخ، النحعلآ من ولعلها ]صحيحه[، في : أ( ) في )٥( 

]أجرجه)ج(ت وفي صححه[، في حان ابن ]أحرجه )د(: وفي أملم، فيما )صحيحا( 
وغيرْ[.حان ابن 



الجنائزكتاب 

تبينالصحيحة الأحاديث وقال؛ ،، ني حاتم أبو رواه مات 
يحشرونأنهم 

أحمد،عن الروايتين إحدى وهو به، مرت إذا للمجنازة القيام تحب ؤي
دا'مح؛ارابنءةتل•

الصحيح،على تبعها إزالتها عن عاجز وهو متكر، الخانة ح كان ؤإذا 
بحسبه.وأنكر الروايتن، إحدى وهو 

اتفاتا.بالقراءة ولو الجنازة مع الصوت رير ويكرْ 
عته.منهي متكر الجنازة *ع بالدف النساء وصرب 

مذهبوهو غاصب، فهو به يختص ما الملمين مقرة ني ض دُن 
وغيرهم.الأربعة الأئمة 

ؤيتعينوبينها، علمها الماجد واتخاذ الفور، على الإسراج ليحرم 
•إراكها

المعرونين.العلماء بين حلافا فيه أعلم ولا الماص• أبو نال 
ولاذللث،، فله ، ٢٠١عر إلا المجد إلى المشي بمكنه لم ؤإذا 

المجد.يترك 

حفص;أبر )فال واقفا الدفن بعد الشر عند للميتؤ يدعو أن تحب ؤب
وروىوالأحق، علي فعله فد به، بأس لا أحمدت ونال ،، بدءة(ر الوقوف 

ولأنهفيا.ءو«ل؛، يقم، كان المص. ®أن عود مابن عن منصور بن معيد 

•نريا تخوج منا ، ١ ١ 
.Y/٩٧جْ لابن المخصص انفر؛ المقبرة، مي الجبانة؛ )٢( 
ؤفىالطثوء؛ن لمت، )٣( 

دفنمن يغ إذا الصر. كان نال،• مغان، بن •ضان حا-بث، الماب؛ وفي أجيم، لم )٤( 
أحرجهيسأل، الأن فإنه اكست، له وسلوا لأخكم •استغفروا نقال،؛ ص ونفا الميتإ 

ا/والضياء أ/ا-ه، والبيهقي والحاكم واوزادآ/ابم، (، ٣٢٢١)داود أبو 
المبي.عن يروى الأ المزار؛ نال لكن المذري، وحسنه الحاكم، صححه . ٥٢٢

الإسادا.مدا إلا مثمان عن إّنادا لهذا نعلم ولا ثان، حدين، عن إلا 



١٣٨
اثفقهيةالاختيارات من اكا0ية اإأذي1و 

وهدا[ ٨٤س،£ه مق مم ورإثُ ت المنافقين في تعالى قوله بدليل معتاد، 
الممرين.أكثر ذكره ما على المراد، هو 

الأئمةمن ولكن المسالمين، ُإحماع بواجب ليس موته بعد الميت، وتلقين 
وأصحاب،أصحابه من طائغة استحبه وفد أحمد، كالإمام فيه رحص من 

منيقوله من يقوله كما ؛دعة، أته لاعتقاده يكرهه؛ من العلماء ومن الشافعي، 
.وغيره ماللثإ أصحاب، 

أعدلوهو والإباحة، والكراهة، الأّتحبابج، نلائة: فيه فالأقوال 
،.الأءوال١١

مدمساُي،آ الوجهين أحد ا-وهر وثسألر يمتحن المكلف وغير 
وغيره.حكيم أبو قاله أحمد، 

عنالروابشض إحدى لهو واحدأ؛،• مر في فأكثر اثنين دنن ويكرْ 
الأصحاب،.من جماعة واختارها أحمد، 

نمليأن اممه. رسول نهانا ساعامتظ، ءنلاث عامر بن عقبة وحديث، 
الجنازة.على الصلاة بأنه القبرت بعضهم فسر ، موتاناءرفيهن نقبر أو فيهن، 
ؤإنمابالإجماع، الوقح، هذا في تكره لا الجنازة صلاة لأن صحيف،؛ وهاوا 

لموالرسول، الرّول.، فعل من دليل لها يكون أن بد لا فإياحته دبي، صل )هدا )١( 
يالتثيي.تاللميتا بالدعاء يأمر كان ؤإنما المقتضي، وحوي •ع هال.ا، من شيثا يفعل 

إلاالأنوال أءل.ل يكون فلا شن،، ثلويق من يرد لم التلقين في قيل وما المسالة. صد 
•الفقي حامد محمد بدعت(. إنه ت نال من نول 

الفقي.حامد محمد عامليزا(. كانوا بما أعلم 'اش تال؛ ه الني أن تبت، )الذي )٢( 
لوهوأءدلالأتوالا.)مآ(فى)أ(:

نرفي نلأنة كل أحد، ض دفن المي. أن نبت، وند الكراهة؟ اي أين )_ )٤( 
العثيمينمحمد شيخنا وقال الفقي* حامد محمد بالأفضل(. يبدأ وكان واحد، 

.النبي هدى يخالف ما نعل من فقي، يا الكراهة ئاتي ءرنعم ت عليه معقبا بعده 
تعت،ذوو والأحياء كثرة، ذوو القتلى فإذ ؛ فللحاحن، أحد تتلى دفن وأما المستمر، 
الحميم.^ واصح وهذا وجراحة، 

(?٨٣١)ملم أحرجه )٥( 



صلاةتأحير تعمد يكره كما الأويات، هذه إلى الدفن تآحير تعمد ت معناه 
بلاالأوقات هده ني الدفن وقع إذا فأما عدر، بلا الشمس اصفرار إلى العصر 

يكره.فلا تعمد 

يفعللم الني. فإن يموت؛ أن قل نرْ يحفر أن للرجل ينحب دلا 
الرحلمقصود كان ؤإذا يموت، أين يدرى لا والمد أصحابه، ولا هو لا ذلك 

الصالح.بالعمل يكون فهدا للموت، الاستعداد 
•لقوله i من أكمل وهو له، رحمة المسن، على البكاء ؤيتتحبا 

عليه.متفق ، مادها٠ر تلوب م الله جعلها رحمة *هذه 
هيجوما العالماء. من ءلاتمة وقاله مهللقا، عاليه أهاله بنوح يتأذى والميت، 

ماعميل لاين المنون وفي النياحة، فمن والوعفل الشعر إيشاد من المنصيية 
يوافقه.

عندالذبح كراهة أحمد تونقل القبر، عند والتضحية الن.؛ح ؤيحرم 
الذبيحة.طْ من الأكل الحلماء كره ولهذا ، القرآ 

بدعةالجنازة مع الصدقة ؤإحراج ت آحر موصح في العباس أبو ونال، 
القبر.عند الذبح تشبه[ تو٠ي مكروهة، 

.عيرهاولا الصدقة لا القبورت عني. العبادات من شيء يشؤع ولا 
أبيه[وقبر زيارْ من الكافر يمغ ولا للاعتار. الكافر قبر نيارة ييجوز 

٠المسلم 
وأنالل.نيا فى وأصحابه أهاله بأحوال الميت، بمحرفه الأتار واسفاصت، 

يفعلبما يدري وبأنه أيضا، يرى بأنه الأنار وحاءت ، عليه يعرض ذللث، 

ماجهوابن (، ٣١٢٠)داود وأبو (، ٩٢٣)لم وم(، ١٢٨٤)بخاري الأحرجه )١( 
٠٢٠٤ه/وأحم،و والمائي (، ١٥٨٥)

يثبه[.]وهو ت )ج( في )٣( • أ( ) ش لمست، )٢( 
تهملأ[ا)أ(: لي )٤( 
إقثج ئآءي*ا جؤن يقول،• واه ونحوها. ومنامات وآثار محعيفة أحاديث، هي )إنما )٥( 

—عماله...٠ l_^ آدم ابن مامت، ارذا المحيح وني ''١[• تالمؤمون؛ نثوإ،ه ينب 



الفقهيةالاختيارات من اكا>بمياة الإهباو 

الموتىأرواح ، ]وتجمع[ل نيحأ، كان بما ؤيتألم حنا كان يما فيسر عنده، 
العكس.لا الأدنى إر الأعلى فزل 

الجناتز.النساء نتع ولا 

نولوهو القبور• ]على[ القراءة كراهة أحمد عن ]جماءة[ل ونقل 
المعتبرينتالعلماء من أحد يقل ولم أصحابه، ندماء وعليها لف، الجمهور 

عندهالقراءة كاعتياد عيدأ اتخاذه في رحمى ولا أقفل، القبر عند القراءة إن 
ولو؛يعف القبر عند المماحف واتخاذ الصيام. أو الذكر أو معلوم، وقت في 

احي.المفي كالقراءة عندهم هو بل السالث، لفعله الميش ني ولو للقراءة، 
ومنللقرآن، امتماعه على يؤجر المست، إن I المعتبرين الأئمة من أحل يقل ولم 
•الإحماع ، مخالفباطل فقوله بعد؛ إذا ما دون بسماعه ينتع إنه ت قال 

المحتضر،على القراءة بخلاف بدعة، موته بعد الميت على والقراءة 
علىنصفين الجريدتين غرس في العباس أبو ونال بياسن. تستصا فإنها 

بيحه،تانقطع يبس فإذا أحفر، دام ما بح يوالبات، الثجر أن القبرين: 
يخفف،كما الحذالتا، تخفيفا يوجبا مما لالقبر[لإ، عد والعبادة والتسبيح 

الأثار؛ذللث، حاءتطكما ،، المسالحلالرجل بمجاورة الميت، عن العاJاب، 
منغيره في يكون ند ما البات، س اليابس في يكون أن يمتع ولا المحروقة. 

أوله، يد.ءر صالح ولد إلا الدنيا، الحياة بهذاْ صلته كل انقطاع ومعناه: لحديثج ا =
والمؤمناتالمرمتين اسغفار س القرآن في حاء ما أو به، ينضر علم أو حاؤية، صدقة 
الفقي.حامل. محمد يالإيمان(. مبقوهم للدين 

]وتجتمع[.في)د(ث )١( 
٠٣٦٢/0الكبرى الفتاوى نسئ ني U موافق وهو ]الجمائ[، )د<: في )٢( 
اسب،[ّ]القبر )د(؛ في )٤( ]صني[. )د<: في )٣( 
منإلا يعلم لا الذي الغسا علم ُن لهو صحح، حديثا ذللت، من شيء في يرد )لم )٥( 

مشارقفي اليوم الملمين ومقام بوحي، ميحانه ربه عن يه يخبر المادثا.، فبل 
عنهميخففا فهل مشركتن، مقابر أصلها والمدينة، مكة، وفي ومغاربها، الأرض 
]الأنعام؛شاه بعد وايئآ تيّ ؤرثُ ؛قول،• نعالهم، واش معهم؟ الملمين بدفن الحن.ا'ب، 

١٦٤ ] ,J-ترث ُينه.ه تاَثتت« ،؛Jالفقي.حامي. محمد [(. ٣٨]الخ



الجنائزكتاب 

الحجريتسلم ه، الني إلى الياص الجيع حنين مثل ،، لالجمادات[ل 
المسموع، بيح تالتسبيح وهذا يوكل. وهو العلعام وتسبيح عليه، والمدر 
الفلار.يعفى يقول كما بالحال 

القرآنحفغل بقاء المصالحة من ففيها الترب على الأوقاف هده وأما 
حفنليندرص نر إذ عليه، وحاصة ذلك، على معونة الأموال هذه وكون وتلاوته 

أحرمفاسد وغيها عليه. الحاملة الأسباب عدم بب البلاد بعض في القرآن 
الوجهغير على وقراءته بالقرآن، التأكل ومن الله، لغير القراءة حصول من 

تحصيلأمكن فمنى المشروعة. القراءة عن ؛دلك، القوس واشتغال المشرؤع، 
والمعذلك، عن النهي فالواجب ،، جاز[ل تالمساد نللأ١ بدون المصلحة هدْ 
الينالقأدنى يدفع لم نللأ، من أكثر ية منحصول ظن ؤإن ؤإبطاله، محنه 

.أعلاهما باحتمال 

حجواأو تطوعا، صاموا أو تطوعا، صلوا إدا السلف عادة من يكن ولم 
فلالمين، المأموامحن، إلى ذللا، ثواب يهدوا أن ت القرآن نرووا أو تطوعا، 

وأكمل.أفضل فإنه اللف، طريق عن العدول يبغي 
بجميعالميت، ينتفع أنه الصحيح ؛ آحر موضع في العباس أبو وقال 

منالمالية بالعبادات، ينضر كما والقراءة، والصوم الصلاة من البل.نية العبادات 
ّله واستغفر له دعا لو وكما الأنمة، باتفاق ونحوها والعتق الميتة 

أوصىولو الناس، وجمع حتمة عمل من أفضل الميت على والصدفة 
إلىصرف، الله; إلى التقرب وقصده الختمة هذْ في مال يصرف أن الميت، 
الناس.جمع ص أفضل وهو أممر، أو حتمة القرآن يقرؤون محاؤج 

به.المقهلؤع الصواب هدا هوبدعة، بل للبي.، القرب إهداء يسنمبإ ولا 
أحدالموفق بن علي نللأ،: فعل أنه بلغنا من وأندم ت الماس أبر نال 

وعاصره،وطبقته أحمل. وأدرك الجنيي، من أندم كان المشهورين، الشيوخ 
يعدم,وعاش 

»ي)ا:)'آ(وت،لالجامدات،[. فى)د(:



الفقهيةالاختيارات من اكلهيق اإإخ1او ء»| 
==========اا1؛واا 
منغيرْ أد النص. ■محلى ملم من أن على والأئمة لف الواتفق 

الأنه انقموا بل يقباله، ولا ،، ]بالقبر[ل يتمح لا فإنه والصالحين الأنبياء 
عرشل، ولا سالم اليماني والركن الأسود. الحجر إلا شل ولا يملم 

الصحح.
واشالني حجرة تميل يستحب الحربي: إبراهيم ئال بل قلترآ،ث 

أعالم.
يدعولم الممجد، في ودعا القبلة استقبل المبي. على ّأم ؤإذا 

عننقل وما أعلمه، نراع بلا وهن>ا يفعلونه. الصبمحابة كان كما للقبر، تقبلا م
ونتفي تنازعوا ؤإتما بصحيح، فليس المنصور •ع ذللث، يخالف فيما مالك 

القبلة،يتقبل حتيفة: أبي أصحابر فقال القبلة؟ أو القبر يتقبل هل التسلم: 
القبر.يتقبل أنه على والأكثرون 

الدين■ُي مشروعا ليس بالثياب وغيرهم والصالحين الأيياء قبور وتغثؤية 
با"ركلم ميت، ءم الخضر أن الأء.ققون: عليه الذي والصواب 

هول بدنه، روحه فارقت بحيث يمتا، لم . مريم ابن وهمص الإسلام، 
ولتوماالنوم، لتوما يصلح وهو الامتيفاء، هو والتوش توفي• كونه مع حي 

الروحنثض هو الذي القض يذكر ولم البدن، الروح فراق هو الذي الموت 
حميها.والبدن 

.)ا(:في )١( 
هدممنتقي ماس، بن محل■ بن صلي ص ؤإنما سمية. ابن ص قلتا. المائل؛ )ليس )٢( 

فينص الإسلام وشخ ءل.٠ْ مواصع ني العباس، أبو قال نوله؛ بدليل الاختيارات،، 
منذللث، يلي وساق القبور، من وغيرها الني. حجرة تتبيل تحريم على كب عدة 

وتءلهيرلمحاربتها وصوله. الله بما التي الوثنية من أنها على يدل ما الكثيرة الأدلة 
الغمي.حامد محمد منها(. القلوب 

عذًمنتقي قاله الن-ك، أن 'صحح بقوله؛ ٤؟^ العشمين محمد شيخنا كلامه ملي وءلق 
أكان١لأصلام شيخ مو القائل كان لو الفاصل أستاذنا رأي هو ما لكن الاختيارات 

وليسكن.للث،، إلا يكون لا الأمر أن أقلن غيره؟ عن نقله أنه مع عليه ؤيهجم ي؛دءه 
تروء.لصاحبنا 



==قس^^=^^=^^]؛آ0ا=
نولان.فه تحريم؟ أم تنزيه، نهي ص هل المورت نيارة عن النساء ونهي 

زائراتالمي. بلعن لاحتجاجه التحريم؛ ترجيح الماس أبي كلام لظاهر 
وصححه،والترمذي ماجه وابن أحمد الإمام رواء إياء' وتصحيحه ، المور 

لهايشمع لا والمرأة حكمه. على باق هو بل المح، ادعاء يمح لا وأنه 
فيبقبر اجتازت إذا إلا اللهم غيرها، ولا المرعية الزيارة لا القبور، نيارة 

حن.فهذا له، ويعتر عاليه، لمتر فطريقها، 

باتفاقوهد.ا زوجها، على إلا يلأيث، فوق تجد أن للمرأة بحل ولا 
■الملمين 

هميملحون ولا إليهم، به يبعثا طعام الميت، لأهل بمشح أن تحبا ؤي
وغيره.أحمل. مذهبا وهو للناس، طعاما 

تمييزأالملين مقابر عن متميزة الأمة أشل مقابر تكون أن بد ولا 
آكدوهذا بقبورهم، الملمين ءلم، تشتبه ولا بهم، يختلهلون لا بحي—، ظاهرأ 

فيهاالمسالمين مقابر فإن ونحوه، الغيار بلمي الحياة حال، بينهم لتمييز اس 
مقابرعن مقابرهم مياعادة ينبغي بل انمن>ابا، فيها الكفار ومقابر الرحمة، 

١أصلح كان عتها بعدت وكلما الملمين، 
الميتلروح يحمل النعيم أو العزابا أن وأنمتها؛ الأمة سلفا ومذ>هبا 

وأيضاتتصل وأنها معيبة، أو منعمة البدن مفارقة يعد تبقى الروح وأن وبدنه، 
قول،الثثة ولأهل المذابح، أو النعيم معها له فيحصل أحيانا بالبدن تتصل 

أنوال،لهم الكلام وعلهاء الروح، دون للبدن يكون الخناب١ أو النعيم إن • أحر 
*يها عبرة فلا سادة 

نمربن محمد ذللث، على الإجماع حكمح، وند مخلونة، الآدمي، وروح 
وغيرْ•ادروزى 

ا/ا<آأ،واحمد ، YAU\/والمائي (، ٣٢٣٦أبوداود)أحرجه 
صحح.ؤإساده ، (/٨٧وّ ، ٣٧٤ا/والخاتم 



اتفقهيةالاختيارات من الإخياؤ 

ماالأنبياء تبور عن ليس ت المعروف المحدث الكناني انمزيز عبد تال 
٠أيضا إبرامم وقبر * ءيرْ وقال .ؤ؟ نيتا تثر إلا يثتت 

أبيبن اض عبد بن إسحاق عن االطبتاتا كتاب ني معد ابن وذكر 
تحتفإنه إسماعيل، ثبر ثلاثة؛ إلا الأنبياء من نبي ثبر نعلم لا نال• ، فرولأ 

جالمن جل تحت الرمل من كثيب ني هود ومر واليت، الركن بين الميزاب 
محمد،نبينا ونبر حرأ، الأرض أشد موصعه يبدو شجرة عاليه اليمن، 
أجمعين.عليهم وسلامه القه صلوات 

صبعة؛فيها قال؛ بالمدينة، العباس على التي والب العباس' أبو قال 
بنوجعم علي، بن محمل- جعفر وأبو الصين، بن وعلي والحض، الماس، 
رأسؤإن ذللثا، من نرسبا أو المائعل، نحتا فاطمة إن ؤيقال؛ محمل، 
هناك*ال^»ن 

دمشق،في كعمج ض أبي إلى المضافج القبر فمنها المكذوبة؛ القبور وأما 
إنقال؛ ومن النبوية. بالمدينة مات كعب، بن أبي أن على متفقون والناس 
ففد. النبي أزواج من غيرهما أو سالمة أم أو حبيبة أم قبر دمشق بظاهر 
بنيزيل- ينسا ملمة أم ؛ لهايقال امرأة الصحابيات من بالشام ولكن كذب، 
فإنهقممكن، بلال؛ نير وأما محتمل، قبرها فهد0 بالشام، توفيتا فهده الكن 

ففيهق؛ر0 بتعيين القطع وأما هناك، دفن أنه فيعلم بدمشق، الصغير بباب دفن 
القرنيأؤيس إلى المضاف، القبر ومنها حرنت،. القبور إن يقال؛ فإنه ننلر، 
العراق،•إلى ذهبا ؤإنما الشام إلى يجئ لم أؤيا فإن دمشق، غربي 

لما- الزهري له تال مثعان. آل مولى الأموي، فردة، أبي بن الذ ب- بن )إسحاق 
ندتألا الله، على أجرأك ما فروة، أبي ابن يا الله ناتالك _ت الأحاديث يرمل سمعه 

يرويكان ّعدت ابن وتال أزمة، ولا حطم لها ليس بأحاديث تعل.ث أحاديثك؟ 
وتدكن.ب، نجاني؛ الهالمن بن علي رواية في معين ابن وقال منكرة. أحاديث 

الفقي-حامل محمل هدا(. إسحاق توهين في التهذيب قي الحافظ وّع 



الصائنكتاب 

أهلباتفاق كذب ت دمشق بجاعع قص هود إلى المضاف القبر ■ ومنها
مكةإلى وهاجر بالمن، بعث بل الشام، إلى يجئ لم هودأ فإل العلم، 

بنمعاؤية ثبر تلقاء ذلك ؤإنما بمكة، مات إنه ت وقيل باليمن، مات إنه فقيل؛ 
٠صفيان أبى 

ثبرهو فإنما معاؤية، ثبر إنه يقال؛ الذي الماُير باب جايج الذي وأما 
يعهدولم مات، نم نميرة مدة الخلافة تولى الذي مجعاؤية بن يربد بن معاؤية 

قبرإنه يقال؛ بحمص. حالي قبر ومنها؛ وصلاح. دين فيه وكان أحد، إلى 
حالي،أنه اشتهر لما ولكن هذا، معاؤية احو معاؤية، بن يزيد بن حالي 

وقدالوليد، بن حالي ، أنه[ل ]ظنوا الوليد، بن حالي العامة عند والمشهور 
بنعمر أبو وذكر يربد؟ بن حالي مر أد مرْ، هو هل ذلك،ث هم، احتلم، 

بالمدينةوقيل* بحممي، توفي الوليد بن حالي أن ت الاستيعاب في البر عبد 
ها،الخء؛لاب بن عمر حلافة فى وعشرين، اثنتين أو وعشرين، إحدى منة 

أعلم.واطه عمر، إلى وأوصى 
فيه.احتالف، ١ بداؤيا الال.ي الخولأتى ملم أبى نر ومنها• 
فإنقهلعا، كذب فإنه بممر، الذي ، [١٢الحين بن ]على قبر ت ومنها 

بالقح•ودفن الناص بإجماع بالمدينة نوش ، الصزار ن بص 
الحسينمقتل في المصنفين فإن بالقاهرة، الذي الرأس مشهل" • ومحنها 

نقلأنه وأصله؛ كذب، هذا أن ؤيعلمون بممر، ليس الرأس أن علم، انقموا 
فىسنة، متين من بنحو هذا فبل بني المشهد وذلك قلان، يعمشهد مجن 

مقتلبعد السادسة المائة أثناء ني بني وهذا ة، الخامالمائة أواخر 
بنحوالحين مقتل بعد بنيت والقاهرة عام، ماتة حمبنحو ظ؛؛، الحين 

المشهور،العلم في لحية ، ]١^١٣المشهد هذا كذب بثن وند عام. ثلثمانة 

•باسم[ عندهم تاستهر رب؛• م، ، ١١
الذيهو المسن بن علي أن والمموف الموصعن، ر محلي[ بن تادء-ين ت رب، م ، ٢١

اخ.النص حطآ أو تلم، سهم، رب، مح، ما فلعل بالمدينة، نون، 
دحة[.]ض )ا(: في )٣( 
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أمرمن صح والذي بكار، بن الزمر ذكره كما بالمدينة دنن الرأس أن وذكر 
بنالد عبيد إلى حمل ءأنه صحيحه؛ في البخاري ذكر0 ما هو الرأس حمل 
مالك،بن أس ذلك سهد وند ا ثنايا0اار على بالقضيب ينكت وجعل زياد، 

متقطعبإسناد روي وند بالعراق، كان وكلاهما الأملمى* برزة *أبو رواية وفي 
أباوأن ثناياه، على بالقضس، ينكتا وجعل يزيد، إلى حمل ارأنه مجهول أو 

يكنلم برزة أبا فإن كدب،، وهدا هذا، ، لالعالماء[أ وأنكر حاصرأ٠ كان برزة 
؛العراق.كان بل يزيل.، عند بالشام 

بالاتفاق.فيكريلأء الحسن بدن وأما 
وطائفةالعيد، دقيق ابن عن طائفة الثمالتا، حدتني وند العباس؛ أبو تال 

بنمحمد بكر أبي عن وطائفة الدمياطي، حلفا بن الملاJث، عبد محمل أبي عن 
كلالتفسير، هاحب، القرطبي اش ب، أبي عن وطائفة ]المطلأتي[أم، أحمد 
يحدثنيكل ت كثير عدد بعضهم عن وحدثني أتهمه، لا من عنه حدثني هؤلاء 
كدب،إنه ؤيقول؛ المشهد، هذا أمر ينكر كان أنه هؤلاء؛ من حدثه عمن 

ابنعن حدثونك، والدين منه• شيء ولا ين الحترأسا فيه وليس 
ضرانيه *إنما نال؛ أته عنه ذكروا ، لالمعللأتي[ل 
أهلعند الحروف، فإن • النجف، بباطن الذي ه علي نبر ومنها؛ 

الإمارةبقمر معاؤية دفن كما بالكوفة، الإمارة بقمر دفن علتا أن العلم؛ 
منعليهم خوفا بمصر، الإمارة بقمر الماص بن عمرو ودفن بالشام، 

بنالمغيرة نبر بالنجفإ الذي إن ت قيل ولكن نورهم• يتبشوا أن الخوارج؛ 
ثلثمائةس أكثر أحد وق.م,ل.ه ولا على، قبر أنه يدكر أحد يكن ولم شعبة، 

•سنة 

أنعلى منفقون والماس الجزيرلأْ،، في عمر بن اض عبد قبر ومنها: 

)١(.لبته؛ي )٢( (. ٣٧٤٨)الخاري احرجه )١( 
مء•)ج(: ثي  ٢٤)الدمحمن■ في تالخغلأنى[ )ا<: في )٣( 
ابنجزيرة فيقال؛ إليه، الجزيرة تنب الذي العزيز بن عمر بن الد عبد تبر )لعله )٥( 

٠الفتى حامد محمد عمر(. 



الجنائزكتاب 

الحل،يدمن أن وأوصى الزببر، ابن تتل عام بمكة مات عمر بن اش مد 
بأعلى.كة.مدذوْ عليهم ذلك مشق جرين منعونه 

توفيجابرأ أن عر متفقون والناس جران، بظاعر الذي جابر نر • لمتها 
بهارالصحابة من مات س آحر وهو الجوية، بالمدينة 

ومدبالشام، ه اض رمول بنتي ورقية كلثوم أم إلى ب فر • ومنها 
عثمان.تحت، بالمدينة . الحم، حياة فى ماتتا أنهما الناس اتفق 

ذكرمجن بامم مى نشحمها لمل الأسماء، اشتراك بس، هو؛إنما وهدا 
بعضقفلن الذكورْلى، المواضع س موضع في دفن ثم وترفمح، لصحابة اس 

أعلم.والد احمعين. عليهم الد رضوان الصحابة ص واحد أنه الجهال: 

محمدوأما ٠ حلاف بلا بالمدينة دفن فإنه ١^١^،، في ثابت، بن نيد قبر ذللث، رومن 
الفتي.حامد محمد بالمائة(. ت وتبل بائناتنح، ت فتيل الحنفية ابن 

الخطاب،بن عمر معيد أو مولد، أته بمكة، الذي عمّر جل في التوهم صاد ركما رآ( 
إليه،فنه، يكنه، أو ا فيه يثعيد كان عمر، • اسمه صالح رجل ولمله ، كذب، وهذ.ا 
مولىءكو4< فإن عباس، ابن مولى هو فليس تفا، باكلل الوهمي في الذي عكرمة وكذا 

أدميم، بتي عن عكرمة مي يشخص هذا ولمل خلاف، بلا بالشام مات هماس ابن 
الفتي.حامد محمد ءيردم(.ام. 
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الزياةسب 

ومغصوبجاحد، أر مماطل، أو معر، على أو موجل، ض محي تجب لا 
وهو٠ يدم س حصل ولو هو؟ من عند جهل أو ونسيه، دفنه وما وصال ومسروق 

حنيفة.أيى نول وهو أصحايه، من طائفة وصححها واحتارها أحمد، عن رواية 
أنعندي: الأئب العجاص: أبو قال أبيه، على له الذي الابن ودين 

الابنفإن ظاهر، ووجهه الروايتين، على فبمرج الضال، المال بمنزلة يكون 
زكاتهتلزمه لا نيل' ولو وبيته' بينه حيل ففد به، المطالبة من متمكن عير 

متوجها.لكان الكتابة؛ دين بمترلة 

لتمكنهلا؛ أم الدمة، فى لثبوته الأب عن الزكاة يمع هل الولد: ودين 
أنعر الخلاف أصلهما وجعل وجهين عر العاص أبو حرجه إسقاطه؟ من 

منزلةينزل هل ءيرْت أو بخيار عنه المتنقل مالكه استرجاع على المريفى ندرة 
لا؟أم المرض في نرعه 

مضىلها يعتبر ولا المقبوصة، الأجرة أجناس جميع في الزكاة وتجب، 
هماس•ابن عن ومقول أحمد، عن رواية وهو حول، 

ولاالربح، من بعضه أو المال رأس زكاة المال رب يشترط أن ؤيصح 
بالربح،تحيط ند الزكاة لأن أحمل؛ عن المروري ونقاله الصحة، يعدم يقال 

نيبنفعه يختص كما ذلك، يمتع لا ت نقول لأنا بعماله؛ المال رب فيختص 
.يغنموالم إذا للجهاد الفرس وبركوب الشجر، يثمر لم إذا المساتاة 

روايتان•فيه الأداء؟ إمكان الزكاة وجوب في يعتر وعل 
منكل عر الزكاة يضمن لم ازللث، من تفريط يغير النصاب تلف، ولو 
أحمد.أصحاب س طائفة واختاره الروايتين، 



الزكاةكتاب 

عقوبتهالأنا والزكاْ؛ القيامة يوم تقم لم ديون الزكاة لمانع كان ولو 
اعفلم.

تعالى.اش حقوق من خموها ولا الزكاة، لإمقاط الاحتال بمحل ولا 
علىنيها الزكاة وحمت، ت المحول أكثر سائمة المائية كانت ؤإذا 
الصحح.

منيعطي أن مثل الجامع، بالممر المتحفين إلى الزكاة نقل ؤإذا 
سكانفإن ذلك، جواز •' فالصحح محمر، بأرض التي العشور من ؛القاهرة 
أهلحاجة مع إنليم، من النقل ؛خلاف، مزارعهم، من يعانون إنما الصر 

نقلوكرهوا بزكاته، أحق اّل جيران الملف؛ نال ؤإنما عنه، المقول 
منعندهم بما ناحية كل أهل ليكتفي وغيره؛ الهلان البلد إلى الزكاة 

مخلأف:إلى محلان، من انممل رمن جبل بن معاذ كتاب، في ولهدا الزكاة، 
يقالكما عندهم; والخلاف حيرانهء مخلاف في وعشره صدفته فإن 

وليفيه تخلفإ يالذي وهو والقاصي، الوالي فيه يكون ما وم العاملة، 
ذللئهيقيد ولم فقرائهم، عر فيردف أغنيائهم من الزكاة يأخذ جابيآ الأمر 

بسيريرمن•

شرعي.دليل عليه ليس القمر؛ بمسافة الزكاة نقل من المح وتحديد 
شرعية.لمصلحة حكمها في وما الزكاة نقل ؤيجوز 

شريكهعلى منه المأحوذ رجع الشريكين أحد من الماعي أحل. ؤإذا 
نولقبول يتوجه المياس؛ أبو نال المدفؤع، قيمة ني اختلفا ولو بحصته، 
كالأمين.لأنه المعطى؛ 

أحل.من - نأؤيل بلا ظلما - الواحس، من أكثر الساعي أخذ ؤإن 
فيوكذلك الرحؤع، أظهرهما؛ قولان، شريكه على رجوعه ففي الشريكين؛ 

أوالباليان، من الظلمة أو الشركاء، من الولاة يطلها التي الختركة الظالم 
غيرهم.أو الحجيج أو التجار 

الخيلالتزام يلزمهم والأموال؛ والدواب، الأنفس على اللطانية والمحلفج 
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غيرهمن فأحد امتنع أو تغيب فمن بحق، يوحد فيما ، ]يلتزم[؛ كما ذك، في 
لهولمن سمّع، لم إن الأظهر في عنه أذى من على منه المأحوذ رجع حمته 

الوس،كنافلر الكلف؛ من يخصه ، ]ما[؛ يصرف أن المال على الولاية 
دالوكل•والمغارب، والوصي، 

اه.سيل في كالمجاهد فهو الغللم وتقليل العدل بنية فيها قام ومن 
أوأصد؛ناؤ0، أو جيرانه، أو أقاربه فأكره مال أداء على صودر ومن 

أجلهمن ئللموا لأنهم عليه؛ الرجؤع نلهم عنه، يردوه أن على ثركاؤ0، 
مالهم.لا ماله مقصوده والعنالب ماله، ولأجل 

فيأدى بما رجع عه؛ أدى يما إلا اللف من غير0 مال يخلص لم ومن 
العلماء.فولي أظهر 

تفالصواب القيمة، أحد أو بتأؤيل، الواجب فوق الساعي أحذ ولو 
عدمه.منه الماحوذ اعض. ولو الإجزاء، 

شرطاأو ركنا التارك حلم، كالصلاة أحر موصع في العباس أبو جعله 
المأموم[؛؛،.]عند 

(٣)

هوت الأرض من الخارج زكاه لوجوب المعشر أن العباس: أبو ورجح 
الكيل،؛خلاف، فيه، الزكاة لإيجاب الماسي، المعنى لوجود غير، لا الادخار 

،والذرعا ]المد وكدللن، نال: معناه. في فالوزن محض، تقدير فإنه 
فيعندنا الزكاة تجب، ولهذا ونحوها، دمجشق في المستنست، ، زكالجوز[ 

ؤيدحر•يقي لكونه يوئؤا ولا رطب، وهو الخل، 

[.١٠٠])د(: ني )٢( ]لزم[. )د(: في )١( 
الفقي.حامد محمد سطر(. ناور بالأصل )بياض )٣( 
العشمينمحمد شيخنا ستة من نيادة )٤( 
ت)ب( ٤؛^، الخيمين بصد سخنا سمحة ش كالجوزوالررعآ، ]العد؛ )٥( 

٠ا( ) ؛ي ساتط المرصع وهدا )د(، والمشتمن)ج(، كالجوزوالدرعا، ]العد؛ 
تكالمر[والمعلوعةت هءلفه، الثمين محمد شيخنا نسخة فى )٦( 



اعشرؤإنما للأدحارْ[لا،، التن ني الزكاة وجوب على انماس أبو وص 
مضرغير وهو فيها، المعشر التماثل لأجل اربويات؛ في والوزن الكيل 

بنععلماء نول وهو منه، والثمر الزؤع مونه س "مج فيما الزكاة وتفل 
مالأجل الربع، أو الثلث، زكاة الخرص ني أثل الشاؤع لأن رياح؛ أبي 

يخرجفما مع وهو انمل، ابن ئءلُام والقيافة بالأنراءص الثمرة من يخرج 
عنه.الزكاة يامتاٍل أولى بها، إلا تحمل لا الش لمملخه منه 

]أوالعام، إلى العام س يضع مما وتحوها النواعير س الماء يديره وما 
لأنالعشر؛ فيه يجب الدواب؛ تديره دولاب إلى يحتاج ولا الخام[ انناء 
الماء.ؤلرى ؤإصلاح الأرض كحرث فهي حقيقة مرنته 

أهلأن ]يقتضى[لْ،: المستقيم انمرامحل اقتفاء نى الخباس أبى وكلام 
الأصحابوجزم المح• يصح لا الثرية، الأرض ثراء من متعوا إذا الذمة 

لمحة.يا 

يمنعونأنهم والمحن العزيز عجل ن عمر عن أحمد الإمام حكي ولكن 
لهاالدمى بامحتتجار العشرية الأرض وتعْليل تصح، لم اشتروا فإن لشراء، اس 
توحرلا نال؛ فإنه يوافقه، أحمد وكلام بالشراء، كتعطيله فيها؛ مزارعته أو 

خراجولا عثر بلا أرض إبقاء يجوز ولا الدمى- من - الأرض ت أي - منه 
العشر.غيرها أو ممر بأرض أرصا أنطع س فيخرج اتفاقا 

تللأدحار[.■' )ب( في ر١( 
نيبياض يوحد ولا ؛ نلت، الفقي. حامد مععد مطر(. نير بالأصل )بياض )٢( 

أ(.المخطوطة) 
)ج(،نخة)ب(، وفي جلفو، العثيمن محمد شيخنا وسمخة )د(، )أ(، من الثبت، )٣( 

هوءالإعراء ت بقوله النقي حامل محمل الشيخ عاليه وعلق ]الإعراء[، والمطوعة• 
الملمين،.اه.يقراء من رطب، لهم ليس ١^^١ لطها اكل مية الخلة إمحناء 

•ءامحنالقو-ضلسفىرا< )٤( 
رد(.رج(، من والثبت، ]بملي[، ^؛ ٥٤٥الجمتن محمل■ شيخنا نسخة )ب(، )١(، في )٥( 
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أويتانآ ، لأرصه[أجعل لو نإنه الذمي، أرض عدا ما المراد هلس 
نإتهI؛»L^؛ وقلنا مواتا أحيا أو الغنيمة، من أرصا الإمام له رصح أو مزرعة، 

أعلم.واش أحمد. الإمام عن الجماعة نقله . مهاشيء لا 
أوجاهلي حراب، مكان في ءلاهرأ الموجود حكما يالمدنون ؤيلحق 

•لوك مغر طرينا 

تجبيقول؛ من علمحا ؤيقوى ^.٠؛^، الروض زكاة إحراج ليجوز 
المال.عين ني الزكاة 

علىفدر ولو وغيرْ، الأرز مثل دلدْ نوت من الفطرة في ؤيجزثه 
العلماء،أكثر وقول أحمد عن رواية وهو الحديث. ني المذكورة الأصناف 

اللحاجته، يآحن. من وهو الكفارة، يستحق لن إلا الفطر زكاة لغ يجوز ولا 
ؤذللت، وغير قلوبهم والمزكة الرقاب في 

أحمد.مذهب، وهو واحان، فقير إلى دفعها ؤيجوز 
صاعاملكر من كل على تجب، بل نصاب، مللث، الفهلر زكاة ش يعتبر ولا 

الجمهور.تول وهو وليلته، العيد يوم قوته عن فاصلا 
وجوبهاونت، الفعلر صدفة أدى بهت يْلالبه لا وصاحبه دين عليه كان ؤإذا 

أحمد٠مذهب، وهو العيي.، يوم عياله يْلعم كما عليه، 
فقاوفآذاها أيمر ثم عليه وجوبها ونتإ الفطر صدقة عن عجز ومن 

•أحن 
صاع،فنصف، ت المر من وأما والشعير، الممر من صاع ت الفطرة وقدر 

الكفارات.بقية في أحمد قول وقياس حنيفة أبي قول وهو 

الثم؛نمحمد شيخا نسخة )د(، )ا(، س والمسن، ]داره[، ت )ج( )ب(، ؛ي )١( 



الزناةكتاب 

من،، الدر٥!؛^ أحكام اه[ل ]تعلقت به وتعاملوا درهما الناس سماء وما 
غيرإلى منه، دراهم ثلاثة بسرقة والقطع منه، ماتنين يبلغ فيما الزكاة وجوب 

دينارأ.سمي ما وكيلك كثر، أو الفضة من فيه ما لإ الأحكام، من ذللث، 
تنانعولهذا عاريته، الحالي زكاة نال،ت أنه الصحابة من واحد غير عن ونقل 
صررذللث، في يكن لم إذا تعيرء يلمن تعيرء أن يلزمها هل القول؛ هذا أهل 

وغيرء.أحمل مدهب، في وجهين على عليها؟ 
إنوأما تعيره، أن ، ءينه[أ ]من الزكاة تخرج لم إذا للمرأة يسغي والذي 

٠العلماء جمهور عند الزكاة فميه تكريه كانت 

مكروهه.والدينار والدرهم الحياصة على القرآن وكتابة 
أنمثل والمصلحة، الحاجة إلى للعدول الزكاة في القيمة إحراج ؤيجوز 

أنيكلف ولا يجزئه، الدراهم عشر إحراج فهنا زرعه، أو تانه بثمرة يبيع 
جوازعلى أحمد نمى وند ه، بقالفقير ساوى ند فإنه حنطة، أو تمرأ يشتري 

ذللث،.

القيمةفإحراج شاة؛ عندء وليي الإبل، في شاة عليه تجب أن ومثل 

أحكاعه[.]تكون ؛ رب( ؛ي )١، 
المعلقيض*:عالي *الود تحاب ني الشيخ ءاوهمارة ظه■' العشمين محمد شيخا نال )٢( 

أوبالشرع، مقدر هو مل والدينار، اليرمم مس في الملمين علماء تنانع وند 
المابضني ذللئ، وعلى الثاني• أصحهما ئولين؛ ض العرف؟ إلى ب المرجع 

الناس،بها يتعامل ا مدرهم مائتا اد معين، بوزن درهم مائتا هو هل الثرم،، 
ماساالمودية البلاد ني الواحد محي يكن لم إذا هذا فعلى تقديرها؟.اه. وامحبار 

واهتعالى. اش رحمه الدين تقي الشيخ رأي• على عليه، زكاة فلا معودي، ليال 
قالبل ت فيها قال ؛^ ٥٤٤الوهاب محي بن مجمّد للشيخ فتوى ورأبتا قلمتا؛ اعلم• 

حالص،من زمن، كل في المتعارف هو الألمان نماب الل،ينت نقي الشيخ 
وتم؛ر'-اه•وصغتر، ومغشوش، 

بانيمن والميتح ]محه[، ! ؛&؛؛؛ العشمين محمد شيخا ونسخة )ب(، العلبومة، في )٣( 
النسخ.



الممهيةالاختيارات من اكا0ية اإإم1و 

القيمة؛طلبوا المستحمون يكون أن أو شاة، لشراء الممر يكلف ولا ٠ كاف 
جائز.فهذا لهم. أنقع لكونها 

ولولأنها، المحح؛ على الممدين عن إحراجها يجزئ فلا الفلوس أما 
وتحرمتكد، قد لأنها العادة؛ في كالوراهم المعامالة في فليست نافقة، كائت، 

البحدون بالفلوس البع بكون ولهدا سعرأ، أنمص ولأنها • بها المعاملة 
الصحاح،مع المكره يمنزلة تكون أن ت وغايتها الدراهم، من بقيمتها 

أقرب.النحاس إلى تلك فإن الخالصة، مع ، لوالهرجةآ١ 
المتموصعلى جاز التفاويت،؛ وأحرج الفلوس، أحرج إذا • هذاوعلى 

جبرانأن على بناء والمكر، الصحيح بين فيما التفاوت إحراج جواز في 
غيرص والفلوس الجس، س المكره يقال; لكن المقدار، كجبران الصمات 
إذاإلا وجهان، إلا يكون أن ينبغي ولا المأ-محال، فيها فينتفي الجنس 
]العروض[في عرها بلا قفة بقيمتها أحرجت، 

اشفإن اض، ؤناعت على يها تعين يلا لن الزكاة تععلى أن ينبغي ولا 
كالفقراءالمؤمنين؛ من إليها يحتاج لن ءل-اءته على معونة فرصها تعالى 

الالحاجات أهل من يصلي لا فمن المزمنين. يعاون لمن أو والغارمين، 
أوقاتها.في الصلاة أداء ؤيلتزم يتوب، حتى مهيثا نملى 

ؤإلأموجودين، كانوا إن الثمانية، الأصناف إلى الزكاة صرف، ؤيجب 
يوجدون.حبنإ إلى ونقلها منهم، الوجود إلى صرفت 

وهوالزكاة. س الأحل. لهم جاز الخمس حمى س منعوا إذا هاشم وبنو 
الحنفيةمجن يومهف أبو وقاله أصحابنا، من وغيره يعقوب القاصى قول 

وصرورة.حاجة محل لأنه الشافعية؛ س والإصْلخرى 

النقي.حاميه محمد بالأصل(. )كذا )٢( لالمهرج؛نآ• )د(: في )١( 
]العوض[.)د(: ز )٣( 



=EEسش—^=_]
منطاثفة عن محكي وهو الهاشميين. زكاه من الأخذ هاشم لمي ؤيجوز 

الست.أهل 
إذامقل، ؤإن الولد ؤإلى علوا، ؤإن الوالدين إلى الزكاة صرف ؤيجوز 

المعارضعن السالم المقتضي لوحود نفضهم؛ عن عاجز وهو فقراء كانوا 
أوغارمين كانوا إن وكدا أحمل.. مدهب في القولمن أحد وهو المقاوم. 
أيضا.القولين أحد وهو الميل. أبناء أو محكاتسن، 

بهم؛نفث ونفقها مال لهم صغار أولاد ولها فقيرة الأم كانت ؤإذا 
نلكم•من أعطيت 

يستعمله؛ل.للم إذا زكاته من أءهلاْ أجرته؛ تكفه لم إذا يخدمه والذي 
زكاته.

الزكاةمن يعطيهم أن فاله نفقتهم، عليه تجب لا من عياله في كان ومن 
ماله.من ؛إنفاقه عادتهتجر لم مما إليه يحتاجون ما 

كائناكافله فيضها مميزآ يكن لم ؤإن لنفسه، الزكاة يقمى الميز واليتيم 
كان.من 

نزاع،بلا الين زكاة عن يجزئ فلا الحسر عن الدين إس؛ناءل وأما 
أنوثارطه منها فأءعلا0 الزكاة يستحق من على دين ل كان إذا للكن[لا، 

في]المعطي[ فمده لكن يثرمحل لم إن وكل.لالث، يجز، لم إليه؛ يعيل.ها 
■اض 

زكاةذلك ؤيكون الدين، ذلك ، ]زكاة[ل قاJر عنه قعل يأن يجوز وهل 
الزكاةلأن الجواز؛ ; أنلهرهماوغيره، أحمد في قولان فيه الدين؟ ذلل؛، 

ة،مراسا 

فيموجودة تلكنأ وكلمة ت نلت، هتا• مض لها ليس ه•' عميل ابن الشيخ ؛ال، )١( 
.٣٧٣ه/اكاوى نمئ وش المخ، 

)د(.رج(، )ا(، من والبت، تالمعش[، و)با(؛ المعلبومة، »ي )٢( 
)'ا(وت«نىالطبوطن.



الفقهيةالاختيارات من اكطْيق الإاتي1و 

لمؤإن وتضل ، الزكاة بنية ينعه جاز المكس باسم الإمام يأخذه وما 
.صنمهاعلى تكن 

ماالزكاة مجن الأخذ له يجوز فيها يشتغل كسا به يشتري ما معه ليس ومن 
ودنياهدينه لمصلحة يد لا التي العلم كب من إليه يحتاج ما منها به له يشترى 

•منها 

ينفقهلم ؤإن مونته، إنامة في إليه يحتاج لما الزكاة من الأخذ ؤيجوز 
اسمنة.ش بعنه 

ماعنده وليس القاتم، الزيخ له يكون الرجل ظلإ•' لأحمد وقيل 
يأخذ.نعم، ت نال الزكاة؟ من أيأمحذ يحصده، 

فيالقولين أحد وهو كثر. ؤإن غنتا، به يصير ما الزكاة من الفقير ؤيأخذ 
والشافص.أحمد 

مل.هبوهو لمين. المأمرى وافتكاك الزكاة، مجن الرفيق إعتاق ؤيجوز 
أحمد.

الإعتاقفي كان إذا والهمالح، الفيء مال من يعتق أن للإمام ؤيجوز 
يحتاجمن لقلوب تأليفا أو المعتق، لمنفعة أو لمين، الملمنفعة إما مصالحة 

فيكما اد، غالرد فى كان إذا يجوز لا حث العتق ينفذ وند تأليفه. إلى 
حربي.معاهد أو ذمي، لكافر وهم أسلموا قد ]ءسد[رآ، مثل الولايات، 
إحدىوهو به. يحج ما أعهلي فقير، وهو الإسلام حجة يحج لم ومن 

أحمد.عن الروايتين 
يصرفلا ءلالما كان فإن العادل؟ الأمر ولي إلى الزكاة بدفع ؤيبرأ 

مابأن اJوراjية٠، • JPاالقواني الشخ صرح بل رأنول؛ ت اليمين محمد شيخنا قال )١( 
فغيهالزكاة باسم كان إن وأنه يجزي، لا الزكاة اسم بغير الإمام إلى النجاد ينعه 

كاتبه.ّام. معارفها مرفوعا لم أنهم نله عر غلب إن لءادتها والأولى خلاف، 
٠اعلم* والله الشؤع. لقواعد الموافق وعو اختياره، الأصحاب ذكره الذي وهو ت تلت 

٠يكون[ ]أن )ب(؛ في )٢( 



الزكاةعتاب 

حملفإن إليه. يدسها لا أن لصاحبها فينبض الشرعية؛ المعارف في الزكاة 
عندالحالة هذه ني منه أحذت إذا عنه تجزئ فإنها إليه دفعها بعدم ضرر له 

الوقفوناظر اليتيم كولي مستحقيها ظالموا الحال هده ني وهم العلمام، أكثر 
الشرعية.مصارفه غير في وصرفا0 المال نضا إذا 

شهيدأ.مات عمن العباد ومظالم والل.يون والهج الزكاة تقعل ولا 
عقارشراء في وصرفه الزكاة من مالأ الزكاة أهل من ليس من نبض ؤإذا 

أهلوبين بينه مضاربة يجعل وسعيه بعماله حصل الن.ى فالنماء نحوه؛ أو 
الزكاة.

؛صدنواإن كفاية فرض الئوال ؤإعطاء 
نفعنمد ؤإن أثيب، نفعهما أو الغير ذللتا ني الدعاء غيره سأل ومن 

يأثم.لا قن كان ؤإن المال، كسؤال عنه؛ نهي شل ه نف
الدعاءالناس ،علل؟، بأس لا ت المصرية الفتاوى في العباس أبو تال 

الدعاءمنه يطالبون الأي أن بدلكا ينوون القفل أعل لكن بعض، من بعضهم 
هلفدعا لو أحره مجن أعغلم دعائه على الأحر من له كان لهم دعا إذا 

.ها وحل. 

الخراج.منه طلبا إذا تولاه ما حامحبح لغ الزكاة عامل ؤيلزم 
العتق.من أفضل المحتاج الرحم وصلة 



اثفقهيةاfلآختيارات من الطْيق الإخياو 

اضومهتاب 

ؤإلأالصوم، لزم اتفقت فإن بهيا، المعرفة أهل باتفاق الطاني تختلفا 
أحمد.مدم، في وفول للشانمة، الأصح وهو فلا. 

ولاالصوم يلزمه لم شهادته، وردتا وحده، رمضان هلال رأى ومن 
و>ده.يمحي ولا ؛^j، لا وكما الصوم، في أحمد عن حنبل ونقاله غيره. 

فييهللع لما اسم هو هل الهلال أن وهو أصل؛ على مبني والنزاع 
بالاشتهارإلا هلالا مي يلا أنه أو يفلهر، ولم يشتهر لم ؤإن الماء، 
وهماللعلماء، قولان فيه ؟ والاعتبار والثنة الكتاب عليه يدل كما والنلهور، 

أحمد.الإمام عن روايتان 
كمنجاهلا؛ كان إن أجزأه رمضان من بان ثم نفلا، أو ندرأ نوى ؤإن 

يحتاجلا فإنه حقه؛ كانت أنها تبين ثم التيؤع، ثلريق على إليه رجل وديعة دفع 
٠سى لك كان حق هو إليلث، وصل الذي له؛ يقول بل ثان، إءهلاء إلى 

]الصيام[نوى فقد غدأ صائم أنه بقليه حطر ومن 
بينبمرق ولهذا ، الصيام[ يريل. من عشاء يتعثى يتعشى لما ]والصائم 

رمضان.ليالي وعشاء العيد، ليلة عشاء 
يإلأفرض فهو رمضان من غدأ كان إن كقوله: المترددة؛ الية وتصح 

أحمد.عن الروايتين إحدى وهو نفل. فهو 

الكتاب'على ععلفا - بالرغع - والامتار ارموله؛ الثمين؛?Sa?؛ محمد شيخنا ثال )١( 
الماص•.ص والاعتبار 

اكيأم[.يود من ^١٠ ييض ]ى )ة ز )٣( 



الصومكتاب 

إذاكما بالليل، وجوبه بعلم لم إذا النهار، من بنية الفرض صوم ؤيصح 
أوعيم الثلاثين ليلة الهلال ترؤية[أ دون حال ؤإن بالنهار• ايينة شهدت 

السالفمن طوائف نول وهو حرام. ولا واجب لا جائز فمومه نثر؛ 
أحمدعن تفيضة المالكثيرة والمتقولأت حنيفة، أبى مذهب وهو والخلف، 

منأحد كلام ض ولا كلامه، في للوجوب ولا'أصل هدا، على تدل إنما 
,هر.الصحابة 

صومه.يتب لا أنه إلى أحيرأ يميل كان أنه الماس أبي عن وحكي 
الهار،أثناء في يالرؤي؛ن البينة نامت، إذا كما بسبب، صوم له تجدد ومن 

أكل.قد كان ؤإن قضاء، يلزمه ولا يومه، بقية يتم فإنه 
لهالأفضل والمسافر المطر، له اتح_ا الضرر حاف إذا والمريض 

واجبعن منعه إن يجب بل له، كره الجهاد عن الصوم أصعقه فإن الفطر، 
آخر•

فيبالفعلر رمضان في دمجشق العدول'آ، ، تنزل[ل ّ العباس أبو وأفتى 
للسفر.الفطر س أولى هو وقال؛ ]وفعله[ل؛،، العدو جهاد على للتقوى رمضان 

ّالأئمة باتفاق الجنب صوم ؤبمح 
وقالهالفطر، فاله أيام أربعة س أنل بلد في الإقامة المسافر نوى ؤإذا 
أجمد،عن روايتان ثوابه ففي الزوال بعد التطؤع صيام نوى يإذا أصحابنا، 
بهواستمر الأكل اشتهى إذا ولكن الصوم، ينو لم ؤإن الثواب، ت والأظهر 

علىؤيثاب ح»لاياْ، بها تكفر التي المصائب باب س جوعه يكون فهدا الجؤع 
ثوابعليها تثاب عبادة هو الذي الصوم ثاب من بكون ولا عليها، صرْ 

أعلم.. واض الصوم. 

]نانل[ا)آ(نيرأ(:تطر[. )ا(تي)أ(:
الفقي.حامد محمد دمثق(. غزوا الدين الخار من العدو )كان )٣( 
منوالمشت تودفأه[، وئؤ'.' العثيمين محمد شيخا ونخة )ا(، الميوئ، في )٤( 



اثفقهيةالاختيارات من اكإْيق ا|افب1و 

ومداواةإحاليله، في يفطر وما والحفة، بالأكتحال الصائم يفطر ولا 
يالحجامة،الدم بإحراج ؤيفعلر العلم، أهل بعض نول وهو والجائفة، المأمومة 

وهوه، نفوبإرعاف لنا، وجه وهو والتثريط، وبالفصد أحمد، ميما وهو 
القارورة.مص إن الحاحم ؤيفطر الأوزاعي، نول 

أبينول وهو نظر• تكرار أو لص، أو ثبلمة بمجب بمدى يفطر ولا 
أصحابنا.وبعض والث.افعى حنيفة 

بهبأس فلا ومجه، علا فيه ني وصع أو ولفظه، طعاما ذاق إذا وأما 
والاصتنشاق«كالمضمضة للحاجة 

الأئمةنمدمط الصائم، من وجدتر إذا والنميمة والغسة والكدمه 
الأئمةفمن.م_ا أحمد. مدم، فى حلاف، فيه كان ؤإن يفْلر، لا أنه الأربعة؛ 

أوأكل من يعانس، كما ،، ]الفطر[ على يعاف، لا أنه I ومعناْ يفهلر، لا أنه 
المعصيامه من حفله صاثم اررمح، ذكر حيث، . والنص شرب، 

الأئمة؟بين فيه تنانع لا أيضا وهدا للصوم، المقاوم الإثم من له حمل لما 
قدأنها أو الصوم، مقصود له يحصل لم أنه بمعنى؛ تفطر، إنها قال؛ ومن 

أنه.سض مطر، إنها قال؛ ومن الأئمة، قول يوافق فقوله الصوم، بآجر تدم، 
الأئمة.لقول ، مخا١٠فهذا الصيام ترك على يعاقب 

وسواءا صائم ®إ؛ي بقوله• تيجي-اا أن له امحتمط الصائم ئتم ؤإذا 
أحمل..مده—، في الوجوه أحل. وهو نفلا، أو فرصا الصوم كان 

المخ.باش س والبت، ]الفعل[، )د(: في )١( 
ل/والحاكم (، ١٩٩٧)خزيمة وابن ، Y٣٧٣/وأص (، ١٦٩)•ماجه ابن أحرجه )٢( 

•اكمي ووافقه الحاكم وصححه حن إساده ،  ١٢٧؛/• وال—هتي ، ٤٣١
ةةا،إ.العيعين محمله شيخا نخة عن واليت، ]يجهر[، )ج(؛ )د(، )أ(، )ب(، في )٣( 
(،٧٦٤)والترعدي (، ٢٣٦٣)داود وأبو (، ١١٥١)لم وم(، ١٨٩٤)اليخاري أحرجه )٤( 

؛،U/Y.Yوأحمد ، ١٦٢؛/والشاتي 



الصومكتاب 

.للمائم يه بأس لا الطيبة الرواح وثم 
منينقص أن همم من أجر• مثل قطرصائمافله امن المص ونال 

أنبتفطيره والمراد حالي. بن نيد حديث من الترمذي صححه شيءا أجرء 
٠سسع^ 

عليه.ء نفا فلا نهارأ، فبان ليل، أنه معتقدأ رمضان شهر في أكل ومن 
أحمد.عن الروايتين إحدى وهو ناميا، أو بالوننا، جاهلا جامع من وكذا 

يجباما عنها يحمل رممان في الجماع على روجته الرجل أكرم ؤإذا 
أوالصحيح، الصوم اد لإفرمضان؛ في الجماع كفارة تجبا وهل علميها• 
الثاني.الصواب: قولان، فيه الزمان؟ لحرمة 

وهماميت،، عن أو ونحوم لكبر يهليقه لا عمن بالصوم ان إنتمع ؤإن 
فيالقاضي وحكى الال،، من الماثلة إلى أقرب لأنه جوازم؛ توجه معسران؛ 

ذلك.نحو الناذر حياة في الذبر صوم 

كفارة.بلا عنه الصوم أجزأ نذر صوم وعليه مات، ومن 
منه.تمح ولا صلاة، ولا صوما عذر بلا متعمد يقضي ولا 
فضعيف؛بالقضاءألآ، رمضان في المجامع أمر ه المص ءان روى وما 

ّعنه لم ومالبخاري لعل.ول 
يكنولم إتمامه، عليها وجبا رمضان نقاء في المرأة شرعتا ؤإذا 

نا؛حكان فيه الثرؤع قبل القفاء توحر أن أمرها ؤإن ضليرها، لزوجها 

حزبمةوابن ، ١١٤أ/واحد (، A،U)والترمذي (، ١٧٤٦)ماجه ابن أ-؛مجه )١( 
 ،)Y•!حّن.ؤإسادء )؛

ماحهوابن Y'(TY ،)؟'داود أبو بالمفاء: رمقان ني الجامع ه أمرء احمج ، ٢١
وهيوالمهغي والدارقطنىم'آا، (، ١٩٥٤خزبمة)وابن (، ١٦٧١)

(.١١١)ومسلم (، ١٩٣٦)البخاري ني الحديث، واصل مضوفلة، غير صعقة رواية 



الفقهيةالاختيارات من الطميه الإهاد 

٠عاسة لحديث 

بضهارني الصحيحة، للأخبار شهر؛ كل من أيام ثلاثة صيام ؤيستحب 
صيامأجر له حصل هذا فعل من أن ث بذلك والمراد الوهمء ييرم اهو 

المفدة.حهبمول غير من الدهر 

متنين.كفارة عرفة يوم وصيام 
إماشهادته، تقبل لا محن برؤيته شهد أو الحجة، ذي هلال ئإ فلو 

الحالواستمر ذللث،، ونحو نوله قبول يجوز لا ممن لكونه أو بالرؤية لاتفرادْ 
الشهرهذا من عرفة يوم هو الذي التامع يوم فصوم القعدة؛ ذي إكمال على 

نزاع.بلا جائر فته" المشكوك 

عرفةيوم صوم في الخص عن تحابه في سة أبي ابن روى ولكن فلت؛ 
يصوميرون لا ارلكنوا نال؛ وعنه يصومن، فلا ا-محتلاف، فيه كان إذا الحضر في 
وغيرهروق معن وروي  ٠٥٠٧١يوم يكون أن يتخونوا أن إلا بأسا، عرفة يوم 
التنزيه،كراهة على محمول، إنه ت يمال، قد هؤلاء وكلام ذلك، مثل التابعين من 

أعلم.وافه التحريم. دون 
الحاكميمله لم لكن به الشهر ي؛سثا من الحجة ذي بهلال( شهد إذا وأما 

علىتخرج الصورة هن.ْ الماس؛ أبو فقال أمره، في لتقصير أو ءلاAر، لعذر إما 
الأم برؤيته عملا يملر هل شوال(' ؛هلال، المنفرد مسألة في المشهور الخلاف، 

يمهلرلا ؛ يقول، من قول فعلى مشهوران، قولان نللث، في الناس؟ ْع إلا يفعلر 
اليقول• فإنه الناس. مع إلا يفعلر ولا يصوم، بل شوال،، هلال، برؤية المنفرد 
الحجة.ذي بهلال، شهادته تقبل لم الذي للشاس عرفة يوم صوم يستحسج 

ماجهوابن (، ٢٣٩٩)داود وأبو (، ١١٤٦)وسالم (، ١٩٥)•الخاوي أحرجه )١( 
١١٩١أ/ والماثي (، ١٦٦٩)

واحماوآ/أها.(، ١١٥٩)مسلم احرجه )٢( 



إءساالصوم كتاب 
===^===—==س=^صا

ولايفطر إنه هنات قال سزأ، يفطر ت شوال بهلال الشاهد ني تال ومن 
يذلك.بعرفة يقف ولا يضحي، لا ولكن حقه، في عيد يوم لأنه بموم؛ 

بالصوم.إقرائه يكره ولا ستة، كفارة عاشوراء يوم وصيام 
حنيفة،وأبي ماس ابن نول وهو بكرم، أنه • أحمد كلام ومقتضى 

امحارهاأحمد، عن ورواية ه، عباس ابن نول وهو ونح، صومه ووجيإ 
أصحابنابعض 

كرهه.أو للأولى، تركا جعله من قول الصواب، ت الدهر وصوم 
وعزر،أثم الأشهر؛ من غيره من أفضل أنه معتفدأ رججا صام ومن 

وجهان.إقرائه تحريم وفي عمر، فعل يحمل وعليه 
حلاف.الكفارة وفي وتضام، بعضه أفهلر منة كل صومه نذر ومن 
شهرأيصوم لا . اش رسول فكان الثلاثة، )الحرم( الأشهر صيام وأما 

رحب،في عنه يصح ولم شعبان، أكثر يصوم وكان رمضان، شهر إلا كاملا 

]حنا[أآ،.كان وشعبان رحب، بعضن الصاتم أفْلر ؤإذا 
العلم.أهل أكثر عند شعبان من الأواحر العشر صوم يكره ولا 
بالصوم.البت، يوم إفراد يكره ولا 
ولاالجمعة، يوم صوم ولا المشركين، أعياد صوم تخصيص يجوز ولا 

علىبثوابه الئنت جاءت ،: الرافضي١٣على رده في انماس أبو تال ليلتها، نيام 
شيءأ؛،.بالنوافل يجبر لم كعدمه باطلا كان ولو تركه، ما على وعقابه فعله، ما 

)ا(.يي ياض ولا الفتي. حامد محمد بالأصل(. بياض )كدا  ٢١)
]أحن[.)أ(في)أ(: 

الفتي.حامد محمل. الق(. منهاج كتاب، )ش )"١، 
ّاترفي الت جاءت اوكذلك طي: ا مت٢( • )ه/ا■المؤية الئثة منهاج النص )٤( 

حتىالباقي، على ييعامج محنها، فعله ما على يثاب انه وغيرها، كالصلاة الأعمال؛ 
كعدمه،وجوده ياطلأ، فعل ما كان ولو بالتْلوع، ترك ٌا جبر تطؤع، له كان إن لُه 
شيء•-بالنوافل يجبر لم عله، يثاب لا 



!٦٤
الفقهيةالاختيارات من 1كوْية ا|أةياز 

أبرأما وهو عرفهم، ض الصحيح صد الفقهاء: عرف ني والباطل 
القضاء،وج—، بمعنى؛ ركنا، ترك لمن وصومه صلاته يطلن فقولهم: الذمة. 

تعالى:، قوله[أ]فى وقال الآحرة، فى بشيء عليها يثاب لا أنه بمعنى: لا 
يسلمولا الثواب، يهللان هو الإ؛هلال: [: ٣٣]محمد: هثذءه ذظو 

لعمله.معللا يكون فلا فعاله، ما على يثاب قد بل جميعه، يهللان 

أنلأحد يجوز ولا للفجار، ولا للايرار لا عيدأ فليس شوال ثامن وأما 
الأءيادل٢،.شعائر من شيئا فيه يحدث ولا ءيد.أ يعتقده 

التفضيلسائل مق 

منالأحير العشر في الوتر في وهي الليالي، أفضل من القدر وليلة 
رمضان.

وعشرين،إحدى ]ليلة[ فتعلل، الماضيي، باعتبار يكون قد والوتر 
؛التاسعةلقوله الباقي؛ باعتبار يكون وقد أآحره. إلى ثلاث ، ]وليلة[١ 

فليلةالأشفاع، ليالي من تللث، فتكون ثلاثين، الشهر كان فإذا ، الحد نمى* 
سعيدأبو ر0 فكما تبقى، سايعة أرع وليلة تبقى، تامحعة والعشرين الثانية 

كالتاريح؛الماضي.التانخ؛الباقي كان وعشرين تسعا كان ؤإن الخوري، 
إحماءا.الأمبؤع أيام أقفل الجمعة ؤيوم 

المطيوعة.قي ليت )١، 
فإنهمبالعي،.، شوال من الأيام تة الصيام مسلون الذين الدهماء ذللئ، يفعل )إنما )٢( 

يعيددنممر ودهماء اليوم، ذللئ، إلى عيدهم محنوحرون الثامن، يوم منها يفطرون 
الفقي.حامد محمد الموي(. من معيوداتهم عند عياو.هم 

اوطوء؛ن.فى ليت، )٣( 
المخ.أانى من والمشت، ]وليال[، المهلبوص: وفي ]وليالي[، )د(؛ في )٤( 
القددليلة رمضان من الأواخر اسر ش راكسوها ثال: اش. أن ماس ابن ءن )٥( 

وأبو(، ٢٠٢١)البخاري أحرجه تيض،. ة خامفى نمى، مابعة ر نبش، تامعة ثى 
ا/ا"اآّوأحمد (، ١٣٨١داود)



تصوما كتاب 

العام.أيام أضل الحر ؤيوم 
ه•المي حق ش أكل الإسراء وليلة 
الأمن.إلى بالمة أكل القدر وليلة 

لمالدين في وئامها ومرها الإسلام أول في لتآثترها[لأأ ها وحديجة 
اوؤ.ثن.أمهات من عترها ولا عانثة ب سركها 

الأمةإلى وتبليغه الدين وحمل الإسلام، آحر ني ها عانثة ، وتتأثيرءل 
عنبه تميزت مما غيرها ولا حد.يجة فيه تشركها لم ما العلم من ؤإدراكها 

•غيرها 

منوالفواصل النماء، أكل من فرعون امرأة وآسية عمران ابنة ومريم 
منهما.أنحل وفاْلمة وعانشة كخديجة الأمة هد.ْ اء ن

تواحل. غير عليه الإجماع وحكى لمين، المعامة عليه الذي والصواب 
٠ينييتين ليمتا انهما 

ه.اض رسول، زوجة أنها مريم في روى ئد الاحرْ: في أزواجهما وأما 
به٠يقطع ما أءالم[أم ]ولا ذلك، صحت أعلم ولا انماس: أبو ةال< 

اسويافإن تعالى؛ ض أماهما أنحلهما الصابر: والفقير الشاكر والغض 
الدرجة.في استويا القوى في 

الهاية.كمال، باعتبار أضل البشر وصالحوا 
البداية.باعتبار أضل الملأتكة وصالحوا 

العشرليالي • يقال وفد • وأيامه لياليه غيرها محن أنحل الحجة ذي وعشر 
أطل٠تللث، وأيام أضل، رمضان من الأخير 

أفلهر.والأول، العباس: أبو وقال 
عليه.رجبا ثقل س ؤتكمر الشهور، أضل ورمضان 

•]آم[ )أ(: في )٢( لآنارئ[. )ا(في)ا(:
لنلأأءاام[ا)■؛(فى)أ(:



اسهيةمن  d^^JIاوفبأو 

الروايتينوأنمى والشافعي، حنيفة آبي فول وص اش، قاع أفضل ومكة 
أحمد.عن 

إلااممة عر انمي. تربة قفل أحدأ أعلم ولا الماس: أبر مال 
أحد.عليه وافقه ولا أحد، إليه سمه ولم عياض، القاصي 

فيهيكثر بمكان والمجاورة أفضل، بمكة القرب من وغيرها والملأة 
زمانأو بمكان والحنة السيئة وتضاعف كان. حيث، أفضل وتقواه إيمانه 

الجوزي•وابن القاصي وذكره فاصل، 

rالأسقاد>'<ئأ® أصداب'''أأأ ٦
علىامتاز ما تعين الثلاثة احي المغير ْسجال في الاعتكاف نذر ومن 

موضع.في العباس أبو احتاره . جمع وكثره كئدم شرعية؛ بمزية غيره 
•مدمنا ر وجهين آحر موضع في كى حو 

غيراحي والموالشور المثاهد إر ، تلاللهاب[أ الرحل شد يجوز ولا 
الثلاثة.المساحي 

١أصحابتا س عقيل ابن ]وقاله[ أصحابه، ويعفى ماللث، فول وص 
كقولهفحن؛ يناسبه ما أو له أنزل الذي الحكم عند القرآن قرأ ؤإن 

وقوله[، ١٦ت ]النور ؛ ٠٤٥أن لنا بجن جا منه: تاب ب، ذنإر دعاه لمن 

]ضل[.)ج(: ثي )١( 
للاعتكاف،الصوم شرمحل الا.ين تمي الشيح اررجح ^.' Svالعثيمين محمد شيخنا قال )٢( 

•شيخه• ص الهدى في القيم ابن ومله وصححه، 
علم،ينشر المجد امتاز إذا وكل.لاائ، والجماعة، الجمعة قيه بمالي من كثرة )أي; )٣( 

اديالبلح، من وحلوه ننت4 ؤإحياء بالني.، الاقتداء وتحريهم أهله، 'م، وحن 
وعبادةالزحرف، ني الجاهلية، ومعابد انمارى، كناتس الماحي أكثر بها صاهأيت، 
الفقي.حامل محمد المتعال(. والله ذلك، وأشباه الموى، 

المعلومة.ني ليتؤ )٤( 
المخ.باقي من والثبت، ]وتال[، والمعلومة؛ )ب(، ني )٥( 



الصومكتاب 

=^^^^^^^=تثتء==
[.٨٦]يوش؛ أثوه إن ؤحرقآ بمي لسكإ أمر؛ أهمه  ١٥!

الواجبالكلام ترك ينقمن حتى ؤنال إذا أنه الصمت! ني والتحقيق 
المستحب.الكلام عن بالصمت إن وكوا الماو.وق. تال كما حرامحا، صار 

عنه.الصمت ينبغي الكلام وفضول عته، الصمت، يجء_، الحرام والكلام 
ينويأن عيرها أو للصلاة المجد فصد لمن العباس أبو بر ولم 
لبثه.مدة الاعتكاف 

أمرت النساك بعض يفعله كما شرعي، قصد لغير البلاد في ياحة وال
منولا شيء، في الإسلام من ياحة الليت، أحمدت الإمام قال عنه، مّهي، 

والصالحين.الثيين فعل 



اتفقهيةمن اكإْيق 

اسعكتاب 

وهوفامحقين. لكنا ؤإن المعصية، غير في والديه طاعة الإنسان ؤيلزم 
عليهمحق فإن عليه، صرر ولا لهما منفعة فيه فيما وهاوا أحمد. إطلاق ظاهر 

•فلا يإلأ وجب، يفره ولم 
فيالطاعة وتحرم بالضرر. الفرائص لسقوط اه؛ عبد أبو يقيده لم ؤإنما 

الخالق.معصية في لمخلوق طاعة ولا المعصية، 

يستطيبلكن الواجب، الحج من ولدهما منع للأبوين ليس نحتنئاد 
-ج.ؤإلأ أذنا فإن أنمهما، 

بلمحرم، ترحم[١ ذي مع الواجب الحج من زوجته مع للزوج وليس 
أكثرهمأو العلماء من كثيرأ إن حتى ذلك، في يأذن لم ؤإن تحج أن عليها 

الح^.مدة عليه النهقة لها يوجبون 

العلماء.أكثر عند الفور عر واجب والج 
ليمنهمحالف حدآ، صعيف نول مكة! أهل على العمرة بوجوب والقول 

عليهم،عمرة لا مكة أهل أن أحمدت عن الطريقين أصح لكن ولهدا الثابتة، 
وؤلريقةالمقدسي. محمد أبي طريقة وهي روايتان، غيرهم وفي واحدة، رواية 

أهملغير علك، تجب ثالثها• روايات، نلاث الحمرة في اJرلكت، أبي المجد 
مكة.

أظهرفي منه عنه ج مالأ؛ وحلف، قبله، فتوش الحج عليه وجب ومن 
العلماء.فولي 

وت،فىاوطوءة.)٢( المامحك[.]محاب، )أ(: ش )١( 



اثحجكتاب 

الوجهعلى منه منعه لوليه يكن لم عليه المحجور على الٌ^ وجب ؤإذا 
الشرعي•

عنما يفعل أن للإسان ليس لكن محرمة، ليست والتجارة 
الج.

عليهوجب والهلاك؛ السلامة احتمال نيها يستوي ؤلريق سلوك أراد ومن 
يكونفلا ه؛ نفعلى أعان ند فيكون يخث لم فإن لوكها، معن الكف، 
*شهيدأ 

معيجوز ولا المحقر• عن الدغ في إليها الحاجة عند ٢ الخفارة١ وتجوز 
الرعايا.من السالءلان يأحده كما عدمها، 

.، محرم١٢عدم مع آمنة امرأة كل ونج 
طاعة.كل صفر في متوجه وطا انماس: أبو قال 

فيلهن محرم لا لأنه محرم؛ إلى شفرن ولا معها، يسافرن المرأه ؤإماء 
انماص.أبو لذللثج بيض فقد الإماء؛ من عتماوها فأما الغالبة، العادة 

]إذنال، مجا على كالإماء، أنهن احتمال يتوجه المتأخرين• ٢ قال.صض٦ 
لانقطاععكه؛ ]و[لآ،احتمال الغالية[أْ، العادة ]في محرم لهن يكنءر؛، لم 

فيالعباس أبو وصحح الإماء. بخلاف بالعتق، هن أنفومللث، التبعية، 
محرم.ذي أو زؤج مع إلا للحج افر نلا المرأة أن المصرية: الفتاوى 

ولوسمح، أو بنسب التأبيد على عليه تحرم من أو المرأة، زوج والمحرم•' 

الفقي.حامل. محي ؤيخنرء(. الحاج يحرس من ياحذما الش الأجرة )أي؛ )١( 
ثلاثةافر نالأحر واليوم باش نومن لامرأ؛ يحل الأ ه؛ الني تول في نمنع )وماذا )٢( 

دواممحرم*، ذل أد زوجها دمعها إلا - ليلة دواية؛ دفي يومأ، دواية؛ دفي - أيام 
محيالفتاوى(. ني الإسلام شخ صححه الل•ى مو و٠ل•ا وضرمحما؟ لم ومالخالي 

المني.حاماو 
النرؤع•.صاحب، •م ظه.' العشمين محي شيخنا نال )٣( 
)ا(.في لم، )٥( يكنء• دم زإل )أ،؛ و )٤( 
ناو[.)د(؛ في )آ■( 



الفقهيةالاختيارات من اكليق اوااتب1و ا؛بمءءسمإ[ 
=وتئ1=س^^^========

عقيل.ابن واختاره العالماء، أكثر نول وهو زنا• لا شتية وطء السبب كان 
اتفاقأ.المحرمة لا التحريم ني المومين أمهات الني. وأزواج 
علىالعكس وكذا انملماء، باتفاق المرأة عن الحج ، أ للرحل ؤيجوز 

.الفقهاء يعص فه وحالف الأربعة، الأئمة قول 
وأماواجبة، لمست، التي الصدقة من أقفل المثرؤع الوجه عالي والحج 

قومهناك كان إن وكاj■لالث، أفضل، عاليهم فالصدقة محاؤج أقارب، له كان إن 
عبادةلأنه أقفل؛ فالحج تطوعا كلاهما كان إذا فأما نفقته، إلى مضطرون 

هذالكن ذلك،، بقيمة الصدقة من أنفل والعميقة الأضحية وكذلك، مالية. بدنية 
الصلواتؤيصلي الحرمات، ويترك الهلريق، في الوا-بمب، يقيم أن بشرط 

أحد.على يتعدى ولا الأمانة، ؤيودي الحديث،، ؤيصدق الخص، 

أبيقول وهو الهدى• موق أو اكلبية، ْع المالئ،، بنية الإحرام ؤيتعقي. 
للشافعية.قولأ وحكى المالكية، من جماعة وقاله أحمد، عن ورواية حنيفة، 

تخصه.صلاة للإحرام فليس ؤإلأ ،، وقته١٢كان إن فرض ءم_، ؤيخرم 
بينجمعآ فلا؛ ؤإلأ حائفا كان إن الأشتراطر٣، للمحرم تحب، ؤي
.الأحاُ

يقصدأن غيره عن للحاج يثبض فيها ١  ٥٣^،ارانفلرت ت الميمين محمد شيخنا قال )١( 
هذهمن ^YY هي شيخا إليها أشار اكي والصفحة نالت: المال!.اى بأحد 

الملمة.

 )Y( ش وقته يعد )الفتاوىنسخة في لما الخوامحق وهو انمليوعة، في وهي مل[، ]أر ت )د
محمدشيخنا نخة ولا )ب(، )ج(، )أ(، ني ولسست ، ٣٨٢ه/الكبرى 

بنالزبير بنت صباعة ءان ه- ماس ابن عن البخاري إلا الجماعة )روى )٣( 
تأمرنيفكيف الحج، أؤيد ؤإتي ثقيلة، امرأة إني اش، رسول يا ت نالت الخطلب عبد 

النساتيوعند فأدركت! تال: حيستتي. حيث محلي أن واشترطي أهلي، ت فقال أهل؟ 
الفقي.حامد محمد . امتثتيت!( ما ريالثؤ عر للثإ 'فإن 



الحجكتاب 

عنالروايتين إحدى وهو هديا. ساق إن التمنع من أنفل والمران 
فالإغرادالحج؛ أشهر مل اعتمر أو ممرنين، ني وحج اعتمر ؤإن أحمد. 

الأربعة.الأئمة باتفاق أفضل 
والسي.يتمح، فإنه الحج أشهر ني ندم ثم قرة ب، العم.رةر أنري ومن 

إلي.أحب والتمح نارنا كان الشي. أن أشك لا أحمد؛ الإمام نال نارنا، حح 
.أصحابنامقدمو هوا وعر الماس؛ أيو تال 
ؤيجوزالصحح، على يجز لم العمرة عليه ألحل ثم بالجح أحرم ولو 

باتفاق.العكس 

والبرغ.القاب حلا بملاصق، وجهها تغطي أن المحرمة للمرأة ؤيجوز 
نيه.عله فدية ولا الإحرام في الرداء عقد ؤيجوز 

فلهمالمدية؛ على مروا إذا والشام، مصر كاهل الجحفة؛ ميقاته ونى 
وهوالحليفة. ذي من الإحرام عليهم بجب ولا الجحفة، إلى الإحرام تأحير 

وماللث،.حنيفة أبى هب مجن. 

واختارهالنعل• وجود *ع الكبض ، رإلم،(ل مقعلهمع لس للمحرم ينجون 
البركات.وأبو اقفردات في عميل ابن 

أحمد.نصوصي وعليه مطالقا، يعتمر الأودأ التحلل بعد جا*ع دُن 
بإدام،يكون أن ؤينغي عرانية، حيز ترطلا الأذى فدية ني ؤيجزئ 

ناييالعارة هذْ ان اعلم إلح، أقرئ ومن *نوله؛ محقي؛ العيمض محمد شيخنا قال، )١( 
الشيخكتاب في فإن ولjبلك خناهرها، من بعيد محمل على تحمل أن إلا نلها،  ١٠

الصوابهو وهذا يتمنع، فإنه بفر العمرة يقرئ لم إذا أنه صا'بم؛ النورانية• •القواعد 
يتمح،٠لا فإني العبارة; صراب ولعل أعلم؟ واش هنا. العبارة لأول، الموافق 

محفؤ.العثيمين محمنو شيخنا نخة في ليست )٢( 
يومالهدي ونحر العنبة، حمرة رمي بعد التمصير أو الحلق هو الأول،؛ رالتحلل )٣( 

يكونلا الأتمر والتحلل النماء. إلا شيء كل به يحل الأصنر، التحلل وهو النحر، 
الفقيءحامد محمد الزيارة(, حلواف بعد إلا 

الثمينمحمد شيخنا ونسخت )١(، من والمثبت ]رحللأ[، ت )د( رج،، )ب(، ش )٤، 



الفقهيةالاختيارات من اك1>بمية |إإخباو 

شعير.أو ]بر[ من أقفل يأكله ومما 
والقمل، يفرم لم غل؛ أو لحجائ شعره وتهلع احتاج إن والمحرم 

النحلئتل يجوز ولا يقتله، فلا ؤإلأ مجانا قتله قرصه إن والقراد والعوض 
جاز.بقتاله إلا صرره يندير لم ؤإن عسله، كل بأحذ ولو 

٠الطواف في الأسود الحجر يستقل أن ويسن 
لهفليس المصلين غلهل إف فأما بها، الجهر لا الهلواف، في القراءة ؤيس 

الطواف.جض من أفضل القراءة وحض إذأ، ذلك 
له.عمادأ جعل ل البنت، من ليس والتاذروان 

أولى.غيره المقامامت، فسائر إجماعا، محه ولا المقام تقييل يثّرع ولا 
.إجماعا الرحمة جبل صعود يسرع ولا 

راكباوالوقوف الناس، يحبا ماشيا أو راكبا الحج أفضلية وتختلف 
والحلق؟ بعينها شعرة كل من لا حئ، إذا شعره من ؤيقمبمر المذهب. وهو أفضل، 

١غلهل فقد مباح أنه أحمد عن حكى ومن أومستحب، واجب إما التقصيرت أو 
]قبلعرفة من رجوعه يعد نا.وم محلواف بملوف أن للمتمع يستحب ولا 
فيالقولين أحد وهو الفقهاء، جمهور وقاله الصواب، هو هذا ، الإفاضة[ 

أحمد.هب مد 
عنالريايمحن إحدى وهو والمروة، الصفا بين واحد معي يكفيه والمتمع 

كالقارن.أبيه عن افه عبد نقلها أحمد، 
هذاالكاح، عقد حتى شيء، كل ]الأولرا اكحالل يحل للمحرم ؤيحل 

النساء.إلا أحمد متصوصى 

]خز[.)ا(في)أ(:
أبومحال خارجأ الأساس عرض عن ترك الذي وص الحرام الين جدار من الشايروازت )٢( 

وعرصهإصبعا عشر ستة السماء محي الشاذروان طول ت مكة تاريخ محي الأزرتي الوليد 
المصباح، ١ صن'ُآه التنبيه القاحل تحرير إصبعا. وعشرون أربعة والدراِع ت محال ذرنع 

اسرعة.محي ليست )٤( الإذاصة[. ]يمل)أ(:في )٣( 



انمجكتاب 

أصحابنا.قاله يتأحر، من لأجل التعجيل للمناصك المقيم للإمام وليس 
يولع.لا انماس: أبي كلام نظاهر حاج؛ غير إنسان حرج ؤإن 

حتىظهرْ البت الودع[لا، يولي ]لا الزاغوني: وابن عميل ابن وذكر 
يغيب.

مكروهة.يدعن هذا انماص: أبو تال 
اتماقا.الخيق البيت ؤلوانه؛،نير ؤيحرم 
اضيغفرْ لا والشرك الشرك، س فإئه به، يتمح ولا يقبله لا أنه واتفقوا 

أصغر[لىبكان ]ولو 
ولاالني. يفعله لم بدعة وذك تهلؤع، لخمره مكة من الخروج محنكرْ 

أذنبل بها، عائشة يأمر ولم غيره، في ولا رمقان في لا عهده، في أصحابه 
اتفاقاالخروج من أفضل بالبيت وهلوافه • لقلبها تعلها الراجعة بعد لها 

الجواز'سيل على يكرهه لم س عند تد■ءروجهآل٢، 
ؤأصلا دليل معهم ليس للهلواف الوصوء أوحوا والدين 

فإنهيدل، لا ه وحل، ا فهن. ، توصأءلحناف لما ه النم، ُأن ردي وما 
صلأةل؛،ؤتكل بموصأ كان 

كيومذنوبه من حمج يمخ، للم يرنث نلم حج ُمن النم، ونول 
منعلى أحمد الإمام أنكر ولهذا يانممره، أتى من فيه يدحل ، أمه*لولدته 
قال:

المخ.باقي من والمبت، يويعء ]لا رب(؛ المعلومة، في )١( 
فىاسوئ.لهت )٢( 
(.١٢٣٥)وملم (، ١٦١٤)الحائي أخرحم )٣( 
الني.فتوصأ تلمه صلاة ل والطواف رأي؛ ^: ٥٤٤الخيمين محمد شيخنا محال )٤( 

على Jjbلا . النم، ٌر، الفعل مجرد أن مع الشيخ، كلام مقتفى هدا • لهما 
الحجمحي محعله فما الأصل وكدلاائ، واجبا، كان لجمل بيانا كان إذا لكن الوجوب،، 
اءالمأ.و1ش •تامككم( >حالراعي يقول؛ وكان للجمل بيان لأنه الوجوب،؛ 

(.١٥٢١)البخاري أحرجه )٥( 



الممهيةالاختيارات من الطهية الإخا) 

.محكية حجة المتمع حجة إل 
يتتابفإنه والزكاة؛ الصلاة من ، ءاوه[أ ]محا يمهل الج أل اعتمد ومن 

مالمن الأدمي حق يقعل ولا قتل. ؤإلأ تاب فإل جاهلا، كان إن تعريفه يعد 
غيرء،أو الحاج مع ، ه[أ ]نفجرد ومن إجماعا. بالحج دم أو عرض أو 

ولاأحده، له أبيح الطريهما كلفة على يعينه ما المقعلعين الجند من له وجمع 
اختلاف.هن.ا في وليس والجهاد، الحج أجر وله أجره، يقص 

محرمة.بدعة تبوك تدوم عند اللاح وشهر 
له.أصل لا كاوب ت تبوك حمار من الجهال ؛ن.كرْ وما 

الروايتينإحدى وهو بعدو، كالمحصر نفقة ذهاب أو بمرصى والحمر 
تطف،ولم ورجعت ءلو١فها، وحرم مقامها تعدر حاتمى ومثالهما أحمد، عن 

الرفقة.لذهاب أو محه، لعجزها أو الزيارة، طواف بوجوب لجهلها 
كانإن حجه، نماء يلزمه ولا الروايتين، أصح في دم يلزمه والمحصهر 

الرء-ايتين•إحدى وهو تْلوعا 

٣دالبمىمحاا؛ثسر''lff® ا» أئ ١
صلاةتبل ذح لمن الضأن من الجيع من أصغر كان يما التضحية وتجوز 

لقصةغيرها؛ الأضحية فيخ به يعتد ما عندْ يكن ولم بالحكم، جاهلا اليد 
بعدأي: بعدك«ل؛،؛ أحد عن يجزئ *ولن قوله ؤيحمل محار، ين بردة أبي 

حالك،.

المعلومة.*ي ليت، )٢( عله[. وجب ]ما )د(؛ ؛ي )١( 
منبواط .، ٠٠١٧١على والأضحية الهدى ايتعين هفب: المشمين محمد شيخنا قال )٣( 

اوالهدي إشعار الثالث،؛ أوأضحية، ها.ي هذا تول؛ الثاني: الال.بح، ثلاثة؛ أمور 
تالانادين. تقي الشخ اختارْ يتعين. وءن؛ه؛ الشراء، حال بالنية يمميتان ولا ملياؤْ، 

،.الإنصافسالأاتق«ءاه. 
(،١٩٦٢)والدارمي (، ٢٨٠)٠ داود وأبو (، ١٩٦١)وملم (، ٩٥٥)المخاري أخرجه )٤( 

)لأ'\ى.حان وابن (، ٧٨٠٩)عوانة وأبو 



==مح==^سس==^=^=^وآء 
،طالقا.القيمة قدر عالي الأصعحية في والأجر 
الوجهتن•أصح ني أسنانها بعض سقط اش الهتماء وتجزى 

الهدي.هو ؤإنما يمكن، تضحية ولا 
حلطلث،ا.إبراهيم من كاهلت، ض، هل أالأهلم قال: ذبح ؤإذا 
عنالروايتين إحدى وهو الأضحية، ذيح بعد شعرء أحاو يتعب ولا 

٠أحمد 

.بثمنهاالصدقة من أفضل الميت، عن والتضحية 
الشافعي،مدهي، وهو التشريق، أيام آحر الأضحية: ذبح ونت وآحم 

لأنهمجاعة؛ عام الادخار تحريم ينح ولم أحمد، مذهب في القولين وأحد 
العلماء.من طائفة وقاله لتحريم، اب 

القدرةآ١]مع وعق وضحى اقترض ينق: أو به يضحي ما عدم ومن 
عرالوئء.

