






يموصئ وهذا >ق بغير عمدا نفس تتل أو احمحانه بعد زنا او ابمانه بعد عليه ثت كفر ثلاث 
هريرةأبى عن ملمة أبى عن عمرو بن محمد ص محمد ن العزيز عبد أخيرنا التافهم( )قال مواصعه 

فقدقالوها فإذا اش إلا اله لا مولوا خى الأس أمحاتل أزال ا|لأ فال وسلم عله اش صل اش رمول أن 
أنصُلقال النافي أ~منا قال الريح اجرنا  ٠٠الند عل وحسا؟م بيمها إلا وأ*والهم دماءهم مي عمموا 

ينعدى ين عبداش عن اللي يزيد ن عطاء عن شهاب ابن عن معد ن الليث عن حمال بن بمي 
فضربفقاتلنيي الكفار من رحلا لنت ان أرأت اش رمهمأ.، يا قال أنه أخِره أنه المقداد عن الخيار 
Vقالها أن بعد اش رسول يا أفأقتله لف أمالمت فقال بشجرة مل لاذ م ضلعها بالسيف يدي احدى 

أنبعد ذلك قال م يدي قطع انه الق رسول يا فقلت I( تقتله لا  ٠٠وسلم عليه اش صل الند رمول فقال 
واكنقتله أن قبل ممنزلتك فانه قتلته فإن تقتله لا )I وسلم عليه اممه صل اش رسول فقال V أفاقتله قطمها 
قتلتهإن فإنك )) وسلم عليه ا؛نه صل االُمح، قرل ُعى ( الريب قال )  ٠٠قال الق أل؛قولكلمته قبل بمنزلته 

كلمتهيقول أن قبل بقتله يد ير الدم عباحٍ بمنزك وإك تقتله أن قبل الدم حرام أنه يريد M بمنزلتك فإنه 
قالالثافعى اخثرنا قال الربع اخبرنا .ثله آن؛كوزكافرالا يقولها آن قبل الدم ماح اذكان قال الق 

عليهالند صل الق رسول أن الضحاك بن ثان عن قلأبة ي ا عن أيوب عن عيينة بن سفيان أخبرنا 
بمقرنيلا ؛إصناد خالد بن ملمم أخثرنا (( القيامة يوم به عيب الدنيا ص بقيء ه نفقتل من U قال وسام 

قالم فغضب أحد له بدكر فلم ا( به ر  ١٠فمال بقتيل مر وسلم عليه الك صل اممه رسول أل ذكره 
II  أيضامسلم وأخبرنا اّرا( ق افه لأكبهم ا ١١الأرض وأهل الساء أهل فيه انزك لو بيدء شي والدي

اخبرنا(٠ الكنيا زوال الله عند يعدل المؤمن قتل  IIقال ومي علته الله صل الند رسول ال احفغله لا باّناد 
مكتوياالنٌ لل بشهلركلمة مّلمم ء امرى قتل عل اعال من  ١٠قال وّام عليه اش صل الق رسول اف الثنة 

.ا( القتل ل التنديد ع الق رحمة محن ايس عينته بن 

العمدفي القصاص إيجاب جاع 

فلاملهل١نا لوليه جعلنا فقد مفللوما قتل وءن ا! وعز حل اللي قال تعال الند رحمه القافي( )قال 
وهذاقاتله غير يقتل لا  11الفل ي يسرف فلا ا؛ وحل عز اللي فول ل ( الشافي فال )  IIالقتل ل يرف 

ثمءنيكون إمما فالقصاص 1ا القتل ي القصاص عليكم كتب IIوجل عز افه فال أعلم والند قيل ما يثبه 
هولن السنة وأباث لكتا؛ه القصاص فرض ذكره عز اش فاحكم يفعله ؛ ممن لا القصاص فيه مجا فعل 
؟_،وجد قال جده عن أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن ابراهم أخبرنا إ الثافص قال هور من وعل 
والضاربقا'اه غبر القال الند عل الأس اءا-ى إن ا| كتاب ولأم علته الند صل الند رسول مبق قانم 
قالالربع أخبرنا (( وملم عليه الند صل محمد عل النه أنزل بما كفر فقد مواليه غبر تول وص ضاربه غبر 

علابن محمد جعفر لأي قلت قال اسحق ي* محمد عن عيينة بن سفيان أخثرنا قال الشافي أخثرنا 
فيباكان فقال ١ وٌزا عليه اهتد صل الند رسول فراب ي كانت الق الصحيفة ي كان ما عنه افد رضي 

اللغةأهل وذكره اثام  11مح١لف وهو الرمدى صحت[? ل وءثله  UAsالق؛النخ ل هآكا-ا لأّكبإم ت قوله )١( 
مصححه.كتبه . النوادر محن وانه ٠ لازم الوباص  IIاكب وا، ■ متعد التلاق  II'اكب ان •ن والصرف 



ذكرهجل اش أنزل مما ممدكفر نمته ول غم تؤل ومن محاربه غيو والمحارب قاتله غٍر القاتل النه لعن را 
لتلأبى ابن عن سنيان أجرنا تال الثافص أجرنا قال الربيع جرنا ٠ وسبر عليه اش صل محمد عل 
فهوبقتل دودنا اعتط من ا، وّام عليه الزه محل الله رسول قال قال ليل أى بن عيي عن أو الحكم عن 
(اعدل ولا صرف منه يقبل لا وغصبه اش لعنت فعليه دونه حال فن اكتول ول يرصى أن إلا به قول 

حدخلت قال رمة أبى عن لقيط بن زاد أمحرءن ين سعيا- ين اللك عبد عن عيينة بن سفيان أجرنا 
لعلفقال وملم عاليه الد محل افه رسول بغلهر الذي أبى فرأى وّا،إ عليه اش محل اممه رسول عل اف 

هدامجن  ١٠وّمحر 'ءل؛ه الله محل الله رسول وقال رفيق أتت فقال محلييب فال بظهرك الذي هدا أعالج 
.عليه(( نحى ولا عليك بمي لا انه أما  ١١فقال به أشهل. ابز فقال ا( I( معك 

دونهوما المحل ق المحماص عليه من 

نحصأو الرجال س محتلم ل( ر وذلك الخدود عله نحب ب ض عل نماص لا )قالإلثاض( 
قانبالسكر الأ الغلبة ماكانت وجه باي عقله عل مغلوب وكل منف عثرة خمس أويستكول النساء من 

مغلوبغير بالة فهو القصاص عليه قلنا من ركا الصحيح عل الكرازكهى عل والحدود القمامحن 
غ؛روهو البالي الرجل أقر وإذا )قال غيره دون السكر من عقل عل والمغلوب عقله عل 

فعليهعقاله عل غلب أو جن م فاباا الخّاية وومحغا عمدا جناية جى أنه إقراره بجون بالغ عليه محجور 
إاكاءهم رقال منه الحق أخد دون عقله ذهاب بجول ولا مجاله ز الخطأ وأرش مما العمد ق القصامحى 

ثبوتهإل أخاج لأل بالرئة أقتله ول، الزنا حد عليه أقم ب عقله ذهب م ارتد أو زنا من فم بمق قر ولو 
نالتكالأملأم إل ترجع لر إن يعقل وهو له اقول ان إل احتاج وكيلك وهويعقل بالزنا الاقرار عل 

صغيراكانعليه جنت يوم كنت وقال عمدا جناية رجل عل جم أنه وعوبالغر ولوأقر الثاءهم( )قال 
وصمنهأقربه ما العاقلة يضمءن لر -١١ أقر فان ختنأ ماله ق أرمها وعليه عليه لأقول أن ف قوله القول 
لروإن منه قبلر عقله ذهب أنه يعلم فازكان بالغا العقلر ذاهب علبه جنيت١ا يوم كنت ولوقال مجاله هوي 

الناقص()قال المدهمؤدللب(ا إن ابمتث فعليه منه قبلت وحيث نى( ١٠الفامنه)قاد عليه انحى اقتد بعلم 
يثبتوهلز فإن ■، صغيرا أو بالغا أكال مأ١^٦٣ عمدا جناية رجلؤ عل جمر أنه رجل عل الشهود ولوشهد 

ولمجاله ل أرصها وجعلت صغير جناية صغيرجعال-إا وانا يقولكاث أو الحناية ينكر عليه والشهود بالعا 
القولكان جنونه حال ل عليه جنين فقال رجل عل جى ؤيفيق يمن رجلا ولوأن سه)قال( أقد 

أنهاثبتوا وإن هكذا أوإفاقهك١ن جنونه حال ق ذلك يثيتواكان ول بالخناية عليه الشهود ولوشهد قوله 
مءنوجه أو كان مرض اي ممرض عقله عل غلب مجن وهكذا القصاصر فعليه إفانه حال ق كان 

أوالكر ر عقاله ذهاب ندري لا وقالوا وهومكران جمر محنونا أن ولوأُبتوا الكر عثر محاكان الوجوه 
أذهبالسكركان وأن الخنون من مفيقا كان أنه ولوأثبتوا قوله القول جعك V به الذي العارض من 

غيِالحناية هذه جى أنه وآخرون عقله عل مغلوبا جى أنه عل شهود شهد ولو القول عليه جعلت ءقاه 
لهفشهد وبمف ض ث'ف ولو ممبه مع قوله القول وجعك لتكافثيا البينتن ألغستا عقله عل مغلوب 

■الفول عاي-ٌ وجعاِنا قوله نبك أعقل وأ،ا جنيت يا محو وقال عةأ.ه عل مغلوبا جى بانه شهود 







أح،-ممون أنه الأغلب مدت اسم بممه ولي مه عل فأعان يشرب أن ترك لأنع ؛;د و'\ عقل يلأ 
وإنبه محل •تلها من أحد كوت أنه الأغلب مدة الطعام نيا منعه الق، المدة ولوكانت ، الهلعام منعها 
وعغ'يحس به صغ بما أقدته وإذا ( الظس 1ال ) المل، صمن *تلها من بمات لا أنه الأغلب كان 

بالسف.ثل وإلا المدة تلاك ي مات •ان ومتعه حصه 

اممسيؤن امدء؛ا باب 

رحل،فلوعمد العمد ي أمره بعض ي للنفس محالف النفس دون وما ت الد رحمه ( الغانم رقال 
القسل الملاح عليه باق ما عؤ، ضا تاق الأصح لأن القصاص ضا ففقأمحالكن بأصبعه رحل عن 

أوبصرعا ذهب حتى تبمرأ فم فاءتلن٠ عينه ق أصبعه الرجل لوألحل أكروهكذا عل جاءت وربما 
حقاتسعت م ؛ ٢١فورمت رأسه ي لعلمة لعلمه ولو القانص( قال ر القصاص ضا كان اسجفن\ 

الخلمأحكم ي فكون هكدا  ١٣•يكون ما أما اللعلمة من الأغل-ا لأن قصاص ذبا يكن لر اوصحت 
صارتم أوأدمجاْ فأوصحه محدد غر ثقل له حجر أو محدد بمجر رأسه ولوصرمح، ( الئافص )؛ال 

فرماْحماة ولوكانت ، هذا تصغ أما الحجارة مرن وصفت مما الأغلب لأن القول نيا موصحةكان 
ضسا مخ لا أن الأغب لأن -U طض ض! ^٤١^ ص ١٠٠٠ضا يكن لآ أوث م ورمت فإ 

مامجل، به يمع أنه ١لأغلتv فازكان بالثيء أصابه إذا بنفلر القصاَركله فيه مما القس دون ما هدا 
إلاذلك يصخ لا أنه الأغلب كان وإن ، القود ففيه فيه فأصابه النفس ل الحديد ر بئيء يصخ 

وركهالقصاص إثبات ق النفس ل يصخ ما مثال عل وهذا العقل وفيه فيه قول فلا كان إن قليلا 
بالعصاالرجل إل الرجل يعمي أن الخلمأ مجن العمد قتل معرفة وجاع ( القافم )قال فيه العقز وأحذ 

١٠أو*تله من بمان لا أنه الأغلب الذي الضرب ءلهرْ ل أوبالميامحل أليتيه ق عصا أوقال ، الخفيفة 
الالذي الخلمأ العمد من هدا وكل أثمها وما بالشراك والضربة والصك والوجء اللمْلم من ذلك دون 

ينالقامم عن جدعان ين زيد ن عل عن عينة بن ّمان أجرتا الفاض( اتحقل)؛ال وب فه قول 
أوبالوط الخلمأ العمد محيل ز إن ألا ٠ ؛ل وّانم عليه اش صل اش رمرل أن عمر اين عن ربيعة 
الحداءخالد ص الوهاب عبد أحرنا ٠ أولادها ؛علوما ي حلقة أربعون  ١٣٠مغلغلة الإل من ماتة العصا 

)؛الومذ عليه اممه محل اش رسول أصحاب من رح)، عن أوس بن عقبة بن ربيعة بن لقاسم اص 
فيهيطاع الفعل ي عمدا وإزكان القتل j ح1لأ أنه قل مجن العاقلة عل هدا ف فالدية الغاض( 
وصفتمحا معي وهذا ( الغاض )قال منن ثلاث مضى ل والدية • القصاص فيه يكون ولا القصاص 

أنف يخالف والنظر الفقه أهل من أحدأ ألق ول؛ ، متله من يعاش أنه فيه الأغلب الذي الضرب من 
متابعتاوالمامحل العصا صرب عليه اويتابع بالحجر الرجل راص الرجل يشيخ ان قاما ، معناه هذا 

الرأسق الخفيفة والحديدة بالكن بالضربة القتل من أكر فهذا مثلها ؛عيصٍمن لا مثله أن الأغلب 
.الفناهر. ق منه احد يعيس لا ان واحرى محلا واعجل والرجل والد 

مصححه.كتبه فانظر. ، نقط دون I( لعب ٠ م أحرى وو ن نسخة j اتتكذ\ م : فوله )٢( 
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اسم ي الخكم 
و؛لنيفحدسه لقيته أحل و؛ن ب اختلاف لا الذي الخام الهم »ن I اش وحمه ( القافص رءل 

محاوزمحل إذا الخرب من الشريف وكان ، الترظي دية صعق الخيري دية يكاتت يه تأخذ مما'كانت 
يعضمفقتل يقتلويم يعدد إلا يرضوا لر وركا أحدعا فتله ام القبيلة أشراف من يقتله ؛ من إل فاتله 
قلل مل همم ندبا من اوبمص له ئالدا جذبمة ن ذمّ ابجْ علم فجمع زتمّ ن ثاص غى 

مجنرداني مملثون أو شاما ل تحول ت فال م وما قالوا هميها، يبي لا ثلاث إحدى إ فقال ناس 
واتللكب وقتل . عوضا مجته اخذت اى ارى لا م فاقتلها يامرها غنيا إل تدفعون او ال،اء محوم 

نجرعزني عرفم ند فقال فأتاهم محر له يقال له اينا فأصايوا يعضهم واعتنلهم محلؤيلأ دعرا فاقتتلوا 
إنهوقال الناقص( )قال معتزلا وكان فقاتلهم بشع محير فقالوا الخرب عن وكفوا يكليب 

اشوحكم هذا بعال لكه أحكيه الذي الحكم عذا الخاعلية ي به محكون ممالكنوا وغيره ذللث ق تزل 
دمجنيبرن الخاهلية أنحكم )ا والوضع منم الشريف عياله بين الحكم ي قوى بالخيل وتعال تيارك 

وجراحبدعاء بعضا يهللب اذرب وبعض رل الإسلام إن ; فقال يوقتوزا( لقوم حكا اش من احس 
ربكممن -تحين ذللي ٠ يوله إل (٠ القتل ل القصاصن عليكم كتب امنوا الذين أحا يا را فت،م فنزل 

عن*رّّى بن مجمجاذ ■ميا فال الشانى ا"؛ٌآٌّا فال الربح اجرنا • بمدعا الي والأية الأية ولجمة* 
ضبممعاذ نفرحففل يرعن التفهذا أخذت مقاتل قال محاذ قال حيان بن مقاتل عن معروف بكيربن 
إليهوأداء بالعروق فاتياع ميء أحيه من له عفي فن  ١٠فوله ي فال مزاحم بن والضحاك والحسن محاهدا 

ولا ١٢يقاد.ان له حق نمى بضر نفا قتل مجن انه التوراة اهل عل لكزكب الأنة)قال( ياحان، 
صلمحمد لأٌ.4 ورخضن يقتل ولا نحه يعفى أن الإنجيل أهل عل وفرضن الدية مجته شل ولا عنه بمض 

منمحفيف ذللي )ا وحل عز قوله فذللث عفا ثاء وإن الدية أخن. شاء وإن قتل شاء إن وملم عليه اش 
فلهذلك يعد اعتدى فن رأ قال م ; يقتل ولا ااا>ية جعل اذ الد عن محفيف الدية يقول ورحمه(( ربكم 

حياةالقصّاصن ل ٠ولكم قوله ل وقال ألم. عذاب فله الدية أخن-ه يعد قل مجن إ يقول ألع٠ عذاب 
يصيبأن يعفن عن يعضكم ينمي حياه القماصن ي لكم • يقول تتقونI( لخلكم الألباب أول يا 

ابنسمعت يقول محاهدا سمعت قال دينار ين عمرو حدثنا قال عيينة ابن سفيان احثرنا يقتل ان محافة 
راكساالأمجة لهذه وجل عز اش فقال الدية فيهم تكن ولر القصاصن إسرائيل بى ل لكن يقول عباس 
تال٠ ثيء أخيه من له عفي فن يالأش والأش بالمد والبد بالخر الحر القتل ق القمامحى عليكم 

محاI ورحمة ريكم من نحفيف ذللي حسان يا إليه وأداء فاتباع؛الخروف ٠ الخمد ق الدية تقبل الخفوان 
عباسابن قال ومجا الثا،ر( رقال آلع٠ ءن.اب فله ذللث اعتلءى؛عل- فن رر قبلكم مزلكن عل كب 

م. ذمااقم١صبى إذ اف4موجل لأن  ٠١١مقال قال ما زكذلك . أعلم بحانه واش قال ذاكا هق 
قالU عل دو والتنزيل عباس ابن نقمي أكرمن نه منال »وتقهي ونمها النسخ يعفن ل زيادة هنا )١( 

مصححه.كنه . ا،و ٠ الخ وجل عز الد لأن مقال 







خارأزكاتتذللث ف لنمي وليس أوالفل القصاص ق الخيار العبد لسيد عل عبدا الخاي 
تص*رهون وهو عتلا له أخد إذا أته إلا *رهون غبر أو *رهوُا العيد كان وسواء عنه ؛ريء جرحا ابماية 

ردالتصأص ممغ ولا ديته من نماصا محلحه أو ا،لرمن إل رهنا التل من له أحال ما يدفع أن بن 
أومات ان المد بدن »قام يقوم لأته أونماصا رهنا مححاله أن العمل أخذ إذا عليه جعلت إمما الرمز 
قاماهياكله ق الملؤلث لمالك الولد وأم الدير ل هذا ومحواء ممت م وإن له الخرام لنقص ؛ا-نه تقص 

وييماُيينته خل الدية اخذ فان الدية اخد او ثاء ان يقتمحس محساِءه دون الياء فذلك الكا|ب 
أنله ليس أنه تحاصى ما جناية عليه بمي وق ( الريح محمد ائب رفال عاله -ن - ... .نل 

القصاصنمجن بدل هي ألذي المال محييه عل ا أتلم,فد فيكون رفيقا فيصد يعجز فا-، ■له فثل ص فتصّا 
يالعقل ختار وإذا ٢ الثافص رقال كنايته ق يه ينعن اويد مرنر به أول يكون ر انعتا ُامحن أل. وله 

الخاىمال ز دان وإنكاد عمد وكل دوما وما النفس ل فهوحال القصاص فيه الذي العمد محتل 
أواخرؤحالولاة أحب وان الئافي( )قال ثيتا العمد فتل منر العافالة نحمل لا معسرآ أو مومحمآكان 

ولا JUبلا التل العقوق أخذت أين فن قائل قال فان لهم فدلك فود ولا  JUبلا امحل العفوق 
اشصل الق رمحول عنر الرواية ومن ٠ له فهوكفارة به تصدق فن، » ثناوْ جل الد قول عن قيل V قول 

قاتماقاثل قال فان ، العفوعته ق به يرعب شيثا قال او كفارة القصاصن عن، ١^^ ق ان ق وسل عاليه 
أحيواوان فالقول أحبوا إن خ؛رتن ين فاهله قتيل له قتل امن وسم عليه النه صل افه رمحول قال 

يامحذليس مما واحد والعفويلأ والعفويالدية القتل من القاتل من يامحذون هوفيا م له قيل ا< فالعقل 
ركهله ليس أن ليس  ٠٠يه فهوأحق معدم عنا محاله عن وجد ومن قالاا هوترلثإهعااتما ؛لفاتل ُزا 
الرجلقل وإذا الثافص( )قال ركه فله اخذه له ثيل مجا وكل هوله يقال إنما له يوجب ثيء ترك ولا 

إلاثاءوا أط ياخدوا أن اكول لأولياء يكون لأنه الةا-ل uل ق فالدية القال uت م عما.ا الرجل 
وهوشاءوا إن فيه حقهم اإذيكان ق ثان فحقهم واحد فات فإذا واحد دون واحد ق حقهم أن 

الخايحمجان فان الخرح ق القصاص ق الخيار -حل ال جرحه إذا للرجل وكذلك )قال حى 
القالمات مبة اي ومحواء الثانم( )قال الخايح محال ق وصمت حالاي ثاء إن الحرج عقل فله 

نماصكلها ق جراحان رجل جؤح فان 'اله ق وححه ا الأول المقتول فدية او•قره يقتتل والخاؤح 
يعضهامن اقنص ثاء وإن إياه جرحه لو واحد جؤح ق يكون ُ-ماكا جرح كل ق الءخبار رح 

واوصحهورجليه يديه قطع القاءص(كانه رقال فهوله كلها ق ذلك شاء وإن يعضها مجن، الدية واخذ 
١آ.ا' ِإن  إذاالموضحة أرش أخذ ثاء وإن أوضحه شاء وإ*ا ورجل يد عقل وأخذ جلا  ١٠يا لُ " ٠
إنمحوته بعد والجريح الهتتول ورثة وكذلك الئاضى( )قال بعض ق الخيار له الخيارقكلك١ن له كان 

إذاكانتأحبوا وإن العقل أخذوا أحبوا وإن تف—ه يكن لر إن الجرح أو ال'فر ■■ن لالم-ت اقنصوا ا'"حبوا 
ومنالفاض( رقال لهم ثان بعض من ؤيقتنصوا الجراح بعض أرش يأخذوا أن ص يأثن وإ "جراح 

وانمحمم ئاءوا 'ن يقتلوا ان القت؛ول فادولياء عمدا جلأ ر عشرة ؤءتل اكربواحد  ٠١احد ٠٣•اثنم'ا قتل 
كانتوإذا الدية عثر إلا واحد مجن يآخذوا ان لهم يكن ل؛ اخذوا ء'اذا •.اءوا 'س ا؛،.ي- ب'-حذ;؛ا 

رجلقطع وإن الغاض( )ءال القصاص خلاف وهى فيبا شنكه ع\_إ قدر ٢^؛ , ارجإي'ّلأِها فائ اادبة 
انلهم كان القصاص ورث؛ته فاراد ألجراح ُلاك *ن ُرجلأْ ياءاه المقطوءه ءا'-.تا م وجلبه ١ جؤ ر ياءي 

كانتوإذ؛ •لم يكن م يه صغ ما أرثأ ياخدوا _J؛C أن أرادوا وإن يصا>ب\ صغ 'ما يعv.مم١وا 









عبهأن أجيما ثولأن شإ مص عفومن أعر لر وتأل فقتله أحدالأولياء عله عدا م المصاص أولياثه 
أنأجيما ففتإ؛ولأن مجص عفومن أعم ب وقال فقتله الأولياء أحذ عليه عدا م أمحص فإذا المصاص 

انوالاحر منه اقتص الذي ااامتول القاتل مال ض الدية مجن فمسه منه اقتص فإذا الق2ٌاص عليه 
ديةمن نصيبه يقدر مجن٠١ عنه يرفع ماله ض حالة ديته واغرم منه يقتص ولر ء«؛ب ك عفوه علم ما حلف 

قولانمنه القصاص ى م ءلم لقد الأحر اكتول أولياء حلف محلف ل؛ وان وارثه محو الذي المقتول 
مالى الأول المقتول لورثة حعل منه يقتص فال ومجن منه قصاص لا والاحر مته يقتص أن أحدهما 

عفافإذا الئا؛ص( )قال القصاص مجنه أحذ لما الدية من حصته به تل وللذي الدية 'ن نصب-م القاتل 
.ورثته ذلك يدع أن إلا به قل القاتل فتل قاتم بالدية لهم الخاكم فحكم المماص الورثة أحد 

الخايةعاو4 انحى عمر اب 

فئعلبه انحى فقال قصاص نيا الحناية الرجل عل الرجل جى وإذا اش رحمه العاقص( )قال 
علهانحى ومثل الحاى عن القصاص سقط الخناية من عله انحز وبرا عل جنايته الخاى عن عفوت 

عفوهحاز ماله يل لا وازكان مجاله يل ازكان ليال عفوه حاز والمال القصاص له عفوت محي قال فان 
وهويلالخاى جناية من مات إن وهكذا شبا ماله من تأب أن له ليس لأنه المال لص وأخذ للقصاص 

إلاالحاني uل مءن المال واخذوا المال عفا علموْ U احلفوا ^ل عفا نعوه لا قالوا فان ورمحه سثل زله 
قدقال أنه ستة الحال العفوولوحاء له فيجوز مجعا والقصاص المال عفوه عل سنة الحال يال أن 

وكانالقصاص شل عل جنايته الخال عن عفوت قد قوله يعد الخال جنايته ى يلزمه ما عه عفون 
محدثومجا وفود عقل مجن عل حنايته ض لنمه يجا عنه عفوت قد لوقال وكذلك اونص دبة ضمجاله عليه 

وصحالحناية مجن بما فلم وقود عقل مءو عل جنايته ل لنمه  ١٠نحه عفوت ند ولوفال هكذا مماكان 
بالزيادة لأن ٠زيادت٠ا لنمه محزما وب نفها بالخناية لزمجه العفوما جاز غرها مءن ومات ممون أن فبل 

مةجواز فتجور صح م بما م وما كهة وكانت محال وصة تكن ولر عفا يوم له وجن تكن 
قاتلاكانيكون آن من الأول فخرج اخر رجل جرحه حى يصح فلم محالها المسالة ولوكاث الممصع 

الثالوالقول أبومحمدآ رقال بقاتل ليس لأنه الوصايا أهل مع ما يضرب جاثزة وصية الحرحكاه أرش 
هوالقاتلفيكون ياكمن أوقهلعه ذمحه قد الثال الخاؤح بكون أن إلا وصية له نجوز فلا غرْ مجم فاتل أنه 

عنهعفوت قد فقال محالها المسالة ولوكانت الناقص، رقال هوالقاتل الثال لأن للأول الوصية ولجوز 
العفومحال القود إل سبيل فلا الحنابة من مجان م وقود عقل من مما يلزمه وما في^١ محدث وما الحناية 

العاصمال ثك من العفوعنه جا; أنه : أحدهماقولان. نيا فكان مها الخاية أرش ال والفلر عنه 
للمجلوجب لأنه عشرها نصف الدية مجن عنه يرغ وهودها عقلها فعفا موضحة شجه ينركازكان 

يؤخذأن : الثال والقول فيه. عفوه محوز فلا له محب لر تما عفا لأنه الباى واخذ الحنانة ص عليه 
القولبنأصح وهذا إ الريح )قال محال وصية له تجوز لا فاتل وهذا نفسا صارت لأناا الخناية محمع 
الأولالقول العفوي له جاز وعفا سا محات م ورجلن يدين الحناية ولوكانت القافص( رقال محيى 

محارتلأنما الثال القول ض له محز ؤب بالموت نقص ذلك ان اكزإلأ له وجن الدية لأن الثك من 
Uركل والقوي العقاى محك عفون قد للرجل الرجل قال وإذا الثانص( )قال قا"ل وهدا ا نف















جراحهوكدلاث الثافص( )قاو الرجل يقتلن والنوم اإلرأْ يقتالون النفر وكذلك منأ1 أوامحص لها امحص 
ولأالنفس ر أتل ص الى الخراج ى أتدتإ النفس ز أندبا إذا بمراحها محا الى 

الرجلأولياء اراد وإن الرجل دية نصف فديا الدية أولياوط أراد فإذا الدية ز إلا ئيء فى يختلفان 
رقالالفل حكم محالف المصاص وحكم له االرأة لقتل تنقص لا الإبل من مجائة فديته مجالها مجن ديته 

اجلرأةتلت وإذا الدية ى إلا ثيء فى يخالفان لا وورثته الرجل وورماكولأة ارأْ وولاة الغاض( 
مت؛اتبل ميتا نائلها فإذا ، يزايلها حى جيما ى ثيء ولا القود فقحا يتحرك اولأ ولدها يتحرك حاملا 

أد*ونما بل *ما ذايلها وإن الغاض( )؛ال الإيل من حمى نمنما غرة وفته مواء أويعدم معه أو 
فخمسؤنأش وانَكان الإبل، مجن فاته ذكرا إزكان ديته وفته مجان إن فته قصاص ولا فسواء بعده 

فد'كرتالقوي محله ى علها من الرأة قالت وإذا الغاض( )قال امرأة أو رجل قلها وسواء الإبل من 
فاحبمجرصع لولدها يكن لر وإن ، حملها مع حثن مجلما أب" م ، حملها مع حى حبست حملا 

وان، له قالت يفعل فان؛ ، مرصع له يوجد حى أوأيامجا يوما الدم ول نفس يطيب لوتركن ال 
-٢١يعلم ل؛ إذا وكل.للئا حمل، ما ليس أن يعلم أو التحرك تضع حى انتفئرت نحنكا وجدت م ول-ت 
حاملاملما فاقص الإمجام ولوعجل ، ما حمل لا أن اوي*ُام نبرا تحى ملما يالقود انتفلر فادعته حمل 

بتلا عافاكه عل وكان له. المتص دون الإمام صنه ألفن فان جنيا، تش حى ا،لابم إلا عاليه قيء فلا 
جتين؛ا.الإمام صمن ُلما يقص حى اليإم ثل يؤغ فلم رجع م ملما يقتص بان لوقفى وكل-لك ا■لال، 

مجل رم 

علوتصادقوا القود يهللبون جميعا أولياؤهم فا؛ى نفرا رجل قتل إذا • الله رحمه الثافم( )قال 
ممنبقى ش ماله ز الدية وكانت اولأ قاله للذي اقمحى ينة يازلك اوقامت يعفى تبل بضهم قتل انه 

يبعثأن جاءه غترالن-ى كل أنه عالم إذا للأمام أحببت مجتفرمح، ولوجاءوا الغاض( احر)ءال تتل 
أوأولأوأومعل احر قل ى منه واقمى يفعل ب وان أولا قل ممن قله القود محللب فان وليه، إل 

إليهفدفعه له ول يقتل السة عليه فاثبت جاء وأبمم ، القود عليه لكلهم لأن فيه عليه ثيء ولا له كرهته 
ولوالغاض( )قال أولا المقول ول ال دفعه قله له ول يقتل البينة عليه فأثبت جاءآحر حى يقتله فلم 

يمئأن الأuم أحببت بئيء يقر ب فان القاتل، فول فالقول : أولا قل أيهم البينة  ١٠٠عليه أثنوا 
قتلهملو وكيلك • مجاله من الديات الباتن وأعهلى له قله سهمه حرج فأحم أولا ولته قتل أتم يلمم 

غابأو صغير وفحم كثار وورثته عمدا رجل قل وإذا الغاض( قال ) يلمم يقيع أن له أحيت مجحا 
بممرحى وعالهم يبغ حى صغرهم عل وحى يعملوه ب القود فسألوا بالغون وورثته عمدا آخر وقتل 
الإمامولودفعه الثافم( رقال ماله ى ديته ويحهلون القود فيبهلل القود يدعان والغاب المحغبر فلعل 

استوجبلأزكلهم عالهم ثيء ولا ميتا محيى فقتله'كان اولأ قاله الذي وتره ةتلآحرا الذي ول إل 
يهلليونجاءوا م احر وقل احر ورجل رجل ين" قطع ولوكان الفاض( )؛ال الكال عل دمجه 

وكفابمى رجل اصع ولوقطع الغاض( بعدم)قال قتل م والرجل الند *نه اقتص مجحا القصاص 
واخذأنصه أن ين الكف صاحب وحيرت الأصح مجن أقصصت القود يهللون معا جاءوا م ابمى احر 

صاحبأعش الكف مجن فانصه ولو؛ا-أ ١لش١ءهم( )قال الكف أرش له احن- أو الإصع أرش له 
٢٣















وكانالنول معا عالتبما واحداكان جرحا واخر جرح مجاثة رجل لوجرحه وكذلك . القول كلهم وعل *اتل 
وانالغاض( )قال عتقه صريوا وإلا ُات يان جرحه ما عيد منا-ا واحد محرحواكل أن القتل لأوياء 

أناشيل لول أن أحدهما : يا؛ولأن :اندةكان أوحاثفة غير;افذة حاممة جرحا جرحه أحدهما كان 
اعرزولا هدا بمنع أن أمنعه ب يالقتل المصاص واذاكان نافدة. جاثفة أو غير'افدة جاثفة محرحه 
فإذاجرحه كا أجرحه فأقول جرحه يمركبف من يه امر انما ينفه يليه أن القتل ول مذا من ُنيء 

أمنعهلر الذراع ينصف يده قطع أحدهم لوكان وكذلك ورالقتيل ونح، ينه حلت العنمح، صرب بقى 
لهأن و١لثاني قصاص. فيه يكون ولا يه يقتل لا جرحا إذاكان أمنعه وإنما مكانه يقتل لأنه ذللت، من 
دونيه جرحه لوكان ما يه يصنع ولا النفس دون ف،ا منه يه اقتص لوجرحه كان ١٠بمنع؛هكل ان 

ىيه صنع  ١٠ممثل أن؛أق يقدرعل لا وأنه عذيه ند فيكون فتله بلع لعله لأنه محنه يقتص ل؛ النفس 
عمدجراح رجلا الثلاثة جيح وإذا • ذللنا عل يأتي القتل له ويقال محما يقتص لا الى الواضع 
ولاالقصاص الياقن فعل الاقأن جراح تترأ ول( أحدهم جرام !رأُنا وفد ء١ت٠ حتى صمنا وكان يلاح 

اوالعقلمنه يقتص مما إزكان ابراح ر القصاص فعليه جراحه الذي؛رايت، عل النفس ر قصاص 
جراحهلوكانن، أوكروكذلك ذلك قل يلغ ما يالغا الخرم ذللت، عقل فعليه منه يقتص لا مما وإزكان 

ورثةوصدقه محراُتا جرحه أنه أحدهم ادر وإن • نفس ما يكن ب جرأح جار أوأكرلأنه دية بلغ 
فلاالقتل همم بمرأ ب معهم قاتلا لوكان لأنه تكدييم يقبل لر معه القتالة ولوكديه ، فهكذا المتول 

وكذيهالقتيل اولياء ولوصدقه : اش رحمه الغاض( )قال قتلهم اولياوه اراد إذا ككديباموْ مض 
لمذللئ، يكن ب معهم جرحن، الذين القاتلن مجن الديةكاملة ناحد غن القتل أوياء وقال، معه القتلة 

يرأُنهفإذا ثالث، معنا كان إذا الدية ثالثا يلزمها إنما لأنه ييثة أوتقوم رأت فد جراحه أن يقروا أن إلا 
ذلكعل تقوم يينة أو دونه قاتلان لأن؛ا تامة الدية بإقرارهما إلا يلزمجها ولا كاملة دية لنمها جراحه 
يرأتالثلاثة أحد جراح أن اثنان فأقر ثلاثة ولوجر-وه را؛ علها فتكون محعيا القتل محن الثالث، فيخرج 

منالدية احد وارادوا القتل، اولياء وصدقهم يه له اقرا الدى الخار ٥^؛، وادر جراحها محن ومحات 
ثلثاإلا علها ليس أن يزعمون لأنمم لهم ذللن، يكن ب رأت محعها ا7دارح جراح أن ين، المر الاثخم، 

فىثلها الداكان أحد وارادوا عبدا أحدهم ث٠لأبج ولومحله القاتلان ذللث ال إذا مرام محا فرزهما الدا 
وميدالأحرار عاقلة عل يكن ول( ابعوْ أوكلاهما أحدهما أفلس ؤإذا الحرين عل وثلثاها العبد رنة 

فيماو صيان او محرز وفيم عمدا القتلة لوكانت هكدا فيل وقد ٠ بمال صيء العمد دية من العبد 
عاقلةمحل قيل وقد . ثى» سما عاهلهم عل ليس امحوالهم ش كلها فالدية اينه رجل قتل او صى 

جراحاالرجل الرجل جرح وإذا ، اعلم تعال والله حهلاْ بمملون ءمدْكا عقله عل والعلوب المسمى 
الديةنصف ِا واحد العقل أرادوا وإن فهولجم القول أولياؤه فأراد واحدا والاحرجرحا كثيرة 

(النبع قال ) الكثرة الخراج جرح والدي القليلة الخراج جرح الدى الغرامة فى فوا، نفا إذاكان 
•علته فدين وإلا محال له إزكان مجاله ى وهو المسمى عمد العاقلة نحمل لا احر قول وللثافص 

مصححهكتبه فانخلر. ، أوسقطا تحريفا المارة ى ولعل ، بالأصل كدا ، الخ ولوجرحه ؛ قوله )١( 
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انميمحن امحمحاص فه يسقط ْا 

عنعطاء عن أظنه (( الريح تال ا1 جريج ابن عن مب أح؛رنا *ال الثافي أمرنا تال الريع أجرنا 
يعؤغوكان تال غزوة وسلم عليه الله صل الني ح غزوت تال أب ن بمل عن ب بن يعل ين صفوان 

اناناأ-يصذةاتل ل ملَكان تال صفوان تال ءهلاء تال شي ق عمل أوثق الغزوة تلك و؟انت يقول 
صلالني فاى نيته إحدى يض ندهت العاض ق من يده اسوض تانتنع الأخر احدهما؛؛• فعض 

مكل يده ايلع )ا وّّام عابه اٌٌ صل الني قال قال انه ينمن ءهل١ء تال ثنيته فاهدر لّي عليه الد 
أنأمره مليكة أق اين آن حرج اين عن حالي ين ((أ-مرمامي فحلقضمها؟ ل فتمضمهاكأنماق 

ابوبكرفقال ثنيته فدهت منه يده فانتنع ان إنوعقه الصديق يكر أل إل حاء سانا إنأن أمرْ أيام 
الذيالعضو ابضوض قامع الرجل الرجل عض فإذا نقول كله و;مذا ( الئا؛هم )قال نمته يعدن 
ولاعقل فلا بمن ل؛ او مما ومات العاض ثنايا فاذهبن العاض ق محن اورامحا رحلا او يدا منه عض 

وظامفقرب الناس ج،اعه ي بدأ العاض ولوكان بمال العمى له ي؛كن ب لأُه الّّزع عل ولأكفارة تود 
منعهله فاذاكان العفن مغ للمعضوض وإن له ليمن العفن نفس لأن محواء و٠لامك١ن فضرب بديء أو 

اخراجل ء؛لوان ولا القافي( )قال عدوان ا،لغ ق يكن ؛ إذا بمع محا أحدث ب عليه تود فلا 
لخثيهفك له احراحهاكان وغلبه عليه فا*~غ العاض ل العضومن إخراج ولورام العاض ل العفومن 

تنلهفلم قفاه عضن فإزكان رحله عفن إزكان معا ويبديه يديه إحدى عفن إنّلكن الأخرى بندم 
أومصعدا وراء إل يرأسه عبه التحامل فله إخراجه عل يقدر ؛ فإن فيه من رأمحه ننع له كان يداه 

ثثثاترك فان يرسله حى ابدا اوبدنه بنديه فيه صرب له ؛فيهكان صءلا فغلبه يبديه قدر وإن منحدرا 
الخنايةكله هدا ق ضمن حده بعض ق صربه أو يبديه عينه فقأ أو يكن بطنه ويعج له وصفنا محا 

)قالمنيته منه وكانت فيهكله هدم عل ذلك أنى وإن يمعله أن له فٍا يضمن ولا له ليس هدا لأن 
لأنهكله ضمنه عفبإ أوصارحرحا نفسا فصار جرح من المعضوض العاض يه أصاب وما ( القاض 

متعد

فقتلهيته عليه أويدخل فقتله رجلا امأته ْع نحد ارجل 

عنأمحه عن محالج أيى ين سهيل عن أنمن ين مالك أجرنا فال الشافعي أمرنا فال الريع أجرنا 
شهداءبأربعة انى حى أأُهاه رجلا امرأق مع وجدت إن أرأيت افه رسول يا قال سعدا أن هريرة أى 

بميعن مالك أجرنا نال الشافي أجرنا تال الريع أجرنا  ١١م را وّير عليه الله محل الله رصول فقال 
رجلاامجراته مع وجد جبتري ان له يقال الثام اهل مجن رحلا ان المسبب ين محبي عن معيد ين 

برنعل له يّألا الأشعري مؤمحى أبى إل معاوية فكتب فيه القضاء معاوية عل فأشكل فتلها أو ، فقتله 
هداإن عل له فقال وجهه اش كرم محنالب أى بن عل ذلك عن ائوموسى أل فذلك عن طالب أيى 

أبوائ عل فقال معاوية ذلك ل إل مؤممىكتب أبو له فقال لتخبمرل عليلثج عزمت يأرصنا هو مجا الثيء 
الرحلوحد فإذا نقول وحدا ت اللص رحمه الئافص( )قال يرمته فليعمل شهداء بأربعة يأت ب إن حن 

وكانيصدق ب أحدهما أو فقتلها معا ثيبان وهما الخد يوجب ما مما ينال أنه فادعى رجلا امرأته مع 
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المقولأولتا، عل ولوادعى الثاض( أواوفو)3ال الدين أحد أوبؤْ يثاء أن إلا محل أط القود عليه 
المرأةازكاتت المرأة عن نيل أو الرجل كان إن القتل عليه يوجب ُا ملما نال قد علموه ألمم ملمإ 

القاتلحلف بجلف ل؛ وان القود فاله حلف فان عإ عا بجلف أن عليه ذلك ادص أتبما عل المقولةكان 
علمما أحدهما فحلف ااعام عنيا فادص وليان للمرجل وزكأن الثافم( )قال والعقل القوي من وبريء 
قولفلا بينا فكان الخد يوجب الدي الزنا ووصف بامرأته زنى أنه القاتل وحلف انجن عن الأخر ونكل 

صغيروليان له ولوكان الثافص( رقال علم مجا حلف للذي ماله ح١لةرق الدية نصف وعليه ، عليه 
الكبيرثاء إن مقامه ويبمه فمم بموت أد الصضفحلم يلغ حى يقتل ؛ علم ما الكبير فحلف وكبر 
بجلفم فان حلف فاذاكثر بجلف أن يه ينتظر م الدية نصف للصانير أحد أحذما فان الدية نصف أحد 

امحاحنحرك وتحرك الثوب ل معها كان أنه ملما المقتول اولياء ولوأز ، له أخذ  ١٠رد القاتل وحلف 
وكانالحد يوجب مما أقروا ولو زلال القود عنه يسقط لر الحد يوجب مما يقروا ول؛ وأنزل 

القودالخاتل وعل أولياثه قول فالخول ثب أنه الخاتل فادهمر ائته أو إخوته اوليائه بدعوى بكرا المقتول 
القافص()قال والخود العقل بمنه سقط ثيبا كان أنه ببينة جاء فان الزنا ق قل البكر عل ليس لأنه 

مجاملما نال قد انه وعلم ثيبن إذاكانا وامرأته الرجل قتل وجل عز الله وبن بينه ما ويعه ت الله رحمه 
البجاؤيته أويزنى باينه يتلوط لووجده ومكذا الخود عنه يمط فٍا بقوله يصدق ولا الختل يوجب 
وأندمجه بجل ولا . دمه بجل ما يفعل 1ن إلا I( الختل ق والخود » والفل الخود عنه يسقط ولا ، يختلف 

امرأتهح وجد رجلا ولوأن نفس. بغير نفى أوقتل إحصان بحد زنا ابمازأو بعد بكفر إلا قتله يعمي 
قالخود وعليه الرجل ل ثيء فلا غيرثب والمرأة ثب والرجل فقتلها الزاي به بمد *ا ملما ينال رجلا 
المرأة.ق عليه ثيء ولا الخود الرجل ي عليه كان يا والمرأة غيرثب الرجل ولوكان ، الرأة 

يقتلهحى لارجل بحس ارجل 

ربعيأو بكتاف كان  ١٠حبي أي رجلا للرجل الرجل حس وإذا • اش رحمه الئاض( )قال 
الذيعل قل ولا الخاتل به قتل الأخر فقتله حلقه عن لحيته ولغ ب اواصجاعه اوإماكها اليدين 
قاتل.غير وهدا الخاتلن عل بالختل بمكم وإمما يقتل ل؛ مدا لأن وبمبس ويعزر عقل ولا حبه 

وحرممهلقسه الرجل •ع 

بنعثداش بن ءللحة عن الزمري عن عيينة بن سفيان أخبرنا قال الناقم أخبرنا قال الربع أخبرنا 
مجالهدون فتل من ار تال وٌام علبه اش صل ايد رّول ن نقيل بن عمرو بن نيد بن سعيد عن عؤف 

عناهله بعض عن ابيه عن ثعيب بن عمرو اخبرنا قال الشافي اخبرنا قال الربع اخبرنا  ٠٠فهوشهيد 
بنعبدالله فلبى ليقثفه ، ١١الوهط إل بعث الولاة أوبعض معاؤية أن العاص بن عمرو بن عبداش 

كت؛هاللسان. ى كذا ؛الْناتف، العاص ين عمرو ين الد لعد كان مال فسكون، بقع ؛ الومط )١( 
مصححه.



سممتوتد أتاتل أن بمض وط فقال ؟ أتماتل له فتل يائه عل وجلس أطاعه من وجح عروالملاح 
يعاله  ٠١٧١محن إ اكاهمى رقال بوشهيد؟(( عاله دون نتل امجن يقول وسير عليه اُله صل اش رمول 

يريدهمجن أن له ءالأ-مح؛ار ملما واحاّ ل وحريمه أوأريد  ١٠٠٠غوث لا أوصحراء غؤث مجصرنه 
أوأمله بعض قل  ٠١قتاله أو مجاله أراد مجن بمم أن أيى وإن هتاله له يكن لر أدامّغ *غ فان ويتغث 

الرُيخاف الي الإرادة أويريدْ ا،لال من أويأخذ الحريم يدخل حى الحامية أوفز حربمه عل لحولا 
محهيندفع لر فان نفه ءل دفعه مجاله وعآوكل نمه عن يادفعه أن فاله محاية ذ|ا أمله أويعص يناله أن 
عمدله وليس نحريه فله ءورْ أو حد>ياد ملاح أو عصا أو ييد يفريه إلا مجنه ١لأ٠تناع عل يقدر ولر 

القاض()قال ولاكفارة ثوي ولا تيه عآل فلا نفه عل الخرب انى فإن نحريه له ؤإذاكان ، قتله 
)قاليضرب عليه يعود أن له يكن لر لقتاله تاركا عنه رجع حى يفريه لر أو ضربة ضربه وإن 

انحرافهأو إياه نوهيقه عند له أويو،فهكان أوو3لعنه يرميه يكون أن مثل يعومول قاتله محإن ( القافص 
وهوآرائه وإن ( الغاض )قال رمجيه ولا نحريه ذللث ركه ؛عاو له يكن ولر ورمحيه ضربة لرسه 

هليكن م إله ه معيمحل لا ا مأو جدار أو دق خنأو نمر وينما لطريق اي 
حيتتلءنحريه له لهكان مريدا له يارزا فاذاكان . له مريدا له بارزا يكون حى نحريه له يكون ولا صربه 

رجالهأو اريد يد فانكرت مريدا له وإزكان ( القافم رقال يالفرب إلا عنه ؛ا-فعه أنه ير لر إذا 
يطيقمجثله يكون يان إلا ضربه تحل الارادإلأ لأن نحريه له يكن لر عليه يقدر لا ممن يمحع حى 

وإذاالقاض( )قال نحريه للمراد يكن لر  ١١٠٠الراد ضرب عل يقوى لا حال صارإل إذا قاما الضرب 
رمجاهفان نحريه له يكن لر يقرب إليه يمل لا رجل فأراده حنا،ق أو حمن أو جل ل المراد كان 

يصبرحى الحصن م!، الرجل برز وإن ، وصربه رمه له *،كان لقربه إله يمحل الرمي ومثل • الرجل 
محل؛الإرادةزا  ٠٠٠٠٧الثافص، رقال الخال ها،ه ر نحريه فله فأراده محال نحريه عل يقدر الرجل 

الصولوالخمل والصي والرأة والمعتوه والذمي المسلم من ومحرم معها والرمي الضرب يلغ يكون وأن 
مجنهمحل قعا سواء هؤلاء فكل محرحه او الراد يقتل لأن نحريه محل إمما لأنه وغيرها الصولة والداية 

الرجلأفل إذا الفاض( )قال بالقرب المربد يدر أن وليراد القتل عل يقدر ريي إذاكان بالإرادة 
يفريهأنه نفه ي وقع فان ه نفي يقع مجا عل نحريه له فانحا الرجل إل السلاح من أوغبره يالميف 

التويله وكان نحريه له يك^ ل؛ ذلك نمه ل يقع لر وإن فليفريه. يالفرب إليه القز يدأه لر وإن 
ولاعقل فلا له أمحت مما فات أونحريه زجل دم للرجل أمحي وإذا أوالأرش، بالقرب منه نال فيما 

نقالمنه نال غ،ا والكفارة والعقل القود فعليه نحريه ولا رميه له ليس تلت وإذا ، ولاكفارةفود 
ففريهعاد م فغط أوجرح ول م ضربة الضرب وله فضريه له ولوعرض ; اش رحمه ا الث١ءهم 

رقالممنؤع وضرب ماح ضرب محن مات لأنه والكفارة مجاله ق الدية نصهن ضمن ءز،ا فات أحرى 
فالقود فله ُلما برأ م اليرى يده فقطع موليا ضربه م اييى يده فقطع مجقبلأ ولوضربه الثافر( 

يعدولوأفز الئاقىآ رقال الدية نصف فلهم الدية ورثته فأراد ُنما ولومات هدر وابمى التسري 
.مباحة غبر وثانية مباحة. مجتقدمجة جراحة مجن مجان لأنه الدية ثلث ضمن مجان م رجله فقطع التولية 
مباحوهو اولأ جرحه ولو ٠ ثلاثة كجناية وجعلته يينه فرقت جنايته حكم تفرق فمحا باحة وثالثة 

الواحدةالحال ز الخراح قليل سواء فملما مات جنايتن كانت جراحات فجرحه ول م جراحات 
تلتالديةَؤا ثلث فعليه فات أوكئيرة قليلة جراحة فجرحه فأقل عاد فان الدية. نصف فعليه وكثيرها 





المزعنه التواري منٌ بمغ قد الصر وإن وسب عليه اش صل اش رمول عن الخبمر شه أو الرجل 
منحكيت بما اثمها وما البصربالخماة ردع وأمحت ناله فخاف للرجل يصحر الرجل وؤس 
علالراد سر الرجل يلي الرجل ان ترى الأ الممدي •>، الرجؤع وعب ءتعل ايصرللعورة وبان الخم 

بالضربنفه عن إرادته يدخ وأن تبرب ولا يثبت أن له قاحل الريد من تدميه عل بمب أن 
ادللإ ارجل مرل الرجل د-؛ل وإذا الغاض( الدمع)ءل نفس عل ذلك أتى وإن وغيره بالملاح 

لراجعا ول فإذا ، نفه عل الضرب اى وان يفريه ان فله يخرج فم بالخروج فامء بملاح مارا 
أوفيه له حرم أولا حرمه وفيه يائية ق مهناطه لحل إذا وكذلك القامٍر( )قال نحريه له يكن 

ءِزلهلحول أراد إن وهكذا ، أوالفسق أونفه ماله يريد أنه رأى إذا حرمة محا له يكن إ وإن خزانته 
ولا)تال( به يعرف اولا فز أو بسرقة يعرف الداخل َكان وسواء الئاض( )قال عليه أو'كايره 
القيدمنه أعطى بينة يقم إ فان يقيمها ييينة إلا جؤح إن ابايح ولا ألتل إن القال ذلك عل يصدق 
فقتلههذا فضريه ذللث عل يزيدوا ولر ثاءرْ بلاء هذا ال مقبلا هذا رأوا ألمم فثهدوا ببينة ؤلوجاء 
المنه أفدت فقتله ٠  ٠٠غيرتاملاحا ذكروا او صلاحا معه يذكروا وب داره داحلأ رأوه ولوأمم أهدرته 
ؤلوآ )قال ييتة بذلك وتقوم ملاح يشهرعليه الداروأن دخول عل بمكايرته إلا القود أخمح 

يقبلقد لأنه يه أتينه الرجل فقتله معه ملاح لا صحراء ق هذا إل مقبلا هذا رأوا أمم شهدوا 
بهاقبل انه شهدوا -لاح فاي الخوف الأتبال إليه اقبل انه عل دلالة ولا له مريدا الخوف غيد الأفيال 

ولوا الثافص رقال اهدئته شاهره إليه وهومقبل تتله م غيره او أوضيف قوس او وهز أو العصا إليه 
منهأقدته فذمحه فأدركه عنه ول م أريد الذي يدي فقطع فضربه بلاح صحراء إليه أتبل أنه شهدوا 

فيهيكن لر محات إدباره ق أخرى وضربة إقباله ق ضربة ولونحريه القاتل يدي دية القتول وضمنك 
ممنوعةالىك١نت والضربة مباحة الىكانت الضربة من ميتا حعلته لأل الدية نمق عليه وجعلت قول 
لغشوهم أو أموائم لياحذوا القوم القوم لق وإذا اكافم، )قال الدية نصف وعليه عليه قوي فلا 

لهميه ذهبوا وما والعقل القود فيه لنمهم الظالون هدرومزقتل ثلؤإ فن الثللومون فقتل فتمافوا حريمهم 
قومالفتالمين مع واوكان القاض( )محال حكه فيه عبيم محكم حى نالوه ثيء الغل١دن عن يسقط لا 

يعرفؤنلا وهم عمدوا او يه يعمدوا لي رمى أو بضرب المتكرهون فقتل فاقتتلؤا أّرى او مستكرهؤن 
الملمنمعي ق لأمم الكفارة فيم وعلمم نالوهم الدين الفللوس مل قول ولا عقل فلا مكرهن 

القودفير-*إ فحليه أوأمرى مستكرهون أمم وهويعرف عماهم ومن القامحص، رمحال العدوينالون ببلاد 
أوحالهم يمهل بان إلا عنه ذلك يثهلل لا العقل فيه ما محمم ال إن والفل القود فيه ُا ُمم نال إن 

عليهآسهر او فيه هم الدين الخمح يعمي او حاصة يه يعمدههآ لا مجا القتال ق منه قصيحمي يعرفهمي 
عصبيةاو نبمب عل يقتتلوا ان مثل ظالن الزحفان كان وإذا القاض( )قال فيقتله فيضربه ملاحا 
قولولا عقل صاحبه من أصاب قعا الفريقن من واحد عن يضل فلا حريمه ق يعفا بعضهم ؤيغئى 

أنفه للرحل ان قلت وما ■^١١ دفعه له فان مسه عن فيدفعه يضرب رحل فيعميه رجل يقف أن إلا 
شجاعااراد ممينهكان مع ا،لراد قول فالقول إليه مقبلا اريد اذاكان نفه ق يقع ما عل اريد يضرب 

حريمهمغير أو حريمهم ل القوم القوم غثي وإذا القافص، )محال محوفا أو مأمونا الريد أو جبانا أو 
الغاشونمجمم أصاب ومجا فهوهدر مقبلن مجاكانوا ُمم أصابوا محا أنفسهم عن الغثيون فرغ ليقاتاوه»إ 

.وقوداعقلا لنمهم-ذكه 



ابنهفتل الرجل ي جاء محا 
تجبعن بحي عن مالك أ-منا قال الشاغهم( )أجرنا قال الريح( )ا"؛صنا 

بهيقدم غات جرحه ز فرى محاقه فأصاب سيف أبنه حيف نادة له يقال مدلج بى من رجلا أن 
عشرينقديد عاء عل اعدد ؛مال له ذلك فدكر محه اش رصي الخناب ;ن عمر عل جعشم بن مراقة 
حلقةوأربعن حدعة وثلاثن حقة ثلاثن الإل تلك من أحذ عمر قدم فا،ا عليك أندم بمرحي وعائة 

لقالليس « قال ومحلم عليه اش صل اص رمحول فان حدها قال هاأناذا فقال ؟ احوالمقول أين ال تم 
وبدلكبالولد الوالد يقتل لا أن لقيتم العلم أهل من عدد عن حفنك وتد الثافص( )قال ٠ ثيء 
)قالوالده لازكالهم منه أبعد والخد اوالأب الخد فكذلك هكذا قالوا وإذا اكا؛هم( )قال أقول 

قمجنم نقص لا وكذلك قال( ر والده كلهم لأن منه أبعد والذي الأم أبو الخد وكذلك الئا1هم( 
ايقتل إذا وكذلك ، أمه قتل إدا }كذلك ، يه قتل الوالد الولد قتل إذا ، ١١وهكذا به نالوه جرح 

وإذاكان، يعفوا ان ممم المقتول اولياء يشاء ان إلا يبا قتل امه او ابيه قز من اوحداتهك١ن ه احداد 
دونجراح ف الوالد من الولد أقيد لا وكذلك ، يقتلوه أن غثرْ أبيه ولورثة الولاية من 'مج قاتلا الابن 

الإلمن ماثة وديته والعقوبة ماله ق مغالفلة ديته انه قتل إذا الرجل اى وعل الثافص( )قال النفس 
اوبزل او ثنياماكلها حاء إن حلقة كلها عامها بازل إل ثنية بن ما واربعون جذعة وثلاثون حقة ثلاثون 

منهيقل ولا المقتول ورثة ذلك يثاء أن إلا حلفة فوق ولا ثنية دون منه يقل ولا منه قل ذلك بن ما 
أوعمدا قتله محيثا ماله مجن ولا المقتول دية مجن القال يرث ولا ( الثافص )قال منة أكرمن بازل نيا 

،عنقه ل ديته وكانت به يقتل ب الأب فقتله حرا والابن همدا الأب وإذاكان القاض( رقال حْلا 
منهأقيد جرحه إذا وكذلك ، منه أقيد الوالد الولد قتل وإذا القاض( )قال عبدآ الابن لوكان وكذلك 
عقوبةأكرمن ويعاقب ماله ل فديته عبدا والأب حرا القال الولد فازكان . ءتك١فثين دماهما إذاكان 

يايقال فامما الوالدين معاق ل ليسا لأنر-،ا وحاله عمه من الرجل ؤيقاد )قال( الأجنى قل الذي 
منكابنه وليس الرضاعة من ابنه من الرجل ويقاد الفاض( )قال الوالدين من قراضا ممض داليان 
القافةيراه أو أحدهما إل فيشب يلغ قل أحدهما فقتله ولدا الرحلان تداعى وإذا )قال( النسب 
إذاأنفها أكذبا وإذا )قال( حميعا لوقتلاه وكذلك ، ماله ل الدية وجعلت للشرة القود عنه درأت 

أبام لأن به قتلته بالدعوة ه نفأحدهما أكذب ؤإن 'أحدهما ألزمه لأل أفتلها لر الدعوه 'كاناقاتلن 
-بايقتل لر ولد مجنيا له امرأة الرجل قتل وإذا بأحدهما القافة يلحقه يختاره'أو قل إذاكان إليه أنسيه 

لأبنهيسر بقوي بقتل لر قودا بابنه يقتل لر قاذا فيه ذلك ابنه ع لأحد ولا قودا يقتله أن لاينه وليس 
كانانه لشرك منه يقد ب القود ابنيا ورثة ?للب م مجان م قتلها يوم ميا ابنه لوكان وكذلك ، بعضه 

.القود عليه كان وهووارثه آومولاه عمه رجل ولوتل ، لدم ال 

الخربيلاد السم فل 
قتلومجن حaلأ إلا مؤمنا يقتل أن لمؤمن ومجاكان » وتعال تبارك الق قال ; اش رحمه ( الغاض )لأل 

الخ.إذا الكلام وأول نله  ١٠تنمة من روعكذا٠ ولعل الأصل، ى عكذا الخ، ثل إذا وعكدا : قوله )١( 
.مصححه ،4 



)ftJلكم عدو ثوم ي سني مم من توله الشانم( ر|او الأية ٠( عومة رنة فتحرير حط ممنل 
-Uتال حازم اي ن قيس عن خالد ال ن إسممل عن المراري معارة بن مروان وآجرتا القاض( 

يمالإعليه اش صل الني ذللث فبلغ يعضهم فقتلوا بالجود امتعصموا اللمحن غنياغشتيم بثم ال قوم 
مشرك{(مع ملم كل من بريء إى ألا » ذلك محي قال م ٠ لصلأتم العمل نصف أعطوهم فمال« 

صلالني فأحسب يشت هذا إزكان ، الغانم^ رقال (( ناراهما تراءى لا" )ر قال ؟ م اش رمرد يا قالوا 
ياعم والند محشرك مع مل كل من يريء أنه وأءلمهم متطوعا ممم أعطى محن أعش وّزر عله الند 

امماؤيكون مد الأية فنزلت الأية نزول نل هذا يكون وفد فود ولا لهم ديات لا أن لعلمهم دارالشرك 
التاويلعن اكزيلكف١ة وي ابئاض( )؛ال الأة بمزول مشرك ملجرمع مزكل كل يرى، إني فال 
يذللث بمل وحكم والكفارة بالدية حهلآ يعتل ا،لومن ف الأول الأية محا حكم إذ وحل عز الند لأن 

وهومومحنعدولكم قوم مجن فازكان ٠ الخكن هدين بهم، وقال .يثاق، وبينه بيننا الذي ي بعدها الأية 
عدوقوم ى ض * قوم م>، » فوله يكون أن إلا معي الأية نحتمل ول( دة يذكر وب مزمنة« رمة م'حرير 

بلغتإذا ان وّؤلم عاليه الق صل الق لمول تة م من وكان مباحة كانت فيا مباحة دارحرب ارهم دن 
إنله *ن دارومل عف الغارة سح لا انه عل دلل ذلك ف غاريزاك١ن يغثرعلهم أن الدعوة الناس 

عدوقوم س لرحل قال محوزأن ولا الثافى( )قال ذكره عز الق حكم هذا فكان أوفود عمل فتل 
وزيسُكة أمل عاّة وزيس فرص م، المهاجرينكانوا عامة أن وذلك . عدولناقوم ي إلا لكم 

لحلوإذا الئاقم( )قال لالسلان آعداء وقباتلهم والعجم العرب محلواتف س وكذااككاتوا عاودا 
،مسلما بعينه مرفه وهولا قطه إذا له عقل ولا مزمنة رقبة نحرير فعليه ملم قطه م حرب دار ق ممم 

سةj قتله إن ؤكذلك مقتله دارهم ي التمكن :ميثة منفردا اويلقى لق يغرممتل.>، ان وكذلك 
ممدب بأب حطا لأنه الخا؛لا امم يلزمه عمدخعو' هذا بمافكل يلقون الي طرقهما ُز، أدطريق ( ٠٣٠
ال-,;؛؛i أو نامما أو محبوسا أو أمرا قطه لو وهكذا الثافم( )قال بالقتل عمدا وإزكان مسلم وهو قتله 

الشرك-بيثة وا،ولم الملر ؟يثة سأ؛ا قد المشرك لأن الإسلام اهل هيثة وتشبه الشرك اهل هيثة تثبه 
أحلم،مملجا يعلمه وهو قطه أنه فادعوا ولاة المقول للمسلم فازكان قوله فيه القول وكان الشرك ببلاد 

قتلهإزكان القود لهم وكان ملجا يعلمه وهو قتله لمد مميتا حمن حلفوا نكل وان بريء حلف فان 
سوهكذاكل الئافر( )قال الكفارة وعليه الدية عاقلته فعل وأصابه غره أراد وإزكان لقتله عامدا 

العمدق فعليه ذللث عر او أورمالة لتجارة محدهم مستأمنا أو فييم اصبرا أو منهم مسلما وعويعلمه فتله 
بعضهموخمح بعضا بعضهم يقتل الأصرى ل وكذللث ، الدية عاقلته وعل الكفارة الخلما وي القود 
فاعلهم الخدود تقام وكذلك ، الخراء ٠>، جض من، لبعضهم ؤيقتم، لعفم، يبهم بمل بمضا 

منلبعضهم يزحذ محتامنن اوكاتوا وحرام حلال س ولهم علهم مجا يمرقون وهم اسلموا إذاكانوا اتوا 
ببلادالقوم أمم وإذا ( القافص )قال ولهم ءلت|م مجا يعلموا ب وإن أسلموا إذا الأموال ق الختوق يخن 

وإذاعبيم أقم فعادوا علموا وإذا عبيم ينم ؛ الخيالة فادعوا وتعال تبارك اش حد فاصابوا الحرب 
يعموهو فقتله مسم إممانه مد فلقخ عقله عل مجظJوب وهو وصفه او يبلغ ولر الاممان الحربي وصف 

غربالغا يمحقه حى الإممان وحكم الإممان لكل له ممن ;^١ يكون لا لأنه منه يقد ب للاممان صفته 
وهوأمهم أملمت أو كافرة صغاروأمهم ولد وله الحربي أّلم واذا اكاهى( )قال عقله عل عغلوب 

بقال إن مدرأحد ولا مسم دية له ؤيكون قاتله فيقاد الابؤين ياي الإممان حكم فللولد كافر 























وعل•يملولث حر يقتل فلا محلولك *ات لأنه فيه فود فلا ّثيا السلمي أيدي صارم يعدما مات م موه 
عشرمتت نصرانيا انك1ن فيه فكان يده يطع حرأكأنه الخراح ممة أو عبدا قيمته من الأقل الدس 

مثلوقيمته مات م ديته نصف يده ففي أووثنيا محوميا أوكان ديته نصف يعتروهى وثلثا الإل من 
يالخؤجامتوحبه لأنه التأمن لورثة الأرش وجمح ٠ زيادة ته محدث لر لأنه ا،لوت فقط ديته ضنا 

حمسوقيمته مملوكا مات م وثالثح وثلاثون ثلاث وديته يده قْلمن، أوكأنه أمان له مجالا فكان وحوحر 
دياتفه مكون اللم يرح نعا صارت اليد لأن الإل من محمى جارحه فعل الإل من 

علالرماية نكون كا دية فتيا فيكون فيموت صحة  ٠٠ؤبجمج واحدة ديته كان ءان ولو عاش لو 
زيادةيالنفس تكن لر واذا الفاض( )قال ُدءا7اا النقص يكون فكدللث ، اض بزيادة الخارج 
وهكذاالحرب دار ى ورثته ؛عهلاْ أمجاز له لما حر وهو امتوجبه أنه وصفت لما المستأمجن الأرش فجمع 

لوبالخراح له وحب مما أفل وقيمته مجان م الحرب يدار لحق م عيناْ وفقثت ورجلاه يراه لوفدت 
ولوالقافص، رقال الحرب ببلاد لورثته ذللث وكان والنفس الخراح من الأقل جارحه عل ءاضكان 

مجنعشرون وقيمته مجان م رفيقا فصار صى م الحرب بدار ايروح لحق م فاوضحه نامجنا جمذيى جرح 
وامجاi لورثته مجوصحته أرش كان مسلم •وصحة ثالث مجنيا أوضح الى مالموصحة له وجب وإمما الإل 

والأخر. الحرب ببلاد عليه انحى بلحوق الحاى عن سقط أنه  ١٠٠أحدقولان ففته قيمته ر الزيادة 
)قاللليد ذللي وذلك بالموت ُدكه ولأنه وهوممتئ كانا والموت الحناية لأن ، لمالكه الزادة أن 

ىيد يز الإسلام لأن هكذا كانت مجان م سيده يدي ز فأّمام بمالها المسألة لوكاث و( 
رقالالحرب ببلاد يلعحوفه أصقهلها مجن وقول ونقط إياها ألزمه مجن فول ز الزيادة فتحسب قيمته 

عليهجى لأنه وديته الخناية أرش مجن الأقل جارحه عل كان حرا مجان م سيده أعتقه ولو إ الثافم 
الزيادةويلزمه الحرب ببلاد عليه امحى بلحوق الحاى عن الزيادة يقْل من قول ى حرا ومات حرا 

خالهاالمسالة ولوكاث الفاض( رقال الحرب بدار بلحوقه يادة الز يبطل مجن قول ى الموت ى إزكان 
الخنايةكانأصل لأن حر ودية الحناية أرش من الأقل قاتله صمن حرا ّا،ا ءفات ممده وأعتقه فأسلم 
يقللهالا مجن قول ى الموت زيادة وضمنه ، الحرب بدار بلحوقه الزيادة يسقط مجن قول ر ممنوعا 

رقالمسلم دية ففيه غات أّلم م جؤح نصراى ى قال هذا قال ومجن ، الحرب بدار بلحوقه عّه 
لأناليد ز القصاص فلولثه فات ارتد م برأ م ، يده فقطع رجلا الرجل ضرب وإذا ( الغاض 

وهومسلم.والرء للضرب وجبت الحراحةقد 

ااكمينساسشاكل

حؤحأو المستأمنة او التامجن أو الذمجى أو الذمجثة الذس ثل وإذا ت الذ رحمه ( ١لثا٠هم )قال 
الإسلامأهل عل تذكنا عليه حكنا المقتول ورثة أو انحرؤح طلب فإذا مواء كله فذلك بعضا بعضهم 

عمدامجاكان ومحعل دونيا ومجا النفس ز المسلمن بن محعله كا بينيم القود فنجعل يختلف لا بتنبم فا 
كانعاقك له نكن ل( فان عاقلة له إذاكانت الحاني عاقلة عل حطا ^كان الحاني uل ز فيه لأقوي 
مالهياحذون وإنما بملمم ليس لأنه الملمون ولا يرثونه لا لأنيم دينه أهل عنه يعقل وم مجاله م ذلك 

امحودُن والسامري والصابى وانحومى الوثى ويقص الفاض( )قال فجا وارث له بكن ب إذا 







علهنحى بمدئ عليه انحى ورئة را؛ نحى وبمدئ نحى يل الطم ردة 
وعان١^^ ارتد م يد0 نقير عمدأ ام عرحل عل المام ض إذا ; و<ال اش رحمه الثام( )قال 

ينمحرون أنم القتل لأولياء ومال ئظ عنه الردة نقط i ثتله يعد ااقاآا ارتد م محتله أو عليه انحى 
فانا،لرتد استتيب القصاص اختاروا وان حالة عاله من أحدت الدية اخاروا فان أوالدية القصاص 

أيواوان يالردة وعوينتل لكم فهي الدية اخرم إن اكول لورثة فيل يب لر وإن يالقماص محتل تاب 
يرتدنل الرجل فتله دلوكان الغاض( )؛ال منه نل بمب م لأنه عاله وغم بالقصاص محل الفل إلا 

ردةيعد عليه انجى فات الحا؛ى ارتد م ع~زا جرحه فإن السلمن من عاممثه عل كان حطا الحاى 
يقيما محكان الخانى رئة يعد با،لوت اليكاتت الزيادة تضن ولر الدية نصف العاقالة صمنت الخازى 

مجاارني وصمن عشرالدية نصف العاقلة ضمنتا موضحة حنا؛؛ته لوكانن، وكذلك ، مجاله ق الدية عن 
العاقلةضمنت، عليه انحى فات ارتد م فآكر الدية حنابمه لوكاننج وكذلك ، مجاله ي الدية مجن يي 

مجابالون يغرم إيا شيتا عالها صاحبيا ردة بعد الوت يزد وب مجسلم والخاى فمنما لأماكانت الديةكلها 
وعانمجان م أملم م ارتد م يدأ فقطع وعوعسلم ولوحي الثاض( )؛ال أفل أو يالحتاة يغرم كان 

ءنهّلإإيعقلوا آن علهم فمهل ارتد ابيا؛ى لاذ الوت يضمنوا ولر الدية نصف العاقلة ضنن، عليه انحى 
الئاهص،ر1لل عاله محقي ويوعرتد حناجه مجن تولد  ١٠محامجا حى. مجا عنه يعقلوا لر فجي مرتدا لوكان 

أصحهإالثال والقول الريح( رقال السلم ويو كان رالوت الخناية لأن عنه يعقلوا أن احر قول ولها 
مرتدأحى أنه عاقاكه محادهمر جناية إمجلاعه عرف قد الذي الرحل حتى وإذا الغاض( )؛او عندي 
الفاض()قال العقل لزمجهم يقبموعا ب وإن ماله ف وكان الفل علهم مجنعل اهامجومحا فان الهنة فعلهم 

مجمقولهم القول مجرتيكان وعو حى العاقلة فقالت، فات مجزيا الخاكم ال الختاية رفع حن ولوكان 
إلعاد م ارتد انه ييتة قام م حنايان ولوحي وعومجسلم، الخنايةكانتا يان الهة تنوم حى ا.بمالهم 

عنالرحل ارتد وإذا وهومم. جى أنه بينة تةو,م ن إلا العاقلة قو_ل القول وقتاكان يوقت وم الإمجلأم 
تعقللر الامحلأم ال الرند ر"!ع حى السهم به يقع ول؛  iiw"رحلا به فأصاب يسهم رم م الإعلام 

يقضىوامما عنه يعقل لا وهوممن كان الرمية محرج لأن ماله ي علته الخناية وكانت ثنتا عنه العاقلة 
•يعقل والرجل ومحوقعها محرجها كان إذا العاقلة عل، بالختاية 

حاكونحول عله امحى ردة 

مجلهافات أملم حى يه الرعية نفع وم رحل زمجاه الإمجلأم عن الرجل ارتد وإذا ( الغاض )قال 
مجالهق الدية وعليه قوي ولا عقل لا وهوممن الرءيةكاننا لأن الراعي عل قصاص فلا بالرمجية أوجرحه 

وهوكانتج الرمية محرج لأن الدية تضل ولا عمد لأنه حالأ بمن لر إن الخؤح وأرش ُاُت إن حالة 
عنأفل ف يكن ولر ضمنه صدأ الإ"مءام ؛٠١ الرعية فأصابت أمِم م رجلا ر*محا رجلا لوأن مجرتدكا 

١٠٠ُا سل • أقرائه له وّيأي ، 'دجم محا ل -ترض وم لهذ' تلجم ؛ عبه اض ر.ءّدة ؛ توله )١( 
.مصححه 'نحه . ادامح نيادة عن 



لرالرمة تقع أن تل المرص زأّم أوبموميأ نصراتأ لورمي ومكذا رجلا فصب غرنحا يرمى أن مض 
ولرجرحت إن مسلم أرش أو الرمة من مات إن م دية عليه وكانت مسلم ومحوغير الرمية لخروج يند 

ماتم أوالضربة الرمية ومع بعد الرند أملم م أوصربه مجرتدأ ولورماه الثافص'( )قال ئنيا بمن، 
ثيثاعليه الحاى محدث ولر ماحة وهى الحنايةكانن١ ومع أن تل مجن مد ولا عقل فته يكن لر لمأ جم

لهعضوا اويقطع جرحه اويثق ٠يختنه الرجل الرجل يام ان وثذمحثج فمبمض الممنوعة غير الخناية بعد 
رقالثيتا الخاكم يقمن تلا فيموت الرجل عل الخد ينام وي شيثا يقمن فلا فيموت لدواء 

إلافود فيه يكن لر الخرحن مجن فان جرحا فجرحه عليه عدا م المرتد فأصم عرني يا ولوتطع ( الئافص 
وكانلهم فيكون إسلامه بعد الدي؛كان الخؤج مجن القود وءلاو_ج الدية مجن حقهم إبطال ورثته تثاء أن 

