
و!خال!كلم!ثألم!!!أح!!م!ممط!!ب!
ك!3!"4ء!"،!ى"!!"4ء*!9،لمجع3.صؤ!اكم!؟!لملإوو

!!س،!جحجخحخ!خ!ح!ح!!ح!ج!
!حه!!ثهس!

!ص!!!!غحم!

.جمهيولحه!.ط!جر%!

.!ث!ه!الا!!!؟!!ح!*حبم ءيم!حث!لم

.!ثهـ----..ء---.!!

.جمجبمحه!مالمحما!!غخ!نر!االى

لى!حّ!6يهـ.!5كريهئم

!3-ذ/!ءلبا،71مراص.خمتعس
هـ3!-.،،55!،نجهبم!

3!أ!ْ"سسْله،سء01س!ك!+كأ
!صهـ+ل!!13!.5َمرَغرج!يه!ش!إن!

إ!+يه!ع!،حه!!

!ماؤ؟كلىللأ!ا،عهيس!نم ء.ىهر!

عهجم!!

حهـ+!! .!ءل!حفإح

!فلبتا!!.ءقييري

لتضص!وئابن---اي.!مقي!

ش!حيمفي5

!الهؤلف4محفوظالحرج-قوق!!"!في
س.مه!ر

!حعبرح.

15112سنةبمصروروزنتالروط:43!وهكنوبمْ*حْ

!يهـ.ء.!ه!

6بهـ0د7ا5"لأ69لأ66بأ!ا/3ل!!6حث!6س.

حهـخ!.3 !عحفا.

6ْص!خص!-ح!!!!حم!!حكح!!ح!ححمضجحح!!خ!!!.ْ

ك!!حه!ث!له!سثهجم!ح!كليكلاقي"،ا!?خث!كثي4و!"ثحم!ثيءغ!ه!ا!ه?ء!.!ىح!+حر

ر!ع!حر!كلا

!ئ!و
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حصمح--.َ.*بخ!!صيه!!ح+يم!+!هبخ

تج!ه!!!!!،!تحخ!،خِضبهخ!!!يم:خ!+!-!يحه!م!1ئر

ء.المآشة9ء!?،!"ل!ح!!!!اأ؟!
يلث!با!الطأى!*
-ط!-"--!-يجكلرص!-هَااالم!!و

ب!لم5

بمه!

الْىنااإبهماوي!ثصابرصنالأبه)ف3تإاا!ىدىلميص2انالءادة،-شر--أم

صص*ز

لاجم!:اببا)\بى:"9َ!وإلص31\ص*ىالانوا!اال!ادةطدهبمحاؤ،6ا!1-سش!ابرِ

اهفامتذفم!اإ:*َاإ!دىاوإ*لَّإيهواهـَمهو3ؤ"ءهـار1\شهور"باال!يمربمترلةإ

أ-1،لففصاا)وبخش:4أ-حرىّاالمة!يهـفم!-ووإدذ!قانه

وحلمحىز!مممابارشئا!لا

تألْىاحرسماصرهـاخاجاددَنرالذي،نهاي!بمبم!ص!الارر-هـا"*إيةمحلا-ور"تار!؟صر

41ا!صولاأسوالىأو!بنعاهمازراششارومحفإرفاشىالبأيم:ا!ز!امضإلىيوىْ!

-!وروالمصإإررةباضو"!وّازاؤ"،!ذافانءاءِوالصأشأقاى،قوْيمهعا!إته+-ا

بالا!داءِإ؟كاادة\،!فيورأتالا!صابواحسكبؤهترانجنيارْروإعذأ

جميعاًاعل!ةالبي!13-ابإدي!وإءلمياءا،:إقرلمطألما41لضور!أبإس!1-حبفاؤجمله

ؤ،-يرمل-ا.إثانهعالمحاوطادالعهاولهخدمبلثكالدّفيعمرلااءاٍ

مصرحاخامحانةبمببالى

شم!ولْىبنحايمصهءود
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ص!!!ى66!!ك!!!ختًص!ىك!م!!
!!رخ!خأ؟!وح!ج!!ر

9بملأأ"

n=لمح!يه!أ!أ!ا!!ال

ح!-!ك!!-خض!

فر\

6ولا3ذ+71ا361؟7ا0ك!66!؟ذأ.95ء9016+؟ول!".53لأ،6ك!جيمادْء

(rlلأ!5*.!61ث!!!ز!لأ!.96!ظلأ!!الأ!.أ!!لأن2*هفي ln

لألأ!لأ؟66د36730.6إره!6.3؟!أ!لألأاعأ!أ.لأ!هلأه!مأ!لأأ

63*6ئرrلأ-6.3!رلأإأ!؟جيماأآئأئأ.ا!-!l+أ؟6آا*61.61ر؟للأز*3

61"ألأ!ل76؟لأ".الأ!-افئ-لالأثه6إئرأذ.3أالأ6ءلأ*ذأ+9أث! ,I ir66!لأا

أu6أ6+!لا.6أيأ!يألأئ!*أ-!م.-!mnnأ6إئأ0؟ول*ا*ث!!c1.1كأهأ

يا6!يىثأثأ6!رلأ"لأ.أ!!!61!لمحم+61.لأ!؟6؟!إ!6*!5في.أيإ!63أ%ئألأ

ذ،ا؟6أإلأللأ669ب!ا6إ!إلألأأ.160!7ائأئز-7في3-أ.لأ!120؟!!-!!؟6!!أك!ثط

لألآا6د!3.!ل!لأدللا،!مأ؟د؟-لاد."!أ،أ+ب!6!أبزْ.لأ!3ء7*6639

66يلأأ639كأ3!مirrrn.6ا"ئأئأيأ!ئ!6أ؟ب!"!م*ه.*6ا6؟66لا
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مقالطم!ل!ت!!

مضىوقداظليقةبدءِالىتاريخمميرجعاسرا"ليالىبنىانالمعلومصن

ا)ةاريخيةالاصورمنالزمن!ذاصواهماولةبّينعامماً-567داليومالهلها

هذاهع!دناالىنصلصت!االكو!وبةددىلالالمجار

ابرا!يما)سلامعليهـمآبازراذ!يةمف!الاسرائيليةالأمة

.يعقوبواس!يمفو

511..

واولادهويعموباصىحقشعدهوءنلايخىلميقة4899-مه!يمبر!لد

لاخليقة2238سنةفيهذاوكانتعالممااللّهأ!ىمهمراشوطنواعثصرثىا

فىولادتةركانتمالمصر6ءلمطاءمااسركاراي5ءهـلهمحطالنى.خ! ........-علمرا

الوصعليهيزلاشدة!فل!ا2368سص"ادارشصمرمفالساجاليوم

وا!واتالعذابصنيلاقونهلماكانوامص-ىمناسىهـائيإ!بنيباخواج

8؟34لمصنةنيسان15جمىموةوتهاللّهبففىارم3،-ا-رص!ىالألإفةإم.

عاىالآلهيةالقدرذبهااتتالتيالم!جزاتيىرفوالةارئ.للىخليقة

وقومهفرعولْىاغراف*هـجؤةح!كأفرءونويبنبد"ال!إيمصوسىيد

ئيالا.اسراتجاوفياة

اظنرءنيةوهوكنا(ولظأ!6ذ6)الةط!ربعهد%بادحاعصولهذا

يهذاةأصوااطريةونيل!كلمال!بودر4ؤيدمنظما*صهمتذكاراً.محتمرءير
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-طه-بم

ا!قكمق

تذكارافايرااظجمفوبأكل-:؟*"ه.ت:إشالْى59يومفيإميدا

اً.أفصيروهابمووهصؤبمزوءرخ!يههـ!ت7!اءجبمجةموهـ.ء3ابرو-ر!م!الأ

النّهانوسص؟.:!إث-كألى51ْجؤؤءَو!+"!"؟(أ!آ!اخلا!ء:د31،

ؤإمسشاخارص!ولْىوءاصص!يرراشافيإرزكلامبا؟فئا!3عساماكاتلLوإ--ءتحانه

.ظ!اآَءإ:.لمهفيلةتا-كاهـاالإفاالوصكي

،-

ا)؟.إثإصىا!دالا:صة1إذيما9السة010:

كأ2هـجاكرص!ن3:مممص-ب!الا-هـنآجمرموفب

لو-جنعاى(د؟!أاءإ-ا211اوهـ)-:الىفيمافوس5يا-عاىةةأتورإ)ت!زوج-كألا

"نىيا!لم(+مها،سأص!ا!!قد.سد!اَص-ظص:!د.بوماوؤاحض-!إسةاثص!ابا

انجإّاثرس!ا3-باةت-2-كأإضيهاي3ْ-اعاإتينالى1طثاالصصرتوخلاد

؟إوت.وعية%ادا9348--:يغفاح!تاب!تردخاوا3لح88خةسا؟ارلى-:حةيوم

كنغَ.اش!رإحلا"يم--!31حارباق؟صصدمإحممه(ر6اإجهص4َهـ!ى1ص!ا:-4نون؟ت

ا=خحاسكاهءم!واف

!516هـنةرلهالأرجى!ماحغآخما؟إ-إ"أسْاارإ-احصرنشْ-وّعء2يةاالدا!ولى

ىت5إدمخ!اءاةرلىفيقرص!رزبمفىه!ض!خإثاالىالإ!صبحده!قوآل

اإإاثلولاايامهوفيا:يا-..و!سبا!ثوا-ره!قي:ازعتأءيالىقإ!!ءا!هوراةا

..

لنصلإاهـءينسهصأصن*ظشقاؤولسفىءالمك!اوإتالاء50لاات!ااس-،ْطْ
....ًر...!!:ضا!أ
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المق!مش

سىختإن؟!دإ!!االاءّالامرهـ:4ا؟!زعم3882سص:4مفمابمهوببتدىء

الذبو!و2493صخةاطءَيميمانساابض"الىومنهداوودالىوأع!

منسصخةلح08مرشرإءداءئ43892سهق"ِبدأَ.اأقدس؟تفي

صمدل!انإتدو92س5نةسص:4شاتهى5ءسه.ناسراء:ا!بى-روخ!

خروالا؟لاوذابملمكاحدهماكمى-!ىصطرينإلماثاأ!سارابارئ!االممارو-"

صمطوخراوركشامطماتممافألا!عاملكت!ارحوخىدفاص!ْحتى!ا:ل!-! ....3ااءا!هـلاث

انقرضوهـئا3سهس8لىخةصددؤ"!المثاد?3إةدساوصإت!

فكلإ!وؤدلى:!ة411إقدسا.؟صتفياكىلثإاأوردفكاناصص-هـاءإ!ة!ىلمك5

بىباالىوءجار!سراصلامدراخذسصجمب5!نةَء،!مااسرا"جاربخىأصارْحوخىد

ته.سصيادقيتمءإيمَ؟ممَوحىكاصَاَ.ولالهم%حالاححركاكنه)-93ش

لهماللّهؤ:.ضاتالىسكة53اطالهـذهطمااسرا!يا!بخوبق

بىفأعانبابارممدكةصصقيوطب!دا)فرسم!دولصاولوهو-كرركما

ذريةصدقبالابازروءقدرو.نم!افيوكانفلسطينالمارج!وعممعاىئصا!الص-هـا

فيصرزأصصنةوبدد0933خةسهاورلضلمه!ا؟يمفدخىلال!لامعليهوودداالملك

تمهُ.أ،8.3سئةوفيإقدسا؟تممارةكىثخافاس

ءظيمءدد!!هيمبههاروتنساطهـ.نال!!نعقراجاءَهذابعد
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أ!ق!مش

الةومشضات!عاىلمخمالماإلاباسىيكلنصباؤ!كانوا!ق

باةل3!تحاخالب!بنفيء:6جاء!!الاياما!--لىتهماواص!،6ح

شايم.رو41تدحدروسصوَّ

أن!هبرا،-3!؟أ-زءين؟3باص!"آرفةحرا،ةابىيةأسص-ساإ!ياح!وص!!نأ1وثقرزا

وكاتوااحل،ءواكلصثةوادعنإسياءِا!ل!.نصو)فيذينا!!لر-الم!4؟حببهبهوىو!

ينيةالالش!أ!روسىا!ر،1"الص!اارتويئال-!وينمرا)رومى!ا"،المصبلم!وق

نوننجأوحم!ع!ء(،شصءفى(مح!حنه.اةبالةإ!روضْينإإت:كرخ!اءم"-الما!ةالمىبمحىر-ب

ةإ!هـراكركاكمدإرت!ماذفياءياجةسالا!4نرلا*حص؟لى*إآوالىحايم--كأسقاءن

ادص!هنوكالْىإور!.سابينصكينا!عب6لتلاثمهحو!*َافيب!لررصثان

انتيماثخىوسظ!الراقالماْجمي!ثامةالمؤالدامأ"لر-لجس!؟يزلةَالإ-ظم

ثاقالارعبا،5!3ءصوإرفيrهـ.!هسة"د-اليم3\-قاص!ألانالب-5ْ!إلث

الاءظ!أادىفيز،نقا!واظضاقالشمورا-.كأواسالسهولحتتثد!رِ!سإ-ا!3وا

بصلجنادىبالممإبرص!اافيولْى9والمعرإ:لران!9ناااط!-أ،.ولادهوكأفى:-طا،..:أ

%مومض!مقاءدفة"لموااليونايخ!حاربواوال!-صنمحاىوض!ارواإذتسة!ض!(

قبضواو؟تكا)ش!ا!ركاواينالا-11وواعاديمةدزشربإ!قاا!زصوشنورابة

اطشموَنامنسمالأرونا!سرائهالألىالىثانمةصماالماامحادوء:7الملطما1ص!ا3ْ

...-!مىى
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!أأ!ك

53سنةم!شدرالا3إمدهش"ن668!سص:قى.وللولي!ارسىهووءلماثفأول MY

الم!بااغتص!طاإالكاشقإ!و-ينئذٍ!!37سس:4أىاذريصه!!دهو!ءف

.8!4ل!:4يفاساغر،أَءااسرابنيع!فمام3ص!لاىسماآخىرءنؤودوسيينالهر

نيرشنالقجاصرةعمدؤاعل!3وتكاءتناً"واإاًصرليونالروما؟ه!حاررقد

المةدسبيتودمَّرايحنحاً،حارإلَامطيماوسنحلمرموإسفىءياؤس

.`MAYAسصنةإثابولاإلممرةواورشبليم

)ذينااإحبارالإناءِ)اغرّطمحلما6احماالتااربرفيالض!مإجدا!ذصنا!ضرف!وا

إثافىاالم!دسبيت.زرارةمحم!ا-ثرق6+اذ:شيبتا-ى!ردالتلتا!(صءخةدرا

د.نصثأ؟!ايبلغواكوراةوت!هـم!يركاتابيثمرفقهءنوالتلهودكائاية

9!م(كأاليائه)"ئيمتضا))باسصملطوإرز3ورارحبأثهاءر!*،ق-ويةوص316ب!الوصصا

باسصمتكلرنطوصارتالتلهكردةقاعإغ-تص-شط!793لمصء"المازلواوها

التورا!نج!رالثافيبافيا)تانيانجتابإلة-أءرداز+صكلناد(لىسني؟ج!)(،بمء؟!تتا"

بالمبا)مبريةإ.أ!روجم!الاصض:اراء3،-.إ؟شدئُلا-جالىاءِهـولاوبكلد

ن!نماكاام!كصتصثملاءنالمزحصنبيةإءرباومخنا!ا؟*!!ثد((6i)لأ96؟ا"امروراءيما"

ا):ل!وفىتأليف-اجمف!4334سنةالى97!!سنةورقو!الميمامث:اشم!ح

4دلأصاليينادبمثزء!زلةأنهقدنمااذاءروولاالآتاطاضرة!!ا)ته
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م!رْصح!

مشالمقك

التيالدينيةكامالاشاالنض-هـيالف!54ءنعليهِاشصتوللماالاسرا"ليلية

هـذاومعهـهـ.حاهـلالتءباداتمصنالدجمن!ما!يعكىاهـ-يداخالمرااليم

،ةاكلبّخروالارضرايماشعإ،ءإ!اإضء4ًرشاجمياشاحد!اشا-دالاثخانافس،و

5!باحخهِأ!لأ!رةشاو!مصحا!ىبرإثالاوابغداداءقابابا!عا!اءالما؟شبة

باسص!اا!اورروفيضهأِالا-نجادشرذلإصأصهلمىظ"دئخدااب-آمخاالرجىوعاحمه!ا

.نلمةلررا4بإورربا.*ناح!اوه(نم!"*م!طأ!!*!أ)يمأجةورسنانياار"

ج!،*!!!!ال!()"يشاد!وكلبا"ءآ!اس4لمجملح336نةسبرْ!ادفيذلاثوكان

؟!أ!!!()*9أظباسسءابا)!بريةي!رفاإ"دارءظيمعاامر*؟سلاحتص!بوقدكالف

عإ!انعلصيانهـءورثدات!موقدكأنهذاإ؟ا)يةر""س*ببالحرهـمكلةا!ا

النثثهطءحلبءإاايظإلو(!!!ءأ)(!مورا):،،-ةزالثالاادلبعْداحصدمما

بخدادإصئ!با!بصال!إمطشىالر!!شوكانر-؟سىإ*صكلدينارولتدصوكان

عر-ص

هـقالمع!ىديننفقةشكانترلص!!جاتغيراباااح!،ديناسناءضحا-!ينتخبهكان

اءمئيالالصسالثحبءِناةا!!ورونلهمالواردذ*التبرعاتوتباتاباررُالندش

صع!اًوماً.ومرديأًيةاليمودالاه!ورخ!لمجهتا-"إءاهدكا؟تا،لمائلى
ألا.

افرساكلمو5الأ!ح!اثاادواؤةلمتالمعا!دبطلت-ي!03؟0عامحتى

43!ا9نةلص-ئحمالمة15.أ-ا!دبمتبصوحا"ر!ولثيىنمبمد!االيهودآإ.إقي-ص2ومضه
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مشالمقك

وهءنا!حما(!أءلأأد!جمع!ةيةإحبرباإرررفونوإلأا!-االاخباردولىا.خداَص:كث

(.»اءظكاء1"بيةبال!!

ولا-االا!لا!اوجممءهـلطْا)جْم!!خا،رلحس!35!:"/اءنىإ*2!داوضاحدلمتا

ر!ثصإ:16اوجى"َو!شاباظ!انجماع!كأ-قماالاصصيعهءجةا.حهاإإكْلتوطَشا:لىاعْااءاا-ش

الأسرا!يايةاوا.إ!اهداظاغسإءِسص:إدةقيتبغدادوكانت.الىومالصلجنقرس

إنححانةوصإ!اَولاص2+افيءثا،دوإ!)!يما3حم!:مَوء:ا!لصْفاث9."هـلةكلسث-االإءفابإ!--،1شر

.ء.01.آكل.4ا-أءص!اأنوكاا

.حصءهـببر.ميرْبرى!إ

ص!خط4687عام-قما-رالااا-دك!حنىفحىب!اًا*تامماءا7.سحقي

مادْالاساهـءوأ6الإعاظإتلمماءِاجب:؟هـصاشهربرإ!ت-،البااالهأ!ااحإدءت

فكافالفيوم+رر.إخةن!بةًالماافهوقيا"01(لىَ*لمىش؟9ك!!ا!ئى)+طالةجما-.وث

لمأتووقد(ص!ورا)ببالىةاقاء،ت!نتشكا4لأهـ!ازمماءِذوز!2االرؤسىةخر

دافيدالرء؟سبيا!الإه،يعصااال!كلب3رءاصوكانتا!كابرالمىهـط*سحىص2ر-اسة

متتغ!اتًاا!رلةاكأجصإ:إ!أىادًصصَكونهالاسصتاذذلكشكان.زكاب3ت

."...!ما

إةلمصفة.والاؤ:أشوام!يرأتةافما5-ولهإتة-ت133ؤهـلهبيةالوفا!!صاا

الاءمةجمب!ما5!قالاءظامواالاَكرطرلروضه!ماذإكابرلهـكماوكاث

إتوراةاوترجمةالحباداتفببالعربيةص!"ف++ناشللانهالاسرا"جاجة
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م!أالقك

ماكانوازالوالعامظاصاوافادالاذ!إنقوؤتنقيولالكلنارفأةاكللإرتَالمهو

الاح!،منتكافةامحؤا!اءِكااءصصدفيبمذ)كاونهـوضواالأشم!،!كأ،امن!نا)!

والفالتهما!ؤالاسرا"ياكبلامثوربإَايمننهلالحصواهدونالتا!ودصنمح!4تست

897iسصنةاكاءكألم!ضةهـهـ4ع!سد!طا!وقدا-رىشمرءسقىفكطشى

فاولاًالم!ثم*ي!فاقفلتراداتالاوقذَت"+ادارص!مأالاصبنئذكِثرأحمتوحى

ةصلم

مبادشابو!عمدثاليااقفلنمالثانيةةإرّا.47ربسنةقفلىأصورادمعم

واصب4ود-بخبرلص:اسجةمنالر"داسةزالتالوقت!ذاوكلن897،،ست

يخولاا1ش.ء،":اهـالعاحاخام!لها!شضجنىب"ا!دةوصمالرت!الهمرايولا():ء!ود

ظ2رانالمماالىابقرلجنالاحىجماراوقاوىالتلهودبحسبي!!سإلد،ْ،4!صر-

بادذكاوردوفاهـش،.يمونبنوحما،صالجليالانا(و!ههـدص!!!!ئفة)بموفي11

اسمانحا.ا!ال"لص

-.ص!

قاَصاداً!تندمروأخيماً!اً:د!هد5َو948!4شدبمهـ!واإ1احا11!ذلدش

تضلعهىوكازامحارود%!اص!+اجمييم!ثالاسى!ا!جئر،الشعبمميط!ارا-جاً

متضلقآَالد.ة
وكاتا)فلئطوعلموالفلسعفةا!باواالطبي!جةأهـاوأا5ءنيت

اح!،مهاجخرواصىالديننصوصىصرورفةؤيماالةاءدةانرأىواذ،ثاعرآ

عاىلمجتويواسييكالبحرو!والتاهودألىالرجوص!منلابدلانجدَاَصءبة"*
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أ!م!

ص!!!ه
يلاوْأصنماهقممودت!ريباوالتاليفاو!حنيففيشرعضهخمالمجدا6!

ادلالهلاروطيإ!ب!؟!ريومئذٍوكانالممثكابتفس!يرإولآفبدأَاصعب

2،حؤوء!ا:!اجمافعا!اا)هربيةالاخةمف!كانالايوبيالدينصلاخ

بالص!وبةوبعض!ابالعربية!ب!ضموفتاوىوطبفلسفةمرنبهاروؤلفاته

ثمر-"بعةاروهـو"يةلقواليدا))إَ-"!ا-يم*!)ةابلا3ض!عالواو!و

كمايخم!ريتماجميلاًيهأتة-صةمصمماًء4وفرشالديخأف3-ثواًاجز

؟ج!االناسا-جابنالطاذاءجبفلاغيرهءنإسةرونىشالانسانله

حمه"اووجمو-!ءمةالنت!!بالاوممثهالغ!بىطاد!الماالو-يداالهما!واصاخ!

اله-هـاخئيممماط!فرض!و!يو!!الص!اذ!فىوالإكارامبالتع!أيم

ورءِسبى،.قاءكأ"!وسىيقمحم4.وصىالىموسى"ن"ءنهقيالماانالما

لا"\.إننورآلانهكا!!ذاالصرهـوفيسى-كلمةالىيجى!أاَسلا!اعليهالني

اسرا!بدط.)بنىوفسخرًااًالمعلماءِومصبا

إكَنيماسا-يثالاسرا"ليليينلمجارةبس!ر!!!44صصةوفاتهوكانت

.ا!إقد!اراضريمنلالاتا-فنالْىبوصيتهومملا.!رزايومتاالىباسس!ها)حروفة

!:إلىودفنمايهطبرالأم!و!ىرنابراهي!!االألمصتاذاناسى:دولدهبحبرثته!صافر

+رمرالد!معاىالايامترددهاشهرةترلثحيثودربممهلمحقا!ه-لليقلاحتفال
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-ك-

صش5ماوو!.لىا

واممنا!بر!التيلفاتههـ.والما!دعاالدينيةنناشؤووهـ.رجع7والاعوام

ا-إكلاءِابوركمايردؤلمذلاثص!و*إرالاق!أنماكافة4صهـا*:لصرالالهمةالم!كايز

هـرزاابهفايميبينلمنهاعل!4اليحف!!ذافأخذالضقادبا!إيركهالْىب!دهمن

ءحهـانقا!التىالاصليةالماَخذ

ايطط*أ(3"،3لأإأ3أ!ا*أ9العؤايم)الالمصخاذ(*يأ)ناهـصولانحلرثرذالمثب!د

-إدرْو!أoViAسىنةباصر:انيامولودشهمو!روافرايمبنيوشما

هذاإريخالرفيكمبم!لموم!والاضطمادكاودصالر2دهـط13اض!!ا

الممالاصاالمابيهانموهـ.تىاسبالص!كلتالمدبهورالاسضاذ!اصروؤد

الالصتاذ5ء!فَّف*ىقىوأصيدا6مدتم!ن-كألا*لمملفرعْو!:إك!انيةإ*ا

فىاصدرلهماالىالاح!،مكما4مافيورَّد"يةالقوا)بد"ا)شم!راإ:ءونجا

ا!يتهؤلىرلاي!رفشصإقمما!وكلو59ءوضكل!م-!)نجينالتلكلو؟

الدين-دم1كل،94فه!ص4كابّمعرفةاكلمموديصرفدر-ء4منإمعا!الاَّ

الاهتداءالىحا-4ٍفيوؤدكاإوالص:!الاالعلماءِو-دمجايئخدمةواهله

ءنهورضىاللهرحمهولههذاإ"لممود.إفىكاصابح!3ما-ذصال!

!كا-*ال!هصوالىكأش!ر(أحماا65!أ!لى)"يو!صف؟شط"6اسكلاخرص!حن!ف

لةاتمؤشايخاالميهوهـ،ؤ)فب!ا!خلمرالذب(أ!ك6ترأ36)"هاطورأ!
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حَهشلا

؟خ!ع3

كلس.لىالف11

صصوطان"باصموتالم!رإءظ!بطاذلكؤوقلهالىإالأفةاءِاقإعكحاَاأ-رى

ناالىاشضارةإ!فوفةا!دةالما4لصرRIL"ومة:اه(يئ!16نلأ+أ)"عاروض!

شالز.سيراتالا!يممنوطابلذَّما!بهِلمجدادء--ابءقإطلعا

.اقساماربعةوهوالعلماءِيبنالممنىيملاتوتوصح

أللاولالقسم

د!اوال!بوشمااإ)!عاوعلىبملمموهـو"اط:إةسبيماالى))وهصاد(39؟63!!أ)

والموا!م.ُالاعياد

الث!انيولقعممم

!ار.إقى"علت.إجميإمهركرو(إوررفةاإسثاذ)و!!حئاد(!لغ7ْا*6أ9)4اسه

إعصا،روااطجخ!دموعلما3ولاتاإ-أ*قوادرساتالمحلا؟ت.ليانليحوالذ

.ادواطاَاطزناعدوؤو!راظتهانوالوقفوالنذهـرإ!م،رقالتاوؤواعد

أشْاا!رْاولقسم

تجعلقمافةبم!خا،وهـو"اإميناورجر"م!ناهو(!ئأ؟!أ3ثطأ)الىء4

الم!فيطتوواسو-4وق،طلاقوزواجتقديسشخما""منبالنساءِ

إءالتواأحيادافيووا-:اتحىقوقكلنن*3ل!جالماوالماتإ"دونحياص2

حَبير.واصمعوهوآالمقااليهلصلمااخر
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أهاثأ!

ولقعمح!ا)!راب!
كاما!!ىإشهفالى"اقضاءاعحدر"وم!ةاه(شأ؟ء!طي!مأ!لظْ)اسصء*

ية!!لوصراالميراثع!اىايىصاإشتكللأنهاكانههـاعوبراا!ءخواطهوقالم!امالأد!ط

كاذلاصاغيرالىصا-جصاَوالت!ودوال!ةجمنواليموا)مثبهادةوالتوكيلاتالوصريةش

كَي5ِالمدبههطالقس!نمامدوف!و

ليشااليهخيرا)قي!انولْى؟يزلةواصرخ!oص!53لصلمةإةصماإإؤ!ذاحمشؤد

يةصةدها!احصلمىأ!ىشا!ذايومضااالىالييودكأ،-الانحا-بمبم

شى..فىي!ارصغهاو

ج!))نشصرءيةءمالا3خابوهو!ذاالىصلتابحاوع!لمناوهد!

حمم+اوايخيتم7طامحضءفيانجبمق!يلأأااليهبىاحداوماالمفخح!يةأ!الأصواا

"،يقصاأدهلاشامول!ى"انحبوبطات!*تارئي!م!اَصعادةاص!،حبإولاً

-خضحرالض!!ساادلااوءلممياوحْيربزعمنتسف!ا!9البي!-االاياديذو

واءلإ*الحاخا-شإنةحال4يرفءقصبمممكافاص+أ4ةاال!إادارةلمجاساعفثاء

دفا!رذاتهـ.رتةمنتعْلمةاءمسوليمت-!ءثااضهحركيةاادحلةشأف

(.وعْير!الا!اليةاإ!لاك!ا!كا:تاو"س!هيةم-!طواومحِاصْ!

ا):لاحالرقٍصناليهوع!يتماالىا)خصسمحيةنا!ىح!ةوصلمتفلما
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-ن!

هيسصلىالمة

ا"،ا!ء"اأ-في.اجمه؟ت،اأدا.؟ثاقشكلالا!ه؟هـآنط.محاًولنالفاقذاإخا!.،-؟ب

لااوا)*.كأيةإ.*ثهاأم:ء..هإ-كأؤثاض!اث!-:ضطناعاإاجا+-رإم4إتجابملاجم!:س2

ألااشوأكألميزيمطمميبوايفإ:حنتاذك!:وءنقض!(:حرب!بر:دو-ثاكا

ءص"

تاكلنبدلانهالأكىاإضااثم-ند11إككلا.محث5و-!ردصررووبةءنو:عنا.لملأ

كليهإور:لههـنومنهت؟سهخمهدص!4إ"اير-حدهـتمي،8يئلماءر!كضانجابمون

،!اص!كماعما-بلحسالىصصمادذجضا9حاشصارانشب!دهذاا3*كأوهـ،امشا3.إاء:د

ماذا،*!واا؟لحلاصا؟كأأصحةيْصاراوا-لمهاكأارعا"تجبماابئَءاباخْصا5.نرسي"

ارةإااعصْاءمحلس!ات-تعاعاالأصءت5".لحء-لاثاخاإااخإ-أا
هـهـسا.!.صبما.م!...سا

إمشب1ضتبعصاصءصم(ألاتاينانه!ؤَوماإحتابايرثركأ!شرءنا"فةصا!11

عاالايم4!ا!تفاال!رإ"إما:ولإةباص!5ا)ثَالمف6اسصت!ا،حاءشلتا-يريعص2+اأو

هـ!ا

ص،دىوركنعرل!شانه!ةإبادح؟كأىوا)ن!اذدءإ*تاحمهاالاكرء-"ا?ت

إ:،احىوااقاثملىاكلاشىوغ؟ااءالألةَااِئا5إقاا1011111
"...!-بكبهـتبرهـءو،مء!و!ى!ءا

ق،1،ا!يث"الأصايةاخذالماعلما،.ؤ-سو!والض-!ءيةىكل:اوا4.:عح!اتا

دراثًث-!خلآَاهـووهـ!ادواكاه.هـالت!رافة

إ؟ءلا3.:أشىكبوأخذت4أثابصددهـ.نعا!أوتوكات3!تؤ*

إخن!مبوااءجى-ثافيإطوالاالما:-الىوؤ-ءاتح!را!،،2ف3هـ-اداصجم!ة

http://kotob.has.it



---!لط

الم!حح!"كا

!داتيه4إهـاةاكامايجاخل!و-،،ءزاللّهبضورأً"-لحفمرالت!دؤيقوال!-ر!

إلاا)ؤ)ةهـءنذااصاوخ!نراإبهـونيكةابعاروخانلصو!او!ىتاك!ا

صمكر!الأفار:و!اً*شقيصا:رَرَاط:ورمه4ُصبمرصبهصا*تمانانيءإ؟َاويطاات

ؤ-ءجمنعافأ.و!وواءتةاديربأعىوبظدر.ل!*4

اطياذفي3%يمنإكأاةيقوالو-ا-:اتوقهـاطقيهـالزهـا!اط!ابةفاالاواساا

بإة-اتلس!ىش4تلىصا!رانةط!عاوا)ت.دةا!اط(ر*قوالم!ال!ااش

اليمينادهَاوا)سث!وا!:"اط-كأواله!صر:4اسص!ايةوااإكرالافيإ:-إئاا

ح!يىإاِوايم"ل):نىاوا*قىودوا

يثأإواشإئ+م3تانجماا!ذافاأةالىااتلافا:دةاتماكلارأ.ةحمتوةِ.د

أَهـ?الآاءَتش4ؤ:نرءاقإ-؟هـاتبص!4أ،/ح!(كا!واذ!آ!،74!"في؟قي)يىا)ن!:و)(رلم-رزا:

ا)رر-أ:م-3:ادْالاهذ!كاعااصررمء:د4اإقي،-كلصص!رفماذلإحاءصأنو!"اوؤد

..ً.ً.الأ
يو-ررولمأتتراب"اس!كأوا-محاأبا)*؟هـيةكمص"يغافاص"ذ+حوص!!عفمثفيهـابةو

ش!خ!شث:*دصى5-ع!ا)ءااةاضمال!ا!ءسةءييماغروا-!ةأ-:"ا!لاّاصت"ْ
ر..*هـثما1

يوسة-فإورإ!رة."اادااممما!الأاةاخفااص!مهةوردجا!"4هـح::4فىا!ارتص:

ا؟اورحةلدىتوسصهـاومذاؤو3حمأشىلمو"والةلم!إمةلىاارفرلو!ذاورجديرنى

له-ؤم!هكلجم!ا)ح-إنب!اأ-جْةْسنيضقلىباتلهأشءحا!هـ.:.،1وال!س
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تماوللمط!حس!!انةا

كماالفيوءآذالاسالتاكلؤلةجميعأ-فيذاتهالوقتنماايف!اًا"عَنوباطلة

إبمورايثإواراططكا"ابوالمطلع(7!!9)5657لصخةباريزفىوطب!و،ا

نءفخي(رًا)نظكأوإءداله-مث4دؤ5ءنعايهاشةوللما4وبمؤ)ةبه!*!!

لهوءْفرصمط-هـ4عفالا4رةعاإ:أشقاو--نماالتر؟بجمال

إنجَّ"واينالا-ء4!ودهاإم!خم!اع"!دتهو!ان)*اؤقووالور:!جىناتصلانهوا

اسل:بإ-ءيماانهالاأسانجةوا

لفصْ!رحِصولمهـتما

الم!بمركلنكا!ةعلتامانؤدىان4المقدكل-تامؤ:إرلناولاليماهذا

ىَالةظفيصم*ثرةألاَّا!ومامصرباشىحاخامعاحتلىسالا3؟!الاسص-اذالما

وفخعاىنه35رمالآَ!وبماا)ء-إبوؤرظتفشإدؤةده.*كاهاحاكبيره

اس!:اءوااك*بعلماَّنهوَّوؤديالصلا!مالداوا)ةناءا؟زتإطال!رفاممصجادته

ص!رمهبمر"ادحةابتم-كأاكمثىجيهع5ءن9!ضها-لمى3ختإ2

يراب!يمزابرا!إم4إ*لاوراإورا!ااطب!والصد!قالفاض!الا*إذاي!ي!صوالى

ا)ءقىابوؤرظقضلوقدالاممندريةنةلمجاخانحاا)نصحرعر*كامالأاناظر

ؤدر!ماحقوال!!اطالعلموتقديرهع!درهو-حةمةداركارمهرو؟ل؟ا

ناالىابتدألفألْىمنذا)ةمث!جب!صثابداهْليهم!اعلطعلاوة
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-ف-

دصشلأقاصاا

اصمتاباإشفتأغ،.تا

ا؟-ممماأؤث!امحاكل!اؤرخ!افهدجم!و.راداك؟!!اراغاصاقاحؤ-هـةوالى

،-!إممص!صسواإ:مثصاحىأان6ؤب"ثترش5هـوبكايّاكث!احراتون!ادكتات

5ص

تاا!امئيرا-؟يرءتي!ثور!افين3رفيصجميمءافيممالءّةإرلث

كأوا5اذااعذرالناياخ!.-واوانرا)حرم،ا)بعينا)حتابي!ملوا

4.4خدانيوفقناششظما!يرال!ررش!وو-رره!رزفادممالغا!ةااوفي"رة

!ميرتديثاء.،ءفنهاوالأفانيةينالد
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لمحمعط!ظأأبر!ظذ!ال!

16ولذي!5

أ؟*:6*--ا.لأأ7فى-!3r""بل!-لملى!

أ6+لا؟في63!ا؟قا3؟أ-!م6

--36/لم*"مح/و-أ'ثا؟ئز!ئالمأ

.9،،%6169ر:لأا15-ظإ.9"!فىأء

ا-لى-في!ا6لالت*!+ا؟-آ3-3؟با؟،سأذ!ا!!!لاة

6ثلا-36لأ6963لىيأ2!اا*!بأ

9ث!ا-3؟،با-9،6*؟01+د!3ذا+!به5لا6؟

6 hT111ا9ْضئا؟يخهـثلااهلىا*ا-*س!6!لإ

أ6فيأ/91لأ!أ39يأث!!9*.كا!3اْ+ان!3؟9ط!اط2

.،أثأئز69لى-!م:ا؟آجا

أ96!.1إ)966ث!-9د-36نزفى"لِأ6/!*ا،!ا.لأه

61لىإول!63.-آ؟3د!ث6؟66في

؟6.في"6أآ،.؟-؟1!أت+!5بمفي9،6"6؟6لىن!

إأزرقئ--إب6*67الأ.3؟+ذ*6.أفيء5

3-.66لم2َ**6احأ+لم--ذ*ا-.اا!+لى6*7+-6-
-ا!اءا-َا-11-ا--لم

لا-6لى66لم5--رلأ.ث-؟*كاءآ!6لى،6-*،ظئرi?vnلأ

**ا!فيبخ؟ا:*لم!أزأألىةفيآiلا2أاثلأ!!"ج!

ثأا"2!لىأثألأصى5*-،

.?5،*!.-ا

*6اء؟x.؟لا؟9أ!6).لا*.*!لىلمفيفىهذث!لأ،أ

llll?lmlI*؟؟+--97-":يأ56..؟ه!
ا-اكلفيا!-ء101.صا/-اء

في!أ-*!؟لأآ49r،با"؟!الى2m؟فيد؟اكأ"في

د6لإا-7ا-إ6!أ!6د-.ث66t"!اؤ!ا؟*6لى

9،.!في*؟اا-9لمكِر6ل!ا6.اْجمقي9ذ3!.اْا.ا!أ؟

-أ5!!كأ؟؟!اكلأ60،كل!061!،-ا!ث.ي،؟3!*63

؟-سْ+1ت6+طقىيم!اتبأ9ء؟!اأ7أإ"أ،،ا*أيأ

!ث!أ!5*ا*ا9آَ-9ولب33؟6أ6لى6ا؟ب!5*!ا!!لى71؟

.ذ؟ث!!؟لم-.مم!لأذ+!اِ*ئر!*ا*6ةفق71،7لظ!!ا؟

ريظترجضب!4

-كاحت!الجاثد-!رLاخ*علة

الاسرا!يلب4اططئفةاباشىحاخام

.طبهئماتوو؟ءسر

فيالعزالاخااصاا

البماارسُلاالاخرمؤلفم

..ن4ترامانيولم!!ادهـ4بصدلض"تأصْ

جم!!ؤيهورتجم،ةبموأجمهتمصما

وماالمثحمْص:4الأصوالايمماحص

6؟)كأئزلهو!ه"!وهاسهممآاص!دقه

"الاحىع!مبوابا))!ر!!!أأ

ل6قاقالط5رالدج!الاص!ا!ا.ز*

م-

هذاإشأتإشمادةادىاؤكيف

انهإ!س!4احمهأ!عهره-نادصإب

لاص؟إث،داقلاحم!ي!وؤلا
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قيآإلزأ؟6613،3"*-61قي-،96!أأثألتى

د-49تة3؟ث**(ث463:ظ69في33!قي!بما؟ع3بر

6!67؟63!ذءأ،46،؟-!ثاات9ُ!أدء2أ6؟49

كا-لإا-6-أ5يرأب؟6ا؟6663؟اث6لى*؟96؟يأ"

ألا"لم*أ.؟لأذأأ9أ!6!أثيالم!اتذل!69ارءكر

،9*لأ*فيأ6في"31يالز166كل!ر6*66لأِأئز؟6ا

.mlm,ز+)فيياا6Pl+زأذmnnء6966,.3

163دالمط؟7ا76ْا17،،6،لأ،609؟-،؟96ا

03؟"تإلم،ت166يم5!6لا؟696لمأفي-3؟+061اء؟!،ا6

3!16.+نزد1-3!!-7ا rnp?trn!9631.بربخ*؟اا

7لم؟6 m6؟3!اm6-المحاm61كع*ت 11,01113. nn6لم-هـ

أ؟..96ظأ!ا6لا61الث،36-1"!ا117!،ا،؟لم

9-!هأ6!.ثأ،اث؟يافيأتد؟7131ا6*ن!6إ

*!أأأ.:يا!-633؟9ل!65*ا6قي136!65!ر!36

*!أا-26،ثأول69!ا؟17ئدنر*6-.أ"كافي

أ*؟-191"ت!63!!2فيت؟6!:؟9فى.ث-أ؟للا!6

6**!أأ،ر؟+.لمحأ*أ!أ66ا!"7ا،1،،1ث!"طاا

9؟3ا*ألم*!632في؟لأر!!Ini.6،1دثر

51!آأ-+،.-*6،*1-6؟بذ5أ!ا!أ16-.

-لأ.ظm:'ء6أأيأالأ6ذ71ا2..3661!ا،

أ6أ*احرفى--در6!++!!.ثُكا*13!3!3

لأ؟36.7!166ذأاطا؟6أ!لىلع712ا،!أ.79،"6

:!رأإ"3آ9-!ن!9

6مم.لى-66لأ66ا7انرV6Iفي rm6؟*6.؟؟6اا+اكا

i*!أ،لم61%1115`1؟لأ6؟ 91ث!أ!ا'nlا

آ:!أأة3آ96أ!أ79افى6بأ:!ت!ا"ت،اول61اظ*

ا!6*ء9"3فيك!آا؟6.5ا661!أ؟فييأ6ا63كهفي؟

للا؟616!+ط6*6!أ*5!6لى.آ،!يما-د*6!ئم؟6

1لأ6nلأ.ثفى!63!ا6-ا6،!أ6؟أ ril9ط!في؟o

6؟-661ا6لىأجأ6،"ثُث3-ا--أاث"أ94طد36

*؟56ث،،؟ذ؟4ذ:6!أثأقي-إ61-93/في؟ز

آ66+-!3-!!لى*6يأ-!في.+"ئر!ؤر!!!

ذلاثخ!يرأواح!او)حت

و!الثاهدن!اواالشاهدناافلعمصت

رودلماصوىقدفموهـذالفمهـؤ

فريلا-فىهوثم.ع!هـبمو-حةعلصم

اقوماورناصفىؤجمهصم.إسهأبابه

عناءًصم:دتمصمأجلأرأولا

واصل!موا)-ةةلجبالب!ثقو!سفقيقيً

اقويماديننامي!شفاتمن)؟فوالأ

وص!خفىثمميالط-ل؟هـصوسىدفي

يةالصكرخليلبيةالعررونمهموءْشذلك

تقضىماانالناسإ"لمموأبإّإجحولْى

ب!هـوفىصاضحرء-4اءاكاطبه

ال!لإمعله؟*وسىإحةشريمماطبق

شه،دتاذاناقا.ءح!-ط!جرفلا

د3إثإطؤديد!نا)مث؟ادة-ابلا-ا

علم!آط!"-لىّدليلفهدربه!و

إلمعةوايةالعبرولغته)ثرخوتضلعمبا

طىالمحاةظةحاؤظتمصوقدبص"العر
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!ئا-ا-اأ؟ت-مم!أ"نر،+آ!!27-!؟ث!!ا3بز

3*5لم ruu171ءاقيآ،؟!أآ6،-6يهP6؟؟"ز

ذ!إأ؟أرخالإ،+6r-!611،أ.*!أأ-؟-ااشات،-لم6

؟"6إ+ول-6؟آ*6اؤ"قيإ1-ا*لإأ*لم/*

3*اقي667اأ!أقي؟؟قيا71X+!5.**لى161ايأقي؟

6!االأ!م::رAM*؟؟لأ؟*66:أ؟أ!اْأئا9ول

.أ؟أت6*9-ا6ظ3!؟9؟أ1ث.-!6؟!ت.جأ!ا؟

.ت16!ا!ءظ*-طلا!أ-في6احلم"*!لأ!.66*د!يا6

هأ26د.،*6،!أأةلم.-أأ-؟6لم؟اخاة"ت؟،إاظ*ظ-لأ"

؟قيث"ثأ5،ثءلاأ.ل!1؟!ا6يأ+-*؟إلم6؟لأحأذ

9؟أ9؟"17،--6لى61اأفي+أ-،في+.-!ا3"ح16!-أ

لإبختزلإ.ق4ل!بخ6إ.أ1"!63لى،-ب-ث،لأ-6لىتاز

!-تاظ-.تت36+أ)تأقيا!ر-6-اذفى

آا:.أ9الإ*ذ+أ+دالأ"6ا-*اشان69.ط6ُ*ا--دأ6

6:!-+مه6"3لإ!ا62ئىةكر1؟ألا-6ا C"6*+ءأظلأ

.ء!.يز!-ث"6،خ!أ"في؟أل!ظ56-1لمزرم!ل!!ن

=تذ+*؟)؟!أء!6لأ؟7-لإ،ااء.6-اظ7،1!

ث"-لاأ*699!ا6لِأ76ا6ألأر؟،لم1،216*ثا

7تلأه66،6لىإز39ثألم7ا.آابخلإ!ا6ابا،ا-ا-ظ

6-3--أ!ه؟!2-.1؟!ألإاذ؟/؟6,تر؟33-*--أ

6ز؟أز6،-آافي؟6*ا+36-ب::96لى-ا:!6.3ا،66!آ،ذ

6.أ*!أ؟6ا؟م!الأ"7ا!ا%ا6-حخةلمتآ62-المحألأد

ا+4-6ز6256ا3ث16)6لىث!اشا-ألأ،لمحأ+ت

16آ9-ئأل!؟+طشأ؟المحا6اهِه؟ا--!بآن؟7ا-الأ

416تيأ!+ا66االإ،6لىذأبآمميزأفى6-تل!.-لإالالث2

-لأ"أ!6ا!لآ*-؟*أ"؟ك!6"بم-ا؟-طثلاديألإ؟6هـد

:.611*96لى-أأ*!ظيزيأ،با+:ررأ.ءثفييا!ظ

6د--؟63؟ح 5++! -pnا-ا+6ط--ا+6ا2.ا!ا+"ثث

شاا"*.5آ*66لى6!7،يا113،5!ا376قى؟!ا-17

ث*6ءث-؟-+11,61أ*.كا6066لأ"اشالاا*ئا

كث؟ئا؟لا9لاألمMآاء!أ6كال!/؟ئارأل!6أ9دنم6

+ث-أ-6%*6لم؟إتالأ9*ا61ا-2إ؟.نزأبر؟

تاكماالأًهـ.إاسح!ورةاجاءتالاءلحى

اص!بريةاءينراهـإا*ربيةاؤكأأف!نله

الارزخينفىءإ،ب!وةكأًء5-كأىًُص

ا)كرج!ظب!ط!لىا):!كأت!تمدوازبم

ت!طرؤمإلىم2إمض..نجكلاطكا4فصاطر

لاا)وررثوبها"-:،وهواباإت:لمحا؟-ثم

صصلى

اجمكةابفارفىرزااصارث!لىءرنهفىى

ثصتق!تكادروحاًإعلاح!اؤ:"حبرد

طماتمالوالاصإهلمىاالا--!هارخ

الاماوهـونظعرانلاويادةبلازال!رض

الأَا)تامةاءرؤ"اإوررفهاني!حن

ادحتابما!ب،ىث5ورن،كل:

ه.ن!وطانمبكل!3ية!مط!وؤفى

ؤيةولصمآمصةاماوأحلأ:إباأم!ا

م!اواءنديمصتبشىتاتوانمبما

العا،ءِمصنفال!اءننقامالتمِ

ء:فىصاليصأااي!افىآالاءو)ينكاهـو

ول!نإيهت!ابااصعمورنحم
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!صان!ا-ير؟نا):ت!ك!هذاصثإ!!ت"ع.On)9رغدا-+636:ا-يرم661966تم

"n)957.أزقئتا؟:!؟" =,n2* cبزأب

الأ-حوارواالذهب!طخقدر"ن-تيأت--6.؟-؟تثءثاثأَ؟ءبزهـتيأ-.

!-5؟!اقي-شا3+ذ-*+-؟لم-االمحا56أ!يا

ورنإخمض!أأت.إنمنهفيةولال!:"31-6أ*--أ+"6آ6تأ-*قي-6!6شابرتأ

.أ

..!6ظأ!665*6--عءبأ-6؟6ائايا؟766ا*
ثعأ!تْ!او---شارالافاممص،لبماء:د

..-ا-.5ألمح!غأ--*!اهـ!ا.ظ؟:6672*أعلأ!تطا؟ثت6

اثه1!0110-6حصصطء611ٍ--!)23".!-،-!إ!!للا-ث!بِأ.2'!ا-ذث!

ر-لمالهرهـ!ُ.!حما.إ!آبأ5"ثا"نا*16يإ*:!؟ئماد-.ا!بأء؟؟ل!6ظس

صصلد

ونلايه!الجاسوول:4تلا.ارادإولدأ11*ا؟إت؟أ-لظ+66نأحمأ3"ثإ؟61.

:06"أ-6؟أ6ةيا*ي!

اذوص"لىوض!ههص!مباالآّؤيمةلهاآ6-؟-26-*ت؟هآ.دإقي!اذهنثلم-66ألأ

،ز-116ذعاث7اث-ت*6!ت-6.ت،6

الروالذ!ببا،بصار-اخذشصكل!-نا-6:،"-لم؟ر-269ذ.أع6أ+-باياا!تن؟.

ل!صَا!:م!!ا6أذ-+ا6؟*أقي+.6أ63؟أز-؟أ"ع:ث6

أ-كمإحح!افا)صموش!4لااحا--01بى)ت

صا.َ...!أ؟ألأإ9ظ؟اهآ!،ثأ!ا39/-13،؟أ-7.2ط6

ئمجم!تف!لاهصنء4عاإجمِ"3.-.-بأ6؟ط/"Lلمحالأد3

..!را،6"-.*ع*أذ--ت-366:؟6*.شالأ

!رلادلدراًالدروالاؤور!9ذاا.إطكما!أ---6---ء!ات!ا+:--د.*ث؟+أ3ت63ا

..
I'د sllzقي+:؟--:بأ66!ز:.قي%-691أ-ع

!!اؤ)صم5جم!ذ)اشمااحى)ثالذكاربألم6نح!بآت66-!الأ.!اطأ،-5تا977ا7591اداظ

1i.-"ء!أز-نر3قي6ت!ه9101أيه! 6 6 "Jillأ4ز

المالةإ**ا.ص1):قيا4ددِءنفحضإ،أأء-7ئاذخ3ذ؟9*يأ6ايم-ث6!36-أئابأ!لأ!أ
.هـصلىلا

والج!خا)،ثحمانما.أههـميؤد4ورإ*!اأ!ا*أ-:؟!أ،بخأ-ثئه!-*.قي+ا396*ظ-

(.!.-؟؟-يه؟"؟"6"إ-آ-613أ:ناث،93في*.66

ص!-!د،تيأ6ث"ث6با؟،/6آ"6366116196اثأ.-65

بم-،-ذءفاباب!اىلمواةِكأادا

61ئا6 iniا--أ!ء-يا3-ابر:ت!01-؟--39-قي

و"*إتمكاإطميهـادالىبابكمافسيّ-إ..!قى؟،--أ3بزب--*ب-.5؟.أ"6+لم6؟!3

دم%!أ؟+لم*-أ!-فيتر؟*--.ظ؟!ء؟؟آ؟6

إاواثهـر-لباطواا)يرتيبخصيممادةأأيأ.--أ-ء--ا.ث6كأ3-فيظأش6لأثمايراذأ-3

-ش"ًَ!ا،-ز7-0لأءايأ-.نث،أ9-39ذ4يأثأد

!ماير!اخى".شآء:اَالاّ!اطالأااجم!لتاا؟++60ن!يا-لم6ع،أ"يا!61غ،أك!-6ا61؟هلم-؟
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!،-"ث!:!ًلم!؟؟؟5

اإؤاءْطتهـنققي*-مب!وءأذاتهأزرآ؟آ6؟آ!!أ61،أيا-.،خ!6؟!ايه-6أأ*3

ط2إا،شعوالىَعلإأَ!فؤ،اءاإ،أثأ-*-96!ا.6قيأتتأثأع-.ء+!ظأيا
هـ!-س

%5ه-تت-1؟:-نا؟-*ثام6ئر+أ6.56!

اصباحصاانءافاؤ:!د3َا!امىاصبالأفيذ:تنر-تت-.-ا؟-ات9اتتر؟.35366-؟+

أ؟!اء.قي6إ-إ6يأأيا7mا*!.ثثث6أذثد1//69

6*ا! t i :e riإ-بر!طا!ما4قض5ِحن!؟!هو"نهم!راتب،!بأ.أ:6نج7*ر"!ول*ظ،كا

ا!ا!ا"اكا".6*-.ثئأ

إم!اء3تا"ءت،ةيرإم!ا.-ص:ا-.!-:ص)براوأ!أ!وللاجأبمV!!ممم!ائمغ

ط!.!الىllْ!أأإل!!اُ

وا-دةله:ةهـشاع*!4صلألمذلا

لا-ةالهفىئدوال!شاا).فيصامنإت1،ا،ثرزفى!اههـطااإء1أءي!،ساٍُاجمم،،منا،با؟ا!ة

الأإتاجمماالأهـداءحسرورىالا-اءِهـ.عااظجامفىلأ-و ....ا...لا

ا)وقوإمه-!ىُّإلأو!ههـااالألصءهـا""،ثياإمف*بار!؟ش!ا)-*طدذ!إ-ب

ق"لهإطإجمهايمدىهـن-؟كأ.ةقىاقشاطقفاممة"إوخمأؤتأابامومهى"

اح!اجمهاتااثروا!وؤةث*ينبرود341فى!ءىولاذدلاإقمااثرإطا

ءإابأ؟كأصإ،،%زادوضد--تر؟-4ولا!ردرلة:تإعضا،6نىأصهالاالىحر--!

او-ءِدا111تماروا5ءنادبمةطعامذا2!انحهاص،اىإ--هـ،لما!وف!"كات

إط3ا!ا4وفبش-ندههـ3تيروحاللّها-دهبيم"إواتءادهيمإاباثارته

صصصص

!مإ-،نرئمواوءثموطا-!بداوادا!،!نجهنظول*اوإيها-؟تبمار8ت-؟هـوو

ءِقورء-3شاثو1كلافا..ا!ور

-هـ.-حمىخممابا،خاحا

باإوراتوو

http://kotob.has.it



5ن75
ةلمحىيرظبرقوح!ثق

الاسصضاذسيادةاط:+اإعحد-!ماا

.داخارير-يخزابرا!ح!اااط!خاملفاصل

ب!طخاصط.لةاثمرءيةالاحى!عم

!-حم!حماور"؟سى-ندريةلاس

لنض-!ع!ية

إحمءابافىرأياسصألغءولم!ا

":يهيهء-!مة!دورىنعلموقوانتم

الأخاا-،،لمم!والاحابةًنولما3

حارةإصم-إلاااجراتيز))ولز

،ض!عإلا!ههـاولكتم.و!ا!اءلم

إ!باورنام!نوهونوء9!!

إرإءإَاؤبارباجايبمء!رتموهصبملا

ق-منءابممإنف!ص!بماوضر:طتيهوه

ا)-لمهود!روردتم.والراحةالم!حة

وص!درتمالوصمةإوارداكلنوعْيرة

ءروا؟ًالم!الدرقبضهيموفى
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!*-

Jam,ا

ص!*ب!

5!

وسرمد-تب

خدص5إلمجامرت

ءخلىمت

امحبة-لجنالاق!و!امة

ورير

لاصااؤلنتح!!ما!
إمم!ير!ثه
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باءتابغئالعوزرسدّوالسار*سةالف!طحةمعخصطآَكالضطهـت

ا)جرلجنلمجدهاطق!في"فيدشىارإ*رفجممشإ1إنإء:كأإن!هـا

واهنئبمصمراثتنفىاكلىفأناJلاا:طعاامنهيزهقالحدلويرف

-رادضومحه؟ع!وجميالىى:هعب!-يد6الاح!البواهاقط!عاثواال!دالة

ادعوكاتيمنثما.اؤإ!و!إصاحاإتاالد-واتاللّهفيءبان

للأاساا؟موابه

ا--..ا،اكل
...-ري.هـيم

،.ثقيإأ:(فؤ*ثء4في
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!بماثِ!؟ر.

؟ا؟"؟6!--ثلآهـ

ج!لأ!6؟6!!ا

؟+ز؟1!اث*36

1616لاه"-ك!//1ءز

؟ذآفيفي6!10،ذ

فىلم"--،39ءولم!

6ا؟5!ا-اظ،ت..في6-162،6/،أ6لى،؟ة!أ

N!.!+ا"-63*دد*1ل!3+7!95."667!أر

66،بخ.63ا،؟أ"أاإ،اَروأفي"أ*-أ؟ء1؟7ااظ!

.*.ث!ا؟اا".لمحا*اأ-.آنز؟اط61:9!؟61ت-

!9ث6ذ؟!1616

ع*U.لأه611لىأ6لى"قي*"11-!%ب159زأ!-9!! ،

31J+ط--ألث"نر+ذ؟لأ؟!.؟-*فيت691-اب

*ط؟ا-!"لأ9.ذأفي!د6ءلِأ65لأ:؟!ثذاأفى،؟ة

Aآ+-+"لأ6.+في7أN-ده-%--66أد؟.ا-؟ I

.!!!6+!"في"+لى3-أث6*؟-د"*آقي5أ*أ-!أ

-،آل!لأ*في77ا.6"-ا6ا*أهإ:.ا-أب6ا!آأ

!ب.:.:+ضلأه-هـد6*:-ا.+-لإ.،ت-*ا*-.5دا

!إ؟ثلم-دز.66ا؟60-؟-آ6ا*أ7ا-د61*ء-2-

.:لملمثأفي-اب.ثأ-لى"ثلِأ6لى؟7.!اث!الأهـ-،؟؟ب

ألأ؟ا7!أ66اقي6"-3طألمث7ا6646/لم6؟؟أفي+؟6.بخ

لا.%؟"ث\"أ؟ببلأز"؟"؟نرءا--؟6تكا؟!

!؟3.ثل!بخأت+.؟فيلأه.ثبأ7ا3+زالمثش66لىأ*-

ئر؟ئر+6،أثي66ا؟دبماشإ!اثلم+!6-أدأ6شافيثفي

-3هـ.ت*77:36ا"أ6ا6قيذ-11ث66أبخ؟ا؟أانر؟؟قي

الأ،أ!6*ا.المحا+"ت؟ات"6ا*لإا+،ءط؟"ث؟-ةفى3

،ت-أ"ا:اأ؟6لى6لىلِأ!+"أقي؟6!+6لى6!أ.ظإ"9ت!

أ!أل!.مر*+لى؟ء.أكللأ؟6"أ؟ذ.ت؟فىت19في*ا

أ؟أ!6.؟د*ا""766،6إ-ت3لإ3لم؟؟6ا!ذ3في

i`5لأ69626ِلى؟في61لى666لى0لإ،شا6إْ؟لأ66-،ثُ

لأه!أ6!ألأط*اكا939فيأ؟ة19في1لم6ز:*"6كلةأايأ"أ،

-+لمكأظز"6ذفي*3؟6.-ا.طأأ-3،96أأ-؟ءالأا6

76ا؟"6أ-!!!لىألأا-دأ.!12أ!قيأآا+!ط

ذةرإ-ظترحب!ن

بمسرالاشهيمخازيمطائفةحماضامسيادة

!هونص7نيحامودمس!ذا-ةي!!ذدمالص

4إثةاه.ق"َعاببماادرىناا

الجلرلإفاؤاامرنجفييموينات!بوا

الض-هـءيةالاح!مو!و!:ابالاأ

زاءجصلمتهاناثبهيتىِرأيتفافى

نأه.نذءخدكءزيزشقتهـ.نص

اليهو!صتبةحرك4فيباصأت

ناالى41-"واين)اولخدهـ!ةَبنرهك

-مكبُألانافا."هح!را"بةت"تمه:ا

ا)"ولهذالهقيديريوان!اا)ةوأطفي

ادعثزهذابض-!ررذنباعترواؤدشد

إمودوعاداءنمىلما!اصالْىاؤولإلغا)ي

بلاحم-؟ب2ايموا)تبالفخرتاة!ا

نءا!بر:؟جةامد(الافاقصإفةالمةدسسا

لمج!لجوفكاؤاال!ر.دةاور-4ا
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محلابت!اا.:يرناحيمكأ!دص!لص-اصعما!.ثن669لمج!-569يمن6نز91629"باأ6دظإ

66؟6*!أ6لأnil؟2!؟؟6!لث6Zinn؟!!ا

):طاقجطونالسه:يةاطصموه-04.ناأن،5أآ!+أ636ز*6312!"أ،63!؟!أ

61+661-!يأذ!6؟101-36+طأ- ر-؟rn3اث95ُ
دحنولاّا!رالا.حاادح01

هد.هـ-ار
"Innغظ1با!16ت*7605*!ا3+أ!ا

إ!اًاوء-كرذأ!هفيع!يرالاءص"؟طييو،فيز-!ا؟-ثآأيا!66266-دْيأ

li!9يااظ966!أ؟6؟؟5+6"ظ-نز*--!+

واؤفمثدكمبارعهمامر-إلأ)"درفة د؟6163؟ظأنء-؟؟،!ا-أ-!؟أ+)+س!1931660،

..بَرَ-زر!أأظيأ66!6ثر!ا66.*أ6-*6؟!63

يرع!يه)ثاإناا"وا!ا.؟طؤاؤوش؟أ؟ا!.-.66!ا؟96-د"6-اشأ؟6!آ61َار

*!ةسصالواتنا)فيا.ووه4ء:-!لضاور:!صعاو61لم-ا-.-*كأ+دأ"*6

16.د!هـ6ر*ح!أأ؟7د-!6لىبخ؟7ا؟!اأت-أ

ج!ال!ينوقةفيجى1)حتجمرة101611ت*قي6/؟6ْ؟2؟أ39+اظ2أذ!6ْ6

؟"!أ+أ16؟اط!613*أ6أ؟؟أأ:6-10؟!؟؟ا

5!هـ)ور!إؤاا!لمفالاور:اخ!-را*6أ.بأ-9!اْنر؟.-"بخ6أن!.لمحأ!أا؟.أ!--ايا

هـلمف)ةم!هـ44ا-رلصَاالى511!ريةأ.ظ!ا73ا؟-6ا!6*أ!ا6،د-ث؟أ.فيلث-أم!أ

...!3!أ63-،!ألأ6*ئزذ6*ألا

و!بر*لمهنإببالترهـرزالص"يروالتكأ-:!ا

ابنابم3تمافيوالة!لالمنّة4ؤلمااغبالىاصلبةوإبا!اأاإبغجةشارولا

صمد!وممصهةص"مممعلىإ؟بإباوهود!موللّه13ؤولىوبارىلمجىدصإا

الدءواتالصاطاتال!واطفوابملارقايىمالصد.إق"إطافيصواؤبل

ن4ويطلبقدليه-قكلزإممميقدرهاروتذريةمنكاهـندعوات

إ!و:ارلىوالاأممصانيةالأمةجم!ويضش!كلهولشيمفييزيا-انوء(ثصءزَّإولىا

ل!القديرال!ءتمانهت!هاوتما3ا!في

مهدلكاوهينهاروق

.كاب!ءطرالاشا3!ازيمحاخام

ش!ء!-جم!.ص!مخ!جَيص!1،
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7و؟ي.فىبما

+*62لىئ!جا*+هـيمث6د7لإ-6اتؤ

!أ"ا.أأ.لمحأ؟!تهـ65ا!ال!-!ا"+؟"

6لى//اأبر659/اءاقي؟6195-؟!لىااقي

.أ"ظ9مملاطأ61.!56أ!6.الم--ث3ِ

از؟-i'أ996+لمأبا.في.،!ا!لم96ذ-اذ+ا-؟د!؟ذ*

+76ا6*+/"+2!أن!أ9-ا،!"-"7.ا!!،7+
1(

؟لأطأ2؟يا3شا!إ79:ذ3*".ت*،-+9،!-؟ظ
.-/.-ء11َ-ا021كل

.05ن؟6+ا!،!،66قي6يا-*-1-ا2لأ"26ءآ؟؟؟

6!أ-ا6ذ.-بأ-فئ6آا6ال!-./في--6حم؟بمأعار*

74لم61ث6.6-لإ--:66لى1*61فيا 6 I9 nثاأ

73--:في-1ةإنط61 'mطِأ6:6-أ**66لىفياظ!ب

%؟6*ا-ا/أ،،*اْ*55أ؟؟6أدلأ!*-ا-916لم6ذ

ا-2*ه!أ!*61ا-!/ا---ا!أ،/6!*:-،6ااشا9!"ذ-؟+%:.في

أ6اهلا6ثأآ!53أآفى--أ،..ترأأقيظت،أ7-أحإ

في-؟3؟-.1/فىاتيأ!اشاآأإنر6؟366:1ا-6

اب6فئأ3لأآ61!-/1-ث6ا؟7ا!ذآلأثلملمآلأ.أ.فيا،!

