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مماو،اتجن1وات
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ممال:اضِ كزو صدا؛ كاذ ١^٩١ من وم، خق شر الأدص قل 
عقهجهن،دمحإثاجناومحفي1تتتأمح مؤ,ين_اممنداقج_زاؤم _j،J من وؤ 

نخال:اش لمول القصاص؛ ؤيوجب لالاء:'؛ه[. ه عظّما عذابا ش وأعد ولمنه> 

أنإثا ،، ^jjبحم ههؤ هين، له محن »_ ١^، ذئ\ذ ١^. [ ١٧٨]^:
ئثاأنظوى«ئممقم:شو، 

شل

أصرب■ثلاثة عل والمئل 
أ.ممتلها عاليا، يمل ما أو بمحدد، يمصده وهواذ عند، 

 !^Jقصاصملأ ثمتله، ممخة، إصابته، بمصي لا أف وهو الخطأ، والثا
^^۵٥ودين تويثت همزرمؤ مويئاحققا هئ3أ وش ؤ نحاق: اف لمول فيه؛ 

والئسانءالخطأ أمش عى رررئ ُتإأئيوثؤ• البي ومول اآه[ لالا»؛ءه أتيه 
كالحد.هلأتج4دالآطا، محوبه، المضاض وِلأل 

منمونا،بمصي«سونامهآدما أن الصحيح! والتعرف قاصئ، التعرف هدا [ ١ ت 
به.نوئه الظن عل يعيث، ب،ا ممتثه 



اسقضاه1يهمصابمماسبجص

مئتلئ،عاث، يمتل لا ُنا إصاثته يقصد أل زم العمد، حطأ واك1ونا: 
اي-م اص خظ قيل j إن .ألأ ائ ء يي؛ بماض قلا 

عقوبته،يب ملأ المتل، يقصد لم زلأنه ابوداود• رواْ الإبلُُ تى بثه والعصا" 
ءلأبحث،حواؤنابرداني

ٌَء 

نحل

ئروُب'أرتجه القصاص لوجوُب ؤيئرط 
الط؛وذكزنا.أخدظ:

لمووولاثانم؛ محنون، ولا صثي، عل بحب ملأ مكلما، الماتل كوف الئاف• 
محق،■حك، الجنون وض يلغ، حر الصثي عن يلالإت ص الملم رررؤع الئل. 

يجتؤيه،ينمط قإ ا؟كضأ.( حى لأثة ينمط؛ لب جن، م الق۵sاص، علته وجب 
حقوقه.كساير 

والأصلالمني.، مى فيه ند لا والعمد صعيم،، هؤلاء مذ المني لأن [ ١ ] 
بدليلالقصد يثش حتى الدماء عنمه 

فيهنجل _ م ؛ ١١يقوو:نن مزو ل إلا اللهأ نو، فيه اشلٍل ٠^١ { ٦١
بعموبة،وليس فناص، هدا أف الثئإر! ووجه صحيحا، يكوف فالتعليل القضاص، 

المصاص.نجس، نر المقتوو أولياء عما إذا ولهذا 
*HM



صاسطت

قفل

اقثوُلتكاظها:ل،1نبجل اكاوئ:
\صالند نقر أش، أن لكذ ^١ اكبم، او \1بأ \% كقي ١^١؛، 

أواخ1فثا.سامحا، ثتازت أزأش، لكف ^١ اكلم، لألند 
بدولاثئ ينطزلأ سناوى أو الةسد،!لا ؛ Juالقصاص يبري لا وعنهت 

^؛؛١١٦ؤ،١^دعالت ١^-*>^؛ والأول كالقيمة، التثاوي، فيه مئتم ماو، 
ؤلأنهلاوقرْتحيا[ أنسئه ؤآتتد إلخؤ أفز ألثل ؤ، ألقصاص عقكأ ءانثإكشث 

كالأ-مار.القيمة، الثماويِفي فيه ينكث قلا قصاص، 
ديتهالأل ديته؛ نفث إنه يدمع بالمرأة، قتل إدا الرجو أف أخمد؛ وص 

هالبي ُرأف جرم* بن عمرو روى ة هدا؛ حلاف، وا1دهب '، ديتها نصم، 
واجب،اشا:بي.زلأكقذاص 5ؤخ باوأة،ا يمل ^^١^ 

بالواجب.اج،اعؤ ممل ثي:؛، رد يوجب ملم 
ث؛لآيإشاثزا،هأيهوا

ثايظLلدما٣ا،زالأشالدم، زالظُداو، اسن.تشوامحاض، 
الندولا باكلم، الكاي يمل لا أنة محاث: لأ0 نو؛ ب ١^ ]ا[هدا 

\قنب.س ١^>،^ أبيكوذ المواب،ص: وج 
ئظر.فيه القول وهدا ورمه، إل ت يعني رريديرإليه،ا ؛وله.' ]٢[ 

رروصم«ظُطابجا،فاووقال:



سقاضام1نييه4اسمماسيضل

همأغلمئث|نل.مثن ث، 

محل

سك1دأررالومئوو ؛ محاو انه س ١^، عن ووي نقا ^؛ ٥٩مسلم يمتو ولا 
وواممهالئتائ. رواه ركافر<، منلم مثل ولا أدئاهم، بذمتهم وينعى دمارهم، 

الحاوي.مء ثل 

مدل[ ]اوقرة:خب١ ه ايبد محألثد وفرإلؤ ثعال! لموله بعيد؛ حر بمثل ولا 
حربمل ألا الثق ررمذ هال؛ انه و.ق' عئ ص وروى اثر• به يمتل لا ١^ عل 

العهدل٢'.لقضه وبمتل قيمته، يعليه منل،، عبما حث ذس قتل ؤإذ بعبد>االاُ 

بعدتاب إذا بالمريد التمثيل يصح بمال• أف إلا ذمة، له ليس المجوبى بأف القول عل 
أنقمالثلإ،فإنئمحل.

٠.بااصرراار ءالتنش البي مول لعموم به؛ يمل ايه والصحج؛ [ ١ ] 
محللا او لأف ضائأ، محل ولأ ثفدة، \م ٣ محم q لأي ]٢[ 

بالمد•

X H X

وألممك^«-الشى ألئئس ؤأ0 تعالت اف قول( باب الديات، كتاب أحرحه ]١( 
دمبه ساح ما باب والرتدين، امة القكتاب لم: وم(، ٦٨٧٨)رقم ه، ألم؛ن 
لج.بم؛ن.عود مابن حديث من (، ١  ٦٧٦رقم)السالم، 



ةتاو،اسطت

محل

،L^_pUجناية، عل عموبئ لأية الوجوم-،؛ الة5ادوبحالة والإغتارل 
كالخد.الوجوم-،، بحالة 

ايائ،ص،متنمحذوا،لإمحفأ
امحوخ،مرغ،ثظذ،ثناث 
^٨٥وج1ا، هد القصاص زلأو ا-بمناية، حال ْقكافئان لأقج القصاص؛ وجب 

ينمطةوأ،محمحجة•
زواليدثنارث،،امحثوح، محلإها\جأثا

ذئ:أأن ئنبمإ ظغ نإذ النيور-،. خال المحايؤ بميم المحاص؛ ف لم لَ
معصوم.عق عئن لأية٢ ديه؛ ولا هود ^ ٨٥ومارتإ، أنثم، مم خز؛_(، أز مرثي، 

القس؛ق قصاص هلا ومات، الجنوح هازثد مسلم، يد مسلم ملإ نإف 
وجهازتالد وق الدم، مباح ١أوت٠ لحال لأل 

ههلعها.حال موجودي، الككاةوبسهةا لأل فيها؛ القصاص نجب أحدمحا؛ 
^١٠^، ؤَللمثوم ^١؛، هطثها أة ^١ئا فقا؛ ^1>، الش 

فيها.القصاص لثموط ثبما هثمط للقس، ثابع الطنئ، واا0 عتره، يوجب 
القصاص،وجن، وماُتف، أنLللم م اiجئوح، هارثد مسلإا، مسلم جرح نإف 

صزالزنإ،أتجظملإ:زمم.صشرلآٍاممكاءئان 

]ا[لأنابمةثزط،.



اصضاه1نينيصابمماسبجضل

الحنانة،فيه سري تحا الردة ومن كاف إف انه آحر وجها المائي ودم 
موجسا،جرح مذ مات ممد ئوحب، لا الردة حال الثرايهتي لأل قصاص؛ قلا 

وعمد.حطإ لوهتله كإ توجب، محلا موحتة، عتر ومزاية 

محل

جثآكعى وئثلوأ ممال: ، ٥١هزو لحن؛؛؛ قاتل م محاص لألا 
الخزيأ.أقتة الدم، مباح ^١٠^ لدلك، مرثي؛ ئاتل عل ولا لاكوبة:ه[ جدرهمه -و

صمم؛اأزذؤا.م،؛بملك،.ثثناأكال 
زخهان:مميه لم:م لألأنل؛ قد ؤكان ^١، نن قل مإف 

قصاص،يلزمة يلم معصوم، متل مصي لأئةلب عليه؛ قصاص لا أحدمحا: 
سممدةمإابمألأم

كللا ١^ ؤالظاهز ^١، عدواJا مكافئا قتل لأئه القصاص؛ علته والئاف: 
الحنم_،.دار ق من بخلاف ؛إلاثنيإة^، الإسلأملدار ِق 

القصاص؛ءعلته وعتل، أنتم مد وكاف عبدا، أن ذميا ينرمة مذ قتل نإف 
نئنصوُ،ءأيثنذيخاو/لأ؟دهسقوضوم 

]١اأى:لأئيكفيدارالإّلأم.
*nx



١١ممو،اساوات 

محل

والأموالأب ثمل، ؤإذ وولدْ واJد متل هلا الأبوة، اسماء ١^^; الشزط 
نناءٌ.وسا 

عمؤوزى ئ الأوو؛ والاJهب } بوJدهاا متل الأم أو عق يدو ما وعنة 
يزلده(( jjUيمثل ررلأ ه1لث س اش وتؤو أف هئبمئ عباس وابن الخطامب ابن 

؛.هأثنهت١^١٢زِلأباأخدالزالدئن، ززاةاثنناخة. 

يكون؛ما أمم_، من عريب هول الأنم، دون بولدها تمثل الأم بأف القول [ ١ ] 
الصح؛ه.بحسن وأخؤ بالإ، أخي الأم لأف 

~مثلأ~يفجعه يأل عمد، اله تيمنا إذا بولده يمثل الوالد أف الصح؛حت ]٢[ 
رحمههليعة وهو يكون، ما أهثي من هدا إف ثم الأدلة، لعموم بالسكين؛ ويدبحه 
لءجه.ا-به موم هلا ٠ بولدةأ؛ر والد بمثل لألا ت حديث، وأما عظيمه، 

يأحدالإسان كون بخلاف جدا، بعيد هدا ابنه محتل معمد الوالد كوف أف عل 
قمالأب، إة ،: ^lJأف الإثنكال م إشكال، ولأ ثمع فهدا منه، أخني1 وفم لإدمه، 

هالمزل -ءر ش و فليلك آلأب، هدأمن تدور نجد نذلك صدا! ا;ثث 
وأضجعه،به، وآنر بالمثل، ثوعده ، ٧١تثنا قاذا عنيْ، ل Jحةا٠ل أكثر؛٧١ بابنه~ بمثل 

مادابنه يقتل الرجل ق جاء ما باب، الديات، كتاب والرمدىت ٤(، ٩ )١/ أحمد الإمام ~مجه أ١ 
(،٢٦٦٢)رنم بولده، والد يقتل لا باب الديات، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٤٠٠)رنم لا، أم منه 
واليهقي٧(، ٠ )؛/ الوسطى الأحكام ل الحق عبد وأعاله خهنبمتن. الخهل١ب بن عمر حديث من 

(.fA/A)والمن 





١٣ةتاساساو1ء 

نحل
بأحدمحا،سبه لحوؤ( مبل قلاه ثم لقيط، سب وحلان ادعى ؤإدا 

؟5وداأل ومحور آ؛اه، ؟كوف أف بحور مهنا واجد كل لأف فته؛ قصاض ملأ 
سبه،ايمطع دعإرْ، الهامة ألخمته أو الدعوى، عن أحدمحا ويأ ثإف أبويي• 

للولي•،حى النم، لأف رجوعهنا؛ محل لم الدعوى، عن حمنا زجنا ثإف 
لو٠^١ _، c<^3؛بناو، لة أهرا لن كنا عنة، رجوعهنا يخل ملم فدراوعة-ا، بتا وهت• 

وحدمدثجو'ءه لاتقف الولي• شب، مإف منفردا، أحدمحا ربع 
ملممثلا٥ منهنا، كوثه يمكن هانتابولي• امرأة، وش 3، ائتان افرك وأن 

يشئلا الشث، لأل الشن،؛ أحدخا أن\كز ولو قصاص، ملأ ياحدمحا، لحوقه 
هبلها•امح، بجلاب بإُأكارة، عنه 

علتهنجن، لم إدا لأية القصاص؛ نجت، لم ولد، منة ولها زوجتة، قة ؤإف 
لماو عمْ، من ولد لها كاف ومواء عإرْ. عل بجتايته له نجنح لم علتي، بجتايت؛ 

عمالز ي يائيه، نمط ولؤ«ْ، نحثب ممط هإدا سعص، لا القصاض لأف ؟كن؛ 
^;^٠١^أخد 

لأفالروج؛ يوف الابن ورثها عمدا زوجثة قل إذا الرجن، أف ذللثح؛ وجه ا ١ ت 
وقدباينه، مثل لا الأن، أف ومعلوم للابن، الدم هل-ا لحى فصار عندا، ماتل الروج 
نمطالولد نصين، لأف قصاض؛ ملأ لايتثص، والدم الدم، بنص هنا لولي•؛ وجث، 

القصاص.فيه 



بذحتيلاس الإمام ص ي الئاش ملي اصليق  ١٤

القصاص؛نمط الوثد، هوريها ماثت، م أمة، هوويتة ولد0، حاو قتل ؤإل 
لدلكاأُ•

،.iUljالقصاص؛ تحس، لتر لة، عدا أبو0 ممتل آياه، اقكاد>سا الري ؤإن 
مذله يمتص محلا عده، لأثه القصاص؛ محس، ٢ أبيه، عل اقكاد>س، جز ثإل 

W،

■محسده 

محل

له،شهادته نمو لا لأ?ه ؛ لا وعته: ١^^٠، من بغز؛^١^٠ ١^ 
والماس،والأح؛ار، الأي، لظواهر الأوJ؛ والدهث، !،، ٨١أفته الشس،، لأجل 

يراوانمي،همءاوونم.
تحل

\ث:ج'\ثم\من  Jlلإ القش، ق ي الإنثاف ثازك إذا 
ؤا->دكل مجي ع٠دا، مذ هش ق يثرك أف أحدها: 

وعنه:حميعهم• عل القصاص مجب امزديت،، لإ المتل إليه يصان، حنائه، منهم 
نمهومه]الأممة:هأ[ ه النثسى اؤألننس ثعال: اممه لمول منهم؛ واحد عق يجب لا 
ا1شا،بذ تعيد ووى لها الأول،؛ واآلهنا واحدة• مس أفريذ بؤ يوحد لأ انه 
وجلا............................قتلوا صنعاء أهل من تبعه قز رق.بمته عمن أف 

بوايمثؤأو مباثره، للولي• الحي كان، مواء بالولي•، يمل لا الوابل أف معناْ• ا ١ ت 
الإزث•



١٥ىوااس|وات 

إخماعا.فكاذ متكئ، ولزأئؤو0 حث. إقظهز صأعاء، أهل علته نو وئاو: 
أ.الدماءا نمكذ إل ويسله جعل علتهم، القصاص نجب وَلأثثلوللم 

أذ:نزكنوام ئكاقئ، عق زبمئهي صدا، بمظوة أذ اش: القنم 
هأنسأمحوممح

روايتان؛هميه 

١^١^ ِفي شانك لأن امحافئ؛ ي الضاص نجي أنة أظهيمحا: 
امحافئ.كثريلئ، القصاص، عش هوجي، العدوان، 

يوجب،ثلأ موجب، وعثر موجب ثن ركب قل لأيه نجب؛ لا والثانية 

نجهخاطئ'؛ا، ثالآخث ^، ثأحJمحا ئ٤افئا، يملأ أذ اكاِك: المم 
روايتان؛

متهمواجب كل فغل بملح أن أو قله، عل محالووا أف هذا؛ 3، بنلاط ت١؛ا 
يصلح،لا الأحر وفنل للقل، بماغ منهم واجب بمل وكان افركوا، لو فأما للقل، 

سهمكان إذا إلا يمل، لا لكم بملة لاثنلح ونن زخدة، الأَثو عل فاليحاش 
محالآ0علهئإه.

شساباوني،علأبجاختودأمحدوف.
إذامحا السمة كتزيق امحاقئ، عل المحاص نجي أنة هدا: ق الئواب ]٣[ 

ا"قر•ل وبملو العد، 3، الح صح وعدا، حرا باع 
عامد.الخاطئ لأف ®نحطئ١١؛ يمال؛ أن الصواب ا ٤ ] 



ضلاصدبى الإعام ص م اه1|في هش اصليق  ١٦

يوحس،٣ عندا، يتثحص لز قو لاكة فته؛ قصاض لا ءق: 
ئ4ُبمنمحضزمحل1.

عدواثا،عندا القتل ل، شانك لأية العاهد؛ عل القصاص بجب والثاته؛ 
٠,العامدا كشريلئ، القصاص عليه يوجب 

لأفا"قاطئ؛ ثريك ق كامحم ذس الشئ شريك ق زام 

زيلابجخ أذ مثل: ف، قل و \رس تبما، شانك ١^١^ القنم 
وجهازتمميه عندا، منه الرجل يمخ أو ^٠^١، 

ابماص؛بملك.كمحا:ب،
-ثجنا:شُا>قاني ثريك م م لإ م اكثاص؛ تحن لا 

١^٣ضثوة-بجائتا 

قجنحه اوحاط عالما، يمثل انه إلا موح، عتر سم فتداوى جنحه، ؤإل 
وجهان!محفته ؤلمه، هدا أويعل مايث،، محقطعه، التاكل، أوحاف تحي، ■ثم 

يالتنبهفصحح عندا يتثحص لر إيه ت محوكم وأما يمثل، اثه هدا ل الصجيح [ ١ ت 
عالنا.ثمتل جنايته لأف عندا؛ فقدممحص }لنيي يالتنبه وأما ذ}ش-نتي,( 
امحانإخاله ثنكن اس القنم ق أنة واوابع: الثالث الشنم ين المنى ]٢[ 

ينكنلا منه— الئتول أو السع ~وهو محالمناعد الراح القنم ل وأما ايئطئ، عل 
أخ\إلأ\ح\0ج



١٧ Sulj_luL؛

عندلأثة عندا؛ مثة -مخ ثز فيإ ف\لآبأ ثريكه ق امحم أحدمحا: 
القي.قدا 

محصيإيإ مسه، عل الحنايه يمصد ٢ لاثه اة1طئ؛ انه واكار٠: 
ثريكه.عل القصاص بجب، ملم حطا، عند ينثه محكاف الداواه، 

قفل

مىيموت محي لأية نواء؛ محهإ مئه، آم وحزحئ محا، وحلا جرح نإل 
زلات، \ي ه المثل إضامحه ثتكذ اه، من زلا:ثوت الزاحد، 

الإنقاط،دنبم،شض.

امحايرحابا،؛ ١٤١محا٣^١^٥^،، والأحربى امحع، أحدخامن مطغ ؤأل 
يدين.ق لوكائا ما محأفه عقيته،، الرهوثم، حصل 

محشحشزية، نأيال يثة، ثق أز الأم، ينحه م يده، أحدخا مح3لإ 
^،٥٥١١مزايه مطع لأيه الماتل؛ ص واكافي منمرذه• آليد ماق عق ما الأؤل 

هكة.نأ ، ٣١ا؛1ز م ء محقان، 
مل،ؤلأصالشصالإد.؛لآدئ

زصقهلب لإكلامه حآكم زلا المدبوح، حركه بمحرك إثإ المستا، ح،كم صازِل 
ؤلأعيثاا١'.

اصطزاب.فيه ولومل ميت، حنزثه أوأبينش ذخ الذي هدا لأف [ ١ ] 



اسقضاهاشنيصالإئماسبجضل ١٨

ذبحهثم منتقث0، فيه الإا0 أن إلا منها، المنت يثحمق جائفه، أجاهه ؤإي، 
بعدمارمح.عثق عمؤ أوصى باق، الحياة حئم لأل هواكامح؛،؛ يالماتل آحر، 
امحوسازيص يأفبت بوصقه، محو منه، ويس بزجه، مذ محرج اللص، ئص 
ْلمحرا[

ومحوعه،^ ١٥ممده سسف، آحر فتلماْ ث.اه_ق، من رجلا ألمي وإل 
كالحافرالتتي_ا، حكم محامطع للإئلأف، مباشر لأيه مدْ؛ مذ عل هالقصاص 

١^٢؛.ثع 
واماالمستا، يمتزله حسوته ادسوتا من أذ حسوته. اييشت وْن هذا، بمن الثرق واء 

الموترربمحمق ولوثهI ؤنوئ يتداوى فقد الميت، بمنزلة فليس يجائفة أصيب الذي هذا 
كإمثا، ينثر فلا يموت، لا وفد يموت، قد لكن منها، سوب صا-مح أمثا يمي مهاء 

لرلأله محرم؛ فهنا الحال، ق يمنتا ولر وصاريصءزُسا، ونمط، مثلا— — العلي لوأصاب 
حلال.فهو رمل يرفس وهو مات لو لكن يدك، 

فأصابه،بنتفه، يشط كان لو أما متعمد، صزبه؛الث1ما الدي هذا لأو ]٢[ 
ئلقاتلهوالأئل.

*HK



لأقهر|ص(اسلالرجبت جنايات رباب اسايات مماب 

اسلالوجيه؛صاصج،ايات باب 

أمام'.تنعه وهي 
واوثا|ين،لكلث1ف، وا-بمأد، \لئوب يخخ بمحدد يئرحة أف هات أحد 

أوعمم،اوزجاج، أومصمتا، أوحتمتا، حجر، من حدد وما والمدوم، والثنان، 
موجس،^١ يه، مثوُتج الحيدة، والمصسه وال،ثهم، كا1ثلإ وعور، مور له ب،ا أو 

إخماعا.بلقصاص 
وأصلأ، والمحل وا-قاصرة، والمؤاد، كالصاو.ر، مقتل، دإثزةِفي عززة نإو 

عإرْ.ق كي اقتل، ق هدا لأف ١^؛ وجن، هإت، الأيل، 
مات،حز أ ا صمنا منه محبقي والشخذ، كالألته ممثل، عثر عروِْفى نإل 

وجهان!مفيه الخال، مارتجِق ؤإل يؤ. موته الفثاهز لأن المود؛ وجن، 
بحصاة.صزثة لز ما أفته عالتا، يمل لا لأيه فته؛ قوي لا أحدمحات 
حمة،مماتل البدن ق ِوالتين. ق وبزايه مورا له لأل المود؛ فيه واكار(ت 

أفتهكلزعنزثوم،الإ'.
لمفان ماتج، حتى زال ولا الش، أض إل الإتزة غزز إذا هذا [ ]١ 

صدا.كان إذا الحاف من  CjJaبجه 

]مأ[بحى:ئآ>اب
مؤذلاثج أفته وما والإنزة ادتمات ُأل نحرالعاذْ لم لأيه الأولا؛ والصوابؤ ]٣[ 



اوسقضاه1منيصابمماسبجض

محل

حديدمى لكف سواء عالتا، مثلث يفتل كبم، بئثمل صربه اكاف• الشتم 
بحجر،رأسه اورص كثرا، أوحجرا حائطا، عليه المى او أوحجر، •حش—، او 

يحجر،لها أوصاح عل جاريه قتل تبموديا رءأف أس روى ج القوي؛ قعثه 
يفتلوِلأنئ اردأقاد٥،، ثنلم؛ ؤؤ، علته• مممى حجرين® بتن ه اممه وٌسولا قتله 

عالتا،كاكدد.

فيه؛هود هلا مئا، لأقبثر أومسه أوشبههها، اواصبع، بقلم، صربث محإف 
وههاذ يدْ، ؤالثكزة كاشنا ُه، وث، قشل لا مما كاف نإذ يملئ. لي لأنه 

عصرأو بؤ، الصرب وال أو حر أو برث، ندة أو صعر، أو مرصن، أو مقتل، 
أشئهعالتا، يمل لأية القود؛ قيه عالتا، يمل بحت ش-يدا، ^۵^١ حصيسه 

يملمتثة تكن لي ؤإو علته. ممصى المطئا، موتى وكز وين• ال،كبثر• 
شنهالخطا ديه »ألأإن ه: ايثه رثوو لموو فيه؛ قوي لا ا-قظا، ههوعمد عالتا، 
ابوداود.رواه الإبل® ين ملة والعصا، بالثوط ما'كاى العند 

قفل

يمحدة،اوعمه أوءإر0، بحبل بحقه إما ميه، حرؤج نح اكالث،ت الشتم 
.......٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ القوي؛. قيه وئحوهدا، عالتا، فيها يموت، مده فيه عل يد«ْ أووصع 

لكًثوعينمتل.^١ 
1جاغعلهناك يكن ي إن ابمار، ي التأكينثني ه وكدللث، 



٢١لأساس( الوجبت اس جنا4ت  uUاسايات)عاب 

مزايةمذ مات لأية المود؛ يعليه مات، متألتا حثا حلاه ؤإل عالما، يمل لأيه 
يمله،لب لأثه يضمنه؛ لب مات، م منه صح ؤإف ا"إقرح• مذ اليث أفجة جنايته، 

يهومايتج، عاتا، منه يموت لا به يعله ما كاذ ؤإن مات. ثم ا-اقزم برئ لن ما أفته 
١^٠صد 

فضو

ممثةلا الذي الم زام كالنار، نيه، و إلقاؤة ١^:  ٣١
دامتامحن أوِق دلكر، وثحو ربطه، آو الملمى، صعم، أو لكثزيه، منه؛ اشحلهس 

كالنإل عالتا. _J لأيه ١^؛ مميه عالتا، يمو شاهق، مذ ألخاه أو مس، 
ا"قتثإ.عند لأثه فيه؛ قني قلا منهمحذ، عالتا،أوالتحكس يمو لا 

لجةالهاْفى و|ل ا، لدللنال فيه؛ قوي قلا حوت، الملتل ١^ ق المممه نإن 
وحهازتقفيه إلنها، وصوله أومل فيها، الحوت ئالمممه منها، التحئص مكنه يب 

^ئ،،أفةنالزثلاوئ،;ا.

ملهاآُ.الإي قصدإهلأكهه،أفته مآ [١?؛ لائزدفيه؛ والئاف: 
عليهلكن حيثان، فيه توجد أن ويبعد مليل، ماء إيه إذ بعند؛ ليس لأثه ا ١ ل 
 ،Jلأكله اكليل ١^ ي نوأكاْ أثا امحا ،Lأماماو ل ألقاة لو ■^١ ظ، فهدا اائو

أتي.

أدماينلمه مذ مصي أذ ت واحدة قاعدة إل رحع السامة الصور هده كل ]٢[ 
به.موثه الظذ عل يعلب ب،ا فيمله معصوما، 



اسيقضاه1شنيصالإئماسبجضل ٢٢

ئنا
بن

أند،_ ي محح أن _، ء أز ئ، نهشه أن ض: البمأ 
ممالحوم أز أتي يدي د؛و( مكتوما ألما٥ أؤ صق، موضع ي حق، أو ؛، أوئؤرأ

لأف١^؛ ممثه اكود، أوجت، اقمي هعله ثز نلأ، الثح به ممعل عالتا، بمل 
سومس،ِمحضازآةلأ.

ثمةبمتو جش مذ لأبجذ الوجه؛ن؛ أحد و نواء قلهسُآُ وا-محات 
ص.

الخخاز،لأ:شلمحاعاتاكثقام،لأس 
صغرايئثمل الصرب أمية عالتا، بمتل لا هدا لأف فثها؛ مود هلا 

فيه؛......محني همظلته، حثادث، أوداتا تجعه، أنص و نكتودا أكاة نإو 

يوما،عثر حمته لمدة امححاج حثتة ماللئ،، بن -إلثحدو قصه هذا ق يكز [ ]١ 
الأسدهن«ا أمام ستلقيلئ، ! الخجاج له وقال يثارب، ما أو أمبؤع لدة أتيا وأحاغ 
أعطنيلكذ بأس، لا قال• فلا، ؤإلأ مثلئ،، حمخذ فقد مناف، ء،5كث، فإذ الخانع، 
عيه،؛"_ آأرَ الأتد  ١٠١  iJsالثاسه، المد مد ْ سد، تسما فأعطاه ^^١، 

ص>مح;قأالأث;لأ
صحيحة.وكأتا۶ثا رركلها(1، نئن4.' ق ومع ]٢[ 
هوالصحح.الحيايت، انولع ل التفصيل ]٣[ 

عاكر)'اا/خأالأبن دمثق اظر:ت1ريح ا



 Lu؛S (ا،وج؛ة اسر جنايات باب اسايات )٢٣لاشام

لأءعاو،هالسداظأر
أئتكهلأن U م هم انك محأ -ممة الثامحى: زمأو 

بنممخمق1ك.

قفز

إلته،ئدمه اوطعام أو مكنها، ثثا نماه الثاد،ست القنم 
أهدتثئوديه أل زوي تإ ١^؛ صه ب٠حاله، عالم عتت هأكله ^، أهاوا0 أو 

داJثم واصحابئ، ه افب وئوو مئها يأكن، منية،  ٥١٠٤يشم . ٥٥١١لرئوو 
حمنم،ممال:»u ١^، هاوأخيشأيضوئ<، هإي ررازقثوها، 

الناسأوحت، نلإكا ئنن ؤإل يصزك، إلإ سا كئت، إل ممالت؛ صنعت؟<< ما عق 
زواْممتلها. إمحا محأزتم دإت، ننزور، بن اواء بن بئز مبجا هأكو مك• 

^لأكيموعاو،أبماهمدحاما.ئازلأ؟ا. أنو 
محوي؛^ ٨٥محإت، محأكل، وحل مسه، بيت، ِق تركه بطعام حاطه وإل 

رجلمحالنحثزياوذبي،ءدحو 
هووهدا نتع، أمام يلقه ولم م1بتؤ، أرض ق ألثاْ إد،ا لأيه صحيح؛ هدا [ ]١ 

أتي•وبتن بته عبمع أن • الأول الصوتة وبين بينه المرق 
عل J-،jالعامه القواعد لكن العهد، لقضها محتلها؛ لعلة يقوو: أف لقائل ]٢[ 

عند.فهو _ محتأه ^١ أيه 

اقjمحئأ.محيتجل ٣^١ 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٢٤

مدملن U هأثب مسه، هتو عند لأثه فيه؛ هزئ محلا به  ٣١آكز علت؛ ؤإل 
مميهيقتل، انه هم ئأ انه  ٣١شاقي ادعى ؤإن ثمثة. -؛ا ممتل مت|ينا، إنه 

وجهان؛

الئّلميملعاتا.لأف الصد؛ عثه أحدمحا; 
١^.يا ينمط ثنهه ؤخم0 عثه، دللث، كور•>هاء لأقه فيه؛ مود لا واك١يى: 

محل

أثنهعاتا، قل لأنه ١^؛ قفيه ، ^iaقله/مقو : ٣١ ٣١
يقتليهونه ا-اثهل ادعى ثإن ااعمد• قهوحطأ عالتا، يقتل لا ^١ كال نإل الئآ|؛ن. 

ا.العمدل بثنحض نحل لأيه فيه؛ محني محلا عقه، نحووحماؤ٥ خز و'كال عالتا، 

فضل

عالتا،مثلها يئوتال مده والشزابا الطعام ومنعه حبمه ؛؛; ١^١٠٢القنم 
شنةمحهز عالتا فيها يموت، لا ١^٥ كاJت، ؤإل عالتا، يقتل لأيه المود؛ مميه مات٠، 
عند.

ثقتله،زيادْ عالتإ الماء علميه يزيد مكان ق بحر ثاحل عل حننه ؤإي، 
شنهمحهز معلومة عتت الزياذه كاثت ؤإل عالثا. يقتل لامه ؛ ٣١محفيه منه، يإت، 
ووابمان؛مقته قثتلمه، لتقتله لرجل أمسكه ؤإل عند. 

هٌيإلآه:ظثأولإيمّ، ٣١فيهقل بم،  ٢١]ا[لكن 



جناياتاسالوجيتلأنماص(هتايااسايات)باب 

سهويمأستة عالتا، متو يإ ٥؛^ إل سش لأثه القصاص؛ علته إحدامحتا: 
زيثوا.

عننابن روى لها يئون؛ حش محز لكن قصاض، لا والثاتهت 
^قلئالآم\لإقىقو،محقي

الدارهطي.أحزجه أمثك<، 
أوبحنايةيديه، حسه وسواء فعله• مثل به ممعل المرئي، إل حبسه وا؛*نه 

لأثها1ئماك؛ عق صا0 ئلأ محو، المتل، لعثر أمثكة ؤإل دلك. أوعير علته، 
ئه،ثلأمحتقلهاال

فضل

ىؤا؛ضإيعاوا،ؤمأئأيلح:القنم 
معا؛والت5زْ ١^^٥ عل القصاص ثجب قله، عق عمْ تكره أف أحدهات 

أوأصدا،حيه، نوأمثه ما أمتة عالتا، إلته يمضى بجا قله سئبا!ل الكرْ لأف 
قلةلن كنا القصاص، ثلزمه مسه، لإنتتماء ظلتا؛ كله واق5نْ سهم. رماه او 

لامحاثةلآكلها٢'.

فهومواطأه هناك كان إذا أما مواطاة، هناك ؟كن لم إذا نيا المسألة هن.ْ [ ]١ 
١^.وثية فاتكئأخدهما، تئيه، عر لوتاَلآ ك،ا الومح،، j س 

مالةمحرق أف عر لوأكره ولهذا آد؛ي، حى ق لأنه هتا؛ اقة-رْ يندر ولا ]٢[ 
صيى•



سقأضامامنيصاسمماح4ارتيضل

أنمئاهمدا أز ؤالئيان، \ص من ثؤ لا نن أذ:اص اش: اوغ 
اأأمزلأف اأأمر؛ يوف المحاص ١^ مثل ٥^، قي، \م رم لا:م 

زاج١^ ماى ءنانكالآَلةَلئ، 

صحح،مصي ثة ائأموز لأل الأمر؛ عل مود ملأ ممزا المأموو لكف نإف 
عي؛هالقصاص القتل، ثزيم ينلم العأاو لكل ءإل عاقلا. رجلا كال لؤ ما مأستة 

محَاو،جثبإائ؛ضإي.
مقتلة،ا-قاو(، يعلم ولم حق، بر رجل بقتل زجلا الثلطال أمز نإف 

اJثلهلالبطاعة مأمورا وكؤنه مي؛ الآمون لأن الأمر؛ عل مالقصاص 
وامحمحلأمحه.سالوعثرالمنصج، 

ررلأطاعههاو: ه ١^٠ لأن وحده؛ عي هالقصاص مظلوم انه جب ؤإل 
كا-شارلككام5ىمم•

علموحدة، الماتل عق هالقصاص _J، بالقتل، الئلطال همز أمنه ؤإل 
أزنمل؛لآهلأوثهطاظث.

القثل،ولبشمثوى بجد أن س ١^٤ 
وزىقا القني؛ متلئهإ ^)،، ٠٠١دلك مغلا أنج نأوا الثهادة، عن رجنا م حق، 

تزق،انه رجل عل ;مبمه عل همد شهدا زجلي أف اوحمن، عد بن القائم 
الشهادة،عن زجتا ثم مقطنه، 

منيمثل فإل طاعته، تجب لا فإله بالظلم اJثiطال عل؛؛ إذا ، ٧١الصحيح [ ١ ] 
ثق.الئذلان أزامز أن الأطل لأن عله، ي فلا ثم لم إذا أثا القزذ، 



٠٢٧ {صام الوجيه اس جنايات يإب ةت1وااسايات) 

قلأةزلأنج د:ه:ددْ. زوهيا أدبج!، ممت مموق وي أم ن لَمحاو: 
تبموعاو،أتجاملأر

قو،_، ه قين م إذا الخاكأ واغ: ١^٤ 
^١٤^،٣  ٥٧١أم إدا بمتله، أم ١^،^، ١^ وكيلك لدللث،اآ'، القصاءس؛ هعل؛ه 
ظلتا.بقتله وأم 

يوجبن،دلا الم، بجح با ئهدا لو أثث المتن®؛ يوجب *ظ ثوله؛ من علم ا ١ ت 
بعمي..فليس منها، التوتة يمكنه بردة عليه لوئهدا ك،ا عمدا، فليس 

اركدلكء._>il ق وع ]٢[ 

*H*



صيلاصدبق الإمام  ٥٥م اماي ض اسؤ  ٢٨

اثنفسشمايؤن الساص باب 
إ* HMإ

ؤئؤنت\ملم،ثعال: ٧٥١القسلألإم؛ يوف فيإ ١' تحب 
الأذنوألأدمك\ ألائف وآ'لآف واددرك^ا الئثمى أدنمس آن 3-؟ 

الثصربنت الربح أف آنس وروى ]_:؛،؛[• دآلم>لخلآثاصه السذ وألنس 
أئوثاتجاة القفاض، إلا ي الأزش، هي ^١ تحايج، ^٢' كنزت 
الخقبمك الثج؟إ ئ لخئ M ننول قاو:;i ١^ أص;ن 

الثوم،سما القصاص<،. اف رركتأب >ءبم'.£فوئف] البي ممال ثنيتها• محنر لا 
البماريأخز-بم ئوة« الهِ  Jpأي لؤ ثن ١^ م من ررإن ، ٢١هثاَل 

هكافكالهم،ِفياث، الحا:تةه ي كام، ٠٢١يوف نا زلأة ثئنبمإا؟ا. 
القصاصر.

عليه.للمجهم، الخسْ لأل ست؛ رمعز،ت هنا بجب ء ١ ت 
ررمى،ا.وللأ ررسه® نشج.' ق وح ]٢[ 
سدليقول! كاته لكن العارصه، يه يريد لا تيهبمنه الضر بنر آنس، إمام ]٣[ 

٠^١امتدحه ما ه اللمي حمحأ يعارض أف ولوأراد محنر، لئلا كاف؛ مهها سشلع ما 
ررإئمز،ياداثدح: 

كتابق ومسالم (، ٢٧٠٣رنم)الديه، ق الصلح ياب الصلح، كتاب البخاري؛ أخرجه )١( 
لإّان،اكصاصفيالأسنان:)هلإأ)/؛آك



اسس( jjiيبما اصاص باب ر اسايات تناب 

محل

مادوئن خلاف، بعز دوما فيإ ُه ماذ لا القس، ق  ejJuم1د لا ومن 
بهقااهم(بمادلأمحادوي•

يوالأ>اف؛لآلإالاأماو.
مكاوالقصاص، وجوب ق لكلتمس القس دوو ما لأو الأوو؛ والدم، 

كالثسذةاذكزوا.

نحل

ا-لثديدةعل تحاملوا أذ مثل واحدة، دهعه عفؤ إباثة ل حماعه اشرك ؤإي 
5نحءيغق،عل ■يويجح القصاص؛ حميعهلم مثل يدْ، ييتوا حص واحدا تحاملا 

كالقس.تالواحد، الإإعة فيه ميوحد القصاص، لوعي، أحد 
وأممهواحد، مهلع أو حاس_،، من واحد كل ملخ يأف جناياتم، مرنتا ؤإف 

واحدلكل فعل لأف قصاض؛ محلا مرْ، واحد كل بميم بمنئار نلثا او آحر، 
الاحئ.مطع لز٧؛ كإ عصو0، حمع تحزأحد ٣ العصؤ، بعض 

إيذلك، زلأف الةوس؛ ذكزنال قا ^١^؛ ا.إلإاثة ءف لاثزخد 
القذاص،إنئاط ه زميله ١^٠^^ قخد لا م للزير؛ القوس ق نجن، 

الأطزاذا؛ق دلك، يوحد ولا 

ابمع.ل للنقلأء ١^٢ لأف كانأزل، لأم. ولزقان،: النتيد، [بمي: ]١ 



ابيممنإبج\باه تزة لِ

نحل

محبا-إقروح؛ هأما وأطراف. جروح، وعان! التنس ذون فيإ والقصاص 
وجه،أو رأس، ل موصحه لكل سواء عظم• إل سهي، جرح كل ل القصام، 

ثعال;اش لموو أوعثيه؛ اوصلع، أوتاق، أويغذ، أوعصي، اوناعي، 
قوحب،حتب، ع؛ر مى الاقتصاص أمكن نلاثئ ]الأتدة:ه؛[ قمتتاصه 

مو،اليف.
أوكاثتالئجاج، من المرصحة يؤذ وما كاءقائمة، عظم، إل سهي، لا رما 

إلزاَأ؛ئوذة، j^، زائاشئة، زالض، الثاعد، هم ظم، قق الخناخ 
الحي،من آكو بمتزو أف ينس ولا محك، عق امحاتله لأف لبماص؛ اف 

هأذمتصضب؟؛لأيامحل
جنا0،زملأماكذاص،

وجهازتقامحي، الأزم وجوك، وق 
ئقتأوتالزوا \ذوَغ\ ^١ م ح\ اأ5لةئ ثدنة U الصحح م [ ١ ] 

يمتصأذ عليه وللمجى يطع، فلا تالئ~ ~بلأ ■حنايامم إذا أما أجنانهم، 
حمه.بعمى أنمط لأئة بعض؛ دون غضهم بص 

الحاصربمئالزفت ن، لكن تي، محا ئممدث الطم م 3، القصاص ]٢[ 
وحن،.القصاص أمكن فإذا ذلك، أسه وما بالثيب 



٢١اثLصسدئاصى( uuLJاسا^ت)

قوجبالقصاص، فيه ثعدز لأيه حامد؛ ابن موو وهو نجب، أحدمحا؛ 
الآنس،محالوئوومحا•

بئفته نحمع يلأ واحد، جرح لأيه بكر؛ وهواحتياوم نجب• لا دالئاف• 
ا.بالصحيحةا كالثلأء وارش. قصاص 

محل

هؤوألموحبجاص يعال؛ لموله وعرصا؛ طولا هدرها الموضحة ق ونجب 
كانتمحإف إًرابماطأا، الموضحة و ثلأمحن .م والمحاص لاسْ؛[ 

عي،أن تزاد اكيى ١^؛; وعن؛ ا-اثابي، زأس من ئوصثها حج الثأس 3، 
ن؟اص.
ددرها_^J( أف هامكن أووتطه، أوموحزْ، الثأس، ئمدم ق  viJlsلإل'

ِسيضعها،وابجتي.
حاورنإف مدرها، انترو ا-ياذٍ( زأس من موضعها عل هدرها راد نإل 

رأس.ا-إقميع لأف ثه؛ ل شجه الإى ائنصع 
المما؛.٠ولا الوجه، إل بمزل، نجزأف لم كلمه، الإافي رأس هل مدرها راد د1ف 

الزاتي،وهوالمدبرا*.]ااالثاجح:أللهأزش 
رأسوصار العنق، 3، هلنات لأناإذا العنق؛ 3، لا والْزو، العزضن 3، يض• ت'آ-ا 

ءا،بطإلاضإ،واظايأن
(.١٢٨/ والإماف)• (، ٥٢٢الهيابة)ص انظر: )١( 



اسذضاهاهميصاسمماسبجضو

كلؤ.ا-بمفي زأس ثمتصِفي عليه، العفوالجني عؤ ق قصاص لأيه 
مدم.ي وجهم، عو بش؟ و الأوس له وهل 
يئزللب ايانج(، ناعي عل يدرها وراد الثاعد، الموصحهِفي كاب ؤإف 

العقد.يصعاو.إل ولم الهم،، إل 
ذكنناو النم.، الميم، الثاق،ولمولإل ل كانن، ؤإذ 

الئأس•3،

يبتدئأف علته يلشمي أمحث، اجانج( ورأس '، ;^٧ حمع أوصح وأف 
ايئاية*محل امحع لأف ١^؛ رأس س ثاء جاب أي س بالقصاص 

أفإلا مؤحر0، مى وبنصه الرأس، ثمدم مذ حقه بنص ستؤق أو وله 
الحئا:ة،^؛كِضلآملإمحاوزض 

١يئوصحة موضحتي يأحد لأيه قور؛ لا أف ويشل محيرها، ولا 
الخئارعليه محللنجى ا"إقافي، رأس محع مدرمحا مومححى، أوصحة ؤإو 

موصحتمريوصحه ال وبئ واحده، ْوصحه رامه حمع ِفي يوصهحه أل بئ 
ركلأنه واحدا؛ وجها الثاقى ل له أنص ولا له، الواجب محير عذ محما يمحر 

الإنتفاةتعإص.

الحنانةطْ محمر أن نص فلا عليه، الجى رأس ١■^؛^؛، بمئر بأن ودلك ء ت١ 
٠^.الس أو يالصزص٠ 

IHI



٢٢النفس( درن فبما اصاص و1ب اسياتر ممابا 

نحل

الأويى.اتيغاش:
L^؛١^٠ قلع '، ١٣اكطع:شإل لكذ إذ! مها، القفاص زمحي 

فيها؛القصاص ثتؤذ ، uSfj]الأئدة:ه؛[. ه ءالد_يرن هئق•' اف لمول 
الصحيحهالشاب، ؤهأ ويوحد كالوصحة. 3وجن،، نمصل، إل لإثتهائها 

ايميلالصحيح الشاب، يوحد كإ أ، الثمصاء' ا،ريصة الشيخ بمتن الخنناء 
اب؛ض*بالشيخ 

المائمهيأحد اذ ومحوز حمه. من أكثر ياحذ لأله بمائمة؛ صحيحة توحد ولا 
لألتعها؛ له أرش ولا بالصحيحة• كالشلأء حقه، يوف لأثبما بانحجيحه؛ 
الملر.لأِفي الصمة، المماواتخِفي 

لألالقصاص؛ وحب عينه، صوء قادهب يلطمة، رأسه عل جز نإف 
كالممس'ُالئزايه، فيه القصاص موجب وا-يناية، م؛اثزية يمكن لا الصوء 

إلهتا! يمال أف فقعي ا-ثنح، ق يمال إد،ا عفلم إل يتتهي ما أف والحقيقه ا ١ ل 
مهصل<ا.إل لإئتهائها ١١بنيت موله ؤيويده هوالصواب،، هدا ولثل منحل، 

الحنانة،من الثم۵Nاء لأل أصح؛ وهي ااالثمصاء«، النتح! يعص ق ويع ]٢[ 
مريصة. jCjuالعمص وكثثرة العمص، نحن• ونسميه الرمص، من والرمصاء 

فهو)الهاق( ق عاليه مشى وما هأدمئه، الصوء، إل ترُن، اللملمة أن يعتي؛ ]٣[ 





uLkS  (الصمسدرق باب اسيات)النفس

ضش،\ض ضُ درئ و لأم الو:ة؛ حمح ومحي عي• يا لكف و لء 
صدا.الأةئ قو و، الدة صوعفت 
يأحدلأيه سواه؛ له ثيء رلأ عينه، قلع بيت -نؤ صحح عيي هالإ ؤإل 

صجحيلع ؤإف بمدن• لم القصاص لأف عينيه؛ ذ وبتن جميعه، تجرم حمع 
لأفعليه؛ ثص الدية، تجذ ؤيأحذ بتلها، مذ الإهتصاص ملة الأعور عين 
؛.١^١١ذمام ؤتامها ام، نجع م لإثؤالها نجت؛ كي 

فضو

]ال1ممة:ه؛[ؤوآدمأخبجاص4 لعال! لموله باضت؛ اجس وينحي 
لأيبام؛ وامحر ١^ مذ واحد م جمذ ويوحد ضل• إل قهي 

ينعملم ع؛رْ، َفي مص البخر وعدم والثمص، السلامة لط متناويان 
ف.القصاص 

محل

ولالااائدة;هأ[. ه ؤوا'لآفا'لأق ينال؛ اممه لمول يالأنم،؛ الأُض ؤيوحل 
نفصل...............إل ينتهي لأيه منه؛ لأف ما وم الماوف، إلاف القصاص نجب 

إخدىتزخد ثم الخلاء، بالخ. السه الد تزظ لا كبم، قائل: هال، فان [ ]١ 
الأعور؟بعم الصجح عم، 

مقامتقوم لا الواحدْ واليد العيي، ممام تقوم الواحدة الع؛ذ لأف فالخوانات 
اتدئن•



صاضاماييصاسممأسبجضل ٣٦

الثموعدم الثلأمة، ِفي لثناويقا يالشام؛ والأحثم ثالأمحم، الشام ؤيوحد 
كالتحبمفبالأجزاء، هتلعه ما قيثدو يالتنض. التعص ويوحد عمم، ق مص 

أحذإل يقصى لأيه بالمثاحة؛ يوحد ولا بمثله، ا-إقابي ماون من يمص يم والثلث• 
ُ.ل علل المحى أئف دثنض ا"؛قابي أيم، حمع 

ماونيوحد ولا با-لثاحز، النخزين ب؛ن وا"قاجز بالنخر، ^٠>^ ٠١ؤيوحذ 
صححيوحد ولا حمه. من أكثر يأحذ لأيه أوايحرم؛ بعضه تمط ب،اون صحح 

الن«ىؤيوحد الصحح, نمام يقوم لاثه يوحد؛ أف وعشل ،، ^Jiiبمنتحثف؛ 
المنشحثسويوحد وجهان. الباقي ِفى الأرثن ؤق بالئجح• بعضه سمط 

'•مهولكم(ا مش(، مص لأثه عثرأوتن؛ من بالصحيح 
 -I صغرا،الحاق وأش يرا، عليه المجى أشج وكان لوأحذثا؛المتاحة، بحي• -ا ١
أوربعه.المارن، كثلث، بالأحزاء، يكون ولكن اثارن، كل ثأحد أف فتنكن 

معوالصغير، للكبير واحدة فجعلها يالؤأس، الثمجة ق لكزه ما حلاف وهدا 
تبى٠كعا ثظزا فيه أن 

يإكان وقد الأنم،، قصبة من حتى القصاص يمكن الأف الطن، لقدم إيه يم 
تيتحا:ضن،.

الناصوبعض الأم_،، أرنبه محئك أف ينقطع الناص بحص أف ١نمحست، ]٢[ 
بجكأمحُّ

M H *



٢٧)طباثطسسدوبياس|و( 

١١؛٠  قفل"'(٠

هالأذن ؤوألأذمك^ سبم\ثئوقاقث اش لمول بالأذن؛ الأذن وتوحد 
واذنالأصم، بأذن الثميع أذن وتوحد محاصل. حد إل ينتهي ولأث٦ا لالاتدة!هأ[. 
لأفكالئس؛ لوثه ^١^ الأف. j ذكننا ج الئمثع؛ ذن إم 
وم*مومة،صحيحه يوحد ولا بالتعض. البمص ؤيوحد بممص. ليمل الثمب 

وجهان•^١^؛، الأوس زل ثالصجمحة. ويوحد 
وجهان؛باثنتغشمه الصحيحة أحذ« وق ؛الصحيحة، المنتحثمة ويوحد 

وذمناJالأfف.

اؤاداJة,لتعدو محصاصل؛ محلا هالتصهت، صاحثها، دألصمها أذنه س وإJا 
القصاص؛لة العاصي: محماو محالتصمت، صاحثها محألصمها هأتاثيا، محطعها نإف 
لأمتافتها؛ قصاص لا ا؛و؟كر: ويال، بالإكاق. سضل محلم يالمهلع، وحث، لأيه 

هرسا^Ui،، بعد نمطت، محإل ا"؛قرح• أرش وله الس، أفبة ، ^^١١١٠٢عل بن لم 
القصاص.وله الأوس، ود أوميدا، 

حمه؛مذ برئ محالتصمت،، محألصمها أذنه، محمطع اجانج(، مذ اقص زن 
محلةيالتصمت،، بنصها محتلع ؤإيأ يئها لم ؤإف يالإباية. حصل الإنتيماء لأن 

^بمو.ثامفىامئامحاقاه،

الفصل*فذا صوق تسجيل يوجد لا ( ١ ) 



اصدبق'ضلالإ،طم ص م الكاي ض السة  ٣٨

قفل

و-ثديثلالأئاوْ:ه؛[ ه النس ؤوأانس ثعال؛ لموله بالس؛ الس ويوحذ 
لكلأدن.يوجب فيه، القصاص يمكن مسه، محدودِق ١^؛^، 

الأرشوق يالصححه. اث5نورْ وتوحد Jمكنورة، صحيحة ثوحد ولا 
قا:يىنييانا"■

'،مثربالآجرا؛،■-■■-■•■•■•بنصالسبردبىيصابايا^ ثإذكنز 

نابتهاجافير ين لأو فماض؛ فلا فته ئزروعه عليه المجى يس لولكنت [ ١ ] 
ولاالمائي، ^،:؛ ٠٧ومحملها مخنا عن ينلم لا عليه المجى يس أف ك،ا الخلمة، باصل 
الئنهلْ إل أن:ذخو ممن لا ١^؛ لأف الخلقة؛ بأم ١^، ٣ مثر تكون أظئها 

بالأش،الأعل أحد ممن ولا عليه، المجى ثس من أغل ا-يماذا يس فتكون اوكية، 
صحح.والعكس 

وقيمتهأننان؟ بدون عبدا لولكن قيمته كم فينظرت حكومة، فيها يكون ولكن 
وهويساوى فلولكن الدية، من يالقنط مثلها ؤيعطى أنثان؟ فيه عرتت عبدا لولكن 

ا-محسوهي عنروف، يالمرق منه، يساوي السن وخدْ يثايثن، معدومة أساته عتد 
الدثة.حش فبمن للمثه، بالتحة 

منه.اقتص عل ممن محاك بالإدلكن اصضتأ إذا إنا قائل: قال فإذا ]٢[ 
واحدةبصزبة ينه كثر إذا ايه المعلوم فمن ؤإلأ السن،، هو لأيه وليكن؛ قلنا: 

هوالثن،.إنه م1ل: ولكن وأثعب، أس فالئانيه يإئده، وحعل المإرد، لوأحد 



النفس(فبمادين اصاس  uUا، jLهتاباl_؛

الز:اذةيقط^ لأف البماص؛ هطط '، ١٧۶أن انقلامحا آذ إلا 
ضل.عل من التي كمطع القصاض، 

نجبيلز عادة، يءلأ بس لأف أئم؛ مد مذ بس ثى إلا بمص ولا 
الشاصفىالخاو،كاض.خا

الإيلاف،تحم، بميم قصاص؛ ملأ عندها، مذ اليأس ميل ' ما'-تهانإف 
القصاص؛وحب عودها، مذ نيئس ثعد، لم هإل الشك. مع انتماوْ محوو هلا 

تجتر،يس يذ أواقص ماص، ^٧٢؛ مذ ثإفكس بابنايؤ• حصل دبم، اف 
١..........٠ ١.١ئوعم1اشرص'؛'،...لأنه ١^؛ بس ديه معليه مةانةا، له كث، 

لاشيإ0كنزاوم• الأَط؛اة: قال، ١^^١ الأم، مطع اتئج لأف ولأتج؛ 
ولوأثنيالمإد متص فإننا ٣، فيه كنزه إف قالوات إذا أما يبج، مإثه بألم عليه المجني 

عليه.

الظذ.يه! اواد يتوهلم® ررأذ قول.' ا ١ ] 
اذينيعليهب]آأ[ض:س 

سم.ض:يشامحس

~وإنالس ئبثلم، ذل،ا ١^١^؛،، يس ملنثا أن بعل نثن علميه المجفي يس لأف ا ت؛ 
لأ0حق، بئر منه ةلننا قد فيكون ا-بمافي، حى 3، القصاص نمط منها" متووتا كانت، 

نثنإذا ولهدا الدوام، عل ا-ثاق يس هلعنا وقد الدوام، عل ينه مم لم عليه المجي 
•يغذعلماثيء ب عليه دالمجمح، ا"بمافي يس 



حنبلاصدبن الإمام ص اهامم ض اسق 

لواحدثيء ئلأ عش، لشمر الناثه محلع ان أيصآ، ا"بمفي بس سن ئإف 
ِءاااا•

•علمنه أعدم لأثة يلعها؛ قاله عله، المجى ذوق ا"بمفي نس دبمغ نإف 
^^^ُنمنلةط،ُءك

طن•قلم 

ظ
وثملا؛۶^١ وا-ثدين، الدهن أ ■جلدا حاو ما وهي بالشمة، الثمة وثوحد 

يمكنمعلوم حد إل سهي زلأي [• ٤ ه ؤءtلجروخبجاص ثعال؛ افب لمول 
كالأف.موجب، فه، القصاص 

الخانمن ممتص ءة؛؛ل، النب مى ثق فهي ثانيه الس ست إذا الئاف• المذل 
حئد،مول وهو ٠، الشافعي الإمام وهوفول عليه، المجى محس ولونثغ 

عاد،إذا كالثعر منه، يمص لا انه حيد احتإل هدا ق صار القصاص مل نبتن لو 
فالموومه، وسلم، عليه، المجني اش وهب ثم منه، وامتص القصاص، ستر أف بند أما 

ثظث.فيه شي باما 
عاليه،سجى النابته مي الخاي أف يعني؛ عش" شجي النابه رامي فوله؛ [ ١ ] 

منه.قننت، الكب بدن، منا هي لأنه منهما؛ لواحد ميء فلا 
مالخاوزحدا<.٠ ت سحة ق وي ا ٢ ت 

النرحامرمض)'؛/إمآ-همأ(.)ا(انظر: 



uLlS  ٤١يؤذاسس( اصأصسأ اسا4تارباب

اثاون.يض أ، الأجزاءل مدو اتنض، البمص ؤيوحد 

محل

ذكزنا.ج ببمفه؛ زبمفة زالمش، بلالإ باليان؛ الكاف 
بالأاطق؛ص زثزخد ط. من ^، ٠٥ثزخد زلا 

ويوحدالأجزاء. ق لا ١^ ق التماوت لأف معه؛ أنش ولا حمه، يوف لأمه 
ُالطملالصحح الكبتر يوحد كإ الصغثر، ؤلثان الألح بلسان المصيح لسان 

اديص•

تحو

سها،ائئلة وكل بؤيجا، أصح وكل ياوجل، واوجل باليد، اليد وينحي 
المطع.موصبمع من يمتص أف ملة أو الكؤع من يده يطع قإف والمش. للأية 

أفمحن ٣ موضعه، مى حمه انتيماء أمكنه لأية دؤنه؛ من يمتص أف له وليس 

نزصبمعمن الإهتمبماص عر لب الثاعي.، أو العصي من يدم 1طعث، نإف 
دوئه؟ممصل مذ يمتص أف له وهل الزيادة. يامن لا لأية حلاف؛ بعثر المطع، 

وجهان؛فته 

•• بتؤ؛ ص جاينه لا يئراف روى قا ابوبكر؛ احتارْ دللث،، له لض أحدمحا: 
المناحة.دون ت يعنى [ ١ ] 



صايقضاهاهمذصاسمماسبجضل ٤٢

هانتعيىمهمل، عز من ممطعها يالثنف، ناعد0 عل زجلا صزب زجلا أف 
الديه،^ ١١ممال! القصاص، أريد إي ممال؛ بالدية، له هانز ه، البي طب 
مذيمتص زلأنئ ماجه. ابن رواه بالقصاص• له يمض ولم فيها؛٠، لك افه بارك 

ابناية•محل مذ القصاص لوأمكذ ء محن• قلم ابناية، محل عثر 
هالهالثاعد، مذ قطعث، لإدا أصحاثا، بعض احتارْ يمتص، أف له والئاق! 

عجزاي المرقق؛ مذ يمتص أذ قله العصي، مذ قطعث، ؤإو التكوع• مذ يمص أف 
يمصأف هازاي مامومه، لوجنحه كإ قجاز، دؤيه، أحد وأمهنه حقه، انتماء عن 

أ.وجهازل للباقي الآكوْة ؤقأحد موضحه. 
أمكنهلاثة ال،5وع؛ مذ بملإ أذ يملك، لم العصي مذ يده هطعلمر وإدا 

المزهق.مذ لوهتثع كإ دوثة، ٠!، هطع قلم؟كذثه قصاصا، ١^^ انيماء 
عترجائمة،مذ الاقتصاص يمكذ الخثرْت أهل قمال، الكم،، مذ قطعها ؤإو 

ا-نائفه،وحاه_، هالوا! ؤإف دويه. مما يمص أف له وبز نفصل، لأثه دلك،؛ هله 
وجهان.المرقق مذ الإقيصاص ؤق الرياد؛• محاق لأيه مئها؛ قصاصف قلا 

حكموالورك والرمحه الخدم مذ نماصلها؛ مذ القصاص ق الزجل ومحأ 
.ثلُقا.الدانزاأ،

الولث!فقال دويه، مهمل مذ يمص أف وأراد نفصل، مذ قطع إذا [ ١ ل 
إذااثه كعا ناع، قلا حقه بعمى أحذ ؤإذا حمه، يعصر احد لأو4 يفلر؛ فيه وهذا محوز، لا 

بنصأحد لاثه ذلالiج؛ فاته دوثه، منهل مذ متص أف وأراد )(، ٠۵٥٤١عثر من قطعت، 
هؤعذَّ،الأزشهالإاثكنايى



٠٤٣ ائيس درن اصامرس رباب  uU_lمماس 

نحل

بالصحيحه،الشلأء هأما حقه. محوي لأي بثلأء؛ صحيحة يوحد ولا 
أودويه،حمة يأحذ لأية ؛a_؛ slعش، قاف لا الخ؛وةأ أهل محاو محإل بالثلأء، أو 

الصمة،ِق ئمصت ؤإثإ الخلمة، ِق لكلصححة الثلأء لأف أوش وإ 
وتدحلالعروي(، سند ألا حيف هطعئ إذ يالواث ؤإذ ؛، ائنلمانع الدش هافمة 

الزثادة.-قوف متص؛ أذ لمْمحو شده، الدذ ^١٤ ١١

نخل

هربجالأأهتصص.ؤلأذاثؤلأت3خديثبمة.لأقظ 
•حقه من أم لأيه أثل؛ بعضها خمس بداُن، ولا أرح• بيات أصاح خمس 

ثةملنا؛ هإذ وجهني. عل بثدوأصابعه؟ الجامح؛( اصابع مذ يٌءلإ أف له وهل 
وجهان!فيه القصاص؟ ق الآكف مى الأصايع تئت ما أنش يدخل ههل هطعها. 

الدية.نصف ؤتأحد يمص، ألا وله [ ١ ] 

أصح؛كان العاقل® مع الجنود قاسي ١٠قال! لو النلم® نع الدش ٠اءtفه ومحوله! 
حاوحى.لوصم، اثنلم مع الدش واحتلاil، عمل، قلل الخنوف لأف 

معمحيها الأظافر أو جهة من الأظفاوأكمل ذات فإن لممصاخا، وذلك ]٢[ 
أصبعهوأس صار طمره املع إذا اذ الإنتجد ولهدا الأصابع، لرووس ووثايه 

لابمثل.



اسقضاه1نينيصاسممأسبجم ٤٤

صء:ذئووؤتها.
 :_U 4أخدة، ء ممدن إئلادُ، يثخق يزآ لأثمُ :دخو؛ لا^-y

1زمملكلممرد.
القصاصكتغ الخلقة، ق وادد0 ا"اثاتي أصابع من الزائاو0 قإو 

الكاملإ،أخدئا ثيوذثا فلي;نلح ١^،، ؤنقصِي يي لآٍا _؛ م عئد 
فيها.كالئك 

لحمه.يؤذ يأخذ لاثه القصاص؛ ولحب كامله، يدا الأصابع هلإثاقص ؤإل 
وجهان.الزائدة الدية وجوب وق 

ظ' '
محس،لم وائد0، وأصع أصلثه، أصامحع أنبع فيها كما كاملة يد دو محلإ نإف 

القصاص؛.

الأخلفاوذات أحي. جواز -كدم ففي بالخلمة نممودة الأظفار كاب إذا مول،ت ولكن 
صحيح؛^٥١^٥ الؤلف1ا هاله فإ الأظفار وأحيت عليها حي فد كاك إذا أما ثظت، تبا 

قنناكعا يزر، فلا الخلمة بأصل كان ما بخلاف فيوئر، فهومص، بجناية لأماإذاأخدن، 
يدلائ،ّالقول عل محزئ لم أذناها ولوئطعث، الأصء>ية، ق نحزئ إما -خاءت اق 

الناصمحاول، ولهدا مص؛ الزيادْ هذه لأف أصح؛ ^٥١^ لحامد ابن قول ]٢[ 
١^١^٠أليمطعوا الأذ 



٤٥ساطتربمباصاسسدئاسى( 

الوجهان.الأصة أصامه مى الإقتصاص جواز ؤق حمه، من أكثز يأحد لأيه 
مدم.ج وجهم،؛ عل الريادة؟ •جمكومهِفي له يهل منها، اقتص هإن 

الأصايع،كامنه كما وائد0، وأصح اصلثه، أصابع أوبع له من يلإ ثإف 
ؤإتإالخئقة، ل كالأبؤ لأبا ^^٥؛ يشنان لئ أنش زلا اكناض، نلك 

مح،داؤمأِفيامح
بالأخرى؛إحدامما أخاوت وائده، أصح منهنا واحد كل يد ل كاف نإف 
لثتاومإ.

أونمصل، من وممطن أحرى، جاسها إل فتاكلث، اصثنا ٥^ ^١ 
مملمربسزاية يلم، لأيه ا•اثمع؛ ق القصاص وجن، الآ5وع، من ونمط الكم،، 

جانبهاال ثللم، وأ0 كالنمى. القصاص، فيه هوجنؤ بالقصاص، مضمون 
تحس،٢ ماصة، بجنايته ، ثو_l>Lلأمتا \}ئئا'ع:' القصاصق تحت، لز أحرى، 

أول.هنا قها القءناصل، 

قفل

]الأئدة:هأ[بمثاصه  ٤٤٣^^ثعال؛ لثولؤ بالأليتم(؛ الأليتان ونوحن. 
كاJثثمنا١ا.الققاص، فها قزخن، قاصل، خد إل بجان زلآٍا 

عمدا.كان إذا الفاعل قل يعش لم ؤإن القصاص، فالواحبر عاش، إن هدا [ ١ ] 

*H*



ملأيقضاه1هميصالإئماستيضل

محل

الأ؛ف،و دكنو1 و دبمضه؛ ؤيوخدبمئة لدلك، بالدكر؛ الدكث ويوحد 
١^٠■^عل أحدمحا زيادْ لأف الأحر؛ وا،وحتون الآع1ف من واحد كل 

■إراله^ 

لكني.^، 15^يه يوحد يأم ئاقصن، الأثل لأف ثأفل؛ صحح يوحد ولا 
ثالإيلأ0ؤلأثكر^ص؛لأمحلإص؛بممالإزاو 

ئش؛لأنةلأيظإمحذو.
توجهان العثن دم الصحيح احد ول 

أحونحا:لأئؤخدبه؛شؤ.
.١^١٢هوسشأتج 

محن

أهلومال إحدامحا، ملإ مإف وادش. للأية والأس؛ن؛ الأسان وتوحد 
5اوم،كاف ماثوات ؤإل منه. اقتص الأحرى، يلف عر من أحال.ها يمكن الخبتة؛ 

الزثادة.لتوهم منة؛ يمص لم الأحرى، 

عدموالأصل ثاة_ص، لاثه بالعثن؛ المحل ذكر يوحد لا ائة والظاهر ]١[ 
الرجوع•

MH*



u )iju_l ،jUS _ ٤٧درنالمى( اص1صس

ئنآ

محرلأمم'ء؛لأضلمحهم!د،
ينزفلأية القصاص؛ فيهنا ا-ئاءسات أبو وماو المخي. كلحم مئة، يمتص ئلم 

١^١؛.زائفان كالئفمن، القفاص، فها تجزى انتهائمحا، 
هنآ

يتتير؛ا؛حض له قصاص قلا زثمزيه، وانثيه مشكل، حش يكز قلإ نإف 
اiكثافثزض زكال الد:ه، ه، 3إذ أيؤ. قزج اقطوغ أو نم لا ^١ 

زإ0والانثم. الدكر ق وحكومة امزأة، ثمني دية وهو اليئ؛ر(، أعطي حاله، 
نصم،ق وحآقومه كله، دللث، دية نصم، أعطى حاؤه، كئف من مايونا كاف 

مص•لأيه فيه؛ ■جمكومة لا حامد• ابن مول وعل، الباؤي، 

محل

اومزض،أوصحة أوقصر، أوطول صعرأوكم، j( العصوان احتلمإ نإن 
ممطالقصاص، يسقط ااعافي هدْ التساويل، اعتبار لأف القصاص؛ يمغ لم 

اتياثثا،مفيالم.

ميحددالاJى النتدي الخان فأتن ءجائنا، فيها قيهرآمئ المثهاء محي الصور [ ١ ] 
ثقاذتا؟اكائ،ايمصج، السمنين، موصع 

*ء أ* 



نحل

واليدين،والمنخرين، والأذمح،، لكلعتى ويسار، يمم، إل اقسم وما 
لإث>ظمآِخابجالإاشُ

صكق زلا |ءئع.أئع زلا يرثا، َفيززلأتؤخدطبم 
هإ؛ؤظزالأناكن، ^ ٥١محلق خزائ لأي زانمها، ئزصعها و قائلها لا 

بالأف.كالعين سعض، بنصها 
بعدمزائدْباصلثة؛ ولا بزائدة، والأننان الأصاJع مى ١^٤ ئوحد ولا 

احتلممهؤإب؛ كإثلهإ، محلامحا؛ امى إدا الزائده وتوحد سهنا. اك،اثل 
كالخلثة، م ي محلفتان لأبجا بالأمى؛ iخدامحا تزخد لإ محلأمحا 

باص.

لهأمنه، القصاص عألته نجب لا ما بأحد عليه والمجى اجانج، يراصى ولو 
صلأمحاحباواني١'.

تحل

فيهنا؛القصاص وحب محتله، ثم محايدمل، القصاص، فيه جرحا جرحة نإف 
متمرد؟،.......................منهنا واحدة كل القصاصِفي نجب جثابمان، لأمأ 

المتاننات،بإحدى أعضائه بجميع يمغ رجلا أف ، الصحفبعفى ق آ ١ ] 
نثلأؤكالكلت لوأحد، \لذييرمحا فانهكئبالنفي محا ؤإذاكان نات، إذا بمي: 



ادوذالأمس اصامس  uUراسايات ممأب 

لكلLJينا١'.الإ-؛تيإع، عند يوجب 
توواينان مميه الحنج، ائدمال مل قتله ؤإل 

دكنثا0.لها أما؛ القصاص محب إحدامحات 

يدلأحد الم القصاضِفي لأل ا-لإرح؛ قصاضِفي ولا يمل ٧^^٤؛ 
لكلدية.الحملة محكم ق الطنف هدحل القى، 

نحل

حموسداحل  ١٧حماعةاآُ، من ^^١ ظع أو حماعه، واحد قتل نإل 
الكلرمحي إل لكن لكلديون، سداحل،  ١٧^لآذمي؛ن، نمصوده حقوى لأما 

كنابالواحد، الح،اعة يرصى أف نجار لهم، ا~لثيى لأل جاز؛ منه القصاص Jانتماء 
يأخذه.يزصوا حطأ عبيدا عند قتل لو 

كلطل!، ؤإل ذلك• يلهم ١^^، والباقول القصاص، واحد طو1ج ؤإل 
حمهأنمط وإل اوث1ق، مريه لة لأف الأول؛ هدم منمملأ، ١^٠١ص انتماء واحد 

ثانممل١^٦داثبما، لأة الد;ة؛ ِفي ١^ خق ثمؤ اكاس تأ ^، ١٠١١ئدم 
طيإإلالد:ة،ءايناث،.

^ل،وك1اضرينأذصم1ة
حمهم•بنفن أنقلوا لأن4»إ ذلك؛ لهجر أل ميمل،هائام والعصب 

يدلواحد مذكل جام، ن م ٣



^قضاهانينيصاسممأح،1ربجص؛ل

لألثة مع مذ محدم الثاثق، وأشكل واحدة، دقعه قتيهم نإل 
عمامحإف الثناء. بإحدى كالثمر إل المصيث موجب ساوت، حمو 
لتناو-إ؛لم.لاكاة؛ذ؛ أعيدت اكنعه، لة مذ 

ممتلة،عإاُه مادو أو بالثأق، لأحدهلم المهبماص سث، ومش 
J_1منتوما كال منددا، هتل نو كإ الديه، للاحر ووجب -ظه، منتوما كال 

الإنام.م الإنئات ل ؤإذأثاة اوأْ، 
مح،أنمحا،ائز؛لألالخؤلُااا.

ثوحثقل لاك عإرئا؛ ل ٣ ئهز امح:ة، و المثل كال ؤإذ 
عةن0.قأفته لأمصاص، 

محل

مِم•

دلم ٣^،، لمحاجب، قئ آخر، وقل رجل، ^ قطع ثإن 
إسماطقز ظز مص، عم مذ الحمتن بير1ا اإثْع أمكذ لأيه أوثاحر؛ المثل مدم 

ملها.الى يخلاف، أحدمحا، 

القصاصامحار فان الصغيث فإذا منه، اهتصوا ءال1 هنا الثاج لوأل لكن ناء 
ذلك؟له فهل الديه، اعطل الديه احتار ؤان حصل، فقد 

للأوو،القصاص لأف ذلك،؛ له ليس ايه لآمةاثد4 المولمتج كلام مم~مى ابوابر* 
التثمى،القصاص! من والئصود الديه؟ أويأحد بالقصاص، يطالب هل ثدري: ولا 
١^^.هنيمل 9^0^ مدة بعد إلا تأق لن حمه أف لوعلم ١^١^، هدا أف طك، وف 



٥١اسو( درن س اصاص باب اسايات) تت1و، 

اليدلأل لكف؛ آتئإ منهإ، الثاثمى محدمط آحر، من واصبثا رجل، يد دْلإ و1ف 
القس،خلاف الناقصة، الصحيحه يوحد لا ؤلدلك، الأصبع، قص ينقص 

فنل

علمحي حثه لأف الأدص؛ حئ، يدم رمرى، صنا مطع أو وارثي، قتل ؤإف 
'•ا وكرمه ثعال افب لغز الثهولة؛ عل مبي اش وحى وحاجته• شحه التنديد؛ 

اكثو.]ا[الأخدهناض:

الدية.للاحر وست، قدم، الند د3لإ هنا الئابق لكن إذا لكن 
الزناحد لأف الأذص؛ ■ص بميم فهنا محص، وهو ورثى قل، إذا ت يعني ت؟؛؛ 

ا-ةد.سقط لم الرأة عمت، لو ولدللث، ه، حى 

tax



سقاضاهامهمصاسممأسبجضل

ب1باشماءام،اص
إn* ■ إ

امحيأف ابوقرح ووى ة كلهم؛ ورثته القصاص انثص الادمي، قو إدا 
 Sأن:شلوا«،، ٣١أن:اخدوا ثئ يأظ همحو، له ممن ررثن اَل: د

مال•ه اللمي أف قهقه ميرْ م حديث مذ وق)الصحيحى( ابوداود. وواه 
حئ،ذلأي مدى؛ا آذ ؤiما بمثل، أف إما ^٠؛ ٣١بحم مهو محل، له يل ررمذ 

اأال.دأشتة مورؤته، حهة من الواوث يتشحمه 

لأنانتثاؤة،  Jisبمُ: ١^. ئ لَلب ^١، ي لكل لإف 
،٣١زئ ،، ٣١\ه1 لأف ، ٥١واقم، الديه• ك ، ٣١أخدبمق 

زالحاكم.م/مأ انت1اةة، ، ٣٣الأُت،، اث ذلك محذل زَلأ 
العائِ،؛ؤبمدم ؤينقل؛i*؟^j<، الئى، يبلغ أف إل المائل بجس هدا• ثمل 

أماممحإذ إليه. عمه يإيصال لكشحى وحظا ممله، بتاجي بلمايل حظا فته لأل 
ةز،لألاساَمالأممحسة؛

وجهان!مميه ممتلة، المائل، عل أوالمحنوف التيئر، وب نإف 
وديعهنؤكانئ، ما محأئتة أيكة، حمه عئ لأثه -ظه؛ يصترمنتوما أحدمحا! 

بمدرجل•

محُي،ثئأنلاس،سجوك:أزاكان:لأبجئنثزما 



ممبالطبمتربمباسظءاصاص(

برئيعد، عتر من لوثلثت لإي الوديعة، يخلأف، القاتل، دية عاقلته وعل أيته، 
ايناية•من يثرأ لم فعل، عثر ثى ا"بمفي ولوهلك الموبغ• ثبجا 

وعايب،أوحاصر وعاقل، أومحون وكبثر، صغثر بئ القصاص كاف ؤإذ 
محكغا^هإفلأنحتاولمهوَلأووم 

ه.سخ،نجيلكوئثامح 
ه،لأل jJjلأنم لكمحن، داكناص لث، ^١^٠!، َلأ نن محل ثإذ 

دانتأاؤةلةش:رث،بم، القلطان. ثانمحثالةإل 
ذكزئا.و به؛ الإمحاد محمحا ليل ثالثأطان، ١^١^^، إل 

شل

عليه؛قصاص هلا صاحي، أمر يعم القاتل ممثل الورثة، بنص ثائر لإل 
أخدزطئ ثن كإ ئقوثه، ظزئة هالإ انثزهاة، U اتجثاق و ئشارك لاثه 

وجهان!وفيه الدية، من حثهم بثركايؤ ونجب المئركه، اياريه السركم( 
لمحأ،ئظه كانن، ١^ نص لأو ١^، القاتل م محن، 1حومحا: 

أحديتلمها لهنا كالوديعة الآحر، حى صنان لزمة ، أحد^؛ilأدلثها ؛يا 
ِقهوحن، ^، إل سقط هود لاثه ١^؟^؛ القاتل يركة ِل نجن، والئاف• 

ْورؤبجمقاتل عل الأول القاتل ورثه ويرجع أمحي، قتله لو كا القاتل، ثركة 
أحدمحا،همتلها ابثان، له رجلا امرأه قتلت، هلو مورؤثهم. من ثصتبة عدا ما بدية 
ويبجا•بنمم، قاتلها عل ورثتها ويرجع أبتؤ، ويؤ ضم، ثرممها بلاحرِفي كاف 



اسقضاه1همنيصابممأسبجضل ٥٤

عيأو و\ذوز.< طلإ عي ١^٠•^ محتأتة م القص1ص، ثة من بنص عظ ؤإل 
مدوأتئسهه، دلك لأف قصاص؛ عله نجب لم '، اكصاصا النقوينقط أف عالم 

سيالملم، ؤإذ الملم. ذع الخفو، ق1كبمو ^إذا 15■القفاض، 
القصاص،عله موجب فه، لة حى لا له مكافئا معصوما قتل لاه القصاص؛ 

الديه،من ثصيه عليهم محلورسه منه، اقتصوا قإن حاكم. بالخمو حكم لو كإ 
كالؤإل باقيها، ولزمه حمه، دابل ما الدية من عنه تمط ١^^، احثاروا نون 
مناسمل حمه لأف الهاJل؛ ثركة ق ملها منبه محله الدية، عل ثريكه عمو 

ملها.التر بخلاف الدين، هائه حياته، ق الخاتل ذمة إل القصاص 

ظ

ايتهاد،إل مص لأنه الثنلمان؛ \جض\ساُمأ انتماة نجور لألا 
الئiaلان،حم.زة عتر من انتوقاه قإن التثمي، همد ذع الحيمح فه يؤمن ولا 
آذثم، الثالطان. ي لإمحانه لاتزث طة، لأن ١^؛ ذيأ 

الإنتيماء.اكتص بمكر لألأ ثاهدين؛ بحصزة يكوف 

هإلكانتكاة،أنضوط،^١. ١^ الثلطانأله زء 
®إلدالت س اممه رسول أف محهبمنئ، أوص بن سداد روى ج نيا؛ الإستماء منه 

٠.٠ ّ.......٠ .. ١ ....... ١^، هاحستوا م قإدا ثيء، ؤل عق كب 
ُي،أ هناوهو ايمح، من كان إذا إلا القصأاص ينقط لا الخفو أن يقلن ت يعني [ ١ ل 

لم:ذ؛لأ؟ةقل.



اصاس(اتئء  uU) uUا_تتاب 

ححبأوواْ ديحه® ولهمح ثمريه، أحدثم وشحي الدنحق، دأحسنوا يحم ثإدا 
عه.تقت ه اوذ، تب اكونة زلأو وأتوداثد. 
الزق؛و ه يئن لز الإنتقاة، قزل أذ الضاص لة نن طلق ؤإذ 

اكانحى:محكلأمأخموألمحشبجالأثمحمح.ؤئاو ِلأنكلأثؤنن 
النس.ق القص-اص أسئ القصاءس، أحدثوعي لأيه منه؛ انه 

ه؛أهن الأنت1الأماتية ثلكلبميك الم، و  jlS"زذ 
،هؤ٢٣مرذ ثلأ تلثط ِلدليهء -؛ثعتا ممد مْلاوثا ؤوُر(متل ثعال؛ لموله 

حيَلإنت( JUهأهله هسل هن.0 مثاكي دئدأ له قتل ارس :٠ السن ومول لالإمراء؛'م'م[• 
العتظ،ويزك التشمى القصاص من العصي ذلألأ يقتلوا®. أو العمل، يأحدوا أو 

دلك.ِفي زأبمع وممكنه 
امحاعهممحوو لا لأمه ينهم؛ أئ النتزفي، ةثثاحواِفي -بمإعة، كاف مإف 

ؤئالمزعة ^ ٠٣١موجب لأحدهم، نزيه ولا للجابي(، لغدينا فته لأل المتل؛ عل 
هلم،ل١َ^، لأن ^؛ ُإِذن ي الإثُ ي له خزين بمن محوز زلا 
نجتئوفلا وبامحهم محس، س يهم لكف وأف إدبجم'• بثم ١نتيماؤ٥ محوو ملأ 

سصمحالإطاة،لصجم.لإن
دلالخزصنمنتاالال؛لأمحيناكّاتي.

عاليه.أي: ]١[ 
مند ٧>! الثذلاJ، فيه وأذو الأسيفائ بث، ^١ بممحوف زيا لأنم ]٢[ 

^١^؛.٠١



السقضاهاهممصاسممأسبجض

عئيؤ،الإيماء اجئ محكال عش، ا-لص لأو ا-اتافي؛ ناو مذ بدو يمكذ، نإ ؤ0 
اشاممان:ع.لكضم،
وجبمذ لأف دبك؛ إل بجب لم متى، مذ لك أثص آنا ايانج،• هال محإف 

للمجزأو؟5ولصاكزو،كالإاتيا١ا.هشإبماةعق، 

محل

ءخميةاصممُينم^ ثإذا 
زما مخ حر تمثل لم عندا، ١^١٠ هتلث، ؛رإدا قال؛ ه اممه ومول أف رْ.بمئ، 

ماjحرثصغ إلإرم ؤاذزنش ولدها، وحريكمل حاملا، بلههاإذكاس 
ولدها،قل إل محي قلها ذلأثأ ماجةل٢أ• اثذ وواه ولدكا® تكمل وحر بلهها، 

محَلأ:جمشهخ.ثإذلإ:فذءاِذا 
رر.ترتكئلقهآلثلأمُ: الئضاع،كنبؤ محثُ،مقلخريئدة 

وهومولودأول•هحمفلك وهوحمل، حمنله وجب إدا ^١٠^ ولدها® 

بحثمحن، ^١ له، وأذف ١^،، ل كان إن إلا الئثر، به عئذل لا لاه [ ١ ] 
•يمحى لأئه حند؛ ه نفهل فمن ليحل ولا لليه، عل المدمي يصوب، 

أنالأسه قاف تبمدا؛ جلءير وهو ٠، إسادُْ البوصري صعق، ]٢[ 
موقوئا.يكون 

(.٩٤/٢اْمLحالزجاض)



(استيزاءاصاص اسايات) تناب 

وحدتؤإل أمه. عى خا ينتئتي لاثه قتلت؛ راتة، مرصعة وحدت ؤإل 
يقومما ثه لأل حاوقلها؛ راسا، منه ينمى ثبميمة اولس رواتب، عثر مرصعات 

له.

القناحتلأف َفي صزرا عليه لأف الفطام؛ إل يأحثرْ للوج ؤينتمب 
ايه•م قرب وو علتؤ، 

ؤللحملمحثل. صن.قها لأن حاثها؛ محة؛ حى حبننت ا-اثئل، ادعت وإن 
فهاو.لوإل القوابل، رى أمتا آحر، وجه وفيه مسها. من يعلمها حقيه أمارات 
عيمئ ثؤمدماثا قلا ظبجا، خاJ ط لأف هتأت؛ ثإلأ أخزن، بملها 

يت؛يرا؛حك، أحرث دلك، مر|يمف يوجد لم أو الموابل، عل، أفك}، لإل .لإؤ' 
أوق.فتأمحثْ الزيادة، حزف القصاص أنمثا إدا لأننا 

فقئ

عمزوبنرومح، ج الإلإماو؛ بند إلا الزق القصاص^ انتماء محور ولا 
 ،،y^ الضئثاة رحله، بمننِل زجلا رجل ررطس محال؛ جدْ عن أبته، عن

هوالؤي أوثلاثا، مريئن عليؤ قأعادها دثرأٌ، حر رءدعه قال،؛ أؤدنج،، س، 
ه،السق هجاء المنمي، عرج ثم منه، ئاقادْ يأبى، يثرألأ، حم رردعه يقولت 
ح؛نددوك< لكا؛،. حق رالأ الئ ممان، رحل، وعزجت، صاحبي، برأ دثالات 

سريقن. ^١٠^٠ الدارهطي. رواه صاحبه® يثرأ حر جرح من أحد ينمميد أل مى 
منقص.الحناية، ق عثرْ يشار'كه وثن. قأد، قيصثر الممس، إل 



اسقضاهاهمضصاسمماصبجضل ٥٨

قفل

الثزو،مال محب لم منزى، الئزعئ، الوجه عل الطرف و اقص و1دا 
مذمحالا؛ ^؛^١ وعلثا عم أو روي ج أوعصؤآحز؛ الم، إل نزى 

دهلإ^٠ ٠٥)ثنه(؛ ق تعيد رواه قتله. الحي لة، ديه لا قصاص، أو حد مذ مات 
العطع،ق ثعدى ؤإف الثارقل كمطع مزايتة، تحمذ 1وز منشص، مثير 

عترههلع مزاية لأمتا الئزايه؛ صمذ مزى، منمومة، أو كاثه، ثاثة هلإ أو 
ابمايؤ•برايه افجه فيه، ماذون 

مضمون.هطع مراية لأما مضموثة؛ ا-لتاية ومزاية 
م>زايتهاكائنا ا-لتايه، مرت، مم الإود.مال، مل الطزف، ل اقتص هإن 

حمه،متثل ان>تعجامح، ثة شز ما انتنجل زلانث ئع4_.ا، بن عمرو -قم هدرا؛
،.lij^ijهدر؛ له، حمنا، الثطعان نرى  o\jا. موروثها كماتل 

وجبالقس إل مري اياية، جرح ائممص ثم الإيدماو، بعد اقص ؤإن 

بمضمون،.فليس المادون( عل ترب ما القاعدة! مذ ماحوي هدا ا ١ ] 

فنهاهالحال، ق له بماد وأن( سثمى، أن( يريد علميهم المجى بعض لأف وذللث، [ ٢ ] 
س:ة،حاأ>اوخلأقا0مح

حيتئن..الئزايه تحمن ولا ٠، ءكهائلآْؤئمُ 

قأ.بمعا■العاص عمروبن بن اش عبد حديث( من ٢(،  ١٧)Y/ أحمد الإمام حرجه أا 



ةت1باسبمت)ئباتفاءاصص(

ديهإلا دية هته الديه، احتاو ءإن الإئصاص. جواز بمد اهتص لاثه به؛ القصاص 
الولة هيز القس، ي الطزف دئ كانت هإذ المحاص. \مؤفي >^، ١١

يناو،ل1لك،.

إلنرى ثم المء، بمد منه هاقص منلم، أنف هلإ ذمثا ا"بمافي كاف ثإف 
فيهالنبم؟ دية نصف عل بمفؤ أل له وهل الدس، قل يلوث لمنلم، اص 

وجهان؛

تةيقي اكلم، دية يئن ١^؛، أنم، د:ده لأف ذلك،؛ تة ١-^^ 
الس،.

١^٣.محاءلبموآض،كئلإكال 

محل

يددةإلا قوز لألا الئنم،، الم يوف يإ الإهيجاص كون لألا 
أفثونن لا لأ?ة شرثا؛ أز نلها ١^ كانم، تزاة لدلك،اأ'، تفلح ناصع 

هتغثاف ١^، الز;اذة، ه شي خ اشفلا^ا أنبمدى النله؛، يمبب 
لإمالإطاةمالأتي؛لخش

فقدثنييبه أهوى فإذا بالثمج، حمه ياحد أن عاليه الجى ينتفع لا لاثه [ ١ ت 
انحل.ؤيصتظ حادة، الئتكين تكوف بان تام، محييي من ولابد أوينقص، 
أحسن.والأول ايتلءا، رابمدىإل النثح: بعض ق ووقع يثجاورْ، أي: ]٢[ 

*HK



صاضاهاممصالإئءاسبجءت؛ل

نحل

آلهلأية بالث1ف؛ إلا ئه غز إلإ والث1ما، المتل لكل لإل يأما 
لأنيموت؛ حش عش كزو يمش، هلم صزثته مثل صزبه لإف '، وأوحاها المتل 

ثلأبج؛هبمزاراشزك،.
ووابمان؛نجه حنق، أن يئون، حش أوحمس أوتغريق، حجر، قتلة نإف 

ب؛ئفيئعامذزشايإ ؤول0 ك-ول-هدعالىت لبكا؛ يمثل يمتل إخداحا! 
جاويةزأص رصح تبمودي وأس طذو؛.وشم؛ لاكءل:ا"أا[ولأل عومزد،4 

معناْ.عل مممق حجزين«. ثأن 

^٥٥،<إئوأ ومن ^^، حزي ررثن ئاو: ١^ عنه وووي 
يبأ0يخل؛ثنقوا0.با،زادلة، مشعز القصاص ؤ/اف 

ئ]،:ايذ.٥ ض _ ة ١^،؛ ل قل أله 
^٤٥ Vfزئاو: اقة. الض زش نا-بم. انن ززاة مئإلأاض،<< ررلأ 

قد'لن ء ني، م ٣ م ق ممدب ز:ائة زلأنت التئلئ« ئغ_ما 
ةالا'ا.

]ا[أى:أثاوقلكوأنزي
فإلهلكله، بثيف قتله إذا بل يصحح، ليس كلأهما ،، Jlpواقيز المقيس ]٢[ 

،.صعيفمدإلألأثيما،<رآ'نيو )رلأ وأثا بمثله، قل 

المانحديث من ( ٢٦٦٧)رقم باليف، إلا فود لا باب الديات، كتاب ص: ابن أحرجه )١( 



٦١اصاص( استيئ، باب اسايات) هتاب 

بالئنف،محل واللواط، ا-ثْر، وقزيع لكلثحر لعينه، بمحرم قتله ثإف 
المتل.وبش صمط، لعينه، محرم دللث، لأف واحد٥؛ روايه 

لاثتحمق.فته اؤادأله لأو ولميملسثله؛ ، كآو سف محله ؤإو 
أصحاساثبعض ومحال كالتثريق. رواكان، فيه الماصى• ممال، حزمحه، ؤإي، 

لأ4ثون\و،

^٠الحناء 3، هفيمابجي،أثا المصهرا'فإفقهأراد وأثا 
]الحل:\"مآا[،^،^٠ عومغِ ما عاثثرمعافؤأ ؤرإ0 ت تعال قال ك،ا أيه ثك 

١[.]اوقرة:أ\ر ه عقم أعثدئ ث\ يمثل ةغثJوأقني عوم اغثدئ 
القصاص؛حقيقه هذا إف م ٠، الثهودير رأس برصح هذا بينتؤ الئنة إو ئم 

محاصصامضسثعه.
عللعينه محرما كان إذا إلا يه، مو ما بمثل يمثل أيه شلث،ت بلا الراجح فالقول، 

فلالبموت، به؛ محثوط صس، دل أراد فلو به، يمتص أف يمكن لا فهذا حال، كل 
ذم؛لأثبه، يمص فهدا ١^، عل عدواف لأيه محرما كان ما وأما به، يتثوط أحدا يأمر 

ءاJوان،أثه أجل مذ إلا محرم لم همذا لأف صرب؛ ما بمئل فشص همرم، المسلم صرب 
اعتدى.ما بمثل عاليه فيعتدي الحاف، اعثدى ولد 

ههنئ.بكرة \لي حدث من ٢(، ٦  ٦٨ورثم)بشر بن ا =
حدثمن (، ٥٥١٦)رنم الثلة، من يكره ما باب والصيد، الذباتح كتاب البخارىت أحرجه ر١( 

ق؛ه؛ئتن.يزيد بن الله عبد 
واليهود،السالم من والخصومة الأشخاص ق يدم ما باب الأمرماُت،، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

بالحجر...،القتل ل القصاص نوتا ياب والحاربين، امة القكتاب لم! وم٢(، ٤  ١٣)رنم 
خ.بمئ.أنس حديث، رقم)1ماأا(،من 



سقضاوكامنيصالإئماسبجص؛ل

يبه معل مهل عنمة، صرب مم أوأوصحة، اقمل، من يدم محطع ؤإل 
بمربلم نإف الخرقي- ذكرمحا ووايى، عل عنحه؟ صرُب عل أويمصر معو، 
روايتان!أيصا مميه مسه، إل الحناية مزت بل عنمه، 

ناشم الز;ائ؛ ق ألأ؛اص لأقل إ.ممامحا: 
به.

tjlيمكن لا لأيه عنقه؛ صربت ؤالأ مات هإل لعل، كإ به معل واكات4إ 

الصربمحراو بدليل محمله، إص ا-انتماء Jصزورة والزياد0 عضوآحئ• منه مطع 
٢'•واحدة بصربة قو مذ حى ِفي 

أوصربمإت، واجاثمة، الساعد كمطع فيه، قصاص لا جرحا جرحه ؤإل 
لأماواحدْ؛ روآيه العنق، والث1ف_،لب إلا _J، لا ا>ئاد_ا; أنو سال ثنية، عضه 

•• • • ..•.• • ا-قئر.....•.• القصاص،كتجريع ملأبمتولما قصاضمحها، لا جنايه 

التعذيب،ا،لقصود كان إذا به! اطراد ' الخدثُ وهذا محزق، اثه الصواب [ ١ ] 
القصاصايتصاه ما أما الصزنم،، يذل Jاانار عيثه ثحصا يعذب أن الإنسان أراد فإذا 

.٥^٠١فليس 

ؤإفاالطلوب، فهذا مات فإذ معل، كعا به بمعل ايه أصح! الثانية الرواية ]٢[ 
■بالنيف قتلناه يمتط لم 

حديثمن ٣(، ٠ ١ )٦ رنم الد، يعداب يعيب لا باب والمر، الخهاد كتاب اJخارىت أحر■جبم )١( 
ة؛هتئ.هريرة أبي( 



٦٢مموااسداتااطباسف1،اماصا 

ههمو4ادلآن»مح.3صغمحمح
دبسالم، يراثقاإل يوف نمئْ يي البماص ص الع نال ■ًجدين• 

هنا.بمحدورها 

نحز

هلاوهبمتل، حالم، إدا ا-إقابي، فعل مش بمعل أف له ليس قلتا* موصع وكل 
هطعأؤ أمة أؤ أحاهث ولن الزثادة. لتوهم منه؛ مع ؤإيإ حمه، لامه عثه؛ ميء 

نزى،نإل لدللئخ، عليه؛ ثيء محلا بمر، ولم دلك، مش منه مامتص ناعيه، 
فيه.ماذون عز يهير براية لأيأ برايته؛ صبى 

نخل

ي،ث5انماممابم،خابماص،
يدم،ئأ نإو حمه، انتوق ممد عته، صوء دهن، قإف مها، اص كاأوضحه، 

بمريامبجا•حديدْ، محص أف يم بالحدقة، ولايدهن، القوة، بإظ عوج 
اشإل ا-قديده ووي الأحنى، الع؛ر، عثت، صوءإحدامحا، دهن، نإف 

ثناومهالدينه، له بحلوثة هدم أعناسا أل جعدة، بن عض ووى لقا مها؛ يمص 
عثألنه مماJ عينة، مممأ هلطنه، ^13^1، 5؛.بمنق، عم١ل بن لمال موق فيها 

عئإل قزينهنإ هأتى، عنه؟ وثغفو ١^، للئه اصعقن، أف للئ، هل وؤقه.' 
الأ■حنى،عينه عل القطى وصع ثم ياحماها، يمزآة، د?ءهنبمئ ^ يدعا دْ؛ءةنبمئ، 

ممنلي لإف يه. أ>0ّ ذ لحو محه، ين قأذناثا ه؛ن، المزآة أخد ثمأ 



احمدبذضالإمام ص م امام ض اسق 

القصاص.تمط العصو، عل بالحناية إلا 

بمزْعولج واللطمة، لكثاثمة فيها، قصاص لا بجناية بصزه اذهب ؤإل 
ثعدلا-لثاية، محل ق القصاص ممدو  UVjللأثر، منة؛ يمص ولم ^jI، بإ 

^^صزَلأأزشام.ثذوضوض
منفردة،منها يمص لا ال1طمه لأل آلأوو؛ والصحيح _J، ي به معل ١^ 

إذاأبيمح،كاياا؛.يكدلك 

فضل

عمدا،الصزيت، موصع عم إأوزيىَفي القس، القصاصتي له وجب، ومن 

حمؤ،بلا الامتماء امكن إذا القصاص فيها وثحوها اللطمه أف ت الصحيح [ ١ ] 
الحقيقةق صطها ^١ أنهبمرب،بشدة،  tJubْنعليه اييى مهن إذا لكنعئثىأنه 

الحاف،\ب؛ثانة هدا ِ>، ؟كن لم ولو يمز، أنة فاضح ذللث، مع لكل ضني، 
يعارضولا خءهرآه، المء من وحماعة الممر٢' الإسلأمرا'واين شيح هواختار وهذا 
الثر.لحى قصاص لأثه ٠؛ الوجهُ باختناب، الأمن هدا 

عئصللا الئثمي لكن ؤإن باس، فلا آخر له يمص أن عليه المجني ولوواز 
شمه.هو معلمه إذا إلا 

٥(.٢ ٤ العالمة)؛،/ والاخيارات (، ١  ٦٨/ ١ الئتاوى)٨ محموع )١( 
الوسين)ا/'؛آآ(.)مآ(إءلأم 

•وملم (، ٢٥٥٩)رنم الوجه، فليجتنبح العد صرب إذا باب العتق، كتاب اJخارىت أحرجه )٣( 
ةءأق؛ءنء.هريرْ أي حدبن، رفم)'؛اآ'آ(،من الوجه، ضرب عن الهي باب الروالصلة، كتاب 



اصاص(اسيقا، باب اسايات) كتاب 

نحنه؛ْع موله ئل محه، الخطأ قوو م؛ أحطأِفي أثه ادعى لإل ؤبمرو• أناء 
وصأعأولمبممسه.!، ^٠٨يدعي لأيه 

أزادمإف الإمحاو، بميم لإك قل لإ اط ثه ق محور لا لكذ نإذ 
ن4ُاقدىىتا.زماواثض;

زالظاهئمحلأ:شدإقش.ا>تيلة. لأو يئن؛ 
لأثهعامه؛ قصاض هلا طزهه، ممطع النفس، ق ١^١ص لة كال ؤإل 

دض؛نيفسمنة للقصاص، منقطه سهه ههال ص٠نا، ينتحي طزها هطع 
بندهطعة لو كإ صنانه، يوجن، حق، بعثر هطئه ^، ٥٥١١حنن قتمه له طرف لأيه 

اضةئةا١ا.

ء
١^١^وكاف عمدا، اكومنه ق هانتن الطزف، ق القصاص لة وجب نإل 

نإلالمزد. هناته اسن، شي انئلة، هطع له وجن، أذ مثل للقصاص، موجنا 
هانمه،هانتزق موضحه، له مذوجتغ مثل القوي، مثله ^٠٠^،^؛، أولا حهلآ، كاف 

لإصطزايت،الزيادة كاثت، وإل القصاص. عتر ق هنله لو كإ الرائد، أرش محتلته 
ههل.زت،.مسه، ق فعلا حصلث، لأما فيها؛ ملأ الخايط، 

يمؤلم يده عليه الجي وئ محني الذي الخان هدا فإل ثنيي، لأيه يقمنه؛ [ ١ ت 
وتندهبمحرما، ليس العصي هدا أصل لأف بالدية؛ لكذ له، صامئا فيكون باليت؛، 

اكي.حملة مع 



سقاضاماينيصاسممأسيح،،بل

القصاص؛نجتا لب مات، منمومة، ُحديدة الطزف مى انتوى ؤإن 
مضمونفعل مذ يلم، لاثه الدية؛ نصف—، ويجب وعنه، جائز مذ ثلم، لأية 

ينهناا١'.صنادث ممسم تصمون، وعم 

فنل

الموؤع،يمع بكر• آبو ممال، الأحرى، ممتي يد، َفي قفاص له وجب محإف 
وألمهناواحده، ديما لأف يراصيهناأوشيه؛ هطعها نزاء القصاص، وسمط 
كالتءايلت؛ن،الأحرى، عن إحدامحا هأجزأيت، واحد، ومعنامحا وانمهنا واحد، 

مثعهواحدة، محي يدين هلع إل محي الثامحه و القصاص إبجاب، وِلأئ 
ابئسوخقئذلإلإئٍا.

بدلا،محرئ لا بمانا أخدة محوو لا نا لأف نحرئ؛ لا خامد: انن زئال 

هطعهابإدنلاثه هاطعها؛ عل قصاص محلا براصيهنا، هداإذأحدها معل 
الىعن عدوله لأذ ١^->^،؛ أحد الأحنىِفي ق القصاص وينفث صاحبها، 
يدم.ديه الأحر عل واحد ولتكل فيها• القصاص يرك رصا ينثحمها 

منلائهثلم، القصاص؛ محت، ولم منمومة، الحديدة أف التوقيعلم هنا ]١[ 
ثبههفيكون منه، ممنؤع يممومة وكونه فيه، مأذون لقصاص فا وعمم، فيه ماذون فعل 

وهدايئتل، إله يهال،: فقد قتله أراد الرحل أف بمرينه علمنا إذ لكن القصاص، قوط سق 



٦٧ئن|باسإىنرئباسف|ء|ص|ص( 

صاوو، يلم زلي ١^، ض م أخد لابمقط؛ ش■ 
هطثها.اش دثه ويعطيه الأحرى، التي مى ممتص اقدو، ق حمة 

ِفيالبماص نله فيها، القطاص ثش الحاو، هاج كزئا قمحا ثإف 
.'١^٠
الثمار٠،قمطعها؛٥^^١ ساو0، هاخزج منها، لأفتص يمينك، أنمج ؤإل 

صاحتهالأو فيها؛ صإل محلا قئزئ، لا أبجا عاج إحراجها عمدلم، المحرج؛ ومحال 
^٥٥الواحن، أن أوث اليمز، خلننتها هالت ؤإل بدل. بعثر بمُلمثها واييا بدلها 

دلهالأنه هاطعها معل دهشة، أحزجتها أو: كئزئ، أبجا أو: البمزى. 
فتلمث،ماسي، بعوصى صلعه اقري لؤ كنا بدلها، محوجب عوصا، كذ يلم عوصا، 

عند0.

الوجهين؛أحي. ق المود، مميها اليد، وحاو< ائمج، حال المسؤق علم ؤإف 
معصومة.يد> هطع ثعثد لاثه 

ديتها.وعلمته ورصاة، صاحبها بثد.و هطعها لأثه علمته؛ محوي لا الثانج(؛ وِفي 

قليلهواقعيا أما ْع بادئاهم المائل هدم محرض تاق كبمل أقول: ]١[ 
أونادره؟ا

نقوو:هل القلمز: ونقى البمثى، البمزىبمل أف:فلغ يجوز لا أن4ُ والشيخ 
منه،بمص لا الشيخة ت امحاممه انجن ظغ إذا الأم محني الدة؟ إلا للث، ليس 
وجه•كل من ئشامه تكن لم ؤإف للمها، فهدم 



ملأيقضاهانينيصاسمماسيحتبل

ديتها.وعليه علته، قصاص محلا الخاو، جهل ؤإف 

قاحتجيمينك، أحرج الملمس؛ له ممال محتون، عل القصاص كان وإو| 
يدللأل الدية؛ يعليه جاهلا، كان ؤإل القصاص. معليه عمدا، ممطعها ينار0، 

للمجنون،القصاص كاف ؤإل ُمهلعه. بدأ لن كإ هصاو يصح، لا يدم الجنون 
لإداالإنتيماء، أهل من ليس لأيه هدرا؛ دهسث، ممتلعها، يثاره، إلنه هأحرج 

ماله.إيلاف، ^^3، لوأذف كإ يصمنة، لن عصي، إئلأف عق سثطة 
قفل

ديهو-صئ، تركة عن مإت أووف،، نمس القصاصِفي عليه وجب وئن 
الديه،موجتت عترإنماط، مذ القصاص استيماء لأئةثعدز ثركته؛ ق جناسه 
ا.انتيمائهل ثعدر ا-لخيى؛ نمط ثركه، ئفن، ثم نإل الsكافئ؟ عتر ^j؛ 

فنل

ِفيمنه الإنتيماة هز لز إليه، يا ئأ الحزم، حارغ حدا أوأش كل وئذ 
أبومزيحروى نج ءمران;ماه[. ]آو ءايناه اؤوسدئلهءما0 ثعال؛ اممه لمول الحرم؛ 

محرقهاالناس،ولم اش، -ترصتإ مكه ررإل هال! اممه. زئول ;محءقؤعثئأل الكعش 
تجزم،يعصي. ولا دما، ينفك«؛ا 1و الأحر واليوم باقي يؤبى لإمرئ محل هلا 
ثتمم،يأدل ونم ^٣^، أذن افه إل ت ^٠^١ :< ^ ٥١رسول بهثال أحدئزحص مإو 

يمضواأف هولجأ لا فالززيه ثك! ئف ولم مات إذا الديون، كثائر ]١[ 
الدين،هبممط.



اضئءاصاس(، jU ) iju_lكتاب 

ىمةثيابالأش،مي _ عادث ه وأمحأذلفيثائمنم، 
نمالولا_، ولابمك(، ولايثارى، ولأتائ، ء- ثممى الشاهدالغات« 

قاونمحقممقبمتد عباس ان لأف منه؛ انتيق حرغ قإدا ابل• إل واحرج افُ، ايق له• 
المشبئ محنى زلا عثه، الإي ا-قق مسع من ءك1ٍا إطعامه ِفي زلا/؛ ديك، 

و'ييناظوبات•
حزمهلأف ،؛ ٣١}لا الحرم، َفي مام كلها الخدوذ أف عنه؛ حئبل ونوى 

ؤ\لوو،\لأئواقسأظا، 
حزمالقس حرم ما 3^؟^ الروايؤ• •؛ 3t7عمه ص حثل امرئ بكر• ابو همال 

الطزذكالناصم.

لواستزلمىعمززيالوئ،كنا محإفحالم،وامسولتيالخرم،أناء، 
القنطان.حصزة 

للمحزمته، اسهلث، لأمة الحزم؛ ق منه الانتماء جاو الحرم، ق جز ومذ 
لحمظرعايه الحنايات؛ عن الزجر إل عقاحوو الحرم أهل 3^؛، له، عاصثا ينتهص 

خيب-3، الر3اجر يضع أف ^3■^—، عو-هم، كحاجة مصالحهم، 
MUM



اس؛قضامهميصايماسبجمحل ٧٠

ub  حاضاص النهبهن_
 *n*إ

ىصثدرت,اذس قهتثاص تبماةقؤئ\ك؛ اف، لمول وهومسثحب؛ 
لالأممة;ْإاال.......,,..,إمحءمئ>كمار؟لأُه 

الصواببل إطلاقه، عل ليس هدا منثحئ،اا ®وهو ز؛ئثأه' ا،لولف قول [ ١ ل 
عدأثءهثلمث» هج عكا ؤئ،؛ • تعال لموله ثعم؛ العفوإصلاح ق كان إذا اثه 

قعنه عقل ؤإذا العدوان، ق إيغال القصاص عن العفي ق كان إذا أما ٤[، • زالثورى: 
محرما.يكون قد بل العفو، يجوز فلا عمرا، ليقتل دمب ريي حق 

ئهوغع، ىمثدرث\ هوله؛ لأو أيص،؛ ثظث قفيه بالأية الاستدلال وأما 
ونكنئمثه، سلم ئمى يعني• الحاف، عل يعود فيه ميو الق [ ٤٥]الائدةتمحكماره 

حتىثقا يفعل لم العال لأف عفا؛ من ت المش وليس له، فهوكمانه القصاص، من 
تكمزءنمسه.

ماوالصحيح مهللئا، القاتل عن العفو لحور انه دِمحةآنئقت الؤلف_، هول وظاهئ 
الغيلمة،قل ق -ثنن لا انك  vilJUالإف، وهوندب الإّلأمرأر، شيح احتازة 

باب،من لكان رك لو ولأيه منه؛ اشمر يمكن لا لأيك القصاص؛ من فيه بد لا بل 
ادو،الآوض•الإف

الدثةإل أزثص اثينون ^ كور المدق فعل باقاتو القتل كان إذا لكن 

الإماف)*ا/ا"(.)ا(انذلر:
(.٣٧٠وانمل)آا/الوادروالزيادات)إا/يح(،واوان انظر: )٢( 



٧١اصاص( ايفوهق باب ) l_؛Lu عتاب 

بدو،عر إل مطلما يعفوعنه أف وله يمتص، أف مله القصاص، لة وجب ومذ 
ثأدآءأيثؤي، ة0عم يعال• يمويي المال؛ ينموعل أل وله 

العمؤ.Jمجثد والأداء الايغ أو-ج1ا [ ١  UA:SyJl]ه إثهإا>صس 
حزاعه،يا أنم ررم هال; س البي أل ة.ثئ، الكنى ابومريح وروى 

ب؛ذياهله ^"، بعدة قز ئمن عاقله، وافه ؤأن١ هديل، من الهسل ^١ قلم هد 
آبوداود.رواه أحدوا أحبوا ؤإذ قلوا، أحبوا إذ حثري؛ن• 

علمتناه حق ائو كئه؛ نمط بعضه، عذ أو القصاءس، عن عما ^١ 
كالئيى.حمينة، نمط بنصه تمط ^١ يثتعص. لا الإنماط 

أفوه-،، بن زيد روى قا كلمه؛ تمط _v^، هعثا T^\■^ وجب ؤإذ 
اآمتول،امزاة قمالث، ليمتلوه، اكتول ورئة هجاء قيلا، قتل برجل امحا قهقه عمر 
محل•المائل• عثق أكثرإ اطه عمر؛ ممال "حمي،، عذ عمون هد الماتل• احئ وهي 

المش-3، دكرثاْ ولما داود• ابو رواْ 1ده 

حىائممل مهل^ما عما وإذ الدية. إل ا-اثمح حى ادممل ^، عل عما ذ إم 
السثة.الثر£ينإذاأمحق خوأخد ءبممط الد:ة. الاق؛نإل 
رحلا،عندهّا هوجي امرأته، عل يحل رجلا أف وهب بن نني روى وهد 

دمحهنبمنق،....ا.ا..ّ.ّ.اب....ب................١عمن إحوتيا عليه نثنيى ها ممثلها، 

القصاص.يمكذ فلا عما ؤإذا ٠، ر مصلحه هدا ق كان ذا إ= 

(.٣٩البهوق)٦! بشرح الإرادات منتهى 



سقضاهاممصاسمماسيص ٧٢

ممصىصديئ، ئد إحؤه؛ بنص 
ئتأ
بس

هئئ؟ لبمه من ثث ئتج( ؤئتإ ينال؛ اممه لمول العمؤ؛ بلمظ النمو ويصح 
يهويكمار؟ِهدء ىصثدرك,\ جئن دنالت لموله الصدمة؛ وبلمظ [. ١٧٨لالمْت

^؛ئ3دي لفظ ذظ شص، لاك الإنئاط؛ j_ لالاممة:ه؛[. 
التح.كعمد حكمة، بث حصل، كظ ئيأى المغص، اشنود لأل 

ففن
القصاصثسأنت أحد موجيه العمد. موجس، الروايةِؤ، واحتلمت، 

أحدمحا،الواحس، مكاف ثاء. أثي هتاو أف له ؛ ١١^[قزح؛ ■ؤر الديه؛ او 
ثعال؛، ٧٥١لمول عينا؛ القصاص موجبه وعنه؛ الصد. جزاء ق والإطعام كاقدي 

حمالإدص،نجب بدل ^١٥ [• ١٧٨]^:،ه ٣١ؤ، ه؛ثبيةأُأمحذام، 
لهبت ولم القصاص، تمط مطلما، عنه ^١ ٠٥، ٥١٩^١ مإل ماله، كبدل متينا 
^^.Ijومدأنمطه القصاص، عيث مح1إثة لأثهج° ١^؛ 

الديه؛وحتت، ئطألما، القصاص عن منما نتئي، احد موجبه ملنات ؤإذ 
^^مح،ظِذتزككخاعالآخث.

بلالديهكاماله، وليست، ستحمومتا، التي الدية أي؛ ارهمهى قوله؛ ]١[ 
ينثماو،عي إل، أخدمحا وثقا لأ;ش، الدم كان فإذا علتحييه، كل يكون 

ِء. 



٧٢ةت1وااسطت)بمب|ّضاث|اص( 

القصاص،امحاو ؤإن ائاو. وست القصاص، تمط الديه، احتار ؤإن 
أذَلأ محكاذ أش، القذاص لأف ا1او؛ إل \لث-تر؛ زلا اكاصى: و\و ممئ. 

منا،زا-بما القفاص كاف ؤإذ لألوَة اثئاه ة لَص نلهدا الأم، :ثقن؛ئ 
م:زئإوها،يامظاعاثض

القصاص.

نمطبأزنها، ئانراْ للقصاص، موجبه جنايه حر ش عبد حش ولو 
أم،ئضث'\ أزقها كاذ إذ لإ _، ائيات الأم شزا؛ة لأو القصاص؛ 

صمتهالأل يصح؛ لم إبلا، كاف ؤإذ معلوم• يتمن لأله الشراء؛ صح قصة، أو 
ا-ؤافي.عي غا اقري لإ كإ عوصا، جعلها يصح ملم محهوله، 

محل

الاJ،ق امحمعليهنا لأن القصاص؛ عن والثميه المئض عمو ويصح 
ولن>توهداوإو(.

اواثأطبج،لماإلتيناو،زها:قإف 
القصاصالواحس، محات ؤإذ المال، إنماط لهإ وليس واجب، لأثئ الالا؛ سث، 
وقدأنمطا٥االقصاص، إلا نجب لم لأية عفومحا؛ صح عينا، 

فالقصاصأمرين أحد هلنات ؤإذ إشكال، فلا القصاص الأصل ئلنا! إذ ا ١ ] 
ذلك.فل4 مال عتر إل أنمطئ فإذ للتشمي، 

*ء أ* 



صضاهاهميصابمماسبجضل ٧٤

محل

تحرفلأله ماو؛ عتو العموعل لوث مليس j_؛J، القصاص وحب ؤإل 
ينفقمن له أو ماله، من كماية ؤلمحغثر مال، عل عما ؤإف فته• للصغثو حظ لا 

نإذولم؟5ذوُذك،^^^^ُتطاكذاصِسهم^، 
ممتهلأف يصح؛ لا أذ ويشل حياته، لحمظ إلة، حاجه للصغيو لأف عموم؛ صح 

و:نت،الال.

مماه ؤإذ قل، نأى إذ الثلطان، إل فالأم له، ^ لا ئن قل ثإذ 
ؤإذفيه. الصلمحه يزى ما فغل الإمام عل الحي لأف مال؛ عل 

محلأطلّف.ؤعو
عنزبن اممه عتد عن عما انه هبمه عثإل عذ ووي لأنه مال؛ عتر عل العمؤ 

النموله يجاز الدم، وئ من أحد يتكزه ولتر الهزمزاJا، تل قو 
يرهمنال،نحانيالأزيءاا'.

زويU ونجز خاتن، أنة فلاتك وام اسه الأم زؤ رأى إذ؛ [ ]١ 
بخلافوهدا الآل، بيت، يضع لأيه محور؛ فلا ؤإلأ ذلك،، عل ' رمح.بمئهُعثإل عن 

ق؛هبممحنيد بن انامه عل الرسول. أنكر وقد إنماطه، يمكن لا واجب فإثه الحد؛ 
.١^٠٢٠خد ق بمفع أف وأراد 

(.٦١)A/ وايهقي (، ٤٨• -  ٤٧٨)ه/ ارزاق محي أحرجه ( )١ 
كتابت لم وم(، ٣٤٧٥)رنم الغار، حدين، باب الأنبياء، أحاديث، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

دنحئيبمتها،عائشة حدت من (، ١  ٦٨٨)رقم وغار0، الشريف المارق ؛3^ باب الخيري، 



٧٥العفوهناصاص( باب ةت1وااسايات) 

قفل

علمهمل الوك؛ل قتلة يم عنه، عما يم الةصاهس، له ينتزق مذ وكل ^١ 
وجهان!محفيه ُالعمو، 

1وبفيه، وكل ما يلاق يمكذ لا حاو عماَفي لأيه العمو؛ يصح لا أحدمحا! 
اجانج(•إل الحربة رمي بجح، 

^ُمحطمالنكل،كالأين،ثلأ
معصوما،لأدثَقل الديه؛ وعلته المتل، محريم جهو لأيه الوؤل؛ عل بماض 
كااعرورعرم، بجل علته يرجم عرْ، لأيه الوجهمح،؛ أحد ل العاق عل غا ننرجم 

ب،مثةالأتة•
بمسمخفافائباولأل١ل

تحل

ثمعنها، محعما الممس، دون فيإ القصاص توجس، جنايه عليه جثي ثإدا 
قسقط وقد سثص، لا القصاص لأو فيها؛ قصاض قلا مسه، إق ترث، 

وجن،كايائفة، القصاص، وو-ص، لا ا-بمنايه كاسي، ؤإن الآكل• ل قسمط البنص، 
العمن.يور ٣ فيه، بماض لا يهل القصاص عن عما لأقه الم؛ ق القصاص 

الموصع؛ن•كاملهِفي ١^ قله مال، عل عموم كاف ثإف 
ملبجزل لا فإنث نزله، ثم لم كان إذا عليه ي لا أنهُ واشخ: ]١[ 

.والقصاصوالثناء البيع ق الوكالات،! كل ق علمه 



بق'ضلأس الإمام فقع ي الكاي ض المميق 

انهبديل الخناية، يب ليثه لأو عموه؛ صح ا-اتنح، دية عن عما ؤإل 
يوفلئبايع ا؛تثاية أنش لكف برأ، ثم نيده، ثاعه عبد، طرف، عل لوحتى 
مد:ة لهُ تجن قش \ؤه ^ 15■يه، \صو تأم ^ ١^، 

ن،مضمو عر القلع لأف ثه°,ء؛ محن لا ١^ أحمد كلام ظاهث ااماص/ ^ و 
ثكنلكمزا:ئه/

قتحتصيالعمؤ، الوجوب تمط ؤإيأ موحب، ^ ٥٥١١لأف أول؛ والأول 
العش.بمحل الثموط 

ةصاصِفيولا عفوه، صح منها، تجدث وما الخثاية عن عفوت قال! ؤإن 
الثمعةعن كالعش قصح، تسه، ايعماد بمد للحى إنماط لإيه ديه؛ ولا مزايها 

ش،ِلأناياكفاص
أحدمحا,ط إنما قإ مسي، أوآحد عننا، 

قفل

فتهقاهإ ا؛دنل، ثأ الكف1،، إل تزى ئأ ءا، ئنفا أٍئبما، ظغ ثآن 
الن٠س.إل مزايته ق هصلناْ ما عق 

العموعنالوئ قايكر منها، ثندث وما الحناية عن عفزت ا-إقافيث قال قإف 
لأ'.ذ\يرذ محت، لأنت ؛؛ Jjiُامحُل 

عدمه((.رروالأصل بعفن ق وؤأ [ ١ ] 



٧٧هناباسابمت)بمباّضاماس( 

نحل

ممتلئ،ا-ظبي ئعاد الدية، نصف وأحد القصاص، عن معما يده، ملإ نإف 
فته،القصاص موجب المطع، عن امني المثل لأف المس؛ القصاصِفي هلولقه 

ييقلئع؛ُاكاني.
المرئممردضلأف الو;ئثثها؛ واطادc:ثه د1مماو الو:ه، امحاز ؤإن 

مللت،مذ  oStjعتوه، الماؤ كاذ لو كنا حكمه، ق حكمة يدحل ٥!^؛ المطع، 
اقتولتن.أتتاء كتائر كلها، الدلإ ي الثم نللخ، المس، ي ض القض، 

كالبنيها، محبل الحنايه ثتمب إذا المثل لأن الدية؛ نصف لة الماصىث ويال 
'.U١٧ ^١ الد:ة، للممحز،إلأنس ، ٣١تزى ؤلن بزا;تها، بمئزلإ 

ظ

عنعما ثإ اللي، ير نليه ماهثصر مسه، إزا مزتحر إس<ان، يد مًلإ إدا 
لألوممط؛ أو المهiع مزى شواء علته، ثيء ولا جاز، ماو، عتر عل، النمسر 
أبزأهم ديته، يعص لوثص ما قائبة انتوق، ما يوف مئ ما إئ، ير■يع الغمز 

بحفيساوى ما أحد لأثه الدية؛ نصم، له وجن، مال، عل، عما ياقيها.وإل من، 
الدتة.

ئ'سوو،ثئيدمح،*•إلمحي، قرى وجل، يدي مطع ثإف 
الأول-ابماية عن عما لأثئ أصح؛ المول هذا أف الظاهئ ا ١ ] 



اصضاهاهمفيصالإuماصبج^اا؛ل ٧٨

أ•ثيءا الديؤ بى يبق لم لأمه ثيء؛ لة نجب لم الشس، عن عما ثم 
مسهعذ مما م يده، الوئ ممني مزى، منلم، يد نخزلأ هطع ؤإل 

وجهازتمميه مال، عل 

ؤلئؤ،يد بدل النصزائ يد أحد وصي لأيه منلم؛ دية نصف ثة أحدمحا: 
\لئنفث.هكئ 

ئنيم،د;ة ^ سها د! ص لأء أز:اعقا؛ نلأئ تجن!ة ذ\ش: 
قبيلألأغأز:ا%

يعلمسه، عن ومما ثديه من ئانثوو مسه، إل مزى يديه، هطع ثإف 
بج،سثءياءلدثة.

يصمها.ئه ومل يصمها، يناوي ما أحد لأيه الدية؛ لةيصف اكاي( وعل 
اشلا'لبن ذوى U ئنل نيJ، م \.ت\1 \م ^^ 

كاiْه.ديه الدين ديه لأف [ ١ ] 

١^.كدثة ١^ يقف اأنأة دثه لأن ]٢[ 
M H *



ةت1با1إووات

.  - ٠ -ً.
ijU_uL؛؛ —

كووهدثه؛ وينئ سنن! ومذ واثنتأين، والدس، الومن، متل الديه يب 
عأنشءمطاصامرةت\ئ: \ب 

دإنكالك\,؛نضمشمحهمينحدموأ أن تستدةإقآنلدةإلأ ودية رمؤثقمنة 
دبينهرببمأطم ي ًقاكين 'وإن محكؤ' ومثؤ همث وهو 

؟[.YuUl]ه مويكؤ ومحيءرري أثلي، سث^ثةإق يثنى 

الدس.أفته القتاو، أهو مذ الدم محمون لأنه ديته؛ تجب الخطاب: أئو زئال 
روايتان:مميه -هره يظنه لإنلامه كاتا منيإ الخرب دار قتلِفي ؤإف 

عدؤم ؤؤنَكىين ثعال؛ اممه لموو فيه؛ ديه لا إحدامحا: 
•ديه يذكر ولم [ ٩٢تال-اء؛ه مؤيكثة رمؤ ئتمر مومث 

خطأرأ؛.ننئوتا ئ3مئ1 قو لأ?ه بجثه؛ 

صارتديه لوأعطيتاهم لأنتا ديه؛ نعطيهم لا فإثنا لنا عدو هوم من كان إذا [ ١ ] 
علينا"م هل^ 

١^ئفوف j لإسلامه كاتا ثتيا كان إذا أنيال: سا ي الممصل ]٢[ 
الدم.معصوم فهو صفو ق لميآكذ إذا أما له، ديه فلا 



صيقضاه1نييصاسمماستيضل ٨٠

ووايتان!صه ممتله، بمنلم، طثس إل سهنه اوصل ؤإف 

،.iUjJبمتنه؛ إحاJامحا: 

ىثإلبجتيءطلصل١ل

قفل

وجهان!صه ومات، يارثد منلم، طزف محلإ نإل 

 ^j^-مها.ص لا قس قلا ضان المطع لأو شقا؛ لابمنن ؟
مزايته،يطمث، والرئة ديته، أوجبغ ا-إتنايه لأف الطرف؛ ديه تجب والئاف• 

الوا-حبهدر وق ثقته، اiجروح سل يدْ، ثوهطم كإ وجوبه، مدم ما ينقط هلا 

اتجلى•^^بمظهءلنكو،أحدمحا:أنس 
بجبلم يريد، لم م لأم الم؛ دية أو أنشه، مذ الأمرين أم واش؛ 

ماثة.ازظكالأزق1لأ:زذ هإذا اض، لأية أومن 

هدالأة كئازة؛ ولا فيه ة يألفلا ١^١، فق بئننم، الئار 5ولإ إذا [ ل١ 
\صلهدا تزكثأهم محا ولو بدلك، إلا الةار إل الثوئل يكن لا لأنه محزورة؛ 
المنلمين.وقتلوا علينا، لهجموا 

*H*



٨١تت1باست 

قفل

فيهسري لا مما الردة وزمن ومات، أنثم ثم هازثد، منلم، يد ه3لإ ؤإف 
ابنا:ه،فيه تنري ؛١  jisؤإذ"لاأثنثه. اوأْ زنن لأف دةكامأله؛ مميه ١^، 

ابنأ:ة.انتمنار يخاو اتيازا _؛ ج _ محل الماضي: زماو 
مضئوثة،عتر ومراية مضنون جرح من مات لأيه ننئها؛ نجب أف و؛قول 

!١[َأِنيء ْئ ظذ نذ أبية 

فنل

برايةمذ مات لأيه يضمذ؛ لم ومايث، مأسلم أوحزبئ مزثد يد محطع ؤإذ 
قطعه.مرى إدا كالثارق يفمذ ملم فيه، مادون جرح 

فيه؛صنال ٥^٠ أن1؛ا، حر الثهلم به بمع ملم أومزتدا، حزسا ولوزنى 
أفتهيلاقيه، يمكذ لا وجه عل بمئله، مأمور هو حاو مسهل؛، السبب وجد لأية 

أملم.ثم جنحه، لو ما 
ملمأوعي، لكف إل لورش مال: لاثه يمحه؛ وجوب ابرهت كلام ومحل 

الصنانق الإعسار  oSljمنلم؛ حر ديه معثه وأنتم، عتق حر السهم به بمغ 
.........٠ فيها. موي -يريٍا، بئزاحفز لن نا بديل الئب، حال يوف اوية بمحال 

الومع.يادزة قسائل هده [ ١ ] 



احهدبذحتيلالإعام ص ي الكاي هيى اصيق  ٨٢

بؤ،مأمور الحربأ ير لأف والرثد؛ ا-قر؛ا بئ الممريق ونشل أنلم• ميما 
ثماأنئئ1لالإنام.

الخثايهلأن يضمنه؛ ارثي، أن بعد محاصابه منبم، إل تهمه أرتل ؤإل 
ا.بمد محأصابه حي، عل لوأرسله ما أسبه مضمون، وهوعتت حصلتإ 

نحل

-ثلثتنإ واحد؟، ديه يثلتهم المر، ل ايمتاثه افرك ؤإدا 
١^.كمامة عددهلم، عق ١^^ همنلماآُئ بجزأ، متلم، بدو لأثه 

تأتواء؛ يز واحدا، جرحا وتايرهم جزاحات، أحدهم جنحه ؤإل 
أذنة ثمننا! ^١ موتى! أ؛ٍر ١^؛ وثمال واحد0، ثمالدية عمدا، المتل كال وإل ثمدم. 

روايتان؛نحه حمعهم، ثى بمص 
مسه.عن بدلا كام1ه، دثه •^ ^٠١كز عق أف أظهزمحا: 

^٥٤٥٧ثملا ا1حل، بدل، ١^^ لأف أصح؛ وهدا واحد٥، ديه تجن، والئايه؛ 
اأاول^ا.كدو ه اكفين كثزة 

جدا.بعين. هتصورها ؤإلأ ثمزصة، النائل هده أ0 الفثاهز [ ١ ت 
اامحمسماا.ننحة! ق وير ]٢[ 

قهذا امع وإد،ا الدية، من منطه واحد كل عل أف الصحيح! هو وهذا لّآ[ 
ووجبتإنسان، قتل ق عثزه انرك فإذا يتعض، لا القصاص لأة القصاص؛ حال< 

يمكنثملا قصاصا كان إذا لكن ثتبعص، الديه لأ0 أمرة؛ عنزة واحد كل فعل الديه، 



٨٢ئت1باسو1ت 

الديهويأخد التعض، عن وينمو مذ يمتص أف الوئ أراد نإف 
يكريا•ج الدية؛ مذ حصثهم منهم ويأحذ دلك، مله الباقذ مذ 

ه.نا ممة ١^،، و زامحزة:شرلكن زاأكرة 
ئخدث مذ ذوناة و الشهادة؛ ض زخنا إذا الئاهدنن م زكدلك 

محل

حشمحصدا فيه محاقام منه، التحلص يمكنه سثر، ماء إدسادالا ُلرح ثإف 
IUa ،، ،؛؛5،،، لأف صنائة؛ نجن!^iiiئنمحكال بإمحامته، ، ؤإثإ؛

هاللث،،حش ينمل محلم منها، الخلاص يمكنه ثار ق طرحه ؤإل لئئسه. اأهلك، 
وجهالت•محي 

ممبماص.عئز واحي• كل عل ت نموو أل 

تالزوافإذا وتمالووا، عليه ثواطزوا أو للمثل واحي• كل جرح ًّلخ إل وهلُا 
لم:ياووافاكيلأ:مخنلخةصوم،ءالانحنكأكام، 

قصاص.عليه ليس للقصاص 

يد0،ق بمضهز محاصابه مواطأة، بدون ثحصا رموا انانا أف لو ذلك<ت مثال، 
الثانر،هوفعل للمثل بملح الن.ي لأف عليه؛ قصاص لا فالأول، محنه، j( أصابه والثاف 

,لمثله واحي• كل قنل بملح أو عليه، نجالووا أف • بثزط بالواجب• الخ،اعة تمثل إدذ• 
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ثو-ثزحه،كإ ا-بناية، ل ص، ينقط لا التحثص ركة لأف يقمنه؛ والئاق! 
]يثثاءيدخلوثه الناس لأف الماء؛ وهازى به• هلك حر مسه مداواه محرك 

ذي}

معلمومه،الزيادة كاثت ؤ)أ صمنه. الماء يزيادة محهلمك موصع، ق ثده ؤإل 
ؤإنعمد، شبه يهو ومحمل، محمل كاثت، ؤإن محض، عمد يهو التجرؤ، كمد 

كانم،نادنةدهثط.
ممرا،الماء كاو ؤاف محهوحهلآمحص، حوت، محالمممة يسير، ماء ق ألماه ؤإف 

إلعمد لأثه عمد؛ شنة محهو ، ٢٢نح محأكلمه م^5تودا ألها٥ نإل عمدلآُ، شنه محهو 
وءلاكه،كئايثكزة.

فضل

صمته؛يه هنك، شمالأ عذ هسمط يه، مصاغ عاقلا أوثعمل تجبي، صاح ثإل 
حطأ،محهو لم"مصل0 وإل عمد، شنه محهو دالصناح، يصده لإل بتيه، هلك، لإثه 

^لأ،لأظث.....ا...س.س....ب.........ؤإذكاذ 
]ا[يعنيتوالأاولأيدحالهاأحد.

لصعقاإما منه، التحئص يمكنه ولا ينرقه، ماء ق مكتويا ألقاه إذا أما ]٢[ 
التحر.ق ١^١٥ لو كعا عمد، فهو مكتويا، أو متنثم، عر لكونه أو جنيه، 

لأنهفهوصد؛ ٠٠٣١فانكانلاص؛١^، ١^، ا،لاء 1^3،يخي: ]٣[ 
يمد.أن يتبغي حيد ثنصيل >، -١^١٠يكنه الدي الممصيل وهدا محتله، ثنمد 



٨٥هأبادد4ت 

إهلاكه،إل سش، صمنه؛ ُه هلك ثيء ِق موي سسف، إسائا ايح ؤإن 
سبع.يه يأكله موضع؛ إل طزده إذ وكدبك 

قفز
وجبجا جنيئا يألمن ممزعت ليحضزها، امرأة إل الثذلان بعث ؤإذ 

يدحلكاف مغيبة امزأْ إل أوسل ااءظاُب،.عنق بن عنن أل روي قا صثانئ؛ 
مقربنامزعت، إي العريق ق هل محتينا أ ؤلعص؟ لها ما ؤيلها، يا ت ممالت، عانها، 

نيؤؤبهننعمر ماستنار مات، م صيحى؛ الصل مصاح ولدا، ياكت، العللق، 
مؤدب،أس إثإ ثيء، علتلئ، لبمل أذ بعضهلم مأساز ه، ،، ٤١١رموو أصحابإ 
إذممال،! ا-اثض؟ آبا يا ، J^jما ممال،! عمؤ، عثه دأهتل رئ.عثئ، عئ هصئت، 

هللم:شمحواَلأ،،صاك مالوال كانوا ثإذ نأثم، محقيأخطأ بزي ^^١ كانوا 
هألمث،أآُ.^■^1، لأنك عثك؛ دسه إل 

وئلأف ثظث؛ فيه فهدا فأجهصتؤ، يمزعن، بحق، حاملا دعا لو أما ]١[ 
كانلهخقءلخاموأذبج،انإذا ولأمحن،ءلالإن

دطل1ّ،لا مول،! أذ أما _(، t-lعل يور لثلأ الأسظار؛ فيه نجب القصاص أف صحح 
ثظث.فيه فهدا حظ، عل فاث حمك طلس ؤإذ حمك، 

،^iSIبحق، الثالءلال أوطلتها بحق، عليها استنانتم، إن يثال،! أذ يثغي والذي 
الصيان.فعليه حق بم كان ؤإل صإل، فلا أوحنيتها، هي 

عدوانهزا ق مول،! ربإ فهنا ا-اثمل ايام آخر 3، الساعلان طلب كان إذ لكن 
ّي؛•م، عليها يور ام، آير ل اأرأْ لأف عليها؛ 
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ؤإللائلافها. سبب لإله أما؛ صمنها وصعها بسبب المنأ0 هلكت ؤإذ 
يالزمهأو ويشل عاث، بهلاكها سب بز لأثه يصثنها؛ ٢ يإيت، قرعت 

هإثت.سوطا صزتيا ثو كإ د،ئمنها، شُله، لإما 
يلمثلإما صمتها؛ الإلادة مذ وماثت قاحالها، مكزهة ؤ لأتن وثى نإل 

لأ.دسسءب 

نحز

المائل؛عق مالصإJ ممتله، بتف، آحئ فتكاْ علو، مذ إئثادا نمى ؤإل 
ثااثافرل١؛.كالJالج اiاشر، هل ١^ قكاذ محيي، والمنقي ماشت، لاك 

وشثتئيحا، طج إذا قاثوا: ما عله، ماف قلا عنها لأ:دري كان إذا أثا 
عليه.ميء فلا يوثر، انه بملم لا وهو ومات، أوع؛رها، حامل 

محوزفلا حياته، عل حطرا هذا كان مريصا انتدعى لو اثه التالطان علم ؤإذا 
دلل*ونحو Jحمه إله يرسل ولكن لندعجه، ان 

ملقاشئ ثيءٌ ذئ نكذ أن:ه، ئازود مذ ألقاة الJى أف مع سا [ ١ ] 
لوحصلأما واطؤ، عئصل لم ما وهدا اثاشر، عل الص،اف فصار الأرض، إل يصل أف 

ا-إقمح.فعل بالثأم،، أتمله وانا الثطح، مذ ألقه ت ومحال التواطؤ، 
فانقالئا:ل:وءلبمزَثاهم؟

ئموقاإنماى كان إذا إلا القتل إل اشز؛ُ مل ولا ممزئ، ثني، فالخواب،: 
JJlj-إلا قثاده يئدئ ولا يالهناد، 

اللقي.يمثل فهنا ومات الأرمحى عل لونمط انه تقدم؛ وعلم؛٧١ 
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محل

ماء،أو بمح قشر أو حديده، أو حءما وصع أو ؤ.ني•' ِفي بئرا حمر ؤإذ 
جزكناكو يه، هلك ما صنان يلزمه به، يعيى لأيه صمنه؛ إسان به مهلك 

الواؤع؛عل مالصنان الحديدة، أو إثجر ا-عل أو البئر آحرل ذيعة مإل أ، علتهل 
سبب.حب ص، والاحئ م؛اشئ، لأئه 

هومعبا-ثجر، هعؤ ح٠ما، آحز ووصع حديدة، آوثصب بئزا، حفن ؤإن 
ألماة،الدي لأيه الخجر؛ واصع عل هالصنان هقات، اهديدة، عل أو لبز، اق 

هافنالن٦لخاده٥ا٢'.
قفزيضع أن ق حى له وليس متعد، لأيه ابنايه؛ بمصي لم ولو يضمن -ا ١ ا- 

علفتجب البنايات، بعض عند الأزض ق توجد الش المسامر هدا؛ ومثل 
ْنها.الأوض يطهروا أن أصحابنا 

وسقعلأميز، يناطا الأبواب عند يقعون ايحلأت اصحاب بعض فائدة! وهنا 
ا،لطر،وهش زيلوه أن أو إليه، الناص يسهوا أن عليهم بجب فهؤلاء المطر، ايام اف الأنبه 

يفنى،فإثه يسهه، ولم بئر، ام؛ؤ-ا ومح، محث، ؤ، ال إنلحل إذا البنت ق همالوا يا 
ضه.لم ^١ الطور ، الق ي قالوا ويا 

السر،ق ينمط أف لأجل اصعة لم إمي ا-قجزت وصع الدي هدا بمول، قد لكن ا ٢ ت 
ومشى.قام بحصاة عؤ إذا الإيايت أف والعادة أوحديده، يثرا هناك أ0 علمت، ولا 
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فضو

ئصأو ثه ِلأواثم غا؛ هلك ما صمى شه، ِفي بّرا حمر وس 
متعدلأثه ض؛ نؤ عتيو ملك ق إل وكيلك الن1وير؛(، طريق مذ ٦؛^،؛ 

صيق،طريق ل ركاثش المسلماذ، لمصلحة الطريق ِفي حفرها نإف يحفرها. 
منذ؛P رابع ءزيق و كاثث ؤإف دلك، لة لتس لأمه ٩؛ يلمن ما صمذ 

الإمام.ئا أذل لإ خاءي طفن ا مض 
ائنلميثيتعلمى ما لأف صمذ؛ الإمام بثرإدن حفرها إف وعنئ؛ 

ُ.بول هلك ما صمن به، متعديا كاف عليه التات مض فته، باثلر الإمام تُثص 
بابا،أو منحد، ق ض.يلأ أوعلى فيه، صرر لا موضع منجداِفى بى ؤإذ 

يثىالى \1ض\ل مى هدا لأف يه؛ ثلث ما يفمذ لم حصنا، فيه ينش أو 
ض،لإكارام،...........؛„......„„

بهممط عليها، حاجرا ووضع البر، هدْ رأى رجلا أن لو أله. مهنا لكن 
نتّتيل.من الحسنين عل ف،ا الإحنان متندم كان إذا فهذا البز، ؤ، ال إن

أفشاء ومن الباب لومج لأيه لالصؤا>س،، أمزب وهي حيده، الروايه هذه ا ١ ت 
إوقى•صارت حمر، عئفر 

علصمى الصقة اكريذ ق كانت، إذا لأثه الواسعة؛ التريق ق الروايه وهدم 
صمةل يأدف أن للإمام قور لا لأيه الأمام؛ بإدء؛ت" أوكان محينا ولوكان حال كل 

مملئا،وكيف،حالأازط؟!



ئىارد،ات

لظكة،أن خا تبجع أن ٩ تممع تزان؛ ِفي خفن.وا نإذ 
بمنها.

نتا،ههلك إدنه، شر إئسان هدحل عقور، كلب أو بز، داؤه لكلِفي ثإف 
والبزبإدنه ذحل و1ف الداجل، مى ١^^ لأف يصمنه؛ لم الكلب عمن0 أن 

أوظلمة، أوِق معطاة، كائت، نإل يضمنه، لم الداخل يراها مونحع ق مكشود4 
ثزكإعلامه.3، مرط لأيه صمنث؛ صريرا الداحل 

هزئعيالخم، متؤ الزيق، ل بزا وحثرآحر ملكه، حجراِفي وصع نإف 
ِقوالواضع عليه، الصإف هكاف منه، العدواف لأو الخاز؛ عل مالصإن لبز، ال 

علالريح مالمتها نطحه، عل حرم وصع نإف يضمن، ملم منه ئذوئ لا ملكه 
لألإلهو]كابجااأا.

ينقيهابميث ٠^^٥٠، الخره كانت إذا فيمال؛ فيها، يثئل المسأله هدْ [ ١ ت 
صإ0.محلا متمت1نه كانت، وإ0 ضمى، ٠^٠!؛ أو متند فهو ريح؛ أش 

ورثإحاحز، عليها يكون لا أحياثا الأنتراحايته، ق التي السابح اله! موهنا 
الصإير؟يكوف من فعل أحد، فيها ومع 

يدحلةأف يمكن بميئ مفتوح، وباب أصحاة؛ا، بإدن ذ■حلوا إذا الخواب،ت 
تكن_^، فهم معهم، أنم كآن أإذا الصإف، فعليه الئتاف، 

ساح.عليه يوضع أن ينبغي 
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محل

أو1ثة،هل ممط عمم، ملك أوإل الهريق، إل مائلا حامملأ بى ؤإف 
٠به يعدى سعبكا تلقط لأنه صمته؛ 

،lljlllهأمنْ عمم، ملك أوإل الطويق، إل ْحفو\، ملكه ق بمْ نإف 
ملمدلك، وأمكنه القريق، إل المائل سمحن ذس أو مسلم أمره أو يقضه، 

وال1ره،ا1الاك بمر دلك، لأف الوجهمي؛ أحد إيِفي يلم، ما صمى يفعل، 
لإنيلهض،ييواةئاي.

اشا-ثثْ هأئنة مغله، بم وتمط ملكه، وصعهتي لأيه بمش؛ لا والئاف• 
بمن،مائلا ماءه لأف يقضه؛ يطالب لب ؤإي، بمش، أف ويشل الزيح، ألمتها 
إلثقة ممئة م ه uئلأل١ا. :!١^ ^۶؛، ُه، لب؛ع ، Jpإزاَلأث قآزته 

بجلإ؛لأممهئفنط.

ينلأثه صمته؛ إسان عل هومحع التريق، إل أومترابا جناحا، أحرغ ثإيا 
ا.مائلأل حائطا ثنى لو ما محاشثه يه. ثعدى سي_، 

ولابدمائل، يائه عالتإ الخيار صاحب يكوف أف بشزط؛ حيد، الاحتإل هذا [ ]١ 
معل.وثم يعدله، أو ثيدمه أف ينكثه ويىت< ينفي أف 

كانوابل ينديا، ٥^١ لا أم رض ٌثذ عندنا العادة حرت لكذ ]٢-؛ 
يفعل،لا ٥^٠١ آن المف ق حرى فإذا الغرفف، إل هذا ل وجع قبة، آحيانا يضعون 
متعد.فهو ممذل، 
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محل

قاصاثنا،أومرت؛يمة ممتنة، السهم، قاصابة يئرصبى هدف،، إل ومي ؤإذا 
قاصاثئإائدذج التهيمه!ل أو الصمل إسنال يدم ؤإو . aaDIلأية دلك؛ صمن 
ثالآمكالئالج.٣, ١^ لأو ئدنه؛ نن ء ئامحاف ، ٣١

ضمثة؛ئثِلك، يهلك نخلا، بمد أز وا، أن:زو ثؤ لا نن أتن 
^ئ،هلإنسث؛لإأثضولآنثًضإلإمح. 

توجهان مميه الثلطاف، الأمر كاف هإف ياحساؤْ• دلك 
لدللخ،.أ-تدمحا:لأ:سث؛ 

فعلا.عل أوقه لو تا هأستة الثLلطان، طاعه عللا لأل يضمنه؛ والئاى؛ 
يلم،لأيه صمنه؛ حه، مشته أو صاعمة، عنده هأصابئه صبيا، عصت، ؤإل 

وجهان؛شه م1دث،، مرض نإل العادية• ِفييدْ 

،٣١هو وهاJا \مدم ي  ٣١أنة؛شوط \1ش: هدْ و  ٣١]١[ 
بهيؤمر أف العادة به جزت ما ُان مرق، إيه ت فيمالط فيه، يطر أن فيمكن، البلؤغ دون وما 

مىمثلا حيرا ن، اسر يذلمو' قلث، فإذا البائ، به يؤمر أف العادة به ■جرمت، وما المميز، 
 ،،JهاJالثثانة.صاحس، عل فالصمان سارة، فأصاثته ا

كانإذا أسوا لا يقوو: أن يكلأ الي أو هدا: j وي الير ي؛ن والقرى 

(.٩٣البهوق)٦! بشرح الإرادات، متتهى )١( 
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اضن.الند هأي بدلك، بمتنه؛ أحدمحا: 
 :Jالكج.هأه الغضب، ق ه ١^ لاتقئ، -م لإثمُ لأ:ذظ؛ ثاكا

زشُ،الثiطال أو زن-بمُ، أن زثدة ١^ أو ^،  ٣١أب ثإن 
يلم،ما نلزبمتن مآموويه، لأيهأدب، له؛ ثلم، ما بمتى لم به، الماموو الأدنؤ 

محآ-حهصثإشحضزها، ١^١٥ إل أنسل نن كإ بمتن، أو و٤شل كا>قد، به 
حننها.

قفز

أتلمت،وما وسائقها، وهائدها راكبها صمنه اويمها، بيدها الدابة أئلمت، وما 
»اائجلقاو: أثه صإأش'هرغ ^، ١١عن زوي لنا بمنئة؛ P دنبها أؤ يرجلها 
اليدوَلأرأ معناها؛ والثمِفي مضموثة، التي حنائه يتمهومهأف سعيي.. رواه جبارا؛ 
'.الرجلا بخلاف غا، ماثلث محمى حمظها، يمكن 

إئبيشاهدمحا، لأية والدث.سإ؛ اوحل جنايه بمتن ، ٧١الثائق ق وعنه1 
المائي.ل-ص ؛ ٥١

شخرة،ئترة من لأكل أن اتهيمه أرادن، فلو اوامخ، ل إثت5او هن.ا ل [ ]١ 
ؤلبيعية،يصونه حر تكانت، إدا لكن صاما، فيكون يمنعها، أن الراكب يتطع فهنا 

فالأقربولهذا ا بمتن؟ فكيف، يمزهل، ولر يتعد ل؛ فهنا أمامها، طعام من مثش تم 
هدر.البعمأما جثاية ق الأصل أف ، مالك الإمام قول للتثوانمؤ 

)ا(اكمالداف)ص:اا<؛(.



ممو،ا)إووات

أفوكئتمل فيها، صب كإء لاثه يه؛ ثلم، ما صمن التزيق، ِق ، LJIjنإل 
ظزثُ،كَحتا:ثالنخل.

فيها،اكنف لأنك ميا؛ و١^ دامحال ذ\ه الداثة م كاف ثإذ 
كاذؤإذ قشثها. اشان؛ افوكاو زنائق ئاة Jها كاذ نإذ 

لأنك\ص ئه محص أف زمحل . Jjjjjأثلأ؛ا؛ ^ ئاشأئ زاك1،، نيا 
يدا•امىبإهءا 

هىو:دْ؛لأل:أةشاا'.

أوثعدى لكنإذا صناو، لا أف يمضي جباراار١ا ررالتجاء حديث،: عموم ]١[ 
عليه.ا-محلم فيحال، الثسّت،، هو صار قرط 

يفرط،أو يتعد لم إذا الطرق، حواديثا من محصل ما القاعدة هذه ي ؤيدحل 
الثئارة،فامثت، الث.ثارة، ق ئيء ائكثز ثم طبيعق، بصورة ثر يكان إنناثا فلوأف 

عليه.فلا 

كنارالعلعاء،ثث من قزى فيها صدزمحت، قد فهاوْ فيمه، قانيالث1ارة لوصدم أما 
حوورعاها إذا متثدتا ينؤ/؛ البهيمة صاجب أف عل الداي'تي، ^١^ وصديئ؛ى 

صاحّحعل ص،ال فلا هواقرط الثنانة صاحن، إذائأكد.واأ0 لكن فمنن، الءؤق، 
الثثارةأف هزصنا لو فمثلا التهيمة، لماحس، الثثارة صاحب، يقمن بل التهيمة، 
التهنة.صاحسح يضمن لا فهنا فيمه، بجافها ؤإذا وادحلررث،، اقل، عن حزجن، 

الخدود،كتاب ومسلم؛ (، ١٤٩٩رنم)الخمس، الركاز ل باب الزكاة، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
نمحهبمتن.هريرة أب حدث رنم)'ابا(،من والثرحار، انمماءواسن جرح باب 



املأيقضاه1يهمصابمماسبجضل ٩٤

ماوقويلذ حمظه. يمكنه لا لأيه ال؛هيمة؛ ولد جز ما صنان عليه وليس 

قفل

لأفصاحمه؛ دية منه، واحد كل عاؤلؤ معل مإئا، منان اصطدم ؤإدا 
ابناثةمحل إل نمنه وب ص ؤإتإ صاحبه، صدنة مذ نات منيا واحد كل 
الاحر•دابة قيمه مئيحا واجي كل صمذ ذاتتامحا ماثش نإل صد، عز عذ 
داسه؛ن وص، الواقف دية الثائر معل واقما، والاحئ يسير أحدمحا كاف ؤإف 
قيقفن أذ إلا منة، منو لا لأمه -،؛ ١^١٥٥عل صةاJ ولا يصدمته، قتلنا لأيه 

واصعهأفنة فيه، Jالوةوف، ثعدى لأيه عليه؛ الصنان هتئون محيق، أريق 
فته.الخم 

كزص،ل لأف هدو؛ ددماؤخا عالتا، يمل تحا ودلك عندا، ثصادما ؤإف 
وينقثازاثمماصان ذمته، ق الأحز يلزم منتا واحد 

نثانتهإطاز يصلح وعاتلته هو واقثا كان أنه ا0 إنل يكز فقد مع، قد وهذه 
فانطلقالئياص، طريق مذ مٍغ ا0 إنفجاآ الطائم،، طريق عل وكان الطريق، حايخ 
الرياضأهل من رجل فائظن! أهله، وأصاب الطانه، وي«نشت النيئ، الإطار صحن 
افه!بحان فحصل. ما أهله تعص محصل المكان، هذا إل يصل أذ مأمور 

لإيتة^١ أحئخا كان لذا أما مقاصسان، واحدة، الديه كانت إذا مزاده: ]١[ 
يزيد.وفد الخر، دية عذ ينقص ومد قيمته، 



uUUtuL؛؛

صهاىس،محاثامحد1ذص
ؤإلجنايته. بسب يلم، لإله منهنا؛ ثلف—، ما صنال يعلنه علتهنا، له ولأيه لا مذ 

لأثةالصادم؛ عق هالصنان همتأه، كبثر، هصدمه ثة، ولأيه لا مذ الصبي أوكب 
الص؛أزكي اثدي م هصنانة ١^ ، Suثإذ ،. ١^٠٠ء همدم ماثئ، 

■جنادته.سسث، للم، لأيه 

كلوعق دكزثا، ما أنفسهنا ق هحكئهنا حاملان، امزأثان اصطدمت، ؤإن 
افركتالأنأنا الأحرى؛ جفن صنان ؤيصف جفنها، صنان نصفح مئهنا واحدة 

كل■جنايه لأف هدر؛ ههنا ماثا، عبدان صائم ؤإذ عليهنا. ئجنايتهنا تلهنا مل 
الأحر،رثة دةيمتهتي أحدمحا ماُتج قإف بموايه، فتفويت، بزثته، سعلق مئهنا واحد 
■حناياته.^١^ 

محل

آلتهنا،مهبمارحاِق مثل المثم،، من هعرقتالثئريط نمينتان اصطدمت ؤإن 
الثمذِفيسيُ لا ثديية ييح إيامحاِفي سيترمحا أو إمكانه، يع صبممحا وتر،ءا 

هإذاءنطدنا. إذا مء محقا، محا الأخر نفثة منمحا واحد كل صمذ بجا، 
زلاتزيطفيه، هةشث،خمُارلأءلإغلهنا دآلمحنا؛ هآدضناذ ثبئهمطا، 

وحد0.ا,قئإ صمن صاحبه، يؤذ أحدمحا فرط ؤإذ بصاعمه. التلم، أفنه مهنا، 
صنانالمنحدر هعل مصعدا، والأحز مئحدرا، أحدخا وكاذ حميعا، فنطا نإل 

بالصنانالنحد.ر هتحتص كالواقم،، والمصعد كالثائر، المنحدر لأل الصاعدة؛ 
كاص.



اسقضاه1همنيصاثماسبجمحل

القصاص،يعثه عندا، عالتا مثله رلإاووني_إمتو مها تقينه ومذ 
صاواتلأ:مظعاوا،كاذ وذ ومحان. دة قاقك مثل خطا، كاذ ثإف 

ظ

زقومحخانئ،١^ و نثاقالئ، ؟*لق لنيل: الثفيثه ثمحان بمص مال، ثإذا 
صحح،لعزض موض، ماله إيلاف، منه انتدعى لأُه صانه؛ عليه وجنا 
ئثنه.وعث عندك أعتق ئاو: لز ما يأثنت 

مذيحصته معليه ممعل، اJثنينه، ومحان وعل عل وصاله القه داو<ت ؤإذ 
علالصناذ جعل لأيه ٌّّايره؛ وينمط العئر، معلنه عشره كانوا إف الصان• 

ابمح،مي،هأومذث.
لأممتئذوُزقوتحلهَُللث،،ثزئه؛ ؤنخئئة٧ئ،، محه مال: ؤإذ 

ويحنمألقه ^^، الصان لِفي أذثوا مد مال؛ إذ ^^٠ عوضه، بتحصيل 
■^٥.لأيه حميعه؛ صمذ ثلث،، صمثا 

الكفارة،ففيه عمد شنه أو حطأ كان ؤإن كمارة، فلا عمدا المتل كان فإن ]١[ 
وحمثةرمقان منها ينقط ثهر، المي صيام فعليه ألم،راكس،، ظغنؤ عل كان فإذا 
ثهرينصام يمطركل،ا أل له لكن الثور، عل والكمارْ التئريق، وايام المحدان أيام• 

نمط.الصتام عن عجر فان ^١٩^٠، 

 * n*



هاب

محل

رعثنهم واجي م مثل رجلا، الحجر ممتو ^^؛،، أنبنه رش لإدا 
وجهان؛نجه الحجرأحدهم، قو ثإف ديته• 

ثبميهنات لأنث أن:اعها؛ تلأة ث>لكةة نطزم يته، ^ طط آخدمحا: 
جرالحامحمثل ماُت، لو ء الباش، ئركاءْ ولزم فنله، محابل ما وفنلهم،ٍمح 

•نفثّي وجراح 

عقتاثا مسه؛ ينل ؤينعى يته، حح ئزلكءه يلزم اكاف؛ 
اكتولدية والث>ا نجب وهوأذ ، vlJljوجه نجه دون، ما يلاثه لكنوا ؤإل 

لته•ثلثا الاحرين عاقلة عل وتجب، '، عامح عل 

قفل

،الأوو مات دفع ولا جدت عتر من حلمة آحئ ووقع بئر، j زجل وبع إدا 
أعض،مود كاف بجثرا أف المحق نباح بن عل روى قا اكال؛ عل ^ وجبش 

انصرممل رمح.بمثن عمئ ممصى ممتله، النصر هوى الأعمى ووبع بقر، ل لجرا 
الزّم:ينشدِفي الآغض مقال الأعئى، عق 

الدية.من ؤئص_لم مسه بمنل لكن ما وهوأحسن، جيد، المول، هدا ء ت١ 
]ما[,ض:هثلإممركفيام.

]صلأنئقلضُطا;



اصيقضاهانينيصاسمءأسبجءتيل ٩٨

التصزاالصحخ الأعثى ينقل هل 
اثكما؟أكلامحا، خ_ثاةت

ماتؤإل عليه• ديته موجتت عليه، اكاؤ، بومع مات الأول زلاثأ 
الأول،صإف معليه معا، ماما ؤإف هلاكه، ق لعإرْ صغ لا لأيه ديته؛ هدويئ، 

زذثهمح؛ِلدوك.

بوقوعه^مات لاثه والثاك؛ ١^١^؛، عل الأول دد-ية يالمث،، عاثهإ وي نإل 
الثاكودم دسه، محامزد علته، بالنموع امني لأنه اكالث،؛ عل ١^ وديه علته، 
يمولم،عميئا السئ ، jis"مإل قده، اثدي ص ثنته \ذولما كال ^١ هدا هدت. 

ِبومح،مات مم واحد كل لأف أحد؛ عل صهاف نجب لم وهوعه، بئجإد الواقم 
لأتلمحْ•

\ص0^.-ثدم الأًنو لأف ثكدبك؛ الأمين ا.ظو ثإن 

نحل

وجدبئاكا، ١^١^؛، وجدب يائيا، مجدب أسي•، زنية ق رجل حر ؤإف 
إأمائه،ِق لأحي• صغ لا لأية هاو.ر؛ الأول مدم الأسد، ممتص رابعا، ااثاJث، 
وعقلدللئ،، اكاJث،؛ ديه ١^١^؛ وعل متله، ِفي الثن1، لأيه اكامحٍ(؛ ديه وعلته 

اكاوث،دطاً،ودوك،.
العلم.عنائس، من شذ0 [ ١ ] 



هن1س|ىودات

الأووحدب لأل صش؛ آلأوو عق اكالث ديه أف وجهآحرت وهمه 
 iL_ 1١١ئلأئا؛ الثلاثة م ١^ ندخ الثالث، طُت، جيِفي^![.

ووىما وهو عئ صة إل فتها يهب أئث أحمد ص روي وقد 
الثازص للأم، زنة خووا الم م من مئا ررأن القفاخ: ظن 

الث1وث،جدب، ب ئاكا، ١^١^ يجديث، ثانيا، هجدب واحد، فيها ههوى رأسها، عل 
لأثة١^؛ ويع للأوو مماو،1 عئ إل دللتج قرؤع ١^؟>*^، همتلهم رابعا، 
١^؛نصف وJلثاJث، اسان، ه1اكا لأثه ١^؛ يك ولكاذٍ( هوهه؛٨!؛؛، هللث، 

منعق الديه أحعق هإل وهاJ،: ١^. ويإو؛و واحد، قوثث هلك لأيه 
بننعيد رواها قال،® "كإ ررهو مماو(ت العي. ديك" خؤز" البئر، رأس حصر 

أ.إثنهال ودم، -تا، واحثج أخمد، ويكنها منصورؤ١ساده، 

حدبوه.الذين هم لأمم [ ١ ] 
^نيواواتية«هلمةلكهنههلخ.

بالبز،الحيطن ت يعني البز" رأس حصر من ررعل تعال~• اله ~رحمه وقوله 
فيهامحال، ولا محوفيمه، فالمألة ه الحم، م، صح إل، وهدا ذهعوْ، أقم رأى وكانه 

إرحاعةفالواجب المواعد، حالث وقد يصح، لم ؤإف آعلمإ.( وافه للاجتهاد، 
الثانوعل الثاف، ديه الأوو فعل فقط، حذبه من ديه اجاذب عل ذكوذ، للقواعد، 

والثاقاكاJث،، بدب شني الأزل لأن واكاق، الأنJ فيها يرك ولأ الئاِلث، دة 
الثالثل ؤيقال اناشر، عل وماثل ثن، ابجغ ؤإذا للغيب، اقاثز هو 

كيلك.والرابع 



^ق|ضاهانينيسالإئماسبجضو

لأنك؛ ٥٠١ء مءَ فأد بمص، ي يمضهي ثمع لِص  h\sظِن 
ووص،  j^diلأنث الز-يهأن؛ ك و اكالث، ي د:ئث نتجن ثث، نغ لا 

اش:دؤثيمح؟لأا.
كاوث،مهفيِفيكاؤض.

نسه.بمل ؤيلخى نصش، واكاق الأوو عل دسث تجب واكاو(ت 
هالآ>ينسدبجلم.

ضمها.؛، jdiعامله عل ونجب ديته، ثبموونمق والئاعت 
أرجه!ثلاثة مميه اكأزإ وأما 

ؤاك1وث،سن.م د:ثئ تجن أخدئ: 

الأولعل يلثاها وبحب ثنه، فعل يابو لأثئ ديته بجدومذ واكاف؛ 
زالثاك.

■عوامحم عل الديه بحب واكاك؛ 

اوجؤ•ثلاثه الأول وق 
ص:ي،د:ثئةلاشزاسنم.

محمماثا،تظصا.

ئبم°.عق١^ بحب واكالئت 
ini



الديات؛تاب 

محل

نيه،ص دمعا الأحر؛ جزخ أنه ممحا واحد كل ورعم وحلان، محارخ إدا 
مىيدعيه وما وجد، مد ايرخ لأف صاحبه؛ صة1ل منهإ واحد كل عل وحب 
ميمينهِفي بع مى واحد كل مول والخول الصهاف، موجب سش، لم المني 

بالشثهات.يئدرئ لأيه القصاص؛ به مندرئ محتمل، يدعته ما لأف القصاص؛ 

ظ
صمنه؛يهلك، عته غن1ه نع يمنعه أوثنائه، إسان، ؤثعام إل اصطن ومن 

هصمنه،إليه، دئعه نجنر طعاما بمثعه قتله ^١٠^ بدبل—،، مش تء.محن عمر لأف 
ُدلكا.يهلك، ؤلعامه تإى ن ثي 

يخلافج٥؛^ إل سش، لم لاثه يضمنه؛ 1؛ ينجه محلم مهلكة ق وآه نإل 
يصح؛ولا ملها، التي ماس عق صنايه يلرمة ا-قطاد-،ت آبو ومحال ملها، الى 
خلاف،ي، ل]ثلأكه ص به، ثمى نا ءي من نقئة ١^ j لأنه 

هدا،هإنةلأصغلأفلنم

وأماينت، أذ عليه وحب الطنام إل مصطزا وجده ل، اثه بينهعات القرى [ ١ ] 
قوجده لو لأثه محوي؛ ا-ئامح \لي محوو لكن مثلئ، فليس نار ي أو هلكة ق رآه إذا 

عليه.االواج_، يقم لم لأو4 فمبممن؛ إماذه، عليه وجث، مهآكة 
M n «



سقضاه1نينيصاسمماسبجص

طبثدووالد،ياوا

حرم،عنروئن بن ص بى أبوم روى ة الإبل؛ مذ ف اكلم او ديه 
فيهبكتاب اليمن أهل إل كب الله. رسول أف نيقؤهقنئ، جدْ عذ أبته، عذ 

محق(ثافاتي
القس•ِفى 

محل

وحمسحدعة، وعئزوف حمس اوقأ، العمد وشبه ائحض، العمد وديه 
فمحاض، بك وعئروف وحمس لبون، بك وعئروف وحمس حمه، وعئزوف 

عل١^ رركانت هاو: يزيد بن الثاب عن الزهري، روى و إحدى 
وحمثاحمه، وعشرين وحمتا جدعه، ؤعشرين حمتا أزناعا، اممه. زثول عهد 

ؤقسبمئ.منعود ش هزل زلأي خاض،؛ بك، وعشرين وحمثا وعشريذبمإلإون، 
-^l^؛أي: حيمه، وأربعوف جدعه، ودلأJول حمه، ثلايول تجب واكاتة: 

هيلررألأِق يال،؛ صإأ؛ةثيوثق افه رسول، أف ;لإ.بمنئ، عئز بن اطه عند وى رج 
أولادها،،بطويبما ق أربعوو منها الإبل، بذ مسه والعصا الثزط محتل ١-^ عمد 

ممنهال:»_ اش.ه زئوو ظ،آف عذ عذآبيه، نمب، رؤْموصئصروئن 
وهلالديه، أحدوا شاووا وإو ^^٠١، ثاؤوا إن انمتول، أؤلثاء إل دؤع ْقئئدا 



تت1بايىريات)بمبثعيراسبمت(

زواهههووهلم<، عنته صؤيحوا ؤما حكه، وأربمول جدعه، وذؤؤ0 حمه، دلأدول 
ا-قامل,والخلمه! حنن. حديث، ودأو<1 

ممتيه،رالث1ف_إ، اسه حيف ق1ده، ثه: ماو زجلا أف فعيب، عمروبن وعى 
»و\}لئروا٥ حكه. وؤإي-؛0 جدعه، ودلأت؛ر( حمه، دلأث؛ر( خ.محئ عمر منه هأحد 

فى)اأنء(اا'.
وجهم؛عل ثنايا؟ لحول أف الاومحذ ف وهلبخأر 

شد ٣١داتيان امفاُت،، أطو m  ٣١لأو لا؛٣، أخدمحا: 

حلمه،أزبعوف ررمنها الألماظت بمتحى ثنايا؛ ثكوف أف نجب دالئاف■ 
.٠١ثكدبم، ، ٣١ئمدزة ١^١٤ ناو زلأف إل:دازو« هامقا ثخ ناثئ 

فضل

ابنوعئروف محاض، بنش عئروف أخماس، جراه أجري وما الخظا وديه 
ابننوى قا جدعه؛ وعئروف حمه، وعثروف لبون، بنش وعثزوف محاصن، 
وعشزووحمه، عنزول الخطا دية راق يال؛ ه افه رسول، أن ;نحقيثن، منعود 
زواهخاض" بنن وعئروذ لبون، بنذ وعشروو خاض، بنن وعنروذ جدعه، 

أبوداؤد.