وموعرتد'كان لأنه الصف وابعلملنل عمدا الخؤح إذا'كان ماله ل الدية نصف الارش ارادوا إن عليه 
الخالارَكان وهكنءا الناقم، رقال الصف فضناه كنوعة وجناية غيرمحنوجة جناية مجن الموت فجعلنا 

نصرالعل رجل ولوجي ( الثافم رقال ديته نصف صمه قبله عليه ءير١لخازى الإُّلأم بمد عليه 
الممن ومحو الخناية'كانتا لأن قوي عليه يكن لر إصلامجه بعد عات م الأصراني أملم م عمدا يده فقطع 

مننثلايث، ي عاقلته عل حهلا'كاون، جنايته وإزكاننح مجاله ل حالة تامجة مالم دة عليه وكانت له ؛ود 
مأسلم م مرتدا عليه بمي المرتد وبن هدا بن ءر؛ت فلم ؛يل فان ( الئاقز )قال تامة مسلم دية 

هذال تقل ول؛ يه فيغرم ثيثا بعدها الخاى محدث ب الأول الخناية من 'كان المؤن ت فقلن، ؟ ممون 
فكاثمحال غيرممنوعة الرتد'كاننه عل جنايته إن له قيل نصراق دية فت،زرمجه الأول الخناية من الئن، 

كانلأنه عليه ئيء فلا فان محييي فداواه طبيبا أمر أورجل فات عليه فاقم لزم حد مجن وصفنؤ كا 
ممتوعقمحرمة عل الخناية و1]ا'كانتج الصراى فخالف عليه محي ن مجن حال بكل مممع غ؛؛ر 

ابمامح،بجزل م مطوم عقل ب ؤيلزُه ايلم س القود وترك مثله من بالنول وحكم الإسلام ودار ؛الذمة 
فيضمنفيموت غيرحد ى يعزر الرجل مض أكرمن، ل وكانت  ١٣٠ب ومجا الخناية يضمحن أن إلا 

.عاقلته أوعل المال بيت، ق ديته الحاكم فيغرم ممامح، الخمر ي يضرب بان ؤمموت ديته الحاكم 

رقبمد ؟،تق رالخام لألخق عله انحى حال نحول 

بعدالعبا أعش م عمدا جاية العبد عل الرجل جل وإذا : تهال الق رحمه الفاض( )قال 
قحالة حر دية القال وعل ، أومتأ»ناذميا أو مسالما حرا إذاكان الحاني عل قول فلا مات م الخناية 

فكانتاما المد دية القاطع غرم مها فات يد قطع الحناية فازكانت الثا؛هم( عاقلته)قال دون مجاله 
لأنالأحرار العبد لورثة الدية مجن والبقية بلعنؤ ما بالغة عليه جى يوم الهبل نية نمغ،  ١٣٠الهبد ليد 
وموبالحناية مجلك مجا له جعلت، أوغيرها موضحة لوكاث ومكدا آ الئافص )قال الموت قبل أعتق الهبد 
فقءالحناية ولوءكاث الفاض( )قال ملكه مجن خارج وهو بالموت بالحناية ُلاث  ١٠له جمل وم مله 
يكن،ب الإس ُن ٌا؛تن نموي دينار أوأش ص،إلإبل ُاما انمي نمة وكانت أوإحداجما انمي همى 

لأنورثته حو0 ليده الديةكل،ا وكانت، مملوكا لا حرا مجان إذا مجنها ممونه تم الحاية لأن حر دية إلا قيه 
حراعليه انحى العبد ممون الأكرّقهل أن إلا الؤين، دون ؛الحناية  ١٣٠أوأكركلها الدية مجللثج اليد 
فضمنتهعليه محي أن مجن حال بكل ممنوعا العبدكان لأن حر دية الحاى صمت وإمما الئاقص( )قال 

٠٢











حيةالأطراف اذاكانت صواه الُ؛ب ءأ،<ا عيتا أوأثل مقطوعا الطرف يكن ب  ١٠ثيء ناكل القصاص 
الأصابعي الغتح ومحكدا اش رحمه الثاض( )؛او المل ينقص ولا القصاص ممغ *لا محقطوعة غير 

نحلمولا -إ بمؤت ليس مما مما عيب وكل واصهلراما وطؤلها وشرما وتكرئها اصو او ■حلقما وصعق 
الخرصرب فاذا الناس أيدي كنبة بما ناذاَكازت والقوي الدية ل ؛عضِا ' ;عضها ي فضل فلا 

نبمرأحى ت أقص لا أن أحستا القصاص يده المضروبة فطالب الكبع س فقطعها المسلم الحر يد المسلم 
ودعوتبضربة محنه أ»ص ولر ذللي أعطته الثرء فل ذللث إل فان . نفا تكون لعلها لأما جراحه 

إنومكدا ثاء ان الممهلؤع يد نحم م القطع به يكون ;أيسرمحا له يقهلعها أن فامحرته القطع محذق محن له 
ر1اوذك يختلف لا أصبع أوأمملة أصبعا له قطع إن وهذا يخلف، لا اوالمكب المرفق محن فْلعها 

يقطعآن مدا ي ومكدا ، رجلها آو غثيخنصريديا *ن حثمحرا ولا يرى مجن بمي آفيد ولا الثافم( 
هلبالقطع العير أهل مالت الورك مجفصل س فْلعها فان الركة. أومفصل الكعب محفمل محن رجله 

وهكدامحنه أنمصت نمر قالوا فان ؟ جاثفة يكون أن بلا الورك مفصل مجن بقْلعها يأتوا أن عل يقدرون 
أوالفصل فوق مجن يده فإن؛طع ، بميفه أن ;لا الكتف ننع عل قدروا إن منه أتينه بك؛فه بيه ننع إن 

فلامحنه تْلعلك الدي الوبر مجن مالت إن له نيل القول يده القطرعة فسال اصابعه مجن اواصيعا رجله 
فعلوإذا . يده الضارب  ١۴يرفع جامهة بضربة إلا يقطع لا ذللك أن وذللث محفصل مجن ليس لأنه تود 

محنأفل ي إل يرجع حى ينخفض فلت ولو للي صربمه محو؛ع بيع أن محن إحاطة عل يكن ب ذللث 
والخزأونحز به ناللث أكرمما ينكرفيمرإل العظم محرارلأن ولا محرة ل الضربة تقطع لا قد نيل حتى 

العفلمانكسار ونيادة ;ه أصابلث لما عثرمجقارب ءدا;ا اا٠فلمك١ن ي ولوحز . ولحم جلد ي يكون إنما 
زاد ١٠بقدر حكومجة وتعطى رجله أو الفصل س للي يده تقطع أن مالت إن له ؤيقال ، وصفت  ١٢

هىنم طت ;ه وضعها الدى غيرمحوصعه ل السكن له نفع قانت نيل فان . فعلنا والرجل اليد عل 
إلا۴، أتلف و؛ تلف محوصع غر ؤي له المقتص من ;ه وصعها الذي المرصع مجن محنه المقتص عل أيسر 

قطعفان الأنملة فوق محن يلعيا إذا والأصح الرجل j ومكدا . وأكرمجنه بمثله عليه الحاني أتلف مجا 
الكفنصف محن يدا قطع وإن ، الأنملة محن ذهب محا حساص، وفحا بمال فود فلا الأنملة دون كن إصبعا 

محنمالها وإن ، به أقصصت الأصاع من القصاص مال فان الأصاح محما فقطعر كدللد ، رجلا أو 
حتىالكف ثق وإن الغاض( )|ال هدا قبل وصفت آءْله'ؤا ب الأصاع يوق أصاب الذي العفلم 
وجعلنااقصصناه كذللث ، شقها عل نقدر قالوا فان العلم اهل مالنا القصاص فسال المفصل إل ينمى 

وقطعبعضها فبقى الفصل مجن قطعها م ، الفصل حى شقها إن وكذللث وغثرْ رامه ى ذللثكثق 
كلهاسقطت حى الكف فانكلت أصبعا له قطعر وإن ، قطعر ■مث مجن وتحير فدر إن قول ثق ;عضها 

ثننفان — فلا أكر فامحا محنه أقل أو قطع حيث من يقطع أن القصاص إن قيل القصاص فسال 
ديةفللث وإلا الأصبع حصة وهى الإل عنرمجن منيا الكزيرفع أرش وأعْليناك الأصبع مجن أفدناك 
تذهبلر أو ذهبتّكفه وقد محنبا القود فسال وصفت أصبعالك له قطع ولو الفاض( ر{ال الكف 
لأنيليما أماس أرمة الحاني عل جعلت عليه انحى كف ذهبت فان أقدته ماعته مجن القود وّأل 
ارمحيمجن عنه ارفع لم ه ونفمجنه المستقاد كهل ذهبت فان ،  ١۴اقصمتإ الي للاصع الخمسمؤ رفعت 
القودس حدث محا له غرمحضمون محنه والمتقاد محنه وحدث جى محا صامجن الحاى لأن شبا علته انجى 

الفصلر رجل كف نصف رجل قطع وإن القاض( رقال القصاص ل الخق بمب تلف لأنه 





عندهمنين ذلأث لأن محرمة وهى إمما؛طما وإزكان الفل فلك ثتت وإن العمل بقى فا وأعْليناك 
يثرلر صنه القلوعة فإزكان محنه ثرتلمن ند رحل ض رجل فلع وإذا جناية ولا محه همب لا كالثقب 

إذاالذي الأجل عن العلم أهل محئل سنه تجن ول؛ تنام فإذا وماما أسنانه طؤح يثغرفستام حى فود فلا 
؛أو يعضها مت ؤفد بلغناه فإذا ، منه أقدناه بمت وار بلغناه فإذا فبلغه ا أ بمن ل؛ صه بمن ول؛ يلغه 

كانتفإن ، تاوا1 الق بالثنية بمة كانت إن يقدر نباما قمر ما بندر العقل من وله ، فود فلا يتبن 
صالرجل رجل *لع وإن ّن عقل ثلث له أخذ ثلما بلغت وإن ، ونصف بعتران له أخذ نصفها بلغت 
وبماتود فلا القوي فسال رجل فقعلُها زائدة أذنه نحت زنمة له أوكانت زائدة أصبعا له أوتغ زائدة 

زممةأد أوأصبع غثوسن أو كان ستا القود ففيه •ثله هذا *ن مصع ق للقاطع كان وإن ، حكومة 
أصبعله يكون أن إلا حكومة وفحا فود فلا الْلرفن أحاد فقيع ؤلرفان لها أصبع له لوحلقت وهكذا 

تلكللقاطع يخلق وار ٍلرفان ولها أنملة أو طرفان ولها رجل أصبع رجل قطع ؤإن •' مجته فيقال مثلها 
.فود فلا مجنفعما فاذها أشلا٠١ طرفاها يكون أن إلا حكؤمة ونيادة فهوله القول اشلؤع فسال الخلقة 

ذلكوليس طرفان القاطع لأمجيع ولوكانت ، حتممة ولا أقيد شلأء وبت مهها للقاطع كان وإن 
.القطؤع أصبع من أكثر كانت القاطع أصح لأن فود فلا القعلئ لأصبع 

اهويأراخاكم 
وإذاالقود عل مجامون رجل مرصع يعرف أن للحاكم ؤينبغى ت تعال الد رحمه ( الثافص )قال 

لثلأمقى حديد وحديده إلا يتقيد ولا حديده يتعاهدا ان فارهما عاتلن عدلن احفر به اره 
فيقتلفيم محتال لثلأ حديده عل يخم ان التقيد يامر أن للحاكم ؤينبعى مجته المستقاد يعذب 

وحهولا رأس فا فيبطيء وهن ولا ثلم محن علة محديده يكون أن يم، لا •ٍوةذلك أويزمجته منه النقاد 
محلاقيار أن أورأس وجه ي شعر نحت أفاد إذا العدلن يار أن له ؤينيغى ، عذابا عليه يكون حى 

سمجوصعه ق مقياسها يفع م رأسه ويقدر له النقاد ئجة تياص يأحذ ب منه القود أوعوص^ر ارأس 
الثجةيستوظف حى العلامجتن ى شرط ما بشق التقيد ياحذ م أوغنوه بسواد يعلمه كا الشاج رأس 

بعدسيثا شقه وإزكان فعل عليه أبر واحدا شقا فازكان وينفر وعمقها عرضها ق بدلك ؤياحدانه 
أنأر زيادته حينت فإذا واحدة رة يده أجرى أيسرعليه واحدة شقة نيل وإن ، فعل عليه أبر شيء 

يزيدلئلا بيده ابهلآ مجنماها قارب فإذا فعله يخاف لا موُبع إل مجنه يأخذ الذي العرف محن محرفها 
واللحيةارأس شعر بذلك أعي وإنما ، علته شيء ولا أساء فقد شعر منه المتقاد وعل أقاد فإن ٠ سيثا 
ل؛وان محلقه أن إنأ فأحب الثر دون محول لا حفيفا الحد شعر وكان حد ز القود كان إن قاما 

لئلافيضبط منه ويور؛المقتص ( الئافص )كال حلقه وانكانك؛يرأ تعال اممه شاء إن اس فلا يفعل 
عؤغمنه يقوى لا س صثعله أو صبعله أغفل فإن المقتعس يريد لا حيث الحديدة فتذهب يضطرب 

موقعاالحديدة فذهبت القود موقع ى رأسه ق موصوعة والحديدة فاصهرب يديه ز الاضطراب 
مجتهالمقتصن بفعل موضعه غر ى ذهاحا وان ، القصاص موضع يعتد ل؛ له المقتص لأن فهوهدر اخر 

.محرمها من معه نامن لا حفاء العارة ى الخ فاكه ; ثوله )١( 



سالقود انّلكن عوصع4 ى أوينطح القول ،وصع ى نثق للمقتص ؤيعاد القاض( )لأل بضه 
جرعبمد جرح واحد محلى ى مه اض جراحا القصاص »إذاكان القصاص عونحع عل ياي حتى 
قطعاالقصاص لوكان وكذلك ، اعيانم نفر من اوحرحها حومتفرقة حرحها ولوكان ( الغاض )؛ال 

التلفعله نمق كؤ<و ت نيل إذا ثيء منه القصاص ق يكون أن إلا نص فيه ليس وقهلحا أوجراحا 
الباىفعقل يوحذ أن قبل مات فإن الباى منه يوحد م يمأ حى وبحس عليه يخاف مالأ منه فيوحد 

مقامفى فالأول الأول الخراح فى ئه أقد رحل من ونفا جراحا أصاب وإن الثاض( )قال فى 
نفهعل أى فقد القود قبل مجان فان أقيد م أحدت التلف يه يتخؤف ى وإن'كانت ما'كانت 

بديءلأخر والنفس لرجل الخراح ولوكانت ه نفعل أتى لأنه عاله ى له المتقاد لررثة حق ولا 
فيهليس ما واحد مقام ى يوحذ معها لأنفس إذاكانت الخراح *ن وصفت كا  ١٣٠فافص بالخراح 

يضمنقيل فقد مات فان تالف فيه ليس الباز إذاكان الباى يوحذ م يثرا حتى حاصروبحس تلف 
إلدفع م أحدتكلها تلف الخراح ى يكن لر وإن الثاض( )قال والنفس الخراج من بمي  ١٠إرش 
يبطلولا ماله فى الخراج صمن كلوْ اكول أوبء إل ولويقع ثاءوا)قال( إن فقتلوه الفول أوليا، 

١٣٠جرح س فاض لرجل محا لأنفس جراحا ولوكان الغاض( )قال له بمتل س جراح الفتل عنه 
رجلعل اجتمعت وإن فتها منه يقتص ب الى الخراح أرش بمي.>،  ١٠الت الخارح صمن فات 

وفتلاويقتل نه ضيع طريق وليع محا ضيع مرنة ى وحد القدف ز وحد الزنا ى يكر حد حدود 
منالقتل بمكان فيه نفس لا ب وتعال تبارك اش حق م قتل إيه ليس ما الأيمن محق بدى، رجل 
ايضيده قطعت م يثرأ حى حبس م الزنا ى حد يرأ فإذا حبس م القذف ى أولأ محي وراما 

ميده مع الملريق شلع ورجله مجعا الهلريق وقطع للسرقة ا؛ءنى يده وكانت حلاف من المسرى ورجله 
عزلته التي الحدود نحه مقطت محي أوقتل يعده أوالدى الأول الحد ق مات فان يرده أو قودا محل 

لرجرحا إنكان 3كذلك القس دية عليه قوداكان يقتل قبل قات لرجل قاتلا وإزكان وجلَلكلها 
محالمال الرقة حد ولا القدف محي مملك ولا مال والمفى بالحؤح مملك لأنه ا!درح رش يسقط 
لأنهوجل عز ث التي الحدود عنه وتبهلل أماء فقد أوردة الدم لول الإُام فتله وإن ( الئاض )قال 
عليهواجب إلا واحد ملما ليس لأنه بالحدودكلها حددته وإمما الغاض( )قال قعا مجال ولا ين 

الميلأجد وأنا منه أصغر ولا أعفلم به لآمور به أنأعهللمأمورا — أعلم والد محوز— فلا بأحده مأمور 
وإذا. أحدما عل قدر إذا مجنهكالها توحد أن محوزإلأ فلا للادين الحقوق عليه تكون أحده'ؤا إل 

.منه امحص برأ فإذا يرأ حى النفس دون قعا منه يقتص لر عليه نفس ولا مربضا منه النقاد كان 
قلنفس الربغس عل كانت فان للادبن الد أوجبه أو وجل عز لد عليه وجب حد كل وكذلك 
مقامق مجعآ والنفس الحمح من منه ا'ند المح ُن اتجهح فات "مح كان وإن • صحيحآ أو مريضآ 
اوحرهب يالقتل افيد كنت وإذا الرض مع بالقوي يتلهن، لئلا النفس دون ما اوحره إمما لأني واحل 

دونمجا كان فإذا حارة وصاعة حارة بلاد او بارئة وماعة بارئة بلاد ذ "القوي كان إذا وهكذا بالرص 
شديدةولا تلف محال ليت الى الحال ي منه ويقتص الحر وحد البرد حد يذهب، حى احر النفس 
منهيقتص ولا القس ى منه مجرصه حكم والحمد الحر حكم دكان الأحوال من موامحا لما الماينة 

تضعحى محي ولا ملما يقتص فلا حاملا الرأة تكون أن إلا مواء هذا ق والرجل وازأة • دونما ما 
يدياقتلعوا فقال أوبعضها كفه أصابع جميع ى رجل ى القصاص وإزكان الغاض( )قال حملها 



عدوانلأنه عليه اجماعه،ا عدا ى أقل ولا قطع حث من إلا يقطع لا قيل له القتص يدلك ورصي 
يدهفيقطع القاطع من يقتص يان فراصيا صحيحة القاطع ويد الثلأء الرجل د الرجل تبح ؤإذا 

المقهليعيد واذاكانت . حكومة عاليه وجعلت صاحبه ورصا برصاْ الصحيحة يده اقطع لر المحيحة 
رصيفان علما القاطع يد لنقص الأرش القهلؤع يد نفى الثلأء هي القاطع ؤيد صحيحة الأول 

إذاالئلأء اليد إن قالوا فان ، ياكلع العم أهل مالتا القاطع ذااو؛ا يرض ولر يقطع بأن له المقتص 
قالواوإن محال أقْلعها لر لوقهلعته الصحح يد مجن منه قهنمن، مجن عل التلهن، مجن أقرب قءنمتاكاز1ا 

ولامحنه الستقاد عل القطع مشقة إل ألتفت، ولر قطذلما الصحح يد ي مجا إلا ^١ ١١مجن فتها ليس 
بيقطع أن الأثل ولورصي ( الغافم )؛ال علته يزاد لا بالقطع يؤتى أن يقدرعل إذاكان له التقاد 

يشلمما وضهما والرجل الأصاع ل هكذا وهذا مواء ذللئ، ى ومحيله رصاه وكان رصاه إل ألتمن، 
أمحصمئت، إن قيل اليدين ؛هم، مجا قفل وأرش القود المحح فال المحح يد الأمل قطع وإذا 
أرشله يكون ؤإغا . نماص ولا الأرش فللئؤ متت ؤإن أرش نلأ القصاص احرُنؤ وإذا ^، 

لهفوجد اٍاأع ثلاثة يقطع ؛٠صكان وبمى ؛عضها فقطع تعدد اطراِا عل القطع إناَكان وقماص 
يقطعأن فسال شلا اكلاثة وإنّكانت الأرش الثالثة ى ومحعل أصمن فنقطع ثالثة له محي ولا أصمن 
ولا( الئافص )هال الأرش له أوُاحد ماء إن له وقطعنؤ له ذللث، يكن ب ييلمإ مجا فضل له وياحد 
ائريققاطع إلا أحدا أحد بملط لا محال الردة ولا الزنا فى المقتول ولا القتل فى ته المقتص يصلب 

عليصل لا فانه المرتد إلا ءلي٦٠إكلهم ؤيصل ينزل م ثلاثا يصالس، م يقتل فاته وتل المال أخد الذي 
.الشديد والرد الشديد الخر ول مريضا مجته اقص نفس ى قصاص رجل عل وجبا وإذا ، كافر 

لرالنفس عل ياي لا جراحا عليه محب الذي ؤإذاكان ه نفعل ياي عليه لجب ٌا كل وكذللث، 
ولا. منه يؤخذ م الخال تللئؤ تذهبا حى وحبس مديد وبرد مديد حر ى ولا مريضا محنه ذللئإ يؤخذ 
وأخذوالرد الحر  ijأخذ محنة رجم عله وجب وإذا • حال ز حملها نفع حى الحل من، يؤخذ 

الرجمتل ؛ع ر-ممحا لأنه برد ولا حر ى ولا مريقا يؤخذ ب باعرانا عله وجب محإذا ، و،اومريم، 
.تنكته ويعده 

الخاةنيادة 

حىالموضحة فثأكلح، عمدا محوصحة الرجل الرجل نج وإذا • تعال الق رحمه ( الئافص )قال 
مجنأقدناك مشت، إن قيل القود فسال الكهل ذهبت، حتى الكف فتأكلن، أصبعه أوقطع منقلة محارين، 

متناإن وقيل . محال فتها قوي فلا النقلة فأما . أرش من، والموضحة النقلة بهم، ما وأءهلينالئ الموضحة 
لأنميء ى للئ، قوي ولا اليد أرش فللئؤ مثن، وإن اليد أماس أربعة وأعهلينالئ الأصح من أقدنالث 

وارشوقشر شهم، مجا له يشن، آو له يقطع رامما بجنايته ذهبنا كانتا وإن ( ١^٥؛بقطع يمن ب الضارب 
الأصحوقاطع الباج أنكر وإذا ، جنايته ثط ببكان لأنه عاقلته دون حالأ ا-يانى مال ز ّكله هذا 

الشجةان يشهد ممن عليه انحم، يأنر حتى الحاني قول فالقول جنايته مجن تأكلها يكون أن ؤإلكمط 
تأكلهاأن وحكن، بينته قبلتؤ  ١١٢حاء فإذا ذهبنج حى تبرأ ب الخانح، جناية من، مريقة تزل لر والكاذا 







اثرأن وينبض . نفه عل يأى حى الضرب أعاد يقتله فلم صربات ضربه يقتله أن منه المستقاد عل 
أوأورجليه القتول يائي قطع القاتل كان فان ليؤحه منه أصرب رجلا ويأُر منفه *ن أصرم سما 
الخراحتللث محس من ولمنا به ذللث يفع أن اليل فال ذللد يثبه ما منه نال أو قتله م أوأجافه ثجه 

محنوحية قتلة إلا الول يل لا عفه صرب الول وبنا وإلا مات فان النفس دون الخاِح تول كلهاكا 
خنقهمحن بلغ فإذا . الوحية التات محن اثمه اوما خنقه او ذمحه القاتل كان إن او؛ح عز صرب 

اطقتولوسط صرب القاتل ولوكان ، عنقه بقرب وامرناْ الخنق معناْ بمن ولر الأول مجان ما بقدر 
ولوكان، عنقه يضرب أن أمحرناه وإلا أبانه فان ضرُه حث يضربه أن وبثن وليه بن خلتنا فأبانه ضربة 

محنهبقى مجا سن صربة القتلتن بأيسر قتلناه يبنه ؛ فان ضربات عدد وبن بينه خلينا بضربات إلا بنه يا 
•عنق صربة او 

اهصخطأ 

مالقضاصن محونحع ى الخلية فوضع يمتص أن القتص، أمحر وإذا •' الد رحمه ( الثا،ص )قال 
خطاتا قال فان متل هذا بمل يخطا قد قالوا فان العلم اهل مثل القصاص قدر عل فراد جرا جرها 

القصاصمحنه فللمتقاد عذا ممثل يختنأ لا قالوا وإن ، عاممه عنه ذللث وعقل عليه قصاص ولا أحلف 
للمئتصوقل ممثله يخطأ ند قالوا إن محن فتأمحذه الأرش مه يثاء أن إلا الرادة بقدر 

عليهللمجن قل ونكل يقر لر وإن الأرص ماله محن أمحي أو منه أقص أقر فإن به أخهلآت لقد احلف 
ومكذا، المال أويأخذ فيتقيد محلف حى له ميء فلا نكل وإن القود فله حلف فإن عمد لقد احلف 

لروما حطأ يكون أن أمجكن ف؟ا الخواب فيه لايخلف القود غيرموضع موضع ى الحديدة وصح إذا 
عليهللمعض يستقيد حى مجوصغها ز يضعها حى أعدته غيرمحوضعها ي الحديدة وضع وإذا ، ممكن 
أوكاديسارا فقطع المقتص فاخلمأ بمن عل القصاص فإذاكان وعمده لخهلثه أهينا إلا يتخذ ولا الأول 

)قالعاقلته عل الفل وقان الحد عنه دريء هدا ممثل يخلمأ فإنكان غيرها فقطع فأ-محلمأ أصح عل 
درأناولكنا يده يقطع أن عمد لأنه الإقلة محمله ولا مجاله ى عليه ذللث أن اخر قول وفيه ( الربيع 

الؤإذاكان اكا،م، رقال فعمد إياها قهلعه فامحا القصاص فتها وحب اش اليد أما لغلنه القود عنه 
محنهللمقتص المقتص ولوقال الأول، إقتص المقتص ثبا اخهتا الق جراحته بران ؤإذا منه، اقتص به يخطا 

آمحرالمقتص وأن ممينه عل القصاص أن علم وقد يساره إخراج عمد أنه وأقر فقْلعها يسارك أخرج 
أعلمولر له أخر-ما قال وإن ، لبنى اقممسٍءنه برأ وإذا المقتص، عل قول ولا عقل فلا بمينه ؛؛خراج 

مقطمحنيا فاقتص أخرجتيا إذا أض أورأت امحق. عل القصاص أن ولا ممينلد أخرج قال أنه 
ايقلسقط وإمما عليه عقوبة ولا قول ولا المقتص يده دية ولزمت ذللد عل احلف عق القصاص 

هذهي محنه المقتص ولوكان ، غبيا عل القود أن ملم وهو للمها أنه محنه المقتص أقر إذا دامي 
المما كان وإن ، عاقلته ضل ممثله  ١١٥٠٩مما فازكان المقتص فأخطأ عقله عل مغلوبآ كلها الأحوال 

أذنعقله عل نلويا ١٠محنه المقتص إذاكان ومواء منه ذللث نال الذي أفاق إذا إلا اسمد فعله بمله يخهلا 
بختنيإالختان الملوك صيد أو أبوالصي أمحر وإذا ، نفه ق له أمحر لا لأنه يدلص ل؛ أو له أودلس له 

ولاالحاكم أمحر أو المى أبى أمر بغير محبما وإن الختان عل ولأكفارة قوي ولا عقل فلا زانا ففعل 



أحطأيخن٦ا أن أره حى البدرلوكان ومة المى دية ع\؛الت4 وعل الكفارة سليه وماتا ائملوك سيد 
محابانمد وثيمة الصم دية من وعليه قصاص فلا بماله مثاله يخزء مما وذلك الحثفة محلوف فقطع 

الصميبلغ حى حس بماله يخنأ لا وذلك أصله من الدكر ولوتهغ ، الخاتلة ذلك ؤيضمن بمي ما 
مجنيإبواحد ولوكانت ، تامة أوالدية القصاص لوارره نكون ممون أو الدية أحذ أو القول له فيكون 

عقلفلا ٥^^،^ يتلهن مجثل؛ا ونمهم، اكلؤمحا ؛لتي الخيد وصيد ايوانمك، فاره امحلرافه َإ مر^ هم، اكلة 
فقعمهحلقومه بمطع أو فقطعه الصي أووسط فقهلخه المم رأس يقطع أ*رْ وإن ولأكفارة *ود ولا 

ففعلهمملوكه ي بدلك أره وإذا ، المم منه مات إذا القود القاطع وعل ذلك عل الأب عوقب 
صيدهلأن قيمة مملوك تاطع عل ليس ( الربع )تال عليه قوي ولا رقية عم القاطع فعل المملوك فات 
وانمدا الريع )فال بارمالكها اتلفها لأنه عليه قيمة فلا ففعله ل دابة ي بدللث، أره وإذا أره الدى 

لوليس مملوكه ولا بابنه ليس بمي رجل ولوجاء ( الذافس )؛ال *ومجال الدابة مثل هذا ز عندي 
فتلفبه ترحة مجن له الهلرف هذا أواقطع ل الخؤح *ذا اويط *ذا احس فقال أوطبيب حتان إل بؤل 
رحلاأر وهوكمن بثيء الآِ عل عاقلته يرح ولا رقية وعليه ديته والختان الهلبيب عاقلة عل كان 

وبولا ب واحد لأ!ى فلس عقله عل أومغلوب لص وجب قصاص وكل الغاض( )قاد بقتل 
اويدعا او نيقتصا المعتوه آويفيق الصم يبغ حتى ايتاى ومحهمخ عفوه ولا القصاصن احذ كان مجن 

بالغحر برحل يفعل ان رحلا رجل ولوار : ايريعقوب فال الريع( مقامما)قال ورما فتقوم ممونا 
ولاالار دون الفاعل عاقلة صمنت فتلف ففعله به يتلف لا انه منه الاغنم، فعلا عقله عل مغلوب 

فأفعلأوغلامي اض هذا ل قال ولوكان الغاض( منه)؛ال بمنع أن ل لأنهكان يثيء عليه يرجع 
)قالماله ى كفارة وعليه اثميد وقيمة الخر دية الفاءزإ عاقلة صمنت فتلف به ففعل وكذا  ١۴٩

٩فحل إذا الكفارة إلا ثيء ■غلامه ى عليه ل، فليس غلامه أو ابنه وإزكان ; أبويعقوب تال الربع، 
فلائإ منفعة فيه  ١٠أييه يار ٩ ففعل معتوها أوكأءأ صضأ فازكان ابنه وأما ٩ فعله للسيد بجون لا ما 

الابنكان وان الدية. عاقلته وعل الكفارة فعليه منفعة فيه لمهم،  ١٠ ١٣٢-فعل، كان وان عليه صى» 
فتكونبنفسه يفعله أن يموزللابن لا ما ٩ يفعل أن إلا ولأكفارة قوي ولا عقل فلا الامتناع الكبديعقل 

فتلفتففعل عالخها أو بطما أوثق ودجها ثق له فقال بدابة حاءه وإن الثافص( الكفارة)ايال عليه 
ولالخاكم أر وإذا الغاض( ){ال للارشيأ إنكانت يضمن ولا للأر تكن، ب إن قيمما صمن 

عاقيةيقتله أو1أ قتله م وجرحه عيه وفقأ ورحليه أويدلأ يده فقطع قتن، ى رحل مجن يقتص أن الدم 
مجنممأكنه أن للأط، ينهمر ولا ل، مباحة كلهاكانت النفس لأف ولأكفارة قوي ولا عقل ولا الخاكم 

فمايقتص أن أمكنه وإذا القصاص، نر يتعدى أن ِإ أوأكربمعانه عدلأن وبمضرته إلا القصاص 
أنأمأكنه وان المقتمهمر عل شؤرء ولا القصاص مضى فقد اقتص وإن الحاكم أ-حطأ فقد النفس دون 

فيرأوشجه منقلة فشجه مجوصجة رأصه هم، يشجه أن مهم، أوأمكنه بماها فقطع يدلأ يرى مهم، يقتم، 
ؤإنأرشه وغرم عله أحلف بمله يخطأ مما ذلك من فاكان الخعلآ فادص نه شجه الذي الموضع غثي 

ولرعليه انحى من نال ما القصاص عليه وكان منه نال  ١٠أرش غرم منه برأ وإن ديته صمن منه مات 
أوأقرمابماله يخألأ لا ذلك وازكان الحاى عل الاقتصاص نر يتعدى بأن عليه ابض قصاص يجلل 
أنمنه ذلك نال الدى يثاء أن إلا القصاص فيه مما منه اقتههم، ل لمهمر ما فيأا عمد أنه بمله يخعلمأ 
الابنه وهوول ابنه قتل، أنه البينة عليه أتام م فقتله الرحل عل الرجل عدا وإذا العقل، منه يآحذ 

الأممْج\'_ْا*



وي»ززاخنه٠ مد ولا عقل فلا ابش دم ظع أنه السة عله فأنأم امحش دْ تطع أو غيرْ له وارث 
,لقسه حقه 

 Uالمماصكون؛4 ي

أنالقتول فلولاه يالقتول صعه إذا القاتل من به أتتص اى قلت ومجا اش رحمه ( )كال
يبميدمثلها صخرة وبن اكول ول بن نخل بصخرة رامه يثدخ ان *ثل وذللد مجثله بالقاتل يفعلوا 

فاثنتناثتتن كانت وان عانيا يزد فلا ضربة إزكاتت القاتل صربه *ا عائد حا يضربه حى القاتل له 
سهخل بمن م اكول ر القاتل ناله الذي الضرب عدد اكول ول يلغ أمفإذا إزكان ؤكذللد 

القصاصأن وذللش مسف له يكن ل؛ نحريه مجا ممثل وضربه يرك ولر بالبق عنقه يضرب أن وبن 
وإمماالقتل منة مجن ليس أنه جهة محن تبمديا الديكان جاوز فإذا اليد ممثل يكون إمما البق بغير 

بمددنفه تفت لآ فاذا ضرب مجن به ناله مجا ح ه نفإفاتة له كانت لأه بالسبق تتله مجن أمكنته 
رأمهعل شديدة أوضربة ثقيلة بخشة ثتله إذاكان وعكذا ، القتل أؤم الذي بالبق ١^١ الضرب 

أوّماءلخفيفة بهصا الضرب كان فان القتيل ول مجته أمجكنت الثادخ أو الدامجم مجن هدا أشبه ومجا 
الضربةمجن أشد تكون بالخفبف الضربة لأن القتيل ول مجته أمجكن لآ ه نفعل نأى حى رددها 

نحرله فيقال به يرفق مجن تأمجر أن شتنر إن القتيل لؤل وقلت النناهر ى وحية ميتة هذْ وليس بالثقيل 
ونحربخليت وإلا مجان فان العيد تبلغ حى وأخف ضربه ممثل جنت قد أن تعلم حتى ضربه مثل 

القتيلول وخل أكرمخما لا النار ناركتللث له نارأحميت ى ألقاه م ربمله وإزكان ، بالسيف عنقه 
وخلملما اخرج وإلا مجان فان ١^٠١ نيا مجان الى افلدة قدر النار ى وإلقائه الر؛اءل بذللث ربهله بن 
ولبن خل فانرقه رحا برجله اوربمله فغرقه محاء ى وألقاه ربهله إذا وهكذا عنقه فضرب القتيل ول 

مجهواةى ألقاه وإن ، عنقه فضربت أخرج وإلا مات فإن الوقت قدرذللد *اء ى فالقاه وبينه القتيل 
أشدأرض ز لا الأرض وثدة الد ز مثلها أوى بملما الهواة ى فالقاه القتيل ول وبن محنه خل 
القتيلول بن خل فتله حتى محل خنقه كان فان الغاض( )قال عتقه ضربت ؤإلأ مجان فان  ١٣٠

وينه،الفيل ول ض خليت الوم القتل من به صغ ما إذاكان يقتله حى الخل ذللي ممثل وخنقه 
مجنورجليه يدلإ قطع وإذاكان عليه ا،ليتة باوص وقتلته وبينه بينه أخل لر التلف به يتهناول مما رإذاكان 

المما هدا لأن القتيل ول مجته يقتص لر الخراج من ذللث أوغثي موضحة أو جاثفة أوجرحه المفصل 
وسورجليه يديه فنْبع القتيل ول ذللث أراد إن والأرجل الأدى يقطع من بن وخل وحيا تلفا يكون 

وإنعتقه، وضرب القتيل ول بن خل وإلا مكانه مات فإن الخراج ى منه فاقتص الخراج من يقتص 
ضربةيضربه ان وبن القتول ول بن خل باثنن فابانه ضربة بسيف المقتول ومط ضرب القال كان 

أمجروإلا أبانه فان البملن قز من فيدأئ القتيل ول خل البطن قل مجن بدأئ القال فإزكان سيف 
غيرهموغع ى فضرب القرب هذا مجن وبيته المقتول ول بن خل ومجا الغاض( )قال عنقه بضرب 

اوضرْاوومعله عتقه ضرب ى ذللي ومواءكان ب عليه يومجن ممن غأوْ وامر ستقل فا الضنب منع 
الرجلقطع فإذا ، الوث.ءليه ليهلول عنقه فوق رأمه أوضرب كتفيه فضرب عنقه يضرب بان أمر كان 

بنالخيار فلأولياثه بعضها أو الخنايات تللد مجن قات جناية عليه وجي ورجليه الرجل يدكا 



الخراحاتأوأرش والنفس الخرا->اتكالها أرش بملوا أن وسألوا الدة اختاروا يإن أواليه التصاص 
النفساذاكانت يالنفس صاتهلة الخراحات تكون واحدة دية لهم وكانت لهم ذلك يكن ؛ القس دون 
فاختاروامات حى الخراحة نلتم فلم أوثلاثة رجلان عليه لو-ض ونكذا اعضه1 أو الخراحات من 

نلتمأن مل مجان م مجن؛الخواح صمن غير أوكان معا المأكن ى ولوبرأ واحدة دية لهم الدية'كانت 
اوارئهابالقصاص الخاى اخذ اوارسياكلها الخراح القمحاص وربه مال التئامها آوبعد الخراح 

عليهانحى وورثة الحاني اختلف ولو جراح هي وإمما نفا تصر لر لأما كثيرة ديات كانت وان كلها 
ابمامممع عليه انحى ورثة فول القول مماكان بما لم عليه انحى ورثه وفال مما مات الحاني فقال 
رحلولوقطع مما مجونه يثبت كا ذلبث ابه اوما مات حى صمنا مما يزل لم بانه البينة الحاني وعل 

فإنالأخر ؟راح س ومات أحدهم جراح ُن برأ ورثته فقال عات ثم اخر وجرحه رجله واخر يده 
الذيوعل اوالارش النفس ى القصاص جراحه من مات الذي وعل قالوا ما فالقول الحانون صدفهم 

وكذممبرأت جراحه إن قال الذي صدفهم وإن الخراح أودية الحراح من القصاص جراحته برأت 
جإُصوبرات بران جراحه ان زعمنا الذي جراح من ، مانا بل فقال نيرا لم جراحه إن فال الذي 

مجنمريضا يزل لم انحربح أن النهود يشهد حى النفس ولا أبدأ القتل يلزمه ولا ممينه مع فوله فالقول 
القتلافر الدى عل حعل يواحد اثنن فتل فن مجعا جراحتا مجن مجان ولوفال مات حى الخاؤح جراء 

.معا جراحنا من مات انه يقول لأنه نصفها إلا عليه محل لم الدية مجنه يأخذوا ان ارادوا فإن 
اسورامء

فإنااعا،ر أعل ّألنا نصفها من الرجل من الرجل وإذاكر تحال الد رحمه ( الغاض ال ف) 
نقدهلم ذللث عل نقدر لا قالوا وان أفدته صيع ولا ليقيما اتلأن، بلا نصفها مجن نقدرءلكسرها قالوا 

؟غهمه عل تلف بلا نلفره قلع عل العلزتقدرون لأهل قيل القوي مال رجل نلفر رجل قلح وإذا لضما 
أنملتهللمقعلوعق خلفر ولا رجل أنملة الرجل قطع وإن حكومة الغلفر ففي لا قالوا اقيدوان م قالوا فان 

عنلقصها ولأكثيدا ئيلأ لا يثبت لا قطعا مقطوآ ي إزكان زكدللث له يكن لم القصاص فال 
السيمد لا وكان يعيبه وانكان الغلفر يمد عوارلا مجن أو؛لغر ض ى ومجاكان منه اصى أنملة 

أنملةمقعلؤع رجل وإزكان ، القصاص له حفيفاكان فرحة أثر أوكان المنفعة ينقص مواد ولا بقطع 
يكنالقصاص!م الومطى أنمك القهلرعة فال الأصح وافرتللث والقاطع الومطى أنملته رجل فقطع 

ولمطرن، مجن قطع الى باخملته فتقط، الوسطى ولا بومعل طرف من التي الأنملة له يقطع علوزأن ولا له 
مجنآخر من الومش خنصر واخملة رجل من طرف من خنصر أنملة ولوسلع ( الغاض لأل ) سها 

جاءوإن الخنصرالؤطى أنملة منه اقتص م العلرف لأنملة مجنه اقتص  ١٠٠جاءا فإن واحدة أصع 
الْلرفصاحب جاء وإن بالدية له وقضى للث قصاص لا قيل اكلرف صاحب قبل الومعل صاحب 

لهوينطح ياحدما لم ازكان أوابعيالها أحذها ازكان ردها بالدية له القضى فال العلرف له فقطع 
اخملةومجط لوقطع وكذللث أرثا وحل القصاص أبعلل قد لأنه ذللث إل عب لم قصاصا الوسطى أنملة 

إنلم ولو به له يقص لم القصاص فال أنملته، طرف انقطع ثم بالأرش له فقضى الوسطى رجل 
الرجليد الرجل قطع وإذا القصاص. له بقص١صكان أوقطع أنملته انقطع حى الوسطى صاحب 

٦٧



يثاللليس عييا بضها ممب أو محها أو ض؛وءا الأصابع صبف الخلق نقو دْ واكلوعة 
محووالقاطع اليد الخام مو اكلئ لوكان ذكدك . ماست ب والأصابع اليد تام والقاطع 

دمحاضارحل د ارجل وإذا؛ي القاض( ؛ال الخماص) و ينبما لامحل له ات^مئاكانت 
لاقضوا ولوقال يده عن يده لخقص للمقعليع مته يقد ؛ الأصابع تام والقاطع أنملة أومقعلوعة ثلاء 

وإذا. الكمركلها قطع من أمون لأنه ذلك له قطع الكف ى حتى وآبملل بقدرآصابص أصابعه «ن 
عنحكم نقص الخمس ى ليس به ثل صحح فقتله أصم أعص وإزكان الخياة ارجل ى كانت 

عوصعى أو أوشللل عدما القص كان إذا أورنمل يد *ن مجثله عن نقص النفس ّوى دفا النفس 
اوالقصاص الخيارى طالمثجوج القرن اصلخ والثاج ترنه ى رجلا ّج رجلا فلوان • وغيرها شجة 
عنالشعر أنقص لأنه القصاص للمثجؤج يكن ؛ القرن أّّالح الم~جواع وركان • الأرش اخد 

قال) القصاص له ثيءكان طال إن بالشر يكنى ءلل همع آوفته الثر حفيف ولوكان . الشاج 
وأرشالثلأء ى حكومة وله أنملة ناقصة ولا بشلأء صحيحة أصبع تقطع لا أبويعقوب قال ( اربح 

.الأنملة القعلوعة 

انمرذهاب 

وإنعاليه فالخناية فمقاما ارحل عن عل ارجل جى وإذا ت مال اث رحمه ( الغاض ال ؛) 
انحشيشاء ان إلا عمدا إزكان القود مذه وى عثلة مدا ى فليس يمرحا لا انه فيعلم ممتحن ان مال 
كانتوإن , عاقلته دون الخاتى عال ى حالة الإل من حمسون فمحا العقل ماء فإذا العتل عليه 

مصيى الخمبن وثمل نة ممجصى ى الخمبن ملثا عاقلته عل الإبل ُن حمسؤن ففنيا حهلا الخناية 
أمزمثل ؛صرما ذهب قد عليه انحى فقال وابيضت أوصربت رحل عين جرحك فان ؛ الخانية السنة 
عمداابدناية الخصرإذاكانت ذماب عل ملمم يقبل ب عالأ الخصر بدماب نحيهل قد قارا فان 7آا العلم 
وثامدوامرأُان ثامد فحا لأقوي حهئأ كانت إن وقل • عدلأن مجا،ان حران ماهدان إلا القود ففنيا 

نعلمنحن وقالوا يعد ١^٠٣،^^ ذهب إذا فارا بالصرفان العلم أهل من يقيل من ويسأل عليه انحى ؤبمن 
؛ال) الختنأ ى أوالأرش الأرش يشاء أن العمدإلا ز بالقصاص عليه قضى ومكانه ذهابه 

عليهانحى عل ؛ا'نى حى البصرعلما ؛يهاب علمنا يكون  ١٠فقالوا البصر أمل اخلف وإذا ( الثاض 
نايحى له يقص لر بصرْ ذهب فقد نراه  ١٠عل ١^؛ انقضاء بعد فانكان بصرْ إل ننغلر م مدة 
لرغيرهم وحالفهم الخمر أهل مجن عدد مكيا قال إن وكيلك . حادث عليه بمدث لر مجا ا،لدة تلك 

يختلفب وإن البصر ذهب يبمرفقد ؤم إذاكانت آنيا عل ؛بمممون الي الدة تللث نازي حى له اقض 
بمجرهبدهاب وقضيت الخهيا ى ثامده ح عليه ايى احلفت ليبمربيا تعود لا انيا الخصرى اهل 
البصرأمل قال بلغها إذا أنه وصفوا الى اللدة إل وأحرته ذهب فد بصره أن مهادنه أقبل من مهد فإذا 

حىالأول الخاى من فدماحا بخقها ميء عينه أوأصاب فيلها فات يصرْ يعود لا بجتمعون الدين 
الحاىعل زكان : حكومة إلا الأحر الحاى عل وليس جناية أو وجع من بصرها ذهاب أن يسيقن 

عليهاغش ل أحلفوا الأول الحاني قال وإن . حطأالحتاية كانت إن والعقل عمدا إزكان القوي الأول 
أحامنا,هموؤيته أحلفوا قال إن وكيلك فعلناه، عليه مدا جى أن إل عليه جنيت مند بصره عاد  ١٠

٦٨



Jiوأترأن عليه محلف ولول؛ بصره ذهب لقد أ-حلفوا ذهب يصره يكن لر يال إن وكدللث، علمهم. عل 
وج|رانالأول جناية أُهللنا سينه يبصر رأيناه أو عليه عاد بصره أن ذكر ند فقالوا قوم جاء أو أيمر 

عليهالأول جناية بملك الأخر جناية سد إلا يقله ول؛ ذلك يعلم *ن نحد ا وإن الأخر عل ابماية  •الختاة يصرْمل رجهمع ذكره ثعنر دلا وهوذاب بصره عل جى الاخرلأنه عل يصدق ول؛ بافراره 
لوورثته وهكدا . جنايته وغ؛ر عليه الأول جناية من يبصر وما عليه جى لقد الأخر الخاى أوأحلف 

عادأبصرأوثد أنا ; هو تال فان . نالوا  ١٠عليه امحى ادهم؛ البصرإذا أهل تول أقبل وإنما قوله قالوا 
يدمبقد يالعيون البصر أهل قال وإن ، الخاتى عن صاقهلة الحناية فان ورثته ذلك فال أو بمري إنآ 

تقلعأو العن تبخق بأن إلا أبدا عودته محن يويس ولا علاج بلا أويعود فيعود ساني كإ فيه لغلة البصر 
مكانهله أقضى فاى مواء محنه واليأس منة ماتة وبعد الماعت به والملمع هدا بصر ذهب فد وقالوا 

منهبقلع تنر قد اااJى للرجل أقصى وكيلك ١نك١نتءمدأ. والقوي خْتأ الحتاية كانت إن بالأرش 
إذاكانتمحال صمح علم هدا من عندنا مجا البصربالعيون أهل فال وإن يعود، ولا يعود ند فيل وإن  فيهالعقل يشاء أن إلا الحمد ى بالقوي له قضيت م بصره ذهب لقد عبه انحى أحلفت قاممة العين 

العدلأهل شهد فان له بصرالتقاد عاد ك؛ عقل أو بقوي له قضيت فإذا الخءلأ ى بالعقل له وقضت 
أردهول؛ مسا منه للمتقاد أجعل ل؛ علاج غ؛ر أو بعلاج ذهابه سد يعود قد البصر أن البصر أهل مجن 

قالوإن بعقل. ولا سمله ولا ؛صرم بفيء عليه أعد ل؛ منه لوعاد؛صرالستقاد وكيلك منه أخده بقيء 
البصرنمنعه العلة له تعرض قد ولكن غٍره ولا بعلاج سود كا محال البصر يدهب أن يكون البصرلا اهل 

اللهنانيرزق محا سهلاه قيل وقد ، الحاكم عاقلة من عينه أرش منه الستقاد فيعود العلة دهب نم 
عليهانحى لوكان ولكن الخمس من وملم عليه الله صل الني مهم من المسلميرن رعاية آمر ويملح 

يركولا ممم أخده بما عليه عاقلته أو الخاى رجع بصره عاد م العقل أرش عاقلته أو الحاني مجن أخد 
بصره،يذهب بما القول هدا ى له عيد منه المستقاد بصر وعاد له يعد؛صرالتقاد ولول؛ ميء منه له 
الصابةوإذاكان عليه. امحى ذلك شاء إن العقل منه أحد أو قودا فاذهب له عيد بصره عاد يا كم 

،الخهلآى الأرش عليه الحاني عل البصرجعلت أهل قول قبلت فإذا يعقل لا أوصيا مجغلؤيا عينه 
بهأقصى الدى الوقت ى شيئا به أنتفلر ول؛ . فود الحاى عل يكن ل؛ إن العمد ى عليه أجعله وكيلك 

ل؛البصر أهل قول أقبل ل؛ وإذا ، بذهابه البصر أهل له ويشهد بصره ذهاب ويدهم( يعقل للذي مه 
بمجمهذهاب فيدتمئ الصبي يبغ او المعتوه يفيق، حف محال دك،ء القاتمة عينه هم، مما لؤاحد أقصن 

مكلا مجا وإذاكان بصره، ذهب لقد ورثته وتحلق لورثما بذلك فيقضى( تموتا أو ذلك عل ؤمحلف 
وللبالغ، مجكامم؛العقل، وضهما والصك، للمحتوه قضى الخلما هم، العين أوإخراج البصر ؛خث، من( فيه 

هداويلغ هدا يفيق حك، ابدا ؤإلصك، المعتوه عل، العمد ف الحاني، ومحسر، محللبه. إذا العماد ن، بالقول 
اختيارعل مكانه هدا"جرته أوأفاق هذا بلغ ما وُ؛كا مقامه فيه ورثته فغوم ألمحت لنفسه ذلك فيل 

إنكانمجان إن وارثه أجر وكيلك اوإفاقته بلوغه أكرمن، الخامح، نبنمن العفوول؛ أو أوالقوي العقل، 
إذل؛فقالوا تولهم قبلت وإذا . الخاتح، ذلأث أنكر وإن قولهم وقبلت عليه بصرامحق، ابتلئ وإذا ، بالغا 

وقالهؤلح*؛ اتبل، ل؛ وإذا ' ابماية ابمللت بعده حادث مرن إلا يذهب فلا الؤقت هذا إلم، الأن يذهب 
عليهجاءت r؛ . تءنلأوألما فيه أيصرأوأجاد كنت مجا دون فابصربه بمري؛للمة أجدهم، أنا عليه انحم، 
الحتايةمن، ذما لقد أحلفته ذهب حك( فيه أجد أومجاكنت ألوّح منه يذهب وام ذهب فقال مده 



علمتإذا الخاى أمل؛ول وب التل يثاء أن إلا القصاص له وجاك النول؛وله وجملت 
موصح ب أجد اكنت جمح ذب ٌُ دلوقال • *ات حكا صنا يزل ئم جرحه إذا نه اصح 
والمقلالتوي ى انمحح الاعوروعن عن وّواء مه شء لا بمتدجناية ذاما جملته بمره بمد ذب 

والقودكاالمقل المرى انمحح ال؛صرغيوذاعه ضعيف الرجل وإذاكان : ختلفان لا 
النانلرعل وكان ماض ُمته كان وإن ، النؤبج، كند يده فتكؤن المد صبف يكؤن 

عم»\ بارش ك محي المرأوثك نمق ذلك أن عم فان بانمححة مره من أقل بها مره وكان 
دونالأصابع بمص ي والشلل كالقطع ذك وكان الصر صحح من يقد ولر عله يزد لر بمره أنه 

الماضالمروإزكان دون علته ولا اوالخارض الخلقة مس البصرمن نقص هدا يشه ولا ، بمص 
،لعمه أو ك تنْلة بصرها ينقص لا مها عتب كل وكدك ، انمحح كمن فهي غير عل 

فمهالياض عله يكن لوا بصره دون بصرا نحته يمرمجن رمقا وكان اكانلر عل الياض ؤإزكان 
لهفيجمل نيا يناض لا الي بالمن وبصره الياض ضا الي بالمن قدربصره بمرق يكون أن إلا حكومة 

المحرعقل نصف فضا عينه فاء|فثت بانمححة بصره نصف الياض تحت يمرمجن تدرهك١نكان 
.أوخهياعلها الخاية عمداكان بمال قول ولا 

رامالخص 

الصربالخيونأمل فول فقبلت الرجل عن الرجل صرب وإذا ت سال، الد رحمه ( ال ؛) 
بانامحمبه نقص إنه عليه انحى ؛ول ملت أو بمدونه أحسم ولا نقصه بمدوا ولر نقص بصرها أن 

ينمىحى يعدص اسه فإذا ، مجتبي او ر؛وْ عل مجمخصا ل انهلهب م علها ابى عينه عل عصبا 
بعدتهألته فإذا ثخصا ل فانصب عالها انحى عبنه وأؤللق انمجحة عبنه أعصبا م شه فلا بصره 
بصرنمق يمرحا فإزكان ، ححة انم والخن علها بمرانحن منتس اذبع م ، بمرها يلهى حى 
قالوإن بمر، نصف من قول عل يقدر لا لأنه قول ولا المن أرش نصف ل جملنا الخححة عينه 
الصرمعرفةمجن ذهب فدرمجا يالديع يعرفون وكانوا ل أكل أ؛عدتهكان البمرما إن يالخيون الممر أهل 

عليهابمى أزد وار ر النل١٠لأنه جملته؛١^^٤ أواختلفوا إ-حاؤلة هعرفة بمرفوا لر وإن ، مم ملنا إحامحلة 
زعمجثا الثخص بثت مجا عليه انحى احلف الحاى قال يإن ، بالديع بمره نقص  ١٠حصة عل 

المحرأولأتقص حد عن الملم أمل أسأل لا قلت وإيا ، بملف حتى ك أقص ؤر ك أحلفته يثبته لا أته 
الصرمن ضا بمي إذا المن نقص ابدا بمد لا يقول والجر ق، انمي إل، ينسبا من بمص سمعنا اى 

بمرعل الرحل ض محإذا الغاض( له)قال الشخص نصبا من وصفتا مما أوكرإلأ قل ثيء 
مابقدر الحاني بمر مجن ينقص ان عل يقدر لا لأنه ك قول فلا عليه بمرانحى فتقص عمدا الرجل 
فلاالخاز فأذمبا بتاض عله انحى عن ي لوكان وكدك ، يماوزهفلا عله بمرانحى من نقص 

بخقفازكان ذمبكا< فإذا عليه، بهرانحش يذب البمرحى ذهاب ي نماص ولا قصاص، 
أوبمرما بمص ذب حى صرت|ا وإزكان عبته قلختا قلمها وإذاكان عينه بخقحا عليه انحى عن 

،مدا بعينه تمنع أن عل تندر لا عليه للمجى قيل مجوصعها مجن يثيرها وب موصعها عن آثخصها 
مجنذمب مجا فدر بالذيع بمرفون وكانوا له أكل أبمدكان المركمحا إن بالمون اتجر أهل قال فإن 
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أزدااف1اءرولم لأنه يالذيع جملته واختلفوا احامحلت ممنة يرمْ لر وإن ، منم ملت إ-حاحلت المرمرنة 
لهمل عوصعها عن واثخصها يصرماكله ذهب ؤإن ، يالذيع مره نقص ما عرجمة عليه انحى 

ضماوان ( الغاض قال ) فالقل تئن وإن ، ذلك غثر لك ثيء ولا بمره لك انءسا شتت إن 
لهومل ، عينه أندرت بمرها وذهب زدت فأندرها  ١٠٧٠٥فال وإن لها عينه أندرت تثبت وم فأندرها 

فلمثبتت م تهود لا فازكانت أفدت إذا بك صغ مما عقلا نط ولر فلع شئت وإن نديا ششت إن 
لهاويبقى تحول م تندر آن عل يقدر لا لأنه ببا ■منه تندر ب فثبتت ردت عرق لها بقى وقد إلا تثبت 

صربوإن ( الغاض {ال ) فالمل ثان ؤإن بمره لك اذهبنا ثنت إن عليه للمجن؛ وفيل عرق، 
.الضارب ويعاقب حكوعة وفٍة معلوم أرش ولا نماص فلا ؛صاِءا يذهب ولٍ قائماها عينه 

ابمرئ عله وانحى ابمأيى آخلأف 

وصرهعليه جنيت فتاو الرجل بصر عل الرجل جى وإذا ؛ نمال اش رجمه ( الغاض ال ؛) 
إذاذلك عل اكهادة اليينة ويسع عليه محي ان تبل :٠١ يبصر انهكان البية عليه ١^١ فعل ذاهب 

عليهجنيت فقال أومعتوه بصرصى عل جز, إذا وهكذا يتقى  ١٠الصترويتقى تص/زا يتصرف رأوْ 
الييتةبجيءاJرماوي٠ع مل يمران أن،إكانا البينة أولياتمإ وعل بمنه ثع فوله فالقول يبصر وعولا 

جزفإ الخاز فول القول وهكذا تصرفه، الثصبرويتصرفان اتقاء يه يتقيان يريانبما إزكانا الشهادة 
صربتهاقبل مقعلوعة وهى صريما فقال أذنه تطع وهوغيرصححكأن عليه جنبت فقال شيء مجن عليه 
رجلال رجل لوجاء وكذلك يقعلعها أن تبل صحيحة أذن له انهّكات أذنه اكلوعة عل البينة فان 

وهمهدمته فقال عبيم فهدمه بيت ل قوما جاء أو مبك وهو محلته فقال ياثنن شلعه بثوب مسعأى 
فإذا، الخناية تبل فيم الحياة'كانت إن البينة أولياتم وعل مميثه ثع الحاني تول القول كان مى 

والهولالريح، )فال الحناية فبل ُوت لهم حدث ند أك بينة له تثبت حى الحاني زل بمجل ب أقاموها 
البيت ١٠٦^^عدم الذي يقم حتى منهم عرفت ند الى الحياة عل البيت عليم هدم الذين ان الثاني 
.بهدمه ان فبل ماتوا انم 

عمالنمعلة ولا الغلاء اليد ل ض أنه لقيته محالفا أم ولر : تعال اش رحمه ( الغاض ال 1) 
عتلانبساط بمر أوانقباضها انقباض بلا انبساطها أوكان تنبط ولا تنقبص لا كانت إذا الغلاء 

تتقثصلا فكانت هذا بلغت إذا فأما وتنبعل تنقبص صحيحة عليها جني إذا عقلها يم وإمما معلوم، 
يكونولا القاممة المن ى يقولؤإ أن ينبض فهكذا هكذا هذا فإذاكان حكومة، فتها فإمما تنبْل ولا 
مجاوكل ، حكومء فيها ويكون أنول وبه عذا اثقاممة البن ى منهم عدد عن أحففل وأنا معلوم عقل فيها 

فقئتجارية انفلزواكأنها يقال بأن إلا حكؤمة تبان يموزأن لا أنه أعلم واش فأحب حكومة فيه تلت 
هكذاتاممة وعينها تيمتها نالوا فان ذللث غم أو أو؛لفر بيياض قاممة وعينها قيمتها ق١ممةكمك١Jت ء؛نلها 

اربمنقالؤإ فان ؟ يرات هذا إل فصاؤت عينها بخقى حثن الأن قيمتها فكم قيل ، ديناراخمسؤن 





الأضشابمنىاممس

أرءربمى والتاتل صمح والتتوو رجلا ارجل هل يإذا ت مال اث رجمه سمس( ل ء) 
عنناتحى عذا النول أولياء هال أربرص جذام ُن صرب أديه أدالرجمحاأدأهمحما ابلين أييع 

عدمهانال لا للنفس نح والخواؤح يالنفس ناليس الأنماص ٠أردنم ح؛ا كان إذا ؛يل صاحبنا 
شصلأم اى-،1كم مما أوأكر الخال س مٍر وصاحبكم وءوٌالم صاحبكم لوهل كا كبملامما 

مورحإب صاحبا دى عذا ظع ك الدم ولاة تال فإن ولا؛اءة ذاب اطراف إل يفرما ولا بمنس 
علأم يند قلم إذا إنكم نل يكوا ب إذ وارجلى الدين •ن موصا ةأءاْلالأ له رحل ولا يد ولا هاله 

لوكانعليكم نقص لا أ>افهكا من فات مما لكم عوض ولا لفه نح الأ>اف وءدْ إئههكل٠ 
فمدارجلا رجل ولوقل ' آٍرافه لخميع إتلاف وكله به قل صحيحا والقاتل القهلئ صاحبكم 

يلأالمال أحذ وإذا شاء إن المال اوأحذ القصاص له صداكان أورجليه دم القاتل.سلج عل أجنى 
لووكيلك ، الدية أو اكل مجن القصاص بض يخ؛ر حى تلك حاله ى المال عل المقول لول مسل 
الديةياحرأحد مثن وإن فاقل مثن أن له كمحل المال عل ميل المقتول يل يكن لمر خط' عبه جى 

اجنىعدا م رجلا قل رجلا ولوان ، اوغيرعا ديات وجد ماله اى من اخدما الدية اخذ اختار فإن 
اوممون ريضا ؤإزكان تلك بماله قاله بن الأول المقتول ول خثر كان ١٠جراحة فجرحه القاتل عل 
وممغلحى القتل لأن كانت  ١٠اللأ دلا يالمرض القتل -ن ممغ دلا قله فله قله اختار فان الدية أخذ 
قتلهوإذا مه يثرأ حى ارض تل معها يكن ب إذا بالمرض الكل ض  ٢١والحدودرالقصاص من 

وإنالعقل ماءوا وإن القود ماءوا إن الخراح من القود فيه  ١٠عليه الخانى عل المقتول فلأوياء مريضا 
الديةالأول القيل فلأولياء الأجنى ما أصابه الى اتبراح من مات حى يقتله في قله الدم ول اختار 

الديةأخذ أو القصاص عل؛اظه الأجنى1خرا يقله الأول القتيل قل الذي ولأولياء قله الذي ال مى 
المقتولوررنة فسأل مال المقتول لقاتله يكن ا ؤإن المقتول قاتله مال ى الأول فدية منه اقموا فان 

لأن؛تلهلهم ذلك يكن ا لمحاحم ليأخذوما دبمه أحذ صاحبم قل الذي الأخر المقتول ورثة الأول 
الأوللأ*لالمت؛ل يقلى بان مجته بالقصاص عليه وجل عز اش حكم محُلمل فلا القصاص عيه متعد 
للقاطعمجال القامحيرولأ اخربمى سلع رجل ممى رجل لوييع اتلمراح ى عكدا ومذا ، قيلهم بدية 

ولهبيمنى اخدم له مال ولا مما اقص ل مذا ممن فدكانت الأول ممناه القعلؤكة فقال ممناْ اكلوعة 
وعوالدية من حقي فيعلل به له تقتموا ولا منه لأخذه عل؛اطم به له فافضوا تاطه عل مال ماء إن 
Uنل تثره لر أحدهما ل فإن أواذل القصاص فى الخيار له جض إمما نل له uل ولا فيه قصاص لا 

ورقال، به لك أفلس فهوحق وإلا فخذه لأل له كان ط غش بدل يديه وأبيعه رآ، المال من أردت 
ؤإنعليه بحر أنه لا ثاء إن يكون إنحا القصاص ولا المال أخد عل يمر م والمال القصاص عفوت قد 

يدهللمقهلوعة يشهد أن يده فقطت رجل يد قطع إذا للحاكم يبغى ولكنه لغثره حق عليه كان 

جمعنمخان وللها بارضأ ثل معها يكن ا أإذا بمدء مله مكررمع مذا بارض، غتدالغتل : قلله )١( 
•فتامل ، محمماالنامخ 

محمححه.وحرر.كته فانظر نحرف، من نحلوالمارة ولا الأصل، ى الخ،كذا وأبمه •' *وله )٢( 
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يثإءأن إلا الأنماص اخرأ سمع ذلك آنهاد ئاذا اكمعآ؛رأ القاطع محوءفل4طل أنه الأول 
وجازيده دية عاله محن احقن قطع الذي يد دية منه يودي عال له ظرفازكال ا،لال وترك ركه ثاء قان ركه 
كرماثه.متجف وعاله ، ١١١!،يزعفؤْ لر ؤإلأ ءغوْ 

اسمكسسامبممما
وأنهالمياق ي أنه حفره من يرى يسوق رجل عل جى س ت مال اش رحمه ( الغاض ال ق) 

راىوإذا ممون أنه يرى ميما يمش ند لأنه القود ففيه فقتله مكانه فات بمديدة فضريه مكانه يقض 
عيهأزى وإن فود ولا عقل ولا عوقب ضربه أو ذبمه م ذلك عل فشهدوا مات فئ أنه حضره من 

ليتأما إلا ذلك يرى أولا مثلها مجن ماش أنه يرى أوقلتا حراحاتكرت رجل جرحه  ١٠رجل 
ضوفاتلمكانه فات يسكن عليه اونحامل مكانه رأسه أوصدخ ياثتن أوقيه مكانه فينحه عليه بمهنة 

ومحوالأرش أو الخراح ى اكصاص ناله جرحه من وعل الورثة ثاء إن تاما التنس وعقل القول عليه 
آنرأى وإن يعش لر ومريئه حلقومه قطع من فان ومريته حالقومجه قطع قد يكون أن إلا القتل مجن بريء 

والريءالخلقوم فقطع عنقه صرب إن وكيلك ، الذييحة ي الرؤح يقايا من يبقى ضوكا نلح يقية فيه 
ىعوقب سلمها جوفه مجن أواحرجها فأياما حشوته أوقطع يجلدة يتهلق حى يشمه؛اتتثن إن وكذلك 

إزكانالقود من يه عذا صنع ما بمعه لا بله بالخراح ناله الذي والقاتل فود ولا عقل ولا الأحوال ءدْ 
فانبه العلم أهل مثل حلقومه دون أومريته مريته دون حلقومه قطع فد عليه أتى وإذا العقل أو ؛ودا 
مجنالخايج الأول وبريء أوأكرفهدا؛اتل ثلثه أو يوم أوغيردواءثهد بدواء مدا مثل يعيش قد قالوا 

فالقاتليهلض حى صاعة من آواقل إلاّاعة ؤيتإ بقية فيه إغا عدا مثل يعيش ليس قارا ؤإن القتل، 
يقطعمجا؛ الما حرق بعد يعيش قد لأنه امجعاءه فخرق أجافه إذا وهكذا ، القتل من بريء وهذا الأول 

ولو، ثلاثا وعاش موضض من عنه الد رنحى الخياب عمربن معا حرق ند جوفه من فيخرجه الما 
قاتلاالأحر جعلت ومي الخكم ى القل من جرحه الذي وبريء قاتلا الخ١لكان تلك ي أحد قتله 

إلااله فى والممد عاقلته عل فالخطا أوءمد1 حطاكانت الخراج وعليه القل من يريء الأول فالخارح 
الاحرإلأعل ثيء فلا القاتل الأول جعلت ومي القصاص فيه محا إنكانت منه يقتصوا أن يشاءوا أن 

فعليهقاتلا وجعلته عمدآ كان إن وخلوه الأحر عمد هدا ى وصواء الأول. عل والنفس العقؤبة 
مايعد ب جراحة رجلا رجلان جلح وإذا ، الدية عاقلته فعل قاتلا وجعلته يلآ ؤإزكان القصاص 

ليسفازكانت فقتله ضربة رجل فضربه معناه فى وما الحمم وقطع الدح من وصفت لقتلكا اى 
قصيرةمدة هدا بعد عاش وإن الأولن الخارح؛ز، دون ضوقاتله يرفعها نل مكانه مما فات باجهازعليه 

إجهازابه ناله ما يكون أن إلا بالقتل منفردأ يكون ولا أولا جرحاه للذين قتله ى فهوشرياك طويلة أد 
قال) بعدها طرفه يعيش ولا مكانه مما مممحت أوبقربة معناه ى ما أو حثوة أوقطع بدح عليه 

أولياءفقال فات بعدها احر جرحه م مما يثرأ ب جراحات رجل ■؛م0 وإذا I اش رحمه الغاض( 
ولاةلعل ممتنه مع قوله فالقول القاتل وأنكر الأولن جراح لئن الأخر جراء ُن *كانه مات القتيل 

اللدينمحتل شر وليس ، ماباكرك قتله م الفص ش فهوشرك ما آوا لر قان المة الأول الدمرا< 
•النا-خ زيادة من فلعلها مض، لها ولمس المخ، ى كذا الأول، فوله: )١( 



ىالتوي عاليه ولهم جنايتم دون مكانه الأخر جناية من الأ مات يكون أن يابرامموه بل جرحا• 
دونالأخر جناية من مات أنه الأولون الضاؤيون مدتهم وإذا  ٢٢١ثاءوه إن أيثها أو ابراح 
•جنايم 

ابمراجبمد ابراح 

أوييغتنله م مدا أكرمجن منه أوييغ رجليه أو الرجل يدي محلم وإذا الد رحمه ( القاض ال ؛) 
ارادفإن فقتاله أوصربه فذمحه عاليه أى حش ايراح من شء من يرأ ف،م منه أكر أو وصفت ما منه 

فالهمالقود أرادوا وإن لها تيما الخراحكال٠ا شاكاث صارت ،١١ لأنم1 واحدة دية لهم فامما الدية ولاته 
ولو، انثن لوكاتا لفعله محالف عدا فى واحدا إذاكان الحاؤح وقمل وصفت عداكا إزكان القود 
;،Uالعقل أو الخل عليه تاتلأ الأحر كان شاله احدءّا أش م انمن الأول الخري جرحا، اللذان كان 

محراحأحدهما انفرد وإن ، جميعاجرحاه إزكانا ورثته ثاء إن الخراح ارش نمت الأول عل وكان 
يالغةجراحهكا٠الة فعليه غره معل عتاشة صالت النفس لأن تاما أوأيثها  ١٠٢انفرد الى جراحه ذ القؤج فمله 

عقلمن الخراح ي *ا الأولن وعل القاتل فالثالث ثالث ذمحه م رجلان ■محه لوكان وكذلك بلغت، مجا 
منالقاتل عل ما القتل ل عليه كان ^؛٢، يعد وتتله فرات جراحة رجل فلوجؤح ونؤد 
جنايةفهي الخراح برأت إذا أوقمحاص عقل من الخايح عل ما الخراح وى أوالتمحاص الفل جمح 

القصاصثاءوا وان اليدين وارش الورثة شاء إن القتل سليه قتله م فرا يديه قطع الق؛لكان غرجناية 
قتلهحى ترا لر اليدان ولوكات النفس وقتل اليدين ي القصاص ثاءرا وإن النفس دية م ليدين اى 

و؛قتلوه وإن يقتلونه م اليدين يقعلعون واليدين النفس ى اوقماص الدية ارادوا إن واحده دية كانت 
القاتلالورثة يل إذا تعلل للنفس نح فالخراتع اراح تثرا ب إذا الدين ذ لم ضء فلا يديه يتيوا 

إذايديه قطع لهم إمما النفس دية وياخدوا ديه يقهلعوا أن لهم يكون ولا تامة النفس دية أخذوا وإذا 
بلا،لقتول أولياء وقال قتلته حتى ترأ فلم يديه قهلعت الخا؛ى ولوفال قصاصا بالقتل مكانم مميتونه كانوا 

منهمخن ولا االقتول أوليا. ثاء إن ديتان حيتثد منه يؤخذ لأنه القاتل فول القؤل ةتلهكان م يداه برأت 
يمجفواحش منه مذا يقبل نا برأتا ند يديه بان بينة مله ولوفامت عليه تقوم أوبئة بازار• إلا الزيادة 

لرعدا أشبه أوئ ب ّكت قد قالوا فان ملمم ذللث قل برء أنه العم أعل يعلم مما أنموْ فإذا مء 
وعلقؤلهم فالقول الورثة وأكدبه الرء بعد انتقصتا قد الخاتى فقال الرء عل البينة قبلت ؤإذا يقبل 

بقوله.عنه يدفع فلا بالرء لهم شهد انه الخق لأن جنايته من انتقضتا انبما البينة الخاى 

فبمكأجم فمدوعليه الرجل هل الرجل 

قيلصه وارث غر عليه فعدا عمدا الرجل الرجل فتل ؤإذا تحال اش رحمه ( القاهر ال ف) 
الديةأويأخذوا ليقتلوه القتول أولياء إل يدفع وقيل بتينة عليه وبن أزأ ما أويقرأوبما ببينة عليه يثبن 

•مصححه ي ■ Jf}فتأمل أومما، ^٥، الكلام ز ولعل المح، ق مكذا الخ، صدئهم وإذا ئوله: )٢( 





وزيادةدية نصف يفحا الفخذ يتوب حى أوالفخذ امكة أو الماق من ست فإن الدية نمق 
جاءتوان الزيادة تيغ لا الندم >وءح عل الزيادة بمدر فتها وثراي اليدين ى وصفت كا حكومة 

منواحد من يكن ظم يالورك ارحلن إحدى أو الد؛١^٦٠ ست وإن ، تامة رجل دية الورك عل 
ىوالحكومة واليد ارحل دية قفعا حائمة من|ا واحد مجن كانت وإن وصفت فهوكا حانقة الس؛ن 
كانتإذا الأعسر ويد شنمت محاطلة القدم إذاكانت الأعرج رجل ومواء ، جاتمة ودية اريادة 
><>االةالخمس أصابعها كائن إذا الدية نيا تكون مما وا الأعسر غير ويد الصحح ورجل مالمة الكف 

أصابعهاكانت إذا الدية ضا تكؤن ؤإمما الأعر غير ويد الصحح ورجل صالة الكف كانت فإن 
أصحدية  ١٢٠يغ لا الكف وحكومة دية أماس أربمة فنيا أربما أصابعها فإنكانت زلة الخمس 

أكرالثلأء والأصح الكف ؤحكؤمة دية أماس أربمة فنيا بلاء إحداعا حمسا أصابعها وإزكانت 
الديةنصف وهى ليما فنيا "«تا أصابعها وإزكانت أصابع أربعة إلا لها ليس الكف ى الحكومة مجن 

بقدرالحكومة ى يزاد أكر أو زاتانان اصبعان ضا كانت إن وكذلك اراثدة الأصح نر وحكومة 
عرجنزيد رجيبما عل بجي أن ز إلا والصحيح الأعرج رجل محلف دلا ارداثد الأصابع زيادة 

وإذامحلفان فلا أوثالخا ينما إذا ذآما أم اكعحيحة نر الحكومة فكون المحيجة وتعرج العرجاء 
وإنالأصاح أوهم، الأصابع فيس الكف فى المم والشلل حكومة فف؟ا شلخى الثلأء الد كانت 