أ616ا-96لىلأ-؟1أ1؟1-لإزلم.لمأاعُ؟!ألم

دأ.!1!أحارأ,67ا1-*6*67لىإ.فى6!/6إا!39

nlmءذلِأميما-بخز؟."فى.ت+أ%؟كأا!ا7!+/صانز

**!بان661لى7ذا!-ال!ياا6!إ؟-لأ،61لىيأ

لا!احا663لى*هـفي6كا771ثأأ*7-أ3*+لمنر-9آ*أ؟6

16أآاب*56ذن+؟حهه؟962!ل!-6؟؟6أ؟أول

،!أثيط*لم"ا-لى*77اظ66اا2!!6،آأحر

لم؟*!!،+"آ4"6ل!6-ط*أد*93اث

فال!-؟6!لأل!لا!ء*5أ+7!شآ،،لأطاتر16،فى6

+اذآت43دلمفي5+قيلأ+ااثأ3ت1أ؟56قي؟؟:7

6n"l!اقيفي؟!أإ -mi9 n11ب396،9؟فى؟ء

m1ni'll:حط9ذ11آ+9-؟mul(خلأث7116الأا

-؟!أ6أ.7ا6--ئ!لأ"خة-ء561!!!أب!!ز!ءث7

!ا/إ/،11،ط7ا"/ا-6،أأ،771لى،9نى؟ء+ا!؟5!

تما-قو!طترجم

يافيانجةمدباشفيماخامس!يادة

هـ.تاحمدءخمااذا3:ت

حمدهأنانا-يريةئدة)فانهلأاهـريضايم

رأ.:ت.-!نيمالهرأ-تنمالأإعغ-اا

وانصماراا-وإناَتعدماآاللّهنةوى

الميحتادال!ومبكىنةا!خعارأتت

الد.إت؟ترأيت.،:َحبمأنراً

الدينؤيهيررس(اطَاخانحانة)

با"كمااط-إخاماط!هـالجىلميلممادء

وض!لمعهلثصءمونبنهرولْىروفائبل

سف!وروتبنحايا!ممامإذبالاسى

الىكاسااواح!ائمبالملَّ"يتصضانخهـ!ارا

ر%إت.لى؟يلاَا)يهِإ--طبهبعاتما

نةوم:مرعيةمحكمهلةتر-نجتاسعدلا

الاسحىوالفيالباطلىوتخذلاعىىباله

منالأوا""بالراا!يمةبشز!!جش!يةلشها
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+؟غ!إنم!أ!ء.-!أة6"يا11!د!ءع!ألمحأ5لأ"آ!

/،1163،لأ1t،،آا16*ك!6ت11زأا!617

لأ-6أنم!ن13.تح؟9ت!3؟65أيمبر6لأ-3"3"آا-

pm آ61ت66ا؟قي6اأقي1يأنا؟لإيأبخx511'6ًا

أمه-قي(أ؟.ثاي!ل!ا-,665a!أ9*يارأ2!-ث-نا*ار

3:Inn/!66-أ-لم/-3لم/دلم6أبملإا636،-3ئ

بم+لملم/لاتدأيا!ث+/مما7ُ61ا*6-ا966لا6

+ا!ا-.6؟!أ16!لأ!دللا:أك!!ا!ه؟للاأ31.**6

-"إ-لىيز1دءألأ"؟ا!أء2ءىك!أث،لإأ+"للأقي6.طُ

6.-أ؟أ6.-.-اب+--"!أ!ا6-.5+"--!5ح6

6*م!716

أ-02-،!ا/!أ69-الم6-3دتزلم؟!3:*"ا+طأ\"آاثأ

7ا7ا،أ"طلأ3ك!3شابألأ+!آ6.*ا3ء-

أ33+64اأنر-ا"با.ا-6-.بر-ز+6؟*!أغ-6ذغ+

.6ث-با33لم/9-ثء3ا-9،،؟ش6أ.%ق؟6اث2:3-قىن

لم"أ-ا.عاأا-9-أثآ،/7مرإ+714اع؟6هـأ؟63

6لمخا؟3بخ-16ذ؟،أ!انز7:؟956367آَأل!-71

-"دأ+"ذ9*ط*طقي66لى-لإأ7!أ.إد-61!أص-بئ"6

6أ690ط-،- .t."n005لا-vدلأ؟-"-5؟+"لأث

،/-ا-،-لمهـء+ط-ط-،1،-س

*آت16"،6ا!ا9*6!ا*،-*.9011آا*+"6 ،-.6"+اَ

-اول!أب!.ذ:،-%يا6لمء66ا"ظ*أ.؟؟أ.1!6ا6ا.دذ

؟-ع6لم-ل!؟نِا-،*ر!5آ.ا--ا2"6أ5ر!قيأ*تد+

7ا--!أ*اأا-م-اثأطغ63ا6لى.دذ"*اunيه9دأ

616ا+لأأزبولذ*؟اكإ-61!د؟"6ذةأ6iئأأ!د

؟6كأول+-*6ا+ا!؟51ة:ث:6يمأ676-،-+-ب**

-لأءيا-+-لى"ت"+لىذ؟7دأ69ازنرالآ+!6666-َلم6

.أذ/!دألم+آا/،!697غ6*+ا/63عا!ذ:*72!7.

أ!4*6ا،9+11%آا؟بئ6.ظ*"ه-9!ألإت61بخنز9-3

،"!أ.ط؟6.--..ثأ!."ع
6-أا6nَفى6/أ+4با.رر66ر!ا-َ،ءءَأ

ا."%،:!م؟لأ/قي!-31ذ3!أ*"-6؟7لأ7!اأ

بخآلإ-لى6؟3-ثلأ141--ا2لإ+لم2؟المأالمأ64ا

.2أت!أت؟6-اثاظد

-،،غ!،ءأا*أ-*دءا5أ9-1قيزر6؟/-16/1

-9آ--تبرا"ا"-ا؟أ6ا!أ-،-ا.+لما.3أ؟،في

6هـة:5فيت.-أبرء/-ا9قيث7-.ء6إ7:9اا-9ةة6.فيأ-

-!صخغ

؟-از!ونوح!-إ*ينعاخية؟رافهات

اإةتالجىتابامخىحهـ4!!ذهسيرا

ا-د!!وء!هوينشهءوننجماحماي

!يانالا5ءنوالآ-را*لممااولىهـق

ا!ماإحفاموءار-4اظل!ال!،-:افطو!ا

إ"لماأ".لأصن4اربرية!ء!وباتلمى

،هصتر%.تاناء-انالاوصناثنان

ايمءإباكل،:او!وس-!:ربزاد

اة!.الااخدإطام3الث4لواكأررءْرالأا

إ؟4إإكىهـ.أا-.ءور!رلْىبنحايا!راخام

وعاىقابانه؟ولإححاغالمحما"ؤ:انما

!هكائم!االافةثرءلمحا4فاوح!جصبركلإ!ا

:ابيعا-ءهـأؤخصااإ*كأف5ء؟نجةًءربصيي

ا:في--؟هـًتماام!اوا-يم؟َ*8ُ-!عاِا

ادلاله4.."ور.اءح!-ا

وولدم!"*.ءب-.هـتيهـو*-

ع!:فا!ا+.هـ*د،4آ-احصولعا
ى

ح!؟بادتتالمحخ!طوءه-ؤ)؟الث-!ع

إوريمء!نا4تجبمبصا61ء!شا؟،،ينا)ية

ا!إمنروو.!اثىبمطإ!.اممىةِوقاة"+!و!هَ!
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.ادكإرىتهوفا"بىالعظيمبنفه"

اللّهرا!الغبطةوإلةالعثكرمنطقافضالاالسيدايهـامنيفاقبل

!موالسلامطويلاًمم!رينمةالأبمونفعكرمهمنهروت

الرواسيوسف

بيافاالسفرديملإشحاضام

بالقاهرةالانوموجود

-.ه.-
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إأإ\.--حصا
و،.."ثج:%أ%01121
ائم1

ا!أ!

ءفم!
أأ

إأ%طإ.:

"ا
11؟
اأأج

)أ

11)

ا!إ

!أة

أبرسأ

برالم

إ!ا

%ما؟

أءا

أأ؟

أإأ

-ءأ.،

لاإ!

كا.+.اة

+الم

+..+--..طنر311%

+-كااسا---؟----دئم-.س---6-ير.!----++!-!+--س--+-ا---خ.لأ---بر!م-!*اَأا

++.-3---+!-س-+َ+.---!---!!+-،كا--سكا-+!-لأ+ر-66-4-+كا+زر!ائرألاإ
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!!"الال!ال!!مدا!!ال!

الشرمحهصا\ح!إ!ى1-ماب

أيا!رلااشوء
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ب!إ%!ا!.

أأ

أ!أ

%أ

أ؟"

لأا.

إ!

حه!ا

اأإ

11101.--

-!+--!س-!اِاأا

أأ

!:

.ابم

.--لأ-1اةااأ

.!---.؟أأ%

"ا-+--.--11

،+لا"أ11

---كا،َ.أاإلإ

-+!06-لأآ،

.-.!!---.!--س+-----لأ؟.------اكلكا-أإإ

+------!--ا--كا+---!6كا+---ط--،كاا---3--عكااة-،6!تمأا1
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)1(

لألبموللمأ1//!ملأاولمالأث!

ووحهبمحهرر!ه!-!ئهز!لإحبمحه!+*بم!ثه!4ءع!ه

كل!

ي!!والا!!لمح!؟الا!!!بم !
جمم

!جملاو!ح!ثهيه!س!ث!!ش!!يهش!مم!!

4ءؤءعة،!هخ!"!4خ!"ه!ىة*ة4!ء،ك*ظه!ىة9،ضةب!"،ف""،3ة-ء4ء4ض"يخ،ض،و-ة"و-"94بم-97،ض-،!!حىًةء!

!(ءس)هلال!قف!و!ا!الأالمحماهان!!ء!
"ء!ة..!ر!و!!يم!"

ءظ!!ء.ه!.أئر1أسلا!ىهـاالأا!ماء!"و

!!!مر!ء"!
"حصء"!!ء9!ه!*"9ءعإ"?!ء9!9حعء"حص9ءصء،5ء،"و*"ك!"9حصء97*!9؟صمه،ء*""!"9،ح!"ء3لم،ء،ءحعء9!4!م

orlط! nv11لأهلأ

!الأث!9!!3"919!.!أتا!3!9!!ث!16!صحع
!!691لفأ!ا6116!61!أمب96آ6َلم"+6ث

-*-
الخطبشء0ألاول...وبْلباب

-أ-المادة

ا%لفيمرعاًببعضهماْ!زوجاان!اظاطباقبهستةهتءقرداظطبة

(1)عايهاشةةإنوطإشررمةCبمرصى5-

،المرا!

95و05هاءيزرفصلابن)1(كتاب)فيذلم39أولم3..لم)1(في!"لا

http://kotob.has.it



)3(

!أفىلالأ!يم(ا"!961*161للألأ

ا!طبش.لى

-2-المادة

تهالوالدجازيتيمةكانتواذالهانحطباتالوالدهايجوزالقاصرة

(1)لهايخطبوااناخوتهااحداو

-3-المادة

عنهايغوبوالدهااقالهادةجىرتنو)!ا3يدهافيامرهااشدةالى

ء-ايخوباليتيمةاتايفحأالمادة-رتبقبولهاكااظطبةمىكانت

(!)اقار!ااحداواخوتهااحداووالدتهـا

4--المادة

أحىدءنهيخوباتبروزولايدهبامرهاظاطب

)3(بتويملالا

--5-المادة

(!)ا-دهمالارادةابطالهااوالاثثينبارادةاظطبةفسخيصح

لأ؟//*5لم؟الم،59لأ/لمك!6(1)

3"لأا5هطا)12

6170،11،!69ءلاو!!)3(

الم96لأ5و/ا630ُ*أ5+397(4!

اجعاإر

73فممل9مادةهاعزرابن)9(جمماب

ل!"2"))""()2

3مادة679صفحهْكلمحرايمنهر)3(كتاب

05ف4مادةتشوباهبتحى)4(ك!اب
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l!ه؟ال!لا

)3(

أ"16!11*هـأ

فيا!ظبش

!منلأ!!

ث!--ةدالما

(1)91()*ائربالقنيانالمحروفالشريبا)مصأ!الاشر!4اظطبةلاتةد

-v-المادة

ياثزمخرامةوططالقنيان!إشضملبعقد3ضايياظطبةتوثيقيجوز

(Y)المتعاقدينمناظطبةعنيحدلمنب!ثا

-8-المادة

(3)المضروبةمخيرال!رامةآصرد!شبئيلزوللااظطبةناقف!

-!-المادة

بيانهاالاتيالاسصابورنسإبوجداذاتسقط4فافراهصذلكو!

الآخراظاطببهيعلمأيهنمجبباظاطبينبا-دظلارادْااولاَ

اظطبةبعدمعدٍصضاوجنرنحدثاواييبطرأاذا9ناذَإَ

جعاإلمر

05فصلهاجمزر!نا9(عتاب)%ذ!:أ/!إ!لململز)1(

(?)"i05ؤ!ل!ةدما))"أالم9لأ!لم13!,ؤلالم

مهمرابمْن!ر52وجهشالوم!يه)3(ا%+كه!أ!ز!*لم3وو3؟أ"!316ُ(!أ

7 ' i!ث'r7!1وجه-
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(t)

rcrm!6لأ!لأ i)لأك!للأ!يم

الخطبشفي

شا،الف!اركأباذا؟إتينا-دئ!شرعاًثبتاذاإئ!اثا

آخرمذصإًاوا-رىدبإنةلمتينالعااحدقر!باعتنقرابماًاذا

اسرفاواصباظاسىلمول!ساءَاذا!امم!ا

ايمم!بعديماظاطباناتضحاذاسادسا

(9)زوجالفالاماتبةالخطوا!اظاطبعلماذاصإبعا

-01-المادة*

ا!دا!وردتغراهص"ولااحطبةاا!ححلتاظاصهإ!ناحدتوقادْا

2)(49)المادة!نم!

-11-المادة

وماتدفهالمجصلوأالغراهـسةبالصخصقاقعيةالمثرالسل!ةقض!تاذا

(3)تر!صلزمتبهاالملقم

لم/97ثحلأ!لم,,ti)9(*6/الأ

+ا!،631*930ُءلأذ+6)2(

/لم،لم/،3للا)3إ

بمالمرا

05ف5مادةهاعهزرابن)1(كتابإ

49مادة168وجهنهرمصرايم)))2!

ذاتماالم!دة)).")))3(
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؟riأن!

)ة!

أ5*أأاكأ!6

الخطبشفي

--21-ةدلماا

با!العقدلاتطد4أ"راوربااإحمعهداوالخطوبةالماوفاة

(1)الوروللةعاىام!الغر

ث!ل!+*!أ

ذ-!يويرةذ

-31-ةدالما

محدالآخمىلمجىفد6لجدةال!إادةصناقاهـصخهاصب!تاظااحدكيرَّاذا

فيالغرامةفانإً-اجهارا)سةركاناذاالارامةإةاله4توقيمعهاالاخقا

(3)تسقطاطالةهذه

?-دا-ةدالما

ردهإيهاالممصدفى!و-بإلآخرالى%ث-اظاطبينا-دا!دىاذا

يتلفممااواا-ت!ت،مناذاكانتالهديةانغيرافقدهاذاقيمتهغاو.

(3)جبواغيرلمحيمتماتعويف!اوفردهـابالاسصلمممالطبعا

لم؟(9ئزءلم؟لم"5ئزلملم!ك!(9)

،+%+؟!/ا16!م

أ؟ث!!الململثأ؟!لا+لمئأ!ذ"لم)2(

،؟3+الملمMلأثم

(r)!-لا"*اDُلم؟،لأه!لم!؟

جعلمراا

مورامهاعيزر!اشيهَابن)1(كتابإ

05لفص6ةدما

وطشيةالمذكورهاطاشبة)2(

22مادة!طيببافي

05فح!ل2رمادةهاعنرانجا)3(كآبأ
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)6(

!ال!!ثطأاأ!أ!96أ!!ال!ال!!

أ!طبشفي

ا-!-المادة

أا-،!الع!هـيةافةبامصنفينفيمتهبعةوؤواعداح!،مذإكحاخطبة

ايممصرنهراسء4.والثافيبالاح"درية(أ!دئْاالأ)ذأ!شالومتميهاسمه

والقواعدالاح!ملتلكنحالفةكونفكلخطبة!بم!(ي!!6؟!!7!)

(9)الد.إمية4السلماامامنهابشأالمقاضاةاو!اال!سكلايصح

!*!

!دي!لأ/،+!؟أ!الأش!أد(9)

3=rcpvn

جعاالمر

هـ3وجهشطلومنفيه)9(عتا(ب

669يممصرانمر
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)7(

؟اك!ن!!ال!

أأw!6لأن!

أ!6،1أ!م61للأ9!لأا!ا!313!ز

.!1،!+؟أ!للألأثأث!لا،91ع!!!!!

أر،إص!افيلمحاأاي!"إب

61-المادة

(9)ا!-!اذلجبعلى!فرضالزواخ!

-71-المادذ

الدينيخرصنثنينالااحدكانفاذاالعقدلصحةش!هـطوالمذ!بالدين

(2)باطلأًكانوالاليهماالعقديجوزفلأآ-رمذهبءناو

-81-المادة

المذهباوالديناعتنقثمآاجندتآاحدهماكانثنينايبنيعقدانيصحِ

(3)شرمجباَاعتنك

ئ!هلملمألأعلململأط،9!طئألم/!ل!(1)

+لماألز!لم1ءلمأصا؟ألملم!*(2)

/لم///لمهللأ)3(

المرا!

ف!م!ل1مادةهـاعيؤرن19)9(كتابأ

؟ةلم""\))!)2(

(3)"(1(1((((

لأ9
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نلالأ!"

)81

61!ا!9!أا-

الؤواجفي

ثء!!منلأ

-ادا-دةالما

اذاالحقد3ونالكصيحضبيةبا!-!اش-!عاَيزوجنم-في!را!الاسار!ا-اذا

(1)اىاء-سلا!َوحىتْ،فيخ!ا"ءإ.4الالصَنا-ت19

.....هـ.1هـ.ء00هـ

-02--.-المادة

2)وهحريراهاانغيرصنجةأفواعالمحابر،لىالرعةرر

---ء12لمادةا

(3)وهممرزواجبصييإ*ج!وزاوزواجإ!بيةخالفاجزش3رزلاصا

22--..-المادة

(4)!عا!"ثرئماب4!وبرإطالىوا!لزثبَمإفىإااص!قا

----23--.لمادةا

ث-هـةثنتاوالارجلبالن!ه!:4-.مةعشرةلةا)خأشخباإ-دالزواجيخىوش

6/!اع؟،!ر)1(!ب!؟لملم

لم6ابَألم،/لم)2(ء

؟ُالم/لم)3(

!لملمالملم)4(

IZnلمئزأ!

/!ه

لعأ،

ا(هـاجع

؟؟هْصل9مادةرهاءفىابن)1(ع!اب!

!)2""َ"((1((35

"9"1)"1))3(إ

.-*ا

"3-"""3")4(ا
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أ)9

116أ!اللأأ!لأ!ايلأ

الز!راجفي

شحرتبنولوعاشهاتنبتانولمجيثلكوجةبالنسبةونصفا-خة

---42-المادة

لأ3لمحمنلأ

)1(

احداوامهاارادتاومتىارادمىاابيم7بولايةالصغيرةزواجبروز

(3)ورضيتشيمةاذاكانتاخوْأ!ا

-52-المادة

ولىهـادعتبالطا!فىقالاخقدهاينقف!لاابيمصابولايةالمتزوجةإعغيرةا

(3)قبولهابغيرزواج!ثااث

---36-المادة

!ا()زوج!ثابوفاةاوبما(ر*قماا!غيرةافىوجثيماالابولايةتنقضيى

-72--ةدلماا

(5)العقدفس!ختهااصواحد!را51!ازوجترلااالتي4هةاليةلصغيرة

المراجع

34فو33فصلإنهايزرا(ك!اب9)ا!رذلمأ!ا/ؤألم!2لأ!!لملم(9)

73فصل1مادة"")2(لم/ث!9!لأثأ؟لملم39*!لململأ(2)

)3(،1،H( ،/ .)/َ"""((""
))"13))!3"(؟W؟لملم؟لأشا،،،،/!(؟)

551)1"")5(،6*اذ/،هلأ*!لملم5()
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)01(

ال!اْ!ال!!م(أ!!الا2!دإ-!ي!ث!

ازوأخ!افي

-8Y-المادة

ولازوبراليفارناًاقبالىلااناشصإ!ديناماماlبقونث-هـمحاًالفسىخيقع

نف!ثازوجتاذااوزواجم!عقدافسخابخ!قولهااولهزوجةبقىاانإريا

(1)آخرمى

-!د-.-.-المادةْ

اب!شاقبارزواجهاوفحاذااليتيمةكلتبلااشهلَاادالفسصنييصح

(!)سنإنبمهت
-د5-.ةلمادا

بيومولوسصنةعشرةالا*ننتيقي!اوزاوإ!الى!وحدالفسىفيطق

كم!()الحالةشعردبتمع

ص!أ--لمادةا

(4)الصعداقمؤجلدونالمهرفيحة!كايسقطالصغيرةمنالفسمخ

المراجع

559ف3مادةهـاء-زرإناعتاب)9(!ث!لا،لملم!آَ!!لمث!،/9!!لمإ)9(

509"3"1)"!2)أ!لملمألا!الملم،!لم/(2)

509"39))"1)(3)!لما1َ،!ثط/،لملم/،)3(

559))09)!)!(4)،لملمألا://لم///(!ا)
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)19(

!!!ال!أا3لىأا-!هـأ!الأال!ال!!!

الؤوأص!!ا

-!د.--المادة

الفم!خكلتقياثياًالصغيرةزواجتمفعانشعيةالث4لممابالسلمجملى

(9)بحدفي!أ

-!!--المادة

(!)فيوجتهوا-خاىرشداذادطلقنماهووايفس!حْبا!لطاقهـلاالقاء

.-د!--المادة

الرضهدسنبلى!ماحالفيالعاقدينئلاحدسدطةولاولايةلا

ب!()23المادةباعنهالمنوه

ص!!-المادة

شرعاًاوطارقهائابتغيراوخاليةغيراصأةطماال!قدلايجوز

(4)زوجه!اوفاة

جعلمراا

مورامطشيةهاءيزرابنإ.)9(كآبث!وه/لم!اذ!/p)9(!ه!!لمدأط؟ُ

559ف!دهما%1:11U!أ!!م

ك!؟فصل9مادةه!يزرابن)!(كضاباظ،/لم!ثطحِمولمح؟/ؤ!!!لملم)!(

6أD)3(!ألمُ! Iمورامصاشيةديعماةيورى"%)!(!هاأ!لمُس!6لمُ!!93لمحولم

.45!فصل25مادهأ

152ف1!مادةاها!زربن)4(كتاباألم،!9ثز!!از!أ5ُالأ"ُ!)4(
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أ)12

كهـ!لمحم!ج611اللأI*أ؟أ!يمهل!

أز!راص!افي

ء---36-.المادة

دشالهاهـتدالاء.ليهءشة:تلههصيناولاداًيترل!إااذازوجصثاإتموفي

(1)3؟دة111صنها3نص!!رأاذاحىياًالاماداملغيرهتحاتولاشرعاًزوجة

-س7--المادة

!2)ث-هـيهماماخاوج!انؤرترا.لةوجودحالهةلمىلا.بصح

--38--المادة

طالأقالمىخاج2ولاالعقدفيهإلاينصقدنوع.نوعاناكيرريمقرابة

الرجلو!برباطا،في4العقديموننوعو.شرعيينلايحدونوالاولاد

)3(ش-هـعي!تغيراولادهيعد،لاالطلاق!

--ط!9-11،دة

بنالابنصو.البنتشتو.كصتاوا.الأما.هنللاوَّاإنوعامحرمالتا

اإراجع

*ُلم9سا!ألم9)1(ك!6/لمءلأ!؟،!از

أ،tالملم)2(/لم

/،الم،)3(لما،لملم

9مادةهاجمزرابن)1(كتاب

)2("(("

)3(!(((."((

156ف
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)39(

!ما!!متلاأ6!أللا6كأا؟يلانالأ

المحىواض!افي

واصرثا.واطاة.بض12اوبختدجنت!ثابنتو.الزوجةو.شت.لا!بالعموا!ىأة

الاخةواصأ.الابهنىةأصوا.الابةأواص.ظالةوا.والع!4.والاخت

(9)4القوبروا-ت

-.-،َ.-ذدلماا

الابنابنةوارورأ.ابدأةواصر.الجدة.هنالخافيإلنوعءرمات

بنتوبنت.الابنابنوبنت.الابنبنتوبنت.الينتابنواصأة

بنتجنتبن!تو.الفوجةافي.خت،بصتو.البنت31تبنتو.التب

وا*رأة.أجداوجدة.الىوجةاموجدة.الزوجةاياوجدة.الزوجة

(2)ظالوامرأة.لاءمالم

14-المادة

لصفلناوع!ناحه-مستثنياتوكنبتوعيهاافىرماتفيلاقياس

(3)حارلعداهنوما

ممأ!.َلأ"لملم!6/لم6"؟7)9(1!*ا

فىأء9ُلألملم6في)2(

؟+لمك!196*ا)3(

جعاالمر

هاءيزرابن89ينلاوالتوراة4وصى)9(إ

59فمعل

51هاءيزرفم!لابن)3(كتاب

89لاولن)3(
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!!I !n

)49(ء

!،!ثئماأ!دا%

أهمىوا!أفى

!دأ---الماادة

!!!!!

(9)نوفبتاذاالزوجةبا-تالتزوجفيوز

-!!-المادة

بهاالتزوجورنعقبعرعنزوجهاالمتوفيإلزوجةسلف!ت!كأؤ

(!)5!بالاصحاحالتثنيةسصفرنمططريقتهعات!نصوص

--!!-المادة

الأولاالنوعمحرماتمنكاًناواذكوراًالئضسعيبن.دغيرالتزوجلمجرم

عدتولداواذاالطلاقعل!الزو-بخناكرهذلكءالتزوجحصا!فاذا

(د)فيشمريخريضَاَا!ادلاوا

--!َ!-دةإإط

يهـ!اإ-9-وايهماكليتهمااونحصمظصيتين!مرضهوضكانبمنلتزوجالمجرم

(4)الإحليالألمجبوباو

إإراخ

9هءف!2مادةه!ءجمزربنا5!تشنية1()أأ"-لململ!ألموللأء.ألملموْلج!!لم!!!!ثا)9(

ث!99ف"")!(كتابلمدأ*ا!ا،لم!طئزلملمالىثأ،)!(

*4ف9ةثما)!)!)!3!إ%.!"لمئأ!لم!!لمث!1ُ!ُ!!ز!ط)ص!(

8ف*؟"""22ذلمية)4(أ6لم9ُممز:!ث!9/ئز!لملمفي!!اس!9!!(؟)
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3!لكا!م(16لأ؟*001؟بؤيبي-

إسلزوأ!في

ا(طدة--604-

فاذا.وبالزانية.كيرهءناو"نهإطلةةباالتزوجال!عنرويحوم

إلكهنوتعنضارةالنسلكاتأعزبواذاا)طلإق!أجبرقئوج

(1)دكاهنتحقلاا):-لهذامنإرأةوا

-74-اصادةا

(2)باطلاًوالاكانا!الزورونماغثننالأاا-دفيإطصقاا؟نون

-84-!ةأطا
(3)أثسءيةاالساطةبواسصطةظرعصاءااوسلاصرااجزوينمةدن!اا

لأ-9-دةادا

وتسهثنث!يناعدتهاانةضاءقبلا3علإالمقديجوزلاالارص!زاو4إ!ةا

هـحومةيمهَمسنةاوكانتص!:4.الوفاةاوالطلاقيومصنمايحسبيومآ

(4)عليهاج!خلاولو-ئ4عتبمعزلاوزو-13

ئأ؟لململأ6،1"3)1(لأ+//ل!ت

5ء59،)2(ك!+/لملأ i،69،3لأ

لا\/لم"55)3(ن

لملم"لأه5رلملم،.5ُئألملم6!(4)

جعاالمر

فصل16مادة!طيمزران)9(كتابا

44!3!)؟ي*")3(

"!1!!!.ي)!(

!مأ!9""!")4(.
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!ولول!ي13+أدلاا"161لكالأ

الزثراجفي

-05-المادةإء.!::-.؟..

.يعباوخالرةقبلاوالومحن!حقبلاعلإ3العةدلاصبروزجالر!واماطامل

(1)يفطم!اوفطمثثراوعتنرفيارإمة

-15-المادة

في!اهلالكلءتص3ادتادالاءوايامادبوتابإمالزواجممنوع

(2)ااوسهإص!إاواواخرهااوئلهااوا-واء

-2o-طدة1ا

التا)قيوتوءث-4بهوالارآبثصِكأمنولالاْاياماضسعةاكذلك

ءند(أ؟ئ!أأ96ا!إ-قيديساؤيمايجىوزث!اوا17فبالزواجمتوعالفصهح)"يد

(r)ةرولصسا

-5ص!-ةلألادا

لقاأبملىودو4زواصيومورنايامسهبعةالعملي!ثزلا!اادزوجعلى

اجعاإر

39لؤ19مادةهاءكزرابن)9(كَآبا*//*األأ3ر"/1151ك!6/لملأ)1(

546))1))خايمراحاو")2(.إ/ك!ئزأ55!ا!يم//091،)2(*أ//+

6؟"هاءمزران!/لم!!"اك!6"لأ

551))!"صايمأوراخ)3(9/32!لأ76ار//لم!5*،)3("1/31

لاةfewَفصل1مادةو،..9:اولئأ5لا//!515؟لم
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)79(

!أ!مصفلأولأأ!كأ!للأأI"!أل!

لزواخ!اجمما

كانتواذاابإمفثلائةثيباًكا؟!تفاذا.بهرًاالزو%4كا؟تمتيلهزواج

(9)4فسبهزوجةاول

-45-المادة

علىيميناًيحلفاذوعليهزوص"مناكثرلهانيهوناربملالاينبى

(2)التوراةكلكنفيحصص!ولاصجرالاوا!كانالعةدحى!نهذا

55-المادة

مسه،خلهكاناوي!دا!ا!ويقدرالحيشمقسعةفيالر%،!كاناذا

)3(بأ-رىحزوجانلهجمازش!هـي

كا6-المادة

عليهاول!دإ-كل2الر-ا!!المرأةتمىءجة(الاول).ثلاثالعقداركان

قائا:ش-!عص!نشا!دينفء-هـةبيديدااليىايعطيهبخاتمولو!بولها

آخرصفيئااتكاناوبهذااظاتمبهذازو-"لبتقدستبالعإكأيةلها

أ؟ُ!لم!نأ؟لملم65)9(!!//لأت!لم

أ؟ئىلملألململم*لملململم/)2(

F"لملم،،*لملململم(3)

اخالمر

46ف3و1ممادههاءفىران)9(يم؟إنجطإ

9ف39و9مادة-"")2(

اولفصل")))3(
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)89(

!مأك!لئأجيم61أ*؟للا)؟+لأللا

أز،إجأ!ا

فءمرةالبركةصكةالدينيةالصا!ة(اشالثا)باًممتوشرعياًالعةلمى(الثافي)

!9)الاقلعلىرجالعشرة

-57-.اإطدة

(2)شىهـعاًرو-"تعدلاتقددسبلاالزوجى"

-58-المادة

لمج!رجم!ونلاالتلمزمواظاتمالرحم!لملكالشىءيهونانيجىب

(3)ثمين!اولو

هـ-9-ةدلماا

(4)ءً!ل!-معتبرغيرالصغيرمفالتقديس

-6ء-المادة

الزو-"ولكفالآخريناكئينوارجاءالتقديسنةدييمبوز

(5)الوفاةاوبالطارقالالآخرلمجهـافارشرعاَترسصا

المراجع

62و66و26رفهاءبزابن)9(كتاباأء!لمألم51لمG"'63)9(*6،،ل!

2!ف9مادة"ا"")2(!5!لم:لم؟لملم/لم،،/)2(

82"1"")!")3(ا2لملم3+ُ//لملم)3(

34"9))"""()4لم/لم،ءز،،لم//)4(

"26"3"1)))11)5(أييُلملمبرألم،/ا)ُ(5
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.()9

!مللأ!!أ(6أللاك!9للألأيلأ

الزوا!فى

-اي-المادة

65بالمادةعلي!المنصوصإ%الصإواالثافيالربمنيتوفرنماذا

يهماتاقباسا4وبرالق!الدخوا!لارجىإلاإ!2فارلايهنيوحىدهفالتقديس

(9)الزواجاركاتباقب

-62-المادة

اخضورعنماغمنمهاذاالتقديسفيغيرهيوكلانار-ليجوز

)2(بشخكصه
.-36-دةلماا

(3)رشصيدعاقا!با)خخ!راوا-كأسا-نبياًاوالوكيلاتيهونلايصح

-4I-المادة

ا!الفصا)ثر!4كأنال!لىمنإ*)4صع!ءًا!صنم9التةد91ْاذُءاذا
....!ايهأ!ب

(8)المثرعيةلاسلطةذلكفي

ثر!،31،لمفىإ591ُظول+/لم)9(

*لملم69،!لالأالم،لم)2(

لمأ،لململململم/لم()3

لم!وللململم/-(؟أ

جعالمرا

55و26زم!ل(هاءيزرابنكتاب)9(إ

53ف1مادة)))!)))3(%

)3(""""6""

4(2 " (( " " ) t
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.(1)

tأ!نالأ!71أللا!1أ!6نلألا

الز!راجفي

65--المادة

فياذاكالتفيهاَخقديساان!ي!Uابالقطر4لبالدئاساتالرتةةتا

(9)لاغياًءد!-هـيمأذونبواسما"و.أتجنالزواجوقتعقدغير

6--دةاإط l--

ولوم!:وعاِمث!هـيااإكأواجعةدبغيربمتابةأهاإرمعالربرلاقا"!ة

(2)تقديسهنالثكان

-67-إ!ادةا

علىيشتملانوبرب(د-بخ-6)ءطحةبهتوباهيةبالحبر-خرفالزواجءقد

مح!اكزوصاناصهإشتروماا)شرءجةا)زوإجووا-باتوحقوقإ!رابمر

رونالزوجاخذهومايمون.ا)مثرعاوالاصوأصابخالفلاممابم!

(3)الصداقمؤ%لصن!اعليهمجبوماالزوجة

لأ*ُ*ا!يىول!9!ك!لا66و(09)

،+لا7ا6لأ

"لململأ؟3لمأ5لمأ5لألملم7*(2)

/لململم،لم)3(

جعاالمر

979هثحيفةمصرايمنمر)9(عتابا

789لغالة

66فص!ل9هاعزرمادةابن)2(كتأب

66فصل")!")3((

http://kotob.has.it



3أ\)

ولك!نيالألمحمآ61!هكلأ!19ث!9دأنلأ

إزواجأفي

-68-المادة

عاىفمىاذاالافيهحصلالذيالباررواحمنظامشبعالعقد

(1)ذلمك!وألفما

ث!-ا!!ا!ة--9

اهلما*نشاءتن5عةلىاوتم!13عندزوا-+اعقدالقو%4تحفظ

معهاالر-إىاؤامي"الأكانتواؤوراًاحم!رعةدتحريرو-بفقدواذا

(2)ءاثر-لااخ!ر

-57-ةدالما

(3)بوماًثلاتونوهباطدادابإماثنا!فيالزوا!!رووع

-17----َدةاإط

ثلاثةفواتقبا!بعدهات!زوجانالر-لفضوعالزو-قيتوفيتاذا

(،)السنةراشوالاعيدالاسصخغفارعيدكلنهالايحسباعياد

برحااإر

66ؤمهل11مادةره!عزبنا)9(كآب!،!لأ،،:ألم.لم!كللملم*16()

""13)))"")3(لم5//2!لملم،!)2(

1293)1))هيطدلورى")3(*ُلملم2*،شا،6ُألملم6)3(

"))!"َ""-")4(-؟ُ،لم//لم،لملم)4(
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للألألآ9

)221

16أكأ،لهـأأ

الزواص!في

-7!-دةلماا

للأف!لأ!يم

ءْرورةوصدتاذارأيمارقأن!عيةاثافلسلطةهذاومع

(1).الانتظاروكدملتعجيا!

/!!أ،/ء!ُكل!!ا-عآ!/،أ!/!(9)

صع-اإرا

3!ه3ف2مادةديعاهلِورى)1(عمابأ
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ثلأل!16

ك!231

للأأ-*9؟د؟61!ا

للأ666ب!؟1+ئمأئلى

!!6أأ6الأ6يأأ)6ألأ!؟ل!*6+76اللا6لالأ!!

----صأجع*!ي

أ)زدرجحقوقط*فيالثال!لصاب

----"73إسادا"اا

!أك!بلأكم

لاوامرهوالامشّالططاءظعليصلااحةتا2زوصالىالزوصةزؤتمتى

(1)ا)شش-هـعيةونواهيه

--لا4---.ةدإطا

س(2)برثاإكَلينصاالاصدمةبشخصركلاكلازوبر4حموندصالىو-"ى

57-دةاإط

ثمر-وفيلةيةع!تجده!ا!رؤهـَنكد!ازوجىخهتاكقسبهيهاؤاص!9خالدجا!

(3)ورثماتوفيتواذاماالا

طُِ!أ!لملمشةيم!لملم؟حر-6(1)

لمبر+3؟7

(2)6*Kُلم6ند:لمفى/ه:لألملم+

لم%لملم/!أء/لململم()3

-حار11

هـ\فروواداروجةهرمبام)1(ك!آبأأئ!أ!9!

02..مادة

08ف4ثادةه!عيزر!اش)2(!اب

96"3"1)1)0)))3(ا
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r"Iأالنمنأ

أ)24

ك!فىلالأا9516لمإ

أؤ!رحم!احقوففي

-7!-ةإا!اد

لأك!لمحمف!

يربخهفاعادةًاسلدةانوةبهيشتفاقبمااثظغالهاخنا!هـأفي:ابةبمد

(9)الواجباتمنعليه؟الها5،قادامما"!الرص-ق*نهوصد!اصها

U.(7-ذ/-

ييرغيربماللهدخلتالزو%6كأاًاوكانتموسأهـ-،!اإَناذا

(3)نجبضي!ابقدرلاا11"يتسةقيدهأءجاماايكممة(لأ

..VA-.دةْإإط

اليتء4ص!دهبه-ثاخةومانيئفقيرح!ءصازووهبنتاذا!صاالزوص"ى

(3)ض!اعةارباو

---7?..--ةد.اصا1

(؟)البينةفعلي!ثاالةقرادءىو!وارص،ىاةمر-ا(رأةادعتاذا

ا-حإ!ر

ماد)")إبىانجا،هاء)2(كآب%دلم/لملململململم/)3(

*َ،ند!لم!ح!طُنأالماّ*(1)

")!)!")3(ءأ،لململململم2")3(

//)4()4(

ف
08
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أ251

لاللأكم!ثبغ3؟651*"لاضاالم9!لأي

ازالرجأحقوقافي

08-.-المادة

(1)لهلاقي!4لفوفنذرهاترصغلااناإراهّنذرتاذا

يم-،.-ا)طدة

بأ-ر.ولدهغيرارصْ!خمنزوجتهمنعللجل

(2)غيرهاولادبارضحاعالزاه!الهفلي!ىطفلهايملتواذا

T-8-اإطدة

(3)يخوهاولدهايرصرخانىزو-فانج!هلدجللبم!

-83-إإطدة

منعليهبماقائماَمادامزو-!احقمنفهىبلقيةالزو-ةتعزاذا

(4)الواجبات

اإراجع

5أ,لمل*6)9( 33، 9/ m28ف9مادةرهـاجمزابئ)1(كآلبئألإُالملأ

08)1411)"""(2)"7.ا،ءُلملما،(2)

63 V11106))مورامو!اشية%41،لملم3لم"((

98ف2"هاعيزرابن)3(كتابأ3ُا/هـلأث!لإُه،!ئأ!!لملم)3(

48فصل))")))4(أ63،،،لملم)4(
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(\r)

!مأفى!م!لاأطا6*9أ!!لم"ا!لأيول

الزوخ!حقوقفي

84-المادةْ.-

(1)يةإلمةاصلطالركأم-جى!فلافاسدًاطلاقاً"لاقياعاىإ-شوراص!ادفاذا

-هـ8-ا(طدة

(2)زوجىثااذنبلااموالهافيسفالخ!مقاإرأةممنوعة

-Al-إطدةا

لأ(!!3أث!ظ!يع!)!تةو.بالدتْواإ*رهووبرالالراقبضهما.عاتنوذأ!إالاءوا

(3)(أذ!ريأ6زب!كىط!بهينتفع!ونماوايقبضهلموه!ا

---87-اإطدة

(؟)وفاتهاو-ثازوطلأقءةدوعيهابضلهااصوا-ةولك

-88-ةدالما

هلاكه!!؟لأ(كانأطْ!ا233)رالاولاكوعوهوالدو.نةمالهلكااذا

لم63لم:9لملمظ6.لأ(1)

،ي!6،/لم)2(لم

)3(ا/"لملم/

)؟(لملم.لملمي!!لم

لأ"/؟/5

/*،،

جصحار!ا

حماب(ع9)ا

(2)"

!3(!(

(4)(13

عنِررهاانجا

2دةكما))

1،ادة"

84ؤصل

85

AA
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127(

!ماn!نلأ!ما"ك!313172"آ؟!بلألأ

ا)روجحقوقأفي

)9(الرجلى!

-98-إطد!إ

!صت!عليميهوقالتيلمجالت!ماالزو-*3!تس!تلهخفاء:9الاْا،صوال1

(2)دتزااماقيمتم

!ه-.-دةالما

قصتفاذاوفاتهاوزر-13طلافء:دالزو-4الىيردتةالدومال

فياطفدنللزو-4إ(لأ-كع!،للا!قغيرالشى!وكاناصلماعنالةيه"

(31الاص!ليةقيمته

!ا-أ-ةولدا

صص
ذلكغيرعليالتراضي-!لىاذاالاثمنالاعيناالنتىردانمابرب

(4)بهللانتفاعلا"قنجبرافىعهالياو

53:؟//نألمN6(هول1 ' Mذ1؟/9ُلا

.*هـلم-.لم،لملململململم(2)

فىُلم،لم/لملململم(31

!رلمالم،لملململم(4)

جعاالمر

AAف3و2مادةهاعزرابن)9(كتاب

)2(""-""9(("

)3("""(13(1"

)4(""""3(1"
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69نَ!ل l

281)

ل!(6!9519لمتأ

ازوخ!احؤقمافي

-29-المادة

!مث!كدط

احدصارالوفاذإشثا)ط!6ووؤتشيئينءنءبارةتةالدومالاذاكان

الثانيا-ذصتشاَواذاا-د!ااخذ4فللؤوصالالةن!يمةالشب!ن

(1)قيمتةفكلشطد

-.3!.--ةلمادا

واوفاتهوقتبرلااوكانالىجالى؟+!لمعباطبإنالقوجةدخلتاذا

اذاكافاماالجنىوقتالوقتولوكانلمهرأةفهوثمرالطا!رقعند

(2)لارجلفهومجنياًال!ر

-.-المادة

انفاماالطابرقىوطلبالانتفاء!ةالاصوالىالرجلء-!فاذا

المنفعةءنزادولو4!ةَءؤ؟لهحىقفاثرانخفعكانفاناولانخفعايمون

ساصرفهؤجممةفلىبالشيرصبمبئاسيناعاى!فهءماوء-اداشفعيكنأواذا

يه!9،!لأemم،لم15/ئأك!6(9)

أ،لململم،/1)2(لملم

ا!حا!ر

3مادةرهـاءيزا!)9(عتاب

)2("-"((6"

8Aف
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لمحبم!لأ!!أأ6!د.دلا36؟أإلم!لالايأ

الزوجحقوقافي

قي!4الالهةليسمصجمنالتصقيمةعنيربواإن!سفواذاكانال!كنبحد

(9)ايفحآَهنااليم!ن4حَاةددصرثما!لاالتجىسبن

!5-دةلماا

ولالرجالاصرفهبء!رنفاالطرفتدصلجبهباإرأةاذاكانت.

ولمهواءكا؟تيعدإاامبالمنفعةاموالهاولفهماء-سعادسواءيأخذهاءوا!ا

(!)عنهتقلامإنه-هـفاتوازيإخفعةا

---6!---المادة

ل!صمماعلىالىجلصاسص:ثاالحقدوفىخىتقاء-الزوجةاذاكانت

شصاءاذااوبهاشفعماعلي!وحالص:تها-ةجمبكأتهمملىدظيراجىرلهو-ق

(3)13كلتكثرل!ن!عاولويفهمصحاراخىرز

ألم!لأ؟،ء+ص!9،لأ!!/لم9()

لمفىلم2لملم/لم/1(3)

لم،،لملم"ا/ُ")3(

جعلمراا1

!88ف7مادةهـاء!زرابن)1(عماب

(29 " " " " C"((

9(0 (! " " (! )w""
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غ()5

!غ312336لما-للألا!!

أزوجاحقوففي

الأفىللالمحم

دا-7-ةلمادا

ءرضتوالا!يروى!ربغيرنفم!ثمطعنالرجا!3صةلممرأذليس

(1)سبحبئيضياعكاقماحقو

!!

كأ!لم30/)1(!؟/لملأ

!اإراص

77فمملهاع!يزرابنعت!اب)9(
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)93(

ثم!ألالأ!م[-6Im"391لمI؟6لأنلا

لأا!39!66بلالأ

!6،3++؟لألأ!م-لط6*12!+لم

+ا6!6!لى:أجرث!ث9ئ!!كه

.*.

إف!وجشاحهوقا؟بهارأجاي!جاب

89لمادةا

يأصذإاولو4لزوجفبالممرالزواخ!عة!دفييلتزماتالزوجعاي

(1)ءٍشيامةم!ا

-!!-دةاإط

نقبهبئفضةدرهاثلاثونوسه*4اومائتامحهوبلاب!رانث-هـءيار311

(")فقيرةامالزوش*نتكاءةهـ4اك!فالهبمرولغير

-501-المادة

مضاءفففمضاع!فاًاوءلميهلهاشهـص!!الزو-4صنالزوجمايأ-ذه

(3)اصب!اءرشاحسب

جىحلمراا

66ف6دةممار!اءدزبنا(عتاب1)%ألم9!!أ!13/!6،!أث!!لملم(9)

المذكووهالمادة""")3(%ل!هلم،)3(

66ف7مادة)!")))3(ألم6ذ63أكمأ-لملمهملمئ!ألم3لم/)3(

مورامو!اشية،

http://kotob.has.it



)33(

3!ألمحملمالأ"أ7*ل!!31لم!اأ!لا!أ!6

الزوجشحقوقافي

-101-المادة

يضملاالعقدب!وصبالوفاةاوإصاإ!قاءتدالر-!قءالالكو-4ما

(1)الممراليه

-201--ةدلماا

حينصناخقوقهـكأشىهـعاعليهيترتبماالزواجعقدعاىيتر-ب

(3)الوطءمنمانعلاوكاناإرأةالربمليطأإاولوالعقد

-351-المادة

فيما!عاًاإوتصضف!و!اياهاووطؤها)رأةعلىالىجىإطءةد

(3)تونجتاذاشرعايعتبرانلايرثهاات

-01دا--المادة

وده3بثهفموالمةررإنت-!وطالملمءدمادىاًاواصّ"الرجلذاكان1

(4)عليهحجة

لمأ/لأ!!أ،حم!/59لأ+/لمك!(9)

،*،لم*ءلم،لملم)2(

لم!ذ6؟ثالملم16كم3!لالملم)3(

(t)ئىُ،لم؟لا5ُ151/5لملم

جعلمراا

6!ف7رمادةه!عيزابن)9(كتاب%

16"9""))1))2(أ

مورامطشية9"""")3(أ

66!39"""")4(؟
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يrvIلأث!

)3!(

؟ث!615!ث!لالا!أأ

أ.زو-كاا-ةهـقافي

-ها!-ا)-ادة

!!ال!!الأ

الى؟!ر:وعبايياكواجقبالطالر-الىانإ!مريابا)قىطرإتجامن

السلصهآءإ4تأخذوإمهدا؟اويىءرررطالثسعلىي!قومحيةا)خض-اد،ءا"

(')ا)مقدبنهصروطالوفاءعلى4تحاقالزراجوقم!وفيإشص-!ياا)قيتان

-هـأ!-اإصادة

ومواقحت!ثا.ك!و!ا.و*ؤو-13.ممر!ط4إ)زشجصألزوجعلى

الوفاةعندودفغ!ا.لطاسساذا13صسراطلاقوا.صرضشماذاا13يحضتمرو

ممبلثىاءَتاذالةاركلمادامتماله"نتأي4لتفيلظءتمماتواذا

!د)-ق؟.ةثؤنااصااصم!بضاو

-هـأ7-لمادةا

عببهوو-ب.وإنتحربالر-ليأ!!او"تربما17اكاالمراةنةؤه5ِ

)3(ِ"،تدرآَ؟مض*اها؟إصئكانددروحأ

الط!لملم!ُ!17!الأي!أ3،ظ(1)

لا!ا!لململمال!!أ!!3ط!أذ!

ثطلأألم/!!لملم!ث!؟/لألأد!لملم/!(

!لأأ/لم!لألملم!9)!(هطا!

ءع!ا-اتمر

هـحُكآبهـ-"فالوم4نكلإ)1(!ابأ

9\لم9وجه-نمررو!رايم

!9فمهل3مادةهاعنررابن)!(كماب

0)31"(((("1"07
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لالالأ!أ

)34(-

6(+*بلأmlrا

أووجضاحقوقافي

-851-دةلماا

لمحم!الا!كا

فاذاكان.يمنواا.والزمان.الزوصينحالهالنفقةلقديرفييراي

(1)تمتازوالاعيادال!بتوايامورئسالضعلطفقيراًالىجل

-51!ه-ا)طدة

صافراذاالزواجيوممرنور3ثثلاتةقبلزوجى!اعلىللزو-4نفقةلا

شىمورالثلا"نةمفهتفاذاياًخاوبت"يركأاوةإضايتركماأانهةَورصْر

إ-تراوا!اكاتإءاإبايوم"قالالهالقدرؤلمو4ل!ةالزو-"ْتماابوأ

(3)-ةرهوؤتكماالنةت!ةيرلقدلهاصفتَّايذاءًواهـجر

-511-ةالماد

علإمطلهدرالجسءيابهفيالر-لمالكلقنف!!اعلىتنةقانللزو-ة

%فيذاَوورلم!،!ااصوالهحىيمز-!ءيةالنتاصة.!ولامهنازعياادْاال!ينالا

(3)بالنةقةعليهئها)قيضا

صعجىاإإر

لأ،ا/ذ)1(*!حمل!!،/لأ/3

6لم"ألأ!هللا(3)

،؟أVolُ/،+لاأ!5ن)3(

)9(كتاب

")2(

")3(

07ف"1مادةهـاعنررابن

"(1"5"(1

01مادة:5))))))
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)35(

6أ؟للألأال! r1r:للأ!r61لمحمUEV

إروجشاحقوففي

-111-المادة

ءخدهصابخرجأنلزمهلهوديعةعقتمناًمؤاوللزوجمديناًمنكان

(1)ضهنشرعاًاياهالزوجةنذار(بعدلارجالىذمتهافرخواذاالزو-"لنفقة

211-ولدةا

ر3اشصستةنةقةقدريمونالمؤتمناوينالمدبدفيمماالا-راج

وبروزؤشمَراًرا3ًثي!فيماماالىو-4منهتقبف!وءذااش!كرؤستة

(2)امينعندالةيمةايداع

-11دم-المادة

)3(ينلدالزمهجى!ازونجاغياحال4ا)تفةجا!اكلنجةولزانتاسرمداااذ-

-411-اإحمادة

بغ!رالزوجعاىلهر-وعفلا4الزوجيعلاوانفقأحدتماوعاذا-.:-

(4)اإةاصةوجبتلهأَناَداالمنفقاذاكاننماواأرادته-(9

جعلمراا

موراموصاشية7دةهاءيزرمانجماابإ!ا9)لم66!دهأ!لملمألمحمألأ!.لم5ئأ5!لملم*+/الأ(9)

هيإببابروحاشية")))2(أ؟*6/لمنالملم،،لم)3(

59دةماألم!اD7ا،

07ف8مادةهاعمزرابنب)3(كَطٌ+لم2،!ئألألملم!9لم/لأ)3(*6

المذكبىرةالمادة"")4(+لم/،لم-لملململم()4
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)!!(

فىهم!ثم!دأإ؟3!أ!!!!كأ+ا!!الا!؟

ا)ن!وجشحقوقافي

-01X-إ!ادةا

متاء4صنشبماببيعر!االر-لغيابفيادة-3على4ِالزوصانفةتاذا

فيي!مالهاوكانهيغ!وردءندادى!ثرمحمباراوشري.ممح

يحودحتىالزو-"صبرلىساوإذ!بيمينمَ!ا.صردقتتاخوهبلا؟نفاق

!9)بيهبنه!وصردقفىاْءة"وكانهوإدعىاْغقتبماوطالبشةزو-!ا

-611-إطدةا

و)ن!ا.الر-،!عاىكلطالبةلمهـدافاجسصق3دها9الزوبم!ةتاْاذا

(3)نهدولهاتيموننفةاممايفيضما

711-دةاإط

رب!تكمااكثرواْغةت!نبم-دهاتفقالتاشو%4عارضتاذا

(3)ماقصالااذيمالاص!زوعايوشب

،،!اكأ!لمئؤلم:،لمممأول+لملمأ)1

لمل!لم2لملململململم(2)

،كلملم/لململململم)3(

3ُ6!اُع!؟لملمئر*؟أ

جعالمرا2

07ف1ةمادةره!ىيزابن)9(كتاببز

V.)19)!)))))2(إ

07ف6مأدةهاعزران)3(كتابا

42ممادة""لمجببايروحمأش!ية
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V1أ+يظ

.137(

أ9616!لأ!ئأ؟*ا

صكاإلمحى!رأحقوقافي

--أأيم-المادة

!!ل!مه!يم

ءضياتجقولهماإ-وءا-إزوهـءثزأ!مننجعداتالمرأذاضطرتاذا

هـ.تبةوتسان!درفازلاًوصكاوومصااص!3ءدَّتتللبْءقةااوالجران

(9)الزك!

11-!ه-..--إ!ادةا

إراةااصْم!تارتوةَ:.4اسسإباإهـ-ا!اشكاقْاإكأوجى؟تج!ت!تضفأقكَاماذا

(2)ينادا)كأهـ.4ا-فقنتشالىتدايته..يركات

-أ!5-ذبد)ا

زو-ثااصإباذابالهةقةء4بًش-ح!كا!اًء+!لنفهتأخذاتللزوجة

(3)عتهاوبرنون

-121-إ!ادةا

الي!عادةلمجبوالشت،ءاصصحجمفا3س!وةهمب!عيةاسهإاممسوة

5*لم9نز5ئ!،ط؟/في!لململأ)1(3

بِح!/لمهجبماأ؟16!!للأه)3(ا

IT،/لا،:!+/)ع!(!!لم،ل!ث!

ا!ص!أ)هـ

07ف12مادةهـاع!زراجمن)1(ع!ابة

إذكورراإلمادة""")!(أ

موراموصاشية

01

07ف)6ادة5هـاءيزرابن)!(كآب،13
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)38(

!أنلأْ!لمحم1ث!ل!3.5176لمأ6؟ثلألأ

الزوجشحةوقافي

(9)!-هـاودسكلنالؤوجصالةاعاةمىح

--221-المادة

متع!كنطلبفيايفحااطقلهايعو-وةوال!بالنفقةللزو-4احما

(2)جلالى!الةنجةدرثاثالاورنيكم!؟ايثس

--1ط!2.--لمادةا

بين!كاظلافهوالاثاثواادح-وةاصفيالزوج!تيبناظلاف

)3(09دة111بيهإخهكنم!هويصدقاوبببمينم!هبفتص!دقالنفقةاصفيَ

-21!-المادة

(4)وصلوص!صته،،قوصاعا!ءمباش!.صثا-قالربمئمىعلىةيمرأ

-أهـ!-َلمادةا

تعذلصبهاباكحقصدواذازوجوتهضنالواجبهذامةخللزوجليس
!ص

(5)مخالفِاظالماإنض-حافيعدَّ

المراجع

37ف9مادةهـاجمزرابن)9(كآب!*د:951،ايرئاألم63/ئأ(في\)

))))7))))"")2(؟،لم/،/لملم،/)3(

1)"8""""()3+لم//لم/،///)3(

76ف2و1مادة)!")))4(3،أث!لملم/أ،لأ////)؟(

،"99"""0")5(،!،لم//ُ،لم//).(
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)"!أ

!أ3لمحمنالأ!ل!للأ+36!61!لمأ؟Iلأللا

افصوجشحقوففي

-ث!12-المادة

(1)نثىواجم!ربمولوديناكتفاءتمفوانلكوجى"

--)YV-المادة

الاصازإصف!فاذااشبهردشةتهامرأصبرلقمرضىارجاىمنعإث!ا

(2)ا!داقاصؤ-لىولهاطلاق!اطلب

-281--المادة

(3)إ!ةامد4الث-.عبفلسلطةثفاؤهيرياإهـضىاذاكان

دا!ه-المادة

ال!ةركاناذاصحهولهازوجتهاستأذنيسافرانالرجلصاءَاذا

(4)بعيدهـص!ةاله

-013-المادة

باقيمنعليهلهابماواكتنىل!راهةاإرأةءنلالرصامتفعاذا

المراجع

67ف6مادةره!عيزابن)9(عتاب11،لأ؟5لأأ/3،،"!/ل!)1(

))"99"))"")2(،*ُة/2//2/)3(

هـيطيعببايرصاشية"أ)")3("//2،،ا//)3(

39مادة13،ه/7ُا6//!اول31

67ف5مادةرهاع!يزانجا2كتاب)4(16ئأ؟لم!4لإأفى"5لا*6"!!ا(
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)04(

ولفىي!،لحأ.أ!ك!للأ6؟916113+لالألأ

الزوجشحقوقمافي

(1)إح!اباهذامنالسالرالبابفانظرالواجبات

شما

---أأط!-إإطدة

هـضصثا5ازكأفاذامرصااذازوحصخهعك!عاىلةفتاتالزوص!ع!

ول!ضةالطارقوبإننة-ثاءفلتنفقحقوقرثااخذهايبنخهبىها

(2)ممقوتتخبرو

--132-إطدةا

يما؟ثااتالر-لو!خليمانفاقالااصنهذاخفا؟اارأةبمختاذا

(3)طلبهاجامةالثص!عيةاسلطةصازبأ-رياحمفوجاصىا"واذا.

ص!\3-اإطدة

اسرتاذاألاسسامنرْو%تهلاطاإقويمْهتي!ملانالى-إ!على

اذاكانمالهامننج!قا!اء-!هاشلاا-،!هـقيطلة+ااتلهوليسى

(4)محوءكأا5ً

ل!"/ك!لم6/لملأ!\/ظم؟،3)1(لا

cأ*لملم2لملأول،/لملم)2(

/6لمظ/ُ،لم،لم)3(

لا2ُ+اأفىُ

،*ثطلأ؟،لأ!/15،لم/ئزئ!6)4(

جحلمراا

77ف9مادةهاعزرابن)9(كتاب%

197)3و9"-مادة"")3(لا

07ف.؟"")!"3()

919فصلو

87ف1مادةاكأ-هاعِزر)4(كتاب
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أ)94

7!!أ!المحمليلأ!لأ؟6913951ليالأ؟أ

الزوجشحقوقدافي

-134المادة

فيزو-تهلا"سردفكاكاًالرجىلء-القستب!!انعيةالثمراسلما"

(1)غيالهصال

-135.--المادة

وانمااسرهااطلاقيكمهفلاا3لزوبمحالىغيرالزوقيانظمراذا

(2)اطةوقمنالعةدفيمالهاوعليهر-وعمصاانتظاربغيرطلاق!اإلمزهـء9

-!ص!ءأ--إإصادة

)3(اإرأذاسىقباطا6الر!لورثةعاًشىمكا!بنغير

)--37-المادة

ليماؤة!االاكر!قالاحتة-إل!تفلانزو-تهماتتاذاالرجلعا
ى.

در-4بمراعاذالبدعرف!.بيلزمبماويقوماإخاس!بالقبرلهاويبني

(4)ودرجتهاها!ا

المراجع

VAف4مادةرهاعيزاين)9(كتاب!6ُلم1!ئألم3لزلم"6)1(!!/لممما

""7))"")))2(!؟لملم/لم/لملم،/)2(

1)"".َ"")3(%+لململم،لم،/لم/)3( A"

98"ء09))""")4(%*،لم/ولeَُلملم//)4(
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421)

3!ألمح!لبهأك!للا+316"69151للألا

الؤوجسشح!!رقمافي

-381-ةالما!ى

رفوءآخرشضصنبرىواذلك!الصرفعنالرجلىامتنعاذا

(1)ذلكعلىتعإفاثسعيةاوالسلطةصرفهبماعليهالىصوعلهجاز

-31!ه-المادة

امتعتهمننبيعانحماضرآالرجليكنأاذاالثسعيةلسلطةيجوز

(3)اهياوم!نةخهم!بنسبةواإ-أتمالدفنإ!اريفمجنيمابقدر

-ا!ا5-المادة

ط3ورثضعلى!وانمازوصثاورثةعاىليستالارملةدفنمصارف

()3زواجهاعقدب!وجبمم!

-!دا!-لمادةا

سة!نع!ضصرلهالمحفيىأاذاالمقملعلةزو-فيطلقانللرجللإس

(4)فخمسةغيربمرنتواذاكافيهاترزقأ

؟لملمIلأaلا،53؟لملململأ)9(*6

لا/./،لملم/ألما(3)

"6لم،//،لم/،3()

/6لم7الملم//(؟)

/*6156،6كالا66ر،15

اإراجع

98ف2مادةرهاعيزانجا)9(كتابإ

3)ا " - " ،( " )r""

"))؟"""")3(

549صلف""")4(

102وجهمصرايمؤمهر
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ي)43

!ا3ل!ولأك!للا+5116أ!أ!يم!لأللأ

الزوجشحقوقافي

--!14المادة

(1)زوجتهاذنبلا!رآَاوبرايسافرانالمرجلليس

-41ص!-إطدةا

(3)اذنهابغيرزوصتهمالمنشبئفيشصرفاندلر-لطليس

-أدا!ا-المادة

العقدفيلزو-تهما!شصاءَماالزواجبمدالىبمليزيداتإمح

)س!(اطقوقمت

-ا41!-لمادةا

(4!ا!اقوقمن4صدلزوإطشرعاضامناً!يموبملل!اببهد!ما

-641دةالما

يحبهاانعليهبلتأدب!ثاأجلكلنولاامرأتهالرجلةمربممتوص!