'•الأول٠١الروايه هى الملهب ص المقهور ؛ا ١ ت 

ص،وحمالإراداتضحامحق)آ/هآ(•الإماف.عاكع ا



حنبلاصدبق الإمام ص م عش اسق 

لائوجنلأثمُ -ممة؛ زممة ٣: محنى ب\و الص ثس 
وا!متلثقتأة، نحص عق يقلب أف مثل الثانم، فعل وكيلك بحال، قصاصا 

ا-قلا.حكم محكمه ما ونائر الخجر، ووصع البز، حمر بض يالثبسر، 

نحل

مت1م،َلأثثووو( معيبة؛ ولا عجافخ، ولا براض، عثر صحاحا، الإبل ويب 
الصمةعق احصزها ومتى ائاو. كقيمة معيب، فيه بمل ملم جزّي، عثر يذ 

؛^_،،بدو لأي ك5ل؛ أولب ماله، جس مز كادث، سواء مولها، أرم ا1ئزوطة، 
اقiJثاتأ١'.مم كنائر ^، حنس د1لميلإكنيمن 

تحل

الصمهوجديت، مش بل الإبل، محمه بمتأر لا أئث ابرمح، كلام وظاهر 
١^،أطلق M ١^، لأن كزث، أز مءا قك، أخدثا، زخث ١^ 
وا-ؤهلأ؛العند دية أسنان ب؛ذ حالم، ولأده الخل، ظاهر نحالف، بالقيمؤ فتمدها 

ؤإزالهم:هجيأ، ناحية شنة زاتياثثا الغني، دثة ص اقو لدثة قئفيئا 
وعئريزمئه ثم كل قيمة ثكول أل يعتثر انه أحمد؛ وعز الئرؤع، بلئحؤثفته 

واحد،و أيدال، ولأي درهم، ألم، عثر بام، نيقؤهقنئ؛ومها عتر لأف ؤرءثا؛ 
اّضثارت،اأأ.اث1فات ق jالقنة ■كاذلي سها، تنزي أف محن، 

اكبولا.لرمه إJلأ لوأعطق والفصة والدهس، محارته اليتم، الئاجر أف أتم،• آ ١ ا- 
تقص.وزبجا الإل، تم رجع فربجا بالقيمة، عثرْ ولا الأولأصح، الروايه ت٢؛، 



ربابث1دوواسطت( Su_l uL؛

محل

هداا-ئامحساأ ابو قال الدية. لب الأصل هئ الإبل ال الخرقي كلام وظاهر 
ثالئزا:ةالأ>ى:أنامحل!خدي 

كتابف روي ة والخلل؛ والورى، والدهن، والعم، والبقر، الإبل، ألولع• بة 
محن١^٥،.>، م زو الإبل، من مئه ي ام 3، »وأف خزم: ن عئرو 
اشابي.رواه ديثارر؛ 

قال؛حطتنا مام رْ.بماق عمن أف جد0، عى أيه، عن قعب، عمروبن وص 
اسالورق أهل وعل دينار، هأ، الدهس، أهل عق قزم دال: علن،. قد ١^ إو 

الخللؤعئ،أهل شاة، الئاءهن أهل وش ص، ه المر أهل وش ١^١، عم 
رمحهبممحث5الإحماعا.ابوداود،وهداكاد،بمحصرصالصحابة رواه مسحلة. 

الدية،لب اصوJ الأدواغ هذا0 أن ل؟ اقهم_، ٤^٠!، لا الهاصى! وئال 
الولبلرم ١^، علة من أحصنه منها ثئء قأي روايت؛ن، فيها هإو الخلل، إلا 

ابني3، كالأمم ض، ض مائت، ص أئداو لأبجا مولئ؛ 
الزاحداأاّ

الخزيكلام ظاهز أ0 نز لاك نو، فيه أئولأ كلها ١^ هدْ كزذ [ ١ ] 
الفكيف الززاثى. إلخدى هدا أبوالخطاب: نقال الإبل، فيها الأءنل أة  ٠١زحمئآإثئر

صنا1دم،؟!

(.٣٦٧والض)A/(، ١ ا>تي)ص:أ٢ خصر انظر: ;١( 



اصدبذحنبلالإمام ص ي الكاي السدهلي 

hj \ :الئدووأزاد زأج ^1، ه زخث خائه، ١^ ١^ ئك
ظفها،كامواص.إلعيثا،ئللآخر 

أخدإل الامماو هلئ مثلها، م من اكو إلا توخي لي 1ن ص، محإذ 
دوو كاكثة إمازثا، عند إليا مبماث ةنها، أدال لأبجا الأنناع؛ ثذْ 

افالث1تااا.

محل

ألم،وهي؛ خجئبمثئ، عتت حديث، ق جاء ما عل الأنويع هد0 من وقدرها 
مالإنلأم ذزاهم من ينقم أك، خثز اة1 أو الخالص، الدم، من مقاو 

ِقنجب بنا ممدرة شاة، ألما أو بمرة، مقا أو ْسافيل، مبعة وزن مئها عثرة كل 
ساالنصفنجب العثم ؤق أئبعه، والتحمإ مسنادتإ، النصمؤ البمر قفي الزكاة، 

الئن.من كاك، ١^١ آخدهه، زالس، شا;ا، 
يهولأل ونجب ئرذان• حلة كل اليئن، حلل مذ اكاوذ الخلل ي وتحب 

قننهفيها محت ش الثواية عل درهم أك عشز ١؛^، قتنتئ بلع مئها نؤع كل 
يرمنامئذ حلة أو بمرة كل قثتة مكون الإل، 

—كالموصحة،الخنايات ،! JJILالأصل، هي الإبل أف هذان ق والصحح 
^؛،•مدر؛١۶والعضد" والدزلع، والهاشتة، 

الإبلثعدريتؤ فإذا الأJواع، هذه إل ينتقل لا ايه الصواب ل يظن، هذا ق [ ١ ] 
أونثصث.أوزاذت الأنواغ هده سواءث1عث، قيمتها، إل تنتقل 



(مائيرا1ديات باس )  u_lهاس 

زجلا»أل عثاس ابن روى وج1 دكزثا، نإ ذراهم؛ ستة شاة كل وقيمه 
رواْأبوداودااُ• ٠٠٥عشر؟ام اشمث.دقه بجو محل، عدي ثئنح، 

فضل

والثزوالإحرام الحرم ي بالقتل تعثفل الديه أف إل أصحابنا ويثب 
كلامقت العاصي! وهال المحزم. Jالثحم أنصا ويعلمظ بكر• ايو وقال الحرام• 

كأيلأتظئلأ.
ؤإن١^. يك هذه مى واحد ل؛كل يزاد أف التئليظت ومش 

دينان.وجبش الثلاث، اومات اجتمعت 

عنروي قأ وثلث؛ دكان وجبش الأربع، اجشنت إدا بكر؛ بط  ijyوعل 
آلاف،،سك فيها عثإف مممحى الطواف، ق وطئث، امزأه أف رمحوممةبمنة، عمال 

يلحزم.ثعلميظا وألمتن 
الحرام،الشهر أوِفي رحم، أويا الحرم، كلِفي من مال؛ أنه عثز ابن وعن 

البذوي الحرام، الشز ق رجلا قتل رجلا أف عباس ابن وعن وئلث،• ويه معليه 
ا-لئنامؤللمتلد آلاف،، أربعه الحزام وللشهر ألما، عشن اقنا ديته ممال؛ ا-لخزام. 

ةكالإحماعا١هدا، ووميذئهز'يخف آلاف،، أربعة 
الأمززذ تا ء نابه زائتناع فته، الأم لندم ذكزنا، U لخي مملظ زلا 

أومحنتها•الإبل من قه تجث، وقلنا: هدا، س شبما اواجح ]ا[ولذاهلنا؛١^ 



احمدبق'ضلالإمام ص م ض السق 

^J_ئئا>و■' افب لخول الإبل؛ عل(بئةين راد لا أبجا الخرقئ كلام وظاهر 
وهدا]الاء:'آا'[ ه إقأهإي2 سقة وديه تؤمثت رمؤ هتمور حظئا مؤؤثا هنئ 

م،محمحهايةبممنالإتي•
ئطلثهأوعترها الإبل من بمئة بالمتل الواجب، مدير .j( وأجاوامح، 

Jامحؤالأزثؤام٦ة.
حراعهيا رروأقم السث، مماو هديل من هتيلأ -^١^ قلت وقد 

^٧؛،،مد قين ثه يتل قنن عاقك، واش ؤأنا _JJ،؟ من اكيل هدا قلتم مد 
يزد.وJلم الديه« ياحدوا أو وإما ^^١، أو إما يوص.' J؛J، هائلا 

متلم_،،بدو زلاثث مئه. من أكثز عمؤ منه يأحد قلم ابنه، قتاد٥ وقتل 
ا.المتلماتال كثائر العابي، نندم ؤئتلمإ قنم 

فضل

كثاُب،قِفي اي عن ووي لها الرجل؛ دية نس المنينة اوة وديه 
ايخوِلأثئ الرجل® يبؤ مذ المحمي، عل الزأة ءرديه واوأ أنة حزم بن عمرو 

وابنعثز، وابن وؤند، وعل، ، وعمحاو عثز، عذ دللئ، روي هبمه؛ الصحابة 
م.محالم، ولا 5^^، عباس 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • الدية،..• ثلث، إل اوجل حراخ جراحها وساوي 
أفبين فيها وؤ لا الديه أف ت الصحيح وهو هدا، عل العمل أو والفثاهؤ [ ١ ] 

ذللث،.عز ق أو محرم، شهر ل أو إحرام، ق أو مأكه، ل تكوف 



ا uljJJIفاديو ijIjالديات) تناب 

جدهعى أبيه، ض ئعيس،، عمزوبن روى ج ااغنم_ا؛ عق ، ^LjLزادت، ^١ 
مهم:ؤاكوأ،مندجا«

ززاةاشائق.

عئئ.هاو(ت المرأة؟ أصع كم,ق المسثب• بن لتنعيد قلئ هاو(ت ريتعه رروعى 
تلاثوذ.ه: ^؟ ^٠^، محقي ئلث،: عئزوذ. ثاو: أسن؟ محي ك: 
3از(1عملها؟ قل مصيثنها عظمت، ٠ ىلت،ت داو،ت عئزول. داز،ت أرع؟ محي دلت،ت 
ا.الله رمول منة متقي وهدا معيدؤسناد0، رواه احي" ابن يا الثق هكدا 

محل

عذأمحؤ، عذ محب، ن عمرو ووى ة المنبم؛ دية نصذ الكتاتجأ وديئ 
أبوداود.زواه ائنام« دية نصف المعاهد »ديه قاو: انه السق. عن جده، 

الإهوديديه جعل رمح.عنئ عثر أف روي ج الدية؛ ثلئ دش أف ت عته وروي 
كتث،أذم،إلألؤ1\و: ص. ^امائصآلأف،يمحزجغضسْ 

اكلم.دلإ ض، اليمأذم،إد هاكا زاشزائأئآلأف، البجودي د;ه 

تلاثوفيطزنة ١^، آنية شبإ فهنا ١^٤، ثقص اوابع ئغ إذا لم [ ١ ] 
ِسمالإي•

لكنهالريع، حكم له ت بعضهم يهال، اكدثوف، فيها احتنث راه،كث.ا وقوله! 
كإمنموما، يعتن بعضهم! وقال الئي.، إل الحديث الئابص لوسب ك،ا مشبع، 
منقوعا.اعت؛رناه \}ثؤ<اا ارمى الصحايأ! لوقال 



سقاضامانينيصاسممأسبجضل ١١٠

Jp ) لأل١^؛ عق ١^ أصعقت عمدا، المنيت؛ قتأته
واحب.المود لأف ديته؛ يضعف، ٧؛ الكافئ وثوقتلة بدلك. حكم دمح.عنه 

منعودزائن ،، S^Jعنز، عن زوي ج دنهم؛ مئة ثقان المجوبى زييه 
ا.ل دنهم مئة ثإن ديته قالوا! رمح.بمئهأنأم 

تحولا كافث، لأنه ١^؛ ط قد:ئه زثيأ كاف ؤإذ كألئم. ؤاكأمن 
نكاحنسامح.

أهلبه يضمن بنا يضمن ا-ئارساأ أبو زقاو اتزد_،. ا-أهل أفتهيثاء له، عهد 
أ.أفته اكثاJ، أهلي من الJم محموف لأثه دينه؛ 

ويالأ،وحمسان متة اوي ندرهم التتا ءننأ! فإذا رخيصة، ائجومئ دية [ ١ ] 
تحتقمونالأن أنم والظ1هئ ريالا، وعنربى زأربعا مثي فتكون أربعة، ي قنفزثيا 
الدية.بنصف 

ائنلم،ثلاثة; فالأقسام هدا وعل زاحده، فديتهم الكتانم، أهل عدا ومن 
ثدامحا.وتن واواق، 

~إذاذمثا أو معاهدا أو منتأمنا كان فال عإرْ، حكم هدا حكم أف الظاهر ]٢[ 
هدر.قدمه الثلاثة مى واحدا لم؟كى ؤإذا فهومعصوم، له— الدمة عمي. بجزار قلنا 

*ء أ* 



١١١ر •ماديوالديات باب ئتاباستاا 

نحل

وجهان؛مميه مات، مم مأنلم، ذمي طرف ءُلإ و1دا 
انتنزاريخاو الإمحاز لأف خامد؛ اثن امحازة ثنيم. ط تجل آخدمحا: 

ُحالهاغتاوا واحدئ؛ ديه وختت مات، ورجليه يديه هلإ لو ما بديل اياية، 
الإنتنزار.

اينايهلأل والعاصي؛ ؟5ر م موو طاهئ وهو ذمي، ديه يب دالئاف■ 
خاووهوِفي فيها، القصاص وجوك، عدم بديل وجودها، حال فها يراعى 

اا.ابنا:هذةئا
ص؛دثة ئيه أند، خر  ٣١به فئ:شر ذِةئ، أل زش فأثا؛ن 

لألاسمكJا٢ل

ظ•
نذلكإةأزىد;ةأش. بمف ذي، دَة اككلي:ح ا>قش زيغ 

١^ثجن، الثزاء، م ١^^٠ زالأنوف الدكور!ة عشن لأنه الد/؛ دَية 
الظJث^يوف كادث< يإف ديته، ِفي كامحم جراحه ِفي وامحم كالمتلا'ثؤ• بتنهنا 

دع.حث دثه أزباع ^ زاد وفينا والأنش، الدكئ انتوى 
اوت.بحال اللأة أة ١^١-^ [ ١ ] 

ملسلم نم وهوكافر، برصاصة يرميه أف دُزية• مسألة الحقيقة ق هدم !٢[ 
ثصلهأذ 



اسقضاهانيهمصابممأسبجضل ١١٢

نحل

مضمونمال لأيه دلكر؛ بالإ ما بالعه قيمتهإ، والأمة العبد ودية 
الخر،مثدوؤِفى عي ج-ايه عليه جى ؤإل المرس. هأنتة جنسه، شو الآد5ي يى 
٥^ا-لر، مثيرهِق كات نإل الأموال. كنائر الحنج، السام بعد مصه ما مميه 

والذكر،واللتان، كالأم،، الديةI فيه و-صت، دإ قيمته، من العيد ِفى مثدوْ 
وتصره،نسمعه كإدهاُب، دسان، فيه نجب وما '، دقيمتها العيد من صمى والأ؛ستز،، 

والوصحة،والأصح والرجل كاليد الدية، من بجرة صمى وما قيمته، مملا قفيه 
ناويعيإلأ.محق،َولأده عن يروى دلك لأف قيمته؛ من بثمله العبد من صمى 

سدلالقس يوف ما اعتبار ق ماواه وال،كماره، بالقصاص ا-اتناثة ن ص، ق ا-لتر 
الض،كالئمزاآن/.

قيمته،من دقهس تإ مضمونة العبد عل ابمائه أف أحرى رواية أحمد وعى 
ضةان^نه لأن ه ظن لإ أن ١>، ص أثدزة ^Lc نناءٌ 

ا.كالتهائما يثص ما فيه يحس، 

العد.قيمة عليه وجثت، بالختئى، قيمته زاديتط العبد، حصى لثا اثه لو حس [ ١ ] 
^٠٤١١٠أف مع قيمته، الأصل ق ديته أف ك،ا ئثص، بعا تثير ديته أن ااصح؛ح؛ ]٢[ 

قيمته،، نصفيعتر الدم، فعل اليمرى، يده دُلإ انه فرص فلو الخر، من مقدرة 
أي— الثا-جح القول وعل لئر، اُمثيرمى لأيه القيمة؛ الينزيغشنمفل يلإ ؤإف 

أذيمكن البمى ففلإ البمزى، ويطع اليمص ُني ب؛ن يثرى المث؛~ ثعد ينحه ما 
َُُ

القيمة.يلثى سذوعمتا 



١١٢ا ثاديوا>دوات ر،اب  ubiUI ul؛؛؛

تزبمفةنأى نمحق. لأم ١^؟؛ 1لنوق\-3وو ؤ -و\ك\ب تا-ومو 
نصفمميه حرا، يصفة لكذ هإل عبد، وقيمة حر دية مذ يالخثاي—،، مميه حث، 

يجرا،الصءإن لأن ٠ جراحه ل وهكذا لسعده، لمه ؤيصمح لورسه، حر ليه 

لكلكنستا.منه، فيه ما مدو عل مسم أف موجب 
نحل

منتهؤ-صغ ومات، أعتق م ثانيمل، ألمان قيتثه عد عم ئمأ إدا 
بمدادنل إن ، ^jijiئوك، زم ١^ محأ ١^ لأنه ض؛ بجالها 
مملوك.وهوحنثي بابماية، بحب الئماف لأف العتق؛ 

قيمتهابانج، عل، أف أحمدت عذ حثل يروى مجه، إل ا"لإرح نرى نإف 
حيثيوهو بالحناية، محب، الص،ل لأل والعاصي؛ ؟كر أف احتار وهدا للسيد• 
اعتازلأن حث؛ ديه فيه تحب، حامد؛ ابن ويال، ا"إثرح• الدمل لؤ ما مأشبة مملوك، 
مذماتر أمة، ومطع عينه، ممأ لن ما بدبتل الإنجمراو، بحال الواجب يمداو 
قالحنايه لأف الثد؛ إل دللئ، ؤيصرف واحده، قيمه إلا بحب لم ابرح، براية 
بحبالأول الوجه معل العني،، يمد مجه إل مرى عينته، إحدى مما مإف ملكه، 
ديةبحب حامد؛ ابن مول وعل، وجودها، بحال اعتبارا للسيد؛ بك،لها النجمه 

كالإذ لأ?ه الد;ة؛ ^j، أز القنة، نضم، مذ الأم، أمل منها ضْ خي، 
نإذلثرية، ا-حال، حصلن، والزيادْ له، وجت، الدى مهو امل الؤيمؤ نصمح 
وهوالعتق.جهته، من بتبب 3شه\ امل، الدية كانت، 

مم

مهوالواججح'محنه،ا فا ايتاية، وفيه بمدر ثم تيتم، كانه العبد بمدر أف ت وصمته 



اسقضاهانينيصابمماسبجضل ١١٤

محل

قصاضهلا زمان، الأحنى يدْ آحر محطع يم يأعتؤ،، عبد، يد محع نإل 
مووعل لنيده القيمة نصف وعلته ابثاية، حال الئقاؤِفي بميم الأول؛ عل 
صفمن الأو مها لثْ ديته، مذ عثه خامد: ابن مزو وعل ي. بم 

أنثنيهز أهل، كاف إذ اية ضف لأة الدثة، ننم، أز اقطع، زم ثت 
زادعلته.ما مصسثج ؤإذكاذأكثزمحا-قئيه ملكه، اأزحودةِفي الحناية 

نتزى؛إذ المس نق مهلعة، ؤدم< الطزف_،إذ ق القصاص معليه الثال: زاما 
^لأ،الأم،،تتججأذلأقئاض

ناليائَلة ثذْ ؤالميىثئ الأم،، شريك ل الأخرى اوزايه ء بناة عه؛ 
امحن،من هنا زها عليه، حميئها الدية ه،كادت، زاحد، من ايتايه؛إ اف مبلها• 

علته،.١^ ممشت، 

لنزرية،القصاص معلنه ا-إقوحتي، ادد.مال بمد مدبحه الأول، عاد مإذ 
ؤإذالدية. نصف أو الطن؛_،، القصاصِق اكان؛، نعل للثيد، القيمة نننص 

اقئوا،هاِن الطزف،، ئوذ المس ق القصاص \لأئو مثل الإند.نال، مو كاذ 
الأئزننأمل ؤبمي ي، لا ١^ مم ،، JUخل ممزا نإذ ١^. عق نمط 

الطنفج،أزنصفق القصاص ١^١^ نعل اشلؤع، أوأرش امحمؤ، ننمج مذ 
كالندملة.مصارمحتإ >بزايتها، هم الدبح لأل ١^^؛ 

ققق.اض ملأ مم، زلإ ١^، قاًيع ئؤ الأخزى ١^٠ ماٍئ كاذ مإذ 



١١٥مماو،است)بمبثصاسي1ت( 

ملأاشكان تزى ؤإذ اشبع. ثمف1، شأ0 ق وتجب لكزنا• ة الأول؛ اه 
لهولكن موج-ت،، عتو والاحر موجب، ا"إمحم، أحد لأف القس؛ قصاصِفي 
علمحب ما مثل عثه وجب ماو، عل عنة عما لإل الئانية• اليد من القصاص 
وأمم، ي محول عل المنة بمذ منة بمي الأول، المالة ل الماطنم 
حامد.ابن عل الدية أوصف القيمة نضف من الأمرين 

نضفأو القيثة نصف الأول اليد ل يعلنه الئانح؛، الك ق منه اقص ؤإن 
الأ-؛مى،يده ^٢٦■^ ٥٥م ماعتى، عد يد متبع ؤإل الوجهين. احتلأف عق ١^^، 

١^١مؤلعدم الأوو؛ عل قصاص هلا ايراحات، من هإت رجله، آحر محطع مم 
علبناء الدهب، ظاهر ق القس ق القصاص الأحرين وعل ا؛ئاية، حال، 
\لث1وشق زيإ أتلأثا، ش هالدغ ^، ي فا لإذ ^٠ ١ه 

وجهان؛

انتحقُاشلع لاثة ديته؛ أوثلث قيمته، نصف من الأمرين ام أحدمحات 
 ،،iالأخر:زم هنةأش، الد:ة، تك الثا-ءب ذاز نقنا، ضازت ؛^١ الننف

امائالوجنالأةاكقُّالأمينصكاء،أنىس 
قفل

علأرشها فزاد الموضحة، ذوق وجهه أو رأبه، ِفي عمح• عل جز د1دا 
وجهان:مميه الموضحة، 

نجباف واحتمل المر. عل كالحناية الموضحة، أرش إل يرد أحدخا: 



اصضاه1نيهمصاسممأسبجضل ١١٦

فيإحولث العبيد، صنان ق الأصل دبك لأل بلغ؛ ما بالعا قيمته، مى مص ما 
^^غأبم،محاسمحد1لاض•

قفل

وهوالإبل، ثى حمس قيمثها أمه، أو عبد عرْ، اانل٠أ ا-قر ا"اين وديه 
ا،لزأق،إملاص ق الناس انتشار انه عتت عى روي لنا الديه؛ عئر نصف 

أوأمة.عن. يمة! فيه محمى ه افب رئول شهدت رْ.بمق1 منبه بن المغثرْ ممال 
عليه.مممق ظمقنئ. منلته بن منهدلائد معك، سهن. لتأتسثش د1لت 

الإبل•مح، ص محنبجا العرْت ق مالأ وويد عمر عن وووي 
والوصحة.الس وهوديه ا"بمتاياتا، ل الئتع ي مدر ما أمل ^[١٠^ 

قيمته؛كثزت نإو حمي ولا العيب، مل نإل معيبه، العرة يمبلِفى ولا 
َماملU مول كوم لا ■^١ ثيودثا، نع الم؛ قينه زلا _، لأم 

الدية.ِؤب لأصول ١ أحد من قيمتها وجنت، أعوزت، قإل فيها• الدية 
نماوي١!;^ زلأف ئطو، ١^ لأو أش؛ أز ذكتا اائ< كاف زتثاءٌ 

الدكزذةادولاكلث،اأ'.
الزنولس الإبل س بحمى العزة منة ومي-يث 

الإبل،من يحمس احدثا يوجد ل؛ فإذا الأن، ثعدرت الغزه أف الفثاهر آ ]١ 
الإبلس عثر قيمتها إلا عرْ يوجد لو ~كءا امحمؤ 7اذْ العرم يعيرن إذا وكيلك، 

الإبل•من حمي إل زجغنا عشرون" أو 



١١٧( kjbJLlIمائيراباب  ubUIتناب 

محل"'

ي؛أن ئصث، ه فزت زئز بابثا؛ت. تقئ ي إذا فءنت بجي ناء 
jiJ؛،، يزئ؛pi  نأذذقت. رخ ذبك أن هز لي ئزأ؛ بجت م يشل

يئلها.السمي بعدم لمبممذجستها؛ سقْل، ئلم حاملا، قتل 
الآدمءً،،أجزاء مذ أوعتوها أووجلا، يدا هألمش امرأة، بملذ صرب نإل 

ما!وأكتة.داس؛ة بالخناية، و1مئ والفثاهؤ جنثذ• ١^ تمنا لأسا المْ؛ وجنت 
يشلدلك لأف عرة؛ مذ أكؤ نجب لم أييُ، أولعه أو وأنتن، أفلم، ؤإل 

يالشك.الرائد نجب هملا واحد، من يكول أل 
يكاثاU هاى ي، خنئن م لأوِفي ؛ ^:ljممؤه ظ، أكت ثإل 

ِساممح

نحل

يعيشلويت، ثموطة وكاف المزية، مذ مات ثم حثا، جنتنا ألمث، نإف 
جنينهاأجهضغ اش رْ.بمهِفي عمر حدسث، من دكزثا ج كامله؛ دية مميه مثلث، 
نإلاختن• عتر ماسة با-إدناية، موثه وعلمنا حنائه، تمنا ولأسا منه، فزعا 
ببما،بماوْ يتصور حياْ منه يعلم لم ؛١٠^، العر0؛ مقته مثية، يعيش لا نونتج نمط 

^١.أئمته كالذي عثْ، فيه هالواج،ن، 

صوبيرنجيل يوجد لا (، ١ ١ ييها()صت٩ صورة لا مفعئ ألمت ؤإي؛؛ بداية)صل; إل هنا من .١( 
له.



أحمدبذخبلالإمام مآص اه1ني ض المميق  ١١٨

قفل

عقيبتلقيه ئاف نيا، ومات بالصزبة نمط انه علم إدا صانه محب ؤإيعا 
ألال متأى أويمي وصعه، عقيب ممون تلقيه، أف إل متأئة أوثبمى 

،١^١٧لأف ى؛  ١١٩۵١١يضمنه لم مات، مث b، ألنن لا نالتا مده رةءَ, ثإل ت، يمه 

'"

لأثهعانه؛ مصتايه ^ ١٠۵١١عر ممتئة منتقثْ، حناه فيه حث1 أكته وإل 
ديته.كنال وعليه الأول، هو ثالماتل ائدJوح، حركه حركته كاسل الماتل. 

فثٌ
،٢

كالمحإل أمه. دية عئز قيتتها ضء، قفيه ب1، هأكتة كافتا، ا-ائثئث كال وإل 
9ُحدق،١^١ اشال لأف كتائة؛ دتة ءقّثا،ممهمح 9َالآخُ كث1ئا، دَثه أخد 

كثاقلجاه محاك طن محزب و1ذ ؤعإرْ. نإكوو من ^^١  ١١٧^ 
لأفحامد؛ ابن قول عل الإبل، من حمس قيمبجا عره، مميه ألمتة، ثم قانالمثا، 

م:سبجاهم:ةمحاق،
ابثالإ.حال ١^١ 

كد.تةمحة  cjjyخي، دو لأنه ززتتث؛ زرئ \و ا-اشن ق زخث زنا 
عمحْ•



 Lu١١٩باب،قاديوالديات( است) ؛؛

محل

حشن.أي ينلم لا لأثئ صتاي؛ نجب لم فتها، صورْ لا مضعه ألمث ؤإل 
محإفجنحن، لأيه عره؛ قمتها حقيه، صورة فتها أف المرايل مى ثمان شهد ؤإل 

وجهانIقمته يصور، لوبمي آد5ي، مبثدأ انه شهيق 
اأصّور.أفته آدبي، حلق بدء لإله العرم؛ فيه أحدمحات 

^ش:لأتي؛فرلآةمحمحئر،أنمئ'ل

نحو

فسا؛منها ئريث، لا عث0 قعليها حنيثا، قأنمطث، دواء، ا-قامل قربت، إدا 
لآناكا:زلأمشئنمقنلإا'ا.

إذاأما فهوجثي، الروح فيه محت إذا إلا يقمن لا بانه رأي ثم كان إن [ ١ ] 
بهمير ما عل مستثة المنألة وهذه ثثجاوره، أن ينبغي فلا حلاف الثألة ق يكن لم 

مثثاُع؛ن.قهزين فصيام يد لم قاف ا ]١ 
آحز،لثرنحن أوثربئه ايتئن، لإنماط الدواء ثرتت إذا ما بين هذا ل فرق ولا 

كانومات، الروح فيه ئمحث، قد اُمحن وكان هذا، مصي كاننتؤ إف ت يمال، قد ائه إلا 
فلا.قصاصا مثل إي مولت أف أما أشد، هذا 

الدواء؟شرب __-، محمل الي التشوهات صإن هدأا عل ماس وهل 



سقضاه،نينيههالإئماسيض ١٣٠

فضل
لأمهأمه؛ منة عثز صه مج، ثملوك1 حيظ هأكت، تملوكة، بطن صزب ثإل 

-؛ا،متصل منها جزء زلأنئ اُلقرة، كجنتن أمه، دية عئر فته موجب آذمغ، جنتن 
كموصحتهااالحناية يوم منتها ومحر كنائرأعصائها، دسها، من بدله ممدو 

العدوأما عصو، ممد لم إذا لها منه لا فالتثئهات ا-قئ ي أما الخواب; 
مسوه.عتر ؤقينته مشوئا منته بين يمرق لأيه فنعم؛ 

ماسياحده ولولم ا-محن، مات الدواء لوأحدت اآزأة كانت إذا قائل؛ قال فإل 
ئاحده؟أن لها فهل هي، 

اممهإل وأمرها ترك، فإما الروح فيه نمئث، قد الحنين كان إل أما فالحواب،! 
تسبمنها يكن لم ماست، ؤإذا ثنن، لإبقاء من قتل يجوز لا اثه القاعدة لأف عيجحل؛ 

قالثنب نحن كنا الحنين وماث، الدواء نحن أعطيناها لو أما حينها، مات ؤإن حص 
هدا.

صرورْ،لأيه ولونقط؛ الدواء سزب أن باس لا فهنا الروح فيه يجب لم إذا وأما 
'•يومار أربعوف له يم إذا الجنتث يئنل أن يبور لا الدم_،ت وعل 

لأفحامل؛ عتر وقينتها حاملا منتها بين المنق ديتها أف ئازت قول وفيه [ ١ ] 
ثمحاملا الأمة هده فتقدر منته، ديته إف قلنات ولهدا الأموال؛ حكم حكمه الملوك 

حامل،وعتر حاملا مدر فإما شاة، كائن لو كإ ديته، فهو بينهإ فإ حامل، عتر نمير 
للصواب.أقنب وهدا 

اصالإراداتضحاس)ا/ا؛آ(.



١٢١هناباكي1ت)دابضاكئتر 

فيهحاميت ابن مول معل ألهته، ثم مأعممت، أمة، وهي بهلثها صرب، ثإف 
الحنايهلأل مثة!مه؛ عئز فيه بكر: أف ( Jyوعق بحالة اعتاوا مء؛ 

ءه

حننصمه لأل امه؛ قيمة عئر ا ؤنمفغرة، منا نصفها ا،لعتق حنن ول 
١٧٥أمه، بطن وا-بمنايةِفي مات حني لأمة والأش؛ الدكئ وستؤي عد، ؤنصمه 

لثرؤ*اُكجيتن والأيوثك، 

نحل

جنينا،محألمث، صارب، صزببما يم منه، محملث، موطئها، أمة، بحرية عؤ إدا 
لثها؛أمه قيتة عنؤ ١^١^ وعل لدللث،، ووثنه؛ ؤئريها حر، لأيه عرْ؛ صنه 
بتنحال ممد الصارب،، عل قيئتها عئؤ لثها لوجب الخريه، اعممادْ لولا لأيه 

محامحة،أوماومحئذلالث،،م1وذاةإثاة، 
مولناس ممي جنسا، محانمط«ت، أعقها، ثم أمته، بطن السيد ولوصرب 

ابنمول ياس يعل، مملوك- عل( جز لأيه القارب؛ عل، صناف لا بجن؛ أف 
محلإبجاطزارابمةل١ل

الصورأمى وموعه يمكن ما بجل، محطوف قيهإنثذ يكادون ]١[ 
 Xء أX





١٢٣ممادااددبمت)واببتاسرزحا 

ثجذي، و الإبو؛ من ص ممي ئمدث، فيها امحز دهذْ 
الواصحررِو ماو: أنة الي. عن جده، عن أيه، عن ثم، نن ص نوى 
ابوداود.وواْ خمس٠٠ خمس 

قوعنه؛ والوجه. الرأس وموضحة والصغيره، الكب؛زه دلك، ق ومواء 
ثالأثُلالمائه، تنوى ه أكؤ، شبجا لأن ١>^،؛ من ثنت ئويمة 
هنا.ها كدا ثنهنا، احتلا؛_، ثع والكبرى ى الصم سوينا ^ ٠٥لنحتر، اادهء_ا؛ 

ينه،الخاحز أرال، لإو عئئ، صهتإ حاجز، ينه، موصحم أوصحة ؤإف 
واحدةموضحه صارا لأنج موضحة؛ أرش مميهك يالئزاية، دم، أو فعله، 

مزمح،محاةامكامااا.فغلهأن 
أرشانتم لأيه مواضح؛ يلأيث، محهي ائدماله،، بند الحاجر أوال نإل 

الأولوعل موضحة، أرش معلنه أمحي، الحاجر أرال، وأف بايدماله،، الأولجن 
^^محمزالإ.ظبي،أنس؛..ؤ............ّّّّؤ..ؤب.ؤ....أزشئوضلإن، 

أرشؤتنزمه عمدا، ازاله يا منه متص بل مال! أف اامياس لأف ثظث؛ ٥^١ ق [ ١ ] 
١^١^أقطع قال! ثم حطآ، منها أصاخ Jلأدث، وسخ امرأة عل لوجني ك،ا موضحي، 

ممدالذي أصّمه شخ بل المقصود، له عئصل فلا الرجل، نصمخ إل الديه ثرّئ حتى 
لوويعن،أما عمدا، كان إذا وهذا ^ا، مثل فهذا بعيرا، يلاثوف ويلرمه يثابله، ما مهخ 
منتقلةواحدة فكل الأول، عير فعل هذا لأف مواضح؛ ثلامث، تكوذ أذ متعي حطأ 
الأوونازضخان اندنلت، لو أثا تدمل، لم إذا في،ا التفصيل وهذا الأخرى، عن 

إفكال.ولأ ثنممثه، ئوصخه فالثالة 



حنبلاحعدبق الإمام ص ض السم  ١٢٤

نإل.  o(L>«jلك1نمرد منهن! واحل« هصاركل الآحر، عق يثني لا أحدمحا فنل لأف 
مالأمأزشضص؛كك.

محاالباطن، يوف الظاهر ق ينهنا ما وحرق موصحتم، أوصحه ؤإذ 
بموصحة.لئس ينهنا ما لأف موصحتان؛ 

وقالوجهتن، أحد ق ثكدلك ^١؛^، ١١يوف الباطن ق ينهنا ما حرق ؤ[ل 
الباطن.ق لاصالهنا واحدئ؛ موضحه محا 

وجهال؛'؛شه وجهه، إل ورل وأيه، ق أوصحة نإل 
عصوين.ق لأمثإ موضحتي؛ أرش فيها أحدمحا: 
ماأسبه حاجرفيه، لا اجميعإيثاح لأف واحده؛ موضحه هئ والثاق: 

آ.واحدا عفي كافِفى لو 
وحكومةموضحة، أرش شه مماه، إل وثرل هامته، ق اوصحه ؤإف 

والصنانُفيه محامزدا-لإرح للموضحة، بمحل ليس لأيه الثما؛ يرح 
•• • • • .• • • • • أوصحه،.........منه موضعا إلا سمحاها رأسه حميع مس ولو 

ئوضخثان؛لأويمحم.لا[الئححأي 
الرأسل ابناه دات ما وأما الرأس، عن ثرل، افراد: قثاه® إل *وئزو نوله: ]٢[ 

إللوثنن( لكن عفوواحد، لأله أوجوايه؛ أوموحره، ممدمه، ق سواء واحده، فهي 
وليسالقصاص، فيها ينكن لا ١^٧ لأف حتكومه؛ فيها فهن.ْ ١^٥؛^- إل -أي: المما 

فيهاثتىأأشJث.



١٢٥ةت1ساسترطبد0تاماوحا 

امحغلإمهد:ةميمة،^^لأدةمسة؛بمُأنّ 
أزل.ئهائنا

المشجوج،وأس وخ ثلاثة مدر الشاج ورأس رأيه، حمح أوصحهِفي ؤاف 
زJعها،القص_اص ثني الباتح( لأف الوصحة؛ أرش ربع مدر مأئ منه، ماقص 
بتننحئع لئلا ثيء؛ القصاص ْغ تحب لا ابو؟كرت ويال أنشها• ربع قوجب 

ولأليرح ل ودية قصاصن 
الهاشثةدال؛ِو أنه ثابت بن نيد عن روي ثإ الإبل؛ عثرس الهاشتة وؤ، 

محسالإبلا^
فرويهاونائر هاشمتتن، دية قفيهها حاجر، سه، هاثمتتن هسمه ؤإن 

مفيه]يصاح، عتر س العظم مهشم ؟^j؛، صربه ؤإف انوصحة. دكزيال( ما عل 
ويهان؛

عقل،كسر أفنة إيصاح، عتر من عفلم كنر لأنه حكومة؛ فيه أحدجما! 
الثاق.

ولوعئئ، وجب وهشمه أوصحه لز لأية الإبل؛ من حمس فيه واكاف؛ 
ص؛..............................................

اكرمواء رأيه، حمح ماوصحنا رأيه؛ حمح اوصح لاثه التئ؛ هو هذا [ ١ ل 
أصم.أو منه 

لمولكن ئاشثة، كان فإذا ئوصذ، فيها الهاشنة تكون أن لأي لكن ]٢[ 
مثير.فيها وليس حكومه، تكون فإلما العفلم، ايضغ ؟كن 



اسقضاه1نينيصالإداصبجضل ١٢٦

عن١؛^ ؤإن فيه، دلك، محب الهشم، و وجمت، الأحنى ا-قص أو عل مدو 
الإبماح.

ضووي ة الديؤ؛ يثن المأمومة وو الإبل، مى عثرْ خمس المقلمة ول 
منحمش الموضحة ارل اتئن: أهل إل كثنؤ اممه. زنوق أف حزم، بن عنرو 
اشائق.ززاة الئ:ة« ممث، ادتنؤ زل الإبل، 

ءمي بإكثالت، المع  ٧١٧الرياده لأل المأمومة؛ مال، يفيها الدامعة، ماما 
محها•

جنيةثحزق لثعديه المأمومة؛ أنش ْع حكومة للريادْ نجب لمحن،' 
٢٣١.

جعلهايم مقله، آحئ جعلها يم آحر، هشمه مم وجل، اوصحة ؤإف 
الهاشمة،أرش تام خمس اكانج، وعل موصحة، أرش الأوو معل مأمونة، الرابع 

قا؛أزش
الآمومة,

فضل

مننان!ودللئج سائرالدن، جروح وص عترالشجاج، الثاف؛ الثؤغ 
ير،أو طن، من اوف، إل الزاصله الخراط زص الخافه، اخدمحا: 

.١^^؛. ، LIjفيها ثجم_، ثحر، أودنرْ أوصدر، ورك، او 

هزائضاضالخيهوال؛ئوط.



١٢٧هأاأ،است)بابد4تارجريح( 

ممئانايمؤ ررِفي ما-' م إل كب ه افه ونول أف حرم، عمروبن ووى ة
الوصحة.ئ شواء؛ والصغثزة واتكببمو0 الثنليأ. رواْ  ١١الدية 

حابمن يحرج جوفه، و طعنه أو حاجر، بتنهإ جايثتتن أجايه ثإف 
عنأمحه، عن محت،، بن ع ووى ة جاتثان؛ محل ءهمْ، من أو م، 
حائمتان،يهئ ا-إدوف، ِفي مدث إدا ا-إقائثة ل ممى يمحؤبمه عمن أد جيم، 

كالزاصأىابمفتم٠ أنش تجأ  CJ-yاوف، جنامحانبافدتانإل زلأج 

جائمة؛أرش مى واحد كز معل ايائمه، آم ووثع رجز، أجامئ زل ب ْ َ 
وأز الياطن، د/و الظاهر و زنتها نإذ خائثه. كاذ امني لو الئاي بمل لأف 

ا-إقائفه.بئر حنايتثلز لأو ح\5ومة؛ يعليه الظاهر، يوف التاطن 
ينحوحكومة حائمة، دية يعليه المخل.، إل والث.\ك؛ن ويزل، احائه، نإف 

الثما.إل الث،تكيرن ومد أوصحه، لن ما محاسة اباتمة؛ ؤ عر ق لأيه المخي؛ 
طعنةمحإل الظاهرب حكم المم حكم لأف بجائقة؛ ملتس شيمه، ^1، وإل 

ديهوعليه لدلفر، بجائمة؛ مثيس محي، إل ووصل العظم، ةكسر جثه، وق 
حدتة.راد وفيإ العفلم، لكسر هائمة؛ 

أولم<ما صناف وعلته عزز، التحامها مل آلإ محمتمها ا-اثائمه، حاط ؤإف 
احاط.ودننأ احوط، من 

دثهيعثه التخنث،، قد كانث، زو تحمه، لإ لأنه ا-إقائثة؛ ديه يلزمه ولا 
بملإكخامخادث،إلناكانمذه.



حنبلاحمدjj الإمام  ٥٠٠ي اه1هم امليذعلى  ١٢٨

،.lUJJحائمة؛ ديه يعليه التحم، ما ممس بنص، يؤو بنصها التحم ؤإن 
حليهممثح ان، دبرإسّق حشه أذحز قإل ح؛5ومه، علته٩ لنز الماصىت ومحاو 

وحدة.التاطن و الوصحه وثغ مذ عل بناء وجهان، صه لباطن، ال 
محتلومأذ محمممها، الصغيرَه ووحته أن وث1هة، ائزاة أو م\5زهه، وطئ محإل 

محقيانه هقؤؤوغنئ عمن عن ووي ج الديه؛ يلن، يعليه واحدا، ^١٤^( البول صنلكر 
ا-إلثائفه.أفنه جوف، إل مضى حليه محرح جثايه نامتا الدية، بملث، الإيفاء ِفى 

باح،أرينل ثى ايه ميء؛ يلرنة لم ممممها يوطأبمحا، اش ووجتث ومح، و1ف 
أث1هأنشالإكانة.

يلزمهملم فيه، مأدون فنل لاثه عليه؛ ميء يلأ مطاوعة، بامرأة زش نإف 
؛.١١١٥٦٣٥^هطع ق أذنت كإ!ن ،، li^^Jأرز؛ 

فضو

ملة،أن ضه، أن ض، ص أذ مثل اجاتفة، فث اش: نالصم 
المثدو؛عل قيانها ينكذ ولا فتها، ^٠^ لا اثه ١^^٠^؛ منى نجنا ملأ 

)منهاا عليه زالخزف، اثن الثاركةتي لعدم 

عليهفلا عليها، الخل تل من يض: ذه« ن؛دوئ فنل »لأنه فوله: [ ١ ] 
عليه.فتمام ا-يد أما المس، هي التي ابثاية بننتؤ 

،هانحوزفيهح؛لأنميزحبجي
القصاص•فه بحوو العظم إل 



١٢٩الميح( ديات بأب، ) ubiUI uL؛؛

وجهةتود نإل علته. أنش ملأ يور، هلم عمه أو وجهه ِفي إسايا لطم ثإل 
هلزمتةال٤إJا٢ا، عق ا-اماو أدهب لأثة لكمله؛ ليه عثه وجتن أوحصزةاُ، 

مميهحصنه، أو الأعصاء من عره تود ؤإذ انمه. هلإ لو ي دية، 
يدهبلب لاثه لخدتألأ مميه يعصه، تود أو ص1نه، أو وجهه م إف وكيلك 

تكحول،ووى ج الديه؛ مميه جاست،، وجههِق يصر وهوأف ُ، صعره ؤإف 
قوجتش_؟، iUا-إوالاأدهب نلإثث ١^^. ١^٠^ هالاثِز( انه ثالت عذؤيدبن 

الإلمماث،ه لكن:ثق الشر، ذلغ لم لَنإذ ام. كإذثاك، الدة، ظه 
يU هأيه ٤^، م ض لألأم لدللث،؛ ئوته؛ سؤه الاء، ١^٤ أو 

قوتجرْ•
نقول!سنه، واحمئت عاليه، جز لو ولهذا داجا، هذا كان إذا ا-لقمودت [ ١ ت 

سفعله لوجز الشم وكيلك يرجع• أولا يرجع، إثة ا"يأرةت أهل يمول إؤ' يوجل، 

لكنإذا م، إناثه ^ممي عل ابنا:ة لولكت أثا 
أنلاثد الشم  Ijjكنئق،ءئوْل اش كوف لأ0 ح؛5ومه؛ فيه يكوف فهذا أبدا، يرجع لا 

طلبما أما مثلا، لكا١ناثه إرالته، أجز يفوت بالكالق ئات إذا إثه ثم حكمه، له يكوف 
•■جمرا نائم فقد يئن، ولم عله جر إذا فهذا الإبط، تب ث مثل بالهؤ، إرالئه 

أي:أذثبمحاJالإال.ل٢;ا
ابناية،مى يكون وقد مزصا، يكون فد وهذا الوجه، هومل ت الصم ]٣[ 

لاممله.]لمان;\اا[أى: للناسه -غدك قعز ولأ ؤ تعال: هوله هذان ومن 



صضاهاهمنيصالإدأسبجينل ١٣٠

فنل

ويييعوم ثم له، •جنايه لا عبد كأيه عثه المجي يعوم أف ا-أةكومة؛ ومش 
عبدوهو قيمته كأل الدية• من بقسطه هله القيمة، من مص ما بزأت، محي به 
ديته؛عشر عئر فته هيجس، وJنعول، تنعة ا-إءن1ية وبه وقيمته مئة، يه جنايه لا 

الصبروجب أوثه، النهسِفي عد>م لثا يحة قيمته؛ عش عئز مصته ا-بمنايه لأف 
محهوجع مثله، ل ص يوجد لم إدا الحرمت كاليد إلإك خا الاجتهاد إل محه 

مم؛ثرد،ظه/

يف محا اي، بمم ابة م مذ عدم مذ إلا ١^ ولامحل 
أرشبجب كنا بنا، مضمون لاثه الدية؛ من مص ما بمدر ونجب ا'لتلماتا، ن-اني 

به.مضموما لكونه الثمن؛ من اشيس، 

قا-لثايه فوذ أف إلا ديته، عئز وجن، قيمته، عئز الخنايه مصته ^١ 
فتزيدعفؤ، أوعل موضحة، أنش عل ُااةكومة الحزاح فتزيد أووجه، رأمن، 

يودىما يثير عنة ويقص العي، ودية الموضحة أرثن إل يزد محإيه ديته، عق 
لألفيها؛ نجب ما الموضحة يوف فتنا محن، أف نجور لا لأيه اهاكم؛ اجتهاد إليها 
ِفينجب أف بحور لا نبييك علمتؤ، وزاد لوثنا، بن1 أش ممد الموصحه، جنح مذ 

ا•ديتهاا موقا الأصح جراح 
اكدر،بيا تش لا فإثه مثير له موصبمع ق ا-أة5ومة كام، إذا القاءد0ت إدزت [ ت١ 
امرأة،عل، ذحل ثحئا تحرز أف فلوأرذثا ا-قد، به لاتلع فإثه حد، فيه في،ا كالتنزيز 



١٢١ممابالد4تا)واو،دبمتاصحا 

نحل

زائدة،اصبع ظع بمل ثنع، ولا حماو مصِق با-بناية عئصل لم وإ0 
حمالاوادْ أو مص، عي مى المرصع ثايدمل امزأْ، يتة أو رائدة، بس ينع أو 

وجهان؛يفيه وقيمه، 

جالية،مته جلده لا فإننا يزن، لم اله إلا وماثزة، مبتل ق الليل ًلوال معها وظل 
شرإياها.لا فإو4 المميز يلخن، إذا فا-ءومة هذا وعل 

فيها،مميز لا مثلا— —كالئمحاق الرأس جناية ق الوصحة يوف ما ذلكات مئال، 
أذلأي ز بمر، لأ فها أكو، أو الإبل من حمنا بمت غكوتة ثدنثاثا إذا محا فلو 

مىحمتا إلا الموصحة ينط ولم حكيم، الشارغ أف ذلائ،ت ووجه ^^، ٤١عن يتقص 
;؛%ذيخةال1ناهذا مأ0ضوهلأذ جي

برقت،قد يه وهي بمدر ثم فيه، جلمايه لا عبد كانه بمدن أل الممي"ير• وآكيفيه 
الدية.من منطه فيمر 

قلمناتموصحة، دون وهي الإبل، من بحنس به وهي يدرياها قالوات فإذا 
أعظم~~وهم، الموصحه لأف يقص؛ أف بد ولا الإبل، بحنس؛_ التقيين بملح لا 
نتجاززثا.فلا الإبل، من حمتا إلا فيها المع يوجب لم 

١^^عر زادت ؤإن الممدر، يوحد أف فيجب ممدو ء مي للجلمايؤ كان إذا أما 
في،اإلا حتقومه يمر لا لأيه اُفومة؛ من المثير يقص لكن وا-لآتكومه، الممدز اغطي 

شل.١^ عل زاد 



اسقضاهانينيصايماسبجضل ١٣٢

^لسمحهابممة،مح1َلن
لمحُ،مللملآز

كنياصثايه يوجب مضمون، مذ حزء لأيه ،^؛ ٠٥تحب و\ش.' 
بمد\يرو1 نقط ء ة يأل؛ J_lه ٌ ي ق  Zyuسا ثش 

مهايكن خاو ام و مَلدالغرورمئ؛ إيه، ٌ \ي و ي اندنابه، 
الوصعلأُ'بمد ليي الُلوق، الئؤيمبمد 

ا.الدما •جريان حاJ يوم إثاو، ا-تلك، ِفى ينمص ثم قإل 
مسأصلثة.حلمها وثتس قوم زائد0، مأنا ئغ ؤإل 

ومح4قاملألألُ،يممئمولُع 

ا[النخةالأئوص،لخنبجر.
لkها-م!، كون ملJها م؛، انبما عر اصأة تزثج الني هو ا1غئوئ: ]٢[ 

رقيما.يكون فولدها انه، صارت 

بالحمل.علمتا أما ثتيمى أن يمد أي؛ العالووا٠ ءيخد وقوله! 

يورولم الحزح، والتأم إنسان، جرح فلو با-لماية، ١^٣ جتثان خال يعتي؛ ل-'ُآ-أ 
كلعل قيمته ثتمص أن لابد الدم جنيان وحال، الدم، جزيان حال يثير فهنا شيئا، فيه 

جاؤيا.الدم دام ما له تحديث، ماذا لأثيري لأثتا حال؛ 
*HM



١٢٢كتأواادو4تا)باوادبمتاارمعحا 

قفل

أرشلحو اُمحح، ايدمال ثل يتجه ثم أرز، لها جنايه علته جز محإف 
منمات ثن ما أفتة ا-يناية، انتمزار محتل شغله مات لأيه القس؛ دية ق ا"إثرح 

نحواوح■

أمحهبملة، عل ي يحل يش لا لأيه ا"محح؛ أرز وجب ع؛رْ قله ثإف 
ا-ءرح•مالؤاددٌل 

■ H*



اسقضاه1نينيصايماسبقص ١٣٤

ل* n *  ل

الديةمحفيه والدكر، والأف، لكلكان، واحدت ميء منه الإنمان ماِؤ، كل 
ضمها.أحد.مما ؤق الدية، مميهنا وعهرمحا كالعنى ثسئان منه فيه وما كامله. 

فيهوما وبئها. إحداص ول الديه، مميهى المنئن، كإيمان أومه، منه فيه وما 
ا.عئزهال الواحدة وِق ١^، محفيها والئي^أن، اليدين لكصابع عئئ، منه 

العملأو الئم، أو البصر، أو كالسمع، الخست متثعة إدلأف_ا وق 
لمحه•و محتراة يىمى الأدص، هم، جترى محري دلك، لأف الديه؛ 

فضل

»ؤلحزم: نن لعنرو البل. كتايت، ق لأف كامله؛ الديه المنم ل محت، 
العمررول ه؛ البل لموو الدية؛ ضم، إحدامحا وق إحمخ. ،، fvjالديه« العثم 
مالكِق)١!^^(.رواه الإبلٌ مذ حمنوذ 

لدلك،.والهمر؛ الصغير وعيرأ، والريصه، الصحيحه دلك، ق وسواء 
عمروامح، وؤل، وعمحاف، عمر، عذ يروى لأمه كامله؛ ديه الأعور عي وؤ، 
•• • • • • إحماعا هكاف عصرهم؛ ق محالمث، ؤئإ يعرفت، ولم بدلك،، محصوا صب )•?.ظ 

الحاجزمحّه،اوق الدية، ثقا الّيرين محمي الأم،، مارق مثل: ، 4j^Ajفيه وما [ ١ ت 
محا.



١٢٥ةتاباس4ت)إابدبماس«ياسلإ( 

الدية.ق مثلهإ هكاس اتجين، ما عئصلنيا 

الىعثئ قلع نإو مدم. ئ الديه؛ مميهنا صحتح، عنى الأعود ملع ناف 
خطألض قنع.ِ و\iiJlJ • 0الد:ة؛ ننث قفيها اكارع، محت لا 

عنئأوى دبك لأف كامنه؛ ديه وعلته قصاض، قلا عمدا، قلعها ناو ة5دلك، 
الدية،قاصعمت، نسبه، وجود نع القصاص مغ ولإنه ;؛ة؛هبممح، وعماف عثر 

كثاولالدسسا.

محل

نقمها,إحدامما من لهاثه وق المصود؛؛J_، الم لأته الديه؛ البم ول 
لأته١^؛ وحنت، ابماية، بمداواة أو عينه، أو وأسه عل بابناية يهب ^ف 

عندْلأن زدها؛ أحدها ئن. ك١ل قإل ١^، تجسا لب عاد، م يهب قإو بثنه. 
عادبي يهب لؤ إل يدهن،؛ لز < ٠١عل يدو 

اسظزمدة، عوده!ل يرجى إية الخأرةأ أهل مى عدلأن ممال، دهن،، نإف 
نإو،يغهةزمبمزتي،؛الدق؛لأ?هقابم، إَءا.ظِذناث،لإلقا،نتي 

.!،لأنهُ^١٥لإؤلز؛ ئدة، زلبمدتا قالا:ئزض>o، نإذ ذثا:ها سثا لاكا 
قاهآ زكدللخ، الحنا:ةلألخه، لوبم، لأأل ج \و 

اثعزالئأز٣ا١اء

نمطت،عاد فإذ العادة، به جزت ما إل يتتظز عؤد0 يزجى ما كل يعني! [ ١ ] 
•وجبش يعد لم ؤإل الدية، 



اسقضاه1نيهمههالإئمأسبجص ١٢٦

قفل

عصبتإحاJامحا، صوء مص نإو ا-لآتكومه. وجنت الصوء، مص نإف 
ينجلعؤآ معل كإ نحص، ثه وتحب الصجمحه، وأطلقتا \}زيللأ.( 

وهو-^1 دادط1يى يصة، وجلا وأعش شبمتث، •^1 ماْر عينه، صوء مص ادعى 

ثصزة،اسهى حش وهويئظئ جا داُطليى يقه، رجلا وأعش العليله، 
سواء،قوجده ^٧^،، مثل قمعل آحر، مكان إل حول، ثم دللثا، عند حط ثم 

أ.الاحرا مال من يصره مص مدر ئاعطاْ 

وكذبهالناقمن، بشاوي صدئه لبملم مريم؛ بدللئ، يمثحن ؤإينا 
بان؛يلاثهكا•

خضأزص أو إلا عيمحا، قل كابثاثة زالثون، الشذ قل ثالخئا:ده 
يعإدا حر ؤه، ؟نلم، ولم ءلإما، لم محا، امحث يوبجتا قإف عمحا، 

حسد.حلما الجنون، وعمل ^٢^٠، ١١
لزمص لأثه محفيه نخضن أو عثه ثاحول، عليه، جش ؤإف 

اداععةظها،قانممالإشبمؤه.

٠عإ؛آر يكنها التي الواوية هده من أذى أساء الحاصر الوئت، ق يكون قد [ ١ ل 
أدق،.كان ما إل وجمر ■مف، قد لأنبما والبيقة؛ اقة للمبة بالنرْءهبمتئ 

(.٨٧(،واّ)٨/ l٧١/١٤بيسة)ابن )ا(أحر-بم 



١٢٧دالنافإ( ديةباب الد4ت) هاب 

محل

بملألكه،زشئايا؛ِلأبجاشالجن ؤنجئِفييفون 
عيو يي لأن زالاص؛ البجث ثدا سماءٌو ئزدؤا، U الجى 

الديه.فيه ما زح لاثه الدية؛ وبع منها الواحد وق ا-إثئون، 
واحدكل تجبِفي يخان لأي بممحوي، العجن ملغ ؤإذ 

زاويلي.كاوئن أتلفا، إذا دكان فها يجئ د:ئ، ميا 
لأباكاملا؛ زمئا ظاتيا، حمالا فيقا لأف الدة؛ الجن ائداك، ل وتجب 

الحقودآياغ هإف الدية. ربع منها الواحد ؤق الحفوو،، مأئسهت للعنح(، وقاية 
تجئ٣ الأيفان، إون\و تبما الئم:زول لأف د:ة؛ من أكؤ تحئ، لب اندا-تا، 

الكفث.فلع زالت كالأءنادعإذا ئزأ، فته 

تحت

الألمرردِفي حرم• بن يعمرو اللمي. كتاُب ف لأف الديه؛ الأذمح، زق 
إلئوصلأنه ال2ثنت، عبمثان كاملا، زمانا ظأهتا، حمالا فها نِلأو الد:ئ« 

محافبهي،الديه، فيه ما نصف، لأما نصئها؛ إحدامحا ؤق العن. هامتها ١^۶؛، 
العي،.

وهلءاصعيفه، أصلها من تكون فقد ذلك، مل عينه عن ثنلم لا اكا اثفكله ثم 
متثاوقان.العن وأف الثلامه، الأصل إف يقاوت وقد إثبات، إل بماج 



اصضاهانينيصاسمءاسبجضل ١٣٨

قلاالأدن، عير الصنلملإ،ِفي لأل الصحيح؛ أدن كدثة الأضإ، أدن وديه 
^1،جش ثإف ا. افوزا دية 3، العش يوثر لم كإ دنها، يزرِفي 

وجثتاستحقاقها ثني قطعث ؤإل يدلك. يزول لا معها لأف حكومة؛ قعليه 
الشيخه.قايهت ثائسه، ا.لإأل فيها أذف لأبجا دثبجا؛ 

الدثهفيه وجتث ما لأن بالأجزاء؛ بمدر منطه، الأدن ثنض قطع وق 
كالأصابع.منطه، ثغضه ِق وجب 

محل

همامح،لإم:>ة،أئنبجتشتمح
;ؤهبمننعمر فيه ممصى ؤلثانه، وعمله، وسمعه، ثصزه، قدهب رأصه، ق بحجر 
البصر•ئأفبة ُمنفعة، ثئتص حامة زلأنه وهوحي، ديات بأدبع 

قطعؤإل المنم. إحدى كبصر الدية، نصم، الأذس إحدى سمع وق 
تدئل٣ ١^، عي ق  ٣١لأف دقان؛  v^-j، ٣١ئدنث ١^ 

وا-لممون.كالتصر الأحر، ق أحدمحا دثه 
سدتالأذنأن، إحدى سمع مص ؤإل حكومة، مميه أوساء الثمع قل ؤإل 

..............تنمئه، موصع مى يصيح دجل وأمر الصجحه، وأطلمت، العليله، 

إذادية ؤنصف ١^؛^(، ^ ٥٥إذا كامله دية الشلأء الأدن ق محس، ولهدا ]١[ 
صعطث،لو ئثك نلكات ووجه الدية، ففيه قئ إذا الأمم ق كالأم، الواحدة، قطع 
صاحبها.ما لأحش الأدن هده عل 



١٣٩ءتاباسم)و1و،دياتالآسواصا 

بمدوالدية من وينحي العني، إحدى من ام مص ل عمل كما وبمل 
ثشا'ا.

فنل

حزم،عمروبن كثامحب ل لأية الديه؛ منه~ لأف ~وهوما الأيف ماون ول 
ماريهأوعب إدا الأم، رال افه.ت رمول كثاب كافِو، مال• طاوس ووى ولما 

الثيه«زؤاةاكاي.خدعا 
jSTj  وصووذزتج الثم، ينتع قإيه كاملا، ومنا ظ1هتا، حمالا فيه

\ذذكأ.ووحؤ0إل الراين، 
الأممن يزة مملع وي، الأهم،• عي ل الثم لأف كالأم والأخم 

الحاجزسمحاول الدية، يلن، المنخرين من واحد كز ول الأدق• كناي، بملمه، 
لنجب أف وعشل علتها، الدية فتورعت، أفناء، ثلاثة عل يئثمل لاثه ثلثها؛ 

ا-إؤالنصم، أحدمحا بدهاب، يدهس، لاثه الدية؛ سا نصفالنخرين مى واحد كل 
وعلالأول، عل الدية ئقا محيجا سمحا، والحاجز ألحدخا قطغ هإِف والئع، 

ح،كومه.وحد0 ا-قاجز وق وح،كومة، الدية نصم، نجب الئامحب، الإخمال 
ِ؛آءخ  المص1ة.وح^5ومهفي ليارن، ديه ففيه القصك، مى وقيئا المارق ةْلإ ثإف 

الدزلع.مى اللمد كمطع واحده، ديه الواحنج، أف الدم، وماص 
بقدرأعلم~ ~واش م_يد لكن أ الثنع؟ مص ، Jyoفكف، صعب، وهدا [ ١ ] 

بئته.به كلثه،افهنايصاح الأذن؛ن سنع مص فإن الثلميمة، للأدن بالشبه مصه 



س؛قضامانينيصالإئماسبجينل ١٤٠

نحل

حخومه.مصه ؤق نمبممها، اثخرين أحد من يهابه ؤق الدية، الشم ؤق 
إحدىمى الثمع مص به مدر ما يمثل محير ائئخزين، أحد من مص ؤإذ 

ش
الشئع.دكزثاِق ئ دقان؛ وحيت ثمه، ئدهب انفه، يؤأ ؤإف 

نخل

العضرروو ؛ ٢٠٣لغئروبن الؤي. كتاُب لأفِفي الديه؛ العمل دهايت، وق 
يتميزبه الحراس، أنزف العمل ذلخمأ يمحهبمئق، عمر حديث، من دكنثا ؤج الدية،، 

هكالأحيىُإقباد،الكنممج، ل ويدخل العلومات، حمائى ويعرف التهيتة، عن 
الديؤ'

ؤميقالزمان، نصف محن من مثل هدره، ، i_jمصا عمله مص ؤإل 

اويمزعهمدهونا، صار باذ محيره يعزف ؤإذ يمدرْ. الدية من وحن، نصما، 
الح١كومة.مميزإل مثير، ثعدرإمحاب لائه حتكومة؛ محفيه '، الإساثر التيء 

ممعةأدمث، أو كا.لوصحة، أرش لها للعمل المدمه الخنايه كايتؤ ؤإف 
عترمعالب أدمث، جنايه ولأما ظ^ةتئ، عمن لحيين، ديتهنل؛ وحنن، وعملة 

هدهّتإوصئْ.لوأوصحه كنإ يتداحلأ،  ٢٧٥الممن، ماء نع الخناية، محل 
له.محرق تسجيل يوحد لا (، ١ الدية® عشر أصح كل ررمحل ت توله إل هنا من )١( 



١٤١ةت1داالأابمت)واسداالآدطءواسما 

ثديية،صيحه علته صاح أو مفعوف، بالخر أو صبي، عل سئما قهر نإف 
^؛،أؤزعة إذ وكدلاث> عمنه، لزواو نثب دلاث، لأف ديته؛ يعلته عمئة، محيهب 

يكريا•ة أواندا؛ حيه إليه أومدم ساهق، بزأومذ دلأهِفى أذ مثل 

نحل

الئلأمرردِل جرأ' بن بمري ه البي كثاب ق لأف الديه؛ الئممن وق 
ذأثأ\0ناثوذيه، \ء هإٍاَيمان ي زحمالأ ■^١، مئا فها زلأف الد:ش 

وقالأنئاذ. وص م ٠^١ ؤيئ الاءَ، جآ يسك ه نظخ 
الدية.نصف إحدامحا 

بنزي عذ يروى دلك لأف ^١^١؛ الثمل وق دلثها، ١^١ ق وعنأت 
والطعام،١^^، وكئمظ وسحنك، ثدور لأمثا أعظلم؛ بالثقل ١^٤ ولأJ دابت، 
شتيكو زلأف ٠، زئ الئثيق أف;كر مُل الد.ني؛مح  ٥٧
النهع،بزيادة عأرْ ولا كاليدين، نصفها إحدامحا لب وجب فيهنا، الدية وجبت 

الساالأمم،أو م يخالاص هاشتيا،أزممكا ^:^١ زإذ 
يده،أسل لو ٠^١ هأمثة Jمعهنا، عطو لأثة ديما؛ هفيهنا عنها، أقزيلأي لا بحيث 

-ئؤ>وتهفيهناالتةثص، بنص ملaنتا ؤإذ 



سقضاه1نينيصالإئمأسبجضل ١٤٢

محل
ٍِء jj ، اللتانراول حرم• لعمروبن س امح، ب َ ِف َ الديه؛ اللتان

راآزءلثانه، ق الرجل حمال وف(ذ.' لإثه ممرا؛ ومعا ظاهتا، حمالا فيه وَلأرأ الدية،؛ 
بهومحم الحاجات، ُه ومضي الأعزاص، به زلأمث؛لإ ؤلئانه. قله يأصغزنه: 
الطعام.مضغ ق م وسمن والشراب، الطعام به ويدوي العتادات،، 

قحرس،لثانه عل جش قإل المناؤع، أعظم من لاثه الدية؛ الكلام وق 
ؤإذقئض• عنته عل لوجز ما محأسته ثه، اiممعه أدهن، لأنه ١^؛ عله وجبت، 
صمىبالدية، حميعه صمى ما ٤؟)، دهن،؛ ما بمدر وجب الكلام، بنفس يهب 
لأصاح.كا منها، بمدرْ بعضه 

حروفعل بمثم أف و؛ئتمل امحاقه؛^١^^؛، الحروف عل وبمم 
المح،ومح،* الثئة؛ الحلق حروف مئها يسقهل حرقا، عثر ي،انيه وهي اللسان، 
والماء،الثاء، أربعةت وهي السمة وحروف، والهمزة. والهاء والتاء، وا-لتاء والعي؛(، 

^^^لأزل،لآلساووف:ضق
قعجزحرف ؤإفيمط منها• لاينطىبثيء الأحزس بدللأف اللتانأيمحا، تيا 

يلفن•قا نجب الصناف لأف وحده؛ الحزفح أرش وجب، كلمة، عى 
بحنء_،.التملق عن عجر لإثه الدام،؛ الخزفج دية وجن، ألخغ صار ؤإي، 

حصلبإ حكومة مميه ثكى، لم عجله أو ممتئة، أو مل، كلامه ق حقئل ؤإي، 
ينامحن،محلأممذإمحانمحب



١٤٢ةت1بالدي1تربمبدهالآماءلأكالإ، 

الأم.دية وجنش كلامه مذ حزء مدهب لسانه من جرءا مهي ؤإف 
رحمدهب اللنان أونصم، الكلام، نصم، هدم، اللتان ربع مطع مإل 

هوجبن،مضمون، مئهنا واحد كل من يتلف ما لأل الدية؛ نصف وحن؛ الكلام 
محا.

هعقمنه، آحر ^ ٥٥يم ١^٨^٢، نصف هدم، اللنان، ربع يلإ وأل 
ءكاJثاثل، لأمه اللثان؛ فج وحأكومه نصمها، ١^١^؛، وعل ١^، نصم، الأوو 

حكومة.هيه 
ااثافيهعل آحر^١٥^، ودهلإ ١^٨^،، ربع هدمؤ اللثان، نصم، مملع ؤإل 

ثلائههدم، ه، ض زلن الكلام؛ أز:اع ثلاثة ذم لأنث ١^؛ أزثاع ثلاثه 
أوق.نصفه هطع همع الدية، اوفا دلأدة وحب هطع، عتر من كلامه قؤأ 

مثلا-ثافي كلام مذ هدم، جنايه، مثق منه هاص لنانه عق حنى ؤإذ 
حزقأكؤ، ا-إقافي مذ دم، ؤإذ حمة، ممد عثه، المجي مذ دم، ما 

المزد.مزاية مذ دم، الزائد لأف 
عنهمص ما بمدر ايانج، مذ أحد أكثر، عليه الجى كلام من دم، نإف 

حمه.ممتام يحصل الدية؛ مذ ا"إقافي 

ثيء،الكلام مذ يدم، ولم أحدمحا شيع طزمي، يا رجل يماف كاف نإف 
أحدمحانصمها؟ؤق الديه، فيه، مثثوق، كلنان ههإ الخلمة، ق متثاويمر وكاثا 

الديههيه الأصئ، هو هالتام والأحرثاهصا، الخلمة، ثام أحدهما كاذ ؤإذ 
حكومة.هيه زائد، والناقص كامله، 



اسفضاه1هميصابمماسبجضل ١٤٤

قفل

ه:ا:االآشُل، به ثو نبإ اص، طفل بماذ ظغ ثإف 
حدابالإ وئد ^؛^؛۶، أ؛3>ومذ!و لا لكل ؤإي، ياطى. لناف لإثه الديه؛ صه ذ)؛<>و6.أ 
بإثاطما ثولكف انه الفثاهز لأف الأحرس؛ لسان ق ما مميه به، تحرك 

الظاهنلأف الديه؛ صه الثناف، فيه رمن مفي مبل مطع ؤإف علته• يدل 

فضل

حمس؛وص المداق، مى ^٤ نحس هلا دوهه، هدهب لثانه عل جز وإة 
أثلثلاثه الدية؛ رحمت والملوحة، والعدوبة، وا-لءئوصة، والرارْ، التلاوم، 

اليقدر مصا الدوى مص نإف كالبمحر. الديه ملزمته مئصودة، لمقعة حاثة 
هامحان، ١^ زو ١^،، محفيها زحJذا، لأئدركإخداثا 

نحزاذ ميز لإ نإذ ق\لأض. \ذو ثممدز اةلف1،، مميز لأنة أخماس؛ 
١o\J^. بمدر اف1وته زمح، 5^^1، ثل ثدركها لا لكن ■5^1، اأدايى 
لدلك.الد:ه؛ ممته الأمس، ذزى أدب 

معليهاللمنان، بماء نع ويومه كلامه مائهن، ناطق، لسان عق جش ؤإف 
اجتمعتا[^١ دثصت11ن منفردة، منه، واحدة كل تحض مثعتان لأنح دبمان؛ 

لأزابم؛لألياملأمتدزام. كالثنع 
اللمد.ق دهاه، مع ؛صنان 



١٤٥مموااستربمبسالآداءراسفعا 

قفل

لأفدمحعات؛ أولط واجدْ دمعه نمت تواء الإبل، من حمس من كل وق 
افانح(•رواْ الإبل" بن حمس الس رروو خمب•' بن بمرو ه الئي اب ؤق 

>>واكنضتيهمحئو:
حمتحمت"وواةمداود•

،١٠جس ان ص ة ثناءٌ؛ ثالئثاء؛ائ ^١^١^، ثالأض>از 
هذ0سواء، والصزس السغ سواء، والأسنان سواء، راالأصاع دال،1 ه اللمي ال 

دسهعقلفن، ٣ عدد، دو جنس زلاؤث داود• أبو وواْ سواه وهن•® 
كالأصائع.مئافعه 

صهااللثة، قم - من وحتج منها، ظهن ما أوكنز بجنحها، الس ملغ ؤإذ 
ملغو \وكالأنيع، يه الد:ئ هلت، ه، مإ ثالإان، ١^ لأف ٣، دة 

لة.أصاح لا ككم، ح،قومة، مميه وحده الئح 
كنر،ما بمدر الس دية مذ وجب أوعرصا، طولأ السن مص كنز ؤإف 

كالأصابع.الظاهر مذ مدوJالأجزاء 
الد:ثلأف الLة، مذ ظاما كان اتيبجأ بث، الثثي الئنح يز نإذ 

هاثكنوث مامحز ظاهنا، كاف ء تجن 
ديتهانكملث، ، I^J^Iأجزمذ ثيء يدهن، ولم اكلمه، او داء فيها سنا هلع ؤإل 

الداهم،.بمدر ديتها مذ نمط جزء، ملها دهن، ؤإف ^؛^• ٤١كاليد 



اصضامامنيصاسمءاسبجضل ١٤٦

ديتهامن مص المصيوْ ممالإ الأحرى، من أقصر ثنيته إحدى كائن ؤإذ 
فممصثواقم>ه الهصار0 كاب احت1ذا، لإدا عادة، ٤ئثإمان لا لأما مصها؛ بمدر 

كالأءئعاص.دبجا، 
دبجا،، LJuJ^باق، معها وبنص أومرص، لكآر، -^^ ١٥٠منا لغ ؤإل 

^٠^;؛.١١كاليد مهي معها، دهس، ؤإل الكم،؛ر. ويد كاليد 
باق،معها لأف حت5ومة؛ مميها اصمث'ت،، أو ياحمريتؤ منه عل حش ؤإل 

روايتان:مميها أواحصؤثا، اموديتج ؤإن حمالها، دم، ؤإما 
نودزلأي لأتهئق، ثابت، بن ويد عى يروى لأيه دبجا؛ يها إحدامحا: 

كالزيه.ديته ديه، لة ما 

الختان،بجاإلا دم، ٢ لاثئ القاصي؛ اخازثا ظونه، فيها ثالأ-مى: 
•لنمصها حكومة مميها ابئاية، مصتها ؤإف لوحمزها• ما هأمسة 

والطعام،الريق وحمظ المفغ مى كله، معها محادم، منه، عل جز ؤإل 
يده.نزأشل "^١ دها، محفيها 

قفل

عودها،العادة لأف الحاو؛ متيءِفي يلزمه لم فغر، لم صبي يس مغ نإف 
قالأحمد:ديتها• وحسن، نبابما، مذ وأيس ينبت، لم قإف فعره. لويتم، ما هافتة 
نثنئأ أخزابا نمطث، ^١ القاصي: زفال تابما. الغاJثإِفي لأم خائا؛ ثكو 

وجهان:هفيه بخا، اليأس مبل مات، قإف ديتها• وجن—، يتبن،، ولم 



١٤٧دالناهإ( )و1واديةمم1واالديات 

سم:تج4ب:هرمح'يطويمم.
ثعر0.سث مأثته بموته، محات ؤإيإ عودها، الظاهر لأف نجب؛ لا دالئاف• 

الأن1انصف عن حاوجه نيتش ؤإل ثيء. تحن، لم فيها، مص لا عادلم، ثإل 
نبتشؤاف للقص. حآ1ومة قفيها تيا، يتتقع كاف وإل دبجا• قفيها 7آا، ينتمع لا 

نبتتؤإل حنايته. حصل مص لأيه الثقهس؛ مدو ديتها من قفيها يصيره، 
بجنايته،ا-لثاصل لثن مميها اوصمزاء، أوحمزاء ممرننا من أطول 

الحثا:ة.من تقوف لا الز:دانة أو الفثاهز لأة لطولها؛ مءٌ بحن، لا أف زهشل 
\ذذيتييكزمحا روايثان، يفيها نوداء، نثن، نإف 

دبجا.فيها إحدامحا: 
ىثّئدها.علنها جني لؤ كنا محكومه، فيها والئاته: 

وجتئعندها، مل مات إدا انه إلا كحر، من قلع فيمن لءكلم ا-وهكدا 
منعدلأن مول أف إلا قلعها، حنن دبمها وتجب مود، لا أما الفثاهز لأف دبجا؛ 

متتظزإلنها.مدة، إل عوذها يزجى إيه الئنإأ أه>ل 
ثصدبجا، بحن، لم موصعها، َفي محنيثغ صاحثها، قزدها منا قلع ؤإف 

ئنلنهدسها.قلعهاآحزبعددلك، ؤإف زهواحتيارأبي(؟كر، عليه، 
صازتلأمنا ثئعها؛ صاحثها نيومر الديه، الأول عل الماصى،• ومحال 

حيوانيس مكاما جعل ؤإف لآدئمحثسلأ• محا؛ ف اكامح، عل مء ولا بئ، 
^للأبجنةمة،محيِس:ض،^هملأوذَما،س،سُمائ، 

^^^ُؤعهُ،فاىمحنة.



سقضاح1فيفيصالإئءاسبجينل ١٤٨

فضل

ئلأف القفل؛ الأنثاف في الثدان \ص زمحا الدة، الثم وي 
وجنتالأمتان، ْع هلعهها ؤإل نصفها. أحد«حا وق ممرا، ويمنا كاملا، حمالا 
ئمدزة،دأ منمحا ^١^ ثل و محب قلقان، يخان لأي الأنثان؛ د:ئ ثه 
نعالكت خلاف الأنتان، نع كالشفى الأخر، ق \صج\ ظ دخل ثم 

الأضابع.

قفل

التدينرق داوأ البي. أل ظ^-عتئ، مناد روى ؤا كامله؛ الديه اليدين ؤق 
التي>اؤفي حزم• بن بعمرو الؤي. كثاُب ِفي لأل نصمها® إحدامحا وق الديه، 

وسواءالعفن، أسبها ممرا، ومنا ظاهرا، حمالا فيهنا ذلألأ الإبل؛ا مل خمثون 
ص،أنمماينيج،حو،لآلاوم

الشمم،اية يزلث، لالائلْ:أ"[.ولنا ه إق دنالن محوله بن*إتلي بلجبح، 
اثام،.إل أدم 

١^رسول، محال مالت بخهبمتمحر عثاس ابن روى ^١ ١^^؛ عئر أضع ثل يمح، 
هداالمحذي: محاو ^^^سوالئمءينالإلقلأني ٠: 

سواء،،.وهذه ء^تًررهده افه ومول محال يال،؛ لمظ وق صحح. حسن حل.يث، 
الدثه،فيه محن، عدد، دو حس زلا؛؛ اليحاري، أحزجة والخنصر. الإثنام يعني 

كالثدين.منافعه باحتلأف ثمحتلم، محتم 



١٤٩كتأسادو4تاربابدةالآس«ياصا 

شغن،ضكلبمظدإِي ١^؛، الأءنع1لأ دلإ ووكزاش 
مت_لمأو وجب الأصابع، عدد عل اتد ديه نث، س ل، لأية الإل؛ من حمس منها 
الأيامل.عدد عل الأصع ديه 

قعقا،دم، لأثة ديتها؛ يعلنه هاشلها، الأصبع أو اللي عل جش ؤإف 
هأحزسة. dll]أو عم عل جز لز كإ ديتها، يلزتته 

فضل

كلزو الدية، عئر اصبع كل زل نقمها، إحدامحا زو الديه، الرجلم زل 
نيلآلأالإيامرلإاذَمنالاو:ي

قفل

لأفعزمحا، و البم، لأف الدئ؛ الثاقن الأنم ند الأمج، ^٠٢ زق 
أوالدولع،العصي اوقمحر الرمغ، لإعوجاج والعلم الئاقم، لمصورأحد العنخ 

الأصم.كأدن والكم،، المدم الديةتي كنإل يمع ملم فيه، أواهوجاج 
وع_اددث،،، L^siمدنه، أو كمه، حنع أو ثامح-ه، أو ناعدْ، كنر محإف 
ؤإذالممص. ين ا-ات،كومة وجلت، مص، حصل ؤإد ثيء، نجن، لم منتقيمه، 

وأجمثهاأعيد ^١ ا-اتابيت مال لإل أكز• ا-لءتكومة كادتإ معوجه، عاددته 
منتقيمه،٢يعاديت، وحلعها لإفكابرْ ■جثاية، لأيهانتثاف منه؛ مع منمميمه، 

حصلالانتماء مى له حصل وما ^١^^١^١، انص>ته لأما ا-اءكونة؛ سقط 
Jاjثه.حنايه لأثه الئاني(؛ لنحلع احزى حآكومه ونجن، أحرى، بجناية 



سقضاه1هممصالإئمأسبجضل ١٥٠

ئفا
س

الموديه الأصنإ، هو قالتاطش الأحر، يوف يتطسثاحدمحا كال ئإل موجود، عيُ 
وائده.حلمه أو١^^، 

وائد؛والاحر الأصئ، محهو بطشا، أكؤ أحدمحا أو إلا ٠؛^ يبطس كال ؤإل 
إلالقش ئزجإي، ء بجا، الأيل م خ ئانئدو شلش، ك ١^ لأف 

حنوتزالأم الدزلإ، م ئنتؤ زأخدمحا الطش، ِفي انوثا ؤإن 
الأصئ.هؤ أاكؤى 

يه١^، ص ئالأام ذ\لآلإج ^، زأخدمحا ذنك، اني;او ؤإن 
المش.الزيادْمصتي لأف الزائدة؛ بالأصح ينجح ولا أوالدية. القصاص 
إحدامحاوق ١^؛^، فتهةأ واحده، يد قهإ ١^^٠^،، حمع انتوياتي وإن 

اؤاثلة.لعدم أحدمحا؛ ق قصاص ولا أصح، دية نصف إحدامحا أصح وق 
أصلة،يا قطع قي. انه علننا لأنا أو١^؛ ١^ نجث قاخمع، قطعهها نإف 
لLإزياذ٥٠وحتقومه 

ئأفتةالش، ِفي مص الزياد٥ س لأف حآكومه؛ تحب لا أف وتحتمل 
الئفه.



١٥١هاو،است)و1و،عةالآسءواص( 

ؤإلواحد• ذولع عل الكمن ق كامحم ناق، عل المدمن وامحلمِق 
الهصارة،عق المثي وأمكنة ١^^،، ممطع من أطوو }-^١^ لكلن 

نحل

لكئتإف ت وعنه ذلإع. لها الديه؛ نصف مميها اووحله، أملإ يد مملع نإل 
^،J^_5lمى منافعه عطل لأيه ديتهأ؛ الئانته مفي اممب، نبتل دمثِفي الأول 

لأفأصح؛ ^١^١^ اعور• ع؛وا مي لو ما مأئسه الأول، عن عوصا يأحي■ ولم 
ديمحا،محه تجب قم باهوين، نجنل ما وا"بجأل اقع من نجثل:نا لا إحدامحا 
الأعوو؛عئ ومازى اطب• نبل عم ل دمث لن وكإ والمنخرين، الأذمح، كإحدى 

صباصمئضالآيمظبجو.ج.
قني

ممزا.ومنا ظاهزا، حمالا فيهنا لأف نصئها؛ أحي-محا ول الديه، الثد"يما وق 
الندين.ثوأثل ما هأفنه معهنا، أدهنر لأJه ١^^؛ ءفتهءا أذلهنا، ^^٠ 

لنمصهتا،حكومه تجن، أصحابنات يماو لب-هنا، مدم، علميهنا، جز ناف 
ال؛طشلأأ.قأفتة معهنا، ئظإ دنك لأف ديما؛ تجن، أف ويشل 

االنفوس؟ ق ثأق وكيف عجيبة، الصؤيرا'-تإ هدم [ ١ ت 
الدغ.سليه بما، نمارلاتطش ■خزءل:ذنه، إذا بمي: ]٢[ 



١٥٢

الخبتة:أهل وقال ثص، لها يئزل ٣ ويدن، م صنيرْ، ثدي عل جز ثإف 
الحنايةعتر مذ يشئ قد قالوا؛ ؤإف صناله. ئعليه اللص، قطعت ايثايه إف 
الصناذنجب قلا ا-بمناية، عتر مذ امطاعه ؟كوف أف يشل لأيه يفتئ؛ لم 

بالئائا١ا.

الصيى،يمتص حإ\ لأف با"قلثتأن؛ ثمعهإ لأف ١^؛ الثديتن حنثش وق 
١^.ثأث1ةأءثادغ مبمإلمحا1ني، 

اأرا5،بذ يه الدية وجبت ما لأف الرجل؛ ثديا ومحا الدية، اكدؤد؛ن ؤق 

بتيمن،منفعة أويعطل ١!^^، حصل هل ثككث،! إذا مفيدة؛ قاعدة هده [ ١ ] 
عنديكوف الطمل عن اف الأنيسأل ما وممرا الدمة، ثراءه فالأصل آحر؟ يثبس، أو 

فهناأناسه، مذ أما يثعر حال عل ثآكذ ولم ميما، وجديه وقد فتصبح الفراش، فا أمه 
•ئيء علتها وليس الدمة، ثناءه الأصل نقول؛ 

ذاكمهعا نيس لأثه ري؛ يول حآكومه الرجل ؛ئدوف ف، تبب، بأيه والهول، ]٢[ 
الأقرب.هو وهال.ا الثديم، منثعه فيهإ ولا الأسى، من يعتثر الدي الجال 

وليسمتندده، حروق فيها الثدي فحالته والثتدوس، الثديتن ( juهنئ وثم 
االعظيم اف فثيمحاف )ا،لصثاة(، اشحالة فهومثل واحدا، حرقا 

له.أصل لا قزل فهدا الإل من حمش الثجل حلئة ل قال؛ من قول وأما 
*ء أ* 



١٥٣مماباممبمت)بمبسمالآداءواكالإ( 

قفل

مأيها^١، زقئا ظأيا، حمالا فها لأن الد;ة، م وي 
وجبتقدره، جهل قإف الدية، من مدره بعضها قطع ؤق نصمها، إحدامحا ؤق 
العي.صوء كنمص ا-اءاكومه، فيه 

قفل

الذمءروو خزم: نن ض كثاب ل a الئ لزو الدثة؛ الذم ول 
أصايعها،اليد ثمع يكمل كنا تبا، ؟كمل معه لأف الدية؛ حشمته وق الآثة« 

بحl٠ثه.والئدى 
مسه.ق مليم لأنه والعثن؛ وامحي والطمل، القح ذض هدا ونواءِق 

بالإئزال،١^^ ثمع معظم لأ0 حكومه؛ وا-قهي العئن يكر ِق ت وعنه 
ا.الأسزل قاسها فيهنا، وهومعدوم والإحتال، 
أثلثز ما نأشلة منه، أدهث لأنه ديه، لزتتة قأئثه، الدكر عق ض ؤإل 

ندة.

العئوم.الدبية« الدم راؤق ت حديث، ظاهر [ ١ ل 
جم5ومه؛قيه إف قد وهاوا ولا فيه، إحساس لا هوالدي ت والأثل 

لكنهأيما، ينصب، وربعا اسا، إحنتسفيه فإق العنن، يكر بخلاف فيه، قائده لا لاثه 
ئام.أنه ا-قليث، ثاهئ ؤإنكان ١^٤، عر بمدث لا 



حنبلبق الإ،اماجمد المميقضالكاي٠ص  ١٥٤

علنهايمشط منها، دُئ ما بمدو الدية من وجب حثفته، بمص ملإ ؤاف 
الأصايع.عق الند ديه مثط كإ وحدها، 

شو

الاقمراوو -ق'؟•' بن لعمرو س الني كتائب و لأف الديه؛ الانثتن زو 
يصمها،أحدمحا ِفي وحمن، فيهإ، الدية وجنت ما لأف نصفها؛ إحداهما ؤق الدية،؛ 

كاونن.

دنان،نش ١^،، ئغ ئأ ١^، ظخ أز نثا، ^١^، ١^ هبغ هاِذ 
١^،دأ نش ١^، ظغ ئأ ١^؛،، ظغ ثإذ ثر-ش. دنه ظخ ن لء 

أ.ح۵يا يكر لإله علنه؛ ص ١^^، لمطع وحآكومه 
يم:فس،قوئذئنىوماصا'ا.

قفل

الشؤنكاِخاءئة الهمج، المط النمء زمحا الدنه، ١^ إنكش زو 
يفها؛إخدامحا  Jjالامحي، ماثنها اثاثزة، ؤمئاِفي حمالا فتي لأو .الفم؛ 

قآذكنناة•
ك5ومه,نإلأ مديؤ0، أمكن إذ ديته، من بمدره إحدامحا بمضن مملع زي 

يكنإجاب.لم الخذثان نمت، \ٌ\ الممرض: ]ا[ؤخة 
محها.حاو؛ ^■SJ اوأ الدكزفه الظاهمأل ]٢[ 



١٥٥ةتاباسطتربمبعاالآسءرامم1غإ( 

قفل

مقعهلأي ١^؛ وجبت بوله، بممجاك قلم نثادته، عل جز ؤإف 
ؤإلالمتاسر. كنائر الدية قوحمت جنسها، من البدن ليسِز( مقصودة، 

المممعتم٠أدهن، نإل لدلك،. ١^، ثعأته عائطه، ستنسك، إتب عاتؤ، جز 
وثصزه.تمعه ادمن، لو كإ دبمان، لزمته 

ؤإللدللئ،. الديه؛ قعثه ائى، عن قعجز عمم، أو صلبه عل جر ؤإف 
دثه.لدلك، لزمته الوطء عن عجر 

واحدكل ق لأل دسان؛ لزمته مشيه قبطل صلبه، عل جر 
عانهوعنة: وثصرْ. كتئعه الإجتؤع، عند دبمان فيهنا قوجثلم، مممردا، ديه به 

ثئاعهيدهن، أنثييه، قلإ لو ما قائنه واحد، عصؤ مثعه لأما واحده؛ ديه 
صقةكنز و|ل حغومه. قعليه مص، أو ايئ أو الملي صعقن وأف وسله. 
للهنر.ا-ق؛كومه قفيه حاله، إل وعاد قج؛ر، 

نوىتنا الدية؛ اخود_، ِفي وعنه: للشين. حآكومه قعليه احدودب، نإن 
زلألالديه* الصذسؤ ق أف الثنة مفت ١٠قالا: انه المنثسا بن نعيد عى الرغري، 

دكزئا٥.ما ءائنة ممصوده، منمعه عليه أبطل 

فنل

أنلمووى ل،1 محران؛ الرمد؛j، زل محر، الرئوة زل بلا، الصنع زل 
يخمل.الصنع ول يخمل، الرمحوة ق قصي انه رْ؛.بمئ، عمز عى عمن، مول 



اسقضاه1هميههابمماسبجضل ١٥٦

العاصبن عنرو أف محت،، بن عمرو ووى ة محران؛ وي م ل ونجب 
فيهإف نيقؤيقنئ.' عمر إثئه هكتب كثر، إدا الرندين أحب 3، ههمحن عم إل كثبإ 

نجماالزندين، كنز ثإف عقممحر• كل ممي عقكم، الزند ؤافِفي بض، 
أنإت؛وني

سبتإثإ الممدين لأف العظام؛ ناثر دوقست،تي لا انه كلام وظاهر 
عفلموق يع،زان، الثاق عظم ق الماصيث ومحال فتها• يومحم، ولا بالئومحفج،، 

اشءذش،تاناءاؤلإاأ'.

قفل
 ُُُ

صزامحاسسدبجا،ئززى 

الئادةالمائمة العين ق اش. رمول ®محصى ئال! جدْ ص أبيه، عى تعب، ابن 
الثوداءالس ؤق ديتها، بثك قطعش إدا الثلأء الإد وق الدية، بثلث، ^^١^١ 

دلك.لآ.محئإجثو عمر ومصي الثنائي• رواه ديتها® ثلث، يلعث، إدا 
بعدكاملة دية إبجاب يعير لأيه حت5ومة؛ كله دللئ، ق ت أحزى رواية وعنه 

الزائدة.كالئي• فيه، ا-لممومة موحتب معه، دهانم، 

،۶٠٨٤١١كالرجل صوزثه، وبمث، معه، عفودهن، كل ق الرواسان وهكدا 
الئلأ*ء،زالئثة الئلأء، ثالأ٠لإع 

ماالخدنة من ثمحا الى، إل مل لا أبا الإبل هلْ أمنان ق والظاهر [ ١ ] 
يوف.



١٥٧ةتإو،اس4ت)واو،دةالآسءياسلإ( 

'.١٣_^ju الأمس؛  oUJا-محؤ، زذي ، ٣١ذ\م 
يظذكنث1؛محدسضُح وق 

له.حشمه لا ودكن له، لاكفئ وذولع لة، يدم لا شاي ماسه وعق حماثة، وثش 
'،فيها' ممدو لا لأله ح،كومه؛ مميها الزائده، والأص.ع ١^١^٥ الند قاما 

صورتنا،لماء حمالها يش الأعصاء س لأو ^!١؛ ما عق مائها يمكن ولا 
وقوفعثه، مما<ز ، ٣١نش 3، ؟^ الماضي ويكز _، ا والزائد 

نحل

\0صالئحح؛ كديه دأكام  ٣١ثالأم، الئلأء ١^ وو 
والهوامال1ء دحوو وتع الصوت،، جع الأدن ي محإف شللهإ، بمد باق وحمالهإ 

باقوهدا يناغه، إل ميء وصول وئغ الرائحة، جع الأنم، ومع صياحه، ِفي 
الأمحاء.ناي الشلل، بمد 

والتقديرللعدل، أقنب لأما التقدير؛ مى أصح الأشياء هدم ق اة5ومه ا ١ ] 
بان.حل.ى فه لى 

للأصاكاف.محب،مقدكوئرذةا
لم;لها  ٣١ولأ ! ١١تأثر نم إذا  ٣١؛ن قي: ور ]٣[ 

بمJمجلإز٦كها٠منأن بدلا 
M tt M



حتيلأح*دبن الإمام ص ي الئاي ض المميق  ١٥٨

نحل

لألنصفها؛ أحدحا نق الدية، الشعر ينبت لم إدا ا-قا-جتى ِق ونجب 
الديهدو-صتا ذوفو*هط العتن عن والماء يردان لأقج ومنا؛ حمالا فيهنا 

مح4الكبجن•
الد;ئ؛إذا1؛^، الك زق ١^١^٤، س اوأسإذالإ وع زق 

زقالأب. زأذن الأخشم، لكنف تجا، الدة ثمزنجت كاملا، حمالا فيجا لأن 
حماللا ما منها بقى هإف بالمساحة. يثير ديته، من يقنطه دلك بنص يهاب 

ن!وجها ففيه ■لمسه، من ليسثر كا فيه، 

يسير.أدنه مى لوبقئ كنا يوحدبالقنط أحدمحا! 
ثوأدم،ما محأمثة منها، الئصود أدم، لاثه اكنالها؛ الدية نجب واكاف• 
ضزءَال،نأن.

عزيدكزئاِق كنا الدية، سهطت، عور، الث_هذه من عاد ومتى 
الئن.

نخل

هإذأوسوذْ، يلمعه، إدا الأصبع دية حمل الظمر ق أف اظايح أبو ويكز 
أرسه.رد صمته، عل ينبث، عاد 

علميه.ثص عثرة، هلمه أسود نبت، ؤإن ليانثر، خمسه له أل وعنه• 



١٥٩دالناهإا « L،>£'y(دية  ١uu الديات ةتأو، 

فتهتجن اووح تائر من فته لا زنا الوقتف، إلي يصار إي وهدا 
الم؛ورد محا دلك حولث اتجروح، حمع بمضيهاِفي القياس لأف أ؛ ا-قكومها 
واضالماس، ممتن عل ١^١٤ نجئ عداْ ما ممي بتقديره، 

حكومة.إلا فيه فليس مدير فيه ليس ما هوالصايطت هدا [ ١ ] 

XHX



اسذضاه1نينيص(بمءأسبجضل ١٦٠

-=سظوفلإسن 
ل nUMل

روىبإ عاقاكه؛ عل الديه رجثت عمد، شثة أو حطأ، حترا \ح قتل إدا 
الأحنىإحدامحا ^oJc هديل، من اصآتان ^!، ٥١٥يال; بخهبمتق هميرْ ابو 

عاق1تهااأا«عل اآزأة ُدية اف. زئوو ممصى بطنها، ِفي وما ممتلتها بمحجر 
وداJبه. مححث اكاتل عق ديته قإبجاب يكثر، يدللئ، القتل نلأ0 عثه. متقى 

هأفتهمحصيه، محش موجب لأثه ١^٠.^؛ شه عمق العاق^ه محمو لا وكر: أبو 
الساقخشاأا.

هءئاعدا،١^؛، ^!٤ مه تجز ال٠ناهأة ظِئ ١^٠، ئ وئا ١^ داثا 
منهاتجل ي أف ١^ ِق قمى انه نيقينئ عمر ص روي ثإ دوه؛ ٠^١ تجز ولا 

علالصنان وجوب الأصل زلأ)؛ الامومة، عمل الديه بالإ حى ثسا العاقلمه 
منقى هداة ي )كوه، ُااقافي لإخخافؤ اكل، الأَءنلو زخولث ا-اثافي، 

الأنل.

اءدلإ ئك جراجهكا مذ ببغ وما والدم، اوأة ديه العاقة ومحل 
اد4أ،زلأمحلئئوه؛وذووا.

الماتله.عاقلة عل أي: [ ١ ] 

عياولوكان لأ خطأ الخايل عل نجي ولا الوفي، اواجح أو الفئاهئ ]٢[ 
الأصل.هو لأي، معهم؛ يخمل القاتل أل الصحيح لكن محثراء، وهم 



١٦١^4ت)طسئص4اسئوئلإص4( 

وهيواجدة، بجناية وجبت ديتهقا لأل أمه؛ مع مات إل ابنحن ليه ومحيل 
tilj  أرن\ي.ظ لأن نقر؛1، تاث إذا ^٤٠٥ اسه، قل

ئنآ
س

ض_ قا ١^١^؛ زلا محا، زلا همدا، ه همدا، الناظ تجل زلا 
^١،زلأ ، _Lj1الناظ تجل ررلأ محال: ك ه الى ض ، ١٠هماس ائن 
العاقاهحمل  oSfjهماس. ابن عل موموها ذللث، وووي اعمتاداء٠ ولأ صلخا، زلأ 

معدوو،عير والعامي ائندور، ا"إقابي عن للتحمم، الأصل، خلاف عل يبث، 
اليجيمة.كقيمة العاقلة، تجله مال، العبد وصنان التحقيق،. به يليق محلا 
أفل م زلأي عبمْ، يلزم قلا بموله يبش به، ١^^، أو عليه، صالح وما 

ا.وق\؛ثتئا ثإ عاقلته، عل العمل ليوحث، ا'لإاذا؛ أو بمي عإرْ يواؤئ 
أعصائها،كعمومن لاثث أصلأ؛ ثديه ولا فيه، ئئء لا اثه آحز مول وهناك [ ١ ] 

جزإذا آثه ت لصحيح فآ ا، واحدةر كنش أنأ،ا أحمد الإمام تعليل ممثصى وهو 
ثمحرغ وإ0 تجج، لم لأية أمه؛ ديه وهي واجده، فديه وحملها، هي وماين، أمه، عل 

امزد.ممد ت م، 

لزنها،واكا-قة الاعتراف ي الناقلة صدقة إذا التعلل: هدا عل وبماة ]٢[ 
به((.تصدثة ٢ اتيائا تجل ارولأ قال:  ٠٢اثنتiعرزاد ففي المثهاء، به صرح وقد 

MH*

)؛(الإضاف)'ا/\/'آا(.
)آ(زاد
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فضل

(jjjالعاقأه، ومحملهإ ا-قطا، حكم حكمهإ والمجنون الصبي وجنايه 
قصاصا،حنايتهإ يوجب ولا القصد، كإو ٠!^^ يتحمق إلإ لأئه عنلال١أ؛ 
العند.كشبه هصاومحت، 

وجهان؛شه الطزف، من منئوئة اقتص ومن 

ئصعلأقلعاو،ياص
المخص.

ثبةمحاس؛ة قصاصا، يوحب، ولا محض، بعمد ليس لأيه محمله؛ والتار(ت 

النفل.

ا-ئاب;١^ وماو محص، عند لأنه العاقله؛ محمله لا القاصيI مماJ اةتص، حش 
الحنايهاآُ.سمبمد /١٠^٢ العاقله؛ محمله 

]ا[أيتوعمدا.

وإذاقا:لأهزوالقنَلالثاحح:أن ]٢[-^^ 
فلأثتيةخمه.بالعلم؛ إلا 

*HM

انظر)حس:هب(.ا



١٦٣ةتاو،اس4ت)بمبئساسسوئلإس( 

محل

ووايتان؛ممثه حطا، وفه أن همه عل ض ومذ 
لرجعحئ، ين؛ مرحبا بارر الأمحع بذ عاير اف هدر؛ هي إحدامحا: 

جزعلته- مممئ بثيء• ظ العي محه بمص يلم ممتلها، ثنيه عل نمه 
امحاني ه لَتنونه لكف ة العاقلة حمن زلأو كالت. هرضن ف م 

كر،زلأسقثائثا.

رويب،ا لثنيه؛ عاقلته عل وفه وديه لورثمه، عاقلته عل دبمه دالئابجه• 
ممماتتا،عنته، هاصابت سظثة، مثها محارت معه، كامت بعصا حمارا ناي رجلا أف 

يص1هالز النلمن أيدي مذ يد هي ت وئاو ^١^١؛، عل ديته رْءممقبمنع عمؤ يجعل 
مأف؛هئ،جثايتهعلعثرْ•ولأثأثاحنائهحطا، اعتداء. 

٧للإننان تحن لا لأن تجن ز ٠ ص الثاق^ه كانت هإذ 
ا.وحد؛ علته ما نمط واردا بعضهم كال ؤإل عقثنيه، 

تا[أي:ءلثاةلةالثاه.

الأكؤعبن عامر وحديث عليه، ميء لا مسه عل ا"بمايى أف الُنجح•  ٢٢ت
كمانهولا ديه فيه ه محعو ولم يقتله، تتمة عليه عاد 5ْ.بمنئ لأيه وصريح؛ واصح 
كماوة.ولا عليه ديه لا اثه الصحيح لكن كماوه، فيه أف ٠ واللثن،ر أيما، 

والمر،الخهاد كتاب ت وملم (، ٤١رقم)٦٩ حيم، غزوة باب النازي، كتاب الخاري• أخرجه آ ١ ر 

(.(،والهدايةرص١٠٨٧٦١٥(،والمض)A/٢٨٨ارإامحوالوس)أ/ظر:)٢( 
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محل

رزايتازتمميه الديات، مى احته1د0 ِفي والحاكم الإمام بحطإ يجب وما 
هقهنئلعل محال انه نيؤبهتنئ عمر ص دوي لكا عاقاكه؛ عل تحب إحدامحا! 

سماخ لا عوك، ونت ء:ثإمحا: اتح،أبمت اوأة ، حمل 

يجبما قإيجاب واجتهاده، أحكامه حطاهتكثئِق لأف اص؛ ست، ق والئاته; 
ا•^ مححفث عاقأته عل به 

ذمذ^٢؛. j تتخثل لا لأبا م ء ناله ممي الكفارة قاثا 
الئ:دهل؟ا.ثأنيتخ تكؤ، لأب؛ ١^؛ ِفي:يب يجث أذ 

تحل

حالا؛يجب وعمم، الثلث يوف وما العمد، دية من العاقلة محمله لا ما وكل 
خالأكغزائةاثلفات،.هه،لأمهئ،مبم 

المال.ست، ق يجب بل علته، تجب لا الديه أف ملئ، ولا آ ]١ 
المواصع.من موضع أي ق أحد عنه يتحملها لا الكماره أف ت يعني ]٢[ 
ئطلماالوحونم، بعدم قيل ولو أالصواد_،، وت المال ست، ق يجن، كوبجا ]٣[ 

ّ،بم، قوU بجد حاكأ ثما0 بالكفارة؟! اس ^٧، وكتف ثخ4؛ له لكان 
أ0تحشى معينة قضية ق إلا اللهم أ أجر؟ له وهو بالكمانة، ؛0jJu Aؤ دكتفأحث، فله 

الأدلة.اسممماء ق فنط الماصئ 



UI uUS Lu١ >؛ U ub  ١٦٥صه( وما؛١ العاهة ساه

لاثهموجلا؛ يجب العاقله، محملة مما ا-لقطإ وعمد ا-قطأ، بجناية يجب وما 
لهنايعرف ولا بختي،، ثلاث ق بالدية محصيا أما ن.بممح وعئ عم عى يروى 

عصرمحا.ختاوماِفي 

أوثصر0،سمعه، دية أو المنيم، التؤ كدية كامله، ديه الواجب كاذ محإذ 
حولكل آخر ووجبِفي دكنJا، لها يسئ،؛ ي؛لأُث، قسمث، رجلته، أو يديه، أو 
ُءم

ثلثها.

آخرعند دللن، وجب أوا-لثائمة، المأمومة، كدية دية، يك الواجب كاف ؤإف 
كدتةالدتة، ئلق أز الني، أو الند، كدتة الدثة، يث كاف ثإذ الأم. اول 

الحولق وال؛قي الئلث١، الأول أ الحورا رأس ق وجب جائثم،، أو مامومتثن، 
اكالث،.مح،ثبم،اتيدلالإل 

قميل مسئ، ق وجب وبصره، شمعه، كدية ديثان، ؛جثامحه وجب ثإف 
ي،مفيكلملقِسي،د:ة،

لآكلوجب قتمحا، باق لاثم دينان بجنايته وجب وأف عل رذ لم لو ؤا 
مىمنمحا واحد يقص محلم يتحمن، بجان لأبجا يلث؛ حول م ثنمحاِفي واجي 

اهث،،ءالؤامذ.
وجهان!محفيه والدمى، المرأة كد.ية يامحصة، مس ديه الواحب، كاف ؤإف 

الكامله.الديه أفيه متس، تدل لأيه مسثن؛ ثلاث، ي منم أحدهما! 

آخزة.والحول! الشهر رأس ا ١ ت 



اصضاهانينيصجماسبجص ١٦٦

الثانجر؛العام ق زناقيها الديه، ثلث مدر الأول العام منهال؛، نجب دالئاف• 
١^.ديه أفته الدية، عن ثممص لأما 

صخق لأثمُ ١^؛ ش من ١^ ج ؤث، اءل اتداءُ زبمو 
الدةمري محنف ديه كاثت ؤإف ُ. كالديزا نتبه وحوي حنن من الدة ماعتثرت 

ؤأءيلم، ؤإف المامومة. أرش مأفبئ الوجويبج، ومت لأل ايتاية؛ جنن من 
حالهفيه اعتن بالئزاية، ، l^Jما لأف الإيدمال؛ حن مدته مايداء بالثزايه، 

الإنتنزاركالهس.

فضو

قعنت،،عمزوبن روى لها والولاء؛ الشن، مى كايوا نس العصثه والعاقلمه! 
هنمحنها ثئ المزأة عم )رأن افه زثول قفي قاَل: خدْ ض بيه، أص 

اغياززثدا ناحئ. اتن ززاة ثنئتقا(< ص مضل U إلا شقا ميا يرثون لا كانوا 

ثقاززىال،ناقله؛ نع لابمقلوو زاهاة الأناة أف وضأحمدرثائأ-متم،: 
زوجهاوبزأ عاقلها، عل اقتولة ديه س افه ننول نجعل ت ماو افه عبد بن جائز 

لروجهاررم؛زائها افه:٠ رثول، ممال، لنا، مثرائها اأهتوله! عاقله ممال، وولدها، 
ابوداودرواه وولدها؛٠ 

ك،احاله، الدية وحنت، ;سن ثلاث بعد إلا بالدية القاتل يطالبه لم فإن آ ١ ت 
محي.لا قاما الإ-تحواد، زمن مفي بعد إلا بمزيث زوجته يعلم ولم المتث،، لوماث، 



١٦٧تت1باسبمتابمبئساسمميمالإس( 

زلأفالسابر إكاوغ\و الأب؛ ء زقنتأ تدم ِولأنئ ١^؛ ثداو قش 
وزئدهوالدْ ومال به، مجحف الخاتل عل يكثز كيلا ااعاقلة؛ عق نيلن الديه 

قصأصحاُنا من وي ■كالأ؛ناء، ه1ا ل الإحزة الخزي وجي ^٢'• 
م،ض لا، شهام محق لا ^ بجي ثالآاء؛ باص ١^ 

لأنه؛، ٠٣١من حق ١^؛، ني من الإن كاف محإل وبمضأ. بنية محزائ وينهي 
ينتيميقل،محمولممحابم

فضل

لأبميأنمل؛ من زالزل الأم، من كالإخزة مصت، ليق س عل عمل زلا 
كاقتّاء.ينقلوف هلا العصنات، عز من 

من1،:كال إل وواسان مميه عاقله، لا نكى لي ومن 

الحديث:ق حاء كنا الأنم،، بنص الابن أف ووجهها: )اتنضية(، ئسخة: ل [ ١ ] 
اشحةلكن والئل، الأصل هو الأب وكذللئج '، مئيااُبمنه ءهاطمه 

الأولأصخ.
حملولا ١؛^، حمل ، فكتفالعانلة، من والئرؤغ الأصول أف الصواب ]٢[ 

شن.شنة فهو الحدث هذا وأثا الأن؟! أو الأب، 

الخايل- hiوالخرب امح، يخبا الناقلة عل الديه ويويغ 

فضائلكتاب ق الم وع(، ٣٧٦٧)رنم فاطمة، مافّا باب النافح، كتاب ق البخاري أحرحه )١( 
محرمةبن الرر عن ٩( ٤ Y/ ٤ ٤ )٩ ه الني بم، فاطمة فقاتل ص باب هئيبمم، الصحابة 
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محثؤ.إي، لأف ؛ ائاو هتي:دت إحوامحا: 
زالقزاء،زلأممحا.ناص لأ:ظ؛لأننمظص 

بمئقَليشها.محُوّن، 
نابث•المائي•.^ؤنذثى ممال عاقله، ٢؟كنثه لإو 

محبمذ يوجد ولم أوبعضها، العائلة عل ديته إثمحاب ثعدو ائنللم!^١ محأما 
ال،ناقاوةي محي خق لأء مءٌ؛ ظز؛ لا M ٢؛، ^م 

محيه؛لأ?4ُصاجابي،ظِذا
ثعدو^١ عنه وكالصمون كالدمئ، لزمة عإر0 مذ جنايته موجب أداء ثعدو 

ساامو م، ؤكادائJ :،، ١^١٠٢من الإنت1اة 

زارث-له وليس س -إذا الإنسان هذا  Juلأو ا،لاو؛ بت ينط أي: ]١[ 
ا.لال.بت معقله المال، بيت إل يصزف 

أنب.والأول يوحد٠٠، ررولم السسخت بعفى ق وغ ]٢[ 
 ]٣[Ijub  :،^القائل؛تكوذعل قناة كانوا أو ثاقلمه له ؟5ن لم إذا أنه هو١^١

يمكنولا الأصل، إل رجعنا ئعدر فإذا عليه، قمحفيئا العاقلة؛ عل وجب إما الأصل لأف 
مع،وهم هوالأصل، لاثه يشاركهم؛ أن محب انه أيهبما الصحيح بل الدم، ثيدر أن 

غنئ.وهو فمراء، كانوا إذا خصوصا 

القائل•عل، الديؤ وجوب الأصل وهوأف مولرآحر، وثم 
*MM



١٦٩ةت1و،اسوات)طبئساسمموئلإس( 

محل

أدياض؟احتلأف لإ سعامحلول وهل لاقناهلول. وعنته! الدمة. أهل وسعامل 
الروامحنِفيثنبمبما•عل بماء وجمح(؛ عل 

لكبي،نلأكافثصم،ثَلأ>ةصمح
^ظبمئيلم:ثم

التجاتا١ا.

زيممتنه، إنمالأ الثيب أ»ثاب ئأ أطب، ئب صدا، ُ\لأ زش دإِذ 
منلر،وهز قو لاثه ااأصازى؛ من عاقاكه عق إقئاثتا لايمكن لأمه عش؛ الديه 

رمتم،لأمه النيمح،؛ من عاقش عل ولا 
مىعاقش عل محييته اشلؤغ، يأث، أسلم، يم رجل، يد تحرامحأ محع وأف 
ينمطولا القصاص، نجن( ولهدا وهو^rJ^، وجدت ا؛ثايه لأف النصارى؛ 
بالإنلأم.

مدم.ج ذقه؛ ِق الدية وجبت إئثايا، ارثي، ثم ميتإ، منلم رمى ؤإلت( 
اكلوين؛جذكزنا.ادموخ،سهةلمح ؤإر،هطخبما،ئألآث،لإناث، 

\ين1ِلأو نو؛ فيه الدلإ ْع ا>ئ لكن فواضح، الدلإ مع الكافل أثا [ ]١ 
ينتتعلق والدئثة الخرابه لأف له؛ أثر لا أوذميا حربيا وكوثه '، وهوالدمار بالدين، 

مزرة؟ثجعلها ، فكيفأوالدس، واويأ لمن الم

(.٦٣٦الهوق)؛/ بمرح الإرادات ومتهى (، ٢٧٥)ا/ا/الير والترح اكغ مع لإنماف اا 



صضاماهمنيصالإئماسبجضل ١٧٠

اكآلإ،ئإذاهمزامجءمنمابناحوسْ 
لأمهايانج،؛ مال 3، ايراح أنش عل واد وما أنثم، ثم رجل، يد يصرامحا مطع 

اشائل.من ذكزنا U مأثب ثاش، ض محالفته بمد ختل 
لإفثلأءَةلهي. لأف أي؛ تزال ظلئ بد، زأثوة ك خث، ى حنه 

عليعدوإبجابه لأيه اياي،؛ مال ثالديةِفي عتقأيه، ابمايةيمد براية حصل 
الأب؛موال عل نجب ولا ينصبهم، ورال بمد حصلث، الئزايه لأف أي؛ مول 
ثمثْ، أعممة م العد؛^١، ولوحفر عترهم. وهومول صدرلم، ايايه لأف 
دكنوا0.ئ الحافر؛ عل يصناثة إساف، مها ويع 

محل

م؛ء العمل رايل ولا صن، ولا امرأة، ولا العاقلة، مى ممثر عل وليل 
تيثؤلأءينمامإاا،ؤاشث

•١^١٣م ئ لتس 
والمدهب،بمقل، انه أحرى رواية المعتمل المقثر ق الخطامح—، أبو وحكي 

الزلكة.م تجن، لا ولأبلن ذمناة، ة الألأل؛ 

والمألهالكافر، مع ائنلم ق واضح هدا لأيرئ،بمضهمبمنااا ءه وةولهت 
يمما.ئو والدين ق امموا فإذا ١^١^، عل مشه 

يلزمولا الإريث،، فيه يثرهل لا ولهدا النهمة، حنس من هدا يحثر ولا [ ١ ] 
المساعدة.أجل من غرم هو وإد،ا البعيد، دون المريس، 



١٧١ةتابالدوات)0بئساسمموئلإس( 

ام؛القح فأثا الذي ص ^م، نام الئخ نتذل 
والرمح،محهةاوجمان؛

ملما أفبها الزكاة، عأ؛هإ وتجب المواساة، أهل من لأما ينيلان؛ أحدجتا؛ 
ذلك.

١^.لأٍاهامنمامة،أيها 
نمط، الحوو مل أوحن أواقممز، مايث،، ممن ، الخوو عند صماتم ونمر 

نام.

بمهُشثموُامُل،
كالزكاة.آخره ماعتثرِق 

مو،لإ:شوتاع،لإكاةااا.

عندمما يبمث، أصح بالدية علميه حكم فإذا هدا، خلاف عل الأف العمل ؛ ١ ت 
الغزضلهدا الصناديق ونقوو: المض، لهدا صناديق وصع الناس وبنص الناس، 

محثللمن فاطJوثا ش\ط \ثدلإ فاذا الثثهاة:ثهالآول، يل لأتجا تيني؛ لا 
ل!سجح مهدا ثمصى ت ضل 

الدية؟يقع عل قادرة عاقلته كانت إذا الزكاة س الحاف ينش هل لكن 
منينطوا أن يرى لا العناء وبحص بجرهم، ئن يوجد لم إذا نعم، ابواب؛ 

سممفبمته والديه به، وينأل الصك، يأخذ بعضهم فاة التهاون، س حيرا الزكاة؛ 
قل•
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محل

لأنثه، ل تثاووا لأبمء الم؛ ِفي نواة والغائب والحاضن 
ممدمالعصتات، يتعلمى محم لألك العصسات؛ من ئالأئزب الأهزب ؤيثدم عمله• 

وأمامها، وسهلمأ الماتل بإحوة هثدأ والئويئب، محالأقرب، الأقرب فه 
ئممولاة، عل هجم، اثاسوذ، يممرصن لحر كيلك،، وسهم أمحه وأءم ومحنهم، 

نزاة.ئنالننلأة\مً،صكبملأء 

معهمذحل ميء، تحل قإل هاشم• بنو عمله هاشميا، المائل كاف قإدا 
الاضولد بميم وهل محي• بمو معهم لحل مء، تحل قإل مناف،، محوعبد 

١^^•3، ١^'^( عل بماء وجهم،؛ عل الأمن،؟ ولد عل 
كثريتجؤإف بمدهم• مذ معهم يدحل لم الم، لحمل ١^٧ اسع وش 

ياشب،ممق خق لأن لألم:ة، تنهي \ق\ب مر دزخة، ل الناقلة 
كالمبمراث.فيه، 

نخل

مذلرمهم لحى علته؛.؛دؤه ؤتئى به نجحث ما الناقلة من اعي. عل بجب ولا 
كالزكاة؛...................يضر>ثي ما نجب، قلا المواناة، نبتل عل ■جنايتهم عثر 

منليسوا والمرؤغ الأصول، إف يمول مذ العلقاء من فإ0 حلاف، ههنا [ ]١ 
الناقلة.من أيإم الصحخ لأف الصحيح؛ حلاف وهذا الناقلة، 



4_U^b)ubUlu )،_jUy__١٧٢؛

لأشزو.الصنو يزاو ولا ا-إدابي، عن للتحقيق وجب زلأنئ 
ينهمواجب م عو لإرص الحاكم، اجتهاد إل الواجب م ِفي وئرلحع 

^لأممثإفييمح،زلأبيئئثا،
يبمادخإلاسلال

وهدامقال، رع التوئط وعل مقال، المويرنمف عل يفرض انه وعنه! 
يمسمايسذ،مقاللاخث1ثمم؛لأومحوظل 

المتوئط،عل محرجت، مقال، رع التافه حد عذ الاJ( بؤ 5هاداوبجمج وأول الزكاة، 
التافه.ق لايمشول كانوا هقؤغهقا.' عائشة مالث، ؤلهدا 

وجهان:محؤ الثلاثة؟ ١^١^ ل الناحب ئدا ذوزء؟ 
وكثثبااثول١^١^، ني م قدت لإثه ووث؛ اخدمحأ: 

كالزكاة.

^١.وكون محإلإبمأمحِسأقووكاة، 
ااثنلكالئكاة.ظول عئد ثبموض 

يثيرالذي فمن تنانع، به عئصل لأيه ^٥-،؛ ٠١١إل هذا ق يوجمر إدٌ يقال• ولا ]١[ 
بميتال لا الناس أكثر لأو الأن؛ زيا ق خئوئا مصل، ا،قاكلم من الئزف؟! 

إذالكن بأس، فلا العرف به جرى ما عل بمهم في،ا وثصالخوا هتلفوا لم إذا نعم، عمه، 
الثانحى.طريق عن إلا نبيل فلا ثشاحوا 

xnx
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محل

لاكَلأمحوإبجاهالجدجناغتوجباه،تطقأزئها ؤإذاجز 
إلول؛جقا ولا آدمز، مى جنايه لأي إهداؤها؛ ولا منه، الحناية لعدم المول؛ عل 

-كلوثنلمه فدائه ئوبئ والمول برمحسه، فتطمث إهداوها، إل لإمحصائه العتق؛ 
مدم.؛^ ٠٥دكنثا ما 

ظق١^، ض أخاJمحا، ١^ محو سا، جJان قم ثإذ 
النصف.له وبقى بنصف، واحدا قؤز لاثه ديته؛ نصف بردثه 

*H*



١٧٥ةتابااددوات)باباصلأ( 

CMIUWUIWWد1ّالش،ا*ة

MHM

بمنجممُ،لامحالأمىبممحة
الدعاوى.كنائر علته، المدعى ثعيتن لها ماشرط حق، ق دعوى لأما معم؛ عل 
آئمئ،ظكنوملهششرمحو ظِذا 

البجذومحن وأموالهم، رجاو دماء لوم لادعى بدعواهب، الناس ررلوبمر 
موله،الموو محكال ذمته، براءْ الأصل ولأ0 منلمم• رواْ علميه" المدعى عل 

روايتان؛فته بمحلمث؟ • الماو كدعوى 

دعوىأفتهن آدس، حى ق دعوى زلأي بلحم• سشحلم،؛ إحدامحات 
المال.

^^^ادبجىمحالأةوزه،محإثالأ>ى:لأمملن، 
كا-امحالود.فيها، يتشحلما 

الفثاهئيعفارهّا لأما واحدْ؛ يميئا حلث ينتحلن، ملنات ؤإدا 
١^'ف كاليمم بالعدد، يعلمظ ملم والأصل، 
توLا،حمستن المدعي حلم، عندا، قتلة ١^ مادعى لوث، ينه، كاف نإف 
بنمحه أف حد-؛جت بى وزائ ثه، ي بن سهل روى ة القصاص؛ وانشص 
بن، ٧٥١عد ههتل النحل، ق قمثما حنت، إل ادط^ثا ّنهل بن ،^ ١١وعند منعود، 

حويصهعمه ^١^١ نهل، بن الرحمن عند أحوه مجاء اليهود، مامئوا نهل، 
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١^٠^uJ أ9نئثلإ، وم أحيه، أمر ق الرحمن عبد ظل؛ . البئ ومحيصه 
خمئولررمسم س! افه رمول ممال صاحبه،، أمر ق ١^^١،. اركم .؛ 

 ،^^pjj^ .»نيدة،يس1،؟ءبمثعإلبجابئي
ضلال.ممار موم اف، رتول يا مماووا1 منهم،ا، حمسارا بأيإن بجود ارفزمحم هال؛ 
علنه.مممق تله. ^مى افه رثول محوداه هال؛ 

يمينههمعت صدقه، الظن عل ؤيعل، المدعى، جنبه بموي اللموث وأإإ؛ 
ررمدلإه؛ لموله القصاص؛ انتحق حلم، ؤإدا اللمعان. ِفي كالزوج أولا، 
يسئحجه و%ي صاحلأكم'ا دم وستحموو ررمحلمونى كظ؛ برمته®'ؤؤ، إلإغم 

اكندكامحؤاض،س،بجا
حمئونافه:١)^ ننول ^J< ؤاحد،؛ من أكئز م القنانه ه له 

اهو^ائطغوبم،بجا
وقلالناحد.،ضهااا.

أئور:j الأصول من ٤^^١ السانة [خالفت ]١ 
جانبل الي٠يرا أف والأصل المدعي، جان—، من كان فيها اليمئذ أل الأول؛ 

عليه.١^■^، 

ع؛رثا.الأبجاذخلان، فيها ^ أتجا الئان: 

وستع.يز لم ؤإذ محلم، أذ له يجوز المدعي أف اكالث،ت 
م؛لأوسزإكوئفيبمأصى



١٧٧ةت،بادوي1ترو1بامطلآ( 

ق،_( Jlفكانت الظ٠^٥، العدانة أجل من مرجح الدعي جانب وهنا التداعيم، 
جانه.

الآولأو الأمواو؛  jLفليت الدناء، لعظم الأيائ فيها الثاف: وأثا 
لا.النفوس لكن آحر، مال محلش عليه~ أوالدض الدعي، —وجاوّ_ا مثلا لوفقد 

الأنولة1ك، لم إتجا فماو: ؤبمإ- ض لم ما عل وهوالخلف - الثالث وأثا 
عرؤيعلب دعواْ يرجح ما معه المدعي وهنا جائر، الظن علبه عل الحلم، لأف أيفا؛ 
١^^،؛وهو المزاثن، لوجود ظنه؛ عل يعلن، ما عل عئلم، أف جاز فلذلك الظن؛ 

محاأفل:تيأظنِز<<اارْع
أئمرتأتبمم يعرف—، حتى التوج، كل عل يطئ لم لأيه يلم؛ عن ليت، اليييرث هذْ أف 

الأئوو.نفق عل ١^ محي الذاتة أف تجئ، وبزا أوهو؟ هم، 
يرضولم المن، عن المدعي امتع إذا أيه عل دليل مه الحديث، هدا إف تم 

المال.بتت من يوحد فإله علميه، المدعى ب؛م؛ن 

علكوف أف لابد إد4 الفقهاءت قال ُ منهمءار وجل ُعل الحدين،• هن"ا ل وقوله 
المدعىثنين اقصود وأف خلافا، فيها أف وأقلى أكو، عل مح ولا واحد، رجل 

أواممز.زاحدا ءايه،ثزاآكان 

عريرةأبير حديث من (، ١  ٩٣٦)رنم رمضان، ق جا*ع إذا باب الصوم، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
غتئقبمثه.

(،١  ٦٦٩)رنم القسامة، باب والديات، والقصاص والحاردين القسامة كتاب ت ملم أحرحه )٢( 
.^١.حدج بن ورافع حثمة أي بن سهل حديث من 
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نحل

يلمدعوى، يمتنِفي لأي الروابجن؛ عثرهمو،1حدى يوف الووثه محم 
الاكان.نمام ^^٥^، 

اشِزئوو حمثوذربج،محو ثع؛ثئب اورث ثاكاظ:ييناس 
منهمالأقرب أو0ؤْ ءئلفن هدا يعل مئهم" رجل عل ةّفم خمنوف رربميم 

واحدة.يمينا واحي. كل العمل، تحقل ق كموث مالأقرب، 
ثة jisءإل"م؛راثهلم. مدر عو اأمتوJ ورئة عل مزص ١^ الرواية وعل 

وكملثاحبمر كنئ فيها كال وإل سينا, وعئرين خمنا منهنآ واحد كل حلث اثان، 

محةِفيحواكلواجي•
ا...................عثز^٠^١١ تبعه ذبي■ خقكل بنتن، ي'^١^١؛٨^؛؛ 

وهوالصواب؛يمينا؛؛ عثرة ارتّع تنحت! ق ووير مذكر، ١^٠٢؟؛، أل عل هدا أ ١ ت 
حلصررس ودالات ُ، ماجرة''ر صز يب؛ز، عل حلس ااس الني تال، مؤو>نا، لأثه 
راحدة.يمئر( وينالاأ '، مثهاا<رمحرا عيدها قرأى يب؛ن، عل 

عن)•ا؛/آ'ماا( ته نفالإنسان نتل نحربم غلظ بيان باب الإمحان• تحاب ل لم مأحرجه )١( 
الضحاك؛ؤهغته.بن نابت حديث 

(٦٦٢٢أذصإ؛ه،)قآ إلم أق هيوايدهإ تعالت اش ، J_j^باب الأي،ان، كاب ق البخاري أحرجه آ ٢١
ا/ ٦٥٢ضرهامحنامنها،)يمينافرأى حلف من ندب باب الأيإن، كتاب ق ومسلم (، ٦٦٢٣)

ةءمحنيبمثق١.سمرة بن الرحمن وعبد موس أي، حدث من ٧( / ١ ٦ ٤ )٩ ( ١٩
حاتمبن وعدى هريرة أم، حديث من ( ١٦٥١()١٦٥ت)'السابق الموضع ؤب لم موأحرجه 

نيخمحنبممحا.



١٧٩ا ،الشام jLjرهاو،ااديات 

يمينا؛وأرم؛و( استن الابن وحلث أيإن، سعه الأب حلم، وابن، أب له كاف ؤإل 
لآنصلأجممبمأفمحوا'و

قفل

ه•الئ لمول وبرئ؛ يمسا "هنسمئأ علته المدعى حلم، الدعول، يآكل ؤإف 
•منهم٠٠ حمسين يأيإن تبوئ ررهتيرئكم 

عمنص  iSj'jiدللئ، لأف الديه؛ ويثرمول يئلموف أقم أحمد وعن 
يمينا،حمسثن ررمحلفول ئال؛ منه ثمظ ؤق الدهب؛ والأول ظ^بمثق، 
اكنائر-آاا ٥^^٤ عأثه، المدعى حق نئزوعهJ أج)؛ ؤايا دمه،؛ من ؤبجوول 
الأءن.

و؟\أ\لإلإ}..^لإ:زضنائنيالدشهما، 

فلابدا-قمسين، عن مصن القنفأ، حيى فإذ نصش، ثمين يوحد لا لأثه [ ١ ] 
حمًان.عل ولوزادلم، ؛]، ٠٥١من 

ممأمقئلف لا ي؛ ١^١^،، ي اتاقي للابن كان إذا اقال ٥^١ ق قائل: قال فان 
يمينا؟وأربعن إحدى ا-ثمسانت 

^نا:هلأبج؛ّأنممضام.

.٠٠ما ]؟[وقعفيمم:»مأ 
الصواب.هي والأول الإماماا، ررهداه سحة! ق وقع ]٣[ 



اسقضاه1همنيصجمأسبجضل ١٨٠

زلي٤^١ لم لَإذ الإي، من ئة امحاري ص m ائ لأن ائاو؛ تب ِس 
امحوإ'•محت  ١۶^

الئعازى،كثائر عثهم، الملعى محث لهم!لا بجث لم ليث، يعدون لإل 
•رواياُب ثلاث يفيه عليهم، المدعى ثكل نإف 

طفىخقالمثةيىشةJلممحعا
وبجا.لكم الماو، مذنب الإنام زييه الماضي: مال الامحان، كنائر 

محنتدأفتها مةثزْ، لأنآثاأبجاف حش؛ئلمواأويقروا؛ محتوف ؤاكايه؛ 
كاللمعان.علته ظز كحبمز المدعي، 

محت، J^Lقئ محي لأن4ُ ء؛ م ء الد:ه تجن ؤاكالة: 
حطإ.قو !^ ١١كانب لو كنا هنا، ها بالن؛كوو 

ظ
الأينانمذ حصته زمنر ئمامة، ززثتة محام ، ٠Jالأيناعلته خز مات زمذ 

مابطل البمص، حلفه بعد مامت، لإيا القتيل. كزرثة عليهم، ؤمحركنزها بينهم، 
افمحور زلا ناحية، نمط جرى جرت الخمحتذ لأف الأبجاف؛ وابمدووا حلمه، 

حلمه؛ما عل بز أفاق، يم حن ؤإف الموروث•• محن بض عل الزارث ني 
الأبجان•ل ٤؛؛^  ٤٠لأف 

الثنحا،عدم ل ي ّواأ:ئوا ثلزئون، لا ي ل طلق المحاء وكلام ]١[ 
فيها.ذكثئوا أن تجوز لا خمه الأَس تكون قد لأ؟ده وذلك لا، أو 



١٨١ةتاو،اسوات)ئباثطم( 

محل

٣!،تسواءلكل للقصاص، موحمت، محتو كر القنامهي ويئنغ 
كاص،أتجماضاو.

وشتهكاقو، للقوي موحك، عتر قل ئذوغِفي لا أي الخزي؛ وظاهركلام 
ءدو آو لأن ؛ jJ^lذ\ن\ؤد ١^، زاو الكافز، اد1م نقل الغتد، 
لهِفيثأيتر ولا بالثوُي، مئروطه ولأي ^5، يني؛ِق قلا غنا، الموؤ وجوب 
شواء.اللوث عدم مع الدعوى حكم حئثئة يآكوف هدا قعل ا-قطأ، 

اأو-بمبمالس محت محئ لأبا م؛ م و الق1اذأ ي ع؛ثة: زقاو 
كافوي ء الدغزى نمع ه محل كاوه، شاص،هئئ،خاي، 

منهمواحد كل حلنن علتهم، الأبجاف ودلت، و)دا للقصاص. موجس، ■fJ القتل 
لقولهبالحصص؛ علتهم الأمحان مسم أصحابنا؛ بنص ويال يمسا، حمجّع، 

لا:زئلأة أنز، ذ\لآثذ ه :زذ ٢ مم(( شن أّ بجودُ ا>ةمها 
ا.طالإيرادنحاتجضزى١١

علالمدعول لوث، بعضهم حى ق خماعة عل الدعوى كاست، ؤإن 
واحده،يمينا علته المدعى وحلم، الدية، ص حصته وأحذوا ١^١-^،، صاحس، 

وبرئ•

و١ثيق،١^ من ائا:قع لأف النئب.، ي إلا مغ لا أي ١^^، [ ١ ] 
م. ُ.؛؛  المدعى.جانح لقوة ئرعن، إدا والمنامة 



اسقضام1نيهمصاسمماسبجص ١٨٢

jي لأي نالآ>اف؛ \بي من \ض دون ^١ \سء مغ زلا 
وجا،ظممهلكظازةلالاقس؛ 

قفل

القتل،يعضهم ادعى هإن الدعوى، عل اثنشحش اماى وأسّامح ؤيشرط 
محءبجف،ئو،لكلإءتار.

محولثعل وآحر، هو قتله بعضهم• ومحال هدا، قتلة ونضه-لم1 مال ؤإل 
••• علته،•••••••••••••••••• اثم، عل محان عمم؛ محول وعل قنامه، لا الخرتح(ت 

jلكنت إذا لأنه القس، دون فيإ محنى باءي لثواب: والأ/ب ]١[ 
فقضتهه الني عهد ل ومحع وما أول؟إ دونيا محا هتل~ لأي أغلظ؛ -وهي القس 
ا1ندقوأثا س؟ المل نحربما فهل القس دون فيإ حصلت لو ندري ولا ش، 

قاللآذئ١ثئإذا و\.ؤؤ ذلك، ق ^۶٤ فلأ:يث، خلأفا!«را، مه نم »لأ زحمذآثق: 
المهيب(ق)مرح محالة إذا ^١٥الثووي بخلاف العلناء، عموم يريد محهو هدا مثل 
){وت'ءالشامعل الإمام أصحاب به مصي فهو 

لهاإل ثم عليها، بماس لكن نعم، فيقال؛ الأصل، حلاف إي قال! من وأما 
أفبمل؛ل• الأموال، ق حص االتداع؛إن أمحوي حان—، ق تكون اليم؛ر، أف وهو أصلا، 
إذاالرجل، قول فيمل بيدها، وهو المرأْ، وادعته له، الثز هذا أف ادعى لو اوجل 

١^٠.دلال مثل: الؤيال، بمثيه مما لكن 



١٨٣ةت1وااسو1اترو1باصذ( 

ويثوأ•١^٠■^، ويئلما الدية، ضف ويآحدان 
عمرووآحرقتله الاحرت وقال أعرمحة، لا وآحر ؤيد قتله أحدمحا؛ ؛ال نإو 
ا1يهووومسلأكثمح|نبجن ^؟^٥، 

حمسير؛،عيه عق منهي واحد كل ويئلم، أحوه، عرقه هوالدي أحدمحا حق 
بج1ا،ثوهثعاية.

حلفنأحي، عيه الإي هو جهلئه، الدي قثال؛ مثهج، واحد كل عاد قإف 
عزنه،قد جهلته ١^>^، قال؛ ؤإل الدية• ربع علته وانشص يميسا، وعئرين حمسا 

ئدغ\كمخذب لأن أخد، قا زذُ ذعؤ \ص طك أخي، ي الدي عج ئن 
ِفي\ق.
لاثهأحد؛ ما رد ولزمه يطلث،، الصنامة، بعد الدعوى عن الوئ وبع ؤإف 

أحده.ما رد وعليه إءرارْ، نمبل نيه، عق يقر 

فضل

تثي،لز ندا، الدمى عائث، أز ص، اشل و كاف لإن 
مفيد.عتر أحدمحا حلم، لأل العاس_ا؛ ويقدم الصبق، حش المنامة 

ثنلمقأف المكلمج قللحاصر ويحوم، كا-ثطا لثإل موج؛ه كانت، ؤإف 
وجهان:قدرأينانه وِفي الدية، من حصته وبمتحق 

بوجوبثحمحز لا لأنسا بكر؛ م قول ^١ يميسا، حميّتتذ ؤئلم، أحدمحا؛ 
عترثا.ي اواحدة كالبجن المتانة ي اقن زلأف الكاملة، يالاكان الد:ةإلأ 



ص|ضاه1يفيصالإئماستيءتبل ١٨٤

أحوةلكف ثز لأثة حامد؛ ابن موو هدا يمينا، وعسيين حمنا قيلث والاحرت 
عايا،أن ^١ كاف إذا يكديك 3بي:< حمتا إلا محلف لي اصزا، خي 
الأثإن.نصف مئ أكؤ يلرمه ملأ الدية، نصف من أكثر ينتحي لا ^١٠^ 

لأيهواحدا؛ وجها الأيإن، نصف حلم، الصغثر، وبلغ العائب،، مدم مإدا 

يمينا،عئز0 شع واحد كل ٤^٠-، حامد؛ ابن معل للأيه، كادوا مإل 
وعترين،خمنا حلم، اكاني( مدم ^١ حمسين، ١^^ محلن بكر• ايا ^^٠ وعل 

عئز0ثوبنالاا.نح ،^lv اكاJثإ هدم ^١ 

محل

العمل.ق لهى مدحل لا لأثه المنامة؛ لاانناءتي مدحل ولا اصحابناI مال 
مدعى١!^^ كاJتا لإل النناء. يوف اوحال أمنم ؤنناء، رجال الوردة كالِفي هإدا 

كالونو عنيه. ١^^، عم حى ق يشنغ لا ١^٠؛؟؛، لأف ميم؛ أف هسبعي عليها، 
اللع؛را،من الأيإف لثعدر علتهم؛ المدعى فيم أف احثمل نساء، الممحل ورثة ميع 

قلناثلقناءإدا الحي ؤيبثإ رجلا، حمثول المييل عصنايت، من فيم أف واحتمل 
قسمستخخمسول، عصسه من يوجد لم لإف الوارث• عم حق تئرعتي المسامه إف 

الدية،من ميتة ياحد ثي يمينا، بحفل إلا الثنامه ست، لا ايه ذللث،ت وجه [ ١ ل 
ثثزة;وينا.نح والثالث، وعنرين، محا الم5لفإ قال كا محلث الثاف جاء ^١ 



١٨٥ةت1ساووواتا)ب1و،اصلأ( 

قفل

المدعىوبيث العتل ثى الفثاهزة العداوة ض ت المنامة المشرط^؛ واللموث 
ا،لتحارو؛و(،المائل بهن وما حير، وثئود الأدصاو ثى كاف ما كنحو علميه، 

يبث،إثإ ^٠>؛، ١١لأف واللصوص؛ الثزطة ثئ وما والعدل، البني أهل بتن وما 
علعدي الأُصاويت قول عقبن، يحيبت الممئول الأئصاوي السل.ي بمحكم 

بالبجن،لهم اممب. رنول ممصى تبمود، عدوإلا بمحتأر أق وليس قل، صاحبنا 
كالمه.ما محه يلحق ولا مئلمه، إل ويعيى بدلل-إ، يعلل اف يوجب 

قظل4ُ؛ه ا1وش أن ق ١^ صذق ١^٤ م ثغك U ١^ أن ؤشُ: 
اودحامهلم،عسن، محيل أووحوي محيل، عذ حماعة أوقثمذ ١^^٥، العداو٥ إما 

طائمثان،اويهثل ذم، ملمهلحه أوحديده تنف، معئ رحل فيه عنده مكان اوي 
والصتان،اشاء، شهادةمن نمو مذلأ أوسهد ^؛!j، قإآتامحا موحد 

عثهق لثاث،رها لوJا؛ كادثا إوإ العداو٥ لأل واحد؛ أوعدل والمثاق، والع«يد، 
تحعاناشازياِفيذلالث،االمدق ١^٤ 

عقتمول عتئ لأل بلزمحث،؛ قأثش ملأن، عند دمي المتلت قول ماما 
حصمه.

 [ ١ ] ٥^٠١ ،Jصدقالظن عر يعلث، ما كل ١^١^٠ أف الصحح1 هو الثازإ القو
ثؤعق وست، وإو،ا محصصه، إننا نةولت حتى لمظا ليستإ الواةعه واامض1ه الدعي، 

اشنصبص.متقي لا وهدا الظن، عل يعل-؟، مما معم 



اسقضاهافينيصالإئمأستيضل ١٨٦

إللأم ^؟1؛ لإ:فن القاتل، ص أخد أف هدلأن هد شه 
التنين.المنامة ثزط ؤمن واحدا، 

محل

تيهقإظامحاز
يظهئلا ئإ _J مد  AjVjعنة. وسال ق\كج'.< لأنتمصل ولواشرط، ٠^١، عن 

الخصثمر.وعصر ^->^، ١١فنأ أرْ، 
القتلأف العاJن، لأف أحمد؛ ١!^ أومأ وهد ^Ui،، يشرط بكرت أبو وهال 

الإمحلأو،هامحوثسشقل.

ظ
^١دقاJ،: آحت، هخاة ثزث، ه نق، هئز زم م زيل اس ^١ 

يثبترولا أجبئ، ظ لأمة بإيرارة؛ الفسامه سمط ثم ^١، يمتله وثم هت1تث، 
القءمامح؛لآنمهلإضب

خلأدثبوهدثال ظن، عن لأنقا ١^؛ عن بطل !^^، ١١أف زعنأحمد: 
الوئدعوى لأف عأيث؛ قمحاض ولا يا، منه عل مقث لأمة الثابي(؛ عق ١^ ولة 
القصاص.فتمغ ١^١^؛،، يثرقة سههِق الأول عل 

منالد;ه أخد هن. كان لأن لدلك. بالد;ة، ئطالبمُ لا؛نبك أن زكشل 
الأول،زدهاعاكّ



١٨٧با0طت)بمساءتلأداسنيواتجنيس( 

ه صص
تييهفيع احتلادالعاشوالغني باب تني 

ظداكي3ق،ذ\1ز\يظُذدَ اهءذه 
َكطهاثإنلأم محأ وي اوه، الدار ثالظاهئل اوثه، الأٍئل لأو يت؛ 

لدلك.ك 'وثالقنُل ١^؛ ئأنكز ١^، قد كاف أنة اص ثإن ؤ-لإثته. 
لألمقا،  jlS"١^ رادعي كت1ء، ق مiمودا قد نإل 

1كنث\.ما نأسه مصموثا، وكولث ح؛ادث، الأصل 
سلها،كاف انه عل اتماقهتا ثني أثل كاف انه وادعى عفؤ، عل جز ؤإف 

 Jالتاطنه،الأعصاء من كال قإل دلك، عل ثممما لب نإل عليه. المجى مل، ئالمن
^٠١٥١،٥الأعصاء مذ كاف نإل الثلامه، الأصل لأف عليه؛ المجني مول ئالمول، 

وجهان؛ممثه 

الثلاته.لأف\لألإو ١^;؛؛  Jy\لأو°ذ آخدمحا: 
سلةا،نلو حاله، ؤيعزف، العصويظهئ لأف ا"بمف؛ مول المول دالئاف؛ 

الماصى.احتثار ^٠^١ علمنه، البسه إئامه سندر لم 
نحل

ئالموليتمي، ا-إقافيت وقال أحطا، انه وادعى حقه، عل المحتص راذ ؤإدا 
ثه،ق ا"ئأ محور لا ؛٧١ أف إلا بمحصده، أعنم لأيه يمينه؛ مع مول 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجضل ١٨٨

)\ذ0اوِ\لأطحصالئ الزيادة هذه هاو،ت ؤإو الإحتإو. لعدم فيه؛ مولة محل ملأ 
أوآحئ! وجه وفه الإصطزانم،. عدم الأصل لأف محوله؛ محالموو ا-ةافي، 

محل

الآ■حنان،واتكز0 بزا، أف اممدهز محادعى محإت، زجلا ثلاثه جنح نإدا 
الدعيعل وليس يهنييقه، قبل القصاحس، يريد مومحبمع المدعلِق الوئ يصدئ، 

يومحاالقصاض لأف تهئديقه؛ ِفي الآحنْين عل صزز لا لأنه ا:مح؛ صناف إلا 
صررا،عليهنا لأف حمهنا؛ ق ثعنديمه يمل لز الدية، أحد أزاد ؤإف -قالي. اق 

مصساضثإذَا:رأمحغفإنثاذامحزاكثلئمحلإ، 
حقق ثصديمه ويخل نصمها، واحد كل محلزم اهن، من المتل كاف أحدهم، 

الأحرينعل ربحب ١^، أرز ويلومه الدية، ثلث المدعي. عن مينمط محه، 
«ءَُ 

الد:ة.ثكا

نخل

ثاكلا-اثابيت ممال الحاجز، مأنيل حاجز، ينهنا موصحي أوصحه نإف 
محزودالمؤل أزلته، ^١ عثه: الجي ومحاو موضحة، ديه إلا يلزمني  J١٨٥الئزاية، 

ئوضم.امح،م،لأنالأنل:قاةم 
أوصحثيتل ت علته المجني ومال واحدة، إلا أوصحتك ما الحاني(! محال ؤإف 

بناءةالأصل لأل الحابي؛ مول ل محالمؤ واحدة، محصازا بتنهأ، ما هحتدتا النتم،، 
ذمحمحأنم،أمحيى•



١٨٩س( تجني ي اختلالباب ر ارد4ت كتاب 

إثإ،؛ مماjLأويعا، أصايعك من قطنت مماو(أ امرأة، أصابع دًلإ ؤإف 
ديةوجوب الأصل لأل مولها؛ مالمول عترك، مطعها والرابعة ثلايا، مطعث 
ي.

نحل

هلاالخثاية، مى مات ا-اثابي1 هماو مات، وأذنيه، رجل أف محًلإ نإف 
لأن١^؛؛،  Jyن\ذف°ذ الحثا:ثان، م زه: زهاو ف، د:ث إلا طزش 

^^ب،دمح،محظدالإلإاو

هلإسوفيها، هادعا٥ ١^٤، عشل لا مدة ق عقه صزب، ثم دلك،، محطع ؤإل 
.١Uy^^، هادعا0 ١^؛؛ محمز مده بتنهنآ كال ؤإل ا. واحدْا ديه إلا علته 
^^تي؛لأث،د;اح،؛قاذمنالمزم 

•ديه،••••••••• ١^ وعل ديتان، الأول معل آحر، أجلمي عقه صرب ثإف 

ونوثأارا، عثزوف إلا يلزمة فلا الديه، لستصف1، أربئا؛ يطنئ، مال: إب،ا [ ١ ت 
لآءهآقه0ثارصالموثق دكزة الذي الأصل هدا لكن ثلاثوف، ثلاثا قهلعت مال؛ 

حلاف.المنألة ق يكون قد ولهدا أربعا؛ بمْي لم ايه الأصل وهوأن آحر، أصلا 
و\جد.الخان لأف واحدة؛ جثايه فتكون يترأ، أن قبل هذا لأف ]٢[ 

وصماثل، آخر، عل رجل جز حيث المحاكم، إحدى 3، مضيه ومعغ تّاا 
واحدة،الخناية دامت، ما علط؛ وهاوا ديات،، سمت، الماضي فح،كلم مات،، حتى مريقا 
صحيحا.حكمه لوآرئكان نحم، واحده، فالديه 
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اكاٍئ;ئال قإن الأَئو. ج مثث ^، ٥١جثا:ده لأئ الإندم؛ ول لكف ؤإذ 
ؤئوالثق::لممُمحكارأناقك، 

قفل

ا-اثابي!ممال عليه، المجني مايث، ثم صوءها، هأدهب ع؛ن، عل جز ثإف 
معه.الأصل لأو هوثه؛ شالمول الوئ، وأئكز موته، مبل بصنم عاد 

وا-بماقمأنوالولأ عود؛،^٠١، مل ملمحها أئه وادعى آحث، المحتن ملغ نإق 
ءوالمنى ١^٥ فدق مإذ نتة، م لأف ١^؛ Jy  Jمالص١^، 
علتهيوجب اكاي(؛/دمه عق وإلإبخذ حمه، ينقط لإص؛لأوه زلا  jj؛لأوو، 

طا،الأذلئلآا.

قفل

لاشحن ا"بمفي، مألكر بابماية، سممحه يهاب علميه المجص ادعى ثإدا 
أوأمارْأوإحاثه، ارعاج، منه ظهر لإل أحرى، بعد مرْ بالُئياح عملاته أوهات 

منظهز ^١ ت5ول لألأ وهئلفن؛ معه، الظاهن لأف اياق؛ مول مالمول، بلسءاع، 
ظثه؛ص لإل هالقل المع، بئهُأنانة للم:طهز ثإف اكاما، اءع أنازات 

دبماف-يمحيهم أن أجل س وذلك ء ١ ت 
-يا.عمل أوبينه ذليل وحد فإذا النألة، صوره النائل؛ بر-ذه والمراد 

تأمل.إل تحتاج ملأ الومؤع، ثائرة ائل المهده ]٢[ 



١٩١احتلالالعانيوا^٠^١س( اباب اوو4ت ةتأس 

تحمظه.يزدة دلك تكوف لئلا وعتلمث؛ معه، الفثاهن لأف 
و\.\بؤا.(الئبة و\لثاوخ< عملاته أوقات ق امتحن ثمه، يهاب ادعى ؤإن 

:سنه،ئع ١^ Jy  Jئالمن^٥، ^١^١٤ ؛، ٥١من ي منهُ يز ئإذ 
نع:سنه.ظه ؛^ ٥١ثزو  j^iiنإلأ 

ئدمنخريه، أحد من الشم أو أذمه، إحدى شمع يهاب، ادعى ؤإن 
نعئالمزو أوشئه، ننعه، مص ادعى ؤإن بإ وائحن الصحيح، 

عي،اوه إمامة إل بل ولا جهته، ثى إلا ^^٠ لا محملا يدعي لأمة يمتته؛ 
حيضها-ل المرأة ج لإمحته، موله محو 

منتن؛،رائحة عند أمه عش أن صزت، عند ايزعج يم بالدية، له حكم ومي 
^،liما كئتمل لأثه ^ Jئالهنy اوم1ها، دلك مذل ١^ قالعي بالدية، قطولب 

شمعهصحه يعلم بحيث دللثج، منه نإف بالإحتئال، اُمحم يقص قلا 
ثثئه،نثنامح،لأكائائ.

محمل،لاثه يمينه؛ مع قوله ناكزJ جاعه، دهاب ئادعى صلثه، كنز ولو 
لأينرذإلامذجهته•

قفل

قأثكزها،صزبك، من هو وثالثت حنينا، نالمث، امرأة، بطن صرب نإف 
قولها؛ئالموJ أنمطش، أو ال متأة بمن أو ^^، ٥١١عقيش، الإنهاط وكادا 

\0\ضء\.
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jjj ) متأق، عم مده بمش Jما عئثمل لأثه ينله؛ ئاكنaJU  ظا٥^١،احخالأ
١^لأن ١^؛ هزل ثأكزُل الثالم، و اخلفا نإن ذي. زالأم:راءَة 

بج،صإهاطافهااا.
يانهزها،صرُاك، من مات I المزأة ممالت مات، ثم حثا ا-محن أنمطت نإف 

الظاهزلإو لإض هاكزُل u^،، أذ \,و ئثاء أزمئ الإنماط، ص نز:4ُ ؤكال 
قثأل،اخ^لما ؤإن ا-إقابي. هول هالمول مارش، نم مده بض ؤإل معها. 

هزلة؛هاكزل هاf٤زئا، ،، Suنأ ١^ اوأة: هالم، نإذ ذكزنا. و ؛ Ajyهاكزل 
زهاو:;لأش،^١، كال زيالث،: ١^^، م اةما  jpمثدثهاأ'ب لأف 

الأنش■دية عث، الزائد مذ ذي يرا٤ة الأصل لأف موله؛ مالمول 

الديةوجنت، العاقلمة، يكزا، وكونه حياته، اأرأِْفي اُإقانجا صدئا نإف 
زاغرذأئه، لإ اهن ناث، 3إل اياها. مل لا الناقثه لأف ١^؛ ال نو 

عئة؛لأقآاولمت،مء1،ظ،لإuُث،زآوتئ،سjالناش 
الغاذ1ة؛٧ ف ي تمول هزنث لأف ا-إقافي؛ ي زاد زنا م1ها، أكثز 

مثل!ؤتنلهر، يعزف الثديي ١^٧٢ أد صحح يكون، لا وهد ا هلم. يكون قي. ا ١ ل 
القس.احترام والأصل يظهز، لا امحيمر التألم لكن وسعصز، سلوى أذ 

منفلأي ايراث، أوق هذا ل مواء الطفل، امتهلأل خدم الأنل أي: ]٢[ 
إباته•

* H *



١٩٢ا عس وايبمي احتلاداساني باب اردو1وا) مماس 

قفل

٧اجأ أن صاحتها ئادعى إحدامحا، فلمت نقيتان، اصطدم، ؤإن 
١!^^عدم الأصل لأف يمينه؛ مع ئولئ هالموو هأيكز، 1طها، صق 

الأطناء_،عل كا-لثاية المناته، يوجج، ما عل ■جثاية وجود احثلقاتي ومش 
ا-لثايه.وعدم ذمته، براءْ الأصل لأف ا"بمنجا؛ مول محالمول وعترها، 

قفل

نقالخلثائا١أ. فيها لب:ئن ١^: ممال ١^١، نأ الت، د:ه L؛ إذا 
هزلiالمؤJ ؤزلأ الختية، أهل إل فيه وجع منجوْ، ^؛٠ ولم محها، كايثر ا-بمافيت 
قزلقاكؤJ أليهم، الدقع ق زجع كاف نإف الحمل• عدم الأصل لأف الوئ؛ 

عتيهمال ١^٠!، فيمي الأصل لكن عدم الأص_ل أف صحح [ ١ ] 
الصنال.

حمشالو:ده أو فاثلم،ام ث؛_، ي ^، ijiiiخلان، عل اشاله س ]٢[ 
وحمشحثه، وعشزوذ وحمش لنون، بئث، وعئزوذ وحمش محامحى، نث وعئروف 
■حأماُتج.فيها وليس جدعه، وعئزول 

*H*

(.١٥٩; والإماف)٠ (، ٤٣٧الفروع)ا،/ انظر: 
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السلممأرة باب 

manا

أوحطأ، مضموثه، ^٠٤ متا م؛ نس كل عن؛ الكمازْ نحب 
مويناقئلر ؤوس سبم\تثوةئاق؛ اممه لمول الزوو؛ وثهادة البز، كحمر ثتس—،، 

من^زكآلى ؛؛٤^^١ ز لأَ ^ ٦^؟ إقآ ستقة وديه تومثت رمؤ ذت؛قو حهلثا 
ببمًظمور ً=قاثين وإن محكثؤ نء' ح؛-و نل حم ق

يجدلإ ئثن مويكثؤ وءنيّررمؤ أنلي، مح^ثقإفي دديئُ وبجيرطى 
هحأًكيما عإي_ثا أق، وكايك أش من ؤآه؛ ثكتزعا إصستام 

يعال!اممه لمول كافرا؛ يعتمده منلها الروم بلاد قتلِق من، عن، ويب ]الاء:آه[ 
]الاء:آأ'[محكثو4 رمق ٥--^ عنؤلآة(وهومؤثث ق ين ؤ؛نكاض 

^١'.يائا ئنو؛ ممثل القفار، ث زش نن ثكدلك،ظزم 

محقوم ذؤ عدؤ وم ين َ؛اى ه ١^: منش ي الصحتح آ ١ ت 
اُهْع ليه، ورثته ينهر لا بلأددا~ ~ولوق اآمتول هدا أن لالن~اءتمآآ[ رمزه ثثتير 
لأقإمويه؛ ولا الكمارة، ففيه كافرين، وأمه ابوه وكان حطآ، منلم رجل فلوقتل موثن، 
فيدحميثاق، وبينهم بينتا كان من بخلاف وهذا قتالثا، عل،  ١٦٢متثعينون لنا، أعداء 

إليهمهذامحسمحاهم.
وظاهئطيه، تدل لا فالآL ٥^١ ^١ ئنؤا;نتقدة ووم ^ ق قل، نن أئا 

لأيناالآكمار؛ صذ ق وهف إن ذمه ثيدر أف إما أمرين؛ أحد من يقلو لا ائه العمومات؛ 



١٩٥مماواادربمت)بابممارةاهل( 

آدمئرلامه كماز0؛ ئذته ٠^، أو حثا جنتنا يألمن، امرأة، بطن صرب وس 
)،؛Ijjlls"محعليه وأمه، ثنله ؤإل كعإر0، الكمارة فيه هوجنت يزمته، الدم؛ محقون 

لأنه

ومثلثعال، ، ٧٥١يى تجب لأثبمأ ،؛ ^ljيعلته حطأ، عده أو منه ٥؛^، ؤإذ 
ا.اممه يى التحريم؛ ق عترمحا كمئل وعبد«ه ثنيه 

كمار0لأما كمار0؛ منهم واحد كل ينل واحد، ٥^؛ خماعةِوإ اشرك ؤإن 
قكالطسف كمارة، واحد كل قلزم سببها، ق افركوا النيل، نبل عل تجب لا 

الإ-مام•

ائنلم؛ن،قتال عل وشجننهم سوادهم يكئر أن يريد رثإ ولائه مثالهم، مأمورون 
^محأل:رمةرلآنبإئاتا.الألد:0؛ أذبمر:يث،bثا 

وا"بميرأ،الأم لوماتت، أما منأمه، أوسقط حرج يندما الحنتن مامثؤ إذا هدا ]١[ 
ديه؟ُإمماطه تجب الذي ابكتن حد ما لكن له، حكم فلا تيا بق 

محت،قد كان إذا أية رى الذي م؛ مهللعا، ^٥١٥ ١^٥، كلام ظاهر ابواب؛ 
بؤوخ؛لأمحثلسلألآل:إنهقل.

ك1ازة^ منة إذا وأثا الkانة، طيه أف س أ^ طس 
'،داتكمارةُس البي يأّْر ولم حُلأ، منه قتل لأكلفيتئ الأكؤع بن عابر لأف عليه؛ 

المانل.عن مئثصل المتول أن كداا< قتل ررمن ت الأية ءخلاهر وأبقا 

والمر،الخهاد كتاب ت لم وم(، ٤١ ٩٦رنم)-مر، غزوة باب الغازي، كتاب الخاري؛ أحرجه ، ١١
;ْءئنبمن.الأكؤع بن ملمة حدبث، من (، ١ ٨ ٠ )٧ رنم نرد، ذي غزوة باب 
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كمارةوحمت واحدا، كاي، قإدا المتل، تجب لأي كماوة؛ ا-اثمح عل وعنه! 

فقئ

يوحمة؛أولز القصاص أوحب سواء الحض، يالعمد الكماره تجب ولا 
فتحصصةلاواء:آ\'[ ه ص>فيريؤؤثن توهاحْلثا يعال؛افه لمول 

لعموسة لحمت، العند، j وحمن، لو و%ي عإرْ، عذ ثميها عل دل يو 
ضمق؛اضلأ ١^٠ اكاذل زمموة ئرثن،لثنيالدو،، الآ:؛>ة؛لأي 

نع\قو ز-تتو لأيإذا تج4؛ أي زمحة: فته. الكفارة تجث 1لأ ص يا، 
شإنم،ممياسأزلا؟ا.

فلاكالعتق فيه الاشراك يمكن مما كان قاف مصيلأ، هدا ق أ0 الصحح! [ ١ ] 
فإو4كالصوم ينكى لا كان ؤإذ تعصها، ينكى لأيه واحده؛ كمار0 غزفإ أف باس 

لأبمِسكفاتةءلكلواحد.
الخظأص وثئز، الهمان ق ذكر عثو اشَ لأ0 اتاطلأ؛ الأَنم من هدا ]٢[ 

]اداء:مه[4 جهلن 3ج_زآؤم متمنيا سا مويثيمثل وش ؤ ت فمال، ١^٠-^، عن 
فالثؤابأمالأتجيإلأفيائا.

مينآلا ؤرس١ قال؛ سحاةمحوةتاك اممه أليمي قائل؛ يمول ئد لكي 
ركق إلا عليه، يرب وبعا بالإيم الواحدة يعم وهن،ا ]اوقرْ;ا"هأ[، لعأئدآه \و 

فامنيعلم، وهولا طمأنينة بلا صل كنن عله ثيء ولا محاوه، عاليه فيجب الواجب' 



١٩٧كت1سالدبمت)بمه1دثاعل( 

ثقيق ااتط1 محنى أجري لأية الكمازْ؛ فيه متحب العمد، شنه وأما 
مححلن ولأJه الكم1زة، ق هكدللئ، وثاجيلها، ديته، العاقلة ونحمل عموبته، 
الناقله.محملها الد;ة لأف ٧؛ الماول ١^١^، 

عمدمحالأف يعميا؛ نإل  ٠٨٥إدا والجنون الصئ مال ق الهمازة وتجب 
}أحكا٠^؛ مذ وهدا أحكامه، ا-قطاِفي محنى أحري 

سدهاتييمته قتلن من وعق ممتله، شحمي عق اماJن، إدا الثائم عل ومحب 
،^Jiiلزنه، ١^، مح؛ لأف ناممها؛ أز زاوقا، أز س كاذ إذا د٠ها، أز 

كئازثه.

تعال•قوله أف الأسثناءت ووجه الأية، مذ مسثئتى هذا فنقول؛ ٠؟ الصلأةر يمصاء 
ومعحطا، قتل وهذا فعل، كل ق عام [ VA"،:o_J]؛أ-ح،ثثااه أؤ يمينا إن يواخدنا لا 

منمثطزا أو الإحرام، محظورات مذ محظورا فتل لو اثه مع كماره، عليه وجثت، هذا 
عليه.ثيء فلا حْلا، الصوم مثوات 

bpفيه ولأف ١^، خزنة لتام -واضُأعالأ- اّثي؟ لماذا أثا 
هتلوس.سسه لأف ادمق؛ لحق 

لأياعلما؛ كئازة لا أنث واضح: علما، الكئانة زيوب عل بماة هذا ا ]١ 
قاصاب،صندا، أراد الذي المحطئ أو اباهل الكلم، بخلاف، لالتكاJم١، أهلا ليسا 

ثىأ؛لأ؛دهضلهط.^ثمُأفلص،،وكذس،املأ:وئه 

بابالصلاة؛ كتاب ق ومسالم (، ٧٥٧القراءة؛)وجوب باب الأذان؛ كتاب ق البخاري أحرجه ,١( 
ج.بمئ.هريرة أيير حديث من ( ٣٩٧المانحة؛)قراءة وجوب 
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قفل

حزمه،أقطإ لأي ممع؛ عتوها وتاس القس، أرجتهاِفي ؤإثإ الننع، من 
بالثناء.احتصت وليلك 

البني،أهل ؤثال والقصاص، المحصن، الزاق كمش ماح، بمش نجب ولا 
أوالقصاص،بالثرهة، أوئئ فيه، هإت التعزير أوق اقد صرب ومن والصائل، 

ثيءلا وهدا ^liJ^، للكشو ئرعتا الأكماو٥ لأل ديك؛ وئحؤ مسه، ل سرى 
ي.ثنش'

فنل

للأية،مثادثم٠؛ مهزين صيام محي، لم همن مومثه، رثة قمرير والكماز0 
ووايثازتهميه ينتتئ؛ لم قإل 

مهرين،وصيام العتق فيها كماره لأي منكينا؛ متين إطعام يلرمه إحداجما؛ 
ِفيواُبمإع الظهار، ككمازة عنهإ، عجز إدا منكتنا يئن إطعام فتها هوجب 

ف.رمصا 

ا.يدكز0ُ ٢ ثعال افه لأن الإطعام، فيها محب لا والأحزى: 

ولوإطعام، ولا الهمازة، نمطت الصتام عن عجز ^١ أثث الص٠حح: م هدا [ ١ ] 
بياموعلميه مات، رامن ت وحديث، المنام، ؤلثه يلزم لم المنام من ممهن بعدأن مات، 



١٩٩ممو،اكوات)بابممرةاهل( 

علالفثهاو كمازة ق الواجس، كصثه والإطعام، والصتام الرمبه وصفه 
لكنفه.ما 

يسقطقلا بالمتل، نجب كماوه لأمثا ذمته؛ ق بقين الآكمارْ، عن عجر ومن 
ب1سز،ضمثاهمنيام

الرجرب■ميل عل ليس نله*' غه صام 
٠لأميامحب صاحمحح\ن• آ لعله مى والقالممن ت٢آ 

.محيء فيه ليس الموم" ق أو حزمثا، كان —سواء حطأ الصد متل أف الأول! 
.^٠^١ لوكان ذمته ق سمى أما سئم لا أيه الئاف! 

الواحس،عن عجز من كل يمال! أف الئليمه الشزعثه القاعدة أف والصجح: 
عاحزا؟يعثر متى لكن لاوقرةتآ'ه'أآ[، ه وسننها إلأ ثسثا يممدأئم ؤث* عنه، نشل 

فهوكالوجودالأموال من حصوله علم وما وحوحا، بحن العأرْ الجواب• 
محمحا.

ini

الصيامكتاب ل لم م( ١٩٥٢صوم;)وعليه مات من باب الصوم! كتاب ق البخاري أحرجه ا
رظ^بمها.عائشة حديث من ١( ١  ٤٧اليت:)عن الصيام قضاء باب 



■ضلاء«دبث الإمام ص ي الئاي هلي المميق  ٢٠

ءمم1بقت1وأهلالبم؛ 

انمنُإءع تثن ^١؛ نوه، ثي ]ووغ :م؛ ^، UIتقت ن نم 
كعهدإليه، مله الذي الإمام بعهد أو ;ؤ.بمة، الصديؤر نز م كإمامه عليه، 

كعدإماما، ودعوه لة أدعنوا حش لالناس بمهرْ أو ئ.بممحا، عمن إل كر تش 
سهَصأأتءمحممال: اممه  SAصوافا١؛؛ أن الملك 

آمحمظ4]اس:هه[.

معاؤيةوحلامحة أوالمهر، أوالقس، الاحميع، إما الخلاقة! ثبوت أسباب هذه آ ١ ] 
له.ينازل الخس لأف قهرا؛ يبث مما تثر لا )?:ه 

وأثاالمحك، عف ١^ الاذ محيى لأ ج المؤلف، ذكنها ١^٠، باب الأّ،وهذْ 
او4المعروف لأل الإحماع؛ إل يكون ما أقرب لكثها الإجلمع، من تثر فلا الأنتخايات 

اخازةالأوفهوكالإحماع.إذا 
يكونأنه ل الفقهاء كلام لأف الفقهاة؛ ذكزة U عي عل اليوم الناس صل إف ثم 

الانتخاباتوأما بعده، من أو■محتاروف بعدم، من إل يوصى ئم يموت، حش داجا إماما 
وثتتهى.معيتة يسقن عن همارْ لأما حلاقه؛ وليت إماتة، ولأيه فكأما الأن 

علباء هذا 5مح.بمنه« الصديق بكر أبي( علته،'كإقامة اأنلم؛رر اريإجاع وقولا! 
بأنصركئا ثصا ليس اده إلأ بالقز بتت ١^٦١ الثاحح ولكن ^_، Ijثئثت لم ^فته ٨٢أف 

علوقدأحمعوا هدا، عل تدل والمرائن التلميحات لكن أبوبكر. بعدي ا-ميمة قال! 