رجعتأرملت فإن مجدت ان تنبسط أو بمال تتبهل لا مشقة الأصابع كانت فإذا الكف يبس تب 
رجعتأرملت فإن تقبض إلاأن تشفر، أولا بمال تشص لا أومسعلة تقبض أن بغيي الاشاض إل 
أوالكف مفصل، امرحاء من الشلل كان العقل ى ومراء ثلاء فهي نسط أن بغير الأنساط إل 

فؤثهاما اسمحاء ؤي الدية الكف ثلل في أوالكب أوالعضد الذريع اسيمحاء س ألثلJ، ؤإزكان الأمجاح 
جؤمةفضا ؤتنبط تضضر وأصابعها عوجاء وكانت أوالكف عوجاء فكانت الاصاح أصيبت ؤإذا حكؤمة 

أثرأن غم وتنبسط تنقيمر فجرت الأصاح رصخت إن وهكذا تامة دية فضا أصيبت بعدما عبيا جف ؤإن 
تامةديبا فضا فاصببت بعد علها جى كإن والأنأ الشي بقدر ضا ويزاد حكؤبة فضا كالحفر نيا ارصح 

الأصابعكان إذا الأطراف المكروهة المسحة الضعيفة ارجل ويد القوية الباطشة التامة ارجن، يد كبمواء 
بالمس من، صلمت إذا والأصاح  ١١٠مصيبة س أوالمتعجرة حاما س المتحجرة الكف ؤمواء الشم، من صالة 

رجلضن إذا ؤمواء ، مواء د اليي الئؤل كارجؤ، ي والقؤل الشن ائته—ا ينهم، 
محقارجل، فْيى يدان له مجن أو واحدة إلا له يد لا من، يد أو واجدة إلا له رجل، لا من، 

أوم■فملتان يدان أو كفان عناه فى، ه لحالتي رجلا أن ولو الدية نصف اليد ؤل الدية 
كائنفإن ، إنيا نظر أيد أرمة ه لكون حتى، ا محؤيراه اه ممنفى، أو يسراه فى، حلمتا 
الدبةفضا تمأ يطهم، التي، فقطع مجفصل، فى، مفرقان والكمان واحدة ذؤلع والالعضد 

وجعلتهاحكومة ضا كا'ت ؟١١ يجلهم، لا الك، الأحرى ضن ور عمدا سها كان إن والنم١صر، 
هم،الهم، التامة اليد جملت جميعا ببم؛ا يجلهم، وإزكان ، الخلتة ممام س الأصاح ح اراتدة كالأصع 
الأحرىوجعلت عنه زائلا او مجفمل، ض مستقما ،  ٤٢٠٧١مفمل، س موضعها كان إن بملثا اءما 

جانيهموا. بملثها كان وإن عته أوزاثلأ عليه مجتهما  ٤٢٠٧١مجفمل، ص موضعها كان إن الزانية 
الأحرىوجعلت الأرشم، وممام القول لها الهم، اليل" التميمة جعلت  ٤٢٧١مجفصل، ^، متقيمة إحدامما 



الذرلعممصل عل استقامة أثد با واحدة ليت واحدا الدولع ضل من موصع|؛ا وإزكان الزاثدة 
الانفرادعل قطن فاحا ناقصتان فهاتانكفان بالأحرى الأكبطثه ياحداهما يطش ولا الأحرى من 
كفدية فقحا معا قطعتا وان كف دية نصف حا بماوز حكومة فحا و؛بمل تامة كف دية  ١٢;يلغ فلا 

إذاومكذا كف دية نصف عل مجلما واحدة كل تزاد ان من وصفت  ١٠عل كف دية ما محمحاوز 
وأصلوعميان ذراعان فإ زكات وهكذا أصابعها اوأصع،ن ؛!كف أوسلتغأصابعها عن أصه قهلعت 
بزادةإلا يختلف لا واحدة ذراع ل كفان فا كانت إذا فبما كالقول فحا القول ان كش 
ىيادة الز بقدر ذللش حكومة ى فيزاد الكفن *ح الذراء>ن أو العملين أو الذراعي قطعر ى الخكومجة 

الأصابعزانية أوإحدا،ما ناميا والأحرى الأصابع ناقصة إحداهما ذراع فى كفان له ولوكان وثينه أك 
منافالكف تعملان فازكانتا تعمل لا *التي دون العاملة مجخا الكف أوناقمت١اكانت تا٠ترا والأحرى 

ضمواء كانتا وإن ض عل اترج اضة با فالكف العمل فى امتوتا فإن عملا أقواهما 
سواءفها زاثدة غير والأحرى زاثدة إحداهما كانت وإن زاثدة والأحرى اكاقصن دون التامة مما 

ىارحلكفان ولو معا زائدتين إزكانتا وكذلك الأحرى محن بالكف أول مخا واحدة وليت 
قوياأو صعيفا بهلثا العمل تل الى بالفل يطش فكان ميا منفصلة الأحرى فوق إحداهما ذراع 

فانالرائدة والعليا تاما والحقل القود فجا الى الكف هى الفل كانت ؛العليا يطش ولا سالمة وكانت 
تناولصعق وإن حا وعويتناول إلا الأصابع سالمة تكون ولا فهىكاائلأء محال بالفل يعلش لا كان 
زلةترى قط وص حا الطش عل بمدر لا كان وإن ، الكف شاكات بالعليا يطش كان وإن 

يعلمشعل لها يشهد أن دون باروية ياطثة أبدا تكون ولا . تامة ديةكف ولا قوي فحا يكن لر فقعلعت 
•ثيء وتناول وبط مص من ، الطش معنى لمف ما او 

ارجلن

أصابعهاوكات معا بما يهلآ فكان ماق ى قيعان لرحل ولوحلقت : اش رحمه ( الغاض ال ق) 
،فحا قول فلا الأفراد عل قهلمن، وأيبما الأحرى، من القدم باسم أول مخا واحدة تكن لر سالمة معا 

ولوقعلعتوحكومجة، القود قاطعها فعل معا قعلعتا وان القدم أرش نصف بما محاوز حكومة وفبما 
عليهامرحتكان حين علحا بمثى سالمة وص الثانية الأول قاطع قطع فان ، حكومة فحا كان الأول 

أكرحكومجة واحد وءلكل ملما واحد عل قصاص فلا غير0 قطعها وإن الأول حكومة مع القصاص 
مجنندى مكذا هما اللتين رجليه إحدى قعلعت الذي ولوقال إ اكا،ص قال ) الرحل ارش نصف مجن 

إحداهمافكات ساق ى القيعان ولوكات كأصابعه لبست أصابعه لأن أقده لر أصاس بعض 
بمابملآ فكان الساق عغلم عن لبخرج أوعوج جنف الأحرى وض الساق همرج عل الخلقة مستقيمة 

وفحا، فحا قصاص لا الزائدة والأحرى ؛ القصاص وفحا الساق محرج عل المتقيمة فالقيم  ١٠٠
علبملا وكان الساق محرج عن زائلة الخارجة اقصرعن الساق محرج واوكانتال~تقيمةءل حكومة 

وطنءذمت فلما بهلوفا لها المانعة ص الأحرى وكان القدم هي كانت متق؟ا وطا كلها الزائلة 
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لروإن ( القاض ،ال ) تامة والدية قوي بعد قهلعت إن ءدْ وى قوي ولا حكومة الأول قفي سه عل 
أصتإن عده وى تامة القدم ودية أص؛ت إن القود ب وكان القدم الأول كانت بمال عد0 عل يهلآ 
ديةما جعلت عبيا يه1ا لا فصار فاثك ءاو-أا ولكن-ض تقطع ولول؛ ( القاض قال ر حكومة يعد 

يختلفلا والعضد الذؤلع مجن قطعت إذا اليد ى والفخدكالقول الساق من قطعت 

الأنمن

الديةنصف  ١٢٣٠واحدة وزكل الدية ففح،ا ارأة أو الرحل ألما فطت وإذا الغاض( )|ال 
علأشرف ما والأيتازكل مواء صغيرءما أو الألمنن عنلم ألمناه قهلعت فآ;م الصى ألمتا وكذلك 

عليقدر وإذاكان فبحاب ملمما قطع وما  ٢٢١الفخذين اصتواء عل أشرف ما إل اإلاك٠تن مجن الغلهر 
ثقوما الألتن محاب ففيه الاليتن من قطع ومجا عمدا قهلعه،ا إزكان القصاص ففحإ  ١٠٣٠القصاص 

ممإفأبن قطع وقمما مواء ينبت أولر واستخلف 'ت م فبان الأليتن مجن قطع ومجا حكومة ففيه مجتها 
بانلما ومحالف بلتم فيه وهداكالثق حكومة فيه ف١لتمكانت أعيد م ين ولوتيرٍف،ام الأليتن محاب 

فالتام.فشت بنمه اعيد م بان ومجا ءثرْ يى نم 

الألمحن

عمداانقطع إزكان القوي فمر-ا المحصى أو الصى أو الرجل أتيا تهلعن وإذا ( الغاض ال ؛) 
الديةنصف ففتها قطعت وإذا الدية ما له فتكون الأرش ياحد أن عليه ابمى يثاء أن إلا 

أنألقصاص عليه كان عمدا الأحرى فسقطن الأنين إحدى رجل ولوقطع ابمى أو المرى وسواء 
رجلاكأوجا رجلا أن واو صقعلت التي ومقل الأحرى وتثبت احداما مجن القصاص يسطع كان 

تكونالدية، ض1 الألأحن ز ذلكك١لثلل و-همءكان إذا أنه ذلك علم يدرك فازكان البهائم توجأ 
انحىمول إلا عله انحى ز علمه يدرك لا ؤإزكان ، فغلت رجل يد ارصربت يد دية الخال عل 
مننوإذا . فعن غورْ ل ذلك علم ادرك كان إن الدية الخال وعل بمه محم قوله فالقول عليه 

وفيهاللجلده ثيء عليه يزد ب بالخلية قطعه،ا ؤإن م(ا والقصاص ءقلمٌا م الخلية وبقين البيضتان 
،الحكومة الخلية ول الدية البيضتن ففي الخلية يطعن م البيضتان ملت وإذا تامة والدية القصاِر 

صحبحبل عليه انحل وقال ُوجوء ويو عليه جين الخال ل فق، عليه والجل ابمال اختلف وإذا 
.لهم محوزكثفه ولا الناص ايصار عن يغيب مما هذا لأن ممينه مع عليه الجل قول فالقول 

وانطر.ااعل،ا رازاد همنامأا بالحمح الخ ل كذا الخ، ملجم فأخذت : فوله )١( 
ممِكب, ونكرانا -ريفا الكلام ل ونمل ; المخ ى كذا ، فاة. فبت رل إل ملجا قطع وما ; فوله )٢( 

مصححه.
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فلارجل ضه نإن ثفرايا وهما الرأة إ-كا محلت وإذا ; مال ك رحمه الغاض( )؛لأل 
تشاءأن إلا منه القصاص قدرعل إزكان القصاص خملت؛ا اعرأة نمنمه فإن مثله له ليس لأنه قصاص 

قطعفان الدية ين الشقر وى الدية نصف أوعب إذا نسبا احد وى تامة الدية فلها ثاءته فان الفل 
الأءلففي محافإ الشفران فكان الأعل خميع وإن حكوئ الأعل وى الدية ضا اركب وأعل الشنران 
وىالدية ففيها اليد ى كالثلل فتها ذلك بمير حى ماتا أو معها ، الشفران١١انقطع وإن حكومة 
اكيفد ين الشقر مقعلوعف ارأة فازكانت ، الخفوصة وغير ايحفوصة ذلك ى وسواء حكومة الأعل 

ءوسوا يختلف لا والشاية والعجوز المغهمة سفر هذا ى وسواء حكومة فعليه مما التحم مجا إنان فقطع 
•محلف لا سواء اركا:سكلهز، وكيلك نوى والثيب والكر تؤتى لا الى الرتقاء مفر 

الأصابعععل 

ينكر أيى ين عداش عن أخرنا فال تحال اش رحمه الثافص أخرنا فال الريع أجرنا 
ينلعمرو وسلم عليه اش صل اش رسول الدىكت؛ه الكتاُس، ى ان أيه عن حزم ين عمرو بن محمد 
عليةاين أخرنا فال ، الشافي أخرنا فال الريع أخرنا الإل، عشرمن هنالك مما أصع زكل حزم 

عشرعشرا؛الأصاع ز ٠ وملم عليه اش صل اش رسول فال I فال مجوأّى أيى عن رحل عن ياصتادْ 
ومواءالإل، عشرٌن رجل ر نمنمتا أصح ففيركل نقول هذا تعال اش رحمه ( الغاض ال ق) 

والرحلناليدين وأصاع ( الغاض ؛لأل ) الأّاء عل العقل إمما والومش والأمام الخنصر لك ذى 
ممانمغ فإذا مفصلان القدم أصاح من والإمام مواء والشاب الفاى واكبتر الصغر وأصاع مواء 

ثلاثففيه مفصل با نملع فإذا مفاصل ثلاثة الاصاع مجن مواها ولما الإل من حمس ففيه مفصل 
سالمةأصايعه وكانت مفصلان أصح كل مواء أصايعه مفاصل لأحد حلق وان وثلث الإل مجن 

ذلكوإزكان الإل عن خس الاصع دية نصف مفصل ضّكل ما ويبطش وييعلها يقبضها 
عمداإنسان فقهلحها مالمة وكانت مفصلان مذا لأصع وإذاكان حكؤمة خملت إذا أصبعه ففي يشلها 
اصبعى فإزكان القاطع أصع أمملة من القصاص ماء إن فله أممللما إحدى ظع فان القصاص فعالجه 

انازارع اصع ى له إنسان ولوحلق الأصح عقل مدص القصاص ع احد اناز ثلاث القاطع 
أصحى له حلقت وإذا محالة اصايعه إنَكانت ونصهن يعيران الأصح دية رع أمملة كانتٍفىكل 

علتها لأن عليه قصاص فلا انامل ثلاث اصح ركل وله عمدا مملة ا مما رحل فقطع انامل إرع  القصاصطه أنامل ثلاث له والمقطؤع أرع'أنامل له هوب القاطع ولو'كان له اكص أنملة من أزد 
مجنأطول عاننج أنملتان فحا او انامل أرع نيا أصح لرجل ولوكانت وثلما أمملة رع بتن ما وأرش 

منأقصر فيستحلف تسقط كالن وليت تاما عقلها فقحا محالة وهى مما أقصر أو معها الأصاع 

مع; أى اأ الكلام!اممه ووجه ٠ الناسخ يف نحر من القمم ممية ولعل ، النغ ى محكيا ، مجعه،ا ; *وله إ ١ ر 
.مصححه كبه وحرر. فانْلر ، الأعل 
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ىفت وإذا ، فتستخلف نقط والأسنان فتتخلْن نقط ولا نحالق محكيا الأصام لأن الأسنان 
تاماالأصاح أرش القاطع فعل والأصابع الكف فقطعت أرع أو أوثلاث أصعان أو أصح الكف 

يلغلا رجل أو امأْ من الكف كانت وسواء ، أصح أرش يما يلغ لا الكف ى تامة وحكومة 
تامااليد أرش يؤخذ بأن الأ حكؤمة فحا يكون أن يسقط ولا أصاح مع اذاكانت أصح أرش محكومحما 
اقتصأو عفا أو أرثها وأحد الأصاح هطمن، وإذا ، تامة يد حسد لأيما الأصاح ع الكف فتدخل 

،غهمْ أو والأصاح الكف قلع وسراء ، الحكومات وصفت مجا عل حكومة فقحا الكف فهلعت م ملما 
مأصابعه فقطعت صغ كإ منه اثممى الكف فطح م سلعها عدأ الأصاح عل رحل ولوجي 

ولوحكومة الزانية الأصح ى وفال  ٢١١كفه ارش منه وأخذ أصابعه فقطع عليه انحش ثاء وان ، كفه 
اشدملمما واحدة ولمت ظفر كلتحإ ى مجفزهتان انملتان الفلفر فحا الش اممللما اصح لرجل خالقي 

يكنلر احداءما ان إنفقطع الأخرى من حركة أحن ولا الأخرى من الأصاح خلقة عل استقامة 
حكومةفحا ال؛انيةكات محوأوءارْ قلع وإن أمملة أرش مر نحاوز حكومة عليه وكان قصاص عليه 

ءنرفىكفأصاح له فلوخلقت الزيادة فى وحكومة أصح دية فعليه معا قلعها إن وكيلك الأول 
اصابعهالادمجيى خلقة الاكرمجن عل المتقية الاصاح لهكفان لوخلقت فيه فحاكالقول القول كان 
باطثةغر والأخرى باطثة إحداهما فكات أصعان له خلقت لو وكيلك ، كلها مالة كانت إذا 

علحاكلهايطأ كان إذا محكيا محيا ارجلزكان فى محيا ولوكان الأصح، باسم أول الياطبة كان 
،ءل؛اا يطأ اش يى عثرعشر فحا الي الأصاح فان ، بعض عل ؛هلا ولا يعضها عل يطأ كان فان 

ولاخرزانية أصح لرجل ولوخلقت ، حكومة فحا ثى،كات ميا قطع إذا زواثد علحا يهلآ لا والى 
الزائدةأصبعه  ١٢قلعت الزانية أصبعه فقطع عمدأ الأخر عل أحدهما فجي موصعها مثل ى مثلها 

الزائدتاناختلفت ولو ، تقطع لر موضعها مثل ى تكن ب وإن ُوصعها مثل ى إذاكان ثاء إن 
كانتفإن واحدة محقاصلها كان إذا ؛الأخرى إحداهما كاث أم المقهلؤع أو القاطع مجن فكانت 
يقدلر أشحه ومجا  ٢٢١الثولول أومثل واحد ممفصل المقعلؤع مجن والزانية مفاصل بثلاثة القاطع مجن الزائدة 
فللمقهلؤعاشلؤع مجن مثلها القاطع ومن القاطع مجن مثلها القْنيع محن وإزكات ، حكومة له وكان 
لوحكومحلما مجن أقل والحكومة أصبعه عن القعلئ أصح لقص الأرش وبن أوحكومة القول بن الخيار 

,يستقي ل؛ 

الوصحتأرش 

بنعمري بن محمد ن بكر أبى بن عبدالد عن مجالك أخمنا قال الناقص أخما قال الربح أخبرنا 
الوصحةز حزم بن لعمرو وسلم عليه الله صل اللٌ رسول اإذىكت< اماب ض ان أبيه عن حزم 

الموصحةوف مول وه' القاس( )قال أيه عن طاوس ان عن عينة ان سمان أخرنا خمس 
كلهوالوجه. الراص ف والموضحة الغاض( )قال الرجل دة عشر نصف وذلك الإبل من خمس 

.مصححه كتبه الاسخ. من محرفه فلعلها ، وفال فوله انفلر ، الأصبع ى وفال ت فوله ( ١ ) 
مصححه.كته اللسان. ى كذا ، دونمافا ابلوكالخعمة ى تنلهر الحبة الثاء. يقم ; الرلول ؛٢( 
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نحتوما وظارْ ياطه الأسفل واللهمر وأصفله الوجه وأعل نيا وموخرْ الرأس مقدم وسواء ، سواء 
ينمحا يخرج وما ا،لوصحة من الراس سم مناين نحت ما سواء الوجهكالها مجن برز وما مما اللحيت مم 

ىإلا الإل من خس الواصح من ثيء ر يكون ولا الغاض( )قال الرأس شعر ومنابت الأذن 
أوصلعأوعضد أوعز ذرلع ى موصحة فآما الرجل من يدوان اللذان لأما والوجه الرأس موضحة 
عنأوكتد صغم من أوضح فا الاسم عل والوصحة حكومة. إلا نيا يكون فلا غبره أو أوصدر 

يكنولول( مما ينقص ولا الرأس تطرى ولوأخذت فىكر.ما لا.زاد الإل من خمس فمه الفلم 
الاماءفهوعل الثجاج من الرأس ز ما وعكذاكل موضحة، اسم يقع لأنه محبل تذر إلا 
أرشفما كان يعص يوضح ولر يعضها فأوضح موصّلة شجة فشجه يثيء رجلا رجل ضرب ولو 

فممااخر مجن اخرواوضمح من ويضع موضح مجن الخلد خرق ان عل تزد لونا وكذللث شل موضحة 
ينخرقب اوكم. تل نيء الخلد محن يقي ولو ( الغانم )قال موتصلة الثجة هذه لأن موضحة ارش 
لووكذلك موصحتن كان يلما حاجز ينخرق لر الذي والخلد موضعن س وأوضح فاخضر ورم وإن 

ابمدمن موضحتنوب1ا فاوضحه ولوشجه الغاض( )قال تنخرق لر نمول يلما مجواضح كانت 
ولواختلفالخناية ص اتصلت الشجة لأن واحدة موضحة كانت فاغرق تأكل م بمخرق لر سيء 
وقالموضحتان فل راّي س انئق يكن إ الذي الوضع سقفت أنت عليه اخي محال عليه وامحى الخال 
إلايهللها فلا موضحتان له وجت فد لأنه كينه مع عليه انحن فول فالقول فاتثق جنائي من تأكل يل الخال 
فرعهيرزحى فد اتحظم أن يشهدان اوبشاهدين الخال يافرار إلا ممؤضحة يقم ولا عليه تقوم أوينة إقراره 
أو• يرى أن وبن يته خول الدم لأن يذللن وامأتن أوثاهد دونه محول ثد الدم لأن الفلم ير لر ؤإن الروي 
شاهدولا ؤمح، شاهد نيا يقل ب عمدا فازكانت حطأ الخناية إذاكانت ا،لدهم ؤممن هذا عل يشهد شاهد 

فولفالقول الموضحة ل عليه وانحل الخال اختلف ؤإذا ٠ القصاص يوجؤب إلا محب لا المال لأن وارأتان 
•الينة عله اخي وعل بمه ثع توضح ب أما الخال 

الهائية

الهاصمةل نالوا ايم علمم ل وذكر  pljyعيد عن حفنلن، وقد : اش رحمه الغاض( )قال 
إلاهاشمة الخال يلزم ولا الخنلم يشم م توضح الي والهاشة )تال( أفول ومذا الإل من عشر 

ولوكانت، هاشة لزمنه ينة يدلك قامت فاذا أمشم الفلم أن عل الينة من وصفت أوبما يافراره 
لأياواحدة هاشمه كانت يلمثم لر الفلم مجن ثيء يما أومو.انحح موضعا فهثمت الشجةكرة 

كلي كان مواضع فهشمت واحدْ والضرية تشنقه لر الراس مجن ثيء يخما ولوكان ، واحدة جناية 
.والمأمومة ايقلمة ل هكذا وهذا هامة الفرية ؛تللئ، محروحاغيره يه يصل لا حى انفصل مجما مو.ضع 

•يما — ت قلله ذ والب ائب تمح حى ٠ عن.يضعن ٠ محرف لله موضعا : ثول' )١( 



القال؛ن

تولوسا أ؛ول وج الإل ثن عشرة حمس النقلة ل أن ذ حلانا آعلم ك القافص( )لأل 
يتنغرحى الرأس عفلم تكر الي والمنقلة ٠ احتلأفا ينم ما أعلم لا لقيت ممن عنه حفغلت محن 

وإذااكولة ئ يقال ومحي تقو عفنامها لأن القلأ U مل وامما : لم الرأس ر عظامه متخرج 
دية،عثر ونصف عشر وذلك الإل من عثرة حسءب عقلها م فمد أوكتر تل ثيء عظامها من تقل 
•وصفت عظامهاكا يعص ينقل حى الهاثمة ياوز ولا 

الأ*و*ة

ينقول وبمدا الدية، ثلث المأمومة ل أن ز حلافا أم ك : تمال اش رحمه الثافم( رلأل 
تصلحى الرأس عْلم نحرق الي والأمة وثلث. الإل من وثلاثون ثلاث وذلك النفس ثلث المامجومجة 

بشهودإلا مأمومة نشت ولا الموصحه، ل وصفت ّؤا أوكشرة محنه خرفت مجا قلل ء ومحوا الدماغ إل 
دونيق لر حى العفلم حرفت ند أما أيتوا فإذا العظم حرك ند بأنها وصفت علتهاّعا يشهدون 

الدماغ.رأوا أنم يثبتوا ب وإن آمة فهي دماغ حلية تكون أن إلا حار الدمجاغ 

 Uالقجاجس \إوس4 رن د

الموصحةدون فا قضى وم عليه ا؛ن صل اش رمحول أم ولر ت تعال ايد رحمه ( الفانر )لأل 
دونهاما جمع ذ وأن معلوم أرص الوقحة دون ف؟ا لمءب أنه لقيت مءن وأكرفول بثي* الشجاج من 

.نقول وبمدا قال حكومة 

١٥١٢٠^ي الشجاج 

فيهمجا كل وهكذا ، الوحه ثان إن يزاد لا سواء والرأس الوجه ي والموصعحة ( اكاض )لأل 
وحمحالأسفل اللي وق محوا، والوجه الرأس ق والنقلة والهاثمة الغافر( )لأل مجمى العقل 
الفمإل فخرقت الأحسن رم ق ولوكانت سواء انممجاغ إل يمل وحث اليحبن ق عي وكيلك الوجه 

النفسثلث فيه ان احدم،ا ; قولان ففيها والخلد واللحم العفلم تنفذ حى فخرنت اللحى ق اوكانت 
قأكرمما وفيها ٠ ذلك فيها ليس انه والاحر مرصعكالرأص ف وأنهاكانت الأمة حرق حرنت قد لأنها 

الشجامشانك وإذا الخانقة. أو المامؤمة معنى ق فتكون جوف ولا الدماغ إل نحرق لر لأنها الهاشمة 
كاثالوقحة دون الي الشجاج كانت وإذا . ثي* الوجه صن ق يزد لر بالوجه *علوم ارس محا الي 

مصححه."شه وحرر. والض. اكمد وأنظر ٠ شط بدون المخ ر هكذا . الأ-دة : نوله )١( 
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عليهاش صل الني لأن •وصحة تدر أكرمن الشن وإزكان تدرموصحة محال حا يبلغ لا حكومة نيا 
عداجرح وكل ضا موأقل ب الخمس تكون أن أرمحن الإل من محسا الوصحة j وقت اذا ؤبملم 

فنط.الخاثفة إلا حكومة نه فامما والراص الوجه 

الخاثفة

قالومل عليه اش صل الي أن ق حلافا أعلم لت : تعال اش رحه الثانر( )•ال 
الغلهراذاز أو الصدر ل او الطن ل ومحواءكاث الثلن، الخائفة وي نقول ومذا الدية، ثلثؤ الخانقة 
ثلثفضا أو؛علن أونلهر حب مجن ناحيةكانت أي من الخوف إف محاكانت الخناية أو الطينة وصلت 

قدلوطن • جاتفة ضا فجافتهكا"ت وركه ق ولوطن • وثلث الإل من وثلاثون ثلاث القس دية 
جاتفةضا جافتهكات حش الهلعنة فم، فخيم ل ولوطن جاتفة. ضا فجافتهك١ت محرم ثغره 

قموصحة لوشجه ي شٍثتىبن جمعتا حناية هده لأن المخي ل الضتة يزيادة وحكومة 
للوطن• الخرحن، ُوصع ل الجكم لاختلاف وحكومة موصحة ضا كانت رنته ق ففستؤ رأمحه 
-الخوف إل يمل سا واحد كل لأن جاتفة ضا كانت نمرته مجريثه ق أو حلقه ل رحلا رحل 

الخوف.إل يمل ذلك لأن نحرته الشرج ي لوشه وكنلك 

جاههيكون لا ما 

أمةفازكات فافتقسا عذراء امرأة عل عدت اعرأة ولوأن : تعال اله رحمه الفاض( )قال 
أمةلوكات أرأيت، فيقال ; اليى حدا حكومة فعلها حرة كان وإن . العذرةذعايح نقصها ما فعلها 
*٢٠حس عضا العثركات قيا فان ؟ القيمة ز العدرة ذهاب ينقصها كم الإل من حن تؤي 
فانفرجه م بثيء أو ياصعه رجل لواقتضها وكيلك علها ذللئ، أوأوكان أكر قيل وإن الإل 

اصايبالو لأنه مثالها مهر ز ندحل لا وصفح، ما عل وحكومة ؛الإصابة مثالهامجهر فعليه يفرحه اقتضها 
إذاالخناية عنه المعصية تبطل ولا زانية ؛< هي تكن إ الذي الخيع من عوصا مثلها مجهر عليه كان ثيبا 

وعليهواحدة جناية لأنها ديتها عليه ي_حكاونح وعي أفضاها او فأفضاها اقتضها ولو الماع *ع كاث 
سبيلا-محاوفة معي مجن هذا وليس ليما علها مإعكا'ت يلا يمد رجل أو امرأة ولوافتضلها مثلها مهر 

فرجهاأومجن حلأء ملما ضرج بهللها أوعصرت عودا أودبرها ثيب امرأة زج ذ ألحك امرأة ولوأن 
أوبامأْ رجل عدا صغ لو وكذللتؤ ن علها ثيء ولا يبزر الخانقة معاي ف هدا ُن ئيء يكن ا دم 

jما هذا j يكن وم عزر جوفه إل يصل حى ثيثا امرأة أوحلق حلقه ل لوألحل وهكذا رجل 
الخوفإل ومحلت حى جريدا أو عصا أو أصبعه ضا رجل فأدخل جاثفة ولوكات؛رجل ، الخانقة 

الكنألحل وإن زاد  ١٠صمن ضا زاد وإزكان أرش عليه يكن لر شبا الخانقة ل زاد يكن لر فان 
إليبلغ لا ما محق وإن . جاثفة دية فعليه الخوف إل ثقا بعلته ل ثق م جنايته مجن تكن لر الي جاتفته 
النقمضعن الأمعاء بالكن حرق وإن ؛ حكومة ففيه شبثا الخوف ق نكا وإن حكومة ففيه الخوف 

At



ملؤإن الأمااء'لكلذح بخرق لابمش ؤإزكان  ٢١١أمعاءه خرق إذا بمش ولاأحب مات إن كلها 
الثانيةوحنايته الأيل الخناية من ا،لوت وحعلت النقص دية ضف صمن عاليه انحى فات ونكا يخرته 

يزلل! وإذا الخاثفة، ل ما فيه يكون فلا منه أومجوصعا حالقه ؤ؛ عودا أو ده ولوأدخل )قالإلفايى( 
مضحرجنا حى فانفذيا حاثفة طينه وإذا النفس، دية يضمن فهوقاتل به صغ مما صمنا مريقا 

لومحلتوهكذا ; جاثفتان فهي يخرقه لز ء مي ويما جنب٠ا إل فجافه يا الر*ح أورد الأخر التق 
ولواصيبل القافر رقال الخاثفتءن Jيت ما يخرق ولر ميء يما خرتن فخرقه مجفزق منان فيه يرمح 
زضنه التام وإن حكومة فعليه وجافه الخياحلة ففتق رحل طينه حى يالتم فلم فخيط رجل يملن 

موصحةرجلا رجل فلونج ا7دراح كل ل عكذا وهذا i جاثمة فعليه فالتام فيه هلعن الذي انينمم 
فعليهمجوصحة فنجه والتات يرأت ولو ; حكومة عليه موصحةك١ث ^١ رجل شجه حى نلتم فلم 

شعرذهب وإن الخلد و؛ملوْ اللحم يلتصق والألتثام عمدا الثجة كانت إن والقول تام موصحة أرش 
إذاالخد u; عليه وما الخناية مل عليه ماكان اللون متض الراص او الطن j الخلد اوكان الخلد 
غرهأو معا مجن يملنه ل ما نكا قد العلم أهل فقال خانقة أصايه وإذا الئا،هم( رقال مجالتنا جلدا كان 

الحديديثبه محدد أوثيء حديد مجن فصارجاثمة يه ناله ما ومحواء ا الغافر رفال وحكومة جاثمة فعليه 
٢٢٠أكره عل يزده لر ولوكان جاثمة أرش هياكله ق فعليه جاثمة يصبر حشر وأل؛ أوفرم مكانه فأنفذه 

جاثفة.تصبر حش الأثر مرصع من الز م اثرت إذا اّسمها ٌا اد 

كرالخظام

واشرشه جمل الضلع وف جمل الزقوه ل قال أنه عنه النم رصي عمر عن روى الغافر( )قال 
ءفلمكسرفنكل عمل وقيت لا حكومة وصفت هما عنه اش رصي عمر عن حش ما يكون أن أعلم 
سببكلها الحكومات ل يوحذ وما معلوم أرش مشا ثيء ق وليس حكومة ارن غم إنان من 

جبروإذا والديات الخنايات محبب مجن لأنا الإبل مجن الذمة وأهل والسد الأحرار اللم، ي الديات 
حكومةوعليه وصرره تينه يقدر حكومة فعليه معيبا جم وإذا حكومة ففيه فيه عيب لا العغلم.ستمعا 

فيه.عم لا صحيحا جبر إذا 

والخرجانمرج 

أومجعوحة ويرأت تشلل ولو؛ عملها م فند فنلت الرجل اصح الرجل وإذاكر الثا٠هم( )قاد 
>فيامعوجة برأت إن الكمر ي هكذا وهدا الأصح دية  ١١٢يثلغ لا حكومة ففيأا ُية أو ناقمة 

أويعوج عبت إن الكم، ول تاما عمله الأصابع من شل فف؟ا الأصاح مأن ثيء شل وإن حكومة، 

واظر.المخ، ى كذا الخ، بمش لا وإلكان : آيل )١( 
امحةأ•عإ. : نخة دز ، الأرض مح، الخنرة : ٨' الخ ض ئ ت ' م ءل ؛ )آ(مك 

بفانظر.كهمس. 
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صارإلغ،\ وحكومة تامة الدية عاليه ولوذ،بكلأعهكاث الغاض( ر|ال الكلام غير أصايه ما لأن 
نزصأرى ما يمس لا هذا شراباكان ولا طعاما سخ ولوصارلا ( ادقاض ر؛ال الخناية من عض 

.حكومة نفيه والطعام  ٠١١٠١وأماغ عاش وإن ااا"ثة يفيه مات فان يه 

كرالمي،

الديةفعليه محال ممني أن فنعه الرجل صلب الرجل وإذاكر ; تعال الد رحمه الغاض( )؛ال 
فعليهمعوجا برأ وإن حكومة فعليه مجتق؟ا وبرأ مشيته تنقص لر وإن حكومة فعليه معتمدا مشى فان 

لدلكفازكاث ماعة الكر ألهب في• أن ادص وإن المج بمدر الحكومة ل عليه ويزاد حكومة 
إمماا7لإاع ذهاب لأن معها حكومة لا تامة الدية الحاف وعل ممينه *ع *وله فالقول بوصفها تعرف علامة 

بالكرذكره لوأثل ولكن الرمة مع باللسان ٠اJمكالكلأم بثيء ليس وانفع بالملب العيب ل كان 
الصلبغير قاتم ّنيُ عل فولدت صلب عل جناية حينثذ لأما وحكومة دية عليه ؛هلكنت سلعه آو 

يذبفئ ابفع أن معلوما أن به العلم أمل وتال عليه ادل علامة يكن لر وإن الغاض( )قال 
إلترك تتتثر لا به ؛ ١٠١١أهل فال الته تنتثر فب الأوقات من ومحا تربص إن وكان الصلب كر من 

حلفوإزى يدب قد هدا وقل وقت له يكن لآ وإن الدية وأخذ حلف تنتثر لر فال فان الوقت ذلك 
ذهابأن يعلم لكن إذا ابفع ذهاب ل الدية له يكون وإمما ا7فع ذهاب ل الدية وأخذ انتثر ما 

تبلالصلب ولوكر لازمة حكومة فله العلم أهل عند معلؤما يكن ب فإذا الصلب كسر من يكون اتاكاع 
.محال المثي بمنعه لر إن الصلب ق وحكومة الذكر ق دية فعليه محال محامع لا يصير حى الذكر 

ال>اكفياسلام

أوحرقتالخ صربته بلغك حق وعغلمه لحمه فأنفذ الرجل الرجل صرب وإذا الفاض( )قال 
منأقل الحكومة ثلثا٠لكJت العضوولا عقل ثلث لا حكومة الأخرففيرا الشق من خرحت حى العنلم 
مكانهفينبت وينكر نحه يخرج حى أدذلاْ أو نحه يسيل حتى العفلم لوكر وكازللث أكر أو ذللي 
.حكومة فيه لكنت غيره عغلم 

الخائنس المل ذهاب 

الحايةمالكنت عليه حناية أوجن رجل عفنام من عنيإ وازكررحل اش رحمه الغاض( )قال 
يكونأن إلا آرش العقل ذهاب سبب اايلكنى بالحناية عليه يكن ولر الدية عليه ءقلهلكنت فأذهب 

أومأمومة ويشجه يديه يقطع أن مثل وذلك وأرفها الدية من الأم  ١٠٠،فيكون الدية من أكر أرشها 
اولسانه اواصعقن تذهبه ول؛ عقله فنقمن، حناية عليه ولوحى وثلث دية عليه فيكون محاتفة ينال 

فيها؛دءلكن فأفلت يل.٠ غير ل حناية عليه ولوجي ناله ما بمدر ما يزاد حكومة ما فزعالكن أورثته 
شلتوإن النصف اليد إثلأل وق الثلث فيها فيجعل مأمومة لكنت كأنبا الحناية وأرش الدية نصف 
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أماكتطوم حكم لها جاة لأب القس ثلث إلأم.ة وي الوة والرجل الد يدمكان ع رجل 
أو■فو0كانترعد من فنع إذا غثيا أو أونوعا جبنا فاورثته بمأمومة أصابه ولو معلوم حكم يا عضؤين 

ذئابمع كان وان الدية عقاله ذحاب م عقاله فذهب عاليه ض وإذا دية لا حكومة الأموُة »ع ما 
عاليهولوصاح العقل ذهاب ق الدية ح الخناية تللث أرش فعاليه معلوم أرش لها جناية عليه جى عألله 

لووكيلك ثيثا يعقل بالغا عليه الصيح إذاكان ثيثا عليه أن ل يبن نإ عقله يدمب بثيء ذعره أو 
ولكنثيثا المانح عل أن ل ين لر ثيء أصايه أو فات فشل أوحدارا دابة وهوراكب عاله صاح 

عقلذهب لو وكيلك أصابه ما صمن صيحته من فمط فزعه أو يعقل لا معتوه أو صي عل صاح لو 
بن؛فرقان لا لأمما الصاح يفملما جناية منه إذاكانت وادلأنوْ الصي ي والصياح ديته صمن الصي 

أنل ين لر عقله أذهب ذعرا وذعره يه يفريه فلم بسيف يعقل يالع عل رجل ولوعدا وغثده الصياح 
ولوأنالحقل يدهب لا هدا مثل أن البالخن من الأغلب وأن جناية يه ع ب هدا أن قبل محن دية عليه 

فاتيراه بيت من؛لهر قوقع منه حرب والهللوب يهللبه وجعل به ينله وام ببق رجل عل عدا رجلا 
أدبمرفاحترق أونار فغرق ماء ق نفه ألتي لو وكيلك نفه أش لأنه ديته هذا يقمن أن ل ين لر 

بيتفلهر من أو حي ثيء أو حفية حفرة مثل عليه يخفى فكا قوقع يصبرا أو أعص وإن'كان فات 
تشلمجا ه نفعل الت محدث ولآ عدا إل اصهلره لأته ديته اإء1الب عاقالة صمتت فات به فامحسف 

لصأو كله فحل أو فأكله أوأمحي إيا0 ي1لاإيه بدب له عرض لو وكذلك عليه ١^١؛^، عن الخناية به 
غبره.عليه الخال لأن ثيثا الهنالب يقمن ب كه 

الخلدمالح 

جائفةيكون أن يبلغ فلم رجل يدن جلد من ئيثأ ملخ رجلا ولوأن الد رحعه ( الثا؛هم )قال 
منهالامحماص فامحممليع عمدا فازكان حكومة فعليه غبره حلي فبت الخالد اومحشل فالتام الخالد وعاد 

الأل؛مجن ناله مجا مع الخالد عيب بقدر الحكومة ق نيد معيأ الخلد يرأ وإذا ماله ل فديته وإلا منه اقتص 
ألمحننا إزكان حكومة فيه الثعركاثت فنبت ؛عضه؛ا أوي مجعا أون؛،ا أوالخد رأمحه ل هدا ولوكان 

ولوأفئالألر ح الشن يقدر الحكؤمة ل زيا الشعر ينبت لر إذا أنه غبر الثحر ينبت لر وإن دية ِرا يبغ 
ولونبتاالثبن بقدر ما يزاد حكومة عليه كانت تنينا ولر اوسفها حمما لحيته او رجل راص عل رجل 

إذاما ؤيزاد ميثا اقل إذاكانت  ١٣٠ينقص حكؤمة عليه كانت وافرين نتا آو آوآتل مماكانا أرق 
محنايةليس والحلاق ثيء عليه يكن ب أوأجود كاكان شعره فبت حلاق ولوحاقه أكرمحيتا كانت 

ذهابولا فيه'كث؛رألم فليس محوز لا اللمحيأن ل وهووإزكان ألر ف؛ه'ك؛بر وليس الرأس ل نسكا نه لأن 
ءيرِحلق رجلا أن ولو حكومة فيه يءتخااانvكانت لر أو ناقصا الشعر اّتخلف ولو ستخالهل لأنه شعر 
وسواءشنه بقدرقلة حكومة فيه كانت امرأة أومجن الشعر مجوصعكان أي ينبن فلم والرأس الوجه شعر 

هومجنوكيلك عورته رى أن إل أفضى إزكان ام أنه إلا أوبهلن الخد شحر مجن النبات من محلهر ما 
منحلق ما وكيلك زوجته تكون أن إلا يراه ولا امرأة مجن ذلك بمس أن للرجل محل لا أنه إلا امجرأه 

حلقهل منتشرة رجل لحية كانت وإن الرجل من اللحية وشعر الرأس شعر منابت دون من رتاما 
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أّكرحكومة مه فليت حكو٠ة فيه هذا من فلت وما حكومة فتإ عليه ث ك؛ تنبت فلم رجل فحلقها 
الرأسل الحكومات دون حكومة ينت ؛ إذا البدن ثعر ق أن فلت وإمما حلاقه ي الحكومة من 

بلاذهابه ي وحعالت واللحية الراص ثر شن دون الرجل عل شينه اثر لأن الثا ذهب إذا واللحية 
لهيغبر ل؛ أو شعرا له يذهب لر صربا رجلا رجل صرب وإذا له وأم أصح عر نبات لأن البدن ي أثر 

فعليهبه أوأثر حليه غير وإن ا القافص رقال الضارب وسزر فيه عليه حكؤمة فلا اله أنه غير بشرا 
أدبرجل فحلقها الأحر دون أوأحدهما وشاربان لحية لامرأة ولوحلقت قامة الحناية لأن حكومة 
إلاعيب ا،لرأة ي وهي الرجل خلقة ممام *ن اللحيه لأن الرجل لخية ي  ١٣٠أتل حكومة عله وكانت 

نبتإذا قاما ناقما نبن، آو يبت ؛ إذا هذا يوبمتؤب( )فال والأم ال؛سي حكومة فتها جعلن، اى 
به.أفول وأنا الريع( اكزير)فال إلا عليه فليس ثيء جلودهما من قطع يكن وم 

الأظفارقي 

القصاصفيه يثلاع كان فان عمدا رحل فلفر الرجل تطع وإذا اش رحمه القاض( )؛ال 
وإنحكومة ففيه غيرمجشن صحيحا نبنا فان حكومة ففيه القصاص منه يستطع ؛ وإن منه اقتص 

حكومةففيه ينثن، لر وإن مجشن ولا ناقص غير نبتا إذا فيه الحكؤمة اكرمجن حكؤمة ففيه مشينا نبت، 
الالفلفر لأن الأنملة مجن الغلفر نحت ما فدر دية ولا أنملة دية بامحؤمة يبلغ ولا نله الحكومة مجن أكر 

الأنملة.من نحته مجا تحته  ١٠لرتطع أرشه بمكومته يلغ فلا الأنملة يستومح، 

وخضالرجل غم 

فيهعليه يكن م منه أثريه ولا أؤبمله م غمه أو رجلا رجل ولو"ٌّو، ايد لجمه الغافر( )قال 
ويعزرأم فقد شرابا ولا  ١٠محيابمنعه وم بثيء يديه ي ينله وم صيقته ي به فقطع وعزرولوحبه غرم 
مثليذم، أثرا كان وإن حكومة ففيه يقي يديه ل أوأثر حدش مجن ناله  ١٠وكل ، عليه غرم ولا 

حكومة.فلا اللملمة من الخضرة 

ا-زكر»ة

أوحدشجؤح باق أثر لها جنايةكان الحكومةكل فيها الي الحنايات ; الد رحمه الثافصا )قال 
وكل، نه حكومة أرفلا له يبق فلم يور، أؤم ورم محرما فاماكل باق أولون باق أوورم أوكرعظم 

الوضحةدون جرحا وجهه ل أو رامه ي خترحه أن  ١٣٠وجوم من فيه فالحكومة حكومة فيه فلتا ما 
هال،فان ، الوصحة مجن الحكومة فيه الذي الخؤح فدر أنفلركم م الومححة مجن فاقدره انحرؤح فيبرأك،م 

فيهجعل أوأتل أكر نالوا فان موضحة نملنا ي  ١٠فيه جعل موضحة نملنا تدر جرحه به العلم أهل 
ندرىلا قالوا وإن القافص( )قال أشبمه ومجا البرء وبعذء الأم ق الوضحة من موقعه إنه قالوا محا بقدر 

شلث،لا ^ فان احتاطوا قيل الموضحة مجن قدرها وقليلكم كثير لحم دونه يكون قد وأنه العنلم لقب، 



تثكؤنلا الذي الصف مي ؛يل ذلك تشه لأنة تاضن تكون أن ي نشك وقد عوصحة نصف أنإ ي
كاابيح ي نظر جيح أوالرأس الوجه شان وإذا الفاض( )؛ال ثيء يالشك منه بمهر ولا فته 

أكرالخيج وازكان يالشن أخذ انبح ُن أرشا أكر الشتن فازكان اتزنح ح الشن ق ونفلر وصفت 
مننقص مه اواكر موصحت ارش الشن نل وإن ثيء للشن يزد وا؛ بالخرح اخل الشن س ارشا 

عليزد لر فثانت لوكانت ا،لوصحة ان موضحة به اييغ ان معي وإمما الشن كان  ١٠شٍثا موصحة 
موضحةدون الخؤح ح الشن يبلغ أن خز لر موضحة س *وأش ما ح الشن إذاكان ، موضحة أرش 
يكونأن إلا ثيء للشن يؤخذ أولا مكذا شن مّه وبش ؛؛مح ب الضرب كان وإن ، *وضحة أرش 
أوالوجهالرأس ل جرحه فان أونحرحه شبتا منه أويفجر محشفه بما اللحم أوينال محال يذهب لا شن 

الثلم فإن واحتامحلوا الوضحة من بقدره لذلك تدروا بذلك البصر لأمل مل الوضحة دون جرحا 
الالذي الصف فهي نل ذلك تشه لأما ثلثن تكون أن ل نشك وفد موضحة نصف أما ق نشك 

صواداأوحضره اللون مود وإن أرش له أخذ هكذا كان وإذا ثيء بالشك منه يعتر ولا نه تشكون 
أحذاللحم ر بموت هذا إل صار ; نالوا فان العلم أهل مثل الوجه فشان كذلك أوخفرة يبقى 

لرنان المدة تلك إل ترك أبدا يذهب ولر كذا مجدة بلغ وإن مشكل هذا قالوا وإن أرش فيه للشن 
مأرثا يذهب لا أنه يعلم الذي الخؤح أثر غثر وصفت مما ثيء له أخذ وض أرش له أُُُذ بذهب 
الخرل مواء والشن العظام وكر فحا فدر لا الل الخراح مجن فلغ وما له أخذ الذي الأرش رد ذهب 
قومحي الملوك ممن ق يقوم مترإ'ؤا واحد كل دية ق يقوم والذمية والغ*ى والمملركة والمملؤلث والخرة 

مجوضحمابقدر المراة دية وي الموضحة بقدر انحومى دية ي فيحل ، الأحرار؛مدرهاس واحد كل دية 
تمتاديته كان ديته بقدر موضحته دون وما موضحته ق الخرفيكون وكذلك والمؤدي الامراي وكذلك 

فليسمعلوم أرش عضوفيه ل والوجه الرأس غر ل الخؤح وإذاكان له ممنا المملوك قيمة تكون  ۴٠١
إلامعلوم فدر الحسد جراح ل ليص أنه فبل من اكتامه  ١٩الباق الشن فدر إلا اكأم إذا رحه جي 

العضوذلك س أكر معلوم تدر فيه الذي العضو ي الذي الحمح شن يلغ وإذا تلفها لخؤف الحانقة 
لهينؤع أو أورجليه يديه أصابع أءلراز، من أمملة ق محؤح أن مثل وذلك ، تدرهعل الحكومة نقصت 

يزدلر وشاتته أمملته فهلحت لو لأنه أمملة دية به ملغ فلا الأمملة دية أكرمجن فحا الشن أرش فيكون ظفرا 
فدروكان أوأمؤافلها الأنامل ومحمل ق الخيح ولوكان تدرها شيخا من يودونما بما يبلغ فلا نءرما عل 

باكرفثان أوالقدم الكف ق الحؤح وإزكان وصفت أمملةكا أرش به يبلغ لر أنملة أرش أكرمن شينه 
بالشنارشها عل يزد لر فشانا لوفهلعتا لأنمإ قدم ولا آرشكف به يبلغ لر اوالقدم الكف رش ار 

أو١^ j كان إن وهكذا شللها ولا قطمها أرش علحا الخناية س قطمها دون بما ييخ فلا ششا 
اواحدهماوالشن الحؤح ولوكان تامة رجل ولا تامة يد دية قدر يشينه يبلغ ب القدم او الساق او العضد 

إزكانقيمته لا حرا إزكان للشن انحروح دية به يلغ لا انحروح ماثان نه الدنكلهكان يع مجي 
يبلغفقلت الشاب تواريه الذي الشن ل حددت فكيف قائل قال فان الدية اليدين قطع ل لأن عبدا 

؟الدية عثر نصف وهى بموضحة محدودا أقح فيه الشن يبدو الذي الوجه ي فجعلته الدية دون ما لأ 
يلغلا الواضع من موضع ل جرح أرش فيه جرح لا شن أن محوز لا أنه س وصفت لما قلت 

أبلغلا بان ملما أفل موضعها ل لوكان فحددت دونما مما اكر وهى موضحة شن فيه أبلغ مجا بموضحة 
فدربعضوله وشن جرح كل ل قلت وكذلك الشن س يبلغها لر  ١٠ما يبلغ أن محوز لا لأنه قدرها به 



الديننصف اليد وق الا.ة < نمهوالأذن ق أن رى ألا ألر ولا *وصحة ثبن عل الديات أحد ول؛ 
من^١ ١٧الأنملة أن'فى ترى ألا ذهابما وألشن اليد مصة من قريا ذها؟اا والشن الأذن مضة وليت 
موضحةمن وأصر أئن الأنملة وذهاب عشر الهاثمة وق الإل مجن حص الوصحة وق وثلثا الإل 

متاعق ذللث يكون الثزم نقص ما أيدا الثين ق كان وصفت مجا ولولا وهواثم ومواضع وهاثمة 
ففيهعم غثي جرعل f العظام ص ج وإذاكر الثاض( )قاو لحله يعب به فقص عليه حتى 

محاعل حكؤمة ففيه العم غتر أوشن عم عل جر وإن فيه إزكان أوصعق أوحؤح ألر يقدر حكومة 
أرشالأنملة شن محكؤمة يبلغ ولا ذربع يكر أو أنملة يكر لوتطعكان الُظم دية بإ يلغ لا وصفت 

قاسوالفخذ، والأنف والذدم واواق الفخذ ق  ٢١١هكذا يدوهذا أرش للذربع محومة ولا أنملة 
.الحانقة منه يصبر أن فيه أكرما لأن حانقة دية يه يثلغ فلا وجر إذاكر الضلع 

الماربنالمماء 

سلمعا فاتا واحد دا؛ةكانكل أي عل الراكبان اصطدم وإذا : اش رحمه الفاض( )قال 
وأنكلغره وعل نفه عل حان ملحا واحد أنكل تل من صاحبه دية نصف ملما واحد عاقلةكل 

لوحؤحكا غبرْ جناية له ويوحذ ه نفعل جايته فبلل غثرْ وصدمة صدمته من مجان ملما واحد 
القوموهكذا غبره وجناية جنايته من مجان لأنه الدية نمق الحايح عل كان غثده وجرحه ه نق

علجنايته من مجان فقد عثرة كانوا فان رجلا ميم نقتل علتم الخجر فثرجع معا يالمنجنيق ثرمن 
فيوحدعليه غره جناية له وتوحذ نفه عل جنايته من حصته فرفع عليه ه نفمع التسعة وجناية ه نف

وصواءكانديته عشر ملمم واحد كل عاقلة من معه ؛المنجنيق رمواالذين من ديته اعثار تسعة لورثته 
صمندايتاجما ماتت وإن ومتفاوتن مواء دابتن عل اوكانا مذيش والأخر فل عل الراكض احد 
كالفارصنكانا والراجل الفارس اصطدم ولو صاحه داية قيمة نصف ماله ي ميا واحد كل 

والاحرأعمى أحدهما أو صحيحن أو أعمين كانا وسواء يصعلمدمان الراجلان وكذلك يصملدمان 
لرأو إحداهما أوغلت دايتاهما غليثما ومراء اليمر يممن ما جنايته من الأعمى يضمن صحيح 

فاصعلدمجاعضا عل ملما واحدة كل فرجعت داذتاهما يبما لوتقهقرت وكذلك ملما واحدا ولا تغبيا 
نحتحرا والأخر همدا أحدهما ؤلوكان دابمه عل مقبلا الأحر وكان أحدهما داية مذا أوفعلت فاتا 

قيمةنصف ق فازكان العبد عتق ق الحر دية نمق وكان يالخت ما يالغة العبد قيمة نصهن الحر عاهلة 
وإنلسيده ثيء ولا فهوقصاص وفاء كان فان العبد سيد إل دفع حر دية نصف عن فضل العبد 
فانالعبد مات إذا قاما حين إذاكانا آ الرييع )قال العبد ّيل عل ثيء ولا بمدره أقص نقص فيه كان 

علوترد الحر عاقلة س محذ العبد هيمة نمحق الحر عاقلة وعل ّياه عل ثيء ولا رقبته ي ابناية 
فأمايالحتاية فيتخ حيا لوكان يدنه مقام تقوم العبد قيمة لأن أقل أو ديته نمق مثل الحرإزكان ورثة 

ولملهاالعبدa ى ٠ : سخة وى بعده، المخي ثع وهومكرر الشح، يعص ى كدا الفخذ، ى ت قوله )١( 
.وحوره ٠ العضد ٠ عن مرفه 



رجعالعد فة نصف عن ؛ ٢١أخد ومتى سيده عل فهورد الخر ممة ٢ ١ نصف عل زاثدا كان إذا 
ؤإذاكانالفاض( )ilJ لم ثيء فلا انمد قيمة عجزت يإن قيلهم دية نصف واخذوا الخر ورثة 

الخانبنآن نل من الختاة وبهللت صاحه عنق ق ممإ واحد نصفبةكز عبديزكان المعليمحان 
يعقلاناللذان الفارسان الاصحلدام ق وصواء طإ مال ولا عاقلة علمإ يضمن ولا محاتا ند جبا 

إذاوالأخريالغا صبيا أوأحدهما عاقلا والأخر مجعتويا أحدهما يكون وأن والمحيران والأعميان والخومحان 
كانفان أب نا يكن 1؛ إن اكب ق أوولياهما أبواهما عالها أوحمالها بانفها الدابمن راكى كانا 

عدوانحمالها لأن -صلها الذي عافالة عل أصابا مجن فدية الدابة يميط لا وم؛لها أجنمان حملها 
ولاالمام ي إلا سواء وخطآ عمدا الرحلن واصعلدام الفاض( حمله)قال ي أصابا محا فيضمن علها 

مدبرينكانا وإذا محغالفلة محنيلن كانا إذا لها والدية الُاهلة نحملها عمد خهلآ وم الصدمحة ي قول 
احدهماوإزكان محانلنلة دية فنصف الصدمة عامحدي جزن ض مدبرين فاصعلدمحا دابتاهما ببما وحرنت 

نلفلة.١٠غيرمدبر وصدمحة صدمجته محن مجان، إذاكان ديته ونمق ءغااغلة أقبل الذي دية فنصف مجقبلأ 

الأحرالرجل مدئد 

راقداأو محضعلجعا أو ملكه ضِ أو محلكه ي واقفا الراحل أو الفارس كان وإذا الفاض( )قال 
أوينحرف أن عل يقدر ولا يبصر لا أو ينحرف أن عل ويقدر يبصر والمصدوم فقتله رحل فصدمه 

الصادمك١تتولومحات الفاض( رقال انمادم عاقلة عل مغالنلة المصدوم ودية يبصرمواء لا اعمي 
غانافصدمحه ٠وواخر٠ق٠الن فالتقى محوصعه عن انحرف الواقف ولوأن نفه عل حى لأنه هدرا ديته 

مولياتحرفه ولوكان التحرق ي فعلا له لأن صادمه عاقلة عل مجلها واحد كل دبة فتصف مجصحلدمن 
ولوسديته، الصائم عاقلة فتضمن واقفا دكازكهولوكان الخادم الراحل أو القارص فكان عنه 

كلممن فنصف الاصعلدام مجن الدابمان مجاتت وإذا ذ ه نفعل حش أنه لا هدرا دمجه كان الخادم 
•دابة ممن نقمن لا الخاتلة لأن الخادم عل مجلها واحدة 

المقناصهلدام 

منومات الأخرى إحداهما فكسرت السفينتان اصعلدم وإذا ; تعال الد رحمه الغاض( )قال 
أنإمجا قؤلض مجن واحد إلا محوزلها فلا إحداهما أومجن لها أومما مجلها تلف  ١٠أو حمولها وتلفت نيا 

أنإلا محال يضمن أولا نمره سفينته أصابت ما نمجنركل الفينة بأر تلك حال ي القاتم بممن 
قالالقول هذا قال ومجن يضمن فلا غلبته إذا فأما يصرفها فلا بمليعه ومن بنفسه يصرفها يقدرأن يكون 
غيرضمن صمن وإذا أومج يح أو'ءل؛زا بمرضا يقدرأن ولر غلبته أما ي يمرنها الذي تال القول 

يلالذي وسواءكان عتقه ل ذلك فيكون عبدا يكون آن إلا عاقلته النفوس وصمنت مجال ي النفس 

.I ادية عن مرفة ا ممة ٠ رلل ، المح ى كذا ، الخ مة ; ئوله )٢( 
•مصححه نحوه.كتبه أو ومالعاقلة، محرورعا أومحقعل اواسخ من زاُدة )امن(( لعل نصف من : قوله )٣( 



uصمن فيإ متعديا كان إذا أته إلا أصات ما ضان ي أومتعديا ضا أوموكلا لها مالكا مأرمها 
مواءوأصت فأصات وصدمت أوصدمت تصدم ولر صدمت إن وعكذا ، وأصات عي أصاحا 

فركهاتصفها عل فدر *>، إلا يضن م دس غيا آد غلب وإن صما حال كل راكبما س صس 
وإذاالثاض( )قاو ادتلوب يضمن ولر الصدم كعامل وجعله تصري٠ها عل يغالب لر الذي صمن 

غيردخلوا فحا الذين لأن نحال سفينته ق مما ثيثا يصمن لآ الصدم ؟إ يعمي أن يغير صمينة صدمجت 
وُافما س وعل علما التلف به يخافون ما السمنة لراكي رض وإذا أميالهم عل ولا علمم ءسي 

أتالفلهاله لفه ألتي ما فانكان فتسلم نحف أن رجاء فيا ما بمص أحدمم فالقي ذللث بمص أو فحا 
فإنالسمينة أعل دون لغيرْ ألقى ما نحمن لمه ألقى ما بمصر كان وإن غيره عل منه يثيء يمول فلا 
علألقه قال وإن عوألغام لأنه ميتا له يضمن لر فألإناه متاعالث، ألق ضم لرجل المنة أعل بض فال 
فالقاهيدلك له فآذن السفينة وركاب أصمنه أن عل ألقه قال وإن ضمنه فألقاه له فأذن أضمنه أن 

صريهأو ميتا الفينة من رجل خرق فان معه بضانه يمملوعوا أن إلا الفينة ركاب دون له ضمنه 
وصواءكانعاقلته ركباخا ديات وصمن ماله ل فتيا مجا صمن فيها وما الفينة أهل فغرق اوانشق فانحرق 
.م-ها أوأجنيا U أوراك؛ا امرئ أوالقائم للفينة ه -ها عدا الفاعل 

جاةاس

ليسزنا أوحد قدف أوحد قطع من حدأ اللهيان أقام ؤإذا ; تعال الد رحمه ا القالهم )؛ال 
اقتصإن وكذلك لزمه ما يه فعل لأنه قتاله فالخق ذلك من اوحرلهات همد اواراة رجل عل رجم 

أويد أو ثوب أوطرف ينعلن شراب مجن أومكر خمر ل صرب وإذا مثله من منه يقتص جلح ل منه 
قلتوما قتله فالخق ذلك من فات نحاوزها ولا اويلغها اريعن يثغ لا انه العلم يه نحبذ ضربا اُنحه مجا 

ولوضربه، المضروب س ذلك يل الدي عل ولا الإمام عل ولأكفارة فود ولا فيه عقل فلا فتله الحق 
صلالي ضرب حضر مجن سأل أزابابكر وذلك ، ^•١٧ميتا عليه يزد لر أونحوْ أربعن وصفت بما 

أويوحل منها أوأقل أربعن ضربه فان أونحوها أربعن هميه ذكروا فكا فكان له فدكروا وملم عب افه 
إيراعمأخثرنا . المال بيت دون الإمام عاقلة عل فديته فات ذلك غير أو بالعال أربعن أكرس ضربه 

لبموت احد »مجا تال عنه اش رضي طالب ال بن عل ان الحس عن نحيي بن س عن محمد بن 
صلالي بعد احدثناه ّّيء الخمرفإنه حد ل بمؤب الدي إلا شيثا منه نمي ق فاجد الخدود محن حد 
الشافيمجن الشك الإمام، عاقالة عل وإما المال بيت ل قال إما فديته مجنه مات فن وّام عيه الق 

عضااش رضي فاستشارعليا طها ذا فأجهضت ففزعت امرأة إل عمرأرمل أن وبلخنا الشافس( ال ؛) 
القرحمه الغاض( )قال قومجك ق نها لتقعليك رن فقال عليا عمر وامر بدية عليه فاثار 
كرهتسديد حر أو مديد برئ ق أو مريص وهو الأمام فضربه حد الرجل عل وقع وإذا ت تعال 

هكذاا٠رأةكاث انحدودة ولوكات ولأكفارة قوي ولا عقل فلا الضرب ذلك ص عات وإن ذلك، 
وإنبهلما ق مجا ضمن فأجهضت حدها فان بطها ق لما حدها له يكن ب حاملا إزكاث أنها إلا 

قللذي بمدها أن له ليس قلن، وإمما عليها يتعد لر لأنه بعلنها ق ما وضمن يضمنها لر فاجهضن، ماتت 
الإمامحد وإذا الثاءهم( رقال قتلها الحق لأن إياها أضمنه وز فعله بب لأنه الخنهم، فضمته بعلما 



علعدلن غير أو أشمها ي عدلن غم شهادة أو وبم ذما أد ؤم عبد أو عبدين بثهادة رجلا 
صىعدند0 لوأم وكدلالثا ، الخكم ي حهلآ عداكله لأن عاقلته صدثه فات شهدا حن عليه المشهود 

بميأنرإن أو جلده ق الخكومة صمن محات إن نه يفتلت وعن ماتا إن نحمنبا فحده بمد اومعتوه 
وإذاعاتكه، عل نه فالدية حهلئه مجن ضنه قلت ما وكل قهلعه إن يده دية يقمن وكيلك وعاش لأ 

الخالددون الإمام صمن فات الخد أكرمن الخالد فضربه ضريا له يوقت ولر الرجل يجلد الخالد أمر 
الإماميضمن أن I أحدهما . قولن من واحد إلا فٍآا يموز فلا فات ><>وءلا فزاد ءانبن حده كان فان 

الديةاواكرضنا اواقل ضربة ممانن والاحر ضربة احدهما رجل عل رجلان لوجى دبمهكا محاق 
ولو، حصته فبرم قتلوه وممانن ؤيكونكواحد ديته من صها وممانن أحد من مها يضمن أو نحفن 

شئتما أجلده له ولوقال ، الإمام دون الخالد ضمن واحدة فزاده الحالي فاحطا ثمانن أضر؟ له فال 
بانيأمره وا؛سكاكي العدوان الخالد ضمن علبه فتعدى عندك لنمه  ١٠أوأحببت أوما رأيت أوما 

منأصابه ما ضمن ٠ل١اا للمضروب الإمام دلوكان علته بممحى وم عددا له يس ولا أمامه يضربه 
ؤ1االاسا أنحرب ألا \م يقول بان فiالم الإمام أن الخالد يعلم أن إلا ا؛الد يضمنه ولر بأمره الضرب 
ضربتهالخالد ولوقال ، معا والإمام الخالد فيضمن مببة بلا ظالما يضربه أنه علمت قد الخالد أويقول 

أنللضارب وليس الخالد ضمن الفقهاء يعص رأى ذللئؤ أن وعلمت عليه ضلثا الإمام أرى وأنا 
ذلكفيكون بضربه أويامره ضربه مبب عنه أومغيبا حق الإمام به أمره مجا أن يرى أن إلا يضرب 

المضرؤبفات ت*رزيرأ الحد دون فا الإمام ضرب وإذا ، الضروب لزم مما إلا يامره ب أنه عل عنده 
حطأعيما ففا أو فاتت فضرببا امرأته نشوز الرجل حاف إن وعكدا ، ديته الإمجام عاقلة ضمنت 
لهجعلت مما مات إن أنه زعمت يعزرول؛ أن له قلت ؟ أين فن قيل فان ، وعينبا لهبا عاقلته ضمنت 

يركأن التعزير بعض ي له وكان الرأي جهة من إباحة يفعل إن له فلمت إى فلت ؟ الدية عنه نفط لم 
ففزعت،امرأة عند أورجل امرأة إل ااسالهلان بعث وإذا بمال تركه له وليس يقيمه أن الخد ي وعليه 

ديةالملهلان عاقلة فعل فأحهضن، اداكلان من الذعر أو أوانلمارعم غلبيم أو الرّل المرأه.ليحول 
عواقلهمعل ، iJJ^.السانملان أمر بغر شيئا أحدتوا الرمل فازكان بأمره الرمل أحدثه  ١٠إذاكان جنيما 

فاتااسلهلان إليه بعث أورجلا امرأة ولوأن الفنٍع من نشط المرأة أن معروفا لأن اللهنان عاقلة دون 
ولومجناكانملمان رمول فنع من ممون لا احدا أن الأغلب لأن الالهلان عاقلة تضمن لر فزعا 

أنهالملهيان يغر أن إلا شينا يضمن لم ماعته من فات أوأحدهما والشراب الطام فتعه رجلا ن ١١٥١٠٠١١
إذاضمنه فات جوعا أو عطشا حبسها من فتبا ممون أن ممكن مده حبسه وإن منحه  ١٠ففد مجن مات 
أنممكن مجده فحبسه أوعهلئا جوعا فذكر لوأحذه وكذالis منعه ما فقد> من مات إنه ورنته آعى 

يردبر الألفية ومنعه فجرده لوحيه وكاوللث، أوعهلثه جوعه ذكرمثل من فتبا عليه أتن، ^ن ؛ ١١ممأت 
قدأنه قبل من يضمنه لم مثله يقتل لا مما وإزكان ضمنه فات مثله يقتل مما والحر الرد أوحرفاذكان 

مجغمن ممون مجده إياه بمنعه مجان أنه الأغلب بكون حى يقمنه ولا يعرف غيرمرض من فجأة بموت 
الذيعفوه بقطع اللهيان فأمر أوأكلة بمهلعها اللهل١ن فأمر ّاعة لرجل فإذاكان . فتأا منعه  ١٠مثل 

ممححهكتبه وانفلر. ، المخ ى كدا ، الخ أتت من ت ثوله )١( 



ضلفات ذللث عل فآكرمه ثل اوعل عقله عل مغلوب وإمإ صي إما يمل لا به هي والدي ب هي 
يمل،لا الدي ي القوي عليه مل وقد الدية احدوا أن ورممه تثاء أن إلا المكره ق القوي المانملمان 

المجرممثل والصي ( ابويعقوب )قال ماله ي الدية وعليه يعقل لا الذي ي اJلهلان عل قول لا ونيل 
أويعقل لا أوسوه صي أبا ذللث يكون أن إلا مه نقاد مدا يفعل غيراللءلان فائ الغاض( )قال 

ببماالساهلان قأمر نحفص لر امرأة أو أغلءJ، رجل ولوكان ، يالسآة القود عنه ؤيدرأ الدية فيضمن وليه 
شديدأويرد ثديي حر ي يعدرب أن إلا يفعلا أن عانيا قدكان لأنه اواله1ان يقص لآ فاتا فعيرا 
انعل رجلا السلْلان ولوأكره ، دييا عاقلته فيقص مثله ي عير مجن سام لا أنه الأظب يكون 
أنلوكلفه وكذللث ، عاقلته وعقلته السلهلان نه صنات فسقط أونزل برفرق ق أويتزل نحلة يرى 

فثىمثله ق السلهلان يسعبن أمجر ق قليلا بمثي أن ولوكازكلفه مثله فعل مجن يتلف قد شيثا يفعل 
مجالهي فيضنه مجنه مجان بأنه السالهلان يقر أن إلا •ثله من ممات لا عدا أن الأغلب لأن يقص لر فات 

صمتههكذا هذا كان وإذا . يتلفه ذللث ان الأغلب كان كلفه مجا مجثل فعل اذا أنه مجعلؤمجا يكون أو 
مجنليس امجر كل  ١٠فامحجورا عبدا امتعمل مجن يقمن مجا هذا مجن السلهلان يضمن قيل وقد السلهلان 
عاتمجن لديه نحامجن فالاaلان الأمجر ذللي ق مجنه محات رحلا عليه ن الكلل أكره الميبن صلاح 

فه

الدةفبواث 

بنسعيد عن الزهري عن عينة بن مجنيان أخثرنا فال الثاض( )أخثرنا فال الربح( )أخثرنا 
زوجهادية مجن المرأة ترث ولا للعاقلة الدية يقول ءنهكان تعال الد رضي الخناب بن عمر أن المسيب 

اثمامراة يورث ان إليه كب ومجلم علته ايد صل التي ان مجنيان بن الضحاك اخثره حى ثيثا 
عنمجاللك أخثرنا فال اكاض( )أخثريا فال ( الريح )أخثرنا عمر إليه فر"ح نوجها دية من الصبا.ف 

القيايأمجم امحرأة يورث أن مجنيان بن الضحاك إل وّامكتب عليه الد صل الني أن شهاب ابن 
الديةيرث أن ق أحد ببن اختلاف ولا العاقص، )قال قتل أمجم وكان شهاب ابن قال ديته محن 
الديةفتورث ناحذ و؟اذا . الميت عن ممللك لأما الميت مجال من صوانا  ١٠ورث مجن والخهلآ لعمد اي 
عاتفن ديته وجبت وقد عليه انحى مجان وإذا الميت مجال من مجراها مجا ورث مجن والخلما لعمد اق 

مجنله ابن وعان فات الهار صدر ق عليه جى رجلا ديتاركان مجن حصته له موتهك١نت بعد ورثته مجن 
شنديته'لإا ي قاتم ماعة بعده عاش الذي الابن فبداث ّنتي تلاث ي أبيه دية فاحذت الهار اخر 

وفاتهبعد فاملم كافر ابن وله ولومجان ، مجان إذا يرثه كن وغيرها امجرأته وكذللث لأبيه لوكان ن دق 
اعرأتهأوكانت فعتق عبدا لوكان وكذللث ، له وارث وهوغئر مجان أباه لأن شيثا منه يرث ب بقليل 

.امجرأته ورثته مجان م الخباية بحد ولونكح كذلك 

والخظاس ي عله عهرانحل 

أرشعليه انحى فعفا خهلآ جناية الرجل جى إذا ت فال ( الثافم )أخثرنا فال الربع( )أخثرنا 
لغيرقاتلوصية وهي الثلث من نحون فالعفووصية مات فالحفوجاتزوأن الحناية مجن بمن لآ فإن الخاية 



ولوكانالمالمن، عل لاه الفرجائزا كان له عاقلة لا ممن ملما الخاي عاممهولوكان عل لأما 
الذما الخان يإزكان عاقك عل أنما نل ر الفوجائزا الخز.ةكان أهل ٠>، أو:لأثا ضراما الخال 
،٠٢١٥١وصية لأنما ياطل والمو معا أمجوالما ق ^^ ١١٠حْلا بجناية أقر ملجا أر الخكم عاقلته عل بري 

ليتلأنما الثلث جازالفومنر عات م عاليه انحى عنه فعفا همدا الخال ولوكان ،  ١٢;أحدهما وللورثة 
لرالقصاص الخاى عن عمت قد فقال •>،؛il عليه امحى ولوكان ' ،لولإْ وصية هي إمما للعبد بوصية 

،قصاصا له أن يرى قد لأنه ا،يال العفوعن الخناية بعفوه أراد انه يبن حى المال عن عفوا يكن 
يلزمالذي المال عفا ها حيا ازكان ابن وعليه ملما بمدث وما الختاية عنه عفوت قد لوقال وكدللث 
الأرصمن يلزمه ما عنه عفؤت قد ولوقال ، علمهم عل يكدا ابن ميتا إزكان ورثته وعل بالخناية 

يكنولر ح1ْا أقر؛الخناية وعمن الحكم ب بجري عائة له لمت لأنه الكافر عن عفوا والخن١يةك١ن 
عمتقد أرش من يلزمه أوما الخناية أرش عن عفؤت قد بقوله أراد قد يكون ان إلا العاقلة عن عفوا 

ولاعفوا يكن لر يارعه لا عا عفا فاذا تي،ء ابناية أرش عن يلزمه لا أنه ترى ألا . عاقلته عن ذللث 
اوجنائي أرش ق عاقلته عل يلزم  ١٠عفؤت قد يقول أن من وصمنا كا إلا خاصة مذا ي عفوا يكون 

مصحيحا عفوا ارثه لمفا جرحا الختاية ولركانت العاقلة تعقله لا ممن، إزكان جنائي ارش مجن يلزم  ١٠
قدرالخؤحعل زاد ما يجوز ولا الخناية أرش يموزالعقوق أنه : أحدهما ; •ولأن ففيأا ابيراح من مات 

ااثل1امن الدية نصف فيجوزالعقوق عات م أؤتها فعفا يدا الخرحك١ن الخرحكأن أرش عل بالموت 
فلاالوصايا معاق ق اليتات الهبة لأن القاتل يلزم العم، إذاكان يون لا أنه ت والثاق • تحفها محيوخن 

لأنهالثلث جازابفومن، مات م أرثها اوأكرفعفا ّر، نفدية تلغ حْلآ الخراح فازكانت لقاتل يوز 
أرشفعفا أوصبيا أومعتوعا بالغا عليه انحجور جؤح وإذا )؛ال( منه أوأكر وجب الذي عفا قد 

فيهعفوه جاز القول عفا وإن القود فيه يكون لا الذي انمد ق وكذللث عزعفوه، لر الخهلآ ق الحؤح 
وصيتهالعقوق أجازمذا وصيته أجاز فيمنر ، لغير٠١٢وصية فهي قاتله عاقلة م، الخلآ ق لته عفا فان 