(5،)طممي!ترو

لا/6لم65166!ءلا)1(ذ

لم؟1/*،9لأ5لمأ3لم3ل!لملم6لأ(2)

،!لمألأ55/،ايولأ

3)H؟،9لأ)أ05ُ%1لألم/7لا/

لململما/لم(،)

6ُلم7الم/"(5)

جى!المرا

902وجهنرمصرايم)1(كتاب

2و1مادةرهاءيزانجا")2(

66!هل91ممادةموراموصاشة

"!7هاعزهـمادةابن)3(كآب

)4(""-"!(((

)5(،""-"154
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ن!لايأ

)؟طا(

أ6؟39!!!فينأ

افر!رجشاحموقماويا

-ا!7-إ!ادةإ

!!ط!!الظ

العقدفياحن!وقصت!اسالعفىاشليصخاصاو!مبانللزش-4

أوهوباالىالمبباواإو!وباطفيووأ!الىوجوفاةاشإطلافافتد

(1)المشترصباشله

--841.-دةاإط

خقدتحدليمافوراًس2!!اغرءاصاكأشاليب!رارأالبةيهوناني!ص!ح
.......-خ!ا!ط

اخقو!ابعضفيالأاصبااشا!-:4كانتمتىر311نجفيمةالزواج

(3)جمي!،!فييماابل

-1،!ه-اإطدة

جةلضةكاناذاال!قدفيالاالتىحقوقصأ!ءتارأةاتخازاسايبطلى

(3)اكراهاوتدليس

ص!*!

اأهـاصح

501!9مادةرهاءمزابن)9(ع:إب.فيُلملم6بعممألم7*ا:!،لم،ؤ6لأ)1(

المذكورةالمادة-""")2(آ،/لملململم/لم.ا")2(

!.ةدما"««3()أ-لم6ئر*ه،لم16ثمأ/+،ُلأ+ط3للأ)3(

509فم!لمورامصاشب4و
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،ص!لأي؟

)45(

ث!المادال!م%71ل!أ9لا؟سال!هأغثِ!!

قَ،ءm6+66بئألأ

!!615ا"+أىنأو؟أ؟+أ+-6631؟6
ه!دللا!بر6+ا+لإ67ا6أياول

ءجه.جقي3.يثة--

اووجب!ااأ،!أئا،فرمحالثاا!إاا-!اكلحمإي!جاب

-551-المادذ

دْلك4علبمجرتاو!ببمراًستالجم!-ت"زسانالر%،!إدء!اذ)

(1!الشرخيارماناقهولهإء،-إعدق-لىفالىالاثباتلعذرئر

-هـاأ-إطدةا

اولأثرعاعاجملاِثاااذاإ!تقهإصاا):ص!رذافكاردءوف

(2)جةوبالزءختالأا

-251-ةلمادا

صتالغهدفيماردُّوعاجهقا!المر6ابملاسلىبح!رةال!ىء،-مورضهإ

ا\باحمم-اال!ين-4الزوحىلمفبعد)إتهـرءيرص2أف6قيه5ءف+انحصوصااطقىوقما

(3)زوابر،1قبل9!ربرنهرف

؟3،لأ!لملم9ضاحمألم3فى:؟لم!-لململأ)11

.لم//لمUلملمIا)2(

ب!/لم/لم،لملم،لم)3(

جعالمرا

86!8و9مادةر!اءيزابن)9(عت!ب!لا

1)"1090)"""إ!(%

.13)"؟)))))..)))3(%
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irt؟

)46(

161ألمحأ9م!؟!لافىىولأ

الزوجهسالمنانرمحاففي

3!ألمح!نلأ

-351-دةاإط

وابذلكاقرت!ىاوب!رخهافينهمرفتانهاالزو!اثتاذا

(1)بهدخلتمافيالاَّلهاحقفلاال!ينتحلفانابت

-451-المادة

قبووابهدصد"ؤتعارضبىٌّكارةالهزوالسبباتادعتاذا

(3)الشر!اطرمان

-.1هـ5-.المادة

فياط!يفىدمظموراكواجعةبمتوا)بإتمراتثلاثيمرراذا

ط3تطليةعليهوو-بعليهصرميتبهاالرجلاختلاءحينالروجة

(3)ثانيةعليهاعةدهلمجوزولابهدخلتفاالاعليهوليس

-561-إ!ادةا

ثبتةدمال!ثوركاتكررئمدآظهوربلااختلاصاولمرَّاذا

الم،لأبر،5لم2535/ث!6//لأ9()

)2(.//-لملململململمفى"

فيلم،لم-7ا!لم،الململم)3(

اإراجع

86ف8مادهَهاىفى!ابنكتاب)9(

)3(""""9""

179"9)))!"عأ))3(ا
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)47(ء

ط!للاولأأ+ئ!أولأ9لمحافىللا!أ!لأ!!

أزوجيشاالمنازمحاتفي

(1)اءقدافياطةوقكلنمالهاةصا،مرأوواجبفالما،ققةا)ساادةا!

-751-ةالماد

بكارةمدلدمكاهـااذا5يخ!اوالفصلاوظرمحيةاكصلىص!لمحة

(12حيضدماو

-581-ااطدة

الطلافءند!افليسالمرجاللاتلبهتلمجيثكل"يبةاإراةانظمراذا

مةنةبلاوقيتعاًشىءختالاياقةادعتهبفاذابهدخلتماالا

()،3اءتحمىاصمحىىَ

-51!-إإطدة

عندلهافايسالر-اربهيعممجنئمشىهـيعيب4باكوجىظ!كأاذا

(4)ئيئأامكانتبهبمراَد-اتماالاالحلاقا

ك!"لملر5لململم76الم1!ئغ،،6*"(9)

ذ،،،لمت!39؟لملمp3الم650ا/1+(2)

/،93لأ3لم،،؟!ا،3ُلألملم!ك!3()

!//9لأ!ط:ثأ(4)

جعاالمر

179ف9مادةهاعزرانجاكتاب)1(

أ87"39"ديهآهلورى")2(

9\7"!"هاعيزرأفي")3(

"1)4"*"""(؟)
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للاال!ي؟

(tA)

أ!!أألمحاث!هـ69فىج!لأ!مأ

أ)زو--سألمةإزمحاتفي

!!ال!!ال!

-اال!5-ةلمادا

اإرأةفيكريهة9را!-اقياوفساداوتلفاولةصاوزيادة."

(1)"ريءيبهو

-أ!أ-ةلمادا

بهراضب-اعدّوهـكاتالو-لبهعلماو-!عواومحيبا!اكات

(!)جميبمالَاا4زوجىةصق؟-ق4لىهـءتذلك!الهلاقافيرءبفاذا

-!!!---إ!ادذا

(3)إ:فياالر%لىوطماالزوبر"عاىالعلماثبهات

-أييال!-ا)طدة

لان!بل

يملم.وصل!ةأاإر

لةجصأَط

(4)

%،لاالى

ال!لملم6لأثطلأ!ألملم؟"ثط!ألأ"!لملم(1)

/لم6لز95،،لم7ا!1،ئاء)2(

ىأ2+!!لو،!اه31(

ء"،5!9،-5!الأ)4(

كاصإنvد.بالر-بب

صص

!ط!-لاذاجافىخى

جعالمرا

3!ف!مادةرهـافىانجا)1(بمصتاب

)!(((""-(15"117

1)))9و8مادة!)،")3(

)4("((""01(("
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15إ*9ءيلاأل!ب!ث!يماالهأب!.3.بلأ.ء

الئرو!يش.!ا..أ.لمئإبْىمحافط!

!ل!!!م!أجيم

?:اِ!!ا!!-دهالما

5ً

الرجل!يوصبثحباكانتاذا!سمااوسرن!تعشرالفو-*عقم
ء...َ-يرَءا!

عليبمطازوجإالْىالأو)إهـ.1-العةفياطةوقمن!اماءُالايطقها1\تشبرءا

-ْ*ْ"-(19مي!نرةذاوَكالْىَقبفثأدْا

!-.ء-ء::ج.01،ء*.!ء؟نم:-651-اإطدة

تءالىجل؟تخأمحامة؟نتم!يْوَألزوجانانالعتمإدةيشترط

(2!يمىقطمااإدةكلنسقطوالاارادتهبةجمراوبمخهْبارادتهزو

.--اث!ثا-ةاإصاد

(:.ء!الاجهإض!)يوممنالمدة-ساببدأَاإإرأةضت3اصاذا

-صإ-إء7-بافية!ا

الموجا!ارْجماب!ضبهاء-للوقيمرا8للاثاكواجبىدالاجهاض!اصرا!

-(4.!إطقوقمئيالعقدفيااماوللبزوِجةالطلاقَْ-

لملأ،5لم6ز!ا"ُبمل!آالملمه"(9)

لم*ا!نألمحا9!ا/لم6!هأكيم

كا؟3ُ41!ا!؟لملم!9الم!أ!!ا()2

لملم/لم..،لملم.،ا3)3إ

.-،قيًص"ءلملم!ش-"َ./لم*ءرزلإِء-لملم:؟!؟)?3.

.،033؟د03-?:تءسكا-بَر.ءصءبز*!..لم..جع

ف!اهـ099رمادةهاعؤانجا2اب)9(ع%

!!لم

--ء-.3-أ*099يقاسْمهرو

459ف19ممادةر*هاعنران)2(كشاب..

.إ)!،إ.32.3.)))إفي)!)))3(

كا!.ئِج3ء))بز-،"*بم-أ)-!ءءء3ء.،))في))ص/-:ءس"!-)؟(
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نلال!6؟

!05(4

؟ل!161مط9أ!!ل!ولى

الز!رجيضالمنازمحاتفي

-681-ةدلماا

!!ن!!كا

وكاتءةدهافياطةونام!شالزو%فمايفاءِاءنالىجى،طع!زاذا

وانظارإطلاقبالقضىانا)شرعيةلم!ةافلم!شرعاًجائزاًشا-جاًاوالصلاقا

(9)ميسرةالىالىجالا

-961--المادة

لمطؤلميس(!!!+أ؟لم)ابإهاحَراهتركاثَاصشوعنانف!3!!تميت

وامالهكلتاياشتراهجماؤإماصقوالابهدخىاتكا"وصمرد!وماغير

(2)اليهااهداه

-071-ةدلماا

بض!ياعالثصعنذرهاااياها4وكلنازءبلخاص!ت"امتناعماكاتادْا

اش:إءثاءالىنجفيتفاذامرةاحمبوعصفيص؟والياتمراتإرتحقوقها

يؤمرصَثمرةبلاكل!تاذافاالنفقةفهبهاالاتجىبسصنةعليهالضشظراالطلاقبتوا

لا*لمى%66؟!!لم66ءلاذ)9(

3لألمهلم5ئزفي!لم-)2( Iُ3ئأ؟/

جعاإرا

42\'\و!لمثرء!رايم)9إكتابإ

77ف2مادةهاجمزرابن")3(أ
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ئاب!9لالأ

)95(

16أأنا!؟نل!133

الز!ر-يش71؟نازمحاتفي

!مالئاثض!لم

(1)بهدخلتمماحياز-اافيهوماالاالهاوليهـصا!اإقبا!

أvأ-المادة

فياْلهلوكايهتبربهمماد-يت4القوجىايىجازةلبماكات

(2)همبحيازتها

-172--المادة

رغهتفاذا4سىةا"بهلتالماإإق4.تبتواالر-،!ةالمرأاذاكارهت

شاذاوقهاحةفعليهطارقماالاايأ!ماوالر-،!ال!خةرو!يقبماا!الصلحفي

إطاقاتفلهتيرالرص،!فاالهة"انةصْاءِب!دالصدحفيرغبتهاكانت

()لها....يلا حمو!و

--173-انادة

اِصىابة"ابالمادةعلإ،دااإ:!روصأ"!شاأطافيا)عل!إقاإكأوبر"ارفضكتاذا

(؟)ارادضيااوحضور!اكلاتوؤفبلاالطلاققبوأطجاز

اإراجع

77ل21مادةه!عنررابنعتاب)1(1؟،لم6ئاح2؟،ء؟/ظلأ+)9(

مورامطشية"-"")2(%ذحان!إ،؟-ئه!/-،3م!.اصاممئما)2(

.77َفصلrمادة

vvفصلثىه!ءشابن)3(كتاب"كئاحما)3(

!م""-"")!)4(..للأ!)4(
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هـ(برء*-)2

اأ؟اطأ!،39بط،!م،ظ-)ال!!ال!ل!

ارْ!رجى!ساالمنالْرمجالمحماور.

!!!!!!

..-برَ-دة-*!17

عاى!ذاثر.إؤفا!الفوبر"وانوفرثتص!يمضالى2ا1و)اَممهنةص!تاذا

اإرأةشةكا3ءةال!""إ*ا-ضفهبرف*!ؤ،-وجممفالر-اطنجو!ش،اذااماإيراثاا

؟.َ-!َخ.َا93()صرءًاساالطة

---71!-:دةإفيا

اً?قاصا)هـبم،لطنكاتصه-ولقكأرمحأالزوجةعةداهةلاكر)-ادْابمن

مالرصاؤك!اإوسَا-فنيْمحح!الاداًمصأ"1اولاخاإقالمىاقصأحيّراًاوإوص!رًاو

(3)"ااسأفي!إخماكظراث-هـءجةالمم!لم!ا"وانماشرءاآهدكار!ةًفلا

1-المادة vi-َ،س

(3)شر-ممااصا؟ق!ثاقباطا!ر!*ازوبرخهس؟عاط!أثزوجاللأجىالالاييروز

-71لأ-ةدلماا

)4(نتر-اوا-الأدبإوا)شرعخا)متاذاالزوبم"9ت.حةوشمففْصأءى.

بملمَ/-ي،-صعثاأرا!كأ،ا-3--،:3ء3!-(.!-----َ-خ3-يرَ.:،

3ءأألملا9،نمliء،39ض)أ(:هلأ،!ا I 6/ Iء77وْ!ل2مادةزه!قيابىْةإبإيم)9%!.لم.

روورامحاشص"مم!مادة"))")!(آ..،!ءأ!ا!ا.-بر!اي+!ا.فأفئ)3(

773ت!صمءل"""))")س(!-.!،؟-ة-.3َ--39/!:3:-3!؟3،3ء/-")3(-،!أ+ط

19؟فْيو14""""-)))4(--،ا!لمأل!ةلم)أُ"ج!أ/اظيىا!ُس!ممأء،!ه!الملم)4(
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Iالئما !r!

)531

+أ9!ظأ!هـأ!*!أ،ك!د).!م

انصوجص!ااابناسمحاتفي

178-ا!!دة

ال!!فعط!يم

علمه!غيرزو-!!اطع!تاوكاارتااذااث-هـع4أةءاالزو-4شحد

:هـلمىدتش01بهلاخباراعايهالمجبحص"تا)طمثا!ج!:ءتثضهـرءَاَ،ءكأضيئاً

(1)الاءذىباا03زو

--71!---ءَةلماادا

تعدتاووالاحآ!شامساؤ"الاءق-هـصتاذابللأ*!*إفةمخاجى،الزوقعد

(!)اثمااوبا)-ببهبواثر.أ3صابرزوطا

581-لمادةا

عدفيينثا!لىالا!دث)فةءصامحاء:د%ء4زوعاكلألىإم!مانالرجى،!على

طآم!4برصذا.ش6اصا)فىافاعادتاذا(1حصف!رؤإ-ةو!اا!امعلمالشذرهاو

(3)فلى*لااولورقااعةدقصكلاحةو

!لم!لمكءأُ!ا!طلم!ْئذلم!!ة(9)

!هُت!ن!هُ!المطأ!ث!6

لملم!!ك!32(ل!+ط)

)3(!ا!

اجعلمرا

591ف1دادذرهاعبزابئعخاب)1(إ

8عأدولإءيبرهـاج!صيب

هـ99ف4مادهَهاعنرابنعتاب)!(%

(r)(("((ذاتماالمادة
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هـ!41

اtoثلاe["أأ!*"الا5للأول161لأثلأ

الزوجيشالمنازمحاتفي

-181-المادة

ط3بطلاؤوكافرْو-!اسرحرمتاارأةزناشرعاًثبهتاذا

(9)حيقوقبلا

-281ةلمادا

لغيرهوالتزوجالى-لمنالتخلصابحغاءَبالزنانفس!ثاارأةارىقد

(2)الزوجاقرهااذاالاءذها!واطاعالمحماكالم!مماايهولنلا

1المادة 8 r-

بهدخلصّكاميوبمود!وماغيرالطلافءندالزناكليماثتلمنليس

(3)ب"لهاصقلابماشتلفاو!قساوفقا-فا

ت184-اإطدة

كاتذاا

لح()اقموحة

تقطولاوجةاكقىرمفلالهمرءاَعهاباًاغضناالز

ا(هـاجع

+ائ!!؟لم)9(في

)2(لملململم

)3(لما/لم

)4(لملململم

6ُلمءه5ألم9!ترا

أ،

99ءف5مادةرهاعيزابن)1(عتاب

)2("!((("6"((

)3(""""5"(1

6((( (( (( (( )t((((
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نأل!69

)5105

أترالا.ئاث3أءن

اروجيشأالمناذمحاتفي

!أنالأثم!لص

-581-ةاإ-اد

معصا(رق!ساويوجباِء!ناعاغاسخأًش4الزوجىئ!كأماغتصل!ناالى

(1)بقا?قوظ.

-186-اإطدة

ركلتحىزناهااعتظداش4فم!نعلماشؤنيشههـأ51الر-إ!لظراذا

(3)حلفتاذاالاالهاحقوقولانىاطا!6اووجبعليه

-187-إ!ادةا

الآخرااكاهـدنيموناو!بروز+ناكاهـداحدفبالراانيمونسبروز

3)4الزوجرلسانمنسماعشاهد

188-ا)طدة

لبتئماهدفي-ب!ء-!ةنذرهاوااحدعف!ا?رأالى-،لاحصثىاذا

(4)!!-ف!ألاشزو-3!عاثما-ركلتماوقتماممها3وكضبهاخىةإلأؤها

جعالمرا

511!6مادةرهاءيزابئكآب)9(%!لمئأ؟لم!ط*اط9ُ،*طئز-/افي)9(

1)"17)آ)")))2(أ:ُلم،،/لم/لملم()2

6َ5دماممورا!اشية"")!)3(أظ؟الم:5لم16ذلملململململم)3(

11هـلْمملAدهما"""(!ا)لمن!//لملمَلملم.لملم(،)
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ن!الأالأيلأ.

ةصِ(بِر.-)6

إ3َقةأ!إ-أَ!"9!!فلاث!!أ

ىَ!اَ.المئإءفْصمحاتما-الزؤتجيشْ

!مل!!ث

س-ءثأ!!!المادة

!!مرة-!يلانذالىهااكاتاذااولاصترإفنجاوا-حىقهالاإمفة!أ/س

-*-.-.ء1*../(ا)-!!حىقفلا2بالاخى"!،إاءترؤتاذااماسىإ!دين

بةأ!هلم-ص؟11،دةْ

(3)بطإإق!اشرعاًفاعلي!اصطعة،-واذابهاخىتاتعاثما-من4الختلهكفرمْ.

-.-3-1!1،-ذنمادا؟.لم

إ!سقوطشانا-ر!امح!يناَ.-إ/أ-اناَلإيم،ماقزوبم؟6الىوجَ-"إفاذا

(3)حقوقمء!اعا:3وضاعتشرءًا4نحا)ةءت؟،لاكاِنتونمحقوؤ،1

-أ!ي-ةنادا

منهحما4بممعلَىْالعَةدفيببصيياولمالزو/حبن4"اقا-!ةاشتلمةتاذا

صثرهااضهأءتوايلاا:وؤنحا-ات4.لازوجىوليسالىو!43صبم!بعت

.--!.-،-ء-.---?----------.--ى.3----.-.وص--.-.-َ!----((؟-.َ-).-.إ-آعلاصد3ِجاموو

جعَاالمر

ى!*".01

هـ11فAمادةرهاىيزابهنما)9(عتابأاد+اط-فئ،/9!أُ!اثط"لم!!آالملم؟ءْ)9(

-؟،آ9"9))ء))))")3(أ3ءخ6لا"ُكا--لم؟/"*هـلململم.َ-لملم)2(

*3/دلم781!م!ل71ةدوما\إ!0؟فِيلمأألم!،!الأت!،+أح!؟

:-يَء،1،?--ير-.ء---

أ3لأأ!د01مادةهاعؤرابق3)!(كتاَفيلأ:"0،1َلم/ألم7اكأصط*/03.3--.لملم)3(

شىهـقيأ)1"""-؟))4()-ؤءبملإلاء.5لا،ُالمأا/لأءلملمير3ألم3()4
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في/)7!حم!3

!61َرلأ6كأ.ى3،لمحأtأ؟!!أال!؟3

ىإزوجيش..-ألمئا.إيَئا*رمحافي

ثيمللا!الاء

!:!أغتب!!هبر-المادة

كلههأَمى،كأاعقزوص"4إكراه%،لىلم!ىفاببسالإقامة3"جىاتحا-تط.اذا

ألما!ذ-!ورمىاوَ.-نجةقذالى.نجثَةإمذمنا؟43دْاتكنيأساخةالاابرورْفىاوا

ولاالاش-لمن3جىودافارلااسيهااسااإرادْالانتقاا)هـطنيكهـونث2وهـبأ

-!-2،(ا-3)داًقاا

ببمو-لا

-أ!4-ةإطدا

نمتكاادْارْو-:"ا!لؤ،!حىكأإم!مْراءنالر%لم!معْالثصرعيةول"لام!

(3-!اض!ارارهبمنمهما*مواْفةْكيراليمانت!ةالْلااالمرادلج!هـ"ا

،-َ--*-أا!هo-المادة

إ!يث4ات!ذرأ-؟با!ستىقواالاكاَنَ"ْاذاوالةص،!االضفارالنترعيةلاسلصةا

-3-?ظ--:-ور!-َ----!--------!-،.--+-------(3)3وذ.الا-،أنجهة-

3َء3.-.--َ،َالمرا!يَ!

57!9ماذةر!اعزِابىْكتماب)1(-6ُ!،-!أ-ولألاه،!لز،لم6!لالم6ص6الململأكأ19(

!س،َ.-ْ-مورامصاشةنر--،6الم63ْاَر

؟2أة4!ء-َء9"))س))"()2!يرنز3جِلم3ص-3لملم6/!اد-لم!لملم)2(

موزا.نم-طشمه")!>)3(03-3زبا6كمأيأياُلملململم)3(

شص؟--.-753فصل1َمادة.؟/.-ء.ا!3:.!هـلمء!لؤ!لم3؟!ارلأالم-خ
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ةأ.)8

!!ط!ل!!61إن9*كجنمأكِر!؟6ت!،عظ

ازلرج!يشاالمنازمحاتفي

-691-المادة

فىطأصلصتوم35ففيمانبمر!ت-تهزوا!الرصاها!اض!ظ!!)!ا

(9)طلبهاالىمس!كناخاصاًاجيبَ

-أ7!-المادة

تحس5افياذوجببميرانلاانأطةالاضمطمادا-وت!عذراذا

!2)هـ!نفردءيراخر

-ا8!أ-المادة

الا--خقا:ا!على4الزوجصشاصرتداضثصهاأاثهنايمتنماذا

(3)969دة3111ح!مله-!-اَكارهةتءلمى

-991-ةالماد

فلهازو،!"صةويمديرهـءح-نهالىالزوجاصارءبءُ!ربا!ا

(؟)شرعاًمنع!م

المراجع

47ف1ءمادةهـإءدزرانجا)1(كبابأإلمأُكادأئز!لم1ُحئد)9(كأ!/

599وجهمْصركل!رايم)))2(نرئزلم!+اظخهلمم!"693ثىلأذ-6)3(

"""")).(r)!،/لملم2/لملم//)3(

47ف09مادةه!جمزرابن)4(كآبالم:للى،6ُ،ؤثط؟،!أ6!في)4(
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!95(

ثيم!!8!ا161لئا!2جبماللا"فىا،!ال!!!

الز!رجيشالمنافرمحاتفي

052-.المادة

(1)وضمصأااش17مرضدوقتءخازو-ت!بوفاثار%،!ليس!

-102-المادة

(2)عيدوفيصالش!ثرفَيم!رًّابويماءنروجتهمنع"هـجا!ليماس!

---252ء..لمادةا

ا؟كراتصنأذىإاذاْاكوجةلمث5كانولو!كنهتفا%،لماا،

(3)إطقهذا4لكوجىكذلك
---83!------إطدةا

فىرأةهذاإ-وخفارعا!ةاوبمببالزواج؟تلىالربرإساطماطرأاذا

(4)916المادةحمعلإصاس-هـىننة-!تواذاطا*قهط!ب

--402-إ!ادةإ

بالما(:قالرجا!كافاه،حدباًمرضاًبَصاًاوإرى!الهاكاتاذا

المراجع

7؟فح!ل9مادةهاع!مزرابن)9(ع-اب!نلملم9لأ5لم6لأ6،15//لاكأ)9(

ذاتهـساالمأدة-""")2(لململم/لملململململم)2(

-74ف31و99مادة""")3(أ؟دلم!،،لمُ،لم/لململم)3(

/459فص!ل4))،")3")؟(63ُ/لم7،6از،لم/،)4(
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!ل!!-9.

).لأ"!؟-.

أء61!9أث*دي!لمحا"جيمل!ا

اروجيشْاانلفازمحألمحط!!

!!/!ا!!!

!ش-هـعاًاصاضصثدأماالىونجةابتاْؤلؤَ"بالحيلىلةيأمراتوانترع

31)9*(بهلاتختاي

-._::.5َ2فىنج..بر/لم!-ةدلم!ااا

نْ!قطولاالفالملأقماؤجباحددالا-ل!د!عءًاْفيا)رضى"ء-أ!اكات-أَ.

!2)ميسرةالىفنظرةٌالر-ا!اءسرواذا4الزوجىحقوق

652-ةدلماا

دباغااشر،خالىنهالأ!او*فهاواْلفهؤيأجة3!؟ا9رالإلىجا!اذاكات

(3.)لهالم!؟قا3زوصتهطلمببةاب؟زءِاشبِهوما

-.د2-5--7اِلمادة

لهافلاشىورصْيماتاطره-9اْوبالرا؟--4اكوجةْ!َءلمتادْا

اص.(4-إ-!ء-الطلاقطليب

،ئأ،ف.لم6ز7اء،9!ل!*"!ا،لم\()

لملم،اُأزالا-لملم--*-نم)2(

الم.!لألم3+ألمتمَء:.ء.أيرَ)ك!(

9د.ء16ُ!!غةَ/ص!,()4

ك!لم

،لاه9

،!!

جعَالمِرا

(كتاب1)-اأ-

))()2--إ.

")بهب!(،ءِ..

"ء(4!?-"1-ةير

9ه؟ف1مادةمرإع!زرإنا

(((("11((799

54))1)!"أ)

3مِورام!اشِي!ة"أ)
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ا61!ئأاكأء!3لأجم)!!!!الل!

لزوجى*جْأا3تاالمْارْمحا!!*

!لم!!الما

-:852--المإدِ؟

-ا-لزوجةإء"احصقيأ0عد!فيافي!اروإالنخ!!اكحرعيةلمسلطةذلا!و!

!.?ء.،(1)بَا.زوق!اط

.---9.!.اإصادةج3."َ:.-.كا

اولياءخةِ"01.!يسلى5كا"-يزا-وهوكانءفْبغيرالىجىل*-ءنماتادْا

تسة!أولابراوهَااوءلميهبهالزوا!فىؤءبما.الف:كرءًاصلصثاحرؤ*"

،(2)قصثاقوحى
-!51-ةدإطا

إلىءالىكاناذا

قار1الصاطابرءلهاجاز

يمء4اوءنيناَ

ير!آ13

ءْءيَرمال!.َعورْ!بإ!وجى""اوكانت111ءِ

لا-3.لا-ء-3-*!11-ةإصادا

ا)ا!دةْ،69لْمقح!ب"خمسةَاوسنإقةقدهـ.-صىءثم!اتيهوتبرب

!!

بيعالمر-ا33ءت

لم!؟هلا؟لمءممأ،بم(1..أهُِد*اء9/جا-3يها!و!الملم(\بر)3

،؟ُ!ا"3في!ا"لمك!إا!

،!ء!،*/!ار!/!لم!كأء!ا"ا-لم)12

01//لم3/لململمءيرلملم)3(لأ:

\صءفظِ-ء4ءه-9هاعنرر،مادة-ات!اب)9(

2ء-.ءمادة.هإيببإئإروصاشية

59بمقْيَلم3مادةهاعيزربنا)3(كآب

)إنجه.-لم)6))?ء""*)!)3(

http://kotob.has.it



ىمم!69

)62(

16ل!أم!6أشا2ولأفىأ

الزوجيشالمنازمحاتفي

!ص!مأ؟لمال!

!وشو-ينئذحىقيوقماعاطماص!عولحا>.وإلزض!لزمجو!لاانويليهاوما

(1)بهدخلتماأًرها5َولازوجةا!اإقا)

--212-اإطدذ

قةصمادن!ثابانفسها!الشريمانطراالزو-"تةبا!ان!ولابجىب

(3)المصد4ةوحم!

-312-اإصادة

ممرهـاومماإ!ار!قهـإلمز!جةاهـجبءإ"4ءقها1ً\س-،لىءتماذأكا!

(3)حرمماتبا!بهدخلت

-412-أإطده

أصاإقماوكص"كار!ءدَّكلو-ص!بار-خهزوءن.دفسطالر-لهـءنواذا
!ا

(4)قهاو-ةءِاداروء

صا

ألم"أإلمح6ُ+اذلم!9ئاك!+لم)9(

،لململململم///لم)2(

لما/لملململماالم)3(

/*لماظ؟لململم/لم(ء)4

المربحا

هـ49فع!ل6ةدمارءفىهـأنجاإ1(عباب)أ

)!""'"-")!)2(إ

))))")!"إ))3(إ

77"19)"1)")4(أ
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)!3(

ثوإنأث!اظأأ!ن*9+حر"ي!ناف!16ثبئ

إز!رجيشاالمنمازمحاتفي

-512-المادة

ثالمالمر6لىور"الضروريالقوتوصمهنايعدئم-ئِالىجلأءوزاذا

(9)ذمتهفيديناَالزوجة-قوقونةيت

--2?6--المادة

أح!لاغيراصا*اصركلااوزوبمتهضربااءتا!اوالزناالربرلاء:آداذا

)2(ألرفت113)!ااصلهاجابةجاز

.-217---المادة

وحلفه!ص!الث4وفيالى-لاعثادهواذانمُ!هـعاءرمالزو-4ءشهـب

(3)احضقوق!ردغبا)ط،؟قا؟مرأوعادحنتفانلايعودان

-812--المادة

لهايصحؤ،!الزو%ة-ءثةهـ.نشىهـيباتثلاءمرباذاكات

!لملأ،لم5نألمألم3نألملم*6)1(

لالم6/2/-اذلملمج!؟-لمه)2(

)3(

اإراجع

07ف3مادةهاعنررابئكآب)91

\مادةكلورامطث"";")2(إ

459ةمل

مورامطشيةهاعيزرابن)3(كتاب

549ؤمل3مادة
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)*،قي(ش:

16ألالالا!أِولللأءلمحا؟أ.ال!لا!اث!6
ل!!!أجيم

نزفىجيشاتما!.*لئارْمحا.ا!أَ-

(9)الطلافطلب

-!أ*!ه.---المابة

ءلا-كراتافيلعلةلىءدرإلمسبف؟نالا!اَّىص!رفةتهذراذا

2إ؟)%نجز:،رومعمكقاتخادْو-بإسف!دون

.-522-ء-.!المااءدة!*

عادتفاذَا3نذرتوا"وبخمتزولاج!ثَاشىموص"إفىاه.تخرراذا

؟)3(ََحفْوقهاسمقطت

-!*2أء-.ةلمادا

الأْلفاق:فبَ)"تَثحد-دةًاوالزو"4اص!ؤْءا-لاقْأَهيشِةابخدرلْافيادْا

/3!4:(آالمالاواطلبلزوجتهجماز

جعالمِز?-*ا

لآ!ك!:!مأ!؟لأ*ا!؟ُ-!؟شُ)إ.إ،*6ا"لم؟يهأدَ"

-خ!!ءِ"*!ل!!6

)2(للأثطء

-.!ب!(.ءببه!!َ:ء.

)4(للا!

حِاثيِة!داص!يزرِابنٌ!ابٍ)9(

*-9هـص-4لوْ!ىجم!َ،6دما

اطَاشيةهـاعبمازرابن)2(كش!اب

)3(""!(""

"ء"سأأ"3)))4(
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ل!لأ!6

)!5(

15أالهـالإ9فىللأ،جمأ

)از!رجيشالمنازمحاتفي

دماث!ثم!كيم

-vvv-دةلماا

تستدينانوإضر!اركاالضربهـ.نهـربااإكزلالىوبم"شكتاذا

(9)الدينزو"ثالزملتنةق

(N)ذُئأ،/ءلم6+اذء9،ئأ-مفي

I"أء؟6هلم6!:أ

لاءص!-المرا

154ف!rمادةهاىيزرانجالا)1(كتاب

.-مورام-وحاشية

http://kotob.has.it



)66(

ال!!نلا!مأ61316!أ؟ال!لأنملأ

للأ؟7!لالأ-ال!ل!

!!أ+لأ*اأ!مأ!63ذولللاث!د
!!!

أ+9*اه؟؟لأ،5؟اكأول61اول3

---لى-."جحح!---.

زالرجتسدرؤالآبصلمطالر-،ل!اح!وقوبالحمماكطحماي!جماب

-.--m-َةلمادا

وحدهزوصلَا!المالهمر--ا+يرا،!اَتهابوفايؤوا!4اكوجىتمدكهماص

(1)آ-ررجى،!صنامهـ.خهااءكانوسصولادهااشولابصاااقارفبهإشاكهلا

---42T-ةلمادا

ز،!بةد!!ثمَاكلوراهـفاةأَارورءثم!ير"تاص-:م4اكوجىآتمااذ!

(2)الىوخ!الى!كاإ!رروثاصقشىيؤوا

--532-دةلماا

!رية!!يمننما!االزو-4انوأشرشصايمشسوريامرمحرفيلاتاالمتخ

اجنازةانفةاتخصمابعدبهدخلتمانصمففل!!صاورثةلحاوكاتزو-ما"ن

!الم9ُءكأ/لمكأ-!1)

لململم/لملمء()2

2/ث!ائأ5

!صصلمراا

ؤمولء1مادةرهـاءيزاجمن)1(كهابإ

تهادْاالمأد-""")2(%
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أ/67-

r,36)؟6لر!لا ini)3!ط!يمى

زو-متسوفالآب!لىالرجل-لةوقافي

(1)ا):لمدعرف-سبالسنةوتامناتوالاص-اتوا!قرآوالم!فن

-؟26-اأصادة

ت-وقانإضرطأمهصوتأ.وعلط؟وتولوراحىدورولودجم!!

.شابهةءتورشمط!فحوبهذايوماً"لمرثينمنأقللاع!ره

(2)الارثفيجصثاgز

-72!-دةبراط

ولووفاتهااقهلاكو-4علىالقشجانفقهيَمونقدكاشىلأيخ!م

(3)ؤي!-4بلضتص!مااوءلميهدشآكلن

-228--المادة

(4)اكبركاناذاالزوجةوفب--بالنةقاتتمكفييرا!

اجعااش

(1)lit189فصلهاعنِررابن!اور)1(!اب73)9/لم59ءك!6،/لأ

2!6nmli+203وجهونر!رايم6ا،د!6ه

702وجهمصرايمنهر)2(كتاتاالمأ6+6)2(للأه

603يموجهمصرانهر562زل!هرد")3(661//6.3لا!566663//لم366"/!)3(

مصمراي!نهر98فهاعزرابن"(t)66رلملم!ع3!6/لم،لا6)4(لإ

1؟ 0 0 6"1 !6 Mns602وجه
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)!8(

ال!مأ!م!!مال!(1316بمثه!!يلأللا

ؤثرجتسوفالآبحكا)لمحصحلحقوففي

-2!!ه--ادة1ا

وارثظهراذامالتركةفلزو-صاغيروارثللزو-"ايضهرأاذا

(1)حه5اؤتسممخ!يره

--2"آ5-ا(-ادة

سثاكة5صنالزو-4ورثةمفحعلىالع!دفيالزو-يناتفاقصكبوز

(2)وفاص،1بعدميراثهافياكوج

-ص!!اإ-إدةا

كسه!مد!اءت4ئركشؤ؟زو-ثامشاكةالزو-4لور"نةليس

وألاوثياب4إصف!نبهدخلتؤ؟ولاخاضآَم!لا3لهامملىكهـوؤيمااو

ءدايافيولاالزواجبعداوقهلاطلىّمنمالهمنالزوجلهااشتراهفيما

(3)ممديهاكانايآَالزواجاوابخماوبة

اإراجع

602وجهمصرابمز،ر)1(كتاب1!ا،1ال!6وللمحا"95!+6)9(

11J1فصلروأرتةطشفتا"!ى2()73؟/لم!9//7اا،ألمحأ)2(63!ه

603وجهمهمرايمز!رأ6،لم6660"هوللا6Iذ.

2،!رو303))يممصرانو()-66،لم1:1'"ث!1636لأول66ز)3(
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)96(

فىلم!3!1*61316)؟!لا!أي

زوجض!وفالآبحكار-لمطاحقوقاوب

.-r!--ا(طدة

حهتلاالىوجة؟دخلتسابيعاوفقداوسىهـقاو!افاوماعدم

(9)بشأنهالىوجيطالبواانللىرئة

-233-المادة

(3)!عاًلهاليمينالمحافالزو!لةالوريصدتئ؟اذا

-3!!-إ!ادةإ

صصءصص

شيئابهاخذاولخمنهواشص،ن!ا!اكوجةا!مامنشف!االىجالىباعاذا

الرجىالىمشاكةاأكأوجةفلىرئةيزاساإاموجودَاَانبدلاو(ل!توكانآخر

3)فيه

-3!م!5-ةلمادا

لالهالورثةفثهاكةمنهاممنبآ-رلزوجصإ"أثا)شوجابدلاذا

جعلمراا

402وجهمصحمرايمفر)9(كمَابا.6!لم693ُ6+د6*ذ)1(

189ؤ!لصربه!لةإكمافتاوى)2(!!لمm*الم-Cا!ر!66!ا/لمأصمأ)2(

!،!ركلء!رام99""-")3(أ660*ظ66ذفكأُلملم11)3(

402وجهي666ُ
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)07(

tما3للاول(؟6!أ؟16161ل!لأ

ز!رجتسوكا!بحدالرجلحقوففي

(9)الاصليةالةيمةعنالزبإدةفييمون

-236-المادة

ضرورةشصءاَ؟أولىهوكانللزوجبلمين!انالثىاحتم!!اذا

لهذريةو-ودلولاعدمالو-جدالؤارثوانهحىوزتهفيالمثىات

(2)زوجتهمن

الم!6ذ!لملمول"طل!لمثط؟،6!هـ،ا//لظ)9(جبما

نز/لم؟6،66؟!66زر66!م)3(ذ

جعلمراا

9فصلممهـيقاشفتاوى)9(إ l

502وجهمصرايمأ!ر

402وجهمصرايميهر)2(كضاب

صجفة2
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!!لاال!؟

)97؟

لأح!فى7/!ال!!!أ

6+با؟الأ،6!أ!ؤ

زي؟42!لى!إأد!!!ي+آ

!!أكاثا!ط!ودإ!أ!ا!د9"ثأ!؟*!!

----حإبر!هىحجه

اصلأرءالشأحقوفتو!االسا!جاب9

ج!فأث!!فط

-2!ط!-ذلمادإ

ا!يضاديحتبرا-قى،-ا!طظتةمحامرقاطةا*ءناأَصورْ!4جىولكماجلأولْى

(1)الوناةاوإ!ا،*نىا1-عهيسض-قأذ!ته!!
-ي38-ةدلماا

ثةالموشوليسىذلكب!ثراوصصحاودو.الى-اما!3-نتهلجشا!ار"لمةالمر6

العرفاوا)حؤلىكاناذاالاالصةدفياطوروفصماطَ!باعطائ!!ا*.نمها

(2)ذلكيخالف

-932-ةإطدإ

بعدر*.لمةللأ6نةقةلاانالع!لمىروذ*ءىن3اوإ،ولاءرفذمناذاكان

جعلمراا

39في1!ادةهـاءيزرابنكتاب)9(*ُئخائوْألمز؟؟لم:؟لمئألملمح!6)1(

'"1))"")))3(أءُ،لملم/،//لم)2(
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)72(

!اك!ليأثع!(6دولثا63631آ؟6لأللأ

ألارمالشحؤقافي

كلتاشمرثلاثةنفقةشرعافياالورثةرضىبغيرزوجهاوفاة

(9)الوفاةناريخ

-042-اإطدة

4ضىبمةاطةوقكلتلهابمالثرعاَطا)جمتاذاالار!ةنفقةتسقط

صضايةخ!ا5عنناشئةألمطالبةنتكااذاالاالوناءالماالورثةيجادرإاولوالعةد

لها.غشمعناواياها

(2)خ!ثانفةطذخةتقدصتاو-!ابت!اذ!كذللط
-ا142دةلماا

الىبرلالىدوتةدفه؟*مامحبمهـدءفقاء-ى--إ!اطلبةاكانتاذا

(3)ءطلىص(1غلىصصلتلووتصكانةةتسةطفاو

-42!-اإطدة

نصلهامامباشرةدزالوشمصناصلإتمم!اذاالارصلمة4نةةآ-ةطلا

لأ،لملمiأئأاظفىُط-؟لم)9(ك!6/لملأ

لملم!ا،،ءئألملم؟أ6!،أكئأأ!

16،،أ!ثطلألا،،؟5نؤلملم*هـ6(2)

/*لم،لملململم.الم()3

ابص!لمرا

وفتاومى3هادةهاع!زرابنكتاب1(1

70\ءهيريباشأ

39فضل5مادةرهاىيزابنك!اب)3(

)3(((""((19((((
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)*(

!!اث!ال!!م61ز!ا!ا6أ+-ط61يلأل!

ال!لرملشحقوففي

(1)يمقلعاعند!ليس!اتاز!واو13البايدف!ثانبوااشا)عةدفياخدوق

-2!3-المادة

وفاته.)ما-اشزشصماحياةا!حافيوقهاحىةفي4جىاكشت!-هـفتاذا

(2)ممةالههـرقباراثفة"نمَصكل!أ!

-2،ط-دةاإط

عقدئناط!وق.قتأزلتاذاكانت4نفةإلا*رهلمةألجس

ص!إ1دونالبحف!ماعل1،ءصرف-!فص17إَناذاشأ!منالربر،رالىزوأجمصا

!3!نف!"نمااإلجسة!أوما،ضاباتياليمايردواا!للىرلةثحى

.-2يَ!5-ةَلمادا

نت3ااذاسصنإدقثاإثةاو4النفةطلبءنسذ!نالارصلمةمحتتاذا

لىالرصمالصوز-نمافياذا3انالااضية11اإدةء:13تخازالاًحمذاعدَّدله-رء

--"اسا

ا!.!

ئرهإبلاصاشيةهاعنرركماا1(كتالا)*!لم5،/7اد*!لملمثذ"ممه5!لمنؤلا!لملم()1
.....

39مادة

39فصل8دهماهـاءبزرابن)2(عتاب%6ا6ُ"لأ5لململمالم/)2(

شه"وط01)!""أ!)3(%لم9/لم-لم،/لملما)3(

02مادهصييبئرباأ3ُا/7ا0أ؟!6/لمد.
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أ!أال!ي؟

(ye)

(7لأ!رذ!!لمأ!!لأ

ألارجملضحقوفافي

!!دث!!أ

(1)لتنفقاستدانتاومنهننفقإَ

-.2َ!ء6-الماد-فيَ-

كانتفاتبمَاتاكلكرانمَ!اإادءو"شبالن!!،9هـ*صةالوالار+ءلمةطالبتادْا!ء

!باوهم3!+!خلهفالبيئةوالابص،!نكل2+ادقواصىاوالم:لجنةفعاجغطلزو%ت3ل!

)3(ينهابيهنصد!ءِفي-

-ي47-المادةتً!

يىعالىربىوانهوفاب!د4ريهقصتءْقحةإراًةاأء،ىالرجصالىخص!ع!اذا-يم:

ا!االةكةأ!مامنالغة-3كلتالىلؤصواذالهافا)فا"ضالةفة"عن؟غلم

اةةقى4يعهفيهـكةإباتابحوهـرانالمةارنحصه؟صْكلنالةرضادْاكالْىتجلَإَ!غ

قيقيتج!ئر

(3)ذالمقاإراهوقبكئًنإإنربَر

-ي84-.-لمادا-لمأأ%لم

!:إأ؟،

ثءع!المغير-قبهمهكلةا!يموثانالعةإرؤ!بخر*كأ!أئم%ةنج

ء..ص..-------4!

------َ-3------------------المرابر!ا؟-!

-!أ

39ف49مادةه!عيزراجمنعباب)1(%76"عأ؟أ!ُزرْذلملم9+ط9لا!الملموْل)1(؟بر

""\5""")))!(لمااعاْلملما"لم،ءالم)2(لاأ3

))))69))))))))!()س-..؟،ب،لم،،"0")3(1ا!

.لر
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66لطلا

7()ه

61أ!16؟6!ثا؟نر

الأوملشحقوق!افي

(1)5ءضهلنفقةااطسصظفار6ا

!ثالأ!يم

-2؟9-دةاإط

الف-!ثنفذخصيصا1ب!دالةنخارفيورض"اوا!الرصشاتهسااذ

وتعارضا!سي!خجانلهاص!وزنماوا4اضةةا"ء11.:1-ذلها..أفيا،)عا كبب--س3َوإ!رعأ

(2-!وله)قبا!-هـفالت!في

--052-اإطدة

حالفيحصولهااذاكانالاتصرحفا!هه"الىجىإ!تهحمرفكاناذا

3()عقلىو-لامهعهءته

-هـ2أ-المادة

(،)ذالمرأعا!تييىصر9لاوعم:4الض!صرث3!اقاذا

جعاالمر

39ف02مادةرهاىيزبناعةاب1()!لم3لأه،5!رلم15،.!6/لملأ)1(

")1)1"""")2(!لملم"لم//لململم)2(

))""".")!أ)(3)فيلملململململململململم()(

))""""))"(4)أ،لململململم/لململم(14
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9!!أالا I

)7!(

الأ!إذ+6أث!ات!

ال!رماإنخاحقوفْمافي

--!25-دةاإط

-!،/ال!!يم!

ة"ا):4طلبلهاقا13-زوجىلوفا؟اLوحدرتجا!!ثمالزوجان،دغيباذا

كأ5شاعاص!طلة!اانهادعتواذالهاواظياراطكأوقمنا)*ةدفيلهامااو

(1)9ص!اص5إنْأ-خوفا!االىاخةوفش5العةدفيلهاهـ!انجفدرإتركةامماا!

----52سد-+-ةد.اط1

ط4فا؟سىاإرأذصوزةعْيرلبوكائامنقولاًممالاَالى-لولهاذا

فىا5ءوصياًالرجصإلىولوكاتخلبثَافينضى4لةقيول-اْالى!جةالورثةءنمنعه

أضفةتحهابالمال

فعليثا4انفةإمظواتااحداءنزا!دغيروكاتالماقأرأف!احمارْتواذا

إصىاذات!طشتكننماذاحا*زذإرأةاتعذُولاالزبإدذبظ!درتسلماق

(2)وبشخصها

9؟،لمنل!/ور%!ه،نألأ"صه/لم)1(

لى-يم!ُ/لميرلم،لملم2)2(-

،أىلم/+ا!لؤا6للمأكلم

المرا%!

39ف17مادةر!إىفىابن)1(!اب%

))))21"-""س")2(

59مادةتشولإهوبغصحى3
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IDV,

(vv)

(6ه*هلآءر3؟731)

ا،وءإصحقوففي

-52!-ا)-ادة

3!ألئأيم

قيمةفيللاقدميةعبرةفلازو-ةمفاكثرءنالر-لماتاذا

أ9)ءا!هون،بلكا4ةإ:ةا

-552ةدإطا

التركةمالمنعليهاصتشوزتالذيبهدنفقةًالاركللمةطلبتاذا

يقيناا3ياآفيأعليهاسهت!وزتمابأنءصرعااليه!نؤمايما3!يآآة!نها!!جة

(3)الزكلنمنفالطما

ص!-!6-ةدالما

يجوزولاالنفة"لا!جلالتركةمالمنتبمانهـءيةا)نضلاساطة

،!ير!وز5!واء!ولشهو!"للا!نةلمجضرةالاّبنفسم.اتبهخاتللار!لة

(3)مهاثرةترهنان

المرا!ح

39ف23مادة!اعزرابن)1(ك!اب31!/لم9،ئا3لإلم،ولم!9ث!+الملأ)9(

ي"24"!رإ)!)2(لم/36لا"،5لالاه)3(

1)63و52دةما"!")3(أ31الم6!/لم6،لأ5!للاز3(
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(VA)

!آ!!!6.1.*سأءأ33153)!لأيأ؟9

ا*رءلم!طأحةوقافي

-25لا.َالمادة

وه!كذافسمةاضهرسصةمدةنةقةمامجق!درالااليعلالمجوز

ثرالث4يهامابحقدرم!يرلاًالالمةالاردالىالقش5إهطىولاآاللزُءند

ط!إئااطةوقمإيهققدرالاالزكةكلنيب!قأاذاؤخرًاُه!ذاُ

(1)ا-ذ!افل!ثاالعقدجما

852-اإطدة

النفهةمقدارءتثكل"يدفيالنركةمنلي!"اللازآ!!ا)ثاذاكان

(2)ذلكمعليعهجمبةا)ثصلدلمطةجازاشى!رإعصتةالمدة4اللازكل

-952-المادة

(3)اؤليلا،رأًفمثاًوشصثرمه-لاَاكفة"تدغ

-562-المادة

الورثةمنهزلفيلةيمانطايرقئمواذاشرعااممسوةل!رملى

!لأ؟//؟a"2)9("6//لأ!ه،

ثأا/ك!11لأ55بلأ21(

يأ!لم93،ئأ5للأه)3(

Lعا-المر

3"ف03مادة!ءيزرابنكآب)!(إ

إ)!ا93"""
،))2t!أ
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69لاال!

)97(

61فىأ!316!كا!يم

ا\رملش1جمماحؤقا

ثي!الفأ!م!الط

(1)زوبمثاخشعيشنتكاوعاشصتكاشريكلس!نلها-ق

-162-إ،طدة

واابويهاعندبللكلمريهـيهنفيلالظيمإنا،رملة1ارادلض،اذا

لهاخيرم!يَما،مضثاان6!وجىصلمعأرضتصثال!دلورحقغقةشطا:تاقربا*13

(3)اسانتقاالاذلكلهاتم!وخهـعيةنةاسصجابهنال!كانااذا،1ش"م

-.!62-ا)طدة

نفقةوالااسهـتااذاالار،.،لةاسىهـابفذ.شى!عاًهـكا"؟!غيرالورلة

حقوقلهاقهىعادىغيرصصضماصضتاذابمعالجتصصا1*ئر!ءااشما"دؤنصصا

(3)ذلىث!!روخثم"ينةقالعقدمضىبمة

-ص!26-دةاإط

لا!بالاانوالا.لةةخما،ئميناماداه.وثةلاورءشرونكدهاالارهـءلمةماجمدبه

لح().النةقةنظيركسبكدها

!ص!اا)ر

)9(،ب،ئ!صا"لم

)2(/لململم

31(لم،.لملم

لملم)4(لملم

!لمتح

د!/

!!/لم6صائأ

فيلم

9مادةهـاءيزرابن)1(كتاب

)21"1("((6

)3((("(1(17

)4(""((((\

49!ف

((((

529"
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0()A

!مأثم!!فأجيم!6زيم!ا6اأث6؟91اللألالأ

ال!لأالشحقوقافي

264--المادة

!9)شرعاقاغ"نفقةلهايمتنمماالرضم،ءيععاىإبمر)،:رمما*

-526-اإصادة

(2)زوجما-دكلتمابمقدارالألبميتا9الأرمااصْدمةتن!قصلا

-66Y-ةالماد

صؤلىا4افاا)"فقةكلناقتمهدتواذا)نمْ!،1ف!ثيبلقيةالار،،4عثرتاذا

(3)؟صااظاصةبارووالهاينهقعواعور-مانلهموليممىلورتة

-267-المادة

اصفتلاونختلسإاحمماا(؟لى!كأ!بألْأثال!6)شرءًاال!ينالاركلاولعلما

(4)-ةوقماماصت!6فىاهذابحدو-إرارالعال!نثيئ

؟لمالمءلأ6ُظألم!لملمه4ئ!6(`)

ذلم،لململم/لململم)2(

6،6/إ،لم،لملململم،)3(

فيلم-/لمظأ،لملم/لم)4(

جعاالمر

هـ9ؤمهل2مادةر!اءيزابن11(عتاب1

"))r))""")!(ا

""5!ر4"""أ!)3(ئر

69ف\"""")طا(%
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:vjrv

)98(

نر6لأكمnI"11L1-1ا

إ!لألرملشاحقوقافي

لمحمللا!لأ

-682-ةدإطا

وق!احةب!ألا-"الزشدفعتهبمالبةالمصاأنصكاااذشرءأاليمين2بلا

(1)لنفةت!هاالخصمىأثكأبااو؟سأاظاصةباموالهااوالعقدنجط

-926-اول!ة

(2)واجبةثنفاليمببثهموجودغيراكوجىقىبهالبت!امااذاكان

-572-اإطدة

)3(عنم!المنوه!نالصلمفغاىشتوقفلاالنةقة

-172-ةلممادا

-مالفيارثلااذ-قمطماتوما.؟ت!ناليالاركللمةتحافئماذا

(4)احلفباالاشرغآَال!نلهبرب

59،لململأ؟6(9)

/لم،،()2

)3(*2لم

لملململم(4)

41لا

ظذلم

أ،د

لأأ،*لمث!

؟دلملم1

فيلململم

جعاالمر

تابع(9)إ

"(2)أ

)3(((

))(؟)ا*3

مادةهاعزرابن

"""

69ف9

ي!9"91

6،9"9
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!م!ل!ال!9

)82(

6+!!اجيم!!افي31

ا\زمااس1حقوقافي

!!!أ!ال!

--272-ةلمادا

صه"5تختهخاًعةارلهاصور!ى-"لالرإذاكالْما؟!الد!إ4الإشنخلفلملا

(1)اخموقمنلها!القدر

--ص!27-.المادة

-فاًقاء-!إحقارإصدودبيانصا-اذااَتير!هلج!ىا!ذافيبْفدحالأ

(!)البعف!دونبحضم!

يعفو!ا

ي!-7!ا-ةدلماا

الترجاءَالادهااو،-يرثىتحماراقيينا!ة..%فىفيا!مالهالا؟رماصةليس

(3)

!57-إصادةا

الاعفاءسىواءكاندفىصو!وال!ثنسقتهأاصالربملاعةاءلملصح

51ُ/لألم6الأ)9(

*،لمظ)2(/لم

لململا)ثم(لملم

:ئمأ،،ث!لملا!لم

جعالمرا

!ادةه!ءيزرابن)1(كآب%

)!""أ).)2(؟

ء"أ!"َ)!)س!(أ

9ث

3((

!6

ء)أ
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؟لم!أالأي

)!ت!!

.إلميىلأول؟!لىnI-snأ

ألارمالشحقوْقافي

!م!ث!دأ

(1)تلاعةااءبارذفياصن!أرا4إمثرىال!هلمصةانماوابةاوبمإلفة!با

--.7Y!.--ةدلماا

"ارالرء!ااثكرأهماؤيمةبم"واكحةو!اصنا!صمواناطىقثةلاور

(3)الثيابمنمالهمن

--2لالا---دةلماا

ماسهوىالثيابغقكت5حىة!امنتجصمال!شرءتبصىلجب،!أ!المفذا

(3)وْالاعيادالسبوتاياملا"جلكان

.-OVA.--ةلمادا

مفلهاكاقيمتهتخصم!لازوجم!!اوهبهفيمااطقللاروراية

-ء!()41اطقوقَء-

!عاألمر-س3

89!9مادةه!ءيزرابن)9(كآبأأ!ائز:ا/*،كأ/لم!الم30)9(!م!/ئأ3.

مورام"وحماشب%!بأ!،6أأحم

99ف1مادةرهـاعيزانجأ)2(ع؟إب"-سالأ!لم/ث!ظ!لمن9،نمئؤلملمف!7)!(*

ذاتهاالم!دهء.))-"")3أ،لململم/لململم)3(..

399لفص*3ةدما)).))*9)-(؟)--ء.،؟أ؟"!الململم/-صلملم(؟)
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(At)

ول3!لأ!يمأز+كأول6313تأ؟6لأللأ

ا\ل!جملش1خقوقافما

-972-المادة

الفواجإس!باا!داةا!داي!فيإنثمرعيةاا-لمطةاتفصلالنزاععند

(9)بح!ثااو!كمسالمن

028-المادة

الورفةنفقةفيصواءكانتزوا-13عقدفياطقوقمنلهاماإلارمل

(2)تأهاتامتزلإاوارصإ،نميمنام

182-المادة

تذَ!بماش!.يجمم!قلها.لدفلاونوزءتبيد!!إحةداإيهناذا

(31اطق!قمنبه

-2AY-المادة

ولوالمرأةحقوقءتمفض!زودفنهالىصلجنازة!صاريف

I،3ألأ3لم!ظ،؟5لألملم6*(9)

!7ُالملم5/لمى!6!أ

*ُ/لا*5،ل!*ا"5%أ6!(2)

،،لما،/لم/لملم)3(

جعاالمر

99ف3مادةهاجمزرابنكتاب)1(إ

7مادةهيطيبإئيرو!اشية

101ف1مادةهاءيزرابن)2(كآب!-

ذانماالمادة"))لأ)3(
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19ئألأ

)1(أ!ف!لهاشى

185(

16361؟6!أءذ1

ألاثرملشحقوقمافي

3!المحمللا

-832-لمادةا

مىلهاماصوللزوجةاصرفالقم!َآيسرفيالورثةكاناذا

3)المقدفياطقوق

--482ةدلماا

ببيعهاا!قدافياخةوقمنلماما.دمفىاوعالىصنخصلانللارما،ؤ

لهابروزولا)267(بالماد!عنهاالمنوهالب!تحلفمابعدا!زكةارونظولاتفي

(3)والصرفةاظبرةأولىمنثلاثة؟صض-هـةالاالحقاردقابيعا

-528--المادة

)ثماتأذننمماحقو؟ىانظيرفيالعقارتأخذات131بوزلا

(4)الشرعيةالسلطة

لمراجغ'

رشليماو!هجه1(كتاب)1خفي؟1613!مز+ذ)9(

899ف18رمادةهاعيزابن)2(كتابأ؟-لم9،لأ95+لم+ا59،)2(ك!+/،لأ

03و99مادةيشه!ئلبيتوكتابالم31"لا/"ءلرثأ6ير396Vأ

309ت9-مادةرم!اعزافي)3(كتابفيلمئزه"73ادلم9"!طا/لأ)3(*6

"5""))")4(36لملم،/لم،لم/4()(
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؟1.ال!لؤ

)86(

!6دجيم!اأت!"!أ

ال!ومالشح!قوقناوني

2ةدلماا Al.--+

!!!!!

بعدعلنياًاتيمونوصب4اَخت-!ىا9اَ!سلماابواسما*إلببعكاناذا

يو*!اَصصنْيرْمدةجموعالاصىافيما؟!-صّاوإيةمهواايو!ثلاثبنعنهإلاعماإلْى

'()4يهمصنضوال!وحىلىودهالةقارلياقولمجب

-!87-.دةلماا

يضأهاتالْىافاتركا-ظ2تلص!شء؟شنالْىبو!ناممهـسأ-:اذاطئص-كأابنالت،

(3)تيرشصدوا

!ذ)1(كا،!/لم

)2(*لم،

لأطلملم1كاج!طءآلملم-المك!صا!-

لملم!لملم،ياا:-

جىحلمراا

9!ةممارهاع!زب!البا(!تا9)%

1"1)"0")2(أ

ف؟09

"299
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!!!ال!!

(AY)

:-9

6ذ69بأل!6!للأ!يم

*+3161أ!3ثألمحهبأكهلغ!؟6ثِ!ثأ!"*،!

!!3!6أ!!فى9!أص!!قئ!"!لز،6!إفيبىه2لم!

:.-!!ا--

النسبشوت!بالثامنلباب

-8!2-المادة

11)فلأمهالملةغيركلنفاذاكالقلابيهالولدي!ب

!!أ!مال!

---.ي8!--.-ةدالما

(2)4!حصةواؤ!ىاهاتسجةوشكالهكااشغرسصب!4اطلمدةقلا

-!59-ةلمادا

الاولإغ!هرامنيوما،1ي!ءقولىهـنمعاً!سركاما!ةالثثما-؟!3العتبر

3)السابحمنويوم

جعالمرا

8ف؟و،5و9مادةرانجأهـاعنر)9(كتابا؟ثرالملم61أ،*"ث!لأال!/لم:9طوئ!!لملم)1(

9//6ئدOْلم!لملململم(2) IT%(!)""!("4ف9لا

..-".\)"-""))ط)))3(3لملم/،لم/لمءُ-لم/،(ص!)

موراموصالثميةلأ!لمث!6133/لم
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r؟6ئأ

188(

ا،+13

النسب!وتويخما

ن5لمحمى

192-ةلمادا

9ط-ااط)س!زْلاافيفالموودالر%،ىغيابمن-خةبمدالوضهعاذاكان

()9(!ر!ر؟6

--22!ه---احادةا

يكنأمازوجىتهعنبحيدغيروالرجلالزناباشاعةالنسبينتفىلا

(2)المفاثقاةتثاصش!ورآ

-392-ةالماد

(r)بهاقرنلميماذاوبمدهالههـضعقبارإة-بانقلار-ل

-92،-المادة

نسبهنقابيه.ءنيةبلفا!ذريةالمولدكاتاذا

جعالمرا

)؟(

)1(

)2(

)3(

)؟(

6،:نز"/؟6/لم!9ا،قي*"6

41ىلملململململم/لم

لم8ت*،لم،/،لملما

لم؟/أند5نزد6ُ؟أ+الملم

&؟،ئز-ء9،6،-طئزلملم6قي

هـفى،ئأهئطئ!ن6!رآالملمأ

4ف49مادةهاعيزرافي)1(ك!تاب

)2("""!(5\((((

)3((1"""%2

927ف2مادةمشباطحوشن

؟ف92مادةهاعزرابن)4(كتاب

927ت3مادةمشباطحوشن
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.)918ه

ول"للأ!م1351أ16لأللا

امْسبإتجوتأثني

-592-المادة

(1)شرعاًالاقراربننيالاينفيهانمنهيقبلفلابالنسبباقرالأاذا

-63!-إصادةا

(2)وقتايوفيحالةايفيالميراثمنالابناخرا!يجوز

-M-المادة

()3نفيهبحدالىشبالىيرجىحا!للأبلمجوز

-92الم-المادة

(4)نسبهانتىْنفة"لمفلا

!!3--المادة

(5)حملهانسبنفى4الزوجىمنيقبا!لا

إراجعا

4ف92مادةرهاعزابن)9(كتاب!ذ+،6ثلمه613طلملتئأتا596"+لملأفي)9(

26!لا؟طأ3)2( .ُ t uئأU927ف3مادهَمشباطحوشن")3(/رلم6/ئأ5لم

قصل؟92مادةرهاعيزابن")3(،ن93،لأ3لم56؟/64!لمكأ)3(

37لأمادةتشرلإهذجىرهاعزابئ";')t(لأ9،7الأ0ا،6516نه)4(

4ف92ةدما"*))")5(؟/ى،الملأه5لمدث!6؟أل!3()5

93مادةههطيبولإئر
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أ.به)هـ

الم!!ض!يم!م!(:!"اIال!اللا

النسصثبوتفي

س!--هـ5المادة

11وقغيباولهواقرَّضاطب!ثاالماالىونسبتأقدسةاالفتاةحملتاذا

والااليهإنسبما*اص!يمتالننىءقوءجىزحض-!اولمجض-هـليئقاتيرد

(1)ناالزكلتفالمولود

!صءأ-المادة

و3ةهوكندرايت!بهالعا!ماوافى!وبةإخيابإ!الافجمةشعذرذممااذا

(2)شص!زنابنا

هـص!2-المادة

الماأودودإاوا!للةم!بؤإرقي-5!ًُء"-3كاتم!كننهااثش!اذا

)3(له!بدنسبهنماذاحاطبها

-د!ه3-المادة

المةررواؤقهاشبهمااو!ومةاوا-وّةاوببوةٍانساناقرادْا

3!لم"لمأ؟9أ.ل!1/ال!/سا)%9؟*!/لم

لِملم،لم،،أ2(..-ا/لمءلملم

!ص/لم؟لم،لم/لم/لملم)3(

!صالمراص

؟ف7!هادةرهاىفىابن)1(!اب

)!("(("!(.(("((

""8!أ)"))")3(
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!!!يطال!