ةتاو،هن1لاءلادم

مذحرج ررمذ ظ•' الثى.٥* عن رهنمحإ، وأبو در، أبو وروى 
مخدث من ثنبأ ززاة جاهظأا« سف قات، اياpها١'، وس الطاعة، 
:'مََُْةَْ

وحده.هريرْ 

قفل

؛j1J4شاة بمدإل يآ ئكتضأ ندكئ الئريق، قطاغ لهؤلاء تاؤل لا مم 
يلأظبمىإ.زهاو،مم:َ>أد َت,آ °.ِو. مآاََت ََصَ آَءمْ ؟ أ

ع1ثالأف أصح؛ والأول ادكشر• العدد مافبهوا ثاؤيلأ، نهم لأف وعا0؛ هم 
\1زله؛.إهدارأموال إل محي هدا ؤاف البماة، جرى منم ابذ محر لم 

س،اش رتول وأصحاب، الحي أهل الإيذ الخوايج الئاف• المم 
النعاة؛محكم حكمهم أف إل أصحابنا ممهاء مدم، ااكلمان، دماة وثنتحئول 

الثعاة،جرى وأحراهم يالقثال. سدووهم لا الخرورية؛ ل علثا لأف 
العزيز•عبد بذ عمر وكيلك 

الثقيثةمن §محوا لم لكنهم خلافح، الأمر أول ق ومع قد كان ؤإن ;ؤ.عنئ، حلائه 
;نحهثئ.يكر أب عل محبمون وهم إلا 

احاهه؛فقدفارق الطاعة عن حرج إذا ه مسثر؛ عطث هنا العطن هدا [ ١ ] 
الطائ.لألالنا;م، 

كمئ.أنه المراد! وليس الهدى، عر عل أي؛ [ ٢ت 



اصدبذحسلالإمام اماييؤص هلي اسق  ٢٠٢

الريدين؛حكم حاكمهم كمار، أنم إل الخديث أهل مذ ٠؛^^ ويهبش 
المرآل،ارمرووف فيهم؛ مال الص أف ُمحهنع، اّقدري سمحد أبو وى رة 
كئئوهممحا الرمحؤ، من الثهم يمرى محا الدين بن بمرموف رائهم، محاور لا 

لخظ:زو البماري. ززاة المائة« أم)بجقمثنم هتي هإة هاقتوهب، 
^مصاكوءاد«.

علتهمدر ومن مدبرهم، واكاغ أمحثرهم، وقل ابتداء، قلهم محور هدا معل 
هتjل١ا.زلا هإذتاب، \حيىف\ؤغم مم 

ورامواناح، بمأؤيل الإمام عل حرجوا الحن أهل ين موم اكالث،؛ القنم 
وشوكة،منعة ولهم حلعه، 

اويلمم لم ًثبممح الض أة هذا عل تشكل ألا ئائل: ئال، فإن ا ١ ل 
بام؛ن:محه محاب ولخن لا، قلما: ررضو«ُا*؟ له: قال الذي 

بالئلاح•هرج لم الرجل أف الأيل؛ 
أنمطه.لالثراّول حى هذا ا0 اكاق: 

دناءاظوا إذا ومن بالئلاح، خنيوا يم؛لونإلأإذا لا أ؟م هذا ولابم؛ي 
ُ

•الملمان 

ال«دينتلتواثب الخمس أن عل الدليل ومن باب ت الخمس قرصن كتاب ق البخاري أحرجه ( ١ ، 
جابرحديث من ١(  ٠٦٣)وصفاتم: الخوارج قتال باب الزكاة: نحاب ق وملم (، ٣١٣٨)

ت.محئ.
قومسلم (، ٣٦١)٠ الإسلام: ق النبوة علامات باب المناقب: كتاب ق البخاري وأحرجه 

خهمحؤهنه•الخيري سعيد أي حديث من ( ١٤٨/١٠٦٤السابق:)الوصع 



_ljAijLLk ^_٢٠٣

وعال1اه لموو قثالهم؛ ق إمامهم معويه الثاس عل وواجب بماْ، لهولا؛ 
كنئؤأ؛عتإتلإ1 ؤ0 ي؛ئثا هأصيمإ آقنتوأ آإثو٠ن١الا مى إنكساي نؤ 

مانعيهائلوا ظ^بممح الصحابه ذلألأ لالخجرات:٩[، مققه أؤبءد<حئؤيءاق 
مد؛ا.الشام وأهل ا-بمل، يوم البمزة رْ؛همحئأهو عل وماثل الزكاة، 

بمفك١^٠١ ئإن ت، :فثوذ U بمام خر ام مابجو رلأ 
هداوِفي لالخجرات;ا'[ يتتتاه ^٥^^١ ث؛ئالت افه لموو كثثها؛ بشبهة أو أوالها، 

وأمنالوقعة، محتل ابمل يوم التصزة أهل واسل عليا ذخأ، إصلاح، 
يلج:زمفه، قلح تن :>؛ ئداإف زئال: قثاو، هدزوئب لا أذ أءنخا:4ُ 
المائة.

إليهمبعث الحروريه، اعثزلته ل، رمبمن علقا أف _، بن < ٤١١عد وروى 
أربعةمنهم مز^ أيام، ثلايه اطه كتاب مواصعوه رْ.عتمح، عباس بن اممه عبد 

آلأفا٢ا.

ولم؛كثنهاشبجه، أوذكثوا الإuم، ولمثزئها نشة، ذووا لوأمم لكن [ ]١ 
قالهم؟عل معوش الناس يلزم فهل الإمام، 

معهالقتال ثرك لأل معه؛ يماثل فحيثد معل فإن يماتلهم، أن له بجون لا اُبمواب• 
قاظناك!ؤإلأ فازما اقوز، زصنت قد قالوا: أيم فلو أغفلي، شدة إل ئزدي 

ثقولأن لنا ينبغي الخال هذه ق لكن عظيمة، شدة إل لأيي معه فاتل لم لو فحيتثد 
مانيلها؛أمامهم! مل لر ؤإن ا1ذإلمه، هذه ريل أن بثزط: لكن معك، مائل للإمام: 

انتدلألأله.فيكون انيلها! يقولأنانهم: لأبم5نأن قد لأنه 



اوثشوو0محإن ه1دأوهلم، أتوا محإل القتال، و-نوإئإ وضوإ.< ^١، ران1هم لإدا 
،،^^-^٠٢٠٥١٤خالهلم،ةإل;اولهألسئيتؤذا،قو،نكثف^ji،نوِفي 

ِفيلها عاجم؛ حديعته، أو حريه، عل الإجتناغ ينئيهم أف علم ؤإف 
بملإ:قل،لأمحلأثؤم؛الأانيينامر،ظِنأئنة 

الثدJا١ا.وقهرأهل قهر0 إل ويما دلك، •جعو 

محل

ممحءضح،ثلإ:قلمبي،
أومنعود ابن عن ووي لهآ دويه؛ لهم ينب ولم ماو، لهم يعنم ولم 

ممةامحاسم:شضأض؟«سس.سس.........

اأءلأة:الأق]ا[إدن:
ولأظ،فهؤلأءظاغ>ض.اسيالأئو:مضممئ، 

أمالئق: وظاهث وزبمه، زنة ندا لهم وهزلا؛ الخزايج، الئاف: القنم 
ر)قاهةووهلم«رُوقال: رايهلم«، نحاور >رلأ قال: M اوئرل لأ0 كفان؛ 

وهؤلاءسائغ، بتاؤيل وحرجوا ومنة، شوكة لهم من، وهم البثاة، الثالمثج: القنم 
بحوارج•ليسوا 

كابت لم وم(، ١٣٦ رقم)• الإسلام، ق النوة علامات، باب المافِح، كاب البخاري: أحرجه )١( 
الخيري)ههبمئ.سعيد أب حديث، من، (، ١٠٦٤رنم)وصفاتهم، الخواؤج ذ5ر باب الزكاة، 



٢٠٥ه1بصلاهلاسني 

ولاعق محاذ ولا ^j: اشُثنضهأم قك: 

بلا،تبمتك ولا جريح، عل يدثق لا ابمل؛ ين؛ قال انه عل وعن 
و:ان،ؤئنأعبمأز;ابممحئ.

ولاجريح، عل محيرون لا ؤكايوا صمن، شهدت ت محال أمامه أي وعن 
محنلإ محق هإِذا يمحي، ش زلأة ^٠. ظبوذ زلا وًو، ظوذ 

J.>_قمحي 
إياكممحاوت علقا لأف هتأة؛ محو لم يثاتل لأ من معهم حصر نإف 
احي•'طاعه حصر ئد وكاف الثجاد، طلحه بن محمد يعنى اا-مإسنأ وصاحش، 

ثمنه.كث محي وهدا كمهم، العصي ولآ0 يقاتل، وثم 
رحلاوكاف ذلك أتى ثإف نبيلة، حق الطاعة، ق محدحق منهي، أمز ومن 

محإداالعدل، أهل قتال عل أصحابه يعين لئلا الحزب؛ ثممضي حش حبس جئدا، 
محس؛ولم نبيلة حل القتال أهل مذ ؟كن لم نإف نبيلة• حل الترب، امصست، 

لأنئلأئىافزثينمح.

والأول،أصحابه، لقلوب كنزا محس انه آحرت وجه فته الحطاب! ابو ويال، 
.اصح محا١[أَ 

]ا[واكولهمحزلهثخهٌ،لأي:
أصحابه.لقلوب كزا لآئئآiئق; قال ك،ا 



ُالمتل،دقعيم جاز قاثلوا، إذ الزجاو، حآكم والصبيان الئساء ومحم 
ثزمم نضثوئا قو لاك سُ؛ قيه من قخ ِص ؟^١ قj نئن ق. لألأ 

وجهازتفيه القصاص؟ يلزمه وهل يمئبه• 
^طزثة،لأممكلمحاقائا.

داهكصا١ا.بجه ^ذنك 

محل

بم:جبممحلأي:جمح
مونةخا0يةوثقوالأام.قمح،ثننمح لامحون 

بيقم؛لآناضأمحلم
ممدوهيم، الإنتعالإ ا-لثاجةإل ذعت قإف قلمهم، يمصدوذ وهؤلاء قلمهم، لا 

قلا.نإلأ الإنتنائه جازت يبور، لا تا فغل عن كمهي عل 

فالقولفتهم؟ وما عندهم؟ وما وراءك؟ ما سالول! البغاْ أ0 كنثى ايه اكاف• 
حدا.يحنسه 

لأسادا1أول؛ القصاهس عدم أف الظاهر ا ١ ] 
الآثل:لأجلالأخلأف.

ممثله.والمهبل، المدبر بين يفرى ولا الدبر،  iSjiقد لأيه الثاف• 
الدية.ثلزمه لكن القصاص، يلزمه قلا 



٢٠٧ةت1و،قتاوادلاسني 

ينثب يفرمحا، عل الإنام مميز ام، أهل من طائثان اقتتلت ؤإن 
قإنالخى، إل أقزبثأ إليه صم يميز، لم نإف ا-قطا، عل لأني مهنا؛ زاحدْ 
الأحرى،عل -يا الإنتعاثه يدلك، مصي مسه، إل إحدامحا وصم اجتهد، انتويا، 

لخهتثت، ِلأبجا الطاثة، إل دئوثا ض إَني المضئوئه مائل م ^؛L، ظِذا 

قفل

أبيحوإد،1 مالهم، عصم الإسلام  jSfjمدم، لنا مالهم؛ أحد محور ولا 
قووولا أ. الهريزا 'كناو العصمة،عل ١!؛^ قمل الطاعة، إل قتالهم

صرورْإلتؤ دعت قإف لدلك، صرووة عم مذ ويلام لأكزاعهم الإنتعانه 
ادنمة.و ١^  JUقوزأم ■^١ خاز، 

لأفصمته؛ القتال عتر ق منا أو مالأ الأحر عل المريمتن مذ أئلم—، ومن 
البني•مبل كصنانه صناية البني، مبل كئجريمه دلل-، محريم 

لمأومال مس من القثال بمجكم الحرين، الأجرحال عل أحدمحا أئلم، وما 
مأجئواالبدريوف، وفتهم العظش، ١^٤ كاJتا قال! \لأبؤأ روى لةا يصمئة؛ 

^ثاويلاكنآن،س..............ازع،ميا ةلأذلأبم،خدمنيل 

بيتتثاههمحإ آقثتلوأ آلثؤعه مى ءلامناتي نين ؤ تعال؛ قولة ذلك،؛ دليل [ا ١ ] 
لا-قجرات:ا،[.

^.^١١٠لاستحلال وليس ممهل، ^ JLUالبني أهل قثال ت٢[ 



سقضاه،همنيصابمماسبجءنيل ٢٠٨

المران.بتأويل أئلمة لا ظ ينرم ولا المران، ُثأويل حزاما دما نمك زجل مسل ولا 
طاقهزالبماة ء، ص دو ي ي بمشة، م ذاثوث النادJ زلأو 
الحزدسا،بممحم الأحرى عل أئلمش ما ثضمى  ٢٧٥بتأؤيل، بالحزمسر كقعي 

 ،Jاائزدس<.كأنو ممط، الطا-ءة، عن موجمأ إل محي دلك يقمنهم ^؟5؛ العد
قصمنوه،حق، شر أئاقوه لأنم الصإن؛ الثعاْ يلزم وع1هت 
."^١

محل

ينعقدثم العارية، يثرط وأمنوهم الحزين،، باهل البني أفل انثعاف ؤإن 
مإلثزطه، يدون ينعمد ملم يماتثوا ألا الأمان ثزط من لأف اماغإثم؛ 

كثرنزلا ١^٠^، P كإ ؟>؛^J^، نعط قليي، الغدل، يلأفل أقانوئي، 
١^^^٠أئوئلم،مت4لم بجي 

ممهدلك،، بتحريم عاين طائعان معهم مماثلوا الدمة، بأقل انسعانوا ؤإن 
وجهان؛

لوئرضم ;^،، ٣١>، لاصاف ه ومحواللم،ااا، الأَثو، اكوان، [ ١ ] 
ثصيبهم؛وراد عليهم، العدل أخل ؤق ومآ العدل، أنل عل أئلفوه ما لثا أئنا 

أفمتقى لا-دمات:ه[ ه أنيل ؛يمتا ؤهلتأدمأسبماةئوةث\كث موله ق المران فطائر 
.الديأأف،أز:أبم•

٣(.١ ٦ / ١ والإنما؛،)٠ (، ٥٤٤الهداة)ص: نفلر: اا 



٢٠٩ةت1بتلاءلاسّ 

يانقضئدر، عي ِس اسين ^١ لأيي يوفي؛ :ثقض آخدمحا: 
لولكلواكا عهدئم، 

حكمهمهدا ينل الض، لأهل ثابعوف لأجي عهدهم؛ لاثفص واكاف؛ 
ولكنهمجريهم، ويدمحف وأسثرهم، مدبرهم دول مماتإتهم قل و البمْ محم 

التصميرثأنقوط لأف عتيْ؛ وق الحرب 3، ، أوماو مس مذ أئلموا ما يضمنوو 
متتفط ^1^، زلا الطاعة، اويؤئ!ق عن تشرهم إل محي محلا البماة؛ عن 

الدمة.

منازمحكلم،تحور كإ مناوJتهلم لنا تحور ١^ ظننا أر مآ5زهير؛ا، ؛^١ محالواتنإو 
انثةانوانون ١^. نع ١^ دلأ:ثقص محل، اذَ>ة ئا لأف ١^؛ ممس لي 

ما>ب،بجأنفيلمئيرالإكنلإ.
لأف-ممة؛ ولم:قاو زأئناكلم، الغدو ئايابمشح زلزا ؤإذ 

حكمهمذ مد ، ^LJIعدلا كاذ ناذ بعدو، هدا زلتس للمصاء، مزط الغداله 
فهابمؤغ ياويلأ له لأف منة؛ يرد ما منه زري الإمام، ياصى حكم مذ بجد ما 

الغدو.أهو قاصي قاشتة الإحتهاد، 

لقأو.ألم،^١ ئا:ه؛ بمل ألا اشي النيل، أهل قاصي إل كب و1ل 
الإماآاكماصى كتابه، قبول، نجار بجد، حكمه لأف جاز؛ قبله نإف 

عنده؛ست، ما للقاصي يكتب حيايا فا تنأوف.أ القاصى إل القاصي كتاب [ ١ ت 
ليئده.به؛ حكي ما للقاصي يكتّث، وأحيائا به، تحكم 



^مضامانينيصاسمماسبجءت؛ل ٢١٠

فنزرا'

والجزيهوالحزاج الزلكْ وأحيوا الحدود، يأقاموا يلد، عل انتزلزا ؤإن 
انىولكل وأحدوة. ١^۵^٥ أهز يعأة ما سح علثا لأل بؤ؛ احيب 

الحروري•ناعيئجدْ Jق١ثلأا>}i يدمع ;?.محن عمر 
الالناس لأف بمحق؛ ولم منه، مو إلتهم، زكاته دمع ادعى ومن 
يمحللم إمحهم، جريته دمغ الدقة أهل ثى ادعى ومن صدمامحم• عل صظوذ 

محهإلتهم، حراجه دمع ادعى ومن الأجرْ• هأثجهب عوص، لأبا محنه؛ إلا 
زيهان:

نياشزمحتحزاغ،ك
ابريه•

كالزكاة.١^، ز قي ئنيأ، لأن هزلث؛ قو م: 
فضل

ابوبكر•قال الإمام، مبمة عذ قئرجوا ولم الخوايج، رأي منم أظهر ثإل 
يعريثافه؛ إلا حكم لا يهول،؛ رجلا نجع ;ؤ.قن علثا لأف لهم؛ قئرض لا 
نئته(لا ثلاث: عا َها خا:اطل. أرد خق كلئ قاَل: ١^٠؛ ق ئؤ 

معنا،أنداكم دامنا ٠^١ ,ء الهء ولا1نةثئأا اف،، انئ فما ١ ثذة*9 أف اطه مناجي 
"ض. 

له.صوق تجل يوحد لا ٢(، ١ ٢ ملك()ص: لطف طائفتان، ا،تتلنا )ؤإن يوله: إل محا من )١( 



٢١١

ملجمابن لأف العدو؛ أهل لخمخأ والخد والماو القس صنان و-ومخثةزَفي 
دمي،وؤ محأنا عشت محإف واحبتوه، وانقوه أطعموه لمال; نْ.بمتق عث جرح 

بؤ.تثلوا ولا قتلتموه، مش ؤإن انتمين، شئت ؤإن ثشت،، أعفوإن 
عفوت.شئت ؤإف أنح.بمنئت عئ لموو مسلإا؛ قتلوا القصاصوإدا ولاسحم 

موماميمحاقل4ُ،مح:يم؛لأمحهمإمح 
كمانياميق•

فيه،حد لا محرم لأيه عرووا؛ العدJ، أهو مذ عيْ أو الإمام نبوا ؤإف 
نلأكفانة،همغمحفتي.

وجهان!محفيؤ بالثب، مصوا ؤإل 

١^٤.ي؟ثوو؛لإلأصزغواديزتجئوا 
المجر،صلاة ق كاف انه ;ْقمحنبمته عئ عن روي لنا يعزروف؛ لا والئاف؛ 

ه]الزم:هآ■[همين الخوارج■ 
•٦[]١^٢؛ ه لأبجينورك> ولأدثغمدث>آئن حق ظصّارإراوعدآش ؤ عل! ياجايه 

 i"✓ ُه َُء ٠
يمرْ•ولم 

الخواوجرأي أظهروا مش ءإنم دكفرشآ، إل أصحابنا مذ دهن، مذ ماما 
١^>^.كنائر ١^١^، ضرت ؤإلأ تاثوا قإِذ ١^٠١، 



اسقضاهانينيصابمماسبجضل ٢١٢

نحل

إحدامحاولم؛٤^٠ أوعصة، أورثانة، منلث،، لطف طائمثان، اهتلش ؤإن 
ءأنف U ممحأنيئ ذ\جذنأ م يزم ظاون، ى الإنام، ء ظو 

ص
وحكمالحمة، ههي بأمره، تمايل الإمام طاعة َفي إحدامما كاثت محإل 
اقا;لك الإنالم، وُ أذذ نئ بماكوف لأم ^٣؛ بماتل نن م ١^ 
-كه.

عليهم.الديه وورعت القصاص، نمط المائل يعلم لم فإذا تآ ١ ت 

اكلمن.ضر زاحد \>أأ uك كان إذا فيإ لآذهإشُ المحاء وكلام 
XHX



٢١٣صصلامحاسني)بماجماممم( 

 __li^lub الوفد،؛
ا

__9

*H*

ءء U^UU

نئنواجإسبينالإنلأم.
يمحثلأ والطمل، الجنون مأما عائل، من إلا الإسلام يمح ولا 
مىوعمم كالبيع مئهكا، يصح محلا حكم، له هوو لأيه ولمحا؛ ولا إنلائهنا 

وهو\يإج نيقفهه علق لأف وردتة؛ إسلامه ميصح المميز، الصى وأما العمود• 
دال،ته اللمي زلاثأ نائما. يدللئج وعد إينايه، ويبث، إنلأمه، يصح نبع، ابن 

حسيمجثانه أو ينصرانه، أو يودانه، مابواه الفطنة، عل يولد مولود رركل 
محخمحصه، محاط الإنلأم زلأف ٌ\اا ثإقا ثاكنا، يإثا لنانه، عنه 

الناس.كنائر ردته، صحث، إنلأمه صح ومن وا-لإ، كالص.لأة منه، 
هزلنايه ثلأئة« عن القلم م ص: بمزله رأته؛ لاتصخ زنة: 

لثدااُ.كالإماروا-منه، يصح ٣ عموبه، به يقث، 
عئؤهي الخرقي• يمال، وردته، إنلامه لمحه المعتإرة الئس واحتلم،ِفي 

بينهموالتفريق لعشر، الصلاة عل يمزجم أمز البي لأل منتن؛ 
لصاجع.اق 

لأنهصحيحة؛ غر ورئته صحيح، إنلامه المثز الصبل أف يظهر الذي [ ١ ] 
لألصحيح؛ ءغ؛ر رئته® صحت، إملائه صح ®من ت هزلهم وأما الثلم، عنه مرفؤغ 

عليه.ولأتكب دب، الزلة 



حنبلأحمدبق الإمام فقه ق الكاش المميلض  ٢١٤

داو(تس البي لأف إنلامه؛ صح يسئذ، تبع ابن كاف إدا انه أحمدت وعن 
ءناتا زمحا ^١ ١٠ثالز:ي خث أف زص بمع« بالفلاة 

عشر.محصحإنلامهلكنن عثادايه، نلإيثصح منن، 
رواقان،الشكزان رم وي 

فضل

وي»مماُايكره من ؤإلأ ثعال؛ اممه لمول امحرْ؛ من الردم ثصح ولا 
وهوآمنبه لمظ انه محثت وهوأستر، بالآكمر لمظ ؤإف [• ١ * لالحل:اُ ه الإي1ني 

غن%' لنظ ثإِن الئاه. محو j لأنت ٥؛؛؛؛ ٣  fjقئ، تب نإذ ممن، 
الأني،محلميخ،إلأاذقئ،إثنائا'ل

يعامهفكيف حاصه، عموبه له الثكزاف لأف رئته؛ ثصح لا ايه الصحيح [ ١ ] 
يقول.ما يريد لا تاما فهولايريدلكمحزْ ا يقول؟ ما يدرى وهولا 

بالردة.أي؛ تنارا ارلثظ سحةi ق وقع [ ]٢ 
وهلبالإيإن، مهئثئنا ممة دام ما يكمن لا فإثه بالمول الغمر عل أكره نس ]٣[ 

خصوصايشرط، لا اثه ت الصحيح يشرط؟ لا أو الإكراه، ذقع هنئيه يكول أذ يشرط 
ثوىولأ سا، عر أنة ة ِصئأخل ولأ:دري،ل:س لابمرف لأعُ _؛ 

عامة.والأية الإكراه، يقع أويريد الكمن يريد أذ ب؛ن 
بالموو،الإكراه عن إلا ينفى لا فإيه ظاهره عل لكن ، ١،^^^وكلام 

وأكرهلصنم، ينجد أف لوأمز حتى وبالفعل، بالمول الإكراه عن ينفى ١^، والصحح 



٢١٥( ا،لالض)بابامامالوتد S؛؛Luهاو 

لأمبردذؤ؛ محكم لم حمرا، ثرب أن اُه-زير، م أم ه علة بث، ومذ 

حث1بنوى تإ مولها؛ ألا \طب كلمه عل للمكزه والأهصل 
محكائلإظِتيءذصأمحنهِومح،

ؤينثطدينه، عى دللئ، يمنعه ما ياسمر، ؤيثؤر رأسه، عل هٍوصع يمنشار محاء ثم 
ُ.دينه*ال عذ دلك يصرهه ما لحم، مذ عفلمه دوو ما الحديد بآمشاط 

م

،ٌَ

محل

بمامحا،أنش4اشممالؤممز،
صإألثٌيوثمح،رموله أو 

رهلبمة'لصقره مي ولا الآيةت لعموم ثيء؛ عليه فليس وسجد، هدا، عل 
آلإيتتي4لانمل:أ>ا[.

ؤأ\نبجإتريط1قا،ّواءٌكانم، أن إذن;فالئواي 
بالإيإن.مطمئنا ملتة مادام عليه، أكره ما ممد أم الإكراه دمع مصي وسواء فعلا، 

فاتتأعدم إذا وأنة الإسلام، و منته له الزجل كان إف تفصيل: هدا ى [ ]١ 
كلإبمن لفتي لوقالها كان ؤإذ ذلك، له أباح قد عثد اشُ دام ما ه اكالح، 

ابهاد،مذ صار هدا لأة ملإ؛ أف ونجس، الكمر، كلمه يقول أف محرم قوله، عل 
أفله تحل ولا واح_ا، هذا القزآن بحلق المول عن )آئ<'ةإي أحمد الإمام امتناع فمثلا: 

تحلقكلإ.عليهأذمزبذلك، :^j،،ولاألئنافقعلالكلنة؛للاكراة؛



اصضاه1ششصايماسبجضل ٢١٦

انب؛ائه،من أوض '، ١١٤٠ء آومي ثعال، الله كتاُت، أوجحد د. افير ام أومدق 
أوا>قمتة، لكلمادات، '، عليها' محمع ظاهرة ءريصة أو كيه، مذ كثايت، أن 

والزثاوالدم، واثم، والخنزير، ك!قمر، ■ئيه؛ أمع مشهور محزم انتحلاو 
حنونمن لإيامة أو يالإنلأم، عهده لخياله منه؛ لخهل دلك كال ءإل ويحوم. 
١^^س أدثه لأف ممن؛ عله أصز مإل ودلله، حكمة ؟كمر، لم ندحؤْ 

منإلا إئكارها يصدر هلا رسوله، وسق نتحاةئؤن\ق افه كتاب ل ظاهرة الظاهرؤ 
رسولهومق < ٥١لكتامحتج مكيين، 
١^١؛بض لأف يكفئ؛ فلا فيه امحقوا U أثا عليه، ١^ اشق تما يض: [ ١ ] 

حزها.ينقط قد 

الئزاك؟لوأمذjط ]٢[هلدخلفيهن٠ا:
مطهزة؛راثه هال،! واثه به، <^؛^أمز ٥٤٥١'^الثس.وو، أف أعلم هال،• إل الجواب• 

زدلاثه كافئ؛ ^١ به، أهوو ولا ذللئ،، عل أوافى لا لكن للثبا<رن، ومزصاه للمم 
دلك،.صزح ولأتممئإلأإذا الريثة، 

القثاهة،بانم، مى او4 لكذزايي مئرؤع، ال ولا واجب، ايه لاأزى انا هال،• أماإذا 
بكمره.محكم ولا متأولأ، يصثر فهدا السة، ااُ—، من وليس 

ووعدايّ_.ا،جلخي حكمه فإنكار الدين مى بالصزوزة حكمه علم ما يعني• ]٣[ 
يعدر،فهدا بعيدة، ثادج أوق حديثا أنلم كإنان ١^؛؛، هذا بخهل اثه عرف، ص إلا 

)٥(،رنم المراك، ق الترم، اب، ايلهارة، ئاب، والنمائي: )٦!ص أخمد الأمام )>(أ-م-بم 
عاتشةحديث من 

للصائم.واليابس الرطب السواك باب الصوم، كتاب الخاري■ وعلقه 



٢١٧تتاو،،ق1ل؛هلاص)طساءل1ماممم( 

ْ ١١٦) محل

أن^؛^١، عباس اس ووى بإ قله؛ وجب الإنلأم، عن ارثي ومن 
الئحاوي.رواْ ئايئلوه،؛ دينه بدل ررس ئا](.' س اممب رمول 

وجوبمثلا— — فلو بردته، حكم جحيم عل وأصر عر؛-، فإذا يعرف، لكئه 
واجته،أي عل أوافق فلا ؟كن مهإ وقال• له، ووصحنا الأدله، له ونزدثا الصلاة، 

٠٠٤عاب قى؛ هدا إق ^١ أثئلأمهالإأ ؤ المثركول كثز مثي ؟كمؤ، فحينئن■ 
هذا.وأث5ئوا ]ص;ه[، 

ووسائلهالعلم أف مع كمارا، ليسوا ارى القن أف يرى من ؟ثمر هل قائل• قال فإذ 
الزمن؟هدا ق ائتثزت قد 

وكمرالثنارى كمر وكوذ يكمر، لا فإنه جاهل أثه عشل الأمر دام ما فالحواب؛ 
عندهممنثمحثل حصوصا حال، كل عل لتس الدين، ل بالصئورة المعلوم من اليود 

فإذاالثايق، ق معلوما هذا كان وقد إطلأيا، «رذا لا تجدهم كمروذ، ثصارى 
ايازوصات سءنى، انئة: ١^ صار ١^ لكن ١^، اقشو اكزئ ذكن 

العوامبعض ولذلك كمار، الئنارى  jLبمرح ولا الثلاثه• الأديان مولهم! يلهجوذ 
فإلالأجر واليوم بايقه يومنول كانوا ؤإذ فيمالت الأحر! واليوم يافه يؤمن هن>ا يمول• 

النار•من ينجيهم ولا يثعهم لا هدا 
العوام؛عند فيها الكلام مى يكثروا أذ المسالة هذه ق العلم طلبه عل محي، ولذلك 

اثدأ.ُذا يثن ئن ١^١:؛^ الثتمة من ئوجد لأنه 

الفصل.لهذا صوق تسجيل يوجد لا 



اسقضاه1نينيصالإئءاسبجءسل ٢١٨

تحلررلأ يقول! ه اممه رسول شمعت دال1 ذظمقتئ عمال بن عثإل وص 
إخصايه،بمد زنى أؤ انلامه، بمد زجل'كمل ئلاث: بإحدى إلا منلم امرئ دم 
مس؛١.بعر مشا قتل أو 

نحل"'

هممتولكوض•بالباطل، الخى دين بدلت ولأي المنددْلنحم، وتمؤ 

فضل

بجاإلالإم.ثظ:محمحلين
وعندْظ^بمثمحا، موشى م عل يدم معادا أف روي رلانه بلحتر، استتابة؛ عتر 

ظاءئنالأئل قل. ص ض أنزو َلأ ظ: iقال ، ٥٧١ء لإوز زير 
عدئن اضِ عد نن محثد ْبن الثحمن عد ض نالكِفي)الأ&( نوى و الدف؛ 
موتى.محئ،م تل من زحل عثز.محه عل قدم أنه بته: عن الثاوي، 

بمدإسلامه،كمن زجل يعم. قال؛ ا ح؛ر؟ا معربة من هل ;قءسبمنئ! عمر له قثال 
ثلائاحبمتئوْ قهلأ عمئ؛ قمال عنقه، ثدما0، : ثاJ به؟ قعلم ما ممال: 

ال!يلماشِ؟ أئن ثزاجع أز ثظ:ثوب، زانثبموة زغأا، م؛زم زأطهوة 
ولمولممح، لمأحفز، إل 

عريبا؟حم من عندْ هل .ص■' t ١ ت 

الفصل■لهذا صوق تسجيل يوحد لا 



٢١٩( احكامالوتد ubايلالبض)مماسهإو 

اثِدإءةمل Jjipزلأن؛همبيالإظبموالإأئقلإ^ا، 
محورقلا الإسلام، رجعإق فبهته، رثيت عليه، ثأش ^١ له، عزصغ لثبهة 
وبجس،الإنسابة، مدة 3، علته بميى هدا نتل انمئلاحه، إمكان مع إيلأيئ 

مولا هإذ لة. زئغ U خمُ لا ثتئ ئيئ، زوفثذ ق؛_، ئدض 
ُ.واثت هد عصمته لأو صإثئ؛ تحب ١لإنتتابة، 
قشيه لأمملأ؛صإزاق فزائ،لإيملءإهاله زص ازظ ثإن 

أ.ءا ولته، وهت، من ايام ثلاثة له وتت، صحا، هإدا نخر0، حاو 
نشئهلا ئثأثدة، فوق آلم لأن ءظوغه؛ ثُ لإ ص، ثإن!زتئ 

كإل؛J_5؛،مظنة الثلؤغ لأف ؛لأ؟ا؛ استتسن، ^ ijهإدا كا-قد، الصيئ، ق حق 
لاكهإلولمس1ا فيه، الإنساق هالات 

علبالإصراو نجب المتل لأف جنونه؛ ق بمو لم نص، عاقل ازثد ثإن 
سئلأتحذ،دالإيار.

اللأئ وثبشن؛ ؛i^؛، ، ٣١لإرتكابه عزو؛ هإلأء، أخد ؤ وش 
ااثزد<.أهو قثاء محتل، هأشتة عهدثه، لا '5افتا 

ذلك،ق رأى إ0 الإمام، رأي إل يرجع الأنسابه أف هدات ق الصحيح ]١[ 
لم•إلا يوم ولا ٥^، والأصل قلث، ؤإلأ انثاثئ، ننشئ 

أنئلأبجولأ،لأمحءائ.]م؛[نءاأئ 
تّا[بمقأنامحلألخكبفيتي.

]؛[ساعلزأيسِرىالأنثا:ة.





 Lu؛S ٢٢١( ا،رتأ احئام باب الض) اهو ننال

آدم١^١ »شثثني قاو: انه مال زئه عن يشُ محا س البئ ممال شما، مال 
الأحدوآنا وولدا، صاح؛ه ي إل صوله! إياي ثثئه أما بستمني، أذ د يسغي وما 

هدامن والئوب؟ أحد٠٠ ^١ له ولم يولد، ولم يبد، لم الدي الصند، 
ذقولهبالإقثاقا١ل

فضل

وأف،، ٧٥١إلا إله لا أذ يشهد أف الأصئ، والتكمر  ٥٧١من الئوبه وقت، 
..برْ.بمق،........ى آنس -قم اممه؛ ومول محثدا 

القرآنق قال تعال اطه لأف النافق؛ حتى يوثته تمل ان إنكل أف الصواب [ ١ ] 

أديكاأ0؟إلأ مّائا م محن وأن ١^ من آلأنمفي الدزلي اقسنفي ءؤإة الكريم؛ 
آل1تؤعنيركاهمع هأولتاكن- ئب دنثهم ولحكوأ أق وأعتصثموا ك>وأ 

[.١٤٦،:LJ]ا

ألثوكه أو )؛1وسء المولث يكنه عر،،I ثدل لا فالآده ردتة ثكئرت من وأما 
ئزمحَةثأ أكن;١^؛ ؤ؛ن قال: لأة!ض تمر؛ 

ثشملوائزك كثز خز الئوبة مثول 3، والأحاديث الأيات وعمومات ]الن—!،;U"؟؛[ 
يالشبهذا وينظر، يثتبعون يهمث التتح، نثادة إل عقاحون هزلأم أف إلا هدا، 

لمولالأن:ة.

محلفإذأنثم حال، كل عل محله وجب الرسول}. سب فمن للمثل بالسه أما 
المسلميرن.مع ويقن عليه، وصل وكمن، وعئل، منيا، 



اسقضاهامهمصابمماسبجص ٢٢٢

محماJاأف أويزعم حاصه، العرب إل بعن ه ^^١ أف ينممد بمن ؟كوف أف إلا 
بجأنلإاممهئنمث

الخذ لأيه الإنلأم؛ ■حالف1، دين كز من الشهادم مع أو؟؛^١ ^، 15الناس إل 
يسدمما الشهادة يريد 

روايتاذتهميه ممط، اف رمول محمدا اف مهد ؤإف 

إخدامحا:
كمنهلأف ثإنلامه؛ حكم كاليهود، بالئوجد يبر بمن لكف إف والئامحه• 

بإسلامه،هب لم ازى، كاشن يوحد لا خز كاف ؤإف محمد: لرنالة بجحدْ 
؛٧٥١يوحد حر بإنلامه 4^^ قلا موحد، عثر لأيه اطه؛ إلا إله لا أف ينهي حش 

ممال،ؤمئبجاكالس

يرجعحر إملأئ، يصح لم محرم، انتحلأو أو محرض، بجحي ارثي نإف 
اعتمد.ينا ورصوثه اش كدُب، لأيه السهادث؛ن؛ ؤيعيد اعممدْ، عثا 

ِفيمممردا، أو حماعه صل سواء بإسلامه، حكمنا الكافر، صل ؤإف 
بمه،بإنلامه مح؛ الإم، به عص نكن لأبجا الإنلأم؛ أو اوص دار 

الإنلأم،دار ق كاذإلملأتا اوص، دار كاذإنلأتال U زلأف !١^^١؛، 
كافهادةأن.

فإذابإسلامه، مقؤ اثه صلاته لازم من لأف حكتا؛ مسلم بأنه عنه يعو هدا ا-اء 
رأيتهملوفال: أما مزتدا، صار ولوزجع الزجؤغ، منه يمل ولا يإنلامه، صل 



٢٢٢هاساث1لاضاص)و1بامامضا 

ُالشهاذى،يلفغل لم ؤإف يإنلامه، حكم مسلم، أو مؤمن، آنا قال• نإل 
أنيخ،ممدهم1بماتيأال

محل

٥^١ققي ٠ امحت فول بالص؛ ؤذ الئذَة عل أصن و1ذ 
وخمثكالألالإنام، 

الزك•

يقصدلم فهذا معهم، فخرجت ئزهة، إل حزحوا لو ك،ا معهم، فصلئ يصلون، 
الأءلكسائر المن، بالمخائة ودأءل أبا عل صل إنا بماذة، أما عل الئلأة 

الدريوية.

أماسلم، لم فهذا عتتادة، أثه دري لا وهو ثعاه فإذا وا-اج، الصوم وكذللث، 
مصيإذا الصوم وكذلك الن-هاذتين، عل لائفاله فنعم؛ عبادة اثه عل الحج ٌُل لو 
الإسلام.بدين حاصى وجه عل عباده نحد لأيه منلتا؛ يكون التعبد به 

فحينثذمنتهزئ، اثه عل ثدل قرينة وجديتج إذا إلا بإسلامه، حكم أدف ؤإذا 
يإنلامه.وح\كم لا 

بها*الإُرار من فلابد هذا، بغثر ردته كانت إذا هذان من ويشتى 
يمزأف بد فلا ، ٧٥١ثوحيد كان فإل ان٤ز، بعآ يمز أذ فتها بد لا انلإ مى التوبة [ ١ ] 

يدفلا الزمالة عموم انكر كان ؤإف بالثهاذة، يمز أن بد فلا الرسول ثهادة كان ؤإذ به، 
هيهذه بالثزصى، يمز أذ بد فلا بالضرونة علم مما قزصى بجحي كان ؤإن 7با، يقر أن 

.  .َُ



اسقضاصهميصاسمماسبجص ٢٢٤

صنالولا الإمام، عل لإئتئاته ؤيعرر؛ أناء، إدنه شر عيثْ قتله نإل 
ه؛لأمصهتيمحم.

شو

كزناِمامح، لإل ٣ بدمه، مخ ض لأنة دقة؛ لإل لإ ازظ، ^١ 
ثه؛ماك، Jالإساع، كالإصطباد، المنك،، يمفى نبب منه وجد و1ف المحصن، 

لدلك،.

ماله،مذ ديوثه وبمفي فته، التمحزف ؤيمنعه ماله، عذ يدْ الحاكم ؤئزمع 
علته.١^^ مذطزمة عو نينفق جناياته، وأووش 

إفموموئا، ثصزفه كاف زثحومحا، أوهه و؛ح ماله، المريدلط ثصرف ؤإو 
خماعةحق يه ثعلمق لأيه باطلا؛ كال يسلم لم نإل صجحا، وموعة تسنا أنلمم 

■^١^ المريض ئئ يأئبه بردته، المئلممئ 
موجبدمه، إواهه ملآكوا ١،^؛>^^ لأل بردته؛ مل،كه يزول بكر' ابر ومال 
ضهم-بألتزوو زلأنهزالث،هش، ■^I^، لألأ أل:نلةوا 

مإلمنه، أهله عق ينفق ولا النم،، باشباب يملل-، ولا يصرهائه، لصح ^ ٨٥ماله، 
^:li؛ئنتهُ لأف دثونهُ؛ ك، ناث أز متق ثإف ظ، يكا ثذَأوه أ-م 

مقاءَد:نهااا.

منئتأفذ ولا ^، 531ماوكه؛يزول فلا موهوما، يكون ملهة أف الصحخ.' ا ١ ] 
إفلوؤذ.' أما سظريوقه، دمنا ما ماله ولايباح عليه، محجورا فيكون فيه، ١^^؛، 



٢٢٥ممبهن1داءلص)بمباجمامتاا( 

ثيوحد فحسد ا1له_،ُا'؛ عر أورسويث الله تب كنن فيه اليه مل ^٠ دثا هناك 
فهو:رىتنه الإسلام)ن شخ نأي عل إلا ١^، 3،:^، ومحل ماه، 

بينالتوارث يمنما لم ;ْ؛هبم؛أر الصحابه بال وثئثج اذنلمون، أقاربه ا.لندد أف 
^،٥١٤١١الثلم يزث لا  ١١رمح.بمىت ئه بن أتانه حديث ظاهر لكن ودوتئم، الردة أهل 

\ذئفأ.ثلأالكافئانإم«رم 
موقويا؟ماله ق تصومه يكون هل يصل لا من قائل• قال فإذ 

يكونوعليه واصحه، أدلتها الصلاة تارك ممر أله ملأذ مرتد؛ هو فالخواب! 
ماله.ق يتهزف أل له وليس عليه، محجورا 

ويعيشمارقه، لا زوجته فإذ أصلها، من مشكله الصلاة ثارك أله مأف مع 
أولأد0،عل يدخل ز الكافر معاملة ولوعومل الكافر، معامله يعامل ولا أولاده، مع 

هوالواجب.وهذا فالث1فأ ؤإلأ تصل أن إما وقلناث روجته، وبين بينه وفرمح، 

وضاقu^، أو الإمام ئقاْ إلا!ذا الئلأة -ارك المدم،لأتممرول ق أنم عل 
إماله! يقول والإمام رأيه، عل الثلث يرى أن مرصة اله موهده ٠، الثانيةر وقت، 

محلوإلأظاك!ئملأبج،للكظ.

(١٠  ٦٨القاع)\-إ وكثاف ٥(، الهداة)ص:؟؛ انظر: )١( 
)آ(الأمحياراتاس)ه/هأ؛(.

(،٦٧٦رنم)٤ لم، الالكافر ولا الكافر الملم يرث لا باب الفرائص، مماب البخاري: أحرجه )٣( 
خ.:بمثمح.زيد بن أمامه حدينا من (، ١٦١٤)رقم الفرائص، كتاب، ومسالم؛ 

(٢٥٣/١لإراداتضحالهوق))إ(الإنصافْعاكغ 



سيقضاهانيهمصالإئماسبجضل ١٢٢٦

حلامه؟المأله أف ْع الصلاة، تارك عل الأحكام رتبون كيم، هائل؛ قال فإن 
ولاعليه، الكمر أحكام ترئس، عل المنلمون أم فقد بكمرْ حكمنا إذا قلنا؛ 

إذانمول: بل فيه، غتلمح لأنه الأحآكام؛ عليه رنبؤ لا ثم هوكافئ، مول،: أن بمكن 
رالإحماع.يرئب، الأحكام فهدم بكمرْ حجمنا 

دون١^١ من رصع من ونكاح وئ، يلأ كالككاح المسائل، كل ق مطرد وهذا 
شرط،لثمي عليه؛ الرحم وجوب ق حلاف، لوجد بائرأْ الإنسان زنى فلو ا-قئس، 

الحكمست، متى نقول: بل ا حلاف،؟ لوجود رحمه؛ لا نقول؛ فهل مانع، وجود أو 
أحكامه.عليه فالإحماعسس، 

كانإذا اذ الإنأ0 لآهأننق سعدى بن الرحمن عبد الئيخ قاله ما أرى إم، ثم 
المأله،لأحتاJتإ ؤإلأ عليه، ينسي أف بد فلا معم(، مدم، عل يمشوف تمع حمق 

وصارالبلد«، ل نيي قد السابمين الأصحابه مدم( أن مدرنا فلو . موصى وصارلم، 
عليها.نمثى فإثتا الحاصرين، عل؛إئهم بفتوى يعملون الناس 

لكنحلاث،، الدحان ئزب، أ0 المواعد— —يحتس، الل.م_إ عل ائه ذللئؤ: ومن 
٠.مئوءْنزكهكأر ذتم( لكل والأول ودحان، مههمة حل والأفبه ١^^: صاحب بمول، 

الأحكامالدحان ق عبري ئالت انه الوثتؤ ذللثؤ ل العلمإء لبمض ورأيت، 
لأفالدخان؛ نبه إذا إلا ينل أن لابمليع الإنسان، كان إذا ومح1، مال: الخط، 

ازقة)\(\لأجواة 
(.٤٧٧)أ(ءا؛ةاض)ما/



٢٢٧ممواه1دا،لاصربمساجممج( 

قفل

ولد،ولا اوثد و1ن ويته• عل محورإمحراره لا لألأ ١^؛ انتوياى قور ولا 
استتيبهإدا وابده، بإنلأم محإنلامه لألا ولدم؛ انتوقاى هز لم 

ثلأئ1،هإلىبئلألأ.
والدةمذ نورلأ هدا لزلألإنلأم، لا محأ لألا اص؛ ذ\ظ 

\محيد/و\ؤظ
خازهزممزلأبميخيمنٌ 

٠،^^.تجاز 
وثبدالحرب، دار روجِفي إدا المريد أحمدل عذ رياد بذ المصل ومل 

ضحإلهخذ.عبتدا ويكونوف الإسلام، إل يزدوذ هال! دولد0؟ يصع ما ل، 
ثإذاالإنلأم. مئة!لا بمي زلا ١^، م زلدْ ةوزإماث لا آلا ^١ ظاهث 
كزأدهكمره، عق بمؤ هلا كمرْ، عق بمؤ لا مذ ولد لألأ زى؛ نسه، بمد أنثم 
مزردته'ا'.مؤحودا كال الدي 

يتملا ما لأف الدحان؛ يئزب أن عليه نجب فهنا ةالت منهلئ،، وبدئه مشغول، هلبه 
أناأما فيها، الناس يضهلرب يفلهر ما أول الأمور وهكذا واجب. فهو به إلا الواحب 

مضؤ.اثه ثبش لأيه حزام؛ الJحان أف أشاكا فلا 
أفإلا الئهلم المصل، مله ;؛^١^٥ أحمد الإمام كلام وجه ما أذري لا [ ١ ] 

حرسوف.فهم ا-يزنم، دار ق ؤلدوا داموا ما ت بمال 



سقضامانينيصالإئماسبجضل ٢٢٨

قفل

وا-لإافهيإنلامه الإنلأم حكم الوم لأيه عليه؛ مضموف المرثي يئلممة وما 
بداولحى هإل به، اقراؤه بعد الدين جحد كمي بجحد0، عنه ينمط ملأ به، 

زالمد مال! أونزى، همتل الحزد_ا، ^ ١٠^؛لحى إذا ١^، أحمد عى ووي ممد الحرلتا، 
يضمىأذ محتمل دJك، بعد ثزمث ئإ حنايته، يوحد لا بمني امحم؛ عنه 

صلأثمُيمحلمايدللم
:شن،ئهتحاصا'ا.

ءه م المحيييبكر ابا لأن قتالها؛ الإمام عل وجب وامتتعش، طائفة ارثين ؤإن 
كالأصلبم؛(،قتالهم موجب ممارلاعهدلهم، ؤاثم الرئة، أهل محاثل ؤهبمته 

راجاءمال؛ شهايت، بن طارى روى لنا يمحمنوه؛ لم الحزين، حال ل أثلموه وما 
ثدوفممال! الصلح، ينالؤب رمح.بمثن الصديق بكر أبا إل وعطماي، براحه وهد 

لسل١^، أمر عق ةتلوا هتلأثا إل نيقبينئ.' عمر ممال ثدي ولا هتلأثا، 
الحاريازوا0 ;محهعنئ« عمن مول عق الناس فتثري( دياُت،، لهم 

مزتدا،كان إذا انه وا.لاوهو_، بإسلامهم، محكم أي! الإسلام،، إل رريردوذ وقوله■ 
وأئهرُأبيه دين عل لكفز بأنه عيه يتكم  jJ^Iفإل كافره، وزوجته 

هدا.ق إشكال ولا آينم،، ما يصمن أئه لصحيح ١ [ ١ ت 
للإهائ.الشاق هدا ]٢[ 



٢٢٩ه1به1لاصص)بمأخ51مامسو( 

داولحق إدا ك1لؤاحد وجهان؛ مميه شسا، الحزين، دار عتر ق أئلموا ؤإل 
ههوالمرثي، أثلمه ما أف الخطامحس، وابو والعاصي، موتى، م ابن ولكز الحزيتظ، 
احاعةِفي وعئثمل ثالحنين،، ممتنعه حماعه أو واحدا كاف عالمه،تواء مضمون 

مح1لأًصنا1شتإاص.

محل

إنلأمة،يصح لم وااسسأين، كالدس حى بعثر الإسلام عل أكرة ومذ 
ذ4ُذلأ،،بمززاوالإكناه.

ُإنلأمهااأ.م دينه عل لامحورإوزائة زتذ كالزد، بمص عؤه نإذأكرة 
زضاز

الأول.وا1دم_، منه، يمل ، ٧١وعنه! أحمد، عليه ثص مزداJا، 

الومحاربوف كثار أثبمم فالأصل ؤإلأ يالأثد، المريديذ يعاثل أف بجمح، ا ١ ت 
ؤتاسهمبالأسد، يعاملو0 فإثيم قزل هناك لكذمادام المسلمس، اتلفواعل يفمنوذما 

ولكذمنون، لا وهزلا؛ دينه، عل مز الأنئ فالكافر نقو، فيه الأنئ الكافر عل 
المتع.فهو حكمهم ق الصحابة عن صح ما ذللث، مع 

فبماملبإسلامه، محم لكذ الآ:حنةعلمح، j( لأثث الأحزة؛ ل لا ص ]٢[ 
قتلناك!ؤإلأ سلم أن إما للئزثد؛ مول ولهدا المحر، أحكام عنه ويري المنلم، معاملة 
فيلم.

عهده،زال لأثه للعهي.؛ كالناقض يعني: دينه« عل إقراره لحور لا ررمذ وقوله؛ 
مله.ما محب، الإسلام لأف العهد؛ مض عقوبة عنه وتنير الإسلام، إلا منه يمل ولا 



اصايقضاه1نينيصابممأسبجص ٢١٢٠

kjU  الساحرحكم

ويمتو،يرص، ٧^^-،، الأبدان، وعمدتؤرِفي ورقى غ}زئز 
ثعال;افه ئاو صاحبه، عذ الرو-جتي أحد ويأحد وووحه، ا1نء ^؛١ ويثرى 

سبماثه;ومحاو ١[ • :٢ Syji]ه وطيي، آم بس يب، ة-و'ؤدك ما ينهما ؤثتعلثو0 
وينمآممش،فيأتسه؛ؤ يوله: لالفلق:ا[إل ه ؤشأعودخثآ'م 

ولولاعقدهى، ق ؤينفس محرهى، ق يعقدف اللاق الثواحر يعسيت لاكلقت٤[ 
مه.الإتنادة يآم لإ ق، 

١^إنه لثحيل إية حص نحر، البي. رُأف لآ.بمها• عائشه وروت 
أحدحاهجأش ملكان، ررآتاف يوم• دان لها داو< وانه يثعلة، وما الشء ينعل 

الجل؟وجع ما يلاحر؛ رأبى يث الدى سال رجك، يند والأم رأبى، يند 
حمز ومشاطه مشط ز الأعصم بن j؟Lj هاو: طثه؟ ةس هاز: مطثوب، هاو: 
البخاري.ززاة أزؤال« ذي ثر دهملا؛و طك 

منلها؛كاف إذ قلة وجب، رحل هعله قإذ حرام، به والعمل الئحر ويعلم 
بن١^ غأ ئ٠نالأ بن ه ^;١ »اكث، هال: ثدة بن تجاله ص _ ئ 

ثلاثيمثلنا ناحر. كل ائتالوا بنته: موته هبل ;?؛قهبمه عمر كثاب حاءثا إي مس، 
وابوداود•أحمل رواْ يومُُ تواحرِق 

القاح.فيه الذي الكافون هو الدم: شنه [ ١ ] 



uUS  رالبمي اهل تتاوuU  ٢٢١السام( م

رحلاكاب بن جئدب ورأتم( تحري■ لها أمه لآ.بمها حمصة وقتلث 
داشساا'.محصزبة عمه، بن الولد يدي( بهت بحرا يعمل 

أغثأ١^ نقال: ك. و نص يمل.  ١٠٨٥^١>-،، تاحنم ثأثا 
^تمتيه،ىإ:ظهي'.

ؤون\ءئز\ذب5ئ\,لا.' ( J^Jه؛ والعمل الئحر، أصحابنا: قال، 
هلأممًفثنأزل ألتمومآ ألثاس بملموف أحخؤ!ركتنوأ وذتؤآً نيص 

هذي دلا قسه نحى اتا يقولا حئ أحد ين بمنمان وما هنروث بمائل 
روايتان:فيه ينتتاب؟ وهل قطلمه. يكفر انه عل هدا قيل ]اوقر0:أ'١[ 

لا،أو مكمنا يحرم كان مواء حال(، كل عل يمل الساحر أن الصحيح ا ١ ] 
لصزيه.يقعا تانر؛ لو حتى 

و\ثو'قم:

٠اؤوم^الكريمة: الأية عيه يدل كعا كمر، فهو السياط؛ن بوايّطة كان ما الأول• 
١[.■ لاوقره;أ ه ذكي  ١١٥فتنة محن إنا يقولا حئ لْد ين بملمايب 

تحبلكن ناعله، ؟كمر لا فهال*ا ذلك، أمجه وما والعقاقر الأدؤية بواسطة اكاذ(ت 
محل.أن 

فالصالأعصم بن يب قل عدم وأما يمل، أيه والصواب صعيف، هدا ]٢[ 
٠.وفتنةر ثز فيه ما يمعل أف تحب ولا شفاه، قد اممه علل؛iS ءثيألءقلأ0رآكألأم 

كابت لم وم(، ٣٢٦٨)رنم وحنودْ، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب اJخ١رىت حرجه أا 
نههبمه.مخثة حديث، من ٢(  ١٨٩)رنم الحر، باب اللام، 



اصضاه1نينيصالإئءاسبجضل ٢٣٢

jS/jينشبوِ،  ١٧ظ^,ءئمح الصحابه لأف ينتتاب؛ لا إحدامحات 
اشملأ:زوُرملإ.
لا:زدذلإ لأو نة؛ ؤزخق : kjونش :1^،، ذ\ه\ثنثاب.

ثكدانتملهُ، ض، ^.١ء 
^^ملأ:نلح:نبمدم

'■١٣^ؤرعوف سحثنْ إبجاف صح 

قفل

أوأحمد عن نقو ممد !،، ٧^١٥الخن، من 3؟^، ثة ١^ الكاهى وأي 
يانأممحا،هزمحمحهم

١^١؛،طزفمنالئحر،والئاحئأحنمث؛لأثةئنأمىدأوأحمد؛الإنلأم. 
م.

أنئواثه4: هي، ِس لأي لكن نكفر، ]ا[اصأئزبمُمحووترلكن 
عيه،يمز ولأ ثكفن، ولأ بمثل، لأ أنئ ي الأئ1ر أتاه فياتل تنيئا١،، محل لأ 

تمل.يوش أل والصحح المسلسر، يدثن»ع ولا 
عنتج: أوالذي ^^^:سمح؟هلهوالخىمحءناك،، قال لص'\ 

ايعن ي ١^؛؛، وأي ١!^، عن ي الدي أنئ فالخواب،: ١!^؟ 
يربملولالكهان كان ولهذا وخرم؛ بالأرض يهلوف ابن من صاحسح له يكون فقد 

(.٣١/٩(،وص)٥٤٦(،والهJاة)ص:٣٠٣/٢^ض)



٢٣٣مم1ي،تتاواضصرئسماصا 

فضل
ُُا ث َأءَا ه اََُْم؟؛مََْماس .آْم َآ ء َْ |1.• |'َ؟م

زئدمميي. ذكزنا ١^ اشم؛ سبمِفي ءق الشم، محل زالإي 
^محمحلي،قاو:ممبجفبج

يدهيقص كدا، ويعمل فيه، ؤيغيب ماء، الطئجمِ َفي محعل إثه قز•' الناس، 
\]شةن؟محل ^١ مثل يوش أذ وى ئه: مل ؛!١؟ أذوي ما ؛ ؤداJ كامحر• 

هدا.ما أذوي ما ئال: 
علئها،حطا أحط وجل! ممال الشم0، دعدثيا امرأة عن بّترين ابن ومسل 

مزاءةأعاJلم ما محمد! ممال اكنآد،، عاثها وأقزأ ا-ظ، بجع عند ١^٤٥؛( وأعرر 
زالتثمن.بين;1تاءخال،ثلأأذريظاط 

يداويؤ•مذ يلثثس امرأيؤ عن يوحد الرجل عن المشا بن نعتد ونتل 
أخاك،تنخ أف انشدنث إن ما;قع. ي:نة لذماقو، اشُمماد ش ؛^١ ؤال،: 

سالأممئناقئ،ثلأقلااا.
م؟َ 

وكدا.كدا ميكون فيقول! به، ؤياتون الماء، مى اؤمت يلتقطون ابذ 

الكهاثةأو الشم طريق عن اiمقه يدعي مذ وكل اسم فهو أعم، والماف 
للئاحر.يالنست أمنه أحمدالإمام وحمم، عترهما، أو 

—والعياديوجد لأته مشكنه؛ المسأله هزه أف والخقيقه حيث، ١^ عر يدل بل [ ١ ] 
لهم،ي-رتحب العاءيه~ اله أل ~نحالهر ان الإنسجع إذا بالشمحر، أصيبوا اناس بالأه~ 



اسقضميصالإئماسبجضو ٢٣٤

تعصهايكرم كلها العائله تكون وويإ يتأدول، وممأ ؤقأدوف، بالغة، إصاءات يصابوو 
قيقول عمقتحل اش دام وما ، حلا؛؛4 المسألة دامت، ما قائل! يقول فقد ؤيتعبه، تعقا، 
أفأحش لكي ا-ا، لالضةت'اآ* ه نشهم محلا صرهم ما \ذُو؟.' القرآن 
يينهإ،والحايرْ الأتر، وينقض واحد، ثنحئ الثحزة، ثلاعب إل وسيله هذا يكون 

ينقضواأذ يريدوو أنم بحجة الئحر؛ يعلم إل السحرة سابق إل وسيله أويكوف 
حدا.مشكله المسألة فهده الئحز، 

يخنالدي ١^ لأن ئوثتهي؛ ي قزئث قد والثقلائ 

*ء أ* 



٢٣٥كت1باسود)وابءمحااسدب( 

لوابظاأاسربأا' 
WH*

عنتديع طي؛ الإنام وعل الثبتل، ونحذ الطريق، مطإ الذي وهو 
روايتانIمميه مالأ، ؤياخد يمتل، أف محبل به ظفز مإل الناس؛^٥، 

بلدا.يأوي يركة محلا بجه، إحدامحات 

وش•حبس، مذ يرى بجا بمررْ دالئاط؛ 
لالأئالة:مآمآ[ه ٥^١آلأبج( بموأ ثعال؛ الله موو الأول؛ الرواية ووجه 

•نمهم وجوب، اللمظ وظاهر 

مهم.اممه حد ؤإيامة لممزيرهم، طلهم يمهم إف قتل؛ مد انه الئانتة؛ ووجه 
حشيطلتوا أف هربوا إدا يمهم ماله؛ انه قهبمهل عباس ابن عن دوي 

كانوابجا اصضiلمحاها مذ م ا-قدود. عؤهء صام يوخدوا، 
•'٢^

•الحاوبئذ* ®حل- ت المطبوعة ل وقع [ ١ ] 
صأثزم، اسين لأ:ساو بمد ي وكم \ٌ\ هدا: ق ١^^ ]٢[ 

فالئؤوينه إل ينه مل• س ماهم إذا أما ثئم، يوثوف ولا يأدو0 لا بحر مهل وق 
الأوض•مذ الم مذ ثؤغ الحبس لأف تئبموف؛ هذا وعل يئشمت:هذا، لا 



اصضاه1همهمصالإئماصبجينل ٢٣٦

وئمما ( jjjحتا قتل مالأ، وأحد ممتل الصحراء، الئلأحِق نهز ؤإذ 
محد،لإبم،محظبجمة،

لإليصلب ولا فيه، يوقتئت ولا التوقيف، طريمة التوقيش لأف فيه؛ ثوقيث ولا 
موزو،بجزم،تنتن.

هل،سطثناهاال

يقنتإل تحتاحان منألتان هنا ا ١ ] 

أوبنده؟القتل، لإل يكوف الصنب هل الأول; 
اأحاJنما،هدا عل وأعظلم أنكى كان القتل لإل كان إذا أنه شك لا الحواي،; 

الزبمبن افب عد لأم قيل لثا ولهذا قائده، هناك فليس القتل بند كان وإذا 
يبجها.بند ملحها الشاه يصر ما قاك; وصلته! اممه عطو قتل ا-لثجاج إف 

متز'لوبمو،حر;ظس>'ا،
ؤيروثه،عنده، من الناس يمز حيا، لوكان كعا ليس لكن سك، بلا ئشهثر فيها وهذه 
له.إذلألأ وأشد وأعظلم، أيكي، فهذا 

وثند.يمهويوبيخه امتهاره اآمحود لأن ^^؛٥؛ القتل لإل يصلب أن من مانع ولا 
انآكىكان وما والأحوال،، الناس باحتلأف قؤف اآثالة إل يمال; وقد غره، ووئع 

فلجع،فهوأول•
وجه،له مل-ث، بأنه القول( أف مك ولا يصلن،، لا مايت، إذا اثه اكانيهت المأله 

استهن.إذا خصوصا يزكه، مذ وهوأقوى 

I (.٢٦٢البهوق)آ/ شرح الإرادات ومتهى (، ١٣; ٢٧امر)والشرح المقنع مع لإنصاف ا



٢٢٧ةتاو،اسرع)بمبم(اسربا 

يمل،ولم ١^ أحد و|ل يصلب. ولز حت^، محتل مالأ ياحد ولز ٥؛:^، ؤإو 
افهو لمن وحن،؛ حسمك، ثم واحد، نمام البمزى(ي، ووجلت الثئز، يدم نمنت 
يمقوأأن فيأ'لأننيصادا دممل ووحوي أئن بماي-مف أل;بم ءؤإن1ثاجلآؤأ تعال: 

هألأرض يى أونموا جلف نى وآرجثهم أنديهتد يثظح أو أوبمكتئتوأ 
]الائدة:م'ا[اا'.

ب؛نمحنع ألا الأية فظاهر -ءؤأوه، بولكنها بالواو، ليم، الأيه أف الحقيقه ا ١ ] 
يكونفحينئذ القتل، بند الصلب او< لعه الصلب مدلول، كان إذا إلا والصال_ا، القتل 

بجناله|ملأينالأغلإلالآنثلفي
توالإمام وأف لشحتثر، أو للحميب، ه بو هل خلاف؛ فيها واثنألة العقوثة، 

ئلمنل؟خلاف، من وأزجي أد:آلم مطغ أن ونأتما القتل، لوانتطوا حش فيهم 
كني،بمإذلش،ائوثمح،.الأءئلأتجا يكن 

القتلين جئع اننا عل يدل، دليلي مى فلابد لالرس_ا ، ٧١الئتة سنت، ١ ^ب 
الأفاظلأممل،علابمع:عا.

ينلن؟مص فإل والئللأ ١^^ بن نحع لي إذا ط■ ئال، فإن 
إل Ltjlajالعموثه محقه لم فإذا ينزل،، م أمره، وسير؛ر ينتهز حتى فالخواب! 

فالنألهاآصلعة، إل ينظز أن الأمر وئ عل وأن ه ٠^ جعلنا إذا وأما 
القئلأد وأتم( فإذ أزيغ، اثه يرتم، ما يستمْل أف الإمام عل ونجث، إشكال،، فيها ليس 

عليه.حرام فهذا دوثه، ما إل ثمئزل أزئغ، 



اسقضاه1همنيصجماصبجضل ٢٣٨

افهرسول ررواثغ هال؛ ثمحه^بممحا عباس ابن عن يارسناد0 داود آبو وروى 
أصحاثث،علتهم ممطع الإسلام، يريدوو أناس هجاء الأسنؤئ؛، ^٥ نا أ. 

زننوصلب. ؤذ ١^، وأخي قو تذ أف فؤب■' هيالثاذمُبائ جيدل كرل 
منوريلة يده نمت، متل، ذئأ ١^ أحد ومن . هتل١١٢، ا1او ياحد وب° قتل 

اوهدايص.خلأء_،،،ل 
هانثزىمحائ، لأبا الحثا:داءت،، ةذْ حمح و اقاثر محأ اوذء زممب 

الية.انتخقاق و ناقاشئ اوذة يه كايهادبمثوي ناثاثز، الثذءُ فيها 
لأفيمل؛ يم يميع، انه أحرى• رزايه المال وأحد قتل فتتي القاصي زدكر 

حدمحا،وجن، اجتمعا هإدا مفندا، \قوأ أحد حزاء والقطع القتل، جراء القئل 
كالزنازامهة.

الريا،كالرجمِو، دويه، ما نقط قل، اُلثدود ق كاف مش لأيه والأولأول؛ 
ثالقطعلاليقا٣ل

]ا[يخي:ولميد،.
ينقى.فهدا أحد، بلا الطريق أحاف مذ الرابع؛ والشتم [ ٢ ] 

الأيههذه أ0 ذكر وقد رمحوممئبمنئ. برزة أي إسلام قبل كانت، ا،لوادعه هده ولعل 
ثنزلأن قبل كانت، المس١ن قصة قاف كيلك،؛ الأمر وليس قصة ق ثزلن، 

٠.ر الحدين، ق حاء هكذا الحدود، 
رحم.دام ما \ذؤؤ' ق القطع ينمط يعني؛ ]٣[ 

سرينيخوسابن قول( من ( ٥٦٨٦الإبل،)بأبوال الدواء بال—، الطبخ، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 



٢٢٩مماوااسوع)وابمااسربا 

نحل

منلأل سلاح؛ ماتل أو ملاح، نته ؟كول أل الحارين، ثزط ومن 
لأملأخوةلأئسوُ.

الضمنعل ؛؛؛ Ijملاح لأيه محاوب؛ مهو والحجارة، يالعصا قائل نإف 
زالأياف،،كالخدت.

وجهان؛محه الصحزاء؟ و لإكوف أل قرطه مذ وهل 
ِقنهرم قإف الصحناء، ِق الثلاح يئهر لحى محاربا يكون لا أخدحا؛ 

الخزقي؛كلام ظاهر هذا ثمحاري—،، قلتس يالمناي، فيها ونعى قريؤ، أو مصر 
؟فوفإي العريق وقطع القريق، شؤع محي ت يتمى الغارث؛ن عل الواحن، لأف 

و؟5وئولأونأ5ئئلم، فتيهن، عالتا، العويث، فيه يلحق ا1صز  oSIj'، الصحزاءا َفي 
محيمن.

ض،اؤه بمئوم لكنوا؛ ط محاريوذ في أضخاث: صن خمائ زمحاو 
ئة،نوابالآأزلا".ا4تيأم ولأن 

وقالتلد ق يكون الطريق ثم للعانسؤ، التنميه هذه بأف هزا عن ونحانم، [ ١ ] 
١^١٠.

،غيرها أوق الصحراء ق كانوا مواء ريق، ةطاع يكونون أنم الدهبؤ ]٢[ 
وهوالراجح•

(.٢٦١البهوق)٦; بشرح الإرادات ومنهي ٨(، ; ٢٧الكبم)والشرح القغ مع الإنصاف )١( 



^ثاضاه1نينيصالإئماستيضل ٢٤٠

إلهادة اوث شمحر بط يخر ق دَاتا كبموا إذ الماضي: زئال 
لكثزةالعوث، لا يحيث بلدا؛ أو ٧ حصنوا ؤإذ محاريتن. يكويوا 
يلحمهملا ١^^، لأف طريق؛ شؤغ ظز ١^^،، من ١^• بند أو العدد، 
الصحراء.ق من مائنهوا عاده، 

نحل

ذكشر قر لإف ١^، لأخذ قاصاJا يمل أذ الم: بمتم زثفوط 
ال۵بمرأ١'.ق الخاتل  ٣٢وحكمة يحارف، هشز 

مميهذما، قتو منلم أو عدا، قتل كحر يكافهه، لا من المحارب قتل ؤإذ 
وووزت

ثنثمل٣ معال، ف حد ؤلامه روينا؛ ما لعموم ؤنحلب؛ يمل إحدامحا: 
فهامحاه،محلحاثايج.

.لأ;قوىا؛بملأا.ثاكاط;'خ.يدكنومحه: 
فإثهالأزنحن ق اد للإفقاصدا قتل إذا بل بثزط، ليس ائة الصجح: [ ١ ] 
الماصدكان فإذا الأمن، عل العدواف ينحي لكن المال، ينمد لا قد لأن محارب؛ 

راأتيإ_ق عامه! والأيه سك،، بلا أول باب من للأمن فالماصد مثل للمكال 
ساداه]الأثدة:م[.

الخيار،المقتول لأولياء لكان قصاصا لوكان لأثة جدا؛ صعيثه الروايه هذه ]٢^ 
أموالصواب 





صضاهانيضصالإئماصبجءت؛ل ٢٤٢

نحل

(،Jlilوأحد الثنزى، والرجل الثمنى، اليد معدوم المحارب كاي، ؤإدا 
قطعنكلها، اطزافه هل يوش محلنا! إذ الثارق، ِل الروائي عل دلك البش 
الثش.ورجله البمرى يدْ هاهنا 

ه٠ُّ  ؛.١٣١نقط ^١، لائزر ^١: ثإذ 
ثمهيتعلمى ما لأف حنب؛ اأنحوذ محلإ \لآ-لمو، يؤذ طزمحيه أحد وجد ؤإذ 

الوصوء.كعنلهال محنمط، معدوم، الأرض 

الطنمنوجود مع الثمي ورجله الثنزى، المحاريت، يد الماؤ محطع ؤإذ 
محطعإل أمحصى الآحرين، الطرمتن مطع لوأوجبتا لأينا وأجزأ؛ أناء، الأحرين، 

واحدة.بمحاربة أربعته 

تحز

اممهلخوو المحاربة؛ حد عنة تمهل علميه، المدرة محتل المحارب Jابا ؤإذ 
هييثر ئمور أئه آعدوأأرى مدروأئمحم ق مؤ، يابجأين لاألم1ثن ف ؤ ثعال؛ 

حىينقط ولا والمي، والمطع، والصيت،، العتل، ايحتام عنه منقط لالاتدة:؛*ا[. 
...١ ١ ٠ ّ..١ ّ ّ. َّ.. ؟. ّ الماو.فج؛... وحد ، الاJ وعرامة القصاص، من الأدمي 
ذلك،؛غثر أو ماو أو حنن من يراه بعا يتزره أن الإمام رأى إذا وحينئد [ ١ ] 

فيهاحد لا منصة كل ق واجس، واشزير فيها، حد لا أصبحت، المنصيه هده لأذ 
فيها.حد لا وهده كئازة، ولا 



٢٤٣ةتاباسوع)باوائ«ااسدب( 

يها:ثل.ملأ،سنا^
افهلأف عثه؛ وحب ئ أتتيء عنة ينمط عانه، الميزة بمد ثاب نإف 

بمدها،عدمها عق ثدل المدرة، يتق ١^٠^ كوف لهم المنفرة َفي قرط يعاف 
ح؛لأأثمحنبمن0ش

ُ.Jالثاكا وحوثه ثمنا ٠^١ ينم2ل ^ ٨٥ثقيه، ككوف أف ولاثأمن علمته، مدرثا 

فنل

Iروايتان فيه عنه؟ ينقهل ثهل فتاب، ثعال فه حد علميه وجب وض 
بمدظنهءوأص1لح؛رىأهنمى ثاب محي ؤ ثعالت اطه لمول ينمط؛ إحدامحات 

ؤلإُتداباولنلكاالزانتم؛ ودالِفي لالأثلة:ه"ا[ عمؤددمه هّوبعأيؤءةآلثه 
المحاريت،.كحد يالتوبة، ينمط حد وَلأوئ [ ١ ]الاء;ا' أ عنهما ههمصوأ 

يدهشي حزايه ق إئثان يد قلإ أو ولوثاب، ينمى فالمال المال فلوأحد [ ١ ] 
به.يطالثوا أن المقتول فلأولناء أصله وأما المتل، تحتم ينمط أوقتل ولوتاب، 

علميه؟القدنم تبل ثوبته تعزف كيف لكن 

الئلاح،أش إذا وكدللث، مثلا، كالأم نائبه أو الإمام إل حاء إذا الخواب 
وانقام.البلاد إل ودم، 

]آ[%دئإذلألتحئالأمح.
شدة-مع ايخاربح كان إذا فنقول: أقنب، القياز أف -واط4ُأءللم- الغلاهث ]٣[ 

منوهذا أول، باب من فهؤلاء الحد، عنه نمط علميه العينة قبل تاب، إذا ويناده- إلمه 



صقضاهانينيصالإئماسبجضل ٢٤٤

والعامدثة؛ماعز قضية وأما إليها، سيء ما ودرء السمعة، لخنن ومحبته عكتجل اش ئيسثر 
ذلك.ق ؤأ1ا الخد، طباإثانه فلأي 

الخد؟يوجب بإ أحد عنده لوأم ان الإنيفع كيف لكن 
يجاء او4 يعرف كان إذا لأسيإ العمل، ؤإصلاح القوبة إل يوجهه ابواب• 

عندمنوا بألا علهم نمر هدا منهم وبع الدين الناس بعض عل نمر ونحن حقتمه، 
سره,ويسغّوا اممه، إل يتوبوا وأن الخاكم، 

ئثادّومامنا=ظلم ثأيثغها ءؤواق؛اي( تعال؛ موله إل هئءءيهث الولث وأشار 
أماوالصحح الزاعن، ق أما ورأى ١[، ]الساء:ا' ه عنهما هأ.ءرصو\ ئاباوتنلكا ءإت 

لاواء:ها[ه الثجشه يأتمى ^؛؛٢^٠ الئثاءت ق ملها التي الأنة لأف للوطكن؛ ال 
تيوله أف متقي القرآن وبلاعة منا؛=ظمه، تأضها اي، واك ؤ الأنة• هده ل ومال 

آحئ.فهوصنم، والعدد، الدكوؤثة ق صريح ثص ه الداين وؤ 
الأم•ولأ ماترى يخف فيكون الأية، ل الأدى اشُتحال وأطلق 
السقال الجلي• آية ثزلش لعا ولهال>ا الحد، يمرض أف مل الأيتان وهاتان 

وجنُْس ١١الحدثI وق ٠، نب؛لأ،ار لهى اممه جعل يل- عني، حدوا عر، *حد'وا 
قسك لا صحح الحديث وهذا ٠، ^٠١١ واقعول الماعل هاهتلوا لوط موم عنل بممل 

الماسكبن عبادة حديث من (، ١٦٩٠)رقم الزئا، حد باب الخدود، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
هكهته.

رغملوط، نوم عمل عمل نمن باب الحدود، ى1ب وأبوداود: ٣(، ٠ ٠ / أخمد)١ الإمام أحرجه )٢( 
ماجه:وابن (، ١٤٥٦رقم)اللوض، حد ل حاء ما باب الحدود، كتاب والرمدي: (، ٤٤٦٢)



٢٤٥ا اسرب م(  uUكتابااسيدر

وءيرثْ.احمد الإمام صححه صحته، 

الأَظ،إلا عليهإ نجي فلا , 01إئد أف طزتئ الحدث هذا بمش ونز 
تعفيمحآلألأْؤئم ثوط ء ومع وأقمع، أقفح ^١^ ١١لأف الزثا؛ عل اللواط بماس ولأ 

مجق اافا■حشة فنل اللواط إل ئأ الثواحس، مى هوفاحشة إنإ والزنا الناحشه، 
الحارمJذواتا رثا فيمن الثاحح القول، كان ولهدا الرئا، بخلاف إباحته، يمكن لا 
بحاو.تحل لأ الهمج لأف ؟;١، ولوكان ، JUكل عر مم أف 

اةالئi :أنث ص يقوله: ارائ يكوف لا ولأذا هائل: قال فان 
يزيوف؟الذين الرجال ه يؤنها وٌ ؤ وبقوله: يزيتن، اللاق 

لاحتلأف،أيئا؛ ^١ فيه أف مع وجه، لها لكان )والذين( قال: لو فالخوامحح: 
منالزئاْ إف فيقال،: العقوبة، احتلأف، عن محاب وقد والرايه، الرامح؛، ل، الثقومحن 

ثاءإذ الخن وهو ؛؛، ١١ظاهر عل نمى لكن عنهم، أعرص يابوا ؤإذا يولول، الرجال 
اممه.

الأول؟الأنة ل داخل اشئاى هل قاتل: قال فإذ 
ئولا محه، ^١^ زنا زئثا ثقاُل:إءا لا اصمحن لوثتاخ، لأنه لا، فا-محاُب: 

يهم؛إه ؤ >نعال: اف قال هوالماحثة، الزثا بل فاحشه، ^ا ينمى ولا بقذفها؛ذللث،، 
دوذولكن اواة، همج يكنه ثاثر كرجل هذا ؤإع ]الإ-راءتأآُا[، ه قحت!ه لده>َثا0 ١^ 

نلاج•

عاس؛ْءأجبمأمحا.ابن حديث، من رذم)اا"هآ(، لومحل، قوم عمل عمل من ياب الخدود، كتاب، 



اصضامانينيصابمءاسبجضل ٢٤٦

»ا-نلوءإلإؤيهدتثثاياةوه أؤنة ؤ ثعال؛ اش لثوو ينمط؛ لا واكات؟ت 
]النور:؛[.ءه 

ماعزاؤ/ال "؛[؛ AlSJijUt]ةفهل،وأه ؤالتارهة وألكارق ؤ تبم\ةقؤئاق1 وقال 
الخن.ههمأ الئ قائام ءي؛اجن، خاآا زالغاس 

لخزلالخد؛ وإنقاط الأن:ة نع ٣ ؤَلأبخؤثأظلخ و\لأطناإإ(: 
حكمهال؛ يعتمث ٥!^؛ ذب، مى ثوبه يهالا ما نحب 'رالتوبه اللمي.؛ 

إوثلأحاص،كاس.

يعال•اللب بقول ثوبته؛ فيها جن مده العمل إصلاح يخمن أف ويشل 
هوأصيحا تابا ؤهإدّنح وقال،• لالاذد0؛ه'؛[. ه وأنتثح ظنهء ثني من هاب ن ثؤ 

؟كوفأذ يؤمن لا زلأثئ بدوتيا، يسن يمح* ثزش، عق امحم علن ]النما،:ا"؛[ 
كتوبةغا ا-محم يسن، قلا وجودها، سحمق قلا ثقيه، الثوبه إظهاو 

القدؤة.بعد ا،لحاوب، 

 Kء أK



٢٤٧ه1وااسودرب1بحدارسوتت( 

.ًف ء,.
uU حدالسرقة

ل KHWإ

ةئْلصأؤألثاؤبمة ؤآلكارق ؤ ثعال; اض لمول الدالتْش؛ مملع وحدالثرهة 
تتنعة أمور وجوبه ق ؤيعتم ]الأئاوة:همآ[ ه أيدهما 

يطعهلا احتأشه، أو احتطمة، يإن عإل ائال أحد وهز \ذخوذث أحدها: 
قطع((اكهّ_، عق رريش اش رسول قال مال: رمح.بمثق جابر روى بقا علتؤ؛ 

ُ.هؤلاء وليس الثارق، عق القطع أوجب إيإ ؛ JLaj، ٧٥١ولأ0 
روايتان:العارية جاحد وِفي 

شاري،لنش للحم، يمطع؛ قلا حائن، لاثة علنه؛ قطع لا إحدامحا: 
الوديعة.كجاحد يمشر، قلا 

زثدا

المال،صاحسا عند يكون الحثيش أف والمحثلس: الثارق بين المزق [ ١ ] 

بجترفإله الثارى وأما حرز، من يأحده أن فيه يلزم ولا المال، فيأحد عملته، وقحرى 
حولهأحد.وليس ويدحل، والتاب،، الممل 

لمة يأليتارق؛ وليس خائنا، يش: فهدا المالئة يالحتا؛ات بملاقي ض وأثا 
الحساب.حال العا حزنه، من مالأ ياحاو 



اسقضاهاميصالإuءأصدبجضل ٢٤٨

لكيش١^٥ ررأف رمحهعهاأ عائشه ض روي لنا المطع؛ عنته تحب والئاسه: 
ئممس«ئممقشابر

فقئ

انيًإكوو تحنون؛ ولا صبي عل الحد نجب  ٠٨٥ئآكلما، ؟كوف أف اكاف• 
دعنشمحق، الجنون وعن جره، الئى عن عذممء؛ الملم رررج :٠ 

قوالإيم المادات، ق الةكلٍم، ^١ نمط إدا  4jS(jثنتمظ<< حص ١^١^٠٢ 
أزل.ذ\لإظ\ج \هى م ا1ني 

والنسيانالخطأ عن لأمض ررعفي 3.' البن لمول مآكرة؛ عل صلع ولا 
Uj .'انئمهواءأش«اأ

ومالطلاقه. الئوايتآنِق عن، يناء ، jl^Jالثك_نان مملع ي وهرج 
أ.العموداتا من عانه تحب ينا الصاحي حكم حكمة الماصى1 

إنالدليل• هدا رد ل بعضهم قول وأما العئ، هو بل، الصحيح، هو وهدا ا ١ ] 
المزسالوصف إلغاء فهدا ف1زئت،، فتجحدْ، الت1غ، يشو كانت المش! 

الحديث،.ق يدكن لم آحر واعتاووصف لتكلم، ا-عليه 
فليسالمؤجز٥ العي؛( أوجحد الوديعه جحد من أما فمهل، العارية جاحل• ق وهدا 

كدللث،.

 _^];y[اهرثلأمعاوه؛لأةلمهميى؛
أهواله،معتمت0دول اقعاله أو معثتت0، وأفعاله أقواله هل، حلافج! الثكزان ق ]٣[ 



٢٤٩ةت1د،اسيع)داسحدادوتت( 

بثرمحةالمنلتي Jيمهلإ واكتأينذ، الدقة، مذأهل الثاوق هل اشلع ونجب 
م\لإجصو\

محل

:اليث دونة؛ محا ظع قلا بما؟ا، اشزوق ؟كوذ أف الثالث: 
عثه.مممق هصاعدا« دينار رح هْلعإلأِفي لألا 

روايتان:القئاُس، محير ق ِو

ؤلمذنمته أوما الووق، مذ دراهم أوثلأيه الدف، مذ دينار ربع إحدامحا: 

العمل،ا-ثد: وجويت، ثرط مذ لأف عله؛ ثيء لا أيه والظاهر مميل؟ ذلك ق أو 
بجسثبه،إل:أوبجاضنوهو

لأدري.

سكزؤإذ سك،، بلا بمشر فإيه ليسري مكر إل السكران: ل مول، هدا وعل 
قائل:ئال، لو وكدللث، بمتن، لكذ عليه، يطع فلا سكره، حاو ق تزى يم للئثهي، 

منه؟يمتص هل 

لأئلأسي
يم؛م:ظبدونإيم.ان، أل:شمأءلقلالإن

صنكرميىأوظل،ماذاعايه؟لم:ثئأن ةال،ةائل:إذافان 
القس.الأصلحزئنه لأف فمهل؛ الديه وبممذ المال(، بممذ فالخواب،: 



^قضامانينيصالإئماسيءتبل

ئصاعيارادينار رع ل اليد ررمهغ يال! اممب. رمول إيقؤقةقآأ0 عايشه وت رئ 
دراهلمااثلاثة ثذ ض ق قًلإ . اممه رسول ارأف خ.بمعا عمر ابن وروى 

المووع((ٍهميه اشحن، بغثمن ارقإ ٌأ3ئ؛'.' ومحال علنهنإ، مممق 
ا-ائتو.^١ حاصه؛ يالأراهم قيمته ثنذأث الأيناف عدا ما أن وعنه! 

ضائن يديث قا؛ ش و:لإأ خائ، امحاهء ١^ ثاكاته: 
الظاوينآئ؛أ،أحد فيه كال ٠^ ^٠!، ;قهبمتهآ، عاينه -ئر أول؛ والأول لآ.بمنئ، 

افغاخ،^١ زنناآِفي الزكزات. ونف أنلأ، فته الأخث كاف 
زالضووب؛ثالبجت، ؤامحمة، 
لاثه^؛ ٥٥١١محعلنهنا منه، نصاين، ومرمحة جرز، هتلث، ق اثنان افرك محإن 

بجب؛ألا ويشل كالقصاص، فيه، المنرين عل يوجب المتمرد، عل بجب يطع 
ادمزذلؤ وك؛ا نلحتر، المطع، عننه نجب قلا نص-ادا، ينرى لم واجد كل لأف 

٠سبمريه 

نرمحهوكادثا والصبل، كالأُسا علمنه، هطع لا الشري،5ين؛_ أحد كال ءإل 
هاحتهسبا•حدمحا، احتص المايع لأف علمنه؛ واجب دالمهبي نصاثا، البالخر الأجلمي 
محطعهنإ،علة >توقنق\ لأف قطعه؛ محنت، ألا ويشل كالقصاص، به، الثقوط 
•فهنا واجد عق محن، قلم للممطع، علمه لاتحثيأ ب وترقه 

ذراهم؛ثلاثة كان الجن ثئس وأف فقط، ديئار رع الغئاب، أف الصواب! [ ]١ 
ألفناللياتا جعلوا ولهدا ديثار، رع عن دراهم ثلاثة كانم، الوقت، ذللث، ق لأته 

دينار.ألف، دهء_< مثقال ، وألفقصة، من درهم ألفت، عثر واثى دهم، من مثقال 



٢٥١كىباسيدرداببي>اسمتت( 

بملإمسُرلأوظيولمبم
يوجب،لا الثريل4، في لأف ثريي؛ فم عل فعلي بماء بجث ولا المطع، به 

}القصاصأ ق كإ ممئعه، تحب أف وتحتمل 

ليلةق يرمنا منه مري عاد، يم لرمح(، منه ياحد حررا، هتك، ومذ 
ثالإلا مثرية، منه، ترهة م لأف علته؛ هطع هلا مباعدين، أووهتم( أحرى، 
هأمتةهتكه، حرز مذ واحد؛ ترهه لأما المطع؛ وجن( ماريا،  o\jنصانا، 

مالوأحزحهنامعا.

.ف هم هش فص عل الرمح، أحد فظ يل ؤإدا 
^^^اأزلأ؟لإم،ايلأنالأء

باثكجا٢لتحب ^ عدمه، 

يالدم،،و\ذذ؛ئريوإ يموم قصة ولا بدمن، ليس ما نرمح، فإذا هدا وعل، 
الدراهم؟من دينار ربع ذ< كم فبملر- 

فإذواطؤ، عن إلا لايكوذ هدا أف الخابم، لأف هطنئ؛ النا;ءب، ]١[ 
جذز•عثر ثذ الئاف ترى ثم ابرر، هثك أولا 'ترى قاليي يواطز عن 

لأفأيصا، تحوز ولا نجب، لا أي: التحريم، مل يني لا الوجوب ئض ت؟ا 
الأٍَنل-متئالآئِمئ.

nn*



^قضاه1نينيصابمماسيء،ا؛ل ٢٥٢

نحل

لصتايةئيٍغ المهي لأف العادة؛ ِفي يثمول محا المنزوي ؟كوو أف الراع! 
زناشدئكافاس، زنانا تثى U ذلك ق زتؤاة ^؛L، ل تحي ملأ ١^١١؛،، 

والمحار،كالصيود، الإباحة، أصله وما الثط؛ة، والآطعمة كالماكهة، بمائه، طول، 
سرمته!^ ٥٥١١نوحت عاذ0، يثمول، نال لأيه والحثس،؛ وال1ض، والآ->ر، 
كالأ?إن.

لإلبمطع. وعنه: يإل. نيز لأيه عثه؛ هطع ملأ صغزا، ^١ نزى لإف 
ممهزخ4ان:خئظلغبما:ا، لابمطعزكاذه مثا: 

المال.من ذصابا نرق، لأيه ئنب؛؛ أحد۶تا: 
المحيطأف  JJ1ناه، طل م0 ١^، د لأف ه؛ ملغ لا 

ألقظيميىبج،َضانهناك4 
الأمصدة كان ؤإف هلإ، الماو محدة إذكان بمال: أن هدا و الئزاب ا ١ ] 

ممة،ئمهدا؛امم.
آدس؟أغصاء نزو من بملع هر تكن 

هظعلأف الزيق؛ ؛؛ Uaiمثل هدا وليس بإل، ليس لأيه بمشر؛ لا لا، الحواي،: 
إذالكن مرقه، لا عداهره المال وتعصبوهم بالئلاح، لااناس ؛عرصوا أن لابد الهريق 

بأس،فلا بدونه، يئدفعوا لم إذا يالثئل أن؛عزرهم الأمر وئ ورأى الثاس، 3، هدا كثر 
قصاصا.به يمل عمد محتل صار مثلا كليته أحدُت، الدي هن.ا هلك فإن 



٢٥٢

لكوؤإل مرقته، محن مال لأيه محلإ؛ محويا أو صغترا عبدا مرقا ؤإف 
عاص1،كاو ؤ1خدة، مهنة مإذ محتة، نركئع؛ث لأو فيه؛ ظع ^٠ ^1^، ^١ 

لأومقطع؛ ثعيْ، ضْ نؤ:ئ لا عرنا أن ناج، أف:قوذ نارقا،!لا لا 

Iوجهان ماوقها هطع مفي ، ^Jiivولد أم كاJثا محإف 
القى.أمنهن، Jاشمة، مضموه لأما يْهح؛ أحدمحا؛ 

جم:'لأملآنيخاءئم،صامو
مظع؛لا أف ويشل عليه، _؛_، jl^UJمملوك لأيه الوص،؛ ناري وبمتلع 

الرواها١'•إحدى ع]، مملوك عثر ذلأي ئ،ةئه■، لا لأمه 
وجهان!مفيه ماء، أو خمر، فيه نصايا يساوي إثاء مرق، قإف 

فته:زل.زكال لَي الثطع، ملزنه ضاثا نزق لأ?ه مطع؛ أخدخا: 
فيه،مطع لا ئ ثابا صان فيه، ٠ وهاة يادُ الإاءَ لأو مطع؛ لا ذش■ 

نزقةا٢'٠اوإذا أيةياب،

لوكانكإ يقطع، فلا عام عل الوقث كان إذا أثه الوهم،ت مرمة ق الصحيح ا ١ ت 
يقهب.فاثه حاص عل كان ؤإذا منه، ونزق شر، فجاء يمراء، عل 

-^u،فهدا عليه، وصثها حمر، بجرة جاء الإناء يسرؤ أف أراد فإذا هدا عل ]٢[ 
أ0علمنا ^١ !لا يمهلإ، فإثه السرقة ّروءل فيه بم الإناء هدا كان إذا نقول،ت بل 
الإuأ.أش ئأ امحز، ثرب، باق لشر، نزق إثما 



صضاه1نيهمصالإئءاسبجضل ٢٥٤

آثهلأثه علته؛ يطع ^ ٨٥وشبهه، وا1ومار لكلطئبوو نهو، آله نرى ثإل 
الخمن.قائتة ئعصيه، 

مذاقصود 0ووقللم لأل يبلع؛ لم أو نصابا ئتقنووا حثبه قيمه وتواءبلغ 
^١؛.فته اقاح نحات اشف، 

هو•جوهن0 لأف مهؤع؛ نصابا، زنه ثتلغ قصة أو دم_، ترى!ياء ؤإف 
دايا٢ا.اش بخلاف ثه، تامه يصازت ف، منئوز؛ والصثاعه الممصود، 

اشئ؛فيه ت ابوالخطاُس( ممال أوقصة، دهن، مذ اوص؛ا صليتا، مزى ؤإذ 

الطئتووأ٢'.أشنت محريمه، عق محمع َلأثئ فته؛ هطع لا الماصى: وقاو 

مال.لاثه يمطع؛ فإله هدا حل يعممدون ال>نّلمين من اناس عند كان إذا ]١[ 
الإناء كنيه حال ق لأئه مsكثزا؛ الإناء يكون أن العلم أهل بعص ثرط !■٢^ 

قنعا.له فيئه 

حد.يد.،حائم كهولنا؛ دم،، من إناء أي؛ لهب،، تعال—؛ الله —رحمه وقوله 
حديد.من حائم أي• 

ث5ليكانوتااللم،را*، ليسءيهاقطعءل ١^ الأشياة هدم ]٣[ 
ب،ال.ليس لأيه ^؛ ٥٥فيه فليس 

MH*

(.٢٣٥)اُ/ الهوق بمرح الإرادات ومنتهى (، T٤٨٦/ )٦ اص والشرح القغ مع الإنصاف 



٢٥٥ةت1و،اسود)ب1سء،ااورتات( 

محل

ممموم^١٠^ للأية، المقلع؛ عليه ا-قطاي-،! ابو مماو مصحما، مزى ؤإف 
المصودلأف فيه؛ ههي لا والماصى1 آبوبكر وئاو الفمه. كتب أسنة نص>ابا، قخ* 

شُكلأأاهأناواال

وجهانIقفيه نصانا، يبالإ يحليؤ محل كاف هإف 
أأتأُم!َُ ؛ ,م. َ . أآ؛مَِة ,. ,,tCَءَكْأ 'آُ آَُيَ،.ُث ئنمردا،المطع به بجب نصانا مري لأيه الماصى؛ وهوقول يهقح، أحدمحات 

يلإئمإهئ4,

او.تيبجا؛لأٍايولألإف،كبم 
الثاب.\>ذقب هوويثها، لأية اقاحة؛ الآكتسا ساير سرية ومءلإ 

محرمة،لأمنا يها؛ قطع قلا المحرم، والسعر الببع، ككتب، محرمه، كاثت يإف 
الزامير.أمحسهت 

ؤإذكافبنرقة؛p;؟؛j(، ولا ^٢'، لاممول لأنة ه؛ ترلإ يبع 
•متاحا،.................ى.. ممرا يوجد ليلق،، طاهتا؛ 

صدفهو ؤيسعه، ينرمه، إثإ والثارى اشحف—،، بع جوار الصعحح• آ ١ ت 
.^١

كلمن أعل يكون الصروتة مكان ق لكن عادة، يثئول، لا الماء أف صحيح ]٢[ 
المزونة.عند اللأيين ساوي قد ذ\رؤنتق ثيء، 



اصضاه1يهمصالإئماسبجضل ٢٠٦

الشنغوود مما لأية عأيه؛ شخ لا آبويكر! مماو أوملحا، كلأ، نرى ؤإل 
الأاسفيه،أتجالاة.^١^ 

زالثتج، ٠١ك س َلأثم/كئو شو؛ قافلا: بن أنوأنخاق ؤمال 
ؤماوض:ئنكالاءرلأ?ثنانم.ظة. 

نحل

تدزأااثدود لأف مه؛ بمارق ئيه لا مما اشزوؤ  Jjtأذ الخامز: 
ررأثالسي.؛ لمول نمل؛ ؤإل ولدم مال بنرقه الوالد يْشر ملأ بالثبهات،، 
الزالد:ن،أخد ^^١ ثداا٣ا؛ ي كالأُت، زالأم داثs. أنو زثاة ياك،« أل^ 
الأَب.أيهت،

محنهكالأف الروايتثن؛ إحدى علاِفي و1ف والدم مال بثرية الابن بمطع ولا 
ىادةكمحابمام،كالأظآ'.

،١٧٠سرئه؟ا؛فير لا فكيف ؤينرى، يئآ يثمول، الطاهر زج؛ن الا ١ ل 
ينرقلم لأيه يقشر؛ لا فتةالأ رحيصة، قيمته لأف ينرق؛ ءي،ا النصاب يبمر لا قد 

وغالأيصا.متمول الئزحىالكيإوي مإف نصانا. 
[J:_u,[Y ^.دوزالأم

لأنة؛ JJUهذا الشهائة« ممتع ثبجا}yz' ررلأن ج: ه فزل ]٣[ 
او4عادة، أيه ُءال سثط لأيه (! لو؛LJلكي والشهادة، الثرهة و؛اوا مثارثه لا 



٢٥٧ئو،اسودروابءداسمئ( 

فتهم*دبك لعدم أهارنئم؛ مال بثرمحة الأقاريت، ناثر ؤيهش، 
بنعمرو بى افب عبد أف روي ب،ا '؛ ٌّه5ر مال بسرمة العبد يمشر ولا 
ممال؛لزمتا، بسوق يمنها امرأق، براة نرمحا عبؤ*ي إف بعمر• مال الحمحريي 

ثزأنة ذم ننزلأة، كد زلأل:تة أخد علائب ء، ظغ لا أزد، 
لثدْ.كال وأجثى، السيال فتنارعه مال، فييدْ كال 

شم؛م ثئة، محرزة د الدى آلاخو uل ِمن الززخين أخد تزق ٧)^ 

روايتانIهميه عنه أحزره تما مزق ؤإن 
علأتمكذاهإ؛زلأنبمامحا:لأمه؛محلمحتي 

ا•>ياروهدا ١^^!، أئّتة له، مهاديه ورد حجم-،، بعز حثا رث أحدمحا 
ابرمح،وأف؟كر•
لهُيهة لا ئهُ، ^١ نالأ تزق زه ١^، بموم شثع؛ ثامحى: 

أثبفيه، 

سهه.دلك قكال ->ما، فيه ثه لأف ثركه؛ فيه نه مالأ نزق مذ عق هطع ولا 
اثال؛ِيج،......„ب.....ش، 

الخد.كح شبهه فتكون هذا، عل بناء نزهه؛ ما أحد 

نجيليوجد لا ٢(؛ الحاكم،)صتلأأ عند ^٥٠ ١١ثث أذ الثامن؛ اائم.لت نوله؛ إل هتا من )١( 
له.صوق 



صضاه1نينيصالإئمأسبجءاا؛ل ٢٥٨

jSTj  أنملة،ا1اوت ين، مذ مزى عمذ تأله حنن منعود لأتن هاو ؤهبمته عمن
ثهحى لا لأية هخمع؛ ذس منه نزى نإو حى• الماو هدا ولهِفى إلا أحد مذ ما 

له.
َءَ

لمأوإثْ، أولولدْ، أولوالدْ حى، فتها له مح( امحثة مذ نرق ومذ 
لاثههخمع؛ امحى، إحراج بمد مئها هترق كدللئ،، يآكذ لم ؤإف لدللئ،. مؤ؛ 

لآخقَلئفها.

•امحن حمن ق حما لة لأف يمطع؛ لم امحس، إحراج مبل نرق ؤإف 
ترقثإف حما• فته له لأف يمخ؛ لم المساين ومف من مسكتن نرق نإف 

شُئ،ّ؛لآدئلأخئوُلخ.
لمانصلبن، لثمع جيل مما دحوْ أو ؤئديله، أو منجد، حصيَ نرق نإف 

نمقه،حشس، مذ قسا أو ثازيزه، أو بابه، ترق ؤإف حما. فيه له لأف مؤ؛ 
وجهان؛مميه 

ناويأشنه ثه، بحرز محرو وهو فيه، له حو لا لأيه بمع؛ أحث•محات 
ذلكمحش،آدئ.

بزنايه اك1ين، لئع ^ ة ا1نجدئه لأن و؛ لاهخ ؤاكان: 
اثحالوقن.مذ مالك، له 

منها؛الخاوجة مثازبجا سرقة مؤ زلا تزاة، ئدا ل وعتها والكب 
هدالأف تارقها قلإ علتها، محيطه كاست، إف الماصي؛ وهال، محرزة. عتر لأنتا 

جزرثها•



٢٥٩مماباسود)بمسحواسمه( 

قفل

هاللمي ل يمن مدوها؛ مأحدت ممتها منعش إدا الزوجة عل محلإ ولا 
مأحدةزاْ، مع إدا الصف عل ولا بايروف،؛ ووندك يكفيك ما ررحدي لهندت 

.-^١ له لأل مدره؛ 

عنه،محرز عم لأثة مطع؛ تإ هوفيه، ١^،^، الثت، من دلك، عم تزى ؤإل 
الشنهة.لعدم المطع؛ معليه عنه، محروا كاف ثإف 

^لإضنمذلك،هداملإ؛١^٩١ م يطع زلا 
مطعلا د1و،: نْتهثه عمن لأف المجاعة؛ دطعِفي لا أحمد؛ مال فعله• له ما يذل لامه 

ااثاجهحمثته إدا أهطعه لا لعئري، إي ه1و: مؤويه؟ لأحمد. قيل ننه. ام عق 
ومحاعة.ندة ق والناس 

انتماءعل بمدو ولم منعه أو عرينه، جحده إدا العريم عل هلإ ولا 
منطاتمه لأف الخءثاد_،؛ أؤٍر احيار وهو الوجهين، أحي• ل مد>رْ ماحي دينه، 

وئوذشية.ماملإالحئ،وُذلك،، 
كاJمإو ١^. ئة بز لأنث القامحى؛ مول وئو المطع، ء الأم وق 

\كوِشأذلهلإئكان \ذوه ق يهه لا لامئ مميغ؛ لة، عريثة:اذلأ 
منالعاصّت، مال، منه ا1عصوبا أو السارق،، مال، منه المسروق، نرث، ثإف 

وجهان؛مفيه ماله، فيه حرز 

ناله.لأخي. ه، ^١له ثثك، لأم ه؛ قطغ لا أخدمحا؛ 





٢٦١ر ايسرتت حد رباب هتاب 

العمرانل زالدوو ا-ميزة. ا-قاداتا وئمخ\ِفي والخواهر، الأثإن، نحرز 
ماعل معه ثها صاحبها حمل أن منتمظ، حاهظ أؤ والأمماو، الأعلأى دونبما 

دلك.وثحؤ معصيته، أوق أووسطه، أوكمه، جيه، ل العائم به ■جري-، 
مطعلا كئه: أن اوجل، ي، مذ يائي الدي أحمدل عذ حء ومل 

ابنوواية ق بيه مد لأمة مرق؛ مذ يوف انحتلس من عل محمول وهدا علتؤ، 
بمي. ٠٧احتلمز، نإن ^١. يطن كاJ إدا بمي الطرار مماJت منصور، 

زيهامعلمه كاثتؤ محإل المج، ِق زالخاثات التثامر، ِفي ا-ثزايق ماما 
حزرا،ثكون هلا مفتوحه، كاس ؤإذ مظاذ، أو كاف ياجا حرر، مهي حافظ، 

لألبمحال؛ جروا هليست، حافظ، فيها لإكذ لم نإف يمظاف■ الحافظ ؟كوف أف إلا 
ا^اJلأمحنزفيهاينهمخاظ.

كاذض نارئها زشبإ ذكزنا. يإ كالحزامز المحوة، نا>كاة زايه 
خدا.محزن لأبجا ناج، كاذ نإف لحافظ، محقا 

وزاءَالأنزاق ل بالذكاين وي الطاؤيذ ِس اتام تثاع وجزن 
بمئال.هبحافظ ممتوحه، كائن، نإف زالأممال، الأعلاق 

العائمحزتر زما المصس،، زثزايج الدكاكن، ق الباقلأ قدور زحزر 
ال؛اد_احلمة زحزر موصعه. ق ثصبه زالدكان الدار باُب وجزر بؤ• بإحزازها 
الخشب،زجري • الحائط ل مكيا كزيه وججاتته الحائط نجنرآجر محؤ، يسمترها 
ثيءأحد يعئز يحكن، هؤهه، مقيدا بنص، عل بعضه زيغسه بالحظائر، والحطب، 

يمد. ٠٧ؤإل محزر، ههز حافظ، فيه أن معلي، هندق ق كال نإل منه• 



اصضاهانيهمصالإئمأسبجضل ٢٦٢

ثامءإو بدلك. محفوظ لأيه أيت؛-م؛ بئ كويه ويل؟يأ الثاعة  ٤٤٠وحرو 
محموظ.عتو لأيه الحرز؛ من حرج اليد، نالا حيث ظه أوطة أوامتثJ، عته 

أميهبن صفوان روى ثإ أحزره؛ ممد متاعه، أو ثويه، عل إئثان ثام ؤإذ 
الثنيإل بسارقه كجاء رأبيمه، محت من يأخذ رداءه، وثوثد المنجد، ق د1م ا١أنه 
رداي، ١٤^أرد لم ،، ٧٥١رسوو يا صموال! مماو يمطع، البي.أذ أمريؤ نه 

ماجة.١^؛ ^١٥ ؤش أل مل ررمحهلأ افه زئوو مماو صدمه، علمنه 
ابرز•ثى حرج عثه، دحرج يي 

فضل

ثومأن بحائل، عئه انتر ما إليها، الرامح، بمظر الرامحؤ الوامح، وحزر 
ع؛ثمحموظ.لأئ ١^، ض خزج اواعي، 

النادهأفلأو كازأزقطاف، اكثلةلألأاظ^اجأ الإبل من ١^١^ زحزز 
دكزثا.لنا يمظاف؛ بحافظ محزنها معمله لم؛٤^٠ ؤاذ ثام، إدا يعقلها صاحنها 

التف.ت،،^١ ؤقناثا ١^١، الإكفاث محي يجو أز شائق:ناثا، زحزز\لخثوج 
^مملإلأ1لك،.

فضل

انثحمطهاؤإن محزره. ينبمث، لها، حافظ لا ا~لإام ل ثيابه يزك وش 
^ها،إلأأنةزئدثا،أزمحيشعا،

لأJااجمئظزيى.



٢٦٣مم1وااسود)إاواءداكمتت( 

يصيرآحرت موضع وق روابمان، المسالة نحرجل، موضع! الماضيِفي ومحال 
اتاعة•

لأمثاالئارق؛ عل هطع ولا الصنأن، يعلمنه انتعل، أو ا-اثاهظ ئام ؤإل 
مزممى.لأية علمته؛ صةأو محلا الحمظ، ق أأرتط° لم نإف الحرز• عن حرجت 

فضل

ناوي،،لأيه مهئ؛ وتنمه، بثه محئى ١^، اثتِفي عل كويه الآكمن وحرر 
رحن المتر أختائناء كنارق أموايثا، ،)ناري رمح؛.بمهاث عايشه محول بديل 

-رىومحي مصبما ولا ثمنطا، واصعئ يعد ولا عاده، فيه يوصع لأيه الكمن؛ 
ًم
ْنه.

ي،لامحمححنرالئ؛لأفونا 
وملالملمش الصع أكل ؤإف معه. ا1د.محول الكسل محافنة ثصسح، فيه ثركه 

يقوما ص لأل للمووثة؛ وثكول محرز، عير لأيه نارقه؛ عل قطع ملأ الكمن، 
حاجتيعذ 

فضل

حاؤج،إل أورماه أويفيه، ش، أحزجه نواء الحرز، من ^٠■؟^ أف الثاع؛ 
جار،ماة عل أو ونامها، فتنة ظهر عل ركه أو أو^•٠، بمحجن، الحثدبه أو 
أمزأو به، مححنج محجره أو وحنكه، زاكد ماء عل أو محاطاريه، ريح مهب ق أو 

أوكمهإئنان، جيب أوبط إلتي، الطعام مائتال، طاما أومخ ماحرجه، مميزا صبيا 
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ما!وئأشتة معله، بميب لأيه كله؛ هدا لب المطع معليه داحدْ، الاJ(، مقل 
يده,

واكد،ماء لب تركه أو منه، أحد أو ونمى، محركه محم الحرز ل، خمعه ؤإف 
فيه،مركة القبر إل اللحد من الكس النباش أحرغ أو به، محرج عإرْ شجره 

محز،لإ؛م؛لأكلإميى.
مامحمجز،زاكد ماء أولب بنمسها، محه دامحة، عل اقاغ محنك ؤإل 

وجهان؛شه ماطازتة، ينح مهثش ينح، مهب عي خاإُبِفي عل أو بؤ، ئمحج 
التهيمه.ناي لن ما أفته حروجه، سبب فعله لأف المطع؛ عليه أحدحات 
تمج ه ٢؛^^ ذلك لأف ء؛ محطغ لا واش: 

عتره.التهيمه أوناي آحر، آذبي الماء لونجر ما أفجه لحاوُب، 
أوعتحْ،لحرف، الحرز إل أوودْ الحرز، حاؤج هأقاْ ا-؛رز، مى أرجة نإف 

بإداجه.وجنت، لامحه المطع؛ معليه 
بعشهالأف معي؛ لم الحزن، لب ثيء ؤمئها مالماها حشنه، أخج نإف 

لزضاحبها، لب:محي زْلزمحا ء،ئه، أئنك لز دلك لزالبمض، ض لا:نزد 

مثتحةمثلما، اليت، وكاف الدار، صحن إل الست، من  ٤٣١أدخ محإل 
عاته؛ههي هلا محآكنكدللئ،، لم ؤإذ الحرز، من المتاع اٍج لأثه مًرع؛ محمله، أو 

لآنهُممحخه/سمالحنز•



٢٦٥ةت1وااسرد)بابحداسرهاا 

قفل

وثمأئلمة، لأيه يمهلع؛ لهأ نحتج، فيه طعاما ناكل الجرو، يحل ثإف 
ْمًُ 

محرجه■

ث،ختج و\0° لدلك،. ه؛ قطع ق طه، بجخ م ١:؛!؛ و\0 
وجهان؛لفيه 

كمه.ل أحزجة لو ما أسه وعاء، أحزجهتي لأثه يمءلإ؛ أحاومحاأ 
سثلأوع،هاوذلكبمما.

احتلث،وان أيكه. لأله عله؛ قطع قلا ماسة، تد•, قث- دحآ,، وال 

قلإ؛نصاب، دلكؤ بعان وقيمته أحزجه م الثوبؤ، وس الشاق دح ؤإذ 
يطلن!ؤإل نصابا. ؛ئرج  ١٧لأيه فيه؛ قطع قلا ^^٠ الحزز، من شاتا أحرج لأيه 

تفيهنمابا، ثلمغ مغ إدا نا الق، عم من وعؤه حزج نأ الحزر، و فؤ 
وجهان؛

الحزننصابا.من احزج لأية بمطع؛ أحدمحات 
؛لآدثأثةه/الإتج1و.

نقابا،محج لم لأمه واحدا؛ وجها مطغ، لم نصاب، محه مذ يق لم ؤإذ 
تالزأك^ثؤأثنت 
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قفل

وحدلأيه قلإ؛ المهلمر، محتل التصاُس، عن قيمته فقصت نصابا، أحرج نإف 
إداف\يتو د3اك، بعد يفواته المطع ينمط ملم الوحويت،، ومحث فيه ^ ٥٥١١ثرط 
يعبمر.

رذاءنارق -قدث الثطع؛ لإطط ع؛رثا، أن خ اثتزوو طك ثإذ 
ظاف،ءونزنىكلإمحاثا.

قفل

الأوولأل علتهنأ؛ محطع محلا المتاع، مأحرغ آحر، لحل ئم الحزر، مب نإل 
زمحلأذمماإذاللمهميى،ؤاكابي 

ونزى،مب لأيه الداخل؛ قيأ ١،^؛؛، محاحزغ أحدمما ويحل معا، ؤإذثما 
Jj محأخدة١-^;;، خارج  ٠١زنى زكدلكإذا لأنه الأخث؛ مظع ؛

الآخث،أنخزجقزمحة.
احزحةالحرج لأف علمتهنا، ماشلع ١،^؛؛؛، أحدمحا محاحزخ ويحلا، منا ؤإذ 

ومعوثته.صاحبه بقوة 

محأحزحة،يده الخاؤج ممال النف، مى  ٤٣١ممرب أحدخا، لحل نإل 
هتكق لإسيمزاكهنأ قطعا؛ محاحزجة، الخارج، ممدْ بخبل، الداخل نده او 

َِ ه

ع■ابرف،نإجراح 



٢٦٧ةتاو،اسردرواو،حداومهتا 

محل

جور ٠٨٥الخدود، لإنت1اء ءؤ لأم م؛ عئد ١^ ي أن 1^: 
^^مح،ثَلأ:قغبجبم،أنإهمار.

،]

•ْ.ُُم

عدفيامنلثم حرين يكرين ساهدين فو0 أف يها ثشرط ال؛ةه م1ما 
ت1دكئهما عق المطع ينمط لم ماثا، أو عابا، م شهادمإ، وجن، ^١ 
ممال.اطه شاة إذ 

البيأف المحرؤص؛ أمة ابو روى ة مريم؛ يقر أف يبمبث الإقرار، وأما 
علتهئاعاد بل، داو(ت ثزئت،أ« إلح\ول1< ررما لة; ممال اعوف، هد يلص ئ أ. 

لممرة، باول الثطع وجب ولو ذاوي. أبو رواه مملإا< هاص، ئلائا، أو 
مْ ً َُ 

يوحرْ•

نزمتج،إل مماوت زجل، اتاه رْ.بمه علثا رءأذ الرحمن عبل. بن الماسم وعن 
وهالت_^، أذ عئ به هانز مزمت،، إل ممال! أحرى، مره عاد يم هطزذْ، 

يضمنحد وَلأنئ الخورجابي. رواْ يده. وهلإ مردم؛أ، مسلئ، عل رامهاو.دث، 
الزنال٢ا.كغد الة5زاث، إءنارْ و هاتي إتلأها، 

والأوليكزان...٠٠، ساهدان فيها يكوذ أن راءيسرط النثح! بعض ق وقع !١[ 
حرين®•ذكزين ساهدين ةكول *أذ الينة ق أي! فيها* مفرط ١٠يعني؛ أصح، 

إتلاف،فيه فليس محصتا زكن لم إذا الزئا حد لأة صحيح، عم قياس هدا ]٢[ 
حدااولأJه المؤلم، ولوقال ص0، الإقرار كفى أوإئلأف يعض-، لوأقئ إده ثم 
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قفل

للمقراللمي. لمول 1همارة؛ ص وجع الثارق بممحن بأس لا أحمد• محال 
أئانه رمح.بمئ عمت ص وروي له• عئ وطرد ثرمش؛؛ إحالك ررما بامهة1 

عر'كهالا، _ljl لا، هزت أتزيث،؟ مماو1 ُتحل، 

الريا.ق حتى خلاف فيها التاله أف مع أهول، كاف يالشبهاتءا فيذرأ افب، حدود من 
رخالأ.يكونوا أن لأي لأي ١^؛ إثبات j لشا؛ م لا ه هذا: من وعلم 

معصعقه، عل ( Jjjالتي الثمريض بميثة الأثر هذا المؤلم، يكز [ ١ ت 
وعنديالصء>بحني، ق ست، ئ ؛اروي® يقول.' فمد هذا، ق ماعدة له ليس المؤلف1، ، ١١

عنهويرسر يقول!ولا® ثم ررلا® قل! ت للئارق يهون، أف يهتهئبمنق عمر من جدا بمد انه 
\لأ.

قيوثموا يكونوا أف قاما أعيان، قضايا هذه أف الأدلة عموم هومن والذي 
جعلةءغ؛ةل واف به، يقر ء مي وأما الأصبامس،، من مبم، لأي أو ذللت،، عدم السارق، 
عقممووأو ثمداء لالؤس.ط م,»يرا ،_زأ ء١منوأ آقن قال؛ مسه، عر س١هدا 

ارحعللشاهد! قلتا لو سهادنك؟! عن ارّى له• نقول فكيف الاء؛هّاآأ[ له 
لهحاجه فلا ؤإلأ لمؤ، إلا الإقرار تكريث يي، لا أنة يئ فالذي ئثابما، يكن لر 
 jأضالزنا خد وي دا، ه

ولث،هرا؛؟»وطالئ لماعز: الر. يزل التلفن من هل وسافائدة: 

من( ٦٨٢٤)ت لت لعلك للمقرت الإمام يقول هل باب الخدود• كتاب ل الخاري أحرجه ،١( 
•دةت.;بمنمحا عباس ابن حديث 



٢٦٩ةتاباسرد)واواءداكمتة( 

هالؤي عن روي بنا الإمام؛ يبمغ أف لو الثارق و الثماعة بأس ولا 
. ٠٠وجب حد من بلعتي هإ سكم، فنإ الخدود ررئعاهوا ت هاو انه 

الئلطان،يوف دلك معل الخدI ق الثماعة رنحءممقبمنقِق العوام بن الربثئ ومحال 
الهُإذأغثاة.هلأأغثاة الإم، محإذايغ 

أتاتة;نأف ئ ^١'، فته؛ الئثائ زي الإنام، ج ثإذا 
حدق لأ\وذذ» وهال! الثى محعضب مرهت، انيى المحزومت ق ممم ريي 

خخاه؟ا-.
همدافه، حدود مذ حد ذوق صماعته حالث ررمذ رمح.بمبجإ عمر ابن ومحال 

.حكمه٠٠الهِق صاد 

اوثوللأف الأنو؛ الزا ضل الزثا نحنث أن _ ولكت لا، الحراب: 
٠,رزقُ كلمها واللتان واليد الع؛ذ بأف أحتر ءؤإ؛ثثهوثؤ 

أصح.والأول ااكدلاث،،ا، سحة؛ ق وقع ا ١ ] 
لكنالاط^، إل لاتزهع الأن الخدود لأف الإمام؛ ضمح4 إذابمت وكدللث، 

الأمر؟أو هوالقاصي، الإمام مثابر يتوب الذي هل 
القاصي،فهو الحد إسايتر ق وأما الممذ، ق الإمام مثابر يتوب الأمر الحراب: 

لاثهالأمر؛ هو إليه وصوله يعد الثماعة ممقثع الدي إل نقول: الاحتيامحل باب فمن 
يئذ,الذي هو 

قلم وم(، ٦٢٤٣ت)الفرج دون الحوارح زنى باب الأسثن.انت كتاب ل الخاوي حرجه أ ا
رْءمحنبمن.هريرة أي حديث من ٢( ٦  ٥٧الزنى؛)من حفله آدم ابن عل ئدر باب الئدرت كتاب 
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محل

إهزاو.او دبسه نرمته يثن نواء يدعيه، المنزوق »و\بك يأؤا اذ التابع! 
طلب،عم من موجت، سش، قد ا-قد موجن، لأف ثزط؛ ليس ؟كر• ابو ومحال 

٥^جث أة همز 3\لإآ\ج ناح الآل لأف 1^؛ \لآثذ َوكالزنا. 
قاعتثرمنهم، الثارق طائمة عل وممه أو حنز0، يحول ق لة اذف أو إياه، 

^خمال،خلأفاونالأ'.

نكنمني، سرق لم ت ممال المقث، حالما ثكنه قط1و1ا، ،، iiJlilحصر قإف 
لأئةلملمينبغ؛ وديض، جحدت محي،أو؛ امحث،مز،أو؛ عصمحي،أوت 

المدعى•يغوى ثوامحز 

..•.. • .. .. . في؛. لم أحدمحاِفىإءراره، قحالمه لاتحن، الصام، كاف ؤإذ 

رداؤهسرق حن ُ صفواف حديث عنها يعني كلها اشليلأت هوه ]١[ 
قال!اممب! وو رم يا لة هو قال! السارق، يي. بمطع البي. أمر فلكا رأبه، محب مذ 

اهد.عليه أقام ما به يات لولم اثه ق واصح وهدا به® آذئؤآ مل ُةلأُكاذ 
نقول!فها الأمن، أن:;لغ بعد إلا القاصي إل محال لا الزصوغ كان إن وكن 

القاصيويكون الثماعة، ائثهت فقد العاصي من الحكم صدر فإذا بالماصي، العبمت٥ 
ناذاعزالأبر.

(،٤٣٩)٤ ريم حرز، من مرق من باب الخدود، كتاب داويت وأبو (، ٤٠١أخمد)T/ الإمام أحرجه )١( 
٤(. ٨٨٣)رقم يكون، لا وما حرزا يكون ما باب السارق، ثُني كتاب اني؛ والن



٢٧١ةت1ساسودردابحدادمهت( 

قلإ؛!واممتهنمحاب، واممه لمن كاف نإل نمحايت،، نزمحة عل يوافى لم لأيه 
نصاب.رمحة ن عل 

ضُواثب.ئ0لإُثاذلكف 
حفظهايدْ، ِفي العي كاب ؤإل ثئضز، حش عئبس الماصي• ممال وكيل، له 

\م/}ذو\ب.1ِ|-ءءاأث'اءا
محل

الإنكارلأو الثاوئ،للم؛صإلإص؛ محأنم بمه، ١^ تقت ؤاف 
لاو! ملكي، أحدت إثإ محاوث ؤإف فيها. يمدح يلم مواصع ال؛قهِفي ّنكإع ثرت 

يمينه.نع منه النزوق محول محالمول الا]ك، بإدن دحلئ، أوت مللث،، فيه 
روايات!ثلاث الملإ قفي ح1م،، ؤوف عليه، قفي ثكل، ؤإف 

شيه^١ خضنه، دلكأخقا لزصذمحث، يظ لأ?هُ لابملإ؛ iحJاهن: 
الحد•بتا يندرئ 

ممحلحته.محتمون ا-ثد، إنماط إل وميله دلك، يتحد لئلا يمع؛ واكان؛هت 
ئِذئ. نم لأقا ي ممي لي .امقة، ةموماكال إذ ^١^: 

والأولقبهه، دلك محيمحير صدقه، لإحتإل دعوا0؛ محبلش بالثرمحة، ف يم لي 
يلت
صللا ^نه الثرمحة أنل من أثة عرف ءاذا هوالأول، التفصيل أذ والفثاهز ا ١ ل 

مرة.ألث حلت ولو 







اصضاه1ينيصاسمماسبجءن؛ل ٢٧٤

فيه،يعس يم جيدا، علتا الريت يعل أف وهو المطع، موضع ومحم 
أثاه افب وسول أف هريره ابو روى ج الدم؛ نيشئ ١^^، شصثم 
ثه،وأل مملإ به"• ايوف ثم احجموه، ثم محايطعوْ، به، ارادهبوا ممال! بتارق، 

.علتالث،ا، افه ١رJامتV ممال! ال؛ه. إل تبت ممال! ذو\ذاا ، ٧٥١إل ررتب ممال! 

كاةص"اأ.م، م تحن م ^١^١؟، لاك احو؛ تجن زلا 
فقط؟الكف من القطع كان لاذا الثانية: المالة 

ماظ اشُ وأراد ولهذا الكف، إلا ببا لاثزاث أطلمث إذا اليد لأة الخواب: 
فمدها.]_:1[، ه ألأآ,تي إق قال! ذلك عل زاد 

أيصامداواة® >رمحٌ وئولة! ثظئ، فيه هذا الحنم® نجب لا ٠٠؛؛،1،^! ا ١ ] 
نجنه فيه زف لأ فالدى للئصطئ، ١!^ كأم للحياة، إنةأذ هدا لأة نقو؛ فيه 

المال.بيت ل وأيه ا■لنسم، 
ينجحوالختم ئجح، لا وقد ثنجح قد فالمداواة الختم، وبين المداواة بين وقرق 

بالتاكتد•

الختملأي استماله؛ وجب ذلك عن يعي ما الخديب الطب ق وجد إذا ولكن 
اليد.ثثجثح وقد سديد، ألم فيه 

ئلمشلتغأولأتغ؟
القصاصخلاف البنج، مع ومجثل اليد، إزالة المقصود لأي يبج؛ الخواب• 

ممددس حمعت حناسه لأي سنح؛ لا فائه منه، الاقتصاص, وسق شحص,، ند مطم اذا 
'ُ شمحءصإبضمح\ 



٢٧٥ةت1و،اسرع)باواحداسرقت( 

شالأو؛محُيناضلج.
١!^،رظمحى،محُمحء 

اك1يةاا؛.اوة ي قاص البمزى، رظ ممطنت 
وأومحا. بمع الد ام لأف نمت؛ الأضاع، ناصة دة كانت ؤإذ 

وجهان!محفيه كلها، الأصابع دمت، 
 !tكث!مملعه، ى-ص، ية، اوثّ و, مطم ما , يغض لأثئ الكما؛ مطع أحد^؛؛

َ'

ي،فهطاه.،أتَالأزجا؟ا.
هافتهالنمع، داهه ِلأما عليه؛ ثص مطع، لم ، ٤٠٨٠٤البمى كاد>تا نإيا 

مملأأذايغه،تظو!ووض.
زئأدصنمت، إدا ؛^١ ُالوا: اللت، ص يال نءتت: 

يرمألا هالوات ؤإل دهليكال2لهتيحة. يمع ١^٠ اسم لأل هطعث،؛ ■موقها، 
الرخو•!ل ويعدو ثلمه• إل يودي دلك لأف مطع؛ لم دمها، 

يثاجز1ء أددهث ةدْلاثوأ والتا;؛بمم ؤوألك\و؛وأ عغبمل: محوله هائل! مال، فإف 
القطع؟عن ١^ بالألم اذكاو ضل هو [ TAr^lil]أش4 تى يكلأ 'قنا 

لأفالأكالنجثل^عاس.هالحزاب،:لأ:ضل؛ 
الرجل•كخ ومرق، عاد يم البمى، يده لومحطعث، يعي! آ ١ ت 

ل؟[الوجةالأئوأني



خ،ءتبف

نمطاوئلجذ\.( ياكله دمت حش متي يلم صحيحه، يد وله نزى ؤإل 
١^١'.ء1يناتتنه اظئقه،سمو.ضغا، لأو اشبع؛ 

نحل

جوحسمث؛ الكم، نفصل مذ البمرى وجله يطعن ثاث، مرق مإف 
رجله،اقاهطئوا ترق إذ يم يدْ، هامطئوا مرؤ ررإذ قاوت انه ه الثى عن روي 

مآ.نآ ^١ ١^، زرظ ١^، دة ممطع كان:ة اص 
نمتي حشت. عل ١!^ مذ بمثهن لاثه به؛ لوفق البمزى نمت نأى 

ممة\لإممئةذزك.

أحدنزلاي قؤمحنمحن، عمن عذ يروى لأيه المنمل؛ اشبع وموصع 

تحل

روايتان!مميه ثالثه، مرؤ هإذ 
انههمحن عئ عذ روي ج ورجل؛ يد عو شيع ولا بجس، إحدامحا: 

^ظإ،ثلأة:شءا؛.......
مطعفهنا قبل قطنت، لو أما باكطع، ا-لآكم بعد يالأكلة دمت، إذا هذا [ ١ ] 
اوش
العيبوةم5، الجل، عرش ودون الكعب ب؛ن ما م ^،؛ ۵٥٤١ ٤٢]



٢٧٧ةتاو،اسودرباو،ءدادمقت( 

لكلم.ا-إضار نس مطنها زلأو 
وجلهنمن وامه، مزه مزى عاد، محإل الثنزى، يده مطع 

ياقطئواترى ارس محاو؛ ه اممه رسول أف نمحهمحه هريرْ آبو دوى ئ اليئز؛ 
محايطعواثزى إو ثم يده، ئاهطعوا ثرى إذ ئم رجله، هامطئوا ترق، إذ ثم يده، 

بكرآبا ؤ/يأل ^_، IS^\ذلموؤ ِق مملعها نجاز محودا، قبأ يد زلأي رجله؛؛ 
اكاكةل٢'.اأثْ ق ١^ ١^ دشا زهئ خ ِو

يزوز،ؤكدللأ،إذثزق،ثالةشهإِذثزيىبمدمم؛:شزه 
حدثنامنصور؛ بذ تعتد زومح، ج بملع؛ زلا محز قإنه الأول، الرواية 

الخطاببن عمر أف مال؛ عائد بن الرحمن( عبد عن( يماك، عن، الأحوصن،، أبو 
ممالرجله، مني أذ عمر به هأْر ترق،، محي والرجل اليد أقطع ^"^j، نيقؤينئ 

آخرإل تالاتاوة:"ام[ ورمولهء4 آثن ؤإد٠-اجروأأل؛!-، ^؛ ، ٧٥١إمادال عئ؛ 
دائ٠هثة ثيس فتدعه رجاله، مهي أذ يتبغي محلا ورجثه، هدا يد يطعن؛ ومحي الأنة. 

الئخاوينلم:ش.كلثا نمت فإذا المثي، ذلك: مثال [ ١ ] 
فقعل،الثئنى التي محْلع عل يمثصز أذ فالواجّ_ا الاثار هذه يصح لم إذ ]٢[ 

اآنصّولصله وهو وصم،، >اؤوالكافيد(ه قزله: لأذ المنآن، لظاهر ١^٠-^، وهو 
ب»أل«ذعلم.

الئاضُار؛S^_ من يكرف أخ أخشى لأن ١^؛ ٥^١ ثئون، ]٣[ 
(.٢٧٤اوننالمى)خ/ انظر: )ا(أثاراويهفىسإلس. 



اصضاهافييصاسممأسبجضل ٢٧٨

محل

علاسى أوثلاء، مئطوعه واليزى صححه، الثمي ويدْ 'ثرى مإل 
لأيهنا؛ ها يمناه يطمث، الثالثة، ا،لزة لب تمطع يسراه إف يلنا؛ مإف الئوايت؛ن. 
لأفثمينة؛ مطع لم يسراه، ثنبإ لا يلنا؛ ؤإف متحقق. يطعها وشب موحوده، 

ينزاهكاسئ، إذ وكيلك، -؛تا، يطش له يد لا ويركه الخنس، منفعه يموت، هطعها 
مادكزدا٥.عل دا-أة5م محييمينه، مل محمطنتج،أوثئت، صححه 

يموتلأيه يهوكمطعها؛ معظمها، أو أصاJعها، يطمتج مي. الثد كادت، وإذ 
ئساطشااا.

تحت

يمينه؛شي ولا وأجزأ، أناء، يناوه، ظع شي يمينه، محي وجن، نإدا 
علؤيتحثج التتلش. منمعه يمويت، محكها ذلأثاٍ واجدة، بسرقة بدام تمتي لثلأ 

معلءاو.واوا، يسراه قطمثؤ لن كإ يمناه، أذئمطع أرثعته، تمطع يمول،؛ اش الروايؤ 
مأبالأهمئ،محماذةلقاتيا؛لأ?هصدا ثداإذكاقالثاريىأ•خنخها 

اشَلأو نو؛ فيه قدثمال: اليزى محي 3، الئزا:ش عل اشألة هده لا[بنائ 
لأثهثمرْ؛ نسب، فهو الثارى صرر ؤإن ويمالا1 مطلي، وهو أيابمم، محي أوجب 

فالذ.ي-يا، ثنتؤع لذ اليسرى يده وأل يده، سممّهي اثه يعلم وهو نرمحا، الذي هو 
مطع.لأ أو مهي، اليزى إل هلنا1 مّواء يده، مني ائه يطهزؤب! 



٢٧٩اسرتت( حد ةت1وااسرود)باب 

إفالقصاص صهانيإ \لذ\ؤع معل محزئه، أي ظا أو دهشة، أحرجها نإل 
كإمصمنها، عمدا، معصومة يدا ه3لإ لاثه دا-ل؛ال؛ جاهلا كال إل ؤبالدية يعمي، 

لندطغينيامقا١ل

فنل

ويكرحمعها■ ص يدْ قطع أجرأ مطع، ولم الثرمه منه وش 
زبملعتداخو، لا أي أخزى: رزاثة ثممزقن الخإهة طالث إذا محا القاصى 
مييزئانت1ائه، ول مد:وزث خد أشاب لأي ؛ ٥١ثاضًح ض، 

اهدود.كسائر واحد، حد 

ملإم الثئ نزق نزاآ اخ، ملإ منزى، ثاد ئأ بنرمة، نبع إذ هأثا 
3،بفعل نجب حد لأيه ■ي؛ أوئ الأول منة المنرو3، ئ عترها، أو أولا فا 

كالزJا.أعثال، ِفى كككؤر0 واحدة عم ق ثكزرْ ةكال عم، 

الينز،ق اشي أف يعرف لأيه يقمن؛ الحال هده ق القالإ أف النثاهز ]١[ 
ئاذابمأل: أذ البمزى اس:أة أخزغ ؤا عليه وكان البمزى؟! فكتف:قطع 

جاهلا،كان أو الدهشة، مع الثنزى الثارق أحرج فربا اليرى؟ اليد أخزجث 
يكوفأذ بد لا القاخمع لكن معدور، فهو اليخرى، أو اليخى الإد مطع ايه نجب 

هوللتش.إو،ا الثطع وأف ^، JLpعنده 
xnx



اسقضاهاهمهمصابممأسبجضل ٢٨٠

نحل

عنتي:بن مماله روى لها عتمه؛ ِفي ظعها بمد الثارق يد يغلتو قيس 
أبوداود.زواْ عنقه® ق محئلمش -يا أمز م يدم، ممطعن بماوق فأ ه اي ررأف 

الز.م.و ثلأ?ثأبمع مثنة؛ همحقيائي عؤ دلك زممل 
لأثهخقمها؛شِس

ا.كالق2ثاصا ميّه، من انتمائه 

تحز

هي، ل]وأ دكه، لأنة ^؛ JUثثإل ماقا، اكزوؤ كاف لإو نبغ، ^١ 
دمحث ثيفف آص  JUلأنه ضتانئ؛ الثارق ممل نالئا، كاف نإذ المطع. مو 

للادمر،نجب الصناف العاصسر، يد> لب ثلم، كالإى صناثه، هوجت، عادية، 
الأيمن.م ثالئازةل^ كالدثه خمبما، ي ممال، اض يق زاط 

يمطئها.فنمن هنا الخلاف لأف الأحرى؛ يده مشر لر ولومحتل [ ١ ] 
MH*



٢٨١ةت1ساسُد)ب1و،ءدادزذ1( 

 ٧^—uU  يييحدالونا•

إn* * ل

ث/تإة* ؤ يعال• اللب ^J< بادبتل العظام، الأكبا,ير وهومن حرام، الريا 
لالإمراءتآّأ[.ه ؤسثاءسملأ إؤجنثه' وثان إله آلنئ■ 

قf َِأ. َسَ< ااًه َ؟?ُ .كأا'َِءء-.ِ..ْءَْم أد َْمَِِ  أيالمحي مالت محال• دَءهعئق مسعود بن اممب عبد وروى 
متنررأذ ت قال أي؟ مم هنئ،؛ وهوحكلث،®. ^١ فب كئعل ارأل ،; Jlj؟ jtiapfالدو_ا 
مممقجارك،ا بحيئة يزف ررأذ ت قال أي؟ ثم هنت،؛ معك،،. يطعم أذ نحامحه ولدك 
ءأر

حقله الحار لأف بالأخنك؛ الزثا مى أعفئم الحار بحيلة الريا أف هدات وق t ١ ت 
قالزثا حمح يكوف أف الثالقة المرنة ق هدا كون من يلمرم ولا أعظم، فكان حاص، 

النت؛هاكاكة.

زوجةنكاح وق تالإسراءت'آّا[ ؤستاءسملأه دا>ثة ودة>َ،اى تعال؛ قوله ول 
الرثاأف عل دليل ]،لن ميسلأه ومقتاوساء ذاحث_ت مكاة وئه> قانات الأُب، 

بامرأةزئا الذي قتل وحونم، إل العلم أهل من ممر يهب ولهذا أعظم؛ الحارم ؛ال-وات 
أمّواآكانئتا، أبيه، 

*HK



اصضاه1نينيصابممآسبجض ٢٨٢

نحل

وززىذ;لك؛ ثي \k نجي زلا لأ:نضُار همج و الزطءُ ئز زالزنا 
1 انه السنا. لأ؛هعمحعن عثاص ابن  ،Jli :ثاو:أوعئرت« مك، ررإنثك اعز
^١^.نيثاو:ممي.قاو:سذيكزخمه/ لا. 

حر١١ث1ل: يعم. يات،؛ ^^١؟١١ ١٠ثال؛ رْ.بمثئ هريرْ إي عن وواية وِفي 
امححلة،ق اiرود يغيب ^١ ١١ثاو: نحم• قال* منها؟اا دلك ز منك دلك عاب 

^^محمح؟«ئالتنخي-وواةهمداثد•
يدلك،سعثن الوطء )؛أحكام Sfjللحتر، المزج؛ ا-ئمهِفي يئييب وأدماه 
لأخادُونئ.

الأصثق شثودٌ، ثزج ١^> لأف ^؛;١؛ أز محلا ١^٤ كاذ زنؤاآ 
تنتياح،وهز؛ثا المثل ِق بالوطء الخد وجب إدا زلأنئ كالمثل، فيه بالإيلاج 

^^ثممحيَلأبخاخنحايأدل•
ووايتان؛حد0 وق لدللئج، الخد؛ لرمه معلأم، ملوط ولو 

لأنبكنا؛ كاف كاذسا، الزنا،ئنخيإف خد ظه نجث، إخدامحا: 
الرجل،والرجل ررإدا قال،ت اللمي. أف تممحن؛ ابوموتى روى ما بديل ران، 

أبدكان ^١( أو محل ق الفاحشة فنل >رالزنا همزة-: قال -يا قال ه لو [ ١ ] 
المزآن.وأنب، 



٢٨٢مماوااسزد)واواحوامنا( 

ياحتلم،و\لوط;؛.( نجب حد  JAjS؛راتازا؛ مهإ اأنآْ اآز1ة ف وإدا رانيان. مهإ 
و5ئؤاقي،كاؤناباوأة.

ررثنمال: أنت ه ١^؛، ض ئوو< ج أن؛؛1؛  jlS"^;١ الم، ط ؤاكاظ; 
،JJداود. ابو رواه بؤ® واثعول الماعل هامتلوا لوط موم عمل بمثل وجنم٥ 

يزىكاف انه رمح.بمئق ز؛!نتيو4 أحمد واحج والأنمل« الأ'ءل اردارحموا لمظ؛ 
ا.يمض بماب أف ببغي بالرجم، لوُي موم عدب دآنال ، ٧٥١نمحأل رحمة. 

يه،واكعول الفاعل محتل عل الصحابه اص لآمة\إدئت ٠ الإّلأمر شخ قال ا ]١ 
بالحجاتة.ؤيئح البلد، ق شاهق مذأغل يلمى بعضهم؛ فقال يمل؟ كيف احتلئواث لكن 

يكررأبو حرى وقد محري،• بغضهم؛ وقال رأتا. بالحجارة يرجم بغضهم؛ وقال 

حالصمح؛أئلأ:كل عف 
بخال.لأتاخ القزح هذا لأف وي: 

الزلحلبخلاف الطزش، إعدام الأزل فكان مه، ؛، ٢١لاممن ٥!^ وف 
منه•الثحرر بمكذ لا رجل مع رجل لكذ عنها، يال منه، التخزر بمكذ المرأة، مع 

)ا(محمعاكاوى)اا/م؛ه(.
(،٤٢٨رنم)الأخلاق ماوئ j وا>ائطي (، ١ ٤ • ر رنم اللامي ذم j الدنيا ي ابن ب )٢( 

ماطرقم)؟آ(،والهيلاوناممرىص/؟مآ(.
رنملوط، توم عمل عمل فيمن باب، الحدود، كتاب، داود؛ وأبو (، ٠٣٠ ر١/ أحل. الإمام أخرجه )٣( 

كتابماجه؛ وابن (، ١٤٥٦رقم)اللوطي، حد ق جاء ما باب الحاوود، كتاب والرماوى؛ (، ٤٤٦٢)
ئءكبم؛؛ا•عباس ابن حديثا من (، ٢٥٦١رقم)لوط، نوم عمل عمل من باب الحدود، 



اسقضاهافينيصالإئماسبجضل ٢٨٤

وجهان؛لمه مسه، امرأْ الرجو وطئ ثإف 
يلأبجهوُف،|نمَاه

سئلأخاخةإلمحثئةاا'.

ووون؛نجه خيته وطئ و1ف 

آتىارس ت ماو اض. رسول رْ.بمعاأو عباس ابن روى ج محي؛ إحدامحات 
مدم.فيإ ؤج داود. ١^ رواه منه؛؛ واقتلوها هاقتلوه •ثننه 

لآناظنجيِمحءبجثولإَتي
ع1هاآ'.وثتفئ ثعايه ^١ وهدا النص، 

وجهازتحده ممي محي، محلنأ! هإل 
لبمم.الم؛ 

ميءلا فهدا سائ، أوليس بعاقل ليس مذ إلا حال، لأكز يملأن أى فالصواب: 
به.ا1قعول دون الفاعل يمل فاثه البلؤغ يؤذ صغثر بمي فلوثلوط عليه، 

الكان باقه أحد الإمام عن الأول الرواية صعق، أن يمكن هل لكن 
لحماغاصا:ة؟كالف 

الصحابة.ءلإ"؛ناع يملئ أن فبل عنه ست فلعلها لا، الحراب: 
منهتممي مما لأف وقال: ي، به محي لا اللزاط إف قال: تن نفلا ^١ [ ١ ] 
يعزر.لا فائه الغائط، أوأكل التول لومرب ك،ا ميء، به نجي، فلا ؛، Sipالمموز 

يعزر.اثه هوالصحيح: ا هن، ]٢[ 



٢٨٥ةت،وااسدع)واو،ءدادزذ1( 

.١^١٢ذكزناق ج ١^؛ كغد ذش: 
إيلاجلا لاه هما؛ خد زلا شم، زاث1ن؛ ^١ ص, \0غس يت

فيها،حد لا محاحثه لأما التنزير؛ وعلتهها المزج، دول محا المباثره قافتة فته، 
الهمج.يوف المثاائز0 أئ1هتا 

قفل
ؤلأتج1،الحدإًلأشطى:

الزاجنأخد كاف 3إذ \ذبه ذكزناِفي ؤا ^1؛ ^١^، أذفوف أخدها: 
وخبدللئج، يخلأف، وثريآكة ، ُا١^^٤٠٢خاهلأ أو مكنها، أو كش،، مم 

ا-اثد،يوحب ^١ ائهمذ ألجدمحا لأف الآتي؛ يؤذ شخي، أهل، هو من عق ا-لثد 
كاذلز كنا صاحبه، دوذ حكمة مئهنا واحد كل ق قكش سقطه، بجا الاحز واُهمذ 

وعلالمحصتئ، لحد الحصن يعل يكرا. والاحر محثنا، ألجدمحا كاذ ؤإذ 
همطامحار؛ِيجا^.

ولوذبحتؤيعزر، لتي0، كاذتا إذ ويفتنها البهيمة، تمثل اثه الصحح [ ١ ] 
البهيمهلمتحل•

متمردا.أي: ااددا® سحة: ق وير ]٢[ 
عالناكان ؤإذا محلي، والبكر يزحم، فالحصن حكم، منهما واحد لكل فيكون ]٣[ 

حكمه.فلكل بخلافه، والثاق أوبالعا، باشحريم 



اسقضاه1فينيصاسمماسبجضل ٢٨٦

تعدين تهل ووى ج وحده؛ القؤ حد الأحر، دوو بالزنا أحدمحا أقن نإو 
قعثله، ها هن، بامنأة، زثى انه عنده هأقز أتاه وحلا ررأف س! الحم، م، يقهقنمحن، 

١-^،هج1دْ ونتا، ثكوف أف هاناكزُت، دللث،، عذ ننآلها المرأة، إل ه اممب رسول، 
لوء إءراوْ، تطل لا صاحبه ثى الإقرار عدم ئاف داود؛ أبو زؤام ورمحا® 

تكث،ااا.

محل

تن\1ئها، ظ هآد المزأة أكرمن، قإذ محاتا، ؟5وو أذ اكاف: الئزط 
زالمحاناظ: ض لأش »مح افذه: محJ ش؛ أز ِبالإباء أكرثن 

عمرأئ داو،ت ش-هاب، بن طارق عن يإتثاده تعيد وروى عليه*؛ اتسكرئوا وما 
هو،تير ئد رين أنثقظ!لا ٣ تية، محث، إف هالن،: زنث،، هد ائزأة 
بمريا•ولم نبثها، نحل 

^ل:ءابمأذمحةمننيا.كأتيدام؛اظث، 
ا.وركهاا قسا هأعطاها مفطث0، إما هال! فيها؟ ثرى ما لآهةثئت لعو ممال، 

يراثوألماو:لاذالممحدسذخ؟
الإنساللأف صادق؛ بأيه ٥^^ تينة منه وقع الزثا بأف إياها يذمه إف فيمال،ت 

فعليهآحر برجل لوميمها أما الهدف،، حد عنه تمط ملذللثج بالزئا؛ يقصف أف يرصى لا 
المدق.حد 

الخد.عليها وتنكها، ٤مبخاطرu، شيئا أعطاها أي: ]٢[ 



٢٨٧ممساسرد)بابءاوا1زنا( 

١^;لأف اذ، ش نجن مماو \لإزد\ص إذا ١^ هأثا 
محةنالإمحارسمهفايأة.

بالثيا0،يدوأ ا-اثد وِلأ0 الخم، لعموم حد؛ علثؤ نجب لا أف ويشل 
ا.اعظمهاا من وهدا 

ثكلب،محُ لأنث ئلاخدش؛ نأئء، ح ذكزة ١^١؛ انثدخ^ت ماثا!ن 
ءشتواؤا•

محل

ووية اشويب؛ جهز مذ حدعل ولا االئنو>-؟، عاة أذيغوذ اكالث،ت 
علمة،<.مذ عل إلا حد لا رر لا! يا أنج رْ؛هبمتمح، وعل عمر عذ 

اتاوحه،وست، وجل؛ مماو بالشام، الزئا يكن يال،؛ اكّ_، بن نعيد وروى 
محلأممئأ0:زنوهوئكزث؛لأن-وهو ]ا[نخةالقووالأئو 

ولو^^٥ ٠١أ0 والصواب صعيمر، يوو هدا لكن يكنه، ينتثر أف ثمكذ لا امحره 
حمالةثائة بامرأة أف:زن عل أي إذا ثثئ، الاتساق لأف عليه؛ خد هلا زلجي كان 

فسمعل.

بالفضيحةوالفثاهئ! العتل، أو يامحن، التهديد أو يكون؛الصريح والإكرام 
نجران،با ماصزح معل لم إذ سها: الذيأذحلته ح-4و لهدا هاك لو ك،ا أيصا، 

عل•يحز الرجل هدا وأمول؛ 

(.١٩•الهوو)ا■/ بشرح الإرادات منتهى آ ر١ 



سةاضاه1نينيصاسممأسبقءت؛ل ٢٨٨

هكتب!;نحهبمتئ، عمر إل جا قكتب حثمه، الله أن علمّك ما هال! مول؟ ما هالوا! 
P هغدوة، ءثنة، الله أف هئلز  jlS"إذ  jjj  عادهإو هأعيئوة، ٤!^، تكن

ب,ْممم
محارحوه.

وزجته،عم إليه يرف أف مثل ، ٥٧١عين أونحريم الريا، محريم جهل وشواء 
فزاشهعل يجد أو حارقه، هيفلتها جاريته، عتر إثه يدح أو زوجثه، ثظثها 
لفعلقاصد عتر لأمه عليه؛ حد ملأ ثطأها، جاريته، أو زوجته ٤سئها ١^^ 

المحرم-

لأسايصدق؛ لم المنلمار(، بين نشأ £وا الزنا بتحريم اجهل ادعى ومن 
ثاشئاأو جنون، من يإماهة أو بالإسلام، عهد حديث، كاذ ؤإذ كذبة• يعلم 

الئلث،بأ انثد محس، هلم الصدى، ثمحثمل لاثه صدى؛ المنلم،ن، مى بعيدة ببادية 
في\لأنج.

أووطءالندة، كنكاح الباطلة، امححة بمن مء شنريم ا-بجل ؤون!دعي 
يقاجذللث، لأف؛ئريم بل؛ اببجو وادعى الراهن، بإديتآ المرهويؤ اجاويؤ 

زثمح،،لأثة الريا؛ بتحريم اجهل ملثِفي محل، ين إلا يخل، لا أذ وهشل، 
اظابظبن عمر إل وح مال؛ محيله بن عبتد عذ روي ثإ أصح؛ والأول 
يمحاي هاَل: لا. هقالأ: ثبمتإ؟ ثل ثقاَل: عدي1، ئزأةثزؤيثإل اي 

بمدةأنزاطا،لإهند،:عا.



٢٨٩تتا|أااس>عرواواءدالزن1( 

ئئ لأن  iMيشل لكذ بوإذا العدة، ا.الإزاكء ^^١ ثإن 

محل

عمم،وئ ينه النوكة ا-بموية يوطء عله حد ملأ الشبهة، اماء ١^١^؛ 
ووجتهوطء أو ابنه، أوحاوية أوالمزوحة، المزهودة، أوحارثته مكانته، اووطء 

ولبلا كالك5اح صحته، ق محلم، نكاح امرأْتي بوطء ولا دبرها، ق أوجائيه 
الدرءعل نني الخد لأف دلك،؛ وأنثا0 والمتعة، الشعار، ؤنكاح نهود، اوبلا 

أ.نال مثنمط ئتهايت،، وهده يالشتهاسم،، والإنماط 

نخل

والزوجة،والمنتدة، الخامثة، كنكاح بهإلأغ؛تا، عل المجئع الأئكحة هأما 
.....١•^؛ وحون، ينغ هلا أورصاع، شنا من محاؤمه ودواُتا ُ، ثلاثال ومطيمته 

لوخهلأنا لخلا، ظ كان إذا عله خد لا قانت بامحم خهل إذا الخلاصه: ا ١ ] 
يوجبالحال هذْ 3، الريا أف علمئ ما فول،ت كأف الحد، عله فتمام النموثه 

لوعله uذاثوني لا:أري إنئ لوقال: ك،ا ١^٢! المخ هدا اقهمخت، قد له: مقال 
العمارة.عليه نج_، فإثه تياررمشاف، ل جاح 

علمنسي بشبهة، ليست، وبعضها شبهة، معضها ثئطف،، الثسهايت، لكن ]٢[ 
ثبهات.كئها هاوْ باة نسلّم لا فقد الحد، نورّت، هدا 

فهداواحي. بلفظ كان إذا أثا وطلق، وزاجع، وفق وزاجغ، فق إذا الراد: ]٣[ 
عاليه.محمعا وليس حلافج، فيه 



سقضاهافييصالإئماسبجضل

عئض خلاس عذ بإننادْ أبوبكر وروى و.نئ■ عمر حديث مى كريا ية 
زوجهاوجلد هرخمها هآكثمته، روج، ولها امرأْدزوجش إليه رؤع ررانة نيقؤيقنئ 

أيةملك، ثية زَلأ ملك، عي ل بالإخماع ي وطءٌ زلأنه ظة« ثئه الاخز 
زطأذادjالشا٢ل

ووايتان!عقد، أوشر يعقد محرمه إذ\جأ الواؤئ جد وق 
فته.والخي ١^ لعموم ١^؛،؛ حد حده إحدامحات 
ومعهعمى ررلقيث، داو(ت تجئبمئ او؛راء روى لها حال؛ بآكل يمل والئابجة• 

أُيهثكح!مزأْ رجل إل ه افه رسول، بعش ممائ،؛ ثريد؟ أين إل مملثاأ ١^١^؟، 
وروىحس. حديث، هلأا \ذزب/يذي\ يال، ماوه،ا وآحد عفه، أصرب، أف بعد«ْ، من 
'.داهتلوْ«ا محزم دايتؤ عل ومع ررمن مات،: الله. رسول ص بإسثادْ ماجة ابن 

فضل

وجهازتمميه موطئها، واحته، لكمه، ا\رأذخ.( عليه محرم من ملك محإف 
ادممهوالش_،ؤهاث1هتا لأسك1ححال، لأما ا-قد؛ علنه أحدمحا: 

أشدوهو لززجه، اش نكاح ي أو له لكن إذا اقززجة ارأة زوج ؤممزز [ ١ ] 
تنيخ.أن زوجته أمز لأيه الديوث؛ من 

الأجنق،المرأة يخلاف، بحال، يباح لا المرج هذا لأف الئجح؛ هو هذا ]٢[ 
حال.كل يمثل فإله محزثؤ يذاي؛ ريا نئن أف فالصواب• بالعمي•، يباح لرجها فإف 

الحد.عنه قيدرأ عئهله، مثلة لكن فإن المحزم ذامحت، نكاح محريم جهل لوادعى لكن 



٢٩١ةت1باسيدرواو،حدادزن1( 

محزمهدان بخلاف مكادقه. ه1شتهت ممثوكته، لأتجا عثه؛ حد لا والثال: 
ها،ثلأسضىمحهاااا.

ظ
لأنئ\ط ميه ٩، مزني ذك، شر أو ه، ؤئ ١^ انت1-تز نإن 

النابععل الإجارة لعمد ثأتثر ولا كعدمه، ُ هوحودلأ للزئى، إ-جارما ثصح لا 
ثكاذالند، ِفيإ:اخة 

سثاحلا لامئ الحد؛ علته مهوران بإدنه، روجته أن عثرْ، جايثه وطئ وس 
-يملجخإلا ■ؤرخزط أو أوأحته، أوأمه، أبيه، ■^١^ كاستج سواء والإباحة، بالبدل 

^ةل:لأظهلأ?ئلأ:لإ
كالأيت،.جاريته، بوطء حد يلزمه محلا ماله، بسرمة 

هدهتكون فمد الئتب، حزمة مثل ليست، القس ق هذه حزمه أف ثلث، لا [ ١ ] 
محص1ا،كان حيث، إلا يمل فلأ بالأجسك، الزدا معامiله يعامل محعثة ئبهه 

بخلافعليه؛المالك، نمق لا لأعا الزصاع، ق الملك، و الآلة قزض ؤإما لإلحثانه، 
■عليه ثعتق ^عا الئسسه، 

العمد.وجود نمى: ]٢[ 

حديذيكوف أذ إلا ^-^ ١١علط، وهدا الث1هة، من هدا العلمإء بعض جعل ]٣[ 
الأحكام.عن يدري ولا بإسلام، عهد 



اصضامفيهمصاسممأسبجضل ٢٩٢

لكل^١ يرجم، ولا مئه، محلي قإيه وطئها، لهِفي أذك إدا ووجته وجاويه 
حتمبن الرم عبد ررأف نالم بن حبيب ووى ة علته؛ يئريب ولا ي، أو 

ممال:الئوهة، م \وو وص سم بن النءن إل y؛؛ امرأته، جارية عل ومع 
نإلمئه، جلدتك ثك، أحلتها كاثت إل س! ؛ ٧٥١رسول بمضية فتل-ا لآدضيرس( 

زواهمئه«, يجلده ثة، احلتها محوجدوه ُالحجازه، رحمتك ثك، أحلتها و\5ل لمأ 

روايتان:فيه ثنته؟ يلحمه يهل منه، علمت، قإف 
المشركة.الأمة و٠لء أئنه فيه، حد لا وؤدء لأثة به؛ يلحن إحدامحا: 

س،زلأقهةش،،أيئلكونم

فكيفله، حلالا تغذ لم له لوأخمحا لأي ، ٠١المiكلأترمن الحيف، هدا ]١;! 
نحلدوصمحن؟أ

فإثهفراس ولا انتلحمه إذا الزافخ أف ائل: المهده مثل ق والصجح ]٢[ 
ولألاتاهرالولدلئفزاش، ٠١وحديث،: له، ولائثانغ مهلنا، مائه من ■حلي، هذا لأف يلحمه؛ 

الفزاس،فهولصاحس، الفراش، وصاحب ١^١^؛، دّارغ فإذا الر؛ع، ْع هذا ٠ ائجرأ'' 

حديثمن ٤(، ٤  ٥٨)رنم امرأته، يرق الرجل ل باب الخدود، كتاب داولت أبو أحرجه )١( 
مضطرية.هد0 النعإن أحاديث النسائي؛ نال ختئتبممحا؛ سر ين العإن 

اظر;تحفةالأشراف)\،/ماا(.
الرص1ع،كتاب ت لم وم٢(، ٠  ٥٣رقم)المشبهات، تفسير باب البثؤع، كتاب البخاري' أحرجه )٢( 

خ.قتئ.مّيره أي حديث من ،، ١٤ ٥٧رنم)الشبهات، وتوقي للفراش الولد باب 



٢٩٣كت1و،اسددرو1بءدامنا( 

ك\ووه ذتجناِفي و 1^5،؛ بمد ١^ محوت الخامز: 
مفي\لإؤ\و

؛لأده1ثور:

ومحابز؛ أؤ زاحد، محبس و لكف ثزاآ نزات، أزح مئ أذ أخدها: 
وهووه اممه رئوو من وحو ررش قاو: ننحقمحقبمتة ميزْ محو روى 

وجهه،تلماء فتنحى عنه، يأعزصى رست،، إل اممه، رسول يا ممال: المتحد، 
يلنامث\ب.أ أرح دلك ش حز عنه، هاعزص رسئ،، إل ال٤ه، رسول يا ممال: 
قال:جنونا؛ ررأيك، ممال: ه^، ؛ ٤١١رسول دعاْ سهادارت،، أرع ثمسه عق سهد 

عثه.ممم؛, ررااْحمه« اممه ل ممال ثعن. قال: أحصنت،؟،< , ررقهاقال: لا، 
اي1ئلتي،لإمضة1ه/^مثبم،
قدررإيلئ، ه: اش رسول ممال أرع»ث\ب.< قالها ررعز آحر• لحديث ول 

^«قالتبجهوواةمحوداود•ةوءاأنعماُت،، 
أفزرتإف العي عٌت له دِ.بمنن الصديق أبوبكر ررممال عديث: وق 

نئولاشِ.(لاأ.أنبما،نحماك، 

فيعال:ولدى، هدا قال: وارسل٠حهه، خانع بدون وأما الراي، من س؛ه يه كان ؤإف حتى 
له.مانغ لا لأيه وئزعاأيصا؛ سلث،، بلا قدرا هوولدك 

لأ0لنيت،؛ اعتبايهإلا عدم والراجح• حلاف، فيها تكراوالإقرار مسألة آ ١ ت 



حنبلبى الإعاءاحط فقه ي ^؛ ١٥١ض ارسق  ٢٩٤

محلزلأك اص، 1ئو ق زن;نا و الفم؛ خممه يكز أذ اش: 
حقيمته،يدكن ٢ قإل يانه. ثجب للحد، موحب زر دلك، يوف ما أف ينتقد أف 

سثأونكزال،لب لإلكاذ الثمل. تابث، أذ؟كوف اكالئ: 
أمتكز أنك لبمم انئكهئ؛ أنك ززوي جرن؟(( ررأبك لم1عز: ^ ه \ضأ لأن 

_!،إل!ئزأْ محز :l )راعي لأم: قال انمسف، حا زى ^ ١١ا،لرأة ق قال ه الض 
وهوهزئا، فشنا ايادا اغوفت إن ئزاذْ: إئ بمال: ولا دازحمها«ُا*، اغومتق لأن 

حدا.يعلم لا قد ;ؤهبمنه أنثا لأف وذلك منان، أربع 
\ؤثو\و\ب.'بعض وق ٠ حتوف؟'ار ارأبك قال: ولهدا فيه؛ ثل1، لأي ماعزا؛ كرز ؤإثا 

قال:أهله، إل أرسل اثه بنضها: وق آ لأ؟ر أم تكنان، هو هش سثئكهه: من أمز 
الإقرانفإف ؤإلأ بالتكرار، لاإز الاثشا؛ نمد لأر؛'. قالوا: خئونا؟« )رهل
أقن.لمن عذر ولا عليه، مص أو تائنا حاء مواء كاف، واحده منة 

الخدود،محاب وسلم: (، ٢٣١ريم)٤ ص، ق الوكالة باب، الوكالة، محاب البخاري: أحرجه )١( 
هريرةوأرى حالي بن نيئ حديئ، من (، ١٦—٨٩ ١ ٦ رقم)م\بم بالزنا، ه نفعل اعترفج من باب، 

؛٥^^٨١.
كتاب،لم: وم(، ٦٨١رثم)٥ والجتونة، الجنون يرحم لا باب الحدود، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

خ.بمثن.هريرة أي حديث، من (، ١٦٩١رقم)بالزنا، ه نفعل اعرف من باب الهدود، 
بريدةحديث من (، ١٦٩٥)رقم بالزنا، ه نفعل اعرف من باب الحدود، كتاب لم: مأحرجه )٣( 

نمحهبمه.
مرملا.الم، بن سعيد حديثؤ من ٢( رقم ٨ ٢ ٠ الوؤثأ)Y/ ق مالك، أحرجه )٤( 



٢٩٥ممساسردرباو،حدادنذ1( 

نحل
ءُم. ءوب*^فبء،امحهاَ 

هأذ،و\■* ؤؤلأ•جاءوعثه ثعال! افه لقول أوينه؛ يكونوا أف هات أحد 
ثنس•ثيخال،ووخن أرامأأراع،ت م آلمنمننت ؤأكياتيؤث ؤ يعال؛ ومال ، تالورت'اا[ 

]التورت؛[.جنم»ه 

لدواوا-امحدود سبهه، اشاء شهادة لأف,3، كثهم؛ رجالا ي^كودوا أذ الئاف• 
•'٢^^

دنكسكوف ^4؛، محلما *؛^ ١١قهادْ لأف أ-مارا؛ يآكوئوا أذ ؤاكالث: 

؛أويشسملإأليء خ}] خ ]ا[لوأكنلالآاكانض،ؤغذ 
الواى.ق صادقن كانوا ؤإن يعني• ه، ألكذبجن 

شيآ;هأنتؤ ه ثآءو وولأ تعال: لخزله مال: ح \مو أن لو ]٢[ 
شهداة.رخاو علهلأزبمة خانوا لولا انمي: لأو لادكور؛ والمز الشوئ وهدا 

الأموال،بخلاف أكثز، لها محتاط الخدود لأف الرجل؛ مقام هنا المنآتان تقوم ولا 
ننوة.يإن شهادة من لأبد ملنا: بدلك ثتزلنا ولو 

الأموهدم محل؟! لا فكتف والأvة والدين بالكة المد كان إذا ]٣[ 
علاحمعوا وقالآحر: العبد• لهادة رد عل أحمعوا مال: بعمهم أل وهي عجب، فتها 

اوهداثناقض العبي•• شهادة هبول 



ضواحمدبن الإمام ص ي اوئ1ني ض اثمميق  ٢٩٦

ا-اثثممي ا-اموق، تائر ق مشرط دلك لأف عدولا؛ يت5ودوا أف ١^^; 
آظ"•

امحغ1ت؛م-بم1،لك1زثدو ِفي ذي ^٤ ئولوا: الزى، أذ;صما؛^: ١٤١
ة\1وفي\لإ}لأ}

نتقأو حم1ه، جاووا سواء واحد، محلى كلهمِفي الشهود مجيء الثادست 
 ^N_ معتدبن وشبل وئايع بكره ابو عنده شهد لثا كهيتئ عثز لأل بعصا؛

المدق.حد عوهز الغ،وة، عل 
ؤثيسبراعَفي ؟فثئوا أف يوار هدهم؛ أف قز لم المجلس، يقرب لم ولو 

فلايعرموف أمناء ثثا0 العبيد هؤلأء أف علم فإذا بثزط، ليس اية والصحح؛ 
هالرسول وهت من بثهاذة زثا يثبت لم قال؛ ' الإسلأمُشيح أف ْع ■مج، 

شولأممنأنيالإفال.
يصؤولا كبره، بمعل ألا هي الحدالهت أف خفههثئ العلياء عند المعروف ]١[ 

صعب،وهدا اأئوءْ، كمحرم ما عشب وأف الإسلام، مزائض ثأئ وأف صغرة، عل 
الناس.يرصاْ نقا يرجع هذا أف ت والصواب، 

سعاعاسلطوا أمم لوزض حش يمكن، لا ه الظهر؛ قاصمة الثزط هدا [ ٢ ] 
ماعل ويضع يدبلمج، أضتحت، الوسائل هد0 مثل لأف سهه؛ ففيه هن.ا به أدركوا قويا 
للأعراض.حمايه فيإدباي١'• التسديد هدا وكل الإنسان، يريد 

(.٩٥)آ*/البرية السنة منهاج انظرت ( ١ إ 



٢٩٧هاو،اسدد)،ابحدادزن1( 

امَصألمحواأا.انياط وو 

محل

لأزنجتينلأثلإ:يي
؛مماJcرف.بمن، عم مالها حملغ، ويد ووج لها ليس بامرأة امحا انه لأ.بمن 

ميغ،حش انشمفلئ، يإ Jائمه، وآنا رجز عل ووقع الرأس، ثقياه امرأْ إل 
بمز|زاط إكزاْ، |ن ثية زطء من ؟قوذ 1ذ عشن ؤلأ؟دئ اذ. ثنها يدزأ 

بالشبجاتا١ا.

الماصي.اجتهاد إل هدا ق ويزجع خلاف، فيه الئزط هدا [ ١ ] 
أن:مخثؤ\^١^ م أن ج لإ ^، ٠٣١ yjliلإ رره ئ: °ؤوأثا 

الشهود.وجود عدم الأصل لأ0 صحح؛ عم فهدا آحزا، محلى برابعِفي 
سد.ود.قوو فهذا ئدمحه فهم ٠^٥^٠ جاووا إف ةالت ض تول وأما 

عمرانتفنزه لثإ التهود مى الزاح أف ;ؤءه,ءنن عمر قصة من يعرفه الدي إف ثم 
رأيتما ولكص ينزو، ويكرا ئتبو، انتا رأيت إق الموميتذ، امتن يا واللب قال• نيقفهظنئ 

.٠١اكلأJهروحد عم، فكم يزجها، ل يكرم 
سهه،ثيع لم ما تحد أما والصواب! العالإء، بتن حلاف فيها المنألة هده [ ١ ت 

دأنلهار٢'.أث١ثا، وأف أتجانائ، وذكزت يهة، ص ازأة أو فيه ؛لأتن وهدا

ووصله(، ١٧•)"Y/ والزان، والسارق القاذف شهادة باب الشهادات، كتاب البخاري• عك ر١( 
أبي،تج)لا/ألْ(.عدالرزاق)يمأم'آ(،واين 

)آ(أخرحهاينأبي،سة)إا/لهأ(.