أهلعن زوجها مال من المرأة فنفحي بالمعروف، النفقة من والأضحية 
العتيقة.في التمليك يعتبر ولا الدين، رب يطالبه لم وندين إذنه، يلأ البيت 

؛/المنن تهذيب ني القيم ابن كلام وفي ت أتلت ت  ٥٤٤الخيمين محمد شيخنا تال )١( 
٠مشروعيته*ا على يدل ما  ٩٩

حدتها.يقتضي والمعنى المح، ش ولمت القدرة[ عدم ]•ع ١لخهلوعةت في )٢( 



الغقهيةالأختيارات من اكاْية |إاخب1ر 

السعكتاب 

تفعل أو قول من متراخ أو متعاقب من هبة أو بيعا الناس عده ما وكل 
ونبهه، حبجاز زان[ صوته لقصد العلير بح ؤيجوز والهة• الح به ١'،^■ 

عميل.لابن احتمالأن 
وهورآه، إذا بالخيار وهو صفة، بغير اليع صحة العباس أبو واختار 

آخر.موضع في وضعفه الحنفية، ومدهب، أحمد، عن رواية 
١أحمد مذهب، وهو صحح، ]السلمية[ بالصفة والبيع 

البقرة؛أو الشاة هل.ه من كوته وامسترءل الدمة، قى موصوفا لينا باعه ؤإن 
استبانه.قصد إذا أرضه ر الموجود ونحوه الكلأ بح ؤيجوز صح. 

والعراق،وممر التام ارض من م يقولم عنوة نتح ما بيع ؤيصح 
قوليوأحد أحمد، عن الرواسن إحدى وهر بخراجه، مشتريه يد في ؤيكون 

علىالقاصي واوله البركاتر، أبو وقاله لصداقهاأ"اأ،. أحمد وجوز الشافعي، 
حكماذللئ، صار فينا الإمام جعلها ؤإذا خلاف، بلا أحق ؛ها والموثر نفعها، 

بها.محختما غيرهم وليس الغانمين، إلى تعود ولا دائما، فيها باقيا 
استأجرهافإن إجارتها، لا بيعها ؤيجوز عنوة، فتحت، المشرفة ومكة 

باولها.يحرم ساقطة فالأجرة 
وكداالعلماء، جمهور قول وهو جلده، مع المذبؤح الحيوان بح ؤبمح 

ورنه؛يغلهّ الذي الأرض ني المغروس بيع ؤيصح بالح. احدهما أفرد لو 

لالسدمة[.المخ ياش وني )ئ(، عن ا"لشت )٢( 
الفقي.حاط عحمد |ا.تلأيا|( وللها بالأصل، )كذا )٣( 



الميععتاب 

ونالهذلك، وثبه والبصل، والمجل، والنلقاس، ولالجزر[لآ، ]كالمثا[لا، 
أصحابنا.بعض 

بهوقطع[لم زيما القاصي وتأوله أحمد، عاليه وص بالرنم، التع يبمح 
•أحمد مدب في القولين أحد وهو الاس، يع وكما السعر، 

كالكاح.المثل؛ بثمن صح الثمن؛ يم ولم باع ولو 
ذلك،؛علم إذا حمرأ يتخدْ كعمير الحرام؛ به نصد ما بيع يمح ولا 
:قالواالأصحاب، أن ؤيويده القولض، أحد وهو يلن، أو وغيرْ، أحمد كمذهب 

يجزلم ونحوم؛ الخمر كبح لمعصية؛ الدار يستأجر المستأحر أن المؤجر قلن لو 
محواء.والإجارة والح الإجارة، تمح ولم الدار، تللث، يؤجره أن له 

يكنلم متمتزين؛ بعوصن الحكم مختلغمح، عقدين بين اداغ جمع يإذا 
بعوصه.أحدهمايقبل أن لللمستريآ 

الأولللمشتري كان ذللت، فعل ؤإذا أحيه، شراء على الشراء ؤيحرم 
عوضها.أو السلة وأحد بالسالعة البائع مْلالبة 

فهوإياه: يبيعه حتى إياه، ومتعه حق بلا إنسان مللئ، على استولى ومن 
]حق[أْ،.بغير المكره كبيع 

الغلاء.يتمنى أن يشغي لا أحمدت نال، الغلاء، يتمنى أن لنكره 
فإنهحزأ، فبان فاشتراه، عبده، فإني نيد، من اثترني لأحر؛ نال، ومن 

بالثمن.الأحر أحذ غاب؛ أو أحدهما ماتر فإن بالثمن، والمقر البائع يواحذ 
أحمد.عن الحكم ابن ونقله 

عامةمصلحة لأنها المثل؛ بثمن المحاوضة ؤيجثإ باحلل، الأمانة وبيع 
تعالى.اض لحق 

لكالاشت،[.)د(: في )١( 
•]الجوز[ المخ؛ باش وفي )د( من المبت، )٢( 
للداتع[)ج(: ،ي )٤( بقطع[. تو!ما )ب(: في >م 

٠المطيوعة ش ليت ( ٥ ) 



الفقهيةالاختيارات من اكاء<يق الإخياو 

يجدلا الذي المضطر وكذا غيره، من أكثر ، الم|سترسلأ على يربح ولا 
أنوله غيره، على يربح ما مثل عليه يربح أن يّبم، شخمى عند إلا حاجته 

ربحإن لأحمدت نيل طالب؛ أبو نال احتياره. بغير المعروفة بالقيمة منه يأحذ 
بقدرأقل أو سة إر أجله كان إذا قال: ذلك،؟ تكره ة حمالعشرة ني الرجل 
بحيقول؛ اف عبد أبا محمعت، محمد؛ بن جعفر وقال به، باس قلا الربح 

به.بأس فلا مقاربا كان إذا النسيتة 
شبهلأنه الأجل؛ ندر على يزيد الذي الكثير الربح كراهة يقتضي وهذا 

والمساومة.المرابحة بيع يعم وهذا المضطر، بح 
حاجة،بلا منه الشراء كره وحده؛ فيه ؤيشتري ليبع مكانا صمن ومن 

حق.بلا نيادة أحاو عليه ؤيحرم 
محتاجونوهم الملعة، في يتزايدوا لا أن على الموق أهل اتفق ؤإذا 

الما الناس ، تغس[لمن فيه ذللا، فإن قيمتها، بدون صاحبها ليبيعها إليها 
بأس.فلا يزايد من م كان ؤإن يخفى، 

أرصه،في ماء عين أو مالكه، في محفورة كبثر نابعا؛ ماء مجالك، ومن 
إصعينأو كإصح مناعا؛ بيع؛عفها ويجوز حمتعا، والعين الثر بيع فله 
أصلهاكان إذا فكيف مباحة؛ أرض في القناة أصل كان ؤإن كذا، قناة من 
أرصه؟في 

ماؤهاينع العين كانت، ؤإن نزاعا. فيه أعلم لا وهذا العباس؛ أبو قال 
العادةجرت ما بل جميعه، يرى أن المبيع مرط من لمى فإنه يثا، ؤمحيثا 

بيعفي رؤيته أحد يشترط فلا البئر، ونفر الماع مثل يتجدد ما وأما برؤيته. 
إجارة.ولا 

أنه؛على بناء قولان، الصحة وفي القرار، دون الماء باع لو تنازعوا ؤإنما 
وعلىالشافعي عليه ونمى ت الصحة، والحنفية؛ مالكؤ ومازهت، لا؟ أو يملك، هل 

الفقي.حامد محمد الح(. ش المماكست يحن لا الذي )المسترسل،محو )١( 
]بمص[.)ا(: ش )٢( 



^==========^^=====^^كواآءسءءءءهء'ادسع كناس 

لا؟أم يدخل *ل الماء؛ يذكر ولم الأرض، باع إذا وتنازعوا • يملك[ أنه 

المحصح زبد• رصي إن أو بكذا، جئتني إن بعتك الباع؛ غال ولو 
أحمد.عن الروايتض إحدى وهو والشرمحل، 

باعنالو الخمودرآ،، حمتع في الثمع تخالف لم التي الشروؤل وتصح 
المعصح بالثمن، بها أحق نهو باعها إن المشتري؛ على وثرط جارية 

علىنضا المثرين نحو أحمد، وعن ه، عود مابن عن ونقل والشرط، 
اللك.لقص الوطء يحرم وأنه الشرط، هذا صحة 

البها، يتسرى أن بشرط أمة اشترى عمن أحمد الإٌام طالب أبر سأل، 
به.بأس لا ؛ JUللخدمة؟ 

نيتركأ أو نعلا المانع على ثرط إذا أنه يقتضي أحمد من وهذا 
كاشتراطوالشرط؛ البيع صح ه؛ نفللمبع أو لياغ مقصود هو مما ت١لءعآ 
يبيعهأن ؛ هذاومثل عليه، داره ونفح ثا لمهيعثمان اشترط وكما التق، 
الأن شرط أو الملي، ذلك من يخرجه لا أن شرط أو يعلمه، أن بشرط 

الأو المهلمم، في يساويه أو يزوجه، أن أو الفلاني، الممل ني يستعمله 
ينفخ؟أو عليه، يجبر فهل الوفاء، من المشتري امتنع فإذا يهبه• لا أو ينعه، 

أنأو بها، يسافر لا أن النكاح؛ في شرط إذا نولنا ماس وهو وجهين• على 
والملوك.الزوجة بتن المشقة في فرق لا إذ عليها؛ يتزوج لا 

أصحابناكلام فمقتضى معلومة؛ مدة لخيره المبع نفع الباح شرط ؤإذا 
جوازم•

المح.يام من والمثت يملك[، أنه على الثانعي ]ونص المط؛وءة: ثي النص )١( 
وتكسيره؛الحطب كحمل شرطين يئن جمع 'إذا ئه•' الثمين محمد شيخنا قال )٢( 

الإماف.ا>. ءتها.المائق قي قال . يمح. الشخ؛ وتال يمح، لا فالمن.هب؛ 
]١^.)د(: في )٣( 



اتفقهيةالاختيارات من 1كا0يف الإخباؤ إءس 
_^^=_=^^^===|JAJ =

أنعليه وشرطت سفينة، أعممت، 'أنها سالمة أم وحدوسث، احتجوا فإنهم 
•البيع ش لكسثنائها العتق في غيره خدمة واستنتاء عاش ما . الض يخدم 

يشتخيار بأنه أصحابنا من حمامة وعلله باطل، ت ءي_، كل من البراءة وشرط 
كالشنعة.تبله؛ سقط فلا البيع، بعد 

البيع.عقد . Iajالعيوب( من البراءة صحة التعليل; هذا ومقتضى 
المجهولفي قمح حق؛ إممقاط البراءة صحة ني المخالمج: ونال 

والعتاق.كالْلاق 

لكنالمجهول، في يمح وأنه بموحبه، نقول أنا والجواب: له: نيل 
وجوبه•بعد 

بهقضى الذي عتب، كل من البراءة بشرط: المع ألة مفي والصحيح 
فلاالعيب بذللئ، علم يكن لم إذا الماغ أن ت العالم أهل أكثر وعليه الصحابة، 

لمأنه حلف، المانع؛ فأنكر علم؛ذللت، البائع أن ادعى إذا لكن للمشتري، رد 
عليه.ئضي ثكل فإن يعلم، 

ولوالحقود، كل في الشرط خيار ؤيثبت( البيع، في المجلس حار ؤيثيت 
المدلأى.طالمؤ 

بنحبان لخبر نلأثا؛ يثبت، أن توحه بما.ْ يوئتاه ولم الخيار أطلقا فإن 
أبوونقاله فلا، ؤإلأ الثمن، رد إذا الخيار مدة في \نحخ مممذصء،، 

آ/والحاكم ، ٢٢١م/ واحد (، ٢٥٢٦)ماجه وابن (، ٣٩٣٢)داود أبر أحرجه )١( 
•الذهي ووانقه الحاكم وصححه حن وهو ، ٣١٢

ذراj^، العقد، تلي مد؛ ملي الإجارة ذلك اومن العشعض؛محقيI محمد شيخا تال( )٢( 
■ه* واخارء الدين نني الشيخ ين الماس ني وناله الشرط، حيار 

والنسائي(، ٣٥• داود)•وأبو (، ١٥٣٣)الم وم(، ٢١١٧)البخاري أحرجه )٣( 
(؛٤٤٨٩)

•~ةذ،والدم ونيل،؛ الأنصاري، عمرو بن مطل. بن - المهملة الحاء بفتح - حبان هوت )٤( 



البيعكتاب 

لكلأحذالضرر؛ لإزالة المهرين التمالكات وكذا أحمد، عن ءلالسا 
الغاصب.من والزؤع والمستأجر، المستعير من والبناء الغراس وأخذ 

أحمد.مذهب وعو يماكسه، لم باغ إلى لخترمحل الغض ختار ؤيشت 
تبعتقه التبرر دون اليمين يالتعليق تصده وكان يبيعه، عبده عتق علق ؤإن 

يمحفلا كالنال.ر؛ مستحقا عتقه كان التهرب، به تصد ؤإن يمين، كفارة أجزأه 
البح.صورة عر معلقا العتق ليكون بيعه، 

والخالع،القح على الُللاقا تُلثز، في هذا قوله الخباس أبو وؤلرد 
والخلع.القح صورة على معلقا فجعله 

وقؤعيمتح فلا عليه؛ العلق والخغ القح بانعقاد قيل ولو لقال،[ 
فكذاانمدة، بانقضاء البينونة ح أوقعه حبنا حامل-، ابن رأى عر معه الهللاق 

بالمخ.

عيبه.قدر يعله ولم به أعله لو وكذا لعة، الفي الخيسإ كتم ليحرم 
ؤأصحابنا س طائفة به أفتى وقل- به، التصدق أو بإتلافه، عقابه ؤيجوز 

١منه قريبا ليثل-ل كيرا يومه بأن تر متعرير ؤيحرم 
العنه الملك انتقل س إر انمائدة المملوكة الأعيان ز المتصل والنماء 

إذات قال حيث طالب،، أبي رواية في أحمل- كلام ظاهر وهو الأعيان، بتبع 
والمنفصل.المتصل يعم وهذا له. فالنماء امحأتحقتإت مم فنم-تإ، غنما امتري 

مأمومة،رأمه نشج حجر، الغزوات، بعض في أصابه ئد وكان منة، مالة ^ قل. كان 
يناه عد حديث من وملم الخالي روى وقد التميز• عن يمج لم لكن لمانه فتغني 
افه.Iرسول نقال الع، في يخيع أنه اطه لرمول ذكر رجلا ران ها• عمر 

فيالخطابي محال حلأJت٠ لا يقول؛ باع إذا الرجل فكان خلابة، لا ت فقل بايعت، إذا 
بلغيره• وقال منقذ، بن بحيان خاصا كان هذا أن إلى بعضهم ذهب المن؛ معالم 
ذاالمشتري يكن لم إذا المعاينة؛ بع في أنس بن ماللث، وقال عمومه. على الخبر 

وعاليغابنه، يكره المسترسل؛ بع في أحمد وقال الخيار. فيه له كان بصيرة، 
فالهخلابة• الأ وقال؛ باع إذا أنه عنه حكي وند له• يستقصي أن اللعة صاحب 

الفقي.حاعد محمد الرد(. 
]نالوا[.ب(: )ش 



١٨٢
اتهقهيةمن اكا0ية الإجثاو 

وهوفلا، ؤإلأ ، ردْ تعدر إن أرشه فله عيب به ففلهر شيثا اشترى ؤإذا 
نظانره؛في ]يقال[ وكذا والشافعي، حنيفة أبي ومنم، أحمد عن رواية 

مرنت،.إذا كالممقة 

وأحن.اكه[ لوإمسِالثمن، وأحد الرد بين المشترى يخير والمالم، 
الباغلتفرر الأرش أحذ[ أو الرد، على المشتري ليجبر ت فعليه الأرش، 

والأ-حيرا
وكتمهاليع، نل بانللت، معروفة وكانت، المشتري، عند الجاؤية أيمت، ؤإذا 

الأصح.في بالثمن المشتري رمح ^ ٧١
عيب.السوء والجار 

المخ.ت مئلله أو المشتري عنر ظهر ؤإذا 
فيهما.إجماعا القبفؤ، قبل عممه ؤيمح بالعقد، المثيع المشتري ؤيمللته 

.وعيرهماوالموزون المكيل سواء نمه، نل يبعه لم شيثا اشترى ومن 
ابنعن وروى الشاض، ومذهب عميل، ابن احتارها أحمد، عن رواية وهو 

تدلدلف وعلى لا، أو المشتري صمان من لمبثع ا كان وسواء رؤ^ا، عباس 
الروايتين،أصح محي جذها تبل الثمرة في المشتري كتصرف أحمد؛ أصول 
المؤجرةالعين ني المستأجر تصرف وكصحة الباع، على مضمونة وهي 

صبرةني التصرف ؤيمتخ المزجر. على مضمونة أنها[ ]عع بالإجارة، 
منأنها مع الخرني، اختيار وهي الروايتص إحدى على جزافا المشتراة العلعام 
الأكثرين.ءلريمة وهذه المشتري، صمان 

عجزبل الضمانين، توالي لمست ت القبص تبل البيع عن المهكا وعلة 

اسوعة.ش ليست 
المخ.باس من رالمثيت إمجساكه[، ]أو ت د( )ش 

المح•باش ٌن والمثبت وأخدآ، الرد بين المشتري ]يخير ت )د( في العمارة 
المخ.باش من والمشت ]لتصرف[، ت ،؛^ ٤٤الثمين محمد شيخا ونسخة )ا(، في 
•المخ باش من والمشت ]لصحة[، محقي! العثيمين محمد شيخا ونسخة )أ(، في 
٠]ومحي[ ت رب( ؛ي 



البيعكتاب 

رأىإذا سئما لا يسلمه، لا وند يلمه، ند الياغ لأن سلمه، عن المشتري 
وعلىالفخ. في احتال أو بجحد إما اليع رد في مص رح، ند المشتري 

بيعجواز من مخرج وهو فضه، تل ١^٥١١، في التولية تجوز الملة هذْ 
نيه.والشركن لباسه، يعه ؤيجوز الح، بغير فته التصرف ؤيجوز الدين، 

يالسعنبقه قبل نبه التصرف يجوز فإنه الح• سوى بعقد مللئ، ما وكل 
الرج.نصد لعا.م وغيره؛ 

لصحةيعتبر لم غنيمة أو وصية أو موروث في ان إنمللثا نعين ؤإذا 
*خلاف بلا قيضه تصرفه 

أحمدتمذهت، وظاهر القبض، من بتمكنه المشترى إلى الضمان ؤينتقل 
وءترْ•اتجوض ين الفرق هو ليس وغتره، فمه س تمكن  ١٠بتن الفرق 

١ ®fflll  ب،بمبا iff®٣
عنرواية وهو الثلغم• *ع الوزن أو الكيل الفضل؛ ربا تحريم في والخلة 

أحمد

التماثل.اشتراط غير من بجته والفضة اكه_ا من الممؤخ بيع ؤيجوز 
لمما موجلا، أو حالا الثح كان سواء الصنعة مقابلة في الزائد ؤيجعل 

١٢]أثمانا[ر كونها يقمن. 
فيباعبنفسه، فجنس محإلأ بربوي، فليس بالصنعة القون، عن حرج وما 

٢*وسمسم بريتون، ونبمتإ بهرية، "مز 
فييجري فيه؛ الربا يجري نلنا؛ إذا والحديد النحاس من والمعمول 

نيادة.غير من الأول، وبالثمن الأول، بالعقد منكه ما نقل العبيع: ني )التولية )١( 
الفقي.حامل محمد )قاموس( 

محمالشيخنا نسخة من والمثبت ا ]ثمن[ ت )د( وفي ]نمنا[، رج،' المطبوعة، في )٢( 
)ب(.من ّاتءل الموصع وهذا )١(، العثيمين 

.المسم نيت )٣( 



الغقهيةالاختيارات من الطميه الإغبار 

والأسطالالحرير كثياب المنعة؛ لعد وزنه يقمد مما كان إذا معموله 
العلم.أهل أنوال ثالث وهو فلا. ؤإلأ ونحوها، 

اللحم.المقصود كان إذا ه جنمن يحيوان اللحم بح ؤيحرم 
مالك.وناله بالتحري؟ الرئوية الموزونات يح ؤيجوز 

ببعتسبعضه بح يجوز ت الألهان مثل والوزن، الكيل فته يختلف لا وما 
٠عليه يدل ما أحمد وعن ووزنا. كيلا 

دالزرمحع•الثمار جميع في المّايا يتجوز 
حنيفة.أبى ومذهب أحمد عن رواية وهو ،• عجوةل ند مسألة ، ؤيجوزأ 
لأنحليته؛ بجنس المحلى السيف بع جواز أحمدت مذهب وءلا٠ر 

١بمثل مثلا بخالصة عشها يقصد لا فضة بح ؤيجوز ٠ ؛مقصودة ليت الحلية 
النقيين.بأحد المانقة الفلوس صرف في والتقابص الحلول ، يث.ترطر ولا 

عمتل•ابن واحتارها منصور، ابن نقلها أحمد، عن رواية وهو 
اؤيامتكان إن فيه، النسأ يجوز والحيوان كالثياب فيه التفاضل جاز وما 

•أحمد عن رواية وعو فلا• ؤإلأ 
أبىعن البر عبد ابن وحكاه جاز• ، ]ذمتهما[١٤في دينا اصطرفا ؤإن 

.أحمل عليه نهى لما حلافا ومالك، حنيفة 

الجوازعجوة• مد ألة م'ؤيجوز توله• رظاهر ت محقي المثيمين محمد شيخنا فال )١( 
أومعه، مما أكثر النرد، يكون أن باشترامل صرح آحر موصع ني ولكنه مطلقا، 

عنالثانية الرواية هو و،،اوا منه، باد لا القياد وهدا الجني، غير من البميع مع يكون 
آمين•-. ٥٤٤احمد 

النقي.حامد محماد . نحوه( أو ودرهم، بمد'عجوة عجوة مد يبح أن روهي )٢( 
!٦٩قاسم لأبن الفتاوى مجمؤع وفي هنا، ااهكل.ا ؛ ٥٤٤العثيمين محمد شيخنا تال )٣( 

فإنفيها(، اء المهمن )يعني: ذلك، من المنع والأفلهر تال: الخلاف ذكر لما  ٤١٩
وقولهالناس.اه. أموال معيار وتجعل الأثمان، حكم عليها يغالي، النافقة النلوص 

١، aIULmjلقوة بالجواز؛ قوله من أظهر بالمع 
لذئٍهما[لأ)أ(فى)د(:

فضة،ييال الفؤ الدائن ذمة في ولال٠الين ذهبا، جنيه ماتة لأحدهما يكون كأن )وذلك، )٥( 



البيعتناب 

أحمد.عن رواية وهو ،، التورقال مسألة ٢ ولتحرم[ل 
تكنلم ما يئة، نيه ياع لا ما ثمنه عن أحلم حرم يثة نربوتا باع ومن 

ميالمقل. محمد أبي والشخ تحريمه ني أحمد الإمام بين توسط وهو حاجة. 
•وحض 

عقد،لا أن ت القبض فيها يحصل لم إذا أنه الربا؛ عقود في والتحقيق 
مابطلان لا يتم، لم ما بطلان فهر العقل. بعلل يقول؛ الفقهاء بعض كان ؤإن 

'م•
.الربا تحريم من أشد وتحريمها محرمة، باطلة والكيمياء 

أبووأفض صناعتها، معرفة على تشتمل التي الكتب، بيع يجوز ولا 
،٠بإتلافهال الأمور ولاة بعض الماس 

للأخر.، uLc.مما واحد كل ذمة وتبرأ مهطرفانها، ;يالأت، عشرة الجيه تيمة تكون و ~
النقي.حامد محمد التقابض(. صورة يشتوٍل واحمد 

)ب(،من والمثبت )ج(، في واصحة وغير التودذ،آ، ألة ملوتجوj ؛ أ، ر ني ، ١١
شيخنول من المعرون، وهو >ةلمح، العثيمين محمل. شيخنا وسخة )د(، 

ه.الإسلام 
أوالثياب،، من صالعة المقرض له فيشتري قرصا، جنيه ماتة يطيبح أن )وصورته؛ ( ٢١

البوكلاهما نمنها، ؤيأحن. وق الفي ؤسعها مثلا، وعشر بمائة فيأخذها اكلعام، 
اليح(.بصورة الربا على حيلة وهي التجارة، لا القرصة، هر القصد أن ؤيعلم يتاجر، 
النقي.حامد محمله 

الشرعيةاليامة ، ٣٩١.  ٣٦٨آمآ/الفتاوى وحكمه: تعريفه في \و}ذف كلام انفلر ( ٣١

لأكلوالمحنالين، الدحاحالة، حرفة الكيمياء أن من زمنهم في معروفا كان لما )هدا )٤( 
فهواليوم؛ المعروف، الكيمياء علم أما الناس، س الأمار ومخادعة الأموال؛١لاءلل، 

للمعادن،الأولية العناصر معرفة في بعيدا، شأوا اليوم أهله بلغ ند عغليم، فن 
حربناالحياة شؤون غيرت تحادثات، وم؛اكتشافاُت، ذللئ، س وخرجوا وغيرها، 

بيعفههانخالط والزرؤع، التباتأت خصاممس معرفة في كالئان فيها والشأن واقصالتا. 
صوسبحان نابع. دواء أو نافر، يلعام منها فيكون غيرها، او المزج، أو بالُلخ، 

اهلشكروا عقلوا ولو يعقلون، لا الناس أكثر ولكن يعلم، يكن لم  ١٠سان الإنعلم 
النقي.حامل. محمل. إيمانا(. فازدادوا نعمته على 



الفقهيةالاختيارات من الطْياة اإاذي1و 

أوصلاحها يدا سواء يعرونها، حملة المقاثي بيع يجوز أنه والص-حح؛ 
•احدان؛له القول وهذا سد، لم 

صلاحهايدو تبل الخضروائت، فبح الشجر، كأصول العروق أن أحدهما 
•تبعأ يجوز صلاحه، بدو تبل بثمرْ الشجر كبح 

الضنهي في ندحل لم هذه أن الصم؛حت وهو الثاني، والماحي 
تيبسأن إلى ، ]العدومت[ر ، واللقهلارتجأ الموجودة اللقطة على العقد يصح بل 

ونالهأصولها، دون المقاثى بع ؤيجوز ذللث،. إلى داعية الحاجة لأن المقتأة؛ 
.أصحاينا يحض 

روايةوهو الجنس• ذلك وبيع بيعها، حاز شجرة بعمى صلاح بدا ؤإذا 
]عادة[جملة تباع التي الأجناس وبقية معل•• بن اللين، وتول أحمد، عن 

منولو جائحة، بيعه يجوز الل«ى الزيع أصاُبا أو ذللث،، أصائب، فإن 
المشتري.يمرؤل لم إن بائعه، صمان فمن ت تضميته يمكن لا جيش أو جراد 

وكانتؤمثلا، ؛ألف، الأرض اكتريت، إذا كما ١^٠١^٤، فى الجائحة وتثيت، 
نعمائه.؛الجائحة ساوي 

وهوالإجماع، من المغني في ما حلان، هذا أن يقلن الماس وبحقي 
laJLp ،, صمانمن يكون تلم، إذا الزيع نض أن ت المغني في الذي فإن

حلاقه،فيه ما فهلءا الشتراة، كالثمرة يكون لا الزيع، صاحب، المستأجر 
انمطعلو كما فتكون قيمتها، ونقص الأرض أجرة نمى في الخلان، ؤإنما 
الرحى.عن الخاء 

ونحوها(.واJعJخ والقثاء الخيار من نضح ما القامحل من الواحد، المرة )اللقطة: )١( 
الفقي.حامد محمد 

الطبوعة.في ليت )٢( 
ضب،العثيمين محمد شيخا نسخة في وص )ج(، )أ(، )ب(، في لمست ]عادة[ )٣( 

)د(.



اJبيعكتاب 

مقيلا،إياها أجره إنه الإجارة؛ في قال، ولو المزايع، *ي الجائحة وتثبت 
مزرعا.أو مراحا، أو مصيفا، أو 

أبوباولكا وحكم نفعه، نقمي حمام أو حانويت، ني الجائحة وتثبت، 
المقدسي.]حمزة[ بن مليمان الفضل 

أحمد.الإمام عن رأيته ما حلاف لكنه الماس؛ أبر تال 
انقخت،بانة؛ الأرض نفع تععلل إذا ونصوصه؛ أحمل أصول وقياس 

أوبجراد الكروم ت، يبولو الدار. كامتهدام المدة؛ من بقي فيما الإجارة 
النفع.من تعْلل ما بحتإ الخراج ٌن ّّمهل غترْ؛ 

تجزلم ذللت،؛ غير أو عمارة أو إجارة أو سع به الانتفاع يمكن لم ؤإذا 
بالخراج.المaلالة 

٢اج اهداسائاا١11
حثإذا أنه بحكم شيء في معلوم أجل إلى معلوما مقدارا أسلم ولو 

؛السعر.كالبيع صح؛ ؛ معلوم يقدر يساوي، مما بأنقص يأحذه 
•فلا ؤإلأ ملكه قمح، مو,جودأ فته المسلم كان إن حالا، السلم ؤيصح 
لمالدين بين فرق ولا وغيرْ، الغريم من الذمة فكا الدين بيع ليجوز 

لئلاثل,؛ القيمان بقدر ولكن عباس، ابن وقاله أحمد، عن رواية وهو وغيره، 
يقمن-لم فيما يرح 

أحمل..عن رواية وهو شرؤل، على البراءة تعليق ؤبمح 
أوإتلاف، أو إرم—ؤ أو بعقد مشترك دين من الشريكين أحد قبضه ومجا 
الغريم،من الأحد فالثريكه واحد؛ ]استحمالها[ سبإ ص-ريث-ة، 

]جعفر[.فىاسوع:)١( 
كانالمشاِع؛ يالجزء معلوما يكون أن رييسغي ظلإ■' العتيمين محمد شيخنا نال )٢( 

معيظتجا جعله إذا لأنه حلوله؛ ونت، قيمه عن المئة، في عثرة بنازل يقول؛ 
١تاليهدء أو الثمن من كثيرأ يستغرق فقد يالقل.ر، 

ا[.]امتحقاقه)د(: في )٣( 



الغمهيةالاختيارات من الهلهية الاخاؤ 

تلف.لو وكدا أحمد، الإمام مذهب وهو ]مضه[رى، نما ]ومحاصته[أاا 
وأنهقليه، استثتاءْ خادعى مكتوب، دين الأحر على رلأحدهما تبارآ ولو 

تحليقه.ولحصمه تبل، * منه يبرثه لم 

rا® ائدامض»اا® ٦
وهوالزيادة، نمد غير من وزن، بلا عددآ مثله ورد الخبز ترض ؤيجوز 

أحمد.مذهب 
الصحيح.على حاز آخر؛ بلد ني منه ليتوفي بلد ني أترصه ولو 

الأحرمعه ؤيحصد يوما، معه يحمل. أن مثل المنافر، قرض ؤيجوز 
أنهات المنافع على الغالب لكن بدلها، الأحر ليكنه دارآ يكنه أو يوما، 

ونيالمشهور، على ، الثل[ل]رد يجب حتى الأمثا)،، ذوات، من نج لي
.بتراصيهماالمثل رد يجوز أنه التقوم ني ؤيتوحه القيمة. ]الآحر[ل 

بعينالرجؤع نله ماله؛ عين القرض ووحد ا مقلمالمقترض ظهر ؤإذا 
٠ؤيب بلا ماله 

تولوهو ٠ عيرْ أو ترصا الدين كان سواء بتأجيله، يتأجل الحال والدين 
الروايتينإحدى من أحمل. عن رواية ؤيتخرج أحمد. مدم، ني ووجه ماللمثا، 

مدوالخيار الأجل إلحاق صحة في الروايتين إحدى ومن الارية، تأجيل في 
العقد.لزوم 

الناس،يفعله كما ذمته، في وأنه ببدره، وأمره تدرأ، أكاره أقرض ولو 
أمانة.لأنه لميضمنه؛ ولوتلف، المثل، نميسؤ وله فاسد، فهو 

أوبعلها، في المقرض ووكل متفرقة، قروصا رجل من اقترض ولو 

•المخ باقي من والمثست، صمته[، رج(: )د(، »ي )١( 
المطوئ.في لم، )٣( لاحدْ[. »ي>أ<:)آآ(
باثيمن والست، )ب،(، من اقل المرصع،وهذا ]الأحرى[، )د(؛ اليومة، ني )٤( 

النسخ.



—=تتث0=
يكونأن فيبني ت كتابان أر حفظا، المبيع صط في البائع ووكل شينا، منه ابتاع 
,مقبولأ ههتا المؤت٠ن هذا قول 

يكلفهولا المرض، بلد ني المقرض يوقي أن المقترض على يبجب 
والحمل.الفر مرونة 

٣ائباباصاه0ا« ا® ١
مثل;عرفا، الضمان منه يفهم لففل بكل يصح أنه ! المدمروقياس 

تطالبهولا اتركه أو! الثمن، أعهليك وأنا ينه أوت الصداق، أودي وأنا زوجه 
الثمن.أءطياك، وأنا 

]___،شيئا وغرم الضامن لثإ نأمنادر، عنه مضمون تغيبا ولو 
محه.الممون على به رجع الحس في أنفقه أو ذللثاآا،، 

يلزمما يضمن أن وهو السوق، ضمان ومنه المجهول، صمان ؤيصح 
مضمونة.عين من يقبضه وما دين من التاجر 

علىالشهادة تجوز وكذلك جوازم، ير لم لمن به والشهادة كتابته وتجوز 
اجتهاد.محل ذللث، لأن جوازها؛ ير لم لمن المزارعة 

فحرام.عليها الإعانة وجه على المحرمة العقود على الشهادة وأما 
أوالبلل. من يذهبا ما حربا وتجار ونحوم، حارس ضمان ؤيصح 

البحر.

العلم!أهل أكثر عند جائز وهو يجبا، لم وما مجهول ضمان ت وغايته 
وأحمد.حنيفة، وأبي ماللئا، 

برئ،تسليمه! فى صرر ولا له، المكفول إلى فسلمه إنسانا كفل ومن 
الأئمة.ص أحد عند إل؛هلآا منه إحضاره يلزمه ولا الشيع، حص في ولو 

.المْلوعة فى لست )١( 
والعبارةت تلت الفقي. حامد محمد نحوها(. أو إليه'؛ ءاحضاره ولعلها بالأصل، )كدا )٢( 

للكفيل.لازم غير المحس من إحضاره والمراد صحيحة: 



un
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للوجه،كالكفيل - الغريم بدن على وكيل هو ممن - ونحوه جان وال
يه،المكفول يحفر لم لو كما كان إحضار0 تعذر فإن الخصم، إحضار عليه 

عندهله ولا لولدْ صامتا الوالد يكن لم ؤإذا ماللئ،، ومحي محدنا عاليه ما يضمن 
إنلكن، عليه، له بما والده يطالب، أن حق الولد على له لمن يجر لم مال؛ 
لرمهونحوم بالتعريف ولده إحضار على الحق صاحتا معاونة الوالد أمكن 
ذلأث،.

الرجؤعوللمحتال شل. الأسماء في إذ0 الديوان في ماله على والحوالة 
لمته.ومهنا 

ضْا بتع جوزنا إذا دينه، محع دلا الأب، على يحيل أن للابن وليس 
الأب.برصاء إلا الغريم 

لمإذا يشترى: أو يقترض، أو الرحل، يتزوج أن أحمد الإمام وكره 
]مسرته[يعلم ولم ر مععلى يحيل أن يكون فلأن رته، بعالأحر يعلم 

فإذاالوفاء، على ثادرأ كان من يعامل إنما الرحل أن الحال ءلاهر لأن أولى؛ 
.غائاكان ذلك كتم 

واحتارهلم• ميل• فى كونه بنرءل كافر، من لم المالحبي رهن ؤيجوز 
كماغيره، دين على ه نفمال الإنسان يرهن أن ؤيجوز • أصحابنا من ٠لائفة 
للرهن.إعارته ننلير وهو وأولى، يضمنه أن يجوز 

ماالمرتهن، قول، فالقول الا-ينت فل-ر في والمرتهن الراهن اختلف ؤإذا 
ماللث،.مذهب وهو الرهن• قيمة من أكثر ييع لم 

انملومة.ني لت، )١( 
الرس•باب يقولط أن الأولى كان ٤؟^؛ عقل بن اه بو الشخ قال )٢( 



—=اتتتا|=ص—
أحمدمذهب وهو الدين. جميع يقضي حتى الرهن من شيء ينفك دلا 

وغيرْ•

إمهاله،الدين رب على وجب الرهن؛ غير وناء للمديون يكن لم يإذا 
بيعهفي ك1ن أو الحبس، من بخروجه إلا بيعه تيمكن[أا، لم فمتى سعه، حتى 
أوهو معه يمشي أو عليه ؤيفنن إحراجه، وجب عليه؛ صرر الحس ني وهو 

وكيله.

٣٣الجوار وحعكم الصلح اب ب ٦
وحكيأحمد، عن رواية وهو حالأ. ببعقه المزجل عن الصلح ؤيصح 

للشافعي.فولا 

منمها بأكثر المثلي غير المتلف قيمة وعن الخنأ، دية عن ؤيصح 
أحمد.نول قياس وهو . هاجن

الغير،بجدار كالأسفللأل عادة؛ لها نيمة لا التي والمنفعة والعين 
اتفانآ.إجارة أو بح عقد عليها يرد أن يمح لا سراجه. في والنفلر 

سببالثمرة من تالف فما أحدهما، فبني بستان حاممل بناء على اتفقا ولو 
نصيبه.لشريكه صمن الأحر إهمال 

الشريكينأحد فعلى منها، بل. لا عمارة إلى المشترك المللث، احتاج ؤإذا 
العلهاء.نولي أصح في منه ذللث، ؤللب إذا شريكه مع يحمر أن 

وءلاو_ااستويا ؤإن الأسفل، على مشارفته يمع بما التستر الأعلى ليلزم 
أحمل.._، J،>Juوهو السترة. إلى الحاجة مع الأحر أجبر السترة؛ بناء أحدهما 

حمام،بناء من جاره؛ به يؤذي يما ملكه في يتمرف أن للإنسان وليس 
أحمد؟طه_، وهو • ودناق وطاخ وحانوت 

.بها تلف، ما ممن بها التقرر من يمنع سدآ بئره يسد لم ومن 

]بمالك،[.فى)ا(: )١( 
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-جاره عن الفضاء سد إلى أفضى ولو بنائه، تعلية وله 
أعالم.راض نظر. العباس أبي قاعدة على رمه غلذتّ: 

نزاع.بلا ءاك4 أجرة نقص س حونا متعه له وليس 
]لاصرر نعل على أو والإرادة• القصد على مبناها والمفاررة 

غيرمن الإصرار معل أد بالماح، ولو الإصرار نمد ممض إليه، ، بمحتاج^ 
به،والانتفاع إليه للحاجة المنحق اكرر فعل إذا وأما مضار، فهو اصنتحقاق 

الخلةحديث في ه المي نول ذللث، ومن بمضار، فليس الإصرار لقمي لا 
ةبعل■ عنها المعاوصة صاحبها من طلب، لما الحديقة صاحب تفر كانت الي 

أنعلى ندل ، بقلع-هااال أمر ثم مضار. أنت رإيما فال; يفعل، فلم طرق 
منه.صاحبه تمكين يجوز لا محرم، اكرار 

الحيواناتوفضلات والزبالة الأتربة فيها يلقى ساحة له كانت ومن 
الجيران■صرر يدلمع أن صاحبها على بجب فإنه بذلكر؛ الجيران ؤيتمرر 

يمرما فيها يلفى أن يمنع أو يحمرها، لمن إعطائها أو بعمارتها، إما 
بالجيران.

العلماء•بين نزاع علته البناء جواز ففي للصلاة معدآ المسجد كان ؤإذا 
بهيضن لم إن وكل.ا اتفاهآ، به يضن ما الوقف فوق يثني أن لأحد وليس 

الجمهور•عد 
الانتفاعمحن جاره يمنع أن له يكن لم بشخص؛ مختصا الجدار كان ؤإذا 

•الجدار بصاحب يضر ولا الجار، إليه يحتاج بما 
إلىاحتاج إذا أرضه في مائه إجراء من جاره تمكين الجار على ؤيجب 

مذهبممح، المولين أصح في، صرر، الأرض( صاحب على يكن ولم نلائ، 
ههالخطاب بن عمر به وحكم أحمد. 

المطبوعة.ر لمسث، )١( 
النسمة.الكتب، أصحاب ين س به وانفرد (، ٣٦٣٦داود)آيو أ-؛محه )٢( 
(.١٤٣١)ايوطأ ش أحرجه.اللخ، )٣( 



البيعكتاب 

رأمهيحني أن الراكب يحتاج أن مثل يالمارة، يضر الذي ، والساباءلل 
أنيمكن ولا رأسه، ؛نج أو عمامته، رمى ه نفعن غفل ؤإن هناك، مر إذا 

فمثلهناك، يمر لا المحئل والجمل ثنته، كرت إلا عال جمل هناك يمر 
يجببل الملمين، باتفاق المارة طريق على إحداثه يجوز لا السا؛اطت هدا 

حتىبإزالته إلزامه الأمور ولاة على كان يفعل لم نإن إزالته، صاحبه على 
وجبالزمان طول على ارتفع ثم منخفضا الطريق كان لو حتى الضرر، يزول 
م.وافه ذم. U على الأم كان إذا إزالته 

٣ا« ®بماسم«ا® ١
لهيعرف ولم ، ونحو0 كالضمان معاوصة؛ يغير الدين الإنسان لزم ؤإذا 

وغير0.أحمد ميما وهو الإعسار. ؛ى يمينه *ع نوله، فالقول مال، 
كفيلايقيم حتى منعه فالغريمه دينه، وفاء عن عاجز وهو ممرآ أراد ومن 

إنلكن اتفاقا، ذلك، يفدر أمهل إمهالا فطل—، عليه دين يأداء طولب، ومن 
عاليه.يترسم أو يكفيل، أو بملازمته، احتاط منه؛ غريمه حاف 

يالضربوفائه على أّمر وامتنع؛ دينه وفاء على فادرأ كان ومن 
وأحم،.والشافعي مالك، أصحاب من الأئمة ذللث، على نص والحص• 

وغرهم•

أكثرعلى يوم كل يزاد لا لكن نزاعا، فيه أعلم ولا انماس: أبو تال 
ولادينه• ؤيقضى ماله عليه يبح أن وللحاكم يتفدر* نيل؛ إن ، لالتعزيرآ 

*طريق تحتهما حائطين بين سقيفة ( ١ ر 
فيعما عميل ابن الشح تال ت؛بدنه[، ت ( أ و) ظه العثيمين محمد شيخنا نسخت في )٢( 

الموافقومر النح با؛ي من والمشت أ.ه.ا بالدن الكفالة لأن أصح ت ( أ ) نخة 
ه/بهمآ,الكبرى الخاوي نسخة ش لما 

^٥١٤٤٠الشمين محمد شيختا نسخة من والمثبت التعزير[، ]من ت )ب( )أ(، ني )٣( 
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صاحبلومطل[أا، الوفاء عر ثادرأ الحق عليه الذي كان ؤإذا إحضارْ. يلزمه 
الظالمعلى فهو ذلك بب غرمه فما الشكاية؛ إلى أحوجه حتى حقه الحق 

انماد.الوجه على غرمه كان إذا 

إثباتله وليس قبل. عادة؛ وأمكن ارأ، إعفادعى يالقدرة عرفا ومن 
اللأنه شبهة؛ فيه له مال من دينه ؤيقضي إذنه. بلا حبسه من غير عند إعساره 

واجب.بترك شبهة تنمى 

حقوقهمن سمقط لم ته؛ وحببحقها زوجها على امرأة ادعت ولو 
دينفى ه كحبالحبس؛ بعد عليها يستحقها بل الحبس، تبل شيء عليها 

حافولو إذنه، بلا أحد عليها يدحل ولا بيته، بملازمة إلزامها فله غيرها، 
بمكانه حثيجب ولا شاء، حيث أسكنها إذنه بلا منزله مجن حروجها 

الخريج،من يممحن لا بحث نقه، دار ني ولو دار في حسه فيجوز ممن، 
ايمنهه[بحيث المقصود؛^.٧^، حصل إدا عليه هي وترسم يحبس أن ويجوز 

لخروج•اس 
فضولمن منعه الحاكم ورأى وامتنع، الدين أداء على تادرأ كان ولو 

إرفيه يرُبمر ؤإنما *عين، بنؤع يختص لا التعزير إذ ذللث،، فله والنكاح الأكل 
اش.حدود يتعد لم إذا وقدره نوعه في الحاكم اجتهاد 

حاكمحكم بغير علمه محجورا صار ديونه عن ماله ضاق ومن 
أحمدعن رواية وهو ،، ت؛الحجر[ل

الشرطحملة على معطوفة الجملة ءومطلء ظه.' العثيمين محمد شيخنا عال )١( 
إاخ[...كانأ.قوله: وص 

•النسخ ثاثي س والميت ]الممعلل[، ت )د( يي )٢( 
الشح.باش من والميت ]تمنعه[، ت )د( في )٣( 
فقفؤ٠العيمين محمد شيخنا نسخة في ليسمتح )٤( 
حتىعليه، محجور أنه ظه المؤلف كلام ٠ظاهءر العيمين محمد شيخنا تال )٠( 

كلامعلى حش جوازه والظاهر مراد، غير ولعله أكثر، أو المثل، بثمن التصرف في 
الذيوهو كالمحاباة، تابعا؛ أم ص،تقالآ، كان مواء ١^٢٠٤ هو المحرم وأن الئسمخ، 

أعالم،والله الشرعية. النصوصى تقتضيه 
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وكلامالواجبت. بالنفقة يخل بما اسمع يملك فلا واجبة نفقة عليه ومن 

عليه.يدل أحمد 

قبل؛برشده شاهدان نشهد الرشلو، في لحظه عليه المحجور نونع ؤإن 
يعلملا أنه وليه على اليمين له البينة عدم ومع بالامتفاصة، يعلم قد لأنه 

رشده.

أوبعياله، يضر المباح في صرفه كان أو الحرام، في صرفه ما والإمحرافج 
المصالحة.على زائدأ ندرأ مباح في صرف[ ]أو بإيمانه، يثق ولم وحده كان 

حكمفاسق كحاكم إنفاذه؛ وحب عدل؛ إلى ظاعن فنمه مى وصى ولو 
الأقارب.لمائر تكون والفيه والجون الصبي على والولاية بالخيل، 

الولي.ْلاءة س امتع إذا إلا الحاكم إلى يحاج لا الاستقامة ومع 
مذهبوغيره، اليتيم على والحاكم والجد الأب لض الولاية ، توسوت[ر

الأم.في أحمد ومنصوص حنيفة، أبي 
والحاكمجدأ، فضعيف، والحاكم والجل بالأب، الولاية تخصيص وأما 

كالخدم.الخاجز 
يعرفولم صيثا، اشترى وند بمال، وليتيمه لنمه يتجر من مات ولو 

بلالثاسي، يمول كما يمعللحا. حف الأمر يوص ولم يمم لم ل؛ هو لن 
.وأحن.حلفا مع فن يمؤع أنه • أحمد مذهبا 

ترى.في دينا كان موليه مال بماء وجهل الوصي مات ولو 
اوكفابمه.مثله أجرة من الأمرين أنل اليتيم ولوصي 

عليه،ولي بما خيرأ قوتا كان من إلا اليتيم مال على يولى أن يجوز ولا 
غيره.به تبدل يأن - الصفة بهذه الولي يكن لم إذا - والواجب عليه• أمينا 

]وصرف[،ظؤؤ: العيمين _UJ شيخنا وسخة المطبؤع، وني ]واصرفه[، )أ(؛ في )١( 
سخ.النن؛1^، والمثت 

)أ(،من والمثت ■صيمة[، أبي ملّ*—، ]وهو • • الولاية• توتكون[ المعلومة؛ في )٢( 
)د(.لج،، رب(، 
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المثل؛أجرة اسحق عملا لليتاس عمل إذا لكن المسماة، الأجرة يستحق ولا 
الماسية.العمود سائر في كالعمل 

قدرولو بتصرفه، عالمه ْع لعبده، الإذن عدم دعوى اليد من يقبل ولا 
حلاصللولي يمكن لم إذا فيما الماس أبو وتردد عدوان• عليه فتسلله صدفه 

يظلمه.راو إلى عليه هو من يرفع إلا موليه حق 
يأموالءاتجروا ت وغيره عمر لقول ، اليتيم بمال التجارة تحب ؤي
اكدقة«لأا.-أكلها لا كي اليتامى، 

I® ®I٢ابم.ةالة د ٦
إن ١uu^: بموت الوكيل لءزل[ص مسألة صمن في القاصي قال 

الوكالةتشخ فإنه وبيعه، العبد، إعتاقه مثل ملكه، عن فيه الموكل ]آحؤج[ 
بدلك.

قلأهنا المللث، حكم بأن ]والمببع[ العتق وبين الموت بين ففرق 
مالكها.حكم على بانية الموت يعد اللعن وهناك زال، 

والعتق،بالبيع منه أقوى بالموت الانتقال فإن نهلر، فيه القاصي قاله وما 
قدودلك بالقول، عزله بمتزلة فيكون عنه، الاحتراز الموكل بمكن ^ا فإن 
تعالى.اممه بفحل فيه الملك زال 

المن.هب،على له أجرة فلا اليتيم بمال اتجر ءؤإذا هءلمحيث الخنيمين محمد شيخنا قال )١( 
غيقال امحارء. الدين تقي الشيخ أن الفائق ني ونقل الأجرة، له بل وميل: 

وهومى«با،و.الإنماق: 
(.٥٨٨)الموملآ »ي ماللث، أحرجه )٢( 
)ب،(،)أ(، فى ت، وليإسه، العتيمين محمي. شيخنا إليها أشار تأقاء[، نخة فى )٣( 

•)ج( 
]خرجتا،هفؤ؛ العثيمين محمل• شيخنا وسخة )ا(، ومي تأحرجه[، )د(؛ مي )٤( 

)ب،(.رج(، المطوعة، مجن والمثبت، 
)ئ(:في رْ( 
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نفيمالكا، أو وكيلا كان أته تبين ثم *L^*، ولا إذن بلا تمرق ؤإذا 
بإذن،تصرف، فلو يعلم، ولم العزل يعار تمرق لو كما وجهان، تمرنه صحة 

أذنأو يعلم، ولم له أذن أو الماللئ،، غير من كان الإذن أن تبين ثم 
علىساء أو بغيرها، بل بها، الإذن يمللث، يكن لم أنه شين نم جهة، ض بناء 
وارثآ.كان أنه له تبين نم بثراء، ماللث، انه 

يمحلا ؛ نلناؤإن أولى. فههنا الأول، ني التمحرف يمح ؛ نلنافإن 
لكنوالباطن، الفناهر في له مباحا كان لأنه هنا؛ يمح يقال؛ فمد هناك، 

الباطن.هو ليس ظاهرأ اءتةد0 الذي 
كانوأنه طهارته، ]فاد[ شين ثم فتْلهر محاي.ث أنه اعتقي. إذا • فغليره 

.هذاقبل متهلهرأ 
الوكيلفقال ، ونحوم بح في فلانآ له يوكل أن شخصا شخص وكل ولو 

الموم•يكتل أنه يشهمْ ولم هذا، بع الثاني،؛ للوكيل الأول 
اكوكيلأنواع بة نفقلت،؛ ألة؟ المهذه عن سلت، العباس؛ أبو تال 
مذكهلو نم الللثح، إر وانمالكين الممليك أنواع كسمة الوكيل إل والموكلين 

هبةهو هل ولا غيره؟ جهة من أو جهته، من هو هل محن؛ أن يحتج لم شتثا 
أووكيله هو هل يئن؛ أن يحتاج لا فلن.لائإ أحمل. عليه نص كما زكاة؟ أو 

والمللث،.الوكل إر بالنسبة مختالفا فيهما الحكم كان ؤإن فلأن؟ وكيل 

فوهبهالثمن، وأخذ فباعه يبيعه ثوبا رجل إل ينع رجل ني( مهنا نقل< 
نقصولو الثوب حب، لما بكون أنء تفينبغي، من.للأيلأ، أو ثوبا المشترى 
أحمدنهى فمان الثوب. باع الذي على الضمان فإن درهما الثمن من المشتري 

بمرقللم عليه، يهو نقص دما لياثع، فهي، نئادة ٌن للوكيل حمل ما أن علمح، 

محمدشيخنا خة ونرج،، رب،، رأ(، من والمثجت فادآ، ]عدم ٠ رد( ني راآ 
والمطوعة.المشمين 

)ب(،ني ضانط والمرصع ان[، ]فنص طبوعةت ٠Jاوفي انه[، ]فنص ٠ رد( في رآ( 
النسخ.باقي من والخشن 
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يلزمه.لم إذا يفصل أن ؤضغي بعدم. أو العقد لزوم نل القص يكون أن بين 
عليه؛وما له ما تحابة في رحلا وكل من مثل والمعرفة الضبط في والوكيل 

نفسعلى مزتمن لأنه التصرف؛ وكيل من بالقبول أدر نقوله الل.يوان، كأهل 
نافعة.مسألة وهاله عليه، وما له بما الإخار 

بعدالحقوق مجن عليهم بما ديوانهم وأهل الأمراء كتاب إقرار ونفليرء: 
أهلوسائر المال، بيت على ، لبما[ألطأن الكتاب ؤإنرار موتهم 

الصدفةوعامل الونف، تاؤلر من الحقوق، من جهاتهم على بما لالويوان[رأ، 
ولايةعن يخرحون لا هؤلاء فإن ذللث،، ونحو الخراج على بم-ا توالخراج[را، 

وكالة.أو 

حفوقمن ذهب بما أثم عاحزأ"• أو حاننا كاتبا الأمير استعمل ؤإن 
لتفربمله.الماس؛ 

عادتهممن منعهم إن حاشيته من فخشي ماله على أمير ]استأمه[ل"''أ ومن 
معهم،فيرتع غيره، تولية من للأمير أصلح وهو يمكنه، ما فحل لزمه المتقدمة؛ 

شبهة.وللأخد ميما لا 

المثل،لمن س بأكثر الضارب أو الوكيل اشترى ؤإذا المحرر: في قال 
•عليه نص والزيادة، القص ولزمه صح بدونه؛ باع أو 

وبيتاالوقف على والماظر والوصي الشريلثا وكن.لك المياس: أبو قال 
البيعني احتاط إذا وأما فرط، إذا فيما ظاهر وهدا نال: ذلك، ونحو اّل 

الإمامحطأ يشبه طور، فهدا فيه، يقمر لم عيب أو غبن ظهر ثم والثراء، 
بالعزل-علمه تبل نصرنه ؤيشيه والحاكم، 

الميوعتني ليست ( ١١
]على: يعدهانال أنه ذلك وعلل عميل ابن الشيخ وصوبه ]الديون[، )د(: ني )٢( 

شيخناخة ونرج(، رب(، أ(، ر من والمثبت واحدة، جهته والديوان جهاتههّ[ 
•هب الخيمين محمد 

)ب(،(، را في وليت هءلصب، العثيمين محمد شيخا إليه أشار )امتمله(، سظن في )٠١( 
)ج(•



أوأم، أو باع، إذا والقاصي والإمام والوص النانلر ن مدامن وأبين 
ثمتصرفآ تصرف أو الاجتهاد، بعد القيمة بدون أته تنين ثم صارب، أو زاؤع، 
أنتبين نم ذلك، ونحو غرس أو بعمارة يأمر أن مثل فيه، الخهل-أ تبين 

والشريلث،،المضارب، وكاJاالئ، واسع. ياب، وهذا حلاقه، في كانتا المصلحة 
فوارتiينلهر ثم يجتهد، قل ولاية أو بوكالة لغيرْ ينصرف من عامة فإن 

نفلر،فيه ^ا مثل وتفمين فيهما، عليه لوم ولا المفسدة حصول أو المصلحة 
جماعفإن لما، مفبان حربيا يقلنه من الحرب، دار في فتل إذا بما شبيه وهو 
والضمان؟الأمر عاليه يجتمع وكيف فيه، اجتهد بعمل مأمور مجتهد أنه • هدا 

المذهي،وأصول العمل، في لا والقصد، لالأءتقاد[لآ، في حهلآ الضرب، وهذا 
بروايتض•له تشهد 

الإمامنص منه، فنقص ثمنا له سمى ؤإذا المجمؤع؛ في حفص أبو قال 
فالبعبأقل، فباعه شيثا له يبح أن رجلا أمر إذا منصور• ابن رواية في أحمد 
نقص.لما ضامن وهو جاتز 

الثمن؛تقدير في المشترى على قولهما يقبل لم لعله الماس؛ أبو تال 
ؤيضمنقوله، القول فكان صحته، يدعي وهو العقا.ا، اد فيدعيان لأنهما 

وتعيينيصح، فانه ذكره بمال يتمدق أن إليه أوصى أو وكله ؤإذا 
والوكالةالوصية، في ذكروه الذي هو هذا والوصي، الوكثل إل5، المعطى 

أوصىأو وكله ؤإن عنه، حجة بإحراج إليه أوصى أو وكله لو وكذللث، مثلها، 
فإنكالميقة، يكون أن فينبغي مصرفا يعين ولم شيئا، عنه ، يقفأن إليه 

تعيينوالوصي الوكيل إلى ويبقى للصدقة، كالممرف للوقف المصرف 
ياوكرتتميمه الوصي إلى يكون أن فينبغي منقعلعا؛ مصرفا عين فإن المصرف، 

*مؤيد مصرف 

الفقراء.وهم والعرف، ؛الشرع معلومة جهة لها الصدقة ت يقال أن إلا 
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]لافإنه الوقف، بخلاف ^، jjlأفراد نمتن في الوصي إر الفلر ؤإنما 
كمايكون أن بسغي محذا في والكلام عرفا• ولا شرعا معينة ، جهة[ل له يتبين 

•يه يتصدق ]أوء عال*ا يقف أن نذر لو 
الأفضلفإن بمال؛ الصدقة نذر من أن يقتضي طلحة أبي وحديث، 

فيالمهللقة الصدقة أن يقتضي وهذا غني. مهم كان ؤإن أقريه، في يصرفه أن 
حنسعلى لكن الثمع، في الواجبة الصدفة على ماح-مولة لسست النذر 

■محمرئ سس،حيه لا 

ذلك.محثل والوصية الوكالة ني ؤيتوجه 
الواجب،أدنى على يحمل عل يملي، أن نذر لو أصلنا من هذا وشبيه 

،.].تشابها^،[١٦والأيمان الوكالة ]فإن[لْ، التaلوع؟ أدنى أو 
•وقلنا بالعزل، علمه فجل عزل ولو عليه، ضمان لا أمين والوكيل 

وهويعلم• لم إذا الأجرة منه مشتري يضمن لا وكل>ا تفريطه. لعدم ينعزل؛ 
القولين.أحد 

الحمدفي الموكل يم لم فإن شراء، أو استجار أو بيع في وكل ومن 
تضمينه.ت م، الماو وظاهر فرواينان، ؤإلأ ففامن، 

فلوينل، لم التصرف فل عزله أنه الموكل: فاذعى الوكيل تصرف ولو 

]فإنه[.)د(: في )٢( جهت[. له ]لمي )أ(: في )١( 
Y/الموًلأ ني وزلك ، ١٤م؛ واحمد (، ٩٩٨)وملم (، ١٤٦١)البخاري أخرجه )•٢( 

الأنصاراكض طلحة أبو اكان نال؛ أنس عن لم، وموالبخاري، أحمد، )روى )٤( 
نزلت،فلما الجد، تقبالة موكانت، سرحاء، إليه أمواله اح_، وكان مالأ، بالمدينة 

افهرمول يا طلحة؛ أبو قال [ ٩٢يرش.' ]آل ة<يرنه ^١ نمترأ نئ ألإ اوأ سق 
افءد وذخرعا، وبرعا، ثوابها، ارجو لد صدفة ؤإنها سرحاء، إلؤ أموالي أحب، إن 

ءالذاك رابح، مال ذاك خ، يح فقال.؛ اف، أراك حيث، ااأه، رسول يا فضمها 
قممهاأفعل• طلحة؛ أبو قتال الأ؛ترسن. م تجعلها أن أرى وأنا سعت، وتد راح، 

الفقي.حامد محمد ممهء(. وبني أناريه في طلحة أبو 
].ثابها<تؤ[.)أ(فى)أ(ث]من[. )أ(ث ش )0( 



البيعكتاب 

تصرفه،صح العلم تبل ينعزل لم فإن حاكم، به وحكم آخر يبلد بينة به أتام 
الحاكم بالصحان الحكم هذا قبل حكم ولو الغائب، على حكما كان ؤإلأ 
مردود،له الناهض والحكم نفذ، ذلك بلغه ند كان فإن العالم، تبل عزله يرى 
كعدمه.وحوله كان ؤإلأ 

ولمأوثم الحكم[آا،، ]فبل العزل بأن يعلم لم إذا الثاني والحاكم 
كعدمه.فحكمه المتقدم؛ الحكم ٢ نقص[ل ين تولم رآه أو يره، 

إلىرجل جاء دلو الفصووت في عميل وابن المجرد، في القاصي قال 
لوليهاوأذنت ذلك في فرغت له، أتزوجك أن فلأن وكلني ت لها قتال امرأة 

فالقولله؛ التزوج ني وكله يكون أن أنكر الموكل ذللث، إن ثم تزؤيجها، في 
علىييمع يعللأنه• يحكم بل للوكيل، يلزم ولا النكاح، يلزمه ولا نوله، 

أنبد فلا فتزوجها، امرأة له يتزوج أن في وكيلا وكل إذا الرجل أن • ا هن 
يلزمهلم الموكل م يولم أؤللق فإن لفلان، تزوجها أنه العقد حال يذكر 

ونيتهه، لفالعقد عقد أنه الثلاهر لأن الموكل؛ حق في ولا حقه في الكاح 
بالقمود.أحل فقد الغير ذلك اسم يذكر لم ؤإذا لغيره، يعقده أن 

ذكرب العقّالصحة في يشترؤل لم فاشتراها؛ سلعة له يشترى أن وكله ولو 
وقاوالثمن، حصول منه القصد لأن صح؛ له الشراء ونوى أؤللق إذا بل فلأن، 
علىالصداق؟ نصف، الوكيل يلزم فهل حقهما في الكاح عقد بملل ؤإذا وجد. 

روايتتن•

الثرفي الموكل الوكيل م يلم إذا فبما جعلا ند الماص: أبو تال 
انعقدفقد فالت. فقال: فلانة. زوجتك فال: إذا ز نفلر، فيه وهذا روايتين، 

يد.ءيفهو لموكلي. الكاح أن نويت قال: فإذا للوكيل، الظاهر في المكاح 
ولومدقه، أن إلا المرأة، على توله يقبل فلا غيره، الزوج وأن العقد، اد ف

والموضعالملم[، زلل هءلفد; المشمين محمد شيخنا وسخة )د(، )ج(، في)أ(، )١( 
١لءJوءةبمن والمتبّى )ب(، ،ي >ساتْو 

يرتض[.]ولم )أ(: في )٢( 



الفقهيةالاختيارات من اكل0ياة اإأةب1و 

بخلافالزؤج من الإنكار هذا أن إلا واحدا، قولأ ش5اء يلرُه لم صدنته 
الوكالة.إنكار ألة م

وجه.له لكان له؛ يكون أن إلا يحتمل لا هنا الكاح إن قيل: ولو 
الجديدةلزوجته كتب ثم غيرها، فتزؤج منه، يائنة زوجة لرجل كان ولو 

طلقثم منة، عشرين مدة إلى بيدك طلاتها كان رددتها متى ت وقال وكالة، 
عربماء بحالها، الوكالة أن يقلن من ينلن قد السألة قهل.ْ الوكالة،  Ujuام 

الوكالةتبعلل لم ثلاثا ءلأة-ها نم ونحوم بيع قي امرأة وكل إذا الزوج أن 
كتلك.]هاوء[را، لست، لكن الفقّهاء، ذكرْ كما بالت3لاوق، 

يردلم ، ]هناك[ر لأنه بالتهللٍق؛ تبهلل أنها ؛ الصورة هذه في والصواب، 
فيوكلمتاعه يبيع أن يريد كما ذلك<، في غيره امتناب، وند ، يطلمها أن 

،برصاها إلا زوجة تبقى لئلا العللاق؛ من هى تمكينها المراد ؤإنما شخصا، 
جعلإذا كله وهذا طلمها؟ وند كيم، ، رصاها يقصاد فلا البينونة بعد وأما 

تابتداء لها قاله لو كما فيكون لازما شرؤنا يجعله لم إذا وأما . لازما الشرمحل 
فيه.الرجؤع له هذا فإن بيدك. فلانة أمر أو: بيدك، أمرك 

الغريمفمدقه حق ء امتيما في الوكالة ادعي ومن الأصحاب،: وقال، 
كل؛ه[ص.إن اليمين ؤإلأ إليه، الدفع وطزمه 

الالموكل أن ظنه على غلب متى الغريم إن يقال،؛ أن يجئ، والذي 
إرالنمه. بعثه كالذي تعالى؛ القّ وبين بينه فتما التسليم عليه وجب ينكر؛ 

يجبيكن لم الوكيل ذلك إن أحد؛ يقول، مهله ،١ لعلامة له وعلم وكيله، 

.]،jL[ )د(: في )٢( المطوض• في ك )١( 
١^^يلزمه نلم هكن.ات هؤ العثبمين محمد شيخنا وسخة )ج(، )ب(، في العبارة )٣( 

كذبه[اليمين ولا إليه، الدم ]يلزمه ت هكذا )د( وفي كذبه[، إن اليمين ولا إليه، 
•)أ( عن والمسن 

بر:ابن ويال ، ٨٠/٦واسي ، ١٥٥؛/
٠٥١م/التلخيص اه. ٠ الخمس كتاب أواخر في منه حلرفآ البخاري علق وتد حسن. إستاده 

حيم،إر الخروج ءأردت نال،: ه الد عبد بن حابر صن سه في داود أبو )روى )٥( 



لأنلالخكم["ُ؛ رجب سلآ المرم ثان فان القفا.: في وائ ؛|؟ ijjlد 
الوكيلإلى الحق ءثلْ نن دفع فإن بمي، لا أنه والفلاهم يجحد، لا العدل، 

عاليهرِبمر الوكالة؛ الحق صاحست، وأنكر وكيل، بأنه فه يصل. ولم الحق ذللت، 
أصحابما،قولي أحل. في قه صل. إن وكد.ا تصاأيقا، ليس التعلم ومجرد ٠ وفاقا 

.م0 فقد سةه يشين لم مش لأنه ^،؛ 14قولي ويو إمامنا. ض بل 
مثلإنشاء؟ يجعل فهل إنثاوْ يمكن ما يحصل لم فيه كدب إقرار لكل 

يكونفهل الوصية، يجحد أن نفلير فهو يوكله؟ ولم فلأنا وكاك يقول،• أن 
وجهان.فيه رجوعا؟ جحيم 

للموكلالس كان موليه أو موكله ]مال،[ل؟، من شثا اشترك، ؤإذا 
كالغاصخ،وليي الشراء، ولاية له لأن لنمه؛ شراءه نوتم( ولو عليه، والمولى 

العشوكأن ؤيمير بامحللة، فتقع محرمة، نية وهده له، المللث، يقع أن ئوك، لكن 
.والموكل عليه المولى مال، من النمل- يريد كان إذا عنها عركا 

 ،j،^ فىالجحد بن عروة حل-بثا القديمة؛ تعاليقه في العباس أبر
أكثربه اشترى إذا معلوم بثمن معلوم شراء في الوكيل أن على يدل، الشاة شراء 

الحكم.يكون أن يبغي وكد'ا الفاصل، بح له جاز المل-ر من 

تفقال خيبر، إلى الخروج أردت إني ب؛ وتلت عليه. نلمتج .، اممه رمول أتيت ف ً
علىييك فضع آية، منلث، ابمض فإن وسقا، عقر ة حممنه فخد وكيلي أتيت، إذا 

الفتي.حاقد محمد إسحاق(. بن محمد إسادْ في ت المذري قال ترثوته• 
المطيوئ.في ت، لي)٢( ]اللم[. )د(: في )١( 
والمرمذي(، ٢٤٠٢)ماجه وابن (، ٣٣٨٤)داود وأبو (، ٣٦٤٢)المخاري ا-؛محه )٣( 

صمهفيها التي الأبواب في، النانج،، وني، الأنبياء، ذكر في، الخاري )أ"؛مجه ، ٤١
بنشيب عن آية، جف المي يريهم أن الشركين ، ١١٢باب في .، البمح، 
ثاة،به له يشتري دينارأ اءءلاْ . الحم، 'أن عروة عن يتحل-ثون الخي صمعت، تال؛ 

بايركة،له فدعا وشاة، بدينار فجاءه بدينار، إحداهما فباع شاتين، به له فاشترى 
)T/يخالف المضارب باب في داود ابو ورواه فيه(- لربح التراب اشتركا لر وكان 
المقى.حامد محمد للمتذرى( داود أبى منن مخنصر و)ه/مة المعبود( عون  ٣٦٤
(.٣٣٨٤)داود وأبو (، ٣٦٤٢)البخاري أخرجه تلت: 



الفقهيةالاختيارات من اك1ْية الإخياو 

الكافي.كفالة في أحبه كذا منقول، أنه ظني على ؤيغلب 
الكافي؛صاحب فال فصحيح. النقل؛ من العباس أبو قاله ما نك؛ 

الكافي،وكالة في ذكره ولكن عروة، لحديث ذلك، صحة أحمد؛ كلام ظاهر 
أعلم.وافه الكافيء ااكفالة فكتب العباس، أبي من القلم بق ف

٢اائب،باصكةسه و ٦
فيشيعانهعقار، بينهما يكون أن مثل بالعقد، الماللئ، مجرد في الاشتراك 

نصفين،بينهما يكون بهما المعروف، لهما الدي المال أن على يتعاقدان أو 
قياسبيعا؟ يكون هل لكن متوجه، فجوازه فيه؛ ماكهما اوي نهع ذلك، ونحو 

بيعا.ليستر مة القأن كما بيعا، ليس أنه الشركة؛ فى ذكروه ما 
مثلهنفقة فله مهللقة شرطت، فإن عادة، أو بشرط إلا لالمّضاربج نفقة ولا 

٠وكسوة طعاما 

كماالحضر، نفقة على الزيادة فر الفي للمماربر أن لنا يخرج وند 
المال.لأجل إليها احتاج إنما الزيادة لأن المبي؛ أحج إذا الولي في نلنا 

أحجهإذا الصبي نفقة في فالتام ما فيها يتوجه أيضا؛ العباس أبو وقال 
قولين،على الولي،؟ مال، أد الصك،، مالي من فيها الزائد يكون هل الولي؛ 
هنا.كنللأإ 

تختالْل[لآ،زوأن العقود، فى الاشتراك صحة ، أطنا[١١يشح، ]وقد 
الأعيان.تتميز لم ؤإن يالمحا،سة، مة القتصح كما الأعيان، 

وهرصح. نماته؛ ص حزء وله يه، يقوم ص إلى نخاله أو دابته دفع ولو 
أحمد.عن رواية 

لترتكافأ فإن أحمد، عن رواية وهو ذمم، أو ذمة في الدين مة قؤيجوز 

وسخة)أ(، من والمبت، أصلتا[، من ثيتؤ ]وند والمطبوءةت )د(، )يؤ(، )ج(، في )١( 
ظه.العثمن محمد شخنا 

النسخ.باش من رالمثيت تختلط[، لم ]ؤإن )د(؛ قي )٢( 



=مح=====^=====^^]تن[ا=
وجوبها[مليء؛ نعلى الحوالة في المذهب فقياس الذمم 

التسلمالصيرفي إلى ليسلمها ورقة ار موالللجابي المال رب كتب ولو 
ؤبمدقلممريطه، صمن فخالف؛ مه، مص[أآ، نحش سالخه لا أن وأمر0 ماله، 

.يذللن،العادة لأن له؛ شاسة والورقة يمينه، *ع الصيرفي 
علىالجعل كان إن غيره مقامه يقيم أن وللشاهد الث|هود، شركة وتصح 

أنوللحاكم حواز0، فالأصح؛ بعينه، شهادته على كان ؤإن الذمة، في عمل 
وغيرها.الدالة في ظر له لأن يكرههم؛ 

إذابحيث بينهم، منهم واحد كل حمله محا كل أن على اشتركوا ؤإن 
الأبدان،شركة فهي يعمل لم ؤإن الأحر، شاركه ، توشهد[ل أحدهم كسب، 
الوكالة.تجوز ، تحبث،[ر تجوز 

علىأحمد نص وقد الدلالين، كشركة وجهان؛ فميه تجرز لا حيث، وأما 
ليبيعهالثوب يأخذ الرجل عن مثل وفد داود؛ أبي رواية في فقال جوازها، 

للذيالكراء قال؛ الكراء؟ من يأحن. فيما ؤيناصمه يبيعه الأحر إلى فيئسه 
أصابا.فيما اشتركا يكونا أن إلا باعه، 

ونجارةالخياؤل حياؤلة بمنزلة وشراءه الللأل بيع أن ; صحتهاووجه 
يكنلم ؤإن ، تتيي، يأن منهم ولكل تركن، المالأجراء ومائر النجار، 
وسائرالوكالة، باب من الدلالة أن ت ذللئ، مغ من ومأحذ ١ يوكل أن للوكيل 

كذللخ،.الأم وليس الإجارة، باب س انماعانه 
النداءمجرد فأما عقد، فيها التي الدلالين شركة في ؛ ،الحلافومحل 

جوازه.في حلاف، فلا الديون ؤإحصار والمرض 

ت)ب( وفي رجوبهاء، ونحوم• اليتيم ولي تعلى الحوالة* كالمة بعد المعلبومة ءجارْ )١( 
المخ.باش من والممحح وجوبها[، ولي ]على 

بمص[.]حش )أ(: م )٢( 
سخ.النباش من والبت، شهد[، ]أو ت )د( في )٣( 
*فيه[ تجوز فيما ]تجور الطيوءةت وعبارة المطبوعة، ش ليت ]حيث[ )٤( 



ع-
الس^^يازالاختيارات عن اكا0طة الإخياؤ 

•محعها لهم إذن باشتراكهم العلم مع الدلالض إلى الأموال وتسليم 
فيجاز الكب؛ ني واشتركا غيره يعط ولم أحده ما واحد كل باع ولو 

الوجهض•أظهر 
أكثرواحد عمل ؤإن والأجر، العمل قي اوي النالمعللق العقد وموجب 

بقدرالأجرة في نيادة بإعطائه ؤإما العمل، في زاده يما إما طالبهم يتمع؛ ولم 
المغالأمر لولي، وليس جاز، نيادة؛ له بشترظوا أن ^، اتمغوا ؤإن عمله، 

مماونحوها والمزارعه اتاه والموالوجوه الأبدان شركة في مذهبه بمقتضى 
الاجتهاد.فيه بؤخ 

هوت نيل فيه، التجارة في مالكه يأذن لم محال من الحاصل والربح 
ونيل؛الفمان، عليه لأن سل.؛ لالعامل وتبل؛ الأعيان، كنماء فقعلّ !< ٧١٠٧

بحسبالنفعين فدر على بينهما يكون ونيل• حثيثا، ربح لأنه به؛ يتصدقان 
أنإلا هّ، الخءلاب بن عمر حكم وبه أصحها، وهو الخبرة، أهل معرفة 

مالأنه له فيتبين شه، مال أنه يعشو أن مثل الحيوان، وجه غير على به يتجر 
٠ؤيب بلا الرح، شنممان فهنا غيره، 

نهتاالغير، مال انه عالما كان إن أنه ٠ آحر ٌوصع في الماص أبر وذم 
مسايكون فلا ، محرم بعمل حصل لأنه ؛ ش-يئا يعطيه لا من قول يتوجه 

لمإدا فأما بالقسمة• حينثذ له وأبح بالتوبة، الثه حق سقط تاب فإذا للإباحة، 
.نظر حله ففي يتب 

تكالصيد مالأ به وكسعيا ، كفرص ؛ شيثا غصب إدا فيما الختوحه وكدللئ، 
تقومبأن نفعهما، ندر على الدابة ومالكا الخاصيها بين المكهرب يجعل أن 

بينهما.الصيد يقم ثم الفرص، ومنفعة الراكب منفعة 
مجنالأمرين، أكثر المالك، يعهلى أن ث فالواحساالخبد كب إذا وأما 

.نفعه قيمة أو كععيه 

ندرأحدهما فأحد يوزن أو يكال مما مشتركة أعيان بينهما كانت ومن 
الصحح.على إذنه بدون وكدا واحدا، فولا حاز حاكم؛ بإذن حقه 



=—^^I3Cء=^
ج0 واسقاة المزارعة باب ق ص  ٠٦

لكلمارعة.صح الغراس س بجزء يغرسها آخر إلى أرصه دفع ولو 
مذهبظاهر وهو تعليقه، ني والقاصي العكبري حمص أبو واختارْ 

أحمد.

مقتفىوهو صح، غرامها من بجزء فعامله مغروسة الأرض لكنت ولو 
ولاغيره، أو وقف، ناظر المغارس يكون أن بين فرق ولا حفص، أبو ذكره ما 

الحكموللمحاكم حاجة. بدون الشجر س الوقف نصب بح بعدء للناظر يجوز 
لمدلو المثل، عوض جهة من تله[راا والحكم فقط، النزاع محل في، بلزومها 

الأصل.لأنه بينة؛ يه تقم 
حجةتقوم حتى وغيره، يوقف يده في فيما يتصرف أن للإنسان ؤيجوز 

ومفضىالمللث،. يشت حش بالوقفح، يحكم لا لكن له، ملكا ليس بأنه شرعية 
بجزءالنسج حاز كما الأرض من بجزء يغارّه أن يجوز أنه ت حفص أبي فول 
ه.نفلغزل، اس 

بعمه،أو الماء الغارس على يكون أن المغارمة في اشترطا فإن 
الماءلأن المزارعة؛ ش مثله سيجيء كما وكالذر، كالغرس الماء أن فالتوجه 

روايتان.فيه فان أصل العامل س لكن ومتى يفش، أصل 
إثمارحين إلى مماة دراهم له تكون الأرض رب، أن علم، غارسه ؤإن 

الثمر.في شريكين لكنا أنمر فإذا الشجر، 
كمايجوز، لا هذا يقال،: وفد منقولة، أعرفها لا فهذه انماس؛ أبو هال، 

والثمر،الزيخ س نميبه مع مقدرة دراهم والمسافاة المزارعة في اشترط لو 
إلايحصل لا فد فإنه مئدرأ، شيثا اشترط لو كما نزاع، بلا يجوز لا هذا فإن 

بمحرم.ليس ^ا أن الأظهر: لكن له، شيء لا الأخر فق5، المشروط، ذللث، 
صنصيبه باع إذا عليها، والقيام الشجر سقي عليه أن على والخاص، 

]يه[؛)أ(: في )١( 



الفقهيةالأختيارات من اكأ0ية اإاخب1و 

علىبيع إذا لكلمكاتب شرطه؛ وصح جاز، العمل؛ في مقامه ينوم لمن ذلك 
المذهب.ماس هذا كابه، 

ؤإذاالقح، الأرض لرب كان عليه؛ شرط بما المغارس يقم لم ؤإذا 
لمإذا الغارس نميب، يتملك أن الأرض فلرب فاسدة؛ كانت، أو العامل، مخ 
القلع.على يممقا 

صمانعليه يجبإ أن فيسغي الثمر، فسد حتى العمل العامل ترك ؤإذا 
لويضمن كما الاجتهاد؟ بعلريق عمل لو يجيء كم لينظر• الماللثج، نميبإ 

وصوغرير، حرام العقد فسخ غير مجن العمل تركه لأن وهذا الشجر، يبس 
مثلالعادية، اليد تحت، الثمرة تلفت، لو كما فيكون الثمر، هازا عدم نى سيبج 

الضمانإذ ثمرها، د يفحتى قي العن ؤيعهللها غاصٍبا، الشجر يغم، أن 
العادية.١^ إله انضم إذا با لا بالإتلأن،، بالتس، كألضمان الُادية  jlJI؛

فيهعاديه؟ يد هو هل شرطه: يما الوفاء عدم هع الشجر على واستيلاؤء 
لمالمنافع فإن المنافع، نغلير الفوائل. فى وهذا الإتلاف،، فى ب ممه نقلر، 

.استيقانهاس مغ الغاصبا ؤإنما توجد، 
انعقدلمعا.وم ونفويتإ موجود، إعدام نوعان: ، الإتلافأن وحاصله: 

١تفويتا وهذا وجوده، سببا 

علىاستولى فقد العمل ترك إذا المزارعة في فالعامل : هذاوعلى 
غمانأو إتلاف،، ضمان أيضا يقمن أن فينبغي نفيهإ، وفومحت، الأرض، 

مثلفي العادة به جرتا ما يضمن أو المثل، أجرة يضمن هل لكن • ؤيل• إتلاف، 
بمثلها؟فيقاس معروفا، مثلها فى الزؤع يكون أن مثل الأرض، تللث، 

•المثل بأجرْ يضمن أن فينغي أصحابنا، ذكره ما على أما 
•هن-ا وعلير يبؤ، ما بمثل يضمن أن ، الأقيس؛المذهت،أ والأمجوب 

تغرير.ضمان هو ؤإنما يد، ضمان يكون فلا 

مما■هانت، غإن، الأرض، إلى بمفلر قيل: ،ولو ه: العثيمين محمد نخط غال ت؛( 
بب،،ما بمثل صمنتإ نيه، يزايع معا كانتا  ij|jالمثل، أجرة صمن تاجر، ب



دقضسسسسسسٍحٍسسس 
يشترطولا والمغرم، المغنم ني لاشتراكهما الإجارة؛ من أحل والمزارعة 

أصحابه.من طائفة واحتارما أحمد عن رواية وهو الأرغى، رب من البذر كون 
ومنالذر، ثالث، ومن العمل، ثان ومن الأرض، ان إنمن كان ولو 

أحمد.عن رواية وهو صح، المر: رابع 
الأرضمضة تدر على الزيع نم المشترك؛ المر من الزؤع نت ؤإذا 

القولين.أصح ني والما 
جازالجاني؛ مان ؤيقتبذره مثل ياحذ أن البذر صاحسإ شرط ؤإذا 

تيالزمالمزارعة صحت، ؤإذا الكلف. يعد يبقى ما امهما وكانتكالماربة، 
الإجماع.حالف تقاو الفلاح؛ على كله العشر نال،ت ومن نصبيه، عثر المقفر 

]أنله فيجوز ظاهر، والحق الفلفر، ألة فمبه الفلاح ألزمجوا ؤإن 
الالالئ،اعلى والياج به، ظلم ما قدر يأحد[ 

شرط.يكن لم ما 'الحرف الالaلانية الكلف في ؤيتح 
ف.رنعلى : ونحوها؛.،نية ٥٧١الوظانف، من القرية من طلب وما 
ربهفحلى العقار على وصعت، ؤإن ربه، فحلى الزيع على ونحت ؤإن الأموال، 

فالعادة.مهللقا وضعت، ؤإن المستأجر، على يشترؤله لم ما أيضا، 
وماغيره، ولا مأكولا، شيئا الفلاح على المقفر يشترط أن يجوز ولا 

دفعت،لو كانت، إن : ]والرئاسة[ والعشر لال٠قaلح الفلاح ئصسجج من يوحل. 
بأس.فلا قدره، فأحد بمقدار، العادة جرت أو نسمتنا، مقاسمة 

لهيحبها أن فينبغي الاقعلماع، ست، هي إنما ^٥٥^؛ الفلاح وهدية 
.يآحن.ها لا أو ه، عنانهله مما 

.أءال,ر• واه يمدأ. عذا يكن لم متهما، بالأمحر صمتّت، وتارة، تارة كانت، إن ؤ —
الجوازء.عدم والمذ،ب ت قإلفؤ العثيمين محمل شيخا قال )١( 
فىاسوئ.ليت )٢( 
منوالمشت ]الرياصة[، ٠ رج، رأ(، هلفؤ، العثيمين محمد شيخا نسخة في )٣( 

٠٤• U/oالكبرى الفتاوى في لما الموافق وهو والمطوعة، 



الفقهيةالأختطرات من اكليق الأخيار 

العاملاستحق المضاربة أو اناة المأو المزارعة دت نؤإذا 
المثل.أجرة لا ،، •ثاله[ل ني العادة يه جرت ما ]وهو المثل، 

فلأنالنمقة؛ وعليه الأرض، لرب، زرعه إن الغاصب؛ في نقول كنا ؤإذا 
البذركان ؤإن الأرض، لرب الزيع إن الفاسدة؛ المزارعة في ذلك مثل نقول 

أعلم.واف أولى، لغيره؛ 

r الإِجادة.د ٦ ra
هذهأن على مينيان وجهان، فيه ^؟ ٠١١بالفنل الإجارة تنعقد وهل 

به.شبيهة أو البع، من نؤع المعاوصة 
طائفةوفاله وكونهما، بطعامهما ، والظئرأ الأجير يستأجر أن ؤيصح 

العلماء.من 

بهوجزم أحمد، عن رواية وهو • بعلمها الدابة يمتاجر أن ويمح 
التعليق.في القاصي 

نصومل. نفقته، الأجرة جعل ولو لبنه لأخذ الحيوان يستأجر أن ؤيمح 
تبعاذللئ، جوز من أصحابه نمن لبنه، لأحذ الحيوان إجارة جواز على ماللث، 
ولمالمص، مورد بها نحيق شروطا شرط من ومنهم منع، من ومنهم لمه، 

٠نصه عاليها يدل 

فيالعادة كتغير كان العادة عن لمه فقص لبنه لأخذ حيوانا اساجر ؤإذا 
الأرش.ؤإما الفخ إما المستأجر؛ يملك، الخفعة؛ 

.يراهابركة فائض وماء مدة، قناة ماء إجارة ؤيجوز 

المذهّب،قياس وهو ٠ ليشعله والشمع !مره لأحذ الشجر إجارة ؤيجوز 
.لمنه فعلي عبيدك من عيدأ أعتقت كلما ومثله بدرهم شهر كل أجره إذا فيما 
والثمن.العدد يبين لم ؤإن يمح فإنه 

لرمحه•لغترها المى ترصع التي  ٢٢)ايادهء• به جزء توءو (تأ ؛ي) )١( 



٩٦٠٠٠٠

الإجارة،مدة نى المستأحر غير من المؤجرة الين إجارة للموجر ليجوز 
الأول،المستأجر من الأجرة استيفاء ني الالالث، مقام الثاني الخناجر ؤيقوم 
أنمه خلما الثانيان، الإجارة اد بقذلك، نحو في فأفتى المقهاء، بعض وغانمل 

فيماتمرق هو بل كاولك، وليس _u؛،، لا فيما تمرق وأنه المح، كح هذا 
المستأجر.على امتحقه 

القطعة.الأرض إجارة ؤيجوز 
الأربعةالأئمة لا الإّلأم، علماء س أحدأ علمت، وما الماس: أبو قال 

زمانناأعل بعمى حدث حتى تجوز، لا الإتطاعايته إجارة نال: غيرهم ولا 
الجواز.بعدم القول فابتيع 

ونبالة.الأجرة بمثل مقامه يقوم لمن المؤجرة المن إجارة للمستأجر ؤيجوز 
الأن المستأحر على المؤجر شرط نإن والثافعي• أحمد مجدهب ظاهر وهو 

٠نبد من يؤجرها لا أو الميل، إلا يؤجرها لا أن أو ه، ينفإلا الخفعة يتوفي 
صحيحة،شروط أنها أراه؛ فيما الميم،، فقياس المياس: أبو تال 

إرادةأو مال، تلمج أو لمرض ه بنمالاستيفاء المستأجر على تعذر لو لكن 
الخفعة.تسليم تعدر لو كما الفسخ، ل يثستإ أن ء؛~غي ذللتا ونحو محقر 

النزولأو سواه، يجدون لا إنسان ست، في المكنى إلى قوم اصعلر ولو 
بأجرةبذل وجب الخالمر؛ س نللئ، غير أو للطحن، رحئ أو مملوك حان في 

المدمج.ظاهر وهو مجانا، بدل يجب أنه والأظهر: نزاع، بلا المثل 
كانإن ونحوهما والحديح، الفقه تعليم على الأجرة يأحذ أن ؤيجوز 

المدما.فى وجه وهو محتاجا، 

عنيقل لم لأنه الميتج؛ إلى ؤإهدانها القراءة على الاستئجار يصح ولا 
لأجلفرأ إذا القارئ إن الملماء: فال وند ذللت،. في الإذن الأئمة من أحد 
المت،إلى يصل ^ المت،؟ إر يهدى ]شيء[لا، فأي ل، ثواب فلا اّل 

الأئمة،من أحد به يقل لم التلاوة مجرد على والأستئجار المالح. الممل 

تثواب[.)ا(في)ا(:
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•التعليم ]مجردآ على الاستئجار *ي تنازعوا ؤإنما 

أحمد.عليه ونمس الرب، على الأجرة أحد بجواز بأس ولا 
فمنليأط، يحج أن لا ليحج، غيره عن الحاج يأحد أن تحبا والم

 V—رزقكل ومثله ليحج، يأحذ المشاعر؛ رؤية ، تأو[أ الميت، ذمة إبراء أح
وبينوسيلته، والا،نيا الد.ين يقس من بين ففرق صالح. عمل على أحد 

حلاق.س الأحرة فى له ليس عكسه أن فالأشبه: عكه، 

يجوزهل القربة؛ أهل من يكون أن ناعلها يختص التي والأءمال( 
الإجارةيجز لم ذللت،. يجوز لا ءال(ت نمن القربة؟ وجه غير على إيقاعها 
التعالى وافه يالنياترا الأعمال ورإيا قربة، غير تقع بالعوض لأنها عليها؛ 

غترعلى إيقاعها جوز الإجارة جوز وس وجهه. به ألند ما إلا العمل س يقل 
المستأجر.نفع س فيها لما عليها الإجارة تجوز وفال: القربة، وجه 

للإعانةرزق ل أجرة، ولا عوصا فليس المال من؛يت، يوحد ما وأما 
علىللمعونة رزق فهو يأحد وما أثبيإ، طه منهم عمل فمن الطاعة، على 

كن.لائ،،به والموصى البر، أعمال على الموقوف المال وكزلك الطاعة. 
الخاصة.والجعالة الإجارة في والجعل كالأجرة ليس كيلك، له والخال١ور 

إلىالإآعلاع انتقل ثم فصبا، غرسها نم حندى، من أرصا استأجر ولو 
لهلن يؤجرها أن وله الأولى، الإجارة حكم يلزمه لا الثاني فالجندي آحر، 
مقامفيها ]المؤجر[ ذلك ؤيقوم الصحيح، على لغيره وكذا القصب فيها 

أثناءفي وقع بالأشهرل^ء، الإجارة[لْ، ]ونمتح ؤإذا ،. ]الأولا١٤المزجر 
روايتان؛أحمد عن فيه الشهر 

المطبوعة.في ليست )٢( الخعلبوعة. قي ليت )١( 
ابت،في)ا(ّ)٤( لالخر[. ر"ا(في)أ(:

 )o( اسوءة.في لت
واسوئ:)ب(، رثي النهر(، أناء ني الأشهر مه يعتر ما وتع )ؤإذا )ج(: )أ(، ني )٦( 

شأ.العثيمين محمل• شيخنا وسخة )د(، من والمثبت بالأشهر(، ن4ٍ تعتر ما وتع )ؤإذا 
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تقبل؛فلا أتل؛ أو الزيادة، فشل الثلث؛ بمير الزيادة تكون أن بين التفريق 
غير0.في ولا الرتق في لا الأئمة، من أحئ عن له أصل لا متلخ، هول( فهو 
ولواتفاقا، تلزمه لم المذكور الوجه على الزيادة بهدم تأجر المالتزم ولو 

نولان:له لزومها ففي منه نفى ييإ التزمها 
الزيادةإلحاق أن على بناء أيما، تلزمه لا وأحمد: الشافعي فعند 

منهنفى ؛هلسي، فعلمهاإذا وتلزمه ، تلحق[ ]لا اللازمة بالعهود والشرومحل 
القولفي وأحمد ومالك حنيفة أبي مذم، وهو الأحر، القول في بذللت، متبرعا 

أنعلم قد كان إذا لكن اللازمة• بالعقود الزيادة تلحقه أنه على بناء الأحر، 
الإحراج،من حوفا ولكن ه، نفبطيب يبلها هؤلاء أحل• بأن تجر لم العادة 
•منهم مضها ممن امترحاعها لهم بل بالاتفاق، تلزمهم لا فحينئذ 

نفومىفى الشيء ساوي ما هي ؤإنما مجحدودأ، ميثا ليت المثل وأجرة 
انخفاضه.أو الكراء ارتفاع من المدة أثناء في يحدث يما عبرة ولا الرغبة، أهل 

الجواز.احتمل للشم تفاحة اصتأجر ولو 
فمنبت،قيها، ؤيتأجر المعليها ليقوم ]الممصية[ إجارة ؤيجور 

بذر.بلا الكلأ فيها له لينبت الأرضى يمي من بمنزلة فيها الش العروق 
عمل.ما بقدر الأجرة من أعطي العمل بعضي الأجير عمل ؤإذا 
نوليأصح في الأجرة تعجيل ورثته بلزم لم المستأجر مات ؤإذا 

علىوكذا . بالموت،الدين بمحل لا يقول: من قول على وهن.ا العلماء. 