)%8(

10133

النمسبفيصويمافي

(1)شرعاًالاقرارنفذله

!!!ال!!م

مم!-ء!---ةدالما

شسعيعقدغيرءنالمولودببنوالواجباتاقوقافيؤرقلا

(!)شر!محقدءنوالمولودإعّةامنلابوين،

-!5!-ةدلماا

اط!وقن!وريرهكاَهوالزءلالصولودث-هـعاًاوكأمةالم!وءولود

(3)والواجباتسا

ط!-5ث!-اإطدة

اط!يماو!لتكانتز!جىتوشفاتدالىوحشك!اء:قدلتوالربمالىضاباذا.

(4)الثانيالربملالىونسبزناحمل

8حألملمفي!لم9ء؟لملمص!(1)

!/لم:أُلاد!ا!،لمi-جلألملم!ا!!2)

،6ر6؟5!لم!أ؟!يم

المأ،ئأ:ألململأ!6ُط؟لملم!م)3(

؟لماألم9ئا!!!!أ!"أ،ثا!(4)

اجعلمرا

97!فعهلمشباط-وشن)9(كتاب!

4ف7!ثادةر!اعيزابن")2(ا%

*!ا.موراموطشية

!6276دةماحه!شهنمشباطب)3(كت!!

4مادةره!ءفيافي")4(اأ " NYء
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391(

!اك!ثألمحم16:+"ا؟6لألالأ

النسبشوتفي

-703-المادة

ويبنبينهاالتفريققبلبالزوجةواختاىالضس!لّمالزوج!-ءاذا

(1)زناابنوعذَلهالحلي!ب!وحملتالآخرالر-ا!

--803-المادة

وبمزا"ءالتوراةبنصالمحرساته،ولودالاولنوء!نعاىالزنامولود

التفسيرمحرماتمولود(والاني3-6!المر،وي)والاقفطاعالاعدامابويه

(2)(ةا366!+!مولإ

903--المادة

فيوكاسثعا3تقديساًزوجرثاكير!اإقدسةمولودع!رناابئيمد

)3(صهـجتهقورمئاكوكاًطا!قابقسازوجمناإطلقةاوصمجىته

-013-.المادة

إيمرور4افافيدرتجهوروقمثلىزنابنتغيرعلىناالقافيعقدلايجوز

اإراجح

؟فصل79مادةرهاعزابئ)9(كقاب5:،9،لز65،:هُئأل!6/لم)9(

))"39""-"")2(1أر/لملم/لململم//)2(

4)2./36لململم،لملم،لم)ص!( (( " " " )r""
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39()

ل!أ!!أ!طأء113للالأ+9

النسبتجوتفي

(1)التفسيرمحرمةلبنتيلبقلااكوراة.بنص

-113-المادة

المقديمونحالتفىروالحصاو"بالزنامنالمتحاقداناذاكان

(3)اصه!امفب!ينةعلىالناس

-.---213-اإطدة

زناذريةالأبدالىفذرش!الزنا..تااتعاقديناحداذاكان

(3)عليمصالعةدازلالمجو

-313-ةلمادأ

تالهويجوزي!بالي!ثاالزنا.كنبلأالمّةءناجنبيةمنالمولود

(4)شرعاًبهاقيلمساذاالمّلةمنواحدد!يمقد

59،ظث!6!)9(

)3!/لم،لم

/لململم3()

)4(.لملململم

63/:ئا،لم6/

/لم*،

لم3لملم

جعاالمر

4ف!ل24رمادةهاعيزا!)9(كمابأ
"!9"""ء"2(

."1)1)"))لا"!)3(إ

13)1"3ء0)))))))))4(ا
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)9!(

ي!ا!الثى!!ال!!!!021

أ)شسيصبتْبوتْفي

!--rأ!-دةLiا

مثلىوذرء"لايأ-بلودفالمواجى!يكلتحماصتاذاالزنابنت

(?)زناذرية

س!-أ!-ا)طدذ

تالهيوى.خنإاامنتكابهلنجةشا%تجم!هـءناطإ،!ةصوله!د

(3)الملىمنواحدةعلط!مةد

ص!-ا!-إطدةا

نازبنايعدلافولود!اوولدلمحتطنيبالزاترو-صاذانااكلعا،المماالقذ

(3)شرعاًفاسىدا-صثاز،عقدانولو

ص!-أ7-المادة

لهبروزولااص!فىالمش!ولىنااكبناءِامنويىد!ينسبلاالاقيط

(4)يخاًيإزْلابنتنتولوبمالمّةمنواحدة"قالعقد

l،د!؟لم(لأ!\)

)3(/لملم/

لملململم(3)

)4(uلململم

/!،

"لطIT2شاؤ

!!لم

لأفي/

جعالمزا

ؤعثل94!همادةرهاىش"انجا(عتابً?)ة

%)3("""-""(1"

191)"1")!"")ص!(.

!ركا"1؟""")))؟(
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9()ة

طا!!!!ا!!!لأ!3611

الهْسبث!بوت!ا

-flA---المادة

إايمتالقاءَهانعلىإ)قرإ"ندلتاذأهـ!ىا)نهباإمنيلةيما!ي!لى!ل!

()1ا!لاكهمنهالغرض

ط!-ا9-المادة

ولاحبمنهيزلإاوكانام!اضثاواحا-ةاوابوه41احدادسئاذا

Y()مدخير!اوعيهه،الىنحىبصدقماالدعوى!

يص!-ء-المادة

إاماله"ين!بفكانساتادعاة!اموصنعهء.ناقيطل!إل!إذا

ص!()دءواهيديؤ

6ُفال!لملم!في!1)

،،ص/لم(2)

)3("ُ/

لألأ"لمسiئز!5

يعأ!،-لملم

جعاالمر

934-ف!اىيزهـفادةاكا)9(كونإب

تم."*!ش!خ"""أ))!(

كات!اادلا:ةدالمأ.!س-"لأ.")3(
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)9!(.

!ملالأ!!أ؟أللاا6،ر91للالألأ

+6"؟لأأ66بلالأ

!6؟!إأ6"لأاللالأاأ3للا63لأ!-لأللأللالى!

صسىَلخ!سم

الطلأقايخاالتايعلباب

2!م-1-الماد-

(9)(فىثه)الصلاقباالاالزواجقيدلايرغ

-322-المادة

اح!مببارادتمتىبالفسخيرفحالقاء-هـةاليتيمةزواج

(3)بعدها،.ما27المادة

-323-دةامأط

حتىقائمداًءقدممايزالز"!اخرىطةإضعاقديناا-فىاعقنقاذا

(3)لووقايحصل

)9(1636063ُ

لم6ز7ا/13لزم!+لملم2()

%(r)3لميأ،5ب1،70ُب!6ألم/؟،

جعلمراا

42تثنيةالتوراةوع!ية)9(

9فصلهاعنررانجا)2(كمابا eo

11'"2مادةديع!هيورى)3(
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(79)

أئئ!أ!!!!يم(أادنأأ-،فىءأ!لألأ!لأ

ال!ا1ف!ما

ط!-24-إطدةا

(1)ا)هـصإصايدفيالما(ثصقأ

ط!-yo-إ!ادةا

(3)اصالة-ابس!نىإعلاا،6ااطرأةتبههـت

-326-المادة

)3(.!!-!آكاناذاالمراةثح!4الرجى.ا!دعاىا،قإ!اايحلقلا

--3/\32-إ!ادةإ

فياكو-!ن!نفيماثيفراقالىاوسبخةالصالمر*قاهـ-رتسو.إف؟وز

(4)المرضا!حافيا!اياهالزوجةاهةحمالء-دى

--دم82-ةالماد

ب!)هـ"ةخفىبة!رلهزوجةاوا!ايصدقانجا!بالىيديقلا

6/الأ!؟لم6//ئأ)9(ثه

9/7ئأ2فى41إا،لم/1)2(

+ا-؟9ط،هكرظ-.663)!(ذ

ءنأ"؟ح؟ُ)4(ظ-لملمتلى

(5)2i/ئزإلميىسافئ،لم-ا.لم

ن!/لم؟

صَ

جعاالمر

134ءفه!عزرابن)1(كتابأ

.199ت4مادة-)!"")2(إ

و---ر6123صىحيثْةيممصسانمر")3(

77فمبلهـاعزرافي")4(أكا

9011ت3دة01""َ-"")5(.أ

03?.ء3..-ء3-3َ-
"!ح!:35.*
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)89(

ال!ث!الم!!ه911أى6ا!أ!6لأل!

أ)عللأقافي

ممم-92-المادة

عالحوقدلافساءالاإ!حدحكافاذااوررأ!ها!دق!ا!بالرجس،!لمجمد

(9)علاجفيهاينجعإاوسنإن"نارثةنفسه

-س!3!-المادة

تاكو-!اؤ-يراشمةاءنصر-تاوالمرأةاخلأقسماءَتطاذا

(3)لهروجى*ا،لصإ؟تولوحقوقم!دقيأدمعْإسييلغ!!بساق

-د!ما-ةدلماا

(3)المكلثزةالصغيرةرقصاإ!!وز

rr!-المادة

(؟)أطاراظرسكاناذااظرساءطلاقبروز

جعالمرا

999ؤ!لهاءيزراتعتاب)9(!ذلمالم9ئأ5؟9!لمد9/ك،ا094ئأ'!-(\1

3ماد!ولإئيرهـيطيب

999ف؟مادةرهاعيزابن)2(صلآبأ؟،6أ3لملم،لململململم)2(

ذا!االمادة))""r()لملم/لململم/لم!)3(

))1)"")))4(ا"لما/لملململم،/)4(

http://kotob.has.it



!!ؤيال!ء*؟

)99(.

(أ2ذأ-اللأأ

الطلأقافي

-صه!3-المادة

ك!tفىهيم

عليمايتزوجات%،ر)إشنماواش!ائماقبإ!المجنونةطلأق!،لمجوزل!

(1)ءلابمِا؟-،بؤُهذايضرألاشتت"

-ص!دا!--لمادةا

(2)فهثاقالا!6بروزلاادينيةاالاءجادشاإسبتاايام

--*ص!ط!o-دةلماا

فاوالاالسإشاأيودخو.لضىهـورذا!عةنجومالما(لىث!بروزالا

r()ذ)كالىالضروشذدعتاذالياإًالاصل2

.-..-.----دةلماا

بء-كأد4بوثينة4مرءثالنتإ-لمطةاامامشرعاًاالا9!قالمايصىالأ

لح()سإهدين

اإراجع.ء

!99!م!لهـاعنرراشعصتاب)1(/فئأ!ك!-لم!ا"صأ/لمء9ط)9(!!لم

.!مادةهيطيبولإءير!فىلم5!أ؟،*ا

هـ\4!م!لها!صفىرابنعضممالب)2(!لم"افىآج؟"كمْ!لمئ!إإ)2

""1)0")))3(!.لملم/لململم)!(

))"د"َ،))))،لح)أ//لملململم(4)
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)509(

!ل!3!(191؟أئأدغأ6!!!لأ

الطلأقافي

337--المادة

(1)ثهـعايمتبرلاابرخبمايةصصإ!اةتقطلأ6كط

----338--المادة

ارىم!-لإَاداؤهاوبربالرجىا!ولا)ءأ(:تشر-وممصاريف

(2)شاءَتاذاالموأة

صه!-9-دةلماا

(r)الزشج!!"سوو،ْثشب!تالأاانمنالححاإلأققبا!!ثصهـعاالتحةقيجى

043-المادة

(؟)وصهحرهبعةل-لالرانيموتإط،إقإ!ندإش!هـط

-!ثا-المادة

العقليةىالقوولوْلمرآ4ي!تمانما!ا(:قاء.قلايميمالمرض

8طلم66/ءئأ*ا"يأ،،حئألا-لم(9)

!كلم6لأئم!،*الملململم(2)

لمذ9لأ5لملم/لمالم)3(

لأ/؟لأ:ن!لم-+الملململم(4)

جعاالمر

039ف91مادةراعثر5ابن)1(ك!اب:

%)2((("-(("10((0029

"3"""")3(إ

929!9"""")4(أ
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69لألع!

)901(

اأ6-5"ثذا

ا!لأفيخما

(1)موتضعسولوكاعف

3!لمحمفي

-3دا2-ةدلماا

بالاصارةالط!قارادذفمَ+ااصمتش!اثبال!أضراإ:ضاذاكا!

(3)لطا:قهـ.هـاما!فل!

y--إإصادة j r-

(!)أطارإظرساذاكا!!اصار!هالاخرسا5ءناس!الاثاالأ!با!

-؟43-المادة

هذَاصنثالطلأ6فيش!هـطفءاحدعاىالمرأدنحريم!المطاتلاببهلك

لمسلطة؟فيه-لجببخ!هـ!تا!الحلاق!كأدبر،!أ"وان!!لامحلاا)ة:-ا!

أ4)عامه!انحير4لالمحلأ%احةزومنكلعةالممى

......ط..

-،9ندشا**َ-الم6ءن!/لم-لأ()\

لم-؟2:لم//1لملم(!)

أاُلأ5أ-/9نزءلملم،لم.لم/)3(

لم؟أ-ا!م؟-ابطُ/لململم)،(

بعلمراا

219ت4مادةرهاعزابنعخاب)1(

!!5)أ"ي!")2(

""6و5مادةأ)"")3(:

147و379!)))!")4(.
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6؟!الأ!ؤ

091!(

أا16519!أ1

اطلأفأفي

برلم،ط!ثع!

اد،لمو

،938

دإالمو

لم-54-إ!ادةا

علعهاا،:!هالالا-نيالمراذ-ةَهـ--ةالما،6دااقد!ر3
..وص.كركبووع!.س-

619 ، !6!1 N 5،.Vَ17!،1667797ع \ 1W،1/1،50256لح،

،214217،(1

س!-!ي-ةصادUإ

ا!ءلميصثاص!إنص!أالاحىوالفىأةفى-قيوقماإر6إبا)!اإرؤ؟3يةتى

081837!1173717777آ9/اآ8زالأهثر،\/15هـ3511!1

89/،19!،،6؟1 ,°, Yئ!()3:032هـ،3أ

--.ص!!ا!---ذدالما

هوكاتاذاصة"ولىهـ!زقتتهاصأببا؟قالرجاشرءًايكلف

!3)اخهوقمنلمط!ب!ا.إلمزمألاش3ءحرثابر-لادغيردتصطد*قر،1فياسىلجبإ

6ُ!اذلما-طئرْءالم56*\()

لم/ململألم/(2)

طئز؟/؟لم!*لململما.)3(.

جعاالمر

154!ف!لهاع!زرافي)1(ع!مابأ

ذاتهالفم!ل))"3"()2أ

99ف!مادة)!"")3(
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)301(

!أ!للألمحم611ن161ذ)!ال!!ال!

الطدلأقافي

-ri--.--8المادة

لمضمرعجازتوقفناذاا3!!المران2"؟جرثزوج11الى-إر.إحف

(9)ي!المقحىادلميةاطةوقوإصمعائرامرنو-رمانهعزلة

-3عdَ-اإطدة

إطدةاوحرمكاعسلطابىفاذاب!حمممابمف!ررمةخا)،س!لرت

(2)السانجفة

ص!-!5-ةدلماا

(3)الىهـالرصاإرأةاقاص"إعللاقابعدخيم!لا

ص!-ot-إ!ادةا

مس!ثالىبالالضقالا)لىأذجميقآَع!تللاثنينإإم!ناذاكان

(4)جىإ!الراسانت!االابافادَحلمفابوي!الااوفىاالمثاكا!فاذاآخىر

،أئز:لم7نه!الم؟-طائألملم+في(1)

لم!ذ!؟+سا/41؟

لأ!(3)

شائ!6/؟!اه*لألم!"!ئألملم6ثْاه)3(

(t)لملململم,I،طخمؤ؟

-!لم
-هـ

؟لالم

جعاالمر

549!.92رمادةهاعرْابن)1(كغاب

موراموصاشيةبز

.))"1)"-"))(2)*أ

1919)7")!")))س!(ا

"ف11""3)!".)4(ا
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)؟01(

أكأ!أ(96إفىلأ\!لي

ويماال!الأف

ف!ولطلم6

--253---ةدلمااا

(9)احنةوقورنلهاط5الر-إ!اجةاإ!اعنريادو!ات4أالمصاإذ

--353-لمادةا

ا؟اخصءا!طههـذايوجصبالااصتطلمض-4َا!لظت.اعالةإحلهخالإءزلمجهِ

ءضهبنببان%بالااو

آالم،!!ه6ِ!ظلم5*الم.ءصململأ،ت(1)

لم/لما،لم3/لم(2)

*6/17بر3صا،لأابمو3

مالمرا!

9)199،)!ما)دة"هـاعيز)راممن)2(كنابآ

موراموطشية
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أ4+6ئمأ

)؟09!

ذناهلمحألأأ+؟16

6+بأ!؟-؟ئأ6؟فى

ك!6الأ؟3+*بثأ؟ثحاو96!ا593أسأ

ل!ث6إول!ولI6!أ5*6-لحرل!+*!

---جمحح!سمص----

الغيابيالطلأفالحاششرفيلباب

-03!اَا--ا.االما/د-

؟؟نث!إظ

"اصتلصيقالا-لهاممالمقتهيدالصأالعللاقوثيقةبيدهالرجليسلم

7ا؟ثأ\661لىألا661،:+!9"لةكريحلافتوصرطاشقفانتطالص*قكوثيقة

)9(36،لطبئ+بئ6-6اأك!أ611*ئز-!مأ6*أ!ر*فىهغ61أ*!8!!كا6:يذ،ك
-س5هـ-لمادةا

تتثشكايخركانولولد%إلا!بروز

قيولاا(طد*4ومثاف!ثةال!لافشثية"

(21اليهاالتسايم

-هـ63-ةلمادا

تسلجمفيعنهيو!الْىاجاررا

بهلمىالاشرء-ااطلاقا

مطلقك"ءتطلاقكوئيقةهذه))بمالنصهالمطقةاضائبايططب

!د؟،*خ7الأألمطّ،لمئزا،لم!)1(

لملم،tم!7ُالملململم)2(

جعلمراا

136ف9مادةهاعزرابن.)1(كضاب%

0493"9"ثا!")2(أ
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!!ال!اله!

)6ء9(

901!أ!أن؟للا)

الخبالمحاالطلأقطفي

،لغيردحالأوء-هـت،طلقكؤموعنهالجالمااسلممافا،ن

اْ!6ذج!لأطملأ!!!6!الا!اط!ظخما55!آرز"9!ا1يأا!أ!؟!ا

!ء!!!الم!

ىأ2!6؟؟!ئي)

!ا+لى61!6أد*لأ!

11)(!،،دا!في!أث!!لى*ا،!أ*ا؟!"أ،"ه!ا".!"ام!؟ةورآ!أ"*1!!ي
ا-طا-لمع!-ا-اراس-ا!أشا.-اي!

هـص!-7-ةاإطد

)3(إهـا،إقاوقتكأءبةاسضاا)ساعلةامامال!جمبللمجصالى

!!الم-ةدأطا

(3)4رسصا)؟الهح!حالايؤدعماحتىكاإور:إدةإراأنةعولم5الىجرعل!

قبا!الرجىلمامالتاذا

هـط!-!ةدإطا

يهالاإ1إطل*قفاالىلىالةيةأدءإ

ط!-هـ6-إطدةا

)4(

(5)نجشموبهقإطأر6ا)قي:واسا-:!انوصاتإلممراة

انمراج!ع

451فصلرهاعنربنا!اب(1)!!از!/:؟لمؤلألملمفي9()

9؟9")!"")2(ألمث!*اعى3الم،لم)2(

\؟1!85ةدما"")!)س!(%6ذلم3ئ!!لملمالم-لملم()3

1)""""(4)!لململم-لملماءلم/لملم(؟)

.9لح"ف9دةماأ!))")5(أ!ه،Wُئرء2"لم!ا:2ُطئ!!لملم)5(
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9(° y)

!مالظ!ي!!وكل!،9-أ!أ!ال!!!طما2

الحْيالمحاالطسلأقافي

ث!!-ا--إ!ادةا

فاإنةطلاقىونيقة!ذدأ!A-13بماأمحلقةا!بهيا!ارصا!أصببخا

")خيرب-لاوصىإرتطلقىشما!فقدعنرثااسشلهص،ط،خارلرفبنمت

11!لاث!ن9جر!ز+أ!نما!لايجهأ6؟ك!أ!!،"لم/+//؟ة9ا،د!أ!لأ؟!؟اث6!-!ا**جأ)

(9)(3ئ!هـيثأ؟الأ6إال!!ل"!يم

6-المادة v!ط

ي!()يئشاهد!ءمرةشرعياًإ؟بهيا!اثواقْيمفيب
--!ال!3-الممادة1

اشرءجةاالسهاطةنخررالزوجص"بهيالىوجهفياءأ،؟وا-!وكءند

)3(لهمحضرًا

-ءص!6!-.-دةاإط

.الطلاققبولفاءنهاالموكةانت5َاوالأًاِ!جةقامجب

بمالمرا

هـ4فصرل1مادة!ا!يزرابن)1(كظابلافي!ئاهلميهاجيم،5"لمئرْ!"!لملم(\)

موراموحاشْية.-لمالي!+3لملمأب!ذ

914ف8هابيهزرمادةابن)!(كتابأ--ث!ئأ،ُ!ى*ا؟!لم15،ءفيم!لم،ئؤ)2(

"))92"لا"))")3(النما3ُ"ؤ،bلم،لم!?لملم)3(
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)158(

يىلم"عظ!ولا:ثطلأ؟1613كال!ل!69

ا)خيابىالطعلأقسافي

(1)كنر-عراشقاءسة)"-ت

-.-365---دةإطا

لرءدرإ!لحداو3جلآنجةيماتط3الاءب15واجاءزعْيرالصغيرذمنالتوكيلى

(2)لةديىدبر!اإايهناذاالطلاق

--366-.-المادة

-:13ن!:ا!5جارًكأاصر5ء-اؤاءةظةتإنن!جمانالخصرعيةلا!حل!6
)3(اش!ا!االصلافا

--367--االمادة

لهااقامأ!وجةانجابفيإ!!!اانواراد6411-نا!كأوص!-كأص!ا!ا

شثا(الححاإ،ثنفهوأ!فىك)إصااله!مالْلاًالصاإ،تولجقةاسبهايا-غو3حلأ*َ

)4(دأ(6لأ63)أم

/-*"لل5لالم+ا؟لم4هئمكألم،!6(9)

لمأ5ئأ3لملم/الملم(2)

نُفى،؟فز!11لمالملم)3(

/"لمُ-لملململمءلملم(4)

جه!ااالمر

1مادةرهاعزانجا19(عخاببر 4 9 ! VA

)1)31)!"-)!")2(أ

"))هـ9"""")3(إ

1)))"،))،"-)؟(%
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)909(

ال!!ث!هط(دى؟316،!ا21!لانلا

الخيايىالطلأففي

---368-المادة

يةهاكي!4المىإءالهااقاهتاخف!ورعنةفىقىوإارأةنجرتااذ

(1)4ا)-ابةبالدةاذ3،رةاالجة!لثحصاًاالىجى،لهناقاا3ءةإءالاإ

لمننرلم9ئزئ!/نم63/،ئ!ء9/*ا)1(كأ

،-ااراجىح

949ف95مادةره!عيزانجَا)1(كتابخ
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41الالألأ

99()هـ

!؟!ز!

لزلئأ!!ك!!ا!نأ!!ق

!!!أيألأآا!شا؟4!!لا!!ا!*ه7!1إأمم!للا)حأ3!!مَكيملأَ!!ه

ع*ءج!-لإ3.-.--

!يم!؟ط!

صْا!قوا!ى)لمحصضامحسا!إالأد،لمماامحمئهوي!كل!اطاثطب)بإ

لآ-!عكا0يةصا-

----.ا.دم!!!-11ةادلماا

فيمنمَاد2زو!جاع!او4ا)!المةيدالماالحا؟ق41ولبةظممهلمافبعد

!9)إلمزو!اقترالىا9إنه-هـياالسا!ا*ارلدفضال!يمأ!حاإا

هـل!ص!-المادة

علامةنباًجااكل"+2ا4ال!إ"أئش-هـصاصماع!هـاسصزرأد4بقياواانالمتبعكلدأ

(2)5ماثم!اوالم!المقةالى!اتسلب

--7!1-دةاإط

ا!لمة9ا!شصاءَتإذاالىهـتيقةلا-لبا!ءا،إقرسص!يةصءثادةاءُإءجابروز

(3)تستدلاوتسىافران

المراجع

9!لح.وْ!لهـثم!ءاسرمادةبنااب(عج1)!*لؤ!+ط/!شا+ذئط!!إع!اذ!لمألمصائأف!هـ!لملم(9)

كلوراموطشية")!ء")2(ئرء!ئنأ*،!؟)2(

هـ9؟فصل"))")3(أ.!اد-لمسإ،!ئا!!/لم)3(
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لاص!-لأ-لمإدةا

الهما-يسوءردالزواجيانقهـفقل!ال!ا،؟ثب!دالوقاعتأء!اذا

3(إإ!جديداوجوبفي

-د57-ةدلماا

علىةالمرأتقدسصت-!هولهوؤبالىإتسديدمحصاهنال!كاتاذا

خراج!شص

)1(ث!د!أ!أظ،/

)2(لململم،

)3(/لململم

الاءول.مصتيدالةبمإووجبالاثينعئىمحرمةف!

لم؟79اجوإفط،!ئز

ك!/أطخمألملم.

اأراجع.

نجاباكآ(9)إ

1)1))2(إ

\أ

)!))لى3!ا

!مادةرهـاعنر

""لا

19(

9؟9
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؟Iلالألأ

(1)نيالاسنوا)طلاف

)99!(

ز+ا3ث61

أ!كلآفي

U!نس!جيم

-376-ةلمادا

كأي"الثءدصم!انقضاءَقيا!الارمكاواإعللة"عاىإمقدالا!بروز

(2)ادقديوموالاالوظةاوقالما!لأ6يوم5ءخمالملأ؟لسبيوماأتء؟ك

كل!-7-المادة

واالتقديم!غيري!كانإ1لوختىإساالاحواجميعفيالمدةمنبدلا

هصص
الزوص"نتكااونا!-واواوخا!بايؤا..راوبالمجبواوعنيناالىص!كاذ

(3)ء-وزآعاقراًاواوصغيرة

---"VAالمادة

الههـضعقبا!ءلميم!الحةدبرورفلاصاما!الارملةاوالمطقةانتكااذا

(؟)ثنالس!ةيسلىحتىلصتنرصهيرمهثاكانواذا

إ5726لم*اكبماخ!9/ئأ+لمغ(9)

2،لأ:لأ4/دلملململم)3(

لململما،/لملم)3(

فيُئأ./تلملم/لم.،لم)4(

جع.المرا

9،9ف4مادةرهـاعزابن)1(كحابة

31!9))""إ))2(إ

%)3("(1""""(1

،1)99""))")4(أ
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)39.9(

!مأك!ءللألمحم9المهلأللأ

لفلمط!ا!ا

.!.ص----.--المادة

\()العدةزالتالصغيرماتاذا

-038-المادة

مفالصغيربرصغاعاوبالفصاأمالابحياةفيايضاالمدةتنقضى

(2)لهالبنلااوكانت4اصفي!صاقىضعهوأ*اشهرثلاثةامهغير

-138-الماادة

(13تعةدولاعليمايمةد"صعللةْالىإمودانللر"ل

-rAY-المادة

(؟)تفدصهتاوغيرهتزو-تادْامطلقها!اطقةا!قيرأ

-383-المادة

لمطلق!باجازشريءقدغيرءتورطيةئمابغيرالمطلقةاصتلتاذا

لم"،،؟لأ3،ئق،31لأ،لميىكأ(9)

لملململم//لملململم(2)

لم*؟ء'Iئا5،/،لملما(3)

(4)63660364*

!حاالمر

39ف99مادةهاعيززابنكتاب)9(ا

لا""""""()2إا

.":"4"""أ))3(:

."-.؟33اصجاحذنيهَالتوراةوصية)؟(
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)4199

لأ!للأيم61د+63]9يلألأ

الحدلآفي

(9)اليماالى!ىع

-384-المادة

ناظليلماجمازوطلقهابآخرقئوجتثمرجلآالمرأةضالتاذا

(2)!قدعلي!ثا

385--المادة

(3)بهلمىلهتروزلاناالق)-!مةزوص!ا!نالممالمقة

-س86-المادة

لمطلقمالاتجور559ْالمادةاطبضكنم!دم!ورلعأ4المطلقة

(،)العأ"زالتولو

-rAV-الما!ة

نااكتهمة)سببإواطيف!دملما4الطلاقعندالشرعيةالسلطةعلى

9اُلأ)9(يم!6 "Dُأ"،"5لمv

31"6/،لمحالمح!61/0لم!لم،ُلم.)3(

لأهلأ.هـ،ا5

هرلأه55للأ)3(

6،لأأ55ل!(14

جعاالمو

39ف1مادةهاعزرابن)9(كتاب

09"لا)ا))")))2(

9مادةولإئيرهيطيبموراموطشية

09ف3مادةماعيزرابن)3(كتابنر

""4لأ"))لا)4(أ
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99!لأ)5

3!ألمحمللأ61161736؟للألأ3لا

!ل!أ)رة+!اعقفيط!

(9)ابداًعليهالممالمقةبتحريمالرجلتخبران

-388-المادة

(2)ابمرآعليهتمالمباوارضراعهؤفضانرضىخولهالمطلقة

-938-دةلماا

غير!اثدىيقهل!هواذاالرضدجارضاعقىفضانمللأليس

-س09--المادة

(4)الرضاجنفقةعنيغنيلاالىصناعةعلىالا"جر

)3(

ع!الحضانشجما

!خالأتأ---ض

---193-المادة-لِاخ!36

اأا)،هتكزللأ!ل!حى)نجطباو+سنينلشطجمعحتىلولدانة!رضهالىوأملأا-7لإِ!:!

اجمااا!ىَد-لِإٍبِمِءِصٍ

!!-!.!9ه!راكه!ا!الآ9(كألفأ1)لم)بررامم!!9"فيMom؟*6الم2!(9)7ءيرص

028"5""""(2!لهءة3او!599ء23لململم،(2)3برلاضً!نر

!!(!لأا!"!لأ))))")س()3لتلابنيالم!ا،13،لمتم،ل3دأ)ء1-َكَأيِر"صءل!؟7

)ثه(لأأن!3*،3لأئ!"1!أ،يمالأي8،م(4))ال!ررحت!كلمأ،!شآ!لمل!3"(4)ننص-لاصَ-ش!ء!

(4)لكا!هـ")أ!ءاح"ا!"!"(ا)ْ؟)"ء((لملم"73(لم."لملم()ْلا-لابِ-!يَرِيٍمَ!بًزٍءَءٍبِمَ-
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6(9:9103

يعك!كا.لمحمأهئجI-aأ؟6لماا-69!!لأ

الحضمانشفي

ص!-29-إطدةا

يدعواماالأمحمالةكلتاذاكانأالرجلالىالاولويةتدقل

(9)ذلكالما

-393-ةلمادا

(2)الاولويةحقللأبالأيجعاسهالاءمزواص!لمجرد

-493-المادة

(3)؟اولىوالاكان4اببلجدرونبالمحصونتنتهلانللأمليس

ط!-59-المادة

بالانتقالتأذناتالشرعيةفلسلطةبنتاإ-ضونةااذاكانت

(؟)لهاترآىاذا

جح-المرا

لو؟،،11،للا؟5لل!أ!6("3+95)5

للأهلم/لأ)2(ب!6

IUDلململأ)3إجم!6 °7, t9/+!لأ3/ج

ألم7ا6ةلأ15ل!)4(

نشولاهبتسهابمزرابن)9(كتاب

28مصل6مادة

28ف6مادةهاءيزرافيكتاب)2(

28فصل4ممادةتشولإهبتحى)3(

)4(("""7"((
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أ(.)7:9

لمحمللأ!!أ951ذ16436؟161.للأ!أ..

الحضمانش!ما

ع!ت69-لمادةا

(9)الي!ثاالرجوعلهاحازاطضانةفىحقمصاالاءمقىكتاذا

-3!ه7-ةالماد

فليسحضاشه3مدةبمدامي"هـحيةجماتالاالولديرعْبأاذا

(2)نهبش!قيامهمنهذايمنعولاوةبالةاخذهبيهلأ

-893-المادة

ما!فاذااخو!اخاوابيم12معتةجماتالبنتشاءَتاذا

(r)ماغفلاالأب

--.!!!-ةإطدا

ماأرصفا!بغيرصاهلههـ!طنصنضرتبالىتنهقل

(4)

جعاالمر

28فم!ل6مادةهيطيبلإئير)1(ا

""ءه"")))2(

)3(""((6(1"

هيمايبلإ"ثنصاشيةبنهاعِزرا)؟(كتاب

08لفمه59ةدما
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8991(

3!ألمحمللأأ36!؟هأ؟ر،6916للألأ

الحضمانشفي

045.--المادة

(9)ثطءَتمتىاطضانةرفضلمطلقة

-104-المادة

(3)الناسيانوصكزلتهميهمرته!درالاْبعلىاطضانة!قة

!ا-.2-المادة

الىوانماا!مااالىبمدهـطاطضانةتنضقلفلاالاْمتوفيتاذا

r()بالاام

-54"-إطدةا

اذاكانتالأمامإلىباطحتطنة-%ذناتايشرعة!سلما-4

f()موافقةغيرألا"بحضانة

!اإراص

08ف8مادةهاعيزرابنكتاب)9(!3ألملأ5لم22!،لم6"")9(في

مورأ)مطش!ة""أ))ط!(!لأهلمأ،ا//")2(

165ُ!)3(!ر Div؟أَلأ

08فصل7مادة

تشوباهبتسهاع!يزرابن!خاب)4(لم،!"9/ياو!ه63يرلنأي)8(ث!!+9

قي"فصل7مادة
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9991(

3!اللأوللم*هأ+3الأرا6ا66للألأ

الجضانشفى

-404-ةالماد

(1)بالأامبحضانل!3فالا،ولىبيموا.ا!3منالاولادتيمغاذا

-504-لمادةا

بىافاذااخذهبيهلأ-قسنينالستببلغهاللدحضانةالقضتاذا

2)بنةقتهابرهيلزمفلاامهمفارقةالولد

-604-المادة

يمتأفاذاالاْبأبالىالاْبوفاةبعدالولداخذحقينتقل

اشقلماتتفاذاذلكبغيرالاْباوءىولوامهص!مانةفيالولدبه

)3(131الىالاءخذحق
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03(O+!

جيم!لا!!أأ56++رالأ96إألؤ!؟ل!

الح!م!انشفي

-457-المادة

دوصه4فدلجسىحضاتهمدةانقضاءِبحدبأضهالولدتعدقاذا

(1)اممهـخذا

-854-ةدلماا

ضكا!تجآَالا"بكانناذااطضانةعفتتخالىاناصفطامابعدملا!ىبجق

(2)الاولاداصيضولىفيمنالنظرالنئمرعية4طفلم!ميه"ااو

---904-المادة

(3)شرعا4النةةوالمحضونالمرضيعنماواالاا-رلااطضانة

!اَ-51-المادة

إناسبارأي!-ارىاتالاحىوالجمبحئيالشربمبة9لسلما

(4)غيرهمننةلاحضااصلحلمحيمنيمولْىالاحوال.أقتضى

لم77ائأ،،5!للا-لململطفي3(9)

لمب!92لأ5ي!؟لمLط؟لمئ!لملم6في)2(

لم:1/11نأ5!لملما2لم/3()

أُ،،ا-بمل!ي!؟لم59،لملميى3)!ا(

جعلمراا

لإئيرهيإبرصاشيةهاعإلزابن9(كآب)!

28فمل5مادة

28ف8ه!عزرمادةابن)2(كتاب%

ل!)7و))6آ)))")3(

28ف7مادهَتشوباهبتحى)4(
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69ئالألر

أ(2)لأ

أأء63+!أذها

لأل!أ46"ه+للا6لأفى6

أ؟أل!ألأبالبمابرا!6ت6+الأ!!+!6أزه6!رص!

.-.+---ح!ظ!ج!-

محشرإنيالةلباب

"!مالأ!!!

في

19اواحتيامخصبمالب!ار!اة-ش!إك

،11-لمادةا
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69للالأ

)229(

(أء673ك"وهأ

البكارلآانتطلففي

لمحمللا!!أ

14-3ةالماث!

تحويضهـورابعآت!ويضاآتالجزازيدتبالقوةالةملوفعاذا

(1)القوةة!رر

!ا-41--المادة

كاذتاذاشرعالزمتهالبنتىعقدههناالفاعلمنلمطلباذا

(2)زنتاذاالاالووقمنعولهامعيبةولوكانتلهحلآ

لأ5o-المادة

باط-مات%وزىالا!كاملتلك)ت!ناحاإفيالفاءليمتثا!أاذا

(3)واهلهاالبنتيراضىاويمذاىحتىالشري

-614-المادة

كاتاذاالابالغةالبةتاذاكانتتلقملاإلشرعيةالنرامة

جعاالمر

177ف1مادةهاعيزرابن)9(كآب!!كIُئأ5ألملم7ال95َئم+"لأ)9(

))"3))))?))))(2)أ!أُلأ5/لملم!لملم(3)

)3(p5َ DNt-,,,rnlu3اH 1 ، ،tr)77تهاصكزرطورابنNوهرمبام

الفضاهمواد5فصل6jn-limo؟لم!ملم!3،36+6!م
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)1!3(

لا3لمحمللا1أولفى؟6"أ!ها69للالأ

البكارلآانت!هاكفي

(1)اغت!ل!الفعل

i(المادة v-

(2)تعويفىولاكىامةفلابالغةوالبنتاحتيالاًالفعلاذاكان

--814--المادة

مجن!أفاذاالضصرحالفيالبنتابحق!نالشويضالط

(3)لبنتف!اطياةقيد

-14دأ-دةالما

علىالبينةتقمأماالعمارعنبعيدغيروقعاذاغصئأالفعا!يهدلا

t()بالدليلغصبمايمونالعمارفييمعَقدانهكاالغصبدءوىصدق

جعاالمر

9ف8مادةاليكرالفتاةموادهرمبام9()اأ؟+3د!6لملميألم36/لم*3،0ول+6)9(

فصل992مادةهرمبام)2(كتاب؟*"لملم3//فىا/)2(

البكرالغتاةمواد

فصل499ممادةهرمبام)3(كتاب!6ُ//"//ك!//)3(

البكرالفتاةمواد

فصل39مادةهرمبام)"(كضاب3"الم//لم/)؟(

.!-البكرالفتاةمواد:
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يم!9لللملأ

)249(

أ15ء63+أ!أو

لجكارلآ31انت!اكفي

لأك!للأ!يم

-524-ةالماد

شاهدانالغصباوبالاحتيالالاقرارغيرا)ثرعية!خرامةي!ثترط

(1)-اتالتعويضباقيفيالشرطهذاببزمولاالفع!طط

-124-المادة

الاحتيالبغيريقرأوهوبالفصالبنتفادعتالاثناناختافاذا

2(أبيمينهصدق

-22الح-إطدةا

(3)يالاحتيالانتصولوغصباًالة!بيعصبر

-234-المادة

لىهـ!"عليهاأكزوجاىخالب!عرفكلنوكانزوجةلاخاصباذاكان

؟!لم+؟،3ي!لملم)1(66!م؟لملمه

"!،،،/لم)3(/لم

لم6لأ؟6ط،لأ؟7ا،.:ئزلمبر6*)3(

محأ!65،أثِم

جعاالمر

فع!ل122مادةهرمبام)1(كتاب

البكرالفتاةمواد

2فصل13مادةهرمبام)3(كتاب

779ف؟مادةفاعيزرابن))3(

مورامَو!اشية
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-أفى؟..9(بم

للأك!!اول(653أولإهك!أا6؟للالأ

الب!ولرلآائصهافييخا

(1)بغيرهلمزواجمهرآيمفيهاب!ابةاإخصوارضاء

-24لأ--المادة!

الجزاآتتلكمايوجب!الباعثهوبالأيكونانينبنىلا

(2)لهامحللاوالاكاق

دا-52-المادة

القوةتعويض!ةمررالجزا"ءخرساءَكاناونةمجنوالمغصوبةاذاكانت

(3)غ!يرهدوق

-624-المادة

بيببنهاقممصدقبينةبلاالاحتيالاوالغصبادياذا

!ا-27-المادة

)؟(

يمروهوالفعلألْفيربشىوعدهاالرجلاتالبنتادعتاذا

اإراجع

/370779مادةتشوباهجحى)9(كتابلم"97الملإ5*الألم،"630إللأ3فى+ت!؟)1(

ء3فممك\Yمادةهرمبام)2(كآبلم،61؟لم33/لمي!6+3/0)3(

،))".ء301."")))3(،رلمالملم،ا/)3(.

*.-..ص"12""")4(؟3ُ/"لم،*لما)4(
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69للالأ.

(1)بيمينهصدق

)269(.

mrimiإ ollm)

يب!الرلآأنظكفي

كاك!للأ!لم

i-لمادةا YA-

جمازتحرافاذاإولودالزمههل-بالهالفاعلواؤرالبةتحملتاذا

(3)تحليفهالمشرعيةلاسلطة

-924-المادة

مرعيهالنت4لاسلمان!اواالفاعليلزمفلاُبالزواجوعداًالاصلتيالكاناذا

!3)بغيرهالبنتلزواج!هاءدةتغريمه

!يم-

لأ،لم56لم*الألم،/هلأك!-/لم9()

:clitلاه

أَلألململم59أ؟6للأ5"35؟)2(

لملم،لم/،لما3()2

المر،اجع

779فع!ل5ما.دةرهاعزأبن(ك!اب)1

مورامطشية

!79فمملتشولإهبتحى)2(كتاب%

أاي"ء)3(أ3
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لأ!لملم+163ءل!3!ا!ل!لا:

الشريساللأحكامر-!ناب"--"-+غ

أأفىافماالجزء33

-أ

01!ج:.---:-ءس
كا*يربرغ"

طس--:ا..كا3يرلإكألإِجش؟لأ!--ء

(س--.--ءضكا-في.نرد

صَا---3-*.ءء03-ء:.لا

نم!لما+ا+--لأ-.-؟3:.بنَ*ديرلأنرَلإ

بر-.-إلإ!!ترنرثنل!،برش

أ.ل!ء-سسسكا33تبزبَزص--

ض لأا--إ!--ءإ":.كا:"كا:-كا-3يرلانرش.-لأ.ير

ججظأا؟--س--في؟ج-!!ءير3ى!تي

أ-3-.َ--خ-*؟.يز:3شفيء3رز3ء!؟ص

ااءةخ.-.3اء+لا-!صص:!:3-لآَ

اأأ33/7لأألأ؟--.-:!.ط..3*3بلٍإ/كأشً،رءًَ-ةً

:/لآإ!؟:ء:..لأا؟..-..-ء.*3جيز!--!29ءَ-ءخً

اأر؟أيم:-3لأ+::+-.--،6-ع،-6-،س-+-:بز3ضى-هـ!ءثيرشَكي؟-ًبَز**

اا:--إ-+نر-في---،3---خ-س.---كا--لإ-/َ،--س،-ة----س:---اَ--كا---------3َ-!خء:سَ::!!صضٍقئكَبزيخ-ش

أأءأ-،--لا-ض---:----صكا:؟كأ------.--ص---س-.كاس----ء--------س-----3-ء---س----------،َء-.*--:-س-:ء3--"-:..،-ك!ت!كَلبر-كل:ء--3!:

كِا---*صص؟---ص:يَمَةخجكا--خكا.خ:،قيء،كا*-لا،لأر-ل!\3-لا3-،-س-لأصخ*--َ*-ص-!--!---+---.-ءبر!13---3----ص----ءص-كا3--،----سس----س03-ص3ص--.؟دلإَد33!ض-ننيرِ!صَكأ:-، كالإ/-ا!إ*كاكاء*-كا.كاضكا؟،-

01.كا!--.ء.--.كا?-كا،كا--.*-----،3-صص--
كا.--كا*ص?.-.--،كالى-3ص-----ء!-ص-----لأ.ص-3---..-بِر!3َ--ءبِهَننَص
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+---،+!-س-+.+ص-.!.!-.*----رر-!+ي.-بم،+:+.لأ!:/سسأ،ر؟3يمحَبم-لأ-:ب-ش؟!قي--.يثصشليمقيخسلم-+حي+شظو!لاِ-به!*؟؟3---خح!قى!كئىحيم،يهبم-د:قيلأ-

،+؟!--+-!----!-+-!!+-س--،!--+!-ج-لأ-بر-لأكات-/!-؟-:--!!-لأ.--تبر--س،؟+وش-قي-شء-!-،-.؟؟لم-+؟"-تتِفيلأ-ير-ض+!كاأبهبم+

--ا!---س--ا+!--ذ+ص---+----ا!-:---!اكا%

---،--.!أ،

4أأ-

إ!.

إثجا..س

ا،+،-+س--س---+--س-،6-!++-

ا!!ص.+!ص--!،------+.+:-+--!-لما--.+-.ص!!كا--كا،،ص-!.---كا-!-،--+ش-.."لأ--------!-ص.--.-*--+---ا----!-!----كاس--ت-++-+--ج.،-!---+ص--ا-+!+!س-!--.-!---+-+-س---.+

ا!-!ص--..+---+----!!-+++-ص!--ص-+----!+-!ص-ممد
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،6ا"فىة16ءقق!"ل!لا

ق!-

"ه!ال!!ه"،!!"!"!!،"!!يه*"!ممه*،"ء"*!"*!""*""ي!
!كسا:
ني)الثاالجزءاللاحكاهـلشهرعيضب"
::

ل!6لأ6لهـايأ!6ب6لأ6بلا

16ليهاأ6؟0366

الأل!6وللر؟6!ل!؟لم//أألى!66،لأ5ألم؟369

!6ل!6ألمحم3+315303"371؟ثأز616651*3"

جءج!--

عشواثكلباب

في

(Nاليوجمما)ا،للألستاثط++االمواريث

والاءالبنرة.هطالورثةبازأاقساماربحةالىتنقسمالمواريث

.اقسامالاربمةهذهْمنقسمولنشرحص.والعمومة.والاخوة

المقدمهَافظر9()
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61"!أد!1633لأ!أ!ط niكمأ!م!!

إثلموار-أ!ا.

أيلأ!رإصأ!االؤشمع!أ

اؤم!إمثلاثةينقسموهو.البةوةفسحم

الذحَرهـ!راثالضاني.ُهـُالاناثالذ3ورميراثالاول

بعضح.ت3ب!عرالاْلاخايراخما5شالضا)ث.بدف!هـحبعضمَم

الاولتجهوبعفنبتدئ.الاولادعاعااايراثقس!ة!اقسامثةالثلأ6هذه

.قسماتفا!ذلكاناثاًبهوراًاوالاولادا!يهونافاسالهمالمجبوجميع

الميراشاا!،!الذكوركاؤاراصصحةكا؟تفالْىاإتجانعمةالىنلْضارانومما

-كفأوانفىو-،قإونادراكا3وقتال!اصوإح!معلىوينفقون

البهات!ارزاقر-خهافيربانب2افا!ىصهغاراًوالبناتواسعةالنعمة

.فا/*الاّشفلب!؟!ثهأقيفالْىادراكهنوقتالى

يهوتانهو(ممب)آادكبيرةاصحمةالم!رفةإدرضروعاواطد

لكفي!ثاكانجكانفان.ادراكهموؤتالمماشلابناتلابنإنجرايةفيها

خزلىذ)كءتقصرذطوان.البنار-،علماالنةقةوبرروقلبنينذف!ت

فيالمالكالْىوات.ابد!نالباقبذؤ!والبأبرخاوقتالىنفقةلابئات-منبما

شكذدك.لإ:ينو-بفقدفنةصحال!الاك!!ماصلدفيالوفاةوقتْ

لهمواطفا.المبنإنف!ثوافزادذلكبغدحالشاالاعتراطدنمطكانيفاًالْىا

ال!كاثير3ل111يبنفاصلاًلبحونوضوع11اطدوهو.جمي!الو%ينفى
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!الال!!!م!أأ!!،!أثأ!!!ا.لأال!!ي

الم!إر"تْ!ما

ذلكاشصجمهماو!ببعلارامار!اوارزاقوالممورا-لديوتقضاءع!اماوالظيالا

فاذ!الاكبراطدو،هذهنة!سانقئبىفانكانؤضاالميتهههـعلىكا

الكبيراطدفيوادْاكانانيايا!إؤيهكحمجممفهذا،ثءنانحصأقضجت

علماد-ولهاو!تبهلخسكزاطإا!ءكتمرابنةدصيا-صأانايصلحؤ:جب

عشر!افي!وذ3!كاقبالىإ*نض-!اتاخىذا-كهاق!،!-!زوجنةاصلأْ.13زوجى

الواحوةنزوجىتانوهماولذلاتَماحاءحمانطريدتهاعشرمناوفر

اََس1\0ْ،اخذَممااحىدذصرَؤقدفاْالا!ْقما روج!ت!!ى!و!وص!رحرى.ر

وفس!-لمصأأَْنماحى!التيإةسمةاهذهعلالهن"قسهموا-بىوؤت

ية.باإطبينهما

تسهحينبقىعثرةالاولىلاء9وو%4ديحارمايةل111كانذلكو!!رح

وءنذ-هـبقىنيرنادل!4إ49إإولكن!تتماو-دوابوتنيرناد4!ررنيةولاثادتارا

!سةبقمايةصن-ز"ثهنثاش!لصبعةبعةشالمراءتض-كأعْيرينوسبهْلا؟"نجع

ءمضصرفهفونيرناد4دهتولدنجاهـءمى"إ*شروعمض-هـافونصهينارادوس!مهبئ

الفاكلقءُجؤشْأمصوريقتس!"ش1إًديضاوحمسينثمانيةبقا)فمنوجزءَ

ء!ذفرغيرالفهـقبرزءاوت!!،لىْشواحدءئىمروكنخمسةولا-ادسة-

واساب!ة.وءثسرالفهـ/قاةعث-هـ-ز-وثمانيةديأراًو!سونبقْئلاثة

واربحولْىثمانيةبقى.َافاكلثخمسغيرو-زأناعشاروثاإثةفيم!"
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16أاللا!؟356!1

يتْبىلموااجمما

يأ3للاول

اءشاروتمانيةدنالْيرارب!4ولاثاصت"عشرغيرالفمن-زأًءثمروستة

وءشرولْىوواحددياراًاربعونوثلاثةقيالفمناخماس8نلاثةووصزءِ

و-زألْىاعشارو"نلا""دنانيراربعةواتاسصحةمايةمقوضوربىحجزاءِ

مفوتلت-زءَوثمانينتسعةوديناراًوثلاتونسبعةبقىمايةكلقوسبع

خمسةبقى.مايةمنجزءَاَوثمانونآ-حةشدنانير!نلاثةولاماشرة.ماية

الاخرىقبلالواحدة!زوبرتفان.ثلثمايةمن!وبمزديناراًوثلاثون

!ذهتضماحدًاُووقتاَكاثنيزو-ثناتفقوانشرحىتاكا-شفمنكان

بنت)ع!بالسويةقبينمفتظق!+ادياراوسب!ونبمسةو!العشور!ها

واجبوذلكديناراتونو*نكخمسةابهثنويقىونص!فدنانيرستة

ناالاولى.احداهنقاقيهونلايحبدواخثلاتةمرالعنتولهذا

فاطيعولاتبن!تتوخلةكانكذلكوانفانهُالامءقالميراثياكون

ي!ونانالثانيةوالدافعة.ارزاقولاعنتسرلاشئهامنولايسالبنإن

اله!ثرلهفالجسكان3ذالكفالْىحياتهفيالبناتزوّجقدالاب

تطالبوأا!بموتبمدوتزو-نادكنقديكوقان.والثالثة

قئوجولاادراككاناقواما.العنضمريدغإ!تآَاذلكفاقبنتىاخو!هن3

الارزاق-رايةاخواتهمعنالاخىوةقطعقدكانانينظرانفيجىببعد

فيجبكأ!ايةطمواأكانفان.غضس!طوليس+فرطتفقدلبمآتصاأؤأ
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691556لأللأ wil-I n)ء!اللأإيم

الموألريثفي

الاصوةكانوان.الثالادرإعدزماناًاقامتقدانهاودوالمث-!تاخذان

مناقلوأءطتتدركإاصغيرةجىضيئدو!بابيهمموتبهدزوصوها

حقيايدغكاهذاوب!حممالهاخممواانلمجبوطالبى!اادكتفاذاالعنتر

اوجرّشاؤاوانا--كمالأدفعواعباًمالاًثاؤاانمخيرونوالاخوة

.والد!خلفالذيالحقارمن

فلأولدآَوخافاختهالىالعشردفعقبارالاخاماتوات

الاستيئةاقبللمجافمستوفي!بيمبمانكحمالاالولدمنالعشرنفبض

العشرفتأخذولداًوخلفمن!ثمواحدومالتطاخوةعدةكانواانكذلك

شى!حكالفذلك.بيمينالميتحصةومفيمبنبلااخصحصةمن

.البناتا،كور!ويراثهوالذيالاولالقسم

الثايىالقسم

بينهمالماليق!سمانبربفانه.بعف!ءبعضمآالذ3ورميراث

حدود.وهذه.3!ينلصياخذبكرا)فاتبمِربيئممأيهنمابالسوية

اولادءدةولدلتماقدامهالْىوعلىشىقبلهلاييهؤلديكونلاانر31

سقطتمقبلىحبللابيهكاذإتايضاًكذلك.يبالإ1لرجمالكفيرين

ا:!ديق3فا3وا-دوقتفيات.بهرلد"وانبمرهوباطشبىء!!سه1ا
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)134(

!ال!أ!!ال!(أ!!!!اللا!!ث!!

ريثاالوا!ا

العاغنىيمالى-بهتهتظمكأالذيو!وابءإاص2!اتهرفاتلمقالجة

أ!ثدوا.أالههـقتذلكجازفان.الب!رفمو!ذلككانشاناصيهقهالى

صصمفا-خملماانمالوقتذإكطلأ*9فصزافالْىمللأا:ْ!ديقاوصرارا)قاةا!

يطالبصنهماوا-دجاءصان3،وا.ا)"كورة-فابإ-!وا-ئشيلت!كا

ودحت.وخذمجرنكااْبَممتلهونج!ودونلهبا-فعوفالاخى،ةتة!سه

نهباكورحظا!صظسيةاطلىعماحبهص:صَ!ظاواحيد!يوّانذللتأفيألوص"

فاقاخىوا!اانااصاالبكرجمونإنلايخاو!ميزونا:و!"Wاطا)بم.مفاذا

ؤما!فاذاوكافيمد9افيكانوانادبمورذ-فالي-فادؤحوناا-ضت

هوا-شهوبصيخه!قغ-!ا!اأإلفحورذحؤقبفىفاذ!.ذَورفامإأ3؟خم5!ذلك

اردعة+حمْسةو!ورةالح!-فاتدؤ!دوابئ-صإءإَاولأبهورة

".صا!ا

الار)!ةالدوافع،لننض-!حالب!ضتدؤ-ءواظاءس*إثكأابمقيتا-ؤا3هـص
.!

البنإنولاد!بموقانالاولط))س!بانوتةول-ا)عماتدؤحالتي

وشىهـح.اخىوتهعلىبعثىلبمرفضإ!فأ!سذلككاتفانبيم-ااموت!مد

اسور!نفولدت-جمالىزوجات.،ي!94ويركتو،ناقار-،لىونت-!انذلك

وا.!صصجفانر3ثفيوا،-رىايارسص!رفيوا)كاضرى-نإ-انر3شصفي

علىالبكريفخحاىفلاكانكذلكفانبيوأالا-رىقبلوأ-،صةكا
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6916ج615؟اللأ!أ3د33 I31نIلمحملئأmtأ

الموأريثفي

فالْطالامعف!اثالميريموناقنيةوالثا.الاولىالدفعةهذه.ا-وته

منهمواحداولادأًو-إّف!ألاصسأةاماتتفانفيهيفضاىلاايصاًالبكر

سائراوالجدعننراشئمااإيمولْىان4والحالغ.سم!ينيأخذلامجر

يمونافيذلكوشرحذلكفي!ضا!لاايف!االبكرفانالابمورثي

جمروفي!ثمابحهلبنيالوراثةشوقعتبمدهالجدحىجاةفيالابتونما

اولصا"راظالةاواظالاوالعه*اشال!ملياتانكذلكويةبال!فبِققسمون

ولاده01ؤثر!مألاتاءوتبعدفاتوايرص+االْىلالأبنجبالتيالةرابات

-واخذفر!أقدكالْىانإ*"والرا.البحرهذافبما!يفضللاهبالسوية

صص05ثر
يقلوأيطلبوأذكفعالىهوفان.ابيهمالءتشى!فماواحصدا3!اسص33*-لإ

المإلي!بنمسهءنالبحورة-!ادفحفقدفة!ا3هذافيس!هك3امماالمابِنَلِإِءلالا-د33

ألاربعةاالدوا!شرحهذا.بنئى!ذلكفييفضلوالأعه3:لٍإِ-?

فيَواخذواإ)قسصةقبلالاباموتبىدالاخوةاحدماتفىاو"-دِبزدكابرشً

اخي!ثمصصةيعزده!ااق!سالا-وذفيبهىمنكلالىكر.مالهقسمهظ"ءَص-3--ظً

.-..دفي33يِ!بٍرِء-3

"!مةوبهمص!وايرجعوتم3!ينلصال!حرويعطواالباقب-وَيمسموإيم!د3صبَرٍي-رزد

صئنص!يِربِرَصِيرلِإ3ٍ

لإد--3!!

ناذكوشرح.بشئ!فيها!ضا!.الب!رولابادوىبية!!االميتا-ي!هما-!يَرَ-ءىَ-لاِ-30

ء-.د-يريصَءَ!َ!

!هماإثراثانةسمافادْاا-دهماشوفىم!وتهودعداولادثلا"4ونحلفلضو!بر!ءَئحص2ًبر--33233

...،*--..*.-3-?دلاءفيكأ!-برلاتَ

3ء0333-كَأ،ضَلًأٍ-بر"برَير

///لا.لا3كأكأءكأر؟قيي

033-6بَر--يجِغ

ل!.لال!!يم!صًءبض"

-3د3لا-يركاَ-!!
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661rivin4للالأ 6 noo)هـ-!ثلأغ

المواريثفي

الماليقسمانلمجبممنوالثل!الآخوواالثلثانمنهالبكويمطىلإ

إربعاوهوسهمأوالآخرا)خصفوممماسثم!البكرفيأخذأربعة!

إلبكرفيصيربالسوىلجن!يةسهونهالميتهمرح!الذيالآخرواوبع

ربعالاولىالقسمةمننةص.سصدسوربعللثوللاَخرْوثمننصتً

مالمنلافقطايهمالمى(لالصهمينالكرلايأخذلان.سدس

الاايضأأيمنولوالايومآابيماوفاةبحدذلكإلول!يمشأآولو.اخيه

قبليولدأانواما.ابيهوفاةبمدواحدةساعةولداوواحديوماجمن

بالباكرذلكيضرفليسموتهبحدايضاوماتمولْهبع!وولدابيهلرفا"

و!ذ)كسهمينيأخذوبين!3الماليةسمبلجزئهِمنثيئيخقصه!لا

اخيهينقصلاابيهموتإ!را)ولودالثا)ثالاخهذاعاسقاقعلىايضأ

بم!وفاةوصبالذبسىثمهيأخذاقب2بل2!ثىا-ثمهمنالب!ر

ذلكوخصحا-زاءثلاثةعلطالإقيو!سمألألثالصاخيهقبلْولا"ددايه

البكورةحظالثلثالباكريأخذاجَزاءثلاثةا!ألتقسيميكوبئ،ثق

البءرويأخذاجزاءثلا"نةعلىيتهَمماقالمأل0!نالبا-يان2دزالثاثأن

إلمببهرصاِرتسعيينالثالثواخوءتسحيينالثافبوأخوهايصأبْسكيين

المذ!ورهأبرالاول!القسمة2علىسمتهةولوصدسوثلثفصف:الإلْى
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بأ3للاول!51للاا1063666؟!لأ!لأ

المواريثفي

الثلثباكورتهحظ-ظهيعطوهاناجبفا!ى.النصفالالهيصير

باكر!هموواحدالاولادقسمةحصعرستاوانيضقصهشلاحصتهبخلاف

والاَّابمورةصظندفعااسبابالاربعةاصدىوجدنافانحىينئذٍ!صنا

والديونالعايئالمالومنالحقارمناسهـ!اناوهذان.سم!يناليهدفعنا

ولاصوتهبعدمملالابحياةفيايضاًي!كنكاماوأماوبهبعوالاثمار

!هـصيراثالذيالبنوةمنالثانيالقس!م!شرحكل.حادثهذاانيقال

بعض.معبمضهمالبنين

أثلثلقسم

اصيانفيهنشرحانيجبوالذببحفىخبعض!كنالبناتميراث

الصغارنفولان!بارآوبحض!ثنصغاراَالبناتبعف!اذاكانا-ررها

البنينمعالصغارالبناتفياطمانوروناكندوارزاقاًعليناا-روا

الىالقضيةهذهتزوللم!بنالماالكلكانفانالارزاقعليهـثنتجرياق

-الأبحياةفيالبناتتزوجقدي!ونانوالثاني.بالسوىيقتسموهان

!سمثمبهماضجهز)نااعز)نالاب!رتقولاقلمجوَزفلابعضهنوبةى

لذي3اابوهبناذاكانالقولوهذابالسوىادصيةتمطالاّبينناالباقي

الاب!ر(تستخرجانفيجببيمناوفاةبهدتزوجناقواما.جهنزؤ
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لمح!ى!!مأ(61!هشأ635!1916لالألر!9

الموالريثفي

بحض!مالأبزوَّجانالبنينفيإضىاًاالةولو!ذ)لمكمنهنحقو!ن

اخذكوهمالغااعزوالا"سز-ينالزابيقولانلايجورمبعف!3وترل!

ويبالىالكليةسس!ونالاَّالباتيونةسمالقسمةقبلبهنتزوجشوذةقا

ك!3ب!ضميدهمدانواما.ابيم-!ايدعاىاعطا!اللّهمن4عطهتلكلان

اخاهيزوجاوبهفيحا-باصأةوزوقيايبىموفاةبعداإطلالى

دْ)كلاوجبدارْمنلإتفياذص:يرلافعرسايضاًانو!ذلمى

دفحتهانهء-تفانثوصبهشروط4كأولذلكا-وتهدونمحاصةالبيت

عا،نسةالامىأةيهونشات.الاولاداكبر!والمزوجتكونان

كلناوليمكرنوان.ا!ىقتذاثقباركفوجلمي!ونوان()بمرا

ثبىءالبيتذلكفيللاببمون!وات!،..يفالبتمردتقئوّج

هذها-دضالففاذالاشصباءَمنشىولارغولامتاعولاوديعةلا

اويهونثميباثهاصأشاكوناو!ت"ا!براخثمانيهونشروطا!سة

للابيكوناوقبلىآخراخقئوجقديموناوهذهقبلاصسأةفىوج

ففرّلماجميعايضا5ًذإك.للابنا)بيتيربفلاشىا)بإتذلكء

وبي!ثملنم!ا!وحليمنكساءابي!ثمحياةفيلعضع!بعفجممالاولادبه

عيالهعلطابوهفوَّضماؤاصدلانصالقه!ةوؤتفيلاتة-!اوبنا!م

http://kotob.has.it



9!!!أي

91!9(

أأ!"69*اللأ!3!!

المواريثفي

!أ!ملأك!ول

والْى.القسه"وؤتفيتة!س!انفيجبمبنفمصممافي!تممواماكا-وضنفوَّ.