حنبلبن اس الإمام ص ي الكام على المميق  ٢٩٨

التهمةلإ منه يتنآكس لا أذ موجب ثعلمه، حكمه ِفي مثهم ؤلأشمر ;ْ.بمتئ، 
.٠١^

محل

أزمة؛أحوال ه؛_ لم الريا، حد ء وجب ومن 
بنعمر عن روي قا يموت؛ حش الرجم ئحدْ محم1ا، ؟كوف أف أحدها: 

•محمدا.،وانرلعليهالكتاب،...• رءإلايلهثعالا-لقطابنْتهقبمتقانههال: 

إذارثا مذ عل الرجم أف وأحم الناس، حطن، يخمحلبمغق عمن أف لهدا: وبدل 
االمرأة؟ هده محمل فمذأيذ بمدية، الوايع ثم '. ،رأوالأعمتافاذل كان إذا أحصذ 

ا-قد.عنها ربع بعيد~ من ~ولو محمله تسهه ادعث فإذا 
اثاآ:ا1الألهاهدم ]١[ 

بالزنا،امرأة أو زجل عنره أقن فلو امحم، محلى ق كان إذا يعلمه §تكلم أولا: 
يعلمه.^٢ ٤٥٤أن فلمه أفثكئت،إقامتها، مل غابن، البينه يمإف ببينة، عنده أوسن، 

بالامتفاصة.عخ؛ أن مله واسفاص، الأم ائتهز إذا ح: القياة قال 
كانإذا ويشهد، آحز، قاص إل المنأله محيل فإنه سهاده، القاضي محي كان فإن 

عليه.تمام ينوم، 

الحدود،كتاب، ت وملم (، ٦٨٢)٩ رقم بالزنا، الاعتراف باب الحدود، كتاب أحرجه ( ١] 
(.١٦٩١رقم)الزنا، ق الثيسط رجم باب 



٢٩٩ةتاباسرد)واو،ءداازن1( 

اممهزنوو ورجم ووعثاها، وعقلناها، ممزأئاها، ١^-؟،، لإ علته انزو محنا ^٠^^١ 
الثج؛اثحد ما قائل؛ يقول أف رمان يالناص طال إل ياحشى بعده، رجثا و. 

افأرلها محرمة برك محضلوا القث، ثاب كق 

سه،يانش ؛^١ والقاء اوجال مى أحص وقد رثى مذ عو حؤ ئالرجم 
زتا،إذا ؤالئ4خئ الئخ ؛ن\ي: ؤ3و \لألإ\د. أو م، كاف أز 

الحلثاءثندلأورجم والعامديه، ناعرا الؤي.رجم زلاثأ علته• مممق الثة؛ا 
لفظا؟ينخها ق الحآكمه ص ما ئاتل؛ يقول، ئد [ ١ ت 

توجهم مذ ابمه الحواب،: 
يخهبمثه؛لقطاد_، ا-بن عمئ إليه أثاو الذي وهو الأمة، ابتلاء الأول،؛ الوجه 

هذهفتتل ٠ اش.ُ كتانم، ق الرجم ثجد لا بمولوات أف رماف بالناس طال إل أحثي 
كتانبما؟أل ليس لأيه به؛ ينمل أولا به، ثنمل هل الأمه؛ 

بئنموجودا وش° لم ينص عملث، حنث الأمة؛ هذه ثقل ظهور الثاف• الوجه 
أمامع ١^-؟،، آيه وكتموا حذا، يعملوا لم اليهود بيخا لمظا، منسوخ هو بل يدبما، 

لمظا.تنتح لم موجودة 

وقالئخملشكالمعمِلههث»إذاقكاهابواالظه«ءىلأنئئ؛اص
لميمل؛١^٥٠١ مولة.؛»أحستوا لأ0 لادعارص؛ آيه ف؛مال،ت وأنر. الرجم س أهوف 

الخدود،كتاب ت لم وم(، ٦٨٢رنم)٩ بالزنا، الأعراف باب الخدود، كتاب البخارىت أ'؛مجه ا ١ ر 
(.١٦٩١رةم)الزنا، ل الثيب رجم باب 

من١(،  ٩٥٥رنم)والقتل، الذبح بإحسان الأمر باب والذبائح، الصيد كتاب ت ملم أخرجه )٢( 
رء؛هبمن.أوس بن شداد حديث، 



حنبلبق صد أ الإمام ص ي الئاض ض اسق 

وواقان؛فته الرم؟ مع ايلد بجب وهل 
ؤثعال: اض لموو بجب؛ إحدامحات 

ظههنئعم مال ؤلهدا اممه، ماتيكتارس، إل ٣١يالثغ، ^٣ ١١وحب يل، لاوور:أ[ 
اشرمول سق ورجتها الله، لكنا*>_، حليما I زاحه مق 

حدواعر، ررحدوا مال؛ الثى أل الصامت، بن عثاده وروى 
بالست،والسث، عام، ووئربم_، الإكربالبكرجلدمئة نبتلأ، لهى افه قدجعل عر، 

ظهزلإتم«نثاةمم؛.
محلدصم ثالخاس، uعزا زم ء ائ لأف و؛ ظ لا زاك١تئ: 

•• راواعاJ؛١أئتشعق١^٥^١،مإناعمتهتقارجها؛*.... : زهال٤^١٣

للريعة.موافثه قتله و\رث->إ للقرة، ئزاهمتها القتلة ؤإحسان يكون، انقكواأيرما 
الخم؟من ابمة U مائل: مال فإن 

ولهذاالبدن، حمع عل ارم حصل منه حصل الذي الريا هدا أف فالحواب: 
أفعقوبجا اخسد لحمح حصلت، التي الثده هذه فكاننن، الحنابة، مى العنل وجن، 
1j_j ، بمكان.الحكمة وهومى الحصى، مذا كله الحند

مخيالأول لأف جدا؛ صغثرْ أفثكوف ولا يَة، الحني، أفكوف محوز ولا 
له.يعذيتا فيكوف مسه، إزهاق ل بطئ والثاييه ا،لقصود، ؤيفويتج بنزعة عليه 

بزعة،مات هذا لومعل لأية المحتل؛ مواضع الثا-جلم تمصي أف أيما محور ولا 
القتل.ءائ تقي ولكن 



ةت1باسود)وابءدالزلأ(

يوحب1وز المثل، يوجب معصب وَلأنئ بؤ، لأس وجب وثن ئجلدها، يأمرْ ولم 
ئوةأ-؛مى،لكوثةاا'.

وحمللأية عام؛ وينريب جلدة مئه يحده الحصن، عن الحث 
محادة.

امزاة؛اٌ رجلا سا، أو لكف بكرا جلده حمئوف يحده الملوك، اكالث،! 
مكأيّحصشش عز ما يبمف سلتإن يضحشن قى ؤ؛ن ثتالى' اقلب ل يمن 

دلكمنصف جلدة، مئة الكتايت، ق المدكور والعداب لاكاء;هأ[. ه آليذام، 

وأماثزخمه، ثم ثجلدْ أف حاجه فلا وزيادة، للجك متضمن الرجم ولأف [ ١ ل 
الفنئ.بالتطبيق نئثوح فإنه ثْ.بمنة عثادة حديث 

هيإيإ الكريمه الأيه وأف بزاجت،، ليس ا-ظد أف فالصواب حال• ثل وعل 
التعريب.هز \J؛، ق ا/ذأية عل والزامم• الغصن، م عق 

كانأثة عليه حض فقد  ٠١١ه.افه رسول بتق رجها إيه لأ.محنت عل هزل وأما 
ثابتالجكوو ا، ذسغر رانا كان ائه يمحقمحنبمته عمن أست وقد سح، يم ئزانا 

لهظا.النوخ الله يكتايت، 

خلد؛الزنافإذا ط،لأوهةأبماإخارثْ، 
(.٦٨ ١٢رنم)الحصن، رحم باب الخدود، كتاب الخأرىت أحرجه )١( 

الخدرينكتاب ق لم وم(، ٦٨٢)٩ ت يالزني لأا الأءاراذباب الحدود! كتاب ق البخاري أحرجه ( ٢) 
(.١٦٩١)الزنى! ل السب، رجم باب 



سقضاه1فييه4اسمماسبجءتبل ٣٠٢

ررإنزكهاخلووئ،مماَل;تحن. if الأئة^١زك الني.ئئوض زلأو 
يأمزولب عأيه. مممق بصفم،، وثو م؛عوها وثغ إل ئم قاحلدوها، ك و إل نم 

•'١^^
نصمةحز،ئالدي حروعيد• مذحد بالحساب نحده حر، مذبعضه 

حمه٥^١لِق سعص، لأيه عام؛ يصب ويغريب جلده، وتبعول خمس حده 
ثالحناد_،،كادنك.

قاستغلاله السيد موت او4 الصزر من يكون ما فعايه غرب ؤإذا كثثرا، قيمته متنقمس 

ؤيتؤقإليها، غرب، الش بالبلاد شحصا يوكل حيث يفوت، لا قد اثه عل الدة، هده 
مه.

أفولأبيا الثلاثة، بعد البيع وجوب الحدسث،ت وظام واضح، دليل هدا ]١[ 
الريا؟ثئ ّنينثعها الح هدا هل إشكال؛ وفيه الزنا، من حمايتها به الممود 

الثادة،يتعم حالها ثثثز أذ إما الزئات مى لمنعها تسا يكون ربعا يعم، فيقال،ت 
الئذبه أمز ما أف قك ولأ ^١^١، ق وأقد الأوJا مذ أحرم الثاق يكوف أف ؤإما 

ابمة،أملمكم.ببمثا^هوام، 
فيهبل خر، مائه ق فليس زنا إذا لأيه رنا؛ إذا الأجثر الأمةت مثل وربعا 

امرأة.أم رجلا، كان مواء صرر، 
كالتلفزيون؟الحزام ق ينثنمل ما بيع جوار هدات من يوحل• وهل 

وممنإرادة، فله النقيق أثا لها، إزادَة لا ونخزه التلفزيون لأف لا؛ الحواب،: 
صلاح.إل محناد من مثه يعير أن 



٢٠٣ممباسود)وابحوا1زناا 

ب.لآ؛لإ ا.قئ؛ ذ ,؟ ٣٥١ ممهي نالنأث اص، زأم ثامحئ4، 
اثديلأنه ١^٥؛^،؛ حد ئعثه إثماتته، مو يعتق وهوومحق، حد لزمة ومذ 

ث-بمه.

لدلك.الأحزاو؛ حد حد محان«ريى، الحزب، لحق م حث، ذمئر ولوزئى 

محل

ثالخنتذسفئأمم:

لحليلألي، "اقن الئئلقول ي ق الإضاة أخدي؛ 
.ؤَلأقونيي1بم.

مزلم أويزية، أووش، بشبهة، ملووطئ الوط؟ِفي^٢؛• ٧ الئاف؛ 
نكاحو زطئ ه 1لالث،. الند و ثكئل ة اضه زلأف للإحماع، محنا؛ 
الحالف،يه عئث، لا دللخ، لزالئزع، و نكاح ِلأنئبز محئا؛ للم:جز ف، 

ةلاختناُت،الأكاح.
زنوولثزو ذ\ج زالطل لألظوغ الكإو، خاو الزطءِفي كنف اكاِث 

الكإوإلحقانابدون  ٤٧١مs\j والئخم«• مك حند ررامحذلأي ه: افه 

]ا[يض:أن:طأفيام.
صحح.نكاح ق الوطء أي؛ ]٢[ 



ضلبق اصد الإمام ص ي اماض على اسم 

١^٧١'.خاو 1ذ؟كولو ؤشوط ^j، \لإس زلأة 
إلنابما كاذ ة \حالكإو؛ و ظ و ثريئ ثئوذ أف ١^: 

؛.١^١٢ظلأالإمحائ،محمحلنيبج،يطء 
الس*أف رمح.ثنت عمن ابن نوى لها الإحصان؛ ق الإسلام يشرط ولا 

يرجما"•ري، ببجوديم وه 
الأزبمة١^ بجاو محش؛ ضانا قاضايما، ذئة، ثنيأ تزثج ثإذ 

جما•

فضل

دور،^١ ٠٥ماثزئه -زوتذ والثزاط، الزدا يحكم مباثزيه حزمت ومذ 
رالأئثنتيه:بمِمنةأزم؛كنو الفزجبجة،هُ، 

لأيأول؛ \وه خزنت ^١ الئ4لان« ماوثاها ؟^؟٥؛ رجل 
إلجاء رجلا ارأف تقهنه منعود ابن روى قا هدا؛ ل حد ولا الريا• إل ادعى 
لمعترأن ثيء كل منها يأصت البمتان، ق ؛ ٧١وحدت إل : ه، اللمي 

تزآقزونلفا آلماؤ ؤلرد ويحِآلكئلو؛ ؤ شئش، ما داءعلي اُكحها، 
هاجها،لمتكذمحئاضكلأم

ولوبمختئن، فليس وجامع، محول، وهو ثزوغ لو وكل"لك صغر، لأثئ 5؛؛؛4؟_،؛ 

حرين•جؤاط يالمح،، يكويا أف ^ والمر١٠الزجل j يشرط إذن؛ ]٢[ 



٢٠٥كت1و،اسود)،ابحدالزن1( 

وعلنهعلنه. متس ا[<ا ١ لمد:أ دإليىعئإلآ5تك4 آلنتثاب  SsAJ؛إ0محشت، 
والتعديالناس صرب يأفتهن كماو0، ولا حد فيها ليز معصيه لأنيا التعزير؛ 
■٧

نحل

بمتضلا افه ررإ0 : الئ دئرمحا؛ وحارسهِفي وطء ومحرم 
يلولد،يمحل لنس زلاثث ُ. ل ماجة ابن رواه  ٠٠أدبارهن اشاءِوإ ثاتوا لا الحي، من 

الغلام،دي أية 

الخنانأن الزجل الئنوJهأخرهدا ]ا[اشزيرعلسابظن؛لأن 
ئفٍهاضيل:

قالمثلمإ له نقول أذ يكفى فهدا الخلاص طالبا نادما ثائبا جاء اثه علم فمن ~ ١ 
الرسول

لأفيعزر؛ محهذا قال، ما قال عليه مصنا لثا ولكنتا كيلك، يغز لم تى وأما ٢— 
ظاهز.الزجش بئن المزي( 

الحديث.ق ظاهر الخلاص ؛، Jilajمنيتا جاء عمى التعزير ئقوط ق والدليل 
الفنلهذا لأو الخى«؛ من بمتني، لا ^ ٥١ارإو قوله: ءفييأاصلأْةئم هدم ل\[ 

وااثجولة.المروءة حلاف، لاثه دبرها؛ من، الرأ٠ الرجل يأئ أف عاده: منه يختحهم، 

I كابت لم وم(، ٥٢٦)رقم كفارة، الملأ٥ باب الصلاة، موامن؛ كتاب، الخاري: حرجه أ
(.٢٧٦٣رقم)ؤنا1ثكتتلأاكاتيه، -مال: قوله باب، التوبة، 



حنبل jjا■_ الإمام ص ي احاي ملي اسق 

ةيعرر؛ ولكن سهه، ثكوف يمينه، ملكنه وما روجته ق لأيه فيه؛ حد ولا 
ذكزنارا'.

>^،٠٥الم، ظع  Jiتنفى قاثزة لآبجا ^^، آلاج نقو؛ 

هآدى ^ئن وقال،ت ا-قيض، ي الوطء حث؛ مقيل ^ ١١أو وهو آخر، ودليل ا ١ ل 
ناسأولوية•فيكوذ الJثرأشدأدى، ق والؤطة [ ٢٢٢]^؛:

مثكتهما آز عق ^إلأ تعالت بقوله مستدلا وجوازْ قال نى وأما 
لكممث قتظ' ت بقوله فتمد مطلمه، الأنة هد0 لأف ثظث؛ ففيه لالؤمون;آ■[ ه ؤتننثم 

[.TYY-^^JI]آئ.4ألم'ه ظ ئأزأ 
أثهعدر ؤإذا ثظث، صحته ففي ذلك أباح اثه الصحابة بعض عن يذكر وما 

اول•رسوله ومنة اممه فكتاب عنه بتج 

ادم-جنيلأو الiزاط، لامتحلأو قريا ^؛؟١ يكو0 أيه أعلم~ ~واش يدول ثم 
مساذللث، يكوف أف يحض الرجل، من والدبر المرأة، الدبرمن ءغ ت أعني واحد، 

قربماللواط•

والثق:الخزان من تحريمه عل والدليل ]٢[ 
إلاعقه حفْلؤف لمثيجمر ه؛ ثآفيي ؤ ^٠: هوله الأيون الدليل 

لالؤمون:ْ-ا"[.ه ع؛رشا؛ك أبمننم مثكت، أرما 
JJaJtj ، :اكاة؛يخأ انظغ قن اقامؤ! تنم )ريا ١^ فنو اكان

لهقإيه بالصوم، معلته لمبمقطع وس للهمج، وأحصى للبصر، أعص فإثه ئئسزؤج؛ 



٢٠٧مم1وااسوع)باو،حدا>زنا( 

•' الصحابة مى حماعة عن يزوى لأيه له؛ أبح الريا، حثي مإل 
قالأس،حمحُأئوِسام،وجاة«رُوثخةاثلألإ:أن 

١^٠٢إل امحتة ؛ى قيء فيه الذي الأسر هذا عن عدو قأثا اثعة، مى ثيء نه ومحل 
إب.سل لا أنه علم؛؛ 

ؤإلأءقأنحجبحأت موله عموم ل لدخوله به؛ بأس لا الروجة بيد الأنتمناء لكن 

الهمج,وطء عن يه سمي لأيه وذلك الثنلء لطع إل يقفي ارمتاثز؟ ودنلهت 
قاللكن به، لأ:از الخواب: ^^4؟ لهمج اويل سأله: وهتا 

٠.ا"بمءاعُ مبل لا متلويا، يكون لأيه الخنلع؛ يعد محرم دِكهآنثقت الثانحي 
محنىولأو4 ذثاءْ، لأيه فيه؛ لاأرخص فهذا امراته فم ي يكره الرجل إدخال وأما 

وافمحلا ليس وهو امزاته، يم ق ينزل أن الشهوة شديد الإنسان كان إذا 
فلأثأّزمييلمه وأما [، _rYYآئ هأرأ لم مق هتاوؤ ع،؛جلمالت 

من.الأنتمثاع ق ورحص عامه، الأيه لأو به؛ 
يكونفهنا ينيخ، أف له يتيثر كان إذا با مهمد انزئا؛؛ حيى ررمإن موله؛ -ا ١ ت 

محافظة-بلاد ق يكوف -كاف أف:زن محن لا كان إذا أثا الزنا، من ^١ الأساة 
ينئ.له فليس 

لم:وم(، ٥٠٦٦)رغم فلمم، الباءة يستطع لم من باب، الئةاح، كتاب \ب%خ\وي.' أحرحه )١( 
١٤٠رنم)مونه، ووحد إليه نفه تاقت لن التكاح اسمحثاب باب النكاح، كتاب  حديثمن (، ٠

رْئؤبمثن.مسعود ابن 
٦(.١ Y/ )٠ الكبثر والشرح القغ مع ، الإنصاف)٢( 



سقضاه1نيفيصاسمماصدبجصبل ٢٠٨

نحل

-ثديثالثهيمة؛ محتل ونجب الممرير، ينلنه نجل، لا ومحا؛ قتمه، اتى وض 
عنمحا•اشُتعال وصي عثاس ابن 

وجهان!هميها ماكوثه، كاثت ؤإل 
/ُِ>'ءءَ َِرِ .ء\يءآَِ.َ . .َْ. . ءءُِ َِء مآِْ ءُِم  َم:بمئأصِ_ ممال; !ه كزو أئها، زمحل ي _• 

Iندة: ]١٠٧ 

لأيهإلا متلها أمز ١^ آري ما ماو! كهتهؤآ عباس ان لأو محرم؛ واكاف؛ 
ممال،؛^ ١١لخى هظه أسح -حموال وَلأنئ العمل. دلك غنا عمل زقي أكلها، كره 

يىممأه،كاكزلإ.
تسبلأثة أكلها؛ ئنعناْ إو صناثبما عانه وجب لعثرْ، البهثمه كاتب قإف 

أ.يمصهاا صنان لرمه أكلها، أبغ ثإف ثلمها• 
أكلها،ويئزم يدح، ولا بالرصاص، قتلا البهيمه متل أقه هذا! ق الصحيح ا ١ ل 

عثاصابن لحديث موافي وهذا لصاحبها، صمنها ؤإلأ عليه، لمش له كانت ءا0 
ويأكوثدح، أل أجل ثى ما؛ شو ئغثد، بمدي لئلا أحرى جهة ؤمى ^^١٠ 

محا.

رنم)أآأإ(،متمة، أتى نمن باب الحدود، كتاب داود: وأبو ٢(،  ٦٩/ أحمد)١ الإمام حرجه أا 
كتابماجه؛ وابن رنم)ههئا(، البهيمة، عل يقع فنمن حاء ما باب الخدود، كتاب والترمذي: 

(.٢٥٦٤رقم)-ييمة، أتى ومن محرم ذات أتى من باب الحدود، 



٢٠٩ةتادااسود)بمبصامذاا 

قفل

tj  محوزه ناجئ، لأنئ زلا:>ب؛ يئ ث زلا م، ج ط ثزم
مظعونبن يدامه عل ا-ثد اقام انه تيهبمنه عمن عى روي ومحي عذر، لعم يامحره 

حاليالكف نإل لتأمحر0، معز محلا قلة، د1أمصود رخما كاف إف زلأنه مريض؛ وهو 
التامحر.إل حاجه هلا ١،^^، حاو ق الئلفن معه يؤمن بسوط به الإثان أمكن 

علاررزوى ة مرصه؛ روال اوبو اب؛ض عن ابمد يوم أل ومحل 
سماس،عهد حديثه هل لإدا أحليها، أو ءآمربي رثت، الله. لرموو باوخ أل 

راأحنئث<ات ممال ه، للتي دلك ثدكزت أءتلها، أف حليي انا إل يحشث 
اصاااََ|ُوْ .مبم روا0 

قفل

أورجلا لكف ونواء لماعز• ّئفر لم و. الم لأف للمرجوم؛ بم ولا 
محثءوهلأئث|بمزيوم.

اوبمن قش محا؛ محفز لإ kهمارثا اوأة زش ثث إذ القاصي: ذظ 
هحمز، ١^١٥رحم س الم رالأل ^^؛ ١١إل بينة-ؤؤنإلإ\ بش وإذ ^١^. إذ 

هإذالكلامحمححميؤةفالُثم•
اأصأوحهكانت فإذا للمصكة، سظئ ت فيه يقال أف يئ؛عي للمرجوم الحمر ا ٢ ت 



سقضامافينيصالإئءاسبجضل ٣١٠

هتابم؛بمةثف.

حضبموت.المرجوم، حول الناس ويدور 

تزكه.إل نبل لا لاك قو؛ ض ايغ ثزب لإف 
حرجابجانة ص وجد ء مالك بن ماجر ®أف روي ة رك؛ بإئراية تجئ يإف 

يعر،ثوظيف ثه قننغ أصحايه، عنه عجز ومحي انيس ين اممه عبد ملقيه يشتد، 
ينون،،ركتموه راهلأ مماو: ئه، دلك، محدكز .، ١^، أش م ، _lJ4يه، ءزما0 

الإقرار،عن لرجوعه دلك أف عشل زلأنه ذاوي• أبو رواْ ؛ ٠١علتهافه هسودذج 
َُُثء1َُُ 

ممبول.ورجوعه 

مكمنة،ذمه إباحه )، STjماعز، -لأد«يث، فته؛صإل محلا وقتل، يرك، لم قإل 
١^١'.و فج- ١^، م زإلزك،ئأأدام ثمن قلا 

زسلأف نناتجه، ِس أيضا وهو له، نحم ألا فالأكل لأاس، لين له؛ محفز ألا 
ست،إذا فيإ —وهذا هربه حتف أو تمثحه ؟كن لم إذا وأما كله، بليه عل يكون الجار 

بةه-ءإنةئئله.

افئتون، يتوب،، لعله يرك؛ فائه فمهل، بإقرائه سث، وقد هزب، إذا  t١ث
لكناثهثوبة، ثالث، لا ؤإقراره محثه فإل ؤإلأ يويثه، محمق أي• ®ينوبح٠١ ومعنى عليه، 

هي•والعمل التوبة نحقيث، أجل من 
عليه.قدر قد لأيه هزب،؛ ؤإذ يد.رك حتى يطلب، فإنه ببيئة ستا إذا وأما 
افهُعاوه؟لإوب، ؤوب،، لعله يةاُل:إنهمحك لا ولماذا قاتل: قال فإن 



٣١١ةت1و،اسيد)بابحادالذذ1( 

السةصاحب وأما قتله، من وائممى قتله، من بإقراوجاء زثاه بش الذي لأف قلنات 
أنمي، ين ؛١^١ ١^^١ إلا ؤ الحاربتزت 3، تعال هوكقوله وأيفا قبله، مى جاء فا 

ممدووعليه.وهن.ا لالأئدْ:أم[ ه ييث ِثمور أئث أرنث> ^٠؛ مدردأ 
خاثئ،ذكز إذا ١^ مؤ لا أنة قالثزاب الإقرار عن اويوع أَله موأثا 

ولوباحياره، أقن اثه عل المزائن ويلم، والفعل، والمكان بالزمان بينا تفصيلا وهصل 
أنستطيع اويمه ه هن. يفعل إنسان وكل افه، يشاء أف إلا زنا حد أمحم ّْا الرجؤغ يلثا 

شخئال وقد هذا، عليهم ينل التجوز دعاس ل او4 خصوصا تراجعت! يقول! 
لو؛ؤ١^ءنالإقرارماأقيلمخدؤي)الفثازى(را*: الإسلام

وكتمهوالمكال، الزمان ووصف مالأ، نزى بائه أم اثا إنأن لو ذللشرت ومن 
وهذاالمثهاء، ءناا« الخد عليه يقام فلا وجع، ثم ءنال0، المال ووحلت والحنو، الثرية، 

ماد.إل ثنيي 

بالثرقةأم من هن٠نا لو وائه الزنا، وهو ورذ، ما عل يقتمر أن ينبغي إيه ثم 
ماعز.لقصة الأصل؛ عن وحنجنا ملزم، ميت الإقرار أف الأصل لأف يئع؛ فإيه 

إذاأنه ت التفصيل ^ا إل ونوصلوا الرالإء، كبار هيثه قبل من هدا درس وقد 
وقالواتتراجعوا، ذللث، بعد ثم الحد، عليه يمام فإله عنده، المال ووجان حاله، وصف، 

إلكJقاضفيطهبهداتزجع 
محيفهل رجوعه بعد المقر قدفج لو اله أيصا! المسألة هده ثمرة من يكون وقد 
الماذم،؟

(.١:٣٢/١٦(مح٠وعاكاوى)



صاضاه1يفيصالإئماسبجضل ٣١٢

محل

ننئد١٥ قن ثوي ج ئللممح:ط؛ ائندوئ، -^١، ايئ نإذكاذ 
صمد.ولا عل، ولا ريي، ولا مد، الأمة هذه ق ليس قال؛ انه منعود 

وموصعوالمرج، والرأس، الوجه، إلا كلها أعصائه عل الصرب ويثرى 
وأوجع،اصرمح!،، ل1جلأدأ قاو انه عنه تعال اممه وصى عئ ض روي و المثل؛ 

•• • • • • • • • •• • • •• • • • •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • والثزغ•• والوجه الرأس واس 
محط.بستة الزثا ست، ا موفه عل ٠ لآذهآدئقر الإملأم شيخ فيقول الستة وأما 

أصمس،مى ٥^١ وتحقيى المرأة، محرج ق الراق يكر بأف الرجل ينهي أف لأيد لأيه 
يمكن؛لا نقووت ّماصورهلم! قائل: فال محلو الحاصر، الومحتر ق خصوصا الأمور، 

الJباJجه.يثموثه بإ يعةَ أف يمكن التحوير أف ثسثا لأيه 
عند^^، افرإذا وكون الإقرار، ي الرجؤع مثول ينز الفري، وما قائل• قال فإذ 
ترك؟إمامةالحد 

الزنا^ ^١ لف، ئكد:ا صار ذبا \ذ\ \.ؤتَأف سء: ١^ هالحناب،: 
منتهغثهالأول مهنبأ، \-ط عليه سأ أذ كره لكنه بالزيا، ئقث فهو الأحئ وأما منه، 

تراجعت،؟!يقول: ثم وهسه، ومكائا رماثا الزئا ؤيمم، يقر، ، فكيفبالآ،كام، مثلاهمم، 
،_زأ ١٣١^ألان ؤؤكآأرأ ستحاةئوةواإ؛ا: فقال سهاده، أثه عل الإمحرار ■ءَوْلأئا وافه 

[.١٣٥]الناء!ه أنفصكت عقأ وأو قي شيداء ألمتط م؛هان 

(.٩٥! ٦٦النبوية المنة ٌنهاج نظر؛ ا ا



٣١٢؛ت1وااسود)واب،ءداازن1( 

زلأَلاشندوذغلأاكئو.
واوأْأعصائه، عل القريب مريق مذ يئذ ماجا؛ الرجل ؤئصرب 

يتابم،صبم؛هًص.

قفل

بثوطالخد أم؛ا أو حث شدة ق أو الخلق. نقو أو مريئا، كاو قإف 
صربصررْ، وكثزة لشتمه الصزب ممى لا كاو وإل معه. الئلم، يؤمن 

ثإث>ماحا؛ حمتوف فته سوط أوصزس؛ن واحدة، صزثه مئه فيه ضعث، 
مذاش. رنول أصحاب بض عذ حثب، ين نهل بذ أمامه ابو روى 

يدحلئ،عظم، عق جلدا لعال أصز، حر منهم نجو ائككى ®١^ 
يعودوثهمحزمه من رجاو علته يحل ي عليها، مزمع ليعضهم، جاريه علته 

س،اش لزثوو دلك، محدكزوا س، اممه رثول، ل انممتوا ويال؛ أ->مِثلك،، 
لإئاة]ثث،َئن،بم،ننا

مصربوهشئزاخ، مئه له يأخدوا أذ ه اش رمول مأمر عظم، عل جلد لا إض 
والننت.ابياداوذ ابو ١•^-^ واحدة،< صربه ببما 

الدم.محرى ابنآدم من الئيْلاف يئري كتف ص•؟ آ ١ ت 
والشيحهي سمى يدها محرم، بلا يأيتذ اللاق الخدم مى الأحرار هدات ول 

محنكلا أهله ق ائه مع ، ١٠٢ويمع بالأه~ "والعتاد الشيهلان يؤرْ مم ال؛ت-تا، ل الكمر 
آبدا.-٠١ التهاون يثغي لا السائل فهدم ماكثا، 



اصيقضاه1نينيصاثماسبجض ٢١٤

فضل

الثفرمناضر؛لآلأهم قائ1إلنتالإ زي اقرين، 3ش°}-ظ 
منايةيوف ما إل يعرب أما الموأْ؛ لط وعنه بدؤنه. ست لا والقهر المضر 

ثخمفلوها.أهلها، من لترب المضر؛ 

^ياؤمنا،وثاؤمحمماو.
تعالاطه وصي عمر لأف يعيدا؛ كاف ؤإل دلك، يله يعربه أف الإمام رأى وحنث 

واسمراف•الئام إل عرب عنه 
منمعليها، منصوص ا-إتوو مده لأف هر؛ لم الحول عل الرياده رأى ؤإف 

الإجبجاؤ•محهاإل مرجع علتها، منصوص عر والناقه الاجتهاد، يدحلها 

١^^،رُى لإل الحول• بجمل حر افزيب إل رد اول م؛و، عاد وش 
لألم١^ لأف ي؛ رب؛ئ الأخر ^ ٥١ِفي زر لإو ش، عي  Jiرب 

مذأمني بلد إلا يوجد لم فإف أمند، بلد إل يرب ألا هدات ق يشرط ا ١ ] 
^١!،.أذ محور لا فإيه أكثز، ائم قصار إليها يهب وإذا ببما، رثا التي بلد؛ 

لأترب.فإبجا كشيا وم ذت4ا j؛^ ا،لرأةإذا وكيلك 
هلأ:وننيل:محساأومح؟

١^،هدا لناثs لو ^!١ ١^٤؛ شأ حش محز ه الشح الخواص 
وسعئويهمنه؟!



٢١٥تتاباسود)باو،ءدالزن1ا 

محل

ئزمنتحو ررلأ ١^ يمزو محزم؛ ذي ئع اأزأةإلأ توب ولا 
•أفيها٠٠ من محرم ذي بع ليلإإلا برم سافر أف م واليوم باق 

مالهامذ لها امسوجر أعور، قإل ثمة• امرأة مع حرجش الحرم، أعوز محإل 
نبيللا حق لأئه محرم؛ شر يفين، أعوز، ءإف المال، يت ئمذ أعوز، ءإف لها، محرم 

الهجزْ.هأمب ثأخمه، إل 

وينريضهايالمجور، إعرايها إل محي لئلا هثا؛ فا الش نفوط ويشل 
حديثعموم وكص محرم• بمثر الثمر ي افب. رنول حثر وخالمة للغسه، 
المصر؛مناية دون إل محمى أذ ومحل محرم• شر الثمر عن النهى بحم القي 

١^١'•محناثق 

تحز

تن^ننهةع1ءثإمه ،; JUjاض لمزل ط1ئمه؛ الزئا حد تحصر أف ويجب 

ويشري،ييع التغريب ي لأل عمابه؛ عل زياذه القس ألتس قائل؛ قال فإن 
والقاس.والثزنم، الأم من بواحبه لكذنقوم يل، فالحواب: عثرْ؟ مامحلث ويمعل 

قشذ لم إذا صأيلأُ،لأباءلممحاو،محوئا 
العزض.لهذا ثمنها سد>ل فثث،ا طعامها، يأق مذ ولا بئووثتها، يقوم مذ اكاق البلد 



صضاماييصابمماسبجضل ٣١٦

الطائثةانم لأل اثد؛ ا-يقيم الدي لإ واحد دلك اقل أصحاساI ومال 
هآهثتأوأ آلثقن؛ق يى ءإ1مناتي ^j، ؛ؤ  ٥٧٥١مول بديل الراجي، هل يمع 

ابنمثزه ومد ١[ • زالحجرات؛ ُؤءأصلحوأبماتحؤيمره بحاثهI موله إل لالخجرات؛ه[ 
وافهالخد. يثبت مم لأو أوبعه؛ يفر أذ والمنتحب بدلكرا رْ؛هبممح عباس 
٢٣.'

أثه،والطاهة الطامحة، باممار محا ١^٤ لأن غرين؛ ١^ هْ الأسدلأل ]١[ 

الحاكأفإذارأى أوفياثمضذا:زئإلس، ]مأ;اأثاكننتفيالثوق 
يكوفأف بجب ولا السوق، ق جعله ا هن. ق الوقؤع عن وأبم، أئهى الثوق ق جلده أف 
الئوقق إمامته كانت ؤإن ا،لومت؛ن، من طامحه عليه يشهد أذ الهر إو،ا لثوق، اق 

أثبU أو ينمه، ق شرما الث.م لهزن ١^ سا، القاضى لا:زى  uViلكن أم، 
ذلك.

XHX





اصاضامفيشصاسمماسبجءغبل ٣١٨

محل

أوبتؤ•بئروط القاذف عل ا-اثد ومحب 
مدم.بإ مكلما؛ يكوف أف أحدها! 
ءؤأأكبمتيونآشصن1تدعال؛ افه لقول يكوف أل والثارأ! 

عزبمدف محلي لا ١^ ممهوئة ]الور:أ[. ه ج)دء نمس ش؛محةلإ؛خ أرثؤ ز؟مأ ئم 
الحصن.

محاِمعمئلئ.السضاؤنا،شى ١^ ؤامحأ،:صالإانما 
ثامحصه،حنئته.لم لأف ؤالماحر؛ وا1ئلوك، الكافر، قاذف عل الحد محب قلا 

ا"قئااأ•

يالزثا.يفيق أذ ويدئه العرص، حث من حرمه له فليس الكافر أما [ ١ ] 
هندحديث ق ولهدا فيهم، هوكثثر بل منه، ينتتكئ لا الزثا فلاق الملوك وأما 

الإة؟إُا'•أس قالتت ر'ولأ:مح« قال: الئاء، مابمة ق ه للئت فالت 
ثائ؟ئ فهل صالحا رجلا اشلوك كان ^١ لكن قائل: ال قص 

بمصالذي كالمار ليس انمي بمثق الذي الخان لأف لا؛ الفئاهئ فالحواب: 
بخلافعليها، يتجرأ كل الامياد، سهلة فالمرأه والمرأة، الرحل يفرق؛ين وقد الحر، 

اويل•

عباس؛محئنبمثة.ابن حديث من o(،  Y٩٦/ )٢ ضره ق الطري حرجه أ( 



٣١٩حدالقدذ( و1و، تت1وااسدرد) 

الحدنجب ملم علتؤ، الحد يوجب لا زداْ لأف الجنون؛ ماذف عل نجب ولا 
ُ.المنجا يوف كالوطء يه، بالمدف 

تسزه لولك، ظ؛ محائ لا الدي همحو قاذف م آذ نجن زلا 
المذوف.يؤذ به، العار ثنحق الماذف كذب 

وواقازتمحه الهمغ؟ يشرط وهل 
الثون.ذكزناو و نشوط؛ إلحدامحا: 
عاقللاثئ ا-لثد؛ ئعليه مثله، محائع مذ ئدف نش بل يشوط، لا والئاتهت 

\لأ}أثب داكJف،، قو محقت، لخئ 
الءطءممورَ لأف و الأنة؛ لعئءم ا-اثد؛ محعلته رماء،  ١١محءيا، قدف وإذ 

يحدعتيق، واأول فيه، حرثه لا قن فالعبد واآول؛ العبد ب؛ن هنا بمرق، أن وبحب 
ئدقه.من 

فا->رلأثه بالزئا؛ برميه قدس لا فلأيه بالريا؛ يالثهمة المعروف الفاجر وأما 
بالزثا،التهم ولكنه الماس، ومعاملمه والثناء المح حسث، من الثاحر المراد! وليس زان• 

أفثهه.وما معه، ؤيركبهذ النساء، مع فيذهب 
نيئأذيشبالآا؛هلأ؛ؤاثأط.لااولأ0 

ليىُشنط.البلؤغ أف الصحح! هو هدا ]٢[ 
KM*



اسقضاهاهمهمصالإد؛سبذص

قفل

حدهلا ممل، نإف ولده والد هدف وإل والدا، الماذف يموف لا أف اكالث،ت 
ناك،أل  Jjjjثمن ٣ ١^، يق تج4 مموأ لأي ك؛ أن ؛؛ ١٤ه ئد، 

لككناصا'ا.

ولها^٠-؛،، ووجها، يدنن، أو ولد، منها ونث هإثش، زوجته، هدف ولو 
عشلة يقش بمدفه، والد٥ عق ثة يثن، لم ٠ لأيه ا-قد؛ تمط ولد، منه 

واحدلآ5ل يقن لأية ا-قد؛ بن عتيْ، مى آحز ولد للمثت كاو ؤإو لألإوه. 
ِسمالننثةيالإمحض

—ؤاذبولده العاو وفوق عامة، الأيه لأف صعيف؛ العموم مثابلة ق التعليل ا ١ ] 
سئالا يم، وربا يروج، ولا به، ؤيتأر ثباشرا، ■ثويا يكون أباْ~ بمص قد كان 

أباهلأف أيوم؛ هدهه ما حى هال،ا أف لولا يقولوي(! الناس كل قاف الوالد؛ مى وي إذا 
عزصه.عن يداغ أن بجب 

للادمئ،هوحى بل ثظر، فيه للاذمي محص حى المدق حد بأف الموو إف ثم 
\يبمفمد انبم خزنه انتهكت ؤإذا انلم، لخزنة انتهاك فيه لأف ظ؛ فه وخق 

يفيق،واحد كل ؤيمر الناس، يقك إل هدا يرِي فربا يالممدير، الملم؛ن حنمات، 
حدوحومؤ إل العناء مى ممر يهب ولهدا للادس، محص ص إيه يمالات أن يجوز فلا 

اكدوف.ي3لالم_ا لم ؤاذ الماذف 
بمحقالذي العار ولأف الأنة؛ لعموم ابنه؛ بمدف يمد الأب أف الراجح• والقول، 

أحلمق.يلحمه؛مدق، الذي العار من أمد أبيه بمذفج الولد 



٢٢١ةت1ب،اس>د)و1و،ءوالقذذ( 

محل

الهمجدون الوطء مدق مإل للحد، ا،لوحس، يالزثا مدق أف الرابع• 

رثىأو1 رانج،، يا أو؛ ريتث، يقول؛ أف يالريح وكايه؛ صريح والهل-ف 
ا-اثد،ثه بحب ^٠١ المد>ف، عتر يشل لا مما وثحوه أو^i^، ذبرك أو؛ هرجك، 

يالطلاق.التصرخ أمب فيه، صريح لأية محيله؛ بنا ينيره بجل ولا 
،;١jli^؛^١ وهال همضخ، قال،أكؤس.ثا؛ داو؛:اثوطئ، ثإف 

اممه،أئأث5هلم لوط هوم لأف بعيد؛ وهدا عليه، حد ملأ لوط، هوم مذ انك، أرديت، 

هداوصف لاثه لهنا؛ هاذف، مهو منه، أردى وانث، ملأن، رثى مال،؛ ؤأف 
للممضيل.؛ ٣١لثقله لأو الن1لعة؛ وجه عل، بالرثا 

ثدلك،ل^لمحاشمv ماذف مهو الناس، أوأردى ملأن، من أرش انث، ت هال، 
:نال،:ممزله اشم، س تنشل أسي، سه لأف لفلان، اذن، مبه 

لوب•يول عذ ؤإحناره تيوضتْ"؛؛ا ؤ رييع حذ ألُي تثزئ.؛اث، 
ئذناي، 

مطابقهلأف ومحيأحثن؛ ياشب، أحداء منهم يبؤ، *فلم ئننة■' ق وغ [ ]١ 
أحثن.لبعض القماثربنضها 



سقضاه1تينيصاسمءاسبجحنبل ٣٢٢

الفعل،ق ا>نياكهإ متقي آهذل لمظه لأف لهت!؛ هويدق الماصي؛ وقال 
ث١نفنائأخدمؤةا١'.

العامهلأل ا-ئانمر؛ بكروم م قول ق قهوقدف بالهمز، وثأتر ثاو،ت ؤإف 
لأمهلمم1هإلأاسف1،.

 Jيكاذ:م ثإف ^^!٠، قهئ ةائ!ا الثاذف ك1ل إذ خامد: ابن ثثا
\ضو\قاJ ء طك، ت لأف قيزبماذJ،؛ 

نانى!دالخياتنضاهزا'ا
j_.^^؛لألط1اثالأمحبم 

اللمظلأف لهإ؛ ثاذفح قهو زاي(، يا لإمرأة؛ أو واته، يا لرجل• قال ؤإذ 
يعيثلا حطأ ا.لوسث، من وحيفها المدكر، ق التأنيث، هاء وزياده الزثا، ل، صريح 

م:كر. jy^١ كالأش، ظ الش،هإ:ش، 
و>كفقآكل فلأن؛ من أرثى أنث قال: فإذا قوي، وجه نبمآ؛ثث القاصي قول [ ١ ] 

بالزنا.زمن فد عيه  jMi^ ٠٥أف 
ث1ئتيالتقضسل؛،ن اسم يكوذ أذ سكر لا فنحن الأية ي به ا'سئهد م، وأث١ 

وإحّنمّتقنإ حير يؤبعي آلجتة يئب ؤ مثل: العرؤن، أحد ق ميء منه يوحد لا 
خيأأإْللأدا،ونملهء ليس النار أغل أل مع تامقان:أآا محلاه 

القاصيقاله ما المول، أف ل يظهئ 
ت؟[أى:ث:ه



٢٢٢مماو،اسودرواو،حدالقدذ( 

انكبدلك يريد أف عقمل لأية الحد؛ يوحب بمدف ليس لحامين ابن ويال 
^١^١'•لكراوية الزنا، و علانأ 

قاذفقهو كنرها، رنت ؤلر-جل؛ التاء، بقح زثيث لائراة• مال و1ف 
^^ناإي،يناملإشنا؟ل

واللمز،اقمز ممر أي• [، ١ لالمزْت ه ينق ُاؤمرز مثل يعني• ء ١ ت 
يعدهلا وانية®، رريا لنجل! هال، أو رافي٠٠، رريا لامرأة• قال لو اله الواى ول 

وبالنتكس.الأس، نحاطبه الرجل نحاطب، أن ا-بمون من يرونه بل قيئا، الناس 
زانتا،ثحصا يا أي! العربثة، اللثة ق ثوجيه لها بالذكر ارأ؛ مخاطبة ق لكن 

ناتئ.متا يا أي: زانتئ« رر:ا قال: إذا للنخل بالى وكدللث، 
الزناأف و\يلأون اث١زة، أو همثا لاهوي ^١ مول والظاهثأل؛لدي 

المدقحد عليه نجب لا بأيه فالمول، ا،لرأة، من وقع الرنا أن ولا الرجل من وع 
أقنى.

قافلأف»زنيت،« وجئ؛ له لكان ولها ام المالة ل نيل ما فما لوقيل ]٢[ 
ممحل لا والية زانية! L مثل: رحل، إل  4rهتا وابماب المرأة، به 

الريا،ابن يا أو• الرانج،، ابن يا أو• راق، يا لأحر• الرجل مال إذا قاتل• مال مإف 
وأطهرص،النثاء أعم، مذ أمه أف فهويغرف ؤإلأ شل، الثب محرد يدلك، ومزاد0 

مدفن؟هدا فهل 
عليهميء فلا الظلوم عنه مكث، إذ أنه بمعتى: يدين، إيه يثال،: قد فالحواب،: 

حفي،أمز التيه إ0 ممال: الحاكم، إل لورئ لكن ، ٠٥حق المدفن باق المول عل حى 



اصيقضاه1ييصالإئءأسبجضل ٣٢٤

محنيثوى فإذا اش وبين تنه فيإ لكن نسمع، ما بنحو ثنيي وإد،ا الظاهر، إلا لنا وليس 
اهد؟عليه يمام هل لكن قاذما، يعد لا فائه رانيا يكوف أف يوف الثب 

محتالق!أنت لزوجته: لوقال كإ الظاهر، باعتبار ا-قد عليه يمام ثعم، الحراب: 
الظاهر.عل بناء بالطلاق حكم الحاكم إل تراقعوا إف يدين، فإيه مد، من أردت وقالت 

س:الض قال كا الظاهر، عل ئشه النرعثة الأحكام أة افه: نبمة مم 
الظام،حلاف، عل دعوى يدعي واحد كل لصار ؤإلأ آ، أسهغا،ر ثحوما عل ررألهي 
ثح\كلملا الدثا ق اثنا افه نعمة من لكن الحموق، وق الأحآكام، ق ارتباك هدا ق ؤيصثر 

ؤيصوموقصدي يصل رأيناه إذا نمادا~ الثامن أمد ~وهومن المنافق حتى بالظاهر، إلا 
ضهكافث؛لأأهضنلآامماي.

أحزى،ويائده له، يعرضن لر يزافعه أحد ؟كن لم إذا انه رائدين،، منلنات وقائده 
عليه.عموبه فلا حما إلا يرذ لم كاف فإذا العموبه، وهي 

شهادئه.مبل فإنه ياذفج، باثه وعت5م الحاكم، إل يرقع لم إذا هدا عل وبناء 
أومحور فهل داو.محه، أراد ما محاحله أ0 ظنه عل علت، إذا اكدوف قائل: قال فإن 
لهالذي صار فإذا الخلاق، اثة مق ولا هنا، محوز لا فالحران،: الحاكم؟ إل 

فكيف،فه، حما المدق، ق إن يمال: ولا محاكمه، أن محور لأ القائل صدق، يرى الحز 
ظأؤلأل:ظ؛امحةؤ

كتابل وملم ٧(،  ١٦٩الخصوم:)الإمام موعظة باب الأحكام: كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
رْت.بمتها.ملمة أم حديث من بالحجة:)ّ"آاتم\ا/إ( واللحن بالظاهر الحكم باب •' الأقضية 



٢٢٥تت1ب،اسود)واواحدامتذ( 

وجهازتالصدؤ، مفي صدئت، آغر.' ئنال رحلا. يدق ؤإف 
مي هبمئ، ائدي م ه محدمةضرف لأو داذئ1، قوذ أخدمحا: 

ص،آث.مماو:صدت.

ممظ؛محمحوضلأوهمسااالثاش:لأ؟كول 
إيإلأيه يماذف؛ مليس الآحر، مكدبه ينق، انك، فلأن أ-؛ميى ت مال ؤإل 

ا-ئاد_،؛لمو دكنْ ماذف، انه وعقمل الاحئ، صدمه ثن ما ماشتة عتيْ، عذ احتر 
لأنةى]نياؤنااأا.

صدمته،لأمثا علتهتا؛ حد ملأ بكج، مماللم،ت زثيتج، لإ»رأةأ زحل مال ؤاذ 
عثرأفثى بث زياها بمصور لأله مدية؛ لم لأمثأ عليها؛ حد ولا عنه، ا"قد هتمط 
أجئئ،...........................................١^ عاق ثتكوو أف راسا، تكرف 

بالقذف.صدئت، أرادت أل عر تدل ا-قال نية لأف ،؛ ثو٥٠محل المسألة هذه [ ١ ] 
احتصاصىقتفي اكام لأف هوللث،؛ ق صدمت، معاملتلئ،، ق صدمت، يريد! أن وبعياس 
البحث،.قيه بعا الحكم 

قووغ الصواب،، هي الننحة هدْ هذا(( عتر ق يمه مي. يثمل ررلاثه وقولهث 
وهوتومي.ير، إل محاج الننحة وهاوْ هذا((، عتر ق يتصل,يةه يشل ®لإثه سحة! 
هذا.غير ق وصد.يها يمه يتمي. محتمل 

هذاعل يمام أذ لأَخل ١^^؛ أة محتمل لأنه ضعيف، الاحت،ال هذا ]٢[ 
أحز.لمس—، أو ١^، 



اسةضاه1همهمصابمماسبجضل ٣٢٦

ئسذية،ثنخئذكاا'.

وهؤالذف، ظاهر و د1ذئا ت5ن P رجلاك، أو داك، ونش هال: ؤإل 
البي؟^-^٠ بدليل ا-قد، يوجب لا الأعصاء هذ0 رثى لأف حامد؛ ابن موو 

نزتانزالئ-بجن انفش، ززنامحا النفو، ززنامحا ررالنثازنزيان 
أويكدثه((.المنج دJالثS ويصدي ،، ٣١وزثامحتا 

: Jliثؤ ما مأشتة منة، عفؤ أل الزن1 أصاف لأمة داذدا؛ ؟كوذ أو وقشل 
وجهان؛نجه بدئك، وثى مال؛ وأذ '• ورإوبلذا 

يالمباثرة،يكون البدن لجميع الزثا لأل يداك؛ زثت كموJهت هو أحدمثات 
ظولم:قنددئا•

ميتاعتر،كؤ؛ أو بعيدة تكون ئد الفقهاء يدكرها اش المائل هده [ ]١ 
الفرائضق ي٠ئلول الفقهاء ت يقوله ٠ الأملأم؛ شخ إليه أثار وهدا للطالمت،، 
الكان ؤإن للطال_ا، ممرينأ ذللث،؛ أمنة وما جدة، و■ءئرين حمس أو جدة بحمجن 

ينكزهدا.

هالبي لأف المرج؛ وزنا اليب زنا بغ، فرما هناك لأل صعيف؛ الاحياJ( هدا ]٢[ 
 :،j؛i ٠.أوتكدثه<،ر دبك بمدى »اكزج

)ا(انذر:محموعاكاوى)؛آ/لإه؟^
(،٦٦ ١٢رقم)ه، ؤ بام، القدر، كام، البخاري: أ■محرحبم ر٢( 

حديث(،من ٢٦٥رنمرم^وغثرْ، الزنا من حفله آدم ابن عل ندر باب القدر، محاب ومسالم: 
خ؛ئيءنئ.مريرة أف 



٣٢٧ةت1د،اسرد)وابحدالقذد( 

م1ةاا'.زالمج اون حمح إل الزث1 ه واش: 
فنو

يزيل:مول أن ضة. ؟ محاحزة، :ا يزيؤ::iقلإ ١^، نأى 
ريل؛لروجة مول أو كيلك، هو وليز محاوبى، يا أوت تطئ، يا أو؛ محئ، يا 

كاصمة؛بمي يقول أو وأنة، ثكنت أو: '، موداا ثة وجعلت قصحيه، قد 
^١برانيه، أمي ولا بران، آنا ما بالريا، الثاس بمرمك ما ا"قلأل، ابن حلال يا 

عقمليكنى ما ونائر التأنسن،. بؤيلع الطع والحنئ معنه، لم نإف للزدى 
الإحقال•ْع الحد بؤ نجب ئلم الريا، عثو 

قال:زيلا أة أسه، ص نابأ، ززى يإ كله؛ دبك تحث، \لأ أف زعنك: 
ا-قد.دمح.بمئئ عمر ئجلده برامحه، أش ولا بران، انا ما 

يعرمحنالودر، ثاثة ابن يا ا؟لقو•' محال وجلا جلد عمحاف أف الأئرم وروى 
بزم،أم•
كنهالدن ^ ئيأ، دوك« «زنى قولة: لأة نو، فيه ١^^ ١^ ^١ ا ]١ 

الأعضاء،أحد إل متوجه انه فيبقى منثحيل، هذا المزج— ق كله يدحل —بمعنى: ينق 
وهوئيت؛،فلأنج4اذ.

لأنلجوز.السنذ ]مآ;ا

ايكلع"ل للروج ئئارمح؛ بمي،• لّاء 





١٣٢٩^٥( ص اسود)b^ مماب 

قفل

الزثا،يمذهها  ١٧لاثه عليه؛ حد هلا الزنا، عق أكرهت لامرأْ؛ داJ ومذ 
الخان.ايرهأيخ1 زه 

لنذأدى لاثة التعزيز؛ يوحب دكزئا، ^١ اهد فيه محب لا موصع وكل 
المزج.يوف ؛^ ٠٥كالزثا ١^١٧^، أوجب ا-اثئ، عن »^ L^Jهإدا . ^١٠ثة تحل لا 

نحل

ؤ»ا-ءإا-ومحثتائ•' اممه لمول حرا؛ الماذف كاف إف جلدة ثإيول المدق وحد 
١^^١^تعيد بذ عش روى تإ هأزبئول؛ عإدا كال ؤإل ]^:٤[ ذي\0إإوي 

ءفذ،حر عل امرى ثملولك حرم بن عمرو بن محقد بذ بي أبو صرب ثال؛ 
ا-قطاُّابن عثز زمن الناس أذزكئ مماو: نسعه، بن عامر بذ اممب عيد ثلغ 

بنبم م مل مأفذ المقري المملوك صرب أحدا رأيئ ما التزم، هبمدإل 
كغد١>، من الس، ي ^ ^٠ ١٥قبمض، تحد زِلأمم ض. ين محثد 
ذكزنال١ا.لها .م،د،ءهبابماس؛ ذكان اوالزنا. 

الماذفكان مواء اكلوفأ،، يلحق الخار أل حهة من يظن فيها النّالة هوه [ ١ ] 
تنثنش؛ة؛»آءلأو> أنبمت زامأ ۶ آلثثصثت يين وأدي ؤ لأية: ١ لعئوم عإدا؛ أو حؤ؛ 
إلبمدى فالمدف وأيئا [، ٤ لالور؛ ^ آلشتؤة د%؛ يأثإغك آبدأ شمندآ نم هتيإ وي -؛ام» 
مسه.الماعل ففي الزنا، بخلاف اأمد.وف، غر 



صبلاصدبق الإمام ص امالمآي ض اصيق  ٣٣٠

إداينتول للممدوف، حى ا دودةا إن\ الواحب والتعزير المدق، ق والحد 
أنأم ي ئال: ج س الى ض _ ج شُ؛ محا إذا ثثنئط م، 

و\ف3و'ضوالصدئة بعرصى؛؛ يصدئن، يقهمل،ت "مج إدا كاف صمفم، كش يكول 
يثنلههلامحَ،

lj^3 ) ،كالقصاص.ثة

هداهعل الحدود، كسائر فب حما ظثأ حد، لإثه معال؛ ممب حى انه وعنته! 
وكالقلمع ثالفو، وي بمد طط زلا الاذمذ، بمطاو إلا يثزق لا 

؛.^١٣

بمدفيلحقه الدى العار يساوى لا العبد بمذف يلحقه الذي العار إف وقد 
بمولهم.يوثق ولأ ^،، ٥١وعدم والسرغ اتجس بيعئهم العيد لأف لءر؛ ا"

لملمنا:أقو، اتجد مدق، الأذى اخثإل وأة التنم،، عل الئلحام أو ولولا 
العموم.الزاحح 

الحد.دون بإ أي: ]١[ 

الخلاف،وأما يطالب، وألا يطالن، أذ  ijfuهزي لا واثه العموم، الأنة: ظاهر ]٢[ 
سواء—يحني: بالعموم والقول لا؟ أو ينقطه، أف له هل ا1طال؛ه؛ فهوبمد يكنه الذي 

وجه:له — يطالس، لر أم طال_ا، 
إحوانهلكن ه، نفعل بالدل يزصى مد والإسان المسلمين، لأعراض ِنايه أولا: 

ءإذا٠لايزصول المسالمين مى 

ثاثا:ثيا;كمحهدا.



٢٢١ةتإو،اسودرواواحراسدا 

يوحس،منم ث، ق أدف لأيه ا-قد؛ بجب، لم ممديه، اهدئي، لعإرْ• ولوقال 
امقةل١؛.و ن\لقي لكلبماص، الحد، 

قفل

Jp ، زدزكللضي، نجث، لأنه به؛ اأط1ه وو ظن لب \ط ثة نن ين
كالقصاص.الإهاقه، هأحزإل العثظ، 

نؤته،بعد يالعمي ينمط ولا التلاله، سرط ولا فه، حى بأيه محوو هناك كان ؤاذ 
عنه.تمط طانب، عد وف اكو يكن ولر عليه، ١^.^^ مل لوتاب ثم قوي، فهويول 

به؟يطالب أن له فهل عفوه، عل يدم يم المادف، عن لوعفا ألة! موهتا 
لا.الحراب 

عكقل•لثه ■ص ثاتة فيه العرض لأف والماذف؛ المائل يعزر لكن [ ١ ت 

يموضأن للتنحور فهل العقو، منه طي، ثم آخر، ريل لونحر قائل• قال فإذ 
عيججل؟اطه العفوإل امر 

النفنذللث، وْع ألحائف،. مول: أو عنلث،، وت له: مول أن أزى فالحنان،: 
المحربنمغس عنه المزر ائتفى لو حتى لاثه يعفو؛ أذ يثن فلا مصلحة، فيه ليس هنا 

هيمدأثب هلإ> عمتناهج فقال: مد عئؤثل وافه عترْ، ينحر نوفث، الثاحر نهدا 
كلعل مثل الئاحر أذ الماوهّ_، بل محوز، فلا ئتادا العنو كان ومتى ٤[ لال—ورى؛' 
النوونة.للجهات رسه يعماءن فلا عنه الأناذ ولوعفا حاورا؛، 

(■٢٩٥الهوف)آ"/ بشرح الإرادات تتهى ما 



اسقضاه1فيمصاسمماسبجضل ٣٣٢

ليسلأيه نده؛ يؤذ له عنه والعمو بالتنزير يالطلب مملولك، يدق وإذ 
 ،j^ ؤف:ووJU ، ال،هلاا.محث افكاحِفه مخ يأيه

ه،يءو هكة دبخق!_، لأكيظ5ة نقط؛ ، JL^Iس ؤإن 

يسألهأذ يلرمه لم أوعنته، حفنته، آحرِق يمدف وجلا الإمام ٌّّح نإف 
نلإلمةصاحبه، يه يطالب حش حدا يوحب لا المدق لأف ومحممه؛ لك، دص 

في\ؤآ؛ت[.اقالعه نجئ، ؛" ٨٥االشثهات،، ئدرأ ا•لتدود 

نحل

محلا،^؛، ٠٤١١الظدة لكهل لجمز.( مذ الزثا يثصوو لا حماعه يدم، ومذ 
مدقؤإذ الهادف،. ُكذ.د_، للمطع علذلأ اقدوفط عل عاو لا لأيه عليه؛ حد 

واحدة،بكلمه محدههم نإل حد. واحد لكل يعليه بكإ؛ةاتا، زياهم يمكن حماعه 
رواياُت،تيلامث، محفيه 

أكثئغآ نجب ملم واحده، العدف، كلمه لأف واحد؛ حد علنه إحداهن! 
كدبه،يظهر الواحد يالخد ^١٠؛،، واحدا، المدوفج كاذ لو كنا واحي.، حد مذ 

ؤلثيهؤإذ لهم، أقتم ا-لخمح طلبه إذ هدا معل لجمب، عذ الماو.ذ، عار ويزوو 
لعتر0امطاليه ولا أيئا، أقيلم واحد، 
الصزرفيكوف قتمته، مذ ؤينزو العيد، بمر هدا لأف يقو؛ قيه التعليل هذا [ ١ ] 

الحؤ.^ض.،فاتياب،:محضسإّماط 



٣٢٣ئاباسودرواد،ءيارقدق( 

نبيلعز لهم ثالت لأله عمإ؛ حق سمهل  ١٧حمة، أ-يوِ أنمط ؤإل 
!^٥١ولأيه يأفبة الدل، 

هيئةوْ كتا ثه، الحد هل•مه هدهه، لأنه حد؛ 1احاو لغا, عله ^١^: ١٠

'بمؤمح\ 
ؤاذانتيثاوه يمع لأيه واحد؛ هحد حمله، طالبوه إذ والئاكه! 

حاصه،له الأوJ الطاو_، انتيماء لأو مث0؛ مطال_ا لغل أقي؛أ هوم طأثوه 
هقإ:نشلهخقمحاأل

بصهدى هبجا؛ ش ههئ س بك زنى لأتن\أ: هاو ؤإذ 
واجي،يريا محا المدف لأف ^١^١؛ و•جها ^١■^، حد إلا يجب ألا وبمؤل واحدة• 
ا.اوأْ كاستا إذ واحز• ؤلعان واحدة، بينة حدْ ينمط 

طنن،إذا إلا واحدْ، منة محي واحدة كلمة ثديهم إذا ايه [ ١ ] 
حد.واحل• فوكل له، حد ثم الئاف، طلب ثم له، حد ثم واحد، 

إذاما بخلاف مثاعلن، ثس؛ن مذ هل.ا لأف واحد؛ حد عليه نقول.' ربإ هنا ]٢[ 
عليكون هل>ف؛لريا أف الآذ والغاJنا ، -٦١امرأ٠ له واحل• فآكل رداْ! أس»ا قال،؛ 

فإذاالحد، عليه يمام أن الأصل لكن حقيقه، بالريا يرميه أذ بمصي ولا السابة، سبيل 
منؤإنعا حقيمه، زان ائه بمصي لر لأله الحل.؛ وجوب يتوجه فلا المنابة باب من اله يبت، 
كازبماثبأن اقاية، باب من كان إذا إلا القائل، ئتزئ لكن والأشنال، الشن، باب 

بالحد،ساؤثالب ١!^^؛ قال، فإذا حتج، فلا يدين أذ القاجي ولورأى الممدوف، مع 
الاحخالإن.أحد يزيد مرايذ من ولابد بالظاهر، يوحد فحينئد نيته، ينيى ولا 



صم،اه1مفيصاسممأسبجضل ٣٣٤

محل

لمثه، انتؤرق يحده، طالب يأتم محدق حدود علئه وجتت ومذ 
ظ،أطي1 ئدم الطف و ابجنا مإن ك1لوئون. انتروَلث، عوة م إذا 

ئشاحا.إل ينهإ أنغ ئساويا، قإل أوق. الثابيى لأف 
خدم، يأج بمي. ى ماذئا كاذ الزاع، ١^ زانج، :ا قاو: زلن 

نحدلأمه.م بدأبمدفه، للابن^؛١؛ حد وJشاحا، اجتئعا محإن له. 
ئمحة؛محلأئؤئذلإامحالأة

وعقملا-لر، حدى هأفأها حدان، لأنج (؛ iiJjJoعدا الماذف كال قإل اذلiنا١ا. 
^اكخوم،محاقعا،ءئناوي.

تحل

واحي.جنس من لأبجا واحد؛ هحد محي، ولم ٠^١'-؛،، واحدا يدق ؤإف 
^لإقائة^داخJت،،ءرامحود.

عقشهد بكزة آبا لأف نحد؛ وثم عزر الزJا، يدلك، قديه مم مؤ؛، حد ؤإل 
جلده،عمر قأواد ،، الم!.؛بكره ابو أعاذ ثم ظ^,عثئ، عمر ئجلدْ يالزيا، الغثرْ 

..٠ ..٠ ...١ حليم....٠ عمز محرك صاح؛ة، هاوحم محبيه رييأف كنث< إل عق: محماو 

لآكنهمصاؤ، ولا مرح عر الخااJ. يكون أن يشرط محزله: ْع ساق هذا ]١[ 
الومع•تقدير عل ائو الممرصون 



٣٢٥كت1باسود)بابمحاسد( 

محتالهلز لإل أوبعة. شهادة كمتش ممد بزداْ، شهد أحثي منرنه ثزلته إل يعيي؛ 
سواه.ع، هانتعي با"قد، حصل قد  ajSZjنحده،  ٠٨٥كثاهدآحز، 

وواسال!مميه الحد، عقينت، آحر برئا قدقه ؤإف 

،J^lيلزمه حد، فيه كذ«به يظهر لم آلحد، بمت قدف ^٠^ نحد؛ إحدامحات 
زل•م بمد قيئه و لء 

ئدقهثؤ كإ ، l_ljثة نحد قلا مْ، ثه حد قد لأيه عشه؛ حد لا وزاكاتهت 
الأم.بالزنا 

اآمدوفعرض زتأ ئنمهل لا لأيه حد؛ المصل، زو بمد قيئه ؤإل 
ملها.كاق رزاهي فيها الثامحي وء له، الحد لإثائة 

نحل

كانث،لإن لأم. ^؛1، نهن ١^، الأ أز:دا الزنا، زلي :ا اويل: قال ^١ 
لأماالإحصان؛ مزومحل فيها ويحثآر لها، الحي لأف دويه؛ لها قاذف ئهو حيه، 

شه.ئدحِفي ، ٧٠٤ثه؛ ئالمدف منه، أمه كادثا ؤإل اأمدوئة. 
الأئعثووى ُالخد؛ اأطال؛ه منك، جديه، ئدف، لو هدا، سياق وعل 

جندنة«إلا هزيش مى لبمث، كنانه إل بموو؛ برجل أوش ررلأ مال؛ انه منس ابن 
أبيهّض زجل أؤم محنه، ئدف ق إلا حد لا وؤهقتئ•' منعود ابن ؤلموو 

أننقه أنة كانم، قنز أي، دون ١^ ق \لإت0 يخض ثدا، ممل 
الخرقي•احتائن وهدا له• لوجب وهومحن، أوأمه، مفركه، 



اصضاه،نينيصالإماسبجضل ٣٣٦

ئاذ1ثمحي هلا مملنا١أ، لا لأم ض؛ هاذف م خد لا ؟كر: أثو ؤ1\و 
حد؛يلزمه ٢ أوأحاْ، آباه هدف ثؤ انه ق حلاف ولا عي!لأم، هدف ن ثي 

منألتنا.خلاف ىابمدحتيشه، 
به،الط1ثته بعد مات نإل محب. ثن وا-قد، الطاJته هثن؛ اأمدوف مات وثو 

وهبفها الأب رحوء هأرسة بالطاثته، محب ثة حق لاثه مثامه؛ وارية هام 
ءو.ا؛ا

ظ
ثعال:افه لمول الخد؛ يعليهم الأربعة، يوف بالريا إسمان عل شهد ؤإدا 

آ؛انلإؤأ تالور:٤[ ه جن، ثنس أرتمؤئنهءزامأ أويؤينآلثنمنثتلإ ؤؤ 
زيادمحل ولم شعبه، بن ايثتْ عل شهدوا تجد، بل وشي ونابما ءة، 

دلكمكال رؤهبم؛مح، الصحابة من بمحصر الثلاثه رْت.بمتن عمر هحد قهادثه، 
لدلك.١^؛ هعلثهم نهائيه، الرابع محل لم إف وكدلل—، إجماعا، 

ك؛لأنتنيسالأ;سبه.
يصمن^١ اللهم!لا لالواراث،، حى لا فائه ١،^^ مات فإذا ثظت، هال.ا ق ]٢[ 

فهداهدهها إذا الخاو هذه ففي اقدوفه، هي الأم ةكول أذ مثل عليه، صزرا ذللث، 
اأُلالتهالابن يملك فلا الأب قذف وأما أبيهم، مذ ليسوا باثئم أولادها بمدف ثغريض 

العاو.يلحمه لا لاثه به؛ 

حال.ياي الحد عليه يقام فهنا فه ص الهل.ف إذ قلنا: إذا أما 



٢٢٧حدالقيد( ةت1وااسرد)باب 

الشهادةنفبول عم الروج لأل الثلاثة؛ حد المرأة، وووج ثلاثة، نهد ؤإف 
فناشه،يإنناد عانه، لحنايتها يعداوتيا؛ مسه عل لإهرارْ بالريا؛ روجته عل 

محةاط،بمألسم الزتج زم الغارُهاا'، نإئاق 
ثلاثمميهم اويمضهم، اوعبتدا، أوعميايا، مثاما، ثايوا أريمه، نهد ؤإل 
روايات؛

يفلزيأ ذهانمداؤنالإةiم، لأة اذ؛ همأ بمائن: 
•لزذهد؛لأ؛ة 

وثزمتاش:إا بيمزأئإأمحيَ< لمزلهممال: محب؛ خد لأ زالثاظ: 
بزناثا،أزيمه نهد لز U ءأن4َ قددهب، بمو< لهوزئز أخززوا نِلأأتم أزبمه. 

عدئلأ كاداأزنيدا، كانوا نإذ الحد، قمحب نمانا، ^١ زاكاكه:إذ 
زع؛زصزورشنا، ذاهد ثفوذ م1ا، بجادثزة نهد الأض لأف عب؛ 

ةف،ذمج
والأول،، ^Jllنهايته، مل لا أومن أومحوف، صبي، يهز كاف نإف 

العدد.مص هاستة كعدمه، وجوده لة قهاده لا من لأف أصح؛ 

١^.أتجاأنميت ]ا[لأنتئدع،ض 
يالأعمى نهادة لأ0 للأثزاب؛ وأءزيا أتحننها اكاكئ الزواية هده ]٢[ 

فقدالفابز وأنا ١^، إمار عل كان إذا إلا بالزنا نهاذتت مل ولا مينا، نمولة 
محي.فلا صاديا، يكوف 



^قضاه1فيفيصالإئماسبجخ،بل ٣٣٨

هداق اشاء شهادة لأل امحيع؛ حد واتن\ت\با، وجال ثلاثه شهد ولو 
ثيودثاكندمه1ااا.اوب 

محل

عددمص لأيه الحد؛ مع11هلم أحد٠^، وجع يم بالريا، أربعه شهد نإف 
١^١^٠،دوو الثلأة نحد j_: ئلائه. ^١ ثن ء اذ، ش، 

امحم،سقيي قبل الخد،كالتزثه قتل رحوعة لأو حامد؛ وابن احثارهاآبوباكر، 

ئاة،محم أنيهي ء كثونَ ص الحئ، قمح؛ محي، ص ثإن 
ا•دبجاا كاش الحد، علتهم نجب لا أف ويشل 

اث5ان.أو الزنان و لإنحلافهي ثهاديي؛ محئل قلي أنط، شهد ثإذ 
علتهمئدئه، قهم أوبعصهم، الريا، يصفوا أولم واحد، محلى أو'كوبجملميا؛واو، 

اط،ءلنصسئلم.همها

^ه«يندللثدم،لأناشاءَ
لمدكر.ا؛ؤق؛امحه فلكلمه وأيصا أربع، فيهى؛ يقال 

ولوزجع.أيئا الواحد عل الخد يمام أف ]٢[^ 
واحد.نجع إذا فيعا يعي: ]٣[ 

شك،بلا عزصه دسوا فقد رجعوا لو لأنم ينثر؛ فيه الثاق الاحتيال وهدا 
الحد•فعليهم 



٢٣٩ةت1وااسوع)و1د،ءدالقددا 

حد٥^ عذزاء، أي ال1ت\ع مى ثمان مشهد بالريا، امرأة عل أربمة ئهد ثإف 
عنها؛الحد ومي ^١؛؛،، عل ذيل اوآة عينة محوت لأف منهم؛ واحد عل 

مائممىعدزما، ثئود م يطأها، يوازأف محمل؛ الشهود وصدى دراءبما، يلهور 
لإمحاوصذ:ياابراذم؛ 

قفل

ووالله يعرف ولم ئدهتها، ح؛وا العمل رايل يئ ومال؛ امرأة، مدق ؤإدا 
طفوئا،ضزب ثن نا ماىَ ظو4ُ، الظاهن لأف ؛ l^Jy Jماكنذبك، مى ظل 

اتةكالذسا.وادض 

لأنهوله؛ هالمول أودحؤْ، أو بجنون، ظل، ووال، له 'ًرث ثإل 
^^^محمحل،زلأناقمحلصلسم

ون1إلأثه حد؛ كدبك، فذ ودأ أوأمه، ئلموظ ربت،}ئ'كنت، مال،ت ثإف 
إلهدمها أصاه1ا ^ ٠٤محي؛  ١٧أوأمه، مئركه كائت، نإل بدلك،. وصفها ق كدبة 
ئإضؤ.فيهاعين هل حاو 

احتإلمن يكز وما جزاحت، إلا؛*٠^، بعيد احتيال هدا البكانة رجؤغ آ ١ ت 
فهدالابمزن اس ائاط الي ِس البكارة غثاء كزن 

يالمدف،،لأدمي حد فهو هنا أثا محصا، فه حما كان إذا بالئبهات يدرأ ]٢؛ 
زمنق كان المدق أ0 ؤإساُتح حى، ايه إثباُت، إل فنحتاج اِلحثون، عدم والأصل 
عليه.ا-قل إهامه فالأصل ؤإلأ الحنون، 



سقضاهاذشصاسمماسبجضل ٣٤٠

يحصنه.ا-ئل \ذذذ°ئِفي لأف آبوا-ئادت،؛ حكاها محي، وعنه! 
ا-اثاو،نالك ق ونت أنك أزيت وهاو! مشركه، نأيت رئيت، هاو؛ ؤإف 

لأثهمحي؛ الماصى! هثاو ا-لثاو، هذ0 ق إل وسقي هدئسي، نز قالتا! 
ام.ل المدق هالظاهئإناذة ام، ل بالمدف خائها 

أعامرهز بكلامه، إرادته ِفي احتلما لأنج محي؛ لا انه الخظاُس،؛ أبو واحتاز 
الزاثكاJل١ا.محون لأذ ص، محؤزو بيادْ، 

وهالث،؛^، ٥٤عتز محت، الخى ا-اثاو( ق أردت هال؛ م نبت،، لها؛ هال وإل 
محيله.فيإ  Uyيمو هلا ١^، و هدهها لأيه حد؛ الخال، ق هدل أرذت، 

أٍاثت ءإذ بمدة، ي زهالت،؛ ^Li،، مز يث، قدق كال إتإ هال؛ ؤإذ 
 ،L^ ذبم،،م:ئئ، ثإذ ذي. :ناءَة الأنل لأف هزلئ؛ هاكنل محي، عي

سه،كانم، إذ زكدبم، زاوئة، الإنلأم الدار الأنلِفي لأف هزلها؛ ئالمزل 
•دظا عل مارئا الأءنل لأف قزلها؛ قالمزل ١^^،، أبجا هام 

مةْ  لالخممله فهوؤإن محل لا الماس عانة عد اللففل كان إذا أنة رى الذي [ ١ ] 
وهدهيزوئه، وما أعناقهم عل محنى الماس ألفاظ لأ0 به؛ ة عن هلا والإءراُسv اللثة 

للادس.حى لاثه المدق؛ ق خصوصا بعيدة الشبهة 

*n*



٣٤١ةتاUاسودرJاJا^داممم( 

نحل

يلاعن؛أل هنئ سه، علته ممانث يأيكز، مدقها، وزجها \»ثنأآأ0 ١^•^، ؤإن 
زهزl^^،، المدق لأل الزدا؛ من علته يلاعن ما يآكدب لا ؛_، J^Iإئكاو لأف 

عندي٧!، ما مماJ: وديعه، علته لؤ؛دعي كإ يلاعن، أل مجاز ^1،، انه يدعي 
P ئن؛.ثا كدا الإ1اع، م لةزلإةكارْلإ منه؛ ه اس;لخها، ̂ ،

X n X



سقضامانينيصاسممأستيضل ٣٤٢

ه.
__ء,،'لآرا( آ ُ

لK تأ K  إ

ألخيرنامحوة تناد: ١^  J_Jخزام؛ قيه ٠ أنكز قل 
منكروكل ٩[ لالاتدْ؛٠ ه سمف يثكم ثآجتنوه ديوينسفيآفنإي إيثم،ب 

١^.عئوم و ثدحل حمن، 
وقلحمن منكر ررآكل ثاو؛ البد. ة.بمنمحاأل عمن بن اممه عد روى وهد 

وابوداود.منيم حمرحرامءاوواه 

والنسل،والتمر، العثس،، من وهد؛ الخمر. محريم رريزل، ظغظنئ.' عمر وهال 
علته.متفق العمل؛* حامر ما والخمر؛ والئعثر• والخطة، 

هملءمنه، المرق، أنكر ررما هان،: اممه. رسول( أف غهبمها، عائشة ورويت، 
كضرثيه، فخزم ممئة، يكز ^١^، زه داثد. و د1^١^ خزا؛ء( مك ١^٠!، 

العن_،ا

شو

اتي(عن، بإننادْ الئاتجئ روى ئ م؛؛ - بندم، وهدف عل، عصتر وثل 
هال،:هريرْ أي؛( وص ينل'؛• لم ما يلائا النبثر ررائربوا هال؛ نه ا. 

محئهئأ ي، ي ظ بيد فطنة كجت ضاع، كاف ه اشِ ننول أة يذ 
له.صوق نجيل يوجد لا ٣(، ٤ ٤ رص• ا-ممعثان( ت)وإأو>أ نمل مائة إل هنا من )١( 



٣٤٢ةت1دااسزد)و1و(الآمبمت( 

باّثيمحهن لأ س ٌراب قدا لإل الحائط، تيدا ءاصرب ممال! ينش، هو لإدا به 
هإذئ1كنا. ضان زاشثد عل ولأيأ1ا زالقائق. نثاة1وداثد الآخر« 

١^و اله لأف م؛ ثإذ يه ملأ:مح كالفقاع، مء ن مي 
مج،ءلأئامحإدويا.

للحم.يعل؛ لم ؤإف عرم أصحاثنا! ممال ثلاث، العصير عل آتى ؤإف 
النوم،مئزلإ الزبسس،، له يقد لأقايأ ه البي أل لأ.محه عباس ابن وووى 
ذلأثأتيرامحا® أو الخدم منمي له يامر ثم الثالثة، مساء إل العد وبعد والعد، 
يصلحوالثلاث صابط. إل محاج حقيه وهل عالبا، الثلأُث، ل محصل الشيم 

صاطالها.

كموق مال• ثيطانه. يأحده لم ما ءاائزبه رْ.ةنئ1 عمر ابن مال ومل• 
الثلأث<،.ق ث1طاده؟ يأحازْ 

لبمدبزين، أن ممتاث، يه ئءٌئ نئن: ي. محا كالش نالث1، 
معلوثه.الحجاز أهل كاف ^^٠، 

نحل

هالهِ زتول ض _ قأ ني؛ الماء ل قد أذ ذي/• الخليطان. 
زؤاةينا« ؤاشئ \ي أذقد ه ^١. ثالثطن، البمز أذقد ش »أنهُ 

•حدة® عل ذاجب كل ررواتجدوا رواية؛ وق ابوداود• 

شنإتثا ثأن٤ن. اشثد إدا م: الماضي: هاو لحزام. الآلتطأن أظ مال 



اصضاهافيهمصالإئماسبجضل ٢٤٤

٠ثئ قن وو/ة ثوم؛ للم'نكنللم فإذا م. إل لأنثيئ _'؛ 
فطرحهارسّ_،، مذ وثقه م من ثقبمه فناحد افب.، لزمول ثبي رركنا ت يالن 

ثثئئئ، 3نئنة قشة، ثننثة ئ قمحية ١^، محه،منئئه 
أبوداود.أحزجه عدوْ*، 

mافب _ أن ص س ة محا؛ الأم ل لإتياذ ا^ 
دائزثواوإلوعاء،عيآنالأدم، ظزوف و 'يبعن ءامحئ قال؛ 

ئنبأ.ززاة ةنكنا« لاممزثوا 

يهزوثائر ا-لإوك،، ؤوب زام، الدبس، مى ينكث لا وما 
ثعالاممه زلاؤأ بسواه؛ ما إباحة عل ليل باضرم السكر عقصيص لأف حلال؛ 

وظ\ذ\.

فضل

لزنةنم5ث، أبجا :م كات١اا، ئكثف ئنبأ زئز شكنا نسمب 
داود.ابو رواه داجلأ>وهاا الخمن ثرب ُرس محال• المى. أف روي يا الخد؛ 
الحد.فه جلدوا العي.وأصحابه ؤاف 

ووايتازتفيددرة .و
الوليدجلد هؤصئ علثا *أة المنير بن حضين روى يا أربعول؛ إحداحات 

وأبوتكرأرمحذ،••••••العي جلد قال؛ يم الخئرأومحث، ل عميه ابن 
جائز.وجه وهو ، ١١ررمحتاراسحة! ق و؛، [ ١ ] 



٢٤٥ةت1و،اسوع)بابالآقوبة( 

م1للم.زواه إو« أحب وهدا ئنة، وكل ي،ايتث، وعثر 
ممالم، خد الأازِفي انثشاز ص أص«أ0 وززى مأنوو؛ زالئاط: 

مممىمانقن،، عثؤ مصزب ا-قئود، كأحفث اجعله ظقبمنئأ عوف بن الرحمن عبد 
ءكالإحم1عا.عليه، يامقوا الصحابة، دلك وكاف عليه• 

زخد

بالئوط،؟كون إيإ وا-إمحلد بجلد0، أمز . البي لأف بالثوط؛ ونحلد 
كحدبالثوط، محكال صزب، فيه حد زلأنه بالئناط، جلدا وعليا عثر 

\لألأ}

شاويناعقوبه أف والصحيح! ؛، اأاJهبر هو المزلف موْ الذي هدا آ ١ ] 
الإملأم،ق ثممص لم لأمت؛ عن ئقص ولا عقوبه، ولكنها حد، ليت ا-قئر 

هدا!عل والدليل 

ررسوة«رى.مم،لفال:
الصاوبومنهم بيده، الصارب منهم ا-قنر، ثارُت، إل قاموا الصحابه أف ثانثا! 

نحصي•لا هذا لمثل ٢، بنعلهر الصاوبإ ومنهم بثوبه، 

•٢( ١ ٩ )ا"/ الهوق بشرح الإرادات متهى (، ٤ ٢ ٢ T/ )٦ الكبثر والشرح القح ْع الإنصاف )١( 
(،٤٤٨٤)رغم الخمر، شرب ل تتاح إذا باب كتاب، داويت وأبو (، ٢٨٠)f/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

وابن(، ٥٦٦٢)رقم الخمر، ثرب ق الغالظات الروايات ذكر باب الأتربة، كتاب ت ائي والن
خؤمحقبمته.هريرة \لي حديث من ٢(،  ٥٧٢)رقم مرارا، الخمر شرب من باب الخدود، كتاب ماجه؛ 

أبي(حديث من (، ٦٧٧٧)رقم والغال(، بالخريد الضرب باب الحدود، كتاب الخارى،; أحرجه )٣( 
هريرة



سقضاه1منيصاسممأسبجءنبل ٣٤٦

الزئاكنز فلو أيدا، ا-ةدود ق يزيدوا أف ينكى لا وعتره يمحجقبمثق عتت أف ثالثا! 
جلدة.مس الراي ئجلد نقول! لا لماس اق 

ثانتذ،الحدود أحقق الحعلة قال!  ٠١لآمةآئقرعوف بى الرحمن عبد أف رابئات 
حدا.ليت ليمر ا-ثّارب عقويه أف الصحابة من إقرار وهدا المدق. وهوحد 

إذاوأمه يرسه، التعير٧ فهو ثظزا اكثير( هو كزنه وْع التعيرن^، القول هو وهدا 
سنةذللث، ق وئتع مشن، ؤإل مقه، ؤإل ثابتذ، إل عليهم قيئيد ذلك ي الناس وقع 
تحامزواالناس أف رأى فإذا الماس، مغ أجل من الأريمثن عل زاد لأله ُؤ.بمنه؛ عئز 
اينسغثر س كان إذا والتعزير المناد، وثعمير ا،لمسد.ين قنع الممصود لأف زاد؛ عليه 

بمزثونه،الناس رأى جاهل، أيه ادعى إذا إلا الحدود، عل ما.؛.طأ به تلغ أن فجور 
أمزآحئ.فهذا حلالا، فشرب،

ثرن،رءإدا قال! أيه — وسثم آبه وعق عليه  ٠٥١~صل الس عن ست، إده ثم 
١^١٦^ثرب إذا يم داخلدوْ، نرب إذا ئم مالحيدوْ، نرب إذا ئم ماجليده، 

الثاُعةق ^iji، نجث، وقال! ، ^؛١٥١٥^ بىعق أبومحمد حدا وأحد '، هاهتلوْ،ار 
واشخمنسوخ، اثه وادعوا به، العمل حلاف، عل والحمهور ، ٠٠۶١^ئلاث، جلد إذا 

خهنبمتئ.أنس حديث من (، ١٧٠٦رقم)الخمر، حد ;■، Ljالحدود، كتاب، لم: مأحرجه )١( 
(،٤٤٨٤)رقم الخم، شرب، ي ^ إذا باب، كاب،، داود: وأبو (، ٢٨٠)Y/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

وابن(، ٥٦٦٢)رقم الخمر، شرب ق اينلظات الروايات ذكر باب الأشرة، كتاب والناثيت 
لآئ^؛قته•هريرة ايئ حديث من ٢(،  ٥٧٢)رقم مرارا، الخمر شرب من باب الحدود، كتاب ماجه! 

(.٣٦٦/١١المحل))٣( 



٢٤٧ه1و،اسودرب1د،الأثربمت( 

نحل

ه1وئشاهدانةدلأن.ئموفإماثوة،بء\ن1ؤور 11ؤلأو؛
المدق.حد مائإة يحال، إئلأف فه ليس حد لاثمه 

يأن ٩، محض محُ هو ة ياش ص ُنيوؤ ثلأئ 
،^١١لا 

حداههه منعود زابى عمر لأل محي؛ انه وعنهت 

نإف

عليهمشهد عمه بن بالوليد زأن ق.بمتئ ها شهدت ؛ ح۵ثا لأف ها 
مرها،.................................رآْ انه أحدمحا مشهد آحث، نرحل حزال 

قيمل فإثه ذلك بدون الناص يته لم إذا أثمه ٠ الإسلأمر شيح واحتار 
ولاالجتثغ، عل صائلا صار محلي كونه مع الثلاث تحاورت إذا إثمه وقال! الرائعة، 

وعادترات ثلاث حلي قإذا هوالصواب، ^٥١^٥ الشيح قاله وما يمله. إلا أذاه يئدؤع 

يمس'حزم ابن قول عل أنه '^: y؛4uثمئميه وابن حرم ابن مول والقرى؛؛ن 
المثاذ.فراعى الإسلام شخ وأما واحد، إلا اليند ق ثمئربه ولولم بمثل 

]>ائذاكانكزك،فلأيسلأةخاي.

(.٥٣٠)ا(الأخ؛اراتاس)ه/ 



سق(ضاهانيهمصالإئماسبجنيابل ٣٤٨

بئ:مماو ش ةم1ئا ولإ ءئ: قال قمؤثا، آ ك الأم نشهد 
؛.١^٥١١و نشئ قد ^١؛: ؤو\و ثم. والخد، أقب 

\.ؤقأقالها التي الاحتإلأت وأما وو\لأ\صبط مسها، محي او4 الصحيح: ]١[ 
وئدزأءالثئهات.، iJua^سا؛هدا ادعاها لآمةآهفاذا 

 َُُ مىهدا فليس ا عليه ثيء لا ت نقول فم ممرا، الخمر وائحه منه يفوح ان إنآما 
الصلاح.مى ولا الإصلاح، 

* H *





حنبلاحعدبق الإمام ص ي اهاي عالي السق 

الخنوثلكظصآىها«.ررمحا سىلإضمح.كئل:
يجإماضُبجشطأزمم

إذاقرم،لأنه هاؤابالخوود، ثكلفا، أل؟أوذ أخدئ; 
وجهان:فيه طوه؟ سؤط وهو وجهه. عل به الإثاف يئكنه لا 

زلأنةاويئج؛ يلأَية الفنق، ثاماثا ولإة، لأي نشوط؛ أحJمحا: 
مص.أن بزيادة ١^^، الماسي من يزنن لا 

الأأديب.ٌلأثه أثنقت باطك، وَلألإت لأي لائشوط؛ زاكاف: 
نشوط،ملنا: محإل العدالة. ِق كنا وجهان، الدكويثة ؤق 

ءنيمحاوأْوجهان؛
كتووبجها•لاثها، إل حدها يمرض أحدمحا: 
الشر.كأننة الإنام، زالئان: 

سوط،^!١: قإل مدم. ما ووجههنا وجهان. فيه ا-اتئيه؟ سوط وهل 

وامحاتبه،ا،لزوجه، ^١^ المشوك، ءأما لإتصبا1ملوك، أو اك١نى؛ ال1«زط 
هلَقابم، لألا ذلك، هاو ئمحؤمحئ ً y لأن  ٩٩١ي همي \لأ نجر فلا 
حث.بعفه مذ ءأستهوا عاثهي، ولايته محمل لم لصحابة، اق 

هأماوالمدذ،ؤ والثزُس، الزJا كحد ، IjlL-؛ا.قد أفمحوو الثاJن،: الئزط 
قهلاقث، دا^ظد، أص .؛^١ ١^؛، لأئ هلابممحه؛ ^٥، نالمتلِفي ؛ ٣١



٣٥١ةتاوااسيد)واسإدااةاس( 

إنهوِفي حموقه• عل كتأديبه الثيد، ثملإكه ثاديب، ا-ظد )؛ S/jعثرْ؛ 
ِفيممم_ا وهدا قيمته. فتقص له، الإمام بإمامه يمضغ كتلا عبدة؛ عل تر 

احياط.مزين. إل ثحثاج إئلاها، فيهإ ذلأثاء والمئل؛ المطع 
مولهنمموم شمهإ؛ انه أ-محرى؛ ووايه يمضي أخمد وكلأم الماضيI دال 

نشمحَ اوَ َْلأئ محامح(< ص U ِ ظ الحدوث ا )رأمش 

ئبمي^١^، تت لإذ أنث؟هب بعئدة أذقش ١^١؛؛: ١^ 
بج،تت ثإئ نكش. الإمار قنوط ثائ كاذ إذا ُه ا،إثد ي أذتظ، 
في4ا،الندالإ، ض البمث ولأته للخاكم لأف الحاكم؛ عئد امهوبجا 

•عإرْ بخلاف شروؤها، ومنرهه 

ءهها،نالك انياةها، زألحتن شزوطقا، الث؛دإذوف أو زذكزالماضي 
ؤإقاةةالحدخا،كالإمار.

١^٠ئالظ الإنام ؤلأث3ثته؛لأن بق الخد ميز زلا 

عرأم جلدا كان نزاء عنده، عل الحد ميم أثه وهو الصواب، هو هذا [ ١ ل 
الحليفيه دسا إلا يكز ما فلأيه ٠ راداجلد.وْااُ ثص، الحديث كون وأما جلد، 
فمهل.

رآم)أمأإ(،الخمر، ثرب ق تتاح إذا باب كتاب، داود؛ وأبو (، ٢٨٠الإ،امأحد)"ا/ حرجه أ١ 
<؛١٢١٠وابن (، ٥٦٦٢رقم)الخمر، نرب ل الغالظاُن، الروايايت، ذكر باب الأشرة، كتاب واأناتيت 

رمح؛هءتن.هريرة ش حديث، من ٢(،  ٥٧٢رقم)مرارا، الخمر ثرب من باب الحدود، كتاب 



^قضاهانينيصالإئمأسبجضل ٣٥٢

.٢١عنده به أقن لن ما أشنت عندة، بش لأثة بعالمه؛ منة انه أحمدت وض 

فضو

لأنهي؛ أن ن-؛ئا اذ كاذ نناآ تضع، ش خامو م ط يمام زلا 
إفممالت؛ اللمي.، اب ائرأْ ررأف بريالْ• روى ويد الولي• يلنن يؤمن لا 

لجاءت. ثمطميه(( حر هأرصعيه ررازجعي، وها1 مماو قتل، - إي ينافه يجرن، 
المنلمى،من رجل إل محيئ بالصى قامر يأكله، ميء دم زق محطمته، ومحي ثه 

ابوداود.رزاْ زامزتتا، لها، يحفز وأمز-يا، 
الخامل.من القصاص ق دكزثا ما عل هيه محالآكلم محتلا، الحد كاف محإف 

نإفالحد، عايها أقتم ثلمها، يؤمن قيئه الإلادة عقست، وكاثت حلدا، كاف نإف 
ثلمها،معه يؤمن سيء حدها يمام ؟ز• آبو ممال ماصها، أول، صعيمه كاثت 

كالريض•توم، ولا 
نيومذماخا، حرظهرمى ياحثرها الخرقي ظاهزكلأم العاصي؛ وقال 

ررياس، الأب رنول لأل جاريه ررهجزلم، هاو،ت عل عن روي ئ ثلمها؛ معه 
محأثتتهيممخمع، ذإ يسيل دم ^١ ^١ دائطائ*ا، الحث,اا ع1تها محآئم اثطليى، عل! 

يأنيتة،

بعلمهأمامه لو فلاثه الإمام أو القاصي وأما يقيمه، علم فإذا أصح، ^ا [ ١ ] 
ذالفزيىءليه، فالضرث الثئد وأثا ثتوت، بدون ا،قد ي هدا وiالوا: ال!از، ١-^ 

محنهcاواصح•



٢٥٣ه1باس>درو1ب|ساس< 

ش.^ممحا((نثاةسم؛ئتمسا 
محلزلا زثمحق، زينة لأو خش:ضم؛ ائزائ محاني زلا 

سكر؛.ال حق 

نحل

أف١٠حرام بن حكتم روى ج أوعيْ؛ كاو جلدا النجد، الحدل يمام ولا 
فيهمام وأف '، الأسعار فيه سشد وأف اثنجد، ونظ\زفي أف نهمر ه ؛ ٧٥١رسول 

أممؤإذ اثثجد. يه ثيء الحدود من ععديث، أذ يؤمن لا ١^^٠٠ 
الخدود،ثلميإعن لأش ذ\ض لحاصل، اشثود لأف اكنئل؛ نشئ محه 

ثنه،ءراصوسلأا.ذواوث،نموطامض 

ؤإلافقدلكنلمنحي، م \ز\د: الأئن1ث« فيه ممد ))j؛)؛ ^٥: ]١[ 
خلاقهق دْ.بمه عتر به مر ولثا المنجد، ق الشم ينشد دأ.بمن ثان بن حثان 

نحرهو من وفيه هدا، ق أنشد كنت، فقالت عليه، ينكر اثه حثان فعرف، إليه، يظر 
مالأحرُ

علاءتصِو لؤ ننحة: ق وقع النجد* j اقص لو •اكهأ ت قوله ]٢[ 
أوصح.وهى المنجد*، 

فقائلكتاب وسالم: (، ٣٢ ١٢)رقم الملائكة، ذكر باب الخلق، بدء محاب الخاري: خرجه أ ا
هريرةش حدسثح من ٢(،  ٤٨٥رقم)ختئنبمثئ، ثابت، بن حان فقاتل باب الصحابة 
نمحقهتن.



ء،؛لاصدبق الإمام ص م الئ،هم ض المميق  ٢٥٤

محل

جلداحده، من عق ثيء ولا قتله، قالحى منه، مات، الحد، عليه أقيم وش 
الثرية.ق لكلمهي بؤ، ماُت، من يود يلم ثعال، لفث وجب حد لأيه أوعثرْ؛ لكف 

ثلفو،عق أعال ثعدثا يعيى لأيه ؛ ^،j4وحن، دأُتج، ١^، عل واد ؤإل 
روايتانIددر0 وِق أحثق٠ لوصربه كإ صنانه، عليه يوجس، 

ة5الوعدوان، اممه، جهة من يامر حصل محل لأيه كلها؛ الديه إحدامحات 
مريصانوطاممتله.كنالوصرب، الديه، العادي عل الصناف 

العاديعل ث5ال وعمم، مضمون بفعل مايث، لأيه الدية؛ نصف—، والئاية؛ 
ماث،.وحزحهآحر، لوجرحثمنه، كنا الدية، .^٠، 

يضمن،الآ3لا لأف ؛ _lj1حء1أأو زاد ونواء أوأكثز، شنطا زاد ونواء 
كالتجا١ا٠

الديةفيه تجب لا والرائد فيه، ماذون الرائد يوف ما أف تراعى الثانية الرواية [ ١ ت 
اويادة؟قنط الضمان لأةو0 لكن،ناذا كامله، 

الثاركة.لهثلق اضمؤ؛ عل مجعلوما التنميز، لتعدر الحواب! 
أقنبو٠الا ١^، فلزنة ئش؛ا، صار زاذ لثا فلأه ١^^ الئنا:ئ وأثا 
الدثة.بكامل التياذ فعليه الصزُت، ئ ي أوو\ذ نزطا زائ إذا أنة ^١^،: 
العدوان،منه حصل فد ،! _LJوعإر0اا مضمون معل مايت، لأته  ١١ت قولهم وأما 



٣٥٥ةتاو،اسود)ب1باإد1|ةاسا 

وشتهالخظإ، ق عاقانه عل ئالصإن ا-اثلأد، قتل مذ الزيادة كاثت ومش 
السد،بائبجاء لإذة ٣ ي، أز الإنا؛ إثا ه، بمو نذ وُ كاذ نإذ اص. 

الإمام،عل ن يالص، الزيادة، شحريم جاهلا فزاد بالزيادة، الإمام أمرْ محإف 
علته،هالص،ل دلك، محريم علم ثإف حاله، المامور محهل معصوم يمل لوأمنه كنا 

الخاواكخهل لن محا الإنام، م ئز القاضى: زقاو 
ا-قهلا،عمد َلأثث عاقلته؛ عق دالصنال عمدا، الإمام مذ الرياد٥ كادتا ومش 

عند.لأثه ماله؛ ق يعلته عالتا، يمو ^١ ثكوف أذ إلا 

الكيمهفصارت فيه، المادون العاJد تحاوز بل فيها، يؤدن لم الرياده وهده الصنان، فيلرمه 
فيها.مادون غز فيه ائادون لعاوي ال 

لأوواثاشر؛ العائ عل حمنا محا امحاذ يكوف أف ؤقغي نقو، هدا ي [ ١ ] 
عليهأذي.اثاشزنجي 
إلااللهم العاد، عل الص،اف مول; أف سعي فلا العدد ق العاد أحطا إذا وأما 

مشاركةلا وجه عل الئت._، عل ثزب الناله فهنا شيئا، ف يم لا أبلة المنمي كان إذا 
محه.

فامحائ>الإ،ام؛لأنالأضلثيوب
يطيعأن لايجوز لأيه الإمام؛ ولاثيءعل اثاشر، عل فالعمان هزح* وأمامن الطاعة، 
لكنهظالم، الإمام أف يغرف المامور يكون قل أيه ناحية مذ يطر فيها والمثأله الإمام، 

ثظر.محل فهدم لمتله، حالمه لو ، ٧١يغرف لأمه كالمه؛ أف يستهليع لا 



حنبلأصدبق الإمام ص ق الئاي على المميق  ٣٥٦

وواءن!مميه حطأ، لكئت ؤإل 
سالناقة، نلها مل خطإ ^!٤ ابجا ^1^؛ م المائ 1_• 

•نلاِفيتيامحم 
زلأف،، ٧٥١امحإؤأو كنلق ^، ١^ اص؛ محت و هذ والئاظ: 

^٢^خ\ه\س م ظ هإمحاب خطأة:كؤ، 

نحز

الخمرأن مراج،  Jjأف  Stجس، ثى حدود علته اجثيغ نإدا 
كالطهارة.فتداحلت، واحد، سثها طهزْ لأما واحد؛ هحد محي، ولم مرات، 

أنتاثيالأف كلها؛ أقتمت، فيها، قل لا أجناس مذ حدود احثمنث، ؤإن 
^١لاكا ئالأخف،، بالأخف!، ئدأ ١!^، كالطهازات تثداخل، هالإ محبفه، 

تزلإغ{.يه ممون به، يئون أذ ثامذ ئأ بالأع1ظ، ثدأئا 
ؤإلالملف،. بحد ثإ ُؤ، مبدأ هوأرن٠٠ول، ٥^١! إل الشزرس، حد وأحمها 

يهونهوير->ح عدد0، ق الشزيت، كحد لأيه المدق،؛ بحد بدئ ينانوف، هو قلنات 
لأزم،ءئلأشم:مي.

هذاوبين بينه يكوف كأف عاققه، عل فهو الريادْ ينمي إن ايه الصحيح؛ ا ١ ] 
لوصمنالأينا المال؛ ست، ق فهذا حظ كان إذا أما ^bJ، أذ وثتمد ماهم، ئوء الرحل 
مشمة.فيه صار حطاحا والخاكلم الإمام 



٣٥٧مماب،اسزد)طب|هلآاسا 

نا1تئوئهلأمحه'بمنلأيا، ^2،؛ 
ن-مةلأةت.

لأفلهأ؛ يده نمتث الحاوية، ق والمطع ١^٥؛، اكطعِق اجتمع ؤإن 
الوالاهفتجب واحد، حد هطعهأ لأف ؛ الحاو ق وحثت ثيخ يم واجد، ئهأ 

فه،كاظاسم،واونا.

لنمحاوبة،أوالقتل الزثا، لكلثحمِق قل، ثعال طه الخدود لب كاف إذ يأما 
منعود•ابن عن يروى دلك لأل نايرها؛ ونقط محتل، 

اثحازبة،ؤب ئيع لؤ كأ عنها، يه ماحؤ_ئ قل، فيها ثعال طب حدود زلأي 
شأ.إق حاجه قلا ٤^^^١^؛، نجرم ذلألأ وأحدالماو، 

قفل

أوقز فيها كال !^١؛ كثها، انتوفب للآدمي؛ن، حدود ١->^^، ؤإن 
مءلقا وسدأباحمها؛ ظا'• 

كلها،انتومت، فيها، قل لا ؤللادمتن، سبماة؛وةثاك طب حدود اجتمعن، ؤإن 
يقدممحإيه والثرقة، للقصاص كالقطع واحد، ظ 3، الخمان يممى أذ إلا 

محله.لموايت، الخد ئبممط لحسآدمي، لاين القصاص؛ 

حمويوستول ئعال، اط؛ حدود مذ مواْ ما نقط قل، فيها كاف ؤإذ 
لأذكزنا٠محن؛ الآدثن،ئأ 



اصضاهاهمنيصالإuمأ^uدبجضل ٣٥٨

محل

و1كدبمزيد حئه ثعال اممه لأف الحدود؛ سائر متهِفي أثد \لوو\ والصرب^ 
هكايتأعظم، ئه حثه IaIIنلإؤأ ]الور;؟[ فىد؛ثآشه ٠٠٥١ءؤويُخخداؤجعا;ئتال! موله 

آدم،،لحى وهو ااعدد، محمةيلهِفي المدق؛ حد الصزبِفي بنده م أسد، عقوبة 
ثمحمحضخقاشِممال،لإمح؛اي؛لآةأطامح، ئأافزئو،

ثددا،أقل عث^ لأن ١>؛ دون محزن ١^! أن ١^ قزذكن 
اشَلأف الثزط؛ الم;هثياو زعشل الزنا. تع كالئزك، ^^١، أخف وكون 

ولايتحمق:؛،Y[. tLJl]ه لك\لمغصاس،يرىآرداب قال! ثعال 
اوثّوطين,ساوى مع إلا العدذ، ثصمنا إذا التنصسم، 

تحل

وجلاأف روي ج •حلمق؛ ولا حديد لا ونط، يثوط الحدود حمع ل ومحزب 
ينوطمحأى منوط، ه  ٥٥١رسول له قدعا بالزJا، . افء رثول عند اءرف 

هدين"رربق إتاذ•' ئئزته، محنز لم جديد بئوط وأف هدارا• ررءومح، ت ممال مكثور، 
مرتلا•أثلم، بن ئند ض مالك، وواْ 

الصزب،وهكدا سوطيرن٠. يئ وشوط صزبي، يئ صزب رْكهةبمنةث ■^أ وقال، 
1يونؤ؛.صعيم، ولا ؤنئوا< سديد لا وسطا، ي^كون 



٢٥٩ةت1و<اسوت)واب|ه،1تاسا 

طُلكاطثاومح:لأييبم/في
لآنامحودكُلأظُااا.

التأديب،به عئصل أف بد لا التنزيرث ق يمال أذ يبغي لكن صحح، هذا كل [ ١ ل 
حدفهو اهد وأما التأدث، فيه محنل لم ^١٥ ا.لؤلم، دكزة الذي مذا عؤقا فلو 
عهثل•اللب عند من 

الئريق!شؤع ق ١^؛ ظاهر عل إلا للمنلم؛ كماره فهو حد أي قائده! وههنا 
]الأ5اوة:م[.ممزه ثياب ١^٠ ي وين حزى آلثتا يف^ 

■ n*



طبلاصدبن الإر،1م ص م ال؛لاهم ض اسق 

إ MUMل

الشركة،جاريه كوطء كمارْ، ولا فيها حد لا منصيه كل وهو»تذئو؛لفي 
والحنايةالحد، يوحس، لا ما ومرهة الهمج، يوف فيإ الأجيك وْثاائزة أوالمزوجة، 

مولعن ئيو انه همحه عئ عذ ووي و ^٧^٥؛ القصاض، يوجب لا بإ 
يهنولثم مرير، محهى مواحس، هن مال؛ محئ يا ماسي، يا للريل؛ الرجو 

والأومححل١ا•والحين، وقووبالصرُت،، حد• 
موله!عر مانيتة« ّكل ق مشزؤغ رروئؤ الولم، قول [ ١ ] 
واجب،®ارإثه ؤ°لهب.' وهع المتاحرين، الممهاء يعبم وهومن منصيه®، كل ق راواحب 

المؤلففبمارْ وعليه ذلك، و المفلمجه نأى إذا محه يعدل أف للإمام قالوا! 
الواحت،.وعي الوابج، المشروع؛ضل لأو أذى؛ 

ثزكيؤذ ادممات بدلك! المراد أف كلأمهلم ظاهر منصتة* ثل *ز وعولمهم! 
قوللهدا ؤيدل، الواجبات، ورك العاصي لفعل هوثامل بل ثفو، وفيه الواجبات، 

مبالناس، مصل رجلا، آمن م _1؛، م أذ حث رالقد ء! الص 
هأحرثم،الإئاعة- ت -يعني الصلأْ يشهئ-وذ لا يوم إل حطب مى بحرم مم أطلى 
به•يموم حش الواجب رلؤ التعزيرل ؤتكرر ٠، محومبالأار'ار عليهم 

محابل وملم (، ٦٤٤)الخإعة: صلاة وجوب باب الأذان: نحاب ل الخاري أحرجه )١( 
ذظققتإ.مّضْ أبٍ، حديث من ٢( ٥ ١ / ٦٥ا-يءاءة؛)١ صلاة يفل باب الساجد: 



٣٦١ةتاب،اسودرااو،اصنيو( 

الئزغ1وك.
موصعم(!إلأِق ا-ئد يتعئ ولا 

حدثمن دكنثا ثإ مئه؛ محلي قإثة يإده، زوجته جاويه وطئ إدا أحدمحات 
ينب4م•المحاج 

ء.ْ ِ َ؛.؛؛،َ.ءْم.َُ ..؛َِ.?-°َ.ََ .ّ .َِِ.,ء,  محاص،ظةمحلئظإلأسطا؛.واش:إذا 

اكمماءينزيز؛ فلا حد فيها كان إذا أيه منه؛ علم صازة،، ولا مها حد ررلأ ومزلهم: 
حاصة،عقوبة ا1اُمتة لهده جعل قد فالئارع كماوة، فيها كان إذا وكذلك بالخئ، 
لهذا.صرب ثم الكماوة، وهي 

بالمال؛الممزير محوو وكذلك والتوبخ؛، والحبس، يالصزيت،، ررويجوز وقوله• 
الخاله البي هرر ولهذا المقصود؛ حصل حصل ثيء فباي الئاديب، به المقصود مح؟0 

وحلهرُبتحريؤا 
الخانق،هذه بتكبر الخانق ينتعمل سمعناه من تعرر أل فيجوز هذا وعل 

آحز.لخمل صلحث، ؤإف حتى 

اشُزيرحال قا أوأمل، أوأكثر شهر لمدة الرائب ثل محرم أف أيصات ذلك لمي 
بالمال.

بجلب،الرجو هذا تحرر ربئا ولهذا ٌشروغ، لهو التأديب به حصل ما فل 
المصلحه.متقيه ما بحثست، واحد، الخمل أل مع مال، بأحل• هذا ونخرر 

بناش •sX حدث من (، ٢٧ ١٥)رقم الخال، عقوبة ل باب الجهاد، كتاب داولت أبو أحرجه ( ١ ) 
ئهبمعا.الخاص بن عمرر 



اسقضاه1نينيصالإئءاسبجضل ٣٦٢

أحدمحا،وطئها (، 3jU4-ثئ أمة ق ؤهبمتئ عمن ص انيت، بن نعيد نوى لها 
4ووالحوأيضط\.

بزد0أئو نوى ^١ جلدات؛ عشر عق ^١^ لا ١^ إلا عداخا، فينا مدين ولا 
Jli : طق ي ي\>ؤ عئزة قزى أخد ئد )١^ اشه:ئوُل:زثوو نث
عاتهامتص اش« حدود من 

للحؤ.خiدارن،؛ عشر عق يزاد لا المشركة ا-اثاوية وطء أة وعنه! 

مايثدو جلدات عثر عل يزاد ائة الؤا-أح1 والموو يظن، فيه الئوو هدا [ ١ ] 
حدودمن حد و ررإلأ منبه: ق الحديث، وأما التادين،، به ا،لقصود لأف اويغ؛ به يئصل 

حدودا،وادمماتنتش:منمحايمه،أوواجتاته،فالواجياتسمى: ٠فيعني: اشاار 
ئثثهءهظلم ممد أش حدود يمد وس آس ؤد حد ؤو.ةإلتأ عةوْل: الإه قال( ^٠^١، 

لاوهمة:ا،آمآ[.ندويأمفلاتتدوثاه وفة وقال،: ]الألأق;ا[ 

فذلأو الواحك، ثزك هو الذي الثزعئ الحد ها: بالحد اواد أن فالفزان،: 
انالأنكتأدب العادي، التأديب ق جلدات،اا عثر عل يزاد ررلأ قوله: ؤيكوذ المحرم، 

أوuأشتتذللث،.ابمأواوهُأوززخثئ، 

تقبيلق الإنسان بمد فلا الحد، به يبلع فلا حد فته موصع ؤ، كان إذا ولكن 
الرثا،j( خلدة مئة خذل وقد الإنسان، من أحكم الشارغ لأف جلدة؛ منه الأجنك 

الخد.عن يمئز أي( بد فلا 

كتابق وملم (، ٦٨٥)٠ والأدبت التعزير كم باب الخدود؛ كتاب ق البخاري حرجه أ( 
ننح.ةئئ.بردة أف حديث من ( ١٧٠٨)التعزير؛ أمواط قدر باب الحدود! 



٣٦٣ممو،اسودرو1باه>وو( 

عمنؤر نوطا؛ إلا مئ4 محلي الوطء نبته كال ما أف عق يدل ما وعته! 
محانينإ ا-لآؤ يعزو هلا لتدود، ا-أذرى ئه تلغ  ٢٧الوطء، عتت تببئ كاف وما أو9ققهظ 

Jaj  ،وحدا بلغ ررمى هال: البق.أنه عن روي ئ حد0؛ يالند ولأتلمإ الختر
'•بن يهو حد، عثر 

محل

بموصعدامحا وما فيهإ، اقر وزد اللدين الموصعي ِفي افرير وبحب 
امرأْ،لقب إق ممال؛ البق.، أش رجلا أف روي ل،ا الإمام؛ اجتهاد إل 

عانه:فتلا نحز. هاJث معنا؟اا ررأصثتش هثال: أطأها، أف يوف ٠^١ منها ماصنت، 
١[.١ ]^:٤ ينيد<آيات4 وزآكثت 

للحم.ثعزيره؛ ثزك جاز والإهلاغ، الندم منة يظهر معرها ثائتا جاء ؤ0 
هزخنف،^ ١١بق ئنزوغ أذب لأ?ث ^؛ زبم، كيلك،، لم:فذ لَناف 

قايتا'ا.

قفل

للزيعمئزوعة عقوبة مذ مايث، لأيه صإُة؛ بحب لم الئنزير، يذ مات ثإف 
كالخد.-تا، يلم، ما يضمذ قلم والزحر، 

إذاف،ا طأ وهزا أوث،انين- -أزبجذ ام ق ١^! به تلغ أو بم5ئ لا [ ١ ] 
لاثزثدغ.فقد يرثا مذ كان إذا أئا الحد، فيها اض اشنة جنس مذ كان 

بمأيتبمائعإاأفساهواكييراةالإمام•



حنبلاصدبق الإمام اهادذص امليقض  ٣٦٤

ا.النيل و الخد نحاوو لن كإ صمى، اثئزؤغ، التنزيز نحازو ؤإذ 

تالتا:ل:ضمحزمحنيالإمام؟
الئطمةأمم أو لكلحافظ ٦، مم أن فله عنه، ٧ يني فائه الأمام كله ٠ اذا س،ت ادفالحْ 

"إدامحن,لأ>،ممح: 
*ء أ* 



٣٦٥ةتاو،اسددرداو،د|عاسنل( 

ب1بدهعاثئوٍح 
*HMا

محلهإدنه، شو مترثه ذحل أو ماله، أو أهله أو مسه إساثا محصي نس كل 
مالهأويد ررمى محاو: ١^ . ١^٠ عن ^^١ عمرو بن اف عبد ووى ة ديئة؛ 

يإمنادْ.ا-قلأل رواه محهونهيدا؛. يقتل، ممايل حق بغم 
jlij  :ثإذاةر، محإل محتلته محإذ هماطة، ن1لالخ،، ٧،ِفي ءش ررنن الخنن

اةس،أء ء هقغ لأنول دسه م ي زلأئه محشهيد(( قلك، 
ؤأ>ثنولإلم.الدين مأئسم زاشثايى اطئ 

محجمفي:ثك،
اسكحتر ُرثكن ١^؛ وق وجهاكاا محثط الثلمؤ، ئعاغ يبهرك أو حنت، لإل 

محاذزلأف ض عد ;فن زلا م الأو4ِ عد ر)محئن كظ: وق آك؛(( 
إمرارقور لا لأله الدمع؛ ثجمث، أهلة، يناد أف إلا مسه. عى يدمع ثممحننإ 

المنعإنكانضا١ا.
عنيلرم لكن الثم، وعن الم، عن الدمع يلر؛ لا إثة السهاءت مال، ]١آ 

قاقدة المطلن ولا الدلإ، لأظزئه أنه شاك- -بلا ط؛ الفتك ق وهدا الأنل، 
اللهم! قال يماتل، أن عنده من أزاد لع فإثه غؤممقبمتق، لسإل جرى كعا الفسه، 

آ.الدماءر سثك من حاف لأنه تمانلوا؛ 

ا)صت'ّآب خياط بن حليفة تاؤخ 



اسقضاهانينيصاسممأسبجض ٣٦٦

ثئؤءن ممال: اهِ لخزو الظ1وملم \س لص لو
س•العي دُنب؛ ا-الحجرات-ا'ء يملآ'أدئمئءقتأمحإأؤبنجاتئفيتيقأزآيه 

عنرررذه ئاو: ظائ؟ انئزْ كتث قاو: أومظلوما®. ظايإ أحاك ررائصز 
دمععل بماويوا لم لن ناقم اكتان" عل ينحاويوو ®١^^ ومحوله.؛ 

التريق.وشؤغ الفللمه لقةن>وأأ الظالم، 
زيؤؤؤلي£نئ.عتنإل كمضية القتال، ينتشر أن وثئشى عامه، تكوف أن الفتنة: وصايعل 

ثظث،فيه الداهنة عل الهاJزة مع الدهع محن، لا يانه فالقزل فتنه عؤ ق وأما 
ه،ننة:كانءندْ ^١ ١٣١حان،;محبم، 

\خ\ش0و\س.لأمألأ:ؤادى ولا: 
لهذاالقس وتسليم ]الاء:هآ[ أنفنثت5,أه ممتوأ ؛^ولأ عئؤثلقال: اممه لأف وثانيا: 

امالصائل/٤^؛ 
محايا.به يتمع أن له محوز لأيه القدرة؛ ولومع المال عن الدفاع يجب ولا 

الاعتداءأراد من ماتل أن ان للأتفهل انقلاب، بلل ق وؤأ إذا مسالة: وهتا 
عليه؟

لئلاالأنتنلأم؛ اشنلحق من أة يرى فقد بعينها، قفق كل ق ينظر الحواب: 
عنه.مداينتهم لأجل هووأهله؛ فتمثل ماتل، 

قضيةاكلمن«،بجأوثقال: ررعل الأنلأنئقال: )رؤلنمن« ]أ[قوله: 
واحته.صارت! يوجس، ما حا اهرف إذا والإباحة الإباحة، 

*H*



٢٦٧كت1باسودروابدذإاسنل( 

نحل

قز٢ يدم دظ أئكن هإذ به، الئئع ممن U الئاثز.أنهو ثدلإ 
مطعدقعة أمهنه نإل بمثديدة، صربه قز لم العصا، ائديع ؤإن العصا، صزبه 

محُ؛لآد4ُصخقممولمبجقظ4ُ، 
بمم1ة،لكلإ1فى.

مظلوما،قتل للحم• مائه؛ الصائل وعل مهوشهيد، الداؤع، محل نإف 
داثبذالزئjJمالأفي.

أمكنهؤإل صمنه. ءأ)و\.( منه ممظع منه، ثيء مطع بعثر دئعة أمكنه ؤ0 
عشحتى لأنه صمته؛ يه، يندؤع ما عق زيادْ مغ أو ممثلة، عصؤ، بقطع دمنة 
ممينامره، به يئدؤع ما مه أبتح معصوم و%نئ ايداء، ا-يابي حيى،َأفته بعثر 
الع2نثه.عل ثقى عداه 

زمأذلأ، قد لأ?ه أخزى؛ أذ محز م قطته، محزنه ^١ 
لأماوحله؛ صمى رجله، ممظع قصزثه، عنه، قول ثدْ، ئظع نإف المصود. 

•الإد؛لأمانمثيخقاا' ^^^(
كلثه،ا،رجليه بمطع أن له فليس ثئ0، ايعم، رجله قلإ إذا لوكان هدا عل [ ١ ] 

فهلبه، دفعه يمكنه مما أشد بطريق الصائل وده عليه الصول أف لو لكن 
بمدر؟

وأماولابد، بالدية صمته ولوقتله التال، والواجب يخدر، لا لا، الحراب! 



اصضاهادفيصاسمءأسبجضل ٣٦٨

ويضمنومحفثور، ماح من لأثه الم؛ ق قصاص هلا مئهنا، مات نإل 
ديته.نصص 

هتلهفاله الصائل يبادره أن حاف إن العالإءت قال لكن فيه، فانوهف القصاص 
حالأ،ولأسذلث.

منالناظر مأ مثأ بأن الني أمر هذا عل يرد قائل• قال فإن 
'؟ال؛ابر حصاص 

بابمن هذا الئلمإءث هال الصائل، يقع باب من هذا ليس يقال؛ أن فالخواب 
عينه.ء بقى يعزر أن فينتحب التعزير، 

أثهفالاJهب صائل، اله القاتل وادعى يصل، لم أيه اكول أولياء لوادعى لكن 
إلينظر اثه )؟ئه' الشخ واختار آ، القصاصر وثبب صال! إثه ذلأ\ °ؤيمل لا 

معاصيعن والنعي بالأنتثامة مآروها الصول ادعى الذي القاتل كان فإذا ٠، المرائزُ 
ؤإنبالعكس، والعكس القانل، قول فيمل هوية، القرينة فهنا بالعكس، والثانر اش، 

خوخيكن لم إذا إلا يصول لن الصائل أف ا-لعلوم فمن ؤإلأ الصإف. فالأصل افتبة 
أحد.

أفبجون لأل يمريئه؛ ليس فهال،ا بيي؛ ي إلا قتلته ما الثت؛ صاحب قال فإن 
فيه.ومتله لاوست،، يان.ءوه 

(،٦٩٠٢له؛)دية فلا عينه ففقووا قوم بيت ق اطلع هن باب ت الديات كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
هريرةأب حديث من ( ٢١ ٥٨)غرم؛ بيت ق الفلر تحريم باب الاداب؛ كتاب ق لم وم

ت.صن.
(.١٢٦ثرحالهوق)أ/الإرادات )أ(ْتتهى 

اسة،ص)'آأ(.)"؟(الاحتيارات 



٢٦٩تت1و،اسود)بابده؛اسانلا 

قفل

جيقمنها؛ ثم وناياْ، يامثآث قيه، من ينزعها إسان، يد عص ؤإل 
صاحبه،يد أحدمحا يعص رجلا، ثاثل أميه بى يعل أل حصم بن عمزان ررى 

أحدثمررأيعص ت ممال ه، السل إل ئاحثصإ ينتنه، ماد-رغ يه، من يدْ ماسنغ 
الإ;لأف،،ه أه فظ زلأو م. ثقق ثه(( د:ة لا ،؟! ٢١بمض ء أخاة 

ممتثه.عأثه، دعاد بحجر، زما٥ ثن كإ يصثنه، 

أحمد،علته ص مننه، ثن مسها، عى دمحعا ممتتئه امنأْ، نجو أراد ؤزو 
ضافناتاِسم،فاناثزظ،ِعي

آبدا.يودى لا وافه رْ.بمثئ! عمر ممال، ممتثته، بحجر هزمته مسها، عن له جاريه 

نعتددوى ة يفنيا؛ لم ممتيا، بامرأته،  Ojiريلا زيل، رجي ولن 
صاحثاقتن، هدا إن اجلومضن، أمثر يا لعمر• مالوا موتا أف ١^١^^ عن بإسناده 

هخديالأحر صرب مال،ت هؤلاء؟ يقول ما ق؛هةتنت عمر ءماJ، امرأته، ْع 
:٧١٥مماللهلمص:نابموو؟ قثئ. ممد أخد كال:بجأ ؤ)؛ باوم،، امأ:ده 
ممال،ياون؛ن، ممهثعه الثجل، وسط هاصابؤ المرأة، مخذؤ، ممني بنتفه، صرب 

وإل٥^١. محل، ٥^ مكزهه، الزأة ثكول أف إلا معد. عادوا إل ;ْءقبمئت عمر 

التنزير.من؛انم، أقلمه عل وجده الذي اوجل هدا محتل [ ١ ] 
*ء أ* 



اسقضاهانينيصاسممأسبجضل ٣٧٠

محل

قتماُْ، مهتوحا باب أو باب، شى أو يم-،، من عإرْ بت لط اطي ومن 
أبوروى لئا يقمنها؛ لم عينة، مملع بعود، ٠^؛< أو يحصاة، البيت، صاحب 

محييتهبعثرإدن عليك اطاغ اقرأ ُُلوأ0 مال؛ اممه. رسوو أف يمحهبمثق هميرْ 
جنلح،*.عليك تكن لم عينة، مممأت* بحصاة، 

البيباب يذ ا جحرأ ِفي اطلع رجلا أف ت همحن نعد بن نهل وعن 
ررلوعلئتايئه رمول ممال يده، ق يمدرى رأته محلث، افه. ورسول .، 
عل1هإ.متقن عسك،؛ ل غا لطئنئ ثتظئ، ١^١ 

لأبجسبجبم،ِصاو.

^ضددئثه،كاثاشنزاةلآ'.

مفتوحاصار إذا لأيه الصواب؛ وهي مفتؤح؛؛، عم ررأوياي—، نشئق.' ق وع [ ١ ] 
له,فلا 

تآ-اأي*منئق•
دمعبانم، مذ ليس أيه الحدث: ظام عليه دل ما النالة هذْ ق الصحيح ]٣[ 

محسلا حى محلة؛ كان ه الس كان ولهذا ائنتدي؛ عموبة ياي، من زكنه الصائل، 
ُ.وه،مهتبر

توملم (، ٦٢٤٢)رقم الصر، أجل من الأستئدان باب الأستثذان، كتاب الخارىت حرجه أ ا
;ظ^بمئ.أنس حديث من ٢(، ١  ٥٧)رقم غره، بتت ل الظر تحريم ثاب الآداب، كتاب 



٣٧١ةت1و،اسيد)باو،د«ءاسش( 

إءلأيه صمنه؛ يعل، محإف بحديده، ولا يمله، كبثر بمحجر رئيه له ولتس 
•بثا الأيي حصل الى الثصرْ المح، بؤ هخ ما يميل-، 

مسه،عق دللئ، يان حز اشم جاو الثسثر، أ\ذؤاع ذقعة يمكن لم ءإف 
-محزنه:نو!ى،النت يمائز. ممأ،يم لأنه ه؛ محاذ زلا 

أزويتقن؛بمضمم.
عمها؛'.كمما وجهه قنتاز ينو، لا جث نمه؛ محن لم أعمى، المطلع كاف وأل 
أذإلا ١^، من تمنوع عق لأم زنته؛ قبز لز لأهله، محزم دو اللغ ؤإن 

صئدَة،1^1 ١^ ء محزم لائة يمحوززج؛ محيمزدة، ١^^١؛ ئوذ 
كالأمحت.

الثم،،يمله فإد4 مق، رجلا أومحزمه امزيؤ عل لووجد فنا ّي ما دذفلحْ• 
فالأنهل•بالأنهل بدافعه أن بمناج ولا 

التندمة؟عينث ثزمي أن له هل لكن 

إلسمد الرصاصة هل اثثر! سمى لكن بأس، لا أيه الحديث! ءلاهر الجواب،• 
الخزة.أئل هدا j شال لا؟ أو الدناغ، 

يقمن؟فهل العم، عق فأصاب رماه، إذا قائل! مال فإ0 
يعله،له ما قآتل أحهل1، لأثه ؤيضمن؛ ١-^، باب من هدا يكول فالجواب! 

ادأ.إذفأصاب، ^:^١، رمى لو كإ له، ليس ها فأصاب، 

الأدن.مش فلا الأدن، لا فمهل، العم عل والعموبه ]٤[ 



اسقضاه1نيفيصاسماسبجضل ٣٧٢

قتةئك لأء ش، نو ئن زنئ وُ كز لي ويق، |نمائو ذ ٍه 
اشمد.موضع عم دتجندهِفي 

فضو

ينؤن'لي محإل به، تدير ما بانهل دقعها قله ييمة، عليه صالغ ؤإف 
كإئلأفيضمنه، قلمي جائز، ببعل إيلاف، لأيه يقمنها؛ لم قمتلها، يالمتل إلا 

الآذِس.أيه مْ. لديع محله خ؛ثال زه ص الأص 
فضو

عن؛ 11U ،iiJ^مم أنه وادعى عي، أوجش أوييته، ء!نثانا، ومذ 
١^،^٤; ^1، ثحJة أنه ؤاض ج زيلا محو أن خزنته، أن ف، 

 Jمحلرجل عذ نئل ههبمه عليا أف روي ج القصاص؛ زلة الزئ، قزل قالمؤ
بأريعةحاء إذ دنح.بمئائت عؤآ ممال معها، زجدْ انه زادعى معها، ورجلا امرأته 

ا.اافiاهرا خلاف يدعيه وما متحمق، المتل )، SUبرمته. نإلأدئ سهداء، 
الفثاهزلأف يضمنه؛ لم هدا، هصزبه مشهور، سلاح متنيه انه سنه أمام نإف 

صطط لي شهور، غم سأدح ذخل أنة شهدث، نإذ محلة. متني أنهُ 
هوشثائثانا:دسئ.

ذالقياسعنه سن، ولو ئنحهبمنئ، عئ عذ الأثر هذا 3، بمظر أذ بد لا [ ١ ] 
ويكفيالزثا، ادعى إذا فيإ يكونون سهداء أربعه لأف وذللث، ذللئج، خلاف يقتفي 
صائل.اثه دبوُت، ق رجلان 



٣٧٣اسش< دفع اسود)باو، تناب 

محل

ثاكلهثْ اهتنى أو دو، أو •ممزإسايا حش يأطأتمه عموئ!، كت اص ومن 
حمظه.ورك ظأط* لأته صمنه؛ طراسان، يأكلن الطثوز، 

متعدلإيه يضمنه؛ ثم الكئب، هعمزه إدنه، شر داره إستان يحل ؤإف 
^ثر ل نمط ثز كإ يفنن، ؛ uiنسه، إيلاف إل مثسثب ، بالدحوو 

نخل

منهأيلثث، وما صاحبها. هل محصإنة ثلأ، الزنع من ١^١؛؛؛ هبؤ وما 
•؛ l^Po^نباوا،ولمصمنهإلأأومل 

يودفلم إذا اثه مع فيه، يؤذن لر سه ق الكاف كون إل لآذهإ؛ئه يلممتوا لم [ ١ ت 
هدرا.صار فلذللثؤ عد.واوا؛ أئد شرإدنه الداخل لكن معتديا، صار له 

ضن؟مهل اوزعة ي هدا كان إذا محائل: محال فإن 
الإذن.من ولأي مم.، فالداحل ئوئ أو ثق ١^ عل كان إذا فالخوان،: 

الحكميكول فهل إدن شر الرائع عل يدحل بانه جزي إذا قائل: هال، فإن 
كيلك،؟

المزرعةوظود وابدار؟! الشنكؤ فائاو.ه قعا كيلك، الأمن كان إذا ذ\يوب.' 
أوطيهمحوطا كان إذا فقالوا: ١^، هن ١^؟^ ل ١^ ئ ^١ باواميم، تكوذ 

م،لكنإذابمغعلالإشفهوإذنؤ



الإر،1،ااحمدبذحنيلص امادم هلي اصليق  ٢٧٤

حائطدحلت ثراء ثامه ارأف ت محيطة بن تغد بن حرام ص الرغري، ووى إ؛،ا 
يالنهار،حفظها الأموال أهل عل أو الئه:٠ رسول مممحى فته، هأفسدت قوم، 
الواثيأهل عاذة أبوذاوي. رواه عل؛هلم،، مفموف ههن بالليل أفندت وما 

يوفُأاوا الحوائط'حفظها أهل وعائم ليلا• وحفظها بلرعي، بالئهاو إرنالها 
عادتهااُ.وفت ِفي الحفظ ثارك من الممريط ثكاو القل، 

مشإلأمحرنمح،لأممننذؤالقاضمحضلإهوس 
ثلأإرنالها لصاحبها ئلتس وJحو٠ها، كناتة الثهيمه، مى فيه الريع حفظ 

الصهان.وعليه يهو»و>زئد معل، مإف مثارا، ولا 
عوة،يمنمرس،ذلألأزغا ذتوه 

الإئلأف.تنب لاثه ائالك؛ يؤو عش محالصتان أوعتره، لص بامنا أوفتم 

ظ
ليشنة لإ نمحا، لطاحيها ثد زلا الزرع، عي البجينه أتلنت، نإف 

بج«أي:مح.زلألاصهلأبم
عنه.حففثها تحب عائم، دلك 

لمولالحمان؛ فعليه عادة، ئتلمه ما بقزب أرنتها إذا ذلائ،ت من يحش [ ١ ] 
'•ذهاار بمع أف يوشك الحئى حول ينعى ار'كالراعي السهت 

المساقاة،كتاب ت وملم (، ٥٢)رنم لدينه، اسرأ من فصل باب الإيإن، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ) 
^^٥^١.بشر بن التعإل حديث من (، ١٥٩٩)رقم الشهات، وترك الخلال أخد باب 



٣٧٥ةىباسيداباوادهءاساُل( 

صنانيعليه جوهريه، ليأحذ يبحها؛ مطلب إئثان، جوهزة ابتلعت قإن 
البهيمةصاحس عل وليس ماله، شحليصن دلك قعل لأيه مصت ما 

مضمون.عتر بفعل مصت لأما ؛ ا^^٥ مص صنان 
إليه.منثوب فع1ها لأف ا؛قومه؛ صمى عليها، صاجها يد كاثش ؤإل 

عصبكمي بنجميها، عرمها وص مصها، وأوش ا-ثومة ورد يبحها ص وهيث 
صاحبها،إل ا-اثوهنه رد يدبحها عاد قإف حيوان. جرح به هحاط حيئا، 

هدرعاثهل١ا.م قيمته، هزئ مأتى، ^١ نوعصسئ، ١^٤،كنا وانر•جع 
ذلك،بعد يزدها لهويه وجه هلا ا-إقوهنة قيئه له يدهع أيه عل وصا-قا إذا [ ]١ 

3 عنزة عل >أضابلو وقال: اشرط لو أما  ،،JVT ا-إقزهزة،عل تزد دبختها إذ ^؛؛
•ثرطا ما عل فهدا العوض، ءليلث، وأرد 

هالغلاهئعاده ا-إقوهن0 هدم به ٤ئثج زمن يمؤؤ حتى اقظر قال• إذا وأما 
عنه.يدرى لا مكان ق قئرج هد أما عل الانتظار، وجوب، 

الثى؟صغاز أهندم ما يضمن هل مسألةت وهنا 

جنايتهملأ0 عمد؛ صناذ يصمنون لا لكنهم الفمان، عليهم نعم، الخواب• 
علالصغير جنايه لأف ذمتهم؛ ق فيمي ؤإلأ مالهم، من فهو مال عندهم كان فإن حطأ، 
مثلهل.ا يعتبر ولا ثيء، الأب، عل مليس ؤإلأ عنهم، يثرم أن الأب شاء فان مسه، 

زكاة•ئ هدم ليوم أذبمضي الراجح" المول ~عل لأبيهم بجور ولهذا التمقة، 
قدفهتا ي، ثقأشياء وفيه صيق، محل ق حم لوأتى ك،ا الأب، سلطهم إن لكن 

سهليطا.يكون  JLSفيه، يمسدوا أن يمكن مكان ق إياهم إحصاره إف 
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مماuاثجهاد

MUM

ومن)ه٢[ ١ ]اوقرة:آ■ ه ألقتاث< عثبمتقم لعال؛ اممه لموو يرض؛ وئو 
هسا؛يليأشم ثبميمأل آضلًكم وجنهدوأ اث* ونقجماثا ؤ\>ؤنرو\ 

لالتوة:هُا[.ؤئاه عتد١، ثددبا؛ظلم ولاثيئوأ نبم\دثؤئاقت وموله [ ٤ ١ زاكوة: 
البامحذ؛عن نمط كماية له من يه محام إدا الكثايات، فروض من وهو 

آشسفي ؤ، ألمرر أول غير 'ألتغمتى يى ٢أثودوث مدى ه ثعال؛ لموله 
أممثوعد ئغ ديءه عل وأشبم \تتاؤلم ألمجنهد؛د، آث، مل ولججب، أمولهن 

وهالا-قنش. ثاوكه وعد ثأ ايمتع عل زئ كاف ولو لاواء:ها،[، ه آلتتئ 
_jLLننيم ينة ءنَلإ، ثر ملولا ء=قاده ينغثوأ آلثفينؤف ءؤوماَكارنث\ ثعال؛ 

لاكوة:آآآا[اا'،بجمأإياصدمدتحى4 مأتهتوإدا ؤ لثنممهوأ 
اكاش،، ١Jlpj^^، ض به الأاز لائثم ي فرض لن زلأك 

وةيإو>فالأزض،بجكاض.زالعلم، 
ثلأمح4إلأبموطمحة:

ئقدم.^؛ 15زلازلامحون، نذ، محلاتج4م اقكيف، أخدها: 

هؤنثنعمهوأ قوله: لأف ه؛ موله: عل القارئ مث أف الأحس آ ]١ 
الماعدول.أي! لسممهوا، طائثة وهعل يعنى! يمحدوف، متعلق 



٢٧٧هن1سارءهاد 

عمرابن عن روي ومحي المريع• بناير اعيب ثرايب ثئ س ؤاف 
عئز0،أرع ابن وآنا أحد يوم . الله رئول عل ررعرصت ياوث انه كههقتئ 

زالك1فثعتابهاذ، لابمشيع امحثوذ زلأو م ئممق اقاتلة« _ م 
الثئته.صعيف والصئ مامون، 

لاواء;ها،[ه ألم 1ول ءؤع؛و ثعال؛ اممه و لمن الصرر؛ من الثلامه اكاف؛ 
ؤثسةلا'محامال؛ افب لمول والصعمث؛ والعرج، العمى، وهو 
هئقس ؤ ثعال؛ وموله  ٢٦١تالود؛ آممر<4 هل ولا كمج ألاثغ ءل نلإ حج 

[.٩١]اكوة: 4 حج ماينغقوث ولأيمثأئمىُيسث> مهخق 
ذإالئلاح، من يتقيه وما علوم، رؤية من يئنعة سوء بصرْ كافل، ومن 

منتئننة ثب ؤإذ ١^. إمكان عدم ل الأغنى ئعش مح?هِفي ابهاد؛ يلزمه 
ذشللم:ثلضُفزئ.

مناول،لأيبمةان
الأعرج،عن نمط إدا لأيه الرجل؛ أو اليد أمهير عل تحب ولا المثال• من 

لقن.جناوئن؛ افي، ذ اويك إل محاغ نه أظ، نامحع 
ثالأشلكالأدطع.

يهابه،بعد ١^. مئثعه نمى لا ما أو أوإيامة، ذاهب، أصابعه أكثر ومن 
الركوبيمتعه لا يبرا، أومرصه يسمرا، عرجة كاف ومن بدلك• مهوكالأهطع؛ 

منه.متمكن لأيه ايثهاد؛ عنه ينمط لم ، والعدووالقتاو والثى 
>ولأءأقضاشممالى: لق-نل المح■؛ دلأنج4ةل اويه• الئاِلئت 



TVA اسقضامنيفيصالإئماسبجءاا؛ل

عإاد0ذاي ينفى• ما تحد لا والعد [ ٩١]١^: 4 حغ ماينفقوث لامحدوث 
العبدكا>قجلاا.عل بجب قلم منامة، مطع سعلى 

أما^٤٠١ عائثه عن ووي ج المزأْ؛ عل بجب ملأ الدكويثه؛ ١^١^٤؛ 
فه:قتاو لا ®جهاد مماو؛ جهاد؟ الئثاء عل هل اممه، رتوو يا ملغ؛ مالش؛ 

و->نوغ\.لصنمها أهله من ثبمغ واأزأ0 ا-بمهاد  jl)S؛والعنز0اا الخج 
محُلأ:مكونةزيلأ.

^١ؤوألآيأئثلأ_محووث ثعال؛ اممه لموو الإنطاعه؛ الخامش: 
كافنإل ايج. مناهة، هطع إل تحتاج زلأنه ]اكو;ة:اه[ ه جج ي-نقورقا 

محلأئاجإلض،زلأه>ه.١^ 
كاذ^/٧^٥إذا اكثاJ، ؤ\أؤ ذ\نص، ١^، ص زالإنتطائ 

؟<ما,دنفعوث\حغ ؤولأتأفيىلأِمحدئك\ يعال؛ اش لمول المصر؛ مسامة عل 
]الضة:اه[اآ'.

البلد،العدر تحصر ممد ؤإلأ غالبا، يعني؛ مسامة® ®بمطع رَءهآإدقت موله ]١[ 
هوهدا.الغالث، لكن مسامحة، مْلع إف تحتاج ولا 

أتن؛لأواكاولإينانياد.
رؤسؤدءه.غ ضمأ ودا ءغ؛ثل! اف دمء الذي الثنط ذكر ليته ]٣[ 

لأفع؛ن؛ مرض يكوف أن شروط ولين، الوجويتؤ، ثزوط الشروط وهدم 
هده.إهث من مرمحن يكون أن شروؤث 



٢٧٩ممابااهأ،اد 

نحل

نوصني:الخهادJ ويتص 

اممهلموو حصر؛ ْس عل ابهاد غنئآ الرحمان، الممى إدا أحدمحاث 
١٠ئ1حادهث تالأمال:هئ[ عنن\'ه مكثه كئز  ١٥١ءام؛وأ^أكثى أثها تؤ 

4لالأمال:ها[.

ذ\ذور/يشانمن^عءصوامحإ، 
\يَوؤا1كان، ١^، تنتخث1جإلظهض افخلن،ه ص ن حم۴ 

لااتو>ة:ا٤[وينالاه فمامأ ءؤأنفثإِأ ثعال؛ اش لمول الأميرالخروع؛ ومذيمنعه 
'•^١ قنئآ ؤا عليهم، خننئا" الصذ، حاصر معنى ق و\لإيلم 

نخل

لالدقة أئل ء تحت، ابز:ده لإو لخام؛ م ق نوة ابهاد شؤ ئا زأم 
وهوالحهاذ،................مدلها، ثكدلك ١^٥٩^؛، عن بدل وهل مرْ، عام كل 

فيهلكن ولو يرغ أف عليه قتعئ( الإمام، انثممزه إذا الواصعت من بقل [ ١ ] 
f_سيل ل أنمروأ لآؤ مل إدا ء ما  ١٣١،يتآتهثا ؤ تعالت لموله أناس؛ 

]التوبة:ه"آ[.ألأج—روه منك ألن.را إلمحت؛وة أرضين> أمحيم_اأ آقائلئ،وإئ 

وئثغيلةالسلاح هاوا إدارة يعرف لا لكننه يميه؛ إليه احتج إذا الراح• دا،لوصع 
عليه.هو، إلا 



سقضاهاييصاسممأسبجحنبل ٣٨٠

علفقثة من الئريق ق أومائع أواُتظاومدد، بالسلويرئ(، صنف من بمدر إلا 
ئد. الئى لأل هدا؛ وثحو قتالهم، بتأخثر ِل طمعه أو عثيه، أو 

عهده.مضوا حش قتاكم رأحر يمقتن، عئر قريئا صالح 
كماية،محرض لأيه وجن،؛ مرة، من أكثر العام ق فعله إل الحاجة دعت ثإف 

ثكاوقلض،ساار.

محل

ا؛نءصص،لإمحلهُابمإرش؛ةص 
لروك،أتثان؟«داَل:اشِألحاهد؟ اش.ممال::ازئول، مال:خاةزيلإلزئوو 

ابهادزلا/؛ صحيح. حد.يث هدا السمدي؛ قاو مجاهدا؛ ررمفيهإ هاوت ممم• قال* 
'.مدظ موجب عم، ش ؤ ربثمحا كثاية، قرص 

أوأو__، مئ؛، الثاه ق سواء إليه، احتج إذا نجب إيه • قائل قال ولو ا ١ ت 
عهود—الاحرين وي؛ن ببما كان ~بأل إليه لمثحثج فإذا لكانأول، نره، لثنتي اق 

الوفاء-يا.وجب 

أيالمل ارسأل الصحيحم: ق ;محهبمه منعود ابن حدين، وق ]٢[ 
رربئالزاودين«.قال: قال:؛أأي؟ )رالقلأةعلؤءتغا«. ئال: اه؟ التل 

ررابهائوت؛لاله«را*ؤئال:قال:نأأي؟ 

كتابومسطمت (، ٥٢٧)رقم لوقتها، الصلاة فضل باب الواقيت، كتاب اليخاريت حرجه أ ا
مسعودين اش عيد حديث من (، )٥٨رقم الأعإل، أفضل تعال باش الإيإن كون باب الإيبمان، 

زهئن.



؛AT_عاباتجي،د 

ئئ،ن خدمه و& الئديق، أنام لأو محأ؛ أذل ئلأ _، 15■لكنا قإذ 
الدينل١'•محاقِفي ؤابجا شرإدن?اهأ• بجاهدوف لكثوا وعثرمحا 

وجهان!مميه رقيممر، كائا قإف 

ذي0َءفييهُلأبمةمحا،نلأكس 
ففي

إلالثزغ لأف الأي؛ اثر زن قام، الأكارب، من غيحا لِإذذ زلا 
الإ،ِفي الزالدين حرمة لتأكتد علته؛ المنصوص مش هؤِفي زلا بدلك، يرذ 

ؤعمها.ؤالؤ_لأية ؤالحجس،، زالنفمة، الإرث، ق ؤالممدي٠إ 

مثنو!ينجمزصعم، لأمصاز لابنيه؛ ملأإذذ ابهاد، زشنص 
تنئلأو تزكه؛ و ى طأئ لا الفنائض، كل زكدلك، الزا:بماأا. لكلحح يه، 

الزاجس،العلم لطلب كالئمر يعال، افه معصية 1حلوقِق طاعه زلا معصية، 
زثحودلك.بلده، ق محصثله عل لا الإي 

بن< ٤١١عد عن روي لقا لة؛ قز لم منه، ممنعاْ ؤاحسا، عي ثمنا أراد نإف 
الهجزة،........عل ابايعلث، جئت، الله.مثال؛ رموو إل زجل جاء عمرومحال• 

منخ1و بأي به أف:أذلا يكن ولا الإّلأم، وم لا[أي:لأودان 
الأحواو.

اظالها.ان الزالدين تآ[بلبجنءل 
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محا(<ين)اكد(ار

محل

كفة،ثؤ ي أن 1لأ زج، لأن ه ي همٌ ء كن وز حمي 
إلحاء رجلا أف ابوقتادْ روى ج عنه؛ يمضه مى أو؟كوف!ة رهنا، به أوينطل 

ممالحطاياي؟ اممه ممن اش، نبيل ل قتلت إف اممه، رسول يا ممال،؛ اممه. رسول 
افه'كمر مدبر،عين ممة محسا، صابرا افه، سبيل ل قتنش ررإذ اممه رمول 

أداءمزض زلأن ؛. ١٣ززخ تيل« ي داَل 'كيلاك ١^، ؛لا ص، عئك 
مثامه.فته موم الكماية عق هورركه ء عليه، الدين 

^سلأبيطاعاإلأنياف؛هممئ
الوالدينبنص لأف تجب؛ فلا سواْ ما وأما الصاط، هو هدا عليه، صرر ولا لهمما، 

لأثردأل:شؤابمتجا.
يضلا هال.ا الدين« إلا ظزياك، افُعناك *ئز ٍتإإقتمحغ: الني قول ]١[ 

جميلأتام ثيءر؛ آكل ع"ه ررلإكمر ه؛ قال أف بند ولكن الخطايا، من الدين أف 
ر)إلأالدئنا(اأ'.وقال:

الشبابعليه لعا حلاقا به؛ التهاون يثغي لا وايه الدين، امميه عل دليل هدا؛ ول 
والأغنياءأعنوهمبالثهيلأت.عندهم، فالدينأنهلثيء اليوم، 

(.٥٩•)ص! الصرة الفتاوى محممر انفلرت ( ١ ) 
(،١٨٨٥الدين،)إلا حطاياْ كفرن، اف سل ق قتل من باب الإمارة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

نيؤؤققنن.يتادة أن حدسث، من 



JfAT؛تابأرصاد 

1JUة لكل لإل الخق. مضيع للمتو، منة ض يم لأثة لك-قاو؛ والوجل 
هم؛محُثن:حّاني

لةؤإذأذل لالوالدين• دمحنا ئ لغريمه؛ يلالإف ابهاذ، ه وأذنص 
أذفأو الإدن، عن رجع محإل بإديؤ■ لجاز له، الحي لأف ابهاد؛ له جاز ١^^٢، 

المماءول سا نقأين أن مأنء، لكفزنن لكنا أز ز-بما، م الغزو، لةأتثاةِفي 
لاثةلهإ؛ إذف محلا بندم، كاف نإف منتانف-،. بإدن إلا الخروج نحز لم الرحمن، 

دكزواْ.تأ محقدم؛ متةثنا، صار 

نحل

ض،زذكن ءس اشِ،ص نبل و ابهاث التموع 3مو 
منة؟أأمحصن عنو نأي م1ئ، أنحن الإ أعإو من نا وموو: نكي، محل 

حريمهم،وض الإنلأم، عن يدمحئول الذين هثر اممب نبيل و بماتلوف والذين 
حائفول.وهم الثامنآمنوف، مهجأمسهم، بدلوا محي 

الناسأي افث، رسول يا ,يذ•' دالاث ظ^بمنن الخيري تعيد ابو روى ولد 
عثه.مممق وماله<ا سئسه اف سبل ل بجاهي ررمومن ت محاو أنخل؟ 

أنخل؟الأعنال أي و:. الله ننول ثئل محال؛ ههنه هريرْ أبط وعن 
تثا؛ررابيائ قال: تأأي؟ : jjثننوله«. بافه ررإبجان محال: خو؟ الأءل أي أز 

عظيم،يمنة ولأل صحتح• حديئ مبرورا؛ حج م ٠٠مال؛ أي؟ يم محل• العملاد 
دوثة.^١ أتحز ةكال ير، وحطرْ 
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السعن حرام، أم عن داود ابو روى ة عروالثر؛ ثن أيصز وعروالبمر 
أخثله شهد، أخث له ج الذينمثه البمر و ررانائ قال: ن4ُ أه 

يقول:افه. رمول نمعت قال: أمائة \لي عى بإننادج ماجه ابن ونوى 
بينوما الم، ل دمه ل ثالنثحل البحر، ق وانائد الو، ثهدي مثل البحر ارثهيد 

الآنثاح،بمص ايُت، ذوثلك افَ ثإن اف، طاعة و الدنا ئاتير ايجت؛ن 
^^ثِبيالوطنون،محاألأ

حطرا،أعظم البحر عرو والئين" الدنوب، البحر لثهتي ويغفر الىين، 
'•ذووالفرار يمكثئ ولا رالعرق، المثل حطر ب؛ن لإثئ 

^^ل:محبمكثما]ا[الذلاهثأنسا 
دلالةوهده منثردا، ٠ ما-جهر ابن -زتمة<ه وقد [، ١ ١ لالسجالة: ه ؟م ؤو ألمنن'أدوى مللتم، 
صحيح.عتر اله عل 

عزنوكدك عزوالإ، مذ وأصل ^١، أم البمر أوعزن ثق، ولا 
ورمحامو، فته وليس عظم، حطرْ بل عروالبمر، عن حطرا مل لا الحاصر ومحتا 3، 

سهم.طائرته تصاب، 
MHW

(.٢٧٧٨رنم)غروالبحر، فضل باب الخهاد، كتاب، ماجه; ابن أحرجه 



٣٨٥ه1و،الصاد 

محل

كلوالثم }}شيخ؛. مقويا بالئم المقام وهو عظيم، تحل الرباط ؤق 
ظمبملار:اطزابمادمة.نكانتحفطؤزقاك 

ولبمقيوم رررباط يقول• افث. رثول تمنت ماوت هقؤغه نلناف وعى 
وأجريينثله، ي'كاو  jjiعظ علتؤ جزي مات لإو شهرؤمامه، صتام من حم 

•ئو«أخبمس؛ 
يوماررب١ط وهنول.' افه رسول تمعن دالأ هقؤهقنئ عثإل وعى 

صحح.حديث المتازلا، مى سواه فيإ يوم ألف من حم اش ّّب؛ل ٌل 
أنثء الي ض ينوى لأنث أزبموذ:زنا؛ ثثاثئ خد، زأمْ لأم زيي 

دللئ،ص الثواب• امححِفيكتاك، أزبموذنحةا« ررممتاماوباط محاوت 
ضا:ننيثىمحة.

حظنا.وأسد لالمنلم\ى، انفع لأو< حويا؛ الثغور ثاثد اكام الئئاط وأكل 
أحافودال1 .. احمالعانه ثص المحوف. الثم إل أهله ثقل ينتحب ولا 

نزلواري قهممنمحق: تحث قال زقي بخويزَ. ذئ:ثه يزض لأنث ^، ١ه 
التحر«اا'.صمؤ ق ائنيبم 

ا-قطزة،الأماكن ق سزلوهم لا والمرادت البمر«، ااثغينؤ سحة: ي وقع ]١[ 
1^3،.مى عليها ينثى التي السفيثه أول العدو، مقابل البمر صمه ق سواء 
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وقوذ\لأضوابمني؛ أذ،شنواق ام ِلأم زتمئ 
ثغامالئار، محن ت:راثب محيي، اجن ملغ اشت. م َلألمإذا أم 

وتمحوفمنهم.ًَُْم<مح.َ 

لسمزتاكز~ انيِفي ~يني• المساجد عل ولأيه ل لوأف الأوواعي؛ ماد 
واحد.موصع صلأممِفي ك5ول أف يريد أبوابيا. 

شو

ءائزأادن ^^١ ثعال؛ اممه لموو العدو؛ مى يلتهم من محزم كل 
كي،١^١؛؛ محتحب أهي، ؤابمي لاكوة:مآأا[ 

حزبأؤ فنهي، مرصة لإيتهاز إما شوهي؛ التداءة إل الخاحه ثدعؤ أو إلا 
لدللئ،.^.؛ jVIjمحثدأ الأممس،، قتال من لماح أؤ الصزويركهي، 

الفيسليآش تعال: افه لمزو القتال؛ عل اشتري۵ى زثنتخث 
لالساءتئح[.ومأر(ممح؛ألأاه ؛كلفإلأثسك، 

ءامثدأأدا١^٥ يتلها ؤ ثعال؛ لمزله والدعاء؛ ،، JLajالله ذكز وينتحب 
]الأنقال:هأ[.ه ئقلإضمرى^ يتقتمإ ؤأدهكروأأقع كقّفكه

بننهل وزى لنا قثالهي؛ مبو الإنلأم اتكماوإل يد.عز أف وسشحث، 
بثاحتهييرك ^١ ١١يزم لعل اض. وثول محاد محال: الثاعدي تعد 

زيلابك اص يدي لأن ^١،؛، ي نجي ء نأ.ب.وا ، ٢٩١رد نائئ؛لم 
الئحاوي.أحزجه  ١١١٩^حمر من لك، حمث واحات.ا 



JTAVكيي 

ثئاو:إنالئمة،نتيهمم محن زلا 
الإنلأم.ووو الإنمأحوادش،إيلكت ذلآ\ٍئ 
عاووفوهم المنطلق ينحب عل ®أعان الس. أف عمر، اثى ووى ومد 

عاثه.مممق الوئوه« وثنى ؟، Ijliiiسو ائاء، عق سمى و\؛ؤإ آمنوو، 
لموودعوية؛ وحمن الوعو0، بئعة لز من التعيدة ابراير ِق اص نإف 

ماعل قثالهم بحوز ملأ تالإ"-راءتها[ تعث^۶^ه معدبماحئ نخ\ذا.' افب 
لأ:يماا

فنل

مثلنهم؛مى يفروا أل ؤ،اعؤ ولا كافرين، بن قوي أف بملم بحل ولا 
صنعا......................أآثىظن>هئؤ ؤ اشدعالت لموو 

أثلثواررقإو ت الدعوة ق صريح ٠ دبج.ةنئر المثصن بن بريده وحديث ا ١ ت 
عابموو،أيم  ٠٢١^٣١بمي ئ عن ومحاب ئالقثال، نإلأ دايز:ة، نإلأ قداك، 

التكرار.إل حاجة فلا 

به.يثقول محلريق عن الإسلام يصلهم أن الدعوة! ق ويعثر 

رنمالبموث، عل الأمراء ام الإمتأمير اب ببر، والالخهاد كتاب مسلم؛ بمعناْ أحرحه )١( 
(١٧٣١.)

كتابلم؛ وم٢(، ٥ ٤ ر١ رقم رنما، العرب من مللت، من باب العتق، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢، 
من(،  ١٧٣)٠ رنم الإسلام، يعو؛ بلغتهم الذين الكفار عل الإغارة جواز باب والبر، الخهاد 

عمررة؛.بمثمحابابن حدينا 



اصضاماهمنيصالإئماسبجضل ٣٨٨

آكءهنمطم ؤ ك4 
لالأمال:أ"آ-[ااُ.

ولويقمتإ، ؟كذ لم بمماْ حإرا لولكف لأية الحم؛ بلمظ أمر وهدا 
الوحوبامتقي والأم عنه، الثن؛و جلأف >^ ٠١١

مذأو سعة، إل صيق مذ وهوأو [، ١ ]الأمال:٦ ه كناو مكعا ولا 
أوثنى!لييح استماJ أومن منتر، إل منهشم، مكان أومذ عنؤ، إل نمل 

•القثاوااُ،.........................•... هنأمكن ^٣^^١ امتدبارمحا، 

ijc؛ilمع ا1ئه لأف فواضح؛ وألمي وألما ؤمثم مئة العدد -يدا كانوا إذا [ ١ ت 
أصعب، ائني مع واحد لكذ يعلبوا، أف واكثال~ المعركؤ ~ْع يمكنهم 

ةا'نثيناطم كؤ< ؤ؛ن مهمة: كلمة عن عملوا ثيهرامئ أنيم العجب ]٢[ 
أليمكن الذتم، هو وهدا صر، فلا ثمعلموا لم فإذ ت يعني واحب، والصنث 

يكنفلا الصأخنن، بلفظ ١^ لكن به، لأ:أش ط ١^ واشال به، يثدو 
فيهمالألمي، بمابلوا حتى الألث ولا من، مابل حتى صابزة المثه تكوذ أذ 

فليستممن القه تحابل لم فإذا واجب، الصبر لأف ءؤملإ؟ه؛ كلمؤ مذ الوجوب 
صابزة.

بالتان،سواء العدد، حصل ثيء أي عل اثه ت الأية ز العيد تكرار وفائدة 
^١•>^،.فا-اقكم أو؛الألوف، 

وهورنم، بن لتاريه هال، أثه همحئ عثز عن المروي الأر ذلك: ومن [ ت١ 
ساوذإيا ت فالط فكثمه، لعمز، قكشث العناق، ق سارية وكان المدينة، ق نحلب 



_YM؛تسمييي 

اللهمعهم؛ لقاتل إليهم ينصم [ ١ لالأنفال:ا■ ه فثن إر يو\ حح 
نثن© ئنمحمحأئظلأزمحأسن 

^٢٠ثثب ثتثآء ص فقت إف مثحؤا أز إقناو حي، دثرْ>-إلا قة~ؤ• بجيم 
آشهلالأمال:هل-أ-ا[.

ئشرك ِفي لكف انه عمرت ابن ووى إ؛،ا بميت؛ أو الفئه هربت وسواء 
حاض،فنمى وكنث، عظيمه، حنصة اأنلمول نحاض ه، اممه رثوو ترايا 

اض؟أمى بعصت، وبوئا الرحم،، من هررثا وهد دمحسغ ي—، هنثا؛ برزيا هلثا 
ثحنلة! مملثا إليه، همنا حرج هلتا المجر، صلاة هبل ه افب لرسول هجننثا 

الرمدي،أحزحه منلم؛؛ ثل فئه آنا العكاوول، أنتم ثل ررلأ، هثال! المراروف• 
أ.حنزا حديث، ويائ،! 

.٠ فتحار ه الني فجعله موله، عزوة ق الوليد بن حالي الحان وك،ا • ابثل 
منويفرون إليها، ياوى فقات المدن صاريت، إذا عظيم إشكال، هدا ق ا ١ ل 

_؛l^J،Lيعني قممةِفبج< الكريمة الأية ظاهن لأف إليها؛ القثاو ساخة 
العزو.لمائدة الانصراف هذا فيكون 

'ةظوم'''خمصىضمحلإمل.؟
عنه.يتوبون فافكاء ثعم، ابواب• 

(.٣٧٠امحفيرلدلأشالموة«)أ/ )؛(أحرجه 
(.٤٢٦٢)ت مؤتة غزوة باب الغازي؛ كتاب ق الخاري أحرجه )٢( 
رقمالزحف، يوم التول ق باب الخهاد، كتاب داود؛ وأبو (، ١ ١ ١ )U/ أس الإمام أحرجه )٣( 

(.١٧١٦)رقم الزحف، من الفرار ل جاء ما باب الخهاد، كتاب والترمذي؛ (، ٢٦٤٧)
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تحتزعبيده آبا ، ١١لن وقاو؛ مسلم• كل فئه انا مال؛ انه هتعبمق عمر وص 
محؤكاذمممةبالُزاق.

و^ الهَ لأة ثءئا:رم؛ ف لإ اشن، من أكؤ الغدئ كاذ نإذ 
عثاص:انن نو\و هما. الزائد من ١^١^ إثاخة عل دو اهن، ئصاثزة قنص 

م.ي ثلاثة، من م وثن ض، ممد ١^٠ من و مذ 
الأَيثكو بمتز ثأ ثالأزل ١^، مح؛ م عك ^ محن 

يالإمامة،الهلاك ؤكهم عل علب وأف طمرهم. اثنل٠اذ ومثزْ والعنتمه 
ثقواثإو اكلمن ئثوب قلابمزوا ^1^، زاشاة 

الشهادةا١ا.و لهن لأف حاز؛ 
Jp  القات؛ثالأنل زالإنمزاف، الإئائة ل الهلاك ظنهأ قل علث
يLلئوازلأثمُمحوزا^'ألممئوا اسن؛ الئاُرين ١^١؛ ^٠^١^ بمل 

لإقطءكث\رةلدنيقوون افءثعال لإل ويعنموا، 

^١فته لأف اJقاة؛ قوز فلا تغ^Jوا أذ م عك إذا ثل نقو، ق [ ١ ] 
ءلكواك4ين.

عثةمع الشهادة طلب لأف يقو؛ فيه هاJا الئهادة،< ق عزصا مأ ا>لآنى ويوله: 
ئتلواأقم فدت إذا لكن لمحلوا، حاثدوا ما الجاهدين إف إذ نو؛ فيه بالهلاك الظن 

شهداء.صاروا 

بم5ن.بمض: فJتا، ر>ثبور«أى: ص- ]٢[ 



٢٩١كت1بالج4اد 

يتثلطولا الشهادة، مزق لينالوا يمظوا؛ حص هادلوا ١^؛^، حشوا ؤإل 
ثابت،بن عاصم لأف جاو؛ انتانزوا ؤإن وثعذيبهم. إهائتهم عل التكمار 

.،^ ٥١لرنول تريه كاثوا رهط، عثرة ل ^٥، ١١بن رثند ^^،، ابن رحبتب 
بمتأبرواأف علتهم هنوحوا زاآ، زجل 5و من بمر.ب هديل إليهم مقرن 

ملموالتثاق، العهد عل وئيد محب إليهم ورل تبعق، ل عاصء ممظوا مأبوا، 
بجي.دمأخدا 

١^^ظبز عل علن، ما منلئوو، فيها تبثؤ ل نارا الخمائ آلمي نإو 
أخمد:هاو حاو، و\ذ؛؛^١ ١^^١؛، عن ^١٣ ٥٠فته لأن ئالأول؛عثه؛ نجه 

صغ.ماء كيم، 

قؤإلماء يالثفتنة اقام ثئ بالخيار مهم الأمناف، ئنارى نإف 
لأٍاصتان،ساثأبجمحا.

علمسه'أ'.سكو0معينا لئلأتكول اiمام؛ ١^^٠^-؛؛وعنه: 

يلأ0ه »الناجي«، والئواب: فيهظن، ب:»الأزل« ؛ي ]١[ 
الظن.علتة إل زحننا الشن تندر ؤإذا يمكن، لا هذا مثل 

ّلأمخماظ،ماشنىوائ.
البمز--لونزلوا^مح:محُإذاكانلأبج،ءلمحءامحاة 

^ي،لكنإذازلوافيابموممفونم
ص\وتيوإؤز.منئزقول— 

*H*



اص،يقضاه1نينيصالإئماسبجتجل ٣٩٢

وماوؤوزلمالإمام ماييزم باب 
M M ه

ويموتبمايليهم، مذ بمكموف بجيوش المسليتذ يثوو يئجذ أف علية نجب 
معلإلإ إدا لاثه ودين؛ وثجاعة رأي يا أمتوا علتهم ويزمر والآلأت، بالعدد 

المنلماث.مصسوف اكمر، بعض من اتكمار دخول، يأمن لم 
Jpحندئ، الثذ. لأف سو، حندق، أوحمر حصن، بناء إل احتاغ ثإن 

الأحراب،•عرؤؤ ق ١^'^ 
١^،الئفة و ورً\ تجز أذ لزنة نرثه، أن ه بمن، ^١ 

يوكعل أمثرا بث إدا . السئ رركاف ماو؛ بنيدْ روى و بجيشه؛ نيوصية 
ولناثنلم. رواه المنلم١ذا، من معه وبمن حاصته، ق اممه سموي أنزه حيش او 

ؤبمهدنيوصيهم، يشبمهم، أمرائهم ؛؛ حرج الشام، إل يتوثة بم أبو بث، 
إص•

قفل

اؤلنماثد خبمه، أف;زص لزئة الغزز، ١^ أو الإنام أزاد نإذا 
زلاالي- -زقز ئلإأ زلا الي- زئز - ج هزئا قلا:ذغ زالزخاو، 

فيها،ينمهؤع لئلا العدو؛ أرص معه يدخل هزيلا ولا الئغيرس ~وهو صرعا 
للهزيمة.مسا كاست، وربإ 



 UموUومالإJiطu٢٩٣ا سءن>اه ةت1باار«4اد)^٠

لمزجف،زلا الثزو، عن الناس يمد زهواثدي الناس، مى شحدو زلأيأدو 
لهمزتحل يعضهم، زهلأك نصنف الآ5مار، بقوة محدث الذ«ي زهؤ 

ب1حثاووئآ5انتهلم العدو يع؛ر، لمن زلا تبمم، عدوهلم ظمر أنياب 
سمف:بجا،ؤلأبمنيختف

طاُمتنجعك | jUءؤ ثعال؛ ؛ ٧٥١لمول زالرلدية؛ يالمماق 
ئبم\وةؤم\ق:زهوله ^]^:'YA[ هدا نئرج 

لز. ألثنعدت مع أثندوأ ثثا1هلمبجل أس محكيه ؛ؤولأكن 
]اكوة:ا"ث[،i ^^١ إلاخثاك نائم ث1نيأؤؤنا 

نإبأجعئم؛ مريق لأترعواو ؤمحلإ الانحلأف■ بندكم لأزمعوا منناْت قنوت 
عنه.الملمن صاثة محب صزرا، حضورهم ِفي 

زقورمائدة• لخم للهلاك، تحرص دحولهم لأف محون؛ زلا لطتر يأدف زلا 
ؤمعاامعوثه فيهم لأف الصبيان؛ من افتد لمن يادذ أف 

إلحرج اللب. نمول ®أف هقبمها عائثه رزن ئ لمشرك؛ يأدن زلا 
لا...............ت هال ،١ زرسؤله؟ بافب ®تؤمن هال؛ المقرين، من رحل فتبعه بدر، 

أفدل البن. عل عرض .٤^١ عتز بن افب عبد لأف نقو؛ هذا و [ ١ ] 
ذلج،هزئَةرا؛.