العفربمال.يجزمحذا لر يجزما لر ومجن 

المائل

يلأتى ابن عن مالك أنمرنا تال الثافم إدييس بن محمد أسمرنا قال سلمان بن الريع أنمرنا 
ّهلبن عداث ان ؛ومه منكثراء رجال أسمره أنه حثمة أنح، ين سهل عن الرحس عد ين عيالي ين 

قدّهل ين همدالد فأنمران محمة فأي حوائجها ق فتفرقا أصاح،ا جهد نمثرمن إل ^جا ومحمة 
علقدم حم، فأتبل، مماه  ١٠والد فقالوا محاكموه، واش أ;تم فقال حوي فانج، اوعز فقر ق وطرح قتل 

فدبأحوالمتول ، If- الرحمن؛ن، وعبد وهوأكرمنه حؤبمة هووانمْ فاقل لم ذللث ظ قومه 
الخم،يريد ٠كثركثر٠ نحيصة وملم عليه اش صل الد يبمول فقال ببثر، وهوالذيكان يتكمحر محيصة 
يؤذنواان واعا صاحبكم يدوا ان »إما ويلم عليه اش صل، اش رسول فقال محيصة تكلم م حؤيصة محكلم 
اشرمول فقال قتلناه مجا واش إنا إليه فكتبوا ذللد ق وصلم عليه اش صل اش رسول  ١٠٦٠١فكتب؛أا بمرب 
قاللا قالوا صاحبكما( دم ؤستحقون )Iأنحلفون الرحمن وعبد ومحيصة لحؤيمة ومر عليه اش صل 

ناقةبمائة اليهم فبعث منرعنده وسلم الدعلته اهدصل رسول فوداه بملمن لموا قالوا حول(( )اكحالف 



تالالثني أخمنا الثامحى قال ، ١١حمراء ناقة مما ركضتي لقد صهل قال الدار عالهم أدخلت حى 
حةامحا ن ثّهل بارعن ين ينثر عن ّمق ين بحي عن عتنة ابن داّمرنأ صمد بن بحكا حدثي 

اشصل الي اقدم شن لا عينةكان ابن ان إلا *اللث >د؛ث مض •ثل وصر عله اش صل الني، عن 
أومافهوذاك لقول ، jrvUL؛،jS؛'قدء انه الحديث ي مقال ؟ حوي أم الاممان ي الأضارين ونر عيه 
علهاش صل اث رصول حكم الذي المب عذا •ثل قاذاكأن نقول وبهذا القاض( )؛ال مذا أمجه 
نحكم1؛ الجب ذلالثأ مثل يكن م فاذا علهم ١الدءى عل الدية مها وجينا :٢١ حكنا بالقامة نه وملم 

حبردارقيلكاث ؟ وّام عاليه الق صل اش رمول نه حكم الذي السب مثل وما قاثل قال فإن ، بيا 
ظاعرةالأماروالهول بن العداوة تا وك١Jغمبمم يخيلهم لا محضة صهل بن عبدافٌ لها قتل الي تهود 

يقتلهلر أنه هذا عر من عل يغالب أن نكاد اللل نل قيلا الهصريرجئ يعد ّّّهر، بن عداش دحرج 
ووحدأوقيلته للمقتول اعداء وكانوا عيرهم يخكلهم لا محتمعة قوم دار كانت وإذا تيود ؛عفن إلا 

عليغاو_ا مما الض هذا كان،ثل إذا وكذللث القامة فلهم فجم لله اولياوه فائر لهم القبل 
إلامنه يخرحون فلا يبا نفر يدخل أن مثل وذللث . أوواحد جاعة عل ا،لدمإ يدهم؛ أنهءي الحاكم 
أوقتلوه أ*هم الأغلب لأن كحدهم صحراء ي أو ؤحدهم دار ي كانوا إن وكذلك ، فيل وبيلهم 

محتضبواحد رحل إلا اثر ولا عين جبه إؤا ليس ناحية او ؛صحراء قتيل يوحد ان وكذالثs ، بضهم 
واحدكل فشت •نحتمعوا لر نواح مجن اللمين من متفرقة بينة فتاي قتيل اويوحد ذلك مقامه ي بدمه 
يكونوام وان بعص ثهادة بمضهم يسمع ور شهادلهم فتنتواطا فتله أنه رحل عل الانفراد عل ميم 
عليغلب هذا من صب لأزكل قتله انه رجل عل عدل واحد صاهد اويشهد الشهادة ي يعدل ممن 

يوجباما إذاكان ولهم أ الدم ول وادعى وصمتا من اونهد الدم ونر ادص ١^^ الحاكم عقل 
الدتىي أمكن فاذا أكر، أو ملهم واحد عل محلفوا أن اثمحاعة أو القرية او الهت أهل عل القامة 

حملهمي يكون أن أمجكن ممن ■صرم وءزا وحده عليه يقم ان جاز القتلة جملة ي يكون أن عليه 
يوحدأن ي القامة تحبا لا وكذللت، ، القامة ما محب لا وصمتا  ١٠معه يكن لر إذا دعوى ٠ ل معه 

وجبتوإذا ت ممرويلشه من بعض يقتله أن أُكن إذا المارة ممرب1م أو غثرهم م يختلط قربة ف *بل 
ذلكيعلموا أن ممكن قد لأنه القتيل ُوضع م، غينا كانوا وإن يق-موا أن القتيل فلاهل القامة 

الالي العير وجوه من ذلك غير غثرهم ومن لهم الحاكم شل لا عندهم تقوم محنة او القاتل باعراف 
امماممويقبل . الاصتئبايتج بحد إلأ تحلفوا ولا اش اتقوا يقول أن للحاكم ويبغي بقطع شهادة تكون 
•حلفوا ُكا 

وعلهله وهم م هس 

ملهممزكان عقله عل المغلوب ضر البالغ الوارم، القامة ى محلف ; الق رحمه ( الغاض ال ق) 
yi_t  علوالمثمكتن المشركن عل المسلمين ى والقامة عليه. ومحجورا عدل أونحر عدلا أوكافرا

.هصححه كب • ام الهر* م الاشتر مالك ٠ تال نصه ما الخديث سياق مد هتا الوطأ ى إ ١ ر 
٠مصححه كبه فانظر. دتة العام ور النسخ ى الحك،وا دعوى : توله )٢( 

٩٧



إلاومحاله اكول دية ووارث دمه ول لأنكلأ نحيف لا اسن عل عتلها ينم فا وال؛مّىن _ iJL؛
الحقوقأخذ إبطال الإملأم حكم لأن بجال قوله فدل ولا مر عل ثرك شهادة شل لا أنا 

أوالأحرار عل له اشامة وجبت المد ى القسامة المد ولسد الغاض( 1ال ) ١^؟،!، يثهادة 
ماثمنه المد ودية المٍد رتاب ى والديات وعواقلهم، أموالم الأحرارى عل الدية أن غتر صيدهم 

المدلسد والقامة مؤاء، نيا له غمماذؤن او التجارة ي له مادؤن عيد ق القسامة وحيت ؤإذا كان، 
والقسامةمملك، لا هولأء لأنكل الولد وأم والمدبرة المدبر وكيلك ممالك، لمص لأنه مامه، للعيد ولمس 

يعجزحى يقم لر فإن مالك لأنه أنم قسامة له فوحبت عبد لالمكاتب كان ؤإن دونم, لمادانم 
فيهيقسم الذي العبد ويصبر كموته، وعجزه يقم أن لميله وكان وعومملوك يقم أن له يكن لر 

حىيقم مامجة آوغيره أواين له عيد ى له وحت عدا ى رحل كحال فحاله ليده؛اايراث 
فلمولد لأم عيدا ثل ومن مجلك،  ١٠ؤبملكون مقامه يقومون لأنم الدية ويستحقون ورثته خقم مات 
تقسملر وإن العبد ين لها وكان ورنته وأنم تقم ع لها العيد يثثن وأوصى مات حى ّيدنا يقم 
يقسمفلم له عيد ى لرحل القسامة ولووحيت علم المدر آممان إلا ثيء لهم ولا لها يكن لر الورثة 
اردةعل ألقتل عات وإن أمم تاب فان امة القسأمره عن الحاكم فكف الإملأم عن ارتد حى 

أّامكانتفان الدية امتحق م فأقمرتدا ولوأمره . فيناماله يؤحذ إمما له وارث لا لأنه القسامة بهللت 
يقمان نل ارتد م ابنه ى له وحت القامة ولوكات : عنه فيثا قيضت الامملأم قيل مات وإن له 

ماتوإن إليه ليمها تاب قان الدية وتثيت يقسم يأعرْ أن إلح١كم العبد فى ضاكاخواب الخواب كان 
لماالأب ردة بمد الابن مات م أبوه ارتد حى ممن ٥^ حر0 إبنه ولوكان عته فيئا قبضها الردة عل 

الإسلامإل الأب ولورجع الأب، محوي الابن ورثة وانم يقم أن له يكن و؛ وارثا له الأب 
بمللتالقامة فيه ووجبت مرتدا فات ارتد م رحل ولوجرح ، شيء الابن مبراث من له يكن ل؛ 

القسامةفيه كانت مات م ممرن قبل الإمحلأم إل رجع م ارتد م ولوجلح ' له وارث لأنه القسامة 
الأحرارلورثته القامة فيه وحثت حرا مات م فاعتق عبد ولوجيح الغاض( )لأل موروث لأنه 

مءراثهمن محهامم الورثة مملك ما وقدر جراحه ى وجب مما المجق محييه مملك ما بقدر انمق ومحييه 
نحبولا نيا مواريمم يقدر ثلضا والورثة الأممان ثلث فيحلف حر دية ثلث بجراحه ملك محييه كأن 

ؤإنالقامة، ففيه مكانه فات القسامة فيه غب مموصع رحل أصيب وإذا النفس، دون فا القامة 
ماتحى فراش صاحب قصيرة أو هلويلة مدة الحيح بمد عاش م يمح الموص^ ذلك ى أصيب 

فدأنه بيينة ابباى ياي أن إلا القامة ولهم ورثته هول فالقول ويدبر يقبل زكان يقم الذي وقال 
صاحبكان انه ى الولية قول القول جعلت ؤإمما القسامة، فتسقط الحؤح بمد ويدير بمل كان 

القامةيوجب محبب لها إذاكان ثلها فادا إن النقص عل القامة من بد لمص لأزه وذلك  ٠١١فراش 
اوالحيح عير من مجان إنه عليه المدر فقال مات حى الخرح من مريضا يزل لر الميت ورثة ولوفال 

ىبينة لهم وقامت أوحهلآ عدا حرحا حرحه بأنه رحل أواعراف بينة له قامت رحل ى ذلك قالوا 
المحذلك من والاحرلمات الأول ى الاممان علهم جعلت، مات حى فراش صاح-، يزل لر بانه عذا 

اقسمواإذا القود ابميى ب؛ا اوافر البينة  ١٢■.قامتا الش العمد ابماية وى الدية القسامة ى لهم وحعلت، 

اكامخزيادة عن ولعلها المخ، ى عكذا وذلك، : نوله )١( 





وفاومم والخد نمه عن الحق  ١٣دفع وي الولدرا؛ ؟١١ وينفى نمه عن الحد امرأته قاذف يدفع كا 
ونكوقيمنه يأخد امحن عليه وترد عاليه ا،لدص منكل ا،يال ويدر شامحد ثع الرجل r؛ يأخذ 

ىيكن فمحا؛ ثيثا يمينه مْ فتملك بملف ولا غيره فيرأ محلف الرجل أن لا عليه ادض ما صاحه 
واشِ محا بجز لر امحارث rا دبتحق وارث لم ما قضى وّلم عيه اش صل ايى أن محاب الحديث 

موصم عاليه اش صل رصوله م الأممان من به وجل عز اش حكم ما •عانى ى تكدن أن ~ إلا أعم 
.غيرثيثا يهبن أحد مملك لا أنه من اليرن 

اهائنعله بمفن عا بجان 

؟صاحبك من الشامة له وحت من سأل أن للحاكم وينبض تبمال اش رحمه ( الظ،س ال ق) 
فإن؟ انمي  ١٠سأله عمدا تال فان ؟ أوحهلآ عمدا فال م تال فإن ؟ وحده فلأن فال فلأن قال فإذا 

فيهمحب لا  ١٠العمد مجن وصف ؤإن ذلك عل أحلفه يينة لوقامت قصاصن ممثله محيج ما وصهل 
حىمحلمه ل؛ معه ونفر فلأن فتله تال وان إثباته بعد ذلك عل أحلفه التل فيه يكون وإخما قصاص 

معهالفر عدد ص حى بجلفه لر لله فيمن أنه عذا عل أحلف وأنا أعرفهم لا قال فإن الفر سى 
وانفربعها أربعة وإزكانوا عاقلته أوعل الدية ثلث عليه له وكان أثبته الدى عل أحالفه ثلاثة فإزكانوا 

ولوعليه لوحالف الدية من عاقكه ولا يثبن، الدى مدا يلزم ,دوىك؟ لا لأنه محلغ، لر عددهم شت يا 
قتلمن عدد كم أثبت، إذا انجن عليه يعيد أن عليه مداكان عن سأله أن قبل فأحلفه الحاكم عجل 

محنيلزمه ما عيد عليه اعاد حaلا ولا عمدا يقل ولر فلأنا فلأن لقتل فاحلفه الحاكم ولوعجل *عه 
معكله فأحلفه عجل ولو عاقلته عل أنبا الخنأ وفى اله ى أنبا انمد فى الدية حكم لأن الأuن 

يمولر غيره مع لخله فاحلفه عجل ولو وحلم كله انجن عليه اعاد وحلم قتله يقل ولر عمدا غيره 
عليهقضى سمهم لر معه ؤودثة ّه ولوأحلفه اسد عرف إذا الأممان عليه أعاد معه ثلوه الدين عيد 
يلزمهما عدة عيه أيضا أحالفه هدا أسن، قد فقال الثلاثة من بواحد حاء فإن عاقلته أوعل الدية برع 

يبتديءالأممانّؤا مجن يلزمه مجا عليه أعاد معه واحدا أثبتؤ بم'كدا الأول الأممان عله تعد ولر الأممان مجن 
وصفتإمجا بعضن الحاكم فاعفل وارثان له وازكان منفردة عليه دعواه لوكاننإ واحد عل استحلافه 

مميتاوعشرين حمسا ؤحلجؤ الأحر الواريث، حاء م مميتا ين حممغفلا أوأحالفه عليه بملفه أن علته أن 
مميتاحمن أولا أحلفه وإمما معه الوارث ع تلزمه التي هى لأنه مميتا وعشرين حمسا الأول عل أعاد 
.مميتا حن معه الورثة أممان م لر إذا  ١١٠إلا الدية من نصيبه يستحق لا لأنه 

حالفعلكل الأبمان عدد 

الورثةأممان تكل حتى القسامة ى حق أحد عل محب ولا تعال اظه رحمه ( الغاض ال ق) 

كبفانفلر. اكحريف، معها نامن لا دئة اجلمام وز الأصل ى هكذا الخ الخن، rا دغ دكا ت *دك )١( 
مصححه



وامتحقممينا خمستي أل، واحدا وارثا وترك الميت مات وإذا قلوا أو الويثة وصواءكر بمينا خمن 
بجلففب ؛الخا اوحاصرا عقاله عل أومغالوبا أوغاسا صغيرا أحدهما هان أوأمض وارJتي ترك وان الدية 
منغيره بامتناع دمجه من مثراثه من حقه بملل ونا صغثر ولا غاب عل بجبس لر ابمن أحدهما فأراد 
علالدية مجن نيثا ستوحب لا أنت اين يريد للذي وقيل صغرْ ولا أخيه دعوى اكذابه ولا ابمن 

وتأحذممينا حمسبن فتحلق تسحل أن ثئت فان مميتا بخسمين إلا عوافلهم عل ولا علهم المدص 
ممينهتقبل وارث بجضرمعلث حى مدا فدع امجتتعت وإن منك للمن عليه يزاد لا الميراث ُن نصيبك 

منعليه بجب  ١٠يقدر منكم رجل بماكل ين حمأ؟انكم فتكل ورثته أو يا ين خمفتحلفان 
مجوصمنى إلا الميراث من حمته قدر عل الاممان ى وارث عل يزاد ان نحون ولا اكر او الاممان 
إلاحقه يأحد فلا امحن الورثة أحد فينحيد ينكل أو أويمغر وارث يغيب أن من وصفت مجا أحدهما 

بننثلاث الين أوييح الأممان محرعل ولا الموضع ّذا ى الاممان ى عليه فيزاد يا حمسن بكال 
بجلفأن بجون ولا امحبنك٠ر ى بجون فلا بمن ثلث إلا بمينا عثر سبعة ممم واحد كل حصة فتكون 
واحدؤبجلفركل عشروزيادة مثعة ولا ءثرل١ا احرصعة ؤبجلف ممن ثالثا وعليه بمينا عشر تة م واحد 
؛وان حبمرها ممن اوإهك٠ر عليه وقع مجن وهكدا بينهم بمتن زيادة علتههر فيكون بمننا عثر مبعة مجنهم 
من.ملكوكل الالكله مجالك لأنه مميتا حمن بجالف أن أحزأه أوأحاه أوأباه ابنه إلا وارثا القتيل يدع 
التصقالكل وآحذت بمينا حسن حلفت مولاته ومي ابنته إلا يلع لر لو ومكذا عليه حلف ئيثا 

صواءوارثا خن أكرمن ترك وإذا مولاته وص زوجة إلا يلع لولر ومكدا بالولاء والنصف بالنسب 
وانمميتا ملمم واحد مواء إليه التعدد زري أوعصبة معا أوإحوة معا بنون تداثهكانtم مى 

ممللثولا منه ممن بلا عليه المدمر مجن إقرار ولا بينة بغيي مالأ احد ياحذ لا لأنه اصعاف حن جانيا 
مميتاعشر ثلاثة الأبمان ريع حلفت امحن أو الربع فورثت زيجة فيهم ولوكانت ثيثا غئرْ بيمن أحد 
كانإذا بجون لا أنه مجن وصفت لما بمن كر عبيا يزاد أممان سبعة الأممان ممن، أو ممن كر ءلٍآا يزاد 
•تامة بيمن ياتى أن إلا بمن كر وارث عل 

علهاثلم دس الماط د واختلافهم الوره لكرل 
ذلكممغ لر المامجة مجنر أحدهما فامتغ ؤإرثان للقتيل فإذاكان تعال الله رحمه ( اكاهى ال ق) 
فنكلواعدداكتيرا الورثة إزكان وكذلك الميراث من نصيبه ويستحق بمينا حمسن يقم أن من الأحر 

بيسهيأحده حن، لأنه مامته فبالت عدل غير والضم عدلا عليه المقسم كان إن وكذلك واحدا إلا 
امحنمن، أوأكرمم أحدهم فيمتنع ثاهد وللرحال شامي للرحلن يكون سواءكا العدل وغر فالعدل 
؛عم،ويتكر بعضهم به فيقر حق الرحال عل' يدص كا حقه أحذ للحالف بكون جم غثرْ ؤبملف 

حم،يخلها فلم ابمان القامة ى الرجل عل فإذاكانت به أفر  ١٠المقرمجن ويوحذ النكرويهما فيحلف 
غيرأممانهمأممانه لأن بأبمانه بماصبون ولا أبيهم عل كانت التي الأممان يبتدثوا أن الويثة عل مازكان 

•وانفر الأمل ى كدا الخ عثر مجعة ولا ت مله ( )١ 
Yj ) وبم القعيد ى ; يون| jA. م-ححه كته . الميت ال التب درجة هم، ن مم أى'.





ؤبماليمنه واحد عل أحدهما فائض فإ ؤبووحت له ذلك يكن ب غيرْ أو*عه وحده عاليه ادعيا الدى 
حصتهوياحد مميتا حمسيرن؛ يقم أن عاليه القسامة أثت لليي الشامةكان من وامنع أعرفه لا الأحر 

حالبكل بملف أن فاله له اكاوابا يكن لر فإذا له يإكذاب ليس امحن من أخته امتناع لأن الدية من 
للييكان سه بمر محله الأحر وفال وحده ثله أحدهما فقال أباهما محل أله وارثان لوادعى زكذللث 

احتمعالأما الدية رع ويأخذ والأخرمحلف الدية رع منه ويأخذ محالف أن ؤحدْ عاليه الدعوى أقرئ 
ولاعليه احتمعا مما إلا القول هدا ى يؤخذ ولا كلها عاليه ياما أحدهما وأفر الدية تسف عليه أن عل 

.كله الباب هذا ، هذا سل قاتلا يكون أن يكذيه أخاه لأن محلف أن الباى عل ادهمر للذي يكون 

الخطأ

قلأعمدا ^ألم أرّحف الورثة أحلف لر القامة وحت إذا الثافم فال فال الربح أخمنا 
مغلنلةحالة القاتل *ال ى الدية لم وحهلت انمي عل احلمهم عمدا قالوا فإن ؟ اوح3لا صاحجم 

مثنثلاث مضى ى ااقاتلي عافالة عل الدية جعلت م حه1أ لقتله أحالمام محنا قالوا وان انمي كدية 
*حزينعل لمثزين أو مالمن عل كوين أو ؤحرين عل للمن كان إذا وهكذا الخنا كدية 

عزى وانمد الخنا ى الدية عبدكانت فيم قوم أو عبد عل القامة كانت فإذا نحلف أحرارلأ 
أعاد؟ الخاكم أمر أيمر أنموا وإذا حاكم عند إلا القمامة تكون ولا وعافلته سيده مجال دون العيد 

.ثيتا لهم استحلافه فبل أمماتم من لهم محب ولر الأممان الخاكم عليم 

لأبرويالماط 

أومجنالدية منه وأخذوا وحد0 محيلا لهم قل أنه رحل عل الدم ولاة حلف وإذا ( الغاص ال 1) 
منأخذوا ما القتيل ولاة رد محيلهم محل مجن عله أقسموا للذي الراءة له بما ناهيان حاء م عاقلته 
شهرمجن كذا يوم كان عليه أنموا الذي هذا أن ناهيان يشهد أن وذللث منه أخذوها مجن عل الدية 
اكراوولا يدم فى القتل موضع يي أن بمكن لا بلد أوكان ياجلدينة والقتل بمكة القاتل وذلك كذا 

قلوإيا المس زوال إل الثمي ًللدغ نل معهم كان عليه انموا الذي فلأنا ان عل مسهدون 
قلمن يريء عليه المم هذا ان الشاهدان يثبت مما هذا مض ى ما او الوقت هذا ى القنيل 

شهادممحازت فإن ينغلر حتى الدية محرء لر صاحمم قل اخر رحلا فلأنا أن شهدوا فان صاحعم 
محرجب فلأن عن ردت وإن منه اخذت من إل فردت بالقسامة خذت ا الى الدية اخرجن فلأن عل 
آونفه ال محر مجن يعدلهم يأن ولا بعداوة رجل عل شهادته نحز لر من بنهاية بالقامة أخدن الش 

؟ايريءا،لدصيبتدتوها ان خْلا القتل ادر إذا عليه اللص عاقلة من شاهدان يقبل ولا علما يدفع 
ذلكيقبل لر عمدا القتل إنكان قيل وقد الدية من يازمهم مما لهم براءة ذلك ى لأن ااخ3لا ى عليه 

مجنأنمها أبرءا شهدا إذا يكونان الشاهدان ازكان ولأ القتل اصم من له إبراء ذلك لأن عليه للمدهمر 
بريثايكن لر براءته سن بما النهاية يقلعوا لر وان ( الغاض قال ر أنفها ال أوجرا الدية من شيء 

انالشهود هؤلاء فيشهد فيه قل وقت اى يدرى لا الخمعة يوم فيقتل ببلد القيل يكون ن مثل وذلك 

١٠٣









قررعل الأممان عن يازمه قيل فقد القس دون أوجراح جرح عله ادم وإذا . عله الار-هم ثع حالف 
.أممال ثلاثت حلف موصحة عله ولوادعيت مميتا وعثرين حما حلف يد عليه ادعيت فلو الدية 

الدمعل امحن يابكٍهتا 

الالدى بالي حلف عمدا رجلا قتل أته رجل عل ولوادهم( تعال اش رحمه ( الغاض ال ق) 
ولاس ر ناك ولا قتله عل أعان ولا فلأنا قل U المدور نحفى وئ ١^؛>، حانة ٠وءالم إلا إله 

عليهابم؛ن ن، عدا زدت وإمما فعله عن ولا دنه من، ء ثم( إليه وصل( ولا جرحه ثيء فعله بب ب
اصايتهالذي فيلير صيثا رميه فيصيب المو(ء يرهم، او الرمية فتصيبه يردم ولا يرص قد لأنه احتياحنا 

ولابجرحه فلا يضربه؛ااثُ(ء وكذلك متله لا الخيح ذلك مثل( أن فترى يمرحه وفاد مقتله علته رميته 
ؤإذا( الغاض ؛ال ) قيمته انجن( عليه ممضى أو به أقر ما فيلزمه لينكل فاحلفه ضله ذلك مثل أن ؛رمح( 

بمدثأنه ممينه فى عدا أدحلت ؤإمما ، فلأن به عهلب ثيثا أحدث ولا وزاد عكدا حلف حقنأ ادر 
أنمعا انمهم( عن مص وإمما الرحل.  ١١٠فيعطب ااهلر.م، الحجرفى ؤبمدث الرجل، ما البرفيموت 

فيكونفيقتله عوانحدث فاتنف الثم،* االقتول، ن، غيرْ بمدث قد أنه مهللقا لقتله محببا ماكان أحالفه 
عليه.قول ولا العقل وعليه لقتله محببا 

المحلعل ص بمن 

هوعاليإلا إله لا الدكا بالي حلف قسامة لرجل، وجبت وإذا ■' تعال افه رحمه ( الثانص ال ؛) 
علادر وإن • غيرْ فتله ن( شركه  ١٠بقتله منفردا فلأنا فلأن هتل، لقد الصدور نحهم، ومجا الأعينر حاثنة 
الخالقيعرف لر وإن ، غثرهما فيه شركها ما بقتله منغرد؛ن، فلأنا وفلان فلأن لقتل( حلف مهه، غيرْ 

عليهالأحراعاد أثبت فإذا ، غمما قتله ف يثمكها ب وآحرمعه فلأنا فلأن كل( حلف معه قتله الدى 
بعدمدة عش م جمح رجل عل بجلف القسامة عل الحالف وإنكان . الأول اتحن بمنته ولر انجن 

الخان(ادص وإن ، غيرْ فيه يشركه ا يقتله منفردا فلأنا فلأن لقتل، وصفت حلفّؤا مات م الحؤح 
•سا تومحا حك،  ١٣٠يرا ط حلف إياعا جرحه الكا جراحته غثي ثمحاء ٠>، أومات الخراحة محن، برا انه 

محالدمءبمإمادْ

يالدحلف حث معه عووآحر رجلا ( ٢٠أنه الرجل( أفر وإذا I تعال اله رحمه ( الغاض ال ق) 
فلأنمهم( ضربه ولقد وحدكا فلأنا قتلت محا الرم الرح٠ز، والشهادة الغيب عوعالر إلا إله لا اليتم( 
ضربمن( ممون فد أنه مجعا نحربكا مجن، لمات أحالفه أن محن، مجنمئ وإمما ، معا ضربنا بعد موته فكان 

فلأناأن القتيل، ول ادص وإذا ، مات صبما فن فات ضرباه إذا أما والحكم الأحر دون أحدهما 
.القتل، ول ادض  ١٠عل( أحلفته الذبيح إلاكحياة بعدم يعيم، لا فعلا به فعل أو ذبمه وهذا صربه 

٧







أوالخايةفته •ن الأتل ضن أن ميدْ فتقه عش المد ال ذب إمما إزكان أنه نل عن يدخل 
*ذهعن يعقل خطه وم محه م مقل ولر الخاتلة به عقلت عاد إذا وذلك ميدعا متقها ب تهده 

ضحاة ءلء1 جن وإذا ابتاض( تال الما) احب الخاى والقول الغاض( لأل ) الريع( ال ت) 
؛١٧ر ياتيناية ملكها ند ميدعا أن نل من محسدعا لورثة نهى ،سلعا عات حى الخاكم •٢١ نحكم 

نلالولد ام ولوماتت آوحرام حلال مجن ءتقتكان إذا بعتقها يعتقون بمزلما الولل- ام وولد ( الغاض 
ولدام اصلمت واذا ممؤيه تعتق امهم ممووهَؤاكاث عتقوا مجان فإذا مجسدعا يد ى اولادمحا مجسدعاكان 

ويماينه خل أمحلم فش لثله مجثلها يمل محا ل تعمل وأن عالها بالغقة وأخي و؛ينآا بينه حتل المحرا؛ى 
أنوعلها حرة فهي المراى ولل• أم أصالت إذا بعضهم وتال بموته حرة فهي سلم يأن نل مجان وإن 

حرةر غرهما وقال بما ضف ى نس قال أنه إلا قول مجثل الأوزاص عن وروى بما ى تمس 
فحرتيصيبما أن إلا مما ل يكن ب أنه إل ذمب إنما كان فان ( الغاض قال ) ثيء ى نص ولا 

قأوص. وب؛١ مجلكته وحه بأي مالها ياخاو أن ولده أم مجن للرجل فهومحل ياّلامها الإصابة عليه 
مجنأخرجها فكف رنما مجن أكر هل*ا وبعض خدملما ل ؤمحل أواكتسته كنزا وحدت أو علها به 

قال) ولدم أم باع فكيف يسلم الصرانى مجادبر يع لر وإذا ' الولد ام سع وهولا له محل لا وهادا ملكه 
الالمحرا؛ىكا ولد ام ( ساع لا الربع فال ) يرتد آوالسر المحراى ولد أم الخكم ى ومواء ( الغاض 

دومامول نه حكنا إذا المحرانية ولدم أم سع أن للنصراى وليس ( الغاض قال ) السلم ول• ام تباع 
آدولدم أم عن الرجل نوش وإذا كايه، يع بن ولا ابنه يع وبن بجنه يخل لا ويعهاكا خل يا 

ناصاإلينا أحب أشهر فثلاثة أوكر صغر من محيص لا فازكانث محضة وتترأ علها عادة فلا أعتقها 
والقولأقهر. ثلاثة مجن أقل ى محيص لا الى ى ين الفiا٠رفالحمل فى براءة إذاكانت الحيفة لأن 

قال) حيض ثلاث منام أثهر ثلاثة أقام وجل عز الد لأن الحضة من بدلا شهرا علها أن الثاني 
فليسا7راع عنه أوانقطع فخصي ولد أم للرجل وإذاكانت ( الربع فال ) الناقص يقول وبه ( الربع 

.حال ى كالزوجة لت خيارلأنأا لها 

الحضنماه 

عنصعد بن الليث عن حان بن نحى أخرنا فال إملاء ( الثافص حارثنا ر قال ( الربع خرنا أ) 
منامجرأة حنن ى قضى وملم عليه الد صل الني أن عريرة أبى عن السيب ن صعيد عن شهاب ابن 
صلاش رصول فقضى توفيت بالخرة عالها قضى الى الرأة إن م أوأمة عيار بغرة ميتا صقط لحيان بى 
الدرصول قضاء ى فبن ( الغاض ،ال ) عصبالما عل وإلخقل وزوجها لبنحا مراما بان وملم عليه ابد 

أصابت ١٠علهم بأن ءمبلم\ عل وقضى بغرة جنينا أصابت امجرأة عل قضى إذا دُّلم عليه اُد صل 
لهوجل عز اُض جعله لن الثداث وأن ثرثوا ب وإن العاقلة عل العقل وأن را، ويوجها لولدها مجراما وأن 

الإلمجن خمس ملها أن أحد بن اختلاف لا غرة فيه وإنما الخنن بعقل عصبما عل قضى إذ وبن 

مصححه.يانفلرام نن لتوله فأعل الختل أن وثوك زاثدة بالواوولخلها المخ ى عكذا الخقل وأن ; قول )١( 









وصمتوقد الخكم عليه جرى من عواقل وعل المّلمى بثن يه يقضى وصفت بما علم محي يمحا 
دياتييغ وان ييغ  ١٠؛الخا ثمنه فدسه دينم عل عبد لهم قتل وإذا انمي قتل ى ينم الخكم ى مذا 

علكاملة مسم بدية عله قضى فيه محاص لا محلا فم قاتلا منم واحد ؤإذاكان ( ثال ) صم 
علمغري عائة لُ يكن ب وإن ادّلم عائة عل ينحى عمدكأ آوب خطا قتله كان إن عائته 
أوسإالإل المالمن ى ءكا الحازكا  JUمحي الخقل فاخاروريه عمدا قتاله وإن اله محي الخكم 

الخاىعاقلة كانت حث موجودة الإل كاث ما عيرعا لا والإل والليق ابياية ى توجل ؛ إن 
-بمايتمعن العقل الخكم علم بجري كن إذاكانوا اليمين عواقل يخل ( الئاض ؛ال ) لهم وانجكرم 

الين.-ذلءواقل الخلاكا

الرأةدة 

ارأةدية أن ى حديئا ولا قدئ العم أهز من محالفا أعم لر : تعال الد رحمه ( القاض ال 1) 
واذاالإل من حمرن فهي بدية ا.إرأة ى تحي ياذا الإل من حمون وذلك الرجل دية نصف 
اوتفررجل ؛تلها وصواء عمد دية اصنان اصناما الإل *ن حمسون قديما ليما فاحتاراهلها عمدا قتلت 

خنكلا ديته ى ارجل دي-أاكجراح ز الرأة وجراح الإل س حسن عل ليما ي يراد لا أوامجرأة 
محافهل فال فال فإن ، الحساب. حدا جراحها جمح وش الرجل ُوصحة ش ما نمد وصحتها مض 
عنعم ين عبداهد عن حالي ين ملم اح؛رنا فم ؟ متقدم امر الإجنع مجن وصفت مجا ّوى الراة دية 

علالم الخر دية أن عل الناس أدركنا نالوا وعْناء مجكحول وعن ثهاب ابن عن مومى بن أيوب 
القرىأهل عل الدية تلك ب الخلل بن عمر فقوم الإل مجن ماثة وّلم ءا؛ه اٌ صل الد رّول عهد 
اومتةدينار حعم،اتة القرى امل من إذاكانت المسالمة الحرة ودية يرمم الق عشر اثى او دينار الق 

أصاماإذا الأعرابية ودية الإل من حمرن فديثما الأعراب من اصاحا الدى كان فإذا درهم آلاف 
فنمىبمكة امرأة أو٠لأ رجلا أن أمحه عن نحنح أ؛ى ابن عن صفان وأخثرنا الإل من خسون الأعرابي 

التغلظال عئان ذهب ( الفاض 1ال ) وثلث درهم ألف يثامماثة عنه افه رصي عفان بن عئان فيها 
ا>م.ز لقتلها 

الخشدية 

الرجلدية فديته بجكم أوب يدلك له ذكرأ الخش بان إذا : تعال اش رحمه الفاض( ال ق) 
يمتفم ومحومشكل عليه جى فان امرأة دية فديته مشكلا وإذاكان امرأة دية أشٍفد؛ته بان وإذا 
أنهعل محثكل وهو أرنه فاعش منه فثرأ جؤح عليه جش لو وكيلك رجل دية فديته ذكرآ بان حى 
او*واراة الخاى فقال والحاى الغنى ورثة اختف وإذا رجل جرح ارش له ام ذكرا بان م انى 

الخنىما'ت ولو ذكر أنه عل يدل بما البتة ورثته أو الخنى وعل بمنه ح فوله فالقول مشكل 
>حتأش أنه يئن ئ المة والخاى ذكر أنه عل يدل بما المة ورثته فأقام والخاى ورثته فاختلفت 

مص والخش هدا ولوكان الخانى، قول القول زكان تكافأتا البممزإذا >ح من فول فف سا المتان 



يي نلت ذكرأوأش أنه متظاعرة سنة ذكرولوكإنت بارش له قضى ذكرا زاْ الخاكم عاينه 
عندعليه يثهار يوم يعينه قامما وكان الشههمد وادركه عيانه الخاكم ادرك ما ولمص الامتثناف عل تقبل 

يعدين اخر م عيان عل ٌنه مثهدون المهود يريه ان ييتديء أن الحاكم بمكن يكؤن حى الحاكم 
مثلنه يدرك لا الحاكم عن ارغاب ى قيهكنهاية انمان الحاكم ويدرك عليه ش٠اداتءم فتواطا 

ضمحم.ولا علمه النهود يتانف لا منقض امجر عل إلا  ١٣٠يشهد ولا يذا 

ابمندة 

عنالرحمن عد بن ملمة أيى عن شهاب ابن عن مالك أحثرنا تحال الق رحمه ( الثاض ال ؛) 
رمولفيه فقضى حت؛نآا فهلرحت الأخرى إحداهما رمت هذيل من ا٠رامح، ان عنه الد رصي *ريرة ا؛ى 
الميبين صعيد عن نهاب اين عن انس ين مالك اخترنا اووليدة عبد بغرة وّاام عليه اُنه مل اش 
الدىفقال أوولمدة عبد يرة أمه بعلن ى يقتل الحنتن ى قفى وم،م عليه الق صل اش رمول أن 

صلاش رسول فقال ؟ يهلل ذلك ومثل اسمل ولا نْلق ولا أكل ولا شرب هالا أغرم ءليهكيف قفى 
اينعن صعد ين الليث عن حسان ين محي الثقة اخثرنا ٠ الكهان إخوان من هذا إمما ٠ دّلم عليه الد 

منامرأة حخن ز قضى وص،م عليه اش صل اش رمول أن عريرة أيى عن الميب ين معيد عن شهاب 
صلاش ؤصول فقضى مقيت يالغرة ءلي|ا قضى الى االراة إن م امجة او عبد بغرة ميتا منهل لحيان يى 
عندينار بن عمرو عن صفيان أخرنا ، عصبما عل والفل وزوجها  ١٣٠^مراما أن وّام عله اش 

وصلمعاليه اش صل المى من سمع امرءأ ايد أذكر  ١١قال محه الق رصي الخهياب ين عم عن ءلاوس 
الأحرىإحداهما فضربت ل حاريتتن ين فقالكتت المائعة ين مجالك ين حمل فقام 1( صيثا لحنتن اى 

أنكدنا إن  ١١عمر فقال ، يغرة فيه وٌّام عليه الف صل الله ييول فقضى محيتا جبا فالقن ممهلح 
القرسول قضى الى وا،لرأة الحن؛ن ز نأخذ ؤحداكله ( القا،م قال ر ا( ياراثنا هذا مثل فى نقضى 

ففيهاوهما ايويه احد راّلأم مسااا حرا الخنن فاذاكان مسلمة حرة بنرة جنيما ى وسلم عليه الق صل 
لقيطملمة حرة أوحنن أوزنا نكاح من حرأوعبد مشرك من مسلمة حرة حنن فازّكان غرةكا٠لة 

الأمةحنن وكيلك يلما وحر أمه ياملام وحريته لاصلامه كاملة غرة ففيه أوزنا حر أو عد زوج مجن 
ويمِينكحها الأمة حنن وكيلك ، ملما سقما مملك أو فاصد أوملك صحيح مملك سيد٠١ يقلؤ*ا 

يكل ٧٠٠حعالته حنن وأي غرةك١ءلة ففيه محال يرق لا قلت وما محال يرقا لا سمت من لأن حرة يألما 
حلقهمجن يتثن أن غرة فيه حنينا المقعل يه يكون ما وأقل ، ملم جنن جعلته أيويه أحد بإّلأم حال 
غرةففيه عداكله موى ادم ابن حلق محن يان أوما عن أو أويلمر أصع أوالعلقة اكنة يفارق سيء 
لرالحاني وأنكر ألقيت الدى هذا فقالت محنن أويعد مكانما فجاءت اَأة عل حان جى وإن كاملة 
رجلأو رجلان عليه تقوم ؛بينة أو "اقرارْ إلا الحناية تلزمه ولا يمينه فوله النول و؟ان ملها بقبل 

الشءيشتوا ولر سيئا القت انما سهدوا فان جنينا المن او هذا القت يانما نوة ارع او وامراتان 
وكذلك، ممينه مع عليها الحاني قول فالقول ألقت الذي يكون أن *ووأنكر يذا فقالت محنن وجاءت 

صلالمى عن روى من رواية محتلف ونإ ادمي خلق فيه يتبن بان جنينا الشهود تثبته ولآ فدفنته لوألقته 
وانايمالأجنة ذكران فسواء مجتا ا،لرأة ألفه فإذا هوأوأش ذكر الحنن عن يأل لر أنه وسلم عليه الق 



ممابمن ى محي ومّم عليه الند صل اش رصول أن وى أوأمة عبد غرة مم واحد كل ى أن ى
الحننأمه،دية وعاثت با حبا الرأة أشت وإذا أمه ى الحكم غ؛ر الحنن ى الحكم أن عل دليل 

معهاورثه من حرما أبل١٢ له يكن لر إن أوأمه معا أبواه يرثه مات م حيا لوألقته يورث كا موروثة 
عالهاوثع وإن م لأن الضرب ى لها شء خلا ابمن به منط الدى الضرب من إلا يخرج ب وإن 

والحكومةالحراح أرش فلها حكومة أوفيه أرش له •جرحا جر>ها وإن جوفها ز جنيما عل وقع فالتلف 
معهاحيا أيوه يكن ب إن أوورثته ولأبيه لها موروثة ابمن ودية ، علها جناية لأما ابمن ى ما دون فيه 

غرة*لهم جنن كل وفى مواء ئ قذيل؛\ وبعده موما فبل موتى أجنة ا،لرأه ألقت إذا فلنا و؟ادا ( ال ف) 
يخرجلر لأته يرما ولر ترثه وعى يخرج ب لأنه ترثه نا ا،لوت بعد ألقته ومجا حية وعى ألقته مما متراما ولها 
ديةإلا عاقلته يلزم لر الأسان حلقة مجن ثيء بممعها جنينن ألقت وإذا الأحياء يرث وإمما فثرما حيا 

داليينالصدرين مخزفى رمتن ز أو واحد رأس ز *فرقن بدنن تلتى أن وذللث واحد جنن 
أكرمباأوفى أولها الخما الخلية فى خلقا بان لا.>قا أما إلا  ٢٢١أرجلأوأربعة رجلان محمحمعها 

اوناضن ولوكانا غرتان فيبما حنينان فها مجتفرقن يبدنن ويقيا عما فشقت بعلن جلده ز حرجا فان 
ألقتوإذا متفرقن حلقا إذا جنينان فها ثيء الأسان حلقة مجن مجنيا واحد كل ى بان إذا أحدهما 
مجنفخمسون أنى وإزكان الإبل من غانة ذكرا إزكان حركاملة دية ففيه مكانه مجان م حيا الخنن 
ألنتهوإذا •ك خمكة إلا تكدن لا أو>كة أوص اجلأل أو يبمإ إلا الخنن حياة تعرف ولا الإبل 

الخننعل ا!دايى أفر فإن الهبة اتينن وارث وعل ميتا ألقته اما ى الخاى فول فالقول حياته فادعت 
ولاموتا له تنك ولر بخروجه يينة قامجتأ ميتا بخروجه وأقرت حيا خروجه عاقلته وأنكرت حيا خرج أنه 

اعثارتسعة ضمجن ذكرا إزكان حية نقص دية كام الخاى ونمن محيتا الخنن دية العاقلة ضمجنت حياة 
وذللثأنى دية أعقار فنمعة أنى فإذاكان الإبل مجن وتسعون خمس وذلك رجل عشردية ونصف 
الهنةقول فاشول ميتا سقط أنه ويية حيا خرج أنه بية قامت وإن ( )قال الإبل *ن وأربمون حس 

علفيشهدون اخرون ويعلمها حاصرون شهود فلا؛*لمها تكون فد الحياة لأن الحياة عل مهدت الى 
خرجبانه بافراره الحاني عل قامت الهة ولوكانت ، حياته يعلموا ل؛ خارجا راؤه بانم با خرج انه 
بهكلهايشط الشهادة ى تضادا قيله الباب ولا هدا وليس ميتا خرج فال يانه اخرى وةا*ت ُح؛ا 

أوصوتا الحنينن لأحد حموا أنم عل الثهود فشهد أومجعا الأخر فبل أحدهما جنينن المن وإذا ( )فال 
جننودية حى جنن دية الحاى عاهلة ولزم ■نهادامم ملت الحف ابماكان يبتوا وب حاة حركة له راوا 

أنىدية العاقلة لزمت آنثين وإزكانتا رجل نفس دية الحي ى العاقلة لزمت ذكرين فانك١ن١ مت 
الرأةدية ين الفضل الحنن وارث أعمل ولر التقن لأما أنى دية العاقلة لزمت وأنى ذكرا كانا وإن 

تماموالحاني أنى دية العاقلة أعطك ذكر حيا خرج الدى أن الحاني أفر وإن ( )فال بالشك والرجل 
ولو، الحي دية ثع غرة جنن دية العاقلة ليلزم الإبل ر حمن ُءونصفٍديةِرحل رجل دية 

ا،لرأةورثت مجان م حيا جنينا ا،لوت بعد وألقت ماتت م ميتا جنينا فالقن امراة بعلن رجل صرب 

•واننلر ر الخ س ثع رترنه والأصل محرفة ولعلها النخ فى 'معاكذا ؛ ؛وله )١( 
ماض تعول ولا فحردؤبمت مديدا خريفا التام عدا ى محرفة ور سخ النز الخكذا ام،ا إلا : فوله )٢( 

.مصححه كنّه ت التعان واش نحد0 



لأماغبمرعا ورثته منه بمد وورثه  ١١٠٢مد حا خرج الذي الخنن وورثإ مو"إ نل خرج الذي الخنتن 
تبلماتت الحبن ورثة فقال ابمن وورثة ورثتإ فاختلف وعان عانت م حيا حشنا ولوألقت ، ترثه لر 

ممؤتونكالنوم وكانوا صاحب م-؛ا واحد يرث لر فورثته ابمن بمد ماتت ورثتها وفال فورث1ا الخنن سمت 
صاحبدعوى عل يقن الفر عن واحد بمزكل بمد الأحياء ورثمم ويرم أولا مجان أم يدرى لا 

حنعلب الخاتى عل وليس القول فعليه فقتله رجل عليه جى م حا جنينا ا،لراة القت وإذا ( )فال 
بالخميحموثيب الذي الإجهاض ز علما الألر يقدر خاصة لأمجه حكومة وفيه جنن دية أمجه أجهضت 

لأمهحكومة ماله وى القود علب لهكان أرش لا جرحا أمه أوجرح عمدا عله الحاني دلو؛تله ( ال *) 
وإنعاتاتإ عل فد0 حطا القاظة ص إزكانت امه زكدللث عاقك عل النفس دية حطاكانت ولوتله 
الخننيرث ولا والد مجن ولد يقاد لا لأنه وأمهاته واإؤْ أيوم وكدللث مجالها ى فديته عدا قتلته كانت 
الخننحياة عرف إذا حية نفى دية الخنن دية أن ى وصراء حطأ أو عمدا قتله القاطن من واحد 
عزالحين يدية وسم علب ات صل الي قضى الى والرأة امحام)قال( نل أجهض أو دام خرج 

أوحياميتا جنينا فأجهضت حامل عل أوا،لرأة الرجل جى فإذا ييما بعود ا،لرأة ضرب عمدت عاقلتها 
الخننإل الخناية ألآ حلمحن وإن الخنن ى قول فلا القود بمله يكون بما أو يبق جنايته وكانت فإن 

فلهاارأْ ماتت ؤإدا دونه حائل لا يقاد من قصد ب ا،لقصود انمي حكم غثر ش فجنايته فأجهضته 
مثلهمن يقاد لا وإزكان مثله من يقاد مما ضنها إذاكان الحاني مال ففي الدية ورثتها أراد وإن القوي 
قطوصواء وصام عليه اش صل الني فيه حكم الدى انمد الخلآ يثبه هذا لأن الدية اتبانح، عاقلة قل 

أوبطلما عمد الخنن بموت م حيا الحنن ليجهمى الحنن أم عل الحاى من بمال لا أنه من وصفت 
الحنن.دون إلأم الحناية وقع لأن عمدا أرادهما أو ولدها ليقتل بضرب أوطهرها فرجها 

ارمجزارا؛ 

أوعبئ غرة عاقلته محل ميتا جبا فالمن أوحهلآ عمارا امرأة عل رجل جش وإذا ( الفاض ال |) 
خصياولا لويع مجته يرد عيب فيه ما يودوا ان لهم وليس ثاءوا جنس اى مجن شاءوا اتها يودون امة 

أوأمةعبد من يالخرة حكم و"-لم عليه الله صل الني ولأن ممنه؛١لخماء زاد وإن غرة عن ناقص لأنه 
دونصن ى يولونها ولا ممان أو صتن ّع ينت متغنية الغرة يودوا أن ؤلهم يلادْ نعلمهم خصيان ولا 
ولاالس هذه ى إلا الأبوين بن ازلود يخر ولا الض هذه دون بنفسها تستغني لا لأنها المن هذا 

الممالرجل دية عثر نصف الغرة وقيمة المن بهذه إلا صغيرة لأنها اليع ى وولدعا الأمجة بن يفرق 
الحلقاتأقل خلفتن نمة وهوبمبران خمساها الإبل من خمس نمة الختنا وعمد العمد ز وذللت 
إلفن إل لهم تكن ب فإن الحاني عاتلة إل س نمحشن وحقاق جدبع ثلاث وهونمة أخ،امها وثلاثة 

فديةامجه قاصاب امه غٍر ورمى االراة جنن عل الرجل جناية كانت وإذا منه البلدان اقرب او بلده 
عشرنمحق وقيمتها أداؤه لهم ه لمم أن ؤبممت ما عير صاءوا غرة أى عاقلته مدى غرة عاقلته عل الحنن 

علتهابمي سيدها من أوالكتايية الملمة الأمة جنن ى هكذا وهذا ( رقال الخنأ ديان مجن رجل دية 
اجنةبمص ءل جى إذا انمد رنة ومحا الحر الم •>، علتإ يمك، الذمة وجني امان له الذي الحربي 

حمسقيمة قيمتها غرة الحنن ام عل الخطأ ى فيؤدى ( )فال وانمد الخْلأ ى يختلف، لا ّءيت مجن 
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جذمتوقيمة حقة وقيمة ذكر لون اين وقيمة لبؤن ت وقيمة محاض بنت قيمة أماس الإبل من 
محكموإمما العمز الرقيق له يراد ما أكر لأن العمل عن صعيفة ولا محرمة غرة يودوا أن لهم وليس 
يانممليفر عيبا معيية غرة تولى ان من منعت وإذا صعبه ينفعهم لا مما لا به ينتفعون مما للناس 

ماتم حيا فخرج جنهم، عل الرجل جني، وإذا  ١٢ترد الى العيوب ٠>،^*>، أكر بالكر فانمب 
مؤنامكانه مجان فازكان الخناية مجن مات وؤننه وقال غيري مجنر الحناية بعد حاديناكان ص مجان فقال 

وإنمدة عاش قد ٢، ؤإن عاقلته عل حية نقم، دية ففيه الخناية من، إلا يكون لا أنه الظاهر ن، يعلم 
أنهالبينة الحنهم، ورثة وعل وعاقلته الخاى قول فالقول الخناية غثر من، مجان يكون أن بمكن قد قلغ 
عدولاإذاكانوا وامرانهم، ورجلا نوة ارع فاقل، ولد انه عل اقبل، مجا موته عل واقبل الخناية من مجان 

موصعز لأنه عدلن ناهيين إلا عله اتل لا احرا؛ى قول ومه ( الربح له)تال وارثا مم اتل ولا 
لرعةيخرجوه ان ممكلمم لر إذا قاما يولد ما بعد حيا يخرجوه أن آمكلمم إذا إليه الفلر للرجال محوز 
الخنهم،اجهم، وإذا ( القافص قال ؤ الخياة بعد مجبته عل، فينهدن نوة ارع شهادة عليه قيلت مجون؛ 
حردٍية ففيه مجان م أنهر ستة من، لأقل أجهفم، كان قط حياة مجتلها ن، أجهض، لخنهم، تم لم حياة حيا 
لمتةحيا حرج وإذا نلها فهوكالمالة محال حياة الأجنة من، لأحد فيه يم حال هم، أجهم، وإن تامة 

وإنمفرطا ضعيفا وإزكان حياته عرفن إذا حرج كيم، القول فعليه عمدا رجل فقتاله فصاعدا انهر 
أووالثلاثة اليومهم( يعيس، مئله فازكان القود ورثته فأراد عمدا إنسان فقتله أنهر ستة من، لأقل، خرج 
الخانٍئفقال ميتا أم أحيا يثبتوا ولم جينا فألقت امرأة ^، جى أنه رجال شهد وإذا القود فمه اليوم 
عاقلتهدون ماله هم؛ لرمه محايت، حيا او ميتا حرج محوبانه اقر ولو ممينه ع قوله فالقول وغيبته ميتا القته 
وقالجنينا ألقيت، فقالت، امرأة عل جان ولوجي بينة تكن ولم عاقلته تصدقه ب إذا اعزانج محيا لأن 

أنبمكن، قد لأنه قوله القول كان ميتا محكاما محنا؛ن جاءت لو وكدللت، قوله فالقول شيثا تلؤ، لم الخانى، 
علابامحا عل يكنا ول( به قتل عمدا أمه عل اتلحامحا غم فقتله جا ابمن ولوخرج غثرها بمن نامح، 
مجالههم، وحكومة الورثة ثاء إن مجاله هم، أوالدية القصامر فعليه عمدا امجه علي الخاهم، ولوقتله شء أمه 

جنينامكانيا فالقنا الرأة عل جهمر وإذا الخنم، ورثة دون لأمه معلوم له أرش لا أمه أصاب إن محؤح 
من،محيا أن الفنامحر لأن جناية بغر إجهاضها أن يصيفون ولا يمحي3، ولا ديته الخان، عاقلة فحل ميتا 

الخنهم،'لإادية عاقلته لزم غيرجناي>ى، من، ألقته فقال ميتا جنيتا فألمت، علنيا فجك، تطلهم، ولوكانن، جنايته 
ممونأنه ظن، وإن قد؛عيهم، لأنه حهلآ أو كان عمدا لزمه رجل فقتله المياق هم، يما مجر لوكان 

 ،i^جنينافالمت، علتيا فجك، تهللق ولوكات تلد لا اياما فنقم عنها الهللؤ، يدهي، م تهللهم، الرأة وكد
عاقلتهوضمتح، ملها فالقول جنايتلئؤ من، أسقطته وقالت، جنايهمر محن، تلقه 1 فقال مكانه مجان م حيا 
ترىوهم، عندمحإ لن، أو عندها والقوال الرأة عل الرجل، جك، وإذا أدأُك، ذكراكان الخننح،حيا دية 

من،اتلحّم يممن، ولم الأم صمن، بطما هم، مجا حركة ومكنت، فاتت، ظاهر -يا والحبل، تعللهم، اولا تهللق 
اويدراما متا إنان خلهم، فته يبن مماتكاء ولوخرج ييته مات جنن انه به غممإحاءلة عل انح، قط، 

جهم،انه علمتا قد لأهم، والخننح، الأم ضمن، الخنهم، بقية محرج ولم الخنهم، ام مات م غيره او رجل او 
الأجنن ض جف بانه ^، هم، وكله بعمه خروج نح، فرق ولا بعضه بخروج بعلما j جنح، ءاى 
مجهمرويضمن، جنهم،كال، عل جنايته ضمنته ان الأنحلهم، ص ء ش فيها ينح، أوالقتكالمضغة انيا ترى 

أوجمن رأمجا امأة فرج مجنا ولوخرج بعده أو ُوبم قبل جنن عل جمما أنه به ينح، شتماء مما خرج 
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الرأمبنبجمع لعله أدرى لا لأي واحد جبن عل جناية أغرمنه منها بقى ما يخرج وب لحتيضن أيد أريعة 
بدةتفت وإذا نيا يمكن ذلك لأن واحد منو-اكجننى يلزمه ما فكونان الأسان حلمة مجن ثيء 

اُرأةعل جكا وإذا ( مزمنة)تال رنة عتق عيه الحانحا فل متا أدخرج *ات f جا جّنخرج كا 
رقبةعش نه له ياللازم آدءى حلقة واحد.من ثيء حنينثن جمع أو رأس ز بينان منها تخرج 

لرييمفان حروحه،ا يتتام ولر ماتت م امرأْ زج من رأسان لوحرج وكيلك اثنن يمحق أن والاحتياط 
عليهأؤكد ا،لض هذا ى رمتن متق أن وكان رنه عتق الخاى ولزم واحد حنن بدية إلا نيا أنص 

أمجهبملن ى ثيء ولواصهلرب ممعاينته احءاعه،ا يعلم ل؛ ما مفرتن بدنن مجن الرأمجن أن الأغلب لأن 
؛لأنه ئيء يلزمه أن يبن ور أوثلاثا رنتن محق ؤبمتاط يعق أن يلح لا ان الجا'ى أحييت فاتت 
.أحرى جنيما محمموت رنة الأم ممون أعتق وجنيما الأم ماتت وإذا ولدا يعلمه 

الذمهجنن 

جمنض ف>؛نى واحد دين عل الخران الزوجان الذميان وإذاكان : مال رحمه ( القاض او ؛) 
لأكرهمافحكه الدين محتلفى وإزكانا أمه، دية همثر يديته ميتا فخرع ليما عل زوجها ُنام امرأة 

تكونأن مثل مسلم با إزكان أبويه من السلم بجكم ديته واجعل أبويه لض أبدا ديته أجعل دية 
حتيمادية فتجعل ذمي عند أملمت المسلمة تكون أن ومثل مسلم، جنن دية فتكون مسلم عند ذمة 

لأنأبيه دية عشر نصف جنيما دية فتكون ميدها مملك نوط أمة تكون أن ومثل مجلمه، جنن دية 
علفجنحا له أمة وًاىء أومكاتبا محلوكا أبوه ولوكان لأبيه، ملكا يكون ولا أبيه بمرية حر الحنن 

عللأييه الدية ى الحكم ى لافضل مملوك لأنه امجه قيمة عشر فيه ابيهكان عش نل له امة جبه.-ن 
النصرانيةحنن ى ما جنيما ى جعلت نصراق عند ؤثتية أو محؤصية لوكانت وهكذا أمجه؛الحرية. 

بديتهعاقلته عل بجكم أوحربي أوذمي مسلم الذمية جنن عل جى وسواء وصفت لما النصراى نحت 
الأمةجنن وهكذا ( )قال الحاى مال ز بديته حكم وإلا الحكم عليه يمرى ممن عاقلته إنكانتا 

حرةجنن دية ففيه حرة إما وتقول مملوكة أما ملم ولا مسلم ينكجها أو مملك مجسدها يملؤها الكازة 
ديةفيه بمؤامك١ننا زنا هومجن فقالتا ميتا جينا فالقن، جان علما فجي حملتج ذمية ولوأن لمة، م

ميتاجينا فالمحا نصرانية عل رجل ولوجي نبه بالزنا يلحق لا لأنه أمه دية عشر نصرانية جنن 
ابوهكان ما ؤمحلف نصرانية جنن لزمجه أبا له سرزا أولا ذميا كان الحاق وقال ملما أبوه كان فقالت، 

جننافألقتا بملما ى مجا عل رجل فجي ثمة بنكاح فلهرحرْ ز وذمي مسلم ولواشرك ( ملخا)قال 
وإنملمة حرة جنن عليه أنممت، بمسلم الحنن الخق فان ذمي مجن ذمية جنن القأتل عل جعلتا محيتا 
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أجنسمجواء المعتقة وغر اجل إل والمعتقة والمدبرة المكانية والأمة تعال اش رحمه ( القافم ال ي) 
غرتهحر زوج أو حر لها مجالك ممن واحدة يهنأ أن ص وصمتا مما أحرارا أجنمن تكن ب إذا إماء أجنة 











وضالقرى أمل أجممن الناس عل يتول كان أنه أيه عن طاوس ابن عن جريج ابن عن خالد 
بمترفانو٠اثةكر( بعثرين الإبل فقوم عنه اش رًكا الخ؛لاب بن عمر ■حىكان الإل *ن ُاثة ايادثة 

فتؤ-خذناحذ ؤحذاكاله ( القاص ر؛ال الأول الامجر ذمحاكذلك يعط ولر ناقة ماثة اعش التروي ثاء 
ألامثله ومويوجد عليه يقوم لر شء لز*ه من لأن وصفت  ١٠عل الإعواز عند وتقوم وجدت ما الإل 

يومفت4 احذت الصنف س لزمه اعوزما عوفان إلا منه يؤخذ لر العروض من صنف لزمحه من ان ترى 
موجودةأوكانت عليه فقومت الدية عليه من أعوز يكون أن الإل تقويم بممل وقد • صاحبه يلزم 
والد- الدية قوم من ثم تم *ن وصفت يا روى وما • اعلم واش أشه والأول فقومت يلده غثرْ عند 

ولو• w إلا غ؛دعا يقوم لا إلا؛اإدنامدالدرا٠مكا تقوم لا والدية إله)تال( ذمت ما أر-عل 
رويتعمركا عن يدا روى يقد الشاة الشاة امل المرالبقروعل اهل عل جعلنا بغيرعا ا نقو٠٠جازان 

الخللالحل وءلأ٠ل الخل الخل وعل الطعام الخلعام علأ> محس.وجعلنا 
صاحبهعل وجب محا يوجد لا ما ممة فالقيمة أعوز فإذا الإل وصفت الأصزكإ ؤلكن الإل بقيمة 
وقيمةوجد ما مما احد الإل بعض العاقلة وجدت وإن ( )فال الدنانووالدراهم س إلا ذلك وليس 

تعقلهامما الخناية إزكانك الدية عليه وجبت س إيل تقوم وإمحا • خال منه الوفاء نحد لر إذا نحد لر ما 
,العاهلة وإل إبله احتلفت إن إبله قومت الخا؛ى يعقلها مما وإزكانك إبلها قومت العاقلة 

الإبلد اف 

مثلس يرد عيبا معيبا يعبرا نيا يعش أن الدية عليه لليي يكون ولا : اش رحمه ( القاص ال ق) 
يقضىكا معيبا فيه يودى أن له ليس أن فبن بصفة بشيء عليه قضى إذا لأنه البع ز العيب ذلك 
معيبايوليه أن له يكون لا وغيره عليه به يقضى الهلعام وكيلك . ممايوليه أن له يكون بدينارفلا عليه 

منألكز ومدا العاقلة عل بالدية ص ر عله اش صل اش رمول أن محالفا أعي ل؛ ( القاص ال {) 
بنعمر وقضى الأب قل من القرابة وهم انمبة العاقلة أن ز محالفا أعلم ول؛ حديث 

وقضىالمهللب عبد بمن صفية موال عن يعقل بان ضإ اش رضي طالب أبى بن عل عل الخناب 
منالعائة تحمله مما الفل دون U والخاى القال بمفلرإل أن العاظة ونير ( ابما)قال لأنه مميدامم للزبثر 
بزإل ترفع لر احتملوها فان العاقلة تحمل مجا عل  ١٠٦جنا؛؛]علهم حمل لأيه إخوة له فازكءان الخْلأ 
هكذام ابيه جد بز إل رفعت محتملوما لر فان جده ض إل رفعت محتملوما لر فان عمومته وهم جده 
عمابمجز حتى ممم أقرب ودومم أب بى إل نرتع ولا به الناص أقرب إل اتاريه عما عجز إذا ترغ 
بنوعييتحملها ف،ام مجناف بنوعيي جنايته فحملتا جى منانؤ عبد بى من رجلا مجممكأن عوأقرب ُرا 

بفان مجرة بى إل رفعتا تحملها لر فان بزكلاب ال رفعت، تحملها لر فان نمى ض ال فزغ منانا 
تحملهالر فان مجاللثؤ بي ال رفعت، تحملها لر فان غالبج بي ال رفعت، تحملها لر فإن لؤي بي ال رفعنا نحملها 
رقال(الدية آوتحتمل قرابته تنفد حى هكذا م ؛تيكن١نهكاها ال رفعت تحملها لر النضرفان بي ال رفعن، 

حىديوان ولا العاقلة عل ؤبملم علبه اش صل اش يبمؤل نصي مواء العاقلة من فيه ليس ومن الديوان ل ومن 
٠عنه الند رم^؛ اإخهلاب بن عمر زمن ف المال حهماكر الديؤان لكن 



منمبمطها ومن ^ ٠٠١١من الخاممن نحمل ما 

محملانلا ممرين إذاكاتا والمى الرأة أن ى محالفا أم ولر : محال ايد رحمه ( الفاض ال ق) 
شرالبالغن عن بمالها ولا بالغ حر إلا الفل بممل ولا ام والد عندي ادذتوْ وكذلك ثيثا العقل مجن 

وموقفيحك م وموغى حا محكا وإن :إ ابراحذ حكا *ما نجم بمل شدفر ووج}( r، نحكا فإذا 
احتملمن عل انما حكم إذا يكب أن ساكم سض وإغا محل. ومجا حاله ال ينفلر إمما عنه محلرحت 

أيسرإن م يسل أن مجن ترك التاى ى أفلس م محا رحل عقل فان . ملمانحم محركل يرم عاقلته مجن 
وحبقدَكان لأنه مجاله مجن احل مجان م يعقل وموكن النجم حل وإن النجم بذلك اخذ لثاك اى 

مذممعل وأرى مملا إلا الدبة من أحد محمل لا أن ز محالفا أعلم ولر والمروالخياة. بالحلول عله 
يزادولا دينار ربع دونه ومجزكأن دينار نصف الدية قومنا إذا العاقلة من وشهر منكر*اله بمل ان 

*مم_)، بمد الفرمح، يشرك فيرميا عل، الإبل عقلوا إذا بملون مدا عن ينقص ولا >،ءمذا 
.منه فيؤخذ باكر احد يتهلئ ان إلا 

الرادعص 

الوال*ن رجل عن المعتقون وهم أسم، مجن الموال تمقل ولا : اش رحمه ( الفاض ال ق) 
عقلنفد ؤإذا القرابة عقلتا العقل بعض محتمل قرابة له كانتا وإن العقل. محتمل قرابة وللمعتقن 

المعتقونالموال نمقل لا وكذللن، المين. ح،اعة بقى مجا عقل وعواقالهم هم عجزوا فان المعتقون الموال 
فانبيم العقل؛دة،ء بعض نحتمل قرابة له فازكانت، العقل تحتمل قرابة المعتق وللمول العتق المول عن 

لوحي.اعتقه الذتما مجولاه عن يعقلون إليهكا'لك الناس اقرب م أعتقه. الذي مولاه محه عقل عجزوا 
وإزكانوصفت ما عل وأمحفل أعل مجن الموال عنه عقل قرابة الحاني من لواحد يكن لر إذا ومكذا 
فإنفوق *ن *والثه عنه وعقل( اّمر، *ن *واله عته ، م؛٠٢اسفل( *ن ومال فوق *>، سمال العنت، للمول 
فوقهمو*ر، عنه يعقلون فوق مجن مجواليه جعلتا وإنما اصقل( مجن سماله عقلءنه عاقلة لهم كن ول؛ عجزوا 

عقلاأّفز( ٠>، الوإل سما أجح، ول( أّلإ، *>، *واله دون *ن متراثه وأسم، عمبة لأمم سمالtم *>، 
ولكلممورثة. لأمم لا عمم  ٠٢٠فإنه؛بمطوُه م بمال فوق *ن، *وال ولا نب يوجد لا حتى بمال 

الماسة.غير معتقكالممتق والماسة ا رقال ءم*إ  ٠٢٠؛ءنهكايعقلون 

يكونأن إلا محال عنه يعقل ولا الحليف؛الحلم، يعقل ولا ; نمال اش رحمه ( الفاض ال ق) 
يعقلوإنما يوريثا ولا يرمحا ولا عنه يعقل ولا العديد يعقل؛ ولا . أعلمه ولا لازم حر ؛ذللث، مجضى 

تكونأن الحلم، من بن، وإنما متسؤخ عنه والعقل الحليم، ومجبرامحج لم، هو الذي والولاء ؛اكس-ط 
.غ؛رذللثج لا واحدة واليد الدعوة 



تسهيرف لا س عهل 

أحدعل عقل فلا فجي ويا وكان أعجميا الرجل وإذا'كان •' تحال اش رحمه ( الغا،هم ال ق) 
بالملعليه فضت نسه ثت ومن الأملأم أيل إثبات أناثم يثبتون يكونوا حى التوية من 

بالقلعليه أفض لر اكب أمل القرية ش يكون إنما يقولون وكانوا فرامحم أبتوا إن *اُا ، بالمب 
مجننبه يثبت لر من وكل أناثم نثت ب أوغثدعا أعجمية ميلة وكذالث'كل المب باثثات إلا بمال 

ولايةمن ويتم يه يممع لما عنه ؛*قلموا ان الميتن قل ولاء له يكن ؛ ■ءثدْ أو أولقيط اعجما 
تقطعمما فاطة ينة تثبت آن إلا فهومنه نسب ال انتسب ومن مات إذا ماله ياحلءون وإتم الدين 

اكهادآعل عل حكنا وإذا بالملع نب دفع عل البينة تقبل ولا ذللث بخلاف الحقوق عل البينة 
فإذاعلتم حكنا يجرى الذين عوافليم ذللث يلزم الين عل حكنا علتم حكنا الخقل ز والتامنن 

مالهز ألزمناْ له إزكانت عافالة عنه عجزت ومجا ذلأث الخال ألزمنا عبيا حكنا يمرى لا عاقلة كانت 
اللمزعل ولا يرثونه لا لأنم له عصبة يكونوا ب إذا ديته أهل عل يه نقضى ولا مجنم عاقلته غ؛ر لئن 

.فيثا يأحذونه إمما الميراث عل ماله يأحذون لا وأنم والمشركتن المومنن يثن الولاية لقطع 

اس1اا4؟نكرن أين 

فان؛بالثام وعاممه بمكة الرحل حنى فإذا اكب والخافالة : نمال الق رحمه الثاض( ال ق) 
عانكهفيآحد الشام حاكم ال مكة ■ءا'كم يكتب أن فالقياس القياس بخلاف يلزم خثر مضى يكن 

أنمن عاقلته امتمت وإن ، منهابأسد عائلة وله بمال بمكة عاقلته ال الناس أقرب بممله ولا بالقل 
بعلم يقدر ب فان لنمهم حق y؛۴، يجاهدون  ۴٢٠٣٠يوحد حتى جوهدوا الحكا ض يمرى 
عاقلةبممله قبل وقد احد.نم)قال( عليم قدر مى عليه غلبوا عليم زكازكحق غيرهم س يوحد 

واشبكتاب منه يوحذ ببلد رحل ولا يقدم غاتب بالعقل ينتغلر ولا ث^ا الوافل اقرب م يلده إلرجل 
كانتوإذا يلزمه مجا مجاله س احذ الفل بمتمل رحل متم فغاب حاصرة العاقلة كانتا وإن اعلم. 