فيهونصبواغرشسمَاَالا-وةبعض4فيوغرسءةاراًالاب-لمفكَات

والةروسالىجفالْى؟فرجم!واالاصوةبعضبهوانجرمالاً-لمّفاوبىاْ؟؟ت

هـرالمحضفيدنئترطولْىانيموندونالوسطفييةم!مذالمثاسشجمهماوجمهـيم

هوفهذا.خاصهةله!بمفالىذ)كفع!افانمسنانةلأرء:اماانصولونو.إة

الاولاةسما!والذبلادالاشعلىالميراثؤ-ور*اص!نوا*نلاثةلثىهـحمما

.ابنوةامن-ء3

ه!افايىإقعمم!وي!33لإءبٍزِ

ا!ىا-هـاتوابوابالاولاداولادطما-إيراثاؤ-ء4هوالبنوةمق3ْ--لالا

الةيىْبخبميرإثهوالاولأربعة!ا!ة!م!!افي!لماقبربالتيء،3-:-3

بحوقو!واربمحا):!ناحدهما-كليرالسابينضريمولْىوهوالهنينمع--"--صلًإٍ

الاس،اءصثومثالاالعمهـحالر-إرم!راثالوا-دلنن-ةعاا)ضاًخكَأَ-ىْ!
-...س!أ..3فييرصيِ-شَصَِ

لىءبرء!-ءيزءخ-َ

وشيصحوناولاداَوفيإفبيهايعةوبحياةفيبينوراكلول!اانالموجودةصًبًرً-سَ.!-قي

?ع!!في!!

بايئراوواولادثيمعوتيانإكراثاؤخى!ايعةوبماتفاذاباقبا-وه33ضبرصخبز

-33-عدِضكثصَصخح!ض

شاترأوبينولثالمثالوقذا.ص!امعالمراةمبراتوالا-ر.سوىء!!!،-و
.لا!لابهيريم!-فيج؟ير!لا-لا

ئنبهسثَصَء-يرَ:ء3

ء3كِابر-سءبريمغَدِ!رز

ميراثالثانيوالضسببادوىبينراوبناكتعاربينسهيمعونبينس!4فه3?!ء-ير!

.3؟ث!؟!نَمًء

*-3ء-3يريز:30حس!صشَص

قي!خشترَضيئيزئنفي--كاَتٍن
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الموارإخا!ا

اظالةهـحالبنينميراثاحدهمابينضركلوهويهوناظالاتمعالبناق

حياتهفيماحلافتموت.نوعاش.عاحا!.ابنتانليعقوبيهونانوذلك

با)سوىوضالتهمساحلابنيثنالميراثقشميعقوبماتفاذابنينوتخلف

بأتما-ل!-لّمفتالمثالهذارووهوخالتهاهـع(لمرأةص!راثوالآخر

الاولالبابفهذاشرحبا)سوىإ!فوضاماحلالاتبين!يقشم

رووذلكبعضمعبعضممالينىبنيميراثالثاتيوالباب

!قداروليقسمذلمثفالنىكهمجمنيهـحإمانجبميراثاحدهمابينسة

بينرأوالموجودةالاسماءروتذلاثمثال؟العميمقدارِعلىلاالمهومة

ماتثماولاداًوخلفاابيهمايعقوبحياةفيماتاالاخوانوصيمعون

يقسمالاَّالاولادعدةعلى-ص!ماًيق!ملاميراثهقسموافاذايعقوب

وكانواامكثرواقلوّاسيمموتلبتيوآخرإينرأولبنياحدقجزعلى

مثلنصيبةثلاتةوإشيصحونوا-دابنإينليأوفادْكاناناصثاَبهراناًام

فاتضا)ءئمبنيمعاظالةبنيميراثالثانيمربواله.الثلاثةنصيب

ماصاالإختانونوعاماحلادْلكومثالاظالاتقدرعلىيقىمذلك

ق!ءيمنثهميرايقسممات،يحقوبفاذااولاداًوخلفتا-ابهمايعقوبجاة!

صمجراكانوا!ثنًاآاقلبلآَاولادهاقسمكانواحدةلاولادكاييماغ
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المسواريثفي

كالمحمل!3

واحدةانجةاوواحدابنلماحلافانكانعدد!قسمعلىيقسمولااناثاام

يرثونه5!راثصكذلكامكثرواؤإوّانوعابنيحصةمثللحصض"

عمونينةلااقلوّواحدًاس!صايأخذوننماواعدد!الىينظرلاابمةاميقوم

ميراثفي،يعماقلمجبالذبإثالثاوالباب.يزدادونلا!ثروا

ر31بمهـومال!امرنهموا-داولادعدةلرجاىكاناذاهوالبنإنبني

السهميناولادهيأ-ذا!فيجببعدةاوؤ"لىالابوماتاولاداوخافّ

لهفكذلكفاطى3باتكانواوانمقامهُلانهمبي!ما"قماهاالكين

اىربني-لفض!ناولاد!وبقواالاولادسائرمات.ايضاًانو!ذلك6لالا

بالرابعمرِفواليا.ايضاكاشر-خاةِعىسائربني!هملمجظال!بمور

الابن0اسمماداماتذلاثمافيفا)صحرطلابخهالابنمنالميراثنضةإلكِاَ-كا-7

ءًلايم-

الأالانجةالىلاسمةلالميراثفانابنابةاُابنله-جمعوناناعنيقاهـا"لٍاٍ

!القولكالفذ!كبهينسواكلنولاافثىولا!!ري!بنلاقياقلأضِصِ!لاَص

.البنوةمجراثهوالذيالاولالقشم؟ءِص

!ل!اللأبو!هومي!إتالذقيالتالماالقسم!مدٍصض

اشقالالاول.اروورللاثةاليطبهذافي،بِفحمىالْىلمجبالذي-ى
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أ!اللأ6,!56ء

االعوأريثفي

!م!ا

!ن!ميبتيلاحتىذالمثبربلافانهالاب/الىالبنينمنالميراث

.لنتا،لنتاوابنإ.ينلهمقيفاناق!ولابهرلاالابخةالابنُلالا

الأبوأ--لمنواحدحننمفافشىيئاًالابيرتلمن!مارمنشى

اكافيولاص.يرتفالابالاخوةيرلوناخوةنمانو!فالابُارث

الا-وذالىويصيرالاوقاف.لع!فيالابميرإثيدغتدانيمونهو

إحدعوتانو!تفيبحونذلكانولؤوليدفعماالذيماسنّوفين

فيبد"!والميتانجبهأةاصسالاخىوةاحدفيثزوجولدإَفيإفّألالادالاو

الاخالم!ذلكويصيرشيئاًولايرثالأباءنالميراثفيندؤعصوضمحه

واالا-وةخ*ا؟لىمجرث!والئالثإةسما.ُإإ"تاصاةيزوج-ءالذي

9إ-وةإالميراثفالطصجد4آَوة21ويخافّرجارعوتاتدوصهمُذلك

الا-وهيهذلال!مايسبقالابانكالقالوبالأب!امان!بروزولادبمدلا

كاش!بئآَمحمك!ا؟دلايرثولاإ-و!فالميراثإكذلالمجوز.يسهفمما؟فى

ميرثهفيإممتبقمنإغحاًاإبيهءذلكاءقميراثهجؤللإناتسابقالافيان

القولطفذ"ثبمَلشيئماَم!!ع!يرلنولا3سنيسىجمةنسلىبمجإكذلاصاامهعن

-!.الثافيالق!ىآهوالذيالابوةؤنم!م!
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11Wm%ألالألأ!؟ m Ito!لملاق!!أ!

الهواريثفي

!هد!ألاخؤ5َ!رإثأخْاالثاالقسم!!

السهباقءمرفةالاولى.اربعةفيماايضاحالىلمجهإجالتيالو-جمات

الاخ!ا!مميةيممن!الا-واتالا%وةيسه!قان!بربفانهالمهـراثالى

إبقالاخوابنالا-تيسدقالاخذاثوله-هـ!.الا-تص:قوأسلى

يسبفالأخايفساًابنوصصذلاثالا-تت!بقالاخوبناتالاخىت

امرأةو!بر-لانهشعاىالاختابنتى:قالاخبنتشالا-تابن

الا-تلاؤربالاخنصلروناحدببةىلاحتىاخملاسائرو!ذلك

واتورثتباقيه!بفانكانتالأ-تالم!إيرالماااخةإىاذاشالهأنية

ايضاًهذافياننعمانوصبرب140.13رواولاد!!ورثلاداًاوتوخلةماْ؟ت

الا-تابن1ورثوابنةابنللاختانكانلأنهلاب!اتاسصبقال!:ون

فانالاصوةإينالنةغيلص+رهخةوالثا)خه.اشصصمهلمالابنةولاترثخاله

يخاّفنماذااإيتا-يها!رأةالاخيتزوجانوقتفيالالايمونذلك

فتزو-ثَاةامرأويخاّفولدبغيرالا-وةمناحدويموتذلكانوثسحاًولد

وعقارمالصنإتوفيالاصيمهماكارْجميعلهوجبفقدالا-وةاحد

امرأةقئو!هوانالقولو!لمتاشصيئااصوتهكلمهيرثولااخوتهدون-

واوابعة.ِمنهمواحدحظمثل!ظهفىوجهامنابىانواماإيتااخيه
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الموار!ثفي

مرعحصتهاولادهيردااناجببرفالواولاوخلفةالاخواحيررمماتاذا

وخلفوا!يهمالاخوةماتات5ذلكاناثاامكانراجموزاًمموص!مَم

لكل.إجراثااولاد!ويقسمحصتهاولادهيرثانفالواجربااولا

اناثاذ!وراًام.يزدادونولايخقصونلاامكثرواقلوّابمزو؟بت

ممها!بءوثكذلكاخب"ممالفي!مطخؤثالبناتلانيرثوذ

.الاخوهقسمهوالذيالثالثالقسمشرحفهذا.ابيمااخ

ى!ال!مومضيمرأثا)راخ!القسمط!

اشقالمعرفةالاولى.خمسةفي"ننتصرح!طانبربالتيالواجبات،

الىالميراثينتقللاانهذلكفيفنقولامموص"االم!الا-كرةمنالميراث

اختولانسلىكلنواحدولااخلاالاصوةاسعملايبةىحتىالحصو"4

العمومةيسبقاقيجبفانهالسباقكلحرفةوالثانية.انسلممنواحىلىولا

الممةيسبقالعمذلكوشمرحاولاده!!كذإكإسبقو!مءلعمات

بثتوبسبقالعمةا:لتإسه"قالعمايضاًابنكذلك.العمةيسبقالعموابن

!والعمةابنايضَأَوتسبقالعمةبثتتسهبقالعمبنتايضاكذلكالحمة

صالصمةالىالصراثينتقلولاالنسه،لىسصا"ركذكر-لوهواكلرأةانها
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الموألريخناجما

كا3لمحمللأ

الصراثلهالمجىم!اتفماءفاذاال!تةواحدالحمنسارصتيب!!ااقالا
!-.

كرتانفالوابمباولاداًوخلّفالعصومةاحدماتاذا!والثالثة-ينئذٍ

ا-بماتالط5ذلكثاًناااوكالوابموراً!ومتممخصحصضلمماولاده

ماتالْىايضا5ذلاصابيمماص!ثةايضاا%-ذشناولادهاولادنركوالعمومة

ماؤلمربيتلكلاجزاءاولاد!اولاداًاقت!!او-لمةواالعمو!"كامكم

البنتلانيرثونثاoًااوكأنواراًكوذينقصونولايردادشنلاا3!رو

اذاوالرابعة.ممهانجب!حكىثكذلكالآخر!ثاابنمالممهاخْ!قىث

منهمائدبهورإسبقانذلاثجؤفالوا-بالعمةاولادالىاإيرالبانتقل

ابةح!طإسبقالعمةابنفانانفاًجمرناالتيتالاص!قياسىَاالاناث

بلْتيرثلاالنسادوصائرال!!ةبنت،ابنيسبقالكل!ة31بئابمتكذ)ك

انتقلوقدباقياًالجداتكانواظاصم!".لا-جها-لألايتى-ئالعمة-3"

الألاالجدالىيدفعاقفالواجىب4ال!هوموالىإلا-وةن!صادءن1)!راث333كاَ

لانهالاخوةهـحيرثاقهـ.نالجد-بدؤحشانماا)مصناولىلانهالعمومة

هناوامامةامهفاولادههوكذلكفاذالهالميراثل!لْىباقياًانجهلىهـكاق-لا

الرابعالفمشرحفهذا.اح!ومهلالأجدالميراثفااحجةا!ذهفليسلا!

تامنبدلالاقنهْيمصان"فيجبالانساباحدلاءجتلم!يمنفانلٍإٍنم
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الم!اويخافي

ال!!ال!يم

والْ!ملاابنيشئم!ابضاواالجداصوةمنيليهاالاسرهـقوارثلهيهوت

اصرولوعلة.ذلكددرتهـ،ماالىهـ:صأاوذلكفوقالم!ارتةحما

انوا.يرلونلاوثمانجةيرلونهـنمط!ص:مةءثسخسةإشتركةاإواريثا

ش-بىدوص!ص*مالءعرفخءيرثالرحر،!.يرثولْىالدينال!"مة

وممشب!و!امالفيء!رلااصجممترلثطأة!الاصبيهاوممةابيهوعموبر!ته

:ات.يهرثونالاغانجاسيمإلاخ!فما.ابيمَ!ومم!اسهاومم!وجدءااو-دها

يرثوزالإخ!تائبش!ما5تالاصلتب.ير.لونالاخب!اتهـصاالاص!

-.الاخبناش-!اللاخوشضب.يرتونالأصتابخات!أالا-تبخات

فبولا13ابا!ماج!لرثلاا%ي!ا!ىعالامرأذيرتولْىلاالذينإحمانيةوا

خالتمولاخالهاول!13ع!تولاصنمصاولاصماجدولابرلمىهاولااورثامال

هـالإ-شاإنجات.لاورضاخالهاخالاصرأة.لايرثخالهمعالرجل

إعصاابن.يرثلاالاخبةإلضص!!تالاصابن.يرتونلاالاخإفي

الأكرثالأصرأةا.ا-ي!!بنتخَكرثلاالا!رأة.المبلْتمعيرثلا

اقاعودفي)وقال.الم!شتركةبةاحم!هـااءخمضمرالخمم!،كالفذلكاخيمصابنيح

رلى:موَل!رشاوارو!سخمارثهـ-وَوارث!نمطصْرولبهارب!9علىراباتالة

اإورنوتفامام!وَّرثوا!وارثالاوهضها.!رارثلارثه.وو!صْيا
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المواريتْفي

لبمفىبعض!+االأبامنوالاخوةلابيهوالانجألابنهالاب.والوارثون

لصم!ماالاخواباءاخيهلبنيوالعملجد!البه؟توبوتيهلبنيوالجد

عضالحسةهولاءَ.ابيمك!لعمالاخابنولواخيهابنل!فيالا"بومم!

والرجالالامهالىجل.نيةثمامورثونلاثونوإلوار.رتولْىموَتونالىوبَأَقرو

الاختابنوبنوابيم+اظالالاختابنبنووظالتىالاختبنولامرأته

وارثوتإخمانيةاهولا".؟رر!البنتفيوولجد!مالي،كتبنوواصكمظال

لابنهاالامرأة.تلكجمى!هةوارتونلاالموَّرؤن.صور!نولْىلا

الاآوضالا-تر!مالبنيواظالةاختهلبىواظاللىجىلمماوالامرأة

ابنلبنيالابوضالبنا-االبنيوالجدةبناتهلبنيوالجداختهبنتلبني

ولأوارتونلا!والذين.وارتوتلارثونمؤَالفمةهولا!اختهْ

الاآهـ-نوالعمة.الامهـ-ناحبموإالام5!نأ،-وة1.عشرثلأثةهـ.وّون

الاممنالابوممة.الاممنالابومم!الامهـشواظالة5الام!منواظال

الاآو!ةالامهـكأالامومم!الإمهـ-قالابوخالةالاممنايلابوخال

هـعمثفذلكْا،ثة.الامهـ.نمالاوحالة.الامصنمالاوخال.الاماهـ!ن

-مورثونولاوارثونإلاترابه

وا.لر-ل!.اولروفيالابن.اذاصاالمواريثينةلموناللمنوالوارتون

.حممائج
ط!في

لحة

ا+بر

!بم!3

أ؟
بر!4

!؟

3،؟غ

؟،بير

ير؟

.أَيمظ

.كانجر

ق3

جع.بزٍ

لقأكأٍ

!!Iلك

نج!

!!كز

3-يمئخ!حمغ

غخهى

!!غأ

-ف
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!أك!ثلأ!ط!5أاللأ062696!لأ6لأللا

الموار!ثفي

فيلالرصاوامهحياةفيالا!كماتاذا.البنتو!ذلكامرأتهمن

بساعةولوإوتهموتهاس!:قشانا-13بإتالىالمراثرجع.امرأتهحياة

!ومتهاواخوتهالىاوبنيهالىودفعماابيهابيتمنالميراثتفلوا-دة

"،كاأىيوقفونمواحىدو-تج!ماتافانبنا؟مموالابويهدادهاجىاو

ذلىصااثبهمااو"رشقاوخرانجاءلميهـ!اوغاولمجرفيغرظاإوتكا+نسبق

انفيجبقبلاورنهممامالطالذيمنيعلمونمشىطفامنحدثفات

اة!فواوارثوها!الذينالأ*رأةلجتالى4نصةيدفعالميراثيق!عم

والابن*الزوجوارثالىالثاني

واخواتاخوةلهكاناذالهُنبالدشعم(ذأء9ألا66!أ)واظنثى

وانكان.يرثولاارزاقعليهري2ونجتهـءامفيقام!ثيروالمال

ارزاقعليهيجربولاابنمقامفيقومالبناتارزاقفيهليسظيلآالمال

منيصولفانكانافيمنالمبؤلسظرانيجباكهـثؤاصحابوقال

حبملهحكضاالانىلمبؤمنيجولكانوانالذكارحملهحكناالذكر

رأيهوولاعنهنثبتوئمالاف!

ويرثثهُرووزيرثوارثا-دهماقسمإنيضقسهوقايفحاوالوأر!لرن

رثهلممؤمقاميرثولامؤرثهلميرثوارثوالآخر.ميؤرثهُآمقاايضا
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للأال!!؟

(99 t)

rnwiiimأ ito)

المواريثفي

5!أ!!النأ

لابنإبفالابمورثهمقامايفحأويرثمؤرثهيرثالذبالوارثفاما

هولابمدتبئماوهوالقراباتزوساوالعمومهَوالاخوةللابوالتون-د/

مورثهمقامولاترثثهرموّيرثالذيالىارثوامانذكره!الذيا!سة

ولاثهركلوّ!قاملايرثالاولالقسم.اقسام"للاثةيخةصه!ماوهوثلأثهفمم

دحلمنمقامهمورثهآخروقلايرثوالثاني.مقامهمؤرثهُآخرونيزث

آخروقمَقاميرلْاودءقثهُرصؤمةإميرثلاوالثالث.مورثهمقاميرث

فذلكنوعاقولثالث.وا-فىنوعولاشافي.نوعانللاول.مقامهموّرثهُ

يرثولاموَّرثهُمةاملا.إرثهـوالذيولالاالقس!منوعفاما.خمسة

لايرثانهذلكو:سحأتها!صىالىصلفاحدهمامةامهرثهموَآ-رون3--3كا

ورثابيهابعدوما-تحياحماجؤاوررأتهابوماتاذالانهرثهمؤمةام

بيهااماتثمابيها-ياةفيالاصرأةماتتانواما.!!الاماكانجميعالزوج

آخرولْىلايرلطايف!اكذلكتهامررأصوضعفيحماهاكوجيرثلابحدهـا3

روتاولادولهوورئهاقبلىتهامرأماتتانذلكوشرحمةامهرثهُصوَّ

مات!ثمقبلاَهوماتانوامااليهمالميراثتفل!وماتفاذاامر%آخرى

ابيَهممقامالا"خرىالامرأةورنالذيئاولادهرثلابعدهامرأته

يرثولامورثهنآمةايزثونلااخوةلهـنالاواياالبناتالثانيوالنوع
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69لأtل

91!5(

أnivr4m:62أ

المواريثفي

لط!!!يم

النحمةوكانتالابماتإذاذائوشى.ح.مقاهـ!نصورص!ناخروت

اءشتصرااخذناوريهنحياةفب-د!نماتانكذلكثصرالكلاخذناسعةش

إ:صنوناالجد!عدهوماتا؟1قإلالإبماتانواماجميعانعمت!!ا!+ن

ا؟دمالميناسشراياخذونمأ!إ:اتاوام!ايرلونوالاب5!ام!!و..ون

فيوماتمجرآابو!نايضاًانكانكذ)ك.فقصأالابماله.قالاَّ

3!نِالسصاخىلمتوافاذاثىصهـ-خاصينكا3صصياخذشناولادهاخروةولها؟د-ياة

الثانيوالةم!م.لمتاتالعصرخه4يطونألى!ا-دالصفبنصمفبماأبئ"ش!وها

لذ)كال!خضمرفيه4"اتلىلبسو!إضم!االبنونبرزؤدورة31حمظ!والذي

ايضاًيوَّرثونلاو!ذلاثفة!ا!الحئىاعنيمورثهنمهاميرقلاانؤلمنا

وانشر-ناالمشركافاضثنبنتاوزوجإ،نكانانلانهلا-!دشالعث

ونوع.إلمنصءسفاالمصلص-!حهذاالواردوتقفا-و..3اِ!نصمقئم

مقام!!ورنهاخىرولْىيرثولامورتةمةاميرثالذيو!والافي3الةمى

وشرح4مةا.لاخىراسصجأهارثيوَّولاومةاممساامهيرثالذيالابنف!!ر

لهاصيأهاصارحياته!اامهوه،تتام"نلاابمناخوةولهربمارذلمث

امرأة!نايهمينالذياخوتهلاحدوصمارالميراثتفلهوماتفاذا

مجوتانلايجوزبعدهامهماتتيخ!51ء4حياةفيهوماتانواماا-رى
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3!مأجيم!لاأ6لىإنأ6!ا35-1!الإ!!

المواريتْفي

امهمقاميرثانوامااختااملرقىنرثيهقلوتابيهمنالا!ينتهاخو

يرثونالذيناكإ)ثالف!الوعش.لهالمجىبحىقو!في!إرثفا+د

ثريونهاابهرا-اءهماثم+ارموَسةاميرثولامةاص!مهـعورتي+اآخرون

ابموردحضااشا%ذشى!تعاهـءلأدهاوقام!وما؟-!انلاولادهاْ)بهورة-ظ

ظراباهافيمورئهمقامورةا3فا-ء.إرلثانواماادصاربيْش-هـص:!

الجدمارخافانبهرابنولها؟.\حياذفاالاءبيموتانذلاىطسحو!

ليأ-ذلهامقاماجمحريخفههـم!!وللاءوار.إثالهمام9كلةنتومونابخه6فاولا

صصهلي
أانالقولوهذاواحداصص!كلاالااجيررهأ!عا5ءقخذيالاو%دهقمال5سم!ين

مالمنا!!ماًفيأخذب!راَإض!ًااابوهكانانفاجمامجراًايخماًابوهيمن

ميراثهرثيوَّالذيالثافيوا)نوع.بيهاماقمفياخذسههينكاجده

اخيهامرأةؤوجا)رزيالاخكلو4ُمرولىبرم!إميرثوالأمةامهلآ-رين

!ذاالىص!إفمينانادح:إبلا!!افنتر-ناولداًيخافأالذفيالمبصت

وقعفالْىولداًبخامختنما)ذباإ:ستاخىَمهقىكةجميعئؤاحاإ!واطمال

الكليقسمبالىاخوتهدونيا%ذهانلمجوزفلالا%جمهم!هـاثذلىصابعا-

11ظي031ألْأ"يط3أ(ب!ذ!أ)بينشألىلادآَاويكونان"حاذلاوشرح.لىوىبا

ويخافولدبدوقحانوخفيموتوخرىِو-!حروق.وفلوا.حمانوخ(9أ،*ذ
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الأ!ال!!611اللأ656!6!أ؟لايللأ

المواريمففي

حصروندول!طانوخهوحقئحىوزصانفيجبفلىافىثزوص!ااكلراة

الكل!ااقم!هـوافلىالاي!ولب!تورأصاتفاذاحانوخمقاملانهوخري

ثلاثةعلىيقس!مبل-!تيسواافيحانوخحى!ةواغماونيحصمىاربعة

ناقبلقئو-!انهلوالانرثيوّفانهالا-رينذلكرثيوّانوامابالمىوى

وذلكإثالثاايه!سمانويكأحلةؤذلك.ولدهأىادفعهالو-باليهمات

.البابهذافيشرحهالمأاحتحضناما؟لة

م!الشكوكفيلقولى!!

الظراباتكأكاحىدها.يبنعلىضرتإوارا!ىلظ!الذبالشك
..!اص

الهحديسبيلعاىالاّونانيا3لاوهذان.بتإناالتهراحدىشصكوالآخصر

استيفاَقبلشوجماتوفىاتبعدؤكزوجىتتعدتامرأةكونالْى

وؤتكلنشمَورسهمةمخوفيفولدتشمرينفيفتزوصتاسهرثلاثة

تصعةابنوهوالمتوفيالاولابن!وهليةرففارالر-إ!علىدخولها

ش!اًالولدهذافصاراش!3سرسصبد"بناو!واكافىإلطالرصبناهوآا!فثور

الاولاالرجلمنقرابات!ءيص"مرَّونحىءليهؤ:شددالقرابات!رريمفياما

بهرهالىهـةانااضطرنماوا-بربصوض!مهكانم!ذلكوسهولشرحفيشالثا
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96+أالالا!الا! Iraال!اأ!اللأ!!!

يثالموأرجْما

فيت!ولذلكمجودففنببّئبههفبالضثديدشهياءايتيثالموارلقص"

ا-وفيمخيروفاًمصروالجسلاص!*!ص!االولداإحم!الانالرصهذالتنماكاناذلاصا

قالهفليسوراثتهكلتشيئاًإيطابا)صه2هذاشجاءا-لى!اومالسخا

نيصاإإاحىفىهابنانهاءإ!ما311برمالر-لانوجاءهوماتطوانشيئاًيأخذ

الماذلاثث!!جتأجا-وةكالوااناماشبا)سوىبإخ!مالهاقتسمات!ورا

!الت!اخىوينوشمعونإينرأوصمشنانالأجلأونالاوذلكثصرح

التي!ال!دّوؤهأقهاىتهأاصقئوجووأ!دىشم!ونؤفنا!ولدغيركلقبينورأ

يمنضضكهو.ولداًولدلطعليهلدخولهااشص!ر4سصجهفهحداشمَز6نة8للا!ب

إَثْفاذ)اشمرلسبعةالثافيابناوشمورلتمصرو*الاولاابنيموقان

"نلاثةعلطذكفيمواتءما4ثمابفلىُلاميراثناا!رواضرء-ذلالئما

ر:خوان.افلغارلهادءوىورجىحالميراثفاجممدعاشنقاةلاذا.اوجه

إقسماواماوىبالىالمثىق!!ةوجبالدعويانلوازنواذاسلم4عله

ننياويظثلالمث2ؤيديوبي!4ميراثفيلشم!ونإص!2الأطالبةالاوأ!ا

شمعوقلهفيةوللكوأعهفهببيعةوبمالفنصفاخيكبينرإوا:ن

الباب!ذافياطجةافاوخفانالوأرثاناثىك!وليمولدبا؟ت

ا)شحياخذولا!)جمقاناصكابد!بموذالىايقنشمعونحيث)شه!عوق
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!CE!!(61!للا3i!!66!1لأ!!!المه

يثالموالر!ا

فهبىبر\!ونلثتةوراعاكلمان!صهـع!لئضكأ2الثإلبةمصأالثافيوالباب.ثلجئاً

رأوبينا.تانمتلهفيةكألون،ح!آبا1َنصىا!وفياءون!ولكثص!عوناب!انني

اهالى!اذممض!عونلبنيالبا)-.،!ذافيايضاًفلاخقافيشىمعنالاثوليس

لادالاو2النت!اله"الثالثالبانجماو.!ش!اًيا-ذشلااخضكإيد!واليقين

مع!صزغاءطونيا-!ناالفيقوخا؟و؟اذسن!+ا5واحدميراثي!ث!ءون

الاف!غإيماهذافي!ئ!كأصحنالك،ولدلىبينرأوابننتاله!ويق!ولولْى

،امحم3شصولاياش!ذاثإصصماالا-فعوا)يقينانت-لمقاوكلويمنهـاليةاذ!م

لهميصىحإ1،طلباتثةالئاوححرذهاحديالشئطلأداشطالبواايضاًاذاذا،ءو3

.الاولالقسمشرخكلشيئ

م!نياص!ماالاقيسم!!!

ولهُإطلا4قسهحينثذٍفصيمبوالثاكا:إ!النإهـإنالتةىاذاهو

رأونىوراثةعالىأث!ونالنتيا!البةثتالاولالنوع.انواعاربحة

ث!ىلكولدلىبنياانتي!ول!وشهورونليشىوكماابنهانايظولالث!

نيالثاإتوعوا.بادوىالمال!يظحم!كاتسن!كيانكا،كاجمىحاًادءلم!متوازن

لهلوا.)1بينرأوبنالااْفيديبينرأوورا"نةىضمعوقلبنيالشيمطالبة

ي!-!انوجميعاش!يمانجميعاًمعناجىز-ولاثاصونانتاله!ولونو!كا،
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(-560)

6،6أ ncoأئ!أ+أ

الهوار!ث!في

لمحم!!!ما

!ليعقوبالثجِالبةهـء!إاخالثاوالنوع.لهموالشصفلهالنصهفالمال

لهفيقولدبوادصابن!انافيقولودددثمهونيكنأانضممونوراتة

بميانوهاهـوإزنانجمي!ا:شلكوليسبنيابينرأوشلدنتايعةوب

الجدمطالبةالىابعوالنوع.بادثيبينه!المالؤشص"ذلكفيالواجب

نتوابنيابينورأابنهوي!قوبفهةولالشيمورثة!لشمصونيحقوب

بمدهنتوابوهاانايةولوش!صموتاصماقبا!يرثوالجد-دهواناممه

القسةو-بشحاءيانو!إمتساويانجمي!الأنالةا؟دقبليرثوالأب

الثانيا)ةسمكأ5بوابابعةالارشرحفذك.وىبالىبينهما

الثطلث!لقسم!!

بالاقرارينحمينبمرونوالبمضببعضهايقارّولْىالتيمطالبة!

جدهمالفيلتضصوقبنيبهياطالباذاذلكء-!حءرالاونة-م

شمعونبنيلهويقولوناخصفاوليرأوبينابنانيجميافيقولي!ةوب

قدالذبالنصفالي!3يد!انفالوا-بالثلثالاّلكوانمااخونانتا

فيهـحالثكالفذلك.وىبالم!،كاب!الباقيالسدسويقسمونبهلهماقر

الايضاصا.-؟ايل!امفاشاإاؤ--ام!أنيةإا
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)9!!(

أ!لمأ05!-ال!أ!أللأ1

المواريثفي

!م!!الم!أ

11،إا1شصياء،إ!ىقولىأدأوارعؤممه!!قفي،لقولا"

ودوروصفولصزارعا)ةسمةفيووض!!ثلاهـواراله-!ة--اوبرصاذا

فيفاهـمالقسمةالماذللا!فيفاحى*مجذلكوعْيركتبوثيابوبودى،

نادونمن!حا(لمنعوالثاني.إقىسه"االمجابالاوا!ا.ضروبثلالة!ذلاث

وقعاذاالاولا)!ربذ)كشرح.رضياوانمتمَماإ!اوالثا)ث.يرضيا

بهيلْت!حقيمهالضشذلكوكاتء"القس!ا-د!ماوارادانخينبينميراث

بهننتفعانبموندولْىم!هميةانلمجىبلانهلماؤ.خلمصنةمتهب!المتف!صافاذا

ناو-بصصذلك1!كافانبهب-4اياهإة!عودوالهالممتوعلم4تمهمةلى

انواعثلاثةالاشص-يألتقم!جمإ!توعةااحدودوا.قسهمفا!والاّيقسم

صكراثفاحترللهموؤعادْاإنه!نةولاتةولت!سيمالاولإتوعا

نبيعمطإمضمموقالنة-!ثابعفسثمؤقالاكا!راوفى"ارثةاوشإنايمونون

حصهتهصفيعطاراإزرعةف!ة؟حدكاناننضخ!!انفييمبؤيمتمانظص!3و

كل"ممار)دصنألاّاتباعولا!سمو!اانفيركب9(اقبابتم!حةصوضعواحد

واحددصلمجصارئملمقسهت!اذاكَانوانةا)تد-5ب!دديبيعابب!ا

ناجناكانوان.غ"ثاويةمنممت!خبلتفسمانؤإ،بروزاؤ"ابت!مةصوضاع

لإل!برىاسمكهلالقاب9(
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ي؟ي!!أ!لهـ

)9!7(

ibI-أ!!؟!أن!

المو!اويثفي

!!!مالأ!الأ

بدار"-احةواحىددصْصعملقسه!تاذاكاتاقلضارانيجب

بعديبيعوقا)بيعيمالمهونوالذينتباعولا!س!ااتفييمبؤبنمهف

بؤنصفبدارموصخواحدلكللمجى!حالىلاكانشان.صصجئممالقس!"

ناشتأرانف!يمب:تاناًاشكرماًوانكانثمنصثاويقسمتإعانفيجب

تة!سمانفيجباق!أب!لاإلةبداررووض!!من!ثمواحىرر!حصةضمكانت

اقبابثلاثةاربيماموضىعوا-دلكلفطىنمق!كا(اذاكانوانولاتباع

يوميومممارءقال!راقفيوأماآإالثفيوطالنضمروهذهءةثاويز-مفتئح

بعدأشرحانالاقوبحبلوم!راثحراثذاتطارضوانكانتد3بًرِ

خونالمزرء4قسمةانولقوأساوالا-ننةوا)بم!ا"!بْاط!ولمساحة3-يٍرً-

ثلاثةالىْنختاجسيطةفالهعفةمفماحصةوامابس!يصةا-!حةامانوفيعالى33-ترصبر!

معارفثلألةفاماأناولةمعارفالمانختاجالمشهحفةو!ذلك.معارف3-فيشت؟س

لدإروا-دلىصالق!!ةدىْ!صلانبرسالمزرعةالْى!الحساصطةا333لأآ

..-.--...3-.!نر!كا

وا%ثدوىرابعاًاوصكانانذلكروساحةناكرانمتحتاجا!سا!سعة)ء33ءننصترًءقِي
.".-3.كادلاءبمءِحم!ص

واحدلنى!صالىانقيبالىفالمصاحةبعاًصإ!مل-اكانالْىفنقولصملثاًلالِ!برلإًصصقِيً؟

-ثاتالاردحمنوحه"ق!كلسا-!مْساتاءولْىاقما!السعهالا-!لإ!3ْكا!حمشصص ...."-ا!.-3لأ!ير!

خصخيمِ!-نريركا

زر3ك!و؟؟بِرِ

الافثلاثةممير3افىفيكولْى!مثلىفيوت!و!للثدْراءا!سض!ن،.إ!رد33ْبىحريرضكا-3

....!!ء3-د-

؟!:%بر3

.برَءصصشك!بمس-يمه

-َضَسبهخشبن

3؟--:شبَر!-*!-

03-3خبنبزلإَ!ءفيئن!ش!
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!ءول!يمأ6أ69!اللا1633الألأ!9

ريثالموايخما

وستثنواحدةلأ"نذإكرح8ذراعاوسب!!نخمسوذراعوسبعما""ذراع

وفي.ينوعشروما"ةثنالةاخونءث!رينفي.وعشرةسخهـائةعشرةفي

الافظرثةتماعونس!ينوفي.واربعانواربعمائةا)فيناربماِنيهوت

ئةسبعماولافاثةثلا،لىصاروستينصرروافيصيمين-دواوإع!اًإومينوصىئةسصة!او

آسعهاصارتو.لرإئلثينعمضصر"ءونولصتين-رراوثلثو.ينوءمثسحدوا

6نلثوو!سينثاإثةصمارتمث!ثافيصمالااصمهْما.ثلثينشيئو-مضس6ست

وسهحما"4الافثا*ثةفذلكوعث-!يوا-دثةوسب!ماالاشا"نلاثة!ابهعما

الافثلاثةصاراممسورمنذراعثلثيو!ر:أص!وثمثبعونوسىواوبعة

مدوراكاتفانإربحافيالقولهذاسوىوصصبببنوخمسوصبعمائة

4-5-يمو! Lزيادةالىتحتاجبقسصثنؤ-ممااذافيهاشباب!ةالتىهذه

ثاإثةكانتإةياابهسيرفيبمولْى+نلثها4اطعوهـرزهعلىفنرادعليهالثلث

مساحىةكاالتمستفاذا.الاف4حمسهوسب!؟توخمسةوسصبعمائةالافء

حق!قةو-فىتورملىفيعثصرولصفو!لمنإنسبحينصْربتبالاسضلىارة

سبه؟تفيسىبحةوارإمينتىمةسبعةفي-بعةذلكوشرح.محسوةك

وت!م!ئةالإفاربحةيمون!حصبعإننم!وسبعإنولسعيناربعما""خون

ءنضمرهانم!فو.ثلثانويمنبهأر.""!ىسىب؟نفيثلثا،!عنصنصفو!للثانبق
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6(5 N)

(أ!أللأ!96ول!!إ

الم!اربثفي

!مللأ!لا

"ارتمثل!ثافيلانهاإض!حفمأ،و-دشكأين،ر"اِصانصف،تةثاالص6كون

"ارتتمكالمىصثاإ!ةة.نيا"4بةىلدحسمحورآلثبررجر.ثممتتوما""

مفلئاًكاتوان.ر11،-وَّثبالةولهذا.اطسابوافق.الاثخمسة

ناوذلك.اقيِديعفيفيهمم!دشضرررف3%ورإبالاقىهكا!نج!سرإحةح!ون

تلاثمجونؤبعاَص!كرهُنم!انواردناالاض!رعامغساوياذاكان،المثلث

إ--طةالثرببحؤب!باقيا"ءينوالىوا!سةأقوانى-:ء!اا!ف-االثلاثة

ص!احتمطحولْى.وخمى!ايةالاتألس:ح!بهون5!امحمْةإ."خل!ثفيإ!رثر

صص

تةْطعمثلىفيوخمساوأ!فا،.ْغإنإنسصتةبص"صنتإَلوماثلث5-نحوْ

ءخ!ائةتكولْىصششردةيشثما؟از،ست"ذ)كثمم!ح!صتاعإ.في!ا؟صة!ذد

الافثلاثةيمولْىب!بمناروال!وءنض-هـينفئولصب!ا)فءث-هـينفيوسص!ثن3

فيش"وايضاًأيمنثما،ثمنمايةوالاتستةثماننجمونوفبواهـب!؟نوَرابعماء"

مائةثلاثوالافا4م!كأفذلكءثمروسه"4ض-حماطيموتنينثماومصرتة

نينوثماستةوعشرقْوار؟سص"نلاثةوثما؟ننْيمونستذنص!!ىشأسورينوْوسرصة

اضعفها.وعشعرشحصفشوحفينواحدصارر!ممامحشرون!صهفنيةثمانتَكو

/ص"إرتالكسورهـشاخماساربعةوتخرجوحمسوثلاثةما""طصارت

صارواكس!ينوالستةاسثا!ما!4واالأتالسبعةتلك،الىاضحفصثاواكأبعةمائة
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).ثه!أ

أل!أ!!أأ!!!!؟6

يخاالموأرثا

!!دم!!م

الةم!ه،!ا-5صختتفصانولازيادةبةيرسوىوخمسمائةالافسربعةا!يع

وثالمإتةاسبم!لمجحهآاص*طرفثلاتةوانؤصتوالتتليمثيروالتدوحالتر!في

نااقبابيسعة!بالتيالحصة!ذهلالْى!ىذإكإًإءاإ!رحفةاكلحارف

ض!فالتربيعويفب!يرقباًءنضمرتمانبةب!اريعطىانفص-بىركانت

اظرببعافيضصفاًواماضرحةَاَا)ت!ثلصتشفيضعةًادويوالةوفي.مادبهرنا

فيف!!حيرذرإعاًوحمم!-،ا!ةالاثصبعةبايمسيركانتصب!اًاذاكانفانه

شليمث!يئوش!هـصخادبمرنا!ثلكافيوحمسدصفووتما؟ينسصتةالجذرياب

ا)قولهذا.ينقص!ولايزيدلاصوىالتربعض!فيصيرالذيجصةاالب!

وا!سما!4الافا)سهمةفيصير64نلضءلميهيزادراًمدوّكانوان.المرب!في

طرفالىالطرثمنير!اتدوبموتةو!ربوَّالافةعنتسهذافي

علىإة!عمْينااحديدؤينمثلثآَكانفاننابمركاالافعشرة5!ائةفيمائة

سرىالفاًءنتمرخسةايمسيرفاؤيصحيريضعفانالىفبويمءجالآ-ر

نووعث3للاتةومائةصصثاتالثلاثةمن-ثةصمنمساحتهفبحولْى

تكولْىمائةفيوءنض!رونثلا!نةوما!4ذلكوشرح.سصوىمثلىفيْوسب!اق

الماا-ضحفمصاوسصمينوما!ءينالةينيهوقينعثسوفيثاخ!ائةوإفآَاعشراثني

:صص

وعثحمروقوثلانةمائةإخراواوستينآئةوصب!اليفاعشراربعةصارتتمك
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)9!9(

بم،أئةأ-6-*!01

الموأيثفي

!ع!!ثم!

ءت-هـانكلأ4اهـإتفذلاضْأإ!ر!ااا)يم13َا!كلةولمصخيناسس!حةوخماية"ناإرم!اثا،؟ئة!!ط

:"،!*!؟ث!س!قي!3يئر-!وفىإ*ثةما!!قاثوسبحا-!؟نوعنتوشش!44وتسع!ابم

الةء-"!-4محمارتةاإ!االىْامحن!"!اسص:!ينصرارتاأَ.ثافطلاخمااضفما

شذلاثنابمِكاالفاءث-!ش-4غامواحدا)جم!ور..نوتخرجواحىفىألا

اشعالمزثي:لا)ةبما!:ا-9شواالتثلصثوتال!ثيايضاالتهة!ذهث-هـح

ى!!مممط6ا1جنتاربوللة!بما

قبنصفاربيما.!؟أ!5ضَاواص!ص!!،!ان!ابا-!ازد

دْراعمابرمين؟شنيسهاَلإو.،فدأ!هالةكأبملأوأ!اد!المؤانواعنة"لا،ثم!!ح

؟نخبف:ش-سثىسداهـإهة!ا،كأ%1في-دردء!تكتثلثوخاذهـءنت--ة

نجط-شراربعةرإرب!يقمماثةرةج!وت:-ف!ةِص!ءبحةا؟ذاكأنةامثلى

-ث-!إ"9إرأيت:.آ-"؟تش:سص:4ئةمافذلك؟توصم!4!ةقشخإمةار

ء!نماختصرار-،إتضاتزدهاءتمرارإ**صارتورضاجمافيااإاللا.شتثماا4لهب

هـاوس-س!بصال!!لةصرصافذلاثثكاصمم!وراصتض!ويووىلىدوءثس

ج-ثركلوارزبارإدبهراؤبالنصفهذا.!داربمونات!ال!د:

فيايم-*-افيجمبهإكأثلثةكابم-هـناءلميهيرْادثاثوويممغ-!ةمما-شينببحالتر

-مثص!!ص:مةجذرهوتبمآسعانوثاما!ونين.ماو9وآسهئرنماالتدشير
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!!ل!!ث!71ن5ء116166ل!لأال!لأ

يخاالم!اولمحا

يمونءث-هـةص!عنتحرس!بعةذإك!كأح.مثلىفيءث-!نصفء؟كأ

وآ-*4ما.إةينءلاإواعنن!وأمنمعةمايةدى:حةفيءشرد!:حةبيمنوصىماية

!دةوامضةبثغات!اخْؤ!وق4سه"زوا"نتمرانص!فسالمطَلْىيذ!بأجمنوثما

ش-هـصااصاؤرزإ.سصوفؤهإنوغطشس!"*"تينما"الباقي.اسص:اعض-9واحدة

اإذ!ءوَرا)تمبالنصفهـذاهـخردارشنيمانالتثلبثوه،-أص"التدوير

قيءث-هـو*كرسىتةئةاربص،ثلثو-!ةوعنىمايننينبمالتربَمسيرالذيهنا

الههـا-دوإءارحبض!بةينية-حياانوذإ!كالةهـبيعفب"يخبلا-اري!أبهذراع

إثذإث-هـح.فى-ا9فيوسصدسرشنم\ذشا-ينع!ث-!-!ردبمونالآخرعاى

نة؟،،ينمرءثسدلس.:كلمى"ينتمثمربعر.يةإ*!اارث-هـينءينءثمر

اثإةَذ.شىسووللا،نسعنضسخةارتصىاصهةكا.آلمثو4تغارتمراثلثو

ةمروطمرذد.صتأالواطم!هاب!ذراءً!و؟إثبذراعاًءشروسصتةاربعماية

تاؤ:يمبجمرإ*طىمااءفيالمف!"ففيا)ن!بنصرف4ومسهاصالمفردة

ه،وسخ9كأبخإافيا)قيبأ!هف5-وصخبص!يربمكأناأء"كاسه!تولفسا

ءكص-هـونا؟دربابفيوكلوبايمَ-ثروئلثانءنة-!ولمص؟44ْاربه!اوهـوؤصه

فاتكانبحا)ر-لْنْىوذلكصةا:-س4كاوشرَصهـ.ةلمهثيولمهدفمىورنمذراءَا

9اقوولإ!-!ءت!سكلوأ"ا!ه،او!فمو!و!إ!بحرثمإكا8إعالبهئاؤدو،!ا4َ،دَّ
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)163(

مم(6"-اط:+!)

إثأهـوأ!صفي

جثملم!جيمظ

نحا-"خمصاجماظاصهارنت9جصماَْونصفاًْشألا"؟!وو!سةمائة"):4نازداذا

نثئع!اَوذْهـاحَاَين،ءث-!تة)أ!يرلمضدوهـ!جص،ترشخونألم!اَوينوخمسهلضينوأ

8طا!ةجمنوماذ؟ثخونءث-هـذفيوءث-%فىثذلكْئاإتةا!!حاخكل:لمماج!

اطا"مغيماتو،6تىرروءمثى!ينأا،تةو"نارثةتب!تش.عارإررلماايمونءث-كأجمنوفي

و)!خ!ءشرباحإوءث-!3يئتة6اأوأعرف.شءث-هـين9وتمبماممائة:ءمى

وء:مرينشآس!"!ة-*-"ظءلميهزدوءث-هـينثار*ثةصارمثا4فينهلا4اض!ءفي

أمحهفاُلانإيمم!هورا!ىنذراعثلثوئخرجشخمين%؟تواعا""!-إ!صكر

شلثاوالْىكان!!ةدوش!كأحهفذإلمى.سد.سنححفبقورإءأ!ففي

ز."يئإي!؟هـكلشض!محم*فاَإفاهـصوضعانيموتالطيمةاا-؟يةت،-إر

خثصرؤستةإءأئةاربابهسيرشبيعهانوذاإثالزبيعفيسحاحصت"4ءتوتنحت

جدرديمونوثاثوثا:زكنوث!:ثة4غخماتصمارتاإضهـهة*؟افاذاو!لمثان

تى،"دْلكابانةكلشا؟ج!ءث-ِءْثروخشمرينآ-مةزصها!مهـ،عاى-ينضذٍ

ئ-!ينفبوكأ-!ينأصحة.ْوذبنما!.تينامجون-ثصرذفيوءث-!رن

ت؟توسبردإوشئتببنماتسمةيمولْىي3ْيئوءنتمرأمىمةإفمَاَْوا:ينوغافي-،م!أ

!-والثا)ت*هة.!ضعةةثؤإ"؟توارووا-دفئء:نااثذإبملة!ار

اضة،اب:وراث:لاثثننوثلأإ،ثةأئر3"فى:ممأا):إقب!كر:رران-الذر!لب!ةا)ظوف
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،َلأح!فنألأتج!بر!
!.!-!!

أ!)64

أ!أل!ا635696

إلصريختما.في

ال!لأال!

-جمْماالمينلمجاانجهكىا)نيأاكل6ورمر!"ذا،حماأ!و.أ(!ى*ثةث!غمتأ!4-وم!ثو-!يئ:أل!إ)6غٍ!أإ،إ!نبئا

ه!!هد!آ!لصه!صإوااص!رو!وأ!ا..ل!مو!إنث!ا06ش"

ا؟حمضَاترءان!فاصاااؤ"البا6نا،ثةالق-بما!يمولْىلانْي.ءمأئ!اا3أ،:مَرضلآأنطء.إإش!دل2أ،

قاما4هـءكأ*فى!تالْىكام!انإ:)يغأوبممهي!اةنتالْىكام!اثثا*43"ل!فىمىهـحء؟آ!لى

!:جطخ"رر-ص-!2-ج

إجونذكحْصةصإحةإَثتانفالاوك4إ:-؟طا0ءسان4!أ،ؤ!-!ح

وْئا،ث!تبممه"غ"ننربيعذ!تَفيا؟ذشوخمهينومائتينذراعا!فاْبايخمتنئز3ْ

..،!!+"برفي

أ،ص6!ثن!!!رفيوْئا،أين!سةدفرباتذلكوابا!ةمثلىفيودص!ما

وس:مينوضمم!4مائةيمون-ضم!"فيو!أرثينكأ"وايفمااهـوء-ينش"أ

11أ!اةًااضهكأوءثسفباذإكصارونصفءث-هـهوثا*أينخمسة،هـسىج-6

ش*كأسة!ا-"17خازدينوءثسحمسةفتصيرشلم!افيآءْ!رنجماانيحببلانه2

وهـ،ئتإنالةَاا!ا!ةص!طرتوخ!-ينا)فعلمازد!امائتينصارتوسب!ين

إ-يم!سيرأف!اةاءلمي!ازدتا-ويراواقكاناط!ساببض!-خسوىو-خمسإنقيْ

ارإمما!4ورلافيبرَالىبمولْىو!م!ثنوممائتينافاائنَف-جلامنمَ!هـْوبي!"و-ذلأنن"ش

ةينولىو!ضةأ4وستمالأااطلمةنم!ألمه؟يمضثهْقي!ا"ْذآفا؟اكأصؤءدففةأ!!دْزتت!نت**"لمطؤسض.ت

فائهالأإثثْبقرزعواماءتخ!يخى"ج!؟كننأأدالمسلى!كلْةْ!ئالئتئوخمئ"بهقنْر-ء+ا-حوظالتأنجور؟

-ؤ+:شثبيخ!.أال!إِبم!ثأافْيايمفأتمنيزفئ!2قتْحْ!جمت!%ثيةّ"3رإجممئض!اقآ"فيشا!3+-!*ءتا!لىأ
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الملأل!ي؟

.9%!!(

اأ+َاللأ6!ا3*ء؟1

الصرأضصإشانجبا

لمحم!بما!م!بن!يبما؟

تج!يرانإض!"م!اذاتءتاجينوخمسهوما"خإنإفا":منهوطاالتركبعمفيانهُ

!ع؟-ب،-يز؟11حم!ثرز؟آأ.،بر!ص-ت.

!سينفئجممبجمني/-بنئنذجىرررهلذلككانالجدرال!سصشطفاذالْة-ثاوفيالفإن

ا-ص!!لى؟بِى-*ظ.ج!بخطأ3كرحهخم!؟-*،ش-:.

!برأءمب!يمافيوءثنبرو!فإ+:*ا!مبنفئخمسةءسةفي!-4لالْىوخسمائةالفانؤ!و

.مجبئجىت!لبسيط!+"!+يه!الجصهم!انواعاحلشرحاخمسما!4لف!!وآ؟وهـا

ا؟ي!إلمصئمفيصبججمتح!يربن!1،أ؟نم!فيجىدرهمثكاربمافيصدرهمجونابهر

!!بب(لجدفيفيْنجمص،يفئصمم!!سينشرحنالىبهوثكااقباب-تةقبابا

برإنتغبيئم(لا!وإيرظإببالمبهذ!أفإث!رصناكاوالشرحاكء-جرفيوخمىكا"لةا)ءْين

الثبئلأ"غانية،تمأ!ببماء9مقدار:يحووانالثلثع!"فيدانيجىبررآَمدَّكان

!نثا،و!!ل!كا!فةثإشلافاثا،ثةا-يم-يرافييمولْىقبابايةثماموض!كعا!

ثمانية-؟4مبنص!ئيا!اطيةعلعماىلكدويرلهاالجدرإ!ونثلثو

ي!ت:6ت،ح!!03!13

!عنت-.هفي!خممه!نثمانيةضربالذ)كالايضاحا"ذنافاذا،ءوللأفيو!ع!ثن

-،/%"!؟؟!ظ

،اردهيقوفْىو!ى-انءومائةالفاًتىحونعفهـرقوفىنننوثماخ!م!ماء*تىعون

اإ!!نْسبئا،-ا+-ء"".

يمِ،ضكض-هـةفيوءفيثمانيةوايضاينوع!سوثذأ!لةالفينتكو!

خصرث.

و-إلص!اأوىلة!نوتسعمائةسكوهـاتمك!زدهاوثمانين!-حماْلة

3ثم!!إرنم!يمإانتظعوت!نواربه"اربعما"4يمولْىثمانيةفيو!محهيننيةثما

!!ظ*-آصمطصبخإِو!لإدنهلمواض!فهونع!فءثمراربحةوهـووخمع!جم!

فيحاح!-"كأص!ل!ا-:.فط-.
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؟ثألأي

أ!!91

!6961-)أثأء66

يخاوارا!!ا

ل!!ث!!أ

ممهور3هبيأثا!ثينو4وكأارب!!ائةفكاإثورثانةصىَاوءمث-هـين

فيلمجصلا!الىلاشالىاثَااصةثاثوورر(،*ينلار"3اربه!ا""ْبةيينئلابوواحد

كانوانو"للثكابمرناثينوثا/96ناا،ثةووثإ!ائةالافثةثاثصذلكجما!ة

ورة،لىإربحافي!ونخممنمهكاانالىفات-شاالاضارحشساوبكل:فثاَ

الاف9ضسصاضر"ةتاذا،:أ"4واينا!أصةفيصيرإةاصهـيرتا)قياطم!ابات

ءن!-!فأص!وثلهتجنوذراعاًسب!بنإ-وىالترّمدفي-ينئذٍجدرهابمولْى

هـويا!الاولااء-ماكأثةِثذاإَؤَءث-َئخبائدفيانصيفو!ششلمهفي

-ثماأجاومااخةولق!م

!د!ا":!ص!نطافيالضايخاولقسم!!الْع

الميراتفيهـ.ةرد؟توخ!اقاماينةضرعاىإ"!رتاؤصم!ء4انفنقول

ذلك"إَنفاننكلمممبعضث!اوقاللبيح2+ابص!مفقالللاتةاوْاثنإنبإن

يإعوالايظ!مانجازاذرع9اربهم53!ةواحد!ا!كليصيرقسماذاالبيت

وإ-ددكهفي!ثاانكانتخارانفبجبيديهبينسىاحةلابإمتوانكان

اسماوانمنبمايه،ا!ماقدرعرمخ!اَاربعةفيطولاًاذرعنص"غطقصءتافيا

نتا!كااك%نيوالنوجَ.لقمصمانئزفيااربعةفياربعةودهايناربعةفيارب!4

اذر!نيةثمافيهاحتىبمونضمسالانةكلمنه!ارالس!ا-4داركلنبيوت3ثكر-
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لمحألا*9

)16!(

ابأ5؟*ثإه!؟؟ظأ

)سنتااا1!-6/
!ص..

َ!!!!ي!

ؤبف!اتسه:"ا)ةنص!ةكلرزهميثذراع!واحد)ءإ*4ارفي!أولاً

سصخةاوا)ب!مبرضى-اربعةاماوحدهافف!ةمةدارصالذراعفي

واكوعه.تم!هاوءالثالأثةوهذه11-:ابةبمرض-شةاو!اظ:ءبهكأض

ا!ا!ات5-لو(ا-وت11،زلء!ا!وكاإمايات1سا!رق!ه!ةالىإلث

اذايمون-انالةسمةلهذهاإوضوعاطدفاقذلىثاثبهوماابرجوا

لههُضتالذباصذلاثم!ن!!فحممفيصيعما!انصثياءِقم!تما

اذاانصكاتوظ*هـذلا!اكممهيةااونضقاقالميراثفيو!حمانش!ىذلاث

ير

فافىوالايةممما!صاااوكسأالصهماردأ!ايةالانيص!احإكأااةص!!ت

ضرحفصاذا"ملةالْىنجا!زه.دبمرناعلىإبةاسصيمصصااهـرزهنتفانكايظ!م

واحصدق!-هـص3انَووووالقسمةهههـاور:ةاعالذيالثانيوالةسبمالاولالت!مم

فيهيمقوئملهالموصوعةؤيهالمذصصورهاطرودمنالتقاسهيم!رزه*ن

كلن4لبّالاسا"ريف!ااإ!از5يقسمانحصةئذ-فلابروزقم!ئمكذلكرص

ةِ،،ةضماواحدنة-مصلاالةومإ*ضقالفانذلاصاو-يروضواسقحىديا

رةيامااثيأثا*تة*توا!دوصبالقسمةاهـ1تتواذانفهم

الذيألاؤصادباشهـ!ُبو!راصهالاولا؟زءهـوأ-ذإانالةاص!ءثناحد

منيت!تترياوليتا!ا!امألصا-بهاضةاس!ميناأصدنجةولاوظم!ملبإض!
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ئظلأ!؟

68111ص

كأ؟6لى!0-59؟-7اا

"دثاهـثصارفا

*لم!ا!!محظ

اثالثواد!مميةولالا%رانشعاى.:4يثشياتاولها؟يعانفيجب

لهذاولا!ذالالاتاعقالاكذشكفانأث*كأتيلااْ..:،أواحدْيةول!ان

شاكشياانهـوالذيالثافيال!-كأب:صرحصذلككاا!4ثمةويقسميباعل

ال!ءبذلكواضيا.واتيقسبملاالذ!!واثالثاإة-موااقتسماها

ياقىشماهاا!ر!يافاذاذلاثاض؟4و.!صوفرًاوء!ز-!ون4بهاروهوالمط--*

كانتانوامالةسموالاّوإحدآد-تاًكانانلإة،اهذا5ه!لأ،ء هـ5هـ(

51

يجاعانفييربالآصريرشإ!وي!-ء!ااقمغَكلاالوا-دورضىجاتادسو

برضاهالااالا-زألصمصماتا،!روزنهشاثا*ثةاوجزأتانههههـطىكا

طىا)قىولكاالصاايةوهويثإوانراإ-قاص،اا*يسفرطحاتمماموذلك

ءا.يثالموار

.بت3سبرم!-!م--ة
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,Iننرْ

يم!

سأ!غ66

ثبز!!"16ذ،69

أ+6/-ئ!صا*نر

116أ!ة

161ا!!ثأ

ئزأء6كأ--ثزب6

5سأ!8ثا.!ر6إ؟66ا!أزيابئأ!

أ؟ء-لإأ؟تلألأ)كِاهلمحأ-ن!يم

لمح!ق!أ!!أ

!!

محعتصوارائ!الباب

لثإيراا

-؟03-ةدلماا

(1ا.فيرثهالأب

-4م!ا-إصادةا

(2)الأجمنزبأشطالاشالا!لنابنانالوارثابيه-ياةفىالابنماتاذا

-ط!3-.ااطدة

(ساثإِثه)هىازوكاهـلهبأتو!-اخلا!إح!ناذا

!ب!/لم*
)!،-ا

)2(ئا!

)!(مم!!

ئز9،63ثط

ا-ش!1ار

27!فط9-دماطسثعبانحوشهخبا(كتا1)*إلم!9ءْ

3()"((""!("

()p-""(أ""?((
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ثا؟أ!اله

)079(

!-فيأ!لمأأ

إديماثراثفي

ث!ءث!!مد

كل!ط!4-ةدالما

الوارثفبموولد!اشكالع!بمطبصاصماةضيما511،صتاتوفصبتاذا

(9)اؤ:،ءأوالا

؟34-المادذ

كانصيتاَفاذابودالهفالوارثبنتلاوولدلهليَ-طشا(هـص،لا5!التااذا

(2)إورثاا-وةإءفيمافاولاده

-!هـ!--اإطدة

(3)ثال!ارالوفرسناخههـالالهوكاذا-وةلاهـورلضطنميمناذا

!اَ-سال!-ةدلماا

(t)لاير!فالمإوافع!اص!والتطولااخوذولاابلاءكوفىيو-دئماذا

حبم,,)9(ال!

!ن)3(لى

)!(ئا!

)!(،كأ!

6؟!ا،؟لملم!ظأُثهط؟لم
حهء*أ

خ!جىالمرا

27!ف9ةفىماطمثباورثشمن3بت!ا(ع1)

%(!)((1((("(((1

"1)))"")))س(%

"ء"أ!0)).0))))(!)أ
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ال!!ؤ!لأ

(1)w

!بملأ"!راأ

ا،يرأفتطفي!

لح--37إطدةا

)1.(داالاءثا6هـاثإفا%دلا،"شف؟صللأتاذ(

فيو!!!

-1i/كل!-.!ادذUْ.اَ

اولادثا،طهلاحدهمانجإش:.طتهتوة"ارلد!دطءنالرجلاذامات

(2)النصفاولادثةإاخا*واكمحهءتفاصابلْت-رو)(و

---؟!م!ه--ةدالما

(3).لكسَاثبولاات!افيترثلا21لاءم

أ-.د5--ةدالما

(؟)إحئف!بَر.3+ا!لْولْىا!ما!كلنالاخوة

)9(ث!ا/ول

)2(لملم

)م(ا،

).؟(/،

1،1؟ئأ!21

!حص!لمراا

YY?ف1ةدماطىكلمث!باحولثهنب(كنا1)!لمزألم،فط

))"ءمم))))""(2)-ةْلملمئوْ"!

"1)140)3""")3(..!لملم؟ئلْث!

-"-.أ)ء))"".))(4).َ/لم
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IIفأل!

)739(

أأذب؟61

إ؟كراثفي

الالأ!!ط!يم

-؟4!-ذ؟اطا

!1)ح!اؤ؟نجالآَرابَراصايهرضأاالأءما

-44!-ا،طدة

الىالميراثيؤولفارال!آحرجاةفياا)":تاوالولدماتاذا

(!زتالبتاوالههـلدورثة

لح-طط!---المادة

والااب!ي!كابيفاذو؟الابيمااالماويركااش،1ب!توالأرلدم"فىأبمناذا

3)بيص!اافاجد

دا-44-ةلمادا

المرال!آلالي"تاوالولد!،لقاهـنجضهـاملصصااحيا!فيالأماتت،،اذا

(،1الهأتإوالههـ!-ور!قأىاتخ!ا

/،يبم)9(!م

)!(ممأكت!

(r)!عأ

!ا-)؟(لي

!اإلمألمثط

لملم؟طْ!ط

!طكأ؟"!

"صعار11

76!ف4ةمادحدهـش!نمشبات(يهاب)9

)!5")))))!)3(إ

""ي"!ثا))أ3(1

ي))))!أ\))()غ%
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!ع!؟)+9

1!)كا

!6أ741!أ

المرا!ثا!ا

كهـلم-!-ا!اد!ا

!!!ظنحط!

)9ل!صا!4الأاةاة5ل!دعمحالودا!5حىط!.اء
مهـ!2كا.وولىئأق--

-ث!ال!--اإصادب

اذا4اكلبرِفاةيوماإؤلىهـدجؤإفي!الهشا1)"ءاكأالى-هـءهـ414

(2)هـهبرسثصد!ماطاشأجيعافئأشهولإدنتكا

ثَ،-1الما!ة-"/

3)غيرهصمإ؟!اتطأصاح!مهش!هـخًامةالمحراوإلزمماهـءولود

-،،8--ذدلماا

(ث)ءثهـثشايير:؟!لا11،!ةءنية8المي!برةاولةابارعولود5

لم!لم،نؤحاالمئؤ!:*طجهلم2صم(9)

لمفى!المtثطأع!*!لم،لط)3(*

المأ؟ممأثطءألرلملم!لم9!ءالم+أ!(

3ء03.3!لظ(4)

ا!صار11

ا،

!27ف5ةدفاحمياا!ب!-!خ!نب(عت!9)%

-5"ع!امالاط-ين!أ)21(
.ص-..!،.ء./

ء2َةثما

376ف6ةْدة،طحوشقمعشبانجا)3(كآا

،.)!آ!)!))))(؟!!
ا/
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؟!ظ؟ط!!