الإٌارة•كتاب ل وملم (، ٢٦٦٤الصبيازت)بلؤغ باب اكهادائ،ت كتاب ق البخاري أحرحه )١( 
صرابن حديث من ( ١  ٨٦٨)البلؤغ• سن بيان باب 



اسقضاهاهمهمصابمماسبجض ٣٩٤

ُ.صححا حديث بمشرك١١ للنثنتعين ررمارح، هال; 
بهينتعن لتر النلوير؛ر، لب الرأي حس ؟كن ولم إليه، حاجه دعت قإف 

فتهمالرأي حس كاف ثإف محه• من يزجى مما أكؤ صزية من بجثي ما لأف أيما؛ 
شركه•وهوعل اض. رمول ح حيئا شهد اميه بن صفواف لأف جار؛ 

ثزتنزلا ، القثاJ م من ين لَلأيأ _؛ ء شزأْ إذن زلا 
زمماإلإائاء، لطي الئن؛ ؤ، والطاعأه أن:أذن زمحوز زه ئه ١^ 

ؤننؤةنشم تعزوبام افه. زنوو ا>كاو ماو: هبمثن أص ززى ج اجزحى؛ 
صحح.حدث زهدا اجرحي® نيداؤين الماء، ينضن الأئصار، من معها 

محل

كافررمي ئاو: مالك نن كنن ززى ج امحيس؛ يوم يضج أذ وينشب 
'•يوما"قميرا؛*ل ام.لإرجِفيونول 

إلاأوبماَل;بملنإثلكو؛ ل\آفيط\ 
يصيبله يكوف أف أراد الرجل ولعل أبونماف، 7را جاء الكب العثر عل يمئرك يتعتن 

قدفإنه. افهُأم، أواةثاما؟ محيا، هذا كانضعشل هز تكن [ ٢٢
يوموحرج ابمة، ين؛ ثاهب فإثه الزدلع؛ خجة ل تما الخميس، يزم عم ل بجثج 

٠.ركعت؛زر اهثة بذي والعصر اربما، با،لدينة الظهر صل الثبت، 

■لم وم(، ١٥ ٤٧)رغم أصح، حتى الحليفة بن.ى بات من باب الخج، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 



U اصاد)تناب  ub  ٣٩٥( يعونل، وما الإمام يلوم

اُكئمحال؛ أبوميرْ ووى ة كموا؛ جانب كو و نيرب جيشه، ؤيص 
علالربتر وجعل المجسي، إحدى عل حاليا نجعل البل ْغ 

قوأبلغ أحوط دلك وا؟0 الث-ادةاا عل عسدْ آبا وجعل الأحرى، 
النيئ.إس 

عباسابن ووى ة يواء؛ طاتمة لكل ويبمل والراياُت،، الأْلويه ويعقد 
الواويعل رراحبنه للعباس؛ البل. يال أنلم ح؛ن نماف آبا اف خ.بمقت 

ومرمتجاش.، وثوو أصفي حنث، نحننتة مال: همتاها«، اف، جنود به م حش 
هزمكل لنثرقن، أْلزاما؛ يع1يئ ثكنه أْلوايا، 'ِو، وهوي واياخا، عق المائل به 

البرمن وتكلمهم أمثرا، طائمة لنكل ويبعل العزداء، علتهم ويعري، ََََ 
حاجهثدعو أف إلا علته، يشن أو عئهم، يشيع لقلا صعيمهم؛ علة بمدر ما 

الثزجدل البي لأف ثجور؛ ذهنل لمصلحة الثز ِق  1JLi-إل 
هالأذو،صزالأازض

\خم°ضلأ.

^"٢؛،ص نكامها، نقح م، أمحا اثازو ِش زشثءم 
الببا?،•ثن لبممظهم والنلأئ؛ اوس يعقل ولا 

أصح.والأول كج.' ق وقع [ ١ ] 
أحض.وهي عثهم®، *ثحوطها فيسحة1 وقع ]٢[ 

دأ؛هبمنم.أنس حدث من (، ٦٩٠)رقم وقصرها، السافرين صلاة باب، اهرين، المصلاة تاب، ك —



اسقضاه1شفيصاسمماسبجءتيل ٣٩٦

حنتن،يوم افب. وقول مع ناروا أقم الخئظلية ابن تهل روى ومد 
رمحمحثثأاص«ئلمحينمصيء،شإداكاذئئو:هأْووا 
اشزئول إل ^ وُ، هزتا هزكث ))قازثمي((. مال: ائب. زئول ثا ئ1 أي 

تلكمن ولا أعلاه، ل، ثآكوو حى الئم، هدا ءانتمل ثه: قال ه، 
لماشِقإلض،فزيزمح،لإدال:

وهويصل اممه. رمول مجعل يالصلاة، مئوب لا، مالوا: ؛؛ ماوتخم؟ أحشنتم 
رمحواصخامطممهال:

إققال: ه1ئلم، اش.، رنول عل ومم!، حس حاء، مد م لإدا داوسقلم<<، 
مل،ه، ١^ وقول أمتق حيث <-^-،، ٤١١^١ أعل ق 'كئئ، حى ايطالمتؤ، 

١^Mثثنقول أز١^١، ٣ ص مكي، \س أحنبمئ، 
خاخه،قاللئتئولاشِه:مح؟<(قال:لأ،بمطا،أزماتيا ررهزنزك 

ابوداود.^١٥ وعد.ها« سل أي عالثاك ^ ٨٥أوجنئ، ررمد 
المذصؤمن وبمنكن منهم، هثحور عدوْ، أحبار لبمم الموف؛ ويدكي 

هأم ق ؤوثاورهم ممال• اطه ل لمن أصحاه؛ من الرأي دوي ويسشثر فيهم، 
لأصحاخ.مشاورة الناص الني.أكثر وكاف لآلءمران؛ا،ها[ 

القثال،ثى لهم المايعؤ باشجارؤ والتناعل المعاصي، من جيئة ويمثع 
بالأممنهم الصز يا نممد القر، أنباب من إمحم لإى بقا موتهم نموي 
الني.كاف مثد عدوه، يه يعلم لبلا احماوه؛ أمكن ما أمرْ من ومحي والقل، 

شرثا.اذاأناذغزؤةثئى 



٢٩٧كت1باّاع)بمبئياازمابممرئسوزس( 

قلوبمم،سير لئلا كالمه؛ عل مدهبه ِفي وموافقيه أهله مع محل ولا 
بمش،واحد كل _!، معه، مذ يئرامح، الراد، لهم محي الحاجؤ• بمد محيلوه 
خاض

قفل

وهميد عذ ايريه أوبملوا سلموا، حش والمجوس، الكتاُب أهل محامل 
ولاأش ٌزاأئتلأؤلحى ؤ ثعال؛ اش لموو صاغروف؛ 

حنأوئرلأككشى \ؤإوك دِنأدحؤين ولاديوث ماعززن 
[.٢٩]^:ءنيمحيجمنجوى4 أيربه بمثلوأ 

مخممموا،فىماآدبثلأمحز
ثلعذ ش رءأثه س اي عن رمبممحا، عمر ابذ روى ج وصتابجم؛ يسائهم قل 

كشلكمحن، ثذناب زقيئا س زلأص ه. ئممق ثالئثان« الثاء 
واكلهن.٩11^٠ 

هانثا،ثنحا ءرلأمتثوا هاوت انه س اللمي م، ردي ة ُان؛ قثخ ولاقل 
بم:ثلأِفيا>س،أتجوأة.

رويتإ راهب؛ ولا الماق• الئيخ معز لآمحِفي أغض؛ ولا نثن قل ولا 
الشام،يتثه!ق ح؛ذ ئماJ \لي بى زيد أوصى انه قهبمته الصديؤر بكر \لي عذ 

:^١مئا ١^٤، زلا المماءَ، زلا ^^١ رالأ ممال: 
\؛وثةباا.له حبموا وما 1وءو>ئز الصوابع، ق هئضأ 



اسقضاه1يفيه4اسممأصبجضل ٣٩٨

م؛لآامحوجاتنمحمحبجزهلإمح.
لإلأ؛ينورلآنمح.لك:زمبظيك

منلمه.بن محمود عل حجزا 

أبمغاي و اوأي لأن قئ؛ خاز اي، دهِفي نمن نأي ذآ )؛، 15زنن 
الظُل.نس"ابمنئ لأئت\لأ,نل ا)قئاو؛ ين 

الث—ان؛(الحل ومي أوو هز الشسجناؤ، شجاعة مل الوؤأ 
مكاب،ئذ العلياء مس بلعت أ ثو\ لص اجتمعا محا هادا 

صبالثأىبJظائن ؤويئشذايّ 
لأفالماتله؛ نيقصد نميهم، جاو وصبياهم، اتكئارسثابجم ثرس ؤإل 

^هأمحإوسلابم•
حاوغط إلا نميهم محن لم الدمة، أهل أو اكلمبر(، بأنازى ثرئوا ؤإف 

يحظز لأنمنمآ، معصومو)؛، لأتم ائنلمير؛،؛ عل ؤا-قؤف ا-قزد_،، ائتحام 
ائمصلإضمح،هممووي

أحمدالإمام عل تعوئ أما الظال طن لئلا اض؛ عن أي: »وعنه« قزله: [ ١ ] 
)؛وت\آ0ث.

ررحرة"■الصواب: ]٢[ 



٢٩٩له، ومايآ>ن هزم!،؛•ام ا>أ باب اصاد) تناب 

'•١٣ابم حمظ لأف وميهم؛ ناح الئرووة حال وِفي 

قفل

و1فعنهم، اص وظع '، والناوا ءبامحنحق القماو، يات ومحور 
نمثقاَل: طاقه، ن الفني ززى قا إتلاف ذلك نفثن 
نتائهممذ شيب ئبقهم، المئريذ، ديار مذ الدار عن يسأل اممب. رسول 

البي.ررأف عئ عذ وروي مممىعلتؤ• رُهمةّهم؛' يثادت ودراريم؟ 
معنا0.ق وا1اء والتعريق الطائف،ا أهل عل مئجنتئا ثصب 

يئهزملا حتى للمنلحة لم؛ الميمثل فهنا المسلماذ مذ دروعا جعلوا إذا t ١ ل 
شهداء.يكونول هؤلأء ا.' دَمحةآإئقُ الإسلام شخ قال لكن ال-عى، هو هذا الملمموف، 
محنلأر؛ْالا ُأؤوأولأ تعال• اش مول وبتن هن•؛، بتن يجمع كيف هائل• قال فإن 

ا؟٢٥لاكحته عالر بغير معنأ نهر متميكم مثلمهم ال تعلمؤهم قر مؤمنتت ؤناء 
أي•ه ؤمع-ره وهوله• كعمها، ليت ْأكه لأف حاصه؛ الأية هذه فالحواب! 

رهايذ؟المسلمين بمص جعلوا إذا ذلك مثل وهل ولوم• إثم 
لألهؤلأءبم5نأنبمانوا.لا؛ الخواب: 

ايجنيق.دل الأف والئوارخ ]٢[ 
علالخصام منه فتنطلى يطلمه، ثم الرجل، به يومئ الل"ي المزلأع مثل والمّجنحق 

ماكّر•رجلان ومحركه كبثرا، المتجيقيكون لكن والثنر، العثن، يأكل التي العصافم 
)؛(اكتاوىالكمى)'*؛/،رهه(.



محلاصدبن هدالإمام ي |وكاافي ض اص،يق 

لأن4يه؛ ذعإ محز لب دبك، دون ١^ يأمكن م1لئول، يؤب لكل لإل 
مضىلأف حاز؛ دؤنه، ينكذ لب ثإف خاجة• عي مى لمتلهم تنريص 

قفل

تتم،الغم إل وبمثله ئتلها لأل دواتتم؛ يذ عللا بماتلوف ما قل ومحور 
الدواببن ة مي قل ض مى . البي ررلأل قلها بجر لم الثا، صارت قإدا 

اثجلؤ"قل عذ  Jrق المحي ررلأف ثعريمة ولا الئم محرئ قور ولا 
الشهد.احد ومحور ولا ثحلأ محرم لا ١^٧يق بكر ١^ ودالا 
روايتان؛كله أحدْ وو 

وهلاكه.النحل محل فيه لأل محور؛ لا إحدامحا: 
\صمحل يأثب فئوي، عي صفا كئز ة ثلاكه لأف محوز؛ زاكاته: 

Jايتا١'.

إلثه؛امحج إدا رزعيم وحزمحا شجرهم، وملمع بثابجم، هدم وقور 
زثحوْ.بمابهم بى ؤلئش 

أوالإنثارالإنظلأو لخا.؛تهلمإل فته كاف محوزإذا زلا 
منه.ذواثيب اوعلف منه، أوالأكل يه، 

د؛وه.حاز تلا تجح لا تما النذل كان فإن [ ١ ] 



ووايتازتمميه ديك، عدا وما 

هاأورًءىثمبما ما ؤ ثعال؛ افب ل بمن جوازه؛ إحدامحات 
لأفقينه]ام:ه[.

ولطع،اشم، بي يحل حرى ه افب ونول أل قهنك عمر ابن وروى 
حثاف، J_^jولها ]الخثر:ه[ ه لتق ماكثرين ؤ دعال1 اممه مأئزل الثويزْ، وهئ 

زهئق:

منفيثربالبويرة حربئ لوي يي نراه همل وهال 
أصاا[ََأممْ .عم مرواه 

علررأغر إليه، عهد كاف ه اممه ونول أف ^^_، أنامه وروى 
1شصاخا،ثخثيى((.

بمرأثا أف _ ة بثا؛ ذك بمونوا:شنثوف أف ٩ محور لا 
متللا فاد\ رريا أميران بعثه ح؛ن يوصيه وهو لتزيد، يال، الصديى 

دائهزلا ^;١، ^;١ ث،محن ؤَلأ ةاطا، وئ زلا متا، زلا ا.رأة، زلا ض1ا، 
محصءاولا ثعلل، ولا ^٥، ولا ثحأد تحئس ولا لماكلة، إلا ثاْ ولا عجياء، 

تعيد.رواه 

عنالرنع أثر حنث؛؛رث، الناري؟؛،، بعص بمثله ما هدات من يستفاد [ ]١ 
باسلا فهدا زواحف،، أو طيور، أو حشرات، إما حيوان، فيه يكون ومحي النوابّتط، 

لدائه.واكصود التابع ين يفرى لأيه به؛ 



اسقضاماششصاسمماسبجضل

إئلأفة؛حاو الإسلام، ذاو إل قيليصه عذ معجزثا مالأ، منهم أحدثا ؤإف 
ك؛لأسفعواه.

فضل

زالفاواءُ،المثل، القثاو:ئأزتئةأمم: ١^^١>، ل الأنام وبجو 
يإذاَكثنوتيجمئممال: اشِ زائن، الفداة هاثا نالإنيدايى. زالمن، 

البي.ذلألأ تمح٠دت٤[ 4 ^^١^٢٠ كإأو١يىؤمائابمد 
عل،ومن الربح، بن الخاص ر عل وص بدر، يوم الشاعر عرْ م عل نة 

وئادىيقيف، أسزمتإ أصحابه من بزحل؛ن أميرا وهادى ا-لآثل. أثال بن يإمه 
بدرأسارى 

مبن وعمه الخارث، بن النصر بدر يوم ٣، الؤي. رربلأءف المز وأما 
قنم(لأنثأمضنقل ١^،، هزة أخد ثزم ضرا، تجب 

^ولإزي،وكونأزل.

به؛باس فلا وأدل، لهم أئى كان إذا انه الرنع: تحريت، ألأ مؤ، الصحيح [ ١ ] 
أف؛^^3، أءلم~ ~وارتح فكأنه )محهبمتئ ُبكرُ أيٍإ هرل، وأما عفليمه، مصلحه فيه لأو 

علهم.مويت، أن محن، فلا للمسلمخن، عتيمه يكون 

وابن(، ٢٣٨٣رقم)السنن ل منصور بن وسعيد (، رقم'١ ٤  ٤٧الوطأ)آ/ ق مالك حرجه أا 
(.٥٧٥/١٧أفتج)



( iftjالإمام مايلزم باب اصاد) هتاب 

علائرارهم بجور لأمه والمجوس؛ الكتائب أهل ثجورِفي الإنؤإياى وأما 
مميهعثوهم، مذ كاف ؤإل صعارهم• أبلغِفي لأمه أول؛ مالوى بابريؤ، ئريم 

رواقازت

قز٣ لألإئابز:ة، لأم ١^؛ اخانثا محزأزئامح. لا إخداخا: 
إزىوُ،لكأنمم.

تمنلمائرئ ث؛ تحل ررلأ ه: الي لخزو قئ؛ م؛ الأج، أنيآ نإن 
-ظزائشخالمْ؛عفينالنم;محُإذا 

وفدائهأ٢'•إرياقه ومح، أول~ إنلامه حال قفي 
ءْأ،جُ، ..؛؛!ِِْيث- .,،.T، َ.ً ِ-ت,،َ,َُ,_َ أَْت„ ِسبمُ \ي زبمثط الإنلأم، شي وي نمث ستا: نقال 

ءومئوئ،3أتجاوأل

اتهابما.مم،دايهوا
نبيهم؛قور قلا ودحؤْ، المامحير كالشيخ قلمهم، عئرم المديد الرجال وأما 

فىالإق1ها،ثلأظم.
مصلحةوفيه للأعداء، إدلألأ فيه لأن استرقاقه؛ محوز ايه والصواب) ]١[ 
لأسن.

والفداء.والاسترقاق، المن، ثلاثةأشياء) هذْ !٢[ 



اسقضاهانينيصاسممأسبجص

واجتهاد،مصلحة قفيو الأنزى غب الئابث، ١^^ محإل هدا، بث، إدا 
يعيث،الخصاو، إحدى ءخوإَفي اiتنأحه الإمام وأي ئمش شهؤؤ، قير لا 

^ث،هابجوُمكنافهاطم،
ؤمحند<ثعال؛ اتثه لمول بالثيب؛ عنمه صرب القتل، وأي لمش المحم• كوئ 

أعنامحهلم.يصربث، قتلهم، أمر ه اللمذ و\ذ لمحمد:أ[ أليبماب^ 
أمزإدا كاو اممه. زئول أو قهبمتئ بزيدة روى تإ يه؛ التمثل قور ولا 

ثعدروا،لا باش، كمن مى ماتلوا اش، بسم رراعروا دال،ت أومرية جيش، عل أمترا 
ثلأصا،بجمملوا«اآا.

الضلأو زخار اكمحن، خارأذبمادم1تازى الغداة، اخاز نإن 
الوجهين.أحد محورفداؤهلموالاو(ق لأ ابوا-ئاد_،ت وهال( الأمرين. عل ه. 

^محزالالبمغائ.ؤملأإمحمحهادىدائال،،أومحي،كاو< 
ننثان:ئامحا^نازىزلأاثالهترضام؛ةتنى 

جارواإحوادآ5لم ررإل هال،ت منلمى هوازو وهد جاءْ لثا اه. رئول، نقهبمتمحإأف 
وتنهلمعز، دلل1،، يهليث، أو أحب يمي عليهم، أرد  °ؤرأبت، ئد ؤإي( يامحن، 
هلمنلا<.■علينا، اف يقيء ما أول مى إياه نعطيه حص حمه عل يكوف أي( أحب، 

ايخاريّأ-خزيه اشِا ممالالناز: 

أنموالصواب،ت ينا، هعلوه إذا ما المثلة تحريم من ا،لولف،ينثن ولم [ ١ ] 
أعثومح،U يمثل عثي ةغثJءإ عثتمخأ  C^X؛.£يجئ دعا>ز<ت اش لقول بم؛ مئلثا بما مثلوا إذا 

<لاوةرة:؛ها



سووس(ةت1با1عهاداوابئبمءاسممرئ 

ضل

ؤلإنلأم،ثهن ثنريقا اوى ق بمائهى ق لأف بالمال؛ اشاء فداء أحمد ومع 
ه؛شنلمير؛ا.

اشبالمرأة ثادى س العئ لأف المسلمئذ؛ أتاوى جى بمادى أف وجور 
دلكِل )، STjالنلم؛ن. مى رجلم ظ^بمئئ الأكؤع بن سلمه مذ أحدها 

^٠^تعال: ، iu؛ J_J•ي؛ زلا مداء التكماو إل زده! هز لز أشت ؤإذ 
يبمروفلأثم بحال؛ بالصبيان المثاداه تحور ولا [ زالتية:'١ محتوإسإدآئ؛ره 

*نابيهم ثإنلأم مساجذرا 

>وألآظ: اض وقد ي، واكم اويل، تحش.بدا كيف قاتل: هال فإذا 
تمئهلالآنمام:؛أا[؟ JJJوازرآ ؤر 

اشيلوم ولهدا الجمع، حكم متهم الواجد ولخكم واجدة، أمة هذه أل فالجواب: 
أمهلأمم اَلزمان؛ سالمؤ j أيدادهلم هعله ما عل ه اللمذ عهد ل عغ؛جلثنيإماسو 

واجدْ•

وازرْ،يعثر الأمة همجمؤع وير وازيآ زر تعال: اممه قول وأما 
الواجد•فكونوزكالرجل 

M X ه



سقضاهامهمصابمماسبجءن1ل

محل

بنعمر عن روي ة أحمد؛ علتؤ ص إم- اكلؤحم* رمحق بح قور ولا 
وقيئامائهم ق  jVjعنه؛ ينهاهم الأمصار أمناء إل كب انه يمحهبمئ ا-ئايت، 

محو.ظز دبك، ث مؤ لكافر سعهم نل للإنلأم، مأ }أئبخ؛ 
ممر

اشمحترحن بش مد لألأ مبومحا؛ يوم لم محيلها، بابرية يقر من ابر و1ف 
رأىإدا إليها إجابته للإمام ومحور لها• بدله ينفل ملم الأزمة، الأمور بق محه 

عاثه.الن بمنزلة لأثة دنك؛ 

قفل

فتهلأف امحمحي؛ ورميهاِفي بمد، إل بمد من الئئار رووس مل وبجرْ 
يناىبتأس ة.بمنئ الصديق بكر م عل دد«م انه عامر بن عمه روى رروهد مثله 

هدا.بنا معلوو إنم ه، افه زئوو حلمه يا محمل! دلك، يائكن زيق، aJا
ؤالإ«.الكتاب يمحي ماه رأس، محل لا والئوم؟إ مار-ل ئانتناف ثاو: 

نناةتيتا'ا.

نالثرم؟أ'بمادس "انقءئ ِضل; ص بجح، لا الأم ذا أل الئابث ]١[ 
معلوفما مثل -م شتل وائنا المكاقاة، قصد وإد،ا الامحتتاف، بمصي لم نيقهه وعقبة 

عيي jjJuc^•ئومحم أعندئ بئ، دعالت قال وقد هن.ا، بنا بمعالول ياقم احتجوا لأقإم بنا؛ 
بكرش عل قممي لا هده ؤمثل [، ١٩٤،؛؛ ]١١٨ه عثك^ أعثدئ ما بنؤ، 



ةت1باصاد)0بئبمماسممزئىامنمم(

محل

عانهلأو دناك؛ ثزمة مصابزيه، اشئ>اوءةتي منأى حصنا، الإمام حفر إدا 
لدلك.امحوف؛ الإمحواف، ل امحثئة كات ثإذ فّن. الحظ مه U فم 

مماو(أثسا، منهم ينن؛ ملم الطائف أهل حاصز البي. أل روي ولن 
ومولممال مثحه؟ ولب آنن->ع، المند<ولت ممال عت.ااا. افه ثاء إذ ماذلوJ^ ررإيا 
اممبرثول لهم ممال جراح، قاصايم علته، معدوا ال۵تالا،. عل اراعاو.وا اممه 

سم،سنضلاشه.محءاال
البللمول وأموالهم؛ دماءهم عصموا هئحه، مل الحصن أهل أنثم نإف 

عقثوامالوئ لإذا اشُ، إلا إله لا مولوا: لحر الئاز أيائو أن »أمنث، 
إلابحمها«.وأموالهم دماءهم مش 

حفرهمح؛ذ مريظه بتي رالأل جار حاكم، حكم عل الرول، طلبوا يإف 
متل٥^٤۶ رمح.بمنن، معاذ بن تعد حآكم عل ثرلوا افب. رسول 
يوقمن اف بحكم فيهم حكمث رركد ءتئث4هيظ؛ اللمي ممال وشي 

ثئتةأردئ4اا.

امضحتى . بمم واصل عليه أصروا ء الوصال، جنس من هذا [ ١ ت 
باكالح.أء1لم امحي. أل عل دلتل وهذا ، الئهرر 

كتابوملم: (، ١٩٦٥رقم)الوصال، أكثر ش اككيل باب الصوم، محاب البخاري: خرجه أ ا
رْ؛هبمن.هريرة أي حدين، من (، ١ ١ * رقم)٣ الصوم، ل الوصال عن الهي ياب الصيام، 



ص(ضامنينيصالإئمأسبجءتبل ٤٠٨

وَلألاه هاو؛ هدلا ^١ ثنج لإ\ .ي  ٣١؟كوذ 1و زنجي 
ا-محميمحتفي الذي لأف وبو\لأ كوف أف يشرؤل ولا . المصاء ولأيه مأفتة حآئم، 

طريمةفو الثهادْ مأفته |الئنع، يدوك ودلك حالهم، بى يشتهر هوالذي فيهم 
٣١.

حكمة؛وقور م؛لئإل؛هم• بجشى لألأ محهم؛ الرأي حس ؟قوذ ويكزةأف 
لأأ4ُظودمحه.

خاز؛محلأواثإلأننهوز

لأ:طخااا.
>يقهاننك محي؛و لأن4ُ ^^١^؛ محم ي نجوزأذبجلوا 

الإنام.اخشار ق المح؛ هافة اواي، 

حكمعل ثزلوا هريظه بني لأف بأس؛ فلا الممحشثه رأى إذا اثه الصواب! ا ١ ] 
حكاوه،لأئإم أق؛ بن ال|وب عبد ئعل ما مثل نفعل اثه ظاJار٠ رْجئبمق معاذ بن نعد 
تألأكحله ق د?.بمغئ اصب وب لائم• لومه افب ق يأخذه لا رْ.بمتئ تعدا لكن 

ثىرجغ وء فتهم، هوالحكم فصار محريظه، ض ع؛ه مر حتى محتة لا أف ءيججل ال؛ه 
٠.رنح.بمتنر مات حتى الدم ابث ا-محم 

ومسلم؛ه  i\yyوفم)الأحزاب، من النك،. باب"رجع الغازي، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 
ءائنةحدبثإ من (، ١٧٦٩رثم)العهد، نقص من قتال جواز باب والمر، الخيال كتاب 

6س.



بحوزله(الإماء ماي،زم باب ارء،4اد) تناب 

أن-محاتنهز،نإنزلوايمحاتنلأمحزس 
أنوئز.محوو قلا أمان، عل يزلوا لأتم حصنهم؛ إل ودهم وجب امحم، 

الإنام،س لأنث لسن؛ اط فته بجا إلا امحآ لنماكم قور زلا 
ضرالأطمحالأُئورالأنبمة•

ا-ئاد_،تابو وئاو أ. ١^>^ حكمة؛ يلرم الماصي• قال بالمن، حكم هإف 
و\0به. محئة طزم ثإنمحلأطذه،لأي ي:ي لَالإنام!^١ لأف ظزم؛ لا 

وجهان!محفيه الدمة، ُعمد حكم 
يمممُ،لآيإزئواص

حكمقإف المريمم(. إلا.؛وحنا قز قم معاوصة، عمد لأيه قور؛ لا والئاف• 
د١نال.الله محم مصادف مريظه، لهِلم حكم سعدا لأف جاز؛ والثيي، بالمش 

ثثاصبن من بن يابش لأف بالمش؛ عي م مذ بئذعل أف يللإمام 
■£وجز.ألتغم ا-بعد اليهودي باطا بن الرم له تبب أف اش. رسول مال ق.ءتئ 

وم1لئ.أهلك نث وأطليى له، موهيه 
لأم١^، صلللمبجأن:ظهملمبجترضا 

لألأم.ضازوا 
زلإ^١؛، - اليم محل لأف ^٣، محثوا مانالئوا، المتل م نإف 

ض.وفيالإماضرؤا:ثان:

والأولأحض.رركدلاك«، سحة! ق و؛ع [ ١ ] 



اسقضاه1نينيصجماسبجضل ٤١٠

ماى١^٥^١، مز أنأضا لأم ١^٥۶،؛ ذي تنورف، لا iحJامحا: 
ّوالإوشجأ.

ّب،ووجوب علتهم، المدرة بعد أسلموا لأنم ينرهوف؛ واكاس4أ 
١jنيإذاأيمبماني^رالإظمئةا

نحت

الصعار؛وأولاده وماله، ثمثة عصتأ عليه، المدرة مل أنلم ومذ 
محاخززإنلاثياشنه، اتا ٣ قزظه، اتيهخامز:ني زلأف الدكور. 

^م،مكدلالئ،ِفيب.
بمأزلا ئاو. لأنه ه؛ قس، لب بإخازة، نئ كأم  Jisؤإن"

ojjyمئة، ! -^١٠٨، iilS"ؤإل . ^١٥يئري ولا ، ^lJليز  ٤١٥١لأف ووجتث؛ 
أزلاذةبمب زلا محا. أناف لا خزبة، لأيا انيدادها؛ زكوز ضوم. ثنبأ 

عصثته.ق ، ^Jiiدينه، يتبموثهِفي لا لأنم التتالغذ؛ 
ممرشهدثه قإف ١^^^١^^، مز الأمأيةأم ادم ؤإدا 

سمعه١^ يصاء بن لسهيل شهد مسعود ابذ لأف له؛ دلك، بش معه، وحلم، 
الأنر.مذ وأطلمه ،،، jSI_^. ٥٧٥١رثوو ممبن، الإسلام، يذكر 

لأففلأم، ذلك و امحلخه الإمام نأى فإذا المفشئة، إل هدا:زجع ]١[ 
الاممزوأثا غنمه، لأعا لسين، فثمى الأموي أثا المشه، كد ذللث، 3، المصوئ 

قال.فما 



٤١١هإباّاد)بمبئبممالإئمرئيرمنمم( 

نحل

ويلاالإنلأم، و لة تبما الأضاغث أزلادة لكف الاض، من أم 
مال؛اش لموو ١^٥؛ أو لكف 

لكلوثد.فتبعه بئسه، إنلامه صح لا لأية ايمل؛ ويتبمة [ ٢١]الطور:
op أتن:ه،قع ف، م لا لأ?ه ^؛ 15مى،؛! لإئم;;١٠

١^؛الإنلأم،يجإس دار أنأ-ووخاو  Su، 1^01مإف اكلم. كزلد 
مأتواهالفطرة، عل يولد مولود ررثل ظ•' ه اللمئ أف همحن أبو^٥ وى رئ 

أحدمحا،مات محإدا معا، لأبويه الثمحه نجعل يمجناك؛' أو ينصرانه أو ثأودانه 
محمفيها يعلب الدار  SStjالفطنة. حكم عل ماؤه موجب الثمحه، امطعت 
هإِذالأي، امحائه ممها لهون ج ئء سها.  ٢٩ام ٩ الإنلأم، 

الدار.حكم مظهر الماج، انثل أحدخا، ماثر 
لخمخألا لأ?ئ ،، ٩١محونا، لغ تض 

الإنلأمم، الخز، ل زالدنه زلأ?ث:ثح كالطض،راا؛ الإنلأم، ِفي كع لزله، 
ويهازتمفثه ين، م عاقلا بلغ زف أول• 

علالتعليق ل شيخنا فضيلة عليه وقف ما وهوآخر الصوق، التسجيل انتهى همتا إل ، ١١
الكاب.هذا 

محمدش الدين ٌومح العلامة الفقيه لولفه كتاب)الكال( نصوص أكملنا الفائدة ولإتمام ت ملحوظة 
يوامحاش تغمده ٦^  ٢٠عام)دمشق ق التول الحنل، القدمى قدامة بن محمد ين أخمد بن الله عبد 

جناته.فسيح وأمكنه ورصوانه رحمته 



اصيقضاهاهمهمصاسمماسبجص ٤١٢

وسهُلأمكني.
يعود.محلا عاقلا، بثلوغه افعثة -ثكإ لأثةوآو يتح؛ لا والئال: 

محل

مرق لأم الإنلأم؛ ثا0و بغ ص ^١ الطفل س ثإف 
كبيهناسه لوماثا. ما مامتة الداري، واحتلاف، عنه،، لإيفزاده آبويه، 

امكاعه.مثالهِفي ء\5اوا حصائته، ِفي 
عنه،،يممرذ لم زلأي لأ؛همحن، هريزْ م يأر ثبعهإ؛ معه،، ني نإف 

نايكالذم^.أثب 

ابويه،لأحد اباعة ائمطع لأية ثإنلامه؛ حكم أبويه، احد مع نبي ثإف 
فيهالماصى! ويال، أباه. يتح ا-ئامحساث ابو ومحال مايت،؛ أو أنلم، لن ما محائته 

ص.ئ ثاكق4: وض بإنلامه؛ محكي أنة أشلامحا: رزا:ثان: 
ئ

هنلأ:مح س اواث الم:خن ذلا 
روايى،محعل ثالش، كاثا محإف صغوا. أحدمحا كاف إدا يرم، رم دوي ولامح، 

ذكزئاخاِفياوع.
حائر،انه فسيرا بثنه،، الممريى عترم أما عل ايثم ١^٠٢ مى انرى هإن 

بهيعلم لم تحل له يبع، لأيه الممريمح،؛ بإباحة حصل الذي المقل رد وحب 
عثر.مافأحد عثزه، انه عل الثمن لومص كنا ردْ، محوجن( الباح، 





اصيقضاه1نينيصاسمم؛سبجضل ٤١٤

ثؤي ه، هزال ^;١، ث آ أزال لأم ^١؛ ضان ١^١، خزج ؤإذ 
ثالثيُ،لا، هألماو زبمالأ، ئالأ زأخد نئدة، أتز نإذ ئنيأ. ه انءل 
نوىوهد لكتزل. ههز فيها، عثه اننوئ هنا ههر، دار الحزب داز لأف رقتمه؛ 

الحزين،دار من حرج إدا العبد أف اممه. رمول ررقصى محال؛ الأعثم معيد ابو 
خزج ١٣١زهقيأن ^نختجظبم،لايث]تي، 

نعيد.زؤام نسيم،، عل رد العد، حزغ ثم العيد مبل 

شل

رويلنا قصاصا؛ ولاينتزل الحزين،، أرض ق حدا يقيم أف للإمام ولسن 
أيلولا همالأ بحتة، منى قد ، ١^١٥ِل برجل أمحا انه أوطاْ أمحي( بن سر بص 

دش-نواةهمداود•
ثئلدللا أف النامن إل كتب انه دؤ.بمئق عمن عن بإمتاده معيد ونوى 

قافلا؛الدزب، يقطع لحض عاز، وهز حدا النiويرن، من زجلا نرية ولا جيش أمثر 
مناوذ بجلا أف ض لا زلأ؟دا بال٤ئار. ثلخق الئ4^ان، حمئ تكمة لئلا 

عثهأقيم الحند_،، دار من وحتج ممل، هإدا وأخار0. بصط دات5مار، قظحى ١-^، 
بقفوله،زال لعارض ثاحز تيه، لوجود واجسف لأيه الحزب؛ دار ق قعل ما حد 

•ئزض أجر لو ي إقامته، فتجب 
عمنوقدكثث، ئارإملأم. لأما لءدودوالقصاءس؛ ا-ما فتمام العور، وأما 

حاليإل وبعث، دناذ؛ر،• علميه الخمت ثرب مذ يبلد أف نقهبممحأ عبيده أبي، إل 
دلك،.بمثل يأمره 



٤١٥الإمام( يامة أس اسش هزم اا٠هادرU هاب 

٠َ ,٠ ن1دإوماضسصثضالإفمء^ت" 

1* تأ *  ل

لمولمتاهته؛، عى والإئتهاء أوامره، وامسال أميوهم، طاعة ا-محش يلرم 
'هامح، وئول اء؛اّْء تالنه ذؤ وأودآإر أويل أق" ويمحإ ثعال؛ اف 

ممدمحاق ومن أطاعى• ممد أبثري أطلغ وس افن، أطاغ ممد أطاعى ُرمن 
\ذئن\و؛.زوا0 محاق،، صد أميري عصى ومن افه، عصى 

و\كؤئ\ب,{ا-لخزد_،، لأن4أعللمرنصاني العزوإلأبإدنه؛ إل الخروج محور ولا 
ينعما يعرض أف إلا رأيه، إل الرجؤغ ثجب وشهم، ومحمحم العدو، ومأكاثن 

موخناقاف ئرصة أو حربؤ، بتأجتر الصرر بجاف عدو مماجأة من انتثدانه من 
محجور5ر(عيإنح•بابمارزأيؤ، 

فيه،يشارر عيدث لأمر جامعه،ا *الصلاة الإمام! ؤإداثادى أحمد! هال 
ألاظكذ ا->رج، ! مماJ زجل، عق عم، نإو عدر. من إلا أحد بمحلم، 

فضو

علبجمواجب ررابهاذ انلة.ت رئول ظوب وياجر؛ بر كل ع ؤينرى 
إلمحي الثاجر ع ركه وَؤخمأ داود• أبو زؤام ياجراءأ أذ كاذ برا أم، ؤل ؛غ 

العدو•ومحور ابهاد مضل 



^^|ضامافييصاسممأسبجضل ٤١٦

وثضمعئالهزيمة، عرف إدا المائي ْع ييرغ أذ يعجبني لا أخمدت محال 
لهكاو، إدا معه يعرى والغلول، الخمر بئزب يعرف المائي كال هإل المنلمى، 

^؛١١٥^ ق ١^^؛، عن ؤيووى مسه• دجووهَعل إي اiندير؛^. عل وح1هلأ ثممه 
الماجر((ئممقه.ررإناشَوئثهدا 

قفل

لألالظف، فؤ من كمج أف لأخي محن لب دالأاس، ١^ ٤^١ ^١ 
كامأ،*Ajثعال؛ اممه ل لمن بإدنه؛ إلا دللئ، عهر زلا عانة، ولا احتطايت،، 

الناس،يحاو أعزف الأمثر زلاثأ لالرر:مآا'[ مقذمءه حئ دهيأ ؤ جاتع م عآ 
علتهب.أمنه مع إلا لهب يادل قلا الأمن، ومواضع وبعده، ومنيه العدو، ومكامن 

وربابثا، تبملكوف أومهلئ للعدو، كمينا يامنوا لم عثرأمرْ، من حرجوا وأف 
الخارج•محع الخنس زحو 

نحل

ينالرجل اكمذإل من الرجل بجج وهوأف الخرُب، اثاررِْو ومحور 
بىوعثدة وعلأا خمزه لأف صاجته؛ منهإ واحد كل ليماتل الصمتن؛ بئ التكمار 

بأمرعقه، بن والوليد ربيعه ابي وشثإ عثه ^٠^ يوم بازروا قهبمه الخارث 
الأيات.]الخج:ها[ ^ش،جمإتيلإإمه قيهلم1 اممه قأيزل اممه.، رسول 

برخاله،زئزأم إي، نزكول القثال أص لأف الأثم؛ زلامحوزإلابإذن 
•الخيس به هكبئ ما يتم أف نحالمقؤ ْغ يؤمن ملأ 



٤١٧هن1و،اصادرئيازم|سسسالإئم( 

لة،لا ثئرك لأنه ه زب خاز ;، ٧١طلن كأفت خزج زنش 
التعرصقوو ملأ الراو، يطلب لمى التعرصى محنهم العائم ٤?^^، أف إلا 
زالثجاعهالشد0 مسه مى يعلم لثى نينثحب . الثزط محرى يئري دلك لأن لة؛ 

يازز;ة؛لألووك

والفثاهئمىمازؤةالموة• المصدإظهاو لأف اّؤروغإلته؛ للصعيف نمحرْ 
إظهازفيه لأف !ه؛ ١^٤ ابتداء، اتازوه الشجأغ طأوأإ هإل دلف،. خلاف، الصعيم، 

وماءالكافر؛ رسم، بجز لم أصحابه، واحدا يعنى لا أف بثزط باروا ومش 
قزطلأثئ رمه؛ جاز ،، llJ^xJاأثللم عنه زق اؤ محارا، أر مثحنا، زق قإو بثزطه. 

الأمان.فزال، القتال، امصى زضه القتال، حال، الأنتاف 
١^اثممص ين1عهلم، ٣ بإعا0، اوبدووا اصحاJة، الكافر انثجد نإن 

ثزطنإل ينقفة. ٢ لأئة أمانه؛ عق قهؤ منة، ملوا منم معهم نإو إياْ. لقضه 
قسعهالنللم عنه زق مإل يثزطه٠ ثه وق صمه، إل يربع حص أحد يرميه لا أف 

كنه.ئظ ١^، ممص y?؛ زئتة؛ ياز لبمله، 

نحل

لأيهزو؛ فته وى الإمام، به يأئ حش محله له يكن م أسترا، أمز نمى 
ولبلأيه,3، دّيؤ؛ إباحؤ عل يدل، ما ؤ■ءنهت الإمام• إل فته دالخيرتْ امثرا صار إدا 

إكتائهمله ;تة، أذ:قاد الأسز \ج و\0 القثال. ظ قثلئ مأثب ١^، 



اسقضاه1نيتيصاسمماسبجضل ٤١٨

^^،٨٥١حاة1، أن مسه، عل حاهه أز يمكنه!^١^، لم قإذ وعمْ، المزي-، 
الأم.مو ي هئ، شح ئزة، ^^٠ لأأن1لثئ، ^ 15لأنه قه؛ ملة 

ومي.-ؤوؤؤز. عق يديم،  ٧١يبور كإ قثه، أسح امتناعه كال نإل 
بلوغهقو ي أسز أز أستره، قل ونش إباحته• والأول متله، عن أحمد يوص، 

محيخاو،زكلاوئ،ئ

لإسا؛بجإدإمحوا
نق1امحزون لأم سهي؛ همي الإنيلأء بمد قلهي نإف لكمحن. ئالأ 

الم،•بم 

فقئ

وعلثمنة، الأكل ملهم أوعالما، طعاما الخزيسر يدار ا،كلمول وجد نإدا 
أزلبن؛٧ الي عبد روى ة الإمام؛ إدن عثر من وعدمها الحاجة مع دوابمم 

ميكفيه، ما محيو منة ثأخذ بجيء الرجل ئكاذ حنبت، يوم طعاما اص1نا محال! 
أرصافتحتا إمحا دبموؤتؤ؛ض• عمر إل كتب النام جيمن صاحب أل وروي ينصرف• 

الناسيع إل؛ه: ههتن، ^Ji؛،. من ي مدمِفي أف وكرنثا والعلم،، الطعام ممزه 
افاء،َومهامخمس مفيه أومئة، بدمن، ثسا، منهم ممىؤيأ ؤيأكلول، بملمول 

لأيةبا-محس؛ صزر المنع وق يدعوإلته، الحاجه زلألأ تيد• روامحا المنبيين• 
والعم،•الراد حمل محم يئمح، 





نحل

الضزوزة،م أذ إلا منها \خملإ\ ممال الغيط، \لإدي نإف 
٣هوثابمار؛ا، اسين ِلأو أكد؛ ه زص تجدوائ:أئلوذ. لا إذ 

بجا،ءلنبجثإل:شالإيم.
لأنتشر؛ أن الإنلأم، ذي ص لم لَنا بجا ١^ ي القاضى: زثال 

أرادالخزقئ أف وغشل ايارة. مل ئا ماى بجا، الأم إل تدعو الحاجه 
ؤاحدا.١^ نش وقوف الإنلأم، ذاز ,الإخزازإذخائها 

ثالالخزتي:لأيمثاةؤلأداةاي وأذا 
لآبجاةشنيالأم،ءانيمز.

يوهنا؛وما كالشاة للأكل، يدبحه العادة جرت، ما يبح يجوز المائي* ومال 
ذبمهاماخ ذي كالدخاج ١^ د1ثا الئنام. هأثب ةاsة، ;]كل لأبجا 

مأثتهالإنلأم، داو إو حماله يمكن لا ^١ ^١ لأف أحمد؛ عثه ص وأكلها. 
الطعام.

تحل

إلوده يعليه التلد، مأذحله ممئ، والعلم، الطعام مى معه تحل ومذ 
روايتازثمميه سنا، كاذ ؤإذ ا-لثاحة. والت، ومد للحاجة، أبتح لأيهإد،ا المتم؛ 

^،زئة؛لآدةبيّ،هزك.



٤٢١الإعام( يامت ض اسش يلزم ارو،1د)U تناب 

زلأنلكلثف؛ تذُة، نجي P أخدة، ئ لUَ أخد لأنة أخدة؛ ثة والثاط: 
فيه.المسامحه عبري اليسبمر 

الطعامبثقل العدو أوص مذ بمدمول الناس أذركث الأوزاعثرت ئاو 
عامز،ولا إمام، سكئْ لا مض، إل مفهم وينديه دوام، بلموف والعلف، 

•بعض إل بعضهم قتهديه بالمديد بمدموف وكانوا خماعة، ولا 

نحل

ريلاأل روي ة صوف؛ ولا ثعر، ولا حثط، ولا إبرة، أحد محور ولا 
الشمممل إيا افب، رمول يا ت ممال العثم، معر من يكبه ه افه رمول اتى 

معيد.رواه للث،،ا مئها ررمسمي قال؛ ل، يهبها 
^^ُأنيلآد4ُإدالإنجزسزلانجوزأخدحلد، 

اقابا.أمنة بمأكوو، ننس وَلأثئ أول؛ مالخلي الشعر 
ثابتبذ رنيئ روى ة ثوُب؛ يس ولا الئنم، ثئ دابة رثوب قور ولا 

الأخرواليوم ئاممه يؤمن كال ررمذ هال؛ ءتئق،ءقهظ اممه رمول أف الأيصاري 
باقيزمن كاو ومن أغجمهازدهافيه، إدا حص النلمإث قء من دابه هلاينثن، 

زؤاممحه" رده أحلمه إدا حر اكلممح، قء مذ ثوبا يبز ملأ ام واليوم 
داؤد.أبو 

عرالحاخة عند الفزس زكونح ئة أف أخزى: رزالمه الخلار-، أثو زذكز 
ص.هأثي، ا>ك،، منللأُت، لأبا نلم:رثثا، ا>ب،، ثقفي 



اصضاهايهمصاسممأسبجضل ٤٢٢

محل

وامحتسوالخجر، لكلصد، مسا، الخناّ_، داو مثاحات من أحد ونس 
امغديئذَلإلإغافيبموك،ثا،مامحاجإفيولأمزاش،، 

له؟كذ لم و1ف اجيس• بموة إليه وصل لأيه عنيمه؛ يهو موصعه، قيمهِفي وله 
قيمهله صارت إثإ لأيه لأخيه؛ يهو ئله، قيمه يصر!ه ؤإيإ موضعه، ق قيمة 

1^510س،زكدواك، 

1نلم،ك5ول أف ا-حتمل ؛ ^jjعنيمة. ما ولآ5مار، أمتا ؛؛ JLxjكطه وجد نإل 
،.iijlj،؛ فثم ذإ إذ العنيمة ردهاِق حولا، 

ههؤمسا، منه أحد من مماو: حمنه، عن عجز ش1ئا اثننم صاحب رك وإذ 
يمللم ؤوذ دارهم. لهِو، قيمه لا ما لمنزله لأية عليه؛ ثص أحده. نمذ يهو ثه، 

دوعنيمه؛ ؟كون وعنه؛ لدلك• لآحذ'ْ؛ انه أحمد ص الروايات مأكثر دلك،، 
قٍثة،مكالض.

تحل

منصته،فيها والنظن قراءما لأف إئلأيها؛ يعليه كمر، فيها كتبا وجد ومذ 
ؤإذ2ي ثن ج نئئوئ مدله ابجا زالإنجيل؛ امحاة كب زكدللخ، 

ليه-محل، الإماغبملودها،أوورقهاإدا أنكن 
مغصأة.ثزثه لأف ارامحته؛ وجبت، خمنا، وجد ؤإذ 



٤٢٢ةت1و،اسه1د)ئيخءاسس>ىطابمم( 

أبتخو1ف ثركه، اءساؤه ناح لا كيا وجد ؤإل قتأة• بمزيرا، وجد ؤإف 
لأفامحى؛ أوأهل من ُه يتتبع مذ إل ودقعة لقسه أحده هله اقتناؤه، 
ممه.ثه لأف مهوعنمة؛ أوثانيا، معي، يهدا وجد ؤإف لة• قيمه لا الكلب 

*ء اأ 



اسقضاهانينيصالإئماسبجضل ٤٢٤

بابالأق1ووصب
ا

ثوعازتوذلك سهمه. عل ونائم يعطاْ ما ت الممل 
صزدان1وهو بالثزط، ينتحي ما أحدمحا! 

تحويديه ب؛و( نريه بعش عازيا، الحريب ذاو ذحل إدا الأبثر أف أحدمحات 
وقئعلتحر، نريه بمف ممل، لإدا امحس. بعد خ ٣ ومحعل العدو، عل 
جعلما الثريه اعطى ثم حمثة، الثرية به هدمت هإ ا-ئس، يعد اكاJف إهإ 
الفزيئنلثه نن خبيب روى ج تنه؛ والزية ايش الباقذِفي همتم يم محا، 
لمفزتؤؤب الثجعة<، ي والثلث الدأة، ق \لأإغ ج. ونول ررسهدت هاوت 
صل« iS|ا-قمس، يعد واك^Jف ا-ئس، بعد ١^ يممل كاJ . ، ٧٥١رسول ررإل 

تؤاخاأنوداثد.

ؤقالربع، اتدأة ِفي يممل كاف ه امح، ُُأف الصامت* بن عباده وص 
حنن.حد.يث هل.ا الرمل.يت هال الثاوف،ا القفول 

ءاض عبد بن وير قال أيه نهنئ اظات نن عثز عن الأي ونوى 
الخ،<سبعد الثلث وثك الكوهه ثأئ أذ ثك هل الث.ام! يريد قومه ي عليه قدم 
ومء؟أرض ل كص 

القصوقور إليه، اقهى الين. مل لأف الثلث،؛ عل الزيادة محور ولا 
ولائنثصأود، القليل قوزمحيل هملأف ثقا، لائممل خازأف لأ?ةإذا قه؛ 



٤٢٥هابا1أءادرب1بالآسدراسمس( 

ئدا

الإطلاق.م \و1نع/و\حي ثللم;رد 
مح:ذوظيبمضامح،

بأس؛و،جاة من أوأ متة، من أوث كدا، مله الحصن، هدا طي من يقوون اف مثل 
مصلحهالإمام يرام مما هدا وأفباْ رأس، قله أرؤس بعثرة جاء رمن كدا، قلة 

نأثه«.قيه هة، قز ررثن : ه١ilJ^ لأف شيوز؛ وسن، 

اهممح<،مال ثى يوحد ؤمما اكلخن، مال مذ اينز هعل أف وقور 
وردالمسامة، كا-إقنلتي مثيرا، معلوما إلا غز لم المنلمئ ماو من جعله قإف 

الثلثينز الثن. لأف محهولأ؛ خار الئئار، نال مذ كاف ثإف الصالة. 
مجارائنلمئ، عل فيه صزز لا محهول؛ وهو المئتوو، وسدت، والربع، 

نعالحهالة،ظ_،اض.
بكرؤةأو وبابه، لتايؤ ب؛يء، العان٠ير^، بنص الإمام بجس أل الئاف• المع 

١^نشه:ذ ص و ثزط، عتر من ثيوز من!، أن طينه، ككزنه ئ1ه، 
الحديش-ويكز ئبنثهم اطه. ننول إبل عل محنه بذ الرحمن عد ررأعاز مال؛ 

السل.ارأف وعنه! والراجل® الثارس ننهم ه اممه رسول قأعطابي موله—؛ إل 
منهمقاحدمحت، ايايت،، اهل سنته ليلسل. قمتك عدوئا، قبسنا لأ.محق، بكر امرابا 
ه،افه رسول، مني انتومها المدينه قدمت، ئل، يمحهبمثئ، ابوبكر ئنملنيها امزأة، 

لكلمن،ثضا ١^، ي ^^1 ق؛!١ زلأف أنوداثذ. نزامحا لة« ئزمتها 
النهم.كإعتقاء قجاز، عنهم، والدمع 



حنبلبق اس الإ>،ا،، ص م اه1ش ض اسق  ٤٢٦

محل

شيلة،زيق م دلي ئن أن: ^، ٥١العك عو دلي نن محال: ^١ 
دآ5وو(أل جاز العك، مى جاويه ا-إثعل كاف لإل جاز• كدا، هله دلك، زثحؤ 
مدينلأل له؛ ئيء محلا العك، تفح لم ؛^١ مطلمة• كجاوتة معتنة، زعتر معثته 

سلمهلتعدو منها؛ •جاوثة مله علثا، افه محثتحها الملعة عل ذليي من الكلام؛ 
امحه،فيها بجن أولم جاويه، يها يجن قلم لحت، لإف محتحها، مو منها جارده 

هندوثا.قلأمألة؛لأأهمط 
علتها،معدوو عيث لأغآا لة؛ ثيء محلا الثح، قتل هإئت فيها كاسي نإل 

لإفيالثزط. انتحمها لاثه إليه؛ سلمت ثامحيه، كاثت، نإل المعدومة. أستهت 
ثعدولأيه قيمتها؛ وله محإنلامها، منها عصمت المح، قتل أنلمث قد كاس 

إفإليه سلمت المح، بعد أناوم.ثا نإف عليها. والمدوة وجودها، نع سلمها 
القدوةمع إلته سليمها لتعدر قيمتها؛ إل ايممل مسركا، كال وإل م>نلتإ، كال 

ءشها،ق ١؛^ طه لأف لا:شقها؛ أذ اخثم ذبك، بمد حم ؛ذ لإها، 
عصت،مذ قاسه زال،، لمايع إلته سلتمها يعدز لأقه يئتحمها؛ أذ واحتمل 

علنه.قدز م قأتى، ^!^١، 
نإفجاز• إليه، وسلمها ا"اثاريه الأمثر هانكئى صلحا، المئعة فتحت وإل 

الملمعةصاجس، وامتع آبى، نإف أعطتها. قيمتها، منتحمها قنصي مطلما، وع 
وثعدرإيصالهالدال،، حى ينتق لتعدرإمصائه؛ الصلح، محجح بقيمتها، بدلها مذ 



٤٢٧ممبار»،هاد)بابالآنفالواسمسا 

إثته،دئعها معدو لأيه ثتثها؛ منشحهها ينش أف وعقمل إممام نع إليه 
•أناتمث ثو ما تة شظ 

قفز
ج؛واننىأوكادةألمحهمال:

يزممحاو . ١^، أف أنس وعن عثه. متفق تأوثه« قيه سه، عنته ثه ؛^ ٠٥محو ررمن 
أنلأوأحد زجلا، طلحه آبو ممثل ؛*، _lj4مله 'كافرا قتل ررس حنم(ت 

م.ؤلأقلفيسص،زلأ;ةيدغئى 
فيهايمو أف ائاوهسا زماس الن1م. محو هأشتة ؛، J^lدعوى لامه ثه؛ عص 

والحنايةالعصسس،، عل الثهاده قافه ،، Jlilممصوده لأف الأموال؛ ق يمل ما 
١^ثه شهد و س لأو ؤاحد؛ مزو فيه أذ؛في ذيئفذ ليال. \بي 

زخدة.بقزله ٠ ١^ سإوه ج، أخد ^، 431
نمدخميئهُ. نثه((:تازل ررمثه . ١^ مزو لأن ،؛ liijiكم زلا 

والثد_،.ممى ، ٧٥١رثول  ٧١١١ؤ.بمثنت الزبتيُ بن وحالي مايلؤ؛، بن عزف وزى 
نواةأبوداود•اص« بمس ؤَلي لقاي، 

فضل

زلأ:ثمحبمبجوطأزبمة:
صبياأز وجلا عبما، أؤ ^١١؛، •حرا المئنم، ق حق يا الخاتل تكوف أف أحدهات 



اصضاه1نينيصاسممأسبجضل ٤٢٨

زالكافرإذازاوجف، لكلخدو، خق، ذا ولم؟كن ثإذ او. بمئوم ائزأة؛ أو 
أول•معإرْ الثالت، السهم لهل، لاحى لأيه يمشحمه؛ لم حصزشرإدن، 

صفمذ وماْ بمهم قله لإل لكثارز، هتله، ِفي شه أف الئاف؛ 
ووحؤْ.اقاوز ا-ثأرلا ورد ِلأوثإث\ بمتحمة؛ ووحؤ0، ا1نلماذ 

أومثحنا، أو أس^را، قءو ؛ف اارد-ا، عق ممو وهو بملة أف الثالث: 
جهلم عل يممت، ;٥^^٥ منعود انذ لأف بمثحمه؛ لب فئة، عتر إل منهزما 

ثالأغريرالم،لكخاوة، ١^، اتجقايى زلأن ج. ;نمبمر،فللمبمل 
هنا.ها حطر ولا 

الامع،بذ تثئه لأف نلته يله فقه، إل متحيزا أو ليكر، مومحا قل ؤإف 
١^٤،ان ^^١: ررثنقله؟« ١^،^: ممال ممئg^^_ .ُ4، أذنك 
وم.كث القتاJ وِلأ0 وعإئ0. داوذ ١^ ^١٥ 1ئع(( سلته  4j^Mياو: 

عنيه،يوف به والثاو_،، الماتل حص ا-قأر لأف بمتنه؛ أف الرابع• 
الإذام،شثاأهثو4ُ ظ، نه القانحي: نقال . viiJljني4ُ؛ مةلب:شئ لإن 
محصيله،ِق يعريره بتيس، حصل مال لائه فداؤ٥، وله ئاذاه. أو عليه، مذ أو 

١^.نلن، أيه 
لهحرنم،؛ رواية ِفي قال لأمه متله؛ يممرد أف بمئاط انه أخمد كلام ونثاهر 

تعمحذل لألا يجورض زلأ؟دةممق مي. امئ ^^١ 
شريكانلأج ،؛ ^١jii^، زقتته رخله، أن أم:ذة ثبغ نإن 

عمروبذ معاد لأف للمايع؛ قننتة الآحئ، وقله أربعته أ-حدمحا قطع نإل فيه. 



٤٢٩تت1باسءاد)بابسدسسا 

تحاذ.سف اتي،. ممصى منئود، ابن علته ذم جهل، ابا أنش اجئوح اثن 
الخاتل.ءاى شزة، كفى اكازع زلأو 

ص؛لإكدطل4ُ،
ماوتحب، يعدو، يهو يديه قطع زف يديه، قائل رجلته، قطع إل لأثه 

لمبمي قاتل زلأنه بيثم• لقا:ر؛ ئالثلب م قتلة زجلا عانق ؤإذ 
المطلى.أسه ثزه، المنلئول يكفن 

أنةإلا شخم، له، الإنام ينطه لي ؤإذ شق، أنه ١^^٠، وم 
ئأد:اخدةفته، محهد أئن لأنه الإنام، ُإذن إلا لا:اخدة أذ ك ص 

لأنهقو،أنيهبمدة، قيه، قز ١^ لأ:شئهلآرشلي زنه: 
طئهتي،نماؤالآفاو.

قفل

رويه ئر؛ وأذ ويلاحه، وحليه، يابه، مذ الممحل عل ما والثني؛ 
نزليصزعه، صثه، مدى مملعنه، ^١^، ٣١عل حز يكرب معد نذ عمرو أف 

ننهلمه،ونمتما ديباج من ويلمعا علته، كايا موانين واحد يديه، ^ ٥٥٥إلته، 
ثلانئنثطمته سوار'اه خغ" محمتله، الزأرة، مززبال التراء وبارز له• دلل—، نلم 
ألخا.



ضلبق الإماءاس فقه م الكأس مش اصليق  ٤٣٠

ووايتان؛وآلتها الدابة زل 
اي،بمِفي يقناف لأي الخزقئ، امحازثا الثف، من م إخدامحا: 

نالكذءالثب لأف ؤهم؟كر؛ ١^٧، امحازثا منث، ثبمت زاكاطَ: 
ص،زالأاةكمحوك.

لأثمُثزلإهاالثف؛ من يماي لكف لإف 
أيهتويه، خاو بمأُينؤاو لأةيز منه؛ ليت وج: إنها. ا-محاج إذا 

وكدنك^٧£،، اوثّاوب؛ من دلبمت يزبسه، إل محتوية يرس معه كاف قإف 
نبخرمحتله، معه-حال ليس الدي وبلاحه ورحله، وعيه، قكمزانه، الذ>ى المال 

شأزنابمائخلاوال.



٤٣١ممو،اسءاد)و1و،ساساثم( 

بابقسنةاشاك|
إ* أ ت* 

وأزمةا-محس، لأهل محخئنها ثإمحاف، الآكماو مال من أخد ما 
هخمتثث. ثي »أيى ي نن أساثمثم ؤمآعدو١ ثعال؛ اف ل لمن أخماسها 

أخماسهاأنمه أف عل محيل فه، خمنها جعل م إلتهم، ماصايها لالأمال:اأ[. 
ائذهزلأف لسص ؤئمحأ.ثائ؛هفا4 اف4ُت؛ناو: ئال نأ م. 
١^^٧٠،.نم؛ 

دارإل المنة م زثئ اي، ذار و سها ثئ ٤؛^ زالإنام 
حمتعا،هعو التح،. لأل مز؛ فيه المصشحة نأى دللث، أي الإسلام، 

اكطالقبني ذءلإ بدر، مذ قريتا الصمزاء، ثعاد_ا مذ يثنتح بدر عنائم ممسم 
درأنازى فداة ذذب حثتن" مذ ~واد لأزطاس حنم وعنائم مياههم، عل 

مق الأام دالإنمحلأء ١^٤  ١٠۶٤^مد اكمف زلأو محتأ. نئن _، 
سما،ءيخازوثاإلدارالإم.

فضل

نالمما كاف نإف أمحا، إل قدمحا بالأنلأب، دأ البمه أزاد مإذا 
والناقلي،١^١فظ، اجزه منها يدير يم سائق، بنيت، استحمة لأيه إليه؛ دى لمسلم، 

وجهازتاوصخ ؤق \ذفخه'. لمصلحة لأية وا-قاست،؛ والهائم، 



اصضاهاهمهمصاسمماسبجضل ٤٣٢

امحبمحصسلها، إلث>واولإِق يشمه لاثه الثنيمة؛ أصل مذ هو أحدمحا! 
أ-مهال1ماو(.
الثياذ.أثب اوس، بمثئور اشق لأء الأخماس؛ مذأزبمة ذش: 

بجابجم أنهم، حمثة عل الباقل بمم ثم لأهله، الرصح بملي الأوو محل 
ولثا->لالعانم؛ذ، بئ الباقل يقسم مم بقل، مما الأنماو يدمحع م امحس، لأهل 
عمراثن روى قا لمربؤ؛ ونهنان له، نهم أنهم، للأيه ؤللمارس نهم، 

لمربؤ،تهنان أنهم؛ ثلاثه لنمارس حيت يوم ائهم ه اطه رنول ®أف يقهتن 
ثتيألأ«ققه.

وأعشالثارسلأقأم، الي.أغش تهةنمح١ررأJ باس اثن وعن 
الأربرواْ بج،® اواجز 

نحل

الأيإف،عدا ما ميموم الثزكاء، ثيذ  ٤٣١كقنمة الئانمإذ، بئ وتقسمها 
ومرسكجارية ئو، إننان ثل ءنميص أمكذ لإل بقيمتها، إلثهم ويدمحا 
الواجدؤ•العم و اشاقة بق ثرك يمكذ، لم ؤإف محل، ^٢،، 

بمايل؛لم وس مايو س البمال، مذأهل نهدالومحه مذ ثئ اشثه ربميم 
اقاتلعي زلا/؛ الودعه،ا. فهد لمذ *العنيمه مال: انه ;ْ.بمثق عمت عذ ري وج 

المحارب.كردء مشاركة، ومعان، ردءله 

كاأز->فمنعه للإمام يثعي ومذ والمجنون، كالطهلي، ، القتاJ أهلي عن داما 



٤٣٢مماساسراعرواو،ساسد(( 

ومنمعه. مى أكؤ صروْ لأل محايل؛ ؤإل لة ئيء هلا للعدو، والعين والحدو، 
القتال،يمنعه لمأ نإل كالجنون، له، سهم ملأ القتال،، يمنعه مزصا مريصا كاف 

القتال.أنل مى لأيه له؛ أنهم والسعال، والصدلإ، الخقيثة، كا-ئى 
نحل

والصؤع،والحطم، لكشح—،، معه، للإمام بجغي لقرس يسهم ولا 
نالإيJ؛زامحي ابناو ام؛ن لغي ث'لأ م. وس نالآنغف؛ 

اش.١^١^٠ زئدا الم. خاو تنمق ثالفئ،دللم زالكئ 
نلمْلة لم عيْت عل( بجدر لا محر عل عرا محمى أحمد عذ وروي 

ذه*]الخثر:ا■[ والآؤغد_^ه م ثى- عقو قتنئن ثعال! افه بجول نهنان؛ 
•الثرس أفبه يعوخى، عليه المسامة تحوز حيوان 

تحل

وو)ي''أربع الخيو مذ ١^ عي ول 
1يذاليس ١^٢ لأف الخلأل؛ اخانغا تيه، ق ه إخداهن: 

كالئحال.وعينه، العنيأ مانتوتح( دومهم، حيواف زلانث له، 
ررصالخنتي؛جتزى1والأمقال،:امحازثا ثاكاته:لئمثابد، 

العي.،صحى الكوادذ وأدركت، يومها، مذ العزاب، هادوكتط الشام، عل ا-لإل 



اصيقضاهافيشصاسمماسبجضل ٤٢٤

اشأجعو لا قال؛ حمبمه بط بن المئدو لذت مال محداف من رجو ٣ وعل 
هبلتنمحهه: عص مماو \ه شم ندوك، لم ش مثل يومها من أذركن، 

عن1ؤمحايئتلم، ذلأي تعيد. أحزحه هال(< ما عق أممحو؛1 أمه، ١^١^■؛^، 
صس،لكلخارسثجم.

عملها،عمل لأيه نهمها؛ ملة العزانم،، إدراك منها أدرك ما الثاكه! 
•يوعه، امن لإ كإ نهمها، مناواهاِق حئسها، ق وتاواها 

بموثلكامحاك،،كالإاَو

محل

بمهمولا نهم، ؤلصاجمأ أنهم، أوبنه لهإ مم مرنيط، عل عرا ومن 
ينم،بمهم كاف ه اشِ رثول، ررأف الأوراعئ روى يإ يرنيط؛ من لأكثر 
•أهماسٌ عثرْ منه كاف نإف قرنتن ذ< °ؤيلرجل بمهم لا وكاف 

أنهمأف ابراح؛ بن عبيده بط إل كثن، عمر أف اممه، عبد بن أزنت وعن 
أنهم•حمنه محيلك تهنا، ؤلصاحبهنا أشهم، أربنه ؤللمرش تهمم، للمزص 
جنائب.محهي الثرتم، محوي وماكاف 

نخل

تهمه،يملكر معة، انتحق لأيه تهئه؛ ملة حبيس، محرمن عل عزا ومن 
١^هلأَو الفزس_، فتيأ ظه، ^l;j فزتا، ك، زنن لككار. 



٤٣٥ةتاباصاد)بمسسااسنم( 

هارلإص لكف ؤإذ زايها. كاذ م ء 1اوكها، هكاى _،، بمزس خم 
>ثهلمأف وعنه: يسه. مذ وهدا معة، ملك لأثه لراكبه؛ سهمه بأجرة، أو 

^محلماصمحمنمح،كزممة.

الحزُبعلتهِفي إوأو لأية للمرس؛ مم سيدْ، مرص عل العبد مايو ؤإف 
زفوذنلأس.

مرسه،لمن?، ماوس عثر الوئعه وحفز مارنا، الحرب، أرض لحو ومذ 
م،شُن4ءزم.ئنم

المزسلأل هارس؛ نهم قله الوقعه، قحفزبه انتأجزْ أو قنتا، قملك زاجلا، 
لهيسهم ولا وحود0، مع له قسمهم القتاو، حاو وجود0 قاعتثر ته*؛، دو حيواف 

كالادمل.العدم، مع 

فضو

ش،بجإمذنيمصئنضخ
ُالثناءيعزو س اممه نمول، اركال قاو: عباس ابن نوى ج السهم؛ يوف لهم 

رواةلهى® يقرب، ملم نهم، وأما الخيمة• مذ ومحديذ الحزحى، مداويذ 
•مسمعم اٌُء

صدرق العنيمة مذ محدوف والعبيد الصثان كاذ النثت: بن نعيد وقال 
١^٥ق كح الذي الحيش ي كنت قنع: بذ ب وقاو الأمة. هذ.ه 

تجزةأنا ٧^١ قي، لي غلام نقال: ص؛.؛1، ل بمسي ٥!؛ الآخزة، 



اسفضامافيهمصاسممأسبجض ٤٢٦

ظئاسوا!ة. أشم ئد لكذ قإذ ٩^١، ممالا: ^1^، بن ثس الغفاري، 
مشاهيرمن هدا ا-اتور-حاز؛: رئال ل. ممنم ابت،، مد أنا لإدا الثوم، بغض إو 

وجثد0.مصر حدث 

ِئيكلموا شائق، مع حي؛ر ررسهدتر مال: اللحم T؛؛، مول عمير وعى 
لمأص مملوك، أن مأحثت أحزه، أنا ^١ ن1ما، مملين، هامرتي افب.، رثول، 

أبوداود•وواْ اقاع؛' حرمحث ثئ بثيء 
أيدم وصاكق:شُ، فاثا ^i_، زالمدأثكالقإ؛ 

زماللإوم^جُمح
ابنقال كالمتواث• فته ما مدو عل، قمم يتجرأ، لأمة والرق؛ الخرية من فيه ما 

هوالصحح.هدا موسى: أن 
أهلمن صار لأمه له؛ اسهم بلغ، أو الحرُبؤ، امثاء أعتق؛؛)، ومن 

يق.إذا اثدذ مائة الإتجثاق، 

ياؤئث، ا-محم، أمثر اجتهاد إل فيه يرجع لكن مثير، عثر والرصح 
إلئدرْ ِفي قرجع بممبير5، يرذ لم الم؛ لأف ١^٠-،؛ 3، دوئة من عق العنا;ء 

سهم،له لمن قابع لأمة راجل،؛ سهم لراجل بالرصح يبلع ولا الاجتهادكالممزير• 
و؟ؤوفالنقم• أرش بنا ي؛لإ لا وا-محومة ا-فو، عن كالتنزُر عنه، مقصى 

أزبعؤمن حمهم يكال المجاهي-ين، من لأقم العينة؛ أحماس أربعة من الرصح 
•الأحماس،كدوي 

شقِص لامه ثه، ٣ هلا الأَمم لأن عي من ؛^١ الكاهث ^١ ثاذا 



٤٣٧ةت1باس،اد)باو،ستاسد|ا( 

ووايتان!هميه بإديه عرا ؤإف المحيل. هأفلمه العزو، مى المغ 
لكلند.ثة، يهب م ١^، م عي صن لاك ثه؛ تيب لا إخدامحا: 

الرنريعن بإنثادْ نعيد ووى ج الخرقي؛ احثاوها له• يهم واكايهت 
•لهم٠٠مأنهم حربي، اليهودِق من بناس انثعاف اش. زئول ررأف 

وهوم( يوم الص مع حرج أمه بن صمواف ر>أو وروي 
الثهمانتحماى ينع ئلم دين، مص الكمز  oSIjلة،ا هأنهم ثزكه، عل 

لكلفنق.

قفل

يتشحنلم والعبد، كالكافر القتال، أهل عتر من ايهاد عل انتوجز ومن 
دابته.والد'يتكري الأحثرشحدء، وهكدا الأ■جزة. عتز 

استئجاره؛يصح لا العاصي! ممال للمجهاد، انتوجز إدا ا-لإ المنلر هاما 
عثرْ،عن يفعله أف يصح محلا أهله، من هو من عل بمصوره العروسعئ لأل 

ظئة،لآنغزززنيأيزة.
لأمهالخهاد؛ علمنه يتعئ لم لمن الإجارة صحه والخزي أحمد كلام وقلماهن 

عثه،ائننم ا-قز انطجاز هجاز المزبة، أهو من يكوف أف هاعله يقص لا ^١ 
المثلملتؤ ا-إجار٥ صح علمنه، والكافر العند إجار٥ صح ما ولأف المساحد. كبثاء 

تحهملأ ١^ والخزقي أحمد دص مظاهر القثال، حصن ^١ ^١ هعل '^١^١:؛. ءلمنه، 



اسةض|عانينيصالإئءأسبجضل ٤٣٨

ثهقنمنت ت محاو العزو، ق ؟كفيه أجثرا انثأجر ررانه مثه بن بمل ووى لكا له؛ 
الووان؛ز،محدكزت نهمة، ثة أجري أف أزيت عيمه، حصزمحت، محلنا ذئانثز، يلائه 

الوثاق هذه عزؤته ق له أجد ما محماو؛ أمنه، له محدكزت ه الستي محجئت، 
زاؤعمحكانه بعوض، عرزْ داود• ابو زواه نمى؛؛ ام دداj^ر٥ إلا والآ■حرة 

الثيمةوانتحماى عيه. ص حج لن كنا ومحايدثه، حكمه له يفث محلم عيْ، مذ 
ومحوائده.أحكامه من 

قولمذ عليه أعتمد وهو؛لدي الخلأوإ محاو له• ينهم انه أحمد عذ وروي 
أجرم،ررلنعازي قال• . ايثب رنول عمروأف بن افه عبد روى ثنا افه؛ بي• عم 

هاضأمةزأجئافازي«ززاةوودائد.

يعروفالديذ ررمثل ءؤإلة،ءقبظث اممه رئول قال ئال،؛ مم بن جبتر وعذ 
ولدهارصع موشى أم مثن عدوهم عل به ويتمووف الخنل، ويأحدوف أش، مذ 

أهلقاسه القثاو، أهل مذ ^_ ljحاصئ وَلأنئ تعيد• رواه أجزها،، وثأحد 
الديوان.

نزالقثال، ظJوا ٩ ي قبمهأ ؤأيامحا، نالئائ اقاجث قاثا 
•الومحعه شهد لمذ العنيتة ;ج؛هبمننت عمر يمول أحمد؛ عايه 

انهياختج إذا زمائوذ ابهاد، مح1ئلم كاف إذا ئدا المامحى: قال 
^لأ،،للمبجلمهلأمحلأي

فويه،أفتهالمحيل•حق 



٤٢٩ه1و،ااج،ادرواو،ساسنما 

محل

الحرب،امشاء مو به هودي أو أئلش، أسر أو مدد، الحيش لحق نإدا 
عمرلمول لهم، تنهم لم الخيمة وحياثْ الحرب امصاء بمد لكف نإف ^، أبأ 

نعيدبى آباف أف هريرْ ابو روى ؤج الويعه. شهد يمئ اشمه رمح.بمهت 
رسوليا لنا امم ت ممال فتحها، بحيإريمدأف افه. رسول -كل هدموا وأصحابه 

إداو\لمئلم ابوذاوي. رواه له« يمم ولم أباو يا اراجلز اف رسول مماو افب، 
قمشاركوهم الثيت،،  ٠٠٤العاذ٠ار، شاركوا ممد الخزاسا، ائقصاء مل هد«موا 

لأمم،ءَلهلم؛ ملأ ذلك، يمد قيئوا ؤاذا اوك،. ول قيئوا م ي 
قأفبتللخانم؛ذ، العيمه صاريت، أف يمد حصزوا وَلأ؛يلم الثيم،، j، يثاركوهلم لب 

uيخضزوابمي.

الخزيكلام قظاهز العينة، إحزان ومل، الحرب، يهم، يمد حصروا ؤإف 
َيتلمزلا ظJيا، jالإنشلأء دح؛ازبما، مم، النينه لأو بماركوم، أم 

هذكنأنيمم،
عنها،الغمار يد بإرالة عليها مقدورا صارث، لأمثا الختازة؛ مل الحزين، بثممي 
الخئازة.يمد ما قاستة 

ا^دئ،قأذزكهي ءها ال٤ئائ لحام ئأ ١^^، خازثا 3إذ 
١^لأف لكدي، ي لا أنث ك قص اشنة، نقوا لحو نير مماظوا 

أموالهم.تائز قأسيمتإ للعنمة، بليز يمد العانم؛ن عن يماتثول واأدذ مآكوها، 
انتقدوها،حش معهم مماثلوا الدد، جاءهلم م أيدئ، من الغمار انتقدها ؤإن 



صضامفيهمصاسماسبجءاابل ٤٤٠

^^،إوأوبمللثوا.

شو

أوعإو0،ممصد0 حهة إل مرايا أو مريه نامرى يخش، الأتلأ عرا ثإدا 
اشأف يروى لأيه مراياه؛ مارك ايخس، عنم ثإف ايخش، ثازكهم معنمش، 

عناتمهمصم شمن، مريه، أوطاس قبل أمرى بحي، هوازف هزم ؛را ح. 
بتذامحع•

ا-اثشممانمة عق دليل والربع الثلث الثريه اللمي يمحل ؤق 
خانتيكأخي أتصبج4لمتية، قلم واجد، محس امحع واف الباقي• محا 

امحش-

لأفيبجا، نرثة يتكو ، ٢٩١ؤأدام اليا:ا، ؤإذتنث 
صأفلابِفيص.

هاقامواشم، وعرا، أوعمْ، لصعق العدو يلد ق موئا الأمثر حلفح نإف 
عمأومذ علتهم، رجع ونواء عثه• ص ماركوهم• رجع، العدوحش بق• 3، 

تهمملأ النلوير؛ر، حصون إل رجعوا نإو هر،. لأتم طريقهم؛ 
الإملأم•^١^ كااهي٠يرط صاروا برجوعهم لأتم محم؛ 

شل

1لبواخائوس، والطلعة، كالتيد، اخيش، لتئلحة الأم؛ر بعثث ومذ 
انهنأإدا وَلأنئ \ذلمويم.( أشنه اخيش، مصلحة ِفي لاثه لث؛ أنهم العثيمه ينم 



٤٤١هتاباصاد)بمبصةاسد|ا( 

ِضضامح،يؤمأنل.
لإشتعالهبدرولزعئصزها؛ من هه لعمحاف أنهم التح، أف ومدروي 

ءلكإلةثو4ؤسؤ.اض رسول ابنه رمه وتمرمس 

محل

ملكهيبت لأيه نهمه؛ ِفي مقامه واوثه مام العييمة إحراز بعد مات ومن، 
أمرنإف لدلك. تهمه؛ مله أمر ؤإل القنمه. بعد كإ تمامه، وارثه مقام فيه، 

محلابملث،تجا.

تحل

Iروايتان محفيه يهوثه، سسا أحد من الإمامت محال إدا 
زلأ؟ممهناه« أحد.^١ ررزس در: مالثزم ه ١^، لأو محوز؛ إحد.امحا: 

ثه.ونصوا هدا عل عزوا 

زلأفزا،قأشاةبمدة. ١^، ^ئسو 15■١^ه لأن كئوز؛ لا ذ\هب 
ميمحه العدو:؛م، ظمر وض،إل اص، عن باي ا'نتعاها إل محي دلك 

لالأنفال:ا[.مآ'لأثرشنأمحله ننثوخةبمنل 

نخل

يبجهم،التمحل نبتل عل كاف لإل تجس، عل العانميرنا بعص مضل مأما 
بثهم.نوى التح، لأف غز؛ إلإ ديك، ع؛ر عق كال ؤإل ذكنناة. ممد 



اصضاهانيهمها،اسممأسبجضل ٤٤٢

كتاثرام:أثثيا، سي الم:دة، تسل ي القه اشوكواو زلأمأ 
\ذؤ6ي.

نحل

إحناقوحب منه، سيئا او عنمه، ما يمحم وهوأف العنينة مى عل ومن 
زائدةبن محمد بن صالح روى لها روح؛ فيه وما واأصحم،، الئلاخ إلا رحله، 

عنه،>سالةا ل متأ عل، مد مأئ اووم، أرص منلمه نع دحلمت ت مال 
وجيمارإدا ماJ: س، ١^٠ عن \قي ئن عثت عن محدث م تمم، ممال; 

منألمصحئا، متاعه ق هوجدثا مال; واصر؛وهاا مثاعة هأحرهوا عل، هد الزجل 
وثصدقبثمنه.بعه، ممال; عنه، نالها 

Uزلا انا، ديتلإ?ه:جم زلا ونته، زالإنان اكذ، محزؤ زلا 
تنمطعموثه لأئه محزق؛  ٢٧متاعه، إحراق مو مات ؤإف لأثه عله؛ 

ولاا-ثابي، لشر عقوبه إحناقه همبمثر وايثه، إل ينتقل ماله ذزلاثاً كا-لتد؛ بنوئه، 
متحئق.استحماي سبب لأل نهنه؛ العال بئرم 

تحل

منعدا أزأعتق يالمنم،، العانمن بعض عل يعتق مذ الثني ن، كاف ثإدا 
مالك،يحئ موبرا؛ كاف الممنم!ف دزدِفي قيئتت، وعليه كله، عليه عتق العنيتة 

٢٧منيزا كاف ؤإو منه. حرءا اقري لو كنا حمعه، علته يعثق بفعله، مئه حزءا 
لدللث،.بجقش،بجظطاك،ِثه؛ 



٤٤٣ةت1ساص1د)بمبصتاساد(( 

لائتهة،عله حد قلا أولولده، حق فيها له خن الغنم، من حاويه وطئ ومن 
بؤئوجب للثئهة، الواطئ عن الخد فته نمط وطء لأيه مهنها؛ وعلته ويعرو، 

للشتهة،حرا ؤتئعقد الولد، سب بث أحبلها ؤإي، محامد. نكاح كالوط-ءتي المهر، 
فيهالولد؟ قينه تلزمه وهو المعثم. و رد قتمتها وعلمته لة، ولد أم وثصتر 

وووزت

رقة.و3 ءؤلأيه ثلزمه؛ إحدامحا: 

العانمار٠.منم، ودح>لتي قلم >را، ينعقد لأله لايب؛ واكاتهث 

نحل

رأىإذا ؤلعثرهم للمعامحن الفتنه متو اشنؤ مذ التح للأمثر ومحور 
ممئوسإوذكلإزالأه

لهتنحل ما بح العايهذ مذ واحد نمل ومحور بعينها، ئثثتها أولثعدر ملها، 
بعضأو الأبتر ؤغ مإف ؤتؤ• يابمت، ملكه لأف ثاء؛ كتفن فيه ، والتصرفالمتمم، بعد 

مميهالإنلأم، ذار دلإ>احهإل النيئ نثه قغك ثثا، اوب 
روايتان؛

ماللأله وصاحبه؛ الحلال احثارها المثري. صإن من هو إحدامما! 
دارِق افراْ لؤ كإ صإنه، من قكال فيه، التص.ؤف لمثّريه أبيح مقبوض 
الإنلأم.

أحدكال إذ إلته يزد أو المثري، عن الثمن وينقعل النير، يفتح والئايية؛ 



سقضاثانينيصالإئماحم1بخ،ضل ٤٤٤

يهرحطر ا-وزمحس(ِفي دار ي لكونه مصة؛ يكمل لم لأيه الخرش؛ احتازها منه. 
الشجرة.لكلثمرِق الثّري يضمنه يلم العدو، 

المنكر،مى ■ؤروجه منه احد محإف المقري، مى ثمريط بعر أحد إدا هذا 
أثلمه.لو ما أمته بممرطه، يهب لاثه صإنه؛ من يهو 

محل

لأنهشقا؛ اكلمين مح؛ من أذ:نزي \م امم قور زلا أيد: ثاو 
سوؤل إل مأثا جثولأء• عرنؤ ل ابمُ افراْ ما رد نيؤيقنئ عمن زلأو نحابى. 
المحاJاة.لعدم الئزاء؛ صح وكيله، انه يعرف لا كن له يثري 

الاعزجثوي ممالوا؛ ١^١مم، أصحاب، هوم إدا فيإ اش عثي. ١^ ورحص 
أفالقيمة طلث، منه ثيء أحد إل العانمين أحد ياحتاغ ثكدا، والخزيان يكدا، 

ذللخ،.حمح ل انتئدانآب ا1شئةو لأيل الممامي؛ زلألأق إخدة، 

نخز

علتهظهز ئم ١^^، أهل او المنلمير؛٠، أموال، مى ا-امحزد-، أهل أحدْ وما 
ة.ةنهعمن ابن روى ثإ إلته؛ ردْ وحب متمه، مل صاحثة محادركه النلئول، 

البيرض ءامحّفي مرد التاموف، عليه ظهر العدو، يأحده نه، مرس دم، ١^ 
هاتير منيم الم1ّلمول، عالته ظهز العدو، إل أتق ثه علأما )رأن وعنة: ه. 

داود.ابو روامحا يفثلم<ا ولز عتز، ابن إل 



٤٤٥ةتإبابماد)بمبصتاسد|(( 

jidَلأثث _؛ ممخ لإ الطم، نع زضه الإئ؛، إَتي ل؛:رأة لإف 
إذهأما ثيء• بتثر أحذْ ؤلمحاحبه اأعصوب، لأفتة إليه، ودم بجب مسلم، مال 

ووايتان!مميه المنم بعد صاحبه أدزكه 
اطابص;ن إل ى مدة محا أف ووق ج مه؛ ة خق لا إخدامحاث 

مء َِ م<َ. ء.ُ َ ُمْ قال؛بعد، النلمون ظهر يم المسلمى، مى الشركون أحرز ئج.محةفتإ 
إداوبيعه: بن ذ نل، وهال، منم.  ٢٧ما به أحي ههو بمنه ماله عئ وحد مذ 

بيلأخلأفيه.روامحاتجد.
أدركررس محال• س الله ومول بخيندأو عمن ابن عن أصحابنا وروى 

ّىءا'•فيه له محليس مم أذ بمد أدر'كه وإذ ههوله. منم أذ مز ^ ١٠٠
عباسابذ روى لكا آحدْ؛ عل به حجب الدي بالئض بؤ ئوأحي داكابج؛ت 

®إذاللمي قال أصابوه، المئركوذ كاذ لة، بعثرا وجد رجلا أف ة.بممحاث 
ااتتناغزلأ)؛ بالقتة،ا أحدته مم  Hjmأصنته وإذ نك، ههؤ الق1تة مز أصنته 
وهذاالمساارى، عل المن تصمع أو الخنمة، من احده حق مساإع حمسه احده 
الثموع.كالثمص بالثمن، ياحده أذ هوحب ١^٠٢،، بادا:ء يتمر 

j^،كاو، الئارشرعزض، من اiتل٠إ لأل اوعج نإذأخدأخد 
داقتة،دأحد.وا . امح، نزح عل، أعاروا قوما أف روي• ئ بؤ؛ أحث، قناحبة 
يالث،:الليل، بمفن حرجتي، ثم اياما، عندهن؛ هأهامت الأنصار، مذ وجاريه 

مهامتطثها، دلول، ياقة عل وصعتها حش زعن،، إلا ثالة عل يدي صعق وي 
ا،نموقإل هدمت، هاوإ أنحرها، أذ عإثها اممه يجاف إذ ويدرت الميءيث، إل، يوجهت 



اسقضامانينيصابمماسبجضل ٤٤٦

اش،رنوو يا مملت! هاحدوها، ه، الله رئول ثامه هئ مإدا النايه، هت انتم 
كظ;وق منصك« ق ثدر لا جاؤئتها، ما اربقس ت ممال أئحزها، أف يدرن إق 

عوضشر يدْ حصلِفي  4jS/jوشث1إ. أحمد نراه ادم® ابن يمنك لا نإ ثدر لا ١٠
السة.مز الفة ق أذزكئ لن نا أين بمة، زلا 

أحيصاحثه يآكوو هز اأمنوم. ■محم مححكئة بجن، الآكمار من أحده نإل 
ماةأهز ا١أعاز محاوث الشغى ررى ثإ وجهم(؛ يشل سثحمه؟ لا أو ُاشن، به 

الثاث;ندي النزب، ءا من ا يءماضاتوا ١^١-،، م ظولأة زأخل 
ماه،أهل من التجار انراْ مد وذييزإ المنلميت، نبايا عمرِق إل الأمع 
اهتسلم،بعدما التجار ايدي ق ومتاعه رقيمه اصاب فنمن يؤهبمن عمر مأكتب 

ا-لضمإل أموالم؛ رووس إثهلم يزد التجار، اشرا0 حث وأيقآ نبيل!ته، محلا 
نعيد.رواْ يفرى® ولا لائئأ 

فضل

محهولة.يامان، إلثا اويحل أنلم، يم مسلم، مال عل حربآ انتول ؤإن 
ررثناللمي يمول علتؤ، ء مي محلا باعه أو أيلمه محي كال محإل أحمد. عليه دْس 

ق(دص ضء عق أنلم 
ثحيأأوأحده أوثراء، أوهبه، بنرمحة، عليه النسول من أحدْ كاف نإف 

منةحصل محي لأنه إحدى و مكيلك بدلك، علته المنتول من 
بالقيمة؛يه احن صاحثة والأحرى الإنتيلأء، 



٤٤٧ةت1د،اّاداب1و،صةاسثم( 

النلمولعنمها قإف لة. ولد أم قهي قانتولدها، حاوية، عل انتول نإل 
بندحديوا كافر أولاد لأنم عنتمه؛ أولأدها وكأل !حدهأ، صاحتهاهادزكها 

لها.الكافر ملك 

نحل

ثإنالدثة،ولم:نلأوة. محيلإينابي،،أزم ص وأ0 
هؤهقنئ.عمر حإر من دكرثا ثإ يه؛ افراْ ما أداء الأمير معل منهم رحل افراه 

^^اكانأنئكاثاأزمممحا؛مح٧ُ^ 
الئوايت؛ن.عل القن>مة؟ بند داكمن ئه أ-ص تئده يكون وهل يضمن؛اشنه. 

مئر-أايد أولط القننة، بند صاحثها هادر'كها ولد، أم عل ^١ ٠٣١ؤإن 
سبفيها حمل ئد لأله حال؛ لأكل لألقثمة بتا احي ههو الآكمار، من 

^ظمذUكفينيإمارالإدعا.
منأعطه من أو مثريه، يد قهوِق أخدم، الكاو.س، تئد يحب نإ محإل 

وولأئْلمىثودىإفيكتابته، مذ ء مذ ما عل ممى العابجذ 
تحل

ينزفولم ائ1لين، علامه علنه ثنئا الsكمار من ائ1<لمول عم ؤإل 
الإنتيلأء،وهز ا1لك تتب وجد محي لأثه فنئته؛ محور عيمه، محهو ٥^١حثه، 

أهله؛إل رذ )محل( ه ئزئوم ٧ بجا كال هإِذ ينه. نا قق مبم 
إلورد منه هبق لملأن، أنا عند بجا كال ؤإل مقرئه. عرف محي لأمه 



اسقضاهانييصابمماسبجينل ٤٤٨

وهدالفلان هذا ممالوا؛ النواية، وفيه للمسبي؛ر،، لكف مري أصابوا ؤإف صاحبه. 
يكإ.صأظلكسامم.

قفل

محقيمحوا، \لإب إذن شر اي ذان ي ئ لا م؛ يخز ثإذا 
روايات!ثلاث عنيمتهم 

ؤوأعلئتاأد»اثعال؛ اممه موو لعموم لهم؛ وتائرها الخمس فيها إحداص! 
[.٤١لأنفال؛١ ] ه خمسثهُ ٍلتاي ثأن شمآو ين هممتم 

يأشبهجهاد، عثر من ماح اكتناب لأنه حمس؛ عثر مذ لهم هذ واش؛•' 
الإحتطاب،.

بملأوة،م ذي؛، نحاة لأبمي فيها، م ي لا لءٌ هذ 
كالثردة٠ذانمن.

ةدمحنامذمح-ظتلأظول
للأية،حمى؛ بعم بم؛جمولإا ملأ عقمه، لأمتا واحده؛ روايه حمس، بعم لهم 

العنائم.وكناير 

فضو

حملها،أو وعيها، أو دوابما، سوق أن العنحمة، حمظ عل منة أجر ومذ 
هأبخش، و بمئ لإ خائ محُسودانمذ]تي ^١>^؛ 



٤٤٩مماو،اصاد)0بصتامانم( 

محي؛^ التم، ص ذل بجب لت ذم ش. م  ٥٥٥محي، شي 
منةأجز ثؤ كإ محن، ظز يه، معه محتص فيإ \لزضر؛ ذاثه ينتنمل لأيه 

اشمه،من لكثت إل اثئنم ق رد الدابة، مقو أجزة يعلنه معل محإل لأجلمي* 
حسنا.كايتر إذ الخيس دابة ممة ق تصزف أو 

منزكوها لأف جاو؛ ١^٠١، من وثوب الإجاؤْ ِفي له ثرط نإذ 
اiعنم.من دج منه ثزأجز كإ اiعثم، مى يجازلم، الأجنة، 

محل

الحريب،دار ل ابتش أهل ثى ■ي أن امح، محر الحرب أهل أهدام دما 
؛>^٤١كانت، نإل ا1نلميى. مى حؤها بدله ١^ ١^؛ عق يعلأ، عنتمه؛ مهو 

سمح؛مح'لإغو'.ئلأثِس5نم 
المنلم.هديه مأفبة حوف،، عتر 

محل

أهلهاهتمها عنائم، حصئلم، ؤإذ ابهاذ• يوحروا لم الإمام عي•؛ ثإف 
كنائرهئثته ص ^١^ مشرك، لهأ؛ ماو لأيأ الشنع؛ موجب عل محلهم 

منتهى3، لأف إمام؛ يظهز حش منتهن أئروا إماء، مها كال يإل الأمواو• 
دا.نمطفي:اخا.الفروج، إ:اخه 



أح*دبذحن؛لالإمام ص الثاشش المميقض  ٤٥٠

بابيإةاصرستتتً— 
Lتأ *  ل • M-

المربى،لدى ونهم ه، اطب لرئول نهم ث أنم حمنة عل امحس بمنم 
ح\اشممال: لخزو اليل؛ لأبن ٣ لضاكن، زتيأ ثاش، ف٣ 

رآنيحككهن خمكنهءرلأئ-وفيوكىآلمنف ننذيىءءا0ِش أثناعنمثم 
آشليه]الأقال:ا؛[.

مطعمبن -مر روى قا المنلمن؛ متثالمح بمرقِفي افب. ونول منهم 
غل ما يدم مسي ءاوالدي قال: ئم بتير ين وبرم بيدْ ثثاول اللب. رسول أف 

تئكنلألا انمن. ضع نظُ مئوئعاوىإ« والخئز ائس، اشُإلأ أما؛ 
أهلها،وكماية الثعور، ند مذ مصالحهم، ِق بصزفه إلا خميعهم إل صزقه 

مناتثديلامء.الأنأقالأفأ، ^،تأ Ijاوج
انتحمةالثني. اف الديوال؛ بائل ّهتص الرثول. تهم أف وعنه: 

قيصزفح انا٠ وعنه: النصزة. ِفي مثامه يقوم لئئ متكون يه، النصزة -محول 
زالئلاح.افزيع 

نحل

روىة مناف؛ عبد ابد الْي وبنحب هائم لبتي القرد ذي وتهم 
المردذي تهم افب. ونول وصغ مر، يوم كاف لثا مال مطبم، بن جبثث 

إخواساإن اممب، رسول يا قملنا: وعثإن، آنا حئت ا.لطلّ_،، وبتي هائم ني يق 



٤٥١هاو،ارأهادروابصتاهصا 

إحواثناأرأث منهم، يه اش وصعلث، الدي ^١^-، مصلهم؛ سكر لا هاشم بغي 
»إمممماو: واحدة، بمنزلة وهم يحن ؤإدإ وركثا؟ أعطتتهم المش-،، بي من 
مواحد<ا، ء مي المطلب وبنو هاشم ثتو إثإ إنلأم، ولا جاهلمثؤ ز مارموق لم 

آبوداود.وواْ أصابعه• بى مبك 

ؤوإنتم،آمحق4ثعال؛ موله لعموم كايوا؛ ح4ثا به ميمهم ينجب 
ؤينطىكالميراث. محه ميمهم موجب ^1^^، ينتحق حى زلأل [ ٤١]الأنفال;

٨^^بم،زلأنمحهأخمبمالإاز 
عني،ؤأغشسممُ.

بالشنع،الأب، بمرابة بمتحن حن لأله الأئثتن؛ حظ مثل بلدكر وبمثم 
^بجا،كامحدائها:ة.

نحل

بمدبجم ررلأ ه: ١^، لهُ؛ أب لا بمغثر محن الثاش، ٣ زأثا 
بالأدس،ّ^٥ مذ أكؤ يالماو غنام لأف مقترا؛ يآكوف ويحكرأف احتلام'؛ 

نشلأيه الزكاة؛ مذ ينتحموف الذ>يذ والناكين للممعزاء اثناكين ومهم 
والوصايا،الهمازات، يدلل الصنمين، ساول، المناكينأوالممراء، أزدلمقل 
واكدور.

١^^١٥أصناف ق الدكور للمصنف الثبتل ابن وتهم 



حنبلايدبذ الإمام ص ي اماي ء،ى اصيم  ٤٥٢

نحل

لأةغلأيناهمماق،٣؛^وقافيني-تقتقِفيامحىوقافي؛ لألا 
دوثه.لسيدْ العطيه ثكاثت لنتدْ، ينطاْ ما لأف لعبد؛ ولا كالزكاة، 

xnx



٤٥١٢ممو،ارعه1د)واسد،|ااضء( 

X أءX

والعثوووالخراج، كالحزية، قتال بم النييئ< مل اجل نال كل وهمو 
وثخودلك،الهيئة، لّاؤ، أوبدلوه وهربوا، فزعا ركوه وما محارهم، مذ الأحودة 
َ،َ وْه َ.ء٠ .َ ٠ مءّ ء َه ءِِه ءهء م  َ

ِر ر َ  ٦٢يا ر ر• ص«ر ر ر رر ر ١ ِ'' ٠ َما َك 

العنحمة؛حمس إليه بمرق مذ إل حمثة ثهنزف كص، ١^ الخزي هدكن 
ؤثعالت اممب 

،.٧٥١عند عذم الزوايثثن وهداإحدى امحى، وهولأهل ]سم:ب[ ٥^٠ 
تّثوإلهةلميعال؛اش لمول قص؛ لا انه الدهس، وظاهر 

-لخمعكله هجعله الأيات. ]الخشر:آ■[... و[لآؤكاب>ه حيل ثى ٤؛،^ أوحهث،و ! ٠٠
عشث،وكذ اثنلم؛ذ، اسزعن>تا هد0 قزأها: لثا هبمتئ عمؤ هال ائن1ماذ. 

محهاجمة•صةبجاق(بمريى لبفإلأ 
أحنادكمايه ا1صا)ح وأهر هالأهلم. بالأهم فته يندا الروابجن( كلثا وعل 

ماوبناء باوواقهم، وكمايتهم كمايه، فيه بنذ الثعور وند بأرزاقهم، المنلمتذ 
والئلاح.اتكزاع مذ إلته محتاج ما وشزاء الخنادق، وحمن منها، ثائه إل محتاج 

وندالأئنثار، وكزي زالمناجد، زالظزق الثثاطر محازة مذ هالأنأ الأم نأ 
وكلالنلموذ، إلنه محثاج وض والودمحذ، والأبثؤ، المشاة، وأرزاق السووا، 

الأنة،مذ دكزثا تإ المنإم؛ذ؛ عل صمه هفل ما ثم المسلمتذ، إل يمعه بمود ما 
َّ. مَِ َتْ.  ;٥۶^٥^٥,عمن وهول 



سقضاه1يشصاسمماسبجضل ٤٥٤

،،١^١٢من ع؛رهلم دُول خائه ابهاد لأم اكذة أن القاضي زذكز 
هوئه، اشزة بموو ء مئأ كان ذلك لأف ئ يد لا زنن 
ؤوجز.دول اكاتله وهم دلك، تمامهِق يقوم لمي أعطي مات 

محل

أنز\ص لأم كفا;تهلم؛ هدن انمن من زثزض 
وتقموو(،يزيدول ئد لأنم ؤنالهم عدد وقناهد ا.الوده، يكموا أف ثجب الخهاد، 

ويزحص؛يعلو هد لاثه والكنوة؛ الطعام من إليه ءئثا-حول ما أنّناز ويتعرف 
محنون،زلا بمي، اقاظة و زلا;زص كثاتهلم، هدو عل لتقوذ 

بنوْ؛يرجى لا زيض ولا ابهاد، عن عاجز صيف ولا ائرأة، ولا عبد، ولا 

ماتو1ف عارض• يئلوبذ لا أحدا لأف بروم؛ َتمُ° 
الجاهدين،هلويت، وطسأا شه لأل ؤذٌزلأ هدر عليهم أجرى عائله، زلة محاهد 

بمتيإ،تؤفيواءاهاد.ئِنيواذشقلئواأنياَميخزن 
الخهاد.عل زآروه الكاو_ا، عق ثزمروا دللئج، خلاف 

ؤإفلهم• قرض الماتلة، ق ةؤؤ\ أذ هاحثاروا منهم، الدكور هإدازلإ 
لميدتاروا،تر'كوا•

زمناثتا. عياو ص حزجت لأنيتا حمها؛ تمط المزأ0، نمش 
الإنتحمافي،بعد مات لاثه حمه؛ ززثمه إل ذي العطاء، زهت حلول بعد مات 

كسائرالمورويات-وايثه، حمهإل ثائممل 



٤٥٥ةتاسا1وءادرب1واس|،امء( 

نحل

ةوقدن المقاتلة، فيهّءَ ديواناص يمح أف لمحنام وقض 
درهم،ألم، مئة د،ان ;ْ.بمنن عمر عل ارقدمت قال! ميرْ بط ص روي 

للمثاسجاء قد لهم• نقال س اف رموو أصحاينج مذ مر إل أرمل أصح، ئل، 
أصبم،:i قاثوا: أبم1؟ بمن فو 1بجا الإنلأم، لكف ئظ ظ ي م ناو 

الأيئأ ق، اش .زثوي أندأنلكن لا، ثاو: ذلك. ذؤ إنك اس 
jJjSiعل الديزاو قوصع ئالأم>--،، 

وويثجا1عطاء، وينج ويثتثهب يقوم عرما طائثه لجكل ومحثل 
عريثا•عثرة كل علط حئ عام جعل الئن. يروكطأف لأمة العرو؛ 

قلادلك؛ مذ أثل ِفي يبمل ولا مرمح،• أو مرْ عام كل و العطاة ومحي 
يكرياة الألب.؛ ونول أقارب لأثم هائم؛ ببض ويبمأ العرو• عن يئعلهم 

دبمدهاشم بمو ررة اقن لقول الطن؛ ببتي نم رمحقمحئ، عص نحر مذ 
هاشمأحو لأمه مش؛ عد ني يم أصابعه® J؛J( وثكلتج واحد، ميء الطلب؛ 

العزيز؛عنح• بن عمر بن العزيز عبي• بذ آدم ئال، واي• لأبنه 
ؤمح___ابم__دلأمؤأبج'كاذيتلوخابلإ ثض عبم• 
الدار،وعبي• العرى بموعبي• يعطى يم لأيه، هاثم أحو لأيه يوض؛ ببي ثم 

وعلثلمهم• حب"-تبه قإف ه؛ اممب رئول أصهار فتهم لأف العرى؛ عبد ؤيثدم 
كناثه.بن الثصر بنو وهم قزيس، حش قالأيزب، الأمد_، يشر هدا، 



ح،؛لاحعدبق الإمام ص ي مش اسق  ٤٥٦

 Pامحو، زآتارهأ بمافهي الوب؛ تام و اهائ دم م P ام،ناي
وتامه.أءدمه،اهجرة ثم أمنهإ، قدم الدرجة، ارنانِفي انتوى ؤإن لعجم. ام 

قفل

مرويبض، عل بعضهم مقيل جواز أحمدِفي عذ الروايه واحتأش 
١^٠^،؟كر محا لأف ١^^؛ قور رلأ العطاء، ِفي قيهز ينوى انه عنه 

منئ تسب الغنائم و%وأ زيغ، عند يصايلهب وهاو: فته، بتنهب سوى قهنن 
^^سةوامب،هدلك،امث.

علسهم ينم عنر لأف موم؛ عل موم مضل يلإمام أف وعنه• 
اؤيؤاف عليه■ ئويل كنى الإنلأم عل قاتل نئ أجعل لا وقاو: الئوابق، 

معناه.ق وهدا ممماضلأ، أهله بئ الممل تم ق. 

فنل

اويحأوخمثة الإنلأم، دار قوقغِفي الطريق، الخزيب أهل مذ صل ونذ 
فتهاظاد< محو قدكز أندينا، ئحصلِفي دوابمم مذ ثري أو إؤا، لري اق 

تزكوةنآ أثنث ج و ظه ئهز ^ لأ؛دئ ، ١٠:فوز \_• 
وهزبوا-مزعا 

لآحذ«همحكاذ جهاد، شر عليه ظهر مناح لأيه أحده؛ لمذ هو ؤاكاتهت 
كياخارن،دارالإنلأم.



٤٥٧ةت1أأ،ااءا4اد)4بد،أاادذيء( 

هنئاو: ه إل مدحو امييى؛!؛I؛، صل فمذ أحمد عى وري ومحي 
هالعدمتاغ: ومنة زجع م ١^، بلد إل أتق عد ِفي وئاو كلهم، المرية لأهل 

يهوللمنلمى. Jliljاكع مى منة وما لمولاه، 
مئظُا الذين محتأ صل اش قل؛^1؛ ئدا الئامحى: نال 

لاثةلنده؛ ا1ال، م5ون الأحرى، الرواية عل يأما يتئا، الإمام بتثرإلي الحرب 
روايتان.محمسه وق عبده٠ كمسبإ 

كانالإسلام، دار إل وحرج؛ه ثقا، بهم ُمم رجلا، الآكمار ولوأنر 
الأوراعيروى ومد عقمه• لأيه اُقثس؛ محه نجب أف وبخثل كنبه، لأية له؛ 
vii^ ylنشه، نع كانوا ١^ \ظ الةزير همد ئن صث أمقر و أنة 

عيدإل حزحوا لهم، حدنا هكائوا القبط، مى ثاتا المثركول هأحد _N^-؛؛، 
الآ"م-ينمتاع اتزؤب دِفي اليبع، الؤبمل يزمع مرتجهم، ِفي امحط وحلموا لهم، 

بنعمر إل دللث، ق ممحب بثروت،، محوا حى قلعهم يقعوا ملم وملاحهم، 
زواهالخص. إلا يه، جازوا ميء وكل اليلإ يملؤهم عمر• حنآ العزيز، عي 

سعد.

الل-ىحاووابه،ولواسد-لآلأبمولمحعقوئء 
كانل4ي،لإ:قنئ,



سقضاه1ممصاسمءأسبخاض ٤٥٨

ub  اهلثؤنةالاوجخآ حكم
لM تأ M  ل

ةنمني1ونثسلم اأسلم؛رر بأيدي اش الأزص 
أهله،علته سأ ما وص علته، حراغ لا لأهله، تملوك هو ما أحدمحا: 

سهااض خئ كأزض سئب، قب اكلئوذ عنثة أن ه، ١^، نديك كأزض 
محناضالحمميأفالأزضل4ي،

منالنلمول أحماه ما أو العراق،، مى والتس وبانما، والح،نة الثمن، كارض 
وعثنان■ءزوال، بن عتبة يأحماها تنحه، كاست، التصزة، كارص الأزص، نوات؛ 

اكؤئاُت،،زنائر بالإع يه الممزق لهأ لأم، ملك يهدا ال،ناص، م اتن 
يركم،يافاب،ناضخ.

الشامكأزض قوة، م اكلمن م امحه زقفة U ١^: السم 
والعري-،،ؤمصز، وا-اتريرْ منه، دكنئا ما إلا كله والعراق، مدمثا، حلا ما كلها، 

ينملوJلم امحة، مى بنده ومذ وطؤغه عمئ وممه يهدا عنوه، افتخ ما 
حمن.عيرَ عنوه أرص، ئث_لم ١^ أصحاده من أحد عن ولا امح،. عن 

مننهمحأراد اباسه، مدم انه يخهبمته عمن عذ بإنئاده عتيد ابو وروى 
نمتهاوكزث،إنااث،إذ نا زاف4إذاوكونن ة؛تاذ: لَ^ اسن، الأزض:س 

الرجلإل، دلك نمر يبيدوف، يم الثوم، أيدي j، العظيم الريع صاو اليوم، 
نجدوللا وهم مسدا، الإسلام مذ يدوف موم بندهم من ياي م واأزأة، الواحد 



٤٥٩رب1بم\لأن>!أخرااهغء،ات( ممأباالعبماد 

ص. Jyمحازصثإق شظ، 
وهي سها، الز:؛ث ثُ طب يخز، الغاص ن ضر/ اقح زم 

الحتلة.حبل مها يعزو حر دعها ال عمر• يكب عمن، إل دللئ، 
أوصاy^• ن عئ اثري يال: القص عن عاثر، بن بهي ص وروي 

أهلها،من ماو; اشئتها؟ ءر عتز: قاو دأ-؛مْ، عتز ماش ا"قراج، أرض يذ 
هاطل،هاف هال: لا، ^١; شقا؟ أنمموة -كسئ- أغلها ههوم هال: 

.،٧٠^

أغليى إلا الثواد، أرض مذ تفر لا هال: انه المعمل بن اف عق• وعذ 
أبوعتد.كله هذا روى وألتس• وبايهيا، الخينْ، 

الثواد،أرمحي عل الخراج صزيت، ل ؤهمحن عمر قصة افثهرت وهد 
مدثة؛مدر ولم له، أجزة دللئ، وجعل صربه، الذ"ي بالخراج أغله يل• ل وإهمارْ 
ؤاثئمزلإ، بن عب يي ولابراوْ؛ همهدالامحورببمه، محي، المصلحة لعموم 

١^^٥-،.كثائر يعه، محز ئلإ ؤئهم، ضن-لهن موهوه، 
بيأزمرداواج.زاخازةاكام

دكزوا0.ما والصحيح روايى، العاصي ويكر جائرة• 
انتقاذلأئه شزاءها؛ وأجار يعها، كرْ انه أحرى رواية أحمد وعذ 
الأسر.^١؛ ل4ا،هنار، 

إلوسقل كاكاجر• بالخراج، :ثنا أحي يهو أرص، يي؛ ِفي كائن، ومذ 
مورؤثه.يد كاثثافى الذي الوجه عل بعده، واؤثه 



اسقضاهاهمهمصالإئماسيضل ٤٦٠

جا.اشأخق ضان أخدا، جا آئز نإذ 

يدْوقع عل أ-م حراجها، وأدا؛ محاربما، عذ الأرض زب عجر ؤإذ 
لأأوزطاتيلم.َ

محل

اثدياواُت، مأثا ثه، زالاماغ وذع ١^^؛ النام ل اواج ونجب 
لهدا•اجرْ ولا الأرض، أجرم الخراج لأف محه؛ حراج محلا ررعه، بمكذ لا 

بمؤة،سُضصو
ََِ'بّ♦ َْمُ َم َ؛م'؛ُْ '؛'َََُ ٠َْ ؟ َ له.ؤيتتئ عيوه، محيحسه عنه يده يرع او يده، 

عاثا،وتزؤغ وت\غ محص رزمحا ينكى لا الأرض مى كاف وما 
وحكماشم،، عق معها لأو ^؛L؛ حراج من الن2نم، عل 

أجت0داش؛ة احز0، لأية العاسئ؛ ؤيئظئته انومز، ته ،، Jllajالدين، محكم الخراج 
اشاكن.

قءٌ،لاك جاز؛ أومحقه، إننان، داج رك ق الإنام نأى ثإف 

حزاجه؛الظألمفي عنه ليدمع العامل؛ يرفو أف الأرض لصاحس، وُر 
داجهئ لة لبمغ ذلك لة لخور ولا نجة- النائية الد كف بئالهإل لأنث:ءذل 

الخاكممثنْ زالمض، ١^ م هخزنت عق، رشزةلإ;طأو نة ألب 
لبممله.واتي



٤٦١كت1سامحهاد)بمسخلمالآضاصط( 

محل

لأيةمسلم؛ إل ايثالها ولا أهلها، بإنلأم الأرض هذه حراج ينمط ولا 
صاحثها،أن1لم م عنؤة، أرض مى كاف ما أحمدت المناكن. أجزه مأئب أحرم، 

بالخراج•أرصه عل واقر ايزيه عنه وصعث 
 Jمميها\ئز\إ.( اسراها هإن ا-ؤزاج، فها الدمة أهل أرض أيصا1 ودا

الخراجلأفِو المراؤغ؛ الخراج أرض ثى يثري أف للمسلم وتكرْ قال؛ 
وي•عمر عذ الأحبار ورذج وتثدا الدلة، معش 

نزاةلأف حزاجها؛ مذ عليها الأرصزبإ يممى أف هنات ها الشراة ومعر 
انتقاداوكزنه ثزاآثا؛ أخان ام اوزالإ أن:فوئةل خائر، عن الأزض ثذْ 

وها،ديكانتقاذام

تحل

اجتهادإل محه واوجع والمحر، الميل بذ الأزص مله محا اواج و،نؤو 
أجرم،لأثبما ليوحنا؛ وعامة الخلأو احتيار وهي الروايايتظ، إحدى ق الإمام، 

اكن.اأن-كأجزة ؤئتلف، Jممدارلا يممدر ثلم 
زلاء امحاذة محوز لا هثة، غتئ ئزض نا إل محؤ ئزجع ثاكاط: 

ش. Jyمذ أول عنت اجتهاد لأف منة؛ المحصاو 



اسقضامانينيصالإئماصيضل ٤٦٢

متمونعمروبن روى ج ؛ اا1ةصاو محور ولا علته، الرياذه تحور والئاكه; 
لانمق.ما الأزص خملى حيف: ئن و-ءنيل محرمه، مول عنن نبع انه 
 lJ_ :إياحةعل مدل نحهدهم• ولا علتهم لاثشؤ علتهم، زذيث، لئن وافه ئي)؛

^ص،بجمحثويضموينبمونمح
ردرمحا•ممتنا الثواد أزض من جرب م عل رصع 

ميمونبن عمرو حديث، الثواد أرض حد.يثاتي وأصح أعل أحمدت قال 
به.أحز انه عل يدل وهدا والمفيز. لدرهم اق 

فضو

انهعندي الهاصي؛ قال أوطال. يإنيه قدوه صّاغ المميز قدر أحمدت قال 
محل•ثن بكر• أبو ومال بالعراقل• ر٠للأ عشز ستة يقوا داأ،كل، أرطال ثإته 

رطلا.يلاثول ددرْ إل 

نقهنعمر عذ روي لأثث الأرصن؛ قئرجه ما جنن ثى تكوف أف ؤنكض 
•ثعم ومميز درجتا الئعثر وعل حنلة، ومميز درجتا، الطعام عل صرب، انه 

فضل

عمنبدرنع أينع ستة والمض؛هإ قمتان. عثر ق قصتامحت، عئز زامحرين< 
قائئه٠ؤإيام وقتصه أقصرها، ولا ذزلع أطزل لا ونط، ذزخ نهز 5مح.بمئ، 

الأرضلإمحا•ياض ثئ الشجر بق وما 



٤٦٢مم1باصادابابماالآضاهنوم( 

ِسى م ه؛، لأنث ١^؛ من ىُ لإ >اجه، و ^ زنن 
١^زثدا زاحد، الأحدى لأف ١^؛ من عشي نس: لكلف. ١^، 

دبجر•

فضل

لهمملكا ثصبر العانميرا، ب؛و( محنمته بئ محن محالإمام عنوه، فتح وما 
محزماواجعا؛لأنمحه

كلوهم، نمح.بمئ وعمر ننثها، ووممن ننمها، ممسم حنن، الأمرين,3، نعل 
يرىما بمل إلا له وبز ١^^،، جواز عل ندل فة، ولم قحة مء 

ثزم.دبم،، من هئز ي فته، !كيثه 
أوزمحه: ^ j4J1أئئة من  jlS"^١ ١^، ضل U م ئز أخمد: هاَل 

يقيموالم البي. بمد الأئمه لأف عبها؛ الظهور بش ومما تحن الأرض 
ممؤإيإ تيؤهقنئ. معاد يكنه الدي الحدور سمتها ق والأ0 اهتتحوها، أرصا 

وحاجتهم•لضعفتحآ الإنلأم؛ دء حيأرِفي مذ اش. 
ير،عي مذ الخابجن :ئ ثفتإ أنيا رزئ؛1^: اطاص، م زذكز 

٤jSTj[ ]الأنفال:١ •مثه>ه قز ؤزآءل٠واآذماعنعتمتنشءثأة • ينال موله يمموم 
لمبميم ومذ همحته عثز لأف أول؛ زالأول عنحْ، بمل مذ أول ه اش فغل 

إخماعا.هحصل عليه، الصحابة عنإء ؤJابعهلم الأرض، يقسموا 
إجلائهم،نمح، بالخراج محثة أهلا إقرار مح، محث نهو الإمام، زممه وما 

عآ1هلم.ملكث( هد الأرض لأف ؤوجزلأ نجلس( 



اسقضاهاهمهمصابمماسبجض ٤٦٤

الظهوريئس ومما فتص؛ر اأثلوير؛ا، مى حويا أهالها عنها جلا ما هاما 
لأفالإنام؛ ش:ذفها ؤمما لانمث زظ محي. شأ، لآبجابت ظثها؛ 
محإ\م زكدلك ^١ ١^٥ محي ؤ-ممها ئ لا س 

^^ن،ؤنىفيبملمم.
ملكههدْ اواج، ظها زث لهب، الأزص أة ي إذ ئاثا 

يالإنلأم،مطط ابز:ؤ، شرله لأم محقي؛ نمط أناJثوا، ش لأز:اغا، 
ئحزاجها؛ منلم،لميؤظ ام1ثإل ؤزن فيها. وامحزف ببمها ولهم كايرية• 
ذكنناة.



٤٦٥ه1و،اس4اد)واو،الآأطن( 

يبابالأ«طن ي
ل MUMل

أحدتنؤدإ0 اممب لمول وآحادهم؛ الآكماو جميع الأمان عمد يمور 
خ.بمثئعم وروى ]اكوبة:آ[. ه أش 'هم ^!٠٤حئ ؤآرْ آسثج١رث آلمنيّى 

أحمرلمي أدئاهم، نيا ينعى واحده النل٠يرث٠ ءرذمة محال! انه . السز عن 
ع1ول«ولا صنف منه يمل لا أجعين، والناص ؤاiلأئ١كة افه ثنته هعليه منلهأ، 

البخاري.ززاة 
\ث\وط'حمصمحثومم:>لحءممحار،ذما 

وعنمجوز. المومتين، عل لنجم المرأة كاثت إف قهيه؛ عائشة ئالت للحم، 
فيه،ث5ئت، رؤ.بمثنجيشا ا-ئايت، بن عمر جهر يال،؛ الرماثي يزيد بن مقيل 

عندمبقي ويروح، مبل وجعلثا اليوم، ذسمثحها انا مرأيثا موصعا، هحصزئا 
نهم،عق وندها صحيثة، ق الآمار، لهأز ثكث1، وزاطنو٥، ماطنهلم منا، 

سالاأرْ.بمثئ، عمر إل بدلك، مكتنا وحرجوا، محأحدوها إلتهم، نيا ورش 
الأسرامان ومح تعيد. روامحا أماية. جور المسلميرن( من رجل النبم المد 

مموةعيئكزْ،لدلك.اك؛مإذا 

فضل
الكافئوليل أذئاهم« نيا ررتنعى فنزج كافر؛ من يمحح ولا 

يموي،حمح( لا لأثه طمل؛ ولا محون، مذ ولا الدين. محمِفي ذة" منهم؛ 



اسقضاهافينيصاسممأحuبجضل ٤٦٦

ض|يهمنيتيمماص،لكي
ددوزثالتو الئص ول 

ئلأمحأ، متزئوغ_، لأن ت؛ لأ;ملح 1_■ 
لكاجنون.عتره، يلرم 

لكلثائ.أمائه، يصح عاقل مسلم الختر؛ لثموم يصح؛ واكابجه• 
وأحدقتله، جاز ثنائه، عاج أتائه، يصح لا مذ بأمان مئرك يحل محإل 

بحرولم ماننه، إل ورد دللئج، عرذ يعرف، لم ؤإذ لة. أماو لا حربأ لأيه ماله؛ 
.٣٧عق!نة يحق لأمة قتثة؛ 

شن

ؤللأمثرالنلم؛ذ، حمح عق له لأل الت5مار؛ يمح عمده ؤللإمام 
فتهم•الأمر إليه لأف بإرائه؛ أنم لمذ عمده 

الصغم؛والحصن والعث<زة، ■>^،، ١٣عمده الرعك، نائز وأما 
العبد.أمان ق همحقبمته عتز لحديث، 

ينطيلإل محي دلك لأف وثحوهم؛ ورنتاق بلدة لأهل يصح ولا 
زالإق،يالإظم._، 

وهوأستر،الهرْراف امذ رة.بمنن عمن لأف الأسير؛ امان والأما؛ر ؤللإمام 
الإمام،الأبّترإل ائر لأف بنية؛ دبك ولتس أول، قالأماف عليه، المذ له 

قأولملحزشالإمحالم،م.



٤٦٧تتابال»ءاع)بإو،اصا 

اممه.نموو اثنه ويب لأل منلم؛ و\5ل دلك أف ا"قطاد_، أبو ولكز 
افهرموو قأمقاه أنره، بعد الربح بن العاص ابا ززجها أجارت 

ينطا0،أف وجب الشرينه، ويعرف اممه، كلام لثنمع الأمال؛ طلب ومذ 
حئهيره من أحد ءؤرإ0 ثنال"• اممه لمول مأمنه؛ إل يرد يم 
•تاكويةتا*ء ه مأمنهء ثزأظنه 4عكلمأض د

١^.ثزك ؛ل شي لا ذبك لأن بئدة؛ ئقد غي مش قدة نكور 
كلامطاهر وهو جرية، بثثر الهديؤ، مدْ داريا ق يقيموا أف ومحور الماصى• يال 

كالزأة.زاد فيإ حاز الثنه، يوف فيإ حزية بعثر إهراره جاز ض لأف أحمد؛ 
لمزلجرية؛ بعثر نحاعدا تنه يميموا أف يجوز لا عندي ا-ئاد-،ت ابو وقال 

لاكو;ة:ا،آا[.ألحرله بمعلوأ ينال؛ اممب 

نخل

أز:أثقك، مثل: ماكزل زهمْ، مني مذ ظه دل ء ١^ زبمنل 
محات،أز:وجزورى،أز:لذم،أز:فىض،

وصهش،أز:لأخزفظك،أن:لأى1،،أز: 
داربئرّفالررمذيحل المح' يوم يال، هؤ السل لأف ومحودللئج؛ بالمارمثة، 
انسوئال، مذ وأمط أجزت، مذ أجزثا ،رمد لأم وماJ، يهوآمن٠٠• 

عليك،باس لا ثآكلم قلث،: مد نبيل، متله إل للث، ليس الهزمزان: قصة ق لعمز 
رْ؛ءهقةنن.عمر مامسلخ، 
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]نان،كل _LJ؛j اممه إف قاوت انه نيقؤغه منعود بن الله عد ض زر وروى 
يس،قدك.محشهإأنمإا،قاووُ: 

لومال! انه زمح.بمنن عمر ص روي ج يهوأمان؛ يالأمان، إلته أثار ؤإذ 
^j،ُه. ثمتلته ممتله، إليه، ينزل، مشرك، إل السإء إل بأصبعه أقار ١-^^ أن 

^j ، :ئاكزو ١^^، ُه ل لإ اك1لمJy إل١^ ئزأ ق، أم لأنه ^؛
مأمه؛لأدهُزل،علمحآين.

أمان؛هو أصحابنا1 و مما سلاحك، ١^، أوت قز، أوت قف، لات دال ؤوذ 
١^،ةف1،. لا لإلأت إي ١^٥;بمقدةأنا؛ا، لأن 
لأنهاش؛ فن لإ م لإ ثإذ كشله. لألأ كنا؛ كال الأنال ُه وى هإذ 

ؤإدانثة. شر الأمان إل ينصرف ملم والتهديد، والتحويم، للارهايت، ينتمثل 
ذونا.و اكJم؛ هزو هالخنُل قه، ق امحلفا 

بعمد،حق إثئاب لأثه ينعقد؛ لب الأمال، مند آمن، ان٠تا محافرإ مال، ؤإل 
متمهللا، حق ^لأ اسمص؛ ردْ نز متله ؤإل كاJثع. ١^^، مع يصح ملم 

؛إنماطه،كالئيى.

-مُت،نمد ناجزا، أن زئولأ الإنلأم، ئان \حوأ يخز ^١ ١^، زأثا 
١^ننول، لأف لا ١^٠^، م زلي لا، أتانا كاو ٩، $بجب دخوو الخاsة 
ذاويأنو رواة لققمحا« تقو لا الأثذ أة ررزلأ ئثينه: لزنوو ، j^ه

بإثارةدظلوا لن نا هأيه ١^، بمممدوو دخالوا زلأ،ز ^١^ ؤاشا:بي 
اكJم.



٤٦٩ه1ب،ا1ءاد)ب1و،اص( 

يدخووالناده جرت ومد أوثاجرا رئولأ، الحرُب دار مسلم يحل و1ف 
منايعمد إدا الأناف لأف منه؛ أمان ق وصاووا أماغإلم، صازِق إثنهم، محاوئا 
ثةائليزلا ّ و بجاني ثمل ئلأ الأم، من انقد الطزمي أخد 

كاك٠اُالئ:ا، أئاه خزتث م زناك ئة، ه لالجزم نن لأف بالزنا؛ 
ودارالإنلأم.

كالقإل JظزJا، منتامئا، جاء ١^ ثادعى حزيا، اiنلمول أحد ^١ 
^كاف ؤإذ الأتان. صد قل  JJSبملاح ركئ لأف مزله؛ بذ ملاح، شر 
أنةء ديو الثنُت، لآَله نئهُ أيد؛َِلأن ه ني مئث، قر  "٢ج

محارب.صمَ, 

كافؤإف يعطه• لم الأماف، منه مطلب العلج، الرجل لقي إذا أحمدت نمال 
حلزنهعند به العلج عدر يأمن لا الناجي لأل الأناف؛ أعطوه حماعه المنلموف 

دك•يأمنوف واياعه بؤ، 

فضل

رؤايات;ثلاث مميه المنللم، محأيكز ١^^، ا-مأ مادعى جاءبحزبأ، زش 
الخربأ،دم إباحه زهز منة. الأصل لأف ائنلم؛ موو الموو إحداهى! 

الأمان.زعيم 

قشنقه دنك دمه، حمن يدعي لأثه الأسو_؛ موو الموJ واكامحه؛ 
القئل.دزء 



حنبلالإ،طءأحعدبق ص ي اماي هلي المميق  ٤٧٠

ث،دشلكلأقنىمنظ1هثامم ةن:ثو قزل ظ والثالة: 
ماحوداصعيئا لكو ؤإو معه. الفثاهز لأل ؤأذب قالمول ملاحة، ومعه المنلم 

ذتة.الفثاهز لأن اكبم؛ قزو ئ سلأ-قه، 
نته؛١^^، زنابه ف الأناذ بث 1نان، الإنلأم دان خزق يخز ^١ 

صنم.^ JUوأحد يصؤْ، ب، له افرض يزك يمفي الأمال لأة 
وقولا،الخنُس، داو }ل عاد م أوذما، منل،، أوأقزصه ناله، أويغ قإف 

أمانه.عل قهؤ الإنلأم، دار لبموذإل ئتنزها؛ أؤ تاحزا، أو 
زمنتنكهُ، ^ وف؛ ١^٠"^ \م ^؛١، أز ئنثزطتا، ذخل وئ 

^٠■٧٠١دإكِفي يوجد ولم لعوده، صه ق بطل لأله اله؛ مق 

قارسوذعه لؤ ما هأفتة والمرض، الموئع ياحد للهال يبت الأماف 
مايث،،ؤإل إليه. يه يعث، صاحثه، طثة قإل الإسلام. دار به ويحل اخزيّح، دار 

واؤبؤ؛إل مالئ بعث الإنلأم، دار ق اكامن مايث، إف وكيلك، وايثه، إل يعث، 
.مثقبالاJ حق الآمال لأن 

واريث،،لة ؟كن  ٢٧نإف ماله، كنائر بحمه، امل الوارث،، إل ايممل محإذا 
الإيالأمي مال قانتة له، منتحي ولا ال٤افر، عن اثممل ماJ لأثه يء؛ ئهؤ 

ئوث،زلأزارث،لة.د:

قتل،أو الري ماءث،تي ؤإل إليه، رد عتل قإف مودودا، كال ماوكة ثبي نإف 
له•واوث لا نن نال قاثإة لأثونث،، ه يألوآ؛ ماله 



٤٧١ةت1و،ا1ء،اد)وابص( 

محل

ويحلوليعه، أو مقاربه، مالأ، اارر_ا دار ق الحزيأ من اثنللم أحد ؤاف 
مءما مثل غمخثإ أمان، يهوق الإسلام، دار به 

أداؤةإته.علته ذمته، محاقنِفي أواق؛تاص، الدمة، ق سع أحده ؤوف 
التدو؛رد يعلنه هأسلم، إتتنا يحل تمم مالأ، حربط مذ حربآ امرض ؤإن 

يلزمهقإثه أسLنلم، م ■>و؛عا يرؤج لو ما هافتة المعاوقة، نبتل عل، أحده لأيه 

نخل

الخص،٣ تمح الأماف؛ منهم رحل هطلب حصنا، المنلموو حصر ثإف 
أمتهم بذ المهاجر أف روي لنا جار؛ معيمحث، جاعق طلبه إل وكيلك جارإعطاوْ• 

_َم؛َمآ,ب,أأِ,بأََ , ُْ ةْ ُ ْ f َ أأأث آم  للث،زأقح بمزة الأناذ نمض يي: تن الأم، إَلإه تجث امحق، ض ء 
أناموو: ؟؛١^ كل ^١^، الأماJ محادعى الخصس، فتح قإو ممعو• الحصذ؟ 
موجببالمحرم، المتاح ائب لأمه منهم؛ واحد قل قز لم وأفكل، المش، 

وجهازااسيمتداقهلم ؤق وأحسادت،، أحتة ثواحت^طث، كإ التحريم، ثعليب 
المئصوصعلته.هدا يال(الماضىت لدللث،• لاينرىواحدمنهم؛ أحدمحات 
الثاقوي،،ؤيسرى ^١^•^، الأمان صاحس، محثحزج بتنهم، يمنغ والئانرت 

_^^،أف قزبم، ١^^١^، ١^ لأم اخاثة5م؟كر؛ 
وأس،كل.عسد0 من عندا 



اصضاه1نينيصالإئمأسبجحتبل ٤٧٢

منهمواحد ثل ئادعى محح، ئم قحه، م؛و الحصن واجدِفي أنلم ؤإذ 
 S مها خئج ص U شتاثا.ل لأي ؟^1؛ ش و

شل

قكانوا مده، عند يقيم أف ثزط هأطلقوه أسوا، الكمار أثر ؤإدا 
محمفيمحابملآيلمءثلا

أطقوة.

لألهوتيرب؛ وسرى، _J،، أف يألة سسا، عش يئزطوا ولز أطآموه ؤإل 
يزمما ؟كوف أف م أقموة أ0 زكدبك الأuل. به :كغ U مئة دن مبم 

أنال.منه شاهك،زلاطز 
بزلأ?ئ ١>^،؛ زلإ:نزطواثششئا،كان!ث نأي، أئقوة 

منفيثه أماثم لأف وأنمسهلم؛ ^١^ ق ■حياثتهم له تكن وإلإ ؛؛، 41
ص؛. 4jالؤداء لزنة دألتزته، عندA^، الإيانه عش ثزطوا ( jjjمنة. تلاجأ 

:٤^4١٣]اكحل:اا*[ومولخ رأمحإتهدآشإداعنهدد> ءؤ ممال! ١^ لموو عش؛ 
مروطهمءا•عند 

جذلك،؛ لزنة  ٦٩١ذار مز ^١^ ض أن:بمث، ء مطوا زن 
لهم،ول جاءْ، مذ رد عل الحديثة أهز صالح ٠ M الثل ؤاف يكننا؛ 
يبمهذمته، ق كاف الفداء، عن عجر قإف العير٠٠ يئسا ق بملح لا ررإثا ومحال؛ 
ابع•كض محير، ض إليهم 



٤٧٢ةتاو،اسهاد)ب1ساس( 

عليه،يميز ٣ زجعإثتهلم، الفداء، عل ميز لإ إذ انه عانه ثزطوا ؤإذ 
ذكزنا.ج الززاتن؛ ِفيإخدى الزئاة لزئه ^، زلكن 

^يائ،ها:وتممط.
صالحلثا ء اش لأل زاحدْ؛ روايه إلئهم، رجع لم امرأْ، كاب نإف 

رجوعهازلأة التاء؛ رد ثعال اممه منعه جاءه، مذ رد عل ا-لآديبك اهل 
محن.٣ حزاما، وطئها عل سليطا 

الوماءيلزمة لم ووعذس_ا، م\كزها دللئ، لهم ثرط الأسر كاف نإف 

لأنهي النماء ثزمه ، ^٥١٠٧أو محاتا، ث1ئا م1هلم الأيّإر اشرى ؤإن 
علاكزهوه مإذ يصح، لز مكنها كاذ ؤإذ الأسم. عتت مأفته معاوصة، عمد 

يمح؛دهثوةإَلإه لأ؛م كان:اتا؛ ^ ت؛ة زء ثبم،، بمشةا0° ي لَ_، 
لدللئج.صنأنه؛ معليه واحسارْ، مبضه ؤإن مامسل.. عقد 



اصضاحانينيصاسمءأسبجضو ٤٧٤

د،باسذي

إثل* * إ

اةزدّا.أهل موادعه ومعناهات 
ي،الفك زتجل لسيرن، افم زجه ء إلا ذلك قوز ولا 

هدنهموَلأ0 لمحمد;هم[ ه شميأ علا ؤ ثعال؛ اممه لموو 
فيها،المهاحه الإمام نأى مإف مائدة، لعم الواجب للجهاد يرك حاجة عز من 

ثعال!وموله ]الأشال:لث[ ثاه مآجنح جيويجثبآ يتال؛ اممب ل لمن جازت؛ 
ئانتم:محوأج'أتا

]^:٤[.4 ةأت؛تأإيث؛عهدمإل(ثدغلم 
عمرون نهتو صالح . اني، ررأف ^ ٤^٠٤بن والنور مزواف وروى 

الئريذ،ثى محاه ق الئي وواج ءص؛ر• عشر القثال وصع خذ بالخديية، 
صاكلمن ]صعمج الهيئة ِق الممبمئثه ككول مد والضن. وؤو0ل؟.{ 
دللخ،.أوعز الحزيه، أوالتزامهم إنلامهم، 3، أوطمع قتالهم، 

-^٠٠^٠الأمال يمتضى ممد لائة أوثائثة؛ الإمام، مى إلا ممدها محور ولا 
الدلإ.نحمد لغزمحا، قز ملي الثرين، 

نحل

التأبيد،يمتقى إطلالها لأل بنية؛ مثيرة عز ئطلما ١^•^ ممد كور ولا 
منيرام ما عل الإمام رأي إل مديرها ي، ويزجغ أبدا• ابهاد يرك إل قمحي 



٤٧٥ةىسااوه1د)باباساذ4( 

منأكؤ كون لا أة ك كلام زظاهئ القاصي: زماو زم. ميو و اشك 
قزكلها، الأزمات ضل الأم.ابهاد لأف ثي؛ م اغياث زئؤ خز. مم 

يميزاد محفيإ عئر، عل الحديك أهل القي بمي العشر مدة منه 
ءاص.
لإلكالإحازة. عانها، زاد فيإ يجاز العشر، محووِفي عقد انه الأوو ززجة 

بج:طوومسممم،
١لصمقة ١ مريق عل ء Jنا 

اوئ؛،ذ بمم الأنرى الئنو م غم يذ أثو ئائ؟م !ذ ^٧؛> 
زجهان.العشر مدة ؤِفي 

ز>ثتيى ال٤ئاز لحم لأنه مخ؛ لم لَئق؛، ئا ج ماو: ؤإذ 
مصهاله أن ثرط أو فلأن، ثاء ما أو شئنا، ما هاديتكم مال: نوذ المنلمي. 

نيئةبجِ ٣ ئزك، هند ؤِلأ؟ده ^؛ ٧١ئقض لأنه مخ؛ م ، ^ش 
ق.الثم لحنل لأنة مغ؛ القاصى: نقال كالإلحازة. ألحدجنا، شخ نز 

طريقلا لأنهُ محن؛ َلي افُ، الإنأ U نقزم أز: افُ، ئاة أف ؛ق مال: ؤإذ 
افه.عند ما نعرمة إل 

محل

شرنعيرهلم الحدييه أهل صالح القل. لأف مال؛ عل عل زتحووالهدثه 
أول.مال يعل مال، شر جازت إدا لأما منهم؛ يأحدْ مال عل زتحوو مال. 



اصضاهافيشصالإئمأسبجضل ٤٧٦

فيهلأف منة؛ اثغ أحمد أطالي ممد إليهم يديعه ماو عل مصا-قهم ماما 
اهاجة،عند محأما الصزورة. حال عز عل محمول وهدا ال1>دير؛(. عل صعارا 

الأناوى،مى عندهز مذ أوثعديب أنرا، أن ؛*، ٨٥المنلمى عق !، ٥١٤أف مثل 
موهوئع حصن بن محك الئذ.إل أرنز محال؛ الزهري دوى ة فيجود؛ 
ل١٥٧مذ معك بمذ آترِى الأنصار، ئثر ثلث للث، جعلت إذ ررأرأنغ ئماذت 
قالزلأممك. ١^، ل ظن ^ ي: إثه هأزنل الأخزاص،؟« ثئ نقيل 

سدلالصرر مذ أعظم المحوف الصرر زلا/؛ ه، السل له جعله لنا جائز انه 
صثئأبجمحالأذن١محا.

محل

لأفالئجال؛ مذ ا-قزدا أهل مذ جاء مذ زد ثزط الثي عمد ويبورل 
اييات؛الثاء زة ثزط محوز زلا اهدلإة. ظح ل ذللف شزط M الثل 
سس؟آقمحإممال: ، ٥١لقزل 

يمهنإزآئلأره]انمذة:'ا[.
^^^ث،خاءَل،أ؛ئئومبميينم

[١ • ]المت>نمة: ^^٣٤٤^٢^٤^^ ثعال؛ اه هائرل يطلبابجا، أحواها مجاء معنط، 
^^ثمُلأبجئئأذمئجمحك،: قالالئذ 

محها،أومحذِفيبه
نقلةئلوى، ضنف ل المرأة يئزلإ لأم الثقلاء؛ زلأمحورنذُالئةان 

دينهب•ص مءتهلم،لأتسمأذسوا 



٤٧٧ممباّاد)و1اأ،اسنات( 

منطف ق حاووا إذ أيم بثعتى الومحاء لزم الرجاو ود ثرط نإل 
أفوله معهم، الرجؤع عل الإمام محيرثْ ولا أحدْ، مذ يئنثوا لم منهم، حاء 

لًتبممح ١^ ه ^٤ بجر 5ا لأن ن:ثلهلم، مي م\د ^١ :أئزة 
دثق لأ:طح رؤ ه: أتي مماولئ _، و ١^ نثاة اص، ظح 

ومحزجا،اهزجا لك عبمنو افه"أذ ولعز عليه، عاهدداهم ما علمث ومد العير، 
بكرولم يلنه، هلم صئشُمحخ، اش إل ووجع أحدهم، ممتل معهم، هرجغ 
ه.

يمنهالأف مهرها؛ رد تحب ولا ردها، تحز نإ متجه، امزأه جاءت، ؤإذ 
نزئازكال آص، زث يوط لأنث ^، iiه ١^ زث ه الآنان. و دخل لا 

منحكم خلاف الشزط، بجحة اتدل؛ رد وجب، دللئ،، نسح يلتا صحيحا، 
ََُْ

صده.

فضل

اوالئلاح، او مهرها، أو المرأة كرد هامدا، ثزطا الهيئة ق ثرط هإذ 
بماءوجهن، عل الهدنة؟ عمد يطل محل مالأ، ي أوثزط الحرم، إذحالهم 

الفاسدة.هوالثزوط 
معممداالإنلأم دار الكمار بنص هدحل باطلا، العمد وح ومش 

الإنلأم؛دار ق يمث ولا الحزُس(، دار ^ ؤيزد العمد، عق بناء يحل لأيه آمنا؛ كاف 
لألالآناJلبتجخ.



اسةضامنيهمصابمماسبجضل ٤٧٨

قفل

الثالتا،أوو ِفي أووا ئ -؛ا؛ الوياء وجب مدة، عل الهدثه عقدت نإو 
lJSZj  عي،محدومحم عند عهديا  ١٠۶۵٤عليهم،!يدتتنا عند عهدهم مصث لو

الصالح.معاى ثدهب 
ململازم، عمد لأيه إمصاوْ؛ لزمة عإثْ، وول عزل أن الإمام مات نإف 

الدمة.كعقد عاقده، بموت مضه محز 

نمن^، Oiمن الإنلأم دار م من ضدم نن مع الإنام وعل 
تحيئماِتي:شنم

وعمأ.علديك.الهدثهلن لأن مذبعض؛ ولأمعأثند_،، مذ'أهلا-
فلمييدهي، ل م ح لكمحن ظن م ئزمٌ، كام فإن 

لأنملرمهم»بوث؛ مي، النأمول علتهم نإفأيلم، !^. ١١كأئل ونإأفو>اوأ.أ 
الدمة.أهز هأسة هي.، عل 

بمهرْحرا صار لأية إليهم؛ يرد لم منيا، أمه أو عبد منهم جاءثا نإل 
الإسلام.دار بدخوله  oSjنإرالة سيده، 

محن
القصّاص.هش قتله، ؤإو صنانه، لزئة ملم، عل شقا مهن أJ^م، ومن 

مذواماثأم منهم، السلجذ أمال متقي الهد>ده لأف ا-قد؛ هعليه هدهه نإل 
دلك.ق نجب ما يلزمهم والعرض، والماو، النمس، ق النمحذ، 



٤٧٩كتاواااع4أداواو،اسئاا 

بالهدلإ.ثقزئوة نثب ضِ حق لأنه محي؛ إم° ونى أن ^١ منهب ثرب وتن 
وحهازتمميه منلم، مال مري، نإف 

الزثا.حد أشتة ئعال، فه حابص حد لأية يمطع؛ لا أحدمحات 
المدق.حد أسه الأدمر، حق لصتاثة نجب لأيه _^؛ دالئاف• 

قفل

أوأحي.مسلم، أوقل عدو، أومظاهرة بقثال، العهد الهيئة أهل مص نإف 
ءيدهببمني نن كهم محمآ وإن ؤ ثعال؛ اطه لمزل عهدهم؛ اسمص مال، 

إلاأرتءؤ Jعالت وهنله [ ١٢]^:ألخئر4 كيا؛واأيخ د.يهظم ييممزاف، 
أتيا^إثهمعهدمعوم 

أثنإن لم هأستمهوأ لكم ؤهماأسنصوأ س؛حاةءؤئ\قت وهوله لاكوبة:إ[ إث،مدخم؟اب 
بركه.محاسمفسّتا الهم،، متقي الهدثه ولأل ]اكو؛،<:U[ بجب 

أنرو محي ه مغ ة لأ?ث الإنام؛ محم  Jiقضها ِفي محثاج زلا 
العهد•مض عم يشل لا وفعلهم محثل، 

لأفثاهها-إقميع؛ الهيئةِفي امصست، تائرهم، ونكث، بعضهم، مص نإل 
١^٠هادو وأ، حمتعا. اطه قعديم محومه، عثه سكز ملم واحد، عمزها صالح 
.L_y ، بكرسو قعدلمخ مزيش، لإ بكر وسو . اني، مع حزاعه دحللمؤ
فصدللثخ هكال هزيس، نائر وأمتك، هزيش، مذ مز وأعامم حزاعه، عل 

م\5هّفتح افه.حش ونول مسازإمحم عهدهم، 



سقضامانيمصالإئماسيضل

ءمأزأننلِلإظمخ\لإ:جم
ئنه.١^٠^ اؤ الناقض، ويؤصيسلم بالةض. رصي ولا يئقص، لم إّمة ءهدْ؛ 

امقلاهت صاز لأية أنقا؛ هدنتة انممصش علنه الميتة مع يمعو ثم لإذ 
يج،محكثثمحلمالأسم.

يبوؤأسكل، يقص، نإ تير أنم قادعوا هزما، منهم الإمام أنر مإف 
سإلممحذ;كبمِسجم

نحل

لمووعهدهم؛ إليهم محي أف جاد منهم، العهد مص الإمام حاف نإف 
يعني![ ٥٨لأنفال:]I ه سوا؛ إثهرعل هابي حبمادة وب ثن نحامج وإما ؤ ^١^،؛ اطب 

محمميولا العلمم، ِفي سواء عل وهم أنث، ثمتر حش العهد، محض اغبمهم 
مصهالأف الإمام؛ إلا دلك معل ولا القض. امازة يظهز حر الخزف بمجرد 
إلمؤامحهاد،داصتإلم.لخنق 

عمدهاق ١^^ لأف عهدهز؛ إليهم محي لم ١^^، أهل حيائه حاف وإل< 
الإنام،ذ زافو الدثه،لزنئهإخاهاإي. طووا زِلدلك،إذا ٦^١؛ 

ث51ناثلتإوهعندالخنف.

دحلوآلأنم مامنهم؛ إل ودهم وجث، أحد، منهم ذاردا وِفي مصها ومي 
خق،ص نإذكاذ بالآنان، أردم ثؤ ي ص، ق ذم ز_ 



٤٨١ه1واااءهإد)باد،ماُدلأ( 

١^٠٨، ٤٥٥٧٧

unn ل

الصائبه قعلى مؤبد عمد لأله أودا.سه؛ الإمام ثى إلا ^^ ١١محووعمد لا 
أوثاسه.الإمام عير مذ يصح تلم العامه، 

ثنوا\فمحؤ : juJاشِ زاثيوس؛ م م ألم 
دتذ؛،ولايديز>ى ؤرسوك ■*^٢١،^ ما عممن ولا ١؛^ أثووّ ولا أس لأيومنوث> 

صنعتحى4وهم يد ءن أينق بمثلوأ خم( دى ألمك< بن ألكي 
هالِفيالستي أف 5محهبمن عوف بذ الرحمن عبد دوى ثج لاكوةتا'آا 
منايريه احد اتي، وأف الكثاب® أهل ئئة تبمم  ١٠٣®المجوس! 

محوماهجر•

وأيالبمن، إل ثتاذا :ث M الي رالأف محا أو عنثا كانوا ونواة 
عربا*وكانوا ابوذاوي■ رواْ معاؤر® أوعدله يسارا، جابم كل ثن يآحد أف 

وآمذيمحهم، أصل وامم4مِو ومذ واشازى، اليهود هم الكتاب: وأهل 
يوابمول^١^^ والتوواة• موتى لليهودِفي المواممة كالثامرة وكتاجم، ببيهم 

اني،إيوي ؛ ٠٢١^بأهل المجوس ولتس والإلجيل• عيني اشارىِفي 
^١^،وداود وشيث يد*ينإبراهيم اقمتك ولا الكتاب،، أهل ثأه تبمم  ١٣®

ينثآبمن ^^؛؛، آه ظوي >1o ممال: ١^ لقزو ه لة تحمد زلا 
ئلثا4<]الأنعام:أ-ها[.



اسيقضاهافينيصاسمءاسبجضل ٤٨٢

وننالأوثان، كتدة والمجوس، الكثاُب م و الدثة ظد قوز زلا 
هاتيييمآ ثعال؛ اض لقول ودءحؤه-م؛ واللميؤ، امتحس، ما عبد 

المجوس،اللمي. :ثم وألخى ايرية، بإعطاء الكتائب، أهل حص يم لاكوبة:ْ[ 
بجميع}قزيأ هوهزلأ ثعلظ زلايإ العموم، ممتقى عل خو\ِ من يمل 
وكتبه.ثعال اممه انبياء 

منإلا ا3أم1و، حمح من نمو ابزثه أف أحمد، عن ثناُ._، ين امحن ونوى 
وهطلكونإ-لم و->نسهلم؛ بل.دنهلم هوهإ ثعلظ لاثه العزيح؛ مذ !لأويان علمية
منهم،الحزيه ممبلت، ا-بمهىا، مذ كمرهم يتثلمظ ثم وعترهم ١^؛، 

لكديوس•

ثبتهمق الكتابأن أهلي أحد Jوافقول كادوا قإل فيهم. هينظر ١^١^^٧، وأما 
الإاُج،،أهل عثد يهم ثمحا، واحدا يوافقوا لم ثإف منهم• فرمه مهم وؤاحم، 
الأوJان.علمدة حكم حكمهم 

فضل

بنهم،صاد الغماو، شزو مذ المجوس أو الكتانم،، أهل دين ق يحل وس 
•فيهم الثصوص لعموم سأووند0؛ ملدعث،بثا لحل ^١۶ حكئهلم٠ محكمه 

أخمد.كلام فثاهئ هدا الم|صىت هال 
سد-يلوبعد بعثه أومل ثثا.، بمن، بعد يحل ش اظاب،1 أبو وهال 

باؤل•دين ق يحل اثه الدمه؛ يعميلة لم ؤاتثم، 



٤٨٢ةت1بااع4اد)واب،مالدةا 

نحدثآ4مموُالأشزالآمِسلأمموُ، 
سللأنةيةِفي ابز:أ؛ ت توخي ^51، و الدئ؛ 
وجهان.فيه ابوا-ئادس،! ومحال الحزية. 

Jjكتايت،، أهز أنم ئ\1قئ\ دينهي، ينزف لا محزم  jpاكيمذ ظهز نإل 
منأنم وشهدا اقان، منهج أنثي ءإذ جهتهم• مذ إلا دينهم ينزف لا لأثه ميم؛ 

^ىا؛مح:أذهلديائلم.

نحل

ووايات.ثلاث هاو.وها ؤؤ، الخزنة، منه احال.ت الذمة، له عقدمحت، ومذ 

محاظالوبر عل علتهم؛ تهمحن عص منصة ما إل يزجع إحناست 
اق١١^، ١^ نخل دزخا، زعثزوذ أزتته أدء زقل دزمحا، وأزبموذ 

كدللث،محزصها نمحهبمثئ عمن لأف منه؛ يقص ولا دلك عل يزاد لا درجتا، عثر 
إحماعا.قهاف عليه، بنده اقلماء نائر وثابنه الصحابة، مذ بمحصر 

عقمنه، والنقصان دللئ، عل الرياذة الإمامِفي اجيهاؤ إل يرجع والئاييه• 
و:نثه الئل لأف طائهي فنيى يمح( لا أذ بمد انحك مذ يزاة نا 

زادوعمن داود. أبو رواة دينارا؛؛ حالم مذ'كل ارحئ• له؛ محال اليمن، إل معادا 
والنقصان.الزيادة جواز عل ليثا عليهم، 

ماعل زاد عمن لأف الشناف؛ لخور ولا الزياده، تحور والئالثه! 

يممصن•ولم اش. نمول لرض 



اصكقضاه1نينيصالإئماسبجص ٤٨٤

المدنالزا-ءثثزمموئة،زخزملامحونالز;اهئش;^١^١ص 
كو٢[ ]^^:٩ ^ ^ ش ألحزيه بمقوأ ؤ"ءئ افبوعال1 لمول قتالهم؛ 
بدلها•أي؛ إوإظابجا، لهم 

أذإلا ثاُلهلم عئئ؛ زلا نا:>اة. بمدر أذ:زد ملة الز;اذة، لا ^1: نإذ 
ظوواناه،ها.

فضل

مىيوحذ ما مثل الزكاة، الحرية مكاذ ثعلب بثي ثصارى من ويوحد 
بدوإل  ٢٧٥دعاغ.بمتئ عمن أف روي لنا الركوية؛ أموالهم حمح مذ ائنلم؛ذ، 

بعضمذ يأخذ كإ منا حد عرب، ثحن وقالوا؛ وأنفوا، قأتوا، ابريه، 
و\لثوآ،بعضهم قلحى صدقه، مئرك مذ آخذ لا عمر؛ ئماو الصدقة، بانم 
 ،J،_ عربوهم وشيم، باس لهم العوم إف المومتتذ، أمتر يا رزعه؛ بن الثمان

الصدقة،ثانم ايزيه منهم وخذ 7ئم، عدوك عاتلث، ئعذ قلا الحزية، مذ يأئفوو 
شاثتن،م ثل مذ الإبل مذ علئهم وصثث ئزدهم، طبهم، ل عمر قبمث 
هثل نبذ وينارا، ديناوا برئ ثل محمذ يعي، بمرْ ثلامحذ م محمذ 

أوأوعزنمج، ئقذبنفح، وفيأ ا-ئس، الثناء نمت، ^١ دراهم، عشزه درهم 
 ،،^^s ثانقئ صUS ،الئخا:ة،مذ ي ^ زلي صز، ئزو مذ ؛

يى5اوإخماعا.

^ؤكاة،ومحزخدمذمكل
ؤٍتابجلم،نتائهي مذ زخد لهدا قش ثنيا. كاف ز لَالزكاة ب تزخد تذ 



٤٨٥ةت1و،اا»ه1د)واب،ساس( 

منهمياحد أف عمر نالوا لأنم وستوحهم؛ ومكامحقهم، وومائم، ومحانحنهم، 
الصلح،^١ الم عن صنوا زلايز ماجابمم، بغض، مذ بنمحئم ياحد ما 

•كالرجال به، الواجم—، ق يدحلوا أذ مجار 

ومذلدللث،• ؛ UJعثر مال مذ ولا نصابا، يبلع لم مال مذ ولا 
شماةملأ ركوي، يصاب له لتس ومذ عّه• أجرأ دبمار، مذ أمحل مئه الماحود كال 

هدا.عل صالخهم يقهقه عمر لأف علته؛ 
لأيهالشء؛ مصرف مصرفه الماضي! ممال مصرفه، ق أصحابنا وا-حتلم، 

بثرأجد ْهملث مال زلأنئ انمه، من به أحص الم،؟ ومنش الركاؤ• بان، جريه 
مئاك!بزيه.ث5او قتال، 

مدرق منأ،5ها به ئلك، لأيه الصدمم؛ مصرف، مصريه ا-ظاتحح! ابو ومال، 
اآصرذv.ة5دلالئ،تي منه، والماحوذ الماحوذ 

لأيهمنه؛ هبن حنسا، وكال عللهم، الممروص مكال آبريه ينئي بدل لإل 
باكثإرْ.ذمة محمذ عثرايزية، عل يصالح لم كثابأ 

دلك،عتر عق ومع الصلح لأو منه؛ يمل ٢ الدمه، عمد بمن كال ؤإن 

نحل

ايثزيه،إلا منهم يمل محلا وعترهم النصارى مذ الكتامح، أنل تائر هاما 
والأحبار•يلأيؤ أحمد؛ علته لص يئلب• بنو به يوحد بنأ يوحدوف ولا 



اسقضاه1نيهمصاسمماسبجص ٤٨٦

اتمن،إل معادا يعف ه السل لأل سواء؛ هدا ق هم وعيث والعزب 
بالصدمة؛بنوثعلب حص ؤإيإ عزب. وهم دينانا، حالم كل مذ يأحد أف وأمنه 

النحوص•ممحى عل عداهم مذ ثقل لمحيحهم، 
ابووداJ صا-ثهلم. عمن وأو ثعيب، كبتي وهزا ثنوغ اف الماصى ويكز 

وحميَ،كن١Jه، من تيود ان وثيزا، ثتوح مذ تصر فتمذ الخكم زكدلك ا-ئاد_اث 
الأول•والصحيح يعبب• مأفبهواش عرب، لأبمم محم؛ مذ أوكيس 
ع؛وعل ثعلب بني عؤ مصا-ئ عتيْ عذ ولا عمن عذ يصح ولا 

ابزثة•

قفل

دساتا«حالم "كل مذ ارحد لمعاذت ءثيآئ!ْوصم لمزله صبي؛ عل جزئه ولا 
ابز:ةةلاكاءيىإللهالأياد:لأمثوا 

يبولآ؛1ا نعيد• نواْ (• ١٠٣١^علة جزت مذ عل إلا ولا؛فيبوها والصبيان، 
لأيهمشكل؛ حش عل ولا لدلث. امزأة؛ عل ولا بدوبجا• وهومحقون الدم، يمن 

تشل لاثه محون؛ م زلا الئاك. تع ء تجث ئلي زيلا، من4ُ ثم لا 
لأوزام،؛ ولا ئان، شح ولا ولاأعش، نمن، عل ولا علة. فشئه الصص، 
اممهلمزو أدائها؛ عذ عاجز شر عل ولا والمرأْ، الصبي مأئجهوا محموثه، دتاءهلم 

علمدر الدي المعتمل محأما ه وسعها ثحاإلا لايتلإم>أس ؤ ثعال؛ 
الأم.تي:ئ؛لآةومحإ





اصضاه1ييصابمماسبجضل ٤٨٨

حول،م و تنحي الحزيه لأف جزمحه؛ نمذ خذب كو ل يوحد أحدخا: 
مؤخدثُمدرظه.

 :Jبجئللا خنَلة لأة مئة؛ أخدن بمت م1ذا 1ئاقث، ئؤ ثاكا
الاحشد.

ظ
شرالدمة عمد ظلتوا علته، جريه لا مذ أو نساء الحصن كاو ؤإدا 

جزئهلا انه أحثروا جريه، بدلوا ثإف بدؤيبما■ محقويوف لأتم إلتها؛ أجيوا جريؤ، 
يثوجواإليها•لم مئها امتنعوا تش هبه، كائنا بتا ي؛رعوا لإل علتهم، 

محل

قلوحنا الحوو، بت٤ؤر يئكرو ماو لأيه حول؛ كل آحر ق ايريه وتجب 
اسلم،أو مات، أو مهلما، حنوثا ايقصائه قتل جئ لإي، والديه. كالزكاة آخر0، 

عنه؛سمط ٢ الحول، بند أومات جئ ؤإل ١^١؛؟. قتل العاقلة بنص لومات، 
كَاصثذينالأمح.

السلأف رمح.بمثق عباس ابن روى و عنه؛ مشئئ، الحول، بند انلم ؤإل 
عنرعذ روي محي احمد: وقال الخلال. رواه ■؟^^٠٠ اثنلم عل ارلتس ثال،؛ 
تثودياأن عبتد ابو وروى ردها• أسلم، يم كمه، ل أحدها إل قال! انه رْ.بمئ 
معادا،الإنّلأم إلِفي ،! ؛lJ^^١، أنلمث، إثإ قمل: وا-لزية، نطولب أسلم، 



٤٨٩ةت1واالأهاع)وابساس( 

الخزية.منه توحد لا ث وكتب معادا، الإسلام إلِؤ؛، ممال،؛ ;ؤ.بمق، عثر إل محرؤع 
كالمتل.الإسلام، منقطها الكمر، يت،بتسن_، عقوبة ايثريه وا؛ر؛ 

حىلاثه ثتداحل؛ ولب منه، أخديئح منى، جرية الدمى عل اجثنعت ؤإن 
والزكاة.كالدية يتداحل، هلم حول، كل آحر ق نجن؛ مالأ 

قفل

ئاكلمن؛ مى حم بمئ مذ ص؛اق ابزية لإ عليهم يئرط أف وقوو 
وتله،يوم صثاهه الدمة أهل عل ثرط نيؤكقنئ عثر أف منس، بن الأحشج ووى 
ظِساسأنني،صاظ.ملغيا دأذ 

زلأ;لزنبمإاص. ئل ممدن؛^jI؛ ج قإنت ننشئة، ف زلأى أظ. الإظ؛ 
صها:وياثورىم،قابزج.

لإداسائغ، ثزط لأية ^^؛ ١١لهم يعمي لم ١^^، ثول مذ امتثعوا نإل 
كآبزغ.م، مهن. لم منه قعوا 

»-ووئاتي.ئل امحافهللمي،لأل ءاِذلي:ثزطمحا 
ثرط،لعز تجن، مال،؛ مذ أصحابنا ؤمذ الصثامه. يذكر ولم ديثارارر حالم ؤل 

يتجن،شاسين.

الصامةايام عدد يبتذ اذ والأول مدوجريهم، عل عنهم الصيامه ومسم 
والإدامالطعام ومدو والفنسان، الثجالة مذ يصاف من وعدد السنه، مذ 

حاز.دلك،، ءإو<أطلى القس. مذ أبعي. لأله والعئومحة؛ 



الإماءاح«دبذحسلص ^١ي؛ ١٥١ض المميق  ٤٩٠

ءاوجي ذ;لك لأن ه بمن:زم أكو امحافة و ص تحي لألا 
سقمحأمأنأخمابزلأمح

كلفوناثا ئإوا اسينإذا إو هنئق\و\: اطاب ل1اآ\لإالن:و أم 
ثريدوهمولا د1كلول، مما أطعموِ ممال! ق Jالل•جlج العنم يبح 
يك.دي 

ثلايةررالصهاهة >ء؛س'قوظ1 الّيى بمول ايام؛ ثلاثة عل الفساية راد ولا 
وام«.

والإدام،والطع1م، يصاف، من وعدد الصتاقة، ايام مدير أف العاصي ويكر 
لأفأول؛ والأول كالنةود. به، العلم ياعتثر ١^^، ين لاثه ثزط؛ والعلوقة، 

اغتداةالأفخاف،محال!أشنوممماظمل.ىميزة. 
الشامصاثحأهل رنح.بمثن عمن لأن والمح؛ الآكائس النزولِق ؤشنلبمتذ 

وحمحااكلمع،؛ بمن جم يئثار لمى وكنامحهم يعهم أبواب ثوئعوا أف عل 
اكبموذثمحانا.

أذعم ين المنازل وقفول الأقنتة، ِو، النزول يلمهم مكائا، تحدوا لمم قإف 
وثثاحوا،انتووا قإن أحش، محالثابق سنهم هإذلز منزله. عى منزل يا محولوا 

،نيواش،ظِنلإمحبجئص،
عهدهم.اسمحن هاثلموا هإل قوتلوا، 



٤٩١كتاواالج4اد)دابءقداس( 

فضل
وحلاهمودينهم، وآننايم، ذ\يإ\تب الدمة، أهل عدد الإمام ؤيبت 

مكب;والئمزة، زالئواد، والثاض، والقصر، كالطوو، دتثيُامحلإام، لا اض، 
وعبملمنهم، يأخذ ما ؤييت ا-ثاجتم. تمزوو الأنف، اش المنى، أدعج 

هفبجابجم، مى يبح ْس ويغرذ ابرية، ■بمدأذاع يبمئهم عربما، طايمؤ يغل 
لإنتثاءأمكن لأنئ ؛؛ tlljأو بموث، ومذ عائبهم، مذ وميم محامحيهم، مذ 

ابريةوأ-ءوط•
'كلص ررحد ياذ؛ ه الئي أموالهم؛ مذ تم مما ابرط ويوحد 

حله،ألمز ثجزاذ أهل مذ ياحد س السز ولكف معاقرا؛ عدله أو ديثارا، حائم 
فصلم،ومذ عنده. ١^٦؛ صناعته مذ صناعة ذي كل مذ يآحد يققمممحق عئ وكاف 

١^٦^.وكولَلهخيهإذا حزته،فَُراةة؛ 
عندأحدها.ايدتؤم ونجر يامهم، ويطال، منهم، ابريؤ بمدأحب■ ؤيمثهنوف 

آلحربهبمثلوأ حإ دعالت اممب لمول يودبما؛ بصر حص مبل لم ثلمهم ومذبمنها 
عننجومسوىهلهمبة:هآ[.

فنل

عزفءإل الإحاز٥. يأسه لازم، عمد ذلأي عمدا؛ زمنهم كافِفي لمذ محددوا لم 
معمحا مولهم إل رجغ يزفن لم ؤإف علي، أقرهم علتهم، المشروط مبلغ الثانج( 



اصضامفيفيصاسمماسبجضل ٤٩٢

ممحُهينجم.
محبزجغ ثق، همي ش من 1يإمحوا ذيك بمد 

ديثاوين،يودي كثا بعضهم؛ ومحال دينارا، يودي كثا ؛ _v4pمحال نإل ص. مع 
أئواكماف بمص؛ عل بمضهم يول بمل ولم بإمراية، منهم واحد كل أحد 



٤٩٢ممباّادابمباىمذنيأئإماس( 

م

اثذثؤاحئ،؛ اناحؤذبن  ub ن
 Xء آX

محبجبمش:طُلالخزَة،
اقلفات.زمم ابنا:ات، زأثوش زاكانلأت، الثئود و الأدتيئ 

ثثوأمال: اممه كزو يصح؛ ٢ الثزطي، هدين عتو عق عقد لإف 
المنلمينأحكام جزيان الصعار: قتل؛ ]اكوة:؟آ[ صعري؛ىب ؤمم يد ص ألمحزيه 
ص

لمالجزية، من ؟^١٤٥ ^٤^١ عق أو عمر من كتانا منهم ادعى ومن 
مل.لا الدمه وأ■حبارأهلي الإنلأم، ء عي يذكزْ وثم لة، أصق لا لأيه يصدق؛ 

ففن
وئعووهم،ؤانهم، أفياءت أربعة و السلميرا عن التميز ؤيلرمهم 

البلمأهل ين واجي• عثر عن عياثن، بن انكايل روى ة وكناهم؛ وركوبمم، 
لأبينأمسناأف عق ثزقا إما عنم: بن الثش عد أل ا-لإريرْ أنل كب يالوات 

مراؤهم،ق ولا فعر، مرق ولا يعلم، ولا محامؤ، ولا يلننؤة، لبمن ل باثنلم؛ن 
مرقولا رءومح1ا، ٠مادم يجر وأف لأكناهم، سكنى لا وأف يكئأ ولا 

ينكبولا Jالعزق، حواسمنا ينقش ولا أوناطنا، ق الزوان؛ر وئثد 
ويكزالثنوف. يممثد ولا يحمثه، ولا الثلأح، مى فسا سخي ولا اللمزوغ، 

نزاةا"تيوبإنثادْ.نا2ة. 



اصدبذحنبلالإمام ص ي اه1ني ض المميق  ٤٩٤

ا-ئاُس،،بن عم إل عنم بن الرحمن عبد بدلك ^؛؛، ٤٥آحرْ• ق ويكر 

يجلإثثإئ0نايي،لكلسئ،سلمحابجينيوثا 
مح-تضُذمحوّميىقاءبنإف
بجايرةمحلإء،.ثقولرنمريابما

السبميرنا•عن احام لبميزواِفي حديد؛ أن نصاص بن حوافم نبمايهم 
إذرءوسهن دككث-ما لقلا ثبابس؛ محش والرثار بالغيار نساؤهم وتوحد 

^١م إل كب ١^ لآءقنبمنئ عثن عن زري ئ تاجي؛ موى ثدذنه 
بنا"لثميرن جعلن الخماذ، لبس نإف ريانثرهن• ينقدذ اذ الأديان أهل نساء 

والخيار،الريار ب؛ذ ابمع عليهم ثرط لإل المسلويرا• نساء عن لبميزذ لند؛ن؛ 
الثيايس،،محاحر لبس من يمنعول رلأ ثه. امحقي احدمحا، ثرط ؤإذ به• أحذوا 

^^^لائزمحزؤاذمناة.
شعورهم؛يفرقوا ولا رووبسهم، مثادم محيمحوا يناف الشعور، التمتزِق وأما 

ذمْ.رؤ اتي،. لأف 
حرلأننكو:جامح،نمثكوب

عرصايركبوا أذ أمر عمر أف عمر ابن عن وروي الئروج• عثر عل سواها ما 
مالأكم،داليص.