حضوراوكانوا ويفضل المل *ن بمتمل الرجل إن وصفت مجا عل ب*ضه.أ العقل بمتمل العاقلةكثثرا 
يفضأن إل وأحب الكل لزم العقل لأن بمص دون  ٢٠٣٩س الوال ياحد فيل فقد وأماد»ا ياللمد 
٠وإن فيه بتووا حى علهم ذللي  العاقلةبمضرس س وإنكان ممم واحد يوحذ مجا  ٠۴٠٢

المعيعل اللي عن الغيب دون الحضور س يوحد مل، فقد البلد م، غيب حاعة ومنم العقل، بمتمل، 
وكلمنه وحد غيرس س الحناية فال هذا إل ذهب وص . قبلهاالك، المالة  ٠۴ن، وصفت الذي 
أردولا نقال( غيره حاصربغانبا يوحذ ولا مجته أحذ مما عليه فهومفض، مجنه أحذ رأبم عاقلة اسم يلزمه 
هذاقال وس أعلم تعال واش العلم لأهل، مذا٠بكثيرة يثبه وهذا منه تحذ ب ص عل منه أحذت الذي 
٠لونمثب قال القول  لرالغانبا حضر م م، ممن، العقل، اخذ م حاصر مجال له يوجد ولما العاقلة  ٠٢٥٠٩
محتلمةالعاقلة إبل واذاكانت، التل يودى أن س وامتنع حاصرا لوكان فيه ذللتج وقل، ثو،ء مجنه يؤخذ 

حنىوإذا العقل س يزمهم مجا بقدر البسر هم، النفر يشترك أن عل ؤيمثرون إبله ص ميم رحل، أدىكل، 
علالحر حم، وإذا العاقلة. عؤ، حعلما قلت ؤان حناية أوأرش دية س لزمجه فا حهلآ الحر عل الحر 





اصسثامحكش1لأحل أن منعى وإمما الامتحشاف من أصاب بمدرعا حكومة شه مض دون مضه 
منبمخرج ئا بمري وأنه موضعه أوصد ايال أكرمجن الألف ى ولس ممل منفعة اليد ى أن اليد 

الرأسيدحل ما عل عونا يكون أن الانضام نقص ثد وازكان فيه فاثم ذلك مل فته ليدخل الرس 
حكؤمةاّتحثاش ى حطت وقال كاملة الدية تطع م اصتحشف إذا فه عمل ان خز واب هوط ال من 

•وصفت مما وعونافص 

علالدة 

فيها،لارنكانت س ثيء بالمارن المحل الفلم من قطع وإذا t مال اش رحمه القاس( )لأل 
فيهفإمما منه محضلعا ا،يارن وصار حاثفا فصار ا.لارن دون قطع لو وكيلك ١^١١^ دية مع حكومة 

حكومة،فيه كانت يوضح لا ميء واباة والخاُبمن الينثن محاجر س ممه لو؛ُإع وهكدا حكومة، 
مقالهوكذلك ثمة  ١٠فيه او*ثمكانت موضحة فيه كانت ولخمه حليه س قطع مما صيء ولواوضح 

لأنهمأمومة فيه يكؤن أن يحن ولا القلة من أزيد لأنه هياكله أكرمن حكومة فيه قشاكانت ذلك ولوقطع 
يقتل.الخؤف إل الخاثفة وصؤل يكؤن )،^ ١٠٥^٠١٤ إل والؤصؤل دميغ ال يمحل لا 

الثمرذعاب كرالألف 

فيهكانت أعوج ولوجر حكومة ففيه جر م الأنف كسر وإذا : الد رحمه ( القاض و ٌ) 
ولاكرخمح ليس لأنه حكومة فيه يكن يكرب فلم الأنف ولوضرب الرج، عيب بقدر الحكومة 

الديةفيه قيل فقد بمال ثيء ريح يقم ان عليه انحى عن فانقطع يكر أولر الأنف ولوكر عظم 
ذهبكان وإن ( )قال دية الحدع وز الدية فيه فجعل الثم عنه وذهب لوجدع فاله هذا فال دس 
وؤثتهاعطى قبله مجان فان الؤقت ذلك ياي حى انتفلرته مد اليه يعود م الأب وفت ى عنه الثم 
أحدقال وإن بمال، صيء راثحة يمد مجا بملف أن مد الدية أعملي صيتا ثم لا محفال جاء وإن الدية 
قدرلدلك ملم فكان أحدها وقدكنت رائحته لأنت ما رح أجد ولا وحدت راحته اشتدت  ١٠رح 
فيهؤبملف منه يمحق ما يقدر حكومة ففيه ملم أحسه قدرولا له مبر لا كان وإن . بقدرهفيه جّل 
يدهفوضع مكروهة يرح مر وإن الدية يرد عليه فمحي رائحة بمد أقرأنه م يالدية له قضى وإن كله، 

ولرانفه عل يده يفع قد انه قبل من الدية يرد لر وحدها يانه يقر وب الرائحة وحد وقد فقيل ه انفعل 
.غيرْ او غيار وس ه نفومحدثا وعسا وممتخلل له حاكا ويضعها ح الر س صيتا بجد 

الأنفمجض وهوى الدية ففيه حطا فيه لأقول قطعا اللسان قطع وإذا : الد رحمه ( الفاض ل أل) 
واحدإلا منه الء ى ليس وأنه اب حلقة مماآ س يدية فيه وسلم عليه الد صل الني قضى محا ومجعى 

محالفواللسان الدية قطع إذا اللسان ى أن ى لقيته ممن عته حفظت أحد بن احتلأف لا أنه ومع 

١٢٨













القفهندة 

عنالدة نه جعلت U كل وكيلك والفل مما العاليأ وصواء الدية الثفتن وى ( اكا؛ملأ ال ؛) 
ولاامفل عل عنه اعل ولا اسر عل عنه اممن يفضل لا الخلد عل نه ^ ١٠اتل اد اكر اد ّسمح 
.قصابه الثفتن عن ظع وما عديم إل يطر انحا جاك إل ولا عنايعه إل يطر ولا أعل عل أمقل 

الثفتنوش . ثطع  ١٠محاب قطع فا عليه ذىءكان بعدم قطع م ثيء ااشفتتي من فطح إن وكيلك 
عننجري إذاكان والقمبرتأن والتاعتان والر؛شان الخالطتأن الثمتأن ؤبمواء . عمدا فهلعتا إذا القود 

حىأوامممحا الامحنان عل تتعلبقان لا عقالصتن تصبيا حى ضنتا ّنجن إنسان اصاب وإن خلقمإ 
جانأصاحا فإن تاعة الدية فف؛را مليصط اوعمد إذاكشرأوصحك الامحنان عن تقالصان تصبرلا 

محمجيتنأوكانتا فوق إل ؤترتفعان ءاJراكلها تطيقان لا التقليص بمص الأمحنان عن طلبن فكانتا 
١٧٠٥٠ما محاب الدية مجن فيبما الصحيحتازكان تقلص فوقكا إل تتقلصان ولا الامحنان عل تنْليقان 

أدأوأتل تصفا كان إن نه محكون م • الصريه أهل ذلك يرى الخالتان الثمتان سلغه مما بلرغه عن 
^١الأمتان عن فلص وان حكو٠ة ففيه الأسنان عن يقلص وام يلتم اولر التأم م ثقا فجا ثق ؤإن أكر. 
سدلس.شء الثقة لأفراق اشاض فهدا عاد أيمحل ؤإذا انأم مد إذا فانكا0 با قطع ُكؤزكل حى 

١٠مح<-اب فءا ثيءكان اكفة أن ولوفأي والألر ١^، بقدر حكومة وفيه معلوم عقل فيه فليس ملما فأبانه 
واللثةالأسنان م ارمع مما ؛الفمكاه متدبراوأسفل أعل من والخدين الدس جلد زائل ما والثمةكل محل 
بمك١ن، او١٣الخلياكانت ملما ثطع الق الثقة ومحلول وعرضه محلوله حب ٍلولأ ثيء ذلك عن قطع فإذا 
.مناتهلع الق, الثقة محاى فه 

ىثابتة الفل والأسنان الرأس عظم ى ثابمة الخليا والأسنان تعال اش رحمه ( القافص ال {) 
الأتمحرولخن أحدهما فلع وإن نامجة الدية ففيأا  ١٠٠أمحفل مجن اللممحيان قلع فإذا ملتصقتن اللعنن عظم 

كلى فيبما الى الامنان وى مجعا الدية ^؛١ الأ-؛ءرمجحه وّقهل بثت لر وإن الدية نصف المقلؤع فني 
واليدالكف منفعة لأن الكف ى الأصابع فجا اليد الأسنان تثبه ولمت اللحين ى الدية ح سن 

ومتعااللسان وقاية وهما الأسنان ذمت، ذما إذا واللحيان منفعة فعاكيبر يكن لر ذبن، فإذا بالأصابع 
ّننيا يكن ولوإ الأسنان دون الدية قفعا الخؤن، ال يمل حى الخلخام ورد الخؤف يدخل لل 

إنمابشيء الأسنان عل ينطقا ولا ينفتحا لا حى نيا ضربا وإن وصمت، لما الدية ضا فدجاكانت، 
اللعمحيانضرب وإن اللمحيان يتحرك لر إذا ذبت، قد الأسنان منفحة وإنكا'ت اللحين عل جى 

دية.حا ييلغ لا الشن بقدر حكومة قفعا وينفتحان ينهلقان وهما فثاخا 

الامحاندة 

اشرسول اإدىكتJه الكتاب ى أن أبيه بكرعن أبى بن عيدالتم عن مالك أ-؛مرنا ( الفاض ال ؛) 
ابنعتؤ جريج اي>، م( أمحه م، مخمر أخرنا خم،« المن ش » حزم لخمروبن، ومم عله الد مل 
١٣٤







امبمرراهاس

دونأو•ا مؤدا أوثرت مؤداكلها الرحل أمنان نتن وإذا محال اش رحمه ( القالي ال ؛) 
يلأمموخرما ؤممضخ ممفادمها بمص وكان تنغص لا ثابمة وكانت ^٢١ ١١٠اوُا اوخضرة حمرة من سواد ال

ميضا نتن ؤان تاما اؤبمها  ١٠٥٠مما من عل إنان فجي  ١٣٠علته ممغ او عص ما بميه ال؛ 
رضحادث من إلا هذا يكون لا قالوا فإن  ١٠العلمر اعل مئل أوحضرا حمرا أو سودا فنبتت ممرن 

سودأوقالوا علم اثكل فإن صن عقل  ١٠محلغ لا حكومة فقحا  ١٠٠صن عل جان فجي صولها اى 
غيرحناينمن فاسودت ييضا نتت إذا وهكذا تاما اؤمها فقحا  ١٣٠ّن عل إنان فجي رض غتر من 

أواحفرن إن وكذللئ، حكومة فطيه فونما تنقص ولر فاسودت حان علحا فجي يضا نت وإذا 
أقلفصا حعل الخناية من اصغرن ؤإن أشبه السواد لأن المواد عن فحا حكومة كل وتقص احمرت 
أسنانهنتت انسانا ولوأن حكومما ى زيد محيرلوما ح قوما انتقصت واذا غثدعا ى جعل ؛١ مزكل 

لأنتاما ارشها فقحا صنا مما فقلع جان علحا جى م يخضرها او اويسودها بجمرها سيثا اكل م بما 
إنوكذلك حكومة فعليه مكاما فاسودت رجل من عل رجل جى واذا محرص غثو من هذا أن يئنا 

العلمأهل مثل يعد اسودت م نود لر مدة أقامت وإن يعد اصودن م دمجت أو يعد اسودت م الها 
قالواوان وحلف عليه انحى ذلك ادر إذا حكومة فعليه الخاى جناية من إلا يكون لا هذا قالوا فإن 

يالفغمنفعة والأضراس الأسنان ز ( )قال عله حكؤمة ولا مميته ح ابا؛ى فول فالقول بجدث فد 
يذبب ونقى صه فتول الرجل ض الرجل بمي ان يموز فلا وجال واللماز والريق الطعام وحص 

ايضامالها مجن بقى وقد اثلإل اكرمن  ١٠المنفعة لأن تاما الارش فحا فاجعل اللون حسن إلا ثيء مما 
اليدأن ترى ألا مما المنفعة فتذهب مملفأ ولألكلعثن محما النفحة فتذهب تثل لكليد وليت موضعها صد 
أنزعمت ؤإغا حكومة إلا مجلمإ واحدة ز يكن ب ءلهئن\ففقثت إذا العن أو قهلعت م ملت إذا 

والثهولةذإككالزرق ححلت أى عقلها ينقص لا ينقصها المن ى رض مجن أنه بملم ب إذا المواد 
ابالأكرمن وجال عمل ب ًلرف فىّكل المنفعة لأن عقلها ينقص لا العن ى والعب والعمش 

علذلك يقدر عقلها من عنه نقص معلوم رض من سوادها الى الرداء المن عل الرجل جن وإذا 
.وصفت .١ 

الممأضان 

ستولر كله أثمرفوه فان ثنرانتنلريه لر المسى من نزعت وإذا نمال افٌ رحمه ( القافص ال ف) 
وإنحكومة فغما أومتقارية نغلترما الى بملول نتت وإذا الإيل من حس فقحا رعت الى اش 
نتنوان نقصها يقدر أرشها من له أحذ ؤبممت متفاوتاي نقصا تقاؤحا الى عن الطول ناقصة نبتت 

سوداءنبتت ؤإن حكرمة فحا مزلكت أوى أوحارجه الفم داحل إل بموجكان النثتة غيرم~توبم 
الحمرةعل المواد من يقدركرة الحكومة ى هذا مجن واحد يركل حكؤمة فقحا محقراء أو حمرا، أو 

نقصهامجا يقدر فقحا يلحا مما من يه تفؤت بما تلحا الى عن قصيرة نبتت وإن الصفرة عل والحمرة 

١٣٧





امحدينحلمي 

رجلعن أصيب إذا رمها أو نصفها أو الدية قالت ما وكل مال الد رحمه الغاض( ر|ال 
علارشيا من تدره عل الراة نه تزاد لا الرجل دية •>، محابه اراة دية من شه امراة من فاصبب 
إلاالرجل دلا ارأة ص ثيء يخاف ولا دا>أة ارجل ق -ول إذاكاتا ا>أة ءل الرجل دلا الرجل 
اوازأْ ثديي حلمتا أصيت ؤإذا حكومة ش|،ا ثدياه اوقطع الرجل ثديي حلمتا اصيت فاذا التدين 
بإلولثدييها الرجل ثديي ي ذُاك وليس الرصاع مننمة ثدييها ق لأن تامة الدية ففيها  ١٠ثديااصعلأم 
يإذا٠ش، شن ولا جاله ي الرجل من الوي ذللث بمع لا ثن بما وعلبما مبة فبما ولولدما 
لرالذي ي وحدث الضروب ثديها ي لن ئ يات خ فولدة مرنحما تكون أن نل امرأة ؛٦^، صرب 

أهزيقول أن إلا ثدييها ي ١^٢!، محدث لر يأن الصارب يلزم ب معا ثديها ي لن لها محدث لر أو يضرب 
فلماللن فذهب لن وفيها ثدياها صرب ؤإذا حكومة فيه فيجل جنايته من إلا يكون لا هدا يه  ٢١

ثدياياضرب فان تامة. دية لا نلها المألة ي الحكومة 'ن أكر حكومة ففتها الضرب مد محدث 
الخدينام U أصابها إذا الما لا بأن إلا موتها مرق ولا فاتا ولوضريا حكومة فقها ج ول( سابا 

>فاهماإذارد فكائ امزمحيا ؤإذا دنها، نمق — ذلك اصايه إذا — احدهما وي تامة دنها فمها 
أنعدا ح لواجسر لأنه صواه ما الحكومة أكرمن هي حكومة هدا ي يشضكاث ب احرهما عل 

وديةديتها نصف فيه يجافهاكانت الراة ثدي ولوقطع ، ويا ١٧٠كان ١٠صاحا إذا يالما لا 
ثدييهي كانت برحل هذا ولوفعل جاتمها، ودية ديبما فتها فجافهاكانت ثدياها ولوسلمت حاثفة 

الدية.الرجل ثديي ف فيل وقئ جاتفة جاثفته وي حكؤمة 

ادكا.حءلارشسم

غرجناية عاليه اوجنت موضحة الرجل ارأْ شجت وإذا ت مال اش رحمه الئاض( )؛ال 
عاقلتهاوعل مجهرمثلها ولها ياهللأ ؤرالهر ثابتا النكاح الخنا؛ةكان عل فتزوجها أوحهلآ عمدا موضحة 

إبلهموتنبل العاقلة تلزم الخْلآ جناية أن بل من عمد ولا ح*؛لا جناية من الهر محوز ولا الخطأ ل أرثها 
يصلحلما يصلح ومجا المن ي مجتها اعل ادوا فاذا معلومة، نان ام منهم ؤيوحد إبلهم احتلمت وإن منها 

إنوكيلك ، الح ل محوز مما إلا يملح لا والهر الح ي محوز لا وهياكله ءنه»إ قبل علتهم ما له 
أدتهاإبل فأي إل بالخاية يلزمها إمما لأنها الهر وبطل الكاح جاز علتها مها عمدا الخناية كانت 

وانمدالخنأ ي الحناية عل نكحت فاذا ، التح ي محوز لا وهذا نلت معلومة بن البلد إل من 
القودبعلل عمد جناية عل نكحها وإذا ، يهللقها أول( الدخول قل  ١٠^!مثلها مهر ولها ثابت فالنكاح 

الخراحةس ثيء ف با التوي إل ولا شا اجاية صارت وإن قلها إل مبل فلا القود عفوعن لأنه 
.مثلها مجهر ماله ي ولها الخaلا ي عاقلتها ومن حالة انمد ل الدية مجتها وتوحذ 

١٣٩



٢١١اض وحمد الخدود كاب 

ءا؛هالصاوالمارقة ،والمارق ومال تبارك اش قال I قال الثافص( )أخمنا تال ( الرثح )أخمنا 
محكمقطع صرقة أمم لنمه ءن قاثالوزكل وقال الغاض( )تال اش({ من نكالا بماكما جزاء ايديبما 

منيرى بما عولأء احح ند الاس لمص فلت الغائص، ؤ،ال الأحاديث إل يلتفت ولآ مال اش 
اشرصول منة وسالإكانت عليه اش صل الد لرّول وجدت إذا تال ؟ علم الجة فا القران فنامر 
صلاش رمول عن ١لثاتة والسنة وصفت قلنا مال اش أراد ما *عى عل دليلا وصلم عليه صل 

عمرةعن شياب اين عن صميان أخرنا الغاض( )|ال فصاعدا دينار ريع ي القطع أن وملم عليه اش 
لالقطع ٠ قال ؤصهر مليه اُض صل ^٠ ٠١رمول ان عما مال اش رخي عاسة عن الؤحمن عيد بنت 
عليهالق صل الد ؤمول عمران اين عن ناتع عن ٠اللث أخثرنا الغائص( )؛ال فصاعداI دينار ربع 

دراهمثلاثة لأن متفقان الخديثان ومدان ( الثاسم؛ ريال دراهم ثلاثة قيمته محن ي مارقا قطع وملم 
القصل اش رسول عهد عل الصرفكان أن وذلك دينار ريع وّلمكانت عليه الق صل الني هان ري 

اهلعل درهم الق عثر اثى الدية عمر زض مدْ ؛ديناروكازكذللث درهما عشر اثى ُّم علته 
الديةي عمم اش رصي عباس محإبن وأبو*رثرة عاثشة وقالت . دينار ألف الذهب أمحل ول الورق 

يكرأي ين عبدالد عن مالك، أخثرنا قال ( الثاض أخيرنا ) قال ( الريح أخثر؛ا ) درهم الق عشر اثى 
مازما قام مان عهد محا اترجه مرق سارتا ان عمرة عن ابثه عن حزم عمريين ين خمد بن 

القالأترحة وص مجالك قال يده ع،ان يدينارقطع درهما عثر اثى صرف من دراهم ثلاثة محومت 
بنانس يال قتادة سمعت ; قال الهلؤيل حميد عن عيينة اين اخرنأ القايص( )تال الناس ياكلها 
ثلاثةيسوى  ١٠ئيء ق سارقا قْلع عنه الد رصي الصديق بكر أبا حضرت أنس قال القطع عن مجالك 
القرسول سنة هده الاس لبعض فقالت الثافص( رتال دراهم بثلاثة ل أنه يسربي ما أوقال دراهم 

عشرةل إلا اليد تقطع لا قالت فكيف ٠ فصاعدا دينار ربع j القطع آن I محي وملم عليه الق صل 
عنمحاهد عن متصور عن أثوو؛د عن رؤينا قال ؟ ذلك ق حجتك ومجا ; له قلت ؟ فصاعد دراهم 

عمياءعنه روى الدى ابمن اٌا ؟ ابمن مرق او I قلنا . بقولنا ٌبتاا وٌاو عليه الم صل الني عن ابمن 
فهداكعب، عن كب امرأة بن ربيع عن حديثا عهياء عنه روى ءط\ء مجن أصغر لخله حدذ زجل 
بنأممن عن بماجد عن همدالد بن صك عن رؤيتا قد قال حجة. بكون لا التقطع والخديث منقطع 

عليهالق صل الق رمإ.، ح قل ة ٠uأحو أبمن باصحابنا لك لأعلم قلت لأمه. ة ٠uأأخق أءن أم 
عنرؤينا قد قال عنه. فيحدث وملم عليه الم صل الني مد يبق وب بماهد مولد قبل حنثن يوم محبمّم 

بنعبدالض قال انحن ممن j قطع وملم عليه الق صل الني أن عمر بن عيدالض عن ثعيب عمروبن 
راىهذا ظلتِ ( الثافص ر،ال يينارا وسلم عليه الق صل الد رسول عهد عل الجن قيمة عمروكان 

ومائةعثرة ممن يكون سلع وحديثا فيئا والجان معيب بن عمرو رواية وي عمر• ين عبدالد *ن 

هذامن عندنا وليس علبها وتحتمي -ها تثق وكنا ؛الصحة عرفنامحاالي النسخة اJقطعثا الخدود محن )١( 
مصححه.ممه . فيرونيادما ونقصها نحريفها من عهدنا محا لكرة عليها يمل لا مقيمة نسخة إلا الوضع 



عمروأن تزعم وأنت عنه أكر ى تطع دينار رع ي وصم عليه الق صل اش رسول تطع فاذا ودرهمهم، 
تردنكيف غلط وتقول أتاويلتا توافق روامحا أثياء علينإ وترك_ ، ١١روايته تقبل ممن ليس ثعبس، بن 

تولناروينا فقد ت تال ؟ تولنا يخالغ، يروشيتا لر أنه ع والصدق الحفظ أهل عل به ونحج *رْ روايته 
احثرناوقد عنه تحال ارد رصي عل عن اص عن الزعازي ورواْ : قلنا عنه الد رصي عل عن 

دينارريع ق القطع )I : تال محه الد رصي عليا أن أبيه عن حفر عن محمد ين حفر أصحاب 
:قال الثعي عن الزعافري حديث من يثبت أن أول عنه ابد رصي عل عن ■بمفر وحديث ٠ فصاعدا 

عنالثوري يوى فقد ؛ قلنا ٠ دراهم عثرة نر إلا اليد تقطع لا ا) تال أنه يعود ابن عن روينا فقد 
ىمارقا قطع وّام عليه الد صل الد رسول ان معود بن عبداش عن الثعي عن عزة ا.ل بن عيي 
عنالقاصم عن معود ابن حديث عن عبدالد عن صحيحا يكون أن من أقرب وهذا دراهم حمسة 
قطعدراهم ثلاث ى قطع إذا حديثنا يخالف لا حديث، هدا تلنا ؟ .مدا تأحدوالر فكيف قال عبداش 

عنرواْ : قالن، ( الغاض قال ) ممانية ى قطع لر انه عمر عن روسا فقد : قال واكل. مة جى 
ديناررع محا القطع )) قال عمر عنط الخرامال ءء؛لاء عن معمر رواه وقد صحح غم محديحا عمر 

صلاش رصول ح حجة أحد ز وليس ( الئاض قال يثابن،) ليس لأنه به بمج يرأن فلم ٠ فصاعدا 
مناليه لهج،  ١٠ال ولا حالفنا من ذهّثؤ صحح حديه ال فلا اتياعه الأامان وعل ُام وّّعليه اش 

القران.ظاهر واستعمل الحديث، ترك 

رهك ازرق-رب 

صفرانين عبداش ين صفوان عن يهاب ابن عن مالك أ-محرنا I تعال اش رحمه الئافم( )؛ال 
رداءهوتؤمي السجدة ل قتام المدينة صفوان فقدم هلماك حر i١٠٠ مجن إن له قيل أمية ين صفوان أن 

اثرسول يه ذر وّلم علته اٌٌ صل الّي إل صفواءن ؛ه فجاُ راسه نحتا من رداءه فاحذ سارق فجاء 
ؤسولفقال صدقة هوعليه اش يسول يا هدا أرد إل،ا صفوان فقال يده تقطع أن وّام عليه افه ًزا 

ديناربن، عمرو عن سفيان أحرنا الغاض( )قال يه؟(( تا'تيني أن قبل رافهلأ وسلم عليه اش صل اش 
الغاض()قال أمرصفوان ل ؤبملم عليه اش صل الني عن مهاب ابن حدبثؤ معنى مثل طاوس عن 

؟يده فيه تقطع ما مالك حى الحد عليه يقم ولر هدا يد تقطع وكيف هدا يد تقطع لا ; قاتل فقال 
قيا؟ التثاس محبما قال • الماس تركها ع نحط5،ء حك، المنة بترك نرصمح، لا قوله يقول من بض فمل( 
ويدللثقلنا . مرق، حن يل قال ؟ الحد عليه يقام حن أم مرق أحن ؟ سرق من عل الحد بمبا منى 

ايستثبت،الأمام فحبه اليد فيه تقطع ما يسوى مرق الدي، يكن لر ميثا مرق سارقا لوان وقالتا قلت، 
إنماالحد تقطعٍلأن لا وأكرقال اليد فيه تقطع مجا نوى الرقة صارت حى البينة عليه تقم قب مرقته 
؛السيد فاعتقه الإمام فحبسه سيده س عبد لوسرق وآنتا نحن قلنا وببدا قلنا . الفعل يومكان وجبا 
ماعبئ ولوقدف ، قطع عليه يكن، لر صرق حهم، لأنه يقطع لر ف*تم، فالمحا سرق مكانا ولوكان يقطع 

مصححهكه . الوصع هدا غر ي، الزعافري نجئ ولي وتحريما منم من نحلوا لا فإن٢ا انمارة عده أنفلر ( ١) 







يقلع لا يخثرأن خلج ين رائع حديث عذا ونال الناس يض الحديث ^١ احتج القاض( )ءل 
ب،الذهب هذا ذمت إذا له محلت ال؛ا؛اى( )؛ال الرف ار،ر ي يقد لا ءن محا i_ ممرمعالق 

ثال؟ يت ي ممرا صرق عمن القطع اشقط وغيره والنسب ارقر من والآص للرطب حاج فارقراصم 
الذ*ٌينإذاأيإثت أللت هذا عل يغ عذاكا عل احديغ اّم لأن انجرز الرطب اركر يكذللث تلنا لا 

محاسمم تحز أن تؤزمحك تلنا ؟ محكهم تلت فان تال ؟ محكهم أم الاصلأم خكم يينها أمحكم زنيا 
عبداالسارق كان احد س ّربم محن آن ديمم ي كان إن ؤيلزمك الإّلأم حكم ابملله مما وصفنا 

الاصلأمخكم مرة يمم همكم فأتت تلنا أقيه ولكن عيدا أحعله لا قال عبدا له محعله أن للمموق 
الاصلأمهمكم مرة حكت فكيف والخنزير الخمر ممن يمم نجتن إنلث لتقول الكتاب هل بمكم لمرة 

عادم السالم المودية ومحصن يرمان ااءوديير1، ي قؤلنا طال صاحبه لفه ونط ١ بخلافه محرة وحكت 
م.محا الخلول إل كتاب ل وسا والخنزير الخمر ممن سمم أحاز أن ل فواممهم 

يوالأعراف ام اب 

محبةبن عبداث ين عبيدالف عن نهاب ابن عن محاللث أتمرتا ت تعال الد رحمه الفاض( )؛لأل 
إلاحتما رحلين ان امحراه انبمأ ضا الد رصي ١^ حالي ين ونيل *ريرة انج( عن معود ين 

—الأحر وقال وجل عز الد بكتاب بينتا أقفس اش رصول يا أحدهما طال ؤمر عليه الق صل اش رسول 
vتكلم )ا قال أتكلم ان نج، ل واتذن وحل عز اش بباب ي؛ّّا أ؛ص اُد دّول يا أجل ~ أ*قءءا لهد 
تساةبماتة محنه فافتيين الرحم ا؛نى عل أن فامحرت بامرأته ؛ز؛و، هذا عل عميقا ا؛زاكان إن ثال ؛ال 

علالرجم وإمما عام وتغريب عانة جلد ابى عل إمما *١^^ العلم أه}، ّألت إمح( م • ل لجارة 
وحلعز الته يكتاب يينكا أنمسمن بيده نمي والذي، أمحا # ، دٌُلم عليه ايد صل، الد يبمول قال امرأته 

امجرأةعل يغدو أن الأصلمى أنيسا وأمحر عامحا وغربه مجاثة ائته حلد و ٠ عليك فرد وح١ريتك غنمك أمجا 
محنيرجم أن محا الحجة وفيه فلنا وحذا الئاهس، )قال فرجمها فاعترفت رجمها اعترفت فان الأخر 

وروتما• وّلم عليه اش صل المح، عن الإسناد حذا عيينة ابن روى وقد . علحاثن إذا مرة اعترف 
هداالناس يعفى فخالف الثا|هم( )|ال وصالم عاليه الد صل الي عن والز الخلد الصامت بن عبادة 

صلالي أمحر وقد . أربعا يعزف حى يرجم ولا مرة باعتراف يرجم لا فنال لك وصفن ما الحديث 
اللييواقي ابا عنه اش رصي الخهلاب ين عمر بدلك ازيرجمهاوامجر اعترفت إن انيسا ومحلم عليه اش 

البينقامت وإذا الاس م فثرحم يبدأ أن الإuم عل ص الزانج، اعتنق إذا : محال أيضا ُحالفه 
هاموبيرجم وصم عليه الد صل الد امررصول الفاض( )1ال الناس م الإمام م الفهود رجمهم 

امحريرحمهماعلمه ول لاحضرها اعلمي يقل ولر رجمها اعترفت فإن امجراة ياي بان وامحرانسا محضره 
الخهناببن عمر أمر وقد , وصالم عليه الد صل الد رصول حضره حقا الإمام حضور ولوكان فحضره 

علمتومحا أحضرها ت يقن، ولآ • رجمها اعترفت فإن امجرأه يأتح، اللتمح، واقي أبا عنه اش رضي 
)قالحضرها ومجا امجراة برجم عنه اش رضي عفان بن عئان امر ولقد مرجوم رجم حضر إماما 

يآتنواللانج، ا ومال تيارك الد قال الثيب عن متؤخ والحلي محلي ولا الثيب الزانج( ؤيرجم الثا؛ر( 
عنالرفاثي، حُنان عن الحس روى م الخدود. نزول قبل وهذا ا< سبيلا ٠ إل ا( اتكم نس الفاحثة 



الشبسلا لهن اش حل فئ ض حذوا ض احذوا فال أه . ومحر عاليه اش صل الغي عن حمادة 
اكرعل محه اث رصي الخْياب ين عمر فال م الخالد نزل محا اول فهدا I والرجم *انه حالي بالثيب 
القرمول جم يرثذكرجلدا و؛ احصن تل كان إذا زى من عل حق وجل عز الد كتاب ي الرجم 

اعرفنفان امراة ياي ان انسا وملم عليه الد صل الد رصول وام بملدْ ولر عزا ما وملم عليه اش صل 
قالفان ، حلد يلأ رجم عندنا الأبمة ركل الثيب عن عنؤخ الخالد أن عل يدللث بدا وكل رحمها 

الدصل الي عن وعوثابت الزنا ل الني رددت ونا ت توله ينول من لعض شل احدا انفي لا نائل 
اشرسول لأل رددته تال ؟ اليوم إل عندثا والناس معود واين وعل وعئان وعر يكر وأبى وّام عليه 
ا،لرأةمفر له فقلت ا محرم ذي ح إلا أيام ثلاثة يكؤن مفرا ا،لرأة تسافر لا ٠ قال وّّام عليه الد مل 
؛المراريوامرت يرحل المر ي محلو آن ميت وتد الأسفار. من يلزمها لا فا الرآة يه حيهلت ثيء 
يلزمهامما هدا وليس احد بلث ينتن ولا ت؛تني ان تعرغي لثلأ اشل يتتلد ي صلأتلث لها وتل • محما 

الحجةترك إلا عليه الحجة  ١٠بمجن اجلدعا لا المنة بخلاف يستخف نائل لوقال ارايت . سيل 
ثلاثاالرأة تسافر ان نس وّلم عليه الد ًل الي بان القي ي اعتللت إذا أورأيت • والختد بالكتاب 

اجتمعوإذا ; قلنا مفرا القي ي أن مجعى ي يتمعان إنبما تال الزنا حد عومن ُا محرم ذي ح إلا 
كانإذا ; قلنا نم ; قال بالأخر؟ امهم1 أزلت المعاي من مض ي الختلفن الصضن من الخيث١ن 

نمولأن  ٢٢١هدنا اليوم إل وائاص بعدم والاممة محبملم عليه الد صل الد رمول م( روى  ١٠المن محن القي 
قلنالا I قال ، محرم غيرذي أوأكرحر ثلاثا سافر ان للمرأة أمحنا صفرا فيه أن ي اجتمعا لما قالت كا 
ركنبانلث اعتللت إذا ارأبن وقالت ؟ عليك يا ذللي يكون بالأخرولا أحدهما -زل ان للث كان فم 

وعددكثيركلهموإحوتيا أيوما فجاء فجلدما يبعداد يكر زنك إن محب ذي عثر ح مفرا فيه لأن الي 
أتلوتسجه يبعد ما إل محرم ذي ُع الفر تثيح وأنت يالداتن وأملها يثغداد فدت قد فمالوا لها محرم 
معفتخرج يغداد عن فضا ذوومحرم فتحن الأران للث اجتمع وقد • محرم ذي غثي *ع ثلاث من 
بدللثتزال ولا به ت ل. فقد بلد عن وتنحيها اعلها إل محرم ذي عير ح لها تبيحه ند صهر إل محرم ذي 
فلوكنتبما امحللت اللذان العنيان زال فقد ظنا أنفيها فلا لنمها مالكة لأنها أنفتها لا لأل علينا مغإ 

إلاقريتها هد قاصي لا يبادية إزكانت أرأيت له وقلنا الحالتن ماتن ي نفيما أجلها من لها الي تركت 
غيرذيع قلتا القاصي إل ترفع قال . حدااواصايت حقا ميع عاليها اواكرفادص ليال ثلاث عل 

فهذاظنا يلزمها هذا ئل محرم. ذي غير اكرح او ثلاثا تسافر ان لها امحت فقد ظنا ؛م ؛ قال ؟ محرم 
وعلاجل الله عن واخربه وسم علته ا؛د صل اض رسول فيه صن ما منه ومضا لها فامحته برايلث يلزمها 

فمظنا لا قال محرم؟ ذي ال الرجل أبمتاج به امحيت بما الرأة ي امحللت إذا أرأيت وظنا القاض( ما)قال 
وأنم-ها محتلؤن الق ميهكم من أيضا وهذا الأخرظنا عن زال أحدهما عن زال فإذا واحد حد إنه قال تنفه؟ ل؛ 

حريبكروثيب نى حر ثيب ي مول ما قلنا يكبل؟ قال • الخْلا ُوءع تحنؤن ٢ أول ما محْلمن أنكم تعلمؤن 
الرجمه كلا-ا هي الثيب عل ال قة؟ بمتكرهزنى حر وثيب ة آمبزنى 

.محا أو نحرينا الكلام ل لعل )١( 
مصححه.كته وحرر. ٠ اتغون أحرى ول نسخة، كذال ممرن، : قوله )١( 

الأمم-اجأ-ْ،



وسيا الرأة إزكاتت وكذللث ; قك ثيء التكرية عل ولس خسرن الأمة وعل الكرماثة وعل 
حدمنبما واحد لأنك أليس ولر تلنا نم. : تال ؟ حمن انمد لجبل رجب مدا •١ محا 

محرمإل محتاج لا إذاكان الرجل يكون لا فلم قلغ نم : قال ؟ غيرْ نه يشرى بان عنه تزيله لا نمه 
قوالقي الخمر j رحلا عمر نقى نلت . مدهأني لا وتال رحلا عمر نفى فند قال حده والني منفيا 
عمررأى فان غ؛؛رمإ أحد عل لا نمها وموحلأف انحارب عل الكتاب ؤي والخث الزاي عل النة 
الزنا؟عمرذ بز تحج ل( فلم الزنا عمرمحا نم< لقد بالزنا الخم فليس يدعه ان رأى م الخبر مح، نما 
وفالالغاض( )قال ؟ حجة وّام عيه اش صل اش رّّول، ح احد ي لبى ان دانت ت؟؛ناٍم، وقئ 

مقاميقمن كن وإن قلنا شهادات أربع مقام يقمن لأنس ران أرع بالاعزاف إلا أرحم لا نائل 
الأعرافين فرق عل يدللثا فهذا قيل بمد لا قال ؟ ر-بمر م مرات ارع اعرف فان شهادات ارع 

تقوللا ، وكيهنمرة يعرف المأأارق ان زعمتا فلم الثهادة مقام يقوم قلت إن اورايت والشهادة 
ومجرة. الم؛نهن أقوى الأعراف مرة فجعلتا أبدا اوت هرة لرحل بمث، اعرف إن متن بمرق حى 

عليهاش صل الي محي اعزف انه روى الزعري ولكن بسل الينة من الأعراف ليس قال أصعم، 
ذلكؤإمماكان يذكرعددعا ولر فردده مرارا اعرف انه السيجا ابن روى وقد ; قلنا مات ارع وملم 

العرفل ينول وّّام عليه صل اش رمول أن ترى الأ علهم بما الناس لخهالة الإملأم ول اي 
ترىلا أو ؟ حده وعويمهل إلا بدنه يقر أنى عليه دجل عز مراُله احدا أن يرى لا جنة به أم 

عيديذكر ولر ( فارحمها اعرغحv فان عدا ارأة عل أنيس يا اغد ٠ قال وملم عليه الد صل الني أن 
.اعراف بعدد يأم. ولر ذلك ممثل الليي واقي أبا عنه مال اش رصي عمر وأم الأعراف 

زلتإذا أم الرجل حد ي جاء  ١٠

عنعتة بن محداش بن محيي عن شهاب ابن عن مالك أحيرنا : تعال اش رحمه الغاض( )قال 
إذاالأمة عن، مثل وملم عله الد صل الد رمول ان ءي،ا اش رصي ابهي حالي ينئي؛ن، ريرة انحا 

ولوييم*ا م فاجلدوها زنتا إن م فاجلدوها زنت إن م فاجلدوها زنتا *إن فقال محصن ولر زنتا 
ينعمرو عن منيان احرنا الغاض( )؛ال الرابعة ام الثالثة ايعاد ادري لا شهاب ابن قال بفقيرا 

زنتالها جاؤية حدت وصم عليه الد صل اش رصول يئن فامحلمة ان عل بن ممد بن الخض دبمارعن 
وأبوبرزةبه يأمر وا؛زا.معود إُاءُم بمدين بميم ومن، الأنصار وكان ت اث رحمه الغاض( )؛ال 

كانإن قالوا بان فيه وامحلوا الأط، إل دلك وإى أمته الرجل بمد لا قاتل قال فان ، وليدت4 حد 
قال: النول عدا يقول س ليعص ومما يعقله. من الخد إى : ئنا ؟ الحد يعقل لا الأمة صا٠ما 

امحنمكمفإن واصربوهن الضاجع ق واهجروهن، _^*)، نثوزس نحافون اواللأي وتعال نارك اش 
غثيحرة دم امرأته الرجل يفرب أن عزوجل اث أباح فقد الئ؛هم( مميلا*)؛ال ^^٠ تبموا فلا 

اؤلبعدد الدي الحد فهول بمد ليم، فا عزوجل اش اا"جم فإذا قلت بمد هدا ليس قال؛ ؟،؛j، ملك 
عنيعينا : قال غيره ي وا؛ءلكه ثيء ي أحزته فكيف لها لاحد والعتوة يتعدى لا العدد لأن ساح أن 

فمقلنا لا ; قال ؟ ججة وّتم عليه اش صل اث رمول ع احد اوي قلت قولنا يثبه ما ء؛اص ابن 
إذازنت إذا اضه الرجل بمف لا يقول من بعض ل يقال ؟ بمعروف محاس ابن عن وليس به محج 





القال • الأس بمص ■؛ينته؛خالفنا ر دلمسكابء الرص رحمأ الخل ضع حى حدهما بيحر 
زض؛لناةالكل ؟ الصلاة أكرام الحد أترى ءك خالك من محفتوءآ وازكان واحدا إلا الحد أعرف 

عمنالحب ثزل لقد بالإ؟اء الخلوص بممملح لا ومن بالحلوس الصلاة ي الشام سهلح لا س ثوم قد 
Uأحد إل الحم بمد ض رحالن ولا ك يدين ولا رق uرئ يريدكأن الريح( )ئ! سلا إليه يمد لا 

اساعالنخل بأثكال اضنوء وحلد قلنا , صرورات وعراصع اساع عدا محسلأ؛ال القطع من عليه وحب 
•صرورة ومرصع خلافه ينبم لا وعوالدي وٌام علته ايد صل اقه لرصول 

1؛فإذ شهداء ياريعة عليه جاءوا لولا ء القذفة ي ومحال تبارك اش قال ; اش رحمه الفا،ص( ر،ال 
أ؛لالتهود الزنا بموزي فلا اش رحمه الغاض( )،ال الكاذيون٠ عم اش عند فأوكلث يالثهداء يأتوا 
وكذللثقلقة فهم أرمة ركلوا لر فاذا وملم عليه اش صل رموله بمكم م وحل عز اث بمكم أربعة من 

وصفتفيا اختلافا ببلدنا لقيته احد بن اعلم ولر القدفة حلد فجلده، الخهياب عمربن علتم حكم 
منثيء يكذآ وليس القذف حد حدوا أربعة يكلوا ل؛ وأنمرإذا أربعة من أفل اوزنا ل يقبل لا أنه مجن 

نّعد ان يريرة ايى عن امحه عن عن-هل مالك اخثرنا الغاض( )،او الزنا غثرثهود النهايات 
رسولقال ؟ شهداء ياربعة اى حى أمجهله رجلا امأل ح وجدت إن أرأيت الد رسول يا قال عبادة 

ليسوآن أربعة الزنا شهود آن يبن مجا عدا في اف رحمه الغاض( ؛او *م() وصم عليه الد صل اش 
ابنعن ّمد بن خى عن مالك أخثرنا الغاض( ر1ال رأى بما بمافب ولا يعتل أن الإماح دون لأحد 

بانالأشعري *وسى أبى إل مهاؤية فكتب أويلها فقتله رجلا اِأته ح وجد بالشام رجلا أن المنيب 
عزمتالعراق هوبارض  ١٠لثيء هدا *إن عل فقال ماله عنه الد رصي عليا ذلك عن له يسال 

برمجته،فليعهل شهداء بأربعة يأت ب إن أبوالحسن أنا عنه الد رصي عل فقال فأخثره اتخ؛رني( عليك 
)1المحالفا فه العم أهل ر ملنا أحد عن أحقني ولا احذ وببداكله : الد رحمه الغاض( )1ال 

لوجدته فقال القمحل اولتاء علمه فقام داره ق رجلا رجل ثتل إن الناس بعص فقال الفاض( 
وإنالدية وصمناه القتل القاتل عن درأنا بالرقة يعرف المقتول فازكان نظرنا فقتلته الرقة داري؛ريل 

لر^٠^ عليه الأه صل الد رسول له فقلت القافص( رلإل منه القتيل ول أقدنا معروف؛الرقة غير كان 
رصيمحنالب أي بن وعل شهداء بأربعة اى حى امجرأص مع لووحده رحل ل عبادة بن لمعد اذن 

عليهاش صل الد رصول صنة خالفت فكيف برمجته( فليعمل شهداء بأربعة يأت لر ءإن يقول عنه الد 
فقلتأمدرْ أب عنه الد رصي الخناب بن عمر عن رؤيا : فال ؟ عنه اش رصي عل والأرعن و-الم 

قامتالينة أن عمر س محدنا وعدا أبدا يودي لا واش اش قتيل عدا فقال أهدره أنه عمر روى قد له 
يعدا مإرؤيم ؛ ١١قال القتول يقتل أن به وجب بما عنده از المقتول ول أن عل أو القتول عل عنده 

المقتولأيعريا يسال ب عمر قلنا ؟ وأين قال محالف؛ناهره فأنت قكا ءلا٠ره عل فالغم قال قلخا الخم؟ 

فانفلركتهالخأ تال لا مما الخد؟ ل سا رؤيم أعل الكلام روجء نحرفآ ما ولعل الأصل ل )\(كذا 
مصححه

٤٨







بأنإ من وصفا ئا ديلما أمل إل الدمية ورد ايلم من منه ثابتا حديثكم إزكان يأخده حد ؤامماكان 
الختابعمرين عن محالة روى وقد محال الئاض( )قال وعلها لها الخكم محري وأنه حكه ترض 
؟يه تاحدوا لر فكيف ٠( الزمزمة عن وانموهم الجوس من محرم ذي ,قدزكل فرقوا را أنه'كب عنه الد رقى 
القرصي الخناب نمرين معاويةك١ن حزء ان يعرف ولا يالثهور ليس محهول رحل محاله له فقلت 

نصبرل قالت وان ؟ فيه حجة لا أنه علمت قد يامر محتج فد قلتا  ١٠قلت فان نالك لنحن عاملا عته 
السلمبنعاليه حاملا مجاكان ازكان حملهم عمرإنما عل لأن لنا موافق محالة فحديث محالة حديث إل 

مجاعل محملون انمم ل ثابتا إنكان يدل وهذا الزمزمة للمسي ينمب ولا للملمن محللن لا امحارم لأن 
فقدقالت لا قال ايلمن تتح كا وبلهم اللمؤن عليه محمل ما عل فحملهم الملمون عليه محمل 

أنتنتعهم و؛ قلت عمر؟ فيه بمهم انه رأيت ف،ا اتعهم قلت فان قال عمر عن رؤيت  ١٠حالفت 
محرممما علب مقيمون أيم ء}سن1  ١٠كل ل ثبُهم فكدللث قلت م قال علتم؟ ؛ّرم انه إلا فثه 

نتعهمأن فيلزمالث، ذلت قال حاصة فيه تبعهم عمر أن رويت الذي هدا j( اتبعهم قلت فان قال علهم 
مماعليه مقيمون الهم بلغه ثيء ي يتعهم إنما عمر بان تسدل وان عليه مجقيمن عالملمم إذا يره غق 

حكمأن صيرهم عمر أن تنلم أن فيلزمك علهم محرم مما مته وأعظم مثله ي يعهم أن علهم بميم 
بتلهمحكم م بالقمل ييلهم أمحربالحكم ؤعال تثارل— الأه أن ^ُاام الملمين عل به محكم  ١٠إل علهم 
لهامحبملم عليه الد صل وقال ٍالملمن بن من الي سنته وهي بالرجم وّاام عليه الته صل الد ثمبمول 

مالملمين عل محرم ما علهم حرم أنه عمر عن زعمت م ا( وحل عز الد ؛كتاب بيتكم ما لامحين  ١٠
١٠وكل لنا حجة وزعمت نعيا ما فكل دبلها آهل إل نصرانية دفع أنه محه ايد رصي عل عن زعمك 
وكيفقاتل ملهم قال ، به تحج ما محالف وأنت قولنا يخالف ولا لنا حجة محن نُرفه ولا تعرفه زعمت 

جاءوكفان )) يقول وجل عز الد فان ُتفرمح أما قلت ؟ متمرقن أو محتتمعن جاءوك إذا بتلهم تحكم لا 
إنليس محتمعؤن أمم عل 'أ جاءوك فان  ١١وتمال تيارك الته قول فلءل ٠ علهم أعرصن أو بتلهم فاحكم 
إنأنه وعل علهم أوالإعراض الحكم ق جاءوه الخارإذا له أن عل ودل بعض دون بعضهم جاءك 
يخالفببلدنا العلم أهل من أحدا أسمع ولر ( الئاض رقال الملبن بن حكه بيلهم بمكم فإنما حكم 

رقاللاذمين موادعبن الزناكانا ؤب وسر علته الُه مجل الته يبمول رجم اللذبن الهودب؛ن ن اي 
موادعتنعل بمكم أن للأمام ليس أنه حلاقه أحهمر الذي القول يقول من بعض ل وقال ( الئافم 

حكمالحكم الإمام فاختار الإمام حكم رصنا إذا نقول ونحن المتة حلاف وهدا حكه رصيا وإن 
موادعنالمدينة بناحية ومّلم عليه النه صل الد رمول مع الكتاب آهل وقدكان ( القافص رقال علها 

حكهعلهم محري وأبن ونجران ومكة القرى ووادي وفدك بخيبر مج»ُه والذمة الصلح أشل وكان زمانا 
عنبلغه بما عمر اجلاهم حى حلاقته مجن صدرا عمر ثع م حياته بكر أبى ح م وّز عليه ا؛نه صل 

حم وابن ومصر والعراق بالثام أحكامه تجرى وحيث ولابنه ق م وملم عليه اذ صل اذٌ رّول 
ولو٢،، ق بيلهم حكم "همنا ممن أحدا نعر لر عنه الد رصي 'لمالب أبى بن عل ثع م عفان بن ماز 

يتذإالونبألهم يثلث لا بشر الذمة وأهل ( القافص )قال كله محفظ لر إن ذللث بعض لخففل بيلهم حكوا 
الهلمالبان نثلث وما غلهم وما مجالهم آوبعضهم يعقلون و؛نمم بالحقوق ؤيتالطون ؤيختلفون بيلهم ما 

محبقد كلأ وأن به يهللب ما عنه يدفع من عل حريص المهللوب وأن حقه له ياحذ مجن عل حريص 
محكهموالعر الملمين حكام ؤب يرجوكل قد وأن عنه يدفع من عليه ومحكم له ياحذ من له بمكم ان 





uسلمم احن امما إ؛ى أعلمهم حى أحكم لر ز ماح باته رنحت فإن م كان س به حكم قفلا 
اللمنالأحرار ثبادة إلا يمم احيز لا اى واعلمهم الفن بن يرد ما يمم وارد ايلمن بن ؛بموز 

٠^^١حكت وان أحكم لر معا يرضوا ب وإن حكت يمم أحكم أن أيت بمذا رضوا فإن 
ثءيدينوامحتثهدوا )I ومال تارك الد فول فلت ؟ يمم نحتزثهادنمم لا أن * حجتك وما فال أحكم 

فيء مكم عادل ذوي وانهالوا » وحل عز الد وفول الثهداء« من ترضون فوله»من إل رجااكم« من 
احتلفواأراللمن ولر ^٥٣ دون الملمن عى إنما عزوحل اش أن عل دلاله أعلم واش الأيتن عاتن 

زعموإذا العدول غير والأحرار الدول اا٧لك دون حامحة الملمن مجن الخيول الأحرار عل ما أي 
أروإن الأحرار والمسلمون العدول فازالك دون العدول المسلمن الأحرار عل أما الملمون 

عومرالدي احيرمهادة فكيهل ديانمم ي المركون كيفاكان المركن من نمر فهم عدولا يكونوا 
رقال؟ الفقهاء عوام عليه اجتمعث ام ولا اثر ولا منة ولا بلاكاب عوحير الذي نهاية وارد 

والزمهمللصاليب امجدهم شريا باش أعغلمهم عنده فاعدلهم الدمة أعل اجازنهاية ومن الثافر( 
٠غيركم من أواحران منكم عدل ذوا اثنان ا الوصية حن يقول وجل عز اش فإن ياثل فقال للكنسة 

أوأثرمنة عاليه دلت ما الوجوه احتمل  ١٠يفسر وإنما عذا من أراد ما بمض أعر والد الئاض( رلأل 
سدالفقهاء عوام عاليه اجتمعت أوأمر له محالف لا وّام عاليه اش صل اش رمول أصحاب بعض عن 

نمونماا الدعزوجل محافول وبمج الملمن من غثيملكم من عل الأية عده يتأول من حمت 
مجنيتاعون والمالمون للملمن الصلاة فيقول الأكن(( ٠ إل ٠ ارتم إن باش فيقسمان الصلاة بعد محن 

عبيمولا للملمن الثبادة مزكهان يتأممون ولا فاممة لم صلاة فلا المكون فأما ث النهاية كهان 
واشا( منكم عدل ذوى وأشهدوا  ١١تعال يقوله مجنموحة أما يذكر مجن وحمت الئافم( )قال 

القاقص(رقال العدول الملمين غر شهادة نجوز لا أن يفتون والمنة الهجرة دار أهل ُفنى ورأيت 
؟إجازنما ى حجتك U الذمة أهل شهادة نحز هدا ل يخالفنا ش وفلمل الفاض( )قال فول ودك 
وصيةي الأية هذه ثناؤه جل اش ذكر إنما له قالت ٠ غهمكم مجن احران او  ١١وجل عز الد بقول فاحتج 

وقدوب قالت لا قال ؟ شهدوا إذا أومحالفهم قالت لا قال بالمقر بم وصية ي الفرأفتجثزها ل بم 
تزلب غ،ا تثبتها فر فيه انزلن فما سخت فإن قلت منوحة لأنها قال ؟ ملم وصية ي انها ناولت 

وقالتالقافم، نقال حقوقهم تبْلل ولثلأ حم للرفق شيايمم اجزنا فإنما الناس بعض ل فقال ؟ نه 
هميقبلوا أن امجروا الذين الثهود أن ل وجل عز الد حكم فتخالف مم الرفق تهللب أن بجوز كف نم 

ماحلاف انه منها وجوه من إليه ذهبت الذي الذهب له وقالت القافصا )قال ؟ الملون 
أحداتجد لر وأنا الملين الأحرار شهادة حا محكم الي الشهادة أن من ومل عز اش حكم أنه زعمت 

؟قلت وكيف قال، ) حم الرفق محللب قولك ي حيا م شءادّام اجاز فوله يلزم الملمن عة ا من 
نجوزلا قال ؟ بثيء لبعض بعضهم شهد نجارة او صناعة مجونحع ل محتمعمن عدولا عبيدا ارايت 

قلتوإن قال مجن ق فإزكانوا قلت وان قال غيرهم فيه يخلهلهم لا موضع ي إمم قلت شهادمم 
؟لبعض بعمهم شهد غيرهم يخلعلهم ولا غيدمعدلين احرارا إزكانوا والبدوالصيادون الجن فاهل 

قالوأموالنا دمارنا ذهبت شهادتا أبهللت وإن غيرنا يخاكلنا لا لك قالوا فإن قالت لجوزشهادن،م لا قال 
أؤللمبلا قال ؟ لبعض بعضنا شهادة باجازة بنا الرفق فامحللب قالوا فإن قلت أذهبها لر فانا ذهبت وإن 

العدولالأحرار قال تعال ؟ اش حكم ومجا لك قالوا فإن وجل عز الد حكم بخلاف لكم الرفق 



اشكاب ق العدول من أثرب ءتج؛زشهادته الساعة أحرمم يعتق الذين العدول قالبي تلت اللمون 
الأثربرددت ح قلت العدل العبد بل قال ؟ تهاد؛، إجازة قبل اصلامه فّجغ الذي.سب الذُى أم 

غيرالخر أو الن*ى محز و؛ العبد جاز جائزا أحدهما لوكان منه الأبعد وأجزت ذكره جل الند شرط من 
ُأنمز شهادة ترد محوزأن وكيف الذمة أهل مجن -صر إلا أحد المالمن من وما عوالذمي ولر العدل 

(الفافم قال ) ؟ وتعال تبارك اش عل وهويكذب ذمي ونحيزشهادة الادمين ؛عض عل يكذب تعرفه 
مثلهفيه له محالف لا قولا لوقال شرمحا ارايت له فقالت بيمم فما اجازثهادتم ثرمحا فان نائل فقال 

أهلمن له الخالفن وعل الكتاب عل به نحج فكيف قلن لا قال ؟ حجة فوله أيكون فيه ولاكاب 
مناواحران )ا وجل عز اش بقول نهادثم محيز محن احتج فإن ( القانم رقال ؟ والسنة الهجرة دار 

٢١١الفر اللمثز،فى عل الوصية مجن فيه ذكرت قعا نحزها ب فكيف دينكم أهل غير من فقال (( غيركم 
الأمغثرأهل إذاَكان قاتل لوقال أرأبت ؟ إسلام أمل غير وهم اكزكن جمح من نحزها م كيف 

الأوثان،أهل شهادة أجيز فأنا يلزم حر بلا بعض دون بحضهم شهادة نحيز أن لك فجاز المشنكون هم 
اهلشهادة وارد فلزموْ شء عل اباءهم وجدوا بامم صلوا إمما وبدلوْ نبذوه باءلكا'ب لموا لأمم 

يصدقمن الكتاب أهل ل قال فان ؟ عليهم الحجة ما بدلوا قد أنهم وجل عز اللي أحرنا الذين الكتاب 
حالفنامن علمت ما ( الئافص ر؛ال ؤيعف الأمانة ويودي يصدق من الأوثان اهل فق الأمانة ؤيودي 

أهليعرفه وما عليه والقياس الأثر مجن فيه روى لما والمنة التنزيل فيه ترك إلا الكتاب أهل بن لحكم ال 
أبطكيمم حكت فإذا قائل مسم ل وفال الثاهمر( )!ال علم من وط جهل أن ممتنع ب م الط 

:؟•قلت والخنزير الخمر ممن بينهم وتملل قال نم : قلت ؟ بينهم وهوجائز شهود ولا وز بلا ايكاح 
أنتأموالهم فهي قال نم قلن! ؟ بثمنه عليه تقض ب لهم أوغيرهم لبعض بعضهم قتله وإن قال نم 

وكيففال . حالهم أح^م ان عئ يوجب لا يتمولوما إقرارهم إن له فمالت قال • يتمولوما تمرهم 
؟ورقيقهم أ؛ناءهم علمه ؤأقر الشرك عل أقرهم ما له قلت عاليه تقرهم مما لهم تحكم أن عليلث محب لا 

الإسلامعل أحمد0 ألمت ملكه مجن بالخروج عليه وحكت رقيقهم بعض فلوأسلم ; قلت بل ; قال 
مثيء عل اقررته افلمت قلت بل قال ؟ الشرك إل اعيدْ ولا يسرقه ادعه ولا بيعه عل اليد واجبر 

حكامهحكم عل أقره أوما قلت بل : قال ؟ علمه مقرا حال ي وقدكان علميه أقررنه مما له حكم أب 
كانلرجل شيثا سرق من أن بعضهم حكم ومن قلت بل قال ؟ لهق ا بض محكون امح اعم وأنا 

عبدالمارق بأن الحكم إل ترافعوا لو أفرأيت رضوه إذا ذلك عل فأقرهم للمروق عبدا المارق 
ومجن. لا؛هللقهاواحدة امرأة إلا ينكح أن لرجل يس أن بعضهم حكم و*ن قلت لا • قال للمروق 

القال ؟ ذلك ألزمنهم لوتراخمواإلي أفرأيت واحدأ رجلا إلا سكح أن للمرأة لمس أن بعضهم حكم 
حكمعلتهم وحكت بها لهم تحكم ب إلك صاروا إذا أحكامهم محن أشياء عل تمرهم فأراك قلت 

وذلكبعض عل بعضهم اربي وقد إلك نحك٠وا إذا ارايت لعقهم وقالت الثا،ص( )قال الإسلام 
أردقال اذ4 كاب ق محرمه الرجل نكح وقد إليلئ، تحاّكموا فان قالت الربا أرد قال ؟ عندهم حار 

ألفمماثة يديك بن اشراها قد غنا لماحثه أحدهما أحرق وقد محؤميان إلك نخكم فإن قلت الّكاح 

الملمةالأصول إل وارجع نتأمل تحرما المارة ل ولعل الأصل ل جمح س تحزها لر كيف نوله )١( 
.مصححه كته التعان. وائت، محرف اياظرات غالب آن البك ندما وتد سقيمة محرفة يدنا الق الم فان 



فقاوطم أو أحدهم فاحرتها ذكاتإ عنده وتلك زو؛دعا'لكءا ُةذهادبما أن عل ألف مائة  ١٠٠٠وأرح 
تال؟ ألف وهومائة به اتينه ما ممثل ممحضرلث فيه وأربجت يديك بن ابتعته الذي مال هدا أحرق ند 
تالفان ; قالت . حرام هذا قال ؟ أحرقها ونجارق مدكن عليه تقوز< ُال هذا ؟ ولر قال ثيثأ يغرم لا 

منعل وحكن، عندك بيعها أحزت فم قال فان قلت، لا قال ؟ هما أحلال الخمروالخرير أرأيت ، ٧١
وقدممول وهي التة بمن ل تحكم ولر حرام وهما عومحأ عل وتفرهم بمولأن كان أن بممما اصملكها 

قطحلالا تكن م والخرير اجلمة وإزكانن، ؟ دبغه إذا حلال وحالدئ عدك قتالها قل حلالا كانت 
غيرمدحول هدا قولنا بعضهم ل فقال الئاهص، رقال أبدا بجال حلالا الخرير يكون ولا عندك 
علأّزل الذي نحكه تيمم نحكم أن دتُاف تبارك اّّ كتاب له فوصمت، ؟ قوللتخ ل حجتلئ، فا متقم 

الرحمق المالمن بن به حكم الذي وسالم عاليه اش صل الله لبول حكم م واللام الصلاة عاليه نبيه 
عتبهين عبدالد ابن افه حميد عن نهاب ابن عن معد بن إ؛راءبم أجريا ؛ له وقلت الفاض( )؛ال 

اشصل نبيه عل اش أنزل الذي وكتابكم ئيء عن الكاب أهل تسألون ق١لكيف أنه حماس ابن عن 
كتابحرفوا امم كتابه ق وحل عز اش يخثركم الر يثب لم محضبا تمرءونه الأحبار احيين، وّر عليه 

ممالح فؤيل قليلا نما به لينزوا افه عند من هذا ٠ وقالوا بأيدبم الكتاب وكتبوا وبدلوا اسمه تارك الد 
احدارأينا ما والد ؟ ماللمم عن حاءكم الذي العالم آلأينباكم يكبون(( مما لهم وؤيل ب؛ام كتبت 
نبيهعل النزل الند بكتاب يمم بالحكم وحل عز اش أمرنا له ت، وقالالكم الق أنزل ما يسألكم *ّمم 
محيس هذا ا فقالوا بأيدحم الكتاب وكتبوا آنزل الذي كظ؛ه بدلوا قد أنم وآحثر وّام عليه اليد صل 

تركله وقلتؤ ا اكاض )قال ٠ يكبون مما لهم وؤيل أيدبمم مماكتبت، لهم فؤيل ثللأ نما به ليثزوا الق 
أفملم لهم قيل فإذا ومالم عليه اش صل رموله حكم م وحل عز الد حكم *ن وصفنا ما أصحابلثإ 

لمكا'ووإن بعصا بعضهم قذف ي الحدود وابهللم ديمم ل يروما يكونوا لم وإن المهاهدين عل الحدود 
الرحلونكاح يمم الزنا أ؛ءلالنا وبذللثج واحد حلقه عل وتعال تبارلث النه حكم يان قالوا ؟ تيمم يروما 

عليدل وحل عز الق نحكم لهم قيل خإذا . ينبمم حائزا ذللتج وإزكان عزوحل الق كتاب ل حرممه 
ويسينه وغرمغأ الخنزير م، يمم أجرم فلم ق؛)، فإذا تمم • قالوا الإصلأم ي حكنا يمم تحكم أن 
الثاض()قال يمم أموالهم أبعللوا وقد أموالهم هي، قالوا ؟ الحرام م، بجون أن الإّّلأم حكم ٌرا 

عاليهافه صل الق ني منة شمم وحل عز اش ك\ب ض متقم قول هذا وقال قولنا إل بعضهم فريع 
مماللأكتفاء بعض عن ومكت، تناقضه مجن للتؤ وصمتخ ما مع قولهم عل بعضهم وأقام يختلم، لا ؤبمام 

.أصغ، لم مما ، ٧١وصمت، 

الخمرحد 

القصل النمحا إل يرفُه ذدثب ين، ممة م، نهاب اين، عن همتنة ابن، أجرنا ( الفاض ال ق) 
شربإن م فاحلدوه ثرب، إن شمم فاحلدوه شرب إن م فاجلدوه الخمر شرب إن ٠ : قال وصلم عليه 

الرابعةبه أتى م فجلده الثالثة به أتى مم فجلده الثانية يه أتى م فجلده ثرب قد برحل *أتى أا فاقتلوه 
وءتولكوناواقيياالخت٠ر بن لمتمور الزهري قال محي سغبان نقال، رحمة ت، فكانالقتل وونحع فجلده 

فيهاختلاف لا مما وهذا وغيره الحدين، مذا منسؤخ والأل إ العاقص قال ر ٢داالحديثإ العراق أهل 
ْها



عدبن صلمة أبى عن شهاب ابن عن مالك أخمنا ( الفاض لأل ) علت الخير أمل من أحد بتن 
فهوأسكر شرايس، |اٍكل فمال التع عن وسب عليه اش صل الد رسول صتل قالت أما عائثة عن الرحمن 

بنعمر ان احجمْ انه يزيد بن الماب عن شهاب ابن عن مالك احيرنا ( الفاض ؛ال ) ا< حرام 
يمامائل وانا انمللأء شراب رح فلأن من وحدت إني فمال عليم حرج ■منه الُه رصي الخهلاب 

حعمرعن محمد بن ابرامم اخٍرنا ( الئافص قال ) تاما الخد عمر فحليه  aJjUL-؟يسكر فاذكان ثرب 
اونبيذا حمرا شرب باحد اوزى لا ت تال عنه مال الد رصي حيالب ابى بن عل ان ابيه عن محمد بن 

محرمولا الشراب كل من والمكر حرام الخمر الناس بمص قال ( الفاض ؛ال ) حددته إلا مكرا 
القولهدا قال من ليعضن فقيل ٠ يكره حى مسكرا ^^٠١ ّرب من محي ولا يكرمنه حى المكر 
منأحد يقل ولر عل عن وروى عمر عن ونت وسلم عليه اش صل الني عن روى U حالفت كف 

رحلشراب قفل شرب أنه عمر عن فيه روينا قال ؟ حلاقه وّام عليه اش صل افه رصول أصحاب 
القلتا المكر؟ يمرق وكيف ت قال حجة روايته تكون لا عندكم محهول رحل عن رويتموه ثلتا • حده 

أويشمبيسكر مجا مرت اويقول عليه به يشهد أو الخمر ثريت يقؤل حى يكر ب أبدا أحدا محي 
فيهيضرب فلا مجعناه غاب إذا مكرفأما الشراب أن عل ذلك فيدل بضهم ونفرفيكر ص إناء من 

فيهمحي لا المى ومغيب الخى مغيب يكون أن وإما مباحا يكون أن وإما الحد إمجا لأنه تحريرا ولا حدا 
أصكركثترهما يقول الثافص وسمم، كبير كتاب وفيه اليقتن عل الناس  ٠٦٠٠١؟'إمما ماقب ولا أحد 

موفاثماثر فسكر الخاثر شرب م يكر ض تسعة شرب إذا قال لر يقال ( القافص ر؛ال حرام فقليله 
الرحقاصابته حرج فإن ك فتل حلال قال فان يكر؟ فب عشرة لوشرب ارايت ل فقيل حرام 

الريحأصابمه ظا حلالا بطه صارفي م حلالا رحل يشربه ثيثا أقرأت قيل حرام قال فان فكر 
.حرامافصبرنه قلبته 

النساءصميب باب 

عنعمر بن الد عيد بن الد حميد عن الزهري عن عيينة ابن أخرنا : اش رحمه ( الفاض ال 1) 
قالI الد إمجاء تضربوا لا I ومر عليه اقه صل الق رصول قال ; قال ذباب أى ابن حمدالد بن إياس 

عليهاش صل محمد بال فاطانج ضضأ ى فاثدن أزواجهن عل النساء ذثر اش رصول يا فقال عمر فاتاه 
محمدبال الليلة أمحلل٠!، لقد وسلم عليه النه صل الله رمول فقال أزواجهن يشكون ناءكبركلهن دٌّام 

الدصل الته رسول أذن وقد ( الفاض ر؛ال خياركم أولئك محيون ولا ازواجهن يشكون امجرأة ،بعون 
بمكحناذن ومحلم عليه اش صل الق رسول ان ويلغنا ازواجهن عل ذترن إذا النساء بضرب دّّادر عليه 

نثوزعنخيف إذا وجل؛فكمن عز الق أذن وقد ( اكاءهم قال ا) الوجه اتقوا ٠ وقال غترمجمح صربا 
صلالني القول إل احب كان الضرب ولوترك ( )قال  ١١سبيلا >ا إل ٠ نشوزهن محافون واللازى ٠ فقال 

صربى وملحر عليه الد صل اث رمول م وجل عز الد أذن وإذا  ١١حتتالكم يضرب لن ١> وسلم عليه الد 
أصحابوفعله المنة به حاءت وقد الزنا حد أمته عل الأمة سيئ يقم أن رجل عاب الحرائرفكيما 

بعده.محسلم عليه ^' ١١صل الله رسول 



بهيضرب الذي المؤط 

عل ١۶باه نف•كل اعرف رجلا أن أم بن زد عن عاللث أخرنا ت اش رحمه ( الفاض ال ق) 
مكسوربومحل فأنى بسوط وم عيه الد صل اش رمول له فدعا وسر عيه الد ٍصل اش رمول عهد 
بهفأر ولأن به ركب فئ سوط فأق *ذبن بن فقال ممرنه مطع لر جديد سوط فاى هدا فوق فال 

أصابفن اش محارم عن سأوا ان لكم قدآن الناس أحا » زال م فجلد وم عيه الق صل الق رمول 
لألر (( الق كتاب عليه نقم صفحته لنا يبد من فانه الق بر فيستر فيئا القاذورات هده من منكم 

يرفهمجن عندنا العلم أهل س رأيت وقد حجة هومه به يشت مما ليس منقطع حديث هدا ( القاض 
ولاالخدود من ثيء ى الدم يلمر أن الحد جلد ى يلغ ولر الفاض( قال ) به ويقول؛هفنحنمول 

النكالبه يراد امما التلف بالحد يراد وليس التلف امباب من الضرب ى إنمارالدم ان وذلك العموبات 
.أوالكفارة 

واسرعلماالمرة ش الوقت ياب 

محمدعمرعن بن عيدالق الزيزبن صد عن محي بن إيراهم أحرنا : الق رحمه ( الفاض قال ٠) 
را،قال وسلم عليه الق صل الق رمول أن عاثشة عن عرة عن حزم عمروبن بن محي بن بكر آى ين 

الحديثهدا يعرف اإءام٠مجن أهل مجن سمعت الشامإ( )قال ا( عرانمم عن الهيئات لدوى افوا حن٠ 
عراتيميقالون الذين وذووالهيات ( رقال (( حدا يكن لر  ١٠عرته عن الهيثة ذى الرجل محاى  ١١ويقول 
عمرهأمجه عن الرجال أى عن مالك أحرنا ( الفاض قال الزلة) أحدهم نزل بالشر بمرفون لا الذين 

يعشإ الربح فال ) ٠ والمختفية المخفي ايزه لعن  ١٠وسلم عيه الد محل الق رصول ان الرحمن عبد بنت 
ىوملم عليه اش صل الني عن رملة أحاديث رويت وقد الفاض( )قال والنباشة اباش 

.لاشناعيا ركناها وتوقيثما العقوبات 

اضصمه 

وهووجل عز الله بكتاب نما نفى ملما ; وجوه ثلاثة النفي ( الثافم قال ) قال ( الرح خثرنا أ) 
قدرعيمفى فيمتنعوا بمللبوا أن النفي وذلك (( الأرض من أوينفوا » امحاربن ش وجل عز الق فول 
عيهمونشت الق حق عيم فيسقط علهم يقدر ان قبل يتوبوا ان إلا وتحال بارك الق حد ■علم افم 

البكروهونفى وملم عيه اش محل الق رمول عن ثان احدهما وجهان السنة ز والتقى الادمجبن حقوق 
بينكالأقفبن )ا قال أنه وّّّام عيه الله محل الالٌ رسول عن روى وقد سنة وينفى ُانة محلي الزا؛ى 

عليهاش صل الني عن روى أنه الثاني البكروالنفي عل والخلد بالنفي قضى م (( وجل اللعن بكتاب 
إلنفاه انه احدهما ز ؤمحفظ وللاحرمانع هيت لأحدهما يقال بالمدينة محشزكانا نفى انه رملا وملم 

مصححه.كته إل. ترفرها ولا فا تجاوزوا أى ٠ تحافوا ٠ والمايح اليان ز الدك )١( 

١٠٧





هذاض باب مٍر *كتوب وعدا الغلوبن غير اليالخن المراق من ثطعه ^اش أراد محن عل وسب عله اش 
لخاويثموافق عمر ابن وحويث فصاعدا دينار ريع محرفته بلخت محن فكان قطعه أراد من عل ودلت 
أخٍرناا الئافص {ال دينارر ريع بعده ومحن ؤبملم عليه الد صل التي عهد ى يرام ثلاثة لأن عاتثة 
محرقمحارفا أن الرحمن صد بنت عمرة عن أمحه عن حزم عمروبن بن بكر ا؛ى بن صداش عن مالك 
عشراش صرف من دراهم بثلاثة فقومجت عئان بما فانر صه اش رصي عفان بن عثان عهد ز اترجة 
يدلعثان فحديث ( الثاض ؛ال ) الناس يأكلها الى الأترجة همر ماللث فال يده ؛دبنارنفطع درهما

درهمالق عثر اثى الدية عمر ا؛ام وكيلك بدينار عشر اسا كانت الدراهم ان من وصغت ما عل 
فكلمحبس لا الأترج لأن يصلع أولر محس صلح الرف اُءر ى القطع أن عل عنان حدبث ليدل 

محرقفان ممنه بجل مما أوغيره أوصفا مجصحفاكان دينار ربع نمته بلغ إذا نه يقطع هكذا ممن ماله 
(الغاض الإل اإلز'ار) اتجورولا ممن ز يقطع ولا ارض حرام مدا لأن يقطع ب اوخنزيرا يرا 
حضرتانس قتال القطع عن مالك بن انس يسال قتادة سمع انه الهلويل حميد عن عينة ابن اخثرُا 

واحدغير أحرنا ( القالي {ال ) دراهم بثلاثة ل أنه يرى ما نيء ى ّارقا ؛طع الصديق بكر أبا 
فصاعدادينار ربع ى القطع تال محه اث رصي طالب ا!ى بن عل عن امحه عن محمد ين بمفر - عن 

بلغتفان فيه محرفها الدى النوم ى محرقته قومت محارق أحد فإذا نأخذ مذاكله ( القاهس ال ق) 
محرقهايوم وكانت عاليه البينة لتثبت ولوحبس يقطع دينارم ربع عن نقمت وإن ديناريطع ربع نمما 

ديناريربع ّرقها يوم ولوقوت يقْبع ب ربما نوى صارت حتى الينة تمح دينارفلم ربح نوى لا 
ولامحرق يوم القيمة لأن قطع دينار ربع ترى لا صارت حى فرحصت المنة عليه لتصح ذصس 
أوغير0أوحثب أويايس رطب طعام من مرق وما ورخصها الملعة غلاء من سرقته بعد ما إل يلتفت 

يكونحتما الدراهم فلوغلت دينار ربع والأصل تطع دينار ريع برى ملكهم ف الناس خوذه ءا 
بماثةالدينار يصر حتمر ولورخصت درهم نصانا ذللثاا كان وإن دينار ريع ى قطع ؛دينار درهمان 

فلووغرها والنم محمحلعةكالثياب الدراهم وإمما درهما وعشرون خمسة وذالث، دينار ربع نر قطع درثم 
عنرثياهوقيمته الريع نر بملع كان تياه عشر يسوتما ما او دينار رع محوي اوما دينار رع ّرق 

الأصلكان وإذا الدينار ربع نر يقطع إمما كان شاة رع وذللث، دينار رع يسوكا ما لومحرق وكذلك 
ربعهنر يقطع الذي والدينار غلاما إل ولا رخصها ينفلرإل لا العروض من عرض الدينارفالدراهم 

الوزنلأته مثقالا دينار رع يرى  ١٠محرق يكون حتحر يقطع ب منه أنقمن يلد بجون فلوكان الثقال 
بالخاحرزويكون منر محرق يكون حتى يقطع ولا ٠ دّام عليه اش صؤ، اش رمرل عهد عل الذتماكان 

عطا
س'

الخيريعللها ألت واالرأْ الرجل يلغها إذا اض المن ياب 

عنحفص بن عمر بن اش عبد عن عيينة بن محنيان أخرنا : تعال اش رحمه ( الغاض ال ؛) 
فردىعثرة اربع ابن وأنا أحد عام وط عليه اث صل الني عل عرب قال عمر ابن عن نايع 

العزيزعبد بن عمر به فحيننا نافع قال فاحازتمر عثرة خممر ا؛ر، وانا الخندق عام عليه وعرصت 
القاتالأننر عثرة خمس لابنر يفرصرا آن ماله إل كتبج م والمقاتلة الذرية بهم( فرق هذا عمر فقال 



عزاث تال اخذ القول حذا م وجل عز اش نكتاب ( الغانم ؛ال ) الذرة ى عشرة أربع ولابن 
الرجالمن ^١^ ١١بلغ |ن الأية ا< رثادا مم انم فإن النكاح بلغوا إذا حى التتايى وابتلوا  ١٠وجل 

عنهذللث، ا؛اللا ومن كلها الخدود عليه وأئم الذرية مجن ■حرج النساء من والختض الاحتلام وذللث 
•وعيرها المنة كلها ا"ف.ود عليه أتيمن سنة عرة خمس واسكل 

يكون^ 'حرزا يكون *ا اب 

الوجوهم يوجه أوبملي يسرص بمدها المره له مم والرجل 

صفوانأن الق عيد بن صفوان عن يهاب، ابن عن مجا^٤، أخثرنا مال الد رحمه ( القا،ص ال قر 
واخذمجارق فجاء رداءه وتوسد المجد ى هام االدينة صفوان فقدم ، *iiJiحاجر ل؛ مجن له قيل اعية بن 

الدصل اس يبمول فأمربه وسلم عليه الد صل الني به فجاء السارق صفوان فأخذ رأصه نحتا من رداءه 
وملمعليه الد صل اش رمجول فقال صدقة موعليه مذا ارد ب ا؛ى صفوان فقال يده تقطع أن محبملم عليه 

متلهثبملم عليه الد صل الني عن ٌلاوس عن عمرو عن صفيان واحيريا ٠ ؟ به تاتثي ان ؛بل لا ه٠ 
رافعأن حان بن واسع عمه عن محي بن محمد عن معيد بن محي عن ماللث، أخبرنا ( الغاض ال ق) 

عنصفيان أخبرنا ولاكر* ممر ى اليد تقطع لا ء قال دّّام علته اُد صل الني ٌءع أنه أحيرْ حدج 
النيعن حدج ين راغ عن •جمان ين واصع عمه عن حبان ين بحى ين ممد عن ّمد ين بمي 
عنصعيب بن عمرو عن حسبن ابى ابن عن مجاللئ، احثرنا ( الئاهص ؛ال ) ءثله ؤسلم عليه الق صل 
(الغاض ثال ) القطع« ففيه الخرين فإذاآواه ممرمعلق ى قطع لا  ١٠قال أنه وصلم عليه الد صل ابى 

الحدوجب فقد حررها وبثن بينها ففرق المكنة محمق ئدا المارق فيها يمق الش الحال إل ابدا فانفلر 
أننلرإمما لأي قطع المللت، وجوه مجن بوجه أوملكها القطع قبل للمارق الرقة وهبت فان حينثذ عليه 
فىفانكان المروق وأنظرإل للملعة ءوء؛رطالث، نيا صرق الى واذل ضا صرق الى اذل إل 

الالعامة وإزكانن، فيه فاقطع محرز ا،لوخح ذللئ، مثل ى أنه إل العامة تنسيه فيه صرق الذي ا،لونحع 
محرزاكان صفوان فرياء القاض( )؛ال فيه يقطع فلا محرز انينمع ذللث *ثل ى انه إل به تن

ىإهكان حرز فاصهلجاعه ثوبه عل فاصهلمبمر *باح ُوأني محا مزكان ُثلهكل عليه ؛اصطجاعه 
إلبضه صم فإذا الموق متاع إل وانفلر ا،لومحح ذللئ، خرزي هكذا لأنه غيره أو أومام صحراء 

بهاحرز هذا اى فرق عليه وخيعل خيثن ى انملعام اوجعل بحل وربط بياعاته مرصع ى بعض 
وهويقودهانير كانت، الرجل إبل وأي بحزونه هكذا أموالهم عل ثحهم *ع الناس لأن فته فاقطع 
اناخهااو صحراء ى جمعها إن وكذللئ، فيه قطع ثيثا علها اومما مجنيا فسرق بعفى إل بعضها فقهر 

واصهلجعبعض إل بعضها فضم اراح إل اواها إذا الغم وكذللئ، ضا قطع إلها يتْلر بمن وكانت، 
فقرب،صحراء ى نزل لو وكذلالثv إحرازها هكذا لأنه فيه قطع ثيء مجنيا فرق الييا ينغلر حيثإ 

لأنفيه فاقطع الفسهلاءل جوانظ مجن والتاع المهثامحل برق فان فيه واضهلجع متاعه فيه واوي فسعلاطا 
ممثلهمحرز العامجة يكون مجا يكل فيحرز محتلم، الاحراز أن إلا والفعناط للمتاع حرز فيه اضطجاعه 

ثيثاحاممل مجن محرق غن جوانبه مجن يدخل مباح أكرها لأن للثمرة ولا للنخل دز لمسن، والحوائهل 







الذيوكان الملأمت من به واز عليه الونة نطة من ُه يتطع محا ويقطع ( القاض {ال عزر) النطع عنه 
محديدة نمحديد٠ يقطع م •فمالها ، jrwحى بمخيهل يده ممد م ويضبهل محلس أن ذلك •ن أعرف 
.التلف لا الخد اتامحة ؛< يراد امما لأنه يه تطع هدا من وأمكن أرفق وحد وإن محم 

معله ب مبم 

ولاحل امرأة عل القتل دون حد يقام ولا المارق يقطع ولا مال اش رحمه ( القافص ل ء) 
التلفامباب ومن التلف امباب ى ولا الحر ولا الرد •فرط يوم ز ولا الرض بن ولا لنف مريض 

ومجنيده تثرا حى فٍوحر برق حى يثرا فلا المارق يد تقطع ان الرء إل فيها الحدود إقامة يرلث اش 
أوعرضنح وكداكَكل حلله يبمرأ حى فيرك حدا يصيب حى حليه يبرأ فلا الرحل يلد أن ذلك 

.أصايه 

 \a بمهغ لا *j الخالةجهة س

ينالد عبد أن يزيد بن الماثب عن ثهاب اين عن ماللثؤ أحبرنا ت الد رحمه ( القافر ر؛ال 
لهفقال مرق فانه هذا يد اقطع فقال عنه اش رضي الخطاب عمرن إل له بغلام جاء ءمردالخضر*يى 

مرقخادمكم عليه فليس أرمله عمر فقال درهما ّتون ممما لامرأنى ٌراة مرق ٠ قال مرق ماذا ٠ عمر 
أحقيوممن لر أو عليه أوض ما سيده ُتاع من ٌرق إذا والمد نقول فبرذاّكله ( القا،هم 1ال ر متاعكم 

مجنالرجل ّرق إذا صاحبنا قال وقد ( القاض قال ر بعضا بعضه احد ماله ان قبل مجن بمطع لا ان 
اوامجراته من غلامه مرق وإن مجما واحد يقطع ل؛ فبه هما الذي البيت مجن زوجها من الراه او امجراته 

الفيه محرز بيت مجن منه هى أو امجرأته من صرق فإذا حيا'ة هذه لأن يقطع لر و'ءويخدمجها منه غلامها 
قالؤ مرق هؤلاء اى قطع حدمجتبما يل بالذي ولمن مجما عبده أو مجنه عبدها أومرق مجعا يكنانه 
قولولكن خدمتكم يل الذي أى ومتاعكم عمرخادمكم قول إن بمول وأرام مذيب وهذا ( الفاقص 

ولالامرأته الرجل يقطع لا أن الاحتياط عل — أخ تعال واش — فأرى عبدكم بمتمل حادمحكم عمر 
الرحلوكذلك إ قال ر فيه والنيه للأثر مبثا الأحر متاع من ّرق منبما واحد عبد ولا لزوجها الرأه 

ىوإذاركان منيم واحد يقطع لا ولده اوولد ولده مجتاع او نلها من واحداده وامجه ابيه متاع برق 
احراوهمخيانة،وكذاك لأنما يقطع لر بعفن مجن بعضهم فسرق رحم ذوى غبر او رحم ذؤو واحد ين 

مجتاعااستعار من وكذلك الخيانة جهة مجن كله هذا لأن احر بلا يخدمهم ومجن منازلهم ى معهم 
مجنمتاعا أحرج من عل القطع وإنما قطع فيبما عليه يكن لم فجحدها وديعة عنده أوكانت فجحد. 