كماوغيرها، الإجارة بين يفرنون إذ نوليهم• أظيحّ في بحلوله يقول، من تول، 
علىيكون الحكر فإن ورنت، أو ييحت، إذا المحتكرة الأرضي في يفرنون 

وتركةاليانع من الحكر أحذ الحكر لأصحاب وليس والوارث، المشترى 
العلماء.نولي أؤلهر في الميت، 

تمح[.]لا ظه.' الشمين محمد شيخنا نخة وفي )١( 
منهتتخذ الذي الشجر وعر الغضب، شجر موصع وهي صوابها لعل )٢( 

صاا"امالقاموس في كما والسهام، القسي 



اثبيعكتاب 

•نيلهم أظهر في واحد عقد في والإجارة الح ، بيزال تالبمع ؤيجوز 
مماتهولا حياته لي فريضة ولا نانالة عنه بمالي من يستأجر أن يجوز ولا 

الأكة.باتفاق 

فالهحرثها، قد وكان بحق، المستأجر فخها أو الإجارة، تمايلا ؤإذا 
.؛المعروف، حرثه قيمة 

الإجارةكاست، سواء وزرعه، المستأجر غراس ، ]يةاني[ر أن لأحد وليس 
المثل.أجر فعليه يقي إذا بل فاسدة، أو صحيحة 

منهاأحل.ها من أقفل المقبولة لحاجة الأجرة ونحوها ]الما؛الة[لم وترك 
.يها والصدقة 

سبين.ر تمالمصافح ؤإجارة 

]اثتتين[صنة في أرح سة يوجرْ أن • أحدصا 
تتاليآله استوجر لما بالمأجور الانتفاع يمكن لا مدة يؤجره أن ت والثاني 

الانتفاعأمكن إذا إلا تجوز لا الإجارة أن يرى من الحكام فن لأماوة[لْ،. 
العقد.عمإ بالعين 

استأجرهاأنه فيها؛ كتب ونحوم للازدراع الأرض تأجر ب أن أراد فإذا 
العقد.حالة ممكنة المنفعة لتكون ذللث،، ونحو ومزدرعا ومراحا مقيلا 

أهلمن دارْ لم المإجارة محن المتع في كثيرة أحمد الأمام وموص 
أوتنزيه كراهة هو شل ت المغ هد.ا في الأصحاب، واحتلفؤ لهم• وبيعها الدمة 

تحريم؟
الخلالوأما الكراهة، لأمدي وا مجوسي أبي بن علي أبو فأؤللق 

المخ.باهي من والمبت، اام0ووءة، ثي لت، )١( 
لفاع[افي)أ(ت)٢( 
.١٣٥ص•القاموس الولادة. س الولد -احد الي القابلأ: )٣( 
النسخ.ياني من والمثيتؤ المهلوعة، ليت؛ي )٤( 
المدة[.ثاني المطثرءة: ثي ره( 



ص
الفقهيةالاختيارات من اكا><يق |لأذب1ؤ 

أحمدوكلام ذلك. تحريم ت القاصي وكلام كلامهما نمقتضى ت وصاحبه 
الأمرين•يحتمل 

الإجارةيعقد لم إذا محله إنما ت الكراهة في والتردد عندنا الخلاف وهدا 
كنيةاتخاذها أو الخمر بح لأجل إياها أجره إن قاما المحرمة، المنفعة على 

واحدأ.فولا يجز لم بيعة؛ أو 
قال:بكراء؟ المن يغل الرجل عن اممه مد أبا الت طالب: أبو قال 

ذلك.وامتعفلم بكراء؟ 
سوء.كسب هدا فال: شر• أنا يقول• قلغل؛ 

بدلكوالتكمب البر، أعمال من الموتى تغل أن النعس: هن•؛ ووجه 
الاحتكار.نشه لمين، المموت تمني يوريثا 

إذاأمة أو عبدآ المهنام عند النلئر يعطى أن شما ي•' اصحابنا نال 
بالرصاع.المت؛رعة في هدا ولعل للخر، أمكن؛ 

الحادةجرت ما ل صيغة، إلى ولا عوض، تئل"ير إلى تفتقر لا والإجارة 
ّالعلماء نولي أظهر في المنل أجرة فيه يستحق إجارة نهو إجارة بأنه 

-أصمع وأنا - حنبل بن أحمد رجل مأل نال؛ المحسين، بن أحمل• نقل 
الأكرهه، اض: عبد أبو فقال العلم؟ كتابة على الأجرة يأحذ رجل عن 

قاليرا0. لا عيينة ابن وكان أجرة، البر أعمال من ثيء على تيؤحن•ء 
المنع.: هداظاهر القاصي: 

بعيد.نهو ؤإلأ الغنى، مع لخله انماس: أبو تال 
عل: وقال دارأ، أو ثوبا دلال إلى ينع إذا التعليق: في القاصي نال 

البح،صاحب، ذللث، وعرف مشترين جماعة على ذللته وعرض فمضى، . هدا
ءير0؛من أو المشتري ذللت، من هو باعيا تم لعة، الوأ-حل. الع، من فامتنع 

القد،مقابلة في جعلها إنما الأجرة لأن ،؛ ]للبع[ل الدلال أجرة تلزمه لم 

لنأحنّ!ا.المطوعة؛ ،ى )١( 
المح.ياش من والمثت ]للميح[، ؛ )ج( )ب(، ني )٢( 



——^=]ثن1[=قمح
ذلكيه له يحصل ولم 

ومدهعمل، ما بقدر الأجرة من تحق يأن الواجب العباس؛ أبو قال 
وصمنها• الخارج سعض للريع الأرض إجارة وتصح الجعالاص ائل ممن 

الجمهور.وتول المدمج، ظاهر 

ثاءإذا البيت ستأحر الرحل ت لأحمد قلت ت منصور ابن قال 
أجلهإلى محنهما وجب ئد نال' ص؟ حرج ثاء ئذا لالمستأجرآم ]أحرجه[أأ، 

بماالمستأجر ينضر فلا البعير، يموت أو الدار، تغرق أو البيت، يتهدم أن إلا 
ركبا.أو مكن ما بحساب الأجرة من عليه فيكون استأجر، 

الإجارة.يملل لا الفا-د الث.رط أن هدا: ظاهر القاصي: تال 
الإذنالمدة«ع جميع في لكنه للخيأر، اشتراط هذا العباس: أبو وتال 

عليه؛اصتوجر ما فتلم، عذر بلا عمله يلزمه ما الأجير ترك ؤإذا الانتفاع. في 
صمته.

]المستأجر[المكان يحتاج التي ثمالعمارة المؤجر وللمسناجر 
أهلحق جهة من وجهين؛ من واجمة فالعمارة وسأ؛ المأجور كان فإن إليها، 

المستأجر.حق جهة ومن الوففإ، 
إمكانعند عنه، نهي مما هو بها ب، يتكصناعة الحجامة واتخاذ 

إذالكن بها، والاعتناء الجاسات مباشرة كثرة إلى يفضي فإنه عنه، الاستغناء 
مبامرةفي امتعماله عليه يجتمع فلا ؤإلأ استحقه، العمل؛العوصري ذلك عمل 

ؤإذاملكه. أنه «ع عنه،الاستغناء ْع أكله عن ونهي أجرته، وحرمانه النجاسة 

إنهاتلنا: إن الأجرة، جمح له يكون أن اؤيحتمل العثيمين محمد شيخنا تال )١( 
فهيوصروراته، مقدماته، س المارمة أن إلا البح على لكن ؤإن العمد لأن إجارة، 
أعلم«.وافه العمل. ني ثرؤع 

المحح.عو هفأ العيمض محنن شيخنا جعله والمبت، ]أحرج[، )ب(؛ ني )٢( 
(.٢١٥٩)متصور ين إمحاق مائل من المّطبؤع ش لت )٣( 
ييمانمد والموضع ]الماجور[، المثمن محمد شيخنا نسخة )ج(، (ا )أ ؛ي )٤( 

رالمطوعة.رد(، من والميت )ب(، 



القمهيةالاختيارات من الملهية الأمار 

لئلاذلك من عليها أنفق نفقتها؛ إلى يحتاج بهائم أو رقيق، نفقة عليه كانت 
إلاى يميه ما له ليس الكب هدا إلى محتاجا الرحل كان ؤإذا ماله، د يف

فيهكب لف؛ البعض قال كما الناس، مسألة من له حير فهو الناس مسألة 
الناس.مسألة س حير دناءة 

لغيرحق به تعلق مما ونحوهما المرهونة أو المزجرة العين بيعت ؤإذا 
بفسادالمaلالبة يملك لا يقال؛ أن فيسغي يتكلم، فلم بالعيب عالم وهو اياغ، 

لمنيحل ®ولا بقوله؛ بالثنة عليه واجب بالعيب إحباره لأن هدا؛ بعد البح 
يقالأن ينبغي وكدا ضامن، والغار تغرير، فكتمائه يبينه® أن إلا ذلك علم 

أنالمذهب فإن المواضع جمح وفي ينهه، فلم يبح عيده رأى إذا فتما 
تغريرا،يكون يصح لم إذا لكن التصرف، يصح فلا إذنا، يكون لا السكوت 

ئرقفان بالضمان، المشترى يهنال، أن له ليس إنه بحيث ضامنا فيكون 
سإنسان إنجاء على قدر فيمن ، تيقال[ل كما المحرم، كفعل عندنا الواجب 

أقوى.هتا الضمان بل هلكة، 

المؤجرةالعين باع ص أن الميموني؛ رواية فى أحمل الإمام كلام وءلاهر 
ملكهأنه؛L، ووجهه؛ ٠ البح يصح لا أنه جرة؛ تأ مأنها للمشتري يبين ولم 

الصفقة.تفريق مسألة فهي غيره، ومللث، 

أحمد.مذهب في القولين أحال، وهو الالكأ، غناء مع تجب والعارية 
أحمد.عن رواية وهي ضمانها، ائترؤل إن مضمونة وهكب 

يضمن.لم تفريمل ولا تعاو بلا فتلضت، دابة لشريكه ثريلث، ملم ولو 
ماأكثر لأن يصح؛ هدا أن لتعلفهّا؛ دابتي أءرتلث، قال؛ إذا الل،هب؛ وقياس 

يلحقهفيه الحوض لحول لكن وكونه، بهلعامه الحبي استئجار ؛منزلة أنه فيه؛ 

صحح.وإسادْ ، ٣٢٠ه/ والبيهقي ، a/vوالحاكم (، ٢٢٤٦)عاجه ابن أحرجه )١( 
•تنقول[ )آ(فى)ج(ت



البيعكتاب 

حكميكون أن يبعد فلا المثل أجرة يثيغ لا يسثرأ ذلك يكون أن إلا بالإجارة، 
الأعيان.ز الثواب فيها المشروط الهبة نفلتر المانع في وهذا باقيا. العايثة 

علىتجب هل المعارة انمين نفقة ت حعله تديم في انمياس أبو نال 
فيماالذهب قياس أن إلا نقلا، فيها أعرف لا السعير؟ عر أو المالك، 

ردهامونة عليه يجب إنه ت نالوا ند لأنهم المتعير؛ على تجب أنها لي؛ يفلهر 
كماصاحبها إلى ردها عليه يجب أنه على دليل وهذا تلثت• إذا وصمانها 

فيها.له المأذون الماغ مهس محوي منه، أحن.ها 
الموصى١^١)^،؛ نفقة في الأوجه على يخرج أنها لي؛ حطر إنه ثم 

إقمن 

نقلو.فيه لكن اّللث،، على يجب أحدهات 
لللهع.^٠ ٧١على وئنيه١: 
.كسبهافي ممها وثالثها: 

هوالرقبة مالااثا فإن هنا، كاوللت، وليس مستحقة، الخفعة هناك قيل: فإن 
وجوبهايقوى وهن.ا الإباحة، بهلريق بها يني المستعير أن غير الخفعة، ءالائ٠ 

المعير.على وجوبها يقوى الأول؛ والأصل الممر، على 
الأصلفي حاصلة الخفية فإن مسألتنا؛ في له تأثير لا هنءا أنول؛ ثم 
كانلو ما بدليل مؤثر، غير يده من المشعة انتزاع يملك كونه نم والْ-رع، 

الوصية.صورة غير فى وهذه ابنه، المهب وكان أبا، الخفعة واهب 
تفقال الهداية، مرح في الخجى بن المعالي أبو الخالة ُلأ0 ذكر فلت: 

وعلىوتال؛ الرعاية، في ووافقه العير. على واجثة المعارة الين ونفقة 
التبمرةفى الحلواني وذكرها عينه. مرنة لا العار رد مجونة المتعير 
أعلم.. وافه المستعير. على إنها توقال[أا،: 

النسخ.باش من والمثبت المطوعة، في لبت 



yi ^ المقهيةالاختيارات من الطميه

انمق

مضرة.بلا مصلحة فيه يكون ند بما اللعب ؤيجوز 

المعروف؛—الطابلعب اليجوز لا اسI العجأبي كلام وفناهر 
إذاتالشارع[مر؛، مميرأحرمه اليروص ]إلى أفضى ما ]وكل و]المقلة[لى، 

والفساد.للشر مسا يكون لأنه راجحة؛ مملحة فيه يكن لم 
جنسه؛يحرم لم ؤإن عنه، منهي فهو به الله أمر ما عن وشغل ألهى وما 

وسائراللهو، أنواع من الطالون به يتلهى ما سائر ، و]أما[أوالتجارة، كالمع 
حرام.فكله شرعي؛ حق على به يستعان لا مما اللعب صروب 

معهاكن وجوار ها عاتثة *أن ت لم وموالمخاري احمد الإمام وروى 
الما للصغار فيه فيرحمى يراهزلأْ، والني. - اللعب وهن - بالمنات ينمن 

للكيار.فيه يرخص 

الإسلام.نصر به قصد إدا طاعة، ونحوهما بالأقدام بق والوالصراع 
مماكانت إذا بالعوض تحل الجائزة فالمغالبة بالحق؛ أحن. عليه بق الوأحن. 
فيالوجهين أحد وهو ه، بم أبي مراهنة في كما الدين، في به ينتفع 

٠المدهت 

في)ا(;)٢( ]باب[. )ج(: في )١( 
النسخ.ص والمشت رب(، المطوعة، في لمت )٣( 
ائضىعا ]وكل اوألوءة: و؛ي المحرم[، إلى كثٍرْ أنمى ما ]وكل العبارة: )د( في )٤( 

)ج(،)١(، من والمشت، حرمه[ تجرأ أنمى ]وكل )ب(ت وفي حرمة[، إلى تجر، 
•كلبلففل: الإسلام شخ عن الضابط الفروع في ونقل شيخا، وشخة 

٠٩٠ا■/ الإنصاف يي ونحو. ١^١^٤٠ حرمه كبرآ المحرم إلى أفضى فعل 
.٠٧ا■/واحد (، ٢٤٤٠)لم وم(، ٦١٣)•الخاوي انحرجه )٥( 



كناس

الدينلقيام للحنفية؛ وفاتا العلم، في الرهان جواز ذلك؛ وظاهر فلس؛ 
•أعلم واش والعلم* يالجهاد 

بقالشرط ؤمح الساقان، أحرجه ولو محلل، بلا المساقة وتجوز 
يعينمما لأنه الجمامة؛ ؤإطعام حانو>ت،، وكراء ، تفرسا وشراء للأستاذ، 

الرٌٌ،•ءلكا

]توص[.)د(: ني 
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اسبساس 

ظالما.الغير مال على الاستيلاء وهو المحررت ني قال 
وهوالمالوالمعاهل، اللم مال فيه يدخل ظنمأ، الغير مال ارعلى قوله؛ 
ليسفإنه الحرب، أهل أموال على الملمين امتيلأء I منه ؤيخرج المعصوم. 

ليسفإنه بجيد؛ وليس الملمين، مال على المحاربين امتيلأء فيه ليدخل بظلم، 
يخمنلا أنه حلاف، لا إذ المين، المبإجماع هنا حكمه الذكور الغم، من 

البغي،أهل أموال وأما • عينه ود وجوب في الخلاف ؤإنما يالتلم،، ولا ؛الإتلاف 
بع،.أتالمت، ومش عينها، على الأستيلأء يجوز لا هناك لأن يرد؛ لا فقد ت العدل وأهل 

الحرب.ونتا ؛الإتلاف ضمانها فى الخلاف ؤإنما ضمنت،، عينها على الاستيلاء 

منحق بغير الناس أموال من والةّءل|اع الملوك أحن.ه ما فيه ؤيدحل 
.وعيرها المكوس 

بجيد؛وليس فيه• فيدخل بعض؛ على بعمهم الحرب أهل استيلاء فأما 
ّيةالت لكن • افه بأمر إلا الأموال وأخل. النفوس فتل عليهم فيحرم ظلم، لأنه 
أسالمص حق في ولا حقنا، في ظلما يمر لم إلينا بة بالنمثاحا المأحوذ كان 

افرالجاهلية حال في منهما أتلمؤ أو والقوس، الأموال س أحذ ما فإن منهم. 
بشرطعفو فهو عنه، عفا الإّلأم للأن[لآ، لكن مباحا، كان لأنه ]لأ[أا، قراره 

بالاسقرار.حكمنا متأمنان إل تحاكم فلو الأuن، بثرط وكيلك، الإسلام، 
بدونبل والزيع الثمر مثل ، ]نمير[ يباع لا مما التلف كان ؤإذا 

النسخ.باش من والمثبت رب(، المعليوعت قي ليست )١( 
محمدشيخنا ونسخة )ب(، )١(، )د(، من والمثبت كان[، ]لما ت المطبوعة ني )٢( 

عنه[.عفا الإسلام ]لكن ت )ج( و؛ي ؛؛٤^، العيمين 





٢٢؛
الممهيةالاختيارات من الملية الإماو 

وحدفما عشرون، وللاحر رووس عثرة لأحدهما كان إذا لأنه الخلاف؛ 
هازْفي المحذور لكن كيلك،. ورثاه لو كما ثلثاه، وللاحر ثلثه، نلاحدهما 

يعرفلم ؤإن فظاهر، قيمته عرق إن منهما ، لواحد[ل كل مال( أن ت المسألة 
عندفالوا■>__، الأحر، غنم من حيرأ تكون ند أحدهما غنم أن ُع عيده، إلا 

فضلعدم الأصل لأن التسوية؛ صاحبه; على أحدهما رجحان معرفة تعدر 
التسوية.إلى تلجى الضرورة ولأن الأحر، على أحدهما غنم 

ميقحطأ؛ أو عمدآ بالآحر أحدهما غنم احتلطتا واء ف; هداوعلى 
منهأثبت، فيرم؛ وجهل عرف ؤإن الرجحان. يعرف لم إذا الحيل، على المالأن 

عدمه.الأصل لأن مه؛ المشكوك الزاني وأصمهن المتقن القور 
أحمدعن رواية وهو غيره• أو كان رنينا نقص، يما المغصوب، ؤيفمن 

أصحابه.من طاشة واحتارها 
فيفهو؛منزلته يعلم ولم غاصبه من مغصوبا نمى ومن المحرر: في قال، 

يلزمهلم بما الغاصبا على غرم إذا يرم لكنه والخمعة، العين تضمينه جواز 
خاصة.نه صما 

على،، ]يلتزمه[١ لم ما الغاصب يضمن لا أن يتخرج العباس; أبو نال 
تالباع[لعلى يه ؤيرّح نقمه، يخمن حتى وبناءه غرسه لا؛٥^ إنه ; قولنا

يعلم،لم إذا المولع، موئع تضمين ومن المنع في كلامه فناهر وعلى 
بلالأولاد، يقمن لا المغرورآْ،; أن ]في الروايتين إحدى لوآ؛،ءلى 

ابتداء.الغار يضمنهم 

)ج(،في وهي إسه. الخيمين محمد ثبخنا نسخة )ب(، )أ(، المهليوعه، في ت، لي)١( 
)د(؛

وهووال٠طبوءة، شيخنا، وسخة )بر(، من والمثبت، >*[، jJLi])أ(ت )ج(، )د(، في )٢( 
الكٍرىالفتاوى نسخة في لما الموافق 

شيخنا.ونسخة )>•-،(، )١(، من والمثبتح لالغاص_،[، )ج(؛ )د(، في )٣( 

]فإنالaلوءة: وفي المغرور[، ]في وشيخنا; رأ(، وفي المغرور[، ل'كان )ب(; في )٥( 
)د(.)ج(، من والثبت، المغرور[، 



ايايج 

يطهرت نالنا إذا - فجالده الغاصب نقمته المغصوب الحيوان مات ؤإذا 
للغاصب.أنه I ؤينخرج المذهب، قياس ني للماللئ،، - بالدباغ 

اعاممنه أحدهما نصيب الظالم نغصب مترك مال ا بين كان ؤإدا 
-وأحمد والشافعي مالك، ت الجمهور قول وهو - فالأصح مقول أو عقار من 
روايةؤبمحكى حنيفة، أبي عن ؤيدكر الأحر. للشريك، حلال الأحر النمف أن 

لهليس الظالم لأن حميعا؛ المسين من يكون الظالم يأحل.ْ ما أن أحمدت عن 
ّمة القولاية 

قدأنه يعلمون وهم ؛،عه، ثم مثلا- - أولادْ على ونفا الرجل ونف ؤإن 
فهذاالمستحقون؟ هم أنهم مع تغريرأ، الإعلام عن سكوتهم يكون فهل ونفه، 

يتصرف،ولله أو عبده رأى إذا ما وهو إذن؟ هر هل المكون؛ من تمي ي
في. المبي قول فإن تغريرأ؟ يكون هل لكن إذنا، يكون لا ؛ أصحابنافقال 

ييتهألا،.أن إلا نللأ، يعلم لن يحل الأ الخسة: الملعة 
محرما،فحلا فعل قل فنكرن المكون، وتحريم الضمان وحون ينتمي 

حدأ.قوى فهذا معصوم. مال به ؤ تلف
فمديبتنه، فلم - اليانع غير - بالعيب علم من أن فءلردْ يقال؛ ند لكن 

.٢٢الأحنيأمن الغرور أن على سني هذا فيقال؛ فيضمن. لمشترى ام 
علىالرحؤج وحب فإذا عرف، ند غيرهم أو ]الأولادآم كن لم ولو 

البناءقيمة ونقص الأجرة، مجن الخثترى ضمنه وبما المن من قبضه بما الواقف 
فهلحياته؛ في رأ محكان هو أو معرأ، مات قد وكان ذلك،، ونحو والغرس 

فيبعيد هذا أن ثالث، لا المشترى؟ غرمه ادوى الثمن الوقف ييع من بوحذ 
مالهمن يؤخذ فلا ٢، ^٢٠٢^ لم توهو عليه، للمرقوف الوقف ينع لأن الظاهر؛ 

صّآّاآ.تخريجه سق )١( 
*لعلرسبموت العثيمين محماو شيخنا وتال( النقي. حامل. محملّ مهلر(. بالأصل ربياض )٢( 

نحو،'.أو الُاناو من كالغرور يكون مل ؛ تتديرْ حذفا فيه 
الأولاد[.من ]احد )د(: في )٣( 
المخ.باتي من والمبتا يقر[، ]ولم والخلوعة؛ )ب(، في )٤( 



١مممهبتالاختارات من اكا0،ة الإخياو 

تغريرهسبب الواثق على الدين هذا أن باعشار لكن • غيره دين به يفضى ما 
ثدالواقف لكن إذا ذلك -؛yj sAوند وثقه. لرح الأكل هو الواثق نكأن بالوقف، 
لمالوقف؛ على متهدما كان إذا الحيلة، قصد فإن باع، ثم وقف بأن احتال،، 

اJغللوم.المشتري مال، أكل هو الذي ض اJحتال، قي لازما الوقف، يكن 
أته[ل]لا للباع، أنها ؤيفلهر داره يبح أن على رجلا الماللث، واؤلآ ولو 

بيعهافي يأذن لم ؤإن ولكلة، المواطأه هذه تجعل فهل الولكلة، بملريق بجعها 
،،التغرير[؛ قصد أته أو فاسد، بح فى أذن إما تفإته غرورأ؟ يجعل أم لفه، 

اكنريرأم؟بضمان أم صحيحا الح بجعل يعاقب فهل 
علىوعماله ينفقنه رمع ، به يعلم ولم غاصبه، من مغصوبا اشترى ولو 

٠له غار بائع 
معلوم،نصيب له فيها زيع من بأن والعادة شريكه، إذن بلا زيع ومن 

منأ-حدهما طالب ولو كذلك شريكه نصيب في زرعه ما قسم ٠ نصيب ولربها 
أجره.بلا حقه قدر فى الزيع فللاول،: فأبى؛ يهايثه أو معه يزيع أن الأخر 

الأمر.ولي إذن آحر: موضع في انماس أبو اعتر وند 
أمكن،حيث، غيرهما، أو موزونا أو مكيلا، ؛مثاله المغصوب،؛ ؤيفمن 

العلماء.س ءلائ٠ة وقاله موسى. أبى ابن عند المذهيج وهو ١ فالقيمه ؤإلأ 
الغصب،،وقت، القيمة إلى فينتقل المثل، ، ]تغيرآ؛ فقد عر التغير ؤإذا 

الأقوال،.أرجح وهو 
شقوبتن نقصه، الشاق تضمين بين مالكه حير شخحى ثوب شق ولو 

أحمد.عن وموسى الشالنجي إسماعيل ونقله ثوبه. 

]لأته[.)ا(فى)ا(:
بعفي اذف إما ]فإنه العثيمين محمد ثّيخنا ونسخة أج،، )ب(، )أ(، في )٢( 

ضدلكن ناسي، بيع في أذن ما ]فإنه المطبوعة: وفي اكنرير[، نمد لكن فامد 
)د(.من والمثبت التغرير[، 

الفقى.حامد محمد بالأصل( )يياض )٣( 
النسخ.باش من والمثبت )ب(، الخطيوعة، في ليت )٤( 



الغصبكتاب 

فيصرنت أربابها يعرف لا وغيرها ورياح غصوب ءندْ كانت ومن 
ولومنها الأكل له وتكاذا[لا، جاز• بها تصدق ولو العلماء. وقاله المالح. 

يضمن؛لم شرعية بولاية تمرق ومن نقيرأ• وكان تاب إذا ، ]غاصبا[ كان 
المعاوصة؛رد عرف إذا لصاحبه وليس حاكم، ولا له ولي ولا مات كمن 

شرعا.علها الولاية لبون 

الكاذبتضمين فاله الأمر، ولي عتر عليه كذب سبب مالأ غرم ومن 
غرمه.بما عله 

ضمنه.الضحل؛ فنقص شه، فرس على ء؛رْ فحل ل■أذزىآ ولو 
الملمض'لريي من شيء بيع غيره ولا المال بيت لوكيل يجوز ولا 

.بصحته يحكم أن لحاكم وليس النافد، 
فيهلما يباع؛ لا الخراحية، الأرض أو المقاسمة، من المال لبيتا وما 

.الملمين حقوق إضاعة من 

يعلمهلم إن ضمنه؛ عاليه فجنتج صاؤية، دابة بإمساك رجلا أمر ومن 
.ثموصا يعرفه أن نحو ، فرمحد إن الدابة ولد جناية ؤيضمن • بها 

نربأرمالها إذا كما فهو مفرطا، كان ؛الليل صاحبها أرملها إذا والدابة 
فهويدها أو بفمها أفسدرت، فما سائق، أو راكبا أو نائي معها كان ولو زتع، 

١احمد هب مال وهو • تنربمل لأنه ؛ عليه 
منالصحيح في كما المعصفرين، الثوبين إتلاف ت الماليه العقوبة ومن 

.للبيع ء بال سببج الذي اللبن عمر ؤإرانة ، عمرو بن اش مد حديث 
إتلافه.من أولى بالمغشوش والميتة 

منهللغصوب كان منه، الغصوب، موت بعد المغصوب ورد نلءم ومن 

]ءاصأ[.نى)د(:)٢( الفتي. حامد محي بالأصل( )ياض )١( 
باثيمن رالمبت، ]أطرق[، محفؤ؛ الثمين محمل. شيخنا نخه المط؛وءة، )ب(، »ي )٣( 

(.٢٠٧٧)أءرحه.سالم رإ(



٢٢٨
الفقهيةالاحتيارات من اكر0يق الاخباؤ 

الناصبمات لو كما حياته، محي و4 الانتفاع عليه لتفويته الآحرة في مطالبته 
وارثه.فرده 

ثمشبابه، كمدة إليه مالكه حاجة ونت المغصوب الغاصب حبس ولو 
حزاء.إلى يفتقر ظلم المنفعة تلك فتفويت مشيبه؛ ش رده 

عليه.ما عنه يقضى اش أن يرجى معدما مات ومن 
منعلى الدعاء ا؛ غله[ر أور ]فبخالقه بمخلوق، الاستعانة وللمظلوم 

ماله;أحد أو شتمه، من على لا ظلمه، ألم يوحه ما بقدر آلمه[ ]يما ظلمه 
نفليره،عليه يفترى بمن اش يدعو بل عليه، يفتر لم عليه كدب ولو بالكفر. 

دسه.عليه أمد إن وكدا 

حتىتوفه يفلم استيفائه، من تمكن وند باحتيارْ دينه ترك[ ]ومن 
فىا الةّيامة[أ يوم ]له ذال٠ط١لة وورثته هو عجر ؤإن ورثته، يه طالب ت مات 

للخبر.اJظالم؛ في كما الأشبه 
منالناس على له ما بقدر مظ-الم أو ليرن ان إنعلى للناس كان ؤإذا 

هدا،من حقه فيوحد بدلك يحاب ت يقال أن ؤخ يكان وال٠فلالم، الديون 
لهما يتوقي وعليه، له الذي ؛اّ.ين الا.نيا في يفعل كما غريمه، إر ؤيمرف 

عليه.ما ؤيوقى 
كمابالاجتهاد، فيه عمل تحديدْ؛ يمكن لم إذا ، ]المتلفاروقدر 

الخرصفإن واحل، والتقويم الخرص إذا بالاجتهاد، قيمته قدر في ]يفعل[أآ، 
مقادارمعرفة في الاجتهاد هو والتقويم الثيء، مقدار معرفة في الاجتهاد هو 

.المخ. باش من والتممح له[ ئلأولى حانه زناذا عكنّا: انملوئ في انمارة ١( 
اليمينمحمد شيخنا نخة وني الدعا،[، ]ؤيجوز ظالمه[: ل بعد )ب(; في ٢( 

)د(.رج(، )ا(، من والميت يوجّه[، ما بقدر فللمه من آعش 
والمتنثبت[، لومن ت ؛أقفؤ اليمين محمد شيخنا نخة )ج(، )ب(، )أ(، في ٣( 

]التلف[.>أ(: في )ه( أ(لمتفياوطوئ. 
]ممل[.)أ(: في ٦( 



اىاس 

—^^الئئ0=
الحاجة.مع يجوز وكلاهما أمهل، الخرص يكون قد بل ثمنه، 

أوواريثا إلى المال صار نم حالها، يعتقد مايعان الرحل باح ولو 
اقتداءت لهدا الأصلي فالمثال محرمة، العقود تلك يعتقد مشتر أو متبب 

توالمحيح دونه، المأموم عند قرض هو بما أحل إمام بصلاة المأموم 
الصحة.

فيردء عليه يجما لم صحته؛ يعتقد فيه مختلف يعقد الإنسان قبضه وما 
مبو1•أصح 

ومهرالخمر، كتمن تاب،؛ نم الدافع برصاء حراما مالأ كسب ومن 
إنالقابض أن العباس; أبي كلام من يتلخص فالذي الكاهن: وحلوان البغي، 

فإنهتاب ثم أولأ التحريم علم ؤإن أكله. له حاز علم؛ ثم التحريم يعلم لم 
الأمرولولي أكله، وللفقير الخمر. حامل في أحمد عليه نهى كما يه، يتمدق 

كفايته.أحد فقيرأ هو كان ؤإن أعوانه، يعهليه أن 
قولان.لا؟ أم إليه ردء يلزمه هل ريه عرف إذا فيما وله 

أبووقاله عليها٠ يؤجر لا المصيبة نفس أن العباس: أبي كلام وظاهر 
الأجرس يفهم ما وكثيرأ قال: صره. على أثيب محبر إن تبلى[لا،، عبيدة. 
الاعتبار.بهذا أجر فيها فتكون الذنوب، غفران 

٦ ®Mا« «اr
الأئمة.ياتفاق الإجبار ممة يقيل عقار كل في تثبت 
حنيفة،أبي مذهب وهو الثبوت، ت الصواب فروايتان، يقيلها لم ؤإن 

.أصحابنا من الوفاء وأيي الشافعية من سريج ابن واختيار 
طريق،من I لملك ا حقوق من حق في الشركة ْع الجوار شفعة وتثبت 

ذلك.تحو أو ماء، أو 

]بل[*لعله الشمين محمد شيخنا قال 



Oil]
الممهيةالاختيارات ض اكاْيق الإخار 

منطائفة وقاله الطريق. في طالب أبي رواية في أحمد عليه نص 
الثمعة.لإمقاط الاحتيال يحل ولا العالماء. 

تراصياالو،ى يالثمن المشفؤع الشقمى لم يأن المشتري على ؤيجب 
الشريك.به طاله إذا ^، ٠٧١في علمه 

الأن يتوجه العادة؛ عن خارجة محابة بالثمن المشتري البائع حابى ؤإذا 
بمنزلةالمحاباة فإن له؛ شفعة لا أن أو بالقيمة، إلا أخذْ ]للشريك[ يكون 
الوجوه.بعض من الهبة 

•حنبل رواية في أحمد عليه نص ينقض، لم ما الخيار بيع في شفعة ولا 
يجزفلم الخيار، من الباع حق يقط. الشفع؛الشفعة أحذ لأن القاصيت تال 

بالشفعة.اJطالبة له 

ه؛وحو للمشتري كان إذا الخيار أن يقتضي القاصي من التعليل وهذا 
الموضع.هذا ش فيه يتصرف أن للمشتري يجوز كما الأحد، فللشفع 

علىلكافر شفعة لا أنه أحمد؛ الإمام مذم، في الروايات وأولى 
لاميأو الشفعة، تجب فلا لم، لمالنقص يكون أن بين يفرنا وقل■ لم• م

أحدهما؟أو كلاهما، أو المشتري، أو بالباع، العبرة فهل وحينثل• فتجب• 
احتمالات.أرع 

جهل،إن يضمن لا الثاني والمولع صمن، عدر بلا الموبخ أودع دلو 
الذهب.في وجه وهو منه، المرتهن وكذا أحمد، عن رواية وهو 

بلورثته؛ ونال لفلان، هي ونال؛ الميت،، أودعتيها المولع؛ قال ولو 
الإيداع.على ولا للمستتا، كانت، ألها على بينة تقم ولم لفلان• ولمست، له، هي 

للشره،لعله الحاشية؛ في عبارة )أ( وفي تللمشتريآ، ت )د( عدا النسخ جمح ؛ي )١( 
)د(.عن والمشت 



كتاسالغص4ء،

=Or3=—
لهست قد لأنه يمينه؛ سمر المونع نول القول أن أفتيت العباس• أبو ئال 

الد.

العيننمص يملك من لأن البدل؛ قبض فللمويع الوديعة تلفت ؤإذا 
دأدلى•كالوكل، الدل؛ مص يملك 

ذراعأ.حمرن - أءيدتل١، الش وص - العادين الر وحريم 
إلىان إنففصد ماؤه، وتقاؤلر ذاب حتى شديل• حر في حمدأ نرلث• ولو 

تركهلو كان ؤإن عليه، مضمونا كان وشربه؛ وجمعه إناء في وتلقاه القعلر ذلك 
نفلر.وفيه الانتهار. في الخناب أبو ذكره لضاع. 

بغيرولو المثل، أجرة استحق وردم• الهلكة من غيرْ مال استنفذ ومن 
وغيره.أحمد منصوص وهو القولن• أصح في شرط 

علىيقدر لم إنه بحيث الفرس، ومرض للغير، فرسا استنفذ ؤإذا 
ؤيحفظاستقدم، الذي يبيعه أن الحال، هنْ نى - يجب بل - نيجوز المشي؛ 

ألةالمهده على الأئمة نص وقد اليع. في ويله يكن لم ؤإن لصاحبه، الثمن 
.ونذلادرAا 

الخليريلتقعل ولا فيه، وحدها الذي المكان من قريبا سنة، اللقمله وت٠رف 
.إدراكها صاحبها أمكن إذا ونحوها والغلباء 

عنرواية وهو أبار.أ، تعريفها ؤيجب بحال، الحرم لقعلة يمللئا ولا 
العلماء.من تفة ٧٠واختارها أحمد، 

يومفالقيمة بالقيمة قلنا ؤإذا القرض، يدل بالمثل؛ اللقعلة وتضمن 

عاد(.إلى نديم كل ب والعرب عاد، إلى بة توالعادية: عادية، كانت، أي؛ ؛١( 
ءالفقي حامد محمل. 



الممهيةمن الطْيق ثياو vyا

البركات.وأبي للقاصي حلافا وغيره، موسى أبي ابن به المالشل. مالكها 
الماللث،أن ت فالأشبه ربها، جاء ثم الحول بعد المالتقط باع ؤإذا 

مجانا.المشترى من انتزاعها يملك لا 



^٥^ا كتاب 

ك[

الومهتاب 

مجدأ،أرصه كجعل عرنا؛ عليه الدال وبالفعل بالقول الونف ؤيصح 
وحماعانوجعفر طالب أبو ونقاله وأقام. نيه أذن أو نيه، بالصلاة للناس والإذن 

أحمدعليه ونص فيها• بالدفن للناس وأذن مقبرة أرصه جعل أو • أحمد عن 
أيضأ.

ونفا.صح ت ولأولادهم به الذين لموالي بالثغر التي قرض نال• دمن 
أحمد.عن بختان بن يعقوب ونقله 

صاروقفا؛ أو جدأ م المكان هن.ا جعلنا ت جماعة أو واحد قال ؤإذا 
جعلتمنهم؛ كل قال ؤإذا عمارته، يكملوا لم ؤإن ؛دللث،، ووقفا دآ جم 

للمجد.وقفا بدللث، صار ؛ ذللث، ونحو المجل في أو للمجد ٌلكي، 
جاز.ت فيه ليوقل المجد على الدهن بهيا تصدلأ؛وتا ان؛ إن، قال ولو 

ينتفعلا الجهة تللثا على وقفا أنه ؛معنى وقفا ونميته الوقفا، باب من وهو 
وهوجائزفىالشرع•اللغة، تأباْ لا • غترها في به 

سلالتحرير[أآ،، شه الرقف، على غال، إن التلجثة ووقف الهازل ووقفح 
عليهغلب ؤإن والإتلأذا. كالعتق يصح أن فينبغي القح، يقل لا أنه جهة 

الصحح.على الهازل س يصح لا وذلكا والتمليلثه. الهبة فيشبه التمليلتا، شبه 

ماوتف جواز ني صريح، هدا في الشيخ 'وكلام ههه•' المبين ُحما- شيخنا تال )١( 
ذمإما مر الماء، ني إلا صحه، عدم والمذمإ عينه، ذهاب مع إلا به ينتنع لا 

اعلم•.واه وغيره. الماء بض فرق ولا اظهر، الشخ إله 
،( أ ) ولا )ب(، في ولمتؤ العشمين، محماد الشيخ نسخة من ]التحريم[ ت نسخة في )٢( 

•ولا)ج( 



urn
الأ.ساراتمن أاهاءية الإخبار 

واختارهاأحمد، عن الروايتتن إحدى وهو النفس• على الرتق يبمح 
أصحابه.من طائفة 

ولمللمال، خثاعا ]مهم[لى كان نمن ، الصوب١٢على الوتف، رمح 
وغالت،لغاوأ[لم، الشرعية بالآدابج ائب، ولا المحمودة، بالأحلاق يتخلق 

يجوزند كان ؤإن شيئا، تحق يلم فاسقا؛ كان أو الوضيعة الاداب عليه 
٠ا مجرد للغني 

فالوالقربة، تللث، من يمكن ممن يكون أن الواص؛ ني يشترط أن ؤينبض 
منه.مع ءجال.أ يقم، أن الكافر أراد 

يكنلم المحتاجين، قرض على الدراهم هذه ونفت، ،؛ الواقفقال ولو 
بعيدأ.هدا جواز 

فإن، ل؛بدله[ل الانتفاع يمكن مما وتحوهما المئين واقف، أطلق ؤإذا 
بععندنا يجوز فإنه أصالنا، على خصوصا نظر، فيه ، الوقفهذ.ا صحة مغ 

متفعته.نمللت، إذا الونف، 

تباعالحلية أن محرمة؛ حلية عليها فرمحا حبس الذي فى أحمد نص وقد 
١هدا مثل وقف بجواز تصريح وهدا . عليهامنها لينفق 

ول.ْأم منفعة أو ،، بخدءته[رالموصى ]كالعبل. يمالكها، منفعة وقفإ ولو 
يمح.لا أصحابنا؛ ذكرْ ما فعلى المستأجرة، العين منفعة أو حياته، فى 

هاواوقمؤ بين فرق لا فإنه فقه، فيه ليس هدا وعندي العباس؛ أبو قال 
فرسأو يلبسونه، الفقراء على ثوب ونف، بين فرقا ولا والغراس، البناء ووقفا 

المسجد.أهل يسمه ييحان أو يركبونه، 

 )١( ،j|( أمرواه ورتبهم، على؛دم والوسن الصدعين يعين الرننح عد.ا مثل
سبيللغير والداعين والمبين ولرسوله، ش الشاقين معاونة يجوز فكيف لمحاربتهم، 

الفقي.حاماو محمد 
المهلبوعة.قي ليت )٣( المعلبوعة. يي ليت )٢( 
]ببدله[.)ت.(: ؛ي )٤( 
يهاآ.له موصى مد تكحدا«ة ظفؤت الخيمين محمد شيخنا نسخة ؛ي )٥( 



لوقفا كتاب 

معمولة،منفعة التطيب أن فعالم كوتها، حكم حكمه الكعبة؛ وطيب 
لذلك.أثر ولا يقصر، وفد التطيب،  sJUماء يطول ند لكن 

علىيفدر لا وما المعلمة، والجوارح المعالم الكالب ونف، ؤيمح 
٠مسالهه 

•عاريتءا تجوز عض كل أنه ال٠رنوفت في الحدود وأنرب 
ؤإنبقيته، إلى ر يولم صح، عبد نمق، ونم، ؤإن الرعاية؛ في قال 

الوقوفأعتقه أو منه وقفه ما أعتق أو منه أعتقه[ ما وقف، ]ؤإن لغيره. كان 
١ير ولم عتقه يصح[ ]لم عليه؛ 

يرولم ٠ بقيته عتق صح فقل. شريكه، أعتقه أو ياقيه الواقف أعتق ؤإن 
الوقوف.إلى 

صعيم،.صوا العباس؛ أبو قال 

المحح؛على الأغنياء على الوقف، يمح ولا 
المجهول.وما يصح ولا المحرر؛ في قال 
ومعين،قري_،[لم، ]فهدا مبهم نوعان. المجهول العباس: أبو قال 

هبته.وكيلك، بعيد، هدا قمح يرها، لم دار مثل 
روايتانله الوصية وفي له، بالوصية شبيه فهو المجهم' علك، الوقف فأما 

حاران؛هد.اوله محمد، لجاره أو هاوين، لأحد يوصى أن مثل منصوصتان، 
الأمم.

،٠)متع(أهدا قي أحمد عن وليس وبيعه، هبته على طئ المبهم ووقفا 

•المْلوعة قي ليت )١( 
المح.ياتي س والمثبت بمح[، ]لم يدل زيصح[ ت )د( ش )٢( 
لمتفياسوص.)٣( 
]مثل)أ(؛ وفي يقف[، أن ]مثل ت )د( )ج(، هثج، الخيمين محمد شيخنا لمخة في )٤( 

)ب(.من والمشت دارا[، يمن أن 
تص[.)ه(فى)أ(:



الفقهيةالاحتيارات من اكلْيق الإخباو 
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أنعلى غيرها على ونف ؤإن موته، بعد ولده أم على الوقف ؤيمح 
الغلةاسثناء فإن صح، حياته؛ مدة لها الرع يكون أو حياته، مرة عليها ينفق 
إذاأنا الحال، في فينبغي معللقا عليها وقم، ؤإن ه. لنكاصشائها ولده لأم 

بمنزلةيكون ما أكثر ولده أم مللث، لأن صح؛ ه نفعلى الإنسان وقف، صححنا 
ؤيترحهالقن، العبد على كالوقما هو يهال،؛ أن فيتوجه نصححه لم ؤإن ملكه، 
نفلر.وفيها بحال،، تملك، لا الولد أم بآن الفرق 

ولده،لأم تمليلث، نؤع هذا فإن بالتماليلث،، العبد ملك، على يخرج وقد 
للغير[ملكا ]فيكون ملكه، عن يخرج قد فإنه القن، العيد ، ؛خلاف

الصفقة؛تفريق مسألة على المسألة هده تخرج فقد اليد مات، إذا وأما 
إحدتم،قمح، يمح لم فإذا وعتقها، رقها حال، يعم الولد أم على الوقف، لأن 

المنقطعالوقف، إن قلنا: ؤإذا وجهان، الأحرتم، الحال، في حرج الحالين؛ 
كدللث،.فهدا يصح؛ لا ؛ قلناؤإن هنا. ذللثج يهال، أن فيجب، يصح؛ الابتداء 

أومجهولة، بغاية توقيته يصح هل الوقف، أن المتقفر؛ الوقف، ومأ-محو 
قولوعلى توقيته• يصح لا وقفا؛ يزال لا قال؛ من قول فعلى مجهولة؟ غير 
الفالتحرير[ ]التحرير ب، جانب، غلفإن توقيته، يصح ملكا؛ يعود قال؛ من 

قريبجميعه فتوقيت التمليلث، جابه غلبإ ؤإن ثريلث،. طه ليس لأنه يتوقنؤ؛ 
علىثم نة، ّنيد على إ وققهذا قال؛ لو كما البعلون، بعض على توقيته من 

•سنة يكر علمحا ثم سنة، عمرو 
علىؤإما الورثة، جمح على، إما المنقني؛ الوقف، في الأقوال ومحابعل 

•منهم والمساكين الفقراء على ؤإما المصالح، على ؤإما ،، ]مجنهم[أ العصبة 

دن،الغيرآ، لب- تذكون )أ(ت وفي الغتر[، لعد ملكا ]فتكون والميوص: )ج(، في )١( 
■)د( من والمثبت، الغير[، المد ملك ]فكون )ب،(؛ 

لنسخةرج(، )أ[، من والمثبت، فالتحريم[، ]التحريم )ب،(: )د(، المعلبوعي، في )٢( 
•جئفب الخيمين محمد شيخنا 

التح.ياهي من والمثيت )ب(ا المطيوص، ؛ي ليست )٣( 



الوقفكتاب 

فيأربعة منها ثمانية، نهده مطلك،، ؤإما ونف، فإما ت الأربعة الأنوال وعلى 
تفصيلعشر! والثالث ثمانية؟ فيهم فيصير فقرازهم، به يحتهس فهل الأقارب، 

علىبينهم ملكأ بكون الورثة جميع إلى رجع إذا أنه ت موسى أبى ابن 
العصبان.إلى رجوعه بخلافا اش، فرائفى 

أحمد.بكلام وأشبه أصح، وهذا ااماس' أبو ثال 
يشنرطأن ينبغي نلأ المعين على الونف في القبول اشترط ؤإذا 
القولفي وموحلا معجلا فيصح والوكالة، بالوصية يلحق بل المجلس، 

ذلك،.له كان قبوله يعد رده لو أنه ؤينثغي نول، ليعه فأحد والفعل، 
لمإذا المعين على الوقف، مسألة في الفقهاء محققو عليه الذي والصواب، 

صحيحها الوقف، بل الابتداء، المقطع كالوقفح ليي ذللت، أن رده: أو يقبل، 
مات،لو كما بعده، من إلى انتقل ؤإلأ عليه، الموقوف، قبل إن نم واحدأ. قولأ 

الالواقفح من تتلقى الخانية الهلثقة إذ فيه، ]وصفإ[أا، لفوات استحقاقه تعدر أو 
عليه.الموقوف، من 

ق،فأو ه، نففعزل مات إن لغيره، ثم لرجل النفلر ثرط ومن 
معه.الخاص الناتلر لغير نفلر ولا لالغاو_ط، تخصيصه لأن فكموته؛ 

أمتنصم وله بسوغ، لا ما فعل إن عليه فيعترض العام، النفلر وللحاكم 
المقصود.به ليحصل تهمته، أو تفريهله، معر إليه 

عالماالصحيح، للشرط مخالفا تصرفه في أصر أو قه فيبتإ ومجن 
المشهور.الخلاف، على أمين، إليه يضم أو يعزل، أو ينعرل أن فإما • بتحريمه 

وكالموصوف،٠به، صح لو كما عاد، أهلا؛ الوصي أو هو صار إن ثم 
كانمواء كان، حاكم أي ثمل لمين الملحاكم النفلر شرط ومن 

انفرد،لو الفلر له يكن لم ؤإلأ لا. أو الواقف، زمن البلد حاكم مدهتإ مذهبه 
نقضه.آحر لحاكم يكن لم حاكم فوضه ولو اتفاقا. باطل وهو 

النسخ.باتي من والمثبت، ، رمحبؤ( المطوعة، ؛ي ت، لي
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•أحنهما الأم ولي ندم شخما الحكام من واحد كل ور ولو 
دائما.ممن مذهب لذي النظر شرمحل لواثق يجوز ولا 

تقديرالحاكم ثم نلفاظر ت وفقهاء مدرس عالي مدرسة وقف ومن 
ولوباطل، غيرْ أو مدرس بتقدثم والحكم لهم، فهو النماء زاد فلو أعطتهم، 

حاكم.نفذه 
كانونقمه؛ النماء بزيادة ينقص ولا يزاد لا المدرس إن نيل؛ ؤإن 

لهم.لأته بامحللأ؛ 
والجيشكالإمام المنفعة؛ في تفاونوا ولو بينهم، وى يأن والقياس؛ 

يأحذهما لأن المم؛ ندم ؤإنما التفضيل، على العرف ئد لكن المغنم، في 
شرط.بلا مثله أجرة فوق أحذه يحرم ولهذا أجرة، 

منفإنهم والفقهاء، والمتعبد المدرس بخلاف كالقيم، والمزذن والإمام 
جنسواحاوا

الوقفوزاد معلوما، جزءأ واحد لكل وندر ومزذن إمام على ونفا ؤإذا 
يكنلم إذا الزاني من والمزذن الإمام إر يمرق أن جاز مثلا؛ أمثاله ة حم

لوجهين؛]كفايتهما[ تمام ل؛عا.[ر ممرنه له 
أنمثل ية، النبه يراد قد مقدرة دراهم الواقفؤ ير تقي. أن أحدهما؛ 

علىتدل قرينة هناك كان فإن العشر، به فيراد مائة، والمغل عشرة له يئترمحل 
درهم،مائة مغله الوانفذ كان إذا الحرف؛ ني المعلوم ومن • بها عمل هذا 

لهيشترمحل أن ؛ هن.ا مثل في الحادة فإن مائة، حمصار مم متة له وشرحل 
يشترطأن ستمائة شرحل من عادة تجر ولم أمثاله، ة حممثل ذللئ،، أضعاف 

•حُلابهم في، عادتهم به جرئتا ما على الناس كلام فيحمل ماتة، حمس منة 

لمماتءما[.»ي)د(:)مآ(وت،ني)ا(. )؛(
تجرتم،لا الناس أن والمعس؛ مائة، س سة •لعاله ؛لألفي؛ العشمين محمد سختا تال، )٣( 

يي^١١ وهم، ؛لتا' ١ حمسماثة• س ستة ربين مائة، س ّتة بين يروا بأن عادتهم 
Mrfiالكٍرى الفتاوى نسخة 



كتاب

فييمرق الوقف فزائد هدا يشترط لم لو الواقف أن الثاني: والوجه 
ْمالحبم.نظير هي الي المصالح 

بموجبامتحفه إن منه أكثر أخذ ]فله[ نيئا الواقف له مدر ومن 
الشرع.

المسةوعلى عليها المتقبلة الأجرة هل تنمنة مجد وقف ععلل ولو 
انمليل.من حير لأنه ؛ فيهما[ الوظيفة ]لتقوم الأحرى 

الخام.يعص الزيع نمليل سب الإمام ينقص ولا 
أنلألي ثها يقوم من يولي بأن الولاية له من عيرْ بوظيفته يقم لم ومن 

بالواحب[رآ،.ؤيلتزم الأول يتوب 
يعملوأن شرعا، الأحق المساحي ؤإمامة الوظائف في يولى أن ؤيجب 

واجب.عمل من عليه يقدر ما 

الصلاةوصحمت حكمه، نفد ؤإن الفاسق، عليهم يولوا أن للناس وليس 
ولمصحتها، في واحتلفوا حالفه، الملأة كراهة على الأئمة واتفق خلفه، 

عنوالمنال الوس كتاب اخ امتنوللناظر توليته. ينبغي لا أنه يتنازعوا 
كالخادة.الوقف، س الوقف كتاب نجيل وأجرة حاله، 

وأربابالوقفا عمارة بين والجمع البطون، ؛حنا الوقف، عمارة ونجسا 
يجبج.قد بل أولى، الإمكان حسبح الوظاتفج 

ظاهروهو خاصة مما كان إذا إلا الواقف بمثرط الوفاء لمزم ولا 
الوقوف،الجهة أصل في الغربة اعشار فى أحمد قول من أخذأ المذهما، 

عليها.

منأحق فالمتأهل انمزوبة؛ الوقف، ليع استحقاق في رط ث ؤإذا 
الصفات،.سائر ش استويا إذا ]الزب[ص 

المخ.باش من رالمشت المطوعة، ش لمست )١( 
يالواجّح[.وتم الأول، مط لم  ١٥١])أ(: في )٢( 
فى)أ(:)٣( 
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الأكللكن القدس؛ ني مدرسة أهل على الخص الصلوات شرط ولو 
علىاسحقاغهم يقف ولا الأنمى، ني الخص الصلوات يملوا أن لأهلها 
وغيره.السلام عبد ابن به بمي ولكن المدرسة، فى الصلاة 

ذلكاحتلم، ؤإن منه، أصلح هو ما إلى الوانف، صرط تغيير ؤيجوز 
الناسواحتاج والصوفية الفقهاء على وفقا لو حتى والمكان، الزمان ياحتلأف 

الخد.إلى صرف، الجهاد؛ إلى 

يحتاجالتي بالوظائفج نالقائمون وعمارته؛ الحرم مصالح على ؤ وففؤإذا 
ؤإغلأنهاالأبواب، ونتح والفرش، والحففل، التنفليفؤ، ص المجد: إليها 

إليهم•الصرف يجرز ذلك، ونحو 
المهمني ت يعني الشارع*؛ كصوصى الواقف *نصوصي الفقهاء: وفول 

والوصيالوانف، لمقل أن التحقيق أن مع الممل، وحوبج في لا والدلالة، 
التيولغته حهل١يه فى وعادته مدهيه على يحمل عاند وكل ، والحالقوالماذر 

•لا أد الثايع لغة أو العرب لغة وافق بها، يتكلم 
الواقفشرط على يدل، الونف، في المستمر والرف المستمرة والمائة 

لأستفاصته[أآ،.لفغله عليه يدل مما ]أكثر 
مطلقا،وغيرها كمدرسة دينية حهة في ]فاسقا[ر يولي أن يجوز ولا 

•يور؟ ، فكيفوعقوبته، عليه الإنكار يجب، لأنه 

يزل، وتإن[ر ذللث،، حلاف آحر؛ موضع في المياس أبى كلام وظاهر 
شرعي.موجبا بلا صرفه يجز لم شرعيا تنزيلا 

لمصلحةهو فإنما تشاء، مجا افعل ل: قيل إذا بولاية ، متصرفوكل 
شرط-نهو مطلقا، يراه ما أو يهواه ما بفعل الوانف، صرح لو حتى شرعية، 

منوالمثست الأستفاصة[، لمقل عليه يدل مما ]أكثر رج،• )ب(، )أ(، ني )١( 
المطيوعة.ر ونحوم 

]قاس[.)أ(: ز )٢( 
]من[.هفيت الخمن محمد شيخنا نسخن ؛ي )٣( 



ا|و|إفتتاب 

علىياطل وهو مباحا، شرطا يكون أن وغايته• الشيع، لمخالفته باطل؛ 
هنانيل ؤإذا يالقرعة، عمل فعلان اوي نلو حتى المشهور• المحيح 
•وجه فله ٢ ل؛الختتراأ 

كانإن الاشتباه، و*ع ظهر، بما فيعمل المملحة، بيان الناظر وعلى 
الاجهاد.له ساغ عائلا عالما 

فيهبمحرى أن يلزمه شيثا م نمن أن حلافا أعلم ولا العباس: أبو قال 
بولاية:مة القامتفاد مواء ولرمحوله، تعالى لأل4 أرصي هو ما ؤيتع الحيل، 
والوصي.كالناظر، أو؛عقد: والحاكم، كالإمام 

الأحابالفقراء ص أحق الفقراء الوامم، فأقارب، الفقراء على ونف ؤإذا 
واجبا،صرورته دفع كان مضعلر فقير وجود محير ؤإذا الحاجة، في التساوي مع 

تحملصرورة غير من الوانف أقارب، كفاية بتتقيص إلا صرورته تندنع لم ؤإذا 
ذللث،.تمن لهم؛ 

العادة.لا عمله، يقابل ما إلا له ض شيء له يثترط لم إن والتا> 
نقره؛هع عمله أحره الناظر أحذ جواز • موصع في الماس أبو واعتبر 

شرط.بلا بمعلومه الناظر يقدم ولا اليتيم• كوصي 
منكرزق أو جعالة، أو إجارة، هو هل الوقف،: من الفقهاء يآحدْ وما 

المختاررى.*الثها: أقوال، فيه افال؟ بم، 
مستحقها.حهل إذا لهم، حلال لهي الجد الإمام أقلعها إذا والمكوس 

العلم.وأهل والفقهاء للفقراء رتبها إذا وكذللث، 
لألهمالأجرة؛ يتسلفوا أن عليهم للموقوف، يجوز لا أنه يتوجه: والذي 

يطلبواأن فالهم : هذاوعلى • عليها الأجرة ولا المتقبلة، المنفعة يملكوا لم 
الناظر.يطالبوا أن ولهم فرط، لأنه المستأجر؛ من الأجرة 

موجبها؛تينع حجة نالتا لم ما المتصل؛الوقف،، على ثابتة الواقف، ؤيل• 

]بانمري[.)١(: ني )١( 
الفقي.حامد محمد كرزق(، أته المختارت ت )يعني )٢( 





لوكفا كتاب 

إلىانتقاله بعد إلا يدرك ولم الوقف مال من الأول البطن غرسه ؤإن 
شيء•ب الأيل لورثة وليس لهم، فهو الثاني؛ العلن 

سعإلا الدين وفاء يمكن ولم دين عله ظهر نم ممملأ وقفا ونف ومن 
الوقفكان ؤإن . العلماء باتفاق بيع الموت؛ مرض في وهو الوقف، من شيء 

،وغيرْ أحمد مدهب في حلاف قيه الدين؟ لوناء ساع نهل الصحة، غي 
قوى، تومنعه[ل 

قال:الوقف. بعد حادثا' الدين كان ولو انماس: أبي كلام وظاهر فت 
،•الديزأ في المدبر باع الشي. أن ست وند التيسر، من ؛أ؛اغ هذاولهى 

أعلم.واش 
يتعرضولم حاكم، عند وأثبت، مستغرق، دين وعليه الواقف، وقف، ؤإذا 

نردالواقفا، مات ثم عليهم، الوقوف م يعالولم الوقف،، لمحان 
ورفعتؤديونهم، الديون أر؛اب، وطالمط عليهم، الموقوف إلى تالوقوف[ 

ه،لتفالنغلر ثرط جهة من الوقف هذا بعللأن يرى حاكم إلى ]القمة[ 
نمقه؟يجوز فهل يده، من يخرجه لم وكونه بالدين، الذمة يستغرق وكونه 
بمقتضاه،والإلزام بموجبه، والقضاء المنة، به قامتا بما الحاكم حكم فيقال: 

مشغولةذمته كانت، ، الواقفأن عنده ]ثبتؤ[ الذي الثاني الحاكم يمنع لا 
المالوصرف الوقف،، هذا بعللأن في بمذهبه يحكم أن الوقف، حين بالديون 

وجوهفي يحكم[لأ، ]لم الأول الحاكم فإن للوفاء؟ المستحقين الغرماء إلى 

محولأنه المنقور؛ مجمؤع ثي كما ]وييعه[، ١لماله: »ةقافؤ: المشمين محمد شيخنا ، ١١٠)١( 
وفيالخطية، التح جمح ني موجودة لومن٠رهآ وكلمة؛ ذكر،•. الذي للتعليل الموانق 

الشخعن بالمعنى تممح أو حطأ، للها لكن ]وبيعه[، )د(؛ لي ووجلّر.تإ المطوعة، 
الفتاوىموجودة،ي البارة هل.ه لأن محلية؛ نسخة عن مأحوذة تا ولي^، Wroعميل ابن 
Vأعلم٠وافه ]متعه[ كلمة؛ وفيها ، ٤ • صزا" المصرية الفتاوى وعختمر ٢، • ٤ / ١

(.٩٩٧)وسلم (، ٢١٤١)البخاري أخرجه )٢( 
تالقض؛ة[.)د(: في )٤( ]الوقف[. )أ(: في )٣( 
١التح بام من والمشته )_-،(، المطيوعة، في ليت، )٥( 
النسخ.باقي من رالمشتإ ، )مئ،( الطوعة، في تا لي)٦( 





أءع،س.م١1^٥^^ كاب 

واختلفالشكل، ]هذا ت* بمي على ،اوثق الوقف، كتاب في وجد ؤإذا 
وقفهو بمنه• بمر ونال بمنه، بمي على هو إنما بناته؛ بني من نوم فقال أهله 
وجهض؛يحتمل فمدمنا الأمرين أحد على تدل أمارة ولا بمي على 

عينه.يعلم ولا الشخصين لأحد يدم في يما كاقراره بينهما؛ يمع أن ■ أحدهما 
تتقيه،فلا الترس، تقتضي لا كما والواو البنين، بنو يرجح أن والثاني؛ 

الجمعوهو التثربمؤ، على تدل ولكن ؤإساتا، نفيا عنه ساكتة تذهىا 
عملأولا؛ رتب أن مثل الترتيب، على يلءل ما الوقف في كان فإن المهللق. 

بلالتسوية، التشريالث، من بلزم ولا الواو• لمقتضى منافيا ذللئ، يكن ولم به، 
انمالحة.بسيط يععلى 

والفقهاء،، و]المعيل[ل المدرس على وقمر قد الواقفين يعص كان ولو 
والقيم.والمتفقهة 

المصلحة.ي، بحيعطى • المام، أبو ئال 
نظيرلأنه الخمس؛ القيم فأعهل له؛ فقلنا الخص المدرس .، ?lJولو 
حجته.يهللان لظهر المدرس؛ 

وعجزومؤذنا، ومما قراء ولمتة[أ؛، إمجامآ وثرتل جدأ م وقف، ولو 
بأحدإلا والقيم والمؤذن الإمام يرض ولم الجمح، ض تكميل عن الوقف 
علىمقدمة مثلهم ٢ جامكثةل والقيم والمؤذن الإمام إلى صرف مثلهم؛ جامكية 
الأصلي.المقمرد هر هذا فإن القراء. 

)ا(.)ج(، في وهي اسوية، ش ك )١( 
للكن[•رأ(ش)ا(:

افي)ب( ساقط والموصع ]المتمد[، الثمن محمد شيخئا خة نفي )٣( 
)ا(.)د(،س)ج(،والمثبت 

)د(،رج(، من والمثبت ]أثبت[، ت رب( العثيين محمد سيخنا نسخة محي )٤( 
را(.

شهرية،وتكون الومحف، غلة من الوظاتف لأصحاب يرتب ما بها ؤيقصد تركية كلمة ره( 
الدولة.موفلفي مرتب على تطلق وقال سنوي، محهو الطاء بخلاف 



^^؛دضالأحتياراتاسهية_____ 

ل؛ئثا=======—=_^^===
يقمأو أفرادهم، بين يرى فهل علي: وآل جعم آل على وف ولو 

نصمن؟سهم 
أعيانبين يقم أنه الفقهاء من وءلاJفة أنا أفتيت العباس! أبو نال 
الهلاتزسن.

كانؤإن النمف جعفر آل فيأحذ نصفين، م يقأنه طائفة! وأفتى 
٠أصحابنا فولى أحد مقتضى وهو ٠ واحدآ 

معلومآ،مقدارا إلا الوف هذا ني يستحق لا أته عله الموقوف أنر ولو 
ولاالواص، ثرمحل بمقتضى له حكم أكثر؛ يستحق بأنه الواقف؛ شرمحل ظئر ثم 

المتقدم.إقراره ذلك من يمع 
اسمهأيوب أن ظهر نم وأيوب، يوسف، أحيه ابني عالي ونفا ولو 

ولاواوستا، أيوب فحق سواهما، ابنان لأتمه يكن لم فإن فيه؛ فسلثا صالح، 
الثالث،:عين في الثالث، ووفر ينين نلاثة كانوا ؤإن اسمه. في الغلهل يفر 

أحمد.عن رواية في بالقرعة أحرج 
علته.من أحده فاله عوصه ليأحذ بالمعروف وقفا عمر ومن 

فييعرف أب له ليس من يعطى لكن أب، بلا يبلغ لم من هو واليتيم: 
كافر.يعطى ولا الإسلام، بلد 

إلىصرف الواقفا؛ شرط وجهل الوقفؤ مستحقي من شخص ماُت< ؤإذا 
٠لسوة ا ١ جمع 

الدوركجعل للممصيحأ؛ الوقف صورة تجتير العلماء جمهور وحور 
المشهورة.والحكورة حوانيت، 

لأ[أى.أو بعرصة وعرصة بتتا، بمي من بين فرق ]ولا 
عنهاتحوضر صرر؛ جيرانها علمح، ؤئحصل( الفقراء، على كروما وتف ولو 

الحاجةومع وقفا، والثاني ملكا الأول ؤيعود الجيران، على فيه صرر لا بما 

الأشجار.لزيع اكاور قرب، تمس صغر؛ ارض الحكورأ: )١( 
يعرصة[.وعرصة يتاء بناء ]ين )د(; قى )٢( 



الدسمماس 

=لآآء __==—=====__ 
وهوالمصالحة، لفلهور منه؛ بخير يجوز حاجة وبلا بمثله• الونف إبدال يجب 
صالح:ونقل أحمد. إليه و]مال[ر المنانلة، في وجه وهو الهدي، قياس 

التعيينلفوايت، الوقف؛مثله يبدل أن يجوز ولا الماس، لمنفعة المجل• بمقل 
حاجة.بلا 

ومنوكيله، ؤيحمنله يتسلمه، فإنه الوقف، ؤح من للأمير حمل وما 
أحر؛مجل إلى صرن، المجد حاجة عن فضل وما • جميعا إليه؛عا-ه يتنقل 

عنأحمد الإمام روى وقد واحد• والجنس الجنس، في غرض له الواتف لأن 
حاجته،عن شيء ففضل كتابته، في مكاني، إءءلاء على الناس حض أنه علي، 

الكاتين.في فصرفه 

المصالح،سائر في صرفه ؤيجوز أخرت موضع في الماس أبو لقال 
يممالؤه,القائمين ؤيعه لمستحقي اكن موبناء 

اد.فيقاء0 لأن صرفه؛ وجب دائما يفي وقفه أن علم ؤإن 
الفاصل.صرف، الناظر لغير يجوز ولا 
مكناهم]ترسم[أآ، العلانية والمتفقهة الفقهاء على مدرسة وقف، ؤإذا 
بينالجمع يجوز بل المال، س ؛المرتزقة الكنى تختص فلا مها؛ واشتغالهم 

للشخصوالارتزاقا المكنى بين الجمع يجوز بل المال، من والرزق، المكنى 
مكنى،غير من الارتزاق( يجوز كما ارتزاثا، غير من المكنى ليجوز الواحد، 

مشتنلأالماكن كان إذا شرعي، يإ إلا الصنفين أحد قطع يجوز دلا 
لا.أم الدرس يحمر كان مواء بالعلم، 

يشترطأن نحو بعد، فيما القد يتغير ثم الواقفون يقدرها الي والأرزاق، 
فإنهظاهرية; الدراهم وتصير بها العامل الحاكم يمغ نم ناصرية، درهم مانة 

المشروط.قيمة قيمته ما البلد نقاد س المستحق يحهلى 

•لاو.أ[ )ا(فى)أ(:
محمادميخنا ونحة )ب(، من والمثيت، ]برسم[، )يا. ، رج، رأ(، ني )٢( 

ه.الثمين 



الفقهيةالاختيارات من الهلْيف 

عندالأوقاف أموال لحساب مستوفيا ديوانآ ينمب أن الأمر ولولى 
فيهيعمل مال كل من مثله يستحقه ما عماله على له يفرض أن وله المصالحة، 

-له فرصن ما امتحق العمل من عليه بما المستوش ثام ؤإذا اّل، ذلك يمقدار 

rا« »أياسة ي د ائ ا« ٦
الظلملكف رإعطاؤْ مذموم. ت عليه ؤيثنى يه ليمدح المال المرء وإعْلاء 

الصالحة.النية هع محمود هو بل مثرؤع. البخل; إلى يتب ولئلا عنه، والشر 
ولاالمعظى، مجن دعاء عوضها بمال لا ان الصدقة: ني والإحلاص 

ثاعقؤوإة تعالى: افه نال الأنوال، من ذللث، غير ولا وحاطرْ، بركته يرجو 
٩[.ص ^؛٢ % ه يء زئ ي أف محش 

بالمثه.واللين، كالتمر، المعدوم؛ هة وتصح 
•اليح بخلاف نفلر، فيه هنا التسلبم على القدرة واشتراحل 

منأو: للئ،، فهو مالي من أحيلتا ما كقوله: المجهول؛ هبة وتصح 
بالقبضالخللث، يحمل الصور: ث جميع وني له، فهو مالي من شيثا وجد 

ونحوم.

يناحرالهة من نؤع وهذا التمللث،، نبل نال فيما ير-؛ع أن وللمبيح 
بإباحة.وليس كشرآ، الإيجابج عن فيه القبول 

تمليك•زوجها بت إل بجهازها المرأة وتجهتز 
يهوأنتي بذللثا، تملكه أنها ال٠عاهلاة: بيع في نولنا قياس القاصي: قال 

وغيرهم٠حنيفة أبي وأصحابا أصحابنا بعض 
قولأالظهر، على المرق هبة صحة لي ؤيظهر العباس: أبو قال 

البيع.عر الخطاب أبو وقاسه واحدأ، 
لأوأخ رحمه، بها يصل لنريب، إلا تالهة[لا،، من أفضل والصدقة 

]الهدة[.)ا(في)أ(:



الوقفكتاب 

منأكل تكون نقد تعالى، اض في 
بها.تجزيه أن نعمة أو يد عليك له من الواجب؛ العدل ومن 

العرف[ل»ع عوضا تقتضي والهبة 
أوأمر، ذي عند له ليشفع شخص من هدين يقبل أن للإنسان يجوز ولا 

يستخدمهأو يستحقها، ولاية يوليه أو حقه، إليه يوصل أو مظلمة، عنه يرغ أن 
ماذلك ني يبدل أن للمهدي ؤيجوز لذلك. تحق م وهو المقاتلة الجند في 

والأئمةاللف عن المنقول ومحو عنه. النللم لغ أو حقه، أحد إلى به يتوصل 
الأكابر.

وغيرْرمر؛/داود أبو رواه مرفؤع حديث وفيه 
حهلبإذا للخاطب ينبغي لا نال؛ أنه أحمد عن بختان بن يعقوب نقل 

هدية.منهم يقبل أن لقوم 
الزوجؤإنما تبدل، لا المرأة لأن الرجل؛ حاطب، هدا العياست أبو ئال، 

يبدل.الذي هو 
عودهاالمعمر يشترمحل أن إلا ولورثته، للمعمر وتكون العمري، وتصح 

أحملو.عن ورواية العلماء، من حناتفة قول وهو الشرؤد. فيصح إليه، 
ولعقبك.فوله؛ فى والأبوان الزوجان يدحل ولا 

.٢٦٥صر؛هتا مما بأتم الكلام ا هن. المؤلف صيعيد را( 
منوالمثبت الصرف[، ]مع )ب(؛ ال٠طبوءة، وفي المعروف[، زمع نقرا؛ )ج( في )٢( 

ظه.اليمين محمل. شيخنا ونسخة )د(، )ا(، 
اش.ُإستادْحسنإنشا»، ٢٦١وأحمده/(، ٣٥٤١)داود أبو أحرجه )٣( 

عنالرحمن، عبد بن القاسم عن الحاجة•، لقضاء الهدية باب اني داود أبو )روى  ٢٤)
شلها،عليها، هديه له فاسى شفاعان، لأحيه شاع امن قال: الني. عن أمامة، أبي 
أبوالرحنن، مد بن القاسم المذري: تال الريار، أبواب من عظيمأ بابا أتي فقد 
لأنوذس، الودود؛ فتح في نال مقال. فيه الشامي: مولاهم الأموي الرحمن نمد 

أجرعا،يضع عليها الها'.ية فأحنب واحة، تكون وفد إليها، مندوب الحنة الثماعة 
((١٠٨)ه/الخاوري ومختصر  T٠٣١/٦ المعبود اعون الحلال. يمحق الربا أن كما 

الفتى.حاماو محمل 



٢٠
الفقهيةالاختيارات من الطميه 

وتكونالموهوب، نبض إلى يفتقر ولا صح، الهبة؛ عقد تفاسخا ؤإذا 
وجه.ثي البيع بخلاف المهب،، يد في أمانة العين 

مذهب،وهو ميراثهم، حسب، على أولاده عطية في التعديل محيجب 
ذمتا.أو ، لالوالد[ركان لما مأحمن.، 

يأصتإولا الالمة، أهل من أولاده بين التسوية لم المعلى يجب ولا 
الأب،وجود ْع والإخوة كالأعمام يرثون لا الدين الأقارب سائر بين التنموية 
كابائهم.التسوية وجوب المن ولد فى للتوجه 

علىيكون أن ؤيتثغي الرد، أو التسوية فعليه - متعناه حيمثا - محل فإن 
بعضهم.عهلية يرجع؛ى أن له فلتس العطاء في أولاده بين سوى ؤإذا الفور، 

التمليكغير فى بينهم التعديل وجوب على تدل والأنار والحديثر٢،ر٣، 
والهلعام.كالمكن أباحهم؛ والدي ملكهم التي ومنفعته ماله في وهو أيضا 

ونحووالمرض الصحة في النفقة من إليه يحتاجون نؤع I نوعان هنا ثم 
بينفرق ولا إليه، يحتاج ما واحد كل يحملى أن فيه؛ بينهم فتحديله ذللتا. 

كثير•أو قليل محتاج 
فهذاتزؤيج، أو نفقة، أو ععلية، من إليه ]حاجتهم[ في يشتركون ونؤع 

فته.التفاضل تحريم في ب لا 

محمدشيخنا ونسخة )د(، من)أ(،والمثبت، ]الولد[، ■' )ج( و)ب(،المعلومة في )١( 
أثبته.ما صحة على يدل، اللاحق والسياق فقفو، العثيمين 

(.١٦٢٣لم)وم(، ٢٥٨٦الخاري)اخرجه )٢( 
ترواحة—لبشير بنت، عمرة بشير—وهى امرأة قالت، ت محال، تها ال؛ه عبد بن جابر رعن )٣( 

اش.رسول فأتى اش.، رسول لى وأشهد غلاما، - العمان وهو - ابني انحل 
قال:نعم، قال؛ إحوة؟ له فقال؛ غلامي، ابنها أنحل أن سألتتي فلأن ابنة إن فقال؛ 

إلاأشهاو لا محاني هذا، يملح فليس نال؛ لا، نال؛ أعطيته؟ ما مثل آعيتر فكلهم 
بنالعمان حدينا من أحمل. ورواه داود، وأبو ومسلم، أحمل، رواه الحق®، على 

بينهم®،•أنع،-ل أن الحث، من عليلثا يتيلث، إن جود، علمح، مها-تي ءلأ فته؛ وقال ؛شم، 
الققي.حامد محمد 

لأخّالنبامب من والمثبت، ]حاجاتهم[، )د(؛ ش )٤( 



امقفكاب 

=EI]^^—^=—
غيربحاجة تأحدهم[ ينفرد أن وهو ثالث، نؤع بينهما من ؤينثأ 

أوجناية، أرش من عليه؛ وجب دينا ، لأ■>دهما١ عن يقضي أن مثل معتادة، 
الأحروجوب ففي ذلك،، ونحو الزوجة نفقة يععليه أو المهر، عنه يعطي، 

ظر.ذلك، مثل 

نييقال، أن والأشبه بهذا، يلحن، وند أشبه، بالنحل البنات، وتجهيز 
ولوالمحل، باب من نهو المعرون، علم، زاد فإن بالمعروفه، يكون إنه •' هذا 
فمنالزيادة وأما كفايته. ندر عليه أنمن، الأحر، دون محتاجا أحدهما كان 

إحوتك،نظير أءaليلأ، لا والدم! فقال، فامحقا، الأولاد أحد كان فلو اك>ل، 
لنفسه،النلالم فهو التوبة من امتنع ؤإذا استاته، لتمن حن فهدا تترب، حتى 

منعه،يجز لم الدين، نيادة من امنع إن وأما يعمليه، أن عليه وجتإ تاب فإن 
الإمامعن رواية وهو الرجؤع، فليانن الواجمة التسوية مل الوالد مات فلو 

وأمح،بطة ابن، داخمحار أحمد، 
يهلس،وهل واحدأ، فولا الموت بعد الرد له في؛بغي، المفضل الولد وأما 

فقال،روايتين، يقتمير أحمد فكلام الرد، على يجبر لا ! قلناإذا الإمساك؟ له 
علىأيبره ولم له، ائلثبه لم قفل الذي مات ؤإذا المحكم: ابن رواية في، 

أنلفل الذي على فترتم، قلت،ث أيضا. عنه ونقل التحريم، وءلاهرْ رده. 
وفناهرهأجبره. لم ذلك، يفعل لم ؤإن أجود، فهو فعل إن قال،؛ يرده؟ 

الاستحباب.

قبلالثاني مات فلو ١ ذلك، يفعل، فالوصير الموت، يعد يرده قلنا! ؤإذا 
بيعت،،أو الرد، تبل الثاني، تركة مت، قلو لكن، . أيضا رده بحاله والمال، الرد 

وهذا،، الجا٠لية١٣العقود يقرر والقبض مة القلأن نفلر؛ فيه فههنا وهبت، أو 

اح،ومالأ)ا(في)أ(:
وصاحب،ءن؛ل ابن احتار انه ابما الإنمانج 'دم، ! ٤؛^ العثتعتن محي شيخا ثال )٢( 

الفاتذ،أ.

تنقضغلا الجا،يلية، يعقود كانت، ولو العقود، نتثه متؤ؛ وق، تيضت، متى )يعني،! )٣( 
النتير.حامو محمد الإسلام(. يعد 



الفضيةالاختيارات من اكلْية الأذب1و 

بهماوامل هبة، أو ببيع أبيه حياة ني المفصل تصرف، لو وكدللث، تأؤيل، فيه 
الفاسدة.المقود في بالقبض محتمل هذا أن إلا ننلر، الرد ففي القثص، 

يرمعفلا رغبة، أو حق به يتعلق لم ما لولد0، وهبه فيما الرجؤع وللأب 
زاد.فيما ؤيرجع الرغة، وندر الدين، مدر 

فيهيرجع؟ أن له هل ولده؛ على تصدق إذا فيما احمد الإمام وعن 
مستقل.نؤع أو الهبة، من نؤع ت الصدقة أن على بناء روايتان 

•وجهتن علير يحث؟ هل فتصدق؛ يهب، لا حلف لو ما يتبني ذللت، وعلى 
أفضلبه تكون معنى ٢ ]الهبة[أ في يكون أن إلا الهة من أفضل والصدفة 

لمريِ،الإهداء ومثل لهل٢،، محبة ه اممه ، J^pالإهداء مثل الميتة، من 
الصدفة.محن أفضل يكون قد فهدا اممه، ني ل أخ أو ارحم[أم، ]بها يصل 

للمرأةكما ،، ٢٠النقياس على الديون من ابنه منه أبرأ فيما الأب ؤيرج^ 
١٠٢٤٧١٠^مجن به أبرأته فيما زوجها على الرجؤع - اروايتض أحد لى ع- 

ه.نفعن الابن دين رسقاؤل الأب ؤيملك 
وكداأحمد، الإمام عليه ونص مال، في الدية زمجته عمدأ ابنه قتل ولو 

•ديته لزمته ظرفه عل، جك، لو 
وجم،بحيتإ استحقاقه، با محبانفح نم سيئا وك0 مال من أحد ؤإذا 

تردنم الثمن يأحان أو نممللق، صداقها يأحد أن مثل مالكه، كان الذي إلى رد0 
فيفالأنوى ذللثا، ونحو بالثمن الولل- يفلس نم المجح يأحذ أو بحيب، لعة ال

الأب،ّعلى الرجؤع الأول للماللث، أن الصور• جمح 
كازصحق؛ به يتعلق لم ما شاء، ما ولده مال من يتمللث، أن وللأب، 

محمدشيخنا سخة )د(، )ا(، من والمثبت ]الهدية[، رج،* )ب(، المعلبوعة، في )١( 
الخيمينهي.

.اه برسول الإيمان من وثيقة صلة له من على الأن يتصدق او .، حياته في )هدا )٢( 
الفقي.حامد محمد .(٠ الله رسول في *حبا ونحوم، 

U انم.)٤( بء• ي را،؛ مح، رم   U.صتم\1ّآ



الوقفكتاب 

فيالرجؤع يجور ونلنا• رالمناكحة، كالمداينة رغبة به تعلق ؤإن رالفلس، 
نظر.اكنك نفى الهة، 

الولدكا0 إذا سئما لا الملم، ولدم مال الكافر للأي، وليس 
الكفرحال في إياها وهبه كان إذا عطيته في يرجع أن له ولهى فأسلم، لكفرأ 

نفلر.ففيه الولد، ملأم ل حال في وهبه إذا فأما الولد، فأسلم 
لهمافهل الكافران، والأم الأب فأما آخر• موصع ش الماس أبو وتال 

فيهيخرج أن يتوجه الهبة؟ في يرجعا أو الملم، الولد مال يتملكا أن 
إنيقال; بل الدين، احتلاف، مع الفقة، وجوب، في الروايتين على وجهان، 

الممقة،تجب، ت فالنا ؤإن أبعد، فالتمالكؤ الدين احتلاف، مع الفقة تجب لا فلتا؛ 
مالمجن يأحد أن المسالم للأب لهى أنه ت والأشبه التمللث،. لهما لهى فالأشبه 

ماليحوز الأب بأن وغيره الأب بين الفرق علل أحمل■ فإن شيثا، الكافر ولده 
]يحوز[لا الدين احتلاف، و*ع ابنه، 

التاوىل٢،اuل بمتزلأ يكون أن الأب: على الابن دين زكاة في والأشبه 
الأبعلى الابن دين يمنع وهل ذللث،• في حنج ما فيه فيخرج كالفال، 

يتوجهالعتق؟ وسراة اّلة، والكفارة الفطر، وصدقة والحج، الزكاة وجوب 
يكونفد وفاءه لأن يمغ؛ أن ؤيتوجه إمئاؤله، على لقدرته ذلك،؛ يمع لا أنه 

.ولوك0 له خيرأ 
الدمعلى يعاتب لا إنه قولهم؛ نيامحي الولد مال على والجد الأم وعقوبة 

الأداء.من للامتناع صرب، ولا حبس عليهما يكون لا أن - توالعرءس-ا 
نفليروهو ماله، كإباحة نفعه إباحة يقتضي لأبيالث،ااأ؛، وماللث، *أنتر وقوله 

والمئسث،]حور[، ؛^؛ ١٤٤الثمين محمد شيخنا وسخة والمهJرءة، رج(، )أ(، ني )١، 

١^٠٠ض محمد ب(ء أمل لا الذي الهالك، التائي: )ازل )٢( 
والغرض.في)أ(: )٣( 
U/والههقي آ/إ'أ، واحمد (، ٢٢٩٢)ماجه وابن (، ٣٥٣)•داود أبو اخرجه )٤( 

صحيح.مناله ؤإ ، ٤٨٠



3قا
المقهيةالأ.غتيارات من أكاءية الإخار 

جوازيقتضي وهو [ ٢٥]المائدة؛ ه وآخ، دمى إلا ملك موس تول 
أيه.خدمة الولد على يجب وأنه استخدامه، 

به،انمماعه يفوت مما ذلك ونحو والفر الجهاد من منعه جواز محئمويه؛ 
الأبوان.فيه يشترك هدا لكن 

فيها.فيثتركان الدن منفعة وأما بالمال، الأب خص أن فيحتمل 
يتعلمأن مثل قالية مع ه لتفولدم يؤجر أن جواز المذهب؛ وقياس 

فلا.ؤإلأ للأب، حاجة أو صنعة 
فإنهاولد، أم تكن لم ؤإن الابن، سرية • بأحذْ أن للأب مما تثنى وي

ألحقناكما عنه، الروايات أكثر في أحمد الإمام عليه ونص بالزوجة• تلحق 
•ينتزعها لا السيل- أن في الروايتض إحل-ى ني بزوجته انمل• سرية 

سفيهةأنها بينة مع ولو قه، اليدعواها الزوج الزوجة إبراء يطل ولا 
لمفيه، تتصرف بيدها ومالها ءندْ وولدت أبرأته ولو الحجر، تحنتا تا ولي

أعلم.واض بينة، بلا ءاليها[أا، ]الحجر تحت سفيهة كانتا أنها أبوها يصدق 

لحجرْافيُاآت



اياب 

الوصيهسب 

إقراراصدقها، على يدل يما المقترنة الصادقة بالرؤيا الوصية وتصح 
هع.الصديق نقدها الي نس بن ئايت لقصة ؛ إنناء أو كانت 

حامدابن فنفاه للأحكام؟ طريق هو هل الكشف؛ ني اختلف وقد 
المتكلمينذم في أحمد كلام في إن القاصي: ونال الفقهاء، وأكثر والقاصي 

وبعضالصوفية من طائفة وأثبته هؤلاء. إلى إثارة والخهلرات الوسواس على 
الفقهاء.

إليهالرجؤع يجز لم ؤإن حائز، ذلك على بناء التصرف أل والمقصود: 
بخلافكان، طريق بأي الفلز غلة على التصرف عمدة لأن الأحكام؛ في 

مضبوطة.طرفها فإن الأحكام؛ 
أصابإذا صحيحة الصبي وصية لف: المن وغيرْ أحمد الإمام لقول 

وجهض؛الرأي بادئ مح، يحتمل الحتا، 
صنافإن نفلر، فيه هذا لكن للبالغ، يجوز بما أوصى إذا أنه أحدهما: 

يه.الصي تخصيص إلى حاجة فلا موص، كل حق في ثات الشرْل 
لأقاربهيوصي أن مثل به، يوصى أن يستحب بما أوصى إذا أنه واياني. 

تنفاولم المحتاج القريب دون ليعيد أوصى فلو هذا فعلى يرنون' لا الذين 
ينقمأن بد فلا التصرف، قاصر كان لما المبي لأن البالغ؛ بخلاف وصيته، 

علىبالحج إحرامه وكيلك، الولي، إذن إلى بيعه احتاج كما الث-يع، نغلر إليه 
الروايتتن•إحدى 

المح.من؛ا؛ي والشت، الوصايا[، ]كتاب رج(؛ )أ(، في 



الفقهيةمن اكإ0يق الإذباؤ 

ماصرف لكن مات إن بأنه الصحة عللوا أصحابنا أن ت ذلك على ؤيدل 
القرب.جهة إلى ُه أوصى 

فييتم إنما وهذا ورمه. إلى صرفه من أولى الثواب به له يحمل وما 
لهمالمال فترك فقراء والورثة فاليلأ الخال كان إن فأما المتمة. الوصية 
أفضل.

.هذاإلا . أعلم واف - فمدوا أقلنهم وها العباس؛ أيو ئال 
وهودفتره. في وحد إذا الإقرار، وكذا المعروف، بالخط الوصية وتنفذ 

أحمد.الأمام مذهب 
الورثة.رصي يغير لواريثا الوصية تصح ولا 

نصلكن الأعيان، دون بالأوصاف المامة الوصية في وارثه ؤيدحل 
.هذاليخالف،[أ عنه، يحج أن الوصية؛ في أحملو الإمام 

يصرفهاأن فقير• أب وله بثيابه، ق يتمل. أن نذر لمن العباس أبو وأفي 
أعالم.واف إليه، 

مصرفيصرف فنمازه نمؤا؛ حتى الوقف فأحر نالثه يوقف أوصى ولو 
.الوقف، نماء 

فيالل-راهم وتصرف وصيته، تنفذ لم بدراهم عته يصلى أن وصى ولو 
١الصلاة أهل بها ؤيخص الصدقة، 

ذلكينع فيا بر، جهة على ؤيوقف معينا مكانا يشتري أن وصى ولو 
الموصي.يها وصى التي الجهة على ووقف، أحر، محكانا اشترى الاكان 

بثمنه.وتصدقوا نيد، من غلامي بيعوا ت نال إذا فيما العلماء ذكر وقد 
بثمنه.ؤيتصدق غيره من يباع فإنه شرائه، من نيد فامتنع 

القرب.في صرف مآكرو0 وجه على يفق بمال وصى ولو 

المعينأبى إذا أنه فيتوجه بألف، تهلوعا نيد عنه يحج أن وصى ولو 

المخ.باش من والمثبت )بخلاف( ت رب، في 



اكتاب 

ماصرف الحبيس؛ الفرس مات أو مات، لو وكذا ، غيرْ عنه حج الحج؛ 
فيالفضل رد لفقر؛ عليه الموقوف استغتى ولو مثاله، فى عاليه للنفقة يه وصى 
مثله.