ووحؤه1،، ٠٧٥١عد وأف ؟ز، وأف القاسم، كاف المسلمين، بكى ولأبمكو_ف 
راأيمصتجاذ:



٤٩٥اللعن( اء>لا|| ا،اخوذض باب الع،اد) تناب 

1خمئ.ذومحاثدالصِمائ::اه الخارث« محا 

محل

بنالرحمن لعبد كتاتئم َفي لأف المنلمن؛ عند المجالس ِق يتصدرول رلأ 
المجالسعن لهم وموم الهريق، ورشد محايهم، ل اسيرث يوم وأف عنم؛ 

^^٠إذا^/١ 
"إداافث.• رثول ئاو قال! هريرْ أبو ووى ل،ا بالسلام؛ يبدووف ولا 

وواْ>ا\ذثؤماا ثتدووهم ولا أصمها، إل ئاصطروهم الهريق ق اليهود لقيم 
سم؛بماة.

١^رسول قال ئال! تجرم ١^ روى ج وعلمنكم؛ قال! علميه، سلموا وإل 
 :M ؤعلقلم«.قولوا: م ثقوا ثإن بالئلأم، عاذون، "إنا

قال:سون،1شدامحا؟ وولأتو:ؤيضوصنم 
النلمى.عل الثّلأم ثري يعم، 

تحل

فرومحم؛كولهمِفي المنلمل؛ جثرابجم بملوبماء بماة إحداُي ثى ويمنعوف 
ول ٠٠»الإنلأم:ثلو m.' الي زء ذازِلهلم« ي، محي >لأنائ 
وجهان؛مساوامحم 

:محوزرهُلأ؛ضإلظئام.
ظئابمم،ثلأتجثللإاكازاة.



اصضاهاهمهمصالإئماسبجمحهل ٤٩٦

لإ;ممحمم:ثها؛مح'لأ:لإثإنللم؛فنييات 
مأوت5وهالأنم سمضها؛ يؤمروا لم مسلم مذ عاو دارا مأآكوا و1ف السلؤ؛ئ• 

الصمه.هذْ عل 

محل

.١''.أَ. .ْب ِمَْم 
٠م، 

َُُ

ررئعالنائوس، وصزُب والخنزير، كالخص، المني، إظهار مذ وبمنئوذ 
الرحمنبمي ئروطهم ل ردي ة وصيهم؛ أعياؤهم، ؤإظهار لأؤّا:أم، أصوامحم 

جوفحفياِل صربا إلا يوامحسثا يصرب لا أف أنفجسا عل ثرطثا إما عتم؛ ابن 
ِقالقزاءة ولا الصلاة ِفي أصواثنا يرقع ولا صلتبا، علميها يظهر ولا كثائيثا، 
انمذ،ثوي ل كثاثا ذلا طيا نخرج لا زأذ المنلئوذ، بجنة محا ضلأثا 

اقزافئظهز ولا موثاثا، مع أصواو1ا رقع ولا قعانتذ، ولا باعويا يحرج لا واف 
رعبولا ثركا، يظهر ولا بالخثانئر، وألامحاورهم المنلؤ؛ذ، انواقط ملهم,ق 

أحدا.ولاثدعزإليه سثا، دق 
زالأَضض.ض اكئوذ:زم عرج محا له، قشثوذ عيد زانائوث: 

نحل

لقاالمنلمئ؛ بلاد ِل والصوائ والكنائس البح إحالاُج، من ويمثعوف 
مطثاكئل1ن1اأنلأشث

نجددولا راهّبإ، معه صن ولا قلأيه، ولا ديرا، حولها محا ولا كيسه ديثثا مق 
المنلمئ.حطط منهال كاف ما ولا كنائسنا، مذ حرب، ما 



٤٩٧مماسا1ّد)بمباىمذضائاماس( 

اضاعلأو أقث؛ ظخا ض ه ي اض مز مها لكذ زنا 
والحالكن1سز؛ لأل £\قوإلن؛ عنوة فخ وما كائسهلم، عق أموهم 
بلدِق الصحابة ميمها وج ئكثو، عز مذ \ذث؛له؛وأ بلاد حمع ِفي موحوذه 

ََُْم<> 
ءتحو٥عنو٥.

بجأل؟كوذإي مدأ؛ نمه 
اكلئوذ.كاقئتيjثا بط، مها 

محا،أبمى لأمه واحدة؛ روايه وكناسهم تعهم مذ تشعث ما وم ومحوو 
نجددولا هون؛ ملأ متخا حرب ما محييي وأما مهلوجها. دْل؛ذ محأئتة 

 U ^ كا;تداءبخث، ئئخ ، ٢٠٩١م ي ية بناة زلأئ كنائسثا. مذ
مح1ُشلأا،أتينمنامم.بثابجا.بجُ: 

دكزثاه،تما ثيء من يمنعوا ٢ به، ينمردوو، بلد اللمهِق تحم عقدت ؤإذ 
•لمحهم ينإٌمحار ملمبمعوا لآنمِفيبمدابجم، رثاو؛ بغياوولا يوحدوا ولم 

نحل

يظمما آحر أف ايراح بن ابوعثيدْ روى ة الحجاز؛ نكز مذ ؤينثعوف 
هاف زنوو نجع انه عمن وعذ الحجازا؛ مذ اليهود ررأحرجوا مال،ت اتي،. به 

منلم•العزد-جااوواه مذجزيرة اليهودوالمحاني ررلأحرجن بمول؛ 
محكايىاممحهمجكومناص،ولأ

وحيإر،والثإمه، واثدينة، م\كه، وهو الحجار، به الزاد اف عل مدل ثياء، اهل 



صضاه1همنيصاسممأسبجضل ٤٩٨

يجرانوليس ويجي• ياتة J؛J< حجر لأيه حجارا؛ نمي والاها، وما ويدك، 
اوألأ:ائرا م ئا.لإلم الي. لأن بئة؛ ئتث أيلأئلم ه الخئاز، ين 

عمئ.مح1جلأهلم بإ-حلايآ، هاص العهد، ومضوا د1ئو0، 
ليدحلوله كايوا لأتم إقامة؛ لعير الحجاز دحوو مذ ككتنهم ومحور 

الإمام؛بإدن إلا الدحوو لهم محور ولا بعدهم• واثلماء و'ءنيل، عمن، زمن 
اوتجأمقفمتأيالإنام،كدئوو انمذ، 

كتلحازة،مع، فته صمتن في،ا الدخوو و ميي انثاذذ ض الإنلأم، داز 
موضعق مم ثم يحل، قإدا اثتنلحي، مذ فته يا لة؛ أذف وJحؤها، ورناثة، 

هاتاجنوفيإداض؛لأم
أيام•

قمقيإأ يصير لا لأيه احر؛ ثلاثه فته يقيم أف محله آحر، موصع إل انممل لإدا 
مزصعلأنه ثبزأ؛ حش أقام الحزوج، معجرعن مرض وأف النافر• قأفنة موصع، 

حاجة.موصع لأية فيه؛ دفن مات نإو صزونة، 

قفل

ءقاممال: افه ء الحزم؛ دُخوو مذ و:ثدثو0 
]اكو>ة:همآ[.هثتداه عيهم بمد ألمرام أكحد يئنيرا 

ُمدوءقكآنمئ ءاؤسبمر,أئئ نخال: قوله بديل الحرم، الحرام؛ والمسجد 
هانئ•سأم مذ به المري لأمه مقه؛ يه وأزاد لالإّراء:ا[ مد٢^١^^ 



uLiS (اليهادuU  tj٤٩٩ا احكام اياخوذ

لماءمذ بد لة لإكذ ثم هإذ منه، ينئغ مذ إليه حرغ زئوو، جاء قإل 
جاهلا،كان ؤإل عزز، بالع، عالكا يحنه مإل لة، يادو< ولم إليه، حرغ الإمام، 
يقذهإل فيه، دهذ ذلمأ أحرج مي، أو مريصا، كاف نإف وهدد، ويذ أحرج 

بجئضله/فيمم،ضفذث
مح؛أنل•

علالعناق لذ آم، ثلاثة عل المديك، زيق مذ الحزم وحد 
أميال،تبعة عزقه طريق ومن أميال، تسعة الخعزاثة طريق ويذ أميال، مبعة 
أم.عشزْ جيم طريق ؤمذ 

يحلواقإف أيما• محن لم يعوض كاف ؤإف لحز، لم يحوله عل صا-لحهم قإف 
المعوض،انتوقوا لأنم العزض؛ يقإ أحد عش، صا-قهلم ١^^؛ الموضع إل 

مدره.منهم أحد بعضه، إل لحلوا ئإف العوص. محلمزمهم 

قفل

زونلئا عرز؛ ذحل قإف منلم• ا"يلبمحإدؤ مساجد يحول م وليس 
ءصزبة،قنزل، بمجوؤ، وبصز ١^ عق وطهتنئ •^١ نأيت هالثات عتاب أم 

زأخنخةمذأنزفكندة.

البللأف اللهّ_،؛ مذ الصحيح جارل الدخول، ق مسلم له أذف قإف 
٩^.ء اثنمت قأنزكأ ١^، زفي م دم فء 

وْتثعمن عل هدم موش أنا أف الأفعري عياص نوى ج محور؛ لا وعنه؛ 



صأضاه1ييصالإئماح4ارهضنى

إثهت هال علينا بمزأ هدا إتق\وال1( هل وهال! حطه، عمر يأعجب ؛٥^١^؛، 
زلأفص. هانمهزة ص ه1و: م؟ أيب لإ؟ هاو: ي َلأيخو 

اث،لإإاشد،

قفل

مىأدى يمصدهم من ومغ الدمة، أهل حمظ الإمام وعل 
واحإو-يمغأاكبيع؛.( أمارى امتقاذ بعد منهم أمز مذ وامتقاد والآكمار، 

و1فأجدبّهممابنيهلحمظهم،وجمنل■أموالهم- لأثمبدلوا احدمنهم؛ ما 
اءتناؤْ.تحل لا ءم، لأنه انؤ^حاعة؛ تحت، حنزيئ، أز 

عبمإدا إلتهم ود ااثلمول، عثه هدر ثم مالأ، ا-لةررج، أهل منهم أحد ؤوف 
اثن1واذ.->تكلمأمال و~ئمخأ\يذ\هأَفي المنلم. كإل اك1نة، مل يه 

مضل

إنمافلأف ام:ته؛ لزنة الحاكم، إل زذئئ ئنبأ محام ثإذا 
روايتان؛مميه ذميانإليه، تحاكم ثإف واثب*• تته والإئصاف المنلم 

^^فيأةربجمآوناشُه
مح،كالحكم يرحب، له، وامحم واجب، عنهم الظلم دهع ولأل لالأتدة:ا،أ[ 
النلمث.

افبلمول ركهم؛ وبق تهم الخم بئ قق بل نجن،، لا واكاطت 
تجمهلسا؛؛نلآمحالكمحان،هاف



اس(م احي اياخوذض  uUاصادرةت1س 

امحا:بجالككأتي
مؤث؛ن ممال: اه لخزو الإنلأم؛ بمحر إلا تء ٣ زلا 

^محاسئمأسط4لالأممة:آ؛[.
قي، juillJ؛4 \إلثإذ الإخاق. اهإثزذ4 1حومحاإو ذئاثإذ 
مللَاخدمحا، أن امحم إل ئثمح ثإذ بمو. ري؛ ص قه احم 

عني(4مس أو بتي؛ جثآءُوقةمحا ؤءن تنال؛ موله لأف اخوو؛ يلزئه 
الولاثة.مل الناهيين تالاممة:آأ[نزلشِفي 

محل

،١٥٧لألإ،ممابمقدبلسم، 
ثئودئاارأل أس: نوى ج النبم؛ عل نجب ما علة وجب والخدف، والقرية، 

علة.مممق حجزين« ثئ اض. وثول ممتلة لها، أوصاح عل حاويه قتل 
ثنيإحصاغقا،ئد^١ يهودينح، أئ الض. ءرأف عثزهمحة: ابن وووى 

حكمه،حقه ق مكث الإنلأم، حكم الثزم وهد دينه، ق قرم وَلأثث يرجه" 
لككبم.

لإيهفيه؛ علة حد ئلأ وئحوه، الخمر، كثزب محريمه، يغتقد لا ما ئاما 
منكئ،لأثه يه؛ التظاهر من يمكن ولا ^، I^LS"عقوبته،تجن، ^، ينتقد 

عزر•أظهزْ لإل أظهارْ، من يثقن هلا 



صيقضاهإنينيصاسمماسبجضل

ٍيي-

إتر* * إ

معهما عئر نصف منه اخذ عاذ، ثم بلده عتر إل الذمة أهل من امحر وش 
العشور،مالك بن أس بقي هال: سمش بن أص ووى ة لمال؛ ائ 

ناش أنا قال: ءلك؟أ الث1ووئء ه بتم مملت: 
العشر،ربع اثنلوير؛( ئ آحد أو أمرتي قهبمنئ؟ اظايسر بن عمؤ عاثه لجتش 

أحمد.الإمام رواه الئئر• نصف الدمة أهل نمن 
هوجبالتجارة، ماو حق وَلأنئ للحل. هدا؛ ق مواء والأش والدكئ 

 Jوما Iيوحذموله معل عألمهى، جريه لا لأيه ؛ ١^١۶عق تحب لا الماضي
اصح.والأوو الدمة، اهل سائر ئ ايريه عليه تجب لا بمن 

التعليلعل الواحب زلا/؛ اات؛ر؛ هدا لعموم عترْ؛ أو يعلبثا كاف وسواء 
العشر؛عليه الواحنر أف أحمد وعن العشر. نصف ودللئ، المتّلم، عل ما صعق 

منآخذ أف مصيما، نيؤؤينئ عمر بعثى يازث حدير، بن زياد روى ت،ا 
أحمدرواْ العئر■ نصم، الكتاُس، أهل ثصارى ومن العشز، ثعلب بني ثصارى 

محال؛حميد، بن لاحي ووى ة العئز؛ منه ١:؛^ حربأ، ثاجر إلثا يحل ثإل 
يأخذوفكبما داو،ت علينا؟ قدموا إذا الحرُب أهل من ثاخد كيم، لعمر• مالوا 



٥٠٢ةتاو،ارجهاد)دابالءقرر( 

مم.■ئذ/\ ةكدِلك : Jliالئئ>. لإ\.■ ِممحا؟ 
وة،لأم ذبك؛ ثي بمك، الرك أو عب افمحف الإنام رأى ؤإذ 

من١^ من ثأحد لكو انه ننحهبمثئ عمن عن زوي وقد لك»وزاج. كئفيمه قملك 
•ا-ثملإل ليكثر \}ئلمو:' نصف والزبب الخطة ؤمن العفن، المطخة 

بنهعلأتم شماه منهز يوحد ثر بمثنة، دحلوا إدا أثم الماصي ويكز 
محقعليه؛ ذليل عمر وحديث اقل، من يوحد ١^ أحمد كلام وظاهئ المنّلوان. 

والربتب•الخئطة من أحد 

روابمازتشه أوجرير، حمر بجاريهِفي كائن، قإذ 
حمها.ثمنها من يوحد إحدامحا! 

املإخ ررزلوم صز: ئزو و عقله ئن ئزد محدث و أحمر ثاو 
منها.١ عق إلا ^!١ ولا؟5ول محثد. إنثاد ^١ (<: والخنزير

لرميبن عتبه أف بإٌخاؤ5، عبئي ابو روى ل،! ئيء؛ مئها يوحد لا والئاتة؛ 
بصدقةإق ثئث عمرت إليه ثكث1ا الخمر، صدقه درهم ألمح باربعن عمر إل بعن، 
*^^٧١١لا واش وقالت الناس. ديك قاح؟ن المها-حرين، من -تا ألجن وانث، ١^^ 

ءمءبمدثا،قنزخة.

ثاويلألأ لأف الخراج؛ ِق ثمنها® من وحدوا بيعها ررولوهم عمرت وقول 
منهم،ثاحذوها لأ قمال! الخراج، والخنانيري الخمن ياحدوف عنالك إف لعمرت 

ثزاشأثم وحدوا 



صضاه1همنيصاسمءاصبجينل

محل

منثزخد آئ ن1\و أيئ. ه نز نوة، ولا  ٥١ل ثزخد لألا 
أذا^^^ظثُموةَلإمحأنلأبمم 

إلحاء ثصزاسا أف ووي تإ الصحيح؛ زالأوو الأحد، متعين الئاه، ومت، حاء 
انت،؟ومن عمر• قال مريم(• حذتزي عاملك إل صاو،ت ظ^بمثق، ا-ئاد_ا بن عثر 
أفعامله إل كثب يم الشس، الئيح وآنا عتر؛ ئال، الئيح آنا قال؛ 

أحمد.لأصة.٦٥لأث٠محلا
ابندكزْ وما كالزكاة. نره، إلا الثنه ق يوحد محلا التجاؤة ماJ( حى زلأنه 

هملأبجظشُمءٌخم،ةولء
اول.

ل؛\5ولاآاJ،؛ ومحير الأحد، وومت، منه، أحد بجا كتابا له يكثب أف ؤيتبغى 
سلخُضلأث>خدثُثئزئأتح

نخل

العثرةالعشرِفي تجب وهل ء• ص، دئافر• عشرؤ  oiأم تجبِفي ولا 
وواةم،تعل العثرين؟ أوِفي 

فيهمحوجن( مقال، نصم، واجبه يبمع مال لأمثا العشزة؛ نجّث،ِق إحدامحا! 
كالنيينِصإ.



٥٠٥ىباروهاد)واباىثووا 

منلمعل ولكْ مها أقل ق محب لا إلاِفي لانجب واكايب■ 
نلأمحهايفقوذلإمحث،هم.

منخد يال! يمحقمملبمتق عمر لأف واتممر؛ الميل ق نجب حابي* ابن ومال 
دومحا•كلنيندومحا 

قفل

كاثشنإل التجارة. لعم لاثه منه؛ يأحد لم بإله، منتقل العاير عل مر يإذ 
مخق لأنه له؛  jA\بمج أنة أيد كلام ظاح ص، زء محازة، ئنه 

بثثه؛إلا ١^ يغوى مبل ولا كالزكاة. وجوبه، الدين ممح بالتجانة، يتعلو 
الآضل:راءَةشه

وزاءن:صه اسه، أمآ ثادعى جاريه، معه كانش ؤإف 
مها.اطك قد؛ الأقل لأو قل؛ إخدامحا: 

لأأهممنهإثائهها.



بن'ضلاصد الإمام ص ي ام،ني ظى السق 

مه ه
jUu،j __ سسأا،سس/س«اسا،اصدبع

إM ثل M -إ 

زالإ.نؤ1غالخز:ة، دو من ١^٠^٤ ك؛; ثلالإ لأخي الدس هقد يمقص 
بجوط؛ثز أن همي شرط نناآ انمن، ثقثاُل آلإنلأم، أخكام التزام من 
هإداالملة، أحكام ويلؤموا ايزيه، ينهلوا خى أمن سح1ةثوةن\ق اممه لأل 

^تئوامذذبمزبمثاي.
والقتالااثانسن، مى الأمال متقي العمد لأف العهد؛ مضوا ممد ياثلوا لإدا 

به.العهد ئاسمص ينافه، 

ممئإن!دللث، سوى ^١ هأما 
^طأمم:قلثنيم،أزقممصأطمحا:نافمثُانمن، 

أنإيواثبانميئاح، إصابجا أن بميئة، الزنا أو ء، اوز ظع أن دينه، 
سوء،أوكتايه أورسوله ينال أوذكرافه المنلمير؛ا، عنرْ عل أودلالة جاموس، 

قفتؤرواينال،ُ

لنص س ة ي  ٣٦١٧نناءٌ بث، النهد ققص إخدامحا: 
نداي نا ممال: الزنا، م ئنيئة ١^^١؛ أزاذ تيل إي لإ زهثئك 
اأمدس.مصل؛اتيمإ ؤأمربه، صاخناكم، 
سمعتهلؤ ممانات ه اش رسول ستم راهبا إف نْ؛هبمثمحات عمر لأبن ومحل 

Ji_J ،^ اوحمنعد أمز ١^ ثمحههثبمه عمن عن زروي هدا• عل الأماف ينط لم إما



٥٠٧ةتاباّاد)بمبئسضبهاس( 

عهده.حلع ممد منها صرب وْس ا-ثريزةت ملح كتائب، ياو>ؤتي أف عنم ابن 
كنا!وهاثلعهده، يامص جانبه، مذ وهوالأمن الدمة، بثمتقى يم، لز زلأنئ 

الانلم؛ث.

العهديمضيه ما لأو دلك،؛ حد عانه ؤمام ثه، العهد ينتقص لا واكاسهت 
ماءمحوجن، باق، ةتادلم، عذ والكم، \,1ئييخ؛.( وأحكام ا-لزية، اداء التزام من 

النهد•

ؤمْ،الم، إنيار نرك انمذ، ض كالئي ابماو، ناي مآثا 
صررولا بمضيها، لا ١^؛- لأف يه؛ عهدهم ينتقص لز علتهم يفرط لم قإف 
ينتقصعهدهم أف الخرقي كلام هطاهر علتهم، قرطث، ؤإف فيها، المسلم؛ذ عل 

دمهحل عثه صو-لآوا تما بمحاش العهد مص ومذ لموله؛ بمحالمتها؛ 
وماله.

انتيماءبعد عنم، بن الرحمن لعبد ابريرؤ صي كثاب ل، أف ووجهه 
ه،الأنال زبثا أش1ا، ي مئا ما خالثا أن ^;١ ثخذ نلذ ١^: 

والئهاق. oJbl*ilأهل من محل مآ منا ، 1Uحل ومد لنا، ذمه ^ ٨٥
الخز:ه.دو نذ ١^٤ ي ^١ شزطه، زلأنئ 
انمنم ضزز لا لأنه به، ال،هد لا:ثقض أضخابثا: مذ ي زئاو 

يزكه.٠^١ ويلزم يعزو، ولكنه الدمة، عمد ينال ولا فيه، 



سقضادلانيضصالإئماسبجضل

محل

لألالخزبِإ؛ لكلأسم أفناء، أرثعة بتن فته الإمام لجو العهد مص ومن 
يأسهثه، أمال لا كافت وَلأثئ الموأة، انتكزاْ أزاد ١^>^، صنب ;محهبمئ عمن 

ا>ي
دونم،منه وجد القص لأو نمضه؛ وأنلأد0 ننائه عهد ينقص ولا 

لأئإقد/اي،م:جمهمح،

محإفمئها، وجد القص لأف عهدها؛ ائممص طائعه هزتت، هإف الزأه ماما 
تحخذبجا.زتذيوُبمئفوي

له.ه ملأ الحزب، ذاز 
*n*



٥٠٩ةتاو،الآبماذ 

ج؛ه1بالأثن 

ملأذص ؤا1ذوو اليئ هأثا ٥!^، ئكي من إلا البجن محمد لا 
الثكزانوي الحديث. ئلأث« ص القلم م ١^ لقزو هإي نحقد 

حق،شر عثه اكره ^j، لاثه امحزه؛ يمع، نحقد ولا طلاقه. عل ساء وجهان، 
دللممخ،ممام.

الكمرق حنث، شواء بالحنن،، الكماوة وظزمه الكافر، يم؛ن ونحمي 
أغكفأذ ١^١٠^ ق الهِإوظنئ زئوو ؛ا : صنلأف الإنلأم؛ أو 

١^٠٢،أهل من زلأتث بنئ.ركاا؛ ؛رأوف اللمي لئ ممال، الترام، اللجي ق وه 
كالمنلم.يمينه ماُعمدت، الحاكم، عند انتحلافه يمح 

قفل

أصرُب؛أزبنة عل واليمع( 
ثنتملعل اليوار( وهي فيها، بالحنث، الكماره نجب، نحقدْ أحا-هات 

ؤولثة،لإاحددظمثتال: ^ ٥١لمزو الكمازْ، فتوجب ملته، عثه عاقدا 
لالأممة:هح[.دتاعثو.يم 

ؤيُواحداةأاش^١^،؛ ١^ لمول، فيه؛ كمارْ ملأ لخواليمم،، ١^١^؛،• الئرٌبج 
الاممْ:\'م[.له 



سيؤضاه1مهمصاسمماسبجضل ٥١٠

ؤ\لئ}ئثنقا0:
هائئززت و ١^؛ محي عي من س ء المحن أ0همتي آخدمحا: 

سه:ررئو"كلام النمن-ث و اللعو -يعني ثاو الثئ. أف .٤٠١ 
أبوداود.وواة ؤاف« وبل وافي، لا 

وافي،لا لنانه: عل مجري وافي، يموو؛ أف يريد أن هو المامحى؛ وقال 
1يلو.ظل أن 

خلافه.ئين ■^l،، كنا يظنه _;؛، عل عئلم، اف والتاق: 

الننعالمِفي حصر عائثه حديث ظاهر لأف الكماوْ؛ النؤع هدا 3، وعنه؛ 
١^١^٥،يوجّس، ٣ ماءس عل نمن ٥^٠١ لأف الأول؛ اللهّ_، وظاهز الأول، 

كالعموس.

ئلأكدبه، قاقا عنلئهاكاذثا، الص زهل الغئوس، نمن الثالث: الئزن، 
يمكنولا ^١، توحّس، لا منعقدة عتر نمن لأقبما المدهسر؛ ظاهر ل فيها كماره 

مؤذا،هاتويم،كئانة،كام.
ذمنئن• لاممانة اليتج بن >اص : JJأئ دئذئوو< 

منلم،،.امرئ مال بما ئاجرة.نقسمح ^؛^١ عل 'االخلف منهن: 
قلنمتة^.، ٠۵٥١١مع محالئن حالما لأثه فيها؛ تجب الكماره اف أخمد: وعذ 

محةكالحاك،ممل.
ثابمعئالأ.ثين،ص،،نحنمض، و ص



٥١١مم1ب،الآهاذ 

الرثصور لعدم منعقدة؛ عتز لأي فيها؛ كمارْ محلا فيه، ماء لا إثاء ماء وثزنم، 
العئوس.كثم؛ن فيها، 

عليم؛ن لأي الكمازة؛ فيها يب أف الميم، قياس الماصى• وقال 
منممتل.

الماصىلمال( الأع؛ان، ويالس، الميت،، كإحياء عاده، م1تحل عق حلمث وأ0 
كامأي ١^^، خ ١^. ثوم الظا3ة؛لأنة فيها قاسم،: اه 

بئا،زلأممندؤثا.مبجا؛لأيلأتو-بمي 

شل،

عنروي ئ عقنؤ؛ لم اممهءا ثاء ررإن( دماو<ت يمينه، عقيب استثنى محإن 
لأمنثاةأدوsاثد. قئثث،« افُللم شا؛ إن مماَل: خلمم »_ محال: ائ.أنة 

يلممعدمه، عدمه ومذ وجوده، وجوده مذ يلزم بشرط علمته المخلمويؤ علي، 
بجا•ابنتا بجنود 

ولاأحثي، كلام بينه، يفصل ولا داا1مين، متصلا يكوف أف ؤيئرط 
بهاكاثة دأتي الكلام، عام مذ لأف فيه؛ اص؛ ممن ئكوت 
المتتلأ.وحر كالشزط 

اشمثأن ظس انن ص ة الئنل؛ طل لن تا ١^؛ قدن 
روا0ادوه،ا ثاء ارإل دال(ث ثإ نكث، ثإ قتيمو\ن.< دال(ت 

أثودَاثئ.



صضاهاهمنيصاسمماسبجضل ٥١٢

الماصيوافرط الجلمى. ذامِفى ما الإنتثناء محوو ت أصحاث بنص ومحال 
جم،لإصالإطاة؛

ممها.ةكدلكنا;ندع الثني، يمجبج! ١^٠ لأف 
محثاو:اممب. زئول _، ش:زل الإض/س زلا 

الإنقاءُ،باه، ممد لا ١^ زلأة ه ه ١،^، شاة إذ 
خاف١^١ جوز أذ ف، و محانقز طلوئا،  jlS" Jlيال،: أحمد أة إلا 

ش.يؤذ سلثوم قوو و1إالوبجخلإ مجه، عق 
ظ

لقاصماته؛ من صفة أو ثعال، افب أنتاء من يانم إلا ١^٠؛؟!، ثتنقد ولا 
نحلفواأذ يتهاثم افه ارإة د١لت افب. ومول، أف نمح.بمنئ، اظايتؤ بن عمر روى 

عانه.متس أولمئت،ا< بافه، ماكحلفن حالما كاو محمى باباتفم، 
أئزك<اممد افه شر حلم >رمن ئاو: افه. زئرل أذ عثز، ابن وعن 

حثن.حديث، هدا الرمدي؛ محال، 

ئ،أنمش،أنمحؤ،أننيذللأ،،قامم
ِ ُُ

لمنه.

الكمارة؛محنليه يحنث،، >!ءأس'قيمإي اممه رئول لحق حلم، مذ وعنه؛ 
قلدخوله أول؛ والأوله افه، بانم ا-ظمه محأستة الشهادة، ثزش أحد لأيه 

الثلأم.همأ امحاء نائز زبمهه الأخاديث، ئنوم 



٥١٢ةت1و،الآإيإن 

ؤصاضِ؛لأئكم:
ونالكمواوم، واه، نغث: ي محه اشَممال لاثثارك نا أخدها: 

حال.يمين^ل -ندا يالحلما يموت، لا الدي والحي العاتيث، ووب الدين، 

واخباو،كاأ1ك، اممه، إل يتصرف ؤإطلاقه اش، عثئ بؤ ينمى ما اكاف؛ 
لأيهيمينا؛ كاف أوأطلى، ثوى إف يهدا والثائر، والؤحيم، والثلطان، 

ثئتمله،ما ثوى لاثه يمينا؛ ؟كذ لم اممب، عي يه ثوى ؤإف إليه. يتصرف بإطلاؤه 

فوثبثا كاذ ناوب، زالئازفي زام ئاو: إذا النايوؤ: شئ زئال 
البمآهاص ممال، ، ١٥١١^٢ إلأِفي ١^؛^، لأم نع صو لا خال؛ 

.Jالأئ

زالخالم،كاخئ، ممال، افه انم إل بالإٍلاق :L^^، لا نا اكاللم،: 
معينحرف لا لامه ث٠ينا؛ يكن ° مثأطيق إل ^١ . ٢٠ؤال٤ريواiؤمن، والموجود، 

يمينا.كاف اممه يانم الثبين مصي ؤإي، إليه، الإطلاؤ، 

وحالإنم، -هرمة ينعقي. إيإ الثم؛ن لأل يميتا؛ ؟كون لا الماصى• وقال 
بؤ،بملف قاصدا اض لأنم !؛ ٥١لامث أضغ، زالأثل ثة، خزنه لا ١^١^ 

قبمه.كالذ-ى يمين، ثكاف 

شو

تمنمي اشنحالوتمسم وصمات 



^ثاضاهافيفيصاسمماسبجينل ٥١٤

وعزته،اممه، كعظمه ءك عشل لا ثعال افه لدايت، صمة هو ما أحدحات 
ثماممه داتر صمات، من صمة لأما منعقده؛ يم؛ن ما يالمنم وكتريائه، وجلاله، 

أسإءه.أفّ؛هن، -يا، موصودا ول 
ويدؤته،اممه كعلم جارا، دبك عم عى ما ؤيعم حشمه، هوصمه ما واكاق! 

قالمتموصممدوزه، وشدنته معلومه، اف، بعلم يوى ثإل يميثا، كاف أطلى مإل 
صِبي،لأقلإهي.

j؛^؛،ليز ^١ محمله ما كلامه نوى لأنه يمتنا؛ ؟كوف لا أف ومحمل 
السلمJاكادر.ءاأ؛1ة 

;اتمان،الإنتمال عرف ثه امرق إدا لأيه يمسا؛ كاف اممه، بحؤ( أهتم ؤإف 
•اف، قدره هأسثة والكترتاء، العظمة مى لتمسه ينتحمه ما إل اُصزف 

ثعال،اممه صمات من ممة أمم لأيه يميسا؛ كاف اطه، لعمر دالأ محإف 
سث،وهد اممب. يماء مهومم واحد، والعمر العمر ويمالاأ اممه. يبماء ههوكالخالمؤ 

ظم»اسهمنهؤ ثعاق! ، ٥١هآو عزف لها 

دعة١1^١ وهالا 

جثيمذ الأنصام-c عق هريق ؤما حججا ررمه مد اليتم( لعمر هلا 

هبمه.اثدى و دونا ي هوبجن، ^، ١١أنزابمن ، ٥١زا:دلم هال: \0 يت
 )Jصفةاممه كلام لأف منعقدئ؛ يخن ُءي افه، كلام او بالمزآن، حلم، وإ

بىلأما يمتن؛ ههي منه، سورة حلم، نإف اممب. هوكلام والمزآتن صماته، مذ 



٥١٥ه1واالآر4اذ 

ودمألئيايىثتائ•' اممه محال فيه• المرآل لأف بالصحف؛ حكن إل  illijSjالمنان، 
S• *ه نكرن . ؟_[UU:_I  -٧٨.]

اممبكلام عضل لاثه مهو_؛J(؛ أوأماثته، ميثاقه، أو افه، بعهل• حلفن ؤإل 
الإنتماووقرينه ٦[ * ]يس: ه عهوإوةم -أوؤ لعال؛ كموله وماثا، به أمزثا الدي 

نإفيمينا• كاف دلك،، وثوى والأماثة، واليثاق والعهد يال،؛ نإل إليه• صاوقة 
روايتان؛قفيه أطلى 

ءملفرق لكنت إذ اللام زلأف لدلك، محنا؛ ؟كوف إخدامحا: 
فيه.دللئ، يحل للأنتعراق كاثت، ؤإذ ؤمتثاقه، اللب عهد 

محضلتينائ،خانكئازة.
شل

والصنر،الظهر عل ثدحل الأصل، وهل الباء ثلايه؛ المنم وحروف 
الواو،ثى بدل وص والتاء وحدْ، الم عل يدحز مبجا، بدل وص والواو 

صحيحا.قثتا قباياأءن-لمكال افبثعالوحده. انم عل وثدحل 
صحيحا؛كاف أوابر" "بالمحسس، لأقوذس اممب ممال! حزن،، بعثر أقتم وإل 

رفياش.ءالائ,هلنكاةينلإثههسه. 
واحد٥٠إلا أردمت، ما آض قال،؛ واحاو.ْاا، إلا أرديث، ما ارآينه يريد؛ عبي■ 

لميإذ *قيه، مع نمثا كاف اليمتذ، وثوى لآقوس، "بالئقع~ اممه قال<ت نإن 
ااءطارس،؛ابو وهال، قصد0. ولا مالمرصؤع يأُتإ ٢ لاثه ضنا؛ ؟كن لم ١^٠^، يرد 



سقضاهافيشصالإئماسبجءتبل ٥١٦

١لعزية.أهل من يكوف أل إلا يمينا، ؟كون 
دالِقرْ؛هقبمق بكر آيا لأف يمسا؛ كاف اليمتن، وثوى اممه، لاها يال! نإل 

اممبعن يماتل اممه، أند مذ أتي إل يعمي لا إدا اممب، لاها قاده: أف محل تأب 
ضصكشُإ

يافء،أمتمت أو؛ تافه، أحلس أوت تافه، أمم او؛ تافه، أفهد ؛ ماو ؤإذ 
عوكثة سث، مد لاثه يمينآ؛ كال أطلى، أو \ربجخوإ.( وثوى بالأب، فهدت أو 

يمينا.؟كذ ثم ماصتا، هعأه أوع، داتا، يمعلة عثا بدبك\جو مصي مإل 
الخزي.ظاهركلأم عزمئئالأب،ِفي و: أ•ءزمثاطه، ل: ١^ وكيلك 

Jlij  :زلاالئزع ئزذ لأنةلإ:ئغمح أئلققإةكن:طا، ؛ن أنوم
الإنتءو.

لثنا،أمثمت، مد>يزهأ لأف مهويمين؛ ياطه، أبته أو؛ داطب، من، هاو(أ ؤإل 
َلأهفلن،شهدث أز: خ1نئ،، أز: آبئ،، أز: أنمث،، ص آؤ. وي 
هو_؛j،.مما يئتمله ما ثوى لاثه مهويم؛ن؛ اليميذئالأه وثوى 

ووايتان؛همه أطلق، نإف 
مه هإِل نالإنتءJ ١^٤ ئزذ ثة بث، لاك ئز:سنن، 

الضممال، أحطأثه، مما أصيت، ب، كخ3بي ، ٧٥١رنوو يا عاتا1ئج أهننث، هاو: 
ر)لأتمسلمياآوا؟5ر((.س؛ 



٥١٧مم1و،الآهاز، 

cJUj  عنرو:بن نيد عاذ5هدنت

ظاكؤلأسطىٌآيئلأ؛ستيىضظ 
اشِمماو.١^ ِني اكإمحل لأنه ؛ ٧١ؤاكاته:لأمحد 

وعنهأبي. ابو امحازه يمينا، لإكذ لم ا-ام، وأراد ُاش حلمت، داو(أ ؤإل 
لأءمحإي٧اشِمم1ل،الدم،؛ ثالأئُل لظانةلإمارْءف، ام 

مح:وئهُظلإئوخنث
لإثهيمينا؛ ؟كن لم اليْيرن،، عمد أراد لإف ٥!>؟؛،. يمين، عئ يال؛ وإو< 

١^٨^٢.هللملإكنجمنا، صمته، ولا ال؛هئعال، يانم يأت، 
محل

نبماثمُنق\ك:اشِ كئزو الإبجاُب، ق واللام إل محة: المني.أ-مف، ثمحاب، 
و)ما(]التغابن:؟[ ؤئوبقمحتؤ،لقشه ثعال؛ وموله تيوترت'آْآ 4 لحى ؤم،ئمح، 

يىذابج0ننئظ،ئ،4ممال: اشِ  Sy6الم، الخقتفهِفي ث)إن( ن)لأ( 
يموق؟ا؛ش أس ثعق لأ أيميهر جهد أس ؤوأثّموأ نخادت وموله تاكحىتآ-ّا[ 

هئدًظر ينتوأ ؤء نخال؛ كموله مزاده، وهل ونحيف،)لا( 
المس:امرؤ وهال تيوش؛هخ[ 

قاعداآبنح افه يم—؛ن ست، سل
أي:لأأ;نحقاءدا.



اسقضاهإييصاسمماسبجضل ٥١٨

نإلالصم. بجوايت، محة لم لأثه يمينه؛ ينعقد لم صل، باممه د1ل؛ ءإل 
ا-ئنث.لاثه ا-لثالف؛ عل والكماوة يمينه، ايعمدت لتمعلن، ثاقب ت محال 

شل

سواءمحهل حرام عئ افه أحل ما يال،؛ أو ثسا، ثنيه عل حرم ؤإف 
ممال:اممب ء ثزط؛ عل عكة أن دلك، أطنق 

لاكميم:ا-آ[ه محلاأذم ظ أس ون ث وأثث أرع؛جك مبماث 
عندهاؤيئزب ؤيب، عند يمكن، ه الضر رركال عائثة: دالش الك5فيرَ. يض،ت 

منكأجد إق يلممن؛: ه، الئى علتها يحل ايقا وحمصة انا فتواصست، عتلا، 
ولر،عتلا مريت بنر ررلأ، ممال: دبك، ممالتا إحداJا، عل محدحنر معامحير، ييح 

ئممقعؤه.]ص:\آ. ^^يآلإلوممتآأءممه4 يئزلت،: أعودله«. 
محالومحي له. مال لأما ماي؛ كثحريم ثهو ولدم، أم أو أمثه، حرم محإف 

القيؤ.نارثه ي ل نزلت الأؤ !ئ الحتن: 
قفل

كافث،أو: الإسلام، مى هوبريء ممال،: الإسلام، مى وا-ؤئوج حالمه نإل 
عيبملة حلذ »_، محال:أنه الثن،. عن، وو$آ ة أيم؛ مء، إذ تأودي، أو؛ 

و.ثممق دان« ء محين سوا، ي الإنلأم 
محهوثإئ.ب، محي كاير محإو الإنلأم، منر بريء انه حلفن ارس لئظ: وق 

ناوا«.ءئادداللم:دنجغإلالإهم داو،ثإن'كان 



٥١٩ةت1سالآهاز 

فكمانة؟موجته يمينه سعقد وهل 
روايتان!فيه 

البيعن ثابت، بن ريي ض بإسناده بكر ابو روى بإ تنعقد؛ إحدامحا: 
محهأنإ:بمسأز:مائ،أن: 

'كمارهررعليه ماو؛ الأساء، هذ0 ِفي محنث تها، كئلمر اليمين( ز الإسلام مى 
يمض،®.

هايث، زلا ١^، محق P لأنئ ظثه؛ لاممازة ؤاكاته: 
بمحواكنحف.

يمهالص؛تام، أو الصلاة ك دم أو ا"قنا، أو الآو1 حلنت وال( 

كلق ومنمبمثه اممه، حزم التي القي وقل بمحوالصحف، حلم، ؤإف 
مال!ؤإف الآ5مز. يوجب لا لاثه عليه؛ ثص فيه، كمارْ محلا ثمنه، لعن أو أمر، ما 
لدكمارة.موحس، اثه عل ثص أحمت أف الماصي مدكن كدا، موضع ق اممه يرالم؛؛ لا 

قفل،

المحنثس ينرمح، انه يريد محنك، و نمني آحر؛ ممال زجل، حلفل ن1دا 
يعلىلأف سعقد لا ثعال باش اليمترا لأف نمنه؛ ثنعقد لم يلرملئ،، ما 

انفد_؛،، و، ذك كارت٠ وَار، ض. و، خد وَلأو اللفقل، تاثْنة \م 



حنيلاصدبن الإمام ضالكاششهق4 اسق 

^^ه،أزلأؤمحلا:وئةص،
ءىوبجا، ثاذ َلأ4وه. ة  ٥١تصغ زلا . ٥١كا:ئ،يلإوة ثدا لأن 

التميرنيجانحقدلأن والعناق؛ اسمأق، اممدتتحنه فيها، ما الترام 
بالكناية.لأمالاهقل. داله؛ ويأنحقديالنمن 
زالقاق،ممال لأشِ النمن م صل ا.قئاج، ذي ص النحة 

النحة.عمد عند الناس -تا ينتحلف ١^، وصدقة وا-لثج، والطلاق، 

محل

المحلوفيئرم ولا الأكضر. وبئ نمنه الإِفي مح، يمثنه ل محئ والحالث 
دأُت،منيا، خوا ي هزأت تحن عل كلقث )٠^١ ١^؛،لقزل ١؛ ^و 

عله.مممق ضنلث،® ض وكمن ئوحم، الذي 

ممال:اممه  Syiص لإ محزقا، أن ^^١، ه \1ة)ئ ل مم^ 
لالأحزاب:ه[مبتت$زه تنين ما ؤونجر هء لحطانُ منا جنيح عثا==ظم 

عليه"انككرهوا وما والشتنان الخطإ عن لأنتي محاور افه ررإو :٠ البق وموو 
كالنام.ئ،، م للئخالثة، قاصد ي زلأم ؤالدازuني، نا.بم اس ^١^ 

النامي.عم أفنه لفعله، قاصدا علته اأحلوة1، قذل لأمه كئنث(؛ ١^ زعئة: 
عقسلم أو عإرْ، يظنه قهثمه هلائا، ئظأ لا حلم، كزحل جاهلا، قعأنه نإل 

ئدزئاعطا٥ -ثمة، يمفبمنه حش يمارهه لا حنمؤ أو ئه، ينذإ وللم فيهن هز حماعة 
قاصدللمحاكة.لأيهعتز روايثان،كالنامى؛ ئفيه قوجدهرديئا، قمارقه، حمه، 



٥٢١ jLwVluL؛؛

محته،ينتح خن عليه المخلوق ولكف معل، ألا عثرْ عل حلم ومن 
هالئلئان،بمني، بمئخ لا ي؛ لكذ تإذ لكيالف. ابيل ذ ئهز 

jالبجن ثوم لا ة لاك 0^>؛؛ الخلوط ابث ذ انوي نا.قاج، 
الشمس.^نع الطلاق ثعلميق محأفتة امتناعه، 

*ء أ* 



اسقضاهاينيصاسمماسبجضل ٥٢٢

^،IoIaSuIjء- 

 L — * ثل Mإ

الكماوةثواءكاثت أويعده، الحنث، هبل الكضر ههو حلمر، ونس 
اش.!رموو هال هاوت ;ْءنبمئ نمزة بن الرحمن عبد نوى ثإ أوعتره؛ صوما 

هكئزمبجا، خ؛ئا ي هزك زنمن، لحالت ^١ تئزة، نن الئض همد لا;ا 
حإر<،هو الدي است، رءيم ت لمظ ؤؤ، عليه• متفق حيرا؛ هو الذي وائت، ، _jis_ض 

الحزح.يعد والعتل الظهار، ككمازة هجار نببه، كمزبمد زلأنئ داود؛ أبو رواه 

فضل

لممإف نهبه• أويعتل اويكئوهم، مشاكس عنزة يطعم اذ ق وهومحن 
ولثغنؤآ أسأللعو_ يؤا.حدئأ Jعالت ، ٧٥١لمول ايام؛ ثلايه صام نجن• 

قعنوفما أوسط من متكئ عثنة جمننهآإف١م ألأثن يثا ثواحرلظم 
١ي٠£lخلمإدا١ن١ؤ تالمع منو;محوفيسأوئنلإنأوميرتس 

الظهار.ممازة والإطعام^؛، العثل ثزلحنا وئد ]الائادة:ا'خ[. حلمتيه 

وسميرللأية• مناين؛ عثرة كسوة من أمل محزئه هلا الكنوْ، هأما 
جمها•وحماربمر ينع ؤللمرأة للرجل، ثوب وهو الصلاة، و محزئ ايجوي 

الكنوة،فيها مثن هماده ااك5من لأف وحده؛ إزار ولا ١^^١^؛، محزئ ولا 
الصلأْ.دامثهت.ا 



٥٢٣ه1و،الآهاز،)وابممرئاسم( 

كنوة؛يسمى ما وصائر والصوف، والهتان المطن مى كسوتهم ومحزنه 
ا-إقديدمن ك1وتئلم ومحور لا أف موجب حشها، يعئ لم ثعال افه لأف 

معيث،ديك لأف محرئ؛ قلا بالثتس، مشتته دمث، ^١ ؟كوف أف إلا والكس، 
العيٌت،.الخب قأئسه 

منأوأشهب م، جس مذ وئامهم جس مذ اشاين كنابمص ثإف 
نإفواحد• جس مذ لوكال كإ ئجاز، عثرة، وأطعم كنا قي• ِلأثئ جار؛ جس، 
بعدةعلثه المنصوص جنس مذ أحرج لأمه جار؛ بامحهم، وكنا يمشهم، أطعم 
مذواحل- كو زلأل واحد؛ جس مذ أحرجة لو ء قاجرأ، الواجمت،، العدؤ 

اقاء.ئع كالئمم نما ممام العدد، حمح غب صاحبه نمام يقوم ^■^؛ ١١
لأفمحزيه؛ لم كناهم، أو مثايذ، حمته وأطعب عك•، نصف أعس نإف 
والصثام.كالإطنام يصاحبه، أحدمحا بخئذ قلم متباعد، محتلم ممعودمحا 

ه١^ لأن لا؛فوط؛ ١^، الأ؛\م ضزم غب القابع ث؛نمحط 
وابنأف قراءؤ ق لأف الأول؛ المد•هب ؛ ^٠^١٠دلتل، بعثر دنيئ"ْ بجر ئلمم مطلي، 
ه،١^ زئون مذ نم،ناة ض نالظاهث ئثثاإ؛نات( ام ئوثلاثة )صام ننئود 
حترا.نتكون 

فضل

أحننوص النسر، \ح دلك لأف الصتام؛ أجزأه العد حلم، ؤإف 
له.مالك عتر لامه يلزمه؛ لم باقاو، الككضر تئثْإب له أذف ؤإدا العك•، مذ حالا 



حنبلبذ الإما،ااح|د ص ب ض اسق  ٥٢٤

عقة؛محهووون:محشمحلأنجمحلإتم.نئاو 
يه،الأصُ لا ئ قد \ع لأَنلك لأي شُ ئة i• لا 1خنامحا: 

لألابه؛ تكمئ ما هدو ومهكه فته، تنده لا أذف إدا يائاو التكفمث لا واكاسهت 
السا ممل يه، ما،5^ 

محرلألعنح؟علووامحت
يالعتق،ثكفوه صح ُالإطعام، ركضثْ صح من لأف دبك؛ لا إحاوامثاأ 

كاو.

يزالإزث،،زمحذبم
بكد.

وجهان:مميه ممعل، كماؤته، عذ مسه إعتاق لاق ماذف يلنا:قوو، لإل 
لآهمئضي.فامأثثءص.

ئ،لأتجمحاهم;ا،يمولم:اذل
يىظ4ُ،ئإبج>محاإقف،كالإ.

بجقئ،ءيزلكشءلأ
انهآحر، وجه فيه بكر• ابو ومال مجه• إبراء يملك لم عرمائه، بعض إبراع ل، 

محزئك•



٥٢٥ةتابالآإبماى)بمبممارثامجا( 

مماوسو، 
هبمهإ:همعنم.ثتي

ولكلالأحوال أعأتظ اعتم زمن أول• لهنا وقه، حال ق اائال اكبخيو بلمي جعل 
ثوبزا،ولمبجلأمحشراأال.

ء

كماوة؛مذ أكؤ يلزمة لم كث،، واحد، ثيء عل كثترْ أيأيا حلث ومذ 
واحدهيمينا حأم،  ljUكا-ائلود. فتدا■حاJتا، جنس، من كمازاُت أنباب، لأنرثا 
واحد٥،يم؛ن لأما واحد٥؛  Ojlls^أجزأه ا-لإمح، ِفي مححنث خيمة، اءعال عن، 
بفعلحث نإل واحد• فغل عل حلم، لو كإ كمازة، مذ أكثر ما محن، يلم 

الباقي•ل بمينه ايحلث، واحي•، 
واشثرق، لا واش أكللم،، لا واف : _lJأقعال، عل، أحدا حك!، نإل 

رواسان:مميه ،، LlJب

لأماوالماصي؛ بكر ابو احثارها واحده، كمارْ اّإقميع عن محزية إحدامحا؛ 
كا-لتدود.فتداحلن، واحد، حسر، من كمارايت، 

أيإفلأبجا الجرؤي؛ يول وهوظاهر كمارْ، يمم كل ق نجب والئاته: 
كمارتبما،يمم كل، ق قوجبت، الأحنى، ِفي يالحثث، إحداهذ ق يحنن، لا 

الئثا;تض أين نجع زقن \لأئد الدب ؟م: م نال اتممانة• ثالنئث 
ش



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٥٢٦

باض،واليمين( لكلظهار الكماتة، محتلمي سميتين( واحد ئيء عل ولوحلم، 
مممشلكمحينأجماس(•

قفل

لألواحده؛ كماو0 عليه أف الدمح مماس هحنق، )\ذقتلإأ.( حلم، ومن 
واحدة،كئاوة من أكثز يوجسج لا نتا، الثمين ومحكزاو ثعال، اممه بصمات الحلمؤ 

دللئ،.هال، منعود ابن لأف كمانه؛ آية لأكل عليه أف عئة والنصوهس أوئ،• ^٠١ 
يال،:لأيه ؛ واج٠J١عتر ثيب دلك، أف ويشل يديعة• شنئا أعلم ما أحمد؛ قال 

كمارةإل وردم يمين(. كمارة ثعليه يمكنه، لم تؤبجا، كئارة اية يكل عليه 
ينمهللم لووحن،، إي واحس،؛ عيث عليها الرائد أف عل ذليل العجز عئد واجدة 

كالواحدة.بالعجز، 



٥٢٧؛ت1بالآهاى)بمبجامالآهان( 

وابجا«ؤالآثن
*tlx

بإثمينه تعثت هبف ما يمينه ثوى يمز ١^، عو الأينان ونبئي 
موضعأف ثل محاوْ، أو اللمظ ظاهر ثوى سواء يه، لثظ ما يوف ئواْ، 

مال؛اليثه لأف ذلك؛ أوعي بالخاص، النام أو بالعام، الخاص أو اللفظ، 
دوما إل يصزف الثاؤع كلام  jSijالأيإف؛ فيه فتدحل ما؛وى^ لامرئ راؤها 

ثعي•عل اطلاعه ْغ امح5لم يى5لأم اللمظ، طاهر دوو اراذْ ١^ عق الدليل 
1نامحأنل•

وهنأن U؛، وأ>ين أن ثاكهه، أن لمأ ثأئن ظث مثؤ 
ش.يوف ُه يه مثت معيا، يمينه زأراذ دلك، معل لا أن دارا، لدحلن أن 

يثربلا حلم، نإف ئواْ* بجا احتص بعينه، نئتا الركِفي أو اليز ثوى و1ف 
دلكلأف به؛ يئس ما كل يبينه نازلت مسه، مطع يريد العطش، مى اناء له 

ؤهيظم0تعال؛ اممه كمزل منه، أعل هز ما عل لقيه 
الثاعئ:نقال ثثا. لأظثئوو رد: 

 .............................Jزلأطئونالأازبخزث

ثمنه،زايممع ثاعة متمها، قطع يريد عرلها، مى وبا يلبس لا حلث: نإف 
قأثرا عزلها مذ وبا لأكؤذه لأف منة؛ فيه ما كل إل الخكم بمدى زلا حنث،، 
جماءها،يرى دار، ق معها يآيي لا حلم،ت نإف حديه. يجر قلم اليمين،، ذاعيه 



اصضاهانيهمصابمماسبجضل ٥٢٨

ماتهايئنث زلا حث، ( Xkjs■لب معها مأوى المني، j( ار للدار ؟كن ولم 
شرالإيزي؛لآلمحمامحبمف.

الدخولمنعها يقصد طالق، ه1دتا الدار، ثدحلين رأيتك إل محال! ؤإف 
ض:راثاقئت لإ ذنك، ثرذ لإ ^ لب;;؛1، نون خولها Jbئ ، ٥٤١٧
للقظه.اتباعا ثدحل؛ 

ملة،محمصا٥ يالمصاء، يتجاوزه الأ يريد عد، ق حمه لمضثة حلمل! ؤإل 
خث.بأم، ةضُ، 1لأ ثري ثؤئة، تز:ئ محع لا ^1،: نإن ئث. لإ 

برلإروجن، حلم1إ! ؤإل الصحيح. بالعمد ثن، بمزئج، حلم-،؛َلأ وإل 
iiJJb ،، محلادللئ،، يمتضى يمينه مسب يكوف أو روجته، عيظ بيمينه يمصل أف إلا

بجإلأبترومسمحا•
أوأروجيميثه، ليحل الدخول؛ مبل والطلاق التزوج عل واطأها محإف 

امرأته،عل لتتزوجن حلم،ت ينز أصحابنا ومال تر• لم ^-^١، يغيظها لا من 
عتظهالأف بمبر؛ لا هدا أف والئحح ؤندحو:تا، يظثرتبما، جروغ حش يم لا 

فضل

مالأنوي:رة ززى ئ ه لز:شُ بجنه، لب الظاللم نإف 
داود.وا؛و منلم رواه صاحثك،ا، به يصدقثه ما عل رربجنلث، ، ٧٥١رئول 

بمدَغالحالف؛ وهوعرف بالبجن، الش المش لبهم التأؤيل لة تلمغ لز و1إثث 



٥٢٩ةت1بالآهان)بابجا4عالآهاذ( 

الكاذبة.الثيم( عانه مذ حوها جحوده؛ عذ 

انألا زم و أيد ء ص ًأوشُ، ثلث طلوئا، كاف ثإذ 
كافإذ اتته،  iS^iهاطمه، بطلاق يحلفن إحداجما، ماستا ماطمه، واحدة كل 

ؤ٤!^، وئ كاذ نإذ اهق، ءنأحسما ظ يالب ظائ، اكلث 
ريي->شجنا هاو; حنظله بن سويد عذ بإنثاده داوذ آبو ووى تإ أحلمه؛ ١^٠^، 

٤ئلموا،أذ ^؛ ١١هتحثغ عدولا، دأحد0 حجر، بن وائل ومعل، ه، اممه وسول 
مماو;لا، دلف، هدكنJا .، ^ ٥١رسول هاسا نيله، قحل أحي، ١^ يحلنت، 

بمةنا كلامه ش زلألأ أخواكLم(( افلم ثأءئده4لم، وهأ محت، ررمحت، 
الئاهر•به عر لو كأ يجار، أحد، حئ يبمه لا وجث عل 

،ciijlj^^؛ Ijلا أف أحمد كلام هذثاهئ مذللوما، ولا ظاوا يغذ لم وإذ 
ينزحس ائ وكاذ الكدد-،اا• عن ثدوحه ا^ناريض ق ررإة :٠ اللمي ؤلمول 

ثلأ:موُلإلأطا.
رثيأخنإ نا ١^-^: ممال ناقة((. ولد عل خاملوك ررإنا لنيل: نقال 

^ملأدالإي1لأامحيى«رواةمئاوذ•
التأؤيل•بمي؛ ظريف، يكدب أف بذ أونع الكلام العلم؛ م بنص ومال 

فضل

اللمظ،مذ أعم معز متقي هيجها، سبب ليؤخ وكاذ لأب، ذؤأ لم ومذ 
يلبسلا أو العطس، مذ الماء لها يئرب لا محلم، زوجتة، عليه امثت، من معل 



حنبلاسم،ءاصدبق فقه ش الئام ض اُمميق  ٥٣٠

يحآقمةجثاءها، يثتفي وني_،ا داو، ق معها يأوي لا حلم،ت أز عزلها، مذ ثوتا 
نمامة,ممام واشند، النية عل دليل الئثن، لأل لدللأ،؛ القاصد محم 

هحأسببيتها، روجته علته امتنث كرجل الش_،، مذ أعم اللمظ كال ؤإل 
وجهان!محفيه يتعدى، لا يحلث •^lJ^، إل إسان أودعاْ سا، ينأكذ لا 

تم ززث ^١ ١^ كلام لأف صومه؛ ي ١^ نحم أخدمحا: 
امحتذ•^٧^، سببه، محل نحص ولم عمومه، عل حمو حاص، 

أيهالخاص، ءإزادة ذالا خالا قرية لأف الم،، بمل نحص ناش: 
التحصيتس.ق 1تقو}لن التعميم، ق النية مقام الثتن، أمحمنا ولأسا لوثوا٥؛ ما 

فيه،لظلم بلدا، يدحل لا حلم، من مثل فزال، لثتس،، ثيء عل ، I^Lولو->
علئه.أحمدثص ودكزأن بثئ،. الماصىث لقال يحله، ئإ الظللم، فزآل 

ملكه،عذ محرجا بإدنه، إلا نحزجا ألا ع؛دْت أو روجته عل حلم، ؤإذ 
المللثإ،بحالإ نحصيصّها متقى إتال ا-قرينه لأف يمينه؛ ثئحل القاصي• ممال 

وؤلقيانا وجهان؛ يبلها الى وي اثنالإ هدم ق بحئج يه. لوصئخ ما قافتة 
•صاجببجا عل مبجكا واجدة 

إلا^١ لا:رى خ1ف1،: أن قئزل، لانحئج؛لايإذنه، ِلخامل: خلئ1، نإف 
لدلك،.وجهان؛ قفيه هدا، وأفتاْ يعزل، فلأن، القاصي إل رقعه 

ثنحلهلتا: نإل بث. عزلا، بعد إنه بعزلأ، اليم؛ر، ثئحل لا هلثات قإف 
يمعزل، خر إليؤ يرمعه ملم إليه، رقعة وأمكنه ولايته ل قزأى يدلك،، 

رمعهإلته،لميب!•



٥٣١ةت1بالأه1ذ)إابج1،عالأبماذ( 

محل

\لث9و1<،هدا أئغ لأ حآم،: محئش هيه، بجا يمينه ، LMaj^، عدم وإل 
هصارا-اثمل، هدا أكنت، لا أوث ياطثا. أو حلا، أو دبما، تحاو العثب،، ^١ أوت 

م؟شَلو U أ; تة، ن أآ ئ١ أآ  lbsصالَ الئً، ^١ أكنت، لا أآ: كث!، 
َ" صءمح،ةمشئ. 

هذهدحلت، لا أو! هكثمة، س1حا، لخ-ار الصسئ، ^١ كثمت، لا حلف1إت ؤال 
الئداء،^١ وستستا لا أو؛ موح1ها، خماما، أو م1جدا، أو ممبماء، قصاوين، الدار، 
ميقحبمتؤ، اJثمينه، هذ0 وكبئ لا أو؛ يه، اعتم أو مراؤيل، أو قميصا، قلبسة 

س،ؤلأسسا،آز؛لأدخالأ،ئازة
وتاثبم؟كر،كك لا أز؛ زن-بمه، ٠^١ زلا زد، مد ؟^١ ككت، لا أز؛ _، 

عل1ه،حلمؤ ما وئعو عنهن، منكة فزاJ، نعد، صديؤ، ؤيدا أو هئد، روغ أو 
هداأكلت، لا حلم،؛ كنا!ز به، ئخبذ باقته، عليه المحلوف، من لأف حنث،؛ 

منض.زضوأذلأمحث،ِفيث1ام
علأو ررعا، تحار الهر، هدا عل حلم، أف مثل الع؛ن، انشحالت، ؤإن 

انتحاJتV،الأمال لأل يئتذلأ نإ ■^٨١، تحار حمر، أوعل ^■^1، تحارُتإ بيصة، 
-محكلماله.قزاو،

ومشيدلك،. يمينه ، 1jJ_jبصمة، مميد ئيء عل الخالب يية كاستن، ومتى 
نتحددابمهُ، نلأ:زكن، ص، زف مدة ؤلأته■ دازئلأن، لا:يغو ه،؛ 



اسقضاه1نينيصاسمء؛سبجينل ٥٣٢

عتتيمينه يثاوو ولا عنة، اوامل لملأن بقي ّنواٌ بعيه، اليم؛و( يعلمت، معثنا، 
كلامحنق يعئ، لم ؤإف بنكه• ثص لأيه والروجة؛ والدابة والعك• الداو تلك، 
لأفأوتكز؛ أوإجارة بملك إلك مصاية دار كز ويحول لة، وررجة بد عم 

١[.ه جةِهى مى ءم؟هودى ه ثعال؛ اممه مال تاكنها، إل محاق الدار 

يدحللا ولوحلم،ث داو. ولا ملأن، ملك عنه راو عك. بكلام يقثا ولا 
نكثأن نكن، أن ميز، ثؤ:ئ، قز زلا دابمه، :>كن ؤلأ _، زد ذاز 

 Uمحس،ع؛ث ئنا ثا ١^ إصامه زلأف ذكزنا، و خنف؛ زنمه، عل ب
قثئء.زمحاإلنيامحثة.

نحل

زالأنةاءولأدةأم>امتالأنتي، س1زوه تتلمث،نينهؤا ^^ن، عي؛ نإف 
عيل انتءلها النزف ل انتهز أبخاآ ^ الثنية، ص أخدي: 

أربتةويي موصوعها، 
كاراويةالناس، أكثر يعرفها لا منمورْ، فيه اخقيمة صارت، ما أحدها! 

المنتميتة،لتمصلة زالعذ.رة زالعائط علك. ينقى الذ>ى البعثر وحقيمتها للمرادة، 
علكالت٠لإ^ن ثنصرف مهدا الدار. فناء وااعذ.ره الطمس. اآكان العائط زخقيمة 

كالممزحقصار عتت0، يريد لا ١^ بملم لأيه اُمحقي؛ يوف العزفز الاسم إل 
له.



٥٢٣هابالآبمازا)؛ابج1مالآهان( 

مندون ا1شؤي، الثم يمينه ١->^>^، ، ^١۶يأكل لا حلم، ولو 
صر0.يوف \ئنية \ذ1ويا\لأ>ي لإحتصاص وعنيْ، البيض 

بميىداةِفياوذ،.
هدثعال اطه لكف نإل ^٤، ١١يمينه قناول لم وسمم،، أستظل لا حلم،ت ؤإل 

[.VY^uVl]ءتمءثا4 سمما ؤ ئاوت 

ئزها.شثها لئيم اشز؛ اماجولم:ثاثو م لف، خه 
سّمتهإل ا-اثالفؤ ( jwjادصزيىتإ عم، سميه ق بلدين أنل احتلم، ؤإن 

اللغات.^١^، _u أغلبجْ؛لأمملأردي، 
ليتناول اللغم، انم ثثل الحقيقي، عن الإنم يزيل لا ما امحغ 

لالحل:؛ا[ئمحماجخاف منه ؤ.لتأحكاوأ دغالت اقه محال السملث،، لغم الحميمة 
^،P>*jيأكل لا حلم،ت ^١ ١^ الخرقي محدكر الإنم، إطلاق عئد دلل-، يفهم ولا 

حيوان،لغم ^^٠^ لما؛ نثاْ ثئال اممه لأف حث؛ السمك، لغم ثى مأكل 
اممي.أئبلخ؛

اشم،ي؛لأكلأظئمحاج 
ولث.للميذةف،ياوغاكي 

والإ1م؛المنجد ثثاول يمينه أف عق أحمد قص سا، يدحل لا خلفح؛ ثإف 
هيتبع ق أثث أدن ٌ ل ؤ (؛ JIjuممال بيوئا، اانّاحد تمي ثئال افه لأف 

زىاصة، ق ;،١ كاف ^؛^١ اجام،،. التئ، »يز الأم: وق [. ٣٦لامد:
١^^،ق يثى لا لاك بمث،؛ لا أف زيقمل كي، دخوله ض، الئائ، 



سقض(مانيهمصاسمماسبجض ٥٣٤

حقيمهست لاثة زالدو؛ الشعر ست يمينه ق ويدحل . الأول النؤغ اشتة ستا، 
الئ1ه،زلا ١^، دخل زلا َلأثمشثقا، لأبجا ئ فيه لاثدخل زه 

اشِكلك.ثلأتج؛,

الماوبي؛الئنحاJ( يمينه قهتص الماصي! ممال الثنحان، عل حالم، ؤإذ 
الريح،طستؤ وهر أو ست، كل سثاول الحطار-_،ث ابو وقال عرقا• الثمى لأيه 

الربجالم،انم يثاوله لأية ولحوم؛ واأززدجوش، والننجس، وال؛نئثج، كالزرد، 
حممه.

بجا،ننيكاناأنمم.
ااتطاد_،؛م عند ومحن، يثثه،، لأئة الماصي؛ عند ئن، لب دهنهن!، ٣ قإل 
قافرىيشري، لا حلم،: ؤوف دهنهإ. ِفي ورفهإ ^^، هو إث، الئإ لأو 

واحدا•وجها تقن،، ^ دهنهإ، 
ممملا [لي ١^١^٠ لكن زمئا، خقتقه الإنأ نا:تازلة اكالث،: اوغ 

وجهان:قفيه بعضه، إل إلا ُإصامحته العادة عم 
^جياكى؛بمئومالإمف.

دالةقرينة هذا لأف إليه؛ الفعل بإصاقة العائم حرمت، ما قئتص والثاق: 
•بتيؤ لوحصه ما قافية بالإرادة، احتصاصه عل 

منحيوان كل رأس لأقل ؤدّث المائي• قمال رأتا، ياكل لا حلم،؛ ئإدا 
ئاف؛ةوعزمحأ، حقيمه فيه الإنم لعموم واواي؛ والحيتان، والصد، والطير، النعم، 

اني،ثالاءاض.الاء ئة،داِنةئ،بمك،زخأوف<لأبجوب، لأ



٥٣٥ةت1سالآل4اذاواو،جا1،إالآهاو( 

ملم ؤإذ والدحن، الدوة حبر لأم حنث حبرا، يأكل لا حلث؛ ومذ 
اى.أخل ثادة 

ّ،ص:طألكامحامحم.
Jlij ، لأنثئمد'ا، أكله الناده ر لإ زأس أض ئ لا اش: ر
يأكلدناءّ، أكل لا خانق لن كئت ٣ اللفظ إي لأ:مذ 

كليض لأم يثث المائي لمد محصا، يأكل لا حلم،• و1ل منريا• محصا 
كبيصحياته، ل بائفه يزايل لا لابمتالأكوم الخطاب بط وعند حيوان، 

اككناواي

١^٠،،ِفي أطكها ^١ تش، الغابي، أن،آبمطغاو ٣: ١^٤ 
لتفأو يحقه، يصربه، لا حلم، محإدا الش. دللث، يتصل محا يمينه يعلمن، 
بثتصربنه ->^،1، نإل ثالمه. ثزك مصي لأيه حنث،؛ ناله، عمحر أو شعره، 

يتث؛لن نوته، بعد صربه نإف صربا• وينمى تمصودْ، تنصل لأيه دللئج؛ بفم 
لجنت،؛راكتا، يدحلها كدا مد>ينه وطئت، لا لحلم،ت نإف نمصودْ. عئصل لا لأثه 

لألذولث،يرائماجابم

قفل

كالوصوء،نزعي، ^٠٥٢٤ لها اش ومح، الئزعيه، الأنهاء اكاو(ت القسم 
الإم؛راُالنضعفتتعلى والبيع• والجج، والركاة، والصوم، والصلاة، والطهارة، 
١!؛^^؛.لأقه اكامد؛ يؤذ منة بالصحيح الثمار( وتعلى الظاهث• لأئه الثرعي؛ 



صضاهافيفيه4الإئمأسبجضل ٥٣٦

صحح•بتروج إلا عمن لم لا؛روج، حلم، مذ موسى؛ م ابذ وقال 
يزوبجايزوغ ؤإف روايخان• همثه قائدا، شزاء ئافرى يشري، لا حلم، ومن 

ومحالآلأنم• عثه يطلى لأيه حنئ؛ فته، محلما ثزاء اشرى أو فته، محلئا 
وجهان.مميه ول، شر أوثروج النداء، ويث، إل۶٤ ا-قطادإت ابو 

يمينهحمل بمدر لأيه دللث،؛ بفعل حنث؛ حرا، ولا حمرا يبح لا حلم،؛ ؤإف 
سعؤثن لأثه كقث،؛ لا أذ وءقمل لها، ٤^٨٠ ااماسد هتأس صحيح، ععد عل 

المحع•ي، 
ركعى،وصلأْ يزم، صوم دللئ، قائل ولبمومذ، إتحنفاء حلف—،؛ ؤإل 

ا-ئاد_،؛\لي عند ة5دلك، يصوم، ولا يصل لا ح1م،! ؤإل دلك. ئدز ثن كإ 
الأمحعال.مى كشو بفعله، عتنث قلا به، ير دودهلأ ما لأو 

 Jهرجأف وءقمل وصاجا٠ مص>ايا يتمى لأقه باسدايهإ؛ عقث الماضي: ومحا
بعصؤة.ممعل شسا، يقعل لا ح1م، فيمذ الروايخي عل هدا 

زاؤول.بالإمحاك، الإع ءئث،،شيخقد لإ لأينع، خلف،: ئن 
La; d\J :، ،كنث،،دأولم:ظه!لأم، ذلك، ف1ؤخف، لايه،أزلأيية

محإفالتح. ، J^CJهتها، العنءس لعدم الؤاهّ_،، فنل الهتة من المصود لأو 
Jالمول١إلا يم لا البائع مئصوذ 

بوصف،قمحتص الصدهه لأف عقثؤ؛ ٢ قزهة، علته، بمصدى لا حلم،: نإو 
هدثه«.ؤلنا صدمحه علئها ررهؤ الثل محزو يدلتل زائد، 



٥٣٧ةت1سالآ،بماز،)؛ابجا«ءص، 

اءوظاد_،؛م عند يقث ٢ ثطوعا، عأته همحدى ثؤه، لا حيس: ؤإل 
إليه،لوأهدى ما أسه حياته، بمِفي يئ لأله هنثا؛ الهائي* ومال لدلك■ 

الهفِفيثدئل ولز الهته، عل الحالف يماث فتتناولها الهبة، مى ثؤغ والصدهه 
لأءس زيها الزا-بمة، دالءث1هة ئ زلا \ذئويج م م تحن 

َهممح
لألبمث،؛ نم نه، زصى ؤإف مه. لاثه حنش؛ أعمزْ، أو إليه، أهدى نزف 

محأثازةلإمحِلأءالأض
اض.مه لأينا ثظ؛ ض: ؤداو5بر الأي. ممك الأ ؤِلأل هه، 

فيهالخئاب أثو زقاو ال،نارثة. ل ذكزJا و ئث، لإ \إء ق خا؛اة ؤاذ 
الزمحوفمنم، عق الإى عأثه، نهم، نإل عثه. لإغ لأثة كقث،، ١^ ؤيهآحئ، 

يمغلأية كئنث؛ اقطاد_،. أبو نهال قلا. نإلأ حنث،• يمللث،، يننات نإف علته• 
وث،حاو،لإأهلأبجمت.

قفل

ققازلهي، ى انتءله تزمحوغيلإ:نبي، نة ن! ئو1:  ٣١
كافكل1ا وا، يش نا بأم قبمث، لثا، إم لا لحلف1إ: أف مثل تحنث، 

ؤالأقطؤالثض ؤالز:د اثن، بآم ئث، زلا ياْتا. أز كاف نايا محيا، أز 
ؤاضث،؛لأ?هلأ؛ضوا.

قإِلندة. لإ:ظهز  ١٧زلا ث! نمئة ص ثب \ه م خنم، ذ او



اسقضاه1همنيصاسمماسبجص ٥٢٨

^'٥،ء ظف محزبمةتازممس 
ايحلوفأكز لأي فيه؛ طعمة يفلهئ طبخ أزق ^؛١، عثه -حالم، ما لأكل ويئت 
انئهزاو لأنة لأكله؛ محن، لإ اليخ و مة ثز:ظهن وأ0 ي، زو 

^شئ،ئامحمح،كاص،.
الالخنطه لأل حث؛ طبيحا، أو "؛؛^١، دأكالها حنطه، لأَيأكل -^I، ؤإل 

فيهشعثرا أكل ؤإل أحوالها، حمتع أكلهاِفي إل يمينة قايصزنتؤ عادة، حما يوكل 
وحهازتمميه حنطة، حمات، 

^^تجنالنه،لأ:اكلثوأ،هام
ئمحثا.

اجص.ل الثنن أية ١^، ئتءاوةِفي لأبجا محث،؛ لا ناش: 

فضل

الشجر،من عمج مأكولة ثمرة كل يمينه JناوJث، قاكهه، يأكل لا حلم، ؤإل 
ولاقاكهه، يسمى لأيه واللوز؛ واطتوز، والتمر، والثءل_،، والزإس_،، كالعثس،، 

ام.من لأبأ زاgذJغال؛ زاياز، ١^١؛، تثازو 
زفيابئخJجمانت

لإزئو،أيةاث،.
رلآدثمحمم،كاكثاة.



٥٢٩ةتاو،الآإ4از،)واو،جامالآبمذا 

نحل

واللص،لكأزق، به، يصطع مما كاف سواء عاده، ا"لإز مع إؤ ما والإدام• 
ثو:ثون؛لأنتيهلكنياء،ثاام، ثم،أنممالأ:ط؛غ، 

علمحنص والآحرةاا الدئيا الإداملا نيل رراللحم ومال،ت الخل؛؛، الإدام ررينم محال• 
هادة.َلأيرثوي ذكزنا؛ نا نائن محا وئ ثدنن، 

وجمان؛وِفيام 
البلزأنئ قال: نلأم نن ؛ ٤١١عد بن يوئذ ووى لقا هوإدام؛ أحدمحا: 

أبوداود.رواه هذه'ا إدام ررهذْ وقال؛ كسرة عل كرة صع وس 
الزبيب.أشتة داكهه، لأيه ليزبإدام؛ والئاف؛ 

قالالإنمار. نبل ثل زنئزوس ناكوو فل انأ ئهز اللهام، زأثا 
]أوئئسؤءه عق يق إم-وي ماحرم ءلأ جلاإماءّمحيل ًكان ؤَكوألطعاٍِ ممال: اممه 

وا-لتلأوأطعمتهلم<ا مؤاش؛ه؛ا صرؤغ لهم نحرر ررإي،ا ه' البي وقال عمانت'آا'أ• 
زاواءنزاةِفيص.

وجهان:والدواء الماء ول 

مؤآهبملعنه؛كهء لم ءؤوس الثهر؛ نحالِفي اممب لمول طعام؛ هو أحدمحا: 
العثل.أفته ومئزوب، ماكول والدواء مئزوب، ؤلامه ٢[ ]اومرة:ه٤ 

عدثزم ه زالاJؤاة ١^، ء يللق لا لأنه يل.شام؛ زالئاو: 
اظوووأ•



سقضاهافيفيصاسممآسبجضل ٥٤٠

واللتن؛واللحم، والزسس(، والتئر، كاقز، البئه، يه نمى ما ١^١!،! وأما 
يمتاو4لا ما يمينه ق يدحل ألا ويشل بثي، أخل بمائه هذه مذ واحد كل لأف 
.عند المتعارف_، إل ينصرف، يميثه لأف بلده؛ أخل 

فضل

والثتاع،والطم والصد الأنعام لحم يمينه ناولت اللحم، عل حلفن ومذ 
^،^١١٤والJماغ، والمح، والأليه، الشحم، يمينه ساوو ولا لما، يسمى ما وكل 

والvكارغ؛والمانصه، والمصزاذ، والكرش، والكثه، والئيه، والملن،، والطحال، 
الحلي.هاشتة وصفته، بانمه عنه ؤيتفرد بلحم، ليس لأيه 

وجهان:اشان وق 
مفيشنه؛لأوهلأملحيقه.

المأو1ا.أئّتة وصنته، يانمه يتمرد لاثه يدخل؛ لا والئاق: 

وجهان؛الرأس وِفي-قم 
^١،لا:ثزي ^1، يتذ أيد وته أزنا شنه. ق لا:دخل أخدمحا: 

عئدضرذ لا اللغم ١^٢ لأف أذ؛زي، ولا ئ، لا كارئا، أز نأتا، ئاشوى 
الإطلأقإَلإهؤ

ثاش:ئ،،لأنةم.
ثزجهان؛المرق وق 

ط،لأ?هُلأمحما.



٥٤١ةت1باالآربماذ)واو،جا«عالآهاذا 

قظوزلا مه، ض خائ لأف المامحي؛ اخازة ط، تثازثة ناس: 

الأحر،الثحم ماعف زق ؤا-اثئسا، الظهر عل الذي الأيض الئحم زق 
وجهان؛

لما،ينمى لاثة ا-ئاد_،؛ زأيٍر الماصي، مزل زهدا لحم• هز 
اللحم•عن يمرد ولا لحاما، بائعه نيمثى 

النامقرهُؤضثس الخزئ، ظاهزقزل ئدا ؛، ئؤiuناش: 
هدا.؟كون هدا يعل بمفرؤ؛، لما يسمى زلا ندوبه، لؤيه ل الئحم ينبه 

يزلنعل الشحم. عل ا-ظلما يم؛و( ثتنازله سما، البطن، نفحم زالأليه 
لاقازلةي.خائ، البملن بمم انأ الشخأ الثامحى: 

بم،قاوث،،لإثمُلأثخم
ئ؛لأمحلأئوينم•شما،ؤلأبجفشغلمّؤدال 

نحل

تزليU زلا وه زلا حضرتا، نية تثازل ئأ الني،، م لحالث زنن 
عسا.يمينه ساؤل( لم الزسّ_ا، عل ح1م، زش الم،• من 

اكلان منة، الد>يأري، زهؤ منصما، يأكل رمحلبا، يأكل لا حلم، زمن 
يزطن،،لز الذ"ى الهدر أكل ز|وا وءلبا. أكز لأيه حنث،؛ منه، أولج، الذ>ى المدر 

.^٢



بذ-ضلص i الإمام ص ي الك1ني ض اصليق  ٥٤٢

ؤلأ:الكوماخدثا، نلأ:محي ظ، ؤَلأ ثنى، لابخلإ خلف زنن 
مح؛لآ0:ثُلإمماؤو

بِْم
ءثزْ'

فنل

والخلاجل،والأموْ، الخواتيم، يبق ناولت الخل، عل علم، وش 
ثتال•'^ ٥١المحقة؛ ِفي والخواهر اللؤلؤ وقناوو عليا، يثش ما وكل 

لأيها1عقيق، ساوو ولا ١[ ]المحل:؛ ه ظسؤثها حته أأؤوئ-ثمخأنث 
ليللأن ١^، تثازُل زلا س ١^ أية بمم، بز 

طة،زستيصص.

وخهازتالمخلاة المنطمة نق 

أخد

نإنبزاولخال• كل ئ لأبا ائ؛ مماها واش: 
الخ1صر.ق لبم4 مح1اسة ثبته، محي لأيه لحن>ث،؛ ،، jisأصابعه"

فنل

عباسابن عن يؤوى دللئ، لأف أقهر؛ ليق انم إطلاقه عند والخ؛ث 
محوؤ ثعال؛ افب قول ق عبتد وأبو جبثر، بن ونعيي عكرمة، وقال تهخبمئ. 

علالأدص كلام مطلي قيحمل أقهر، مته هو تإبرامم:هآآ[ 4 بتن لكلهاو 
ثعالاش كلام ئ اأaلاو^ 





سقضاهافينيصاسمماسبجض ٥٤٤

محل

ناث،أن لكو زاي ئ، قازا، ئدخلها داتا، دخل لا خشن ٧^٠ 
محيلاثه حدارها؛ هزق أومن يها، مب أومذ باه، مذ ماء أوعل محمولا، أو 

الإعتآكافِفييصح وكدبك منها. لأما حيث؛ ١ثهلحها، عق وقئ وإ0 دح1ها. 
متقيحاليه أوهرينه بسه يآكوف أف إلا فته، الثننا ا-إثث-ثا ؤيمح ا1نحد، تطح 
وجهازتصه باغتا، عمه أوعل حائطها، عل محام نإل يي' مذ هي إحراخ 

حدها.ِفي يحز لأمة بمت،؛ أحئ.محا: 
ئ،محُلأثخمس.

صارثإف حيث،• حتطاه، بق صار حر منها شجن؛ عصن عل مملى نإل 
وجهي.احتمل لها، ئمائلأ 

لأيهحث؛ اكال، مذ ويحل بابنا، يحول، بابها، مذ يدحل لا حلم، نإف 
ثايا•

أوحافتا، أو زاي، يدحلها يطوها، لا أو فيها، هدمه بمع لا حلث نإف 
.لا أذ معناْ لأف حث؛ منتعلا، 

نخل

وأهله،بنمسه الخروج يمينه اهتصثؤ مئها، ليحرجن دار عل حلم، نإف 
الدازلأل ينمسه؛ الخروج يمينه اءتصست، البلد، هذْ من ليحرجن حلم، ؤإف 



٥٤٥مم1بالآبم1تا)بابج1«ءالآبم1ذ( 

بخلافادئتاد، عتر خروج إوادْ حاله وظاهر عائم• يوم كل صاجّها بتها بجج 
ؤثلئدامدإمحا؟فرؤص:

بجايا،زلأمموذوكلخمد.
الظف م دبك لزه، ه ١>^، ء لأو:سثئ ئ؛ لا 

تجبوعدم عيبه المنمي؛ع عل اليمتن وحمل الخروج• بمجرد حث بنها، تئرج 
يمتفأيهلأيصح.

فضل

يأدفأف إل أو إديه، شر أو بإدنه، إلا ثمج لا أف روجتؤ، عل حلم، ؤإف 
وائحئتحنث، ُعم!٥^، هحزحت ^١، يأدف أوحش لها، يأدف أف أوإلا لها، 

الحلوقعتر يعلن لأمتا يمبه؛ ينحل ولم عقث،، لم بإديو، حرجت، ثإف يمينه• 
ا»قئوج.عتز _Ji، لز م، علته، 

ئأنس ماسه زال، إلية لأف حنث،؛ ئحرجن،، غ؛ثاها، يم لها، اذل ؤإل 
وجهان!صه هحزجئ، ثعنم، لا حسث، يذ لها أذف ثإف يادف، 

زآذآنؤ افُممال: ئاق تطق، ١٧٦؛، ٩١الإذف لأف عقث،، آلخدمحأ: 
\عث1ظأ.أي: ؛، i_STjإعلام• لاكوة:'م[أي: نرتت>أشومحبمشءه 

مزق^٩>^ ١٩^مح:لأئلم،،محُدأذل، 
حنث؛حزحش، ثم ويد، ماث، ؤيد، بإدن إلا حي "م لا أ0 حلم، نإف 

لآيئريث،ثو،!نم.



اسقضاه1نينيصابمماسبجص ٥٤٦

لأيحث؛ ومي، ؟ ۶١إل محرجن حم-، عثر إل همج ألا حلم، ثإف 
محزجنإليهطالي، قاب ا~لإام، لاإل حرجت إذ محاو؛ ؤإذ عثرْ• إل حرجث، 

إلعدلت م ام، إل حرجثج ثإذ إلثه• حرجت، لأي يطلو؛ لم عثرْ، ؤإل 
وجهازتمميه عيرْ، 

س:لأئرلأيلإوغإلتي.
دلك.عئصل ولز عإر0 عن الظاهرصباسها ق يفده لأف عقث؛ والثاق: 

محل

لتروج،اِيمكنت زمنا فتها ءأقام ساكنها، هو دارا ينأكن لا حلم،! ومن 
بهجزت ما عل مله ويكون ختنث، ملأ متاعه، لنقل إمامته يكوذ أذ إلا حنث،، 
حنث،؛j؛L_؛، إمكان مع وماله، أهله يوف يئمسه جرج نؤذ ميلا• ميلا العادة 

الثكزيحزوجه نيأو أذ إلا منها، حارجا كؤنه ف ١^١^،' ملأل ت مال، لأيه 
لأثه١^ لتل، أو أوحومتج، لإكراة، الدار أقامل، مإذ ئث، ملأ عرها، منفردال، 

ينتقلاومئزلأ متاعة، عاؤه يقل ما أولعدم معلقه، أبواب، اُقروج وبع، بتثة هول، 
زانتظار١^، بدمع إمانثه لأو يقث؛ لي ١^، طث، ِفي نول ائا د1إَلإه 

م.
اودعه،او أعاره، أو رحله، ومت، ولو حنخ،. للنفلة، ثاو عتر اقام ؤإذ 

عيادةاو متاعه، لثل الدار رددإئ، ؤإذ هثن،• لم العود، يريد لا بئسه وحرغ 
معه،اووج من زوجته امتنعث، ؤإن بنكز• لتس لأية عشت،؛ لم مريض، 

يخث،•لم وركها، محرج 



٥٤٧ةتابالآهاذربابج1مالآهاذا 

نحل

دونق تكنا ؤإذ خنث. ايائ، د1نقوام ملأتا، لاياكن خاثث ثإذ 
ؤإلدلك• يمتفي يمينه تسب يكوف أو أف إلا عئث، لم مثجاورثتن، 

صمه.والاحر بيتا احدمحا أو بيتي، سكنا سواء حنث،، واحدة، دار ِق سكنا 
ظِذخنث، ذازن، قاقا أن خاجزا، عركاتنيا ماكانا ^1^<، كانا ثإذ 

ئ.لز نعناثا، ئأ ذاتن أنأخدخا، منها، خزخا 

نخل

قظ؛الخز:ش: M دألكل4ُ، لأ:تزثه، أز هم:4ُ، ثقا، لأ:أكو خق، نإف 
ؤوث*لأمأسبماةئقةداكت موله يدلل ١^،؛، اجتناب تنا بمصي اايم؛؛ل( هدْ لأف 

 ]T:_[ بمنئهمء م ض ارص ف زي اختناةا. :تنانُل
تاثله،س،ئه.

مالحالنكالأكان. ؟نزج، ١^ لأو ئ،؛ لا أخمد: زمزئهناض 
منإذا محا الرزاقان إمحا الماضي: ماو كالأكان. ببموآخز، عظ لا نزع، قل 

زاحد٥ارواثه عقث،، بمئ،٢ لن مإف عثه• اiحثوف 
لا:اه،ظث ءإذ الأ.نزين. ءذ لأ:ثة، أز لا:شئة، ه، ءأثاإذ 

ثلأ:ضث4ُ،َداقة،لإئن،.
عقحئج ممتة، دان،، عز فيه ق هركة سآ1نا،  J51jلا لجلم، وإذ 
م.نص عظ. لم ل١َ^، ص نمر لا:ثزب،، علفأ، الئثا:ةن. 



اسقضامانيهمصالإئماسبجضل ٥٤٨

عتت.١^^،أنه هزو عو شء موتى. ابنأف ماله ياكو• لا حلم، 1ل وكيلك 
اشة.محاوة/سم.نمح:

محل

^-IaIl ، بيمينه"وصل ثم يكلمه، لاAS ،^^ دلك،فتحمى يقول؛ أذ مثل
الأذ يزي أف إلا يمينه، بعد كيمه لأله ثم؛ حث محانتع، أو؛ ثادهب، أو؛ 

متم<لبكلام }ثايه لأف أطلن؛ نإف عقث، لا أف ويقمل منمصلأ، كلاما ت51مه 
حنث،،عليه، ا1حلوف لسنلإع إساثا كلم ؤإل المئثصل• ١^٨^؛ تحده عل يدل 

دالالثابج:لأنذبمبيو/فياهم، 
أ;اكأنيىؤاضداخانة

يكليمةأوآد ؛١٠^ عليه؛ يص حنثؤ، ينتع، ظنم ينتع، بح4ثإ داذا٥ ؤإو 
عقممال؛ يكلم، سمعه أو امكث. أو! ثح، ممال؛ ، O^Jؤاذ يه. ثمفل نإ 

خث؛افه، 

كلمه.مح?ه حنث؛ تتئإط يمصده غتؤز هو خماعة عق أو عش، نئم نإل 
ثإلننحصوص. انتمالة يصح العام ١^^ لأل عقن،؛ لز دويه، نحيهم ؤإل 

أفوؤقمل خصص• محتمة لم ما عمومه عل نحمل العام لأف حنث،؛ أطلى، 
مِض،لأئبالإخمال.

روايتان؛يفيه اوراسله، كاتبه، ؤإف 

ممأقِيوثاومحن^ح:امحا؛بمث،؛محلاشممال؛ 



٥٤٩ةتاو،الآه1ن)وابج1«عالآهاو< 

ظاهروِلأ0 ^٠٢؛ ٥١مى دبك مانمش [ ٥١]اكورى:رمحلرسإلأ4 قهاجيأؤ 
عله.نمينه قخنل هجنانه، يمد حاله 

أذ:زه،إلا نمه، ضغ ^١ ثكيم، يز لأ?ه بمن،؛ لا 
علبناء رجهان، الإثانة وق وجماءْ. يمفى يمينه تجب ؟كوف أو 

\س

لأنئمح،؛ ئز ه، قش أز أب، أؤ يق، أن عائن، نئز ناداة مإف 
كثمهم،ه البي لأف الين؛ بمكيم ثئثشا ؟ز•' ابو ومال، له• بّآفإيم ليس 

س، ٧٥١رثوو ثمنه، ودمث، حواثة،  vLllajمد لأثه أصح؛ والآول، 
عانه.يماس ملأ ^، ١٠۵٢مى مأ 

شبمانهُ:١^ لخزو عتت؛ لي نيح، أز ي، وكلي، لا خلفن نإذ 
أدسزوسنيح v^=3/؛ يى، إدؤ رمنا إلا اكامّ ئثثه آلناس تبميكنر ألا اؤءايتلثا 

قلاة5ثموا أل أحدث، محي ، ٧٥١وإل سأ اللمي ومال، ٤؛■ زآلءمران؛ا ه دآلإبمًقنر 
أخمد.وواه الصلاة؛، 

قالأثام ئ او الثال ئخ1ت ^١٧^، ائا د1كآدمه م;زك علفن مإذ 
ئ.١^ مدخلت، ، ١^١٠٢ق ١^٠٠٢ رك وع، و ظ اشَممال لأف محنه؛ 

فقئ

■حنث،؛منه، مهرب منلئ،، عقي أنثؤق خى افرقنا لا عريمه• عل محلم، ءإل 
مارهتائإ،لا حلف1،ت وإل حص.لثإ. ومد قزمه بسيحا ثئصل ألا ثمتمحي نمله لأف 



سقضاهانينيصالإئماسبمضل ٥٥٠

منإلا الماوهة توجد ولم مسه، فعل عل اليمير1( لأف عينث؛ لم منه، 
مبمي.يم:ئ؛وذمىقشصا.

حث؛معل، ملم اقرين، من منعه عل محير أو بإذنه، العريم مارمه ؤإذ 
لاثه•حث،؛ مماومه، أحاله ؤإف احياوا، يلزمه ولم لألزمنك، يمينه معز لأل 

اُيماهل•3، الوجهئن عي، حرج بر قد ١^ ظن لإل حئه• انمحماء قبو قارئه 
§نثثا؛لا حاميت ابن ممال ممارقه، جنسه، عتر مذ حقه عذ مصاه ؤإذ 

رلئارهتك، لا لمظهأ كاف إل الماصىت وثالا عريمه. مذ حقه إق وصل لاثة 
حميأنتزق حر قال؛ نإل حن• قبله له يبن لم لأمه ؛ ٠٠٧٤لم حن، فتلذ 
مهن^١^، آوئة ا،قاكلم، مك لإف ا،قق، م خل يتنئ لأف خنث؛ منك، 

ثمابرأه، نإف احيارا. قارئه لأئه حث؛ مماريه، فرائه، يلزمه لم نإف كامحره، 
أنتؤقحر ئالأ ؤإل عقث،. لم خى، قبللئخ رل نارمحتلثإ لا لقفله؛ وكال مارئه 
حنثا.مئ،، حمي 

زعيم.الإع ل كالفزئة فناما، الناز خدة U زالفزاى: 

فنل

واحده،صربه يا وصربه ئجمعها، أنواط، عثزه لمربنه حآف1، ومن 
ولدلكابثوط، صزJاتا عثر مد.يئْ! ال2ئدر، نمام أقيم الثّوط لأف يي؛ 

١^^،ل ^١ لأف زلأ:ؤإلأبمصبجأ؛ أنزآط، بمنة  vLjijiرطزنة 
به.لوصرح كنا إليؤ، اليمتن هاُصزمتا التاليم، به يمصد 



٥٥١ةتاي،الآهازااوابجإ«ءالآبماى( 

مات\و فتبدد، ماء، يئزبى خد أو صربه، مل علته المحلوف، مايث، ءإف 
كإيحنث،، إمكانه، بعد علته ايحلوف، ئاثه لاثه حنث،؛ الفعل، إمكان بند ا-اثالن 

الإذكان،مو فه ١^ نبم، ^ \ج ممانه الخام، ضن ظ!، لز 
؛محضنيسكاهزة.

ماتنإل الوجهان. مميه اليوم، العبد م،اُث، عد، 3، ليصربنه حلم، ؤإل 
عنئروجه بمد إلا وقته 3، فعله يفته لم لأمه علته؛ حنئؤ ملأ اليوم، الحالم، 

خلف1،لإ ي :خ اكاصى: نقال نو. م ١^؛ صزتة نإذ الةكل؛مإ. أخؤ 
قعلته ايحلوفتخ معل لم لأيه أصح؛ والأول اليوم، ممصاه عدا، حقه ليمضيئه 

ويمارىالأربعاء. ين؛ هصام امحيس، يوم لتصومن حلم، لن ما أفته وقته، 
زلإالئزُِ، زئث، نإفَللمتئ ١^؛!،. >ثلأئهأًلأ:ثلحاثز لأنه الحق؛ محاة 

^^محائلوفمبجلأ،يمول
،بمد.IjIjوللم ولأي حق وهز ]،l':"؟[ ؛3،^،كابةطم4 موية• 

فضل

خلف1،لامظ،صلنإذ ،َلإ:وإلأبسرحميعه. ١٧إذاخلف1،لهنالإ
روايتازتقمته يفه، 

م،دلأعظس،ؤالنننى
ايمع.

١^؛ئاقفت بمه، من اثغ نتفي الوك ء المحن لأة عقثط، زالثاته: 
كالأم.الكل، فنو نتفي الفعل عل والمحن 'كالم،، البمض،فعل من 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجينل ٥٥٢

هكي؛وً ندا ثكلي لا أز بمضة، م زغ1|، إم لا خالف ^١ 
الئوايتان.مميه خسد0، بنص مأدحل دانا، يدخل لا او أحدجما، 

عزلمذ أو خاطة، أو أوشجه، ند، اشراة ى ثز لا خالث ثإذ 
سجا0،أؤ حاطاه، أو وبكئ، ثيد اسراه ثوبا هاليس داوم، يحل لا از امرأته، 
الرواقم،•عل بماء وجهان، شه لة، داوا أويحل امرأته، عرل مذ أومحه 

لأفحنث،؛ افرياه، طعاما قاكل نيد، افراْ طعاما يأكل لا حاJم، نإل 
-خميعه،الإمم ءإل اشرياه، الدي اكوين، خلاف، أكله، ويد نمنه انرى ريدا 

طعام.الطعام ؤنصف سوب، 

حنث؛عرلها، مذ فته ثوبا محبس امرأته، عرل مذ ثوبا يمحس لا حلم، ولو 
ا-قالثمأكل آحر، بطعام يحلطه طعاما ريي اسرى ولو عرلها• مذ لبس لأيه 
دونه،أو بثدرْ، أم نإف ند• اثواة مما أكل لاك محث؛ ، ٣١امحاة ^١ آكو 
وجهان؛شه 

١^^مما أعدمحا افواة U ١^^ ١^١^ و ضل لأع عثن،، أخدمحا: 
^١٤.١ثحثن، الاحئ، 

ابجاةية،لأئ،^^والاكوومما
بالسك،.

خث؛منه، ئاكل بائه، الأحر وافرى مثاعا، نمقه نيد ؛ى ٣١ؤإن 
لاثهعنث،؛ لعآر0، زيد امراه طعاما أكل ؤاف زد• ثراع من فه حزء كل لأف 
أيم|ا.كنث منه، محاكل نمحثه، إغأ ثم زيد، افراْ ؤإن عليه. الحلوف لعل 



٥٥٣ةت1واالآبماد)رابج1مس( 

علته،المرية دلت أو به، لمظ أو البمص، أو امحع، بمه ثوى وش 
أوتكله، الطعام هدا أكنت، لا واش محاو! هلز واحدا. و-حها ،، ^Jiiيمسة يمدين، 

ص]لأيثوض.
ككن،ولأ ١^^، ^١ أكلئ، ؤلأ ١^، ثدا ناآ ثربم، لا خألفأإ ذ او
بع؛رمحءؤ•محإ امحع فنل لأف واحده؛ ووايه البنض، فنل حث اوحال، 

لاك،،يرمعلمضه.

فيه،كتغ أو وثرب ُإثاء، منه ف مم النهر، ماء يشزب، لا حثم، ^١ 
ضإ؛لأكمب،م1ه.

احتإلازتهميه منه، مرياخد من ثرب، ؤإف 
^؛لأكبم،أيهَظفيالإناء.

^1،م ٌ انئ1، نَال لأ?ه ئ،؛ د ١^، ثج ئ أنه!ن; وَث،:  اٌَلأ؛امثئا،فأممحا• 
الروايتان.مفيه أحدمما، ممعل سيئم(، يفعل لا حلم، ؤإف 

يالطلاقاليم؛ن لأف الطلاق؛ وثمن ثعال ياممه اليؤين( ث؛و( يمرق، أف ويشل 
ثزطيعل •ئى وما ض، مل يوحد لا ثزط عق عثق وما ثزط، عق ثغلتى 

طاكثان،ماج حضي إذا لززجمه: مال إذا ثلهدا أخدمحا، عئد ثوخد لا 
علٍلثإودحلت، كلمتك، إل ونومال! منهها. واحده وهللرأ ثم إحدامحا، محاصت، 



اسقضاوىييصابمماسبجص ٥٥٤

كئت-َللم دَانك ذظت 1نتلم ه ئدخاك !ذكلفك، أن: طابق، ي 1\ذج 
زاحدا.شمس،زجما 

نحل

عليطلؤ، الفعل لأف حث؛ يعله مذ موكل شسا، بمثل لا حلم، ومذ 
حلمة.مذ د1مز وأته ثئلق لا كإثوحلث محه، ثحنث به، والأمر فيه الموكل 

xnx



٥٥٥ةت1واالآهازارواوااانذر( 

uu تء-

لX تأ H  ا

لآصدس.مالأ اف4 نزقي إل أو: ^١، أيعو أف عث فه مول: أف وهو 
من l_cيث أثم -ثهد تذ يعال؛ اطه لموو شهر؛ صوم يتث أو: 

هيف، يوأ دثإو.ء ين ءائي،ر ظمآ  ١٥"آلض1أءبم ئ وذئلإؤأ تصدمن ضيي، 
.[U1-U،>:^]

ندن،هدا الكنة: إل ؛ ٣١عئ مول: الزجل رمحءيئنِفي عنز ابن وقال 
ممض.

أمنام:نبتة وهو 
من،للمغ اليوين ضج -همج الإي وهو والعصب، الئجاج يدو أحدها؛ 

تنه،صوم أو اُلثج، عث قلله الدار، دحلت إف كموله: عليه، التئ أو ثيء، 
يمتن؛كماتة ذن/؛ فنله الناذربئ ةمُ ئهدا؛٠؛^، مال، اوصدئه عبد.ي، أوعس 

يدرررلا يقوو: س اطه رئول نمعت قال: حصمبن، عمراف وى رج 
)محننه(.نعيدل؛ رواه '5مارةيمإناا وكمارننه عضب، ؤ، 

ظاهزثالأئُل كر، لِع؛ثثا، محزئه زلا ١^١^، شنئ أنة أين زض 
زب؛هدا وِلأ0 ثنال؛ ياطه كالثم؛ن الأمرين، بئ فيها بم __، لأيه المدهب؛ 

قعديكدا، ئعلت إذ قال: وإل منه،. واحد لأكل العهدة عن بحرج للصمى، 
اسيى.هأيه تنلأئداتيط، العئق:دصغ لأف ال،ند؛ ثق سه، غز، 



حنبلاحمدبق الإ،ام ص مؤ الئ1ني ض اصيق  ٥٥٦

كماو0علنه مجب ئدو، عو فه موو: أف مثو ^، ٥١الندو اكاو(ت الشتم 
إداالنير لأكئ\و0 هال! س اطه رثول أف رْ.بمن، عامر بن عقبة روى لنا اليم؛ن؛ 

صحح.حديث هدا الرمديت محال يمتن؛؛ ٌكمارْ يتم لم 

قفل

روجته،وطلاق طعامه، وأكل يؤبه، لبى كندر اقاح، ئدو اكالثت القسم 
وجهبؤ امحي بجا إلا ررلاتدر افي(قت لمول وظرْتي؛ به الوقاة ^^^؛٠ 

ابوداود.رواه اطهءا 

اممهرسول أف غقققبمها عائشة روت لنا كمارة؛ قعلنه به، يب لم هإف 
ابوداود.رواه يمين،ا 'كمارة وئارته منصت، ودرِفي رالأ هاز(ت 

قاأيزأة؛ به زل ثإذ أزل. ام ففي المس، ق الكفارة ثإذا 
^١١^^١،رأسك، عق أصرن، أل ثدرت إق ، ٥١رسول، يا هاوت،ت امزأْ ؛رأف روي 
تعيدؤرواه بنئ.رك® ررأول افه.ت رمول ممال، 

ضق الفلاة أو الإنكاف ء م ِلأثئ فته، كئازة لا أنة ئخثج 
علنه.كماز0 ولا ش، ق الاعتكافظ له جاز يعتنه، 

يائم،هوبرجل إدا بجلب البئ. بثا مال؛ ^٤^١ عباس ابن ززى وهد 
زلابمئظل،اشي ق أئوخائق%ثنألئوم ممالوا: محة، ظ، 

ضنةئ«زمحم ذص زكظل، محبين، ررتمزوة ١^، ممال قيثوم، 
ب^كمارةؤيأةر0 وللم اليثاري. رواْ 



٥٥٧ةتاواالآه1ذ)واوااممذر( 

كإاثاح ل، وحكمه بائئزؤع، الوماء لرمه ومندوي—،، ماح جع 
واحاو0،كمارْ أجزأئة ممرن خصالا يصمن نإيا إنرايتل• اتجا يديث امني؛ لؤ 

أجزأه.يه وق ؤإل يه، ١^^ لة كره مكنوها، ثدر نإل كالثم؛ن. 

قفل

وظلم\دفي التنس وثل الخنر، تحدوقرب المنصة، ثدر الراع؛ الشتم 
وئلآ.بمها، عايشه لخديث، يمم؛ كماره ؤيوحب يه• الوماء تحل ملأ الئإس، 

فإثيران، ®النير هتوذ•' اللب ننول، مممت، يال،؛ حضتن بن عمراف ووى 
اف،منصة ق ثور من كاو وما الوماء، وفيه ف مدللث، افي، طاعة ق ثدر من 'قاف 
كالإمان،النير ؤاو ا-اتوزجابي؛ رواه اليو^ثااا يكمر ما ولإكمرْ يه، وماء ملأ 

الننر.مكدبك الكمارْ، يوحس، المنص؛ة عق والث٠ان 

البينكول إنرامحل، با بديث فته؛ كماوْ لا انه عل يدل ما أحمد وعذ 
)رلاملفظ: وو ء. ئممق بملأ،« لا فيإ عل ®شل ٍتإآشمح: 

 j٣محي، ه زلأتمُ ٣. ززاة النبم« بملك لا فظ ثلأ افب ة م
يثزط.أومعلما مط1ما الندر كال وسواء !*^. ١١كثمين سسا، يوحنمن، 

روايتان؛مفيه ولدم، يبح يدر مإل 

محتلأحيه.هأفتهئدز منصة، لاثةئدز يوحبإلاكمانه؛ لا إحدامحا: 
ولده،بدبح عثوآقثم إبراهيم امر ثتال اهله لأف كتش؛ يبح علمته والئايه• 

عهدمحَبمرا؛عن بجرج الادمذ ثدو يكدا كم، بدح الأم عهدؤ عن نمج 



صضاهانيهمصالإئماسبجضل ٥٥٨

مماوة،وجب ما لأف المتاين؛ عل وش يبحه، هإدا كالأمر. الإلزام، متقى لأثه 
الكئازاُت،.كنائر ١^، ل ث^ 

يهويلوالعيد، يوم أوصوم أومامها، حيضها يوم صن؛ المرأْ ثدوت و1ل 
ئصادفالخميس، يوم صوم ثدريتؤ نإف الخمر. كثند_، كماو0، يوحب تعصيه 
قالطا.ءه محصدت إما لأمتا اكصاء؛ وع1ونها يصمه، شأ العيد، يوم أو حيصها 

وجهان:فيه ١^^١^؟ ومظزئها الطاثه. ؤمل محل 
ذبك.قل خاثث لن نا يأثبت زقته، ِو بالمئدور لإخلالها طزئها أخدمحا: 

هووةلاموع.زلزملم،و
أفويتحثج هنا، ها هآكدا المصاء، إلا يلزمها لز مرض أو يحيض رمصاف 

وJها.^ 15"افئانة، إلا لا;^؛^1 
حائزة،الخج المرأة كندر مكروهة، أو محرمة صفة عل طاعة فعل يدر نإف 

وجهان!أواق5زو0 المعمنة لرك الكمارة ؤق الطاعة، فعل وجن، 
ثثيأف أحي يدرين، هال،! يقعبمثق قامر بن عمبة روى ل،ا تجبا؛ أحدمتا! 

أحتك،ررمر ممال،! ه ، ٧٥١لرئوو دلك عميه محدكر محمرة- عثر حافته اطه بتت إل 
السمدي.رواه آيام؛' ثلاثه وشم ولتحتمز، يلركطؤ، 

ؤش:لأكئازةم،ةاذكزنا.
طوامارجلته عل يهلوف أف اآدهسا مماس أرع، عل يطوف، أف ثدر ؤإف 

واحدا-



٥٥٩مم1بالآبمان)واو،الغتو( 

رويج طزاش؛ يطوف انه أخمدت ض واتصوص وجهان. الكمانة ؤق 
أ-حزجةه'قوظ.( الئ عن أيقا وروي دلك• محال انه ههمحئ عباس ابن عن 

الوازئنيو)ث(.
نحل

ممالاكنءس، وتيؤ رمصال صوم كند«ر الواحسا، مدر الخا٠س! القنم 
١^.كثير لإنتخاكه، مخ م للازم، ^١؛ ٠١لأ?4ُ شكا؛ لائوجي اضكاثثأ: 

النيركالثوان,لأف اثاح؛ كثير يركه، إذ لثكمارة موجبا بجقد أذ المن•م، وقياس 
نخل

ثوما حكم يحكمه رنصال، نحادف فأين، يمدم يوم صوم ثدر ؤإذ 
يدلمد لأيه ودن.ره؛ لزمصاذ صيامه نحريه ابرؤي• ومحال المحي* يوم صادف 

اليام..،١٠

تحل
_لأ محك ضد؛ هلا أص، نحزم اكير، دن الثادز: المم 

الكفازة،يوجمي أن زقشل الشيل. ي المحن محاب به، والومحاة امحمادة 
الثموس.كنمن 

نخل
مثلتوح0و؛^١، الزئاةئه، ولزم لإزا، الئام ندث الثاغ: الشم 

مناممه شماي، إذ يقول• أذ منل شرط، عل أوعلمه يوم• صوم عئ دإه يقول• أذ 



حنبلاصدبى الإمام ص ي الكاي ض المميق 

للمئدوولكل تواء ثدو، ما ثزمة ثزطة وحد لإدا يوهم، صدمحه عبنإ هيثه مرصى 
الو-جومسا،ِفي أصل له ؟كذ J؛l أو والصنم، كآلصلاة، الن-جود_،، ق أصل 

أليدر رامي اممه رسول محال محاوت،ت نهعقبمتها عائشة روت لنا 'كالإعتكاف،؛ 
ايحاري.رواه محلا النه ينمي أل يدر وْن مليطعه، افه يطع 

بنكعب روى ل،ا ساكه؛ الصدهه أجزأئه ماله، يجميع الصدقه ثدر ؤإل 
صدقهمال من أيحلع أف ثوبص من إل افث، رسول، يا دلثاأ ثال،! رنحءةبمئ مالك 

لمظ1ؤق ابوداود. الئالث،اارواه ررثئزئالث، افه.I رنول، قمال، رسوله، و|ل اممه إل 
مكروهه،اآال يجمح الصدقه ولأ0 عليه• مممق مالكارا بنص علتاثر ارأةسالث، 

ءصهمحثلأمحةناني•
؛؛1^1.كالني قهي مالة، ينتثرى المعير؛ا وكال يمعم، ١^٧قه ثدر إل قَ 

روايتان!قفيه ماله، بعص كاف ؤإف 
ا1ال.حمع قامته ثه، الصدقه مالbلر لإثه سالخه؛ الصدئة قبزئه إحداحا! 
علوالقناص رمح.بمها، عائشه يديث بجميعه؛ الصدئة ثالزمه والثاته! 

أحزجأكو، كال ؤإل ثرمة. دوثة، قإ الثلثا كال إل انه و٤شل التدورات، تاؤ 
ممهلكذكزنا،كاوء.

فنا

أقللأمة ثزم؛ صوم لزمة ^٥، ولب عددا، ئتإ ولب صثاما، ندز ومذ 
المع.ق يصح صوم 



٥٦١مماو،الآبماز،)ااباستر( 

روايتان!مميه صلأ0، يدر ؤإن 

^ئ؛لآنمينئموظ.
^^ىتةلأمئواكزص،قلأهمئ

لندركالثجليماق 

علنحمل ١^، لأف الواجب؛ عن محزئ التح، تجآ وقبة، عتى ثدو ؤإف 
الكمارة.هوالوا•حبتي ودلك الشنع، النهودتي 
إيضالثزظي لدلك. و نحزئ نا إلا نحزئة لي ثدثا، نن ثإذ 

ثيعؤسها دعالأ اش مال( دنك. بممحى اقدي إطلاؤا لأف ا"قرم؛ ممراء إل 
]الأتاوة:هه[.ه ^٥ ٥٦

أوعنزة؛حج اiثيتي لزنه أوإثاثه، الخرام اممب محت إل، اثئي يدو ثإف 
امحا1طلقشل المحكي، امحودشزةاما^ثذJش ١^، ا1ثيإل لأئ 

أومعةلئزام، ا-البلد إل المثي يدر نإف لدلك• أهله؛ دؤيرة من، الممى ؤيلرمئ علة، 
ضخدلك لز١^،، محل ئه ا،قتم لأف الخزام؛ ١^، ا^ثىإل كدر محن منه، 

محدالإلث٠
١^،كدر ز'5اذ طزنه، لي ؤع؛رثا، كثزهه ١^٠٢، عم إل ١^؛، كثز ثإف 

١،،رئوJ، تنبي إلا ينزمه لم الخل، مشاحد من منجد إثاJا يدر إل وكدلك، 
١^)رلائ اشِ زئوي، لقزو ءإنهظزئهإثاى؛ الأض، زاشحد .، 

مممقالأقصى؛٠ والتحب. هدا، ومنحد.ي الحزام، النحد مناجي! يلالإ إل إلا 
ظه.



اصيقضصنيصابمماسبجضل ٥٦٢

يمحل زلا الهم:ئ، ثورْ الثني لأف في، ذص ضلأة ئزئة 
^L^l ،،^< ذكمآ.أحد اُلئرام السجد المئيإل ئدو كتصمن يدره، فتصئنها\

دووااصلأْ ثئزمة ١^ إلا إئيانه، يهوكثير منجد، ق ١^٠٨٠٥ ثدز ؤإل 
الصلاةعن ا-لترام المسجد ق الصلاة ومحزئ الثلاثة، المناجي عير ق الإثان، 

اشجيق الصلاة عن . السن؛ منجد ق والصلاة الاحرين، لنجدن اق 
الأص؛وذوناوالإياف.

نحل

الهدي،أو الصلأة، أو الصن^م، عدد من؛ ث1ئا ينسه أو ينديم عأ ومن 
ممانجئفيجم!، يا،س1أز أن ي، نا أو١^،أخزأة 

صثة،فه بع أو منجب موله، ثبث الوجوب لأف محزئ؛ لا ؤمما الواجب 
١^٤.كأزم 

ماترج مال؛ مسه هوِق بإل، لأتنيس فلأن قدم إف قال؛ قيمذ وعنه 
يوفالنيرياللمظ لأف ماثواه؛ يؤذ به لثظ ما يلرمه إيقا انه عل يدل وهدا ثاء. 
كاليم؛ن*به، فتمد تشلة، ما بثمظه ثوى لأيه أول؛ والأول النية، 

مناكنعل، ثمنه أو يه ويتصدق جار، الحيوان، بثثر الهذي ط؛ قإذ 
وثصدىبع، كالدوروثحؤها، يقل، لا ما نإلثدوهذي • الهدي محل لأيه الحرم؛ 

عل،يه ويتصدق عينه، ما لنمه الحزم، عير بموصع الهذي ثحر ؤإن'يئ؛ 



٥٦٢ءت1باالآهاورواو،الإدر( 

البيعهد عل ثدر زجلا رراف روي• و منصته؛ سقمن لمأ إذ الموضع دلك ممراء 
ثىدن محها "كاف ررهل ايئ ممال الس. فاني ببواة، يلأ يتحر ذ أس 

ئ1ولا، مالوا: أمادهي«، من همد فيها كان ررهل مال: لا، مالوا: ائاهؤ؟« أوان 
اللحمثفرمه الشنع معهود )؛ S/jداود. ابو رواْ بنورك؛، ررأوف، س: افب رسول 
ممزاءأهلمه.عر ١^٠٢ ثدزمرمه ث5اوة يه، ١^ ثدز ١^ وا1كان 

محل

لأنسُلأ:ضء؛ 
الواجبالصتام لأذ ^1^؛ 11يلزمة أتام: عنزة صام ثدز فيمذ وهمه الثاع• 
أومزطة؛اكابع ثوى مذ عق محمول وهدا أول، والأول مسابع• المع بأصل 

جذكزناة.

روايتان:مقته شهر، صيام ؤإنثدر 
وعلالهلأل؛ن، بمحئ( ما عل يمع الشهر لأف القابع؛ يلرمه لا إحدامحا: 

يوما•دلأي؛ر، كثير مصار الهلالي، ب؛ذ ما يلرمه ولا يوما، يلأيتذ 

بثذما صام مإذ مثاُعة. لأيام ان-لم الشهز لأذ القابع؛ ينرمه واكاذيهت 
لنمهنهر، أثثاء مذ بدأ ؤإذ قهر، لأيه أوثاقصا؛ كال داما أجزأه، الهلالي، 

يوما.ثلاثول العددي الثهز لأل يوما؛ دلأثول 
بدأؤإذ بالأهلة. صامهذ شهر، أول مذ ثدأ ٠^١^، أقهر صيام ثدر ؤإذ 

لألأشجذكزثالنماش.ضام ثز، مذأشاء 



اسقضاهاهميصالإئماسبجضل ٥٦٤

الإوئأئكنث لأنث ١^٠:^^،؛ لزنئ م، بمي ١^ ص أئو هإن 
الإ؛تداء.كئاثة يلزنث، ث، ش لألمدور 

بي،حي والحمى، الحوف، لكأزص الفطن، يوحنا يحدو أمطن ؤإف 
والمحتر؛البج؛ ولها أول~ النير ثتع النير، عدم مع محزيه ~ِلأثئ الإسسناف 

بمدر،١^ و المظاهر فطر ذيو ١^ غلع لا بمدر ظ لأن 
َلأن ١^، صفة لوك 

وجهان:سه كالثمر، الفطن، يمدريح أئطن نإل 
الغيور.عي أسنة يانما^، التتابع؛ يشيع أحدمحا: 
الزص•مأشه زمصال، ق عدرينفهن لأثئ يمطثئ، لا واكاز٠: 

روايتان:صه عذر، بمي هافطر بنتيه، سهر صوم ثدر إذ هاما 
١^^أمنة متثايثا، تحب صوم لأية الإنتئناف؛ يئزمة إحداخا: 

ئثابما.

^ني،لأئر،هإيهلة^هظ:لأ:وثئ؛لآلويوب 
لركهالوصتي؛ ِفي كماز0 وعلمته بز، بمدر، أئطز ؤزذ زمصاذ. كشهر المهنئ 

صمهددر0.

كمازْ،ظزتئ  ١٧٥الشزع، يأمر ركه لأئه النير؛ مع ال٤ماز٥ تجب لا وعنه: 
بثأثه.ويصدي ماله، بجميع الصدهه لوثدر كإ 



٥٦٥ه1و،الآبمازا))او،النتر( 

نحل

وتوماومصان، ئدؤه ق يدخل لم معثثه، مك صيام يدر نإف 
اقنريفأيام وف ثالأتل• يدؤة، ف يدحل قم الثدي، عن الصوم بمل لا لأمه 

رواقان•

لبما عل روايتان فيه متتاُعة؟ سنة يلرمه يهل نؤ، صوم ثدر ؤإف 
١^،ظزئث لا ك و\0° ي. محأ فممقا ١^، ظزئة فقا: ^ ١^. 

يزاللا أز ص، من شز ضزم تقيئ أذ !لا دالأمم، ^١ ثم اقا 
وثوميرمصال مهر ص هصى متواؤ، سنه صام ؛ل يوما، ثلاثوف ءيلر٠-ه ت؛؛ه، 

انمتين•

تحل

يجُمة،محلإ:سزئلأن، ءننمثزم:ئد؛ و\0ئوذ 
أحوال■يلأيؤ بن بجل لم مارا، مدم نإل ددرْ• يجنا هلم ُطه، 

روايتان:مميه مقطز، والثاذو هدم أحدها: 
ماأمتة ^pL، صزمة يصح لا وئت، j( هدم لأيه ثيء؛ يلرمه لا إحداها: 

نمدمولأ•لَ
زليثم،ثقل يزنن ندزة طق لإثمُ ؤالkازة، اكضاءُ طزئه ؤاكاته: 

قامطزْ.اهميس يزم صنم يدر لز كأ زالكمارة، المصاء د1زمه به، 



اسقضاماهممصالإئمأسبجضل ٥٦٦

روايتان;مميه عي0، أومحزصا مذزمصاف، والنادرصائم قدم الئاف; 
ذئذوي.بعا؛محُمحصن4ُ، 

^يمحُلا:ضُةذش.
^محذايممحئا،أنمم،نمس:اكاث:مدم 

فطر0،مل أثنائه ق وجد الوجوب تجب لأل وعئزله؛ صومة، يتم أحدمحا; 
■يوص محؤ صوم عئ فه ث محاو لو ما قاسبه 

مذيية يصح ظإ وا->ب، صوم لأيه والكمارْ؛ العصاء يلزمه واكافت 
النهار،كالمصاء.

شو

روايتان;مميه الإنلأم، حجه وعليه العام، اهج ؤإدائدر 

١^^١.إخداخا;نجئئ 
مذينما مواقق يوم، صوم يدو إدا أصمحا احرى• حجه يلرمه والئايه؛ 

ذ.رمصا 

تحل

أحوال•حمنة مذ §ءل لم بالندو، الرثاء عن عجر ثإدا 
مرجوالروالعي أومرض لكي، وواله؛ يرجى لا عجرا بمجر أف أحن'هات 

أفأحش ثدرت داو،ت عا5ر بذ عمه روى لآ عثر؛ لا كمازْيمين ئعثه أوعنحْ، 



٥٦٧تتاو،الآبم1و)؛اباوندد( 

ئانقي،ه، اضِ زئوو لها أنئي أذ خافق، اهِ ين إل ثثؤ 
^^^ةامحلكص٦لأمحامح•

يم؛ن،كمارة مكمارته يطيقه، لا لدوا لدر من رمح.بمىت عثاس ابن هال 
ثدز.نإ ممب هليف يطيقه، يدرا يذر ومن 

ماتنناأِفي لأي ؛ ٢١محدذ أن ١^، زذ ثاجزا كال زتزاث 

سمحأنمvلأمححممحئة؛ء ئ
إثئابهنتب وجد صوم لأيه الخرى؛ احتارْ منك؛نا. يوم كز ض يطعم أية 

أمس.والأول رمصال، صوم هأمبه عينا، 
عيتالندر كال قإل اiزض. لحو الروال، مرجو عجرا بمجر أف الئاف• 

سهركصوم موهتا، كاف نإل به، يأي ثم العارص يزول حش أحره موهت، 
وعشكزمصاف، هصاوه هلرمه واحب، صوم لأية همحاه؛ العجز زال هإدا معم، 
لكليؤم،•الندر لأل يمتن؛ كمارْ 

زمصالولوأئطرِفي المفرؤع، عل محمول ١^^ لأف عليه؛ كمارْ لا وعنة؛ 
ئثا.كداثا كئازة، طزئه َللم بمدر، 

أو■^٥١،عيدا يصادف أذ مثل بندرْ، الوهاء مى الم؛ يمنعه أف اكالث،ت 
قمحا•الروايت؛نمحا عل بناء وجهان، تفيه 

الأخرى:ول الزواقم، إخدى ل ^٧!، اففييق، أقام ضائق نإف 
نمقافصادف نإل اiتعة. دم عن صثامها ق دكزثا تا للمزض؛ صيامها يصح 



حنبلاصدبق الإمام ص مؤ اماي ض السق  ٥٦٨

١^:زئال ٍنادف:زم م ء -ممة ١^، ض محزئ لإ 
دلك.ذكز وقد وئدؤه، لزمصاف صامه قبريه 

أئجض >ج لأثمُ ه؛ ثتيءَ محونا،قلأ اقث محاشُ أن ١^: 
لوئاثه.ما أسنة النور، وئت متل الككلما 

لأيةعايه؛ ء مي ^٨؛! ١^^، ومحت مل دلك كال محإل يموت، أن ت مس ١^١ 
دبم،محم ^j،، عي ث J٤الكان أز بمدة، كان ذ \واصب. أئج ض >غ 
صيام،وعلته مات ررقى يال،؛ الله. رسول، أف ؛ ^^٤٠١عائشه روتر بإ ؤليه؛ 
علته.مممق ولقك« عنه صام 

أحنح،ئدزتإل الثى.قال؛ وجل أنتم، رهئقمحال؛ عثاص ابن وعن 
ىنمحائ،أمحث،ماصه؟<(دال:ألمحج،نإبا 

للصومالثصاء هثث، اليحاري. زواه باكصاء« أحي محهو افه، داهض ١١دال،ت لعم، 
الئأتكسهنا٠للمعنى عتره؛ عثته وينثا وا-اثجدالنهس، 

روايتان!الصلاة ؤق 

دكزثاه.ج عنه؛ ممحى إحدامحا! 
^^ئثلأظانة،هإصئإث،كثالإ

اجاة.

الوجوب؛لا ^•^-، ١١مييل عق محإده الوئ، عنه يمخي ^١؛ نرصع وكل 
الندراiشثهيه.لامحئاعقنق. دينه محصاء لأف 



٥٦٩ةت1ب،الآهست 

ء:هأ؛ا؛ف؛نة ع
ؤدأفياآظر؛هإس1أردج يوو يدلل الكناية، عل مءس المصاء 

اليمنإل ههبمئ عليا وبنش الثاس، بي؛( حكم ه السل تالأممه؛هأ[ آممده 
ي)، Sfjالأمصاو؛ ق اكصا0 وولوا الؤاثدول، ا-لتلناء وحكم للمصاء، 

ثصتئ.موجب ؛، jJliallينصف حاكم إل بحتاج ^٤، ٥١١

أحثت١^ لإن علته، J*_ واحد، إلا للمصاء يصلح مذ ؟كذ لم لإل 
إلإدا الماضي يأئم هل ثئل أيه أحمد؛ وعذ نؤ• إلا محصل لا الكمايه لأف علته؛ 

تحبجمحةِصتحثئج؟قال:لأ:لإ
وعروا،حطرا الؤ!، ق عأتث لأف فته؛ الدحوو علته يجب لا ١^ عل يدل ^١ 

امحمدي،رواه سمحنا، بعم يبح ممد ياضيا، جعل ررمذ قال؛ البل. لأف 
حثن.حدسث، ومال! 

فيهئ طي، له محنه المول هدا مثل عمْ، لممع يئيه الإصرار يلرمه ملم 
منة.الإباء ^١؛أشد ٥١١يأبوف كانوا الثلم،زلاثأ ا-ئر؛ مذ 

كالإل حامد: ١^ ؤمال، ثه. أنألم لأنه مه؛ يدحل لا أف مالآول طلث، ؤإف 
ؤإفالثلم• ثئر ثئ نجثل ة قيؤ؛ الدحول مالأمصل علمه، سز ول إدا حاملا، 

^مف،لألالإتجالمم
نعالثلأةة1هضل.



فيه،الدخوj ه نجي محلا بمضاء، ِص:طح ي ثوخد نن فأي 
فيهوتأل المصاء ابمى ررمن محال! س الثى أف آنس روى ج له ويآمزْ 
اتيمدي:مح1ل يئدْ« تفئ ئته اف عانته"|^J أكرم ومن مسه، إل وكز قمعاء 

حنن.حديث هدا 

الممصيلعل حامد ابن محول عل إلا الإلإاغ، له مالآهصل طلب، ؤإذ 
الماصى•

١^،٠محاو:لأن فيه؛ الدخول محبمث؛ه نجناكقاءَ، لا تن ثأثا 
الناسهمى؛ئ رءوزجل إل الأار« و واقان اث، ى واجن »اكاةتلآئ: 

•ماجة قنان والمحمذ"ي أبوداود رواْ النارر؛ مهول بجهل 

محل

ولؤ )؛.ق' ^اثي أف ووي ج الحاجة؛ عند الرزق أحذ للمامحى ثامحور 
محت،نا دقال: ^١، لأ:تئك، محقينلا: ١^، ز-مجإل ، ١^١٤أخد ١^، 

لرمح(•محأيجي،ممرصوالأكزتم 
قاصا،منعود وان والتا، يامر ن مار الكومحه إل كههقنئ عمر وبعث، 

والمحفلبمار، نطها شاه، يوم كل لهم قزمرص ماسحا، حنق ن ؤزعقاف 
ذها.١^ عه الآحؤبير؛( 

ننصالحي من رجالا اظزوا أن الشام؛ إل عثده وبط معاذ إل وكثن، 
اممه.نال مذ علتهم وأومعوا واررمحوهم، المفاء، عل محانتعملوهم تل،ؤلم، 



٥٧١كت1سالآصات 

وجهان!همه ا-اثاجه، عدم ْع هأما 
الغنى،نع العإلة عق الأحد محوؤ نلإؤئ دكرثا؛ ج اُبمواو؛ أحدمحا! 

ثكدلكاكئاة.

ظونث1شِسممامح،هابجأظ
كالصلاة.عليه؛ الأجرة 

شعله،نمير كاو ؤإل أ-ما، ء ١٠٥٥١١عق يأحد أف مآ،ثبش أحمد! يال، 
ةإ)اوئالمحم•

لأأض:تيإلأM: ، ١٤^،نحزَلهُ ٣ ١^، محوزأخد محا: ^١ 
بمو،جاو

نحل

لأو^١^٠؛ ثاJغا، ه، ئنو، أذ؟كوف ٌ: ثثزة ^، ٠١٥وص 
ل1مصاء.يشرط محأولأف الشهادة، ئزوط هذه 

قومبماغ ررلن ه: الّئي لقول المرأة؛ يوليه يصح محلا الدكوريه، الخامس؛ 
محورأهو عتز العمل، ياقصه المزأة  oSljاليحاري. زوا0 امزأْ« أمنهم ولوا 

دكئا.كزية ٣ لا لأئه ا-قش؛ ثزو يصح ولا اه٠وم. ومحافل الرجال 
محظوصترن،تنئوولأوق

كالزأة.للمصاء، أهلا ؟كن  ٢٧١٥الأ>ساء، حميع ق نهائيه مل لا نبيه، 
ا-قصوم.مت؛كلإا، أليكوJ اJثادع! 



اسيقضاه1همهمصابمماسبجض ٥٧٢

ذ\لإؤ\ذ.زاؤه، زالإنكان، لبمتع نمثا؛ أذهوذ الثامن: 
اقرثى وامحر ء، المدعى ثى المدعي ^^-٠ محرا؛ أذ؟كوذ التابح؛ 

عثه.المثهود مى و١لشاهاJ لة، 

بمقالآيم؛ةثويأئمحه
ؤ->ذأالحك، ل الإي ماما النار• ق واثان الجؤ، ق واحد ثلاثه: ررالمصاْ يال؛ 

زمجاز نحكم، الحو، عزف وزجل الجؤ• ل مهو بؤ، ممصى الص عرف 
داودابر زؤام النار" مهوj جهل، عل إلئاس محي وزجل الئار• مهوِو الحكم، 

اهآ،تابم.%إذامبجأنمحامح ^ نامحن.ي 
ضبجاثمحمحئ4ياممح

طالأام،بجم.زظ:محط
عُكاهُ^هتي/
شل

علتؤ■ميتط الظالم، فيه يطمع لئلا عنم،؛ عتر من مويا يكوف اف ويّبني 
J؛J(حجته انتماء من يتثآكن محلا ا-قيى، صاحس، تبابه لئلا صنم،، عتر من ليتا 

وعمة،ونع يا لغرْ• نحيع ولا •٤٥!؛، من يوش لا ؤيمظة، وفئه ^١٠ يا حلما يديؤ* 
وصدق.زراهة، 

خمسفيه يكوف حر ياصتا يكوف أف للماضي ينبغي لا رمح.بمثنث عل محال 
افهj قاف لا الأكامح-،، دوى ينتشتر مله، كاف يإ عالم حليم، عفيف، حصاو: 





اسقضاه1نيشصالإئماسبجضل ٥٧٤

مطعم.بن محر إل وطنحه عثإو ثايت، بن ويد إل محاكنا زأث.عثمحا 
الإمام.كماصى لرم، حكمه، جار ْس لأف حكمه؛ لزم بثهنا، لإدا 

دلك؛هاله ق نزوعه هثل محكمه عذ امحمين أحد زجع ؤ0 
محه،قزوعه بمد وجع ؤإذ الرصى• دوام ياعتحر يه، لرصاْ حكتا صار إتإ لأنه 

وجهان؛يفثه تاثه، وتحل 

الئزوع.ع ئا كَ لأنذبك؛ وُ _■ 
إلأنممحبج1،إذانأىمحم

دلك.اقصود مطل وجع، يوافقه، لا ما 
كلامظاهؤ ا-ئاد_،؛ أبو مماو التحكسلم، فيه محور فينا أصحابنا واحثاوف1ا 

الإنام٠ض ء تائا امحةان؛ فيه ءقإ نا م ق محوز محة أن أيد 
والقصاص،اوئق\ح هاما حاصة. الأمزاو ■ئأفئ4ِفي محور الهاصي1 وهاو 

وءالإخياط، ي ظ لأبا فيها؛ صذو\ص اكو.ف،، زط 
كالحدود.الإمام، هامحى فيها 

فضو

منهمواحد كل ء؛قم أف عل قأكثز، ياصى ١^١:^• ١^• و يول أف وقور 
أوإلآحر، حو الآ'حرِفي و1ل حث،، ِفي الثناء أحدمحا إل بجعل أو وصع، مل 

حسب،عل محكاف الإمام، عن تابه لأنه آحز؛ زمن الأحرِفي ؤإل رمن، أحدمحاِز، 
الاظ.



٥٧٥مماو،الآصات 

وحىواحد، وومن واحد، مكان و الثقاة إمحا محم أل قور وهل 
وجهان؛محه واحد؟ 

يازظاإلمح،لكولكَي
محُممئبمن،مح،ص.

قفل

نبماةئوةن\قأاف، لقول معم؛ بمذم-، ثئكم أف عل الثصاء مليم يجوز ولا 
قدلك يتعئ ملأ بالدليل، الخى لث يفلهر ؤإي لص:ا'؛[ ه ةاأقاتدأإ-لي 

وجهان،١^^ مناد وق النزط. بطل الثزط، هدا عل ملد مإف بعينه• مدم، 
الإع.ق الفائدة الئزوط ئل ثاءّ 

فضل

مح،الئن. لأف ولاة؛ بإ النهد إي كب، بميم، عثر ل ماصا ولاة إذا 
موينحرمجم،بتثئ1لام•

بعد،أما الكومة! أهل إل كثب، رع^بمم عمت أف مصزمحت،، بن حاوية وروى 
وأطيعوا،له، مانمعوا وأميرا، ماصا افي وعبد أمثرا، عثارا البجم بةن-ا لإل 

ءمدآثزها-إ،.
١^لي شاهدثن، ١^ قل أشهد ثلأث:ع1ا، ١^^، ١^ كال لإذ 

نبئ،ِلأَبا بالإنتفاضة، ١^، شاة ثإذ ;أشهد، Liمإذ مرنا، كاذ ثإف يا. 
الولاخ-



صاضاهانينيصالإئماسبجضل ٥٧٦

العئإءمن فه ومن ؤليث، الدي البند حال ص السؤال للماصى ؤيمشصب 

دنك.معل لكف ه البي لأل الخميس؛ يوم التند يدحل أف وينتحب 
همزي الناص، بجمع زأم ذس مه صل الخاخ، صد دخل لإذا 

يي\ذؤومه، الناش:زنا تيد مٍىإفي،  ١Uj^^، لبموا ئيدة؛ 
لستاووال(أمكن؛ الفتيإذ ونط ل منزله وعئعل منزله، 

فنل

زلثئع لأ?ةمدث، ذبك؛ لة وي:قن الإنتخلأف، ض لألأة ئن ثتاة ثإذ 
الفنلالثصاء من الغزصن لأن الإنتخلاذ؛ له لخاز J؛؛L^، ؤإذ انثابه. نن 
زجزه.قسه مجاوأذيته منثحمه، إل الخن ؤإيصال التحاصمين، ُ؛ن 

مأفاةيائثه، لأيه وعزله؛ بموته ايعرل حليثه، الماصى انثحلم، قإدا 
وجهان؛محه وعرلؤ؟ يانحنا، الإنام ول ثإذ الوكتل• 

ياوت١^ ^^٥ عنز عن ووي ؤج لدلك، بجزل؛ أحدمحات 
وولئتزلة هر3ة، الماجئ وآة إدا وجلا وأول البمزة محاء عذ يني زه أنا 

نئ Ujنزكي  ٢٧ملث، لإ ١^، محا يلأ زثل نور. ن كغث 
مح:شسيراصتي.

نداينغ بميك ئا اكدين، محشثة ممدة لأة بجزل؛ لا واش: 
مخه.ئزك،لزعف خل اذكاخ ازلأ ممد لن ء لخاله، 



٥٧٧

0وإال1<؛ايعزو أوثصزه، ، ■^٥٧أويقتل بمس، يأل الئروط، أحد اح؛ل و1ن 
كالئزط،ئاهماموطسب

محل

محمسل ئ، ؤلأ:دنلإ ولأ.ثو4 لةأل:ني وليل 
نائزأشتة عمله، عر ق له ولأيه لا ج يعله؛ إل بدللثج يعتد ولا عمله، ؛ر عل 

الرمحؤ•

تحل

ثاهاوالها،ثبمامق؛لأأهلأمحوزأن:فون 
عمتلأل حلمائه؛ بعض إل نحاكمه أف ونحور آحر• ماض إل وحصنه هو 

ءائ؛ُثإلئ.ثءئامحانسإقني.
لمتهم لأيه نمل؛ ثإل لولده ولا علا، نإل ^١^ محكم أف بحور ولا 

ني،هابجممهمحا،ص
لهنا،حتثئة ئجاز رعيه، مى لأما لهقا؛ حكئه نحور ابو؟كرت وماد 
ما-محلموولد0، أووالدم أوولديه، والديه، بى ح\5ومة اممغ ؤإن كالأحان.سا. 

حضمهلكف إدا احدمحا حق ق منه مح ما لأل أحدمحا؛ امزد لؤ كنا فيهنا، 
كالشهاذة.حصمه، ناواه إدا منة مع أجييا، 

نحريافأما فته ما عايه لأف أعناثة؛ ل وولده ^١^٠٠ انتحلاف له ويجور 



خ4دبجءتيإز

فضل

هاو:عمرو بن اض عد نوى و امحم؛ ق يرسي أل بجووله ولا 
ولأ)هصحح؛ حديث هدا الرهذيأ محال الراثى رمول. *لص 
الجم،.كنهر حزاما، محكاف حرام، عل مال أحد 

ابوحمتدووى ة ازلاغ؛ مل ؤا عاديه م لم عن اللأية مول له محور ولا 
ا;ناءجخلد،قاَل:ىل:بمزضلاشهنبجصاشماللأ: 

بتثهالعامل، بال ررما محمال! المتم، عل البي. نمام إل، أنبي وهدا لآكم، هدا 
محو:ضبيومبجيىإي
يوم

^^^١١كاثتا ^١ إنه أهدي ٠^ أف عق يدو عانه. ثممى رءسهاا عق محمله القيامة 
نتاوُمحثمه.

محوللأف مولها؛ يجائر الولاية، مق إليه الهديه عاديه كادنا ْس داما 
يىقأملأ«:دلمي،امح، 

محخائزالإلاثه، شبجا بج، م ثس ي، شثا الإلانة لكزن الهدثة، م ير
لأيهثولها؛ محور ملأ له، حمحم وبع، بينه ااةكومة حال فوذِفي أف إلا مولها، 

أفيامن لا لأيه اُفومة؛ حال عتر ل عيا الويغ والأول كالرسوة. مهل يتهم، 
لإ5وتةئقظزة.محوو 



٥٧٩ةت1ب،الآصة 

نحل

أيةاتير عن روي تإ يئسه؛ والثناء البيع يباشر أف ويآكرْ 
رعسؤ،،.ق امحر وال عدل ررما هال؛ 

أبمغ،ولا أبح، لا أف اشئاءت ولانج، حتى عمر عل ثرط فرح■ ومال 
ؤلأازّ،ثلأضؤ1امحان.

لآثمحفبماش،محيمحىصمم.
حريه انتبمل عرف ^١ وكيثة. ١؛! لا من رم أذ وت1شحثإ 

الصدير٠و\5ر أنا لأف يئسه؛ ثولاه الإنتنادة، يمكنة لم هإل محاى، لا 
AajIjيمن لإل منة. ثة بد لا  AjS/jفيه، تنجز ١^^؛ وتحد ١^^ أحد 

^^ُمحض؛لإلأ:طإد.

تحل

الداعي•أمربإجابة السللأف وقورللثاصىحئورالولائم؛ 
ركوثعاته، عنته كثزث لإذ حور. لأية هوم؛ يوف هوما بإجابته محس ولا 

ا"بماير،وفهود المزصى، محادْ وله ثبجا• هوأؤكد عثا ؤا يئتغل لأيه ابمح؛ 
لأفهوم؛ يوف دوما بدلك محس أف ولة وطاعه. هزبه لأية العاس_ا؛ مقدم ويأق 
دونمبجا امكن ما فنل له )؛( ١٤٥ثنال، اممه كوايب طلثا مسه؛ يؤ الأمور هدْ 

مرامحاحقل ٩ تجهم حص قإدا الدامح،، يى الولمة وحمحور يمكن• لم ما 
ملأ.دلك هكال بنضى، يوف 



اسقضاه1نينيصابمماسبجضل ٥٨٠

محل

اقرط،والمرح والخزف، والعطش، الخؤع، ولا العصستا، حاو ق مضى ولا 
والم-ؤالرعج، والحر الأحقن، ومدانتة افلق، والمرض السديد، والثعاس 

بهزأحد عئآكم ررلا يةوو(ت اممه. رثوو تمنت ت هال بكنه ابو روى لها المؤلم؛ 
تاتزعلته وئن1ا العصس_ا، ق النص يثث، علته. متثى عصتاJاا وص اس؛ن 

الإجتهادِفيعق هلا هلتة، سعل الأموز هده  oSJjمعناه، ق لأية المدكوو؛ 
الخائنة.الخكم،لآأم 

وجهانأمميه الأحوال، هذ.ه ■حكمِفي هإف 

منووجل الزبتث إلته البق.ا•حت۵٠لم أف روي قا حكنه؛ ينمي أحدمحا: 
أريليم ررعك ، ٣١١١للزم: البق ممال الحرة، براج الأُضارل، 

Mاشِ ننول هش، صتالث،؟ اتن كاف أف امحاري: هقاو جارك«ب إل اياة 
ونم ظه. ثممق الجدز« ثئغ خر ١^١٤ اخبس ئإ رراني، للزم: هاَل ئأ 

عفه.

نثه.جمأ هناد ثالممحي نئه، نئهت ة يأل-ممة، لأ:قد ثاش: 
بمظئلأنه اثتأَلة، محأ شح أف مق م الش4 يع أمحا نمحو: 

الحي•انتصاح عن 

مح،لإبم؛مم1بجا،محةمح.؟^١ 



٥٨١كتاب 

فنل

كلإي بجل وابع بارز موصع امحسبمئمو بمحاكم نيشب 
مدوبذ ررس مادت أية غ الئي عن روي ة عدر؛ عي يذ محب ولا م، 

ؤدهره«حاجته يوف اف احتجب ومحاهتهم، حاجتهم دوو هاحتجن، ثقا الناس 
زواْامحذي•

لأفمنتنة؛ نائحة ولا دحان ولا ولاق؛ بحث فه يتأدى لا موصعا ويآكوف 
مخيالأفتاء وهدم والصجز. والملي إياك موّنى• أيا 1إا كب ة.محئ عمر 

ا-محجة.انيثاء امحوم وقع الاجتهاد، التومرعل وكثئةمى الصجر، إل 
و.ظوعل ومحال عنت عن روي قا الناجي؛ ِفي يالمصاء باس ولا 

العديم,الناس امر هومن مالك،ت وهال اثنجد. ِفي يمضوو كاثوا انم 
وكلوالخمر، كالخيض اثنحد، دحوو من ماغ امحني لأحد اص قإن 

فضل

منأوئيوحا كهولا أمناء اقئد ا"قصوم، لإحصار أعوان إل احيج ؤإن 
اقد0حاحس، اقمحاذ إل حاجه دعث، ؤإل وا-لتصوم. بالرهق ؤيوصثهم الدين، أنل 

سممحايإرمئط(محبماستي



^قضاه1ممصابممأسبجءتبل ٥٨٢

محل

اهدئاآلاف ازبمة بة حو\اقوي زهبمئ ص لأف خبما؛ ؤشد 
ا،يطل،مى الخق وانتيماء للتأدب إو؛ه يمحتاج مد م-جنا، عيأ واقي ي٠جنا، 

تنتوق.حش أوحد قصاص عثه بمي والإحمماظ 

نخل

الحاكمذلأثاً وعتره؛ ^١ انك5تب البي. لأف يتخد أف وسعي 
ولاةمحإذأئكنئ اوا:ة. ؤ:أن بمة ابمع من هلائن ثنوُْ، ١^ ؟كؤ 
حار.يننسه، دلك 

الأحكام.من القصاه به لأ عارئا يكول أذ الكاتسر ثرط ثمن 
يجهله.يكتبه ما أئثد ذإ إدا لاثه والئّجلأت؛ الحاصبمر من يكتبه وما 
يكوفوأرإ الماري.ق. خيادة نومن ولا أمادة، موصع محألَالكتابه عدلا؛ يكوف وأف 

لئلانزئا؛ زرئا أذ:فوف ثيثلحئ العدالة، ثزوط من الإنلأم لأف ئنح؛ 
كانقإف الخلاف،، من لثحئج حرا؛ أكمل. لكوف الحظ؛ جيد بالطمع. ينقنال، 

ياخاز؛لأأهصمانياذة.

نخل

ربثدالئه تثق نن لأف ع؛نئي؛ بجل لا ئشن ^١ ضد زلا 
هزم.ذوق ُالصوو( يوم كئصيصن لحز أولم _^1^، هبول، 



٥٨٢ممو،الآصات 

نحل

الشهود.مى عدالته جهل مى أحوال هئم منائل، أصحاب ويتخذ 
أومدهس،؛سب ق العصغ مى بعداء الشحناء، مى برآء عدولا، أذت5ودوا ونجب 

العمول؛وافري ؟كوئوا وأف عدل. ■جنح أو مامز، ركنه عل دلك محملهم كيلا 
ا-قيليفئهئ الصل.ييى لأف صديما؛ ولا عدوا س-الوا ولا اأطثودسا. إل لمبم1وا 
دلك.والعدوخلاف المخ، وبمز 

بملها،نإ ينمه علم وإل نهائيه. محبل بالعدالة، يعرفه من عنده نهد مإذا 
فثاميمثل ولم عنه، مال إةمه جهل ؤإل والفنق. العدالة ل يشه ويعمل 
حىُشهادته محآكم هلم الهلال، برؤية الني. عند شهد أعرايا لأف الداو؛ 
الدار.بظاهر بممل قلم عمم، عل حى بشهادته يثعلى نالاثئ إنلامه. عذ ماله 

محلأيهدللئخ؛ ل الأعراي يل و. اليي لأف محي؛ إنلأم ِفي موله وبمل 
نمثما.ئِندامف

دامز؛ئؤ علته: ا1شهود مل  ١٧ما عدالته، جهو من بشهادة ع0كلم وعنه: 
نهدلنا س اللمل بعض؛ عل بعضهم عدول المنلموف قهنئ: عم 

ئبجاؤدل فى س زلأف ثدالته، ض لزبمأل ١^^ عئدة 
الإنلأم،ئاكمملمب

ص;>لجيمهثاءصنآص
هعدل ذرى ُؤوأ'ثمدإ ستحال! وقال [ TAYIo_aJ1]ه ألشتدي من لبون منن 



الإ،اءأحهدبذحنبلص ي اه1في على المميق  ٥٨٤

اُئاُببن عمر عند رجل شهد داو(ت سه حن عى ثليإل وررى لالطلأق:آآ[ 
!اضهمصثلأ:لإكهملأمك، فقاَلوةمح: ي، 

مال:مح.ئولأيمةمت؟ 
ئاوتومحزحة؟ ومدحله وماره، ليله الأيدي جارك ههو داو(ت يالعدالة. 

لا.داَل: ١^؟ م مإ بمثدو ^، ٥١ن\لأذقم دالوث1ر يئناملك : Jliلا. 
قال:لا. كل الذ.ييقدري اقئر نخاجغوو قال: 

أذ؟كونلاثوتن ثانئ بمذ آض م ئأثال ي. فك 
ئامما.

وصنثته،وحلقه، وكتقه، وسة، ١^، كتن، ^١^، يعرف أذ أزاد ^١ 
محللا مح( ؟كوو قلا وعليه؛ له شهد ومذ شر0، يئثة لا حش ونتكنه، 

منعليه الئهود عق نهايته تمل أولا أوولإ، وه من له، لأنشهود شهادته 
المحير.يؤذ العليل ق قوله يخل ؟كوذ؛ئ قلا به؛ يئهد ما رقدر عدو، 

له،الفهود يعريهم لا أف ويبمهد النائل، أصحاف مع كبه ما وثبمث 
النؤولوذ؛زلا خزحهي، أز ال1هود م.يل قلا ء؛ ١^ زلا 
دعي"يلهم•ؤأصدمحاؤهمِفي جنحهم، أغداؤهلمِفي عقال قلا 

علالهوى تئمعهم كثلأ ببمض؛ السائل أهل بمص يخثم لا أف زؤبمهل 
جرحأنسيلي•عل التواطؤ 

وجثرانؤ*زمسجدْ، نوقه، أهل مذ نتارئه عنه سألوا أذ الماصي: 
وجهازتنجه السامبمرحأوتجل، عادأهل قإدا 



٥٨٥ةت1واالآكيات 

لقهائ؛,ء\ص هن4ء لا ١^١>؛ لآَة ه محش آخدمحل: 
ؤيعتتثالشهادة، ئلقظ الخاكم يند النائل اصحاب تشهد ئدا؛ ئتل يندهم، 

العديى.نائر كناِق عددهم، من 
علالمدرة مع ى يكممى هلا مع، سهوي لأثم :بمم؛ بخممى لأ دالئاف• 

الحاكملبمحضز العدالة؛ أو باوح مذ بمينول لكذ الأم• ئثوؤ 
هدا:يعل والعدد، الشهادة امظ التعديل أو الحرح منهم ثنمع متهم، ادن؛ن 

ضي محُ ^١^١؛ تكون أن محوز :ل اذاتل، في ق ١^ بمو لا 
ياهد•ولنى ماهل، 

نحل

محي،مذ صمة عذ إمحار لأيك ابجن؛ ين أمل بذ وامح؛ل اؤخ محو ولا 
لأيهبكر؛ ابو احتارها بواحد• محممى وعته: الإ-حصاف. قاسه صمته، عل ا-محم 

ثعديلق يكممى زلأثث الديائااتv؛ أح؛ار قأئتة عليه، حؤ، لا مذ حاو عذ حإر 
دكردا«ج ا1لهب؛ والأول، عمم• ثكدلك،تي واحد، بثول وجرجؤ الحب•بمي، راوي 

واجي،يذ اقبولؤ الروايؤ عله همع اثث بواجب؛ الراوي دءُؤ-يل امِفي ؤإمحا 
الشهادة.بخلاف، 

حم،هو قلنا: اش الرواية عل إلا ئهاد0 لاثه بالشهادة؛ اللقظ قيه ؤيعتم 
يمل:٢ ؤإل عدو. انه أفهد قوثه: التعديل ق وتممي الشهادة، نمظ فيه يعكر قلا 

محنء.ثلأ'محأن:ضل،^لأضفإلأ
بمرخ؛؛ءثم اقن؛ 



اسقضاه1همنيهعالإئماسبجمحل ٥٨٦

ا-اثنحينه لأل العداثه؛ ست اسان، وبالتنديل واحد، با"إثرح شهد قإل 
يبه الشاهد لأف القنديل؛ ء اوخ ئدم اقان، بام نهد ثإل محنل. لي 

نسمحقيم ظاهر، امر عى محو العدالة وشاهد العدو، عل حفي باطن ائر عى 
لهدؤإل الإئتات. مقدم ئاف،، والعدل مثبت،، اجاوح 3[؟^ الباش؛ عن بم 

ا-محرلألوئس.هدم زدالغدالةأز:ئ، اقان، باوح 
ؤلأ:كفيأليرخ، به ١^ الش، أل:ثم ^١ ا-إمخألأ محل ولا 
السيلي محشبم،ءا؛مح ذئ:■ لشسو، ُايز،أنمح بميوأنت 

الإئثان،يفسقثه فيإ ثهتإفول الناس لأف الده_ا؛ والأول عدل. انه ينهي ال 
زالممديلزاوغ منا. الحاكي بمممدة لا بإ محنمئ الشاهد بمممد أذ محبمتؤل 

محيه.لينظر يائه؛ يوجب الحاكم، إل 
محهاسةالأسال،كاملإ،

بالإنثاصةأز زالبدم، كاكاو.و،، الأفزال، وَ لألم أن ام. نشزُت، 
ينهيأف ُ لي ق،  Jjأو: ^١، د1عني محال: لإل علم. عن قهاد0 لأئه لألخم؛ 

]الزخرف:آ"خ[.ه ملمؤن وهي ألص ؤإلأسثإد • سحاة؛ؤائاك اينه لثزل به؛ 
زطالث،نزكهُ، قدنث ِص ١□^؟ الخ؛نة م مئ ؛لا ١^ يخل زلا 
زلابمنياوطن، ق قداك علي اشثوئ نِلأل زهثة. غثن لحديث، ستة؛ 

ذلالئ،إلأةنممدةث

اشثوئزلا يزيإل، ملأي لأيا التاء؛ من زالقنديل الحزخ ولايخل 
الحدود.أفتة الأحوال، عالت، ق الرحال عليه ويطلع الال، مله 



٥٨٧ةت1واالآقسة 

نحل

jjj  لأفحكم عدو، هو عادت ا1ثهود مماو عدالته، ثيئ، لب
؛،J^jالحق سئ، خز بأثة اعرف ومحي عد، اآئهود لحق عدالته ض ١^٠£، 
ا-محلموه.محو-حمت، 

ثعال،فه حى الناهد العاJالهتي اعتبار لأف ينبت،؛ لا انه آحر؛ وجه وفته 
عدغتا.لزؤئ\ولم داسق محكتاعدثهاذة المشهودعدأف لورصي رلهدا 

تحل

لحكممحرست،، برش دبك بمن الحاكم عئد شهد ثم عدالته، يشت، وش 
وجهانIمحفيه ؛، Jj^isبرش بميم كاف ؤإف • بشهادته 

زالأذJماؤثا.محدؤث، _ لأف بجادة، هآ أخدمحا: 
ممو\لألحز\والزص طوو نع لإو ؛ الثواو ييد ثاكاق: 

وموالمريقهم، له استحمث، بشهادتهم، محارثايت، عدول، عند0 نهد ؤإن 
احت^موالإل وزمانه. ومكانه، التحمل، صمة عى الإمراد عل منهم واحد كل 

كنت،محال; ؤئث]ذئئ حنحمه م روى ئ وعظهم؛ امموا، ؤإن ىادتأ-لم. نمطت، 
حما،رجل عل محادعى رجل، محجاءه الآكوهة، قاصي وهو دثار، بن محارب عئد 

موموالذ.ي عدت المئهوذ ممال، له، محئهدا شاهدين، الدعي محأحصز هائكزه، 
خالتا،مانوى ثة5ئا، دءار ئن ^١^^، ؤكال هو، كد;ا كد نالأزص ١^^ به 



هلأيقضاه1يمصالإئم؛سبخاض ٥٨٨

لتحقيالطمت ررإف يقول؛ اممب. ومول سمعت ت يقول عم ابن ثمنت ودال1 
الزورلأثزولماهد ؤإو الماثة، يوم هول من حواصلها ل بجا ورمي بأجنحتها، 

روونمحأمعثا كدبت،ا، ؤإل داس1، صد٥^١ لإو النار« من سوأممعدْ حم هدماة 
وايصزقا.ووومهنا لعطنا وايصرئا، 

محل

محايثاورهم مدهسا، كل أهو من ١^٠^١٤ محلثة محضر أف يشحب 
تالحس محال ءمران:ا'ْا[ نأو فيآلأمِ،ه ثعال؛ اش ل لمن عانه؛ تثكل 

الحخام•بدبك يستن أف أراد ولكن لعقيا، مثاوومم عن ه ،؛ ٤١١رمول ، ^ljإل 
يهثزل إدا كاو لآ؛ةهقبمئ الصثييى بكر أب! أن المامم: نن الرحمن عبد وروى 

والأيصار،ائهاحرين من رجالا دعا والفمه، الرأي أهل مثاوزْ فته يريد أم 
بمذينم،،ثأةينزمد ض _ :لمئومح، 

يدعويكاف عم، ول م دلك، عق بكر أبو نئمى يات،، بن وؤيد كنت،، 
أثقمضلثاززم.ظِذا الٍ، ثإلاع 

عإزتْ،يملي ولب احنْ، له يتضح لم نإف ثمه، حكم الحي، لة امغ قإن 
موضنإق الوقث. نو١^ كنا عةتْ، مئد ٣ جتهد لأيه أو1_^؛ الزنئ، ى ص! 

جار•محها، نحكم الحي، لة ايمحغ من إل الحائية الحكمِفي 
بمأزإجاع،ممة؛ةاثويض

يمنعنكلا موسى؛ إلآ؛ا وكب السق• إل الحهالأت٠ ردوا ئاو.' ١^ قهبمتئ عم 



٥٨٩ا  ٠١١ئتا

الخىقإل الخى، تراحع أل ]ثرمدك، ههدث مناك، راجعث، ثإ ، Ajهصنتا ممبماء 
اتاطل.الحوأنلمناتيدىو الثيوغأل ثإف 

ثقضه.^جب ي، ظزوو جث عي؛، حق 
وويئ حكمة؛ يقص لم ولاإخماعا، كالماثئا ولم احتهاد٥، دثةَ ؤوف 

بند،سهم مزك مم الأبوين، ولد يإنماط الشوكة ق حكم انه هؤيقنئ عمر عذ 
محلمة،بثصايا ايد ق ومحي دصسا• ما عل وهدم يفينا، ما عل تللئ، ويال؛ 

أفو1ل الةض، مض إل لأيي بمثله، ا"اثكم مص لو وَلأ؛ث الأول؛ يرد ولم 
لأسث،صئ.

محل

للمفاءيول لا انة الفثاهن لأف يقث؛ مذ مذايا ثتح الماصي عق وليس 
يأفاصوهُلأ:مهذاء،

خزلأثئ إحماعا؛ ولا ثصا كالما لم ؤوف ااس، !، ■^٠١٥^١ أ-حكامه مذ مص 
وصلالخى لأف ا•اثJ؛ وامحق ما ويمي اوعك، بنص حكم أثب نحاؤْ، كور لا 
• Ajل؛حتولم أيمحا ينقضه ا-ئاد_ا! أبو وهال، مضه. إل حاجه محاد منثحقه، إل 

أو ١٠٧حالم، ما إلا مح٠ايا٥ من ينقص ال محن لم للمصاء، يصلح كاف ؤإف 
إيائا؛وذكننافىمحمف.

ينألةحى عئضزْ لب إحفاره، ، jL^-مأتة الماصي مذ متظثم يظثم ؤإل 
أوعمب،معامانة، مذ ، عثه«;lJل هالات محإل محيثديله. ربإ لأيه بثهءا؛ عثا 
عئجار أو عدؤين، أو محاسمم(، ثهادة عل حكم هال،ت ؤإف أحصزه، رئوة، أو 



اصدبذجنيلالإمام ص ي اه1ني هلي المميق  ٥٩٠

غا. aJوخئأ أووكيله، أحصنه، يته، وله -لء\كم، اق 
وإذلم؟كذلأظ،محوجمانت

مالأ.عانه نوادعى كإ محضزه، أحدمحا: 
محلأءسثإئاطهه.

لأليمتن؛ شر هولة قبل أنكز، نإل عليه، حكم محاعرف، أحصزه محإل 
ولأيه.كحاو نفبوو هوله 

قفل

حزوجه:عند وموو أحواله، أغدو عل هصائه محلس إل الماصي وّمج 
هوْولا حوو ولا افه، عل ثوكلت ياممه، اعتصمغ ُالأإه، آمنت اش،  ررسم

باممه،،.إلا 

منحرج إدا س افه رسول، كاف رْ؛هقبمهادالتات سلمه ام روت ويدعويإ 
أنأضل،أنأتياأنمحا،

ومحالماجة، وان واشانح( والمحذي ذاوي أبو رواة عورا محل أؤ أجهل أو 
ؤيعينه.ينصمه أذ نيناله صحيح، حش حديث الرمذ«يت 

عليه؛عئلس سسا محه ويبمط وحلوسه، مشه ق ووقار سكينه عليه ويآكون 
الحافربى تمحع ما محؤ ييرك يديي؛ غتومامحر القنطز ويرك له، أوين لزكوف 

عله.رد علط قإف يكتبه، ما ليتى منه؛ هريتا الكاتب وعئلز والئجلأت، 



٥٩١مم1سالآصات 

فنل

بجبمذ فتهم لكف وومحا عموبه، الحيذ لأف بالمخبوسئذ؛ دظرْ و نهدأ 
إفالبمد: ذ نودي المخثوسئ، أء وكب ى، اباوا:ئ ثاشنت !٥^، 
أحنج^۵٠^^، لإدا محبوس، مذ!ه ئكحمز ^١، يوم أمرهم ق يئظر الماصي 

نإلأطأتمة، إطلاقه نجب محإل حصمه، ؤدير( ينه منظن صا-حمها ءأحنغ ومعه، 
ؤ-م،خبمةأي1.

الدار،سعت، ريي، و،ىلده لزيد، هي الحبوس. همان ينه، تبما وامام دارا، له اي، 

لأوثة؛ مهئ ينه، زثه زيد صدهه نإو يإكداثه، نمط إهنازْ لأف الديذ؛ ؤد۵ي 
التي.صا-حم_، ؛^^١^ ٥^٢، ينته 

يطلمة؛العاصي! مماو لدش■ أرفته حمر أز لكو_ا، ثمن ق حسنمت، ^! نإل 
عزمةلتسز،ونارج.لأو 

عنيْحكم مص له ليس لأيه الأول؛ حكم يمد الثائ أو آحئ! زجه ؤذيه 
يكنهلا لأنه م؛؛ عل ثنطبما أف ل زقهد أف ؤ؟شل باجتهاده، 

امحدمح(•الأم فنل 
يظهزلز لإذ يدلك،• الحاكم ثاذى عئ، حى زلا ظو، محت يال؛ نإف 

وولأمنم،و4ُلأتموُ،ثلأءقش، محب، له 



حنبلاصدبق ا،أمام لمآص اه،افي السدض  ٥٩٢

نحل

نذلاتتلفخى اصر_>؛j دالاظ؛؛ الأزت أم وق قم 
محض،تمقوإلأثرلآلالآنو

مابماكال ؤإل ١^^،، عق أمْ ؤ)خ< ئدلا وكال يته، أمام مإل الوصغ. قدم 
إردا)ه.رأى إل أوأتدثه يه، يمموى أمث إثئه ٢ أوصعيما، 
صبمأل نثب أمدثا، الزصة، أشد وله اثدي ١^^۶ أن ئ ^;٢ ؤإن 

محمحلأهمحألأكذصأئل•
لكلؤإل عليه• ثيء ملأ عدل، وهو ثلثه، مرمة ق وصيا و|ل'^١١؛، 

كالؤإل منثحمه، إل دمعة لاثة أيق>ا؛ عك ثئء ^٠ قشن، والنص1ه دام،ما 
وجهان؛مميه معم، لعم 

كافلن ما أنته المتت، بإدن منتش إل دمعه لأثة عك؛ عزم لا أحدمحا؛ 
قشي.

مرقهكإثوجعنن مثرمة، مرقة، ثه ككن وثب ممه لأيه يعزم؛ والئاف؛ 

*n*



٥٩٣تناب 

-عتتائصوم فى اثفاض على نط باب —
لتل* * إ

زالخطاب،زامحلس، ه، الدخوو و امحمح، ض يئ؛، أذ ظزثة 
ثاو:الين. أة ه، تشة أم ززن ج نة؛ ناص هما، 

ومئمدو،وإشارتؤ، لحظه، ل ببجم قلبمدل ائنلم؛ن، بهز بالمصاء اثبيَر ارمن 
شقغي;ن ززاة >(( ١١عل يزس لا U \ٍ ك عل ءنن:ئ ولايزص 

التصزة(.رمصاة تامح-، كق 

ومحلملئ،وجهلئ، الثاصِفي لمحا واس لأ.-ءنمحاث موسى أبي( إل، عمر وكب 
-حمقك.ق ثريف يطتع ولا عد>لك،، من الصعين ساس لا حش وعدلك، 

هداعل أعدل ممال؛ وئاص، بن ١>^، وعنده ئريح إل رجل وجاء 
إلقال،: حصملأ،. مع قاحلز ° ملللثري: مريح ممال، حنبك،، إل ا-إقالس 
ؤإفيريبه، محلسلثج إف حصمك،، مع ثاجلس لا، ئال،: ْاكافي، من أنمعك 

ذكزناU بمفن ِفي \صو أخد \ح\ذ زلأن ي ث1ا \ذمحأ أدع لا 
حصنه.يكسل 

اممبرمول، ءرممى ثال،: الربتر ابن رومح، ؤا يديه؛ بيط محلتهنأ أف والتشمحث، 
لخطا-إنا.أمكن وَلأنئ القاصي® يدمح، بى امحهان يبلس ف ا. 

ةروىمحاب(عي؛ اكلم جاررمع والآ-ةمذو، ننج ءاِلكالأحتمحا 
قأجلسمجه، من مريح ممام مريح، إل، تبموديا ئمحكمحذحاكم علبا أف امحؤي، 



سقضاه1يهمصالإئماسبجص ٥٩٤

بئمعه -ئنت مسإثا حصمي لكف ثو رةققبمنق1 عئ مماو فيه، ره.بمق عث 
ادحاوسا<.ز ساووهم ررلأ اممه.يقوون زسوو سممت وثكز يديلئج، 

ثهبمئهعئ ض ووي ج صاحبه؛ يوف امحْي، أحد يضيث أذ ينبغي ولا 
نمم،يإى عط، نحول، داو،ت يعم• داو،ت حمم؟ ألك مماو(ت رجل، به يرل، انه 

■>ضثئاا.ومعه إلا ا-قضة، أحد ءلائضيموا يقول،ت اممه. رسول، 
فتهج إئكار؛ زلا بإفيار زلا:ائزة -محيهُ، ثقك زلا أخدمحا، يائ زلا 

وجهان؛قفثه الدعزى، كزيز تحس لم لإل الصرو• من 
به،حمه يثبت، ما ظقينه ق لأف يدعي؛ كبما ثلقيك له نحور لا أحد۶^١: 

آتيه.أثبًشنه 

دعزاه.ثصحيح ق الأحر عل صرن لا لأيه بحور؛ دالئاف• 
إلا؟كوف زلا -محمه، ثفع لألا عليه؛ نجب ما أحي؟ما ص يزف أف ولا 

اشمث.ررثثغإللأف الأخر؛ ؤلأأل:فمعلأخدمحاإل ١^٠٠، انقصاء بمد 
عثه.مممق دينه« يمص حدزد أف ش عن محط أو و مالك، بن كم، 

ثئءهلا ؛، ٢٠٥زلا يمول ديك مئه يظهر ولم أحي؟ما علبه احب ثإف 
ئأم:ة هأثب ، ٤٣لا لأفنح زام ١!^ و ام:ث لأو ظه؛ 

ص.