17()كة

6أ!ةزبب

أ!اجمرأثفا

-ع!آ6-المادة

ئ!!+ط!يم

وإرر*ابانهاف!الأأممهأ.نر3-ن

اقرارهص!ج

بةراإةا:،إءط

شر-!ءااابراثب%واو

)قيشاشةإ.ثهـ-ناإهـص!يرذ-مهاوإخوه

ء؟هـه.*رشنمالهااقرَولههـكاث

لح-هـا!ط*ذ--5

رالى-ا!ص!ولهاوإوتارف!5ثي-حهولهالاؤرارعافلا.تؤو

(2)إ"-أقافاقد

أهـلآ--اإحا*ة

صص.
(3).إ*هـ4اهـاخ!ادامطا5ش-هـ-ابامحصاإطنجةراالتيرودص

254--ذدالما

(4)دف؟يراينافاهـاح!ا،تلوشهـدد-برص!ج4تابرا!الىيمدجىذاا

اأفا

)1(ب!*لم-

2(،ط:ز

)3(ظئم

)4(!ا؟

-9%6صأ،لم!اه

9كلأ:لم؟ط

ة9.؟فياظ

برحكا

972ت1ْةد+!ثا!نورثشنض-!بأأ(!-1)أ

%(2)"""""(1

)!"،")!."ر))3(بر

،(.)
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!ةء!6

ط!ا3

)759(

ي/ا5و-يأ

!!ا؟!صاثفي

--.4!3.-ةدلماا

فى!ث!عحه!i9؟

اًشمرإورب؟كأة(أ5؟تو!شبش"االىصبمإت:!ولمىاذا

الما*ة--4!،-.-

(3)ا!ا!ية:لا!ذ؟8،--جيودهوفىبمنضب!!مرذثرذأبرةبابر،سهلراؤرااإذ

--،!!--ةلمادا

(3)الص،ت"جمنينماوإنم!إ:-سا!انتالاإمارداةث(1أتودىةى-* .......!.اء

ةيفا

إغمفاا

لملمذم(9)

لم/6!مب

//ذ!()2

*/لمذ

بب!لملم6(()

بئا3(!)

اطاا*ة.-َ-ء026-.ا

إتثاباخدنالىاءااحى،-أؤ.
.هـ.هـ

إ.:9يمتاكأ!ةةِلمإا4را،أةولمثر

!4)فىالي

إ:!ثاؤ-مإشانجباا!خا؟صمكأدوا

ااجملأروللأخاسدفىالهكأولاول

لملم+2"52-2//"6-0/ 3ء-الأطط

لمأء7ئآ؟6

ل!ناصامم!"د0/6ط

لآ!6ائى+،

+95-7/!،لم
/لأدلم6طفى19ا!ا

1!يا.!ي

ء:سص!أ!هـابرا

ورشرامحاش!ببةْ!بإ+ا-وشهنع؟إلت()1!

Jوْك2376ةااد َa:

ح!را"و!المم!"باروصبمَنوشه-بش!(يم3 أ)

.yyk.لوْحئم3ةدطا

83،وْر9ةدماطأ"-!لط!بم!-ت:!)3(عإ

إأ((2إ(-ة(!(،))أ4)تر
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IIVال!أ

س)ث!17!

!7أزث!ول

اإجمرأتْيخما

!م!ك!ظ

ا!صا!ة--7!!-

الثىىشا!سالايشت!دانالم!رؤ)الأ!لهإىرأاءفيا)شا)ماالاخاتترااث!

(1)لدالااوءجناَداً،-،-اذاكا/ننعميما:4هـ!نأُصرز

-،58-اإطدة

إقىاوىيرالمةراخصواهعنهورصااأ-رىكةلهر"311َقىكاذا

(2)6كاب!"ص!ةامض

-4"9-ةدالما

(3)ىأ-يهةلعش*!فآ)كأيادذاصسدعىاؤجمهةزادكااذا

-4ث!.-.;،Uآ

إكأاث.،َت!95!ضإروإ!إوفيإااإتح!هـ-دنلا!فحهـاا!اذا

(4)إثالثالا!ا

لم/لمحبما:)9(6

)2(ثط3

)3(ئأ+ط

)،!ئأ!

ثط؟"!ييب

لمذائأثط

!6:لد؟لم

"لم-يزث

حمُا-اإرا

082ف2ةدماطوشنروث:ا-بخابم(1)إ

1)"!""))"(!)أ

""))""،)"3(إ01

""14)"))الم(114
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بأيم!9لال!

*().1

!61في6ذ.أ

.اتادإثزإلمحا

---114`--ةإطدا

بأ3!مط

.(!!نبئروالاالذجبر:"اثث.(141:أفىnmuأ*mيإ؟دإذ!اظةئ

اظنثى

ب!-2؟6بملماثىءا

علما..فسش،رفيهإب.لاراكجراهـلدفاإصمكبايزوللأأ)ية!ن

(3)

-.؟6ي-ةدالماا

(3)النمإبخاف!أتاوياو-:ئبنتاالر-لشكاذا

\U(6،-بأَ-*ه

،نةا،ؤجؤاصانخقاضافةإ:تإتؤإ4غ!هـكازيةا!)*جمكانتاذا

(t)الذبهورعاى.

لأ*665111/الم30هبم)1(-له

ء.!?!أطالمءبمأج!(2)

بمئز*،لمخءأث)3(

(t)3%غ9لأ5-!لهـا.َ".

!حارالمر

083ف7ةفىمامشباطبرشنص(كتاب9)

:"ء:*بمموبىأشيةط-.""")أ!12

."-سشاءني.مأدة")!")))3(

))3ل)ءلَأء)أ.)!ء))،!ل)).4(
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)789(

61tomvnألأ3ذإ.26للألأ

الميرأثفي

65،--المادة

!ممعرفةوتعذرءثز،جةلهوبنتارجلاووابنهاآاتونجيتاذا

قطاراصطدام(والبيتآانهداالموتسبباولإَكأنهكاقالميتمنهما

(1)البنتاب،رثةاوالامورثةفضولاشبهماأواطديدأسكةبا

-؟66-المادة

سنلميتمعرفةوتحذرلهبنتوابنرجلوفاةاطادثسئباذا

(3)البنتابنوورتةالا"!بطورثةدانالمالفماولآمنهما

--674-المادة

مرحمَاتاركَخ!رواحدفيآن4وزوبربرجاروفاةاطادثصهبّباذا

!ً

مر!رهايرؤنالزوجفورثةاولاماتمنهمامىمعرفةوتمذرتنسلا

ثةروو6(1510!66313لأ،7ابرثا)ازولزوجلهاقعقدابهتبرعماو!كسا

دخلتممابثثميةتون(ثمو17ول!309اظصوصية)اموا!ايرثونالزرجة

(3()دايأ63لا*أ309ر)الزوجعهدةفياليالاخرىل(والامواوتةالد)به

المرابح

082ف09دةماطمشباصوشنب(ك!ا9).8116،لأه665/،5؟ول+"(19-

!!91!"!83")2(*/ا،6الأ5-لئأه3!)

6،09))رهاءفيابئ!(r)أ!9"لاا!6"لا6"مم)3(-
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أ1979

وللنفى!ا15؟+رأ!لألأثى؟

الميرأنظفي

468-المادة

فالتركةالموفةوتعذرتلهمورئْأاوواباهرجلوفاةاطادثةاذاكانت

الديوفمنالرجل!مايلزمهاولاالمورثاوالأبلورثة

(1)الزوجةحقوقولا

-964-المادة

السلطةوانماضغأايىاثعنهيمنع!الملّةعىْارارث-روج

(2)اولادهلفائدةمنعهالتنرعية

!ا-07-5ْالماد

(!)معلوآ.شيرآ-روارثالترصعنيؤمهلاالمملآالوارث

-4لاأ-المادة

ا!البةتجوزحتىثرغأوالة-بالوفاةثبوتمفبالا

جعاالمر

3ا9ُلأ!،65لملم1156ول113)1(

لملم93لأ3نرالم؟2:1،6الم-(2)

15،5ه/لم61ء)3( 6 ITTك!لأ؟لملم

..028ت21ْةدماحوشنمشاطب(كتا9)

.(2)((08!((!3"383

83،"9!"آشةمورأط8")3(
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أ).؟9

!!!مل!أ3،أبمد69001!لا

الميرا!ئطفي

(e)ازربهةبا

لا-:472إ!ادةا

اجاإز)ءهوتفاهـ،تهنأنحبرورجهت13رْوجىخ!أقوَص"اساؤرلَاا-ذا

لدءوىيمفىلابخيرهاجىماوزشلصتهـح!وتهالتصديةتماثهـصكا

(2)ثةالورا

---؟ص!7-ةدلماا

لااتا"؟.تاأتو-4اذاكأنت!طاحالةفيالمذكورتالثىربمق

(31(36)ااصادةا-:صرصم!وءقدتلار،-اطيةذر

-!47-اإسادة

الن!اررك؟لا!ثالهيخرصَ!ءرفاانوتقي4إفياقامتااذا

لملم2هأه63لملم3ي؟3ُحالىلم!ا!إنها

قي.،-5ل!3()

---.-يهلملمابأ3يمكلا)ب!(

ااراجغِ

28لاثْماد،2حِؤثنءثبداط1(كتاب)

)3(((((.(((\((-((.

ء-.!"!-"ا))9أ!!)3(.-3
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،أ*819آ

0161!ال!!!ذ+لأ!إ!!ال!أء

إبرانْنماأفي

احبمحقدش4وجرص"هـ.رتإهـجى،!اث:يرفةةوالمولوإس!ربفيقتلااواصيهه.ر

تزوج؟واز.إبفىلاوإفي،!اوفاةبوه!ذامأسمباَكنىنس!!

(1-)بآ"رإرأةا

لح-هـ7-المادة

!5ايكحاحوجىبوالانكتهاح!مج!إمعبتم!االههـرتةيغبنانينب!!اأ،

هـصصاج!4اذاكا؟سطال!،!اولا)-الؤم!!ةاثا-راونة-4ططروءبر+ايضنح!ة"!

(3!-رلااضا-3ائد-Iتهـ)نحماا9ا)بهضيخةقان،تفإتءا)-كركة

-.-!76--دةلمااا

ناا!!كا!لاقه-!-قَّبيغماوفاةإمد)ا!نربهةاساماكلنالباَّ!شوجاذا

اذام3نصيهش5شو-واوا!هق!هءت!اقبا!5-:ثازوانجصسم?-!وثيمولق

(3)إلأباحياذفيالباّخ!رو!وخ!

!أ/!!//!ءئأأ"!)1(!الم،ول

ILIك!2WIكأOأء!!ط"!ث!لمI'.)2(!ما

!-ث!!ا/ذ)ط!(ف!

ا-حا!ر

9لم!؟!!امادةمشبإ!ا-وشصقْ(!اب9)

2!1))))أ!))3)))!(

*sv-?ؤ!ل

!8؟.!ت3ةثماطتضباءصوشهنبتما)3(ع
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أ)182

!مللأ.!بأ61لم+؟أأثالألأ!؟

أ!ا!رأثفي

4--7/اإ!ادةا

فهلاتقيوماتا-4لروإمطيةووعدهإلابنهالأب-طباذا

الا"بأ(بيىْ)7ادث!ريءجمدهـنالثولوكانالتركةظتجبلاعله"فاله

(9)بة!اووالمحض

478-اإطدة

حىءستولومالهاعنناسشئاًدامممااورتةاجميعءفإ"وداِثريهةا13ء

(2)قم!!ةبلاةقهتماا!يعبينلثىكةؤهىوصهد!البلَّغيدفيالادارة

-ما97-دةاإط+-

الذىا)-الغرةاوالثخصيّاد!ىدغرةإكركةااء؟منيمدلا

3)إكركةامن)؟س!و

جمعاارا

مورأم4طشبمشباطصوشن)9(كتاب!ا/دفي3أا/اة159!9/لمأكطأ6ُ!ي!)9(

AW%3ت3مادةلإئير!طيب3مادة3!*ا!لأ""

95287مادةحوشنمشباط)2(يهاب!هأ؟لم/فيلمول/,6!؟،ص!"/)2(

"!!أ)"))أ3(3ايأ!)3(
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)يم!89(.

لأ!للا!م131يأ6ر611لألالأ

يىصاثاجما

-084-ةلمادا

ءندمصنال!إزماإطلتماقبااوانثخص!اابادءدالبلَّخاذايمةار

وئمؤيهالالثكراكاوال!!الىالىبعلا"مر3هـث!القوراوكانا)!ركةط-إب

(1)4.1!ولى*ضظاءرةؤةالمصاو":،مالبيَّيما!المب

-148-اإطدذ

كلحارضةبا،والباؤ!نبعلمال!كةمالصنهديةاهـرثةاب!ضا-رجاذا

(3)جمبمعليص2حمص؟ت..خمم

-482-المادة

ظذاا؟!اثافيشركاءَلهاتوضهتثمال!ص!"نماءِفيجدكدرون

(3)ا-:ىٍنهأ!ابهكأابارا5-ةلزم!صمخماباَكانوا

ث!لم2!ه3ثطا612.لمه+//!ا1()

للأه!+6أغ()3

لم"ظ!أ؟39،36/1!+لملم)!!

حصااإر

287ف9دبماط*مثبا!وشهنب(كتا9)

09مادءمورامطشية)1'«)2(

287ؤم!ل

في72فة!دمامثءاطصولثىنكل)r(كآب
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I!9الاث!

(NAt)

61هـ!ذال!لأأ

الميرالتفي

!مف!أ!ض:

لأص!8-ةلمادا

درف6اكلالأ!!صغغناطمىالطفييدصالى3!اإورعهاورثةاءاسبةء"د

والاءبادإ-"وتباصاصعاًمنم!كاتماالأاع!7جاباويلاد!بمم!اطر6

(1)لأفراحوا

-8!لحَ-ااطدة

الااصلىبابهاوءىا)ورث1جممؤلْىؤماءزلؤ:،لىايركةاالورثة9مصولؤ

!3)4فيىومابهصباإوءمحاي!و!وااقواءقاجازو!ااذا

--،هـ8-طدة11

الى-وعلهم5-اواا)ت-!يوص!بّ--بممحةاا)ة!-هـبواسخا)قمصمةتصىح

ط!()يراِ-ط!دافياكل!ظ!اإمى!سا-ر1بةافي:شاذانجَافىْ

-،!8اا!ادة

ول!كا؟تالنشمرءيةالسلطةإذتالاادر-مافلىو!ييسوعْلا

لم"!6ئؤ!يمء!!،لملآ؟لم/لميخ!1()

"لم!ئيع؟!ء)2(

فيلملمئأهب!!".2؟لمأ3ثطق)3(

صعصاارا

28"ف1ةدماط!صث:ا!نءِحصنجا(مضا9)إ

3(!)""!(((2(1"

لأ62))9)))))))))31(
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؟*Iل!لا

)859(

أذ!؟161

ا،يراث!ا

(1)*إقسه!بااإورثكلنالاذقلخهـق؟ماتمارةيةالوض!ا

فئم!ىلمخا.!م

-874-إ!ادةا

ترَإ\ماا:م!اة-لموخؤ:ل-ء9اقياقيوزؤالى*قصّمرااذاكانوا!آ

(2)!م0ءصا-ص"إةمحههـ4افيالْىيخةاث-هـءا4ا)سا!ا

-884-المادة.

!!-!ةا4-رتةأبةضغببابفينزوداًاذاكا!تاتر3"اؤسمةقيوش

(3)ش!!دين

لحَ-8!-ذلمادا

(؟)الة-،4الا!!اؤا4ؤءصَاونحلس7هـث-ى.إكالتركةتةِس!اذا

ا/فى2!لم39فيبململم(1)

يض!،36

3)3("!-لملمث!"ط

؟ئأ"/.لأفى

9!لمفيلز)!(ب!//ك!ث!9،7ا!لملم!3

لم/يي9ئأيمئأئة4()

ا"!ا)ر

روورامحاشهمةورشهاط-وشن(كهـاب1)ا/ق6؟؟أ

!98لسكمؤ1ةدما

مه!رامصاثةمشباطحوشن21(ع!اب

YANفع!ل1ما*ة

75-9ف1َمادةول-باط-وشمن)3(!اب

أ)"3"""))!4(
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لأ!9!!

)8619

أ!او!يأ

فيا!ايرأ!ط

-4!5-دةاإط

دا؟نًألىبص!ي"اوالأؤسام!يهامنؤ-مآلاذا

!1)الةم!!ةبطماتاإورت

!!لم!!!ط

-قديض"أبر،لاهـ.لمح!

.046--

!:ل!ألملم!!9،!ا!الم)9(!الم!م

!س-لمرااء

م!ثباطحوشقعتاب)9(ا

175ف!صلىء

مادة
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11

:؟

أ-
أ-كاخإ

.أ
01!-

-سنر:-(-
-،---!.

برصؤص
.!أَ--!

،!؟-!.

؟لم+اا؟لم+0
َ..سلأ%.لألأ؟(

.--ا.!،
نر+س-هـ+آب.-ا.---كا--س"أبر-س--+-!ي.-!-كالأ،-..-

.---!---،-..-ء

:ا-س---ص----!------س،-3ء*------كا

ا-َص---لإلأَ!----.-----!----س-،-!كايرس--كالأ

لأل!-.+-ا-3إ------لأ-كااَ---3ط--َ--كا--.3-س--33-3-.!-+ط-ج--ض-3ص--كا

صصء*ءأ---.+--ء---ططصص3---سء-.-
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3؟151الأ16ل!لأ.

5:16161لأ6يأ*16ل!6؟لرول؟7ا576؟أ3لأ66ه؟الآ9*

لم!!بقاأ

!أللأدول

ء!ؤؤلذ

!!االاداالف!!ه

!وا!ظلاحيةعلامات)

(لأ!3؟لم59ءأ)الذ!ر

(-73اذ؟اولها")نثىلأا

أ،لصراثسصالسلش!قاءلى

!المالهاالؤ!ا
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ث!لأال!9

!!!

.!879(

9!أل!أفى39ا

أا؟أسا!ك!ثا-حl!نلر!

49!نكاَ،

*أذأ9!!أ!!أظ!!9ا!!ك!6ألأ!لص!!ا9ذ!فى

ث!أئرأ،لألم!ذل!!ا9!72ثآأألمح!لاأأ3!!مأأ!تلم

محمغثه!ب!ناء!ماي!جاب

!ط!!ال!

!!

في

اإيراثلب!درفياهتهإلرالى\7ن

!ا-!هأ-ةلمادا

،.إهـفالو!حظمأسهالإ،بكلنالىبمرللى!-

1())إحطورذ)*لة

مهـسَزوفر7

-!!!--إ!ادةا

(Y)بص"اوفاةإ*دولدادااخىوتهعنا)بمريمتازلا

-!!حم!-ةدلماا

ؤيعتبر؟انهجى+م!لم!!جمىمد""إاطلىلمالولدو!مانُمال!ر+الاءباذا

!-نمَم

لوده،و

يطلدا/لم!،*!ر"i5.)9(!!لم!ا:

إلمة!لؤأ!ق)3؟ء

!علمراا

yvyف9ةدما.طامم!ن!لت!وشىفي!!(9)

(r)ء((((((" ))ي)ا
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في!ري؟

(1)بيها-ياذفي

)8819

5!"لظذ؟هأ

ا"؟لمحصأا1بنا"كصيازافي

!!فا!!ط

-،6دا-ةلماادا

خامَرن!ا(ةأجمإظ)نضئنهاروىاذا

(3)لهكل!زة

فا!يهرانهذ)كبعد

1U؟!ه5-طدة-

!أ!أءندأ)-نثىثةالثلاواحىداحىد!يمراولادإمةاربرللاراذاكان

الاربكل4علىالهاقب.إفمثمال!كةإحرفلدءربرانهبعدؤج!ئار"إ

(3)م3بإتإ-ويةبا

-69!-ا!،دة

اطلاؤ-مواحصفىآَ.إوصَآالاي!شلما-ده!لاداو"لاإتةلر%إطاذاكان

الآ-رللاخوحص!حةابمراو!ولاو3براثأضات-!هصارإمةعلى

ذ1،2:!!قين!لملى)1("+،،لمحم-ط!/6

لملم!)5خلبمابا-!)2(

03ل!)بم(3

جحعاهـاا

277ف3ةإمام!شباطنحوشه(كتاب1)

""4)؟"))")))2(

)3(!("!((("(1"((
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ال!ئابمه!

ئم1989

9!أنز01!؟

إع!1ا"مهمهإزالىثأفيفي

(?)مناص!فةً،كا!تهتمبعةوالرا

!ا-79-دةالمما

!!لالأ!م!ال

رونا)ءتازأعه!ببهؤإفبآلرا)بمرإت-هـبا"ةيازلأابيهوفاةإ*دإولودا

(2)إايمنلأباوفاةإ"لمىاولوداكاءنال!كة

894-دذاإط

ه
(3)كل:ءاامدزلى-:!سر!أ"kدى:خولوإت؟كأبمراًالول!يزاللأ

-4!ه9اإطدة

!4)إبمراهـونهيهت!هـابعدهفالذيالوفيعثخاءَاالولد5،تاذا

-هـ55-إطدةا

رلاهوفلا(!أ!أالأفي9)اِءابيعياس؟ة،لىعرصن5اإولودألمصرجاذا

-//ل!!لملألملم6ث!؟ا/ء3(1)

للأه(2)

/11أنأDه1لملأ591I!رلملم3إ!(

-cلعلأ(4)

صعبمار)ا

277فهمارةصوشنروشباط)1(بهناب

)2(""(("""((

))ل!6))ءإ)إ)أ)َ)3(

1)!)""أ)"")4(
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لأ1أ.!ه

!ثاال!!!ء-أأئاذ؟3!؟)لأال!!ي

ا"كاراأمتيازالإنفي

(1)اًإءدبمر5لمجدالذب

--هـ.ا--المادة

اإ-%*الىعادواذااإءدبمرلازافىإَءناصتسَبههـدوااكبلودااجمعر

(3)ا!!حى!فلاجمطورةوولد

--55ل!-..-المادة

ئيلي!ةالاسراصنا)مجورةيمفعالاالإ-:؟سيةاوا؟ارية"تابمر

3)بعدها

هـ-!ه-المادة

ايعممايعرف!ولموا-دوقتنم!اصأ!نن5ولدينالرجالارزقاذا

(4)!كلافلاجمحكررةاسبق

لملم/،ل!Oألزلملم!لم2*جيمالملم(-+9)

ك//ألأm!لأ(3.)

لملململم)3!

كأ.لما2؟ُئ!:6!ئأ(4)

برحالمرا

*2فل!دةماحو!!نمشصاطخاب(بم1)ا

)2("((((""َ((((*

)).))")))))).ء")3(

:4()*"\((("11"((
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ء)999(

فىلمل!!الأأ!9ولمحا6ث!أ؟"يءال!

اجر71!نطالأإؤاأ!كبنمبا

هـ..-5؟.--المادةبر

ر-ا!ااصدهماوصاي!صو-نج!اا!تاءاث!اجمدممااي!ح!رفمااذافي

بإخهكلاواؤت-مماهالورثةبايخات5الببمورةنصيمابديإالبا:لموخاء:لمى

(1)نرص*اص!مْةً

هـ-5!-اإطدة

31أ!رلههـدهـاحى"ءاساوولدتءد-أاا.قي!كمإءِؤ"اسااصأةربرإط!وجاذاير

إشوصااسن5ر3اشه)ممههـ!ةاولا!واإكأوجامنوره3لشإح!اليمون:ات

(2)اًيردجدي!بى!هوه-نلههـجراثؤإيم.ا)نايخا

-55ال!--ةدولا

(r).بوينا!اواةإالةاادذ3ثا!أاالد?هـرهـ.لبو!نما-فا"رهـ!

المراجعترِ

277ف99ةدماطشبارو!وشهنبعا(ع1)ا*"لملم2،9هـأءأنألملم!،!:!!لملمال!(9)أ

م!ورامطشية"")))!(ئأ!ط!ا،5ير%)2(

277ؤصكل99مادة-
،*إ

9!مادةمع!؟اطحىؤثن)3(عضماب!!/لمنم!9،!!!أبرلم!هلميما"موأ)!(ْ

**?.73/!اطؤصكمأ.-*بِرِأ

3http://kotob.has.itَ؟3*دا*103033



الالألأال!؟

)299(

أت!أئ!أز؟أأ

اج!راا1برتاكلهيازافي

-5ء7-لمادةا

لمحمال!الأ!!ط

رأول:12نماةتاذابا):صمورةاصقاةلمةاادة3ثت!"بر

(1)لهاأبرللابالأاوشى،إدذالوصمالىبوعفيالاءموشصمادة

-5ء8-.المادة

(3)صةمحلىولوكا؟تاصدورةنق)،إث

ض!صع11

-55!ه-ةلمادا

(3)ل!دعرحرا؟الهصبروزةلم!باجمولورةالاءباؤراذا

هـ-أ5-المادة

(؟)إ:جأة.لا3!ررةباالاءباؤراراوراتيبروز

لم!؟66ئأثطأالم!لأ/!؟3لم،!رال!(9)

لم،ءلملمير،3ن)2(

لن33؟أ*لملم)3(

ئي*لململمائأئمئار312؟)

ح}اأرا

377ف21ةدماطنممفمبادف-ب(ع-!1)!3

(2)"(((("!("

مموليا"-ط-""")3(

277طكمل.399ةدما

277ف13مادة-ن"-ب!يل)8(كننابص!ظ

http://kotob.has.it



ءل!ل!!ال!؟

)391(

ثأرأ!طأأ!أ

ا"*ث!أازال!برصاامتصثا

هـ-ا1-اإحادة

ث!!ثنح!ا

اطاحهول-إءدما!ؤراراف!لشترط

!ا!ملاذابحورةا

فاهـ-:4ر!ا!إا!ىون

هـ-ا!-الماادة

(3)اةخةاقاد5صْقاذ!ته.لاضاانجاجمبمهـرةب!اؤ!هـاراثباتاجبر،هـز

هـ-اط!-أإطدة

احدهما-ذةاوؤد-جاتهفياتوؤة!،جمولكأاحىلأتولدانلرجالااذاص!ن

برلممم!لمثفيتركةء--ررجمما)إإاا،هـل-شكإنا)تةإاءنجولدآَوالآ-ر.لاْضاًابمرا

هـ-ا(-ااطدة

الاءمقىبهة.دش.لْدبلأاتركة!ههـعل!غاااحدرا.م!تاذ

ص!اصإإكأ

)؟(

f/ي!6!ا؟!ا؟ياله+ط؟،ثمالم؟؟)1(

.؟لملميلمَلماُ،لم،،)2(

لط"أالم/لملم،لملمس)3(

"لأ68صائز,لمبمء.!ئِألملم3/لم)4(

ء1271ف13ةماث-هـصن*ث:اط(كتاب1)

ز!\))4))""")2(

))))\5))"")!ء)3(-

لأA2\))لاس))أ))ا-"(4)
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)499(

!مد!!أ3!ث!9زبأ9!بمأ!!!ال!

ب!وإ!أبخماانصاامهيافي

-5هـ1-المادة

-قوؤصاعاىتمالاشيلا"مرءَاَعليماالواجىبةال!ينالارملىنخلفئماذا

5َ*12ءلميماوسسىالزوجو!مقاطةوق!رزهعدتوما.؟تزوبم!اء:!

11)إبمرازص!ب!ا

هـ-أال!-دةاطا

آ-رإث!جمررويمقإسهفاذاالوفاةكأرربب*اتر3"يتىمد!لاا)بمرءإزاور:

(3)لاحمرؤيهاصتصإزظر6بلأاإم!لجب

-715-الماادة

-حمحصإبجؤتدخىللاؤهىص:13أءدلاساالأاوفاذإءدارزكةاِ؟كأة

(3)زياهـضضالاا

هـ-أ8أطدةإ

ا!ة35حاكانتالوفاةكالدابةعندبالاصرقاثص5ً!ت!افرعاًاذأكاضفتا،رة

لملم؟أئأ!آا"ئي!/9:لملمذ!(1)

لمذئزهلآلململم/لملم()2

111اصائالملململململم31(

المرا-ص!

278ف2دةماطسباميصوثنب(!!1)

))"3"!))ي!2)

(r).1)"6)!3"))ي

http://kotob.has.it



ب!9!أال!

(!9أهـ

!!ذ،فماأولأ

إ*لمحصاإ""جاؤالر1برإصْأ!ا

!تم!!+حأ

(1)ا)*بهة51:ياز-سابفيمه!اوبحدبا)!ر3"ياحقظ)ةتاجوصءتثم

هـ-ا!ه-اإطدء

ةإ!ص!ه4أ!رحشيض!الم!ولوجالاسصاوالوناةبةداكرعاواليرأ!!اذا

(3)اطربم4بايايرق

-!2ء-ةدالما

صصلجتكاصأبمبرتص!خيرةنتكاكال!ثيررةا!ا8شوكالنضىئىااذ

ال!ج!"ت

يخماإطءِبا5ء"ورورنأكالارض!كاننفطبعهمنا)شىع!اجاذاكذلىث

(3)التركا4.كلةاطاة-إمغا!راءدتمه"نةصنالماءاعغ"ر2،ا
لى.هـ

هـ-اي-إطدةا

بم-9كأثإ1والب!صرفيم!اممارضبصقهآتطإصا!ىحااوافيوااذاكان

26،،لم!ثائز!لملم6،لم!بم!5/ي(1)

ا،؟9ث!ئزالم-/لململمئم)3

،لملململمِلملالأ!)3؟

ااهـاخ

!78!4؟ما؟كل"فى+ءاط-وشن)1(ع:إب

)!(""(("!"!

"-.))3ء.")!"َ،)3(ا

http://kotob.has.it



جَم!

.ال!!!ي

9!61)

أي؟،!؟9!أ

إ!لالراالأإفأاءص"إفرإفي

!!!!!

(1)صَا،-4إووهتطاضنتى"نج!خيازد51ؤلىالورثةبافببمعارض!حمه

--5!!-دةاإط

.إ!دفلاعخ!روهبحالكاإ*نجال!اصاحا5!ناخضحاءَالىقيالوربا!!ل-وَّاذا

ا:ءرأ-لمزمؤلاصمسارةاحهإ!ااش-جواذاصر(إ!اواًاش3!ذا

(2)ثىَط3مى

-0!نرم!-ةدإطا

نتو!ىكال!بمرءلااؤامتيازؤا!الغيرذهصةنمياؤرض!4ال!!مةنتإذاكا

(3)ءاغا-اىءةارافَا)تاس!-يماوإم!:دتجة6نا4رصالة

-25!-----دةاإط

الوفاءيسةيرقوأ-!اراواطياتعاىبوحدنالةرضةإَنتاذا

جعلمراا

Oliلمحرأ1"لمممأ3ممكالم/!لمة3كوا"صم(1)

!،لململمالملم(3)

لمثط!اا6َء:9ظْلم"!لا"أ

لملم؟ا)!اا!ك!/لمب!*ُثط2%!)ص!(

\!؟مادة!مثاظ-ولفنبيم)-(

*ورامصاشية278فع!ل

6مادةمش!اطحوثن)3(ع*بب

9!ادةهـيطيببائير78!ؤع!ل

278ف7مادة.-باطكلحولفن)3(!اب
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ال!!!!

7991(

!1!للأئري!اأ

البا3درا"كهازألابرلافي

(1)كلوكاعررأزإبمرفا

--5!5-دةلماا

إنصفاينةصيازدفاكل:ابهرالابناالمقترضاذاكان

.!ال!!ف!ا

)2(

هـ---!يأطدةا

تازالاًهذاعدَّالورثةباقيخبدونهوفماهـءميازهأبمراغةلاذا

فيا)تقىيمودوصإتبما-اَا)جهالر%وعله!بروزول!صةيازا،15ءن5:9

(3)4في"كالاإطلابهض

-275-ا)طدة

-ص
الة-مةتعدفا،فيهاطقوفلاحُةرووؤتاًازالإمة؟فىكاذاكات

(!)ء:"تخازلآَبدونه

؟//أل!33ممىا/6لما3ول"3(%)

لم/"/لم/لم(!)

لملم+ئأه3لملمُلم!)ء3(ُ

الم/8ط"لأ!الم/1لملم(4)

جعالمرا

278ف7ةدمااحوثفنروشباطكت(كمآ9)

131)((""((.!."

"8ل!إ!)))))3(

(،)"/(((!-((9"((
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؟!ألأي

أ!8!9

س!01؟!أله؟إ!

اله!رأمقيمازالابر!نايخما

!!ال!جيم

-5!8-دةلمماا

اذاالاتاراىأ!لجبهبؤفىر4ورابمرلزم!ينال!!بعلىاذاكات

(1)وءايه.لهالا":يازترلى

-!!!--إإطدة

اذاا):لمدءرفءا:"ثريؤش!هـخاًالاعلص"،.:حيوصالهحرا"-ياز

(2)لهلف!انحاكان

-!يم؟-ج!-

اأراجع-

!78ف51ةدماطباكلحثنصؤثب(كآ1)ال!/ا11يم9لأ35/يألم!"ُد*لملم!(1)

YA\"4""))"(!)!لملم!أول!لملم!ئد3!لملم!!//لملم(2)

ورام"4.ثلهط

http://kotob.has.it



ال!ل!يأ

)991(

أع؟3ذ61أ!أ؟ن

6بظئأ!6،سان!لأ!أ6

؟6!افي!3؟أأذأثألاك!7صأ!*6رذأ!*لأبماج!ط

أ-ا633آ33َ*+161مم!أفا!فىلأث!أ16د

مححفهلرلساثما!الا:إ!ما

الأ!ملم!ك!

في

ا!ابراثفيا)ورثره.الز.وجاتاله"اتحىفْ!

-5ط!5-ةدلماا

(1)يباخناو-!زوبمناتالىاليناتنفة"الاءبقى43علما

هـ-ط!أ-المادة

هـ.خِقاثزو-4اعْيرنةة"محلجهَمنماواناثاثهادوبقلاذ-ورال!ح"

(2)اخ!او-كزوجصئ

هـ-ط!2-المادة

اص:ْقلا!ثهـطلهللاناثحىفقَالتركةضإمادارالذ!ىوراساءاذا

لأهـلم6لأ!لمد9ُ،ا"؟3لألملم!لأ.(1)

ل!/\لم*ئزئملمالملم،لم(12

اجعاإر

0399ف9مادةهـاء"زرابخا)9(عصآب

1)"113"إ)""(2)
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يز)002(

.!!!!!ئا!6!لض!912ألأالأ!!؟

كلتزوجاتال!يراله"إت!فوني

?برن!ولطاتاسهمرءيةإؤلمالحع!ي!ا"قاء-هـات!قَّواذا،نت!يي

(\1ذا،ىفي

-.-ص!53ااصادة

بالذ!ىورنهومغ:؟عةًإ*ج!4اونانبم531()إطدةاطصملثير!ا

وكركالاناتايمفىساور:،اءزلوافيإلموغ!ناو3صنزواصالىوالاناث

فمسالاناتالاخف!صعدإلاكاأتفاذالاذ-ورا:طتماا

(2)الذ3شردون!ت

11Lط!هـ--دة،

واإشتر3ان!ؤلماذءورلايمؤصأ.كانلآَهـ:قيءالتر43اطماكاناذا

(3)الأنالماا!دممنهالانفاقفي

هـ!هـ-ء-ااطدة

اوكانتالذ!وريدفيولههـتيصتدَائطكافيهًاكركةاتكل:جر

-اا)

خ.َلى

ث!لم612!ر*/لم3/6ند:!لملم9*ا،؟!ت!/لم6في(9)

)2(

3mلم6)جم!(

19مادةهاعزرانجا)1(!طب

9\2فصلررورامحاصية

399ف19دة15كأر!ثهاءا؟شأكخاب(2)

"".1!))""ءلا)!(
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!ألأي؟

)103(

(ذ.-ء!ا!أشأئأهأ

إ-!يرهَيزوجاتأاصناتا-ف!ما

(1)يمفماوص!ارتتزادثماصلاًخيركاو؟

!!لمالنط!!ا

-3دم!6-"دلماإ

نا؟دخ!إشاادج!شراباء11ونمالايمابر43انتكااذا

-75،س!-ةإطدا

را!ءايهكأن1إ5!ااو3!!كت!رةلا:!ات-.

(3)بيمَناتركة

85َ-ذدالما r-

)2(

،.،هـوخر،ن

(؟)اخاءا:إسَلىاأَشةفيقيةى-!دقاإ!نرواءهـإاالبماصتستتتهاصاذا

-5ص!6-إطدةا

علما!وؤء!،قئلنمقاصرةو!ما؟ترهـصاتاوا:1أتاطلةتاذا

!خمطء،ر6ً!!ى!اكا؟!اولهىصقىد.صاولصإ!حىش،ابريمَترعنغ

6؟/"+ا!لمان!ح.لم)1(ثوت

لملم.لملمإتظْ(2)

01لم/لظفى31أ

/الم/لملم(4)

لملمآ!أ%لمألم2ئزء

ا،راجىخ

19بف1،و13دةهاءينه،بهظاب(كأ1)

1)""""!)2(ا

إ!"ء23"."إ))3(إ

)1(r "، 3 (! " 3 .َ((((
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لالألأال!لأ

)3102

أال!33361أل]

ال!يرء!زو-ات-فالصثات!

(1)(36ةدما)وجلفا

!ملالأ!م!!مأ

هـ-04-دةاإط

(2)صا-ة،1بةدروكذاهاص512-وبماوشركا!ااتافينةؤصو

-5!أ-دةإطا-

ا)بنات)ن!قةعافيعربى"اًا)يركا4مالصن.؟؟يعانمرءجةالنهلكلىا"

(3)-"طاانجفدرءِمخحاقضلااءند

هـ-!!-دةاإط

(4)(267مادة)الملأرصا4؟جمنبلمزكل،نلاقةإ:4افيالبنات

-5!ايم!-ةدلماا

ك!5)تلهنااءنإ"ةقينم!اب!ص!مالوضمجمةتبموزلا

اجىحاإر

/لميلأ؟5؟/ا1،ا/1!لألململأهـ!(9)

9/لمألأثط//لملم،لم(أ!

/،لملم،/،لم)3(

لملم.لم،لم،،،(4)

،لم616لم/هيؤثأء//لم،لم(5)

299ف4مادةرهـاعزا!ن)9(عستاب

)2((((((("6((!(

))"1)")!أ)")3(

"")!"،""()لح

"))09ا\ء"أ!"3)؟(
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.-!ئأالم!؟

تم))س!02

ذ!ه*أألأث؟!

ر!زوجاتاخباالبناث-ففي

!م،!!الأ

--.ه!دا-ةدالما

في!قولوكافبينمنا)،يم4ؤسمةجازانائاًالورثةكانصاذا

(1)إ:لموخااوالزواج-ئنفةت!!!القس!4تتوؤففلاقا!صرة

هـ-54-ااصادة

مابةدرالترء4كلن(تةالدو)كل!ر!اؤيمةالدبهورا"و!اعلىابنت

(2)ابوهايعماي!اان!!أنكان

-5!6-إ!ادةا

وب!يزإ"4واص!يمابهالأباخى!ثاءِبرأىالمصلارقيمةفيلكلدفييستحات

ايامهحالةاليال!ظرمعكاقاناءبىأنبلا!ثسهقماو!قداراصناساببن

(23)تغرِلسااذاكانتالاخيرة

أ،لأثطث!/لم79ا،39لأالم6ظ(9)

)21I،6!الملم ،ُ/لم!

/الملململم.لملم)3ا

11/16

-*"لم

حصاارا

299ف18مادة!اع!يزرابئ)9(كتاب

)3((((((1"1((139

)3("""""".(!
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بم403)

!د!المال!!د-:،دأ"!!لى)!ل!ال!الط

اء:ور*ز!ر!إتإا"ناتا-قاؤصا

--547اإصادذ

(1)ا)ير39عث-!غاًثىاإمَرئنصكانابا)ةريرقيدإاتعذرادْا

-845-ةالماد

(3)ا!الزوعندالااحاث611هـعاىصطلبلا:،شطليس

-5!!-المادة

(3!وجذالماولم!اوءهـرل!دالبا!اصر"ثنيةاؤلنرإ:ناتاقعددتذاا

-55o-دةإطا

ثمالاءمثارجمعتقاصدوؤتءن3نرثريبراىااطالدءتاذا

(؟)بةمت-ارح!حعاخلص-تؤسمت

-هـ5ا-إطدةا

خبرة6لاوانماث-سءًاواصبةكيرر311اجالا*تالبأ!تعلا!ناليم

إلمرابر-م

399ف9ذمادعزرَهانجاا(عماب9)!ئ!؟/لم:!ا؟"؟:؟لمئزلملم6في(19

همطبولائر""))،50،،0الم35

.".-)!(ما3:لألم/7ا!نى)(3!6

11*ألفص9ةد

399ف4مادةث!اعبزرنجأاعماب)3(لأ؟،،!13"ار*ا:!،،فى!!لملم)3(

")!إ)"")))4(،لم،/لملم:ك!)؟(
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n!؟ال!!

أه.*ل!أ

دث!طأثأ"ث!9!اأ

ثيضوجاتهرالض؟َإوراتا-فْط!ا

(1)اؤاثاذاماتواجةءصورلذا

!م!!!!

ل!--o!ة-ل6إ!صا

(2)رالدبماثهفهـةتوف!اذاالبأتعامحا"اث-اليمينقيبءاوا

-هـ5!!-إ!ادةا

الي:انتمهور-سهاب.:واج!م!اا،ا)شكةءئارفي،ا،بمور1أ!-هـن!اذاْ

)جَمنجاشالاوااش!ق"ا،ثملابعدإ-:ىَنحأادؤشأَ!اإ:"ااولخ!-ستلزم

(3)الضعه-!فاصا؟ء(1ا

"-ا!ط!ة-!هـ

بممحما!طية!انمشلوايأتارهـ،3عاى5ءقده!"13نفةةوالاركلاسة-قيوق

(؟)اؤتم-ةو!.لا-تر،1ةنهقصصأصبر!رزنمااو

ا-!ء.ااهـ

لىيىهيإبول!ة!ماثهماىرْرابىْتماب(بم9)قئ!لم!فيأ!بلميي!1ثطئر!ا"أ،ح!/لملوفي9()

319فححل1؟ةد!حا-"لملم6ايز،"لمثط

19ص!ف3ةمادجمزركىانجاابكما)!(اذء11:لمايى9*ا!!/ئاك!!ملم)2(

)!أ)5)أ))))))،)ح!(*ب!لم9ُلأد"عا!سا)3(

ئيره!ط!بول!6دةْماأ!!))(؟)؟لملمالأ!ائأ*لملمثط!المأ!*!!ثالأ؟/1!ل!(4)

399ؤم!ل1!ةدما
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!!ب!ي!

ل!أ!02

؟أ:0دlأ"باvلإ

مضزوجاتالصير.البنات-ففي

-555-ذلمافىا

فم!!مهف!!م

بخفقةزوا-3-اء:داكبرىاالبأتمهرصيضاتيأبغىلا

(1)ؤ!ر!ام!دة!ىا!ا

هـ-5!-دةااط

بةيمةالورثةباتياءْأَبلوعندتطالبات119زوص"الة؟صرةللبشىء4

(2)الهثسيوا!آمص:جة"وماوا-ثازفياًكأهـمالادخ!مابايئالةرق

-هـ75-دةإطا

13!حةيهةطالزواجخند-ةءثاعلمانخاؤفاأ)ذاثزو%114اعغةالبا

3)ا-مض--اجم!لا

هـ58-اطدةا

صص!تتولوفيهاطقفلم-اابذ"لزواجبا)"لمثنجاالأأوءىاذا

!حبماالمر

ونجاثيىصطب6ابنك!اىيزرمادة)1(كتابافي!لملم"ث3أألم!،1!ا؟لم،ذ3،لم!كأ!لملم)9(

139لفم!9!ذدمالمالملألم،!ا"ء!

113ف7مادةاكطقاءيرْر)2(.بممآلبئد،لملم؟كط!الأثا--)3(

"")))011)1))!(-سا)3(
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ل!،!ن!.؟

)7.3(

!3؟5"له61ل!أ9ألأ

اووجمرروالزوجىالمح!اإلب"اتح!في

(1)اكوا!وؤتبهصاإعن*3

!مث!!فأ.

-هـ5دأ-لمادةا

!-اواا!ءمثىارباورمورهنتقدرفا!جممورا.-وة!ابناتصمن!اذا

بصبمَطا-.إ"فيتهـءةتمثزو-"11-ئية8تاوكلحى!مصاًإقءإاإطليقصم

(3)أ!ببماصتايرنجما3واجى)زا-رزته!اوهضاتهإمدتروجتورناما

هـ-56-اإطدة

إلى-لاوصىاذا

)3(الوصية

جازتا)ثركةمالت5بضاتهزواج5خ!

لإ*!ا،!أ/!ائأ3لملم!6لململأ+ط"،!ا6ير*)1(في

ا"ص!ء1ار

319ف7ةدماعيزرك!انجا-ابحماع(1)

رووراملف"ط

*3913ف*9فادةهاءع!يزربنا!!تا)3(

.")!59إ)"أ)"(;)0،
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أjtال!

ثا؟9كأ

"6في

)!.8(

ء!6ظأ؟لأهـ

ئ!أ!لة!ئم!أ6لطء!66

9"حضأ!

؟+؟آ

ده!إ*!ط!ه!أ5لأ"+*؟* اا!ا!ط،ءا!-د/احهء

أ!6ءأ9؟ح!.أكر959!إ!ا

!ال!!!ال!

!11!!جم

!؟!*أ

!o

محح!درالمع!!ابى!ي!"إب

ف!

ء-سالومحط

5!(؟!!فى؟،!يأفض(إمحض"احالىفي)

-5ال!)--اإصادة

يثنها4لاةر4)في!ىت!مت،انصةأص!:،!ؤلمزالحح!جةحالنم!اِالوع!!4كا؟تاذا

،لا!لص*-ور-!ءةفىمور".إجمطهـ،إئنرءجةا ()."الجصب01فب..جمما!مماكاو..لىا

-.-!ال!!-دةلماا

5ىوإ-!اءقى"!تارقئصقت!خْبرالر"جةحمالفااوى.ء"ا

(2!إءينااوةإءشافالمصواغا)وء!ابوفاذ

الااذتنةالا

ح!.اصارا

ك!1/9ف!هةدصاخا-:اكل.ش-وثنب!(عت9).لما!نى3:،لملم7؟ء9/9ظ؟هـت!ببماأأظأآا(1)

هـ072"6"")!أ!()3ألملمهأظا!*الملمخ!"؟آالملم()3
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6؟ليكالأ

)902(

11"161أظ

!ماَالوص!يش

ولفيفىاثل!

-65س-ةلمادا

وبلغهصثلاغائبابنلههوكانفاذاالموءىقصدالىدأءُت!ار

حيالابنااتظوثماجىة-جمبالىماله!برءبلحفأوصىماتانه

(1)الوصيةابطلت

-564-المادة

وده!لاوصيةوص!ايةءدتاولادهلاحدمالهبجهيمالرجلاوصىاذا

(3)لراجمي!3+أالاولادوكانصفيرًااوالولدكاث

-565-المادة

المعضدونإطلاسعضاذاكانتشمحهالةالاوصيةشحدذلكوص
....

بهابهرْاوالتهمرفمافياطقأاليهلاهـوصىانصريحاأ!ء:تاذاْاو

ء(r)وصيةةالىوصايةاخهالا

جعاالمر

/!لم1لأنمأكهلملم2656ب!+9(1)

لم6لململما/لم*)2(

لملمIIلملم/لم3كأ)3(

642ف1ةدهاطممثباحوشنب(ع:!9)

)2(""((((4"،

)3("""""(("
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92()هـ

الي!ل!ثع!الأ!11*71!لا!لأألا

!شالوصمفي

566 ;<Ul-.

انمايهوتJطuا؟ءخاث"االموصىالابنانالىصيةآضهنتاذا

(9)وص!يةلايخنوصإءدتإطلطاططالسلصهآوصا-بفاًصمرنت

-675----المادة

151ابى"ِؤ!حدانباليبماخةيأبتانإطلإلمجميعإيهاا)وصر!للابنيجورْ

(2)ا!اماو)بسهناكاذاكانالوص!ايةلاالوصية!

-5ث!8-إطدةا

اليهاإوصىالابناذاكالْىوص!إيةلاوصجمةونعتبرا!امولالبسلا

الضصاتلاحدىالوصىيةاوكاإتبى-اتاقبإواالوصجمدالذ!رهو

r()إخفجهتصااوإوص!ىاا-وذأ-دا)جهاإوصىكانادْااواخوا!اددرن

-965-المادة

ا)وصس،جمازتمعهولا-مييّاولادهلأحدبام!والهالر-اراوصىا!ا

أراجعا

42!ف!دةمانمشباطحوشهب(كغا1)ء6؟ذ*-7//664!*ء//ألم9بم33/لم(1)

مورام!يهَ

642فهمادةحوشنمشباط)2(كتابئد،//!:لمحر//61لم209بم")2(

1)أ1//6لأ3//لم/لم/)3( 6 (( (! (( (( )r("
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)992(

Iذأ9لأ!أيه ! II!,-(للأفىن!

الوصيعشفي

اغنبار*حا)-واءِعالىالاوالادطبعالآ-روالنصهفللاجنيبا)ةصف

(1)خليي!اوصياًالوصببة4باسها)صادرةالابن

-575-المادة

وصطيةعدّتالإولادمنلاثنينإصااا!لمجصموتا)وصيةاذاكا؟ت

(3)وصيةا!ءاطيمملهما

-175-الماد!

ثاتأوا،،الآ-ووبالنصفلولدإأطا!بنصفا)وص!ةكانمتاذا

الاو"لاولدبالفسبةوصية!أءتبرتكاونآ-اولاد!ناكوكاث

برثشلوَّالأااولدافيم-اويرخلالاولادباقيعاثمالكانيبالنسبة!روصاية

(3)إرزكورااكعصففينصايبهمممم

لم،ن9؟:نل6!ر/لم)9(آالملم؟5،لم

ألم،*لم)3(لملم،،لم2:ء6

/لملم.)3(لململم،لململم

جعالمرا

643ف9ةدماطا-وشنرومفب(!تأ1)%

""19""أ!"(2)أ

ذات!االمأدة)3(أ.
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!لأ؟6

)393(

!6!أ"*أثا

اوصيبضفي

--27َ5ةَدادا

3!فى!يم

(1)و!يةالاوصهايةنتعدَّالمزوجةادال!بمهـخ!الوصريةنتكااذا

---735المىإدة

ءةاراًاعزو-خههـ/:13نحصهغحاًلاولادهامولهسصيعالرجىإ!اوصىاذا

فياطةوقصنلهامابلمفالها!اتخ!م!عاتّارضتهآاوعا!تو!

(2)شلإ1لهالمح!يتةالدوصنبهِد-لمتماكانتءدازوا-!اءقيد

475--ادإدة

ورنلهاةيهاإتمااطق،ثاكاناولادهلزوبر-4كاءحىد!،طالىاوءفاذا

(3)واجالزءقدلباطةوق

-575-المادة

ا):4إوءىاتمنىالرزء*كأفي-!ناالت!مفأإوءىتمفحاله!صا:"

لملم*"لم؟ص13الم3؟لم!نم*لملمب(1)

/لم؟*الم5ءنزلملم+ل!

11،+ا04:نؤلملم+في16ث(2)

لاأ./لم3آا*ا/لمسا"ُلأ*؟لم/)3(

جىحاالمر

29مادةم!ة!باطحوشن)9(كتمابأدأ-ْ

709هاءيزرفانجهوطور62؟ف

609"ه!ءفىرابنطوركتاب)3((

809)91مادهماجمزرابن،)3(إ
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6؟للألر

3()1'\

(6الإأأظإ

الوصيضفي

(1)الموصىحياةمدةالا:دفاع"ن

ول3ى!يم

-675-ةلمادا

اليهِيموصىفموهـتعملاًكاتاذاالموصىوفاةء:لىالثجرنمر

(3)تةلورا!يعفمو"ىنفصلاًواذاكان

-775ةَإطدا

الرفيوفاتهوقتالطخالهجماربهِأوصى*اأنوصىإخاذا

(3)العيندون

-785-ادهَلما

ودفحا-ذهإيهافلموصىمتصلآال!روكالْىالباثإوصىاماتاذا

دصترىقيمته

(4)أشترىاحهتمنفمواإكأفصالىحمفيمنفصلاًاوالرفاذاكان

o،*9!زء:لملمذ6لمأ+ط3لم،-!9)

ألملم؟لأثلمالمالما(2)

لم%لم6لو5لملم/لم/لم(3)

لململململململلاه)؟(

جعاالمر

753ف9ةدماحه!شنمشباطب(كتا9)

""12)"""(2).ء

"1)3"))"،)3(نرنرَ

.!"""3"))"(4)أ:
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!!!أ!6

!492(

!؟6!أذأإ

ال!صص-سجما

!يإئأث!8!أ

-75!-ةدلماا

بعدماافالبيعوؤفءىادو-ءباةفياليهاإوصىباعاذا

!1)إوصصىاوفاة

-هـ58ء-اإطذه

كلتبالابا!بوفاذا)وصفيلسزة(!ص"ا)إوصىاماتاذا

(2)الموصىوفاةانتظار

-185---اإطدة

(3)ا)وصيةءقدفيصرلمجاًالر-وعصق)خة-4ءفظانلاكلوصى

ئز؟!لم6-ذ،لم؟5لم6ج!-ظ)1(ب!/لم

لملم+ل!59/لململململم():

ول؟ألا13لململململم3()

جحالمراا

257ف4مادةحوشنسشباط)1(كنابأ

""5""))1))3(أ

""7))""!)3(أ

http://kotob.has.it



!لأي؟

أ!92(

6رأأ!أأ!اأ

الوصصمضفي

فىلملأ!!ماء

لأ(63؟6-ئهأ6لإاأ)ظ(المرض-الفيالوصية)

-285--.+ةلمادا

مملكماويؤ-!ايوصيىالتالموخماصضف!و!وللانهمصان

بهبفش!ءَ)1(

-835-ةإطدا

!2)شىا!1-ي!دة13ب!ثية34قضالوع!يةنبرورْ

-485-ةدإطا

الفرا!قوالزآالجس!اواصحفالةوىاحماثما!وإإوت،.رض

3)"اظ!ارطرج"ئ!(6ك-93)ه!فصهبمااءبريةباخنهو.شكلبر

-855-اإطدة

لارجلااويدصبلااجىوعومولافىكلدواوالمصدعَّيراع!-!اوالاءرتا

لملم؟أض*طلأ/لمء6لم59كيمالملمآا(9)

لأ"لملم9ممأبم/لململم.لمنأ2)

لملم67دئزأ-لملم111/)3(

جعلمربخاا

928ف7مادةحوثنمشمباصا)9(كآب،

%)2("!""1(1(1

.(f'"""(2؟؟"5أ
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ا!92(

جم!!ثأأَجيم!؟ك!أ1لمحا1*9لائلا

الصصيعشفي

(1)شطرعايصاصرإمدلا

-685-ةدإطا

جمازتاصرابهلشلالىٍبظقلابمنيوصياثانساتاراداذا

(2)ظلا"هقكااذ41صيهو

5-ةإ!ادإ 8 V-

لمولوالوص:"حقتاإوتصرء!قاهـ-،الهمبر!هاوصىاذأ

(3)ئةإلورشصيئا!نرك

-85,-إإصادة

اوصىوتثة-!ءاارثإشا!ماكلتولاوارثًخيرتور.ةَثز!برهِلا

ا)وصعيةكانتإبمراارو:ياز!ءص"اولهوارث؟اويرْئهلامنبثنجور

(؟)!عاًباطا!ة

"لملم+ئلتأالم6لماخ!بما/لمبم(9)

المأ،،خا./لملم/لملم(2)

Uثلملم6لأت؟لملم26الملم/)3(

في./\لأ5فيلم؟6لملم-لملم(4)

المر!جرا

052فهمادةحههـشنمشباط1(كتاب)"

:)2("(1(1"6"(1

2"9""أ)")3(: A Y

938"9")))))))4(أ
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66لكالز

)217(

م16أ!أأظ

الوصضضفي

ثيم!5!

-85!-ةلمادا

علىيشولىاوأخذ3رزاإفكانءت3عبارا)،صيةاذاكانت

اجهاإلم!و.صىكان!ولوالوعميةجازتالمنراويثالهَورسصلجها!ططلا!ذا

(1)امتيازةيضيعا)بمراووارثيخر

هـ-دا.-المادة

(2)ينالآخرعنتمييزهاوالورطنةحدلأادالجم!الوصيةقيوز

-195-لمادةا

(3)الآ%رابممىادونيرعاثةالوربمفىبأنالوصيةفيوزلا

-295-ةلمادا

ءلات!تابيهالاولادلاحدالمالبكلالوصهيةكانتاذا

(؟)وصيةلاوصاية

جعلمراا

YANف7دةماطحوشنمشبابإعستا1)أ؟لملم9!أ:*؟"لم6لمء؟كلمب!لملم(1)

1)"9"""1)2()%!لململزد3شأ(2)

."))"""3"")3(ةء3.لهـأ)3(

"!"""-""(-.؟)أ3(أللا4)
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69!علا

)892(

+أ1إلاأ؟ثا

الو!يحشفي

mcممال!نهيم

5!م-ةلمادا i-.-

لا:-إقينالآ-راإضصفوا!لاوالادلأ-دانصفباا)وصيةكانتاذا

%1)عى!ثسباطا!اص"يخازه!عإجم!اكإنجغءامننميمتمماإوص!يهاجازت

--495-المادذ

فر،إ!اًاطهصاا!االادهكاتاولزوج!خهكاءحىدإضاإرإوحماإدْا

(2!الزواجعة!فياطفوقكلنلها

-595--دةادا

ادالروتبردمايت!!عالا!رزهواطاللازو%*بهالموصى

(3)الوصيةوؤتبمد

-695-ةلمادا

الموصبيس!ألىناإادالكاكانردّووجىبالوصيةلطلتاذا

لملم9ئأا!ا"شلملم9ئأكا2"3+ء"بم!رلملم!(19

*ا/لم+/هطت!لملم!6+اث!)3

ئلا3)3(

جعاالمر

128فو؟3ةدماطباثء-وشنب(كتا1)اا

801فراعنر5اجمنطور)!)3(!

لا)اَ"))")))3(
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!!؟69

(1)الرخ!عناليه

!992(

آ61لأاأثا

سالو?في

لمحمللأ!!

-715-لماادةإ

وأيمنلاولافىبباموالباوصممتيضصسوهوالم!وءىقالا!ا

لهواذاس!قد،3"!تشحى،-5لهفا)وصحيةبنالثا:ا!!واوا-لىجصرالاله

,()دو!ثنوحىدهلها)وعهـجمةنتابنكابنواشالش،

-895-المادة

تمنهيهاإفهـفاهاصكبولا!املا-ىاهـثَاليوبافنيإوءعاااصاقااذا

الإكأ؟ثْامناخىتٍدصشساوبةاقسام!نلاتةءخهانحيا)ياتي

!يننولاوالاناثه.ءبههـ!االدج!وشيبنفرقلاقماك!رفاهولاصامز-م

(r)إثزو؟تاوعبرإثزو؟تا

=o!9-المادة

النصفهذاتفلهلى6ولاوالادبلفلانامواليقالاذا

9")أ(-،لم*.-سا

)3(لململم/

)3(2/لم/

-؟ا"أ

بم،؟ل!3

؟"ا9،لمج

5ط؟لملم%-صا

يهلمائز؟ظَ

اإراجع

682ف71ةدماطمشباحوشنب(كتا1)!لا

ا)
7تج2"-3""""(13

1)3".؟.""*""ء)3(أ
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66ل!لأ

(1)إ:عحفاوللاولاد

0133(

16إ*ألإأأ

الوصيشفي

!tلمحبماللا

-556-دةلمااا

الجنللاوفالنصففلانولاولادوفلاتلفلاناموالبقالاذا

(3))ثلثاادلاولالآخرا9لنصفاو

-106-إطدةا

ومايتركهيمونكللاْوفهـىلفاإنإ"دهمنثمنلفاسامواليقالاذا

اجهاؤوا!الااطالةهذهفيا)ثانيفاذلاهـوصىثاوارلشَّالأيمنإ1مااثايخا

مااليهؤولاك-افيفياتا)صح!"حالفيالوصيةاذاكانتالاشى

(3)لاءثرصىأًواركوَّالأهـدا5-،كاكاتا!الأءوَّاءنذيمإفْ

-206--المادة

مطىإاتيضس5و!ووأوصىالغيرييمافيا!ٌمالهمتكان

"!ونوفا!مبمديبئوماالزه.ن!نفيصكذااوألادهالىكذا

المراجع

247فهدةماحوش!مشباط9(كتاب)ء،//6!-ثلم-65ه-/لم1()

المذكورةالمادة"")))))2(3سا21(

2؟8ف1ةدما))")))))3(ل!ا/نأهع-/نض;لم9ع؟-/1)3(
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(%IY).

بأ3للأ!يم61161لأ،طأ

الوصيشفي

يتولوأقللاولادبحوزولابالوصيةالتوريثُ!لسبيل!لالفلان

(1)يمضإ1ولوله!ارتقذَكااكثر!

--306.-لمادةا

)فلانبمدهوهـقلفا؟!بحدهوصتلفلانامواليالموصىقالاذا

الثانيءنيؤول!ورتتهالرالثالثملوَّالأعنيؤولماضهوراوفلثافي

(3)لالاءولورئةفالمالؤلالأص:إةفياثانياماتواذا

-56ع--المادة

ق-الاَّوالثانيالأوَّلاليه!لموصىجملاونلا.والالاهـذهفي

الثالثالىوبمدهاكإفيالىالشىيؤوك-ئالىقبةدوتالانحفاع

كانتاذاالااليهفىالمت!ضدإطالهابروزفالأتصرفحصا!اذانهاغير

هـ-نلفلانالآنوصن)ملاتاءوالي"الموحمماؤولتضمنتالوصية

(3)التصرفابطالتماوراوالثالمثاواكالااليهإلموصىفان"بعده

ا/تأنأ!6؟لملم!6،شا؟+/لم(9)

!لأ؟لملم*5ظ()3

للاه)3(

جعالمرا

2؟"8ت2دةمامشباطحوشنب(كتا1)

(2)((""((3""

)3(""(("((
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9!طولط!ي

)222(

61لم!لأأ!لا"

الوىصوب

ك!ط!الالأ!!أ

506-ةالماد

وت!مرفإ!لمىهـا*ناثانيمعاسصنينل!دةللأولالوص!يةاذاكانت

(1)إطالهالا،افيجازبالبهخ!اساالاءوّ

-656-ا-ا!اادة

اهـدعن4بمتلزو-قالالاحىدر!ذهفيإيهااشءع1ا!لىاذاكات

جى*أثاولوالرؤبةدولْىالرحاهـ.نالااالديناواخه!طإسصلحيفايرلهمافا؟-صألدا،ق

الاختفص!الاَقلهليسفانه4ا)كأوبم-قأصةابا!5اورهه!اَا)!هاإوءى

(3!لى*4ؤ6بمشاكتانيكااالص"ا)ر!ىالىب!دهميت!وؤاسه.الرؤب"!محا

-756----ا)طدة

الآنهـءنو.لمده)ة(لأنالآناومنلقلةار6اهـَوا)ياإوءىا!قاأذا

الاء-ح!-فالاَّوا)!افيللاذىوليسلاثاكفالوصقيلفلان

(")حم!مماصيامحدة5

-------.---.--.-------..-.َ----3ء.--جعا-.--ء--المرَ----.--.---!-.---.--.--

3مادة.ءشباطحوشن)9(كتأب%65/لمأ3%ءئزالم36ُ،،ا3لم59لمادلما3)9(

مورامصاشية82؟فمرل:ذ+بر؟آ

82؟فمادة!مشباصاصوشن)2(!اب،لم"ا!!أْ:،ضْأ:)2(

""7"")))!)3(أأئزأُلم3ئأه)3(
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لأ)223

!مد!دا!5*ي!61!الأ؟لكالأي

الوصيشفي

-856-ةلمادا

المالشردَّإوصريةاسقصتالالأوٌأ-باةفيالفافيتوقاذا

(1)اإوعىالى

-06!-لمادةا

وتزوجتآخرالهبعدهاوه.قب!إطذاتغيرالماص5yًاوءعاإذا

الايده!تطلuاح!لكافيئولا!بموززوج!ال!إ)شصيةاتاأةا"ر

ه.!نا!ابالنسه4فىهومااوالآنمف!لامةإلوصيةتض!نتاذا

(2)الآخرلاشخص

----016--لمادةا

الآ-رلاشخصالوع!ليةحقَّتوماتتشهإ!ذاتالصراةاذاكانت

(3)اكوخ!يدصاصاإطلنزعلهوجمارْءِ..*.