إداذلك ونحو علم، أو بفقر، وصفه يقصد لمعين الوصية في يتوجه وقد 
مثاله.إلى بمرق أن ]ردآا، 

تكفينني صرف شيء، ثمنه من ومقل لكمن، ميت لكمن جمع يلي 
رداية•في يمتضه أحمد وكلام المعطي• إلى رد أو الموتى 

حالفه.أو اللقفل ظاهر وافق مجرادْ، الموصي نفير ويقبل 
بماره نولو والمتعارف، المجمالة الألفافل ني يقبل الونف ومي 

أوأو - عبدي نال؛ لو كما القبول، يحتمل فقد الظاهر يخالف 
العموم.ظاهره كان ؤإن بمعين وفره ونفا، - توبي 

بهايستقل لا التي دون بها يستمل التي الإنشاءات في عفليم أصل وهدا 
ونحوه.كالح 

٣ائ ئ|ا0 |« ١
أومنه، الموت القلب على يغلب الذي ت المخوف المرمحن معنى ليس 

المخاضصرب جعلوا أصحاينا لأن والموت؛ اليقاء جانب الفلن في يتساوى 
ؤإنماللسلامة، ارا مولا غاليا فيه الهلاك وليس المخوفة، الأمراض من 

عنده.حدوثه ؤيجوز إليه، فيضاف للموت، صالحا مبيا يكون أن الغرصي 

وجوديندر بما عبرة فلا منه، الموت حصول يكثر ما يقال' ما وأترب 
مايبقى لكن السلامة، محن أكثر منه الموت يكون أن يجب ولا منه، الموت 

مخوف،هو أو منه، يخاف قال والمريض الناس، أكثر عند مخوفا ليس 

المخ-باتي من والثت، ]جملي[، ت )ب( وفي ]■جبي[، )د(،'واوطوعةت يي )٢( 



٢٠٨
الفقهيةالاختيارات من اكا0ية الاخياو 

يكنلم يإن للضع مخوف هو ما ]فدءظ[ل^ ذلك إلى يلعن لم و]الرحل[لا، 
الناس.جمهور عند مخوفأ 

كونهامع فيها، ؤيتمرف الهجة يقبض له الموهوب أن القاصى: ذكر 
إلىالموهوب لمم تأن ينبغى والذي صعيف، وهذا الإجازة، على موقونة 

الالمحابي' وإرٌال المعتق، العين. ؤإرمال شاء، حيث يذهب له الموهوب 
ردهاس الوارث يه يتمكن وجه على اك.رءاتا أمر يوثق أن ٍال لا بل يجوز، 

ثاء.إذا الموُت، يعان 

زاديما يتبؤع بأنه اتهموه إذا المريض على يحجروا أن الورثة ؤيمللث، 
أنيخافون أو ذلك، يحم، ولا ؤيحايى، ؤيهسا يتمدق أن مثل الثلث،، على 

يبدالمال كان لو ركذللث، ذللته، ونحو عطيته تهتخ لإنسان المال يعص 
معهيجعلوا بأن بيده ما على الأحت؛اءل وأرادوا مضارب، أو شريلثؤ، أو وكيل، 

أيضا.ذللت، يملكون أنهم فالأفلهر لهم؛ أحرى طوآ 
والتركة.الجاني كالعبد الغير؛ حق يها تعلق عين كل ثي يقال وهكذا 

وبينبينه القرف، فيمكن ماله، على يده يثبتا أن فللتد المكاتب،: فأما 
تووكيلهآالمريض يخلأفؤ الكتابة، في معه يدحوله اتتمنه فد العمل. بأن هدا 
١يأتمنوه لم الورثة فإن 

الثلث،ص تجر أن ينبض، العادة عن حرج فيما المريض ]ودءوة[أ؛، 
الثالث،.س تحهتا لا ومنافعه 

محلجوازم القاصي ذكر واكهواتج: الملاذ في المريض ؤإسراف 
وفاق.

لالمت؛رعآ•محقي• العبعين محمد شيخنا وسخه )أ(، في )١( 
)ب(؛المطجوى، وفي نلتإ: الغني. محاط محمد له(. فيخلص خة: ن)في )٢( 

)د(.رج،، من والمشتا تفااأحض[ ا(؛ ) وني 
المخ.باثي من _، Jljوكيله[، لوأما والطبومة: رد(، »ي )٣( 
المح.بام، من والمشتا لودءوى[، والمعلوعت؛ )د(، »ي )٤( 



م^صااتا ياب 

دجهين•يحتمل انماس؛ أبو ينال 
حرأنت قال؛ أو حر، فأس غانما أعتمت إذا سالم يا لعبده؛ نال ولو 

قياسالثلث،، يحتملهما ولم مرصه، في غانما أعتق يم إياه• إعتاقي حال في 
دونعتق لسالم الفرعان حرجت، فإذا بينهما، يمرع أن - الأوجه وهو - المدهب، 

سالماأءتمتإ إذا قال؛ أو حر، فغانم سالما أءتمتإ إذا قال؛ لو نعم غانم• 
عممهبوجود معلق غانم عتت، لأن وحده؛ سالم يعتق فهتا حريته، بعد حر فغانم 

٠إعتئاقه بوجود لا 

يعدالوصية الورثة فآجاز الثلث،، على بنائل لأجتثي أو لوارث وصى ولو 
الموت،.مرض في قبله وكدللث، • نزلع بلا الإجازة صصتتا الموصي؛ موت 

البح.قبل ؛إّةاءلها الثفعة سمومحل من رواية الأصحاب، س طاتمة وحرجه 
.^١٢أكثر؛ فبانت، ألفا قيمته ظننت، وقال؛ الوصية، الوارُث، أجاز ؤإن 

الوصية.أصل أردئ، وقال أجاز، لو وكذا 

rأأأ إئبماُمصلخئاأأأ ٦
وصحتهإذا أنها العللاق؛ في المنصوص وقياس للحمل، الوصية وتصح 

يطأ،يي حمأو زؤج ذات كانت، إن الوصية، استحق أسهر حة[ ولت
لهالموصى وصنا ؤإن الصواب،. وهو اعتزلها، إن ستين أربع من تولأكثر-ا 

وهمالسود، أولادي على يقول' أن مثل صفته، بخلاف، عليه الموقوف، أو 
يعتبرأن ذللثج؛ علم إذا الأوجه هتا؛ فها عشر. اثنا وهم العشرة، أو؛ بيض، 

الإبهام،كمسألة والوصية؛ الوقف، ببعللأن يقال وقد الصفة، دون الموصون.، 
فيالورنة بتعيين إما العشرة، ؤيعطي المدر، ألة مفي يصح يقال؛ وقاد 

إترارء.أو سنة الإجازة بصحة للحكم نقضا ءرليس تهقفأبت العثيمين محمن. شيخنا تال )١( 
عد*االتح جمح من المثست، ت قالت، لستة،، ءلعله ئه.' العثيمين محمد شيخنا تال )٢( 

تلتة[.)د(»فيها:

؛.٥٤٤العشمين شيخنا وسمخة )ج(، )ب،(، )١(، من والست، لولأثل[، )د(؛ ني )٣( 



الفقهيةالاختيارات من ااه1ْية الإفياو 

فيالغلط أن ت المدهما يقتصيه والدي ٠ الوقف وفي فيها يالقرعة أو الوصية 
٠العقد صحة يمغ لا الصفة 

يدمن صرف فكاكهم; على مالأ وقف أو الأسرى، بفكاك وصى ولو 
سائرفي وكذلك، منه، يوفيه ثم عليه يقترض أن ، ]وله[لوكيله، ؤيد الموصى 
الجهات.

عيراقترفي لو وكدا إليه، المال، صرف جاز متبؤع؛ غير أميرأ افتالث، ومن 
فيالوصي إليه احتاج وما منه، نونيته حازت، أسيرآ يه فلق، مالأ الوصي 

يمدانهالثغور أهل بعض تبيع ولو المال،• من صرف أجرة؛ من افتكاكهم 
اشترىلو وكذللث، الأسرى، مال من صرف الإياب، نفقة إلى الأسير واحتاج 

محله.بلؤخ إلى عله منه أنفق افتكاكهم عر الموقوف المال من 
أو;ملما، فأء؛تق نصراسا، عبدأ أعتق الموصي; قال لو يكر; أبو قال 

صمن.لم؛ مإر فدفعه نصراني، إر ثلثي ادفع 
نظر.وفيه انماس; أبو تال 

٢س. به الموص اب ب ٦
الوصيةتصح لا أنه لي ؤيفلهر اسد٠ة; تعاليقه في العباس، أبو تال 

بالحمل.

هوبل بالبيع، يختص التفريق عن النهي ليس إل التفريق، علة إر نظرأ 
الأسرى.واقتداء العق، إلا ضس كل في عام 

يستحق[وألا للرقبة، تمليكا ؤيكون أبدأ، بالمنفعة الوصية وتصح 
بهاو]الأنتفاعال؛، لاورثة، الرنة تإيقاء[رم ذللث، مع قصد ؤإن شيئا. منها الورثة 

المخ.باش من والمثست، ]ولولب[، و)د(ت الطوية، ؛ي )١( 
ير[.يحب، ]لا )ج(: في )٢( 
ل<ااالث،[.ئه.' العشمين محمد سخنا نخة ؛ى )٣( 
]الإبماء[.)ب،(: ز )٤( 





اتغقهيةالاختيارات من الهإ0ية الأخبار 

غصبمثل هدا وليس الوصية، نصيب أنه الورثة اعتقد ؤإن الوصية، على 
المشاع.

مانيه افعل يحكملث، هوت أو ، ثئت، ما مالي ني اصنع ةالا1 ؤإذا 
أن]أكيت انماس: أبو قال الأم، لا الإباحة ألفاظ من ذس ونمو شئت، 

الإحراجيكون فلا يخرجه، لا أن وله ثالثه، يخرج أن له الوصي[ هذا 
الوصي.اختار على موقوف هو بل محرما، ولا واحا 

عينهاالتي الجهة من أصلح هو فيما الوصية صرف للوصي ويجوز 
الوصي.

النسخ.ياثي من والمشت )ب(، المطبوعة، مر لمت 







اتمرايضكتاب 

بعضواختارها أحمد، الإمام عن ورواية حنيفة، أبي مذما وهو 
•>ه الصحابة من وغتره الصديق مذهبا وهو أصحابه، 

تعشر أحد ■^٠ م تقالمريضة فهدم وأمات وبتتا زوجا المرأة حلمتنا ولو 
مننول على وهذا مهمان، وللأم أسهم' ثلاثة وللزوج أسهم' ستة للستا 

وأحمد.حنيفة كأبي ،؛ بالردأ يقول 
عشراثتي على عندهم نقم والشافعي، كماللئ، ت بالرد يقول لا من وعلى 

المال.لست، والباني سهمان، وللأم ثلاثة، وللزوج أسهم' ستة للبنت، سهما؛ 
الربعءندْ فللزوج الزوجيزرى' على بالرد يقول لا حسفة؛ بو أس 

فتصحللأم، وربعها ، أرباعيا ثلاثة أرباعا! م تقالثانية أرباع والثلاثة 
ثلاثة،وللأم تسعة، وللبنتؤ أربعة، للزؤج عثر؛ ستة من ءنل-ه الممألة هن.ه 
أعلم.وافه 

الخ•٠ ٠ بارد. يتول من تول على روعيا ت اقوله ^؛ ٤٤العيمن محل• شيخنا نال )١( 
عازالرد يرون لا لأنهم ما؛ ذكر كا يفونها لا بالرد العائلين إن أفول: 

عنالطر جخ بارئ القول، مجرد نولهم على بإب-نات*، يقصد أن إلا اللهم اردجض' 
،oJu  .وافه المروةJLpI.،؛

اروحين.عش يرد لا أحمد الإمام وكدللأ، رقلت،ت محفب؛ المتيمين محمد شيخنا قال )٢( 
لملهاردج بان بعضهم الله عثمان، عن للي وما عليه' الإجماع الملماء بعض يحكى 

عنالفتاوى، رمختصر ني العلي قال وقد بجهتين، نوديث، عصوبة ل أد لحم، ذا كان 
قيمسألتين وابن، إني نم نفف-اه-• وفيه اردج، على ئد انه لظاهرهدا المألة؛ هذْ 

زوجةفي قال ٥ ص• ففي إحداهما أما اروجين، على ادد عدم على يدلان الفتاوى 
وأماالمس، وللاحت اربع، للزوجة قالت لأبؤين، أخ بنالتا وتلأُث، لأبوين وأختا 

وعلىالعلماء، قولي احد على الأحت، على رذ ؤإلأ كارا، إن فللصبة الثاني اربع 
احن!وابن زوجا خلفت، فيمن قال صأْ ففي الثانية وأما المال• ليتؤ هو الآ-؛م؛ 
منبمعناْ ا،و. ةول.في المال وليت، نول، في الأخت، لأبن واياقي الصفا، للزوج 

•اتردج؛ذ،' على ارد عدم ؛ي ظاهرتان وهما - واحد ونم - الفتاوكا *جمؤخ 
،٢٩٤)ص - الملع تحت، - لم مصحيح على تعليته في عثيمين ابن شيخنا وقال 
فإنالامحيارات، صاحب ذكرئ مسالة مة ن من الامحيارات في وقع روما (: ٢٩٥

فيله هفؤ الإسلام شخ أن بدليل اروج على الرد فيها كان م—، مهر أنها الغلاهر 
عليهما،•يرد ولم اروجين، أحد فيها مائل الفتادك، 



٢٦٦
الفمهيةالاختيارات من |اطْية الإذ11ر 

إذاورته المراث: من حرمانها ينمي موته، مرض ني امرأته طلق ومن 
الإسلام،أئمة حمهرر عند بائنا كان إن وكذا إحماعا، رجعتا الطلاق كان 

ذلكني الصحابة من أحد عن يعرف ولم ظلم، الخطاب بن عمر به ونفى 
الزبير.ابن خلاقة في الخلاف ظهر ؤإنما خلاف، 

أطولهما؟أو وفاة، ع،وة أو طلاق، عدة تعتد فهل الجمهور؛ نول وعلى 
أظهرهما:نولان، فيه المهر؟ لها يكمل وهل الثالث،. أظهرها: أقوال، فيها 

يكمل.أنه 

يصاوفوْ،لم والباقون النسب أو ، ل؛الولأء[لالورثة مجن واحد أنر ولو 
أحمد،الإمام نول ظاهر وهذا النب،. او[أآ، زالولأم ست، يكل.بوه؛ ولم 

أحديكن ولم وحده أقر ®إذا قال: أحمل الإمام نإن ،ل؛،، لالحيين، وظاهر 

أوكان وارثا منه، ثبل حق فيه له مى النسج هذا رد فلو : هذاوعلى 
كلامه.ظاهر على وارن، غير 

نولني منه زوجته وترث صحثح، الموت مرض فى المرض ونكاح 
الزيادةلا المثل، مهر إلا تستحق ولا والتابعين، الصحابة من العلماء جمهور 

بالاتفاق.عليه 

محمدسخنا وسخة )د(، من والسست، ]بالمراش[، )ج(؛ )أ(، )ب،(، ني )١( 
ه.الشم؛ن 

]الولاءمحقي؛ العثيمين محمد شيخنا نخة وفي ، ٢١)رُبح(، المعلبومة، ني ت، لي)٢( 
)د(.)ج(، ني والشن، و[، 

الفقي.حاعد محمد . للمراش'ا( ءالولد .٠ قوله )وص )٣( 
(.١٤٥٨)وملم (، ٦٧٥٠)البخاري أحرجه )٤( 



الصقكتاب 
٢٦٧

اممتقكتاب 

عليهيحرم لم مستقيمة؛ تكون أن ت عتمها لي رنيه جاؤية أعتق ومن 
زانية.لكنت إذا بيعها 

نصيبؤيعتق نصيبه، عتق موصر؛ وص نصيبه، الشريكين أحد أعتق ؤإدا 
كله،عتق معسرأ لكن ؤإن العالماء. من طائفة نول وص القيمة، بد؛ع شريكه 

بعضاختارها أحمل، الإمام عن رواية وص تيمته، باني في العبد واستنهي 
أصحايه.

شالقولين أحد وص عليه، عتق الفاحشة على عيده استكره إذا والمالك 
يالمثلة.يالعتق القول على مبتي نوص[ ت السلف يعفى وقاله المدهب، 

لسيدتها،وغرم عتقت، الفاحشة على امرأته أمة استكره ؤإذا 
أمةوكذا ،؛٤،. ال«احتقأبن سلمة لخبر إسحاق، رواية في أحمد الإمام وناله 

النمخ.باش من والمثتت رب، المطبوعة، قي لمست )١( 
)١(،من والثبت ]مثلها[، ت محقي المثيمين محمد شيخنا ونسخة )ج(، )ب(، في )٢( 

)د(.

والبخاري،أحمد، صعقه والحديث (، ٣٣٦٥)والمسار (، ٤٤٦٠)داود أبو أحرجه )٣( 
واكاش.

•ه اممه رسول، ُرأن ■ المحبق بن سالمة عن حريث، بن تييحة عن داود أبو رروى ر؛آ 
ليدنهاوعليه حر؛، فهي ا-تمعها، كان إن ١^: حارiة على ونع رجل في شى 

مختصرفي المنيري قال مجثلها، ليدنها وعليه له، فهي طاوعته كانت ؤإن مثلها، 
بنوقيمة البيهةيت وقال الأحاديث،. هدم تمح لا ونال* المسائي، وأخرجه المتن• 
بنأحمد سمعت، قال؛ أنه داود أبي عن ورؤينا المندريت قال معروف، عير حريثإ 
عيرعنه يحدمحتا لا يعرف، لا سيخ المحبق بن سالخة عن رواه الذي يقول* حنبل 

(.٢٧١)٦/ نظر حديثه ني ت البخاري وقال ٠ حرين، بن قيمة ت يعني الحسن. 



ئ
الفقهيةالاختيارات من الهلْياة الإخاو 

نموجبمحإلأ شرعي، بمرق وغيرها امرأته أمة بين بمرق أن إلا امرأته غير 
ليدنها.]؛مثلها[لا، وصمنها تعق، لم يكرهها لم يإن التسوية. القياس 

دئكما ئيم، لنمته ؤيممن عاليه، يعتق أن فيتوجه غيره يعبد مقل ولو 
وأنتمثيل، الاستكراه أن عالي يدل، فانه امرأته، لأمه المستكره حدبمث، عليه 

يملكتمرق محن أن على أيضا ؤيدل( الغير، بعبد ولو العتق يوجب التمثيل 
بقيمته.ال٠علاJة له فإن به الانتفاع من يمنحه وجه على الغير 

.هال.اإلا وجها، أعرف، ما العباس; أبو تال، 
بصحةنيل ل-ولو الكتابة، في الخيار ثرمحل صحة يالمن.م_ا; والأشبه 

فغيه[ل'ا،التعليهان، ]في الخيار شرحل وأما يبعدارأ، لم الخلع في الخيار شرحي 
ظر•

أحمد.الإمام عليه ونص المكاتبة، وحلم شرط ؤيجوز 
:هن.اقياس وعلى • بإذنها شرط بلا وطئها جواز ؛ هن.اعلى ليتوجه 

المرتهنة.وط► الراهن يشترط أن يجوز 
ولاءلا يقال،; أن يحتمل والمصالح الفيء مال، من يعتق الذتم، والمد 

الولاءيقال،ث أن ؤيحتمل وهاجر، لم أسإذا الكافر عيد ؛منزلة لأحد، عليه 
٠ع^له 

ثمالمال من؛ين، نمنه ونفد رقيقا لْلان الاشترى فإذا ; هداوعلى 
لهم__، عدم ُع ولائم محنكون للمسلمين. تابتا فيه ]الولاء[ كان أعتقه; 

له،وارُث، لا لكونه أو اسحقاقآ، المال لبيت، إما ولاءه لأن المال؛ بيته ني 

الفقي.حاعد محمد ٠ بوزن الباء بكسر المحبق و ~
الثح.باش من والمشت )ب(، المطوعة، ر ليت )١( 
زولو(ت )أ وش ثبعدء، لم الكتابة س الخيار شرءل بصحة نيل ]ولو المطبوعةت ر )٢( 

)ب(.)د(، )ج(، من والمثبت نظرء، محب التعليقات محي الخيار نرحل صحة محيل 
المخ.بامحي من والمثبت محلا[، اكعليقات ]محي المطيوعة: ر )٣( 
والثبت]المالك[، ئه*' العثيمين شيخنا ونسخة )ب(، )١(، ورج(، الخطبوعة محي )٤( 

)د(.من 



الصقكتاب 

يحكمامترام لأنه السلطان؛ لورثة ميراثه وليس المال، بيت في ماله فيوصع 
اشتراهيكون وأن لتفه استراه يكون أن احتمل ولو اللك،، بحكم لا الوكالة، 

،تالحرامال دون للمسلمين شراؤه وهو الجاثز، على نصرنه حمل للمسلمين؛ 
ليمنغ[رفإنه المال. بيتؤ من ه لتفشراؤه وهو 

المالكبأن حكم المين الممال بينا من ه لتفامتراه أنه ا عرفولو 
اشترىفإذا عالهم، ييت، من للمسلمين الثراء ولاية له لأن له؛ لا للمسلمين 

وتصيرفتلض محرمة؛ بمالهم ه لفالشراء ونيته دونه، لهم كان شيثا بمالهم 
.محهاعرى العقد كأن 

روايةوهو بيعها، ليدها ؤيجوز ميلها، بمريثؤ إلا الولد أم تعتق ولا 
أحمد.الإمام عن 

]أنهوالأقوى: نزاع، فيه ثبهة؟ بيعها جواز في ، ]الخلأفف[١٣وهل 
١٤^.،

يرحمأو الممنا، يلحقه هل تحريمه: معتقدأ ومحلئ لو ما عليه؛ وينبتي 
فواحبا.المعزير أما الحصن؟ رجم 

•لالم>رم[ في)أ(ت)١( 
فيأءقهب العثيمين محماو ميخنا عليها وضربا )د(، )ج(، رب(، رأ(ا من المثيتؤ )٢( 

نسخته.

]للخلاف[.>د(: في )٣( 
سهة[ّله ]أن >د(: في )٤( 



الفقهيةالاختيارات من الهلْيق الأهاو 

اصمماب 

دينص ولا ورسوله، اممه يمه مما ليس والأولاد الأهل عن والإعراصى 
ددئنيأمحا ثم ؤبمثثا يئ ثن رثلأ أرمتا ت تعالى ال نبياء، الأن

لكل، تالمهيآ١٢دفي والوْلء، القد في حقيقة ، الآياط١١]في واس 
منهما*

عاتايكون فلا امتنع فإن يريد، لا ْن بتكاح الولد إلزام للأبوين وليس 
كفراسحله ومن والمردان، الشماء إلى يشهوة الننلر وي1حرم يريد- لا ما كأكل 

إجماعا.

أحمدالإمام منصوص وهو اكهوة، ثوران خوف مجع النفلر ؤيحرم 
٠اطه رحمهما والشافعي 

فيكذب بشهوة؛ أنغلر لا ونال: ونحوه، الأمرد إلى الطر كرر ومن 
وجهعلى والأشجار وال-هائم الخيل إلى نفلر ومن عقيل. ابن وقاله دعواه، 

ءثكئثوف تعالى• لقوله مذموم؛ نهو ت والمال والرئاسة الدنيا امتحان 
إنوآمآ [. ١٣١]طه: ، محم أئتيي ^٠ تمم أمحا هء مسا ما إق 

الإبان.محي لأنه هقفب: عمل ين اظه مد الشيخ تالممي[؛.'"نال )د(ت'" ش )٢( 
ليماؤإنعامه الطر  JU uUغيرْ، به اممه متع U إل الطلر مد عن عو إنما الأيه ني )الهي )٣( 

فيها،ربك نعمة ندر لعرف والثمار، والزرؤع، والأنعام، الخيل، من عليك الله أنعم 
اشيحبه الذي اطه نعمن شكر من فهو رالاحرْ، الدنيا حير محن له حلقت، خيما فتتُملها 

متاوإلألأس ألثتات ثلتنا ؤوتا ت اممه فال باطلا، ذلاث، من شيئا اش حلق ومجا عليه، ؤيثيب 
•الفقي حامد محمد ٠ [ ٢٧ت ]ص .ه أم ين للبمَةئروإ ميت ألماَص ثلى ثوى ظلا أينأثا 



تسسأالنكاح كتاب 

إلىكالنفلر نقعل؛ النفس راحة نيه ؤإنما الدين، ينقص لا وجه على كان 
المحق.على به يتعال الذي الباطل من فهذا الأزهار; 

شهوةكاك مواء ينب، بلا حراما كان شهوة معه كان متى فم وكل 
وأولى.كالفلر واللص الوؤدء، لشهوة نفلر أو بفلر، تمع 

كالقرد.تشتهيه؛ أو المرأة، يشتهى يحيوان ولو محرم، بغير الخالوة وتحرم 
الأجنبية،كالمرأة ومماجعته؛ حن، بأمري الخلوة وتحرم عميل. ابن وذكره 

لذللث،يعاشره[ من ]عند موليه أو ليتيمه والمقر والتأديب، التعاليم لمميعة ولو 
تعليمهم.من منع معاشرتهم أو بمحبتهم عرف ومن ليوث، ملعون 

المحجعلى فدمه بتركه العنتا وحشي النكاح إلى الإنسان احتاج ؤإن 
صالحرواية في عليه احمد الإمام ونص المحج. قدم يخفا لم ؤإن الواجب، 

يكر.أبو واحتاره وغيره، 

إنالمكاح على ندمت، والجهاد، كالحلم كفاية؛ فرض العبادة كاJتا ؤإن 
لميخشالخ0.

ننة.المكاح إن : ظناإن ظاهر، ه العباس أبو وله وظ هته: 
المغيرأىيعلى _كماىلهأبو كفاية فرض إلا يقع لا إنه ظنا: إن وأئ 

ففيه، كفاية[ فرض ]•ع كفاية فرض تعارض فقد - تعليقهما في المش وابن 
علىمقدمة الأعيان فروض لأن ندمه؛ واجب، النكاح إن نلنا; ؤإن ١ ننلر 

أعلم.وافه الكفاية٠ فروض 
ممنالمعتدة كانت إن فيها، العدة صاحت، س والتعريض التصرح ؤيباح 

إلاله تحل لا ممن كانت، إن فأما كالمختلعة، العدة في بها التزوج له يحل 

منيعاثمْ من ءندّ الشيخ; عن الفرؤع اعبارة ظفآ; العثيمين محمد شيخنا قال )١( 

الفراء.الحين بن محمد يعلى ابي القاصي بن محمد الحين أبو الماضي )هو: )٢( 
حاعدمحمد (, ٥٢٦ستة المحرم ش توفي 

وتتياسوءة.)'•آ(



الفقهية١^لآختيارات من اكا0ية اإأخبأو 

لكلأجنى.يكون أن نينغي بشبهة، والموطوءة بها لكلمزني العدة؛ انقضاء بعد 
أنفيسغي أوأعتقها، سمدها ماُت، إذا الولد، كأم يامنبراء والمعتدة 

والمضغثلاثا، والمطلقة زوجها، محها كالمتوس الأجنبي حق ني تكون 
التصريح.دون بخطتها التعريض مجوز لعان، أو برصاع نكاحها 

لأمه البي، ذم ُّا مثل ه، نفصماين، يذد ت تارة أنواع؛ والتعريفس 
يعينه؛لا طالبا لها يذد وتارة نضمها، صفات لها يدي وتارة هارا،، سلمة 

يعينها،ولا للنكاح، طالب أنه يدكر وتاره للث،. وطالب ، ؛، JLiراصب رب، كقوله; 
كان.شيتآ افه نفى إذا ت كقوله وغيره؛ النكاح يحتمل ما منها يطلب، وتارة 

الأن فينثغي، فأجابهما، ابتداء الرجل لها وليها أو المرأة حطبت، ولو 
الخاطب،.هو الرجل يكون أن من أصعمؤ أنه إلا حطتها، آحر لرجل يحل 
للخاطب،إيذاء فالأول؛ امرأة. هو حطب، أن يعد وليها أو حطته لو وكذا 

الثيع•انعقاد قبل أحنه بيع على اليع بمنزلة وهذا ١ للمخطوب إيذاء والثاني؛ 
الخطة.عن غيره ينهى فلا أو؛حل.ها، العدة في تعريضا حطت، ومن 
عل5،يحرم أن احتمل ت بعينه رجل من .زوجها أن لوليها المرأة أذنت ولو 

يخطهالم لأنه يحرم؛ لا أن واحتمل فأجابت،. حطتؤ لو كما خطبتها، غيره 
عنل.المرأة مكون أن على منه دليل وهذا يعلى. أبو القاصي فال كن.ا أحد، 

بحالء]اجاية ليس الخطة 

ومثلهكان. وفعل ولففل لغة بأي نكاحا الناس عده يما المكاح ؤينحقد 
كلعقد١

شرطآ.عدوه ما الماس؛ بين والشرط 

نوس•■س وعرصعي حلقه من الذ. و"ول أز علت الند لها: قال حّثج )١( 
مقطع.ؤإمناده ، ٢٢٤م/الدارقطي احرجه 

بحال[.إليها ]بإحايث )ب(ث فى )٢( 



النكاحتاب 

ثومه،إليه مشى رحل في - طالب، أبى رواية في - أحمد الإمام نص 
،فآحبروْ الزوج إلى فرجعوا ألف• على زوجته فد فقال؛ فلأنا. زوج ؛ فقالوا

نعم.ت قال نكاحا؟ هذا يكون هل نبلت، ند ت فقال 

صحح,المونوف، النكاح أن يسلي هذا عقتل؛ ابن فال 
ليسهذا فإن كر، أبي ًلريقة وهي قاله، فيما عقيل ابن أحن وقد 

حنالبأبي ومسألة للإجازة. تراخ هو ؤإنما القاصي، قاله كما للقبول، تراخيا 
وهذاالإيجاب، مجلس في حاصرأ الزوج يكن لم إذا فيما بكر أبي وكلام 
مابكر وأبي أحمد كلام في فليس الإيجاب؛ مجلس عن تفرقا إذا أما حن• 

ذللئ،.على يدل 

كانؤإن قبوله، اعتبر حاصرأ كان إن الأحر العاقد إن يقال؛ أن ويجوز 
أنمع القضاء، ولاية ني قلنا كما الإيجاب، عن القبول تراخي حاز غائبا 

الولايةؤإنما والتراحي، الفور على قبولها يجوز إنه الوكالة؛ في قالوا أصحابنا 
•الوكالة جني من نؤع 

أبيرواية تتمة في الفصول في عقيل وابن المجرد في القاصي وذكر 
شاهدان.حضر إذا صح، قبلت،, الزوج؛ تال[ ]لو ٠لالج؛ 

بانعقادهقلنا إذا الموقوف، العقل إجازة أن يقتضي وهذا الماس؛ أبو تال 
•حن مستقيم وهو شاهدين، إلى تذتم 

]فيقال إشارته. فهمت، إذا الأخرس كاح بصحة الأصحاب وصرح 
تفهم.إشارة له كانتؤ إذا ه، لتفالأخرس تزؤج يجوز والفصول؛ المجرد[ 

فيلغيره وكيلا ولا وليا الأخرس يكون لا أن الكلام؛ هذا ومفهوم 
الكاح.

ؤيحتملغيره، من بنفاد لأنه الجامع؛ في القاصي، تعليل( ُقتضمح، وهو 
•أنيس( وهو • وكيلا لا وليا يكون أن 

\بوآ.م )ا(: و )٢( تغقالا• >أ(؛ ؛ي  ٢١)





كتاباونك،ح

ادبغرض وارث كل ؛،؛ ١^١٢أن ت حنيفة أبي نول مثل لنا ثميتخرج 
العصة.عدم عند التزؤيج الأقارب من العمة ولغير تعصيب، 

التوؤيثعلى الأرحام لذوى ندمنا إذا ما ذلك على ؤيخؤج 
بالولاء.

يخرجأن فينبغي ت بالعكس أو مراسا، ووليها يهودية المرأة كاس ولو 
تقبلتلنا: إذا عليهماآ ]شهادتهما نول، أو توارثهما، في الروايتين على 

والعقل.المال ولاية وظللث، بعض. على بعضهم الذمة أمل شهادة 
رداية•في لكلوصي أمتن؛ الفاسق الولي إلى ؤيضم 

أوصىإذا كما النكاح، ولاية ني سواء والأب الابن إن نتل: ولو 
متوجها.لكان قرابته؛ لأنرب 

الجد•س أدر الأخ نلنا؛ إذا الأب *ن ألد الابن أن لما؛ ييتخرج 
قولعلى الأب على الابن يقدم فقال: تعاليقه. في المش ابن ذللث، حكى وند 

عندنا.

طرديقال: ففد الأيعان، زيج حتى بالكلية الأقرب وجود يعلم لم ؤإن 
يحتفيأن مثل الشرعي، كالمبمهل المكاح؛ يصح لا أن والقياس: القاعدة، 

شهود.بلا أو الأبعد، بالولي أو ولي، بلا النكاح صحة 
الخيالةهو والولي الشهود في المعتر أن كما النكاح، يصح يقال: وقل 

ففيهالخفي وقت فامحقين كانوا أنهم بعد فيما ظهر فلو الصحيح، على الظاهرة 
ثابتان.وجهان 

تعن.رهمع فأما أمكن، إذا يشترط إنما الأقرب الولي أن : هن.ايربد 
وهووغيرْ، موسى أبي ابن مد توبهلا[أآ، غاب. أو عمل لو كما ننشل، 

شيخناونخة ا، )أ من والمشت عليها[، شهادته ت ت والمطبوعة )ب(، ، رج، ، رد، في )١، 
ظفأّالخيمين محمد 

.' [JLfJjالخثيمين محمد شيخنا ونسخة )ج(، )ب(، )١(، ني )٢(  ^So ،](،والثثت
)د(.من 



لتث0
الفقهيةمن اكا0ية الإجاو 

يمح.لم الأنرب على القدرة •ع الأبعد زمحج إذا ت الجماعة نول معنى 
بعدمفيسقط اسثدانه، على مقدور غير نهر موجود أنه يعلم لم ومن 

تمريهل.إلى العلم عدم في ]ضب[ لم إذا وهذا بالبعد، يسقط كما العلم، 
بالأولنلنا فلو الأب. استلحقها ثم الملاعن بنت زوجت لو I ط؛ومن 

يمح.أنه ت المواب بل بعيد، وهو النكاح، يمح لا أن يتعين لكان 
عقدةيهودى ولا نصراني يعقد لا حنبل; رواية في أحمد الإمام نال 

البل ، [١٢لمة مولا ]لمسلم وليين يكونان ولا لمان. مولا للم نكاح 
لما.مإلا الولي يكون 

و٠لاهره:وكالة، ولا بولاية ، ]مسلمة[١٢يزوج لا اتكافر أن يقتضي وهذا 
الملم.تزؤيجها في الكافرة بنته على للكافر ولاية لا أن يقتضي 

لنكاحمتوليا الكافر يكون أن ينغي لا آحر• موضع في العباس أبو ونال 
شرعي.دليل بهللأنه على ليس فإنه العض.، يهللان يفلهر لا ولكن لم، م

صغير، أخوين[؛ ]في الحسن، بن محمد رواية في أحمد الإمام فال 
فيالأثرم رواية في نال وكدللث، والرأي. العقل إلى ينفلر أن يبني وكير: 

إلىذللئ، في ينفلر أن يشغي أنه إلا سواء، كلاهما والكبيرI المغير الأخوين 
والرأى٠]المل[ر،، 

.أصحابناواعتبره هنا. للن اثر لا أنه هذا أحمل. الإمام كلام وُلاهر 
روايتان.ففيه العقدين. أسبق وجهل وليان، الرأة زوج ولو 

هذْعلى يقال أن يجب والذي بالقرعة. الأسبق يتميز ت إحداهما 
نفقتهاعليه يجب يحيثا زوجته، فهي القرعة له حرجتا من أن الرواية; 

تجديل-]فيكون العقد، يجدد حتى يهلوها لا لكن ورثته، مالت، ولو وسكناها. 

والمثبتتيتتسبآ، ت مههفه المشمين محمد شيخنا وسخة والمهلبوعة، رج،، رب(، ؛ي )١( 

الثاتي•الموضع ي ]مسلمة[ وبدون مسلمة[، ولا ]لمسلم يدون را،ت مر ]٢( 
]الفضل[.)أ(: في )٤( الأوبء[. م )أ(: ني )٣( 



النكاحكتاب 

المدهب.قياس ا هل . فقط.الوطء لحل ؛ العقدآ 
واجباالتجدطل ؤيكون JالتجاJيد، إلا بالزوجية يحكم لا إنه ت يقال أو 

الأخر.على واجأ امملاق كان كما وعليها، علمه 
.يطلقاثماأنهما ذكر س أصحابنا ومن الكاحان، يفح الثانية: والرواية 

لوالعدد؟ ينقمى بحيث ٢ واقعين[؛ تالaللأiان يكون هل ؛ هدافعلى 
ماتتفإن به. العللاق ومع يسقن لا لأنه كيلك؛ يكون لا أن ينغي تزّوجءا 

احتمالين؛المقدسي محمل أبو فدكر والعللاق، المخ قبل المرأة 
عليه.يصطلحا حتى يوقف ريعه أو المراث، نصف لأحدهما أحدهما؛ 
وورث.يتحق أنه حلفا مع فمن بيتهما• يهمع والثاني؛ 

الأول؛أما المدهج،. على يخرج لا الوجهين وكلأ الماص؛ أبو تال 
أعرفهلا قال؛ من يحلف فكيف الثاني؛ وأما الخصومات،، ، نقف[؛ لا ]فإنا 

بلاالميراث فله همع أيهما ]القرءة[ر؛، رواية على الن.مب،؛ ؤإنما الحال؟ 
يمتن•

المهرنصف، أحدهما مجن تأخذ إنها ؛ قلنافإذا يق/يع• لا نولنا؛ على وأعا 
الأولى.ملريق بالقرعن أحدهما يرثها فكدللث، ؛القرعة. 

أيضا.بالقرعق يقال ك فهنا مهر• لا ؛ نلناؤإن 
عتقهاوحعلتؤ أعتقتها ند أو صداقها، أمتى عتق جعلتا قل، قال؛ ؤإذا 

أحمل..الإمام هبا مال وهو والنكاح• العتق بن«لائؤ صح صداقها؛ 
فلمصداقلن،، عتقالئه حعالثؤ ند قال؛ إذا العتق يصح لا أن ؤيتوحه 

الأن ؤيتوحه ١ نللثا غير يوع لم دهمو صل-اقا، يصر لم العتق لأن تفل؛ 
مايتحقق فلم صداقا، العتق به يصير لا القبول هذا لأن قبلت،؛ ؤإن يصح، 

راتعا[.]اسلاق )ج(: ش )٢( الخلوص• ر لثن  ٢١١
زفأنى؛ )١(، ^،^، الشمض محدو شيخنا نخة وش تتفق[ لا ]فلأنه المهلوعت؛ في )٣( 

)د(.)ج(، من والمنم، قف،[، لا بل ]فلا )بج(؛ وفي مم،[، 
المطبوعة.قى لمت )٤( 



Qva]
الفقهيةالاختيارات ض اكا0ية الإخار 

عتقتؤإلأ زوجة، صارت فالت إن أنها الثانية؛ الصورة ني ؤيتوجه قال. 
بحال.تعق لم أو 'جانا 

بطريقلانمكأ'ار يإسق الطلاق. ينير لا الشرط إلحاق ُكا; ياذا 
الأود•

العتقيقع فإنه صداقك، عنقاك وجعلت أعتمتك قال؛ إذا ؛ هذافعلى 
.نفهاقيمة ولا الكاح يازمها ولا 

الخيارفإن حر، تحت عتقت،[ من ]إذن واعتبار الخيار ثبوت ؤيتخرج 
العقدبعد الحرية حدويثج كان فإذا معا، عتقا إذا وظلك٠ رواية، في لها يشت 
الفخ.تثبت، أن أولى فالمقارنة الفخ يشت 

المذهب،:فقياس صداقها عتقها وجعل غيره، من وزوجها أعتقها ولو 
إجبارهايملك، كان صال.اقا العتق فيه جعل الذي الوقت، ؛ قالوالأنهم صحته؛ 

صداقآ،حريتها وفت، ]بعضها[أم مللث، جعل أنه إلا يبق فلم الأجشي حق ني 
المتزؤج.هو كان لو كما ينثر، لا وهذا 

حرة؛ألها على هذه زوجتلنا • قال إذا • نالوا أصحابنا أن نللث،؛ على ؤيدل 
الزوج.عن لها ق الصي. هو ؤيكون ذللئؤ، قبل أعتقها أنه يعلمه لم ؤإن صح، 

يتزوجهاأن لايمكنه لأنه حاصة؛ يد لل، ]هو[أ يقّال؛ أن ؤيحتمل 
وهم،رذقة•

منلئؤزوجتها أو؛ منالث،، وزوجتها أعتقتها قال؛ واء ن؛ هذاوعلى 
وأعتقتها.

المذه_إثفقياس درهم، ألفا على وزوجتكها أمتي أعتقتا قال؛ ولو 
جوازه•

المخ.باني من والمثبت، .[، .بملريق.النكاح انمق؛ي ]نإلحاق المعلبرعي؛ ؛ي )١( 
والمثبت،عتمها[، من ]إذنها شيخنا: سخة ونوالمعلبوعت، رج(، )يث،(، )أ(، في )٢، 

]،uلا[.)أ(: ني )٤( ]بقعها[. )د(: في )٣( 





الغقهيةالاختيارات من |اها>(ية الإخياو 

نيحاكم إلى به المخ ؤيمتقر بالقول، إلا يسقط فلا الأولياء خار وأما 
فيه.للأخلاق بالعيوب،، كالفخ المدب؛ قياس 

منناقصا بان ثم به ]يرصون وجه من زعنيا[ ناقصا الزوج لكن ولو 
وهيفاسقا بارز نم به، فرصوا النسب في دونها لكن أن مثل ، آحر[ وجه 

ففلهرالجاوام، مثل لعيب به رضيتا لو كما الخيار، ثبوت ينغي نههنا عدل، 
منفاسقا فبان وجه من بمسقه رخوا إن فأما والعنة. لكلجنون آخر عيب به 

يشهدأو ؤيلوط الخمر يشرب أنه فغلهر الخمر، يشرب ظنوه أن مثل• آخر، 
الماّر(•أبو لدلك محض الهلرض• قطع أو الزور، 

له!الكاح إيجاب بعد العباو، ميل. يقول بأن مقارنة، الكفاءْ حدثت ؤإن 
أخرىرواية ويتخرج ذلك،، صحة ت م، المن. فقياس وأعتقته، النكاح له نبلت، 
وجعالت،أعتقتالث، فال: إذا ما ألة موعر معا، أعتقهما إذا ما مسألة على 

عتقالث،صدائالث،.

وأماساهدان، يشهد لم ؤإن يصح، الإعلان النكاح«ع أن في ري«—، ولا 
فيه.ينظر مما فهدا والإسهال؛ الكتمان مع 

صحته.في نزاع لا فهن.ا والإعلان الإشهاد اجتمع ؤإذا 

ؤإنالعالماء. عامة عنلُ باطل فهو والإعلان الإشهاد من[لم ]خلا ؤإذا 
الإمامماله_، في خلافا ذلك، في أن يقلن وند • نليل فهو خلاف فيه ندر 

المطوعة.فى و.تإ )١( 
١]رموه[ أ(: ) ش )٢( 

تانض[.)"آ(ش)ب(:
١٣١/ ryالفتاوى ني بعينه.اؤكور امملأم »سا ظه: المثيمين محمد شيخنا نال )٤( 

منيعرف ولا بعض، حال بعضهم يجهل ممن الناس كان ؤإذا بأسد؛ بعدم ينال 
فهذاالجاميل، الناس فيها يكثر التي الأماكن مثل حل.ينه، أو امرأته مي هل ءنل،ْ، 

كلأ«هاا.اه. .هناالإشهاد يجب يقال؛ ند 



اككاحكتاب 

٢ةا»باباسم'اتفيسمح«اس ة ٦
الرحلفي طالب، أبي رواية ني أحمد الإمام قال الزنا، من بته وتحرم 

عليهابنته؟ يتزوج ت وتال ذلل؛،، فاستعفلم فيتزوجها؟ ابنة منه فتلد بامرأة، يزني 
أنهعلى المرتدآأ، بمنزلة القتل ]عليه نوله القاصي وحمل المرتد، بمنزلة القتل 

فيمنهدا ، ١١تقال:أنه على أو إجماع، المألة أن فاعتقد الخلاف، له يقع لم 
الحد.عليه فيج—V مجقلل.، ولا متأول غير عليها عقد 

المرتدحل عاليه أوجت، أنه يقتضي أحمد كلام ■ الباص أبو وقال 
يدل ١Jوهاالبراء، يحيين، استدل أنه وذلك، الزاني، حد لا ، ذللث، لاستحلاله 

عنده.ممر هدا استحلال أل على 
تالمعتي في المقدسي محمد أبو والشيح التعليق، في القاصي وتال 

لغيرْ.ي، النكان ؤإن ظاهرأ، بنته أنها يعلم أن التحريم ني يكفي 
ذلالث،؛في يكفي الشبه أن أحمدت الإمام كلام لظاهر الماس• ابو لقال 

رالولدونالت زمعة؟ ابن من تحتجت، أن سودة . النص أمر أليس ت نال لأنه 
عتبة®.وبين بيته رأى الذي للشبه حجبها ءانما وقال؛ للفراش® 

]لمالفرج دون مباشرة أو نفلر عن تجرديت، إن والخلوة القاصي؛ نال 
فروايتان.الفرجآ١، دون ة ملامأو ؛نلة أو نفلر معها وحد ؤإن يحرم، 

وجببها حلا إذا ؛ الحارث، أبي رواية في القول أطلق وند نال؛ 
ولالأبيه المرأة تحل ولا بنتها، ولا أمها يتزوج أن يحل ولا والحدة. الصداق 

لابنه.

فيخرجمباشرة، أو نغلر، الخلوة ْع حصل أنه على محمول وهدا قال؛ 
الردايمحن•إحدى علمح، كلامه 

بحقداتمالت، إن هنا، الخلوة ؤإنما ضعيف، وهذا ت العباس أبو تال 

المطيوعة.في لت )١( 
٠١٨•h والنماتي (، ١٤٥٨وملم)'ا(، )مأه'المخاري أخرجه )٢( 







اثفقهيةالاختيارات من ااها0ية اوفار 

فييظهر أو بالثمن، المستري يملس او معييه، كانت، أنها فتيين بسلعة يبيعها 
إنهالمواصعت هدم في يقال أن يجب فالذي مغبونا* يكون أو تدليس، العوض 

أحمدوالفقهاء; ]الأصحاب[را، كلام عموم على حال بكل الأحت وطء يباح 
وغيرْ•

محنيجوز لا لهو المحرم، الرحم ذوى ين التفريق يوجان والهة والتع 
والفقهاءعمر وابن علي أطلق وقد روايتان. الكار بين جوازه وفي الصغار، 

التفريقعن المهى روى الذي هو علتا أن مع مها، أو سعها أن وغيره أحمد 
والهةالمتع يجر لم عليه بني فإن الأصل• لهذا يتعرضوا ولم الأحتين، بجن 

بعلجوازهما وفي التزؤيج، أو العتق يجوز ؤإتما الملؤخ، قل واحدة رواية 
يحرملأنه الحاجة؛ لأجل هنا المفريق له يجوز يقال؛ أو روايتان• الملؤخ 
الصحابةوكلام أحدهما، تقديم من يد فلا التفريق، ؤيحرم المكاح، في المبمع 

٠هذا يقتضى بعمومه والفقهاء 

الأن فسغي يسما، أو محعها أن مثل العتق، بغير عنها ملكه أزال ولو 
ماعلى وطؤها له بحل لا كما تبراء، الام مدة في أحتها يتزوج أن له يجوز 
الماللث،،بقاء مع بأختها نزوحه على يزيد أن ينبغى لا هدا أن إلا ، تقدم 

المالكوشبهة المعتقة بخلاف ولدها، والته_، المشتري يدعى أن لإمكان 
كالنكاح.لا حقيقة 

امتبرانهامدة في أختها تزلج ففي مللئا، بشبهة أمة وض إذا • هدا فعلى 
١عنها ملكه زوال بعد المتبرأة أختها تزوج في ما 

عليهلا منه، عدتها في الواطئ غير على نكاحها حرم بنبهة وطئت ومن 
واختارهاالإمام. عن رواية وهو غيره. مجن عدة لزمتها تكن لم إن فيها، 

المقدسي.

حنيفةكابي العلماء؛ أكثر عند الفامد المكاح صل"ْ في ابنته تزؤيج وللأب، 
عنه.المشهور في وأحمد والشافعي 

^،٧١عمل ابن كلام ؛ي )٢( اسوئ: في )١( 



النئاحتناب 

أمنكاح الرجل على يحرم فلا بايرصاع، يثبت لا المصاهرة وتحريم 
الرضاع.س وابنتها زوجته 

الرصاع.س واث زوجها أبي نكاح المرأة على بمحرم ولا 
بهما،ليحل أحين كافر تزلج إذا ت المغني في المقدسي محمد أبو تال 

أمحها؛عدة تنقضي حتى يطأها لم إحداهما؛ فاخار معه، وأسلمتا أملم نم 
وتعؤتهأملم إذا وكذلالث، الأحرى• عدة في الأحتين لإحدى واطئا يكون لئلا 

منهن،أربعا فاحتار لمانيا، وكن معه فآسلمن بهن لحل قل أربع من أكثر 
الفارقان؛عدة تنقضي حش المختارات، من واحاوة يطأ لم أربعا؛ وفارق 

وطءغله إحداهن، ففارق حما كن فإن أربع، من لأكثر واطئا بكون لئلا 
الدم،.نياس وهدا نال؛ المختارات، من ثلايئ، 

لمحيث، ذلك،، يخالف، الثنة ظاهر فان نفلر، هاJا وفي انماص: أبو تال 
غترها•لمحن هذه ين الدق لثمكن الشرط، هدا فيها يذكر 

منهنيمالث، أته ذكروا نل فوجدتهم أصاحاينا وعامة أحمد كلام وتأملن، 
فيولا المدد، جمع في لا المدة، انقضاء وطئه جواز في يشترطوا ولم أربعا، 
هذامثل في داتما فإنهم ينقلوه. لم عندهم أصل لهدا كان ولو الرحم، جمع 

امرأتهأحتج وطئ إذا فيما احمد الإمام ذكره كما الزوجة، اعتزال على ينبهون 
المدةفإن تعالى، الثه ثاء إن الصواب، هو وهذا بها، زنى أو فاصد، بنكاح 

ذللا،توابع عن يعفو نكاحها، جميع عن افه عفا وتد لنكاحها، تابعة 
الكاح.

واحدةفحرم أخان، سريتان وتحته أملم لو أنه ت القول هذ.ا قياس لكن 
طلقلو فأما تلك،، اسبراء نبل الأحرى وط، جاز الإسلام؛ بحد ه نفعلى 

عدةانقماء نبل الإسلام في أحتها يتزوج أن أراد نم الشرك فكب زوجته 
يبتدئ.أن ليريد[لا، فهدا المعللمة، 

فلاصحيح، نكاح من تكون أن إما المدة أن المائل! هذه وتحرير 

•يجوزا زلا )أآ؛ في، 





___التLكاح تتاب 

والكافرة.الملمة ش عام الحرب: أرض في النكاح س والخغ 
كافرالمرتدة تروج أو غيريا، أو كانت مرتدة كافرة، المرتد تزوج ولو 

مناكحهم؛أو نكاحهم على مرهم إنا هنا؛ يقال أن ينبغي فالذي أسلما، ثم 
واحد.المعنى فإن أسلما. نم فاسدا نكاحا نكح إذا كالحربي 

فيتركه ما ٢ ]يقضاء[ل يؤمر لا المرتد إن فلنا؛ إذا القياس *ي جيد وهدا 
منالردة في ارتكبه ما على يحد لا أنه طرده: لكن المبادات، محن الردة 

حد.أنه المهوصى كان ؤإن الن.ما، في حلاف وفيه المحرمات. 
أتلفه،ما ويضمن الواجبات من تركه ما بقفاء يزمر إنه تلنا؛ إذا فأما 

نظر.ففيه المحرمات؟ من فعله ما على ؤيعانبا 

أوالقابض تبل أسلموا، إذا المرتدين عقود كل ؛ هدافي يدحل ومما 
بعده.

النكاحفي الشرك أهل أحكام جميع فيه يدحل واسع، بات وهذا 
ميراثاتقاسموا أو ملم، مال على استولوا أو وتوابعها، والأموال وتوابعه، 

وتوابعها.والدماء ذلك بعد أسلموا نم 
يتزوجأن له يجز لم كتابيا المم كان فان الجامع؛ في القاصي وتال 

اممابية.الأمان 

الكافرةالأمان نكاح للكافر يباح أنه الجد كلام مفهوم الماس• أبو وقال 
علىثرط إذا انمت، حانق غير الملول، لواجد الأمة ونباح حال، بكل 

إرقاقمفسدة تلأنا.فاع[ الليث مذهب وهو منها٠ له يولد س كل عتق اليد 
والأيةمنه. ولدها عتق سيدها على شرط كتابية أمة تزلج لو وكن*ا ولده• 

بلله، عموم ولا بالممهوم، المؤمنات غير تحريم على دلت، إنما  ٢٢٣تالنساء؛ 
٠بصورة يصدق 

والمشترج(، ؛ي ساقط والموصع تبفعلآ، ظه•* العثيمين محمد شيخنا نسخة في )١( 

>»ثمممح.



الفقهيةالاغتيارات من |اها0يق الإذبا> 

ولملها، لمحبته غيره بأمة الزنا ه نفعلى العلول على القادر حشي ولو 
البصريالعن عن مروى وعر نكاحها. له أبح بملك؛ له ميلها يبذلها 
السلف.من وغيره 

منالعدة كاس إذا أصحابنا، عند جاز الحرة عدة يي الأمة تزوج دلو 
المتععلة أن على بناء حرة، لعلول، عائما للعنت، حانقا وكان يالن، مللاق 
•الحرة ومحن محنها الجمع هي ليت 

الشرح.في الجد حرج وكدللتا ينهما، الجمع من منعا إذا المتع ليخرج 
النكاح.انفسخ زوجته اشترى إذا الزوج أن ت أصحابنا ذكر 

علىفهما ملكها، حين فأعتئنها للعتق زوجته اشترى إذا الحزن ونال، 
.نكاحهما

إذالأنه الصفة؛ وصححنا ٠ حرة فأنت، مالكتلث، إذا ،؛ Jliإذا فيما نوى وهذا 
لممعا اجتمعا ؤإذا الحرية، ويوجب، النكاح بعللأن يوجب، لا فالمللئه ملكها 

فإذازوجته. مملوكته تكون أن المنافي ؤإنما تنافيه، لا الحرين لأن النكاح؛ يطل 
كانال٠الث، زوال، حين لأنه يعلله؛ فلا الكاح، يجامع لم محوته عمبؤ المللئ، زال 

لحفلهالذي ]هوآا، وهذا له، أنر لا زواله حال فى والمللث، الكاح. زوال ينغى 
النكاح.تفح قوة لل٠الائ، يكن لم فأعتقها ليعممها اشتراها إذا فانه الحسن، 

يدملم ؤإذا الدين، ، احتلافبمنزلة ال٠االثإ حدويثه أن I القول هذا ؤيويد 
قالوقد اJللث،، يدم ]لم إذا فكذس، . نكاحهماعر فهما الدين احتلافج 
إنماوهاوا سابقا. يقع النكاح اخءأ انفإن ت الحسن مخالفة فى أصحابنا 

ءمّ_إحمل العتق كان إذا ]فأما الماللثه، بعد حصل العتق كان إذا يكون 
العتق.على الانفساخ يتقدم لم فههنا الملائ،آ 

وقالهالمسالمارت،، الحرائر وجود مع الكتابيايتط الحرائر نكاح ؤيكره 
كثرةح ذباحين، الكتاب، أهل يجعل أن يكرم كما العلماء، وأكثر القاصى 
يحرم•لا ولكن لمين، مذباحن 

النسخ.باثي من رالمثيت )ب(، المْلبوعت، في ليت 



—ق===ً_=ءس===وج=
لغيره.حلها مع القاتل على حرمت امرأته، لتزوج رجلا رجل قل ولو 
أنوجب تزوجها؛ ثم طلقها، حتى زوجها على امرأة حثن،لا؛ ولو 

فيالقولين[ أحد زفي باطل النكاح وهذا بليغة. عقوبة هن.ا مثل يعاقب 
وبينالمعتاا.ي القيالم هذا بين التفريق ويج_، وغيرهما، وأحمد ماللئ، مذهب 

الفلالمة.المرأة هذه 
اضمن وطو_، بمهرها، وتصدق يتزوجها، ولم الدنيا في امرأة أحب ؤإذا 

تعالى.افه من ذللئ، له رجي الأحرة؛ في زوجة له تكون أن تعالى 
أربع،ْن بمأم التزلج من الدنيا فكا بحرم ما الآ-محرة قمح، يحرم ولا 

هناك.وبتتها المرأة بين يجمع أن ، ولا الأحتين، بين والجمع 

٢الياح ق وانموب الشروط باب اج .٦ 
منيخرجها لا أن ت نبله اتفقا أو العند، في للزوجة الزوج شرط إذا 

فلهاعليها تزوج إن أو عليها، يتسرى ولا يتزوج، لا أو بلدها، أو دارها 
,أحمد الإمام مذهب وهو الشرط، صح تهلليقهات 

أرادؤإذا ،. ذللئا[ل ]يعد يكرهها لم كرهته، نم بها، اقر فحا-ءها ولو 
إطلاقمن يفهم فقد ذللئ،؛ عدم لها شرط وند يتسرى، أو عليها يتزوج أن 

يتعرضواولم الفسخ. لها أن ذكروا إنما لكونهم إذلها، بدون جوازم أصحابنا 
]للمغآْ،.
والقياس؛الأثر وظاهر ذللث،. ال.وا ئه,.أظنهم وما المياس؛ أبو ئال، 

الصحيعحة.الشروط كسائر منعه يقتضى 

الأّا المذم،؛ فقياس باع• أو طلق نفخ أن تبل نم ذللث،، فعل ؤإذا 
الفسخ.تمللث، 

الفقي,حامل. محمد زوجها(. على المرأة إهمال )اكتحي،ء-،ت )١( 
.]يمتغ[ (؛)١ في )٣( الرجمز،ء• أحد ]؛#؛، رج(؛ مح، ( ٢١

]لمعه[.)ا(: ش )٥( وتإفىاسوءة. )٤( 
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طلقثم ألفان، نمدانها سرية أو زوحة له كان إن ثرط إن وأما 
نظر.ذس إعطائها نفي تطاله، أن قبل القد بعد الرين أعتق أو الزوجة، 

منفردةمكنى طالبت، يم ، لكنت، أبيه منزل، يكنها أن لها مرط ومن 
وهو— ماللث، عند لها فليس قادرآ كان لو يل عنه٠ عجز ما يلزمه لم عاجز وهو 
لها.شرط ما غير - وغيره أحمد الإمام مذهب في القولين أحد 

•صح مهرأ سموا فإن المهر، عدم اشتراط من الشعار نكاح بطلان وعلة 
لملزومه ولولا الفرج، يه امتحل شرط لأنه لازم؛ شرط أنه الميم،؛ وقياس 

الأول.لنكاح ممبمححا ، توالقابلا١١المجمج، فول يكن 
والثرط.الحقل صح حيارأ؛ فيه أحدهما أو الزوجان شرط ؤإن 
القح.ملك، بخلافه؛ فبانت، نسيبة، أو جميلة أو بكرأ، شرطها ؤإن 

الشافعي.قولي وأحل مالكا، ونول أحمد، الإمام عن رواية وهو 
المدقتلزم أو الخص، المالوارتإ على نحاقفل أن عاليها شرط ولو 

عليهشرطت، لو كما القح، يعل؛ فيما فتركته العقد، بعد فيما والأمانة 
العبأن كما حادثا، ؤإما مقارنا إما الصفة فوايت، فيكون فترى، التسري ترك 
١حاديث، أو مقارن إما 

التكفاءةفوات، في كما قولان، المتقبل في الصفة فوات، في يتخرج وف، 
تترك]أو تحا،نه، فحل هنا المشروط لكن الحسبا، وحالو١ث١ تقبل، المفي 

لها.ثابتة صفة هو ليس ، فحلأ[أ 
الزيادةاشتراط مثل فهو الزؤج على ونفقته عندها ولدها مقام شرطت، ولو 

وكونه.يهلعامه كالأجير الحرف، إلى ذلك، في ؤيرجع الصداق، في 
الجامع:في القاصي ذكر وقت،، دون وفت، في يهلوها أنه شرطت، ولو 

أهلهايشترط أن يجوز الأمة؛ في أحمد الإمام ونص الفاسدة. الشروط س أنه 

توالت،[.»ي)أ(:)١( 
)ج(،)أ(، ممن والمثست، نعلا[، ]تتركه )د(; وفي فعلا[، تركه ]او المطبوءةت في )٢( 

تتركه[.]أو ؛ لعل ئفؤ؛ العشمين محماو شيخنا وتال، 



اثنكاحكتاب 

فيهكان إذا الشرط هذا صحة منه يتوجه ليلا؛ ؤيرمالوها نهارأ تخدمهم أن 
إلابها يستمتع لا أن فتشترط عمل، بالتهار لها يكون أن مثل صحح، غرض 

ذلك.وتحو ليلا 

أعرإذا إنه ؛ فلنا إذا صيما لا صحته، ؤيتوجه فاصد، النفقة عدم وصرط 
يعد.ال٠ءلاJة تمالك، لم به الزوجة ورمحيتإ الزؤج 

التسليمتأحير نغلير فهو بعينه، وئت، في إلا ها نفتلم لا أن شرطت ؤإذا 
يمح.لا أنه أصحابنا؛ وذكر صحته، المازم،1 وئياس والإجارة، الثح في 

وجوبالمذهب؛ فقياس الواجبة، النفقة فى زيادة ثرطت، ولو 
بمهللقيستحقها التي المنفعة على نيادة شرط.؛؛، إذا وكذلك، ،١ ]اازيادة[ل 

أكثرعنها يسافر لا أن أو شهرأ، إلا الوط•؛، يترك لا أن تشترط أن مثل العقد، 
شرطت،لأنها المسالة؛ تعليل في قالوا وغيره، القاصي أصحابنا فإن شهر. من 

الوقاءالرمحج فيلزم ٠ متفعة فيه ولها النكاح، بعقد المقصود يمح لا شرطا عاليه 
لهاشرط كل صحة يقتضي التعليل وهن.ا البلد. نقد غير من شرطت، لو كما به، 
النكاح.مقصود يمغ ولا منفعة، فيه 

٠كشرطه ذلك، ونية الحلل، نكاح يصح ولا 
ومتنا،في يهللقها أن نيته؛ ومن يتزوجها، أن وهو الاصتمتاع، نية وأما 

أبوذكرها ولا الجامع، ولا المجرد في القاصي يذكرها فلم مفره، عني، أو 
فيبه بأس لا صحح، النكاح وفال،؛ المقيّئ، محمد أبو وذكرها الخطاب؟ 

الأوزاعي.إلا العلمام عامة هول، 
مريحابه بأس لا أنه ذكر أصحابنا من أحدأ أر ولم العياص؛ أبو تال، 

بعينهوفتا في طلائها نيته بين قوى( التعليق في القاصي وأما . محمل.أبا إلا 
الخلاف،.وأصحاب الجد، وكذلك، التحاليل، نية وبين 

الأن فينبغي الاصتمتاع، أو المحاليل نوتم، أنه الماني الزوج اذعى ؤإذا 
المواطئعلى إقرار بينة تقوم أو تصدقه أن إلا المرأة، نكاح بطلان في منه يقبل 

به[.]الوفاء )ا(: ر )١( 



الفقهيةالاختيارات من الط0ية اإإفنب1و 
=تتت[——

بهذاالظاعر في له فتحل الأول الزوج على يقل أن يبني ولا العقد، قز 
]ذادْ[أا،.على مدق أن إلا الكاح 

ذلكيكون أن فينبغي بالتحليل، يعرف ممن الثاني الزوج كان إن فأما 
الأولالزوج وأما رغبة. نكاح بأنه العقد نل يمؤح أن إلا اشتراؤله، كتقدم 

تعالى.الذ وين ينه فيما عليه حرت الثاني، الزؤج صدق ظنه على غلب فإن 
نكاحنمد انه وادعى التحليل بنكاح لمغلي أو عرفي ثرْل تقدم ولو 

بعداذعاه ؤإن فلا. ؤإلأ العقد، هغ.ا صححتا إن المرأء، حق في مل الرغبة؛ 
صيغتولو خلافه. الفلاهر لأن نوله؛ يقبل لا أن ؤينبغي تغلر، ففيه المقارنة 

طيه.بالتحريم لاعترافها لمحأول؛ تحل فلا فامدأ كان الثاني النكاح أن الزوجة 
وجهابرقبته تعلق عبدأ كان ؤإن والده، يفديه حر بأمة المغرور وولد 

الضمانيلزمه لم جناية صمان يكن لم ولو محضة. جناية صمان لأنه واحدآ؛ 
إتلافضمان يكون أن فيعتبر يد، صمان أو عقن.، صمان كونه لانتفاء يحال؛ 

الجنين.كفمان للسيد؛ ملكا ينعقد كان لما مغ أو 
وهتاصاحبه، بإذن المال قبفى حينئذ فإنه العبد، ار٠ستدان لو ما وفارق 

محضة.حناية فهي السيد، إذن بدون الأولاد مالية فوت 
الإتلافني له أذن لأنه عليه؛ فالضمان حرة نكاح ني السيد له أذن ولو 

•أوالأمتدان؛نشرواة 

الثتهلىحٍب اق 

الوجهين.أظهر في الكاح فح به يثبت عيب والأستحاصة 
التيفالمسألة ت برص أو جذام، أو جنون، ربه صغيرأ الزوج كان ؤإذا 

الوطء.إمكان ونت، تنتظر ولا الحال، ني السح لها أن متتضي الرصاع ني 

النسخ.ياش من والمثبت لإفاد٥[ ت )ب( المطيوعة، في 



التلكحكتاب 

أوعملاء، أو مجنونة، أو صغيرة، كانت إذا الزوجة ثياسه• وعلى 
)١(ثْ.| 

ؤريء

الحال.ني الوط-•؛ إمكان عدم عند إلا فخ لا أن ؤيتوجه 
لا؟أم أنا أعنين أدرى ت لنال؛ أو ينكر، ولم يالنتة يفر لم ؤإذا 

الجوابعن النكول فإن اليمين، عن ونكل العنة أنكر لو كما يكون أن فينبغي 
منأيسر فالتأجيل الجواب، عن الناكل يحص ؛ نلنافإن اليمين. عن كالتكول 
أنذسغي، التأجيل؛ مل الوطء ادعى إذا فيما اليمين، عن، نكل و-لو الحبن• 

انمة.ني اليمين عن نكل لو كما سا، يوجل 
كلاممن المفهوم هو ا هن. الهلالية، هي التأجيل؛ في المعتبرة والسثة 

ّمتقارب بينهما ما لكن ، ذلك، حلافا يوهم بالقمرل ننمليلهم لكن، العلماء، 
الفسخلها أن علمها ]؛عل، معه المقام احتاررت، أو بعنته، ءلمتا إذا ؤيتخؤج 

هلعسرته، على معه[ المقام فاحتاريت، بعسرته ءلم.ت، إذا ]كما[ ثاءيت، إذا 
لتوجه.العيوب جمع في هذا حرج ولو روايتض• عز الفخ؟ لها 

الاستمتاع.كمال عن ينفر عيب بكل المرأة وترد 
حمالها لأن للمرأة؛ الخيار ثبوُت، ؛ قولنافقياس عقيما، الرؤج بان ولو 

ماأحمي، الإمام وءز، بإذنها• إلا الحرة عن ينزل لا ؛ نلناولهذا الولد. في 
أيضا.ه الخْلاب بن عمر المزمنين أمير عن وروى يقتضيه، 

إنفإنه ،، العلماءل باحتلأف الحاكم على الفسخ توقف أصحابنا وتعليل 

الرحل،حمية في يالأدرة شبيهة المؤرأة، فرج في تخرج عنة -• باكحريلئ، - )العقل  ٢١)
نهاية(.الوءلء١اه٠ يمغ كالن المرأة مج في يكون شيء -• الراء بكون - والقرن 
٠الفتي حامد محمد 

فيساقط والموضع مما[، ل -ت وقفي العثيمين محمد شيخنا ونخة )أ(، )ج،، في،  ٢٢)
)د(.س والمثست، )ب(، 

النخ.بام، من والمب'تا ، )به، المطوعة، في ليسّتا  ٢٣)
ل/آ-لأّثسةأبي ابن أحرجه  ٢٤)
محمدشيخنا عليها شف وقد ]صمح[، ؛ و)د( المّطبوعة في لالعال٠اءا ت كلمة يعل  ٢٠)





النكاحكتاب 

بدأ، الزدجر كان ثمإن • حنيمة أبي ومذب أحمد الإمام عن رواية وهو 
وبضعها.رنتها لملكها 

لزمهافرصت؛ عبد أو حر تحت النكاح دوام سيدها عليها شرط ولو 
يشرط.الخنق يجوز نإنه يقتضه، أحمد الإمام هب ومل. ذلك. 

منأرضعت أو ارتال،ت، أو الأمة، أسلمن، إذا ت المقدمي محمد أبو ذكر 
عليهوقاس أصلا، وجعله الهر، ّقهل اليحول،؛ قبل إرضاعه نكاحها يفح 

لنا.رواية على يمط الهر أن ت الفراق، واحتاريت، الدحول،، نل أءت٠ت، إذا ما 
فإنهاأولى، ونظانرها الإسلام مسألة ني والتنميف، المياس: أبو تال، 

مضل،متسا حقه أتالف ومن للفح، سبب فالإعتاق لها، لإءتانه نسخت، إنما 
الخير.س والماثؤرة السب، كان إذا ما بخلافه غيرْ، المامر كان ؤإن 

أولىوالرضاع والإسلام الردة ففي التق؛التنصيم، مسألة في قيل فإذا 
شك.بلا 

ثرطأو صفة فوان، أو لميب؛المرأة، الزوج على النقص لحل ؤإذا 
مهرس النقص هذا نقص ما سة المسمى من ينقص فإنه باطل؛ أو صحح 
المثل.

أوالعيب،، هو الزوج يكون بأن المرأة هو نقص •^،[ ]١٧كان ؤإذا 
أنهنا: فالواحِ، فامسدأ؛ أو صحيحا شرطا أو صفه فيه امترطت، قد تكون 
المسمىعلى فيزاد وحوله، لولا المثل مهر من الفاثنا هذا نقص ما ينب 

معييا؟الزوج كان أو سرطته ما لها يلم لم لو المثل، مهر كم فيقال: بته، بن
فيقال:مليما، الزوج كان أو ذللث،، لها لم مؤإذا • درهم ألفج فيقال: 
الخمسالمثل مجهر من نقصها قد والسج، الصفة فوالت، فيكون درهم. لمانمانة 
فيزادحمسه، محنه ذهتإ مال بقية فيكون ذللث،، بحسب المسمى من فينقصها 

شيخنانسخت )د(، من والشن، ءبالأ.ام، بريرة زوج كان ؤإن ت رج( )م،(، )أ(، في  ٢١١
يتصحيأءه.اك؛مض محمد 

[.U1)أ(: في ( ٢١



الممهيةمن الطهية اإاخب1و 

المهرهو وهدا مائة. وحمألفين استحقت ألفين؛ كان فإذا ريعه مثل عليه 
العدلهو وهذا صفة، يشنوٍل لم أو معيبا الزوج كان لو به لصيت الذي 

هماالولي، أو المرأة، من غرْت من على بالصداق الغرور الزوج ؤيرجع 
,العلماء قولي أصح 

١Bull  ا|| ةةاالثد،د دr
لمإذا مطالقا، حرام الإسلام؛ دين في المحرمة أنكحتهم أن والصواب؛ 

تحريمه.اعتمادهم لعدم ذلك؛ عن لهم عفي أسلموا ؤإن علتها، عوقبوا سلموا 
وجهمن صحيحة أنها ؛ 'آ، لفالمواب[ل"اد[لآ،. والف]المحة ا لوأما[ل 

لإسلام.ا يشرْل لهم ياح فإنما التصرف؛ إباحة بالصحة أريد فإن وجه، من فاسدة 
للمطلقبه الحل حصول من عليه الزوجية أحكام وترتيب نفوذه ألند ؤإن 

فصحح.يه؛ الإحصان ونوت فيه، الطلاق ووقؤع ثلاثا، 
أوالمرأة لحين التحريم يكون أن بين فرق من طريفة يقوي مما وهذا 

حدآ.؛عيل. المحارم نكاح على الأحكام هن.ه ترتيب لأن لوصف،؛ 
معأنكحتهم، صحة وغيرهما موسى أبي وابن بكر أبو أطلق وند 
المحارم.ذوات بنكاح الإحصان يحمل لا بأنه تصربمحهم 
أهلبمزلة المحرمات مللت، في فهو التحريم يعلم لم من إن ت نتل ولو 
فيهافهو الواجبات يعلم لم من إن الروايتين؛ إحدى على قلنا كما الجاهلية، 

عقودهمتكون أولئالث، ]كن.لالث،[لا، - القضاء عاليهم يجب فلا الجاهلية، كأهل 

منوالمثبت ، في[ لواحتلم، ؛آقمؤ؛ العثيمين محمد شيخنا ونسخة المعليوعة، ني )١( 
كلمة.يقدر فراغ )ب(؛ وفي )د(، )ج(، )أ(، 

.والماد[ ؛ )ب( في )٢( 
)١(،من والمثبت، لوانم.رابا، ؛ الثمين محمد شيخنا وسّخة المعلبومة، ش )٣( 

)ب(.)د(، )ج(، 
للدلالث،[ا)ل(فى)أ(:



النكاحكتاب 

==————لثث0=
دلاولي بلا النكاح أن اعتقدوا فان الجاهلة. أهل عقود بمنزلة وأفعالهم 

نقلما ؤيحمل الجاهلية، أهل نكاح بمنزلة كان صحيح؛ ت العدة في أو شهود 
ره،ني*ع العلم، تعلم لتركه يعدر؛ لم ]المحاند[ أن على الصحابة عن 

فيتوارثونفقيها، قلد ومن بالإملأم، العهد والحديثي البوادي أهل ؛خلاف، 

،حيآ ظهر إذا المفقود ث مترا يقسم شييه فهذا جهلا، ثآ محيرا تقاسموا ولو 
لمالمبين فيفرق الباقي وأما معذورون. لأنهم انلفوه؛ ما يضمنون لا 

ولاباقيا، يرد لا الكافر فان بينهما، القتال أموال في فرتنا كما والكافر، 
التالف،.ؤيفمن الباني، يرد والمسلم تالفا. يقمن 

جهل•أو بتأؤنل إتلافه في معذور متلف كل ماسه: وعلى 
منمغ بها؛ يدحل لم كان فإن محتدة: وتحته الكافر أسلم ؤإذا 

إلاالوطؤء، من يمنع لم بها؛ لحل كان ؤإن العدة. تنقضي حتى وطئها، 
الكاح.يشح فلا التقديرين؛ وعلى ،١ ]وطتها١ ٢ ذل[ل حبر ]تكون أن 

حملكان إن : مفسدهاانقضي التي الكفار أنكحة في يقال أن ؤيحتمل 
.ينهمافرق لحول؛ حمل يكن لم ؤإن اّتقررتخ، لحول؛ بها 

نبضته]وفدآص فاسد والمهر إلينا، ترافعوا ل\وآص الكافر أسلم ؤإن 
]مهرلها فرض ونبضته؛ لحل يكن لم ؤإن استقر. الزوج؛ بها ولحل الزوجة 
نقابضنقر إنما لأنا منصور؛ ابن رواية في أحمد الإمام عليه ونص • المثل■؛ 

ند[.)ا(: ني )؛(
)ب(؛الميومة، وفي نل[، حز ]يكون و)أاث ^، ٠٤٤العشمض شيخنا نخة في  ٢٢)

)د(.)ج(، من والمثبت، نل[، تكون ان ]إلا 
ألفقي؟حامد محمي. وليحرر(. بالأصل، )كدا  ٢٣١
شيخاونسخت ، ٢١)من والمثبت، )ب(، في ثل المرصع وهذا ]و[، )د(; )ج(، في  ٢٤١

والطبوءتّالثمين محمد 
محمدشيخنا خة ون)د(، في وهي )ج،، ، ل7ُه( )أ(، الطبرعة، في ت، لي)٥( 

هفأ.الثمين 
الهر[.]مثل )ب،(: في )٦( 



الفقهيةالاختيارات من الطميه الإهباؤ 

قيلالخنزير أو الخمر نبضت فإذا الهلرفين، من لكن إذا المشهور في الكفار 
وقبضهابثمن حمرأ باع لو ما فأشبه الطرفين، من الممابفس يحمل لم اليحول 

مهرلها فرض تقبضه لم ؤإن هنا، فكدا بالثمن، له نحكم لا فإنا أمالخا ثم 
أوحمر على الترؤيج عادتهم لكن أن مثل محرما، مثلها مهر لكن فإن المثل. 
وجهين؛ذلك بحممل وخنزير؛ حم ْع دراهم أو محزير، 

لها،أقارب لا كمن وتكون كعالمه، ذلك وحول يجعل أن أحدهما 
البلاد.فأقرب ؤإلأ البلد، أهل عادة في فينثلر 

عندهم.ذلك قيمة تعتبر أن ت الثاني 
ههنافكذا والختزير. الخمر بين المرصع هذا غير في أصحابنا وفرق 

القيمة.الخمر وفي المثل، مهر الخنزير في لها أن فتخرج 
قامتفإن احتلما ؤإن كلام، فلا عاليها اتفقا فإن القيمة، وحبت، وحيث، 

ذللهمعر ، يعرفاللم ، ذلليكون بأن عن.ل.هم، يالقمة اللمن من نة ب
لهاسمى يكن لم ؤإن يمينه، مع الزوج نول، فالقول ؤإلأ به، قضي عندهم 
المثل.مهر لها فرض صداقا 

لوكما ، ذللئ، فلها الدخول قبل لكنا إن والتراير الإملأم أن ت ؤيتوحه 
فإننفلر، فيه هنا مهر فإيجاب الدخول بعد لكن ؤإن وأولى. محرم على كان 

ولم، ]شغار[ أنكحنهم بعض في لكن . اش رسول عهد على أسلموا الذين 
مهر.بإعطاء منهم أحدآ الني. يأمر 

بعدأو الدخول، نبل لم أمنم كافر، والزوج الزوجة أملمنن، ؤإذا 
عليها،له حكم ولا إليها، والأمر غيره، تنكح لم ما باق فالنكاح الدخول؛ 

إنوكذا محضة، مصالحة وهو ليمصل[رأ،، لم الثارع لأن عليه؛ لها حق ولا 

باقيمن والمثبت ]ذلك[، ظه,' الشمين محمد شيخا نسخة وفي )ب(، في ليت )١( 
.النسخ 

ظه.'العنيمين محمد شيخنا وسخة )ج(، )د(، )أ(، ني )ب(، في ليست )٢( 
.المهليوعة من والمثبت ، ]سممصل[ 



اككاحكتاب 

فهي- بعده أو الدحول مل ولو - أسلمت نمنى حسها، له وليس ملها، اسلم 
احتار.إن امرأته 

.أحدهما أو أسلما ثم ، أحدهما أو الزوجان ارتد إن وكدا 
فللزوحةعينه، نعلم ولا بالإسلام أحدنا[ سق ت الزوجان نال زؤإن 

كانإن المهر نصف لها أن ت رواية على مريعا الخلماب أبو ناله المهر. نمض 
الملم.مر 

كانتؤإن بشيء• أن يجز لم نبضته؛ تكن لم إن القاصي; وقال 
القرعة.هنا; المدهتا وقياس النصف، فوق خيما عليها يرمع لم قبضته 

إذاالزوجة أن أراه; فيما ]عندي[ الميم، وقياس العباس; أبو قال 
ءا-موالأصل المنونة، يوجمتج يت، الإسلام لأن لها؛ ننقة فلا الزوج قبل أملخت، 
بالإسلام،البينونة وقؤع سيثا الحدة انقضت، حتى سلم لم فإذا الحاوة، فى إسلامه 

•وجهان يخرج ]ةد[أآ، فههنا انقضائها قبل أسلم ؤإن للباتن، عندنا ئئقة ولا 
الإسلام.في تبعه صغير ولد وله الكافر، أسلم ؤإن 
لوليهليس القاصي; فقال وة، نأربع من أكثر الصغير تحت، كان فإذا 
يوقفالجا٠عت قمح، فال ثم والإرادة• الشهوة إلى راجع لأنه منهن؛ الاختيار 

ابنوتال سنين- عشر يبلغ حتى المجرين في وتال فيختار• يبلغ حتى الأمر 
سنة.عشرة أرع ؤيبلغ يراهق، حتى عقيل: 

الوليفيقوم واجي،، الفخ لأن ،؛ ضعيفهنا الوقف، العباس; أبو وتال 
الزكاةفي اّل س عليه الواجبا تعيين في مقامه يقوم كما التعيين، فى مقامه 

وغيريا•

أربعامنهن احتار معه؛ فأسلمن وة، نأرع من أكثر وتحته أسلم ؤإذا 
الأصح.في لها احتيارأ إحداهن محللاق وليس ساترهن، وفارق 

الزوجاننال، ]يإل )بط(؛ وني أحدهما[، سق الزوجان ادص لوإن و)د(؛ الميوعان ؛ي )١( 
هءلفي.الميمض مأءمار. شيخا ونسخت )ج(، )ا(، عن والشتا احدهما[، سق 

المعلوعت.في ليت، )٢( 



اثفقهيةالاختيارات من اسميه الإخار 

اضداقمحاب 

عميل.ابن وناله الحرير. على الصداق كتابة يجوز ولا 

يكونأن يستحب أنه يقتضي ت حنبل رواية ني أحمد الإمام وكلام 
تعبفيار، واليالقدرة مع الصواب هو وهذا درهم، أربعمائة الصداق 
بلتعب، يلا أنه يقتضي وغيره القاصي وكلام عليه، يزاد ولا بلوغه، 

مؤخركان محواء دينا، الصداق جعل يكرم إنه ؛يل• دلو • مباحا بلوغه يكويا 
نمهاالواهبة ا1حددث، متوجها، لكان مزجلأ؛ كان أو حال، وهو الوناء 
.٠٠٠٠لم 

يقترنأن إلا يكره، لم ذللث،، على قادر وهو كثر، إذا المقدم وانمداق 
عاجزأكان إذا نأما ذللث،. ونحو المباهاة معنى من الكراهة، يوب ما ؛ذللئ، 

الوجوممن غيرها أد بمسألة إلا إليه يتوصل لم إذا يحرم بل فيكره، ذللث، عن 
فيهلما كله، هذا يكره أن فينبغي ذمته في موحر وهو كثر إنا فأما المحرمة. 

الن.مة.لشغل ه نفتعريص من 

يوفيهالا أو مهحرما، صدانا يعْليها أن بنية تزوج إذا أنه • والأوجه 
منتاب فلو بماله، الفرج يتحل لم هذا فإن له، يحل لا الفرج أن ت الصداق 

الوالمرأة معحرمة، بعين تزوجها لو ما حكم حكمه يقال؛ أن ينغي النية هذه 
•تحريمها تعلم 

إلامهمّا، صح إجارة؛ أو ب؛ع فمحا عوصا صح ما وكل المحرر؛ فمحا نال 
روايتين•علمحا فإنها ؛الزمانا، المقدرة الحر الزوج منافع 

(.١٤٢٥لم)وم(، ١٥٣٠)الخاوي أخرجه 



__^^^]ت7اا=اسداقكتاب 
تمسدهغير من الم مناير في الخلاف فأطلق التعليق ني القاصي وأعا 

عقيل•ابن وكذلك بزوج، 
تزوجهاإذا : فلفنلهما المقنع، في محمد أبر والشيخ أبو وأما 

روايتين.فعلى معلومة مدة منافعه على 

والحرية.الزوجية، القيدين؛ المحرر صاحسا فاعتبر 

القاصي،وسالمه الحنفية، كقول، بمال،؛ ليت، أنها المغ؛ مأحد ولعل 
وتجوزمال،، هي بل ممتؤع، هدا محمد: أبو ونال موصع. غير في يمنعه ولم 

.عليهاالمعاوصة 

منفيه لما أنه المغ؛ رواية تعليل في يظهر واليتم، • البام، أبو قال 
كماالأحاكام، تنافي إلى يفضي فكأنه للاحر، ملكا يصير الزوجض من كل كرن 

.عبدهاتزوجت لو 

تصح.أن لغيرها المنفعة كانت إذا فينبغي التعليل• هذا وعلى 
؟ثعيب، مع موسى نمة تخريج هدا وعلى 

مقدرةمعينة إجارة زوجها جر تأ نلا المرأة أن التعليل؛ هدا وموجنا 
•الأخر يستأجر لا الزوجض من واحد م، وأن بالزمان، 

المهنةمن فيه لما خاصة؛ الخدمة بمنفعة مختصا المع يكون أن ؤيجوز 
والمافاة.

المنفعةقيمة نجت، أنه ،؛ المد٠٣فقياس صدانا، المتاع تمح لم ؤإذا 
أصدقهالو ما فيشبه صداقآ، تكون لا الخممعة هده أن علما إذا إلا المشروطة، 

الوجهتن•أحد مح، المثل، ء الواجب أن مح، مغصويا مالأ 
صح،صنعة؛ غلامها يعلم أو يعلمها، أن على تزوجها ؤإذا 

أوابنها أو أخاها المعلم كان ولو أيما، جوازه والأشبه؛ القاصي. ذكره 
•أجييا 

؟،aJ؛l،ولو لازما، المكاح يكن لم أصدقها ما للمرأة يحصل لم ؤإن 
هذاخالف، وما الكلف،، التزمه أو به، الشائع ألزم ما يلزم ؤإنما كاييع، بدله 



rsMSBTi  اتمقهية1لأحتيارات من اكليق الإؤتباو
=اكتق=^=========

ليمتيتعذر العمد Jامتشاع نقل لم فإذا للأصول، مخالف نفعيمي القول 
•القح المرأة تمالك أن من أنل فلا عليه، العقود 

ؤإنالكاح، مخ للزوجة بت، نمه. قبل وتلم، معيط شيتا أصدقها فإذا 
إنبل لازما، العقد يكن لم ببطلانه، المشترط يعلم ولم باطلا، الشرط كان 

الفخ.فاله ؤإلأ الشرط بدون رصي 
jأعءلاهابيعه من نيد فامتنع نيد، عبد لها يشترى أن على تزوجها ؤإذا 

المجد؟وأحد البدل رد تملك، فهل ،، ل[ل بذل ]أو المجد نيد باعه ثم قيمته 
الماس•أبو فته تردد 

أنهت المدمبإ من المشهور فقياس ت تعتقه أن بشرط عبدأ أصدقها ولو 
كالبيع.صح 

والثيابوالبقرة والشاة كالمجد المال، أهناف، صائر في ينبغي والذي 
اللفظذللت، مى مإلى فيه يرم أن ت ذلك ص صيتا أصدقها إذا أنه ; ونحوهما

ري'ءو 
غالباذللئ، بعض كان ؤإن القد، قي الطلقة والدنانير الدراهم قي نقول كما 

به.كالملنوظ فهو لبه، أو اقتناؤ0 عادتها س كان أو كالبح، ؛ه[أآ،؛ ]أحد 
غيرعبدأ أصدقها إذا أنه ائي؛ المجعفر رواية في أحمد الإمام ونص 

علىدليل ]مثليا، يخدم ما ندر على الوسط ولها يمح، أنه ؛ ءبيد0 من معين 
يناسبها.ما اعتبر ؤإنما معللقا، الخادم يعتبر لم ٢ أنه[أ 

نيل؛لو معللق، عيد على حالمها ولو الخلع: في العباس، أبو قال 
إلىأقرب لكان الطلق. النير في يجب، وما الكفارة، في عتقه يجرئ ما يجسمإ 

الإيمان.فيه يعتبر لا أنه إلا القياس، 

،-؛*[.]١٢؛ ا( ) في )٢( المطبوعة. ،ي لمت، )١( 
لمانه على دليل )د(: وني فإنه[، ذللث، على دليل رج(: )ا(، في )٣( 

محمدشيخنا نخة س والثبت، فإنه[، ذللث، على دليل ]نملها )ب(: وفى يعتبر[، 
اسين



آءء|،سالصداق كتاب 

ألتبمواستدل يصح. لا أنه ت بيت على تروجها إذا أنه القاصي أطلق 
رهن.اكاولك، لت البدؤية أن ت وعمهومها الحضرية، ني هي[ ]ؤإلما مهنا 

بيوتهمفإن الحضر، Jخلأف، كالخادم، واحد حنس من البادية محوت لأن أشبه؛ 
.متفاوتا اختلافا وصفة وندرأ حنأ تختلف 

منالزوج عن أنه بالممليم ينوى الزوج غير القصيدة أو السورة علم ولو 
الزوج؟عن يقع فهل الزوجة، تحلم أن مر 

غيرمن الدين استيفاء على الغريم يجبر لا • نلنا إن يقال• أن فيتوجه 
الرضا،شرطه الاستيفاء هدا لأن يفلهرها؛ لم إذ نيته إلى يلتمت، لم المدين، 
يجبر: ففاؤإن الدين. غير من لبنه يتوفي بأن يرض لم المستحق والغريم 

الموفي،نية مجرد يزتر أن توجه الغريم؛ غير من الاستيفاء على المستحق 
بعد.فيما فوله ؤيقبل 

الطالةتستحق ولا صح، ^-؛bU،؛ ومائة مقدمة مائة على تزوجها ولو 
الجماعة،رواية في أحمد الإمام عليه ونص • فرقة أو بموت إلا بالمرجلة 

رأنشريح• عن ميرين ابن عن جاء وغيره- كالقاضي الذهب شيوخ واختاره 
للينافقال؛ شريح إلى فقدمته الميسرة إلى وآجل عاجل على امرأة تزوج رجلا 
٠، للدال نأحنبs ميسرة على 

جهالةمن أقل فيه الجهالة لأن صحح؛ شرط هدا أن ؛ المذم، وقياس 
حميعفى بصحته نيل ولو العقد. مقتضى الحقيقة في الشرط هناا وكأن القرفة، 

لكانمتجهآرم.الآحال؛

المالءاقأطلق إذا بأنه وغيرهم محمد وأبو والقاصي أحمد الإمام صرح 
حالا.كان 

المطبوعة.يى لست )١( 
١١ ٦ • أ/ ممض ني شية أيي ابن أحرجه )٢( 
قدمرحل إلى . الن؛ي ارّل وند متجه، هو رنعم 0ه•' العشمض محمد شيخنا قال )٣( 

فامتنع،.إليه قأرمل ميسرة، إلى ثوبين محليه ييع أن الشام، من بز له 



الفقهيانالأختيارات من اكلهيذ الأخباو  ٢٣٦١

=وئئ1=======^==^
أنالأرض- تلك أمحل بين جاينأ العرف كان إن الماص؛ أبو غال 

كانواولو يعرنونه، ما على كلامهم يحمل أن فنغي موحلا، يكون اJطلق 
يوجل:ما والصداق يعجل، ما عدهم فالمهر والصداق المهر لفظ بين مرنون 

صداقعلى معها اتفق امرأة تزوج ولو عرفهم. مفضي على حكمهم كان 
يحلفلا عثرة، بفمي عليها وأشهد دينارأ، عشرين يظهر وأنه دنانير، عثرة 

علىالرجل تحليقا يجوز ولا يالشرؤل، الوفاء عليها يجب ل به، تغدر أن لها 
يتضمنهدا مثل في بالقض الإشهاد لأن الصورة؛ هده مثل في القض وجود 

الإبراء.