لرلأتيا فثيا قطع فلا كالمرقة ليت والحلمة ( الثافص قال ) الرقة قطع وحه وهذا ثمة بغير حرز 
بنمروان ان نهاب ابن عن مالك أحبرنا ( الثافص قال ) للعلريق بقْيع ولبت حرز من توحذ 

زيلفقال ذلك عن باله ثايت بن زيد إل فأرمل يده قطع فأراد مجتاعا اختلى قد بانان أزى الحكم 
دونهيغلقه فكان إياه أوأكراه يبت ى رحلا رجل ولواصكن ( الثافس قال ر قطع الخلة ى لمن 

.منه يرق يب الغر مجثل وهو قطع منه البيت رب رق صم 



المارقمم 

وقطعصاحبإ إل ردت مطع قبل المارق يد ى الرقة وحدت وإذا الد رحمه ( الئا،هم ال هر 
اللعةاتلف وإن ؛4 يتع عليه صامن نقصها وما إليه ردت يقصبا ميتا الرقة ش احدث كان وإن 
*نلكل ااطرثق قاطع وكيلك . فاتت إذا قيمما ويضمن مرقها يوم يمما عليه وكانت أيضا قطع 

يسقطلا لد والقطع اتلفه من ويضمنه ذلك بن فرق فلا يقطع لا او فيه فْإع مما ثيثا لإنسان اتلف 
اظفلاناس.>ءه،ا

الطريققاطع حد 

ويعونورموله الد محاربون الذين جزاء إنما ٠ دتحال تبارك ا؛د *ال • اّّ رحمه ( القائم يال ا) 
عناكوامة صالح،ول عن إيراهم احرنا ( الغاض قال ) الأية ٠ اوبملوا ينموا ان مادا الأرض فى 

ولرمحلوا اإل١ل احدوا ولر نموا وإذا وصلوا قلوا ا،لال واحدوا محلوا إذا الخزيق قطاع ز عاص ابن 
يوحدواحى طلبوا م_يوا وإذا حلاف من وأرجلهم أياب؛آام قْلرت يقتلوا ولم ا،يال أحدوا وإذا يصلبوا 

نقولومدا ( الشام لأل ) الأرض ر نفوا لا U احدوا ول؛ السل أحافوا وإذا الخدود عليم ققام 
فلاالترك اعل قاما اّثم فنس نزلت إمما الحدود ان وذلك وتعال تارك الق كتاب مض وهوموافق 

عباسابن قال ما عل افعالهم باختلاف حدودهم واختلاف والحرية الماء او القتل إلا فحم حدود 
يقدران نل تاب ض ٠ عيم تقدروا ان قبل من تابوا الدين إلا را تعال الق ثاء إن عخا الق رصي 

دينارربع قيمة اخذ مجن إلا الهلريق قهياع مجن يقطع ولا . ادم بى محقوق واخذ عنه الد حق ّقهل عليه 
القومحدودهم هده الذين وانحاريون I الق رحمه ( القافص قال ر السارق ى السنة عل قياما فصاعدا 
ديارايلز ذلك وارى ( قال ) والعلرق الصحارى ى محامرة يغصبوهم حى للقوم بالسلاح يعرضون 

عرضفإذا واحدة فحدودهم ذنبا أعظم الخر ى كان من يكن لر إن مواء القرى وش البادية 
ومنمالمال وأخذ نحتل مجن مخم فكان الحارصن أفعال فاختلف بسلاح مكابرة أوواحد بياعة اللصؤصن 

ردءامجزكان ومنم وهب ا:لءاءة مجزكر ومحنم يقتل ول! مجالا أخذ مجن ومجنيم مجالا اخذ ولر قل مجن 
قلمن إل وينظر • وصفت ما عل افعالهم باختلاف الحدود بثبمم أقيمت بمكانه يتقوون 

الخشبةعل وقله صلبه ى لأن صلبه قبل بقتله يبدا ان إل واحب ويصلبه فيقتله مجالا واخد محخم 
إلودفع قل مالأ اخذ ولر قل وإذا فيقتل. يطن م يصلب غيرى قال وقد الثلة يشبه له تعن؛با 
اليرىرجله م حمى م ايض يدْ قْلعت يقتل ولر مجالا أخد ومن غيرهم. يدنه أو فيدفنوه أولياته 

وسوإءوحس عزر عمم يدفع ردءا آوكان وهب وكر حضر ومحن وخل. واحد مكان ى سمت حم 
اووحده قل عتلا واحدا فعلا ففعلت ماعةكابرت اوكان واحد مقام ى وصفت افعالم'ُا افرقت 

ولاقلا يبلغوا ولي ولو*يبوا فعله بقار مثله حد ممم واحد حدكل قتل بلا مال أوأخد مال وأخذ قتل 
ملحمثتل القاتل ولوكان وحبرا وعزروا القصاص نه بما ُنآم أقص وجرحوا ولوموا روا عز مجال أحذ 

صاحبأقص وجؤح المال أخذ لوكان وكذلك، قل م محنه الخرح صاحب أقص أخر وجلح رجلا 
فيهقصاص لا مما الخراح ولوكانت وغيرعا الخراح ى الادمبج، حقوق الله حقوق لأنمغ م؛ْبع ابيح 
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عفوالخراح أمحل يأراد أوتطع تتل وإن مجاله. مجن دينا يوحد الخاؤح مجال ى »آرثءالكها عمد وص 
محهعنوا عن دعاء محقن ذلك يكن ب نطوا عن عفودماء المتتولن أولياء أراد وإن لهم. فدلك الخراح 

احلبمص عن واحفظ الد رحمه ( اكانص قال ) القتل جابم،م بلغت إذا يقتلهم ان الإُام عل وكان 
الملةغتر عل للقتل محالف وهدا يأخدونه مجال عل ذمجيا أو عبدا قتلؤا وإن يقتلون تال أنه مدا الل 

ماداالأرض ى وسمى حارب فيمن والصلب القتل ذكر وحل عز اش لأن وحه محيا ولقوله ( ال ت) 
ىمجا سلوا إذا يكونوا أن محمحتمل أوالفال امحاربة مجن أوذمجى حمد مجن هذا نتل إذا يكون أن فيحتمل 

بمفومحقن لا فيه القاتل دم لأن غثرْ ى القصاص ميل حالف ند أراه كنت وإن . القصاص عئله 
وحلعز اش حدود عن حد لأنه الصالح وفعل مجردودا الصلح فاكان لوصالح . يصلحه ولا محه الول 
•فته ايد أصتخع وإبما فيصح بتفرق قياس ولا أتبعه إجاع ولا فتتح يلزم خثر فته ليس 

وخرذلكالْلريق وم المه والإرارر الغهادات 

إماوجهن مجن بواحد إلا حد محارب ولا مارق عل يقام ولا ت اش رحمه ( الخانص ال ؛) 
وعل، الخد عليه يقام حى عليه يثبت باعراف ؤإمجا ، الحد مجثله ى مما عليه يشهدان عدلأن ثاعدان 

اوسبه باسمه لريثيتاه وإن ، بعينه ويتاه ٠ فلأن يقولاسرق حى الرقة ى الشاهدين يقف أن الإمجام 
يقطعلر القاعدين فازكدب الشاهدان قال ما يدعى محنه المروق ديناروحضر ربع يسوى لهدا مجتاعا 

بعا ٠رةكفاه ١دهمإ وإذا - الشاهدين يكدب او محضرفيدعى حتى السارق حبر محصر ر وإن السارق 
ديناررع عن ممنا أكر أما يثبتاما صفة أو بعينه ١^٤ عل شهدا القيمة يعرفا لر فإذا . بعدها ؛ع ير"

وليس. حرزا محدُءا يكون ند لأنه صفته غير .مما يقبل لا الحرز ويصفان حرز مجن مرق ويقولان 
باعيامميق الهلر قه1اع عل الشاهدان يشهد وكذلك ت الحد عليه أفم هذا اجتمع فإذا بمرز العلياء محي 
غيه ونالوه بالملاح واحافوه بعينه لهدا او بالملاح عرصوا امم وانساحم ءهم  ١٢ايموأ ئأ وإن 

اواويقيمته بعينه مجتلع عل المارق شهود يشهد شهدواكا التاع احذ عل شهدوا فان . حد فيه ما فعلوا 
أهلعن شاهدان شهد وإن القتول وأولياء المتاع أهل ؤمحفر ، المارق شهادة ى وصفت كا بصفته 

أنويسعها حص،ان لأمما شهادم،ا محر لر بعضنا من أو منا وأحذوا فنالونا لنا عرضوا هؤلاء أن رفقته 
هلفيسألهم يقفهم أن محيى الإمجام عل وليس ننغلر ومحن وفعلوا ففعلوا لهؤلاء عرضوا هؤلاء أن يشهدا 

احميثبت لا بعضهم ففعل عرضوا هولأء ان شهدوا فإن ، هكذا علييم الهادة اكر لأن ضم كم 
لأل) الرقة وكذلك ، بعينه فاعل عل الفحل يثبت حى الشهادة بمذْ محدوا لر يفعل ل؛ أحم مجن فعل 

وكذلك، بعينه فاعل عل الفعل يثبت حتى الشهادة حذْ الحدود ى محوز ولا ت الد رحمه ( الغائص 
تطعولا الرقة ض يقبل ولا الماء شهادة الحدود محوزز ولا : الد رحمه ( الغاض 1ال ) الرقة 

الماعواخذ والقاتل ابلهارح يينوا حتى وكذلك ؤبمن، شاهد فيه يقبل ولا شاهدين مجن اقل الطريق 
اوفيملحابعيما سرقته واخذ شاهده مع حلف بشاهد الرقة رب فجاء شاهدان يوحد لر فان . باعيامم 

•■.رقتهأخذ وامجرأتن بشاهد حاء وإن المارق، يقطع )لب ي—تحقه مجال هذا لأن فاتت إن سرقت يوم 
طلبعن يفعل وهكذا يختلف، ود فيه الماء شهادة وتحوز مجال هدا فان مرقها يوم آوقيملحا بعيما 
وأحلفا;لمراح ى إفم لر بشاهد وجاء منه يقتص جرحا ■؛للم، وإن أ—'نوْ مجال بكل الْلريق قهناع 

١٦٠





أمل>األت إى م وجارية شاة بماثة منه فافديت الرجم ابى عل أن يأمحرت بامرأته فني هذا عل 
الدصل الد رسول فقال امرأته عل الرجم وإمما عام وتغريب مائة جلد ابى عل إمما فاحتروأى ١^ 
وجلد٠ عليك يرد وجاريتك غنمك أمجا . اش بكتاب يكا لأ؛شان يدْ نقمي والذي أمجا  ١٠وّلم عليه 
فرجمهافاعريت رجمها اعرفت فان الأخر امأة ياي أن الأسلمى أنيا وأمر ، عاما وغربه مائة ابنه 
بنعداس بن اش عبيد عن ثهاب ابن عن مالك أخثرنا ، ؛ال ر الأخثر وانمبف مجالك فال 
علحق اش زكتاب الرجم يقول عنه الق رصي الخْناب بن عمر سمعت فال انه عباس ابن عن عب 

ر{الالأعراف أو الخبل أوكان المنة عليه قامت إذا أحصن إذا والنماء الرجال مجن زنى مجن 
زنيا؛حولية حوليا رجم دثّلم ا؛أه صل اش رّ*رل أن عمر ابن عن نافع عن ماال"ث، أحثرنا ( اكام؛ 

بنعمر أن الليى وافد أى عن يار بن ِبان عن صمد بن بحى عن مالك •^'٢ ( الفانص ال حم) 
ينعمر بث رجلا امجراته مع وجد انه له فدكر بالشام وهر رجل اتاء عنه اش رصي الخطاب 
روجهاقال الدى فنءكرلها حؤلها نؤة وعندها فاتاها ذلك عن يسألها امراته إل البى وافا- أبا الخطاب 

علوثبتت تتزء ان فابث لتتنع ذلك اثباه يلقما وجعل بقوله توحد لا اخا واحثرها ال>علاب بن لعمر 
الدصل اُد رمول سنة م اش فبكتاب ( الهافص ؛ال ر فرجمت الخطاب ين عمر حا قامر الأعراف 

محدإوب اونصرانية اونحودينح مسلمة حرة الرجل تزوج وإذا هذاكله ى ناخذ عمر فعل م وسلم عليه 
أوعداحرا زوجا الذمية أو السالمة الحرة تزوجت وإذا فهومحصن بلوغه بعد أصاحا م أمة ذزوج ٌلولأ 

مستكرهةأو أمة أو يكر أو ممحمنة انحصن حد عليه أنم زنى وأحا محصنة فهي بلوغها بعد فاصاحا 
يرماأن وانحصنة انحصن وحد . حده مخما واحد عزكل يقام ببدأوحرأومعتوه انحصنة زنت وّواء 

رسوللأن التهود ولا ا،لرجومجثن الإمام بحضر ولا . ويدفنا عليبما ويصل يغلا م ممونا حى بالهجارة 
ولاعالمنا رجاه أحدا ع؛ن بمصرعمرولا ولر محضرهما ولر وامرأة رجلا رجم قد وسلم عليه الق صل الله 

وجلعز الد لقول اربعة ؤالرجم الخلد ى الزاي حد بحضر ما اتل • الزاي عل الشهود ذلك محضر 
• ١٠ا،لومنن من ءل١تفة عذاحا وليشهد  ٠١

أربمتالزنا وفهود 

ونفىمائة البكر وجلد ا،لرأة رجمت ثيب بامرأة بكر زنى فان ت تعال الد رحمه ( الئانص ال ق) 
علالحد يقام ولا زنيا إذا  ١٠٠الحران والرجل ا،لراة وينفى منه خرج الذي البلد ى له يؤذن ّنة.بم 
يدخلمنه ذلك راوا اخم يثبتوا حى الحاكم يقفهم م • عدول سهداء اربعة عليه يشهد بان إلا الزاي 

الزانيس أو؛ا>اف حدهما والزانية الزاني حد ذلك أثبتوا فإذا اصلة فى اروي دخول  ١٣٠لك ذى 
اعرفناو هى هووجحدت اعرف وإن هى وكيلك حده حد عبيا وثبت مجرة اعرف فإذا والزانية 

يىزنت أنما زعمت فد رجل ولوقال الأخر. عل يقم ولر ميإ المعزف عل الحد هوأم وجحد هى 
بهيؤخذ نمه غ؛رْ عل محي أفر مخمل واحد كل لأن محليه لر ل فاجلده به زنيت أنى زعم قد أوارأة 

يرجموا منه مل يالزنا الإقرار عن مجما المعترف رح ذى ( الغاض لإل ) لغيره فدف فيه وإزكان 
يذكرهاأوب علة ذكر والخلد الرجم عن كف المياط أو الحجارة أخذته ؛عدما رجع وإن • يجلد وا 

؛ال) * العياب مجن اخصنات عل  ١٠نصف فعلض » أحصن فيمن الإماء ى وجل عز الد وقال 
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بمغلا أي ى أظهرالاممان م مثمكا يزل ع غم رجو فأي : اش رحمه القاس( )|ال 
وامالاعان حكم لٌ وأوجب دمه الإبمان حقن اوضْ آوإيارآوحبس له فغله  ٢١١لب بمهرمن مإ 

يالإممان حكم له ؤيوحب دمه بمتن أنه من حاله مجثل وي خانقا عضطرا إلا يؤمن أنه؛ بظن يقتل 
الخقنهاي؛ أوشهد وأ؛ربالاممان بالكفرفجحد عليه شهد مواء أءل٠رالإممان م مكفر ُنآمجن الديا 

تقدمما عل خالف ب أظهرالإبمان فش الإممان أظهر فازبالكفرم عليه يشهد أوب عليه الغهادة بعد 
اش؛ؤحمه الهاهص، رثال الاممان من أظهر بما دمه وحقن يشهد ول( عليه بالكفرشهد القؤل من *نه 

يله الإبمان حكم ؤإخاب الدم حقن ي أوفل أومرإرا مرة بمد مرة يكون حى منه ومواءكرذللث 
ارتد؛أدم الإسلام عل مولودا وسواءكان مزر ان اخرى مد مرة مدا ص إذا ارى ازى إلا اإغلامر 

اواومحؤسمة نصراثية او حولية ال الأتي ؤبمواء الإسلام بعد ارتد فاّّايإ؛ مشنيمأ اوكان الإسلام عن 
صارالأديان عده أي واق الأحوادكان عدْ أي ي الإملأم أظهر فتى ينلهره لا ودين وسليل جحد 
الأديانمدم وإل كان الأحوال مدم أي ى الكفر عل أقام ومحي الإسلام حكم له وحكم دمجه حقن 
الكفرعل وأماك ميا امتنع وإن الإسلام حكم له حكم التوبه أظهر فإن استتب صار 

أظهرأوأكرم أوّتل أيام ثلاثة فامتتع استتيب إذا فتله ولوترك الإبمان إظهار يايى ساعة مكانه فتل 
حىيخل ئإ ومومكران تاب م وموسكران ولوارتد الإملأم حكم له وحكم دمه ذللث حقن الأيمان 

فيقتلمقيتا التؤبة من ممتع يفيق جش سكران الإسلام لوآ؛ى يقتل لا وكيلك ، مفيقاف؛توب يفتق 
لرالكر بضر متله عل مغلؤبا ولوارتد ثل، مفيقا التؤية من امتنع قإذا الإيمان عليه عرض أفاق وإذا 

فيهابجري لا حال ي كانت ردته لأن ميراثه المسلمون ويثته يمنع ب الخال يتلك ولومات الوال بجبمسه 
مالهكان يتوب نل ٍمات سكران؛( لوارتد والسكران ا،لؤصح مذا ي وءومحانىءوالسكران ^ ٠١١علمه 
يفيقحش يتخلتته أعجل ز سكران ولوتاب المسلمين، من ورثته ورثه مات م سكران ولوتاب ؛يأ 

أطالبفهوالدي عبيا تا ثبفإن يفيق حتى الإسلام حكم !٢١ له أحكم تؤبة نويته وأجمل مفيقا فيتوب 
يرسمأو علمه أغمي م مفيقا ولوارتد الغاض( )فال فتل يتب الكفرول( إل الإفاقة بمد رمع وإن منه 

مغلوباولومات فتل وعوبمتل التوبة مجن امتغ فان فيستتاب يفيق حى يقتل ؛ الرئة بمد اوحيل 
وكلوالأمة والخد وازأة الرحل عالها والقتل الآة ي وسواء )قال( قيأ كان يتب ول؛ عقله على 

:وجهان دالإراريالإيمان الغاض( أزبالإبمان)ص الكفرمح( أو الإيمان عل ولد أربالإيمان ممن بالغ 
وأناش إلا إله لا أن شهد فإذا ولأكتاب نوة دين أنه يدعى له دين لا ومن الأوثان أهل من كان فن 

والمرانيةالهودية دين عل ومزكان )فال( فتل عنه رمع ومجي بالإيمان ار فقد وربيه هميه محمدا 
الإممانفٍرإ عالهم أحذ وقد منه بدلوا وقد عالها وسلامه الد صلوات وعيسى مؤبمى دين يدعون فهؤلاء 
الكذبمن لأ كفروا ما ع دينه واتتاع ٩ الإيمان برك فكفروا وٌُادأ عليه اُُه صل الد رسول بمحمد 

ورسولهعبده محمدا وأن الد إلا إله لا أن يشهد دينه عل موُق؟إ من فيلم إن ل محل فقد نله اش عل 
عيدهمحمدا إن اش إلا إله لا أن أشهد ملهم أحد فقال مكيا أحد فتهم فازكان إلينا يبعث ل؛ ؤيقول 

.فتأملها دقت المارة مهروى متعلق ااقهر« ;- ،له : قوله )١( 
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خالفمما وأبرأ أوزض حق محمد دين وان يقول حى الإقرار؛الإبمان مسكل مدا كن لر ومحبموله 
محهرجع فإذا بالإيمان الإقرار امتكل فقد هدا تال فإذا الإسلام أودين دسم عله اش صل محمد دين 

إلاوٌلم ءليا< اش صل محمد بيوة تقر لا بان تحرف طائفة ممم كان وان قتل وإلا تاب فإن استتيب 
ويمؤلعبده محمدا وأن اش إلا اله لا أن فشهدوا الإمحلأم لرمه بنتؤته أقر من أن أوترعم الإسلام عند 
اقر»ّن ضل ؤإنحا )قال( قتالوا وإلا تابوا قان امتيوا عنه رجعوا فإن بالإيمان الإزار استكلوا فقد 

ارتدم عاقلا كان وإن امغ قل بالإيمان از فن والعقل)قال( اللؤغ بعد بالإيمان از إذا بالإيمان 
علهوبجهد بالإيمان ؤيزر وموبالغ كن إيمانه؛ لأن فلأ.يةتل اللؤغ مد يتب ب م أوبعده اللؤخ قل 
ولوقتل ؤالأ تاب فإن استتيب رجع م حمر من سكران وهوبالغ آر؛الإيمان ؤإن يفعله ؛ إن قتل بلا 

مبالإيمان أقرا وامرأك رجلا ولوأن التوبة أبى إن يفتل ولر يستتب ؛ الكر يؤي عقله عل •غلوبا كان 
الشرك^^٥ الإملأم بلاد الشرك عل وزكا آوعرف ؟\y\i dإزارهماكان رئبا من يعرف فم ارمما 

علشهد إذا صواء كله فدلك الردة عن رجعا  ١٠أومئ الرده أوبعد الإزاربالإيمان قبل ولد محا لد وم 
غيرهيعرفؤن لا ^١؛^ ١١عل إّلأمجه(ا قبل يبلغوا لر الدين اولادهما نشا فإن شاهدان يديتا بالإيمان إزارهما 

بلغوافإذا منه امتنعوا إن يقتلؤن ولا عليه وجروا بالإيمان أمروا الحقل ومد البلئ قبل علهم لهر ًخ 
إلاعلم يفلهر لر إذا ^١ قتلوا يزمنوا لر فاذا حكمالأuن حكهم لأن قتلوا يزمنوا لر إن أنم أعلموا 

منهابالإسلام والمقر بالإسلام الأبؤين أحد إزار يحد أوولد ارتد م أمر أ؛وي|م أي وسواء البلئ بعد 
)قال(أوهما الأبؤين أحد الولد بلئ قل أسم إذا وهكذا الإسلام حكم فحكه أومرتد الإزاربه عل 

ولمريعتلون إذاكانوا الناي والشخ الولد وأم والكازب والأمة والماء الإسلام عن المرتد المريض ؤيقتل 
المرتدانآوالمرأة الرجل أبى فإذا تتب لر إذ تقتل م بطما ي ما تفح حى الخامل المرأة تقتل ولا يتوبوا 

ماوقال فاقتلوه« ديته بدل »من قال لما وّلم عليه اش صل الني لأن مكانه فتل الإيمان إل الرجؤع 
المرتدفييا يقتل أن عل ومم عليه اش صف ابه يبمول دل الي الغاية كانت  ٠٠ايمان بعد )ركفر الدم ثمحل 

منالامتاع م واحدة حال ي إلا أقل أو أم أو ^٢١ به تش إذا يكن ولر الإuن من بمغ أن 
إسلامهكان ومن يؤحد وبعدما يثخد  ١٠قبل مكانه ويتوب ثلاثة يعد التوبة من يمتيع قد لأنه الإيمان 
أحبؤيؤماكان ساعة به ولوتش قتل ير لر ان أته يعم يكذا الإسلام فأبى أوأحدهما أبيه محاسلأم 

.نمه إيمان بعد المرتد مجن به يتاى ان إل 

فانسئلا امرأة أو الإيمان عن ارتد رجلا أن شاهدان ولوشهد تمال اش رحمه القالي( )؛ال 
الإسلام.نحالف مما وتمءا اث رمول محمدا وأن ك إلا اله لا أن أشهدا ل،ا مل الشاهدين أكذبا 

.مما قبل وتابا ولوأزا مما توبة هذا وكان منه أم عن يكشفا لر بردا أزا فإن الأديان 

٠٧١وزجه  ٠٧١هال 

وداالإسلام عن امرأة أو نوجة وله الإسلام عن الرجل ارتد وإذا نمال الد رحمه الغاض( )كال 
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الرندجاة 

•ثلهاي عمدا جناية الص عل ردته حال ي الرند جى وإذا تحاف الد رحمه العاقص( )؛ال 
ومحاالرئة نل له الاJيكان ماله من الحتاية أوياحذ؛در منه يقتص أن ي بالخيار عاله فانحى قصاص 
لادعىوأمد أحرق ما وكيلك نيا قصاص لا عمدا ازكانت وكيلك مواء بعدما اَكتب 

إلعاقلته عل تكون ي فهي حطأ الخاية وأزكات )قال( الردة محه نقطه لا ق كان 
يشامي الحاية ٠انكاتت ردته حال ي حاْ ثي؛ا محه العاقلأ تعقل ولا حالا مي ات فإذا احالها 

عمدافازكانت ارتد م ومومسلم الخناية ولوكاث حالة مي الردة عل أومات فان؛تل تلاث ي ماله 
ولوارتدومومجل جى إل لزبم ابماية لأن عاممه عل مي حهنا وإنكانت وعومرتد ميَكبما؛ته 

اذال٠تي،من وصفته لن فاله الرئة وعوعل قاله وإذا له ذلك كان القتل القتل ول فاراد ومحل 
علهامات أو الردة عل فقتله الإمام عجل فإن الردة عل قتلناْ م منه أفمصنا ألمح لو٠٠؛، وكدنك 

الخالولوكان ، الرمم الخال هال ل والخراح النفس عقل عمدا والخؤح الدم فلؤل القصاص قيل 
فإنالعقل اواحد القول الخيارل عاله انحن لول القودكان وبيته بيته من عل فجي اوامجه حمدا الرند 
ؤإنالرئة عل قل فداء فإن ميده يفديه أن إلا الخال رنة ل موله المل أراد وأن فهوله القول أراد 

بهإزكان الفضل ؤيرد حنايته قيمة عليه انحل ول ؤيض ياع يتوب أن إلا الرئة عل قز بميم ل؛ 
بانمولاه يتْلئ وب المل الدم فاحتارول عته م حمد وعومرتد ولوجي متيم عل الخناية عن فمل 
أفاقفإذا ميدء عل ثمنه ل إزكان فمل ورد حنايته قيمة الخناية ول فاعش معتوعا مرتدا بح يفديه 

ءظلفةالردة ل الختاية من العيد أحدث وما والعته الردة مجن بالراء إلا يبلع ولا الردة عل قتل يتب ولر 
انحنبغيرإذن لأتيا عبد ولا محجورعاليه ولا صي عن سقط تلا انا-داية قل من الدن مجن أحدث  ١٠

•الدين رب يإذن لأنه الرق ل ماكانوا انميد وعن عليه انحجور عن يسقط والدين عليه 

الرندعل اباة 

فإزكاتحناية رجل عليه فجي الإسلام عن الرجل ارتد وإذا تحال الد رحمه الغاض( )قال 
ؤإنيتاب حى محله للماكم وليس عاليه للحكم الوال الحاكم لأن ؤمزر قول ولا عقل فلا قتلا 

عدرلأماكانتفابماية ابماية ُن مات م أسلم م مرتدا عليه ولوجي ، فكذلك النفس دون كانت 
القودله رحالهكان قطع م تاب م يده يقطع مرتدا عليه ولوحي أوقود بمقل ضا بمكم بأن ءترىّوعة 

جنايةجنايتتن مجن مات لأنه الدية نصف لم ولو.اتكات مسزا عليه جى لأنه ثاء إن لرجل ال 
•غيرممنوعة وجناية ممنوعة 

الرندعل الدثن 

إندسه محه قضى ارتد م الرذة قل بيية دن الرند عل ؤإذاكان نمال الد رحمه ( الغاض )؛ال 
الردةقل به أقر U زكذلككل كوته فيحل ممون أن إلا أحله فهوإل أحل إل كان وأن حالا كان 
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الردةي منه بازار إلا يمف وب للردة متقدم بإزارمنه ولا تقوم سنة الدين يمف ب وإن )تال( لأحد 
البحرد بع من ز1نكان ماله وتف بعد دان ومجا لنمه عاله وتمر ثمل اردة ي دان وما عاليه حاثز فإرارْ 

إلبرجوعه تعلم لأنا لرمه الإملأم إل ر-ح وإن بعلل الرئة عل مجان فإن وتف صلف من ؤإزكان 
مرندا صربه إذا احرأنه زل وللثاص را؛ ( الريع )تال يدْ مجن خرج يكن ب مجاله أن الإسلام 

لوانه قتله'لك الخق لأن عليه ميء لا أنه اخر زل ايضا وله الدية ييغرم يالشتإن القود عنه يديأ أنه مجان 
تتلهوالحق ء مي القصاص احد عل يكن لر القصاص مجن مات م قصاصا يده ثلمنا رحل يدي قطع 

ونتهل مجياحا ٠نهكان الحيح لأن جرحه من عل ء مي فلا فات اصلم م رندا جرحه إذا ارتد وكاوللث 
•جرح س عل ثيء فلا ثنله فالحق ذلك 

للمرتلالدين 

وإنماله ي ؤثوقف *وعليه ممن أحد حال دين للمرتد وإذاكان تهال اش رحمه القاص( )|ال 
الدينفيكون ردته عل أويقتل ذللث قبل ارتد ممون أن إلا وقف حل فإذا أجله فهوال أجل إل كان 
انأحدهما زلأن فف؛را مات م أصلم م رندا جؤح رجل ز ( اريع )فال ذ؛؛ا قمزكان فإذا أحله إل 

أنقبل من فات أملم ؤإن جرحه من عل ميُ لا انه ^١ ١٠١١والقول *ساا مات لأنه الدية عليه يكون 
•جرحه من عل ء مي ولا قتله الدي فالحق فت|ا مرتد و*و كانت الغربة 

ارتدذيحة 

لرحص إمما لأنه ارتد ما دين أي إل الند ذيحة توكل لا ؛ تهال اش رحمه الغاض( )؛ال 
صمنبغيرإذنه فدمحها رجل ثاة عل فلوعدا )قال( أديامم عل يقرؤن الدين الكتاب أ*ل ذباتح 
شينايممن لر مله أولا َمما مله وص له يدبمها أن ورأمجرْ ، اسمللد مجا وعكذاكل ، حية قيمت|ا 

لنمهعبدا أوقتل لنفه متاعا أوا'سبللث لنمه ولوذبح ( رقال الشاة صاحب ياكلها ولا يتعد لر لأنه 
علمناالإسلام إل رمع ؤإن ، فهولء له وجدناه مجال فكل ردته عل أومات قتل إن لأنه يممن لر 

.نمه مال لمه يصمن ولا ماله عل -ض إنما انه برحوعه 

ارتدنكاح 

لأنهملمة بعده ولا الخجر قبل بنكح أن للمرتد خون ولا  '•مال اش رحمه الئافم( )فال 
فأصابم فإن دنه عل لا.> لأن ولأكتاية لسن محل ما إلا له محل لا لأنه وثنية ولا مشرك 
*وولهااراة ولا أمته ولا ابنته يزوج أن للمرتد يكون ولا ممؤخ والنكاح مثلها مجهر فلها ممن واحدة 
.ارفق وافه بامحلل فإنكاحه انكح وإذا مثزكا ولا مل ولا مثخكة او مسلمة 

•مصححه كبه • امل تقديم من موحر غلطه ارتد مل الخناية يناب سا الخ آخر مل وللثافم : ثوله )١( 
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وتولالظار عل إلا نحكم أن خلقه عن لأحد ولا مرصل ش محل ول؛ مراثرمم تول وأته الادعيهم، 
ملألوم عن دجل عز ثاجراس • القول هذا مل؛؛ل عل الحجة وهكذا بميمها لانفراده المراثر دويم 

قلوبكم*ي الإبمان يدخل ولما أسلمنا ملوا ولكن تؤمنوا ؛ قل آعنا الأعراب *ثالت فقال الاعراُب 
تالا؛ نا »أملي؛وله بماهد دماءهم؛ال به محجقن أظبروْ وأنم تلوم ي الإبمان يدخل ب أنه ؛اعلم 

كتابهتمل عددآى ي اياشن عن ساوه جل الق وأمحر اكافص( )قال والماء القتل محافة أسلمنا 
فقالالنار من الأمفل ؛الدرك علمم بملمه جزاهم قد بان وأخ؛رنا بالشرك والاصتسرار الإممان يانلهار 

بعلمهالمار الاخرة ي حكهم ان فاعلم ٠ محبرا لهم نحد ولن المار من الأسفل الدرك ي االأاف٠ير٧ ءان 
فقالءلاثفة عن وامحر ، لهم جنة الإممان أظهروا إن  ٢١١الدنيا ق عليم حكه وأن أسرارهم 

وعنعلمم حكاية وهذه غرورا« إلا ورسوله الد وعدنا ما مرض هلوحم ي والذين المنافقون يقول اوإذ 
منحش مجن قلوب يدخل لر الإممان أن من وحش منفردا المافقن مزكفر حش مجا مع معهم اله1اثفة 

يولب انه أيان لأنه شركهم تمل خلافه ثناوْ حل يعلم أظهرتما بما الدنيا ل دمه حقن من وكل الأعراب 
يقتلول! ؤملم عليه اش صل الني وعاشرهم الظاهر عل الخكم نبيه ول قد وأن المراترغثره عل الحكم 

ا،لؤمحنيريمتاكحت ولا القتال حضر إذا الإسلام ى سهمه بمنعه ور بمانه ولر نحبه ور احدا ممم 
ُرضتلوببمم محا والذيمل المتاشن تمل و>لأء الإملأم حكم وجمح موتاهم عيا والصلاة وموارثتم 

وجلعز الد قال والمحهليل يالشرك ؤيستخفون الإسلام يفلهرون بل يظهر دينا يدينون لا والأعراب 
قالقال فان ٠ القول من يرضى لا ما يبيتون إذ وهومحهم القه تمل يتخفون ولا الناس تمل تخفون ي8 

بمعدد من سمع فقد  ٢١١أشرارهم أخرايد وإمما منهآدمي سمعه يفلهرشركا ب سميت من فلعل تاثل 
اشنمول فركه الحق شهادة وشهد جحده من فلحم ؤيملم عليه الذ صل المثى عند يه ؤشهد الشرك 

اشإل تبت وقال عليه به شهد بما أقر مجن وملحم أقر يقول أن عل يقفه ور أظهر بما محبملم عليه الد صل 
عليهاش صل الني ءرُل تمل وملحم • اظهر بما ؤبمبر عليه الد صل الد رسول فركه الحق شهادة وشهد 

بنعبدالد نفاق من شهدت وقال نيد بن اسامة عن الزهري عن عيينة بن سفيان ( اخرنا ) عليه وسلم 
علنحل ولا ء وصلم علمه الد صل الق لرسول وجل عز الد قال فقد قائل قال فان بمالن ثلاثة أبى 

قلتاما سن فهذا قيل (( َكافرون وهم 8 قوله إل ء باش إممكفروا قبرْ عل تقم ولا أيدا مجان ممم أحد 
صلاةمحالفة — هووأمي ياي — صلاته فإن عبيم يصل لأ أن أمره قاما ، خالفنا من قال مجا وخلاف 

وقضىله غفر إلا أحد عل يصل لا أن التافقبن عل الصلاة برك أمره إذ قضى يكون وأرجوأن غ؛رْ 
قيل؟ هذا عل دل ما قاتل قال فان . له يغفر لا من عل الصلاة عن قلماه شرك عل للقم بممر لا أن 

الصلأةوترك أحدا هذا بمد مجلحم يقتل ور ملحا علهم الصلاة مجن وسب عليه اش صل الذ ليمول ح مب؛ 
قامإذا المالإ عل الصلاة يرك ان فااك١ن الملبن س طائفة عليه بالصلاة قامت مجن عل مباح 

وقد. الدنيا ى الإسلام حكم ظاهر يغبر معي الصلاة ترك ى يكن لر الملمحن بعضن عليه بالصلاة 

'لإممانأز الإممان أيلهروا إن الدسا ذ ءاوأم حكه وأن ٠ أصله لعل ; الخ الدسا ل علم حكه وأن ! قوله )١( 
الح«تاُل•

اتءبا^ ق اكميرك؛بر هذا ومتل الخ« سمع قد »قلما والأظهر الإيراد عن هوالحراب الخ سمع فند : قوله )١( 
تامل.، بمعاهافلعلها االل« القام ادافنتي« ومن ملم وقوله»من التنامبن 
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علميصلون وهم عنبمإ الد ونحى وعمر بكر أى مع عاشرمم م ياعانلم *رفهم حذيفة 
صلمعه قام وإن اجلس ان اشارإله فإن حذيفة فراى حنازة وصعت إذا عنه اش رمحي عمر وكان 
أحكاممن ثسا ولا علم الصلاة اليبن يعده ع،إن ^١ تلة بكر أبو ولا مو بمع دلا عمر علتإ 

إلا؛الإم،لأمكانسرق لا ملم من تركها أبيح إذا أما من وصفت ما بمض تركها من ؤيدعها الإملأم 
أبوبكريفل ل؛ فم نل خاصة وملم عله اش صل للشى *ذا فلعل قال فان ايافقن. من أحوزركها 

أعلمتوقئ الأملأم حكم بمعه ولآ أحدا ممم غهمهم ولا عمم اث رصي عل دلا عثان ولا عر ولا 
رقالالغاض( )لأل بالمدية المماق اقماب نوى لما ومم عله الد صل الني ان ب الد رمحي ماثثة 
أقوم؛ل'كان حدافه دبره أعل من أحد عل وسلم عله الد صل اش رمول ترك ما مذا قال إل لأحد 
|إممالها فثاغ مرقت امرأة ى قال حى وّلم عليه اّّ صل حدودْ من عله اش افرضن بما الناس 
لنوقد ةهلعوْاا الوصح نيم مرق وإذا ركوْ الشف ضم مرق إذا أنهكان للكم مزكان أملك 
؛ُن الوتدين ُن وقتل وملم عله افٌ صل اُد رمول يقتله فلم الإيمان أفلهر م ائتي م الناس بمنحن 
اشإلا إله لا يقولوا حى الناس اقاتل ان اُرت ا رآّام عليه ايد صل اش رمول وقال . الإيمان يظهر 

الذلا٠رأنى حكهم أن فأعلم اش« عل وحساحم محنها إلا وأموالهم دماءهم ض عصموا قالومحا فإذا 
اش*إن وّلم عليه اش صل اّّ رّول وفال الد عل المغيب ى احم وحسالإيمان بانلهار دماؤهم تمغ 
لتايبد من فانه اش بر وامتروا الد فتوبواإل ؛البينان  ٢١١عنكم ودرأ المرائر منكم تؤل وجل عز 

نحصمؤنوإنكم بشرمثلكم أنا إمما ء محبمّلم عليه ا؛ه صل وقال ٠ وجل عز افه باب مليه ُفم صفحته 
ضءله محيت فن منه أّءع ما نحو عل له قاضى يعفن من بمجته ألخن يكون أن بعمكم فلعل إل 
مامحل لا وأنه الفلا*ر عل حكهكله أن فاعم اانارا( من قطعة له أقطع فإمما يأخذنه فلا أخيه حق من 

آفلهرلرجل الخطاب ن عمر وقال ايانلن تول وحل عز اش لأن الباطن عل اش وحكم الد حرم 
أحلفقال ؟ أعاذل ما الإسلام ى أما فقال 0 متعوذا لأحبلث إى ٠ خلافه منه يعرف الإّلأمكان 

علواكا أنه إلا وصفنا محا شيئا القول هدا قاتل يعلم لر ولو *ال به استعاذ س أعاذ  ١٠الإملإم ى إن 
انحاربى قوله أصل وكان المشنكن من انحارب حكم عنده حكه فكان فيئا ماله بجعل وأن المر؟• قتل 
دمهحفن دين'كان أى أوعل أوغثدعا بق إصارأونحت ماكان حال أى ى الإيمان أظهر إذا أنه 

(الريع )تال رجع ديزكان أى وإل حالكان باى الإيمان أظهر من يفتل أن من يمنع أن يشض 'كان 
.فهومجاللمث بلدنا اهل بعض او اصحابنا بعض قال وإذا الشرقيون فهم الناس بعض فال إذا 

رالرتدْالرند ي التاس بمض خلاف 

المرتدمن أصحابنا بعض فيه خالفنا غرما ق الناس بعضن وخالفنا تعال اقر رحمه ( الثا،ص رلال 
دفعتالقوم نحلم الأمة ارتدت وإن تقتل ولر حبست الإسلام عن الحرة المرأة ارتدت إذا فقال والمرتدة 

عنرواه شيئا الردة عل المراة تقتل لا ان ي ححته وكانت قال الإسلام عل محروعا بان وامروا إلم 
تقتلدلا تحص الإّلأم عن ترتد الرأة ف عمإ تحال الد رصي صاس ان عن رنين أبى عن عاصم 

.مصححه ا،ر_كته الرواية وحرر بالشحات« ٠ لعاله ( ١ر 
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عذاعن فألاهم الخديث الطم أعل من ماعت وثبجفمتنا  ٠٠٣٠٩١هدا ذهسا من يعص وكلمي 
اسمأعل شن( كن ليس هذا روى والذي حهلآ هذا قال أن عن ّكن، ملمم واحدا عالت i( الحدين، 

ايىعن يضهم روى وقد محييتك علمهم ل ثلث، لا الذين عولأء قال ما سمعت قد له فتلت حديثه 
إلالنساء قتل ترك ق ذهن، انما اى قال ؟ تصرإليه ؛ فكيم، الإسلام عن ارتددن نسوة قتل انه يكر 

ممنالشا، دارالخردّاكان امل مجن الناء ثل عن وسلم عاليه اش صل الني تس المان عل القياس 
الخرب،دار أهل عل قياصا أوج٠رلمن له وقلت فتلن لا أن — عندي — أول الإسلام *حرمة له نتن 

الثيثخقتل عن زعمت ما وّب عليه رالد صل الد رسول ونبمى قلت لا قال ؟ حمعهن الشرك لأن 
اماتقتالها ارتدا واحيرا فانيا ميخا افرايت قلت، م قالت، فان النساء قتل عن ميه ح والأجل ١^١^٠١ 

قلتفاتله قال فرم، ارد فرجل قلت أقتالها بل قتال ؟ الحرب دار أهل عل ؛القياس ^، ٠١تدعما 
مجالتغم ولا وارامحب والأمر الثيخ مال ونغم *لت لا *ال الحرب دار أهل محن الرمان تقتل لا وأنت 

ولمحنكنن،اجل قلت -ٌب ط قال الحرب دار اهل يثبه لا ا،لرتد الأن ؟ ا قلت نم رقال اجرتد؟ 
داراهل من اكاء اقتل لر فإذا قوالئ٠ ليشئ الخيالة اهل عل تثبه ان فارين ينمه لا انه علمت 
تعمواننا فمم الذي والعبا :؛يهالهم قلوم إل هذا يمئ الإسلام حرمحة له نتنا ممن اقتلين لر الحرب 

ولثزكانوجل عز يعفوالق ان إلا المام مجن قريبه ادزلة هذه ان تعقلهم اكرمحن القول هذا ي ليس ان 
الأن عندك الرتدة ُجم إذاكان أرأيت بااقتاس لخاهل بالقياس اللم إل نبلث، محن أن اجمادا هذا 

محالهاتأخذ ولا هذْ نتأمجن لا وأنت، مجالها واحد تسبتاا إنما الحربية محبس لا وأنت، حبما كيهن، تقتل 
أورأيت؟ أهلها إمحا احتاج إذا االرتدْ الأمة عن الحبس عتللت علماكيم، حقا الحبس لوكان أرأيت 

لحاجتهمإليهم تدفعها ولا كلت إذا وتقتلها مرقح، إذا اتقملعيا ّرقت، وتب إليها احتاحوا إذا الأمجة أهل 
عطلتفكبف ^٧ ٠٩قال ؟ الحرة عن يع،لل لا الأمةكا عن بملل لا الحق لأن قلت نم قال ؟ ي 
هلله وقلت، قال ؟ حقا الحبس يكن ب إن الحرة أوحبت ؟ انينحح هذا ي حقا إزكان الحبس عنها 

مبدلةفتكون أا فاقطوه دينه يدل مجن ا وسلم عليه صل الد رسول قال ما معي ي تكون أن تعدوالحرة 
إنما؟ هكذا سل حبا رأسن، وهل ؟ محسها أملث فن دوما الرجل عل هذا أويكون ؟ فتقتل ليما 

قالفللم لها فالحبس يكن ب وإن قلها كل عليها فإزكان اككفر٠ا يان فقد الحد ^؛، ليبن الحبس 
دينهيدل ٠من لقوله ومجلم عليه اقه صل الق رمحول متة ي نمن قلها إن اقول قلته ؟ ماذا تقول 
نمىاوقتل إحصان يعد اوزنا إيمان بعد ثلاُناكفر يإحدى إلا مسلم امريء دم محل لا  ١٠وقوله ٠ فاقلوه 

نمسيغبر نمس أوقاتلة إحصان يعد زانية إذاكانت، دمجها'ي فحل إيمان بعد كافرة كانت، نفس، يغبر 
يكنلول؛ وتعال تبارك الق حكم عل ما القياس وأقول الأحر وي*ءلل حد عالها يقام أن بجون ولا *تلت 
وااسارق١٠وتعال تبارك الق قال حد ل الرجل ونح، ييبا يفرق ؛ تعال الد أن وذللمثف تقتل أن هذا 

وقالحلية، محاثة منها واحد فاحلا٠واكل والزاي الزانية ٠ ذكره حل وقال أيدتها، فاسلعوا والمارقة 
اللأيي الملمون فقال حلية، ممانن فاحالدوهم مهداء ياريعة ياتوا ب م انحصنات يرمون *والذين 

وصمحلها فرقت فكبنا رمت إذ برص الرجل ونح، ينما يفرقوا ول( جلدة ممانح، يملدن انحمنامحتا ؛رمهم، 
تلصوانن عليك والقياس ، ^LJIالص له فقيا محه الد عفا الغاض( )1ال والحد؟ الرجل 

يكؤب،أرجوأن فقلت، تقتل الرتدة أن فزع*إ قولكم قال قد يوسم'ا ايا إن أما فقال محالفه حين، القياص 
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قدالقول هذا تال من لبعض وتلت وهنا خلانه ولا م© نولتا توله يزيل م؛ ( ابقاهص رقال له خيرا ذلك 
تلتل قال ؟ أموالهم ْ-الك؛ن الأحيأء أليس اخرئت موصع ي محالة الكتاب أيما ا،لرتد ي خالفم 

خلاففار تك يل قال ؟ بملك لا الت لأن موتمم بمد ورثمم إل الأحياء مللث اممه مل وامما 
علأليس الردة بمد معتوها آو هاويا او أصبرا الإسلام دار ل محما ا،لرتد أفرأيت قلت نم قال الت 
بدارولخق بهلرسوس ارتد إذا أفرأيت قلت يل قال ؟ ا،لوجل دينه بمل ولا لأنه-م يورث لا مجاله مجلك 

وحلعز الد ورث وإنما قلت لا قال ؟ "ص أنه أيثك زراْ ونحن يقاتل أوكان فأرهب نراه الخرب 
لهايكن لر إن محبمويرما ترك مجا نصف فلها أخت وله ولد له ليس امجروهلك إن )ا قال ١^٠٠ من الأحياء 

الريعفلكم ولد لهن فازكان ولد لهن يكن لر إن أزواجكم ترك مجا نصف ولكم » وحل عز وقال ولد(( 
محبمتقالوجل دينهء وبمل الين يورث كا يورث الرند ان زعمت فكيف قلت نم قال  ٠٠تركن مما 

خلافهدا أن عليك أيثكل حياته مجن يقن عل ونحن الحرب يدار لحوقه ل ومديريه اولادْ أمهات 
منتوينئك ومح، الأحتاء خلاف والمحق الوى الد ورث وإنما حى من ورثت أن عزوحل ايد كتاب 

هو؟ومجن قال ؟ حكه تع أنك سجل من عل عت فا والدخول وجل عز الق حكم خلاف حمر 
المن والمقود تنكح م الّوفى عدة تعتد م سنن أرع تربص المقود امرأة ق فضيا وعان عمر قلت 

عنعجز من يأسياء وزوجها الرأة بن وقديغرق مجان أنه هدا مجن الأغلب يكون وقد بدكر له بعع 
يؤذنبجونان لا فقلت موته الغلن عل يغلب نحررقد مفقودا ذهايه اااضرروفي نميا وغيرذللن، عها جل 

بمدالعدة ءليرا جمل إنما وجل عز الد لأن مجمحته من يقن عل تكون حتى ءلالت وإن مجدة مد تنكح لها 
نمارمحإنماُن ّاءة ي ار من تورث وحدك ؛وللئ، وقضيت فيه ، ٧١متقدم لا يرأيك قلت م موته 

يدحلت إلا سيثا الإمامجن قول من تحب ب هذاكنت عل ترد فلولر الؤق مجن وجل عز الد ورث 
لازمجاحبرا بجوزإلأ لا ّة ود فيه لاكتاب الدي القول أن تزعم أنت له وقلت يالعبس، وأول منه أعظم 

ولاقتله عل أقدر ؛ الحرب بدار لحق إذا أنه إلا لا قال خثر؟ نقتل لا الرأة ي فقوللث،  ٢١١قياسا أو 
قلتلا قال ؟ أوامتنايته تله عل هرب حال أتقدري الإسلام يلاد ب، هرب إذا أفرأت قلت امتتايته 
قلتنم قال ؟ اّتتايته محألأ محله عل قادرا تكن لر ممحى عقله عل غلب أو الرئة بمد لومحه وكنللثا 

ميراثهنمت نراك ولا العنين هذين ي امتنايته ولا كله عل تقدر لا أنلث، مجن ما اعتللت، الى فالعلأن 
علعت الذي وهذا يتناقص إلا الكتاب خلافه ع قولك، أسمع فلا الؤق حكم عليه وحكت نيا 

أماالمحأى حكم عليه توجب الحرب بدار ولحوقه ردته لوكات أرأيت له وقلت )قال( منه أقل غبرك 
عليهذللب ملهى لا قال ؟ المحق حكم عليه نمضي أن تاما الحرب بدار لحمحقه بمد رجع لو يلزمك كان 
ارابتلبمضهم وقلت الغاض( )؛ال عليه الوق حكم يوجبان لا ولحوقه إذاعته فردته قلت رجع وقد 
الجيد.ديته وأحالن، ومديريه أولاده أمهات فاصمت الول حكم الحرب وهويدار عليه حكت إذا 

اولادهوأمهات أخذه مجن أيدي ل قاتم *كله وذللئا تائبا ؛ع ر"م ورثته بض، مثراثه وقمح الأجل 
شتتأح،ا هذا ي فقل قلت لا قال ؟ أوتنفذه ترده أن إلا مضى حكم ق يموز هل حضور والمديرون 

محقرقيقا يرجعون ولا اولاده وأمهات مديريه ف نافذ بل قال فهومردود شنن وإن فهونافذ شئت إن 

اش،ند ازأة عل الخمم مع الكلام لأن ض، لا ارتد j س الخ، شل لا ارأة ل محولك ; دل )١( 
مصححه.اه نامل الكلام، رقية الحراب عليه يدل لحرب'ي ا بدا' لحق إذا الرند تورث ق وموالأن 
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يفعللا u فعل إذا ت اخر مل ونه I أبومحي ثال ٠! والط_، اللامي ق الخالي ل عمل ما أجر وله 
وهذاله أجر ولا يهوصامجن يه يؤمر لر عله الذي والعمل متعد لأنه ثيء الأجر مجن له فليس مثله فيه 

هؤلاءيقمن الصناع صض ممن أحدا أعلم ولا الثانص( )،ال الثافهمر فول وهومجض القولن أصح 
عمنالضمان اذإالغوا لأم علتم الحجة الصناع يضمن لا مجن به وجه هؤلاءلما تصمن تركهم ق وإن 

١٢٣؛؛ففرق مم احدا مالت اى علمت وما الصناع من يبعد لر عمن إلغاؤه لومهم هؤلاء مجن بعد ي؛ 
حْلرفرفا إلا فرفا يينبما وحدت ومجا للصاغ آذن ذاك وكذللئ، ما للصانع أذن هذا فال آن بأّكرمجن 

ندرؤح فيه "كان  ١٠أن وذلك . البن هويالفرق وما وأغمضن منه هوأبمد بما الناس بمرق فقد ؛؛١^، 
أنهالفنار يكن لر 1ات ثيأ به مولأء عالج ما الادميون عرفه ثيء مجن لا وجل عز اش يقدر بموت 
ذويوغم فعل فا له محاذون أنه مل مجن يضمن في غيره مجن بموت أن بمكن لأنه علاجهم مجن مجان 

دخلالقرف !إُا فرق ومجن • ثرى بمدث أو الادمجيون فيه محدثه بثيء إلأفه جعل إمما صنع مما الأرواع 
فكنإلئ،'كانغيرْ بمكن وإن'كان الفعل ببذا ماتوا جعلتم متعدين عولأء لوكان قانت ينال ان عليه 

أدتنور ذ محعلومجا •تحزا له يخز أن الرجل الرجل امجتاجر ؤإذا ( فال ) الصناع'كلهم ل تقول أن يبي 
ثلةاو البنور بامتبماد مثلها ى بمن لا حال ى حزم فان'كان يه العلم اهل مثل الجز فاحرق فرن 

بومجن الأجير يضمن مجن عند حال يكل فيه يضمن تعد فهذاكله مثله يرك لا تركا أوتركه جمرته 
يضمنلر إفساد لا اصلاح فيه عمل الذي والعمل ^١١ تركه والى فحا حز الي ألحال قالوا وإن يضمنه 

مجنإناء الرجل الرجل استودع وإذا )فال( الأجير يضمن من عند ضمن الأجير يضمن لا س محي 
أصايهوإن يضمن لر فانكسر غرفعله س ثيء فاصايه فى,مجنزله ليحرره بله ي التويع قواريرفأحبْ 

•ضامجن فهوله إليه صار ما بعد أو البيت ال يصير أن فبل عامدا أو محلثا بفعله 

لمتبإ يضر الدابه يكم؛يى الرجل ماله 

الدابةالرجل س الرجل اَك؛رى وإذا ؛ تعال اش رحمه القاض( )قال فال الريع( )أحثرنا 
يفعلما ذللث س فعل كان فان يامكوب العلم أهل مسل فاتت ركضها أو يتجام وك؛حها فضر7اا 

فلافعله ءن؛'مجا بمثلها يفعل مجا مجثل والضرب الكثح ق فعل و تلف حؤمحا محدهم فيه يكون فلا الذمجة 
ىأوفعله تلفا بمثاله يكون بموصع إليه الحاجة محي ذللث فعل وإزكان عليه ثيء ولا حرفة ذللد اعد 

لكنإن هكذا والستعر . تعد هذا أن قبل س حال كل ى ضمن مثله ى يفعل لا الذي الوقح 
قاما. يتعد لر او تعدى فهوصاس العارية يضمنه آن صاحبه اراد فان يضمنه ان يريد لا صاحبه 
المرس حملها عل الضرب الدواب إصلاحهم به يعرف الذي الرواض ثان س فان ، ١١الراثص 
العالمأهل محي يكون ما ذللث س فعل فإذا غيرهم النكاب تفعل مما أكر الفرم س ءلأا والحمل 

متعدياهذالكن حلاف فعل وإن عييت إن يضمن لر بن إمحات )لا للدابة وتأدسا إصلاحا بالرياضة 
رقاليضمن لر يتعد ب وإذا ضمن تعدى إذا ركوحا ى لكلكرى هكذا الدابة والستعثر وضمن 

الرياضأن مجما والقموذ غالبا الماخ تحريف من نشأت فلاقه العبارة ى الخ الرواض شأن من فإن ت ؛وله )١( 
محامل.، الخ غرهم ،ب ٠١شل اكزمحا الر عل لخملها الداة ضرب ثانم من 



وسرعليه اص صل ٌي -^،J_ يتعد لر أو تعدى يمحص أنه المستعير ى به نأخذ الذي قوله ( الريع 
المما يفعلوْ ان ما فعل إذا والراص الفاض( مله)قال دهواخر مداه مضمونةا( »العرية 
يفعلهمن رأوا إذا ومجا استصلاحها عل أنفسهم مموائي الاسية أهل يفعله ومما يه إلا لل،اثية صلاح 

وإنتلف وإن يممن ب الراص يفعله خرقة ولا تلفا لا صلاحا عندهم رعيماكان يل ممن بمواشتم 
الأجرصمنهصمن ومن الأجر يممن لا من عند صمنه قيء منه نتلهف خرتمة عندهم يكون ما فعل 

فىكلح١ل.

امابم ج؛أة 
محالفوالادمييزكلهم الكتاب ومعلم تعال؛ اش رحمه الفاض( )قال قال الريح( )أخثرنا 

استصلاجغير أو الضروب استصلاح ل محولأء من أحد ضرب فإذا الأيمال وصنلع الهائم ٧^؛، 
ىوالفول العقل الادميثن أصاب أحد عن يرفع ولا صاريه عاقلة عل ديته فيه كانت المضروب فتلف 

يديهك١نتعل فتلف ولوعزر تعهليله، له محل ولا لازم أمر هدا فان الخد يقم الإمجام إلا الإسلام دار 
تعال.اش حدود من حد لا أدب التعزير أن وذلك له حائز التعذير أن يرى وإزكاف والكفارة الدية فيه 

عليهاش صل اش رسول عهد عل فعلت قد أمويأ أن ترى ألا • فيه تنكه ُن يام دلا تركه بجون وقدكان 
فعفاه.قط محي يون ولر ذلك وغير الق سيل ى الغلول ،ما مايمرب فلم حدود غير كانت وسلم 

وعروقه فنفح والعليب فيختنه الختان يعطى رحل والقول العقل فيه يملل الدى الثال والوضع 
فعلهأنه نل من قودا ولا عقلا نه بجعل فلا ذلك ى نموت داء أو أكلة حومحا عروقه من العرق يقطع 

فازكانسيده ياذن اومملوكا حرا يالخا ذلك يه فعل الدى كان إذا بنفسه كفعله ففعله ياذنه يصاحبه 
الخؤحى يمتص أن الإمام عن سمط كيف ت قاثل قال فإن * قيمته ضمن سيده إذن يغير مملوكا 

يؤدبأن وله أدب إذا الإمام ؤيكؤن قوي ولا عقل فيه يكون فلا الحد ق ومحلي الرقة ى ويقبع 
تركله محل فلا يقيمه ان الوال عل دجل عز الد من فرض والقصاص الحد قيل الويب تلف ضامنا 
وقد• بركه يام لا التاديب عل يفعله ان الولاة يعص راى وإن هوثيء إنما وصفت والتعزيركا إقامته 

علله فقال مؤدب أنت قائل له فقال فاستثار فاسقطتخ عما يلغه ئيء ى امرأة ال عمر بث نل 
العليك عزمت فقال الدية عليك غش فقد محلمد لر وإزكان أحطا فقد احلمي إزكان عنه اش رضي 
الماليئن دون عاقلته عل الإمام خْلا أن وإل هدا إل ذهبنا وبيدا قؤمك عل تضرنيا حى بجلس 

الحقلأن صيئا منه نقمي ى فاحد حد ى ممون أحد  ١٠وجهه اش ٠لالبكرم ا؛ى ين عل قال و٠ 
إمحافديته فيه مات فن وسلم عليه اش صل الهي يعد رأياْ شء فإنه الخمر حد ز مجان مجن إلا قتله 
وقلأضعف ى الصناعات وأجراء ؤالعثيد الكتاب معلم وكان الأمام عل قال وإما المال ييت عل قال 

مايضمنوا أن أول وكانوا حدود فتيا ليت الي العاصي عل الناس يؤدب الإمام من يالضرب عذرا 
يرمىالرجل أن ترى ألا الأنفس. حكم غر حكها أموال هى فامما الهائم قاما الإمام، مجن تلف 

الخهلآى عنه مرفؤع والمام معصية قصد يقصد لر رقبة تحرير فيه عليه فيكون ادميا فيصيب القيء 
المعيهدا من شيء ل الثياتم وليس ألمار العمد قاتل وعد وجل عر الند وأن دية عليه ويكون 

الهيمةرب خل فإذا الهائم مؤدب هكذا وليس فيعقلونه يالكلأم الصناعات عل يوديون والادميون 
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غيرذللث إذاكان أنهكأم© ييه الخاكم أوامر أمره عن يفعله يأتما ففعله بجونله مما الرجل وبن يما 
أمرهعن فعله إتما أنه فبل من ثسا له يضمن i فقتلها بقتلها فأمره بعدوان ابي؛مة ى ومولوأمره تعد 
ىعنه يمط ذللث'ي عته يسقط لر فقتله أيه بقتل ولوأمجرم امما ولوكان أمره عن ماله له يقمن فلا 

اليمه

الأجراءمالأ 

أيدتمى تلف فإذا مواء الأجراءكلهم قال تعال اش رحمه الثافص أمحرنا تال ا( الربح ررأحثرنا 
الكراءأحد من كل يكون أن أحدهما قولن من واحد إلا فيه يقال أن يجوز فلا حنايتم غير محن قيء 
أنفينض القول هدا تال ومن نقمه مجا أو أويضمنه السلامة عل يوليه حى ضامنا له ئيءكان عل 

إليهدفعت مجا عل أجؤأ معش لا بأمانته راصا إليه دفعت هومجن الأمن يقول أن حجته مجن يكون 
ضانلا قاتل أويقول جعل بلا عليه امتومجن مجا أحذ الدى الأمن وين بينه تفريق الأجر هذا وإءعلاني 

إمافيه له مجنفعة عل الثيء أوأحد له ليس  ١٠فأحد تحدى من يضمن إنما أنه قبل من بمال أحير عل 
مستعيرملطؤإمجا مثله ويرد ينفقه ثاء إن فيكون مجاله من مالأ فيكون ملفا يأحد إتلأفهَؤا عل مسلط 

علنقص معا ومدان فيه صاحبه لمنفعة لا ه نفلمنفعة ذللى أحد لأنه فيضمن أعير بما الأنمماع عل 
مجاإلا بمال يضمن فلا لمعي هدا ى ليس كان من والأجير والصانع له نيادة غير أو والعير اللف 
عنالحديث أهل عند يصح أثر ولا علمما منة ب؛ذا وليس يدْ جنت مجا انينع يضمن يدْكا جنت 
ليسعنبما الند رضي وعل عمر عن ثيء فيه روى وند وملم عليه الند صل الي أصحاب مجن أحد 

أجيرفيضمن مزكاتوا الأجراء يممن أن يثبته مجن لرم عما ولولبت عما الحديث أهل عند يثبت 
لأنيصنعه الثيء عل والأجير التاع وحمل والرعية الحفظ عل والأجير الشرك والأجر وحلم الرجل 

أحدوابأنم ضمتم يكون أن إلا ُعنى لهم تضمينه ق فليس الصناع ضمن إزكان عنه الند رضي عمر 
وجههالند كرم ءلااب أبى بن عل كان وإن مع؛هم فهوف أجرا أحذ من فكل ضمتوا ما عل أجرا 

وللمالالرعية صناعته للراص يقال وقد اجرا احد من وكل صاغ فكد^،۴؛ والصاع القصار ضمن 
ومنالتضمن اوترك التضمن من اولأ قلت مجا التابعن بعض عن ثابت ولكنه للناس الحمل صناعته 

لئيءامتعمله أو هلهره عل الثيء امتحمله إن مثل قالت  ١٠الأجر مع فكان حال بكل الأجر ضمن 
عليهيمن لر إذا به تلف ما وجه اى ماله فتلف بمففله له وكيل أو لماله وهوحاضر يته غير أو ته يى 

الخاىعل والضان عليه ضان فلا غيره عليه بمي - إن الأجيروكيلك ولا الصاغ عل ضان فلا جان 
فيهفعمل معه حاضرا وإزكان تلف  ١٠وج اى من له ضامنا ءليهك١ن يغيب اوتركه عنه ولوغاب 

هكذاليس المستأجر وقال بالحمل أتعد فلم هذا يعمل هكذا الأجر وقال العمل بذلك فتلف عملا 
فانالصناعة تللد أهل مجن عدلأن مثل البينة فإذاكانت بيما بينة أولا بينة ويما تعديت وقد يعمل 

أوقل ماكان التعدي ضمزكان هذا عمل ى تعدى هذا قالا وان يضمن فاد هل-ا يعمل هكذا قالا 
أحدقول القؤل أقول سمعتي وإذا عليه ضان لا م بمينه مع الصاغ قول القول ينةك١ن يكن لر كروإذا 

الحالاتس بمال ممكن  ١٠قوله القول أجعل الذي ادض إذا يعرف ما مجعى عل إلا أقوله فلست 
ضمنومن قوله القول أجعل لر الحالات من بمال ممكن لا ما ادعى وإذا قوله القول جعلت 
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الضروبعل تلف إزكان يقس أن أول له خرا الترك اذاكان القارب نكان (( خياركم يفرب لن »
قال) الر*ى بميب أن قط يعمي ب الذي الرا*ى من الخكم ى التلف به الذي للضرب عامل لأنه 

محنالبأ؛ى ين عل تال وقل يه مكتفى فهذا ؟ هذا محوي يعنيه ثيء من فهل ثاثل قال فان ( الثافم 
الخمرى انحدود إلا قتله الخق لأن شينا منه نفى ى فاجل حد ى بموت أحد من ما وجهه ايد كرم 
أوعلالمال بيت ى قال أدرى لا فديته منه مجان فن وّلم علته الد صل الني بعد أحدثناْ ء محي فانه 

امرأةإل يعث عنه الد رضي الخلماب ين عمر أن وبلغنا ( القاض قال ) الناقص شك ، حده الذي 
عمااش رضي عل له فقال صمهلها ض عمر فامحتشار فأمحقْلت ففزعت فيعرها علما بلنه يء حمى 

وقدقؤمه عل يضر-آا أن علما اش رضي عليا عمر قامر الدية عليه أن معناها أن أعرف أحففلها لا كالمة 
أوإلييا العوث عل تلف ال؛عثة ى فاا؛اكان العامة عند الخمر ض محي أن وللامجام ييعث أن لعمر كان 
الذيمثل إليه ذمحوا زاهم الذي كان الدية ذلك مع عليه إن عمر وقال عل فقال بمللما ذى عل 

لهوإزكاث أنه إل — — أعلم واش فذموا برّيي أحد يتلف لا أن عل أرّى أن أزرف مجن دصفبا 
•ّرفدعا ١^٧م ؤكان ضمن تلف فان أحدا حا يتلف لا أن فحليه الرمحالة 

المقروالجل 

إذاالمدينة أهل قال قال الخض ض محمد حش قال الناقص أحبرنا قال محليان ين الريع أخبرنا 
وإنعليه ضان فلا اوعقره فقتله صياله عند ضريه وانه عليه يصياله يينة فاقام الرجل عل الخمل صال 

جرحباولا دمها نحل محمة جنابة لا لأنه الخالن ى يصمن أبوحنيفة وقال ضمن قوله إلا ينة يكن لر 
أول قالاه وكله فيه حضرنى مجا وحخت جمعته قد ؤولأ فيه قوله يقول ممن وغبره الحسن ض محمد وقال 

فاقال قالوه أيم أصحابنا عن حكين، بما أرل قلت، ؟ فيه احتلف فا تقول مجا فقال يا وقلته أحدهما 
أوعلمتإ فيا يختلفوا لر السالخ،ن وإن محقها إلا السلمبن دماء مغ عزوجل اش إن قلت ؟ فيه حجتلئ، 

بمنعهل ولا'قوة أغلقه ياب منه بمنعي لا الذي الموصع ى لوارادى مساا أن ش ميم فوله علمت من 
محيمافحضرنى بسلاح يضربه إنما ل ارادته عض ادفع الى منه منعتي وكانت، منه يه امتغ مهرب ولا 
علالضرب أى فإن انياكها عليه تعال اش حرم الى حرمي لأُغ بالسيف ضربه ل كان غيره أو 

العبرهكذاكان السلم ض هذا فل،اكان ل ء؛احا فعلا ثعالت، لأني ولأكفاره ولا؛ترد عل عقل فلا نفه 
ماقلته قتل قتل إن والمسلم قتل إن يقتل البعيرلا إن قال فيه هذا محوز أن وأول قدرا وأصغر حرمة أثل 

حيثيييا وفرقت اجتمعا حيث، ييخما جمعته وإكا ؟ فيه محتمعان أنما زعمتا فأين هذا ى خالفتلث، 
١٠ابماية وزلا محاية إلا فتك U فقال ابماية فتها أراد وصفت، الى الحال فى اللجر قلت، وإنما افترقا 
نمرويينه يينى فحال لوأرادني فكا تقول فا قلت، م قال ؟ جناية الارادة تكون فهل قلت، دمه للئ، حل 

ولاهوييد حيثإ ينلني ب أنه إلأ وهويريدي حايس حبه أو أويده رجله انكرت أو أوخندق 
علقادر غير صار حى بسلاحه ففلفرت ينالى نحينا ولوكان قلت لا قال ؟ قتله ل نحل اكان يلاح 

،لا قال قتله ل محل أكان وهويريدنى قتل من بمنعه جرحا ولوجرحته قلته لا قال ؟ قتله ل أنحل 
إلمزيدا وآّْعلت، قلته لا قال قتله؟ ل نحل كان يه يقتلى ما يده ى يكن ول؛ ولوأرادني قلت، 





فهمأولادأ له ولدت كانت وان منه أحذ الذي باش اياغ عل ثرجع أن يديه مح، ماتت محبمدى يديه 
نقصتأو ديه ى زادت أما غثر ممت ول؛ محالها المسالة ولوكانى ، مقعلوا يوم ؤمبج وعليه أحرار 
أوزيادة لهذا يقال امما فوت لهذا يقال ولا بمبما رئيا الم،اء من بثيء أو غترْ أوُن منه أصايما بجناية 
مماأكر أرشا لها أحذ يكون أن إلا نقصها محا وعله ونانمة الزيادة ى له ثيء ولا زائدة ملمحا نقص 

زيادةفامجا نمرْ محلك لاما لها صامحنا كان لأنه حنايته غثره محن الذي النقص ويرد رده فعلمه نقصها 
وتنقصيلما ى تزيد حم؛ بالنلأء مائة ممن يغصما فد لأنه سيل الأيدان مجن فليت ونقصاما الأسواق 

أنماالعلم وأهل اتلخارية رب يثهد الذي يده ز زادت الذي لهذا أفيقال حمسن ممة فتكون أصوافها 
بثيءهذا ليس رحمت أنما قبل محن نمنما نصف أغرم يدنما ى يالضعف أحذمحا يوم محيا حير اليوم 

،يسبحا ولا حايته عن فليس الأسواق نقص فامحا اكصوب سلعة عن نقص لأنه يدنما نقص يغرم إنما 
لهيكون أن المثزى واختار نصفها رحل استحق ك؛ غرس أو فما ض الأرض الرجل الرجل باع وإذا 

وكذا، منه والخراس البناء فلع المشرى فعل للمستحق وقع فا الأرض فسمت اش ينصف النصم، 
الرجلنبن الأرض وكذلك اش، وبنمف اياتع عل والناء الغراس نقص مما ليرجع حمله 