جعلمراا

،هطآالم،؟(\)د-؟!

ril":ئؤ

!7248مادةحوشنمشباط11(كتابلمألم؟"اطآا-؟ا،لم

"،).8""أ)")2(؟

ءذاع،اطدةا!!")3(%-
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)2!!(

ل!ك!!-ا!يم1!11*56931!لأ

الوصيشفي

6-11-المادة

صتزوبر4بنبلهوكاتلورهـتم-او.ددد!-الأيا..وا)بقالاذا

ويولد!طاو4لكوصإوصيةفاليمَاالأص!ابمدوحىياة-13زوحياذقيوما"ت

(1)ازوجكثىولاالموصىأموفاةبمدفلبنتمااو

-216-المادة

إرضاصتثفىشاابمنيال!يملكا5جم!يخىالمراسءىاذا

(2)ص!-يش"مهماكانتالوص!يةطلت

6-?3-اإطدة

فا)وص!يةيرْلإاطرنجوهوآ-رصضفيوانما!وفحإمشف!اذا

(3)تجطارلا!كاباقرة

-416-ةدلماا

الوفاةوأجم!قالآخرالمرضاصابهثموخرجالفراشفارقاذا.

المراجع

3؟8ف9َ5دماطمشباحوشنب(كتا1)!فىلملم9ثأنم3دلململم6"59؟//بم(9)

052ء2""أ)))))c')أ-،لمئا؟ءألملم6،(ُ،لم(2)

""""!"!)3(أ5للا)3(
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)!!5(

لمحأك!ثياثيم!15!!69لأثأ

الوءيشفي

(1)باطلىفالوصيةلؤَالأالمرضعنناشئة

-516-المادة

فيهوقمتالذيبالمرضتوقالموصىاذاكانمامكلرفةيبرإااذا

الوفاةانث!تاذااماصىا!لورثةاإطلآخركاتبمرضاوالوصية

(2)الموءف6نةلورشفتفلاالوعحيةبمرض!

-616.-لمادةإ

اموالهم!خ2وؤفاَّكاسةاذااإرصىشىفاءِبعدايضاًالوصيةتبطا!

3)سهلورشمئأمنها..ا
..يبىَأ

-176-المادة

فالوصيةالآ-رالبعضدوتاإطلببعضالمريضأَو!ىاذا

المهدالمعرو!!اشتملتدامتما4الصسحالفيانهالوصحيحةكما

(؟)لهرصهـعفلاإوصىاشنيواذاأ()7ا!ابا)قنيان

المراجع

052ف2دةماحوشنمشباطب(كل19ث1:1011//56!!-ا/ء(9)

925"""""")3(//ل!ر6ء9ُ)2(لأه

"""ذتأقي6//أ!9/)3(--"ء

.)،2أ!مإ)))))ل!".)!م(أ.لإأ/4306(ث)
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66للالأ

)2!.!(

أnislIأظ

م!صشحهالووب

ظ3!لأ!يم

-816-اطادةإ

ةصرورةفا!الوفاةقربلعلىانهاالمذ!ورةالوص!يةأتطنتاذاْ

(1)الرجصوعجازالموضىشقواذاالعمدلذاث

-916-المادة

اكاءرلمجاوت!ءنتوبا)!ىخابةإطلابكلالوعحببةاذاكا؟ت

وااليهالموصىالىءقدهاأ-لمواذاْالوص!يةنفذت"الآنامن"ص*جىزة

(2)اهـوصىر-وعفاربا)!؟ا!وفإلصرالشريالعهدتسضهت

-062-المادة

واعليهِالةبضأثرعل!براًاواوبحراسفرهقبجالىالىجلصىاواذا

يومىانويوزإكزعاحالةهههـفياأوصىانهاكأبرنجائابمرضاصهابته

الموءىا-ءمسائرالبعت!رصاوسدلىاطلقاوص!وإذاسفهب

(3)انزعاحالةفيو!و

لم؟لميا"3أ/لم6لم1ء3/لم+(9)

لملمى؟ئل5oكا(2).

لملم؟9ل!3فيلملمذ+/39يالململم3(3)

بحالمرا

053ف7دةما!احوشصنمشباب(كتا1)نر

!-"9""""2()إ

2ة1"3«-«))«)3(في
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69ل!لأ

)327(

*!6!أ111أ

الو!ريضفي

!!ل!!ن

-126-ةولدا

عة!ديموصب!!ئميمثفاذاالموتبمدماالىمضافٌتمليكٌالوصايه

اؤْاطقوق-ر-تباته4ولفةلفق!برااوزوجتهطظوقمجفىماالوفاة

(1)اليهلا"وصىف!ويبئوماالههـصهيةمال"عنقةالنه

----226--.المادهَ

(3)بالوص!يةكاصنيؤلاانيضش11او!عمااذا

-236--لم!ادةا

(3!بالوص!يةإ*بىفلاالتركةممالءقمالمأطألمينفقلاانإوصىاذا

-462-المادة

!ة-اتكانتألمورتةا)بعضوابقبالبعضاوصىاذا

+،كا(4)عايهمتمالمأ

جعاالمر

253ف9ةدماصشباطحوشن(كتاب9)ء،/لمك!5ْ-ذلم،3لم:9+،لم!م(1)

353"53"""1)"(2)!،يأ/لأ،5زذا9/6:كيم/لم+(21

ثاذاالمادة""""أ!)3(جص-سهق)3(

.!93""""))؟()؟*؟!أ/pء3للا)4(
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ل!3!المحم!16*؟أظ691لأللأ

الوصيشفي

-625-المادة

دونالتر!في4ورثصَوتصرفاجنبىِّالىاموالهبجعضاوصىاذا

(1)!فالتهلهماطاص!الىمماالبةفلىحة"اليهالموصىا!اءِ

-626-المادة

الو!ية!عقدوكاتاليهِاإوصىحقاءطاءَتةالوراد!ىاذا

(2)لهم"يسمعفلايده

-627المادة

لاعْص4تعداليهيموصىيىالممطلمالموصىكأدالو!جةبقيتاذا

(3)الوصيةعنالموصىرج!خخمالاحى!ورة!

-628-المادة

(4)شرعاتضيرالا-خبمايةالمحامامامالرع!!ة

(M (Nا؟ممل:6لملمر6/!:ج!لملم/!

ئأ3(2)

/361،،ئز:ذ/لم50،6جبمالملم+31(

لم3/لأ؟ُش:ذلملمذ6لم،"لم!")

جىحاالمر

3ه!ف6مادةحوشنمشباط9(كتاب)

ذاتهاالمادة""")2!

.2525.ف،!"!)3(

353(" 32 ! (( (( " )t
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ولورلأفى161ظ11!)69للألأ

الوصيشفي

962--المادة

صحتهصالفيو!وباعانهلونافذكااكلوالهبعضيضالمربيع

مفقيضهماودغالميعاستردادبهجازوشنىيما،ثمماباعصاذااما

(1)هوكابعينهيزللمالثزكاناذاالثز

-563--المادة

ورشتهيضساتءَاَشىممروهانهالاّيوعىانللانسانانولو

(2)الباعثم!كانبعض!ثماوعهم

و//9لا5ز،لم6/*وللماب!.(9).

*""لم؟لا30الم!55ُ،6ألمحأ(2)

ا!حالمر

.03ف3مادةصسْنمشباع!(كتاب9)

382لا1"""ثا)2(

http://kotob.has.it



6؟لأ!ع

11335

!!!كأولأءMin!!ءأب

ئزئأ6=71+6+بلالأ

!66ا؟ذأهه9+!أولللاهك!6إذت!!ألأيأبإئر63اإجم6كأ+ه6!ي

محش!رالثاء!نماي!جالبط

في

القصرمحلىوالوصايضيضالوا1

--.م!6ا--لمادةا

تزوجاتالىوادالالنةحم!فيبنتهعالمحاشرعا4ا)ولأإ!لأب

(1)اصثانةحى!افيكانتولورص!دها..بلغو

---632-المادة

البنتاسضخدامووالتعليمابيةالتر-قعنتايةالنفس!يةلولاا

إولاية!واويمينصاانذرهاوالغاءثاءَلمنوؤولمجهاابوهايريدمنعند

وأخذمااممل!واجرةا-:خدام!اصتبقبضعنال!نايةا!

!VA؟ألم!لز،لم+!(1)

جعاالمر

37-فصله!ءيزرابن)9(كتابنر
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ئأب!؟!لا

)2!9(

ث!؟هأ6ث!ث!ألأأ

الآ!ىدرمحلىوالوصإيشالوإيلأقيفي

كملا"!!أ

اك"ويضهـ-ن4أشتحةقدوماكأ!-ا3صواستلامطريقهافيءلميهنعثرؤفىْ

(1)فيهلهيةالاشصالاامماءنالميراثمن.أ-:جوة"مااما

-irr-المادة

زا)تتزلآاقاء-!ةكانتوإثطاقتاوالبنتبل!تاذا

(2)13ءةالولاية

-36لح-.--اإطدة

4ْطررهلأسهشعمةاصث-الاساطةا)ولدعاتا)ولالة
هـ.م.-001

(3)لأمهثمالأبا

-563-المادة

صكاتشناباهـيؤؤأاذاوصريالاولدن!يمااص7هتءجةا)ث-إساطةابةالاو

لح()المالكأ5للولدما

7!3ثز*+!لم(9) ،f:!بمكا//!ا،ُ"ئ

-،،ئ!هء،الملم2()2

كالا؟//+آ-*/لمحا"،/*آلم)3(

3ط)4(

جعالمرا

178و37ف!لهاعنررانجا)1(كتابإ

""tعادة"")2(،

YAAت8مادةحوثن"مث!باط)3(كتا:/

.)4("-(("""."
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!2!2(

!ا!لبها!يم515161صأ53كأ)2يلألع

الةصرمحلىدرالوءإقيالوللاإدشفي

636-.-المادة

اجرةقبضتموتعليمهابىْ"تربيةفلىواإطلالفةس!الأبولابة

(1)%ولو"نفقتعاتدامماال!ار.إقصبءلميهيحثرقدوماممله

-637--المادة

(2)الاءبتوقاذاالنفسعلماهطانماب!هـهمصنموالأا؟دولاية

--638-المادة

(3)وفاتهقبلالقصَّمراوالادهعاىالانسانايوصىاتيجب

936--ةدلماا

رالة!!روءامادظم!انءمةإثاالساط"عا
..00001مر

(؟)لهمأجكاذا

جعاإلمر

288ت8ةدهاحوشنمشباط(كتاب1)،6لز631/لأ"//3ء3لم36لم1:ء+لمُ(9)

072ونصل

)2(!أ/لم6

5؟لم

يململم36(

(t)ل!ه

6+!لم!لم55

لمذلم؟للا

مرألملم20،6

آالملمأث!لأاذلملمأكم

لأ"لم!لْىهنم

هـ34فصلديعماهيورى)2(كتاب

343فاورخطيمابراهيموماجن

092ف9ةدماطصوشنمشبابكتا)3(

(4)""""""
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69لأ!ع

)(

أ16!أهأ!اي!إه)

الةءرعلىوالوصايشالوللإتمافي

-546-لمادةا

ك!3لمحم!ع

(1)ماغيوصدلماذا!االوصمايةتجصارانالشرعيةلمىلمطةيجوز

-6داا-المادة

(2)غيرهادوقالبا!دفياا!روفةالسلطةاكمرعيةبا)سلطةالمق!صهود

-246-ةلمادا

يتهرفالة-اصرابض"يدالىاإطلبد!يوصىاتللأبيجوز

)3(بنفسهفيه

-346-لمادةا

(04)اَلباوخدولْىاواعصأةالاءبمنالختارالوصىانيهونيوز

36+ول1() -9 e9/،ك!لم5يألملمم

1،ا+63

ئأه6v/لمأ!بم()2

65"5؟3ُ//ول3() r!لأ"/ا

للأه(4)

بمالمرا

3!.ف9مادةحوشن"شباط)1(كتاب!6"ك!أ

مورامطشية

092ف9مادةحوشقمشباط)2(كآب

مورامحاشية

92-.9مادةطحوشنمشبا)3(كتاب J

4()(("!(((("
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الا6لكالأ

)*4(

اDirlulmإ

لةحهَدرا!،ل!فيْ!رأرىإالرأيلايشفي

!!!!يم

-!44-ةالماد

جرؤقنا-الْىءاليماإ!إإنت-!ءيةا4بروهـلامصوللابالملأصبرشزما

(1)صىلواءِاشةا

-6لح5-ةدلماا

(2)الوفاةبعدوصياًيصلمىلاصجماتهحالبالأءنالوكيل

-646--إ)طدة

ثصالمتهوفىمالح!مرالههـءىءَ!اقامت-تدا)ن!مرءسةا)سا!ا"لىع

دبقىواكانيةالوءسأخذ!اإاح!ا!،اأ-خصتجنم!نو!ابصتبر!-ِكلةءول

r()بالاسىحلامءلميهيمزحى4ا)مسلمالدى

746-لمادةا

(؟)لهمماكلنيتقهشاتا)قص-.تدةفاصقاذاكانلاوصى

المراجع

لملم؟9لا13،لملم!!ا!ج!لملمب(9)

لألم!9نأ:5لم/16*(2)

3ءئز!/لمر)ي(لط

9/،6لأ5لملمئم6)4(!/اء3"لم

092ف2ةدماطمشبا-وئفنب(!!9)

روورام4شبحما«««(2)

092ل!مز9ةدما

093ف3ةد!صاصوشنمتنبابr(كغا)

(4).""'((((t((((
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!!لأ!9

)235(-..

ث!!دالأ!مأأي!أ:6أفى*5)

القصءلىواوح!إيشالولايشفي

-8،6-!إطدا

تفيرهيوجبه،لاصظتفاذااص:3شصاقص"حمرءيةالنتاسصلطةارو

(1)وكيرتهبادرت

!ا6َدا-ةلمادا

باليبة*عبتاذاالايجوزالاالألبقبل*ءتالختارالو!قيعيق

(3)عزلهيوجبما

-.--556--ةإطدا

".تلاانهفيلميف"إشرعه"ْا!لم!"لا،جازالختىارالوصىربذَّاذا

(3)القهسمال

لمطةلاس!تصيممتاذا

t()هءيرقامتاو

ئز\/لم!!ئم6/لمشا"،ذلم31()9ء

للأ3)3(

يظ3)3(ء

01أ؟لمطتأ)4(ئأثط

----ي15ء-ةدلماا

عزلتهءحالتهلمصاءَعتايخارالوءىانإنصصرعيهإ

---ع!االمر

052فهمادةورشباطصوشهن(بمضاب1)ا

"")!"))أ))2(

))1)"))")!)ع!(3?

".)4(6"((((((
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2()ثعم

3!ألمحمثغ1501ى!أ9ن!!بمأ6؟!لألأ

القصرمحلىوالرصايشيشالوا1في

-652المادة

الشرعب"اسلطةجازهـسؤتمفغيرالىالوهىاقرضاذا

()1القرضةابطال

-356المادة

الهسطي!طثاصانولاالقصرءنيدهيغارلااتالوصى!

(2)قاللابقدريضفقانعليهبل

-465-المادة

اقراضهاجقالشرءيةإسلطةاتوسطتانقوالنربهةاذابهمانت

لافامةضرورةتهقىفلاالصحيفة؟قىصقتدرص!-الحاكلثفالىبفائدة

(3)هذهواطالوصىّ

61/لم!ول+9/لملأ6aالم!م!//!!؟،(9)

لملم؟كزه5نه(2)

ب!لملم9لأ5هللأ)3(

ا)راجع

همادة!شباط-وشن)1(كتاب%

مورامصاشية093فصل

093ف7مادةطحوشنمشبا)2(كتاب

""8))"))،)3(ا
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)!،7(

لمحأفيللأجيم(31ث!)69لأل!

القصرمحلىوالوصايشالوالأيشفي

-565-المادة

نصلهايتوفقيتمارمالهممنإةصراءفتنفقانالنترعيةلممصلمطة

(1)المط!بةبالمزايايقترض

-656-المادة

لنفسهالماليأخذاتءيةالثالسلطةباذنلموصىيجوز

(2)بالفائدة

657--ا)صادة

الوءىوالاَّكاتاظمارالىاةصحرامالتعريضيروزلا

)3(!سؤلا!

-658---المادة

4)أطاجةعندعليهمنفاقللاالقصرمنقولات"نيبيعالْىلوكى

لملم3ألأ!!لملم596لمح!/لم3(1)

للأه5/ا16ول(2)

0لفا)3( aألأAl19ى،

،"1،1لأv!للا(4)

صعجىالمرا

2*.ف8مادةحوشنمش!باط1(كتاب)إ

ل!!ا"""أ)")2(إ

مورامطشية

01و9مادةءشباطحوشن)3(كتاب

*92فصل

092ف11مادةحوشنمشباط4(كتاب)

http://kotob.has.it



*؟qلrل

!381)

؟؟هأ3nulاكأ

القحسبرءلىوالوص!إيشيشالوا1!ا

-956)لمادةا

!لاءكطجيم

الىإةنححاءاامامكأالةع!حىقىوقءلتالدفاعاص-!انالوصىعلى

(9)الا!فاءالمحاميناحيد

-.066-لمادةا

(3)هـلاة!ا)وحىثثادةقبوليةاكصصااتمنعلا

-166-ةالماد

!لاةجمفغيركاأوالوولازمينالدتهلمص!همافيا)قصر!نفاقالا

(3)3+اتسىل!كلر9صوبفرط"صر

-266--اتمادة

اقص-هـاءنلض!هدقاناوحممايجوزلا

(4)بهموتليقمناسبة

الصدقةاذاكانتالا

لم؟9/6كأءهأ/لم6لمأ5لم/لمحم3(9)

للأ55لملم!أ!م(2)

ألمولأُممأ50للا)3(

لئأ3)؟(

جعاالمو

092ف29ةدماطحوشنمسباب(كتا1)%

%(2)!((("(("(1

مورامطشيةتج

092ف59ةدماطشباكلحوشنبخا)3(عإ

))"!"""t()أ
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6؟لألأ

!93()

!31316ك!ث!أك!

الةص!درعلىإسوالوححاالوللايشْفي

-6ث!3-لمادةا

لالأ!فا!يم

تظديم5-!الرثدبحدالة!مرالىدتهب!3ماتسليماوءىعالى

(1)ابهالاً-ممهابه

-466-المادة

جؤليسبأقلمجافانبممدتهما4أسليمعندْيإ)خصسا)وءى!

(2)هذاعرشئذصته

--566-ةلمادا

فينازعاواوبمفيأ!جإبله؟لْىاذاالالمجافالاالخىآرإوصىا

(3)ا!را)!ايخالفهشىء

-III-ذلمادا

(،1ءلفانعليههـوصبالةءمنمالشىضياعإوصىاادىاذا

المرا-!ع

092ف69ةدمانروشباطحوشاب(عة9)لمأثلم9ا/لم،!أطقي9ُمما

2()(("(("((،

)3("،(("(1"

"...)1))"))لا()؟
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6؟للألأ

)."!؟

515161*ث!9!اأ

الق!هرعلى!رالوصايشالولايشفِى

كاثأئلألمحم

-667-ىةدلماا

ناالأاتفصيلآالقصر--ابتقديمجفغيرالوصياتولو

(1)ادح!رةقبلالصغيرةعلىمحاسبهاللّه

-668-المادة

الوصيعلىوجباجنبب"سلطةٍكلتالوص-إيةكانتاذا

(2)مفصّلااطم!ابتقديم

-66!ه-المادة

وجودتعذراذاالاالانالوصيبلمفلاالقاشصيزاطْ!وزلا

)3(يحنلفالْىلمجبللائقوصى

-675-اإطدة

منيسرقاويةكأدؤدلماض!امنثمرءلجاامكاتنحتاراالوصى

لملم1لمئ!6ءأ"َلملم6؟5ُلمحم!لم3(9)

لملمه16ءلملم/؟لمئأ،:مململم6لم9!!بمالملم3(2)

"!لملم+لم05)3(للا

جعاإرا

092ف79دةماشباط4حوشنب(كتا1)

2()(1(("""((

مورامحماشية

0093ف81ةدماطحوشنمشباب)3(كت!أ
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)934(

"نيالبم!م.169511ألاك!9ا2فكاال!ي

لصالقصمحليوالوصايشاالولايضقي

(1)سز!اوا!لكلئا)قاصمرمال

ث!-17-اإطمادة

(2)اقصراحساب!رويىةدينانالا!ضاءءندإوصى!بروز

-يلاي-المادة

لهءوزل!لاال!ءل!باشاوإطلاواسغالوصه-ايةالوءىقهلمتى

(3)يمتنعالطهذابحد

يه-ع!7-ةإصادإ

لاوصى-ازالالصتة-الةالىتدءوورةء"اك!ةاذاكاف

(؟)يس!لت!جملان

-674-المادة

لهملْسبولوباونهمبعدالقصرالىالتركة-شليمروتحبوزلا

،!5!إلمنم6/لم5؟ُوللملم7(19

لم+االا!،لملم7ا9ُ!ولا/3(3)

لململم3،؟لأ5لألملم!،9عءلم/+)3(

للأه3الم"!؟(4)

جعالمرا

20392-ف0ةدماحوشن!ثمباطب(كتا\)

2()"(("8"099

2!"أ))3( 90 " raw

،أ)""-!)))(4)ا

،ورامصالث!"
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أ!24(

!أ!!ملالأ!أ!أثط6ث!ثيمألماأ!!الأ!!

القم!رمحلىاثوءإيشدراا!ىالأإهأْافي

(1)الس!وسصؤوافطالالسرا

---567-ةلىئىا

واإ-لوكاص-نءغدالاالتركةتسليمإ!دمالمورلْطاوصي!اذا

(2)لالوص:4ع!لا):لموخإحد!صًهابملمطكأراوالاصمتقامة

-ي!!-الما!!

عليممرؤضالوصاية!م-ازالرآّخاولا!ه!اإورلفاوصىا*ا

س)إوءىاالىالا!د!المورلماأجم!نما

-Ivy-إ!ا!ةا

واإورو!ااضفارالج!خ-الْىيئاه!!راةلموء4هـقهللافاءبروزلا

(!)المر!ط!الىفيوهووا!!طرونلهاإو!ود!ط

حمجىاا!لر

092ف26مادة!وشهن!ثمباط(عتاب1)ث!ا/1!ل!أال!"//!أ،ثطالم//!لم9()

(rي)أإ!أ!أأ!أأإش!(ا6"!جمأ!//أالم:لأيي///أثطالم//!م(

)!(لأ!

مورامصاشية

9و8مادة!شباطحوشن)4(كتاب!ا،lMثطلز؟"!الإ"!ثطأ/tilm)؟(
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\لالألأي

)343(

[o؟أInv!)في

ال!!هدو!فأأ!ص!بماإكاواالوا9يشفبا

-6A!-اإطدة

!!ثالأ!!

ناكايئالوثسسق-!اطر!"ن!يمنعلاالذكا!اوالههـطهـ4

(1)-!ينالعنتسقبلوخإحدالبيع؟خلاأرزكاءِااوالنباهةعدم

-!7!-ألمادد

دلأتإبت!فاذافرتينلوونةالطاالباتيناحث-!الىنإنتتر!ا

بمن!ه،ا)::عإصح!!سثةإث!ثينواا)"-"بوخمفبا

(3)(3!؟!)يآ-ع!ىالرجل

--.!ال58--ةدلماا

عوى؟البعإطالالض")وففليستونماتمامةاراإوارلثطإباعاذا

(3)ا*ث-هـفيالحهقميمتوفرهاللازمالنةمروط!!ىءوف!الباخان

-186-إطدةا

ناقبارالببعردلابائع-ازإ"نض!رينابوخقبلالببعحصإتاذا

!!/لأ6لم؟:ولالم3(9)

لملم!ا6*كأ03لالأ(3).

لمذ6،!لأ03*)3(

ط8VIخلأ؟

اجعلمرا

532ف9ةدماطمعثمباصوشنب(كآ9)أ

))"111)))!".(!ؤا

يرإ)"9ص!)!!"")ص!(
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إ!!!(

لأك!ل!ألمحم01!أ!عأال!ن!*!ر!6!ثلأ!بم

ال!مهرلحط!رال!ءايشال!لإدشفي

اكءمين4قيهف!4ال!قارفيالمثمترص!ن-مبّوا!ااكءإمصداوإدةاتتم

(1)الىيممنه!!!

68-اإطدة Y-

!ثحية"سقطالهيمح!ا)باخيطهنوأايعممموينمدةت!م!طمتى

(2)ا)بيعوتتصغيراسه:4"بىكافيفيهالطجق

-683-الماد!

المن!ولطفيايةط!!ربا!حمالحاصلىالث!واءاوالببعفيَالطنيجوزلا

!ص

(3)شرياآات:اراا!صىاوالنضمرءيةإسهلمطةابواسما"العقاراو

ث!-84-الماد!

ىفيْبا!"4!فاك!"طإفالاوصىلاوإثصرعو"السلما"!وزلا

(؟)باطلآَالة!مرفوالاكانالقاصومال!ن

!لم/!لملاه!!لملمفي-!51/،ول3(1)

هيلا/(3)

/لمأثض،لأ،!:بلأه)3(

ولاه(،)

برحالمرا

ص!53ف9؟دةماطحوشنمم!باب(كآ1)إ

!أ)أ)"ل!"(2)أ

،(D (r""6لا!!"

(4)،"،n(<»»
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)!!!أء

!مل!!:كا،ك!ءأول!أ!أ!د!ل!لايع!ه

القصرعلىوالوصنايشالولإيشْ،يا

-685-المادة

انةالهناةتا)هثًفيعف.افاصراسنةكأرالثلاثةالباغهبة

(1)المرض!صالفيولوع!نتثافذة!ة

-*،االمر

حوجمْنكتاب600111//91لم-له65ألملمئر3،59/لمول(9)

235فصلى

?بخادأ-.ص؟؟3!مث!في
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)6!!ا

لكاك!!فىلم!xvإلأ71لا،!اا!طلإ+

6لرنلأ+66بئ66بلألأ

11339للأ*أ6ل!ألالمحأ*هلاولل!3 Inc3!3!3!6!ه

أ!ب!أ9*؟6أ+للأ9*ل!66لأأ!ا66لا3.(6؟+رأ

محمنَهرالشماممعلباب

!ما

لؤاهشا!را!ر

-686-المادة

(1)رش!دهيبلغحتىطبطعليهمحجورالصنير

-7!6-المادهْ

قيم)3وضنصبالاص!موالاخرسابئوفعلىث!رعايح!ر

)3(ثسوي

جعالمرا

092ف9ةدماحوسشمشباطب(كتا9)6/،فيظ5نم15،116ولإ/3(9)

"))72!ل!-رأأ(2)3/لما9ُلأ95هل!(!)

6+)"أء136ك!؟ل!/ولً، Mann؟لالم/؟3؟)
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)347(

cow!م!أأ!الأ"3يأ1لا،،اأ6؟ثدألأ

الح!ووالقوامسَجما

-'IAA-.الما!!

المراداقارباحدطاسفعلىبناء4اكسمحباعلةبال!اطبمهـمنوط

(1)ءلميهاطجر

968--المادة

(2)تةيميعمه4لطَّاكمرعية4إساطاتوبخهأمسفيها

6!5-المادة

يس!لملاانووض!ى)ممهفم"ابفغااولادها"دعلماالىجىلاوصىاذا

(3)!ر-حبورآوءدَّبالوصيةصلىالم!ةق!آاذاالاإطلىااليه

ث!-!أ-أ)طدة

حقَمالهكلاثمرءيةاالسلطة-تمرفاظماركلفوالفارّالاسو

(4)وفاتهتثبم!طاويعود

"لملمثملم01)1(273

لملمأ3،؟لأ3هللأ(2)

؟الم+ل!،301+لمالاء3؟(اي

لملم92لأ65لم362"/5+لم/ول(4)

،.!جعالمرا.

593فمعم!باطحوشن)9(كتاب

!-"36مادة"))")))2(

235فعملثاقجزءمبيط")4(

3835فأ2وشنفمثمباطمادةَ")4(
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.!ئم!يعى

ى)!!2(

الأ؟ث!أثاالأبأ+اأ

)قوا"كا21!جروأ!لمحا

-2-!6-اصادةا

ك!!!م!ك!

ا!ازااوالاسيرهاليدوا"يم!تن!لمجصاللزوم.ءندالثرمحية"لسلط

ا"داءلاءيهتي!وقاتْينبةيولافاوَّلآلآاوعندهاالغئةويودع

(1)ناًاطبااإطلاذاكاقالاثإنالوارالاتارب

-6ص!!-ا)صادة

إنهاطعلىاؤتمنالدى4ترورمحاس!4بمدرودتهالفارّاوللأسير

(2)تعبهشاءًاجراذاالمدبهور!نوللأكلغيابهاثناءَ

-!!!-إ!ادةا

هـذاخ؟ؤل!!باجشبىولزوص!تكللمغ-!عنللألصكر!!ر-تاذا

3+()ماليَاعلطمرافالاهق4الهمرءيةالمسلطة

-596-إطدةا

اتام!"ص!74لتصو)والةارّصعجؤيعدلايارادْنهالفا"م!

حم!المواص

لملمر1لأ365/لم-،ثط،!طول+(9).،

+/11،!،لأ؟5فالا!لما)ء،.،

7!لمئؤه!!ه)3(/-

!!في2غمادة!ثعباطحوشن9(عضاب)

))!09))أا!"أ)()3

!9!"))!!"؟()
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للألأيه9

)!؟!(

ا9-أ-أنأأ؟أ9َئأإ

لف!إم!اصلىبجودرافي

(1)أ"ءإرهوانق!امت

!!!3

-66!ه0--إإطدة

رها-14اتزط!تشاودذالصناو.اصصافرجىلآاقيالىطه.!اوكا!اذا

(2)الةاردصيرإلأاعمح!كةكالق

-ةلمادا

ا،-لم!"صازإورلمم!وكلوهـ،لام!اؤراا!اوآأَعادحصا)-فركأكاقاذا

r()ءلميهافلأشرا

-دةإ،ط

حاز!أتبارادتها)خاءبفان!اشص:ررتاذا

(؟!ارثينا)شالأقاربلاا-دعل!

اسصتأهـ.نتوهـطالهءفالىإءا"

لمآلم؟-/.ء؟لملم-ا(9)

ءأت3/ا-أ؟(2)

1المبئأ2

طنم(31

لملم!9يانم6ا-*لململمء.جيم/لم،+(4)

ا!خالمر

285ف4مادةممثباطن)1(كتابحوثبر

!))))")3!إ

مههـرامطشهية

28فه4مادةحوشنمشب!ط)3(كتات

مههـرامطشية

لم!،؟ب!فيهمادةمشباحطنجاحوشن)؟(كأ
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يأيمه؟لي

أ.!!(

ظ613اللأ؟أ*الاا

مشالحجروالق!إفي

!لمق!!ا

----996-دةاإط

(1)ت"ورا11بخهاقرنتصماكاالةامح!راسهشئماتْلا.بصح

.-7هـ5-المادة

ئهله-يماحدالىقي-ارالكل!سليمسبموزفلاقاصرَاَالغا*بكالْىاذا

(2):ارثغيرامكانوارثاًلهاقاراحدالهولافيالميراث

-هـ7أاإطدة

للأبءلميهولايةل!"كلالأشدهءت!لةاصراإوروث!الuا

(3)الةارندوا)تقولعاتوصجاًتنصهلجبهيروزنماوا

-57ي-لمادةا

!ا(!ء!رهـ9ا)ممهولاقامتيةلاوص!ايسح!حلحلابالأاذاكان

"لم6،ئأ9شا6لملم6-!52يزلملم-(1)

:ظ(2)

/لم96لأء3كأ3لملم216ا3()

05ن(؟)

جحأالمر

ب58ف6ةدماطحههـشنمشبابإكتا9)

""!،""()3إ

583ف8ةدماممورا"")3(%

81
"،،!"()4ا
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6!ل!لر

3!ةأء9

أ3أ93الأأيأنز؟*اإ

الحجروالقوامشفي

-7.س-المادة

بدلهغير-واقامةعقلهحازالوحمطإواممةيماأ!!اساءَ.نتاذا

فى!لألمحم

------4----.-...---َ.-..1)راجع.--.-.00ءَ-.--.-.-ص-.--*-ص--َ.-.-.----.3-

92،فهـةدماط-وش!سث!باب(كتما9)أ6الما*لأ!نململم6لم9!3لم،6ا(9)
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ن+؟ك!ط9

)به!!لأأ

16فىاج!6

ئأللأ؟؟3-ثء6-

6هـ3أولأا-،صأ.:..لأأظ6لمأ9613إ؟؟96لىأتلمحا+"ث*8

ك!6إ+6516لى-ثول6لىلإأ6903ا-ا6ا*"أ؟أ-لا؟؟با

!ي!للأ؟ولث

الحشىرفيلبا!ب

في

-سالهـ

-407-.-ةدالما

إت!هـتإفيالر،بةترو!

(1))*اإوهىهـبمن

اا)ةهـ!إ!دِاواكلحمصاصهمىْالافيَاب!ابتانتاش

--هـ57-إ!ادةا.

12دشصةصو!ا"-!لآ11..د.اصا! (1و3مرو.مء-!رهلى.ءن..سا

--.657---دةْاإط

ح!صاىادْاالاإتوا)ث-االمئقواسافيبادبمحتالةإ-صَبةا-ت،نبت

/")9(-لم

صا/لمذ

رحأ!ط()2--

،هلملمحه--.لم
لأط"لمئزت"*/-ا

اجع

2؟1ف9دةماممثباطحوشن(!اب1)؟

061فمبلطو

2!9ف1ةدمماط=وثه!كلشصالب(!خا!)إ
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6+ء9ج!طْ

(1)الموهـوبتسايم

)ملاب!ء(

ئر6؟6

ال!في

يزلم؟ط!ثً!ول

-757-!الماد

الهه4اثبإت؟زالغيرذمه،حبوديعةاوديفاالمو!وبكالطاذا

(3)إضتصرجمبةا،لبينة

-!ة8-!لمادا

جىازل!الموهوبذمةفيينإ،ءلت!ابرايمةًاوشداثبةااذاكان!
(r)لجفةل!اثباخماا

-57?-دةإلمما

(4)ا!بةفيالرجىوعيجوزلا

ئم"*ا،لمث.7ا؟/لم9/-طا3/ا*(11

"!أ*ازرلما

لملم-9صا؟نرءلأ"3"لمءإآ"لمنما2/جمأ!(-از

هلمحا3)ي!(ء

لمُئى9مملىنمفأثا)4(3

!ص؟االمر

!ه9و.989طحوشنمشبا(!ا)""ءادا
9أ"*".//.

391و99*و

142ف؟مادةحوشنمشباط21(كآب

،"!"أ)أ))!)3(أ

"ءث!3أ)لا"-"()!أ
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9يلمط

2!هـ)4

616!فىحِم

الهب!شفي

-517لمادةا

!:9!ةث!ث

(1)لهالمو!وبلمجزهإ1اذاا!قاراهبةفئبموع!الىبروز

ا!طد!-711--

(3)اله"ابمااتال!آْ!الهلما!ثمزا)تهـ-نلعلَّةيةًص!ورالهبة!ثتطاذا

217--المادة

ا)ففه"الاص!تلهلىء.وءوتفديس5--ءقماالأجاا!بةاذاكانت

ب!رصاحبهالماإوكلوباردءننوقفاذامدوءاالمذ!ورالأجلمدة

المنمف!ةقيمةردلهأو!ولبااشلىمباطلىالهبةءدتالأ-لاانقضا-

3)الماضيةالى!

-17ص!-لماد!ا

41اإوهـوباواهـا!با!ياةهـغيداالهبةفيدرعالرصاذاكاعت

لملم!9لأءفيلملم!بما؟لم6ءإئمالمبم91)

ئجالم9لانم/لملمك!6لم؟أط3ه!أ(2)

لم،أطحملالم،لأ66نط؟،!رلمll)!(بم

جعاالمو

943ف3ةدماطمشاحوشن(كتاب9)

642)!"""))"()2أ

؟9"\""))")3(
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ال؟لأئلأ

!()!هـ

ذ+!6مه

الهبشفي

(411-2تاكتاءبانةلهالموهوبنتةاعاحقإع!اا!والقيدصى!

!مم!لا!!ا

.-417-دةإطا

اص-شامولوبونوء"الاتفْذز(62ش!كأطعالى4محلةا!هـ4اذاكانت

(3)بإوهوا

---517---ةلمادا

r()!اإخةسا-م!اذاإء4ر"!اا)مت!أردلهالموهوبطط

-Vأ1---ةالماد

قيا."اثحاتءلممه-لهصاكلا!عاابرالحاًا)ت-س!ااذاكات
....بو.وو!.--

(4)ور"المصلإحاألاا)نت-هـطابها،لاكهاثبإتاالواهـبؤماىسصلم!ياًكالْىاواذبه

-717-إطدةا

اصكأهـ!ابلوخؤبا!التصرثْءدمبشرطالأدداشالىالرجىلو!باذا

)1(

(3)

(r)

)4(

"لأ"؟ئما*،.-؟هالملما

"اتَتنز"لم3؟ظ

ئطئر

ألملمآ*لملأ*ت3"شا

A.?--
طصا

جعاالمر

!ا12ف6دةماطحوشنمشباب(كا9)!ِ

%)2("!(((!-9"((

!(1(" (( ،( )r"""

.""01")!"،)4(بر
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,I!!الألا

)!!لأ(

!!6از+

الهجعشجمط

ثيم!لا!-!أ

-ة-+اثيالهبة!!اإتالضمرصاايم"ط!اإفش!اا)ءمت-هـفي!!ت

(1)الصغيرحقفيبةيتونلميمص"؟

-717-إطدةا

فيخ!يهاءنص!وسطهةًا5ء-ةوفيا6ً!اء!الالضاذا،ثلْىيمواتينبغى

!أ//بم(ء.،ئد-/لم*أ*)سأينإ،إ..إاد.)تاصاإةعهابا"شء!زء!ابناشطو"إبت3
لىصسا

(هـالاكاتأ-اد)با)ة"بانثاول"!3إت-هـياأ*ثم-دباحاص!*او

(2)خ!ياًلااطلاشى*تا

-817اإطدة

(3)لابماهأت!اداهـ"أ-اش!قيد* .ا!

-----917-ةإ-ادا

ا!4إ!إطا!الهجازعنهركاب3سبانهشصا!دينالههـا!بأسصأداذا

(؟)ادا3رل!جعنولو

جىص!أالمر

142ف11ةدما!أمشباحه!لثنبكضا(1)،لمفي"لم9ظءلالملم"-لم.ءيزلىلم-!1)

""29ء))""""(2)لم!15/نل35فأ!3)

243))\!)«""!(3)ء*لملم2"5*لم/ك!*لم2ءذء-)3(

"(4)أ!ث(4!
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6؟ئظلأ

)357(

ذ-6!ه

الهع!في

!مل!"في

-027-ةاداد

ءزرفةقاذاإ-نوa.إععالاشهادامحرذاأ!اإ!هإالافا!ب!وز

إطألابمالااجمرعاىالهقدت،!ي!ثآاما-طا!!لالاولادإاثثافيالواءب

+ص

(1)دا"هاالعقودفيجمرهعلىاصطورولمذا(66،ئز7196ثد)صصهـ!ا

-172---لمأدةا

وبربولهذاباطاسةوالاكانت-مْيهلقولاا!المحبةاشكالْىمف

(2)العلنيةبمسعاالهقديشتملىان

-!7!-المادة

ش-هـعابةالمطاالةواءدلمجسباضداالوا!باسش!لمجتباذا

)3(علنجةًالهبةكانت

-327-ةلمادا

؟هدفا،؟وترثيماًاالبةت!نبميفرمى!هـوالواهباو!فادْا

-/،-ثلم55-/1؟1()

لملمدلأ،-ط:المعأ)3

6،لم6ممر-ط3ن)3(

.لملم''!-
ثء-

ج!عاالمر

242ف2مادةحههـشنمشباط)1(كتابلأ

.)2(""""3"،

%)3((("""5(((1
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v6!لأ

(YOA)

أ!!6اكم

ال!بشفي

(1)!امبطلأاخفابرهذا

!مأط!!ا

--427--ةلممادا

ألاثخمالء!ظر؟وتانيوكثصاشاالواهبانطةا!"اذاكانت

(3)ال!لمنيةجمرعلىالحقد

----572--المادة

الآ%دونءَاثةسصتوف4َا-دهمابمةدينالهبةادْاص!ررت

()سالآخروبطلالمستوقصرح

-736-الماد!

لها3االي!يمبانلهزواجماءندالر-اهـءتإإرأةطلبتاذا

ءإتياَاإتو-4الىوو!*4صآرصثمي-!اطل1المجموو!باولادهفهإرض

(4)اط!ينفيباطلىالهبةكانت

لملمأأ%5-لملم؟+لم9ء!لملم-(9)

ممئا3(2)

(w)لملم-ألأ+سا3لأ

لمأ1ُلأ55فها(4)

ج!عاالمو

342ف6مادةحوشنءشباحط)9(كضابإ

))")))!،"(2)ئج

"،8))"!"3()إ

!)!59"،"")4(أ
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69ئلألأ

19135

7زا؟6

أالبشفي

-727-لمادةا

)ئ!؟أاخرشخصبوا-طةالهبةقبوا!اتيهونزلمجو

(9)مطيرفضانلهلامو!وبغاوا

-728-الماده

3mلعجيم

6فى T619(بر؟

(3)ا!ه"ءقداواإو!وبالشى!اثالثاا)شخصبا-خلامكلخاال!ةرر.إخم

-7ي!ه-المأدة

إاه،لهإو!وباالىوصولهاؤبا!"إلههءنالصدرللاثاهـب!بمهـز

)3(صدؤةانهاعاتالقرائنلْتا

-573-دةلماا

أ4!الواهتالهالهبةردتا)يهالهبةرصواطقبالىلهإوكلوبا5،تاذا

جعاالمر

3؟2ف9مادةحوشنءشباط)1(كتابءئأ!/لم*ْ"انج-6ء.3ُ/احر)9(

))""ي)،"(3)%ب!ه)2(

"1)3""""ء(r).ل!ه//؟55،سا)3(

هـ13"8،ةإ)"")4(ئملأ"اب3/61+ا9!ئمأ+"!)؟(
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!فىلر؟؟

)!06(

أالبضفي

-.7سأ-المادة

اثفىل!!م

إوهوباالى3صجمةإ1توصحيا!قبا!ا!ا!ب1تماصاا!أإوهـوبماتاذا

(1)ا!إحرباورثةالىردث41

-7س2---المادة

إ،اهباماتاذا

(2)ورزننهالىسلعت

الص"!ة11ما..ةما0100111.
لهه!ع!و!-،!كلو1،5!لطء

.."..هـ1ا

--vrr-----ةلمادإ

وما!إوثاصمشحماليالا!ابء:لىاءا!مباكاتاذا

الواكلبثةورالىردتالي!ا)!:4!وص:قباطا"ءشبالمر

الما4الهبا)واهبدفعوقتابطةز"فىطماا"إوكل!بأاذاكالْى

تصموتهسبهتو)وماتاذاورشتهاوا"اإو!وبالت-ة!ااسطةا!

(3)إرزبمكصرإاهربالوت*.؟إ"دإوارثاالأدة3نتاوكااهربإوا

ئز*،لمبت-لم/-*ا*لمتثلمبالم(9)

3ت)2(

لملمفئ49عثثما)3(

جعِاإرا

هـ39ف8مادةشنمشباطحه1ِ(كتاب)

ل!"""""")3(أ

لا"9))""لا)3(أ

http://kotob.has.it



+51+9"-
اظاءا

)936(

+افى6جر

ال!بعمقفي

3،ي!!ظ

-473-ةلمادا

فيكرجىصااتعيضهفيداممالهيجوزالأالمرض!الئنالوا!ب

اذاول!ننجفسهلاغيرهبواصطةلهالموهـشبالىال!ثىسلَّ+ااذا4هه

(1)اصصبةالهالمو!وباسلامبعدلوشالرجوعلهجازشق

ول-5-----المادة

ال!جمةويع!لمالأمانةايؤديانلتوصيلماالهبةاجهااإسدَّء"مينافيى

(2)هادبماإطرالاح!مواا-الأحوالمجىبي!دهااو
-367-لمادةا

حياةثنلهالمو!وبإ!اعقدهاتسليماطىالهبةصحةشوؤفلا

3)0(أ؟+ا!بالقنيان)وفالمعرتمدبالهشرعيةالهبةدا.ءت،،له!اهبا

.-7!مهي-المادة

المئةومنراشدآبالفايكونانغيرهعنابر"ايةبلفيمنيش!هـط

لملمث6ئأ5-لملم63الم،ءجم/لم6(1)

3/"لم،لأء3.للأ(2)

لمف9"؟ُ!يي،لم!م6"ُ!ا،!مبم)م!(

الإجعلمرا

12فه9مادةطحوشنمشبا1(كتاب)نر

ل!"09""")!)2(

3!2ل!2َ9ل!"لالا)3(
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،فيلأيأ

امسأةام!نرجلا

136!(

6!!6!د

الهـمشفي

-.--738---ةدلم!اا

(2)لنفمص"إل!:*يقبماراقاممهلمجوز

-973-دةلماا

غ!بردعنهؤجملىصااذاللآَا:4ال!سلقهولحُلاليما-!ونالمجه

---547--دةلماا

.ةقباإلْىلهوانما"؟هـهءنيةبل1\!سلا*ضيجوز!ي

3!!يمن

(r)

6A(4)-إت

-.7ثَأ---َالمادة

(5)غرهكأ"قبإ!صئيومبناصغ!هـالهإوهكأبانويماتيجوز

لم965/قينمإ*/لم؟ا5"لم-/لمجيما)9(

أ6المىلابم3للأ(2)

ا!لملم9ظنم3ئ!)3(

؟5//؟دأءتالثأ(؟)

!ب6لملمألأ!ثال!(5)

جعاالمر

342ف1؟ذةماحوشنمشباطب(كآ1)

!(2)""""5\""

)3(""""61((((

(4)(((("((79"((

))815لا.))))كا5()
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4tlrty

.!3!!(

ذ-.*6

االبنضفي

.--.7؟2-المادة

MMلمحمل!

ءإيهإتثداوان!ء4ءقد6إَيم-تء!انلشيخىعهثتأمىاناافسمأميلتادْا

(9)خص!.دمثا،هـ-رداالةبامءاعليم-وصلههوتإوااقإب!)هـإهو

-347-دةالما

اد-كىاووديمةإصثاوإدىلهيخاهـءدإعاىافىبةلهالموممول!اأصرااذا

(3)حبةح!ر!الاإثى!ايردوايمينأعلب!شجىبباطلة!بةإصثا

-74!-المادة

ا!اطوادممالمبةالوا!كبحمرفالههـاإو!وبإلوا!باختافاذا

هـ.!بإ!ينهاَ"اإوهوبصدقاهالاكرااد!ىاووديعةاوض!ياعاوله-هـقة

جمشنانللى-:-ازةاش!يزطعةاراالةكأكاتلمحاذاابازةا

)3((6-لم+ا)سنينثاإت

لأالملمئزاط+لمأ6-لم9ء!؟آا(1)

نأ"ا/أ"نم%66بلملم6،ت-ا//ثى)2(

آانز،/لم5حمانر)3(

بحلمراا

443ف1مادةحوشنمشباط(كتات9)/

"7،5042""""لإ2(بز)

""A)!ء"")3(ا
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19!ئز

)!!!ا

ذ+)*6

االبش!ما

الما!!--!!7--

سانم!ثلأ!م

وانمالهاإو!وبهـ!تشف!اًءحمابا)ةضازلامقاراهبةتبماا!الأ

(1)ممبكر!آخرهبةبهقد

-.647---ةلمادا

صبااإطعدالمااحيازةواالقهولبهدابهةإلهإوهوبرفضااذا

،.ندينهاستوفدائ!شااسةلارووهوباذاكانودءتحاءزلاول

(2)إطلاذلك

ءت!"/لمات-مم!لم+؟لمع+،لملمحم)9(

لمZ*اOT:فىلملم6في!أ

.لم"صنم6-ءلملمم.ء2لم+لملم(2)

جعالمرا

24فه9دةماحوشنمشباط(كتاب9)

73ةهيطهـب!مادئنرول!

01مادةمشها!أحوشن2(كتاب)بر

هـ34فمعل،.
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)65!أ

!!!!!أ6؟!اإلاال!!!"

أئؤ!كأ!،:!كااله!ى!لئألأ!

!!ذلادإفي!نأ!لاأ!!لمحأ!+2-يلزال!9!!!ا،لم!ملأ!)111!!! !!.
6ذ!مزلى،!بأ!+!رلأ+لط*ظكإ،1طم!؟1ئأ!،لمما!"آ9َك!وِل

ا!حشروفاوااءإفىيثشباب

الما

!ط!لحتْمهطافىياا

لأ-ع7-لمادةا

()?هـ"مر!ىدة13ا)نه-خهـان
-7دا8-ةدلماا

!!5

*."رفةء!نمايمولتنماااِشمادةَا

(2)أقه.لموَءشهإ؟.-!ءأ!اا...!6

ولالمنةمح!حما:لاش!!ب"

-7!!-ةدلماا

ا.لثمرفيا).يخريمفيعغاومهـتعْلاثثادةح!إرهـومفوضهـعبحوز

جىعاالمر

؟!ط؟.ت!،!!)9(الط

)؟.(؟اأ!ثماأطثمعا

83ف1دةمامشباطحويثهن1(كةاب)لم،ط!دTثطئ!

م!ورام.حماشب!ة)!أ!)!")2(.

2!غصل A-:
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)36!(.

Iلأي!6 Iل!!!1!يم616لل

الشعهافىلآأءافىفي

(1)الشأنصهاحبطلبءق-اءَ

-557-المادة

روقلااططح9الهيئةوكانتألاءلامالحلما،ءمنا)ثاهدكاتادْا

كا؟مفاذاالهيئةاليهتر-لمم!!ثلاثةط"بوالتءلىفي!شكادتهاخذتمنز)ء"

(2)4جكأشلالص"مماإق!فميةا

--157-ااصادة

"!ء"منخصتهـ"امتنعواواذاوده3شصبا-خ!طرالمسطشهديملمف

r()باحضار!اظصمهذا3)ف

-هـ27-ادادة

اطاكةا)،يئةرَإماواقفوهوشم!ادتها)صناهديؤدب

!4)يجلسأق

)9(3 7 ll: 'I m VIM91،3لأ

لملم96لأ55)!أللأ

31(لنه

O!)4(للأ

ا--حالمرا

مورامصاشةمشباطحوثنكتاب)1(

82فصَل3مادة

83ف5مادةمشباطحوشن)2(كتابإ

)3(((""،""

(t)(("""""
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لاال!+ف!

!67(!

1616الأ

)طلآالشهااكطاءفي

!مال!الأ!لما

--357-ةدالما

بهاجارْالظقؤفيلمة12!دصا)صثافدلغةتفممالمح!،4كاتتاذا

(1)بمتربمنةالاسصتحا

-57!ا-ةلمادا

(2)المحكمةوءوافة"المسةمئمدإطبىالايحلفلاالشاهد

-557-اداد!

والاخلأصا)!دقوا-بالىا)شاهداهـح!ةثنبهان:مرعاوا"ب

(3)انحرفااذوالآخرةنياالدفيفىلأاسوءهـءنوقيذيرهالشمادةفي

-75إ-ةدئlا

لايصلءئهبمزلإمثه!ههـداوباتيثثادتهالش!اهديودي

(4)صهـوتهالي!آ

إلمراجع

8ف6مادةمشباطحوشن)1(كتاب9//!ظ35-/لم13!ا//؟)9(

مورامطشة))""")3(

82ؤم!ل2ةدمافىَْ/لم؟!ء+ُذ6-62/3أ!5للا(3)

!8ف7مادةمشباطحوشن)3(كتاب؟3،!،/لملم-63*لم+لملمء)3(

3""8ء""""!(4).بململم9ممأ5!(أب!أه4)
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)\لم!2(

17!دأانا؟!أ!ي

العتش!ا!سلآافىاءفي

-7!7-اإطدة

ألزورخاتووو.اشالصىدقمعود3ا)متاصتافجحمار

-هـ!!-لمادةا

(2)يِرًا4شردة13اكثاتودى

ك!/!!لبهما

.-هـ!!ه--.َ-المادة

س!!اعالا4حاصةلاا)-اليةإ*بئ؟شدا!ود3إمتاتوق!رواتتعته-،-

لم)سىممامحماالاكلوجبيوبردأ!اشرثمإدء.ئمصم

-576-.ةلمادا

لح()اظ!ثرمكأجاب!االمث.!اد!شبرورْلا

--لأالهأ--3المادة

سصمماعجازا-اممرقهمرنادكمةتخمىىاظ!صو!ا-،-كاتاذا

اإراج!عا

28ف09دةماممشباطحوشبن(كةاب1)!لم9لم9صلطلم*!:"،nلم*!(1)

""ء19!"))")2(ا.لأ"لمة!الأ،ُ*!للأ)2(

1)209))"")))3(2ء.7،؟9لمئا؟س!!لالا)!(

))أ)-59"!))أ))؟(!ىأُأَُ)!)4(!لا!ء
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9*!،؟"ول
سضاطء.

(?rl)

!!71لىأ%

لآالشهاثطاءاكىا!ب

!1)ما)يةخ!رالة!""كانمتاذا-2!خرورهغيرفيةا*مال!ث

كصا!ث!!!!ب!!ث!!

-7!لم!-ةداد

)-كاعكأ-سورةدألأآَحصإ!اظصوماحصدكاتاذا

(!)لمجضورهادةالشم

َ---vii--إطدةا

!.مفافرًا.515ateاظى!+ت-2وإا)-ة"اهـ"*ططا)مضاحرلمىاذاكالْى

.هـص!هـ1"!

(3)"غيبهفيا)ثثادةسماعجاز

---7ثه،-ةلمادا

طخبورالسفرءنمهوؤفوَاظص!االبا،ءيرفيا)شاهدكافاذا

موارسالأا"،!دةاتإإئمحا53!امامحىخرورهب!ثرال!رسعادةلىمماعجازشى+ادتا،

جعاألمر

.!اممو!الما!لم3-ح،لم6")1(ياالم73بربر

2!لا()27.

إ!(!أثا

!لأ،لم

همادةمشهاطحوشْ)1(!.طبفيأ!7ا!و،ئط3/

82ؤولمورامطشية

!د!ماطحههـشهنمحثمبا:ع!ا)2(نر

كا"38فم!لمورام"صاشبمفي

كافى!9!ةدماطفىمثج!احه!لضنب)!(كت!%
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لأجم!69

!!،07(

ألأ؟161

أشهافىلآأء12ا!ئفي

ليأ؟ولثم

(1)الدءوىبهاا)ةاص*اهـء!ةالىاوراقها

-576-ةالماد

(3)نفيادة13الحثنتاذاكااظهمط!ىورضرورةلا

--vii-المادة

وصميهاوو):44وصفي5-اوااةاءساو-"ءادةالمث!نجوزلا

(3)ح!يبأصئينضظواو

76-ةالماد v-

(؟)فخحاة-لى*ثةمن4المحكهامامكانتاذاالادةالش!13أ!ىحلاْ

--AIA.-لأدةاإط

ا!آ!يظوم!ن4.-وشولقبهاثا!داالسمبيانمعبهتابة3صاثإثا!جمت

2؟لملم9بأ/335/س!1/.!دء.لم6(9)

9-/ئأءأُ)2(للاه

vلم،ى":لرءثاللأ)3( + niلمن

نلم3+ا،/لغنم

(-في3"بخ"5لمحلأب!3لم":!!،لمآا(ا4آ

-!-------"----.---لمراجعا

28ف79مادةءشباطصوشن9(!ضاب)

)3((1"(((189""

")3(""""*9""

92مادةههطبولإءيى

مشباطمادةحوشن)؟(كتاب؟
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؟I!ؤ.فى

)"97(

1666اللى

!يافىلآالمئهافىاءفى

لأقيلالأ!م

(1)ا-رىشرعيةص!"من4السلمابهااذاكاغت

-976-اإطدة

وبرفىتادْا311ساروقتغيرفياليلجنةرسكلاعاهـ?"انعقاديصح

(3!اظصومبقبولورةص

---077المادة

تسمعباليبنةالاثباتاطاباجا.بةفيرأي"اهـحمةترىاتقباد

(3)الآ-!ا!ا!ءاقواَل

771--المادة

واحا-ة-اكاننهاجة2تأديمابعدشيادتهنهض!مفا!دجمبروزلا

(4)ت!اروالمحا3!ةيوض!جاويفم!رانلهوانمالسصاهياً

ااراجمع

يا"8ف23ةدماط،كبارو-وشنب(كتا1)ا،فى+لم؟!أ:لم+3لم39؟،//س!(1)

مورامصاشية)!""")2(!-6/لم9ئأ363!رأ)2(

ء.38فممل24ماد-

مورام!اشمةءثاط-وشق)3(كتا!1ا-ا11-111
.....--لملم9:أ1r)3(-ا32-3؟لم

82لفص52ةدما

193-!مادةممثباطحوشن)4(كتابا/*1نز5ىُْ:3ْ::ألم?"بم)،(
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!Jy!!نما

لأ)!77

إي!!أبم:

المنْفع!صاكىلآءاثطالْى

؟/!حىث!!!!

--!7!--ةدلمااا

ر!اضرإض.فو4ءلمبو4بخلاذع!،حمأتهإداًش!إشا!،-انجااكذَّاذ

------لم!ا!!ص.--دةلمااا

اذاكانالافحمادة13لىنتإ!د-لاالدءوقفىض!اء4ِلى)!لىءلا.
،.-ا..!ط.،صلى

(3)!اءiِلىيصلحااوله!تهد13شىقيوز4فااًوءفىمح!إًاو

--77،---دةإاط

الاد!شوااولىدرصيعء؟هـاشصةاءَمبخإ!ةإشرإ،خىوةظجا!!!ر+اِةراأ

،ل!اةا4ا!طرجىرودتوا:4ا!بواإكأ*!نادرجةده!شا-14ثانية4!رجى

س!()4إةنا-ةيدهُرجىيغبناوص!ب"ثادر-"هخفبلمىومح

!ا؟-!-ا)طدة

لهدراءاِش!-اها!ات!خ!ناثلاواالدجموركشب4إثالصاشولممالأاالدر-بر!ة.!ةقرا

----------------لا--------َ-جعلمراا-----.-----،----------َ--..لا--.-...---،-.

92ف!دةماروث:اطصوشهنب(ع-ا1)!-لملم6ئلْى!لملما!!،!ُإةآا؟لم(9)

مم!!"9"",))"(!)!"!بمالملم"بخ!3!لملم؟%لمAحأ!االملمآا(!)

1)9)!"""))(إ3أ."..!لم/9ئاكماطظ،أ)ح!
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66خمط!أ

(ي)72

أ616ائز

لآالشض!افىاداءفي

(1)ففياًاثإخاًامالنتهادةكانت

ئا!!جم

-677-ةالماد

وا)ثانيةالأولىالدرجةكلتشاهديئنجينابىملمجوزلا

(3)واحدةشمادةفب

-777-ةلمادا

بالْ-44ايضاماذحءونفعح!"-ينأرولاصدا:-بةباالةالهرأ-ءما
!ما

(3)غيرهمادونالزوبرينولقاصرمغٌدكنهش.الآخرللزوج

ب778-ةلمادا

(4ْ)الشَهادةتمنربةَؤرالات!دالزو-4وحمىالزرجءيهـ.عحاهرة

:ئز"!-لألم،ذه/ُلملم!ه)9(أ

3(لن-ق).

rJ)نز؟لما-أعانى؟اا32فى

.ألملم"!ر5تابأ(")

جعاإرا

33ف2ءمادةمشباطحوشن)1إكتاب!

))"))يم))."")2(!

"))oو3ممادة""")3(إ

")!6لا،")\(4)%
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!أيى6ن
(Yvt)

7؟601بزلز

الشتهافىلآأبرأءفي

لا97-لمادةا

لبهاء!ك!؟لم

(1)النض!ادذتمنعم-لأالا"خلاخوةؤرابةلا

-58،7-ذلمادا

ا)نضحمادةتمنرفلاثيئاًتمدلأالمجردذاظطبة

.--1VA-دةاإط

)3(

!اباةاساالاحص-خاالاشهمر!!هـ!الةإةرا)س!هانتغادةاص:-ء
.....صا

()3قردهالقريب

.--VAY--ةدلماا

(ء)المىاتزالصَادةالشهه.تاغا!اةر"ةباساتاذا

لملم؟،مم.3رلملمول،9ء!طا،+(9)

ك!ا3ثا61ألمحبمالملماث1ممأغ)2(ليأذ

2،لم36:ظ3(لمسأ/

لملم؟2لم9ئ!ذ3لط(،)

صيحلمراا

سمف7مادة*مثباطحوشن)9(كتاب

)2("""1("9""

ب!،و4ام.!طشية

3فثس09مادةمشهاطحوشنب)3(كتاإ

ثا))29"""")؟(أ
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+!275(

؟ئألالأإلم161-ئزا؟6لر!شأ

العثافى!اداء؟ب

-VAS"-ادادة

4الواؤهوكانتالماأ،قاوبالوفاذا)ت-بات!طحاذاا)-األحيزوللا

(1)الن!بتجبامعالاشاهداعلمم!اعلي!اهـادالاسآثاإط!ب

-478.-المادة

!3)الشمصبقبارالواقعةإشا!داءلماذاالماغيزول

-578-المادة

(3)"هًادا3ث!ات)ةر.ببينبروزالا
-VAI-ةلمادا

4)دته13ثقيوزلااطإسة5يخنصاداحى،-إبؤر

-787-ادادة

(5)تهشصكادقبروزلاممداالمحرمات.فا!،عرف.ءن

لملم!9،5ب!؟%لملم؟/.!ا!ملما-(9)

تافأ(2)

لملم؟!،هلأ:تاظ3()

(O)3ن

لملم*أئا:6؟/632لم!3هـ()

المراجع

+ف39ةدماطم!ةباوشن-بكةا(19

!)"""))(3)أ

)3(""،"79"")

.!!أ)!"!"(؟)

43"0،9"""(!)إ
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نلأي!

)276أ

11616البر

لآاثهافىااءأكىفي

7--ةإ-إدا AA-

صَاد!هشصفيوزلاباطلااطا)فمااويمينهفياطا؟ث

،صأثم!دط!يم

--VM-ءةدإطا

ءخ!غنىوتابمنالا4ؤاسص-ارذَولو3!ادتهشىنجوزلَاإ-ارقا

!ه57---ةإ-ادا

)2(

(3)سَادد4بروهـ!ثىلازورااصاهدا

---197--ادةَاإَ

4)دته13شىفيثرزلالىإارا

-297ةدالما

5)تهثى!ادتبروزلااءحماراعاىبفإنها

الم16ممزع؟6/لمأ!9+لملم!ب)9(

لملم؟9ظتأظه)2(

لملمب*ل!::ئا)3(

*9لم/أئأ35للأ(4)

لملم؟إ!أ،5ن!ءلئا؟ط(5)

جعاالمر

3؟ف5مادةمشباطحوشن1(كتاب)أ

"1)7))"،")2(أ

)3("""((8(("

)4((((((("01"((

))،16""1)3)))5(ا
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26"ئأ

)!77(

16أ!+أ

لعقهما!،!اا"فىاوجما

-37!-ةدلماا

(1)اًجبممهماح!نشمَادتهنجوزلااقاصرا

للاك!!!م

-!97؟-ةإ-ادا

(ء9*ع)-!يّاًبمنإ1وعانظتذتوأاهنض-هـيناسصنبىخمف

(3)ثينوالثلااستةاباوغهقيارشىثادتهنجوزل!