يوحذنقد درهم، مائة معه نقى منة كل في يعطيها أن على نزوحها ولو 
وتتوجهالمسمى، لجهالة فامدة؛ تسمية ه هن. أن أصحاسا من كثير كلام من 

أكراهأو ؛ا.رهم، نفيز كل الصبرة باعه لو كما بأصولنا، الأشبه هو بل صحته، 
بمدةتأجيله بمنزلة المكاح بمدة الهر تقدير ولأن بدرهم، شهر كل الدار 

الأجل.وجهالة القدر جهالة بين فرق لا إذ الكاح، 
إذأيما، صح ثوبا، شهر كل لها خيعل أن على تزوجها لو هن.ا وعلى 

والخانع.الأعيان بين فرق لا 
تبطلند فهنا زوجته دامتا ما عبده أو داره منفعة على تزوجها ؤإن 

أنبسغي فهنا تلفت إذا ذللث، مثل لها شرط فإن المكاح، زوال نبل المنفعة 
نفلر.ففيه يشترط لم ؤإن يصح، 

باقلهو العللاق ونع ثم يالمداق المرأة تبرعت، موصع كل في قيل ولو 
الفوخ-؛جميع في وكذللثؤ - يده في هو من على بالنصفا يرجع إنه بعينه• 

بمعاوصة.حرج لو ما بخلاف يعد، لم 
همابل ونالتا: واحد، عقد فى تكرر الصداق أن الزوج اذعى ولو 

الخْلابأبي قول محيا المهران. ولها قولها، فالقول لزنة؛ بينهما عقدان 
والأصلبينهما، الفرقة عدم الأصل لأذ قوله؛ القول يكون أن ؤيتبغي والجد، 

معل■ الأصل لأن نصفه؛ إلا تستحق ولا الثاني، الهر على زاد مما ذمته براءة 
القاصي.وقاله إقرار، ولا ببينة يثبت، ولم الدخول، 



ولمينكره لم ؤإن فوله، فالقول الدخول؛ أنكر إن ت محمد أبو وفال 
الدخول.وحول في نولها فالقول به؛ يعترف 

فيصداقا عاليه ادعت صورة كل في يجيء وهكذا ت العباص أبو تال 
بجمععاله يحكم هل الطلاق، منه ووُع البينة به ونامت الزوج فأنكر نكاح 

الأوجه.على وعدمه؟ الممهل ادعائه بين يفرق أو يتمنه، أو المسجى، 

نهلالمرنة، وحملتؤ والمقا.ب تبين إذا الصداق أن المسألة; ومأحد 
حتىالثاني بالنصف يحكم لا ]أو الدخول؟ عدم بيع لم ما ]به[ عليه يحكم 
بالدخول؟[لا،ّيحكم 

لبعضإمنامحل لأنه حاز؛ بأقل؛ المسمى صداقها عن صالختا ولو 
لأنهربا؛ ذللث، في لأن الممل؛ بملل ذلك،؛ من أكثر على صالحته ولو حقها. 

العقد،بعد الهر على نيادة لأته جوازم؛ المذهب؛ وقياس حقها. على نيادة 
منهبأقل المثل مهر على يصطلحا أن يصح أنه صححنا ]وقد[ جالز• وذلك 

واجب؛العقل..انه •ع وأكثر، 
يكونأن يخم، الزوجة؟ نول !لى لزومهايفتقر هل المهر ش والزيادة 

بمجردطزم فهل المثل، مهر من أكثر لها فرض فلو الفرضءأى. ]كايداء 
قبالتهاتكون أن بين يفصل لم مطلق مهرها* في *زادها أحمدت كلام فرصه؟ 

ؤلا أم 
أوالحال، تأجيل أو يقد، نقد تبل.يل مثل الهر، يغير أن أاّاد ولو 

المكاحبين الفرق في أصحابنا تعليل فموجب، ذللثح؛ ونحو الموجل إحلال 
تغيرهو ؤإنما فرض بابمداء ليس هذا لأن يصح؛ لا هذا أن والإجارة؛ والح 
ابتداءبمنزلة الحالة ^ه لأن أيما؛ صحته كلامهم يحتمل وقل. الفرض. لدللثح 

بكلامهم.أشبه وهو العقد، 

١المطبوعة فى تح لي)١( 

والميتالغرضء، بعد الء;ّض تكابماء )د(ت و؛ي الأرض[، الأرض ]كانه )ب،(ت في )٢( 
المح•اقي بس 



الاختياراتمن الهلْيق و ألاقط

هديةلها أهدى إذا فتما احمد الإمام عن كنت وقد الماص: أبو وقال 
وهبهما أن يقتضى فهدا الفاسد، العقد زال إذا إليه ذلك ترد إنها العقد، بعد 
محمدأبو ذكره ما حلاف وهو الكاح. زال إذا يبهلل فإنه المكاح، سث، لها 

الشريعة،لأصول الموافقة المذم، أصول على جار المنصوص وهدا وغيره، 
حكمله يثبت، ]فإنه ث، يبشيء له وهب أو ميء له أهدي مجن كل أن وهو 
ويزولبثبوته ؤيثيت بب،ء اإذللث، تحق يمن يستحقه يحيح، السبب ذلك 

منمثل ،، الهدية[ل قبول ]حاز حيثا بحلمه، ؤيحل بحرمته، ليحرم بزواله، 
لهأهدى من وكدللث، القرض، بدل حكم فيه له يثبت فإنه للقرض، له أهدى 
فإنهالمدقات، وساعي الجيش وأمير كالإمام غيره؛ وبين بينه مشتركة لولاية 

وعدوهوند العقد، تبل الهدية كانت ولو الاشتراك، ذلك حكم الهدية فى يثبت 
بها.رجع غيره، فزوجوا بالنكاح 

إذاالصداق، في يكتب لم ؤإن الصداق، من محسوب المقدم والقد 
المتقدمالشرمحل لأن الدحول، فبل القرفة عد سممه ويهلاو_، عليه، تواطؤا 

نللث،.حلأف[ص عر ]يممقوا أن إلا كالقارن 

نالصدانها، عتقها ؤيكون نمها تزوجه أن على أمته أعتق ؤإذا 
أبووتابعه تتزوجه. لم شاءت ؤإن تزوجته، شاءت إن بالخيار هي القاصي: 

به،الوفاء يلزم فلا الكاح، في سلف، لأنه وغيرهما؛ الخهلاب وأبو محمد 
ؤيمسر]العتق[ل؛أ، في يمح كما كلمها العقود في لف، الصحة ؤسوجه 

ترفيةقمح، مقامه الحاكم قام ؤإلأ فعله، إن لف، المعلى تحقا م]العتق[ل؛، 
منفحةالحقل لأن والمناني؛ الأعيان توفية في مقامه يقوم كما المستحق، العقل 

)ب(.الميومة، في لت، )١( 
الهدية[،مول في ]حاز )د(: رفي الهدية[، تولي في تحاز )ب(؛ المعلومة، في )٢( 

المخ.باش من والمشت 
٠خلاف[ يفتوا أن زالا ت رب( ش  ٢٣)

فيالعثيمين محمد شيخنا وتال المرصعين. في لالعتقآ يدل ]العقد[ ات في )٤( 
الح(*ت )لعله ت نسخته 



انمداقهتاب 

——^^ا]تتاا=
فيهاالمشروط الهبة يمنزلة وهذا لكلصناعات، نيه؛ لم النجاز النافع، من 

الثواب.

أعتقهاإذا الأمة على التزؤيج اشتراط في أحمد الإمام عن والمنصوص 
الخدمة.كاشتراط مبل؛ لم أم نلت الشرط، هذا لزوم 

أنعلى يعتق الرجل عن أحمد سئل القاسمI بن أحمل. نال 
أعتهتكقد ت يقول أو صدانك، عتقك وجعلت، أءتةتلث،، نل ت يقول يتزوجها، 

أنعلى أو وتزوجتك أعتقتلثه ت سواء وهو جاتز، هو مال• أتزوجك؟ أن على 
جائز.لهو به تكالم إذا واحدأ كلاما كان إذا أروجالث،، 

بمنزلةأتزوجلأا'ا أن ُءلى موله'' أن علم، أحمد الإٌام من نمى وهن-ا 
وعلىالكلام، هن.ا بنفس زوجة نمير ألها يقتضي وكلامه اوتزوجتلث،* قوله؛ 

الامتناعكان محواء نفها، قيمة يلزمها أنه ذكروا يتزوجها لم إذا الأولين؛ يول 
منه.الامتناع كان إذا نثلر فيه وطا منها، أو منه 

بدلإلما يرجع أنه ييتخرج مجانا• نعتي، أثما نولهم؛ علم، ييتخرج 
إذالميل؛ إلى وأنرب، هج،، المن. نيامحي وهو التق، بدل إلى لا الونحى، 

مقامه.مائم بال-له وأحد العونحى هالا أحن• إذا بالعتل، مسه طابتا الرجل 
ولم٣،، بد-ونه؛ أو ، تبواله[ل بها يتزوج أن على عبدها أءتقن٠ ومن 

تماليلث،عليه اشترطت، بألها عميل ابن له وعلأصحابنا، ذكره شيء، يلزمه 
فيوالحفل النكاح، في ّلمه بأنه القاصي وعلله له، قيمة لا وهو البضع، 
ولهزاللمرأة، النكاح في الحفل فإن نغلر؛ فيه الكلام وهذا للزوج. النكاح 

بمللقأن الجملة في الولي ومللث، الرجن،، دون عله يجروها أن الأولياء مللثا 
يفحأن أراد ]إذا[ المغيرة من نللث، يمللث، ولم والجنون الصغير على 

أنهكما مقصود، وهدا واستمتاعا، ومجهرآ نفقة اشترطتؤ ألها ومعلوم نكاحها، 
النهقة.بإزائه علته تجب، اسمناعا عليها شرط يتزوجها؛ أن علمر أعتقها إذا 

ه.نفقيمة عليه أن فيتوجه وعدمه؛ الزواج بين حير إذا وأما 

]ولو[.)ب(: و )٢( بمداْاآ• ^ M؛ م،  ٢١)



ك[
الفقهيةالاختيارات من الطْيق 

الكاحمقتضى فإنه المثل، مهر إلا عليه فليس التزؤيج ، ]مل[ليإذا 
المطلق.

العقدني المشروؤل العوض لأن ه؛ نفنيمة بالمفارقة عليه أوجبنا ؤإنما 
لمعوض على أعتقته كمن فيكون الث-رع، في له قيمة ولا بها، تزوجه هو 

لها.يسلم 
الل.يهو لأنه نصفه؛ أو المثل مهر يعطيها يتزوجها لم إذا انه ليتوجه 

يالعقدلها يجب ؤإنما ذلك، بعد الطلاق يملك فانه تزوجها، إذا عليه ستحقه 

المثل•مهر 

لابنته[أو أحته يزوجه أن على عبده أعتق إذا فيما يجرى البحث وهدا 
الخطابوأبر الجامع، في القاصي فذكر مهرآ: الطلاق نصحح لم ؤإذا 

التسمية.لفساد المثل؛ مهر تستحق أنها وعترهما: 
ونالهالضرة[ ]مهر تستحق أنها بكر: أبي عن الجرد في والمحكي 

بدلفله - تعيره عند بدل له كان ؤإن _ الصداق فإن أجود، وهو عقيل، ابن 
يبعد؛لم ها الكاح بيطلأن قيل ولو الذهب، قياس هذا تسميته: فساد عند 
صححناؤإذا الشنار. وكنكاح كالخمر، فهو له. يدل لا فاسد المسمى لأن 

منمقصودها حمل يقال: فقد الطلاق، نبل الضرة فماتت، الطلاق، إصداق 
•نظر وفته أجني• المهر عنه وش لو كما فتكون الطرق، بأبلمر القرفة 

لهجاز المرأة؛ ليخلمى له المائل كان إذا أنه الطلاق: فى ينبغى والذي 
ؤيرذيها،يضربها امرأة له كانت، كأن مالأ؛ أو نكاحا كان سواء عوضه، بلول 

نال:أو النكاح، في سلف، فهن.ا بنتي، أزوجلث، أن على امرأتلث، طلق فمال: 
الطلاق.إصداق مسألة فهذه امرأتلئج، طلاق على بتى زو-آتكا 

لوكما عليه، مستحقا يصير الطلاق إن : هدامثل في يقال أن والأشبه 

]بذل[.في)أ(; )١( 
المخ.باثي من والمت حط1، أنها يظهر والذي واJطوءت: )ب(، في )٢( 
■الشح باتي من والمثبت، يفده[، ]مهرا )بح(ت المعلومة، »ي )٣( 



!عمالصداق كتاب 

وليسالطلاق، في سلف وهذا امرأتك، تطلق أن على الألف هدا خذ نال،ت 
تقدم.كما بممتغ 

يجوز؛لا فههنا ت المرأة نحرر غرضه العونحى باذل كان إن وأما 
سدث،>ا،>ى.

نهناأبوها خالع أو بمال، ضرتها عن القرة خالعت، لو •' هدا فعلى 
التزوجمضوده كان إذا الرجل أن؛خاني يجوز لا كما هدا، يجوز لا أن ينغي 

ؤإنحكم، فاله محرمة كانت، إن ت الطلاق مسألة ني ينظر فالأجنى ، بالمرأة 
بمالأن عاليه حرم ند الأحنى كان ؤإذا حكم، فله تحقة أوم مباحة كانت 

علىإياه بيعه نفلير هدا العونحى؟ ؤياخذ يجيبه أن للزوج يحل فهل العللاق، 
أخيه.بيع 

المممى،الزوج لزم أبا؛ كن ولم مثلها، مهر يدون موليته زوج ومن 
البيع-في كالوكل أحمد؛ الإمام عن رواية وم الولي،• ما والتمام 

أنيئ;أو المثل، بمهر الصغير ابنه زوج إذا فيما لأصحابنا ]ؤيتحور[ 
روايات؛

عليهما.فيكون الأب، يضمنه أن إلا مهللقا، الابن على أنه وحداس؛ 
٠رحيم عليه فيكون ضمنه أن ت الثانية 

ضمانا.الأب على أنه الثالثة: 

(،١١٩)•والترمذي (، ٢١٧٦)داود وأبو )٨٣(، وسلم (، ٠١٥٢)الخاوي أخرجه )١( 
٨١٧١ والساتي 

قالتال:  ijjjAأبي عن والترمذي، والناني، داود، وأبو لم، ومالخاوي، )رومح، )٢( 
نيرما لها فإن وكي، صحغتها، لممؤغ أختها الرأ؛»للأة، أل ن'لا الله ومول 
الفقي.حامل محمد لها،(. 

بالأحنبيالمرأة تزؤيج مقصوده كان ]فلو ت التالية انمارة ]المرأة[ كلمة بعد )د( في )٣( 
المخ،باني ني موجودة لمتا ومي الميوعة ني ونحوم •[، • ينظر- فالاجبي 

العثيمنمحمد شيخا عليها وشطب 
]سرجآ.رب(ت؛ي ، ٤١



اثممهيةمن اكا0ية الأخاو 

أصالة.عله أنه الرابعة: 

أصالة.الأب على فهو ْقرآ الابن لكن إذا أنه ة: الخام
والنفقةالمهر الأب وصمان رصاه، وعدم الابن رصا بين ١^٠؛، السادسة: 

الن.ىيقول: أن مثل آحر، بلفنل يكون ومد الضمان، بلففل يكون فد الابن على 
منذلك ونحو ولده؟ والد سرك وهل واحد، شيء واسى أنا أو: لابني، لي 

يذكروند • ]الخال[ بدلالة يكون وقد ابنه، يزوحوا حتى تغرهم التي الألفانل 
علىفيروجوه بدللث، يخبرهم[ ]أو مالأ، ابنه مالك فد أنه يفضي ما الأب 
درهم،آلاف عشرة له أو: درهم، آلاف عشرة أعطيته أنا يقول: أن مثل ذلك، 
الأب.مال من القدر بهد.ا حقهم يتعلق أن يشغي فهنا ذللئ<، ونحو 

لكلمهر•تكون أن يبغي رصاه نل أو الزوج بلؤخ نل الزوجة ونفقة 
منفأحد ابنه مهر عليه الذي الأب مات إذا الخاعع: ني القّاصي قال 

وشمذس'متصور ابن رواية في عله نص الابن• على به يرجع فإنه تركته، 
التيالرواية على بناء ذلك، له أسلأّتا يكون أن يحتمل القاضي: فال 

علىيحمل أن ؤيحتمل به، يرجع إذنه بضر غيره عن ضمن من إن تقول: 
منه.القبص يحمل للمآ لكن بذلك، تْلوع وأنه الأحرى، الرواية 

حفمى.أبو حمله ا مال. وعلى 
أنوذلك حميعا، إلا؛المآحن.ين الجواب ينم ولا المياس: أبو تال 

أنفأولى هو ضمته فإذا صح. بإذنه؛ أحتبي ضمته فلو ابنه، مقام قائم الأب 
ضمانه:بدون ذمته في المال يثبت* أن له لكن ؤإذا للابن. لازما ضمانا يكون 

أولى.وقفاؤه[ر ]فضمانه 

]الكلام[.)ب(: ش )١( 
المخ.باثي محن والثت يغرهم[، ]أو )ج(: وفي ]ؤيغرهم[، )د(: ش )٢( 
•المخ ياش من والمبت، أن[، ]على المعلومة؛ في )٣( 

منوالبت، به[، ونمى ]مضمانه )>—،(؛ وئي ونقائه[، ]فضمانه )ج(؛ )أ(، ني  ٢٤)
٠>ةءلفب العتيمين محمد سخنا وسخة رد(، 



اثمداقعتاب 

أحني.فمنه لو كما لزمه الأب صمته إذا ت الجامع ني القاصي تال 
روايمحن•على ؟ ]الأب[ على به الرجؤع يملك مهل إياه، أتجها ؤإذا 

إذنه.بغير غيره عن الأجنى صمان أصلهما 
الإذنفي ابنه مقام مائم لأنه واحدآ؛ مولأ به ير-أع بل I انماس أبو قال 

نمه.بإذن أحنى خمن لو كما لنمه، 
آحل.أالمتوقي كان غيره؛ أو صداق من دينا غيره عن الإنسان وفى ؤإذا 

فهوعليه يه يرجع لم إذا عته الموفى وأعل عنه، ربدلأ دينه، عن تله[لآ، وفاء له 

بحيثالموفي، إلى انتقل ثم عنه، الموفى ملكه ز' ]يقال[أ هل ثم 
وفحالدحول، نبل كالهللاق يعفه؛ أو الاستحقاق يثبت انفخ لو يمالت 
يجبلا أنه الرا-ءحت الموفي؟ إلى فيعود يملكه لم أو عنه، للموش كان البيع، 

انمماله.

فيأحمد كلام ٠لاهر وهو الوؤدء. متعته ؤإن بالخلوة، المهر ؤيتقرر 
ذللث،،ونحو عليها، ونبض وة نوعتاوها أحدها فإن له؛ ونيل ١ حرب رواية 

الهر.فعليه لغيره، يحل لا شيثا منها نال إذا قال؛ بها؟ يخلو أن غير مجن 
فقياسالوءلء، في ]فاختلفا الفاط النكاح في بالخلوة مهر لا نالنا؛ ؤإن 
النكاحفي يالويت، الهر وجوب يقتتغي والقياس قولها، القول أن المدهب، 
النفقةأو بالمهر الرؤج ار لإعوالفخ فيه، المدة بوجوب تولنا على الماسي[ 

عتهنمصوصة ا الرواية على اكثصيم، فيه فيتخرج بالزؤج، للست،[ر الفخ نثلير 
يلزمأو لنللث،[ر ؤيتخرج الفخ. في معذورة لكونها المهر؛ نصم، لها فإن فيه، 

]الابن[.)أ(: في )١( 
.أ( ) ، )د( ، في)ج( وعي زءئفي الئيمين محمد شيخنا وسمحت ، )ب( المهلبوعت، ني ت، لي)٢( 
محعانشيخنا وسخة )أ(، )ج(، )د(، مي دعم، )ب(، ١لميوعة، مي ليت، )٣( 

ه.الخيمين 
.]نمة[ ت )ب( ؛ي )٥( المطبوعة. قي ليست )٤( 
الخطيوعة.ر ليت )٦( 







الممهيةالاختيارات ض الطميه |إإخبار 

.بثبهة لال٠وءلوء٠ المثل مهر يجب ت وغيرهم اصحابنا قال 
هوفيكرن مى مالشمهة وطء في يكون أن أمكن إن أته ؤينبغي 

•ملك وشبهة اعتماد، وشبهة عقدI شبهة أنسام؛ ثلاثة الشبهة فإن الواجب، 
فيه.ييب فلا الكاح: عقد قاما 
أنفالأشبه فاسدأ، شرا؛ الخشتراة الجاؤية وطئ إذا فإنه البح؛ عشل وأما 

لمافعها.أجرة ولا لها، مهر لا 

لهايجب لا أن ننغي فقط؛ عليه الاشتباْ كان فإن الاعتقاد; شبهة وأما 
مهر•

لهايجب أن يبعد فلا زوجها أنه اعتقدت فإن فمهل؛ عليها كان ؤإن 
•المسمى الهر 

فإنالشتركة; والأمة مكاتيته، وأمة مكاتبته، مثل الالك،، شبهة وأما 
وهذاسواه. يجب، لا أن فينبغي شيء، على المهر تحق م مع اتفق قل كان 

نل•الاللئ، يكون أن إلا بالقيمة، نقمن فإنها والماغ، الأعيان مان ص قياس 
•حراما أو حلألأ الإتلاف كان سواء ذلك،، غير على التالف، •ع اتفق 

واحل■،مهر الواحبا أن ييبا فلا الشبهة، نكاح في الوطء تكرر ؤإذا 
•واحدة عدة تجبا كما 

أبيومن.شتا أحمد، عن رواية وهو • الزنا على للمكرهة الهر يجب ولا 
بكر[]آبي واحتتار حنيفة• 

ليكرفأرجمه التفرقة، بكر; أبى عن آحر موصع في انمام، أبو وذكر 
وطشتاإذا البكر الأمة لكن أحمد، الإمام عن منصور ابن ورواه الثيب،، دون 

البكارة،أرش وجوب في يختلفج أن ينبغي فلا مهلاوءة، أو بشبهة أو مكرهة 
مثلمهر أنحعاف القيمة بعض يكون ومحل• بالثيوية، قيمتها من نقص ما وهو 
•الأمة 

البركات،[.]أبى )ب،(: ش )١( 



الصداقكتاب 

بيمينهأو غيرها يإفاد أو بإفسادها احتيارْ بغير زوجته منه حرجت ومتى 
كالمنقود،أحمد الإمام عن رواية وهو ،• ]مهره[ر نله ضالته؛ شيئا تفعل لا 

عنرواية وهو متفوم• الزوج ملك من الضع حردج أن الصحيح على بماء 
أحمد.الإمام 

علىنيخير لالميع[رأ،، اليانع كإتلأف فهي I جهتها من كانت إذا والقرفة 
المسمى.إسقاط وبين لها، الخمس وصمان المثل بمهر مءلاليتها بين الشهور 

٣ا® »ا!!ئ ® ١
المروذى•رواية في أحمد كلام مقتضى فمحا العرس بملعام وتختص 

الجامع.في القاصي وفاله حادث. لمرور طعام كل على تطلق ت وفتل 
أظهر.العرس في أنه إلا ذلك، ض تطلق وقيل: 
١اليحول عم، أنه على يل.ل ، لوصفية ر حديثإ في الوليمة ووقت 

اسوص.ني لت )٢( ]مهدئ[. )ب(: ؛ي )١( 
حبانوابن (، ٣٢١٩)واكرمذي (، ١٤٢٨)لم وم(، ٤٧٩٣)برقم الخاوي أخرجه )٣( 

بألفاظ.خلأة.، U/٧٨ةي ٠Jوا(، ٥٥٧٨)
جحشبت، بزينب اش. رمول، 'بش نال،؛ ه ماللث، بن انس عن الخاوي لروكا )٤( 

يجيءنم ؤيخرجون، ماكلون نوم بم،ء داعيا، الطعام على نأوسلتا ولحم. خبز 
مااش وصول يا ت نملنا ادعو،، أحاوأ أجد ما حتى »دءوت ؤيخرجون، فيأكلون نوم 
نخرجالست،، في يتحدثون رهط نلاثة وبقي طعامكم. ادفعوا قال،؛ ادعو،، احدأ أجل 

الميتؤأهل عليكم لام الفقال: ها عانثة ح«مة إلى فانعللق اه. رسول 
ياأعالك، وحدت، كيف، اض، ورحمة لام الوعليك، نالت،: وبركاته، اه ورحمة 

لعائشة،يقول كما لهن يقول كلهن، اته نحجر فتقرى • للث، اطه بارك اف؟ رسول 
البيت،في رمعل ثلاثة فإذا ج، اطه رسول رجع نم عائشة، نالت، كما له ؤيقلن 

أدري؛فما عائشة حجرة نحو منهللقا فخرج المحياء، ش،.يد . الّم، وكان بمُدنون 
داحلهالباب، أّكفة في رجله وضع إذا حتى فرجع • خرجوا القوم أن أجر أم أحثرته 

حامدمحمل الحجاب،•(. أية وانزلت، وبينه. بيني المستر أرخى خارجه والأخرى 
)وبركاته(.البخاري لفظ في ليس قلت،: الفتي. 

لهفقال . وتزوجهاالتمر. رقأعممها وفيه؛ صفية من، زواجه. قمة ه أنسر ذكر رم، 





ال^^واقكتاب 

———^1قنق1ا=
فيهلما يجب، لا لكن والإنكار، بالحضور الممد٠ لزوال بكلامه؛ أشبه الترك 

المكر.باتخاذه حرمته أمقهل. الداعي ولأن الإنكار، تكليمؤ من 
يتردأو ، تويثكرا عليه يلم هل بهعصيه، يمتليس مر إدا ٠ هذا ونظر 

التسليم؟
نفدالعلرنين، أحد نلته على يغلب ولم بالمحرم، يأتوا أن حاف ؤإن 

فينبض— الخعليثة شهود خوف وهو — والميح — الدعوْ وهو — الموجب تعارصى 
لأنيحرم؛ ولا المساوي، العارض عن لم يلم الموجب لأن يجب؛ لا أن 

الجواز•لمحقي والتحريم، الوجوب مضا كذللث،• المحرم 
المكانني اللبن، من المع على تدل كلها أحمد الإمام ونمومحى 

بمنع[تجزم حيث، محمد، أبي للشيخ لازم وهو القاصي، وناله الصور. 
مأخذان؛ولذللث، والفضة، الذهب، وآنية الخمر فيه مكان فى اللبن، 

.ذللث، فيه مكان إلى يدخل فلا منكر، الخزل في ذللث، إقرار أن ت أحدهما 
كالماؤإنا هم، وكنالالذمة أهل دور إلى الدخول فيجوز ت هذا وعلى 

عنينهون كما ذللت،، عن ينهون لا فإنهم ذللثؤ، على يقرون لأنهم صور؛ فيها 
الخمر.إفلهار 

منغؤيكون محمد، أبو به احتج ما جميع عن الجواب يخرج وبهذا 
الخزل.في كونها لخغ محببا الملائكة 

تدخللم اقتناؤه؛ يجوز لا كل، الاعوْ في كان فلو •' هذا وعلى 
تمتغفلا جنبا، بقاؤه بملول لا الجنب، فإن الجنب،، بخلاف أيضا، الملأتكة 
ييرآ.زمنا هناك ]الجتب[ص كان إذا الدخول من الملائكة 

نلل؛٠من تثنى ؤيمكروها، أو محرما اللبن، نفس يكون أن والثاني• 

.المطيوعة في لمت ( ١ ر 
محمل.سيخنا ونسخة )د(، من ت، والثي]حزم[، ■' )ب( )ج(، )أ(، ني )٢( 

ظفه.الثمين 
باوونلاو>ت_،[.فى)ا(ت)٣( 



الممهيةالاختيارات من |اها><|اة |إإمار 

المنزليكتب ما العالة وتكون وغيرْ، عمر حديث ني كما الحاجة، أوقات 
الذمة.أمل منازل يدحل لا إنه حتى المحرمة، الصورة من 

صور،قيها بيعة إر الدحول ءدم آحر: موصع ش الماس أءو ورجح 
القبر.عالي كالمسجد وأنها 

اضيعبد من مغ لهم لهى الذمة وأهمل لأحد، ملكا ليست والكنانس 
أجرأ.أعظم الغا»الين وين يتهم والعابد عليه، صالحناعم لأنا فيها؛ 

لهموبيعه أحمد، عن مهنا ونقله والنصارى. اليهود عيد شهود دس 
٠عاليه به يستعينون ما فيه 

دارإلى التجارة متع في أحمد الإمام عن منصوصة رواية من ؤيخرج 
لمإذا الحرب[را، دار إلى الفر من يمنع ولا لعيدهم مهاداتهم ]ومثله الحرب 
واجب.ترك أو محرم بفعل يترموْ 

يحسمه.المنكر من يشاهد ما ؤينكر 

تخصيصفيه ما وكل ونحوم، تمثالا أو كنيسة يعملونه ما بيعهم ؤيحرم 
*له تمعز أو لعيدهم 

منهيبهم والتشبه بهم، التشبه من أنه حلافا أعلم لا العباس: أبو تال 
الدعوة.هناْ إجابة يبني ولا فاعله، عقوبة وتجب إجماعا، عنه 

.لبسهاحرم شعارهم من الزرقاء أو الصفراء العمامة صارت ولما 
لعادةكان ولو الأيام، بقية في المعتاد على الزاني والذبح الأكل ؤيحرم 

عاد.إن ؤيعزر أهله، لتفريح أو فحله، 
وهوشعبان، من النصف، وليلة ب، كالرغائحاص؛ موسم ويكره 

أوالاغتسال أو الخفاب، أو عاشوراء، يوم الكحل في يروى ما وأما 
ذللث،:ونحو الذبح أو الحبوب، أكل أو الهتم، رأس مح أو الممافحة، 

ذللت،عن كلام ممدم )٢( انملوعت. م لت، 



1رصداقكتاب 

شيءمنه يستحب لا بلعق ومثاله ذلك وكل ه، النبي على كذب ذلك فكل 
•عنه ينهى بل الا>ين، أئمة عنل• 

وبوالمأتم والندب النياحة من عاشوراء يوم في الرافضة يفعله وما 
هذاضلالة بدعة وكل والمنكرات، البيع أعفلم من أيضا هو ه، الصحابة 

بعض.من أغالفل والنكرات البيع بعض كان ؤإن وطا، 
فأماذهبأ، أو حريرأ الكوة تكن لم إذا الحيهلا0 كوة في والخلاف 

الرحال،،على والذهب الحرير سنور تحرم كما فيحرم، والذهب، الحرير 
كالتيتكون أن ٢ ]ينغي[ل اء والتالرحال فيها تشترك التي والأبواب والحيطان 
للرجال.

وكونهامتورها كون ففي، ؛المرأة تختمي التي والأبواب الحيهنان وأما 
اللباس.س هو ليس إذ نفلر؛ كفرشها 

إنميما لا وأمثاله، الأمير دابة تمت، الثياب فرش تحريم في ينب ولا 
مجنلحاجة ن ١^٠٠١١ستر في محمد أبو ورخص مغصوبة. أو ]حريرأ[ كانتا 
كلاممقتضى على لإطلاقه المنع؛ القاضي: كلام ومقتضى برئ، أو حر وقاية 
أحمد.الإمام 

غيرهاأغلاف، لوجود حاجة؛ غير من الأبواب على النور تعليهم، ويكرْ 
فإنحاجة. لغير الدهليز في المنور تكرار وكذللثج وتحوها، الخثبإ أبواب من 

نظر.مه التحريم؟ إلى يرتمي وهل سرق، فهو الحاجة على زاد ما 
ونال؛فكرهه، ينثرأم،؟ المجوز عن الاه عبد أبا سألت، المروذتح(؛ قال 

تانتهاببممنمح، لا هاني؛ بن إسحاق رواية قمح، وفال عليهم• م ينأد يعطون 

المطبوعة.قى لت )١( 
رالثسثأ]حرامأ[، ت )ب( رأ(، وفي ]حزا[، ت محفب العيمين محمد شيخنا سخة في )٢( 

"٠٠الذ، القوي ينثرون اليوم والممهاء العرس- م المدعوين على الجرز نثر ريعست )٣( 
الفتي.حامد محمد يخور(■ مختال كل يحب لا والد وخيلاء، فخرا والفضية 

.مة



اتفقهيةاvختيارات من اكا0يق الأماو 

كيلك.والكر ، منه[ يوكل وأن الجوز، 
أحالْأو هو أحاو0 سواء النثار، من التهطه مم.ا الأكل يكرم القاصي؛ هال، 

قوي.وهو التحريم، يقتضي نهبة* *هده أ->؛مال؛ الإمام وقول أحده، ممن 
حدآ.فتبعد المحضة الرحمة وأما 

حاجة.لغير قائما والثرب، الأكل ؤيكره 
إفرادأ.ُتتاوله العادة حرمحت، فيما القران ؤيكره 

أويكره هل يتخم، حتى الإنسان أكل في العباس أبي كلام واختلف 
يحرم؟

)مجاوزةوفسره الإسراف،، بتمحريم آخر؛ موضع في العباس أبو وجزم 
الحد.

فإنهحنا، كان الرحيم،١ *الرحمن زاد فإن ء اطه اربم الأكل؛ عند ؤيقول 
يناسخ.لا ذلالثإ إن فيل؛ قد فإنه الذبح، يخلاقط أكمل، 

عنه.، ]يحرزه[أ لم إذا إذنه بنير وقريبه صا.يقه ييت، س الإنسان ؤيأكل 

٣٣النساء عشرة 1ب ب ٦
فقياسا ]ليحضنهاآ صغيرة وهي الزوجة يتسلم أن الزوج شرمحل ولو 
بعفناسشنت إذا أنها بكر• أبو حرجهما اللتين الروايتين إحدى على المذهب 

تستحقهما على زيادة عليه اشترطت أو العقد، عليها المستحقة منفعتها 
ليلاالشيم الأمة قي اشترط لو كما الشرط، هدا يصح أنه الممد، بمْللق 
ذللث،إن ت ونلنا السد، عند نهارأ تكون أن الأمة فى اشترط ؤإذا ونهارأ، 
الللسيد الشرط هدا أن الوحهينت فأحد نقل، لم أو الطالق، الخفي موجب 

منه[.يوكل أن الجوز تيهاب ت هكذا )أ( ني العبارة )١( 
]يحزه[.I )ب( قي )٢( 
محمدشيأخنا سخة )أ(، من والمثبت ]ليحمنها[، ت )ب( ، رج، رد،، في )٣( 

قهفباكيمين 



كت،باثصاق

س——^1نثت1=
هدامثل حرج ولو وعليه، له مرحل ]وهوآ دارها، كامتراطها عليه؛ 
؛،lbأجرة عليه يكن لم دارها اشترطت( إذا أته وهو دارها، اشتراط ، ]على[١٢
متوجهأ.لكان الدار؛ 

أن، العرففليس العرف، إلى مرده التمابض، من العقد موجب، كان ؤإذا 
الانتفاع،من التمكن لعدم ذللت،؛ يستحق ولا ،، صغيرة[للإلٍه لم نالمرأة 

نفقةفلا تمكنه لعدم بدنها في حق له يكن لم إذا فإنه النفقة، عله تجب ولا 
.]١٧^٤٢الفقة-با إذ لها؛ 

ذللث،ؤيتنؤع لمتله، مثالها من بالمعروف، زوجها خدمة المرأة على ؤيجب 
لست،القوية وخدمة القرؤية، كخدمة تر ليالبدؤية فخدمجة ت لأحوال ا يتنؤع 

شيبة.أبي بن بكر وأبو أصحابنا، من الجوزحاني وناله المعيقة، كخدمة 
إلىلحاجته الأمة يتزوج أن يجوز أنه على أحمد الإمام نص من ؤيتخرج 

الاستمتاع.إر لا الخدمة 
إلىبالخروج للذمية الإذن عن ينهى أنه على يدل أحمل الإمام وكلام 

ومموا، ؛، JllJbمأمور فإنه المجد، إلى للمسلمة الإذن بخلاف والبيعة، الكنية 
ؤإنالكنية. إلى الخروج من منعها فله ذمية زوجته كانت، إن المغني؛ في نال 

وظاهرالمجد، إلى الخروج من منعها له القاصي؛ فقال لمة، مكانتا 
.منعها مجن يمنعه الخل.ين، 

نمادةتضج لم نهاها فإذا منزله، من الخروج من الزوجة منع وللزوج 
تخرجأن لهاث فهل الإطلاق عند فأما جنازته، شهود أو لها محرم مريض 

كالميام؟بإذن إلا تفعل لا أو المناعة، كعمل يمنع؛ ولم يأذن لم إذا لدللث، 
العباس.أبو فيه تردد 

_[•)ا(: ني )٢( لأوم[. )ا(في)أ(:
ّاصح >ةقفؤ؛ ءت؛ل ين اش عبد الشخ نال المض[. ]إر )أ(ت ني )٣( 
ص.ص )ب،(: في )؛(
لموم(، ٨٩٩)البخاري أحرجه اض•. اجد مافه إماء نمغعوا الأ ؛ حديث، أي؛ )٥( 

(٤٤٢.)





الصداقكتاب 

علىيدل الليل: ؤيفوم النهار، يصوم الذي في أحمد الإمام ونص 
هجرهانثزت إذا النشوز، في ، ]ذكره[لما وكذا ال٠ض٠أع، ش المست وجوب 

ذلك.يدون يفعله لا أنه على دلتل القمع؛ في 
كانمواء حال، يكل للمخ مقتض الوؤدء يترك للزوجة الضرر وحصول 

وأولى،كالنفقة وءجز0 ثاورته مع ، تولو[ل نمد، بغير أو الزوج من بقصد 
وجماعا.الإبلاء في يتعدره للفح 

نعذرممن ونحوهما، والمحسوس الأسير امرأة في فالقول : هنبا وعلى 
كمال؛الإجماع[لم، المفقود امرأة في كالقول فرنه؛ طؤت إذا يه، امرأته انتفاع 

زوجتهعند يبيت أن الزوج على محنجب أصحابنا؛ فال القدمي• محمل• أبو قاله 
الوجهين.اختلاف على نمان، أو ّح من ليلة الأمة وعند أرع، من ليلة الحرة 

إنماالتنصيف لأن أرع؛ من ليلة للأمة يجب أنه نولهم؛ على ؤيتوجه 
أرع،من بأكثر التزوج يملك فلا الابتداء، م نأما التسوية، م نفي هو 

فيكالحرة الأمة فتكون عدده، غاية في فهن إماء، بأرع تزلج إذا أنه وذللتا 
بينيجمع أن للحر جوزنا إذا فيختلفان، التسوية قم في وأما الابتداء، قم 

ذك.يتصور فلا ت الأخرى الرواية وأما رواية، في وأمة حرائر ثلاث 
مجنليلة والأمة ليلتين من ليلة للحرة م يقأنه قولهم؛ فقياس العبد وأما 

وقولقولما على أربعا، ءنل-ه يجمع أن تللعبد[رإ؛ يتمور ولا أربع، أو نلاث 
يتصور.ماللث، قول وعلى الجمهور، 
يجزلم إذا والجذماء كالبرصاء المعيبة ء ومل ؤيجتا أصحابنا؛ قال 

ذلك،وجوب والقياس والأجذم، الأبرص تمكين عليها يجب وكذلك القح، 
لمإذا لكن صرر، ذللث، في وعليه عليها يقال؛ أن الممكن من إذ نفلر، وفه 

هناللفح الثبت، ؤيكون القح، فلها بها يستمع لم ؤإذا لها، نفقة فلا تمكنه 
وجوبه•١^، بمُود لهذا وطثه، عدم 

]ّواء[.)آ(ني)د(;]يكر[. )د(: ؛ي )؛(
اسوئ.*ي لمت، )٤( • إجماع[ زولا أ ر في ، ٣١



الغمهيةالأسارات من اكيية 

الولايةيمالك من أته ت والأشبه وليه• المأمون المجنون[ على ١وiنةق 
ثمالأب، وتأديبه تعليمه _iU^، فالأي الحضانة، يمالك، الذي لأته بدنه؛ على 

الدم،•

ؤيقضيه.نمها ونت زوجته إحدى طلق إن ؤيآثم ت أصحابنا هال( 
ؤيتوحهذللث،، له كان نوبتها مجيء نل طلقها إذا أنه ت يقتضي وتعليلهم 

هووليس كالنفقة، زوجة دامت ما يجب إنما المم لأن مطلقا؛ العللاق له أن 
ميقلم لو نعم دين• هو يقال،؛ حتى وقته، مضي قل الن.مة في تقرأ جمشبتا 
كانقبله طالقها فلو القضاء، عاليه وجب لها؛ التي الليلة حرجت حتى لها 

،.عليها[١٢نوتها ]كان الشتاء ليالي من ليلة عن يقضيها أن أراد ولو عاصيا• 
•الزuنين بين U تفاون، لأجل الا،تتاع؛ ب كان الصيف ليالي من ليلة 

النفقة.قي الزوجاُت، بين التسوية الزوج على ؤيجب 
الكسوة.وكدا عاليه. يدل( التعليق ني القاصي وكلام 

البيت.من حقها عن عوصا الزوجة تأحن. أن يجوز ولا ؛ أصحابناقال( 
جوازه.يقتضي ما القاصي كلام في وو؛ع الوطء، وكنءا 

عنالعوض أحنب جواز تءنل'ى[ر"آ،؛ المذهب وقياس العباس؛ أبو نال 
حقهعن العوصرإ يأحذ أن للزؤج جاز إذا لأنه وغيره؛ القسم س حقوقها صائر 
بدنية،منفعة منهما كلأ لأن منه؛ حقها عن العونحن تأحذ أن لها جاز منها؛ 

العوضالمرأة تبذل أن يجوز أنه على موضع؛ غير في أحمل■ الإمام نص وقد 
ها،حبالزوج يستحق كما الزوج، حبي تستحق ولألها بتلءها، أمرها ليصير 

عنه.العوض أحذ فيجوز الرق(، من نؤع وهو 
القازف،١. وحالالشفعة عن الصالح المسألة هذه تشبه وقلء 

بالمجنون[،توطرذه ظه.' المنيعين محمد شيخنا ونسخة )ب(، ني)ا(،البارة )١( 
س)د(.والمثبت، بالمجتوزا، ]وتطوف رج(؛ وفي 

الطوية.في لت، )٢( 
النسخ.باش من والثبت، ^، ٥٤٤المثيمين محن. شيخنا ونسخة رأ(، في ليت، )٣( 



اثصداقكتاب 

والأنوى؛ؤيقضي، يأثم، أصحابنات قال قرعة، بغير ؛إحداهن سافر ولو 
والمالكية.الحنفية قول وهو يقضى، لا أنه 

وليها،الحاكم كان أو يفللمها، الزؤج أن وليها أو الزوجة اذعت، ؤإذا 
ظهرمتى I القاصى ونال ءاليهما. مشرفا الحاكم نصب ذلك،؛ ]وحاف[ 

نفلر.وفيه مشرفا. نمب يظلمها أته للحاكم 
كلامهم؛ومقتضى والقدماء، الخرنى ياJكرها لم المشرف نمب ومسألة 

نصّ_،إلى احتياج غير من الحكمان بعث الشقاق؛ ا وحيفالعداوة، وقعت إذا 
مشرق.

يكوناأن تح_، ويأحنبيين، الحكمان يكون أن ؤيجوز ؛ أصحابناقال 
اشترطهفإنه الحرفي، نول مقتضى هو أهلهما من كونهما ووجوب أهلهما. من 
بالعللأحبر الأقارب ولأن القرآن، نص فإنه أصح، وهل.ا الأمانة، اشترط كما 

حكمكل فإن ]وأيضا المصالحة، في والتفلر الأمانة إلى وأقرب الباطنة، 
،.وحو؛ا[ل له مستحقين كانوا الأرحام بذوي الئه علقه 

الكاح،عقل ولاية من أولى وهو والفريق، الجمع في نفلر فإنه ت وأيضا 
فيأحمد الإمام عليه ونص الصواب. هو كما حاكمين، جعلناهما إن ميما لا 

وهووغيرهما، عباس وابن طالسإ أبي بن علي قول وهو الروايتتن• إحدى 
يطلقاأن - وكيلان لا حاكمان هما قلنا؛ إذا - للحكمين وهل ماللث،. مذهب 
فيالزؤج مقام الوكيل قام لما I هناك قالوا المولي؟ ش كما يفسخا أو ثلاثا، 

هماقلنا؛ إذا كذلك؛ هنا فيتوجه وثلأيث،، واحدة من يملكه ما مللث، انمللاق 
فيه.زثلأ U إلا بملكا لم وكيلان؛ : ئناؤإن حاكمان، 

ؤأصلتا حاكما ، ليس[ل]لأنه يتوجه؛ فلا هنا الفخ وأما 

النسخ.باقي من والمشت ]وحفي[، )د(؛ قي )١( 
النسخ.باش من والمشت رب(، المطيوعة، قي ليست )٢( 
ض[ّالحكم ]لأن )ب(: في )٣( 



الفقهيةالاختيارات من 1كا0يق 1إأةي1و 
٣٢٦

اسعكتاب 

الزوجين•بين العشرة لسوء الخلع وجوب في العباس أبي كلام احتلف 
فكراهةيحبها، وهو صماته، من ذلك، لغير أو لخلقه له مبغضة كانت، ؤإن 

زتتوجه[هذْ حق في الخير 
وهوزوجها، تغص المرأة كانت، إن أحمدت الإمام عن طال—، أبو ونقل 

علىاائاص-ي، وحمله تحبر، أن لها ؤينبغي بالخالع، آمرها لا يحبها، 
•مواضع في جوازه على لمه الكراهة؛ لا الامتحاب 

ابنفال عليه. حرم ، تزننإ[ر تكن ولم عنه، ها نفلضدي عقالها ولو 
بائن•والزوجة مردو؛•، العوض عميل: 

يصحالخلع فيا: إذا قوى ووجهه حن، وجه وله الماس; أبو تال 
ونحوه،خنزير أو مغصوب مال على خالع من بمنزلة فإنه عوض، بلا 

الأصح،على يصح لا الخيلة وحلع جدآ. ثوى هنا الرواسين وتخريج 
بهينمي ؤإنما الفرقة، به المقصود ليس لأنه المحلل، كاح يصح لا كما 

لتعودبهللفها أن المحلل بنكاح يقصد ا كمِزوجها، معر المرأة بقاء 
بهتبن لم يصح لم ؤإذا منصوده، نقيض به يقصد لا والعقد الأول، إلى 

الزوجة•
أنذيجوز الأجسمح،، من والجمهور الأربعة الأئمة عند الخلع ؤيجوز 

لميدالأجنبي يبدل أن يجوز وكما الأمير، يفتدى أن يجوز كما يختلعها، 

•رب، رفي ، تمنوجهةء مهقفي; العثيمين محمد شيخنا خة وت، )ج( )أ(، في )١( 
ّ)د( من والمشت، ]يتوحهه[، 

]تزني[.)ب(: في )٢( 



الخلعكتاب 

قصدهلكن إذا يما مشروطا ذلك يكون أن ينبش ولهذا ٠ ، ]ليعتقهءز عوصا العيد 
ذلك.ني نمنمها الزوج رق من تخليصها 

حتىامرأتك طلق لرحل: نال رحل في أحمد الإمام عن مهنا ونقل 
طالق؟أنت لامرأته؛ قال ثم الألف، منه فأحد درهم. ألف وللئ، أتزوجها 

يحللا أتزوجها؟ حتى امرأتك طلق لرجل؛ يقول رجل ارنجإ سبحان فقال؛ 
.هذا

الخالعإن نيل؛ إذا أنه وجه والشافعي آ لأحمال[ر الإمام مدم، وفي 
زمنتمح لا والإقالة إنالة، لأنه ت قالوا الأجنبي، من يصح لا فسخ. 

الخراٌانية.الطريقة أهل من وغيره المعالي أبو ذكره الأجني•؛ 
ْعكان ؤإن فح، هو فح، بأنه القول على أنه الميمين؛ في والمححح 

الوجيزشارح كان ؤإن المذجين، فقهاء من صرح من بدللث، صرح كما الأجّمح،، 
وغيره.حلاقه ني إمحاق كابي العرافتتن؛ أنمة ذكره فقد ذللث،، يذكر لم 

منمال على وغيره القصاص عن العفو الأجشي؛ من الخلع معنى وفي 
لكليضمن فإنه البين، ذا'ت، لإصلاح الغارم في الفقهاء ذكره كما الأجسي، 

عنده.من مالأ الهلائفتين مجن 

أوالوكالة، أو بالملك، طلاقه، يمحح ممن يصح أنه والتحقيق؛ 
أوالئنة أو الإبلاء في الحاكم فعاله لو وكذا الشقاق. في كالحاكم الولاية؛ 

الحبيولأن الفرقة، فيها الحاكم يمللث، التي المواضع من غيرها أو الإعسار، 
أدلى•فالعوض عوض، بلا ؤللاقهما يصح والسفيه 

لمفإن وجهان، الولي؛ إذن بلا والهبة للوصية قبولهما في يقال ند لكن 
الخلاف.، يخرج[أ]فلا صحح فرق بينهما يكن 

النسخ.باش من والمثبت المطبوعة، قي ليست ر0 
والمثبتالأجني[، ]ْع ١^^: العيمين محمد سختا ونسخت رج،، )ب(، را(، ني )٢( 

>د(.من 
والمشتيخرج[، ]ؤإلأ رمحموت العيمين محمد شمختا وسخة رج،، ربط،، رأ،، في ر"؟، 

•رد، من 



مناإإذي1واكا>بميق 

بمالهايخاير أن له أن ت لأب ا حجر تحت كانت إذا المرأة أن والأظهر؛ 
علىوتخرج مالك عن الروايات بعض ذلك ؤيوافق مملحة، فيه لها كان إذا 

■أحمد أصول 
منوليس الطلاق، يمرح وقع ولو كان، لنقل بأي فخ بعوض والخا1ع 

الثلاث،.الطلاق 

أحمدالإمام وعن وأصحابه، عباس بن الله عبد عن المقول هو وهذا 
ندماءولا حنبل، بن أحمد ولا الملف، من أحاو يفرق لم أصحابه، وقدماء 

كلهاألفاظهم بل ءيرْ، ولا الهللاق لفظ لا ولففل، لمقل بين الخلع في أصحابه 
كان.لفaإا بأي فخ أنه في صريحة 

صحعباس وابن عباس، ابن مول إلى يذهب أبي رأيت الثه: عبد نال 
بهللاق.فليس المال أحانه كلما أنه عنه؛ 

لوكما بالصداق، صح الخلع، أطالقا إذا أنهما القياس: يقتضيه والذي 
وأور.الخلع فكذا الخل، صداق لم، الكاح أطلقا 

فتهءوضا؟ بلا اٌرأته إبانة للزوج هل آخر' مرصع قمح، المام، أبر لمال 
أقوال:ئلاثة 

الدخولبعد وقع طلاق كل وأن بعوض، إلا يبينها أن له ليس أحدها: 
مالك،مذهب في القولين وأحد المافعي، طه_إ وهذا فرحعي، عوض بلا 

أحمد.الإمام عن الروايتن ؤإحدى 
•اختيارها وغير باختيارها ْعللقا عوصى بغير إبانتها له الثاني: والقول 

أحمد.الإمام عن ورواية حنيفة، أبي طهّ_ا وهذا 
بعض،دون المواصع بعض في عوض بغير إبانتها له الثالثإ: والقول 

.يينهاأن فله عوض بغير الإبانة اختارت فإذا 
علىفخا، ؤإما طلاقا إما البينونة به وتقع بغيرعوض، ااخالح ؤيصح 

وهوالقاسم، أبي رواية في عنه المتهور ماللئ، مذهج، وهن.ا القولين، أحد 
مأخذ.ان:له القول وهذا ١ الخرقي اختارها أحمل.، الإمام عن الأخرى الرواية 



الخلعكتاب 

سقطت.إسقاطها على تواصيا نإذا للزوجتن، حق الرجعة أن ت أحدعما 
والسكنى،المفقة سرك رمحت لأنها بعوض؛ قرنت ذلك أن ت والثاني 

ثابتاكان ما إسقاط العوض يجمل أن له أن وكما ارتجاعها، بترك هو ورضي 
لوكما بالعللاق، لها ثبت ما إسقاط يجعله أن فله كالئين، الحقوق من لها 

منالفقه فى أدخل وهو ترى[لا، ]كما نوى نول وهذا الولد. نفقة على خالعها 
٠غيرْ 

لوكما الشرط، هدا صحة ت الميم، فقياس ١]^،^ في الرجعة سرط ولو 
ذلك؛جواز على نص أحمد الإُام فإن ،، أمرهار تملك أن على •الأ له بذلت 

العقود.في الشروط جواز الأصل لأن 
لهبدلت، نم العدة، فى فشرعت، طلقها ولو الجامع: فى القاضي قال 

وفاق،مأحل أنه يقتضي بما القاضي ذكره تزل. لم الرجعة: عنها ليزيل مالأ 
نظر.وفيه 

أنمثل تقليد، أو باجتهاد وجوبه يعتقل.ان مما الإبراء على خالعته ؤإذا 
يمح.أن فتغى القيمة؛ وجوب، معتقدين أتلفتهل"'أ، كلبؤ قيمة على يخالعها 

مح[لن]لا أن فيبني ذمتها، في له كلب قيمة ء-لمح، تروجها يلد 
بخلافالغرر على يصح والخلع غرر، نؤع هدا وجوب لأن التسمية؛ 

الصداق.

علىلها درهم ألف على امرأته خلع رجل فى أحمد الإمام عن مهنا نقل 
علىالمرأة وترمح المؤرأة، على اّجع شينا أبوه يععله لم فإن جائز• أنه أبيه• 

والدينالدين، على خالح وهو ظاهرْ، على صحح أحمد الإمام وكلام الأب• 
العوضيحمل لم فلما القض، قل المييع على الخلع بمنزلة فهو الغرر، من 

الشح.ياثي س والمشت، )ب،(، ني واضحة وغير المعلومة، في لمت، )١( 
_[.)ا(: ني )٢( 
]أتلفه[.لعله هقفي: العشمين محمد شيخا وسخة )أ( حاسة ني )٣( 

النسخ.باقي من والمشت تدمحح[، ؛ )د( قي ( ٤١



الفقهيةالاختيارات من ااه1ميق الأخباو 

نلمتخليصه على يقدر مغصوبا اشترى فيمن نلنا كما بدله، في ر-ءع يعينه 
'بمادر 

تأؤيللكان أبيه؛ على به أحالته ثم ذمتها، في ما)، على حالعته ولو 
الزوجوأن حوالة، أنها على المسألة تأول القاصي أن وهو متوجها، القاصي 

عليهاالرجؤح مللت، فلهذا بالدين، اعتراف الأب من يحمل لم الحوالة قبل؛ لما 
منحصل، ند كان إن فأما تدعيه. فيما الأب مخاصمة لها وكان الخلع، بمال 
لأنعليها؛ الرحؤع للزوج يكن لم ذلك، بعد جحد نم بالدين اعتراف جهته 
الرجؤع.، ل؛ه[أ له يثبتا لا وجحود0 انتقل، ند الحق 

اسوءة.نى لت 



الطلاقكتاب 

امملاقكتاب 

الصبيوالد ومن رواية: احمد الإمام وعن الزوج. من العللاق لنصح 
٠وسيدسا والمجنون 

ملكمن فكل والمخ، العقد بين الباب هذا في سوى أن يجب' والذي 
شهادةموجب وهو الرواية، هذه قياس هذا فإن عاليه. المخ ملك له؛ العقد 

فإناالمجزن. زوجوا إذا والأولياء، المزوج، الوصي هذا في محنندرج الأصول. 
والعتقالكتابة له وجوزنا القصاص، اسماء الرواسن إحل.ى في للولي جوزنا إذا 

ه.نفمقام أنمام فقد لمملحة، وفسخه البيع في المقايلة وجوزنا لمصلحة، 
النكاح.جض يملك فيمن وهدا التزؤيج، له الذي الحاكم وكذ.لك 

أحمد،الإمام عن رواية وهو ٌحرم٠ دّكر ولو السكران طلاق يقع ولا 
كنت،فقال: مراها، عما الرجؤع أحمد: عن الميموني ونقل بكر، أبو اختارها 

يقع.لا أنه نمأ فغالب نبشت،، حتى ال.مان طلاق يقع أفول: 
محرم.شرعي ميتا بلا العقل إزالة ونمد 

عشي•أد لمرض العقل زائل الطلاق حنن أنه الزوج؛ اض دلو 
صدفه،معه يمكن مب هناك كان إذا أنه أفتيت، • الّباص أبو نال 

٠يمينه ح نوله فالقول 
فراتهاعليه وحبا محل؛ لم فإن بالصلاة، زوجته أمر الزوج على محنجب 

الصحيح.في 
وامتنعت،؛الصلاة إلى دعست، إذا آخر: موصع في العباص أبو ينال 

منكل ليس إذ الأحر، في ينفخ ولا العلماء، قولي أحد في نكاحها انفخ 
لثقلطلافها عن عاجزأ كان فإن ١ فعله بلا نكاحها ينفخ فراقها، عليه وجبا 



الفقهيةالاختيارات من الطصية |إاخياؤ 
ErD=

فيتوبت الوجه هذا وعلى[ نطي' لا لبُس ؛تزلجه يثامكان مهرها؛ 
فعله.ذلك من أكثر على فدر إذا أنه ؤينوي ذلك، من تعالى الله إلى 

يغالببأن أو ، JbJL؛؛،Jl؛إما ت يحصل والاكراه المكره. ؤللاق يقع ولا 
تهديد.بلا ماله، أو ه، نففى يفره أنه ظنه على 

تتحفيذ(آظنه على يغلب كونه ت آخر موصع ني العباس أبو ونال، 
إنوأما إكراها، لكان الطرفان استوي لو أنه الصواب؛ بل يجيد. ليس تهديده 
وغيره.أحمد كلام فى محتمل فهو ءل.مه ظنه على وغلب التهديد، وقؤع خان، 

أبوحكاها رواية وهو وقع. به؛ وتكالم الطلاق، إيقاع المكره أراد ولو 
فإكرام.ليْللق سحره ؤإن الانتصار. فى الخaلاب 

باختلافيختلفج الإكراه فوجدت الدم، تأمل!، المباس؛ أبو نال 
الهبانفى المتر كالإكراه الكفر كلمان في المتر الإكراه فلمي علمه، الخكرْ 

الالكفر على الإكرام أن على موصع غير في نعس ند أحمد فإن ونحوها، 
إكراها.الكلام يكون ولا فيد، أو صرب، من ؛تعيس، إلا يكون 

لها[]بمسألته صداقها زوجها وهبتر لو المرأة أن على نص؛ وند 
يسيءأو يطلنها، أن خافت، إذا إلا له، تهب لا أنها على بناء تر"؛ع، أن فلها 

فيولفظه الهبة، في إكراها العنره سوء أو الهللاق، خوف فجعل • عثرتها 
الأميرفإن الكفر، على إكراها يكون لا هدا ومثل أكرهها، لأنه آخر؛ موضع 

لهيبح لم امرأته، وبين بينه يحولوا أن أو يزوجوه لا أن النكفار من محني إذا 
الكفر.بكلمة التكلم 

الفقال؛ وديعة، أو دين من حق رجل محي له كان لو ما ؛ هذاومثل 
أحمدنول قياس وهو إكراه• هو ماللت،؛ فقال تهبني. أو تبيعني حتى أعطيك 

للحنفيةتبعا القاصي وتال منه. لتختاغ حقها منعها إذا ما مسألة في ومنصوصه 
إكراها.ليس والشافعية؛ 

]نحنق[.)ب(: ثي )٢( وض[. تصلي لسن رب(: ش )١( 
مها[.]أو اسوئ: ش )٤( ص\،آ"ا. ص )٣( 



الطلاقكتاب 

بملاحمفيد الأب، بأمر الزوجة طلاق وجوب ني أحمد وكلام 
الأب.

ولأنهاد، المال-هي، لأنتماء ،؛ ىء-رمل الحيض زمن ني والطلاق 
.يه الذ أمر ما حلاف 

يقع.ولا حرم، فيه؛ أصابها طهر ني طلقها ؤإن 
واحدة.يعد مقرنة أو مجموعة، ثلايث،ت من ؤيقع 

الصورت؛نلآ،.بين رق أحدأ أعلم ولا انماس: أبو محال 
إرسالأن على باء العا.ة، في كانت، ؤإن الطلاق، يلحقها لا والرجعية؛ 

محرم.يراجعها أن نل عل.تءا ني الرجعية عر طلأنه 
علىإلا مباح، فهو نيه يطأ ولم طهرك، آخر ني طالق أنت نال: ولو 

تبعاالجل. ونال أصحابنا. جمهور وقاله ]الأطهار[لم، هي القروء أن رواية 
بدعت.ص المجرد؛ قي للقاصي 

يلزمهولا روجته، تطلق لا شه؛ كدب يعلم كاذبا بالطلاق حلف ومن 
ثلاثا.]الزوجءرن: فقال طالق، فلأن امرأة رجل؛ نال ولو يمين. كفارة 

وهداوجهان، وفيه صحاح. فقال! ألف،، ءاليلئ، لي ت قال لو ما تثبه فهن«ْ 
متممايكون هل ونحوها، بالمنة الثاني أتى إذا اثنين، من الكلام في أصله 

للأول؟

إنأنها أحمدت الإمام مجذهس، على العللاق في النية ل؛اب[ وعقل 
نويت،وقالت ثلاثا، طالق أنت، قوله! مثل تقبل، لم الطلاق من ميتا أسقطت، 

الحيضزمن في ت المارة فتكون • ي؛ع دلا لعله. الحاشية؛ ني ]محرم[ بعدت )أ( ني  ٢١)
بمع•ولا سرم 

حكىأن  JLoj( ١ ٢ )v/٩ نفيره في القرهلبي رتال ت ^ ٤٤العبسن محيّ شيخنا نال )٢( 
'%'Lنرتع أن محن فرق، ولا نال: واحدة، كلمة في الثلاث الطلاق، م، العلماء خلاف 

كالماتاّا،د؟في متفرقة أو كلمة، في مجتمعي 
التأ.ح.باقي من والمشت، ت١لحيضا، ت )د( في  ٢٣)
اسوءة.في ليت،  ٢٤)



٣٣٤
الفقهيةالاختيارات من ااط0يق ا|اذياو 

عدلؤإنما الطلاق، من نقط لم ؤإن واحدة. رواية شل لا فإنه واحدة. إلا 
ستة،إلى الدار ويحول وعقال، وثاق من ينوي أن مثل حال، إلى حال من به 

روض•'على فهذا ذلك• لنم 
نوينت،وقال؛ أنت طالق، أنت، قال؛ لو كما يقبل، إحداهما؛ 

واحدة.رواية منه يقبل فإنه التأكد؛ بالثانية 
حيث،من إنشاء هي الصخ؛ من ذلائ١ ثاكل وما ومءلااقة، طالق وأنت، 

فيالذي المعنى على لدلالتها إحبار وهي تم، وبها الحكم أنبشت، إنها 
١التم>ى 

يواحن.لم عاليه شيء لا بأنه أفتي لم ، ثلايث، بطلاق عليه أسهد ومن 
ممندللث إقراره قى ه تني. مأن نه مبؤيقبل ، تونل.0[ر ملمعرفة ل بإقرار 

يجهله.

كانإذا قوله، يقبل أن يتخرج ممكن؛ إلى لمغله الزوج صرف، ؤإذا 
المخبروفي ، أصابها من نكحتإ أنها أحبريتت، فيمن أحمد قاله كما عدلأ، 
إذابمحيضها المخيرة في هل.ا بمثل قيل ولو رواية، على الغلعل ادعى إذا بالثمن 

فيهاعتبر الأصل حبره حالم، إذا المخير لأن وذللد؛ لتوجه، يه؛ الطلاق علق 
العدالة.

١الهللاق إرادة قرينة مع إلا بنية، إلا بالكناية الهللاق يع ولا 
يقول؛أن مثل الطلاق، أحكام عش يدل بالقط الكنايات، قرنت، فإذا 

زوح؛ي.وبين بيك، العلاقة ورفعتا الزوجية، وقهلعتإ النكاح، فسختإ 
الطلاقيقع لا القياس؛ مسألة صمن في تمفى المفي الغزالي وقال 

•ينويه حتى بالكناية 

]مهدواآفإنهم • كلها المدام، على صعيم، عندي هدا العباس؛ أبو تال 

لمطموعة.ا فى لمت )١( 
محمدشيخنا ونسخة )د(، ولي ]شهدوا[، ت )ج( وني ]عدوا[، )أ(ت في )٢( 

)ب(.من والمثبت عدوا[، ]ند ت هقبمب البين 



ءممم||الطلاق تناب 
!صعا

كالصريح.صارت أحكامه؛ بعض بامماية قرن إذا أنه الوقف; كتاب في 

ياُرأة،لي أنت وما بامرأة، ل ك  Jyمحن يفرق أن ييجب 
فإنلا. فمال: امرأة؟ لك له: قيل إذا قوله، وبين امرأة، لي ليس قوله: وبين 

عنهاالكاح ونفي لكاحها، نمي الأول إن وعددآ، وصفا بينهما ثابت، الفرق 
المنكوحات،نفي بخلاف إحبارآ، ؤيكون إنشاء، يكون طلاقها، 

إحبارآ.إلا يستعمل لا فإنه عموما، 

طلاق،به يقع لا زوجته باع لو أته وغيرهما والكافي المغني في وقي 
كناية.أنه وعندي ت عميل ابن ونال 

الرقبة.بح لا الخير قملو إذا متوجه وهدا العباس: أبو تال 

نفها،احتارُت، أنها فدكريتج ٠ الث، نفاختاري لهات قال إن القاصي: قال 
فلاعليه، البينة إقامة يمكنها مما الاختيار لأن قوله؛ فالقول الزوج، فأنكر 

،.]اختيارها[لفي قولها يقبل 
أصحابناذكره ما على كالوكيل، قولها؛ يقبل أن يتوجه العباس: أبو تال 

فيه.زئل معرف كل في قوله يقبل الوكيل أن في 
إلانوله يقل لم الطلاق؛ الوكيل إيقاع نل رجع أنه الزوج ادعى ولو 

نيالقاصي ذكره المحارمثؤ، أبي رواية ني أحمد الإمام عليه نص ببينة. 
المجرد.

تدعيمما افه أبرأك فقالت،: طالق. فأنت، أبرأتيتي إن لزوجته: قال ؤإذا 
الرجال.على النساء 

النساءتدعيه مما يبرأ فإنه الحقوق، س يبرأ أنه وظن طالق، أنت فقال 
رشيدة.كانت، إذا الرجال، على 

ت)ب( وني لإبجادْآ، العثيمض؛ءقفب؛ محمد شيخنا ونسخة )ج(، )١(، غي ،١( 
)د(.من المثثت، ]اتخاذه[، 



الهمهيةاموحتيارات من اكاْيق الإفياؤ 

٣سمق سد ه يختك U باب  ٦١
هناككان فإن زوجة، من أكثر وله الطلاق. يلزمني I الزوج قال ؤإذا 

توالسبب النية فقد وح ٠ به عمل اكحصيْست أو اكعميم يقتضي محب أو نية، 
علىواحد بالقفل اكلاث ومع في الروايتين على منية المسألة هد0 أن فاكحقيق 

فيوتارة ه، نففي تارة يكون الهللاق في الاستغراق لأن الواحدة؛ الزوجة 
لمفعولاته؛عمومه من أقوى لأفراده الممدر عموم بأن بينهما فرق وند محله، 

مفعولاتهعلى يدل ؤإنما ولففلا، عقلا ماه[أأ، م]أفراد على يدل لأنه 
منأبلغ والأعداد، منه الأنواع يعم مثلا والشرب، ءالأكل فلفغل بواسهلة، 
لأفرادهعمومه من يلزم فلا عاما، كان إدا والمشروب، المأكول عمومه 
لمفعولاته.عمومه وأنواعه 

الزيجات،، لجمءع١ الطلاق ونؤع آحر موصع في الماس أبو وقوى 
محرم،بالواحدة الثلأُث، ومع بأن وفرق الواحدة، بالزوجة اكلاث، ومع دون 

ؤإنكلام، فلا بالعموم نلنا ؤإذا الخcرالدات، بالزوجات العللاق ومع ؛خلان، 
روايتتن•على بتمثنه؟ تخرج أو يالقرعة، واحدة تممين فهل به، نقل لم 

يكونلا سعكومت، أو الغير بكلام منه والمستثنى المتثني بين والفصل 
مائلوال بكان إذا والشرٍد ، ]والامحتثتاءآ الامحتثناء، صحة من مانعا فصلا 

أزر،،.

فلهالكلام ذلك في داما ما أنهما وهو الأحرى، الرواية يؤيد هدا وكل 
دالإيجاب٠القبول لكتصال الواحد الكلام اتصال فيكون يغيره، ما به يلحق ان 

مانطوالموضع بياته[، ]أفراده ئه.' العيمين محمد شيخنا ونسخه )ج(، )أ(، قي )١( 
٠رد( من والمثبت ]ب(، في 

]بجميع[.ت هءلفؤ العي.ين محمد ثبخا نسخة في )٢( 
)ا(،ني عليها ونعلب ]والمتثتى[، )د(؛ فقفأ، العشمين محمد شيخنا نخة ني )٣( 

)ج(.)ب(، من والمثت 
الفقي.حامد محمد بالأصل(. )كدا )٤( 



الطلاقتناب 

يالمثسثةوالاستثناء الغير والعطف والشرط الاستثناء ني يشترط ولا 
يه.لفظ إذا ه نفيسمع أن ذلك يوثر حث 

باعتزاليأمر فوجدته أحمد، الإمام نموص تأملت ت العباس أبو قال 
أبار؛درى؛ لا لهو بالطلاق، عيها الرجل حلف يمين كل في زوجته الرجل 

ؤإنأبدأ ]اعتزلها بار أنه يعلم لم فإن بار. أنه يتيقن حتى حانث،، أو فيها هو 
علىنص الشلئح. ونت، اعتزلها ت ونت، في وثالث، ونت، في بار[ أنه علم 
•مواصع في الأصل هدا نردع 

أنهعلى نص فإنه طالق. فأنت، حاملا كنتؤ إن لامرأته: نال إذا منها 
منبمع أنه في حلافا القاصي يذكر ولم بحامل، ليتإ أنها يثن حش بمنزلها 
الميز.نل وطئها ند كان إن الأّشراء نل وطثها 

حمل،بها يظهر ولم تحص لم إذا أنها القاصي؛ كلام من لوتلخص[لى 
يقعلم الطلاق أن ؤيتبين وطزها، يجوز بحينا الرحم، بمراءة يحكم فهل 

وجهثن•علمح، أشهر؟ ثلاثة أو أشهر تعة بمضي 
فإنوالصغيرة: الأية وأما وتحمل، تحيص من حق في هو إنما وهدا 

فيهما على واحد شهر أو أشهر، ثلاثة وهو الحيضة، بمثل تسبرآ أن الواجب 
أنأمنا[ص قد ]لأل الامتبراء نبل هازْ وظء يجوز يقال: أو الخلاف،، من 

يتسنعدميا أمرأ فيه الث.ّرط يكون موصع وكل الصواب. هو وهدا ^١ ١٢تكون 
الشهر،هذا في يقا.م لم إن أو نيد، يقدم لم إن يقول: أن مثل بعد، فيما 

بمتنا•■ئمح، الوودء يجوز فلا ذلك؛ ونحو 

مابدري حتى يعنزلها فإنه زوجته، طلاق في وكيلا وكل إذا دمنها؛ 
متجه.والوجوب، الامتحيابح، على القاصي وحمله فمل• 

المطيوعة.يى لست )١( 

منرانمبت، و)ب.(: _[، J^«j])١(؛ وفي ]ؤيلحثو[، )د(؛ رج(، في  ٢٢١
١ظفأ اكعين محمد تسخنا وسخة العلبوعآ 

اسوءةاش ليت، )٣( 



ناةق|
الفقهيةالإحتيارات من اكليق الإفباو 

العشريحل إذا يعتزلها فإنه القدر. ليلة طالق أتت ت قال إذا ت ومنها 
المخ.على القاصي وحمله ليلة. أول القدر ليلة تكون أن لإمحكان الأواخر؛ 

وحملهأبدأ. يعتزلها فإنه ؤ بشهر موتي نبل طالق أب قال؛ إذا ومنها. 
الاسحباب.على القاصي 

آخر:وئل ثلاى. ٍنالق ف\م\تي عرايا الخائر هدا كان إن مألة: و.ذها: 
يعتزلانفإنهما هو؟ عا يعلم ولم وؤنار، ثلاثا، طالق فامرأتي غرابا يكن لم إن 

الاستحباب.على القاصى وحمله . يتيقناحتى اءهما ت
وفتهاستبانه[ ]أو استبانته من ]مأيوسا[ الشروط طْ من كان وما 

بوقوعه.العلم مع 
الحث.رماع أحمد: كلام فناهر أن الخائر: ماله في القاصي ذم 

فإنهذلك، في صرح اض: شاء إن طالق أنت، مسألة: في القاصي وتعليل 
أحمل.:تول في ظاهر وهدا الاشتراط عدم بمنزلة يعلم لا الذي الشرط جعل 
]تدرك[العباد مشيئة لأن تهللق؛ لم يشأ لم فلو فلأن، شاء إن طالق أنت، 

المغيب، شرط كل أن يقتضي فإن عنه. مغيبة هي تدرك، لا اض و.شيثان 
به.المعلق الخلاق يع ياررك 

يدرك.لا مغيب، لأنه يحنثا؛ الجنة ليا.خل حالم، من هدا: وعلى 
فقعل،بالاعتزال الأمر فيه إنما المواصع أكثر في أحمل. الإمام كلام لكن 

حلمؤولو بالله، الحالم، على محمول بالخلاق الحالم، فإن حسن، فقه وهدا 
يتيقنلم ؤإن بن.للئ،، آثما كان يمينه؛ في صادق أنه يعلم لا وهو أمر على بالله 

وأشد.الخلاق يمين فكال.لاائ، كاذب، أنه 
ولمالخلاق. به يسر لا أنه لا؟ أم طلق هل ثلث،: إذا أنه على نص وفد 

يحلفالم هدا بأن يفرق أم هنا، بالاعتزال يؤمر هل فينفلر: للاعتزال، يتعرض 
لا؟أم حلف، هل شلث،: من بمتزلة فهو يمينا، 

الضخ.باش من والمثبت، لميؤ>أأ[، )د(: ويي شا[، ]معا المعلوعت; س )١( 
المعلوعت.ثي لمت، )٢( 
المطبوعة.ش ليست )٣( 



الطلاقكتاب 

إنعقد أو برحعت تطعه الشك آ ]غي \ذتوو؛أ وتمام ت المحرر في تال 
•طالق نهي طلقت تكن لم إن يقول؛ بأن متشة آ ]مرنة ؤإلأ أمكن، 

فإنماطلق متى أته نمه من يعلم لكن فإن الويع في أما ت القاصي نال 
فإن. وراجعها ءللقة ه نفألزم • بدعه عليها الزيادة أن لاعتقاده واحدة يهللق 

ؤإن. صنم فما منه وجل• قد يكن لم ؤإن را"؛ع، غفل وجل-، نل- الطلاق لكن 
.ثلاثا ه نفألزم • ثلاثا يطلق فإنما طلق مس أنه ه نفمن يعلم كان 

ظاعرآالأزواج من لغيره لتحل الثلاث، العللقات عدد يرغ أنه ومعنا•؛ 
•وباطنا 

الطلاق.وقؤع في الشالث، ونع متى أنه على يدل ومما الماس• أبو قال 
العللاقفإن - الشك لأجل إيقاعه يحرم أو يكره بل النكاح، استبقاء فالأولى؛ 

وماروتهاروت نمة عاليه ويل.ل الشيطان، إلى حبيب، الرحمن، إلى بغيض 
[.١٠٢]البقرة: 

الملأةفي ثالث، ؤإذا كالصلاة، ايتداته؛ من آكد دوامه النكاح فإن وأيضا 
نصبالشال؛،، يعنها ينمرف، أن له تحي، يلم لا؟ أم أحدث هل 

الكاحإبطال فكدللث، بالثلث،، الصلاة إبطال من فيه لما ^،^؛،، JLpJ؛
النكاح.بخلاف ايتدازها، أمكن أبطلها إذا الصلاة بل بالشلث،، 

أحرجت،معينة؛ غير مبهمة أو نسيها، ثم معينة نسائه من واحدة طلق ؤإن 
المحح.على بالقرعق 

أصح.هقفب: عميل بن الد صد الشح تال، ]_[، را(؛ ني )١، 
لسرت[ه»ي)ب(:)٢( 
ا/ا<ا<،والمالي (، ٥١٤)ماجه وابن (، ٩٨)ومسلم (، ١١٠٧)المخاري أخرجه )٣( 

أنهإليه يخل الرجل' الني. المح، 'ثكمح، تال،ت ه صه ص نعيم بن ماد رص ، ٤١
رواُييحا' بجل- أد صوتا بمجع حض، ينصرف لا نال،■ الصلاة؟ ني الميء يجد 

الفقي.حامد اكرمدى(.محمد إلا الجماعة 



الفقهيةحتيارات v١من اكل0ية الإخباو 

٢ائ ئ|بابسقسهاصط ® ص ٦
لوكما الشرمحل، ذلك عند له إيقاع هو ثرمحل على الطلاق[ 

فيإيقاعا يصير التعليق إن الفقهاء: بعض يقول ولهذا الشرط، عند به تكالم 
إيقاعا.يصير لأن متهيء إنه بعضهم: ؤيتول الحال. ثاني 

ولويصح، لا أنه المنصوص: فالمذهب بالنكاح، العللاق علق ؤإذا 
إذاوعذا يلزم• لا وذلك ممن، لمذهب، التزام هو إذ ماللاج؛ مذهب، على تال: 

وعلقحينئذ نكاحه في كانت فإن نكاحه، في التعليق حال الزوجان تكن لم 
علىدغيرْ؛ منصور ابن رواية ني أحمد فنص يوحد، تنكاح[رى على طلاقها 

ابنورجحه بكر، أبي عن المجرد في القاصي وحكاه اكعليق. هذا يمح أته 
نكاح.في هنا التعليق لأن عميل؛ 

،ل؛إطلأتها[ الأنكحة جمح تتناول المطلقة الصفة أن أصلتا: ومن 
معين؟بنكاح هيدُت، إذا فكيف، فيها، الصفة و]تعودالن 
علذفلله مالأ اش رزقني إن مثل: الذر؛الس،، وتعليق كمالْ، تال ولو 

ؤد؛ممتعالى. قوله عليه دل وقد اتفاقا، فيصح منه. بشيء أو به، أتصدق أن 
[.٧٥لاكوة: ١لأية ل؛0ثندم؛ه ةنإاي' ين ءاثننا ليث أثن عنهد مذ 

.أحمل.عن المنصوص هبا المن. وهو صحيح، بالماللث، العتق وتعليق 
يحكيانوالقاصي حامد وابن حلافا. ذلاك< في يحاكيان لا وصاحبه والخلال 

روايrن

٢٣)

•رج، )ب(، وني للهللاق[، لالمعلأاق هبه.' العثيعين محمد شيخا ونسخة )ا(، ني )١( 
)د(.من والمثت بالهللاق[، 

علىه الثمين محمد شيخا وعلق تءللأق[، المخ باقي وني )د(، من المشت )٢( 
]نكاح[.لعالها : لءللأق[ نسخة 

[.]^٠٠١)ا(: في )٣( 
)تقييد(.ئه.' الع؛يمين محماو شيخا تخة ش )٤( 
محمدشيخنا ونال، النقي. حام،. ،حمل. إلخ( . . تعليق. ني )كما ولحلها بالأصل كدا )٥( 

كلمة.بمقدار زكا[ بعد بياض أ( ) وفي ت قلت كلما• •لعلها؛ ؛^١؛^: العيمبن 



نحكتابالطلأق 

يتعجل.لم علمته. ما عجلت ت المعلق قال إذا أصحابنا؛ جمهور قال 
وحقوقتعالى لد ا حقوق من الموجل الدين تعجيل يملك فإنه نظر، قالوه وفيما 

شرط.أو شرعا اجلت مواء الجملة، في العباد 

فهيوفال؛ فغفب، الا.ار. من حرجتا أو؛ امرأتلئ،، زنت له؛ نيل ولو 
بنمحناء قول وهو عقيل، ابن به وأفتى تطلق. لم كدلك[لا، تكن ]ولم ظلق؛ 

رباح•أنح، 
قالإذا القاصي، قيه و-حالم، موسى، أبي ابن ذكره ما منه؛ وقريبا 

تكنلم إذا تهللق لا أنها - الهمزة بقح - الدار تنا د-حلأف ظلق أسي، • لامرأته 
؛ا٠ونها.العللاق يثبت، فلا لعلة، شقها إنما لأنه د-حالت،؛ 

ماله،أحد غيره أن يعتقل. أن مثل كثير، عنه يسأل ما الباب،؛ هدا ومن 
يأحده،لم أنه يتبين ثم • ظلق فامرأتي ترده لم إن يقول- أو ليردنه، فيحلف، 

معلثج،التي الدراهم من لتعطيني أو؛ موته، يشين نم نني، ليحضرن يقول؛ أو 
معه.دراهم ولا 

تقسمان هدا نم 

مامثل عليه، المحلوف الفعل بدون غرضه حمول يشين ما منه؛ الأول 
ترنه.لم فوجدها لتردنه، نيحك، مالأ، له مرقت، أنها ظن إذا 

درهمألم، ليحفي يعحلم، أن مثل غرضه، معه يحمل لم ما والثاني؛ 
دراهم.فيه ليس أنه فيشين الكنس، هدا من 

كنت،إن لتردنه مقصوده؛ لأن يحنث،؛ لا أنه فيه يغلهر الأول؛ المم 
.نهلعا مثرومحل فهو اللقفل في يدكر لم ؤإن الشرمحل وهذا أ-حللأته. 

]محع[أم]إلأ[أآ، له غرض لا لكن غرضه، فيه يحمل لم ؤإن فإنه والثاني؛ 

اسوءة.ز ك، )٢( س رئ ي را، 
ز)د(.لست، )٣( 





تسسعإالطلاق كتاب 

لواحدةقال وة نأر؛ع له رجل عن سئلت التممست العن أبو قال 
إنت للثانية وقال حر. نمدى منكن بطلاقها بدأت من ; لهامواجه وهو منهن، 

أحرار،عبيدى من نثلاثة طالقتك إن للثالثة; ونال حران، نمبدان طالقتك 
عليه؟يعق كم طلقهن، ثم أحرار• عبيدي من فأربعة الرابحة طلقت إن ت وقال 
بطلانهعليه يعتق أنه الحساب; من حضر ما ، لحب[أعلى فأجبت نال؛ 
أعبد٠عرة لهن 

ولكنواحدة، عين في المعالت، تجمع لم المسألة هازه انماس; أبو قال 
طلقهنقد كان إذا لفغل الوهدا انفرادها، على صفة واحدة كل طلاق 

طلقهنؤإن الحز. أبو نال كما أعيل.، عشرة يعتق أن فالمتوحه; متفرقات، 
عبدآ.عشر تلاثة يعتق أن توجه ة واحل يكلمة 

ت،كانإن المفة[لى ]أن الصفة ببعض الاكتفاء في الطرق وأصح 
علةنهي ؤإلأ كاليمين، نهي تكذيبا أو تحديقا أو منعا أو حضا ، لتقتضي[أ

١بكمالها وحولها من بد فلا محضة، 

اليوم،غير ثلاثا طالق أنت، لامرأته; نال عمن مثلت، العباس; أبو تال 
يعنىما كثيرأ لكن الغد، في العللاق وقؤع ظاهره ، اللفذل[للهالا فقلت،; فال; 

طالقأنت، قال; لو كما فإنه الحالف،، عاه الذي وهو الزمان. هذا سوى ؛< 
مح،ونتآخر•

عينفإن التأخير" ُنوى المدة هذه محوي في أو الحال، هذه غير وعلى 
به،تقيد ذللش; ونحو رحص أو غلاء أو فقر، أو مرض ونتج مثل بعينه، ونتا 
الوقنتج،هدا عن متراخ زمان في طالق أنت، قال; لو كما فهو ثيئا ينو لم ؤإن 

يرادوقد الرمانية، المغايرة بها يراد قد المغايرة أن إلا ، توزمانه[أالحين فيشبه 
الحالية.المغايرة بها 

وت،فياوطوءةّ)٢( انملوص. ؛ي لمت، )١( 
شيخناونسخة )د(، من والمثبت لوبااه[، )ب(! )ج(، وفي المطبوعة، في ليت )٣( 

^٥٠الثيمين 



النتهيةالأحتيارات من |كلية اإاخي1و 

تغيرآالحال تغيرت فمتى مطلي، نهو معينا ليس الحالف عناه والذي 
وقع.الطلاق؛ يناصب 

أصحابنا،وفاله بدخوله، طلقت . كذاشهر أول ني طالق أنت نال; ؤإن 
واستماله.ورأسه 'زى نى وكذا 

نقلهبشيء، هدا فليس موتك. أو،ع موتي، مع طالق أنت نال; ؤإذا 
الأصحاب.يه وجرم أحمد، الإمام عن مهنا 

والبينونةالعللاق صفة لأن تهللق؛ أن حامد; ابن قول على يتوجه ولكن 
الهللاق.ونع واحد زمن في وحدت إذا 

وهوفائدة، له البينرنة مع العللاق ونؤع بأن يفرق حامل. ابن ولعل 
بالموت.البينونة بخلاف العلوي، نقص أو التحريم، 

تعللقلا واحدة؛ عين في فاجتمعن ثلايث،، صفات على العللاق علق ولو 
ينوىأن إلا فتقيه، والعرف الحالف، مراد في الأؤلهر لأنه واحدة؛ طلقة إلا 

حلاقه.

طالقأنتا لامرأته; قال فيمن منصور ابن رواية في أحمد الإمام ونص 
علىأنه وأنثى؛ ذكرأ فولدت أنثى. ولدت إن وطلقتين ذكرأ، ولدت إن طلقة 

مابالأول عليها يقع أنه سفيان; قول وأنكر واحدة، ولادة أراد إنما نوى ما 
به.تعللق ولا وتمن؛الثاني يه، علق 

إلايقعا لم زيد• ثاء إن حر وعبدي طالق أنتا قال؛ إذا أصحابنا; قال 
غيره.ينو لم إن لهما، نيد بمثيئة 

ثاءلو بحبنا معللقا، ؤإما حميعا إما إليهما المنهيثة تعود أن ؤيتوجه؛ 
شاء٠ما وغ أحدمما 

ماكل وكنلاث٠ شنتما، ]إن طالقتان أنتما الخلع; في هال.ا نغلير وكدللث٠ 
طالقتان[فأنتما حضتما إن مثل؛ شيئين إلى الشرط عود من كان 

انملوعت.ش ليت )١( 



الطلاقعتاب 

علىفبغي تعالى، اض شاء إن ولأكلن، لأقومن واف ت يقول أن ونفليرْ 
]فإذاالجمع اف شاء إن الممدير! لأن الواحد؛ بفعل يحنث أن قولهم؛ قياس 

،جمح[ يفعل ولم الشرط فينتقى الجمع شاء قد اش يكن لم الواحد فعل 
فيحنث.؛ ءلي4 المحلوف 

علقفقد نيد. يشأ لم إن طالق أنت قال؛ فان الجاع؛ فى القاصى قال 
شرطه،لوحود الطلاق وع يشأ؛ لم نمتى المشيثة، عدم هي منة العللاق 

•جهته *ن المشتتة عدم وص 
أنإلا المشيئة، تفوت، حتى تعللق لا أنها والقياس العباص؛ أبو قال 

الفوؤية.تقتضى قرينة أو نية، تكون 
اش[أشاء إن بقوله؛ ]وقصد اه؛ شاء إن طالق أنت، لزوجته؛ قال ؤإذا 

أنهقصد ؤإن العلماء. أكثر عند الطلاق[ يه يقع ]لم الطلاق؛ به يقع لا أنه 
أكثرعند وقع لإيقاعه؛ واكيدأ لدللئ، تثنينا اض، شاء إن وقال؛ العللاق به يقع 

مطلقا.يقع قال؛ من ومنهم مطلقا. يقع لا قال؛ من الحلماء ومن العلماء. 
الصواب.م ذكرناه ادوي التفصيل وهذا 

حضولا حبر، تحقيق فيه ليس محضا تعليقا كان إن العللاق؛ وتعليق 
ؤيتوجهالاستثناء، فيه ، يفيد[١٣لا ]فهدا الشمس، طلعت إن كقوله؛ فعل؛ على 

لا؟أم يمين هدا هل ؛ أصحابناقول على يتخؤج أن 
إنكقوله؛ غرض؛ معه بالعللاق يتعلق ؛حاديث، توقيته الباب؛ هذا ومن 

.هذاونحو طالق، فآنت، أبى مات، إن أو؛ طالق، فأنت، أبوك مالت، 
عليهيحلف، لا فإنه هذا، مثل فى يوثر لا الاستثناء أن المن.هبج؛ وقياس 

باق.اليمين فيع والطلاق باق، 

المطبوعة.يى لست ( ١ ) 
داريدخل لا انه ت غيره أو بالطلاق  S-aL•>ؤإذا ت  ٥٤_U المصرية الفتاوى )مختصر )٢( 

انحلت_0 من واحدة فعل ثم زوجته• يطأ ولا طعامه، يأكل ولا فلأن، 
حامدمحمد العلماء(. باتفاق الواش بفعل ذللت، بعد يحنث ولم يمينه، 

محمدشيخنا وناو يمال[، ت النسخ باني وفي فقط، رد، من المثستؤ )٣( 
يفيد[.]فهدا ت نسخة على تعليقا يفيدا، لا فهدا ت صوابه ان ٠الفلا٠ر ت أآءلخب العثيمين 





كتابا]ْللأق

التطليقوأن تطليقا، له نعله يكون أن باحتياره؛ ففعله بفعله، معلقا معها أو 
يأمرولم غيره، بفعل ء-لقه فإذا أيضا. فعله من الصفة تكون أن إلى يمممر 

تهللقا.يكن لم بالفعل 
ها.نففعللقتا حيرها، أو بيدها، أمرها فجعل يطلق، لا حلفإ ؤإن 
الصداق.تنصيف في الروايتين على تخرج ان فالمتوجه؛ 

تطليقا،نجعله لم يمهل؛ ت نلنا ؤإن تطليقا. جعلناه يتنصف؛ ؛ قلناإن 
التهلليق.من تمكين هو ؤإنما 

نبلهطالق فأس، - طلاقي عليك وقع إذا أو: - طلقتك إذا نال: ؤإذا 
المنجزة.موى يسر ولا باطل، فتعليقه ثلاثا. 