سوءأؤ ليد، منة يقلهن أف إلا يكسزه، لألأ الأحر؛ يوف حص، ينتهز زلا 
عززه.عاد قإف زحزة، عاذ ؛ف منهاه، أدب،، 



٥٩٥ةت1بالأصة)بمبئضالأاضساصوم( 

وجهها،عل الثّهادة أداء يمنعه دللئ، لأيا يتعسه؛ ولا ثاهدا، يزحن ولا 
لنحموق.يقنع ومحه وأدائها، بمحملها القيام ويدعوْإلدرك 

قفل

إلشئ الأول لأف ثالأول؛ الأول قدم كمحث، محرم الخامحي خم ؤإدا 
أوأسكلواحده، ذقعه حصنوا هإل مباح• موصع إل لونبق كنا ممدم، له، حق 

أ■حدهلمممدم ساووا، لأنم قدم؛ مغ متى بينهم، أهمغ السابق، 
كاش1ءإذاأنائاصبماتي

يجارله، الخل لأف حار؛ سمه، عتره فار لأحدهم، السبق يبث ؤإف 
ماح.تتق}ل لن كنا به، إيثاوة 

المجلسيستوما كيلا واحلة؛ حتكومة مذ أكثز ق الثادق بميم ولا 
ثضئشوْ,بدعاؤيه، 

اووج،عل وهي ؤاحي.، وقت ِفي قيل ومنافروق مقيئول حصر ثإل 
محنلي أكثز أو اأةيم^ذ مثق كايوا نإل اأمام، ق صزرا علتهم لأف قدموا؛ 

صزريزال ولا بالقيماذ. صزرا مل«يمهلم 3، لأف اأقيويرا؛ عثررصا مذ م؛يئهلم 
يمثله.

حئت،آنا الآحثث مماJ الأحر عل حما أحدمحا ئادعى حصنان، مدم نإف 
محتمل،مهنا واحد كل يدعيه ما لأف بالدعوى؛ الئابق قدم الدمح؛،، وآنا بؤ، 

صدم.الثتي، حق وللثاتي 



اسيقضاهانينيه4ابمماسبجضل ٥٩٦

نحل

لزمتها-محم، محلس إل صاحته أحدمحا يدعا حصومة، اسي يئن كاف إدا 
محثمكءئؤلإم'لاممه و لمن إحاثته؛ 

ينديه؛اف الخاكم لزم عليه، يانتندى قئمز لم قإف لالور:اه[ ضوأسمعناهلثاه 
مإوالإخا:ه، لزنثئ ١^، انتدةاة هإِن افوق. همع إل شي ركه لأة 
لثحضزه.الشزط صاحمحت، إل مدم ايى 

إنه؛كتب حاكم، فيه بلد ق العائب زكاف عائّ_ا، عل انتندى ؤإن 
ظنق ي قة، تن:وئط ذنأ ءئب، P لي:قذ ^ تء، ظن 

ءا\للمتحز؛ءزئقامحى؛لآامح■
؛الحضوو مشمه يآكلفه هلا وا-قمر، الكلس،، كئمن بمص، ليس المدعى يكول أل 
دويل؛،ا يربت؛ أو المساقة بعدت، أحصز0، الدعوى حمى قإدا يه. شي لا ئ 
بنبمي إو ابعن أن أمثه! م بن المها-حر إل كئث، ظهه الصدييى بئكر آ؛ا أف 

قتلما انه اممه وسول مي عل يمينا، خمسان هأحلثه وثاق، ِق امحشوح 
ش،ظاه>1اإل]طالافوق.

إلاءوج ف ظ لأي لكلث-م،؛ ض :رزة، امأة >، انثئداة نإن 
هإلمحاكم من ودوكل ا-لآصوو، يكثف لم بنوة عثر كادث، وإل الحاحاتح. 

أئيسيا ارواعد قاوت . ١^٠ لأف محلمها؛ من إليها بعث، عليها، اليؤان يوجهت 
اهوز.ئئفها زلب هازخمها(( هإن هدا، اقزآة عل 



٥٩٧ممبالآكياأررئسح<اثطء( 

اممهشاءمضل ^ب 
إ*تل* 

ََْ.ُث؛ءء.َ ررءَ َ■؟ 1َُُ  دعواه،يصح فتى الأحر عل أحدمحا محادعى حصنان، الماصى حصر إدا 
يدلالخاو ساهد لأف ثوابه؛ مل دعواه مذ باووج ا-قصم مطاله مللماصي 

ثزمهثة أم قإل عأثلث،؟ يدعي فتهآ مول ما الخاكم؛ له ثقول المطال؛ه، طل، عل 
انت1اؤةء قألإ ثه، خق م لأف المدعي؛ شلماو إلا يه ٣ لألأ الخل. 

أو:عاو؛اك،، صنت، أو: دبك،، ألزئتك< قد ثمول؛ لة. ظأ طاته ^١ شرإدنه. 
ا>غوهم1ة.

دلك؛إواذ5 عل يدل حاله مريته لأل مطانؤ؛ عتر مذ امحم حوار ويشل 
امءيمسامحاء؛ضزلآنأئواةسلآ:مذءزش 

ئا-تياطة، ^1j4عذ ولا الس. عن ^١ يقل نز  AjS/jحمه؛ موات إل 
-ههإ.ظاهز كابف—، 

 ،^1^ ،J<:^ ثإذك،ه ل1اكاضى: قاَلثه الج، ذك المدعي
ثه Jliينه، ل ما : Jliهإل ينغت،. أذ وثه دبك،، مول أف ئلمكاصي  ٣٠كال 

ئطاومل إخلأدهُ محور زلا أخكة. ^، ه لاهاذ ، ٠٥ص
ُإعادتنا.الطالبه ؤبلمدم وهته،، مل يم؛ث  ١٣١/؛ ١٣يمد لم قعل قإل المدعي، 

تثلذ طهُ لأو ذبك،؛ ملمة ١-^^، أناذ لإ ض. ض المدعى أئشكج ثوذ 
ه.



^قاضاهافيفيصاسممأسبجءنبل ٥٩٨

استئنافوله هذه ق منها حمة تمط الثمم(، من أبزاتك قاوت ؤإل 
وهذهإؤتجبا' من ٨^١؛ ينمط لم حمه لأف فيها؛ والطلب الدعوى، 
روىلعا الدعوى؛ تمطت، حلما ءإدا فيها• اليمتن من أبرأه اش عيث الدغوى 

اش.رنول محا كنية من وزيلا حصزْوت من ريلا أل حجر؛ بن وائو 
أزنحىالكنل.ي: ودال م، من ورئتها أزصن عل علتي هدا إف امحربي؛ ممال 

^سكأن:ث،داو:بمُلأونثغ
\يجض  ٤٣١قإن بماة. ئنيأ ززاة ذلك« إلا للخ، »يز ممال: مء، من 

للمئناوصساص.

ولامحريته، لأق،ا ايام؛ ثلاثه أمهل جناي، ق أئظز أف أريد ممال؛ بدأ لإل 
هوية ١^، لأف يهل؛ لا اطاد،: محو كئ. لأثمُ م1ها؛ أكو يهل 

خالأ،ملأيهلخ،كاآاو.
Jij ، يقكنإلأ يد اذ ا،قاكلم: ئ لَقاو لائتئاعه، ئدتا يكن لي

وو؛ نكر ثإلأ خلث، ؛ذ لأئا، ه ذِلالت، هؤك،، زصئ، ناكلأ 
إيا٥باعة 0 نيد عثه دادعى ^١، Jابت، بن زيد و\غ عمن ١^ أف أحمد نوى 
ظؤبقنئ.'عثإن ثة ممال نيقؤؤليقنئ، ^0 إل فتحاكنا عمن، ابن محاتكز بعيه، عاقا 

زلأن١^!. ه ود قئلف1،، أذ محن ن ُ)مش ^؛١، يه قبمث، نا أنك، اخلف1إ 
صثاوض،هأولممغِنيْ.

خضه،ء ١^؛، تنذُ زلكذ أنثلأمحكيدافكول، اطاكإ زامحازمحو 
لثاكلما-ممول وينتحي، عئلث غلجي، هو ما ومال: أحمد، صوبه مي• ومال: 



٥٩٩ةتاو،الآكيات)ئبمخآاصطء( 

١^٠^،رد المحي. ر ظقبمنه• عمر ابن روى لها وسشحق؟ أمحلنن -محمه! 
الداويتئى.وواْ ااتق« صاحس، عل 

عثثاوتمماو عثن، إل عثناو من \إث>ر افداد أف وروي 
انها-حإم، اJاد ٠iامماو آلاف، هوأربعه افداد: وقاو آلاف، بمه تص 

أُصمك.عمر! ممال نبنةآلاف، 

بجبلا لأيه تنس، عذ تسل كل ؤإل ثه، حكم المدعي، حلئن قإل 
عليه.المدعى بخلاف حى، لعتؤه بمحوله 

منحمه عل قهؤ فيه، أظئ ■>نابا أو أمئها، سه ق لأف ا>تثشتا؛ ^؛ هإذ 
الدشخلاف طة، إلا يوكه وم لا لأن4ُ ^٠؛ و ظل بمتق ^لأ ١^٠، 
ظه.

سحثم الإمار(، مدل  SLpمحإل ئاكل. ئهو أحلم،، أف أريد لا دال! وإل 
وانتانف،آحر، بجلس ق عاذ قإن مئها• حمه أنمط لاثه الدعوى؛ هدم ِفي منه 

لأبجا^١، ^ ئثا ثا ١^ دل لإو ص م:بجا، أعيد الئغوزى، 
أحرى•يغوى 3، يم؛ث 

فضل
ْمء َص َ. ِسَي  وِلألإاللح؛ر؛ علميه؛ المدعى خمب عق يدمث، عادله، سه للقدض كاذ، ؤإن 

يها•بمهم والمحن ■ي، جهة مذ لامحتا فيها؛ يمه لا 
ض؛محُخقوُ،محبخوزلأ٤وزتئالوه 



حنبلالإماءاحمدبن ص ي اه،ني ض المميق 

يهشهدت ما ينثحى ١^ أ-حكوة عأ؛هت ممال ١^٤، شهدت ءإل بإدنه• إلا 
لآوذ;لاكشثاقامح

إحلاله،سأل اقوعى، محاقكن به، أحقه أو: مأه، أبرأف دصتهَأأو: محال: ؤإل 

ض:محال محإف ^١، زذنج، \لألإ: محالثه ^^، ي ١^٤ كات لإف 
قئدركادىJومة؛ ١^،؛؛< لأف أحإف1،؛ عشه، المدعى هأحلمف عائأ ه سل 

إثاننها.

صووي ة غا؛ وامحم سنامحا وجب تماعها وطلب يتة حصرت وش 
كالإماو،البسه ذلاؤأ الماجرؤ• اليي؛ن من أحن العادلة البية قال؛ انه دؤ.بمنن عمن 

 Pالجة.كدلك، ١^، م ئ جن
،؛__l^Lيتى، قإ P أؤيإيمينه، ونكر حاصزْ، مال؛َلَسه نإل 

أقامها.ثز كإ ■ؤنوهتل معها يئنغ قلم وحدaI، ا-لءصومةبالتةه قصل أتكن لاثه 
أفوهو عنصا، ^١ لةِق لأن حلم،؛ سي، أقتم ولا أحلموْ قال؛ ؤإل 

صبجمحمنإصه؟مص.
لأJهسةناغمحالأ.سمع؛ شر نإل 
٧^،،سهد ثحن قاهلان؛ دال أو سه، أقام ثم سه، ب، أعلم ما مال• نإف 



ممي،ا[لآدن،؛اآ)بسطآاص1،ا

دلإهب.ج له؛ حلفن يمينه،  JLjjuق، يشهدا أذ ما هال؛ ؤإل 

؟كذاممها، حش اوحبمه حصمي، ملاومه واييد يته، ل يال،؛ ؤإف 
بمأنط،مئ،إلأذبم،«.لةذلك،؛لصو 

قفل

هدا-قاكلمت ثة محال ثة ال حصمه يعلم يلم ثّاهدان، شهد ؤإدا 
لأذبم،،ثوُأل:ش

إمح.بمئعمن ض دوي ة ثلاثا؛ انظر ليجرحمحا، الإئظار حفمه نأل قإف 
لإلإؤه، ينتهي أمدا عاقا حما ادعى لمن واجعو موتى؛ م إل كتابه قالِفي أئه 

،،iiliJأش لإثه عانه، المض1ه انشظك ؤإلأ حمه، ثة أحدت سه، أحصز 

خلف1،غا، :اُت، P هإِذ ثلأ؛ا. أئهل الإراء، أو باكصاء ئ ل قال: ؤإذ 
المصاء؛أو باإ؛رح يته يقيم أف إق ملارمته وله له، وقفي دلك،، ثقي عل المدعي 

١^١هر.ق يث، قد ا-ثيى لأف 
حبمزالموعي ىثّال ١^١^،، ق ■ءدالتهإ سست، وثم ناهدان، شهد وإل 

وعدمالعدا^ه، ١^١^ لأل حسز؛ الشهود، عدالة ص ينال اذ إل امحم 
لأمحزرلآنالأذو:راطش.

وجهان:تفيه آحر، شاهدا له ينجم حر حبمه مأل واحد، له فهد ؤإن 
كمحا:محش،ءمطقدالش.



سقضاه1فيهمصابمماسبجءت؛ل ٦٠٢

محل

ظاهرق عإرْ، ولا حد ُعلمهتي ّئآكم أف يجر لم الخال، الحاكم علم ؤإف 
أ-حدمحاتل ممال رجلان، عنده ثداعى انه ثؤهبمنئ عتر عن روي ل،ا المدهس،؛ 

ائهد.ولا أوأحكم أح١كم، ولم شهدت ثئنا إذ صال؛ ثاهدي، اث 
التئنهموم حش أحده ٢ حد عل رحلا لورأيت ;?؛؛^^1 بكر ابو ومحال 

كامحامحنمْ.امحأئش،هإبج، زلأممُه؛و عئدى. 
هالت:ه1دا لأو أوهبمها ولايته ِفي علنه سواء بعلمه، الحكم له لحور ت وعنه 

ؤلولدي•ل ؟كفي ما يعيني ولتس ئحثح، رجل ئمحاف أبا إف اش رتول يا 
محجازعلمه، حى زلأنه ُعلمه. ممصى بالنروفاا وولدك يكفيلث، ما ررحدي ممال؛ 
بالثئه.ست، لن وكإ والخزح، كالقنديل به، \-ئإ 

تحل

ح1م،المال، شنييه ما أو المال، ق عدل واحد ثاهد للمدعى كاذ ؤإن 
ويوين'ُبثاهد ارمحمى البي لأف بؤ؛ له وحكم ثهاذته، غ ١^^، 

5ؤ\ثثأمك
المدعىذو هإذ أحأ!مناه. عليه، اادعى يمثي، أؤيد ودالت يلبفن، أذ ابى هإذ 

ش.محقي عانه، 



كىبالآكيةرىبمخااص|ء(

زصارتغتها، وقدأنقطها جش، كاثثاتي لأي رد؛ لا أحدمحات 
الدعي،عل مدُتا البجن، عن ءيإذايقل لكلدعى ئثذإليث، ئنم ءثيْ، جثي 3، 

ثي الأول ت زلأف آلأود. ١^، ي ثذْ لأف ء؛ رأ ذ\ش\ 
ثوحيلا مطوط هي، \م نئوو ١^ وتج4 بالئاهد، المدعي 

تحث،خز م ظ مئ، زلإ ء م هي، الدش نكث، لإف 
ا-ئكلما-ئاد_،أل ابو ويكر الماصىِق)المجثد( دكزْ ثاكلأ. يدللئا يبمله ولم 

لإلثلاثا، إبلذ وتكئر عيئج، وحكمث، ثاكلأ، جعلتك، ؤإلأ أجتث، ت!ف له مول 
البجن•عن الثاؤل مآفه جوابه، يلرمه عثآ ياكل لأيه علتؤ؛ جمكم ؤإلأ أجاب 

فضل

لأفامحمي؛ رديد تحز ولم يه، امحم لرمه للمانحى، اتحكم ايفح ومش 
ليلفته كان ون 5وووث تحز م ثاجث،، ١>^، زأداة لازم، امحآ 

خم:زولامح،تيزخةاتيف،
لآنامحا.امحلمام/

xnx



اسقضاهافينيصاسمماسبجءنبل

-قثبوخا|مماباف1ض؛ تض 
ل MUMإ

سمغلم معه، سه ولا البلد عن عائت، رجو عل يدعي وجل حصر إل 
و؛زم زاؤه الدغزى تخ ئظ، لَلكنت نإذ نجد. لا لأة ذهزاة؛ 

ءظ،ثمخا،محايبتمم.
لأفموسى؛ م ابن احتار وهو العاب عل العصاء محور لا أحمد؛ وعى 

إل؟ووامحمض هلا رجلان، إي-، ماصى ارإدا يقهبمتئ؛ بعل هال الؤي 
حديثوهال! اتيمدي، رواه مفي® بإ يدري هإيك الأحر، آكلأم ثمتغ حص 

التلد.ق الأحؤ لوكاو كنا قز، 1ولم وحده، ا-قصمني لأحد هصى وَلأثئ حسن• 
تيز!لم،هلب محزوخا، الشاهد كزف أز زالإثزاة، القصاة محيل زلائة 

كالأضل.

ممن^ ١٧دكزنا، لنا محصز؛ حتى الثة بمع لم حاضر عل ادعى ولؤ 
المجلس•كحاضر سثاعه، ه؛ز، محئم هلم هوله، سئ 

هانالأخكاأ. عا لإى م ١^٤ ^'^١ ١^، ؛ق زتحو١^٤ 
لأنثء، م ؤوتوو\ظائش ١^١^٠١، ند \مو من ات1د ل امحأ اقغ 

و؟كولالمثموق، يصيح إل طريما والإنسار الاميغ مجل علتؤ، يقم لم لو 
ملهاهزب لن ههز"^١ الد•ءؤى، مد عثه الدعي هزب نإو العاست،. حكم -ممه 

وامء.



القاضي(هتاب وحكم الغاف القضاءعلى باب ) الآتشية هاب 

بمولا لأئت ، ؛١٥ء محر محون، أز من قو ض ه ه 
يهولكلثائب.سه، مص 

٣حم اؤه أقام لاثه ^1؛ ١^١٠^ ثذْ ض)، ي بجذ زلا 
حاصزا.نحنمه كان لإ ي ^،، 

ظأن؟5ونقنمحاةأزمحأة،
أحيبالثم؛ن، وطأJنا دللئ، بعض قادعى حاصزا، ثوكاو وووإلذأ دلك،، أوعي 
ضذ؛أو ^ عل الدعوى لكب إذ امحء وكيلك أول، الغح ئتع إمحا، 

لأمملأثلإضف،محكافار،.

محل

وبئابؤ، عنده؛ يبث بنا آحر محاض إل يكتب أذ للماصي وقوو 
.أذ١^ زئوو إو ))"S؛!، قاو:ئياذ ;ن اشتماك ززى و وفية، ه بم 

وَلأ0والممدي• داود ابو أحزجة ووجهاء دية مذ الصبابأ أقيم امزأه أورت 
ايا-تهودئوإلذلك،.

إمصاءلأف والمدة؛ الزسة المتساقة ق جار يمده، به حكم محإ كثي، محإذ 
ماكامحلأزمفلزبمح•

١^؛^خ،لإبجهإذاكال;بجاتاة 
الكثادت،زشهوئ الأم، كشاهد شهود و Q الكات الماضي لأف 

الأصل.قاهي. لربه نع المع ثهادْ مثل ولا الهمع، كثاهد 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل

محل

إممُأئكن U لأف ثدلأن؛ شاهدان به بمهد أن ي ١^١^، قو لألا 
بعثرثوله محور أف وقحرج لكلعمود• الظاهر، عل ؟رالأنصارفه لي ُالئهادة، 

الوصق.ق كمولنا وحتمه، الكاشت، الهاصي حظ إثته اقيوب عرف إدا نهاية، 
اوررمط،زامحلميُالآلم،محثؤس 

عترهيمنؤْ أن علتهإ، الكتاب ويزأ ناهيين، أحصن كتائب،، إماد ازاذ هإدا 
فته.ما محزف لا حز الكت^ب ل الشاهدان ظز أف زاكمv بمنئة، زهؤ 
Jp  لأج خاز، للم:ظزا U .اأكشد،إوه،اكاضى ؤضلأأن ^١ نمنا

يه،اذمدJا و تمعناه اJنك، دلأن كتائ ^١ أف ينئي ٦محالأت عينه، الكتارّت، اا ق'

بنذه!د \ج سا ذ ج ثب!ثك ^ أن نشهن M■ ص 
محتأأن الكثان، قم نإذلإ محا.  'ئ'ذئئ\ لأنت قلن؛ م غد، غي؛نا؛ت؛ 

ومحابغضة انمحى لأن فيه. ما عل اثنوو لأل بمر؛ لم الختم، محايهنز 
منهولا بئمظا0، لي نإو الخاكم. ربو ^١، أحزي، ئسحه أومتى فيه، ما 

اضيىإه.صا،لأٍلأ:صنا

قفل

له؛والنمل الإار._،، هول، إثه للمكتوك، جاز أوعزل،، الكاتب، مات لأل 
سث،فقا كاف نإل أحي.، كز عل ثمميدة وج،!، به، حكم بأ ١^١^، كاف إف لأيه 





اسقضاه1همنيصابمماسبجضل ٦٠٨

زااث1كلم|زىبم، ^صؤامخ،
عيه.يوف عنده أوثيت به، حكم هوالذي 

ظ

عندهثبت بجا مسه عق يشهد أل لة ١^ مأنه بالإقراو، حى عنده ثبش إدا 
حجهوكرف الإشهاد؛ ملزمة ١!^، ينكز أف يؤمن لا لأيه ثزمه ^^١^، من 

محن.!؛^^١ 

مسهعق ثشهد أف ١^•^ سأله عثه، الدعى بدكوو ا-قيى عندة بق ؤإل 
^^^^ُلأ:محأنبجبمذ/شيج.

عليسهد أف سأله عليه، المدعى يكول بمد الاد'مح ييتن عنده ثبثا ؤإف 
لأسبمذمحعيالإمحاد.

وجهان!مميه الإمهاد، المدعي سأله يبينه، بث، ؤإف 
 !l!محيييالمامحي يلرم ملم بالحمح، له لأف علتؤ؛ نجب لا أحد^؛

نإلرامالحمه، ؤإئبايا ليجؤ، ينديلأ ميه عل الشهادة لألِفي يثرمه؛ والئاف• 
يضه.

يشهدأف الحالفن وسأله عانيه، وحلم، مأثكزة، حما، عثه ادعى ؤإن 
مث0بالخي، يطالبه لا حش ١^^^،، ثموط 3، لة حجه وكوف لزنه؛ براءتي، عل 

أئترى.



 Luااهاض ةت1و، امماف صلى اثنط، اب ؛؛

منيه ثه بغ وما جرى، يإ محصزا له يكتب أف ائناس هذه ق ماله ؤإل 
لمفنطاس، لة اأ\5توب يأته ولإ اآاو، ست من قنطاس ؟كن لم هإل الخى• 

ه؛لآلهاوابذولاش.لي
يمحةمجقزطاس.ص:ؤئةكاف نإف 

وجهان؛محه المخمحز؟ كتبة 

مسه.عل كالإئهاد محلزمه، بالخى، ؤيمه لأيه يلرمه؛ أحدمحات 
لأاتيئمح،رمحدوناتج.

علويشهد آئحصر، ق ؟كتبه ما يدكن أف وهو به، يسجل أف سأله وأف 
مح؟مص،ءذؤنافياش.إشاذْأشموُ. 

ظ

علالإمام الفث عبد مانحي ملأن، ابن ملاق الماضي حصر المحصر؛ وصفة 
حكمهبمجإسل ^٧، ٨٥الإمام مائي ملأن؛ حلتمه مال؛ ماض حيمه كاف د1ف كدا• 

قذ)ن°غو ^^، ٥١١ملأن ابن ملاق معه وأحصن الملأئ، ملأن ابن ملأن وهصائه، 
ني:محا،ئِذذممحاكانآكد.

هلأنابن يلان انه يكز ميع، ت هاو امحمين، يعرف لا الحاكم كاف ثإف 
لويزمع الملأئ، ملأن ابن ملاق انه يكر علثه، مدعى معه وأحصر امحبي، 
يه.نه هأم ^١، عثه - عليه، الإعيإد لأف جلتثه،؛ ؤيدكر سجه،، 

عترق يصح الإمرار لأف ومصائه؛ حكمه بمجلس يدكر؛ أف يقاج ولا 



اصدبذحنبلالإ،ام ص م اه1ني هلي السق  ٦١٠

شاهدانضامحإ.ئذىجسمدوإني 
Jp  ،كههاقنل١1^; ا>قاكلم مال يانو، ئ1و: أنكزنخلف

ولقائهحكمه محيس ق ماحئمه ينتحلمه، أذ ماله يمينه، ثك : _lJ يته، لة 
ذلأهئألأِفيصاها•

مال،^1، ككل علته، المدعى عل ١^؛، ينرض محال؛ صى ؤإل 
ومناومقائهِل حكمه محلس عليهِفي ممثى محالحى، عليه يقفي أن حصمه 

كدا.

رأسؤبمبمِفي دلك• ذو لا، وحكم نثلث، ١^•^، عل الص، ود وأذ 
3،الحاكم كب بثيتة، الحمح، لبثا ؤإف أولحوم. العالمي، وب فه الحمد الحصرت 

^.۵٧١رأس ق علامته مع بدلك، عندي شهدا الحصر! آخر 
محلان،ابن محلان الماصى عليه أمهد ما هدا يكتن،! أف الئجل وصفه 

فلأنبشهادة عنده ست، انه كدا، ومت، ِفي كدا، موضع ق فلأن، الإمام محانحى 
كتاد_،ق ع عنده، قهادتيا مول، ئه ثة ننيأ ئإ ومحي وسسثهإ، وئؤ*0.( 
أذبند اه، وأمص>زأئمدْ به نظ؛ دلك،إ بعد يكتب م الكتاب^، وينتح سحته، 

يه.ظأله أف محلان اثن محلاف تأله 
العا,دطعل ١^١؛ لأة علته؛ المدعى ُمحصر له: يدكن أو عقاج ولا 

•عليه للي•_^، له تيأ مذ أحضز بندأذ محال! احتاؤلما، يكنه ؤإل حاتز. 
الخى،صاحس، إل إحدامحا يدمحع سحتم،، الئجل او الخصز ويكئث، 
الأحرى*وجدت إحدامحا هل،كتإ محإل ا-محم. ديوان والأحرىِؤ، 



٦١١ا ومامم1واالقاضي اماف على القضا،  ubا؛؛'صت) ةت1و، 

يدو•ثل أوأنيهمع ثهر، كل والئحلأتِفي المحاصر من عنده عئصل وما 
ومحاضز^١، محلات عليها؛ ؤيكب إصاوْ، عثها يشد قلتها، أو كثنخا 

بنفسه،دلكر يول قإل طلبه• عند إ->راجه ليسهل كد>ا؛ شنه ق كدآ، ثهر كدا،تي 
ؤإِلأثمأث/

حجهامحم ديوان لهِو( أو أحدمحا محادعى الحاكم، عند ربجن حصر قإل 
يشهدأف إلا به، يعمل لم عإرْ، له حكم حك، وكاذ يوحدها حصمه، عل 

يشللأيه والخم؛ الخط يكفي ولا الماصى، ملأن به حكم هدا أف ساهدان 
محو،اطثاخم.

حصتهوألرم به، عمل به، وعلم اُمحم مدكر به، هو حكم حك، كاف ؤإل 
م>ِم
ححمه.

^ذلادكزة،نمرزاوان:
^لهمواطثام،هابج

وهاهاخ،مإني.
أفيحتمل 1لم حتمه، ثن بحطه كاف إدا لأيه ُه؛ الحكم يجور والئانك! 

عقيعول، ملأ ١^،هدين، كيلت، كاحتإو بعيدا، احتيالأ إلا صحيح، عي يكوف 
ثه.

يوجس،عدلأن، به سهد حكم لأله به؛ الحكم وجس، ساهدان، ُه سهد مإن 
عنيؤ.عند يه ننك، أو عإر0، كحكم موله، 



اسقضاه1همفيصاسممأسبجضل ٦١٢

محل

سلكاهآيه، :عك لأم  jjفلازبمدا، محت ماو: ؤإذا 
يه.الإمحزاز نلك الطلاق نلك ^^ 15يه، الإقران 

ءمه، لوقثوو لابمغ ولة لأن ك؛ قأ بمدويه ذ;لك قاَل و\°0 
عيثقزهو بؤ، حكم يإ أحب: زلأنه عرله؛ بمد الكتاب موصل عمء، إل كب 

وكحا موله، مجب متهم، 

^جامحالإ،مممالإقنازخ.
 Xء أX



٦١٢ممو،الأصية)بمساصت( 

__د1باثقسية تًي■ 

زالإخماغ.زالثة الكتاب البمة: الأضلِفي 
]اكاء:خ[ه ألذو؛أ؛< أولوأ حصزآلص_مه وإدا ؤ ثعال؛ اممب مموو الكتاب، أما 

الحدود،وقعت هإدا يمم، لم فيإ ررالشفف العي.ت مقول الث-تهت وأما 
أصحابه.( JUالعنائم . البي ونم ئمعه® محلا الهوى، وصزمتؤ 

لثحثصواالشركاء؛ لحاجة ممنحبحيها والعتر؛ جوازها■ عل الأمة وأجعت 
علالكإو، عل اناو واحدِفي كل ويتصرف الأيدي، وكثرة المشاركة نوء مذ 

الإحتار.حثمط 

فضل

بينهم،يقسم هامتا ينصبوا وأف دأدفسّهلم، يمتسموا أف للثزكاء ويجوز 
ه.تزانحزا هلحازئ الحقَلهلم، لأف ها;خا:تيإ:بجإ؛ الحالإ زأذبمارا 

ياظ، لحق ذي كل إل لئوصل ثاقالألسنة؛ الماسأ فوف أف زنجي 
ثاوالأمحإ؛يحالأتي.الحأكلم محن،أل؟كوذ 

صنهلاثة عدلا؛ ؟كوف أف ثزطه همذ الحاكم، حهة مذ منصوبا كاف قإف 
كالحاك،.، ^١٥هائرطت ، ٢٠٥١لإلرام 



حنبلاصدبق الإمام ص ي اهاش هش ايمميق  ٦١٤

الوكتل،محأفتة يائمحا، لأيه عدالته؛ يشرط لم حهتهنا، مى منصوبا كاف ؤإذ 
سلأك:تجسامجخثدلاكاذكماسم كاذ إذ إلاأنة 

يوا1ٌب.
ماسةينه،، حكم لأية مذهزب المنثه حلن، إذ واحد، محاصم ونحزئ 

لاقتض لأف _؛ من فيها كاذ ؤإذ ١^. 
لمح،•با إلا 

فقئ

وويومل• الصالح• مذ لامه المال(؛ يت مذ الثامم ( Jjyأذ.الإمام وعل 
مىهدا )؛ Vjثت رؤداتي له وجعل قاص،، ١^ ;؛ة.بمئ علي١ أف 

الحاكم•روى ئائجه 
أملأ'كهلم،مدو •عق الشركاء عق د1حنوث ص1ئا، المال يت، مذ يعط ٢ مرذ 

^^،٨٨١هدر عل ثكادش بالملك، قعلمؤر موثه لأما أوأحدمحا؛ ٠^١ طياها ٣^١؛ 
لأنةءي U م ها.منثثهي هام،، الئزكا٤منوا كاذ ^ذ ١^. ممة 

فضل

عزصااه اودل ضاحط، لأذ ههتي:ع؛ عزض، زذ كاذواليمه لاذا 
إمحرارئهذ رد، محها يئذ لم يإذ البع• هو وهدا 'ريي، حئ،مذ له ُنز حة 



٦١٥تتابالأكية)بمباصة( 

وميزتالقزعة، عل جاوثنلمها وإوإل1ؤ يعا، ولبمن ا-محني، وثمين اشبميتمر، 
ثا:رمحاذ بجا، قزذلك لب تتام هائئ، ه الإياث. نئخمحا الخق، .م 

الم■
بذنمت تب'ل أ.يتمح لأن نح؛ أي تن;م  ٥١ض م قن ذم- 

وائدهبالييع• حميمة وهدا الأحر، الثهم مى صاحبؤ ونمسسا الثهمني أحد 

محلا،والمووون وزنا، امحتل وقط الشمخزنا، م ١^!^ مذ ثيور 
ءام.زلأوث،غاشهأللأ:تي

جزلب >،:;؛، نإذص خازنالبمه. نإذكاذالنماززمماأنس، 
خائر.ع؛ث 

صاحس(من والند ومما، وبعضث طلما، ثعضة كاف ؤإل منة. ء مي ثع محور لا 
جاز؛الوقم،، صاحمس، من كاف ؤإل الوهم،. بنص يئّري لأثه محز؛ لم التثئق، 

الطلق.سمى يشري لأمة 

قفل

كااتبود_،صرر، عتر من الأحر ئابى القنته، الثري،كني أمحي طننر إدا 
باضسما بجث الى زالدور زالأزاصي، الغيظة، زالكاك، زالأذثان، 

الصنوإزاله يطلب طالبها لأف عليها؛ الممحع أجثر صرر، ولا عوض، زد عثر بذ 
أجابمإذ•موجمي صررباحد، مر ثى نريي وعذ عئه 



ضلاحمدبق الإمام فته ق الكاش هش اصليق  ٦١٦

وبنصهاعامئ بنصها أومحتلمه، الأجزاء اوثه متتِالأزض كاثت وسواء 
منحابنصها أوتنمى ياض، دومجرأوساءأوطروتعصها أوبعصها حزاب، 

بماصح.وبعضها 

المطع،ثقفها ام ثافاص كاواهر، القنئة، و صنت محا كاف ؤإذ 
ِفينالك نوى قا انئتع؛ محر لإ الضر، وا-لإام واه الواحدة، واوحى 

محٌصو،صنضواههجقو:.لأةزن
عثه،عم نلإ الحجز، ُؤ ينثحى وممه ناو إئلأف ولأئ4 )المنند( من صزازء ولا 

.١^١؛ كهدم 
ؤللاحريلثها،يكاها كداولأحدمما الأحر، صزريوف أحدمحا عل كان ؤإو 

وجهان:صه اثنتضؤ، ظلتها شريكه، يوف اكاوث،واكنثة صاحن، ينتضؤ 
مها،ظه ضزز لا شننة ئطالث لاك ١^٤، محن أحJمحا; 

الإخاته،كانيملها.

١^١محام إخا0، ظزم م ة، اكف.ز طك لأن عو، لا ثاكاق: 
نثا.

ظامئ^١ اكخ. قم لا ض: أثو قال ١^، عو طأيها وئ 
١^،لمزو ودلك،؛ منمتها. أزى لا صزر فيها مننه كل : داJ لأنه أخمد؛ كلام 
•ائتمرا لؤ علبجا،كنا محب! قلم دصثْ، محنته و\ي ررلأصررولأصرارا٠ ه؛ 

إجابته،يوجتث، الءثالت،، بممع بحق يطالمث، لأية يم؛ الماصى: ومحال 
الدين•كقصاء 



٦١٧ئتابالآصا)بمباصة( 

ووايتان؛الماخ الصرو زل 

لكلدارئفزدا، ضبه الانتفاع من أخدمحا بمش لا أذ م إخدامحا: 
لأفايرقي؛ مول هدا متمردا• أحدمحا يصب نآكز يمكن لا اش الئغثرْ 

ثصركاثمدوم.الشركة، صرر بروال يئجثر الؤيمؤ صروينمي 
الشركة؛حاو عن بالمنة محا أحي• يصيب يمه ينمص أل هو داكابجه؛ 

الأول.والماس للحم، السمة؛ وجوب ممع صرر، لأيه 

محل

ا-اذدلأذ:ئوذ ١^، ثأن٤نت، ١^١؛، محيفه أنص تى كاف ثإذ 
منمم كو بحصوق نمش، محمسإبما مزحرمحا، ِفي ؤالؤدىء مهدمها، ِفي 

امؤاصِنلئوام،بيئلأث،.
نلشهاُجنل التند>يل وأش التحمي، أحي- ل اييد يش؛ لم ؤإف 

منلألثند؛ل اكاوي ثوخد يو اك؛ع؛ أين ١^.، تلها ئئا:طة ق ياخة او 
محَنالنشات>فياشع•

علنجب أف وعقمل المنم،• أصل ثساو:إءاِفي ثواء؛ سها المابم وأيرْ 
<.الآحوذ^١^٠٠ق لمماصله، الآحرJأثاها؛ وعل يلثها، الثلث، صاح—، 

أخد۶ننا،إل منه، ثاحد كل ئدثا ؤالئئ، داش.:ل القننه أش لإف 
ص.لآلأ:ومإياةامرمح

:ع،هلأكوظهع؛ثة.



^قضاه1نينيصاسمماسلأءغيل ٦١٨

نحل

شجر،مضها زل يحل، مضها ل محلمه، أوص أن دوو محنه، لكف و1ل 
أعتائاممتها أحدمحا محطلب يالنواصح، ينمى وبنصها سنحا، ينمى وبنصها 
لألحدة؛ عل عين كل مسنن حدة، عل عم كل قسمه الآحر وطلن، بالقيمة، 

•ابميع من طلته قجاوله امحع، ق حما ممحا واحد يؤل 
وطلبأعناJا، منّمتها أحد۶ما محطألب متلاصثه، عصائد بينه، كاد>ئا ؤإل 

منكنواحدة كز لأف منه،؛ واحد نحت لم منه،، واحدة ثل فنمه الأحر 
ثممرد،وسمت.

حدتنا،عل واحدة كل قسمت صرر، ُعإر منمتها يمكن كبارا كائن، نإف 
\لأئؤ'.كالدور 

١^محنو أن أخدخا ظلث زئفو، ظن لها دان، ثثه، كانث، ثإف 
محوزملأ بمتزضة، النلزئابع لأن تخت، لإ محوالأم، للأم، زالثفل \^>1، 

ئشوعا.القننة ق حنله 
لأفإجابته؛ تجن، لب وحده، العلؤ أو وحده، الثمل منته طين، ؤإل 

اشز.تخذل لا لأخدمحا الإثاقة بماء ؤ؛ع القئثهتزائش، 
ئدلاك إخا0؛ تجن، لإ ئممرsا، ؤالثiو ئمsا ١^ مننه ه، ثإذ 

طلن،ؤإف الخمان. مميز ئلأ أوبنضة، الأحر، ظوممل ممهإ واحد لكل تخصل 
مدم.ئ الممتح؛ أجبر ثصر، لا وكائت، متا مننته، 



٦١٩ا الشمة ابأو، تتاس 

قفل

ليحصلطولا؛ ثنمتها هطلبأحدمحا حائط، مكهنأ كانثئ ؤإل 
اثنمع؛عم أصحاسا! مماو العنوس، كإو ِفي الطوو نصف منهإ واحد بآكل 
يصيبيلمح، الذي ملكه بماء إل محي لأيه محل؛ لا أف وعشن صرر• لا لامه 

•حائط شر صاحبه 

كإوق \شن°ص نصف واحد ذكل تحصل ^^1؛ قنمتها طلت، ؤإذ 
عمئأ حائط، فيه نز أذ بمكن لا ما مئهنا واحد لغز كصل وكال ، الطوو 

لأيهالنتع؛ أحم فيه، حائط ساء يمكنه ما لة حصل ؤإل يتصزو. لأية ائنتح؛ 
ممئوما.يه ١لافجأ منهنآ واحز• كل يمكن مسرك ملك 

محئ؛خنداينألنجنوِةلؤسم
م1هإناثليبمالآتي

مميهالعنض، ^3، ق طولأ فنمته أحدمحا هطلن، حائط، ينهنا كاف ؤإف 
وجهازت

^^خا:بم،إخابمث؛قاذوناِفيي.
أممييمتئ لن؛ ؤإل |jA^^،. مميه ا-قايط، هلإ إف لأيه تجب؛ لا والئاف؛ 

فنمتهطلن، ؤإن صاحبه. وصس_ا عل ثملا ثه أحدمحا محمل ق لأف الصزر؛ إل 
اقمانش ذJال^خ حمح ول فيهإسائا. لأة ١!^؛؛ محر لإ اطوو، ءو و وضا 

حاز.القننة، عل 



حنبلامدبق الإمام اسيقضالئاشم٥٥  ٦٢٠

محل

الرنع،يوف الأرض قننه أحدمحا مطلب مزروعه، أرض بيثه،ا كاف ثإف 
لكالمحاش ثيوة1، يغ ٣ القنئة، ظ بمغ َللم الززغ لأو اخابمه؛ لزم 

والأولأصحاس^، يكنه ا-قصاد. إل مش سنه، الرنغ بقل هن،ها لإدا الدار، 
امحاد،إل اقثوتة الأزض الززع إثاة ملمها ظزأ لأء تجئ؛ لا أبا 

الأرض.لوسنت، كإ الهماش، بخلاف 

ممدق.ممن لا لأممُ ^0؛ ظزم م ^'١، م قننه طتث j؛)؛< 
ثك1ل١^، نح الأزض قننه طلق ؤزن س. الأزض نثذو1َبخ\)وو 

كاذناف الإياز. م ٣ ِفي كاشم الززغ لأف إه لزم نميلأ، 
يبتعلأله محور؛ ملأ سعا، القننه جعل مذ عند إلا هكدلك، حبها مشتدا سنايل 

بمببمضمذغ؛رلإل.

قننهسكول تعديثه، ممذ لا محهول، لأيه قنئته؛ نحز لب بد.را كال نإل 
هكدبكاةووَطئيج ١^^١ ^^ؤ؛لآةلإعلأبمإ 

القنته.لأنث 

ء

ختج،أنممأزأباثمحابم،
كادتؤإل بع. ^٧؛، لأف إحابته؛ تجن، ثم يالمنة، أ'ءثادا ق1<نتها ى أحو هطنن، 
^ئ،ألإاةامَامحاش.؛؛١^، 



٦٢١مماو،الآصت)بماصةا 

\لتإئو؛.والدوو العصائد يأسهت أعتان لأما إجابته؛ ينزم لا ؤ1 ويثقل 

قفل

أخدمحاد ل محي اف ثالهاآة، ئنافتها سه هأزاsا ئ، ثبجا كانت إذا 
قننبجا.ئثازت كالأص، اثائ لأف ^؛ بجا، الآ-م د زو ثدة، 

علمحت ملم معجل، ع واحد كل حئ لأف هت؛ لم أحدمحا، امتع ثإف 
وكمه.

زيهان:زاوكاز، ثاله؟، كالمحطة، النادرة، الأكناُت، زل 
ظبجا؛لأبائ،كاكاد.

مح:دخلفيهاإلأنامحثهفى
ينهأ.وتكول فيها، يدحل قلا عائم، مدوعليه لا والنادر العادة، 

»مح°وثلأ1ك\ئن ثة، معة لأو ع1ته؛ مثهإ واحد م مدة ق إثوان ا-وممه 
عاوإه،كالممردبه.

قفل

الثهإليعدو م الئهإن، أهو عدد الماسلم محصي أف المتمة وصمه 
حاش:ئومن لا تإ متقيه. ، LjIS"أوJالؤد،إل ، i^Ljاوبالأجزاء، 

^١تثنها. ثاحد٠ وقل يق، كأزض:أن ئءهم، نشازي أذ أخدمحا: 
وئعة،ق واحد كل انم يكثت، لأف التهام، عل الأنياء إحراج بتذ محلا بمحئ 



^ةضاهانيشصاسمماصبج^اابل ٦٢٢

ءئمرلم لمذ ؤمال يوبا، علنها ؤيطرخ متساوية، شمع سادمحا ِفي ؤيدوجها 
يهواسئه، حرج يمذ الأوو• السه-م هدا عل ثئدمحه قأحرج يدك أيحل دلك؛ 

للثادس.الثادس السهم هؤل والخاصس، والراح، واكايج،، اكامحيا، عل يم له، 
أحرىوِفي الأول السهم رهعة يكبِفي باق الأمناء، عل الئهام إحراج ولآل 

الثزكاء،أحد انم عل بندمة بإحراج يأمر يم السهام، حمع يستو3، حش اكامحط 
^^TJiكدك محا>ج،محوُ، 

ؤلآ.حننصمها، لأحد٥-^؛ يآكوو أف مثل نهنام، ععتلث أف اكاف؛ الخاو 
وبئرجستة، ثجعلها أتملها، بعدد الثهام يعدل لإله ميمها، زلالحت يلثها، 

انمحرغ لإف الأول• السهم عل بندقه ئبمرج ع؛ر، لا السهام عل الأمناء 
لإف١^^٠٢ عق يندهه تزج ثم واكالث،• واكابي، أحده، ^٥—، ١١صاحسا 

اثدص.لصاحمط الثادس وسعئ إئاصز. وا-اكاون،أظه، لتئاحس، 
همجولا بممرنه• قمحزر ولا حمة، ليجثئ يلنه؛ والدي ياحدْ مقا؛ ؤإمحا 

اشف،محاحب \)ه الثي؛ همج لئلا الأنناء، هل الثهام القنم دا ئل 
محلإفول.بعد0، وم-همني يأحده صاحتاْ؛ ؤيقول تمنله، ومهمم، آحدْ قتمول؛ 

اشفلصام، حرج ثم اكاي، السهم السدس لصاحس، لوحرج ذلأثلأ 
الأئل،لثثيىشثه/

فضل

قننتهلزئت، تمأزغ;ثئنا، إيار، صه الحاكم تماط تنهنا ك؛ ناذا 
أثنائها.ق يتتي، تملأ القنمه، ابتداء ق يثتي، لا رصاحا لأف رصامحا؛ شر 



٦٢٢ةت1بالآصة)بمباسما 

قنمته.لزوم ق الإمام كمامم مماصمه، حكمه، لزوم ل الإمام كحاكم ينصبانه 

ثاذكاو
انممناثة.دز-بم ثزق، نا الأم، و ئم! رصامحا لأف 

زخهان:مميها الحاكم، قامأ ملأثا زأ، البمثة و كاف ؤإذ 

ق}و\ه
ضكالحاكم.زممحممؤ.

أحدمحاثم أو قرعه، شر سه، منه، واحد كل يأحد أف عل دراصيا ؤإل 
كالتح.ومؤقه،، براصيه، وطزم حاز، الثهمن، ثاحثارأحد صاحبه، 

فقئ

الخاسءلأف بج؛ إلا قل لم لَالإيار، ئ علطاو أخدمحا ادم ثإن 
كالحاكم.شرج، ه الغلط ءى تمل م كالحاكم، 

زطأي،;وينشخ،محاضثإلولم:محوُئ، 
ا.ممنوت.

لأتندئزاة؛ نمئغ لغ إلا.خ'ب لاظزم بمتإ ذ الغتط ام نإن 
يلزمه.مريكه وصس_، دالزيادةِق ورصاه بدللث،، وصى 



اسقضاه1نيهمصابمماسبجمحل ٦٢٤

قفل

حقثة بض لأية القنمه؛ بطلت منتحمحا، أحدحا نمب بعص ظهن نإو 
السواءعل ثصسبهتا ق الممشحى كاف ؤإف الإشاعة. معادن ثريكه، هيب مق 

أذزمحل طه. مدن زاحي. ثل نع اوقل ِلأل القط؛ تطل لإ ئنثا، زكاذ 
للاحر.بقل ما ممابلة ق منه، واحد لإكل الباقي بمش لم لأيه القسط؛ يطل 

البمة،ق لزاذف ؛، ^.١١٤^ لأف ١^٤؛ هت ثشاةا كاذ ثإذ 
يصتبهاحدهماِق وبني نصمم(، أرصا م، ؤإف يه. لوعلنا ما مأفتة عئضز، ولم 

لألالمناء؛ تنصف ثريكه عل بماوْ، ونقص يدْ، ماِفي امتجى ثم دارا، 
^١.ثا ^١ ءرم، نآ نقف ق زجع !^، ١١كالإع٠ البمه 

شد

شذلك ه لألركة، ئظق يئن اوت م ظهز الؤار؛ان، م إذا 
وجهان؛ومحه الركة؟ الوولإِفي نحرف بمج هل الدين، أل 

القئسثة.نحغ محلا يمغ، أحدهما؛ 

يمجلا بالركة الدين يعلن لأف صححه؛ القئط مكون ينع، لا واكاف؛ 
وبطلتالدين، ِق سعت الدين، وماء من امتنعا إن لكن فيها، النحرفح صحه 

قنحست،وبطل ول، من صح,فنحّيب الأحر، يوف احدمنا ول نإل القننه. 
الأخر•



٦٢٥كتاباالآصل؛)وابام4ات( 

فضل

قنمةيأ ثريكه وت؛و( ينه القتسثة لثاكلم ا-الشريآكمر أحد تأل ؤإدا 
^١الإم بمة و لأة ذكه؛ عئدة قت ض ذلك ق يجة ئز الإ.يار، 

،.luilبه سغ يا إلا سغ محلا عله، 

الملك؛ِلأل^^ةمحآوا،زلإئخإلإتات 0تاى\لدم \و
محقولكنه الظاهر• ح4ث، مى محا ثثئ ءا، منانغ ولا ممحا، دلتز يدمحا 

ذينكل ، I^L,شهدئء^ لاسئه ة;ماِمارمحا، و و
اللك.ق ينازعة مذ عل حجه القنمه يتخد لئلا حجته، عل حجة 

*ء ء* 



اصضاه1فينيصسماسبجضل ٦٢٦

*ثأ *  إ

محصلامحم الممد لأ0 والإمحراو؛ الوصته عثر ق المجهول دعوى يمحح لا 
المجهول•ف دبك ولا الحي، والترام امحومة 
ذوي:ام4 لكف ثإذ ثالس. ثاليغ ذوالخض الدض لكف لإذ 

ؤإلصمتها. دو لها»وؤا Jالمه كاJت ؤإل أحوط. ، jisقسةتها"دو ؤإل صمتها. 
ئذلإبجياإلذُيثهاؤ

محلكاف ؤإل حنته. حنس بعثر يومه قصة، أو بذهب همل ّنبجا كال ؤإف 
^^١^.بخإ ساء ع وض يجا، 

بجحانلأي محهولأ؛ يدعذ أف جار أوإهمار، وصية مذ حما ادعى ؤإن 
تافييسلآ؛لآلمممحة،ادر .ادمحهول.ئذا 

فضو

مرثي،بوئ روجتها مثول؛ فروطه، ذكر لرم لآكاح، عمد ادعى 
وتتعلقالإحتاط، قل متى لأم ث،ئتمتا، ^^١ كال إل ؤإدبما، عدل، ؤثاهدي 

كالمتل.ثزوطه، ذو محا يجنسه، العفوية 

توجهان قفيه الككاح، استداط ادعى وإن 



٦٢٧ةت1و،الآصة)بمساسمويى( 

نتهايم لا اش بالإنثاصة لأ?ةقغ ١^>؛ ذي ثوم لا آخدمحا: 
ا"محإعالئروب

ضأيئ ١^، دمىِفي لأي ثوم؛ ٧^: 
ئزوطه؛ذكر إل ققغ والإ-جارة، لكلبع المال، له تنتحي ممدا ادعى ؤإن 

صد،لأية دبك إل يمقز أف المح. دعوى أفنه الماو، مئصوذة لأف 
مأثنئافكاخ.

وأيا-بمناية، صمة ذكر مذ ئد ^٨؛* طرف، أو ص ق قص^صا ادعى ؤإن 
لنشما تعممد قد لأيه العمد؛ صمه ويدكئ فيها، مشا^"^١ أو خا، منفردا عند، 

مح؛ؤسأل:صِتيلأبم،اكناص
فته.الأنياط قوم ثلافته، لابمكن ولج/£( فته، 

فنل

Uj  ئتمحؤبدكزة، ممه؛ الخام نآله دكزة، م الدش، ي ذي لزم
يا.الخم نثنكن معلمومه، الدعوى 

نحل

اذكاح،لخموق مذ لخما نتة زيل، م اذكاخ المزأة اذنت، ثإذا 
ولحيمحا،والنقمة، الهر، مذ الخق دعوى دعواها حاصل لأف دعواها؛ ثمنت، 

دماثاأف الماضي قدكن لخما، ذتة م لي ثإذ الثي،. بتان الكاح زذكز 
كالنيع.له، ذءواها نحح حمو؛١، تتضمن  ٤١٥١لأف أيصا؛ نمتع 



سيقضاه1فينيصاسمماصبجضل ٦٢٨

علنها،حق لأثئ نمئع؛ لا دعواها أف وحهأحئ1 فيه اظايّج! آبو ومال( 
إماث،نلأ^لإإتكارامحوه/

نحل

ألما،عل أuJقl^ أو ألما، أمحزصتة ممال،! تيه، إل مصادا مالأ ادعى ثإدا 
ؤإوعلته. ادعى ما مى لأقه ا-؛قواب؛ صح عليه، أيلمئ، وما أقنصني، ما ممال(! 

لأئهأبم1؛ ا-ائوامتج صح ١^•^،، يكز ج ص سم ولز ئيئا، عئ ينثحى لا يال(! 
بمجم(عيقا،ترئمئ•

محل

u وث أن ذ:_، ئع م ئل م نإذا  ،_ j ،هئ ذلا ^؛
ه!اممب رثوو ماو قاو! د.بمنع عباس ابن، روتما قا محثؤ؛ المتكر؛ع مول مالمول، 

اليجئومحن وأمزالهم، رجال دماء ياس لادعى دعواهم، أعطوا الناس أف ررلو 
ظاةاصارذؤئ1ب؛.

وَلأ0دمينه« أو ررثاهداك والكند>ي! امحزمل قصة و الثئر. ومال 
الملك.مح،زامحِساه 

تأذصم؛ن؛ يينه، وجعلت، حلما، ينه، ولا أدتها، j( عتئا داعيا ؤإف 
يجعلهاينه، لأحي.حا ليس داثه داعيا رجلتن ررأف الأئعري! ابوموتى روتم، 

من.للم.رواه ينهنا® ه اش رسول 



٦٢٩ةتابالآصة)0باىائرىا 

لولكثتكإ فيه، هوله الهول لكال نصفها، عل منه، واحد كل يد وِلأرأ 
أحدمحا.يد ق ال،ش 

صمحّمحا، أنغ مئهإ، لواحد سه ولا عرمحا، يد ق عينا ثداعيا ؤإف 
رحشررأة ميرْ ١^ روى ئ إلئه؛ وئشت، له أمتا المنعه، ثة حزجن، 

أ:ي؛ا١^٠، ء النيهأل;أتي دانزمحا مءئ، ^١^٠ ولم؟كن ^؛١ مماما 
كالروجتأنسهإ، ؤنغ له،، يد ولا تثاويا، زص داوذ. أبو زواْ '^^١٠٠ أم 

لإاأئائاؤزجاثثزبمامحا.
^ءئ،ملأأا؛محلاتي.

حجةالبيته وَلألأ يميته؛؛ ررهللث، ت هال لا. هال! بيته؟اا ررأللثج امح.زمئت د.يث، حق 
محها•ه.ثعإ اص مذ أود يكانت فيها، محنه لا المنم،، ١^١^، و صرثق 

ظ
محاس^،^٢^١لا، لأحد ع؛رمحا، باود ^^١ و\0 
ووايات؛

ادعى،من عل ررالنه >ء؛ش'ظ؛يوعؤأ الؤي لمول ١^^؛،؛ سه مدم إحداص■ 
مائده؛أكثر المدعي، سه وأرأ للمدعي،؛ الثثه مجعد أيآكرا؛ مذ عل والبجذ 

تفد.ظز عليه، ١^ دلت، ظاهئا سث، اأنكرإم^ وسه Pلإكن. شنئا سث، لأننا 
فأبجت،١^.، زثشاس ١^^،، اكرثؤ:أ زمحمحزأن:فونئ:ش 

المفندة.الند 



سقضاهانينيصالإداسبجضل ٦٣٠

-تا،لإجح التي صاحس، ونع ثعارصتا، لأقج ايكر؛ سه مدم واكاتة1 
أحدمحا.مع والقتاس إداثعارصا كالقثين ممدمت، 

أوهطيعة،سج، أو ثاج، من بالسب علته المدعى بينة ثهدت إذ والثاكة! 
إل١^ ^ »رأو خاثت ص ة ثإلأ ئدنت، تارنحا، أقدم كات أن 

أئتجها،ثة، أمتا البينه منهإ واحد كل يآقام بعثر، أو دابة ل س اممه رمول 
ماأقادلم، يالم، سهدلمج إدا Jلأمتا يده،< ل هي يل4ى د. افب رنول ٩ ممثى 

ثزجيحها.هوجنر باليد، ورجحن، التي، ميد لا 

ررثاهداكدالت س البي لأف معها؛ ينشحلمث لم بثثه، له قفي من وكل 
قشرنغ تن خق و وخدئا تكفى البجذ ذلألأ ذلك« إلا لك يز أوبؤة، 

جِص؛ءصفكاه،،
دكزوا0.لها كعثرْ؛ عذثنيه، يعم لا أوخز 

شل

الاحئ،وان^كز إياها، احرم او إياْ، أودعها ملمآكه، الداة أذ الخايج ادعى هإن 
١uيالخارج لأم الداخليأنل، ئ الثاخبى: نقال أزل. الخارج قئ ةمن، زأق

سالداحل، ي ١^ زلأو الدءي« عل )راؤه غ: ١^٠ قزل ^^١ ١^،، 
ئئدط،لإالنَُدعالزس.

تحل

Jعارصثا،ملآكة، أمتا بينه منهنا واحد كل وأقام يدفنا، ق عينا يداعيا نإف 



٦٢١ةت1ب،الآصات)ئباسميىا 

إلاخص-، وجلتن ررأة ئوش.' آبو نوى ل، _؛ Jajينهإ الع-ئ وممن 
افهومول مممى شاهدين، مئهإ واحد كل هآقام بعثر، افب ومول 

أوالداخلالخارج بينه ولأل أبوذاوي• رواه بنته، بالبعثر 
إثطَفيممدئث الآحر، نصفها ق داخل نصفها، حارجِفى واحي• وكل ممدنه، 

النصمي.أحد 
روايتان؛محه يه؟ له المحتكوم النصف منهأِفي واحد كز اليمتن ثلزم وهل 

بمامحا:َلأوم؛ل،ذكزنا.
بينهلا كمي هصارا فشاههلتا، ساويا اليش لأل الثمين؛ تجب واكاسةت 

محا•

المن-ءه،له حرحث همن بينه،، يمنغ انه أحرى• روايه الخطايت، أبو ويكر 
العئق.و كالميي. \ص إل الصؤ ص م لأج زأخدثا، خلف 

والمعنى•بلحم أول؛ والأول 
فضل

واحي■كل وأهمام يملمحا، لا انه ياعرف عثرمحا، يي• ق عنتا يداعبا ؤإذ 
رزس:اوهأبالا، منه، 

ظف، ٧١لا خزخث من ثمزغ؛؛،، ١^١^، ننقط \ض\ 
أفهوجث، عهرها، ولا يد ثزحح عز من ثناويا لأج إليه؛ ومئمن، لا أيا 

تلماننا.كاي.إذا المزئة، زبمازإو كالممن ططا، 





٦٢٢ممسالآصة)بابالدسا 

قتثب لأنه ا1قئ؛ د و نثئ |ذ لكلئاثة. مهي ئشق، ثها قت 
صحةإماوْ.

١^ثوضاجت، نمام م1م لأنة ثقتإي؛ كوعي، \لإ\%ي لإف 
صارمعم، وعادسا الد صاحب ثبا أقن ؤإف تبا. الإمحزار ْمامهِق ممام ادعاها، 
فيها.ا-اتصلم العائب 

نإنماطالتبمة، لإزاثة الحاكب سها لنغابم،، أمحا ئ امحئ أيام لإف 
وكيله.أو الوعي أقامها إدا ثبا محي إء لأله يجايب؛ محا يئكم وثم عنه، اليمم 
مى•واحدا المدعي وبز 

بمالعاب عل محي لا لامه محا؛ له محس لم بظ، ؤلندعي ؟كن لم وش 
تشخصومته عل والعائب «ةا. وممى الحاكم، ممعها بينه أقام ؤإل حجة. 

الوعيد و ال؛تثان، ممازصت مذكة، أيا سه ئأقام حصز لإدا حصن، 
قهئالئاحل، ئ ص؛ ص ٧^ ي لأنهُ \بي ئ ؛ن ثقا: !ذ 

الدبصاحب لأيه ونعائ.سا؛ 

لأفمحا؛ له بمص ثم ينه، وأقام أوعاريه، بأجرة، معه الحاصرأمجا ادعى نإن 
^:محاطكخا،ممهمتيا.

لمعروف،-يا أئزرث إذ وقيل؛ سح. لم لمجهوو، محا الحاصز أم ؤإذ 
ئاJهإذ عي يفئ أصؤ، ؤ0 لة. عيش ودصثا داكلأ، جعلناك وإلأ 
واكابي:له. لبمث أمجا اعرف لأمه الزحهي، أحد بمتزق لب ق، هئ دلك: بعد 

الدصىف.ذِلالشلإ:ئ،هابمببثه لأفنمع، 



خيبجحتبي

محل

مالكهاش ض sماة نمع لي ملكث، كان الثئ ثذْ أف ادم هإن 
منهيلم،الخاو، ملكهاِق ادعى ؤإن الخاو. ق لها ملكه لط الخلاف لأف لخاو؛ اق 

شهدتلأنتا نمغ؛ لي أمس، يدم كادخ،تي أوأنتخ انس، ملكئ كادخ، أنتا يته 
ادعاه.ما شر 

بجبالماصى، الرمن ل الملك ست لأقتا 7تا؛ وقمحي نمثع، اذ وعقمل 
سهدممالن،ت اكانج(، يد تجب، بيان إليها الضم قإن وواله• ينلمم لحز استدامته 

حكمهدا، هالممطها ممطلم،، أو منه، هدا يثصتها أمس، هازا ملك كالت، أننا 
اكص.اءبمج للمالك(، دليلأ ثبملمخ وأف عدوان، اكافي يد اف ستر لأث؛ا يا؛ ثه 

الامحبى.الملك لأنتدائة 
يمنهوالثنزه أمته، بثت اياييه أف بينة مئهدت، دمرْ، أو لحاؤيه ادعى ؤإن 

تعدالخ>ا لإل ملكه• مأل سمرها أو يلدها أف لخور لأيه يا؛ له محكم لم نجزته، 
ملكه،ثإء أنآا ثهدخ، لأنآا خا؛ ثه حكم ملكه، وأثمر"tاتي ملكه، وليماي، دلك؛ 
قهلنه،من العزل ال الية قهدُت، ؤإل قهئنه• من العرل أف لونهديت، كإ نحار 

ماله،عس ابمح لأف يا؛ له لحكم حنتكه، مذ اوالدقيى بيمحته، من الطي او 
صمته.ؤإثإ 

تحو

iikjuaوهن عيه من اساعها ١^ آحز ئام داو، زيد د ِفي 'كالئ، إدا 



٦٢٥كتاسالآصات)بمباسداوى( 

باعهانه شهدت ؤإو ماوكها. من اثثاعها لاثة ئتا؛ لة حكم سه، بدلك مأقام 
إياها،
ملأ;jiJ:ننكهُ، لأ U بجثه أن ممن لأم ٩ 4^ لز ١^١، ثَلأ اطك :ذم 

الد•صاحمب ثمد 

عصتهاتد صاحب أف شاهدان لأحدمحا مشهد وجلان، ادعاها ؤإن 
بلمنصوبنتا حيز 7بما، له أثر اليي■ صاحب أف شاهدان للاحر وشهد إياها، 

مميول.عتث العاصب ؤإئرار عاصب، اليد صاحب أف ثث، لأيه منه؛ 

فضو

ومدْريي، ثى ابتاعها انه ممحا واحد كل يكن دارا، رحلان ثداعى نإدا 
افراهاانه آحؤ وادعى مق5ه، وهئ نني من افراها انه أحدمحا أوادعى ثمنها، 

مهيثارقمحا، واحتلث بدعناة، سه مى واحد ؤزكل ذكة، عمرووهن من 
إحداخاأطبمش أو أوأطلمتا، دارنحهنا انتوى ؤإن مالكها. من ابتاعها .اؤث 

ثئارصتا.الأحرى، وأرحت، 
كاثث،ؤإي، والخايج، الداحل بينة عل اسر أحدمحا، يد ق الدار كاست، محإف 

منهأواحد لآكل حلس البينتان، سمتل وملنا! لنميّه، هادعاها عممحا، د يل 
وأخيها.يميثا 

صاحة،منغ ممى سهإ، مغ بت؛هءا، يمنغ باق يستعملان، يلثا! نإف 
•الثمن ينقم، نصمها ممحا واحي• موكل سهنا، يلنا؛ ؤإف وأحدها. حلم،، 



بذحنبلاحمد الإمام ص ي اماي ض المميق  ٦٣٦

سلعهاسرى انه السنه أيام رحل ق الكنمج، رراية احمد ثص وقد 
نمحقينتحي منهإ واحد ئآكل يمثي، امراها ١^< سه آحر وأقام بمئة، 

ذو؛خؤآ.قتكوثان ١^٠^، ينصف الئلعه 

قإذأمثجعإل؛ه، الثثان، طط محا: قإذ اتد، ضاحن يدعها 
،يجلكزسءاشىأ؛وة.

و؛ئإمامحنا، ممح1 واحد لآكل وءيلث ينهها، محنغ لهنآ، بتا أم ؤإذ 
دأنتعملك: نإو يه. له الحكوم التحف، هل لصاحبه منهتا واحد كل 

لها،ظؤ لا يدم وأف ملكه، رواو بث، قد لأنه شقا؛ إمارْ مد لز ١^١^، 
كانكالأَيثئ.

 Jأعقه،١^ ١^ وادعى منه، ^١٥ ١٧١^ نجز مادعى عد، دم ق ولوكا
ينهكا،المث مسم ك؛ ومص الممصتل. من نمى ما عل ئامحم يث؛ن، وأقاما 

الثمن.بنصف، نصفه نللاحر العبي.، نصف عنى 

قفز

وانهزمصاذ، ق إثاها ثاعة انه زجل ئادعى دار، يدم ق كاف قإف 
عنيهينثحى وانه موال، ِق إثاها باعه ١^٠ آحر وادعى عليه، يمثها ينتجن 
وبرئ.منهنانحنا، واحد حلم،لإكل قادكنمحا، لهةا، ولايته يمنها، 

أذيمكن لأثه منهنا؛ واحد ل،كل البجث لرمه ددعوامحا، ستم( أئاما ؤإو 
ؤإنشوال. ق الأحؤ قينها للئامح؛،، لهثر لم رمماف، الأولِفى من يث.ريبا 



٦٢٧مم1بالأساابماكمى( 

ملنا؛ؤإف له،. سه لا كمي صارا بنقوطهإ، ملنا مإو Jعازصتا. Jار•نحه، اص 
ررايةعل و\لئنةؤ أحدمحا رواية، عل يله، اكمى مم تستنملأن، 

•_

لئ؛١^١^، لزثة ١^، ذم إخدامحا أطيمت أن ١^١، ثإذ 
كالمحتلميموجب رمي(، ِق يكويا باق اليش صدق أمكن لأيه 

الدمه.بناءه والأصل ثارنحه،. انتواء لإحتنال يعارصهإ؛ وعشل التاريخ. 
•Jنالأولأن

فضل

زاممي، أنه ئاص خئ، هأك هتلئ إن بمدة: زيل ماَل ؛^١ 
ثلأدام نإف نمنه. نع ١^١^ مزو ماكزj لإ،، تنه زلا نات، أنة ١^١^ 

شء1ق، واحد 
مانست منه، واحدة كل لأف رقيما؛ اتجن. ويمي يتعارصان، أحدجتا؛ 

نواء.هه، الأحرى، ه ئهدت ما ويتمي، ث-هدتخ، 

النت،عل رائده صمة وهو الملل، تثبت، لأما انجد؛ بتنة تميم دالئاف• 
مهدم.اللمت ومول أثبقها• زيادْ يهمث■؛؛، ممد 

مت،إذ للآحر؛ ومال حر، هاست، رمصاذ ق صت، إذ اتجدين؛ لأحد مال نإذ 
نمنه،تع مزلة قاكزل ١^١^^٠، ءأنوجتا مح،، قه زلا -م، ؛، Jl̂ و

اوى.نالآ.نلبم؛ ء؛ي؛تا. ق نزئت هز لألأ 



بذضلالإماءاس ص ي اه1ني هش ايسق  ٦٣٨

ماءالأصل لأف فواو؛ مويةِفي يدعي ْس يول دالمول له،، آعرف ؤإن 
وجهان؛مميه عممه، بموجب سه منه، واحد كل أيام و1ف الحياة• 

الأحر،ق مويه يتقي الرماى أحل• ,3، نوئه لأف يتعازصان؛ احدمحا! 
وينتقينه،، يهمغ أذ الدهّ_، وتاس يكنه ١^. عق العLJان ثمى 

ومصالةزوثِق حقق اتة يئثمل لأية زمصال؛ سه مدم اكاف؛ والوجه 
الأول.وي ١^، ^^ ١م 

برسث،،إل َلآ-نت.' ودال، حر، هأسث، ٥^٠١، مرصى من مئر إل لةبي>ت يال، ؤإل 
أثام ١d\j^. ثدم الأَنو لأف ١^،  Syثالقزل و!؛،، زلا م، قأث 

كللأف يبجا؛ كام محها والحاكم ثعازصتا، عممه، بموجب، سه منه، واحد كل 
أنكون لأنة ١^، ج قديء الأ>ى، تجة نآ ممي بج، ناحدة 

ممهبمامحا،ومحعلامحى•

فضل

متقينيط إل وعزيا مثال، دادعاها ^؛1، ز->ل قثد كال ^١ 
سممها،لأحدحا 3اهث واحدة، صممة ق رالئزاء كالإريث،، فيها، امهزاكه، 

ؤلدلكبجا، جرء كل ِفي امؤاكه، ثنيي دعوامحا لأف فيه؛ الأحر شاركه 
واكؤا!جحود يكوف اف مجب ينه،، باقيه كاف بنمه، طعاما، لوكال 

•،e؛؛



٦٣٩ءت1بالآصة)بمساسمومحا 

هأملأممحا,سا،الإشراك، ض نين، الJمىإل ؤإلوي:نيثا 
ثئأم ئِذ يزء، م و الإثياك قفي لا ي لأن ١^؛ لإ 

إل؛ه؛دهعة 1زمه ينصفها، الJعنى ق يلمويي أم ئد ثه ١^ ولكف بجمعها، 
وادعىلة، أم يئن لإ ثإف إهمارْ• محم لزنة إي، ونل هإِدا به، لة أو لأمة 

ت5ولأف محوو لاثه إليه؛ النصفي، ق امحومه واُمماوتا به، ثة حكم حميعها، 
يه،له مث ١^ يظن أو ينه، عش ثه لأف إاوو-ةنى؛ اشئف1، ونحس له، اجمع 

اشنم،. vlu^jلهواجمع، يملأ، وش 
ادعاه،الدي اضث أعطي صاحبه، أعلم لأ والباقي ل، النحس ؛ ماو قإف 

هأموحل، يد ق عث، ادعى فيض ذكزها مدم أوجه، ثلاثه الأحر النحم، وق 
لة.١^ وكدبه لنيه، يا 

شو

ؤلأ:تهالآخثئها، ناذَثاثا اهمأحُمحابمفها، ذات، أندؤ و  Jis■لإو 
علدْ لأو لصاحبه؛ النحف مدعي وعل ينش، ينهنا يهل محا، 

وهوقالأحر، نصفها ق لصاحبه مثانغ ولا يمينه، ُع فيه وله هالمول( نصفها، 
لالخلاف عل، بجني بميم؟ وأمحا تعاوصثا، ينه، ممحا واحد كل أمام مإف يدْ، 

ئديمجا;قءيأومح
ثإفالئل• وعكب محا الداو ظوذ ١^^،، ينه ممدبء ١^ وظاهن 

هإففيه، لاتانغ اليتم( نصمها الآكل هلصاحمت، يدعيها، لا يالث، يد 3، الدار كانت، 
الأحر،النحمل وأحد حاوف1ا، صاح؛ة، مغ ئض يمحا، أنغ يته، ص يمحت لم 



ص،يقضاه1همنيصاسمماسبجينل

ءصثة، مء زاحد وم لكك نإف ٩ م ئ، لكف وذ 
وأحدحلث صاحتة، مغ مثى ينهإ، يهمغ له،، يته لا كمي وصاوا ونمطتا، 
اشنس.

متنمصي ما عو أزداعها، ثلاثه ، ٣١لمدعي مصثر ينه،، مسم ث وعنه 
٤^^١.مماتالإاي،:د 

نحل

أومحتويا،أوصغيوا، عاتبا، له وأحا وحلمه مات، اباْ أف إئثان ولوادعى 
ستر، سه،؛-^١٥الملعي دآقام عليه، ذوو١^■^، إئنان، يد ق له، ع؛نا وحلف1، 

الحاكمولحفظ ١^^؛،، 1إا نصمها ويبع المنكر، يد مذ ^١^^؛، بك،، الص 
له.العاتب وصسب، 

بجعاةاكيبامحِسامح،
منه،ديونه فممصؤغ للمست،، الحي يثبت، هنا وها مسه، عذ ينون الثريلث، لأف 

١-^عليه ثعدر أحده!^١ في، أحا٥ يشاوك هنا ^1 الأح وِلأرأ وصاياْ، وينمي 
امح.مح،خلأو،

أحيثصست، ا-لخاكم يمبص مهن، إئنان، ذمة ق ذين١ ١^•^، كال نإل 
وجهان:محه المدعي،؟ 

 :L^مدؤمه،عند عثه ال؛ةه سعدز مد إل لصاحبه، أمع لأية يمضه، أخد
اليمبصهكاسم،.هوخن، ا-قاكلم، أويعرو 



٦٤١ةت1و،الآساربمبامجى( 

ين:داهم،لإكد:هإذا
ُةََ 

شصه.

نحل

أفمنه واجد م مادعى وكافرا، منو ولدين، وحلث رجل مات إدا 
سقيهمن ئالمزو دينه، اصل علم مإف أجنه، دول لو_دة ديته؛ عل مات آباْ 

ممالدينه، أصل يعرف لم نإف ثالشك، يزال محلا الأصل، لأيه يمينه؛ لإ علتؤ 
١^ء زثدة مز لإ أيؤا، شو كاف لن لائه الكافر، هنل الخنل ١^: 

s؛jyكاو انه عل دليلا دلك س5ول الإنلأم، ار دل 

بنته١^^١^-، أف أحرى• روايه يمءء' أحمد وض موتى؛ أف ابن مال، 
وابقابرؤي ممال ^^5، عل مات، آثام أف يته منه واجي كل امام مإف هنعآط 

ئدممم^زصثا، إذا ^، ٥١أن ذكزنا ذف° ى، قه لا محن :فونان ونى: ئم 
وجه.ق سهنا النتن ومثم وجه، بالقزعؤِفي أحدمحا 

اشثيمصمظاضثامممحجوزأنمحون 
الأض.هواؤه خفن 

كافنا،تريه الأحرى؛ ومحالت، منؤا، ثغريه البينتتن؛ إحدى يالت، نإف 
بهشهدت عثا ائممل انه •^1 سث، لأية منهنا؛ بالأجرة عمل ثارتده،ا، واحتلم، 

هدمت،إ-حداخا، أطلمث، أو أطلمثا، نإو تئارصتأ، Jارنحهنا، اص ؤإن الأول، 
فيهناالوهّ_، ماس أو الماضي ويكز اتكمر، عق يطرأ الإن-لأم لأف النّلم؛ سه 

بجهاجه،شلناإذاممامامنا.



صضاه1نيضصابممأسبجضل ٦٤٢

^ع;ءا،ؤإولكتقدنيمحا،
3لأبيمئت، ثركه هذْ أف معرف اليد صاحب لأل أول؛ والأول ينهنا، أهمغ 
عjاiالك.ندة ندو 

ينرياولم م، مذ ورمحا ل الركه هذه أف منمحا واحد كل ادعى و)ن 
نناأذكزا1داالماضي، الآخر،ءهللإاداو \ثمويٌ 

علموته، عند دينه ق ياحتلما ^١^١، وأحا منيا، ابما حلمح نإف 
وادعىدينهنا، عل مات انه الأبوان ئادعى وابى، ابوين حلث نإف دكزياه. ما 

مل١^١! لأف دينه، أصل منرهة بمنزله ثدلك دينهكا، عل مات انه الإبمان 
بخلافه.يثة مم لم ما المول؛ولئإ متكون أبويه، بدين له محوم بلوغه 

نحل

^١^٥بيه، توت قبل عس انه هادعى عبدا، أحد كال ابكن، حلمر ؤإل 
يعتق ، ٧١عق امما محإن ^،، ٧١عدم الأصل لأف اثكر؛ يول ^١^^ أحوه، 

الأحئ؛ومحال سامال، ق مات ا-لآؤ! ممال الأب، مويت، ومت، ق واحتلما رمصال، 
ماتإل وكيلك ا-لإاة، ^١٤ الأصل لأف المعتق؛ ف محن هالمول ^؛j،، ق مات 

ؤاخلثافيتيإم.

نحل

تجب،بجتذ حس الدعوى تسهغ لم واوثه، انه إئسان محادعى رجل، مايتج ؤإدا 
أنهتشهد بج إلا بمل زلا ثه. و>1 لا ت زارئ ج بمكد أف يزان الإزث، 



٦٤٢ا بأواالدماوى ئتاب 

مثرايه؛إليه مدلإ الدعي، يتئ كنا الث1ت، ووتئ م.ؤاه، واويا لة وعأولم لا وارثه، 
أهلأمئهود ، ^١٥ثه وارث لا يقولا؛ لم مإل وآرث، عدم الظاهر لأف 

تحروالوزجة عائلا، ربما بمر كالزوج امحث أغي إنماطة، لايكن رص 
ولايمرمذبوىهولا؛١^^يحرندثاعائلا، وكل سع، رع 

ي،أزلأثمنالةمحكالننم.
سهادترةا،منت، رسزا٥، ولدا لة ؛؛ Jbuلا ^^، وثد هدا أن ئئهد محالا! محإل 

وأبوين،روج بغ يرث، ما أمل لاك يكرا؛ كاف إف وئدص، رع إل؛ه ؤيدلإ 
كافمحإف ابن، وبنت وأبوين روج يرث؛ع ما أيل لأيه انر؛ كاف إف رامحنان 

عائلا،النصف والبيت، ثمن، وئالث، ، نصفالإبن يرث ما ماقل رجلا، المت 
ث:ظثف،،شآل ١^،، دخانها ١؟^، البمدان ه  ٣١ص

بملهن٢ محإل ظهز، وآرث لة لو^١^٠ بحيث مادْ، ثويفن وارث، له يظهر لم مإف 
الخبتةأهل كشهادة الثهادة هده مع الحثإ لأف مثراته؛ كنال، [!ئه دخ عبمْ، لة 

زار؛اسؤاة.أيلأ:نرمل 

محن
أصديهاانه الزوجه يادعت، ودارا، وروحه ابنا وحأمإ رحل، مايتج ولو 

ظِذ١^١!،، هد؛ الأَنل لأن ثؤينه؛ ذح محزلئ ئاكنُل ١^٠:^، زأنم إثاثا، 
_،ج، الإينثةأJ زأثام أماثا أدائثإث؛ة 

ص١^ !ن ، iUlijالإزرث،، شاش،ني،يج خادُث، (ئر مملا لأبا 
ذكزنا.تنا كيلك،؛ داهإ أو١^١^١، بJا٤ثا، تيثا أز 



اسقضاماهمنيصابمماسبجضل ٦٤٤

نحل

ثازغأن ١^^، أزبمد الزن;ءي، خال الثت ظع و الززخان تارغ ثإذا 
بملحبجا -ئي ^١، سه ولا الأحر، وورثه أحدمحا أو مؤؤا، بمد ورثيا 
للتاءومابملح للريل، دلك وم وملاحهم، ومامحهم، مذي، للرجال 

بملحوما دلك،'فنأْ، ونخؤ وفانلهذ، وحلتهذ، وفايحهذ، قاجذ، 5ذ 
مذأف الفثاهن لأف يهو^^١؛ ونحودللئ،، والآيتة، وامحر، القرش، مذ محا 

١^٠.كصاحّ_، فيه، قوثه هرجح لة، يهو ميء له بملح 
ِقيكوف بأذ ١لح^sم، طريق من علته أيدتئنا كاستا هدا!^١ الماصي• مال 

مهوبتنحا؛^;^١ ل كاف نإف مهوله، الساهدة يدألحدجتا ق كاف مإف مّزنحا، 
؟Xهزجح أهوى، الشاهد٥ ^ ٥١لأو 

تحل

صناطةم الإ م فيه، اش الألأت و دكان ضايمانِفي اخلف!، نإن 
ترجحلم الدكان، مذ تحاوج ثيء سارعاِفى ؤاف معه، الظاهر لأف لصاحتها؛ 

ا-محمك،التي ْع للرجيح يصالح إبجا لاثه له؛ المدعى ئصلاحيه أخدمنا دعوى 
•البيت، مذ حارج متاع الزوجانِفي احتلث م كنا امحادْ، مع يهم، ولا 

نحو

يتح^١ وكال اقُاة، ١^١;^ ِفي ميء ق الدار رب، تايغ وأف 
زاقاتيح،المحوثة، زالخاية انثر، زاوف انثر، كالثلمم الإع، ق الداز 



٦٤٥ةتاواالأصات)طساسمزى( 

فيها.المعزوتة الشجزه هأفتة ثوابعها، من لاثه الدار؛ يهولرب 
عانه،يده لأو لأم^كري؛ محهو والأوابي!، ك1لمئش يتبمها، لا ^١ كال ؤإل 

أوثادعل، موصوعة رموف 3، نازعا ناف قارعه• داره يؤجر الإساف أف والعاد0 
ااتصاله.ئأفته فيها، الؤدوف يرك ١^ الظاهت لأف ١^١^؛ لرب انه حمد• أص 

^J j ، :بكزنئنازض الظاهن ثنا لأف ث:فول:بجا؛ بمالخان، الخاصى
قانتثآا.الإع، ي الداز تئح لا اويون، 

لصاحبها؛قهو ١^١^ ق منصوب ثكل 1^1 كال إل ا-ئاب! آبو وقال، 
للمكرى؛قهو منصوب ثكل ثه ؟كن لم نإف له، الأحر يىكاف لة، أحدمحا لأف 
١^:<^،.ثأفتة ١^١^^، سح لا ^١ وهن عثه، يده لأف 

أفإلا الزق، إءكمِق كا-فيه إءكلم قا-مملؤع، داُبإ يخرلع ل انظما نإف 
1نُلقالقنُل الدار،َؤإلأ زب قزل الدار i، ثم، لة كاف إذ قال؛ اكاصمح، 

امحكا.

فضل

لألحثاط؛ما راقص، الإبرة j، فيها، ١^٠؛، والخياط الدار رب احتلفن نإف 
الئاملأف الدار؛ مزبمامؤ ن،اي، ائظفا ثإف بجاأظهث، لألتصزئه 

قالمول،الدار، ورب النجار احتلث ؤإن عمم. دار تخيطهل، قميصه تخمل لا انه 
وا-شط؛الؤهوف_، ق الدار زب ئوو والموو واينثار، العدوم ق النجار قول 

وذوناة•



اسقضاه1همهمصابمماسبجينل ٦٤٦

آخدوالاحئ حمل، عليها له أو واكبها، أحدمحا داثه، رجلان ثاؤغ ثإل 
لأحدمحالكل هإل آكد. وتدم أهوى، فيها غتأخ لأن ف؛\ؤة\:' لهي بزماثها، 

ثإنالحم• ^ مها ثلة لأن لوي؛ ص زاكبجا، ^١^ خل، محها 
الداثة،ثل دة ِلأل يزاكبها، هي حملقا، و ززاكبجا الداثة ضاجي اخأوف1، 
لأثةلناحبها؛ هي ونزجها، الدابة وحل ق نازعا نإل حملها. عل يد0 ق5ول 

•لصاحبها يكون دللئ، باق حارثة والعادة للدابة، ثابم 

ظ
هالمولإحداثه، يمكن لا عمدا، أحدحا ببناء معقودا حائطا سارعا ؤإل 

لأمأزجهقوُ؛لألالئاهت
ممخامحضو؛لآلتي

طوsاكاف ثإف خاتطه. قل خشبه نضع من خانة اوة لا:ذغ أن أنز د. 
عا،أنوكلمحعاهلإ،أنلأٌ

هااسةعليه، يدنينا ي؛ويت، لإ فيه انثوتا لأقئا بسهنا؛ وكاف نحالما، مئهنا لواجي 
sاتالدلإا.ناثزتازةا 

لأيهههوبينهنا؛ بتثهنا، الدي الئمم، والثمل *!^ ١١صاحس، ثانغ نإف 
محقاينخه تازقا ٢)؛، اiمح. ثئ \ي أثب طي, ثق تزثط عاجز 

طن،محها فن لإ ثإن يا، الإماع ي، تنازثا لأبجا قمحا؛ فهل طن، 
محقاكاف ؤإل لقعه• وصنث، لأما العلو؛ لناحس، ههو منصوبا، سأإا سازعا أو 

معه.غا العصوي لأن العلو؛ لصاحسا يهل جب، 



٦٤٧ممبالآص1ت)طباسمى( 

حائطثناوعا ؤإل يممعه، محص لأي لهوبماجثؤ؛ الئلؤ، حائط ثناوعا ؤإذ 
ض^ظامح4ُطذ، ١^>،، 

هلإمالخاصَلأخاطمح.أل:ةوذبمام 
ممحأواحد لآم لأف سه،؛ يهو فته، والدوجه الداو صحى نازعا ؤإف 

صاحت،مغ يمللئ، ؤلهدا الثمل، يهولصاحت، يوجه، فته لم؟كذ ثإف يدا، علته 
فيه.الإنتطزاق من العلؤ 

حائطِلأثث بنته،؛ نهي الأحر، وم أحدما أرض محا مسناْ تازعا ؤإل 
الدارين•بئ الحائط أفته منمحأ، واحد ثل به سئ ممح،، بث، 

وكاثتنحالما، الأحر، يد ق وباقيها طرفها، ■؛،مهل،ييأحدما نازعا وأف 
ئذكالمممحاَلأبما،ثالآخئئ

لاثهللأسه، يهؤ إكمه، آحد والاحر لابنه، أحدمحا محميمحا، أونازعا بطرفها، 
لأفم>واء؛ هه، لأحدمحا، تاب عليه عبدا، نازعا ؤإف فيه. المحزف يه المنتؤع 

فضل

بملكه،له حكم هصدمحه، لة، عبدا محادعاه عاقل، بائ علام يد0 كالتي ؤإل 
محهولأئدهم؛يمتن، لا طفلا كاو ؤوذ ا-لريه. الظاهت لأف هزثه، ماكوJ كدبه، ؤإذ 

لإ،لإبجلْنة،لأمحفإنبمغفقاو:إو محلأئوصف،كي، 
يهوكإفيه، يدج كالِفي لكنه ملكه، ييع لم ؤإف ذعواْ، قبل برئؤ حكم 



سق|ضاهاهمفيهماسمماصبجضل ٦٤٨

ملكيزل ذج كث سنته، أ-ض ادعى قإن اiلك،، ليل التي لأف ومه؛ ادعى لؤ 
قبم،١^، ١^ إلأأن:محن مملوك، زم ةوزأن؟كون لأن4ُ ثْ؛ 
محوروايى•زل عرئيا، زجلا أويكوف ، I^^Jحرية 

^١،\شمأ لكف ثإذ حثي. قبمكأئء زثدة، لايوى إخدامحا: 
Iوجهان قفيه مسه، وى محايكز 

اومم،فاي4َاوئ.
محلأمووُ،دأي4َاممل.

ئ؛1> بتن ني نأو 4ه ق ى رق 3يلأن م اه 
٠^١ؤاحد أمحامكل محإو . ijy JمحالمنححاJمحا، ؤإو ودهإماثثتلأماو٥. لأف 
ينهناشنمته ( jjjمحوله، إل وحع Jئموطهنا، مئنا محإو ئتازصتا، يملكه ينه 

^إ،صللكض_،دلأث،.

قفل

ينهقل ولا دعوا٥، متل ٢ ، jL^>-L5؛محادعى صغيزه، يدم ق كال ولؤ 
^٥-،ؤشهاذة، ض. إلا ئ لا  ٤١٥١لأن ه ثه وكون أن لا أه 
Jلإهزائها.ؤاعيدن(لأباهاح، ى3ت، ^١ ١^، 

قفل

ماإلا ماله مى ياحد أف له ؟كذ لب ؤندلة، يقربه مذ عل حى لة كاف ومذ 
بعثرستئا ماله مذ أحد لإف بمضيه، ما ثنيتن و العربم إل الإثْ لأف يعطنه؛ 





حنبلبن اس الإمام ص ش اماش على ارسق 

الكفزص الحاكم، م تا مذ ثإء شُه، قد الشاهد ء الدي زلأف انلم، 
عنعدالةاكهود.

عريمه؛حبذ وتأل بشاهدين، إلا يئست لا حى واحداِفي ساهدا أقام ؤاف 
كافثإف الج. ثام ض؛؛j قلا هداب، اجز لأف محز؛ لإ ، مي 
واليم؛نفيه، حجة الشاهد لأف ثئبس؛ أن احتمل واحد، بشاهد يشت مما الحي 

كالإل ١^ و٤شل ممث،. ما الخجه لأل محز؛ لا أف واحتمل مقويه، هذ إيأ 
ونحا•اق ئش j لأي جز؛ الشاهد، ثداله تقن، ( Ujشن، المدعيثاذلأ 

ك؛جز إذ لأنه محز، لز ذبم،، بغي ١^٠٠٢ ض ١^ كال ؤإل 
قلاالحمم، لتحلق حبش ؤإذ ثاهدين، إلا ستر لا كالتي نهي آحر، شاهدا 
الحال.الإمينتي إمكان نع الحز إل حاجه 

عدالتهم،تبت حش ه حييم استل. النهود، تعير عل حبس موصع وكل 
قاهدا،الختس أقام ءإل ثلاثا، حبش آحر، قاهدا ليقيم حبش؛ وإل فنقهم، أن 

الأاكمثثأل يعدلا، قلم شاهدين، وأقام أعتقه، تنده أف العتد ادعى وإن 
دللئ،،نعل شهود0، عنَعاوالة الحاكلم يبمحث أذ إل ته0 وثي( بثه لحور أذ 

تقدم.في، دكننا ج كنبه، من علته زثنفق الحاكو، 
*ء أ* 



٦٥١ارو،ايى( م اسن( باب ) تناب 

-ءادوأهاوى فى الي؛،ف باب 
L أ ت*  M

هائكنوالإجارة، كالبح، الماو، به مصي ما أو المال، من حما ادعى ومن 
1صائب،١^ روبمن ؛ ٥١زئول كزل المحن؛ ه م، المدر 

والكئدي.الخصزر ويديث محنام التحاري ورواه 

الضاًش،زم ثاهدئن، إلا لأئ U زص افوق، من ذلك ر هاثا 
والعتق،والئيى، والإنشلاذ، واشن،، والئجعه، والطلاق، ^١١^^، والمدق، 
محهروا؟ان؛والولاء، 

فها،يثخنفه ٣ ، l^-Jbلا اليل لأف فيها؛ بمخلق لا iخدامحا: 
ثعال.افه كحقوق 

والمدق،.والقصاص، الطلاق، ق يخحلممؤ الثاس؟ت 
ادعت،إدا افنأ0 وستحئ الإيلأء، مدة ق يخخلمن ١^ الخرقي ويكر 

ووجها•رجعة مبو عديا امصاء 

^ت،قكوخملآذر،بموماو،
زلأيؤمام« رجال  ٤uدم؛ ررلاص يئصمُ: لثزله لضناص؛ ال 

المال•كدعوى علمته، ميخخئ آدثي، عن( صجيخهِفي دعوى 



حتيوأصدبق الإمام ص ي اماض ض المميق  ٦٥٢

عش،ممي ثهل،  jjjبرئ، يحلمر، الماو، ل، عش ايثأ ثوجهت محإدا 
محءك،،محئا.

عش؛االدعى عق ررالبجن يال؛ ه ١^٠ لأف الدعي؛ عل اليم؛وا ترد ولا 
•جانبه ل، ئحصزها 

عندعثه ؛؛ Iajعدا باعه أئه ;ههنأف، عمن ابن عل ثاثت بن زيد وادعى 
أوعثز ابن مأتى عبنته، عنب وبه بعثة 0^1 أثاك احلف1، ثه: _lJ 5ممحه، حز\0 

م١^٢؛، تنذُ م: أنو نو\و ١^. :رث ي لأل١^، ه وث محلف، 
اذَخاة.ؤ4محأي محبميف!،، ١^^،، 

ابنروى تإ وسثحى؛ محلفن هوبمد، ما وهاو،ت احمد، صوبه ئد ومحال؛ 
الدارمحطي.رواه ا-اساا طالس، عل الهذ ررود السل. أف عمن 

أحنأبما، ١^٠^( عن الدعي ئكو لإو عش، اللعى ردها أو إلا رد ولا 

عشبمص ئأ عش، المدعى خؤ ال؛ال، عثر ن، الدعوى كايت، محإف 
ثالكول.

أذاهُ؟يزمح:أطمحا
الJعان.عن الزوجه 0كاوت، 

فيهبمصي انه النمس! يوف فيإ والقصاص المدق، ق احمد عن وروي 

مداو:ئزقزلفيم،هم،ميخي.



٦٥٣( ،jUالآتثيات)  ٧٧٥

شد

كزيهممال:البجن مح، اظلوب النزوئ زامحذ 
لملمؤءشهنده ثعال! ومحال [ ١ • تالائدة:1 ه يثسئان آلضاتوؤ عد نئ 

\ومنيلمهجهد اقو اؤوأثّيأ تبمامحؤد\لت ومحال ]الور:ا*[ ه إف ذيدت أئ 
إلاأزيت ثا ررآف الطلاق: ق ثنيي عد ئن الى. وقال '١ء• تالأنعام:ه 

ناحية.إلا أزذت U آش ماَل: راث؟(( 

قالافن. لأف ئابلما؛ أو عذلا ^١^١، أو ثشو الخالق كاف ونواة 
إثها-قصزمث: ممال يمينه((، إلا ٧^، ررلإس الكدي• عل المدعى للحصرمئ 

شه،دال:قمحتيملاك،((.
أوص،البجود مذ ريل وبق محي كاف قتس؛ بذ الأشث وقال 
لا.محلت: ظ؟(( ciuررهل ١^؛، ل ممال .، ١^، إل محقدفه سدبي، 

 Jاشُ:نال:هأزو ثدم،بجالي، كئق،، ^١ محك: لأا((ب لمحودي:ئا
رواْالأيؤ• آجر إل ]آل ه شلا لمنا وأيته؛ يعهدآش دئرون ^^١^؛؛، 
أبوداوذ•

غهبمثنعمر وحلث روسا• ما لظاثر أجرأ؛ حلث، ومش حلن، وأيذ 
مفيهمز:د،ممامحزةمح.

ممال:والئقظ، المكان حاصهِق الكافر حى يعلمتظهاِق ايرقي واحثار 
ثة: jj:ئوث، كال ج؛)؛، إلا باشِ، ١^؟؛، المطلوبهل النيثتأخا وائ 



بذجملاحعد الإمام اصليقضاه1نيئص  ٦٥٤

واللهمل1 إئ.' قيل يصزانثا، لكو ؤإو موش• عل التوراة أئزو الدي وافب محل؛ 
أفؤهوئول يعظئومثا، مواصع لهم لكف نإل عيش• عل الإيجثل أرل الإي 

افهرمول ئال مال! نيقؤهقنئ هريرْ ابو روى قا فتها؛ حلموا كاذيتذ، فيها ؤئلموا 
لٍإيدوو ما موتى، عق ١^^١٥ أنرو الدي بافه ااس>نمحكم لقهود بمني ~ه 

أبوذاوي•وواْ  ٠٠رش؟ مذ عل التوراة 

الوئ،ويئلث وررينحب• حأث؛ي الإى وام مل• المجوبي• بلين هدا وعل 
ئريض\رأى إدا ا-اثاكلم أف ا-قطاد_،إ آبو واحتار وحده. بافه اممه، يعيد لا ومن 

م.\ص َوثا1كان اللفظ اكلمثال٤ايفى ق خل 
ثالمم، وإلا لا اثدي ^١^ ؛: Jyمثل اكلملأش، خق ل زتغيظها 

بي:مينامظ:مينامح.اوحيم، اوم ؤالئهائة، الغي، 
٠٤بعدألتبماءزْ مى ءؤءتلثودهم\ يعاق؛ لموله العصر؛ بعد يئلمن أف الرمار؛ا ول 

الأداس.عيلس أو ١[ • ]الأئارة:آ" 

اممه.رثول مز وعند واقام؛٠٤<، الركن بئ يئلم، أف المكان؛ وق 
ماللث،روى ل، المناحي؛ سائر ق المنر وعند بالقدس، الصحزة وعند بالمدينة، 

قنشوأآثمة ببج!ن هدا بّم-ي عل حلفن رُمذ ثال■ انه ه البي عن )الموطأ، َفي 
■ؤوئإ-علتهم هنمتس ^، ٤١١أهل ق ١^^ سث، وإ\دة النار« من مقعده 

والطلاق،والقصاص، ا،يال، مى كاثئاد_، حطث، لة فينا إلا ملظ ولا 
زنخوْ.والعتق، 



٦٥٥مماواالآصةربمباسم،ياسموى( 

نحل

محأجابيعا أو هزصا، عثه ادعى هإدا جوابه، حنب عل ئنشحالن 
عنينتحق لا باتة أجاب: نوف علن. عل حأم باعني، ولا أهزصني، ما ُأده: 

أح؛رفيإ صدقه وثاكيد جوايه، شحقيق بوقت التمي لأف عليه؛ حلف—، ثسا، 
حنبه.عل محكاس يه، 

منها،ش1ئا ولا الألم،، عل ينتحي لا أنه محجوابه ألما، علته آدعى 
هل:شق لا بج ثُ بخفي زلا ه زيذ ، ١٧هو شق لا أن: 

^ذبملأثياسقايى؛تيا.
عنينتحي لا انه عئلمؤ أف له قز لم عليه، هز حئ، معتر عل ادعي و1ن 

ذمته.ق ا-لثق محإل كدبؤ، لأيه ثسا؛ 

نخل

القيِق اثات عل حلفن مسه، ِق الخصم عل الدعوى كائن، وْش 
ممال:رجلا، انتحلقن ه اه 5؛'،-^J، هقؤءهأف عباس ابن ووى ج والإيباُير؛ 

طريماله وِلأرأ داود. ابو رواه ميءءا عئدي له ما هز إلا لأإله الذي والقث ررمل• 
بنمه.المطع محلزمه ه، العلم إل 

لأوالنتج؛ عل حلف1، الإمحات، ن عمم حق ق علته الدعزى كائن، محإف 
ودكنأخمد، علته ص علمه، مي عل يخلمؤ القي زِفي يه• العلم إل ءلربما له 

الناصثصهلزوا ارب العن عن الرحمن، عبد بن القاسم عن النسائ حديث، 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجضل ٦٥٦

ررولكنأظمه:امحزمئ: حديث زل لابملئوف« ما عل عئيموا أذ بجابمي أو 
ابوداود.رواه أبوه® اعتمشها أوصى أمجا يعلم ما وافه 

ذك،ي بمل \لإلح\طة/ض لاممة زلأء 
أومسه، ق عش يدعى ^١ العأم عق الي٠اJ( حاو كل عل ئال،؛ انه عنة موتى 

محةلضقاو:نالأثلمل.
التايع،وأيكزه -تا، عيب عل المقري ظهر ملمعه، ؤغ فيمن وعنه ت ماو 

ووايى•عل الثامن،؟ أوعل علمه عل اني؛وا هل 
يابقلم انه أوعل علمه عق عئلم، قهز المشري، عند هأتق عبما و\غ ؤإو 

عئدْ؟علووم•

قفل

متكئلأيه نيئ؛ واحد لكل لزمته هأيكز، ■>aL، عش ادعى ^١ 
منه،يمل لم واحد0، يمينا للجميع أحلم، أدا دالت لإو منهم. واحد كل لخى 
عئهم•يهمج لا لهم، الحو لأل جاو؛ واحدة، بيمم ا-بمقاعه رصي زل 

 Mء أ*



٦٥٧ةتاواالث4أدات 

كدابالستيداا
X ء n

>وبغامحاآاذاىثزأهص افِ لقزو  ijyس ص
آائتإ TOبمقتي؛s_ امحدة تكمحأ و ئبمانة: [ ٢٨٢]^؛:

لكلوديعة.طابها، عند أداؤها مازم أماثة،  ١٣٦٥]القرة;"اخآ[. 3^>^ 
لألعليهإ؛ _ استن، عم به بخممى مذ يوجد لم إف بمايؤ، لرص ويي 

اشندلأف سواه؛ عمى تمطغ مذ؟قفي، مام:ثا ناف • letلا؛ئصلإلا:اقصود 
وهدحصل.ا-اموق، حئظ 

ؤزآشؤ_لموأإداتنال: اممب لموو كلها؛ العمود عل الإشهاد ؤينثصب 
[TAY:_o4^دنيينيمالخقم مال: وهزله ]اوقرة:آا/؟[ تابمئهم4 

بمني:وهاج.

كايوااممه. زئول أصحاب لأف والرجعة؛ اذكاح عثر عمد ِفي نجب ولا 
إمحابهق )؛ ٦٥عليهم، سكر يلم إذهال، مذ الأمّوافي ءهمروِفي نجابمولِفي 

Xsحزحا،سطبمنلخونال: 

فنل

كانشبمزتذ 

الإيذئم يلوم، الإيذ م لرف، الثاص 'رحم مال،•انه البي. م، دتم، رة 



ضلاحمدبق الإمام ص ي الئاي هلي المميق  ٦٥٨

وتيويوفبمتشهدوو، ولا وينهدول يوهوف، ولا بدووو يوم يأق م يلوثم، 
ؤلأبجئون«زثاةابماري.

الصلمزو لإلإعلامه؛ أداؤها وثة ٩ إعلامه انتجب خا، يعلم لم نإل 
رززاة بمألها« أن لإل ^ ض:أق ص؟ يخم األأ ا: 

الخثثين•ب؛و( جعا الصورة؛ هده عل ا-اثديث حمل حؤئآ داود. 

يمووأداؤها؛ سئم، إلإ ثعال، فه حد ِفي سهاد٥ عنده  vLj15ونس 
والآحز٥اا.الدثثا ق اطه شمَه منلم، عوره شلا ررمن اطه.ت رنوو 

لإددعالت اطه  J^Jيه؛ الشهادْ وتحور 
بمطأسص؛أممؤنهلاش:آاتا.

*n*



٦٥٩ةت1و،ادبم1عات)طبضمملمادهوسترد( 

تردوض سهادزه تقبل من باب 
ا

*a*

شزوط!ستة شهادته القبول الشاهد ق يعت؛ر 
ولانكزال، ولا محنون، ولا طفل، قهاذْ مبل ملأ العقل، أحدها! 

•أوو عثرهم ينل محل، لا أمم عل قولهم لأف 
؛اؤوآسثئإئوأثعال! اطه لمول صبي؛ قهاده مل ملأ الثلؤغ، والئاق! 

بئكلف،ليس وحالنا، مذ ليس والصبئ لاوقرة:آهآ!ا ه يلإنسرحالطم 
الجنول.أفته 

ؤيصزبيالصلاة، يومئ لأيه عاقلأ؛ كال العئر!^١ ش نهادْ مبل وعنة! 
عيها،أتجابمئ.

الحالعن الإنياق مبل نهدوا إدا حاصه، ايراح ؤ، نهائيه محل وعنه؛ 
الأنل.زاثدم،محخوامحبمُمومحمحي، 

ِلأثثن\وو1أ4؛ ١^ يمحن؛ ؛!، ئن؛uyنقائة مز ملأ ١^، ثاك١Jث،: 
دبكثقل مذ ذهاذ0 ومل علطه، من يت5ول أف لاحتإل يقوله؛ الثةة محصر لا 

لآلكالأبمنإِمئاض.
ممحمله، لأبأ لألإٌ الأمس نهاية محل نلأ افلق، والثاعت 

هناها وهل للصزوتة، الحتمحةثه؛ لأحأكامه ءبلثؤ ؤإيإ الناطق• كإثانة محل، 
معدومة.



اصضاه1نينيه4الإئماسبجضل

^^lj\\جنخ\ئ: ملأصماذةلكرخال؛محو الخابز: 
lJ[YAY]^؛:ه ايثيدآؤ ين ميمون ثعال؛ ومال ]الطلأق:آ[ تث؛ؤه عير دوى 

قوالكثاُت، م شهادة أف إلا ِنا. ص زلا ٣، زلا بندي، ثض زالكافئ 
النفر؛بمد شهادته نع زمملئ، ءي لإ:فذ أأ\ الثم ِفي الزصج ِفي 

تؤجيراألدمّألوت بيهزإداحضرثصدكم ئبتدة ؛ ۶١٠إيلإآأؤ؛وأ ؤ ينال: ، ٧٥١لمول 
^؛-٠٢ق ثزلن الآآات، •١[ ]المائدة:! ه عملإ مذ ءا-مإتي أز ^١٢ ٠٠عدي يمح؛ آةثاتي 

ووىالناص، بن لعمرو مول يوصك شهدا نفزاقن، وكانا وعدي، الداوي 
•وع؛وه أبوداود القصه هده 

روىئ جايرْ؛ بض عل بتجهم ثهاذْ أف أحمد؛ عذ حنبل وروى 
ماجة.ابن زواه بمض<ا عل الدمه أهل بمفس شهاده أجاز ه الثئي ُرأف جابر 

محا،كانمن،زاقبالأكل.
وهومحالد، يرويه والخبث فيه، فك لا رواه ذء1 حثل علهل الخلال: مال 
شهادة.مإمتا اليمئ، أراد ايه وكشل صعيم،، 

قفل

ونينال: افه لثول يابّؤ،؛ شهادْ محل ملأ النداله، الثادس: الئزط 
وقولؤعدهن>لاؤه مما مشإ ئ هثثؤأ ظ عاميأ بآآؤ 

ينعؤنءؤوإك;ن ينال: وموله لالطلأق:أ[ يءه عدي ذوى ؤوأزنإدوأ 
]الور:٤[.ه آبدامثمني، دتال:موله إل ]١^؛٤[ 



٦٦١ترد( وص ^٥٥٥ تقبل ض ، jU)؟، ٧٤

اشونول هال هادن جيم عذ أمحه، ص شجت،، بن عنثو وووى 
ولأذيمعلنم«وواة5وداوئ•

ؤ؛مثِفيدمم:
فتهظ كل دص الئغائر، م زالإذنان ١^٧ ص _■ 

لأيهشهادئه؛ يمل محلا \أ؛3ئذ\ب.أ من أكثز أو كرم، مذل محمى وعيد، أو حد، 
عثهققنتا الخاذف، عق نص اشآلتال نلأ0 الرور، شهادْ مثله مى يومي لا 

،،Jip^ijم لأن الأعأك، ١^ وي ِفي ثاةثتنأ الوئر، ئزتكت 
والأتةلالأءراف:ه[ هلمأوثم4منه ؛^^< ١٥تتزدن_هل ملق ثعال: محوبه بديل 

تندها.اثى 
عنووي ولهدا مبجا، يحلم لا أحدا لأف ثادوا؛ صنيوْ فنل فيه يمدح ولأ 

مضنجاؤأيهكلأأوا«.
والئهاءس،كالمم، اهووج ذي عر شهاده صل محلا \.ووة0، و\ش.' 

َفيعورثة يكشن وتى أخله، يمثاصء محدث وتى والتةسخر، والطمق، 
وجليهِقويمد فيه، بكشفه عاده لا توضع رأتهِق يكشف أو عإرْ، أو اجام 
الكدنم،،من ثأنث لا ؛١^ ١^١١^،، أهل عشثث مما دلك( ؤزأشتاْ الناس، محمع 

الناسأدرك ررإل؛؛١ ماو(ت افه. رئ-ول، أف الثدري، تتعود أبو روى ت! بدين 
ثشث(ا،.ما هاصغ ئنج J؛؛ إدا ١^^؛ النيوة قدم مى 

زالواد،ؤالوام، زالزياو، كالكثاح، ١^، ١^١^ أءنخاد، زو 
وجمان؛والخجام والمشعوذ، والعثائى، 



اص؛قضاماميصاسمماسبجص ٦٦٢

يأفتةأهل _؟1.1  ٥٤٥هدا لأو ذة\ذةوألأ ثمل لا أحدمحات 
نالإJئ.

ماو؛لأنحئ لأف دينهم؛ هر.شملفي حثثغ !^١ شتالأم'ئمبل واكاف• 
لالحجراتت"اأ[.وىأءقتع]هدآقآقكمه 

ودداءت؛تا،و\-يناأتأ؛ والدثاعه، الح؛اكه، الصنائع، -تدم أصحابنا وألخى 
.١^٤٥وأهو الصالح؛ر( من ممن ولاها ئد لأيه الشهادة؛ موو هذه ق والأول 

نهائية؛ثمل لا والطناJثر، ا،لزامم، كصايع قئ»ثث,( صنائة كاس ومن 
اشرمن الةن1و لأف الثامر؛ وكدولثأا اiئوءة، ناقط اiعاصى، عل مدمن لأيه 

؟.jlfCiLماو وأكل ونفه، دواة0، وفيه باجتنابه، ثعال افه أمز الذي 
قفل

موتىابو نوى تإ المحار؛ من حلا ؤإف والئطزج، يالنزد اشب و؛ئرم 
افهور'اوله'أعصى ممد بالثزدشم لعب ررمن يقول؛ افه. ونول، نمعت، هال! 

رواْأبوداوذ•
يومعئة؛ثلل،'كل فه ررإو ه؛ اممه وو رم يال، مال،ت الأنمع، بن واتله وعن 

ابوبكر.رواه دصس_،ا، فيها الشاه لصاحّيؤ ليس يظنه، ومئن مئة ثلاث 

ُؤماه-محتمآقمايملأفيممال؛ دالشطزJج، يكوف هزم عل ؤهبمثن عل ومؤ 
هأفتهالصلاة، وعن ١^، ذكر عن بمد لعب زلاج تالأنياء:؛ه[ \وئن1\عث0ه 

المحال



٦٦٢ةىوااابيداتارواو،ضملمامزنيمد( 

ا-لم.وبون عثه، يلاماي أحمد؛ علته ص اشلزتج، من أشد زالزد 
ثدعومما ولحوما الكتّ_، حمر ثعلمها به يقصد كال قإل يالخإم، اللعب هاما 

المقار،مى محترم لعرص كال ثإل المرس، كتأديب لأيه به؛ بأس هلا إلته، الخا■جه 
دامما وسمه. دداء0 ههن ■^1 كال ؤإل محرم، مهو رثحوه، عمم، حمام أحد أن 

لمثدر وما عدالته، لزواو شهادته؛ قبول مع والسمه المحرم مى صاحبث علمته 

ممندوبوالثقاف، المزس، وثاديب كالناصالة، الحزب، يالأت، اللعب ئاما 
يديمح، والدرق بابرايت، الحبمه لعب ويد للجهاد، الموة من فيه يقا إليه؛ 

منجدج.اممه رسول 

اللاهيمملِو 

قرببن ثتثاثئ1ذ ٠ ئ؛، م ين اأطي:ة 
امامهأبو روى لنا والعزية؛ والعود، والطئتور، عمْ، أو كالشثابة، هصمح، أو 

المعازف،بمحق وأمرق للمعالمتن، رحمه بعثتي اممه ®إل افه رثوله مال( دال،ت 
الصلاة،وعن اللب، ذكر عى ومد تطرب، ؤ/دآما )شه( _*LJ^ رواه والراممح٠أ 

فمئث،،كام.
ق1و:١^، لأن ١^، زم ، ^١٤

معناه!وق ماجه. وابن الرمدي رواه بالدف؛؛ عليه واصربوا ، ٤١٥١ررأعلنوا 



اسقاضاه1نينيه4اسممأسبجض ٦٦٤

إداكان انه نههبمتئ عمر ص روي لها عمم؛ ل ويآكرْ مرور، حادث كافِفي ما 
■^ja،ي كاف ؤإل نكش، ؤيمة ل كاف لإل محنفلز، مش الدف، صوت تؤع 
الثناء.لثشيه حاو؛ كل عل للرجل مآكروْ وهو بالدية، عمد 

للغناء،هويابع ؤإما ملأ؛رم، بثًزب، مليس يالمضس-،، الصزب، وأما 
مقعهفيالآزاهة.

ذد1ءةوإما منصته، إما لأثة ثهادئه؛ ردت دلك،، مذ عل أذمذ ومذ 
َ.آءم َُي 

مروءء.وسموص 

محل

وهاو(تالم1لبا. ق القاى ينستا لأمة الغثاء؛ يعجبني لا أحمد يال، 
نادجه٠_!-؛ معتيه جارية ولدايتءاله حلف1، من 

عباس،اس عن روى لأيه ٤^^؛ إل طايثه مدهب محه، أشمابثا واحتلث 
اكو_،«ق المماى يسث، راالغثاء قاو: انه ^٥^^; البذ عن منعود، واثن 

عائثهلأل الماصى؛ هول وهو الكراهة، نع إياحته إل وابو؟5ر الخلال ويهب، 
ههال،تنيؤهئنئ بكر ائو هدحل تعنيان، حارثتان عندي اركايت، هالث،! رْ.بمها 

رردعههالإمتاأيامافه ننول مماو ا ه؟ اممه رثول ست، ق مزمورالثنطان 
عد«.

فتهلألا ثئكل، تنئ ثفذ لإ نا باخ زاحد، ؤالمخ الغثاة ئاورم: 
ص٠ آ 

سن•



٦٦٥تتاباض1داس)بمبضعلض1دت4ينيضد( 

د:شمحةصثاظثؤنىمحأوه
بيوتيعشى لكن ومن مروءة• وئقوط نمه لأيه له؛ ثهاذة ملأ الناس، عليهمأ 
ومنثهادته. ردت منه، وكثر يه، متظاهرا إلثة\ئ المعنول يعشاه أو الغناء، 
ثمه،الإنؤار مع كثز لإل شهادته. تزد ٢ قليلا، شه عر أو بدلك، انتر 
لاثهم;ثثةا؛ ي زنن ضخ، لأنه >^؛ نن عئد ٍثامه شهادة نثث 

مغصهفته،لا 

نعكنا داJثات تظهبمي عائشه ص روي ئ يه؛ باس لا ممباح الحداء، وأما 
الرجال،نع وكاف الحداء، جيد رواحه بن افب عبد وكال نفر، هِفى اممه رسول 
مايدي^١^٦، ررحزك رواجه! لأبن ه المى ممال النثاء، لإ انجشة وك1ل 

ررروناJكأصإأئ4هوثؤ اللمي ممال، الإبل، هأعثت، أنجثة، قتيعه يرير، 
•بالموارير" رمما 

إلاالأٍنؤات، تائز زكدلك كالحاJاء، لأنة ثه، امن لا الآغزاُ-، زنشيد 
هأشعفيقا، افأئزط ي: نمال نكزوثه. هئ الماضي: ماو بالألحان. ١^ 

فيهلنا حرم؛ ياء، والكسرة واوا، والصمه ألما، المتحه صارت حر الحنكان، 
مرأئد . الثمح، لإل بث، بأس ملأ كدللث،، ؟كن لم ؤإل المران• محثر ثى 

بالمزآن،سعر حنن لينر كإدنه كيء اممه أذف ررنا ومحال؛ زري، 
انثمع•عذهربهااأي،ت

منمزماتا أؤتث ررلمد ودال: موتى، م إل ينتبع ه البر وكاف 
مح،1كًضلإمحكيا.



اصضاه1يمساسمماسبجضل ٦٦٦

نحل

موروو.كلام لأيه كمييحه؛ وميحه كحثنه، حننه لكلكلأم، والشم 
حننهكالكلام راالئم قاوت البي. أف هقهتئ الناص عمروبن روى ويد 

ئ؛يحه،وومحه ثحننه، 

١^^١۶ويأتيه سماء، ثه لكل ةؤإلةته4ظ ؛لني لأف مام؛ الشعر رقول 
ًَُُِْْ منهم.قسمع 

نحل

!١^١٤ستة وهي الشهادة، يبول التهمة وكثغ 
الثبىعن عائشة، روت ج نمل؛ نإل أوولدا علا، ؤإل ^١^١ كويه 1حدها! 

شاولا أجه، عل غمر ذي ولا حائنه، ولا حاين، نهادْ نحور رءلأ محال؛ نه ا. 
لأنه^-١حبه؛ -ص ل قهم مى واحد وكل ١^، ؤالشئ ولاث" ولا ه ِفي 

رايما**■ما يربجي ض، بقعه ارماطنه الص محاو ؤلهدا شه، إل ثمتل 
ملكة.^١ عانه ويغتى صاحبه، عل ١^٥٥؟ ^؛JI أحد ؤثنثحق 

الآيا'ج،عموم ثدحلازِق رجالثا، مذ عدلأن لأنج ثهادتئإ؛ متل و-كنه: 
والأمحاو•

الأد_،سهاده ولا العموم، ق لدخوله لؤالل.ه؛ الولد مهاده مبل وع1هت 
شقادتههكانث زلكوكَلأيخ(( ررأثث ه ظ لأن لإ:نه؛ 



٦٦٧ترد( وص فهادنه تقبل ص  uUال؛لهداتر ؟، ٠٧٥

ماوؤلدلك عليه، يتهم لا لأيه يمموثه؛ صاحيه، عل أحدمحا شهاده هأما لنمسه. 
هوألوخآ ١لو؛,لدن آؤ آنميك؛ هوولوعق تهدآء أكتط م,يال ؤم>وأ دعالت افه 

]اوا،:ه"أ\[.

مذلأف محل؛ لا علتؤ ئهاديه أف أحمد؛ عذ أحرى ووايه الماصى وحكي 
زلأة^51، و الأؤُل؛ ذس ، JjbJlكثي ظه، قز سووثوب 

مح،زلأثهإلاتيادةش.
ه:مئص؛ص

منهإواحد كل مال ؤإصاهة سعته، ناساعه عاده، الأحر مال ل ممحا واحد كل 
إدام
ئال:اتزأي،  iVyءى.ئلأيي !و نة: ئاو أش؛تش؛ ئال 

منا؛مسه يهونحزإل الروغ الشاهد كاف إف زلأنئ علتؤ• مطع لا مالآكم، نرئ، 
سمبجااوأة، الشاهد ثإذكاذ اظلوكمح:زئادبمارثا، ١!;^ بمع يثه لأو 

باره.ترداد 

العموم.لدخولهِل مقبولة؛ للاحر أحدمحا مهاده أف وعنه! 
أواثتلنئفلس الغنم كiهائة ثبجا، أوالدائ ننه، إل ايائ الثاث 

الخزماء،مى عرمحا بخلاف، يه حموiهلم يعلمئ، له، سث، لو هإية عم، أو بدين 
بلموروُيالوريؤ شهادْ بخل لا وكد'لاثإ يه، يشهد بإ ^١هد ١١حى سعلى لا ءإثه 

شهادةزلا ي. الد;ه كحي ف، بمري؛ق قد ه يألالإند.نال؛ مذ ٍا.امح 
الم؛لئ،ثخادة ، 1iijjilj^؛_،، خق مه لا هث، لألأ ؛^،؛ djبجال ١^ 



اصضاه1ينيصاسمءسمبجضل ٦٦٨

نح\ض زلا ف، ثكٍو ئن محا ^•؛1؛ اوكل ث?؛• ١^٤٠، تاو يي 
1ةاوبه.ولا الآدون، لعبده الثيد زلا المئمؤع، الئفص 

أحمد.عثه ص كأجره، الأجير مهاده مبل ولا الماصى؛ محال 
أومهالةالشهود، بجرح عليه الشهود مهاده ممثل مسه، عى الداؤع وأما 

الدين،مصاء المحامن ومهادة عملة، محمثوو الدين القتل تهود بجرح العاقلة 
مرابةظننل، ررولأ نقوبؤ بنيم؛ أحي ثهادْ يقبل ملأ مه، أو١^١٤٥ 

زلأؤلأء<اؤاشناي.
بؤ،وكل ما بثثر الوؤل أو الئركؤ، مال بعثر لئريكه الشريك، مهد مإل 

منشهد و\0 فتهب. امحه لندم شهاذم؛ بم، ثقله، تجل لا ؤا الناقله أو 
أفاحتمل أوبمده، لمقرْ النقل؛ تجل لا ض ا-قط1 مئل مهود يجزح الناقلة 

محمل،اثوو، ا-عند يؤمر مد لأيه يقبل؛ لا أف واحثمل بدبللج، نهائيه يقبل 
المد.محمل المريس، أويمومحت، 

نشهتمل لم لَس بمد أةائثا ئأ لفنقه، شهائته زألم، نن اواغ: 
لحقه١^٠^، النار يقبل أف بأدائها مصي محربجا بردها، لو لهونه دائها؛ أق 

الإ-تحهاد.زِلأبجاثدًثاس،صومحاصكلأ، .تردثا، 

روايتان!هميه وأعادها، عتى، ثم مهادنه، مردين، عبن.، مهد ؤإف 
يمذاثذَثولمقلوةأخى،

المامق١كشهادْ 



٦٦٩ه1وااضادات)طسنيملضادهدضضد( 

خلافإظهاو0، ِفي لإهم بمله من ولتس يظهر، العتى لأف محو؛ واكاه 
الخيالة.

مرينالإول.م1ل، مل با-؛قزح إورؤي الوارث أو ؛كاسه، الثLJ ثهد ؤإف 
لكلروابمم،وجهان، ئولها محقي الشهاذْ، مأعادوا الواخ، راك يم ثهادتبم، 

^ش،غءلإذانم،لكودوذة
شق.

شهدئن مو الكل، ذ ردت البض، ردِفي بثهادة ئهد من الخاص؛ 
أنلإمحهنيمح،أزشاع

قلممحها، قهم امحاشهادة ملأقو؛ وأجني، أولميكه وأجنذه، ب؛؛ 
بخل*

١^،ثدزه، ئل ١^ نهائة مول قع الخيانة الثادز: 
إرادةق يتهم زلأي ^٠٠ عل غمر ذي ولا حامه، دلا حامحن ثهادْ نحور رالأ 

لها،بعدواتؤ يقؤ لاثة يالرثا؛ زوجته عل الرجل شهادْ بخل قلا يعدوْ، الصرر 
اكلؤعثهاده صل ولا حصم، لأيه بخل؛ قلم حقه، ِفى جتايؤ دعوى والآُه 
اكحاكإنماما عدو، لأثة القاذف، عل القدوف ولا القاثيع، عل الطرين عثه 
يعدواة.ليس لأيه صاحبه؛ عل أحدِما شهادة مبول دلك، يمثم قلا مال، عل 

ء

الزجلوقهاده له، قهادتؤ متهمِفي عتئ لأمه لخدوْ؛ الخدو قهاده وبخل 



حتيلأيدبى الإمام ص ي اهاي ض اسق 

الإماىيوجب سنهإ ثثب لا لاثه أياربه؛ ونائر واسه، الثص1ع، مى لأبيه 
الش_ا.هزابة خلاف، صاحمه، عل أحدمحا وعتق والصله، 

عمومق ثدحل متهم، عبُ عدل  ٥٤لأحيه؛ افس_ا من ١^^ نهاية وتميل 
المماثُت،َمن قمحا و زاولي؛ اوالد ء مائة مخ زلا زالأم، اويات 
زلدمهاده زمبل دكزثا. لنا الأؤاويتج؛ ؤساير الملاطف، الصدتي نهاده زمبل 
:^٣٧اوْؤ نهاذة نتم لدلك• دمحيجا ل نقا إذا زايدي، الزنا، 

لآٍاثه، شهدا محا خاما ئد أن:فونا ي لدلك، اقيهني أخد ق \لتنو 
دكزثاْ.لنا الإJدمال، بند بابرح اوارث نهاده زمبل فيه• حصمي صاوا 

محل

لمزلالآثائر؛ مى لأما نهايته؛ ؤردُت، ونى، زوو، بنهاية نهد زمن 
راالإذ>اكقال:صر؟«ئا:;ل؛ازضواش، ننول 

زذهاد١0^^، وهول ءرألأ ممال،1 ئجامز، متكئا ؤكاJ اقالان'يناا وعموق، باق، 
عاثؤ.مممق تكن،. ]يته محا: حى زقتكئثها، هنا ^^٠؛، 

^^ُلاسزورك؛لأةأمَ:

مزأف أحدها: 
ؤاكاق:ألقومائه.

حياته،تنلم من بموت ينهي أف مئل بآكدبه، بمشر بنا ينهي أف اكالث،• 
بلدآحز.ق اقفتا دللث، ق علته زالفهود مكان، ق أؤ 



٦٧١ةت1ب،اث4أعات)0سنيسلضادصرنيضد( 

من^ 1_ محدب يز لأ?ة الئهأئمح؛ ثَلأ:قئذُِضام 
أوالحس،الصرُب مذ يرام محا الحاكم عررْ رور ئاهد انه ثث ومص الأحرى، 
لةزجرا فيه لأف رور؛ شاهد انه يسهر موضع ِفي للثاص ينجمه بأف ونهره، 

ولوعؤيتعئدة. لز لأقة رور؛ يه يصتر محلا ، واشقاJ الع^ط دأما 
ثهاي؛§تكم ثم ما ملت أومص، فيها، هزاد الحاكم، يحمحرة نهائيه العدو 

محةوزأو:فونلأٍث

فضل

نهائيه؛قبلت فتاب، نهايته، زد ئوحب مغصيه هعل أو هدف، ومذ 
ممال:افه لقزو 

مووعق ص -٥[ ]١^;٤ أبدأوؤإيإنئلمأكثو0أو؟للأأقآنؤئآه ثمني؛ ثم دممأ 
نائزنذذكزنا.ه زمنا تاب،، اكاذذ،إذا نهاذة 

لمحة،محلي؛ تؤاءٌيلدأزَللم شيائته، نمق P زلب:ئبم، هدف هإذ 
توجبمنصتة الماووأا  SS/jذهاددلأ،. أمل ب، بكرم• اثا يال محهمحئ عمر 

كالزنا.الأز:ة، بمو نمحق ١^، مق امحادة ي أذ هنجن، لحدا، 
يعود،لا أف عق والعزم الفعل، عل والئلم الإنتعمار، الدس-،؛ مذ والأزبه 

ح\س\ئلإ\يأكزو ^_^^،، 
بندها.واش ١^ لآل،ء،ران:همآا[ ه دكثوأ 



اسقضاهاممصاسمءأسبجضل ٦٧٢

صاحمها،بإبماء مئها، باشحثص عنها هالإقلاغ لأدمئ، نظلمه كاثت ؤإل 
لأف١^،لاص،ئلأ:يأتإلأضأنإ؛نائه.ؤإذغثزضأواكشت؛ 

jil^ ،، ثإشه؛ ^١^ عنه محإثلاعه يدظ لكل نوف قدو. ئش إيمانه عق عزم
أ-فيىوَلأنه منه. الماذف،إكدابه ثوبة دالأ انه نمحئلبمنن عمر عن روي 

م:ا،داو:ممفيمحنكال:ابم،

محنة:ِم ئأو زهثق لن لأن آلخم؛ الئن:ة!نلاغ ئع بمو زلا 
الأ؛هوعاللأل فيها؛ ثوبتة يغلم مدة ثقي ينثن أف ونشل نهائيك• أقبل ب، 
ثعال:وقاو ]الور:ه[ مح>يته عمر ه ؤ0 ؤمحيمأ دمح< بتد ئ ثابجأ أثبن ^^٠ مال: 

[.١ اشاء:أ■ له 

محل

ؤوأزنلإدوأثعال: افه لمول والقصاص؛ الخد حلا فيإ العبي• ثهاذْ ويمل 
الدينثة،وأحباره ومحاْ، روايته، مبل عد.ل والعند ■؛[ ]الطلاق;ه تك عدل ذوى 

وئللالئئوم.
قجاءتإهاُسا، م بث يش أم يزوحت، مال: انه الحارث بن عقبه وعى 

زيدررمحم مماJ: .، 1للو ئدكزث أنقذي، _■ شندائ، أذأ 
^^^هُظمحتيم،فاقالإ.

ئنهه؛العبد■ سهادْ وق بالثنهاي،، يات-رأ لأية ١^؛ لب سهادده يمل ولا 



٦٧٣ةتاوااصات)بمبضملمادهدنيضع( 

ا"يلأيمحها•يومئ 
وفييس\لإ\ٌ:

فيه؛مثل لا أحنمحا: 
مأثببؤ، الإهزاو عن الرجؤئ يصح لا آذص، حئ، لأمه محل؛ دالئاف• 

رزاجن.الفو:اُت، حع ذ اطاب زم الئرذ زذكن \ص 
محل

الخاوث.بن عمه -ثدين، الئثاء؛ ثهادة تحووئه فيإ الأمة سهاده وتحوو 
أرئاة.لأيي ذبم،؛ ق القن محي ؤ زأم ثامحام، ١^ زمحر 

تحل

عندشهد لإف ١^^^، ^١ ضز ض ١^١^ ئزوط ابناث ثبمتو 
محزلإ شهادتث، نتهُ محوز لا U منة خدث خش يهاديه محي ني الحاكم، 

؟كوذأذ اثن قلا ١^١^، يلإ ص الإنماذ:حطن أف النادة لأف ^١؛ 
دلك،حديث، نإل فيها، الشك، ئع -بما الحكم نحز هلم مهادنه، أداء حص قاسما 
لأنهيوف؛ ئي ممال فه محدا ذلك كال ئإذ الإنتأاء نمل امحم د مبو 

ا-محلملأف ^؛ ٣١مالأ كال ؤإل مثهه، وهدم ثه، مطالث< ولا بالشيحات،، يدوأ 
كالؤإل محمل. أمر بلله قلا ١^٥>^، ظاهر بأمر الإمتحمايى ويبث ثم، قد 

وجهان!قفيه قصاص، أو هنذه حد 

لأتحلاِث،ئأيةالاو.



سقضاه1منيصابمماسبجءتيل ٦٧٤

الثد.أمتة ، ol^uئدزأ التين، عق عموثه لأثه ينتوق؛ لا واكان؛،؛ 
أوأعمئأو-^١، ا-محم«ةا، صل ماثا م مىأهلها، ومحا الثهادْ ١^ يأماإل 

صص،ثلأ:ظيصببجأ.
Kء أ* 



٦٧٥ممبالقبمداترطبساتقهود( 

uU  اممهودعدد

إثل* * ذ

تأيتام مسة ثنمسم والحموق 
وأئمأاؤ ثعال؛ افب لمول وهوالريا؛ سهداء، إلاأوتعة فيه لا؟قفي ما أحدها؛ 

محلاريا، واللواط ]١^٧٤[• ه لحدة خرنمنين 

لوط•لموم ثعال اممب مول بديل محاحثه، ذله لدلك، أربعه؛ إلا فته يمل 
يأتمك>ُاؤوآلتي ثعال؛ اد؛ه لمول الأربعة؛ فيه محيعتر ]الأءراف:*ه[ آثقحشهه 

[.١ اء:ه ]النه إت\==عإ آرثثه هثي=كلم من أثشحثه 

لأيهالشهادة؛ ق كالزنا يهو الحد، به نج—، دأنا1 محإف التهيمة، إئيان هاما 
وخهانتمحفيه التعزير، ه ١^١حب ت قلنا ؤإل الزنا. محأمتة ^، JlJموحتة محاحشة 

فالآزط؛لأثمُثاحشئ.

\صمحبمه هأتب ١^، لأثمُلأثوجي ئ ثاش: 

أزبمة،فه أ\ج الزئا، ئه ئ ث لأثمُ الأرط؛ لهُ محت أط«محا: 
كالئهادة.

الامارير.٣ ^،، JlaLLمحثت إمحزات، لأنه بثاهدين؛ ثكث، ثاكاف: 
الإمحزار.قل كالشهادة زخ4ان، ١^■؛؛؛ ش أنمئا، انحئ كاف ؤإذ 



اسقضاهافييصابمماسبجضل ٦٧٦

فهئ\5ممى التعزيز، يوجس، ما وثائر المج، يوف اتامزة هأما 
الناس.ظلم نلنة بلحي، موحمت، برئا نيس لاثه 

فنل

مهادهإلا فه _J، هلا اهدود، وثائر كالقصاص العموJاتا، تائز الئاق: 
تملآلا ه افب زنوو عهد من  ٥١»خنُت، هاو: ١^؛، عن زوئ ئ زيلي؛ 
الئجاJمهاده إلا فها يفتل هلا مشروعة، عقوبة ولآن؛ا اتاوود،( ا-الئثاءِق مهاده 

دوما،فتإ أو النمس ق القصاص كاف ونواء الزئا. كحد الأحرار، 
زالأطزافج.

وحنايةواالامومة، 'كا-إقائفة، القصاض،دوحسا لا انير العند جناياتر هاما 

ظاهروهدا محت، ريل أن وامزيان، ربو مه قو الخزقئت ممال الأب، 
محلأثوط،هالاو،محاو.

رواقان؛فته مونى؛ م ابن ومحال 
إخدامحا:يذكزنا.

لاهبكر؛ أ؛_ر وهوهوو ا■حتتاري، وهدا ،: Jliزيلأن• إلا لاقل والئايه• 
قصاصايوجت، لا لأما ا-إقائذة؛ ق قل ؤقتل: الوصحة. هاسة عند، حناه 

محالومن الموضحة• ق المود يوجم، لأما وشبهها؛ المأمومة 3، قل ولا بحال، 
القصاصست، من ٩ يشهد حش الموضحة ق القصاض يوجس، لم بالأول 

بثهاده.



٦٧٧ه1و،الثه1داترب1بساص( 

محل

وُ،زاوصخ ، UUلكلإع، ثوث زنا اه الئاك: القنم 
هؤثآثعال؛ اممه لمول وامرآت؛ن؛ رجل ثّهاده فيه هيمبل والآكمالة، والصمان، 

ثثؤنقؤيا ثم ُؤؤن لعال؛ قوله إل ]القرة:'اه'آ[ ه بميخ ثدايتم .١^١ ءاموأ١^^٠ 
وقسناالدائنة، عل دهس [ YAY؛Jl^0]ه ألئهداؤ من ليون متن وآءِ،أهاب، ممحل 

هنا2ناذكننا.

ممال:١^ لثزل شاهوئن؛ }لا اوصق قت لا ثونى: م ائن زيال 
دؤاعدلئننفآ أثويّيؤ جآ ألموت حضرأحدكم دي،^أإذا شهندة  ١٣١٠•ؤأثأ ؛، ,أقؤ 

تمحهلالأتوة:ا"<ا■

تحل

والثجعة،والتثلاق، كالك5اح، عقوبة، ولا ثإل ليس ما اواح؛ القسم 
روايتان:نجه ونهه، والنزل والولاه، ق، والوصج ^١^٣، والعتق، 

ذوىؤوأانإثوأ لإلجؤت؛ نحالل ١^ لمول رجلان؛ إلا فته بمل لا إحدامحا• 
اآمصودولا ولأfةيJبيال، دكنJا، ما نائز عقه ثميز ]الطلاق:؟[ عدفيت1ؤه 

العموبات.أفته ائال، منه 

ينمطولا بعموبة، ثس لأمه _؛J(؛ أو وامرأتان، رجل فيه بمل والئانيه؛ 
بالأية،كائال.



اسقضاه1نينيصاسمءاسبجضل ٦٧٨

فيههرج عداه وما ئاهدين، إلا يثبت لا وحقوقه الشكاح الماصى! وقال 
أربعولا ؤيمتن، اصأتم( شهادْ فته بمل لا ؤيمي بشاهد يثغ ما وكل وواسان، 

يملنملأ إثهن، الدكر يامبمإم ضؤزئ ؤإينا ئاقصة، النثاء شهاده لأل ننؤة؛ 
".ophUئممردات 

محل

مال.لأيه وامرآتتن؛ رجل بسهادة بش الصداق، الروحانل( ا-حتلم، ؤإن 
لأفواصآتان؛ ز■جل فيه مبل المزأْ، وأيكزية ١^->؛،]،، مادعاْ ا-قلع \->خل0أَفي ؤون 

ظ،لإقليبمنبجن؛لأنائَةئهُاأنأةنآوة الال،ظِن ث؛ثهُلإقاُت، 
لألوامرآتم(؛ برجل بن حاصه عوضه ق ا->تاوما ؤإن المنح، لإبات سثها 

ا1ال.ق الخلاف 

ثمتلسهدوا ؤإل ^، ٥٥١١يوف ا1ال سث، ُنرلإ، وامرأتان رجل ئهد ؤإف 
محوثهاِذا ناشiغ، المال توجي لأف دأ؛ زلا محاص ي لإ ج 

يثبت،لم قإدا بدل، واآال القصاص، يوجب والقتل الأحز، أبثت، أحدمحتا، عن 
الأذللإثوحيبموُ.

^^محابمدالإتيار،ملزأزبا
الد:هزخدثا،أزبجائا.

شيادةلأبجا دامهة؛ شهاJوا ١^١ ي المال ثوتى:لأمح4 م ١^، زiال 
الأحر.ق ، Lllajأحد.مثا ق بطلق مإدا موجتتها، وهوأحد الحد، توحب لا 



٦٧٩ةتاو،اوث،ادات)داواساص( 

وولدهاولدم، أم أما وجو مادعى ولد، دان جاويه وجو يد ِفي كاف ولو 
ثثتظوئث، لأي بااثار:ة؛ ثث ممي زيل أك لة نشهد م1ة، 
زيهازتالولد ؤق عممشقمارْ، مات ؤإدا وامرآش• برجل دلك 

بي،زئدمحلأ،محثها^ئبزج،لألالزممياة 
بإءرارْ•وحريئئ سب كث يم امحم، ي الولد 

مككات أبجا اص يإن ياهدنن، إلأ لاخكاز لأي لأ:ئثان؛ ناش: 
نلز^•^٢، ^٧؟، مهدت البب لأف وامرآتني؛ بثاهب دك يبت لم ماعممها، 

مبجا•كالص ي أف ومحل وامرأثتن، برجل محت لا والخريه يكن، 

فضل

زالنثوبزاوضاع، الإلادة، من اوخاو، ظؤ لاثقع نا الممالخامز: 
بنعمه يديث عدلة؛ امزأة سهاده فيه مقل والعدة، والحيض، اقايب،، محث 

١^. ٠١^4jSIj  الئوايه.يأثنث الممردات، اشاء هوو فيه مش

هاللأاقان،داشاةأزو.
بجزثازلا ١^٣، عئد لأمح:فوئ الأنتهلأو؛ التاءِفي شهادة وقل 

الو~>لسهد نإف عمه. ث •لحل. عة، ٠ ١^^١عل الزصعة مهاده وقل الرجاو. 
لأثهبه؛ يكممى الحطاب! ابو ممال الواحدة، الموأة سهاده فيه قل يا الواحد 

كالرواية•الرجل، مول محه محل امحأ5 مول منه يخل ما واف أكمل؛بجا، 



سيضالك1نينيصالإئماسبمضل

نداءوه لكلمويمة اطب، أنل إلا لا نا الثادز: القنم 
اوجدمُل يه  JJم, م ^١ \_ Jدى اص 

Jyيه فقل ١؛^،، ي و بمم ^١ ة يألبه؛ اأوؤ ض من \سي 
•الأصل لأية بدونبمإ؛ ؤإلأمكنإ>نهاذاسمانإت5تما ملها. كالنفة ^١->^.، ٢١



ul^l uLiS  ٦٨١( سلرباب

سواهادةوأداتي=- 
MUM — L

اشممال:ؤَوسثامحكلأةوزصؤأذابمبجضض؛محو 
[٨٦ت الزخرف ل ه نلمؤن ؤهم عالص ؤإلآسشيد I منحاته وقوله تالإمراء؛1مآ[ بهءعلره 

اجثمش1هاوة؛ عن إلا والعصت، كالحناثة قعو، عق الشهادْ كاسي، محإل 
اتيمح،دزصبي،إلأجا.ئنأزائأنبجإقفزض 

وجلا،مع وجدت إل أرأيش بلعي مال عباده بى نعد لأف جاز؛ 
بىوشبل ويافعا، بكره، آبا )؛ STj^ ٣١١محال! شهداء؟! يازبعة آئ حش أمهله 
■يظرهم عليهم يئكر ملم لآوه؛ءنه، عمر عند بالرنا ا عل شهدوا معبد، 

محل

نالئ-بمة،زاسق، ؤالك5اح، كالإع، ، Jyم الشهادة كات ؤاذ 
العلملأف ثقتنا؛ المائل ومعرمة المول، بس،اع إلا محها الئحئل م لم والإمرار، 

دبك؛اعتثر المائل، يمساهدة إلا العلم نحل لم ؤإف يدوغينا. نحل لا 
/حهكمي؛ المائل، صوت لعرئه بدؤنه، العلم حصل ثإف - علته العلم ثثوئب 

زإة.كإثن علته، الشهادة هجازُت، علته، ائئهود عل؛إ 

تحل

ؤافكاغ،القسث،، أياة: بمة ق يالإنتثاضة ية يإ الئقادة زمحوز 



سقضاهانينيصالإئماسبجص ٦٨٢

لأنناوالعزل؛ و\لإلأوة، والعتى، والوت، ومصرفه، والونم،، الطلق، والمللئ، 
ابنمول نافعا وأف عئ، وووج .، اممه ومول ابنه يؤهبمتهأ محاطمه أل ننهي 
ي.if ذلك:_!، ننم ^١، ثد زأنم ص، 

هافب ننول أٍنخاص أجاس م محي أخد بمدنا ليل ج: ثال 
^١١وعئصل أساتنا، معرمه العاوسا ق معير ١^٧ هذjisU  0الثنلع. قل إلا 

كايغا، محا نثازأذمحد بالإنثاصة، فيها 

كشرعدد مذ ينمعه حش يدلك، يشهد لا ١^ والخزني أحمد كلام وظاهئ 
ية.نآ ء لا امحادة لأف اللم؛ا؛ لاثه تجئز 

لألحفيمما؛ إل ينه ينأكن عيش من ينتع أف ؟كمي المائي• ومحال 
ائى.بمول يشت الحي 

يشهدخ؛أف جاز الثؤخ، وصدقه أوابن، أئن، يقؤدش_، رجلا نح قإل 
الننم_اق النكودث، لأف أيصا؛ له شهد مكث،، وإل عق!^١^، قهادة لامتا 
بهيشهد لا أف ويشل يه. مقزا كاد، ئنكثؤ، بولد بثر من اف بديل بؤ، إمرار 

نإذكيلا١^٠^. ؤزول الةكزان؛ ئامحلأ محؤو، ١^٠^٠ لأف خشنكنز؛ 
اأثربؤلميئهن-لأ•

قفل

عل؛انهي لات يمل  ١٧نإف عليه، يشهد أف جاز بحق، يقر إئنائا نبع ؤإف 
برويتؤ•اليئل عل ينهل• كإ بؤ، ينهي أف مجار يقنا، إمحرازْ تجع لألأ 



٦٨٢ا سلالثهادأواداص  uUةت1واالقهاداتر

عقتاما عق؛ افهد مموو: دباك، امحؤ حص يشهد لا وعنه: 
الشهادة.

تمنهثإل كوته. منرف لأيه عثه؛ ثبي بالدين، مر نمنة إف وعنه؛ 
وئاه.مد يتكوف أف محور لأيه به؛ يشهد لم ودخؤْ، لكلمرض بتثبي، محر 

عن،اثهد له: يقول، حش أذاوه بجب ولا نمنه، بإ يشهد أف محور وعئة؛ 
وي:اثصاذا;اثمحأهاشِص لقزو دعن، الأداة؟'١ و ^ ماله ءإِذا 

ماف1ةيقينا، تمنه بنا يشهد لأيه المدهب؛ والأول( أفهدوا، إدا مال،: 
ماعتومريتهاصعيمه، لأثبمأ الشهادة؛ عق الشهاد© ومارق، الشهادْبالإبمائ، 

دالإنيةاء.

محل

لأفبالمألئ،؛ له يشهد أف محز لم سترم، مدْ قيئا i_-؛j د ل، رأتم، وش 
قاهدها.لأيه باليد؛ له ينهي أي( ومحوز يدْ، ؤ، يكون ئد عترْ ملك، 

والبناء،المص، ئ الملاك: وصؤء1( فيه يتصزه، مدة يده 3، رام وأ0 
لأنخامد؛ اش مزو بائأ0ضول/هو ثمْ، ثالإنتثلأJ( ثاثكنى، 

الإنتماصة.محرى ذز>وِو1ن يموتؤا، عثرمنانع ئ وانتمزارها المنمق، دليل، اليد 
وثوكيل،عص_<، عن مد الد لأو ^١^•؛ له!لا يئهد لا أف ويشل 

الإ-ثخال،.نع يه ذلإمحزالشهاده المنم،، ينحصر3، تلم وعارية، يإجارْ، 



سق|ضامانينيصالإئماصتيمحل ٦٨٤

محل

لكصر،العلمي لا محئل لألأ الإنثاصة؛ الأض شهادة زمحوز 
المائلعرف إدا الثمع زفيإ الحاكم• عند سمألأ ما يرجم لألا وبالرحمة؛ 

كالثصير.شهادته، هجازت وانتنتاص أ\ذثلأآ.< روايته نحور لألا يقيسا؛ 
ياؤؤبملألألأئ]لألأ.

عزفإدا يشهد، أف جاز عمل، يم بصر، زهو عليها الشهاده تحثل هإف 
ينهيلم بعينه، إلا يعرقه لم هإف يعلمة، ما عل ينهي لألا ؤبمبه؛ يانمه الثاعل 

ثه.لعلمه علميه؛ ينهي أف قيجوز صوثه، يتيس أف إلا علميه، 
ينهي؛ألا ونحتمل به، يتمتز ئإ وصمه ^١ علميه ينهي أف يجوز المائي• مال 

لأوثداممالأ:شلعالإا.

تحل

أحمد،عش نص لا، واآنهود عش، النهود يغريح حر الشهاد٥ محور ولا 
لكننءإف كلامها. ويعرف وجهها، إل يطن حر امزأْ، عل ينهي لا ودالات 

محورولا ينهي. هلا ؤإلأ هنفهي.، وجاءت ودمث،، ودعتث،، انمها، عزي، خير 
شهايته.عل وينهي فلاثة؟ هدم أل أتنهد لنجلI يقول، أن 

الشهادةالأنساب؛ لحل فدا نحنز نحورأف الماضي؛ قال 
الأنماصة.



٦٨٥< وادانها ارق،ادة مل  uUاثبم1داتا) هتاب 

زجلعل لريل فهد ولا روجها، بإدن إلا امرأة عل فهد ولا محال؛ 
وآو أشهد مماو: لكي إذا إلا اننهأ، :زف لا زم حئ 
محلا.عاش، ق1ثاإذالككا كدا، ئدا 

فضو

\أننج'١^ ء لأ:ثهد أيد: قال بجد 
حاوبغفش، وتم،نه الكتاب ممزأ حماعه، حصر قإف يقرأها، حى 

له.الشهادة يميعهم 

فضل

أ■ءLJلمقال: لإل كدا، أمهد قمول: ؟٥^١ النحاذةريعثبثفىأذاء 
ئهِسث.ثإذاب1زض،

ئذيمحدلك؛لآبجالأمللأيك.
رالإبجانم،،والشهود، الزئ، من شزوطه: ذكئ ط انو بيماح، شهد ثإف 
فيها.ءءتكّول الناس لأل والمبول؛ 

لصمذ أو دد:آا، مذ اريضع وانه وصمه، إل احثاغ بالرصاع، شهد محإف 
الث>و1ا،من ابنها ١^ ولومهد الحولي. ق وانه الثصعات، عدد وذكر منه، جيب 

اتا.محأضيخ الناص لاختلاف للم:كم،؛ 
بزصاعه؛يشهد أذ قز ٢ هأزصعئة، ياتبما محث، صبيا أحدت امزأة رأى نإف 

مكاقي:ظة،محاة.ي.



صضاه1نييصاسممأسبجضل ٦٨٦

أماثه،أوت ممتله، بالثنف، صرته هيمول؛ صمتها، يكر بالحناية، ثهد ؤاذ 
دادصغ،أوت منان، صزوهوالئم_، م1و(1 ؤإل محأوصحة. هصزبه أوت منه، مالت، أوت 
مىيتضح أو يمويتح مد لإثه ثهادئه؛ ثصح ثم موصحا، أو! موحديه«^1، أو! 
'يج 

ماناومأو: ثإذ ودِلك،. ١□^، تثن، لإ ئ، مناو م:هُ و\و: ءذ 
وجبتموصحثتن، وأمه ق هوجيمحت، ماوضحه، صرته هاثا! ؤإف محبتّتإ. دمه، 

شهداش ايتهنا ثديي لا لأتا قصاص؛ نجب ولم أنثها، ئد لأمحه موضحة؛ يمحه 

ّ

أويمؤ، عل يرام لئلا نجا؛ والمني الراي ذكر ملابدثى بالريا، نهد ومذ 
^ئخا،لآدهَلأسثق

نهدزيادا لأف محرجها؛ يكرمِفي نأى وأيه الريا، صمة ذكر وينممرإل الإمحرار، ِفي 
،،١ius^ لإ:دم ^ ظه. ١^ قم ٣ ذبك، :يكز ٣ ^٥، ١م 

اةأكلممحة.نأئإ
وجهمح،•يخثمل والزمان؟ اثكان ذكر إل متمن نهز 

هبم،.قلا زاحد، الزنا الأبي1هل لأف ذكرمحا؛ لا:ُمحإل أخدمحا: 
نهدما لثلأ؟كوف واحد؛ فنل عل نهائي لثفوف ذكرْ؛ واكانى:متقئإل 

مادممع دا-اثل الشهادة احتلموأل الناس زلأو الآحئ، به نهد ما عم أحدخا به 



٦٨٧ةتاباضاداترو1بسلاضادةراعالها( 

مذت Jiiا-قطادا بن عنن لأو لاثمل؛ موتى! م ابذ مماو الزمان، 
ُيش'عل ينهي يإدثا جتذيصتبئ، علتؤ ينهي ملم بحد، رجل عل شهد 

مادممع يجاوثا يحق، مهاده لأبجا مبل؛ أصحاسا؛ مذ عتره ومحال 
منهاويتمآكذ حينها، الشهاد0تي يمنعه ما يعرص مد ؤلأنه كالقصاص، الزمان، 

بمدذبك.

والمحاب؛منة، والنزوى ١^١^، يكر نرقة، عل شهد ومذ 

مزيدا،به يميز فيإ ااناس لاحتلأف منه؛ نخ ما بير؛ر بالنية ئهد ومن 
ضلإو:م\لإح.

فضن
اممهحدود ق الشهادة عن ُالنقوفج للشهود ينرض أف للحاكم وقور 

يفصحلا لآرحوأف إل ت ممال الغيَة، عل نهائيه لزيادِق عرص عثر لأف ثعال؛ 
دللئ،ق ا-ئاد_،; ابو وهال ٥^٦٥^^. محمد أصحايت، من أحدا دك عل افه 

وجهان•

فضل

ع؛و.ٍلآذيي حماكاف وما الابتؤ، والقوق كا-اثلود، يعال، فه حق وكل 
الئقاsةأsاة ثقن هآد ١؛!^، زاقنة زاأت1حد، القزاء، م كالثقوف، ثش، 

؟كره١^ نهد ؤلدللث، ميعتها، ئقة؛ آذَي يننيئها لا لأية دعوى؛ مدم إل فيه 



سقضاه1همهمصاسمماسبجحنيل ٦٨٨

مدمثني إلا فيه الشهاده تنشر قلا دنك، عدا وما دعوى. عم من وأصحابه 

قفل

جحدثم مصايه، البسه وأفهد بنصه، ممصى حق، عإر0 عل له كاف ومن 
اقض•بإ وعلته لكثعي،لأمح، الشهود شهد الباو، 

شهادته؛أنمي بنصه، منه قصاه قال؛ م ألما، عأثه أف أفهد قاو(1 ؤإل 
افهدللشاهدإ الدعي ممال، سسا، منه يمص ثم ؤإل عليه• يبى ثم قصا0 ٠^١ لأل 

أند'إاغ<أدئ ؤ دعالت ، ٥١لمول تحمل؛ كنا إلا يشهد لا ١^ ! ١oii^^٠، ثنض بل 
١[.]ال1واوة:خ• ه عقروجهها أذوأإلش،اوة 

ناهلئهو يألف، نهد مذ لأف دلائ،؛ تحوو عندي ا-ئادب،ت ١^ ودال، 
٠ممه 

^٤٥٤لم ٠^١ يبلغ أومص، فزاد، ا-قاك،، يحصزة ثهادثه الندل عم ؤإل 
أسينها،كئت، وئالت -با نهد ثم قأيهز، ذهادة، عنده ادءست، ن ؤ! يته. 

ظ،لأجوزمحنصُلإإنىس.
Xء أ* 



uUiS  (ض ب1واالثهادة الثهادات )٦٨٩القهادة

uLj  ١^^٥٠على السهادة
ا

*nx

علمحي لأثئ وامرأيم؛ ساهد يثبت محإ الثهاذة عق الثهاذه تحوو 
مال؛اممب حد ق يمل ولا كالأموال، الشهادة، عق الشهاده فيه مجاوت الثاهلة، 

عدملها اسرطنا نلهدا فبهة، عئلومن لا وهدم بالشبهات، الدزء عل جاْ لأف 
لأًدهيدق؛ حد ولا قصاءس، ق صل لا \؛\ أحمد كلام وظاهئ الأصل• مهود 

لتدود.ا-عموثه،هأسهنائز 

قدامذ بحرج يالشثهات، يدرأ لا لأنة الطلأق؛ و مولها عل وص 
لدلك،.والقصاص؛ ا-امحدود عدا ما كل مولهاِق وجوب 

القولهنا يعل بكر، م وثحوه ق مل لا حاميت ابن وثاو 
طي ثاهد;ن، لأ:كث،إلا لأم ١^؛ زناثنمدح عر١^، و مل 

هلا؛لا وما العاصي، إل العاصي بكتاي، سث، الشهادة عل ثالشهادة بت، وما 
حكيأحكمه ه^كال الماصي، حهة مذ الشهادة بتحمل إلا يثبن، لا الكتاب، لأف 

الشهادة.عل الشهادة 

محل

ئروط؛أوبنه ولها 
أوعشم؛أوحون،، أوعيبه، أومرض، ؛موُي،، الأصل، مهود مدر أحدهات 



حنبلبق الإماءاحمد مآهد ^ IL^Iض السم 

نتلغ Ssfjسيتي، لا زهده الحي، مس ستر لأنتا أمحوي؛ الأصل سهاد0 لأف 
الأذُىبمو ملم مظنوذ، عاثه، ١^؛، شاهدي وصدق مكس، منه، الخاصي 

وجهان؛العتبة مدو وق الأموي• عل المد-زْ تع 
ابوالخظايت،.يكنه الحاصر، حكم ق دونتا مذ لأف المصر؛ منامه أحدمحا: 
قلأف غ؛•' مذ منزله إل الؤجوغ يمكنه لا ُنكال ؟كوف أف واكافت 

ولابمآر'ةتب ^وي بموله؛ يعال اممه ثماه ومد صزرا، دلك، ْغ الحفوو ثكليفه 
منه.حفورمما موجب فيه، متمه لا دللئ، يوف وما لاوقر0:أه'؛[ شهيده 

كلق وعترها، العدالة مذ الشهادة، مزوط ثتحمى أل الئاف؛ الشرط 
هإفمعا، الشهادش عل يمض الحكم لأف والهمع؛ الأصل مهود مذ واحد 
دبك؛كمي نقJ١ؤؤلم^ شهاذمحم عل يشهدوا الأصل، شهود المع شهود عدو 

ثوليعدالتهم يشهدوا ٢ ؤإل العدالة، ق مكدبك ئموثه، بالحي مهادي لأف 
يك.أم 

ثأننا:ثلم،لأص م شهود س شهود بمئ أذ ئو1: اكزط 
عتزعئدمحا هدم كانا ج لأج قل؛ لإ م ياذ0 م نشهد ^١: ^ه 

عتنه،•^٥-، لم إدا جرحه، امحم عل يتندر الحاكم، عند عدلتن 
علاسهد ثقول! الشهادة، الأصل مماهد ينرعته أف ١^^! الشزط 

ولوعلتؤ• ثص كدا، عند.ي أمر أو كدا، فلأن عل لفلان أمهد أق مهادق 
لأيهبه؛ يشهد أف محز لم كدا، فلأن عل لفلان أف أمهد يقول؛ رحلا سبع 

الإحذإو،مع يشهد أف لحز ٣ وعي.، مذ عثه دبك ثه أف أزاد ، ٧١قشل 



٦٩١اثه1دث( ض المائة  uUاث،ادات)مماس 

سرعيتمنه نإو واحس، عل إلا ينرعيه لا خ انرعاة؛ إدا ما خلاف 
ازأل:ئهدخ؛لخوك.خي 

يتوبقلا النيابة، معز الشهادة عل الشهادة ق لأف محور؛ ألا ويشل 
إليعزيه بحي يشهد تمنه أو الخاكم، عند يشهد تمنه نإف بإدنه• إلا عنه 

روايتان!قفيه مبح، ثمن من ألما فلأن عل لملأن أفهدأف • كموله مّببه 
إخداخا:لأبجدلأ؛ئذؤنا.

ثزوُل١^، ذلك،إلأ نع ئشز لا لأنه يه؛ أذثئهد وش:ب:محور 
انرعا0.لو ي به، يشهد أف الإأثكاو،،به ويزمم الإ-حتإل، بؤ 

ظ

اهاكم،عند المرؤغ ملوفهد امحم، حين إل الئروط هده دوام ؤيعتثر 
علااةكلم وقم، المزص، من صحوا أو الأصل، فهود حصر حص يئآكم ملم 

امحمئاي ، Jjgi^النم ثل الأم هل ميز لأنه ثهاي؛ تئ 
هوام•

ضاتياثةقلام،لإبجاخا،
أوزحعوا.١^٤، فهود ثومس ٠^١ قأفتة عليها، ا"ائكمبجني لأف 

نحل

•الهمع شهود الدكوريةِفي اغؤار وم حام، ثرط الروايهِفي ؛^١->^، 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجءتبل ٦٩٢

تعص شه1دة قش 1ل ئجاز ا1او، ا6>1 \لإ>و لأن ءذ لا شة: 
الئخاو،ممهادةالأضل.

،دلكوليس الشاهدين، سهادة عل لأ0 يشرط؛ واكانئ; 
\خلإشهوئ ماثا المحاخ؛ ك اوخاو، ه ثبملع ا1اُل، ِت زلا 
الشهادةق لأو ئنتآر؛ أنة؛ وعنه! لأن؛ثا اااJكورية؛ فيهم يعكر ملأ 
فيها.الدكوؤية باعتتار هاعتثت صنما، الشهادة عل 

قفل

شاهداثئهد منع، ثاهد الأصل مهود مذ واحد كل عل ينهي وهووأف 
بؤضمحاكممي الأصل، فهود مذ بدل المنع لهود لأف أصل؛ شاهدي عل منع 

الأصلشاهدي مذ واحد كل عل يشهد أف يشرط انه بطه ١^٧ ويكز عددهم. 
كليثبت ملأ الأصل، شاهدي ثهاد0 يثبتان المنع شاهدي لأف منع؛ شاهدا 
يشهد إف لكذ إهناَرْ، ي الشهادة شأ ثن غ إلا م1هة زاحد 
مجاواقى، مول إثبات لأيه حار؛ الأصل، شاهدي مذ واحد كل عل المنع 

•دفسين إقرار عل كالمهادة يثاهدين، 

قفز

افيشهد ملائا أف أفهد مموو! ^!^١، الى الصمه عق الشهاد0 ويودي 
الحاكم،عند يشهد سمعه ؤإن شهادته■ عل وأفهدق كدا، فلأن عل لفلان 

دكنْ•ميه، إل ائس يعزي أو 



٦٩٢اختلالاثهود(  ubايقهادات) هتاب، 

اممهوداختلاق باب 

nnxإ

ثتثآحرثآلف، ك وثهد 7إءا، ثاهل له مسهد وحل، عل ألمي ادعى إدا 
بثئ لأف الأم؛ الأف م ثاهدْ نع زمحلف لإمابجأ، ثهادتيا؛ الأكن لئ 

اصزنزاة ه، \لخث قوت بإقرار ائ شهدت زنزاة ^١، 
زققوزأزلابملءأنهنوُتيثثمحممُ، 

لئنن:ذهدلأص.

محل

بيتق -ها رثى أنه آحران وشهد بت، ِفي بها رش أنه اسان نهد نإف 
محدمة،مهم عشيا، بنا رثى انه اسان وفهد غدوة، ^٦١ رثى انه اسان أوشهد آحر، 

عنوحكاه عليه، اآثهود ونحي قهادتهم، ثكمل ابوثكر• ومال، الحد• وعليهم 
نتحاةئؤن\ق!مزله عموم ل ميدحل بالرثا، أوبعة عأيؤ نهد مد لأيه أحمد؛ 

[١ ٥ ]النساءت ه لأليوت ءآمسح^ِهر2ح شهدؤأ ظ)!( مته^كم ارمة ؤ3استثأهدوأعلتهى 
اثنانلونهد ما قافاته وا-حد، فعل عل الأرJعة ينهي• لم لأيه الأول؛ والدهب 

ا-لخدالثهوئ ثئرم أحرى، بامرأة وثا انه اسان ونهد بامرأة، رثا انه جل رع 
اثشهودئئه.دوو 

الراويؤِؤا بنا رثا انه وايثان الراويؤ، ةي*و ِفي تنا زئا انه اثنان نهد نإف 
■ممنئقارون، ^١^، نإذ ^j، لأي مكيلك؛ ةشاعدتان، ؤخا الأخرى، 



اصضاه1نيهمصابممأصدبجضل ٦٩٤

الراويتتن؛إحدى إل ثثثئ ينه كل فوذ لأف صدئهم، أمكن لأيه الشهاد0؛ 
منها.

علحد هلا مكزهه، ثبا رثا انه راسان مطاوعه، تبا رثا انه اثنان ثهد ؤإف 
ءززرلامحئلئلمحِساص 

همميا،ساملنيمزاكاض.
١^لاتفاق اأنأة، دُول \إثةو م نجي الخد أو الخظاب أنو ؤاخان 

•لكنالها هوله ي الشهود عل حد ولا دزثا٥، الشهادة عل 

وجهان؛فتهم وعل 
يU أثب ثاحد، سل ء تكئز P ١^٤ لأة اط؛ همب أخدمحا: 

اص.ق امحقوا 
٥١محئل زلب \ؤه ^^١ لأبمب اiطازثة، شئود ي ظ أة زالآخئ 

ي•

فضل

tjU  ١^؛بش حطأ، قيه ١^ الاحئ وشهد عندا، قتأته ١^ أخدخا نهد
كق بجنه ئخ و ١^ هنُل ؤالقزُل ١^!، ش، زلب ذ، لإةثايجأ 

بجة.سف ^ثب لداقئ، ا٥ 
نهدأو عث1ا، قتأته ، ٧١الآ-حز ونهد عدوه، قتيه ، ٧١أحدخا نهد ؤإل 

١^١^٥العتل، ست، لب سيط، قة أنة الأحز ولهد بجم،، هتنه ١^ أحدخا 



٦٩٥ةتاباث4أعاس)ب1ب،اءتلأداص( 

يمنس.ثءتتنيم;ي،لكشصا.
أواحتلماِقعشنا، قدهه انه آحر وشهد غدوة، قيئه انه شاهد شهد قإل 

٢يالعجمق، ئدقة انه آحئ وشهد بالعزية، قدقه انه أحد نهد أو اقكان، 
زاحد.ثدف ء محئل P ١^٤ لأو محئل 

ؤاض_،،زالثرقة، كالم، شم، أز باذكاح الئهاsة كانت، إذ وم 
يك،،إلأشمونيمقإيا

الدهب.والأوو ه، اأشهوذ وقئ ثمخثذ، 
أنثالاخث نشهد ا-بمنة، ثزم متيه أز مدقه، أم أنة أحJمحا شهد ثاذ 

يالعزسة،أم انه أحد۶ما نهد أو اأ،كان، ق احث1ما أو اةمسرر، يوم يدلك، اقر 
ؤإنواحد به الشهود لأل يه؛ الشهود يبث، بالعجمية، أم انه الأحر ونهد 

العنارة.احتلمت، 

ممالوالثحعة، والطلاق، كالنح، الككاح، عتر بعمد الشهادة كاست، ؤإذ 
الأذ ويشل الإئزاز.  zj^\iئزو، الشهودده لأف الشهاد0؛ دكذل أصحابنا: 

\صمحم به لإ:نهد ^3، أز ثل:ني لأئ الئهاثة؛ محئز 
كالقكاح.
كمنتجبعصبه، أم انه الآحر ونهد ^١، عصته ١^ أحدمما نهد وإذ 
الذياالعمس_إ الإقرار ؟كوف أذ محور لأيه القتل؛ ق أحمد عثه ص الشهاد٥، 
واجب•ثي؛ عل الثيئه يتقذل الآحر، نهديه 

الأحئ.يه نهد ما عتر أحدمحا خهدبه ما لأل محمل؛ لا الهاصيت وئال، 
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قفل

عثيا،يعينه منيه انه احر وشهد غدوة، يوبا نرى انه لهدأحدمحا ؤإن 
أحدمحا،مع ءئلف1، أو< وثه واحدة، مرمة عل محمل الثنه لأل الثد؛ محس، لز 

شاهدكل نكاف كال مإل بشاهد يشت، الغرم لأف علته؛ المئهود ويثرم 
والتعارضبسة، ثاهدين كل لأة الماصى؛ يكنه الثتان. Jعارصتا شاهدان، 

يتئارصال.هلا بسة، ليس ذاهد كل مإل يبجا، آر يخلافا اليسه، ق محون إما 
عدوة،ينرهه سهناثال ايئع يمكن لأيه هثا؛ ها سعارصا لا أف وعشل 

نجنإهدا يعل ثعارص، لا اجمع إمكان ونع عشيا، ثنرهه مالكه إل يعود يم 
ثخهافلأمماثش:بجا،  ٥١ئ وأ0ولمء ؤالمم، اذ الثازق ثل 

الثارقوعل الثوبان، منه للمنزوق ونجب واحدا، 
ترىانه الأحر وشهد ديثار، ثمن قيمته ثوبا نرى انه أحدمحا شهد ؤإل 

اشاك،،ل لإخلاها الخد؛ تنه محئل P ديثار، ج ثسه ^^، ١١ذلك، 
الثمنعل الأحر مع وحلم، عليه، لإماقهنا دينار؛ يمن له للمشهود ووجب 

ويمم.واحد بشاهد يشت، الغرم لأل أحسا؛ الأحرإذ 
ووحن؛حد، ولا الثتتان، شاهدان، شاهد كل مكاذ كاذ ؤإذ 

فيه.التينتي قعارض الزائد؛ ونمط عليه، امقوا ما 

فنن
وشهدماله، وهوثلن، مرصه، سالناِفي أعتز انه مينإ عل عدلأن شهد ؤإدا 



٦٩٧ةتابالق4أداترو1و،اختلأداص< 

\ذ1\إط\.■ثتى مابه، وصئ1ث عاجا، أعس انه أحزان 

هبي:بجا،محتيةثغمحمحظ،يم
واحدة.أعتمهناكلثة 

وصىانه الأحرى وشهدت سالم، معتق وصى انه إحدامحا شهدت ؤإذ 
ثأحزت؛أو وصية مدئث ^١۶ ، u-_^Ij Lأحد^؛هأعتق ينهنا، أنع عانم، بعتق 
والوحر.الميم بئ فيها ينوى الوص1ه لأل 

سواءلأمحا سه؛ ممحا واحد ثل مذ بميل مونى؛ م وابذ أبويكر ومحال 
لوما بديل المدهب، قياس والأول، ا"إثرية• ِق بمساؤيا أف هيجب الوصية، َفي 

واحدة.بكلمة أعممهنا 
الأيلإة،ق طن زلإ ئادة، زارة اؤثي إخدى كانث، ثإف 

تقزخدة، تاوا إلا أتق نا زقالن: الأ.يئة، كدت زإن كدبك. ئ1هإ 
حكموقوف محت، لأيه يكدنهم؛ محو ولم بحريته، الروية لإقرار ثئه؛ نابم 
بتثه،اومحغ ياحر، إدا ؤذئ ثاريح'؛تقي، مدم إدا انهيتمح، مدمِفي ما عل عائم 

الخال.يهل انء:ا،أن إذا 
بهشهدت مذ واجمه ووا كثة، إيأ تق •^1^، عتت الوارJه كاب ؤوذ 

خىالأحسة نهاية ِق طعنت إل ثإ كعدمها. الماسق شهاذ0 لأف الوارثة؛ 
منيعتق أنه الماصى قدكن فيها، ثطعذ لم ؤإف بحريته، لإمحرارها ثلمه؛ شالم 
أتقكأيه دصّاز دالثنه، عبإ وتى بإقرارهم، عتمه بث، لأيه نصفه؛ نالم 

لفنشها.الوارثة بشهادة عانم، عتو ينتقص لا انه 3، إلا معا، العبدش 
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نحل

قلأة،الأزي أو الأخزان ثشهد زم، مم اقن ي اثنان شهد يإذ 
١^ٍثدى ؤإن ئمحن. عو لأي الأئَمح،.محيإثهائتي1؛ ١^ سيى 

الفم،أشبا ص دئنان ^ بجان؛ لأي ^٤؛ لا محز لي زخدمحا، 
ينه.ا-بمع يمكن ملأ متماوصثان، لأي هكدللئ،؛ ا-اثمح، صدق ؤإف 

نخل

بثحطآ، يأقزبمتلؤ مدك وأقام ، _ljIؤؤه قتل وص!نه عل ادعى ؤإن 
!لالا:يئ،لأ?ت الط؛ ثك زلي الو:ئ، زء ُإِءناره، آظ قم 

وجهم•عل عوي؟ ؤئلن وهل 
عماانه الأم عل أحدمحا نشهد وارثان، وله عمدا، رجلا رجل ثل ثإف 

نححيشهادJه لأل هامما؛ هد ١^١ كال ؤإل اكود، نمط والال، ^^ ١١عن 
عما.ما لأيه الدية؛ من الشاهد تحسب وست، الإهزاوسقوطه، 

عفوت،ما حأمإإ ثامما، الشاهد كاذ هإن عليه، المئهود تجب وأما 
الدية؛ضم، ونمط معه، الماتل حلمن عاو.لأ، كان ؤإف الدية. ئ صتة وانتحى 

ويمي.شاهي• يشت الال، طريقه ما لأل 

وجهان؛اليمم( كتفيه وِفي 

ندالمزد لأف الال، عن عما قد ١^ أحد.خا: 



٦٩٩ةتاساث4ادات)واباختلأداص( 

ينمطولا الدية ينموعن مد لأثة وا1او؛ المود عن عما محي انه محلث 
عثا.القحبماص العمد موجب متاث مئها،إدا حمة 

قفل

هأقكزاْ،، ١٨^!لة بدين لهن! عدا وهنا٥ ص رجلتن عل ادعى ثإدا 
كلنع محلما اف وله صحيحة، يثهادما صاحبه، عل منهنا واحد كل ونهد 
يمدحلا إيهانه لأو رخنا؛ نمنمة ويصن أحدمنتا اوءغ رخنا، ونير مئهنا واحد 

نهائي؛م؛ل لا أذ وعشل أحرى• عم ق الدغوى لوكاب كنا هايته، نق 
^^?ث:ضأنكلصبجاكابم

tni
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ه
اثهادةالأجؤخض زب 

١* إ ٠٥

ام،٧ لأي امحابمبي،لإمحقلمي؛ ثو إذا;■يع 
كعدالتهإ.ائقصائه، إل انتداما هيئرط 

استماؤْ؛غز م الإنتيماء مل أوقصاص حد، ق -يا امحم بند وجعا قإف 
وجب^٧؛،، عم يه آكهود كال نإل أعظمها، من وهدا بالشتهاسم^، يدرأ لاثه 

الئآكوكبمولهإ سمط ٣ ثمه، و-ئؤ؛ وجب مد لة المفهود حى لأل انتيماؤ0؛ 
له.