-597-ا(طدة

دوتولالمنةفينهاد3شىتجوزالحاناق.حاتاءشت-هـهـمالثلاثةبالى

(3)ل!ج!ن3فوآماالثابت

-697-المادة

(؟)بلغم!فيهسْى!ادت!قيوزلاق!-!دأبّامَعلمٍعفا!دالشص

في+لملزء6لملم!أ،20!ه/لم3(9)

/لم؟،نز35تأ(2)

لملم%2لأ:+للا)3(

,I%لز33ل!أ(؟)

ح"اإرا

3حف9مادةطحوشنمشبا)9(كتاب؟

))أ)Y"))"")2(إ

-"))3)!.""!)3(أ

."-\)4*)،ي)ا،)4(:ء
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6؟"طلر

378()

16أ6)ئز

لآالحقحه!افىاثباءفي

-7!ه7-لماروةا

(1)!ء"توهاولمجةودْضمادةلا

-VIA-اإطدة

(3)عاصمضهإدقيوزاثرلاصما5ِسصرلاا

-997-أحادةا

(3)4شما!فيوزالأإهببىافعة

-008---ةلمادا

iأ!راثثْ)ظتئاوذااإر aiفيair; rri)تهـكاد13شىفبللا

ول3؟ل!ط

)4(

..--.هـ8أ-المادة

(5)تهلمنئمإدتبموزإلاا)!لحةدْو

لم-لمئ!5-لم/!ط/!:؟لملم-(9)

فيلملم2ن!؟لمفىكأه)2(

؟لم/؟لم/9نأتنه)3(

61،/لم9:ئل3سأV)؟(

فيئز؟!لم5؟؟/لملم9ء9+لملم()5

جعالمرا

53ت8دةLمشباطحوشن)9(كصابا

))"\1))""")2(إ

)3(!"(((39"((

""9؟""))")4(

73))1"""!)هـ(
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)937(

ذكأفىثم6؟6ا!إئز6ط!!"؟ط

المشهافى!ا!ىاءفى

-258-دةإطا

(1)ابى!افثادذاطتليدته13شىكبروزلاه.نا!د"لنىالشهمناذأكان

،!المرا؟

63ف9مادةمشباطحوشن)9(كتابفي،لم9نأ3ول//أ6،نمآالملمبب!)1(

http://kotob.has.it



لظ؟؟ي!

!ح!

028()

،ت-؟نز7

5"6أتقيأ3شنأ6ط-صأ6

6ظ3*،طأ!-+ا،9أ+9*ثا6؟*!طأئلىأ9-،شأ6أشأ!!

مم!+*+أبأا+أ+6أ*+ا-3ول91ءفي!936!

درال!مثصرونيخاالثط9*اب

فى

أليحينأ!طاء

لأطث!!

!!

308--ةدإطا

(1)يؤديهاالْىشرء!باليمإنالمكلَّفعلى

-8ء4---دذUا

03خاغير!ااوبا)-وراة!حولواؤفوهوجمناليمإفاطا.إؤدب

!3)،سهإءاسىسلهآغّها3بااحىلمفقائلاممص*%1iاا)عشب

--508--لمادةا

فيلمفكنحنإفاطاال!اهـح!ب!،لال!جليفمجوناتلمجوز

المراجع،

78ت7مادةمشصاطنحوشه)9(كت!ب:"/؟لز3"//؟حألم-//ك)1(

"17"لا"")2(بر9//؟:ئا3ُط)2(
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16!لالأ

)381(

16أئأ3كئأإ

ام!بنااكاءرب

3!!لمفى

انخهائهبمد4.!طلىكلا.صنيوءوآ!ذاعلىالأء!مالآلاابايم!ا

(1)!فانجفوله

--608-ةدالما

با!اللّهباسيلاالتحليفيموتانالآنأت:حا

)2((آ*+أالاح!")بذ-ر

-857-المادة

(3)اطإ)فبلغةال!في.؟ودى

-808-اإصادة

دْنب"يغتمْواللّهانلهنكلولهالمجلفانقبالىاطالفاهـكمةنحذّر

ذنبالاصهاحبهعفقفي!وذْبباطلاْ!لمجلفمفذنبالاا

5-نبكا"الشكل4.ننفتصاللّهان.ايضاًذريتهءنقفينهةالهاطلاكاينا

الباطا!ةال!؟تفيالاءةابهيمما!اللّهإلْى.باطالأ3كلنملمجافكلناجهاى

،ه/"يز5؟+لملم2/نمثبلملم9()

لملمد؟"لز03لئأ(2)

لم؟3/"كأسا3للا)3(

اجعا)ر

87ف17مادةحوشنروث-اص)9(!ابإ

"".91ل!""")2(

)3("-!("!"*y((((
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2(-YA)

فى3ث!ا،ط!أ-+أ13للأا61لِلأجمم

جمنالج!.في،ابراء

-ماعالىبجاف.اءاانه9صتهاهـكة-!ف!عادتاطلفعاى.اصرفان

(1أهوينويهماعلىلااقضاةانواه

-908-المادة

لة-.لاانرجماءَاظصىوماؤناععلمات!صلانباهـكة2-ت
!-

(2)4.لمحيةفيإفاطا

-018-دةاإط

طإا)ةب"فيأديتواذاوصصلجهاولَااطالهءن!صرةاليمينْ؟ؤدى

(3)ثانية-صرَّاستئنافماصروزفلالاط!ح!ةترآى

-11A---المادة

سا-ركلتط7ءة!بزى.،هدإكاذاكاناليم!شاالىيايرألا.

(14الاثاتطرق

،-لمئأ!2ع؟لملم3لم.5!/لم3(1)

فيلملم-أُِلأ5هل!2()

اةلملم؟لم2لأ+ط3أطأ)3(

ئىلألململزألم5لأ!ل)؟(

بعاالمر

87ف02مادة"شباطحو!ن(كضإب9)

)2(""(1"92""

""23"1)")))3(ا

%)4(""""33!!3
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6؟ىئأ

)383(

16الإللاثا

لهحيناءاافىفي.

ص-.قفىئا!م

-218-لمادةا

اصثرلهم!لففلا.الواحدةاقف!يةءاللينطاليوتهدداذا

(1)مصة!مش

-A)3-لمادةا

إطلموبأعرجىصةجؤ،جغتاذأالفيطلبرؤضأفىح!4

(2)ءلمص"الحاف

-18،-دةا،ط

()صا)بارحفيمهكايحففباطلاًا،اطافكل!انةكان!ف

)3(نخليفهعن

-518-المادة

يضح!دسناوصابقى*لهكاتمنهوباطلاًالحلفهـ-ظخة

فيلملمأالملأ3ا/؟2ألم5ا/ول93()

97،31/ئأ5!ئئأه)2(

Minلأ5؟يالملم9ثطب!لم،!ر)3(

جغألمرا

ل!87ف63دةماطحوشن"مثباب(كآ9)ا

!"38"."،أ)ء(2)

9ل!9)!))*"(3) y
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6لكالا J

(1)المحرماتاؤ"لمما

)384(

إث؟ال!؟ا

ا)يهينأ&اءوب

فميما!هال!أ!لم

-618-لمادةا

(2!"تحلية!يروزلاصرلةاا

-718-ةلمساكىا

(3)يحلّفِوأيحذَفيرالضس

-818--ةلمسادا

()؟+لمةتءدّا*"ت!تواذاقيلمفةالامصا

-918-.ةلمادا

(!)نضححتىاطام!!تأخيريخبني

ذُ)؟،لم9نأت؟لملمذ/ا:لمحبما،لم3(9)

لم/؟:14ظ/ا!ء،لململم!3)2(

الم!ءل!أ3دنأ)3(

(t)المِأ9لأ55ئا

ل!mil3!يم(5)

جعالمرا

39تو23دةماحوشنصثباطب(كت!1)

69"ريا"""")2(

،".5"!"أ))3(ا

)6،1"ل!)ا"4()إ

"ورامسطشهء-""")!)5(نر

لأش69فصل6دةما
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)285(

وللأث!جيمأ6!1؟ئاألمحا!96ظلأي

6"3ئ!شأأهـظفيلظ66ممأإلمحأ6

616شأىفيفي-في-66-آَد؟31-الأفي3-7ا؟3لط"في6

!!ءث!أ-61؟حرأألا!7ئأ--أ+23"ائأ؟أأ،ممأ

إرومثهرو!اوأالضا)خالبماب

!رالتسجيلال!قوفى

--028-ةلمادا

(1)التاريخمَنضالياَّاذاكانلتصى!فهـ"طأ،صرءاا-ةدايددلا

--182-المادة

ع!صاإتنويهاوجبكمشطاطسءلفيدكتابة4بالهاذاكات

(2)عليهتوغشتمالمقدكاناذاالتنويههذاعلىوالتوقج

-282-المادة

(3كل!دهـصآ)كافْىاذاالدينءةودإ؟ارض!قيمةلا

اإراجع

34!9مادةطممثباحوشصن)9(كتاب!!ئأ؟لم:4*ْ،لما!ه6/،؟)1(

؟4لا)!5!"!!)2(!//+ئلى5*،،6لمء9لأ!)2(

؟3"7!!ل!"إ3(%9//؟!ئز!يم//5شا\/5أث)،(
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؟غلأ!"

!!86(

11616أللأنا

والتسج!لم!ال!قوكىفي

6حم!!ث!ن

328لمادةا

يمتأسالهقيمةفلاتاريخمطتأخراوتةررماذاالببحعقود

(1)التأ-ثرسببءنمهوها

-82دا-المادة

الضدِفيعليهشالتوقيعاءِالمصبهدا!قداضالة!ىءوز

(2))ححمأألمجوزلاو

528-ةلمادا

با)ةخياتوفاإ-ر(أ9+ائركا)اي!ثدالشىهـيولالمثمودتوتبعخ!رتأ

31(به!!شُلادؤيرهوموتءن

-826-ادادة

41!بأسفل!ثاأيمناذاالعةودسرإشوداتوقي!اتفمتبرلا

)9(

)2(-

)3(

)4(

II-اث*بمالم10ُ+،،!ر ITOذ

لمد،/لم.،لأ،؟-5بِ!

ء3بيه!

لاهلم6لا!6لململمحم9!!لمحم"؟

ء-*..جىحالمرا

3؟ف39ماد،ةمشباطحويفن)9(كتاب%

""69"))!")2(أ

%)3("!""((((."

!-.:!))1"ث!!")!(-
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6؟ئأ؟ط

)387(

86161عاعأ

اشسضليلاكقزفىصْواإْلمحا

-782--دةلماا

كلباشر؟ادحتابة..لموالوزيعاتيمونانيبرب

ولقيللأ!أ

-!82ء--.دةلماا

(2)عاببهتوقيمهينلَارإ1ماصاحىبعلى--"المقد

-928--..لمادةا

ء!-!ةثلاثةمنرعىمية!يثةا"اممرعيةالنىإممهلمطةباا)ءةود1-يرل
الهةدعلىوتوف،ءرزا؟ةنجتوالهيئةْتوزي!اتهمب!جة5ءةريئانض-3،دا

!ى

3()ْلات!جيلا

.-083---دةلماا

الغارتاوظءثرفييريارالتح!انجحونيجوزلا

/لمأ6ل!:ئرلملم3لم*3ُجرلملمب(1)

أالمذلم3"ئأ!2)

لمذ6ئزقيvi/!م3ُ1لمحرأ+(2)

t)3(6لم/ألأنم3ث.

تجعاالمز

ء6نادةفشباعلحوشن)1(عضابإ

3أ))3(% ! " n

*)3(1((1"(1((

*4ء)).ء!!")4(ا

ف!4

((*

لَأ4
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7غل!66

ياهـ!

وحدهجمماالد

ءرف

388()

أ6168لط!

والتسمجيلالحقرفىفي

-13A-المادة

!لمئفأ!!أ

الرئايسبىبواسه!ا!ةاتصىجص!لااعتبراذاا)جماد

-Ary-ةدالما

معارف!ته!حهـ.اوالعةدعنهالم!ادرغيابفيا):نصجهإ!مجوز

(2)الحقدفيطاعنايرء،لماا)بمحه

ص!83-ةالماد

لاًاهـاو!وتيةلآاالاصوراتْ--ي!اءتدالىسىهـيةالهيئةكر(ى

اما.3!!ودالشهيو!انباثا.إ!ا!إةبااراصلا!اطورملوثاكوحونت

"ً
(3)الىوقيعاتبص!"وناخرإسةدانلالثا

أ؟3!إ96/لم:لأ!!ململم6/ثحدلم+/لم(9)

لملم96:ئأ5ن21(

6،لم؟لأ30!3(لهـا

جعلمراا

مورامصاشيةم!شباطحوشن)9(كتاب%

64فصل؟مادة

64ف5مادةحوشنمشباط)2(كتابإ

)3(((!(""7(("

http://kotob.has.it



،!فاط!ا.++؟"!ه

)!8!(

1616اصأنأ

والتسجي!الحق!فىثا

-8ص!؟-لمادةا

في!ا!ثمط

توقيعاتىالش!فإ!ونواانيجبالآخروناالش!ود

(11الاعثليبنْ)احمشاهديئ

-835-المادة

اخرينشصاهديخمامفباتَفلاال!قدود3ا-دثككاباوماتاذا

(2)الاص!لميينالنتمَوداحد3هـكلاصالايموث4توؤب4يرصىبا-انيو

-ث!83-ةألماد

الضوؤ-ح4لمصيرابؤيدءثامثمودواال!قدود3شىي!!بةاالةر

(3)هنااضتص!ادةاتمنبملا

-المادة

جويلالت!احد!يئةاقارباذاكانوابهبهـثاشص-ادةنجوزلا"

!(4ء)اإخعاؤدينا"داو

صعصالمرا0

64ف9مادةمشباطحوشن1(علتاب)*"لمث!د-ط6ه/لمألم915-/لم9()

1)"1313)")1)))3(ء،9%9ئزلمء3.ط)2(

)11)17"""")3(أ*":لم!5ح3أث)3(

،))99)!""))؟(ا.-.لم/ض!9لم"39!ا3ث)؟(.
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!لايكق

)092(

ا6!أؤئ!فىا

والتس!يل}>الحة!ا

-37A---دةلماا

ئبم!فئجيم

!كلت4هـ!حرففى5التمهجيا!-ينالعةدتلاوةيلزمالا

(9)نوقدلمتعاا

--8!8-----لمادةا

اططصريهالمقود

(3)صرعلك4)كأتا

ء!ردامتمات!-بر%نبب!ةا-4!يةامام

؟//لا"=!يهح!ي!11في

-3!!ه-إ!ادةا

المنتشفيلصكنالاانثمهـاً!رءَّيقؤر!بانتخابالترءحمدسبون

r()!ماثالثاَبنتض:إن

لم3لم9تر:؟لم/1؟لمء؟آالملم(9)

؟ُأ؟إلملمئزتأ:/لملم9ءفئآاالم(31

ل!!لم"ئأ5االم9لم59!يمالم،6ا)3(

ا!حا)ر

64ف02ةدماطشباروحَوشنبكتا(9)

66!)7و6""""(2)أ

39"1""""()3نر
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11ل!لأ

تايص-اًا!بروز

(1)لهمخامس!

)993(

؟616/!ىا

لتحكيمفي

-048-لمادةا

كاللاك!لمحم

يدخهون4والاربهاننينريقؤrينتخب

-184-دةط11

(!).اإتاقدينارادةعلطخو"فالااظاهـء!االثالثابنضءا

-8ث2َ-ةلمادأ

(3)عليهالاتفاقتمامبعدحاكيمإاءنالىجوعيجوزلا

/--.riأ8.-اإصسادة

المحإناسامعليهوالاتكلاقاكحيمه.وضهوعبةحصيخص!ِ!

لا"/1؟3؟/د)1(+لململمح!5*لم

في9/لمئا3ئأه()2

9"،؟لا3)3(ئا+ط

!"613-

-س.جعااد

مورام!اشيةمشباطحوشنعةاب)9(ا

31فصل9مادة

مورام!اشيةمثبَاط3حوثنكتاب)3(

39نصل1ماوة.ء

39.!2مادةْممثباطحوثن)3(ءيهابأ.
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!لأي!!أ

)393(

/في!؟+في

لقسكصمفي

(1)كلستةا!"ةفىلهالْىيم-خبلدونجاشصهـذ5

*"!65!! !/طا!لط

-8؟4دةإطإ

نالا-ولْىاستا%وااذاه!"يررأفيي!ة!دوااتاءمجين!وز

(3)لص!ياًرالة!ء4في6متإمهتءداا-إ!تلى

58-ددلماا t

(3)عا،-!4ماتالةؤرقرتبغيرا!سمممنالتج!ءِبجب

.---648--اإطدة

"يخح!مجاشا!ا!موم-لمىلالىنةحمادةمحلاًالمحكيماناحدكاتاذا

(4)بغيرهستبدالهلا5ءت"الآ-ر

-8؟7-ةلمادا

المةيخاصمينبينوفيقوالةالترصيةإقبطراهـكينية!ىالْىبروز

المراجع

مورامحاشهلميةكلث!باطحوشنكتاب)9(6"/3!مأ3لأ"!لميما،لم39+لم/!م)9(

39فملا3مادة

31ف9دةماصوشنءكفباط)3(كتاب!/ل!3للأه)3(

)!""")!)!طور)3(كتاب؟لمذ5"لم+//613د)3(

))"5)!طشباكلن-حوشه))(؟)أ6/6نأ3%//+/59كا//لأ(4)
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!!!ط!!؟

!39()

61-حا/،!،

تح!-!م9؟ب

يياْث!ئأ!لم

م!ذهج!اظاصسا،اتالهإاخخابإجضلْىانبرباواء

11)يىْإ،تاقدبرةعاطالةا

848ا --- (; LI.--

!ال!.نحادجميميبرأالمحىكبنكلتاطصم!!حد!الْىيجب

(3)الاعكله!ةاو

-48?--.-.دةْاإط

تءتوقفاشاءمميزاص!دإءثزلهاذايمادجا3.!ب!الت

(3)لهراءءحاأا

-558-ةإطدا

ء)4(جازبهدا?ببهفقواح!!صماثالمحىكينايداء!زلاذا

س%*6نملألملما99ُ+طآا"!!أالمث)9(

لمفىهنململمئج91/ثالم*ب!لم)3(

أ"سأ3)3(

6/،17نلى:3ظ-؟9سأ3؟6-ا،()4

جعلمراا

مئثباطحههـشنسثئكوهـيئضإبيم)1(

كا*كا39ؤصل31دةما

اء
13!7فادةمثحباصاصوشن)3(كتابا

)3("!("*"""!

..."))))َ!َفولِإهقييحىأ؟(كئاب%
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69،!الا

)49!أ

!35!،لم!!

لتحىكيمفي

-158-ةإطدا

!ذلمحملي

باصثا."الآخراظصمامت-بيرداتجضاصهيناإالا-ديجوزلا

(1).فا!*هـءنILبااوءهِثم!ةاياه

مجعالمرا

13ت4مادةمشباطحوشن)1(كتاب63تره5َ!ا%؟ءلمهثطآا/لم؟(1)
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+9لاناتلى

ا-ا:؟ئل

أ؟!اهـ

)!93ا

%كأآا-اتآاإ

شا-ةتلىهت+لأ"6-ض6أت.لأاا

-!أتأتآا7إأ؟قي*!طهتأ!9-*"هظ

96يزد،؟!6ولآا+ا-أاأ+ا-"

-!+-ول
-!ا/?ا!

اصا،طاط

!مبا!خمما

!و!.

وأ)ححثهلمحىولتخالراالصإب

في

اخوكَيح!ا

-258---.-إ!ادةْا

(1)(أدا)نيان)ةبافوإمرابالعلا"مرعاًلص!صاان!اجملاتكتاالوكيلى

-0358--ةلمادا

(2)ء"Aخيرهتوبه!إرروصبروزالوكايل!زليبروز

-58،-لمادةا

ذ!رعالىلىتوبمإشتملإاماالثانيالوبههإقيعض؟شانمااْلةضاير

لا/لم.نغح؟لملمت-الم.3لمإ//آا(1)

ئج،لم"4ت5أذ(2)

جعاالمر

229ىْ،9ةْدماطحوشنمشبابابم(9)نر

"33"!".!د2()%
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إط!!\ي!

)92!(

7117+ئاكأ

التو-*!ل!ا

(1)!كرأ!ص!و!الو3يا!اءبةا

ثيم!ث!!ط

--+هـ-ةدإطا

لاثباتاعلمامدعر؟؟حماواا)ررزل!دمباثبهاتءإفخيرالو!يى

(2)النهنيالو3يالىوعفأ

-658-ةداول

(3)بهعا+إاجعقماالو3يا!عاهـ!الاصنعا!مابهبمرخجلاا)"زأ!

--758-ةدإطا

(4)يماطنفذلهطلموLورءزلهاآحمنوالوبهبالىثرجى"بماقؤياذا

لملمك+لأ؟/*/لم؟ند3/5؟لم--ا،2ءحه،لم-ا(1)

9ثلملم6ا*ئز5

9/لم؟ئلىع"لمت!ا"،،ت)2(-ا!لملمجيما

..دئل،/لمنم5لث)3(

(t)ليت3لملم؟6جم

المر.جع

239ف3دةماحوشنمشباطب(كتا1)

9مادة!:طيالإءجرو

231!2ةدمامشباطنحوثبعخا(2)

)3(""""3(("

فههـرامحاث-مهأآ""4()

صَ"2213لفعم3ةدكحا
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(YAY)

كا3للالمحم61*دلأ69166لؤ!ي

التوكي!في

-858-المادة

1!الةض!يةفيكميلىعة"انفقهماإوصارو

-985-المادة

ولا(أووليأ!30")زوجهاءثدةفيليسضاصمالللرأةكاناذا

(2)شرعياًكيلاًبشأنهءخهاكيله!اجازريعهمقيختفعهو

-086المادة

(3)المو!اذنبلاغيرهتنبانلاكيلوز2تلا

86-اإطدة l-

الاالوكيلىكاي!!زلاوالبيعال!ثن"نوالاعفاءوا):تازلالاقرار

(4ْ)التوكيلفيااو!منصرلمجابدْلكمأذونااذاكاق

لأ؟0111لم/3ث!،ا1!كر+/لم(1)

ال!لملم9لا!5للا3()

ئ*لملم56رثى!72ا51ُ.ال!لم/جم)3(

6//1!لأ5المحأ1!)

جعاالمر

221ف6ةدمامشباطحوشنبتا(ع1)

(2)(("""8!

329لا4"))"")3(

!"5"))لا"(؟)
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)892(

!المالأ!!أ(6*!للا+691ل!لأ

التوكي!في

-862-المادة

!1)ب!دالآتيةاةصوصاصىاعاةمعالتوكهليمنتمنعلاالقرابة

-Air-المادة

(3)-أاصالوكيلاتجحونيجوز

-486-ااطدة

(3)المحكةأاماينصاة-صاداه-ومامنفم!3اعنجاوبوقاظصوم

-586-المادة

الدعوىرعنهيجاوبمفيوصاقلهيجوزلاع!4المدمميما

(4)ربرلاًكاقاذا

لم*،،961،لأ75ا!!،3/لم!0،)1(ثم

ر،.9،الا+ط5ل!(2)

+لمحا-3*6لم/73ا/01نه)3(

،*7اى9لأ5

!اه!14

جعالمرا

11و1*مادةمشباطحوشن)1(كتاب

239ةع!ل

.221ف31ةدماطحوشنمشبا(كآب2)

)3(1((("(101(1431

\مادةهيطيبولإئير

لأ124ف"""،)؟(
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(94)2

3!ألمحملعلا(+"للأ6+691ىئأ

التوحم"لفي

-All-المادة

درجتمَاتسهحلامناقواللاخذقباصَامنباًمندوالمحكةترسل

و(1)اءالنم!منباطغ!ور

-8!7-ةلمادا

يكنأماا؟لسةقضاةاحىدقريبالوكيلاتيهوقيجوزلا

(2)اظسارةحالفيحتىمقدردوكانتباْنعابمحاميا

-868-المادة

صازت-صصرهاامالقضيةربمصأ"راًالو!يلاذاكان

(3)فج!اتهصمإد

-968-لمادةا

صص
تجوزفلاألمموصبهيقضىقدممانسبياالأجراذاكات

3+-2!أ!ا)آ(+لملم

9،،ا؟/،لا!ل!،،13،+لمُول)2(

3)3(ن O1،5//ك!33-ئأ

-ا!حا!ر

124ؤم!لمشباطحوشن)9(كتاب

01مادة"أ)ي.!ا)2(

س1233فمهل

!؟1113دةماطحوشىْمشباب،)3(كتا
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)035(ص

!ماك!ل!!مأ-ك!للأ6!ألأ!!الكا

التوكي!في

(1).الو!هـلياقاربشمادة

-587-المادة

الدعوىفييمثمدواانولأظربهلهصازأ-رإ،الوكيلاذاكاق

(2)لا-مفيهايجلسعوااق!!مكايجوز

-187-المادة

(3)بتأدضمااالةح!"ليجوزلاالط!ن

صصعاإرا

(\)7 01، ? "ri99مادةمشباطحوشن)9(كتابالم*1لأ"/56ْ/3ا

134فصل

123!\4مادةبرهيطيببأ)2إكآبلا//1أ"5الأ5،ات/لمر5؟،6/ا!في33()

12بم))3ةدمامشباطحوشن)!(كتاب-لأ!//+5ر3/لم7ا3،39/اء)3(
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ف!أ!وس!ا!تا!ما

اللأدرَلطرء21ُ

اظطبة!الاولالباب

اظطبة!مابياقق

القاصرةخىطبة

شدةالىا)!

طبظاا

اظطبةفسىخ

ظطه"اتيقتو

4صالغراطوسةيضولشعواوظمابةا"صاءر

يهمابوااحداواظاطبيناحصدوفاة

اظاطبإناحداقامةتغيير

ابخطبةهدايا

اظطبةوقواعداح!م

ماد!منصحيفة

01

13

14

15

.مادةالى

13

http://kotob.has.it



)35!(

أياول!اؤ21فهـرسش

في

يفةيمصر

اكوا!فىفيالثاالباب

7!فرضاًالزواخ!كون

"!كزو"!ن11ومذ!بدفي

بصثازوا-4قهلى4الزوجىأظروجوب

"!هولمكراا!ولىا

الىوجة"ولكوجئقاللاا-نا

ه!بيماايةبولاالصغيرةاص!زو

يمة"8اليإ!عغيرةازواجفسىخ

11أالقاصر""

اإ؟حاقدين"بب!يةالولاانقضاء

))ال!يرمنخلىهابتثاالصيرالمرأةزواجتحريم

31!عةبونبدزوج!المتوفىالامرأةا))"

))لمحرماتا

41الزوجةأختزواج

"صحماالزوجةؤسلفتبرّ

))النضسعيينئونكرالزواج!رريم

لمجبولب"وااظصىوبالمرضروض))))

المادةمن

16

17

02

21

22

24

27

rr

ص!4

35

يم6

93/

43

،3

مادةالمما

91

23

26

33

41
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(r0 r.)

ألاولا!بمرفهـرسس

"-ية4

51%ادكاهـنكلالمحرمراتفي

51%ابئونزواج"

))اظرساءاوالاصدس""

"االرضيعوامواطاورل4والمطلةالاررو،عدة))

61الزواجفيهاالمدنوعايلايام"

"أالزواجبعداياماًالعملاكوجاء!زال"

71ثربا3اوبوا-!دةازوجاإ)

81واجالىاركان"

"يس!طقدك1أ)

لخةديس"،كيلاًكأ"الزوجاقامة"

التقدإ-دما"صجة"

091اجولزاررعةر)

ا21ء1إداطلمياياملايهوقالزواجان"

فيالثالثبالبط

.الزوجحةوق

32طاءلآالزو-لآزو"ث!في

ا))ء5يَاااخ!َكلصد"

مادةمن

46

7؟

8؟

9؟

53

55

56

62

64

66

07

73

؟7

مادةالى

05

ov

61

63

65

97
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)403(

ا\ثرل1اءرءفهـرسش

مادةالمامادةمن4صحية

ث!ااوم!رولقيتهالزوجةكدافي

اًمؤءساذاكاقاظدمةؤكها

اليلت-فىمة

الرضاء4

الزوجةعليهؤيهاتحثر

الزوجةاموال

-13زعن4اكوشاؤخاع

الزوجص"حقوقفىالرابمالباب

24

24

35

26

03

ل!5

77

VA

8،

Ar

Ac

79

6V

97

AY

؟8

69

الم!رفي

مهرالب!روالثب"

الزوء4بهتدخلفيما

الزواجعقدتحرير!نذالزوجةحقوقفي

الزواجقبلالمصريبالقطرالمتج"

لزو-تهالىوجواجبات،"

3والنفة"الموونة،)

ممسوةا"

31

32

rr

37

89

99

001

301

01ة

601

701

121

101

401

013

132
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إيأولار21فهـرسس

حبفةصه

لوقاعا

لعلاجا

الأصفك

وإلمأتمنْنالد

لمةما

وجكاسةر

زوتجهاموالفىالزوجتصرف

اكوجةحةوقيادةز

الزو-4-ةوقض!،ق

الزوجةضى!بصخ

اءوالهافىالىوجةتصرف

38

04

ا؟

2؟

س4

؟؟

الىلر-يةا!زاعاتافياظامسالهعب

3البكارهبسِببالتراعفي

ا،"م1ظمو.ر""،)

الزوجةلياقةعدم)رء،)"

بهاءعيبرظمو"""

5؟

6!ا

47

ممادةمن

124

131

!هما

137

142

143

؟14

145

146

147

ء.؟ا

155

ء8؟ا

ا.لأه

مادةلم!ا

013

132

136

014

!94

اهبم

.بهاها

ممب!16
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أ)!03

الأولتأا!بنضؤ"ردسص!ق

مادةالى!ادةمنص!جي!ة

العقمبمصلجبا)ثزاعفي

زوجىثاعنا!:ا!ثا"""

اوالأدباالشرع11نحالفت"""

الىوبرةزنافي

باًاء-!راالزنا"

امر!اافىارتاباوزوجتهبزنااروجعلماذا"0

امرأتهبرالاالىارنذا"

شالها)صةوعدميا!ااتحليفه"

الاقامةبرثةبسببايزاع"

راال"""

فىاوعيبعا!4ور7ظ")!"

ريحه3ريهةاوالزوج

ث"لةا)،

موجببلازو"تهعنالر"لامتناع"

الرجلاعسار،أ

زوجتهءْسباوالزناالر-لاعفإد"ْ

صالضربمنع)،

الرجلا%لمرق-اءَتاذا"

4*

53

؟ه

.لحه

00

55

56

58

95

61

63

V

64

164

916

178

W

IM

%IA

188

191

291

691

303

31+

314

5،اي!

216

317

331

168

176

018

tiny

!85

187

091

%9هـ

303

603

213

023

322
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)703(

اللأ!رلاطفثفهـوسس

الصادسالباب

زوجتهوفاةب!دإلرجلح!وقفي

بملآلكَشرثالوا.فيهن

الزوجةتعةبئماذاح!11قي

اكوجينلييئالميراثءلىالاذنماقجوازلا

ميراثهافىللزوجالزوجةورثهَمشاركةءدم"

السابعالهطب

الاره.لمةحقوقفي

13زوجصوفاةء:دالأرملىَصقوقفي

وجمالاكمرقالارملةنةقة"

لار!لةانةقةحقسقوط"

لرجلحقوثاعنذازلتاذاالارورإلمهتمه"))

الهفة4طلبعنالارملحتتاذاة؟

!فهتثاقام!ؤانهماثةالوراد!اذاأ!

لىةققعقاراًاهـرأةالرجلْخصمىاذا"

4وظبعدريعهمن

مادةالىمادةمقصحىفي"

66

!8

71

72

yr

يها4

333

225

033

331

237

238.

0،3

Ytt

345

346

7؟2

234

22"

yrn

923

243

ء251
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اللاولألمحزءف!لمرسش

ص4جيهصه

67!نحبرةالسهفرمنالارملىرجىهتاذاؤ؟

زو-كابوفاة

"انفقتماجلالأالارملىلممةقولاتحيازةفي

77!نىوجةه.نيزا3عنالرجلماتاذاؤ؟

!"الذيبعد4نفةالاركللمةطلبت""

عليهاستىصوزت

11ؤالارملى!ةةلا!جىلالتركةمنمالالبيعفي

11م!جلا4دغالنفةجوبو)، VA

:"%الارم!لىَكسوة"

أ97نرالارملةق!سا3في

أ)%الارملهاسرك;"

97أمنكدهاالارملىج!-سبه!؟

108الىضاء"علىألار!ة-.أجرفى

))ابيتالارملةخدمة"

لقية"علىالار!ةعثوتاذاؤ؟

الار!لة"روالواصبةايينفى

28ال!ينمنالاركللمةاعفاءث!

مادةن

352

253

354

355

356

935

026

361

263

263

264

365

366

267

375

مادةالما

Yon

yvt
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)03*(

ا!ول!ااطذفهـردمه!ق

مادةصنصى-يفة

!83!وقهاحةمنالارءاولشيابثمن"!مفي

))أالزوجلهأهبهؤ؟ُالار!ةحق"

و8لح%الزواجبسهبالداةالهدايا"

"إاما!ةلاراحةوق-فظ))

)1!"في!لمة!اح!!ربملالرةخاز.إفروصار"

الارصلمة!حةوقعن

58التركةوعقارص:قولاتالارملةبيع"

قماطقو

.86%.به!كناقىكةكه.اةخاتانةةلآ"

إثامرثاابابا

%الضمىبسجوتفي

"87%النسهبفي

تر))%اطاسامدة"

%88أ.ْالر-،ت)خيابسهنةب!د1(ولود1أ

%))!ءالزناباشاء"المولودنسبنق"

%"اخسباالرجى،طءقي-وازوع!م-واز"

أ98-.الميراث"رْالابناخراج"

276

278

927

08Y

YAI

384

287

288

YM

192

392

393

692

مادةالى

377

1YA

YAr

386

093

593
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)031(

أللاولط2أطف!رسش

ال!بعدا)شع!هتالىالى-وعفي

لأنسبهانتنىمن4نفة"

13حمان!ب4الزوبرفى"

إَاطلونسبت4إةدصصااةالفضءات(ذافيما

إ!،1ضاطصالى

عْيرهااوالاؤراربالبنوّةفي

ض!ير؟ءتلابويناإولود"دت-قوق"

شهـيءقد

عتةادها!لاقئوجت4زوصمناإولوفى"

وهوحي13زوصوفياة

الزناانجاءِانواعفي

جمعًزناابن"

نجيتزُص،1انالزنالاب!؟!بمدرز.فيمن

إ)طّطعنا-نبيةلودورقاإُق

ا-ضيمنحملتاذاالزنابنت"

أ%اتجمهمناطاه.لمةروولود"

بالزانما!لزو-تثماونا)ماَّ"المطلقةد"

M

09

19

39

kr

49

مادةالىمادة*ن

793

892

992

003

303

403

603

8.س!

903

031

rاr

؟31

315

316

303

503

703

312
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يم(11)

ا،ولماابهمضفهرسش

ممادةمنصجيفة

ق

ل!

"

عهانوا؟يطلاةا

ا)تاسعالباب

المالاقق

الطلا!

القاصرةاليشه"زواجفح!يض

احداعتأتولوالمالاقو-وب

اخرىمتة!ن.الىو

الرجلبيدالطلاقن!ص

شرطاًليستالمالاقاارأةقبولان

الطلاقعندالمرأة-قوق

الووقا!يتسويف

زوجةاولطلاق)ياقةءدآ

الى-لكات"اذاالمرأةطلاق

لنساءيصلحلا

اخلاقهاساءَتاذااكوجةطلاق

الم!جمفةالصغيرةطلاق

سا،ظراطلالق

9 C

69

"7

0kA

317

321

322

323

ryi

ryo

326

327

3!8

32!

+.

ا+

+3

مادةالى

http://kotob.has.it



312(لر3

الاولطأ!نضفهـورسش

في

جفةxصه

99%ا-المجنونةطلاق

)1،المايلأقة؟ايجوزلاالتىالالام

001!فهومصارالطلاقوثيقة

أ)%الىو-يىمنالةحققوصوب

الطا!ققهل

".ش!!المقَحهنجماالىبرلافاقةاشى!راط

001!يضإ.اقطلأ

101!كأسالاصطلاق

"أروأ-فىصع!ا،قتهالر-لتحريم-وازعدم

201%الطاإقءنداإرأةوق4حىقيبمتى

تسقطومتى

.))أالطلاقعلماألرجلاجبار

301!الربرلمرحا)رأةاقامة!بمواذعدم

ء2!اطلأقا-بعد

401الر-ليلمطالبةجمهل!المطلقةكيل

--ق!اولمجة

))اأمطلقتهلالرصاعالة

ممادةالىمادةمن

ص!س3

'V i

سهم6

034

!41

س!لح3

344

345

335

3م8

343

346

ط!9؟3لح7

035

5 yبم

353-.19

351
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3(\r)

ا!!رلائشالحب.!رلي!س

،ص!مفة

ال!اشببلهطا

الغيابيأا)ط!قق

501أالطلاقوثيقةتسليمنما

"!لتسليمنفسهءتالر-لتوكيل9،

قلطا؟ا4ةدىو

1651ثية*الولالويمدىتؤصئةأأإرنة.مؤ".

"%الوثيقةوصهولؤهـلالرجىاىماتاذاؤجما

%ا

نجالمرأةالى

!"%ا)كااإقيإ"*ول"الزو.صتالةح!"لفى

8011%الص!خيرةرونا-كيارا"

1))%اخرىملَّةالمعش:قةطلاق،)

أأ)%احْرىملَّةالمعض:فْأطلاق"

ءثسالحاديممابالبط

-2اطفىانةْووالىصاء"،ارودذافي

.-َالعدة!ؤ--

-اا.َجهايري)إطلاقءوما4وثية-فظ..فيَ

مادةمصن

.354

35ة

roA

935

036

ثحم6

367

368

936

مادةالى

357

365

نمvاء
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ؤ؟

في

-!(

31(؟)

ا\ولط211ؤؤكاد-سش

بمطلقتهالمطلقاختلىاذا

والار!ةإطلقة1عدة

الصغيروأماطاملعدة

الصغيرأمعدةالقضاءِ

تعتدلاكلطلقم!الىالراجمة

الر-وعلهنلايجوزاللاثماا!المطلة

ازوا-ثنالى

الرضاعة-في-

الرضاعةنظيرالمطلقةأجىر

المطلقةعلماالرضاعةوجوب

ارضيعانةةة

اطضانة-في-

نةاطضا

اطضانةاولويةالتقال

الاءبئالىالأم

والمحفهـونةالمحضوناشقال

مادةالىمادة!ن!حيفة

159

116

rvv

376

378

37!ه

381

382

388

938

093

193

293

493

375

rvv

038

387

393

593
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إللاولاسلإؤفهرسس

اطضانةقحىةثاالامكركتاذاؤ؟

امهمعالبقاءَألمحضونرغصاذا1أ

اطف!انةمدةبعد

بيمامعالبقاءَنةادفهورغبتاذا"

بالمحضونالارءا!ةاشقالؤا

اطعْ!انةألمطلقةرؤض"

اءضانة41ن!قى"

الاموفاةب!داط!انةاك!ال1أ

!الأبواالاموفاةإهد""،)

الابو!اةإءد"""

اطضانةعنا!متن!حي1أ

-ا--

أ.،عشرالثانيابا:ا

احتيالاًاوخعمهاالبىرةصاكصافي

البكرعلىاحىخال5ءثخرامةفى

3با)قوةا)فحاقوخاءذاؤ؟

ا):الغهءكأامةفي

117

118

911

013

913

133

-(

مادة"ق

693

793

893

MI

ء04

ا.؟

204

4.؟

هـ54

فى؟8

411

413

416

مادةالى

3.لح

7.؟

413

415

417ء
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فيما

في

ؤ؟

.)693(

ألاثرلالجزفهـرسش

إضاتلتعوا

هماماوالا"تيالالة!مب

ثباتالا

كلثزوجصمالغاصباذاكان

يضاتلتواسقوط

خرساءاوفيونةالمغصوبةكاأتاذا

بت4بلاالاحىتإلاوالغصبادي"

الفهلنفاكركشوءدهاانهَادءت"

الفاعلواقرحملت،)

بالزواجوعدآَالاحتيالكان"

مادهْالىمادةورنص!صيفة

123

؟13

125

136

418

94 I

425

423

iyt

tyc

436

427

428

942

tyy
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(ي)17

ا!ت!دمما!!ث!!ص!ا

لاشمانيا!.لمحش

ءث-اضا)ثاا)4ءاب

الفيو!لا،سصتاذيثا.إوار-اب؟

ناثالااخالذحوراث!رثرؤمصما)كل:وة

الذ!ورميراثالبضدرةمنالثافيإقى-مأ

ب!ضسعبعضمعصا

ميراثا)بضوةروتا)نرالثا)ذسم

إ"ضصابحف!!قالاناتنا

الأولادادرلاد!اثااثرق!!ة

بوةالااث!يرفم

!و*"4الكلهـ.ثران!ا

المثحول!فىلو4از

جّمعولثإ1فياحانياالرممم

ال!بمولىفيالخالثمىم311

والاثةإءَوالحقواإزارعاقحسمة

الى!يرفةصر!يفة

03?

133

Irv

913

141

45%

lov

هـا4

155

156

133

137

913

؟ا)

145

153

lot

155

156

161

http://kotob.has.it



في

في

ز؟

)893(

فرلحبمافهـرس!

4الا-تفيالقول

ابيوتاؤ-!ة

عثصصإبعالرالباب

اإيراثفي

ألابىْورثة

الابناجمن

لبهتا

إلبنتابن)،

بنالمرالاءب"

الاخوات"

الجدوابيالجد"

الابناواولادالابنبنت"

الام"ء

الأمق،4الاخوةأ،

لأمالابن"

الاءام.-ياة"فىالابنماتادْاء

يلْت3-لا-ولد.للامجم!قاذاءأ

ي!شاني

لآصحية

-!161

1661

916

017

WS

172

ص!!فةالى

لأا6

168

مادةمن

043

try

trv

!م4

434

435

436

438

93!ا

2؟4

tiغ

مأدةالى

437
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(w,أ*

لمايبمثاا!برفهـرست

يفةيرصه

11173بةحااوبضهاا-ياةفيالامما-متاذاؤ؟

173%.المحرمةاوناالزصولودثةور

ر)ا-لمَّةاءنا!برنبيةااوا؟اريةرثة5ِ

749ا-وهءاوابنهبانهلانساناقر!بءن

في

ؤ؟

في

ؤ؟

في

ا.-!!بها)قرايرودجى

أ،)%.ولدهأىبرلاع!را

%175%،نالتباحْأولدقيااحىدأؤردْا

الثاني%الاخهكروا

!77-ا"َأوا-ءكل"ا!لىكماورثةْ

!178%واحَدادْفيوابضهاام-عهالى!وفاةاذا!+

أ-"َ.-3--.بنتهبىوارجصإط"ء"

!ءء:-"...ءلم-ورْو%ء4ر-ذ"3))

79َ-اء3-!..-!.اباهرصإ!ا-و)))-أ)

ءتلمَ

))!37-ءأول"اعنخار%االوارثكان161

"مهلموموالخ!.المعاومالوارث

في-إأ،3َء3ء-3-76باظيراثلممطالبةالوفاةلوت

."?

11813زواجممِو!بع!ضمممعلهاورنفقه

مادةمن

tit

447

tiA

944ص

W

453

456

946

65؟

466

67؟

46قئ4

ن!-ء!!ةَء6

لألآ-.ء

00471

4753

مادةالى

لح64

045

too

468

464

474

47لآ
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نييثاابفث!ؤالع

183أوبيانهاالتركةنماءفي

أرمىهديةالورنةبعضاخرجاذاؤيما

الركةمال

"أانوضحثمايركةنماءِفيو3دجدفيهن

اإيراثفيشرجم!لهُ

؟89:بعضابعض!مالورثةمحاسبةفي

"%تةبين-الورالتركةقسمة"

ءنهساظامسالباب

المجراثفيالب!كرالأجمنامهتازفي

181لميسقطوروئالميراثفىالهبمرامةيازفي

091اإلمةعناجىنيلاءبالبكر"

الا-نبية"اويةالجارمناجمحر"

"اصآتإنمنولديخماالى-لرزقاذافبما

ا-دووقتفى

191ا-ةلمطاثمالبكراجمهحمالمرفاذا"

الامسوخق

مادهالمامادةصن

لح78

81؟

482

483

84؟

194

105

552

305

405

04 A

،09
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لثانيش21فهرشش

قبلامىآتزو-تصتتالمولودفي

تها?دغحانةا

ادبمورةلبوت

بماارهاؤربعدلاباكاورةالابقى

ادبمر.لنتثةونر

الامتركةفىالباكرامتيازعدم

قبلابيهارملةقىكةج!الب!رامتياز

اللإين13-لمة

براإمىترقالمالفيرالبا3امت!يأزعدم

الوفاةبعدلابيه

التركةنما*فىالبحراروتطز

الأبوفاة!مد

يدافيقرضةوالتركةالبكرامتياز

يدهيخااوالغير

امتيازهادبمراغفلاذا

191

391

91س

9 i%

691

791

ممادةالىمادةمن

505

605

805

oIr

51لح

515

705

512

516

5171533

523525 I

526oyl
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)2!ص!أ

ني،ثاياعصؤءفهـرس!

ءنه!رالسادسالباب

المراث!ا"ثزوجاتالغيرالبضات-قفي

كلكزوجاتالغيرالبناتنفقةفي

علب4لعثرنوماالبناتثمريهد"

صةد-4نت؟متىالةاصرةالبأسَنفقة"

ارهءلمةاوم!المقةنتوكا")!"))

لبناتا4نةةيرتقد"

،)"أتأإفة"لاجى،!ا!ركةا5ءال"ن1)بيع"

اليم!نبوافإ::طتطا"بهمِلمتماءدم"

لنفةةالم!جىلا

%ازالور!دةمتىكانصالنزكةؤسحهَ"

اض!ولىاء"دتاله:ط(تةود)ءثر،)

يرهدتكلو

يردلضةاتعذرذااؤ؟

ر31اؤهـضا--جقاقفي

البناشطتعدد،خااذاؤ؟

يفهص!حى

991

102

03!

ط!03

4.ل!

الىهـ.إدةصق

053

537

538

953

"لحه

لحه3

545

oty

548

oil

مر!دة

536

543

Oil
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لمحما"ايؤ21فهـوسص

صى!ص*همه

،اإبةطلاا)يزوخ!اطالدعتاذاؤح!ا

وا-دوقتفي

ر311الاجىلا)بنتلىاليمينفي

05التركةعةارقالذمورته-هـفاذاؤ؟ء؟

البناترور4-سابلمجسبواوأ

عل!!الارمما"ونفقة-ءدرقتؤديمفي

اب،تاممر

6*القااءسةنةقةشضرء1تممراعاذ"

بيرى11مر؟

إثزو-"االقاس-!ةاليات!مةصططلبة"

ط7ؤوجم!ة

فىاا!زو-4اله!الغة-قسقوط"

طوةكاطإلبة11

المالبثلثالاءبأوءىؤ؟اذا

إ"لمتالزوا!

7!تص!قأاذاابناشطاور7كلفي

دجمورا-وة

مادةمن

000

551

oor

55لح

555

556

oov

OOA

955

ماد!الى

553
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لأ%4!3

يثايخاا!لمحضفهـلرسخا

!خ؟الرجلاوصطاذامي!

اثريهةاكلنبناته

ءصيِإح!إ-ااالب.ب

الوصيةفي

الصحه(حألقالوصية)

اخ!زو

الث-!ءمةلافريضة4الخالةالوص""في

"فيدهـاتار!كماالوصيةاكأبار"

اأو!ماؤ!دمراعاة"

"الهص!ببمهـتالىجىلاُصىاذا!جما

اوالادهلا-رر

أاولاده"1-لاالهباموالرجلاوءىاذا"

ورحهولاج!:ي

.المال!ه:حالوص!يةكانتاذا1أ

الاولادمنلاثْيرْ

لنصفباوك111بطمهفاوصيةنتاكااذ"

أ%آ-روناولإدهـنالىوكانثالْىًلولدً

؟فهجىصه

703

!.8

!95

0131

311

مادةكلن

056

561

OAV

563

564

956

57هـ

dvi

مادةالى

568
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لثاني21ؤفهـرس!

صحية4

للزوجةأل111بجميعيةالوعىاذاكانتحما5

لألأولا!هالمالبرميعاوصىادْا"

ع!ه

كو-ظعةارامنهنحصصا

لادداولزو-تهكاءحداوصىادْا"

التصرتكلثااوءىغعْالوصية

الرقه"فى

الموءىحياةفىاليهالموصىباعاذاؤ؟

نرإجهاحمماالموماتاذا"

الوص!يةأعنالرجوعفىاإوصىحىقفى

المرصْ(.حالفي)الوصيةغ

الموتصرضيخا4الوصهفا

ينطقلاكنالوصية،أ

الموتمرضفيمالهبي!يعاوصىاذاؤ؟

وارثعْيرئوريثجوازعدمفي

ار!الومنعولا

اواإنعيثاكولىسبيللاعرالوصيةفي

213

413

0012

216

317

مادةمن

OVY

573

ovi

ovc

957

058

581

582

586-

587

588

oM

مادةالى

578

585

0\95
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نجابهثاiزالحىفهـرس!ق

ةةجى"صه

إطإساإصاهـح!:"م!ااذاكا؟تزجما

الأوالإدايلاحى!

الأحدبا):!رفالوصه؟4اذاكانت"

لا:اصين!فوالهولادالا

لادهوا-د4كايفىلزوصإراوصىااذا"

رداإطلوو-وبا)شء.جةبطلانق

بام!والياوصيتإوءىاإ!قااذاز؟

-دواذمرلاالهلميمنإارلاولاديإ

ئّلأخصاموإل!وباقبإوصىاقالاذ!"

ا-كبولايتام

ولاولادبلفلاقاموال!قالاذاأ،

وفلاق)ةلاتاصواليقالاذا"

فلانولاولاد

الأنلةإخدهمنخيالفلانالياحمىاذاقال"

واوءىالغيريدحامالٌلهمنكانفي

لفلاتاكلواليالموصىقالاذافما

لفلاقيمدهوصقبعدهـلفلانومنْ

31لم1

921

.؟3

سادذورن

د39

39O

495

516

793.

895

995

106

306

306

لىادةلماا

95د

806
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)337(

أ)ثيانيالحبمشفهـلمحصلحه!ق

مادةمنصى-يفة

32300906!-بعلذاتءجراءرآةالىاوصىاذاؤ؟

061أ)«ترلمتزو-4اُصىاذا!)

961%؟22:وبعدهاكطلاا"والىاإوصىاط!اادْا"

صها.لور
612%"ا-ضيالىماخلكع!او!ىاذا))

617أ33اْهالبعضدؤلْىالماليعضاوصىاذا1أ

961%336!وكأجزةالمالجم!الوصيةاذاكا؟ت"

:صً

036!"ابرااوبحراهعىةرقهيا-ألرجلءساواذا"

621!227%أاإوتمابمدالىمضاف!تمليكا)وصية

1623"ايؤبَنلاباناوصىاذا-ؤ؟

إأ

633أ)\أمقالمالالمأتم!لا"شفقباناوصىاذا"

228625!*ألا-نبىِاا-الببعضاوصىاذا-"

الوع!يةَتئمْيذدولْىالورلةوتصرف

627أأ)وأااوهـىء:دا)وصيةبقيتادْا"

اليهالموصىي!صتلمها

638"*?الا-نبيةالمحاآآاماالوصيةفي

.9231963أالمالبمضاإريضبيع"

مادةالى

616

618

624

626
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يثا!أأ!بهمثفهـرسصنماْ

مادةمنصدجيةلآ

.ص!6يخ932أبا)ورثةالا!سارشرعاحدوهانهالني

؟أ
------!

ءثمر!لشإ*نالبابا

الة!ر%عاىواوصايةا)ولاولفي

631!033أوااطلالنفسفيبذ"علىالابولايةفي

4!6%ا!3!الةسمحيةلا،-لمصةاالولدولايةات"

ل!جداثمللأبثم

638أ233أاولادهمحديوحىانالأءبمحلىوا.جب

يم96%"%اقامةاك-عيةا&لمطةقىواجب

ا)ةسصر%علىوصى

%064أ3سهم!ادلمطةلنفسالههـصايةجعلفي

1643)1%القاءمرللابنا)-البدص!لآالوصه))

111643"!البالِقةولغيرمرأةللأالوصاية"

2340644أا)ث-هـيوالوءىالختارِالوصى"

!645)أأحياتهصالالابعنالوبهيل"

646ءا*"عندالشرعيةالمبملطةكلْؤيهايجب

ا)وصى!اقاشخها.ء

مادةالى

صهم6

637

ا؟6
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أز!32

نييثاا!ليمرالْ!رلمبتخا

الة!مرمالمنصىالوكسوةفي

ؤ؟

في

فيما

j

غيرمةقااووتحلإفهوءزلهلو!ىاقبةامر

مؤتمن-يرالىالوحىاؤرضاذا

ال!-م!مرعنالههـءىا!اف

دأ9َنةالزصئ!تح!اذا

الة!-ءنالشرءية4ام!لمماال!اق

كأ5
مادةالىمادة

106ة

666
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)033(

نيلثا2لحبفهـرسصسق

مادةق5ص!"ف"

التهيخافانالوصىعلىلمجبانهفي

اجى:لجيةسلطةٍم!نالوصايةاذاكانتؤيما

ا!إفلاالوءىقااثثراط-واقىعدمفما

إ-مرقااويةةد!ااوحىا5-ؤلية"

اركةامالمن

الة!ر%--إبعلىالوصىاستدانة"

الوصا-لآَعنالوصىر-وع"

باوءْثم%عضدالة!رالىالتركةتسليم"

الموروثاقاصىهـالعقارابيعاز-وعدمأ)

العثرينسنلجوغهقبل

أأببعؤبثالطهصكوزلاانه"

اصرالةاموال4الشرءبالسلطة

ءوثاتجةمنقولة

مثى!.منيبالههلآالتصرفمجوز-لاانهء

ا**..2َالقاصرمال3روق

أ-.،..يْ.الفثسْءنالةاصرالبالىهبة"

034

341

243

244

ic?,

667

668

911

067

671

673

674

677

683

684

5؟6

مادةالى

673

676

683
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نييثار21فهـرسش

ءنت*سااتا!اَطا
-هـت.

!1،4،الةيررحشايْ

6%الأ-شسواوابشودْا!مغيرامحداورجرفي

7ا)شرعيةْبا)سلصةامتوطاورجرإت"

ادفيهعلىاطجر"

اظطرصنالفارّلاصهـروامال"

9إأبارادئهالغاءبممات"

.اإطلا-هـروالقاءاستئمانءهـم"

اًقاصراخائبإاذاكانؤجما

لأمهـءأ-!دهءنلأئإصأ)وروثاكلفي

ايولايةءيصفىلاالأباذاكانزيها

ل-ال!يمحات.ءَاسدْا1))

ال!ث-هـينالطب

كا*4الههءْ.

3?والثابمتإةةولأهه"مني

3.الغيردْمةفيدياالموهوبادْاع!نقيكلا.

2،

؟2

؟2

0y

35

35

25

مادةمن

686

688

968

196

596

996

107

307

307

407

707

اف.،*ه

687

496

496

896

6307
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نيأأثافضالحىفهـرسش

حفهجصص

أ253-ءدلفآاو4وديهالهبةاذاكانتفيما

-ا

لهالموهوبذمة

%أ)%ا!ةفىالىجىوع-وازعدم!ىَ

3ه؟أالحةارهبةفيالىجوع"

إء

/"ألةصورالهبةاذاكانتفيما

ا!

أ))!مم!!ىفي-لالهبةادْاكانت"

%302أسقيدا5ًالهبةجؤالر-وعاذاكان"

%إلوا!بحياة

)11!طٍمماثزعاىصملقةالهبةاادْاكالْت"

نر356%واب!اا!طجصراهإلهبةقى

ة357%الهبةع!نية"

نر

أ358إ*ةدينالهبةادْايمررتفيما

%"الوا!بعنبالرك!ا!بة!فئ

935"باواسطةالهبة"

"?الطإلهمةلطوصوقبللههوبا،وماتذاافيما
"ا

026لهالموفوبإمدالوَأهصماتادْا3)،3

03ءاليهالهيةتوصيلوقبل

مادةمن

807

975

071

711

713

713

714

vin

ء731

735

726

737

073

731
مادةلم!ا

717

073

734

738
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نيلثاأ!زءفهـرلمهحق

مادةالىمادةمنص!جفة

أ732!026لهالموهوبقبلالواهبماتاذافيما

!%اليها!بةتوصيلوقبل

733736"فيالا!ابءندالواهباذاكات"

%!اإو!مرصْ!حال

1،7%1361737غييرهءنالهبةلِقهلمن!!ب"

263742إألهقيباثخصإنانساناستأمنآذا"

!%هبةعقد

13،7"الهئنداعلطالهبةلهالموهوباجممراذا"

؟،17أ"%والموهوبالوا!باختلفاذا"

له!الهبةأ

5؟3647ع!ابالتنازللاتبطلالعقار!بةانفي

"746)بحدالهبةلهالموهوبرفضفيمااذا

!اواطيازةْا)قبول

والمثم!روتاطاديالباب

الشهادةاداءفي

الشهادةكتماقحرم!4فى

لثخصيعلمخنيمونانماالشهادة"

o"Y797

8،7
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)كهم(

نما1لثاا!بمؤ*طفهـهمىدمص

طة4يمصم

دة17إتااداءِءنالم!خْا-رامفي

الاء(لأمالهامماءِمناهدالنتكاقاذإؤ؟

مءهـدالمثباحض.ارول.3اإسةمثىيمطيففي

دةالمث!ص12ا)!تا!دتأ!يةبر!4"

لكاهـد؟يوجم،ت-هاالأصصا"

!وإفانإشا!داعلطلمجصبمى"

الهـوابربأا)شا!دادكَةتنبيه،)

الاخا،صوالصه!ف
د3الثباقبلاإم!6!"د3يمثاثا!دا

ود3ا)ثفوإ-صالص6اقيادفي

يَا3ثفثادذالشهنودى

اإصاليةإورةردالث!ودفي

اظ!مأبر!هـرةا)ثتمادةادا-ورةء-َ"

مخيبتهفىلص!اءسَاجسوازوفى
..

إ:لمدأش!ير9يخاا)صىا!داذاكانفيما

إ:فياود-3فما

إقاء-اض!دالشرثادة"

36

36

36

36

37

لمادةمق

974

.هـ7

751

753

753

f!V

&هـ7

756

7ر7

7د8

975

076

!4v

765

Vol

مادةلماا

763
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(5)")

لاثانيا؟نصءفهـرسى

مادةمن4يمفيص

اذاكانتالاّادةالشمتصحلاانهثب

المح!ؤامام

بممماعها4م!ةا)شمإدذاذاكانتؤيما

ا-رىء-!ءيةمحكة

لضرورةالخمارلافىدة13ا)ثهـكاع!!

اجابةقبمالاظ!صماؤوالسماع))

الاثبالتطإب

دته13شىنةضد?اشالابروشانه"

يما-بذو

دة13لاثلايصه،خفيمن

أمةاظاويْمرثَادةا)ثصق1إ،نعةبةاا)قىففي

الفثادةمن1،نعاالةر-بماتاذاة؟

الجاسةأ-دؤضاهَبؤفي

د!م13شصكأزلاقيفيمن

المانةنابتخيرإبا)!افى

نةالحانباتميمسىخةعثمرثةالثلاالباغ)!

الق!مرأيامعلمًعنا)شغادة!))

27

27

27

ا

27

YV

27

137

767

768

976

077

!VV

773

774

VAY

785

786

497

7!5

697

مادةالى

773

781

784

397
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)3361

لثانيا!بزفهـرشبش

مادءش5جىيفةصى

Yvv!!ألاحْصرساافيههـهـوسهثادةفى

اإرأةواالحينينكفيف

".%ؤ-ير!إ!طحةادْىيضثادة1أ

%أ78!الأأأصهـنالمث!ا!ديناح!داذاكانفب-كا

11

%%---،!اِدحم!َمقبروش

%أ

%رتث-َوالصفيا)حاالباب

الي؟ثا"اداءِفي

%97!تأدتج!ثاقيومجنببال!ثنإاصص*إفق

%1038!افافأقر.ا!اطاإفاد!"!ذير"

ا381َيعمْو،تلألْىاطإفطا)باقئاعمحاولة،)

أ"أطا)ةنما!ء-!ة!الهـينءِاداوب.و."

؟283.إحونالىادْاكاثءالِميقألىلاي!سبمأ

نرج-احْمءيبررْ+ما3

،.،،،ةصداوقصْيةلْىال!يبْىلببىاا!أتغددادْافيما"

،383أ!ثلميؤثمْبقبل.لاهيمن

384"ث؟واططرواساوالاصآةالضرير!ليف!

797

851

308

308

708

808

908

Atأ

ASV

61AA

!ادةلىا

60\لم

M o

818
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327!ز

ني1لثاا!ؤفهـرسس

.والعنض-هـوهـأ)ثإ؟ظابا"ثا

!.لت!جبميا!والهفوداف

58%إكاهـغَاا)*قدخا)يماً!.لتفي

))%ؤشطاطء!دهالرقيلمى"
jdو،

11ة!رةرئااًهـكْلة1-لصةْا"

فى2-6أناريخماآخراهـالؤد!اذاخإجصإودءة1أ

"%إ!ئئدإءفاالمث-أًودتوؤستا-ير"

نرإةخيانباوفهـ"لم!كأا)"3إرود

":إءقيفىامحكالشمودتوؤبَكيهية"

صا

YAS/اء4صهاحرعامحا-بمَ"أحةلمىاان"

"ادوإح!اإلاجبآمه"

286غيابفي!الفص!يابوزانهأ)

برأل!فدمض"اطاص!إصا

3093ءئد)ت!جبلالرسه!ية41:صة!بربؤ؟

193ا!العقدشمودا-دغاتاو!الأادْا"

))العقد%امثص!ودْءإيىْالأرابةفي

المربهينإشهودءوا

مادةمن

998

083

831

832

834

835

827

MA

831

Arl

Alf

835

مادةالى

AYr`

6082

8.ءأ

!ع!8
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)!8(

لثانيألحبرفهـرسش

حىيفهص

ؤ؟

%اقارب؟لوااذاالمرجمينشصثادة

الفجيل!يئةوامفاؤدفي

يميىالتسه-كنالمةدت!وةيلزملانها

ا-خبجةهـ؟6اماماطاصهلمةا"قودا

-يم(التص)في

اهـكينانصخاب!!يفية

يمالتحمءقبروعالىلايجوزنها

غير!يأراوتمديم!نالاهـعينزيجونها

اًحاكهذيموأنلاةرتبلمجوزلا14

دة13لكءلم!اهـكيناحىدكاناذا

ظصوما-دلأ

ية!مواات!هـعينيروزانه

اا!ماطةيقبطر

لاحماءالآراتحادوصوب

هـبهبنأحدااعتزلهاذاالضحيمبطالا

192

293

392

493

593

مادةلىا-د!ا"ن

6Ar

837

ArA

983

MY

nit

5!ا8

Ail

847

848

84!

Aالح

Air

855
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يبم(.)9

يثإلمحماأ!رف!رلمحش

يفهص!يم

؟-عهء*فامنتخباظ!وماحدطهنِاذا5جما

وا)رونتروتالوالما)باب

اك!ر!يات!!

اراتويماصةقىفى

ءيرهقاور"اواطكه!لطءز"

ا)ة!حه4ضطالوكهاف4نةقىاؤح!ا

اصوالهاعاطمازوبر،اةأ1،رلو3يإلى،بط2

ءيرهينيبال!ناح!يلجمحوزلانهإر)

الوصليلى%صنوالهخ!وا).ساازقالملأؤكأا""

!لتوكهلاغحْلأر6هـ!لةاس!ا"

لاصصى%الا!اوكاذ

i;برإوبو!حاة-هـفيا!لى!هُماكالوا!

ممنف!امحق

يوملىاقلابجوزعلمهاإديمما

؟9!

yON

Y R A

993

ورادةالىمادةمن

(Ac

853

س!85

AOA

Aهـ9

865

861

86!

857

863

86،

8651866
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)345(

يتمانيالجؤفهرسش

القضاءيبقرالوكيلاذاكاقفيما

العوىروالكيلكةش،1!

اليم!نادا،عنالتو3يلل!

993

لألملم/لم=لم7/للألم/أ//+لملم

2فلح!،!مل.أ-قي**

3حمول!-+ىلم!

!ريفىَ*!ر7رةَ!

نمرصئحثض!!6

مادةصن

867

872

87س

مادةالى

AVI
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كلءابيخطأآص!خ

حيفةصهـ

ا!

03

42

58

61

641

73

97

89

116

132

702

193

312

YV

8؟3

مادة

91

68

79

173

691

!91

221

لح53

362

932

MY

955

957

573

06،

496

خطأ

لالمث-احفى

ذلاك

عزر

؟!ي

يأيما

اجيماب

صةءث

و-4لىا

ثه8

جما3

لةزلمر

ايدءو

-بونو

وة-ا

ولآصا

اصولهلا

اوعقا

لولا

.الاسيرة.

صواب

كذلك

ذلك

ءذر

ءضِ

"أبئ

اجيبت

الزوج

ثلاث

ف!حم!

ثلاث

يدءو

نتوو

وة-ا

لآخرا

لهاروو01

اًقارء

لولاا

سيرةلاا
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