الهللاقباب ينعم مريج: ابن ، توقال[ل
التابعينولا الصحابة من أحل. به يك لم الإسلام، في محدث قاله وما 

■بها أفتى من على العلماء جمهور وأتم الأربعة، الأئمة من أحل ولا 
عليهيسر لا أنه معتقدأ ذللئ، يعد بالمحللاق وحلم، ثخما فيها قلد ومن 

فيمنأوقعه كمن العلماء؛ قولي أظهر في طلاق عليه يقع لم بها الطلاق 
الصحح.على تطلق لا فإنها امرأته؛ الباطن في وكانت، أجنبية، يعقدها 

الطسا؛بالكلام إلا يبرأ لا أن يشغى فلأنا؛ ليكلمن غيره على حلم، ؤإن 
النفيجاو_، في اليمين فإن ونحوه، السسا دون ونحوه، بالمعروف، كالكلأم 

اش.شاء إن الصواب وهو النسخ، باتي من والمثبت ]وتولء، ت )د( في )١( 
فيمحدث تول أن هنا الإسلام شيح وبين أبدا، طلاق عاليها ذلك يعد يئغ لا أي• )٢( 

سرج،بن المياس أبا فإن تحقيقي - الورامحة القراعد في وقال الإسلام، 
فأنتv^_9، أو طلاقي، عاليك، والمر إذا ت لامرأته تال إذا أنه اعتقدوا بعده، وطاتمة 

وقؤعلزم المنجز و؛غ إذا لأنه أبدأ؛ طلاق عليها ذلك بعد يسر لا أنه ثلاثا؛ نيله طالق 
فلاونوعه عدم إلى ونوعه فيفضي المنجز، وقؤع امتنع المعلق، وتع فإذا المعلق، 

الزلاتمن رأوه بل ذلك، فأنكروا الملواثف جمح من الإسلام فقهاء عامة وأما ٠ يآع 
دينمن بالضرورة علم ند حث الإسلام؛ دين من ليت كونها بالاصهلرار يعلم الش 

إلانكاح من ما وأنه نكاح، كل فير مثرؤع أمر الطلاق أن ه؛ اض رسول محمد 
الطلاق.فيه ؤيمكن 



EI3
الفقهيةالاختيارات من أأهاْية الإخبار 

حلففيمن قلنا كما أحص، الإJباتا جانب وني اللغوي، اللففل من أعم 
المسمى.يكمال إلا يبر لا فانه ونظائره؛ ليتزوجن 

الحاصرةرمحالته أو كنايته نهل نني، كلام على العللاق علق ولو 
حال؟بكل يحنث، أو الوجهان، فيها فيجيء كالإشارة، 

بكنايةالنكاح انعقاد فى الوجهان ذلك وأصل تال؛ العباس، أبو فيه تردد 
الطق.عر القادر 

مهللقاأمرأ بشيء أمرها ثم محنالق، فأنت، أمري عصست، إن ت نال ؤإذا 
يحنث،؛لا أن فينيض عاجزة؛ أو جاهلة، أو نامية تركته ؤإن حنث،. فخالفته؛ 

عصيانا.ليس الترك هذا لأن 
لكدأبتح يالخرؤج آمرك أنا • يقول بأن ندب أنه بتن أٌرأ أمرها ؤإن 

الالطالق، الأمر[لا، ]على الأمر في اليمين لحمل عله؛ حنث، فلا القعود. 
بهمأمور هو ؤإنما مطالقا، أمرا به مأمورا ليس والندوب الأمر، مطلق على 
مقيال.آ.أمرآ 

حرجت،ثم مرة، لها أذن نم إذن، بغير حروجها على الطلاق علق ولو 
والفعلفعل، احرجتإ* لأل أحمد؛ مذمح وهو طلقت،. إذنه؛ بغير أحرى مرة 

العموم.تقتضى الشرمحل سياق فى وهي نكرة، 
تالفيه، المأذون الخروج حرجت، ثم أحرج. لا ت فقالت، لها أذن ؤإن 

لأنيحنث،؛ لا أن فيها! ؤيتوجه المسألة؟ هذه عن ت، سئلالعباس؛ أبو 
نالتؤ:إذا هو لكن إذنا، يكون أن عن الإذن يخرج لا الخريج من امتناعبما 

حرجت،فقد بالخرؤج، تشعره ولم نخرج، لا أنها إلى اطمأن ند أخرج* ألا 
ؤإباحة.علم والإذن علم، بلا 

إذابيدك أمرك قوله: بمنزلة فهو عليه، الإذن ردُت، إذا إنها أيضا: ؤيقال 
له:قال فإذا ؤإياحة، توكيل، نوعان: الماب هذا أن ؛ هذاوأصل ذللثج. رئيت، 

أبيع:لا فقال: .هذابع 

المطوعة*في ليست )١( 



ةتاباثطلأق

ؤإذايعد. يمالكه لم إليه والموصى الوصية، في القبول يرد النفي أن 
.نغلر فيه ذللث،؟ بعد أحده له فهل أنل. لا فقال؛ صيتا، أباحه 

التكرار.في كالخر الإنشاء أن ؤيتوحه 
فأبرأهعنه وقت، في حقه ليقضنه حلف، إذا العباس: أبي كلام وظامّ 

وغيره.أحمد مذهثإ في ونول ومحمد، حنيفة أبي نول وهو يحنث. لا قبله 

rا® ائبابءا.ءا(ة'د.ا0ئا® ١
كقوله:بغيرها؛ موصوفا فبان بصفة، موصوف، معين على حلف، ؤإذا 

فتبينالخمر. ^ا من أشرب، لا أو: شيخا، فتبين الصبي. هدا أكلم لا والله 
أنهلاعتقاده عليه؛ المحلوف، يفعل المخاطب، أن يعتقل الحالف، كان أو حلا، 
يختارلا وهو قريبته، الزوجة لكون أو يحئنه، ولا عليه أكد إذا يخالفه لا ممن 

نزاع.فيها وشبهها المسألة فهانْ اعتقاده، في غالهلآ كان أنه تبين ثم تهلليقها٠ 
طالق.أنتج فقال: أجنبية، ظنها امرأة لقي لو كما يقع لا أنه والأشبه: 

فيقصده بما الاعتبار إذ الصحيح، على تعللق لا فإنها امرأته؛ أنها فتبين 
المعين.هدا هو ليس موصوفا، معينا نمد قل وهو قلبه. 

قملإذا فخالفه ليفعاكه، غيره على حلفا إذا عليه حنثإ لا وكدللث، 

لأنالإكرام؛ منه نهم إذا الأم يحث ولا كالأم، لأنه به؛ إلزامه لا إكرامه، 
._،^U، ولم الصمج، في يالوقوف، بكر أبا أمر . الخم، 

كماالصفايتح، في والمخالفة الJوا١ت، في المخالفة بين يفرق أن ؤيتوجه 
ائه.وفالعقد صحة في بينهما فرق 

علىيحنن،؟ فهل جده، بعض فادحل انمار بدحل لا حلف، ولو 
روا

]الحق[.)ا(: ني )١( 
ومالم)اآ؛(.(، ١٢٠١)البخاري أخرجه )٢( 



الفقهيةالاختيارات من ألاحاو 

الرحل؛على البقية تحريم المغمود يكون أن بين يفرق أن ؤيتوجه 
يكونأن وبين المحرم، يعص لمباشرته بعضها إلى حده بعض بإدحال نحث 

المعتكف.في كما يحنث، لم بعفبمه أحرج فإذا بقعته، التزام مقصوده 
النسدفشرب أزني• ولا الخمر، أثرب، ولا الربا، آكل لا ت حلف ولو 

شهود،ولا ولي بلا نكح أو منفعة، حر نرصا أقرض أو فيه، المختلف 
اعتقدؤإن حدذناه. أو اعتقاد، له يضر لم أو التحريم، اعتقد إن عندنا نحنث 

تردد.تحنيثه ففي ئحده؛ لم أو حله 
؛الأشنانالأسنان كبح فيه؛ الخلاف ؤخ يما بين يفرق أن ؤيتوحه 

•البين■ ألة وكمالربوية، كالحيل الخلاف؛ فيه يوٍغ لا وما متماضلا، 
متركة،ديون بينهما وبقيت الركة، يمخا فلأنا أشارك لا ت حلف ولو 

أعيان.أو 
الشركة.عقد اخ بانفتنحل اليمين أن أفتيت، العياست أبو قال 

الورد؛ماء أو دهنهما، فشم ينفجا، ولا وردأ يشم لا حلف ومن 
٠يحننر لا ت القاصى وفال، ٠ حنث، 

ماءوكذللث، الدهن، دون بالماء يحنّث، أن ؤيتوحه اJعباصت أبو ئال، 
بخلاففيه، ورائحته الورد، لرائحة الحامل هو الماء لأن ،؛ واليلوفرل اللبان 

كثيرأ.الرائحة فيه تفلهر ولا الورد، إلى مضاف فإنه الدهن، 
نفلر.الفاكهة على الحلف، مهللق في اليابسة الفاكهة يحول، وفى 

 ،iكالزيتون.الشجر؛ ثمر بعض محمد أبو استثنى ت وكللل
فهييمنفمتها له أوصى دارأ فيحل فلأن، دار يلءحل لا حلفج ومن 

فهيالجنس، على وقفا كانت، ؤإن عينه، على الموقوفة وكانلاث، كالمتآحرة، 
للجنس.تحقة م المنفعة لأن المعارة؛ من أقوى 

إلاالمحلي، لم، ءلمح، الحلف مهللث، فك، والمح العقثخم، بدحل، ولا 

انفلرتالراكدة. المياه في يب، الرياحين من صرب البوغر: ،: JLijjاليالوفر، إ؛( 
.٤٨٦ص: المحعل القاموس 



الطلاقكتاب 

به.التحلي عادته كان ]ممزآا، 
أزوحكها،بقيت ما أو أزوجكها، لا واش قال؛ ثم ،،]ابنهآ زوج ؤإذا 

•الدخول هو الذي للتيم امم التزؤيج فهنا 
اللعن.هدم أبيعك بقيت ما واش تال؛ نم باعه، إذا وكدا 

.ونحوها الإجارة في وكدللث، 
٠أحمد عليه نعس ٠ أشهر متة نهو شيثا يتو ولم ، حيتا فلأنا يكلم لا حلف ولو 

فيحد له الأى المهللق اللفظ أن وهو؛ أصلا، تقتضي المسألة وهن.0 
ونعما على بنزل فإنه الأّمآ"آ،، يتناوله فيما يزدد ]لم أنه علم وند العرف،، 

كثيرة.مواش في يقوله كما اتفاقيا، كان ؤإن الشؤع، استعمال من 
المحلوفبأنه جاهلا أو ليمينه، ناميا فمحله شيئا، يفعل لا حلف ؤإذا 

ومحوبانية. ؤيمينه وغيرهما، والعتاق الهللاق في ولو عليه، حننا فلا عليه؛ 
التفرقة.]روا٠آ٤، بقدر ورواتها أحمد، عن رواية 

لعالممقلدآ أو أفتاه، لمن تقليدأ إما متأولأ، فحله من هذا؛ في ؤيدحل 
.مخهلئا أو كان مصيبا ميتا، 

يعدالفعل أن معتقدأ عليه، المحلوف وفعل جالع إذا ■ ْلا قمح، ؤيدحل 
يكنولم النكاح، زوال معتقدأ عليه المحلوف فعل أو يمينه، تتناوله لم الخلع 

كذلك.

فهدهبخلافه، فتبين ، ءايهآ حلما ]كما يعتقده وهو شيء على حلما ولو 
جاهلا.أو ناميآ عليه المحلوف فعله مسألة من الحنثا بعدم أولى المسألة 

الكبرىاكارى لنسخة المواش وهو النسخ، باقي من والمثبت، ]لمن[، ال٠طوءة؛ في )١( 

]ايمه[.)٠١(: م )٢( 
تناولهمما يزداد ]لم )أ(: وفي الأمم[، يتناوله ما أدنى برد ]لم )د(؛ )ج(، ر )٣، 

وه.الخيمين محمد شيخنا وسخة و)ب<(، العليوكة من والمثبمتا الأصم[، 
وتافي)ا(.)٤( 
التح.ياتي من والمثبتا )ب،(، ني ّانهل والمومحع المعلومة، في تإ لي)٥( 





الرجعةكتاب 
٣٥٣

الرجثكتاب 

عنالروايات أحد وهو رجعة، الوطء يجعل حنيفة أبو ت العباس أبو ثال 
يجعلهت ومالكا أحمد. عن رواية وهو رجعة، بجعله لا ت والشافعي • أحمد 
يهنمد إذا الرجعية وطء فيبيح أحمد؛ عن أيضا رواية وهو النية، مع رجعة 

بالأصول.وأشبهها الأقوال، أعدل وهدا الرجعة. 
يقضيه.الإرشاد في موسى أبي ابن وكلام 

الشافي.في يكر أبو وذكره بحال، الكتمان مع الرجعة تصح ولا 
وراجعها،امرأته طلق رجل عن أحمد سألت قال: طالبا أبي عن وروى 

عليها.له رجعة ولا بينهما، يفرق فال؛ الحدة؟ انقضتا حتى الشهود واستكتم 
الفرقة.ابتداء دون كالكاح، الإشهاد أو والخني الترح إعلان ؤيلزم 

ثويجحدت ثم ثلاثا؛ طلقها فإن ت منصور ابن رواية في أحمد قال 
تقريه،ولا له تتزين فلا ذلك على أجبرتا فإن عليه، تقدر بما منه ها نف

قدرت.إن وتهربا 

ؤثحلمطلاقها يملهر حتى تتزوج ولا نهريا طالبات أبي رواية في وقال 
منه،وتفر لها، ليس ما تأحن. لأنها ترثه؛ لا ومات بعللاقها يقر لم فإن ذللث،، 

بلدها.في تختفي ومر البلد، من تخرج ولا 
يحجبهفلم ه؟ نفعن يدفع من بمنزلة تقتله، الناست يعص قال له؛ قيل 

ذلك،.

منه.يقبل قال؛ وتزوجتها، استحللتؤ ت قال فإن 
فأدىدفعه نميت ؤإن قتله، تقصد لا محعنام: تقتله* الأ القاصى: قال 

صمان.فلا قتاله إلى ذللث، 



الفقهيةالاختيارات من الملهيق الأخباو 

بالقتل،ينعه لها يجوز لا أنه على يدل أحمد كلام الماس• أبو قال 
إنمابالقتل والدفر ني متعديا ليس هذا لأن يعجبه؛ لم الذي وهو 

اعندازم.ظهر لن يجوز 

كانتإل والذس المراهق بوْل.* ثلاثا المطلهة بحل أصحابنا جمهور نفر 
دمه.

هوت يكون[ أن ينبغي ]الذعي له يبيحها الزى النكاح العباس: أبو قال 
،.٧^٢١٣إلما به الجيء أو الإسلام، يحد عله ;قئان ١^٢، الكاح 

علىنزوحها لو وكذلك شهود، ولا ولي بلا الكاح يحلها ت هزا فعلى 
مفارقتها.تلر الأحت، ماتت ثم أحن 

ل،المققيام ٌع طلقها لم أحت، عالي أو عدة، في تزوجها لو فأما 
فيهنحن نحكم ولا التوارمثؤ، به يثبت، لا النكاح هزا فإن نظر، موصع فهنا 

له.تحل لا أن فينبغي النكاح، أحكام من بشيء 
منتزوجتا أنها ذكرت تم المحرمة، مطلقته غايت، ومن ت أصحابنا نال 

ظنهعلى غلمتا إذا نكاحها فاله ذللث،، وأمكن منه، سته.ا وانقضت، أصابها 
•فلا يإلأ صدتها، 

زوجلها كان أنه ذكرت إذا المرأة أن المسالة؛ هاز0 تفمتت، وند 
أنهيثبتا لم ؤإن وتزؤيجها تزوجها يجوز فإنه عدتها؛ وانقضت، فطلمها، 

طلقها.

فلابها، الزّوج حمحا تعلثا يوجب بالنكاح إقرارها سوت إن يقال؛ ولا 
زواله.يثبتا حتى نكاحها يجوز 

حتىتتزوج لم طلقها أنه إليها كتب، إذا العللاق؛ في أحمد الإمام ونمن 
بمجردتتزوج لم طلقها؛ أنه فاذعتؤ زوج للمرأة كان لو وكذللئؤ العللاق، يثبتؤ 

المهلوعةمي ليمستا 
فحذنت.الخلية، المخ في ولمت أن[ ]يتيغي، المهلوعة م، ]الذي[ بعد )٢( 
فحدثت.الخطة، المخ مر ولمت ]صحح[ ت المطوعة م، ]للخكم[ يعد )٣( 



اثرجعةكتاب 

مننزوحها أنها اذعت إذا نيما هنا المسألة ت نقول لأنا الملمن؛ باتفاق ذلك 
كمافهو لمجهول، بل لمن، يثبت لم الكاح فإن تمنه، ولم ومحللمها أصابها 

بالاتفاق،إنرارأ يكون لا فإنه إليه• وسلمته لشخص مال عن،-ى ت قال لو 
وأمحقني.سد أو: وطلقني، زوج لي كان : نولهانكدللث، 

الوفاء،وادعاء بالمال، كالإقرار فهو و٠لإقني. فلأن تزوجني قالت: ولو 
إقرارأ.يكون لا والذهب، 

١PO  ٢الإ؛لأ، د
خلرالظن ض ناب لا ناف رفذ \ؤئ ٧ طى ارجل حلف يإذا 

روايتين.نعر منها، فخلت، منها• المدة 
فيثبوتها يكفي أو اليمين، ونت بالغاية الملم يشترمحل هل : مأحدهما

الأم؟نفس 
"LiLlsإلا يقع لم عاليه؛ الحاكم ؤللق أو الموة، بعد وؤللق يفئ لم ؤإذا 

أنفعليه را"؛ع فإذا احمد، عن ورواية القرآن، عليه يا"ل الن•ى وهو رجعية، 
بهذاإلا الرجعة من يماكن ولا منه، ذللث، طالين، إذا الرجعة هذه عمت، يهلآ 

لس؛قوله: إصلاحا، أراد لن الرجعة جعل إنما افه لأن بالشرمحل؛ 
[.٢٢٨]١^٠: لزشءأه آيادرأ إذ د'لش ؤ، يمحبن 



الفقهيةالأحتي1رات من ااه1ْياة الأاتي1و 

اممهاركتأب 

وصالطلاق. نوى ؤإن ظهار، نهو حرام، علي أتت لزوجه: قال ؤإذا 
٠المذهب وص الوطء، ص والعودث أحمد. مدبؤ ظاص 

بالوطء.إلا الكفارة تتمر لا القولين: فأصح الوطء على عزم ولو 
ونقلالجماعة، نقله يمين. كفارة وعليه ولالْ، أم ولا أمته من ظهار ولا 

ظهار.كفارة عليه طالب: أبو 

لومما الوجهين كأحد يكمر؛ حتى عليه تحرم أنها ت هذا على ؤيتوجه 
وأولى•حرام علي أنت، نال؛ 

عليه،نص الكفارة، لزمته جنونه؛ حال في وطئ ولو المحرر: في نال 
فإنالماوب، ظام في عليه حث لا أنه يقتضي ما العللاق في ذكر أنه مع 

ننلر.وفيه ّ معللقا الجنون في الحنث المنصوص كان ؤإلأ فرق، توجه 
ندرأ،بالعرف، بل ؛؛؛، ٣٧١مقيد؛غير المهللقة الكفارة في يخرج وما 

والأقارب،الزوجة في الن.م، قياس وص تمليلث،، ولا تقل.ير غير من ونوعا، 
يطعمكان إن يجب، والإدام بعلعامه، المستأجر والأجير والضيف،، والمملوك، 

والغلاء،الرحص ني ذللث، في تختالمؤ الناس وعادة فلا، ؤإلأ بإدام أمله 
٠والميم، بالشتاء ، وتختلفوالإعار، واليسار 

أنواع؛ثلاثة على المدقات س الشؤع قي ]الةا.رةآ، والواجبات 
كالزكاة.Jععلاها؛ س ية.دلأر ولا الواجبة الصدقة تمندر تارة 

كالكفارات.المال؛ يقدر ولا المعملى يمّدر وتارة 

تال٠ةدراتآ٠ رب، ؛ي 



الظهارةت،ب 

^ااةق1
الأذى.ممدة وهدا؛ هذا يقدر وتارة 

الواجب.المال فيها نةال.ر المال، هو ت الزكاة وجوب سب لأن وذللت، 
فيهافقاJر والظهار، واليمين كالجملع بيته؛ فعل ببها قت الكفارالت، وأما 

والصيام.العتق فدر كما المعش، 
فلهيا،، وماليةآ بدنية عبادة زنهو ومال؛ بدن فيه بالحج• يتعلؤ، وما 

.وهداهدا فيه ^ر 

النسخ.يا؛ي من والميت مالية[، بدنية ]نمادته ت المطوعة في 



الفقهيةالاختيارات من اكا0ية الإخباو 

وارسفرا_j كتاب 

صحته،ت المذهب نقياس به® رميتها ارفيما ت أيمانه في الزوج يقل لم ولو 
ارذالت«.قوله: على الكاح في الزوج اقصر إذا كما 

تجوزهئلأل وراالالعن® و>رالذضبا<لأ، ررالشهادة® لنقل إبدال جوزنا ؤإذا 
أولى•الرمحة بض 

مذهبوهو حدت، اللعان عن الزوجة وامتنعت الزؤج لاعن ؤإن 
الشافعي.

أبيكلام فيه اختلف تعريض؟ أو صريح هي هل ارعألق® ولففلةت 
العباس.

علىالتعزير علته وجب زنا• ولد ملعون، أنت ت فمال ثخمأ، شتم ولو 
يةما..هما الكلمة بهذه يقصد لم إن القذف حد عاليه ؤيجب الكلام، ^ا مثل 
يلدكفعل ]خينإ[ فعله المشتوم أن الكلمة بهذه نصيهم س الناس من كثير 
.الزنا

إجماعا.بالطلب إلا القاذف يحد ولا 

أنهالأشبه توبته؟ تصح نهل ت المقذوف علم قبل تاب إذا والقاذف 
١الناس باختلاف يختلف، 

بهعلم إن العلماء! أكثر نال آخر؛ موصع في العباس أبو وقال 

النسخ.باش من والمشت تواسف[ بدون؛ )ب( المْووءث، في )١( 
العشمينمحمد شيخنا وكب لالسخط[، المخ: بائي ولي )د(، من المثبت )٢( 

-)د( في ما فوافق الغض-،[، ]لعاله 
الطرءة.فى لت )٣( 



ةتاباسنواوقذف

واستغفر.له ودعا صحت، ؤإلأ نويته، تمح لم المقذ.وف 
دلوبرض سأله لو الاعتراف له يجب لا الرواسزت من الصحح وعلى 

توبته.وتتصح[ مظلوم، لأنه استحلافه؛ مع 
توبةآ وُع نظر* ههتا ،، ل المباح بالكذب التصريح تجويز وني 
٠غموس ؤيمينه كدب، تعريضه ؤإحان؛ 

مظلمته.مقابلة فى له يدعو بل يعلمه، لا ■' أصحابنا واختيار 
كنيته.غيره بزوجة وزناه 

كثيرأ.يع كما خيثآ، عملا يعمل أن مفلتة ؛ الزناوولد 
أتقاهم.تعالى؛ اطه عند الخلق وأكرم 

٣اصب ص يلحق 4ا باب، اس و ٦
أحمدالإمام كلام من مأحوذ وهر بالدخول، إلا فراشا الزوجة نمير ولا 

حرب.رواية في 

نصوصوعليه ّودةارا، يا منه راحتجم ه؛ لقوله الأحكام وتتبعض 
*أحمد 

وابنالحس ماوهب وهو لمحقه. فراش؛ ولا الزنا من ولد.ْ استلمحق ؤإن 
ؤإمحاق.والتخعي سترين 

ليأىهذا أن أحرى؛ بينة لشهدت بينة، به شهدت أو بنستا، أُر ولو 
وجه؛مجن فهذا ،. ذلائ،[ل ]ونحو فارمي وهذا رومي هن*ا بل هدا، نؤع من 

لس[.)ا(فى)أ(:
.[.. لب. الماح التمرح؛الكاوب جوز لوس • ٢١١ش ، ٢١

)ب(:في )٣( 
ماجهوابن (، ٢٢٧٣)داود وأبو (، ١٤٥٧)لم وم(، ٢٠٥٣)اباري أخرجه )٤( 

واوهفىيمأ؛أّ، UrsAومالك (، ٢٠)٤• 
انملومة.لي لم، )٥( 



الص^^بتامدمحتيارات من الهليق الأجثياو 

النافي]التعارض[ فهذا السن، كبر ت وجه ومن الينة، أو القافة تعارض يثبه 
له؟المقتضى ش يقدح هل للب، 

أنالجواب، وكان عنها، وستلتا ، حدثت، المسألة هذه العباس؛ أبو هال، 
يكونأن مل ن، كالفهو * النسسب، بعدم ^ ٥٥١١اوج>بإ إن بينهما الذي التغاير 

أمرأكان ؤإن الم_،، ينتمي فهنا ذللثج، ونحو روميا، والاحر حبشيا أحدهما 
إلىيالتفت، لم الفراش؛ __إ لالنالمقتضي كان إذا لكن ينفه، لم محتملا 

الجنسفاختلاف البينة؛ أو الإقرار مجرد له ت، المثبكان ؤإن . المعارصة 
للابنبد لا إذ غيرها، من أرجمح فثبوتها بنوة؛ النسب، كان فإن فناهر، معارض 

وظاهرأ.غالبا أب، من 
.إنكارْ إلى يالتفت، لم البلؤغ يعد المجنون أنكر ولو الكافي؛ في قال 
قولبمجرد عليه حق إيجاب، لأنه يقبل؛ أن ويتوجه العباس؛ أبو نال 

نبلنابالرق فأقر بئر فإذا بالحرية، للقيهل حكمنا لو كما منازعته، مع غيره، 

ؤإلأالولد، لحقه جوازه ظن إن أمتها، لزوجها المرأة ، لأحالت،[ل ولو 
بدلكر.حلها ظن إن الصحح على حرأ ؤيكون فروايتان، 

لحقهذللئ،؛ جواز وظن الراهن، بإذن المرهونة الأمة المرتهن وض ؤإذا 
حرأ.وانعقد الولد 

ينبغينتجتها؛ هدا دابة أن العائد؛ فشهد فميلأ؛ أو بهيمة تداعيا ؤإذا 
الحسية.اليد على وتقدم الشهادة، بهده يمضي أن 

في، ilJJbحكمنا كما كلها، الأموال في ، ]بالقيافة[ر يحكم أن ويتوجه 
فيالاشتراك في حكمنا وكما الجدار، في موضع له كان إذا المةّالوع الرف 

ماالزوجين من واحل. كل فأعهلينا العرفية، اليد من يفلهر بما الحسية اليد 
بالوصفإحكمنا وكما يتاسبه، ما المانعين س واحد وكل العّادة، في يناسبه 

تأدحاوت،[.فى)بإ(؛)٢( ]المعارض[؛ فى)ب(:)١( 
]بالناقة[.)ب،(: ز )٣( 



والمدقاسان كتاب 

به.ثسيهة أو قافة، نهمع وهذا اثنان، تداعاها إذا الكلة في 
منأنه الخبرة أهل نشهد أيديهما، في ثمرأ أو غراما تنازعا لو وكدللث، 

إلىرحع كما المتداعيان، يستوي حيث، الخبرة أهل إلى ؤيرمع البستان. ا هن. 
بالنسب،.الخبرة أهل 

أوالأحر، دون أحدهما لباس من نعلا أو لباما اثنان تنانع لو وكدللثؤ 
تنازعاأو الأحر، دون أحدهما اصعلبل إلى بعيد من ندهبؤ دابة تنازعا 
علامةء-ليه كان أو ثكله، الأحر مع بابأ مصرلع أو حف، ، لزوج[ل 

يدنى أو أيديهما في المدعي كان ومحواء للجند، التي كالزربول لأحدهما؛ 
ثالث،.

كالقافةلهذا المعارصة فالناقة الأحر دون لأحدهما اليد كانت، إن وأما 
للفراش.المعارصة 

.ههتا نقول، فقد الرجحان ررة ص في القافة بتقديم نلنا فإذا 
اثرالقاتم، فيقص نللiإ، ؤيثبتإ شيء، ماله من ذهبا أنه يدعي أن ومثل 

٠ازاإلى يحل المال، أن القالف، فثهادة آحر، مكان إلى مكان من الوطء 
معبه فيحكم لوثا يكون أن ؤإما به، الحكم إما أمرين• أحد توجب الموضع 

المدعي.حانك، ترمح الأمارة ه هن. فإن الأقرب. وهو للمدعي، اليمين 
الجامحن•أتيتم، مح، مشردعن داليمض 

قالهوما ماله. يوقفه المزني: تال، القافة، تراه أن تبل العلفل مامتج ولو 
يريث،لا أن ؤيحتمل الشركة، ؤيحتمل القرعة، الذهب،: قياس ؤإنما صعيفج 

٠متهما واحد 

]زد)د(: في 



الفقهيةمن ارهلْية اإإخي1و 

اسدمماس 

تجبلا ]أن يوزن فما ثلثها الحر كان إذا يعضها المعتق في ؤيتوحه 
لكرورة،كان إنما الأمة من القرءين تكبل فإن الأنراء[را،، الثلاثة 
]ؤيكمل[الأصل بحاب بعضها للمعتق 

أوبالأفراء، عدتها انقضاء المعنية ادعت ؤإذا المحرر: نى قال 
شلفلا شهر، في بالحيص ذعيه أن إلا ممكأ، لكن إذا قولها مل الولادة؛ 

مهللقا.الخرقي وقبله عليه، نص بسنة، إلا قولها 
يخالفاما ادعت، إذا أنها المنصوصى: المدم، قياس العباس: أبو ثال، 

طلاقهاعلق إذا فيما البينة علبا أوجبنا إذا با لا البينة، كلفت الفناص 
فيلكلتهمة العدة من الخلاص في التهمة فإن حضت،. فقالت،: بحيضبا، 
نلاثةمن أقل في الانقضاء ادعت، إذا أنها لفيتوحه[أ'أ، الدكاح، من الخلاص 

أنهااديت، لو كما فهو بالولادة، الانقضاء ادءت، ؤإذا البينة. كلفت، أشهر 
•وجهان وفيها الولادة، على طلاقها علق إذا فيما الزوج وأنكر وليلت، 

فإنالشرعية، العدة على تزيد مدة من زوجته طلق أنه الزوج أقر ؤإذا 
فيهاالتي العدة انقضاء في قوله يقبل لم الحال؛ مجهول أو فاسما المقر لكن 
حضرفلما غائبا، يكون أن مثل متهم، غير عدلأ لكن ؤإن تعالى. افه حق 

لمإذ الخبر بلغها حين من العدة فهل ١ وكدا كذا مدة من طلقها أنه : أحبرها
مشهورحلاف، فيه بينة؟ به قامت، لو كما العللاق، حين من أو بينة، تقم؛دللت، 

الثاني.هو عنه: والشهور أحمل.، عن 

]ألا.جب،للأهمآنآ.)ج(: ني )١( 
يتوجهء•تبل فىلأ،ت)٣( 

]وتكمل[.)ج(: ني )٢( 



العددكتاس 

منوغيره الخطاب بن عمر مذهب ت المغمود امرأة ني والصواب 
نتزوجأن لها ؤيجوز للوفاة، تعتد ثم سن أربع تتربص أنها وهو الصحابة، 

يعدالأول زوجها ندم إذا نم وباطنا، فناهرأ الثاني زوجة وهي ذلك، بعد 
وبعده،الدخول فبل ما بين فرق ولا مهرها، وبين امرأته بين حتر تزوجها، 

أحمد.ماوهب ظاهر وهو 
بلاتزوجت والعدة؛ المدة مضت فلو الحاكم، يعتبر لا الأصح؛ وعلى 

حكم.
الوجوه،بعض من اللقعلة يشبه هدا إن أفول؛ وكنت العباس؛ أبو تال 

الثرعني المجهول لأن وهذا بذلك، ومثل ذللث، ذكر ند عميل ابن رأيت، نم 
إذنه.على مونوفا وماله أهله في التصرف كان ذلل؛، بعد علم ؤإذا كالمعدوم، 

بلاعندنا الحاجة عند يجوز إذنه؛ على الغير حق في التصرف ا ووقف
لعدماللقعلة ني التصرف يجوز كما روايتان، ففيه الحاجة عدم ُع وأما نزاع، 
إجازته،على موقوفا الملممهل تصرف كان المالك جاء فإذا بصاحبها الملم 
اللمهلة.في كالحول سين أربع تربمها وكان 

الفرقة،يوجبا سبا وامرأته الرجل محن مها فرقا صورة فكل وبالجملة؛ 
والهرالمرأة بين فيه والتخيير بالمفعول، شبيه فهو المببؤ، ذلك انتفاء نبتن ثم 
الأقوال.أعدل هو 

موته،ظن.ث، لو كما فهو فتزوجّتتا، ظلمها روجها أن المرأة ظنت ولو 
بهالحل حتى الأول بعلم ولم غيره، فتزوجتا الزوج كتمتا أنها فدر ولو 

جوازاعتقدت إذا لكن المرأة، بخلاف ، ]مشهوران[؛ الزوجان فهتا الثاني، 
الفخلها يجوز وأنه فيه، مفرط أو حقها عن عاجز أنه تعتقد بأن ذللث، 

لكنزانية، فهي التحريم علمتج إذا وأما المفقود، امرأة فتشبه بغيره، والتزوج 
فأجازه.نفها. طلقت وكأنها المغمود، ؛امرأة كالمتزوج بها المزوج 

فإحداهماالإفراع؛ نبل ومائتا مبهمة، امرأتيه من واحدة طلق ؤإذا 

]مغرووان[.: محرابهالعل 



الفقهيةمن الهإْية 1إاخياو 

تهنافالأظهر الطلاق. ءال،0 عليها وجبت والأحرى الوفاة، عدة عليها وجمت 
.ئهماكل على ، العدتين[لوجوب 

عدةالموطوءة فتعتد نكاح؛ ]شبهة[ كانت إن الشبهة أن والواجب 
المشتراة.الأمة فعدة مالك؛ شبهة كانت ؤإن أمة. أو كانت حرة المزوجة، 

يالمحل.فالعبرة الزنا؛ وأما 
وهويحيفة، تتيرأ بشبهة والموطوءة ٠ احر موصع قي العياس أبو وقال 

١أحمد عن رواية وهو بحتضة، بها المزني وتعتد الماوهب. قى وجه 
،أحمل! عن رواية وهو واحدة، بحيصة الأءتا.اد يكفيها لمحتالعة وا 
.وءير0 عفان بن عثمان ومذهب 

صالح.رواية في أحمل. إليه وأومأ كن.للث،، نكاحها والمنوح 
واحاا.ة.حيفة عدتها تطليقات ثلاث ، تآحر[ل والمهللقة 

علىالإجماع يكون ]لا أن على بذلك القول العباس أبو علق فلم: 
ابنعن بذلك القول الفراء ابن الحين أبو القاصي حكى وفد حلاقه، 

البن[لم
فتعتدعوده عدم ءلم>ت، إن رفعه، ما تدرى ولا حيضها ارتفع ومن 

ط؛،.اعتدت ؤإلأ ة كالأيّبالأشهر 
أومكنه في أمكنها شاء إن نفقتها، تلزمه لم ؤإن البائن، والمطالقة 

محمدشيخنا علق ولهذا النمح باقي وفي فمط، )د( من المثبت )١( 
يجبالذي أن المشهور الخدنين، ءوجوب ت ءتوله بقوله؛ نسخته على هدؤ الخثيمن 

أعلم،.واه . كالتيهم.ا الخدنين إيجاب يظهر لا إذ الشيخ، مراد ولله الخدنين، أطول 
اسوعة.في لمت )٣( اسوعة. و لمت )٢( 
الحكمهذا الدين تقي الشيح عن الإنصاف في *انقل ؛سفه؛ الخثيمين محمد شيخا تال )٤( 

علمتءإن تول؛ عليه يدل ومما الغلاهر هو وهذا رفعه، ما تعلم حيضها ارتثع فيمن 
أعالم.واش عوده؟ عدم تعلم فكيف رفعه ما تدري لا كانت إذا فإنها عود0اا، عدم 

ارتفعفيمن الحكم هذا أن شيخه عن المرؤع وفي المشع، حاشية في وكذللث، تلت؛ 
واش• تدري لا وهي ارتفع فيمن شيقا عنه ينقل ولم رفعه، ما تعرف وهي حيضها 
أعلمء.



العددكتاب 

ًتء
ذلالث،،فله ، وأنفقلمائه، تحمينا محذور، ولا لها، صلح إن غيره 

الواضعلى يجب لا الفاسد; المكاح أو الشبهة وءلء من الحامل وكذلك 
لماثه،تعصبنا بها يليق منزل ني يكنها أن إلا لها، يالنفقة تلتا إن نفقتها 
اعلم.واش الممقة. لها وتجب ذلك، فيلزمها 

لمحضؤ،لي<محلاني >ي 
مذهبوهو صغيرة، أو كسرة كانت مواء الكر، الأمة امتراء يجبا ولا 

اشتراهامن ولا الأئمة، ولا أحمد. عن ورواية الخاري، واختيار عمر، ابن 
وامترأ.وطئ أنه أو بملآ، لم أنه واحبرء صادق رحل من 



اتفقهيةالاختيارات من اكا0ية الإهاو 

ارضاعسب 

حمىطفلا أرصعت أنها ت وذكرت بالصدق، معروفة المرأة كانت ؤإذا 
الصحيح.على الرصاع حكم ؤشت نولها، ئبل رصعات؛ 

إذاوالخلوة اليحول، ]يبيح[ يحسث الحرمة يه تنتثر ت الكبير ورصاع 
*ولىسالم لقصة للحاجة؛ منه يحتشمون لا بحيث، اوي>تا، في تربى ند كان 
أنهيرى سن وداود ٠ والليث وعهئاء عائشة مدم، ]بعفس[ وهو حاو.يفة، أبى 

معللقا.الحرمة ينشر 

]الحولين[دون كان ؤإن الحرمة، ينشر لا الفط-ام بعد لارتفاع وا 
ماللث،.صاحب، القاسم ابن وقاله 

واا>هاحكم لبنها محن المرتفع فحكم امرأة، وطء في اثنان اثترك ؤإذا 
علىيحرم أنه فالواحبإ بأحدهما يلحق لم فإن وأولادهما، الرحلين هدين من 

الaللأقتفي قيل كما يقال، أو اشتبه، وقا.أ الصنفين، لأحد أخ لأنه أولادهما؛ 
واحد.لا اثنين حق في الاشتباه فإن منهما، لكل يحل 

اسومة.ش لم، )١( 
المخ.ياثي من والخبتإ ]نمى[، )ب،(: وفي ]__[، بدون: اسومة ش )٢( 
لال>ول،[.المخ: بام ر؛ي )د(، من المبت، )٣( 



uLiS اومقات

اممقاتدظس 

إحوتهوعلى أبيه وزوجة ر المعأبيه على ينفق أن الموسر الولد وعلى 
الصغار.

ؤيكرينفق بل والكوة، الغنة الزوجة تمليلئا الزوج يلزم ولا 
إذاتطعمها أن حقها اون واللام; الصلاة عاليه لقوله العادة؛ يحسب 

غيلام والالصلاة عليه قاله كما اكتمت*أا،، إذا وتكوعا طعمت،، 
إنهت نيل ؤإن إحماعأ، التملمك له يجب لا المملوك تم الملوك، 
اكيالثا.

]تماليك[أيجب، لا أنه في الروايتين إحدى من أيضا هذا ؤيتخرج 
والمثقة.للسر أولى هنا بل للفقير، الكفارة 

الهنةكوة عاليه أصاحا؛نا; نال صحيحة، والكسوة المنة انقصن، ؤإذا 
قياسالاحتمال وطا شيء، يلزمه لا أنه احتمالا; وذكروا الأحرى. 
محستينعدة الكوة كفتها فإذا عندنا، مقدرة غير والكسوة القمة لأن المدهت،؛ 

وكدلاكامقدرة، يجعلها من نول على ذللئ، يتوجه ؤإنما ذللتا، غير يجبؤ لم 
وحسن،ؤإن أنها وذلك،; لليوم، أمس نفقة من امتبقتؤ لو هدا قياس على 

التمكنبل التمليك،، ولا فيه ]الأستيفاء[ل"آ، يثترط لا الأخر فالعوض معاومحة 
عوضه.فكدلك، الانتفاع، من 

وكسوته.يهلعامه الأجير ; هن.اونفلير 

Y/والحاكم ، itvواحمد؛/(، ١٨٥)•ماجه وابن (، ٢١٤٢)داود أبو أحرجه ;١( 
الال.،دي.ووانته يخرحا0. ولم الإسناد صحح حاويثؤ ط؛ ونال; ، ١٨٨

لالأستاء[.)'ا(فى)ب،(:-ك '"-•■' لت،فيالمءلوءت.)٢( 



اثفقهيةالاختيارات من الطميه 

قبضتإذا الزوجة أن ت المذهب قياس ]إنه[ •' قلنا ما على ؤيتوجه 
فيقولتا قياس وهو عوضها، الزوج يلزم أنه ت سرقت أو تلفت ثم النفقة، 
تمالكه[لم.صمان س يتلف فانه نفقة، توأحاله[رلإ، ما تالف( إذا الغير عن الحاج 

فهلموته، فتبين غانم(، وهو ماله من أنفقنا ولو المحررت في قال 
•روايمحن على موته؟ بعد أنفقته بما عليها ورثته يرُثع 

الإباحةوزالتا شيء له أبيح من كل قياسه: وعلى الباس: أبو قال 
وأهلوالمانح رجع، أو مات( إذا كالمعير المبيح؛ بفعل أو الله، بفعل 

الموتبين يفرق فلعله حللق، إذا ههتا الجد يذكر لم لكن عليه، الموقوف 
مه.الهللاق في التفريهل فان والطلاق، 

مذهّباوهو العرف، له يشهد من قول والكسوة النفقة لغ في والقول 
مالك.

أحدوعلى الأصل، على الفلاهر تقديمه أحمد ْذب على ؤيخرج 
تعلمتهاوقالت،: لها، حافظة ووجدت قمسدة، تعليم أصدقها إذا فيما الوجهين 

استقربزوجته حلا يإذا الزوج• نول القول أن مني، الزوج• ونال غيره، من 
عليهنص أعمى. كان ولو بها، علمه عاوم دعواهم تقبل ولا عليه، الهر 
علىالعادة هنا قدم فقد ذللن(، عليه يخفى لا أنه العادة لأن أحميؤ؛ الإمام 

أقوى.هناك العادة فإن الإنفاق، دعواه فكدا الأصل، 
إذنه،عدم الولي ادعى ثم مدة، اها وكالزوجة على الزوج أنفق ولو 

الشرعي،التساليم لمها تقد الزؤج كان إذا قوله يسجع لم حجره؛ نٍتا وأنها 
الناس.س ئداذ فيه ؛( وحالفالعلماء، أئمة ذللث، على نص وقد 

عرفي.إذن والكرة النفقة إلى حاجتها مع ءنل؛ْ لها الولي ؤإنرار 

النخ.با؛ي من والعبته ]١)!([، و)د(: المطءوءة ؛ي )١( 
النسخ.باش من والمثيت لأحد0[، ؛ ر)د( المطوعة، ش )٢( 
النسخ.و\تي من والمثبت ]مالكها[، ت )ج( في )٣( 
•]باتفاق[ هبؤ؛ الشمين محمد تسخنا سخة قي )٤( 



كظساك٠ةات

الذيالذر ]صوم[أا، الزوجة: لفقة المسقطة الصور من أصحابنا ذكر 
ذلكيكن لم إذا وقه، صيق تبل رمضان ونقاء للكفارة، والصوم الذمة، ني 

*بإذنه 

كالمعين،فهو النور، عر عندنا والكفارة الذر تفاء انماس: ايو تال 
الوقت،,أول ني الصلاة يشبه القضاء وصوم 

هذافإن فقط، الهار نفقة قط نأن الموم: صور جمح في يبغي ثم 
فيفيل كما هذا في يقال أن يمكن لا فإنه يوما، وتجيء يوما تنشز أن مثل 

الالفقة من مضى ما إذ الجمع، سقط المنفعة بعض تلم مغ إن الإجارة• 
امتحقتخ.المتقبل؛ في أطاعت، ولو يمط، 

حاملاكان إذا إلا سكنى ولا لها نفقة لا زوجها عنها المتوم، والزوجة 
فيالفقة لها تجب أن يبغي فإنه اكركة في الفقة ]__—،[ لم ؤإذا نروايتان• 

للحمل،تجب •' قلنا إذا ، [١٣]الفقة عليه نج_، من مال في أو الحمل، مال 
الرضاع.اجرة تجب كما 

عنهاللمتوفى تجب والمكنى الفقة آحر: موضع في انماس أبو لقال 
جناحفلا حرجت، فإن الزوج، بيتؤ في ]إنامنهاا بشترط . عدتهافي 

ؤلها أصالح كان إذا تءاوهاالْا 
،.]وللحمل[١٦الحمل أجل من الفقة لها تجب الحامل ايائن والمْللمة 

والشافعي.أ-حمطو مذم، في القولين وأحد ماللث، مذم، وهو 
1١حر بلد إر به وذهبتؤ الولد، فغصت، ولد، ولها المرأة، تزوجتؤ ؤإذا 

الولد.بنفقة الأب تطالب، أن لها فليس 

لم-؛ب،[.)ا(: في )٢( لنمل[. '(في)أ(;
عقامها[.]i؛؛L )محب،(: ؛ي )٤( ٠ ]نقمته[ )١(؛ في ١( 
المطبوعة.في ليت ،( 
اوهر النسخ، بائي من والمثبت للحمل[، ]أو ت )د( ي ن (

٠٧٣،م/الخاوي انفلر: ه الإسلام 
شيخلكلام انق 



اثفقهيةالأحتيارات من اكأ0يق الأفار 

وهوالزوج، مع تكون أن بشرط الأم، على واجب الطفل ؤإرصاع 
علىنيادة المثل أجرة تستحق ولا الملف. من وغير0 ليلى أبى ابن نول 

اضلأن الحنفية؛ ونول الجرد فى القاصى اختيار وهو وكونها، نفقتها 
محبمدآنيثاْه يم آن ١رائ لمن '؛امأة؛ مثن أنإتئن بجنن ؤءأمحلتأئ ت يقول تعالى 
الكوةإلا لهن يوجج، فلم [، ٢٣٣تالقرْ؛ دكتولإن يئبجن لثُ لؤش 

نيادةمن يتجدد اْ ءما أو بالزوحية، الواجب وهو بالمعروف، والنفقة 
حئقخة ئأمئإ مم ؤإب َئ، ؤوإن الحامل؛ نى قال كما للمرتفع، خاصة 

يتغذىلأنه أمه؛ نفقة نى الوك نفقة ، ٦ij^jj[، لالطلأقت 1ئهنه بمتن 
سقعللو حتى بشيئين، واجبة هنا النفقة وتكون المرتضع، وكذلك بغذائها 

النفقةفلها ولدها وأرصمت، نثزيتج لو كما بالأخر، ثت بأحدهما الوجوب 
تستحقفإنها ولده له وأرصعت، منه بائنا كانت، إذا فأما للزوجية، لا للإرضاع 
محبمزه؛؛،yA، ء أئثس ءؤء1ن تعالى؛ اش نال كما ييب، بلا أجرها 

الملمح،من طاتفة وقاله والكوة. الفقة هو الأجر؛ وهذا ٦[، 
وغيره.الضحاك مهم 

لولده،مرصعة يكترى أن فله زوجها وطلقها اللبن قليلة المرأة كانت، ؤإذا 
حضنته[]ولو الولد، يسب، للمرأة فرض فلا ذللث، فعل ؤإذا 

يجبلم ؤإن الأسر، من قريبه افتكاك القريب، على يجب، ، أزآر وليت؛غيى 
النقل.حمل من أولى وهو الرق، من امتقاذه عليه 

وغيرهم؛الأرحام ذوى من مقاطعا كان ولو وارمثؤ، لكل الفقة وتجب، 
روايةوعو الأرحام• ذوى ش الميرايثإ كمموم عام؛ وهو الرحم، صلة من لأنه 
مرتا•وجوبها والأوجه أحمل-، عن 

كانلو كما كالمحسر، يكون أن فينبغي ممتنعا القريبح المومر كان ؤإن 

المح.من؛اثي والمشت، حفائه[، نولها ني )١( 
)ج(،)أ(، من والمثبت، أنه[، ]ؤينبغي )د(: وني )ب(، الطبرمة، في ليت، )٢( 

•اليمين محماو شيخنا ونسخة 



اJنغقاتتناب 

=EED^^—=^==
هناالواجب يكون أل ينبغي لكن بمد، أو لغمب وبينه بينه وحيل مال للرجل 
الاسترجاع.رجاء القرض 

وفاء.له كان إذا القرض عليه وجب النفقة عليه وجبت نمنى ت هذا وعلى 

علىأن القياس ت وابن أب ني وغيرهما الخ3لاب وأبو القاصي وذكر 
هىإنما والأية الأية، لنناهر القياس؛ تركوا الأصحاب أن إلا الدس، الأب 

ابنله س فإن وغير0، الصغير بين يفرق أن فينبغي ابن، له وليس الرصيع، في 
يخالفما القران في فليس الأب، على تكون بل نفقته، عليه تكون لا أن يبعد 

بمفردالولد أن التدكرة: في ذكر حيث عقيل، ابن نول على جيد وهدا ذلك. 
والديه.بنفقة 

٣الحضانة اب ب ٦
أوبعصبة، لالية أو وارثة، لامرأة أو العصبة، من لرجل إلا حضانة لا 
فالحاكم.عدموا فإن بوارث، 

للحاكم.تم الأقارب، س سواهم لمن ثبتت عدموا؛ إن ونيل. 
اليتامىكمال فإن كاللقيهل، إليه مبق لمن تكون أن العدم؛ عند ؤيتوجه 

الحاكم.يستأذنون يكونوا لم 
 tوالمال.الميرامحث، بين ذللث، يتردد أن ؛ توالوجه

لأنالأم؛ اء نعلى يقدمن الأب اء نوكذا الخالة، من أحق والعمة 
مقامهايقوم لا لأنه الأب؛ على الأم ندمن؛، ؤإنما أقاربه، فكدا للأب، الولاية 

الهلفل.مصالحة في هنا 

عمتهاعلى حمزة بنهنإ حالة لام والالصلاة علّيه الشائع قدم ؤانما 
بهالها فقضى حالتها، عن نائبا طلب، وجعفر نمللبح، لم صفية لأن ؛ صفية 

رنيتها•

(.٢٦٩٩)الخاري أخرجه )٢( تدالدحهان[• فىرج<:



٣٧٢
اثفقهيةالاختيارات من اوهاْية الأهباو 

المصالح.من المحضون إليه يحتاج ما كمال من بمخ البصر وصعق 
لها.حضانة فلا الأم تزوجث ؤإذا 

بالحبسإلا تمتع لم فإن المحرمات؛ من منعها المرأة عمية وعلى 
.قيدوها القيد إلى احتاجت ؤإن حبوها، 

بحيثمناؤلمتها لهم يجوز ولا أمه، يضرب أن ]للولد[ ينبغي وما 
رزقإلى احتاجت ؤإن ندرتهم، بمب يلاحظونها بل السوء، من تتمكن 
أعلم.هو واض عليها. الحد إقامة لهم وليس كرها وكسوة 

]للمولود[.ب(; )ش 



اJصاLتكناس 

سطتاس 

صادرةفهي بعباده• تعالى الله من رحمة شرعت إنما الشرعية العموبات 
الماصيعاقب لمن ينبغي ولهل-ا إليهم، الإحسان ؤإرادة للخلق، الد رحمة عن 

الوالديفصد كما لهم، والرحمة إليهم الإحسان بدلك يقصد أن ذنوبهم على 
المريض.معالجة الطبيب يقصاو وكما ولده تأديب 

العباس؛ ابن وتال الجمهور، عند مقبولة عمدأ للنفس القاتل وتوبة 
روايتان.أحمد الإمام وعن تقل، 

؟؛ ٠٣٠١١ني حقه ينوني أن للمقتول فهل الدنيا، في منه اقتص ؤإذا 
وغيره.أحمد مذهب في نولان فيه 

وجوبمن مانعة الإصابة فبل الرمي بعد أو الجرح بعد التوبة تا ولي
شهنوتمن للقول؛ الموجب الممد القتل صور من أصحابنا ذكر القصاصى. 

قتاله.تعمدنا ؛ وقالوارجعوا ثم بدلك، فقتل بالردم، بينة عليه 
عليهالمشهود فيمكن يتب، لم إذا يقتل إنما المرتد لأن نظر؛ نته وهذا 

المار.في ألقي إذا المخلص يميه كما بالموبة، 
الدية.ؤإلأ تعمد إذا القود يلزمه حق بغير يقتل من على والدال 

محرمة.]جناية[ ]الحيات[ اك ؤإم

ظلماجائر أو عائل سلطان - القتل يعني؛ - به أمر لو المحرر؛ في قال 
خاصة.الأمر على الدية أو فالقوي فقتله، فيه ظلمه يعرف لم من 

العقي.حامد محمد الغيب(. عالم من وص وحده، الد يد )جزاء )١، 
]بجاة[.)١(: ش م\ )٣( ]الحياة[. )أ(: في )٢( 



الفقهيةا^لآختيارات من اكا0يق الإهاو 

الفتلغي لطان الطاعة وجوب عالي بناء هذا العباص: ابو قال 
فتكونوحينئذ• تتله، جواز يعلم حض يطاع لا بل نظر، ونته المجهول، 

,الحامدم الجما. فهنا الظالم، فا ٠ مع كان اذا سما لا معمة، له الطاعن 

بالحرمة.كانملم 
أنهذللت،: في غالبا يطيعه ممن المأمور كان إذا أنه الماوم_،؛ وقياس 

]يفضي[ب فإنه والشهود الحاكم من أولى وهر عليهما، القتل يجبا 
٠الماكره من أقوى هو بل غاليا. 

مالك،.مدهب، وهو ماله، لأحذ غيلة يقتله أن إلا بذمي، ملم يقتل ولا 
صحيحةنصوص العبد في ليس ولكن يعد، حر يقتل ولا أصحابنا: تال 
عمدهقتل امن قوله روي أجودما بل الذمي، ني كما صريحة، 

دمه.ولي الإuم كان طلما تتله إذا لأنه وهدا مما.\أس، 
وهو، عليه '*•ق بمل-ْ مثل إذا أنه والاثار• اللمنة في ثبت، فقل■ وأيضا 

لضمي[.)ب(: ش )١( 
اثيوالم(، ١٤١٤)والمرمذي (، ٢٦٦١٠)ماجه وابن (، ٤٠١٥)داود أبو أحرجه )٢( 

(٤٧٤١.)

الحضءن المط في وأحمد ماجه، وابن اني، والثواكرملّى، داود، أبو )روى )٣( 
بعجبع دمن تتلنا•، هبد• نتل امن نال: الد. رسول أن جنل.با بن سره عن 

•عبد حمى امن ائي: والنأبوداود، وزاد غريب، حن الترمذي; نال جدءنا،ا 
وأحدصحح، محمرة من الخن سماع المديي: بن علي تال اJخاري: قال حصيا،< 
العلمأهل وأكثر المتقى• في تيمية ابن الجد تال تتلئا،ا. ءبد٠ تتل امن ؛حانين< 

ثميعي• - ب•، كان محن أراد; أنه على الخر وتأولوا اليد؛عطدْ، يقتل لا أنه ملي 
بنإمحماعيل عن يإمحنادْ الدارثْلتي روى وق محاغ• الللث، تقدم أن يتوهم لئلا - اعتمه 

تتلرجلا ءان جدْ; عن أبيه، عن نمب،، عمروبن عن الأوزاعي، عن عياش، 
به،يقدم ولم المسفعن، من صهمه ومحا سنة، ونمام . النبي فجلده متعمدا، عبده 

عنروى إذا ت تال أحمد أن إلا صعق، فيه عياثن ين ؤإسماعيل رتبة® يعق أن وأمره 
الخاويتول، وكذ.ا بصحيح، فليس الخجاذ اعل عن روى وما صحيح، الشاميين 

النقي.حامد محمد تيه(• 
المنن،ني الرنا3، وعبد (، ٢٦٨٠ماجه)وابن (، ٤٥١٩داود)أبو أحرجه )٤( 

(.٥٣٠١)الكٍر في واتجراني (، ١٧٩١٠٢)



الط،اتكتاب 

=Ev3———=
إلايموت فلا المثالة، أنواع أعظم وقتله وغيرهما. وأحمال مالك، مذب 

بتحريته بل عصبته، ترثه حتى حياته حال ت، تثبلم حريته لكن حرا، 
تتلنله وليه، هو الإمام فتكون لمين، للمولاوه كان عتمح، أذا وهو حكما. 

عبده.قاتل 

ئدؤإذا قتاله. لسيده غيره، عبئ قاتل إن يقول؛ من بهذا يحتج وقد 
أحمد،قول على قوي وهذا الراجمح' هو القول هذا كان ؛ هذاعلى الحديث 

يالعبد؟الحر يقتل لا نلماذا الذمحي، يخلاف كالحر، العبد شهادة يجوز فإنه 
حريقتل لا قال: وهن دهاؤهم«لا،رأ، تتكافأ ءالموس البي قال وقد 

ؤوت-ءديقول؛ . وافه الملم، بالمد الحر الدمى يقتل لا إنه يقول• بمد، 
المشرك،الذمي من حير المزمن فالعبل. [؛ ٢٢١لاوّترة; مث/كه من حيف مئين 

به؟يقتل لا فكيف 

وأييالجد؛دللا، ]فإلحاق ؛ يولJ٠ا١ر والد يقتل 'لا جاءت؛ إنما والسنة 
يعيد[آ؛،ّالأم 

المقتول.هو يرث لا كما واريث،، من دما القاتل يرث لا أن ؤيتوجه 
وارثأو الوارث، هو القاذف، كان إذا به المعلمالمج القنف، حد يثبه وهو 

الوارث.

زوجيةفمحا وهمي، أمه، والاحر أباْ، الابنين أحد نتل لو ت همدا فيلمحا 
إنقيل؛ إذا ميما لا فيتقاصان، الأحر، قتل يستحق منهما واحد فكل الأب،؛ 

،UJL«i]ljؤإما رس-.ا، بلا التوكيل بعلريق إما غيره، إلى نقله ، _lUلقول ا مستحق 
يعيل■•وليي 

حن.ؤإصنادء ، ١ ١ ٩ / ١ واحع،و ، ١ ٩ a/ والنار ، ٤(  ٥٣)٠ داود ابر اخرجم  ٢١١
الحراحد في حجت وهو المتقى؛ ثي المجد تال والنار. داود، وأبو احد، )رواْ ( ٢١

الفتى.حامد محمل ؛انماو(ّ 
الحجاجإمحناده وني (، )a/٢٨والبيهقى ، ١٦ا/واحمد (، ١٤•)•ااترمن.ى أحرجه )٣( 

اصعلراب.ب حديث مدا الترماوى! وقال، مقال، ب أر»لاة ابن 
الأم(.ايي الجد )فإلحاق، وقفي؛ اليمين محمي. شيخنا نخة في )٤( 



الفقهيةالاختيارات من اكلية الإخاو 

كمايتعين، أن فيسغي بالدية أو بالاسغاء لوصى[لاا المقتول كان ؤإذا 
عفا.لو 

إذا، الخارجي ملجم بن الرحمن عبد ثاتله مع علي نمة تخرج وعليه 
•الأئمة ناتل أو الأرض ني مفدأ أو مرتدأ، كونه على تخرج لم 

يكنلم تحويا كان إن أنه الملم، ءةياس زيد. غلام نائل أنا قال؛ ؤإذا 
،.بالإصاءت١٣ناله لو كما كان نحوي غبر كان ؤإن .^١، 

تعالى،اه وبين بينه فيما ئتلهما له جاز بأهله؛ يفجر رجلا رأى ومن 
عليهدث كما لا، أم بن-للث، معرونا محصن غير أو محصنا الفاجر كان وصواء 

ظنهكما الخاتل، ينع باب من هذا وليس الصحابة، وفتاوى الأصحاب، كلام 
الموذين•المعتدين عقوبة بابح من هو بل بعضهم، 

لأجللحل ولكن فاحشة، بعد يفعل ولم الرجل، لحل إذا وأما 
هذهمثل في القتل من يتوب أن ؛ لهذاوالأحوط نزنع• فيه فهذا ذلالث،؛ 

الصورة.

إلايتد؛ع لم فإن عليه، الصائل يدغ أن عليه لكن الفجور منه محللب ومن 
أولياءوأنكر عليه صال أنه القاتل ادعى فإن الفقهاء، باتفاق ذلك له كان بالقتل 

ريبةلا محل في وئتله والاستقامة، بالبر معروفا المقتول كان فان المقتول؛ 
بالبر،معروفا والقاتل بالفجور معروفا كن ؤإن القاتل. فول يقبل لم فيه، 

نلله بالتعرض معروفا كان إذا ميما لا يمينه، مع القاز نول فالقول 
ذي؛،.

منرالمشت لرمح.ي[ ظفه؛ العيمض محمد شيخا وسخة )ب(، )أ(، الطوية، في )١( 
)د(ا)ج(، 

كانمجون أنا ؤإن يعوم، أو شنتم، إن نافتالوْ مت، أنا •إن ه: علي نال )٢( 
ثيبةأ؛ي ابن مهنف، القماص،. 

ةقمحّيمل بن اه يبد الشيخ اناد غلام[، ]ثاتز تكون: )٣( 
فهدابهذا، ولا بهذا لا *عروقا يكن لم إذا 'أما • ؛؛،W الميمين محمد شيخنا ثال )٤( 

اعلم*•والد يصالته. تثجد مينة إلا شل لا أن والأصل نفلر، محل 



الصا|اتكناس 

٣اباسيماءامدواسمس ب ٦
لكليثت أن إما الواحد المقتول دم استحقاق ني المشتركون والجماعق 

وتعيينحمومة، أو عقد ني كالخثتركين فيكونون الاستيفاء، بعض منهم واحد 
الممتع.عن لمابته عاليهم يوُم كما قوي، الإٌام 

أوتحفا مواحد كل كان إذا الأصل في شرعت إنما ت والقرعة 
بنالرحنن لعبد . لقوله والأفضل؛ حقا الأكثر يقدم أن ؤيتوحه كالمتحق، 

فيوكالأولياء اكرارا،، الأنصاري: مهل بن الله عبد أحنه فتل نمة في سهل 
ومنالمكاح، ولاية في كما بالقرعت يقاوم هنا؛ قالوا أنهم ]وذلك، المكاح 
القرعةلأن المافين؛ بإذن إلأآآ، الامتيفاء ل زكن لم القرعة ل خرجت، 
إلاالدية أحال للولي ليس نلنا: إذا ؤيتوجه حقوقهم. قْل نولم ]قدمته[ 

المكفولأو الجاني، المبد مالت، لو كما بموته حقه يقعل أن الجاني؛ برصا 
ءلال_،،وأبي القاسم وابن ثواب أبي، رواية في، أحمد كلام ظ-اهر وهو • به 

عديلالوية لأن شيئين؛ أحد أو عينا القود الواحب، ؛ فلناؤإن ذلل؛،. ؤيتوجه 
فلا.الهلاك ،ع انمي؛نفأما العفو، 

عالييضرب لكن قطع، ولا بقتل الجنون يعاقب، لا أن يشغي؛ والدي 
تعزيرأويعزر الفاحشة على يعاقبا المميز المبي وكيءا . ]ليرجرآ فعله 

بلبنا.

ؤإمقاثلهفهللثه ،،؛ JJiiتعزير أو نماص لمبل. وجسما ؤإن ؛ أصحابنانال 
ميده.دون إليه 

اكيونمع والورثة كالفلس، مجانأ؛ إ،قاءله يمالكؤ لا أن ؤيتوجه 
الوجهين.أحد على المستغرقة 

(.١٦٦٩)لم وم(، ٦١٤٢)الخاوي أحرجه  ٢١)
.المطيوعة ش ليت )٢( 
النمخ.باش من والمثبت ]ليتزجر[، ت )د( في )٣( 

المدهبء,م التوجيه أاوسا ت ظفاد العتيمين محمد شيخنا تال ، ٤١



٣٧٨
مناكلهيق الإماو 

،.١^١١ني أصل وليلك 
إذاإلا انمي مات إذا لالقذف[لأ، -منير السيد بمالك لا أن والقياس: 

كالوارث.طالب 

محرمايكن لم ما علته بالمجتي فُل ط مثل الض على بالجاني ويفُل 
٠أحمل عن رواية وهو ٠ ّاء إن بالسيف يقتله أو مسه، في 

إنكراه ما مثل يكويه أن عليه للمجني كان بمسمار شخصأ كوى ولو 
أمكن.

مذهبوهو • بمثلها ذلك ونحو والضربة اللعلمة في القصاص ؤيجري 
معيدبن إسماعيل رواية في أحمد عاليه ونصي وغيرهم، الراشدين الخلفاء 

الشالنجي.
السلطان.بحضرة إلا ، تالطرق[أفي القود يتوفى ولا 

العاقلةعلى الدية تجب • قلنا إن عائلته، على جنايته حرأ جانيا أبرأ ومن 
أنهْع صح. ذمته؛ في حنايته ؛ قلناإن عبدا أو ابتل.اء، وعليه تحملا، تأو[ 

عرففي اللففل هذا مفهوم أن على بناء أوجه، وهو مهللقا، المحة يتوجه 
٠مهللقا العفو الناس 

فتختلفالناس، عرف في موجباتها على تحمل التصرف وألفافل 
الاصطلاحات.باختلاف 

ولمالبالن. هن.ا في يقيم لا أن بشرط القاتل عن المهتول، أولياء عفا ؤإذا 
أكثرنول في بالدية يطاليوه أن لهم ل لازما، العفو يكن لم الشرط؛ بهذا يف 

،١تآحر[رقول في وبالدم العلماء، 

بدل:الوصي( في الأصل )كيلك، ق:• العثبمين محمد شيخنا نسخة في )١( 
)ج(ا)ب(، )١(، في ولمت، الرهنء، في أصل 

المخ.باقي س والشن، ]القاذف[، )د(: في )٢( 
]الْرف[ؤ)د(: في )٣( 
فقفؤ.العشمين محمد شيخا نسخة من القوسين بتن ما )٤( 
]آخريزآ•)د،ت في ره( 



كناس

وء============ 
لا؟أم القد به يمد فامد، أم صحح الشرط هدا قيل وسواء 

المحاربة.في كالقتل منه الاحتراز لتعذر النيلة؛ تتل قي العفو يمح ولا 
تختمىيل الورثة، لجمع عامة ت، ليعنه والمفو القماصى وولأية 

احمد.عن رواية وتخرج مالكا، من.م، وهو بالعصبة. 
أنولهم يقتلوهم، أن الدلأم فلأولياء ئمخمى تتل على الجماعة اتفق ؤإذا 

بعينهواحل. على يحلفوا أن نللأولياء القاتل عين يعلم لم ؤإن بعضهم، يقتلوا 
بالدم.لهم ؤيحكم قتله، أنه 



اثفقهيةالأختيارات ءس اكلبميق الإهياو 

ادوعات

نفيهالمغير، إلا باليد، لا بالإيلاف، يضمن الحر أن المعروف 
مرض.ر كالرواسن روابمان؛ 

ثوي،حق عليه يكون أن مثل لغيره، حق برتبته تعلق قد الحر كان فإن 
مثلبتلفه، لتتلم،آاأ غصوبخ أو أمانات! عنده أو منفعة، أو مال، ذمته ني أو 
أنفإذا أنه ]قاليي الحفظ، 3ال تلف يإذا عليها. حافظ يكون أن 

لكنمضمون. فإنه كالقول، نحمنته مضمونة منفعة أو بآ من بإتلافه ذمب، فما 
تركةإلى أو عنه، والعفو قتله بين الأولياء، فيخير القاتل، إلى الحق ينتقل هل 

روايتان.فيه الأول؟ 
من^3]؛! تالف ما يقمن أن ت خالمتوحه ت العادية اليد تحت! تلف إذا وأما 

وبينالحق أهل بين فحال قول، عليه كان إذا يقال؛ يحينا نود، ؛دل، أو مال، 
.ااا.ية لهم صمن مات؛ حى القول 

قدرفى عليه المجني قول فالقول واختلفوا، اثنان، منه على جتى ومن 
.أصحابنا قاله ، متهما واحد كل أتلفه ما 

الأحدهما على ثيت، لأنه فيه؛ المتنانع القدر على يقترعا أن ويتوجه 
بعينه.لا لأحدهما الحق تبت لو كما بعينه، 

كمالأو الفل، يجهبا فهل فيه، جماد لا ما لحيته من أبقى ؤإذا 
منالأمرين أكثر ، آ ]يجب أن ؤيتوحه أوجه، ثلاثة على حكومة؟ أو ال.ية، 
الحكومة.أو المهل 

.]تلفت[ ؛ النخ باقي وفي )د(، من المثبت، )١( 
]يكون[.)ب(: ش )٣( تسنيا. )أ(فى)ب(:



اثدعاتكناس 

همحتل )ؤ 
وأحمدومالك حنيفة كأبي الجمهور؛ عند عاقلته من وابنه الرجل وأبو 

فيأظهرالرداتنعنه•
ولاالعلماء، تولي أصح في الُاءلة تعذر عند خطأ الجاني من الدية وتوحد 

أحمد.الإمام ذلك على ونص فيه، المصالحة الإمام رأى إذا العاقلة على توجل 
النفقةتجب تلنا إذا العصبة عدم عند الأرحام ذوو يعقل أن ؤيتوحه 

علتهم•
الذيالدين أهل أو الملمين، من يرثه من عنه يعقل أن يجب والمرتد 

إليه.انممل 

مكان إذا امة القإلى أذهب قال: أنه أحمد ١^٢ عن المموني نقل 
عليهالمل.ءى مثل كان ؤإذا عداوة، م كان ؤإذا بين، سبب ثم كان ؤإذا لئلخ، 
أمور.أربعة أحمل. الإمام فدكر هادا، يفعل 

المردودة.كالشهادة عرضه؛ في الكلم وهو ت اللطخ 
منالمعللوب وكون لوالخداوةآ١،، تنيل، عن كالتفرق البتن؛ والمبب 

الجوزي•ابن واختاره الصواب، هو وهال.ا بالقتل، المعروفين 

لأولياءجاز بقتله؛ ائهم من قتل أنه الغلن على يغلمب، لوث، نم كان فإذا 
دمه.ؤيتحقوا يميتا، خمين يحلفوا أن المقتول 

بعضفإن فتله، أنه على تدل التي القرائن ُع إلا يجوز فلا لتقر• صربه وأما 
.مْللقا ذلك، من مع وبعضهم الحال، هده قي بالضرب ، جوز الخلماء 

منوالبت، عداوة[، ثم كان ]ؤإذا قهقه! الثمين محمد شيخنا ونسخة )أ(، ني )١( 

>ىم,اتح.



اتمقهيةالاختيارات من اك|>بمية اوخياو 

اسود__ 

بممزأو أتزن تهرقهن مئ آلثثوت ي، ►ؤآسآؤخت> ت تعالى ه نول
يعرفلم إذا المذنب أن عر بذلك يستدل ند [، ١٠زالنسا*: سيلاه ؤأ آثث 
فينفذالشرعي، الحكم فيه يعرف حتى فيحبس لمنك،، فإنه الشؤع حكم فيه 
له.

ولابإسلامه، القتل عنه ]يمرق[ ولا نتل، يالملمة الذعي زنى ؤإذا 
امتفاصتهيكفي بل الملم، في المعتبر الوجه على الشهادة أداء فيه يعتبر 

*واشتهارْ 

الشبهة.ئيع لم إن حد.ات، ميدآ ]ولا لها زوج لا ، امرأْ^ حملت، ؤإن 
فيهما.أحمد عن رواية وهو الخمر، رائحة منه وجل من ويدا 

والمكان.الزمان فضيلة ثدر وعقابها العصية وتغلظ 

يقابلهاما نحبط قد لكن الحنان، جممحح تحبهل لا الواحدة والكبيرة 
الثنة.هل أس 

عنرواية وهو بماله، منه الخروق م3لالبة بالرقة القي فى يئترمحل ولا 
غيره.بأمة بالزنا كإنراره ماللث،؛ ومالهوسا بكر، أبو اختارها أحمال. 

السح.باش عن والمثت )ج(؛ )أ(، في )١( 
-الزنا حد في الشرب، أالياة تحابه في ذكر ه: عمل بن اه عبد الشخ قال )٢( 

وهوالراشدين، الخلماء من المأنور هو هذا وتال؛ الشبهة، تيع لم إن تحد أنها 
نيذكر. نالت: إليها.اُ. بلطت لا ازدرة الامحالأت لأن بأصول الأشبه 

الفوائد.دار ٍل. الشرب السياّة 4ن ص'أ'اا 
ب[.]ولا )ب(: ز )٣( 



اتحدودكتاب 

القيمة،عليه أصعقت حرز؛ غير من ماشية أو كثرآ أو يمرآ مرق وهمن 
عنه.رواية وهو غيرها وكدا أحمد، مذهب وهو 

شخصفي له غرض ولا الناس، أموال سرقة غرصه الذي واللص 
المال.رب عنه عفا ولو واجب، يدْ ؛٠^ فإن مجعين، 

نيمالك فول وهو واحد، حكمهم والصحراء المصر في والمحاربون 
,أصحايتا وأكثر والشافعي عنه المشهور 

و]لأ[رالتفرقة، عدم في بكر أبو قال ما على الخدهب ت القاصي فال 
الصحراء،ني منهم بالعمولة أحق البنيان ني هم بل الخلاف، ني نص 

السرقة.في وكدا أحمد، ماوه_، وهو الحراب،. في المباشر ك، 
متلل؛،ؤلكل النساء تحضر التي والمرأة 

منأظهر فإذا بالبينة، ثبتت، إذا تعزير أو حد من تقام التي والمقوباته 
كانؤإن الحل.، عاليه فيقام بها منه يوثق ولم التوبة التعزير أد الحد عليه وجب 

تائباجاء ؤإن صبره، على مأحورأ وكان مكفرأ، الحد كان الباطن في تائبا 
غيرفي عليه ونص أحمد، مذهب، ظاهر في عليه يقام فلا فاعترف ه بنم

الحاربتن•ش وغترهم الأصحاب به جزم كما صصعلْ،، 

الثاءدو المثلثة، والثاء الكاف شح ]كثر[ مقيل بن اند تمد الشخ نال )١( 
المشر.والمباح المحار، مختار  ٠oJLlsونل النخل، جار وهو أحركا، لغة 

)د(،ني وهي ^، ١٤٤المثمن محمد شيخنا ونخة )ج(، )ب،(، )١(، ثي ليت، )٢( 
.٥٢٧ه/الكبرى الفتاوى سخة نوكن.ا والطبومة، 

يمحشيخنا خة ون)ب،(، من والمثبت، ]الردء[، )د(؛ رج،، أ(، ل ني )٣( 
وهواصح ]١^٥٠[; خة: نمحن عميل بن الد تمد الشيح وقال محفأ، المثيمض 
المساعد.

للفساد.النساء تحضر التيي أنها الفنامحر ت ؛محقي عقيل بن اه عبد الشيح تال )٤( 
النسخ.باتي من والمشت قي عليه ]ونص ؛ هكذاالمطبوعة قي العبارة )٥( 



الفقهيةا٢لآحتيارات من الها0يق اإأةباو 

الحدإقامة واختار والغامدية، ماعز به شهد كما نفه على به شهد ؤإن 

علهأذم،ئلألأ•
لالتو؛ةالمقتضى لكن إذا آخر، على الإصرار عع ذنب من التوبة وتصح 

هداأشد. أحدهما من الماع كان أو الأخر، من للتوبة القتضى من أنوي منه 
والخلف.السالف عن المعروف هو 

أومكة أهل من المدفؤع كان وسواء الغير، مال عن الدفع ؤيلزم 
ضّهم•

إليهم؛لردوها تجار أموال نهوا عربا تاتلوا جند في الماس؛ أبو لقال 
كفارة.ولا دية ولا يقود علتهم صمان ولا الله، سيل في مجاهدون فهم 

ؤياءلكلممالي نيته اد فعلى ؤياثم يثب، لم والمال للرئاسة آمن ومجن 
١وسمعة 

مالك.وقاله الإمام. ]يبدؤوا[ُاا، حش الغي، أهل قال ترك والأفضل: 
٠حريحهم وتتمة ابتداء، الخوارجآ نل أوله 

المعروفوهو المتأولين، والبغاة المحوارج بين يفرقون العلماء وجمهور 
ناحيةمن القتال يرى البغيت أهل قتال في المصنفين وأكثر الصحابة، عن 

وأهلالمدينة أهل قول من الشهور وهو الإمساك. يرى من ومنهم علي، 
وأنهونحوهم، لكلحرورية الشريحة عن خرج من لقتال رؤيتهم مع الحديث،، 

وعليالمستقيم، والقياس الصحح، النهى فاتبعوا ^.١ توافق والأخبار يجب،■ 
معاؤية.س الصواب إلى أقرب كان 

يّقهلونحوه، ، ]فكالمتدع[أ بتأؤيل؛ ونهاه أمره مى أذى استحل ومن 
•المد وحق تعالى، الله حق بتوبته 

;أ( ) ني )٣( الخوارج[. أهل نل ]وله العطوص': ر )٢( 



الحدودتناب 

يجبالذي الجهاد من لأنه اليغاة؛ أتلمه بما لذلك العباس أبو واحتج 
تحار.عراه نبه الأجر 

مانعىظننع المديق قتال مثل هو ملمين، كانوا ولو التتار، وقتال 
إكراها•اذهم، دلو إليهم المتحيز لكذا دذيثتهم، مالهم ياحذ الزكاة، 

حمسشيثا مهم أحذ ومن تثهد، ولو يأثم، لم جريح على أجهز ومن 
علىيخرج حريمهم، ومي مالهم، أحذ يجوز المبملتة والرافضة ل. وشته 

.تكميرهمر١،
نهمارئاسة، ءلال_إ أو لعمبية طائفتان اقتنك ؤإن أصحابنا قال 

عينيعلم لم ؤإن الطاتفتتن مجملع على الضمان فأوُبموا صامتتان، ظالمتان 
المش،.

الجمهور.عند سواء والمعين الماشر لأن ماصا؛ ]مابلاآ ؤإن 
ندرجهل كمن اؤيا؛ تالأحرى من طائفة كل لهه ما قدر جهل يإن 

.، ل،ا والباقي النصمج يخرج فإنه بماله، المختلئل الحرام 
الطاهان.صمق، قاتله، نجهل فقتل لصلح لحل ومن 

سراغمن متواترة شريعة عن ممتنعة طائفة كل أن على العلماء وأجمع 
•وأور كالمحاربين فه؛ كله الدين يكون حتى قتالها يجب فإنه الإسلام 

بمجرديحرم لم لا؟ أو يكر هل والمثروب، المعلعوم ر شككنا ؤإذا 
كان]إذاآْ، لفاس، إباحته ينبغي ولا شاربه، عر المحي يقم ولم الثلث،، 

يكفرون.تلظ إذا أي ه: عمل بن اض مد الشح ؛ال )١( 
[.]-%٠٠١)ج(: ني )٣( لالأاتئة[لأ )أ(فى)ا(:

أحرىمرة المألأ سدكر اJؤلف، )٤( 
)لمن والمثبت، ]إذ[، ظه.' المشمين محمان شيخنا ونخة والخيومة، )بط(، <ي )٥( 

ّ)د( رج(، 



الفقهيةالاختيارات من اكلْيق اyخiار 

هذاعن فيكشف الحلال. تحريم مثل الحرام إباّحة لأن مسكرأ؛ يكون أن يجور 
معتقدغير طعمه أو منه، تاب نم طعمه يكون أن مثل شهادته، تقبل من يثيادة 

يسيرتناول في الكوفيين مذهب على أو ونحوه، لتداو حله معتندأ أو تحريمه، 
كثيرعدد أحبر إذا ببغي تحريمه؛ ممقدآ تناوله ممن حماعة يه شهد فإن النسل, 

التواترمثل هدا فان دذلالئ،، يحكم أن الكذب على تراطنهم يمكن لا 
والنكاحوالنسب الموت، والكفار القساق بين استفاض كما والأٌتفاصة، 

فيهيشترؤل لا التواتر لأن بدللئ،؛ الحكم إما الأمرين; أحد فيكون والطلاق، 
مابها ]يحمل الاستفاضة أن على بناء الشهادة؛دللئ،، ؤإما والعدالة، الإسلام 

•لوجهين بماوله؛ العدول بعض نمتحن أن ا ]ولنا[ل بالتواتر، ا يحهبمل[ل 
علىالإقدام فيجوز التناول، نبل ذللئ، تحريم يعلم لا أنه أحدهما; 

الحال.بيان مصالحة ئعارصها الشبه على الإقدام وكراهة تناوله، 
البيانإلى والحاجة الضرورة، عند تباح ند المحرمات، أن الثاني; الوجه 

•ذلك لأجل تناوله فيجوز صرورة، موضع 
لمأو منها سكر سواء حرام وهي الأصح، في نجسة القنتة والحشيشة 

الوجوهبعض من وصررها لمين، المباتفاق حرام منها والمكر يكر. 
كالخمر.الحد فيها الفقهاء أوجب، ولهدا الخمر، صرر من أعفلم 

دونيما التعزير يوجبا أكلها وأن بها الحد في المتأحرين بعض وؤوئت 
]يتشون[وآكلوها تعالى، افه حرم ما عموم في داحلة هي إذ نفلر، فيه الحد 
ؤإنماالصلاة، وعن افه ذكر عن وتصدهم وأكثر، الخمر كنزاب ؤيشتهونها عنها 

المائةأواحر في أكلها حديث، إنما لأنها خصوصها؛ في المتقدمون يتكلم لم 
حان[]جنكس ين ، ميففلهور مع خلهورها فكان نلاث،، من قريبا أو السادسة 

به[,يحصل ما يمثل ]تحمل )أ(; »ي )١( 
المخ-باثي من والمبت، ]ؤإما[، والمهلبومة: )د(، ؛ي )٢( 
النسخ.باش من والمثيت، تيسشوذ،[، )د(; وفي تيتتثرذ،آ، المطبوعة; في )٣( 
لبخثخا[,فى)ب(:)٤( 



مذهبوهر المحرمات، من بغيرها ولا بالخمر، التداوي يجوز ولا 
أحمد.

مسكرأ.بمر لم إذ الخل لبن شرب ؤيجوز 
الشافعيلمذما الموافقة الروايتين إحدى ت الخمر حل في والصحيح 

ولاالإطلاق على واجة ليت، الثماسن إلى الأربعين على الزيادة أن ت وغيره 
لحئزنا كما الإمام، ابهاد إلى فيها يرجع بل الإطلاق، عش محرمة 

بقيةبخلاف الثياب، وأطراف والنعال يالجريد فيه الضرب صفة في الاجتهاد 
الحدود.

الماسبمته لم إذا قتله إلى الحاجة محي الرابعة في الخمر شارب ؤيقتل 
بدونه.

نفيوالشافعي؛ أحمد عليه ونص السنة، به جاءت الذي المحزير ومن 
فكذلكالماء، به افتتن لما ونمام حجاج بن نصر رأس عمر وحلق المخنث،، 

أدلمح،•هو بل المردان، من الرجال به افتتن من 

منواليل بالعزل يكون وند المعزر، بردع بما بل التعزير، يفدر ولا 
المجلس.س وباقامته معتدي، يا ظالم يا له؛ يقال أن مثل عرصه 

ماعلى تعزيرا كان إذا فيما هو إنما أصحابنا من المعزير نا.روا والذين 
بمنزلةفهو له، فاعل هو ما ترك لأجل تعزيرأ كان فان ترك، أو فعل من مضى 

ندبل مقدر، غير تعزير وهذا والعادي، الماغي وقتال والحربي، المرتد قتل 
ولوالأخذ من يمنع أن يجوز المال، لأخذ انمالل في كما القتل، إلى ينتهي 

بالقتل•

تتل،بالقتل إلا يندفع ولم ال الفدفع المغمود كان فإذا هذا وعلى 
استمرز القدرة، بالحدود يرتيح ولم ال[ الفتفعل منه تكرر فمن وحينئذ 

فيقتل.بالقتل، إلا يينع لا الذي كالمائل فهو الفساد، ذلك على 

اد[.الم]جس ؛ )ج( في )١( 



منالطْيق الإفباو 

•هذا على الرابعة في الخمر شارب قتل يخرج أن ؤيمكن 
وقدلعدوهم، المسلمين على التجهسس منه تكرر الذي الجاّوُس ؤيقتل 

أصلوهو عقيل، ابن نول يرُجع ؤإليه هذا، من شيئا واّلكية الحنفية ذكر 
الناس.صلاح ]؛ي[ عظم 

يفعله.حتى يعاقب يزال فلا الواجب، تارك وكذلك 

قتل.يقتله؛ إلا صررء بمدفع ولم العدو بلاد إلى م ومن 
لملأنه أحمد؛ أصل على جار وهو وأحذآ، إتلافا سائغ بالمال والتحزير 

.كلهاوحة مت غير الأموال في العقوبات أن أصحابه يختلف 
تيحني ماله®؛ أحذ يجوز ارولأ ت المقدسي محمد أبي الشيخ وفول 

الظالمة.الولاة يفعله ما إلى منه فإثارة المعزر، 

١وأدب عدالته في ذلك، فدح ، مثتركة[أ]أمة وٍلئ وْن 
الواحات.وترك المحرمات، فعل على يكون والتعزير 

المدلس،كالبايع بياته؛ يجب ما كتم من الواجبات؛ ترك جنس فمن 
والمخبرالشاهد وكن.ا ٢، لالمحامالين[أ من وغيرهم والناكح المدلس، والمزجر 
يكونأن ؤينبغي بالكنأب، مشيه الحق كتمان فإن وتحوهم؛ والحاكم والمفتي 

فيعندنإ الواجبات ترك فإن للقمان؛ ست، الكذب أن كما للضمان، سببا 
أوبإٍلعام شخص إنجاء على قدر فيمن نلثا حتى المحرمات، كفعل الفمان 

ضمنه١فمات؛ يقحل فلم مقي 

مثلضمنه، لم محق بها أبعلل كتمانا شهادة كتم فلو ' هذافعلى 
حتىالشهادة فيكتم يالأداء، بينة وله حقه، أداء وقد بينة حق عليه يكون أن 

فاتحتى جحدها أو فكتمها لرجل وثائق كانت، لو وكما الحق؟ ذللث، غرم 
الحق.

ءلاُر.الضمان فوجوب أنديها؛ ولا أعلمها أنا قال؛ ولو 

مثركة[.)ب(: في )٢( لمه[ؤ ؛ي)أ(: )١( 
لا1عالمن[.)ب(; ش )٣( 



والتحليفتوالإءداء[ الدعوى صملع متصورت وابن حنبل نقل وظاعر 
•الشهادة قي 

ظالم،رجل البلدة أو المحلة أو القرية ني كان لو ما • ١^١^؟،هذا وٌن 
الناسعلى يجب فإنه الحق، منه ليأخذ مكانه عن الغريم أو الوالي فسأل 
الحق.س أكثر نمله كان لو ما ؛خلاف، عليه، دلالته 

صمتوه.الحق تلفا حتى ذللئ، كتموا إذا ت هذا فعلى 
،ilJl«JIكما الواجب،، الخبر كتم أنه عنده ثبتا من تعرير الالهلان ؤيمللئ، 

الإقرار.كتم س أو ره، يفحش مجهولا إنرارأ المقر تعزير 
]لمالذي الماطس يعزر كما التحي،، ترك على التعزير يكون رثي 

تشميته.بترك اطه[ يحمد 
تحريمه.على دليل الشيء على والتعزير موصعآحر: في العباس أبو وتال 
الداعيةتتل س الشافعي وأصحاب، أصحابنا ذكره ما البابا؛ هذا ومن 

وعيلازأصفوان بن والجهم درهم بن الجند نتل كما البيع، أهل من 
مأحدان؛ولقتلهم القدري، 

وهان.امغالفلة، أو مجردة ردة المرتد كقتل كفرأ؛ ذللثه كون ت أحدهما 
تتلباب من قتلهم فيكون ممررا، إذا ١^١^،، وغير إلها الدام، بعم الخض 
المرتد.

ولهذاالناس، دين إفساد من البدعة إلى الدعاء في لما اكاني؛ والمأحذ 
بينيفرقون أنهم ت وعلمائهم الحديثج فقهاء من وغيره أحمد الإمام أصل كان 

والصلاةعنه، الرواية وترك الشهادة، رد فى الداعي وغير الثدعة إلى الداعي 

التح١باقي من والمثبت، لالإعذار[، ت المثيمضمحمد شيخنا ونسخة )١(، ش )١( 
الله[.بحمد يجهر تلم إض•' المشمين محمد شيخنا نسخة ش  ٢٢١
المراقولي وحالي الحر، يوم ني القرى اش ب. بن حالي كله درمحم بن )المجعد )٣( 

وعنرينال نسنة كل صفوان بن والجهم -. ٠١٢٥صنة عنها وعزل -، ٦٠١'صنة 
الالاائ،عيد بن هثام فقتله نكص ثم المزيز، عبد ين عمر اصتت١يه الثقفي وغيلان وعانة. 

النقي.جامد محماد وصلبه(. 



الفقهيةالاختيارات من الظهيق الإخاو |آس|| 
=إس1=^سص^=========

الروايةمتيم في وأحمد الستة الكتب أصحاب ترك ولهذا ، لوهجرْ[ حلفه 
ليسواالذين القدرية عن الرواية يتركوا ولم ونحوه، تميد بن عمرو مثل عن 

واوءا0.