،،J_Jدلك، عمدثا وهالا؛ قصاص، أو حد، ق الانتماء بعد رجعا ؤإف 
نمم الئهاذة، محدثا هالا: ؤإذ ابثاثايتح. ق ذمنا ة المحاص؛ همحا 

الد:ئهها أخطك، هالأ: ون محي. ثب لأثمُ ظق؛ د:أ همحا \و/ص 
نامي،عاؤأس اةما نإن نه،.اياذجا. لأبجا محة١^؛ لألا محقة، 

الحطئوعل معثظة، دية نصف العامد وعل عليهنا، قصاص هلا محطئ، والآ■حر 

العامدهعل همعا، أحطانا الأحر؛ وهال، همعا، ند>ثا أحدمحا؛ يال، ؤإف 
محقا.الدية ، نصفالمحطئ وعل يوجبث، بقا لإلراية المود؛ 

وجهان؛مميه وأحطأصاحبي، تو.ت، واحدمنهنا؛ كل مال ثإف 
لكثاحدبجابجلأض،ممح



uLlkS  ل اثمثهاداتkjU  ٥١٥٥هن الرجؤع^)

•حطإ ثركة فته بعمد أم لأله القصاص؛ يوجب بإ 

بالعمد.مقث منهنأ واحد كل لأف المود؛ عليه، واكاف؛ 
معلصاحبي، وأحهلآ عنيت الآ•حئث ومحال منا، عمديا أحدمحات محال ؤإف 

وجهان•الئاق وق المود، الأول 
المود؛يعليه، صاحبى يعل ما ولاأذري عمديتخ، مئهإ؛ واحد كل مال ؤإف 

وجعلو ما محكم محثكثة وحدة، أحد۶٠^١ رجع وأل عمدا• وموعهإ نقا لأننا 
ءمََم. َ

معه.صاحبه 

قفل

محلواصدنا، ^^١: نخثوا، P ممتو نيلي، خل الزjا ئ شهد ^١ 
محبهي.لأف أحمانا؛ ١^٤ عرئوا أخطأنا ^^١: ثإف ؤي. 

خسمحعليه أحطانا محال! ؤإد منه. امحص عمدئا ودال،ت منهم، واحد ر"ح ؤإل 
الدية،مى مطه أو المود لرمهم علته، أصحابه وامحمة لو بإ يقر لأيه الدية؛ 

لإثؤامموث،ييكانواأن:نهب
ثلاثهمحتلتهم ، 4j^Ajكاثوا ؤإل الدية، محا محتلته، اسان، رجع وأف 

لنزمحثواكل4يبU محأشتة خءنل.ث4اي، ١^ لأف ١^؛ أحماس 
الشهادة،عن رجعوا ثإ محقتل، ُالإحصان، واسان ُالرثا أربعة شهد ؤإف 

الجمعنهد لو ما محافتة بمولهم، حصل المتل لأف الجمع؛ عل، يالصإن 
بالزنا•
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وجهارتأ؛الفمان كتفك وق 

ثؤما أسته حصل المتل لأو عددهلم؛ عل الديه يويغ أحدمحات 

لأيةاثئس؛ سهوي وعل اشثّلن، الإحصان فهود عل واكاف؛ 
ظهإ.الأخ 

علالأول الوجه هعل بالإحصان، منهم وايثان بالريا، أوبعة شهد ؤإي، 
أز:ائا.ثمحوأذَلأئهما

اربعالأحزان وحتى جنايى، اثنان حش أئفس، كأربعة لأما المحفل، إلا 
حنايات.

محل

اأحآ5ومعل ئه يرجع ولا عرماه، به، امحم بعد رجعا ثم بقال، نهدا ثإف 
ئلزذيابميزان، نال زبمق ثة خالا لأي ماج، أز ثايئا ائال كاف نزاآ يه، ه لَ

هالصناننإفكانواثلاثه، المحفل. عرم ر-حأخدمتا محإف لوعصتاه، كإ الصعن، 
ذكزنا.ج _، ميه نخعأعدئي، وأذ ثددهي، م :تني 

كلوعل المحفت، الرجل ممل رجعوا، ثم وامزأثان، زجل نهد نإف 
مثلزخنوا، ئأ بمنة، زعقز زيل نهد ؤإذ كزجل. لأي ١^؛؛؛ منمحا ائزأة 

الناجعمثل زجع نإذ أنداص. محه نعليهن الثدز، الزجل 
تتي،يذكنناة.



٧٠٢مذاثهادة( الرجؤع  ub> هتاب 

ِفيكله المال عزامة معلمته الشاهد، رجع ثم ويمتن، بثاهد له حكم ؤإف 
له.ئمويه التم؛ن ؤإيإ امحتآبماي، لأف الوجهمب؛ أحي. 

١^^،،محن شهاsته إل انقد ١لالك لأف ١^؛ مذ طزأة والقاف: 
مزغشمح،كاسثاوم.

نحل

قمته؛للئيد عرما رجعا، يم بشهادتها، محكم عبد، بحرية اسان شهد ؤإف 
وذمحنا.

نصم،يعلمنهتا رجعا، ثم يه، محكم الدخول، مبل بهللأؤ، نهدا ؤإف 
^ءذ;ك،ءالنتجاباش،ؤئِنامح؛لآٍاأتيئاةِس، الئداق 

عيرالروج ملك مذ البقع حروغ لأف عثهنا؛ ماذ ملأ الدحول، بعد دللئ، كاف 
مجهعذههُاودةأوبام.

نلناقيمته بيث ما هعلمنهنا رجعا، ثم -نا، محكم عبدْ، بكثابة نهدا وأف 
ذللث،.^؛١٥ لأما وكتايه؛ قيمته ماثيذ معليهنا وعتق، أدى مإف ومكانا، 

الي.يكنبه مذ كاف أداه ما لأف قيئته؛ بجمح علميهتا يرجع أف و؛نيل 
بملئة.

يرجعا،بالإنمحلأؤ، لأمؤ نهدا ثإف بثتي:ء• علمثهثا يرجع لم يمح،، لم نإف 
لأنإتاقيمتها؛ ممام صمنا سيدها، بموت عتمئ، مإف قيمتها، مذ مص ما معلتهكا 

الورلإ•مدارمهاعل٠
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قفل

شهودزجع ولن صمنوا. الشهادة، عن وجثوا نأ الهموع، ثهادة حمح؛ نإدا 
امإقم.ثهللإيوا

الإحصان.وسهوي كالزك؛ن، يصمنوا ا-محم، ق نبب لأتم يضمنوا؛ أف 

محل

متنلا يثل أنم مال اسان، بحد الشهوذ ئهد ^١ 
اِمحم،إل رورأتحت يثهادة اسهاJوا لأنم ا،لزىرر؛ عل دالص<تان أوم، لفسق، 

ثلأمءَثلالئإود؛لآتينخثواضال1هادة، امحان،كالشهودإذا فلزنيء 
اُمحم•إل أ-فأاْ ا،لركتئن لأل الحاكم؛ عل ولا بالحي،• ئهدئا يمولون؛ 

٣١محوز لا بمن ١^٠١ ي، وط لاك ه؛ البيل ١^: 
1 اللحق. لز:^١ لأي ١^؛ هل م؛ زلا ثهادته،  Jlij الخطاد،:دو

يلزتهأ١□^، ثشذ.ثهادمحلم ء ؛لحق ^^١ لأم ١^؛ ي المحاق 
علته،ؤا آتى الحاكم لأف أصح؛ والأول ١^١^، عن لورجعوا ك،ا اليال، 
اليانا،لزكىر،!تقاذ مى ١^؛^ وإتما مطلان يعرموا  ٠٧والشهود
محا.

لممريطه،الحاك،؛ ثل يالمحاف كافزان، أز ئايئان، اأزمح أف نجت لإف 
علتهئالمحاو ثزكتة، عز مئ كافرين أو ماسمم بشهادة حكم إف وكدللئ، 
لدلك.



٧٠٥مماباوث4أعات)واباممعمحاصة( 

قيمتهأو قاع، كاذ إف ا1او يزد وأمز ا-محلم، مص الثهادهخاو، كامحت ؤإو 
كان1ز لَي ١^، قض يزبم، الشهادة، م من ي لأي تالئا،  jlS"إذ 

«jw.،

لأيا1ال؛  j\jjt[h\ئزأ ^،، Lii^١ لايمقض\ظأ أثه زظ 
لملأي أول؛ والأوو لونجعا• ما قافيه الرور، ظاهرها ا-محمثهادة شيب 
ينمضه،قفي أذ قوجب الحكم، ئزط ممد تغى لكذ فهادي، سطلأن يعرقا 

ٍأنممهُبالإاسقاثمح.

فنو

فولم ياجرة، محن أو وور بشهادة عثرجا أو بقع، أو بءأل، له حكم ومذ 
وإد،اكئتصموو}ئ، ررإيئم داو،ث اللمي. أل ٌّالمه أم روت ل،ا به؛ حكم ما لة 
أنمغ،بجا له قأقفي بمض، من بحجته ألحذ بمصئم.ندو ولم بمن، أنا 

الئار،مذ قطعه له هإبجاأقطع حؤأحيه، مذ له مفثت هممذ صادما، وأظنه 
قامحىأن:دغفا«محم.

لوكنا باليكم، له قل ملم الخكم، مو به له حكم ما بّلحريم بمطع ؤاقه 
يموُبجامحامأوالإحماغ.

والعمود؛المئوخ لب ينفذ الحاكم حكم أف أحنى• روايه أحمد عذ وحكل 
الجتهدات،.ق لوحكم كنا حكمة، قثد واجتهادْ، حكم لأية 

*ء أ* 
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ء،بمنيب ء ء
هإنهدا، اقزاة عل أبش يا ررواعد السل واجب؛ يه وامحم 

دانخميا«.اغلاهت 

وجبإدا زلأي بإهراوهم• واهه، والثامديه، ماعزا اي. ووجم 
بم.الإمحارلإمحمحادءأنو•

كالزكاة،بالنية، طط لا ممال، ممب أؤ لاص، طا به  yilقإف 
>ؤؤأممال: اشِ ،،؛ USلزنة يه الإم إل الحاط ص ؤالkاتة، 

ُؤ؛نَ؛انبحاثه؛ وموله ]الاء;هّاا[ ه أمسكا عق ,شولو_ شهداء آكسط ممحن 
هدإ؛بمإثبمبن، م بجل آن أدلابجثطتع أدصعيما سفيها الحق عفيد آثكا 

■نفسه عل السر إل 

محل

ثامحشلم،م، ؤالذوق، الطفل هأثا محار، ثاقل ثن إلا مخ زلا 
خقاكزا؛ اكنلمصلأة« ررزو الي لقزل 

تعدزُلة مالقزل ^، ٥١ول أيززثم مال: مإف كالإع. مللم:مخها دالقزل، 
الريفي.كاف ممينهإذا 



٧٠٧ه1بالإمار 

ؤ\ئن\وثام. عق لأنئ كالئون؛ قهن ، ٤٢ت؛؛،الثكزاو مائا 
طلاقه.حكم حكمإهرارْ بمعصية 

والمحائالخطأ أض عذ ارربغ ء؛ اليث هوي اثكرْ؛ إمحراو يصح ولا 
منهيصح قلم حق، بعم عليه اكره قول زلأنئ نعيد• رواه عليه® انككرهوا وما 

بمللآدج؛لآنالآذوئط.كالإع-ثإِذا 
يمينه؛مع قنله قالمول يه، أوموكلا محبوثا، او ممرا، كاف انه ثيث قإل 

لأفاممو،قاقوبجه؛ زص \ش\يضِ لإن الإكزاْ. ئَلأوه ثذْ لأو 
ش،يط1فيلأ؛لآدهُمح

قأملخيْ.الإئزارلإننان، م نكدلك،إذأي ن!أقزيه، ء ئكزة 
يصحلا لاثه عاقلا؛ كاف ؤإذ عليه، الحجور الصح، إقرار يصح ولا 

أبووقال فيه■ لة أذف فقإ إقراره جاز الأجارْ، لط له مادوثا العاقل كاف ؤإف ببمه' 
فيه،ثصزهة يصح لأيه أصح؛ والأول اليم، الم،:؛ ق إلا إقرارْ يصح لا ؟نر• 

صغإإناثةهكالإالج.

محل،

يؤذله الحق لأن القس؛ يوف فيإ والقصاص يالحد العنل- إقرار ويصح 
لإبملإهماثزلإئل.ثأثاننلأة،وِلأفإهماز 

\لياحتقار وهو يه، إقراره يصح انه الخرقي قول تطاير القس، ق القصاص 
الأطات؛ل1لك.
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الإمراوأفبث نيدْ، حى يه يسمط لأيه يه؛ إهراوْ يصح لا انه احمد؛ وص 
لثحلصرثته منتحي ماو، يعفوعق ينة مز ١^ متهلمِق زلأنئ الخظ1، يمل 
إبجابلأيه المال؛ موجبه بعمد ولا الخلو، يجناية إمحرارْ مبل ولا نيدْ• مذ 
سواْ•عبد عل كإئراوْ محل ملم لمولأْ، مملوكة وثه ِفي حو 

أقنما!و محأئنة ماله، ِفي بمص كر لأئه بدبك؛ علتؤ المول إمرار ريخل 
منهيملك لا لأيه قصاص؛ ولا بحد علته إهرارْ يخل ولا العبد، ببللج، برجل 

اقئلأبم،يلأ،
محقالوين أم لو ء ملزثه، المال، وجوب أرع:ضن لاك ُالال؛ ئطأوه 

المشرك.العبد مذ يصبيه 

عليؤ؛المول إمرار ؤيخل يخل، لم المال، موجبها بنرمة العبد أمر ؤإف 
ؤإذالمول• يوف ببا العبد إمرار مبل المال، يوف الهع؛لإ موجثها كاذ ؤإذ لدلك،، 

قكاف سواء المال، يوف هطعه وجب العبد، تيا هام واأال، المطع موجتها كاذ 
مدم.تإ أوJالما؛ باقيا ننده، أويد يدْ 

بعدبؤ يتح بدمتؤ، ويتعلؤ، يخل، لم بدين، له المآدون عثر العبد أمر محإف 
ثإلفيه. لة أذف ما هدر ل ١^١^ دين و إهنارة هبق لة المادوJ ١^ نإل العتق. 

كعثريخل، ملم مثؤ، لة أذف ما بعثر أمر لأية يخل؛ لم جناية، أوأرش أمربمرض 
\1\1و0وث.

بالوى،عليؤ محجور لأيه يخل؛ لم بدين، أمر ثم علميو، الثيد حجر نإف 
عدةبيع انه الثند أم وإل يركته. محيط ديذ عؤه كال ثز كإ إمار٥، يصح هلم 



بمثئسصد 

الثدلأل الثتن؛ عق اتممر يالزمه ولز عتق، العد، هكدبه منة، 
ثقص هاضُ، \ممح:اضُأينيا و\0 ١^٢؛. ناص أمبمم0 

اشن•عل اثكر وحلم، ثْ، عل 
صحح،و3تئ1لأ لأل إماو0؛ ق او حكم محئمة امحاب، قاما 

يصح.لأ نيده لأف القى؛ محكم والمدبر الولد ام 

محل

حقه•ق مبجم عثد ائو صحح؛ لأجنى بدين ١^^٢؛، ؤإقرار 
إهرارْبمو ملم ب،اله، يعمح، الووثة حئ لأف موته؛ مرض ِفي محل لا ذظ' 

ده،كاقلس.
بالوصك،فه المحزف يملك لأيه زاد؛ ما يوف اiال سلن، إهرارْ مبل ت وعنه 

ذكزنا.ج الدم،؛ ظاهز نالأَثو به، الإقزاز مئلك 
مالهراسخ موته، مرض 3، بدين أقر ثم الصحة، ل دين علة بش يإف 

بماصانأنج واشيص الخزمحت كلام ظاهر عي، صاى ؤإذ ساويا، له، 
الصحة.كديتي قتشاويا المال، رأس من يصازمحا نجب حقان لأني فيه؛ 

اقرالإي الدين عق الثابئ الدين ا1دف ياس اكاصيت ومال 
بتئن ثئ ١^ ظأثشارك ^1<، الأحثى حن يعلن، آمربمد لأمه اوض؛ ةِفي 
تناز:ا،ا1نض، و حمينا أوله ثإذ الفلس. أوبمد لن ء ١^، ثق طة 

١^،هأ-ي4َمض\تي:مؤعا؛لآينماؤ:او زلإبميم 
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بمقرلأك4شاوتيو!لبي
ثصح؛يوف، مإ مثلها يمهر لزوجته يقر أف إلا لكلوصغ، بجح، ءلم بمولؤ، 

.٤٥١لألتُمث،زئن 

يمح•لم وارب، عثر صار حر ينث منم ^١^٤ أو ثإف 
علماص له، إوارْ صح الموت، يبو واويا قصار وارث، لم أو محإف 

ِفيمئهم الثامحة، و وارب نلم الأول، ِفي بوارج إوار لأيه ؛ ^٥١^ أحمد 
الشهادة.محاى ^، ٥١و قهم عن ١^، 

معنىلاثه قلنا؛ ما خلاف أحرى روايه المسالتي ق ا-ئاد_، آبو ويكر 
كالزصك.الموت، حالة ياعي المثراث، عدم فته ينتبث 

روايتان؛قته بوارج، أوازيص قإف 

ص؛لأمحءندالإقارمحوارج•
زارث.^مح:لأ:ئ،لأممبجوت 

ولها.المن1مح سظء ذتئوذ أس 

عصته،وهوأوب صحته، أعتمةِفي  jlS"١^ وأم عئه، ابن ملك ؤإل 
إوارالكونه بحريته؛ الإوار إ؛طال، يوجب ثوريئه لأف يريه؛ ولم عتق، 
٠^١^١إنماط إل ثوريثه ئمضى مينائه، سمط .؛، Jilajؤإدا 

بوارث•الإوار محافب وارج، عثر الأوار جتذ لأمه يرث؛ أف و؛ئبل 



؛؛v_ييمد 

قفل

امخ،هإل|ةئتاهاح،أوصالإماثةوسئئاؤ 
يوفثه الخى لأل ١^^؛ كديه ؤإل به الإمرار صح المدق، ير ثم أو القصاص، 

يدلأل بردة؛ ثيبطل بمضديقه، ينرم لمنلأْ، مالإمرار محال، له أقر و1ف المول، 
•مده كد العد 

م:كنلابجارلأنيلآصثلآهئإناةنلبمإم:ص، 

ؤإف، IrtTيميك لأيه صح؛ أووصية، إرُي إل وءراْ محال، بمل م نإف 
محصحصحيح، يوجه يمبلث، محورأف لأيه أيصا؛ يصح حاميت ابن ممال يعزة، لم 
صرلأكلآ:قث،ل١ُ^٣، أنو ؤو\و م. س \لإؤ\دو ثه 

نصف؛ن؛سه، كاف وأش، دوا ولدت إف حامد؛ ان مول معل لأو-عنا• المللثح 

sUyصئ\}الدف صاز هومحنأهمصتي4ا، الخنل لهدا مال: ؤإف 
محتهو لة ثال: ثن ك، ^^، يوف الف1ه سمت، ثنقطة، بإ زظ لأنة 

تقثز نفث أذَا م لأن مخ؛ م ^1، \وش داَل: ناف ظزض. لا 
محءيصحلأالإهما0

ورثةإل عاد جا، الطمل محرج وصية، إل عراه محال يمل أمر وش 
ذكزكلم، أطلى، نإل ايرامحث،. ق شزكائه إل عاذ إريثخ، إل عراْ ثإف الوبي• 
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يرفلا لنيل لكفئ الإراث، يمم الير، مو نات هإذ يه، لخل الم 
مائإقنارْ.

ووحؤْ،وقفه علة من صحح، سست، إل وعراه تضح أو لنجد، أقن ؤإل 
مدم.ما عل بناء رجهان، مميه أطلى، ؤإل صم. 

ئ

قكان لأثه الوجهي؛ أحد ق المقئ يد ق ائاو ومؤ ملكه• محوت ق علته محولة 
ثحمظةالإمام، ياحدْ الأحر وق به• يقر لم لكنه بقي إءرارْ، بطل قإدا يده، 
له،القؤ ، ilLو يدحل ولز ملكه، عن حنج بإهنارْ لأمه ماوكه؛ يظهن حش 
\%له محام ،، اذَثاة؛>j1ه م. كا^اJ فهؤ دكه، محن ه ثاحد دؤ 

التي.صاحب بمنزلة صار لأيه صم؛ له، 

'ظ
ثعمرى،إي أوت صدفت،، أوت أحل، أو؛ يعم، محماو؛ ألفث، ، ^؛jcLل دال،ت إدا 

عنديأعطني دال1 ؤإف للت2ندتيا وصغت، الألثاظ هذه لأل -با؛ مقرا كاف 
ثصديق.لاثه ^١؛ كال يعم، همال،! ع1لتكا، ل الى الألم، ^؛، ۵٥١أو! هدا، 
محفيهُدعواك، يقلأ لم وإل صدمحه. لاثه مقرا؛ كاف بدعواك، مقث آنا يال،! وإل 

زيهان:

^^?هيجامح،ئامفإجا.أخدمحا:؟قون 



T؛y_عصي 

.^١٥_؛؛_)، إق أنائ; هزج لأنت لاتئرن؛؛^١؛ داكاي: 
ملامحث، 3ال: أ \يتلأنتو'يلإز'لج■ و،٢؟؛^؛^١؛ ُاو;أى نإذ 
ئق،ص: ناف ^؛٥. اتكث;طلأل لا محن: لأنت تئذ_؛؛ 

^١؛؟كول أف زكشل اعتمادك، ِفي محما يريد: أف عشن لأمة ٠^١؛ ؟كذ لم 
^١^،و محق أنش أمحئ لا داَل: ثإذ إنها. ^؛1، \ذوص ءب لأنة 
ه.ش ءى َلأهيو]لأ لأمة ^١؛ كاف 

ئاَل:ئِن ص لأج ^١؛ بجن لإ >اض« أز »_« لأل: ثإذ 
ؤإلللشك،• وصعث هدم لأف ^١؛ بج؛ لم رراةدراا أو: ااأ-صباا أو: ارأظن« 

عشللا علمه ق عثه ما لأف -؛:١؛ ^١ كال عاوي«، ق ألفن عو رريكر قال: 
عيالوحود_،.

ثؤرا؛مز لم كمك، اهح أو: ارف، أو: حد، ممال،: ألما، عليه ادعى ؤإن 
قال:ؤإف للتشر. كمك اهثح أو: عثري، من الإل أو• ابواب، حد ءشل: لأيه 

خدثا،أو:

الدعزى.اللكورِفي إل رجع الكنايه هذه لأف ^١؛ تكول أف وعشل 
•ئبجا كالى وجهان، نجها صحاح، هي مال،ت ؤإذ 

ينقطبإ إقراره وصل لأثه مقرا؛ كاف الأه، ثاء إف ألفن عؤ له ثال،: نإف 
^^ثا،يلنئاو:لهمع1لأةؤش.

ثةئال،: ثإذ لدلك،. إماتة؛ ضخ اشُ، أذ إلا محت هو له ئال،: ثإذ 
الحيJ؟؛>L لدلك،، صحيحا؛ إقرارا يآكوف الماصى• ممال، ريي، قاء إف ألفن عو 



^قضاه1ينيصالإئماسيص؛ل ٧١٤

ؤعوأولأ؟كولظل،سمئالإظمح اكاتوامَلأسمثزط 
عوئة يال: ثن ما أفه عثه، الوهوف يمكن ممد، ثزط عق عكة لأمة إمحزاوا؛ 

شهدجاإذ الق 

يهوجا دلأذ عنإ فهد إذ أوت دلأذ، جا نهد إذ أك عن ثه ،؛ ^lJؤإذ 
وجهان!يفيه صادق، 

١^٠ط jljlؤلأ:ةوئعناو الئزط، عند أم لأنة ^١؛ ظوذ أخدمحا: 
ام.ق عنه وهن 

يإبمدمث ئد لاثة ^١؛ يي صدممة، دلأل جا شهد !ذ قاو: وإذ 
فه.يصدق 

^١،كاذ !^، ١١زأز خاة إذا أْلف هو ثة هال: نإذ 
المحق•

دألأئة بإِمار، هيز محت، هو هثة ١^، زأز خاة ^١ هال: ؤإذ 
يتعلىلا والإقرار الثز، رأس عند يوجد إد،ا الوجوب، أف واحتر بالئرط، 

قفل

المصاء؛يغوى نمغ وJلم ١^!،، ثزنة إياه، هص1تها هت عو ثة هال: إدا 
يمز،٣ كثة، ه أم ما هص1تها،يزهغ وهوثه: ا"قاو، ق عثه ١^!، ١^^ لأثة 

ينمإ، هثي ^^، ق شه بمدب س بمئزى ناه كانقاءالغز، 



؛\؛و

ئهأم ما رقع لاثة يمل؛ الماصى! رقاو عو. ثة ثيء ولا ألم،، لة داJت لو 
البمض.انشاء أئّتة متصل، بكلام 

روايتان!قفيه مئه، مئها قصيته قال! ؤإف 
١^.انتكاة أي ضل، كلام به أم U بمص نقع لاثك قل؛ إخداخا: 

محيذةة،لإ:محوُوآض،
منة.اكش و ١^ نا دخول  ٢٤٣^يه، أم U لأ;زقع ثالإنثأث 
مممحتها،شرؤايج:ثإف 

ؤاض:راضُشُ،قواكضاء؛لأثمُأمدالأين، بماخا:لأمحلمى 
منمصل.بكلام دلك ادعى لؤ كإ ببيئه، إلا دعوا٥ نمع ولا إقراره، 

فيهتاقص ولا صحته، ينكى قوو لامه الخرقئ؛ احث١ز٥ قل، واكاتهت 
هداأو ادوهب الماصى: قال اليمض. كانقاء موله، موجب اللمظ، جهة مى 

بإقرار•لتس 

^١يش الهاصى! ممال، مئه، م1ها قص1تك، ممال! ١^١، عل1ك، ل هال! نإل 
أثثؤقيل بجا، وؤ°ة؛■' بؤ• قر لم والبامحي، بموبؤ، رمحا مد ١^ لأف بّىة؛ ءيرارا 

يدعيه.أراد؛^١ 

عاثه،دوحو-آا أم لإثه -؛!١؛ مقث قهو ونكث،، أنم عو ثه كال قال! ؤإل 
يرقعه*ما يوجد حى ماؤها والأصل ذمته، ل وبوئا 

 Xء أX





٧١٧مماسالإمار)بابالإص( 

يخنف_ صنف \صَ لأة \لأج ءبجغ ١^٥، لزثه :زنئا، 
صزهثهإدا نأيه، عن محلأيا سلم، من: مشتق  4jS/j، ٥٧يمضيه ^١؛ عثا الإنتكاء 

vLjIS"١^^، وجهها عن زدذما إدا ذش، عناذ وتثغ علئه، عازما كاف ع، 
الخنسعتر من الإنثاة  JUوالنؤع، الحس عتر j هدا يوحد ولا إليه. دامه 

 jارمحن«الخلخدبمش لاقوذإلأ
اخازثا١^٦^،، ويبجلحِفيبمى الأخر، من الهدئن ألخد انم لإف 

هم:نيوذئنثا.

يظذئثي' ام، م ابتا;ات، ؤو,و 'واققات، نو أقة 
عترجا.بخلافر الواحد، النوء يأفبها منه، 

ظ
١^.لاك الةث،ِفيإهمبي؛ بيض لإ بك، مبجا أو.ذارإلأجتا ثإذ 

صح؛ل، البسث، وهدا له الدار هذه أو: له، الدار وهدم ل، البيت هدا مال• ؤإل 
متمل.بآ5لأم الثمظ لب يحل ما بمص أجرج الإنتظء؛ معش ق لأيه 
سله يال،: مإ)، بالياقي. وكاف،؛^١ صح، وبمها، إلا أو• يكها، إلا مال• نإف 

سابغ،وهو اليخفى، بدل هدا لأف بالنمبمم،؛ مقرا وكاف صح، نصفها، الدار 
دلك،ويصح ٣[ لا،يمل:آ- ه ثعال؛اممه مال 
^١زأيلم، أوأمل، الداوربخها، هدْ لث كموله؛ ١^^-،، يوف فا 
مُِْ
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صح،عاريه، أو؛ شكز,(  aJهئ قال! آو س\كن1ها، الداو هذه ثه ،؛ Jliؤإل 
مآهثاي الوي ألم م مظلوه ؤ تبم\بجُوةتاك: ٌ الإشخال، دو زثدا 
جوازوماةِفي لبمص، إ-ماجا كونه و الإنقاء نش ل محو [ ٢١٧]^:

إ>اجأئنِساشف.

محل

ئاو:اكش.ئل يإلأسا،ك1لمحاتنئوذ ؤ1ذ 
إذوكدبك جهته• مذ إلا يعرف لا لأيه إلته؛ النتش يغثتن ل رجع واجدا، إلا 

هث5واقإذ ^، الواحل، ثنير ق وجع واجدا، إلا العبيد هولا:؛ عصبتك، هال؛ 
^١٠٤يلزمة لأثة واحدا، وجه! العصب، ق مل اأنتش، به ممثز واحلا، إلا 
وجهان؛\لإؤز وِق ثلث، ما 

^مأضا،محُمحوظقاوُ.
بؤ•أمر نا حمع يرمع لأيه ابوا-قطانم،؛ دكزْ يمل، لا والئاق؛ 

حملهيرهع لا لأيه واحدا؛ وجها يه، مسيره قبل واحدا، إلا قتلوا ؤإذ 
الثاقذقيمة لوجويس، الإقرار؛ 

نخل

الأم،الإنئاء ه محاقا  d\sاشئف، حزف ١^ بمد ، ^؛١ئ 
 ١^^Jii  ال،نمة.من بمة ئنقيا كان دزمحن، ثإلأ ثلانه ي ثثزة ثو !ة ؛



٧١٩مماسالإماد)بابالأصا 

انتثازةوقوف ١^؛، من ئتظ لكذ نطوف، عي اش لكف ثإذ 
ؤ،٠١٩ثعال؛ اش مال ^، JJlق جائز وهو إثايا، الم، وبى محا، الإبالتا من 

أترأته»إؤُ . مميى إلاءادؤط,إئا . ؤمةيرك> مم ارّءئنآإق 
٦[.• - لالحجر:حه ه ئJرداإلإا 

ئقثاخج.ئذئال:لأمومةهلأةهدزخا،كال ^١ 
ننغنن ي ي مخ لإ دن۶ثا، إلا دزمح، إلا إلا؛%2، حمته، إلا ثثزة، 
سبتة.وتكون؛؛^١ عإرْيصح، قول وعل عثزه. ونزنته المحق، استثناء 

لأيهسق؛ مقث مهن ؤ)°خمتوا.أ إلا إلاأردا2، عثز0إلأمتة، عث 2 هال: وثن 
ستة.بقي دزخي(، ثمثثى أبشأنبعه، ثم صته، مى ثم عثزْ، أتت، 

قفل

وجهان:قفيه انتش، م بالواو، حملة عل حم2 عطم، نإذ 
ايأيكابملةبمل الطف: لأف حمنا، الإنتقاءُإَصأ بمودُ آخدمحا: 

^■لأ:>سوجولإجول:ث'
•بإديهء إلا ثكرمقؤ عل محس دلا 

زاsزظ ئثئن، ثيه قا  jlقزذة لأف ثيه، اش إل إلا يود لا ثاش: 
تسلمةودية نومنة رمز ؤمءفي؛ر ثعال؛ 'كمنله بالثف،،يثبت ملأ فته، قئكوك 

 ١oلاس:آا'[.ه ةهذَؤ\ إقممحءالأ

بجدرمح،ذحيالننيالأوو،وطل
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الأخخ1مح،أخد طاوم هريأ وب>1 هإئ ١^. يءو لأئ ^؛ ٥١ء
\غتتفاؤي.
iUj^j مم ١^،، و ظث ،إذJy : زئلأة،أزذ ي ئثزة هو لا

وجهان؛نجه 

اشنق.عل لزيادته كله الإنشاء مطل واحدة، هلجنؤ 
مظلالإنقاةاكاقj_.لابجزانمملإؤاحJة، ؤاك1ق: 

نحل

كنس،و دزاهأ أن: قزاس، و مئأ أو: حزايب،، و ممن عندي له ؛ قاو ثإدا 
ممالحاثم، ق ص أو زى، ويثِفي أو؛ مئديل؛ ِفي يوب أو؛ صندوق، ِفي أو؛ 
ثحتملالظزف1،، يتناوو لم إئراوْ لأف وخدم؛ بالمفأروذ، مقرا ؟كون حامد؛ ابن 

أنهُأنائ:قظزفل.

الإقرار،نجاف 3، دمحْ لأثه بامحع؛ مقرا ؟كوف انه آحر؛ وجه ومحه 
يه،مقرا يىكاذ 

مثثنا،ما وتائر ست5ير؛إ، فيه قراب أو كئ، فيه جناب عندي له قال: ؤإذ 
دكرثا•قا الوجهين؛ يعل ع،مه، عليه أوعبد مزج، عليها أودابه 

^لإبمأزثزجض،نأش
لة.صفه لاثه قصته؛ والثزج مصه، وا-قائلم سطريزه، الثوب لزمة 
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وفسيمثْيمل انه الخرقي كلام يظاهر صعار، بدراهم أم نإل 
الإقرارإلتؤ؛ينحرف ملأ الدمة، سغِفي لا وصف الدات ق الصم لأف ثاقصة؛ 

وهووازن.انه، دق 

الوف.ق ي لاثه الإنلأم؛ دناهم من لزئة ير، بدنهم أم ؤإذ 
وازثه،كوف أف متقي الدراهم لأف وازثه؛ لإمته عددا، دراهم عئ له يال! ؤإل 

ا-إقميع.مج1ت، وازثه، كوما ينمي لا العدد يذكر 
ئتهم.ع؛ئ يح م، ^1، نزيد نفة أن ١^، سفه الدزابم٢ ئم نإذ 

رجهان؛مقته عنها، يقص كائن، نإف 
الإع.و ي ١^، ، ^١٠ء محن ^^ ٠١لأف لأقل؛ أحJمحا: 
الإنلأم.دناهم مزثا لأنه قل؛ ؤاش; 

ؤاكمح١^، ئن لأنه نازف؛ دزئأ ثننه دزيأ، ء ة لَئاَل: نوف 
ثزتة، ^١٠٣عؤ ثة هاو: نإل عتر أو نحتمه، أن عندْ، لمله ؟كوف مد 

لأمحأثلالإ؛ مذ أكث ينزئه لم كمحزة، دراهأ مال: نإف امحع- أهل امحأ ئلأة؛ 
مسه.أول، عنده، كثثرة أما ويشل دوما. ما إن، Jالإصادة كثيرة 

الدؤ،:ءا.ِلأبا ؛ ^:١٤ثنته هم؛،  Jiدزثم نآ م لة ناف 
رجهان؛ممه عثرة، إل درهم مذ هال،ث نإف 

يدخلزلا فيه، قدخل العدد، أول، الواحد لأف تنعة؛ يلزمه أحدمحا! 
^٠■^]،•قلم إمحا، عايهبج، لأة العاشر؛ 



٧٢٣ممواالإترارربابالأسظ«ا 

لكلأول.فيه ثدحل أحد العاشز لأف عثزه؛ ينرمه والئاق! 
لك؟نح،مءا•ي؛رمهد،اظ، أف و؛شل 

نحل

يكملتأز خنزير، أن حمر ض مذ أوت يئرمى، لا ألفث عئ له ؛ نإدا 
ماينقط لاثه به؛ وصله ما ونمط به، أم ما لزنه بالختار، أق عل محلان عذ به 

أمي،هابمل،كاضاتي
لهالمؤ محأيكز عثه، دين,و عق عندي وهذ يملأن العبد هدا ^j؛ ^< 13
ئثغص لأف ذغَنم؛ ١^ نفي  J_ Jyنالقنُل ١^!، لزنة ١^^، 

^انالخزلمزJنذمحنة.^ و/الإمحنار، 
زاصأن1مءيةزماو:ئدانتاخنب1،أزذزب 1ار، أقن 3^13

عتيْ،داو بئكنى أفر أو خدمته، انتحماى زادعى بعبد أو باجرة، حاطه أو 
وذمناة.ا1الك م3و ئاك3و ^١^، أنة 3ادم 

وجهان!محفيه أمضه، لم نبح لمن من ألفث عق له محال! ؤإف 
^!١.و ه مح3ُل الق3و أخدمثا: 
ضأحJ۶نا لا:ثك خق ئثاه و بمثق ^?؛^3 امحئ، د3و اك3و واش؛ 

يمحك٣: دأو ل3 ي ظه، قآ ظي لإ نالث، لة ئتلإ لي لإذا الأخر، 
صالرنن، يندي ك قال! لو نا وقاريى مي؛• بني مثقسه تل وئال،ت بألف، 

ظئضلإض،نامحلأ:قكضي.
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نل،أقبضه، ثم قال! ثم أسكث،، ثإ مييع، ثمن من ألف عئ له ت محال، ولو 
فيه.قوله ممبل المتض، عدم والأصل يانيع، ثعلى إقراوه لأف كالتصل؛ 
لمأنصه، لتر تبيع ثمن مى ،; Jliم نكث،، م ألما، عؤ ثة ،! Jliوثو 

لكوقاو: ئشلي،محثن م ثيوث، بجع لأئقل؛ 

نحل

قالسوا•ء يمسثزْ، ٥^!، وديعة، هي ،؛ ؛lJثم أش،، ث.ي له قاثا! ^١ 
هولة قال: لز ء قهبز، بنا:قضيه، كفثه قم ِلأنهُ شة؛ أز شلا ذَلاك، 
ت؛إقها،ادعى ثو يحسث، الوديعة، أحكام دثستا دلك، قعند يدين، وئثزه ألما، 

كاذاكنلقنلة.

،،L،^l3وديعه، ست،  15"مماثات مدة، بعد به ألفسا، •ءئد.ى له قال! ولو 
لك،ثال: ولز د'SزJا. لنا أخمد؛ عثئه ص ئزيه، ث1لمؤل عثك،، زدذي أوثالت 

يمللا أف ويتوجه ،، iU،Uقوله؛ قل الماصىت ئمال( _،، ijولا وديعة عئدي 
وديعه.هئ ولا عنده، والتالمإنز اiزدود ، الأل٠lلأن ؛ iIaها 

فيهائامحلم ، cLsdiأما،^_il، م بائه، نظنثها عندي كاثثا ثآو: و\0 

مأء1ظ.ء ممث لأنت هي؛ ئة، ه نم؛ م محن، بمدي ت ل ه
lJئاكنلدين، هئ بز ١!^له: وثال، وديعه، ثاو: م ^!١، عو له ،: نإل؛



٧٢٥ممو،الإترار)ب1و،الإسناءا 

Jjjbاللفظ، طاهر فيه ؤالإهماثثؤخد الدثة، و للابجاب لاةو« لأو لة؛ اقؤ 
نمعقلا الدين، أحكام سئ، دلاك، ئعند بثلاثة، أخد JدJاهلم، أقن ثن ١^ 

وييبنا، أءررتا امح، هزة وقال• أحصرها ثم اك، عئ لك داو(ت ؤإف 
هولهالمول عأتك، دين ؤلمثغ\.أ به والثر وديعة، هذ«ه لة! ١!^ ممال وديعة، 

^٢ 'مثسا وذثزئاة. ؛ثن؛ ٥١
 Jذم،ق قومحن ص: اأتث،إلأأذتئوذ ئزل \ظزو افامحي; نئا

أوال:أنة يشن لأيه ١^؛ هوو يمو نوت ومد ماJ،؛ ثة، ١^ مون، الموJ، وكوف 
موله؛مثو ^^؛، 3، مز؛ لم وأدا فتها، ثعدى وديعه محول أو أذانها، ذم ِفي 

بعصا،بحصها ييلث الصلات حؤوة1ا واذازها؛ حمظها عليه الوديعه لأف 
أي:لااشما،:ثا[ ه دف هيألثلأمُ: موتى ص إمحاوا <^ ١٥١مال 

عندي•

هصح،يشله، بإ كلامه وصل لأية بل؛ ودثعه، ألفن ■عل، له مال؛ ثإف 
محالزهال:أْلفثمح.

يتعدىهد لاثه صح؛ دينا، مصاربه أو: دينا، وديعه ألفث ص له مال؛ نإف 
:محئثأ1ا.
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-=بابالوجو؛ع؛الإتيو ■ = 
والت5ئاو0.(لكلزلكة، الثنهه، سقطت لا مال، فه حق أو لأدمئ، بحق ١^ ومذ 

شرطط قلب ني، بت، -ص لأ?ث وجوعه؛ قز ثب إماوْ عن نجع ثب 
هالبي لأف رجوعه يل عنه، رجع يم بحد، نإفأم ببته، لويث، كإ رصاه، 

بكهل ٠١مماوأ ا!س. دعاه شهادات، أزح مسه عل مئهد ماعز، أئاه ل، 
طل.امعمحمصل/ي

روية سبيله؛ ولإو رجوعه، قبل رجع، ثم الحد، بمص علته ولوأقيم 
نات،،ض مخمناة ياوة، محأsتكاة خابت: قال زحمه، أقاء ق م^، ناعزا أف 

 Jحمبمهنمط إدا زلأي عأوته<ا افه قتتوبج ينونه، ركتئوة مهلا ١٠٠^، ثا
دالئيوع،مم1أنل.

ثبمإو \لث-جوغ، عشن زلأنئ رويثاْ، ة ئرك؛ الحد أثناء  ٠٠٤هربج نإل 
اثربؤاف يبجه، يقمنهم لم ه البل لأف يضمنوْ؛ لب قتلوه، حش يركو0 

التيمن.خ ينشل ملب الؤجوع، ل بقرح بتر 
هصز

عمرو،بذ بز ثي، يذ عصبجا أو لعمرو، بز لريي، الدار هذْ قال؛ نإدا 
آذص،لامه"ص له؛ إهرارْ عذ رجوعه قز ولم بما، له لإقراره ثري؛ بما جآؤم 

ملزمهشرْ، له ^^١^٥ ماله وبئ بيمه حال لأيه لعمرو؛ قيمتها بجرم أف ويلرمه 



عىلإل بالتنين، طولب أحدمحا، من عص1تها ت هاو ؤإل ثوأئلمه. كإ صناثة، 
دكزئا.ج نه؛ م؛ ^1، ثكل لإف j^■^، وعثه ددعهاإل؛ه، لإمة أحدمح1، 

لإمارْؤيد؛ إل دئعها لزمة لعمرو، نملمحا زيد، مذ عصبجا قاوت نإف 
لعمرويعزم ولا •ي، عل إيراو لأمة لعمرو؛ ملمحا مولة؛ محل ولا باليد، لة 

زيديد ل وهي لعمرو، تلمحا يقوف أف محوو إي ثنة؛ ثمريط لا لاثة ئثئا؛ 
إفغ\.أو يإجارة 

هزيلا هبجا. كاش مها هامحأ عئرو، مذ وعصثها ويد ملمحا ثاو: ؤإذ 
لعمرو،صنانتأ ؤيلرمة ثيد، إل سئمها يلرمة أف ونشل والئاحثر، الممديم بتذ 

محيزاو:محبجاِسمح:لِسض

فضل

ادعاهام الزاوث، ثنا لة هاقز زحل، هادعاها ألثا، وحلث وجل مات نإدا 
ادعىؤإن المصل. أوو ل يكريا ثقا لكانج(؛ ثيعرمها للأوو، مهل يا، لة محاقر آحر، 
وصدهثألما، اثت عل آحز ادعى م ١^١^، هصدهه ألما، اثت٠ عق زجل 

المجبنحكم لأف ينهنا؛ مهل واحد، محلس كافِفي إف ايرمحق؛ ممال الوارث، 

لة،بالإهزار كلها سلمها انتحق لأمة للأوو؛ ههل محلمنم، ق كاف ؤإذ 
عنه.عق إدزات الأي حئه؛ ينقط ُنا الوارمث، إقرار يخل قلا 

*ء أ* 



صضاه1نييصاسمماصبجضل ٧٢٨

ٌباو،الإذراربمتيل  -=^:بأسرمه>ررسسى 

ا

يمئزْ؛حش حبس آبى، محإل مئزه، ثه! قيل كدا، أوت ئيء، عئ لة دال،ت إدا 
الثان،من امثع إدا الماصى؛ ومحال علته. محمس أدائه، من وامثغ يالحى، أقر لأيه 
أتى،ئِن م، بث، ٍندمحئ، محإن \لإ: يأُل P أنث،، محئزة له: بلئقئ قيو 

دلك•بمئل ورثته أحد ماُن،، نإدا علته، وتحي ياكلأ، جعل 
وحثةجورة، بم دمحْ ؤإف ثيء• لأمه م؛ ؤإف مل بإل محثرْ نإل 

وهداعليه، بحي اؤ/آك إيراره لأف محل؛ لم عادة، يتمول لا مما حنطه، 
.٧١٧١يتئ؛ خموَ\0 أن كف،، محقزة ؛ن ثكدِلاث، الدثة، و لاقث، 

وجهان!محقه عتر ميتة أوجلد اهتناوْ محوز كف، محثزه نإل 
ظؤ.5ادئ مالنيوب ة، ه تحي لأنئ محل، أخدمحا: 
يقمنه.لا وهدا عليه، صتانه وجوب، يمتفي إمحرارْ لأف محل؛ لا والئاف• 

ذمته.ق علته خى لإثه قبل؛ مفئة، أو يدق-،، بحد ىثرْ نإل 
عصقكفمحاو: نإل نفته. يعصثه محي لأيه ثيء؛ يلرمه لم عصثاك، محاو: نإل 

■0ظه ما عل 0فرسار0 ^خذ حى لرمه صنا، 

فقئ
نإفعليه. يمع ا1ال انم لأف واكشر؛ بالمليل مسميره قبل بإل، أقر نإف 



٧٢٩ىبالإتدادربابالإدداد4س< 

مننا لأنث ٠، خطة، 1نث خيو، أن: كثة، أز: ظأ، ناو م لة ماو: 
لقلةعندة؛ عظثة أزاد انه وعقمن دوثه، ما إل يالئنتة كثة وهوعظيم إلا ناو 

ينسه.ومقر قاله، 

لأنهزال٤ني؛ يالخيل ^  jjملأن، ^ من أكؤ ئو لة وأذ 
جهلة،أو محلان قال، علم تناء حلالا، أولإكنيه ومنا، ماء أكسر أزاد انه يقمل 

هنjأءنخاثا.ئدا 
مرقه،اك؛م، الثاسإل ١^ لأ?ثظاهث مدتا؛ نالأنلمحطزئئءمنه 

دوما.نإ مسّذه يقبل ولم ثلاثة، لزنته أمثدزاهم، لن كنا 

محل

»كدا«لأف يوهم؛ من بمزء مسذة لإل »باإواا درهم كدا عل له ماو: إدا 
ينث»نزدوئ1« دزفأ كدا : Jliنإذ دزنم. ئقام١إل ^١ ؟كوف أذ محمل 
يصثهؤ؟كول ،، ilJjii^درجتا، ^١ يال،؛ نإل درهم. هؤ ثيء مديرْ• لأف درهم؛ 

امحز•عل، 
دزئأ،ماو:كداكدا نإذ 

^دزئأ، جتا ثثان بمئزلإ لأنة ^^،؛ دزنأ، ^١ ^١ مال،: نإذ 
زجهان:اشئسس، زق درهم، جزءا ا-قمضئنيلإ: 

غور١^١->^؛ الدرهلم لأف والماصي؛ حامد ابن احتازه درهم، يلرمة أحدجتا: 
درهم.بعصن واحد كل نش، لمرا يآكون ان 



اسثاضاه1شنيصالإئماسبجض؛ل ٧٣٠

ُدنهم،مزمحا حملتم يكز لأثه التمٍير؛ ا-حت1ره يرمحان، يلزمه والثاق! 
دزخا-ث-محضامحفبموذ 
مسمو ووجع يليه، ئ يسترا الدرهم جعو دنهم، مذ أكؤ يلزمة أنه أيصا؛ 

الأووق•

نحل

قبلبأجثاص، مرها قإف جنيهاإليه، يسير ل رثع ألف، عئ له ت محال محإف 
وجهان:صه وألان، دزهلم أو ودره؛؛، أْلأن عل له :  Jli jjJدلك،، كشل لأنه مه، 

معمتهتا يكز لأيه والماضي؛ حامد، ابن احتارْ ذواجأ.( ابميع أحدمحا؛ 
العزبزلاثأ درمثا، وحمئوف مئه ماو: أو كنا \ثلمو.( جس من اثهم ءsكال مفثر، 
ولرأؤاكهغه1رؤ ،؛ JL*5 4J؛j1كموو الأحنى، عن ا-بملتم بنح-ثرإخدى يكممي 

تالكهف:ْمآ[.بىلآزدادإمأتاه 

\ذئلإو؛متقي لا العطم، لأل إليه؛ الألم، مسثر يزجعِفي والثان: 
•وحمارا رجلا زأيغ يمول؛ أف محور أيه بدليل ائس، ل النطوش 
\فء.قش دزمحا، همن ي محن ء له ماو: نإذ 

اiط^قمفإق١^٠^لأن١^٠^١٤أخاومحا:ظول١^؛ذزاهلم؛ 
حمسثث.إلا درهم ألم، عإّإ له لويال: ما بدليل ائس، مذ 

محُمجلوثأتادالإذادسني
الخنس.



٧٢١ممو،الإماد)بمالإماربمس( 

يا-لثميعدناهم، وثلاثة ألف أو يزجنا، وخمسوذ ألف وأ له قال! ؤإل 
كلامهيممحمعUوله،ممزلهنبمانه:وقلأف١^اقثزو ذزاف؛؛ 

لصت'آآ[.ؤ3حوتعوننجةه وقوله! ]م>شتإ[ عثزئ؛ةتاه 
ز:ادةُه نجي لا لشر، ئتا فا الدم أو وبجا اش ص والقرىثبجا 

^إيئذكننافىشثها.

نحل

لاثهواحال؛ ألما ثرمة آحر، وفت لألفِو، أمر يم وقب، ق لألب أمر وأدا 
الأول.أحنن ع، نحرا الئاق يتكوف اف ثجوز نحّ، 

لأفألمان، ثرمه مسع، ثمن من أْلما ! داJ م مزص، مذ ألفت مالت وأل 
١^.محن ١^ 

العطم،لأف ألمان؛ ثزمه ألم،، م أو! قالما، أو! وألم،، ^١ ٥١١مال،! ؤإل 
عثه.النطوذا عم ا1نطوفا كزف يمفي 

فولة قال!  Jisلدلك،. ثرتة؛%٤؛ ثدزمحاj،، دم فو له داJ! نإذ 
^^م،زدبح\لألأة،ِكلك،.دم، 

ثمظق لأثه م؛ل؛ التأك؛د، و\ذؤبب أزذيت، قال،! |j< أصحارنا! بنص ودالا 
إلدم، أن مدم، قدم، دم، فو له قال! إف اه ^^، اش. 

يم،ثأيم.



^قضاهاهمنيصابمماسبجءتبل ٧٣٢

اللآ0 تلأة؛ ؛٣، P ^٣، ئو لن : ثإذ 
بملحظتمي؛4ئاسبمابي.

أثوبمن،% P لأنث ء ؛زنن يرقأ، :ل قو؛^، ثن ئال: نإذ 
وأبشيإصزاُه، تنمط يثم الأوو، عن أصزب لأية درمحان؛ ينرمه أف ريشل 

موسى.ر أبوابن آبو؟كر، يكرم معه، اكائ 
دنهم،عق لة ظ'' ثإف درمحان• لنمه درمحان، بل دنهم، عق له مال؛ وأل 

تتةوق \ذد/'نملإ'ص ض لأ?ئمب ديمؤدثأث، دثات،أزنث :ل 
٥^٠^٥.دينارا، 

،.IijjlIثلامه؛ ثزمه الدرمحان، هدان بز الدرهلم، هدا عق ثه  ijiiؤإل 
ئال:لئنيا،فينئاهئ،ثوالئ،.ئذ نإذ 
لإزووهز^، ال؛عض، بدل ^١ لأف درهم؛ مذ نصفه،ثرمه درهم، عق 

نيَلهالإنقاء.

نثوحدإلته، ثنيه ثرجع,في أحدمحا، لرمه أردينار، درهم، عئ له مال-<؛ ؤإف 
به،لأ?ثأوكمحا.

دينارال•^^؛3، قررأف لأيه درهم؛ لرمه دينار، 3، درهم عن له مال؛ د1ف 
^٥^،ثنزمة اكاصي: صال درهم، محق أو درهم، موى عق له دال؛ ؤإل 

م:وئهلآدأدةلخالإخمآو.
هأرماْبآحر، ممرون بدرهم إمرار لأيه ؤرمحان؛ يلرمه اُئايت،؛ أبو ويان، 

حمنا.



٧٣٢ممإبالإتراد)باو،الإمارباس( 

أو!درهلم، قتلة أو! ^٥^، معة أو! درهم، نع درهم عئ لة هاو! و[ل 
والتأخرل(؛.^؛ ٤٧ينتعملأن ورربند،، ررمبل® لأف يرمحان؛ لرمه درهم، ثنيه 

يإرادةوقثزْ عثرة، ق درهم عئ له يال،! ؤإذ علته• نحمل الوحوي-،، 
لمؤإن عثر، أحد لرمه عثزة، ح بدرهم دثزْ ؤإن عثرة، لرمه الخساك،، 

»ِل«انتماو ^^4؛؛ ؟كوذ إلاأف ل، عثزة ل عشل! لأنه دزهلم؛ ثزمه مئزة 
ثحثملررمع" بمعنى دلك، 3، 

فنل

كافه ل ص أن! :؟؛١، ئز أز! شركه، ١^٠ ثدا و له قال! نوذ 
اللمفللأل والكثير؛ يالمليل مساره ويمل وممسثره، يوحد العبد، من بجرة مقرا 

طولن،باين.اصأْلفت، ^١ و له ^! ؤإذ ,تيإظك. 
ثريكاكال عى، يمل! ثم وإل محزص،. كاف عني، ألما يمنه ووذِفي يال،• قإل 
جنايةمن يألف مرها! نإف هبل، ثمنه، من بألم، له أوصى هال؛ نإف مدرها. 

مميهبألم، عني>ي زهن هو هاو! نإل دلك،. عقمو لأيه أيقا؛ هبو ١^، حناها 
وجهازت

كالحناية.يه، مسيره قصح باوص، متعلن الدين لأف يمل؛ أحدحا! 
قل؛لأنخقمحواكلأوص.

ميراثيق له هال! وإل إليه• سليمها لرمه الم،، بث( مثرامث، ق له قال! نإف 
أصافلأنه منه؛ قبل ثميضها، من ل وبدا هبه، أردت، وهات،! ألم،، أي؛ من 



صضاهاهمهمصاسمماسبجء،،؛ل ٧٣٤

•جهتؤ بذ إلا •ي إل ماله ينممل ولا ثنيه، إل التراث 
أو!ألف، هدا مال لهِفى محال! ؤإف لرمه. ألف،، الال هدا ل، له محال! ؤإل 

مملصدئه، يشل لامه ؛ jJوديعة، أو بدين، وئثرْ ٦^٠، هدا مال مذ 
ص.

محل

عليه؛عتق اسرا٥، م -؛!١، أم أو عإرْ، عبد بحرية ئهد ومذ 
وولأؤْالمقري، حى ق وانتحلاصا البائع، حق ِق ثبما ولإكون يحرتمه، 

للمثلمىالماصى! ممال مالأ، وحثم، مات يإن يدعيه. لا أحدا لأل موقوف؛ 
بثمن.الروم بلد من أبّثرا المثثد لو كنأ به، انتحلصه عثا جذت ثمنه محير منه 

ثة؛والولأء عثه، ١^٠ رد ثرمه إعثاقه، المنريِفي محيى اللمايع رجع وإل 
زجعؤإذ واشّ_ا، كالإمحزار ممل، فيه، لة منانغ لا للمثراث، سسف إمرار لأيه 

ي،ومل لي، حى لأمه اوية؛ ق قل لم ناوية، الشهادة عن المقري 
النلأء،لثدمضلأ.

*ء أ* 



٧٣٥مماو،الإمدرطبالإم|رسا 

ه؟6، ٠]

إM ه *  إ

محنون،أو وهوصغثئ، منه، كوئه هئقأ الننسإ محهول سنت، رجل أقر إدا 
١^،يغ لإن  aJأو ثن ء فئت، حق، ئ لَأو لأ?ة شُ؛  A^Jيث، 

ينمط٣ شوتؤ، حكم سنجا لأيئ ينمط؛ نز \ذئب>، وأيكن الجنون، وأياى 
ينة.به مت يا ثو كها يردم، 

ولا aJلأف بمدية؛ حش ننثة سن لن عاقلا Jالعا به ١!^ كاJ نإل 
سشثنبهمكا، به المث كاف نإف بإل، له لزألإ كإ ياعتوثنييقه، صحيحا، 

.ك ثه، لإل لا لأ?ئ كاو:الغا؛ ثإذ 

لأنهنجوعه؛ قل لب عن انحئ لإجع به، اقئ ننب بت رش 
وجهان.محفيه اوجؤع، القؤ)هِق صدئه نإل لعمم. حى 

ي،ي دالإةفاق ثنئط لإ ثبم، أذا ١^، لأف تنمط؛ لا أخدمحا: 
كاكاست،الفزاش.

ضالإبيار،أيهَاويوغض
بالأل.الإقرار 

محل

إقرارلأف إقراره؛ محل لم حياته، ِفي محب عثدة أو بتي عل أقر لإل 



اصضاه1ينيصاسمءاسبجمحل ٧٣٦

يثبت؛ ٢٧ماْ، قد  ١٠٧١ولكو موته بعد أقر ؤإل ئمبوو. عيث عييه عل الرجل 

^محةقالأو،ثكدالاف.
يثبتلا لاثه ؛؛ J^jالنثب يثبت لم ايزاث ي ثريك ومعه راريا لكي، ؤإذ 

بقوحده، الوارث هو كاذ ؤإل حمه. ِق يثبت لا أذ قوجن، ثريكه، ى حق 
وئاص،أف بن نعد احممم قالت؛ )؛.ه عايشه زومحن ج موله؛ النثب 

أف؛نلتدؤ وابن أحي إ دمعه بن عبد ممال رمعه، ثلدة ابن و دمعه بن وعبد 
^٧^،٠٠الثئ.: ممال أحي، إوفته عهد أحي ابن نعدت وقال ^، عل ثلد 

مووؤثهنمام يموم ١^١^١!، ذلألأ عليه• مممى للفراثن؛* الولن• رمته، بن عتد يا 
حموقؤ•من وهدا حقوقه، ِفي 

المنءسئة ا1او رث لأنقا مولها؛ النثب بق واحدْ، سا ١!^ كان ؤإن 

ؤإلأسسة، بت الإمام، ماممها لزوجها، بابن يذ ءمروجه، حلم، ؤإف 
فلا.

%..ِ._ُ َءَ;َ ء. َا<م ً َ .ِ. َ ه َْ  لأنهاقثسثا؛ يثبت، لم بلخ، التاؤل ئأقر ونجويا، عاقلا ابى، •حلم، ؤإف 
الئست،يثبت، لم أحيه، عير وارُث، وله المجنون، مايث، قإن كله، ائال رث لا 

كاياؤإف الإقرار• ق مهامه قام أحاه، إلا واردا ئم، نإ ؤإل حميعا. إلا 
وجهازتمميه الأحر، مامحث، م صغير ثش—، أحدمحا ئأقث عاقلم، 

الورثة.حمع صار الممث لأن افتسن،؛ يثبت، أحدحان 



٧٢٧ةتاو،الإماراو1و،الإتراربمس( 

ءاهاض،ها:ض \وبيوتيش/ى1ل لاقئ؛ ذش: 
بمبفىص،ةرخالواوئ•

أيقا،سبه يبش ٩^،، أم! هإل سبه. يبث قخ، هأم اثنا، حلما نإل 
نجمان:مميه ١^ الثاث قكز ءإِذ 

الثاق.سب ثبوت ق ائزاره ئاعتمت ابن، اكالث، لأف سبه؛ ينضل أحدمما: 

يزغاكاJف زلأف مو ث4و بن لأنك ينقط؛ لا واش: 
أص1ه.^؛؛ ١١ينقط أذّاق، يتب عل 

منهإواحد كل مصيى ^١•>^>، وقت ق له محاحوين هأم ابنا، حثفن ؤإل 
الوجمين؛أحد ق مهنا واحد شبا يثبت لم ، IjSiSsjؤإف سبهما، بث، لصاحبه، 

ئلأنت ئتبجا؛ الآم؛قئ نذ ه  r}fء م هغ لء لإئت 
مومحا، اش_، ؛1^، بمزو 

يه،المصدق سب يتن الأحر، به وكدب يصاحبه، أحدحا صدى ؤإل 
وجهان•ووالأز 

كدبأخدحا؛ذ التزأنتي،يثتتا، الزارث,1ب\ص ^^١^ 
محث؛لأٍالأهمحقض.

وورثسبه، يث، لنهئت،، بابن أقر لكخ يئجبه، من بكب الوارث أقر ؤإف 
عن^١^؛ بجج لأمه بأخ؛ الابن اهرار صح محا إهراوْ مع لو حج؛ة لأف دويك؛ 



سقضاهافينيصابمماسبجض ٧٣٨

محل

ممال:ثها زتخ لألا ^^41، ز% لالألألاد، ئلاثه ثها أنة كال إذا 
سبهبش أحدهم، جئأ هإدا والتنين، الننما ببيان اخد ابني، اولادها أحد 

والأنتهوى، مئة مد لأية لأمه؛ الولاء معليه نكاح، مذ هو محال• لإل وحريته• 
ملكه•ذ ملن لم قن؛ ومحن  '^۶٩١ؤؤلداها 

مملوكول.وأ■حواه وأمه الأصل، حؤ قبهة، وطء مذ مال• ثإل 
ثابار:هأمء، لألأة لألا ١^، خث ممحي، \حف°م مال: ^١ 

دئحلذلأبجا ممها؛ مممحا ي، نألأم ا;نا ماخزاة ١^، ١^؛، كاف ؛ذ يد. أل
لها.١^ أم محم لأنوت انتلادثا بمد 

الأصم،عى لأف حكمأمه. والأصمله مالأكتؤقئ، الأونءل، جثا' ؤإل 
ولد•أم كوبجا محل ولدي! لأي ومحن؛ ماحواْ 

لإذتانه. نمام نايي ظوم اون، ززقه أخد ١^^، من ننات ناذ 
ولي.؛ام الأمة يصر ولم الولد، وحرية النسب بق الإنيلاد، يوف الثسب، بينوا 

القامة،عل عرصوا مهم، أحدا يعينوا لم لأف أوعنيْ• نكاح مذ كنيه لإحيثال 
يكذلي ؤإل لعي. الإنتيلاد حكم بجت ولا به، ألخمثاْ واحدا به ألخقوا لإف 

عتق،المنعه، عليه ومعت ئثئ لتثية، ا-لثتير بينهم؛ أفزعنا أنكل، أو مامه، 
وهئبولد.ها أم لأله الواضع؛  ٥٢ولد.ِق أم الأنة ثصثر اف ويشل وورث. 

ملكه.ق انتزلدثا انه مالفثاهز ملكه، ِفي 



٧٣٩ممبالإمارابمبالإمادس( 

نحل

ولممنهنا، لواحدة ووغ ولا ولد، ممحا واحدة لآكل أمتان، له كاف و1ل 
سبهبث أحدحا، جثأ يإذ دال؛يان، أحد ابض، هدين أحد يمال؛ بوحلتها، مث 

الاستلال.سان ؤيطاثب 

نإفثاو:زلي. -مالأم،  jJ^lSملكي،و انثزلدبا قإفثاو: 
وولدها•الأحرى ورو قن، ومحي ئالأمه سبهة، وط■:؛ أوت نكاح، مى 

عدمالأصل لأف يمنه؛ مع ثولة داكوJ المنتولدْ، أمثا الأحزى ^^، قإن 
استيلائها.

إللإف قبجا.  'ظو ;؟١ U ي ^1^، زاة ئام اص، ثو نات نإق 
بهألقته ئن يه ثأيق القادة، زصاء ١^١^;!،، ثو لإ أز زارث، ثة ظن 

زماسداكزعة، أحدمحا ثغتق سه،، أنغ أوأفكJ قامه، ظن لم نإق اكاده، 
أيصا.ويرث سه، سئ ١^ الدهب 

تحز

عدلا،وكال لأحسئ،، أئيه عق بدين أحدخا ئأير ابى، رجل حلفن نإق 
الئكث،ظث ^لأ، لإ:غذ نإق ي، ح شياذيه، نع محلف ف أّ 
مبللم الدين، حمغ بإءرارْ لأءلولزمه بمدرمثراة؛ الدين امحرمذ ويوم ورئ، 

نتنفنيرث!لا لا زلاؤث صررا، مجه عذ ببما يد-دع لكونه أيمؤ؛ عل ثهاديه 
اش،والنؤاققهأخوة.^ض،



سقضاهانينيصاسمماسبجص

لأينمآ؛لأمحلأ:يلُلإهماوقترئ،وي:وم 
هلكف مهديك^١ ئنما، ظ ذكأأ\لكف أداث 

الدين،ق سينها ث الواو احب محإف يا، الدين يعلى ركه، له كاثث نإل 
دلك،مله ماله، مذ الدين ؤإيماء انتحلاصها أحب نإف دنك* سوى يلرمه لم 

١^.زقه الخنايةِفي دين بمنزلة الدين، م أن قبمتها من ١^^، أمل ويلزئه 
ل4مال ولا يا، فتصدموا لمطه، الألص هد0 زي.' ق الرجل مال نإدا 

نالأيلكله، حمح لأبجا ئأثها؛ الئدة اطاصط: أر ممال منائا، 
•اكث مئها!لا ملأثلرم ١^، يجمع وصيه يا دالصاJمحة 

عقيدو يا يالصدقة أمنه لأف وجم؛عها؛ ١^^^ يأزمهلم الماصىت ومال 
لثممنه إقرارا دللئ، متكون بمؤيها، الصدف يلرمهم وجه عق منها يعييه 

انتثاله.مجك، وارمث،، 

ذ\لإ.نإي بالثؤاص،، ؤاف4ُأغأولم 



٧٤١سالآ-ءادثوالإث،ر 

واأأو1ر^٠ ١٢١ههوس 
الهس*ءء* اسويه 

٢٩٣أبك 

٣٤٦......................................داجلالو0 ث/_ب إذا ثم ئاجلدوه، ب حإدا 
٣٠\عذن،ه.......هإِن ئدا ائزأة محزإل اعدثا  ٠ ،٧٠٦،٥٩٦،٣ ٤٩، ٢٩٤

١٦ .ّ..........٠ ّ ّ ّ.٠ .. ّ.......٠ ّ ا-يزاء.. عي ي اقلق وض قيئْصمُ اي أف 
٣٩٣• • ••• •• •■ • • • • • • • ••••• • مدْ يلغ أل مو البي. عل عرض عمر بى اف عد أن 
٢٨لآتز0 اف عل ثزمأ من ، ٧٥١هماد من إل 

٣٨٩أناظكوئنأم 
٣٩٤أنتءنلاتيباسأن;نا 

٢١٦ونرصاه ، Ijjمطهز0 إيه 
٠٣ ٠ ٢، ٤ ٤ ٠ ...٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ . ..٠ ٠ ٠ ؤ ؤ.... اممهُكننبيلا..... ختل قد م ض

٣٨٠

١ه٩ ، ١  ٦٣......... بالكمارةاللمي. يأمر للم ينته، قتل لأ.بمن الأمحع بن عابر 
٣٧٤٨٣اشماءُياث 

٣٦١رحله بتحريق الغال ه المي عرر 
٣٨٧داكثاj ؤألأ دابز:ه، ثإلأ ^١^، ّو\ 

٣٢٦امجمحثيىذِكأنه 
٣٧٤••• ب فه بمع أل يوشك الحمى حول يرعى كادامح، 



اصيقضاصشصالإuماحمدبجضل ٧٤٢

٣٧٠

٦٠بالثف إلا لأمئ 

٢٢٥انلز لأُثئ 
١١بولإة وائد يمثل لا 
٦ ٦٣................... ...........كيومه الختشه لعبت المدية س النه رسول ٥^١؛ لثا 

٢٢٨٣، ٤ ٤ ئه............واقنول ض ئاقتلوا لوط م نل ث-؛ذةوةبمل ئن 
٥٥٦يدؤمه.ّّ..ّّ...ا..ا.ا.ّّّ...... سه يمط افه. رسول يدي ب؛ن ثدف أف ندرت 
٨باشى القز 

٢٩٤

٢٧٠ثلألكلمزاأللحُه 
٢٦٩، ٧٤ؤ ؤ........... ؤ. ....٠ ٠ ؤ ؤ ؤ ..... ٠ ؤ ّ ق خد ، ١ تث أل آذ 1, ة  buثث ١

٧٣٦،٢٩٢

٣٠٦٠-ح..............................9 للت؛ اكاءة منكن استطاء ن•, الشتايح نعش' ثا 

xnx



٧٤٣فهر|ساثفوانم 

فهوساثفوائد

الهسة*a* الفائدة 

٥كتاب 

....٥ُهنوئه الظن عل يعلب بإ ثهت1ة معصوما آدميا يعلمه من بمصي أف العمد القتل 
٢٣هسنيوظ...س.س..ببب..سب..ب"•س••

٢٤ص قل فيه نجي !شم 
٢٦تجووطاعته............•.••••••••••••لا فإنه بالظلم الثلمهإن لج؛ إذا اثه الصحيح 

٣٠وجب العظام كر ق القصاص أمكن إذا 
٠.٤٨.......محوو..٠ لا مثلا، كالئلتة أحن•؛ مع حيا يظل أف ينكى بالعفوالذي المع 
١٦ كية حتى الأم ص القناص أخل 

٦١••••••••••ف وتا كان إذا إلا به، قل ما بنل يمل أنه ثاك: بلا اواجح القوو 
٦٤•••••••••؛لأخبم_،الامتيفاءُ أئكن إذا ابماْتن، فيها ونخؤثا الفكه أف الشيح 
٦٧•..•••••••••...••••••••.••••••••\هثو بمَل ١^ أن:قطغ نحون لأ أنة \ضآ 

٦٨••••••••••••••••••••••الدين بمفوا أذ يلزمهم لا فالورئة قسا يورث ولم مات إذا 
٧٠كعم إصلاح العفوفيه كان إذا الصواب 
٧٠•••......•••••.•••••••••••••••••••••القفاصن من فيه د لا العتلة قل أف الئزاب 

 ،^u ٧٤فيه إنقاط فلا خد
٧٩الدات كتاي 

٧٩•••••••••••••••••••••••••• له يته فلا الئار ئفوف ق لإسلامه كانا ثنجا كان إذا 



صضاهاهمهمصساسبذء،ا؛ل ٧٤٤

لكننهأو جنمه، لصعق إما التحثص، يمكنه ولا يعرمه ماء ق ألقاه إذا القاءدْت 
٨٤عمد ئهو مكنو أو متعلم، عير 

٨٥...................... اثفي عل يور قلا الأنتذلار؛ فيه نجب الحامل من القصاص 
حطنادام ما ينتدعله أذ يجوز فلا ذلك~ شابة ما أو بالتهكر ~ مريقا أف علم إذا 

٨٦حياته عل 

يئُلهرواينئمةا أل أصحابيا عل يجب وم«ثاماو، أحثاد_، مى البناء مى ماتحلمؤ 
٨٧منها الأرض 

٨٩فيها.......................... وقع من صإن من عل الاستراحات ق التي الح الم

٩١الهمخ يس ص المدهب عل امحر 
٢٩ ........ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ٠ ٠ ّ.٠ ّ. ّ. ... ٠ ١ ١ .. ....٠ اللهيمة.٠ مرور عن الناثبة الهلرق حوادث 

٩٦كمارة فيه ليس العمد 

١٠٥الإبل الدية ل الأَنل 
١٠٨محزم.......مز أوق ا-قتم أوق غثرها، أوق ذكه ذ تكوف أذ ق يزى لا الدية 

٠١ ٩ .......ب.....ّّ.ّ؛ّ...ؤ.ؤؤ إلأياقل الحديث التابص لوس، 
١١٠درهم مئة مأن زحمه، المجوبي ليه 

٠١٢٠ ء...... ء اقدزء. بtا لاثج فإنئ ثمين له تزمحع j كانت، إذا أنه القاءدة: 
ه''اا..... ٠٠٠٠٠.^^ ١١فإذعادنمطت، العادة، به ينتظرإذامارحت، عند٥ مايرجى كل 

فالأصلوث.لم._،، منثعة ثعهلل أولحصل الموت لحصل ايه قأككثا إذا مميدْت فاعده 
١٥٢الدمة بناءة 

١٥٢و١كناJؤد^ن اشيتي عزى 



٧٤٥

١٥٤حاو م عل الدؤ فيه الدم أف الذلاهز 
١٥٦اه................................لأ؛طإل الإبلأنيا س الظاهئفيأسان 

١٥٩ا-لآكونه إلا فيه ليس تقديئ فه ليس ما 

١٦٢.....٠٠بالخلم....؛.لألألأب.٠..ّ.٠ؤ.ؤ....ّّ.إلا 

١٦٥همحوا>لتآختئ 
١ ٦٨.... ٠٠ّ ّ ّ ّ ء ء ء. ء القائل تكوذعل ^١؛ أوكانوا له.ثاقلة لم;غن إذا أنه ١^١^،: 

١^١ ٠ ّ.... ٠ ١ ؤ ١ ١ ... ١ . ١ ّ. . ١ . ّ ٠ ١ المائل مى الغص بحن.—، العاقلة عل يويغ الديه 
١ ٧٦....؛؛؛. .٠ ٠ ّ ّ.. ّ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ أئور....٠ ل الأصوو من عإتثا خالفت الحقيقة j المتانة 

١٨١امةلأمغهفياس. القالأمبأل 
١٨٥.....................؛عف ظ4 ما كل الئحخ:أئ 

٩١ ٩ ّ....٠ ؛....؛؛؛... ٠ .٠ .......٠ ّ.١ ّ . ...٠ ؤ...٠ ّ ٠ عنه نمط الواجح عن عجز من كل 

٠الض أهل كال كاب  ٠
الإجاغأوامأوالقهث............ّ...لأ.......؛..ا•

*٤ ...... كمار..٠ أنم الئق ظاهر وهؤلاء وتزيمة، وئتة مدا لهم مذ هم الخوارج 
ساحبتاؤيل وحرجوا ومعه، شوكه لهم مذ وهم العام، 

٠٧٠اسحلألأنزافلم...............وليس شل، الدفاع الض قاوم ل الأصل 
٤١ رئته ثمحغ لا السكران أف الصحيح 
٤١ ؤ .. ٠٠٠..٠.٠٠ ٠ بالإيان.ؤ ممشا ؤلإهُ دام U لاثكم فإنهُ اهم؛القنل عل نذأي 



اسقضاه1هممصاسمماسبجضل ٧٤٦

١٢ ٥ ؤلآ\وؤظ..... مواآلكنت ئطلقا، اوث؛ ١^>، أن الخوان 
٢٢١..................................المنافق حش ثوبته تمبل ان إنكل أف الخراب 

٢٢٣اتيئمحاملأبمضاألمثط1و 
٢٢٤إذاتابالزمملأياخه 

٢٣١لأّلأءّ....؛.ا أو ّخئةثكهما ّواآكان حاو، 

٢٣١الأدؤخوالمام.. بواسطة اكاق: ١^١>^،، _ كان ما الأثُل: الئخئنن.ثان: 
٢٣٥الحدود كاب 

٢٣٦هلاسكونملمأمبم 
٢٣٧^لأإذا:ثئألمامحا........ّ...........ء.)أو(الأنلأعا 

٢٤٨فلا...الموجزة العين أوجحد الوديعه جحد من أما يده، فقطع العارته جحد من 
٢٤٩..................................مبعه لبمرى ء فاذ الثكنائ 

٢٥٣يقطع............حاص عل كان ؤإذا يقطع، لا عام عل كاف إذا الوئف سرقة ق
٢٥٥•••••ثيء كل ثى أعل يكوف المرونة مكان ل لكن ، يثموو لا الماء أف الصحيح 

 ....................................٢٧٢

٢٧٤اJدإذاأشثنلأيائحا١لأاض 
٢٧٤بمج؟ لا أو السارق يبج هل 

٢٧٨......... له مم؛ لا والثادؤ ادث، سا لأن بالبجوى؛ ط4ُ ولوكان ١^، ممبع 
٢٨١قله..... وجوي-، إل العلم، أهل من ممر ذم، ولهدا اغظم؛ الحارم بذوات الزثا 

٢٩٢صةولأفتاشفإبمس........................... الشءخأئاوابيإذا 
٢٩٤كاف واحدة مثْ الإقرار 



٧٤٧ههرساثفوادد، 

وأوالإسلام، ثزاتض لأي واو عل يصئ ولا يت0 معل ألا العدالأ 
٢٩٦ئثمامحماووءَة 

٢٩٩..••••••••••••••••••••■القتله® قأحسنوا هنئتم "إدا وموله.ت الرجم بتن التومتق 
٣١١الإقرار عن الرجؤغ لابجل أيه الصواب 
٣١١يتح...•••..■■•••••••••أم تى لوهرب أما يتح، فلا بالونا المقر لوهرب 

٣٢٠انم؛لنئومالآ'ب.ب.سس.........••...•••••••.•••• اواجحأنالأبئبمJف 
٣٢٤الأحكاأاكرءث4ظضص 
٣٥٩ايلأ;ثألمحلبهالتأدث 

٣٧٥......................  JUسهم كان إن امائ ئوايىإ
٣٧٦الحهاد كتاب 

٣٨٤••••••••••••••••••••••• الم عزو مذ وأقفل حوا، اغظلم عزوالبمر أف ثلث، لا 
٤٠٤المدم،تحريأائة 

Xأء *



٧٤٩ضسامضوءات 

فهرس

الهسة*أء* الؤضيع 

٥ابمات كتاب 
ْلك|لآمحبجِخوأ 

٥أصزُت، ثلاثة عل والقتل فصل؛ 
العند....................٦أحدها! ئزوط.؛ أوسه القصاص لوحورسا ؤينرط مصل؛ 

٦اكافي:كنئالقاتلظا 
٧المةئوُلئكاذاِسا:ل اكاِك:أنهن محل:

٣^..............ّآ.ؤّ.ّ....ّ..ّ؛.....؛ااّّ.ّّّّ......؛؛ّه
٩الوجوُب الككائؤبخالة ِفي والإمحاث ممل: 

١٠فضل:زلأمحاضيقا:لخزق 
١١١^٠ انمماءُ ١^: الثزط ممل: 
قلاباحدمحا، سبه فوق مل قتلاه يم لقيط، سب وحلان ادعى ؤإدا ممل؛ 

١١٠فيه؛ قصاص 

يمللا وعنه: الأبوين، من واحي• لأكل الولد زيمل مصل؛ 
٤١ اكل،لإفلصأزممأنمءاو الإنثائ شانك ممل:إذا 

١^١ • تواء قهنا مئه، و-محةآحر جرحا، زجلا جرح ثإف ممل؛ 
١٩لئقصاص الوجتة العئي. جنايات ثاب 
وايلداا..ّ...؟...ا....بمابمحددسلإاللحم محزحة أف أحل.ها؛ أمثام؛ تنعة وهل 



اسقضاهاينيصاسممأسبجضل ٧٥٠

•؛ح.ا 

ئئام

ئثٌ•

قفوإ
فنل:

فنل:

فنل:

فنل:

٢٠...........................عاينامثله بجل تجثر' بمقل صربه اكافيت لقسم 
٠٢ مسه حرؤج مع اكالث• لقسم 
٢١مه1كة إلماؤِْفي ^^! ١١لقسم 
٢٢حثه ينهثه أف الخامس: لقسم 
٢٣ئكزئا تثاةتء الثادز: لبمأ 
٤٢ سحر قتلة الثّاع! لقسم 
٤٢ .. ّ.........٠ ......... .......٠ والشراب الطعام ومعه حتته الثامزت لقسم 
٥٢ . ّ..................١ ّ ّ عالتا إليه ب،ايمفي قله إل أذيتثبب ت التابع لقسم 

٢٨النمس ذوق يإ القصاص باب 

٢٨بالإخماع الممس فيإذول القصاص تحب 
............؟اااااا..ا.....هأ^هِفيام،لأماذهبيإدوما

٢٩القصاص.....غظإ نتل • • واحدْ. عضودمنه حماعهِفيإباثة افرك ؤإن يصل؛ 
جنحكل j القصاص مجن -جزوح... رعان: القس يؤذ مإ والقصاص مصل: 

■■■^•٣٠
٠.٣...٠...١ ٠ ١ ّ ّ.......... ّ..١ ء.. ّ. ... وعنصّاطولا عدوها الوصحة ق وتحب مضل؛ 

٣٣الأ>اف الئاق: النزغ عضز: 
٣٤. .....٠ ّ.٠ ؟ ؟ ّ ّ ّ ّ. ّ. ؟.......٠ القصاص. مميه عندا مثله عأ الأعور ملع ثإف قفل: 
٣٥بالخنن الخس ويوحد قفل: 

٣٥دصل;ئؤظالأدفوالآف 
٣٧الأدن؛١لأم ويوحد مصل! 



٧٥١ض|سامادوء1ت 

٣٨هفل:ياء؛بم 
٠٤ اوسمةلألأمة وتوحد مصل؛ 
٤١الدا0باكن قفل: 
٤١باليد اليد ويوحد قفل: 
٤٣بثلأء صححه ولائوحد قفل: 
٤٣بناقته ولاتوحدلكملة قفل: 
٤٤...........قفل: 
٤٥ثت3خدالأكانالأٍ قفز: 
٤٦قفز: 

٤٦ئضل:هخداصامح 
٤٧القاصي.ّ..ؤ..........ها...............١. عند المزأة ثمري ؤناضِفي ولا قفل؛ 
وثنزيهوأسه مشكل، حش يكر يبع و1ف يضل؛ 
ن...لايمغاكضاص............ّ.....ااااااّ..ّّّّي؛ؤإن ئضل: 
٤٨•••••••••••....••قالثه بإ منها ميء يوحل• لم • • ؤبمار• يم؛ن ائممإل نما مضل؛ 
٤٨٠١٠يهإالقضاص وجب قتله، يم نائدمل، القصاص، فه حزحا جزحة ثإف مضل• 
٤ّ....٩ ؟ ّ حمو قداحل لم حماعة، مذ عصوا أوقطع خماعه، واحد تتل وإ0 قفل: 
٥٠آحز وقل وجل، طزف مطغ ثإل مقل؛ 
٥١•••••••••••••••••••••الادص حو مدم ونرى، محنا أومبع وازثد، ءم و1ف مضل؛ 

٥٢القصاص انتماء بان، 

٥٢.. ١١١١١...............ظهم•............. وزيته ض  ١٠۵٥١١انثص الادص، لإل إدا 



صضاهاهمهمصابمماسبجص ٧٥٢

٥٣.....علنه تصاض هلا صاحته، أمر بثر الماتل نمثل الوريؤ، بادربمص مإف • ممل 
٤٥  ٠٠.........................الثللأن بحفزة إلا القصاص انتماء محور ولا ت محل 
•• • • • • حصنصع متل( لم حائل، عل المتن وجب ثإدا محل؛ 
١.٥٧ .................١ الإلإماو بند إلا الطزف القصاصِفي انتماء كور ولا محل: 
٥٨...• • التراية صناف بجب لم مثري، الئرعي، الوجه عل العوف اءتصِفي ؤإذا محل؛ 
٥٩.............................Ojiمحازلاكونالإنماص محل: 
٠٦ اهماص\لإغزقلئياص...ا...ؤ....... ءإِلكا0 ء. دأثا محن: 
ومعل،حاJما ^١ ا-اثايى، فنل مثل معل أ0 له لنز للنا: موضع، وكل محنت 

٦٣^،٤^ ملأ 

٦٣......١ ١ .... ١ ّ.. ّ ّ. منها اهتص . • عيسه• صوء 7بما يهب ■^١^ علنه جز ثإل محل؛ 
عندا،الصزنم، نوضع عز صزبِفي القس، القصاصِق له وجن، وش محل: 

......ّ.لأ.ؤؤبّّّّّ؛آ^^أتضّّ..ب......ا.ا.ّ.....ءءء....ؤؤ.......ؤ...ّّ..لأ.ّّ..
٥٦ ّ ّ ّ ّ. ١^ معلنه عندا... أكومنه مانتوق الوفج، ق القصاص له وجنت، ؤإو محل: 
٦٦ّ............الأإمى.................. ممطع يي■، محاصِفى لة وجن، ثإف محل؛ 
٦٨ركته...j جنايته ديه وجبن، عنئركة مات القصاص••• علنه وجنت، وش محل: 
٦٨الحزم...منهِفي الإنتماة ٍ لز -وأته، نأ ام، حاؤج خدا أوأى قل وش محل: 

٧٠القصاصر العموعن باب 

٧٠زئزئنثنئ 
0ِ ٠٠ م

٧٢العفؤ العفوبلمظ ؤيمح محل: 
٧٢العمد موجست، ق الرواية وا-حتلئت، محل: 



٧٥٢|أ،وا|وامات،وءاوا 

ْإم م ٧٣القصاص................................عن والثميه عفوالملمس ويمح ممل: 
مح،يلنجاممنمنيظوّؤؤ...ّ.ا.....ةبزخث هفل:ثإِذ 

سو'ابمض،لإظظ'،لإقتتظثزش
٧٠يام 

معنها، نما الم، ذوق فيإ القصاض ئوجب جنايه، علته جي نإذا ممل: 
٧٥لقسه إل تزن 

٧٦ساءاحمىlلامححانتلّّّ...٠..........ممض: 
القصاصثلموث ممتلمة، اباير نئاد القصاص... عن نما دة، قطع نإل ممل: 

٧٧والقس 
المعن عما م ال؛د، 3، ؤليه هاقص صه، إل ئثزى يدإئتان، قض إدا ممل: 

٧٧مع؛رظو،خاز 

٧٩ص محاب 

٧٩ّّّّ..ا......................ا......ّّوادت.ثأمن والازس، يبالديةبمئلالمؤمن، 
٨٠وجهان......................... قفيه ومات،  jjjllمنلم، ضء1، قض ؤإن ممل: 
١٨ ديه'5امله................ قميه ؤ ٠ وْاتلأ أن1ولم م قانJاJ، ملمؤلم يد قطع وإ0 يصل؛ 
يفتىلم ومادث، تأنلم حنق أو مرثد يد نبع يإف قفل؛ 
٨٢... ................٠ .......د:ة قص المئل، الإائِفي ص نإذا قفز: 
حصئ0نوا فيه ثأتام منه، التحلص يمكنه سنر، ماء ق إئثاثا طرح نإف قفل؛ 

.......ؤ....ا.....ّّ.ّ...ؤ.....ءءءءلأ.....؛..مخبم،صَامحاا..ّ.اّّ.....ّّ
٨٤٠صمنه...به هلك ثيء عى قنمط به، نصاخ عائلا أوئثمل بصبي، صاح وإ0 ممل: 
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وجبميتا جنينا مألمغ ممزهمثا شحضزها، امزأة إل الثلطان بعث نإف قفل• 
٨٥ماة 
٨٦المائل..... هل قالصإن ئئتله، بت1ف، آحر فتلماه علي، من إنتّاثا ومي ؤإف ت قفل 
٨٧. ...٠ ٠ ّ ّ. ٠ ّ ؟ صمته إسان يه ئهلك ّ طريق.. بزاِفي حمر ثإف • قفل 

٠٨٨ ..٠ ..٠ .٠ ّ ّ ّ ّ ّ ... . . ّ..٠. .. هلكاتبما ما صمى ينسه، طريق بزاِق حمن ومن قفل؛ 
٠٩ ........... صمنه ائلمه، ثي؛ عل قسمط العريق... إل مائلا حائطا بز ثإف قفل• 
١٩ .١ .١ ١ ٠ .٠ 1بل1<صمى .. _l4. الثهم، محاصابه صز ئمث هدف، إل رمى ؤإدا قفز; 
٩٢..١ ١ ١ وسائمها......٠ وئايوها راكبها صث أوئمها، بيي'ه-ا الدابه أثاثت وما قفل؛ 
٤.٩ ...٠ ٠ ....٠ صاحمهدية مئهإ واحي• كل عاقلة قي، ن،اثا، مسان اصطدم ؤإدا قفل• 
٥٩ ؟ .٠ ٠ ّ ٠ ّ ..... ....١ ١ ١ ّ.١ ّ الميمم.. مى لتمريط قثزثتا سفينتان اصطدمت، ؤإن قفل! 
صناثه،وعل البمر نثاعكِفي ألق ت لرجل السفيئة ركبان بنص قال، ؤإدا قفل: 

٩٦

رعمنهم واجد كل، ئي( رجلا، الخم قهتل، بالممحؤ،، أنمه نمك، ثإدا ت يضل، 
٩٧ض

٩٧• • • • • الأول ءت دمع ولا جد-ب م ئ ووقعآحرحلمه بز، ِفي رجل، و؛ع إدا ئنل،ت 
وجدبياكا، اكانج، وجدب ثانيا، قجدب أند، زج لر رجل، حر ؤإف قفل■ 
٩٨زانا اكاJث، 

١٠١ثمسه.عى دقعا الأحز؛ جنح أية منهإ واحز• كل وزعم رجلان، نجارح إدا قطنت 
١٠١صث.ّ ئهاللئج، عنه غناه ذع ئمنآنه طعامإسان،أوسزف، اص<طنإل ومن قفل• 

٢الأيايت، ممادير باب 
٢د:ةا>افمظمحالإي 



٧٥٥؛لإو|ساضدوء1ت 

٠٢..............•••.....••••••••••••أوتلع العند وشبه الحض، العند رديه يضل! 
٣٠ ّ ........... ١ ؤ ؤ ّ ّ ... ٠ ٠ أخماس...............٠ محراه أجري وما ا-ةطا وديه يصل: 
٠٤صحاحا الإيل وين، محل: 

٦٠ ..... ٠  ٠٠٠.٠ ٠٠خنهبمثه٠ عمر حدينر جاءِو، ما عل الأيولع ئن.ْ مى ومدرها محل: 
٠٧ومزالإيممحا>ام..اص 

٠٨ّ. ّ ... ؤ٠ ّ ّ.٠ ٠ّ...٠......٠ ؤ  ٠٠٠اويل......._،دثة التبة اوة زدؤ محل: 
٠٩اكلم د:ة ط، امحابأ زد:ئ محل: 
١١ ١....٠ ّ ّ ....... ّ......٠ ّ ّ ّ ّ ١... ّ ... مالت، ئم هأنأولم، ذص طزف مطع ؤإدا محل: 
أشدية ؤيمص يكر، دية بم، المشكل ا-قش رديه مقل؛ 
١٢..... ١ ١ ّ ّ ّ ... ّ..........٠ ١ ١ ّ ١ دللتج ماخ بالعه قمتهإ، والأمة العبي• وديه محل: 
٣١ ّ ّ. ّ. ٠ قيمته وجبم، ومات، أعتى ثم ماددمل، ألمان قيمته عيي• عيس مما إدا محل؛ 
قصاصملأ وماث، الأحرى يده آحؤ قطع م شذ، عبي•، يد يلإ ؤإف محل: 

١٤الأزل قل 
علأنشها مزاد الموصثة، يوف وجهه أو وأمه، عبدِفي عل جز ؤاذا محل: 

١٥ا،لوصحة 

٦١ م؛ اكلم اطر الختن زيغ محل: 
همحيظإذايبماينالأ.ؤؤ....؛....ءّءّّّّ.ا..ا......لأببب..يا

١٧ؤ.•••..••• ؤ ؤ كامله.؟ دثه شه ااصزتة... من نات م ه خننا ؤإذأكت محل: 
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١١٨الصزبة...............................نمط ئلمنأأثئ  ١٥صنايئ!ؤإتماتحب قصل؛ 
١١٨........١١١١١١١م؛...............قفيه ه، مألمتة ^٥^١، الختثئ كاف ثإن مصل؛ 
صناي........ببؤ..........ا..ّهاابجب لم يها، لاصورة مصعه ألمغ وإ0 يفوت 
نعليهام0جسا، ئأنمطئ دواء، الحامل ثريت إدا قفل• 
٢١ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ أمه مئة عثئ نفيه نقا، مملوك1 •جنينا ثألمت، مملوكة، بطن صرب ثإف نفل؛ 
جشنا،قألمت، صازب، صربثا ئم منه، ئحملث، ٥^^١، أمة، م ^١ نضل؛ 

١٢١سهعثْ 

١٢٢الجريح ؤباُي باب 
١٢٢ومح(ئنءانتثجاج 

١٢٦الحاضه........ء..ّّ. أحومحا: قعان: وه ١^... عنت ١^: ١^٤ نضل: 
١٢٨الحاف ي اش: ذاهإ قفل: 
يميثوموهي■جنايهبه، لا علتهكأئةعبد المجي الحتكومةأفبموم ومش نطل: 

١٢٠٠ُهئد.تأت 

١١٠١. ٠٠٠؟ ٠.٠وجهان.....قفيه ولاثفع..• حماو ق مص بابثاية ييصل لم ثإف نضل• 
أنشيحل الحرح، ١^•^ دل يبحه نم أرش، لها جنايه علته جش ؤإف نضل؛ 

يؤلأم.................ؤ............اا.ُّ......ؤؤبؤبَبببب.ب....بب.ؤص
١١٠٤ذض الأعضاء د:ة ثاب 

١٢.......٤'^ممطمآزاحث.ّّنمائئ..ؤ...ؤ...ؤؤ..ؤ......
١٣٤الو;هكامأ4 قطل:بجنفيام 
١٣٥قضل:وفيامالآ 



٧٥٧ء>|سامضوءات 

 ُُِ ١٣٦اةكومة ا-وجنت الصوء، مص ؤإن ت مل 

١^١٣ الديه العيني جفون ق ونجب لفل• 
١٣٧سل:وفيمحائ 

١٣٨الديه الثمع وِق مل؛ 
١٣٩الدية الأيف••• مارن ول مقل• 
١٤٠الديه الشم وِل ت مضل 
٠١٤ الدية العمل يهاب ؤق ت محل 

٤١ ١ الديه الئمةن وق ت صل 
١٤٢صل:زفيضاوث 

١٤٤وحيتالدثه........................لشانهئدمبدومحئ... ؤإذجزpJ صل: 
١٤٥

١٤٦لإبجظمحمام••••••••••••••••••••••
١٤٨صل:وفيامحاية 

١ ٤٨الديهكامله اليدين ؤق صل؛ 

١٤٩صل:وفي>بجالأ؛ة 
٤١ ٩ .....٠ ....٠ ٠ ؤ ٠ ٠ ٠ اّ ء...... ء.. ائ الثاي الأم ثد الأم، دم وق محل: 

١٥٠ضذزجلأ:محهمحسامح•••••••••••• 
١٥١الدثة........................... نصف صما حانه، ١ أر ثدأظم قطم إذ ٠ محا,؛ 

محاط.:...::ا...:.سسسسسِساْا
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١٥٣الدة وِفي١١^،يقو: 
١٥٣الدة الأم زو يضو: 
١١٥٤^ الأس؛ن وذ مصل: 
١٥٤زق!ماوأةالو:ة قفز: 
١٥٥الديه...................وجثت بمشك ق1لم ٠ثاثه، عل جز وإ0 قفز؛ 
١٥٥الصلعنمو وق يضن؛ 
١ ٥٦....... ؤؤ؛ .... دنهاثلث اص نالني الثزداء، ذائمحأ اقلأء، الإد زو قفز: 
١٥٧..........ّ...ااؤ.. ..........بالأدنئءزالأ؛فالأثلدثهذو قفز: 
١ ٥٨الدغ.....ّ.ّ.ّ....اااا............ الشم اةا;بمتنإذالب:ش ِفي زبجن قفز: 
١٥٨الأصبع.........................دية خمس الفكر ق أف ا-ئانم، أثر وذم قفز: 

١٦٠ثنمله لأ وما الناقلق محمله ما ثاب 
١٦٠...... ٠٠٠ناش..........م الدؤ ز-يت ي شك أن خطآ، اج قل إذا 

١٦١ّّّّّبّاّا....ا اعةَاها ولا صلحا، ولا عدا، ولا عمدا، العاقله محمل ولا قفز؛ 
١٦٢.....٠.٠٠اظا؛ء؛ءءءءّ.ب..٠.ا...ءنسصمما

١٦٣•••••••••••••••••••ووايتان قمته حطا، أوطرفه صه عل بو ومذ يفز؛ 
١٦٤روايتان...... مميه الديات، مى اجتهاد؛ ق والحاكم بخوالإمام نجب دما قفز■ 
١ ٦٤ّ.................... عالأ نجي • • العند• دية مذ النايله مله َلأ نا يمح، ينز: 
١٦٦٠٠٠والولاع........................اشك، مى كائوا من النضثه والعاقلة: قفز: 

١٦٧■■■■■■؛■■■■■■■■■■■■■■■■■•••••••■•■■■•■■■•■•مسمحس 
١٦٩ةضل:ؤبماشأغلالألإ 



٧٥٩ءراسا،>سوءات( 

-؟ا-------^^شنلأامأ؛ب-ءم؛محمح----
١٧٢نا.قابمئنالئاثتنائفىاض ممل: 

٧١ ٢ . . ب س س . . .. . س . . ظه هثق به 

١٧٤................... برثثه أوسها يعلؤ؛ المال، ثوج—، جنايه العبد بز نإدا ت مقل 
١٧٥المثانة ;اب 

علمحرزة إلا الدغوى ستغ لم قتله، أية  jL_iعق ؤلثة مادعى محل، وجد إذا 
١٧٥ئمح، 

١ ٧٨... ٠ ء.؟....؟؟.؟؟. ............ .٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ عترهم........٠ يوف الوزثه وبمثم مقل: 
١ ١٧٩ ١ ١ ١ ١ ؤ ؤ ؤ ؤ ّ ّ. ؤ وثرئ... ثم؛1ا حمسير؛، عامه المدعى حلم، المدعول، ثهل ؤوذ مصل: 
٨١ ٠ ء...... .......... ء٠ ّ ٠ ّ ّ ّ... ٠ ٠ ممامئ ورثته مام ااديف، علته ؛_ ومذماث، ت مصل 
١٨١للقصاص........ّ.ّّ.....اا.ّ.ّ..؟ّ. موجمت، قتل كل ق ته القنا وسرغ ت محفل 
١٨٢\لآزِى...ا........اااااا......ّ هل المنتحم؛ث اماى وإم1ّامة ويشرط مقل; 
ثيت،لب ءندا، ١^^ وس عاتب، أز صبل، المحل ورثة لكفِفي قإف يصل،؛ 

١٨٣المنانه 

١٨٤٠٠٠المثانة.اّ.ّّ..؟ّ؟....ا.ّ.ّّّّ...ِفي ء للمننا ماو.حل ولا أصحابثا; مال مقل; 
المدصوب؛ذ المحل ثئ الظاهرة العداوة هو المنامة; ِو؛ المشرط واللموث مصل; 

١٨٥عثه 

١٨٦^^طِفيالأنثألبجول1شلو 
قئتة،^١ سال; آثتر ^ وتى نث قتو رجل عق زجل ادهم، وiدا مقل؛ 

١٨٦وللمبمتإههدا 



اسقضاه1فيهمصاسممسمبجضل ٧٦٠

١ ٨٧علته والجي اختلاف؛"بمال باب 
١٨٧ثاكنوملالنئتع:محه.هقل4ُثمظمحئ4ُ، 

١ ٨٧تعتد.......... ا-إقابير: ومال أحطأ، ١^ وادعى حمه، عل الممتص واد ؤإدا مقل؛ 
وأيكنهتنأ، جرحة ا0 أحدهم مادعى مات، رجلا ثلاثه جرح نإدا ممل• 

١ ٨٨الدعل الوئ محيى الآحزان، 
يأكلا"بمافيت قال الحاجر، مأنيل، حاجر، محّةءا موصخمحأ أوصحة ثإل ممل؛ 

١ ٨٨أزلته عثه: المجنل ومال ُالئزاية..• 
ومالا-بمناثة... مى مالت، دهال مارت،، وأذنيه، رجل أف قطع ؤإف ممل• 

١٨٩ا-بمناثتان اُدملت، ثل ؤليه؛ 

ا-يابيتقال عليه، المجهمأ مات ثم صوءها، يأدم، عم، عل جى ؤإف ممل• 
١١٩٠^ وأنكن نوته، مبل تجزة عاد 

١٩•اشى....... الحاف، مأئكز بالحثاية، سمعه يهاب، عنه المجص ادعى ثإدا ممل؛ 
١٩١... هانكزهاصز؛اائ،، هومذ وماوت،أ حنينا، مألمتا امرأة، بهلذ صرب، ثإل ممل؛ 

طم المع أة صاحثا مادعء, احدامحا، فتلمت، نمنتان، اصطدمت وإن ,؛ مصا

١ ٩٣اخةJثا نأ أنحلإ يته ٣ ^١ مضز؛ 
١٩٤المحل فانة ;اب 
١٩٤.... ___،. أو و«.تاثزة حطأ، مضرئه، منا قتل من كل عل العمارة مح، 

١ ٩٦ائخض باس. الكفارة زلاتجن، ممل: 

١ ٠٩٨ ّ .......... ..٠ ء.٠ ..... ..٠ الآياف..ّّّّ.٠ قل بالحناَة ١^١٧ ي ولا محل؛ 
١٩٨•••••••••مثابتم ثهرين مصيام بجد، لم ثمذ مؤة~ة، ودؤ ءزير والكماز0 ممل؛ 



٧٦١هوسامضوء1ت 

٠كتابث1وضاتثيى  ٠
٠.ى.•••••■■••••••••  ٠

٠١^:يمَلأهملمب 
٠١ا-قزارج اكاق:القنأ 
٠٢•••••••••••••••تايغ بتأويل الإمام عل حرجوا الحي أنل ثى لوم ١^١^،^ الشتم 
٠٤ ص

٦•محل:نلأةرن;ةماش 
V•ةئل:نلأتجنأنئت،هلم 

٠٨العازية............ يثزط و\»؛فهأ الخزيسر، أئل الثني أفل اسعال ؤإن ت قفل 
٠١ الزكاة.................... ^١ اهدود، ^١ ١٥ءش ١^^١ نإِن قضت: 
١٠•••••••••••••• الإْام• مبمؤ ص ^رجوا ولم الخوارج، رأي fyد1فأظهر مصل؛ 
٢١ الإم... طاقة ي زليJيإخاJامحا ثنك... لطف طائفتان، اقثلت نإن قفل: 

١٣....\ذ°لآ 
^^^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ّاا

١٤اق5ز0 مى الردم زلاثصح مقل• 
'١ ٥ ........... ٠ ...٠ ّ.١ ؟ ّ . ...٠ ٠ ّ ٠ أزإحدامحا الشهادس، بجحد محصل زالرده قفل: 
' ١١...........^ؤ....٠ . ..١ .ّ..........قتلث..... ؤج-ث، الإسلام، عن ارثي زنن قفل: 

١٨ئفل:نصلايممة 
١٨ؤلألإثلنيبخاب،لأى قفز: 
٢٠قثت،ئزثتث  JiJ^Iةإداثاب قفز: 



اصيقضاهانيفيصاسمءاسبجص ٧٦٢

٢٢١

٣فضو:ثإنأ>ملإذَةشض 
٤انمم،ولم:زوحُ محل:ئِذا 

٢٢

صص........بببىس.سب.س.ب..سب.ب.....س..لأ^أ
٢٢٨هفو:زئثهيمممحلء 

بجخم...لإصإمُ........-.....--بب-هلإلإ
٢٣٠ام ثاب-محكم 

٢٣٠.......................... زالقلوُّ،زئاوقيِفياص، لإوِووو -مخاشم: 
٢٣٢.......... ، ٣١ممء أخو\0 °ضقوؤنذ ذ\لإ]ت الكاهن،... زأثا صو: 
٢٣٣.........٠ ١^٠ ئنممحاأنخاتاِفي ص قل ن\ووي ص... فأثا صل: 
٢٣٥الخدود محاب 

٢٣٥ثابخكما1خارس 
٢٣٥بجابيمطعام_ز 

٢٣٩يلاح معه ؟كوف أذ ائحاريس، ثزط ومذ • مصل 
٢٤٠م.....ّ.........ّّّ....ااا بمن. د١صاJا اكئلأل:م ؤمحطسإ صز: 
١.... ّ.١ ّ ّ ؟ ّ ّ ّ ّ... . ١ ٠ ٠ ّ.٠ ّ. أساء ثلاية ا،لحاونة ق اشي ووحوالأ_، ويثرط صل: 
٢.. ٠ ٠ ؤ ا1او. ؤ\؛وو البمزى، ^١^ الثش، الد تندوم الغارب كاف ثإذا صل: 
٢.. ٠ ٠ ......٠ ؟ ّ ّ ايحارثة حد عنه ممط عليه، القدرة مل المحارب ثاب، ؤإ)، صل؛ 
٣ّ......١ روايتان فيه عنه؟ ينقط محهل فتاب، ثعال فب حد عليه وجب ومذ يمحل• 

٧الثرية لخد ؛أب 



٧٦٢الوسومات موس 

١٢٤٧^٣١^١^ زط 
٢٤٧................................... ١^ أخدثا: ط: أثوت ِفي وثنتثث 
٢٤٨ئكقا  Ojtofش: شو: 
٢٤٩اكاِث:أ0ثم0امويىذا:ا تحز: 
١.........١ ٠٠١ّّ....١. ١ّ ّ . التزوقممايثمولِفيالعادةالراح:أذيكوذ نخل: 
ّ...؟؟؟؟......١. ١.٠٠غليهاشئ.أنوا-ئام_،: وإ0تري،مصحما،ئماو نخز: 
فيه....................واوثار3، سيهه لا مما المنروي، أف؟كوف ا-قابس: تحل: 
..٠ ١ ٠ ..١ ٠ ّ.٠ ّ ؟ ّ ّ ٠ بثدوها هأحدت ممتها منعش إدا الزوجة قل ولا مقل• 
الثادسثأفميىميىحرزقصز؛ 
•••••••••••••••••••••••••••••••يجررالوامح،الراعيةبمنلراوامح،إمحا مصز؛ 

ملأخاطمحا،كنوزة.................ّ..
.^٣ص\محفيمس....ب.....سسس.

٣الحزن من الثاغ:أنةربم تحل: 
٥•••••••••••••••••••• • ثإفلحز١^،مأكلطنامامحهوحرج، ممزت 
٦ّ ّ ّ ّ ّ ..٠ يلإ.٠ المطع، قيل النصاُت، عن قيمته ئقصن نصابا، أحرج وأل تحز- 
٦••••••••••• • علئهيا مطع ملأ ، ٤٣١ماحرج آحر، ذحل ثم الحزر، ثم، ناف تحل؛ 
٧مةعند١^١٣ ١^:أ0تنحن١١! تحز: 
٨ضإفيارْ...................... اجغ الثارق لاغزش محالألحث: تحل: 
٢٧٠اموقسء.ءء....اؤ.لأااا...ؤ.........ب....... التامإ:أذاقUU،،نخل: 
٢٧١.......٠.... ٠٠اميى،لإمحقإلإص لأم قه،  ٠٥٣١١^؛؛٣، تحل: 

٢٥

٢٥

٢٥

٢٥

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢



اسقضامانينيصابممأسبجص ٧٦٤

٢٧٣.................. اهؤع تنصل مذ البمز يده مطعث القلع وجب ثإدا قفل؛ 
٢٧٦ ١١.١ ١ ......١ ؟ ّ ّ.٠ ّ ... ٠.٠٠ّ...١. ١ الثنزى٠..١ رجثث ئطعت نري،ثانتا، قإ0 قفل؛ 
٢٧٦روابمان قمته نرق، قإ0 قفل؛ 
٠ّّّ٢٧٨٠٠....٠٠.ملأء أر نمطرعه واليزى صححه، البمى ويده ترث، لإل قفل؛ 
٢٧٨.. ١ .. وأجزأ..........٠ أساء، المانيينار0، شي يمينه، قهي وجب ؤإدا قفل؛ 
٢٧٩••••••••••••حمعها عذ س قطع أجزأ بمطغ، ولم اهمئه منة ءوئ ومذ مضل؛ 
٢٨٠ّ.ّ ّ ّ ّ...........٠ ...... ١ ١ ١ ١ عنقه.١ 3، قطعها بمد ^$، ٧١يد يعيثمح، ثيس قفل• 
٢٨٠س..ّّ......ااء.ّّّلأ.لأ......  jiyثاج، اكزوى كاف لإف ئئ، ثإذا قفل: 

٢٨١خدالزنا ثاب 

٢٨١اوا>ام 
٢٨٢^^^نامالنطء/فينيجلأ:لإكهُ 

٢٨٥.......... ئكقا١^ أذتكوذ حمتة: اذإلابئزوط نجب ولا قفز: 
٢٨٦محتارا يكوذ اذ ١^١^• القرط قفل؛ 
٢٨٧أل؟5ول.ثاِم1ميم الثالث: قفز: 
٢٨٩امحه اوئ:مم قفل: 
٢٨٩الخل...............وجوب يمع قلا ثطلأن؛ثا... عل ا1جْغ الانكحه قأثا قفل: 
٢٩٠... ٠ .....٠ .؟ ؟ ٠ ّ.٠ .... ٠ .٠ ّ.٠ ّ. قوطثها. ّ ؟ بالثصاع. عانه محزم مذ ملك لإذ قفل: 
اهآالخد...........ّّّ........اا.ا......قعليه نجا••• لينف انثاجرامرأة ؤإن قفل: 

٢٩٣^م...زلآئيكبج:إرارأنجاّ.
ثزوط.....ّ.ّاّّّ.ب......ّّلألأ.لألألألأا..اببهبمأمتة فيهم سبة، بث، نإف ئضل: 



٧٦٥ضاساضثومات 

٢٩٧لأغمحازَلأثَلإ:ونهاط....................
٢ ٠٩٨ ٠ ٠ ....٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ أزتتة...... أحوال مذ نحل لم الزثا، حد علته وجب ومذ محل• 

U»r..............................٠٠٠صسأزبمأياة...
ئو٧0 خزنث ثالياط، او حكم ماثزو4ُ زنذ محل: 

٣٠٨^^ا:لأئ،صاشز.............................
٣٠٩%ض الزئا حد يوقر ولا ممل؛ 

٣٠٩فضل:ؤلأمحفثس.....؛ 
٣١٢ظا،َلإ:ندمحود....................................محل:ئنلكن 

٣ ١٣نئث..................... 1^1، اطتزطثؤس شئا...أملم لكف هاِل محل: 
٣١............ّ..ّّا؛ ٠٠٠٠المصر...مثاقة إل عاما عرب التعريب، لرمه ومذ محل: 

بيةإلألإذىمحنم.........ء...............................هام
٣١٥طائفه الزثا عنصرحد أف ونجب محل: 

١٣١٧^٥.، حث. باب 
٣١٧بجالئئئبالزنا 

١٣ ؤ...٨ ؤ. .... ئكثثاأفتكو0 أخدثا: ثزوطص• القاذف هل الخل ومحي محل: 
٣١٨١والئافي:أذ؟ةولاصوفمح>,نا 

١٣٢٠^:أ0لأ؟كول١^^زالدا محي: 
١٣٢ لأحد...اا..ّ.ّّّ....ّ......ّّّّّ...لأ... ا،لوجّ_، بالزدا مذ.ف أف ١^١^: صل: 



اصضاه1نينيصاسممأسبجضل ٧٦٦

٣٢٧..............................ئاجزه يا يحبه، يا كحوهوله• الكناية، وأما ت محل 
٣٦٩......................................الزثا قق أكرهت، لامرأْ؛ قاو ومذ ت محل 
٣٢٩...... ٠٠.............٠٠....-^١ القاذف كاف إذ خلية القدو،يانول زخد محل: 

٣٣١.ب...ب.................. 

٠٣٣٢ ٠ .٠ ّ.......٠ علته حد قلا حمٍعهلم... مذ الزثا يتصور لا خماعه قدف ومذ محل؛ 
٤٣٣ ّ ّ... لة انتؤق دحادْ، طالن، قأبمم بجاج مدق حدود عليه وجثث ومذ ت محل 
٤٣٣ ّ.. .. ......٠ ١ ١ ٠ ّ ّ . ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ واحد قحد محي، ولم مرايتح، واحدا مدق ؤإف ت صل 
٣٣٥..لإءؤ.ّؤ...... لأئه............ !> ٥٣محن الزنا... ذئذ ا ي:ويل: قال ^١ محل: 
٣٣٦ّ. ّ ّ.  ٠١الخد........؛.٠..م«تالإهلم يوفالأربعة، ئهدعلإسانيالرثا نإدا صل؛ 
٣٣٨ّ. ّ.٠ ... .....؟ ٠ ٠ .٠ ..اثاو ا-ضهأ أحدهن، وجع لم بالريا، ئهدأربمه نإف محل: 
٣٣٩........  ٠٠٠٠........حن ال،مو زش كئت، ١>^'، مدد، ^١ صل: 
أومنه سه، ثثه دقامئ< مأيكز، ددلإا، رو■جها أف  ١٠١۶١؛■^؛، نإن صل: 
٣٤١ثلاعذ 

٣٤٢الأبية :اب، 
٣٤٢محممثة،سهءزام 

بزبدة،ومدد، عل، عمثر وكل ت مقل 
٣٤٣ثثكتةا،قيطان محل: 
٣٤٤ا-قد..لزنه سكئ، ١^١ ينلم محتار، مكثم، ومحومنبم منكرا ثرب ومذ صل: 

٣٤٧ئفل:نلأ:ئقإلأءانإفياب 
٣٤٩الخد اب،إماةة د;



٧٦٧إهورساإوضو،ان 

٣٤٩محإقاطاطهالإم1لأاذ4ُ 
٣٥٢ثصع حش حامل عل ا-قد ولابمام محل؛ 

ئ..َ. َ  ١٠ ٣٥٣اشجي الخدِفي }٣ مقل: 
٣٥٤قلة مالخل منة، مات الحد، ئيه ومن مصل: 
٣٥٦واحد...............محي محي، ولز جنس... مذ حدود عليه احثتغ ؤإدا مقل: 
٣٥٧. ٠٠٠٠ولآدمت؛ذ،انتوملم،ك1ها......................ؤإناحثناثحدود مصل: 
٣٥٨......................٠٠لخدود...؟...١ سائر ل منه أشد ق والصزت مصل: 
٣٥٨حلق................ ولا حد.يد لا وسط، بنوط آحووؤ خمع ومزبِفي يصل: 

٣٦٠]ض :اب، 
٠٣٦ .١ ١ ..١ ٠.٠؟؟ ّ ّ ؟ ّ ّ ّ .. ٠٠٠ ٠ كمازة....٠..٠ ولا فيها حد لا معصيه كل مثزوغِفي وهو 

محثنئالإبم-----------س"ىسس"^م
٣٦٣.ؤ٠.٠٠٠ّّّ.ّّّّّب٠٠ؤّ.....٠٠٠هم،لإنمإءانث......ءدفل:ثإ0 

٣٦٥القائل ثابش 
٣٦٥ّّ.............ّّ.ّ....ا.اا..... دمنه  aIIأهأه... أو مسه ِفي إساJا مصي مذ م

٣٦٧به...ّّّّ؟؟لأّ؟ّ...................٠ الدمع ينكذ ما يأنهل الصاتو مع ئ. قفل؛ 
٣٦٩ممنها؟.........لم ْ، يا ثنا ماملعغ فيه، من متزعها إسان، يد عص ؤإل مقل: 

مميحصاة... اشن، صاحب ماء 
٣٧٠بئ،للمضيا 

٣٧٢ذدئها ملة ثأيمه، علته صالئ٠ ؤإل قفل؛ 
مسه،عذ -دءع للذللأ، شل أيه وادعى .. أو إساد١، قتل ومذ قن-و؛ 



اسقضامانينيصايماسبجحميل ٧٦٨

٣٧٢أن.مض 
٣٧٣صمنك........ .. أوداثه،. ■عمزايثاثا حش هاطاقئ هموزا، كيا ائش ومن ينو: 
منهأيلت وما صاحبها. قل مصهائه يلأ، الزنع من ال؛ياتم أئيثت وما قفز: 

٣٧٣لإاتا،ولم:ضأئ 
٣٧٤ي:ضنث........لَقيها، دبفاحبقا زلا الزنع، فت ١)^ قفز: 
٣٧٦اس كثان 

٣٧٦

٣٧٩ثبمئابم'لص تفل: 
٣٧٩••■■•••••■••••■■■■■■■•••■^^؛•••••••

'مأص%لإةزمحابمئإلأإضتس.ى....ب...ت...

٣٨٢اش نبيل ايهادق الئطئع ثقل؛ 
٣٨٥عيم ثقل الرباط وِفي ثقل؛ 
٣٨٦العدو ئ مذبجهم ثوم م وماتل ت ثقل 
٣٨٧••....••••••••••••••••••••••••••••••• كافرين مذ نترب أف لمنلم تحل ولا ت ثقل 

٣٩٢ك محور دما الإمام مابمرم باب 
٣٩٢•••••••••••••■•••• •ثيتهم مذ ؟كموف بجيوش الملمحذ يعور يئجذ أف ظثه نجب 

٣٩٢....... ٠١١١١......جيشه يعرض أذ لزنه العزو، أوالأمير الإمام أياد ؤإدا ثقل• 
٣٩٤الخميس يوم تحرج أف وينتحب قفل؛ 
٣٩٧الحزيه أوئشئوا سلموا، حش والجوس، الكثاد_ا أنل ؛ ^l5jئضز: 



؛؛٦٩

واشلأمحق ورمهم الآكمار، وقورتان صوت 
٤٠•••••••••••••••••••••••••••••••••••يوائم ثى عثث بمايلوف ما قل ومحور صل؛  ٠
٤٠٢••••••••••••••••••أئياء أربعة بئ القتال مذأهل الأنرى j الإمام ومحم صل؛ 
٠٤ ٥ بائال الثناء فداء أحمد ومغ صل؛ 

٤٠٦ظ:ثَلأمحزجنبجانمنمح 
٤٠٦لمينزمةوقا••••••••••••••••••••••••••••بابزية يقر مذ أبر د1ف صل؛ 

٤٠٦••••••••••••••••••••••••••••••••محْملرمافئارمذي1وبج 
٤٠٧...........دلك لزنة مصاثزته، ق ينأى حصنا، الإمام حمر إدا صل؛ 
١٤ ٠ ّ...... ّ. ١^١ز وأولاده وماله، منه ضب' عاثه، المدرة مو ومذأنث؛ا صل؛ 

٤١١.......... ٢٩١صبمال4/في 
ئناتثِفيايم...ؤ.ّ..ّ...ا.ّ...آاة

١٤ ٢ وولدها........................... اوالدة ١^،^؛ الأذريقِفي محور ولا صل: 
يكاحها.........ّّ............؟.ؤ؟ب؟ّآاأاقثح زوجها، يوف الزأْ إدامينت، صل؛ 

٤١٣^يءبجغ؛و١،محمِة•••••••••••••••••••••••
٤١٤•••••••••••••••••••••••....•••الحرب أرض حداِؤ، يؤم أف يلإمام دلبمت، صل؛ 

٤١٥الإمام ُلاءؤ ثذ ايش يلوم ما 
٤ ١٥يلرما.لإشطاعةأمؤ؛رهم،وامثالأوامره 

٤١٥ممل-دبمرىلخكلبرومام 
ثممحلآفأنتجثجِساسمض

٤١٦احتطاب ولا 



حنبلأصدبق الإما|ٍ فقه ق اعاي ض المميق  ٧٧٠

٤١٦ظ:نلإوئ\2\زنووالإب 
٤١٧••••••••••••••••••••••الإمام محا،لإ؟كلئظهنيمحبه 

٤ ١٨منة......... الأكل يلهأ اكبمل1اراي زخد ؤإذا محل: 
٤٢٠..المحزوزه ثدعو أف إلا منها يوكل لا الخرقي• ممال الثنيتة، أحررت ؤإل محل! 
٤٢٠اذلخنم.إل رد0 محتليه التلد، قأدحاله كثثر، والعلف الطعام مى معه محل رس محل:  ٠١

٤٢١ففل:هقئوزأظ؛بجزلأظ 
والعلف،للأكل إليه ئاحتاغ محسا... اائزدس، دار متاحات مى أحد وش محل: 

٤٢٢

٤٢٢•••••••••••••••••••••••••••••••••••إئلامحها يعلته كفت، فيها كئتا وجل• وش ئضذ■' 
٤٢٤والأنلأب م ج

نتهمه.عل زيادة يعطا0 ما الممل: 

٦خان.................... كدا، فالأ الفلأنية... القالنة عل م ش مال: إذا فصل: 
٧نلثه يله ا-قنربكافتا، قلِفي وش مصل: 
٧زلأ:ثثللأهوطأزمم محل: 
٩ّ.. ٠ ٠ّ ٠ ٠ ّ كثز...١ نإف وملاحه، وحيه، تائه، من القتيل عل ما والثلس،: محل: 

ثاب،سثةاسائم

٤١٢١..ا.............؟؟....ّ....ّ.. ٠٠...٠٠٠٠٠٠مالاةمارؤمحاف،
٤٢٠١^^اصدإ،فمحاإوألإها...........ّ........لأؤؤؤ محل: 
٤١٠٢ثتمنهاش١^،كبمة١^٤:>^الثزكاء........................ محل: 



٧٧١مر|سامضيءات 

--س-ب----اس■■^؛^^يصامأنعينس----اب---

٤٣٤•••••••••••••••••••••••••••••••••••سهمه مله حبص، مرص عل عرا وس ت مصل 

٤٣٧• • • الأجرة عثر ينثجو لم • • الؤثال• أهل عثر مذ ابهاؤ عل انئوجر ومن ت مضل 
٤٣٩••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ظ...^^(اه لحق ^ذا 

٤٤٠........ شهث،تريه... هآنزى الأميئسحيش، ^١ ؤإدا يصل؛ 
٤٤له أنهم اشمه تنفر ملم • • • إمحش ا لمنلحة الأبثر بمه ومذ • مقل 

٤٤١تهمه...................خر مقامه وارثه مام الثنيمة يعدإحراز مات ومذ مضل؛ 
١٤٤ ئنأخدi؟،ءهفرزاتان........................ دفل:أذاثاَلالإم 

٤٤١٠٠لبمضهم الثقيل نبتلر عل لكف لإل بمص، عل العايمثذ بمص محتل ياما ًنل• 
٤٤٢•••••••••••••••••••••••••••••رحله إخراي، وجب • • • اشمة مذ إذ ومذ لفل،؛ 
٤٤٢٠.٥جمي:ضاصض..٠^^كانِفي 1ا \وقفز: 
٤٤٣•••••••••••••••••••••••••••••••القننة مي، اشنة مذ الإع للامثر وقور لمحل،؛ 
قادركةالمنلموذ، عليه ظهر ثم • • النلمتذ• أموال مذ اُلإب أهل، أحدْ وما مقل،؛ 

٤٤٤منجه مبل، صاحبه 
.٤٤٦.٠٠٠.٠٠٠٠.......٠٠٠

٤٤٧......لي:دنلمحةالدئة، أفل أن المنلمذ، مذ -م م افئار ءو نإف مقل،؛ 
،liyuولإ ا1نومير؛(، ^٨١^ عليه شيئا الغمار من المننئول عم  jjjمصل: 

٤٤٧ءناحبم،دهزسم 



اسمقضاه1نينيصالإئماسبجص ٧٧٢

٤٤٨...........شئواالإنام، شرإذن اي م نثتهَيلم لا م؛ ذخل نإذا ممل: 
٤٤٨١...ابّاب.ب.ا...٠٠٠٠......أجنيه قلة اشمة... حفظ عل ثمنه اجز ومذ قفل• 
٤٤٩عنيمة...........ا..اا.ارؤ.... قهو • ا-اسش.. لأمير ايزد_ا ائل أهدام وما قفل: 

٤٤٩اهائ ظ:ئِنش.مالإنا؛لإ:ؤنيا
٤٥٠الخمس نسمة باب 

•• •• • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • .• اممه لرسول سهم محةأسهمت عل اُمحس يمم 
هاجمبتتي المربى ونهم لفل؛ 
•• • • • • • • • • • • • • • ..■ ....• • • ّ...• له. ئهولثغثرلاأب اليتامى، ؤءثامهم قفل؛ 
زاشاكتنللفقراء اشاكن زنيي 

يبمباكمرلأطثافالزكاةؤ..؛..ّ..ّّ....ّّ...ؤ.ؤ...زتيأش 
٤٥٢ئنو:زلأخئِفياهمةانج 

٤٥٣;أبسماتيء 
٤ ٥٣ ٠.٠٠ ٠............٠ ّ ّ ّ.......... ّ. ٠. ٠ ٠ قتال.٠ بثر المثريذ مذ أحذ مال وهوكل 

٤٥٤اا...ا.ا.ا........اا.•.•.....كمانهم قد>ر المنلمذ مذ للمقاتلة ويزض ممل: 
٤٥٥القاتلة أنناء فيه يكتب ديوائا يضع أف يلإمام ييّض، قفل■ 
٤٥٦•••••••••••بمض عل تجهم مضل جواز أحمدل عذ الروايه واحتلثت ممل: 
٤٥٦•••••••••••••••••الإسلام دار محوثعِفي الطريق، الحرُب، أهل ثذ صل ومذ مقل؛ 

٤٥٨اكنوثة ١لأنصين محم ثاب 
٤٥٨.......٠٠٠..........٠٠٠.............يئتة، ونقسم النلمئ يآيدي اضر الأرض 
٤٦٠......•.••• ٠٠٠٠رالإJتماغيه...ا-قراجِفيالعامرالذ-ىيمكذزرعه، ونجن،ممل: 

٤٥

٤٥

٤٥

٤٥

٤٥



٧٢هو|سامضوء1ت( 

٤٦١أهلها.............................يإسلام الأزض هذ.ْ حراج ينمط ولا •' مقل 
٤٦١••••••••■••••••••••••••والكثم الملل مى الأوص محمله محا الخراج دينثمت ت مضل 

٤٦٢..؛؛......ؤ.......؛؛.؛بّّبّّ 1زطاو ئدثاضرئاغقدثةيائه أحمد:  Jliهضو: 
٤٦٢اااا....؟...ب.٠٠٠صتات.........بّّّ.؟.عثر ل عمّتان عثز وا-إزث محمل: 

عل^٠^١ وبئ • • العايمئ• بئ قنمته بئ ءو محالإمام عنوة، هتح وما محفل؛ 
٤٦٣المنلمئ 

٤٦٥َانامح 
٤٦٥.....٠ ّ......ّ ّ ّ ّ ؤ..... ؤ ّؤ..... ّ ّ ّ ٠ ّ ّ ّ ّ الئار بيع 1لأَنان هورصد 

٤٦٥مانلتدلأصمح(كانج 
٤٦٦الكماو جمح عقيم ؤللإمام لمحل• 
٤ ٦٧... .٠  ٠٠...........١ ١ ١ ١ ١ ء.....١ وعإوْ مى عثه يدو بجا الأمان وءئم>ل يمّو: 
٦٤ ٩ ّ . ٠ روايات ثلاث عقيه اأنللم، فانكز أمته، أئك الخربأ محادعى جاء وش يصل: 

٤٧١صِفيدارايلألأ...نئمخsاتالإغم... 
الحمى،كم ليمثح الأماو؛ متهم رجل يطلب حمنا، النلمورز حصر وإ0 محصل؛ 

٤٧١إعطاؤه حاز 
قكانوا مدة، عندهت؛ شم أف ثزط عآطلةو0 أسوا، الآكمار أنز ؤإدا محمل: 

٤٧٢أنازمنة 

٤٧٤الهيئة ثاب، 
٤٧٤الخزب موادعهأهل ومعناهات 

٤٧٤بمدة...............ّ........ا.ببب مثيرة عم مطلما الهاو.ئة عقي. محوز ولا محصل؛ 



صضاه1نينيصالإئمأسبجحنيل ٧٧٤

٤٧٥دفو:زمزاهطءهمظو 
٤٧٦• • • • • • اوجال من الخريب أهل مذ جاء من رد ثزط اكص عمد رمحرِفي مصل: 
٤٧٧..............الهدنة؟ -ممد ئاّدا؛ؤ؛ثهوظل ال4وثة ِفي ثزط ظ0ِ صن: 
٤٧٨١١-؛ا...ؤ......................الزئاء نجب مدة، عل الهاو.ده عفدت وإ0 صل؛ 
٤٧٨١١٠صهاثه.ّ.......................لزنة منيم، عل ئسا منهم ومذأيأم، صل؛ 
٤٧٩••••• ١٠٠٠٠•••...••••عهدهم انقص قثاو... العهد ^^ ١١وإ0مصأهل صل: 
٤٨٠عهدهم إلتهم محي أف جار ميم، العهد يمص الإمام ■حاي، ؤإف مضزت 

٤٨١الدمة عمد ثاب 

٤٨١الإمامأوثائثة مذ الدمةإلا محووعمد لا 
٤٨٢••••••••••••••بنهم صار ••، المجوس• أو الكتاي،، أهل دين ل يحو ومذ قفزت 
٤ ٨٢٠الخزيه.................................منه أخدن الدمه، عقدت!ه زنى صز: 
٤٧٤الزكاة.......... برية ا نكال ثعلب بنير صارى مذ ؤيوحل صز: 
٤٨٥٠الخزيه...إلا منهم يمل ملأ وعإرهلم النصارى من الكثان أهل تائز قأما صل؛ 

٤٨٦ففل؛زلأجزثةممن 

٤٨٧■محمذأنبجاضالأثل•••••••••••••••••••••
جزثة،بعم الدمة عمد قطلمثوا عليه، جزئه لا أومذ ساء الحصن كالِفي نإدا صل؛ 

٤٨٨أجت؛واإمحا 
٤٨٨حول ا-يريهِفيآحركل وتجب قفزت 
٤٨٩••••••••المسلممتذ مذ يمر:ثم مذ صيائه ابزية مع عليهم يثرط أف ومحور صل؛ 

٤٩١الإظمسئأنلياك صل؛ثب،



٧٧٥إهورساإوتىوءاوا 

١٩ ممد............. محدد إل ثئثح لإ ي، وول ئزو، أز الإنام، نات إذا قفل: 
٩٣الدمة أحكام من اقأحوذ تاب 

٩٣الدثةإلأَثزق نحد محوز لا 
٩٣ئزئيءاشمحضامحِفي1زبمةك..ء.ء........................ هضز; 
٩٥.....٠..  ٠٠.٠ .٠ ّ....٠ .... ٠ ٠ .٠ ٠ ؤ ٠٠اكلمن.عند الجالمن سصدئولِفي زلا قفل: 
٩٥......ا.....ّ..بب ٠٠٠اكلم؛ن ->يرامحلم يناء يغئو بناء إحداث من وونتوو0 قفل: 
٩٦وثنمفين1ءارامح مضل؛ 
٩٦والكنائس................................... البح إحداث من ويننئوف قفل: 
٩٧الحجاز شقر من ؤبمثوف مضل؛ 
٩٨الحزم ذحوو من ويمثعول قفل: 
٩٩.........ؤ........  ١١مسلم......ثعثرإدن ابل مناجي لحول لهم وليس قفل: 

ءًء .٠  ٠٥٠ الذمة أهل حفظ الإمام وعل قفل: 
٥٠٠....................يشمُاها:ءا

ماعلته ولحب يمحه••• ءميمةِفي ينممد i، الدثة، أهل من ءرما أش ومن قفل: 
٥٠١آكلم عل نجب 
٥٠٢العئوو ثاب 

١٥٠٢ اقال.٠ من معئ ما عئر ينف مئه أحد عاد، يم عزثلد"ْ إل الدمة أهل امحرمن ومن 
٥٠٤ص؛ \ذثؤأي يوحدق زلا قفل: 
٥٠٤ولآنجنِفيأضمحمحةذئانحر مقل؛ 
٠٥ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ .١ ٠ ّ.٠ ّ ّ ّ ّ ّ ١ ......١ منه..١ يآحن. منمملثنأك، العاثر عل م ؤإذ ئضل: 
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٥٠٦العهد به ينتقص ما تاب 

٥٠٦...........................................أساء ثلاثة أحد الدس عهد ينقص 
٠٥ ٨ ّ..............١ ... .....٠ أساء أزمة ( JUفته الإمام ئؤ العهد مص ومذ مقل• 

٥٠٩كتاباص 
................................ّلأ....اا..ّ.ه.ه

٥٠٩أصئمح_، أزمة عل واليم؛و( ت ينل 
٥١١قإن هنل• 
١٥ ٢ ّ . . . . . . . صماته من أوصفة مال، اممه أنماء من ُانم إلا اليم؛ئ سعفي ولا ت قفل 

٥١٢٠ؤأ:ةائاضِثلأثأسام 
٥١١٢ئنّمني ثممسم مال افه وصمات قنل! 
٥١٥ثلاثه المن، وحزوف قمحل: 
٥١٧زمحاب ممل: 

٥١٨أتم وإلح1م،بالإوجمذالإةم.•. ممل: 
٥١٩يمينه..........ثعقد ثم . ٠ يمينك. ِفي يميني آحر: ئثال وجل، -ئث وإل قفل: 
٥٢٠•••••••■•••••••••••••افقفثر وتتذ بمنيه الإل محتِفييمثنهثع، وا-قالث قمل: 

٥٢٢البجن ئانة ؛اب 
مأأه.....ؤ.ا؛؛........مزاث،أز:س.ؤ...؛؛؛؛..

٥٢٢ومه..•••••••••متؤ، أو يكنوهم، أو مثايذ عثزة بملعم أف ق محت وهو قمل؛ 
f٥٢٢٠ ١^١ شل:زإنهابمنأخأة 



٧٧٧؛هواسا،وثوءات 

٥٢٥كمازة..مذ لتر محت، واحد، ثيء عل ممره أيإيا حئم، ومذ ت مصل 
٥٢٦.......واحدajlls" aIIp  0أن الد.م، محت، ب1لمنآن، ومذ ت هصو 

٥٢٧

٠٢٧

٥٢٨ّّا..ؤ..ّ...ّّ.لأ...لأؤ.ؤ؛؛..ّ....سهملهُ
مذ\>وإ تنز بمتفي مجها، سبب لمحنه وكاف ييه، له تكذ لم ومذ ت ينل 
٥٢٩الكظ 

١٥٣ ّ ّ ّ ّ ّ ٠ .٠ ٠ ..٠ ٠ ....٠ ٠ ّ . ٠ ٠ ......٠ .١ .١ ١ عنة.٠ وعكث،طئبجا ذلك، عدم هإ0 يهبمو: 
٥٣٢...... ؛٠.....٠  ٠٠..........الامحرنشئ،ئةبجاثازلة ١^؛،، ئدم ^ شو: 

٥٣٢.............. ١^١٤ زهذازتثه الأت؛ائالئزظب.. أخدئا: ؤالأَنلإاةثلأةأنمام: 
٥٣٥الأَّلإاةي.ّّ.........ؤّّّّؤؤ......؛ؤ؛لأ.لأ.ّ.؛ّ؛ا..... شل: 

٥٣٧٠ش،امحالئِفيتي.....ّ.ّ..
٥٣٨مصناهملإةثجمذمح.ا.

٥٣٩اوهاذة تغ ثوم U زالإداء: شل: 
٥٤٠زاث.زمزاشاع...

يتولدما ولا رسا، ولا حصرما، نمنه ثثثاول لم العث_،، عل حلم، ومذ ت نحل 
٥٤١الشط مذ 

٥٤٢اءلأحيل....وا-والأنوز٠، ا-قواسلم، ساولتالهة ا-م،، ومذحلثعل تحل؛ 
٥٤٢ظ:نائسإمحامطهم 

٥٤٤حنث،..اا....ّ.............ّ...محتارا، ماJحلها ذارا، يد.حل لا حلث ؤإل ضل؛ 
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٥٤٤وأقله....شه لقروغ اُ يمثئث اقتفت منها، ليحرجن داو عل حلم، ثإف ت مصل 
٥٤٥ ٠٠٠.............إديه بعثر أو دية، ثإ إلا "مج لا أف روجتؤ، عل حلم، ؤإف •' ممل 
٤٥ ٦ . ٠ ّ.٠ إروج ا-يمكنه زمنا فيها ئاقام هوساكنها، دارا ساكن لا حلم،ت ومذ ممل: 
٥٤٧ؤ حنن، الثاكنه، داسدام دلأنا، لأنثاكن حلف1، ؤإل ممل: 

٥٤٧يُ،أزلأبجث4ُ،سُ؛.....................
٥٤٨............... ١٠م حنث، • • • كلاما يمنيه وصل يم كلمة، لا حلمؤ ؤإف ممل: 
٤٥ ٩ ّ ّ ّ ّ ّ منه ههزنم، منك، حمي أسؤق حز افرفنا لا •عريؤه: -كل حلم، قإف ممل: 
٥٥٠واحدة.... صربه بيا وصربه مجمعها، أنواب، عثرة ليصربنه حلم، ومن ممل: 

٥٥١يئا،َلإ:يبجمسمؤؤّ.ّّّ....ا.ا............لأ. 
'ُاهه.....لأ........ّ.....ا...ا....ّ..أحدممامثعل سيئي، لامعل حلم، ؤإف ممخمر: 
٥٥٤حنئ،.ؤ........بب.............. يعله مذ سيئا، معل لا حلم، ومن • ممل 
٥٥٥النير ج

٥٥٥ّ.ّ......... لأتصددذ مالأ ، ٠٥١ررقي إل أو: ^١، أإعل أف عو فه مول: أف وهو 
..ّّّلأ..؟...........ّ.ّ....ّ...هههوااعم,س_،اللجاج ثدر ها: أحن. أفثام: وهوسبعة 

٥٥٦افثامحا اكافي:القنب 
٥٥٦تيلث،:محش.....اؤ....لأ..ّ..ّ........ءء.ءّ.....ّ.ب....ا..ا. مضل: 
٥٥٧اكتباوئ:محص صل:
٥٥٩القنباءقاط:محاتامإ ممل: 
٥٥٩رمصال..........ّّّّّ....؟...... فصادفن، ملأن، بميم يوم صوم ثدر ثإل ممل: 
٥٥٩ندناكلي الق1باصز: ممز: 



٧٧٩ههرسامضوءا|ت 

٥٥٩الئ.ثةلإتا اثع:ظئ ابم؛هضو;
٦٥ ٠ ••••••••••••••• يوم صوم لزنه ^٠، ولم عددا، سم ولم صياما، ندز ومن قفل: 
٥٦٢صنه ما أجزأه الصلاة... أو الصة1م، عدد من ث1ئا أوثه عئ ومن قفل: 

٥٦٣لإ:يظافالإ...ب......ب..س...س...س....
٥٦٥••••••الم-دين ؤيوما ومصان، ثدؤْ يدحلِفي ئأ معينة، سنة ثدوصيام نإف قفل: 
٥٦٥•••••••••••••••••ثيء يلرمة لم ليلا، قي•؛ ئلأن، مدم ي صوم ئدو وأل قفل؛ 
٥٦٦•••••••••••••••••روايتان قمته الإسلام، حجة وعليه العام، اُلإ يدر ؤإدا قفل؛ 

٥٦٦••••••••••••••••••••ضالنإارمح،َلإةل؛ئمحماو 
٥٦٩

٥٦٩الخفاةمشمامما:ة 
٥٧٠اهاية عئد اوزق قفل: 
٥٧١للماخيعنزةأئةاء ويشرط قفل: 

ظتوبجاأف؟كولمياينتيش
٥٧٣••••••••بجئهالإنام،محسممضهالإنام 

٥٧٣جاز.....لقأحتكلمسهنا، قحآكناه للمصاء، مىينئح رجلان^ تحاكم يإف قفل؛ 
٥٧٤نائز.لأ.ّ....ّ....ا........ؤّ..... ئاصتن الناجي ازلب. ل زغوزأذثزه قفل: 
٥٧٥.٠٠٠ا.ّّ.......اااا...معم م، بمن. بفم أل هل المشاء ثمليده تحور ولا قفل؛ 

٥٧٥زلأة...................... النيدبجا عيس،مح،إلإه ل قاصا زلأة ةطل:إذا 
٥٧٦ؤ.٠ ّ.... . ٠٠..٠ ؛؛؛..... ذلك، الإنتخلأJ،،َللم؟5ذلا ض زلأة نن ه* ثإو ئضت: 

٥٧٧••••••••••••••••••••^ي،ولأيرل>--ِفيمحمفىمثه 
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٥٧٧ثَلأمحزوئأنمحمف هضز: 
٥٧٨نَلأمحرلُأن؛زمحوم نحل: 
٥٧٩والأزاءثسي.ى.........س....سَب...„ب..„.. ال؛ح ساتر أف ويآئرْ تحل؛ 
٥٧٩حئور يلثايي و:ُو نخل؛ 
٥٨٠والعطس........................ ا-ءوع، ولا العشكا، حاو ق مضي ولا تحزت 
كلإليث بجل وابع إوز موصع ل للمحا اهس للحابج( وبمثب نخل؛ 

٥٨١أحد 

مىأوس؛وحا كهولأ أماء ١^٠ ا-قثوم، لإحصار ^١١، إل ا■حتاج ^١، تحز؛ 
٥٨١الدين أنل 

٥٨٢حبما ويتخذ تحل؛ 
٥٨٢كائنا يتخذ أل ؤنجغي تحل؛ 
٥٨٢................................. يمل لا ئشن شهودا ولاثتخد تحز: 
٥ ٨٣الئهود. من عدالته جهل من أحوال نئم ف يتم مثائل، أصحاب ويتخذ تحل؛ 
٥٨٥••••••■•••••••••••••••••••■•• • ائى ثن أمل من والتحديل ابرح ولامحل نخل؛ 
٥٨٧معذل،حكلمبثهاسم....بب ؛ست،عأوالته،محالا1نهودعلئه: iJتحز:
٥٨٧ثهادته..حكم ءرد_ا، برمن بمديبلل الحاكم عند مهد ثم عدالته، ثست، ومن نخل؛ 
٥٨٨م،................... ني. كل أهل من الفقهاء محلتؤه محضر أل ويسّتحذ، نخل؛ 
٥٨٩....ّّّ....اه........ّ.ّ...... كانييكا:اسمأه..ؤؤؤتحل؛ 
٥٩٠■••••••••••••••••••••••أخواله أعدل عل تحائه محين إل الماضي وتئرج نخل؛ 
٥٩١مةأتجوج ث:ثوأفي تحل؛ 



٧٨١الوضومات هبموس 

٥٩٢و1إخمإ(ع دصل;مينظئقمالأوصاء 
٥ ٩٣امحوم j المامحي  jpى ؛اب 

نالخطاب............مههسنوالأضومثامح1س، 
٥٩٥...................... ( jjSiilالأول قدم ممث، خصوم الئاصي حصر همإدا يصل؛ 
لزمتهالحكم، محلس إل صاح؛ه أحدحا ميعا حصومة، امحن ثئ  ijis^إدا قهلأ 

..٥٩٦

٥ ٩٧المصاء بقة ثاب 

٥ ٩٧.......... دغوا0 مبمح سقا عل ألحدمحا ئادعى حصإن، الماصي حصر إذا 
Jjal : عائلا، سه شيعي كال ثإلiLsjj  ٥٩٩.....٠٠٠٠٠٠٠٠عثه..الملعى يمتن عل

٠٦ ١ ٠ ٠ .٠ .....٠ .٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ّ •جنحهتا.ّ. له أو حصمة يعلم قلم ؤإذاسهدساهدان، قصل؛ 
٦ ٠٢ي...........ثَلأ لحد ِفي ملمه قمح؛ قزأذ لإ الحال، الحاكي ي ثإذ ممل: 
٦٠٢......... الاJ به ينضد أوما ، اآاJ( ِق ءاو.و واحد ساهد ؤإذكاف!لمدض ممل؛ 
مح،َيئامحبخ.ّ...............ءء..ء.......لأمهآنتش ممل؛ 

٦٠٤الثصاءعلالثائك،وحكمكثاك،القاصي ثاب 
٦٠٤دعزاة...ثنتغ لي تنه، سه زلا ١^. عن عاو_، زجر عل نجزثدعي لحم إل 

٦٠٥....  ١٠٠ُه...عنده؛ ثث، بجا آحر قاض إل يكب أف للثاصى ويجوز قصل• 
٦٠٦........................عل.لأن ساهدان به يشهد أف إلا الكتاب يمل ولا ممل؛ 
ؤالننJالكثاب، ثثول بنتكئوب؛م خاز غزل، أؤ ١^، نإذ ممل؛ 

٦٠٧ملأن.....ان ملاق لنت، دقال؛ امح؛، قأخضز ١^، ١^١<!، نضل زإذا يضن؛ 
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عندهبش بإ مسه عل ينهي ال له اكؤ سأنه الإمار، حئ عنده سن إدا مصل! 
٦٠٨ثنالإهمار 

علالإمام ؛ ٧٥١عد ماخئ يلان، ابن محلاذ اكاصبى حفر المحفرت وصمه مصل؛ 
٦٠٩........بس

٦٠٩................................ ijyبل ؟!١،  jSqخكنت ئ1و: ون شنو: 
٦١٣الستة ;اب 

٦ ١٣ؤالإ-بمع.......ّّءب؛ؤ؛بؤبا...ااء............ثاائنه ١^ الة1تة: ي ١^ 
٦١٣بينهم......مسم ثاسئا يتصوا وأف أمسهم، وتحوزللتزكاءأذمتيّهوا قفل 

٦١٤الأو..............................ْئ:نت،اكاف؛ أ0:>زيى زم\لإي قفل: 

٦١٥صرر..............عثر من الأحر قآيى القنمه، الثرنكإن أحد طلب إدا قفل: 
٦١٧محلثه١^،زأئكنتايث...ّ...ّّّّّ.......ثإفلكفسةأنص قفل: 
٦١٨شم...بغضها وِفي ثحل، بغضها ق محلثه، اوأرض دور سه، لكف ؤإف ئضل؛ 
٦١٩٠....٠٠٠طولا.مننتها محا أحي. نطلب حائط، مذكلهإ بئ كاف ؤإو قفل: 
٦٢٠الرنع..يوف الأرض فنمه أحدخا قطنن، مزروعه، أزض سه، كاف ؤإف قفل: 

٦٢٠ممخاصاأفاناياك;ة. 

١٦٢ ^ ننافعها؛امحا:أة... فننه نأناذا من، سة كانن، إذا قفل: 
الثّه،ليغدو الإ الث.هإن، ان.ل عدد الماسلم نحمي أذ الق1تة وصفه قفز: 

٦٢١بامحزاء 
٦٢٢................. ٠٠ئآيغث؟ه، فستةإيار، الحاكم قاسي ثإذاسلم:ثه، قفل: 



٧٨٢ق،وسامضوئوا 

٦٢٣ألا.ج.....ب.بسب ^بج،لإبمو 
٦٢٤القنمة.................. بطلت منشثما، أ-حي.محا ثصسب يعفس ظهر ؤإف ت مصل 

٠ّ٦٢٤. ّ ؤ.... ؤ. ؤ ؤ ّ..٠. قفمحزماثتصتنلقالركة. \ق\وه اك؛ إذا صل: 
ثدحلئفيإ ثريكه وبئ سه القنمه ا-ظكلم الشريكق أحد تال ؤإذا مصل؛ 

٦٢٥

٦٢٦الدعازى ثاب 

٦٢٦.ّ....ؤ.....ا.ّ.. ذ\إو\و........؛.....لاتجإش 
٦٢٦قروطه ذكر لرم نكاح، عمد ادعى ثإف ت مصل 

٦٢٧.. ٠٠٠...٠٠لتدكزة ه تأَلهاةاكلم الومى،ئلإدتجة، ِفي ذي ثزم  Ujقضز: 
١٦٢٧٠٠^ ظوق مذ  ikنئئزذكزث مزم، الهكاخ \1بيز1ذا مقل: 
1٦٢٨فيضنيؤ. نآ مماو: أكا... أفيضثئ قاو: ت،  JiuUlنالا؛ض ^١ محفز: 
٦٢٨....٠.١١.١.ّ.٠٠لة..ا.يته زلا محأئكزه، . ٠ ٠ س ق عنتا رض عق ؛دعي ^١ مقل: 

٦٢٩ظءداملكزسبجائأبالأّّّ.....لألأ...دفل;زإن 
٦٢٩ز1ذاظوئ........ّ.ّ الآ.محتر، زأنكز ذكة... الدو امج1ئ ام محإن محفز: 

٦٢٩^صمكلزاجبجائlياهؤا.٠.........
^.Ijم ز1ذام :^1، لا أنث دا>ف عيعنا، ثد ِفي ي ص نإذ مقل: 
٦٣١أبالة ٤٥١مئة 

٦٣٢^مم،دامخانيزذدقثاكئلئّ..ّّّ.......... محفز: 
٦٣٤ال،ثئكاتهه......................ؤاؤ.ؤ.ّاا.ّ.ّّ. ءإِنايرأئثذ>ْ محفل: 

٦٣٤ئا;ثاياثئيزتيم1كه....... دمبدضل:إذاكاكِفيدويئاث، 
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ومدةزند، من انثاعها ١^ منهإ واحد كل يكز دارا، وجلان ثداعى ثإدا ممل: 
٦٣٥ته 

وانهزمقاف، يؤقةِفي إثاها ثاعة انه زجل محادص دار، ثد0 لكفِفي قإف ممل: 
٦٣٦:شئ؛عو 

وادعىنو، ١^ المد دادءى حث، يأنث، نلت إل لمدة: تحل عاو إدا مضل: 
٦٣٧الزارث،أنث 

متقيتين، إل الدعزى وعزيا ان، نسّعادعاها عى، تحل يد كافِفي إدا ممل: 
٦٣٨اثياكةفها 

ولاكلها، الاحز وادعاها نفثها، أحدمحا ادعى دار، أنيني كالِفي قإف ممل: 
٦٣٩:قَتي 

لهإعينا وحلم، عاما... نه وأحا وحثمه مايث،، ال^Jا٥ ادعىإسان ولؤ قفل: 
٠٦٤ المدءىعليه يآثهن ِقيدإنثان، 

أفبمحا واجب كل ئاش وكافرا، منيا ولدين، وحلم، رجز ما'ت، ^١ قفل: 
٦٤١.مدينه محةئُث،

وأنةنْأبيه، مزت، ميو محق ١^ ئادعى ^'١، أحJخا كال انى، حك!، ؤإل قفل: 
٦٤٢أخوة 

نبي،يخ؛ حم الدعوى سم لم وارثه، أيه إنسان مادعى رحل، مات، ؤإدا قفل: 
٦٤٢الإزُث، 

أندقها،< ٠١الزوحة مادءت١ ودارا، وزوجه ابنا وحلم، زجل، ونومات٠ قفل: 
١٦٤٣^٠;• إثاثا،ثأنكز 

٦٤٤الفزعة...........أزيمد الززجج، خاو اليت، ظع ق الززخان ثإذاثنازع ممل: 



٧٨٥ءوسامضوءات 

صثاهةكل اثة •>^؛j فيه، اش الألأت دلكنِفي ق صانعان احتلث ؤإن محل: 
٦٤٤لصاحبها 

سممما وكال اق5راة، الدار ق ثوْ,ء ق زامحرى الدار زب ثازم وإ0 ت يصل 

٦٤٥شماط...محهنا والمص، الإبرة ق فيها، الذي الداروا-ؤاط رب، احتلث ؤإن ت قفل 
٦٤٦إحداثه............ ينكى لا عمدا، أحد.جما ببناء منقودا حاتطا سارعا نإل ت قفل 

٦٤٧يصدقه........ّّ.ّ...لأ.نه، عندا قادعاْ عاقل، ^ علام ثد0 و كاو ؤإل ئص-لت 
٦٤٨...ا.........ّ...ا دعواهثمل لز نكاحها، قالعي صغثره، قيد.ه ولوكاو قفل؛ 
ماإلا ماله من يأحد أف يه ؟5ن ٢ ؤيتدله، به مث مى عق حق له كال ومي قفل؛ 
٦٤٨يعطيه 

٦٤٩قدالء.الحاتمء بم،ؤأئامخثاهتين،ممف، ةضل:ثإذا 
٦٥١الأعاوى ق الي٠ين ثاب، 
٦٥١المى....نعلنه علنه، ئآُكزالمدعى .. ٠ الماو يه يمضي أوما الاJ، مى حما ادعى ومن 

١٦٥٣^^اسامم4ِءنال............. زائالمو-ثهمبمأخاقفل: 
٦٥٥جوابه حني، عل ؤينشظث شذ•' 
المالقارت،ِو عل حلث مسه، ا-قصمِفي عل الدعوى كانت١ ومش قمل: 

٦٥٥والإمحات 
٦٥٦٠٠ّا......ؤ.ّ.؟.يحأ واحد. ل؛كل لزمتة قأُهز، حما، عه حما ئنه ادعى ^١ قفل: 
٦٥٧الشهاداج، كتاب، 

٦٥٧مرض وأداؤ٠ا وتحملها 



اسقضاهاشفيصالإئماسبجضل ٧٨٦

٦٥٧....صاحبها يناله حش تنقذ >تا،ولم عاي لائمي نهاية عنده كاثن وس I ممل 
٦٥٩رد وقى نهادثه مبز مى باب 

٦٥٩..............١١١١.ئزوطيته نهايته اقثوو الثاهي. يعكرِفي 
٦٥٩العمل أحدها• 
٦٥٩البلوغ ناش: 

٦٥٩المط زاكاث:
٦٥٩النطق ^١^; 
٠الإنلأ؛ ص:

٠الخيالة ءؤ: الئزط يفز: 
٢••••••••••••••••••••• • المحار من حلا ثإف زالئطرج، اللتبلأود رقترم يقنت 
٣^ م اللاهي؛ و مل 
٤ّ....٠ ّ ّ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ٠ ٠ الغناء.٠ يعجبني لا ؤمذآيثق: أحمد قال ممل: 
٦ّ ...٠ ٠ كهبيحه وميحة كحشنه، حننه كالكلأم، والشم مقل: 
٦..٠.......٠ ؤ.........١ ... ...٠ أولعمتة ويي الشهادة، قبول التهمة وممثع قفل: 
٦٦٩الخدربعدؤة نهاية ومبل ممل: 
٦٧٠....ااا..ّ.ّ......اا.ّ..... قهادئهوردث يثق، رور، بشهادة نهد ومن ممل: 
٦٧١ىادمح يم، دف...فتاب١، وش قفز: 
٦٧٢....... ٠٠ثاكناض..ّ.ّّ.ّّ...........الخد خلا محا الض. نهاية لأقل ممل: 
٦٧٣ّ. ّ. ء. ّؤ....٠. ٠ّّؤ ٠.٠.٠زمحوزذ4ائة١^محامحوزثهنقاذةاشاءّّّ...قفز: 

ام-ب--ب-----بب"-سبيادخمضلخا



٧٨٧هرسالوسوء1تا 

٦٧٥الئهود عدد باب 
٦٧٥••••••••••••سهداء أربعه إلا فيه يكفي لا ما احدئا• أسام'. ستة ئيم وا-اممويى 

٦٧٦محوف؛ههىاذةنم•••••••••••••••••• هفز: 
٦٧٧ثاصأمح••••••••بمتحيُب.ووفبجاذةئم 3ثل: 

٦٧٧^^Jنلأص...نمرؤا:ثان••••••••••••••••••••
٦٧٨••......••• وامرآتإزأ رجل بشهادة بثا الصداؤ(، ق الزو-جان ا-حتأوم، ؤإن ت يصل 

قفز:
٦٨٠مالأ،..ءاِذالإمحيامح.••••• 

٦٨١;ابماتياةةث!ئابجا 
٦٨١لأةوزئهازأداؤئا١لأضنم 

٦٨١

٦٨١••••••....••••••-••••• سسمتجفي:ءص صل: 
٦٨٢قلمآ.... اسهي• لذت يمل لم نإف علته، ينهي اف جاز حق، مز إساتا سخ ؤوف قفل: 
٦٨٢'....٠ ٠ .٠ ١ بالملك، له يشهد أذ محن لم سوه، مدة سسا إسان يي. رأىِق وش محن: 
٦٨٤زمزشهاذةاهم1لإءثاضة قفل: 
٦٨٤زلأهمزاتياذة:شمفاذيرةء،زاكئودلئ••••••••••••••••• مز: 
٦٨٥زلأمحزأن:ثيدإلأءيم فنز: 

٦٨٥.....••••....•••••••• ٠٠......سالإقائبجا.......
٦٨٦....•....••••••••••..•.. زششهدالزنا،ئلأدئذياؤافيثاوذ؛خاقفز: 
٦٨٧^^ضو،ضامحائوفيضايتال.. ممن: 





_VM^^يمؤئت 

٦ ٩٨حطأ.... مت1ه ئأم ثاهدا، وأقام عمدا، ؤلثه قتل أئن رجل عل ادعى ؤإن قفل• 
٦٩٩••••■••قأن٤زا٥ عثهها، له يدين محا عبدا رهناه أما رجلي عل ادعى ثإدا قفل؛ 

٠٧٠ الئهادة عن الرجؤع ثاب 
-،يّّ.......؛.ؤ....ؤء...ّ.....مبجانتيا،لإبجإؤا

٧• ١ ■■■■■■••••••■•■■■■••••••• ■ رجعوا يم قمل رجل، عل بالريا حمته فهد إدا ت قفل 
٠٧ ٢ ؤ........... ّ ّ ّ.. ... ١ ١ تق....٠ ؤ به، امحم ثني رجعا ئم محال، نهدا ؤإف ئضل• 
٧٠٣٠رجعا..................ثم بشهادتها، ئحكم عبي•، بحرية اسان فهد وإ0 ئضل• 
٧٠٤■■••■•••••■■■•■صمنوا الشهادة، عن رجعوا نم المريع، بمادة حكم نإدا قفل؛ 
٠٧ .٤ ٠ ٠ ٠ ٠ نهادتأم لامل خز أقم ثا0 اسان، نهداصوذبحدفزكاهم ^١ ت نضل 

٧٠٥••••..••■••■■■•ُه حك.لم ما له لزمحل رور... بمدة ■ • محال• لئ ومذحكم قفل- 
٧٠٦

٠٧ ٦ واجب بي دالخكم 
٧٠٦ئطل:ثلأ:ئبجئممحار 

٧٠٧■■■•••■■■........••..القس يوف محا والقصاص بالحد المي■ أهمار محبجح قفل؛ 
٧٠٩■■■■■■■■■•••••■■■■•■■■■■■■■■■■■■■•••صحح لأمحث بدين ازبمي ياقرار ت مضل 

٧١١■■■■■■.....■■■■■■■.....■■...اولألمح؛محلهُخاهمم 
٧١٢له■■■■••••••■••■■••■•••أمارْ بطل له، الممر وفي يي•؛، ؤ، أقربرجل وس مضل• 
ثقزاخاؤ...ا...............ّّّآالإنني..ؤكاو مماJ: ف، يآظث ل : أذائاJ قفل: 

٧١٤محاإتاة،َيطاعّ.ّ.............ءءلألأا......؛ ئضل:أذا 
٧١٦الإنشاء ثاب، 



اصضاهانينيصالإئماسبجينو ٧٩٠

٧١٦ونلأثممخو..ب..سس...............س.ب 

٧١٦ماض،ثلآِسماءعسسسبس•••••••"
٧١٧بماربمظِءاسلإ:شاليتِفيإمبي قضز: 
٧١٨....... القز....ئقئادننئو0 لكف ئدا، إلا المد ثؤَلأء ثة ثاو: ئ0 صل: 

٧١٨الأم....ض،لكنضاظإلاض هفل:ث؛ذا 
١٧ ٩ ؤ..١ .. ...٠ ٠ ٠ ٠ ء ء ء وجهان مميه انئنى، م يالواو، حمية ، Jpحميه عطنن وإ0 صل: 
٧٢• ّ ّ ء...٠ ١ ١ ١ ...٠ ...٠ قزات.٠ بكاواِفى أن: جنات، ةئِفي ى عمم. ]ه عاJ: ^١ صل: 
مالزنه شل، بكلام و1ةص.ئ... أز: ئووف دنهم ألث عق له مال: ثإدا صل: 

٧٢١

٧٦٣لزمهماأموه.اء.ااا حمر... ثنن من أو: يلزمني، لا أكن، عق ثه مال: ^١ صل: 
٤٧٢ ....... ؤ. ٠ .٠ ٠ ٠ ّ م،سير0ُ. بل وديته، هل دال: ثم ألما، عمم.ى له مال: ^١ صل: 

ءس:::::2
٧٢٦.................٠٠لزيد. بنا حيز • • لتمرو• بل الداولزيد، هن.ْ مال: نإدا صؤ: 
ادعاهاتم ١^١^٠^>،، ء؛ا له يأمز رجل، مادءاها الما، وحثث رجل ماُث، نإدا صل: 

٧٢٧م،فأولةخا 
٧٢٨

٧٢٨•••• ؤ ء... ء ؤ....... ..... ٠ ٠ ّ ّ ّ .. ٠ ...٠ ٠ مزة لا: محل ^١، أن: ٧، قو لا 
٧٢٨زالكثمءء.................ؤلألأ.بؤ.....ّ. ءنيةداضل بل قفل: 
٧٢٩•••••••••••■درهم مى بجزء مجبره مل رادا-لثراا درهم كدا عق لا هال: ^١ صل: 



٧٩١ضسامث>عات 

٠٧٣ ........................ إلته جنسها مسم ق رجع ألف، عئ له ت قال محإل قفل؛ 
١٧٣ ... ١٠.واحد ألس لنمه وقت،آحز، ق بألف اقن يم وقت، ق بألف أم ؤإدا ت قفل 

٧٣٣العبد من بجر؛ مقرا كال • • برة'• العبد هدا لهِفي مال• ؤإف مضل• 
٤٧٣ .١ ١ .١ ٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ. ... ٠ ٠ عش عتق ، ^٧١١٥م عني؛... عن. نهد ومن قفل: 

٧٣٥ثاب،الإمارباشب 
٧٣٥يبج؛كننةش...ممتجت....ّ....؛؛؛؛؛ 

٧٣٥•••■•••••••••• ••• إمراره يمل لم حياته، عإرْضِفي أن أبته عل امر د1ل قفل؛ 
^^لإيخبرتيا...قالثأطأنيلأدثا

٧٣٨م
رلممبجا، لواحدة رزخ رلأ رلد، ممحا واحدة لكل أمتان، له كاف وأل مضل؛ 

٧٣٩محبنطبجا 
٧٣٩س.1ينمبيِمحؤكانم...قفل;ئِنهنيل 

١٧٤ والاثار الأحاديث فهرس 
٧٤٣الفوائد فهرس 

٧٤٩الوصوعات فهرس 

Xأء *