نلمن باًلل كل اليع فان اشرى محا بعض استحق إذا انه الناقص فول احر ( الربع فال ) فتقس،\نما 
بناءهويقلع أرصه الأرض رب وياحذ إ الربح تال ) فهللتكأها وحرامحا حلالا جمعت الصفقة أن 
•عنه أخذ  ١٠محنه نأخذ غره لأنه غرم مما البانع عل والغراس البناء رب ويرُح وغراسه ُزا 

الأشربه

أتىعن الزهري عن عينة بن سفيان أ-جمرتا قال الناقص اح؛رنا قال سبان بن ( الريح جرنا أ) 
مرابراكل ؤملم عليه اهتم صل اهتم رسول قال قالت عما التٌ رصي عاثثة عن الرحعن عبد ابن سلمه 
قالتأنما عنما اش رصي عاتثة عن سلمة أيى عن شهاب ابن عن مجالك وأخرنا  ٠١حرام فهو أسكر 
عنمجالك وأخرنا ا( فهوحرام أسكر صراب ءكل فقال البتع عن وُتلم عليه ١^ صل اُنٌ رسول ّثل 
٠في1ا بثر لا  ٠١فقال الغبيداء عن ّثل وٌام عليه الله صل ايد ثبمول ان يسار بن ءعلاء عن اسلم بن زيد 

رسولأن عمر ابن عن نافع عن مالك أخرنا ، الكركة ص أسلم بن يد ز عن عالك قال . عما ومي 
اخرنا٠ الاحرة ص حرمها مسا يتب ل؛ م ءالدنيا ض الخمر شرب س )ا قال وسلم عليه النم صل اللٌ 

حللحةابا اسص كنت قال عنه اذٌ رصي انس عن حللحة ايى ين اقتٌ عبد بن إسحق عن مجالك 
قدالخمر إن فقال ان فجاءهم وممر فضيخ مجن سرابا الخراح بن عبيدة وأبا بزكعب وأبى الأنصاري 

فضرينمالنا مجهراس إل فقمت أنس فقال فاكمرعا الخرار هذه إل نم أنس يا ابوًللحة فقال حرمت 
أمهعن محاللث ين يزكعب معبد عن إسحق ين محمد عن عنة ين سفيان أحرنا تككت حتى ياّفله 

واحدانتبذواكل را وقال اسلياطن عن نمى دّّام عليه الب صل الد رسول أن القبلتثن صلت وقدكانت 
صلالد رسول نمى قال أوص أبى اين عن إسحق أبى عن عيينة بن سفيان أخرنا حدته« عل ُم،ا 

الأحولميان عن عيينة ن مفيان احثرنا ، والأحمر والأيفس الأخضر ابير نبيذ عن وسب عليه الند 
نلألأوهمة عن وسلم عله اش صل اش رسول نمى لما قال العاص بن ععرو بن عداش ز بجاهي عن 

١٩٣— الأمم'ااجآ 



ّلمةأ؛ى عن عن ّمان أخمنا • الزفت غير الخر ى لهم فأذن صتاء عيد الناس  ١١۶ؤسله 
فال|ا والزفت الداء ى سل«وا لا ٠ قال وسم عاليه الد صل الد رسول ان عنه الد رصي مريرة ابى عن 

الخيثازىممم أبا أن أييه عن طاوس ابن عن صفيان أح؛رنا ، والنقير الخنام واجتنبوا ثرة أبومر قول يم 
عنمالك أخم؛نا حجارة فتورمن يكن لر فان سقاء ى له ينبذ وّاامكان عليه الد صل اش يبمول سال 
بناش عبد قال مغانيه بمص ى الناس خُلب دٌام عليه الد صل الد رّول أن عم ابن عن نافح 
أمحرناؤالزفت الداء ى ننتبذ أن نس قالوا قال ماذا فسألت أيلغه أن قيل فانصرف نحوه فأقيلت عمر 

أننس وسلم عليه اش صل اث رسول أن مريرة أبى عن أبيه عن الرحمن عب بن العلاء عن ماللث 
عاليهاش صل اش ؤصول أن يسار بن عطا، عن امحالم بن زئد عن ٠اللث اخرا ؤإلزفت الدباء ى ينتيد 
لعلةابن عن *M؛ بن زيد عن هالك أخرنا جمبما والنم دامحر اُءروالرجمبما أن-ثذ نمى وملم 

لرسولرجل أمدى عثمإ اس رصي عباس ابن فقال العنب يعصرمن ٧ عباس ابن سال أنه المرى 
مالاش أن عيت أما ٠ وسالم عليه الد صل التي له فقال خمر من راولأ وسر عليه الد صل الد 

اشيصول فزال يبيعها أن أرته فقال ؟ ّاررته بم فقال جنبه إل إنا٧ فار لا قال ،( ؟ حرمها ذكره 
أخرنافتبما ما ذمب حى الزادمح، فم فقح  ٠٠يعها حرم ش؛ا حرم الذي إن  ٠٠دٌّلم علته اُد صل 

أنعنه الق رصي الخطاب بن عمر بلغ قال عباس ابن عن محناوس عن دينار بن عمرو عن سفيان 
قاتلI قال وّل عليه الد صل اش رسول أن بب أوما الخمر بلع فلألأ اش قاتل قتال خمرا بلع رجلا 

ألافال ابرُى ابويرية أ؛ى عن سفيان أخرنا ٠ وباعوما؟ فجملوما الشحوم عاليبمم حرمتا ايود اش 
صلمحمد س؛ق فقال الباذق عن فسأكه الكمة إل ظهره ومؤمني عباس ابن سال الحرب لأول إل 
الراقأمل من رجالا أن عمر ابن عن افع عن مجاللث أخرا حرام فهو أسكر وما ال١ذق وّلم عله اش 

عليكماش أسهد إى عبدالد فقال فنبيعها خمرا فتعصره والعن_ا النخيل ممر ص نبتاع إلا ت له قالوا 
تسقوماولا ممروما ولا تباعوما ولا تبيعوما أن لأآركم إى والإنس الخن من سمع *ومجن وملاثكته 

مسكروكل خمر مكر قال'كل أنه عمر ابن عن لافع عن مجاللث أخرا الثيهلان عمل من رجس فإما 
عوفين سلمة وعن معاذ بن سعد عمروبن بن واقي عن الحصن بن داود عن مالك احيرا حرام، 

الثامقدم حن عنه الد رصي ااخعل١ب بن عمر ان الأنصاري لبيد بن محمود عن اخراه سلامة بن 
السلاشربوا عمر فقال الشراب مدا إلا يصلحنا لا وقالوا وثقالها الأرض وباء الثام أهل إليه شكا 

البا الشراب مدا س للث نحل أن للث مل أهل'الأرض س رجال فقال السل يصلحنا لا فقالوا 
رقعم أصبعه عمر فيه فأدخل عمر به فأتوا الثالث، وبقى الثلثان محنه ذمّ_ا حى فهلبخوه نم فقال بكر 

بنعبادة له فقال يشربوه أن عمر فأرهم الإل طلاء مثل مدا الهللأء مدا فقال يتمعلهل فتعها يدْ 
صيثاعليم أحرم ولا عبيم حرعته ميثا لم أحل لا إني اللهم واش عمركلأ فقال واش أحا^تآا الصامت 

رصيالخألاب بن عمر أن أخثرْ أنه يزيد بن السانبؤ عن سهاب ابن عن ماللئ، أخرا لهم، أحللته 
ماساو وإ؛ى الطلاء شرب انه فزعم مراب ريح فلأن س وجدت إى فقال علهم حرج عنه الد 

قالتحقال جريج ابن عن خالد بن مسالم أ-؛صلأ ، امجاالحد عمر فجلده جلدته يكر فإزكان مرب 
فإذاباس، ٩ ليس الدى الشراب مجن لتكون الربح إن عمياء فنال الشراب؟ ريح ى أنحلد لعْلاء 

وقول( رهالاما الحد جميعا جلدوا فكرأحدهم واحد ثراب عل جميعا اجتمعوا 
ممكر أنه منه فيعلم واحد منه يكر حى الشراب ى الإمكار يعرف لا يخالفه لا عمر قول مثل 





أحبفلا مدعوعليه الطام غيرحادث عند الرجل يعمل أن هذا ى يختم محبممع هذا ز بمتمعان 
اعلمهولر عرس عل الهمية ترك ومزر عليه الد صل الني أن أعلم لر أز ى ويفزتان عنه يتخلف أن 

أمرأعلمه ولر ولوبشاة ُولم أن عوف ُن ءبد'اارحمت امر وملم عليه اش صل الني وأن • غيره عل أول( 
وممربويق صفر ى لأنهك1ن صفية عل وملم عليه اش صل الني أول( حى غأرْ أحدا قال أقلنه بذلك 

عليهنحم ولر وانصرف وبارك الدعوة أجاب الدعوصامما وازكان تعال اش زحمه ( الئافم ال ق) 
الؤيةرب له وبعد نز يأذن أن الأ واجب غبمر صومه كان إن وأفهلر لوخمل أن إل وأحب يأكل أن 

صلالني أصحاب من نفرا دعا أباه أن سمين ابن عن أيوب عن الوهاب عد أجرنا ( ال ق) 
:تعال اش رحمه ( الفاض قال ) وانصرف فبارك فال واحسبه بزكمب اى فيم فاتاه وصلم عليه اش 

ووصعفجلس فاتاه عمر بن عبداش اى دعا يقول يزيد اى بن عبداش ٌءع عيينة بن صفيان اجرنا 
الألؤ صائم إ؛ى وفال يده عبداش وقمن التع يم حذوا وفال يده عمر بن عبداس فد الهلعام 

جاءفال أوغيره عنءْلاء أدرى لا ( الثافس ر،ال ج جر عن مسلم أجرنا تعال اش رحمه ( الئافم 
لرإن وفال وامتعفاه فقاموا فامرهم وأصحابه يدعره زُزم وهوبمالج عباس ابن إل صفوان ابن رصول 
ىعير له يكن لم محال الؤمحة إتيان عل الرجل فدر وإذا تعال اش رحمه ( الفاض قال جثته) يعفى 
صاحبفمد مجن *ليه ذلك محب والذي الواحب من ممغ الزحام اعلم لا اوش الزحام اشتد تركها 
ممنفكنت رأيت من أوذن أن أمل فد الوبمة صاحب رصول له تال من نأمجا بالدعوق فصده الؤية 
يأى.لا أن إل وأحب فصده يقصد لر الؤبمة صاحب لأن الؤية يأتي أن عليه فليس أوذنلث أن رأيت 
إلارجل دك وإذا الوئ صاحب له بمل بان إلا أfل له،•ا بمل م فأكل جاء م • دع ل( وس 

عنهذلك نحوا فان نهاهم الفلاهرْ العاصي س ذلك أصبه أوما أوالخمر الكر س العصية ويا الؤبمة 
العصيةمع بدحل ولا بجب ان له احب فلا عندهم ذللث، ان فبل علم فان محلص ان له احب ب وإلا 
إنفيه الصور تللث، الذي النزل يدخل لر ارواح ذوات فيه يدهمر الذي الوصح ل صورا راى وإن 

ارواحغيرذوامت، صورا وإزكانن، يدخله، ان باس فلا توء1ا فازكانن، تؤأطا لا منصوبة تللث، كانن، 
ؤإزكانتافه، حلمح، هى الى الأروا؛ح ذوات يصور أن عنه الممى إمما باس فلا الثجر صور مثل 

إذاللرجل وأحس، المرن، من اكر أكرهه صيء المر ى وليس يادحلها أن بأس فلا ترة مالنازل 
وّانمعليه ايد صل التي أن بلغنا تعال؛ اش رحمه ( الثافص قال بجبه) أن العلعام إل الرجل لعام 

تعالاش رحمه ( ١لش١فهم قال ) ٠ لأجبت، كراع إل دعيسؤ ولو لقبما إل؛•^٤ أهدى لو # فال 
ازىوّام عليه اش صل الّى ان ماللئإ بن انس عن 'للحة اى بن عيالي بن إسحق عن ماللئؤ اجرنا 

ودعتت تعال الد رحمه ( الفاض قال ) غرؤية ى ذللئ، وكان عنده فاكلوا معه وجاعة حللحة ابا 
وصلمعليه الق صل النم رم؛ول فاتاها اصحابه س ونفرا وصلم عليه النم صل الني الريح بنا ّعد امجراة 
وصلمعليه الد صل النبي أن لأحفغل وإني • تعال الذ رحمه ( الثافم قال ر عندها فأكلوا دعت، وُن 

•ثية غثي ل دعوة عثر إل أجاب قد 

عثهاه رصي القافص صده 

لوذللثإ أءرْ ُن وجواز منه صحة ل الثاني العباس بن إدريس بن محمد كتبه كتاب هدا 



ينهممي فأخذ عالا إدريس ين محمد ين الحض أيا رزق وجل عز الق أن دُاثتن ثلاث سة صفر 
ينمحمد وصمما *ثافيل صحاحا حيادا دينار أريماثة محمد اض الحز أبى ابنه مال مجن ادريس 
أنهالكاب يذا نهود إدريس ض محمد وأشهد ٠ إدريس بن محمد ض الحز أبى لأبنه إدريس 
صالحله يقال حمى اشقر وصيف منم اعد بثلاثة إدريس بن محمد ن الحس ابى ابنه عل تصدق 

محيونضهم فلانة تلص شقراء وبامة س١إلا قصاريدص فراني وهمد بلال له حبازيقال نوبي ووصيف 
ينمحمد ملك من يخرجوا الحس أنح، ابنه مال من، وصاروا ه نفُز، الحن أمح، لابنه إدريس( بن، 

ابنمحمد بن الحض أبى ابنه عل تمدؤ، أنه الكتاب يدا ثهود إدريس ين محمد واشهد ٠ أدريس 
حلمدا ؤبمل الذهب مجن ذلك و؛للأدةكل وحالخالأنا ودمجلجان مكنان( وهو حلية محمع إدريس 

ؤكثلالذهب من ذللث وصاركل عليه ونحفظه له تمصه أمه إل ودفعه نمه عن له وفيصه الورق من 
يهتصدق ما وصاركل عليه ونحفنلء له تمصه أيه إل ودفعه نصه من له وفيضه الورق من حل هذا 

ضمحمد وأشهد ٠ محمد ض الحض أبى مال من مجالا محمد اض الحض أبى عل إدريس( ض محمد 
علدارمجنيرة قبالة مكة من ثنيةكدى، بمهبط الذك، ممكنه  ٢١؛تصدق أنه الكتاب هذا شهود إدريس 

فناء١^،( الكن أحدهما اللذان( المكنان( وهما إدريس بن محمد شعب ى مكة من الخارج يسار 
حنبإل إدريمي ض محمد ينام الذك( الممكن الكتهم، هذض احد العفلمى إدريمى ض محمد دار 

دار؛فناء الى الرحبة الثاني وحده كدى حدوده أحد المزل وذلك محمد ض محابر يعرف الذي المزل 
التعب'^ij، الرابع والخد إدريس ض محمد شعب محيريهم، الثالث والحد العظمى إدريس ض محمد 

محهالذي الحل، رأس عل، وحجرما نجدت،ا حجارة مماثنا الثانح، والكن( محلوى ذى إل ااعظ٠كا 
تصدقاالوذذ( بعمرو يعرف الذي والزل الحار همد ض بفلان يمنا الذي المرل وهذا الصغيرة الخزانة 

با*و حق لكل وطرما وعامرهما وبماما وأرصها حقوتها بجميع الكنن باذ.ن إدريس( ض محي 
تورثولا بماع لا محرمة صدتة إدريس( ض محي ض الحض( أمح، ابنه ^، مجما وخارج نيا داخل، 

صبمللثا ما منافما ض أبوالحض، مملك و٠وخ^دالوارمح علها ور الأرقم( يرث الذي اش يرما حك، 
أمتمتمح، حك، معه لأحد ضا لاحمح، إدريس( اض محمد ض أبوالخن عاش مجا انحرمجات الصدقات منايع 

المكتن*ذض مح، أموته إدرير('كانت ن محي .ن الحض، أمح( أم محقت فإذا محمد ن الحسن أبى 
عمودالذين والإناث الذكور وولده محمد ن الحسن أبى لولد الكنان( فهذان( الحض أبو انقرض فإذا 

فإذاممون حك، مجمم واحد لهاكخظ ممهم محمل ض ايخم( أمح( أم وجدمم تناسلوا مجا إليه ايامم سما 
فهذانانقرصت فإذا تنقرض حى الهن أبى لأم الكتان فهدان ولده وولد الحض أبو انقرض 

شرعاالكتاب هذا يعد إدريس ض نحمد ولد إن وولد إدريس ض محمد ابني لفاؤلمةوزينب السكتان 
أبىولد ولا ولده ولد ولا إدريس ض محمد ولد ض لأحد المسكنان هذان يكون ولا تناسلوا  ١٠مواء فيه 

أمح،أوإل إدريس ض محمد إل أبحا نسب عمود بنتا إلا الإناث من ولده ولد ولا محمد بن الحسن 
انقرصوافإذا السابؤ ض شافع ال عل صدفة المزلأن فهذان انفرصوا فإذا إدريس ين محمد الحض 

السبيلوابن والساكهم( الفقراء فعل، انقرصوا فإذا مناف عبد ين المهللِج يني من مكة حضر من فعل، 
فهاالأزرهم، الوليد اض محمد ن أحمد إل الستكنهما هذض إدريمى ض محمد دفع وقد والمعتمر والحاج 

.تامل ; الكلام يب ذلك إل يرني أاكا اللذين بمكه ٠ لعله الخ الذي بمكه ; يوله )١( 









الخقهرع اب 

الكازأع؛؛؛، إذا أ ولأن• وله فهومي مائة عبده الرجل عش دإذا تحال الد رحمه ( القافص ال ق) 
ااشلئ|ى ال<زر اعل عن لأ>د عذر ولا ءؤُنكازا اعتق لو وكذلك ، ولاوه وله فهوحر *ومنا له عدا 

عدهيعتق صالومن فيعتقه عبده سلم والكافر صائبة عيده اعتق الدى لأن , اعلم تعال واش يا حمى 
اكبإبطال ى دلالة وجل عز اش فْىكتاب عتقهم بجون عالكن يكونوا أن أبدا يعدؤن لا الكافر 

ىفإ-حراتكم أا»م تعلموا م فان اش محال عوأمعل ادعوهءرلآاا'م B فوله وى أعتق ش الولاء أن 
فولدفي • الولأ، إل سم الأتاء إل نيم الولاءكا وإل الاباب لشمإل شم « ومالكم انمين 

عزاش ٠نكت١ب هدا عم احد عل ولوغرب ء عليه واتعمت اش ام لليي تقول وإذ » وجل عز اش 
وا،لوعنالسب ان عل دليل ٠ أعتق الن الولاء إمما ا وصر عليه اش صل اش وصول فول ى وجل'كان 

عليهاش صل اش وصول متة ش فيكون معتتن كونوا أن يعاون لا الو*ن يعتق والكافر الكافر يعتق 
1؛مملك لا عا أعتق *ن أن م السلمون يختلف فلا مالكن غير أويكونوا ٠ أعتق ش الولاء إن # لطم 
•معتئن عولأء يكون ولا حرا يكن 

النموالكازيمق اس ر الخلاف 

فا-حلافا والمثرون الكا>ن فقهاء من لمته أحد عن أحمفل ولا : اش رحمه القاص( ال ق) 
أهلعن االدن؛بى بعض عن حفظت وقئ أعتقها. الن الكافر يعتقه واالؤ٠ن الساتبة ولاء أن عن فلت 

احر!وفال . ماء عن يوال ت أحدهم فقال ; الساثبة ميراث ى أصحاينا يعص وحالفنا هذا الحديث 
فولاوهعسم والعبد •كبده الكافر أعتق وإذا هذا قاتل وقال للملمن وولاوه ماء من يوال لا 

العبداّام م كافرا عبدا رجلٍكافر ولواعتق ولاوه إليه يرجع أعتقه؛ الدى صيده أصالم وإذا للملن 
إليهجعر ر بموت قبل ا؛لعتق اليد أصم فان ورثوه عات إذا للملمن ولاوه العتقّكان الؤل فبل العتق 
ال»ونكانمينون العتق وللمول العتن الول قبل العتق العبد ولوأّم  ٠٠١٧١له ثبت قدكان لأنه ولأؤ. 
مءلالقول هدا عل الحجة سممع وصفت وتد ت اش رحمه القاض( قال ) الملمن لبنيه ولازم 

الخافرأن ز'ءم إن أرأيت يعفا. يعضه ينقض وهذافول عليه الحجة يعدهذا ووصفت والستة الكتاب 
عنزعم الولاء والولكافربم>ج العتق العبد أصم الكازم للكافرعل ثايتا الولاء الكا>فبجن يعتق 
وإن'كانأمام وإن ولأنه له يكن لر مطا عبدا أعتق الكافرإذا أن أيضا زعم إذا أرأيت ياصلامه يديه 

لرإذا ءسلميان العتق الؤل ولد العتق؛أن'كان الؤل ولد يرثه فكيف ولاوه لهم ءسلمونكان ولد للكافر 
•ولائه ى ايلمن ءولهكأّوة نر كونوا أن ينبهمر إمما أ؛ءم يولأء يرثونه فكيف لأييم الولاء كن 

احرزهوقد الولاء إلبه رجع ■كافرا امحق والذي إذاكان'كافرا العتق الول اصالإ م ؛الولاء ورثوه إذا }كيف 
يرثلا ولكنه له فالولاء يثبه أحرنوه وإن"كانوا • إليه تع ثرُلر دونه أحرزوه فان"كانوا دونه بنوه 

١٠'اجبنا أهل من قال عن عل يدحر، وصفت وما ; تعال اش رحمه ( القاص قال ) اللتن لاحتلأف 
٠صائبة ولا بجيره من اش جعل ما ٠ وجل عز اش قول همر عليه يدحل بجتصرما ومن وأكرمنه. حكيت 

وتعالتبارلث اش لأن يعفشر دون أمره أويعمن الاتثةّكاه أمجر يثهلل أن ونمال تارك اش بجكم يا لا أنه 



فلاالمائةكله أمر يبطل تال فإن . والخام والوصيلة الحيرة من ويعده قبله أيطل ما ح معللا ذكره ند 
ثمحملهند تول فهذا مالكيها مالك عن خارجة والخام والوصيلة الحيرة نجعل لا كا عتقا عممه بجعل 
فأ-؛وناالهائم وإخراج مامم ملك من الادمعن إخراج ص زق ند وجل م اش دلكن الأية ماق 
كناالساتبة ز الحق اجزنا وايا منه به وامر العتق من وتعال تبارك الد اجاز بما الماثية ى العتق 

ولاءلياتبة اكتق وهوإخراج التسبب ايائبت من وجل عز اش ابملل الدى ان نطم ان إل مضطرين 
ماوجل عز اش زكتاب الأى دلأتل ح للمعتق ولاوه وتعالك١ن تبارك اش أنلله فبا يديه من الماتبة 
أنالقول هذا قاتل ويلزم : تمال الق رحمه ( الفاض قال ) أعتقهم مجن إل الولاء أصل فيه يشب 
أن» وسب عاليه اش صل اش رمول قضى فقد له قيل : م قال فإن ؟ مالك أعممها المائبة عن سال 
الشبهى يلزمه و تحتف ب مالكيا يعتقها ؟ولولر الماثبة تعتق فلم له قيل لا : قال وإن ٠ أعتق لن الولاء 

ولاوهأفيزول له قيل لا. قال فإن ؟ أيرب مولاه لوقتله أرأيت ت م قيل ؟ الولاء له ثبت ميراثه مغ إذا 
Uمحاك قلت فكيف قيل فلا هها أما قال فإن الولاء ِزيل لا اليراث أزال فا قيل لا : تال فإن V محه 

عليهخليله ايراهم وجل عز اث نمب إذ رأيت أئ : له وقيل ؟ الولاء أزال ايراث أزال U قلت 
الأيوةقطع أرأيته الملام عليه لؤح أبيه وهوكارإل مت ابن وأ؛و.كاتروسب أيه إل واللام الصلاة 

الأبوةفتضج قتل لا قال فإن ؟ أيام والابن ابمه الأب أفيرث قيل لا : قال فإن الكن؟ باختلاف 
معامما ؟ مبب معل وهما النمب ضلع ولر الولاء ضن فكيف قيل لا قال فإن ؟ اليراث ؛١شلاع 
والحجةنبا ولا ولاء ضير لا وذلك بمجبه من دونه يكون يان بمعر وقد • الدينتن باختلاف اليراث 

تعال.اش ثاء إن هداكفاية مجن أقل وى هدا عن القول؛ا'كز هدا قاتل عل ككن 

ازالر الخلاف 

هدافقال الملم يعتق والشرك الأنبه ى الناس بعض ووافقنا ت تعال الق رحمه ( الثافص ال ق) 
ولائهفله الرجل يدي ض الرخل أّلم إذا فقالوا اكرمن من >لأء وخالفنا والمنة الكتاب ص القول 

وهكذابولاثه، ينتقل أن له يكن لر عنه عقل فإذا عنه يعقل لر ما بولائه ينتقل أن يديه عل وللمم 
أنله يكن لر عنه عقل فإذا عته يعقل ما؛ بولاثه وينتقل ثاء من يوال له ولاء لا من وكل اللقيتذ 

ذهبمشيء اى إل القول هذا يقول مجن لبعض فقيل تعال الق رحمه الظ،ص( ءل يولائه) ينتقل 
علاّام رجلا ان الداري غم عن موهب ابن عن حدث عمر العزيزين عبد ن إل ذهننا فقال ؟ فيه 

هذاكان إن له فقيل ٠ وموته بجياته الاس أحق أنت  ٠٠وملم عليه الم صل الني له فقال رجل يدي 
أحقأنت  ١٠قال ومّلم عليه الق صل الني أن زعمت هلت ؟ وأين فقال • خالفته قد ثايتاكنت الحديث 

لهيثبت الرء يدي عل الر. إملأم أن عل يدل لا زعت١١٢ فا قلت م قال ٠ ؤبماته بمياته الأاس 

مصححه.ّمحبه تأُل. I ألأ امغاط الأظهر لعل )١( 

٢٠٢









مكمغنَلكن » : ومال مارك الد وثال ايام« ثلاثة م ض؛ محي لر فن  ١١وجل عز وتال ربة نحرير 
عنوسم عليه الق صل الد رمول يبن ا( اوتسك اوصدتة صيام عن ففدية رامه من اذى يه او مريفا 

الكفاراتفكانت ثاة والنسك محلحام من فرفا ماكن متة م ١٠٠والأءلثلاث الصوم يان وجل عز اش 
تميدرأن الرجل من إله ذمت ما أفنجل لخكه معقب لا ثاء سياكا وجل عز الد وخالف مبدآ 
الدزكتاب موقنا فيكون وصل عليه الق صل نبيه أومنة عزوجل الله مماّكتاب مجن شء ز تفه 

فيهيكون الذي التل ى إلا لثيء أوكبئاكفارة بينة مجاثة بان أونحد وملم عليه الق صل نبيه أوّنة 
أولأسان ممنا الكبس أفتجد انحرم يميبه الصيد من والقرة والخلي المر وكذلك مثلا، الكبش 

منكراالفلهار رأيت ذ\ ; نائل قال فان -صال اش رحمه ( الغاض قال ) أصيب ما وءرمثل إلا كفارة 
الدثاء إن — له قيل فيهكمارة فجمات< ثيء ايكروالرورمزكل مت ف؛هكفارات وجعل القول من 

وماأيكفر؟ حراما باع أو البح ى أربى فيمن تقول وما يرورأيكفر؟ شهد نمن تقول فا — مال 
قدقيل لا قال وإن الر أمل من لقينا ما حلاف فهدا نم ; قال فان أيكلهر؟ ممل فللم فيمن تقول 

مجنفيه نحعل م الكفارة مجن ئيء عل تقيسه أن ملزمك قياصا جعلته فإذا وألولك مذهبك أصل تركت 
القولأصلا فاجعله : قاتل قال فان قباث. ولا أصلا نحعله ب وأنت مته الذي فى نحعل الكفارةكا 

وصفناموجودة؛ا؛هلاله'ؤا والسنة الأصل فايبا فيه قوله اختلف فقد تعال اش ثاء إن له قيل قاله الذي 
السنة,ح حجة ولا 

مممؤخاراربتكاح 

الكتابمحذا شهود شهد الكتاب هذا تمال اهتم ؤجمه الشافص علينا أمجل هها مجن ا الربيع ال هر 
وجوازوعنوا^ أبدانط مجن صمحة ى أشهداهم الفلأنية فلأن بنت وفلانة الفلأى فلأن ابن فلأن أن 
بنتفلانة نكاح عقدة مجلك الزوج فلأن بن فلأن أن كذا صنة مجن شهركذا ى وذلك امورهما من 

الذيالفلأى فلأن بن فلأن ولأما من نكاحها عقدة ول الذي وكان كذا منة مجن شهركذا ى فلأن 
ومنوكذا كذا الصداق وكان فلأن بن وفلان فلأن ابن فلأن العقدة هذه شهود مجن وكان زوجها 
الكتابهذا شهود عند وأنا تصادقا فلأن بنت وفلانة فلأن ابن فلأن الزوج وأن وفلان فلأن شهودْ 

مجهرهاكانتؤثهؤد ؤشهؤدها الكتاب هذا ى ؤصمك الذي النكاح مجن العقدة هذه أن أثبتا قد أما 
مجموخانكاحها فكان مجته عدتبا تنقص ■ا فلأن بن فلأن زوجها وفاة من عدة ى وفلانة وقعت يوم 
صاحبهعل  ١٠٦لواحد.^تباعة ولا فلانة عدة انقضاء بعد نكاحا محددا حى وفلانة فلأن بن نكاح فلا 
ذلك.عل شهد نفقة ولا داق صى 

عدمحق كاب ومحح 

بدنهمجن صمحة ى الفلأى فلأن بن فلأن كتبه كتاب هذا تعال الد رحمه ( الئا،ص ر؛ال 
أىفلأن ابن فلأن يدهمر الذي الولد لملوكه ّنةكذا مجن شهركذا ى وذلك أمره من وجواز وعقله 

ولعليك رق ى لأحد ولا ل مبيل لا حر فأنت ثوابه ومحللب وتمال تارك افه رضا رجاء اعتقتك 















وكداعليه uكاتبتك حبر أدت فاذا ّةكذ\ انسلاخ احرها أداولئ يكؤذ حى ت ُفى بثل 
عنعجزت يإن . بادل1 ر عمك وولأء ولأولث و>و علك لأحد ولا ى ساب لا مال اش لوجه حر قانت 

اص.هدا j مما ادLوك الفلأف فلأن المد إزار عل نهد . فايانمجوم هدْ > نجم 

الدبرش وثقة 

وهومةكذا من شهركدا ى فلأن ابن فلأن هذاكتابكته ; تعال الق رحمه ( الثاس ال ؛) 
انىوكدا كدا صنته الفلاني فلأن لمملؤكه ،اله ز الأم جاثز غثره ولا رض *ءن به علة لا صحيح 
بعدلث.من عقبلئح وولأء ولاوك ول عليك لأحد مل لا تعال اش لوجه حر قانت مت ما فش دبرتلث 

الكاب.هذا j ئ اللولث الفلاني فلأن ابن وفلان المد فلأن ن فلأن إزار عل نهد 

الأهميةكاب 

اللهتول قال ؛ تعال افه رحمه الناض إدريس ين محي أحيرنا تال ( ٍلءان ين الريح ح؛رنا أ) 
الدىيالظاهر الخاكم -0كم فإذا العلأنيآز عل إلا الحكم خالقه *ن لأحد خغل ولر عنيا وعاتب المراثر 

شحق به له حكم مجا أن يعلم له وانحكوم حيا وإذا دونه اٌ تدل الذي الباطن يتعامل لر إليه جعل 
محلولا عاليه حرام وأحده ياحذه أن له يكن لر الحاكم دون علمه ز وياحلل الحاكم عند ااغلا٠ر 
وانحكومله انحكوم يعلم U عل وا>ام والحلال ومحقنا النناهركأ عل إمما.الحكم محرمه ولا شبا حاكم 

ممالكيالوطء للفراش الولد ( القاص قال ) وابمتن الشاهد وهوكتاب الاقضة زكتاب يره ونفعالمه 
عنيزيد أيى بن ءسباس عن ءٍثن ابن صفيان أخثرنا ; تعال الق رحمه ( الغاض ؛ال ) والنكاح اتحن 

ولألمجن ولأل عن ماله معه فدهبنا معنا ماكنا كان زهره بش مءن رجل إل عمر أرمل ت تال أيه 
رصولولكن صدفت محه تعال اش رضي فقال قافلان انملفان ول فلفلأن الفراش ل فقال : الخاهالمأن 

بوطءارجل اعزف إذا ; تعال اش رحمه ( القاص ثال ) قضى؛١لفراش وصلم عليه اش صل الق 
العللاقكتاب ى يره ونف ١f7؛قرلرم الوهدء يعد اصتثرأها قد أنه يدر أن إلا ولدها يه لحق وليدته 

أوالوفاة ز عدتبا فانقضت ءلالقها أو ا،لرأة عن الرجل توز وإذا ت تعال الق رحمه ( الغاض ال ق) 
بساعةنكاحيا عقدة مجلك بوم مجن أنهر ستة مجن لأقل الأحر الزوج عند زللت تزوجت م الهللاق 

لآٌه ٩١.خ ب ١؟"^، واوادءاه بلعان نفثه أن إلا به لحق حيا وان و4 لحق مجيأ فازكان للأول فالولد 
فاكرأشهرتامة ٌتة الحمل له يكون ما وأقل يلحق لا الزنا وولد زنا من إلا منه يكون ن بمكن لا 

بولدفجاءت لما طهرجارية ى الرجلان اثزك إذا نقول وهكذا ت تعال الق رحمه ( الغافر ال ه) 
وكاتالحاربة قيمة ونصف اللهر نصف عالمه لشريكه وكان لحق يه ألحقاه فآتا-،ا الفاقة فأريه فادعياه 

حى ١٢٣٠واحد ابن ولا اضا يكن ب معا صا الناقة أوأيفه قافة يكن لآ وإن الولد يذك له وك أم 
عنهنتفى ان للولد ولا بالمان ينفيه ان له قلى اختاره فإذا اليه فينسب ماء  ١١٢٦^يحيرفيختار ان ييلغ 

مهرهانصف له ولد ام ياما له انحكومجة عل يكون أن مجن ومحقنا ما مهرها وفى الأمة ى الحكم ويكون 

٢١٣



فيراثهواحد إل يتب يلغ أن نل الؤلؤد مات ؛إن صقط حن الولد نمة وضف نمتإ ونصف 
عالمن له وقف أحدهما إل الولود يتب أن نل منبما أوواحد ماتا وإن فيه |وصعللءا حى •رمق 

الأحرعلمعداث من وقف ما ورد الثراث أحذ أحدهما إل اثنمب وإذا تام ابن مبواث ممإ واحد كل 
فياحذله ابنان دينارشمها ثلثاثة ولوترك الناس بعض وتال ت ممال الد رحمه ( اكاض ؛لأل ) ورثه 

مجنأحفظ الأحرقاليي وبكرم أخمر عدا نقول يرجل بمرأحدهما م وماثة حمن منها واحد كل 
لهيمر ب الأخ ن وذلاث ولأكثثرا ءلملأ ائال من يأحد لا وأنه به يلحق لا سبه أن التقدم الدنين *ول 

ىوعقل يرث ورثكا وارى يكون يآن حق له وإذاكان متراث حق له أن زعم إمما وصية ولا بدين 
مجااصح وهذا سب له يشت بان إلا ميراث له يشت ولا له يشت لر عليه يشت لا هدا فمحاكان الخناية 

نيعافال لأن ثيبا التراث من يأخذ دلا نب يشت لا ٠ اريح أيوهممد تال ا< أعلم تعال وافه عندنا نه 
رحمه( الثافص ؛ال ) للأصل هوتح الذي المع يشت لر وهوالأصل النسب يشت لر وإذا النب 

إلوذهب له أز الذي من دينارا حمن ويأحذ النسب يشت لا ليل أى واين مالك وثال تمال اش 
وتال. غيرْ عل إزاره وأ،ثلا شه عل به أر ما إلا منه يأحد فير غنوه وعل نفسه عل بنسبه أز أنه 

مجالى وإياه أزأنه لأنه نمض يديه ز  ١٠به أر الذي ويقامم به نيئت لا : الد رحمه أبوحنيفة 
قال) مذعبا له رأى الساحر ّءعها إذا وكلها أعلم. واش الصواب س عندنا أبعد وهذا مواء أبيه 

أصلمع أصل ولا خله ح عب يقم لا ~ غيره مع ائال من صنف يقم لا ; اش رحمه ( الغاض 
متباينةالاممان محلفة لانبا معه م يقلر غيره به محيا ؛غرما محياالأصول هذه مجن ثيء وإذاكان غيره 

يمريشرب نحل إل مضموما بعل ولا بعل إل مضموما عرى ولا عرى إل مضموما نضح ينم فلا 
والنصحيسقى أن عن فامتغى • الآء يلخت فد أصوله الذي والعل مشاينة. أمماما لأن الأنمعلاع مأمون 

زالعفوية إنحا ثيء ش احد عل الغرامة تضعف لا ; تعال اش رحمه ( الئافص قال بالبر) بقى ما 
فكاقضى وملم عليه الد صل اش رمول أن نل من الغرامة تضعيف تركنا وإنما الأموال ى لا الأبدان 
فهوبالليل الواثى أمدت وما باللمار. حففلها الأموال أهل عل أن عازب بن البراء ناقة أنين 

وصلمعليه اش صل الني لأن الدم، قول يقبل ولا لا؛ميم؛ين بقيمة يضمونه فإنما أهلها عل ضامن 
• ٠٠عله الدص عل وابن الدك عل الينة  ٠١قال 

للقاصىيستحب وما المحاصى أدب 

زالقاصى يقفى أن أحب قال إدريس اين محمد الثاض أحرنا فال سبان ن الريح أحرنا 
منلكرة المجد غير ى يكون للممروأن متوسيأ يكون وأن حجاب دونه يكون لا بارزللناس موصع 
فيهملالته بممئ لا أن وأحراها به الأماكن أوفق ى ذلك ويكون الماحي له بنين ما لنر يغشاه 

(الئاض قال أويعزرأكره) الجد ى الخد يقم فلأن الجد ز يقضى أن له واذاكرهت ( ال ت) 
عبدعن عمير بن اللك عبد عن صفيان احترنا غضبان وهو القاصى يقضى ولا ; تعال اش رحمه 

محاكمأولا القاصي يقصى لا  ٠١قال وٌُام عليه اُد صل الق رّرل أن أبيه عن بكرة أبى ين الرحمن 
عليهاش صل اش رسول حديث ; تعال اش رحمه ( الغاض قال ) (( وهوغضبان اثنن بن الحاكم 

حالفاى والفهم تغرالعقل الغضب ى معقولا وكان وعوغضبان الرحل يقضى لا أن عل يدل وسلم 



أوأوجاع اثتم إذا فإزكان ما القضاء س امتغ أوفهمه عقله ممد نمه *و*ن بمم عيه جاءت 
عقلهيغير لا وإزكان يقفى أن له أحب ب خالقه أر فهمه بهلرزحا أو حزن أر اهم 
مغمورولا ناعسا يقضى فلا الغثى بغمر ثبيإ القلب فيغمر انماس فأما قضى حلقه ولا فهمه ولا 

وزأماله عل الممقة والنلرى والح الشراء للقاضي وأكرم ( قال ) بممرفب لوجع *م *ن القلب 
الخكممحلى وحوي له يكره فكره ثغل ما وجاع الغضب مزكتثرمن لفهمه اثغل هذا لأن ضبمه 

.فهمه يثتغل لتلا وإنماكرْ بمحرم ليس لأنه الشراء ولا الح أنقض ب باع أو ولواشترى • له أكره 
ُنمن رادا مجاكنت إلا ح٤نه من ارد ل؛ ما ثقفى آن له المركرهت الخال ى لوقضى وكذللث 

٢فال ر الحكم يه يرد مما وصفت وما والمنة الكتاب بخلاف حكم إذا وذللث حالاته أفيخ ى حكه 
آنيلغ ولا . نحره عاد فإن ماْ الليل الخصن احل من له فبان القاضي إل الرحلان اختصم وإذا 

بهقطع عليه الحق له بان وض ا أوحبضربا يتوجب  ١٠ذللد ى يكؤن أن إلا يضربه ولا بحته 

عنأيه عن عروة بن هشام عن مجاللد أبحرنا فال الثاس أحرنا فال ّلمان بن الربح أنمرنا 
وأنكمبشر أنا امما ر فال وّلم عيه اُّ صل اُُه يبمول أن ملمة أم عن ملمة أبى بنت زينب 

فىمه أسمع ما نحو عل له فأفضى بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إل نحتممون 
رحمه( الثا،ص {ال ر ( النار مجن قطة له اقطع فامما شبا منه فلاياخد ابحه حق من بثيء له قضيت 

صلاث رّول النل١٠رلقول عل القضاء انحالكموا الأممة أن عل دلالة الحدث هذا وفى : تعال ايد 
ىهدا يكون قد أن وصام عليه اش صل فأبحر أنمه« حق مجن بثيء له قضيت فن » وّام عليه الد 

رمولا حراما محل لا الإمام قفاء أن عل ودلالة الثلا٠ر عل القضاء وأ.اح ه له محي من عل محرما اياطن 
يينةل وحب حق كل أن عل ودلالة ياخده(( فلا آبحه حق من بثي له قضيت »فن لقوله حلالا 

إذالكناخدم الفناهرفلأ فى بثيء له قضيت فن لقوله أول قول آن بخلافه فازرت قاض أوقفا. 
باخدلا وعوأن به عليه حكم محال يكون أن بمكن ف؟ا بإزارْ مح، إذا اياًلن وأن له يس ياطن اى 

الحكمأن عل ودلالة الحق من به له قضى فا له لاحق بان إقراره فابعلل فهوغثدآحد يأخذه لر ؤإذا 
غيرأو•ضم ناتم يكون أن ممكن قد وإذلكن به لفنلوا مما متم يسمع  ١٠نحوعل ء محي الناس عل 

وقدمحه. غاب بما لا به لففلوا بما هو إمما عليم القضاء إذ ياخذ« فلا له نحبت فن  ١١لقوله ذللد 
مماالأ احد عل تدكم علا;هلأبمللخاكمان ودلالة انمهم ال اوقول بنية منم عه غاب فا وكلهم 

لقولبة أو فلن أو اوصبب نية مجن امرْ من عنه تعال الق غيب مما بثيء عيه يقفى لا وان لفظ 
فلاله نحيت من أن وّام عليه الد صل المى وإبحار ٠ منه أسمع نحو٠١ عل ٠ وملم عليه الد صل التي 

يهلمنل١ مما ء،واا قصي غيرما ءاو؛را الباهلن ى قديكون وإنه متبما يسمع ما عل القضاء أن يأخذه 
أوبه خلق أنه أوبثيءيقلن ماثله عل مجنه بنوهم نحى فن أنفسهم إل غاب ما ووكلهم بماسمع نحى 

عزالد لأن نحى وّام عليه اش صل بيه وّحة وجل م اش فخلأناكاب المانلن مجن سمع  ١٠بغثر 
أنوأتمر سمع بما نحى وصلم عليه الد صل اش رصول ولأن علمه هذا وادهمر الغيب بعلم امساثر وجل 

وسلمعليه اش صل الد ورّول ٠ يأخذه فلا بمثيء له قضيت فن لقوله،ا هرهم ١١٠غير غسرم يكون قد 



ونزولالنبوة من تما محال اش احممه التي وكرامته يه نمال الله رصعه الذي Lلوصعه يعلم،مذا الناس أول 
وقولهبالولد زمعة بن نمد قضاؤه هذا ومثل علمه هدا وادعى أنمهم إل فهم ى مكلهم عاليه الوحي 
منأخد من أه عل ودلالا زمعة وهوفراش بالفناعر فمحي بينا شبما رأى عندما ٠ منه احتجى » لمودة 

أعشمجن أن هدا عل يقياما الملبن مجال والفيء النار من قطة لنمه يقطع فاغا ثيثا مسلم مجال 
منحرمة أكر وكلهم اللمز مال مجن احذ فهو ل حقا يكن وم ل متأعلأ يكن ؛ ثيثا منه أحدا 

لرمما منه أخد ما بقار مجال س أخذ عاليه نحكم ممن أو ممالا ظفر وض النار *ن قطة أحد فامما ُاحدءم 
Iتمال افه رحمه ا الثافص ر؛لأل اللبن مجال بيت ى فونحع ل حقا يكن ولم ل مساهلا ؛كن 

ءنممد يشر؛ن عن الخرث بن إبراعم بن صب عن الهاد بن همدالد بن يزد عن الدراوردى إنحرنا 
:يقول وملم عليه النم صل اش رمجول سمع \j* الخاص بن عمرو عن الخاص بن عمرو مول نس اى 

فحدثتيزيد قال أجر« فله فأخهلآ فاحمد حكم وإذا أجران فك فأصاب فاحمد الحاكم حكم ذا إ٠ 
؛ال) عربرة آى عن الرحض عب بن أبوملمة حدثي مكذا : فقال حزم بكربن ابا الحديث حذا 

فيهالنماء يل ير ف؟ا يكون لا آن بعد يكون إمما الحاكم مجن الاّماد ومجمجى نمال اش رحه ( الغائي 
هذاقلن، اين فن قيل فان فلا. موجود ذللتف مجن وثيء قاما عالمه محتمع امر ولا منة ولا كتاب 

وسرعليه اف4 صل الني قول ذللت، اقرب لا قيل ؟ الأجمال ظارْ لطم عله ايد صل الني وحدبث 
اللهرمجول نه فيقال ٠ ؟ يكن لر فان ٠ قال وجل عز الق بكتاب فال * ؟ تمحى ين ١ جبل بن لخاذ 
اياالد رٌول رمول وفق الدى لد الحمد ٠ قال رأيي أجمد قال ا< يكن ا فان ٠ فال وملم عليه الد صل 
سنةولا النم كنابج يكون لا أن بمد الأجمال أن دٌ*ام عبه الد صل الني فأحثر ا، الد رمجول بمب 

ذللئ،م الخم أهل س محالفا فيه أطم لر ومجا (٠ الرسول وأءلي٠روا اش وأطيعوا ٠ وجل عز النم ولقول . رسولا 
فاذاكانشه قبل من محدثه موتى، وإمما قاعة بمن ليس الأجمال لأن « اجلمد إذا » قولا ى موجود 

الكتابخالمه أول الاجتماد قال ومجن نفه رأى من أول والإجاع والسنة الد فكتاب هكذا هذا 
غبرلا محز ب بالخاينة البين، روية ممكنه مؤمحر ى مجكة ثهد س التي القبالأن مثل عو م برايه والمنة 

غيرعل يممد أن للحاكم ليس أه ز الحجة فا فتل فان باجماده الما توجه عبا غاب ومن معاينما 
رزأجتبمد معاذ وقال ٠ الحاكم اجمد إذا ٠ وّّام مله ا؛ض صل الد رسول قال وقد منة ولا كتاب 

إذاوّام عله الد صل الد رسول يقل ولر وأما عو ؛أنج، وّام علمه الد صل الد رسول ؛^'^، ورصي 
تبعاالناص فجل ٠ الرسول وأط؛'روا الد وأٌلمرا ٠ وجل عز الد لقول قيل V والمنة الكتاب عل اجمد 

فقدالومرل بميع ُز، ٠ للقول ا ربلث من إلك أوحى ما انع ٠ وج)، عز الد ولقول :أملهم ل( م لها 
وجلعز اقم افرض اللذان الأصلان  ١٠٠والمنة الكتاب، فاذاكن رمجول اساع علينا ففرض * الد أطاع 

نفهمجن محدثه عونيء إنما قاعة من ليس فالاجنماد آد،( ٠ 'اد؛ ه قال م عينان وما فبما محاك، لا 
مجنبه أول عليه الله افرض اللذين الأصلين عل فاحداثه غيره باتباع أرر إنما نفه باناع يؤمر وب 

يتبعأن ل خوز لا أه الأصل فاذالكن يوم؛اتباعه ولر نفه رأى ؤم باتباعه أر أصل غبر عل إحداه 
يدخلكا قاتله عل يدخل والاستحسان ه نفعند ص محيص سى. والاجماد غثره يتح أن وعليه ه نف

رأيهى ه نفوضح لأنه عشا قولا قال القولهم، هدين فال ومن سنة ولا غيركتاب عل اجمد من عل 
أصلرأيه أن ونر . اتبعاكا رأيه يتبع أن ى موصعها سنة ولا غيركاب عل وامجتحاه واجترادْ 

وطاعةأم؛علاءته إنما ونمال تبارك النم لأن وجل عز اللم خلأمساكاب وعذا باتثامه الاس أم ثالث، 
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حقالهورام نمه ى به ذللث يزل لر أصل صر عل أجازالاحتإد إذا لأنه المسة نتع أصلا منهم 
اساعهفيه علٍرم فرض وجل عز اش لأن الهران حلاف وهذا الخق باتباع الناس يار ان عليه وجب 
عظإمقاما الوصع ،،ذا ى الناس فافام نقالك واتباع ،،ذا فاثل وزاد ومل عليه اش صل رموله واتاع 

وّامعلمه اش صل الني امر فند فيل فان وّام عليه اش صل ولارّوله لم مال الد جعله ميرنيء 
عزاش حكم وافقت )ا وّلجر عليه اش صل اش رّول فقال برأيه فحكم يفلة فر بى ز نحكم أن معدا 
صلالني س عندْ غثيأصلكان عل الخكم فوافق برأيه فال إمما أنه عل دلل مدا فْى ٠ نم وجل 

فاكلوهميت الحر من حوت لهم حرج وّّلم عليه الد صل الى اصحاب من قوما وان وّلم عله الد 
علدليل عذا ففي * ؟ ثيء لحمه مجن معكم بس هل ٠ فقال ومبر عليه اش صل الني عنه الوا صب 

الماصويأمر وّراياه ^له يبعث وّامكان عليه اش صل المى وأن أنفسهم يرأى يومثذ أكلوه إمما أمم 
عليهاش صل اش رمول ذللث ةرْ ءغاز-رم مض ز ميتا بعضهم فعل وفد الد أءلاءوا ما يهلاعترم 

حاءوالذي المار ى نفه يلقى أن الرجل أمر والذي فأحرفوْ بالغجرة لاذ الذي الرجل وعو وّاام 
شأملمت قال الذي والرجل وملم عليه ايد صل الد رمول ذللي فكرْ برأمم فعلوه هذا وكل بالهيئة 

أما. دونلك لما أنه يثبه هذا من احتججت فا له قيل ؟ وملم عليه ايد صل اش رمحول ذللد فكره بقتل 
وأمرهواتياعيا ورموله دجل عز الله بْلاءة وأمراثه لراياه دّائر عب اُإه صل اٌ رثّول فأم ، لإ أو 

نفسففي ءلت|م لهم محياعت فلا وجل عز اّله عصوا فإذا اّه أؤناعوا ما يْليعوهد*إ أن أمراء ءلي|م مر أس 
حناعيفلا عصوا فإذا ث .هلض اذاكانوا امرايم وء|اءة اش ;ءلاءة الماس أمر امما أنه به احتججت ما 

عملوهما كل لهم وأباح والقتل الخرق من أنمهم برأي فعلوه ثى. كل لهم كره أنه وفيه عليكم لهم 
النيأن به احتججت  ١٠إلا غيدأصل عل الاجتهاد رد ى حجة لما يكن فلولر ولرموله لد فيه مفن 

فقدفيل وإن كفاية فيه لما لكان انفسهم براى فعلوه امر كل عن وماهم لهم كره وّام عليه اش صل 
نحيزلموا؛هكا أجازه قيل . غيرأصل عل الحوت أكلوا الذين ورأى قريغلة بز ى معد رأى أجاز 
منهذلك ٍمام من فيجتزْ وصوابه حعلأه ملم س نحفرته إذاكان يعلم أولا ؛ IUممن؛رأى س كل رأى 
الرأيذى رأى لأن عالمك دون منفردا نفسه رأى بمعى لا الحق أنه له إجازته بمض الحق أصاب إذا 

اشصل رموله اومنة الد كتاب إلا يتبعوا ان الماص يؤمر ولر ء يخطى وفد يصيب قد اصل غير عل 
فأما؛ متقم صراط إل لتهدى وإنك  ١٠تعال فقال منه وبرأه الخهلآ ص النم عممه قد الذي وملم عليه 

اصلغير عل فيستحسن برايه نحتهد للرجل فال ومن ؛اتباعه احد يومجر فلا صوابا او حْلا رايه مزكان 
اتباعهاش فرض إلذى وملم عليه اش صل الق رّول .قام وأقامه الخطأ منه ممكن س باناع أر فقد 

حمياوإزكان بمنعه أن للأمام فأرى هذا معرفة صد به فتكام به تكلم ما يعقل ممن هذا قاثل فإنكان 
ىوشاورهم » وجل عز فوله مثل مل ٠ احكم ٠ له فوله مض فا مل فإن • يرع حى ءذا عبر 

الحربووصع ذللث عل بالصلح والرضا منهم أوالمنشار المتثارين أنفس اّتْلا؛ة مض عل را الأر 
بنصرهيؤيده وجل عز والد أحد مثوره إل حاجة وملم عليه الد صل اش برمول أن لا الحب بذلك 

يكونأن ممل وجل عز الق إل الحاجة الخلق ؤبجمح الخلق جمح عل والطول الن ورموله د لل 
عليهاش صل النم رمول من عم قد يكون وأن الض هذا عل I احكم » له دّام عله اش صل فوله 

القرمول برف رّوله لأر ذكره مال الد موقفه بمكم أو مثليا عل يحكم *ذا مثل ز ّنة دّير 
ىوصلم عليه النم صل الق رصول معمل ذللي غير اومرف عليه مقره ذلك صواب ُّام عيه اش صل 
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الثماءفهآية 

أتهغم الكلام وفح4كنح الكلام ->نهكحسن الثركلأم ; تعال ايد رحمه ( اكاض ال ق) 
والإكثاروأذام اللمز يقص بمرق لا اضراء كان.ن محن الكلام عل ضنه باق,طثرفذلك كلام 

أوالغضب عل الناس ى الوفة أكر ومن ثهادته. ترد لر الكذب مكر بمدح بأن دلا ذللث من 
ذللثيكون حقق نيم ليس بما الناص ُدح رمى ؤإذا مت"لنا ذللي؛ناراكثرا يكون حى الحرمان 

بمدحانما ؤازكان ، ب لوانفرد وياحدهما يالوجهن ثهادته ردت محضا كديا متننا طامرا كث؛را 
ثبومن نهايته ترد نإ يكؤزكذبا أن بممحص لإ الذي بالأم مه يفرط أد انمدق لتحض فمدق 

يكنب يإن يشب بما ونهرملبما وثهرمحا فاكرب شب جن وطؤبما له بمل من لت ببأا بامأ٠ 
يإنوجاريته بامأته يثب أن بمكن لأنه شهادته ترد ل؛ أحدا يم فلم ثتب ومجن ثهادته رد؛ى نأى 
ازصأعراض عزق س النهاية رد ز اكر ض مثل وز . مواء به سال ياضرأولأ يأل كان 

ائاصعل مكروه ب الش للأحاديث الرواية أعل قاما • ثتمهم لياعا بملوء لر فإذا أمالهم ومالهم 
-طليفإزكاتت الرواية أعل من إذاكان مدا من بمنم ما أحدا لأن ثهادنمم رد ولا لهم ذلك مكره 

فحدثوايرووما ان اوعدوا روايما اكروا إذا ثهادمم بذلك ردت سب ض بمراد عنمة الأحاديث 
كانوإن الكذب يان ولا انميق بمحض ليت الى الأحاديث روى من وأما . بكموالر وإن :١١ 

زكدلكاثمه ون الإرحاف مءن ززنك اعل رواية زكذلك -٠١ الشهادة ترد فلا ا:ااكذب ب الأغلب 
إلحرم فإذا أوفاحنة محر عضة أو اكب عفة إل الزاح ز يخرج ب  ١٠الشهادة به ترد لا الزاج 

الشهادة.مردود واءلهرْكان مذا 

اللبأض ثهادة 

ءبثي اللعب يكره مما أكر الرد اللعب الخم وجه ُن يكرم ت تعال اش رحمه ( الثافم ال ؛) 
١٠وكل والفرق بالحرة  ٢١١اللعب ويكرم الرد من أحف و*و بالثعلرج اللعب نحب ولا الملأعى من 

علعدا ص يثى، لعب وس . الروءةولا الدين اعل صنعة من لس اللعب لأن يه الاس لعب 
الخلواتعن ب غفل إن -أا يلمون حفر ب حثب قهلعة تكون والحنة ثهادته ترد لما له الامتحلأل 
اوكانتردعا انملأة'م بموالهت الامخفاف عل تهادنه رددنا تفوته حى له بمود م تفوته فأكرحش 

حىانملأة يزك فهولا قيل فان عقل. عل غلبة ولا يان نغير من انحلاة عل يواظب فلم حالما 
يورثهجربه وقد له عاد وإن النيان يورث الذي للعب يعود فلا فيل '؛ وعوناص إلا للعب ومأا يخرج 
الذيالنفس حديث إلا ثيثا نه نمه عل علب لمر ما والمبان الحلوس فأمجا اتخناف. فذلك ذلك 

الرحلفأما.لاعبة اللعب. بمتتعون.,ن واكاص ه نف٩ نمحدث ما نح ؤإن به يأ؛ا ولا أحد منه بمنع لا 
وض• عنه يحي ولا اللب ُن ذللث فلص ورمه الر.يى ه وملفرّه وناديه اتجاب محإجرادْ ايله 

يخرجحى الخلأة عن يشغله  ١٠علم ش نفلر ولا الهران تلاوة من غيره مجن ولا منه يبلغ لا ان المرء 

مصححه.اء-كته الض ى الخطب صبعله واالزاىكا المموحة الهملة الخا، ر يالخز؛ ; ثوله )١( 











مكذاحكه نل عات أو عزل م لوحكم أته ترى ألا حكه يقبل سنت4كا يقبل لأنه عزله ولا ممؤته 
بكنيتهاسمه أوكتب انموان ى اسمه يكب أن فرك القاصى ال .'لقاصى ولوكتب ( تال ) يخزك\)ه 

ولاالكتأب ى الحكم مصع إل أنظر إمما أى ترى ألا نله إله ٠ذاكتابه أن النهود قطع وإذا مراء 
إليهوالكرب الكاتب امم عل النهود شهد فاذا الأمم ولا الحكم غيد الكلام ولا اارّاله إل أنظر 
يسنانفيهذا يثبت احدهما ّممابان القاصى كتاب : تعال اش رحمه ( اكاض ؛ال ) نلته 

حكمعنده ثت ند أنه له انحكوم عل أنهد نله تاذا منه حكم والاحركتاب الحكم به إليه الكتوب 
لهينقده لر نه يشلث لا ماطل عنده حكم وإزكان له أنقده محق حكم فإزكان وكذا بلدكدا قاصي 

يراهكان فان فيه، الاس احتلف وهومما باطلا يراه بفيء له حكم ؤإزكان الكتاب له يثبت ولر 
لهينبض الدى الماطل من فهدا مما واحد مض ى أوقياما أوإماعا أومنة يخ١إفكت١ا أنه مجن باطلا 

وبينبينه وحل يتقدم وار له أثبته هدا يكؤن وما ءارْ ؤنحتمل القياس ثمحتعاله مما كان وإن يرده، أن 
القاصيويمل باطلا وهويراْ به للحكم م؛تدتا يكون بان يشركه ولا تول ما منه يتول الحاكم حكم 
ىوالقول بينا إثباظ تثبنا حى يقبلها ولا وغثرها والخراح الأموال ى الاس حقوق ى القاصى كتاب 

حىيقبله لا والأخر القاصى فتأاكتاب يقبل أنه أحدهما قولن مجن واحد وحل عز ث اللاتي الحدود 
علمحق لرجل القاصى وإذاكتبج ( قال قاطعة) إلا يقبلها لر قبلها فإذا عنده يشهدون الشهود تكون 
يرفعلم أو به نى رفع الكتاب بدلك عاليه الكتوب أنه الرحل ذلبش فأم الأمصار من مصر ز رحل 

ببذاعليه المكتوب انه بينة تقوم حتى به يوحذ لر أنكر وإن به أحد إلما ينسبه ر أو صنعته إل به نأو 
حدابينة عاليه فقامته فأنكره به يعرف أمر أو أوقبيلة صناعة إل به أوننسبه ى رفع فإذا الكتاب 
هدايوافق رحل غثره أو البلد ذللت، ى كان وإن الحق بدللئ، أحد والصناعة والقبيلة واكسبج الأمم 
ممنغيري عل البلد هدا ى 7اذا يكتب قد وتال عليه المكتوب فاكر والصتاعة والقبيلة والمب الأمم 
يقفنب والصناعة والقبيلة والنسب الأمم هدا يوافق ممن اهله غير من به يكون وقد الأمم هدا يوافق 

يكنلر فان عليه الكوب أنه عل بينة تقطع أو أويقر غره يوافقه لا بشيء يباين حى بشيء هذا عل 
منعنده يسنا بما الأحر إل أحدهما فكتب، قاصيازكبغداد به بلد وإذاكان ( قال ) به يوحد لم هذا 

إتيانهأطها يكلف لا الى الخانية البلد فى البنة يقبل إنما طيه تعاد حى يقبلها أن له بمغ لم البينة 
وصمت،إلا يقبل لا مرا. القاضي إل والخليفة القانحى الامروالأمبرإل إل القانحى وكتاب 

.القاضي إل القاضي ٠>،كتاب 

أجرالمام

منيأحدون ولا المال بت من المسام أحر يعش أن ينبغى ت تعال اممه رحمه ( الثافص ال ق) 
بماوامتأحروهم المم ؛ملل—، مجن وبين المسام بن حل يعهلوه لم فان حكام المسام لأن ميظ الناس 
حعلأمعا له جعلوا فإذا وليه صغيرقامر؛ذلأم، علتهم أوالمقسوم لهم المقسوم ى أوكروإزكان قل شاءوا 

معلوماميتا نصببا أوءلّكلي معلوما شيئا ُمم واحد ءلَكل سموا فان صحح فدللث، أرض فم عل 
الحيلعل لا الأنصثاء قدر فهوعل الكل عل وسموه يسموه لم وإن فجائز موالهم يملكون بالغون وهمم 

طيهأدحلتؤ أنا فإذا له سمت، قما جمع *ثل النميبج قليل من اخذ أن أؤسكتا العدد عل ولوجعلته 
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حىت ذلك شل لر فلأن عل لفلان محيت *ئكنت وتال التقاء عن القامحي ، ١۶واذا ماد الد وجمه 
أنرجل عل القفاء أراد إذا للقاض وأحبا )تال،( مزنا أن تل له حكم أنه عل ثاسين له لمحى ا^ 

الخكمكذانأيت خصمك كذاواحج علك الية كداوجاءت عندي احتججت له ؤيقوو به ؤيه، بمه 
ذلكمن غفل التاخي إزكان وأحرى الممة عن وأمد عليه انحكوم لنفس أْلجبا لكون تلركذا *ن عل؛لث، 

لرفان له سن حى يقف أن عليه أويثكل يرجع أن له يمحا ُنتثا قعا رأى فإن محنه ن حجة فته مرٌع من 
غمرأنجازحكه يفعل لر ؤإن  ١٧٠له قيء لا انه رأى الذي بالوجه وأحمه  ١٧٠له شء لا أنه أح/ْ شتثا  ١٧٠ير 
يؤلأن له عمل أن القضاء ؤل إذا للأمام وأحبا )نايا( التحاء عند عليه التحى الاعذارإل عؤفع ترك ند 

لابجونأنه رأى فن له ذلك يل إ محإن بجوزّذكه الرجل أمرْ ٌزا دالمح(ء أْلرافه ُن ائرف مح، النماء 
أنفذهؤان إليه محل واب استقضاه الذي الذي القاصي ذك حكم ينفذ آن للقامحي محغ اب ناله إلا؛ا٠ردال 

لإنقاذص امما فإذاكان الخصمين بن حكم اسثتاذ-ا عل اياه إنفاذه يكون آن إلا ياحللأ إياه إنفاذه كان 
يالصلحارهما أن \لي' فاحتؤ الخصءان فيه يخصم ما القاصي عند بينا الأم بجارؤإذاكان فلس ا؛كم 

الخكموأنفذ ترديدهما له يكن لر تحليله ز محعا لر فان أويؤمن يوما يا الحكم يكبجر ن *ن بمحلما دن 
والخكمالخكم يان إل الأناة أونحرعليه ذك طال ينبما بجكم ب عله الحكم أثكل محإن له يان هى محبما 
آعم.واش ظم البيان مد الخكم والخس محلم المان تل 

الإماروالراب

بماأز له ء؛ل بد م شء ضّ لفلان الرجل تال إذا قال _ L،J1أمحرنا تال ( ريع خأر:ا أ) 
غمثيء عليلثا وماله هدا هوإلا ما احلف م أحبستا أوما أوفلس ممره ثيء اسم عليه يقع ثما مثن 
نيلّءى فإذا مشتا ما مم له فمل له القر الدر عل ابمن ردت نحلف أن أى فإن يرننا وتد هذا 

(الغاض كال نحبسه) ولا فاعداه فحلف انحن عليه رددنا وإلا يرئت محيا عل حلفت، إن للمقر 
مجالاسم عليه يقع سيء كل لأن ثثتا بما أنر له نيل مال عل له ثال إذا ومحكذا مال اث رحمه 

عزاش ذكر ند نيل ؟ ذللته ى الحجة  ١٠تاثل تال فإن عْلم مالك؛يرّآومال عل له فال إذا وهكذا 
ملفإذاكوزء ٠ يره ثرا ذره يثمل.ثقال ومن ٠ يره خرا ذرة ٠ثق١ل يعمل أن ٠ فقال العمل وجل 
اذهإل ذب هن فاها ذرة مثقال من آتل ائال مجن ثيء ولا عفلمل واكركانن، الخير ى ذرة مثقال 
يرىمكينا أرأستا معقولا ولا واّا ولا خرا إليه ذهبا أعلمه فلا الزكاة فيه غبر بما عليه ينحى 

ماثىيعءليه أن عل أحره يما الدرهم يرى أنه منه ومعروف م مال عل لرجل فقال ج الدرهم 
ينبضءفليم'تمم مال عل له فقال لرجل أنر تليلأ ألف ألف يرى للخليفة نظر أو حليفة ورأينا در،بم 

آكرمنالتلبا ى يقع محا جم هدا تول أن تعرف فالعامة درهم هاتى تلتا فإن ؟ هدا مجن أغطيه أن 
محمل'إلأكلأمفيه عندك يس لر إذا ا،كرله »ولك مض ى ففللم التافه منه فتض درهم أمح، أنخ، 

علله قال وإذا تعال اش رحمه القاض( قال ) ج الدرهم يرى الذي االقر الكن وتفلل الاص 
لهالقر يلحم، ن إلا دراهم ثلاثة مهلته أن عل وأحترم فسواء يتلها أولر أوعغليمة فقالكث؛رة دراهم 

ثلاثةفخذ ئئت إن للمدعى قلت كل وإن ثلأث؛ن عل أندم لر حلف ا،لقرفان فأحلف ذلك أك؛ز.ن 
عللله قال وإذا تعال اش رحمه إ الثا،ص كال ر وحد ثلاثة أكرمجن عل فاحمح، وإن*ثشتا بمن يلأ 
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اشرحمه ( الغانص قال ) ضمون أنه يتلف اسعير مثر ى ريرة أى يول وكان مضمونة الخارية 
وكداكذا فربما وكذا 'كدا مونحح إل آكريتكها الدابة رب فقال دابة ى رجلان ولواختلف ممال 
وفيها أبومحمد فال ر عبه ولاكراء بمنه ح الواكب تول القول مناككان عارية ركما الراكب وتال 
فعليهله ذلك أمحث أى عل ميع دابى بركوب مقر أنه نل من الدابة رب فول القول أن اخر تول 

زا-تمحائ ايألة ولوكاث نمال اق، رحمه الفاض( ادل)قال وأحدتما، حلفت وإلا اليينة 
العاربةتفن إليه ندهب ما أصل لأن العارية ى الدابة ص،ان علته وكان صاقْلا الكراء الدابةكان 
فديعيرها والدي يمجا ناد كرت|ا الذي لأن يكرت٢ا أدلا الدواب يكرى ين الدابة رب وصواءكان 

مثالهاكراء الراكب وعل بمه مع الدابة رب فول القول أن احر فول االثافص ( الريع )قال •ٌخثح 
ااض،انعنه ومحلوحت الكراء الزمته الدابة رب فول القول تلت ومي نمال اش رحمه ( الئافص ال ق) 

علضان فلا الدابة فنامت؛ يعرها ولر الدابة رب فول فيه القول ماكان وكل ( الريح تال ) تلفت إذا 
ربوفال أءرتنتاا لوتال وهكذا نمال الق رحمه ( الئانص ؛ال ) يتعدى أن إلا مكميا حعلناْ مجن 

العاريةلأن صمن يديه ى الدابة ماتت فإن يقمن ولا المستعير قول القول كان غمستنياا بل الدابة 
رحمه( الفاض قال ) ينكحا أولر ركعا عليه ثيء فلا مالة إليه ردها وإذا يكعا أوا ركعا مضمونة 

إلركلي٦ءا الفعل أضان؛ وإكا عارية إل دفعما قال أو عارية منلفؤ أحذما قال ومؤإء ت نمال اش 
قالالدابة) رب قول القول فقال الفاض رجع الريح( قال ) وكذلك الداية صاحب 
مجنلأكر بكذا أكميما الدابة رب وقال بكذا منالئ، كاريتا١ قال فان نمال اش رحمه ( اJثافهم 

أوالدابة رب ادعى أكزمما مثلهاكان ءاJهكراء ورد نحالفا نكب وإن وترادا تحالفا ذكب i( فإن ذلك 
محالصرة أبطلت U أجعل ب مثالها ^/١٠ ورددنا الكراء أصل أبطلت إذا لأي به أقر مما  ٢١١أقل 

مجنيخرج فلا حالف فان يخالف أن إلا المتويع يضمن ولا ت نمال الد رحمه ( العاقص ال ؛) 
أميناكان لها ابتداءه لأن فيه كانت الذي ا،لكان إل ولوردها لعا إل الوديعة يدفع إلا أبدا الضان 
قضىإذا الرهن وهكذا إليه يدفعها حى يثرأ ولا أمانة ا،لال رب له محدد فلم الاءانة حد من فخرج 
ومواءكلصاحبه إل يرده حى له فهوصامن يديه ض فهلك يته إل ردْ م نه نمدى م نه ما الرنمن 
أوأومحلعام أودنانيرأودراهم أشعه  ١٠أومكن مضمونة فهي حا ينضر أولر صاحيا  ١٢انتح عارية 

أولحقهميراثه أوى ماكه أوى لفلان محق يدي ى الثوب هذا الرجل ولوفال ( )فال كان  ١٠أوعن 
يبنأن إلا به لفلان وهوإقرار فهومواء عندي أوقال أويوديعة أويعارية لوديعة أد أودكه أولمراثه 

بكونولا له؛االالك أقر للذي ملكه فكون آخر لفلان مرهون فلأن محق هوعندي نقول هذا غثر لقننا 
أوفلأن يدي عل أوهوعندي فلأن يدي عل قبضته ولوقال الأخر يقر أن إلا رين نه الأخر عل لهذا 
فلأنيدي عل هوقبضته إمما ظاهره لأن لفلان به منه إقرارأ هذا يكن لر فلأن يدي عل ش مى 

ميلجم دينارأوماتة ألف عل لفلان قال وإذا ت نمال الد رحمه ( الثافص ؛ال ) ألبمب فلأن بمونة 
تنكيهك١نت مع صدق وكذا مكة'كذا من هى ولوقال ، يصدق لر زف ص او نقص هى فال 

أعهليناهثوب عل له لو.قال أوءيرجاثزة'ي البلد ذلك غير ى أوجاتزه أوومطها الدراهم أدى المكة 
ضله ولوقال ا،لقرله الرحل مثل ولا اللي ذلك اهل يلمه لا مما الثوب ذلك وإزكان اقربه ثوب اى 

مثلوهذا وترادا تحالفا غلة المقزى وقال وصح الباتع فقال فيه فتداعيا العبد هذا ممن درهم'من الق 

.مصححه كنه تأمل. الذن« ض # لعله الخ الرغن قفى وقوله ، فمه • الكرى أى به أقر مما ؛ قوله )١( 
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ظءما ثنقص معلوم وزن اللي لأمل وإذاكان مال اش رحمه الفاض( |ال ) اش تقص 
شرطايثزط ان إلا اليلد تقد فله لرم مماثة ملعة رحل فاثزى دراهم أو دنانثر ى العامة وزن عن 

١^١^١^ ءادءى ح'ءلأ احد٠٠ا فانكان البالي بمقد عالن واليانع المثزى شرطه!ذاكان له مكون 
محولدراهم عل له قال *اذا تحالفا أن مد الع تنقض أو البلد تسلمه؛نقد أن بن بالخيار أتت قيل 

فهرناقص م؛ال الكلام نطع فان فهوناقص ناقص ممال الكلام وصل فان مود فهي الكلام فوصل 
لهقال فإذا ، عوأكبمرمنه محا أردت نكون أن إلا الوازن عاليلث له قيل كجر درهم عل له قال فان وازن 
صضدرهم فعليك صغار دراهم للناس إنكان له صاسة؛ل درهم قال وإن فهووازن درهم عل 

،ال) أووديعة غصب من به أفر ما وكذلك واف درهم أقررت ما بمنك مع الصغار من وازن 
فانحامل امرأته وهده ابنه هدا وقال درهم بمائة لجت الرجل أقر وإذا تعال  ٠٧١رحمه ( الثافر 

تعرف1 ولدا ولدت وإذا الماثة هذْ مجن حقوقهم والابن ولدت الدى والولد ا،لراة ورث حبا ولدا ولدت 
أورحلايدا أومحرك أويرنحع صارحا بسمل أن للولد الخيام ومعرفة حياته تعرف لم من يرث لم حياته 

الراةمده لحبل فقال للحبل الرجل أوصى وإذا الحياة فهي الحياة ;ه عرف ئيء واى الحياة نحريك 
حاءتوإن له فالوصية يه اوصى يوم من اش4ر متة من لأقل بولد جاءت فان ■ص والأب فلازكدا من 

،ذلك بعد مجن محيلها م حبل لها أوصى حن  ١٣.يكون لا قد لأنه وصنته بطلت أكر أو أنهر لمتة يه 
اكبله يلزم أوأكر•نا أشهر متة من لأقل بالولد فجاءت بالوصية أوصى حن ميتا زوجها ولوكان 

حياتهتعرف حى له وصية فلا ميت بولد جاءت ؤإن يومثدحلا م أن نحكم لأنا جائزة الوصية كانت 
عثرةكل مائة عل له ولوقال ، وازنة فهي عيدا درهم مائة عل له قال وإذا بطلما مجن حروجه بحد 
قالوكداكازكا ينقمحزكذا درهم عل له قال وإذا ، الكلام وصل إذا قال حمسةكانكا وزنما ملما 
ببلدولوكان قوله يقبل لم ناقص *و بعد قال م الكلام قطع م بدرهم قر لو ولكنه الكلام وصل إذا 

أوأودر-بم؛ات دراهم عل له ولوقال البلد دراهم من درهم له كان بدرهم اقر م نقص كلها دراهمهم 
اقرصنفكان اى من ازمجهاكلأثة اوسرة قليلة اودراهم اوعظيمة دراهمكثثرة او اودنينثرات دنانتد 

الدارهده له وهت قال وإذا ( الثاض ؛ال ) ملما اكر عو ما عل وحلف دراهم او دنانتد مجن به 
قبضكقد له الوموب وقال حازما ولا قبضها يكن لم قال م وحازها الدار هذه له وهبت او ومضها 
صارتلوقال وكيلك ، ورثته قول القول لهكان الوهوب مجان ولو ، له الوموب قول فالقول وحزت 