لأنالمحاربين؛ الممدين تتل باب من فقتلهم الأ-حنت هذا وعلى 
باليد.كالمحاربة باللمان المحاربة 

قتلد*و بالرواية، لها المحاربين نتل بالرأي للئنة المحاربين نتل ليثب 
فيعليه كذب الذي . الث؛ي قتل كما .،  ٥٤٠ارصول على الكذب يتعمد من 

سنه.تغير من فيه ّ —؛ جيد حديث وهو — حياته 

شاتمعلى لول المالصارم ني له نظائر مع هذا المياس أبو قرر وند 
أمروكما ذلك، ونحو ،، به[ر ي]أو ، ذحن>و* يتعرض الذي كقتل الرسول؛ 

الجماعة.تفريق من فيه ّ الملمين؛ جماعة بين الفرق بقتل . الّك، 
بعوراتانمدو يخبر الذي الملم الجاموس قتل الباب• هذا ومن 

اّلمنل؛،.
أعيانبه يقتل حتى باللكا يأمر أو بخطه، أو بلسانه يكل.ب الذي ومنه 

فهذاال، الفس كثيرة أنواع ؛كن*يه ٢ تفتءحمل[١ ، وأمراءها علماءها الأمة؛ 

و_تفي)أ(.)١( 
بنعطاء رب الأوصعل، ني اسراني روا، : ١  ٤٠ا/ الزوائد مجمع ني الهيثمي نال )٢( 

.٠ متعم،وأ.علي كذب من دالترماذي• الخالي، أخرج لقد احتلط، ونل- الماب 
ابانبن ءطا» عن راؤيه الأصل؛ هامس من نائية المجمع هامش وفي الحدث. 

البخاريصحح وفي اختلاطه. يعد •سه صمع انه داود أبو ذم وقل خالل■، بن وهيب 
الموصوماتمنيعة ني الجوزي ابن ذكره قلت: القمة. دون الحديث ها،ا من طرف 

.٢٩، ٢٨برنم \ووضء* الأمرار ني القارى ذ/ْ وكدا  ٥٦ا/ه0، 
يشتمه[،]أو )ج،؛ وقمح، نسبهء، ]أو •' ظه العثيمين ءحماّ. شيخنا ونسخة )١(، في )٣( 

)د(.عن والمثت ينب[، ]أو )ب(ث وفي 
أوال بوالتماري لليهود ه نفؤيبح الملمين، على يعين الن"ي أولى• باب رقمن )٤( 

النض.حامد محمد وظيفة(. 
]فيحمل[.)د(: في )٥( 



الحدودكتاب 

أنوحاز يندغ أن حاز ؤإن قتله، ني ؤيب فلا بقتله إلا مائه يندغ لم متى 
أيضا.نل يندفع؛ لا 

ؤماد آز نمى ينم ما ثثو جأ تعالى: نوله حاء هذا وعلى 
آؤ;و<ثتآوا >ؤاثا ونوله: ؛!، ٣٢تالماىر■ةت شه ألناس ثل ثءكأث١ أ*لأمح 
[.٣٣]الطئاوْت ئسادايم ق ؤمعون، آممه بماييوث 

فهوذلك، دون اد فبقي مد لكن بقتاله الأكر اد الماندمع إن وأما 
ننلر.محل 

إذاالحرامية في كثير، عكر على مقدما أميرأ وأفنيت الماس: أبو نال 
]ينكفون[؛من يقتل أن بالقتل: إلا ينزجروا ولم لمين، المأموال نيرا 
حرجأميرأ وأمرت مال: المائل. دفع من؛اب، عر إذ عشرة؛ أنهم ولو بقتله، 

منيقتل أن ألفان: بينهم قتل وقد يمن، قيس بين الثانرة الفتنة للتسكين[ 
مائة.أنهم ولو الفتنة، كف يقتله يحصل 

منبقتل وسعمائة أرح منة رمضان مهر ش الأمور ولاة وأفتتت نال• 
أهلمع الخمر شرب وند مكران، وهو المسلمين سوق في أمك 
هداقيل أفتيتهم وكنت، ندمائه، إلى بها يذهب لخم بشقة مجتاز وهو الذمة، 

رمحضان.فى المطر على وعقوبة الشرب، على عفوبة عقوبتين: يعاقب بأنه 
]وحالالذنب باختلاف يختلف هذا فقاJتV: التعزير؟ مقدار ما فقالوا: 

والماسالأمراء على هدا فكر القتل؛ عن وتوقفن، الناس، وحال المذسا[أم، 
انتهاكعلى الناس لجراءة الإسلام؛ نذلام ينحل يقتل لم إن أنه حمت، حتى 

كانأنه بعد فيما ظهر ثم فقتل، بقتله، فأفتيت، رمضان؛ نهار في المحارم 
أحوال؛ثلاثة له والمعللوب الإسلام. أظهر وأنه يهوديا، 

روايمحن•على الحاكم؟ يحضره فهل الفلا٠ر. في براءته أحدها: 
دعواْفي كذبه فلهر حيث المدعي أن آحر: مرصع في الماس أبو وذكر 

النغ.ئا؛ي س والمشت ]يكفونء، ال٠طرعةت ومر يكفرنء، تٌا )ب(؛ م )١( 
)ا(.)موتفي:]لكن[. )آ(م)أ(:





اتحدودكتاب 

]يجعل[أن يجوز وهل المعاصي. من نعله لما يعزر فهذا والأحد؛ القتل 
حقوقفي قوي هدا المصلحتين؟ بين فيجمع غير، لا امتحانا أيضا ذلك 

الآدمين•
ذلكويئوى فيحتمل، ت إقامتها إلى الحاجة عند تعالى اه حدود في فأما 

أيضا.لوثا يصير فإنه أنكر، ما ببعض المة نامت، ثم الجميع، أنكر إذا 
العامةؤيوهم بقتل، العقوبة استحق من الإمام يعام، أن ت ذلك ونثلير 

كانبما شبيه وهل.ا عنها، ]الزجر[ يريد التمح، الدنوب، بعضن على عافيه أنه 
ر ١٠بغيرهاوري غزوة أراد *إذا أنه من يفعله. 

به،يقن حش عامه الحق كتمانه علم إذا الحاكم أن فيه: ري._، لا والدي 
أداؤْاالواجب، المال كاتم يعام، كما 

مواء٠كالمنهم فهدا كاتما يكون لا أن احتمل إذا فأما 
إنسيكمر كذا؛ سرق فلأنا بأن حني ]ردي[ل؛، له قال من وحبر 

عليه؟دل مكانه عرف فمن بحق التهم ثللبج ؤإذا تهمة. فيفيد مجهول؛ 
فيها:الحاكم عر يجب، ما أقل والرحال، الماء د تفالتي والقئادة 

اءالمفي هن.ا تقيص يبحيئه ؛ن.لك، تشهيرها ؤينبغي الملخ، الضرب 
منجزاء هذا عليها• ونودي ثيابها عليها وصمتا دابة أركبت، ؤإذا والرحال. 

أعغلممن هل.ْ[ جريمة فإن ]المصالح أعغلم من كان : وكذاكذا يفعل 
معتعالى الله أهلكها وقد لوط، امرأة الموء عجوز بمنزلة هي إذ الجرائم 

•قومها 

معرفتهمقمل منه ونلهر آدم. تواينح تقرئون ،الناس؛ لأمه[ل]لن قال ومن 
،ونحوم المار ؤيدحل الحية لث، يممن وكذا صادقا. كان ولو عزر، بخعليئته: 

لااحل.ر[.)ب(: ؛ي )٢( ٠ ]يفعل[ )ب(: في )١( 
٠٢٥٣انر مد لاين الجر ، ١ ٠ ٠ r/ اتجري تارخ ،  ١٦٥آ/ سد ابن طقات انظر: )٣( 
•المطبوعة قى ليت )٥( المطبوعة. يى ليست )٤( 

]وخابة[.)أ(فى)أ(:



الفقهيةالاختيارات من اكأ0يث الإخبار 

إسلامه.حسن •ع ،، سالمابي[ر أباه أن ]أو مسلماز بأنه مسلما ثقص من وكدا 
فلادسه، لنقص ه نفذم أراد إن لمون. منحن ما نقال،ت غضب ومن 

ياصدتشبيه نبه لأن عرر؛ حاج. يا لالْك، قال• ومن عفوية• ولا فيه حرج 
الكفارأعياد شه من بمنزلة فهو لذللتا، تعقلتم وغيه اض، بيت يفاصل الكنائس 

•الملصن بأعياد 
ميهيأن إلا ٠ حاجا ت والمشاهد القبور زار من مي يمن يعزر وكذا 

لهجعل أو حجا، ذلك، نيارة محمى ومن والضالين، الكفار كحاج بقيد؛ حاجا 
خصائصمن هو ما ذلك في يفعل أن لأحد ليس إذ مضل؛ صال فإنه مناملثا 

،•الُتيءاآ اليثت حج 
ولايهوديا، جعله على عزر يهوديا؛ فجعله نصرانيا اليهودي اشترى ؤإن 

.ملما يكون 

إلامعين أحل. مخالهلة ولا عموما، الناس مخالعلة للجدمى يجوز ولا 
مكانفي يكون بل لهم، الناس مخالعلة س منعهم الأمور ولاة وعلى بإذنه، 
ذكرهوكما وحلقاته، . افه رسول سنة به جاءيتح كما ذللمثج، ونحو لهم، مقرئ 

ؤإذا؛ذلك،، أثم المجازوم؛ امتغ أو ذلك،، من الأمر ولي امتنع ؤإذا العلماء، 
فق.به؛ علمه •ع الواجب ترك على أصر 

نحو:عليه به دعا ما بمثل ءلاله على يدعو أن له ؤللما؛ عليه دعي وس 
خنزير.يا كلبج، يا نحو: فرية، يغير يشتمه أو الله، لعنلث، أو: اممه، أخزاك 

ووالوكيل من يتعين؛المخلوق، أن له كان ؤإذا ذلك،. مثل له يقول أن فله 
بالجواز.أولى بخالقه فاستعانته وغيرهما، 

كلامففلاهر بالتوبة؛ عنه سل غيره، أو القتل الحد، عليه وجب ومن 

الشيخناله المنافقين، على محديث، اصطلاح و)مسلانى( المعلبوعأ، في ليت، )١( 
ةةخ4؟عقيل بن ض اب 

الزاؤينالمصريين كتمية حرما؛ الوثنية والز١رار٠ته القباب، هل.ْ سمى من )وكن.للثؤ )٢( 
انزض'والمترم المكب، رالحرم ه' دزب المن، إلي، ي المنرمحن 

الفقى.حامحد محمد التعزير(. أشل. يعزر أن 



لحدودا كتاب 

فيهالأحد معصيت كل في واجب هو ت لقولهم التعزير؛ عليه يجب لا ت أصحابنا 
كفارة.ولا 

تعزير0ساغ توبته؛ تبلت إذا المريد أن آخر' مونحع في الماس أبو وذكر 
٠التوبة يعد 

أوالمعصية في عليه يقيمه لن شريكا يقيمه من كان ولو الحد، ؤيقام 
يسقهللا النكر عن والنهي لمعروف يا الأمر أن ت العلماء ذكر ولهدا له• عونا 

معصشن.بين يجمع ولا رنهى، يأمر أن عليه بل ذك، 
محمرآعصى ؤإن ٠ عاليه الحد إتامة السيد عالي وجب علانية؛ زنا إن والرقيق 

بحسباسنتابمته ول؛ين[ سر0 بين يخير بل إيامته، عاليه يجب لا أن فينبغي 
عندإتامتها بين الحد عليه وجب من على الشهود يخير كما ذلك، في المصيحة 

٠سروه يتوب أن تر-بح فإن المصلحة. يحب واستتابته، عاليه المتر بين وم 
ترفُه[لى.الراجح كان الناس؛ على صرر الحد إقامة ترك في كان ئن 

الرابعة.المرة في زنت إذا الأمة بيع السين.• على ؤيجب 
أحمد،عن رواية وهو المحصن، حق في والرجم الجلد ؤيجتمع 

المذهب.شيؤخ اختارها 

٦ra is  اسرتد مًءم دSI IS ٣
لما[]أو للرسول.، مبغضا كان أو تعالى، باش أثرك من والرند 

أوالصحابة س أحدآ أن توهم أو بقلبه، منكر ]كل[ إنكار ترك أو به، جاء 
عليهمجمعا أنكر أو ذلك، أجاز أو الكفار، مع قاتل تابعيهم أو التابعين 

]سله[.)ب(؛ ش )٢( وتفياسوص. )١( 
]ولما[.النخ؛ باني وفي )د(، عن المثت )٣( 
)د(،)ب(، ني وليت ظه•! الخيمين محمي. شيخنا وسخة ، )ج( )أ(، عن المثبت )٤( 

والطيوعآ.



الفٌيةالاختيارات من اكا٠ية اyذياو  ٠٦!
=ااأتوا^^^^^^^======

•ليالهم ييدعويم عليهم يتوكل وسائط اش وبين بينه جعل أو تطعنا، إ-بماعا 
*ثلهلكن ؤإن فمرني. يجهلها لا ومثله تعالى اض صفات من صفة في شك ومن 

اشفدرة في الشاك الرحل المي.، يكمر لم ولهذا بمرتد• فليس بجهلها 
الرسالة.بعد إلا يكون لا لأنه على 

الده،يعلمه الناس يكتم مهما ال؛هآ رسول زيا •  ٢٠)عائشةقول ومنه 
ممأص.

حاكمإسلامه بصحة يحكم لم ؤإن وماله، دمه عمم المرتل.؛ أسلم ؤإذا 
حنيفةأبى قول وهو عنه، المشهور أحمد الإمام مجالبءّب بل الأئمة. باتفاق 

يقرأن يحتاج ولا بإسلامه، حكم فأنكر؛ بالرئة عليه سهد من أن والشافعي■ 
أعظمهم الذين الكفر أئمة على يتوب أنه تعالى النه بين وقد به، عليه سهل■ بما 
٠البيع أئمة من 

منه.مالتؤ ما فيه يشنع الني. جاء لو فقال؛ رجل في ءنل-ْ منع ومن 
فيهما.العلماء فولي أظهر فى ملها، لا قتل، عليه اكدرة بعل■ تاب إن 

ممتنعة،مرتل.ة حماعة فى أو الحرب، بل"ار أتلفه ما المرتد يضمن ولا 
وصاحيه.الخلال احتارها أحمل.، عن رواية وهو 

صهو الأرضية: الخوادث على الفلكية بالأحوال لكلأستدلأل والتتجيم 
إحماعا.ؤيحرم الحر 

والدعاءالعبادة أهل عن بل.فع افه أن : المنجمين أول وأقر 
الما الداؤين ثواب من لهم وأن توجيه، الأفلاك أن زعموا ما ذللث، ببركة 
إجماعآ.الجة في الين وأطفال تجلبه؛ أن الأفلاك تقوى 

الصحيحين؛فى تبتج ما فيهم: الأحوبة فأصح المشركين: أطفال وأما 

(.YUOU)لم وم(، ٣٤٧٨)الخاري أحرجه )١( 
وءةاJaJافي لم، )٢( 
الجائز.كتاب ني ١(  ٠٣)برُم لم مأحرجه )٣( 
اسوءةّفي لم، )٤( 



الحدودكتاب 

نحكمفلا ، عا|ااونال كانوا بما اعلم الد ت فقال عنهم؟ مثل ه اض رسول *أن 
بنار•دلا يجتة لا منهم ٌعين على 

ومنالجة، لحل منهم أطاع فن القيامة، يوم يمتحنون أنهم ليروى 
الجنةفي بعضهم أن على الصحيحة الأحاديث، دلت، ومد النار. لحل عصى 

عرصاتفي يمتحتون أنهم ت المشركين أطفال في والصحح النار، في وبعضهم 
القامة.

و\بي(، ٤٧١٤داود)وابر (، ٢٦٥٨لم)وم(، ١٣٨٣الخاوي)أحرحه ;١( 
.٢٧٠أ/والحاكم (، ٢٤١)وماس،\إ0\ك واحمد (، ٢١٣٩)



الفقهيةالاختيارات من الطميه اyةباو 

اسادمماب 

الجهادعليه وجب بماله؛ الجهاد على وقدر ببدنه الجهاد عن عجز دمن 
القاصيبه تطع الذي وهو ،. الحكم[أ]أيي رواية في أحمد نص وهو بماله. 

؛، ٧٠٣١١]ؤيمالاه يثاظ ؤمنرو\ قوله؛ عند براءة سورة في القرآن أحكام في 
اممه.سيل قي اللهمة الموسرين على فيجب [ ١٤ 

فضل،فيها كان إن أموالهن في الجهاد النساء على فيجب ت هدا وعلى 
ؤيتبغيوالزكاة، النفقات نجي، كما إليها، احتج إذا الصغار أموال( في وكدللئ، 

يبقىفلا العدو هجم إذا فأما الكفاية• واحي، في الروايتين محل يكون أن 
إجماعآ.واجبا والحرمة والنفس الدين عن صررهم دخ فإن وجه، للخلاف 

تمنوند يوفيه، ما وله دين عليه عمن سئلتا توند[لى انماس أبو هال، 
والزوجةالنفس كنفقة الدين؛ وفاء على يقدم ما الواجبات من فقلتا: الجهاد؟ 

والكفاران،المج من كالعبايات عليه الدين وفاء يقدم ما ومنها الغقير، والولد 
المتعينالجهاد كان فإن الفملر، دقة كم به طولت، إذا إلا عليه يقدم لا ما ومنها 
وفاءعلى ندم الصفا؛ هو حضر أو العدو، حصره إذا كما الضرر، لدخ 
الالإمام إذ أوتح،، الدين فقضاء الإمام باستنفار كان ؤإن وأولي،• كالنفقة الا"ين 
عنه.الاستغناء مع المدين استنفار له ينبغي 

يتضررالذي والجهاد جياع، إطعام عن المال، صاق، لو فلت•؛ وليلك، 
فإنوأولى؛ 'آ، التترسل"مسألة في كما الجياع، مات ؤإن الجهاد، ندمنا بتركه؛ 

النه.يفعل يموتون وهنا بفعلنا، نقتلهم هناك 

)مآ(وت،فياسوطت.الحكم[. ]ابن )ا(: في )١( 
محمدالمحترم(. به المتترسون يقتل فإنه ترسا الدم محترم الكفار اتخاذ أي )التترس؛ )٣( 

الفض،حامد 



اتجهادكتاب 

فالواجبستوفونه، الذي بالمال يجاهدون الغرماء كان إذا I ايضأ 
ماتوافق أحمد الإمام ونصوص والجهاد• الوفاء ال٠مدحتينت لتحصيل وفاؤهم 

الخلال.ذكرها وفد كشت4، 

انةمعلى وكان بلد أهل على الجهاد فرض تعين إذا القاصي: فال 
كالحج.والراحلة الزاد وجوبه؛ ثرمحل فمن الصلاة؛ فيها ممر 

وهوأحمد، عن بمقل لم الحج على الماس من القاصي ناله وما 
منأوجب فيكون العدو، صرر لدفع يكون ند الجهاد وجوب فإن صعيف؛ 
أور•الجهاد نعص الراحلة؛ فيها تعتبر لا الهجرة ثم الهجرة، 

أنهاش. عن الصامت، بن عبادة حديث، من ]الصحيحين[أا، في وثبت 
ومكرمحه،وتئتطه ييرء، عسر، في رالهلاعة افع الملم المرء اصلى فال: 
وهذاوالمر، العسر في الأسفار عمادها التي الطاعة فأوجب وأمة 
الملل—،.قتال في كله هذا المج، بخلاف الإعسار، مع وجوبه في نص 

عنالصائل[ ]ودم الصائل، دفع أنواع أشد فهو الدسر؛ قتال وأما 
جماعا.إ واجب والدين الحرمة 

منالإيمان بحد أوجب شيء لا والدنيا الدين يفد الذي الصائل فالعدو 
ذللثإعلى نص وقد الإمكان. بحسب يينع بل شرط، له يشترط فلا دفعه، 

وبينالكافر  ٣١١١٥١١المائل دم بين التفريق فيجب وغيرهم، أصحابنا العلماء، 
بلائه.في طلبه 

والحجةوالدعوة، بالملب، هو ما ومنه باليد، هو ما منه والجهاد؛ 

يمكنه.ما بناية فيجب والصناعة؛ والتدبير، والرأي، واليان، 
ومالهم.أهليهم في الغزاة يخلفوا أن لعذر؛ المعدة على ؤيجمتإ 

]المحيح[.ت )ب( في )١( 
U/والساتي (، ٢٨٦٦)ماجه وابن (، ١٧٠٩)لم وم(، ٧١٩٩)البخاري أحرجه )٢( 

\.lo/Aوالبيهقي ، ٤٤٥آ/ومالك 0/\ص وأحمر ، ١٣٨
*المطوئ قي ليت )٣( 



الخقهيةالاختيارات من الطْيق الإخار 

مثلمي الرد، ندة مي الغزو ص اشّ مد أبو سئل المروذي؛ نال 
الصلاة،ني يمرمحل أن الونت، ذللث، ني حؤج إن الرجل ميتخوف الكانونين، 

وأفضل.له حير الغزو يس، لا ءال،ت يقعد؟ أو يغزو أن له فترى 
مشكوكهذا لأن ]الفرض[لا،؛ تضييع حشية مع بالخروج الإمام أمر مئد 

منله يحصل ما كان وقتها عن الأونايت، بعض الصلاة أحر إذا لأنه أو فيه، 
أوالمستحبان، بعض ثواب، يكون ما ويترأ فاته، ما على مربتا الغزو فضل 

وزكىدرهم بألفا تصدق لو كما واجبا، ثواب، من أعظم الكفاية واجبات، 
بدرهم•

•نال الحج؟ تبل يغزو الرجل عن الله تمد أبا سألت ت بختان ابن قال 
أحول.الج لعد أنه إلا نعم، 

قومعلى فزل يحج، تولماأ٢، الغزو يريد ندم رجل عن أيضا وسئل 
افه؛عبد أبو نال تغزو؟ أن تريد تحج لم إنلثإ ؛ ونالواالغزو، عن فثيطوء 

بأسا.الج قبل بالغزو نرى ولا -ج، اض أعانه فإن عليه، ولا يغزو، 
احيرْلكن عنده، الفور على واجبا الحج أن مع هدا ت الماس أبو قال 
منأصلح قوم لأإتغلار الفور على الواجمة الزكاة كتأحير الجهاد لمصلحة 

الشيطان،مكان عن للانتقال الفوالن، وكتأحير الزكاة، أهل لضرر أو غيرهم، 
الحج،. الشي تأحير مي أصحابنا، بعض ذكره ما أجود وهدا ذللث،• ونحو 

متقدما.عليه وحب، كان إن 

لأنهللج؛ مال معه يبق لم ؤإن الغزو، ، ]جوازءر يقتضى أحمد وكلام 
،،أولأ[ل ذكره ]كما أولى الحج تقديم عنده أن هع حج، الله أعانه فان قال؛ 

لؤئلبعضهم الإمام أذن لو لكن الإمام، استنفار وعند يالشرؤع الجهاد ؤيتعض 
٠بأس فلا مصلحة 

الأقرمحبجعلى دفعه يجب، أنه ربم-با فلا الإسلام بلاد العدو لحل ؤإذا 

أن[.]ض )أ(: ني )٢( وتما[. ص ]الأدنات، )ج(: ني )١( 
اسوئ.في لم، )٣( 



الحهادكتاب 

إليهالنفير يجب وأنه الواحدة، البلدة بمنزلة كلها الإسلام بلاد إذ فالأترب، 
فيمما حير وهو بهذا، صريحة أحمد ونصوص . غريم. ولا والل. إذن بلا 

المختصرات.

الكفاية؟إيه نفر إذا الفير اJكان أمل جميع على بمب عل لكن 
مختلف.فيه احمد كلام 

لكنبه، للمسلمين طاقة لا كئيرأ العدو يكون أن مثل الا.ذعت وقتال 
الملمين،من يخلفون من على العدو عْلفا عدوهم عن انصرفوا إن يخاف 

فيعليهم يخاف من دمهج مهجهم يذلوا أن يجب بأنه أصحابنا صرح فد فهنا 
.يسلموا حش الدغ 

منأنل المقاتلة وتكون الملمين بلاد على العدو يهجم أن • ونغليرها 
نناللا دغ، تنال وأمثاله فهذا الحريم، على اسولوا انصرفوا فإن النصف، 

.الاُ_، ^ا من أحد ووقعة بمحال، فيه الانصراف يجوز لا طلب،، 
]فيالصحيح الدين أهل برأي الجهاد أمور في يحشر أن والواجب: 

الذينالدنيا لأهل[لآأ فأما الدنيا، أهل عليه بما حبرة لهم الدين الاطن[را، 
الدينأهل براى ولا برأيهم، .خمحذ فلا الدين ظاهر في النفلر عيهم يغلب، 
•الدنيا ز لهم جرة لا الدين 

إجماعا.بمكة المقام من أفضل والرباط 
أومقاميه، منه يلزم لأنه كتابة؛ ولا عمالة في الن.ءة بأهل يستعان ولا 

مثلفي بهم الاستعانة ]عن طالب، أبي رواية في أحمل ومثل • إليها يفضي 
شيء.في بهم يستعان لا فقال: ،؟ الخراج[ 

•]ذوداء )أ(: ؛ي )٢< انملوعت. ش لت )١( 
محقي:الثمين محمد شيخا نخة وني الخراج[، مثل تءن ت )ج( )ب(، )أ(، في )٣( 

؛/a؛y• •نلح لاين المريع وفي والميوعن، )د(، من والمبت، الخوارج[، مثل ]عن 
فيبهم يستعان لا ت فقال ١لخو١رج؟ مثل عن طالب، أبر اوماله -ت الم-الة . ط- 

ثيءا.



الفقهيةالاختيارات ض الط0يق اyخiار سأأ 
=وتئأ^=====^^==^=

أذىمنه ظهر ومن عهده؛ انتقض للمسلمين ديوانأ منهم تولى ومن 
مدةومضت تاب إذا لكن اسعماله، يجر لم ادهم؛ نني مص أو للمسلمين 

بكرأيا فإن حال، بكل منه أولى وءيرْ استعماله، جاز توبته؛ صدق معها ظهر 
إلىء-اد ؤإن أحد، الردة أهل من تعمل بلا ®أن عهد المدبق)غهئع 

لنياتهم[لاد غمن يخاف لما الإسلام®؛ 
م؛أ> الني. كعمل والأمرى؛ المال في المملمة عمل 

الدممح، التأؤيل منها يقع الأمة الرافضي؛ على رده في الماس أبو وتال 
ياليف،علاه أن بعد أسلم الذي للرجل أسامة نتل ذكر ثم والعرض. والمال 

يضمنفلم هدا ومع فتلهم، يحرم ملمون أتهم ثبتإ فد ت فقال المقداد، وحبر 
أكثرهمنول وهذا متاولأ. كان القاتل لأن دية؛ ولا كفارة ولا بقوي المقتول 

وغيرهم.واحمل. كالشافعي 
وأحذللأستيفاء فعلها لهم لهم، حق فالثلة الكفار؛الملين، مثل ؤإن 

أضل.والصبر تركها ولهم الثأر، 
لهمنكاد ولا الجهاد، في نيادة يهم التمثيل في يكون لا حيث، وهذا 

لهموزجر الإيمان إلى دعاء لهم المائع التمثل في كان إذا فأما ننليرها، عن 
في]القضية[ تكن ولم والجهاد، الحدود إتامة من سا فإنه المدوان، عن 
أفضل.الصبر كان فلهذا كذللث،، أحد 

يجبكما واج_،ل؛،، هناك فالصبر تعالىل٣، ض حما الثالة كانت، إن فأما 
الجنع-ليحرم الانتصار• يمكن لا حيث، 

النسخ•باش من والمثبت ت يهقفؤ العشمين محمد شيخنا نسخة ؛ي )١( 
]القصة[.)آ(في)أ(: 

المغلبكان إن فأما الشيحت عن نقلأ الفرؤع افي ظه.' الثمين محمد شيخنا قال )٣( 
,٦٦٥\إ ٠ الفرؤع ش ذكر0 واجبء. هاك فالصبر الد، حق 

لدحق المثلة فلنا إذا أسا العبارة: هده امض إسه: الثمين محمد شيخنا قال )٤( 
•الصبر" يجب بل أ بنا مثلوا ؤإن بالكفار، الئهثيل يجوز لا فإنه تعالى؛ 
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٦Pl igl  ٣وا.طاسما اسلج قسمة باب
ولابالقهر المسالمين أموال يملكون الكفار أن على أحمد الإمام بمص لم 

ذلك.منها أحذ أحكام على نص ؤإط عدمه، على 
كلمن الملمين ملك يساوي لا مقيدأ، ملكا يملكونها أنهم فالصواب؛ 

وجه•

الإمامعليه نص لهم. فهي للمسلمين أموال أيديهم وفى أسلموا ؤإذا 
.أحهد 

ذلك.ني اختلاف المالمين ين ليس طالب: أبي رواية ني وقال 
الأموالمن الكفار نبضه ما كل أن إلى يرجع وهذا الماس؛ أم تال 

الفاسدة،كالممود بالإسلام؛ لهم نفر يفإل جوازه، يعتفا-ون فما 
الملمينعلهم، أتلفوه ما يفنون لا ولهن.ا وغيرها، والمواريثؤ والأتكحة 
بالإجماع•
ربه،عرف ثم يمالكوْ، لم وقلنا؛ نمه، أو الخيمة من الإمام باعه وما 
الإمامتبض لأن مجانا؛ المشتري من انتزاعه يمللث، لا الاللئ٠ أن فالأشبه؛ 

وباطنا.ظاهرآ بمحق 
أومغصوبا أو مودعا يتبين نم والوصي، الوكيل يبيعه ما هذا ليثيه 

منإما به، يعلم لا وهو الغير، مال فص من كل في ناعية ]وهي مرهونا 
وكذلكمباح، ومنه واجب منه والقبفى المرهون[ أو المغصوب أو المباح 
ماح.ومنه واجب منه صرفه؛ 

]غنمنا0فإذا - الولد أم عدا ما - تكوه JL٠قل قلنا ما وكل المحرر؛ في قال 
غنيمة.بقي ؤإلأ ، ثاء إن إليه رد نمته؛ قبل ربه وعرف[ 

•المطبوعة فى ليسستا ( ١ ر 
وفيوعرف[، زاغتاْ ؛؛؛; ٥٤٤المشمين محمي■ شيخنا وسخة )ج(، ، ٢١)ني  ٢٢)

مطبونفي ّ الموافق وهو )ب(، من والمثت ومفه[، زوغتنمناء )د(; المعلبوعأ، 
الرّالة_.الخءرر'ا/اا؛.ط.
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البمبمبمسا
ابتداءالرد يكون مالكوه، ند ت نالنا إذا الفرق يفلهر الساصت ابو قال 

بالأحد.إلا ربه بمالكه فلا مالك ابمداء كان ؤإذا كالمنموب، كان ؤإلأ ._، 
فيهأنه ت والتحقيق غنيمة. بفي ؤإلأ قال; ولهالا ،، حق له فيكون 
البس؟أد الغلهور يملكونها وهل الغنيمة، في الغانمين انر مبمنزلة 

وجهض•

فيحفه العامل ترك لو ومثاله قيمة، صار حقه ترك من وعاليهما 
ونحوحقه، المعين الوس أهل أحل أو حقه، الورثة أحد ترك أو المقاربة، 

ذللخ،.

نمقعن الزوج أو المرأة عفو ومثله الورثة، إجازة ذلك، وعلى 
اإمال.اقا

فيه.الممرف وجاز ثمنه نم بعينه ربه يعرف لم ؤإن ت المحرر في نال 
الأنه فنلاهر ، آ ]ملم مللئ، أنه يعلم لم إذا أما العباس؛ أبو قال 

واحد،والفيء ]والخص كاللقعلة، يكون ]فهلأآم عالم إذا وأما يرده. 
المدينة،أهل ومادهبا لفؤ، الأكثر نول وه-انا الممالح؟آ؛، في يصرفان 

مذهبه.في ووجه أحمد، عن ورواية 
الخيمة•غير من قدره الخمس أهل إعطاء للغانمن وليس 

الإمامفيجتهد الواجب، الخد لا التعزير باب من رحل وتحريق 
.المصلحة بحت نه 

]اسك[.را(في)ا(:
رد،٠وفي تالسلم-ا، محآقفجت العثيمين محمد شيخنا ونسخة والخطيوعة، )ب(، في )٢( 

رج(،رأ(، من والمثبت تلم،سا.م[، 
•]فهل[ ت )د( )ب(، و؛ي >ةةمح، العشمين محمد شيخنا ونسخة )ج( )أ(، في مكيا )٣( 
ناوت )د( وفي المصالح[، في مصرفان يصير واحد والفيء ]والخمس ت هكذا )ب( في )٤( 

كالخمس]أو المaلجوعةت وفي المصالح[، في يصرف أو واحد والفيء كالخمس 
ونسخةرج،، را،، من والثبت المصالح[، في مصرونا يصير أو واحدا والفيء 

>هي الثمين محمد شيخنا 
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لدو1وجؤأ^اللف واللام الصلاة عليه حرماته المالية؛ العقوبة ومن 

الأمر.ولي على عدوان أحذْ في كان لما 
علىالغانمين بعض يمل أو له، فهو شيئا أحذ من الإمام؛ نال ؤإذا 

أحده؟جوازه يعتقل. لا لمن يباح هل رواية• على ذلك، له ليس ونلنا؛ بحص، 
المحكوميعتقده شيء بإباحة حكم إذا فيما الروايتين؛ على يبي *ذا يقال،• ند 
تصرفاتفي يالما نمرق لأنا واحدأ؛ نولأ هنا يجوز يقال،؛ وقد حراما. له 

لماوحكمه، وسمه ولايته تبلل قلتا؛ لو لأنا النفوذ؛ وبين الجواز بين اللطان 
منه.شر هو لما لاحتماله دفعا فيقذ ادأ، نمنه بأشد إلا اد المهذا إزالة أمكن 

إذاغيره يظلم لا أن بشرط لكن معللقا، الأحذ يباح يقال؛ أن فالواجب 
المأحوذأن ظنه على غلب ]فإن حقه من أكثر المأحوذ أن ظنه على يغلبا لم 

ظنهعلى يغاو_، لم ؤإن أقربح، الزيادة في والتحريم نظر، نفثه آ آ حقه من أم 
أقرب-فالجلة الأمرين، ص واحد 

فيالإذن مكون ومكت، القول، هذا وترك الغنيمة قمة نرك ولو 
يكونوناره بالقول، يكون تارة الإذن فان إذن، فهو ذلك، على وأنر الأنتهابح 
كماسواء، الباب هذا في فالثلأُث، ذللث،. على بالإقرار يكون وتارة بالفعل، 

بذلكراض أنه عرفح لو بل ذللته، ونحر طعامه أكل في الماللثح ]إ؛احةآ في 
يعتبرآْ،من ]ئرصا إقرار. أو ظاهر، فعل أو ظاهر، قول منه بمدر أن ؛ا-ون 

وعقدالحد أقام لو حتى رصاه، الأصل إذ ذللثح، على الدال إذنه بمنزلة إذنه 
أصولما،أكثر على إذنه بمنزلة كان ذللتح؛ بفعله الإمام تيرصىآ٦، من الأنكحة 

فيجوزالعام، كالإذن الخاص والرضا كاللفظي، عندنا العرفي الإذن فإن 
أصلوهاjا الموله. من بينهما لما ؛ذللثح رصاه يعلم من طعام يأكل أن للإنسان 

والودات.والوكالة، الإباحة، في 

مرك.ئ بجما الأجثاد ممر أن الإمداد: )١( 
.٢٦٨وأجمد (، ١٧٥٣)سلم اخرحه )٢( 
]إذن[.)١(: في )٤( انملوئ. في لمح )٣( 
]رصي[.)د(: في )٦( شر[. ت ]غارمحا )>-،(: في )٥( 
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أوالمال لأحذْ أو لعجزه، إما بالأنتهاب يرض ولم مة القترك لو لكن 
هذامن حقه بلغ أحذ على قدر من مهنا مة• القمي جار أو ذلك، نحو 

لكنالورثة، من قريب وهو متعينون، مالكيه لأن دلاثا؛ فله المشترك المال 
.تحوها أو فتنة من الممدة انتفاء بشرط 

يرصخكما والأصول، المذما قياس وهو والحمير، للبغال ؤيرصخ 
والصبيان.والعبيد اء التمن له مهم لا لمن 

يتعينلم ممن الاد_ا كان إذا ، ]بالجع.ل[أ الجهاد في النيابة وتجوز 
عاليه.

قولوهو أبويه. مع كان ؤإن الإسلام، في مابيه يتبع محبي إذا والهلفل 
يوافقه.نص ولأحمد الأوزاعي، 

اشتراه.إذا أيضا ؤيتبعه 
مثلمنقعلحا، به نكان أو أبوه، مايت، إذا الهلمل بإسلام ]ؤيحكم[ 

.العلماء من واحد غير وقاله بلعان. منمآ أو زنا ولو كونه 

١111 1® ffl l is ٣
الوفاءيجب الطرفين من لازم واامؤئت ومزقتا، مهللقا عقدها ؤيجوز 

نوليأظهر في الخيانة حوفا بمجرد ينمص ولا الينءو، ينمقه لم ما به، 
بالمصالحة.فيه الإمام يعمل جائز عقد فهو المطلق وأما العلماء. 

مالفحرم ونماراها؟ لميها مملهلية بي حمعن العباس أبو وسئل 
ذمةلا إذ ازكفار، كسائر ومالهم؛ وذييتهم المصارى سبي وأباح لمين، الم

وقعلعبالمحاربة الأئمة من السابق عهدهم نمقوا لأنهم عهد؛ ولا لهم 
من]إلا لهم يعقي. ولا ذللث،، على والإعانة عليتا الغضاصة فيه وبما العلريق، 

المطبوعة.قى ليمت ( ١ ر 

محمدشيخا وسخة )د(، )ب(، من رالمثيت يحكم[، ]ولا (ت )أ رج،، في ، ٢١
.٠اليمين 
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صاغرون.وهم يد عن الجزية يسلوا أو يسلموا حش ، يقاتلهم[أ

الإسلامهم إظهار بعد بل ذلك، على يقاتلونهم لا التترت وهؤلاء 
ثراتعيلتزموا حتى التتر، وجب؛تال ولهذا الإسلام؛ على الناس يقاتلون 

الذينالتتر ونواب والمغار، بالجزية الأمة أهل ؤإلزام الجهاد ومنها الإسلام، 
اكر.حكم تحت، وهم الإسلام على يجاهدون لا الملوك يسمون 

مللت،من وعهد ذمة لهم كان لو ؤيهودهم المشرق وأهل مجلطية ونصارى 
لم]لما واليمن المغرب كأهل الجزية يعملوا أو يسلموا حتى يجاهدهم، ملم 

والشاممصر لأهل حاز العهد؛ أهل معاملة والشام مصر أهل ، يعاءلوا[ل
،،مكة^ أهل حاربا بصير وأبا جندل أبا لأن وُالهم؛ دمهم واستباحة غزوهم، 

التح.باني س والشتط يئتالهمء، زالأس رب،• أج،' مح، را، 
لمأ في) )٢( 
المتضمنمن كان زهرة، بمي حليما الثممي جاينة بن أب- ين عب بصير أبو رهو• ، ٣١

الد.رسول إلى وعرب نيودء، فك حش فاحتال بمكة، الهجرة عن المموصن 
.،٥١يصول إل كتابا عوف، همد بن والأزهر ثريق، بن الأحنى فكب بالخبة، 

صاحبهمإليهم ليرد اّتأحراْ: لوي بن عامر بمي من ورحل لهما، مول مع به وبعثا 
القومهولأم إن يصير، أبا يا ت ٥١رسول فمال س،  ٥١رسول عر فملءمتا بصير. أبا 
الد،رسول يا فمال؛ بهومكا. فالحق نغير، لا ؤإنا عالت، قد ما على صالحوتا قد 

ج،،واحتيصير أيا يا اصبر ؛ ٥١رسول فمال لبى؟ فى يمتنوش المثركتن إر تردل 
فخرجومخرجا• فرجا، المؤمنين من المتضعمين من معلث، للمن للث، جاعل  ٥١فإن 

ايونمال سور. حوار إر حلموا الحليمة بذي كانوا إذا حتى _، وحرج أبوبصير، 
فاستله،نئت،، إن قال؛ إليه؟ أنفلر قال؛ نعم• قال؛ مفك،؟ أصارم للعامري؛ بصير 

أبوفعل ما عليه وقمل .  ٥١رسول ُلأع حش يثتد المور وحرج ءض• به فقرب 
ذمتالئ،،الله ونى فد ، ٥١رسول يا قال؛ الميمج متومحا بمير أبو حاء فلما بصير. 

أبونخرج رجال' معه كان لو حرب، محش أم ُديل فمال.؛ بتمي. امتنعت، وقد 
إلىمكة أمل طويق وكان العيص، إ له يقال مكان في البحر ميما نزل حتى بصير 

بمكةالمستضعفين من كان ومن عمرو، ين سهل بن جندل أبو به مع ن الشام، 
الوكانوا سعين، أو ستين من قريب، المسلمين من عصية في كان حتى به، فلحقوا 
تريثنكنت، حتى اقطعوها، إلا همر بهم يمر ولم قتلوْ، إلا قديثى من برجل ينلمرون 

إليهمفاكتِح بهم. لما حاجة فلا آواهم، لما بأرحامهم الونه بالجي. إلى 
مريص،بصير وأبو .  ٥١رسول كتاب جتد.ل أبو فقرأ عليه، ليمل.موا .  ٥١رسول 
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إنماوالذمة العهد لأن الأئمة؛ باتفاق وهدا ٠ عهدأ . الني وبين بينهم أن مع 
الجامحن•من يكون 

قه*مترقا ا يحرم المثشه والمبي 
غرمهما منه للمأحوذ الأحد فعلى وأخيه؛ رجل فادعاه شيئا كسب ومن 

•مضع غير وأنفق عرفه أو الغير، ملك أنه يعرف لم إن وغيرها، نفقة من عليه 
أعلم.واه 

٢ائدماسواخذال>محة^أ® ج ١
أبيبن علي يخط أنه يدعون الذي لالخي1برة[ بأيدي الذي والكتاب 

أصحاسامن الفقهاء ذلك ذكر وقد باطل. عنهم الجزية إسقاط في طالب 
الماوردي،والقاصي يعلى، أبي والقاصي نريج، بن الماس كأبي ومرهم؛ 

ذلك.في وصدق إجماع، أنه وذكر 
منجماعة جاءني ومحبعمائة، إحدى عام في إنه نم العباس. أبو قال 

الجزيةإسقاط في طالب أبي بن علي يخلل أنه كلها: في بعهود دمشق يهود 
الأمورولاة على نمقت قد وكانت ، تعفليمها يقتضي بما ليسوها وقد عنهم، 

الأمورولاة تواقح وبيدهم يسببها، الجزية عنهم فأصقهلوا حلويلة، مجدة آ زمن 
وجومس كذبهل على يدل ما نقشها[ ]في لي مثن عليها ونمت، فلما بذللث،، 
٠حدآ عديدة 

أوالرسل، جحود أو الصانع، جحود يبطن زنديقا الذمة أهل س كان وس 
الكتاب،أهل بموافقة التدين ؤينلهر المعاد، أو الشرانع، أو المنزلة، الكتب 

التعطيل،إلى الكتاب أشل من ارتل. س قتل يجب كما وب•' بلا قتله يججا فهذا 

الفقي.حامد محمد المدينة( إلى وعادوا موضعه، ش فدفنه مات ف —
اسوءة.ش لمت )٢( تالمابرْآ. )ج(؛ في )١( 
منوالثبت، نمها[، ت٠يها •' ئه العثتمين محمل- شيخنا وسمخة رج،، أ(، ر في )٣( 

)>،(.)د(، 
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حملومن ونحرم، الدين كعز لمين المألماب من ؤيمعون 
وركوبوغيره، والرمي ]والهلعان[ المقاتلة ونعلم به، والعمل السلاح 
الخل•

يتطس،أن أمكنه ]ؤإن ؤيعامله يودعه كما عنده، مة ذميا لم مويت3لب 
.عنه يعدل أن ينبغي فلا ، ؤيعامله[ ملما يولع أن أمكنه لو كما فهو مسالخا 

الإمامعليه ونص منه، مخ قد شيء لأنه أحد؛ لكل بالبناء الدعاع ؤيكره 
.أصرم[ ]أبي رواية في أحمد 

.محياتقل لا فهال; رحمته، مستقر ز ؤإياك افه حمعنا ت رحل له وقال 
إن• ينفول • بذللن، ال-ءاء يكره لا أنه إلى يميل ت العباس أبو وكان 

طاتفةقول وهو الجنة، ومستقرها المخلوقة، الرحمة بها الراد محهنا الرحمة 
اللف.من 

أو:مثلها ترد محل الذمي، تحية رد في الخباس: أبي كلام واحتلم، 
فقْللن؟وعلتكم 

ومهلا٠أمحلا يقال: أن ؤيجوز 
جدالمودحولهم وتعزينهم، ويهنئنهم الذمة، أهل عيادة ؤيجوز 

الإسلام.كرحاء الراجحة للصالحة 
الإسلام.عليه ليعرض الدعي، يعاد العلماء: ونال 

دقتلا الإسلام، دار في دينهم شعار من شيء إظهار لهم وليي 
مكةوهو الحجاز، في المقام من ؤيمثعون الملوك. لقاء عند ولا الاستسقاء، 

اسوعة.نى ليت )٢( لبالمماف[. را(فى)أ(:
لاينامرم[•)مفىرأ(:

الني،به أمرنا ما على نقتصر أننا ريب لا ،أثول(؛ ؛ العشمينمأءماو شيخنا قال )٤( 
لام،النالوا إذا إلا وعليكم• فقولوا: اصاب أعل عليكم لمم اإذأ نال: حيث 
ؤاللام• وعليكم يقال: أن العلم أمل بعض رحص نقد واصحة، صريحة ياللأم 

مملحة؛ذللت، في يكون أن إلا نتلر، ^ا رغي ظه.' العثيمين محمد شيما نال )٥( 
ذلك•.ونحو إسلامه ورجاء كتأليفه، 



٢٢٢٦٦١اتجهاد تتاب 

عبوهو المنحنى، دون وما ونحوها وتبوك وفدك والمنح واليمامة والدية 
كمعان.الشام من الصوان 

الجزيةأحكام ني تدحل الحرب أهل تجار من تؤخذ المي والعثور 
الخلاف.على وتقديرها 

جميعمن الجزية أخذ ت الرافضي على رده في الباس أبو واختار 
.أسلمراند كانوا بل يعد، العرب مشركي من أحد سق لم وأته الكفار، 

سوىأو المحمح، مجن أحذها من والثنة; بالكتاب الاعتصام في ونال 
والمنة.الكتاب ظاهر حالف نمد الكتاب، وأهل الجوس بين 

فمهل.به ]ما إلا مال ااراما يد ني يبقى ولا 

إحماعآ.والمزايع للديورة الي كالرزق لما؛ ما منهم يوحل أن ؤيجتا 
دينهم؛على معاونهم أو مخالطهم وهو زراعة، أو منهم تجارة له ومن 

نزاع.بلا حكمهم وحكمه الجزية، تلزمه وغيره، راهب ص إليه يدعو كمن 
ءهل.ه.انتقص حكمنا؛ المزام أو الصاُار أو الجزية يذل الذمي أبى ؤإذا 

أحمد.مذهب وهو أسلم. ولو يقتل الرسول وساب 
أهلأعان أو عليهم، نجي أو الملمين على الطريق قطع ومن 

لنحرالحرب، دار إلى بهم وذهب أسرهم، أو الملمين سي على الحرب 
أسلم.ولو يقتل فهذا اللين، على مصرة فيه مما ذلك 

]ينغصوزآأ،اوكلأب أبناء الكلاب الملمون هزلأء الدمي: قال ولو 
ؤإنوأمثاله، تزجره عقوبة عوقب اللمين[لم؛ س ]معينة طائفة أراد إن علنا 
قتله.ووجب عهده انتقص العموم؛ قصد منه ظهر 

يكفيه[. ١٠])أ(: )؛(ش 
)د(،من والمسن، تيتعم,سون[، هءلفؤ؛ العشمين محمد شيخنا ونسخة )ج(، )١(، في )٢( 

]مسين[.ت )ب( في )٣( 



الفقهيةالاختيارات من اكا0ية الإخباؤ عهسس- 

rائدقسةم،جا® ج ٦
الفيء•في للراففة حق ولا 

كالاقطاعl_.^، فرق بط ت بماثروا الأمورآا،أن لولأة وليس 
٠أحمد عن الأصح في غيره على المحتاج ويقدم إليه، حاجة لا فيما يصرفوته 

دونله قرصن فمن رشوة، أو هدية قبلوا أو فيه حانوا إذا الفيء وعمال 
ؤإنالقدر، ذللت، ^٠ يتخؤج لم بالمعروف عياله وكفاية كفايته دون أو أجرته، 
كأخذالإعطاء، الإمام يزم فإنه خيانة[رى، لالأحذ لهم يجوز لا فالما: 

وردماستخراجه في فائدة فلا إذن، بلا دينه الغريم أو حصته، المقارب 
وفدذللث،، على يعن لم الشرعية مصارفه في الإمام بمرقه لم إن ل إليهم، 
العاصي،بن وعمرو هريرة دأبمح، وخالد كسعد عماله شاطر عمر أن ]ثستج[ 

وبينمحنهم أموالهم جعل أن اقتثت ;محاباة بل بينة، بخيانة يتهمهم ولم 
٠الملمن 

نصفينفمه ةدر0، وجهل ءير0 أو ورثه ما بعفن تحريم علم ومن 
فيوكللاث، يصنف،. طائفة كل الفيء أموال من يخمن أن وللإمام 

الصحح.على المغانم 
دائما.الفيء إطلاق لاوسالءلان وليمن 

المحح.على منفعة لزيادة الغاتمين بعفن تفضيل للإمام ؤيجوز 

تاشء[.)ا(فى)أ(;
]الخيانة[.)ا(: ز )٢( 
]روي[.ت ةقاف؛ب الثمين محمد شيخنا نسخة ش )٣( 
صبى-"ا؛.عليه ،، U_jjlكلام -قدم )٤( 



الاطصةكتاب 

لأسهاس 

أحلإنما تعالى اض لأن صالحا؛ يعمل لم ملالحل • فتها والأمل 
آكمت\عل ؤأيس ت تعار لقوله معصيته؛ لا طاعته على بها يستعين لمن الهلييات 

[،٩٣]المائدة: الأية ؛^ ^١٣أيعرا ما إدا شثوا مما ثتلح ألق!إنتي ؤثملوأ ءامنرأ 
لمنوالخبز اللحم يعطى كمن المعصية؛ على يالماح يعان أن يجوز لا ولهذا 

الفواحش.على به ؤيتعين الخمر، عليه يشرب 
تعالى؛الله تال مذموم، لهو يشكر ولم العلمان من أكل ومن 

عليه.الشكر عن؛ أي؛ ٨[؛ ]التكاثر؛ آلعي-يه عي يومي 
فيهاليي أحمد أجوبة وعامة الجلالة، روايتنا فيه الجيف،: يأكل وما 

وهوحل، فهو الشؤع يحرمه لم فما العرب، للأمتخبا>ث،[ أنر ولا تحريم 
أصحابه.وقدماء أحمد قول 

نعجةمن كحيوان ،؛ ]تميزا؛ ولو وغيره، مأكول ]بيزآ متولد ؤيحرم 
كلب.ونمنه حروف نصفه 

الأربعةالأئمة مذهب، فناهر في الميتة أكل عليه يجب والمطر 
]البقرة:عاده ولا ٣ صز آنأ-ثلز ؤء تعالى؛ وقوله المزال، لا وغيرهم، 

إمامعلى كاياغى فالباغى مهللقا، للشخص صفة إنهما قيل؛ قد [ ١٧٣
يمز^^١ مثر ، ١٣تعالى؛ الثه قال كما منهم، الحيل وأهل الملمين، 

قاطعكالمائل والمادي: ٩[ ]الحجرات: س ص ى أؤ ثيمأ ألأ>ئ 
والمال.التنس يريد الذي اللريق 

ض[ج(: )ش 
الشح.باش من والمثبت خطأ، وهو ]الامتحياب[،ج(ت ر ،

-]تغيرآ ت )ب( في )٣( 



\سب-الاختيارات 4ن 1كا«يق الإمار 

قدرتهمع المحرم، يبغي الذي ت فالباغي ، لضرورته صفة إنهما فيل• وقد 
بيتعالى• قال كما الحاجة، ندر يتجاوز الن>ى والعادي• الحلال، على 

وهواللف،، أكثر قول وهذا ٣[ تال٠-اددة؛ .^^٤٠ *ثجايض* غيرّ- قثنحؤ ؤ، آصطر 
ينب•بلا الصواب 

ولاالميتة، يأكل لا فره بالعاصي أن على يدل ما الثميع في وليس 
كثيرمذهب هو كما مجطالقة، عامة والثنة الكتاب نصوصن بل يمطر، ولا يقصر 

الصحيح.وهو الغلاهر وأهل حنيفة أبي مذهب وهو لف، المن 
إطعامإذ عوض، يلزمه فلا فقيرآ كان إن الغيرت طعام إلى والمضهلر 

لمإذا المعين على عين فرض ؤيصيران كفاية، فرض العاري وكسوة الجائع 
'عيره يه يقم 

ذلك،ونحو ووصية يتيم ومال كونف ت لخيره ماد إلا بيده يكن لم ؤإن 
فيصرف،،لجهة يكون ما بين يفرق ]أو ذللث، في صرفه يجوز أو يجب، فهل 

الجهةجض من يكون ما بين يفرق أو فلأ؟[لا،، لمعين يكون ما وبين 
فيالعباس أبي نفلر تردد يصرف،؟ فلا جنسها غير من يكون ما وبين فيصرف،، 

.٢٢١^،نلأث، 

معاوصته.الواجم، إذ العوض، لرمه غنيا كان ؤإن 

لمإذا الميتة يأكل فإنه وميتة، مالكه يعرف لا طعاما المضطر وجد ؤإذا 
بحيمثامالكه إلى رده تعن.ر إذا أما ١ بعينه إليه رده وأمكن الطعام ماللث، يعرف 
مالكها؛يحرف لا التي، والأءاذاتا كالمغصوب الفقراء؛ إلى يصرف أن يجب، 

الميتة.على ذلك، يقدم فإنه 
؛نبضها من المشتري يتماكن ولم بيعتإ ند عين إلى الحاجة كانت، ؤإذا 

و_.تلأافىاسوص.)١( 

وجم—،عامة؛ بر لجهة كان إن أنه يغلهر ُوالن.تم، ؛ العثيمين محمد شيخنا نال )٢( 
فإنهيمللت،، لمعين كان إن وأما صرورته، حض من حاصة لجهة كان إن وكذا صرفه، 

٠ء أعلم واه الفضولي، تصرف، على يبي 









الاختياراتمن الطميه الإخاو 

)ؤمحرء«
واللعباللهو إلا نته ليس الذي الصيد وأما حائز، لحاجة والصيد 

فحرام.وأموالهم زرعهم على بالعدوان للناس قللم فه كان ؤإن فمكروه، 
إنهت قالوا فإن الخبرة، أهل إلى الفهد تعليم في المرُثع أن والتحقيق؛ 

الأكلبترك يعلم إنه قالوا؛ ؤإن به. ألحق بالأكل؛ المحقر تعليم حس من 
به.ألحق كالكلبه؛ 

ييحولم صيد.ه، من تقدم ما يحرم لم ؛ لتعلمه[ يعد الكلب، أكل ؤإذا 
منه.أكل ما 

]تعليمه[.)د(; نى 



،jUjYlتتاب 

jUلتاب؛d؛؟

عندالجراء وكراهة الشرط، كراهة من سيئين: من له بد لا الحالف 
والمغ،الحض نصدم كان سواء حالفا، يكن لم كذللث، يكن لم ومن الشرط• 

•يكن لم أد 
بهايمي نل التي تعالى الد أسماء من باسم حلف فإن أصحابنا؛ قال( 

ؤإنأطلق، أو اطه يه نوى إن يمين نهو تعالى؛ الذ إلى ينصرف ؤإطلأنه غيره، 
محمثن•ض مر® ندى 

كانفإن الفلا٠ر، حلاف نوى لأته التأؤيل؛ من وهن.ا العباس: أبو نال 
المفللوم.ؤيضر يتفعه لم ظالما 

عاليه.كالمحلوف به المحلوف ]فى[لا، الكلام إذ وجهان: غيرهما وفى 
نصأ.به المحلوف ني أحمل عن أن وأظن 

أوعدمه، أو الواو مع مرقوما اش، امم نال• فإن ت محرر ال في نال 
أهلمن يكون أن إلا يمين، فهو باسم، القسم في ييعني الواو، مع منصوبا 
اليمين.يريد ولا العربية• 

حاءكما وجهان، أطلق إذا العربية يعرف فيمن يتوجه الماس• أبو تال 
واحدةطالق فآنت، الدار يحلن، إن كقوله: العللاق؛ ني والحوى الحامج، في 
كنء'".ام 

اللغةني يوجب المم بجلة ;ط لأن حال؛ بكل يئن محيا ان ؛؛^■٩٠ 

.لمطعوعة ا في ليت ( ١ ر 
اضن[]_ ت ؛إقفي العشمين محمد شيخا ستة ش )٢( 



■un
اك^هياتالاختيارات من الإجثياؤ 

الطلاق.مسألة بخلاف المض، بمحل لا لحتا لحن لكنه يمينا، يكون أن 
.يوانعلت إن ، لتالزمتي[أالبيعة أيمان ت نال ؤإن ت المحرر ني نال 

ويالعللاق،تعالى باض اليمين نتممن الثقفي الحجاج ربها يمين فهدم 
فيها،بما يمينه انعقدلت، ونواها الحالف عرفها فإن المال؛ وصدقة وبالعتاق 

فلا.ؤإلأ 

يعرفها.لم وإ0 نواها، إذا تنعقل. ت وتل 
\محة\مبشرط باض اليمين عدا بما إلا تنعقد لا ]وقز: 

أيمإنعرف إذا أنه تلزمني؛ لمين المأيمان قياس ت العباس أبو تال 
نية.بلا انعقدت الييعة؛ 

نولممضى وهو . يحرفهالم ؤإن حال، بكل تلزمه أنها ت أيضا ؤيتوحه 
بْلة•وابن الخرم، 

فعلت،إن تلزمني لمين المأيمان ت نال ولو المحرر؛ صاحِح نال ثم 
أونلاانا نوى باض، واليمين والنير والعناق والعللاق الظهار بمين لزمته ؛ كذا

تعالى.باض اليمين يتناول لا وقز؛ القاصي. ذكره يتوه. لم 
أيمانتنعقد لا أن تلزمني؛ البيعة أيمان قياس العباس؛ أبو قال 

-المحرر صاحب، ذكره كما - الملمين وجمع بالنية، إلا ، ]تلزمني[ر لمين الم
طربمن•ص كأنه 

معه،إلا تذكر فلا القسم، لأم هذه لأن فيمين؛ لأفحلن٠ علي قال• ولو 
مقدرأ.أو مظهرأ 

يقم،نا-زمنم،آ، أد نلذمنير تال٢عة ردا؛ دنك، با-ث.مأ، لم أو لي، ألازم رب،؛ ني،  ٢١)
محمالشيخنا وسخة )١(، من والمثبت، لي،-ا' تلز.م لم أو لي، تلأذُة الءلجوءة؛ 

المحرر.ش لما الوالق ومو ظص، المثمن 
الب[،شرط إلا باه الأيمان تنعقد لا ]وقيل: : عكداانمارة )ب( الميوعي، لي )٢( 

>ةةفأ.المشعين محمد شيخنا ونسخة رد(، )ا(، من والثبت، 
ليت،ش)د(لأ)٣( 



الأيمانكتاب 

كمنفهو بخلافه؛ فبان شمه، صدق يظن عقدها ؤإن المحرر• في قال 
ناسيا.ففعله المتقبل في شيء فعل عدم على حلف 

الناسي،يحنثان ومالكا حنيفة أبا لأن ذهول؛ وهذا I العباس أبو تال 
يقلولم تنعقد، لم وهده سلث،، بلا انعقديت، اليمين تلك لأن هدا؛ يحنثان ولا 

تحرمأو إيجابا توجب حيمثا صفته، عن تغيره شيء على اليمين إن • أحد 
الكفارة.ترفعه لا تحريما 

•معين على ]المقم[لن إبرار ؤيجب 
عودمابن وعن ، الذهب، فناهر وهو تعالى، اطه بغير الحلف ؤيحرم 

صاد^آا١ربغيره أحالف أن من إلي أحب كاذبا باطه أحلف، *لأن وغيره 
وسيثةالمدق، نة حمن أعنلم التوحيد حنة لأن العباص: أبو تال 

الشرك.مئة من أسهل الكذب، 
موضعفي فاحتار بالطلاق، الحالف، في العباس أبي كلام واحتلف 

•لنا ووجه ماللت،، نول وهو وتعريرْ، التحريم 
أصحابنا؛ص واحد غير نول وأنه يكره، لا أنه آحر؛ موضع في واحتار 

يلمتزمكما طه اكزم ؤإنما شيئا، اطه لغير يلتزم ولم بمخلوق، يحلفط لم لأنه 
لمولهل-ا به• واليمين له النذر بدليل به، الالتزام ٌن أبلغ طه والالتزام بالنذر، 

بالكحبة.ؤ حلفس على أنكروا كما يذللئ،، حلف، س على الصحابة تنكر 
أحجأتي اطه أعاهد نال: فإذا متفقة. أو المعنى متقاربة والعقود والعهود 

الوعهد، فيمين نيدأ• أكلم لا أن ^١^ طن ليمين، وعهد نذر نهو المام، 
بهاالوفاء لنمه قربة طه يلتزم أن وهو التذ-ر معنى تضمنت، إن فالأيمان • نن-ر 

تضمنت،ؤإن منه، اطه يعللبه ما طه التزم لأنه طه؛ ومعاهل•؛ وعبم؛- عقد وهي 
اتفقاما للاحر المتعاقدين س كل يلتزم أن وهو الناس، بين التي العقود معنى 

]النم[.)ب(: ني )١( 
١٢٤١٤)ثيبة أبي وابن (، ١٥٩٢٩)اpزاق مد أخرحه )٢( 

الخحيح•.رجال ارجاله ؛ ٤/م^م^١ المبمع وئال؛ي ،  ١٨٣ه/والهلبراتي 



الممهيةالاختيارات من الظْية الإهاو 

يكنلم ؤإن لازما، العقد كان إن بها الوفاء يلزم ومعاهدة قمعافدة عليه، 
عقدتهايحل ما لها امم(<[لا، لي0وض ولم القرآن. بنص أيمان وهد0 حير، لازمآ 

وجماعا.

الالكفارة أن مع للغدر، لا م، للقكمر يعدر؛ يندر، لا حلف ولو 
إنالمحيح؛ وهو ثالثها، I فرواياُت، التكفير قبل أيمانا كرر ومن إثمه، ترم 
فكفارات،.ؤإلأ فكفارة، فعل على كان 

مكفر.وؤللاق مكفرة، بندور الحلف، ذللث، ومثل 

بلاكالفلالم العلماء؛ بعض تول وهو ءلالم٠ لغير التحريض يجوز ولا 
الونال؛ التدليس، أحمد كره وند الميح، في كالتاJليس تدليس ولأنه حاجة؛ 

اليمين•ْع اكرض يجوز لا ونمه؛ !عجض• 
حتىيبر، لا أحمد؛ عن المنصوص امرأته؛ على ليتزوجن حلف، ولو 

مماثلتها.يشترط ولا بها، ؤيدخل يتزوج 
الحروفمن بالفعل يقترن ما ؤيتضمن كالحركة، فعلا يتضمن والكلام 

أحرى.منه ومما تارة، للفعل ميما القول يجعل ولهدا والمعاني، 
ونحوها؛كالقراءة نولأ؛ فقال عملا، يعمل لا حلف، من عليه؛ ؤيبنى 

وغيره.أحمد ميما ني وجهان وفيه يحنث،؟ هل 
مدتها.طالتخ ولو اتفاقا، مكنى ليست، والزيارة 

الحديثإ.أهل من طائفة وحرمه تحريمه، ش العباس أبو توقفا 
عليهبايع أو اض، عليه عاهد أو العيد نذره إذا ؛{يثيع؛ وجس، ما وأما 

تقتضيوالموامحيق العقود هن.ه فإن جماعة؛ عليه ، تحالفأو الإمام، أو الرصول 
منواجبا فيكون الأول، الأمر بمجرد الثابنت، الوجوب، غير ثانيا وجوبا له 

•تب>رضء )يا(؛ ش )١( 



الآب«انكتاب 

هوهدا بالذر. والواجب بالثمٍع الواجب لترك موجبأ تركه ليكون وجهين، 
العلماء.من محتاتفة وقاله أحمد، عن رواية وهو التحقيق، 

والتكفير.ندر0 ما فعل ين فيه يخير والغضب اللجاج وندر 
يرىمن ، أنلد[للا ]أو بذللث،، يلزم من مذهب على نوله: يضر ولا 

بتوكيي..يتغير لا الشؤع لأن ونحوه؛ الكفارة 
١أحم،و عند مطلقا لزمه الثرمحل؛ عند الجزاء تلردما نمد ؤإن 
معبه الوفاء يجب نال>ر فهذا • كذا أصوم فلأن قدم إن قال■ دلو 

.اسرء 

فندر ١jساليس هذا نال: ومن نزاعا، فيه اعلم لا الماس؛ أبو تال 
أخطأ.

ولولأجاهدن، عدوأ لقيت، وكن لأصبرن، اش ابتلاني كن القائل• وتول 
ال،ه]كقول يثرؤل؛ معلق نذر فهو لعملته، الله إلى أحبا العمل أي علمتا 
[.٧٥لاكو؛ة: لأية ا نحعدلإخه ^١^٠ ة>أا ءاثتا ؤؤل-أئا ،؛ تعاليءر 

الزكاة.ممرفإ صرفه بمال؛ الصدقة نذر ولو 

أولها نذر أو شجرة، أو جل أو مقبرة أو بئر أمراج ا لنذر[أ ومجن 
إجماعآ،به الوفاء يجوز ولا يجز، لم المكان؛ ذللثج إلى للمعاقين أو لسكانها 

مننظيرْ في، صرفه الحز ومن ربه، بعلم لم ما المصالح في وبمرنإ 
حلاف،.الكفارة لزوم وفير المثرؤع، 

بمدينتهالساكنين لجيرانه قيمته صرنت، ق^؛ للنبي يوقي• قنديلا نذر ومن، 
الختمة.من أكل وهو واللام، الصلاة عليه 

ومحماتربل والكفاراُت،، العباداتؤ جمح ض يقال أن أصلنا علمر والصواب 
صباوجد إذا تقديمها يجوز أنه الجائر؛ جسر( مجن( هكر التي، الواججاُتا 
سببه.على يتقدم ولا الوجوب، 

)أقفي.الذيمينر محمد شيخنا نخه )د(، منر واليت، أتلي[، ]ولا رب(• )أ(، هم، ، ١١
الأحر[.لممول )ا(تفير )"١، المعلومة. ني ليت، )٢١( 



um
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تعجيليله شهر، صوم علي فلله مربمي الله شفى إن تال• إذا هذا فحلى 
النذر.لوجود الشفاء نيل الصهرم 

منه.أضل زمن إلى الانتقال فله معينات صومجا تذر ومن 
ؤإفطاريوم صوم فله والاثنن: الخميس صوم أو الدهر: صوم تذر ومن 

•٣-

أفضل؛لأنه يتمع؛ أن قارنا: أو مفردأ، الحج نذر لمن أحمد واستحب 
الوداعحجة في بدلك أصحابه المي. لأمر 

ولارمضان، شهر يتناول لم بعينها ستة صوم نذر ومن المحرر: في قال 
•فتها الفرض( صوم من النهمح، الأيام 

وجهان•الكفارة وفي فيقضيها. يتناولها، وعنه: 
رمضان.أيام دون النهي، أيام يتناول وعته. 
عليهقضاء ولا رمضان، ]أيام[ يتناول أنه الصواب، انماس: أبو وتال 

وهذاالنهي. أيام بخلاف، واجب، وغير واجبا صوما نذر لأنه صامها؛ إذا 
يصححلا س قول على الثالثة الرواية تجي،ء ؤإنما الذكورة، الثلاثة غير القول 

لأنفبعيد؛ صومها *ع قضاؤها وأما الثاؤع، بإيجاب استغناء الواحب(، ناور 
نيئ.قا-وم كمسألة آخر؛ صوما يقتص لم الأر 

•شيء يلزمه لم ليلا فقد.م فلأن، يقدم يوم صوم نال.ر إذا أصحابنا: قال 
الليل،صوم نل.ر لو كما يمين، كفارة يلزمه قيل: لو انماس: أبو تال 

لتوجه.بدونه؛ أو ذللث، ح والقضاء الحيض، وأيام 
يإنيجز• لم التشرخ،• أيام صوم أو النهي(، وفتا في انملأة نذر ولو 

وقتها،في الصلاة فعل عليه• الواجب بل، بالشيع، الواجيا فيها يفعل كان 
للضرورة؛البدل سبيل على قضاه يفعل؛ لم فإن العشر، أيام في الصوم وفعل 

بالار.مثله ]يجب[ أن يجوز لا للضرورة وجب، وما 

r'0/Tواحمد (، ١٢١٨وملم)(، ١٦٥١)الخاري احرجه )١( 
]يوح_ج:ا)•ا(فى)أ(:اسوص. ر لهت )٢( 



الأيمانكتاب 

صامالعلماء بعض أنتي ت جهله ثم ، لاذداء[ر ممن يوم صوم نذر ولو 
بؤع•الأّ

كان.يوم أي مطالعا الأيام من يوما صوم بل الماص• أبر قال 
بخلافروايتين على يخرج التمين؟ لفوات يمين كفارة عليه وهل 

والتعيينالمشهور، على النية بتعيين إلا تجزئ لا فإنها الخص، انملوايته 
والواجباترمضان، في كالتعيين كفارة؛ غير إلى أو كفارة إلى يالعل>ر يضل 

أيضا.المنذ>ورة ، الصلاة[ ]بل الصلاة غير 
منموضع أو تعالى، اس بت إلى المشي نذر ومن ؛ أصحابنانال 

غيرهأو لعير وركب المشي ترك فإن عمرة، أو حج في يمشي أن لنمه الحرم؛ 
دم.وعنه يمين، كفارة يلزمه 

قطعلو كما الإعادة، لزوم فالمتوجه عذر لغير أما العباس: أبو تال 
•، توالدم[لالكفارة لزوم ؤيتخرج التتاع، فيه المشروؤل الصوم في التتاع 

الفعلعين عن البدل مع يلزمه لا أنه تندم؛ ما جميع في والأقوى 
البدل.مقام نائم البدل لأن كفارة؛ 

أحمد،عن المنصوص وهو طوافين. طافإ أرع: على العلواف نذر ولو 
هماص-ابن عن ومل 

أوذللث، غير معمية أو ولدى، ذبح نعلى كاذ"ا فعلمتا إن قال• ولو 
الذبح:ألة مفي فيد.بح معصية، فنلار ؤإلأ فيمين، اليمين وفصل• ، ا-نحوْآ 

اليمين.في ولو الكفارة •كنه تمهل لم العصية فعل ولو كبشا، 

شيخناونسخة )!(، من والمثبت، )د(، ثي وليت، تأ؛دأ[، رب(ت الميوعت، في  ٢١)
هؤ.اكيمين محمد 

وت،فىالمءووءة.)٢( 

عنوالمثبت، )ج(، )<-،(، نر ممهل وهو ]أو[، )د(ت وني الدم[، ]_ المعلوعن: ني )٣( 
اةلافلُالخيمض محمر شيخنا وسخة ، ٢١)

)د(.ربط(، )أ(، من والثبت، ]نجنه[ ئه.' العشمين محمد شيختا تخت ش )٤( 



الفقهيةاملآختيار١ت من اكلْية اyاتباو إ«مأ 
ص========د==

منمحه رواية ليخرج احمد، ميما في وجه ومو بالوعد. الوفاء ؤيلزم 
بموجل.، المتلفعوض عن والصلح ااعارية ناحل 

إذه[ر ijl]_وفد ،، ]كسمسنه[ر نر يه_،لا،ت أن ندر ؤرن 
الكمال.عر يحمل 

وأولى؛يالإيجام، نين ونحوم، بح عمد عثله رولعل ه■' الشمين محمد شيخا ثال )١( 
نذرإذا نإنه ونحوه، اليح بخلال، شلها، لا من ؤينادر بنفسه، لعلها يمكن الهة لأن 
والدالإيجاب'• يسا بر ايالع أن نالظاعر المثترى، يتبل لم نم وأوجه، سعه ان 

اعلم.
]_<[.)ب،(: في )٢( 
المطبوعة.في لست )٣( 



القضاكناس 

اممماءممس 

فيالعارض القيل الاجماع ني الواحد -امر M المي أوجب قد 
الاجماع.أنواع على تيه فهو المرل١،ل٢،، 

القربان،أفضل من فإنها وتربة، دينا القضاء ولاية اتخاذ ت والواجب 
بها.واJال الرظّة س، الأكثر حال فد ؤإنما 

عنه.يعجز ما يلزمه لم يمكنه ما فعل ومن 
اللمظمن j؛L-_ بل شرعأ، له حد لا يالولأية المتولي بمتفيده رما 
وبقولبالهوى، والفتا الحكم تحريم عر العلماء وأجمع والعرف. والأحوال 

الترجيح.ر نفلر غ؛؛ر من وجه أد 
إجماعآ.وعليه له فيما اعتقاده بموجب، العمل ؤيجبا 

إلىترجع الحكم؛ في فالقوة والأمانة. القوة، ركنان؛ لها والولاية 
الحكم.ضذآص ]في ]بالعدل[ص العلم 

تعار.افه حشية إر ترمح والأمانة؛ 
•ورعا يكون أن القاصي؛ ر ؤيشترؤل 

(.٢٦٨٠داود)أبو أحرجه )١( 
حمجاوذا قال: . النحم، أن مّبرة دأبي الخيري، •سعيد أبي عن داود أبو دوى  ٢٢١

ابنمولى نافع تال أحدمم،، فيومروا - صفر في ثلاثة كان إذا أو؛ - صفر في ثلاثة 
نملنا- عريّ؛ أبي عن عوف، بن الرحمن مد بن ملمة أبي عن الحديث راوي - عمد 
الغني.حامل. محمد أمرنا(.ا،ر. أنت، ملمة؛ لأيي 

محمدشمخنا وسخة )•٦<(، )أ(، من والميّتا ]والعدل[، )د(؛ الميومة، في )٣( 
العشم؛زص.

لو-ضز[.)أ(: في )٤( 





،L،_Iكناي 

والعلماءالمحاية تكلم وما والإجماع واث الكتاب من الأحكام وأدلت 
الإمامة.بخلاف حن، بقصد اليوم إلى يه 

فيوأدلتهم العالخاء اختلاف سمع الذي ]الفقيه[أا، العباس: أبو وتال 
القول.رجحان به يعرف ما ءتو0 يكون[ أن يد ]لا الجملة، 

يسوغما ترك على بفهرمم الماس سدئ أن توغيرْء للمحاكم ولمس 
المفرقإلى وأفضى مثله، لغيره لجاز هذا؛ جاز لو إذ اتفاقا، برأيه ؤإلزامهم 

والاختلاف.

طه_،في وجهان غيره إلى الانتقال وامتناع بميم، ب اكمن. لزوم وفي 
*وعتره أحمل 

حلافوهو ونهيه، أمره كل في الشي. غير طاعة ;اللزوم القول وفي، 
•فيه ما فيه وجوازْ الإجماع، 

نال:ؤإن نتل، ؤإلأ تاب فإن اّتتسب،، يعينه؛ إمام تقليل أوجب ومن 
صالا.جاعلا كان يبغى• 

لكونأو اكلمل، لقوة الماتل؛ بعض في فخالفه لإمام متعا كان ومن 
١أحن فقد وأتقى: أعلم أحدهما 

نص، أحمد[رو]أن عليه. يجب بل آحرت موصع قمح، اكبام، أبو وتال 
نزاع.بلا عدالمه فى ذللث، يقدح ولم عليه 

بالرخص.الأ-محذ العلماء وكره 
المشهور،على يجوز لا وقبله اتفاقا، الحكم معرفة مع المقليد يجوز ولا 

يتعارضالحق معرفة عن يحجز أن أو وجهان، ففيه الوقت،، يضيق أن إلا 
ائل.مأريع فهده وجهان. ففيه الأدلة 

)د(.من والمشت، لالّ؛ه[، هءيفؤ: الثمين محمد شيخا وسخة )ج(، رب(، )أ(، )١( 
اسوية.ش ليت، )٢( 
)ب(،)أ(، من والمثبت، غيره[، ]ولا ظه.' الخثيمين محمد شيخنا ونسخة رد(، ني ر"ا( 

رج(■
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العظيمة،المشقة يه يعنى وند الحقيقي، العجز يه يعنى ند والعجز 
الموصمتن'هدين ش الجواز والصجح' 

وابتداء.إنشاء وهو وأمر ؤإيداء، إظهار وهو إخبار نوعان• والقضاء 
الشهود،عدالة وعن حكمه، عن حبره فيه ؤيدحل عتديء ءبتا فالخبر 

والشهادة.الإقرار وعن 

أعطهت بقوله ويحصل ؤإباحة ونهي أمر الحكم؛ حقيقة وهو والأخر 
.وألزمت، حكمت، وبقوله؛ الزمه. أو؛ تكالمه، ،لا ]وآر ،، ]حقه[ر 

وجهان؛فيه فهدا يشهادته٠اا٠ عناوي اتبتج الحاكم؛ تال ؤإذا 
وغيره.عقيل ابن فاله كما حكم، ذلك، أن أحدهما؛ 

•وغيرْ أحمد مذهب، في الوجهين أصح في حكم الحاكم وفعل 
نيعوالولاية والفعل، بالقول والترام، الفور عز مولها يصح والوكالة؛ 

غيرفي وهي تزؤيجها، في امرأة اساذن إذا التعليق؛ في القاصي تال 
يتعلقإذنها لأن العند؛ يصح لم عماله في فزوجها له[أم، ]فأذنت، عمله 

ينفذ.لا عمله غير في وحكمه بالحكم، 
صح،عمله؛ في فزوجها له، أذنتإ فقد عمله في حصاللمج إذا نالته؛ فإن 

٠بالشرؤل الوكالة تعاليق جواز على بناء 

فإن، عليها العقد حين عمله في تكون أن ؛ عليهأالعقد جواز شرط ومن 
عمله.في ليس من على حكم لأنه عقده؛ يصح لم عمله غير في كائت، 

عملك،في صرت إذا روجني تقول؛ أن بين فرق لا الماس؛ أبو تال 
٠تعليقها من حالا أحن الوكالة تقييد لأن فزوجي؛ عمللاج في صرت، إذا أو 

ناض•لغير أذنت فهنا إذنها؛ من ذلك نهم أو الأن، زوجني قالتخ؛ لو نعم 
القاصبمي.مقصود هو وهدا 

]١^)د(: في )٢( انملوعت. ليته،ي )١( 
اوطبرء،ن.م ته لي)٣( 



واحد.بلد ز ناصض يولي أل ليجوز المحرر: ني تال 
•يجز لم واحل-أ؛ عملا فيه ولاهما إن ونيل: 

أنإما ، واحل[أ]ونفلر واحد بالي ني ناصيض تولية ت العباس أبو قال 
كالوصيينالانفراد؛ لأحدهما ليس بحيث الاجتماع، سيل على يكون 

الكتاب،مسألة هو فليس الأول: أما الانفراد. ؤلريق على ؤإما والوكيلين، 
تالثاني وأما إليه، تنازعهما مواصع يردان من قوتهما كان إذا منه، مانع ولا 
الكاب.مسألة نهو 

٠كالاالمزيز عيد بن عمر ولاية ونمة ؛الأحبار، القضاء ولاية وست، 
كانتر.

أرجح؛لكونه كان إن من.هيه، غير من الحكم في الحاكم امتناب ؤإذا 
الأسابة.تجز لم ؤإلأ أحض، فقد 

إذاوكزا عود، مابن لقصة حاز ،؛ حممه[لالمنممض ]أجد حكم ؤإذا 
احمادية.مسألة فى مفتيا  ١٠-^!

وصفيكفي، أك- حضورهما، أو الخصمين تعيين، إلك، ذلك، يفتقر د٠را 
موصوفةنمية في بقوله تراضيا إذا بل يفتقر، لا أنه الأشبه: له؟ ]القضية[ 

الشرؤع:فبل كان فإن الأتاع، أحدهما أراد فإن لزم. فقد لقضيتهم، مهلا؛قة 
استشعرإذا لأنه الامتناع؛ يمللث، لم الشربع؛ بعد كان ؤإن ، حواز0 فينبغي 

المقمود.يحصل فلا امتغ، بالغلة 
القضاء:ولاية في، تدحل، الحدود أن وعلم، التعليهم،: في، القاصي، نال 

تنعقدولا منها، لشي،ء يصلح لا الولاية تتضمنه ما لجعف.رر يملح لا فمن، 
له.الولاية 

صاحبالوالي، وتزؤيج الدهقان تزؤيح م، أحمل• وكلام المام،: أبو تال 
.هذايخالفإ الجسر 

المطبوعة.ني ليت ( ١ ) 
]القصة[.والطوعةت )ب(، م )٢( 
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ولايته،في يما عالما يكون أن يجب ولا تبعيضها، يجوز القضاء وولأية 
يعرفأن يجب لم المواري-ث،، في ولاه لو حتى م، ينقالاجتهاد منمحب فإن 
لموفخها الأنكحة عقد ولاه ؤإن بدلك، يتعلق وما والوصايا الفرائض إلا 

ذللث،.إلا يعرف، أن يجب 
الكبارالأمور في يفضوا ، تلأ[ل أن يجوز الأءلرافج ففضاة هذا وعلى 

المشكالأ.والقضايا كالدماء 

تحلم.فيما أفت، له؛ يقول( كما تعلم، فيما اقض ةال،ت فلو هدا وعلى 
ينزلالذي الحاكم في نقول كما ولايته، عن خارجا يعلم لا ما ؤئبقى جاز، 
الصيد.جزاء في الحكمين وفي الكفار• حكمه على 

صفات.عشر القاضي فى ؤيشترؤل وغيره؛ المحرر فى قال 

فيمنلا يولى، فيمن الصفاُت، هذه اشتري؛؛، إنما العباس! أبو ئال 
الخصمان.يحكمه 

فال؛وفاق،، محل وذكره قضاؤه، يجوز لا الأعمى أن القاصي؛ وذكر 
حكمه.جاز به؛ ورضيا به تحاكما إذا نقول أن يمتغ لا أنه على ]وا 

شهادةيجوز كما ، المذهب، قياس الوحه هذا العباس؛ أبر قال 
بلذللث،، إلى يحتاج ولا الخصم، عين معرفة إلا يعوزه لا إذ الأعمى، 

يصحأن ؤيتوجه ،. لالملكين[ل بين داود قضى كما موصوف، على يقضي 
فيكلامهم ؛معاني ا يعرفكما والمحموم، الشهود بآعيان ، ؤيعرفمهللقا، 

غائبعلى يقضى أن يجور كما زوآ ٠ مواء وعيته كلامه معرفة إل الترجمة، 
.ونسه باسمه 

تإي والميت، الغائب على الشهاده على الأعمى شهادة تاسوا وأصحابنا 

)د(,)ج(، )ب(، ؛ي وهي تسفي، العشمين محمد شيخا ونسخة )أ(، قي ليت )١( 
زلادة.الواو لخل )أ(: حاشية في )٢( 
النسخ.باتي س والميت ]ايحصمين[، ١لمطبوعةت في )٣( 
النسخ.باش من والميت ظه، المحيمين محمد شيخا نسخة )ا(ا في ليت )٤( 



ئ٧ىاقىطء
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هذابل الرؤية، إلى بمنقر لا ]والحاكم[را، الرؤية عدم المرصعين ني ما أكثر 

الترجمة.بدليل الشاهل.، ني منه أوسع الحاكم في 
يشهد.به مما أوسع يحكم يه وما ،، النهاية[ دون زيالحكم والتعريف 

عميل.وابن الخْناب أبو واحتاره الحاكم. ني الحرية تشترط ولا 
وجهان١ اللم نل به قلنا حيث - المزل وفي المحرر'. في قال 
كالوكل•

الوكيل؛ينعرل قلتان ؤإن هنا، ينعرل لا أنه الأصوب العباس! أبو تال 
يثتلا افه حقرق في والتح وكيل هو نلنات ؤإن فه. الولاية في المحق لأن 
منحق في يثبتا لا المحكم نح إن المشهور! على قلنا كما الملم، نبل 

لذلكالضمان، نوت الوكيل في ما أكثر بان ت الوكيل وبين بينه وقرنوا 
كدللث،الجهل، ينافي وذللئا الإثم، فيه فإن الحكم، ، ؛خلافالجهل؛ ينافي لا 

أحمد.عن المنصوص هو وطا والهي، الأمر 
الإمام؛إذن غير من يستخلف أن للمانحى أن على أحمد الإمام ونص 

كالوصي.له وجعلا الوكيل، وبين بينه فرنا 
إلاالجارة تكره ]ؤإنما يحتاجه ما شراء للحاكم يكره لا أنه والأشبه! 

والميل.، و]الأّتغلأل[أ المحاباة مظنة فى يحتاجه[رم ما شراء يكون أن 
ماثرةفي الفتي على القاضي المخالف ناص الممليق: فى القاضي تال 

بمغلافه،والقاضي العادة. في يحابي لا فإنه الختي! U القاضى: نال اليع. 
بخلافهالهدية، قبول ل يكره ولا فتياه، مجلي في البيع ل يكره ولا 

القاضى.

أصح،ه•' عمل بن اه مد الشيخ ونال ]والحكم[، )د(: )ج(، )ب(، في )١( 
هءدفب.العشمض محماو سخنا وسخة )١(، من والميت، 

الطوية.ثي لت، )٣( والمهادة[. ]بالحكم )ج(: ني )٢( 
]الأشغال[.)أ(: ر )٤( 



اثفقهيةالاختيارات من اكلهيق الإماو 

هديتهفي شبيه العالم فإن وتفصيل. نفلر فيه هذا العباص؛ أبو تال 
الوالعالم أحمد. عن حكايات وفيه الوجوه[لا،، بعض ]من بالقاضي ومعاملته 

تعليمه.تعنا يعتاض 

منيرد فلا والمجهول. يصالح، لا ومن يصالح، من ثلاثة؛ والقضاة 
إلامالح لا من أحكام من يثن. ولا باهلل، أنه علم ما إلا يملح من أحكام 

توليته، يجوزءل ]لا كان ؤإن وغيره المغني صاحب واختاره حق. أنه علم ما 
ابداء.

حعلالصالح إلا يولي لا كان فإن ولاه، فيمن فينظر المجهول* وأما 
الباؤلل،ورد حقا، كان مجا نقال تارة، وهاوا تارة هزا يولي كان ؤإن صالحا، 

مسألتان؛ففيه للضرورة، تولي[أا، إذا يملح لا ومن موتوفر. والياش 
تردهل أحكامه، حميع تنقص يصالح لا من بأن القول؛ على إحداهما؛ 

ولايةلأنها المختار؛ والثاني صوابا؟ يكن لم ما يرد أم كلها، هذا أحكام 
٠شرعية 

العادل؟العالم يتعقبها أم أحكامه، من المجتهدات تنفاو هل والثانية؛ 
نغلر.فيه هذا 

الكتانإليه ؤيكتب، رصولأ، الغام، إلى يرمل أن القاصي أمكن ؤإن 
كماينبغي، الالى هو فهذا والرسول، بالكتاب، الدعوى عن ؤيجيب والدعوى، 

وكاتهمصاجمهم، فتل عليهم الأنصاري ادعى لما اليهود بمكانيه المي. فعل 
إذاإنكاره أو إقراره ءلاللإ-ا غائب كل في يكون أن ينبغي وهكذا • يحضرهم ولم 

ؤإذايراسل، يقّال؛ ]أن أيما الممكن فمن بينة أقام يإن بينة، الْنالب يقم لم 
كانإذا يقال؛ أن أيضا[ الممكن فمن والجواب بالمكاتبة الدعوى صحت 
إليأرسلوا يقول؛ بل الحاكم، مجلس حضور عليه يجب لم اليلي• في الخصم 

الخمحمإلى رمول من للقاضي بل• لا كان ؤإذا علي. به يدعى بما يعلمني من 
١الدعوى[ ]يبلغه رسول مقامه يقوم أن فيجور ؤيحضره، الل.عوى ييلغه  ؛١(

ذعرآ.)ب(: ش )٢( اسوعة. »ي لم، )١( 



أوبإنرار إما الجواب ورد الدعوى سماع الخصم حضور من المقصود فإل 
إنلكر.

•ع،المراسلة، يمح النكاح أن من أحمد الإمام عليه نمى ما نظير وهدا 
فالدعوىكثيرا، تراخيا الإيجاب عن القبول تراخي يجوز لا الحضور في أنه 

وأحرى•أولمحا جوابها تراحم، ثبمح المح، 
نائبلأنه واحدأ؛ يكون أن يجوز الدعوى ني فالرسول ؛ هداوعلى 

سماعبعد الحد إنامة في . المبي نانن، أنيس كان كما الحاكم، 
إلىالحاكم من المراسلة عش ثخنج أو الحد، وثبوُت، \صفم 

خيبر.فضية في فينظر روايتان، وفيه الحاكم، 

منصوصاهذا وحدت ثم واحدأ، إلا فيها وحدُئ، فما ت العباس أبو تال 
بينةأقام إذا أنه على فيها نمن فإنه ؤنالب، أبي رواية في أحمد الإٌام عن 

فالومن فال؛ الغاستا، على وقضى إليه، سلمتا رجل عند الولعة بالمن 
ؤإلأحاء فإن ، ؤيجيء الكتاب يدم، ما بقدر ينتظر أن ل ت يقول هذا بغير 
الودءة[لم.]العين اخذ 

يكاتبهأن وبين الغاست،، على يقضي أن بين الحاكم تخيير يحتمل وكلامه 
الجواب.في 

(،٢٥٤٩)م1جبم وابن (، ٤٤٤٥)داود وأبو (، ٢٥)لم وم(، ٦٨٦٠)البخاري أخرجه )١( 
.١١٥/٤وأسد ، A٢٤/•والماتي (، urr)والترمذي 

الرجلنمت خالد بن ونير هريرة، أبي ص المنن، وأصحاب، لم ومالخالي، )دوكا  ٢٢)
نقّالبامرأته، نزنى الأعّراب، أحد عند — أجيرآ أي* — يما عابنه كان الذي 
-أملم من لرجل - أتيس يا واغد عام، وتغريبا •انه جلد ا؛تلث، اعر ارد لمول 

الله.رسول بها نآمر غامحرفت،، عليها لغدا نارجمها، اعترلت، فإن هذا، امرأ؛ إلى 
حامدمحمد أصالمية(. كانت، والمرأة الأسلمي، الضحاك بن أنيس وهو • فرجمت،* 

النقي.
وفيالمريع[، لالغلأم زمحفه؛ المتيمين يصد شيخنا ونخة رج،، رب،، ا، أ ر في )٣، 

)د(.من والثبت، المولع[، زاعلأم المهلبوعةت 



I^yi ^ اأفقهيةمن اكاْيق

٣وسنه الخم(لأا طربج، باب |ج ص ٦
دعوا0نى الحضرمي لحديث صعيفة؛ وفروعها الدعوى تحرير ألة وم

سررة؛ألأ الدعوى تمع لا قيل: ؤإذا ص. مصو0 غير أرنحأ الأحر عر 
الحاكم.اء،سفصاله مجملا ادعى من أن iالواحبت 

الأنصاركدعوى المبهم؛ عر الدعوى صحة ت العباس أبي كلام وظاهر 
وغيرهم.ا ؟^,٧ بني على منه المروق ودعوى ، صا"مءمر؛،ر نل 

وصفته[.الحكم ]باب ت المطبوعة ش )١( 
(.١٣٤واكرُدي)•(، ٢٢٣سالم)أب )٢( 
نقال. الخم، إلى ممد؛ من للجل حميy^■' من رجل اجاء نال: حجر بن وائل )عن )٣( 

هيت الكندي فقال لأبي، كانت، أرض عالي غلبتي قد هدا إن اه، رمول يا ت الحضرمحي 
بمنة؟الك للحضرمحي: المي. فقال حق، فيها له ليس أذرعها، يدي، في أرصي 

حلفما يلي يالي لا فاجر، الرجل الد، رمرل يا فقالا بمينه، فلك، نال؛ لا، نال؛ 
لحلمه،الكدي فانعللق ذلك،، إلا محاه لك، ليس فقال؛ شيء، من ي؛تورع وليس عليه، 

رماث ليلقين ظالما لآكك م محر حلف لأن ف الرحل أدبر الني.-U فقال 
وصالمنتقى؛ في تيمية ابن المجد فال صححه، والترمحدي ملم، رواء معرض'، عنته 

الفقي.حامحد مححمحد )آ/ا"أأ<((. المن رد وعدم والكفيل، الملازمحة، عدم مر حجة 
(،٢٦٧٧)u-؟* وابن (، ١٦٣٨)داود وأبو (، ٢٦)لم وم(، ٦٨٩٨)الخاري احرحه )٤( 

(.٤٧١٤)والماد 
وهي■؛محّ- إلى عود مبن ومحمة •انءللمح،مداهبنمهل، إ نال حثمة أبي بن مهل )عن رْ( 

تمفن.فنه فتيلا، دمه في يتثحهل وص صهل، بن اش عيد إلى مححيصة فأد فتقرنا، - صالح يومحثد 
.،الم، إلمحا مسعود ابما وحوبمة ومححيصة، مهل، بن الرحمن  JLpفانطالق المدينة، قدم 

فتكلما،فكت، القوم، احدرث١ وم كير. اكبر، فقال.ت يتكلم، الرجمن عيد فن.م، 
فعقلهكفار؟ قوم أيمان نآحد فكيف، ؛ نالواأوصاحبكم؟ قاتلكم، رتستحقون أتحالفون تال؛ 
الفقي.حامد محعجمان ؤ المن• وأصحاب، لم ومالبخاري، رواه عندءا، محن . الم، 

بما/آ،الكير في والملبراني أ/ْا، عاصم أبي وابن •٣(، )٦٣الترمحذي أرجه )٦( 
فيهالإرسال علة إلى الترمحدي وأثار )شاكر(.  ١٧٧ا/واليري ، ٣٨٥/٤والحاكم 

الحراني.ملمة بن محمد عير أمنيه أحاوآ نعلم لا غرستإ حل.يث، ٠،رن١١ تال؛ حيث، 
بنءاصم عن إمحاق، بن مححمد عن الحديث، هدا واحد وغير كير، بن يونس وروى 

حدْ•.عن أبيه، عن فيه يا.كروا لم محرّلأ، قتادة بن عمر 
محعغزوا الأنصار من نفرأ •أن ءباسث ابن صن الوني ٍلريق محن محردؤبه ابن )روى )٧( 



CEll
أئكغني: كقولهاثوم؛ في ينحصر وقد مطالقا، يكون ند المبهم ثم 
.إحداهمازوجني ؛ لو٠ولهt أحدهما 

الفقهاء،من نوم ذكر0 وقد عاليه، مدعى بلا يصح ت الحض والشومحت، 
القضاة.من طائفة وفعله 

ونقالهعليه، المدعى الخصم حضور غير من الوكالة في الدعوى وتسمع 
البلد.في الخصم كان ولو أحمد عن مهنا 

يدعيبأن القاضي ره ويأصحابنا، قاله الامحتيلاد. دعوى وسمع 
امشلأدأمةصكرْ.

المدعية.هي بل انماس: أبو وتال، 
وأنهوعينه، معينة مدة استغله عقارأ بيده أن حممه؛ على ادعى وُن 

ال ٢١١[]عليه باسيلاته بينة المدعي وأقام عليه، المدعى فأنكر تحفه. ي
أنالبينة يلزم كما به، ٢ وتالث-هادةآر إثباته الحاكم لزم ؛ تلهآ باستحقاقه 

حيثجفرعه، لزم به الشهادة الأصل لزم وما أصل، ح مع لأنه به؛ تشهد 
بعدإلا ذللث، ونحو وشهادة بإثبات ميع تإءانة[ بلزم لم ولو ذلك، يقبل 
نمادعاه ما بإعطاته الأمر وهو الحكم، بخلاف الدور، لزم استحقاقه؛ نوت 

الأمار،من رجلا بها فأيلن لأحل.عم، ليع قرنت غزواته، بمض ؛ي الد. دمول، 
رأىفلما يرعي، محرق أبيرق بن حنمة إن سالأت اممه. رمحول، اليؤع صاحب فاني 

إنيعشيرته; من لنفر و؛ال، برتم،ء، رجل بيت في ؛ألفاها إليها، عمد ذللت، المارق 
ليلا،ا،د. نبي إلى فانهللقوا عنده، ومحتوجد فلأن، بيت، لي وألفيتها الديع غيبتا 
^،Jljأحطنا رنل. فلأن، الديع صاحبا ؤإن بريء، صاحبنا إن اطه، ني يا ؛ فقالوا
بكالثه يعصمه لم إن فإنه عنه، وجادل الناس، رءوس على صاحبنا فاعدر علما، 

١٠ؤإئا اه: فأنزل، الناس، رءوس على وعيره ذرأْ اش.، رمرل، نام بهللثج، 
.هيئا حمسلآنثلإن؛ان م ولأ أس أيه ءآ أص بئ لثم ألم أو؛؛ب اوى 

-.١٠١[.  ٠٧، ١  ٠٥تالمساء: آسيتره ءئثاي0 أثمتت> م هثدل ٠ -؛ قوله لى إ- 
النقي.حامد محمد (( ٥٧٣)ج؟/محير ابن سير فتس 

المهلوعت.في ت، لي)٢( انمطومه• في لتا ( ١١
^[.١٢١])د(: ز )٤( لالإشهاد[. في)ا(:)م(





أوالأم، نفس في عليه واجثأ ؤيكون تأؤيل، أو لجهل عله، لمس أنه يعممد 
أوبتاؤيل يشهد لا وكما الشامي، بمنزلة المدعي ؤيمين الحاكم، مذهب في 

جءلال١،أد تأييل على يحلف، لا كدللئ، ضرأ، إلا الجرح يقل أولا جهل 
صررفلا مفرأ، يكن لم أونيته؛ نم دين علي له كان ذال،ت إذا ت أصلنا ومن 
غيرفي التعديل أحمد أؤللق قد الضعيفة، بالرواية تلنا إذا إلا ذلك في عليه 

وتالثقة. ت تقال ، العبدى١ يعفور أبي عن أبي سألت، ت اممه عبد فقال موصع، 
ثقة,ت فقال ةيسل'أ،؟ بن الأسود لأحمد: داود أبو 

تعديلبه يحصل لفنل فكل الْلريقة: هدْ وعلى المماس: أبو قال 
أعلملا أو: به، بأس لا يقول: أن مثل النهود، تعدل به يحمل الخبرين 

وغيرهما.وسوار مريح عن نقل كما حترأ• إلا 
رحل؟عن رحلا سال عمر بأن المسالة ني احتج ند القاصي وجدتا ثم 

أن]أراد[لا، إذا كان عمر ابن وأن حبلث،. فقال: حيرأ، إلا نعلم لا فقال: 
ؤإنالشهادة، لمقل يعتبر فلا هدا وعر حيرأ، إلا نعلم لا نال،• الرجل، يمدح 

لأنهوالقاتقذ؛ النقوم تقويم بمنزلة الاجتهاد باب، من هذا لأن اثنين؛ أوجبتا 
كلههدا فإن ونحوها، والرشد والتفلس المزكي ومثله الممؤع، باب، من 

اجتهادية.صفات! إثباتا 

عدلفول والرسالة: والتعريف، والتعديل والجرح الترجمة في ؤيقز 
بالأّتفاصة,والتعديل الجرح ؤيقبل أحمد، عن رواية وعو واحد 

علىليس 3كن عدل هو المزكي: نال لو انه ت القاصي تعليل ومقتضى 

لسست،فيالمطبوص,)١( 
عمر،بن الد وعبد أولى، أبي ابن عن روى الكوني، وتدان البدي، بعقود )ابر )٢( 

وابناحد ونقه الأحرص. وابو عوانة، وأبو وشبة، بوني، ابنه وعنه وانس؛ 
المني.حامد محمد ومائة(. الثرين يعد مات يه، يآس لا حاتم• أبو وقال، ّعين، 

بنحندب، عن روى الكوني. تيس ابو البجلي، أو البدي، نيس بن )الأسود )٣( 
عوانة،وابر وشب، اJسماUن، وعنه عقبة، بن وشقيق عمرو، بن وصعيد الد، عبد 
الفقي.حامد محمل حلاصة(. النساني, وثقه 

المخ.باش من والمشت، ]أنعم[، )ج(; )ب(، ر )٤( 
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مقبولة،لعدوه العدو وشهادة المعدل، عدو يكون أن مثل ]مطالقا[أا،، يقبل أنه 
كانؤإذا المزكي، على شهادته تقبل لم ؤإن التزكية، يمغ لا العداوة نوحود 

علىالوصي أو الورثة يدعى أن مثل فقط، عليه المدعى يعله مما يه المدعى 
كالدعوىالمدعي؛ يعلمه مما كان ؤإن بالنكول عليه نضى فينكر؛ للمست، غريم 
علىاليمين المدعي من وطلب بتركته، يتعلق عاليه حقا ميت، ورنة على 

طلبأد العلم يدم، منهما كل كان يإن • يأحذ لم يحلف لم فإن ]البتات[ر'آا، 
بالردوالقول القولان، يتوجه فهنا الملم، نفي على اليمين المهللوبؤ من 

•المتجاحدين المتداعتض أقوى جهة علم، ترد اليمتن أن وأصله • أرمح 
وتوفيتاالثلث،، دون بمبلغ أبيها نفلر نحتا صغيرة كلفلمة أوصستإ ولو 
ولاالوصية، من لها يثبت، بما للعلفلة فيحكم الطفالة، والد وتبل الوصية 

نزاع.بلا وحلفها يلوعها إلى الحكم يونفح ولا والدعا، يحلم، 

كانلو يما غالبج على حق الجنون أو للصبي ثبت لو ؛ هن.امن أيالمر يل 
الوجهينأحل ني والاستيفاء، الإيراء عدم على لمحلفج عاتلأ يالخا المستحق 

ولماللماء. عليه نص كما وليه، ، يحلفولا والجنون، للصبي يه ي،حكم 
بمصبه أحن■ؤإلما الوصية، في له الموصى البالغ تحليق، الملماء يذكر 

الناس.

للحاكمأستقيم ت الشهود يقيم الرجل في مهنا، رواية في أحمد الإمام قال 
ذللث،؟ؤيقيم ت نيل طالسؤ، أبي ين علي ذللث، فعل فد فقال: احلف،؟ يقول: أن 

جاءرجل في الحارُث،، ين إبراهيم رواية في ونال علي. نللث، فعل ند نال: 
اليمين■الُُض، يلزم لم استحلفه• عليه: المدعى فقال حق، على بشهود 

مجنونأد صك، على اذعى إذا ما على الأولى: الرواية القاصي فحمل 
غترْ.على ادعى إذا ما على والثانية: غائب، أو 

]اضا[.في)أ(:)١( 
ونسخةرب( من والمثبت !البت[، رد(: ومحي ]١^١'"^[، رج،* رأ(، يي نسخة في )٢( 

><^ ٤٤الع>يمين محمد معيخا 



القضاءكناي 

=]31^———
دآْإذا ذلك ينمل أن لاحاكم أن >، الأيل: ارواية انماس أبو يحمل 

الأنه على والئانيةت مطلقأ، يجب أنه لا الشهود، في ييبة لظهور مصلحة 
أينبين: الشهود تفريق في تلنا كما الروايتين، بين منافاة فلا مْللقا، يجب، 
كلفي فله يجب ولا الرسة، عند ذللث، يفعل الحاكم فإن وكمؤ؟ ومتى 

شهادة.

الحاجة.عند يفعله أن للحاكم ت اليمين تغليفل وكذلك 
لهالمحكوم يرى يما الحاكم حكم لو فيما أحمد عن الرواية واختلفت 

روايمحن•عر بالحكم؟ له يباح فهل تحريمه، 
أنهيرى ما الإمام ُن يطلب أن للرجل ليس أنه • *ذا في والتحقيق 

كانلو لكن يجوز، لا وهدا تحريمه، يعقل ما فعل فقد هذا فعل وس حرام، 
بالحل.القول يتوجه فهنا نمه، أو بحكمه الإمام ايتدأ أو غيره، الطالب، 

يخافأن إلا غيره ولا ه نفحكم الحاكم ينقض ولا : أصحابنانال 
إجماعا.أو نصا 

الحقله المحكوم استوفى إذا ما بين هذا في محنفرق إ انماس أبو مال 
كلام،فلا امتوفى فإن ، توف، يلم أو مال، أو[ ]نفس من له لم—، الذي 

بالقفى.غيره على والإشارة نفسه، حكم نقضن ينبغي: فالذي يستوف لم ؤإن 
والقولله، فيما النزاع ائل مفي القولين أحد يعتقد أن ان للأنوليس 

شفعةاستحق جارا كان إذا أنه يعتقد كما الملمين، باتفاق عليه، فيما الأحر 
الجوار.شفعة عليه يجب، لم مشتريا كان ؤإذا الجوار، 

أنللمحاكم فهل أعيان، أو أشخاص على المشتملة الواحد؛ والقضية 
أوعليه أو آخر لشخص غيره أو هو حكم ما بخلاف له أو شخص على يحكم 

لهفيفض الأبوين؛ ولد بعض الحمارية مسالة في يدعي أن مثل عين؟ في 
حاكميكون أو الشريك، بنفي عليه فيقضى آحر عنده يدعي ثم بالشريك، 

بخلافه.هو فيحكم عليه، أو لشخصن لتشريك ا ينفي حكم همل عثرْ 

وتفىاسوئ.)١( 



الفقهيةالاختيارات من اكلهية اإاةي1و 

عليهحكم ت عاليه الحكم أو الشريكين لأحد الحكم أن عر ينبني فهذا 
وغيرهم.أصحابنا من الفقهاء ذلك ذكر وقد وله، 

لتمكنهالثبوت؛ ؤلريقه فيما الغاب حق يبقى أن يتوجه ]هتاكأ لكن 
ومعارصته.الشهود قي القدح من 

الحاصرالخصم بين فرق لا فهنا المحض: الفقه طريقه كان إذا أما 
]أصلأ[لى.والغاف 

الحكمإن أحد: يقول، نهل الميراث، من عين ني تداعيا لو ثم 
اتحادمع الأحرى العين استحقاق بعدم الحكم يمنغ لا معينة عين باستحقاق 

أحد.يقوله لا هاوا وجه؟ كل من حكمهما 
يقول،:قائل قولين، على الممألة هده ني احتلفت، الأمة أن ذلك يوصح 

فيمنهم لواحد حق لا يقول،: ونائل التركة، جميع الأبوين ولد جميع سمأ 
•منها شي،ء 

باستحقاقهمأو البعض، باستحقاق حاكمان: أو وقتين، ني حاكم حكم فلو 
بعضيفعله قد وهاوا الإجماع. بخلافه القضية هده في حكم قد لكان للبعض؛ 

القماء.توليته يجوز لا ممن بل وديته، علمه في ظنين هو لكن زماننا، قضا٠ 
هذ.ابأن حاكم حكم فاذا الهلبقة. أزمنة أو الوقف، طبقات يرذ.ا ؤيشثه 

سرطبمؤقتضى السّاعة مستحق أو الوقف،، من المكان لهن.ا تمحق مالشخص 
كالميراث.فهو والأمكنة: الأزمنة لجمح شامل 

الثانيةللطثقة ]حكما[ يكون فهل الطبقة. تاللئ، باستحقاق حكم إن وأما 
كلظقى إنه حيث، من نفلر، فيه هذا واحدأ؟ لها الشرط اقتفاء ]كان[ص إذا 

شخصءت؛زا مات لو بما شبيه ]فهو[ حدوثهّا زمن فى الواقف، من طبقة 
أنغيره أو الحاكم لدلك، فهل آحر عتيق مات ثم ]للكبير بميراثه حاكم فحكم 
ماتستحق ، الوقفأهل من طبقة كل أن : ونللئ٠ كالمال،، بميراثه[ يحكم 

الطبوص.ني لم، )٢( ته1[. »ي)ا(:را(
وستؤفىاوطوءة.)٣( 



ميراثتستحق عصبة كل أزارا، ]كما وحولها. عد الوقف من لها حدث 
محوتهم.عد المعتمين 

ثمميراثه بأن صيق في حاكم حكم لو ما ؛ ألتنابموالأشبه 
أنآحر لحاكم فهل أبثه، ميراثا عن محجوبا كان الذي العتيق ذللث، ابن توفي 

الاستحقاقيترتب مما الوقف وفي هتا يتوجه هذا الأكبر؟ لغير بميراثه يحكم 
الزمان.في مشتركا يسر مما ، ونحو0 الميراث بخلاف فيه، 

بانواإذا الشهود أن الخهلابت أبي عن الكافي في محمد أبو الشيخ نقل 
عليهمالضمان فإن إتلافا، به المحاكوم وكان فامقين، أو كافرين، الحكم بعل 
البا٠لالة.بشهادتهم مستحقه على الحق فوتوا لأنهم ثال،• والحاكم، المركيز دون 

أوفاسقا كان إذا الصادق الشاهد أن على يبي هذا العباص: ابر فال 
إنالشهادة؟ أداء له يجوز هل •' بشهادته الحكم للحاكم يحل لا بحيث متهما، 

لأنمتوجها؛ كان يجز لم ؤإن الخهلاب، أبي نول بعلل الشهادة أداء له جاز 
الصادق.كالقاذف صادقين؛ كانوا ؤإن محرم، فعل حينثذ شهادتهم 

عندْ تشهد يأن للمستحق جوزنا يشهد؛ أن للفامق جوزنا ؤإذا 
ؤفلا ؤإلأ فقه ؤيكتم الحاكم، 

إلاالشهادة يودى أن الميل الصادق الشاهد امتتعر فلو ت هذا وعلى 
جعلناهؤإن ]جاز، قا نذللتا يجعل لم إن الجعل؟ إعطاؤه يجوز هل بجعل؛ 
ذكرا.ما فعلى ، ٢٢١نقا[

فاسقين،كانا إذا الحكم ينتقض[لى ]لا وعه؛ ت المحرر صاحب تال 
الزور.ءلاهر٠ا بشهادة الحكم سب لأنهما المال؛ الشاهل.ان ؤيغرم 

نميتهفي إلا فرق ولا الخْناب، أبي قول يوافق وهذا ت الماس ابو تال 
وغيرالفاسق في يقوله الخطاب أبو لكن له، اثر لا وهذا نقضا، ضمانهما 

هه.حكي ما على الفاسق، 

انملوص.في ليت )٢( ل"عان[. »ي)ب(ت)١( 
يقص[ؤزلا )أ(: م )٣( 
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ينقض،لا المطلق المح ت قلنا إذا أصلنا على تتوجه لا الرواية وهذا 
عدمورواية اجتهاد، به ، لونقض[ر فلا اجتهاد فإنه مطلقا، البينة جرح ولكن 

مهناشهدا رجلين في أحمد عن الميموني رواية من القاصي أحدها النقض 
تماله تلم، وند بعد جاء الرجل إن ثم ميراثه' م نقبالبصرة فلأنا دفنا أنهما 

لمانه هذا وظاهر فال؛ ماله؟ يضمنهما زور على شهدا أنهما للحاكم نين ند 
أغرمبل المال، من أتلموْ ما قيمة الورثة بغرم لم لأنه الحكم؛ بنقض 

الورثة.لأغرم نقضه ولو الشاهل.ين. 
لأنهمالشهود، على ؛ن.للث، ورجعواالورثة أغرم أنه ؤيحتمل قال: 

الورثة.ت يعنى ايضمنهماا؛ نوله: فيكون معذورون 

كذب،سن فإف فيه، حلاف، لا الصورة هناه في القض انماص: أبو نال 
فمه.نثن غ؛ن الشاهد 

أوالمتسببين، كسائر الجملة؛ في ضمانا يكون أن إما أحمي.: فقول 
ال، لالءال.ور[لأن من الصوص أكثر عليه دلت، كما استقرار، صمان يكون 
٠عليه صمان 

الزكون.ضمن فمهم ظهر ثم الشهود، زكوا ولو 
والياأو قاصيا يولي أن الإuم أراد لو الولاية في يكون أن يجب، وكدللث، 

رجعواثم للولاية، معه يملح بما ووصفوه أقوام، فزكاه عنه أل فيعرفه، لا 
وكذلكوالقاصي، الوالي أفسده ما يضمنوا أن فينبغي تزكيتهم، يطلان ظهر أو 
•يولأيته وأمروا عليه أشاروا لو 

منهيعلم أن مثل المعصية• تعمل. مى ضمانه: في رسثإ لا الذي لكن 
يعلملا يكون أو بولأيته' يأمر أو ذللثج، بخلاف، عنه ؤيخبر الحجز، أو الخيانة 

والمببمجعدور، فهل.ا وأ-محaلأ صلاحه اعتقد إن فأما به. يثير أو ؤيزكيه حاله 
محرما.ليس 

]يممض[.)ب(: ش )١( 
أصح.هقفلت عمل بن اش صد الشخ ونال ]١١٠^^، )أ(ت في )٢( 



ىاىاثق^قاء

=صإا =========—ص 
كذلك.والركل والشتري الشرض س س>،لا، فالمزكي : ساوض 

إنأما بهت حكم أنه إحبارْ بمنزلة ثت ،أنه الحاكم؛ ؤإحبار 
فإنهسواء. الشاهد، بمنزلة نهو ملأن، عندي أمر أو فلأن، عندي شهد دال،ت 

الإترار.أو والعدالة، والشهادة الدعوى عندي، *ست، محوله: نقمن الأول( محي 
نإنماعندي* *أمحر أو: عدي* *شهد نوله؛ بخلاف الحكم، خصائص من وهدا 

الدعوى.فتفي 
دلأيته•-fj و كمرْ ولايته محل، غتر مح، يخرم 
بماعزله بعل. والجهاد الغزو أمير إخار عزله؛ بعد القاصى إخبار ونظير 

وصرف،محمى من فعله بما عزله يعد الصدمحامتا وأمين وعهد، مم ]من فعله 
محاُاله[أم.يما عزله بعد الوقف، وناظر 

مالهمن بقدره الأخذ له حاز إياه؛ ومنعه حق ان إنعند له كان رمن 
استحقائ(مثل إثباث،، إلى يحتاج لا ظاهرأ، الحق سبإ كان إذا إذنه بغير 

واستحقاقأناربهم، على النفقة الأماربف واستحقاق زوجها، على النفقة المرأة 
به•نزل، من علمح، الضيافة الضيف 

الطريقةوهLjبء يجز. لم ؛ إثباُت، إلى يحتاج خفيا الحق تإ ميكان ؤإن 
الأهوال،.أعدل، وهى أحمل الإمام م، المنصوصة 

٣ MwMس .٦ 
^j،وهو والقصاص. الحدود ني القاضي إلى القاصي كتاب ؤيضل 

أحمدعن ورواية ثور وأبي والشانم، مالك ونول الحدود، في تور وأبي ماللث، 
إلىالمه س.ؤفإنه الحاكم بلد في عينا كان إذا به والمحكوم القصاص. في 

اصح.^i،i^; ءق؛ل بن اش صد ال—خ نال، )للمعامل(، لعله )أ(؛ حاشا ني )١( 
من)د(.والميت ، صل.ْ[ ]_ سه: العشمين محمد شيخا وستة ، )ج( ، )ب،( ، أ( »ي) )٢( 
العلوية.ر لت )٣( 
القاصيكتاب، حكم بابه )ج(؛ وفي القاصي. إلى القاصي كتاب، كتاب،؛ )١(؛ في )٤( 

•المخ باني من والمثت القاصي، إلى 
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فهناأ-محرى: بلد في عينا أو دينا كان إن وأما محاب. إلى حاجة ولا المدعي. 
الكتاب.على يقف 

•سداحلأتتمائل ثلاث وعهنا 

غائأ.كان إذا الخصم إحضار مسألة الأولى: 
الغائب.على الخكم مسألة الثانية: 
القاضي.إلى القاصى مماب سألة الثالثة: 

فيهلأن حاصرأ؛ به المحكوم كان إذا الغائب على يحكم إنما نيل• ولو 
يكاتبأن ينبغي نيل فلو غايا: به المحكوم كان إذا وأما تسليمه. وص فائلءة، 

التنملم؛بلد في الحكم يكون حتى الشهود، سهادة من عند0 ست بما الحاكم 
٠متوحهآ لكان 

حاكم]من[لا، أوبالخكم بالثبوت القاصي إلى القاصي مماب يقل وهل 
وكذ.ا؟بكاJا حكم الخكم ناظ حاكما أن ساهدان: يشهد أن مثل معين غير 

مراسلةلأن معروفأ؛ ٢ لالكاتب[أ كان إذا ما بخلاف يقبل، لا أنه القياس: 
الحكمفي يقبل لا وهال-ا للفرؤع، الأصول إشهاد بمنزلة ومكاتثته الخاكم 

والإخبارات.الفتاوى قبل،ي ؤإن والثهادات، 
أفناإذا الخصمين أن من القاصي ذكره مجا المحرر صاحب ذكر وقد 

قولبمنزلة ذلك لأن والاستئناف؛ الإمضاء بين الثاني حتر عليهما حاكم بحكم 
أيضا.بالتخيير يقال قد فهنا ءدلا٠ ذوا ساهدان علي ررسهد الخصم؛ 

به؛عمل سهاده: أو عقد، أو إنشاء، أو بإقرار، خطه عرف ومن 
مضمونه.ؤإنكار ]بالصويت،[ فكاعترافه مضمونه وأنكر حضر فإن كالبت، 

إن؛ذللث، محضرآبراءته يبن، إذا عليه للمدعى يكتبا أن الحاكم ؤيلرم 
•بركه تمرر 

]اعاب[.)١(: لي )٢( لإر:ا. )د(: ر )١( 
بدل»باكوث،• ص الشح ص الإنصاف في رالدي محالإ: الشمض محمد شيخا قال )٣( 

أُالصوتأا.



القدحمن ليتمكن اليينة؛ سمية عليه الحاكم يطالب ان عليه وللمحكوم 
بالاتفاق.فيها، 

r ®الةسة د ائ ق|ا ٩١ Si
بيعت ثمنه ومنم بيعه الشركاء أحد طالب إذا عينه مة قيمكن لا وما 

>ثمنه وقم 

الأكثرونوذكره المي٠ونى، رواية نى أحمد عن المنصوص المذهب وهو 
ثمةيمكن لا مما مشاعا نطا وقف إذا ت هداعلى فيقال الأصحاب. من 

•لازمة ثركة إماء ؤإما الموقوف، النصيج، بيع إما أمرين• بين فأنتم عينه، 
الالتزام.ؤإما الفرق، إما وجوابه! 

فيصرر فلا العين، في المللث، قل من مغ الوف ت فيمال ت الفرق أما 
عيثه.شركة 

عليها.المؤاجرة أو بالمهاياة الضرر فيزول المناع؛ في الشرك؛، وأما 
لحقتفا.يما ممززأ، الوتف جعل أو ا هاو مثل يجوز أن والالتزام• 

حقعلى الإفراز حق قا-م فإنا وأمكن، العين مة ن طل-، لو كما الثريلث، 
بحالقمة قلنا ؤإن الوقف،، م يقيقول أن له فينبغي ه'ن-ا قال ومن ، الوقف، 

عتها.والاعتياض الوقف، في تابعة أشياء بح على أحمد نص وقل للضرورة. 
يخفلم الموقوفة الأموال في الاشتراك من الناشئ الضرر تأمل ، ومزر 

١هذا عاله 

توتم(وهو الالتزام، هذا يرجح هي الشخ اكأن ئه.' العشمين محمد شيخنا نال، 
فإنلفملحة الوتف ساع ان يجوز كان حنث أصله، على جاليأ هذا ليكون جذأ، 

كونهمن ينتل الوقف فالأن للوقف، صلاحيته أما تحنيه، ومللوتمح ممالحة هلّا في 
صررمن به يتخلصون فلأنهم لهم، أصلح كوته وأما عنها، انمرادء حرية إلى شركة 

واهل4. الونم، بدل، به واشتري الحاكم نمه ثمنه؛ صياع من حيفح إذا ولكن الشركة، 
٠اعلم، 



الفقهيةالاختيارات من الطهية الإجتاؤ 

الأصحابذكره . عليهاالأحر أجبر الإجارة الشريكين أحد طلب ولو 
علىعليهما بل يجب، لم العلو؛ أحدهما طلب ولو الوقف. في ولو 

وأحمل.وماللثا حنيفة كأبي العلماء جم.اهير مال|هب 
الشريكينأحد نأجر حثّه محا مع يؤاجر أن الشريك على أوجبنا ؤإذا 

منالأمرين أكثر تحق يأن فينبغي • مدة مريكه إذن بدون المشتركة العين 
جرتآ فالمأكثر كام، إذا المسماة الأجرة لأن المسماة؛ والأجرة المثل أجرة 
•بها ينتبع أن رمحي 

إذنه•بغير ءترْ مال اكترى من كل ذلك؛ ماس وعلى 
والمكان.بالزمان المهاياة طلب من إجابة ؤيلزم 
منهماواحد كل ؤيستوفي الدور، ينقضي حتى يفح أن لأحدهما وليس 

١منه حقه 

يرجعفإنه الأحر؛ مدة في المتاني تلفت ثم نوبته أحدهما استوفى ولو 
رضيقد يكن لم ما استوفاها، التي المدة تللث، من حمته ببدل الأول على 

كالتالفالقبص قبل للتالف جعلا كان؛ حال أي على المتأحر الزمن يمنفعة 
الإجارة•في 

القولين،على فيها معتبرة المعادلة فان بح، أو إفراز مة الق؛ قلناوسواء 
والتدليس.الحيسإ حيار فيها يثبتا فلهيا 

بالثمرةفتهايئا ماشية أو أبقار[ ]أو ثمرة فيها أشجار بينهما كان ؤإذا 
الحادثة.والمناغر الحادث الماء كانتام فهو ؤ المرق أو اللبن، أو 

المحتادعن لحادث ١ نقحس لو لكن المعدوم، ام انشذلك! وجماع 
فاللاحرالمخ.

ابنالد عبد أبي عن الكري حفص أس تعليهم، في رأبتا القاضي؛ نال 
قسمتها.فأرادوا الحصرم، مثل تبلغ، لم ثمرة فيها كروم سهم قوم في بملة؛ 

باهيمن رالمثسى المطبوئ، )ب(، العثيمين محمد شيخنا ستة يي ليت 
النسخ*



ا1ضنماءاكتاد

=CE]^=^^——
القيمة،إلا تجوز لا القسمة لأن تباغ؛ لم غلة ونيها نمتها تجرز لا فقال- 

يدلوهذا ت تال نمنه. تجوز لا كذلك ييعه يجوز لا فكما كالبيع، مة والق
محع•أنها عر أجمد لام كس 

ثمرةعليه الذي الشجر بح أن يقتضي بطة ابن من هذا العباس" أبو قال 
المعروفخلاف وهو صلاحها، بدو ثبل الثمرة بيع لتضمنه يمح؛ لا تبلمغ لم 
إلالياح، كمرتها أبرت ند شجرة بيع امن يوله وحلاف المذهب،، من 
انماعا١١/يلهترطه أن 

متقإنما أنها مة«ع القحازت< بلغ؛ إذا الحصرم أن ت كلامه ومفهوم 
•لن ذات بثاة لن ذات شاة بح مثل كأنه حرصا 

لأنرطبا؛ ذات، بنخلة رطبا ذات نخلة بح عنده يجوز قياسه؛ وعلى 
الحاكملزم فته يمكن فيما مة القالشركاء أحد ْللبا ؤإذا ناح• الربوي 
والجاني.المرهون كبيع ]ملكهماآ عنلْ شنا لم ولو إجابته• 

أنهعند0 يثبت، خيما عام ثمنه م وقم ينقلا ما بيع في أحمد وكلام 
لو؛ ذللثv مثل وأن تباع، التمح، الأموال، كجمتع يثبت؛ لم وما لمجلكهماآ 

هللها: ولي لا الثرعيةآم'ا الموانع ]من حلئة أنها فزعمتج امرأة حاءته 
محنة؟بلا تروجها 

قومبيد ضيعة من بهم بينة أقام فيمن حرب، رواية في أحمد نص وقد 
حقه.إليه ؤيدفع عليهم، تقم منه؛ فهربوا 

الحاصر،طب إذا الغالب، على م يقأن الحاكم؛ أحمد الإمام أمر فقد 
الغائب،.مللث، يثبتؤ لم ؤإن 

فيهايحتاج لا سمتإ إذا وجه كل محن اؤية المتوالموزونايتؤ والكيلأيتف 

(٤٩٢٣)حان وابن ، U٢٩٧/واكاتي (، ٣٤٣٣)داود وأبو (، ١٠٥٤٣ملم)أنترجه )١( 
٠تخلا، ؤع امن ت يلفظ 

الشح.باقي من والمثبت ]ملكهم[، ت )د( في )٢( 
•ظه اكيمين محمد شيخنا نخة من والمثبت )د(، رج،، )ب(، )أ(، في ليت )٣( 



اتفقهيةالاختيارات من اكل0يق الأفاو 

بالقرعقيكون أن ينبض الشركاء لبعض الوزن أو بالكيل الابتداء تعم ثرعة، إلى 
نصببيقدر أو حقه، جميع يوقى فهل الأكثر، لصاحب، القرعة حرجت، إذا ثم 

أنمبائه؛بين العقار في ، مثاله[أ ]يوفى كما الجمع يوفى أن الأوجه؛ الأثل؟ 
فإنالحكومات؛، بخلأفؤ واحد، جنس من وحقه صررأ، التفريق في عاليه لأن 

تإميتعدد إن نعم ببعض. يعضها ارتبامحل لعدم بواحدة؛ إلا يقدم لا الخصم 
وجهان.يتوجه فهنا ثلثها، وايتاع صبرة ثلث، وريث، يكون أن مثل استحقاقه، 
له،مالزيع حصته منهم واحد كل وزيع الأرض القرية فلاحو تهايأ ؤإذا 

أجرةأخذ فله ما|ك،، نميب، من ترك[رآ، ]من إلا نصيبه، الأرض ولرب، 
علىالزيع لحففل والأمين ، ]الئ-رىآ وكيل وأجرة • مقاسمتها أو الممالة 
ماأو عليه ما در الفلاح[ ]مانهم فإذا الأملاك، كسائر والفلاح الماللث، 

عملهأجرة ندر إلا ه لتفالوكيل يأخل لم ؤإن لهم• حل الضيف،؛ تحفه ي
الفلاحين.ظلم الن•ى هو فالمقي المقهلر؛ يأحذها والزيادة يالمعروف، 

أعلم.وافه اتفاقا. عينه تقم لا واحدة جهة على اأْ، والوقف

r اكءاiتم، م قاا11 ق ٦ KiO
عليهمدعى كل فليس وعدالته، عليه المدعى فق بين يفرق أن ؤيجبا 

كانإذا به المدعى فإن بالبينة، ؟، JlJbملح كل ولا باليمين، منه يرضى 
استحلرق يأو يقتل أن استحل فمن عدالته، تعلم لا والمهللوب، ، ]كثيرآاأ 

الق2لح.أو القتل حوفؤ عند ميما لا يحالف،، أن 
.عدمها أو الحسية فى استويا إذا العرفية باليل. ؤيرمح 

•المخ من؛اش واليته نزل[، ]من )ج(: وش نزل[، ]ما ت )ب؛( في )٢( 
لأحذواساكلأح[.في)ب،(:)٤( ]الضيافة[. )ب؛(; في )٣( 
شيخناعليها وصرب الخعلية، المخ في ولمت، )حائز(، والوتف،؛ بعد )ب( في )٥( 

محهثلفه.اكيمين محمل.
]كيرة[.فى)ب(:)٦( 
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لوثا؛ذلك كان معه الحال فاهد ثنى أحدهما بيد العين كانت ؤإن 

■لم، ل نه^كم 

وادعىعبده، نيد من انهب أو اشترى أنه ادعى ومن الأصحاب؛ نال 
التمرنينأسق صححنا بذلك،؛ ستين وأمام انمق، العبد اذعى أو كذللتج، آخر 

على، أو يقتسمان أو ذيشساسلان، تعارصتا، ؤإلأ التاريخ، علم إن 
انمق.بينة تقدم أحمدت وعن الخلاف. 

أنالممكن من فإنه يتعارفا، لم المتين أن الأصوب؛ العباس: أبو قال 
فإماالمايق، وجهل المرأة الوليان زؤج لو ما بمنزلة يكون لكن العقدان، بمر 
حكم.بغير أو بحكم العقدان يبطل أو بينهما، يمع أن 

تبنصمها وبينة مثلها، يأجره موليه حصة أجر الولي بأن بينة نامتا ولو 
العلماء.من ءلائمة قاله اليتين. بآعلى أحد 

وشاهدانألفا، صبى من أحد أنه شاهدان شهد ولو المحرر• مي نال 
يعنالبهماأن الولي لزم ألفا؛ الصبي هذا من أحذ أنه ت آخر رجل على 

أيهمامن ألفا الولي ءيْلل-ا ألف؛عينها، على البينتان تنهد أن إلا ؛الألفين، 
شاء.

منهماكل فعل يكن لم إذا هنا يقلع أن الواجب الماس• أبو قال 

بألم،ه نفباعه مولاه بأن رجل له شهد عبد في أحمد عن مهنا نقل 
وياٍالف،البد، بعنق بألفين؛ باعي أنه ت آخر رجل لمولاه وشهد درهم، 
يأك.إلا يبعه لم أته لولاه: 

وقعالذي العوصى ندر في واليمين الشاهد على نص فقد القاصي: نال 
٠عليه الخق 

فلميتكرر، مما هاوا وليس الشاهدان، اختلف، بل العباس: أبو قال 
معيحلف لا كما لاختلافهما، الأكثر؛ شاس مع يحلف، أن يد لليجعل 
الكثيرة.بالقيمة شاهده 
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الشهاداتكتاب 

للحق.موجب ب الشهادة 

العباسأبي كلام فناعر في كتابتها امتنعت الشهادة أداء امتع وحيث 
المقالمحي.محمد أي والشخ 

كانإذا تعينت، ولو وتحملها، الشهادة أداء عل الأجرة أحذ ؤيجوز 
^.١لته.في ويقيح كتمها، ؤيحرم أحملؤ، طه_، ش قول لهو محتاجا، 

تحفهيمن إلى يصل ولا تحقه يلا ثيء ان إنبيد كان ولو 
لزمهمبشهادتهم تحفه مإلى وصل ؤإن ،، أداؤها[أ يلزمهم لم ]بشهادتهم؛ 

مجتهد.بتأول الشهود وتتعين أدارها، 
علمهاكاللففلي، الشهادة; ءلاو_، في ، ]الحالي[ل أو العرفي، والهللب 

الخبر.ءلاAر وهو لا، أو له المشهود 
الزور.شهادة على محمول يستشهدا ولا ايشهد وحبر 

ادازعا[.يلزمهم ]إلا؛نهايتهم )د(: ش )١( 
•النح باهي من والمثيتا الحال[، ]ممضى و)د(: المطوعة، ثي )٢( 
ا/\/>،وأحمد (، ٢١٦٥)والترمذي صر، جابرعن عن ( ٢٣٦٢)'ماجه ابن أحرجه )٣( 

نمتإني الناص، أيها يا فمال; بالجابية، هئم عمر ا*حطبتا نال; هآ عمر ابن ]عن )٤( 
الديننم يلونهم، الذين ثم أوصيكم؛أصحايي، فال: فينا، اش. رمول كمام فكم 

ولاالشاهلء ؤيشهد تحالف، يولا الرجل يحلف حتى الكاوب، يفشو نم يلونهم. 
عليكم؛الجماعة،*التهما. الشيطان كان إلا بامرأة رجل يخلون لا ألا تشهد. ي

بحبوحةأراد من أبعاد، الاثنين من وهو الواحد، الشيطان،ع فإن والقرفة؛ ؤإياكم 
احمدلئام الم-ؤ.منُ• فذللتإ ميتته وساءته حنته محرته من الجماعات. فاليلزم الجنة 

عنروي ونل الوجه. هدا من با غريصحيح حن الترمذي: وفال والترمذي، 



الفقهيةالاختيارات من اكاْيق اإاذي1و 

كمنأخضل؛ ولكن بالواجب، يام الطلب تبل شهادة آ ]العيار أدى ؤإذا 
الهللب.تبل الحكم ش الخلاف تثب والمسألة الحاجة، عند أداها أمانة عده 

المخالفالغول، إلى تيدعى يمنحن أنه الشاهد نلن على ب، غلؤإذا 
أنإلا الإهلم وفاقا، الشهادة أداء له يسوغ فلا محرم: إلى أو والئنة للكتاب 

عفليمة.مملحة به يريد قولأ ظهر 
•الجد واحتارْ إليه ه نفتكن واحد عن ولو يالامحسفاصة، هد ؤي

يمجهول(.ولا لمجهول، الشهادة تمح لا القاصي؛ قال، 
ؤيقضىبالمجهول،، الشهادة تصح يل نفلر، هدا وفي العباس: أبو ئال، 

الحقيقع حيث أما كثيرة، مواصع ني يمح وللمجهول، ]بالمتعيزارى، له 
شهدأو لمجهول،، أو بمجهول، بالوصية شبد لو كما فيها، ينب فلا مجهولأ 

باللقيهل.أو باللقعلة 

فيوكدللث، وعيد• كثوب ومطلق هذين، كأحد مبهم نوعان: والمجهول، 
والطلق.الخير الواجب، في قلنا كما والصداق، والإجارة التح 

معينةدار من سهم بوقفإ شهدلتا بينة عن سئلت، وقد العباس: أبو هال، 
تلكعين، تعرفا فلم عرصة، وصارت ، الدور-١١ ]تلك تهدمتا ثم دور، من 

قرعةقرعتين، بمؤع أن يحتمل فقلت،: الدور. عدد ولا المهم، فيها الي الدار 
بغيرهاحتلهل حق كل في وكذللثج المهم، ذان، لتعيين وقرعة اكور، لعدد 

الحقلعدد يخرج ثم العدد، بأسماء رقاعا فيكتب، للقدر، فيقؤع القدر، وجهلنا 
الفلاني.

سمع.يما يشهد والماهد 
قبلت،.اللقفل؛ في يحل ما تآنين بينة قامننؤ ؤإذا 

حامدمحمد بدمثق(. فرية والجاب; حبان، ابن وصححه أوجه. عدة من لني. ا =

تالآدس[.فى*)أ(ت )١( 
اسوئ.ش لمت، )٣( )أ(: حاشية ش نسخة ني )٢( 
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شاهدانشهد ولو للثمب، مقرة إلا تقبل لا بالدين الشهادة أن ؤيتوجه 
حزءأوكدا كدا وقف من أو معينا، قدرأ مورثه ميراث من استحق زيدأ أن 

فيهتقبل لا هذا فكل ذلل؛،، ونحو فلأن تمسّب منه يستحق أنه أو معينا، 
شرعي،حكم والوقف الميراث في الأنممال( لأن بب،؛ البيان مع إلا الشهادة 

بأنالانتقال سب يئن حتى تقتل فلا أحرى، وبالاجتهاد تارة، باليقين يدرك 
المورث،بموتر يشهدا أو المستحقين، من بفي وبمن الوانفر، يثرؤل يشهدا 
الانتقاليفيد ببر الذلكر أن الحاكم رأى فإن وحينتد الورثة، من حلمر ويمن 
الشهادة.ردتر ؤإلأ به، حكم 

مجتهدحكم بكل الشهود تشهد أن يوجب، الشهاداتؤ هدء مثل ونبول، 
بذلكر.الحكم الحكام على يجب وأنه عليه، اتفق أو فيه احتلفؤ مما فيه، 

الحمارية؛مسألة في الشاهد نال لو حتى بها، مشهودأ الفقهاء مداهت، فتصير 
يثبترولا التشريالئر، اعتقاده على بناء المستؤ تركة من يستحق هذا أن أشهد 

مثليرد أن فيتعين •' التشريكر عدم يعتقد وهو الحاكم، به فيحكم جسر، الهدا 
المطلقة.الشهادة هاوه 

فييقبل أنه يقتضي [ ٢٨٢؛ لاوقرْ آلئندا.؛ه مى ربمو_ن بش تعالى■ قوله 
كماعدالته، إلى ينثلر ولا بينهم شهيدأ رصوه من الأدميين حقوها على الشهادة 

عليه.ائتمنوه فيما عاليهم مقبولأ يكون 
ت]ال١ىد٠ ٠^؛^ عت١في دوا ءؤأة؛_اتي I والرجعة الوصية آية في تعالى وقوله 

همانفالرجلين يمّفسر ولم ٢[، لالطلأقت ءت.في ذوى ءؤوأذإدوأ ا"'ا[، 
فىوالعدل عدل. صاحيا ت أي عدل؛ ذوا بأنهما وصنهما بل عدل، بأنهما 
٠٥ابثنه كما والكتمان، الكذب صد هو الذي والبيان، الصدق هو ت القال 

[،١٥٢]الأن_«_ام: صده  ١٥ؤكاف ولو ؛ئدزأ هنئن ووإدا قوله؛ في تعالى 
كلفي الشهيد فيكون بحسبها، كل وفي ومآكان زمان كل في والحيل 

علىعاله وكان غيرهم؛ في كان لو كان ؤإن فيهم، عدل ذا كان من قوم 
أحر.وجه 

أنطائفة: كل شهود في اعتبر فلو ؤإلأ الناس، بتن الحكم يمكن وبهذا 



؛٥٦
الفقهيةالاختيارات من ااهأ0يق الإفباو 

لكنكما المحرمات، وترك الواجبات بأداء هائما يكون من إلا عليهم يشهد لا 
.عالهاأو كلها النهايات لبهللت ه؛ المحاية 

الشهادةفي الفاسق ر فإدا ؤم اخرت موصع في العماس أبو وئال 
قيقلنا كما وعدمها، الضرورة حال بين يفرق أن فينبغي بالمتهم أو يالفاحر 

القاصي[لاا.]وقاله الكفار 
المعروفينشهادة تقبل أن ؤيتوحه موصع في العباس أبو وثال 

وجفاةالجند، مثل الضرورة، عند للحدود ملترمين يكونوا لم ؤإن بالصدق، 
عدل.فيهم يوجد لا الدين القرية وأهل البدو، 

لمإدا فر الفي الوصية في الذمة أهل شهادة قبول ت منها أصول وله 
]لافيما النساء وشهادة قول، في بعمى على بعضهم وشهادة غيرهم، يوحد 
الرجال.عليه يطير لا فيما المسيان وشهادة الرجال، ، عليه[ر يطلع 

لمانمواثنان كافران اثنان حضره إذا الفر في بالمحتضر ذلك ؤينلهر 
منحير فهذان مجندعان، اثنان أو للحدود، بملتزمحين ا ولييصدثان، 

الأداء.في لا الشهادة تحمل في هي إنما القرآن: في الش والشروط 
منالشهود من وهوأنه: المحدثين، في نقول ما الشهود في نقول أن ؤينغكب 

٠كذلك الحديين أن كما شخص، دون شخص أو نؤع، دون نؤع قي شهادته تقيل 
تمالكما والتثبت، للتبين موجب هو بل بمردود، ليس الفاسق ونبأ 

هثنلممما نحددأ أن ككو' تؤ ثايى آءؤ 4 ءامثأ امحن ى: العت
)فتثبتوا(الأحرى القراءة وفي ٦[ لالحجرات: .ه ;؛ _ja^ ٠٥ما عق هعسءمأ 
حبرعتل. والتتبث، بالتيين أمرنا ؤإنما فاسق، حاء إذا والتثبت التيين فعلينا 

يوجباالالتين حير أن وذللش، الفاسقين، حبر عنل. به نزمر ولم الواحد، الفاسق 
ندفهذا يتواطئا، لم أنهما علم إذا أما الواحو، حبر يوجبه لا ما الاعتتاد من 

العلم.به يحمل 

يثهدْ[]لم )د(: في )٢( اسومة. قي لت 



|مراJشيدات كتاب 

==^=^======^اممواا=
عنرواية دس كيرة، ص مل لم ي ايالراحلة، بالكذبة الشهادة وترد 

أحمد.

إلىالنفلر منه تكرر أو بالحال، عالمه ح كذب، إنرار على شهد ومن 
حجةنبلا الشرعية الحرمات فيها تنتهك مجالس ني والمعود الأجنبيات، 

عدالته.في ذلك قدح شرءية[لأ، 
الونت،يعد أو القبلة، عر إلى أو محييا، صلى فيمن أحد تريب يولا 

كسرة.أنها ت قراءة بلا أو 
لوكما الملماء، من وغيرْ أحمد نول وهو بالشْلرنج، اللمسإ ؤيحرم 

من،شر دعر إحماعا، محرم نمل أو واجب، ترك تضمن أد بيوض، كان 
م.وقاله الرد، 

ننة.هي قلنا: ولو عدلا، فليس الجماعة ترك ومن 
ومنفاعلها ؤيعرر المضحكة، الحرية وجه على الماس محاكاة وتحرم 

٠أذى لأته يها؛ يأمرْ 
أهلمجن وصار الشر، بابا ه نفعلى فح ، لالبغايا[أقاعات لحل ومن 

الجماعمقدمات في وهوعه لحولها اعتاد عمن اشتهر لأنه الماس، عنل. الهم 
كافلوعلى الطاعن. غير في والمنة المحرمة، والعشرة فيه أو المحرم 

الصغائر،ونؤع حوفا لمجرد ولو أهلها، عشرة ومن منها، منعه ا•' لالأمرد[ل 
به*الاجتماع عن فنهى الأحداث،، إليه يجتمع رجلا *أن ظلغ؛ عمر بئر فقد 

الريتة'بمجرد 

يوجدلم إذا فر الفي الوصية في السلم على الكافر شهادة وتمل 
القاصي،به وصرح دينهم، ]في عدالمهم تعبر ولا أحمد. هبا من. وهو غيره، 

يحلقهم،لم شاء ؤإن ،، حلفهم[لثاء فإن عليه للمثهود حق واستحلافهم 

٠الطبوعن في ليت ( ١ ؤ 
]الخلاج[.ص اسين محمد شيخا نخة م )٢( 
)1(لست،فياوءووئب]المم[. )ج(: ر )٣( 



الفقهيةالاختيارات من الطْيق |إإأخباو 

،.١١٠٥١حمأ ليست 
نصحالف إنما فإنه حكمه، لنقص الوصية؛ آية بخلاف حاكم حكم ولو 

سمجة.يتأؤيلأت كتاب 
فيهليس ممر في كانوا إدا الذ.مة أهل شهادة أقثل I أحمد وقول 

حضرأضرورة كل في مولها التعليل هذا يقتضي نحرورة: هذْ غيرهم، 
إداالحدود في النماء مه.ادة تقيل كما متجه، وهو * وغيرهاوصية وسمرأ، 
عنمحمد بن بكر رواية ني أحمد عليه ونص والحمام. العرس في اجتمعن 

أبيه.

عبيده،بعمى ؤيعتق لأقاربه، بأشياء يوصي الرجل ني صدنة ابن ونقل 
فيشهادتهن تجوز نعم، نال؛ شهادتهن؟ تجوز هل اء: المإلا يحضره ولا 

الحقوق.

عندحضورهن فإن الرجعة، في اء المشهادة نبول والصحيح: 
الا.يونؤفي الوثاش كتابة عند حضورهن س أيسر لالرجعة[أ'آ، 
المنصوصغير ضرورة، موضع كل في الكفار شهادة في أحمد وعن 

اليقال: أن فيمكن له، يتعرضوا لم هنا اكعليف، لكن روايتان، عاليه: 
المحمل،زمن[ بلءلأ شهادتهم تكون حيث، يملفون إنما لأنهم تحاليم،؛ 

•تحمل غير س علموا قد أصولأ كانوا إذا ما بخلاف 
أيمانهممع شهادتهم تقبل قيل: ولو آحر: موضع في انماس أبو ونال 

بدلاشهادتهم وتكون وجه، له لكان لمون؛ المفيه ءل*م شيء كل في 
،طالقا.

أهلمن كونهم يعتم فلا فر الفي الوصية في اممار شهادة قبلنا ؤإذا 
القرآن.ظاهر وهو الكتاب، 

أحمد،عن رواية وهو بعض، على بعضهم الأمة أهل شهادة وتقبل 

تحليقهم.وحي، لد حما كانت، لو لأنها هءلفه: عضل ين اش عبئ الشيح تال )١( 
تفي[ا)ب(: في )٣( اسوصن؛ ؛ي ليست، )٢( 



الشهاداتكتاب 

العلماء.من وحماعة حنيفة أبي ومذهب انتصاره. في الخطاب أبو اختارها 
نيوحلغو0 كما بعض، على بعضهم شهادة مع يحلفون إنهم نيل: ولو 
متوجها.لكان الممر؛ وصية في المسالمين على شهاداتهم 

حلافا.فته نعلم لا المغني؛ في فال مقبولة. الميت على الوصي وثبادة 
فيولاية نؤع الشهادة ؛هن.ه يستفيد قد يقال؛ أن إلا العباس؛ أبو قال 

فلأن.ومالكها فلأن، أودعنيها يقول؛ المويع ثبادة ومثله المال، اليم ت
الخيالةمنهما علم إن أنه ' ونحوهماالصديق أو الخدو في والواجب 

يكونأن إمكان ْع ٠لاهرة عدالتهما كانت إن وأما ثبايتهما، نبلت، الحقيقية 
ونحوه.الأب في هذا مثل ؤيتوحه تقبل، لم بخلافه الباطن 

منأحص وهو الفر، في الوصية في القروى على البدوي شبادة وتقبل 
معللقا.منها مغ أو ممللقا، نبلها من قول 

أنالخادة بأن القروى؛ على الجدوى شهادة منع وغيره القاصؤي وعلل 
اليائية.أهل دون القرية أهل على يثبد إنما القروى 

قبلم؛؛،القرية؛ في المدعيين .ع قاطنا البدوي كان فإذا انمباص؛ أبو تال 
مفصلا.المهالة فى احر قولأ فيكون المعنى، هذ.ا لروال شهادته؛ 

شهادةتقبل لا شيئا؛ أجروا ديوان[را، ]في نوم في انماس أبو ونال 
أولياء.أو وكلاء لأنهم الختأم؛ على منهم أحد 

أحمان.مدهتح وهو الشهادة. فى الحرية تشترمحل ولا 

عنرواية وهو والقصاص، الحدود في ولو الخباس؛ أبي كلام وظاهر 
٠أحمد 

فىالامحتفاصة تنيها مكان ؤإن مقبولة، الوقف، مصرفه فى والشهادة 

القولتن•أصح 

المطبوعة.هي ليت )١( 



٤٦'
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تجوزلا أصم، فهو أحرس كان من حرب؛ رواية في أحمد تمال 
شيء.هذا ني سكي لم قال؛ كتبها؟ فإن له؛ قيل شهادته. 

بكر.أبو ومعها الكتابة، قبول الجد واختار 

لعدمشهادته؛ مع أنه يقتضي شهادته• تجوز لا أصم *فهو ؛ أحمل•وقول 
٠را0 فيما منتف فهذا ، صماعه 

نبلرام وفيما موعات، المفي الأعمى شهادة تجوز الأصحاب؛ قال 
فوجهان.بعينه إلا يعرفه لم ؤإن ونهبه، باسمه الفاعل عرف إذا عماه، 

أوغيبة، أو لموت به أو عاليه المثبود ور حف تعال.ر إذا الوجهان وكال.االث، 
منالرؤية تعدرت الموضعين في إذ لحيلته[لا،؛ على البصير فشهد حبس، 

الثّاهد.

ثمصبطهّا أو صفته وكب رآه من يحين أن له هل ه؛ نفالشاهد فأما 
يذكرولم رآه إذا بخطه شبيه وهو أبعد، هذا الصفة؟ اكا ؛تالشخما رأى 

الشهادة.

هذافلأن على هذا لفلان أن أشهد الأعمى؛ قال فإن ت القاصي قال 
ولمحاممل، وراء من رجل على البصير شهد أو به، وناسمه يذكر ولم شيئا، 
وفاق.محل ذكره يمح. لم ونسبه؛ ١سمه يذكر 

الشهادةصحت، صوته، سمع إذا أنه ؛ هب، الخل قياس العباس؛ أبو تال 
التحمل،حين عليه المشهود رؤية نشترط لا فإنا تحملا، تصح كما أداء، عاليه 
الأداء.محي يشترط لا ذكان.لكا مبرأ الشاهد كان ولو 

يشترطلا وهو به، ونسماه إذا الحاصر إلى البصير إشارة نظير وهذا 
رؤيته.تشترط لا إليه أشار إذا فكازللئ، الوجهين، أصح في 

صغته.أي: )د(: ني 



SiMMMIHKlالث،اطدات ياس 

لمؤإن وعرفه، صوته سمع من على الأعمى شهادة نتجوز ت هذا وعلى 
صرته.سمع إدا عليه ؤيوديها ونسبه، اسمه يعرف 

.أحمد محول مقتضى وهو ْلأشهد® لفظة الشهادة أداء محي يشترحل ولا 
فقالاشهدا ولا الجنة في العشرة ®إن أقول؛ المديني؛ بن علي قال 

شهدت.فقد فاك؛ متى أحمد؛ 

فىالعشرة أن في والشهادة العلم بض  jAj'3لأحمد؛ هانئ اض وقال 
لا.تال؛ الجة؟ 

واح■؟إلا والشهادة القول معنى وهل اه؛ عبد أبو قال • ال٠ي٠رني وقال 
نالحماد؛ ض بكر أبو وزاد شهادة؟ العلم اطه؛ عبد أبو فال طالب؛ أبو نال 
^وماوقال؛ [، ٨٦]الزحرف: ةتتثو0ه وهم يآلؤ •يت س اش؛ مد أبو 

[.٨١لوو«ش: عنتاه يما إلا ثإا-ثاأ 

أفول؛جهل. هدا يقول؛ الد محي أبا سمعت أني أظن المروذي؛ ونال 
افه.؟رمول ست، أنها أشهد ولا الله.، رسول بتت فاطمة 

.هاjلأايخالف، نعتا أحمد[ ]عن أعلم ولا الماس• أ؛و قال 
أداءفي يعتر ولا •أشهد* لمغل اشتراط تام، ولا صحا؛ي، عنر يعرف ولا 
ي،حكمبل الأن، إلى الغريم ذمة في باق الدين ®وأن الشاهد؛ قول الشهادة 
إجماعا.الحق سق ءند0 ست، إذا الحال ؛استصحاب، الحاكم 

المشهود٣ الماطن إظهار من، الشاهد حاف إذا الشهادة في، ؤيعرم، 
عليه.

وقؤعالأمر إظهار من الحاكم حاف إذا الحكم في، اكعريثم، وكذلك 
الفتوى؟في التعريض وكذللتج عليه، الفللم 

وزيادة.حر اليمين إذ وأولى• كالم؛ز، والرواية 

*المطيوعة ش ليست ( ١ ر 



٤٦٢
الممهيةالأسارات ض |اه1«ية الإخاز 

ني]الواحد[ص الشاهد الحكم شفي وحز؛مترالأى تتادة أبي نمة 
الأ،رال.

كما]ممتع[ر؛، غير الواحد يالشاهد الحكم التعاليق: في القاصي ونال 
الرواةنعرف لا أئا على الما،الةلْ،، وفي الغيم، في الهلال في المخالف قاله 

الجواز.بمنع 
للمستحلفحق الواحد الشاهد •ع اليمين ت يقال وند ت العباس أبو نال 

أحسن.وهذا يسضلها. أن فله وللإمام، 
ينعوفي الخألة، حز وفي ثلاثة، اليسار بعد الإعسار شهادة في ؤيعتر 

عليه.يدل القاصي وكلام الغرماء. 
الأموال؛في الaلااب يمين مع واحدة امرأة بشهادة يحكم إنه نيل؛ ولو 

التحمل.في الرجل مقام أنيما ، ]إنما[ل لأنهما متوجها؛ لكان 
•أحمد عن رواية وعو ؤيمين، بشاهد المال غير في ولو الوكالة وتثبت 

(.٤٦٥١)والمائي (، T-T-V)داود أبو أحرجه )١( 
'أن- الله. لمول أصحاب من وهو - حينه عمه أن حزيمهت بن عمارة )عن )٢( 

قامعالن;ّس، نمن ليقضه . النص فاسشعه أما؛ي، من نرما ابتاع . النص 
اومرنهفيالأمابي، يعترصرن رجال نعلفق ١لأءرابي، وأبعلا المشي، . النص 

إنفقال: انذ.، رمول الأعرابي فنائي اساعه، الني. أن يشعرون ولا الفرس، 
تفقال الأعرابي، نداء سمع حين الّأي. فقال • يعته يإلأ الفرس، "ذا متاعا كنت 

قدبر، المي فقال بعتلث،• ما دالي لا، الأءرا؛ي؛ فقال ّنك؟ اس قد لمم، أد 
انكاشهو أنا ثابت،: بن حزيمة فمال شاعدأ. علم يمول: الأعرابي للفق ُتك،• ابمته 

يا؛تماويقك فقال: تشهد؟ يم فمال: حزيمه على ؤؤ الحم، فاقبل بايعته، قد 
داودأبو أحرحه رحلين•٠ بشهادة حزيمة شهادة الله. رصول فجعل افه، رمول 

المحادبي،•فبى بن صراء وفيل• الحرث، بن مواء عر الأعرابي؛ و*دا ائي• والن
الفقى.حامد محمد 

]ميع[.)ب(: قي )٤( وتو\ذخمن'. )٣( 
المرأة.تولد الي المرأة ور هقفيت عميل بن اش ب الشح تال )٥( 
المطوعة.في لمست )٦( 



الثءاداتكتاب 

فإنالرضاع، ني السوداء الأمة بدليل الشهادة، بمنزلة بالشهادة والإنرار 
فهامأرضعتهما٠^١،أ٢، أنها أحبرته المرأة *أن . الني أحبر الحارث بن عقبة 
المرأةشهادة تبول يي الأصحاب يه احتج وقال المرأة، من سماع غير من عنها 

صحتما الشهادة بمنزلة بالشهادة الإقرار أن فلولا الرضاع، فير الواحدة 
الثانيللحاكم يؤغ الفاسد؛ يالعمد الحاكم بحكم الإقرار أن • يويدْ الحجة• 

.لمدهبه مخالفته •ع Jغذe أن 
يتعلققد فهنا برجوعه، يجلل لا فيما الحكم بعد تاب إذا الزور وشاهد 

الحكمبعد أو الحكم قبل تاب إذا وأما التعزير، عنه يمهل فلا آدمي، حق به 
الإمامإلك، يجمحاء تارة ثم آلمك،• حمحا يه يتعلهم، لم فهنا برجوعه؛ يبطل، فيما 

يعديتوب وتارة عليه، القدرة نبل تاب إذا الْلريمح، ناْلمر بمنزلة ^^■١ تائبا، 
التعزير.عنه يشل أن يبني لا فهنا 'زويرْ، ؛لهور 

عنالأولى؛ شهادته تنافي شهادة الحكم بعل- يهل- ومن 
وأولك،•الأدلك، الشهادة 

فاستخرجبالصحة، حطه وكتب بكذا، ناس شاهل- في العباس أبو وأنتك، 
الزيادة،الوكيل فغرم بزيادة؛ حعله وكتب قاس، تم حكمه، ]على[ الوكيل 

الكذبتعمد بسببه، الزيادة س الوكيل غرمه ما الشاهد يغرم العباس؛ أبو نال 
أعلم.. والله كالرحؤع. أحهنأ أو 

رالنمائي(، ١١٥١)راكرمذي >"ا'ا-ا(، داود وأبر (، ٥١٠٤)الخاوي احرحه )١( 
.٣٨٤إ/وأحمد (، ٣٣٢)

سوداء،أمة ذجاء>ت، إهاب، أبي بنت يحيى أم نزوج أنه الحارث® بن عتبة )عن )٢( 
كحست،،نارأ: عني، فاعرض ليبي. ذلك فذكرت تال،؛ أرضعتكما. تل- فتاك؛ 
ونيمها•، ينهاء ا؟ أرضذئند أنها زعمتر وتد كيف،؟ فقال،؛ له، ذللئ، نذكرت 

والترمذي،داود، وأبو والبخاري، أحمل، روا• سالث،ا، ادعها له هال، رواية 
المنتقىوفي )جْ الفتح في شرحه دانغلر؛ ماجه• وابن الي، والت

الفتي.حامد محمد رنمأا"حم(. حديث، )جأصأا'ا" 
•]عن[ )ا(: في )٣( 



اثفقهيةالاختيارات ض ظ0يق 11الإخار 

الإقراركتاب 

ؤإنمفر، فهو ه نفعلى بما أمحبر إن المحبر إن يقال■ أن والتحقيق 
كانفإن لغيره؛ غيره على بما أخبر ؤإن منع• فهو لنفسه غيره على بما أخبر 

شاهد.فهو ؤإلأ مخير، فهو عليه 

U: ٨٢كل له، واJأذون والوصي ]واوكاب[را، والوكيل ظلقاصى 
حبرهو ؤإنما إقرارا، ليس العزل يعد فإحبارهم فيه، مؤتمنون فهم أدوه 

محض.

الفللمة،من ونحوهم ؤلريق تطاع أو ظالم سالهلان ببلد الإنسان كان ؤإذا 
االناس،بيده الذي أوالمال لورثته، يتركه الذي أوالمال ماله، يوحد أن ، فخاف

أصلا؛حجة بلا أو غائما، مال أنه بحجة أو له، وارُث، لا مستا أنه بحجة إما 
مثللصاحبه، المال هذا ؤيحفظ ]الفلالم[لأ،، هذا عته يدفع بما الإقرار له فيجوز 

بيدهالنأي المال أن يقر أو وكدا، كذا عليه له أن يقر أو ابنه، أنه لحاصر يقث أن 
ارأحي"بقوله؛ أو صغيرأ كوئه اا؛تىُ بقوله• بمي، بأن إقرار® فى ؤئتأول لفلان، 

فىوكلته قد لكوني فضه، ولاية له أي له؛ بيده الل•ي المال وأن الإسلام، أحوة 
أميتا.له المقر يكون أن يشترط لكن مستحقه، إلى إيصاله 

يرهنفتلجثة، الإقرار هدا أن أيضا له المقر على يشهد أن والاحتياط؛ 
ؤوكذا كذا 

يمين•بلا فوله فالقول يبلغ؛ لم أنه وذكر بلوغه فى شلث، مى أقر ؤإن 
تكاليفه.لعدم والمحرر؛ المغني في به قْني 

نكرنند ظه: عقتل بن اه همد الث؛خ ئال،  ٢١)
لالئلالم[ّ)ا(: ني )٢( 



الإهراركتاب 

لكنؤإن ، يضرم لم يبلغ لم لكن إن لأنه اليمين؛ عليه يجب أن ؤيتوجه 
منصور:ابن رواية في أحمد الإمام ص نقد بالحق. نأم عاليه، حجر بلغ قد 
القولأن بلوغك. ؛عن. المشترى؛ وتال أبلغ. أن نبل بعتك الباع؛ قال إذا 

هل• فيها يشك اش التصرفات وماتر الإقرار في يجيء وهكدا المشترى. فول 
ه.ل.افال؛ أن فإما الصحة، العقود في الأصل لأن بعده؟ أو البالؤخ تبل وقعت 
غيرفيه مشكوكا كان التصرف وقت أنه يتيقن أن بين يفرق أن ؤإما عام، 

ممنالتصرف صدور نشا قد الشك تيقن ح فإنا يتيقن. لا أو بثلوغ،"، محكوم 
وذللث،الصحة، نرهل في شككا فمد عدمها، ]والأصل[أا، أهلته، يثبت لم 

الصحة.من ماغ 
وحالالأهلية، حال في صدورْ يجوز فإنه الأحرى؛ الخالة في وأما 

هنافالأهلية وقتها، قبل عدمه والأصل الأهلية، وقت صدوره والفلا٠ر عدمها، 
•وجودها 

مثلحق، به تعلق حتى بالبلؤغ يفر لم من أن العباس؛ أبو ذكر نم 
أوله، الولي تصرف بعد أو لأبيه، تبعا له ،؛.،< ١١ثبوت أو أبيه، بإسلام إسلامه 
لثبوتلا، أم حيثذ اليلؤخ دعوى منه يقبل فهل لموليته، منه أبعد ولي تزؤيج 

دعواه.قبل الذ1اهر في به المعلمة الأ-حاكام ^ه 
راجعإذا فيما الوجهين على المسألة تخريج إلى العباس أبو وأشار 

عدق٠انقضت قد فمالت،؛ زوجها، الرجعية 
؛لكللميط. فلّاهرأ بإملامه المحكوم المجهول اذعى إذا بما أيضا وشبهه 

المحكومتصرف لو وكدلالئ، الصحح، على منه يع لا فإنه البالؤغ، بعاو الكمر 
معروف.حلاف توله قبول فمي الرق، ادعى نم لكللقيهل، ٠لاهرأ بحريته 

إقرارهيجعل أن فيحمل لوارُّثج، المخوف الموت مرض المريض أقر ؤإذا 
تردّلا س بخلاف لكلأت، له شهادته ترد س حق فى فترد لكلشهادة، لواررث، 

ثلاثةالمقر؟ عدالة تعتبر وهل لكلشاهد؟ معه له المقر يحلف هل هذا ثم 

المخ.باش من والمثبت، ]ولا[، ؛ و)د( اكيمين محمد شيخا نخت ني 





توغير0 القاصي قال الحجر، بعد قأتر له المأذون عالي الولي حجر ؤإذا 
بعدوالوصي والوكيل كالحاكم مهللقآ؛ إتراره صحة ت الميم، وقياس مبل. لا 

تعفى.عندنا الحجر لأن العزل؛ 
له،المفر وصدقه المقر ر-؛ع ثم المقر، من له المقن نا ثبت ومتى 

الكافي.فى حكامحما وجهان. نه رجوعه؟ شل فهل 

كالحرية.فهو تعالى لاه حما فيه النسب، جعل إل الماس• أيو يقال 
كازل.فهو آدس حق جعل ؤإن 

كالولأء.لائمي حق أنه والأب: 
علوسحومحا، المحرمية من اكاست، الأقارب، فحق عنه الرحؤع قبل إذا نم 

تزولعل الثابتة فالمماهرة الكاح على التصادق عن تراجعا إذا وكدللث.، يزول؟ 
بالرق؟كالإفرار تكون أو 

ذللث،.في العباس أبي نفلر تردد 
بنفلأن أنا قال: أو له، المقر تصديق لعدم يثين، ولم نجا ادهم، إن فأما 

لي،و_إ لا أو لي، أب، لا قال: أو معروف،، اي، غير إلى -، موانتفلأن، 
يائهفي الأصحاب، ذكر فقل أبا: له أن ادعى أو آحر، سا هذا بعل■ ادهم، ثم 
منه،قبل نفيه بعد بالابن اعترف، إذا الأب أن النسب: من يلحمح، ما 

ب،،به يثستن، لم لمنكر ، تأو[لبمجهول الإقرار أو القمح، ا همن لأن غيره؛ 
لمإذا لمكذي، بمال أقر إذا فيما قلتا كما مقبولا، ذللث، ؛ط إقرارهفيكون 
كانؤإن منه، قيل ملماكه؛ أنه صوا بعد المقر ادعى إذا فإنه المال لثيتإ نجعله 
وحودءالمكدوب، الإقرار أن على بناء كغيره، فهو ه نفلأرق،ا به المفر 

كعدمه,

المجهول،أو الماغ المال ؛منزلة تجعلهالأحر: الوجه على وعناك 
المال.لبستإ وبالمال بالحرية، فيحكم 

لرءا[افى)ا(؛)٢( العلوية. ؛ي لت، )١( 



الممهيةا^لآحتيارات من الخ1ْيف الاهقاو 

ثانيآ.الإنرار يه نيقبل النسب مجهول بمتزلة يكون وهنا 
غيرالإقرار عن والرجمحع مقبول، الدعوى عن الرجؤع أن المسالة: وسر 

بابمن هو لآدس حق دلا ش حق به يتعلق لم الذي والإقرار مقول، 
عنه.الرجؤع نمح الدعاوى، 

زوجيته،تدعي المفر موت بعد أمه فجاءت أم، له بطفل أقر ومن 
وحالفالمحة. على حملا عنا الزوجية ثبوت أحمد؛ بكلام فالأشسه 

ذللئ،.في الأصحاب 
إحلأفومحال مضت، ما ونال؛ أنكر ثم غيره، أو لمن قبض أنر ومن 

العلماء.قولي أصح في ذللئا فله حممه، 
المقر.بيد به المقر كون الإقرار صحة في يشترط ولا 

عمران؛]آل أفيدايم وقالوا تعالى؛ كقوله الإنشاء يمعتى يكون قد والإقرار 
صح.تمليكه؛ إنشاء وأراد بشيء به أقر فلو [ ٨١

بحقها.محللبه لها كان بها؛ أقر نم فأبرأته، امرأة زوجية أنكر ومن 
أوأخ حتى. وارث ببء ولاء توءليه النسب مجهول وهو أقر ومن 

أبيقول وهو لا، أو المولى صث.قه قبل، وأمكن؛ له، المقر فصدنه عم، 
تخريجا.الجد وذكره حنيفة، 

متواصل،فيها المتقّارب وغيره الاستثناء، له مغيرة كلام صلة وكل 
القولين•أحد وهو متواصل[ الأستل.راك مع زوالإقرار 

يقبلأن ؤيحتمل كيلك، لكان لمانه؛ سق إنه الطلاق؛ في مال ولو 
المضل.]الإصراب[ص 

إقرارْيناقض ما يقبل ولا إقراره، مل شراءه؛ ادعى نم بهللئ، أقر ومن 
معتادة.شبهة •ع إلا 

باُو 
أصح.٤؛^: عقل ين اش عبد الثيح محال مواصل[، امتدراك مع إمحرار زولا )أ(: في )٢( 
•تالإةرار[ قؤت محمد شيخنا نسخة ؛ي )٣( 



الإقرارتناب 

وأمضها، وارثة[ر ]أنها شافعي وارث فأقر مرصه، في زوجته أياير ولو 
لهالحكم يؤخ ولا يناقضه، ما دعوى له يكن لم بالخلاف،، علمه ْع وأبرأها 

ب.

يكونأن ت الدعوى جوابه في مفر أنا قال،• إذا فيما المذهب، وقياس 
إنقوله* في تلنا كما الدعوى، في ما المفعول لأن به؛ بالمدعى *قرأ 

المدهبه.في وجه وعو آحر، شيء إلى لا الإيجاب، إلى بصرف الشول 
وهيمرتبة، والإقرار الإنكار فبين تدعيه، ما أنكر لا قال؛ إذا وأما 

a ١

أنهت فالمتوجه له. مصدقا يكن لم فلأنا، أكل.بإ لا أنا الرجل• تال ولو 
يعلمهمما المد.عى يكون بأن قرينة، إليه ينضم لم إن للإنكار، نفي مجرد 

إقرارأ.كن لم ؤإلأ علمه، عليه ادعى قد أو المطلوب، 
ليالمدعي: قال إذا فيما قال أنه القاصي: عن الكافي صاحب، حكى 

لأنبإقرار؛ ليس أنه - مائة منها قضيتاقج عب.' المدعى فقال ألفج، عليلث، 
مايحتمل ااءنهاا< وقوله: يه. يقر لم والساقي يقوله، ]دفعها[ قد المائة 
ياوعيه.

و»حدها«في«ائزنها« الوجهين أحد على يخرج هدا انماس: أبو نال 
أنؤيتخرج ال٠اJكور، إلى تر"؛ع الهاء لأن ؛ ]بالألمؤ[ هنا مقر أنه وءاقيضهاء 

وقضيته(.علي له ءكان قوله: في رواية على يالماثة يكون 
•تقدم ما على بالجمح؟ أو ها' وحل. بها مقرأ يكون هل ثم 

ؤإنمايتعلق، لا الإقرار نفى أن بشرط: المعلق الإقرار في والصواب 
أداءهيوجب، أو يوجبه، يسستج معالقا يكون قد به المقر لأن يه؛ المقر يتعلق 

ألف؛لفلان فعالذ نيد قدم إذا مقر: قال لو كما فالأول: يظهره. دليل ]أوال؛، 

وارته[.]انه النسخ: وش؛اش )د(، س العبتج )١( 
الألف،[.لّافى )أ(: ني )٣( ]دسما[• )ب(: ني  ٢٢)

اسوءة.ر ليت )٤( 



الفقهيةالاختيارات من |وهام1ة الأخياو 

ردإن فقال؛ بها، أنر ثم ألف، نله الأبق عبده رد إن تال؛ إن وكذلك صح، 
صح.ألف؛ عندي فله الأبق عيده 

عني،عفا إن أو طلقني، إن ةاوت،ت لو الخلع، بعوض الإنرار وكيلك، 
التحكيم.شه ففد ت بالشهادة التعلق وأما ألف،. عندي فله 

يرضفد ، iJLlJdjعندنا، لزمه التزمته. بكيا علي حكمت، إن نال: ولو 
واحد.بشهادة ورض للشاعد، وتزكية التزام الحقيقة في وهو بشهادته، 

ومثلهاللفنل بدلالة العلم عدم وادعى محضر، بمضمون العامي أنر ؤإذا 
الماوهجا.على منه نبل يجهله؛ 

كالرهنالمالك،؛ برصي إلا يثبت لا حق فيها له بعين لغيرء أقر ؤإذا 
أن]الميم،[ على ؤيتوحه يقبل. لم الأصأحامح_،: قال بينة، ولا والإجارة، 

نماالمنفعة، أو العين تسليم يوحس، ما تضمن ما الإقرار لأن قوله؛ القول يكون 
نجوزمثلاولأناوقضيته ألم، علي له أكان قوله* كمافي التسليم، أقربمايوحب، 

والقرآنالإقرارات،، في فكدلكؤ ونحوه، البح في الإنشاءايت، في الاستثناء هالا 
المالك،.إذن وادعى فعله، بفحل أقر لو وكدا الدين، آية في ذلك، على يدل 

لحلما بعد يخرجه أنه لا اللففل، في تثني الملحول يمع والاستثناء 
الأصح.في 

منصورابن لأن المن،؛ استثناء جواز أحمد: كلام ظاهر القاضي: قال 
•حمسين منها فقضيتك دينار مائه عندي ل،ك كان نال؛ إدا أحمد عن روى 

نوله،فالقول بينة، بينهما وليس 

نوله؛فإن فيه؛ المختلف الأستثتاء من هذا ليس العباس• أبو تال 
وكذاكذا علي له ٠ نال إذا ٠ حنيفة أبو تال ءأحمسينٌ مثل سينء ةنضيتك 

إحدىلزمه ، درهما وكذا كذا فال؛ ؤإن درهما، عشر أحد لرمه - درهما 
عشرون.لزمه لدرهمآ[لا،، كذا نال: ؤإن وعشرين، 
أنعلى بنوم أصحابنا فإن أصحابنا؛ قاله مما أقرب أبوحنيفة ناله ومجا 

المطبوعة.ش ليست )١( 



اآًْسالإقرار ؛تاب 
٤٧١=ض====^^^=^=1 

الترجمةمثل الدرهم وأن المعروف، الظا٠ر خلاف وهو تأكيد، وكذا* *كدا، 
العرب،.لغة خلاف هو ثم النما، لا الرغ يقتضي وهذا لهما، 

يكفيهيل فائدة، درهمأ، *كذا قوله؛ ني كان لما درهما أراد لو وأيضا 
،.درهم١يقول(؛ أن 

عادة؛يالأخر أحدهما يتمل اللذين النيئين يئن يفرق أن والواجب، 
الزيت،وكذللثئ . يهماإثرار ذلك، لأن الفص؛ في والخاتم المف، ني كالقراب، 

الجراب،.في والتمرة الزق في 
كانمنديل، في ثويا منه أخازلت، أو منديل، في ثوبا غصبته نال،؛ ولو 

وهوخاصة، يالثوبر إقرار فإنه منديل، في ثوب عندي له لا؛ • بهما إثرارأ 
Jy ، حنتفة أيي•

العشرة.إلى الدرهم بين ما أو عشرة، إلى درهم من علي له تال،ث ؤإذا 
ثمانية.وثالثها؛ عشرة، ؛ وثانيهاتعة، يلزمه أحدها؛ أوجه؛ ؛ تلنا

واحدمن *ال(ت فإذا الأعداد. من العلرفين بين يجمع أن ينغي؛ والذي 
إنوأربعون وخمسة العلرفين، أدخلتا إن وخمسون، محمسة لرمه عثرة؛ إلى 

أخرجناهما.إن وأربعون وأربعة فقعد، المبتدأ أدخلنا 
أنلعلى كلامه مطلق فيحمل المتكلم، عرفا الإقرار في ؤيعسر 

،.٢١٠٠١٠١وافه. محتملاته. 

كماطرين نيادة يوحد تدر>م[ كلمة• بمب■ والمعلمعة رب(، )ءا، رأ(، في عكن-ا  ٢١)
الحلاف عو العرب لغت، لو وأيضا درهما٠ أراد ني كان لما درهما •كل.ا يلي• 

أنالفلا٠ر المعروف الدرهم وان الترجمة، مثل وهدا - لهما الرفع متمي تم انما، 
النقيمحي الشيخ عليها وعلؤر لج،' رأ،' مب لمستا اpب١د؛ وهدم يدهم• يتول،؛ 
ناسخمن وهم أنها القلماهر نلت،؛ وضوحها٠ عدم إلى إثارة بالأصل"' ُكن'ا بقوله؛ 

المخهلوءل)ب(.
الحماوؤوه الكتاب تم ويه الخطٍة المخ انتهت، بهيا )٢( 

/U/Uالاثنين يوم نجر نة  ١١٥١١>_، والتمحيح النسخ مقابلة من انتهيت، ونل 
الثانيةللعليمة مواضع ونصحح والمأنايلة ١لمخهلو٠ل١ت ني النفلر أعدت نم ه، ١٤١٧
الخلل.أحمد د. والفضل. الحمد وحده وه ه.  ١٤٣٣ا/a/٥ الخميس يوم عصر 





الموضوعاتفهرس 

urn-

الموضوعاتفهرس 

اكشطالوصوع 

٥الثانا اس دئ م٠ 

١١ الأدر الفة سة •٠ 
١٣التحقيق ريقة ط٠ 
٤١ الخلية اكح وصف ٠
٩١ الاختيارات، المؤلف رجمة ت٠ 
١٢ المخلوطان س فحات ص* 
١٣٣^ تاب ك٠ 

٣٣المياْ ص
٣٦ماء مي يما بكل الحدث طهارة تجوز ضل• 
٣٩الأنة ب
٤٢اسلي أدب ب

 glc^ ٤٤ وغيره السواك
٤٥الوضوء صفة ؤَبم، 

٤٨الخفين على المح 
٥٢يناقض وليس ]للوصوءآ نانحأ ظن ما .منك 
c/i  ٥٤الغل
٥٨التمم ص
٦١انمامة إزالة ص
٦٦الحيض ص

٦٩الصلاة كتاب ٠
٢^١الموانيت ص
٧٥والإقامة لأذان اى 
١٨٠لعورة متر بحإت 



٤٧٤
الفمهيةالاختيارات من |كاْيق اياخاو 

اسحةالهمموٍع 

٨٣الملأة ومواضع الجامة اجتناب بميك 
٨٦القلت اسمال ب

٩٠المن ص

٩١الصلاة صقة إن 
١ ٠٢مها يكره ويا الصلاة يطل ما بمي؛ 
١* ٤ التلاوة سجود بمي؛ 
١٠٠الهو مجود بمي، 

١١ ١ الجمعة يوم زوالها إلى الشمس نام محي الصلاة عن ولأني محل: 
١١٢الجمامة صلاة بمبم، 
١١٨الأءدار أهل صلاة ص
١٢١الماس ص
١٢٦الجمعة صلاة بمن؛ 
١٢٩العيدين صلاة بميك 
١٣١الكسوف صلاة بمت< 
١٣٣الخاتن •كتاب 

ماالأبياء نور من لمس المعروف: المحدث الكتاني العزيز محي تال نحل: 
١٤٤نيا. نر إلا يشت 

١٤٨الزكاة •كتاب 
نحل
نحل
نحل
نحل
نحل

١٠٠الادخار.................... هو الأرض: من الخارج زكاة لوحوب المعير 
١٥٢عرصا العريض زكاة إحراج ليجوز 
١٥٢ومحرم....ّ.ا..ّ..ّ.ّّلأ الأرز مثل بلدْ توت س الفطرة ني ؤيجزته 

١ ٥٣به وتعاملوا درهما الناس سماه وما 
١٥٤............اش ٍنامة على بها تعين يلا لمن الزكاة تعهلى أن يشغى ولا 

١٥٨انحوم كتاب 
نحل
نحل
نحل
نحل

١٦٠والحكة بالأكتحال الصائم يفطر ولا 
١٦١ميت.........عن أو ونحوه لكر يطته لا عمن بالصوم إنسان تيؤع ؤإن 

١٦٢شهر كل من أيام ثلاثة صيام ؤيستحب 
١٦٤التفضيل مسائل ني 



الموضوعاتفهرس 

امحسأالوضع 

١٦٦لامحكاف اص 
١٦٨الج كتاب •

٠^١١النسك بنية الإحرام ؤيغقاد ت ضل 
٤^١١والأصحة الهدي بمي؛ 
١٧٦البيع .كاب 

١٧٩يكدا جتتي إن يمك اuتع: قال ولو ضل: 
١٨٠الح في المجلس حار لثن ت فمل 
١٨١٠الريا أجا 
١٨٦...............................يعرونها حملة المقاثي يع يجوز انه والصحح• إ نحل 
١٨٧اممم ؟>؛ 
١٨٨القرض بمت< 
١٨٩الضمان ص
١٩•فقط....................... الأسماء قي إذن الديوان في اله على والحرالة نحل: 
١٩٠لكفر من المسلم المد رهن ليجوز فمل: 
١٩١الجوار وحكم الصالح بمي؛ 
١٩١٠الحجر بمزث 
١٩٦الوكالات ب
y'lالتركة ب
١٣٠٧والساقاة ايزارمة ب
٢١•الإجارة ص
٢١٨المالك غناء •ع تجب والخائنة نجل: 
٢٢•المز •محاب 
٢٢٢الغصب .محاب 
٢٢٩الشفعة بمي؛ 

٢٦٠•الودمة بمزث 
٢٦٠١البرالخادية وحريم نحل: 
٢١٠١نئة الكله وت>ف نمل: 

٢٦٠٦٠الوقف مماب ٠
٢٤٨والخطة الهة 



ص
الفقهيةالاختيارات من الظْية أوقار 

الممحةالموضع 

٢٥٥الوصية تاب ك٠ 

٢٥٧المرض يرءات ي
٢٥٩له الموصى أمحا 
٢٦٠يه الموصى ؛اَا 
٢٦١إليه الوصي ص

٢٦٣الفراص مماب ٠

٢٦٤..............................الدس إلى الثلث من الأم يحمون لا والإخوة ت محل 
٢٦٦موته مرض ش امرأته طلق دمن محل؛ 
٢٦٦........ بمدقوْ لم والبانون الب أو بالولاء الورثة من واحد اقر ولو نحل؛ 

٢٦٧انمق مماب ٠
٢٦٩سدها يموت إلا الولد أم تعق ولا نحل. 

٢٧٠الممح مماب ٠
٢٧٢.......... كان وفل ولمظ لغة بأي نكاحا الناس ءدْ يما النكاح ؤينعقد نمل؛ 
٢٨١الكاح ني المحرمات ٨، 

٢٨٩النكاح في والعون الشرومحل 
٢٩٢للفح المشتة العوب قي نمز! 
٢٩٦الكفار نكاح ي

٠٣٠ انمداق ممات ٠

٣١٥الوليمة ب
٣٢٠النماء عثرة ص

٣٢٦الخلع مماب ٠
٣٣١الخللاق كاب ٠

٣٣٦الخللاق عيد يه يخلف ما إن 
٠٣٤ بالشروط الطلاق تحليق لجنا 
٣٤٩الأيمان حاح لجي( 
٣٥٣الرجعة •كاب 
٣٥٥الإبلاء بمى< 

٣٥٦الظهار كاب ٠
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الممحتالموصوع 

٣٥٨والقدف اسان .كاب 
٣٥٩النسب من يلحق ما لأن 
٣٦٢اليد •كاب 

٣٦٥محل;فىالأّضاء 
٣٦٦الرضاع •كاب 
٣٦٧الفمان •كاب 
٣٧١الحضانة ٨، 
٣٧٣الجايات •كاب 
٣٧٧محه والعفو القود اسماء بميا 
٣٨٠الديات •كاب 

٣٨١الجمهور عند عاتلته من وابنه الرجل وأبو فصل• 
٣٨١امة القص

٣٨٢الحدود •كاب 
٣٨٣واحد..............................حكمهم والصحراء المصر في والمحاربون ت فمل 

٣٨٤المني أهل قتال ترك والأفضل: فمل: 
٣٨٥.....................لا أو يكر هل والمشروب، المملعوم ؛ي شككتا ؤإذا فصل: 
العصيةفي عاليه يقيمه لن شريكا يقيمه من كان ولو الحد، ؤيقام فصل: 

٣٩٥له عونا أو 
٣٩٥المرتد حكم ص
٣٩٨الجهاد •كاب 
٤٠٣وأحكامها الغنائم مة قص
٤٠٦الهدنة ص
٤٠٨الجزية وأحد الذمة عقد ؟َبما 
٤١٢الفيء فمان ص
٤١٣الأطعمة •كاب 
٤١٦الدكاة •كاب 

.....ا..................................ا........ب.ؤ........ا.......اا.خا؛حائز لحاحة والصيد فصل: 
٤١٩الأيمان •كاب 
٤٢٢الدر ص



٤٧٨
الطقهيفالاختيارات من اكاْيق اإإخJاو 

اكمحتايرضهمع 

٤٢٧القضاء تاب ك٠ 
٤٣٦وصك الحكم ٍلريق ص
٤٤٥القاصي إلى القاصي كتاب ي

٤٤٧القمة 

٤٠٠الالءاوى لأت< 
٤٥٣الشهادات مماب ٠

تجوزلا أصم، مهر أحرس كال من حرب: رواية في أحمد تال نمل: 

٤٦٢الأموال....الواحد،ي iالشاهاJ الحكم تقتفي وحزيمة لتادء أبي 'قمة" محل.' 
٤٦٤الإقرار •كتاب 

٤٧٣الموضوعات نهرس ٠
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