ملماإليه أوحرجت له وهبلما لوقال ولكن له أواجلوهوبة الواهب يد ز يقر حمح، ومحواءكانت ديه يى 
أوالواهب يدي و وإزكانت له وهى الإقرار بعد نص فدلك له الجهوبة يدي ى فازكانت نظرت 

ممينهح قوله فالقول القبص دون بالكلام قال فان ؟ ملما إليه حرحت قوله ما سألته قبله مجن غبرْ يدي 
إلاألزمه فلا بالكلام يكون قد والخروج بقبص يقر لم وهو بقثص إلا مملك لا لألما إياها متعه وله 

ولوقال( الفاض هال ) بالكلام عنده يكون قد الملك لأن ومملكها له وهثثما لوقال وكيلك ، اليقن 
وعلممينه محح الواهب قول فالقول قبضلما قد ل له الموعوبة وقال يقبضها ولم أول أوعام أمص له وهبثما 
لهاقاض لأنه تمن، فقبلها له الموهوبة يدي ى والجة هبة لرجل رحل ولووهب، ، بالقض البينة الأحر 

أنوذلل؛، له ذلك يكن لم الواهب إذن بغثر فقبضها له الموهوبة يدي ز الجة تكن ولولم . الجة بعد 
إلاالقبض كون لا فكدلك الواهب، محن إلا كون لا القول وإذاكان وقبض بقول إلا ممللئ، لا الجة 

وهبU يسلم حى أبدا الخيار للواهب وكون محلمكه أشمم ئ الأ عنه ِئلئ، ولا الماللتق لأنه الواهب باذن 
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ريلالهة عموا لر ثاءوا ؤإن وامحالموا شاءوا ان لورثته الخيار كان مات إن وكذللث ٠ له الوموب ال 
إنحاله الواهب هال م كفها يته بأنه وأثر همة لرجل رجل وهب ولو : تحال الق رحمه ( الفاض 
امحنرددت انحن عن نكل ؤإن له ■بمانأا حلف فان مضها لقد فاحلفه يمضها ونا مضها له اثررت 

انميل،مذا ومن، لرجل رجل قال ولو ٠ ملكه عن حارجة غثر ج*لما م فأحلمته الواهب عل 
انمبدوكان إقرارا عدا أون٠تمكان صدقت الواهب فقال له أوا،لوهؤب الواهي، يدي ز ؤالمد وثبضته 

عشرةر درهم عل له ثال وإذا ؛الرئة إقراره مثل ;الأعجمٍةكان له فأقر أعجمجا ولركان ٠ له 
تالإن وهكذا امحن وعاليه درمحم سليه الخساب يرد لر وإن أراد مجا عله جلت الحساب أراد فان الته 
الال بان فدرهم ه فينؤب أو ب—درهم له يقر أن أراد ه مالتُوبم ل درعم 
عليه-بملتط م قال فان دينار مع درهما اراد : مالته دينار ى درهم عل له فال وإن الدرهم فعله 
ىدرهم عل ك يقول قد لأنه فهكذا مروى ثوب ى درهم عل ك ولوتال درهم سليه لا تال وإن 

اقر؛ذللث،فان ل ا،لقر محالنا اجل إل منه اشميته مروى ثوب ى در*م عل له ولوقال مردى انا ل ثوب 
دينلأنه التوب إعطاء ك يز ل! فإذا بالثوب إلا الدرهم ببذا له يقر ول( لئن ر دن لأنه فامد فالح 
بالدارالأخر يقر ان إلا الخبد له اجل ب الدار ببذه الخبال هذا ؛عتلث، لوتال لك الدرهم ي«ْله ب بدين 

التوبإل امحلم تال محإ دراهم ة خمى مروى ثوب عل ك ولوقال تمال الله رحمه ( الشاهر اد ؛) 
الخسةعلبه ل وكانت جاننا يعا هذا كان الثوب صاحي، وصدقه كذا اجل إل دراهم حصة عل 

إليلثؤأ-الخت تقول ١^^ إل بكذا بمتلدكذا زكذا إليلث أمينح ض إنما ض إل الدراهم 
(قال ) كذا أجل إل دراهم بعثرة ممر صاع أو؛عتلث، أجركذا إل موصؤنه كر بصاع دراهم عشرة 

دراهمبخمة الثوب رصي إذا مواء اوكذبه له ا،لقر ا،لدر فصدقه هذا هو فقال بثوب القر جاء ولو 
معالقر قول القول فان الثوب ر فاختلفا فامدا المالم فكان أجلا يم لر ولو أجل إل عليه فالخة 

ىامحن مال من وكل إياها أعطته القر ممعن، له القر ّال وإن الثوب صاحب عل الثوب ويرد ممينه 
ليسك القر وقال هوهذا فقال يثوب جاء م بثوب لرجل رجل ولوأز * إياه أعملته وجه له ثيء 
ولاممينه مع قوله فالقول به جاء عبد فأي عبد عل له لوقاب، وكذللث، ، ممينه مع القر قول فالقول هذا 

هذال له القر وقال يه للث أقررت وهوالذي أودعتيه هذا لوقال وكذللث، دعواه ال أننلر 
رحمه( الغاض ،ال ) البينة الدر وعل القر قول فالقول غصي، عبد عندك ول أودعتكه عبدكت 

اشالألم، هذه هى فقال درهم بالم، جاءه م درهم الم، عندي للث، فقال ل ولواقر : نمال اش 
عندكول ل وديعة عندك الألم،كاث هذه له القر فقال وديعة عندي -باكات للث اقررت كنن، 
علولفلان عندي لفلان يقول أن فجائز ثيثا أولع من لأن مميته ح القر فول القول أخرىك١ن ألف 
إلاثيثا ألزمه فلمت علبه لط فتكون فيتعدى يودع وقد هوعده وكذللش ، ثاللئ، لر ما عليه لأنه 

ؤإذادرهمان فعليه ودرهم درهم عل لفلان الرجل قال وإذا • نمال الله رحمه ( القاهر قال ) ^، ٥٠١؛
أول لازم فدرهم أردت ؤإن فدرهمان ودرهما درهما أردت إن : ل قيل فدرهم، درهم علل ل قال 

فعليهدرهم فوق درهم او درهم نحت درهم عل ل قال وإن درهم إلا عيلثف ي جيد درهم 
درهمعل له اويقول الرداءة ى درهم وتحت الخودة ى درهم فوق درهم عل يقول ان إلا درهمان 

أعرمحجالذي ( الرييع قال هكذا) در>مكان مع درهم عل ل ولوقال ل، درهم فوق هوالأن بمنه 
()قال ل درهم أوتحن، درهم فوق يكون أن نحتمل لأنه درهم إلا عليه يكون لا أن الناقص قول من 

درهمقبله درهم عل ك ولوقال ، واحدادرهما عنيتؤ قال م درهم عل درهم عل له لوقال وكذلك 
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ديتاركانمعه يرمم عل له لوقال ولكنه عليه ديار٠الأثتانكلأرا دينارأوبمدء أونله درهم أوبمدء 
ديارمجه درمحم عل له ولوتال ل، ديار مجه يرمم عل له يتول لأنه وصغت للذي درعم عله له 

دطرم درهم عل له ولوقال i دطرل مجه درهم عل له يقول لأنه وصغت للذي درهم عليه له كان 
درهمعليه ياركان فددرهم عل له ولوقال ، مجا عله برف|اا قاله أوديارأودرهم لرم أويبده 

حممل^كآنقفز مله دينار عل له ولوقال : تحال اش رجمه ( الغاض ءل وديار) أراد يكون أن إلا 
لأنالديار إلا عليه يكن لر دينارفتغيزحغلة عل له لوقال وهلكوا التنين، عليه يكن وع ديار عله 
حعلةقنين م درهم عل له قال وإذا مه تم >تألة من قنين يتول أن بجون قد محال حطة فقفيز قوله 
يقبلفلا الدرهم عن راجعا التميز عل ثاط ببما مقرا حن0لةكان قنين يل لا درهم ولوقال عليه فمحا 

يكن1 قغبزان يل لا اوقميزحتهلة درهمان يل لا درهم عل له ولوقال مجا ال٠ل١لب ادعاهما إن رجوعه 
يللا م وقوله أقريه الدى الثيء من زيادة يل لا قوله ثمكان أزيالأول لأنه أو؛ضذان درهمان إلا عله 

درهمانيعده اودرهم دراهم ثلاثة مى ودرهمان درهم عل له ولوتال ازيه الذي غثي قيء ا-تثتاف 
ثهدؤإذا : نمال افه رحمه ( الغاض ؛ال ) كله هذا ش ثلاثة وهى مواء درهمان نله درهم او 

فهوالأحد يوم يعينه الرجل لذلك اتر أنه واخران جن اليوم يدرهم لفلان اقر انه رجل عل ثاهدان 
مءوجه أومن غأرْ ثيء ممن من درهم الاحران ويقول وكذا ممزكذا من درهم يمولا أن إلا درهم 

الذيالدرهم هذا أن انحن وعليه الدرهمن مى ين يفرق ما عل قبدلأن أوء؛ربم أوغمب وديعة من 
أمماالأخر حلف نكل ؤإن بريء حلف فان البت يوم يه أقر الذي هوالدرهم الأحد يوم يه اقر 

واحديعد واحد أو *تفرقة أيام ل عليه لوثهدا وعكذا ; نمال ك ؤحه الغاض( ر؛ال وأحذهما درهمان 
فقاليدرهم يشهدان بشاهدين عليه وجاء يدرهم القاصي عند لوافر وهكذا ث تحال الته ؤحمه الشافي( رفال 

وديعةدرهم الق عل له فال واذا قوله. النول الشاهدازكان هذان يه يشهد هوالذي يه اقررت الذي الدرهم 
لأنهمنه ذللث يقبل ل؛ هلكت أوقال وديعة م يعد قال م مكن ي درهم أف عل له قال ؤإن وديعة فهي 

وصللأنه أولا صدقا0 ؤإمما عليه يصدق ذاد القيان عن يخرجه ما ادر م يافراره درهم أف صمن فد 
ايألةj القول عثل فء، القول كان قشه أو الكلام فوصل درهم أف ناي له لوقال وكذك ، الكلام 
بلكت ليا ضارية او امانة او وديعة درهم اف عندي له قال ولو . قد او وصل إذا الأول 

تعدىم الأعانة مرصع j كون قد لأما الهلالب ذللد ادر إن قراصا آو وديعة آو لكت آمانة عليه 
آووديعة درهم أر إل دفع قال لو ولكنه عليه مضعونة فتصبض فبتالفها وتنصؤف عليه مضمونة فتصم 
ئيأنحيت حى الأمانة أصله ميء ز القيان يمهله صاما يك■ ب صامز لها أى عل مغارة أو أماة 

انإلا دينا لكت درهم اف مال ل له فال ولو • امشلأفا وإما تحديا إما الأمانة ■ ٢٠يه يخرج 
فانقوله عن مثل درهم أف العد هذا ل له قال ولو وديعة فتكون وديعة فيقول الكلام يمل 
ممينهمه ال قفهوكا ه ياشزاء محنه ه إنقال فا ميا للي فكم قيل ألفا فيه شد قال 

فللمقرأف قال وإن اس له فللعقر ألفان قال ؟فان فيه للث مم قتل اماْ  ١٢٢١زعم فان 
لهقال لو وكذللد يغبنان، أو يغبنان فد لأنبما أوكرت فلت العبد نمة ال أنفلر ولا المم له 

مثلدرهم أف  4Uمن له قال ولو ، نلهاالمالة ق القول مثل ما القول أرلكن شزكة فيه 
منفهي دين مجن قال ؤإن قيح تثن ؤإن إياها أعهله نثن إن له قتل هبة مجن قال فان 
مالمن له قال ؤإن ذللي يم ويتنه يقر أن إلا تلزمه لا هبة فهي نجا يبن أن قبل مات ؤإن دين 





















نرإياْ غصبه أيد رجل ظدهم رجل يدي ى أوانمي الدار واذاكانت : تحال اش رحمه ( القاص 
ينةذلك عل واقام الضب مد وقت ز له ودمه انه اقر انه اخر والهم( ذلك عل بينة واتام ونت 

مداعن غصب ف،\ ءمزإءرارْ ولا الإزاربشء لصاحب يقضى ولا المحب لصاحب ُه يقضى فانه 
انزىأنه رحل ادص وإذا مال الد رحمه ( الثافص ؛ال الينة) وعليه هواطلدهمر المحب وصاحب 

وحدهانمد متك امما البامر فقال البائع دى ق وما ا'م، ونقده درهم بألف وأمة عبدا رحل، منر 
,أعلم وافه ويتفامخان يتحالفان قاما درهم بألف 

الجواثئ الدعوي باب 

يقممما واحد رحلازكل فادعاما رجل يد دارى وإذاكانت نمال الق رحمه ( )قالالقافص 
ان١^ بمط حى كدا ونت ى ابيه عن ورما وانه كدا وقت إل كدا وقت من له اما عل الينة 

لأنالسنتم( يبعلل أنه النتاج هم( زعم فن النتاج عل الشهادة مثل يهدا عينها بغير الينتأزاكاذ؛ة إحدى، 
الينتثنُامح أطلي الينة لإبطال يديه ى، هم( للذي النتاج ؤبمعل مرفها ولا بالإحاطة كاذبة إحداهما 

ىالنتاج كنونة فيجعل الأقوى السبب معها الى الينة بمن( انه زعم ومجنر صاحما يدي ن( الدار واز 
فأيهابيما يقؤع آن والاحر نصشن، بيما تكون آن أحدما قولان هدا فهم( أقوى ثب يصاحبها يدي 

يقؤعأن إلا فيه يكن ب محمن ونتي( عل ثهدت البينة ولوكانت كلها له كانت له القرعة حرجت 
انأمجكن مجا وكل صادهتهم( البينتان تكون ,أن هذاى ممكن م لأنه نهمهم( بينها الدار تكون أو بينها 

إحدىتكون أن إلا ممكن ب ما وكل هكذا اادء؛ير( يدي ى ليس مما فيه صادكن( البيتان تكون 
ذلكى وصرم الميراث ادض ملك و؛أى ادض ئى،ء زكل هذا ومواء الأول فكالمالة الميتهم(كاذبة 

لأبيهأنهاكانت رحل فادعاها رحل يدي ى أمجة وإذاكانت تمال الد رحمه ( الثافص 1ال ر صواء 
هداا؛ى مجن اثزاها انه يية احر وافام غيره وارثا له يعلمون لا مجيراثأ وتركها مات اباه ان بينة وافام 

صدتةعل لوئهدوا وهكذا الميراث شهادة تنقض الشراء وشهادة للمشرك، ما يقضى فانه ارممن ونقده 
يكونونقد الميراث شهود أن قبل من أوعمري بعملية أو نحل أو هبة أو صحته ى الميت مجن مجقبوضة 
ولوالشهادة هدا عل فسحهم يديه من حرجت يعلمونها ولا مالكا الميت يعلموا أن الذلاهر عل صادقين( 

كانتوإن إل أحب كان مات حى يديه مجن حرجت لا؛*لعونها وأنهم له مجلك أنها فشهاوا توفوا 
الثراءشهود الصدقة ولا الشراء شهود يخالفون هؤلاء وليس الحلم عل فهي البت عل فيه الشهادة 

علحفى انه إلا اختلاف بينهم فليس هذا إل حياته ى احرجها الميت ان عل يشهدون والصدقة 
يديى أورئة أوبتان دارأوأرض وإذاكانت نمال الد رحمه ( الفافص قال ر هؤلاء علم  ١٠هؤلاء 
هدهنفذ ولا له يهفؤ( لا فانه مجيداثا وترك مات أنه يشهدوا ولر لأبنه أءها بينة دأقام له  ١٢١يجز وادض رجل( 
وكدللئ(مجيدانا تركها أنه يذكروا لر ؤإن مات حتى لأبيه تزل، ب أنها يشهدوا أن إلا ادة الشه

رجلفأقام رجل يدي الدارهم( وإذاكانن نمال اش رحمه الئامئ( لخده)ثال أنهاكانت لوشهدوا 
امهوان هذا ام عليها تزوج المدض هذا ابا ان شاهدين احر فاقام مجيرانا وتركها مجان اباه ان شاهدين( 

وهداعلتها تزوج حب منها حرج قد ارجل، لأن الراة لابن،  ١٢يقضى( فانه ميراثا وتركتها فلانةمحاتت 
انعل نحون ولا جائزة ارجال شهادة مع الأ٠والكلها مللث، هم؛ النساء وشهادة بالبيع منها حروجه .ثن، 
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اشرحمه ( الئاهس |ال ) لأيه الداري الدىكاتت يدي الداري بمنة وترلث الخاصرحمه إل يلغ 
الخابذلك نصيب اشرى انه رحل فادص غاب مم وواحد ورثة ييتما الداري وإذاكانت مال 

بخصمهالورثة *ولاء *ن أحد وليس غاب وحممه منه يقل لا فانه الغاب عل يقفى لا ، ١١٠فن 
أبوحنيفةوتال سنته للمشرى محي الغاب نحى ومن له أنه الغاب يتصيب مقرين وإزكانواكلهم 

رجليدي ى الدار اكانت، مال اله رحمه ( العاقص فال ) غاب عل يقضى لا مال اش رحمه 
ماتأباْ أن الأخ ابن وادص غيرْ له وارث لا له متراثا وتركها مات أيام أن الم فادص حب وابن 

وإذا( )قال مفن يينبما حا يقضى فانه بينة ملما لواحد يكن نإ فإن ■غتدْ له وارث لا له ميراثا وتركها 
يدلكالأخ ابن وأقر نصمان وض واليتما بن هم، الم فقال احه وا؛ز، رجل، ييتما ق الدار 'كانت 

وارث،محولا ا؛وْ مات م عيرهما له وايك لا وابنه ا؛وه فوليه أبيه قب، مات ا؛اْ أن الينة الم ام قو 
الموالاحر الأخ أبوابني أحدهما ابناْ ورثه وأنه أتمه ملف مات الحد أن الينة خ ابن وأقام غيررْ له 

إذاالبينة تلم، أن إل ذهب فن غيره له وارث لا عو فورثه أبوه مات م غيرهما له وارث ولا اياهم، 
للمتن.٢١ أزا ما عل الدار ،ر،لْ وجل الينة *دْ ألم، مضا مضها يكدب أن إلا تكون لا كاث 
أنعمحيا يمع أن ال ذب ومن به له أفرا لن الللث أصل بمل( لأنه والأموات الأجاء ورثثما وورث 

من،يقي( ان ال ذب ومن، صاحه نهود وألهم( نهوده له نهد بما له نحك( مهمه حرج فايبما .يلما 
بهاقرا ما اصل عل النصين ابن م قباب صاحبه دى فؤ ما ويالغيأا يده همط ما التينة مضا واحد كل 

أبوحنمةتال( أوميتا عدا يومه حبا ورثهكان من ملما واحد وورثكل الصم( ملما واحد لكل وأثب 
ثيثاذلك مجن الأمجوات برث ولا الأحياء لورثته ملما واحد ؛نصيب^كل هذه ض أنحى مال اش رحمه 

اإرحزغمات وإذا تعال الد رحمه ( الغاض ؛ال ) للم الدار وبنصهن الأخ الدارلأبن( بنصف قاضى 
وارثاله أن القاصؤ( ولا الئهود ملم ولا شهوده بدلك له شهد أو القاضى فمرفه وأمه لأيه أحا وترك 
ولوكانوارثا يكون ولا أحا يكون فد لأنه شبا اليه يدغ لا ااق١ضك، فان النسب علم أكرمن( ليس غيره 

لهوارث لا وارثه أنه عل ولا الورثة عدد عل يشهدوا )ا ابنه هذا أن الشهود تشهد ابن الأخ مكان 
لوكانالى ١لن١ية بلغ فإذا ولد  ١٢٠٠له ،محل وحلما الى البلدان عن ومال به وتالوم مجاله القاضم، وقف غيره 

ضمنابه ياحد بان إلا يدفعه ولا الال(كاله إليه لغ غأرْ له وارث لا ان الابن وادص لعرفه ولد نيا له 
؛الحال،الضمناء أحذ وارث حاء فإذا غيره وارثا له بمد لر بأنه إلا له يقص لر أنه ؤحكاية ل، ا،١١مر.د 

يشهدحتى إياه مهلها ولا اش، ربع أعطاها زوجة معه أو الابن مكان وإزكان بقدرحقه عليه الوارث 
محدودميرايا ان الابن وبغ، يلما رقا وإمما فارقها يعلمونه ولا زوجة له وص مات زوجها أن الشهود 
الألكدمحدود الأم محدود غثر الابن ومراث الرع والأم اش رع فالأقل الأتل محدود الأكتر 

■ويقلون بكمين وقد الورثة مدد إلا أبدا عليه يوقف لا والأقل ف١لأxالكل 

المحارثد س أض ثهادة اب 

ثى.عل اكلمنح( البالغين( الأحرار حالف أحد ثبادة بموز ولا مال الد رحمه ( الغاض لأل ا) 
وتالالإسلام خالف أحد ى رضا ولا ٠ الشهداء محن ترنحون ممن )ا قال، وتعال تبارك الد لأن الدنيا مجن 
ولوكانالإسلام حالف مجن منا وليس الملمون ومنا « منكم عدل ذوك، وأشهدوا ٠ ومال مارك الله 
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عاتأيام أن النصراى فادص نصراى والأخر ٢ أحدهما اسن وترك لمات يالنصرانب يعرف رحل 
علولنتثهد غيرهما للمت وارث لا أن الينة ونامت بموت أن قل إّر أيام أن المسلم وادر نصرانيا 
جميعااملأمٍواوأثاعا له ؛ ILwحى لانصراى وميراثه الأصل فهوعل الأول الكفر غير ولأكفره اصلامه 

نلأّّام أيام أن نصرانيين 'ناهلين والملم نصرانيا مات أيام أنه مالمن ناميين الصراى واتام البينة 
مسلم؛نجميعا الشهود ولوكأن للنصراني؛ن شهادة ولا ايلجان له شهد الدى للمراى فالمراث بموت أن 

وأزهللاتصرايى اليراث جعل يعفا يعضها يكذب أن إلا تكون لا اذاكانت البينة أبطل ومن عليه صل 
يقمأن رأى ومن قرعتم خرجت للذي المراث ورجع أنع يينبما يهمع أن رأى دمن الأصل عل 

منءليمك عاليه الصلاة *أما ونمة شناعة هدا ى عليه يعلن البينة عاليه تكافت إذا الثيء 
يعرفولر مؤني بالمملمن لواختلط عاليه نصل مسلم"ي أنه نية عل بالأشكال عليه نصل إنما الميراث 

ماتانه اثنان فشهد جميعا•صيؤثن إزكانوا الشهود ان ا-؛م مل وفيه (( الريع تال ال مسلم انه نية عل 
حىعلتبما مو؛وزا الميراث فإن دينه أصل ثيءكان أى تحلم ولر ُمراُيا مات أنه اّ؛ن وشهد ُاا،ا 

ورثتاند سلماكنا ممناه والاخركا؛رفتى مسلم وأحدهما لأبيبما المالك١ن أن يفران لألما فيه يصطلحا 
وقنماْالواحد يرف ولا لواحد إلا يمن لا المال مدا أن الط أحاط كانظا مجن أوسلط سلم من كانا 
يشمم^؛، ١٠قال ( الريح فال اخر) موير ى الثاني تول مجعى القول ومدا فيه يصعللحا حى أبدا 

انجميعا فاترا مسلمين رجلين يائي الداري وإذاكانت تعال الله رحه ( اكا،هم ؛ال ) بيلما المال 
وكذبهمسالا ايضا انا الاخركنن، وقال مسالا ايى وكان مجساا احدهماكنت وقال ميراثا وتركها مات اياهما 

واقيانا؛يى هوت قل اّلمك *ول وقال ايى موت بمد انت واصلت كافرا انت كنت وقال الأخر 
أصلمأنه اليينة الأخر عل ويكون علمه غُح الدى للمسلم الميراث فإن أييه مون قل مسالا كان أخاه 
يلالأخر وقال أييلث مجون بمد اعتقن لأخيه أحدهما فقال عبدين لوكانا وكيلك أبيه موت قل 

فأعتقتأن وأما أيى موت قل اعتقن فقد أنا أمجا الأخر فقال جميعا وأنت أنا أيى موت قز أعتقت 
عتهتعال اش رضي أيوحنيفة وقال البينة الأخر وعل عتقه عل بمع للذي فالميراث أييك موت بمد 

وتنكهامات أياه أن ملم فادص ذمي يدي الدارز وإذاكانت تعال اش رحمه ( الفاض ؛ال ) ذلك 
يينةوأقام ذلك مثل ذمي فتها وادهمر الذمة أعل من يينة ذلك عل وأقام غيرْ وارثا له لابملمون ميراثا 

الذيؤبملف الذمة امل يشهادة ادعاما لن -٢١ يقضى ولا يديه ز مى للذي الدار فإن الذمة امل من 
اشرحمه ( القاض قال يالدار) له قضيت المسلمين من بينته ومزكانت ادعاها للذي يديه الداري 

وقالوهومسلم مات ثسلم زو"هم مسلمة وهما الميت امرأة فقالت ورثة ييتما الداري وإذاكائنا تعال 
المراتوادص مسالا اتى مجان يل وقال مسالا اخوالزوج وجاء ايوناكافرا مات وهمكباركفارل ولدم 

وإزكانمسلم مبراث وميراثه فهومسلم يالأملأم معروفأ الميت فإزكان ملم وأنه أخوه يانه مقرة والمرأة 
يرفحى مومفا المراث يالكفركان ولا يالأسلأم معروف غير ؤإزكان يالكفركازكافرا معروفا الين، 

فاعتمتجامة فنا اراة وله المسالإ مات وإذا ( ،إل ) عليه تقوم يبيتة مزكفره إصلامه 
العتقوادعت، ذمية أو أمة يأنهاكائنا يينة علييا أوقامنج بموت أن فبل فأملمح، "اوذمية بموت أن قز 

قولفالقول موته يعد والإسلام العتق إنماكان وقالوا الورثة ذللئؤ فأنكر الزوج بموت أن قل، والإّلأم 
المسألةولوكانت، حلاقها عل البينة تقوم حى أهالها من فهي بمال عرفت إذا التثنة المرأة وض الورُة 
القولكان حرة مسلمة أزل لر نقالت، موته يعد اعتقنؤ أو أصلتج أوأمة ذمية كنت الورثة فقال بمالها 
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الأصلوحكيا أوازارملمإ تقوم ائت إلا ذلك بخلاف ضا يقضى فلا لمة محرة الأن لأنإ تولها 
طلقةطاقها نوجها بان الرأة ولوارن ممال اش رحمه ( القاص قال ) فيه يختلف لا كله *،؛ ١١ى

فولفالأول يراحعك لر الورثة وتال ممؤت ان ة؛ل راجعي فالت م عدما وانقضت صحته ى واحدة 
ولوتقوم بيينة إلا ملكه ز تدحل فلا ملكه ز الدخول وادعت خارجة أنما أنرت فد لأنما الورثة 
,ملها الأول امفتكان ند الويثة وتال عدتي تنقص ب وقالت خالها السالة كانت 

صاح؛4وك يل وُت ي إحداهما للدعوين باب 

منتنمند له أنه الينة الرجل فاتام رجل يدكا ز المد وإذاكان ممال الله رحمه ( القاص ال ق) 
مواءالأخر والوقت الأول والوقت يديه حوي فهولليي مة مذ له أنه المة يديه هوى الدى وأقام 

شهدفإذا فصا يمانعان اش الخال أننلرإل إمما الملك عل المة حميما فأفاط أيدبما فى لوكان زكدللث 
ممالاش رحمه أبوحنيفة وتال وحديثه اللك، تديم أنفلرإل لر مالكان أنما الحال تلك ز ميعا جل 

البينةيديه ز حى الدى من أمل ولا للمدهم؛ هى نمال الته رحمه أبويوسف وقال يديه ن، للذي هم، 
وادضبينة ذك عل وأقام منة مجند له أنما رجل وادص رجل يدي ن، أمة واذاكانت الثافهمر وقال 
فاىله اب سيءوا وام منتن مند بميه فا اب البثنة واقام نتن ّمجند يديه ف اما يديه ش هم؛ الدى 

كانتوإذا نمال الد رحمه ( الثا،ص ر؛ال عنه نمال الله رصي أبوحنيفة وقاله للمدص حا أقضى 
صفإذا الدابة من ى الحاكم فتفلر منن عثر مجند له أنما البينة رجل فاقام رجل يدكا ى الدابة 

عنهنمال النم رضي حنيفة أبو وقاله ٌنن عثر مجند له أنما أقام الذي بينة يقبل لا فانه نن ٌلثلاث 
لهانما البينة فاتام رجل وادعاحا رجل يدي الدارفى، وإذاكانت عنه نمال ايد رصي ( القاص 1ل ة) 

حاأفضى فإن، بملكها ؤجويومثذ منتن مجند ادص الدك، محن، اشراحا أنه البينة الأحر وأقام ّنة مجند 
مجالكاجعلته فإذا يديه ن، ر الدى يدي مجن، فأخرجها له مجلمكا أجعلها أنى، قل، مجن، الشراء لصاحب 

اواكررقالنتن ممجنلءله اب يبململ مجا مذمنة له انما مثءإدّمم ف ، وليمؤبمللش مجا بح عليه اجرُت 
مملكهاأنه يشهدوا الدارولآ المشرى وةيصر، ضسمىإ بثمنه باعها أنه ولوشهدوا نمال الله رحمه ( الثافص 

وفالالراء له وجعلت ّيدمم اجرمحت الدار فيضي عل سمي«ا ئأ وان المراء لصاحب بما اقصؤ، فإُى 
عليشهدوا ب وان الدار نغم، المشرى أن شهدوا إذا شهادنمم له أجيز نمال النم رحمه حنيفة أبو 

لهيقال رجل، يدي ن، أرم، كانت وإذا نمال النم رحمه ( القاص ؛اد ) شهادنمم أجز ا البض 
ممربثمنر الرحمن، عبد له يقال رجل مجن، اشراحا أنه البينة الملك عبد له يقال اخر فأقام عبداليص 
شهدوافإن بملكها وهويوبذ باعها الرحمن عبد ان يشهدوا حى هدا عل بينته تقبل لا فإنه اُم، ونقده 

(القاض قال ) جائزا حذا ااءز،كان ومده مجسمي يثمن، فلأن من اشراما المدض هدا أرم، أيا 
مجن،اصمحراها الدهم، هدا ، أرمؤأنما شهدوا أو بملكها وهويوهثد باعها انه شهدوا وإذا تعال النه رحمه 
شيثااشرى أنه فإذاشهدوا نمال الئٌ رحمه ( الئاهص الأل ) جائزا هذا ارءز،كان ونقده وكدا كدا فلأن 

وشهدواللمثرى أنما يشهدوا ولولر أجزشهادنمم لر ياعه حن بملكه كان البائع أن يقولوا ولر رجل، مجن، 
أجزتمجنه وقيمها بملكها أنه يذكروا ولر اُءز، وؤض مجم، بثمن، وهوبملكها هدا مجن باعيا لباغ أما 

بالقبم، عل يشهدوا واب للمشرى أنما يشهدوا ؤم وهوبملكها ؛اعها الباغ أن يشهدوا ا وإذا ذلك 
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)ftJ-كن بمدرط مكن الدارف،ا سكراء.ثل فامدا بدا الكراء ئذاكان را< محال اش رحه 
فاجعلهفيه يتنازعان فما محسا أقوى فانفلرا'-أإكان ا،لال الرجلان تنابع وإذا تمال اش رحمه ( اكاض 

متويانفها االال نازعا فإذا مواء فيه الأخروهما من به بأحق ملما واحد فليس ّّب?اا امتوى فإذا لٌ 
الدىمبب من اقوي مبب يديه محوى فللدى احدهما يل ى نه ينازعان ما فانكان لدعوى اى 

بدعواهبية يديه ى ليس الدى أقام فان بينة ملما لواحد تنم لر إذا يمنه مع فهوله يديه عوز ليس 
للمدصإذاكاث علما تدفع ولا بثهادنما مسها نحرإل لا الى الحائلة المنة يديه *وى إلدى محل 

أقامفهولليي وأتت تكون قد يدك ى أنكينونته قبل من يدك ى الثيء كينونة من أقوى 
زوامتودا الدعوى ى امتودا قد قيل عليه المنة معا اقاما فان ميباك عل مسه قوة بفضل المنة 
وهذاصببه قوة مغل فهول سبإك من *وأقوى يده ى بكينونته ميب يديه موى وللذي البينة 

 J"،الثاضأحر؛ قال ( الريع أخثرنا ) فلنا  ١٠بمل منة وفيه منة فيه يكن لولر القياس أصل عل _؛
رجلنأن عيالي ين جام عن الخكم ين عم عن روة أى ين إسحق عن بمي أي اين أجرنا تال 

للييوملم علبه اش صل الله رصول بها فقضى نتجها دابته أنما البينة ملما واحد كل فأقام دابة تداعيا 
بعضوخالفنا مرة إلا يكون لا وفا النتاج ى لقيت محن عنه حفنلت س للث قول وهذا يديه ى عى 

وزعميديه هوى ليس للذي عليه؛ينةكا'ن أقاما إذا فقال مرتن كون وفٍا التاج موى ما الشرقين 
أنهوزعم عليه« اللص عل وابمن اللص عل الينة ٠ تال وّام عله آلي صل الني أن له الخجة أن 
أنويزعم حالة بمل! ف عليه مدص والأخر حالة زكل مدعيا أحدهما يكون أن من يخلرخمان لا 

مدصفذلك يدص ما يديه j من فاك يديه ص ثيء لا .ن إلا كون لا البينة ئه تقل الذي الدص 
صلافه رمول أن من وذكرت ذكرنا ما أرأت ك فتيل عليه الدص من البينة نتل ولا ملخ لا عليه 

همالس الذي محنة وابملل ما له وتضى يديه ش ص الذي ١^١^ صاحب من الينة تل ومر عليه الد 
توللثأصل ى يلزّاك كان ما أو نلث لما عل محجوجا كنت أمجا هو إلا حجة عليك يكن لر لو اءيه يى 
معاالبينتن أطل لأنه يديه ز للذي ;٢١ قضى إمما إنه تال فان ؟ يديه ى ص الذي ينة مبل لا أن 

دابةعل ولوأقام ( )قال باطلا اسوت حن البينة كون أن عليالد دخل ممه فإن قاكا . كافاتا لأنما 
نتاجغثي مجن أحدهما يد ش شء عل محنة ولوأتاما ، أطلته ملما واحد كل أنما محنة يديه ض رجل 

ءليهك٠نملص لأنه الدابة يده ى الذي نحلف أن الوصع ذللث ى ولزملث كافأت  ١٠لأنما أيْلللما 
قلس إلاكاذبة أبدا عون لا البينتن إحدى أن وذكر هذا أنول ولا ( تال > عليه تقم ول( محنة نم يا 

وأحققتإحداهما أ؛هلالت فكيف ؛ضرعيلما إحداهماكاذبة أن زعمت فان قلتا . مرتن تت؛خ لا الدابة أن 
أحببتما فقل اكاذبة ص أحققت والى الصادقة ص أبعللت الى لحل تدرى لا فأنت الأخرى 

;قالت أماللث قال الخواب قهلحالث، يعد قالت أصأللث. وصى قلت ما لزمى *ذا نلت فان ( )نال 
قوكى وملم عليه الله صل الني ص الخدبث النتاج ى يويتموْ الذي الخديث أفيخالف قال فمل 

:قلت ؟ عليه الدص وس المدص محن قال لا : قيا ا( ؟ عليه اللص عل وابمن الدص عل الينة  ١٠
أنماالحرب زكلام معقولة الدعوى لأن غيره محيى أو يديه دكان ميئا أن زعم س كل عليه الدص 

يناّجهما نسأ وسأى وتقدم الباب ه؛ يمملق لا بمده والذي التفريع مدا الخ الكراء ياذاكان : ثوله )١( 
ام.
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من•حرج إذا اكيا له نحل وا الأول إ؛رارْ ألزمناه حشرة إلا درهم ألف عستا إنحا تال م الكلام 
للثتال وإن زمان وبعد يام باُد له جعلناه إياه وتهلعه الكلام ءن خروجه يعد له ولوجعلناه الكلام 

شإلا  ٢١١الأجل إل وهى مواء أجل إل وتال ملف او أووديعة بممه متاع ممن مجن درهم أك عل 
لهحالة منةكانت إل درهم ألف رجلا أملق رجلا فلوأن حالة والوديعة حال السلف فإن الساق 

ماتل أ-؛واوعا له يكون ئذ عوصا السلف حا ياحد م عارية  ٢٢١السلف لأن الملف يأخذ أن شاء مش 
غروصواء ثاء متى اخدم فلمامه ؤصرْ التاع من العارية وجميع الوديعة وهكذا فٍا المسلف شرط 

الحكمفأما له يفي وأن الأخلاق مكارم بذا ى محن الذي ان إلا يغره أوب شيء مجن المعارأوالسلف 
الذيفأراد أويعيد تريب الاجال من أجل إل الدين الرجل عل للرجل ؤإذاكان ثاء ض ناخذها 

لهيؤخذ أو تريب والأجل يعيد ممره وتال مفره عن محس أن الدين له الذي ومال السفر الدين عليه 
يرىمجن ب لك سقى لدمجاله حثكان طلته الأجل حل إذا ومحل له ذلك يكن ا أدرهن كمل 

يكونيدرى لا مجا خوف يه تراصيها مإ بميله لا وصعته وي وضعته حيث ومجالك الغاب عل القضاء 
تلالميل عليه لك نحل م الأجل إل فيه عليه لك مجيل لا إياه أعهليته تكون أن ترنحي أنت أولا 

يهوجميلا رهنا ذمته ح للث ونأخذ ذمته ترنحى ولا أعهليته  ILيكن ا  ١٠يالخيخا نعش ولما الأجل 
نفسخولر إليه دفعه عل جثرنالئ غثيمجلء أ؛ ت"ام حكا إل؛ث ندفعه فلم أجل إل مجتاعا لويعته وكذلك 

رحمه( القاض ؛ال ) الأجل يؤمرتل أن ممكى فد لأنه مجفبا فتكون الأجن، بمل حى الح يتنكا 
أثبن«ا حلمث، فان أحلمثؤ ورضاها وشهود يول تزوجها أنه المرأة عل الرجل ادهم، وإذا تعال اش 

لووكذللث، شن، ب بملم، لر وإن النكاح بت حلف، فان امح، عب رددنا نكيت، وإن النكاح ءلٍرا 
عدلوشاهدى يرضاها محيحا العقدكان ان تزعم حك، احلفها ب عليه للتكاح المدعية هى كامنا 

تلاالكاح فسخن، ناقصا هذا لوعقدا أنبما وذللئ، أحلفها لر ذا من نقص العقد أن زع، فان وول 
اتروإذا محه الد رضي الغاض( لأل ) هذا جميع هوز وكذلك بته لوكان امجر عل احلفها 
إنللعبد نيل ألفا إل أدى إن حرا جعلته تال فان أوأكرمثل أوأتل أف عل عبده أعتق أنه الرجل 

بماتاعتقا أعتقه العيدأنه ادص فان حرية للئه يكن لر لاتؤدى شثت، حروإن وأن ألفا إليه فأد شنت، 
تالوإن عتق حلم، فان العبد عل انحن ردمتا نكل وإن يريء حلمؤ فان السيد أحلفنا غثيشيء عل 

نحلإنما الماتة نر مدعيا وجعلناه العتق عليه دينارأبتتا مجاثة يالعتق ل وضمن عتق؛تاين، اعتفته السيد 
بمريةأقر وإنما متقدمة بمرية يقرفيه لر لأنه أرائه لثيء جعله وأنه العتق يوير ب أنه زعم إذا فوله القول 

يأكه نفيعته ولوقال الأول المالة ز زعمنا ي تقع لر يصدقه م وإن وقعت، العبد قبلها فان شر 
ملعوالسيد فهوحر الألم، ؤأنكر العتق الحم( وإن درهم أك وعليه فهوحر العبد صدفه فان درهم 
يالصفانعتق الماتة اسمناه فان يامحلل نفسه من العبد يحر ان اخر قول وفيه ( الريع قال امح،) العبد وعل 

الثافص(لأل ) مبيع غير لأنه  ٢٣١اليح بحب يعتن، ول( حر فانن، مجاتة أعْليتى إن له فال إذاكان 
وهورقيقا تصره ق١لكيم١ قال فان اعتقه انه العبد وائم اف عل كابته لوقال وكذللث، الند رحمه 

٠الخ فان والوديعة السلف ى إلا لعله« الخ فإن اللم، ى إلا : وقوله )١( 
فنبهالقي، عل »فرع ٠ يكون قلا » وقوله ية. اى(كعار عارية : وقوله )٢( 
تأل.، ااقول، هذا أى مجح غيد لأنه ت قوله ، ٣١
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الخارشله محل ول! حرا انمزكأن أنل لا فقال ميله وعولوأعض ضله ضء متق أن عل بمدر 
الخنقيرد ب ماض عتق لأ وتع محي أنه السد به أنر كل«ا تعال اش ثاء إن له نيل ؟ رتبا يكؤبا أن 

أنزعم دما بمر٩ أن إلا ممنه الرجل عل يكون ولا حرا مكون واعمملث رجل ُن بمتلث كقوله المانحى 
للخدارضالهكةواه انماد يؤنه بان إلا الخق ينع لر اويفعله انمد يودلأ يثيء *ساما ب ينع الخق 
فعلتان الطعام عذا أكلت أوإن الأرض مست الدارأوإل يحلن أوإن درهما أعْليتى حرإن أنت 
بسعهيرجع ان وللسد انمي إل تيه المشينة وكانت رنينا كان يفعله لر وإن حرا كان شينا محيا *ن 

أصلوعل الخق محن فهوحارج يفعله ب فكابا شينا فعل إذا له يثبت إمما الخق لأن له جعله ما وبملل 
زائلقاص وته إل حرا ب يكون الدى اله ممللث المحاية فى لأنه لامحاية محالف محيا زكل الللث 

أواللل مل للته إن فقال و؛تا فوبك *ذا من ثي؛ا له فال وإنكان المد حكم عن الرصع *يا مح، 
فعلهوإن فهوحر امح^j٠ يتطع أوشتتا بجما فيه اليد محدث أن قبل الخبل نفعله انحلن من نفزق أن قبل 
{الحرا) ف٠لهكان م لاأفعل قال الخبلحراؤإن ف٠لهكان غى يوقت لروإن حرا يكن لر الوقت بعد 

فالإحارةمحلدمحا يهلرحها من فامتاحر آوداية آوبعير ثاة لرجل مات وإذا تعال اش رحمه ( اكاههم 
علأحذه إزكان الخلد ورددنا أحرمثله ل جعلنا محرحيا وإن فسخنامحا محرحيا تبل تراجعا فان فاصدة 
١٠يعه بمل لا التة جلد أن أحدهما وجهتن من ؛يل ؟ تفد أين ومن قائل فال فان ادنة الداية مجالك 

منوعوضيمسلؤخ يعه محل لر ذم جلد لوكان أنه فبل ومن يعه محل مما إلا محل لا فالإجارة يدبغ لر 
تعالاش رحمه ( القايص 1ال ) صاحبه يعرف غترما عل ويخرج السلخ ى ويعاب يتلف قد انه قبل 
أحلفتتكل ؤإن رمقا حلفك١نت فان لها السيد أحلف ل ولد ام أما سيدها عل الأمة ادعت وإذا 

عبد،الحرأنه الرجل عل يدر الرجل وكذلك ل رمقا محلمكا'ت لر وإن ولد أم حلفتكانت فان 
قلت ٢١١فهومحكيا الأشياء محذه من عليك ورد مجا كل وكذلك سواء الولد أم مثل أيضا ل إّملفه 
اكاسمن ذلك البووكان ولا الروث ولا الخدرة محوزييع لا تال الزيع ؟ا يزل الى الخذرة بجح ارابت 

والخريرالكلب إلا حيا ماكان بنجسن الحوان مجن ثيء وليس الأنجاس مجن تجا ولا الماثم مجن أو 
محيأيى اين أحرنا تعال اش رحمه ( الغاض ؛ال ) أمما"بما تحل ار الحياة ى النجاسة لزمما فهذان،٧ 

أنقبل وذلك يعرمحا لا أن أرضه يكرلأ الذي عل يشرط أنهكان عمر ابن عن دينار بن عبدالد عن 
أوقدر نحت ولوأوقدما ايتة. عفنام تباع ولا تعال الق رحمه الغاض( 1ال ) الكراء عبدالد يدع 

الخ؛رفىولولا دخ إذا الخلد إلا بشء التة مجن يضع القدرولا ز ما يوكل لأن نجرمما اعلم لا ءع*ا 
حالإل ما الىك١ن حال عن ِيقابه الدباغ أن الحلي ى معقولا كان وإن به يتمغ حازأن ما الخلد 
والشعروالخغلم فضول الدباغ وينشق الرائحة عنه وتذهب ال،ء يفد فلا الماء فيه يما فيمر غرمحا 
تعالاش رحمه ( الغاض قال الشعر) مثل والخوف الخلد يقلب و؛قلبرا'ي يغرهما نحا دباغ لا محانحا 

القصاصنل الذي فقال محوولها أونفص غيرْ آوجرح يد قطع ز محاصن رجل عل لرجل ولووجب 
والقصاصنصالحك ما القماصن عليه الذي وقال أرشه عل القصاصن من عليك ل مما صالحك قد 

عنغنما يككثت مجاكان أصل ى أنت الخلمح المد-ش قلنا فدعه، شتت وإن فخذه شئت فان لك 
مالفى حالا ءك١نلث، الأرثن تأحذ أن وبن نقصن أن ين الخيار لك وجب ما أصل لأن الخي 

•تأل الناصح، من سقْلا يته فلله مله ما ناصب لا الخ، أرأيت تلت : قوله )١( 

٢٥٨



ولرالقصاص له أنهكا0 زعم من ولكن صالختك بقولك للث بجطل؛٧٠، فلا القصاص محبمع الخاز 
انالقصاص عاليه وجب الذي عن القصاص أبطل لا ما ياخذ أن له يكن ول؛ القصاص إلا له يكن 

ساليهاالال الاماص عاليه الذي وأنكر مال عل عفوته ند قال إذ فيه حقه أبملل ثد أنه زعم ١^■^، 
بثهمح له محلفه أن الحاكم المة عاليه ا،لقام مال الرجل يدي ى الثيء عل المة أتام وإذا انجن، 

فدانه من بينته يه نهدت غيرما علم قد قال فان ، فصاعدا اثنان إذاكان البينة سمر إحلافه له كن ي؛ 
غيردعوى هذه لأن امحن فعليه إل أحرجه من إل أحرجه أوقد الوجوه مجن بوجه مجالكه مجن إل أخرجه 

فتكونالينة علم هوبلا ويخرجه الوجوم ُن يوجه له بأنه صادقة تكون قد المنة لأن المنة به قامن، مجا 
وتركهامات داره الدار هده أن لرجل ناهيان شهد فإذا اليينة عليه قامت مجا جهة غير مجن بما هذه 

نعلمهالا فيقولان يتوقيا ان ينبض وقدكان جاثزة فالشهادة غيرهما له وارُ—، لا وفلان فلأن وورثه ميراثا 
وارثاويدص علميا يغم يديه *ن خرجتا تكون أن ممكن ند لأنه وارثا له نعلم ولا يده مجن خرجتا 

هوالعلمفيز البت أن ممعى خلافه ممكن وقد البت عل الشهادة أجزنا فامما ّء؛ا مجن غير علمها بغير 
قبكأتى رترى ألا الشهادات تعهللت وإلا هذا ض هذا ى ينبض ولا أبدا ناهد هذا يعلم لا أنه ونلالث^ 

هويخرجها بأن وجه بكل داره غير تكون أن ممكن فقد هذا عل يزد لر داره الدار هذه إن الشاهد قول 
ضغثرْ ممكن ند الأمر عل الأممان أجغ أنى ترى ألا غمحما أو مجالك غير عن ملكها يكون أو ملمكه مجن 

فيحلفالبت عل حالفنا مجن ؤمحيزها وابنه الرجل لمد يكون الحق وى االقسم محضرها لر الى القسامة 
علمهبغير أبق يكون أن ممكن وقد الموبا من وبريتا الإياق من يريثا المد هذا باع لقد الرجل 
إذاكانالعلم مجض البت ومعنى سآ والعلم البت عل الشهادة وأقبل علمه الببا؛،نير هذا عنده ويكون 

يوماعبده ويواجر داره يكرى أن وللرجل تعال الذي رحه ( القاص ؛ال ) العلم إلا البت ض ؟كن لا 
غيرهإل عبده ورقبة داره رقبة يخرج ان عل مجسلهلا كان إذا وذلك دللئ، بن فرق لا سنة وثلاثن 
اشرحمه ( الفاض 1ال ) رقابما من أقل إليه يخرج أن ممنوعا يكن لر عوض وغيي بعوض 

للرجلبالدين يقر الرجل أو والدهم قضاه قد وأنه لا مجا أسلفه أ؛اهمكان أن لقوم الرجل أقر فإذا تعال 
محيءنإ ا( الربح قال A وقضاه اقرصه قد أنه ؛ذللث، محمده امالفه الشكرللذي وجه عل القوم عند عايه 

أنعل دينارا بعشرين الدار الرجل من الرجل تكارى وإذا تعال الد رحمه ( الفاض 1ال ) بالحواب 
نيثنقبل مجن الكراء هذا أكره قال ، الدينار العشرين مجن االك،رى رمها مجرمة إل احتاجنؤ إن الدار 

لهيف لر يرمجهاكان أن افلكرى محممغ يرميا أن الكرى أراد إن تفه أمن الكرى يكون أن أحدهما 
علوكالة له يعقد ولر والكثير بالقليل يرميا ند المكرىكان يرمها أن عل الكرى جمب-ا وإن بنرؤله 
الداررب يلزم وإمما تركها اكن يضربانلا مجرمة إل نحتاج قد أما الأخر والوجه مجاكان بعد يعرفه ّّىء 
وبعدهاالنفقة وقبل وبعده الكن قبل فخناه هذا عل الكراء وقع فان ركه بالماكن يضر ما مجرمة 
فهومتعدعبيا اوزاد العشرين بلغ فان ، بمه مع قوله القول ديناراكان عشرين مجن اقل فما انفق فان 

الدارمثل وءايهكراء فدعه ثنن، وإن نثنؤ إن فاحرجه انقضه له قيل مجنيا ليس مجا فييا ادخل فازكان 
دارأما البينة فأقام رجل يدي ض دارا الرجل ادعى وإذا : تعال اش رحمه ( الثاض أال ) مكن إذا 

مملكهاأييهكان دار أما يشهدوا -يا يشهدوا ب فان ميراثا وتنكها مجان أنه تنهد أن للثينة أصح أ؛يهكان 
هىالذي يدي ض الدار ركنا حيا ابوه وإزكان ميراثه إليه ندفع ولا لأبيه قضينا ذللثف عل يزيدون لا 

ابنهكلغتا ميتا البينة شهدت يوم اوكان ابوه مات فان يقول، مجا فينظر محضر آو يوكل حتى ديه يض 
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ينةقامت وإن له ليس لعله ؛درى لا ونحن ثيثأ نمليه يكون بجونأن ولا أوأتل جزء مائة من أدجزء 
ؤمواءعؤثؤظ ذلك ييئةكان تنم ب فإن والدار الغلة من حصته له وسلمنا البينة به ثهدت اءعليناْءا 

فشونغرعاوه فتحضر الدين وعليه ممون الرجل أفرأيت نائل فال فإن فصر أو ذلك ى الزمان محيال 
لولأءأكرمما لم غرمجاء له لخل تدرى لا وأنت لهؤلاء تقضى دينهكيف ى وتصح ؤنحلفون ديومم عل 
الدينلأفراق قيل ؟ عيم أدخلمم غرماثه من غثدعم جاء فإن لهم تقضى ما مثل عولأء بمب فلا 

ىبجب أوميتا حياكان الدين عليه من ذمة ى الدين فيل ؟ افرافها فأين قائل تال فان ، والتراث 
ىولا وجل عز الد وين ينه ما أوبا حياكان ذوالدين يخرج ولا الوفاة ى بجب الذي مثل الخياة 

حاراذلك ءر٠اثهكان عن غيره دون غرماته أحد إل فدفع حيا ولوكان ، دينه يودى أن إلا الحكم 
ورثتهومن منه أوبا خياكان الدين ذى ممال أحق الدين وأهل ذمته ى الدين اصل لأن إليه للمدمع 

عزالد مل وإمما ثيتا عل الال وذو ينحنون ليسوا والورثة ذمته ى يعضه لا كله مهللق والدين بمده 
ملكوافضلا وحدوا فان الوصايا أعل علتم وأدحل الدين عن الفضل مالكا المن ماكان إلييم وجل 

المنذمة ذ يكن ب يمددا ب وإن المن ذمة ى بثيءكان لا لم وجل عز الد فرض مما وجدوا مجا 
الينذُة محا لهم يكن لر فمحا بالدين مت؛وءا يكون بوعاكا ولا ثيثا يمدوا لر بأن امما يكن ولر مجي. لهم 
مماهوجزء إمما ، منه ينقصون ولا عليه يزادون لا ثيء لهم فرض إمما وكان حال بكل به يتبع ء ض 

منقولاالملك يكون أن لهم بجز لر وصفت ما عل إلا به سلون حق أصل م يكن أوكرفمحر تل وجدوا 
الميتبه انتوى الدى البلد إل وكتب كشفه الحاكم عل عدا ورد وإن معروف وملكه إلا ملمم واحد إل 

يقفعوأن يرضى كمن را؛ يثقة ليراص الهلاسب فتدعوا موقوف ماله فامما يمده لر فإن ، واريا له وطلب 
عنحبا ولا حاء إن كاتب ظا،ا عدا يكن ولر إليه دفعه إليه دفع مجا محه صمن فإذا يديه عل الأموال 
(الثازص ؛ال ) عندثقة أمانة يكون أن محن للغائب حيرا ثقةكان عل مضمونا المال وإذاكان حاضر، 

لهنفى غثوْ لأبيه وارث لا الداروأنه عدْ وترك مات أباه أن اليينة الرجل أتام وإذا I تعال اش رحمه 
.الموفق تعال والله ، كفيل بدلك منه يؤخذ ول( بالدار 

المئش الدعوى اب 

حرامابيعا كان مجا أوصيتا عبدا الرجل من الرجل باع وإذا • تحال الد رحمه ( اكا٠هم ال ؛) 
عوضعل إلا إليه يدفعه ب الثاغ أن وذلك قيمته رد عليه كان يديه ى فهلك اثزى ما المبتاع وقبض 

يكنولر الخوض للبائع يسام ب لأنه أخذ ُا رد الباع عل جائزكان غيد العوض كان فم ياحدهٍءنه 
أو١^ يختار أن نل يديه ى فات المبتاع فقبضه بالخيار الملمع أن عل عبئا واو؛اءه أمانة أصله 

اصلءيلك1ن حيار؟ وفيه بينبما البح م عل نائل تال فان القيمة يرد أن عليه الباركان أحل ممضى 
مالكاوكان له يمهاكان ولوأراد وطوها له حل أمة أوكانت حازعتقه المشرى لوأعتقه حلالا اليع 

الياغيؤى أن عل إلا أحذْ ولا امجانة أحده يكن وام بالشرط الملك رد ثاء إن له أن إلا الملك صحيح 
القيمةيرد أن امحرم عل للعبد الاحذ لزم فم البيئ من محرم عل أحذه يكن ولم عبده إليه يرد أو ممثه 

ام.تامل وجه، للكاف يلتمس وإنكان أءنا( : لعله )١( 
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قدقال قان له مما أحدهما ونقص له ليس ما أحدهما أعطى أن عمد أن عليه فدخل الكل له ٠نكان 
أعطىأن قصد أقصد لر فأنا قيل ؟ له ليس ولعله الكل أحدهما تعطى أن القرعة ى ءاJلثا يدخل 
اقصدض٧ ليس من وامنعه يوله من الخق اعش ان ى الأحمال قصد قصدت امما بعينه احدهما 

•نغيرإحاطة عل الأخر وأمنعه الحزكله الخمحمين أحد فأعطى الرأي من أثكل ما الاجتهاد قصد 
الباطلعمد ل نحون ولا بالاجتهاد محلتا أكون ولا الاجتهاد نر مرفوعا عى الخهلآ ويكون الصواب 

وأنافيه تعال اش أمتخير مما وهدا تعال اش رحمه ( القاهم {ال ر أعؤفه وأنا اتية إذاكنت حال بكل 
الثاضقول مواخر إ الريح فال ) ؛صهللحا حى يوقف ثيثا منها واحدا نعمر لا قال م واقف فيه 

نحلهأو له أوومها بدار الرجل ءل الرجل تصدق وإذا تعال الد رجمه ( الغاض ؛او ) وعوأصؤبما 
الدارولاالث، يختلف لا واحد فهداكله النحول ولا له الوعوبة ولا عليه بها التصدق ؛قبضها فلم إياها 

بقولإلا هدا من ثيء يم ولا العطى يقبض أن قبل أعطى ما يرجع أن والناحل والواهب يها المحيى 
حمبمالك احق انت للناحل قيل القبض قبل التحول مات وإن الناحل بامجر النحول وقيض الناحل 
وإنفافعل جديدا عطاء فيه تتأنق أن ثنت وإن ملكلث، عل فأنت النحول مات فإذا متك يخرج 
بملا الااك أء8لاه إذا  ١٠إلا عوض غير عل اعطىآدميآدميا ما وهكداكل فاحبس ه نحبأن شئت 

قاتلقال فإن يرده ا أو أورده يقبمه أوا العطى قبضه نحبه أن الكلام محن مه من يخرج بما ليالك 
العدذلك ولورد بماكه أن له نحل ولا ملكه من اخرجه فقد عيده الرجل أعتق إذا فيل ؟ هدا وما 

يوهبولا يباع لا محرما وجعله الثيء الرجل عل الرجل حص وإذا تعال افه رحمه ( الغاض ال ؛) 
بقبضه بعد عليه انحبس عليه رده لو أنه ترى ألا فيه يعود أن نحل لا خروجا ملكه من أخرجه فقد 

عتهاقطع الم العطايا ر 4يراثكان ولا شرا، ولا عليه انحبس برئ مملكه لا ئاكان طكه له يكن 
عليهللمحبس فهو يقبض ا أو قبض وّواء مقبوضا يكون أن نحتاج فلا ؟ الأيد قطع ملكه ١لااك 

الرجلمن الرجل ابتاع وإذا ويناه الخبس ركتاب هدا وقدكتبنا القبص دون بالكلام يم والحبس 
ميقفى ا او قصاص او بعقل عليه فقضى فقتله رجل عليه عدا م ولدا له وولدت فقبضها الحارية 

منهيقمى ا إزكان القصاص يبطل ولا منط حن ولدها وقيمة الحارية التحق أخذ رجل امحتحقها 
وهوالحارية من والولد لأييه صارت ولآ قائل فال فان يقبضها ا أو قبضها لأبيه ديةكانت وإذاكانت 

أننحز ا فيا يزق ولا نزق بأنها ية الحار حكم وائل الغرور ر دخل ئا الولد إن له قيل ؟ للمستحق 
بان، ١١الحارية رب مجيل وكان وارثه الحر يرث وإمما حر حكم إلا حكه يكن ل؛ الرق عليه بجرى 
كلمجن القانت قيمة يأخذ كان ّي حكم له كان ما أول مجن قيمته ياحد أن ولدها حكم كان العتق 
أكروقول وصفنا بما الأثر ئاكان فيل رنه لا وأنت قانت غبر كون قد فهذا قاتل فال فان ملكه شيء 
وإنفائت غير وإزكان الفائت ى حكهم فيه ■*كهم مل راللك عليه يمرى لا أن والماس العلم أهل 

جاءإن زكذلك الأمة لتحق القيمة ضمن الأمة تتحق أن قبل الابن قاتل من الأب اقتص 
الابنقيمة عل إلا الأمة لسيد سبيل ولا القيمة ويرد يقتص أن فللأب القصاص قبل الأمة حق ت م

وإذاتعال اث رحمه ( الغاض )قال ا>ة ولد قى البيل كاله الأمة ولد قى البيل الابن ولأبى 
ولدْكجنينأم من الرجل جنن تال فن ميتا جنيتا فالمن الحر غربها الم الأمة بملن الرجل صرب 

•ام تأمل الخ، يأخذ أن الخالية رب يل أى ولدها حكم انمزكأن أن سب أى انمق بأن : قوله )١( 

٢٦٣



ئامجروفا لوكان امتلث ولد فة للث له السدنا حاء ؤاذا ديتارا )خمن تنوم غرة نه يلأيه الخرة 
؛لأيه حى '■أس جيما ى ؛-لك يحرن نا سما عتر مطيلث م ا«تك موم له مل مجروفا كن يب 

الأبيرم ^•U-؛، له فل V الغرة أكرمن بامه قوم إذا الأمة جن قيمة ازكاث أمأت نائل ثال 
حنناكان- فالقن بهلما انمان فضرب ه ف س >اش و ء < ١١١أية نرى إلا الأمة رب ثاء ان قيمته 
عليهذللث وكذلك يديه ى لأنهكان الرور عل ذللث أوك؛ووكدااوك ذللث فل أمه عشرنمة عليه لها 

لزمجهبما الغار عل الر"مع للمرور أن إلا يديه ز لأماكانت أيعما يضعنه أن الأمة رب قثاء لوماتت 
الرحلمجثل حرة اما عل الأمجة يتزوج الرحل ومكدا ممال الد رحمه ( الغاض ثاو بمبه) اكرآ مجن 

أوعبدا غصبه أنه الرحل عل الرحل ادص وإذا ممال الد رحمه ( الغاض قال ) فتستحق الأمجة يباع 
الصقةعل البينة القاصى مل غائب والعبد ا،لللث مجن ذللي اوغر فاصد ثراء غره مجن يديه ز صار 

واممايه فيقضى ؛عينه العبد هذا أن فيشهدون اليينة فيعيد بمضر حى بالعباد يقص ولر والخنس والاسم 
الذيثمحضرفيقر فد العبد ولأن له اكهود عن نقط مرنة ممديلهم عن المسالة ز لأن الينة مبل فلت 

تعالاش رحمه إ الفاض |ال ر بعينه العبد هذا الصفة -اوه عليه ثهدوا الذي العبد أن يديه هوى 
أحدهماقولان ضا له أنه عل المة سما واحد وأتامكل أيدبما فى ليس القيء الرحلان ادر وإذا 

صاحبهحق ويقهلع ما له يقضى م بمق ُثهودْ سهد لقد حلف سهمه حرج فانبما .يما يقؤع انه 
اليبين معيد وكان سواء فيه سما واحد كل حجة لأن نمقن ييما به يقضى أنه والاحر . مما 

الدرصي محنالب ا؛ى بن عل عن يرووما والكوفتون أسلم مل؛ه الد صل الني عن ويرويه بالقرعة يقول 
تداعاءإذا القيء أن احر فول وفيه ( الربيع تال ) الأوقهى ما وقضى روان ما وقضى عته ممال 

نصفنيا نسمه أيدحا ى ولوكان فيه يصعللحا حى موقوف أنه سما واحد يد ى يكن لر رحلان 
البينةوعدلت له أنما يديه ى ارض رحل عل بينة الرحل أتام وإذا ممال اش رحمه ( الغاض ال ق) 

لأحدهماالحكم له يبن حى البيع مجن يديه ز *ى الذي ومنع وقفها الحكم ز ينفلر القاصى وكان 
اوكانتمما واحد ولا البينة تميل لر وإن له انما الشهود سهال- يوم من تبعا الغلة و؛؛ًعل ما له فيقضى 

ولرموقوفة غير يديه ز هى الذي يدي ز تركها لوءال>ات له للمثهود الخكم نحق بما تقطع لر البينة 
ءالر منه بمنعه لر أحدثه فان سينا فييا نحدث لا أن عاليه يشرط أن له وينبغي فما صغ ثما بمنعه 

أنالأرض رب زعم فإن للرجل الأرض ش الزيع الرجلان ادر وإذا تعال الد لجمه ( الفاض 
يزرعاأن محا أذنت قد وقال له ليس الزيج أن الأرض رب زعم وإن بمنه ثع فوله فالقول زرعه الزيع 

ىالقول مثل فثيا فالقول البينة معا أقاما فإن سما واحد يدي ى وليس زيع أما أعرف ولا معا 
فهوللذيالأحر وأقام بجنة أحدهما ينم لر وإن بينة عليه محان أيادحا ز لمس مجا يتداعيان الرجلن 

أنهيزعم الأرض رب كان إن نصفن بسما به وقضى نحالفا أيل-حا ز أنه معا ذكرا وإن التينة أقام 
نعالاش رحمه ( الفاض |ال ) أيدحا وهوش حصم فيه محا ولمى بالزيع لجا أذن قد وأنه له لمص 
فانبينما أقئ بالقرعة قال غن منه ولدت وأنما بذللد والأخر أمته أنما الأ٠ة عل البينة الرحل أقام واذا 

علويرجمر له فهي منه تلد ب للذي صارت وان عليه ثيء ولا له فهي محنه ولدت للذي صارت 
أنماالبينة أقامت التي هى الأمة غران نحالها المسألة كانت وإن وعترها ولد يوم ولده بقيمة حممه 

نحضرحتى عدل يدي عل ووضعت يديه ى هى الذي عيا وقف منه تلد لر الذي الغاب لفلان 
إممااليينة لأن يديه ش هى للذي وتكون حص،ا يكون فلا البينة أويكذب حمحا فيكون فيدر سيدها 
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باطلالقانت فقال القافة ي الناس بعض فخالفنا ما أحظ ان غيره عل ؤستدل في|ا أصاب إن الأب 
غعلياوند زد وأيه أصامة أقدام ال ونظر ا،لدآفى محزنا ّءع وسا؛م عليه الد صل التي أن ك فدكرنا 

مرورالعاتثة وملم عليه اش صل الني ذلك فحش بعض من بعضها الأقدام هذْ إن فقال وجوعها 
عليهاش صل الني أن عل دلالة فيه فان حكم فيه يكن ل؛ وإن إنه فقلنا حكم هذا ي ليس فقال به 

ولماهتعال الق ثاء إن منه سمع ما مره ما حكا يكون أن محوز لا مما لوكان لأنه عيل ورام رصيه يسلم  متلنا ؟ غيره هدا ق فهل قال غيره ق محشء فقد هذا ي أصت وإن إنك فقال را، له يعود أن 
هشامعن عيانحن بن أنص أخثرنا ٠ القافة فدعا له ابن ق ثك أنه أنس عن حميد عن علية ابن أخثرنا 

قدفقالوا القافة عمر له فدعا ولدا داعيا رحلثن أن حاطب بن الرحمن صد ابن محي عن أيه عن 
معناهعمرمثل عن ّالان عن معيد بن محي عن مالك اخثرنا صثت احا وال عمر له فقال فيه اصركا 
الفانا قال معناه مثل الخطاب بن عمر عن عروة عن الزهري عن معم عن مازن بن مطرق أخثرنا 
دعاعمرأنه عن رويت فقد قلت منكا وهوللباق ؤيركا ترثانه هوأبنكا قال عمر أن ونزعم مدا نقول 

رؤيتأنك إلا وصفنا مما ثيء ي عليك حجة هذا ق يكن فلولر يعوالقافة لا انلئ، فزعمت القافة 
وانتقلنا رليم ما خلاف وهذا ا؛ما أنه عنه رؤيت ند قال عليك كانت فيه فخالفته شينا عمر عن 

حديثإمناد لأن عمر عن يثبت هولا ؟٠قلنا به القول ال تصيروا لر فكف قال هذا أيضا نحالف 
ياروعروةبن وصيان منقطعر حدب هذا وإمما المنقعي من وعندك عندنا ايت والنصل متصل هسام 
قلتاثتن ابن يكون ان مجن به ؛ضى ما عمر نخالف فأنءتا قال عنه رؤيت ممن عمر عن مرصلأ أحن 
قالكدلكالأموال قضاء أيدبما ي إذلكن به قفى عنه اش رصي الخْلاب عمربن أن زعمت فانك 
داعواإذا والذمي اير والعبد المسلم الخر أن زعمت فقد قلت ; تعال اش رحمه الثافصا ر{ال قلت 
للحريةللذمي يان ولدا داعيا إذا والذمي المسلم العبد أن زعمت م للاصلأم السلم الًر جعلته ولدا 

دونالخرية عل ونحعله الإٌلأم عل به يقضى والأخر بالإّّلأم للمدهمر مرة "بمله أُاك فزعمت 
الأموالحكم حكه أن زعمت فإن يمم صواء حعلته لا  ١٠لوداعوا هؤلاء أن تزعم وأنت الإصلأم 

قلنا. الفلرللمولود عل هذا قلنا امما فانا قال، ب وصفنا بما حالفته فقد عمر حكم ل موحرد ذلك وأن 
فحين،للمولود تنفلر أن عل تقوله أن لك لوأجازوا أرأيت متناقضا تقوله م حيرا ولا قياما لا قولا وتقول 

منوصر وفعالا دينا وخيرهم مالأ وأكرهم نسبا الناس أمرق أو حليفة ذداءاه ألخقته له حيرا كان 
قضيتقولك نسح فلا قلنا ؟ صواء فيه أجعلهم إذا )قال( ومالا ودينا وعتلا ونب نفسا بمنك رأيت 

ؤيكرهذا يملح فقد ( قال ز له بخيرهما ألحقته له النفلر عل تثبت لوكنت لأنك معنى له النفلر عل به 
لهقضيت الذي س حيرا يكونا حم الذمي ؤبملم العبد يعتق وكذلك قلنا ماله ؤيقل هذا ؤيفسد ماله 

تقال تعال الد رحه يؤصف أبا أن زعمت قلت ؟ الوض^ هذا صرى ي فيه حالفته فأين رقال( به 
مجمملواحد به أقص لر فصاعدا أربعة فاذاكانوا اثنن معنى ل ثلاثة لأن وثلاثة بالأثر للاثنن به أمحي 
لمفأنحى صواء والثلاثة الاثنين أن فازعم قال مثن  ١٠فقل قلنا . تركته وقد خهيأكله فهذا رقال( 

واحديرثهكل قال ؟ قيام لماتة الولود مات ان تقول فا قلنا نم : لأل ؟ يقضى؛اaل قلماكا صواء به 
منواحل مات إن تقول فا قلغا . فيه ابومم كدك لأن أب ميراث مجن صهم مائة مجن ّها م~ام 
مصححه.كبه يمه. الوصول، أى فقال : يوله )١( 



أييتهمن جزء ماثة محن جزء له وإمما ابن محيراث له يكل ؤكيف ممن ايزكامل محثداث فثرثه تال ؟ الاباء 
انهزعت وكيهن . الاباء ورثوا الاباءكا من الأبناء السلمون ورث وإمما منه يورث الذي يغثر تتورثه 

أخواتهيامم بنوالت يرثه ولر أخا لهن يكن و؛ الت بنات ترثه لر م أبا وسمن ص ابن ماتك١ن إذا 
عمرب اتبعت ؛ال ؟ قط محالوقا مكذا رأيت هل ؟ مدة يعد الأبوة ومنقطع مدة إل آيا جعلته فكيف 

عندكامحولن اول ثايتاكان ولوكان , وصمت ءمريثابت'ي هوعن ليس مما . منكا ءوااJافي تال أنه 
عزاش عل'مماب وعندك عندنا والقول والقياس . والقول يالقياص أولاهما عمر عن تيه اختلف إذا 

؛الأبوةاثنن يرث ولا اثنن ابن يكون لا أنه اللمن وأمر وملم عليه اله صل الد رسول وتول وجل 
عبإنما الراث لأن منه الابن يورث لر الجن أبوة فقطع منكا للباق هو ممن ما تال ولو وعمر 

إلاكاكانيورثه لر ولوورثه ميراث ولا مضلعة الأبوة ايت'كانت ابوة يقطع ا،لوت فااك١ن . بالجن 
يبقىحى واحد ال١ثة س مات وعكداكالإ له وممن لاكاملأ أجزاء س جزءا . اَرين محن الأب ثوردثأ 

ابنومرة ماتة ابن مرة مولودا ان فزعم قط مب ذ ؛ُّار ب محن هذا تال ف افرايت نم تال واحد اب 
تقولميء أي تدري لا لأنك العلم ي تكر أل لاك بمل له؛١ تقول أمجا واتراحد الماتة بن ما وفرق واحد 

إلاآلأر ل دلمص الأثر نه تجنا ولكنا تولنا من أحض وأنه قم ما الماس أن علينا خل U قال 
وففيه.ومحول. وأثرنا اضيع س أنت ادمحول أن ذ نحالفنا لا لأنك مما فالأزكا مما الامياد. 

وك. بالقياس أشمها إل ذمنا اختلفا إذا الخديثن إن وهولنا قولك أمحل كان مجها مجنتعلعن كانا 
أنلك *وألزم ما نمك عمرلقول نحالف أك ح ومحقنا حيث س نمك حديث ي عمر خالفت 

اشمحل الني أصحاب س أحد قول لغر عمر رل فتها يخالف أشيا. عليه عددت م هذا ص نتعه 
تولناعمر عن ك فأنتنا علينا الذي من فرغنا قد قلت فحا مالة عليك ل فان قال وّلم. عليه 

منإن ثل فقد قال كماية. فيه ذكرنا محا مما ؟ غيره حجة ك فهل قال القياس أنه وزعمت 
مجا٠ وجل عز الد قول أن التفسير أهل بعض زعم نم ت قلت . القران س شيثا فيه يتأول من أصحابك 

قولالأية سياق واستدل الإسلام ي أبؤين من لرجل اش جعل ما جوفه« ل ممن من لرجل الله جعل 
نممما ؟ هذا غير مض الأية هدْ فتحتمل قال اش« عند هو-أمط لأبامم ادعوهم * وجل عز اش 

هوقول ان نتهليع حتى امجا مما تثبت حجة به فلك قال هذا غير معناها ان التفسير آهل بعض زعم 
مضوكان محتمل إذاكان ولكنه قوله. يلزم أحد هذا يقل ولر غيره محتمل لأنه فلا شك عثر هكدا 

هذاإلا فيه سقم لر كامل أب ميراث الأب يرثه فكذك كامل ابن ميراث ورث إذا الابن أن الإجاع 
فوؤلتتحرة فازكات بثحة رحلان يطوها الأمة لولد القافة دعوت إذا ارايت قاتل قال فإن القول 
ليسامرأة القافة دعا عمرأنه الخيرعن مما ؟ أين ومن قال فان نم ؟قلن القافة أندعولها بشعة 

أمحةدم اهلها إبل ي لتكون أهلهن عل الخرار.رءن لأن حرة دم أهلها إبل ي تكون وقد حرة مه 
؟ذك عل يدل وما قال فان الحرة ابن ق به بمكم نه عل دل أمه ابن ي بالقافة حكم إنما ولوكان 

عليشهد أن جاز مها معناهما أوق حاكما أو ىAدا اقاثف فجعلنا والأموال الم_ا بين ميزنا إذا مما 
يختلفانلا لأمما الأمة ابن الحرةكهوفى ابن ق الحكم يكون وأن الأمة ابن عل يشهد الحرةكا ابن 

الحرةلأبن القافة نيع لولر افرايت . الزنا بوطء ومحنفى الثمة ووطء الحلال بوطء ابن ءم،ا واحد وكل 
أليسعلجا تخيناه أو ا؛لجا جعلناه إن ليس أو أولا وطما أح،ا يعرف لر فاسد بنكاح رجلان مهما 
مناوللأخر له فجعلنا٠ اولا وطما احاكان علمنا وف ؟  ١٠٠القولين ق غيرنا عل عبناه مجا علينا يدخل 

٢٦٧






































